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Preface 

 

CLEC’s Labor Program is collecting interesting and important labor related news from many 

different newspapers and websites. Every  three months,  the collected news are compiled 

into  (book) and make the publication available  to readers, especially NGOs,  institutions or 

individuals working  on  labor  area  in  the  Kingdom  of  Cambodia,  with  an  aim  to  enable 

accessibility to relevant news and events. 

No analysis or detail explanation on any news  is made  in the book. However,  law articles, 

public notices  (Prakas) and  circulars are  inserted  into  the book of  compiled news  so  that 

readers can read and try to understand what have happened in relation to law, circulars and 

Prakas. 

Readers can find in the book of the compiled news in Khmer and English of various articles 

which are collected from newspapers or websites.  In order to keep the original content of 

the news and to avoid conflict of journalism, we try no attempt to translate those articles. 

The working group of CLEC’s Labor Program would like to extend their thanks to readers and 

wish  that  the  readers  continue  to  support  our  next  publication  of  the  book  of  compiled 

news on Labor Right. 

If you wish to give us comments or suggest any improvement of the book, we are pleased to 

have them. Below is our contact: 

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

Tel: (855) 23 215 590, E‐mail: admin@clec.org.kh, or clec‐lpu@clec.org.kh 

 

 



i 
 

មតកិ 
I. Banvet Shooting (Shooting in Puma’s supply chain) ...................................................................... 1 

1.  Appeal Court Takes Over Bavet Shooting Case .................................................................... 1 

2.  Ministry of Interior Requested to Further Investigate SEZ Shooting ....................................... 2 

3.  Chhouk Bandith files head to Appeal Court .......................................................................... 2 

4.  Policeman Denies Involvement in Bavet Protester Shooting ................................................... 3 

5.  Justice Ministry Ordered New Inquiry Into Bundith .............................................................. 4 

6.  ឧទធរណ៍េ្រគងេបើកសវនករសំណំុេរឿង ឈូកបណ្ឌិ ត េនែខកុមភៈ ............................ 4 

7.  ឧទធរណ៍េ្រគងេបើកសវនករករណីេ កឈូក បណ្ឌិ ត ចុងែខេនះ .......................... 6 

8.  Court sets date for new hearing in Bandith case .................................................................... 7 

9.  ឧទធរណ៍ជ្រមះេរឿងឈូក បណ្ឌិ តបញ់កមមករេនចុងែខេនះ ....................................... 7 

10. Appeal Court set to hear Bundith Case ................................................................................. 9 

11.  ឧទធរណ៍៖ ឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវមនវត្តមនកនុងសវនករេរឿងបញ់កមមករ ................... 10 

12.  ក ីជបូ៉លិស៖ ឈូក បណ្ឌិ ត ជប់ពក់ព័នធបញ់កមមករេន្រកុងបវតិ ............................. 11 

13. តុ ករ ឧទធរណ៍ចប់េផ្តើមេសើេរ ើេរឿងេលើកែលងករេចទ្របកន់េ កឈូក បណ្ឌិ ត12 

14.  ឧទធរណ៍េបើកសវនករករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ................................................. 13 

15. តុ ករ ឧទធរណ៍ េបើកសវនករ្រពឹកេនះ េ យមនវត្តមន េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត .. 15 

16. ឧទធរណ៍មិនឃំុខ្លួនេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ខណៈេលើកេពល្របកស លដីក ..................... 16 

17.  ឧទធរណ៍នឹង្របកសសេ្រមចករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េនៃថងទី៤មីន .................. 17 

18. ឈូក បណ្ឌិ តេចញពីឧទធរណ៍េ យរកី យ ....................................................................... 18 

19. Bandith hearing concludes ................................................................................................ 21 

20. Witnesses Say Former Governor Was ‘At Home’ During Shooting....................................... 22 

21.  ឧទធរណ៍នឹង្របកស លដីកសំណំុេរឿងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េនៃថងចនទ ែស្អកេនះ 23 



ii 
 

22.   Bundith Shot At Protesters, Police Officer Tells Court ........................................................ 23 

23. តុ ករ ឧទធរណ៍ េចទ្របកន់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កនុងេរឿងបញ់្រស្តីកមមករកត់េដរ

 25 

24. ឧទទរណ៍សេ្រមចបែង្វរសំណំុេរឿងេ កឈូក បណ្ឌិ តេទតុ ករ ្វ យេរៀងវញិ ............... 27 

25.  ឧទធរណ៍េចទេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ពីបទបងករបួស ន មេ យអេចតន .................. 28 

26. Cambodian Ex-Governor’s Shooting Charges Reinstated ..................................................... 30 

27. Bandith charges reinstated ................................................................................................ 31 

28. ឈូកបណ្ឌិ ត្រតូវេចទេឡើងវញិពីបទបងករបួស ន មអេចតន ............................................. 32 

29.  ឧទធរណ៍បញជូ នសំណំុេរឿងបញ់កមមករនីិេនបវតិ្រតឡប់េទតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងវ ី

ញ 34 

30. សងគមសីុវលិទមទរឲយតុ ករភនំេពញកត់ក្ដីេ កឈូកបណ្ឌិ ត .................................... 36 

31. Appeals Court Picks Up Shooting Case Against Former Bavet Governor .............................. 37 

Law related to crime ......................................................................................................................................38 

II. Case of Kingsland Garment (Cambodia) Ltd .................................................................................40 

1.  កមមករកត់េដរឃីងែឡន េធ្វើកូដកមមទមទរ្របក់សំណងពីេថែក ..................................... 40 

2.  កមមករេ ងច្រកកត់េដរ ឃីង ែឡន បន្តេធ្វើកូដកមមេដើមបីទមទរសំណង ............................ 41 

3.  កមមករេដកត ៉េនេ ងច្រក Kingsland េ្រពះសង ័យថបិទទ្វ រឈប់ដំេណើ រករ ................ 42 

4.  Unpaid wages demanded .............................................................................................. 43 

5.  កមមករេ ងច្រកកត់េដរឃីងែឡន ក់ញត្តិជូន ថ នទូត េមរកិ ....................................... 44 

6.  កមមករេនបន្តរកអន្ត គមន៍ពី ថ នទូតបរេទសឲយេថែកសង្របក់បំ ច់ជង២០មឺុនដុ ្ល រ

 45 

7.  កមមករេ ងច្រកឃីងែឡនេធ្វើបតុកមមេនមុខ ថ នទូតសុ៊យែអត ........................................ 46 

8.  កមមករេ ងច្រកឃីែឡនខទង់១០០នក់ បិទទ្វ រេ ងច្រក ..................................................... 48 

9.  កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន េបើកផ្លូវជតិេលខ២វញិេនេម៉ង១១និង៣០នទី ........................ 49 

10. កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន បិទផ្លូវជតិេលខ២ ជថមីេទៀត .................................................... 49 



iii 
 

11. កមមករេនឃីងែឡន ទទូចឲយរ ្ឋ ភិបលទូទត់សំណងដូចេនេ ងច្រកយុ៉ង ៉ ................... 50 

12. Unequal treatment at Cambodian factories ................................................................... 51 

13. កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន បន្តកូដកមមេ យអត់ រ ..................................................... 53 

14. កមមករេ ងច្រកកត់េដរឃីងែឡនេធ្វើកូដកមមអត់ រ ..................................................... 53 

15. កមមករឃីងែលនកូដកមមអត់ រ ................................................................................... 54 

16. Walmart, H&M at table .................................................................................................. 55 

17. ្រកុមហុ៊ន េមរកិ២្រពមសង្របក់ដល់កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន ....................................... 56 

18. ‘Historic’ deal for workers .............................................................................................. 57 

19. កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន ែដលកូដកមម មិនសុខចិត្តនឹងករផ្តល់្របក់ឈនួលឲយពួកេគខ្លះែដល

មិនបនេធ្វើកូដកមម ................................................................................................................. 59 

20. កមមករឃីងែលនត ៉សំុឲយលុបេឈម ះកមមករចំនួន ១៧ នក់ ............................................... 60 

III. Strike and Lockout ............................................................................................................................61 

1.  កមមករឈរ ងំផ្លូវមិនឲយេថែកដឹកម៉សីុនេចញពីេ ងច្រកេដរកបូបេនេខត្តកំពង់សពឺ ......... 61 

2.  កមមករេ ងច្រកវនិសុន េនកំពង់សពឺ េធ្វើកូដកមមទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ១០ចំណុច ........... 62 

3.  កមមករេ ងច្រក ប់រយនក់េធ្វើកូដកមម្រពមគន ទមទរដំេឡើង្របក់ែខេគល ....................... 62 

4.  កមមករេ ងច្រកតមបញសេម្ល កបំពក់េខត្ត ែកវត ៉សំុឲយេថែកដំេឡើង្របក់ែខ ............... 64 

5.  កមមករេ ងច្រកបីេធ្វើកូដកមម មួយមនហិង ក់គន  .......................................................... 66 

6.  ្រស្តីម៉ស ្រតូវបនបញឈប់ពីករងរេធ្វើករត ៉ទមទរ្របក់អតីតភព ............................... 67 

7.  កមមករជងពីរពន់នក់ េនេ ងច្រក Yakgin ភនំេពញ កូដកមម ទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ ..... 68 

8.  កមមករេ ងច្រក ប់រយនក់េធ្វើកូដកមម្រពមគន ទមទរដំេឡើង្របក់ែខេគល ....................... 69 

9.  កមមករេ ងច្រកកបលេកះេនេខត្តក ្ដ លបន្តកូដកមមទមទរដំេឡើង្របក់ែខ ................. 71 

10. កមមករនីិេ ងច្រកកបលេកះពីរនក់ រងរបួសេពលបន្តេធ្វើកូដកមម ...................................... 73 

11. Clash with cops hurt 7, say strikers .................................................................................... 74 

12. ករប៉ះទងគិចគន កនុងករត ៉របស់កមមករេ ងច្រក អីុ គ េមន កមមករ៧នក់បនរងរបួស ......... 74 



iv 
 

13. More workers join Svay Rieng strike ................................................................................. 76 

14.  $2m missing: telecom staff ............................................................................................... 77 

15. កមមករេ ងច្រកេជនឡីេធ្វើកូដកមមត ៉េថែកបនទ ប់ពីបញឈប់កមមករ៤៨នក់ .......................... 77 

16. បុគគលិក្រកុមហុ៊ន គ ជង៦០០នក់ បន្តទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ .............................. 79 

17. បុគគលិកកសីុណូ គ េវ ើលបន្តកូដកមមទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ ................................... 79 

18. បុគគលិក្រកុមហុ៊នកសីុណូ គ  េវ ើល េធ្វើកូដកមមទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ និងតេម្លើង្របក់

ែខ 80 

19. Union says members beaten for second time ....................................................................... 82 

20. NagaWorld Workers on Strike After Firings ....................................................................... 82 

21. More workers rally at ongoing Naga strike ......................................................................... 83 

22. កិចចចរចដំេឡើង្របក់ែខកមមករគំង្រតឹម$៧២ .................................................................. 84 

23. បុគគលិកកសីុណូ គ េវ ើលបន្តកូដកមមៃថងទី៥ខណៈករស្រមុះស្រមួលេ្រគងេធ្វើេនៃថងេនះ

 86 

24. បុគគលិក គ េវ ើល្រពមចូលេធ្វើករវញិៃថងេនះ ................................................................ 88 

25. ្រគូបេ្រង នៃនវទិយល័យមួយេនភនំេពញេធ្វើកូដកមម ............................................................. 89 

26. Mfone Employees Demand Unpaid Salaries ....................................................................... 91 

27. កមមករេនេខត្ត៣េធ្វើបតុកមម្រពមគន  .................................................................................. 92 

28. បុគគលិកអឹមហ្វូនេធ្វើកូដកមមទមទរ្របក់បំ ច់និងអតីតភព .......................................... 93 

29. Factory pay protest continues ....................................................................................... 95 

30. កមមករ-កមមករនីិ េ ងច្រក ម៉រឈុីន ផទុះកូដកមមម្តងេទៀត េ យ រ ភគីេ ងច្រក មិនេគរព 

មករសនយ ...................................................................................................................... 95 

31. អតីតបុគគលិក្រកុមហុ៊ន Mfone បន្តេធ្វើបតុកមម ទមទរអតីតភពករងរ ........................... 96 

32. Mfone Workers Demand $4.4M Compensation ............................................................. 97 

33. កមមករេ ងច្រក១០នក់រងរបួស ប៉ះទងគិចជមួយសមតថកិចចនគរបល េពលកំពុងត ៉ ......... 98 



v 
 

34. កមមករ ម៉រូឈុន៧នក់របួសេ យប៉ះទងគិចជមួយបូ៉លិស ................................................ 99 

35. កមមករជង៦០០០នក់ េនេ ងច្រកវងី ្ត រ េធ្វើកូដកមមទមទរ្របក់ែខេគល១២០ដុ ្ល រ 100 

36. NagaWorld casino staff roll dice on strike ................................................................... 101 

Law Related to Strike ...................................................................................................................................102 

ករ មឃត់សិទ្ឋិេធ្វើកូដកមម ............................................................................................... 103 

នីតិវធីិមុនេធ្វើកូដកមម ............................................................................................................ 103 

IV. Wage and Other Benefits ................................................................................................................104 

1.  ្រកសួងសងគមកិចចេ្រគងេកះ្របជំុភគីពក់ព័នធពិភក ពី្របក់ែខកមមករេ ងច្រក.............. 104 

2.  Long-awaited meet on minimum wage ........................................................................ 106 

3.  ភគីកមមករ េ ងច្រក និងរ ្ឋ ភិបល ចប់េផ្តើមចរចពីករដំេឡើង្របក់ឈនួលកមមករ ......... 107 

4.  នកវភិគេសដ្ឋកិចច៖ លទធភពដំេឡើង្របក់ែខេគលដល់កមមករ គឺ ចេធ្វើេទបន ............. 108 

5.  កមមករតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស្រកុងបវតិបនេដើរេចញពីេ ងច្រកេដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ

ករងរ ............................................................................................................................... 110 

6.  Call for Flexibility in Cambodian Wage Talks .............................................................. 112 

7.  សហជីពមិនឯកភព ករតេម្លើង្របក់ែខេគលកមមករ្រតឹម៧២ដុ ្ល រ ............................... 113 

8.  Factories Offer $11 Wage Increase; Unions Stick to Demands .................................. 114 

9.  Impasse at close of wage negotiations ........................................................................ 115 

10. In Wage Talks, Factories Refuse to Budge ................................................................. 115 

11. Sides dig in over minimum wage ................................................................................. 116 

12. សហជីពេសរកីមមករ ្រពមនេធ្វើកូដកមម ្របសិនេបើករចរចដំេឡើង្របក់ែខកមមករេនែតអូស

បន្ល យ ............................................................................................................................... 117 

13. ករចរចេលើកទីពីរនិេយជក្រពមបែនថម្របក់ឈនួលកមមករែត ៣ដុ ្ល រេទៀត ................... 118 

14. េតើករដំេឡើង្របក់ឈនួលឲយកមមករ ចេជគជ័យឬេទ? .................................................. 119 

15. សហជីព្រពមន េធ្វើសកមមភពរមួគន  ្របសិនេបើ្របក់ឈនួលកមមករ មិន្រតូវបនដំេឡើង ម

កំណត់ ............................................................................................................................... 121 



vi 
 

16. ចរច្របក់ែខកមមករ៩េលើកនិេយជក្របកន់ជំហរ៧៥ដុ ្ល រ .......................................... 122 

17. Minimum wage: Agreement on increase still elusive ................................................... 123 

18. ករចរចដំេឡើង្របក់ឈនួលកមមករជួបប ជ័យ ............................................................... 123 

19. កមមករេ ងច្រក នឹងទទួល្របក់ឈនួលអបបបរម៨០ដុ ្ល រ ចប់ពីចុងែខឧសភតេទ ...... 124 

20. Garment wage raised to $75 ....................................................................................... 125 

21. ្រកសួងសេ្រមចដំេឡើង្របក់ែខកមមករ80ដុ ្ល រខងសហជីពទមទរ100ដុ ្ល រ ............... 126 

22. ្របក់ែខកមមករេឡើងដល់ $៧៥ បុ៉ែន្តសហជីពឯក ជយមិនទន់យល់្រសបេទ .................... 127 

23. សហជីព៥ េនបន្តទមទរ្របក់ឈនួលកមមករអបបបរមដល់ជង១០០ដុ ្ល រ .................. 129 

24. Minimum hassle: Agreement ends violent factory strike .............................................. 130 

25. Wage increase sewn up .............................................................................................. 130 

26. Naga strike ends with mixed results ............................................................................ 132 

27. កមមករៃនេ ងច្រក៣ ផទុះកូដកមមទរដំេឡើង្របក់ឈនួលេគល និងលកខខណ្ឌ ករងរ ......... 133 

Law Related to Minnimum Wage and other Benefits ...............................................................................134 

១-េសចក្តីែថ្លងករណ៍ជសកលស្តីពីសិទ្ឋិមនុស  .................................................................. 135 

២-កតិករសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទ្ឋិ េសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ ........................................... 135 

៣-រដ្ឋធមមនុញញៈ .................................................................................................................... 135 

៤-ចបប់ស្តីពីករងរៈ ........................................................................................................... 135 

V. Fainting Cases Issues .......................................................................................................................136 

1.  Explaining the Factory Faintings .................................................................................. 136 

2.  Factory Faintings Rise ................................................................................................. 141 

3.  កមមករេនេខត្តក ្ដ លជង៣០នក់ដួលសន្លប់ ............................................................. 142 

4.  Workers Blame Mass Fainting on ‘Angry Spirit’ .......................................................... 143 

5.  កមមករេ ងច្រក SL Gament ដួលសន្លប់ពីរៃថងជប់គន  ...................................................... 144 

6.  H&M បង្ហ ញេ ងច្រក១/៤ែដលេគបញជ ទិញពីកមពុជមន្របវត្តិមិនសូវល្អ ....................... 145 



vii 
 

7.  H&M reveals suppliers ................................................................................................ 146 

8.  Ninety garment workers faint in 48 hours .................................................................... 147 

Law related to work-related-accident .........................................................................................................149 

VI. Issues related to Migration .............................................................................................................151 

1.  ពលករេទេធ្វើករេនៃថអះ ងថ្រកុមហុ៊នលក់ពួកគត់េទឲយេថែកៃថេធ្វើសំណង់ ......... 151 

2.  Lifting Maid Ban Proving A Challenge ......................................................................... 152 

3.  Migrants Posing as Tourists To Work in Malaysia ....................................................... 154 

4.  ្រគួ រពលករនីិេធ្វើករេនម៉េឡសីុែស្វងរកអន្ត គមន៍ជួយសេ្រងគ ះកូនពួកគត់ ............ 155 

5.  In Cambodia, the Silent Scourge of Domestic Abuse .................................................. 156 

6.  ពលករនីិែខមរមន ក់្រតូវបញជូ នពីម៉េឡសីុកនុង ថ នភព ម រតីមិន្រប្រកតី ............................ 159 

7.  Maid returns from Malaysia disoriented....................................................................... 161 

8.  ពលករនីិែខមរមន ក់្រតូវ្រកុមកមមករៃថសម្ល ប់េចល បនទ ប់ពីរេំ ភរចួ ............................... 162 

9.  ពលករេទេធ្វើករេនៃថអំពវនវសំុឲយមនករជួយសេ្រងគ ះពួកេគ .................................. 162 

10. ពលករែខមរ៣នក់េធ្វើករេនៃថសំុឲយជួយនំពួកេគមក្រសុកវញិ ....................................... 164 

11. ពលករែខមរបន្តចូលេទៃថរកករងរេធ្វើ ........................................................................... 165 

Law Related to Migration ............................................................................................................................167 

អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងេលើករបញជូ នពលករែខមរេទេធ្វើករេនបរេទស ............................. 167 

េគលករណ៍១០ ចំណុចរបស់្រកសួងករងរ ....................................................................... 177 

្រកម្រពហមទណ្ឌ  ................................................................................................................... 179 

អនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទ ........................................................................... 182 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឆន ំ១៩៩៣ .................................................................. 184 

VII. Termination .....................................................................................................................................185 

1.  កមមករេ ងច្រក ែហ្វប្របី៊ក ថ បន្តេធ្វើកូដកមម េ យ រ្រកុមហុ៊នបញច ប់កិចចសនយករងរ185 

2.  កមមករជិត៩០០នក់ ្រតូវេថែកបញឈប់ពីករងរ េ យ រចូលរមួកូដកមម ....................... 186 

3.  កមមករេ ងច្រកេនេខត្តក ្ត លជង១០០នក់ ្រតូវបនបញឈប់ពីករងរជបន្តបនទ ប់ ..... 186 



viii 
 

VIII. General News ...................................................................................................................................188 

1.  Cambodian Courts Under Fire .................................................................................... 188 

2.  កមមករេ ងច្រកម៉សទ័រែអនែ្រហង ជង ៥០នក់ ត ៉េនមុខ្រកសួងសងគមកិចច ................... 190 

3.  កមមករេ ងច្រកម៉សទ័រេអនែ្រហ្វង ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ្រកសួងម ៃផទ ............................ 191 

4.  កមមករត ៉េនមុខ្រកសួងសងគមកិចចទមទរឲយតំ ងសីុខវឌូចូលេធ្វើករ ........................ 192 

5.  Opposition Lawmakers Want Court Chief to Answer Questions ................................. 194 

6.  Factory worker wages to be re-examined ................................................................... 195 

7.  កមមករជង ៨ មឺុននក់ េធ្វើកូដកមម េនឆន ំ២០១២ ............................................................. 196 

8.  កមមករមករកអន្ត គមន៍ពី្រកសួងករណីេ ងច្រកបញឈប់តំ ង ..................................... 198 

9.  ្រសីែខមរ៤នក់រត់េចញពីផទះបនេនៃថ ............................................................................. 199 

10. Fears factory will shut ................................................................................................. 200 

11. េ ងច្រកFabric’s Arts លួចដឹកសមភ រេចញទំងយប់សង ័យថ ក ័យធនកមមករ-ករនីិ្រពួយ

បរមភអត់្របក់ែខ ................................................................................................................ 200 

12. Factory clash has familiar feel ..................................................................................... 202 

13. េ ងច្រកកត់េដរៃថ ចំនួនពីរ េផ្ដើមសង់េនសិរេី ភ័ណ ................................................. 203 

14. សហជីពធំៗ ចុះMOU បេងកើត្រកុម្របឹក សហជីពអន្តរជតិ េដើមបីជំរញុករេ ះ្រ យបញ្ហ

 204 

15. កមមករេ ងច្រកកត់េដរេហ្វសិនរ ៉យ៉ូល់ត ៉ផ្ល ស់ប្ដូរលកខខណ្ឌ ករងរជង២០ចំណុច ....... 205 

16. សហជីពកមមករេ្រត មេធ្វើម បតុកមមត ៉ចំេពះ្របព័នធយុត្តិធម៌មិនឯក ជ ...................... 206 

17.  ថ នភពវស័ិយកត់េដរ និងេដរែសបកេជើងស្រមប់ឆន ំ២០១២ ........................................ 208 

18. កមមករេ ងច្រកេគ្លតភី ផ្អ កបតុកមមេបើេទះករចរចមនចំណុចខ្លះមិន្រតូវគន  ................. 209 

19. កមមករេ ងច្រកេគ្លតភីមិនទទួលយកេគលករណ៍ជថនូរបញច ប់បតុកមម ............................ 210 

20. Labor Standoff at Angkor Temple ................................................................................ 212 

21. Construction Sector Picks Up Pace in 2012 ................................................................ 213 



ix 
 

22. MPs Urge Child Labor Action ...................................................................................... 215 

23. កមមករេ ងច្រក អីុ គ េមន រងរបួសធងន់ េពលប៉ះទងគិចជមួយសមតថកិចច .......................... 217 

24. កមមករនីិេ ងច្រកេនេខត្តក ្ដ លេ្រគងប្ដឹងសមតថកិចចពីេរឿងេ្របើហិង  ......................... 218 

25. Union files assault court complaint .............................................................................. 219 

26. Lawmaker Urges More Attention for Migrant Workers ................................................ 220 

27. Thousand of workers take to picket lines .................................................................... 221 

28. Workers Demand Back Pay ........................................................................................ 222 

29. Workers halt blocking of road ...................................................................................... 224 

30. កមមករកត់េដរ្របមណ៧០០នក់មិនទន់េបើក្របក់ឈនួលែខមក  ................................ 224 

31. កមមករេ ងច្រកយុ៉ង ៉បន្តេធ្វើកូដកមម ............................................................................... 225 

32. CAMBODIA: Campaigners call on brands to back wage rise ..................................... 226 

33. កមមករេ ងច្រក៦០០នក់ ៃនេ ងច្រកចំនួនពីរ េធ្វើកូដកមមទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ ......... 227 

34. សហជីពកមមករមិនទទួលករដំេឡើង្របក់ែខេគល១១ដុ ្ល របែនថម ................................ 228 

35. ចរចេឡើង្របក់ែខកមមករកត់េដរ៖េថែក្រពមតេម្លើង៧២ដុ ្ល រែតសហជីពមិន្រពម ......... 229 

36. Minimum wage talks deadlock ..................................................................................... 230 

37. ្រកុមអនកគំ្រទកមមករែ្រសកត ៉េនមុខតុ ករសំុឲយកត់េទសេ កឈូក បណ្ឌិ ត ......... 231 

38. បទយកករណ៏៖ កមមករនីិរងេ្រគះរពឹំងយុត្តិធម៌េលើ ឧទធរណ៏ ជង ដំបូង ..... 232 

39. ឧទធរណ៍េបើកសវនករេ កសូណង់ដូ្រពឹកេនះ ............................................................. 234 

40. កមមករេ ងច្រកែសបកេជើងពូេយឿនេធ្វើកូដកមមទមទរ ឲយេថ ែកេគរព ចបប់ ករងរ ....... 235 

41. េថែកេ ងច្រកថបភ្លីតអិុនណឺហ្វូតែវវ្រពមទទួលសំេណើ កមមករ បញច ប់បញ្ហ  ..................... 236 

42. បុគគលិកសហជីព២នក់្រតូវេ ងច្រកអីនឌូឈីន ក វន័ចប់ឃំុ៤េម៉ង .............................. 237 

43. កមមករេ ងច្រកេនេចមេចជង១០០០នក់ កូដកមមបិទផ្លូវេវងេ្រសង ............................. 237 

44. កមមករ ១០០០នក់ត ៉ទមទរដំេឡើង្របក់ែខ ............................................................... 239 



x 
 

45. អតីតបុគគលិក Mfone េសនើតុ ករស្រមចលក់្រទពយសមបតិ្ត្រកុមហុ៊ន ផ្តល់ឲយបុគគលិកទំងអស់

 239 

46. កមមករេ ងច្រកមរ ៉ឈុូនយ៉ងតិច ៥នក់ រងរបួស េពលប៉ះទងគិចជមួយបូ៉លិស .............. 240 

47. Workers, cop injured as strike turns violent ................................................................. 241 

48. កមមករេ ងច្រកកត់េដរេគ្លតភី្របមណ២ពន់នក់ត ៉្រពមនបិទផ្លូវជតិេលខ៤ .............. 242 

 



1 
 

I. Bavet Shooting (Shooting in Puma’s supply chain) 
1. Appeal Court Takes Over Bavet Shooting Case  
By Saing Soenthrith and Dene-Hern Chen - December 31, 2012 
By The Cambodia Daily  

 
The prosecutor general of the Appeal Court has appealed against the Svay Rieng Provincial Court’s 
decision to drop all charges against the former Bavet City governor, the chief suspect in a shooting 
that left three female garment workers seriously injured.  
 
Ouk Savuth, the prosecutor general, said yesterday that his appeal was filed on December 21, three 
days after the Svay Rieng Provincial Court decided to drop charges against Chhouk Bundith, the 
former governor. Mr. Bundith had previously been charged with “causing unintentional injuries” for 
his role in the February shooting during a protest outside a shoe factory supplying the German 
sports brand Puma. 
 
“We appealed against the Svay Rieng Provincial Court’s decision after it dropped the charge on the 
workers’ shooting on December 21, but no reporters asked me about it,” Mr. Savuth said. 
“We are taking Mr. Bundith’s case for sentencing at our Appeal Court in order to find justice for the 
three victims,” he added, declining to elaborate further. 
The provincial court prosecutor, Hing Bunchea, confirmed yesterday that the Appeal Court would 
take over Mr. Bundith’s case. “Our court clerk will hand over Mr. Bundith’s case to our Appeal 
Court on January 2,” Mr. Bunchea said. 
 
The move from the Appeal Court is not connected to the December 19 appeal from the three 
victims against the decision by the Svay Rieng Provincial Court, whose handling of the case has 
incurred criticism from rights groups and international observers. 
According to eyewitnesses, then-governor Mr. Bundith opened fire into a crowd of protesters 
during a demonstration at a Bavet City special economic zone on February 20, injuring three 
women. Mr. Bundith has never been detained, and the three victims have reported being approached 
by representatives of government officials—including Deputy Prime Minister Men Sam An—who 
asked them not to file complaints in exchange for money and gifts. 
 
A takeover of a case initiated by the prosecutor general of the Appeal Court is “unusual” but it is 
possible that such a high-profile case would require such attention, said Sok Sam Oeun, executive 
director of the Cambodian Defenders Project, noting that Mr. Savuth’s decision to appeal would 
lead to the case being reinvestigated. 
 
“The Appeal Court will probably call the witnesses again and check the facts,” Mr. Sam Oeun said, 
adding that the provincial court’s decision has invited a lot of criticism given the eyewitness 
accounts implicating Mr. Bundith. 
 
“If the government allows this to happen, then the people will lose a lot of faith, especially during 
election time and also with the international community [watching this],” he said. 
 
“This is a political case,” he added. “We know that Chhouk Bundith has links with high-ranking 
officials and that’s why the top leaders must take the case very seriously.” 
Sarey Bothchariya, a lawyer for the three victims, praised the Appeal Court for taking up the case. 
 
“I think it’s good that the prosecutor general will look at the law on how the Svay Rieng Court deals 
with the case, and look at the procedures that the Svay Rieng Court used,” Ms. Bothchariya said. 
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One of the victims, Nuth Sokhorn, 24, expressed hope that she and her fellow plaintiffs will be able 
to get justice at the Appeal Court. 
“The provincial court’s decision to drop the charge on Chhouk Bundith is a serious injustice, so I 
hope the Appeal Court can find justice and make him pay our compensation,” Ms. Sokhorn said. 
 

2. Ministry of Interior Requested to Further Investigate SEZ Shooting  
By Khuon Narim - January 2, 2013 
The Cambodia Daily 
 

The Ministry of Justice has instructed the Ministry of Interior to investigate a Bavet City police 
officer’s alleged involvement in a shooting that left three women seriously injured during a violent 
protest outside a factory last year.  
 
Pen Vibol, deputy chief of the National Police’s personnel department, said the Ministry of Interior 
will write a report on Bavet City penal section chief Sar Chantha’s alleged involvement in a 
February 20 shooting, and it will be sent to the Ministry of Justice. 
Mr. Vibol questioned Mr. Chantha on Monday over his alleged role. 
 
“The Ministry of Justice sent a letter to the Ministry of Interior to investigate on Sar Chantha,” Mr. 
Vibol said. “We just called Sar Chantha to make a report on the involvement since the [Svay Rieng 
provincial] court had charged him with causing unintentional injuries and we will send this back to 
the Ministry of Justice.” 
 
Mr. Vibol said that it was “normal” for the ministry to investigate when its officers have been 
charged with a crime, but declined to comment on why the Justice Ministry had stepped in. 
“It is normal that when the official under an institution have been charged by the court, they would 
need to notify those in the institution to know about the case,” he said. 
Justice Ministry officials could not be reached for comment. 
 
Mr. Chantha was charged with causing unintentional injuries in August for his alleged role in a 
triple shooting at a Bavet City special economic zone on February 20, directly contradicting 
eyewitnesses who reported seeing then-Bavet City governor Chhouk Bundith open fire into a crowd 
of protesters. Mr. Bundith’s involvement was later confirmed by an investigation carried out by the 
Ministry of Interior. 
 
However, the Svay Rieng Provincial Court dropped all charges against Mr. Bundith in early 
December, despite Interior Minister Sar Kheng publicly announcing in March that Mr. Bundith was 
the sole suspect in the shooting. 
Mr. Chantha said yesterday that he had filed an appeal last week against his charges. 
 
“I appealed against this after I received the verdict about four or five days ago because I am not 
involved with what they charged me with,” Mr. Chantha said. 
 

3. Chhouk Bandith files head to Appeal Court  
Last Updated on 02 January 2013  
By Cheang Sokha 
Phnom Penh Post 
 

Svay Rieng Provincial Court is scheduled to transfer the case against Chhouk Bandith, former 
Bavet town governor, to the Court of Appeal today, paving the way for a re-investigation and 
possible criminal charges only weeks after the lower court dropped the charge of involuntary injury 
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for a man eyewitnesses fingered for the shooting of three garment workers during a February 
protest. 
Ouk Savuth, prosecutor general at the Court of Appeal said once the files have been transferred “the 
judges will set the date for [investigation] hearing between 15 to 20 days after”. 
 
All involved parties, including the victims, suspects and police will attend, said Savuth.   
 
“If they found there is enough evidence, then the suspect will be prosecuted. But if there is a lack of 
evidence, then the Court of Appeal can conduct its own investigation or order the lower court to 
further investigate.” 
 
By law, said Savuth, Bandith would be required to attend questioning by judges, prosecutors and 
defence lawyers. 
 

4. Policeman Denies Involvement in Bavet Protester Shooting  
02 January 2013  
Voice of America (VOA) 

 
Protesters say the assailant was in fact Chhouk Bandith, but the courts have dropped charges against 
him. 

 
Keo Near, garment worker and victim of suspect shooting by district governor continue to worry as 
the powerful official is free from charge.  
 
A policeman in Svay Rieng province is denying allegations that he shot into a crowd of 
demonstrators in Bavet town last year, an incident in which three women were injured and have 
pursued a case against the governor of the city for allegedly pulling the trigger. 
  
The provincial court dropped charges against the former governor Chhouk Bandith, last month, and 
provincial personnel from the Ministry of Interior questioned the policeman, Sar Chantha, on 
Monday.  
  
Sar Chantha, who is the chief of penal police in Bavet, told VOA Khmer Tuesday he was inside the 
factory, about 500 meters away from the protesters, when they were fired upon. Sar Chantha said he 
was ordered by his chief to watch over the fire engine and not to disperse the protesters. “I was 
holding only a baton, and I have no gun,” he said. “How could I shoot a garment worker?” 
  
Protesters say the assailant was in fact Chhouk Bandith, but the courts have dropped charges against 
him in favor of Sar Chantha. Rights groups say Chhouk Bandith’s powerful connections led to the 
dismissal of the charges. 
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Interior ministry officials in Svay Rieng declined or could not be reached for comment. Hing 
Bunchea, Svay Rieng’s prosecutor, said the case would be passed on to the Court of Appeals.  

5. Justice Ministry Ordered New Inquiry Into Bundith  
By Khy Sovuthy - January 9, 2013  
The Cambodia Daily 

 
The Justice Ministry ordered the Court of Appeal to reinvestigate the involvement of former Bavet 
City governor Chhouk Bundith in the shooting of three female garment workers in February last 
year, an official at the ministry said. 
 
Justice Minister Ang Vong Vathana wrote a letter in December to Ouk Savuth, the Appeal Court’s 
prosecutor general, asking him to reinvestigate the case, said Sam Pracheameanith, spokesman for 
the Justice Ministry. 
 
“The justice minister sent the letter to the Appeal Court to inspect this case again. He wants the 
Appeal Court to find more justice and to conduct a thorough investigation,” Mr. Pracheameanith 
said. 
 
Eyewitnesses to the shooting outside a shoe factory reported that Mr. Bundith opened fire into a 
crowd of female protesters at a special economic zone in Svay Rieng province. 
 
Mr. Bundith’s involvement was later confirmed by a Ministry of Interior investigation. 
 
Despite that evidence, the Svay Rieng provincial court dropped charges against Mr. Bundith in 
December, while a Bavet City police officer, Sar Chantha, was charged in August with causing 
unintentional injuries. Mr. Bundith has never been arrested and his whereabouts are currently 
unknown. 
 
Mr. Savuth of the Appeal Court filed an appeal against the dropping of Mr. Bundith’s charges on 
December 21, and a hearing on the case will be held after the funeral of the late King Father 
Norodom Sihanouk ends on February 4. 
 
“They [the Appeal Court] will hear the case after [King Father Norodom Sihanouk’s] funeral day,” 
Mr. Savuth said. 
 
The Interior Ministry has also sought to understand why Mr. Chantha was charged by the provincial 
court, said Pen Vibol, deputy chief of the personnel department at the ministry, explaining why Mr. 
Chantha was summoned for questioning at the ministry last week. 
 
Mr. Chantha has repeatedly denied he is responsible for the shooting. 
 
“We questioned Sar Chantha because we did not understand why the court had charged him,” Mr. 
Vibol said. “We are not interfering with any decisions in the court system.” 
 

6. ឧទធរណ៍េ្រគងេបើកសវនករសំណំុេរឿង ឈូកបណ្ឌិ ត េនែខកុមភៈ 
 េ យ ញឹម សុខន និង អឹុង បុ៊នថន ៃថង្រពហសបតិ៍ ទី10 មក  ឆន ំ2013 េម៉ង11:40 
 វទិយុវអូីឌី (VOD) 
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ឧទធរណ៍ េ្រគងេបើកសវនករ សំណំុេរឿងបញ់កមមករេន្រកុងបវតិ ែដលមនជនសង ័យ េ ក 
ឈូក បណ្ឌិ ត េនះ េនកនុងែខកុមភៈ េ្រកយពីថ្វ យ្រពះេភ្លើងដល់្រពះបរមសពសេម្តចឪ។ 
អគគ្រពះ ជ ជញ ឧទធរណ៍ េ ក អុ៊ក វធុ ែថ្លងេនៃថង្រពហសបតិ៍េនះថ សំណំុេរឿងេនះ េច្រកម
កំពុងពិនិតយេលើេសក្តីសននិ ្ឋ នរបស់ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង ែដលរកមិនេឃើញភស្តុ ង ក់បនទុកេលើ
ជនសង ័យ ែដលមនអំ ចរបូេនះ។ េ កថ ឧទធរណ៍នឹងេកះេ ភគីពក់ព័នធមក កសួរ
េឡើងវញិ េនបនទ ប់ពីចប់ពិធីបុណយ្រពះបរមសពសេម្តចឪ ៖ "េច្រកមេនសភ្រពហមទណ្ឌ  កំពុងពិនិតយ
េ្រត មសវនករ េ្រកយបុណយ្រពះម ក ្រត"។ 
 
េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវបន្រកសួងម ៃផទសង ័យថ ជមនុស ែតមន ក់គត់ ែដលបញ់កមមករឲយរង
របួសដល់េទ៣នក់ េនតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស េខត្ត ្វ យេរៀង កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២។ 
បុ៉ែន្ត ដំបូងេខត្តេនះ បនទម្ល ក់ករេចទ្របកន់េលើអតីតអភិបល្រកុងរបូេនះ ្រតឹមពីបទបងកររបួស
េ យអេចតន េបើេទះជជនសង ័យ រភពថ ខ្លួនបនេធ្វើឲយផទុះ វធុេ្រពះកំហុសក៏េ យ។ ករ
ទម្ល ក់េចលបទេចទ ែដលេធ្វើមនកររះិគន់ពី្រគប់មជឈ ្ឋ នេនះេហើយ េធ្វើឲយមនករប្តឹងទស់ពីអគគ្រពះ
ជ ជញ ឧទធរណ៍។ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវបនកែសតកនុង្រសុកចុះផ យថ ជអនកសនិតជមួយ

នឹងឧបនយករដ្ឋម្រន្តី គឺេ ក្រសី ែម៉ន សំអន។ 
 
កមមករនីីរងរបួសធ្ល យសួតមន ក់ កនុងចំេ ម៣នក់ េឈម ះ បុ៊ន ចិន្ត  បនអះ ងថ ករែដលតុ ករ 
ទម្ល ក់េចលបទេចទ េលើជនសង ័យ េធ្វើឲយពួកេគរស់េនេ្រកមករភ័យខ្ល ច។ នងអំពវនវឲយ
ឧទធរណ៍ចប់ជនៃដដល់ មកផ្តនទ េទស េដើមបីធនសន្តិសុខដល់ជនរងេ្រគះ និងផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនពួកេគ
៖ "ចង់ឲយេគចប់ខ្លួន"។ 
 
្របធនកមមវធីិសិទធិករងរេនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ េ ក េមឿន តុ  មន
្រប សន៍ថ ថ្វីតបិតែតតុ ករេនកមពុជ រងកររះិគន់ថ មិនឯក ជយក្តី បុ៉ែន្តេ កចត់ទុកថ ចំ ត់
កររបស់ ឧទធរណ៍ ែដលប្តឹងទស់ករណី ឈូក បណ្ឌិ ត េនះ គឺជេរឿងល្អមួយែផនក ៖ "មនេរឿងម៉
ចំនួនដូចេរឿង េ ក ម៉ម សូណង់ដូ ក្តី េរឿងបឹងកក់ក្តី េរឿងបុរកីី ក្តី េរឿងឈុត វទុធី ែដល្រតូវបនេគបញ់
សម្ល ប់ េ ក ជ វជិជ  ល និង ល ហនឹង សុទធែតឧទហរណ៍ ែដលេយើងេធ្វើឲយេយើងមិនសូវមនជំេនឿេលើ
្របព័នធតុ ករកមពុជ បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង ក៏េ យ អ្វីែដល ឧទធរណ៍បនសេ្រមចចិត្តថ និងេបើក
ករណីសវនករេរឿងករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េនះ ជេរឿងមួយែដលេយើងគួរែត ទរគត់"។ 
របយករណ៍របស់ករយិល័យឧត្តមសនងករ អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំកមពុជ 
ផ យកលពីៃថងទី២០ ែខកញញ  ឆន ំ២០១២ ឲយដឹងថ អនក្រកី្រក និង្រកុមែដលងយរងេ្រគះ មិន ចទទួល
បនករគំពរែផនកចបប់ េហើយបញ្ហ េនះ េនែតជករ្រពួយបរមភកនុងករទទួលបនយុត្តិធម៌ស្រមប់
្របជជនកមពុជ៕ 
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7. ឧទធរណ៍េ្រគងេបើកសវនករករណីេ កឈូក បណ្ឌិ ត ចុងែខ
េនះ  

 េ យ ជន ្រសីណុច និង អឹុង បុ៊នថន ៃថងពុធ ទី06 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង11:15 
 វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

 ឧទធរណ៍េ្រគងសវនករករណីេ កឈូក បណ្ឌិ ត ែដលជប់េចទបញ់កមមករេនះ េនចុងែខ
កុមភៈេនះ បនទ ប់ពីអគគ្រពះ ជ ជញ ប្តឹងទស់នឹងករសេ្រមចរបស់ តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង ែដលរកមិន
េឃើញពិរទុធភពរបស់អតីតអភិបល្រកុងរបូេនះ។ 
 
្របធន ឧទធរណ៍ េ ក យូ បុ៊នេឡង ្របប់ VOD េន្រពឹកៃថងពុធេនះថ សំណំុេរឿងរបស់េ ក
ឈូក បណ្ឌិ ត េ កកំពុងេរៀបចំ េដើមបីកំណត់ៃថងសវនករ។ េ កបន្តថ មិនទន់កំណត់កលបរេិចឆទ
ៃនៃថងសវនករបនេនេឡើយេទ បុ៉ែន្តថ ចចុងែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣េនះ។ 
 
ចំែណកអគគ្រពះ ជ ជញ ឧទធរណ៍ េ ក អុ៊ក វធុ ែដលជេដើមបណ្តឹ ងៃនសំណំុេរឿង្រពហមទណ្ឌ
េនះ បនអះ ងថ តុ ករនឹងកំណត់េពលសវនករេនចុងែខកុមភៈេនះ េហើយនឹងមនករចូលរមួពីភ
គីពក់ព័នធទំងអស់ ៖ "ខងេច្រកមជអនកកំណត់ បុ៉ែន្តេបើ មគត់ឲយដំណឹងចុងែខពីរហនឹង"។ 
 
្របធនកមមវធីិសិទធិករងរេនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ េ ក េមឿន តុ  មន
្រប សន៍ថ ករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត គឺជេរឿងមួយមនភពសមុគ ម ញ េនែតមិនទន់រកយុត្តិធម៌
ជូនជនរងេ្រគះបន េហើយេ ក ្វ គមន៍ែដលតុ ករសេ្រមចេលើកយកករណីេនះមកេសុើបអេងកត 
និងសវនករម្តងេទៀត ៖ "េរឿងហនឹង ពិបកនឹងនិយយ ថ សងឃឹមបុ៉នម ន បិុន្រគន់ែតថ ឧទធរណ៍ 
សេ្រមចនឹងេធ្វើសវនករជ ធរណៈេលើករណី េ កឈូក បណ្ឌិ ត ជេរឿងែដលេយើងសំុ ទរ 
ចំេពះតុ ករែដលបនេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត បុ៉ែន្តអ្វីែដលជសំណូមពររបស់ខងសងគមសីុវលិ ក៏ដូចជ
ជនរងេ្រគះកន្លងមក េយើងសំណូមពរសំុឲយតុ ករេធ្វើករវនិិចឆ័យឲយបន្រតឹម្រតូវ េហើយករផ្តនទ េទស
ជនេលមើសហនឹង មផ្លូវចបប់"។ 
 
គួរបញជ ក់ថ បនទ ប់ពី ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង សេ្រមចទម្ល ក់េចលករេចទ្របកន់េលើ េ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត ែដលជជនសង ័យករណីបញ់្រប រកមមករនីិេ ងច្រកបីនក់ ប ្ត លឲយរបួសធងន់ធងរមក អគគ
្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ េ ក អុ៊ក វធុ បនសេ្រមចចត់ករេលើសំណំុេរឿងេនះ េដើមបីែស្វងរក
យុត្តិធម៌ជូនជនរងេ្រគះ។ េ កថករសេ្រមចរបស់ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង េនមនចំណុចខ្វះខត
េនេឡើយ៕ 
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8. Court sets date for new hearing in Bandith case  
Last Updated on 07 February 2013  
By May Titthara  
Phnom Penh Post 
 

The Appeal Court has set a hearing date in a case against former Bavet town Governor Chhouk 
Bandith, who stands accused of shooting three protesting garment workers last year. 
 
In December, the Svay Rieng Provincial Court dropped charges against the official, only to see the 
case taken up by the Appeal Court prosecutor general, who called for a reinvestigation. The 
February 27 hearing will determine whether Bandith should, in fact, be charged for the February 
2012 shooting. 
 
“We will hold a public hearing so that all related parties can participate. None will miss it,” said 
Prosecutor General Ouk Savuth. 
 
Three women were injured when a gunman opened fire during the protest of more than 6,000 
workers employed at four factories at the Manhattan Special Economic Zone. 
While eyewitnesses fingered Bandith, and he was implicated by none other than Minister of Interior 
Sar Kheng, it took two months before a widely derided  
charge of causing unintentional injury was levied on him. 
 
The case then languished for months, bouncing between the prosecutor and investigating judge, 
before charges were ultimately dropped. A second man, Bavet town police chief Sar Chanta, was 
named the sole suspect. In a rare move, higher court officials intervened just days later, appealing 
the dropped charge and insisting the case be transferred.   
 
Buot Chenda, 21, who was shot in the lung while calling for better working conditions, said 
yesterday she was relieved to hear a date had been set. 
 
“I’m very happy that the Appeal Court will hear our case, because I have been waiting a long time,” 
she said. Chenda and two other plaintiffs are seeking $45,000 each for injuries sustained in the 
shooting. 
 
Rights monitors, who have long criticised the court’s handling of the case, expressed tentative hope 
that the case at last appeared to be moving forward. 
 
“I believe they will find justice for the victims if the court is independent,” said Moeun Tola, head 
of the labour program at the Community Legal Education Center. 
 
 

9. ឧទធរណ៍ជ្រមះេរឿងឈូក បណ្ឌិ តបញ់កមមករេនចុងែខេនះ  
Thursday, 07 February 2013  

ៃម៉ ទិតយថ ៉   
 Phnom Penh Post 
 

ភនំេពញៈ ឧទធរណ៍បនកំណត់េបើកសវនករេលើសំណំុេរឿងអតីតអភិបល្រកុង បវតិ េ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត ែដលបនបញ់កមមករនីិេ ងច្រកឲយរងរបួស៣នក់ េនៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ េនះ បនទ ប់ពីអគគ្រពះ



8 
 

ជ ជញ បនប្តឹងទស់នឹងករសេ្រមចរបស់  ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង ែដលរកមិនេឃើញពិរទុធភព
របស់អតីតអភិបល្រកុងរបូេនះ។ 
េ ក អុ៊ក វធុ អគគ្រពះ ជ ជញ ឧទធរណ៍ ែដលជេដើមបណ្តឹ ងៃនសំណំុេរឿង្រពហមទណ្ឌ េនះបន
អះ ងថតុ ករបន កំណត់េបើកសវនករសំណំុេរឿងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ
េនៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ េម៉ង៨្រពឹកេ យមនករចូលរមួពី ភគីពក់ព័នធទំងអស់។ េ កបន្របប់ឲយដឹង
ថ៖ «េយើងេបើកសវនករ ធរណៈ ដូេចនះភគីែដលពក់ព័នធទំងអស់នឹងមកចូលរមួកនុងសវនករេនះ 
ទំងអស់»។ 
 
កល ពីៃថងទី២១ ែខធនូ ឆន ំមុនអគគ្រពះ ជ ជញ ឧទធរណ៍ក៏បន ក់ពកយប្តឹង ទស់េទនឹងេសចក្តី
សេ្រមចរបស់ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង ែដលបនទម្ល ក់េចលករេចទ្របកន់អតីតអភិបល្រកុងប
វតិរបូេនះ េ យត្រមូវឲយេលើកយកសំណំុេរឿងេនះមក ក់េលើតុេដើមបីជែជករមួគន  កនុងបំណងែស្វងរក
យុត្តិធម៌ជូនជនរងេ្រគះ។ 
 
សូមរឭំកថ េនៃថងទី១៨ ែខេម  ឆន ំ២០១២ េ កឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងសេ្រមច
េចទ្របកន់ពីបទបងករបួស ន ម េ យអេចតន ទក់ទិននឹងេហតុករណ៍បញ់កមមករ៣នក់ឲយរងរបួស
េនៃថង ទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ ខណៈកមមករជង៦ពន់នក់មកពីេ ងច្រក៤កនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស 
Manhattan កនុង្រកុងបវតិ បនេធ្វើករត ៉ទមទរ្របក់ឈនួល និងលកខខណ្ឌ ករងរ មចបប់ករងរ។ 
បុ៉ែន្ត តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងបនទម្ល ក់បទេចទ្របកន់េ កអតីតអភិបល ្រកុងដ៏មនឥទធិពលេនះ
េទវញិ។ 
កមមករនីិ បុ៊ត ចិន្ត  ជនរងេ្រគះកនុងករបញ់្រប រពីសំ ក់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បនឲយដឹងថ ពួក
នងទំងបីនក់ពំុទន់បនទទួលដំណឹងអំពីករេកះេឡើងេទបំភ្លឺេន ឯ ឧទធរណ៍េនះេទ។ នង
បនឲយដឹងថ៖ «ខញុំសបបយចិត្ត េនេពលែដលបនទទួលដំណឹងថ ឧទធរណ៍នឹងេបើកសវនករ
េរឿងពួកខញុំេនះ ពីេ្រពះខញុំបនរង់ចំយូរ ស់មកេហើយ»។ 
 
ចិន្ត  បន្តថ នងសងឃឹមថ េនកនុងសវនករេនះនងនឹងទទួលបនយុត្តិធម៌ ខណៈបនអស់សងឃឹម
ចំេពះករសេ្រមចរបស់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង។ នងនិយយថ៖ «ខញុំសងឃឹមថនឹងទទួលបនយុត្តិធម៌ 
ពីេ្រពះេនះគឺជបណ្តឹ ងទស់របស់េ ក អគគ្រពះ ជ ជញ »។ 
 
សមគមករពរសិទធិមនុស ដហុក និងមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ កលពីៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ំមុន 
បនេចញេសចក្តី្របកសព័ត៌មនរះិគន់េលើ្របព័នធតុ ករេនកមពុជថ មិនបនរកយុត្តិធម៌ជូន្របជជន
្រកី្រករងេ្រគះ។ តុ ករបេ្រមើឲយមនុស មួយ្រកុមជអនកមនលុយនិងអំ ច និងមនករជិន យ
ចំេពះក្រមិតៃននិទទណ្ឌ ភពេនកនុង្របេទស កមពុជ។ 
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េ ក េមឿន តុ  ្របធនកមមវធីិសិទធិករងរេនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ មន
្រប សន៍ថ ករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េ កេសទើរែតគម នពកយអ ថ ធិបបយេទេហើយ ែតេ ក

្វ គមន៍ចំេពះចំ ត់កររបស់ ឧទធរណ៍ែដលេលើកយកករណី េនះមកេបើកសវនករេឡើងវញិ។ 
េ កបន្តថ៖«ខញុំេជឿថករណីេនះ េបើតុ ករឈរេលើ ម រតីឯក ជយ គឺពិតជរកយុត្តិធម៌ជូនដល់កមមករ ិ
នីរងេ្រគះ បនជក់ជមិនខន»។ 
 
េ ក អំ សំ ត ម្រន្តីេសុើបអេងកតជន់ខពស់អងគករករពរសិទធិមនុស លីកដូបន ែថ្លងថ េនះជេរឿង
ែដលគួរឲយភញ ក់េផ្អើលែដលតុ ករបនអេញជ ើញេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ឲយចូលមកបំភ្លឺេនកនុងអងគសវនករ 
ខណៈគត់បញ់េទេលើកមមករបីនក់ឲយរងរបួស េហើយពំុ្រតូវបនឃត់ខ្លួន េបើេទះជមនភ័ស្តុ ងក៏េ
យ។ េ កបញជ ក់ថ៖ «េរឿងេនះ ខុសពីេរឿងដៃទ ្របសិនេបើេរឿងេផ ងទក់ទិនេទនឹងពលរដ្ឋគម ន
អំ ច ្រគន់ែត្រកុមហុ៊ន ក់ពកយបណ្តឹ ងភ្ល ម គឺពលរដ្ឋ្រតូវចប់ខ្លួនភ្ល មែតម្តង។ េនះគឺេលើកដំបូង េបើ
សិនជមនវត្តមនេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កនុងអងគសវនករជ ធរណៈែមន»។ 
 
កនុងសំណំុេរឿងែដល បនអូសបន្ល យអស់េពលជេ្រចើនែខមកេនះ កមមករនីិ៣នក់រងរបួស បន ក់
ពកយបណ្តឹ ង្របឆំង នឹងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េ យទមទរសំណងជំងឺចិត្តមន ក់ៗ ចំនួន ៤៥ ០០០ដុ ្ល
រ។ 
េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត និងេមធវរីបស់េ ក មិន ចទក់ទងបនេទ កលពីម ិលមិញ៕ 
 

10. Appeal Court set to hear Bundith Case  
Written by Chun Sreynuch and Ing Bunthorn Friday, 08 February 2013 00:00  

វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 
On February 27, the Phnom Penh Court of Appeal will hear the case of former Bavet 
governor Chhouk Bundith who was accused of shooting of 3 garment workers in Svay Rieng 
Province last year. 
 
Prosecutor General at the Court of Appeal, Ouk Savuth, said he decided to take on the case because 
the Svay Rieng Court had not found justice for the victims. 
 
Meoun Tola, head of the labor program of Community Legal Education Center (CLEC), said he 
cautiously welcomed the reinvestigation. “We welcome the court’s ruling to take on the case as 
civil NGOs and victims offered. We need the court to observe and seek the truth.” 
 
Workers Kao Nea, Nuth Sakhorn, and Bun Chenda were each shot in February last year at a protest 
outside Kaoway Sports factory, a Puma supplier. The Svay Reing Provincial Court originally 
charged Bundith with unintentional injury, before all charges were dropped in December. 
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11. ឧទធរណ៍៖ ឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវមនវត្តមនកនុងសវនករេរឿងបញ់
កមមករ  
េ យ ញឹម សុខន និង អឹុង បុ៊នថន ៃថងច័នទ ទី25 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង14:34 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

ម្រន្តីជន់ខពស់េន ឧទធរណ៍ បង្ហ ញជំហរថ ជនសង ័យចញ់កមមករ េ កឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវមន
វត្តមន ចំេពះមុខភគីពក់ព័នធ កនុងសវនករេឡើងវញិ កនុងសប្ត ហ៍េនះ េដើមបីបក្រ យជំុវញិបទេចទ។ 
ករបង្ហ ញជំហរ របស់ម្រន្តីជន់ខពស់ៃន ឧទធរណ៍ េនៃថងចនទេនះ បនេធ្វើេឡើងមុន២ៃថងបុ៉េ ្ណ ះ 
ែដលជនសង ័យេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវតុ ករមួយេនះ េកះេ ឲយចូលខ្លួនេនៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ 

មបណ្តឹ ងទស់របស់អគគ្រពះ ជ ជញ ។ 
 
អគគ្រពះ ជ ជញ  េ ក អុ៊ក វធុ បនប្តឹងទស់ កលពីៃថងទី២១ ែខធនូ ឆន ំ២០១២ បនទ ប់ពី ដំបូង
េខត្ត ្វ យេរៀង ទម្ល ក់បទេចទេលើេ កអតីតអភិបល្រកុងបវតិរបូេនះ ពីបទបញ់កមមករ េបើេទះជន
សង ័យធ្ល ប់ រភពថ ពិតជបនដកកំេភ្លើងខ្លីរបស់ខ្លួន បញ់អំឡុង្រកុមកមមករ កំពុងត ៉ក៏េ យ។ 
 
្របធន ឧទធរណ៍ េ កយូ បុ៊នេឡង មន្រប សន៍ថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ចំបច់្រតូវមនវត្ត
មនកនុងសវនករ មដីកែដលបងគ ប់ឲយចូលបំភ្លឺេនៃថងទី២៧ ែខកុមភៈេនះ េដើមបីតទល់ជមួយេដើមេចទ 
៖ "ករបង្ហ ញខ្លួនេ យខ្លួនឯង គឺជករចំបច់ ស់ េ្រពះ្រតូវតទល់ ពីេ្រពះេមធវអីត់ ចដឹងអងគ
េហតុអស់ជងជន្រតូវេចទេទ"។ 
 
េមធវកីរពរេ កឈូក បណ្ឌិ ត អនក្រសី េម៉ សំវទុធ វ ីមិនអ ថ ធិបបយេទ េ យអះ ងថ ជប់រវល់។ 
យ៉ង ក៏េ យ ម្រន្តីស្រមបស្រមួលអងគករលីកដូ្របចំេខត្ត ្វ យេរៀង េ ក នុត បូព៌ ្ណ រតន៍ េ
ចំ ត់កររបស់ ឧទធរណ៍េនះថ ជពន្លឺយុត្តិធម៌ថមីស្រមប់ជនរងេ្រគះ េបើេទះបី្របព័នធយុត្តិធម៌េន
កមពុជ រងកររះិគន់ថ មិនឯក ជយក៏េ យ។ េ កថ មកដល់េពលេនះ េ កឈូក បណ្ឌិ ត កំពុងមន
វត្តមនេនកនុង្របេទស ៖ "េយើងក៏ធ្ល ប់េឃើញែដរ ធ្ល ប់េឃើញគត់មួយែខអី គត់េឡើងមកបវតិម្តង"។ 
 
ករណីបញ់កមមករឲយរងរបួស៣នក់ េន្រកុងបវតិ កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២េនះ ្រតូវបនរដ្ឋម
្រន្តី្រកសួងម ៃផទ េ ក ស េខង ្របប់អនក រព័ត៌មនថ ជនសង ័យ គឺេ កឈូក បណ្ឌិ ត ។ សំណំុ
េរឿង្រពហមទណ្ឌ ែដលពក់ព័នធនឹងម្រន្តីមនអំ ចេនះ បនអូសបន្ល យជងមួយឆន ំេហើយ៕ 
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12. ក ីជបូ៉លិស៖ ឈូក បណ្ឌិ ត ជប់ពក់ព័នធបញ់កមមករេន្រកុងបវតិ  
េ យ ញឹម សុខន និង អឹុង បុ៊នថន ៃថងពុធ ទី27 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង17:33 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
  

បូ៉លិស មួយរបូ ែដលរ ្ឋ ភិបលចត់ ំងឲយេធ្វើ ក ី េរឿងបញ់កមមករ អះ ងថ អតីតអភិបល្រកុងប
វតិ េ កឈូក បណ្ឌិ ត ពិតជជប់ពក់ព័នធ នឹងេរឿងបញ់កមមករឲយរបួស៣នក់ កលពីជងមួយឆន ំមុន
េនះែមន។ 
 
ករបញជ ក់របស់បូ៉លិសរបូេនះ បនេធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីពួកេគ ជង២០នក់ ្រតូវបនម្រន្តី ឧទធរណ៍ នំ
ឲយសបថ ចំេពះមុខវតថុស័ក្តសិទធិ មុនចូលេធ្វើ ក ីបំភ្លឺករពិត កនុងសវនករអ ធរណៈ ៃន
ឧទធរណ៍ េនៃថង ពុធេនះ។ ករសបថេនះ ្រតូវបននិយយ្រពមៗគន ថ ពួកេគ នឹងមិននិយយភូតកុហក 
តុ ករេឡើយ េបើពំុដូេចន ះេទ ពួកេគនឹងជួបែតេសចក្តីវនិសអន្ត យ្រគប់េពលេវ  ំងពីជតិេនះ 
រហូតជតិមុខ។ 
 
នយរងករយិល័យ្របឆំងករជួញដូរផ្លូវេភទ និងករពរអនិតិជន េខត្ត ្វ យេរៀង េ ក អុ៊ន េរឿន 
អះ ង្របប់អនក រព័ត៌មនេន ឧទធរណ៍ថ េពលផទុះ វធុ កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ 
ែដលប ្ត លឲយកមមករ៣នក់រងរបួសេពលេនះ របូេ ក េនចមង យ្របែហល១០ែម៉្រតបុ៉េ ្ណ ះពីកែន្លង
ផទុះ វធុ។ េ កថ េពលេនះេ កេឃើញ ជនសង ័យ ឈូក បណ្ឌិ ត ៃដេនកន់កំេភ្លើងេនេឡើយ រត់
េចញពី្រកុមកមមករ ៖ "េ្រកយពីលឺសនូរកំេភ្លើងផទុះេហើយ ខញុំងកេទ ្ត ំៃដខញុំ េឃើញគត់កន់កំេភ្លើងេដើរ រត់
េទខងេឆ្វងៃដខញុំវញិ"។ 
 
េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត មិនអ ថ ធិបបយ ជមួយអនក រព័ត៌មនេទ បនទ ប់ពីេចញពីបនទប់សវនករ អ
ធរណៈេនៃថងេនះ។ 
 
កមមករនីិ៣នក់ មន ែកវ ន បុ៊ន ចិន្ត  និងនុត ខន ែដលរងរបួសេពលបញ់្រប រេនះ បនអះ ង
ថ ជនសង ័យ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បន រភព កនុងសវនករថ ពិតជបនបញជ កំេភ្លើងរបស់គត់ឲយ
ផទុះេពលេនះែមន បុ៉ែន្តគម នេចតនបញ់កមមករេទ។ យ៉ងេនះក្តី ពួកេគអំពវនវឲយតុ ករជន់ខពស់មួយ
េនះ វនិិចឆ័យេ យេឈើេលើវជិជ ជីវៈ និងឯក ជយ ៖ "ពួកខញុំមិនយល់្រសបេទ ពួកខញុំមិនគិតថ េបើមិនបញ់មិន
ែមន្រគប់កំេភ្លើង មកេនជប់ខ្លួន ្រគប់ជប់ៃដខញុំេហើយហនឹង េន្របែកកថខ្លួនឯងមិនបញ់េម៉ចេកើត។ 
ខញុំចង់ឲយតុ ករកត់េទស មផ្លូវចបប់ េហើយឲយគត់ជប់គុក េហើយមយ៉ងឲយគត់សងៃថ្លជំងឺចិត្តពួកខញុំ
ខ្លះ េបើសិនជគត់មិនជប់គុក ៃថងមុខៃថងេ្រកយ គត់ ងថខ្លួនគត់ធំ គត់េនេធ្វើអញច ឹងដែដល"។ 
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្របធនកមមវធីិសិទធិករងរ េនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ េ ក េមឿន តុ  ែដលឃ្ល ំ
េមើលករណីេនះ ក់ករ្រពួយបរមភថ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលែដលេគបញជូ នមកេធ្វើ ក ីេនះ ្រតូវបន ភគី
ចុងេចទកំពុងទិញទឹកចិត្ត ៖ "េយើងបរមភខ្ល ច េបើសិនជ ក ីេហើយនិងមនុស ្រកុមជនសង ័យហនឹង 
គត់បយទឹកអីជមួយគន  អីជមួយគន  ពក់ព័នធជមួយនឹងេគេ ថ ទំនស់ផល្របេយជន៍ អញច ឹងមន
ន័យថ ក ីហនឹងគត់អត់ឯក ជយ"។ 
 
សវនករេឡើងវញិរបស់ ឧទធរណ៍េនះ បនេធ្វើេឡើង បនទ ប់ពី ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង ទម្ល ក់បទ
េចទ េលើអតីតអភិបល្រកុងរបូេនះ េ យថរកមិនេឃើញកំហុស េបើេទះបីជឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
ម ៃផទេ ក ស េខង អះ ងថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ជជនៃដដល់ក៏េ យ។ សវនករេនះ នឹងបន្តេធ្វើ
េនៃថងែស្អកេទៀត៕ 
កមពុជ -   

អតថបទចុះផ យេនៃថង ពុធ 27 កុមភៈ 2013 - ព័ត៌មនេទើបែកេ្របើេលើកចុងេ្រកយ ៃថង ពុធ 27 កុមភៈ 
2013  
 

13. តុ ករ ឧទធរណ៍ចប់េផ្តើមេសើេរ ើេរឿងេលើកែលងករេចទ្របកន់
េ កឈូក បណ្ឌិ ត  
េ យ លី េម៉ងហួរ  
វទិយុប ងំ (RFI) 

េន្រពឹកៃថងពុធេនះ តុ ករ ឧទធរណ៍បនេលើកយកករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុង
បវតិ បញ់្រស្តកីមមករ ៣ នក់ ឲយរបួសធងន់ មកជំនំុជ្រមះេឡើងវញិ។ សំណំុេរឿងក្តីេនះ្រតូវបនតុ ករេខត្ត

្វ យេរៀងបនសេ្រមចេលើកែលងករ េចទ្របកន់េលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កលពីែខធនូ។ កនុងេពល
តុ ករេបើកសវនករកលពី្រពឹកមិញ ្រកុមកមមករ និង្រកុមសកមមជនសិទធិមនុស ្របមណ ១០០ នក់ ក៏
បនេធ្វើបតុកមម េលើកប  និងែ្រសកេម្រកូ ទមទរឲយតុ ករផ្តនទ េទសេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត។ 
 
េនេ្រករបងតុ ករ ឧទធរណ៍េនមុខ ងំន្រពឹកមិញ ្រកុមកមមករ និង្រកុមសកមមជន សិទធិមនុស  
បនេធ្វើបតុកមម ទមទរឲយតុ ករ កត់េទសេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ក់ពនធនគរ។ អតីតអភិបល្រកុង
បវតិ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត្រតូវបនេគអះ ងថ ជជនជប់េចទែតមន ក់គត់ ែដលបនបញ់េលើ្រស្តីកមម
ករ ៣ នក់ឲយរងរបួស េសទើរ ្ល ប់ កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២។ ក៏បុ៉ែន្ត សំណំុេរឿងក្តីេនះ្រតូវបន
្រពះ ជ ជញ  តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងបនសេ្រមចេលើកែលងករេចទ្របកន់េលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត 
ែដលមិន្រតូវបនចប់ឃំុខ្លួនេនះ កលពីែខធនូ ឆន ំ២០១២ ចំេពះបទបងករបួស ន ម េ យអេចតន។ ្រពះ
ជ ជញ សំ ងថ គម នភ័ស្តុ ង្រគប់្រគន់េដើមបី ក់បនទុក។ 
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យ៉ង ក៏េ យ សំណំុេរឿងក្តីដ៏រេសើបេនះ្រតូវបនតុ ករ ឧទធរណ៍េលើកយកមក ជំនំុជ្រមះ
េឡើងវញិ េន្រពឹកៃថងពុធេនះ។ កនុងសវនករ្រពឹកមិញ បនេធ្វើេឡើងជអ ធរណៈ គឺេច្រកមេទើបែត

កសួរេទេលើ្រស្តីជនរងេ្រគះបនពីរនក់ និងេ ក ឈូក បណ្ឌិ តបុ៉េ ្ណ ះ។ ចំែណក្រស្តីរងេ្រគះមន ក់
េទៀត និង ក ីសរបុ ២៥ នក់ែដលភគេ្រចើនជបូ៉លិស និងេប៉អឹមនឹង្រតូវ កសួរកនុងសវនករ េន
្រពឹកៃថង្រពហសបត៍បន្តេទៀត។ សវនករអ ធរណៈេនះ្រតូវបនេ ក អំ សំ ត ្របធន្រកុម
បេចចកេទសេសុើបអេងកតរបស់អងគករសិទធិមនុស  លីកដូ ែដលបន មឃ្ល ំេមើលសវនករសែម្តងករ
េ ក ្ត យ េហើយថ សវនករេនះ គួរែតេបើកឲយអនកេផ ងបន ្ត ប់ និង ម ន។ េ កក៏បនជំរញុ
ឲយតុ ករ ឧទធរណ៍្រតូវែតផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ ្រកុម្រស្តីកមមកររងេ្រគះ។ 
 
្រស្តីរងេ្រគះែដលបនចូលេឆ្លើយបំភ្លឺេន្រពឹកមិញ បនេសនើឲយេច្រកមតុ ករស ឧទធរណ៍ផ្តនទ េទស
េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េដើមបីកំុឲយអនកមនអំ ច ជអភិបល្រកុងរបូេនះ កន់កំេភ្លើងបញ់េគឯងេសទើរ

្ល ប់េទៃថងេ្រកយេទៀត។ យ៉ង ក៏េ យ បនទ ប់ពីសវនករេន្រពឹកមិញ េ ក ឈូក បណ្ឌិ តបន
បដិេសធមិនេឆ្លើយនឹងសំណួរអនកកែសតេទ។ បុ៉ែន្ត ក ីមន ក់ ជបូ៉លិស េន្រកុងបវតិែដលមនវត្តមន
េន ឧទធរណ៍ កលពី្រពឹកៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ បន្របប់្រកុមអនកកែសតថ េ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត ជអនកកន់កំេភ្លើងខ្លី បញ់េលើ្រកុម្រស្តីកមមករកត់េដរ ែដលបនេធ្វើបតុកុមមកលពីៃថង២០ កុមភៈ៕ 

14. ឧទធរណ៍េបើកសវនករករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត 
េ យ សុ ជីវ ី2013-02-27 

វទិយុ សីុេសរ ី(Radio Free Asia) 
 

ឧទធរណ៍េបើកសវនករបណ្ដឹ ងដំេ ះ្រ យចំេពះដីកេលើកែលងបទ េចទេលើេ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េនៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ ែដលបនប្ដឹងទស់េ យតំ ងអយយករអម
តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង និង្រកុមកមមករនីិរងេ្រគះ។  

សភេសុើបសួរៃន ឧទធរណ៍បនសេ្រមចផ្អ កសវនករអ ធរណៈ កសួរ េលើសំណំុេរឿងបញ់
បញ់រះេលើកមមករ្រកុងបវតិ និងបនកំណត់យក្រពឹកៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ េដើមបីបន្តករ កសួរ។ 

្របធន្រកុម្របឹក អងគជំនំុជ្រមះ ឧទធរណ៍ េ កេច្រកម ឃុន េម៉ង ង មន្រប សន៍ថ ករ
សេ្រមចផ្អ កសវនករបេ ្ដ ះ សនន ក៏េ យ រែតសំណំុេរឿងេនះមនភពសមុគ ម ញ ទមទរេពល
េវ េ យមនករពិចរ  និងេសុើបអេងកតបែនថម។ 

អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ែដលជជនសង ័យករណីបញ់្រស្តីកមមករកត់េដរ ៣នក់ 
ឲយរងរបួសធងន់េនទី្រកុងបវតិ េខត្ត ្វ យេរៀង កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ បនចូលខ្លួនមកបំភ្លឺ
េនចំេពះមុខេច្រកមៃនសភេសុើបសួរ។ 
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បនទ ប់ពីបនចូលេទបំភ្លឺ មករ កសួរ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវអនុញញ តេ យ្រតឡប់េទវញិ។ េន
ចំេពះមុខអនក រព័ត៌មន េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បនបដិេសធមិនេឆ្លើយតបយ៉ង េឡើយ េនេពល្រតូវ
េចទសួរថ េតើេ កបនបញ់កមមករេ យរងរបួសែដរឬេទ? 

េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត៖ «ចំេមើលតិចេទៀត េគេចញមកេហើយ សវនករេគេចញយ៉ងេម៉ច េយើងចំេមើល
អីុចឹងេទ»។ 

េនកនុងសវនករសភេសុើបសួរក៏េឃើញមនវត្តមនជនរងេ្រគះែដលជ កមមករនីិទំង ៣នក់ និង ក ី
ជង ២០នក់។ ក ីទំងអស់គឺពំុមន ក ីខងេដើមេចទ ឬខងកមមកររងេ្រគះេឡើយ បុ៉ែន្តជ ក ី
េឃើញេហតុករណ៍ និងេ ះបនទុកឲយេ ក សរ ចនថ  ជនយនគរបល្រពហមទណ្ឌ ្រកុងបវតិ គឺតុ ករ
េខត្ត ្វ យេរៀង ចត់ទុកជមនុស ែតមន ក់គត់ែដលសថិតកនុងករសង ័យ។ 

ជនរងេ្រគះមន ក់ កញញ  ែកវ ន មន្រប សន៍ថ ពួកនងពំុមន ក ីគឺេ យ រែតអនកបនេឃើញ
េហតុករណ៍មនករភ័យខ្ល ច។ 

េនកនុងសវនករ កសួរ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បនអះ ងថ បនេ្របើកំេភ្លើងកនុងេពលេកើតេហតុ បុ៉ែន្ត
បនបញ់េទេលើ និងបនេចទ្របកន់្រកុមកមមករថ បន្របទញ្របទង់ជមួយគត់េនេពលមនករត ៉
េនេ ងច្រកេកេវេ៉នះ៖ «គេ្រមង ថនឹងបញ់ បុ៉ែន្តមិនបញ់រះមកពួកខញុំេទ គត់ថ បញ់េឡើងេទេលើ
ដល់េហើយ ទទួលកំេភ្លើងជប់អីេទ ខញុំមិនសូវដឹងែដរ»។ 

ចំែណកកមមករនីិរងេ្រគះមន ក់េទៀត េឈម ះ នុត ខន បនេលើកេឡើងេ យខ្លី កនុងនមជអនករងរបួស
ថ គឺជេរឿងអយុត្តិធម៌ េនេពលែដលជនសង ័យេនែតបន្តបដិេសធទេង្វើរបស់ខ្លួន៖ «េបើមិនបញ់មិន
ែមន្រគប់កំេភ្លើង មកជប់ៃដខញុំេហើយហនឹង មក្របែកកថ មិនបញ់េម៉ចេកើត»។ 

េនខងេ្រករបង ឧទធរណ៍្រកុមកមមករ អនករត់រុម៉ឺកេទសចរណ៍ អនកសហគមន៍មនទំនស់ដីធ្លី និង
តំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សរបុ្របមណ ១០០នក់ បននំគន ែ្រសកត ៉ និងបនេលើកប  សំុ
ឲយ ឧទធរណ៍ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កមមករនីិរងេ្រគះ និង្រតូវផ្ដនទ េទសេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត៖ «តុ ករ
មិន្រតូវកត់េទសលំេអៀងែតេទេលើ្របក់េនះេទ។ យុត្តិធម៌ ឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវែតជប់គុក»។ 

េច្រកម ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង កលពីពក់ក ្ដ លែខធនូ ឆន ំ២០១២ បនសេ្រមចទម្ល ក់បទេចទ
បងករបួស ន មេ យអេចតនេលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ែដលបនេចទ្របកន់េ យ្រពះ ជ ជញ េខត្ត
េនះ។ សថិតេ្រកមេហតុផលេនះ េ ក សរ ចនថ  ជនយនគរបល្រពហមទណ្ឌ ្រកុងបវតិ គឺជមនុស ែត
មន ក់គត់ែដលសថិតកនុងករសង ័យ និង ក់ឲយសថិតេ្រកមករេសុើបអេងកតរបស់តុ ករកនុងសំណំុេរឿង 
បញ់្រប រកមមករ។ 
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ក ីមន ក់កនុងចំេ ម ក ីជង ២០នក់ ែដលសុទធសឹងែតជម្រន្តីនគរបល បនអះ ងថ េនៃថង
េកើតេហតុគឺមនែតេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត មន ក់គត់ែដលមនកន់កំេភ្លើងខ្លីត្រមង់េឆព ះេទរក្រកុមកមមករ៖ «
បញ់ ហនឹងខញុំក៏មិនទន់េឃើញចបស់ែដរ េ្រពះខញុំេនកនុងេ ងច្រក េពលឮសំេឡង កំេភ្លើងខញុំេចញមកបន
េឃើញគត់ (េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត) បញ់្រតង់េទមុខ ងកមកេឆ្វងេឃើញេកមងដួល។ សំណួរ៖ សននិ ្ឋ នថ 
ឈូក បណ្ឌិ ត ជអនកបញ់? ចេម្លើយ៖ បទ! សំណួរ៖ បូ៉លិសេផ ងេទៀតគម នកំេភ្លើងេទ? ចេម្លើយ៖ បទ
គម នេទ ហនឹងកំេភ្លើងខ្លី»។ 

កមមករនីិ ៣នក់ ែដលរងេ្រគះេ យករបញ់កនុង្រពឹត្តិករណ៍កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ មន
កញញ  បុ៊ន ចិន្ត  រងរបួសខងេលើេ ះេឆ្វង ធ្ល យេទខនង នុត សុខន របួសខនង និងកញញ  ែកវ ន របួសៃដ៕ 

15. តុ ករ ឧទធរណ៍ េបើកសវនករ្រពឹកេនះ េ យមនវត្តមន 
េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត 
(ៃថងទី 27 កុមភៈ 2013, េម៉ង 10:11:AM) | េ យ: រតន 
 

ភនំេពញ: េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ែដលជអតីតអភិបល្រកុងបវតិ បនចូលខ្លួនកនុងសវនករ តុ ករ
ឧទធរណ៍ េន្រពឹកៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ េដើមបីជំនំុជ្រមះេលើករណីបញ់្រស្តីកមមករកត់េដរ ៣ 

នក់ ឲយរងរបួសធងន់ េនទី្រកុងបវតិ េខត្ត ្វ យេរៀង កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២។ 
សំណំុេរឿងក្តីេនះ ្រតូវបន្រពះ ជ ជញ តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង បនសេ្រមចេលើកែលងករេចទ្របកន់
េលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កលពីែខធនូ ឆន ំ២០១២ េ យសំ ងថ គម នភស្តុ ង្រគប់្រគន់។ 
សវនករេនតុ ករ ឧទធរណ៍ េន្រពឹកេនះ មនេច្រកមជំនំុជ្រមះ គឺេ ក ឃុន ងេម៉ង 
តំ ងអយយករ េ ក អឹុម សុផន និងមន ក ីជង ២០នក់ បនចូលរមួកនុងករេឆ្លើយ េន្រពឹកេនះ
ផងែដរ។ 
សវនករេន្រពឹកេនះ េគេឃើញមនវត្តមនរបស់្រស្តីកមមករ ៣ នក់ ែដលរងរបួសធងន់េនះ រមួទំងសកមម
ជនសិទធិមនុស ជេ្រចើននក់េផ ងេទៀត។  
អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េ្រកយពីស្រមកបន្តិចេនះ េ កមិនផ្តល់បទសមភ សន៍
ដល់្រកុមអនកកែសតេទ។  
ចំែណក េនខងេ្រក ឧទធរណ៍វញិ មនកមមករ-កមមករនីិ ្របមណជង១០០នក់ បននំគន ែ្រសក
ត ៉ េធ្វើយ៉ង ឲយតុ ករ ឧទធរណ៍ ផ្តនទ េទសដល់អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត ឲយបនធងន់ធងរ។ 
សូមរម្លឹកថ បនទ ប់ពីេបើកករេសុើបអេងកត និង កសួរ ក ី ជនជប់េចទ និង្រស្តីរងេ្រគះរចួមក េ ក 
ហីុង បុ៊នជ ្រពះ ជ ជញ តុ ករ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង កលពីពក់ក ្ត លែខធនូ ឆន ំ២០១២ បន
សេ្រមចេលើកែលងករេចទ្របកន់េលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ។ 
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ករសេ្រមចដូេចនះ េ យេ ក្រពះ ជ ជញ  សំ ងថ តុ ករមិនមនភស្តុ ង្រគប់្រគន់េដើមបីេចទ
្របកន់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េឡើយ។ 
បុ៉ែន្តេ្រកយពីបូ៉លិស្រកសួងម ៃផទ ក ងសំណំុេរឿងបញជូ នេទកន់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង បនទ ប់ពី
េកើតេហតុបញ់េលើ្រស្តីកមមករ ៣ នក់ ឲយរងរបួសធងន់ េសទើរែត ្ល ប់ កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ 
េពលេនះ្រពះ ជ ជញ បនេចទ្របកន់ជជំ នដំបូងេលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ពីបទបងករបួស ន ម
េ យអេចតន េហើយមិនបនសេ្រមចឃំុខ្លួនេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េទ។ 
ករសេ្រមចដូេចនះ នំឲយមន្របតិកមមត ៉ សែម្តងករមិនេពញចិត្តមកពី្រគប់ទិសទី។ ក៏បុ៉ែន្តេ ក្រពះ ជ

ជញ  ក៏បនផ្តល់អំណះអំ ងករពរខ្លួន េហើយថ េបើភគី  មិនសុខចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់
េ កែដលេធ្វើេឡើង មនីតិវធីិចបប់ េនះ គឺេគ ចប្តឹងជំទស់េទកន់តុ ករ ឧទធរណ៍៕  

16. ឧទធរណ៍មិនឃំុខ្លួនេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ខណៈេលើកេពល្របកស ល
ដីក  
េ យ ញឹមសុខន និង អឹុង បុ៊នថន ៃថង្រពហសបតិ៍ ទី28 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង17:51 
 វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 
ឧទធរណ៍សេ្រមចមិនឃំុខ្លួន េលើជនសង ័យែដលបញ់កមមករេន្រកុងបវតិេនះេទ ខណៈេលើក

េពល្របកស លដីក េលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េហើយេលើកេពលសវនករអ ធរណៈចំនួនពីរៃថង
មកេនះ េទៃថងទី៤ ែខមីនវញិ។ 
េនកនុងសវនករៃន ឧទធរណ៍េនះ គឺមនជនជប់េចទ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ជអតីតអភិបល្រកុង
បវតិ និងជនរងេ្រគះបីនក់ ជកមមករនីិ ្រពមទំង ក ីចត់ ំងេ យតុ ករជង២០នក់។ 
ម្រន្តីនគរបលេខត្ត ្វ យេរៀង េ ក ឡុង ភន ្របប់អនក រព័ត៌មនេ្រកបនទប់សវនករថ េ កបន
្របប់សវនករថ ជនសង ័យ បញ់កមមករឲយរងរបួស៣នក់ កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២េនះ គឺ
េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ៖ "" 
េមធវកីរពរជនជប់េចទ ឈូក បណ្ឌិ ត គឺកញញ  េម៉ សំវទុធ វ ីអះ ងថ កូនក្តីនងមិនបនេធ្វើអ្វីខុសដូច
ករេចទ្របកន់េទ េហើយសងឃឹមថ តុ ករនឹងមិនេចទ្របកន់ដូច ដំបូងែដរ ៖ "" 
យ៉ងេនះក្តី េមធវកីរពរក្តីឲយកមមកររងរបួស េ ក ជិន លី  មិនេធ្វើអ ថ ធិបបយជមួយអនក រព័ត៌
មន មុនេពល លដីកសេ្រមចេនះេទ។ បុ៉ែន្តកមមករនីិរងរបួសទំងបីនក់ ធ្ល ប់អំពវនវឲយ
ឧទធរណ៍ផ្តនទ េទស េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត មចបប់ េដើមបីជ រ្រពមនដល់ម្រន្តីខិលខូចមួយចំនួន កំុឲយ
េ្របើ វធុបញ់គំ មពលរដ្ឋ។ 
ម្រន្តីេសុើបអេងកតជន់ខពស់េនអងគកលីកដូ េ ក អំ សំ ត ែដល ម នករណីេនះ សែម្តងករ្រពួយ
បរមភ ពីសុវតថិភព ក ី ែដលក្ល នេឆ្លើយករពិត ចំេពះមុខតុ ករ ខណៈ្របព័នធយុត្តិធម៌េនកមពុជ
រងកររះិគន់ថ មិនទន់ឯក ជយេនះ ៖ "" 



17 
 

សវនករេឡើងវញិរបស់ ឧទធរណ៍េនះ េធ្វើេឡើងបនទ ប់ពី ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង ទម្ល ក់បទ
េចទេលើ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េ យថរកកំហុសរបស់ជនជប់េចទ ជអតីតអភិបល្រកុងរបូេនះមិន
េឃើញ េបើេទះបីជឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទេ ក ស េខង អះ ងថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ តជ 
ជនៃដដល់ក៏េ យ៕ 
 

17. ឧទធរណ៍នឹង្របកសសេ្រមចករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េនៃថងទី
៤មីន 
េ យ អុ៊ក វបូរ ី 2013-02-28  

វទិយុ សីុេសរ ី(Radio Free Asia) 

ឧទធរណ៍បន្តេបើកសវនករ កសួរករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េនៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ បន្តេទៀត 
បនទ ប់ពីសួរេដញេ លកលពីៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ មិនទន់បញច ប់ េ យ រ ក ីជង ២០នក់ កនុងេនះ
ខ្លះជសមតថកិចច ខ្លះជ្របជពលរដ្ឋ និងកមមករនីិ ៣នក់ជជនរងេ្រគះ និងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ែដលជ
ជនសង ័យ និងជចុងេចទេនែតអះ ងខុសគន ពីជនៃដដល់េ្របើ វធុបញ់ឲយ កមមករនីិ ៣របូ រងរបួស
ខនង កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ កនុងករេធ្វើកូដកមមទមទរផល្របេយជន៍របស់កមមករេនេខត្ត

្វ យេរៀង។  
 
អងគជំនំុជ្រមះ ឧទធរណ៍ នឹង្របកសេសចក្តីសេ្រមចេលើជនសង ័យ ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល
្រកុងបវតិ េលើករណីបញ់កមមករេន្រកុងបវតិ េនៃថងទី៤ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ េម៉ង ២រេសៀលខងមុខ។ 
កមមករនីិេឈម ះ នុត ខន ែដលជអនករងរបួសមន ក់កនុងចំេ ម ៣នក់ បនែថ្លងថ េ្រកពីកមមករជ
អនកេចទថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េ្របើកំេភ្លើងបញ់មកេលើកមមករេធ្វើឲយគត់របួស ៣នក់េនះ ក៏មន ក ី
ជសមតថកិចច មន ក ីខ្លះ្របប់េច្រកមថ េនៃថងេកើតេហតុ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កន់ វធុបញ់មក
េលើកមមករនីិ។ អនក្រសីបន្តថ ពួកគត់ឈរេនែកបរទ្វ របនទប់ទឹក មិនបនេធ្វើកូដកមមេទ បន្រតូវ្រគប់
កំេភ្លើងពីេ្រកយខនងរងរបួសែតម្តង៖ «ខញុំសងឃឹមថ េនភនំេពញេនះ ជួយរកយុត្តិធម៌ែមនែទនែតម្តង មិនដូច
េនេខត្ត ្វ យេរៀង េទ»។ 
អងគជំនំុជ្រមះ ឧទធរណ៍ បនេធ្វើករេដញេ ល កសួរេទេលើ ក ីជង ២០នក់ េនៃថងទី២៧ 
និងទី២៨ ែខកុមភៈ េដើមបីែស្វងរកយុត្តិធម៌កនុងេរឿងក្តីកមមករនីិ ៣នក់ េនេខត្ត ្វ យេរៀង រងរបួស្រគប់
កំេភ្លើងពីេ្រកយខនង ែដលមនជប់ពក់ព័នធជមួយជនសង ័យេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត។ 
េមធវរីបស់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត គឺអនកនង េម៉ សំពុទធ វ ី ែថ្លងថ គត់សំុឲយ ឧទធរណ៍គំ្រទ ល
្រកម ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង៖ «ជួន ក ីមនសិទធិនិយយ ែតតុ ករអត់បនេចទ្របកន់
ផង»។ 
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ចំែណកេមធវរីបស់កមមករនីិ គឺអនកនង រ ី បុ៊តចរយិ ែថ្លងថ សំុឲយ្រកុម្របឹក ជំនំុជ្រមះពិនិតយអងគ
ចបប់ េដើមបីរកយុត្តិធម៌ដល់កមមករនីិទំង ៣របូ ែដលរងរបួស្រគប់កំេភ្លើងពីេ្រកយខនង៖ «សូមសំណូមពរ
ឲយ្រកុម្របឹក  គត់ពិចរ េទេលើេរឿង ៉ វែដលពក់ព័នធរមួទំងអងគចបប់ េទេលើបញ្ហ ហនឹង េឡើងវញិ»
។ 
ម្រន្តីសងគមសីុវលិ ែថ្លងថ ក ីជសមតថកិចច ២របូ មន ក់ជបូ៉លិសច ចរ និងមន ក់ជបូ៉លិស្រកុងបវតិ េន
ែតផ្តល់ចេម្លើយេនមុខអងគជំនំុជ្រមះថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េ្របើ វធុបញ់េលើកមមករនីិឲយរបួស។ ម្រន្តី
សងគមសីុវលិ អះ ងដូចគន េនកនុង្របេទសកមពុជ ម្រន្តី ជករែដល ៊ ននិយយករពិត ែតងែតរងនូវ
សមព ធេនេពលបំេពញករងរ។ អងគករទំង២េនះ នឹងឃ្ល ំេមើល េហើយជួយករពរសុវតថិភពរបស់ពួក
គត់ែដលជ ក ីសំខន់កនុងេរឿង ក្តីបញ់កមមករឲយរបួសេនេខត្ត ្វ យេរៀង េនះ។ 
កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ កមមករេ ងច្រកេខត្ត ្វ យេរៀង បនេធ្វើកូដកមមទមទរផល្របេយជន៍
កមមករ។ ជញ ធរ្រកុងបវតិ មនេ កអភិបល្រកុងបវតិ េឈម ះ ឈូក បណ្ឌិ ត ដឹកនំកម្ល ំងប្រងស
កូដកមមេនះ។ េ្រកយមក មនករផទុះ វធុប ្ដ លឲយកមមករនីិ ៣នក់ មនេឈម ះ បុ៊ន ចិន្ត  រងរបួស
ខងេលើេ ះេឆ្វងធ្ល យេទខនង អនក្រសី នុត សុខន របួសខនង និងអនកនង ែកវ ន របួសៃដ។ េ្រកយេរឿង
េហតុផទុះ វធុ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវ្រពះ ជ ជញ េខត្ត ្វ យេរៀង េចទពីបទបងករបួស ន ម។ បុ៉ែន្តេន
ពក់ក ្ដ លែខធនូ ឆន ំ២០១២ េច្រកម ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង សេ្រមចទម្ល ក់បទេចទេនះ៕ 
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Phnom Penh Post 

ភនំេពញៈ ជនសង ័យែដលបនបញ់កមមករនីិ៣នក់ េន្រកុងបវតិ ឲយរងរបួសធងន់ បនេដើរេចញពីបនទប់
សវនករ េ យទឹកមុខសបបយរកី យ កលពីម ិលមិញ បនទ ប់ពី ឧទធរណ៍បនេបើកសវនករជ
អ ធរណៈ ្របមណជង ៥ េម៉ង។ 

យ៉ង ក្តី ឧទធរណ៍នឹងបន្តេបើកសវនករេលើ សំណំុេរឿងែដលមជឈ ្ឋ នជតិ និងអន្តរជតិ បន
ចប់ រមមរណ៍យ៉ងខ្ល ំងេនះ េនៃថងេនះបន្តេទៀត។ 

យ៉ង ក៏េ យ គម នអនក មន ក់ ចទស ន៍ទយបនេទ ថេតើ ឧទធរណ៍ ចនឹងចប់ឃំុខ្លួន
ជនសង ័យ ែដលជអតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ កឈូក បណ្ឌិ ត េនេពល មួយឬយ៉ង េនះេទ 
េបើេទះបីជេនេ្រកយៃថងបញ់្រប រ េ កស េខង ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ
បនែថ្លង្របប់អនកកែសតថ េ កឈូក បណ្ឌិ ត គឺជជនសង ័យែតមន ក់គត់ ែដលបនបញ់កមមករឲយ
រងរបួស េហើយអងគករសិទធិមនុស ជេ្រចើនបនទទូចថ ជនសង ័យមនអំ ចរបូេនះគួរែត្រតូវបន
ចប់ឃំុខ្លួន ំងពី ៃថងបញ់្រប រេនះមកក្តី។ 
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្រកុមអងគករសិទធិមនុស  ជតិ និងអន្តរជតិ រមួទំងអនកកែសត ្រពមទំងកមមកររងេ្រគះ បនរង់ចំេមើល
វត្តមនរបស់ជនសង ័យ ខណៈែដលេម៉ងកំណត់្រតូវេបើកសវនករ េនេវ េម៉ង ៧ និង ៣០ នទីបន
មកដល់ បុ៉ែន្តេគមិនេឃើញជនសង ័យេឡើយេហើយសវនករក៏មិនបនដំេណើ រករេទ មករេ្រគងទុក
ែដរ។ 

េនេម៉ង្របមណជជង៨ េទើបេគេឃើញេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បនេធ្វើដំេណើ រេទដល់ មរថយន្តឡិច
សីុស ៣០០ ពណ៌ស មួយេ្រគ ង ៃដកន់ឯក រ េ យមនបុរសេស្ល កពក់សីុវលិពីរនក់ បនេដើរ
ជមួយគត់ សំេ ចូលេទកនុងតុ ករទំងទឹកមុខញញឹម េ យដំបូងេ ក្រចឡំអងគុយជមួយ្រកុម
ឧត្តមសនងករ អងគករសហ្របជជតិែផនកសិទធិមនុស  ែដលេទចំ មឃ្ល ំេមើលសវនករេនះ។ េនរយៈ
េពល្របមណជ៥នទីេ្រកយមក សវនករក៏ចប់េផ្តើម។ ្រកុមអនក រព័ត៌មន ្រកុមអងគករករពរសិទធិ
មនុស ជតិ និងអន្តរជតិ ្រតូវបនអនុញញ តឲយចូល ្ត ប់កនុងបនទប់សវនករ រយៈេពល្របមណជ ៥ 
នទី គឺបនទ ប់ពីេច្រកមជ្រមះក្តី ឧទទរណ៍ េ ក ឃុន ងេម៉ង បនេ េឈម ះជនសង ័យ ជន
រងេ្រគះ និង ក ី ចំនួន២៥ នក់។ បុ៉ែន្តបនទ ប់មក េ ក ងេម៉ង បន្របកសថ សវនករេនះ្រតូវ
េធ្វើជអ ធរណៈ ដូេចនះ អនកែដលមិនពក់ព័នធ និងអនកែដលចង់ចូល ្ត ប់សវនករ ្រតូវអេញជ ើញឲយេចញ
េ្រកបនទប់សវនករ។ 

េបើ មជនរងេ្រគះ សវនករេន្រពឹកៃថងដំបូងកលពីម ិលមិញ គឺបន្រតឹមែត កសួរេ កឈូក 
បណ្ឌិ ត ែដលជជនសង ័យ និងកមមករនីិរងេ្រគះចំនួនបីនក់ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

បនទ ប់ពី សវនករអ ធរណៈ អស់រយៈេពលជង ៥ េម៉ងេនះ េ ក ឃុន ងេម៉ង បនែថ្លងថ 
សវនករេនះ នឹង្រតូវេបើកបន្តេទៀតេនៃថង្រពហសបតិ៍េនះ ពីេ្រពះមន ក ីជេ្រចើន ែដលនឹង្រតូវេធ្វើករ

កសួរបន្តេទៀត។ េ កេច្រកម បនែថ្លងយ៉ងខ្លីថ៖ «ខញុំមិន ចេធ្វើករអ ថ ធិបបយេ្រចើនបនេទ»។ 

េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ពំុ្រពមផ្តល់ករអ ថ ធិបបយដល់អនក រព័ត៌មនេឡើយ បនទ ប់ពីបនេដើរេចញពី
បនទប់សវនករ េ យេដើរសំេ េទរថយន្តឡិចសីុសពណ៌េខម េស៊រទំីេនើបថមីមួយេ្រគ ង េផ ងេទៀត េ យ
្រគន់ែតមន្រប សន៍យ៉ងខ្លីថ៖ «រង់ចំលទធផល្របកស ល្រកមេទ នឹងបនដឹងេហើយ ខញុំមិនអ ថ
ធិបបយេទ»។ 

េន កនុងេពលសវនករ ្រកុមអនកកែសត និងម្រន្តីសិទធិមនុស  ែដលឈររង់ចំេនខងេ្រក ែត ចេមើល
េឃើញ មបង្អួចកញច ក់ េឃើញ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ែតងែតសម្លឹងេមើលមុខកមមករនីិរងេ្រគះទំងបីនក់ 
េ យមិន ក់ែភនកេឡើយ ខណៈែដលេ កអងគុយអ្រងួនេជើង េនកនុងរង្វង់្រកចកេសះ ក់បីដូចជកំពុង
សបបយរកី យនឹងេរឿងអ្វីមួយ។ 
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េន បនទ ប់ពីសវនករ កមមករនីិ ែកវ ន ែដលឆន ំេនះ មន យុ ១៩ ឆន ំ ជ្រស្តីរងេ្រគះមន ក់ កនុងចំេ ម 
៣ នក់ បនឲយដឹងថ េ កឈូក បណ្ឌិ ត បនេឆ្លើយេនកនុងសវនករថ េ កពិតជបនដកកំេភ្លើង
េដើមបីបញ់ែមន ែតបញ់េឡើងេទេលើពំុមនបំណងបញ់ពួកនងេនះេទ េហើយកំេភ្លើងរបស់គត់ជប់
គំង រចួមកមនកមមករជេ្រចើន បនមកទញៃដ យគត់ េហើយក៏មនបូ៉លិសខ្លះ បននំគត់រត់ មេ្រក
យ។ 

នងបនឲយដឹងេទៀតថ៖«គត់ថ ្រគប់កំេភ្លើងរបស់គត់ មិន លៃក ស្អីេនះេទ គឺ្រគន់ែតដឹងថ កំេភ្លើង
របស់គត់ជប់គំង។ ែតេទះជយ៉ង ក៏េ យ ខញុំសូមឲយតុ ករ កត់េទសគត់ មផ្លូវចបប់ និង
សងជំងឺចិត្តដល់ពួកខញុំ។ េបើគត់មិនជប់គុក គត់ ងមនអំ ច គត់នឹងគំ មកំែហងដល់អនកេផ ង
េទៀត»។ 

នងែកវ ន បនឲយដឹងថ តុ ករ បនឲយនងេរៀប ប់អំពីៃថងេកើតេហតុេតើ យ៉ងេម៉ចខ្លះ  េហើយនង
បនេរៀប ប់្របប់ទំងអស់ ចំេពះអ្វីែដលបនេកើតេឡើង េហើយតុ ករបនសួរថ េតើ្រពឹកៃថងទី២០ែខ
កុមភៈេធ្វើអី? នងបនេឆ្លើយថ នងបនជិះរថយន្តេទេធ្វើករ េហើយេគសួរេទៀតថ េតើនងមនបំណងេទ
េធ្វើបតុកមមជមួយេគែដរឬអត់? នងបនេឆ្លើយថ គម នបំណងេទេធ្វើបតុកមមេទគឺេទេធ្វើករ។ 

កមមករនីិរងេ្រគះមន ក់េទៀត អនកនង នុត ខន ែដលកំពុងែតមនទមងន់ បនឲយដឹងថ េនកនុងអងគសវ
នករ េ កឈូក បណ្ឌិ ត បននិយយថ គត់បនបញ់េឡើងេលើ មិនបនបញ់កមមករេទ។ បុ៉ែន្តនង
បនេចទសួរថ៖ «េបើគត់មិនបញ់ េតើេធ្វើេម៉ចនឹងមន្រគប់កំេភ្លើង មក្រតូវពួកខញុំ ខញុំេជឿជក់ថ ឈូក 
បណ្ឌិ ត ជអនកបញ់ឲយពួកខញុំរងរបួស»។ 

កលពីៃថងទី១៨ ែខេម  ឆន ំ ២០១២ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ្រតូវ បនតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង សេ្រមច
េចទ្របកន់ពីបទបងករបួស ន មេ យអេចតន ទក់ទិនេននឹង្រពឹត្តិករណ៍ៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ែដលមន
ករអះ ងថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បនដកកំេភ្លើងបញ់កមមករ ៣ នក់ឲយរងរបួស េនខណៈែដលកមមករ
ជង ៦០០០ នក់ មកពីេ ងច្រកចំនួន ៤ កនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស Manhattan កនុង្រកុងបវតិ បនេធ្វើ
ករត ៉។ បទេចទ្របកន់េនះ បនេធ្វើឲយមនកររះិគន់យ៉ងខ្ល ំង ពីកមមករនីិរងេ្រគះនិងអងគករសិទធិ
មនុស ជតិ និងអន្តរជតិ។ យ៉ង ក្តី េនៃថងទី ១៤ ែខធនូ ឆន ំ ២០១២ តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង បន
ទម្ល ក់េចលករេចទ្របកន់ពីបទបងករបួស ន មេ យអេចតនេនះ េទៀត។ 

បនទ ប់ពីមនកររះិគន់យ៉ងខ្ល ំងពីមជឈ ្ឋ នជតិ និងអន្តរជតិជេ្រចើន េនៃថងទី២១ ែខធនូ ឆន ំ ២០១២ អគគ
្រពះ ជ ជញ ឧទទរណ៍ បន ក់ពកយបណ្តឹ ងប្តឹងជំទស់េទនឹងករសេ្រមចរបស់ ដំបូង េខត្ត

្វ យេរៀងែដលបនទម្ល ក់េចលករេចទ្របកន់ អតីតអភិបល្រកុងបវតិរបូេនះ។ 
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សថិតកនុងសេម្ល កបំពក់ ជម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម៌ េ ក អិន េរឿន នយរងែផនក្របឆំងករជួញដូរ
កុមរ និងអនីតិជន្រកុងបវតិ ែដលជ ក ី មកេឆ្លើយបំភ្លឺឲយេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កលពីម ិលមិញ បន
ឲយដឹងថ េ កមកេឆ្លើយជ ក ី គឺបនសបថរចួេហើយ េហើយេ កនឹងេឆ្លើយនូវអ្វី ែដលេ កបនដឹង
ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េ កនិយយថ៖ «េនកនុងៃថងេកើតេហតុេនះ ខញុំេន្របមណជ ១០ េទ ២០ ែម៉្រត ពីកែន្លង
េកើតេហតុ េហើយ្រ ប់ែតមនឮសំេឡងសនូរកំេភ្លើងផទុះ េនេពលែដលខញុំងកមកេ្រកយ េឃើញេ ក 
ឈូក បណ្ឌិ តកន់កំេភ្លើងេននឹងៃដ ែតខញុំមិនដឹង្របកដេទថ េតើគត់ជអនកបញ់ឬមួយយ៉ង េទ?»។ 

េនខងមុខ ឧទធរណ៍កលពីម ិលមិញមនពលរដ្ឋ្របមណជ៥០នក់ មកពីសហគមន៍បឹងកក់ 
្រកុមសមជិកសមគម េសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធកមពុជ សមគមអនក្របជធិបេតយយ ែដលមនប ចងកបល
សរេសរជអក រថ«កំុលក់ឆនទៈ» និងែ្រសក មឧេគឃសនសពទខ្ល ំងៗ ែដលមនសំេឡងែ្រសកេ ៊ បនទរ
ថ «តុ ករ្រតូវែតផ្តនទ េទសេ កឈូក បណ្ឌិ តឲយជប់គុក!ៗៗ»។ 

អនក្រសី េទព វននី ជតំ ងពលរដ្ឋេនតំបន់បឹងកក់បនែថ្លងថ យុត្តិធម៌ ្រតូវែតមនស្រមប់្របជជន
ទូេទ េហើយពលរដ្ឋទំងអស់គន  ្រតូវករយុត្តិធម៌។ អនក្រសីបននិយយថ៖ «អនកែដលេលើកកំេភ្លើងបញ់
កមមករ្រតូវែតផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរេទ មចបប់។ តុ ករ្រតូវែតផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងេ្រគះ»។ 

េ ក អំ សំ ត ម្រន្តីេសុើបអេងកតជន់ខពស់អងគករករពរសិទធិមនុស លីកដូ បនឲយដឹងថ កលពីម ិល
មិញតុ ករ បន្របកសេឈម ះ ក ីចំនួន២៥ នក់ ែដលកនុងេនះ អវត្តមន២ នក់ េហើយ ក ីទំង
អស់េនះ គឺមកេឆ្លើយេដើមបីករពរ េ កឈូក បណ្ឌិ ត រឯី ក ីជនរងេ្រគះ ពំុមនមន ក់េនះេទ។ 

េទះជយ៉ង  តុ ករ ្រតូវេធ្វើករយ៉ងេម៉ចេដើមបីរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងេ្រគះ ពីេ្រពះេរឿងេនះ ដំបូង
េឡើយ េ ក ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ស េខងបនែថ្លង្របប់អនក រព័ត៌មនថ ជនសង ័យទី១ ពក់ព័នធេទ
នឹងបញ់កមមករបីនក់េនះគឺ ឈូក បណ្ឌិ ត េហើយេនកនុងេនះ ្រកសួងម ៃផទក៏បនបញជូ នអនកជំនញ 
េទេធ្វើករ្រ វ្រជវយ៉ងហមត់ចត់េនទីេនះេទៀត។ េ ក អំ សំ ត បនែថ្លងថ៖«អ្វីែដលសំខន់បំផុត 
គឺតុ ករេធ្វើយ៉ងេម៉ច សំុកេម ៉ របស់េ ងច្រក យកមកចក់េមើល នឹងេឃើញសកមមភពទំងអស់េនះ
េហើយ េហើយេបើនិយយថ ៃថងេនះកេម ៉ េ ងច្រកខូច ខញុំមិនេជឿេទ»៕ 

19. Bandith hearing concludes  
Last Updated on 01 March 2013  
By May Titthara 
Phnom Penh Post 
 

After two days and dozens of testimonies, hearings concerning the case of former Bavet town 
governor Chhouk Bandith concluded yesterday afternoon at the Court of Appeal. 
 
On Monday, judges will announce whether Bandith should in fact be charged for the February 2012 
shooting of three garment workers during a violent protest at a Svay Rieng special economic zone. 
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Charges of causing unintentional injury were dropped against the former governor in December 
after months of feet-dragging by the prosecutor and investigating judge. Amid public outcry, an 
Appeal Court prosecutor called for a re-investigation. 
 
During the two days of hearings, Bandith – who was fingered by none other than Interior Minister 
Sar Kheng in the shooting’s immediate aftermath – appeared the picture of confidence. Yesterday, 
he arrived 45 minutes late, took a seat and began furiously scribbling in a small notebook. A smile 
remained on his face for most of the proceedings. 
Nearly all of the witnesses called supported Bandith’s testimony, according to rights monitors and 
the victims, who attended the hearing, which was closed to outsiders. The single exception was 
Long Phorn, Prasat commune deputy police chief. 
 
Speaking to reporters after giving his eyewitness account,Phorn said he challen-ged Bandith in 
court with his testimony. “I confronted Chhouk Bandith, telling him he is the one that shot the 
workers. But Bandith just asked me how I was able to see it so clearly,” he said. 
 
Phorn said he was just seven metres away from Bandith when the shooting took place. 
 
“He did not shoot into the air,” he said, before he was hustled into his car by fellow officers. 
Keo Near, 19, one of the three victims shot that day, said Phorn provided the sole implicating 
testimony. 
 
“Among those police, only one has said the true story; the rest have taken Chhouk Bandith’s side.” 
According to Buot Chenda, 21, who was shot in the lung during the February incident, Bandith 
maintained throughout the hearings that he shot only in the air. 
“I am without hope this evening, because Bandith’s lawyer asked that the court uphold the Svay 
Rieng court decision,” she said. 
 
Rights workers said it was hardly surprising so few witnesses had stepped forward to counter 
Bandith’s claim. 
 
In their own investigation, the Community Legal Education Centre were able to find three or four 
direct eye-witnesses and another 20 who had relevant information, labour program head Moeun 
Tola said. 
 
After learning how powerful the suspect was, however, “they did not dare to talk”. 
 

20. Witnesses Say Former Governor Was ‘At Home’ During Shooting  
Heng Reaksmey,  
VOA Khmer 01 March 2013  

 
 
PHNOM PENH - The Cambodian Court of Appeals on Thursday wrapped up two days of hearings 
in a case against a former city governor of Svay Rieng province accused of firing a weapon into a 
crowd of demonstrators last year, injuring three. 
 
A verdict is expected March 4, following the closed-door hearing Thursday. 
 
Three young women were injured in the shooting, in which former Bavet governor Chhouk Bandith 
allegedly fired directly at a large demonstration of workers demanding better conditions and pay at 
a nearby garment factory. 
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Witnesses told reporters outside the court that Chhouk Bandith stared at his alleged victims in an 
apparent attempt to intimidate them during Thursday’s hearing. 
 
Witnesses for Chhouk Bandith reportedly told the court he had been “at home” during the shooting 
incident, a claim other witnesses have refuted. 
 
“I cannot accept what some police witnesses told the court,” Bun Cheada, one of the shooting 
victims, said after the hearing. 
A number of police witnesses declined to be interviewed during breaks in the hearing. 
 
However, one policeman, Long Phon, told reporters that he testified to Chhouk Bandith’s presence 
at the February 2011 protest and claimed that he saw the former governor fire directly at the 
demonstrators. 
 
“I saw Chhouk Bandith fire into the workers,” he said again Thursday. 
 
Chhouk Bandith was removed from his post following the incident, but rights groups say he is 
politically well connected, which may have been the reason the Svay Rieng court dropped the 
charges against him, ultimately leading to this week’s appeals hearing.  
 

21. ឧទធរណ៍នឹង្របកស លដីកសំណំុេរឿងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត 
េនៃថងចនទ ែស្អកេនះ  
េ យ េព េម ្ត  ៃថង ទិតយ ទី03 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង15:02  
វទិយុវអូីឌី (VOD) 

អងគជំនំុជ្រមះ ឧទធរណ៍ នឹង្របកសេសចក្តីសេ្រមចេលើជនសង ័យ ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល
្រកុងបវតិ េនៃថងទី៤ ែខមីន ឆន ំ២០១៣េនះ  េលើករណីបញ់កមមករេន្រកុងបវតិ េខត្ត ្វ យេរៀង។ 
េនះេបើ ម្របធនអងគជំនំុជ្រមះេលើករណីេនះ េ ក ឃុន ងេម៉ង បន្របកសកលពីៃថងទី២៨ េន
េពលបញច ប់សវនករថ លដីកេលើករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េនៃថងទី០៤ មីន េនេម៉ង ២រេសៀល
គឺៃថងចនទែស្អកេនះ។ 
កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ កមមករេ ងច្រកេខត្ត ្វ យេរៀង បនេធ្វើកូដកមមទមទរឲយេថែកេគរព
លកខខណ្ឌ ករងរ។ េពលេនះេ កអភិបល្រកុងបវតិ េឈម ះ ឈូក បណ្ឌិ ត ដឹកនំកម្ល ំងប្រងក បកូដកមម
េនះ។ េ្រកយមក មនករផទុះ វធុប ្ដ លឲយកមមករនីិ ៣នក់ មនេឈម ះ បុ៊ន ចិន្ត  រងរបួសខងេលើ
េ ះេឆ្វងធ្ល យេទខនង អនក្រសី នុត សុខន របួសខនង និងអនកនង ែកវ ន របួសៃដ៕ 
 

22.  Bundith Shot At Protesters, Police Officer Tells Court  
By Colin Meyn - March 3, 2013 
The Cambodia Daily 

 
The Appeal Court questioned more than 20 witnesses on Thursday in the case of former Bavet City 
governor Chhouk Bundith and his alleged role in a triple shooting, with one witness claiming that 
he had seen Mr. Bundith shoot his gun into a crowd of protesting factory workers.  
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As of Wednesday, the hearing was once again closed to the public, with court officials explaining 
that it was an ongoing investigation and not an open trial. 
 
Lawyers and court officials remained tight-lipped about the court’s proceedings, and declined to 
comment on whether the Bar Association of Cambodia’s recent gag order on its lawyers speaking to 
the media was the reason for their silence. 
 
On his second day in court, Mr. Bundith again appeared in good spirits, this time dressed in a khaki-
colored uniform similar to those worn by Bavet City police officers who were witnesses yesterday. 
Mr. Bundith could be seen occasionally crossing and uncrossing his legs, or leaning forward to rest 
his elbows on his haunches, as more than 20 witnesses were questioned about the events of 
February 20, 2012, during a violent strike outside a factory making shoes for German sports brand 
Puma. 
 
Long Phorn, deputy police chief of Bavet City’s Prasat commune, said outside the courtroom that 
he had testified to having seen Mr. Bundith open fire on the protesters. 
 
“I saw him shoot, and I saw a worker fall down,” Mr. Phorn said shortly after giving his testimony. 
“But he [Chhouk Bundith] denied this,” he added. 
 
Mr. Phorn explained that he was standing roughly 7 meters from Mr. Bundith when he saw the 
then-governor open fire on a crowd of protesting workers. Three women were injured in the 
shooting. 
 
The Svay Rieng Provincial Court initially levied the charge of causing unintentional injuries against 
Mr. Bundith in April, 2012, for his role in the triple shooting after Interior Minister Sar Kheng 
announced that he was the sole suspect identified after an interministerial investigation of the 
incident. 
 
However, the court, without explanation, dropped all charges against Mr. Bundith in December. 
Instead, the court charged Bavet City police officer Sar Chantha with the shooting. Mr. Chantha has 
proclaimed his innocence repeatedly by saying that he was not even armed on the day of the protest. 
Amid intense public interest in the case, the Appeal Court announced in January that it was carrying 
out a re-investigation of Mr. Bundith under the orders of Justice Minister Ang Vong Vathana. 
 
Also questioned in court yesterday were Bavet City police chief Keo Kong and Svay Rieng 
provincial police chief Koeng Khorn. Both declined to comment on their testimony. 
 
According to the three shooting victims present during yesterday’s hearing, Keo Nea, 19; Bun 
Chenda, 21; and Nuth Sakhorn, 23, the more than 20 police officers who were present at the strike 
and were witnesses in court all said that they had heard gunshots the day of the strike. But only Mr. 
Phorn actually said he saw Mr. Bundith doing the shooting. 
 
“Chhouk Bundith denied that he did this but we all objected to his denial because [Mr. Phorn] saw 
this very clearly,” Ms. Sakhorn said. 
 
On Wednesday, Mr. Bundith testified to shooting his handgun in the air more than 10 times, but 
said he was unaware where the bullets went. 
 
Mao Samvutheary, Mr. Bundith’s lawyer, said Mr. Phorn had the right to his version of events. 
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“The witness has the right to say that, but the [provincial] court did not charge [Mr. Bundith in the 
end],” Ms. Samvutheary said. “I request the Appeal Court to uphold the provincial court’s 
resolution verdict.” 
 
About 17 garment workers were also summoned for questioning yesterday, but none of them turned 
up, said the victims’ lawyer, Sary Bothchakrya. Ms. Bothchakrya and Chin Lyda, another lawyer of 
the victims, both declined to comment on the hearing. 
 
Am Sam Ath, technical supervisor for local rights group Licadho, said he would monitor Mr. 
Phorn’s safety after he gave such strong testimony against Mr. Bundith in court. 
 
“I am concerned about this witness’ safety because he dares to answer these questions with the 
truth,” Mr. Sam Ath said. “We will continue to monitor this case.” 
 
German sports brand Puma—which sources from the factory the three injured victims work at—
also attempted to monitor the court proceedings but were ousted from the chambers on Wednesday 
at the request of Mr. Bundith’s lawyer. 
 
“Puma hopes that the Cambodian government will put all efforts in convicting the guilty perpetrator 
who committed the crime,” Kerstin Neuber, head of Puma’s corporate communications, said in an 
email on Wednesday. 
 
Presiding Judge Khun Leang Meng said a decision in the case will be announced on March 4. 
 

23. តុ ករ ឧទធរណ៍ េចទ្របកន់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កនុងេរឿងបញ់
្រស្តីកមមករកត់េដរ 
េ យ: លី សិ -CEN 
Monday 04 March 2013 - 4:03 pm  

 
ភនំេពញ: ទីបំផុតេទ េ កេច្រកម ឃុន ងេម៉ង ្របធន្រកុម្របឹក ជំនំុជ្រមះរបស់តុ ករ
ឧទធរណ៍ បន្របកសសេ្រមច េចទ្របកន់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ កនុងអំេពើបញ់
្រស្តីកមមករ ឲយរបួសធងន់ េហើយបង្វិលសំណំុេរឿងក្តីេនះ េទកន់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង ចត់ករេសុើប
អេងកតេឡើងវញិ និងេបើកសវនករជំនំុជ្រមះេលើេរឿងក្តីដ៏រេសើបេនះ។ 
េសចក្តីសេ្រមចេនះ ្រតូវបន្របកស កលពីរេសៀលេម៉ងជង ២ ៃថងទី៤ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ េ យមិន
អនុញញ តឲយអនកកែសត និងសកមមជនសិទធិមនុស  ចូល ្ត ប់េឡើយ។ 
រឯីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត និងេមធវ ី មិនបនបង្ហ ញខ្លួនកនុងបនទប់សវនករេទ។ គឺមនែត្រស្តីរងេ្រគះទំង 
៣ នក់ េមធវកីរពរជនរងេ្រគះពីររបូ និងជំនួយករេមធវរីបស់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត។ 
េមធវកីរពរ្រស្តីកមមកររងេ្រគះទំង ៣នក់ បន្របប់្រកុមអនកកែសត េ្រកយពីេ កេច្រកម ឃុន 

ងេម៉ង ្របកស លដីកថ សភេសុើបសួររបស់តុ ករ ឧទធរណ៍ បនសេ្រមច ៥ ចំណុច រួម
មន៖ 
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ទី១-ទទួលយកបណ្តឹ ង រទុកខរបស់អគគ្រពះ ជ ជញ ឧទធរណ៍ និងបណ្តឹ ងរបស់ជនរងេ្រគះ ទុកជ
្រតឹម្រតូវ មផ្លូវចបប់។ 
ទី២-បដិេសធដីកដំេ ះ្រ យ ដំបូង េខត្ត ្វ យេរៀង ្រតង់ចំណុចទី១ ែដលេលើកែលងករេចទ
្របកន់េលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត។ 
ទី៣-តុ ករ ឧទធរណ៍ េធ្វើករេចទ្របកន់េលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ពីបទ “បងករបួស ន មេ យអ
េចតន” េយង មម្រ  ២៣៦ ៃន្រកម្រពហមទណម ។ 
ទី៤-បញជូ នសំណំុេរឿងេនះ និងជន្រតូវេចទឈូកបណ្ឌិ ត េទតុ ករ េខត្ត ្វ យេរៀង េដើមបីជំនំុជ្រមះ ម
ផ្លូវចបប់។ 
ទី៥- លដីកេនះ ្របកសេ យអ ធរណៈ េហើយបិទផ្លូវត ៉។ 
ចំេពះករសេ្រមចរបស់េច្រកម ៃនសភេសុើបសួររបស់តុ ករ ឧទធរណ៍យ៉ងដូេចនះ ្រតូវបន្រស្តី
រងេ្រគះទំងបីនក់ បនបង្ហ ញករេពញចិត្ត និងទទួលយកេ យញញឹមនូវករសេ្រមចចិត្តរបស់
េច្រកមតុ ករ ឧទធរណ៍។ េច្រកម ៣ របូ ែដលបនបង្វិលសំណំុេរឿង និងេចទ្របកន់េលើេ ក 
ឈូក បណ្ឌិ ត េហើយត្រមូវឲយេច្រកមេសុើបសួរ និងេបើកសវនករេលើេរឿងក្តី បញ់្រស្តីកមមករ ឲយរបួសធងន់ 
េសទើរែត ្ល ប់េនះ។ 
េចញពីបនទប់សវនករ កញញ  បុ៊ត ចិន្ត  ែដលរងរបួសធងន់ជងេគ កនុងចំេ ម្រស្តីកមមករទំងបីនក់ បន
្របប់្រកុមអនកកែសតថ “ខញុំមន រមមណ៍សបបយចិត្ត និង ចទទួលយកបននូវករសេ្រមចរបស់
តុ ករ ឧទធរណ៍ ែដលរញុសំណំុេរឿងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េទកន់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង”។ 
ចំែណកេ ក ជិន លី  េមធវកីរពរ្រស្តីកមមកររងេ្រគះទំងបីនក់ បន្របប់អនកកែសតថ “ខញុំគិតថ 
ករសេ្រមចនឹង គឺផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់ខញុំបទ ែដលជជនរងេ្រគះទំងបីនក់។ ែតេបើគិតេទ
យុត្តិធម៌ មិនទន់េពញេលញេទ ្រគន់ែតថ េយើងនឹងពយយមជមួយនីតិវធីិរបស់តុ ករ ្វ យេរៀង
េទៀត េដើមបីែស្វងរកយុត្តិធម៌ឲយគត់ ( ្រស្តីកមមករកត់េដររងេ្រគះ ) ឲយបនេពញេលញ ១០០ ភគរយ េទ

មផ្លូវចបប់ េនេពលសវនករេនៃថងមុខ”។ 
មួយេទៀត េ កេមធវ ី ជិន លី  បនបែនថមថ “េបើេយើងពិនិតយេលើទិដ្ឋភពទូ យ េយើងេឃើញថ 

លដីកេនះ ផ្តល់យុត្តិធម៌មួយេហើយ េទដល់ជនរងេ្រគះ មួយេទៀត ក៏ជករជំរញុឲយមនករអនុ
វត្តន៍ចបប់ ករករពរនូវចបប់ េហើយនិង្របឆំងនឹងនិរទណ្ឌ ភព”។ 
េ កេមធវ ីជិន លី  ែដលករពរក្តីរបស់្រស្តីរងេ្រគះ ក៏បនបែនថមថ “េយើងនឹងបន្ត ម ន និងចូល
រមួនីតិវធីិ េដើមបីពិនិតយេមើល េតើេច្រកមេសុើបអេងកត របស់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង អនុវត្ត ម លដីក
របស់តុ ករ ឧទធរណ៍យ៉ងដូចេម្តចេទៀត េហើយេយើងក៏ពយយមឲយេច្រកមតុ ករេខត្ត ្វ យ
េរៀង ប្តូរបទេចទេលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ពីបទេលមើសមជឈឹម េទជបទឧ្រកិដ្ឋ គឺបទ បុ៉នប៉ងមនុស ឃត
េ យអេចតន ្រប្រពឹត្តេ យអនក ជករ ធរណៈ។ ដូេចនះេបើសិនមនករប្តូរបទេចទ ជបទឧ្រកិដ្ឋ 
មនទណ្ឌ កមមធងន់ធងរ េយើង ចសំុឲយតុ ករ ចប់ឃំុខ្លួនជននឹងេឡើងវញិ”។ 
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តុ ករ ឧទធរណ៍ បនេលើកយកសំណំុេរឿងក្តីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បញ់្រស្តីកមមករ ឲយរងរបួសធងន់ 
មកសួរេដញេ ល រយៈេពលពីរៃថង កលពីៃថងទី២៧ និងៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣។ 
សវនករេ យអ ធរណៈ េនតុ ករ ឧទធរណ៍ បនេធ្វើេឡើងរយៈេពលពីរៃថង ចប់ ំងពី្រពឹក
ៃថងទី២៧ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ េ យេច្រកមបន កសួរ េដញេ លេលើ ក ី ២០ នក់ ភគេ្រចើនជ
បូ៉លិស និង ជញ ធរ ្រស្តីកមមករ ៣ នក់ ជជនរងេ្រគះ និង កសួរេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត។ 
កនុងសវនករេ យបិទទ្វ រ កលពីសប្ត ហ៍មុន ែដលមិនអនុញញ តឲយសកមមជនសិទធិមនុស  និងអនក
កែសត ចូល ម នេនះ ្រតូវបនេគអះ ងថ កនុងចំេ ម ក ីទំង ២០ នក់ គឺមនែតបូ៉លិសមន ក់
គត់ ែដលបនេឆ្លើយថ ខ្លួនបនេឃើញេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កន់កំេភ្លើងខ្លី បញ់ េហើយកមមករ ្រតូវ្រគប់
កំេភ្លើង ដួលេលើដី កនុង្រពឹត្តិករណ៍េន្រពឹកៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ េនតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស កនុង
្រកុងបវតិ។ 
សូមរម្លឹកថ តុ ករ ឧទធរណ៍ ែដលបនេលើកយកករណីអតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត ជប់េចទ េរឿងបញ់្រស្តីកមមករកត់េដរ ៣ នក់ ឲយរបួសធងន់ មក កសួរេឡើងវញិ កលពីសប្ត
ហ៍មុន គឺបនទ ប់ពីតុ ករ ដំបូង េខត្ត ្វ យេរៀង កលពីែខធនូ ឆន ំ២០១២ បនសេ្រមចេលើកែលង
ករេចទ្របកន់េលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ថមិនពក់ព័នធនឹងបទបងករបួស ន មេ យអេចតន ែដល្រតូវ
តុ ករេនះ បនេចទ្របកន់ពីមុនេឡើយ។ ្រពះ ជ ជញ  តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង សំ ងថ ខ្លួនមិន
មនភស្តុ ង្រគប់្រគន់ េដើមបីេចទ្របកន់េលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត។ 
ជករកត់សមគ ល់ កនុងសវនករេនតុ ករ ឧទធរណ៍ កលពីៃថងទី២៧ និងៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១៣ ្រស្តីកមមកររងេ្រគះទំងបីនក់ និង ក ីមន ក់ ជបូ៉លិស េន្រកុងបវតិ បន្របប់្រកុមអនក
កែសតថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ជអនកកន់កំេភ្លើងខ្លី បញ់េលើ្រកុម្រស្តីកមមករកត់េដរ ែដលបនេធ្វើ
កូដកមមត ៉ កលពី្រពឹកៃថង២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២៕ 

24. ឧទទរណ៍សេ្រមចបែង្វរសំណំុេរឿងេ កឈូក បណ្ឌិ តេទតុ ករ ្វ យ
េរៀងវញិ  

Monday, 04 March 2013  

ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍  
 

 ភនំេពញៈ េច្រកមឃុន ងេម៉ង ្របធន្រកុម្របឹក ជំនំុជ្រមះៃន ឧទធរណ៍បន្របកស លដីក 
េនរេសៀលៃថងទី៤ ែខមីនេនះ េ យសេ្រមចបែង្វរសំណំុេរឿងអតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ កឈូក 
បណ្ឌិ ត ជនជប់េចទែតមន ក់គត់ េលើករណីបញ់្រប រេលើ្រស្តីកមមករកត់េដរ ៣ នក់ ឲយរងរបួសធងន់ 
េន្រកុងបវតិេទឲយតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងចត់ករវញិ។ 
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ករ្របកស លដីក េនរេសៀលេម៉ងជិត ៣ ៃថងទី៤ ែខមីនេនះ គឺមិនេឃើញមនវត្តមនេ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត ែដលជនជប់េចទែតមន ក់គត់ និង េធ្វើេឡើងេ យបិទទ្វ រ េ យមិនឲយអនក រព័ត៌មន រមួទំង
អនកសេងកតករ អងគករសងគមសីុវលិជតិ និងអន្តរជតិចូល ្ត ប់សវនករេឡើយ។ 
 
កលពីៃថងទី២៧ និងៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ តុ ករ ឧទធរណ៍ បនេបើកសវនករ េលើកយក
សំណំុេរឿងក្តីេនះមកសួរេដញេ លរយៈេពលពីរៃថង  ែដលរមួមន ក ី ២០ នក់ ភគេ្រចើនជបូ៉លិស 
និង ជញ ធរ ្រស្តីកមមករ ៣ នក់ ជជនរងេ្រគះ និងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត។ 
 
សំណំុេរឿងក្តីរបស់េ កឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ ្រតូវបនតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង 
សេ្រមចេលើកករេចទ្របកន់រចួម្តងេហើយ េ យតុ ករេសុើបអេងកត និង្រពះ ជ ជញ  អះ ងថ មិន
មនភស្តុ ង្រគប់្រគន់កនុងករ ក់បនទុក កលពីែខធនូ ឆន ំ២០១២។ ករេលើកេចលសំណំុេរឿងេនះ េធ្វើ្រកុម
សហជីពកមមករ កមមករនីិេ ងច្រកមួយចំនួន អងគករជតិ និងអងគករអន្តរជតិ សែម្តងករខកចិត្ត និង
បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍រះិគន់េលើករសេ្រមចរបស់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង។ 
ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ធ្ល ប់ យករណ៍ពីករណីេនះថ ក ីមន ក់ជបូ៉លិស កនុងចំេ ម ក ីជង២០នក់បន
េឆើ្លយថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ គឺជអនកបញ់សំេ េទេលើកមមករឲយរងរបួសបី
នក់េនះកលពី្រពឹក ៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ េនតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសកនុង្រកុងបវតិ។ 

25. ឧទធរណ៍េចទេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ពីបទបងករបួស ន មេ យ
អេចតន 
េ យ វណ្ណ វចិរ 2013-03-04  

 
ឧទធរណ៍្របកសេចទ្របកន់អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ពីបទបងករបួស ន ម

េ យអេចតន។ ករសេ្រមចេនះ េធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីសភេសុើបសួរ ឧទធរណ៍ កលពីចុងែខកុមភៈ បន
េបើកករ កសួរអនកពក់ព័នធកនុងសំណំុេរឿងបញ់កមមករនីិ ៣នក់ ឲយរងរបួសេនកនុង្រកុងបវតិ េខត្ត

្វ យេរៀង រួចមក។  
្របធន្រកុម្របឹក ជំនំុជ្រមះរបស់តុ ករ ឧទធរណ៍ េ កេច្រកម ឃុន ងេម៉ង េនរេសៀលៃថង
ទី៤ ែខមីន ្របកសសេ្រមចេចទ្របកន់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កនុងអំេពើបញ់្រស្តីកមមករឲយរបួសធងន់ ពីបទ
បងករបួស ន មេ យអេចតន េហើយបង្វិលសំណំុេរឿងក្ដីេនះេទកន់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង ចត់ករ
ជំនំុជ្រមះវញិ។ ករសេ្រមចែបបេនះ ្រតូវបនកមមករនីិរងេ្រគះចត់ទុកថ ជពន្លឺយុត្តិធម៌ដ៏តិចតួច
ស្រមប់ ្រស្ត្រកី្រក ្រសបេពលែដលម្រន្តីសងគមសីុវលិេនែតមនករ្រពួយបរមភ។ 
កមមករនីិរងេ្រគះ េ ក្រសី ែកវ ន ឲយដឹងថ េពលែដលឮេច្រកម្របកសថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ជ
អនកកន់កំេភ្លើងបញ់កមមករនីិទំងបីនក់ េធ្វើឲយពួកនងសបបយចិត្ត បុ៉ែន្តជនរងេ្រគះែបរជខកចិត្តេទ
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វញិ េនេពលែដល ្ដ ប់ឮថ តុ ករថន ក់ក ្ដ ល គឺ ឧទធរណ៍ េនែតេចទជនសង ័យថ បញ់
េ យអេចតន។ 
េ ក្រសីបន្តថ ជនរងេ្រគះទំងបីនក់ មិន ចឈនះបុគគល ឈូក បណ្ឌិ ត បនេទ ែតនងសំុឲយែតមន
យុត្តិធម៌បន្តិចបន្តួចស្រមប់ ្រស្ត្រកី្រកក៏ អស់ចិត្តែដរ៖ «េបើសិនជគត់គិតអីុចឹងក៏ល្អែដរ កំុឲយែតគត់គិត
ថ ឲយ ឈូក បណ្ឌិ ត ហនឹងរចួខ្លួន េបើសិនគត់គិតថ បងករបួស ន មេ យអេចតន េធ្វើឲយ ឈូក បណ្ឌិ ត រចួ
េទសដែដល ខញុំ្រពម។ ខញុំគិតថ អយុត្តិធម៌ដែដល សូមកំុឲយែត ឈូក បណ្ឌិ ត រចួខ្លួនេទបនេហើយ ក៏ខញុំ
្រពមែដរ»។ 
ទនទឹមនឹងេនះ េ ក្រសី នុត ខន បញជ ក់ថ នង្រតូវេពើតផ រមុខរបួសេសទើរេរៀង ល់ៃថង េហើយកនុង

រមមណ៍ក៏មិន្រសណុកែដរ េ្រពះែតមិនទន់ទទួលបនយុត្តិធម៌។ េ ក្រសីបន្តថ េន ដំបូងេខត្ត
្វ យេរៀង ក ីទំងអស់សុទធែតមិនបនេឆ្លើយករពិត ែតមកដល់ ឧទធរណ៍េទើប ក ីទំងេនះ

េឆ្លើយ ម្រតង់ េធ្វើឲយតុ ករេនះសេ្រមចេចទេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត។ 
េ ក្រសីបញជ ក់ថ ជនរងេ្រគះេនែត្រពួយបរមភពីចំ ត់កររបស់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង េនេឡើយ
៖ «អីុចឹង េទ ឧទធរណ៍ បញជូ នេទ ្វ យេរៀងវញិ បុ៉ែន្តេបើ ្វ យេរៀង ្រក ច់េម៉ចេទៀត។ ខញុំមិនដឹង
េទ េ្រពះថ េរឿងហនឹង ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង សេ្រមចេលើកែលងករេចទ្របកន់ម្ដងេហើយ េបើម្ដង
េទៀតតុ ករមិនយុត្តិធម៌េទ។ េបើគម នបំណងមិនែមនគត់យកកំេភ្លើងមកបញ់កមមករេទ»។ 
ទក់ទងនឹងបញ្ហ េនះ ្របធនសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ កត់ថ សីុខវឌូ (C-
CAWDU) េ ក ត់ ធន់ ែថ្លងថ កមមករ្រកី្រកេនែតរងកររេំ ភបំពន ឬហិង ពីសំ ក់្រកុមអនក
មនលុយ និងមនអំ ច េហើយពិបករកយុត្តិធម៌។ េ កបន្តថ ករសេ្រមចេចទ្របកន់ថ បញ់កមម
ករេ យអេចតនេនះ ជេរឿងមិនសមេហតុផលនំឲយជនរងេ្រគះឈឺចប់ទំងផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តេទៀតផ
ង។ 
ចំែណកឯអគគេលខធិករ្របតិបត្តិគណៈកមមករ្រប្រពឹត្តិកមមសិទធិ មនុស កមពុជ េ ក សួន បុ៊នសក្តិ មន
្រប សន៍ថ ករសេ្រមចរបស់សភេសុើបសួរ ឧទធរណ៍េនះជលទធផលវជិជមនមួយ ែតកររក បទ
េចទដែដលេនះេនែតជេរឿងគួរឲយ្រពួយបរមភ។ 
េ កបន្តសងគមសីុវលិមិនមនជំេនឿទល់ែតេ ះថ តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង នឹងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរង
េ្រគះបន៖ «្រពួយ បរមភេ្រចើន ស់ ខញុំសឹងមិនេជឿថ នឹង ចរកភស្តុ ងអីេផ ងបនេទ េ្រពះេគេធ្វើ
ករម្ដងរចួេទេហើយ។ បញជូ នេទតុ ករដែដលហនឹង ខញុំមនករ្រពួយបរមភែដរ ចំេពះកររកយុត្តិធម៌ជូន
ជនរងេ្រគះ»។ 
អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ជជនសង ័យករណីបញ់កមមករកត់េដរ ៣នក់ ឲយរង
របួសធងន់េនទី្រកុងបវតិ េខត្ត ្វ យេរៀង កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២។ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បន
ចូលខ្លួនបំភ្លឺេនចំេពះមុខេច្រកមៃនសភេសុើបសួរេនៃថងទី២៧ កុមភៈ េ យញញឹមព្រពយ ក់កេម៉ ៉
អនកកែសត េហើយក៏មិនបនបង្ហ ញពីភពតក់ស្លុតេ ះេឡើយ។ បុ៉ែន្តទំងជនសង ័យ និងេមធវមិីនបន
ចូលខ្លួនមក ្ដ ប់ករសេ្រមចរបស់សភេសុើបសួរ ឧទធរណ៍ េនៃថងទី៤ មីន េនះេទ។ 



30 
 

ករណីសេ្រមចេសចក្ដីេលើសំណំុេរឿង ឈូក បណ្ឌិ ត ពីសំ ក់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង នំឲយមនកររះិ
គន់ជខ្ល ំងពីសំ ក់សងគមសីុវលិជតិ និងអន្តរជតិថ តុ ករកមពុជ សថិតេ្រកមឥទធិពលរបស់អនក
នេយបយ និងគណបក កន់អំ ច៕ 
 

26. Cambodian Ex-Governor’s Shooting Charges Reinstated  
 

2013-03-04  
 

Cambodia’s Appeals Court on Monday overturned a previous judgment and reinstated charges 
against a former city governor accused of shooting factory workers at a protest, but victims said he 
should face stiffer charges. 
 
The court ruled that Bavet city ex-governor Chhouk Bandit should be charged with unintentionally 
injuring three factory workers in the shooting in February last year, sending the case back to the 
Svay Rieng provincial court for a fresh trial. 
The Svay Rieng Court had dropped the charges in December in a decision that activists and rights 
groups said exemplified Cambodia’s culture of impunity for the political elite. 
 
The workers who were wounded by the gunshots at the protests welcomed the appeals court’s 
decision to put Chhouk Bandit back on trial, but said they thought the charges of causing 
“unintentional injury” fell short of what he deserved. 
 
 “It is sad that the appeals court [decided to charge] Chhouk Bandit with shooting me 
unintentionally,” said Keo Nea, one of the three women workers who suffered gunshot wounds 
while participating in the strike by thousands of workers a factory in Svay Rieng that supplies shoes 
to European sportswear giant Puma. 
 
“I do not want Chhouk Bandit to get away with it,” she told RFA’s Khmer Service. 
Rights groups and workers unions have called for Chhouk Bandit, who was dismissed from his post 
as governor shortly after the incident, to be charged with premeditated murder, slamming 
prosecutors for pursuing only “light” charges against him. 
 
“The charges are inappropriate. This will lead the victims to suffer physically and emotionally,” 
Cambodian Apparel Workers' Democratic Union President Ath Thon said after the new court 
ruling. 
 
Another of the injured, Nuth Sakhorn, said that she believed the shooting was intentional. 
“If he hadn’t had the intention, he would not have shot me,” she said, adding that she was suffering 
daily because justice was not being served in the case. 
 
She said she was concerned about the fairness of future proceedings in the Svay Rieng court. 
“The appeals courts forwarded the case to Svay Rieng court and I don’t know what will happen as 
the court had already dropped charges against him once,” Nuth Sakhorn said. 
 
The Svay Rieng court had said in December that there was insufficient evidence to prove that 
Chhouk Bandit, the primary suspect in the case, was the gunman, charging instead a police officer 
with involuntary bodily harm over the incident. 
 
It remains unclear whether the policeman, Sar Chantha, who has denied the allegations, will still 
face charges. 
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The three victims, aged between 18 and 23 at the time of the shooting, filed an appeal after the 
charges against Chhouk Bandit were dropped. 

 
27. Bandith charges reinstated  
Last Updated on 05 March 2013  
By May Titthara  
Phnom Penh Post 
 

In just 30 minutes, and out of public view, the Court of Appeal yesterday ordered the Svay Rieng 
Provincial Court to reinvestigate the case against former Bavet town governor Chhouk Bandith, 
who stands accused of shooting three garment workers during a protest last year. 
 
The decision effectively places the reinvestigation back in the hands of a court that in December 
dropped charges against Bandith, citing insufficient evidence   
 
Speaking to journalists after the hearing, prosecuting judge Khun Meng Leang said Bandith’s 
charges of causing unintentional injury had been re-levied. 
 
“We are sending the case back to the Svay Rieng Provincial Court to prosecute legally,” he said. 
The decision came after two days of hearings that included some two dozen witness testimonies – 
all but one of whom supported Bandith’s side of the story. 
 
Rights workers have said their own investigations suggest there were a number of eye-witnesses 
who refused to testify after learning who the suspect was. 
 
The single witness who challenged Bandith’s version of accounts, Prasat commune deputy police 
chief Long Phorn, said he was just seven metres away from Bandith when the former governor 
opened fire. 
“He did not shoot into the air,” Phorn said last week. 
 
Victims and rights monitors alike were tempered in their reaction: pleased, on the one hand, that the 
case would remain open, but sceptical for the prospects of a fair investigation at the lower court.   
Smiling as she left the courtroom, plaintiff Keo Near said she was thrilled that charges were re-
filed. 
 
But, the 19-year-old continued, “I’m not so confident that they have returned the case to Svay Rieng 
court.” 
 
Asked whether he was concerned that the decision would simply result in the same outcome, the 
prosecutor, who appealed the December decision to drop the charges, said it was out of his hands. 
“I cannot predict whether the provincial court will decide to drop the accusation again, because it is 
a discretion of judges,” said prosecutor general Ouk Savuth. 
 
Svay Rieng court chief Pich Choeut declined to comment, saying he hadn’t yet received the case 
file. 
 
More than a year after a bullet pierced her lung as she and 6,000 others called for better working 
conditions, 21-year-old Buot Chenda said the outcome was a tentative step forward.   
“The suspect who shot us has to be punished.” 
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She and others, however, remained disappointed that the “unintentional” charge was used, rather 
than a stronger – and more likely accurate, many argue – “intentional” charge. 
 
“The result is too small,  because it’s just the accusation of causing unintentional injury. It’s not 
right,” said Ath Thorn, president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic 
Union. 
 
In a joint statement released yesterday, rights groups Adhoc and the Cambodian Human Rights 
Action Committee said they were “concerned” by the court’s decision and urged transparency. 
“This process should be transparent and offer guarantees of independence and rights of the defence 
if it is to provide justice for the victims and demonstrate that the rich and powerful cannot act with 
impunity when accused of grave crimes,” it reads. 
 

28. ឈូកបណ្ឌិ ត្រតូវេចទេឡើងវញិពីបទបងករបួស ន មអេចតន  
Tuesday, 05 March 2013  

ៃម៉ ទិតយថ ៉   
 Phnom Penh Post 
 

ភនំេពញៈ ឧទធរណ៍ កលពីម ិលមិញ បនសេ្រមចេធ្វើករេចទ្របកន់ អតីតអភិបល្រកុងបវតិ 
ែដលបនបញ់កមមករ ៣ នក់ឲយរងរបួសពីបទបងករបួស ន ម េ យអេចតន ជបទេចទ្របកន់ែដល
តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង បនេចទកលពីេពលកន្លងមក ែតេ្រកយមក បនទម្ល ក់េចលបទេចទេនះ
វញិ ែដលេធ្វើឲយមនកររះិគន់យ៉ងខ្ល ំង ពីអងគករសងគមសីុវលិ។ 
េ ក ឃុន ងេម៉ង េច្រកមជំនំុជ្រមះ ឧទធរណ៍ បនែថ្លង្របប់អនក រព័ត៌មន បនទ ប់ពីបញច ប់
សវនករ អ ធរណៈរយៈេពល្របមណជ ៣០ នទី កលពីរេសៀលម ិលមិញថ េ កឈូក 
បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ ្រតូវបនេចទ្របកន់េឡើងវញិ ពីបទបងករបួស ន ម េ យអេចតន។ 
េ កបនបញជ ក់ថ៖ «េយើងបញជូ នសំុណំុេរឿង(ឈូក បណ្ឌិ ត) េទ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀងវញិ េដើមបី
យកមកជ្រមះេទ មចបប់»។ 
កល ពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ មនអំេពើបញ់្រប រេទេលើកមមករ ្របមណ ជ៦០០០ នក់ េន
តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស Manhattan កនុង្រកុងបវតិ េខត្ត ្វ យេរៀង ែដលេធ្វើករត ៉ទមទរ្របក់ឈនួល 
និងលកខខណ្ឌ ករងរសមរមយ ប ្ត លឲយកមមករនីិ ៣ នក់រងរបួសធងន់។ េនេ្រកយេហតុករណ៍េនះ 
េ ក ស េខង ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ បន្របប់្រកុមអនកកែសតថ េ ក
ឈូក បណ្ឌិ ត គឺជជនសង ័យែតមន ក់គត់ែដលបនបញ់្រប រេទេលើ្រកុមកមមករនីិ។ 
អតីតអភិបល្រកុងបវតិដ៏មនឥទធិពលរបូេនះ ្រតូវបនតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង ទម្ល ក់បទេចទ្របកន់
េនៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ២០១២ បនទ ប់ពីរបូេ ក ្រតូវបនតុ ករដែដលេនះ សេ្រមចេចទ្របកន់ ពីបទ
បងករបួស ន មេ យអេចតនេនៃថងទី១៨ ែខេម  ឆន ំ២០១២។ 
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េនៃថងទី២១ ែខធនូ ឆន ំ២០១២ អគគ្រពះ ជ ជញ ឧទធរណ៍ ក៏បន ក់ពកយបណ្តឹ ងជំទស់េទនឹង
ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង ែដលបនសេ្រមចទម្ល ក់េចល ករេចទ្របកន់អតីតអភិបល្រកុងបវតិរបូ

េនះ េហើយ ឧទធរណ៍ បនេបើកសវនករ េលើសំុណំុេរឿងេនះកលពីៃថងទី២៧ និង២៨ ែខកុមភៈ។ 
េនកនុងបនទប់សវនកររបស់ ឧទធរណ៍ កលពីម ិលមិញ ពំុមនវត្តមនេ កឈូក បណ្ឌិ ត និង
េមធវរីបស់េ កេទ គឺមនែតជនរងេ្រគះ និងេមធវតំី ងជនរងេ្រគះែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
េបើេទះបី ឧទធរណ៍ បនេធ្វើករេចទ្របកន់េ កឈូក បណ្ឌិ ត េឡើងវញិ ពីបទ បងករបួស ន ម 
េ យអេចតនក្តី ក៏ បនផ្តល់ក្តីសងឃឹមជថមីដល់កមមករនីិរងេ្រគះ។ 
េនេពលេដើរេចញពីបនទប់សវនករ កលពីម ិលមិញ អនកនង ែកវ ន យុ ១៩ឆន ំ បនែថ្លងថ ករ
សេ្រមចរបស់ ឧទធរណ៍ គឺផ្តល់េសចក្តីសងឃឹមេឡើងវញិ ដល់ពួកនង ែដលជជនរងេ្រគះទំងបីន
ក់។ នងបននិយយថ៖ «ខញុំសងឃឹមថ នឹងទទួលបនយុត្តិធម៌ ចំេពះករសេ្រមចេនះ គឺគត់(ឈូក 
បណ្ឌិ ត) ជអនកប្្រពឹត្ត គឺ្រតូវែតទទួលេទស»។ កន្លងមក ពួកនង មនករខកចិត្តជខ្ល ំង ចំេពះករ
សេ្រមចរបស់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង ែដលថ េ កឈូក បណ្ឌិ តគម នេទស។ នងែកវ ន បនែថ្លង
បន្តថ៖ «េបើេទះបីជ ឧទធរណ៍បនសេ្រមចេធ្វើករេចទ្របកន់គត់ ពីបទបងករបួស ន ម េ យ
អេចតនក៏េ យ ក៏ ្របេសើរជងករសេ្រមចថ គត់គម នេទសែដរ»។ យ៉ង ក្តី នង ែកវ ន បន
គូសបញជ ក់ថ៖«ខញុំេនែតមិនសូវទុកចិត្តចំេពះសំុណំុេរឿង ែដល្រតូវបង្វិលេទតុ ករ ្វ យេរៀងវញិ ែត
ខញុំសងឃឹមថ េគនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ ជថមី ដល់ពួកខញុំ»។ 
រឯីកមមករនីិរងេ្រគះមន ក់េទៀត អនកនងបុ៊ត ចិន្ត  បននិយយថ នងសបបយចិត្ត េនេពលែដលឮេច
្រកម សេ្រមចេចទ្របកន់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ពីេ្រពះេនះ គឺជអ្វីែដលពួកនងបនរង់ចំអស់រយៈេពល
ជង១ ឆន ំមកេហើយ។ នងនិយយថ៖ «េទះបីជេទសធងន់ ឬ្រ លក៏េ យ ក៏អនកែដលបញ់មកេលើ
ពួកខញុំ្រតូវែតទទួលេទសរបស់េគែដរ»។ 
េ ក ្រសី រ ីបុ្រតចរយិ េមធវកីរពរក្តីឲយជនរងេ្រគះ របស់មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគម
ន៍ បនែថ្លងថ៖«ខញុំសងឃឹមថ តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងនឹងរកយុត្តិធម៌ ដល់កូនក្តីរបស់ខញុំ»។ 
េ កឈូក បណ្ឌិ តពំុ ចទក់ទង េធ្វើករអ ថ ធិបបយបនេទ េ យទូរស័ពទជេ្រចើនេលើក ែតពំុមនអនកទ
ទួល។ 
ចំែណកេ ក បិុច េឈឿត ្របធន ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង បនបដិេសធ ពំុេធ្វើករអ ថ ធិបបយ
េឡើយ េ យែថ្លងថ៖«សួរ ឧទធរណ៍ចុះខញុំពំុទន់ទទួលបនសំុណំុ េរឿងេនះេនេឡើយេទ»។ 
េ ក អុ៊ក វធុ អគគ្រពះ ជ ជញ ឧទធរណ៍ បនឲយដឹងថ ឧទធរណ៍បនសេ្រមចេធ្វើករេចទ
្របកន់ ជថមី េហើយបញជូ នសំុណំុេរឿងេនះ ឲយតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង េធ្វើករជំនំុជ្រមះជ ធរណៈ
េឡើងវញិ។ េ កនិយយថ៖ «ខញុំមិន ច យតៃម្លបនេទ ចំេពះករសេ្រមចរបស់តុ ករេខត្ត ្វ យ
េរៀង ថនឹង ចេលើកែលងបទេចទជថមីេឡើងវញិឬយ៉ង េនះ ពីេ្រពះ គឺជឆនទ នុសិទធិរបស់
េច្រកម»។ 
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េ ក ត់ ធន់ ្របធនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយ កមមករកត់េដរកមពុជ ែដល ម នេរឿងក្តីេនះ
បនែថ្លងថ ករសេ្រមចរបស់ ឧទធរណ៍្របេសើរជងករសេ្រមច របស់តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង។ 
េ កបនគូសបញជ ក់ថ៖ «េបើេទះបីជ ឧទធរណ៍ បនសេ្រមចេចទ្របកន់េឡើងវញិក៏េ យ ក៏
ស ្ឋ នេទសេនះ េនែត្រ លដែដល េ យ រែតករេចទ្របកន់េនះ្រតឹមែតពីបទបងករបួស ន ម 
េ យអេចតនែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េរឿងេនះ េនែតមិន្រតឹម្រតូវេនេឡើយ អ្វីែដលេយើងចង់បនេនះ គឺ គួរែត
េចទ្របកន់ពីបទមនុស ឃតេ យេចតន»។ 
េ ក រ ៉ងុ ឈុន ្របធនសហភពសហជីពកមពុជ បន ទរ ចំេពះករសេ្រមចរបស់ ឧទធរណ៍។ 
បុ៉ែន្តេ កបនេ ករេចទ្របកន់ ពីបទបងករបួស ន មេ យអេចតនេនះ ថជករេចទ្របកន់េ ះ
បនទុក េដើមបីស្រមលដល់ករ្រប្រពឹត្តរបស់េ កឈូក បណ្ឌិ ត ែដលបនបញ់កមមករនីិ។ េ ក រ ៉ងុ ឈុន
បនគូសបញជ ក់ថ៖« មពិតេ កឈូក បណ្ឌិ ត គួរែត្រតូវបនចប់ឃំុខ្លួន ចប់ ំងពីៃថងបញ់្រប រ
មកេម្ល៉ះ េហើយ្រតូវេចទពីបទបងករបួស ន ម េ យគិតទុកជមុន»៕ 

29. ឧទធរណ៍បញជូ នសំណំុេរឿងបញ់កមមករនីិេនបវតិ្រតឡប់េទ
តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងវញី  
05 មិន 2013 

Voice of America (VOA) 
 

ភនំេពញ៖ ឧទធរណ៍េនៃថងចនទេនះបនសេ្រមចេចទ្របកន់េ កឈូកបណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុង
បវតិពីបទបងករបួស ន មេ យអេចតនជប់ពក់ព័ន្ឋ នឹងករបញ់កមមករនីិចំនួនបីនក់ឲយរងរបួសេន
្រកុងបវតិេខត្ត ្វ យេរៀងកលពីឆន ំ២០១២។ េនះេបើ មករបញជ ក់របស់ម្រន្តីតុ ករ។ 
សភ្រពហមទណ្ឌ របស់ ឧទធរណ៍បន្របកស ល្រកមេ យគម នវត្តមន េ ក ឈូក បណ្ឌិ តនិង
េមធវកីរពរក្តីេទ។ ក៏បុ៉ែន្តមនវត្តមនជនរងេ្រគះចំនួនបីនក់គឺអនក្រសីែក ន នុត ខន និងបុ៊ន 
ចិន្ត ។ 
ករ្របកស ល្រកមរបស់ ឧទធរណ៍បនេធ្វើេឡើងជអ រធរណៈ។ ្រកុមអនកយកព័ត៌មននិងអនក
អេងកតករណ៍អងកករេ្រករ ្ឋ ភិបល មិន្រតូវបនអនុញញ តឲយចូល ្ត ប់ ល្រកមេទ។ ពួកេគបន្រតឹមែត
េមើល មកញច ក់ទ្វ ររបស់ ឧទធរណ៍ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
េ កឈុន ងេម៉ង ្របធន្រកុម្របឹក ជំនំុជ្រមះបននិយយ្របប់្រកុមអនកយកព័ត៌មន បនទ ប់ពី
្របកស ល្រកមថ «បទ បនសេ្រមចេចទ្របកន់ពីបទបងករបួស ន មេ យអេចតន េហើយបញជូ ន
េរឿងេទតុ ករ ្វ យេរៀងេដើមបីជំនំុជ្រមះ មចបប់»។ 
កមមករនីិែដលជជនរងេ្រគះទំងបីនក់បនេដើរេចញពីបនទប់អគររបស់តុ ករ ឧទធរណ៍េ យ
មនទឹកមុខញញឹមញែញម។ 
អនក្រសី បុ៊ន ចិន្ត បននិយយថ ករសេ្រមចរបស់ ឧទធរណ៍ពិតជបនផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកេគពិត
្របកដែមន។ 
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«េពញចិត្តែមនែទន។ ដូចថ ្ត ប់មកដូចថ គត់មនយុត្តិធម៌ស្រមប់ពួកេយើងទំងបីនក់ េហើយគត់
បញជូ នេទ ្វ យេរៀងឲយេសើេរ ើេឡើងវញិ»។ 
ពក់ វពណ៌េលឿង យជមួយនឹងទឹកមុខរកី យេ យបត់អស់េន ន មឈឺ ចប់្រតង់េដើមៃដខង

្ត ំ។ អនក្រសីែក ន ែដលជជនរងេ្រគះមន ក់េទៀតបននិយយថ អនក្រសីទទួលយកបនចំេពះេសចក្តី
សេ្រមចេនះ។ 
«េបើសិនជគត់សេ្រមចេ យអេចតនេហើយ ខញុំមិន ៊ ន្របែកកេទពីេ្រពះេបើសិនជគត់សេ្រមចថ មិន

ចជំនំុជ្រមះថ េរឿងឲយេ កឈូក បណ្ឌិ តជប់េទសែដរ េរឿងហនឹងក៏ខញុំ ៊ នសននិ ្ឋ នែដរ ែតដល់
េពលគត់សេ្រមចអញច ឹងគឺខញុំមន រមមណ៍ថ អរសបបយខ្ល ំង ស់េពលែដលគត់សេ្រមចអញច ឹង»។  
កញញ  េម៉ សំវទុ្ឋ វ ីេមធវកីរពរក្តីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បនជំទស់នឹងករសេ្រមចរបស់ ឧទធរណ៍។ 
កញញ បននិយយថ េបើសភ្រពហមទណ្ឌ េបើកសិទធិឲយប្តឹងជំទស់ កញញ នឹងប្តឹងេដើមបីរកយុត្តិធម៌េន
តុ ករកំពូលេទៀត។  
  
«អ្វីែដល ឧទធរណ៍សេ្រមចឲយេទខងេ្រកមវញិគឺខញុំសំុប្តឹង ជំទស់ទំង្រសុង េហើយខញុំអត់ ចទទួល
យកបនេទ។ មួលេហតុគឺខញុំសំុឲយតុ ករតមកល់ដែដលពីេ្រពះករេលើកេឡើងេន កនុងតុ ករ ្វ យ
េរៀងគឺមនលកខណៈ្រគប់្រគន់អស់េហើយ។ ករែដលបដិេសធរបស់ ឧទធរណ៍គឺគម នេហតុផល្រគប់
្រគន់»។ 

ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀងកលពីែខធនូ ឆន ំ២០១២ បនេលើកែលងករេចទ្របកន់ពីបទឧ្រកិដ្ឋេលើ
សំណំុេរឿង ្រពហមទណ្ឌ ដ៏លបីលបញមួយរបស់អតីតអភិបល្រកុងបវតិគឺេ កឈូក បណ្ឌិ ត មកេចទ
្របកន់្រតឹមែតករបងករបួស ន មេ យអេចតនែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយេ្រកយមកបនទម្ល ក់េចលករេចទ
្របកន់ទំង្រសុង។ 
េ ក ត់ ធន ្របធនសហភពករងរកមពុជបននិយយថ ករសេ្រមចរបស់ ឧទធរណ៍មនលកខ
ណៈល្អ្របេសើរជង ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង ក៏បុ៉ែន្តមិនទន់មនករេពញចិត្តទំង្រសុងេទ។ 
«ពីេ្រពះេយើងចង់បនអ្វីែដលជអំេពើែដលេធ្វើ គួរែតជមនុស ឃតេ យេចតន»។ 
េ កឈូក បណ្ឌិ តមិន ចេសនើសំុេសចក្តីអ ថ ធិបបយបំភ្លឺបនេទេ យទូរសពទរបស់េ ក្រតូវបនបិទ។ 
កលពីែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ មនកមមករ្របមណ១.០០០នក់េនេ ងច្រកេកេវ ៉ែដលមនទី ំងេន្រកុងប
វតិេខត្ត ្វ យេរៀង បនត ៉ទមទរលកខខណ្ឌ ករងរល្អ្របេសើរកនុងេ ងច្រក។ កនុងេពលេនះកមមករនីិវយ័
េកមងចំនួនបីនក់្រតូវខម ន់កំេភ្លើង បនបញ់ពីេ្រកយខនង្រកុមបតុករ។ 
កមមករនីិចំនួនបីនក់បនរងរបួស កនុងេនះពីរនក់របួសធងន់េ យ្រតូវ្រគប់ពីខងេ្រកយខនងធ្ល យមក 
្រទូងនិងមន ក់េទៀតបនធ្ល យេទៃដខង ្ត ំ។ េ្រកយមកេ ក ស េខង ឧបនយករដ្ឋម្រន្តីនិងជរដ្ឋម្រន្ដី
្រកសួងម ៃផទបន្របប់ អនកយកព័ត៌មនថ ខម ន់កំេភ្លើងគឺជអភិបល្រកុងបវតិេនេពលេនះគឺេ ក
ឈូក បណ្ឌិ ត៕  
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30. សងគមសីុវលិទមទរឲយតុ ករភនំេពញកត់ក្ដីេ កឈូកបណ្ឌិ ត 
េ យ ទីន ហ ករយ៉ី  2013-03-17  

វទិយុ សីុេសរ ី(VOA) 
 
ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង មិនទន់កំណត់េពលេវ េបើកសវនករសំណំុេរឿងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត 

អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េនេឡើយេទ បនទ ប់ពី ឧទធរណ៍បនបញជូ នសំណំុេរឿងដ៏ច្រមូងច្រមសេនះ
ឲយេទ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង េបើកសវនករជំនំុជ្រមះម្ដងេទៀតេនះ។  
 
េទះបីជយ៉ងេនះក្ដី ្រកុមអងគករសិទធិមនុស  និង្រកុមសហជីពគម នជំេនឿេទេលើ ដំបូងេខត្ត ្វ យ
េរៀង ថនឹងផ្ដនទ េទសេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ែដលជជនសង ័យបញ់កមមករេនះេទ ពីេ្រពះេ យយល់
េឃើញថ តុ ករេនះធ្ល ប់បនទម្ល ក់េចលករេចទ្របកន់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ម្ដងរចួមកេហើយ
េនះ។ 
អងគករសិទធិមនុស  និង្រកុមសហជីព បនេចញេសចក្ដីែថ្លងករណ៍រមួគន មួយ េ យទមទរឲយ
ឧទធរណ៍ពិចរ េឡើងវញិ និងបែង្វរសំណំុេរឿងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ឲយមក ដំបូង ជធនីភនំេពញ 
ជអនកេបើកសវនករជំនំុជ្រមះក្ដីេនះវញិ។ 
្រកុមអងគករសងគមសីុវលិ បនេចញេសចក្ដីែថ្លងករណ៍រមួ េនៃថងទី១៧ មីន េនះ រមួមនមជឈមណ្ឌ លសិទធិ
មនុស កមពុជ សហភពសជីពកមពុជ និងសហភពករងរកមពុជ។ 
េ ក ត់ ធន់ ជ្របធនសហភពករងរកមពុជ មន្រប សន៍ថ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ជជន
សង ័យែតមន ក់គត់កនុងករបញ់រះេទេលើ្រកុមកមមករ េធ្វើឲយកមមករនីិបីនក់រងរបួសធងន់ ែដលមនទំង

ក ីចបស់ ស់បនេឃើញ េហើយរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ និងជឧបនយករដ្ឋម្រន្តីក៏ធ្ល ប់បនចង្អុល
បង្ហ ញ ែត ដំបូងបន្រតឹមែតេចទ្របកន់ពីករបងករបួស ន មេ យអេចតន រហូតដល់េលើកករ
េចទ្របកន់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េទេទៀត។ 
េហើយ ឧទធរណ៍បនបញជូ នសំណំុេរឿងេនះឲយ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង ជំនំុជ្រមះេរឿងក្ដីេឡើងវញិ 
ដូេចនះេ ក្រពួយបរមភចំេពះបញ្ហ េនះ។ 
ទក់ទងនឹងបញ្ហ េនះ វទិយុ សីុេសរ ី មិន ចទក់ទង្របធន ឧទធរណ៍ េដើមបីសំុេធ្វើអ ថ ធិបបយអំពី
ករណីេសនើសំុេនះបនេនេឡើយេទ េនៃថងទី១៧ មីន។ 
កលពីៃថងទី៤ មីន ឧទធរណ៍បន្របកស លដីកអ ធរណៈ េចទ្របកន់េ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត ជអភិបល្រកុងបវតិ ពីបទបងករបួស ន មេ យអេចតន ម្រកម្រពហមទណ្ឌ ម្រ ២៣៦ 
េហើយបញជូ នសំណំុេរឿងេនះ និងជន្រតូវេចទ ឈូក បណ្ឌិ ត េទ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង េដើមបីជំនំុ
ជ្រមះ មផ្លូវចបប់។ 
ករផ្ដនទ េទស មម្រ ២៣៦ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ឆន ំ២០០៩ គឺ្រតូវមនេទសជប់ពនធនគរពី ៦ែខ ដល់ 
២ឆន ំ និងពិន័យជ្របក់ពី ១ នេរៀល េទ ៤ នេរៀល។ 
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ក៏បុ៉ែន្ត េនខណៈែដល ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង មិនទន់មនគេ្រមងេបើកសវនករជំនំុជ្រមះេលើ
សំណំុេរឿងេនះ ្រកុមសហជីព និងអងគករសិទធិមនុស សំុឲយ ឧទធរណ៍បែង្វរសំណំុេរឿងេនះមក 

ដំបូង ជធនីភនំេពញ ជំនំុជ្រមះវញិ េ យេហតុថ តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង ធ្ល ប់បនបង្ហ ញឲយ
េឃើញរចួេហើយថ តុ ករេនះពំុមនឆនទៈកត់េទសបុគគលមនអំ ច និងមនទំនក់ទំនងស្អិតលមួត
ជមួយម្រន្តីជន់ខពស់រ ្ឋ ភិបលេនះ េទ។ 
េសចក្ដីែថ្លងករណ៍រមួបនសរេសរថ សំណំុេរឿងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត េនះ ជេរឿយៗបនរក ទុក ែដល
ជនិមិត្តរបូៃននិទទណ្ឌ ភព ឬភពគម នេទសៃពរេ៍នកមពុជ។ េ យែឡក តួនទីសំខន់ពីរយ៉ងរបស់
តុ ករ គឺទី១ េគរពនីតិរដ្ឋ រក នូវភពឯក ជយភពរបស់ខ្លួនពី ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ និង្របឆំងករ
េ្រជ តែ្រជកែផនកនេយបយ និងអំេពើពុករលួយ។ ទី២ គឺធននូវសិទធិទទួលបនយុត្តិធម៌របស់ជនរង
េ្រគះ និងសងជំងឺចិត្តដល់ជនរងេ្រគះ េ យនំឧ្រកិដ្ឋជនយកមកផ្ដនទ េទស និងេដើមបីករពរមិនឲយ
េកើតមនេឡើងនូវឧ្រកិដ្ឋកមម។ េហើយករណីេនះ ជេរឿងពិេសសមួយស្រមប់តុ ករកមពុជ កនុងករ ្ដ រ
េឡើងវញិនូវភពេជឿជក់ខ្លះ និងបង្ហ ញថ ខ្លួនជ ថ ប័នមួយែស្វងរកយុត្តិធម៌ពិត្របកដជូន្របជពលរ
ដ្ឋ។ 
បែនថមពីេលើេនះេទៀត េ ក ត់ ធន់ បនអះ ងថ ្រកុមសហជីពរបស់េ កនឹង ក់លិខិតេទ្រកសួង
យុត្តិធម៌ និង ឧទធរណ៍បែនថមេទៀត េដើមបីសំុឲយបែង្វរសំណំុេរឿងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ឲយមក
ដំបូង ជធនីភនំេពញ ជំនំុជ្រមះវញិ៕ 

31. Appeals Court Picks Up Shooting Case Against Former Bavet Governor  
28 February 2013 
Voice of America (VOA) 

 
PHNOM PENH - The Cambodian Court of Appeals held a hearing Wednesday in a case against a 
former city governor accused of shooting into a group of demonstrators, injuring three, last year. 
 
Chhouk Bandith, the former governor of Bavet town, Svay Rieng Province, is being charged in the 
shooting. 
 
Rights workers say he was not prosecuted by a lower court because of his powerful government 
connections. He was removed from his post following the February 2011 shooting incident. 
 
Three women were injured after Chhouk Bandith allegedly fired shots into a demonstration of 
around 1,000 workers who were demanding better conditions and pay at a factory in the province. 
 
Ouk Sawuth, prosecutor for the Appeals Court, filed for the court to take up the case, after the Svay 
Rieng court dropped the charges. 
 
Chhouk Bandith appeared at the hearing, alongside the three victims, in a closed-door session in 
Phnom Penh on Wednesday. 
 
Appeals Court judge Khun Leang Meng told VOA Khmer after the hearing that he questioned the 
accused and the three witnesses about the shooting. 
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Chhouk Bandith declined to comment following the hearing. “Wait for the result of the court and 
you will see,” he told reporters. 
 
Keo Near, 19, who was injured in the Feb. 20, 2011, shooting, told reporters that Chhouk Bandith 
denied shooting at demonstrators. But she said there were many witnesses who say he did the 
shooting. 
 
“If he does not receive punishment by the law, some day he will commit the same act again,” she 
said. 
 
Long Phorn, a policeman and witness, told reporters he had seen Chhouk Bandith fire at workers 
from where he was standing. “I saw Chhouk Bandith take his gun and  open fire on the workers 
directly, not shooting in the air,” he said. 
 
Meanwhile, outside the court, a group of demonstrators gathered calling for a guilty verdict in the 
case. 
 
The court will continue the hearing on Thursday.  

Law related to crime 
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II. Case of Kingsland Garment (Cambodia) Ltd 
1. កមមករកត់េដរឃីងែឡន េធ្វើកូដកមមទមទរ្របក់សំណងពីេថែក 
េ យ សុ ជីវ ី 2013-01-12 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

កមមករ្របមណជ ២០០នក់េនេ ងច្រកកត់េដរឃីងែឡន (Kingsland Garment Cambodia) កនុង
សងក ត់ចក់អែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ បនេធ្វើកូដកមមជេ្រចើនៃថងមកេហើយេនខងមុខ
េ ងច្រក េដើមបីទមទរ្របក់សំណងពីភគីេ ងច្រក។ 
ករទមទរេនះ េកើតេឡើងបនទ ប់ពីេ ងច្រកពំុមនករងរេ យកមមករេធ្វើ និង្រតូវសង ័យថេ ងច្រក
េនះ ចបិទទ្វ រែលងដំេណើ រករ។ 
កមមករេ ងច្រកកត់េដរឃីងែឡន ្របមណ ២០០នក់ អំពវនវដល់ ជញ ធរពក់ព័នធជួយេ ះ្រ យ
បញ្ហ ពួកគត់ េដើមបីេ យភគីេថែកេ ងច្រកទូទត់សំណង មចបប់ករងរ េនេពលេ ងច្រកបិទទ្វ រ 
ឬពំុមនករងរឲយកមមករេធ្វើ។ 
្រកុមកមមករេ ងច្រកឃីងែឡន ែដលកំពុងត ៉េនខងមុខេ ងច្រក បនេ យដឹង្រប ក់្របែហលគន ថ 
ភគីេ ងច្រកបនពយួរករងរពួកគត់អស់រយៈេពលជិត ៤ែខមកេហើយ េ យផ្ដល់្របក់្របចំែខចំនួន
ពក់ក ្ដ លៃន្របក់ែខែដលពួកគត់ ធ្ល ប់ទទួលបន។ ្រកុមកមមករបន្តថ ្រកសួងសងគមកិចច ជញ ធរ
មូល ្ឋ ន គណៈកមមករេ ះ្រ យវ ិ ទ និងតំ ងកមមករ បនជួប្របជំុគន  េ យស្រមួលឲយកមមករ
ទទួលយក្របក់ឈនួល ៤៦ដុ ្ល រកនុងមួយឆន ំ ែតកមមករមិន្រពម។ 
ចំណុចសំខន់ៗែដល្រកុមកមមករបនទមទរេនះ រមួមន្របក់បញច ប់កិចចសនយ ្របក់ឈនួលែខចុង
េ្រកយ ្របក់ជំងឺចិត្ត ្របក់អតីតភព និង្របក់ដំ ច់ឆន ំ។ 
វទិយុ សីុេសរ ី ពំុ ចសំុករអធិបបយពីតំ ងភគីេ ងច្រក និងម្រន្តីេ ះ្រ យវ ិ ទៃន្រកសួងករងរ 
និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈបនេទ េនរេសៀលៃថងេ រ ៍ទី១២ ែខមក ។ 
្របធនកមមវធីិសិទធិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់ សហគមន៍ េ ក េមឿន តុ  មន
្រប សន៍ថ េ ងច្រកឃីងែឡន គឺសថិតកនុងភពមិនចបស់ ស់ថនឹងបន្តដំេណើ រករ ឬបិទទ្វ រេនះេទ។ 
េ កថ ករណីមនករចរចែដលមិនសះជែបបេនះ ្រកសួងករងរគួរបញជូ នសំណំុេរឿងេនះេទ្រកុម
្របឹក ជញ ក ្ដ ល េ យមិន្រតូវពនយរេពលេទៀតេឡើយ។ 
េ ក េមឿន តុ  េ យដឹងែដរថ េពលេនះ្រកុមករងរេ កកំពុង ក់ពកយេទ្រកុមហុ៊នសេម្ល កបំព
ក់យីេ  វល៉ម៉ត (Walt-Mart) របស់សហរដ្ឋ េមរកិ ែដលជ្រកុមហុ៊នទិញផលិតផលសេម្ល កបំពក់ពី
េ ងច្រកឃីងែឡន េដើមបអីន្ត គមន៍ផ្ដល់ដំេ ះ្រ យដល់កមមករ។ 
្របភពពី្រកុមកមមករ បនេ យដឹងថ េ ងច្រកេនះមនកមមករសរបុចំនួនជង ៣០០នក់ បុ៉ែន្ត្រតូវេ ង
ច្រកបញច ប់កិចចសនយជបន្តបនទ ប់ េ យ រពំុមនករងរេ យពួកេគេធ្វើ៕ 
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2. កមមករេ ងច្រកកត់េដរ ឃីង ែឡន បន្តេធ្វើកូដកមមេដើមបីទមទរសំណង 
េ យ េទព សុ ៉ វ ី 2013-01-13 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

រហូតមកដល់ៃថង ទិតយ ទី១៣ ែខមក  កមមករេ ងច្រកកត់េដរ ឃីង ែឡន (Kingsland Garment 
Cambodia Ltd.) ្របមណ ១០០នក់ េនែតបន្តេធ្វើកូដកមមេនខងមុខេ ងច្រក កនុងសងក ត់ចក់អែ្រង
េ្រកម ខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ េដើមបីទមទរ្របក់សំណងពីភគីេ ងច្រក។ 
កមមករេ ងច្រកកត់េដរ ឃីងែឡន (Kingsland Garment Cambodia Ltd.) នខណ្ឌ មនជ័យ េធ្វើកូដកមម
េនខងមុខេ ងច្រក េដើមបីទមទរ្របក់សំណងពីភគីេ ងច្រក កលពីៃថងទី១៣ ែខមក  ឆន ំ២០១៣។ 
កមមករ កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរ ឃីង ែឡន េនែតអំពវនវឲយ្រកសួងករងរជួយជំរញុរកដំេ ះ
្រ យឲយកមមករ េ យឲយភគីេថែកេ ងច្រកេចញមកទូទត់សំណង មចបប់ករងរចំនួន ៥ចំណុច 
បនទ ប់ពីេ ងច្រកបិទទ្វ រែលងដំេណើ រករ ឬក ័យធន។ 
តំ ងកមមករ្របមណជង ១០០នក់ ែដលកំពុងេធ្វើកូដកមមេនខងមុខេ ងច្រក គឺេ ក អូន បួ៊យ បន
ឲយដឹងថ ភគីេ ងច្រកបនពយួរករងរកមមករអស់រយៈេពលជង ៤ែខមកេហើយ គឺចប់ពីែខកញញ  ឆន ំ
២០១២ េ យផ្តល់្របក់ែខចំនួន ៥០ភគរយៃន្របក់ែខរបស់កមមករែដលធ្ល ប់ទទួលបន។ 
តំ ងកមមករបន្តេទៀតថ ថមីៗេនះកមមករទទួលដំណឹងពីមច ស់ គរថ េថែកជនជតិចិន បនរត់បត់ 
េគចេវះមិនទទួលខុស្រតូវ េទើបកមមករផទុះកូដកមមេឡើង េដើមបីទមទរឲយ្រកុមហុ៊នផ្ដល់សំណង មចបប់
ចំនួន ៥ចំណុចជូនកមមករ៖ «ទមទរឲយេថែកមកេ ះ្រ យជមួយកមមករបញជ ក់ ឲយចបស់ថ បិទេ ង
ច្រក ឬេបើកេ ងច្រក េធ្វើ ជីវកមមតេទេទៀតឲយចបស់ ស់ េហើយឲយមនទំនស់្រ យនិងមករក
ដំេ ះ្រ យឲយកមមករ ថនរ មួយជអនកេ ះ្រ យរបស់កមមករ បុ៉ែន្តកនុងេពលឥឡូវេនះគម ន
នរ មួយមកេ ះ្រ យជមួយឲយកមមករ េទ»។ 
្របភពដែដលបន្តថ កន្លងមក្រកសួងសងគមកិចច ជញ ធរមូល ្ឋ នគណៈកមមករេ ះ្រ យវ ិ ទ និង
តំ ងកមមករបន្របជំុចរចរកដំេ ះ្រ យ េ យស្រមួលឲយកមមករទទួលយក្របក់ឈនួល ៤៦
ដុ ្ល រកនុងមួយឆន ំ ែតកមមករមិន្រពម េ យអះ ងថ េបើគិត មចបប់េលើលកខខណ្ឌ  ៥ចំណុចែដលកមមករ
្រតូវទទួលបនេនេពលែដលេ ងច្រកែលងដំេណើ រករេ យ គម នករជូនដំណឹងេនះ មនកមមករខ្លះ
ទទួល្របក់បនជង ២ពន់ដុ ្ល រកនុងមន ក់ៗ។ ៥ចំណុចែដលកមមករទមទរេនះ រមួមន្របក់បញច ប់កិចច
សនយ ្របក់ឈនួលែខចុងេ្រកយ ្របក់សំណងជំងឺចិត្ត ្របក់អតីតភព និង្របក់ដំ ច់ឆន ំ។ 
វទិយុ សីុេសរមិីន ចទក់ទងម្រន្តីរដ្ឋបលេ ងច្រក អនក្រសី កុសល ធី  បនេទេនៃថងទី១៣ ែខមក ។ 
អនុ្របធនករយិល័យេ ះ្រ យវ ិ ទៃន្រកសួងករងរបណ្ដុ ះប ្ដ ល វជិជ ជីវៈ េ ក សុ៊ម ផែរន៉ 
មន្រប សន៍ថ េនៃថងច័នទ ទី១៤ ែខមក  េ កនឹងេផញើលិខិតមួយេទកមមករេដើមបីឲយចូលខ្លួនមក
ផ ះផ វ ិ ទ អំពីលកខខណ្ឌ ករងរ។ 
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េទះជយ៉ង  េ ក សុ៊ម ផែរន៉ មិន ចបញជ ក់បនេទ ថេតើេ ងច្រក ឃីង ែឡន េនះក ័យធន ឬ
ក៏អត់? បុ៉ែន្តជំ នដំបូងេ កនឹងចរចេរឿងលកខខណ្ឌ ករងរែដលខងកមមករ ក់ លិខិតទមទរជមុន
សិន៖ «គត់ទមទររយៈេពលែដល្រកុមហុ៊នពយួរកន្លងមក ៤ែខ ឲយ ៥០ភគរយឲយបន ១០០ភគរយ»។ 
តំ ងកមមករក៏បនអំពវនវឲយ្រកុមហុ៊នសេម្ល កបំពក់យីេ  វល៉ ម៉ត (Waltmart) និងយីេ  េអច 
ែអន អឹុម (H&M) របស់សហរដ្ឋ េមរកិ ែដលជ្រកុមហុ៊នបញជ ទិញសេម្ល កបំពក់ពីេ ងច្រក ឃីង ែឡន 
ជួយ ក់សំពធេទេថែកេ ងច្រក េដើមបីផ្ដល់ដំេ ះ្រ យដល់កមមករ៕ 

3. កមមករេដកត ៉េនេ ងច្រក Kingsland េ្រពះសង ័យថបិទទ្វ រឈប់
ដំេណើ រករ  

Monday, 14 January 2013 

មំុ គនធ -Shane Worrel 

Phnom Penh Post 

 
ភនំេពញៈ េថែក េ ងច្រកេខ វ្រទនប់មួយែដលផគត់ផគង់េទឲយ្រកុមហុ៊នេឈម ះ Walmart និង H&M ្រតូវ
បនេចទ្របកន់ថ បនបិទេ ងច្រកនិងបនរត់ពីករជំពក់កមមករនូវ្របក់ឈនួល និង្របក់អតថ
្របេយជន៍េផ ងៗ ប់រយពន់ដុ ្ល រ។ 
កមមករេន េ ងច្រកសេម្ល កបំពក់ Kingsland កនុងខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ បនេធ្វើករត ៉រយៈ
េពល១០ៃថងេហើយេនខងេ្រកេ ងច្រកនិង ឃ្ល ំេមើលេនេពលយប់ េដើមបីចប់េថែក្របសិនេបើេថែក
េនះ្រតឡប់មកដឹកម៉សីុនេចញ ពីេ ងច្រក។ 
តំ ងកមមករមន ក់អះ ងកលពីម ិលមិញថ េ ងច្រកបនជំពក់្របក់កមមករសរបុ៨០មឺុនដុ ្ល រ 
្របសិនេបើេ ងច្រកពិតជបនបិទេ ងច្រកមិន្រពមេបើកទ្វ រ ំងពី ៃថងទី២៩ ែខធនូ។ 
តំ ងកមមករបនែថ្លងបន្តថ េ ងច្រកេនះែលងមនសហជីពឯក ជយមួយ ចប់ ំងពីតំ ងសហជីព
សីុេខឌូ (C.CAWDU) ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ និង យដំេនកនុង្រពឹត្តករណ៍េនកនុងអំឡុងឆន ំ២០០៧ និង 
២០០៨។ 
េ ក ភួង ភរមយ ែដលជកមមករមន ក់កនុងចំេ មកមមករ្របែហល៥០នក់ េធ្វើករត ៉េនេ ងច្រកម ិលមិ
ញ េនផ្លូវជតិេលខពីរបនែថ្លងថ កមមករ្របែហល៣០នក់ បនចំ យេពល១០ៃថង១០យប់មកេហើយ 
មកេដកេនខងេ្រកេ ងច្រក។ 
េ កែថ្លងបន្តថ៖ «េយើងេនទីេនះជេរៀង ល់ៃថង»។ «េយើងនឹងតសូ៊េធ្វើករទមទររហូតដល់ជេ្រមើសចុង
េ្រកយ»។ 
តំ ង កមមករេឈម ះ អូន បូយ បនែថ្លងថ សហជីពែតមួយគត់ែដល្រតូវបនអនុញញ តឲយមនេនកនុង
េ ងច្រក  Kingsland ចប់ ំងពីឆន ំ២០០៨ គឺជសហជីពែដលបនេរៀបចំេឡើងេ យភរយិអនក្រគប់្រគង 
និងបនតំ ងកមមករ្របែហល២០នក់ កនុងចំេ មកមមករ៧០០នក់។ «េយើងចង់អំពវនវេទរ ្ឋ ភិប
លេម ្ត ជួយេយើង។ េយើងមិនមន្របក់បង់ៃថ្លជួលផទះ ទិញម្ហូប និងចំ យស្រមប់្រគួ រេទ»។ 
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េ ក េមឿន តុ  ្របធនកមមវធីិករងរេនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ បនែថ្លងថ កមម
ករជង១០០នក់បនេធ្វើករប្តឹងជផ្លូវករេលើករសង ័យ េ ងច្រកេនះបិទទ្វ រ។ 
េ កបនែថ្លងបន្តថ៖ «ពួកេគបនតសូ៊ត ៉អស់រយៈេពលពីរបីសប្ត ហ៍េហើយ េហើយកមមករខ្លះបនទទួល
ករងរបេ ្ត ះ សននេនកែន្លងេផ ង។ េទះយ៉ង េយើងរពឹំងថ នឹងមន ន មេមៃដកមមករេ្រចើនជង
េនះ»។ 
េ ក Nick Rudikoff អនកស្រមបស្រមួលកិចចករសកលេនអងគករ Warehouse Workers United បន
ែថ្លងថ ្រកុមហុ៊នបញជ ទិញ Walmart ចំបច់្រតូវែតចូលរមួទទួលខុស្រតូវស្រមប់អ្វីែដលកំពុងេកើត េឡើង
េនេ ងច្រកKingsland។ 
េ កបន្តថ ៖ «ចបស់ ស់ មច ស់េ ងច្រកកំពុងែតេធ្វើអ្វីែដលមិន្រតឹម្រតូវេទ បុ៉ែន្ត េនះ្រគន់ែតជែផនក
មួយៃន ច់េរឿងែត បុ៉េ ្ណ ះ»។ េ កបន្តេទៀតថ៖ «[្រកុមហុ៊នបញជ ទិញ Walmart មន] ករទទួលខុស
្រតូវែដល្រតូវេធ្វើឲយ្របកដថ កមមករែដលផលិតសេម្ល កបំពក់ឲយពួកេគទទួលរងករេគរព សិទិធកមមករ
្រតឹម្រតូវ»។ 
អនក្រគប់្រគងេ ងច្រក Kingsland និងមច ស់េ ងច្រកេនហុងកុងមិន ចទក់ទងសំុអ ថ ធិបបយ បនេទ រ ី
ឯ ្រកុមហុ៊នបញជ ទិញ Walmart និង H&M ក៏មិនបនេឆ្លើយតបសំណួរ មអីុែមលភ្ល មៗែដរ៕ PS 

4. Unpaid wages demanded  
14 January 2013  
By Mom Kunthear and Shane Worrell 
Phnom Penh Post 

 
Bosses of an underwear factory that supplies retail giants Walmart and H&M have been accused of 
closing up shop and fleeing while still owing hundreds of thousands of dollars in unpaid wages and 
benefits. 
 
Workers at the Kingsland garment factory in the capital’s Meanchey district have spent the past 10 
days protesting outside the factory and setting up camp at night – to catch their bosses if they return 
to strip the factory of machinery. 
 
Representatives claimed yesterday workers would be owed a combined $800,000 if the factory, 
which has not opened since December 29, had ceased operations. 
 
The factory has been bereft of an independent union since representatives from what is now the 
Cambodia Confederation of Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) were fired or 
beaten in incidents in 2007 and 2008, they added. 
 
Worker Phoung Phearum, who was one of about 50 protesting at the factory on National Road 2 
yesterday, said about 30 workers had spent 10 nights sleeping outside. 
“We’re staying here every day,” he said. 
 
Workers’ representative Oun Bouy said the only union allowed in Kingsland since 2008 had been 
run by the wife of a manager and represented about 20 of the 700 workers. 
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“We want to appeal to the government to help us. We do not have money to pay for our rent, food 
and families.” 
Moeun Tola, head of the labour program at the Community Legal Education Centre, said more than 
100 workers had officially complained about the apparent closure. 
 
“They have been struggling for a couple of weeks. Some have got temporary jobs. We expect to 
have more workers’ thumbprints, though,” he said. 
 
Nick Rudikoff, global affairs co-ordinator for labour organisation Warehouse Workers United, said 
Walmart needed to share responsibility for what was happening at Kingsland. 
 
“The factory owner is clearly not doing the right thing, but that’s just one part of the story,” he said. 
“[Walmart has] the responsibility to make sure the people who make their clothes are treated 
fairly.” 
 
Kingsland’s management and its owners in Hong Kong could not be reached, while Walmart and 
H&M did not immediately respond to emailed questions. 
 

5. កមមករេ ងច្រកកត់េដរឃីងែឡន ក់ញត្តិជូន ថ នទូត េមរកិ 
េ យ សុ ជីវ ី 2013-01-18 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

កមមករេនេ ងច្រកកត់េដរ ឃីង ែឡន (Kings land Cambodia Garment) ជិត ១០០នក់បនេលើកគន េទ
ត ៉េនខងមុខ ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិ កនុង ជធនីភនំេពញ េន្រពឹកៃថងសុ្រក ទី១៨ ែខមក ។ 
កមមករេនេ ងច្រកកត់េដរ ឃីងែឡន (Kings land Cambodia Garment) េលើកគន េទត ៉េនខងមុខ

ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិ េសនើេ យឯកអគគរដ្ឋទូតសហរដ្ឋ េមរកិអន្ត គមន៍េទនិេយជកៃន្រកុមហុ៊ន វ
លម៉ត (Walmart) ន ជធនីភនំេពញ កលពីៃថងទី១៨ ែខមក  ឆន ំ២០១៣។ 
េនកនុងករត ៉េនះ ពួកេគ ក់ញត្តិទមទរឲយជួយអន្ត គមន៍ពីឯកអគគរដ្ឋទូតសហរដ្ឋ េមរកិ ្របចំកមពុ
ជ។ 
្រកុមកមមករៃនេ ងច្រក ឃីង ែឡន ែដលមនទី ំងេនសងក ត់ចក់អែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ មនជ័យ ពួកេគេសនើ
េ យឯកអគគរដ្ឋទូតសហរដ្ឋ េមរកិ អន្ត គមន៍េទនិេយជកៃន្រកុមហុ៊ន វលម៉ត (Walmart) េ ះ
្រ យសំណងេនេពលែដលេ ងច្រកបិទទ្វ រែលងដំេណើ រករ។ 
្រកុមកមមករែដលឈរេនខងមុខ ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិ បនកន់ប ជេ្រចើន ែដលអំពវនវដល់
្របមុខរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រកសួងពក់ព័នធ ្រកុមហុ៊នកត់េដរសេម្ល កបំពក់ ឃីង ែឡន និង្រកុមហុ៊នទិញស
េម្ល កបំពក់យីេ  វលម៉ត (Walmart) យកចិត្តទុក ក់ចំេពះករលំបករបស់កមមករេនេពលេ ងច្រក
បិទទ្វ រ េ យពំុមនសំណងសមរមយស្រមប់កមមករ។ 
កមមករែដលបនចូលរមួករត ៉ បនេ យដឹង្រប ក់្របែហលគន ថ ពួកេគសងឃឹមថ ថ នទូតសហរដ្ឋ

េមរកិ នឹងមិន្រពេងើយកេន្តើយចំេពះសំេណើ របស់្រកុមកមមករេឡើយ េ្រពះ វលម៉ត គឺជ្រកុមហុ៊នបញជ
ទិញសេម្ល កបំពក់ដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ។ 
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មករអះ ងរបស់្រកុមកមមករ េ យដឹងថ ម្រន្តីៃន ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិ បនទទួលញត្តិរបស់ពួក
េគ និងបនសនយថនឹងពិនិតយករណីេនះ។ 
េនកនុងញត្តិទមទររបស់្រកុមកមមករ បនបញជ ក់ថ ពួកេគសំុេ យ្រកុមហុ៊នេបើក្របក់ឈនួល ១០០% 
ស្រមប់រយៈេពលពយួរករងរ ចប់ពីៃថងទី១៧ ែខកញញ  ឆន ំ២០១២ ដល់ៃថងទី១៥ ែខមក ។ ទមទរ្របក់
បំ ច់ចំនួន ៥ចំណុច ដូចមនែចងកនុងចបប់ករងរ េនេពលេ ងច្រកបិទទ្វ រ។ 
ទក់ទិនករណីេ ងច្រក ឃីង ែឡន ម្រន្តីេ ះ្រ យវ ិ ទៃន្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ 
ធ្ល ប់្របប់េទ្រកុមកមមករថ េថែកេ ងច្រកេនះបនេគចខ្លួនមិនេចញមុខេ ះ្រ យបញ្ហ ជមួយកមមករ 
េឡើយ ្រពមទំងជំរញុេ យ្រកុមកមមករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងេទតុ ករ។ 
យ៉ងេនះក្ដី ្របធនកមមវធីិសិទធិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ េ ក េមឿន តុ  
មន្រប សន៍ថ ក្ដីសងឃឹមចំេពះដំេ ះ្រ យស្រមប់្រកុមកមមករ គឺមនែតរ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ េមរ ិ
ក េ្របើ្របស់ឥទធិពល ក់សមព ធេទ្រកុមហុ៊ន វលម៉ត េ យយកចិត្តទុក ក់េ ះ្រ យបញ្ហ កមមករេន

មប ្ដ េ ងច្រកែដល ផគត់ផគង់សេម្ល កបំពក់េទ្រកុមហុ៊នេនះ។ 
រហូតមកដល់េពលេនះ ្រកុមកមមករេ ងច្រក ឃីង ែឡន ែដលភគេ្រចើនជ្រស្តីបននំគន ស្រមកេនខង
មុខេ ងច្រកទំងៃថង ទំងយប់ ករពរមិនេ យមនករដឹកសមភ រៈេផ ងៗេចញពីេ ងច្រក។ ពួកេគ
អះ ងថ នឹងបន្តករត ៉ែបបេនះរហូតបនទទួលសំណងសមរមយ៕ 

6. កមមករេនបន្តរកអន្ត គមន៍ពី ថ នទូតបរេទសឲយេថែកសង្របក់បំ
ច់ជង២០មឺុនដុ ្ល រ  

	 េ យ ញឹមសុខន និង អឹុង បុ៊នថន ៃថង្រពហសបតិ៍ ទី07 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង11:12  

 វទិយុវអូីឌី (VOD) 
តំ ង កមមករជិត១០០នក់ មកពីេ ងច្រកមួយ េនខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ បន្តែស្វងរក
អន្ត គមន៍ពី ថ នទូតសុ៊យែអ៊ត្របចំកមពុជ ជំរញុេទេថែករបស់ខ្លួនឲយទូទត់ ្របក់បំ ច់ជង២០មឺុន
ដុ ្ល រ មចបប់ស្តីពីករងរ បនទ ប់ពីេ ងច្រកេនះបិទទ្វ រឈប់ដំេណើ រករ។ 
តំ ងកមមករៃនេ ងច្រកឃីងែឡន ពួកេគអះ ងេនមុខ ថ នទូតសុ៊យែអ៊ត នៃថង្រពហសបតិ៍ ទី៧ ែខ
កុមភៈេនះថ េថែកេ ងច្រកេនះបនបិទទ្វ រ ែលងដំេណើ រករេហើយ ែតមិនបនទូទត់្របក់ឈនួល និងអតថ
្របេយជន៍េផ ងៗ ជូនកមមករជង២០០នក់ មចបប់ស្តីពីករងរេទ។ ពួកេគបន្តថ ្របក់ឈនួលរបស់
ពួកេគសរបុ្របែហលជង២០មឺុនដុ ្ល រ។ េ្រកមេហតុផលេនះ កមមករអះ ងថ ពួកេគកំពុង្របឈមនឹង
បញ្ហ សុខភព ៖ "ពួកខញុំមនករលំបក េពលេដកយប់េភ្ល ងរលឹមអន់បនេដកេទ េនបញឈរជងគង់ អងគុយ
មួយយប់ទល់ភ្លឺ ជួនកលមន្រកុម ទ វមកៃវេ៉នហនឹង បន្លំ េធ្វើបប េហើយជួលកលមនអនកខ្លះ្រតូវេគេដញ
ពីផទះជួល េ យ រគម នលុយគម នមច ស់ផទះ។ ពិបក ស់េដកេនមុខេ ងច្រក េហើយខញុំេពះធំ េទ
បនទប់ទឹកក៏អត់មន េហើយេពលយប់ពួកខញុំដូចេដក អត់្រសួល ខញុំេពះធំ េហើយេទេពទយ អត់មនលុយឲយ
េពទយ េហើយខញុំអត់មនលុយឲយៃថ្លផទះជួលេគេទ"។ 
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កមមករបនឲយដឹងេទៀតថ ករែស្វងរកអន្ត គមន៍េនះ ពួកេគរពឹំងថ ថ នទូតបរេទសមួយេនះ និងជួយ
ក់សមព ធេទ្រកុមហុ៊ន មួយេឈម ះ H&M ែដលមនទី ំងេន្របេទសសុ៊យែអ៊ត េហើយក៏ជអនកបញជ

ទិញផលិតផលពីេ ងច្រកឃីងែឡនេនះែដរ។ េទះជយ៉ង  ញត្តិរបស់កមមករ្រតូវបន ថ នទូតទទួល
យក បុ៉ែន្តមិនទន់្របប់ពីចំ ត់ករេទ។ 
កលពីែខមុន កមមករបនប ជ័យម្តងេហើយ កនុងករសំុអន្ត គមន៍ ពី ថ នទូត េមរកិេដើមបី ក់សមព
ធេទ្រកុមហុ៊នេឈម ះ WalMart ែដលមនទី ំងេនសហរដ្ឋ េមរកិ និងជអនកបញជ ទិញផលិតផលពី
េ ងច្រកឃីងែឡនេនះែដរ។ 
ម្រន្តីកមមវធីិសិទធិករងរ េនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ ែដល មឃ្ល ំេមើលកមមករត ៉ េ
ក សុ ខន់ មន្រប សន៍ថ ្រកសួងពក់ព័នធគួរចត់វធិនករ េទេលើេថែកេ ងច្រកឃីងែឡនេនះ ឲយ
ទូទត់្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ង មចបប់ស្តីពីករងរជូន កមមករ េដើមបីេធ្វើជគំរដូល់អនកវនិិេយគិនេផ ង
េទៀត ែដលកំពុងរកសីុេនកមពុជ េដើមបីធនថចបប់េនកមពុជ្រតូវបនេគយកេទអនុវត្តន៍។ 
យ៉ង ក៏េ យ អគគេលខធិករៃនគណៈកមមករេ ះ្រ យវ ិ ទ្រគប់មុខសញញ របស់ រ ្ឋ ភិបលកមពុ
ជ េ ក សឹង មុ៉ន អះ ងថ  ថ ប័នពក់ព័នធ កំពុងចត់ករ មចបប់ ករណីេនះ េដើមបីផ្តល់្របេយជន៍
ជូនកមមករ ែតទំនងជមិនបនដូចករទមទររបស់កមមករេទ ៖ " មចំណុចហនឹង កនុងចបប់ថ េបើសិនជ
េថែកគត់េនហនឹង គត់ ៊ នតទល់ជមួយេយើងអីអញច ឹង េយើងទមទរបន្របំចំណុច ែតេបើអត់មន 
មនែតមខ ងហនឹង គត់រត់េចលបត់ មនែតៃឡឡុង្រទពយសមបតិ្តហនឹងែចក"។ 
ម្រន្តីចបប់េ ករែដលបេ ្ត យឲយេថែកេ ងច្រករត់េគច ខ្លួន មិនទទួលខុស្រតូវដល់កមមករេនះថ ជ
អសមតថភពរបស់ម្រន្តីពក់ព័នធ ឬ ចមនអំេពើពុករលួយ។ ពួកេគបនផ្តល់អនុ សន៍ថ េដើមបីធនអតថ
្របេយជន៍េផ ងៗដល់កមមករែខមរ រ ្ឋ ភិបលគួរពិនិតយេឡើងវញិ ពីសមតថភពរបស់ម្រន្តីជំនញែដលទទួល
បនទុកចុះអធិករកិចចេន  មេ ងច្រកសហ្រគស និងចត់វធិនករបំបត់អំេពើពុករលួយកនុង្រកសួង
នីមួយៗ េនះេទើបកមមករទទួលបនលកខខណ្ឌ ករងរល្អ និងអតថ្របេយជន៍របស់កមមករែដលមនែចងេន
កនុងចបប់៕ 

7. កមមករេ ងច្រកឃីងែឡនេធ្វើបតុកមមេនមុខ ថ នទូតសុ៊យែអត 
េ យ ម៉ម មុនីរតន៍ 2013-02-07 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

បនទ ប់ពីប ជ័យកនុងករសំុកិចចអន្ត គមន៍ពី ថ នទូត សហរដ្ឋ េមរកិ អំពី្របក់អតថ្របេយជន៍ែដលភគី
េ ងច្រកឃីងែឡន (Kingsland) បិទទ្វ រ និងេដញេចញេ យ ង ត់ៗេនះ ្រកុមកមមករបនជួបជំុគន ជថមី
ម្ដងេទៀតេនមុខ ថ នទូតសុ៊យែអត (Sweden) េនៃថងទី៧ កុមភៈ េដើមបីេសនើសំុ ថ នទូតេនះជំរញុឲយអនក
បញជ ទិញ េហច.អឹម (H&M) េ ះ្រ យសំណងដល់ពួកេគជថនូរនឹងករបំេពញករងរអស់រយៈេពល 
ជេ្រចើនឆន ំមកេនះ។ 
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្រកុមកមមករឃីងែឡន (Kingsland) ទមទរលកខខណ្ឌ ចំនួន៣ចំណុចដល់អនកបញជ ទិញ Wal-Mart ែដល
មនមូល ្ឋ នេនសហរដ្ឋ េមរកិ និង H&M េន្របេទសសុ៊យែអត (Sweden) ជួយជំរញុដល់មច ស់េ ង
ច្រកឃីងែឡន ជួយេ ះ្រ យ េនមុខ ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិ កលពីៃថងទី៣ ែខមក  ឆន ំ២០១៣។ 
កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន ្របមណ ១០០នក់ បនបន្តែស្វងរកកិចចអន្ត គមន៍ពី ថ នទូតសុ៊យែអត ្របចំ
កមពុជ េ យេសនើសំុឲយ ថ នទូតបរេទសមួយេនះជំរញុឲយអនកបញជ ទិញយីេ  េហច.អឹម ្រតូវផ្ដល់្របក់
អតថ្របេយជន៍ករងរដល់ពួកេគ ខណៈេ ងច្រកឃីងែឡន ែដលបិទទ្វ រេ យ ង ត់ៗពំុបនេ ះ្រ យ
សំណង មួយដល់កមមករេនះ។ 
ករបន្តែស្វងរកដំេ ះ្រ យរបស់កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន ជថមីេឡើងវញិ េនៃថងទី៧ កុមភៈ គឺេកើតមន
េឡើងេនបនទ ប់ពីសំេណើ ដូចគន េនះរបស់ពួកេគ្រតូវប ជ័យ ម្ដងរចួេហើយ េន ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិ 
្របចំកមពុជ កលពីែខមក  េនះ។ 
េ ក្រសី សន សុទធី ជកមមករនីិបេ្រមើករេនេ ងច្រកឃីងែឡន អស់ជេ្រចើនឆន ំមកេហើយ ែថ្លងថ 
េ្រកយពីេ ងច្រកឃីងែឡន ្រតូវបិទទ្វ រេ យ ង ត់ៗ ពួកេគ្រតូវរស់េនេ យ្របឈមទំងែផនកសុខភព 
ខ្វះលុយបង់ៃថ្ល ន ក់េន និងករហូបចុក្របចំៃថង។ េ ក្រសីបន្តថ អ្វីែដលជំរញុទឹកចិត្តកមមករឲយបន្តករ
ែស្វងរកកិចចអន្ត គមន៍ ជបន្តបនទ ប់មកេនះ េ្រពះែតមច ស់េ ងច្រកឃីងែឡន បនេបះបង់សិទធិរបស់ខ្លួន
េ យមិនទទួលខុស្រតូវេលើសំណងដល់កមមករ ្របមណ ២០មឺុនដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ ជង ២០០នក់ 
ែដលបេ្រមើករេនកនុងេ ងច្រកមួយេនះ។ 
េ ក្រសី សន សុទធី៖ «ពួកខញុំមនករលំបក ស់ េដកយប់េភ្ល ងរលឹមអត់បនេដកេទ េនបញឈរជងគង់
មួយយប់ទល់ភ្លឺ ជួនកលេទមន្រកុម ទ វមកៃវ ៉េនហនឹងបន្លំេធ្វើបប។ ពួកខញុំេមើលសំខន់ែមនែទន ដូចថ
ពួកខញុំអត់ដឹងថ េពលពួកខញុំមនករលំបកខ្ល ំងបុ៉ ្ណ េទ ជួនកលមនអនកខ្លះ្រតូវេគេដញេចញពីផទះជួល
េ យ រគម នលុយឲយ មច ស់ផទះ»។ 
េ ងច្រកឃីងែឡន ែដលមនកមមករ្របមណ ២០០នក់ មនទី ំងសថិតេនខណ្ឌ មនជ័យ ជធនី
ភនំេពញ គឺជសហ្រគសមួយែដលនំសេម្ល កបំពក់លក់េទឲយអនកបញជ ទិញេឈម ះ Wal-Mart ែដលមន
មូល ្ឋ នេនសហរដ្ឋ េមរកិ និង H&M េន្របេទសសុ៊យែអត បនបញឈប់ករវនិិេយគរបស់ខ្លួនេ យ
សមង ត់ កលពីែខកញញ  ឆន ំ២០១២។ ្រកុមកមមករឲយដឹងអ្វីែដលពួកេគ ក់ញតិេទ ថ នទូតសុ៊យែអត េន
េពលេនះ េ្រពះអនកបញជ ទិញ H&M គឺមនមូល ្ឋ នេទ្របេទសសុ៊យែអត ែដលេគេជឿថ ថ នទូតេនះ
ទំនង ចមនលទធភពអន្ត គមន៍ស្រមប់ពួកេគ បន។ 
េ ក សឹង មុ៉ន អគគេលខធិករេ ះ្រ យវ ិ ទបតុកមម និងកូដកមមទូទំង្របេទសរបស់រ ្ឋ ភិបល 
និយយថ មរយៈតំ ងកមមករេ ងច្រកឃីងែឡន ជំនញពក់ព័នធកំពុងេរៀបបណ្ដឹ ងេទតុ ករ 
េដើមបី្របកសលក់្រទពយសមបត្តិរបស់េ ងច្រកែដលេនេសសសល់ េធ្វើ យឡុងកនុងករទូទត់្របក់ជូន
កមមករ។ យ៉ង ក៏េ យ េ កបញជ ក់ថ ្របក់ែដលបនមកពីករលក់្រទពយសមបត្តិរបស់េ ងច្រកេនះ 
ទំនងជពំុបនេទ មករទមទររបស់កមមករឲយបនេពញេលញេនះេទ។ 
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េ ក សឹង មុ៉ន៖ «េរឿងហនឹងមន្រសី ២នក់ េហើយនិង្របុសមន ក់ និងេមធវមីន ក់ស្រមប់េធ្វើករងរហនឹង។ 
បុ៉ែន្តកនុងលិខិតែដលប្ដឹងេទតុ ករេនះ ខងខញុំបនេរៀបចំប្ដឹង យឡុង្រទពយសមបត្តិហនឹង េដើមបីយក
ថវកិហនឹងែចកជូនកមមករ»។ 
េ ក េមឿន តុ  ្របធនកមមវធីិសិទធិករងរេនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ គិតថ េនះជ
កំហុសរបស់រ ្ឋ ភិបល និងជំនញពក់ព័នធ ែដលពំុបនព្រងឹងយន្តករចបប់កនុងករ្រគប់្រគង្របកបេ យ 
្របសិទធភព។ 
េ ក េមឿន តុ ៖ «ខញុំេជឿថ ្របសិនជអធិករករងរគត់ចុះេធ្វើអធិករកិចច េ យអនុេ មេទ ម
ចបប់ អនុេ មេទ មតួនទី និងភរកិចចរបស់គត់ហនឹង គត់នឹង ចរកេឃើញនូវលកខខណ្ឌ មួយចំនួន
ែដលនិេយជកបនខកខនកនុង ករអនុវត្តករងរ េហើយក៏ដូចជគត់ ចនឹងរកេឃើញនូវេគេ ករវវិត្ត
ន៍ៃនជីវតិ ជីវកមមែដរ»។ 
្រកុមកមមករ បញជ ក់ថ េបើេទះជសំេណើ របស់ពួកេគ្រតូវបន ថ នទូតសហរដ្ឋ េមរកិ ទម្ល ក់េចល កល
ពីៃថងទី៣ មក  យ៉ង ក្ដី ែតពួកេគេនែត្របកន់ជំហរថនឹងបន្តទមទរជបន្តេទៀត រហូតមន
ដំេ ះ្រ យ៕ 

8. កមមករេ ងច្រកឃីែឡនខទង់១០០នក់ បិទទ្វ រេ ងច្រក  
 េ យ េអៀត ៉ វធុ ៃថងេ រ ៍ទី23 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង13:50  

វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 
កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន សថិតេនសងក ត់ចក់អែ្រងេ្រកម ជធនីភនំេពញ ្របមណជ១០០នក់ េន
្រពឹកៃថងេ រេ៍នះ បននំគន បិទ្រចកទ្វ រេ ងច្រក មិនឲយម្រន្តីពក់ព័នធចូលកនុងេ ងច្រក េ យពួកេគត្រមូវ
ឲយមនករេ ះ្រ យ្របក់អតថ្របេយជន៍ពួកេគជមុនសិន ។ 
 
កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន េឈម ះ ឆី ផ ្ល  បនឲយដឹងថ េថែកេ ងច្រកឃីងែឡន ជជនជតិចិន បនរត់
េចលេ ងច្រកេ យមិនេបើក្របក់ែខ និង្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងៗ ជូនកមមករ ំងពីៃថងទី០៣ ែខមក  
ឆន ំ២០១៣។ 
 
អនក្រសី ឆី ផ ្ល  បនឲយដឹងថ ចប់ ំងពីៃថងេនះមក កមមករ្របមូលផ្តុំគន េនេ ងច្រករហូត េ យខ្ល ច
ែ្រកងេថែកេ ងច្រកដឹកេ្រគ ងម៉សីុនេចញពីេ ងច្រក។ អនក្រសីបន្តថ េទើបែតេន្រពឹកៃថងេ រេ៍នះេទ 
មនម្រន្តីមកពី្រកសួងករងរ និងសងគមកិចច មកចរចជមួយកមមករ េដើមបីសំុចូលេទេ ងច្រក និងបន
សនយេ ះ្រ យ្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងៗជូនកមមករ បុ៉ែន្តថកមមករមិន្រពម។ 
អនក្រសីមន្រប សន៍ថ ម្រន្តី្រកសួងករងរ និង្រកសួងសងគមកិចច យល់្រពមេ ះ្រ យ្របក់អតីតភព
ករងរជូនកមមករកមមករនីិ កនុងមួយឆន ំ៤០ដុ ្ល រ េហើយស្រមប់អនកេធ្វើករចប់ពី១០ឆន ំេឡើងេទ គឺ្របក់
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អតីតភពករងរ ជូនកមមករែត១០ឆន ំ។ អនក្រសីថ ករណីេនះ កមមករមិន្រពមេនះេទ គឺពួកេគចង់បន
្របក់ែខេពញេលញ៕  
 

 

9. កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន េបើកផ្លូវជតិេលខ២វញិេនេម៉ង១១និង៣០
នទី  
េ យ េព េម ្ត  ៃថង ទិតយ ទី24 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង14:13 

វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

កមមករ េ ងច្រកឃីងែឡនជង ១០០នក់ េបើកផ្លូវជតិេលខ២ឲយអនកដំេណើ រ ចេធ្វើច ចរណ៍បនធមម
វញិ បនទ ប់ពីសមតថកិចចចុះស្រមបស្រមួល េដើមបីេរៀបចំសន្តិសុខស ្ត ប់ធន ប់។ 
អនកព័ត៌មនVOD ែដលកំពុង្របចំករេនេ ងច្រកឃីងែឡន សថិតេនសងក ត់ចក់អែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ មន
ជ័យ េ ក ត ឧត្តម បន យករណ៍មកថ កមមករសេ្រមចេបើកផ្លូវឲយ មនច ចរណ៍ធមម វញិេន
េម៉ង ១១និង៣០នទី្រពឹកៃថង ទិតយេនះ បនទ ប់ពី ជញ ធរ ជធនី ខណ្ឌ  និងសងក ត់ចុះស្រមបស្រមួល។ 
ែតកមមករេនែតបន្ត្របមូលផ្តុំគន េនមុខេ ងច្រក េដើមបីទមទរ្របក់ែខ និង ្របក់អតថ្របេយជន៍ករងរ 
ែដលេថែកបនបិទទ្វ រេ ងច្រកេហើយរត់បត់។ ករបញច ប់ ករត ៉បិទផ្លូវេនះ មិនមនហិង េកើតេឡើង
េទ។ 
េនេពលែដលកមមករកំពុងបិទផ្លូវ ននិងមូ៉តូជេ្រចើនសទះកកកុញនំឲយអនកេធ្វើដំេណើ រមួយចំនួន រអូ៊រទំ 
ែតក៏មនអនកេធ្វើដំេណើ រមួយចំនួន និយយ្របប់ឲយកមមករ មគគីគន  ត ៉ករពរផល្របេយជន៍ែដល
កំណត់េ យចបប់ែដរ។ 
េនេពលកមមករបិទផ្លូវ ក៏មនសកមមជនករពរសិទធិមនុស មួយចំនួន ឃ្ល ំេមើលែដរ ដូចជ អងគករលីកដូ 
សមគម ដហុក មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ជេដើម។ 
ៃថង ទិតយេនះ ជៃថងទី២ែដលកមមករបិទផ្លូវេលខ២ ទមទរឲយមនដំេ ះ្រ យ្របក់ែខ និង្របក់អតថ
្របេយជន៍ករងរ ែដលេថែកបនបិទេ ងច្រកេហើយេគចខ្លួនមិនទទួលខុស្រតូវ។ កមមករ្រពមនថ ពួក
េគនឹងបិទផ្លូវេទៀត ្របសិនេបើេនែតមិនមនដំេ ះ្រ យ៕ 

10. កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន បិទផ្លូវជតិេលខ២ ជថមីេទៀត  
េ យ េអៀត ៉ វធុ ៃថង ទិតយ ទី24 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង09:01 

វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

កមមករ េ ងច្រកឃីងែឡន ែដលមនទី ំងសថិតេនសងក ត់ចក់អែ្រងេ្រកម េនេម៉ង៩្រពឹកៃថង ទិតយេនះ 
បនចប់េផ្តើមបិទផ្លូវជតិេលខ២ េដើមបីបងខំឲយ ថ ប័នេ ះ្រ យផ្តល់្របក់អតថ្របេយជន៍ េផ ងៗដល់ពួក
េគ បនទ ប់ពីេថែកេ ងច្រករត់េចលេ ងច្រក។ 
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កមមករ បនឲយដឹងថ ពួកេគមិនចង់បិទផ្លូវេទ បុ៉ែន្តថ ជេ្រមើសចុងេ្រកយ គឺមនែតករបិទផ្លូវែបបេនះឯ
ង។ 
េនកនុងេនះែដរ កមមករបនសំណូមពរេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ឲយជួយេ ះ្រ យផ្តល់្របក់ែខ
ដល់ពួកេគផងែដរ េ យពួកេគបញជ ក់ថ ពួកេគបនចំ យេពល្របមណពីរែខមកេហើយ េដើមបីសំុ
អន្ត គមន៍ពី ថ ប័នេផ ងៗឲយមនដំេ ះ្រ យ។ 
េនេម៉ងជង៩្រពឹក េគសេងកតេឃើញមនកម្ល ំងសមតថកិចចជេ្រចើន េនតំបន់េ ងច្រកឃីងែឡន ែដល
មនទី ំងេនកនុងសងក ត់ចក់អែ្រងេ្រកម ជធនីភនំេពញេនះ។ ចំែណកច ចរណ៍វញិ បនកកសទះយ៉ង
ខ្ល ំង។ េទះជយ៉ង  េគមិនទន់េឃើញមនករប៉ះទងគិចគន រ ង្រកុមប្រងក ប និងកមមករេនេឡើយេទ។ 
សូមបញជ ក់ ថ េថែកេ ងច្រកឃីងែឡន ែដលមនទី ំងសថិតេនកនុងសងក ត់ចក់អែ្រងេ្រកម ជធនីភនំ
េពញ បនរត់េចលេ ងច្រក ំងពីេដើមែខមក  ឆន ំ២០១៣ េ យមិនបនទូទត់្របក់ែខចុងេ្រកយ និង
្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងៗជូនកមមករេនះេទ។ ចប់ពីេពលេនះមក កមមករបននំគន បិទេ ងច្រក េ យ
មិនឲយមនករដឹកសមភ រៈេផ ងៗេចញពីេ ងច្រកេនះេទ៕  

11. កមមករេនឃីងែឡន ទទូចឲយរ ្ឋ ភិបលទូទត់សំណងដូចេនេ ងច្រក
យុ៉ង ៉  
េ យ ំង វ ី  និង អឹុង បុ៊នថន ៃថងច័នទ ទី25 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង11:45 

វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

កមមករ ជង១០០នក់ ៃនេ ងច្រកឃីងែឡន បន្តត ៉េសទើរ្រគប់ទីកែន្លងេ យទទូចឲយ ជរ ្ឋ ភិបល េចញ
មុខទូទត់្របក់សំណងដល់ពួកេគ ដូចករណីេនេ ងច្រកយុ៉ង ៉ ែដល្រតូវេថែកបិទទ្វ រេ ងច្រកដូចគន
ែដរេនះ។ 
ករអំពវនវេនះ េធ្វើេឡើងេន្រពឹកៃថងចនទ ទី២៥ ែខកុមភៈេនះ បនទ ប់ពីកមមករមួយចំនួនបនរងរបួស េ យ

រប៉ះទងគិចខ្លះជមួយសមតថកិចច ខណៈពួកេគបិទផ្លូវជតិេលខ២ កលពីម ិលមិញេនះ។ 
តំ ងកមមករ អនក្រសី នូ កលីន ឲយដឹងថ ករត ៉ជិត២ែខមកេហើយ ែតេនមិនទន់មន តំ ងរ ្ឋ ភិ
បល មន ក់េចញមុខមកជួយអន្ត គមន៍ដល់កមមករេឡើយ បនទ ប់ពីេថែកេ ងច្រកឃីងែឡន ែដលជ
ជនជតិចិន បនេគចេទ្របេទសចិនវញិ េ យបិទេ ងច្រក និងមិនទូទត់្របក់សំណងដល់កមមករ។ 
អនក្រសី នូ កលីន បនឱនសំពះរបូថតេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន េហើយសំុឲយេ កជួយេ ះ
្រ យបញ្ហ  កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន ែដលេធ្វើករជង ១០ឆន ំមកេនះ ឲយបនដូចកមមករេនេ ងច្រកយុ៉
ង ៉ែដរ ៖ "កមមករេ ងច្រកេយើងខញុំទំងអស់គន េនះ សងឃឹមថ សេម្តច ចជួយពួកកូនេចទំងអស់គន បន 
េហើយសំុសេម្តចជួយេ ះ្រ យឲយពួកកូនផង ពួកកូនទំងអស់គន ជកមមករហនឹង អត់មនអីហូបចុកអីេទ 
េហើយសំុសេម្តចជួយឲយបនដូចេ ងច្រកយុ៉ង ៉ផង កមមករេយើងខញុំទំងអស់គន មន២០០នក់ជង"។ 
ករណីេនេ ងច្រកយុ៉ង ៉ គឺ ជរ ្ឋ ភិបល បនផ្តល់លុយឲយខចី្របមណ៨ នដុ ្ល រ េដើមបីទូទត់
សំណង់ដល់កមមករ បនទ ប់ពីេថែកបិទទ្វ ររត់េចលេ ងច្រក កលពីេដើមឆន ំ២០១៣។ 
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តំ ងកមមករមន ក់េទៀត េនេ ងច្រកឃីងែឡន កញញ  ថី ផ ្ល  ឲយដឹងែដរថ កមមករជេ្រចើននក់កំពុង
ស្រមកពយបលរបួសេនទីធ្ល មុខេ ងច្រក បនទ ប់ពីប៉ះទងគិចជមួយសមតថកិចច កលពីម ិលមិញេនះ។ 
កញញ ថ កមមករមួយចំនួន ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺធងន់ និងបក់កម្ល ំងយ៉ងខ្ល ំង េ្រពះមិនមន របរេិភគ និង
ស្រមកមិន្រគប់្រគន់េ យ រភ័យខ្ល ចេ្រគះថន ក់េនមុខេ ង ច្រក ៖ "មនបូ៉លិសមួយចំនួន គត់បន
្រចនពួកខញុំ ្រចន្រកលិតេជើង្រកលិតេមេជើង ឬកូនេជើង េហើយនិងជំេភ្ល  ជំេជើងែដរ។ ជីវភព ល់ៃថងហនឹង
ពិបកខ្ល ំង ស់ េ យ របុ៉នម នៃថងហនឹង មន្របុសៗមកពីខង  ឬក៏ខងនិេយជក ឬក៏ខងេកមង
ទំេនើងអីមកអុកឡុកពួកខញុំ ល់ៃថង េដកមិនលក់ សំេឡង នខ្លះេទ មិនដឹងថមកពី  គត់េបើក ន
េឡើងេលើទួល ពួកខញុំអត់មនទឹកហូប េហើយអត់មន រហូបេទ"។ 
អគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ នករងរ េ ក ហូ៊ វឌុ ី មន្រប សន៍ថ េ កមិនទន់ទទួលបន
របយករណ៍ ពក់ព័នធនឹងកមមករេ ងច្រកឃីងែឡនេនេឡើយេទ េហើយថ េ កមិន ចផ្តល់បទសំ
ភសន៍បនេឡើយ។ 
កមមករឲយដឹងែដរថ កលពីៃថងេ រ ៍ សប្ត ហ៍មុនេនះ ម្រន្តី្រកសួងករងរ បនមកជួបតំ ងកមមករេ ង
ច្រកឃីងែឡន ៥នក់ នឹងេ្រគងឲយពួកេគពិភក ជមួយភគីពក់ព័នធេន្រកសួងសងគម កិចច េនៃថងទី០១ 
ែខមីន ខងមុខេនះ ែតកមមករថ មកទល់េពលេនះ ពួកេគេនមិនទន់ទទួលបនលិខិតអេញជ ើញចូលរមួ
ជផ្លូវករេនេឡើយ។ 
គួរបញជ ក់ថ កមមករ្របមណ២០០នក់ េនេ ងច្រកឃីងែឡន បនទមទរ្របក់សំណង្របមណជង
២០មឺុនដុ ្ល រ េមរកិ េ យ រេ ងច្រកបិទទ្វ រ ែតមិនទន់មន ថ ប័ន េចញមុខេ ះ្រ យេឡើ
យ៕ 

12. Unequal treatment at Cambodian factories  
Last Updated on 25 February 2013  
By Shane Worrell and Mom Kunthear  
Phnom Penh Post 

 
The ongoing story of garment workers left jobless by company closures in late December is fast 
becoming A Tale of Two Factories: one group of workers has everything before it, the other has 
nothing. 
It’s this widening gulf between workers at Yung Wah Industrial and Kingsland Garment – 
accentuated by the government’s willingness to pay out wages and benefits in full at one factory 
and not the other – that has prompted calls for an insurance scheme to be established to protect 
garment workers hit by sudden closures. 
 
“It’s a question of having a system in place,” Dave Welsh, American Center for International Labor 
Solidarity country manager, said yesterday. “There should be a proper insurance scheme. You could 
make it so that if you want to operate under [the Garment Manufacturers Association in Cambodia] 
and be an exporter from the country, you have to be part of it.” 
 
Such an initiative would be a realistic model in Cambodia’s $4 billion sector, Welsh said, and result 
in workers being guaranteed wages and benefits owed to them. 
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“You’re talking about only about 400 factories. Brands could subsidise it or it could be a tripartite 
thing.” 
 
Kandal provincial deputy governor Phai Bun Chhoeun said yesterday that almost all of the 7,000-
plus workers at Yung Wah, a Gap supplier, have now been paid what they are owed, courtesy of an 
unprecedented $6.5 million loan from the Ministry of Economy and Finance. 
 
About 700 workers from the capital’s Kingsland garment factory, however, have yet to receive a 
single dollar. 
 
An insurance scheme, Welsh said, would preclude factories in favourable areas or with government 
connections from being given priority and make the system of paying out workers much clearer. 
“It’s good the workers [at Yung Wah] are being paid, but the problem is how does the government 
distinguish between Yung Wah and Kingsland?” Welsh said. 
 
Since the closure of Kingsland, which had made underwear for Walmart and H&M, worker Or 
Sokuong has borrowed money from friends to get by. 
 
“Other workers have been asked to leave their rental house. They’ve had to go and stay with their 
friends and relatives,” he said. “The government has to help us.” 
 
More than 100 workers from Kingsland blocked National Road 2 on Saturday and Sunday, calling 
for such intervention, he said. 
Workers had been offered $46 in seniority benefits for each year of work in the factory up to 10 
years – a figure Sokuong said was much lower than they were owed. 
 
“We cannot accept this,” he said, adding he alone was entitled to about $3,000. Kong Athit, vice-
president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union (C.CAWDU), said 
the government had an obligation to establish an insurance scheme that provided a safety net to 
workers in the event of sudden closure. 
 
“The government has to establish this,” he said. “And it has to keep watching and monitoring 
factories to ensure employers are not closing them down and fleeing,” he said. 
 
Ken Loo, Garment Manufacturers Association in Cambodia secretary-general, said that in the event 
of future closures, workers would benefit from the government’s planned social security fund, but it 
could be a couple of years before it took effect. 
 
“Social security is not something that can be set up overnight,” he said, adding that GMAC does not 
have the capacity to establish a separate private insurance fund. 
 
“We don’t have the human resources or the skills to organise or manage that,” he said. 
 
“That kind of thing is the responsibility of the government and goes hand in hand with economic 
development.” 
 
Officials from the Ministry of Economy and Finance and the Ministry of Social Affairs could not be 
reached. 
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13. កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន បន្តកូដកមមេ យអត់ រ  
េ យ ំង វ ី  និង អឹុង បុ៊នថន ៃថង្រពហសបតិ៍ ទី28 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង17:04  
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

កមមករជង ១០០នក់ ៃនេ ងច្រកឃីងែឡន បន្តកូដកមមអត់ រ េនមុខេ ងច្រក េនៃថង្រពហសបតិ៍
េនះ ទមទរឲយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេចញអន្ត គមន៏ មុខទូទត់្របក់សំណង បនទ ប់ពីេថែក បិទទ្វ រេ ង
ច្រក។ 
តំ ងកមមករ កញញ  សុខ សុភព ឲយដឹងថ ករបង្អត់ រេនះ េ យ រពួកេគមិនមនលុយ ទិញម្ហូប 
និងេ យ រពួកេគចង់ឲយរ ្ឋ ភិបលេចញមុខមកជួយេ ះ្រ យ បញ្ហ េនះ។ 
តំ ងកមមករមន ក់េទៀត កញញ  ថី ផ ្ល  ឲយដឹងែដរថ កមមករមួយចំនួន ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺធងន់ និងបក់កម្ល ំង
យ៉ងខ្ល ំង េ្រពះមិនមន របរេិភគ និងស្រមកមិន្រគប់្រគន់។ កញញ ឲយដឹងេទៀតថ តំ ងកមមករ 
នឹងអេញជ ើញចូលរមួ្របជំុជមួយនឹង្រកសួងករងរ ្រកសួងពណិជជកមម និងតំ ងអងគករអន្តរជតិេផ ងៗ 
េនៃថងទី១ ែខមីន ែស្អកេនះ។ កិចច្របជំុេនះ ក៏មនករចូលរមួពីតំ ង្រកុមហុ៊ន H&M និងតំ ង្រកុម
ហុ៊ន Wal-Mart កនុងនមជអនកអេងកតករណ៍ផងែដរ បុ៉ែន្ត កញញ ថ កមមករមិនមនសងឃឹម ចទទួលបន
សំណងេពញេលញកនុងកិចច្របជំុេនះេឡើយ ។ 
គួរបញជ ក់ថ កមមករ្របមណ ២០០នក់ េនេ ងច្រកឃីងែឡន បនទមទរ្របក់សំណង្របមណជង 
២០មឺុនដុ ្ល រ េមរកិ េ យ រេ ងច្រកបិទទ្វ រ ែតមិនទន់មន ថ ប័ន េចញមុខេ ះ្រ យ
េឡើយ៕ 

14. កមមករេ ងច្រកកត់េដរឃីងែឡនេធ្វើកូដកមមអត់ រ 
េ យ េទព សុ ៉ វ ី 2013-02-28 

វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

កមមករេ ងច្រកកត់េដរឃីងែឡន (Kingsland) ជិត ១០០នក់ បនប្ដូរយុទធ ្រស្តពីករេធ្វើកូដកមមបិទផ្លូវ
ជតិេលខ២ មកជករេធ្វើកូដកមមករបង្អត់ រវញិេន្រពឹកៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ។  
ករបង្អត់ រេនះ េធ្វើេឡើងកនុងបំណងែស្វងរកអន្ត គមន៍ពីភគីពក់ព័នធ ជពិេសស្របមុខរ ្ឋ ភិបល
េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន េ យផ្ដល់ដំេ ះ្រ យេន្រគែដលេ ងច្រកបនបិទទ្វ រជេ្រចើនែខ 
េហើយពួកេគេនមិនទន់ទទួលបនសំណង។ 
តំ ងកមមករឃីងែឡន អនក្រសី សុខ េឡង ែដលបនឈរត ៉េនខងមុខេ ងច្រក បញជ ក់ថ កមមករនឹង
បង្អត់ រចប់ពីៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ េនះតេទ េ យ រែតពួកគត់មិនមនលុយទិញ រ និងមយ៉ង
េទៀតវធីិបង្អត់ រកនុងករេធ្វើកូដកមម កមមករសងឃឹមថ ចជករ ក់គំនបមួយដល់ភគីពក់ព័នធទំង
អស់ ជួយជំរុញរកដំេ ះ្រ យជូនកមមករឲយបនឆប់។ 
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អនក្រសី សុខ េឡង៖ «េ យ រែតេយើងអត់មនលុយទិញ រញំុ រយៈេពល២ែខជងេហើយ ែដល
េយើងអត់មនលុយេបើក។ មិនទន់កំណត់បនេទ សំខន់បំផុតេបើសិនជមនដំេ ះ្រ យឲយពួកខញុំ ពួក
ខញុំនឹងឈប់ បុ៉ែន្តេបើអត់មនដំេ ះ្រ យឲយពួកខញុំេទ ពួកខញុំនឹងទមទររកដំេ ះ្រ យេ យអត់

រ»។ 
កលពីៃថងទី២៣ ែខកុមភៈ ម្រន្តីេ ះ្រ យកូដកមមបតុកមមៃន្រកសួងសងគមកិចច និងអតីតយុទធជន បនេទ
ចរចជមួយកមមករ េដើមបីចត់ែចងលក់ដូរេ្រគ ងម៉សីុន និងសមភ រៈេផ ងៗេទៀតកនុងេ ងច្រក និងសនយ
ថផ្ដល់្របក់សំណងចំនួន ៤៦ដុ ្ល រកនុងមួយឆន ំដល់ពួកគត់ បុ៉ែន្ត្រតូវ្រកុមកមមករបដិេសធ។ 
្រកុមកមមករ អះ ងថ េបើគិត មផ្លូវចបប់ ពួកេគភគេ្រចើនែដលមនអតីតភពករងរេ្រចើនឆន ំ ច
ទទួលបនសំណងពី ១ពន់ េទ ២ពន់ដុ ្ល រ គឺខពស់ជងសំណងែដលគណៈកមមករេ ះ្រ យកូដកមម
បតុកមមផ្ដល់េ យ កនុង ១ឆន ំ ចំនួន ៤៦ដុ ្ល រ។ 
បចចុបបនន កមមករខ្លះបនយកមុង ភួយ កេនទល និងេខនើយ េទេដកយមេនខងមុខេ ងច្រកទំងយប់ទំង
ៃថង េដើមបីករពរសមភ រៈ រមួមនេ្រគ ងម៉សីុន និងសមភ រៈេផ ងេទៀតកនុងេ ងច្រកកំុឲយមនករលួចដឹក
េចញេ យ ង ត់៕ 

15. កមមករឃីងែលនកូដកមមអត់ រ  
Friday, 01 March 2013  

ឆយ ច័នទនី  
Phnom Penh Post  
 

ភនំេពញៈ កមមករេ ងច្រក ឃីងែលន កនុងខណ្ឌ មនជ័យ បនេធ្វើកូដកមម អត់ រ កលពីម ិលមិញ េដើមបី
ទក់ទញករយកចិត្តទុក ក់ពីរ ្ឋ ភិបល និងអនកពក់ព័នធ ជពិេសស្រកុមហុ៊នបញជ ទិញសេម្ល កបំពក់
លបីៗម៉ក Walmart និង ម៉កH&M ឲយជួយរកដំេ ះ្រ យ ឲយពួកេគ ែដល្រតូវេថែកេ ងច្រក បិទទ្វ រ
រត់េចល េ យមិនេបើក្របក់ែខឲយចប់ ំងពីចុងែខធនូកន្លងមក។ 
កមមករ ្របមណ៧០ នក់ ែដលបន្តេធ្វើករត ៉កលពីៃថងម ិលមិញ បននិយយថ ពួកេគ បនេធ្វើកូដកមម
បង្អត់ រកនុងរយៈេពលមួយៃថង ឬ ចបន្តេទៀត េបើមិនមនដំេ ះ្រ យ ខណៈែដលភគីពក់ព័នធ 
មន្រកសួងករងរ ្រកសួងសងគមកិចច ្រកសួងពណិជជកមម តំ ងកមមករ អនកបញជ ទិញ អងគករពលកមម
អន្តរជតិ សមគមេ ងច្រកកត់េដរកមពុជ និងអងគករេធ្វើករពក់ព័នធសិទធិកមមករ ដៃទេទៀត នឹងជួប្របជំុ
គន េនេវ េម៉ង ៩ ្រពឹក េនៃថង្រពហសបតិ៍េនះ េដើមបីេធ្វើករពិភក  ែស្វងរកដំេ ះ្រ យេលើ្របក់េបៀ
វត រ ៍ស្រមប់កមមករជង ២២០នក់។ 
េ ក អូន បុ៊យ តំ ងកមមករនិយយថ ករបង្អត់ រខ្លួនឯងេនះ មិនទន់មនកមមករ មន ក់
សន្លប់ ឬមនបញ្ហ សុខភពធងន់ធងរេទ កលពីម ិលមិញ ្រគន់ែតមន ករអស់កម្ល ំង។ 
េ កនិយយថ ៖ «េយើងគម នជេ្រមើសអ្វីេ្រកពីេធ្វើកូដកមមបង្អត់ រខ្លួនឯងែបប េនះេទ។ េបើមិនេធ្វើនឹង
មិនមនដំេ ះ្រ យស្រមប់េយើងេឡើយ។ េយើងចំអុ៊តលទធផលកិចច្របជំុៃថងែស្អក»។ 
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េ ក េ  សុគង់ តំ ងកមមករបនែថ្លងកលពីម ិលមិញថ ៖ «េយើងេនែតបន្តឈរេធ្វើកូដកមមេនមុខ
េ ងច្រក េដើមបីឲយមនដំេ ះ្រ យសមរមយ ស្រមប់ពួកេយើង។ េយើងរង់ចំេនមុខេ ងច្រកខ្ល ច្រកុម
េថែក មនបំណងយក្រទពយសមបត្តិេចញ»។ កមមករែដលមិនបន្របក់ែខ កំពុងរស់េន្រត ប្រតដួស 
មិន ៊ នេទ្រសុកកំេណើ ត និងរតឹែតពិបកេនេពលគម នលុយបង់ៃថ្លឈនួលផទះ។ 
អនក្រសី សួន សុខុម យុ ៥១ ឆន ំ េធ្វើករេនេ ងច្រកេនះ អស់រយៈេពល ១១ ឆន ំ មកេហើយ បនឲយដឹង
ថ អនក្រសី គម នសល់្របក់កសអ្វីបន្តិចកនុងខ្លួន េដើមបីបង់ៃថ្លឈនួលផទះេគេទ។ អនក្រសីនិយយថ៖ «ខញុំបន
េរ ើេទរស់េនជមួយប្អូន្រសី កលពីែខមុន។ ខញុំថ េធ្វើករ េដើមបីរកលុយស្រមប់សល់េពលចស់ ែតដល់
្រកុមហុ៊នបិទទ្វ រអីុចឹង ្របក់អតីតភពករងរ ក៏មិនបនែដរ»។ 
កនុងលិខិត េផញើជូន្រកុមហុ៊ន Walmart និង ្រកុមហុ៊ន H&M ជ្រកុមហុ៊នបញជ ទិញសេម្ល កបំពក់ពីេ ងច្រក
េនះ កមមករ បនសរេសរថ ពួកេគ សូម ្វ គមន៍ នូវករមកដល់ របស់តំ ង្រកុមហុ៊នទំងពីរខងេលើ 
កនុងករែស្វងរកដំេ ះ្រ យ ចំេពះបញ្ហ េ ងច្រកបិទទ្វ រ។ លិខិតសរេសរថ ៖ «្រកសួងសងគមកិចច 
្របប់េយើងខញុំថ េគមនបំណងលក់ម៉សីុនេដររបស់េ ងច្រក»។ 
េ កសឹង មុ៉ន សមជិកគណៈកមមករេ ះ្រ យកូដកមម បតុកមម្រគប់មុខសញញ  ែថ្លងថ រ ្ឋ ភិបល ក៏
មិនចង់ឲយមនបញ្ហ កូដកមមដូេចនះែដរ ែតេនះ ជសិទធិរបស់កមមករ ពីេ្រពះេថែក បនរត់េចលេ ងច្រក។ 
េ កែថ្លងថ ដំេ ះ្រ យ មិន ចេធ្វើបន ដូចករណីេ ងច្រកយុ៉ង ៉ ែដលមនកមមករជង ៧ ពន់
នក់ ែដលមនករធនេចញសង រ ្ឋ ភិបលវញិ ពីភគីេថែកេ ងច្រក េ្រកយពីរ ្ឋ ភិបល ្របគល់
្របក់បុេរ្របទន ដល់កមមករេនះេទ ពីេ្រពះករណីេ ងច្រកឃីងែលន ្រតូវេថែករត់បត់។ េ កែថ្លងថ៖ 
«កូដកមមេនះ ប៉ះពល់មុខមត់សងគមេយើង្រតូវជួបគន េនៃថងែស្អក រកវធីិកំុឲយកមមករ េធ្វើកូដកមមេទៀត ែតករ
ឈប់េធ្វើ លុះ្រ ែតេយើងេធ្វើ មសំណូមពររបស់កមមករទំង ៥ ចំណុច»៕ 

16. Walmart, H&M at table  
Last Updated on 01 March 2013  
By Chhay Channyda and Shane Worrell  
Phnom Penh Post 

As more than 80 workers from the shuttered Kingsland Garment factory enter day two of a hunger 
strike today, their representatives will meet with retail giants Walmart and H&M seeking more than 
$200,000 in owed wages and benefits. 

To heap pressure on the two buyers – both of which claim their business with Kingsland ended 
months before the factory closed – workers began their hunger strike outside the Phnom Penh 
factory yesterday. 

“We’re not eating ... to seek a fair solution regarding our wages,” worker Or Sokuong said. 

The Hong Kong-based owners fled in late December, workers claim, after months of reduced 
production, leaving hundreds broke and out of work. 

Today’s meeting will bring together workers, labour-rights groups, H&M and its supplier New 
Archid as well as Walmart and its supplier Saramax. 
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H&M spokeswoman Anna Eriksson declined to comment yesterday on what the company expected 
the outcome of the meeting would be, but said the matter was of “high priority”. 

She reiterated, however, that H&M ceased its orders from the factory last year, and it was 
Kingsland’s responsibility to pay wages and benefits. 

Workers have also placed demands on the government to pay them – just as it did last week with 
more than 7,000 workers at Yung Wah Industrial, twin garments factories in Takhmao town that 
also closed in late December. 

Sing Mon, a member of a strike committee at the Ministry of Social Affairs, however, said the 
closures could not be compared. 

“How can we solve this like Yung Wah?” he said, referring to the government’s $6.5 million 
payout. “Yung Wah’s owner guaranteed to pay the government back later. In the case of Kingsland, 
the owner escaped.” 

According to the Garment Manufacturers Association in Cambodia, Yung Wah’s owners went 
bankrupt, and it was unlikely its assets would fetch more than about $1 million. 

Separately, the opposition parties jumped into the debate over worker compensation yesterday, 
proposing a $150 per month national minimum wage and a $250 minimum wage for civil servants, 
just a day after unions in the garment sector failed to secure a $100 minimum wage during talks 
with factories. 

17. ្រកុមហុ៊ន េមរកិ២្រពមសង្របក់ដល់កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន 
េ យ េម៉ សុធនី 2013-03-03  
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

 
្រកុមហុ៊នធំ២ ពីសហរដ្ឋ េមរកិ គឺ្រកុមហុ៊ន វល៉ ម៉ត (Wal-Mart) និង េអចឆ ែអន អឹម (H&M) ែដលបន
បញជ ទិញសំេលៀកបំពក់កត់េដរ និងសមភ រៈេផ ងៗមួយចំនួនេទៀតពីេ ងច្រក ឃីងែឡន (Kingsland) 
បនយល់្រពមផ្ដល់្របក់សំណង និង្របក់អតីតភពករងរចំេពះកមមករ កមមករនីិ ្របមណជ ២០០ន
ក់។  
តំ ងកមមករ ឃីងែឡន េ ក អូន បុ៊យ ែដលបនចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ ២ៃថងជមួយភគីពក់ព័នធ មន
្រប សន៍្របប់វទិយុ សីុេសរ ីកលពីយប់ៃថងេ រ ៍ ទី២ ែខមីន មទូរស័ពទថ ្របក់សរបុទំងអស់មន
ចំនួន ២០មឺុន ៥ពន់ដុ ្ល រ ស្រមប់េបើកឲយកមមករទំងេនះ។ 
កមមករកមមករនីិជង ២០០នក់ៃនេ ងច្រក ឃីងែឡន បននំគន េធ្វើកូដកមមអត់ រ ២ៃថង គឺេនៃថងទី២៨ 
កុមភៈ និងទី១ ែខមីន េដើមបីទមទរឲយមនករទូទត់្របក់សំណងទំងេនះ។ 
េ ក អូន បុ៊យ ែថ្លងបន្តថ េ កមនេពល ១០ៃថង េដើមបីេធ្វើករពិនិតយ្រ វ្រជវរកចំនួនេឈម ះកមមករ
ពិត្របកដែដល រងផលប៉ះពល់េ យ រេ ងច្រកបិទទ្វ រេនះ។ 
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នយកមជឈមណ្ឌ ល មគគីភពែដលជអងគករគំពរសិទធិកមមករ្របចំ េន្របេទសកមពុជ េ ក េដវដី ែវ ៉
ល  (David Welsh) ែដលបនចូលរមួកនុងកិចចពិភក េនះែដរ បន្របប់ទីភន ក់ងរព័ត៌មន ប៊្លូម បឺ៊ក 
(Bloomberg) កលពីៃថងេ រ ៍ទី២ មីន េនះថ ករសេ្រមចយល់្រពមផ្ដល់្របក់ដល់កមមករេ ងច្រក ឃីង
ែឡន េនះ ពីេ្រពះ្រកុមហុ៊នបញជ ទិញេនសហរដ្ឋ េមរកិ កំពុងរងករគបសងកត់ និងទទួលករពិនិតយ
ពិច័យេលើផលិតផលែដលខ្លួនបនបញជ ទិញពី្របេទស េផ ងៗ ដូចជេនកមពុជ ជេដើម។ 
េ ក េដវដី ែវល៉  សងកត់ធងន់ថ ករយកចិត្តទុក ក់េលើសុខទុកខរបស់កមមករេនកមពុជ ក៏្រតូវបនជំរញុ
េឡើង បនទ ប់ពីមនកមមករេ ងច្រកកត់េដរជង ១០០នក់ េនកនុង្របេទសបង់ក្ល េដស (Bangladesh) 
បន ្ល ប់េ យ រអគគិភ័យ កលពីៃថងទី២៤ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១២ កន្លងមកេនះ េម្ល ៉ ះេហើយ្រកុមហុ៊ន
បញជ ទិញសំេលៀកបំពក់េនសហរដ្ឋ េមរកិ ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះលកខខណ្ឌ ករងរ និងសិទធិកមមករ
ជេដើម។ 
េនកមពុជ េ ងច្រក ឃីងែឡន បនបិទទ្វ រមិនដំេណើ រករ ំងពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១២ េ យមិនបនេបើក
្របក់សំណងេផ ងៗដល់កមមករ៕ 

18. ‘Historic’ deal for workers  
Last Updated on 04 March 2013  
By Shane Worrell and Sen David  
Phnom Penh Post 
 

 
Workers called on Walmart and H&M last week to help resolve their outstanding wage issue. 
Photograph: Vireak Mai/Phnom Penh Post 

Labour-rights groups are lauding a “historic” deal that will result in about $200,000 in wages and 
benefits being paid to workers who were stranded when the Kingsland Garment factory in Phnom 
Penh closed unannounced in December. 

In a meeting on Friday that took place as more than 80 workers continued a hunger strike, Saramax, 
which supplies retail giant Walmart, agreed to pay about 200 workers $100,000, and New Archid, 
which supplies Swedish brand H&M, agreed to put forward $45,000. 

A government-sanctioned auction of the company’s assets is expected to raise about $60,000, which 
will also go towards settling the outstanding payments. 
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“When we heard the news, we all shouted. We were so happy,” worker Or Sokuong, who was 
among a group on strike outside Kingsland’s locked gates on Friday, said. 

“We have power again knowing  we will get our salary and benefits after working here so many 
years.” 

Workers would remain outside    the factory, which is owned by a Hong Kong-based company, 
until the money was in their hands, just in case “something changes”, Sok-uong said. 

Protests began at the factory, in Meanchey district, after bosses    fled in late December, owing 
wages, seniority benefits — some accrued over nealry 20 years — and severance pay. 

Friday’s meeting, chaired by the American Center for International Labor Solidarity (ACILS) at the 
International Labour Organization’s office, included representatives from H&M, Walmart, 
Saramax, New Archid, the Cambodian Legal Education Center (CLEC) and three government 
ministries. 

“It’s an enormous moment in Cambodia’s labour history, brands sitting down with the poorest 
workers,” ACILS country manager Dave Welsh said on Friday. 

“The $200,000 has been secured and a committee will be established . . . to distribute this money.” 

That committee would include ACILS, ILO and CLEC representatives, and would assess claims for 
payment, he said, adding that the money would be distributed within two weeks. 

The Kingsland resolution and the government’s decision to pay out more than 7,000 workers at the 
bankrupt Yung Wah I and II factories in Takhmao town last month were positive results for the 
employees involved, but underscored the need for an insurance scheme to be introduced to protect 
other workers rendered jobless after factory closures, Welsh said. 

“[The Kingsland resolution] was extra-judicial. The strict legal route wasn’t getting us anywhere. 
It’s historic, but it’s not an ideal way to go forward. 

“New Archid and Salamax have put up the money – it’s not ideal; brands have a heavy moral 
responsibility.”   

Sing Mon, a member of a strike committee at the Ministry of Social Affairs, said all stakeholders in 
the garment sector should seek to find a solution for stranded workers in order to avoid lengthy 
protests. 

Moeun Tola, head of the labour program at the Cambodian Legal Education Center, said the fact 
that H&M and Walmart representatives had attended the meeting and intervened in the matter was 
“historic” and an important step towards improvement. 

“It’s never happened before where Walmart are helping find a solution like this,” he said. 

Tola called the Kingsland resolution a great success – one he attributed wholly to the workers’ 
determination and resolve – but said he would consider the case resolved completely only when the 
workers had been paid in full. 

“The full pay is supposed to be more than $200,000,” he said, adding that CLEC had a list of 161 
workers, but believed more than 200 worked in the factory. “We are still in the process of 
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calculations. If the promised money is enough, it will be great. If the amount of workers is higher, it 
may not be enough.” 

Contrary to workers’ belief that Kingsland bosses had fled the country, Tola said he believed one of 
them was still running a business in Cambodia. 

Throughout the course of their protesting, the garment workers, mostly women, blocked National 
Road 2, slept outside the factory gates – so bosses could not return for a midnight machinery raid – 
and marched on the US and Swedish embassies and H&M’s Phnom Penh office. 

Sok Leng, a representative of the workers who attended Friday’s meeting, said another meeting 
would be held on March 11 to establish how much each worker must be paid. 

“Now we are happy 70 per cent, but not completely because we still do not have our salary,” she 
said. “But at least we have a solution after protesting more than two months.” 

The Garment Manufacturers Association in Cambodia did not attend the meeting. 

A representative from New Archid, who gave his name only as Mr Huang, would not give details 
on why his company agreed to pay workers. 

“It is not convenient to say the reasons for the compensation,” he said. 

Representatives of Walmart, H&M and Saramax could not be reached yesterday.  

19. កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន ែដលកូដកមម មិនសុខចិត្តនឹងករផ្តល់្របក់
ឈនួលឲយពួកេគខ្លះែដលមិនបនេធ្វើកូដកមម  
េ យ ជន ្រសីណុច និងអឹុង បុ៊នថន ៃថងច័នទ ទី11 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង17:41 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

កមមករេ ងច្រកឃីងែឡន្របមណ១៤០នក់ បនត ៉េនមុខ្រកសួងសងគមកិចចម្តងេទៀត េនរេសៀលៃថង
ចនទេនះ មិនសុខចិត្តចំេពះ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលផ្តល់្របក់សំណងដល់អតីតកមមករ១៧នក់ ែដលធ្ល ប់
បនទទួល្របក់ឈនួល ម្តងេហើយ ែតែបរជទទួលបន្របក់សំណងម្តងេទៀត េបើេទះជមិនបនចូលរមួ
កូដកមមជិត២ែខមកេនះ។ 
តំ ងកមមករេ ងច្រកឃីងែឡន កញញ  ថី ផ ្ល  ្របប់ VOD េនរេសៀលៃថងទី១១ ែខមិន េនះថ កមមករ
ភគេ្រចើនមិនសុខចិត្ត ចំេពះម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច ្រកសួងករងរ និង ថ ប័នពក់ព័នធមួយចំនួន ែដលផ្ត
ល់្របក់សំណងបនមកពីអនកបញជ ទិញេនះេទឲយអតីតកមមករ១៧ នក់ បែនថមេទៀត ែដលអនកទំងេនះ 
មិនបនចូលរមួេធ្វើករទមទរ ដូចកមមករភគេ្រចើនេនះេទ។ កញញ  បន្តថ កមមករ១៧នក់ េនះបន
ទទួល្របក់ឈនួល និង ែលងពីករងរចប់ ំងពីេ ងច្រកបិទទ្វ រ ៖ "គត់អត់មន សកមមភពអីេទ 
ទម្ល ប់េ ងច្រកេនះឲយែតគត់ ក់ ែលង មនន័យថចបប់្រតូវបនទទួលែតលុយ្របក់ែខចុងេ្រក
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យេទ គត់អត់ទទួលបនលុយេផ ង ដូចជ ជូនដំណឹងដូចជំងឺចិត្តេទ ចឹងេហើយដល់េពលគត់ឈប់
េហើយហនឹងេទ ដល់េពល្រកសួងហនឹងគត់ទញអនកែដលឈប់េហើយ មកចូលរមួេបើកលុយជំនួសពួកខញុំ"។ 
េឆ្លើយតបនឹងករណីេនះ អគគេលខធិករេ ះ្រ យវ ិ ទបតុកមមរបស់រ ្ឋ ភិបល េ ក សឹុង មុ៉ន មន
្រប សន៍ថ ករស្រមបស្រមួលេន្រពឹកមិញេនះ មិនទន់ចប់សព្វ្រគប់េទ េហើយេ កបនសនយ
ជមួយកមមករេ ះ្រ យបន្ត េនៃថងទី១៤ ែខមិនេនះេទៀត ែតកមមករេនែតបន្តកូដកមម ៖ "លុយ ខញុំរកបន
េហើយ បុ៉ែន្តដល់ករែចកចយហនឹង េឈម ះមួយហនឹង ត ៉ េ យ រ មនអនកឈប់ មនអនកអីហនឹងមកសំុ
េបើកលុយែដរ អញច ឹងបនកំពុងពិភក គន ហនឹងេធ្វើេសមើគន ្រពឹកមិញហនឹងអត់ ចប់េទ េយើងដកថយមួយចំ
ន េដើមបីយកេទពិចរ េរៀងខ្លួន ដល់ៃថង១៤ហមង េទើប ង ចេនះគត់ េដើរឈរមកេទៀត ឥឡូវខញុំកំពុង
ដល់ហនឹង"។ 
គួរបញជ ក់ថ កមមករឃីងែឡនបនេធ្វើកូដកមម ំងពីេដើមែខមក  ឆន ំ២០១២ េ យ រេថែកេ ងច្រករត់
េចល និងបិទទ្វ រេ ងច្រកមិនផ្តល់សំណងដល់កមមករ។ បុ៉ែន្តេ្រកយត ៉ជិត២ែខ ្រកុមអនកបញជ ទិញពី
្របេទសសុ៊យែអត និងសហរដ្ឋ េមរកិ េចញសំណងដល់កមមករជិត២០០នក់៕ 

20. កមមករឃីងែលនត ៉សំុឲយលុបេឈម ះកមមករចំនួន ១៧ នក់  
Tuesday, 12 March 2013  

មំុ គនធ   
Phnom Penh Post 
 

ភនំេពញៈ កមមករ្របែហល ៦០ នក់មកពីេ ងច្រកកត់េដរ Kingland េនកនុងខណ្ឌ មនជ័យ បនេធ្វើករត ៉
េនមុខ្រកសួងសងគមកិចចកលពីរេសៀលៃថងម ិលមិញ េដើមបីទមទរម្រន្តី្រកសួងលុបេឈម ះកមមករ១៧ 
នក់េចញ េ យពួកេគបន ែលងកលពីែខធនូ ឆន ំមុនរចួេហើយ។ 
េ ក អូន ប៊យ តំ ងកមមករ បនែថ្លងថ ពួកេគមិនឯកភពនឹងកមមករទំង ១៧ នក់េនះេទ។ េ ក
បញជ ក់ថ៖ « េយើងចង់ឲយ្រកសួងលុបេឈម ះអនកទំងេនះេចញពីបញជ ីទទួល្របក់ ឈនួលពីអនកទិញ េ្រពះ
ពួកេគមិនែមនជកមមករេ ងច្រក Kingland េទៀតេទ ចប់ ំងពីេដើមែខធនូ ឆន ំមុន»។  
េ ក បន្តថ ្របសិនេបើ្រកសួងេនែតរក េឈម ះពួកេគកនុងបញជ ីទទួល្របក់ឈនួល ពីអនកទិញ ដូេចនះ េគ
នឹង្រតូវទទួលបន្របក់េទ្វដង េ្រពះ កមមករទំងេនះបនទទួល្របក់ឈនួលពីនិេយជករចួេហើយ ចប់

ំងពីេពលពួកេគបន ែលងពីករងរ។ េ កឲយដឹងថ ម្រន្តី្រកសួង បនេសនើពួកេ កឲយរកបញជ ី ឬ
ឯក រែដលបង្ហ ញថ កមមករទំង១៧ នក់េនះបនទទួល្របក់ឈនួលរចួេហើយ។  
េ ក ប៊យ បញជ ក់ថ៖ «េយើងពំុមនេទ េហើយេយើងមិនដឹងថេតើរកឯក រេនះេ យរេបៀប េទ 
េ្រពះឯក រទំងេនះេនកនុងៃដនយក។ ខញុំនឹងេសនើ្របធន្រកុម និងកមមករែដលេធ្វើករកនុង្រកុមជមួយ
នឹងកមមករទំងេនះេធ្វើជ ក ីកនុងករណីេនះ។ ខញុំមិនដឹងេទថេតើមូលេហតុអ្វីកមមករទំង១៧ នក់េនះ 
មន រៈសំខន់ខ្ល ំងេម្ល៉ះ ែដល្រកសួងេនែតរក េឈម ះពួកេគេដើមបីទទួល្របក់ឈនួល»។ 
េ ក សុង មុន ម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច ែដលបនជួបកមមករេ ងច្រក Kingland មិន ចទក់ទងសំុករ
អ ថ ធិបបយបនេទ កលពីម ិលមិញ៕ TK 
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III. Strike and Lockout  
1. កមមករឈរ ងំផ្លូវមិនឲយេថែកដឹកម៉សីុនេចញពីេ ងច្រកេដរកបូបេនេខត្ត

កំពង់សព ឺ
េ យ ែខ សុណង 2013-01-08 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

កមមករកមមករនីិៃនេ ងច្រកេដរកបូបមួយ ែដលមនទី ំងេន្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ ជង ៧០០
នក់ បនេធ្វើកូដកមមមិនឲយេថែកេបើករថយន្តដឹកសមភ រៈេចញពីេ ងច្រក។ 

ជញ ធរមនសមតថកិចច បនចុះេធ្វើអន្ត គមន៍ និងឃ្ល ំេមើលមិនឲយផទុះអំេពើហិង េឡើយ េនៃថងទីអងគ រ ទី៨ 
មក ។ ទក់ទងបញ្ហ េនះ ម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករ អំពវនវឲយភគីេ ងច្រកឆប់េ ះ្រ យជបនទ ន់។ 
កមមករេ ងច្រកេហ្វប្របីក ត (Febric Art) សថិតេនភូមិេភន  ឃំុ្រតពំងគង ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ 
បននំគន ឈរ ងំផ្លូវមិនឲយេថែកដឹកម៉សីុនេចញពីេ ងច្រក េហើយទមទរឲយទូទត់្របក់េបៀវត ឲយពួក
េគេទ មចបប់ករងរ។ 
កមមករមន ក់កនុងចំេ មអនកត ៉ជង ៧០០នក់ េ ក អុ៊ក ៉ ត់ បនែថ្លងេនៃថងទី៨ មក  ថ េថែក
បនពយយមលួចដឹកសមភ រៈកនុងេ ងច្រក ជពិេសសម៉សីុនេដរកបូបេចញពីេ ងច្រកអស់ជេ្រចើន
េ្រគ ង ំងពីៃថង ទិតយ ទី៦ និងៃថងច័នទ ទី៧ មក  ែដលជៃថងឈប់ស្រមក េទើបកមមករេផ្អើលនំគន មក
យមចប់ ំងពី ង ចៃថងទី៧ មក។ បុរសដែដលបញជ ក់ថ កមមករទំងអស់ សំុឲយេថែកេបើក្របក់ចំនួន ៦
ចំណុចឲយពួកេគ គឺ្របក់ែខចុងេ្រកយ ែខធនូឆន ំ២០១២ ្របក់បំ ច់ឆន ំ ្របក់អតីតភពករងរ ្របក់ ៥% 
ៃន្របក់ែខ ្របក់បេណ្ដ ញេចញ និង្របក់ជំងឺចិត្ត។ 
ទក់ទងបញ្ហ េនះ រដ្ឋបលៃនេ ងច្រកេហ្វប្របីក ត េ ក ៉ ន់ ថវរទិធ បនេឆ្លើយតបថ កមមករបនបំៃភ្ល
ករពិតថេ ងច្រកដឹកសមភ រៈេចញពីេ ងច្រក េគចេវះមិនេបើក្របក់ែខឲយកមមករ។ េ កថ កមមករចំនួន 
៦២៥នក់ កនុងចំេ មកមមករ ៩៨០នក់ ្រតូវបញច ប់កិចចសនយករងរ េហើយកមមករបនជូនដំណឹងថឲយ
មកេបើក្របក់ឈនួលេនរេសៀលៃថងទី៩ មក ។ 
ពក់ព័នធបញ្ហ េនះ អគគេលខធិកររងៃនសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក ថន ថុល 
បនែថ្លងថ រហូតមកដល់េពលេនះ ពំុទន់មនករបញជ ក់ជ យលកខណ៍អក រអំពីករទូទត់្របក់
ឈនួល ឲយកមមករជករទូទត់េ ងច្រក្រតូវបិទ ឬយ៉ង េនះេទ។ េ កបន្តថ សហជីពបនពយយម
សំុជួបចរចជមួយភគីេ ងច្រកែដរ ែតមិនបនសេ្រមច។ 
កមមករកមមករនីិបនឲយដឹងថ រហូតមកដល់េម៉ង្របមណ ៥ ង ចៃថងដែដល ភគីេ ងច្រកបនេបើក្របក់
ឈនួលឲយកមមករ បុ៉ែន្តពួកេគមិនទទួលយកេនះេទ េ យ រពំុដូចករទមទររបស់កមមករ។ ពួកេគបន
បន្តឃ្ល ំេមើលេនខងមុខេ ងច្រក មិនឲយេថែកដឹកសមភ រៈេចញពីេ ងច្រកេឡើយ េហើយរង់ចំចរចេនៃថង
ទី៩ មក  េទៀត៕ 
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2. កមមករេ ងច្រកវនិសុន េនកំពង់សពឺ េធ្វើកូដកមមទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ១០
ចំណុច  

	 េ យ េអៀត ៉ វធុ ៃថងច័នទ ទី14 មក  ឆន ំ2013 េម៉ង09:34  

វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

កមមករេ ងច្រកកត់េដរ វនិសុន ធិនធល គ មិន ែដលទី ំង ផ្លូវជតិេលខ៤ ភូមិរដួំល ឃំុ្រតពំងគង 
្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ ្របមណ៧០០ េន្រពឹកៃថងច័នទេនះ បនេធ្វើកូដកមម េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ
ករងរចំនួន១០ចំណុច។ 
អគគេលខធិកររងរបស់សហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក ថន ថុល បនឲយដឹងថ 
លកខខណ្ឌ ករងរចំនួន១០ចំណុចេនះរមួមន៖ ្រកុមហុ៊ន្រតូវទទួលយកថន ក់ដឹកនំសហជីពពីរនក់ចូល
េធ្វើករវញិ និងតេម្លើង្របក់ែខេគល៧០ដុ ្ល រ កមមករែដលេធ្វើករបនពីរែខសំុឲយបញចូ លជករងរេពញ
សិទធ សំុឲយេបើកលុយបយដល់កមមករគិតជលុយែខមរ េធ្វើករែថមេម៉ងទល់ភ្លឺ ្រតូវទទួលបន រមួយ
េពល និងគិតលុយឲយកមមករឲយបន្រតឹម្រតូវ កមមករសំុចបប់សំ កធមម មិន្រតូវកត់លុយ្រពីម កមមករ
ឈប់សំ កេនេពលឈឺេហើយមនលិខិតេពទយេថែកេ ងច្រកមិន្រតូវ កត់លុយ កមមករមកយឺតេពលតិច
តួច ្រកុមហុ៊នមិន្រតូវកត់លុយ េពល នដឹកកមមករខូចសំុឲយ្រកុមហុ៊នេទយកកមមករ និងកនុងរយៈេពល
ៃនករេធ្វើបតុកមមេពលេនះមិន្រតូវកត់លុយកមមករ។  
សូមបញជ ក់ថ េបើ មម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករេ ក ថន ថុល គឺេនេពលបចចុបបននមនកមមករ-កមមករនីិ 
្របមណជ១០០០នក់ កំពុងបំេរ ើករេនេ ងច្រក វនិសុន ធិនធល គ មិន៕ 

3. កមមករេ ងច្រក ប់រយនក់េធ្វើកូដកមម្រពមគន ទមទរដំេឡើង្របក់ែខេគល 
េ យ េទព សុ ៉ វ ី 2013-01-24 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

កមមករកមមករនីិេ ងច្រក ប់រយនក់េនេ ងច្រកចំនួន៥ េន ជធនីភនំេពញ និង មប ្ដ េខត្តនន 
បនផទុះកូដកមម្រពមៗគន េនៃថងទី២៤ ែខមក  េដើមបីទមទរឲយេថែកេ ងច្រកេគរពលកខខណ្ឌ ករងរ 
ដំេឡើង្របក់ែខេគល និងផ្តល់្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងៗដល់កមមករជេដើម។ 
 
្រកុមកមមករកមមករនីិេ ងច្រកែដលេធ្វើកូដកមមអហិង  េនមិនទន់បនទទួលករេឆ្លើយតប មួយពីភគី
េ ងច្រក នូវសំេណើ របស់ពួកេគែដលសំុឲយមនករេគរពលកខខណ្ឌ ករងរ ករដំេឡើង្របក់ែខ និងករ
បញឈប់ករេរ ើសេអើង្រកុមសហជីព។ 
កមមករ្របមណជង ៣០០នក់ េនេ ងច្រកអីុនេធើេណសិនណល េហ្វសិន រ ៉យូល់ (International 
Fashion Royal Garment) េនកនុងសួនឧស ហកមមក ឌីយ៉ (Canadia) ចំនួន ៥អគរ កនុងខណ្ឌ ែសន
សុខ ជធនីភនំេពញ បនឈរេធ្វើកូដកមមរហូតឈនដល់ករបិទផ្លូវេវង៉េ្រសង រយៈេពល ៣េម៉ង េន្រពឹក
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ៃថងទី២៤ ែខមក  ងំមិនឲយរថយន្តតូចធំេធ្វើដំេណើ រឆ្លងកត់ េដើមបី ក់សមព ធេទ ជញ ធរ និង្រកុមហុ៊ន
េចញមកចរចជមួយកមមករ។ 
អនុ្របធនសហព័នធសហជីពេសដ្ឋកិចចកមមករកមពុជ េ ក េសៀង រទិធ ឲយដឹងថ កមមករបនេធ្វើកូដកមម
ជង ១០ៃថងមកេហើយ បុ៉ែន្តមិនេឃើញមនភគីេ ងច្រកេចញមកចរចរកដំេ ះ្រ យេនះេទ។ កនុង
សំេណើ របស់កមមករ កមមករសំុឲយេ ងច្រកទទួលយកតំ ងសហជីព ៥នក់ ឲយចូលេធ្វើករវញិ បនទ ប់ពី
បញឈប់េ យគម នមូលេហតុ េសនើសំុឲយផ្តល់្របក់ែខេគលឲយកមមករចំនួន ៩៣ដុ ្ល រ និងអតថ្របេយជន៍
េផ ងេទៀត។ 
េ ក េសៀង រទិធ៖ «សំខន់ គត់ទមទរថន ក់ដឹកនំសហជីពចំនួន ៥នក់ ែដល្រកុមហុ៊នបញឈប់
េ យខុសចបប់ បនចូលេធ្វើករវញិ ែត្រកុមហុ៊នេគ ច់ខតេគអត់ទទួលយកកមមករវញិេទ េនះេហើយជ
មូលេហតុពិបកេ ះ្រ យ»។ 
េទះជយ៉ង  ករបិទផ្លូវេនះមិនបនជំរញុឲយ្រកុមហុ៊នេចញមកចរចជមួយកមមករ េទ ែត ជញ ធរ
មូល ្ឋ នបនមកចរចឲយកមមកររ ំ យកូដកមម និងេបើកផ្លូវឲយេធ្វើច ចរណ៍ដូចេដើម។ េ្រកយពីកមមករ
រ ំ យកូដកមម មនតំ ងកមមករ និងសហព័នធសហជីព្របមណ ៧នក់ បនេទជួបម្រន្តី្រកុម្របឹក

ជញ ក ្ដ ល មករេកះេ ។ ម្រន្តី្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ ល បនបងគ ប់ឲយកមមករចូលេធ្វើករ និងចំ
រកដំេ ះ្រ យ មេ្រកយ បុ៉ែន្ត្រតូវបនតំ ងកមមករបដិេសធ និង្របកន់ជំហរបន្តេធ្វើកូដកមម
ដែដល េនៃថងសុ្រក ទី២៥ ែខមក ។ 
្រសបេពលែដលមនកូដកមមបិទផ្លូវេវង៉េ្រសង េនះ េនេ ងច្រកម៉រឈូុន កនុងសងក ត់េចមេច ខណ្ឌ េពធិ
ែសនជ័យ ជធនីភនំេពញ មនកមមករជិត ៩០០នក់ បនេធ្វើកូដកមមអហិង េនខងមុខេ ងច្រក េដើមបី
ទមទរលកខខណ្ឌ ករងរចំនួន ១៤ចំណុច រមួមនករដំេឡើង្របក់ែខេគលបែនថមចំនួន ៧៥ដុ ្ល រ ្របក់
េធ្វើដំេណើ រ ១៥ដុ ្ល រ និង្របក់្រទ្រទង់សុខភពជេដើម។ 
កមមករ្របមណ ៦០០នក់េផ ងេទៀត េនេ ងច្រកកត់េដរកបលេកះ សថិតេនកនុងភូមិេ្រជយអំពិល ឃំុ
កបលេកះ កនុងខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ បនផទុះកូដកមម្រពមគន ទមទរលកខខណ្ឌ ចំនួន ១៣ចំណុច
ែដរ។ 
ម្រន្តីស្រមបស្រមួលវ ិ ទករងរៃនសហជីពេសរកីមមករ េ ក រ ីសិទធីែណត ឲយដឹងថ កមមករបនឈរេន
ខងមុខេ ងច្រក េ យែ្រសក មេម្រកូទមទរនូវលកខខណ្ឌ ចំនួន ១៣ចំណុច រមួមនេសនើសំុឲយ្រកុម
ហុ៊នផ្តល់លុយបយៃថង្រតង់ចំនួន ២ពន់េរៀល េសនើសំុឲយ្រកុមហុ៊នេធ្វើកិចចសនយករងរមួយឆន ំម្តង និង
បញច ប់កិចចសនយរយៈេពលខ្លី ៣ែខ ឬ ៦ែខ។ល។៖ «្របកសរ ំ យថ ែស្អកេយើងមកជួបជំុគន ម្តងេទៀត 
ទុកេពលឲយគត់េទស្រមកយកកម្ល ំងសិន េ្រពះេយើងេន លៃថងអស់កម្ល ំងខ្ល ំង»។ 
ករទមទរេនះ ្រតូវបនម្រន្តីរដ្ឋបលេ ងច្រកកត់េដរកបលេកះ េ ក ឃិន វណ្ណ ពនយល់ថ ជករ
ទមទរេលើសពីចបប់ែដលបនកំណត់ េហើយថ្រកុមហុ៊នមិន ចមនលទធភពផ្តល់អតថ្របេយជន៍ទំង
េនះឲយ កមមករបនេទ។ េ ក ឃិន វណ្ណ បញជ ក់ថ ជេម្ល ះរ ងកមមករ និងេ ងច្រក កំពុងសថិតកនុងៃដ
្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ ល ដូេចនះទុកឲយ្រកុម្របឹក េនះជអនកសេ្រមច៖ «្រតូវគន មួយ ចំនួន បុ៉ែន្តមិន្រតូវគន
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មួយចំនួន េ្រពះអ្វីទំងអស់ ្រកុមហុ៊នបនអនុវត្តន៍ មចបប់ បុ៉ែន្តគត់ទរេលើសពីចបប់។ ្រកុមហុ៊នមិន
ទន់េដើររចួ ដល់អីុចឹងេទ ខង្រកសួងករងរ និងគណៈកមមករ្របឹក ករងរកំពុង្របជំុេ ះ្រ យែដរ»
។ 
េនឯេខត្ត ្វ យេរៀង វញិ ក៏មនកមមករ្របមណ ១ពន់នក់ ែដលបេ្រមើករងរេ ងច្រកផលិតអំពូលេភ្លើង
លំអ ឡុង្របយ េអឡិច្រតិច សថិតកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសេមត េធន បនផទុះកូដកមមេន្រពឹកៃថងទី២៤ 
ែខមក  េដើមបី្របឆំងចំេពះករបំពនចបប់ករងរ េ យ្រកុមហុ៊នបនបញឈប់្រស្តីមនៃផទេពះ និងបងខំ
ឲយកមមករេធ្វើករហួសកម្ល ំង។ 
រឯីកមមករកមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរ វនិ សុន សថិតកនុងភូមិរដួំល កនុង្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ ែដល
្រតូវ្រកុមហុ៊ន្របកសកលពីៃថងទី២៣ ែខមក  បញឈប់កមមករចំនួន ៨៦៨នក់ ែដលបនចូលរមួេធ្វើកូដកមម
នេពលកន្លងមកេនះ ្រតូវបន្រកុមហុ៊នអនុញញ តឲយចូលេធ្វើករវញិ និង្រពមទទួលនូវលកខខណ្ឌ មួយចំនួន
របស់កមមករ។ ករយល់្រពមទទួលកមមករជង ៨០០នក់ ឲយចូលេធ្វើករវញិេនះ គឺេនបនទ ប់ពីខងសហ
ជីពបនចរចជមួយ្រកុមហុ៊ន៖ «កមមករភគេ្រចើន គត់បនឯកភពចូលេហើយ»។ 
ែតេទះជយ៉ង  េនៃថងទី២៤ ែខមក  េនែតមនកមមករ្របមណ ៤០នក់ បន្តឈរកូដកមមដែដល 
េ យទមទរេសនើសំុឲយ្រកុមហុ៊នកំុកត់្របក់ែខរបស់ពួកេគ កនុងអំឡុងេពលេធ្វើកូដកមមរយៈេពលជង ១០
ៃថងកន្លងមក។ 
សំេណើ របស់កមមករេនេ ងច្រកែដលផទុះកូដកមមទំងេនះ ភគេ្រចើនមិន្រតូវបន្រកុមហុ៊នេចញមកចរច
រកដំេ ះ្រ យេនះេទ េហើយកមមករបនរ ំ យកូដកមមបេ ្ដ ះ សនន បនទ ប់ពីេនឿយហត់ និង

កសធតុេក្ត ។ បុ៉ែន្តពួកេគេនែត្របកន់ជំហរថនឹងបន្តេធ្វើកូដកមមេទៀត រហូតដល់មនដំេ ះ
្រ យែដល ចទទួលយកបន៕ 

4. កមមករេ ងច្រកតមបញសេម្ល កបំពក់េខត្ត ែកវត ៉សំុឲយេថែកដំេឡើង្របក់
ែខ 

េ យ អុ៊ក វបូរ ី 2013-01-16 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

 
ករទមទរដំេឡើង្របក់ែខរបស់កមមករេនេ ងច្រកតមបញ សេម្ល កបំពក់ប៊្លូស ម េសនជូរ ី (Blossom 
Century Cambodia) េនកនុង្រសុកបទី េខត្ត ែកវ ជង២ៃថងមកេហើយមិនទន់មនដំេ ះ្រ យេន
េឡើយ។ តំ ងេ ងច្រកតមបញអះ ងថ ករទមទររបស់កមមករ េធ្វើេឡើងេ យមនករញុះញង់ពី
្រកុមសហជីព។ 
កមមករ្របមណ ៥០០នក់ េនៃថងពុធ ទី១៦ ែខមក  ឈរត ៉េនមុខេ ងច្រកតមបញសេម្ល កបំពក់ប៊្លូស

ម េសនជូរ ីទមទរឲយេថែកេ ងច្រកេនះដំេឡើង្របក់ែខេគលពី ៦១ដុ ្ល រ េទ ៨០ដុ ្ល រ និងទម
ទរកំុឲយកត់្របក់រង្វ ន់េរៀង ល់ែខ ១០ដុ ្ល រ េន្រគែដលពួកេគអវត្តមន ១ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ ១ែខ។ 
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ករត ៉េនះ បនេធ្វើេនៃថងទី២េហើយ បនទ ប់ពីៃថងទី១៥ មក ។ ករត ៉េនះមនករ យតប់គន រ ងជន
ជតិចិន និង្រកុមសហជីព ែដលករពរសិទធិកមមករេនេ្រកេ ងច្រកេនះ។ ករ យតប់េនះ ប ្ដ លឲយ
របួស្រ លទំងសងខង គឺខងសហជីពរបួស ៤នក់ ឯខងជនជតិចិន របួស ៥នក់។ 
េលខធិករសហព័នធសហជីពេសដ្ឋកិចចកមមករកមពុជ េ ក េ  សុភ័្រគ ឲយដឹងថ គត់្រតូវជនជតិចិន 
យកបលឲយរបួសកលពីៃថងទី១៥ មក  េ្រពះគត់នំកមមករទមទរដំេឡើង្របក់ែខេគលពី ៦១ដុ ្ល រ

េទ ៨០ដុ ្ល រ៖ «រ ្ឋ ភិបលេយើងជួយេ ះ្រ យនូវបញ្ហ របស់បងប្អូន កមមករ េហើយឲយ្រកុមហុ៊នប៊្លូស
ម េនះ េគរពនូវលកខខណ្ឌ ករងរល្អែដលកន្លងមក គឺេកង្របវញ័ច កម្ល ំងគត់េ្រចើន ស់»។ 

កមមករនីិេឈម ះ សុវណ្ណ ឲយដឹងថ ពួកគត់ត ៉េនះ គឺសំុេទេថែក េបើឲយកមមករេធ្វើករទទួលលុយបុង 
៤០០េរៀល ែដលកនុង១បុងមនេខ វចំនួន១២ ឬ ១ឡូ គឺសំុឲយមនករងរេធ្វើេ្រចើន េដើមបីបនកៃ្រមពីករ
តបញេខ វឡូេ្រចើនបុងេនះ គត់នឹងបន្របក់ឈនួលេ្រចើន។ ទី២ េបើគម នអំេបះឲយតបញ េថែកឲយកមម
ករេទេដរេឡវ វ ឬកត់េចសេខ វ គឺជករងរែដលេសទើរែតមិនបនកៃ្រមពលកមម។ គត់សំុឲយេថែក
ដំេឡើង្របក់ពលកមមេនះេទ្វដងែដរ។ 
កមមករនីិមន ក់េទៀត អះ ងថ កមមករេធ្វើករ ល់ៃថង បុ៉ែន្តេបើកមមករឈឺ ខងេ ងច្រកបងគ ប់ឲយមនលិខិត
បញជ ក់ពី្រគូេពទយេនមនទីរេពទយ ជ័យជំនះ និង្រគូេពទយបែង្អក្រសុកបទី។ េបើកមមករគម នលិខិតបញជ ក់ពី្រគូ
េពទយទំងពីរែដលេ ងច្រកកំណត់េទ េ ងច្រកនឹងកត់យក្របក់រង្វ ន់្របចំែខចំនួន ១០ដុ ្ល រេនះ។ 
កមមករនីិមួយរបូេទៀត ឲយដឹងថ ពួកគត់េធ្វើករេ្រចើនឆន ំ េថែកមិនគុណ្របក់បំ ច់ឲយេទ។ អនក្រសី
បែនថមថ ្របសិនេបើេ ងច្រកគម នករងរឲយកមមករេធ្វើេទ េថែក្រតូវបង់្របក់ឈនួល ១០០% ដល់កមមករ។ 
្របធនរដ្ឋបលេ ងច្រកតមបញសេម្ល កបំពក់ ប៊្លូស ម េសនជូរ ី េ ក ឈុន សីុងឡុង ែថ្លងថ ករ
ទមទររបស់កមមករ ហួសពីអ្វីែដល្រកសួងករងរ និងរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បញជ ឲយេ ងច្រកអនុវត្ត។ េ ក
ថ ្របក់ រ កមមករទរែត ២ពន់េរៀលេទ ែតខងេ ងច្រកេបើកឲយ១ដុ ្ល រ េសមើនឹង ៤ពន់េរៀល។ មិន
ែតបុ៉េ ្ណ ះ េ ងច្រកេបើកឲយៃថ្លេធ្វើដំេណើ រកនុងកមមករមន ក់ ៧ដុ ្ល រ និង្របក់រង្វ ន់េផ ងេទៀតជង ១០
ដុ ្ល រ ែថមេលើតៃម្លពលកមមែដលកមមករេធ្វើបនកនុង ១ែខ។ 
េ កថ ចំេពះសហជីពែដលកំពុងនំកមមករេធ្វើករត ៉េនះ ខងេ ងច្រកមិនទន់ទទួលព័ត៌មនពីរ ្ឋ ភិ
បលថពួកគត់បនចុះ បញជ ីេន្រកសួង្រតឹម្រតូវ ឬអត់េនះេទ។ េ កថ េនកនុងេ ងច្រកេនះ មន
សហជីពចំនួន៣ ចំជួយករពរសិទធិកមមករ និងករពរសិទធិេថែករចួេហើយ មិនគួរមនសហជីពេផ ង
េទៀតមកជួយជំរញុកមមករឲយត ៉េទ៖ «ក៏បុ៉ែន្ត បញ្ហ ្របក់រង្វ ន់េទៀងទត់ ជេគលករណ៍ គឺេធ្វើករេទៀង
ទត់េពញរយៈេពល ១ែខ បន ចទទួលបន្របក់រង្វ ន់ហនឹង»។ 
អនុ្របធនសហព័នធសហជីពអំ ចកមមករែខមរ េ ក ជ័យ សុវណ្ណ ែថ្លងថ កមមករទមទរដំេឡើង្របក់
ែខ២ៃថងេហើយ ្របសិនេបើគម នដំេ ះ្រ យពីេថែកេ ងច្រកេទ កមមករនឹងេលើកគន េធ្វើកូដកមមេនមុខ
្រកសួងករងរ េដើមបីឲយ្រកសួងជំរញុឲយេថែកចរចេដើមបីឲយកមមករបនចូលេធ្វើ ករ។ 
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រដ្ឋបលេ ងច្រកតមបញប៊្លូស ម េសនជូរ ីេ ក ឈុន សីុងឡុង ឲយដឹងថ េនៃថងទី១៦ ែខមក  មន
កមមករចូលេធ្វើករ្របមណ ២០០នក់ កនុងចំេ មកមមករជង ១.៥០០នក់ េធ្វើករេនកនុងេ ងច្រក
តមបញេនះ។ 
េនរេសៀលៃថងពុធ ទី១៦ ែខមក  ម្រន្តីមកពី្រកសួងករងរ ម្រន្តីគណៈកមមករេ ះ្រ យកូដកមមបតុកមម 
និងម្រន្តីមនទីរករងរេខត្ត ែកវ ចុះមកជួបេថែក និងតំ ងកមមករ េដើមបីេ ះ្រ យ។ បុ៉ែន្ត ្រកុមកមមករ
មិនទន់ទទួលយកករេ ះ្រ យេទ េហើយអះ ងថ បន្តេធ្វើកូដកមមេទៀត៕ 

5. កមមករេ ងច្រកបីេធ្វើកូដកមម មួយមនហិង ក់គន   
Friday, 18 January 2013  

មំុ គនធ  
Phnom Penh Post 

 

កំពង់សពៈឺ អនកត ៉ពីរនក់ និងបុគគលិកេ ងច្រកបីនក់េនេ ងច្រកវនីសីុនអិុនែតល េន្រសុកសំេ ងទង 
េខត្តកំពង់សពឺ បនរងរបួសេនកនុងករប៉ះទងគិចគន កលពី្រពឹកម ិលមិញ។ 
េ ក វណ្ណ បុ៊ន សកមមជនសហជីពេសរកីមមករែដល្រតូវេគ យដំឲយរងរបួសៃដទំងពីរ ែថ្លងពីម ិលមិញ
ថ ខងសហជីពរបស់្រកុមហុ៊នយកមី្រកូមកចក់បំពងសំេឡងរខំនករត ៉ េពលេនះកមមករចង់ប្តូរេទ
ត ៉កនុងបរេិវណេ ងច្រកឲយដូចសហជីព េ ងច្រកែដរ ែតេគ ងំក៏ផទុះអំេពើហិង រ ងភគីទំងពីរែតម្ត
ង។ 
េ កថ៖ «មនកររញុ្រចនគន េទវញិេទមក េនេពលពួកេយើងឃត់បុគគលិករដ្ឋបលេ ងច្រកមិនឲយ
ថតវេីដអូ ម ទូរស័ពទ េហើយក៏មនកមមករមន ក់និងសកមមជនសហជីពមន ក់ េ្របើបំពង់ទីប យមកេលើខញុំ និង
កមមករឯេទៀត»។ 
េ ក បុ៊ន ថ អំេពើហិង េនះេធ្វើឲយកមមករមន ក់និងេ ករងរបួស េហើយេ កបនប្ដឹងម្រន្តី្រកុមហុ៊នែដល
េ្របើហិង េលើកមមករ េនះទរសំណងជំងឺចិត្តផង។ 
កមមករជង៧០០នក់ មកពីេ ងច្រកកត់េដរវនីសីុនអិុនែតលបនេធ្វើករត ៉ជេ្រចើនៃថងេហើយ ទមទរឲយ
ដំេឡើង្របក់ែខអបបបរម៧០ដុ ្ល រ ឲយកមមករបីនក់ចូលេធ្វើករវញិ និងអតថ្របេយជន៍ ជេ្រចើនចំណុចេទៀ
ត។ 
េ ក កង ៉ ន់ែណត ្របធនរដ្ឋបលេ ងច្រកវនីសីុនអិុនែតលែដលរងរបួសកបល រែហក វ និងខូច
ទូរស័ពទៃដ្របប់ថ េ កនឹង ក់ពកយបណ្ដឹ ងប្ដឹង្រកុមសហជីពេសរកីមមករ និងតំ ងកមមករែដលេ្របើ
អំេពើហិង េលើរបូេ កនិងបុគគលិកេ ក។ េ កបន្តថ៖«ខញុំមិនដឹងអ្វីេទ េហតុអ្វីពួកេគ យខញុំ ែហក វ 
និងបងខូចទូរស័ពទខញុំ?»។ េ កកំពុងេធ្វើករ្រ ប់ែត្រកុមកមមករេលើកគន េទ យេ ក និងបុគគលិកេផ ង
េទៀត។ 
េ កឲយដឹងបន្តថ ្រកុមម្រន្តីតុ ករេខត្តបនចុះេទពិនិតយដល់េ ងច្រក និង្របកសដីកបងគ ប់ឲយកមម
ករចូលេធ្វើករវញិកនុងរយៈេពល៤៨េម៉ង េបើមិនដូេចន ះេទ ពួកេគនឹងែលងជកមមករេនេ ងច្រកេនះេទៀត
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េហើយ។េ កអះ ងថ៖ «េយើងនឹងលុបេឈម ះពួកេគេចញពី្រកុមហុ៊ន េបើសិនពួកេគមិនមកេធ្វើករ ម
ដីកបងគ ប់របស់តុ ករេទ»។ 
ដូចគន ែដរ តំ ងកមមករ២០០នក់េនេ ងច្រក International Fashion Royal េនខណ្ឌ ដេងក  ក៏បនែហ
កបួនត ៉េទ្រកសួងករងរសំុអន្ត គមន៍ បុ៉ែន្ត្រតូវបកមករង់ចំដំេ ះ្រ យវញិ។ 
កមមករនីិ ែហម សីុថ តំ ងកមមករថ៖ «េគ្របប់េយើងឲយេទេ ងច្រកវញិ ទុកែតតំ ងបួននក់ឲយេទ
ចរចជមួយ្រកុមហុ៊ននិង្រកសួង»។ សីុថ បន្តថ កមមករនឹងេធ្វើយុទធនករថមី េបើសិនករទមទរមិនបន
សេ្រមចផល។ កមមករេ ងច្រកេនះទមទរឲយដំេឡើង្របក់ែខដល់៩៣ដុ ្ល រ និងសំុស្រមួល ថ នភព
ករងរឲយបន្របេសើរជងសព្វៃថង។ 
ជមួយេនះែដរ កមមករ ប់ពន់នក់េនេ ងច្រកកត់េដរ Gladpeer នឹងនំគន េដើរកបួនត ៉ចប់ពីេ ងច្រក
កនុងខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យេទ កន់រដ្ឋសភេនៃថងសុ្រក មកសំុឲយតំ ង ្រស្តជួយពួកេគ។ 
ម្រន្តីសមព័នធសហជីព សីុេខឌូេ ក ែង៉ត សុខុម អះ ងថ៖«ៃថងេនះកមមករជង៣ពន់នក់មកេធ្វើករត ៉
េនមុខេ ងច្រក េយើងនឹងេដើរេទកន់រដ្ឋសភេនៃថងែស្អក េ្រពះេយើងចង់ឲយតំ ង ្រស្តជួយពួកេយើង»
។ េថែកេ ងច្រកេខ វ្រទនប់េនះ្រតូវេចទ្របកន់ពីបទបិទ្រកុមហុ៊ន និងរត់េគចខ្លួន ខណៈមិនទន់
េបើក្របក់ែខ និង្របក់អតថ្របេយជន៍ដល់្រកុមកមមករេនះ៕ PN 

6. ្រស្តីម៉ស ្រតូវបនបញឈប់ពីករងរេធ្វើករត ៉ទមទរ្របក់អតីតភព  
Friday, 18 January 2013  

មំុ គនធ  និង Justine Drennan 

Phnom Penh Post 

ភនំេពញៈសំេឡងពីឧបករណ៍ឧេគឃសនសពទ បនបនទរេឡើង េនផ្លូវេលខ ២៨២ ែដលជផ្លូវសងប់ ង ត់ កនុង
សងក ត់បឹងេកងកង ១ ខណ្ឌ ចំករមន ខណៈែដល្រស្តីម៉ស  ៥ នក់ េន ង Aziadee បនេធ្វើករត ៉
្របឆំងនឹងករបញច ប់កិចចសនយករងររបស់ពួកេគ ភ្ល មៗ។ 
កន់ប  េនមុខ ង េហើយេ្របើឧបករណ៍ឧេគឃសនសពទម្តងមន ក់ ៗ បុគគលិកទំងេនះបនឲយដឹងថ 
ពួកេគ្រតូវបនបញឈប់ពីករងរ េ យគម នទទួលបន្របក់ឈនួលចុងេ្រកយ ឬអតថ្របេយជន៍ដៃទេទៀត
េឡើយ ែដលជកររេំ ភេលើេសចក្តីបងគ ប់របស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល បនទ ប់ពីពួកេគចូលរមួទទួល 
្រពះបរមសព ្រពះបទ នេ ត្តម សីហនុ យងមកកមពុជវញិ កលពីែខតុ ។ អនក្រសី េដន សំបូរ ជ្រស្តី
មន ក់ កនុងចំេ ម្រស្តីែដលបនេធ្វើករត ៉ បនែថ្លងថ៖ «េយើងបនេសនើសំុករអនុញញ តពីេមរបស់េយើង 
េដើមបីចូលរមួទទួលករយងនិវត្តន៍ៃន្រពះបរមសព ្រពះម វរីក ្រត បុ៉ែន្តេគមិនអនុញញ តឲយេយើងចូលរមួ
េទ។ េយើងបនេសនើនិេយជក កត់្របក់ែខេយើងមន ក់ ២០ ដុ ្ល រ ស្រមប់ៃថងេនះ បុ៉ែន្តេគេនែតមិន
អនុញញ តឲយេយើងេទចូលរមួ»។ 
អនក្រសី សំបូរ ែដលពក់បូកន់មរណទុកខដូចអនកេធ្វើបតុកមមដៃទេទៀត បនបែនថមថ េនេពលពួកអនក្រសី 
វលិ្រតឡប់ចូលេធ្វើករវញិមួយៃថងេ្រកយមក និេយជក បន្របប់ថ ពួកអនក្រសី ្រតូវបនបញឈប់ពីករង
រ។ 
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េលើកកន់ឧបករណ៍ឧេគឃសនសពទ អនក្រសីបនបន្តថ៖ «អនក្រតូវបង់អតថ្របេយជន៍ និង្របក់ែខចុង
េ្រកយឲយេយើង។ អនកមករស់េនកនុង្របេទសេយើង ដូេចនះ អនក្រតូវេគរពចបប់របស់្របេទសេយើង និង្រពះ
ម ក ្រតេយើង»។ 
េ ក តុយ សីុេធៀង ម្រន្តីេ ះ្រ យវ ិ ទមកពីសហព័នធកមមករែផនកេស កមម និងម្ហូប រកមពុជ បន
ែថ្លងឲយដឹងេនកនុងបតុកមមថ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល បនបងគ ប់ឲយ្រកុមហុ៊ន បង់្របក់អតថ្របេយជន៍
ជេ្រចើនដល់បុគគលិក ែដលបនបញឈប់ពីករងរ។ 
េ ក បនបញជ ក់ថ៖ «ចបប់ករងរកមពុជ ្រតូវែតេគរព ម ្របសិនេបើអនករស់េន និងេធ្វើ ជីវកមមេន
កមពុជ»។ 
ករត ៉ ែដលមនបង្ហ ញសញញ ថ «កំុមកទីេនះ» ទទួលបនករចប់ រមមណ៍ពីអនកេធ្វើដំេណើ រជេ្រចើនន
ក់។ 
េ ក Steve Pierce អនករស់េនភនំេពញ បនែថ្លងថ៖ «ខញុំបនឮអំពីកូដកមមេ ងច្រកកត់េដរ បុ៉ែន្តមិន
ែដលេឃើញកូដកមមេនទីេនះេទ»។ េ ក Pierce បនែថ្លងថ េ កនឹង្របប់្របពនធេ កឲយបនដឹងអំពី
កូដកមមេនះ ែដលជញឹកញប់មកម៉ស េន Aziadee េនះ។ 

្រ ្ត ចរយម វទិយល័យមន ក់ ែដលជញឹកញប់មកម៉ស េន Aziadee បនែថ្លងថ៖ « េធ្វើឲយេយើង
គិត»។ 
េ ក្រសី បនបន្តេទៀតថ េ ក្រសីនឹងពិនិតយេមើលបញ្ហ េនះបែនថមេទៀត។ 
អនក្រគប់្រគង ង Aziadee ពំុសថិតេនទីបរេិវណ ងេឡើយ កនុងអំឡុងកូដកមម េហើយេ្រកយមក ក៏មិន

ចទក់ទងសំុករអ ថ ធិបបយបនេទ៕ TK 

7. កមមករជងពីរពន់នក់ េនេ ងច្រក Yakgin ភនំេពញ កូដកមម ទមទរលកខ
ខណ្ឌ ករងរ  

េ យ ជន ្រសីណុច និងសុ៊ន រនិ ៃថងសុ្រក ទី18 មក  ឆន ំ2013 េម៉ង14:05 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 

កមមករ្របមណជង២ពន់នក់ េនេ ងច្រក Yakgin កនុងសងក ត់កំបូល ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ បន្របមូល
ផ្តុំគន កូដកមមេនមុខេ ងច្រក េនៃថងសុ្រកេនះ ទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ ១៧ចំណុច ពីេថែកេ ងច្រក។ 
ម្រន្តីែផនកចបប់សហជីពសីុេខឌូ េ ក អំុ៊ វ ិ ល ្របប់ VOD េន្រពឹកៃថងសុ្រកេនះថ កមមករ្របមណ
ជង២ពន់នក់ េធ្វើកូដកមមេនមុខេ ងច្រក េ យសំុឲយ្រកុមហុ៊នគិត្របក់ឈនួលជមធយមភគ កំុកត់
្របក់ឈនួល១ពន់េរៀលពីកមមករ សំុកំុឲយេ្របើពកយេជរ្របមថេលើកមមករ ែបងែចក ងេបើកលុយ ផ្តល់្រប
ក់អតីតភពដល់បុគគលិក ដំេឡើង្របក់ឈនួលេគល៥ដុ ្ល រ និង្របក់តួនទី១០ដុ ្ល រជេដើម។ េ ក
បនេចទ្របកន់្រកុមហុ៊នថ ែតងែតគបសងកត់ឲយកមមករេធ្វើករែថមេម៉ង ៖ "បញ្ហ ពីមុនគឺ កន្លងមក មន
លកខខណ្ឌ ករងរ ្រកក់ែមនែទន ដូចជករបងខំេធ្វើករែថមេម៉ងឲយេគរពលកខខណ្ឌ  លកខខណ្ឌ ករងរសូ
មបីែតេពទយ សូមបី េពទយ សូមបីែតខណ្ឌ ក៏គម នមនបញ្ហ ែដរ"។ 
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កមមករនីិមន ក់ កញញ  ចក់ ចននី បនរះិគន់្រកុមហុ៊នថ មិនេគរព មេគលករណ៍ៃនចបប់ករងរេទ។ 
កញញ បន្តថ េបើេថែកេ ងច្រក មិន្រពមេចញមកេ ះ្រ យ េ យយល់្រពម មលកខខណ្ឌ ករងរ ែដ
លកមមករទមទរេទ ពួកេគនឹងកូដកមមរហូត ៖ "េបើសិនជ្រកុមហុ៊នមិនផ្តល់ កចរចជមួយកមមករ និង
សហជីពេទ ពួកខញុំនឹងេធ្វើកូដកមមបន្តេទៀត គត់្រពមចរចជមួយកមមករ និងសហជីព"។ 
តំ ងសហជីពមូល ្ឋ នេ ក ម៉ន់ តុ  មន្រប សន៍ថ ្រកុមហុ៊នមិន្រពមេចញមកេ ះ្រ យេទ 
េបើេទះជម្រន្តី្រកសួងករងរ េទជួបអន្ត គមន៍រកដំេ ះ្រ យ ៖ "សូមឲយ្រកសួងករងរគត់ ចុះមក 
ក៏គត់អត់េ ះ្រ យេទេទៀត បុ៉ែន្ត្រកសួងចុះមកេហើយ គត់អងគុយចំ្របែហលជបីេម៉ង ្របែហលជ
មួយៃថង""។ 
VOD មិន ចទក់ទងេទភគីេ ងច្រក Yakgin បនេនេឡើយេទ។ 
កមមករឲយដឹងថ ង ចម ិលមិញភគីេ ងច្រក បងខំឲយកមមករេធ្វើករែថមេម៉ង េហើយបនបិទទ្វ រេ ងច្រក
េធ្វើឲយមនករេ្របើហិង េទេលើសហ ជីពរបួស្រ ល។ 
កន្លងេទ ្របធនកមមវធីិសិទធិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ េ ក េមឿន តុ  មន
្រប សន៍ថ ចប់ ំងពីចូលឆន ំ២០១៣មក កមមករផទុះកូដកមមកន់ែតេ្រចើនេឡើងែដលភគេ្រចើនពក់ព័នធ
នឹង្របក់ ឈនួល។ 
គួរបញជ ក់ថ ្រកុមម្រន្តីជំនញករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នឹងេបើកករពិភក េនៃថងចនទ ទី២១ ែខ
មក  សប្ត ហ៍េ្រកយ កនុងករដំេឡើង្របក់ឈនួល និងេធ្វើឲយ្របេសើរលកខខណ្ឌ ករងរេផ ងៗ ដល់កមមករ៕ 

8. កមមករេ ងច្រក ប់រយនក់េធ្វើកូដកមម្រពមគន ទមទរដំេឡើង្របក់ែខេគល 
េ យ េទព សុ ៉ វ ី 2013-01-24 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

កមមករកមមករនីិេ ងច្រក ប់រយនក់េនេ ងច្រកចំនួន៥ េន ជធនីភនំេពញ និង មប ្ដ េខត្តនន 
បនផទុះកូដកមម្រពមៗគន េនៃថងទី២៤ ែខមក  េដើមបីទមទរឲយេថែកេ ងច្រកេគរពលកខខណ្ឌ ករងរ 
ដំេឡើង្របក់ែខេគល និងផ្តល់្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងៗដល់កមមករជេដើម។ 
្រកុមកមមករកមមករនីិេ ងច្រកែដលេធ្វើកូដកមមអហិង  េនមិនទន់បនទទួលករេឆ្លើយតប មួយពីភគី
េ ងច្រក នូវសំេណើ របស់ពួកេគែដលសំុឲយមនករេគរពលកខខណ្ឌ ករងរ ករដំេឡើង្របក់ែខ និងករ
បញឈប់ករេរ ើសេអើង្រកុមសហជីព។ 
កមមករ្របមណជង ៣០០នក់ េនេ ងច្រកអីុនេធើេណសិនណល េហ្វសិន រ ៉យូល់ (International 
Fashion Royal Garment) េនកនុងសួនឧស ហកមមក ឌីយ៉ (Canadia) ចំនួន ៥អគរ កនុងខណ្ឌ ែសន
សុខ ជធនីភនំេពញ បនឈរេធ្វើកូដកមមរហូតឈនដល់ករបិទផ្លូវេវង៉េ្រសង រយៈេពល ៣េម៉ង េន្រពឹក
ៃថងទី២៤ ែខមក  ងំមិនឲយរថយន្តតូចធំេធ្វើដំេណើ រឆ្លងកត់ េដើមបី ក់សមព ធេទ ជញ ធរ និង្រកុមហុ៊ន
េចញមកចរចជមួយកមមករ។ 
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អនុ្របធនសហព័នធសហជីពេសដ្ឋកិចចកមមករកមពុជ េ ក េសៀង រទិធ ឲយដឹងថ កមមករបនេធ្វើកូដកមម
ជង ១០ៃថងមកេហើយ បុ៉ែន្តមិនេឃើញមនភគីេ ងច្រកេចញមកចរចរកដំេ ះ្រ យេនះេទ។ កនុង
សំេណើ របស់កមមករ កមមករសំុឲយេ ងច្រកទទួលយកតំ ងសហជីព ៥នក់ ឲយចូលេធ្វើករវញិ បនទ ប់ពី
បញឈប់េ យគម នមូលេហតុ េសនើសំុឲយផ្តល់្របក់ែខេគលឲយកមមករចំនួន ៩៣ដុ ្ល រ និងអតថ្របេយជន៍
េផ ងេទៀត។ 
េ ក េសៀង រទិធ៖ «សំខន់ គត់ទមទរថន ក់ដឹកនំសហជីពចំនួន ៥នក់ ែដល្រកុមហុ៊នបញឈប់
េ យខុសចបប់ បនចូលេធ្វើករវញិ ែត្រកុមហុ៊នេគ ច់ខតេគអត់ទទួលយកកមមករវញិេទ េនះេហើយជ
មូលេហតុពិបកេ ះ្រ យ»។ 
េទះជយ៉ង  ករបិទផ្លូវេនះមិនបនជំរញុឲយ្រកុមហុ៊នេចញមកចរចជមួយកមមករ េទ ែត ជញ ធរ
មូល ្ឋ នបនមកចរចឲយកមមកររ ំ យកូដកមម និងេបើកផ្លូវឲយេធ្វើច ចរណ៍ដូចេដើម។ េ្រកយពីកមមករ
រ ំ យកូដកមម មនតំ ងកមមករ និងសហព័នធសហជីព្របមណ ៧នក់ បនេទជួបម្រន្តី្រកុម្របឹក

ជញ ក ្ដ ល មករេកះេ ។ ម្រន្តី្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ ល បនបងគ ប់ឲយកមមករចូលេធ្វើករ និងចំ
រកដំេ ះ្រ យ មេ្រកយ បុ៉ែន្ត្រតូវបនតំ ងកមមករបដិេសធ និង្របកន់ជំហរបន្តេធ្វើកូដកមម
ដែដល េនៃថងសុ្រក ទី២៥ ែខមក ។ 
្រសបេពលែដលមនកូដកមមបិទផ្លូវេវង៉េ្រសង េនះ េនេ ងច្រកម៉រឈូុន កនុងសងក ត់េចមេច ខណ្ឌ េពធិ
ែសនជ័យ ជធនីភនំេពញ មនកមមករជិត ៩០០នក់ បនេធ្វើកូដកមមអហិង េនខងមុខេ ងច្រក េដើមបី
ទមទរលកខខណ្ឌ ករងរចំនួន ១៤ចំណុច រមួមនករដំេឡើង្របក់ែខេគលបែនថមចំនួន ៧៥ដុ ្ល រ ្របក់
េធ្វើដំេណើ រ ១៥ដុ ្ល រ និង្របក់្រទ្រទង់សុខភពជេដើម។ 
កមមករ្របមណ ៦០០នក់េផ ងេទៀត េនេ ងច្រកកត់េដរកបលេកះ សថិតេនកនុងភូមិេ្រជយអំពិល ឃំុ
កបលេកះ កនុងខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ បនផទុះកូដកមម្រពមគន ទមទរលកខខណ្ឌ ចំនួន ១៣ចំណុច
ែដរ។ 
ម្រន្តីស្រមបស្រមួលវ ិ ទករងរៃនសហជីពេសរកីមមករ េ ក រ ីសិទធីែណត ឲយដឹងថ កមមករបនឈរេន
ខងមុខេ ងច្រក េ យែ្រសក មេម្រកូទមទរនូវលកខខណ្ឌ ចំនួន ១៣ចំណុច រមួមនេសនើសំុឲយ្រកុម
ហុ៊នផ្តល់លុយបយៃថង្រតង់ចំនួន ២ពន់េរៀល េសនើសំុឲយ្រកុមហុ៊នេធ្វើកិចចសនយករងរមួយឆន ំម្តង និង
បញច ប់កិចចសនយរយៈេពលខ្លី ៣ែខ ឬ ៦ែខ។ល។៖ «្របកសរ ំ យថ ែស្អកេយើងមកជួបជំុគន ម្តងេទៀត 
ទុកេពលឲយគត់េទស្រមកយកកម្ល ំងសិន េ្រពះេយើងេន លៃថងអស់កម្ល ំងខ្ល ំង»។ 
ករទមទរេនះ ្រតូវបនម្រន្តីរដ្ឋបលេ ងច្រកកត់េដរកបលេកះ េ ក ឃិន វណ្ណ ពនយល់ថ ជករ
ទមទរេលើសពីចបប់ែដលបនកំណត់ េហើយថ្រកុមហុ៊នមិន ចមនលទធភពផ្តល់អតថ្របេយជន៍ទំង
េនះឲយ កមមករបនេទ។ េ ក ឃិន វណ្ណ បញជ ក់ថ ជេម្ល ះរ ងកមមករ និងេ ងច្រក កំពុងសថិតកនុងៃដ
្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ ល ដូេចនះទុកឲយ្រកុម្របឹក េនះជអនកសេ្រមច៖ «្រតូវគន មួយ ចំនួន បុ៉ែន្តមិន្រតូវគន
មួយចំនួន េ្រពះអ្វីទំងអស់ ្រកុមហុ៊នបនអនុវត្តន៍ មចបប់ បុ៉ែន្តគត់ទរេលើសពីចបប់។ ្រកុមហុ៊នមិន
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ទន់េដើររចួ ដល់អីុចឹងេទ ខង្រកសួងករងរ និងគណៈកមមករ្របឹក ករងរកំពុង្របជំុេ ះ្រ យែដរ»
។ 
េនឯេខត្ត ្វ យេរៀង វញិ ក៏មនកមមករ្របមណ ១ពន់នក់ ែដលបេ្រមើករងរេ ងច្រកផលិតអំពូលេភ្លើង
លំអ ឡុង្របយ េអឡិច្រតិច សថិតកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសេមត េធន បនផទុះកូដកមមេន្រពឹកៃថងទី២៤ 
ែខមក  េដើមបី្របឆំងចំេពះករបំពនចបប់ករងរ េ យ្រកុមហុ៊នបនបញឈប់្រស្តីមនៃផទេពះ និងបងខំ
ឲយកមមករេធ្វើករហួសកម្ល ំង។ 
រឯីកមមករកមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរ វនិ សុន សថិតកនុងភូមិរដួំល កនុង្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ ែដល
្រតូវ្រកុមហុ៊ន្របកសកលពីៃថងទី២៣ ែខមក  បញឈប់កមមករចំនួន ៨៦៨នក់ ែដលបនចូលរមួេធ្វើកូដកមម
នេពលកន្លងមកេនះ ្រតូវបន្រកុមហុ៊នអនុញញ តឲយចូលេធ្វើករវញិ និង្រពមទទួលនូវលកខខណ្ឌ មួយចំនួន
របស់កមមករ។ ករយល់្រពមទទួលកមមករជង ៨០០នក់ ឲយចូលេធ្វើករវញិេនះ គឺេនបនទ ប់ពីខងសហ
ជីពបនចរចជមួយ្រកុមហុ៊ន៖ «កមមករភគេ្រចើន គត់បនឯកភពចូលេហើយ»។ 
ែតេទះជយ៉ង  េនៃថងទី២៤ ែខមក  េនែតមនកមមករ្របមណ ៤០នក់ បន្តឈរកូដកមមដែដល 
េ យទមទរេសនើសំុឲយ្រកុមហុ៊នកំុកត់្របក់ែខរបស់ពួកេគ កនុងអំឡុងេពលេធ្វើកូដកមមរយៈេពលជង ១០
ៃថងកន្លងមក។ 
សំេណើ របស់កមមករេនេ ងច្រកែដលផទុះកូដកមមទំងេនះ ភគេ្រចើនមិន្រតូវបន្រកុមហុ៊នេចញមកចរច
រកដំេ ះ្រ យេនះេទ េហើយកមមករបនរ ំ យកូដកមមបេ ្ដ ះ សនន បនទ ប់ពីេនឿយហត់ និង

កសធតុេក្ត ។ បុ៉ែន្តពួកេគេនែត្របកន់ជំហរថនឹងបន្តេធ្វើកូដកមមេទៀត រហូតដល់មនដំេ ះ
្រ យែដល ចទទួលយកបន៕ 

9. កមមករេ ងច្រកកបលេកះេនេខត្តក ្ដ លបន្តកូដកមមទមទរដំេឡើង្របក់
ែខ 

េ យ ែខ សុណង 2013-01-26 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

កមមករកមមករនីិេ ងច្រក ប់រយនក់ េនឃំុកបលេកះ េនជយ ជធនីភនំេពញ បនេធ្វើកូដកមមរយៈេពល 
៣ៃថងជប់គន  េដើមបីទមទរឲយេថែកេ ងច្រកេគរពលកខខណ្ឌ ករងរ ដំេឡើង្របក់ែខេគល និងផ្តល់
្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងៗដល់កមមករជេដើម។ 
ម្រន្តីសហព័នធសហជីពជតិកមមករកមពុជ េ ះ្រ យករទមទររបស់កមមករេនខងមុខេ ងច្រកកបល
េកះ សថិតេនភូមិេ្រជយអំពិល សងក ត់កបលេកះ ខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ កលពីៃថងទី២៥ ែខមក

 ឆន ំ២០១៣។ 
កមមករកមមករនីិ្របមណ ៦០០នក់េនេ ងច្រកេដរសេម្ល កបំពក់កបលេកះ សថិតេនភូមិេ្រជយអំពិល 
សងក ត់កបលេកះ ខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ បនបន្តេធ្វើកូដកមមទមទរឲយេថែកេគរពលកខខណ្ឌ
ករងរ។ 



72 
 

ករបន្តេធ្វើកូដកមមេនះ គឺេ យ រែតកមមករមិនឯកភពេលើដំេ ះ្រ យរបស់សហព័នធសហជីពជតិ 
កមមករកមពុជ ែដលចូលេទេ ះ្រ យជមួយភគីេថែកេ ងច្រកបន ៤ចំណុចកនុងចំេ មករត ៉
ចំនួន ១៣ចំណុច កលពីៃថងទី២៥ មក ។ 
កមមករនីិេឈម ះ អុ៊ល វ ្ណ  បនែថ្លងៃថងទី២៦ មក  ថ កមមករភគេ្រចើនមិនេពញចិត្តចំេពះដំេ ះ
្រ យទំងេនះេឡើយ េ យ រែតអ្វីែដលជករទមទរសំខន់បំផុត គឺបញ្ហ ្របក់ែខេគលរបស់កមម
ករពី ៦១ដុ ្ល រ ចង់ឲយដំេឡើងេទដល់ ១២០ដុ ្ល រ និងេសនើសំុឲយេថែកផ្ដល់លុយបយកនុង១ៃថង ២ពន់
េរៀលជេរៀង ល់ៃថង មិន្រតូវបនេថែកទទួលយកេនះ។ 
កមមករនីិ អុ៊ល វ ្ណ ៖ «កនុងេ ងច្រកហនឹង េគេ ះ្រ យឲយេយើងបនបួនចំណុច ែតនិយយេទ ចំណុច
ហនឹងកមមករេគអត់េពញចិត្ត ។ អនកេចញបំេបកូន បន្រពឹកកន្លះេម៉ង ង ចកន្លះេម៉ង ែតេយើងចង់
េចញេម៉ង ក៏បនែដរ។ េរៀង ល់ៃថងេ រ ៍ េបើសិនជកមមករ សម័្រគចិត្តចង់េចញេម៉ង៤ ក៏េចញេទ 
េ ងច្រកអត់ មឃត់េទ េពលេយើងេធ្វើកូដកមមហនឹង េគកត់លុយេយើងទំងអស់ហនឹង ៥០% លុយ្រពីម។ 
េហើយមួយចំណុចេទៀត េរៀង ល់េយើងេធ្វើករៃថងបុណយ ៃថង ទិតយ ហនឹង េគឲយលុយបយេយើង ២ពន់។ ខញុំ
ក៏មិនេពញចិត្តែដរ េ្រពះអីេយើងទមទរសំខន់បំផុត្របក់ែខ េហើយលុយបយេយើងេរៀង ល់ៃថងស្រមប់
េយើងហូបចុកហនឹង»។ 
្របធនសហព័នធសហជីពជតិកមមករកមពុជ េ ក តុល ភន់េមឿន បនអះ ងថ ករមិនេពញចិត្តចំេពះ
ដំេ ះ្រ យេនះ េហើយពួកេគបន្តេធ្វើកូដកមម គឺជសិទធិរបស់កមមករ។ 
ករទមទរេនះ ្រតូវបនម្រន្តីរដ្ឋបលេ ងច្រកកត់េដរកបលេកះ េ ក ឃិន វណ្ណ ពនយល់ថ ជករ
ទមទរេលើសពីចបប់ែដលបនកំណត់ េហើយថ្រកុមហុ៊នមិន ចមនលទធភពផ្ដល់អតថ្របេយជន៍ដល់
កមមករបន េទ។ េ កបញជ ក់ថ ជេម្ល ះរ ងកមមករ និងេ ងច្រក កំពុងសថិតកនុងៃដ្រកុម្របឹក ជញ
ក ្ដ ល ដូេចនះទុកឲយ្រកុម្របឹក េនះជអនកសេ្រមច៖ «គត់អត់ទន់មនលទធភព េយើងេធ្វើ មនីតិវធីិ  
េបើេ ះមិនេចញ េចះែតេ ះបេណ្ដើ រៗេទៀត»។ 
អគគេលខធិកររងសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក យ៉ន់ រត័នែកវពិសី ែដល្រកុមកមម
ករបនពឹងពក់ឲយជួយអន្ត គមន៍ចំេពះករករណីវ ិ ទ េនះ បនឲយដឹងថ កមមករនឹងបន្តេធ្វើកូដកមមរហូត
ដល់មនដំេ ះ្រ យ។ បុ៉ែន្ត ម្រន្តីសហជីពដែដលបនបញជ ក់ថ បញ្ហ ្របក់ែខេគលែដលកមមករេសនើ
សំុេនះ ពួកេគនឹងេលើកេឡើងេនកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ករងរថន ក់ ជតិ ែដលេ្រគងេធ្វើេនចុងែខមីន ឆន ំ
២០១៣ ខងមុខ៕ 
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10. កមមករនីិេ ងច្រកកបលេកះពីរនក់ រងរបួសេពលបន្តេធ្វើកូដកមម  
េ យ ំង វ ី  និង អឹុង បុ៊នថន ៃថងអងគ រ ទី29 មក  ឆន ំ2013 េម៉ង11:06  

វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

កមមករនីិយ៉ងតិចពីរនក់ បនរងរបួស េ យពួកេគអះ ងថ ្រតូវបនសន្តិសុខ យ ខណៈពួកេគបន្ត
កូដកមមេនេ ងច្រកកបលេកះ កនុងខណ្ឌ មនជ័យ េនៃថងអងគ រេនះ។ 
កមមករនីិ េឈម ះ ចន់ លីន ឲយដឹងថ នង្រតូវបន្របធនសន្តិសុខៃនេ ងច្រក ល់ មួយៃដចំមុខ
េឡើងេប៉ង េន្រគែដលនងបនពយយមចូលេទកនុងេ ងច្រក េ មិត្តភ័ក្តពីរនក់ េចញមកចូលរមួកូដ
កមម ៖ "េមសន្តិសុខេនេ ងច្រកហនឹងបន ល់ខញុំមួយៃដចំកនទុយែភនក េមើលេទ ង ន មែដរ អត់មនអនក

ជួយខញុំផង"។ 
កមមករនីិមន ក់េទៀត េឈម ះ ជ មន ឲយដឹងែដរថ នង្រតូវបនសន្តិសុខរបស់េថែកេ ងច្រកេនះ 
្រចនផទប់នឹងជញជ ំង ប ្ត លឲយេថ្ល ះៃដមខ ង ្រសបេពលែដលនងកំពុងេដើរចូលេ ងច្រកជមួយ កមមករ ិ
នីេឈម ះ ចន់ លីន ែដលអះ ងថ ្រតូវេគ យចំមុខេនះ ៖ "ខងសន្តិសុខេ ងច្រកហនឹងៃវខ៉ញុំឥឡូវខញុំ
េថ្ល ះៃដ េពលែដលខញុំចូលេទេ គន ខញុំេនេធ្វើករពីរបីនក់កនុងេ ងច្រក  ែតែបរជ ចប់ៃវពួ៉កខញុំវញិថឲយ
េថែកេគេចញមកេធ្វើករ ែតេគអត់េចញមកេ ះ"។  
កមមករនីិទំងពីររបូេនះ េនមិនទន់ ចកំណត់អត្តសញញ ណៃនសន្តិសុខេ ងច្រក ែដល យមកេលើខ្លួន
បនេនេឡើយេទ េ យ រេ ងច្រកេនះ មនសន្តិសុខេ្រចើនេពក។ 
អគគេលខធិកររងសហជីពេសរកីមមករ េ ក យ៉ន់ រតន័ែកវពិសី មន្រប សន៍ថ េនះជៃថងទី៨ េហើយ
ែដលកមមករជង ៦០០នក់ បន្តេធ្វើកូដកមមេដើមបីឲយេថែកេ ងច្រកេចញមកេ ះ្រ យជមួយ កមមករ ែត
េថែកេនែតបដិេសធ េទើបប ្ត លឲយផទុះកំហឹង នំគន ្រចនទម្លុះទ្វ រេ ងច្រក រហូតឈនដល់សន្តិសុខ
េ ងច្រកេ្របើហិង េលើកមមករ ៖ "ពីម ិលមិញ ខង្រកុមហុ៊ន បន ត់ជួបេ ះ្រ យេនេម៉ង្របែហល
ជ៣ បិុនេ យ រពួកខញុំឲយកមមករេទផទះអស់េទ បំែបកជួរអស់េទ អញច ឹងេយើងអត់េ ះ្រ យេទ ចំ
េម៉ចៗជួបគន េពល្រពឹក ដល់េពល្រពឹកេឡើង ្រកុមហុ៊នថអត់េ ះ្រ យវញិ ដល់អញច ឹងេទកមមករគត់
មនកំហឹង"។ 
កមមករេនេ ងច្រកកបលេកះ បនេធ្វើកូដកមមសំុដំេឡើង្របក់ឈនួលឲយដល់១០០ដុ ្ល រ សំុលុយៃថ្ល បយ
េពលៃថង្រតង់មន ក់៤០០០េរៀល និងអតថ្របេយជន៍មួយចំនួនេទៀត។ 
កមមករ អះ ងថ ពួកេគធ្ល ប់្រតូវបនសមតថកិចចបូ៉លិស ែដលេថែកេ ងច្រកជួលមកឃ្ល ំេមើលកមមករត ៉
េនះ គំ មបញ់សម្ល ប់ េនេពលែដលពួកេគ ្រពមនដុតកង់ ន ទមទរឲយេថែកេចញមកជួប េដើមបី
េ ះ្រ យវ ិ ទករងរ កលពីៃថងសុ្រក ទី២៥ ែខមក េនះ៕  
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11. Clash with cops hurt 7, say strikers  
Last Updated on 07 February 2013  
By Mom Kunthear 
Phnom Penh Post 
 

Seven strikers, including a pregnant woman, claimed yesterday that they were injured in a clash 
with police outside a garment factory in Kandal province, an allegation authorities denied. 
 
About 200 workers at E Garment in Sa’ang district protested to demand the factory reinstate 41 
Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union members sacked in 2007. 
 
“The company sacked them when we formed a union branch inside the factory,” worker 
representative Chan Pov said, adding that he had received slight facial burns when the 
administrative manager, So Sam Ang, tried to extinguish flames from burning tyres held by the 
strikers. 
 
This incident further incensed the workers, Pov said, resulting in a clash with police and military 
police in which a pregnant woman was pushed against a truck. 
 
Sa’ang district police chief Seng Socheat denied police had used violence to subdue the workers. 
Sam Ang, the manager, declined to comment. 

12. ករប៉ះទងគិចគន កនុងករត ៉របស់កមមករេ ងច្រក អីុ គ េមន កមមករ៧នក់
បនរងរបួស  
Thursday, 07 February 2013  

មំុ គនធ   
Phnom Penh Post 

 

ក ្ត លៈ េនកនុងកូដកមមត ៉ របស់កមមករេនេ ងច្រកកត់េដរ អីុ គ េមន(E Garment) ្របមណ២០០
នក់ េនកនុង្រសុក ្អ ង េខត្តក ្ដ ល មនករប៉ះទងគិចគន ជមួយសមតថកិចច្រសុក កលពីម ិលមិញ ខ
ណៈ្រកុមកូដករពយយមបញឈប់រថយន្តេ ងច្រកកំុឲយដឹក អី ៉ន់េទប ្ត លឲយកមមករ៧នក់បនរងរបួស 
កនុងេនះមនកមមករនីិមនៃផទេពះមន ក់ផង ។ 
តំ ង កមមករេ ក ចន់ េព កលពីៃថងម ិលមិញបន្របប់ថ មនកមមករ្របែហល២០០នក់ បននំ
គន េធ្វើកូដកមមត ៉េនខងមុខេ ងច្រក ទមទរឲយសមជិកសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរ 
កមពុជ(សីុេខឌូ)ចំនួន៤១នក់ ែដល្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញចប់ ំងពីឆន ំ២០០៧ និង២០១០ ចូលេធ្វើករវ ិ
ញ។ 
េ កបនែថ្លងថ៖ «្រកុមហុ៊នបនបេណ្ដ ញសមជិកសហជីពែដលកមមករបនបេងកើតេនខង កនុងេ ង
ច្រកេនះ កនុងឆន ំ២០០៧។ មនកមមករ៦១នក់្រតូវបេណ្ដ ញេចញេនេពលេនះ ែត២៨នក់បនឲយេទេធ្វើ
ករវញិ កលពីឆន ំ២០០៩ េហើយ៣៣នក់េទៀត្រតូវបនបដិេសធមិនទទួលយកឲយចូលេធ្វើករេឡើយ»។ 
េ កបន្តថ៖« កមមករ៨នក់ កនុង៣៣នក់ែដលបនឲយចូលេធ្វើករវញិ ក៏្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញម្ដងេទៀត 
េនកនុងឆន ំ២០១០»។ 
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េ ក ចន់ េព បនបញជ ក់ថ កមមករមួយចំនួនបននំគន ដុតកង់ នេនេម៉ង៦្រពឹកេនខងមុខ េ ង
ច្រក បុ៉ែន្ត ម្រន្តីេ ងច្រក និងកម្ល ំងសមតថកិចចបនបញឈប់ពួកេគេ យេ្របើឧបករណ៍ពន្លត់ អគគិភ័យេធ្វើឲយ
កមមករពីរនក់រងរបួស្រ ល។ 
េ្រកពីករទមទរសំុឲយទទួលយកសមជិកសហជីពឲយចូលេធ្វើករវញិេនះ  កមមករបនទមទរឲយមន
លកខខណ្ឌ ករងរល្អ្របេសើរេលើពីរបីចំណុច េទៀត ដូចជ េចញៃថ្ល រៃថង្រតង់ចំនួន៥ពន់េរៀលេន
េពលពួកេគេធ្វើករេន ៃថង ឈប់ និងៃថង ទិតយ េចញៃថ្ល រឲយកមមករេធ្វើករែថមេម៉ង១មឺុនេរៀល ្របក់
ឈនួលអបបបរមចំនួន៩៣ ដុ ្ល រកនុងមួយែខ ជពិេសសទមទរឲយ្រកុមហុ៊នេគរពកិចច្រពមេ្រព ងរ ង
្រកុមហុ៊ន ជមួយសមព័នធសីុេខឌូ សហជីពពិភពេ កនិង្រកុមហុ៊នបញជ ទិញ ែដល្រកុមហុ៊នបន្រពម
េ្រព ងគន កនុងករទទួលយកសមជិកសហជីព ទំងេនះ បុ៉ែន្តខង្រកុមហុ៊នបនរេំ ភបំពនេលើកិចច្រពម
េ្រព ងេនះេទវញិ។ 
េ ក ចន់ េព អះ ងថ៖ «េយើងនឹងត ៉រហូតទល់ែតេយើងបនសេ្រមច មករទមទររបស់ពួក
េយើង»។ 
េន េម៉ង១០:៣០នទីៃថងម ិលមិញេនះែដរ ្រកុមកមមករនិងម្រន្តីនគរបលបនប៉ះទងគិចគន ជថមីម្ដងេទៀត 
រហូតេធ្វើឲយកមមករ៥នក់ បនរងរបួស្រ ល។ 
េ ក ចន់ េព បនឲយដឹងថ កមមករបនឈរពំងរថយន្ត និងរថយន្តេផ ងេទៀតែដលេបើកេចញពីេ ង
ច្រក បនទ ប់មកម្រន្តីនគរបលបនែ្រសកបញជ ឲយអនកេបើកបរ េបើករថយន្តបុកហ្វូងកមមករ។ 
េ កបន្តឲយដឹងថ៖«ម្រន្តីនគរបលនិងកង ជ វធុហតថ បនបញជ ឲយអនកេបើកបរេបើកបុកហ្វូងកមមករ 
េហើយពួកេគបនគំ មចប់ខ្លួនខញុំ ក់ពនធនគរផង។ ខញុំបន្របប់េទេគថ ខញុំមិនខ្ល ចេទ ពួកេគ ចចប់
ខញុំេពល ក៏បនែដរ»។ េ កបញជ ក់ថ កមមករបនរងរបួសៃដ េជើង េហើយកមមករនីិមនៃផទេពះមន ក់ 
ែដល្រតូវបនេគរញុផទប់េទនឹងរថយន្តបនរងរបួស។ 
េ ក េសង សុជតិ អធិករនគរបល្រសុក ្អ ងបនេធ្វើករបដិេសធករេចទ្របកន់របស់ តំ ងកមម
ករែដលថ ម្រន្តីរបស់េ កេ្របើអំេពើហិង េលើពួកេគ។ 
េ ក ែថ្លងថ៖ «ខញុំបនដឹកនំកម្ល ំងចុះេទករពរកមមករ គឺ ចង់េចៀស ងករេធ្វើឲយខូចស ្ដ ប់ធន ប់
ធរណៈ េហើយេយើងមិនបនេ្របើអំេពើហិង  ដូចពួកេគបនេចទ្របកន់េនះេទ។ អស់េ ក ចចុះមក
ដល់េ ងច្រក េហើយសួរនំអនកភូមិ ឬក៏ ជីវករែដលេមើលេឃើញករត ៉កលពី្រពឹកមិញថ េតើកម្ល ំង
នគរបលពិតជបន យដំឬក៏ករពរពួកេគ?»។ 
េ ក េសង សុជតិ បនែថ្លងអះ ងថ ហ្វូងកមមករបនមកឈរពំង្រចកទ្វ រស្រមប់រថយន្ត្រកុមហុ៊ន
ដឹក ជញជូ នទំនិញេចញ េហើយម្រន្តីរបស់េ កបនចុះេទ្របប់ពួកេគឲយេចញពី្រចកទ្វ រេនះ ែតពួកេគ
មិន ្ដ ប់េយើងេទ េហើយេជរ្របមថ ក់នគរបលេយើងវញិេទៀតផង។ 
េ ក សុជតិ បនបញជ ក់ថ៖ «ខញុំបន្របប់ម្រន្តីខញុំឲយអត់ធមត់ េហើយកំុតបតនឹងពួកេគេនេពលពួកេគេជរ
េយើង។ ខញុំបន្របប់េទ្រកុមកមមករទំងេនះឲយែស្វងរកដំេ ះ្រ យ មផ្លូវចបប់ ែតពួកេគគម នយក
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ចិត្តទុក ក់ចំេពះពកយសម្ដីេយើងេឡើយ។ រហូតមកទល់េពលេនះ េ ងច្រកេនមិនទន់បនយក
ផលិតផលសេ្រមចេចញពី្រកុមហុ៊នបនេន េឡើយផងេទ»។ 
េ ក សូ សំ ង ្របធនរដ្ឋបលេ ងច្រក E Garment បនបដិេសធមិនេធ្វើអធិបបយទក់ទិននឹងករ
ទមទររបស់កមមករេទ កលពីម ិលមិញ៕ PN 
 

13. More workers join Svay Rieng strike  
Last Updated on 14 February 2013  
By Mom Kunthear  
Phnom Penh Post 

 

Workers from at least six more factories in Bavet town’s Manhattan and Tay Seng Special 
Economic Zones joined about 5,000 workers who had been on strike since yesterday for a minimum 
wage increase and better working conditions. 

While most of the 10 Svay Rieng province factories’ workers walked out of their workplaces to 
return home yesterday, more than 600 workers from Long Bright, one of the factories on strike 
since Tuesday, marched to the provincial hall to ask officials to intervene on their behalf, Pav Sina, 
president of the Collective Union of Movement of Workers, said yesterday. 

“The meeting with provincial hall officials has not found a resolution yet, but the officials will send 
a working group to go down to the factory,” Sina said. 

The working group would meet today with workers’ representatives and the company to discuss the 
workers’ demands, he said. 

“We hope everything will be resolved and the strike will end after the meeting is done,” he said. 

Va Sarorn, director of the Svay Rieng provincial labour department, said yesterday that work had 
been suspended for all workers from all factories in the Special Economic Zones – areas with high 
concentrations of factories – until a resolution had been found. 

Meanwhile, about 7,000 workers at the Yung Wah Industrial garment factory complex, which 
apparently has closed, continued to block road 21B in Kandal province’s Takhmao town for a 
second day to demand their two-month-overdue salaries. 

Um Visal, labour dispute resolution officer at Coalition of Cambodia Apparel Workers’ Democratic 
Union, said yesterday that a provincial committee was inspecting the factory yesterday to determine 
whether to sell the company’s equipment in order to pay the workers’ salaries. 
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14. $2m missing: telecom staff  
Last Updated on 14 February 2013  
By Kim Yuthana and May Kunmakara 
Phnom Penh Post 
 

More than 200 employees of Telecom Cambodia demonstrated yesterday morning, demanding the 
company’s general  director step down and that the Anti-Corruption Unit investigate the company. 
The strikers claimed general director Lao Saroeun had been involved in large-scale embezzlement, 
other forms of corruption and disrespect of workers throughout his five-year tenure and such 
misdoings had delayed the company’s listing on the Cambodia Securities Exchange. 
 
“According to the report of 2011 incomes, Lao Sareoun and his accountant and financial director 
took $2 million of Telecommunication Cambodia’s income,” the workers claim in a public 
statement. 
 
The statement goes on to allege that in order to cover up the $2 million shortfall, Sareoun, his 
accountant and his financial director counterfeited a report to the Ministry of Economy and Finance. 
This led to conflicting records of whether the company had made $29 million or $27 million in 
2011, the workers’ statement says . 
 
“Telecommunication Cambodia should already have joined the Cambodia Securities Exchange 
when the Phnom Penh Water Supply Authority joined it [in April last year], but it could not because 
of corruption,” striker Mom Rin said. 
 
“We need a new leader as soon as possible, because the organisation is a public enterprise of the 
state and has earned a large amount of money for the state. 
 
“If [Sareoun] is still working, some of the money will be lost and the staff will not do their best 
work because he is a dictator.” 
 
Lao Sareoun was not in the office during the strike and could not be reached. 
 
Ming Bangkosal, director-general of the Securities and Exchange Commission of Cambodia, 
declined to comment on the protest, describing it as an “internal conflict”.  Koy Pum, chair of the 
Council of Telecommunication Cambodia and an under-secretary of state at the Ministry of Post 
and Telecommunications, told the strikers he would discuss the matter with his Minister, So Khun, 
who confirmed the case was being considered. 
 
Telecommunication Cambodia is one of two state-owned enterprises the government plans to list on 
the  securities exchange this year. 
 

15. កមមករេ ងច្រកេជនឡីេធ្វើកូដកមមត ៉េថែកបនទ ប់ពីបញឈប់កមមករ៤៨នក់ 
េ យ ែខ សុណង 2013-02-23 
វទិយុ សីុេសរ(ី RFA) 

្រកុមកមមករកមមករនីិជង ២០០នក់ េធ្វើករេនេ ងច្រកកត់េដរសេម្ល កបំពក់ េជនឡី (Gan Liy) 

សថិតេនភូមិទួលេងក ឃំុកំពង់ហ្លួង ្រសុកពញឮ េខត្តក ្ដ ល បននំគន ផទុះកូដកមមេនៃថងទី២៣ 
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ែខកុមភៈ បនទ ប់ពីបនដឹងថ េថែក្រកុមហុ៊នេនះបនបញឈប់ពួកេគពីករងរជង ២០នក់េទៀត 

កលពីៃថងទី២២ ែខកុមភៈ។  

 

ពួកេគអះ ងថ ថន ក់ដឹកនំេ ងច្រកេនះបនបញឈប់កមមករសរបុ ៤៨នក់េហើយ េ យមន
េហតុផលថ កមមករទំងេនះេធ្វើករមិន្រគប់ មករកំណត់េ យ្រកុមហុ៊ន។ 

ថន ក់ដឹកនំេ ងច្រកេជនឡី េនរេសៀលៃថងទី២៣ ែខកុមភៈ បនយល់្រពម មករទមទររបស់
កមមករចំនួន ៧ចំណុច កនុងចំេ ម ៩ចំណុច បនទ ប់ពីេបើកករចរចគន ដ៏ នតឹងអស់ជេ្រចើនេម៉
ង។ 
 

្របធនសមព័នធសហជីពជតិ េ ក ្វ  លី បនែថ្លងថ តំ ងកមមករចំនួន ៣នក់ សមព័នធ
សហជីពេ ក និងថន ក់ដឹកនំេ ងច្រកេដរសេម្ល កបំពក់េជនឡី ជញ ធរ្រសុក និងអធិករ្រសុក
ពញឮ បនេលើកយកករទមទររបស់កមមករទំង ៩ចំណុចមកេ ះ្រ យ។ េ កថ កនុង
ចំណុចទំង ៩េនះ មនែត ២ចំណុចបុ៉េ ្ណ ះ គឺករសំុដំេឡើង្របក់ែខេគលពី ៦១ដុ ្ល រ េទ 

៨០ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ និងសំុៃថ្លមេធយបយេធ្វើដំេណើ រមកេធ្វើករពី ៧ដុ ្ល រ េទ ១០ដុ ្ល រកនុង១
ែខ ្រតូវបន្រកុមហុ៊នបដិេសធ។ 
 

េ កថ េនះជេជគជ័យស្រមប់ករចរចេនះ េ យ រករេសនើសំុរបស់កមមករសុទធែត្រតូវ ម
ចបប់ករងរែដល ្រកុមហុ៊នេនះមិនបនអនុវត្តន៍៖ «េយើងរកី យ ្វ គមន៍ េហើយេយើងក៏ែថ្លង
អំណរគុណដល់្រកុមហុ៊នែដរ ែដលេយើងេឃើញថករចរចេនះ ក់បីដូចជរលូនេ្រចើន។ 

េហើយក៏មនខងអភិបល្រសុកអធិកររងគត់ចូលរមួជែជក េហើយេធ្វើករែវកែញកជេ្រចើនជួយ
ដល់កមមករែដរ»។ 
 

ទី្របឹក របស់េ ងច្រកេជនឡី អនក្រសី យ គឹមលីន បនែថ្លងេ យខ្លីថ ពួកគត់កំពុងរវល់
នឹងករងរជ យលកខណ៍អក របនទ ប់ពីបញច ប់ករ ចរច៖ «ខញុំ្រគន់ែតជទី្របឹក របស់គត់េទ 

បុ៉ែន្ត្រគន់ថករចរច ខញុំ្របេសើរល្អេ្រចើនែដរ េ យ របនសេ្រមចចប់សព្វ្រគប់អស់េហើយគម ន
បញ្ហ អីេទ។ េហើយបងប្អូនទំងអស់គត់បនចូលេធ្វើករ»។ 
 

កមមករែដលបនចូលរមួេនកនុងករចរចេនះ េ ក ង េហឿន បនែថ្លងថ មូលេហតុែដល
កមមករនំគន េធ្វើកូដកមមេនះ េ យ រែតថន ក់ដឹកនំេ ងច្រកេនះែតងគបសងកត់ និងបងខំកមមករឲយ
េធ្វើករហួសកម្ល ំង និងមិន្រសប មេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត។ ពួកគត់ទមទរចំនួន ៩ចំណុច
មនជ ទិ ករបញឈប់កមមករ មអំេពើចិត្តេ យគម នករ្រពមន ករ ក់ករងរហួសកម្ល ំងកមម
ករ ករែថមេម៉ងករងរ្រសប មេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត បរយិកសេ ងច្រកេក្ដ ពិបក្រទំ និង
េនេពលកមមករមនសំបុ្រតេពទយសំុកំុកត់លុយ្របក់រង្វ ន់េទៀង ទត់ជេដើម។ 
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េ ក ង េហឿន៖ «កំណត់ឲយគន េដរបន១ែខ ៩រយជងេខ ដល់េដរមិនបនបញឈប់គន ។ អនក
ខ្លះគន ្របឹងែដរែតេដរអត់បន។ ១ឡូ១២ កំណត់េធ្វើេម៉ចឲយេដរបន ៩រយេខ េបើមិនបនេទេគនឹង
បញឈប់»។ 
 

យ៉ង ក៏េ យ ្រកុមកមមករបនឈប់េធ្វើកូដកមម េហើយបនចូលេធ្វើករវញិេនៃថងដែដល េន
េវ េម៉ង ១រេសៀល េ យ្រកុមហុ៊នសនយថមិនកត់្របក់រង្វ ន់េទៀងទត់ ឬលុយ្រពីមពីពួកេគ
េ យ រេធ្វើកូដកមមេនះេទ៕ 

 

16. បុគគលិក្រកុមហុ៊ន គ ជង៦០០នក់ បន្តទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ  
េ យ េអៀត ៉ វធុ ៃថង ទិតយ ទី24 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង10:37  
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

បុគគលិក ្រកុមហុ៊ន គ វលឺ ជង៦០០នក់ េន្រពឹកៃថង ទិតយេនះ បនបន្តេធ្វើកូដកមមេនែកបរ្រកុមហុ៊ន 
េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ មួយចំនួន។  
 
អនក្រសី បិុច សុផន់ ៉  បុគគលិក្រកុមហុ៊ន គ វលឺ បនឲយដឹងថ លកខខណ្ឌ ទំងេនះមន ទទួលយក
បុគគលិកបួននក់ចូលេធ្វើករវញិ, អនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល ែដលបងគ ប់ឲយ្រកុម
ហុ៊នទទួលយកថន ក់ដឹកនំសហជីព៦នក់ចូល េធ្វើករវញិ, ទូទត់្របក់សំណងបុគគលិកមួយចំនួនែដល
្រកុមហុ៊នបញឈប់ឲយ ្រគប់ចំនួន, ដំេឡើង្របក់ែខេគលជូនកមមករឲយបន១៥០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ, ដំេឡើង
្របក់ែខ២០ភគរយ្របចំឆន ំដល់បុគគលិក, ផ្តល់្របក់ែខទី១៣ដល់បុគគលិក, និងពិចរ ពី្របធនែផនកជ
ជនជតិបរេទសេឈម ះ ប់ បិត េឈម ះ ្វ ន់ មីយុ៉ង និងេឈម ះែជ ៉ មី ែដលេចះែតបញឈប់បុគគលិក
េ យមិនសមេហតុផល។ 
 
សូមបញជ ក់ថ េបើ មបុគគលិក្រកុមហុ៊ន គ វលឺ គឺបុគគលិក្រកុមហុ៊នេនះ បនេធ្វើកូដកមមរយៈេពលបីៃថង
មកេហើយ គិតរហូតមកដល់ៃថង ទិតយេនះ៕ 

17. បុគគលិកកសីុណូ គ េវ ើលបន្តកូដកមមទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ  
	 េ យ ថុល ្រសីលកខណ៍ និងអឹុង បុ៊នថន ៃថងច័នទ ទី25 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង11:36  

វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

បុគគលិកជិត៥០០នក់ ៃនកសីុណូែលបងសីុសងធំមួយ េន ជធនីភនំេពញ បន្តេធ្វើកូដកមម ដល់្រពឹកៃថងចនទ
េនះ េ យទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ ចំនួន៦ចំណុច ខណៈមិនមនតំ ងេថែកេចញមុខេ ះ្រ យ។ 
អនុ្របធនសហជីព្រទ្រទង់សិទធិបុគគលិកកមមករែខមរ ្របចំ្រកុមហុ៊ន  គ េវ ើល អនក្រសី ឈឹម សីុថ មន
្រប សន៍ថ កូដកមមេនះ េដើមបីទមទរឲយេថែក្រកុមហុ៊នេគរពលកខខណ្ឌ ករងរ ដូចជ ឲយទទួលយក
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បុគគលិកបួននក់ចូលេធ្វើករវញិ, អនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លចំនួន៣ ែដល
បងគ ប់ឲយ្រកុមហុ៊នទទួលយកថន ក់ដឹកនំសហជីព៦នក់ ចូលេធ្វើករវញិ, ទូទត់្របក់សំណងដល់បុគគលិក
មួយចំនួន ែដល្រកុមហុ៊នបញឈប់ និងចង់ឲយ្រកុមហុ៊នតេម្លើង្របក់ែខេគលឲយបន១៥០ដុ ្ល រកនុង មួយែខ 
េហើយអនកមនអតីតភពករងរយូរ្រតូវបនដំេឡើង្របក់ែខ២០ភគរយ ៖ " 
  
្រកុមបុគគលិកៃន្រកុមហុ៊នែលបងសីុសងមួយេនះ បនឲយដឹងេទៀតថ មូលេហតុែដលពួកគត់ត ៉ េ យ

រេថែកមិនេគរព មលកខខណ្ឌ ករងរែដលបនែចងកនុងម្រ ៨៣ េហើយែបរជដក្របធនរបស់ពួក
គត់ េ យ្រគន់ែតមនកំហុសបន្តិចបន្តួច។ ពួកេគសំុឲយដក្របធនែផនក ជជនជតិបរេទសេឈម ះ ប់ 
បិត េឈម ះ ្វ ន់ មីយុ៉ង និងេឈម ះ ែជ ៉ មី ែដលេចះែតបញឈប់ បុគគលិកេ យមិនសមេហតុផល។ 
េនៃថងចនទេនះ VODមិនទន់ ចសំុករបំភ្លឺពីភគី្រកុមហុ៊ន គ េវ ើលបនេនេឡើយេទ។ 
អគគេលខធិករេ ះ្រ យវ ិ ទបតុកមមកូដកមម ៃន្រកសួងករងរ េ ក សឹង មុ៉ន មន្រប សន៍ថ 
្រកសួងមិនទន់មនដំេ ះ្រ យអ្វីេនេឡើយេទ គឺ្រគន់ែតទទួលបនព័ត៌មនែតបុ៉េ ្ណ ះ េ យ រ
បុគគលិក គ េវ ើលត ៉ចំៃថងម្រន្តី ជករឈប់ស្រមក ៖ " 
បុគគលិកែដលត ៉ បនឲយដឹងថ កសីុណូេនះ បនបញឈប់បុគគលិកជបន្តបនទ ប់ េ យមិនមនមូលេហតុ
្រតឹម្រតូវ ំងពីឆន ំ២០០៩ េហើយេពល្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល េចញេសចក្តីបងគ ប់ឲយយកបុគគលិកចូល
េធ្វើករវញិ គឺេថែកជនបរេទសេនះ មិនទទួលយកេឡើយ៕ 

18. បុគគលិក្រកុមហុ៊នកសីុណូ គ  េវ ើល េធ្វើកូដកមមទមទរលកខខណ្ឌ
ករងរ និងតេម្លើង្របក់ែខ 

 (ៃថងទី 25 កុមភៈ 2013, េម៉ង 06:23:PM) | េ យ: CEN 

ភនំេពញ: បុគគលិក្រកុមហុ៊នកសីុណូ គ  េវ ើល េនសួនចបរសេម្តច ហុ៊ន ែសន កនុង ជធនីភនំេពញ 
ជង ៨០០ នក់ េលើបុគគលិកសរបុ្របមណ ៤ ពន់នក់ បននំគន េធ្វើកូដកមមអហិង  េនមុខស ្ឋ គរ 

គ  េវ ើល សថិតកនុងសងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន អស់រយ:េពល ៤ៃថងេហើយ គិតចប់ពីៃថងទី២២ 
ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ ៦ចំណុច េហើយរហូតមកទល់េពលេនះ េនពំុទន់
មនដំេ ះ្រ យេនះេទ។ 
េ ក សុខ រទិធ អគគេលខធិកររង សហព័នធសហជីពកមមករនិេយជិត វស័ិយេទសចរណ៍េស កមម
កមពុជ បននិយយថ បុគគលិក្រកុមហុ៊ន គ  េវ ើល បននំគន េធ្វើកូដកមម ំងពីៃថងទី២២កុមភៈមកេម្ល៉ះ 
េ យេ កបនទូរស័ពទជ្រមប េទ្រកសួងករងរ ្រកសួងសងគមកិចច និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន េ្រពះជករ
ងរបនទ ន់ បនទ ប់ពី្រកុមហុ៊នបញឈប់បុគគលិក ៤នក់ ជបន្តបនទ ប់ ផទុយពីចបប់ករងរ។ 
តំ ងសហជីព បនឲយដឹងថ រហូតមកទល់នឹងរេសៀលៃថងទី២៥កុមភៈេនះ ពំុទន់មនដំេ ះ្រ យ
េនេឡើយ។ 
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ញញត្តិទមទររបស់បុគគលិកកសីុណូ គ  េវ ើល បនបញជ ក់ថ "េយើងខញុំទំងអស់គន ជបុគគលិក ែដល
បេ្រមើករងរ េន្រកុមហុ៊ន គ  េវ ើល ពិតជមិន ចទទួលយកបននូវទេង្វើរបស់ថន ក់្រគប់្រគង្រកុម
ហុ៊ន ែដលបន និងកំពុងរេំ ភអនុសញញ អន្តរជតិ ចបប់ស្តីពី ករងរ និងបទបញញត្តិេផ ងៗេទៀត ជបន្ត
បនទ ប់ េ យបនបញឈប់ ករងរថន ក់ដឹកនំ និងសកមមជនសហជីព និងបុគគលិកេផ ងៗេទៀត ែដល ៊ ន
េសនើសំុឱយមនករែកែ្របលកខខណ្ឌ ករងរ ផ្ល ស់ប្តូរអត្តចរកិ និងភពជអនកដឹកនំរបស់ថន ក់្រគប់្រគង្រកុម
ហុ៊ន។ 
លកខខណ្ឌ ទមទរទំង ៦ ចំណុច រមួមន៖  
១- ទមទរឱយ្រកុមហុ៊នទទួលយកេ ក ែអម ចន់ថុល េលខកត ៦៥០៥ និងេ ក ឆត សីុនៃឆ េលខ
កត ១៧៧១ បុគគលិកេនែផនក រ និងេភសជជ: ចូលបេ្រមើករងរេនកែន្លងេដើមវញិ ្រពមទំងទូទត់
្របក់រលឹំក។ 
២- ទមទរឱយ្រកុមហុ៊នទទួលយកេ ក្រសី េផង ៉ នី េលខកត២៥៥២ និងេ ក្រសី គង់ ធី  េលខ
កត ២៩៦១ បុគគលិកេនែផនក VIP ចូលបេ្រមើករងរកែន្លងេដើមវញិ ្រពមទំងទូទត់្របក់រលឹំក។ 
៣- ទមទរឱយ្រកុមហុ៊នេគរពេទ មេសចក្តីបងគ ប់ របស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេលខ១០/១០ ចុះៃថង
ទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ និងេសចក្តីចងគ ប់េលខ៧៨/១០ ចុះៃថងទី៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ េ យ្រកុមហុ៊ន
្រតូវបង់្របក់បញច ប់ករងរបុគគលិកចំនួន ២០ នក់ េទ មចបប់ និងទទួលថន ក់ដឹកនំសហជីព ៦នក់ 
ចូលបេ្រមើករងរវញិ ្រពមទំងេគរពេទ មេសចក្តីបងគ ប់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល េលខ១៨៤/១២ ចុះ
ៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១២ េ យ្រកុមហុ៊ន្រតូវបង់្របក់បញច ប់ករងរបុគគលិក ៣នក់ មចបប់ករងរ។ 
៤-ទមទរឱយ្រកុមហុ៊នផ្តល់្របក់ឈនួលទប បំផុត ចំនួន ១៥០ ដុ ្ល រ ដល់បុគគលិកទំងអស់ ែដលកំពុង
ទទួលបនេ្រកមេនះ និងដំេឡើងកំ្របក់ចំនួន ២០ ភគរយ ស្រមប់បុគគលិក្រគប់ែផនក។ 
៥-ទមទរឱយ្រកុមហុ៊ន ផ្តល់្របក់រង្វ ន់ចំនួនមួយែខ ដល់បុគគលិកទំងអស់ ែដលកំពុងបេ្រមើករងរ េន
្រកុមហុ៊ន គ  េវ ើល។ 
៦- សំុឱយ្រកុមហុ៊នពិចរ េឡើងវញិពីវត្តមន និងអត្តចរកិ របស់ថន ក់្រគប់្រគងស ្ឋ គរ Habibur 
Rehman (EAM-Hotel)។ នយកែផនក VIP Fanny Yong និងនយកធនធនមនុស  ែផនកទំនក់ទំនង
បុគគលិកេឈម ះ Jeremy chea កំពុងបងកបញ្ហ ជមួយបុគគលិកឥតឈប់ឈរ។ 
ជំុវញិ ករទមទររបស់បុគគលិកខងេលើេនះ រហូតមកដល់រេសៀលៃថងទី២៥កុមភៈ ឆន ំ២០១៣ មិនទន់មន
ករេចញមុខបំភ្លឺ មួយពីតំ ង្រកុមហុ៊ន គ  េវ ើល េនេឡើយេទ។ 
ជមួយគន េនះ េ ក ត់ ធន់ ្របធនសហភពករងរកមពុជ ែដលបនចូលរមួែ្រសកត ៉ ជមួយនឹង
បុគគលិក្រកុមហុ៊ន គ  េវ ើល កលពីរេសៀលៃថងទី២៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ បនឲយដឹងថ ្របែហលជ
េនៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ នឹងមនកិចចចរចរ ងតំ ង្រកុមហុ៊ន គ  េវ ើល និងតំ ង
បុគគលិក ែដលត ៉៕  
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19. Union says members beaten for second time  
Last Updated on 25 February 2013  
By Mom Kunthear 
Phnom Penh Post 

Seven members of the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union (C.CAWDU) 
say company-hired thugs beat them after a protest Thursday evening outside E Garment factory in 
Kandal province’s Sa’ang district, making it the second time this month that demonstrations at the 
factory have turned ugly. 

The union filed a complaint to commune police authorities on Friday, and the injured union 
members were treated and released from hospital that day and over the weekend. Police are still 
searching for the suspects. 

Kong Athit, vice president of C.CAWDU, said yesterday that there were about 20 people involved 
in the attack on the seven union members, who were set upon as they left the protest for the day. 

“They used sticks, pipes and stones to hit my members on the way back home on Thursday evening. 
We know those gangs; they are associated with the company, and the company administrative 
officials ordered them to do that to my union members,” he said. 

Workers at E Garment factory, which supplies H&M, have protested since early this month in 
support of reinstating 41 workers who were part of a larger group sacked in 2007 during a 
unionising bid. 

The factory reinstated some of the workers, but sacked eight of them again in 2010. 

Athit said the workers who still have their jobs eventually returned to the factory after about a week 
of rallying in solidarity, but roughly 40 union members remained to demonstrate. 

Earlier this month, some of those returned workers who were protesting at the time claimed they 
were injured in a clash with police, who denied the allegations. 

Athit said the union members will continue protesting until the employer accepts them back. E 
Garment administrative manager So Sok An declined to comment in detail yesterday. 
“It is just an accusation, and I keep it for the police to investigate,” he said. 
A Svay Ralum commune police official who declined to be named said yesterday that the police are 
looking for the attackers. 

20. NagaWorld Workers on Strike After Firings  
By Sun Mesa - February 27, 2013 
The Cambodia Daily 

More than 500 workers from Phnom Penh’s NagaWorld Casino demonstrated on Monday, in what 
was their fourth straight day of strike action in front of the casino over wages and the firing of four 
staff members.  

Sok Narith, deputy secretary general of the Cambodian Tourism and Service Workers Federation, 
said the workers had been on strike since Friday after four NagaWorld employees in the food and 
beverage section of the casino were fired. 
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“Actually, we don’t want to protest, but the company continues with abusive working conditions 
and firing staff without reason,” said Mr. Narith. “The workers are very angry because injustice still 
occurs.” 

He said the workers want all staff, some of whom get paid as little as $80 per month, to be paid at 
least $150 per month. 

NagaWorld did not respond to requests for comment. The casino is owned by the Hong Kong-listed 
NagaCorp Ltd., which saw its profits grow by nearly a quarter to $113.1 million in 2012. 

Mr. Narith said the walkout was sparked by a series of firings seen as unfair by workers, and that 
staff also demanded the firing of three managers who they say are responsible. 

A senior staff member in the casino’s VIP section, Kong Thida, and supervisor Peng Rany were 
fired on January 10. Em Chanthol, manager of the food and beverage section, and his assistant, Chat 
Sinchey, were fired on February 22. 

Mr. Chanthol, 34, said he was accused of “colluding” with a subordinate who gave 11 bottles of 
water away to guests, adding that the manager who fired him, a Pakistani national, had a bad 
relationship with staff. 

Ms. Rany, who had worked at the casino for 10 years, said she was fired after being accused of 
“fraud” after switching a shift with Ms. Thida. 

“I came here to find justice, because the company fired me without good reason,” she said. 

Moeun Tola, head of the Community Legal Education Center’s labor program, noted that 
NagaWorld had not seen any repercussions after it allegedly breached the Labor Law in 2009 when 
it fired 14 union representatives arbitrarily. 

“There was no punishment for that company. So they just do it again,” he said. 

21. More workers rally at ongoing Naga strike  
Last Updated on 27 February 2013  
By Chhay Channyda 
Phnom Penh Post 

About 100 chefs and kitchen staff walked off the job at the capital’s NagaWorld casino yesterday as 
a workers’ strike at the luxury entertainment venue entered its fifth day. 

More than 1,000 protesters — the majority of the casino’s workers — rallied outside the front 
entrance of NagaWorld, repeating calls that management reinstate four sacked food and beverage 
workers and comply with Arbitration Council decisions that date back years. 

A chef, still dressed in his kitchen garb, voiced the workers’ frustrations. 

“We cannot put up with more,” the chef, who asked not to be named, said.  

“A few days ago, we were afraid to participate in the strike because we were afraid of being fired, 
but now we must stand up for our rights.” 
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With an increase in strikers came an increase in security force: police and military police joined 
private security guards near the casino’s front entrance, where workers were blocking cars from 
pulling up at the doors. 

About 10 strikers were later thwarted in their attempts to re-enter the casino to negot-iate with 
management. 

Sum Pharen, a labour-dispute representative from the Ministry of Labour, said Jeremy Chea, a 
human-resources manager whose name has been plastered on the strikers’ signs, had declined 
Pharen’s offer to negotiate at the casino. 

“He wasn’t in a position to find a solution yet, so the ministry will invite him to a meeting at the 
ministry at 8:30am [today],” Pharen said. 

He added that the meeting would also include a representative of the strikers. 

Through a loudspeaker, Sok Narith, vice-president of the Cambodian Tourism and Service Workers 
Federation, broadcast a speech by Prime Minister Hun Sen, made in December, during which he 
urged highers-up at an un-named casino to respect the rights of their workers. 

Many of the strikers, who applauded the recording as it blasted across the crowd, believe Hun Sen 
was referring to NagaWorld. 

Labour-rights campaigners have criticised the casino for ignoring Arbitration Council decisions and 
being intolerant of the in-house independent union. 

NagaWorld managers either hung up the phone or did not answer calls yesterday. 

22. កិចចចរចដំេឡើង្របក់ែខកមមករគំង្រតឹម$៧២  
Wednesday, 27 February 2013  

Shane Worrell-មំុ គនធ  
Phnom Penh Post  

 

ភនំេពញៈ កមមករកនុងឧស ហកមមកត់េដរ និងែសបកេជើងកមពុជ ក់បនខិតជិតដល់ករ្រពមេ្រព ងេលើករ
ដំេឡើង ្របក់ឈនួលអបបបរមយ៉ងេ ច៦ដុ ្ល រ េមរកិ េបើេទះជកិចចពិភក រ ងសហជីព សមគម
េ ងច្រក និងរ ្ឋ ភិបលបញច ប់កនុងភពជប់គំងពីម ិលមិញក៏េ យ។ 
ភគីទំង៣ បនយល់្រពមមុនផ្អ កកិចចពិភក បិទទ្វ រេនះ ពីរេសៀលៃថងម ិល រហូតៃថង្រតង់ៃថងេនះ បនទ ប់
ពីសហជីពមនជំហររងឹមំទមទរឲយដំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរម េទ្វដង ស្រមប់ឧស ហកមមនំេចញ
ទឹក្របក់ ៤ ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ។ 
េ ក រ ៉ងុ ឈុន ្របធនសហព័នធសហជីពកមពុជ បនែថ្លងថ សហជីពបន្រចនេចលតួេលខេសនើេ យ
សមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ េហើយនឹងទមទរៃថងេនះឲយបេងកើន្របក់ឈនួលអបបបរមឲយដល់
១២០ ដុ ្ល រ។ 
េ ក្របប់ថ៖ «េគថ ចផ្តល់ឲយេយើងចំនួន៧២ដុ ្ល រកនុងមួយែខ។ កិចច្របជំុេនះមិនេទ េទ េ្រពះ
េគផ្តល់ឲយតិចតួចេពក។ េយើងមិន្រពម្រសបេទ»។ 
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េ កបែនថមថ សមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ បនខកខនកនុងករពនយល់មូលេហតុពិត្របកដ
ដល់សហជីព េបើគិតពី្របក់ចំេណញដ៏េ្រចើនែដលេ ងច្រកជង៤០០ េនកមពុជរកបន ដូេចនះករដំេឡើង
១០០ ភគរយពំុជបញ្ហ េចទេឡើយ។ េ កបន្តថ េយើងទមទរ១២០ ដុ ្ល រ េមរកិ គឺេសមើនឹងកមមករ
េនៃថនិងេវៀត ម។ 
េ ក េខន លូ អគគេលខធិករសមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជែថ្លងថ ចំនួនែដលអងគករេ កេសនើ
េឡើង ពិតជេ្រចើនជងសហជីពែដលកំពុងទមទរគឺ៧២ដុ ្ល រ េមរកិ បូក្របក់សុខភព ៥ ដុ ្ល រ េម
រកិ ែដលមិន ប់បញចូ លកនុង្របក់ឈនួលអបបបរម៦១ដុ ្ល រេឡើយ។ េ កែថ្លងថ៖ «្របក់ឈនួលអបបបរ
មបចចុបបនននឹងដំេឡើងចំនួន៦ដុ ្ល រ េហើយេយើងនឹងផ្តល់្របក់សុខភព៥ដុ ្ល រ េទៀតេធ្វើឲយេកើនដល់៧២
ដុ ្ល រ»។ 
េ ក លូ ែថ្លងថ ពិបកនឹងថករចរចេនៃថងេនះ នឹងបេងកើនតួេលខេនះេទៀតឬេទ?« ែផ្អកេលើអ្វីែដល
សហជីពេលើក េឡើង.. ្របសិនេបើពួកេគ្របកន់ជំហរេលើចំនួន១២០ ដុ ្ល រ េនះនឹងពំុមនករចរចេទៀត
េទ»។ 
សហជីព្រពមេ្រព ងគន េលើចំនួន១២០ ដុ ្ល រពីសប្ត ហ៍មុន ែដលេសនើពីដំបូងេ យសហជីពេសរកីមមករ 
បនទ ប់ពីមនសំេណើ ពីេ ក អិុត សំេហង រដ្ឋម្រន្តីសងគមកិចចឲយមនករ្រពមេ្រព ងកនុងកិចច្របជំុ ម ិលមិ
ញ។ 
េ ក ត មុត រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងករងរ បនែថ្លងថ េ កេជឿថ មនសហជីព៥េទ៦ 
បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេន្របកន់ខជ ប់នូវជំហរ១២០ដុ ្ល រេនះ។ 
េ កែថ្លងថ៖ «និេយជកថ ពួកេគមនលទធភពបេងកើន្របក់ឈនួលអបបបរម្រតឹម៦ ដុ ្ល រ ដូេចនះ េយើង
នឹងរង់ចំថ េតើអ្វីេកើតេឡើងេនៃថងពុធ»។ ែតក៏រពឹំងថ ពួកេគនឹងឈនដល់ករ្រពមេ្រព ងេលើចំនួនសម
្រសបមួយ»។ 
េ ក Dave Welsh អនក្រគប់្រគង្របចំ្របេទសៃនមជឈមណ្ឌ ល េមរកិេដើមបី មគគីភព ករងរអន្តរជតិ 
បនែថ្លងថ សហជីពកំពុងពយយមេ តេទមុខជមួយនឹង្របក់ឈនួល ដូេចនះកិចចដំេណើ រករពិនិតយ
េឡើងវញិេលើករដំេឡើង្របក់ឈនួល ច ក់ឲយអនុវត្ត។ 
កនុងកិចចចរចេនះែដរ តំ ងរបស់រ ្ឋ ភិបលបនគំ្រទតួេលខរបស់សមគមេ ងច្រកកត់ េដរេនកមពុ
ជ េ យបនេលើកេឡើងថ ្របសិនេបើ្របក់ឈនួលដំេឡើងេ្រចើន តៃម្លក៏នឹងេកើនផងែដរ នឹងេធ្វើឲយអនក
ទិញែបរេទរក្របេទសដៃទេទៀត៕ TK 
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23. បុគគលិកកសីុណូ គ េវ ើលបន្តកូដកមមៃថងទី៥ខណៈករស្រមុះស្រមួល
េ្រគងេធ្វើេនៃថងេនះ  
Wednesday, 27 February 2013  

ឆយ ច័នទនី  

Phnom Penh Post 
 

ភនំេពញៈ លកខខណ្ឌ ករងររបស់បុគគលិកកសីុណូ គ េវ ើលេនែតបន្តេនៃថងទី៥ េ យចំនួនកូដករ
បនេកើនដល់ជង១ពន់នក់ េន្រពឹកៃថងអងគ រម ិលមិញ បុ៉ែន្តករេ ះ្រ យជលកខណៈ៤ភគី មនភគី
រ ្ឋ ភិបល សហជីព តំ ងបុគគលិក ្រពមទំងភគីេថែកកសីុណូ ្រតូវេធ្វើេន្រពឹកៃថងពុធេនះ។ 
េ ក សំុ៊ ផែរន៉ អនុ្របធនករយិល័យវ ិ ទករងរៃន្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈទទួល
បនទុកខណ្ឌ ពីរ គឺខណ្ឌ ចំករមន និងខណ្ឌ មនជ័យឲយដឹងថ ខងភគីនិេយជកមណ្ឌ លកម ន្ត គ  
មិនទន់េធ្វើករសេ្រមចចិត្តចរចេនៃថងអងគ រម ិលមិញេឡើយ េ្រកយករជួប្របជំុរបស់្រកុមករងរគណៈ
កមមករេ ះ្រ យកូដកមម និងបតុកមម្រគប់មុខសញញ របស់រ ្ឋ ភិបល ជមួយភគី្រកុមហុ៊ន។ េហតុ
ដូេចនះ ្រកសួងបនេធ្វើលិខិតអេញជ ើញភគីទំងសងខង គឺបុគគលិកត ៉ និងខងនិេយជក មក្របជំុេន
្រកសួងករងរវញិ។ 
េ កនិយយ កលពីម ិលមិញថ ្រកុមម្រន្តីបនជួបជមួយេ ក Jeremy Chea នយកធនធន
មនុស ែផនកទំនក់ទំនងបុគគលិក ែតខង្រកុមហុ៊នមិនទន់ចង់ចរចេនេឡើយ។ 
េ កថ៖ «គត់អត់ទន់មនជំហរកនុងករេ ះ្រ យេទ្រពឹកេនះ ដូេចនះខង្រកសួងនឹងអេញជ ើញេទៃថង
ែស្អកេម៉ង៨កន្លះ្រពឹក»។ 
េនកែន្លង េធ្វើកូដកមមឯកសីុណូ គ េវ ើលកនុងសងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន កងកម្ល ំង្រប ប់

វធុ មនកង ជ វធុហតថ និងនគរបល ្របមណ៥០នក់ បន ក់ព្រងយស្រមប់រក ស ្ត ប់ធន ប់ 
និងប្រងក បកនុងករណីមនហិង េកើតេឡើង។ 
េ ក គង់ គីនី េមបញជ កររង កង ជ វធុហតថ ជធនីភនំេពញែថ្លងថ កម្ល ំងេ កនឹងមិនេធ្វើអ្វីឲយេកើត
េឡើងជហិង េទ ្រគន់ែតេធ្វើឲយ្របកដថ េនកែន្លងកូដកមមមនកររក ស ្ត ប់ធន ប់្រតឹម្រតូវ។ េ ក
និយយថ៖ «គត់េធ្វើស្អី ទមទរអី េនះជេរឿងគត់ េយើងមកេនះេដើមបីរក ស ្ត ប់ធន ប់េទ»។ 
ចំែណកបុគគលិកកូដកមម រមួទំងបុគគលិកជ្រស្តីមនៃផទេពះ្របមណ៤០នក់ បនេលើកគន មកអងគុយមុខ
្រចកផ្លូវេចញចូលៃនកសីុណូ គ  បុ៉ែន្ត េ យមនកងសន្តិសុខស ្ឋ គរមកេធ្វើករស្រមបស្រមួល
េទើបមនករេបើក ផ្លូវ ទុកចេន្ល ះស្រមប់រថយន្តេភញ វេចញចូល។ 
េន្រពឹកៃថង អងគ រម ិលមិញែដរ មនបុគគលិក្របមណ១០នក់ មនបំណងចូលកនុងស ្ឋ គរ េដើមបីសំុឲយ
និេយជកែស្វងរកដំេ ះ្រ យឲយពួកខ្លួនភ្ល មៗ ែត្រតូវសន្តិសុខ្រកុមហុ៊នចប់បុគគលិក្រស្តីមន ក់េ្រក ក
នំេចញមក វញិ។ េទះយ៉ង  មិនមនអំេពើហិង  ឬករណី្របទូស ៉យធងន់ធងរេកើតេឡើងេឡើយ។ 
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ចំនួន ៃនអនកចូលរមួេធ្វើកូដកមមកន់ែតេ្រចើនេទៗ េនេវ េម៉ង្របមណ១១្រពឹក ែដលេពលេនះមន
្រកុមបុគគលិកែផនកចុងេភ ែដលមនពក់មួកចុងេភ បននំគន សេ្រមចចិត្តេដើរេចញពី្រកុមហុ៊នមកចូលរមួ
េធ្វើកូដកមម នឹងេគ ែដរ។ 
ចុងេភមន ក់បននិយយថ៖ «េយើងមិន ច្រទំេធ្វើករេទៀតបនេទ ឥឡូវកម្ល ំងេយើងរមួគន កន់ែតេ្រចើន 
ដូេចនះ េយើង្រតូវែតជួយគន ។ បុ៉នម នៃថងេនះេយើងខ្ល ចមិន ៊ នចូលរមួ េ្រពះខ្ល ចេគេដញេចញ បុ៉ែន្ត េពល
េនះ េយើង្រតូវែតត ៉េដើមបីសិទធិរបស់ពួកេយើង»។ 
ករត ៉ ំង ពីៃថងសុ្រកទី២២ កុមភៈមក គឺបុគគលិកត ៉េដើមបទីមទរឲយ្រកុមហុ៊នទទួលបុគគលិក៤នក់ចូល 
េធ្វើករវញិ ែដលេទើបបេណ្ត ញេចញកលពីែខមក  ពីរនក់និងកលពីៃថងសុ្រកកន្លងេទេនះពីរនក់។ មិន
ែតបុ៉េ ្ណ ះេគទមទរឲយ្រកុមហុ៊នេគរពេសចក្តីបងគ ប់របស់្រកុម ្របឹក ជញ ក ្ត ល ្រពមទំងសំុ
ទមទរដំេឡើង្របក់ឈនួលទបបំផុតចំនួន១៥០ដុ ្ល រ។ 
ចំណុច ែដលេធ្វើឲយបុគគលិកភគេ្រចើនជអនកេធ្វើករេនកែន្លងបនែលបង និងែផនកម្ហូប ររបស់មណ្ឌ ល
កម ន្តកសីុណូេនះេធ្វើកូដកមម គឺពួកេគមិនេពញចិត្តនឹងទេង្វើរបស់បុគគលិកបីរបូជថន ក់ដឹកនំ េន 
ស ្ឋ គរេនះ និងសំុបេណ្ត ញេចញពី្រកុមហុ៊ន េ យ រែតពួកេគែតងែតបងកបញ្ហ ជមួយបុគគលិក។ 
េ កសុខ រទិធ អនុ្របធនសហព័នធសហជីពកមមករនិេយជិតវស័ិយេទសចរណ៍និងេស កមម កមពុជ 
ែថ្លងថ ្របមុខរ ្ឋ ភិបលេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊នែសន ធ្ល ប់ែថ្លងបញជ ក់ េនចុងែខធនូ ថ វស័ិយករងរ
្រគប់ែផនក មិនែមន្រតឹមែតវស័ិយកត់េដរមួយបុ៉េ ្ណ ះេទ គឺ្រតូវែតមនករេគរពសិទធិដល់កមមករ និេយជិត
ែដលបេ្រមើករងរ្រគប់ែផនក រមួទំងកសីុណូ គ ផងែដរ។ 
េ ក សុខ រទិធ បនចក់្រប សន៍របស់េ ក ហុ៊ន ែសន ែថ្លង កលពីៃថង១២ ែខធនូ ឲយដល់បុគគលិក 
េធ្វើកូដកមមទំងអស់ឲយបន ្ត ប់នូវករគិតគូរពី្របមុខ រ ្ឋ ភិបលកមពុជ ចំេពះអនកេធ្វើករកនុងែផនកកសីុ
ណូេនះ។ 
េ ក នយករដ្ឋម្រន្តី ធ្ល ប់មន្រប សន៍ថ៖ «សិទធិសហជីព្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់។ ខញុំអត់យល់ 
េពលខ្លះកូដកមមអត់ឈប់ ្រគន់ែតករខុសគន បន្តិចបន្តួច។ រចួេហើយ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនេ ះ
្រ យេហើយ ែតេថែកអត់យក អីុចឹងបន្តកូដកមមេទៀតេទ ដូចជកសីុណូេនហនឹង េគថ េថែកឲយយក
តំ ងសហជីពេគចូលេធ្វើករវញិ ែតេយើងខុស្រតូវបន្តិចបន្តួច អត់ឱនឲយគន បនេទ? ្រតូវស្រមបស្រមួល
គន កនុងភពជៃដគូ េធ្វើករជមួយគន  េ្រពះេយើងមិន ចខ្វះគន បនេទ ភគីទំងពីរេនះ»។ 
ភន ក់ងរ ព័ត៌មន ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ បនេផញើ រេអឡិច្រតូនិក េទកន់អនកតំ ងកនុងែផនកធនធនមនុស ៃន
មណ្ឌ លកម ន្ត គ េវ ើល និងពយយមទក់ទង មទូរស័ពទជេ្រចើន  បុ៉ែន្ត មិនមនករេឆ្លើយតបមក
វញិ េដើមបីេធ្វើករបក្រ យេឡើយ៕ 
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24. បុគគលិក គ េវ ើល្រពមចូលេធ្វើករវញិៃថងេនះ  
Thursday, 28 February 2013  

ឆយ ច័នទនី  

Phnom Penh Post 
 

ភនំេពញៈ កូដកមមបុគគលិកមណ្ឌ លកម ន្ត គ េវ ើលជង១ ពន់នក់ ្រតូវបនបញច ប់ទំង្រសុង កលពី
ម ិលមិញ េហើយបុគគលិក្រពមចូលេធ្វើករវញិ េនៃថង្រពហសបតិ៍េនះ បនទ ប់ពីភគីនិេយជក ្រពមទទួល
បុគគលិក៤របូឲយចូលេធ្វើករវញិ។ 
េទះយ៉ង  េនមនចំណុចេសសសល់ចំនួន ៤ េទៀត មិនទន់្រតូវបនេ ះ្រ យ េនេឡើយេទ កនុង
េនះ គឺករសំុឲយ្រកុមហុ៊ន េគរពេសចក្តីបងគ ប់ របស់ ជញ ក ្ត ល ករសំុដំេឡើង្របក់ឈនួល ឲយបន
អបបបរម ១៥០ ដុ ្ល រ ករផ្តល់្របក់រង្វ ន់្របចំឆន ំ និងករសំុឲយ្រកុមហុ៊ន ពិចរ  ពីអត្តចរតិថន ក់ដឹក
នំបីរបូ ែដលែតងែតបងកបញ្ហ ជមួយបុគគលិក។ 
កនុងកិចច្របជំុផ ះផ  កលពីម ិលមិញ មនរយៈេពល្របមណ ៤ េម៉ង េនទីស្តីករ្រកសួងករងរ មនម
្រន្តីនយក ្ឋ នវ ិ ទករងរ េដើរតួស្រមបស្រមួល រ ងតំ ងនិេយជក និងសហជីពបុគគលិកកសីុណូ

គ  ្រពមទំងមនករចូលរមួពីនគរបល្រកសួងម ៃផទ និងនគរបល ជធនីភនំេពញ។ េបើេទះបី
ខងភគី្រកុមហុ៊នបនយល់្រពមទទួលយកបុគគលិកចូលេធ្វើករ វញិក្តី បុ៉ែន្តខងសហព័នធសហជីពថ េន
មនចំណុចមិនេពញចិត្តជេ្រចើនេទៀត។ 
េ ក ម៉ម រទិធី ្របធនសហព័នធសហជីពកមមករ និេយជិត វស័ិយេទសចរណ៍ និងេស កមមកមពុជ និយយ
ថ ៖ «ករផ ះផ  គឺេជគជ័យបនែតពី ៣០ េទ៤០ ភគរយេទ េ យ រែតករផ ះផ  មនភព
វជិជមន ្រតង់ចំណុចទទួលយកកមមករចូលេធ្វើករវញិ ែតអតថ្របេយជន៍ ្របក់ែខ និងលុយអតថ្របេយជន៍
េផ ងេទៀត មិនទន់មនសញញ ល្អ្របេសើរេទ េ យ រ្រកុមហុ៊នមិនបនសនយថ េឡើង្របក់ែខបុ៉នម ន
េឡើយ»។ 
បុ៉ែន្តតំ ងសហជីពបុគគលិក បន្រពមេ្រព ង េ យបនចុះហតថេលខ កនុងកំណត់េហតុៃនកិចច្របជំុ ជ
មួយតំ ងនិេយជកថ បុគគលិកទំងអស់ ែដលេធ្វើកូដកមម នឹងចូលេធ្វើករវញិនៃថង្រពហសបតិ៍េនះ 
េហើយករចរចេលើចំណុចេផ ងៗេទៀតនឹង្រតូវចរចកនុងរយៈេពលពី ២ េទ ៣ ែខ។ តំ ងសហជីពបន
ទមទរឲយនិេយជក គិតគូរដំេឡើង្របក់ែខកនុងរង្វង់ពី១២០ េទ ១៥០ ដុ ្ល រ។ 
េ ក សំុ៊ ផែរន៉ អនុ្របធនករយិល័យវ ិ ទករងរ ្រកសួងករងរ ែថ្លងកនុងអងគ្របជំុថ េ ក្រគន់ែត
េដើរតួនទី ជអនកស្រមបស្រមួលបុ៉េ ្ណ ះ គម នសិទធិសេ្រមចអ្វីេឡើយ។ េ កបន្តថ៖ «េបើមិនងយសះជ
េទ ខញុំនឹងបញជូ នេរឿងេទ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លេ ះ្រ យ»។ 
្រកុម បុគគលិក្រពមចូលេធ្វើករវញិ េ យបញច ប់កូដកមម ែតសំណូមពរឲយនិេយជក កំុកត់្របក់ ៃថងែដល
ពួកេគេធ្វើកូដកមម បុ៉ែន្តសំេណើ េនះ្រតូវបនទត់េចល។ 
េ ក Andrew Chan នយក្រគប់្រគង ែផនកធនធនមនុស  ៃនមណ្ឌ លកម ន្ត គ េវ ើល តំ ងឲយ
ភគីនិេយជក ែថ្លងកនុងអងគ្របជំុថ កសីុណូ មិនមន្របក់បង់ឲយបុគគលិកែដលេធ្វើកូដកមមេឡើយ េ្រពះ
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បុ៉នម នៃថង ែដលពួកគត់េធ្វើកូដកមម ែផនកកសីុណូ និងែផនក រ និងេភសជជៈ ្រតូវបនបិទទ្វ រ មិនមន
្របក់ចំណូលេទ។ េ កបនពនយល់ឲយសហជីពបុគគលិកយល់ថ សំេណើ ពួកគត់្រតូវបនថន ក់ដឹកនំ
កំពូល យកេទគិតគូរ និងពិចរ  ំងពីចំណុច្របក់ែខ និងចំណុចសំុពិចរ  ពីថន ក់ដឹកនំ បីរបូ
ែដលបងកបញ្ហ ។ េ កែថ្លងថ៖ «េយើងមនបុគគលិកជង ៤៥០០ នក់ េយើងកំពុងេបើក្រកុមហុ៊នធំមួយ 
ដូេចនះ េយើង្រតូវរកេពលពិចរ ។ ្របសិនេបើករងររបស់អនកល្អ អនកនឹងេឡើង នៈ ្របក់ែខ ល់ឆន ំ»។ «
េបើក្រកុមហុ៊នមួយមិន្រសួលេទ េពល្រកុមហុ៊នកន់ែតរកីធំ បញ្ហ កន់ែតេ្រចើន។ សូមកំុមនបញ្ហ អី នំគន
រត់េទេលើផ្លូវ េហើយែ្រសក ក់គន  ពីេ្រពះេយើងជ្រគួ រែតមួយ»។ េ កបនបក្រ យថ កំហុស
របស់បុគគលិកទំងបួនរបូ ែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ សុទធែតមនករេសុើបអេងកត្រតឹម្រតូវ ែត្រកុមហុ៊ន
្រពមេលើកែលងឲយ និងឲយវលិ្រតឡប់មកេធ្វើករវញិ េ យរក អតីតភពដែដល ែត្រតូវេធ្វើករកនុងករ្រតួត
ពិនិតយរយៈេពល ៣ ែខ។ 
េបើ មេ ក សុខ រទិធ អគគេលខធិកររងសហព័នធសហជីព កមមករនិេយជិត វស័ិយេទសចរណ៍ និង
េស កមមកមពុជ ែថ្លងថ ចំណូលរបស់កសីុណូ គ  មន្របមណ ២៣០ នដុ ្ល រ កនុងឆន ំ ២០១១ 
និងកនុងឆមសទី ១ ឆន ំ ២០១២ មន ១៣០ នដុ ្ល រ ដូេចនះ្រកុមហុ៊ន គួរគិតគូរដំេឡើង្របក់ែខដល់
បុគគលិកឲយបនសមរមយ៕ 

25. ្រគូបេ្រង នៃនវទិយល័យមួយេនភនំេពញេធ្វើកូដកមម  
27 កុមភៈ 2013  
វអូីេអ (VOD) 

េ ក រ ៉ងុ ឈុន ្របធនសមគម្រគូបេ្រង នឯក ជយកមពុជបននិយយថ ្រកសួងអប់រ្ំរតូវែតមនវធិន
ករផ្តនទ េទសនយិករែដលពក់ព័ន្ឋនឹង អំេពើពុករលួយេទ មផ្លូវចបប់េដើមបីេធ្វើយ៉ង េលើកកមពស់
គុណភព វស័ិយអប់រេំនកមពុជ។ 
ភនំេពញ៖ ្រគូបេ្រង នមួយ្រកុមេនវទិយល័យទួល្រប ទែសនសុខែដលមនទី ំងេន សងក ត់ឃមួញ ខណ្ឌ  
ែសនសុខ ជយ្រកុងភនំេពញេនទីបំផុតបនសេ្រមចេធ្វើកូដកមមមិនចូលបេ្រង ន េ្រកយពីករទមទររយៈ
េពលជេ្រចើនឆន ំមិនទទួលបនលទ្ឋផល។ ្រកុម្រគូបេ្រង នបនទមទរឲយ្រកសួងអប់រយុំវជននិងកី ចុះ
េធ្វើ ករេសុើបអេងកតករណីពុករលួយដ៏ធំមួយែដលបនេកើតេឡើងេនវទិយល័យ។ 
កនុងពកយបណ្តឹ ងមួយចបប់របស់្រគូបេ្រង នមួយ្រកុមែដលវអូីេអទទួល បនេនៃថងអងគ រេ៍នះបនេចទ
្របកន់អនក្រសី ទ មិ  នយិកវទិយល័យទួល្រប ទែសនសុខបនកិបេកងថវកិ្រកសួងអប់ររំយៈ 
េពល្របំពីរឆន ំចប់ពីឆន ំ២០០៥រហូតដល់ឆន ំ២០១២ េ យមនទឹក្របក់ចំនួនជង្របំមួយពន់ ន
េរៀលគឺ្របមនជង១ ន ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ។ 
លិខិតដែដលបនេលើកេឡើងថ ថវកិរែដល្រកសួងអប់របំនផ្តល់ស្រមប់្របក់ភីេអភី និងភីបី៊កនុងមួយឆន ំ
ៗគម នករចំ យអ្វីទល់ែតេ ះ េ យនយិកវទិយល័យបនដកចំ យេ យគម នករ្រតួតពិនិតយ
្រតឹម្រតូវ។ មករពិតកនុងគេ្រមងរបស់្រកសួងអប់រ ំ ្រតូវចយ យឲយ្រតូវ ខទង់ចំ យមិនអនុញញ ត
ឲយសិស េចញលុយេ យខ្លួនឯងេនះេទ។ 
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សិស ទុតិយភូមិកនុងមន ក់ៗមនខទង់ចំ យ១៨.០០០េរៀលនិងមធយម សិក បឋមភូមិចំនួន១៦.០០០េរៀ
ល។ ដូេចនះគិតរយៈេពល្របំពីរឆន ំ និងចំនួនសិស សរបុ ទឹក្របក់ចំនួនជង៦ពន់ នេរៀល្រតូវបនអុនក
្រសីទ មិ  កឹបេកងពី្រកសួងអប់រេំដើមបីផល្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន។ 
េ យករទមទររបស់ខ្លួនជេ្រចើនឆន ំមិនបនសេ្រមច េនៃថងអងគ រេនះ្រកុម្រគូបេ្រង ន្របមណជង១០
នក់ដំបូងបនេធ្វើ កូដកមមមិនចូលបេ្រង នសិស ។ 
េ ក្រគូ ្របជញ កំ ន្ត ្រគូបេ្រង នែផនកជីវវទិយបននិយយថ មូលេហតុៃនករេធ្វើកូដកមមេនះគឺទមទរ
ឲយ្រកសួងអប់ រយុំវជន និងកី េធ្វើករេសុើបអេងកតេលើអនក្រសី ទ មិ  ពីបទ្រប្រពិត្តិអំេពើពុករលួយនិង
ទមទរឲយអងគភព្របឆំងអំេពើពុក រលួយចប់ខ្លួនអនក្រសីនយិក េទផ្តនទ េទស មចបប់។ 
«ពួកេយើងខញុំទមទរឲយដកពីតួនទីេចញ ទី១។ ទី២ េ្រកយពីដកពីតួនទីេហើយ ្រតូវេ្របើ្របស់ មនិតិវធីិ
ចបប់ពីបទបន្លំឯក រ រធរណៈ»។ 
េ ក្រសី ទ មិ  នយិកវទិយល័យទួល្រប ទែសនសុខបនបដិេសធថ អនក្រសីមិនបនកឹបេកង
ថវកិ្រកសួងអប់ររំហូតដល់ ប់ នដុ ្ល  េនះេទ។ 
«ចុះមកដល់ គុណេមើលេទ មិនែដលមនលុយឯ ៦ពន់ នេរៀល។ េនះេ ក្រគូអនក្រគូខញុំ
មួយសន្ឋឹកែដរឮសូរ៦ពន់ នេរៀល េគឆងល់្រគប់គន មិនដឹងជយកពី មកេទពឹងពីស្អី»។ 
េ ក ជ ជតិ ្របធនមនទីរអប់រ្ំរកុងភនំេពញបននិយយថ េ កបនបេងកើតគណៈកមមករចុះេធ្វើករ
េសុើបអេងកតេហើយ។ េ កមិនបនេធ្វើអ ថ ធិបបយបែនថមេទៀតេទ រហូតដល់មិនមនរបយករណ៍ជផ្លូវ
ករ។ 
«ខញុំនិយយមុនគណៈកមមករេធ្វើេម៉ចបន។ ខញុំបេងកើត ំងពី ទិតយមុន ចុះេទ្រ វ្រជវ ចុះសួរេគេមើល

មែផនកមួយៗ។ ឧទហរណ៍ខទង់ចំ យ េលើចំណូលយ៉ង េគមនករែណនំ។ ដូេចនះេឆ្លើយភ្ល មអត់
េកើត។ អញច ឹងខញុំរង់ចំគណៈកមមករចុះសិន»។ 
េ ក រ ៉ងុ ឈុន ្របធនសមគម្រគូបេ្រង នឯក ជយកមពុជបននិយយថ ្រកសួងអប់រ្ំរតូវែតមនវធិន
ករផ្តនទ េទសនយិករែដលពក់ព័ន្ឋនឹង អំេពើពុករលួយេទ មផ្លូវចបប់េដើមបីេធ្វើយ៉ង េលើកកមពស់
គុណភព វស័ិយអប់រេំនកមពុជ។ 
«ពក់ព័ន្ឋនឹងលុយភីបី៊ លុយ េរៀនអ្វីហនឹងេន ទូទំង្របេទសកមពុជ មនេសទើរែត្រគប់
េហើយ។ េហើយ ថ ប័ន្របឆំងអំេពើពុករលួយ្រតូវែតមនវធិនករជក់ ក់េទេលើជន ្រប្រពឹត្តអំេពើពុក
រលួយ»។ 
េ កឧិម យិនេទៀង ្របធនអងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយមិន ចេសនើសំុេដើមបីបំភ្លឺបន េទេ យទូរសពទ
របស់េ កមិនមនអនកទទួល៕ 
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26. Mfone Employees Demand Unpaid Salaries  
By Aun Pheap - March 6, 2013 
The Cambodia Daily 

More than 100 former employees of the bankrupt mobile telephone company Mfone protested 
outside the firm’s shuttered offices in Phnom Penh on Monday, demanding that they receive 
salaries for working the month of February despite the company having already gone out of 
business.  

The protest followed the appointment of an administrator, nominated by the Phnom Penh Municipal 
Court to oversee the liquidation of Mfone’s assets, who posted an announcement stating that 
workers’ salaries had officially stopped being paid from February 1. 

Mar Samoeun, 64, an administrative worker for Mfone who took part in the protest, said he had 
been at the company for 19 years and that he and nearly 1,200 staff working in Phnom Penh and in 
the provinces were asking that Mfone pay them for the month of February. 

“I am old now and cannot really find another job, so I need my last payment to feed my family,” he 
said. 

Last month, Smart Mobile, which is owned by the Cyprus-based Latelz Co. Ltd., filed a court 
complaint to collect unpaid bills from Mfone. Chinese telecommunications firm Huawei 
Technologies Co. Ltd. has submitted a complaint alleging that Mfone owes more than $65 million 
in unpaid bills and Norwegian-owned Eltek claims it is owed $3.73 million. 

The municipal court issued two injunctions, one on October 18 and another on January 17, in order 
to prevent Mfone from selling its assets. However, the company in January transferred its roughly 
400,000 mobile phone subscribers to local phone operator MobiTel—a move the companies who 
have filed against Mfone say flouts the court’s injunctions. 

Staff and management from Mfone met with officials at the Ministry of Labor on Monday in order 
to try and find a solution to the dispute over salaries. 

Vong Savan, deputy secretary-general of the labor conflict commission at the Ministry of Labor, 
said that Mfone staff had originally demanded 75 percent of their pay since work stopped at the 
company in January. However, they agreed on Monday to lower their demands to 50 percent. 

Nim Solida, a representative for Mfone, said the company would meet the workers’ demands to 
receive 50 percent of their wages. 

“We agreed with the resolution of 50 percent and included some other advantages,” he said. 
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27. កមមករេនេខត្ត៣េធ្វើបតុកមម្រពមគន  
េ យ ែខ សុណង 2013-03-12  
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

កមមករកមមករនីិេនេ ងច្រកចំនួន ៣ នេខត្តេផ ងគន  បនផទុះបតុកមម កូដកមម្រពមៗគន  េនៃថងទី១២ ែខមី
ន ឆន ំ២០១៣ េដើមបីឲយេថែកេគរពលកខខណ្ឌ ករងរ និងដំេឡើង្របក់ែខេគល រមួទំងផ្ដល់្របក់អតថ
្របេយជន៍ដល់ពួកេគ។  
ករត ៉េនះ គឺ្រសបេពលែដលដំេណើ រករៃនករចរចដំេឡើង្របក់ឈនួល និងលកខខ័ណ្ឌ ករងរ េ យគ
ណៈកមមករទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ សថិតេនកនុង ថ នភពមិនទន់មនករ្រពមេ្រព ងគន េនេឡើយ។ 
្រកុមកមមករកមមករនីិេ ងច្រកែដលនំគន េធ្វើបតុកមម កូដកមម ប់រយនក់ ខ្លះមិនចូលេធ្វើករ និងខ្លះបិទ
កំ ត់ផ្លូវជតិេនះ មិនទន់ទទួលបនលទធផលពីេថែក្រកុមហុ៊នរបស់ខ្លួន កនុងករេ ះ្រ យ ចំេពះ
ករសំុឲយេថែកដំេឡើង្របក់ែខេគល និងេគរពលកខខណ្ឌ ករងរឲយ្រសបនឹងចបប់ករងរេនះេទ។ 
កមមករេ ងច្រក Complete Honor Cambodia េ កត់ថ សីុ.េអចឆ.សីុ (CHC) េដរសំេលៀកបំពក់ ែដល
មនទី ំងេនភូមិធ្លក ឃំុជ្រងុក ្រសុកគងពិសី េខត្តកំពង់សពឺ ជង ៣០០នក់ បននំគន បិទកំ ត់ផ្លូវ
ជតិេលខ ៣ ចប់ពីេម៉ង្របមណ ៩្រពឹក ៃថងទី១២ មីន េ យេបះតង់េលើកំ ត់ផ្លូវ ចក់ធុងបស់  ំ
បងកឲយកកសទះច ចរណ៍ ទមទរឲយេថែកេ ះ្រ យ មលកខខណ្ឌ ករងរជង ២០ចំណុច។ 
បុ៉ែន្តអធិករ្រសុកគងពិសី េ ក ឃឹម សុផន់ ៉  បនែថ្លងថ ្រកុមកមមករបន្រពមេបើកផ្លូវវញិ េនេម៉ងជិត 
៤ ង ចៃថងដែដល េ យ រមនករស្រមបស្រមួលពីភគីេ ងច្រក៖ «គត់បនឯកភពគន ជមួយ្រកុម
ហុ៊នអស់េហើយ ជមួយមនទីរករងរ ្រកសួងករងរអីអស់េហើយ ចប់សព្វ្រគប់អស់េហើយ»។ 
េនៃថងដែដល កមមករកមមករនីិេដរសំេលៀកបំពក់ជិត ១ពន់នក់េនេ ងច្រក សិុកផ្ល ស (Sixtplus) េន
ភូមិក ្ដ ល ឃំុែ្រពកអញច ញ ្រសុកមុខកំពូល េខត្តក ្ដ ល បននំគន េធ្វើកូដកមមអហិង  េ យមិនចូល
េធ្វើករ េដើមបីសំុឲយេថែកដំេឡើង្របក់ែខេគល ១២០ដុ ្ល រ ខណៈ្របក់ែខេគលបចចុបបនន ៦១ដុ ្ល រេនះ 
ពួកេគមិន ចេ ះ្រ យជីវភពបនេឡើយ។ 
កមមករនីិ ឃឹម សុភ័ណ្ឌ  បន្តថ េ្រកអំពីករទមទរ្របក់ែខេគលេនះ ពួកគត់សំុឲយេថែកែកទ្រមង់
លកខខណ្ឌ ករងរចំនួន ១៩ចំណុចែដលពួកគត់យល់ថ គបសងកត់មកេលើសិទធិកមមករ។ 
្រសបគន េនះែដរ កមមករេ ងច្រកេដរែសបកេជើង្របមណ ១ពន់នក់េទៀត េនេ ងច្រក អីុេចង េនភូមិ

ំងដូង ឃំុ ំងដូង ្រសុកបទី េខត្ត ែកវ ក៏បននំគន េធ្វើកូដកមមមិនចូលេធ្វើករែដរ។ កមមករទំងេនះសំុ
ឲយេថែកដំេឡើង្របក់ែខេគលពី ៦១ដុ ្ល រ េទ ៨០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ និងឲយេថែកេគរព មលកខខណ្ឌ
ករងរចំនួន ១១ចំណុច។ 
ទី្របឹក សហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក ម៉ន់ េសង ក់ ែដលបនឃ្ល ំេមើលករ
ត ៉របស់កមមករមនមតិថ ករផទុះករត ៉របស់កមមករ គឺេ យ រែតករអត់្រទំែលងបនតេទចំេពះ
ភពយឺតយ៉វៃនករគិតគូរ ដំេឡើង្របក់ឈនួលដល់កមមករពីភគីពក់ព័នធ។ 
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យ៉ង ក៏េ យពក់ព័នធនឹងករគិតគូរដំេឡើង្របក់ឈនួល និង្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងៗដល់កមមករ
េនះ គណៈកមមករទី៨ ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ ែដលដឹកនំេ យ្រកសួងសងគមកិចច ែដលមនតំ ង
និេយជក តំ ងសហជីពកមមករ និងតំ ងរ ្ឋ ភិបល បនេបើកករចរចែស្វងរកដំេ ះ្រ យ
ចំេពះបញ្ហ េនះ ំងពីែខមក  ឆន ំ២០១៣ មិនតិចជង ៦េលើកេនះេទ មកដល់េពលេនះ។ 
្របធនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ និងជសមជិកគណៈកមមករទី៨ ទំនក់ទំនង
វជិជ ជីវៈៃន្រកសួងសងគមកិចច េ ក ត់ ធន់ មន្រប សន៍ថ ករ្របជំុជេ្រចើនេលើកគឺបនលទធផលជ
វជិជមន។ េ កថ មរយៈករចរច្របក់ឈនួលេគលរហូតមកដល់េពលេនះ ដំេឡើងបន ៩ដុ ្ល រ 
មនន័យថ កមមករនឹងទទួលបន្របក់ឈនួលេគល ៧០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ។ 
េ កថដំេណើ រករៃនករចរចេនះ េនមិនទន់ចប់សព្វ្រគប់េនះេទ សហជីពៃលយ៉ង នឹងឆប់
បញច ប់កិចចពិភក េនះេន្រតឹមែខមីន េដើមបីបនលទធផលនិងេពលអនុវត្តជូនកមមករែដលកំពុងទនទឹងរង់ចំ 
ដំណឹង។ 
េនរយៈេពល ៣ែខ េដើមឆន ំ២០១៣ មនកមមករេធ្វើករេនេ ងច្រកជិត ៣០េ ងច្រក បនេធ្វើកូដកមម 
បតុកមម កនុងេគលេ សំខន់ែត១ គឺទមទរ្របក់ឈនួលបែនថម េ្រកអំពីសំុឲយេថែកេគរពលកខខណ្ឌ
ករងរេផ ងៗេទៀតេនះ៕ 

28. បុគគលិកអឹមហ្វូនេធ្វើកូដកមមទមទរ្របក់បំ ច់និងអតីតភព 
េ យ វណ្ណ វចិរ 2013-03-17 
 វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

 
បុគគលិក្រកុមហុ៊នអឹមហ្វូន (Mfone) ជង ២០០នក់ េធ្វើកូដកមមទមទរ្របក់បំ ច់ និង្របក់អតីតភព
ករងរ។ កូដកមមេនះផទុះេឡើងបនទ ប់ពី្រកុមហុ៊នទូរស័ពទអឹមហ្វូន សេ្រមច្របកសក ័យធនកលពីេដើមែខ
មក  េហើយពយួរករងរបុគគលិកទំងអស់ េ យផ្តល់្របក់កៃ្រមពី ១០% េទ ២០% ្របចំែខ េធ្វើឲយ
បុគគលិកទំងអស់ខ្វះខតលុយកក់េដើមបីផគត់ផគង់ជីវភព េដើមបីមនេពលេវ ែស្វងរកករងរេផ ងេធ្វើេទៀ
ត។  
បុគគលិក្រកុមហុ៊នអឹមហ្វូន ជង ២០០នក់ តំ ងឲយបុគគលិកជង ១ពន់នក់ េនៃថងទី១៧ មីន េលើក
ប ែ្រសកទមទរ និងអំពវនវឲយ ថ ប័នពក់ព័នធជួយអន្ត គមន៍ េដើមបីឲយេថែកផ្តល់្របក់បំ ច់ និង
្របក់អតីតភពករងរជូនកមមករឲយបនឆប់រហ័ស។ 
អតីតនយក្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិ និងជតំ ងបុគគលិក្រកុមហុ៊នអឹមហ្វូន េ ក ផន់ េឌឿន មន
្រប សន៍ថ បុគគលិកទំងអស់មនបំណងេសនើឲយ្រកុមហុ៊ន និង ជញ ធរពក់ព័នធផ្តល់សំណងដល់ពួកេគ 
ែផ្អកេលើចបប់ករងរ។ េ កបន្តថ ំងពី្រកុមហុ៊នសេ្រមចពយួរករងរបុគគលិករចួមក បុគគលិកទំងេនះ
មនករលំបកខ្ល ំងែផនកជីវភព េ យ រ្រតូវបង់ៃថ្លផទះ ៃថ្លទឹកេភ្លើង និងេ ហុ៊យចំ យែស្វងរក
ករងរេធ្វើបន្តេទៀតផង។ 
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េ កបញជ ក់ថ បុគគលិក្រកុមហុ៊នទំងអស់នឹងបន្តេធ្វើកូដកមមេទៀត ដ ប មនដំេ ះ្រ យ៖ «មិន 
ចរង់ចំនីតិវធីិែដលពួកគត់េធ្វើេទ េយើងរង់ចំឲយយូរបំផុតេនៃថងទី២៨ មីន េយើង្រតូវករជីវភពរស់េន 

សំុឲយមនអន្ត គមន៍។ អីចឹងអ្វីែដលគត់េចះែតពនយរេពលហនឹង សំុឲយមនអន្ត គមន៍ពីសំ ក់ ថ ន
ទូតៃថ ក៏េ យ សិង្ហបុរ ីក៏េ យ េដើមបីពេន្ល នឲយមនសំណង»។ 
េ ក ផន់ េឌឿន បន្តថ បុគគលិកទំងអស់េសនើឲយ្រកុមហុ៊នរ ំ យបុគគលិកឲយបនឆប់ េដើមបីទូទត់
សំណងជ្របក់អតីតភពករងរ និង្របក់បំ ច់េផ ងៗេទៀត ជូនកមមករនិេយជិត។ 
អគគេលខធិករសហព័នធសហជីពសំេឡងយុវជនែខមរ េ ក អន ខន ឲយដឹងថ ភគីសហជីពបន
អន្ត គមន៍ ក់លិខិតេទ្រកសួងសងគមកិចចរចួេហើយ េដើមបីេសនើឲយមនកិចចចរចផ្តល់សំណងជូនបុគគលិក
កមមករ។ េ កបន្តថ មចបប់ស្ដីពីករងរ ្រកុមហុ៊នមនតួនទីេចញសំណងឲយកមមករេលើករណីមួយ
ចំនួន ដូចជ ្របក់អតីតភពករងរ ្របក់បំ ច់ និង្របក់បេណ្ដ ញេចញពីករងរជេដើម បុ៉ែន្ត្រកុម
ហុ៊នែបរជេ្រជើសេរ ើសយកវធីិពយួរករងរបុគគលិក េ យអូសបន្ល យេពលេវ េទវញិ។ 
េ ក អន ខន៖ «គត់មិនរង់ចំចបប់ក ័យធន និងជ្រមះបញជ ីផ្លូវតុ ករេទ គត់ទមទរមុន ចំេពះ
មច ស់បំណុលេផ ងៗ គត់្រតូវរង់ចំករសេ្រមចពីតុ ករសិន គត់េសនើឲយ្រកុមហុ៊នផ្តល់្របក់ឲយគត់ ែត
មិនទន់មនករេកះ្របជំុ មួយេនះេទ»។ 
បុគគលិក្រកុមហុ៊នអឹមហ្វូន ែដលចូលរមួកូដកមម មនតួនទីចប់ពីកមមកររហូតដល់បុគគលិកជន់ខពស់ថន ក់
នយកែផនក ែដលមន្របក់េបៀវត ្របចំែខចប់ពីជង ១០០ដុ ្ល រ រហូតដល់ជង ១ពន់ដុ ្ល រ។ បុ៉ែន្ត
កូដកមមេនះមិន្រតូវបនតំ ងេថែក្រកុមហុ៊នេចញមកេ ះ្រ យ េនេឡើយ។ 

មរយៈដីកសេ្រមចរបស់ ដំបូង ជធនីភនំេពញ កលពីៃថងទី១៤ កុមភៈ បន្របកសេបើកសំណំុ
េរឿងេសនើសំុក ័យធនរបស់្របធន្រកុមហុ៊ន អឹមហ្វូន េ យសំ ងេលើរបយករណ៍េមធវ្ីរកុមហុ៊នែដល
បញជ ក់ពីករខតបង់ថ ្រកុមហុ៊នអឹមហ្វូន ខតបង់ជបន្តបនទ ប់ចប់ពី្រតីមសទី៣ ឆន ំ២០០៩ េហើយមន
លំហូរ ច់្របក់អវជិជមន ំងពីឆន ំ២០១២។ ដីកតុ ករេលើកេឡើងថ ្រកុមហុ៊នខតបង់ទឹក្របក់អស់
ជង ៦៧ នដុ ្ល រ និងបំណុលមនជង ១២៦ នដុ ្ល រ េហើយមន ច់្របក់បេ ្ដ ះ សននកនុង
ៃដែតជិត ៦ែសនដុ ្ល រ។ បុ៉ែន្តតុ ករមិនបនបញជ ក់ថ ្រទពយសមបត្តិ្រកុមហុ៊នមនចំនួនបុ៉នម នេនះ
េទ។ តុ ករក៏បនបញជ ឲយេលើកបញ្ហ បីចំណុច ទី១ ្របកសេបើកសំណំុេរឿងក ័យធន ទី២ បងគ ប់ឲយ
ជ្រមះបញជ ី្រកុមហុ៊នភ្ល មៗ និងទី៣ ែតង ំងអភិបលបេ ្ដ ះ សនន។ 
ចំែណកចំនួនអតិថិជនជង ៥ែសននក់ ែដលជ្របភពចំណូលសំខន់បំផុតរបស់្រកុមហុ៊នអឹមហ្វូន ែបរ
ជ្រតូវបនេផទរឲយ្រកុមហុ៊នមូ៉បី៊ែតល (Mobitel) ែដលសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អនកឧកញ៉ គិត េម៉ង 

ំងពីែខមក  េទវញិ។ ្រកុមហុ៊នទំងពីរមិនបន្របកសថករេផទរអតិថិជនេនះមនលកខខណ្ឌ  អ្វីខ្លះ ឬ
េ ះដូរជ្របក់បុ៉នម នេនះេទ។ បចចុបបននេនះ បុគគលិក្រកុមហុ៊នអឹមហ្វូន មនចំនួនជង ១ពន់នក់ មិន
មន្របក់េបៀវត ផគត់ផគង់ជីវភពេឡើយ ពួកគត់ទទួលបន្របក់ពយួរករងរពី្រកុមហុ៊នកនុងមន ក់ៗ ២០% 
សមម្រតេទនឹងចំនួនេបៀវត ្របចំែខ៕ 
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29. Factory pay protest continues  
Last Updated on 18 February 2013  
By Mom Kunthear 
Phnom Penh Post 

Workers at the shuttered Yung Wah I and II factories in Kandal province will continue protesting 
today, despite the government already agreeing to pay them using company funds. Worker Soy 
Sokchea said yesterday that he and his colleagues would keep demanding benefits and seniority 
bonuses. 

“We thank the government, but we need our benefits... because we have worked for this factory for 
many years,” he said, adding that he was owed more than $1,000. “We sleep in front of the factory 
every night to protect the equipment in case the employers take it quietly out of the factory [to 
sell].” 

The factory has been closed since late December when the owners fled unannounced. 

Um Visal, labour dispute resolution officer at the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ 
Democratic Union, said yesterday that the workers had demanded the government pay them using 
company money that had been lodged as a type of bond. 

“The workers did not care whether the equipment in the factory is sold or not, but what they want is 
responsibility from the government,” he said. 

After workers blocked road 21B last week in protest, the Ministry of Social Affairs announced 
Friday it would pay more than 7,000 workers a total of about $90,000 of company money. 

Meanwhile, more than 500 workers at Hi Fashion garment factory in Phnom Penh’s Sen Sok district 
will also protest to demand wages tomorrow. 

30. កមមករ-កមមករនីិ េ ងច្រក ម៉រឈុីន ផទុះកូដកមមម្តងេទៀត េ យ រ ភគី
េ ងច្រក មិនេគរព មករសនយ  

Monday, 18 March 2013 15:09 េ យេដើមអមពិល៖ ID-015  

 

ភនំេពញៈ កមមករ កមមករនីិ េ ងច្រកម៉រឈុីន បនសែម្តងនូវករខឹងសមប ចំេពះភគី ខងេ ងច្រក 
េ យ រ ែតភគីេ ងច្រក មិនេគរព មករសនយ េហើយ ែថមទំង បន្តេធ្វើករគបសងកត់ ចំេពះពួក
គត់្រគប់ែបប យ៉ង បែនថមេទៀត ។ េហើយកលពីៃថងទី១៣ ែខមក  ឆន ំ២០១៣ គឺពួកគត់បននំគន  េធ្វើ
កូដកមមម្តងរចួ មកេហើយ បន បុ៉នម នៃថង េ្រកយមក ភគីេ ងច្រក បនយល់្រពម មករសំុណូមពរ 
របស់គត់ចំនួនជង ១០ចំណុចម្តងរចួ មកេហើយ េពល េនះពួកគត់ ក៏បន នំគន ចូលេធ្វើករេឡើងវញិ 
បុ៉ែន្ត ភគីេ ងច្រកបន្រតឹមែតសនយ បុ៉េ ្ណ ះ មិនេធ្វើ មករសនយេនះ ែបរជបន្តេធ្វើករគបសងកត់ពួក
គត់ បែនថមេទៀត េទើបពួកគត់នំ ផទុះកូដកមមម្តងេទៀត ែតម្តងេទ ។ 
ករផទុះកូដកមមម្តងេទៀតេនះ េកើតេឡើងកលពី្រពឹកៃថងទី១៨ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ សថិតេនខងមុខ េ ងច្រក 
ភូមិ្រតពំងរេំចក សងក ត់េចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ ជធនីភនំេពញ។ 
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េបើេយង ម តំ ងកមមករមន ក់ ែដលសំុមិនបេញចញេឈម ះ បននិយយថ កលពីៃថងទី១៣ ែខមក  
ឆន ំ២០១៣ ពួកគត់េ យ រែត រងករគបសងកត់ ពីភគី េ ងច្រក ពួកគត់បននំគន  េធ្វើកូដកមម េន
ខងមុខ េ ងច្រក អស់រយៈេពលជិត ១០ ៃថង េ យសំណូមពរ នូវលកខខណ្ឌ ករងរ ្របមណជង ១០ 
ចំណុច េហើយ េ្រកយមកភគីេ ងច្រក ក៏យល់្រពម ម សំណូមពរ របស់ពួកគត់មួយចំនួន េ យ្រពម
ឲយ្របក់ៃថ្ល រថយន្ត ចំនួន ១០ ដុ ្ល រ និង្របក់េគល ៧៥ ដុ ្ល រ បុ៉ែន្ត បនទ ប់ពីចរចគន ចប់សព្វ្រគប់
េហើយ ពួកគត់បនយល់្រពម ចូលេធ្វើករេឡើងវញិ បុ៉ែន្ត បនទ ប់ពីពួកគត់ ចូលេធ្វើករេឡើងវញិេហើយេនះ 
រយៈេពលជង ២ ែខ គឺ ក់ បីដូចជ ទនទឹងចំករសនយខយល់ េ យភគីេ ងច្រក ពំុេធ្វើ មករសនយ
េនះេទ អ្វីែដលេ ងច្រក យល់្រពមេនះ គឺពួក គត់ពំុបនទទួលេនះេទ េទើបពួកគត់ បននំគន ផទុះកូដ
កមមម្តងេទៀត េ យយកកង់រថយន្ត មកដុតេនខងមុខ េ ងច្រកផងែដរ េដើមបីបងខំ ឲយភគីេ ងច្រក ឬ

ជញ ធរមូល ្ឋ ន េចញមុខមករក ដំេ ះ្រ យ ជូនពួកគត់ ។ 
្របភពដែដល បនបន្តថ ករេធ្វើកូដកមមេនះ គឺទមទរនូវលកខខណ្ឌ ករងរចំនួន ២០ ចំណុច េហើយកនុង
េនះចំណុចសំខន់ គឺ្របក់ែខេគលចំនួន ៧៥ ដុ ្ល រ ្របក់ៃថ្លឈនួលរថយន្តចំនួន ១០ ដុ ្ល រ និង្របក់
ៃថ្លផទះជួល ៃថ្លបយផងែដរ េហើយករផទុះកូដកមមម្តងេនះ គឺរហូតបនលទធផល េទើបពួកគត់ចូលេធ្វើករ ជ
ធមម  េឡើងវញិ ។ េហើយចំេពះេ ងច្រកមួយេនះ គឺមនសហជីព ចំនួនពីរ បុ៉ែន្តសហជីពទីមួយ ជសហ
ជីពចស់ និងសហជីពមួយេទៀត សហជីព ែដលេទើបែតឈនចូល កនុងេ ងច្រកេនះេនះេទ ។ 
្របភពបនបន្តេទៀតថ ករេធ្វើកូដកមមេនះ គឺពួកគត់បនេធ្វើ េនមុខេ ងច្រកអស់រយៈេពលចំនួន ៥ ៃថង
មកេហើយ បុ៉ែន្ត ពំុទន់េឃើញភគីេ ងច្រក េចញមុខមករក ដំេ ះ្រ យ ជូនពួកគត់េនេឡើយេទ 
រហូតដល់្រពឹកៃថងទី១៨ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ េនះ ៕ 

31. អតីតបុគគលិក្រកុមហុ៊ន Mfone បន្តេធ្វើបតុកមម ទមទរអតីតភពករងរ 

(ៃថងទី 18 មីន 2013, េម៉ង 10:39:AM) | េ យ: កូ ប (CEN) 

ភនំេពញ:  អតីតបុគគលិក្រកុមហុ៊ន ទូរស័ពទ អឹមហ្វ៊ូន Mfone ្របមណ ៣០០ នក់ បនឈរេលើកប ត ៉េន
មុខទី ន ក់ករ្រកុមហុ៊ន ែដលបនបិទទ្វ រ ចប់ ំងពី្រពឹកៃថង ទិតយ បន្តរហូតដល់្រពឹកៃថងចនទ ទី១៨ ែខមី
ន ឆន ំ២០១៣ េដើមបីទមទរ្របក់អតីតភពករងរ។  
ករត ៉របស់អតីត បុគគលិក្រកុមហុ៊ន Mfone ែដលពក់ វ និងមួក មនរបូសញញ  Mfone បនអូសបន្ល យ
យូរែខ េហើយមនបណ្តឹ ងេឡើងេទតុ ករផងេនះ គឺរហូតមកដល់្រពឹកៃថងទី១៨មីនេនះ មិនទន់មន
ដំេ ះ្រ យេនេឡើយេទ។ 
អតីតបុគគលិក្រកុមហុ៊ន Mfone េធ្វើករអស់រយៈេពល ២ ឆន ំ រហូតដល់ជង ២០ ឆន ំ េហើយបុគគលិកែដលេធ្វើ
ករយូរជងេគ ចនឹងទទួលបន្របក់អតីតភពករងរ រហូតដល់ ៥ មឺុនដុ ្ល រ។ រឯីអនកេធ្វើរយៈេពលខ្លី
បំផុត ក៏ ចនឹងទទួលបន្របក់អតីតភពករងរ ២ពន់ដុ ្ល រ។ 
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្រកុមហុ៊ន អឹមហ្វ៊ូន បន្របកសក ័យធន និងបនលក់ប ្ត ញទូរស័ពទទំងមូលេទឲយ្រកុមហុ៊ន មូ៉បី៊ែតល 
កលពីេដើមឆន ំេនះ។ 
ករត ៉របស់អតីតបុគគលិក្រកុមហុ៊ន អឹមហ្វ៊ូន ក៏បនេឡើងដល់តុ ករផងែដរ។ បុ៉ែន្តមកដល់េពលេនះ 
តុ ករេនមិនទន់ចត់ករែបប េដើមបីជ្រមះបញជ ី និងចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរបស់្រកុមហុ៊ន អឹមហ្វ៊ូន 
េនេឡើយេទ៕  

32. Mfone Workers Demand $4.4M Compensation  
By Aun Pheap - March 19, 2013 
The Cambodia Daily 

About 200 former employees of bankrupt mobile phone operator Mfone on Sunday protested 
outside the company’s shuttered offices, asking for the help of Prime Minister Hun Sen in the their 
fight to get more than $4 million in compensation from the company.  

Mfone declared itself insolvent in January and is the subject of a number of complaints from 
competitors, who say they are owed connection fees, and customers stuck with worthless top-up 
vouchers. 

A representative of the demonstrators, Nim Solyda, a former engineering supervisor at Mfone, a 
Thai-owned company, said that 1,092 former members of staff were entitled to a total of $4.4 
million in severance pay since their contracts were prematurely terminated by the company. 

“We are holding a peaceful protest today to demand compensation and we do not want the company 
to delay any longer as we all need money to feed our families,” Mr. Solyda said. 

“We would like to appeal to Prime Minister Samdech Hun Sen to intervene, to push the company to 
pay compensation quickly,” he added. 

Sang Darin, a driver who worked for Mfone for seven years, said that he was owed $5,400 in 
severance pay. 

“We need compensation in line with the Labor Law,” he said, adding that he was struggling to pay 
his rent and his children’s schooling. 

Another disgruntled former employee, Nuon Sam Ath, a former salesman for Mfone, said that 
ThaiCom PLC, Mfone’s parent company, and its subsidiary Shenington Investment Pte. Ltd., which 
is Mfone’s official owner, should take responsibility for the debts. 

“I would like to appeal to the debtors to be responsible for paying compensation to all of us 
urgently,” he said. 

China’s Huawei Technologies Co. Ltd. claims Mfone owes it more than $65 million in unpaid bills, 
and Norwegian-owned Eltek is seeking repayment of $3.73 million from Mfone. Smart Mobile has 
also filed a complaint seeking damages against Mfone for an undisclosed sum. 
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33. កមមករេ ងច្រក១០នក់រងរបួស ប៉ះទងគិចជមួយសមតថកិចចនគរបល 
េពលកំពុងត ៉  
Wednesday, 20 March 2013  

មំុ គនធ  
Phnom Penh Post 

 

ភនំេពញៈ កមមករជង ១០នក់ ែដលកំពុងេធ្វើករត ៉េនេ ងច្រកមរ ៉ឈុូន សថិតេនកនុងខ័ណ្ឌ េពធិែសន
ជ័យ សងក ត់េចមេច បនរងរបួសធងន់ និង្រ លកលពី្រពឹក មិញកនុងករប៉ះទងគិចគន មួយ្របវរ ង
សមតថកិចច និងកមមករ។ 
េ កសុ៊ន េលៀង កមមករែដលបនរងរបួសចំេ្រកមែភនក ្ត ំ និង្រចមុះេ យ រសមតថកិចចគប់ដំុថមចំ និង
បនសន្លប់្របែហលមួយេម៉ង បននិយយថ កលពី្របែហលជេម៉ង៩្រពឹកមិញេនះ កមមករបនេធ្វើករ
ត ៉េនមុខេ ងច្រក រយៈេពលមួយសប្ត ហ៌មកេហើយ េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ និង្របក់ អបបបរ
ម។ 
េ កបនបែនថមថៈ«អំេពើហឹង បនេកើតេឡើង បនទ ប់ពីកមមករបន ងំករដឹកឥ ៉ន់ចូលកនុងេ ងច្រក 
េពលេនះសមតថកិចចនគរបល និងកង ជ វធុហតថ បនយកដំបងឆក់មកឆក់កមមករ និងគប់ដំុថមេទេលើ
កមមករ េធ្វើឲយមនកររងរបួសធងន់បីនក់ និង្របមណជេ្រចើននក់បនរងរបួស្រ ល»។ 
េ កបនឲយដឹងេទៀតថ កមមករបនតបតេទ្រកុមសមតថកិចចវញិ េ យបនគប់ដំុថមចូលេទកនុងេ ងច្រក
វញិ ែតេ កមិនបនដឹងថេតើសមតថកិចចមនរង របួសឬអត់េនះេទ េ យ រែតេ កបនដួលសន្លប់
េនេពលេ ក្រតូវបនេគឆក់េ ក។ 
កញញ  កន់ ្រសីលកខណ៌ ជកមមករបនឲយែដរថ នងបនសថិតេនកនុងបរេិវណេ ងច្រក េឃើញមនករគប់
គន េទវញិេទមក រ ងកមមករែដលត ៉េនខងេ្រកេ ងច្រក និងសមតថកិចចេនខងកនុងេ ងច្រក។ 
កញញ បនែថ្លងថៈ «សមតថកិចចនគរបលមួយរបូបនរងរបួសែបកកបល ន និងមូ៉តូមួយចំនួនរបស់ម្រន្តី
េ ងច្រក និងកមមករែដលបនទុកេនកនុងបរេិវណេ ងច្រក្រតូវរងករខូចខតដូច ជែបកកញច ក់ ឆូតជ
េដើម»។ 
េ កលី េវង ្របធនសហព័នធសហជីពកមមករនិេយជក បនឲយដឹងថ េ ក និងតំ ង្រកុមហុ៊នបន
ជួបចរចរគន ពីរបីដងរចួមកេហើយ ែតមិនមនករ ្រពមេ្រព ង មួយេទ។ 
េ កបនបន្តថៈ «កមមករនឹងរក ករទមទររបស់ពួកេគេនេពលេ្រកយ និង្រពម្រតលប់ចូលេធ្វើករ
វញិ ្របសិនេបើ្រកុមហុ៊នមិន្រពមកត់្របក់ែខ និង្របក់្របចំៃថងេនេពលែដលពួកេគេធ្វើករត ៉»។ 
មិនទន់ ចទក់ទងសំុករបំភ្លឺ មួយបនេទពីម្រន្តី សមតថកិចចខ័ណ្ឌ  និង្រកុមហុ៊នទក់ទងនឹងករប៉ះ
ទងគិចគន កលពី្រពឹកមិញេនះ។ 
សូមបញជ ក់ថ កមមករេ ងច្រកមរ ៉ឈុូនជង១ពន់នក់បនេធ្វើករត ៉សំុទម ទរ១១ចំនុចែដលមនដូច
ជសំុតេម្លើង្របក់អបបបរម ្របក់េធ្វើដំេណើ រ ្របក់េធ្វើករ េទៀងទត់ ឈប់បងខំកមមករេធ្វើករែថមេម៉ងជេដើ
ម។ 
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34. កមមករ ម៉រឈុូន៧នក់របួសេ យប៉ះទងគិចជមួយបូ៉លិស  
Thursday, 21 March 2013  

មំុ គនធ  
Phnom Penh Post 
 

ភនំេពញៈ កមមករ៧នក់ែដលកំពុងេធ្វើករត ៉េនេ ងច្រកម៉រឈុូន សថិតេនកនុងសងក ត់េចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍
ែសនជ័យ បនរងរបួសធងន់ ្រ ល កលពី្រពឹកម ិលមិញ េ យ រែតមនករប៉ះទងគិចគន កនុងកូដកមម
ត ៉ពួកេគមួយ្របវ ជមួយសមតថកិចច។ 
េ ក សុ៊ន េលៀង កមមកររងរបួសែភនក ្ត ំនិង្រចមុះ េ យ ររងនឹងដំុថមនិងដំបងឆក់សមតថកិចចរហូត
សន្លប់ជិតមួយេម៉ង បនេរៀប ប់ថ េនេម៉ង្របមណ៩កន្លះ្រពឹកៃថងពុធម ិលមិញ កមមករបនបន្តេធ្វើ
កូដកមមត ៉មុខេ ងច្រកែដលអូសបន្ល យមួយសប្ត ហ៍ មកេហើយ េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ ករងរនិងសំុ
ដំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរម្របចំ ែខ។ 
េ កបញជ ក់ថ៖ «អំេពើហិង បនេកើតេឡើង បនទ ប់ពីកមមករបន ងំករដឹកអី ៉ន់ចូលកនុងេ ងច្រក 
េពលេនះសមតថកិចចនគរបល និងកង ជ វធុហតថបនេ្របើដំបងឆក់ បំែបកហ្វូងកមមករ េធ្វើឲយកមមករបី
នក់រងរបួសធងន់និងកមមករបីនក់េទៀត បនរងរបួស្រ ល»។ 
េ កបនបន្តឲយដឹងថ ខណៈេនះ្រកុមកមមករបនតបតេទ្រកុមសមតថកិចចវញិ េ យករគប់ដំុថមចូលេទ
កនុងេ ងច្រក ែតេ កមិនបនដឹងថ េតើសមតថកិចចមនរងរបួសឬអត់េទ េ្រពះអីេ កបនដួលសន្លប់េន
េពលរងករឆក់េ្រចើនដងេពក។ 
កញញ  កន់ ្រសីលកខណ៍ ជកមមករសថិតកនុងេហតុករណ៍មន ក់បន្របប់ថ េពល្របទូស ៉យគន េនះ នង
សថិតេនកនុងបរេិវណេ ងច្រក េឃើញមនករគប់ដំុថម ក់គន េទវញិេទមក រ ងកមមករត ៉េនខងេ្រក
េ ងច្រក និងសមតថកិចចេនខងកនុងេ ងច្រក។ 
កញញ  ្រសីលកខណ៍ និយយថ៖ «មននគរបលមន ក់រងរបួសែបកកបល ននិងមូ៉តូមួយចំនួនរបស់
បុគគលិកេ ងច្រក និងកមមករ ែដលចតទុកេនខងកនុងបរេិវណេ ងច្រកបនរងករខូចខត ខ្លះែបកកញច ក់ 
ឆូតកំេពៀច ជេដើម»។ 
េ ក លី េវង ្របធនសហព័នធសហជីពកមមករនិេយជិតេនេ ងច្រកេនះបនឲយដឹងថ េ កនិង
តំ ង្រកុមហុ៊នបនជួបចរចគន ពីរបីដងេហើយ ែតមិនមនករ ្រពមេ្រព ង មួយេទ។ 
េ ក លី េវង បន្តថ៖ «កមមករនឹងរក ករទមទររបស់ខ្លួនទុកេទេពលេ្រកយ និងសនយចូលេធ្វើករវញិ
្របសិនេបើ្រកុមហុ៊នមិនកត់្របក់ែខ និង្របក់្របចំៃថងេនកនុងអំឡុងេពលែដលពួកេគេធ្វើកូដកមមត ៉ េទ
េនះ»។ 
េ ក ម៉ម េយឿន អធិករស្តីទីនគរបលខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ បនបញជ ក់ថ េ កមិនទន់ទទួល
ព័ត៌មន ពីករេចទ្របកន់ថ សមតថកិចចេ កបនេ្របើហិង េទេលើកមមករេនេឡើយេទ េ យ រ ែត
េ កមនភរកិចច្រតូវស្រមួលេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍មួយកលពីម ិលមិញ។ 
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សូមបញជ ក់ថ កមមករេ ងច្រកកត់េដរម៉រឈុូន ជង១ពន់នក់បនេធ្វើករត ៉ទមទរលកខខណ្ឌ  ចំនួន
១១ចំណុច ជ ទិ៍ សំុដំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរម ្របក់េធ្វើដំេណើ រ ្របក់រង្វ ន់ករងរេទៀងទត់ និងសំុ
កំុឲយបងខំកមមករឲយេធ្វើករែថមេម៉ងជេដើម។ 
បុគគលិករដ្ឋបលេ ងច្រកម៉រឈុូនែដលសំុមិនបេញចញេឈម ះ  បនឲយដឹងពីម ិលមិញថ ករប៉ះទងគិចគន
េនះបនេធ្វើឲយខូចខត្រទពយសមបត្តិរបស់្រកុមហុ៊ន េ្រចើន េហើយខង្រកុមហុ៊នអំពវនវឲយកមមករផ្អ ក
សកមមភពរបស់ពួកេគេ យ រង់ចំករេ ះ្រ យពី្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល។បុគគលិកដែដលេនះ ែថ្លង
ថ៖ «្រកុមហុ៊នមិនបនបញជ សមតថកិចចឲយេ្របើហិង េលើកមមករដូចករ េចទេទ។ ករប៉ះទងគិចគន េនះបងកពី
្រកុមកមមករត ៉បិទផ្លូវមិនឲយ ន ្រកុមហុ៊នដឹកអី ៉ន់េចញចូល េទើបេកើតមនករ្របទូស ៉យគន េពល
សមតថកិចចេចញេទស្រមបស្រមួលឲយ េបើកផ្លូវ»។ 
បុគគលិករដ្ឋបលរបូេនះអះ ងែដរថ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនេចញលិខិតបងគ ប់ឲយកមមករចូលេធ្វើ 
ករវញិ កនុងរយៈេពល២ៃថង េដើមបីរង់ចំករេ ះ្រ យ មចបប់ ែតកមមករមិនេគរព ម។ 
បុគគលិកេ ងច្រកមន ក់េនះបន្តថ៖«នយក្រកុមហុ៊នបនេចញេទជួប កមមករកំពុងត ៉ េ យបនេសនើសំុឲយ
ពួកេគផ្អ កករត ៉ និងសំុឲយេលើកយកបញ្ហ មកេ ះ្រ យេលើតុទំងអស់គន  ែតពួកេគមិន ្ត ប់គត់េទ»
។ េនេពលសួរថ េតើ្រកុមហុ៊ននឹងេសនើសំុដីករក ករពរពីតុ ករឬយ៉ង ? តំ ង្រកុមហុ៊នមន ក់
េនះថ ្រកុមហុ៊នមិនទន់មនគេ្រមងេនេឡើយេទ។ 
ទក់ទិននឹងលកខខណ្ឌ ទមទររបស់កមមករទំង១១ចំណុច បុគគលិករដ្ឋបលរបូេនះអះ ងែដរថ ខង្រកុម
ហុ៊នបនយល់្រពមមួយភគធំេហើយ េនែខ្វងគន ែតករកត់្របក់ែខ និង្របក់ករងរេទៀងទត់ កនុងអំឡុង
េពលត ៉េទ ែដល្រកុមហុ៊នមិនយល់្រពម៕ 

35. កមមករជង៦០០០នក់ េនេ ងច្រកវងី ្ត រ េធ្វើកូដកមមទមទរ្របក់ែខ
េគល១២០ដុ ្ល រ  

េ យ មូ៉លីនី និងសុ៊ន រនិ ៃថង្រពហសបតិ៍ ទី21 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង11:41 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

កមមករ្របមណជង៦០០០នក់ េនេ ងច្រកេដរែសបកេជើង វងី ្ត រ (Wing Star)  ្រសុកគងពីសី េខត្ត
កំពង់សពឺ បន្របមូលផ្តុំគន ខងមុខេ ងច្រក េន្រពឹកៃថង្រពហសបតិ៍េនះ  េដើមបីទមទរ្របក់ែខេគល១២០
ដុ ្ល រ បេងកើនរយៈេពលឈប់ស្រមប់ករេរៀបករ  និងលកខខណ្ឌ ករងរមួយចំនួនេទៀត។ 
កមមករនីិអនក្រសី បិ៊ន ្រសីមំុ ឲយដឹងថ េថែកេ ងច្រកបនឲយចបប់សំុស្រមកេរៀបករ្រតឹមែត៣ៃថង េហើយ
បងខិតបងខំឲយពួកគត់ែថមេម៉ង េ យេពលខ្លះគត់េទដល់ផទះេនេម៉ង១២យប់ក៏មនែដរ។ អនក្រសី សំុឲយ
េថែកេ ងច្រក ឲយេពលស្រមកស្រមប់េរៀបករមួយសប្ត ហ៍៖ "" 
ម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករ កញញ  យុ៉ង ភ ្របប់ VOD ថ មូលេហតុែដលកមមករនំគន ត ៉ េ យ រែថ
ែកេ ងច្រក មិនេគរពចបប់ករងរ េហើយកិបេកង្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងរបស់កមមករ៖ "" 
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VOD មិនទន់ ចទក់ទងភគគីេ ងច្រក េដើមបីបក្រ យេលើបញ្ហ េនះ បនេនេឡើយេទ។ 
កមមករេ ងច្រក វងី ្ត រ បនេធ្វើកូដកមមរយៈេពលពីរៃថងមកេហើយ េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ ករងរចំនួន
១៧ចំណុច េហើយេន្រពឹកៃថង្រពហសបតិ៍េនះ េន្របមណ្របែហល៩ កមមករបនសេ្រមចបិទផ្លូវជតិេលខ
៣ ែតមិនមនករប៉ះទងគិចជមួយកម្ល ំងសមតថកិចេនះេទ៕ 

36. NagaWorld casino staff roll dice on strike  
Last Updated on 26 February 2013  
By Chhay Channyda and Shane Worrell  
Phnom Penh Post 

Most of the usually bustling card tables at the capital’s NagaWorld casino were empty yesterday as 
about 800 workers rallied outside, demanding the reinstatement of sacked workers and better 
conditions. 

With fresh grievances coupled with demands dating back four years, almost 90 per cent of the 
popular venue’s casino section walked off the job to join a strike that began with a small number of 
food and beverage staff on Friday, leaving their managers to deal cards yesterday on just a few 
tables. 

“All the workers are outside protesting,” one employee, who did want to be named, said. “They 
have a problem.” 

Those who walked off the job and gathered behind barricades at the west side of the casino’s front 
entrance, in fact, said they had many problems. 

They called for their bosses to reinstate two food and beverage workers and two VIP section 
workers fired “without reason”. They demanded three managers who had “misbehaved” and were 
rude to staff be sacked, going as far as publicly naming them on placards that were waved around in 
the presence of watchful security guards. 

The strikers also called for a minimum wage in the casino to be raised to $150 per month and for 
their bosses to honour Arbitration Council decisions dating back years involving sacked union 
leaders and unpaid wages. 

“We see that the company has no intention of seeking a solution, but has just threatened to fire staff 
who take part in the protest,” said Chhim Sithar, deputy president of the in-house independent 
Rights Labour Supported Union of Khmer Employees of Naga Resorts. “We will continue to 
protest whenever we don’t get any solution.” 

Sok Narith, vice-president of The Cambodian Tourism and Service Workers Federation (CTSWF), 
which the casino union is part of, said up to 90 per cent of casino staff had walked out. 

“Their managers have been working as card dealers,” he said. 

Moeun Tola, head of the labour program at the Community Legal Education Center, said he wasn’t 
surprised the workers were striking, given NagaWorld’s history of violating their rights to organise 
and collectively bargain. 
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“In 2009, 14 [union reps] involved in the negotiation team for a collective bargaining agreement 
were dismissed,” he said, adding this had come after management and unions had failed to agree on 
an annual wage increase. “All negotiations were dismissed and no one was reinstated.” 

Vong Sovann, deputy secretary-general of the Ministry of Social Affairs’ committee for the 
settlement of strikes and demonstrations, said he had received a complaint from CTSWF last week, 
and would organise negotiations between the union and management for today. 

“The actual procedure for dealing with this issue is to go to the place of protest to negotiate,” he 
said. “If this is not agreed to, we will invite them for discussions at the ministry.” 

A request made in person for an interview with a human resources manager at NagaWorld named 
on the strikers’ signs was denied yesterday. Calls to the casino’s management were not returned, 
while emails were not responded to.  

Law Related to Strike 
ចបប់ទក់ទងនឹងករេធ្វើកូដកមម 
 
១-កតិករសញញ ស្តីពី សិទ្ឋិេសដ្ឋកិចច សងគម និង វបបធម៌ៈ 
 
ម្រ ៨ ចំនុចទី១-ឃៈ សិទ្ឋិេធ្វើកូដកមម ែដលេ្របើ្របស់ឱយ្រសប មចបប់របស់្របេទសនីមួយៗ  
 ២-រដ្ឋធមមនុញញៈ 
 
ម្រ ៣៧ ៖សិទ្ឋិេធ្វើកូដកមម និង  េធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ្រតូវយកមកអនុវត្តន៍   េនកនុង្រកប់ខ័ណ្ឌ ចបប់  
៣-ចបប់ស្តីពីករងរៈ 
 
ម្រ ៣១៩ ៖ សិទធិេធ្វើកូដកសមម និងឡុកេ ្រតូវបនធន។ សិទធិេនះ ច្រតូវបនអនុវត្តេ យភគី 
មួយ កនុងចំេ ម ភគីែដលមនវ ិ ទ កនុងករណីែដលមនករបដិេសធេសចក្តីសំេរចរបស់ ជញ  ក ្ត
ល។ 
 
ម្រ ៣២០៖ សិទធិេធ្វើកូដកមម ច្រតូវបនអនុវត្តផងែដរ េនេពលែដល្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល មិនបន
េ ះ ្រ យ ឬមិនបនជូនដំណឹង អំពីដំេ ះ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត ល កនុងរយៈេពលែដលមន 
កំណត់កនុងជំពូកទី ១២។ 
 
សិទធិេនះក៏្រតូវបនអនុវត្តែដរ េនេពលែដលសហជីពជតំ ងកមមករនិេយជិតយល់េឃើញថ ្រតូវយក 
សិទធិេនះមកេ្របើ េដើមបីបងខំេ យមន ករេគរព មអនុសញញ រមួ ឬ មចបប់។ 
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សិទធិេនះក៏ ចអនុវត្តជទូេទបនែដរ សំ ប់ករពរផល្របេយជន៍ខងេសដ្ឋកិចច និងផល្របេយជន៍
ខង វជិជ ជីវៈសងគមៃន កមមករនិេយជិត។ 
 
សិទធិេធ្វើកូដកមម ចអនុវត្តេទបន លុះ្រ ែតបនេ្របើ្របស់អស់លទធភពកនុងករេ ះ្រ យជំេ ះ 
េ យ មេធយបយ សន្តិវធីិជមួយនិេយជក។ 

ករ មឃត់សិទ្ឋិេធ្វើកូដកមម 
ម្រ ៣២១៖ កល វិ ទករងររមួេកើតេឡើងអំពី ករបក្រ យវធិនគតិយុត្តិ ែដលមន្របភព េចញ
ពី ចបប់ ឬពីអនុសញញ រមួ ឬក៏វធិនទក់ទងនឹងដំេ ះ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត លែដលភគី មីបន
្រពមេ្រព ង គន  សិទធិេធ្វើកូដកមមមិន ចអនុវត្តបនេទ។ 
 
សិទធិេនះក៏មិន ចអនុវត្តបនែដរ េបើេធ្វើេឡើងកនុងេគលបំណង េសើេរ ើេឡើងវញិនូវអនុសញញ រមួ ឬ ដំេ ះ 
្រ យ របស់ ជញ ក ្ត ល ែដលភគី មីបន្រពមេ្រព ងគន  េហើយេនេពលែដលអនុសញញ រមួ 
ឬដំេ ះ ្រ យរបស់ ជញ ក ្ត ល េនះមិន ទន់ផុតកំណត់េទ។ 
 
ម្រ ៣២២៖ សិទធិេធ្វើឡុកេ  ្រតូវអនុវត្ត មបទបបញញត្តិទំង យដូចគន នឹងសិទធិេធ្វើកូដកមមែដរ 

នីតិវធីិមុនេធ្វើកូដកមម 
ម្រ ៣២៣៖ កូដកមម្រតូវ្របកសេធ្វើ មនីតិវធីិែដលមនកំណត់កនុង លកខន្តិកៈសហជីព។ លកខន្តិកៈេនះ 
្រតូវកំណត់អំពីករ អនុម័ត េ យករ េបះេឆន តជសំងត់ស្តីពីករសំេរចេ យេធ្វើកូដកមម។ 
ក- ករជូនដំណឹងមុន 
ម្រ ៣២៤៖ ករេធ្វើកូដកមម្រតូវជូនដំណឹងមុនកនុងរយៈេពលយ៉ងតិច្របំពីរៃថង គិតែតៃថងេធ្វើករ េហើយ្រតូវ 
តំកល់ទុកេន កនុងសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ នរបស់ខ្លួន។ ្របសិនេបើកូដកមមមនករប៉ះពល់ដល់ ែផនកសកមម
ភពខ្លះ ឬវស័ិយសកមមភពមួយ ករជូនដំណឹងមុន ្រតូវែតតំកល់ទុកេនសមគមនិេយជកេរៀងៗខ្លួន 
្របសិនេបើមន។ ករជូនដំណឹងមុន ្រតូវបញជ ក់ េ យបនចបស់ ស់ នូវករទមទរ ទំង យ ែដល
ជមូលេហតុៃនកូដកមម។ ករជូនដំណឹងេនះ្រតូវែតេផញើេទ ្រកសួង ទទួលបនទុកវស័ិយករងរផងែដរ។ 
៤. ចបប់ស្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិម្រ ៤ ចំណុចទី៣: 
 
ករ្របមូលផ្តុំគន ខងកនុង និងខងេ្រកែអប្របបរបងេ ងច្រក ឬសហ្រគស ឬ ថ ប័នននពក់ពន់នឹង
ករងរ ែដល្រតូវ ក់បញចូ លកនុងែដនកំណត់ៃនចបប់ករងរ។ 
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IV. Wage and Other Benefits 

1. ្រកសួងសងគមកិចចេ្រគងេកះ្របជំុភគីពក់ព័នធពិភក ពី្របក់ែខកមមករេ ង
ច្រក 

េ យ ែកវ និមល 2013-01-02 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

 
កមមករេ ងច្រកកត់េដរបនចប់េផ្ដើមទរេឡើង្របក់ែខ េ យ រទំនិញេឡើងៃថ្ល និងករចំ យេផ ងៗ
េទៀតមនករេកើនេឡើង។ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ បន្របកសថនឹងេកះ
្របជំុភគីជប់ពក់ព័នធ េដើមបីពិភក េលើបញ្ហ ្របក់ែខេនះ។ 
្រកុមសហជីពតំ ងកមមករេ ងច្រកកត់េដរ បន្របកសថ េ យ រករចំ យេផ ងៗមនករ
េកើនេឡើង កមមករេ ងច្រកកត់េដរ និងផលិតែសបកេជើង សំុេឡើង្របក់ែខពី ៦១ដុ ្ល របចចុបបនន ឲយដល់ 
១២០ដុ ្ល រ ឬ ១៥០ដុ ្ល រ។ 
េ ក ជ មុននី ្របធនសហជីពេសរកីមមករកមពុជ មន្រប សន៍ថ ្រកុមសហជីពេ កសំុេឡើង្របក់ែខ 
១២០ដុ ្ល រ ពីេ្រពះេ កបន ទ បសទង់មច ស់េ ងច្រកមួយចំនួន បនទទួលចេម្លើយមកថ ចេឡើង
បន្រតឹម ១២០ដុ ្ល រេនះ៖ «ខញុំបន ទក់ទង្រកុមហុ៊នជេ្រចើន េហើយបនដឹងថ គឺ្រកុមហុ៊នធំៗ ចឲយ
បន្របក់ែខ ១២០។ ដូេចនះរ ្ឋ ភិបលមិនគួរលូកៃដេទ ទុកឲយសហជីព និងេ ងច្រកេធ្វើករចរចគន ល្អ
ជង»។ 
េ ក ជ មុននី បន្របប់ឲយដឹងអំពីមូលេហតុៃនករទមទរេឡើង្របក់ែខេនះថ េ យ រទំនិញេឡើង
ៃថ្ល និងករចំ យេផ ងៗេទៀតក៏េកើនេឡើងែដរ៖ «គឺ ្របក់ករ ន ក់េន និងេធ្វើដំេណើ រមនក្រមិតទប។ 
្របក់សុខភពមនក្រមិតទប។ ្របក់រង្វ ន់េទៀងទត់ ្របក់ៃថង ទិតយ ៃថងបុណយ េហើយេយើងគិតេទដល់
កមមករកមមករនីិែដលមនកូនកនុងបនទុក។ គិតពីសុខភពរបស់គត់ េតើគត់ចំ យកនុង១ែខអស់បុ៉នម ន? 
េតើកូនគត់្រតូវចំ យបុ៉នម នកនុង១ែខ េដើមបីបនចូលេរៀនបន។ េតើចំ យបុ៉នម នេទេលើទឹក េភ្លើង និង
ហូបចុក»។ 
ចំែណកេ ក្រសី យ៉ង សុភ័ណ្ឌ  ្របធនសមព័នធសហជីពកមពុជ មន្រប សន៍ថ សហជីពេ ក្រសី
ទមទរេឡើង្របក់ែខពី ៦១ដុ ្ល រ កនុងេពលបចចុបបនន េទ ១៥០ដុ ្ល រ។ េ ក្រសីមនជំេនឿថ មច ស់េ ង
ច្រក ចេឡើងឲយបន ពីេ្រពះមនករ ទ បសទង់មួយបនបង្ហ ញទិននន័យថ កមមករេ ងច្រកកត់េដរ ច
ទទួល្របក់ែខដល់េទ ២០០ដុ ្ល រឯេ ះ បុ៉ែន្តេ ក្រសីយល់ថ េដើមបីឲយមនករេ ះ្រ យបន
េលឿន សហជីពេ ក្រសីសំុេឡើង្របក់ែខ្រតឹមែត ១៥០ដុ ្ល របុ៉េ ្ណ ះ។ 
េ ក្រសី យ៉ង សុភ័ណ្ឌ ៖ «ខញុំេជឿថេន មេ ងច្រកសហ្រគស មិនែមនគត់គម នលទធភពដំេឡើង្របក់
ែខជូនកមមករ ១៥០ដុ ្ល រ ១ែខេនះេទ េ្រពះ មទិននន័យៃនករ្រ វ្រជវ ្របក់ឈនួលកមមករេគរកេឃើញ
ថ ្របក់ឈនួលគត់ ២០០ជងេនះ គឺ២២១ដុ ្ល រ ែតេយើងមិនទរេទដល់េនះេទ េហើយ មករចុះេទ
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មេ ងច្រក ខញុំបនដឹងថ មច ស់េ ងច្រកមួយចំនួន េគថេគ ចឲយ្របក់ឈនួលកមមករេឡើងឲយកមមករ
បន ែតេគសំុឲយរ ្ឋ ភិបលលុបបំបត់អំេពើពុករលួយ»។ 
រឯីេ ក េ ម អូន ្របធនសហព័នធសហជីពកមមករកមពុជ មន្រប សន៍ថ េ ក ្វ គមន៍គេ្រមង
្របជំុទក់ទងបញ្ហ ្របក់ឈនួលអបបបរមរបស់ កមមករកមមករនីិេធ្វើករេនេ ងច្រកកត់េដរសេម្ល កបំពក់ 
និងផលិតែសបកេជើងរបស់្រកុមករងរែផនកទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ និងគណៈកមមករ្របឹក ករងរ បុ៉ែន្តេ ក
ក៏មិនទន់ដឹងថ េគេកះ្របជំុេនេពល េនេឡើយ។ បុ៉ែន្ត េ កមនជំេនឿថ ករេ ះ្រ យេរឿង
ដំេឡើង្របក់ែខេនះ មិន ចេធ្វើបនភ្ល មៗេទ េបើសិនជមិនមនករឯកភពជមុនអំពីសហជីពតំ ង
កមមករេ ងច្រកកត់ េដរទំងអស់ ថេតើចង់េឡើងបុ៉នម នេនះ?៖ «ជេគលករណ៍ ខញុំយល់ថ្របែហលជ
េយើងចប់េផ្ដើមជែជកពីបញ្ហ េនះចប់ពីែខ១ េនះេទ។ េហើយ្របែហលជ ចចប់េនែខ៣ ពីេ្រពះករ
ចរច មនដំ ក់កលរបស់  មិន ចជែជកម្តង ឬ ២ដងចប់េនះេទ»។ 
េ ក េ ម អូន បននិយយបែនថមថ ករចង់េឡើង្របក់ឈនួលអបបបរមចំនួនេ្រចើនេនះ ជករធមម

 បុ៉ែន្តេគក៏្រតូវគិតពីចំនួនែដលមច ស់េ ងច្រក ចផ្តល់ឲយបន ែដរ។ 
កលពីៃថងទី៣១ ធនូ ឆន ំ២០១២ េ ក អិុត សំេហង ្របធន្រកុមករងរែផនកទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ និងជរដ្ឋម
្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ បនេចញផ យេសចក្តី្របកសព័ត៌មនមួយថ 
េយង មអនុ សន៍របស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ្រកុមករងរែផនកវជិជ ជីវៈ គណៈកមមករ
្របឹក ករងរ នឹងេរៀបចំកិចច្របជំុស្ដីពីករពិភក េលើបញ្ហ ្របក់ឈនួល អបបបរមរបស់កមមករេ ងច្រក
កត់េដរសេម្ល កបំពក់ និងផលិតែសបកេជើងនេពលខងមុខ។ ដូេចនះ សំុឲយប ្ដ អងគករសហជីពកមមករ 
និេយជិត និង ធរណជន េម ្ត ្រជប និងបន្តចូលរមួរក សថិរភព េដើមបីជីវភពរបស់បងប្អូន រង់ចំ
លទធផលៃនករពិភក េ ះ្រ យរ ង្រគប់ភគីពក់ព័នធ។ 
េសចក្តី្របកសព័ត៌មនេនះមិនបនបញជ ក់េពលេវ ្របជំុចបស់ ស់េឡើយ េហើយក៏មិនបនកំណត់រ
យៈេពល្របកសលទធផលកិចច្របជំុែដរ។ ្រកុមករងរែផនកទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ គឺជ្រកុមម្រន្តីច្រមុះមន
សមសភពមកពីតំ ងអន្តរ្រកសួង ពក់ព័នធ តំ ងសហជីព តំ ងអងគករពលកមមអន្តរជតិ និង
តំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ ចំែណកគណៈកមមករ្របឹក ករងរ គឺមនសមសភព្រតីភគី 
ែដលមកពី ទី១ តំ ងនិេយជក ៧របូ ទី២ តំ ងសហជីព ៧របូ និងទី៣ តំ ងអន្តរ្រកសួងពក់ព័នធ
ចំនួន ១៤របូ។ 
វទិយុ សីុេសរ ី មិន ចទក់ទងេ ក អិុត សំេហង ្របធន្រកុមករងរែផនកទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ េដើមបីសំុ
ករអធិបបយបែនថមអំពីគេ្រមងកិចច្របជំុេនះេឡើយ។ 
ទក់ទងេរឿង្របក់ឈនួលអបបបរមកមមករកត់េដរេនះ េ ក ជតិ េខម  ម្រន្តីជន់ខពស់របស់សមគម
និេយជកេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ មន្រប សន៍្របប់វទិយុ សីុេសរ ី កលពីៃថងទី៣០ ធនូ ថ ករ
ដំេឡើង្របក់ឈនួលេនះទល់ែតមនករយល់្រពម និងទទួលយកបនពីភគីទំង២ គឺមច ស់េ ងច្រក និង
កមមករ។ 
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េ ក ជតិ េខម ៖ «េយើង្រតូវកំុេភ្លចថ េបើេយើងចង់បនទទួលអីមួយ ទល់ែតមនករយល់្រពមពីភគី
ចទទួលយកបនទំងសងខ ង។ េ្រពះេនេពល  េយើងបងខំរញុឲយេលើសពី្របេទសេគេផ ងៗ េទ

អត់រចួេទ។ េ្រពះជួនកល ចសម្ល ប់ខ្លួនេយើងេទវញិេទ។ េ្រពះអនកវនិិេយគសុទធែតមកពីបរេទស 
េហើយេបើេយើងជំរញុខ្ល ំង េគងកេទរកកែន្លងថមី។ ចជ្របក់ក៏បង់ ថង់ក៏ ច េបើកល េយើងទរ
េលើសពីអ្វីែដលេគ ចផ្តល់ឲយេនះ។ េ្រពះ្រសុកែខមរ ខុសេគ្រតង់េយើងមន្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងៗ»
។ 
កលពីៃថងទី៣០ ធនូ មនកមមករ្របមណ ២០០នក់ មកពីសមព័នធសហជីពចំនួន២ បនេធ្វើបតុកមមទមទរ
េឡើង្របក់ែខពី ៦១ដុ ្ល រ េទ ១៥០ដុ ្ល រ និងមនករ ក់ញត្តិទមទរេនះេទរដ្ឋសភ និង
ខុទទកល័យេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន។ េ ក្រសី យ៉ង សុភ័ណ្ឌ  ែដលបនដឹកនំករេធ្វើបតុកមម
េនះ បននិយយថ េ ក្រសីសងឃឹមថ្របក់ឈនួលកមមករនឹងបនទទួលករេឡើង មករទម ទរ។ 
្របភពម្រន្តីសហជីព បនឲយដឹងថ បចចុបបននេនកមពុជ មនេ ងច្រកកត់េដរសេម្ល កបំពក់ និងផលិត
ែសបកេជើងមនចំនួន ៧២៨េ ងច្រក មនកមមករេធ្វើករ្របមណ ៦០មឺុននក់ និងមនសហជីពធំៗថន ក់ស
មព័នធសហជីព្របមណ៨៥៕ 

2. Long-awaited meet on minimum wage  
14 January 2013  
By Mom Kunthear 
Phnom Penh Post 
 

In response to labour activists’ demands, the government would hold a meeting to discuss a 
minimum-wage increase for garment and footwear workers next Monday and hoped to offer 
workers good news by March, a Ministry of Social Affairs official said yesterday. 
 
The meeting, to be led by Social Affairs Minister Ith Sam Heng, would be the first discussion 
between government, union and employer representatives about the proposed increase, Som Aun, 
president of the government’s Cambodian Council of Nat-ional Unions (CCNU), said. 
 
“After the meeting, Cambodia’s more than 80 unions will hold another meeting to make 
suggestions, then we will send recommendations to the Lab-our Advisory Committee to set up 
another meeting on the final decision,” he said. 
 
“I expect the process will be finished in March. 
 
“I cannot say in advance how much the workers will receive, but I can say they will receive more 
than before.” 
 
Social Affairs Minister Ith Sam Heng’s call two weeks ago for a meeting was prompted by a 
demonstration led by Cambodian Confederation of Unions president Rong Chhun for the minimum 
monthly wage to be lifted from $61 to $150. 
This was shortly afterwards followed by Free Trade Union president Chea Mony’s call for an 
increase to $120. 
 
Som Aun said unions should not propose different numbers, but rather co-ordinate their efforts 
through the Garment Manufacturers Association in Cambodia. 
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3. ភគីកមមករ េ ងច្រក និងរ ្ឋ ភិបល ចប់េផ្តើមចរចពីករដំេឡើង្របក់ឈនួល
កមមករ  

េ យ េអៀត ៉ វធុ ៃថងច័នទ ទី21 មក  ឆន ំ2013 េម៉ង08:58 

វទិយុវអូីឌី (VOD) 
  

េន្រពឹកៃថងច័នទេនះ សហជីពមួយចំនួន សមគមេ ងច្រកកត់េដរ និងម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល បនចប់េផ្តើម
ពិភក គន ពីករដំេឡើង្របក់ែខេគលជូនកមមករ េនទីស្តីករ្រកសួងសងគមកិចច។  
កលពីៃថង ទិតយម ិលមិញ សហជីពកមមករ មិនទន់កំណត់រមួគន  កនុងករទមទរដំេឡើង្របក់ែខេគល 
ែដលនឹង្រតូវពិភក គន  េនៃថងចនទេនះ េនេឡើយេទ េ យសហជីពខ្លះទមទរដំេឡើង ១៥០ដុ ្ល រ ខ្លះ 
១២០ដុ ្ល រ និងសហជីពខ្លះ ១១០ដុ ្ល រ។ 
្របធនសហភពសហព័នធសហជីពជតិកមពុជ (CCTU) េ កជួន មំុថុល បញជ ក់ថ េ កបនទទួល
សំេណើ រពីសហជីពកមមករេផ ងៗ េ យសហជីពខ្លះ ចង់ទមទរដំេឡើង្របក់ែខ ១៥០ដុ ្ល រ សហជីព
ខ្លះ ១២០ដុ ្ល រ និងខ្លះេទៀតទមទរដំេឡើង១១០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ។ េបើ មជំហររបស់េ ក ជួន មំុថុល 
ផទ ល់ គឺចង់បនដំេឡើង្របក់ែខេគលដល់កមមករបន ១៥០ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ 
ស្រមប់្របធនសហភពករងរកមពុជ េ ក ត់ ធន់ មន្រប សន៍ថ ជំហរសហជីពេ ក គឺនឹង
ទមទរឲយរ ្ឋ ភិបលដំេឡើង្របក់ែខេគលដល់កមមករឲយបន១៥០ ដុ ្ល រ។ 
ស្រមប់្របធនសហភពសហជីពកមពុជ េ ករ ៉ងុ ឈុន មន្រប សន៍ថ េ កចង់ឲយេ ងច្រក
ដំេឡើង្របក់ែខេគលដល់កមមករចំនួន ១៥០ដុ ្ល រ េហើយចំនួនេនះ ្រកុមសហជីពេ កធ្ល ប់បនេធ្វើ
បតុកមមទមទរម្តងរចួមកេហើយ កលពីៃថងទី៣០ ែខធនូ កន្លងេទ។ 
ស្រមប់សហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជវញិ បនទមទរ្របក់ែខេគល ១២០ដុ ្ល រ។ 
េនកនុងលិខិតរបស់្របធនសហជីពេសរកីមមករ េ កជ មុនី ជូន្របធនសមគមេ ងច្រកកត់េដរកមពុជ 
(GMAC) កលពីេដើមែខមក  បង្ហ ញថ កមមករកមមករនីិ ែផនកកត់េដរ និងផលិតែសបកេជើងបចចុបបនន 
ទទួលបន្របក់ឈនួលអបបរមតិច ែដលមិន្រសបនឹងទំនិញទីផ រ េហើយេ កចង់ឲយ GMAC េរៀបចំកិចច
្របជំុមួយ េដើមបីពិភក អំពី្របក់ឈនួលកមមករ-កមមករនីិ ឲយេឡើងដល់ ១២០ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ 
មិន ចសំុករអ ថ ធិបបយពីជំហររបស់សមគមកត់េដរបនេនេឡើយេទ េន្រពឹកៃថងចនទេនះ។ 

មលិខិតអំពវនវរបស់ េ ករ ៉ងុ ឈុន ែដលបនែចកចយ េនកនុងករ្របមូលផ្តុំគន  េនសួនេសរភីព
កលពីៃថងទី៣០ ែខធនូ ឆន ំ២០១២ បនបង្ហ ញថ ចំនួន្របក់ែខេគលរបស់កមមករេនប ្ត ្របេទស ៊
ន ដូចជ េន្របេទសៃថ្របក់ែខកមមករកនុងមួយែខ ២៦៣ដុ ្ល រ, ្របេទសហ្វីលីពីន ២១២ដុ ្ល រ, ្របេទស
ឥណ្ឌូ េនសីុ ១៨២ដុ ្ល រ (េន មប ្ត េខត្ត) េនកនុងទី្រកុងធំ ២១២ដុ ្ល រ, ្របេទសេវៀត ម ១៧២
ដុ ្ល រ, ្របេទស្រសីលងក ចំនួន ១២០ដុ ្ល រ, ្របេទសប៉គី ថ ន ១៧៤ដុ ្ល រ, េ យែឡក ស្រមប់
្របេទសកមពុជ្របក់ឈនួលស្រមប់កមមករ គឺទទួលបនចំនួន ៦១ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ៕ 
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4. នកវភិគេសដ្ឋកិចច៖ លទធភពដំេឡើង្របក់ែខេគលដល់កមមករ គឺ ចេធ្វើេទ
បន 

េ យ ន សីុថវ 2013-01-26 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

អនកេសដ្ឋកិចចបនរកេឃើញថ លទធភពដំេឡើង្របក់ែខេគលដល់កមមករ គឺ ចេធ្វើេទបន។ េហតុផល គឺ
េ ងច្រកកត់េដរកមពុជ មនផលចំេណញេ្រចើនពីករនំេចញផលិតផលកត់េដរ ែដលមនកំេណើ នខ្ល ំង
េទទីផ រអន្តរជតិ។ 
បុ៉ែន្ត ករដំេឡើង្របក់ែខេនះ្រតូវពិនិតយេមើលពី ថ នភព្របក់េគលេន ្របេទសជិតខងផងែដរ េ្រពះ
ក ្ត េនះ ចទក់ទងនឹងករបិទទ្វ រេ ងច្រក េ យ រែតតៃម្លពលកមមខពស់។ ផទុយេទវញិ េ ងច្រក្រតូវ
ដំេឡើង្របក់េគលែដរ េដើមបីេជៀស ងបត់បង់កម្ល ំងពលកមម មរយៈករេធ្វើចំ ក្រសុកេទ បរេទស 
្របសិនេបើ្របក់ែខេគលេនកមពុជ តិចជង្របេទសជិតខងេនះ។ 
ចំនួនអនកេធ្វើត ៉របស់កមមករេ ងច្រកកត់េដរ មនករេកើនេឡើងេនរយៈេពលចុងេ្រកយេនះ។ លកខខណ្ឌ
មួយកនុងចំេ មលកខខណ្ឌ ជេ្រចើន គឺ្រកុមអនកត ៉ទមទរចង់បនេនះ គឺករដំេឡើង្របក់ែខ។ 
ករសិក ជេ្រចើនបនរកេឃើញថ មូលេហតុ្របក់ែខតិច េធ្វើឲយកមមករមិន ចរស់េនបនេនេពលែដល
តៃម្លេសប ង រកន់ែត េកើនខពស់េនះ េហើយមនកមមករជង ៧០% មនភពសគម គ ំង និងេស្លក ្ល ំ
ង។ បញ្ហ េនះ ក៏ជបញ្ហ ផទ ល់សំខន់ េធ្វើឲយមួយចំនួនកមមករសន្លប់កំឡុងេពលបំេពញករងរ្របចំៃថង។ 
របយករណ៍ចុងេ្រកយៃនកមមវធីិេ ងច្រកកន់ែត្របេសើររបស់អងគករ អន្តរជតិខងករងរ (ILO) បន
កត់សមគ ល់ចំនួនេ ងច្រកជង ១៦០េ ងច្រក ថមនកមមករសន្លប់េនកនុង ៩េ ងច្រក។ មូលេហតុ
សំខន់មួយែដលេធ្វើឲយកមមករសន្លប់ គឺប ្ដ លមកពីកង្វះ របូតថមភ្រគប់្រគន់ េទះបីជរ ្ឋ ភិបល
បនផ្ដល់្របក់េលើកទឹកចិត្តគំ្រទែផនកសុខភព ចំនួន ៥ដុ ្ល រក៏េ យ។ របយករណ៍ដែដលបនបញជ ក់
េទៀតថ ទឹក្របក់ែដលផ្ដល់ឲយេនះ មិន ចទូទត់េទនឹងករេឡើងៃថ្លយ៉ងគំហុកៃនម្ហូប រ និងករ

ន ក់េន។ 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករសិក អំពីទស នៈយល់េឃើញរបស់អនក្រគប់្រគងេ ងច្រកវញិ ែដលជួយគំ
្រទេ យកមមវធីិេ ងច្រកកន់ែត្របេសើរ បនបង្ហ ញថ មន្របមណ ៥២% ៃនអនក្រគប់្រគងេ ងច្រក ថ
កង្វះ របូតថមភជះឥទធិពលដល់ផលិតភពករងរ មន ៣៣% យល់ថ កមមករបនទទួលទនចំណី

រ្រគប់្រគន់ េហើយ ៧៧% េផ ងេទៀត មិនចបស់ថកមមករទទួលទនចំណី រ្រគប់្រគន់ ឬយ៉ង
េនះេទ។ 

ករសិក េនះ បនរកេឃើញេទៀតថ កមមករបនចំ យលុយស្រមប់ រេពល្រពឹក្របមណ 
១.៥០០េរៀល និងករចំ យ រេពលៃថង និង ង ច ្របមណ ៤ពន់េរៀលជមធយមកនុងមនុស មន ក់
កនុងមួយៃថង មនន័យថ កមមករមន ក់ៗចំ យេលើចំណី រ្របមណជង ៤០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ។ 
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សមគមេ ងច្រកកត់េដរកមពុជ បនអះ ងថ ករដំេឡើង្របក់ែខេគល ២០% ពិតជគម នបញ្ហ េទ 
ែដល ចដំេឡើងពី ៦១ដុ ្ល រេទ ៧៣ដុ ្ល រ េមរកិ បុ៉ែន្តសហជីពេផ ងៗចង់បនរហូតដល់ ១៥០
ដុ ្ល រ េមរកិ។ បុ៉ែន្តសមគមេ ងច្រកកត់េដរ បនកត់សមគ ល់េឃើញថ កមមករ ចទទួល្របក់ែខជ
មធយម្របមណ ១០០ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមួយែខនេពលបចចុបបនន េ យ រែតបទពិេ ធន៍ករងរ ផលិ
តភពខពស់ និងករេធ្វើករែថមេម៉ងរបស់កមមករទំងេនះ។ 
អនក្រ វ្រជវៃនវទិយ ថ នែខមរសហ្របតិបត្តិករ និងសន្តិភព េ ក េជៀក ច័នទសមផស  មន្រប សន៍
ថ កររស់េន្របចំៃថងយ៉ងតិចបំផុត គឺ្របមណ ៧០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ ែដល ចរស់េនបនេនតំបន់
ជយ្រកុងភនំេពញ។ បុ៉ែន្តេ កបញជ ក់ថ ក ្ត សំខន់មួយែដលេធ្វើឲយកមមករជួប្របទះខ្វះខត គឺករេផញើ
្របក់ែដលខ្លួនបនេធ្វើករងរ េទឲយ ពយបលេន មប ្ដ េខត្ត។ 
អនកវភិគេសដ្ឋកិចច េ ក េហង ឌី  មន្រប សន៍ថ េ្រកពី្របក់ែខ េ ងច្រក ចមនយន្តករេផ
ងៗែដលជួយេលើកកមពស់ជីវភពកមមករ គឺករជួយស្រមួលតៃម្លេសប ង រេនកែន្លងេធ្វើករ ករជួយ
ស្រមួលតៃម្លផទះ ឬកែន្លង ន ក់េន ឬមច ស់េ ងច្រកធនផ្ដល់ចំណី រដល់កមមករ។ ករេធ្វើែបបេនះ 
នឹងជួយឲយជីវភពកមមករ្របេសើរេឡើង េហើយ ចជំរញុឲយផលិតភពករងរេកើនេឡើងែដរ ែដល ចជួយ
ដល់្របក់ចំេណញរបស់េ ងច្រក។ 
ករបនថយបនទុកចំ យកមមករ ដូចជករេផញើ្របក់េទផគត់ផគង់្រគួ រ គឺជែផនកមួយសំខន់ែដលេធ្វើឲយកមម
ករ ចសល់លុយស្រមប់រស់េន កំឡុងេពលេធ្វើករ។ ករជួយេនះ ចសេ្រមចេ យរ ្ឋ ភិបល េលើក
កមពស់ជីវភព្រគួ ររបស់កមមករេនជនបទ ឲយមនភពធូរធរ មរយៈករេលើកកមពស់ផលិតភព
កសិកមម េស សុខភិបល អប់រ ំ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធធ ្រស្តស្រមប់ករ ំដុះ។ ្រសបេពលេនះ រ
្ឋ ភិបល និងវស័ិយឯកជនក៏ដូចជសងគមសីុវលិ និងសហជីព ្រតូវសហករគន  េដើមបីជួយេលើកហ្វឹកហ្វឺន

េលើកតេមកើងសមតថភពបេចចកេទស េដើមបីេ យសម្រសប្របក់េបៀវត ខពស់។ 
ម៉យងវញិេទៀត េ ក េហង ឌី  មន្រប សន៍បែនថមថ ករកត់បនថយករចំ យេ្រចើនស្រមប់
េ ងច្រក ដូចជៃថ្លដឹកជញជូ ន ករយកកៃ្រមេ្រកផ្លូវករេផ ង ក៏ជែផនកមួយសំខន់ស្រមប់មច ស់េ ងច្រក
ៃលលកេផទរករចំ យេនះ ស្រមប់ដំេឡើង្របក់េបៀវត រែ៍ដរដល់កមមករ។ 
្របធនសមគមេ ងច្រកកត់េដរកមពុជ េ ក ៉ ន់ សូ៊េអៀង មន្រប សន៍ថ ទំហំទឹក្របក់ែដលកមម
ករទទួលបនជមធយមចេន្ល ះពី ៨០ េទ ១០០ដុ ្ល រ គឺ ចរស់េនបន េ យេ កបញជ ក់ថ ករេឡើង
្របក់ែខេនះ គឺេឡើងេទ មនតៃម្លអតិផរ  និងផលិតភពករងរ េហើយមិនែមនេឡើងេទ មករចង់
បនរបស់អនកនេយបយេទ។ 
អនកវភិគេសដ្ឋកិចច បនអះ ងថ ករដំេឡើង្របក់ែខេគលចំេពះកមមករេនះ ចេធ្វើេទបន មនន័យថ 

ចដំេឡើងដល់េលើស ១០០ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងមួយែខ។ ករ្របមូលឯក រែដលេចញផ យកន្លងេទ
េ យអនកវភិគេសដ្ឋកិចច អំពីករេធ្វើពណិជជកមមៃនឧស ហកមមកត់េដរ ែដលចង្រកងេ យធនគរជតិ
ៃនកមពុជ បនបង្ហ ញថ ករនំេចញសរបុៃនវស័ិយកត់េដរ មនទឹក្របក់េ្រចើនជង ៤ពន់ នដុ ្ល រ

េមរកិ េនឆន ំ២០១២។ 
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ករនំចូលវតថុធតុេដើមស្រមប់ផលិតេនកមពុជ វញិ មនទំហំទឹក្របក់្របមណ ១.៧០០ នដុ ្ល រ
េមរកិ។ ករេបើក្របក់ែខឲយកមមករមនទឹក្របក់្របមណ ៣០០ នដុ ្ល រ េមរកិកនុងមួយឆន ំ។ ករ
ទូទត់ចំ យទំងេនះេចញ េ ងច្រកកត់េដរទំងអស់មនទឹក្របក់ែដលេនសល់សរបុជង ២ពន់

នដុ ្ល រ េមរកិ គឺទុកស្រមប់ចំ យេលើកៃ្រមេផ ងៗទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងករចំ យ 
្របតិបត្តិករ និងផលចំេណញ។ 
្រកុមអនកេសដ្ឋកិចច និងសហជីពកមមករ បនរកេឃើញថ េ ងច្រកកត់េដរទំងអស់ទទួលបន្របក់
ចំេណញខ្ល ំងពីឧស ហកមម កត់េដរេនកមពុជ។ 
េ ក េហង ឌី  មន្រប សន៍ថ ករដំេឡើង្របក់ែខេគល គឺ ចេធ្វើេទបន បុ៉ែន្ត្រតូវេមើលអំពី

ថ នភព្របេទសជិតខងែដរ និងផលិតភពកមមករែខមរ ែដលជះឥទធិពលដល់ករបិទទ្វ រេ ងច្រក និង
ផ្ល ស់េទ្របេទសដៃទ។ ផទុយេទវញិ ករដំេឡើង្របក់ែខេគលេនះ មច ស់េ ងច្រកក៏្រតូវែតដំេឡើងែដរ 
េដើមបីទក់ទញកម្ល ំងកមមករ និងដំេឡើងផលិតភពរបស់កមមករ និងេដើមបីេជៀស ងកម្ល ំងពលកមមរបស់
កមពុជ េធ្វើករចំ ក្រសុកេទបរេទស េនេពលែដល្របក់ែខេគលេន្របេទសកមពុជ តិចជង្របេទស
ជិតខងេនះ៕ 

5. កមមករតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស្រកុងបវតិបនេដើរេចញពីេ ងច្រកេដើមបី
ទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ  
Thursday, 14 February 2013  

មំុ គនធ   
Phnom Penh Post 
 

្វ យេរៀងៈ កមមករ ប់ពន់នក់េនតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស Manhattan និងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសៃត
េសង ្របមណជ១០េ ងច្រកេន្រកុងបវតិ េខត្ត ្វ យេរៀង បនេដើរេចញពីកែន្លងករងររបស់ខ្លួន ខ
ណៈកមមករមួយចំនួនបននំគន េឡើងមកេធ្វើករត ៉េនខងមុខ េខត្ត ្វ យេរៀង កលពី្រពឹកម ិលមិ
ញ េដើមបីទមទរឲយបេងកើន្របក់ឈនួលអបបបរម និងលកខខណ្ឌ ករងរឲយ្របេសើរ។ 
 
េ ក ម៉ន់ េសង ក់ អគគេលខធិករៃនសហជីពេសរកីមមករ បនែថ្លងកលពីម ិលមិញថ េ ងច្រក
ចំនួន ១០ េនតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស Manhattan និងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសៃតេសង គម នកមមករេធ្វើករេទ 
េ្រពះពួកេគបនចកេចញពីកែន្លងករងរ ែដលភគេ្រចើនបនវលិ្រតលប់េទផទះវញិ។ េ កបនបន្តថ៖ 
«ពួកេគបនទមទរដំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរម និងលកខខណ្ឌ ករងរដៃទេទៀត េ្រពះនិេយជកបន
រេំ ភសិទិធរបស់ពួកេគ»។ 
 
េ កបនបែនថមថ កមមករបនេផញើលិខិតេទសហជីពេសរកីមមករ េដើមបីេធ្វើអន្ត គមន៍ឲយពួកេគ េហើយម្រន្តី
របស់េ កបនចុះេទជួយពួកេគភ្ល មៗ។ 



111 
 

េ ក ផវ សីុ  ្របធនសហជីពសមូហភពចលនកមមករ បនែថ្លងកលពីម ិលមិញថ កមមករជង 
៦០០ នក់ពីេ ងច្រក Long Bright បនេដើរដែង្ហេទ េខត្ត េដើមបីេសនើសំុជំនួយពីម្រន្តីចំេពះករ
ទមទររបស់ពួកេគ។ េ កបនបញជ ក់ថ៖ «កិចច្របជំុជមួយនឹងម្រន្តី េខត្ត ពំុទទួលបនដំេ ះ
្រ យេនេឡើយេទ ក៏បុ៉ែន្តម្រន្តីបនបេងកើត្រកុមករងរចុះេទពិនិតយេ ងច្រក ង ច េនះ(ៃថងពុធ)»។ 
េ ក ផវ សីុ  បនបែនថមថ សហជីព ្រកុមហុ៊ន និង េខត្ត នឹងជួប្របជំុគន ៃថងេនះ េដើមបីពិភក
អំពីករទមទររបស់កមមករ េដើមបីបញច ប់កូដកមម។ េ កបនែថ្លងថ៖ «ៃថងេនះ េយើងសងឃឹមថ អ្វី្រគប់
យ៉ងនឹងេ ះ្រ យរចួ េហើយកូដកមមនឹងបញច ប់បនទ ប់ពី្របជំុចប់»។ 
 
េ ក ៉ រុ ំ ្របធនមនទីរករងរេខត្ត ្វ យេរៀង បនែថ្លងកលពីម ិលមិញថ កមមករទំងអស់បន
េចញពីេ ងច្រកទំងអស់េ យសេ្រមចផ្អ កករងរ របស់ខ្លួន រហូតទល់ែតករទមទររបស់ពួកេគ្រតូវ
បនេ ះ្រ យ។ េ កបនបន្តថ៖ «េយើងបន្រពមេ្រព ងជមួយនឹងនិេយជក ផ្អ កករងរទំងអស់
រហូតទល់ែតេយើងរកដំេ ះ្រ យបន។ ពួកេគនឹងវលិ្រតឡប់មកេធ្វើករវញិេនៃថងចនទ»។ េ កបន
បែនថមថ កិចច្របជំុជមួយនឹងនិេយជកកំពុងដំេណើ រករ។ 
េ កបនបន្តថ េ កនឹងខិតខំឲយអស់ពីសមតថភព េដើមបីបញច ប់ករត ៉ទំងអស់ េនកនុងេខត្ត ្វ យេរៀ
ង។ 
ទនទឹមនឹងេនះ កមមករ ប់ពន់នក់េនេ ងច្រកកត់េដរ Yung Wah Industrial បន ងំសទះផ្លូវ២១េប ជៃថង
ទី២េហើយ េដើមបីេធ្វើកូដកមមទមទរឲយនិេយជកបង់្របក់ែខឲយពួកេគ។ 
 
េ ក អំុ៊ វ ិ ល ម្រន្តីេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ េនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករសេម្ល កបំពក់
កមពុជ (េ កត់ថ សីុេខឌូ) បនែថ្លងកលពីម ិលមិញថ គណៈកមម ធិករថមីបនបេងកើតេឡើង េហើយពួក
េគនឹងចុះេទកនុងេ ងច្រក េដើមបីពិនិតយេ្រគ ងបរកិខ ។ េ កបនបែនថមថ៖ «េ្រគ ងបរកិខ កនុងេ ងច្រកនឹង
យកេទលក់េដើមបីយក្របក់មកេបើក ឲយកមមករ»។ 
េនះគឺជករផទុះករត ៉្រទង់្រទយធំេលើកទីពីរ េហើយបនទ ប់ពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ កមមករកមមករនីិ
្របមណជ ៦ពន់នក់ បននំគន េធ្វើកូដកមមេនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសម េធន េដើមបីទមទរ្របក់
ឈនួល និងលកខខណ្ឌ ករងរ្របេសើរជងមុន ្រតូវអតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ កឈូក បណ្ឌិ ត បញ់កមម
ករនីិបីនក់បនរងរបួសេនកនុងហ្វូងកមមករ េហើយរហូតមកដល់េពលេនះអតីតអភិបល្រកុងរបូេនះេនពំុ
ទន់បនទទួល េទសេនេឡើយេទ េ យតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងសេ្រមចេលើកេចទ្របកន់ពីបទបងក 
របួស ន មេ យអេចតន។ បុ៉ន្ែត្រតូវបនអគគ្រពះ ជ ជញ ប្តឹងទស់នឹងករសេ្រមចរបស់ តុ ករេខត្ត

្វ យេរៀង ែដលរកមិនេឃើញពិរទុធភពរបស់អតីតអភិបល្រកុងរបូេនះ។ 
េ កអភិបល្រកុងរបូេនះ ត្រមូវឲយេឡើងមកេឆ្លើយេនអងគសវនករ ឧទធរណ៍ៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ 
ខងមុខ៕ TK 
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6. Call for Flexibility in Cambodian Wage Talks 
2013-02-27  
Radio Free Asia 

The Cambodian government on Wednesday called on unions and employers to be flexible in their 
negotiations over an increase in the minimum wage for garment and footwear workers as the two 
sides remained poles apart following a second straight day of tense talks. 
 
Ministry of Labor Under Secretary of State Sat Samouth urged the two parties to “soften their 
stances,” calling on the unions to lower their demand and representatives of the Garment 
Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) to raise their offer for a fair compromise.   
 
At a press conference during a break in talks, he told reporters that the government is optimistic the 
parties could agree by April for an increase in the minimum wage from its current rate of U.S. $61 
per month.  

Union representatives had asked for the minimum wage to be doubled to U.S. $120 per month in 
negotiations on Tuesday, but reduced their bid to U.S. $100 on Wednesday, while GMAC 
representatives held fast on their offer of U.S. $72.  

The Ministry of Social Affairs and the Ministry of Labor coordinated the last two days of meetings 
between the worker unions and employers. 

Although the two sides remain far apart on numbers, they have agreed to establish an independent 
committee to resolve the issue, Sat Samouth said, adding that he expected the minimum wage to be 
“defined before April.” 

“At today’s meeting, we urged all parties to continue their negotiations,” he said. 

Around 70 representatives attended talks between the two sides on Wednesday. The GMAC 
dispatched two officials to the meeting, but neither was authorized to change the stance of the 
employers, Ath Thon, president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers union told RFA’s 
Khmer Service. 
 
Ath Thon said that after “tense discussions” at Wednesday’s meeting, the unions finally agreed to 
lower their demand by U.S. $20 per month. 

He expressed frustration with the GMAC’s continued refusal to increase their offer, warning that a 
nationwide strike would result if workers’ demands were not met. 

With GMAC President Van Sou Ieng currently out of the country, Ath Thon said, the employers 
had no power to bargain. 

“Any negotiation is useless,” he said, vowing to protect the interests of the workers he represents. 
“We can’t negotiate anything without giving benefits to the workers.” 

A GMAC representative, who spoke with RFA on condition of anonymity, said employers would 
only offer U.S. $72 and that if workers were unwilling to accept they could “find other 
employment.” 
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. 
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7. សហជីពមិនឯកភព ករតេម្លើង្របក់ែខេគលកមមករ្រតឹម៧២ដុ ្ល រ  
េ យ ថុល ្រសីលកខណ៍ និងអឹុង បុ៊នថន ៃថងពុធ ទី27 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង11:03 

វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

ម្រន្តីសហជីព្រចនេចលករតេម្លើង្របក់ឈនួលេគល្រតឹម៧២ដុ ្ល រដល់កមមករកត់េដរ និងេដរែសបក
េជើង េ យអះ ងថ តេម្លើងេនះតិចេពកមិន ចឲយកមមករ ច្រទ្រទង់ជីវភពបនសមរមយ ខណៈទំនិញ
េឡើងៃថ្លខពស់។ 
ករ្រចនេចលរបស់្រកុមសហជីពេនះ គឺបនទ ប់ពីកិចច្របជំុបិទទ្វ រកលពីៃថងអងគ រម ិលមិញរ ងភគី
និេយជក និងតំ ងសហជីព េ យមនករស្រមបស្រមួលពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងងគមកិចច។ 
ករចចជំ ៊ នដំបូងេនះ ភគីេថែកេ ងច្រកបនយល្រពមតេម្លើង្របក់ឈនួលកមមករ ែតចំនួន៦ដុ ្ល រ 
និង្របក់្រទង់សុខភព៥ដុ ្ល រ បែនថមេលើ្របក់ឈនួលេគលសព្វៃថង៦១ដុ ្ល រេនះ។ 
្របធនសហភពករងរកមពុជ េ ក ត់ធន់ មន្រប សន៍េនៃថងពុធេនះថ សហជីព និងកមមករមិន

ចទទួលយកករតេម្លើង្របក់ឈនួលតិចតួចេនះបនេទ  េ យ រ ទំនិញេឡើងៃថ្ល ម្របក់ឈនួល៖ "" 
េ ក ត់ ធន់ បែនថមថ សហជីពេ កជ្រមុញឲយមនករតេម្លើង្របក់ឈនួលេគលដល់កមមករជេរៀង
ល់ឆន ំ ជជងករ្របជំុពិភក ឈនួលកមមករ ៤ឆន ំម្តងដូចបចចុបបននេនះ។ 

 
យ៉ងេនះក្តី ភគីេថែកេ ងច្រកបនេលើកេហតុផលថ កមមករកត់េដរសព្វៃថង មនដល់៧៥មឺុននក់ 
ដូេចនះេថែក្រតូវចំ យេ្រចើនេលើករតេម្លើង្របក់ឈនួលេនះ។ មយ៉ងេទៀត ពួកេគថ អតិផរ ទំនិញ
េឡើងៃថ្លេនកមពុជ កនុងឆន ំកន្លងមក ក៏មនតិចតួច្រតឹមែត៦% បុ៉េ ្ណ ះ។ បុ៉ែន្ត ្របធនសហព័នធសហជីព
ជតិកមពុជ េ ក ជួន មំុថុល មន្រប សន៍ថ េថែកេ ងច្រកគួរែតបូកអតិផរ ទំនិញកនុងេពល៤ឆន ំ 
ជេគល េទើប ចដឹងថ ្រតូវតេម្លើងឲយកមមករសមរមយ គឺមិន ចយកេលស ករេឡើងទំនិញែត៦ភគរយ
កនុងមួយឆន ំេនះេទ៖ "" 
 
្របធនកមមវធីិសិទធិករងរ ៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍    េ ក េមឿន តុ  បញជ ក់ថ 
េបើដូចករេលើកេឡើងរបស់េថែកេ ងច្រក មនន័យថ កមមករទទួលបនករតេម្លើង្របក់ឈនួលេគលែត៦
ដុ ្ល របុ៉េ ្ណ ះ។ េ ក្រពមនថ េបើផ្តល់ឲយកមមករែត៧២ដុ ្ល រ េ យបូកទំង្របក់្រទ្រទង់សុខភពផង
េនះ ចេធ្វើឲយកមមករផទុះបតុកមម។ 
 
កលពីចុងសប្ត ហ៍មុន ្រកុមសហជីពជង៧០ បនសេ្រមចសំុតេម្លើង្របក់ឈនួលេគលដល់កមមករចំនួន១
២០ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ េទះជយ៉ង  េនរេសៀលៃថងពុធេនះ ្រកសួងេ្រគងបន្តេរៀបចំ្រកុមករងរ
ពិភក  ពីករែខ្វងគំនិតគន េលើករតេម្លើង្របក់ឈនួលេគលដល់កមមករេនះ េឡើងវញិ៕ 
  



114 
 

8. Factories Offer $11 Wage Increase; Unions Stick to Demands  
By Phorn Bopha - February 28, 2013 
The Cambodia Daily 

A coalition of garment factory owners offered to increase the minimum wage for garment workers 
by $11 per month, from $61 to $72, during pay negotiations on Tuesday with unions that are set to 
continue today at the Ministry of Social Affairs in Phnom Penh.  

Last week, garment worker unions agreed on a joint demand that the monthly factory wage be 
increased to $120 per month, citing ever-higher living costs in Cambodia, and the ability of 
factories and international clothing corporations to meet the wage demand. 

Unions at the meeting on Tuesday quickly rejected the $11 increase. 

“It is not fair, which is why we did not agree,” said Som Aun, president of the National Union 
Alliance Chamber of Cambodia. 

“In the union discussions, we might agree on a certain decrease [from the $120 demand],” Mr. Aun 
said, adding that he could not say what the unions’ new goal would be, since the negotiations will 
continue until an agreement is reached. 

“The meeting has been a positive move because the offer increased to $72,” he said, “but in general, 
we don’t agree on $72.” 

Social Affairs Minister Ith Sam Heng said a working group would be set up on the back of the 
meeting and that discussions would continue. 

“The $72 offer is just temporary,” he said. “We will still have further discussions, and we’ll see—
this is just the primary offer—it won’t go down, but up.” 

Ken Loo, secretary-general of the Garment Manufacturers 

Association in Cambodia, said the $11 increase offer would stand where it is for the time being. 

“That’s the offer at this moment, and that’s where we stand,” he said. “In any negotiation, there will 
always be a possibility of the unions coming down and us up, but that’s not to say there is room.” 

“In theory, the review of the minimum wage at this juncture was a sign of good faith on the part of 
GMAC, because the review of the minimum wage should only take place in 2014 as per the an-
nouncement of the Labor Advisory Committee.” 

Mr. Loo said the meeting was adjourned “to give both sides a chance to reflect and continue 
tomorrow.” 

As for how long the talks could go on for, he said: “It will go on as long as necessary. You cannot 
set a limit to negotiations.” 
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9. Impasse at close of wage negotiations  
Last Updated on 28 February 2013  
By Mom Kunthear and Shane Worrell 
Phnom Penh Post 

The minimum wage in the garment and footwear industries will remain at $61 per month – for now 
– after unions and the Garment Manufacturers’ Association in Cambodia (GMAC) failed to reach 
agreement on an increase yesterday. 

During a second day of negotiations at the Ministry of Social Affairs, GMAC again proposed a $6 
wage increase – an offer it had made the previous day – while the unions stood firm on their 
demands for a $120 minimum wage, a stance they relented slightly on late in the day. 

Ath Thorn, president of the Cambodian Labour Confederation, said unions had been willing to go 
as low as $100 – forgoing a $5 additional health bonus – but could not accept what GMAC was 
offering. 

“They have not given us a reason why they cannot meet our demands, and told us that if we don’t 
agree, let the government decide,” he said. “The unions will discuss this and meet again.” 

GMAC’s offer of $72 would actually equate to an increase of only $6 – from $61 to $67 – because 
it includes a $5 health bonus workers already receive in addition to the minimum wage. 

Dave Welsh, American Center for International Labor Solidarity country manager, said the 
government had discussed increases of between $15 and $30, while the unions had shown maturity 
in standing firm on workers’ rights, despite agreeing to reduce their demands to $100. 

Ultimately, however, no agreement had been reached and it was unclear what the next step would 
be, Welsh added. 

“There’s no set plan to reconvene, so let’s see what happens.” 

Vong Sovann, deputy secretary-general of a strike resolution committee at the Ministry of Social 
Affairs, said government officials would try to push the parties to resume negotiations next month 
with a view of raising the minimum wage in April. 

“Employers have to think carefully before agreeing to this, and I think if they add more, it will not 
be much,” he said. 

GMAC secretary-general Ken Loo could not be reached for comment yesterday. 

10. In Wage Talks, Factories Refuse to Budge  
By Phorn Bopha - March 1, 201 
The Cambodia Daily  

Negotiations for a minimum wage increase between garment factory owners and union leaders 
continued on Wednesday at the Ministry of Social Affairs with the factory owners refusing to top 
their initial offer of an $11 hike.  
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During negotiations on Tuesday, factory owners offered to increase the monthly wage from the 
current $61 to $72, a far cry from the $120 figure the unions had asked for. 

Though the Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) refused to budge from its 
offer on Wednesday, the unions lowered their demands, asking for $100 instead. 

“We wanted to be flexible with our position,” said Chuom Momthol, president of the Cambodia 
Confederation of Trade Union, after the two-hour negotiations on Wednesday. 

Ath Thorn, president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union, pointed 
out that GMAC’s proposal of $72 was really only an increase of $6, as the other $5 is actually a 
new government-mandated health benefit. 

“This [$100] is our final figure. If we cannot get this amount, it will be hard,” Mr. Thorn said. “If 
this doesn’t work, we will meet up and perhaps hold a demonstration.” 

Nang Sothy, vice chairman of the Labor Advisory Council, said that with more than 750,000 
workers in Cambodia’s garment and shoe factories, even a $1 increase would cost manufacturers 
$750,000 a month, making it impossible for the factories to make a profit. 

“Just a dollar increase is around $750,000 increased in a month, and in one year, we will increase 
around $4 million,” he said, adding that this amount does not yet factor in overtime. 

“We wish to organize a working group for all the parties concerned to sit down. When we can find 
out the effects of $90, or $100, or $120, then we can [put this wage] into effect,” Mr. Sothy said, 
adding that the unions’ claim that factories make enough to pay workers $120 a month is not true. 

“We should sit down together and see really how much [the factories] make,” he said. 

11. Sides dig in over minimum wage  
Last Updated on 11 March 2013  
By Shane Worrell and Mom Kunthear 
Phnom Penh Post 
 

Unions and the Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) are unlikely to walk out 
of their final minimum wage meeting today with an agreed-upon increase for workers, industry 
insiders said yesterday. 

Both parties have reaffirmed their respective positions: GMAC secretary-general Ken Loo said 
yesterday that “nothing’s changed” and his association would enter the meeting offering garment 
and footwear workers $70 per month, while Rong Chhun, president of the Cambodian 
Confederation of Unions, said unions did not intend to accept below $100. 

“We think this is a suitable figure for employers to pay their workers,” Chhun said. 

The likelihood of GMAC being enticed above its $9 increase offer during today’s meeting seemed 
unlikely, an industry insider, who did not want to be named, said. 

“This figure is as high as they are willing to go,” the source said. 
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Dave Welsh, American Center for International Labor Solidarity country manager, also said GMAC 
was not willing to offer more to the industry’s 400,000-plus workers.  

“Publicly and privately, employers are not willing to budge,” he said. “The sides seem very far 
apart.” 
 
Talks last month resulted in GMAC offering workers $67 per month and unions refusing to go 
below $100. GMAC last week raised its offer to $70. 

“If the gap can’t be closed, the likely scenario is that the government imposes a wage,” Welsh said. 
“They have been putting pressure on from $15 to $30.” 

The government, was, however, suggesting it did not want higher wages to frighten off brands, he 
added. 
 
“It’s ludicrous when you look at the profit margins. It would be ridiculous that they would pull out 
because they can’t pay $100.” 

Vong Sovann, deputy secretary-general of the Ministry of Social Affairs’ strike resolution 
committee, played down suggestions today’s meeting was a foregone conclusion. 

“I cannot say whether [the two parties] will reduce or increase their demands. We are going to wait 
and see,” he said, adding the government would take action if no agreement was reached. 

“I’m not sure yet whether we suggest to the prime minister that we set or approve a new minimum 
wage or what.” 

12. សហជីពេសរកីមមករ ្រពមនេធ្វើកូដកមម ្របសិនេបើករចរចដំេឡើង្របក់
ែខកមមករេនែតអូសបន្ល យ  

េ យ េសង មូ៉លីនី និងេព េម ្ត  ៃថងច័នទ ទី11 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង17:35 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

សហជីពេសរកីមមករ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រពមនដឹកនំកមមករទូទំង្របេទសេធ្វើកូដកមម ្របសិនេបើ
ករចរចដំេឡើង្របក់ែខដល់កមមករេនែតមិនមនករឯកភព គន  ឬេនែតអូសបន្ល យេពលេទៀតេនះ។ 
កនុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់សហជីពេសរកីមមករ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េចញផ យេនៃថងេនះ បន
បញជ ក់ពីករខកចិត្តបនទ ប់ពីករ្របជំុេលើកទីមួយ ្រតូវបនប ជ័យកនុងករេសនើសំុ្របក់ែខេគលជូនបុគគលិក 
១២០ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ េសចក្តីែថ្លងករណ៍បនបង្ហ ញពីេគលជំហរបស់សហជីពេសរ ី កមមករដែដល
ថ ជំរញុេលប នឲយមនករ្របជំុចរចដំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរម ជូនកមមករ និងនិេយជិកឲយបនឆប់រ
ហ័ស កំុេធ្វើករពនយរេពលអូសបន្ល យតេទេទៀត នំឲយខត្របេយជន៏ដល់កមមករ និេយជិតកន់ែតធងន់
ធងរ។ 
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តំ ងេថែកេ ងច្រក និងសហជីពតំ ងកមមករនិេយជិត បនចរចដំេឡើង្របក់ឈនួល ចប់េផ្តើមពី
ៃថងទី២៦ ែខកុមភៈមក ែតរហូតដល់េពលេនះ មិនទន់ករឯកភពគន េនេឡើយ៕ 

13. ករចរចេលើកទីពីរនិេយជក្រពមបែនថម្របក់ឈនួលកមមករែត ៣ដុ ្ល រ
េទៀត  

េ យ ជន ្រសីណុច និង អឹុង បុ៊នថន ៃថងអងគ រ ទី12 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង10:28 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

ករចរចេលើកទីពីរ ៃនករដំេឡើង្របក់ឈនួលកមមករ េនែតមិនទន់ឯកភពគន  ខណៈភគីេថែកេ ងច្រក
យល់្រពមបែនថមែត ៣ដុ ្ល រ េលើចំនួន្របក់ឈនួលេគល ែដលបនពិភក ជំុទីមួយ ចំនួន៧២ដុ ្ល រេនះ 
្របធនសហភពករងរកមពុជ េ ក ត់ ធន់ ្របប់ VOD េន្រពឹកៃថងអងគ រ ទី១២ ែខមិន េនះថ ្រកុម
និេយជកយល់្រពមបែនថម្រតឹម ៣ដុ ្ល រែតបុ៉េ ្ណ ះ បែនថមេលើចំនួន ៧២ដុ ្ល រ ែតកមមករេសនើសំុជិត ១០០
ដុ ្ល រ។ េ កបន្តថ តំ ង ជរ ្ឋ ភិបលេសនើឲយសហជីព កមមករ និងនិេយជកពិភក គន ឲយបន ច់
េ្រសចសិន េទើបមកសេ្រមចេន្រកសួងេពលេ្រកយ ៖ "ម ិលមិញេនះ គឺេយើងបន្របជំុ បុ៉ែន្តសហជីព និង
ខងនិេយជកហនឹងបនជែជកគន  ដូចថ មិនមនករេឡើងធំដំុេទ អញច ឹងម ិលមិញេនះគឺថបនថមីែត ៣
ដុ ្ល រេទ អ្វីែដលបនេកើនេឡើងពីករចរចហនឹង េហើយេនកនុងៃថងម ិលមិញេនះែដរ ខងសហជីពកមមករ
េយើងហនឹង គឺក៏េនែតរក េន ១០០ដុ ្ល រដែដល េ យ រែតករេឡើងតិចេពក េបើសិនជនិេយជក
ហនឹងឯកភពេឡើងតិចេទៀត េយើង ចនឹងជែជកពិភក គន ចុះខ្លះេទៀត"។ 
អគគេលខធិករសមគមេ ងច្រកកត់េដរ េនកមពុជ េ ក េកន លូ មន្រប សន៍ថ សហជីព និងកមម
ករទមទរេលើសពីលទធភព ែដលនិេយជក ចផ្តល់ឲយ។ េ កបន្តថ និេយកជក ចេឡើងឲយបន្តិច
បន្តួច េបើដល់ជិត ១០០ដុ ្ល រ មិនបនេទ េហើយេ កនឹង្របគល់កិចចករេនះ េទ ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមច
វញិ ៖ "េយើងបន្របប់ព័ត៌មនអស់េហើយ ដូចថអ្វីែដលនិេយជក ចេឡើងបន េយើង្របប់េទខង
សហជីព េហើយ្របប់េទរ ្ឋ ភិបលេហើយ េហើយ្របសិនសហជីពទមទរហួសលទធភពែដលេយើងមន 
អញច ឹងេយើងឲយរ ្ឋ ភិបលសេ្រមច"។ 
ម ិលមិញេនះសហជីពេសរកីមមករ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍មួយ ្រពមន
ដឹកនំកមមករទូទំង្របេទសេធ្វើកូដកមម ្របសិនេបើករចរចដំេឡើង្របក់ឈនួល ដល់កមមករេនែតមិនមន
ករឯកភពគន  ឬេនែតអូសបន្ល យេពលេទៀតេនះ។ 
គួរបញជ ក់ថ ករចរចេលើកទី១ និេយជក ្រពមបែនថម្របក់ឈនូលេគល ៦ដុ ្ល រ បូក្របក់បែនថម្របក់
េផ ងេទៀតសរបុ ១១ដុ ្ល រ ែតកមមករ និងសហជីព បដិេសធ េសនើឲយដំេឡើង្របក់ឈនួលដល់កមមករ ១០០
ដុ ្ល រ៕ 
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14. េតើករដំេឡើង្របក់ឈនួលឲយកមមករ ចេជគជ័យឬេទ? 
េ យ េទព សុ ៉ វ ី  2013-03-13 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

 
កិចច្របជំុ្រកុមករងរទី៨ ឬ្រកុមករងរទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលេគ គ ល់ជទូេទថ 
កិចច្របជំុ្រតីភគី ចរចេរឿងដំេឡើង្របក់ែខេគលដល់កមមករេនែតបន្តជប់គំង េបើេទះបីជកិចច្របជំុេនះ
បន្រប្រពឹត្តេទចំនួន ៣េលើករចួមកេហើយ។  
ភគីសហជីព និងសមគមេ ងច្រកកត់េដរកមពុជ េនែតទន់មិន្រពមេ្រព ងគន េលើចំនួនទឹក្របក់ែដល
្រតូវដំេឡើងេទឲយ កមមករេនេឡើយ។ 
្រសបេពលគន េនះ ្របធនសហព័នធសហជីពធំៗែដលមនវត្តមនកនុងកិចច្របជំុ បនែបកបក់ មគគី និង
មនជំហរទមទរេផ ងគន  ែដលជំរញុឲយបរយិកសសំុដំេឡើង្របក់ែខេគលដល់កមមករមិន ចឈន
េទ មុន។ 
េតើករចរចដំេឡើង្របក់ឈនួលឲយកមមករ ចទទួលបនេជគជ័យែដរ ឬយ៉ង ? 
េសចក្តីសេ្រមចេលើករដំេឡើង្របក់ែខេគលដល់កមមករ េនែតមនករ្របទញ្របទង់គន ចំេពះតៃម្លចរច 
េ យភគីនិេយជកដំេឡើងពី ៦១ដុ ្ល រ ដល់ ៧០ដុ ្ល រ។ ែតស្រមប់្រកុមសហជីពវញិ យល់ថ ករ
ដំេឡើងេនះ តិចតួច និងមនគម្ល តឆង យពីករទមទររបស់ពួកេគ ែដលសំុដំេឡើងយ៉ងទបបំផុតឲយ
បនដល់ ១០០ដុ ្ល រ។ 
្របធនសហជីពសហភពកមពុជ េ ក រ ៉ងុ ឈុន ែដលចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ សែម្ដងករេ ក ្ដ យ
ចំេពះករមិនចុះស្រមុងគន កនុងករដំេឡើង្របក់ ឈនួលអបបបរមដល់កមមករ។ 

មករសិក  េ ក រ ៉ងុ ឈុន រកេឃើញមនេថែកេ ងច្រកជេ្រចើន្រតូវចំ យ្របក់េ្រកផ្លូវករ ឬៃថ្ល
ទឹកែត ប់ពន់ ប់មឺុនដុ ្ល រកនុងមួយែខដល់ម្រន្តីពុករលួយ។ ករចំ យដ៏េលើសលប់េនះ ្របសិនេបើ
យកមកចំ យដំេឡើង្របក់ែខឲយកមមករ មនន័យថ កមមករមន ក់ ចដំេឡើងបនរហូតដល់ ២០៥ដុ ្ល រ
កនុងមួយែខ៖ «បញ្ហ ទំងអស់ហនឹង សថិតេនឆង យគន  េហើយេយើងចង់េធ្វើយ៉ង ឲយនិេយជក្រតូវែតពិ
និតយពិចរ េឡើងវញិ ជំុវញិបញ្ហ ទំងអស់េនះ»។ 
្រកុមសហជីពតំ ងឲយភគីកមមករ បនបង្ហ ញទឡ្ហីករណ៍សំខន់ពីរ េដើមបីអះ ងកនុងករទមទររបស់
ខ្លួន កលពីៃថងទី១១ ែខមីន។ ទី១ ករដំេឡើង្របក់ែខតិចតួចរបស់កមមករ មិន ចេដើរទន់តៃម្លទំនិញ
ខពស់េនេលើទីផ រ។ ទី២ គម នេហតុផល មួយែដលកមពុជ មិន ចដំេឡើង្របក់ែខឲយកមមករដល់ ១០០
ដុ ្ល របនេទ ទនទឹមនឹងកមមករេន្របេទសៃថ ទទួលបន្របក់ែខចំនួន ៣០០ដុ ្ល រ េហើយ្របេទសេវៀត

ម ទទួលបន្របក់ចំនួន ១៧៨ដុ ្ល រ។ 
េ ក រ ៉ងុ ឈុន បន្តថ ករដំេឡើង្របក់ែខដល់កមមករ ១០០ដុ ្ល រេនះ មិនមនផលប៉ះពល់រហូតឲយ
េថែកេ ងច្រកេគចេចញពីកមពុជ េទ។ ផទុយេទវញិ អនកវនិិេយគទុនទំងេនះមិនខ្ល ចនឹងតៃម្ល្របក់
ឈនួលខពស់ដល់ កមមករេឡើយ ដ ប គម នសញញ ជំរតិទរ្របក់ពីអនកមនអំ ចេនេ្រកផ្លូវ ករ៖ «អនក
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វនិិេយគទុនេគ ែរកខ្ល ចករចំ យេ្រកផ្លូវករេទ។ អ្វីខញុំេលើកេឡើងពីម ិលមិញ ខងភគីនិេយជកក៏េគ
ងក់កបលែដរ េគយល់្រពម េគក៏ឯកភពថចំ យេ្រកផ្លូវករហនឹង ខពស់អីុចឹង។ េគឲយសញញ ថ ្របសិន
េបើគម នករជំរតិពីម្រន្តីែដលគម នអំ ចេទជំរតិយកលុយេគ េ្រកផ្លូវករ េគនឹងដំេឡើងឲយកមមករេយើង
បនេហើយ។ ខញុំគិតថ រ ្ឋ ភិបល្រតូវពិនិតយពិចរ េឡើងវញិ េហើយេយើងកំុយកមូលេហតុករដំេឡើង
្របក់ែខខពស់ េធ្វើឲយអនកវនិិេយគទុនេគចេចញពីកមពុជ មិនែមនជេហតុផលេទ»។ 
កិចច្របជំុេលើកទី៣ កលពីៃថងទី១១ ែខមីន មិនទន់បនលទធផលជែផ្លផក េនេឡើយេទ។ កិចច្របជំុេនះ្រតូវ
បនពនយរេពលេ យគម នៃថងកំណត់។ តៃម្លមិន្របសព្វគន ៃនករចរច កំពុងេធ្វើឲយកមមករជង ៧២មឺុន
នក់ អនទះអែនទងរង់ចំអុ៊តលទធផលយ៉ងអនទះ ។ 
្រសបេពលេនះ េមដឹកនំសហភពសហជីពធំៗចំនួន៧ ែដលមនេឈម ះចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ កំពុងែបក
េចញជពីបកខ គឺទី១ សហភពសហជីពចំនួន៣ ែដលមនទំេនរេទ្រកុមនិេយជក និង ជរ ្ឋ ភិបល 
បនបនទន់ឥរយិបថទម្ល ក់ៃថ្លទមទរ្រតឹម ៩១ដុ ្ល រ។ េ យែឡក ្រកុមសហភពសហជីព៤ េទៀត េន
ែត្របកន់ជំហររងឹបន្តទមទរដំេឡើង្របក់ែខដល់ ១០០ដុ ្ល រដែដល។ 
តំ ងកមមករ្រពមនថ ករែបកបក់ៃផទកនុង និងករជប់គំងរកដំេ ះ្រ យមិនេចញពីកិចចចរច
ដំេឡើង្របក់ែខ ឲយបនមុនបំ ច់ែខមីន េនះកូដកមម្រទង់្រទយធំ ចនឹងេកើតមន។ 
ជំុវញិបញ្ហ េនះ ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលសហជីពជតិកមពុជ េ ក េ ម អូន មនមតិថ កិចចចរច
េនះ មិនទន់ជប់គំងរហូតដល់រកផ្លូវេចញមិនេឃើញេនះ េទ។ េ កបន្តថ ្រកុមសហជីពរបស់េ ក
បនទម្ល ក់ៃថ្លទមទរ្រតឹម ៩១ដុ ្ល រ េ យសំ ងថ ្របសិនេបើកមមករទទួលបនតៃម្លេនះ េនះ ចនឹង
្របដំ្របសងនឹងប ្ដ ្របេទសមួយចំនួន ដូចជ ្របេទស វ េវៀត ម និង្របេទសភូម (មីយ៉ន់ម៉)៖ «
េបើេយើងដំេឡើងកនុងក្រមិត ៩០ដុ ្ល រហនឹង គឺទីមួយ េយើង ចឈនះ វ េហើយេ្រពះ វ មន ៧៨ដុ ្ល រ 
េហើយេវៀត ម មនែត ៨០ េទ ៨៥ដុ ្ល រេទ គត់ែចកជ មតំបន់្របេទសភូម ្របែហលជ ៤០ េទ 
៤៣ដុ ្ល រេទ»។ 
មយ៉ង ្របសិនេបើកិចច្របជំុពិតជជប់គំងរកផ្លូវេចញមិនេឃើញែមនេនះ ភរកិចចដំេឡើង្របក់ែខេគល នឹង
្រតូវបញជូ នឲយ ជរ ្ឋ ភិបលេ ះ្រ យ។ ករលូកៃដរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គឺេដើមបីកំណត់្របក់ែខអបបបរ
មថមីជឯកេ ភគី កនុងចេន្ល ះ មួយៃនគម្ល តមិន្រតូវគន រ ង្រកុមសហជីព និង្រកុមនិេយជក។ 
ែតេទះជយ៉ង  េ ក េ ម អូន បញជ ក់ថ ្រកុមករងរទី៨ ឬ្រកុមចរច បនេចញយុទធ ្រស្តថមី
េ យត្រមូវឲយខងនិេយជក និងសហជីពែបងែចក ៣ េទ ៤្រកុម េដើមបីចរចគន ជេទ្វភគី េដើមបីេបើក
ចំហ និងនិយយឲយ្រតង់ពីមូលេហតុែដលភគីទំងពីរមិន្រសបគន  មុននឹងមនករ្របជំុ្រតីភគីជផ្លូវករ
ម្តងេទៀត៖ «កល មន ករជប់គំង ខញុំគិតថ េពលហនឹង គឺតួនទីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គត់្រតូវែតមន
ករស្រមបស្រមួលមួយ េហើយេដើមបឲីយ មនដំេ ះ្រ យ អីុចឹងេហើយករស្រមបស្រមួលរបស់ ជរ
្ឋ ភិបល។ ខញុំគិតថ គត់នឹងពិចរ េទេលើចេន្ល ះគម្ល តគន ៃនករជប់គំងហនឹង»។ 
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បុ៉ែន្ត េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងកលពីៃថងទី១១ ែខមីន ថ ជរ ្ឋ ភិបលមិនមនតួនទី
អន្ត គមន៍កនុងករកំណត់្របក់ែខ អបបបរមកមមករេនះេទ ពីេ្រពះកមពុជ គឺជេសដ្ឋកិចចែផ្អកេលើទីផ រ
ែដល ្រស័យេលើ្របក់ចំេណញរបស់ សហ្រគស។ 
ម្រន្តីជន់ខពស់ៃនសមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ េ ក ជតិ េខម  បញជ ក់ថ តៃម្លចរចរ ង
និេយជក និង្រកុមសហជីព េនមនគម្ល តឆង យ។ េ កេសនើសំុឲយសហជីពទំងេនះ កំុយកកមពុជ េទ
េ្រប បេធៀបនឹងប ្ដ ្របេទសេជឿនេលឿន និងមនឧស ហកមមធុនធងន់ និងមធយម។ េ កបនេចទជ
សំណួរថ ្របសិនេបើនិេយជកដំេឡើង្របក់ដល់ក្រមិតែដលទមទរេនះ េតើជីវតិវស័ិយឧស ហកមមកត់
េដរេនកមពុជ ចេទមុខបនក្រមិត េទៀត? 
េ ក ជតិ េខម ៖ «ជឧស ហកមមមួយកនុងក្រមិតមួយផុយ្រសួយ េហើយ្របសិនេបើេយើងេធ្វើកនុងលកខណៈ
ដំេឡើងខពស់ពីបរមិណែដលពួកេគមក រកសីុ េហើយេគមិនសូវចំេណញ ដូចជេធ្វើបបខ្លួនឯង។ េយើង
គិតថ ករដំេឡើងកនុងក្រមិតហនឹង ចសម្រសបមួយជំ នៗ េហើយេយើងនឹងេធ្វើ មករដំេឡើងជប់
ជមួយនឹងជំនញ ជប់ជមួយបេចចកេទសជេរៀង ល់ឆន ំេទវញិ»។ 
ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុេ្រគះពនធេ្រចើនេលើករវនិិេយគវស័ិយកត់េដរ េនកមពុជ។ ករអនុេ្រគះេនះ ម

របូភពមិនយកពនធេលើករវនិិេយគ មិនយកពនធេលើករនំេចញ េដើមបីទក់ទញអនកវនិិេយគិនឲយមកវនិិ
េយគេ្រចើនេលើែផនកវស័ិយកត់ េដរ។ 
េទះជមនករអនុេ្រគះពនធសនធឹក ងយនឹងចូលមកវនិិេយគក៏ពិតែមន បុ៉ែន្តអនកវភិគេមើលេឃើញថ 
្រកុមនិេយជកែបរជ្រតូវចំ យ្របក់េ្រកមតុ ឬេ ជទូេទថ ៃថ្លទឹកែត ប់ នដុ ្ល រឲយម្រន្តីមន
អំ ច េដើមបីឲយជួយស្រមួល ជីវកមមរបស់ខ្លួន។ េហតុផលេនះ េទើបេធ្វើឲយ្រកុមនិេយជកពិបកនឹងដក
លុយែដលចំេណញមកែបងែចកដំេឡើង ្របក់ែខឲយកមមករ។ សហជីពខ្លះមនសុទិដ្ឋិនិយមថ ករដំេឡើង
្របក់ែខេគលដល់កមមករ ចនឹងេទរចួបុ៉នម នមិនបនដល់ក្រមិតែដល្រកុមសហជីពទមទរេនះ េទ៕ 

15. សហជីព្រពមន េធ្វើសកមមភពរមួគន  ្របសិនេបើ្របក់ឈនួលកមមករ មិន
្រតូវបនដំេឡើង មកំណត់  

េ យ ថុល ្រសីលកខណ៍ និងសុ៊ន រនិ ៃថងអងគ រ ទី19 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង16:43 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 

្រកុមសហជីព ្រពមនេធ្វើសកមមភពរមួគន  េដើមបីទមទរ្របក់ឈនួលជូនកមមករ យ៉ងតិច ១០០ដុ ្ល រ កនុង
មួយែខ ្របសិនេបើមិនមនករយល់្រពមេលើតៃម្លែដល្រតូវបនកំណត់។ 
េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួ របស់សមព័នធសហជីព ស្តីពីករដំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរមែផនកវស័ិយកត់េដរ និង
េដរែសបកេជើងែដល VOD ទទួលបនេនៃថងអងគ រេនះ ឲយដឹងថ ្រកុមសហជីព នឹងមិនេបះបង់ករ
ទមទរកនុងក្រមិត ែដលសហជីពបនកំណត់េនះេឡើយ។ 
្រកុមសហជីព មិនយល់្រពមចំេពះករដំេឡើង្របក់ឈនួល្រតឹមែត ៧០ដុ ្ល រ េនះេទ េហើយថករដំេឡើង
េនះ តិចតួចមិន ចធនចំេពះជីវភពរស់េនរបស់កមមករ។ 
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េសចក្តីែថ្លងករណ៍ដែដល បែនថមថ ្រកុមសហជីព នឹងរមួគន ទមទរ្របក់ឈនួលឲយបនយ៉ងតិច ១០០
ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ េហើយ ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវបេងកើត្រកុមករងរពិេសសពិភក ្របក់ឈនួល េដើមបីដំេឡើង
ជេរៀង ល់ឆន ំដល់កមមករ។ 
បនទ ប់ពីកិចច្របជំុកលពី្រពឹកៃថងអងគ រេនះ េថែកេ ងច្រក េនែតរក េគលជំហរដំេឡើងឲយ្រតឹមែត៩
ដុ ្ល រ។ 
គួរបញជ ក់ថ ករចរចេលើកទី២ និេយជក ្រពមបែនថម្របក់ឈនួលេគល ៩ដុ ្ល រ បូក្របក់បែនថម្របក់
សុខភព ៥ដុ ្ល រ សរបុ ១៤ដុ ្ល រ ែតកមមករ និងសហជីព បដិេសធ េសនើឲយដំេឡើង្របក់ឈនួលដល់កមមករ 
១០០ដុ ្ល រ៕  
 

16. ចរច្របក់ែខកមមករ៩េលើកនិេយជក្របកន់ជំហរ៧៥ដុ ្ល រ 
 
បញចូ លអតថបទ ៖ បុបផ  េកះ 
េកះសន្តិភព 
ៃថងអងគ រ ទី១៩ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ េម៉ង ១៥:៣៥ 

 
ជធនីភនំេពញ ៖ ករចរច្របក់ែខរបស់ កមមករបនេធ្វើេឡើងរយៈេពល៩េលើក េហើយភគីនិេយជកេន

ែត្របកន់ េគលជំហរជនិចច គឺ៧៥ដុ ្ល រ េមរកិ ចំែណកតំ ងសហជីព ចំនួន១០េផ ងៗគន បន
្របកន់េគលជំហរេផ ងគន េ យភគីសហ ជីពចំនួន៦េសនើ៧៨ដុ ្ល រ សហជីពចំនួន៣ េសនើ១០០ដុ ្ល រ 
និង តំ ងសហជីពមួយេទៀត្របកន់ជំហរ១២០ដុ ្ល រ ។ េនះេបើ មករ អះ ងរបស់េ ក ត ស
មុ្រទ អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងសងគមកិចច  បនទ ប់ពីកិចច្របជំុរយៈេពលេពញមួយ្រពឹកនៃថងទី១៩ មីន  
២០១៣ េន្រកសួងសងគមកិចច ។ 
 
េ កបន្តថ េបើភគីសហជីពេនែត្របកន់េគល ជំហរខុសគន ដូេចនះអនកស្រមបស្រមួលបនឱយភគីសហ
ជីពេធ្វើ ករេបះេឆន ត េដើមបីដឹងពីេគលជំហរេរៀងៗខ្លួន ។ ករេបះេឆន តឱយ េឃើញថ ភគីខងសហជីព
ចំនួន៦្របកន់យក៧៨ដុ ្ល រ សហជីព៣ ្របកន់យក១០០ដុ ្ល រ រឯីសហជីពមួយេទៀត្របកន់យក
១២០ដុ ្ល រ ចំែណក ខងនិេយជកេនែត្របកន់ជំហរ៧៥ដុ ្ល រ ។ ចំេពះភគីេធ្វើករ មិនចុះស្រមុងគន
េនះេ កនឹងេធ្វើរបយករណ៍បញជូ នេទ្របធន គណៈកមមករេដើមបីេធ្វើករេ ះ្រ យ៕ 
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17. Minimum wage: Agreement on increase still elusive  
Last Updated on 20 March 2013  
By Mom Kunthear and Shane Worrell 
Phnom Penh Post 

 
Two further days of negotiations between unions and factories have again failed to result in an 
increase to the garment sector’s $61 monthly minimum wage. 
 
Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions, said employers, through the 
Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC), had refused to budge on its $70 per 
month offer and that representatives of the 10 unions present were themselves divided. 
 
“I will keep demanding $100 and will lead a big [strike] if workers can’t get this,” he said, adding 
that six pro-government unions had been willing to go as low as $73, three had demanded $100 and 
one $120. 
 
Dave Welsh, American Center for International Labor Solidarity country manager, said CCU and 
Cambodian Labour Confederation, two groups ACILS was supporting in their push for an increase, 
had been holding strong on their respective demands, while GMAC had shown no signs of being 
willing to negotiate. “Even the government has shown more [flexibility] than employers,” he said.  
 
GMAC secretary-general Ken Loo said an agreement could be reached only when unions made 
unified demands.  
 

18. ករចរចដំេឡើង្របក់ឈនួលកមមករជួបប ជ័យ  
Wednesday, 20 March 2013  

មំុ គនធ  
Phnom Penh Post 

 

ភនំេពញៈ កិចច្របជំុរ ងម្រន្តីសហជីពនិងម្រន្តីសមគមកត់េដរជតំ ងឲយ និេយជក េនមិនទន់មន
ករ្រពមេ្រព ងគន មួយេទ េលើករចរចពីេរឿងដំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរមដល់កមមករកលពីៃថង អងគ រ
ម ិលមិញ េនឯ្រកសួងសងគមកិចច ខណៈភគីនីមួយៗេនែត្របកន់ជំហរែតដែដល េហើយសហជីពខ្លះ
គំ មេធ្វើកូដកមម្រទង់្រទយធំេដើមបី ក់សមព ធ ស្រមប់ករទមទររបស់ខ្លួន។ 
េ ក រ ៉ងុ ឈុន ្របធនសហព័នធសហជីពកមពុជបនឲយដឹងេពលេចញពីកិចច្របជំុពីៃថង ម ិលមិញថ ករ
ដំេឡើង្របក់ឈនួលកមមករអបបបរមបនជួបករប ជ័យ េ្រពះ្រកុមនិេយជកបនរក ក្រមិតដំេឡើង្រតឹម
ែត៧០ដុ ្ល រ េ យបែនថមឲយែត៩ដុ ្ល រ េលើ្របក់ឈនួលេគលចស់៦១ដុ ្ល រ ដែដល។ 
េ កេលើកេឡើងថ៖«លទធផលៃនកិចច្របជំុេនៃថងេនះ គឺដូចគន នឹងកិចច្របជំុពីេលើកមុនៗែដរ ្រកុមនិេយជក
េនែតរក តៃម្ល្របក់ឈនួលដែដលចំេពះករបែនថម ្របក់ែខកមមករ»។ 
េ ក រ ៉ងុ ឈុន បនបញជ ក់ថ តំ ងសហជីព១០របូ បនេបះេឆន តជសមង ត់ េដើមបីចង់ដឹងថ េតើពួក
េគចង់បន្របក់ែខបុ៉នម នស្រមប់កមមករ េពលេនះមនសហជីពមួយចង់បន្របក់ឈនួល្របចំែខ១២០
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ដុ ្ល រ សហជីពបីេទៀតចង់បន១០០ដុ ្ល រ និងតំ ង៦នក់េទៀត ចង់បន៧៣ដុ ្ល របូកនឹង្របក់
្រទ្រទង់សុខភព៥ដុ ្ល រ ែតេថែកមិនបនឯកភពេទ មករេសនើរបស់ពួកេគេទ។ 
េ ក រ ៉ងុ ឈុន បនបែនថមថ៖«ខញុំេនែតរក ករទមទរដូចកលពីមុនគឺ១០០ ដុ ្ល រ េហើយខញុំនឹងដឹកនំ
េធ្វើករត ៉ទមទរដ៏ធំមួយ េបើសិនកមមករមិន ចបន្របក់ែខអបបបរម១០០ដុ ្ល រេទេនះ។ េយើងនឹង
មិនចូល្របជំុេទៀតេទ េ្រពះលទធផលនឹងេនែតដែដលេទះជ្របជំុេលើកេ្រកយេទៀតក្តី។ េយើងនឹងបញជូ ន
លទធផលេនះេទជូនគណៈកមមករទី៨ ឬក៏េសនើឲយរ ្ឋ ភិបលេធ្វើករសេ្រមចជួសកមមករ»។ 
េ ក វង  សុវណ្ណ អគគេលខធិកររងគណៈកមមករេ ះ្រ យកូដកមម និងបតុកមម្រគប់មុខសញញ ៃន
្រកសួងសងគមកិចច បនមន្រប សន៍កលពីម ិលមិញថ គណៈកមមករេ កកំពុងេរៀបចំបញជូ នរបយ
ករណ៍ពីកិចច្របជំុទំង អស់ជូនេ ករដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចចេដើមបីេធ្វើករ្របជំុធំ មួយេទៀត។ 
េ ក វង  សុវណ្ណ បនែថ្លងែដរថ៖«េយើងនឹងបញជូ នរបយករណ៍ៃនកិចច្របជំុេនះេទេ ក រដ្ឋម្រន្តី អិុត 
សំេហង េដើមបីេធ្វើករ្របជំុសេ្រមចេលើករណីេនះ េ្រពះអី េយើងបនជួប្របជំុគន អស់ជេ្រចើនដងមកេហើយ 
បុ៉ែន្តេនមិនទន់បនសេ្រមចជលទធផលអ្វីេ ះមកដល់េពលេនះ»៕ PN 

19. កមមករេ ងច្រក នឹងទទួល្របក់ឈនួលអបបបរម៨០ដុ ្ល រ ចប់ពីចុងែខ
ឧសភតេទ  

េ យ ជន ្រសីណុច និង សុ៊ន រនិ ៃថង្រពហសបតិ៍ ទី21 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង16:01 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 

ជរ ្ឋ ភិបល សេ្រមចដំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរម ដល់កមមករេ ងច្រកកត់េដរសេម្ល កបំពក់ និង
ែសបកេជើង េទដល់៨០ដុ ្ល រ ែដលកនុងេនះ មន្របក់ែថទំងសុខភព៥ដុ ្ល រ។ 
ករសេ្រមចែបបេនះ េធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីមនកិចច្របជំុជបន្តបនទ ប់ ំងពីៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ េបើ
េទះជមនករមិនយល់្រសបពីសហជីព និងកមមករ។ 
េសចក្តី្របកសព័ត៌មនរបស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ េចញផ យៃថងទី២១ែខ
មិនេនះ ឲយដឹងថ ្រកសួង និង្រកុមករងរទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ សេ្រមចដំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរមពី៦១
ដុ ្ល រ េទ៧៣ដុ ្ល រ េ យបូកនឹង្របក់ែថទំសុខភព៥ដុ ្ល រ។ េសចក្តី្របកសបន្តថ នយករដ្ឋម្រន្តី 
េ ក ហុ៊ន ែសន បនសេ្រមចឲយភគីនិេយជក ដំេឡើងបែនថម២ដុ ្ល រេទៀត ដូេចនះសរបុទំងអស់មន
ចំនួន៨០ដុ ្ល រ។ 
្របធនសហភពករងរកមពុជ េ ក ត ធន់ មន្រប សន៍ថ ្រកុមសហជីពមិនទន់ ចទទួលយក
្របក់ឈនួលែដល ជរ ្ឋ ភិបលកំណត់ េនះេទ។ េ កបន្តថ ្រកុមសហជីពនឹងពិភក គន ថេតើ្រតូវ
ទទួលយកឬយ៉ង  ៖ "ករទមទររបស់េយើងដល់េទមួយរយ បុ៉ែន្តករផ្តល់ឲយេទើបែតបន ៧៥
(ដុ ្ល រ)បុ៉េ ្ណ ះ េហតុេនះេហើយបនជឥឡូវេនះ គឺេយើងពិបកកនុងករយល់្រសប ស់ េយើងនឹង
ជែជកគន ជមួយសមជិករបស់េយើង េបើសិនជសមជិករបស់េយើងេគអូេខ ហនឹងេយើងសុខចិត្តទទួល
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យក ែតេបើសិនេគថេគេនមិនទន់េពញចិត្តេទ ហនឹងេយើងនឹងបន្តេធ្វើករពិភក  ឬក៏ករចរចបន្តេទ
េទៀត"។ 
ចំែណក្របធនកមមវធីិសិទធិករងរ ៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់សំ ប់សហគមន៍ េ កេមឿន តុ  មន
្រប សន៍ថ ្របក់ឈនួលែដល ជរ ្ឋ ភិបលកំណត់េនះ មិនសមនឹងកម្ល ំងពលកមមរបស់កមមករេទ 
េហើយេនះ ជជំ នេដើរថយេ្រកយ។ េ កបន្តថ ជរ ្ឋ ភិបលកំពុងែតេ្រជ តែ្រជកេរឿង្របក់ឈនួល
កមមករ ៖ "រ ្ឋ ភិបល គត់េទើបនឹង្របកសថមីៗ គត់ៃវប៉កជមួយនឹងគណបក ្របឆំង គត់ថ កនុងនមរ
្ឋ ភិបលគត់មិន ចេ្រជ តែ្រជកកំណត់្របក់ឈនួល បុ៉េណ្ណះៗេទ េ យ រែត ជទីផ រេសរ ីមិនែមន

ជទីផ រេសដ្ឋកិចចែផនករ អញច ឹងឥឡូវេនះ គត់េចញេសចក្តី្របកសព័ត៌មនហនឹង មិនដឹងថគត់យល់
េឃើញេម៉ចេទ បុ៉ែន្តស្រមប់សងគមសីុវលិេយើងេមើលេឃើញគឺថ គត់េ្រជ តែ្រជកបត់េទេហើយ កនុងដំេណើ រ
ករៃនករចរច្របក់ឈនួលហនឹង"។ 
ជរ ្ឋ ភិបល ក៏បនឯកភពបេងកើត្រកុមករងរច្រមុះ្រតីភគី និងៃដគូពក់ព័នធ េដើមបីបន្តសិក ្រ វ្រជវ

ពីបញ្ហ ្របក់ឈនួលអបបបរម សម្រសបស្រមប់កមមករនិេយជិត កនុងរយៈេពល១ឆន ំម្តង។ 
េសចក្តី្របកសបន្តថ ជរ ្ឋ ភិបល អំពវនវឲយអងគករសហជីព កមមករនិេយជិត និេយជក អងគករ
វជិជ ជីវៈ អងគករជតិ អងគករអន្តរជតិ ចូលរមួសហករ និងគំ្រទដល់េគលករណ៍ េដើមបីរក សថិរភព
ករងរ និងជីវភពរបស់កមមករ េ យេចៀស ងករេធ្វើសកមមភពកូដកមម បតុកមម ែដលនំឲយខូចខ
តដល់ផល្របេយជន៍រមួ របស់កមមករ និេយជិត និេយជក និងសងគមជតិ។ 
គួរបញជ ក់ថ ្របក់ឈនួលអបបបរមេនះ នឹងចូលជធរមនេនៃថងទី១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៣ និងចប់េបើក
្របក់ឈនួលេនចុងែខឧសភ ឬេដើមែខមិថុន ឆន ំ២០១៣ តេទ៕ 

20. Garment wage raised to $75  
Last Updated on 21 March 2013  
By Shane Worrell and Mom Kunthear 
Phnom Penh Post 

 
GARMENT and footwear workers across the country will be paid a minimum wage of $75 per 
month – an increase of $14 – beginning in May, according to a document released by the Ministry 
of Social Affairs this morning. 

“The minimum wage will be changed on May 1 and the workers will receive it at the end of May or 
early in June,” the statement, signed by Minister of Social Affairs Ith Sam Heng, says. 

The documents add that the government had been willing to approve an increase to $73, but Prime 
Minister Hun Sen had intervened and said the figure should instead be $75 plus a $5 health 
allowance that workers are already paid. 

“Prime Minister Hun Sen ordered the employers add $2 for this wage to bring it up to $80,” the 
statement says. “The Labour Advisory Committee will hold a meeting on March 29 in order to 
complete this process in accordance with the Labour Law.” 
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Vong Sovann, deputy secretary-general of the Ministry of Social Affairs’ strike resolution 
committee, also said Hun Sen had insisted on the additional $2. 

“The decision is final and relevant parties will have a meeting next Friday with the Labour 
Advisory Committee,” he said. 

The announcement follows a series of talks in recent weeks between the Garment Manufacturers 
Association in Cambodia and unions, some of which stood firm on $100 per month in the face of 
GMAC’s $70 offer. 

In the latest such meeting this week, six unions considered pro-government agreed to go as low as 
$73, but GMAC secretary-general Ken Loo said agreement could only be reached if all 10 union 
groups in the meeting were unified. 

Loo said today that he had only just heard the announcement and was not in a position to comment 
until he was given more details. 

Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions, one of the unions that stood 
firm on its $100 demand, said he could not accept the $75 figure and would organise a massive 
strike in response. 

“I’ve received information about this already, but I do not welcome this decision at all, because it is 
a very little amount for workers,” he said 

The Kingdom’s billion-dollar industry employs more than 400,000 workers in hundreds of factories 
and sells most of its exports to the US and Europe. 

21. ្រកសួងសេ្រមចដំេឡើង្របក់ែខកមមករ80ដុ ្ល រខងសហជីពទមទរ100
ដុ ្ល រ 

បញចូ លអតថបទ ៖ ្រសី  េកះ 
េកះសន្តិភព 
ៃថងសុ្រក ទី២២ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ េម៉ង ០៨:២៩ 

ជធនីភនំេពញ ៖ េយង មលិខិតរបស់្រកសួងសងគមកិចចែដលចុះហតថេលខេ យរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួង
សងគមកិចច និងអតីតយុទធជន យុវនីតិសមបទ និង្របធន្រកុមករងរទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ េ កអិុត សំ
េហង ជូន ធរណជន កមមករនិេយជិត និេយជក អងគករវជិជ ជីវៈ អងគករជតិ អន្តរជតិ បនឱយដឹងថ 
តប មអនុ សន៍ដ៏ខពង់ខពស់របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ កិចច្របជំុករងរទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈេលើបញ្ហ ដំេឡើង្របក់ឈនួល អបបរមរបស់កមមករ

និេយជិតែផនកកត់េដរសេម្ល កបំពក់ និងែសបកេជើងែដលបនចប់េផ្តើមដំេណើ រករពីៃថងទី២៦ កុមភៈ រហូត
ៃថងទី១៩ មីន កិចច្របជំុបនេធ្វើេឡើងជេ្រចើនេលើក ។ 
េសចក្តី្របកសព័ត៌មនបន្តថ អងគ្របជំុបនឯកភពេលើមតិភគេ្រចើន េលើសលប់គំ្រទករដំេឡើង្របក់
ឈនួលរបស់កមមករនិេយជិតែដល បចចុបបនន្របក់ឈនួលអបបរមមន៦១ដុ ្ល រ េមរកិបនដំេឡើងេទ៧៣ 
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ដុ ្ល របូកនឹង្របក់សុខភព៥ដុ ្ល រេទៀត េសមើនឹង៧៨ដុ ្ល រ ។ សេម្តចេតេជ  ហុ៊ន ែសន បនសេ្រមច
ឱយភគីនិេយជកដំេឡើងបែនថមចំនួន២ដុ ្ល រេទៀត គ្រមប់៨០ដុ ្ល រ េ◌មរកិ ។ ចំេពះ្របក់ឈនួលអបបរ
មេនះចូលជធរមនេនៃថងទី១ ឧសភ ឆន ំ២០១៣ ខងមុខនឹងចប់េបើកេនចុងែខឧសភ ឬេដើមែខមិថុ
ន ។ 
េសចក្តី្របកសបនបន្តេទៀតថ គណៈកមមករករងរនឹងេកះ្របជំុេនៃថងទី២៩ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ េដើមបី
បំេពញនីតិវធីិ មេគលករណ៍ៃនចបប់ករងរ េហើយ ជរ ្ឋ ភិបលបនឯកភពឱយបេងកើត្រកុម្រតីភគី
និងៃដគូ ពក់ព័នធេដើមបីបេងកើតករ្រ វ្រជវបញជ ក់្របក់ឈនួលអបបរម របស់កមមករកនុងរយៈេពល១ឆន ំម្តង
ឬ មេពលេវ ចំបច់ មួយ  ។ 
ចំេពះករដំេឡើង្របក់ែខេនះមនសហជីពចំនួន បួន បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួគន ពីករមិនយល់
្រពម មេសច ក្តី្របកសេនះបនឱយដឹងថ សហព័នធសហជីពតំ ងកមមករនិេយជិតទមទរ ដំេឡើង
្របក់ឈនួលអបបរមចំនួន១០០ដុ ្ល រ េមរកិ កនុង១ែខស្រមប់វស័ិយកត់េដរនិងផលិតែសបកេជើង រហូត
មកដល់េពលេនះេយើងេនែតមិនទន់ទទួលបនករឯកភពពីភគី និេយជកេទ មករទមទរេឡើយ 
េទះបី្រកុមសហជីពបនេធ្វើសមបទនពីតៃម្ល១២០ចុះមក្រតឹម១០០ ដុ ្ល រក៏េ យ ។ 
េសចក្តី្របកសបនបន្តថ ករចរចរបស់សហជីពនេពលកន្លងមកនិេយជកបនផ្តល់្រតឹមែត៩ ដុ ្ល រ
បែនថម េលើ្របក់ឈនួលេគល៦១ដុ ្ល ែដលមន្រ ប់េសមើនឹង៧០ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ ។ ្រកុមសហជីព
យល់ថ ករដំេឡើង្របក់ែខតិចតួចេនះមិន ចធនជីវភពរស់េនរបស់កមមករ និេយជិតបនេឡើយ 
េ្រពះ្របក់ឈនួលសថិតេនកនុងក្រមិតទប េបើេធៀបនឹងប ្ត ្របេទសកនុងតំបន់ ក៏ដូចជតៃម្លទំនិញេលើទី
ផ របចចុបបនន ៕ 

22. ្របក់ែខកមមករេឡើងដល់ $៧៥ បុ៉ែន្តសហជីពឯក ជយមិនទន់យល់្រសប
េទ  
Friday, 22 March 2013  

Shane Worrell និង មំុ គនធ  
Phnom Penh Post 
 

ភនំេពញៈ កមមករ កមមករនីិ កនុងវស័ិយកត់េដរសេម្ល កបំពក់ និងែសបកេជើង នឹងទទួលបន្របក់ឈនួល
អបបបរមចំនួន៧៥ ដុ ្ល រកនុងមួយែខ េ យចប់េផ្តើមអនុវត្តពីែខឧសភខងមុខេនះតេទ។ េនះេបើេយង

មេសចក្តី្របកសព័ត៌មនរបស់្រកសួងសងគមកិចច កលពីម ិលមិញ។ 
ករដំេឡើងែដលម្រន្តី្រកសួង កលពីដំបូង យល់្រសបថ គួរែត១២ ដុ ្ល រ និងបែនថម ២ ដុ ្ល រេទៀត 
បនទ ប់ពីមនអន្ត គមន៍ផទ ល់ពីេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បុ៉ែន្តេនែតមិនសម្រសប ស្រមប់សហ
ជីពឯក ជយែដលគំ មេធ្វើកូដកមមេឡើយ េ យែថ្លងថ ករបែនថមចំនួន១៤ដុ ្ល រ នឹងជួយបនតិចតួច
បុ៉េ ្ណ ះស្រមប់កមមករ និងកមមករនីិ កនុងកររេំ ះពួកេគ េចញពីភព្រកី្រក។ 
េសចក្តី្របកសព័ត៌មនមួយ ែដលចុះហតថេលខ េ យេ ក អិុត សំេហង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចចបន
ឲយដឹងថ៖ «្របក់ឈនួលអបបបរមេនះ នឹងចូលជធរមនេនៃថងទី០១ ឧសភ ២០១៣ និងចប់េបើក្របក់
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ឈនួលេនចុងែខឧសភ ឬេដើមែខមិថុន ឆន ំ ២០១៣។ េសចក្តី្របកសព័ត៌មនេនះបន្តថ៖«គណៈកមមករ
្របឹក ករងរ េកះ្របជំុេនៃថងទី ២៩ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ េដើមបីបំេពញនីតិវធីិ មេគលករណ៍ៃនចបប់ស្តី
ពីករងរ»។ េបើេយង មេសចក្តី្របកសព័ត៌មនេនះ ្របក់ឈនួលអបបបរមថមីគឺ៨០ ដុ ្ល រ េ យ រ
ករបូកបញចូ ល្របក់ែថទំសុខភពចំនួន៥ដុ ្ល រ ែដលមន្រ ប់។ 
េ ក វង  សុវណ្ណ អគគេលខធិករៃនគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យកូដកមម បតុកមម្រគប់មុខសញញ ៃន
្រកសួងសងគមកិចច បនបញជ ក់ថ៖ «េសចក្តីសេ្រមចេនះ គឺចុងេ្រកយ េហើយភគីពក់ព័នធនឹងជួប្របជំុគន
េនៃថងសុ្រកសប្ត ហ៍េ្រកយ េនគណៈកមមករ្របឹក ករងរ»។ 
រ ្ឋ ភិបលក៏យល់្រពមផងែដរ ឲយបេងកើត្រកុមករងរច្រមុះ្រតីភគី និងៃដគូរពក់ព័នធ េដើមបីបន្តករសិក
្រ វ្រជវ អំពីបញ្ហ ្របក់ឈនួលអបបបរមសម្រសប ស្រមប់កមមករនិេយជិត កនុងរយៈេពល១ឆន ំម្តង ឬ

មេពលេវ ចំចច់ េដើមបីពិនិតយពិភក  អំពី្របក់ឈនួលអបបបរមសម្រសប ស្រមប់កមមករនិេយជិ
ត។ េនះេបើ មេសចក្តី ្របកសព័ត៌មន។ េសចក្តី្របកសព័ត៌មនែដលេធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីករចរច្របក់ 
ឈនួលអបបបរមេនះ ជប់គំងរ ងសមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ និងសហជីពបនេធ្វើឲយភគីទំង
ពីរភញ ក់េផ្អើល។ 
េ ក េខន លូ អគគេលខធិករ សមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ ែដល្របកន់ជំហរផ្តល់ឲយែត ៧០ 
ដុ ្ល រកនុងករអំឡុងករចរចជមួយសហជីពែថ្លងថ៖ «េយើងមនករភញ ក់េផ្អើល។ េយើងដឹងព័ត៌មនេនះ
េន្រពឹកេនះ»។ 
« មិនែមនជសំណួរថេតើសមជិករបស់េយើង ចផ្តល់ឲយឬមិនផ្តល់ឲយេនះេទ បុ៉ែន្ត ជសំណួរថ េតើ
សមជិករបស់េយើងចំនួនបុ៉នម ន ែដល ចេនតសូ៊រស់បន»។ 
បុ៉ែន្តយ៉ង ក៏េ យ េ ក រ ៉ងុ ឈុន ្របធនសហភពសហជីពកមពុជ ែដលជសហជីពមួយ កនុង
ចំេ មសហជីពែដលមិន្រពមទទួលយកេ្រកម១០០ ដុ ្ល រ ែថ្លងថ េ កនឹងសហភពសហជីពចំនួន
បួនេទៀត មិន ចទទួលយក្របក់ឈនួលចំនួន ៧៥ ដុ ្ល រេនះបនេទ េហើយនឹងេធ្វើកូដកមមធំមួយ នេពល
ខងមុខឆប់ៗេនះ។ 
េ កបន្តថ៖ «ខញុំមិន ្វ គមន៍េសចក្តីសេ្រមចេនះទល់ែតេ ះ ពីេ្រពះ ជចំនួនតិចតួចេពក ស្រមប់
កមមករនិេយជិត»។  
េសចក្តីែថ្លងករណ៍មួយ ពី្រកុមសហជីពចំនួន ៥ កនុងេនះក៏មនសហជីពេសរកីមមករ និង សីុេខឌូ ផងែដរ 
បនឲយដឹងថ ពួកេគនឹងបន្តេធ្វើករតសូ៊ឲយទទួល្របក់ឈនួលខពស់ជងេនះ។ េសចក្តីែថ្លងេនះបន្តថ៖ «ករ
ដំេឡើង្របក់ឈនួលគឺសំខន់ ស់ស្រមប់ ករកត់បនថយ និភ័យៃនករដួលសន្លប់ និងកូដកមម។ េយើ
ងនឹងមិនេបះបង់ករទមទររបស់េយើងេទ រហូតទល់ែត្របក់ឈនួលចំនួន១០០ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ្រតូវ
្របគល់ឲយកមមករ»។ 
ឧស ហកមមកត់េដរកមពុជជួលកមមករនិេយជិតជង៤០មឺុននក់  េហើយភគេ្រចើននំេចញេទ េមរកិ
និងអឺរ ៉បុ។ េបើ មអងគករពលកមមអន្តរជតិ (ILO) បនឲយដឹងថ ្របក់ឈនួលអបបបរមកនុងវស័ិយកត់េដរ
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គឺមនចំនួន៤៥ ដុ ្ល រកនុងឆន ំ២០០០ និង ៥០ ដុ ្ល រកនុង២០០៧ និង ៦១ ដុ ្ល រ កនុង២០១០ េហើយ្របក់
អតថ្របេយជន៍េផ ងៗបនេឡើងពី៥ដុ ្ល ររហូតដល់២២ ដុ ្ល រចប់ ំងពី២០០០។ 
េ ក Dave Welsh អនក្រគប់្រគង្របចំ្របេទសៃនមជឈមណ្ឌ ល េមរកិេដើមបី មគគីភពករ ងរអន្តរជតិ
(ACILS)បនែថ្លង្របក់ឈនួលចំនួន ៧៥ ដុ ្ល រេនះគឺ ទបជង្របក់ឈនួលរស់េនសមរមយឆង យ ស់ 
បុ៉ែន្តករេប្តជញ របស់រ ្ឋ ភិបល កនុងករពិនិតយ យតៃម្លដំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរម្របចំឆន ំ េនះគឺជ
សញញ វជិជមនមួយ៕ PS 
 

23. សហជីព៥ េនបន្តទមទរ្របក់ឈនួលកមមករអបបបរមដល់ជង១០០
ដុ ្ល រ  

 

េ យ ង ដឺលុច 
22/03/2013  វទិយុប ងំ (RFI) 
 

េបើេទះជមនករេសនើពីេ កនយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊ន ែសន េទភគីេថែកេ ងច្រកេ យបែនថមទឹក្របក់២
ដុ ្ល រ េដើមបីេ យ្របក់ែខេគលរបស់កមមករេឡើងពី ៧៣ដុ ្ល រ មកដល់៧៥ដុ ្ល រក៏េ យ ្រកុមសហជីព
ចំនួន៥ េនមិនទន់េពញចិត្តនឹងករតំេឡើងេនះេនេឡើយេទ។ កលពីៃថង២១ មិនម ិលមិញ ពួកេគបនេធ្វើ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួគន  មិនទទួលយក្របក់ែខេគល៧៥ដុ ្ល រេនះេទ េហើយេនែតទមទរ្របក់ែខ
េគលជង១០០ដុ ្ល រស្រមប់កមមករ។ 
េ្រកយពីេសចក្តី្របកសរបស់្រកសួងសងគមកិចចអំពីករសេ្រមចផ្តល់ ្របក់ែខេគលដល់កមមករកត់េដរ
ដល់ចំនួន៧៥ដុ ្ល រ េ យមនទំងអន្ត គមន៍របស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តីផងេនះ សហជីពកមមករចំនួន
៥បនេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួមួយ មិនទទួលយក្របក់ែខេនះេឡើយ។ សហជីពទំង៥េនែតទមទរ 
េ យេថែកេ ងច្រកផ្តល់្របក់ឈនួលអបបបរមជង១០០ដុ ្ល រ ដល់កមមករដែដល។ 
្របធនសហជីពទំង៥ែដលកំពុងបន្តករត ៉រមួមន េ ករ ៉ងុ ឈុន ្របធនសហភពសហជីពកមពុជ 
េ ក ត់ ធន់ ្របធនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ ក្រសី ម៉ម ញឹម ្របធន
សហព័នធសហជីពជតិៃនឧស ហកមម យនភណ្ឌ កត់េដរកមពុជ េ កប៉វ សីុ  ្របធនសមព័នធសហ
ជីពចលនកមមករ និងេ កជ មុនី ្របធនសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  
េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់្រកុមសហជីពបនសរេសរថ ករតំេឡើង្របក់ឈនួលេ យបនសមរមយ គឺជ
ក ្ត សំខន់េដើមបីជួយកត់បនថយ និភ័យករងររបស់កមមករបនយ៉ង េ្រចើនដូចជ បញ្ហ សុខភព និង
មិនេ យមនករផទុះនូវករទមទរកនុងរបូភពជកូដកមម ឬបតុកមម្រទង់្រទយធំ កនុងេពលខងមុខ។ 
េបើ មករអះ ងរបស់្របធនសហជីពទំង៥ ករតំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរមដល់កមមករ េ យបន
ដល់១០០ដុ ្ល រ នឹងមិនេធ្វើេ យប៉ះពល់ដល់ករវនិិេយគរបស់េថែកេ ងច្រកេនះេទ។ ផទុយេទវញិ 
នឹងេធ្វើេ យមច ស់េ ងច្រក ចរក បននូវកំ ំងពលកមមជំនញ និងផលិតភពែថមេទៀតផង។ ្រកុម
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្របធនសហជីពបន្តថ េគ ចតំេឡើង្របក់ឈនួល មករទមទររបស់សហជីពេ យកមមករបន េ យ
្រគន់ែតេគកត់បនថយជអតិបរមនូវ្របក់សំណូក ជអំេពើពុករលួយ្រគប់ែផនករបស់និេយជក។ 
េ កជ មុនី ្របធនសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បន្របប់វទិយុប ងំអន្តរជតិេនៃថង
េនះថ េ កមនបំណងេសនើសំុករចរចេទ្វភគីជមួយសមគមេថែកេ ងច្រកែតម្តង េដើមបីេធ្វើេ យ
្របក់ឈនួលេគលរបស់កមមករបនេឡើងដល់ជង១០០ដុ ្ល រ។ េ កជ មុនី បនេចទជសំណួរថ េតើ
េគ្រតូវយល់្រពមយក្របក់ែខ៨០ដុ ្ល រ ែដល្រកសួងសងគមកិចចបនសេ្រមចយ៉ងដូចេម្តច េបើេនេពល
េនះ េ ងច្រកខ្លះបនផ្តល់្របក់ែខដល់កមមកររហូតដល់ ៨៦ដុ ្ល រេហើយេនះ?  

24. Minimum hassle: Agreement ends violent factory strike  
Last Updated on 22 March 2013  
By Mom Kunthear 
Phnom Penh post 

 

Apparently unaware the government had announced a monthly minimum garment wage increase to 
$75 starting in May, more than 1,000 workers at Phnom Penh’s Maru Chuen garment factory 
yesterday agreed to return to work in return for a monthly increase to $70.  

Workers were also granted $3 per month for transportation and will return to work today, said 
Workers Union Federation officer Tha Tory.  

Tory said that before the deal was reached, workers yesterday blocked a company truck from 
entering the factory and broke its mirror with stones but, unlike the day before, no one was injured.  
 
“The company did not demand we pay them for destroying property, even though the protesters 
damaged some cars and motos [during] the strike,” he said.  

An administrative officer who declined to be named said that the strike had ended after both sides 
reached agreement at the Ministry of Social Affairs.  

Meanwhile, workers from Wing Star Shoes factory in Kampong Speu province yesterday blocked 
National Road 3 for about an hour, also to demand a minimum wage increase and improved 
working conditions, causing a serious traffic jam, according to Free Trade Union officer Yung 
Leab. 

25. Wage increase sewn up  
Last Updated on 22 March 2013  
By Shane Worrell and Mom Kunthear 
Phnom Penh Post 

 
Garment and footwear workers will be paid a government-mandated minimum wage of $75 per 
month – an increase of $14 – beginning in May, the Ministry of Social Affairs announced 
yesterday. 
 
The increase, which ministry officials had agreed should be $12, was boosted by $2 after direct 
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intervention from Prime Minister Hun Sen –  but it still wasn’t enough to appease non-government-
aligned unions, which threatened to strike, saying an extra $14 would do little to lift workers out of 
poverty. 
 
“The minimum wage will be changed on May 1 and the workers will receive it at the end of May or 
early in June,” a statement signed by Minister of Social Affairs Ith Sam Heng said. “The Labour 
Advisory Committee will hold a meeting on March 29 in order to complete this process in 
accordance with the Labour Law.” 

According to the document, which spoke of an $80 minimum wage – because it included a $5 
health bonus that workers already receive – Hun Sen had ordered employers to add the additional 
$2. 
 
This was verified by Vong Sovann, deputy secretary-general of the Ministry of Social Affairs’ 
strike resolution committee. 

“The decision is final and relevant parties will have a meeting next Friday with the Labour 
Advisory Committee,” he said. 

The government also agreed to create a working group involving representatives from the Garment 
Manufacturers Association in Cambodia (GMAC), ministries and unions to annually assess the 
minimum wage, the ministry’s statement said. 

The timing of the announcement, which followed a series of deadlocked minimum wage 
negotiations between GMAC and unions in the past month, was a shock to both sides of the 
industry. 
 
“We’re surprised. We found out this morning,” said Ken Loo, secretary-general of GMAC, which 
had held firm on a $70 offer to unions during recent talks. “It’s not a question of whether our 
members will struggle [to pay this] – it’s a question of how many will struggle.” 

Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions, one of the unions that refused 
to go below $100 – while government-aligned unions agreed on $73 – said he and four other union 
confederations could not accept $75 and would organise a massive strike “as soon as possible”. 
 
“I do not welcome this decision at all because it is a very little amount for workers,” he said, adding 
the government’s packaging of an “$80 minimum wage” was misleading.   

A statement from the five unions, including the Free Trade Union and the Coalition of Cambodian 
Apparel Workers’ Democratic Union, said they would continue fighting. 

“Increasing wages is vital to reducing risks of fainting and strikes. We will not abandon our 
demands until $100 per month is paid.” 

The prime minister’s involvement in securing an extra $2 – spelled out in the ministry’s statement – 
was an example of parties using the minimum wage issue to seek votes ahead of July’s National 
Election, Koul Panha, executive director of election monitoring organisation Comfrel, said. 
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“Every party has been trying to work on land reform, and now it’s minimum wage too,” Panha said. 
“The opposition, for instance, is trying to attract more government employees through its minimum 
wage [draft law], so maybe the ruling party is now trying to improve conditions.” 
 
SRP lawmaker Son Chhay defended his party’s push for a $150 minimum wage for garment 
workers, telling the Post yesterday it was realistic, especially if the government stamped out 
rampant corruption in the industry. 

“Factories have explained the costs of setting up in Cambodia – they have to pay bribes to so many 
ministries and authorities,” he said, adding that such under-the-table expenses often amounted to 
double the cost of proposed wage increases. 

“This [raise to $75] shows there is always room for an increase . . . but if the government is really 
serious about taking care of garment workers, they have to pass a law [guaranteeing wage rises], not 
just make small increases before an election,” he said. 

The Kingdom’s billion-dollar industry employs more than 400,000 workers in hundreds of factories 
and sells most of its exports to the US and Europe. 

According to ILO figures, the minimum wage in the garment industry was $45 a month in 2000, 
$50 in 2007 and $61 in 2010. Standard bonuses and allowances have increased from $5 to $22 since 
2000. 
 
Dave Welsh, American Center for International Labor Solidarity country manager, whose 
organisation has supported unions in their push for at least $100, said $75 was much lower than a 
living wage, but the government’s commitment to annual reviews was a positive sign. 

“We’ve been strongly recommending something systematic to adjust with inflation and rising costs 
of living. [Wage increases] should not be reviewed on an ad hoc basis,” he said. 

Food and rent prices around factories often went up with wages, and other incentives, such as food 
programs, were needed, he added. 

Furthermore, because many brands were in Cambodia to show they supported a clean industry, they 
needed to put “their money where their mouth is” on a living wage, Welsh said. 

Such a move would be welcomed by Chhem Sam On, a worker at Xing Chang Xing garment in 
Phnom Penh’s Russey Keo district, who said the $14 increase would not free workers from the 
poverty they endured. 

“The cost of rent, electricity and water will increase when they know we’re getting a higher wage,” 
she said. “If the government thinks this is enough to support our living standards, it’s wrong. We 
need at least $90 to $100.” 

26. Naga strike ends with mixed results  
Last Updated on 28 February 2013  
By Chhay Channyda  
Phnom Penh Post 
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A casino strike that swelled to include more than 1,600 NagaWorld employees ended early 
yesterday with management agreeing to reinstate four fired workers, a union representative said. 

Mam Rithy, president of the Cambodian Tourism and Service Workers Federation (CTSWF), said 
the workers, some having been on strike since Friday, would return today but would not be paid for 
the days they protested. 

“We’re not fully happy with the negotiations,” Rithy said. 

“We can say it has been a 30 to 40 per cent success because our sacked colleagues were reinstated. 

“But our minimum wage and benefits are not showing signs of improving.” 

NagaWorld’s decision to reinstate the four workers — two of whom are from the food and beverage 
department and two from the VIP section — came after four hours of negotiat-ions between casino 
bosses and union representatives at the Ministry of Labour. 

Workers had also deman-ded that the casino offer a $150 minimum wage, comply with years-old 
Arbitration Council rulings and take act-ion against three managers.  
No agreement was reached on those points. 

NagaWorld human resour-ces director Andrew Chan said during the meeting it was “company 
policy” to cut the salaries of those who were on strike because it resulted in significant financial 
losses for the casino, the extent of which he would not reveal. 

The company was considering other demands, Chan  said. “We have more than 4,500 staff; we’re 
running a big company so we need time to make a decision,” he said. 

Chan said his casino was the first Cambodian company to be listed on the Hong Kong Stock 
Exchange and was paying the average card dealer a base salary of $110. 

CTSWF said NagaWorld should pay staff at least $120 to $150 a month, because its revenue in the 
first six months of 2012 was $130 million. 

Sum Pharen, deputy chief of labour disputes at the Ministry of Labour, said he had facilitated 
discussions. 

27. កមមករៃនេ ងច្រក៣ ផទុះកូដកមមទរដំេឡើង្របក់ឈនួលេគល និង
លកខខណ្ឌ ករងរ  

េ យ ំង វ ី  និងអឹុង បុ៊នថន ៃថងអងគ រ ទី12 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង16:47 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

កមមករសរបុជង៣ពន់នក់ ៃនេ ងច្រកចំនួន៣ កនុងេខត្ត៣េផ ងគន  ផទុះកូដកមមបិទផ្លូវជតិេលខ៦  េខត្ត
ក ្ត ល និងផ្លូវជតិេលខ៣ ជប់ ែកវ និងេខត្តកំពង់សពឺ េដើមបីទមទរដំេឡើង្របក់ឈនួលេគល និង
ជំរញុឲយែកលម្អលកខខណ្ឌ ករងរ។ 
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អគគេលខធិកររងសហជីពេសរកីមមករ េ ក យ៉ន់ រតន័ែកវពិសី ្របប់ VOD េនរេសៀលៃថងអងគ រេនះថ 
កមមករជង១០០០នក់ ៃនេ ងច្រកសិុចផ្ល ស កនុង្រសុកមុខកំពូល េខត្តក ្ត ល បនផទុះកូដកមមបិទផ្លូវ
ជតិេលខ៦  ជថមីម្តងេទៀត បនទ ប់ពីរងករគំ មេ យេ្របើកំបិត ពីភគីេថែកេ ងច្រក េនេម៉ងជង៣
រេសៀលេនះ។ េ កថ កមមករបនបិទផ្លូវជតិេលខ៦ េនះម្តងរចួមកេហើយ េនេម៉ងជង១០្រពឹកមិញ
េនះ ែត្រតូវបនរ ំ យវញិ បនទ ប់ពីភគីេថែកេ ងច្រក សនយជួបតំ ងកមមករ និងម្រន្តីសហជីព 
ពិភក ពីលកខខណ្ឌ ករងរជង២០ចំណុច េនេម៉ង២រេសៀល ែតមកដល់េម៉ងជង៣ មិនមនភគី
តំ ង មន ក់េចញមកចរចេឡើយ ៖ "េ យ រមិុញេនះមនេថកុង នខង្រកុមហុ៊នគត់េចញ
មកថត ដល់េពលេយើងសួរគត់េទ គត់អីរកចំចឹង ក៏មនករបិទផ្លូវ ឥឡូវបិទអត់ឲយ នេចញចូលេទ
េ ងច្រកហនឹងេទ"។ 
ម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករ េ ក េសឿន ផល្លី ឲយដឹងែដរថ កមមករជង៥០០នក់ ៃនេ ងច្រកសីុេអចសីុ 
បនត ៉អស់េពល៣ៃថងមកេហើយ េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ ករងរជង១០ចំណុច។ េ កថ េ យ រ
ែតមិនមនភគីខង្រកុមហុ៊ន មន ក់េចញមុខមកចរចជមួយ កមមករ េទើបបនជកមមករទំងេនះ 
សេ្រមចបិទផ្លូវជតិេលខ៣ ជប់េខត្ត ែកវ និងេខត្តកំពង់សពឺ េនៃថងេនះ ែដលប ្ត លឲយកកសទះ
ច ចរណ៍យ៉ងខ្ល ំង៖ "សីុ េអច សីុ េនះេតមកៃថងហនឹង ចំណុចែដលសំខន់ជងេគគឺទមទរ្របក់ែខេឡើង
ែតម្តង េ្រពះសំខន់គឺចង់បន្របក់ែខេ្រចើនៗ រ ំ យផទះខ្លះេហើយែតនូវ្របែហល៥០០នក់ នូវបិទផ្លូវជតិ
េលខ៣ែតម្តង"។ 
ម្រន្តីសហជីពរបូេនះ បន្តឲយដឹងែដរថ កមមករជង១៥០០នក់េផ ងេទៀត ៃនេ ងច្រកអិុេចង កនុងេខត្ត ែក
វ បនផទុះកូដកមម ច់ែឡកមួយ េនមុខេ ងច្រកកលពី្រពឹកមិញេនះ េ យទមទរដំេឡើង្របក់ឈនួល 
និងលកខខណ្ឌ ករងរជង១៥ចំណុច។ 
អនក ម ន ថ នករណ៍ និងជម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករ េ ក ឡី សុជតិ ឲយដឹងែដរថ េគលបំណង
សំខន់ៃនករផទុះកូដកមមរបស់កមមករៃនេ ងច្រកទំងបី េនះ គឺេដើមបីឲយនិេយជកដំេឡើង្របក់ឈនួ
លេគល ដល់១២០ដុ ្ល រ និងែកលម្អលកខខណ្ឌ ករងរមួយចំនួន។ 
ម ិលមិញេនះ សហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍មួយ ្រពមន
ដឹកនំកមមករទូទំង្របេទសេធ្វើកូដកមម ្របសិនេបើករចរចដំេឡើង្របក់ឈនួល ដល់កមមករេនែតមិនឯក
ភពគន  ឬេនែតអូសបន្ល យេពលេទៀតេនះ។ បុ៉ែន្តករចរចេលើកទីពីរ េន ង ចៃថងចនទម ិលមិញេនះ ៃន
ករដំេឡើង្របក់ឈនួលកមមករ គឺេនមិនទន់ឯកភពគន េនេឡើយេទ េ យ រភគីេថែកេ ងច្រកយល់
្រពមបែនថមែត៣ដុ ្ល រ េលើចំនួន្របក់ឈនួលេគល ែដលបនពិភក ជំុទីមួយ ចំនួន៧២ដុ ្ល រេនះ។ 
យ៉ង ក៏េ យ ករពិភក ្របក់ឈនួល ចនឹងេធ្វើេឡើងជបន្តេទៀតេនេពលខងមុខ៕     
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១-េសចក្តីែថ្លងករណ៍ជសកលស្តពីីសិទ្ឋិមនុស   
ម្រ ៣២ ចំនុចទី៣៖ អនកេធ្វើករងរមនសិទ្ឋិទទួលបន ភករេ យសមធម៌ និងេពញចិត្ត េដើមបីធន 
អតថិភពរស់េនរបស់ខ្លួន និង្រគួ រ ឱយសម្រសបនឹងេសចក្តីៃថ្លថនូរៃនមនុស  និង្រតូវបនបំេពញបែនថម
េទៀត េ យមេធយបយេផ ងៗៃនករករែពផនកសងគម្របសិនជចំបច់។ 
ម្រ ២៥៖  ១-មនុស ្រគប់របូមនសិទ្ឋិទទួលបនក្រមិតជីវភព្រគប់្រគន់ េដើមបីធន សុខភព និងសុខ 
មលភពរបស់ខ្លួន និង្រគួ រ រមួមនចំណី រ សេម្ល កបំពក់ លំេន ្ឋ ន ករែថទំសុខភព និង 
េស  សងគមកិចចចំបច់េផ ៗេទៀត...។ 

២-កតិករសញញ អន្តរជតិ ស្តពីីសិទ្ឋិ េសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌  
ម្រ ៧៖ រដ្ឋជភគី ៃនកតិកសញញ េនះ ទទួល គ ល់សិទ្ឋិរបស់បុគគល្រគប់របូ េដើមបីទទួលបននូវ
លកខខណ្ឌ ករងរ្រតឹម្រតូវ និង្របកបេ យអំេ យផល ែដលធនជពិេសសនូវ ៖ 
          (ក) ្របក់កំៃរែដលផ្តល់េ យអនកេធ្វើករនូវៈ 
១-េបៀវត ន៍្របកបេ យសមធម៌ និង្របក់កំៃរេសនើគន  ចំេពះករងរែដលមនតំៃលេសមើគន  េ យមិនមន
ករែបងែចក មួយួ ជពិេសស្រស្តី្រតូវែត មនករធននូវលកខខណ្ឌ ករងរែដលផ្តល់ឱយពួកេគ មិនតិច
ជងលកខខណ្ឌ ែដលបុរសបនទទួល េ យ្រតូវបន្របក់កំៃរេសមើគន  ចំេពះ ករងរដូចគន ។ 
២-ជីវភពរស់េនសមរមយស្រមប់ខ្លួនេគផទ ល់ និង្រគួ រ ្រសប មបទបញញ ត្តិៃនកតិក សញញ េនះ...។ 

៣-រដ្ឋធមមនុញញៈ 
ម្រ ៣១៖ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជទទួល គ ល់ និងេគរពសិទ្ឋិមនុស ដូចមនែចងេនកនុងធមមនុញញ ៃន
អងគករសហ្របជជតិ េសក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទ្ឋិមនុស  និងកតិកសញញ  ្រពមទំង អនុសញញ
ទំង យ ទក់ទងេទនឹងសិទ្ឋិមនុស  សិទ្ឋិនរ ីនិងសិទ្ឋិកុមរ។ 

៤-ចបប់ស្តពីីករងរៈ 
ម្រ ១០៤៖ ្របក់ឈនួលយ៉ងតិច ស់ក៏្រតូវេ យេសមើនឹង្របក់ឈនួលអបបបរម ែដល្រតូវធន េពល
គឺ ៉ ប់រងកមមករនិេយជិត្រគប់របូ េ យមនកំពស់ជីវភពសមរមយេទ មេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់ មនុស ។ 
ម្រ ១០៥៖ អនុសញញ រមួជ យលកខណ៍អក រ ឬេ យមត់ទេទ ែដលតំរវូេ យឈនួលេទកមមករ
និេយជិតេ យអ្រ ទបជង្របក់ឈនួលអបបបរមែដល្រតូវធន ្រតូវទុកជេមឃៈេហើយ គម នផលអ្វី
េឡើយ។ 
ម្រ  ១០៧ ៖   ១-្របក់ឈនួលអបបបរមែដល្រតូវធន្រតូវេរៀបចំេឡើងេ យមិនគិតថ វជិជ ជីវៈ  ឬ 
មុខរបរ េឡើយ ្របក់ឈនួលអបបបរមែដល្រតូវធនេនះ ចែ្រប្របួល េទ មភូមិភគ មលកខណៈ 
េសដ្ឋកិចចែដល ស្រមប់កំណត់លកខណជីវភព។  
២- ្របក់ឈនួលអបបបរមែដល្រតូវធន្រតូវកំណត់េ យ  ្របកស្រកសួងទទួលបនទុកវសិយ័ករងរ 
បនទ ប់ ពីបនទទួលេយបល់របស់គណៈកមម ករ្របឹក ករងរ។ ្របក់ឈនួលអបបបរមេនះ ្រតូវែក
ស្រមួលេទ ម តំ ក់កលៃនករវវិត្តន៍ ថ នផពេសដ្ឋកិចច និងតៃម្លជីវភពរស់េន 
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 ៣-ធតុផ ំទំង យែដល្រតូវយកមកគណន ស្រមប់កំណត់កំរតិ្របក់ឈនួលអបបបរម     ្រត្វ
វមន  យ៉ងេ ច ស់ដូចតេទ ៖ 
          ក-្រតូវែតពិចរ េលើ េសចក្តី្រតូវកររបស់កមមករនិេយជិត និង ្រកុម្រគួ ររបស់េគ ទក់ទង 
នឹងៃថ្លជីវភពរស់េន េនកនុង្របេទស ្រពមទំងកំរតិជីវភពរបស់្រកុមមនុស េផ ងេទៀតេនកនុង្របេទស។ 
         ខ- ក ្ត ទំង យៃនវស័ិយេសដ្ឋកិចច រមួទំងត្រមូវករៃនករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចផលិតភព និង 
ផល្របេយជន៍ ែដល្រតូវសេ្រមចឱយបន និង រក ឱយបននូវកំរតិដ៏ខពស់ៃនមុខរបរ។ 
ម្រ ១០៨៖ ចំេពះករងរេម៉ករ ឬ មបរមិណផលិតផល េទះេធ្វើេនេ ងជង ឬេនលំេន ក៏េ យ
្របក់ឈនួល ្រតូវគិតយ៉ង េ យកមមករនិេយជិតែដលមនករបិុន្របសប់មធយមេធ្វើករជធមម  បន
ទទួលកនុងថិរេវ េធ្វើករដែដល នូវ្របក់ឈនួលយ៉ងតិចេសមើនឹង្របក់ឈនួលអបបបរម ែដល្រតូវធន 
េហើយែដលកំណត់សំ ប់កមមករនិេយជិត។ 
ម្រ ១០៩៖ ្របក់ឈនួលអបបបរមែដលកំរតិេឡើងេ យចបប់េនះ ្រតូវបិទជអចិៃ្រន្តយ៍េនកនុង បនទប់េធ្វើ
ករ កនុងករយិល័យេបើក្របក់ និងេនទីទទួលេ យេធ្វើករ។ 
ម្រ ១១១៖ េសៀវេភបនទុកៃន បណសញញ ករងរគឺចំេពះកិចចសនយខងករងរ ឬេ្រគ ង ផគត់ផគង់ 
ែដលចុះកនុងនម ជករ ឬកនុងនម្រគឹះ ថ ន ធរណៈ ្រតូវេ យមនែចង្រគប់ចំណុចជចំបច់ែដល 
មន្របេយជន៍ េដើមបី ៉ ប់រងករអនុវត្តបទបបញញត្តិៃនចបប់េនះ ស្តីពី្របក់ឈនួល អបបបរម ែដល្រតូវធន 
និងបទបញជ ទូេទៃនករងរ។ 
៥-េសក្តីជូនដំណឹងេលខ០៦ សកអ ចុះៃថងទី០៣ ែខមីន ឆន ំ១៩៩៧ 
-េលើកទី១ កំណត់ ទបបំផុត៤០ដុ ្ល   េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ០៦ ចុះៃថងទី ០៣ មិន ឆន ំ១៩៩៧ 
-េលើកទី២ ៤៥ ដុ ្ល   េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ០១៧ចុះៃថងទី ១៨ កកក  ឆន ំ២០០០ 
- េលើកទី៣ ៥០ ដុ ្ល   េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ៧៤៥ ចុះៃថងទី ២៣ តុ  ឆន ំ២០០៦ 
ចំែណកវសិយ័េផ ងៗេទៀតមិនទន់មនកំណត់្របក់ឈនួលអបបបរមេនេឡើយេទ ។  
េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ០២៣-០៨-ផ្តល់្របក់ឧបតថមជីវភព កនុងមន ក់ៗចំនួន ៦ ដុ ្ល  កនុងមួយែខ។ 
្របក់ឧបតថមេនះមិន្រតូវបនបូកបញចូ លជមួយួ្របក់ឈនួលសុទធ ធ (្របក់ឈនួលអបបបរមេឡើយ ) 
 
V. Fainting Cases Issues 

1. Explaining the Factory Faintings  
By Julia Wallace and Neou Vannarin - November 23, 2012 
The Cambodia Daily 

  

Chanthul felt darkness fall over her face. Sy Ten became dizzy and asked for some Tiger Balm to 
dab on her head. Sovanny’s head ached and she almost vomited. Srey Pov’s hands and feet went 
weak and floppy, then she felt the world fade away.  

These four women, along with dozens of their co-workers at the Anful garment factory in Kompong 
Speu, which makes clothes for international retailer H&M, fainted at work one Monday in October. 
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They woke up in a local clinic, with intravenous drips in their arms and oxygen masks on their 
faces. They were terrified. Their supervisor suggested that they were feigning illness to get out of 
work. 

Three days later, they fainted again. 

Their terror grew. They became afraid that the ethnic Chinese owner of Anful was not paying 
proper homage to the local Khmer spirit of the land, known as a Neak Ta. They thought one of their 
co-workers was possessed by an angry Khmer ghost. They stayed home from work for several days. 
Finally, the owner paid for an elaborate Buddhist ceremony to be held at the factory, donating 30 
cases of bottled water, two cases of Coca Cola, fresh coconuts, cigarettes, bathrobes, toiletries, 
razors, tea, sugar and soap to the chief monk of a local pagoda, who chain-smoked as he splashed 
the workers with holy water and chanted a prayer to appease the Neak Ta. 

There have been no mass faintings at Anful since that day in late October. 

“I feel very excited, very clean, very fresh. My face is clean. I fainted twice. It felt like a disease, 
like there was darkness all over my face, but now my stress and everything is gone. I think the 
monks are helping us walk down the dark path we cannot see with our eyes,” said 38-year-old 
Chanthul after the ceremony. 

She, Sovanny, Ten and Srey Pov were just a few of the 1,973 garment workers who fell 
unconscious in Cambodian factories last year, under circumstances that continue to bewilder 
workers, unions, garment buyers and labor officials alike. (The Labor Ministry did not deem it 
necessary to compile statistics on fainting until last year.) 

The spate of faintings has, if anything, intensified since the issue captured the attention of local and 
international media. And recently fainting has affected workers who make clothes for major 
international companies including H&M, Puma and the US National Football League. 

Garment workers’ descriptions of the moments before they fainted are often very similar. Most of 
them reported smelling a strange, foul odor in the moments before everything went black, attributed 
from everything to chemical fumes to dirty bathrooms. Most of them saw other workers fainting 
before their world went black. 

But a fact that has often gone unreported in the press is that a surprising number of them believe 
that they or others at their factories were possessed by spirits. At the Anful factory, several workers 
described one woman who went into a fit or a trance before she fainted. Although she was Khmer, 
she broke into fluent Chinese, screamed for raw chicken and rice wine to be offered to the spirit 
inside her, and loudly demanded that the factory owners organize a religious ceremony to appease 
the spirit. 

At Sangwoo garment factory, a supplier for the American clothing brand Gap, 21-year-old Dorn 
Somaly smelled something unpleasant coming from her factory’s bathroom before she fainted in 
October. She started trembling and her hands and feet felt as cold as ice. She broke out into a cold 
sweat because she saw several co-workers fall into a “fit.” Thirty-two women fainted that day. 

“Some people were doubled over in pain, shaking and screaming and having a fit, and their eyes 
went out of focus and rolled back in their heads,” she remembered. “That day was so strange-we 
just collapsed against each other gradually, and everyone was trying to hold us up, and then we 
were in the hospital, and the hospital was full.” 
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“Our factory fainting was very mysterious. People were shaking so much and having fits. I don’t 
know why.” 

Neither does anyone else. Although buyers, labor experts and the government have been frantically 
studying the issue for months, nobody has yet been able to point to a clear explanation of why the 
faintings are occurring. Factory administrators and labor officials have blamed exhaustion, heat, 
fasting for Ramadan, working overtime, the smell of gas, the smell of chemicals, the smell of 
pesticides, poor ventilation, an electrical outage, low blood sugar, too much light, and too little 
light. 

But there may be a better explanation. 

Over 200 years ago, at the dawn of the Industrial Revolution in England, a girl working at a cotton 
factory in Lancashire slipped a mouse into the bosom of another girl, who happened to be afraid of 
mice. The victim collapsed in a fit of violent convulsions that lasted for a full day. Understandable, 
perhaps, but what came next was not. The following day, three other girls also fell into convulsions. 
The next day six more were also seized. 

“By this time the alarm was so great that the whole work in which 200 or 300 were employed was 
totally stopped, and an idea prevailed that a particular disease had been introduced by a bag of 
cotton opened in the house,” said a contemporary account published in Gentleman’s Magazine in 
1787. “On Sunday the 18th, Dr. St. Clare was sent for from Preston; before he arrived three more 
were seized, and during that night and the morning of the 19th, eleven more, making in all twenty-
four.” After the doctor assured the workers that the cotton was not dangerous and had nothing to do 
with the factory’s cotton, their anxiety attacks stopped. Similar episodes occurred at other factories 
in England, France, Germany, Italy and Russia during periods of industrialization. 

Starting in the 1970s, Malaysia made a consented effort to industrialize and liberalize its trade 
policies. Japanese, European and other foreign-owned factories were built in newly designated Free 
Trade Zones, and there was a vast migration of young, unmarried Malay women from rural farming 
villages to factories. They were considered the best source of cheap labor, and promotional 
brochures for investors boasted of the delicate fingers and manual dexterity of the “Oriental girl.” 

Working conditions were strict and unions were not tolerated. But shortly after the factories started 
opening, a wave of spirit possessions took hold of young female workers in the factories. The 
women would shake, scream or faint en masse, often shutting down production lines entirely for 
days on end. The attacks also affected industrial settings in neighboring Singapore, such as 
cuttlefish and battery factories. In 1978, an American factory in Malaysia had to be shut down for 
three days due to an epidemic of possessions that lasted until a local healer was hired to slaughter a 
goat at the factory, according to anthropologist Aihwa Ong, a professor at the University of 
California at Berkeley. 

Anthropologists and psychiatrists studying the phenomenon have suggested that the spirit 
possessions – which confounded observers at the time – were a way of “ritualizing” rebellion and 
defying authority through culturally appropriate channels. Although at the time they seemed 
inexplicable, the possessions grabbed headlines and ultimately led to national debates about 
working conditions in factories. 

“They are acts of rebellion, symbolizing what cannot be spoken directly, calling for a renegotiation 
of obligations between the management and the workers,” Ms. Ong wrote in the journal American 
Ethnologist in 1988. 
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The diagnosis in both the British and Malaysian cases? Mass psychogenic illness, or MPI-also 
known as mass hysteria or conversion disorder-which also seems to be the most likely culprit for 
the Cambodian factory faintings, according to scholars and experts consulted over the past few 
months. 

“I strongly agree that the episode is one of mass psychogenic illness,” said Robert Bartholomew, a 
former psychology professor at James Cook University in Australia who has studied MPI in 
factories for two decades. “First, no environmental contaminant or toxic agent has been identified. 
Factories are notorious for outbreaks of mass hysteria, so much so that some researchers use the 
term ‘factory hysteria.’ You have a captive audience who cannot simply walk out if they are 
dissatisfied with working conditions or they risk being fired, yet they need the money so they stay.” 

Two other experts, Dr. Jennifer McVige of the Dent Neurological Institute in New York, and 
Nicholas Christakis, a sociologist and physician who heads the Human Nature Lab at Harvard 
University, agreed that the Cambodian factory faintings are most likely caused by MPI. 

MPI affects women in vastly greater proportions than men, and young women even more 
disproportionately, and poor young women even more disproportionately. This correlation is very 
strong, although social scientists have not yet come to grips with why. 

Hysterical episodes are also most likely to break out in settings where there are strong social 
connections, and enclosed areas such as factories, according to researchers. In some types of MPI, 
sufferers are likely to complain of foul odors or smells that are triggering their anxiety, their 
research shows. 

Mass hysterical episodes also tend to reflect the broader concerns of society. In the American 
Midwest, as mechanization was transforming the nation in the late 19th century, hundreds of people 
claimed to have spotted a chunky airplane flying across Michigan, Illinois and Missouri, in what 
has become known as the Airship Hysteria of 1896-97. After the First World War, in which poison 
gas became a horrific new weapon that killed tens of thousands of soldiers, outbreaks of hysteria 
over gas attacks cropped up. Some scholars now believe that the witch hunts in Salem, 
Massachusetts, were also a type of MPI. 

Simon Wessely, the head of the department of psychological medicine at King’s College London, 
and an expert on mass psychogenic illness, said in an email that MPI manifests itself differently in 
different cultures. 

Although conversion disorders involving spirits are no longer common in the West, he said, “the 
beliefs involved in mass sociogenic illness always represent cultural fears about illness/health.” As 
societies industrialize, feelings of being oppressed by spirits are slowly replaced by fears of 
invisible deadly agents such as viruses and toxic chemicals. Still, he said the mechanism was 
similar. 

Advocates for workers rights and opposition leaders have studiously avoided using the terms MPI 
or mass hysteria to describe the Cambodian factory faintings, possibly out of a fear that the term 
would delegitimize the very real problems that workers here face. 

They do frequent work in hot, stifling, smelly factories, and are often chronically malnourished and 
suffer from anemia. Many of them feel underpaid and poorly treated. They frequently complain that 
they are forced to work overtime or on national holidays, that their union leaders are targeted for 
punishment, and that they barely make enough money to get by. At a protest in Bavet City last 
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month, the powerful city governor allegedly opened fire on a throng of unarmed garment workers, 
seriously injuring three. He has not yet been arrested. 

In a protest song sung by female garment workers in 2007 the women lament their miserable 
working conditions and describe their longing for their families and the rice fields of their native 
villages. The workers use a bodily metaphor to describe the dislocation they feel, comparing it to 
spinning around dizzily. 

“Anxious tears, and all alone with/No one to help solve our problems./ Flooded with anguish and 
suffering,/ Dizzy and fruitless, hoping one day for health;/Spinning, until the day we return to our 
beloved mothers,” the workers sang, according to a translation by Erik W. Davis, an anthropology 
professor at Macalester College in Minnesota who studies the labor movement here. 

Like Malaysia 40 years ago, Cambodia is pushing hard to industrialize, with government policies 
designed to encourage factories to move in and take advantage of cheap labor costs. The garment 
industry barely existed in the mid-1990s, but garments now comprise more than 80 percent of 
Cambodia’s total exports and around 16 percent of its GDP. 

Although it has undoubtedly been a boon to the Cambodian economy, Mr. Davis has written that 
the garment industry largely functions as one big “export-processing zone,” with almost none of the 
profits trickling down to Cambodians themselves. There is only a tiny domestic market for the 
garments made in factories here, and they are almost universally owned by ethnic Chinese 
businessmen from countries such as Singapore, Hong Kong and Malaysia. 

“The labor-added value of Cambodian women enriches the managers and owners of the factories, 
who either live in the cities or outside of Cambodia entirely,” Mr. Davis wrote in a 2006 paper. 

Indeed, at least four recent fainting incidents at two factories involved workers’ anxieties about the 
neglect of Cambodian spirits by these overseas Chinese owners. At the Nanguo factory in 
Sihanoukville, where workers have recently fainted twice, once in February and once in March, 
workers said there was widespread unhappiness that the factory’s owner ignored Khmer spirits. 
Siek Monika, who fainted on February 13 there, said the factory’s ownership had never paid respect 
to local spirits until after the fainting, when he agreed to offer a pig’s head and fruit to appease any 
ghosts and allowed workers to burn incense in a ceremony. 

There is no doubt that there are significant breaches of health and safety standards at some garment 
factories that have experienced faintings. Companies such as Puma have found as much when 
investigating fainting incidents (one factory, Puma said in a report commissioned after faintings at 
the Huey Chen factory in Phnom Penh, was exposing pregnant women to chemicals that could 
cause fetal damage.) But these conditions can affect workers mentally and spiritually as well as 
physically. 

Episodes of MPI in England during the Industrial Revolution, Malaysia in the 1970s and El 
Salvador in 1997 helped spark national conversations about workers’ rights that ultimately led to 
more robust labor laws and heightened awareness of factory conditions. Similarly, there has never 
been as much attention being paid to Cambodian garment workers’ rights as there is at this moment. 
Buyers worldwide are on high alert about the faintings, worried about bad press. Fainting was the 
main topic of discussion at the annual Buyers’ Forum in September, a meeting between officials at 
the International Labor Organization and manufacturers. 

A ‘People’s Tribunal’ was convened last month with buyers, workers and unionists coming together 
to discuss workers’ grievances and factory conditions. Largely because of the faintings, garment 
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workers won a $5 increase to the $61 monthly minimum wage in November. Employers called it a 
“health bonus.” 

Pok Vanthat, the deputy director of vocational safety and health at the Ministry of Labor, heads a 
new committee formed to explore the cause of the faintings and try to find a solution. He said the 
group has not yet found the cause, but is considering a new law that would require garment factories 
to build inexpensive, hygienic and comfortable housing for their workers. 

There may, in fact, be no way to stop the fainting episodes short of improving working conditions 
across the board. Mr. Bartholomew said that MPI had tapered off at factories in England and the US 
largely due to “an increasing emphasis on worker rights, improved worksite conditions, 
occupational legislation, and greater union influence.” 

“Unless factory owners and administrators make genuine improvements to working conditions, 
episodes could continue indefinitely,” he said. “The prevalence of future episodes of MPI in 
factories will hinge on how workers are treated. It is clear that an underlying factor in many 
outbreaks is related to dehumanizing aspects of certain types of jobs.” 

Researchers have found that MPI in factories can be reduced or prevented by, among other tactics, 
opening more channels of communication between workers and management, raising wages and 
creating better job security, he said. 

“I view what is happening in Cambodia as a form of subconscious negotiation. It also signals to the 
wider community that something is amiss,” Mr. Bartholomew added. 

“Many Cambodians believe that there are spirits in every factory,” said Kuch Sovanny, one of the 
workers who fainted at Anful. “Maybe they were already there before the factory was built, but still, 
if we do something wrong they cannot stay peacefully.” All they needed, she said, was someone to 
recognize their presence and give them respect. 

2. Factory Faintings Rise 
2013-01-03 
Radio Free Asia 

Labor advocates say the Cambodian government should do more to improve working conditions in 
the garment industry.  

Workers receive treatment after a mass fainting at a factory outside of Phnom Penh, Oct. 27, 2011. 

Mass faintings in Cambodia’s textile factories have risen, with over 2,000 workers passing out due 
to poor working conditions last year, a local trade union said in a new report Thursday, urging the 
government to do more to prevent the incidents. 

The Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia said in its report that in 2012, a 
total of 2,107 workers fainted in 31 separate incidents at 29 factories in the country, where the 
garment industry is the largest employer. 

The report did not include figures for 2011, but other groups including the International Labor 
Organization’s Better Factories Cambodia program counted fainting incidents involving nearly 
2,000 workers at 12 factories that year. 
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The Free Trade Union’s report said the faintings were caused by fumes from paint on factory walls, 
chemical substances found in garment materials, food poisoning, pesticides, overtime work, smells 
and fumes from other materials, and other poor working conditions. 

Free Trade Union President Chea Mony said the country’s health, industry, labor, and environment 
ministries needed to do more to improve factory conditions and prevent further fainting incidents. 

"Those ministries are responsible for the workers’ welfare," he told RFA’s Khmer Service. 

Mass faintings in the country’s textile factories have garnered international attention since 2011, 
when nearly 300 workers fainted at a factory owned by a supplier to Swedish fashion brand H&M. 

The incidents have prompted worker strikes in an industry plagued by complaints of low wages and 
few protections for labor rights. 

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. 

Ministry of Labor 

The Ministry of Labor has plans in place to improve working conditions in garment factories and 
help prevent further mass faintings, including by educating workers about prevention, according to 
the deputy director of the ministry’s health department Pok Vannthat. 

“We want to monitor the factories' hygiene. We will teach workers how to prevent mass fainting," 
Pok Vannthat said. 

The health department is training its staff in inspecting factories and educating workers about mass 
fainting, he said. 

The ministry also plans to conduct an awareness campaign aimed at educating workers about food 
safety and how to improve working conditions, he said. 

But rights groups and labor advocates say workers are not the only ones responsible for protecting 
them against the poor working conditions that cause mass faintings. 

Moeun Tola, the head of the labor program at the Community Legal Education Center (CLEC), a 
local rights group, said the Ministry of Labor had failed to adequately enforce laws aimed at 
protecting factory labor standards. 

He said labor officials had not properly inspected and monitored factories where the faintings 
occurred. 

"The labor law requires the ministry to inspect factories and monitor working conditions, hygiene, 
and safety," he said. 

3. កមមករេនេខត្តក ្ដ លជង៣០នក់ដួលសន្លប់ 
េ យ ែខ សុណង 2013-01-17 
វទិយុ សីុេសរ(ី RFA) 
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កមមករនីិេនេ ងច្រកេដរបល់ និងេ្រ មៃដ េឈម ះ គ្លូប៊ល (Global) សថិតេនភូមិដំ ក់អំពិល ឃំុ
ដំ ក់អំពិល ្រសុកអងគសនួល េខត្តក ្ដ ល ជង ៣០នក់ បនដួលសន្លប់ជបន្តបនទ ប់េ យពំុដឹងមូល
េហតុ េនៃថងទី១៧ ែខមក ។ 
ម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក សយ ចនធូ បនឲយដឹងថ មករ កសួរពី
កមមករេនះពួកេគខ្លះអះ ងថ កមមករខ្លះមន ករៈថប់ដេង្ហើម និងដួលសន្លប់ជបន្តបនទ ប់ កនុង្រគែដល
ពួកេគខ្លះកំពុងភ័យតក់ស្លុត បនទ ប់ពីកមមករជបុរសមន ក់្រតូវពួកេគេជឿថ មនេខម ចចូល េនេម៉ង
្របមណ ១០្រពឹកេនទី១៧ មក  កនុងេពលកំពុងេធ្វើករ។ បុ៉ែន្តសហជីពនឹងេបើកករេសុើបអេងកតចំេពះ
ករណីេនះ។ 
េ ក សយ ចនធូ៖ «ពួកខញុំកំពុងែតេសុើបអេងកតេមើលថ មកពីស្អី េហើយ មួយកែន្លងហនឹង មនលូទឹក
ស្អុយទឹកអីេនជិតហនឹងែដរ ចមនជះក្លិនជះអី ។ គត់ថ ថប់ដេង្ហើមថប់អី ្រ ប់ែត្រសឺតៗហមង ជួន
កល មកពីបរ ិ ថ នជះក្លិន ឬក៏មកពី កសធតុកនុងហនឹង»។ 
កមមករនីិ្របមណ ៣០នក់កនុងចំេ មកមមករ ៧០០ ែដលដួលសន្លប់េនះ ្រតូវតំ ងេ ងច្រកបញជូ ន
េទស្រមកពយបលេនឯមណ្ឌ លសុខភពែបកចន េហើយពំុមនកមមករ មន ក់េ្រគះថន ក់ដល់ យុ
ជីវតិេនះេទ៕ 

4. Workers Blame Mass Fainting on ‘Angry Spirit’  
By Kaing Menghun and Denise Hruby - January 20, 2013 
The Cambodia Daily 

After pounding on her chest and demanding a pig’s head, fruits and flowers to be offered to the 
angry spirit that she believed had taken over her body, garment worker Srey Mom collapsed on the 
floor of the Global Factory in Kandal province’s Ang Snuol district.  

Exhausted from the “nak-ta”—or spirit—Srey Mom had fainted, setting off another 30 factory 
workers who also fainted on Thursday over a two-hour period. 

All of the women were taken to the local hospital, and while the Free Trade Union blamed the latest 
mass-fainting on hysteria and bad air circulation, the factory workers disagreed. 

“The nak-ta was very angry and took possession of Srey Mom,” 32-year-old Touch Ream, who 
witnessed the incident, said. 

According to the widespread belief in animism, nak-tas are spirits of people who have done good 
deeds while alive, said Sotheara Vong, an expert on Khmer traditions and history with the Center 
for Khmer studies. 

“After passing away, [people] still believe that the spirit of the figure remains concerned of the 
protection of followers,” Mr. Vong said. 

The workers, however, said the spirit that they believe is inhabiting the Global Factory was angered 
over the disrespect shown to it by the factory’s Chinese owners and a previous lack of food 
offerings. 
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“Nak-ta pointed his finger at the factory administrator…and told the management to hold an 
offering ceremony,” which was planned for today, Ms. Ream said. 

Minister of Cults and Religion Dork Narin was skeptical about the workers’ theory behind the 
fainting. 

“I think they don’t have anything else, so they turn to this belief,” instead of directly addressing bad 
working conditions, he said. 

The worker’s superstition, Mr. Narin said, can also be used by the management to their own 
advantage. 

“Instead of improving the working conditions, the management can just hold an offering ceremony 
and forget about everything else and get away with it,” Mr. Narin said. 

Thursday’s mass fainting was the most recent in a spate of incidents at garment factories, widely 
believed to be due to bad ventilation, chemical odors, bad worker nutrition and mass hysteria. 

According to the Community Legal Education Center, a legal aid organization that advocates for 
factory workers, more than 2,300 workers fainted in 2011, and more than 1,100 fainted last year. 

5. កមមករេ ងច្រក SL Gament ដួលសន្លប់ពីរៃថងជប់គន   
Monday, 25 March 2013  

មំុ គនធ   
Phnom Penh Post 
 

ភនំេពញៈ កមមករកត់េដរជង៩០នក់េនឯេ ងច្រក SL Garment Processing (Cambodia) េនខណ្ឌ មន
ជ័យ ជធនីភនំេពញ បនដួលសន្លប់ពីរៃថងជប់គន នចុងសប្ត ហ៍មុន េ យម្រន្តីសហជីពនិង្រកុមហុ៊ន
បនអះ ងខុសគន ពីមូលេហតុសន្លប់េនះ ។ 
េ ក អំុ៊ វ ិ ល ម្រន្តីេ ះ្រ យវ ិ ទករងរៃនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករ កត់េដរកមពុជ 
េ  សីុេខឌូ បនឲយដឹងថ មនកមមករ២០នក់ដួលសន្លប់ពីៃថងសុ្រក េហើយជង៧០នក់េទៀតសន្លប់េន
ៃថងេ រ។៍ 
េ កបន្តថ៖ «ខញុំបនចុះេទេ ងច្រកេនះពីៃថងម ិលមិញ េនេពលែដលកមមករសន្លប់។ ខញុំធំុក្លិនមិនល្អ 
េទះខញុំឈរេនមុខេ ងច្រកក៏េ យ។ ពិបកដកដេង្ហើម េហើយឈឺកបល ស់»។ 
េ ក អំុ៊ វ ិ ល ្របប់ថ៖« មករសននិ ្ឋ នបឋមរបស់េយើងមូលេហតុែដលនំឲយ កមមករសន្លប់គឺ្រកុម
ហុ៊ន បន ក់ថន ំគីមីកនុងទឹកេធ្វើឲយទឹកថ្ល ស្រមប់ឲយកមមករ ងៃដ លុបមុខ និងបឺតចូលកនុងកង្ហ រេធ្វើឲយ
្រតជក់េនកែន្លងេធ្វើករ បុ៉ែន្តមិនែមនស្រមប់ផឹកេទ។ ក្លិន ្រកក់េនះ េចញពីកង្ហ រទឹកេទើបប ្ត លឲយ
កមមករឈឺកបល ក្អួត េហើយខ្លះសន្លប់»។ 
េ កបន្តថ ករសន្លប់េនះ េកើតេឡើងេលើកមមករកត់េដរជេ្រចើនេលើកេ្រចើន  ែដលជក្តីបរមភដល់កមម
ករ និងចំបច់ត្រមូវឲយរ ្ឋ ភិបល និង្រកុមហុ៊នយកចិត្តទុក ក់ជមួយនឹងេរឿងេនះេដើមបីជួយសុខភព 
របស់េគ។ 
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នង ថុល ៉ន វយ័ ២១ឆន ំ បនេចញពីេពទយកលពីម ិលមិញ បុ៉ែន្តសុខភពនងមិនទន់បន្រសួល
ខ្លួនេនេឡើយេទ។ 
នងអះ ងថ៖«ខញុំអស់កម្ល ំង ស់ េហើយឈឺកបលេទៀត។ ខញុំ ក្អួត មុនេពលខញុំសន្លប់ កលពីៃថងេ រ ៍
េនកនុងេ ងច្រក»។ នងបញជ ក់ថ កលពីៃថងសុ្រក នងេឃើញមិត្តរមួករងរសន្លប់េនកែន្លងេធ្វើករ 
េហើយប្តីនង ឃត់កំុឲយេទេធ្វើករពីៃថងេ របុ៉៍ែន្តនងមិន ្ត ប់ ប្តីេទ។ 
នងបញជ ក់ថ ម ថ នភពសុខភព នងនឹងេទេធ្វើករវញិេនៃថងចនទ បុ៉ែន្ត មិនដឹងថេតើ ក្លិនេនះបត់
ឬេនធំុេនេឡើយេទ។ 
អនកនង សួង េ ភ័ណ្ឌ  ម្រន្តីរដ្ឋបលេ ងច្រក SL Garment Processing បនឲយដឹងពីៃថងម ិលមិញថ 
កមមករ្រតូវែតមកេធ្វើករ បុ៉ែន្តនឹងអនុញញ តឲយេទផទះវញិ េបើសុខភពមិនទន់ល្អ។ 
នងបញជ ក់ថ៖ «េយើងនឹងពិនិតយេមើល ថ នភពពិតចំេពះសុខភពរបស់កមមករ ្របសិនពួកេគមិន ចេធ្វើ
ករបន េយើងនឹងអនុញញ តឲយេគេទផទះវញិ។ េយើង មិនបងខំឲយពួកេគេធ្វើករេទ»។ នង សួង េ ភ័ណ្ឌ  
ែថ្លងថ មូលេហតុែដលប ្ត លឲយកមមករសន្លប់ មិនែមនមកពីេ ងច្រកេទ បុ៉ែន្ត គឺមកពីកមមករខ្លួនឯង។ 
នងអះ ងថ៖ «្រកុមេវជជបណ្ឌិ ត ្របប់ខញុំថ ពួកេគសន្លប់មកពីសុខភពពួកេគេខ យ មិនបនញំុ

រេពល្រពឹក ែដលេធ្វើឲយពួកេគេខ យ េហើយសន្លប់។ េ ងច្រកមិនមនធំុក្លិនដូចអ្វីែដលេគនិយយ
េទ េបើេ ងច្រកេធ្វើឲយពួកេគសន្លប់ ដូេចនះកមមករទំងជង៦ពន់នក់ កនុងេ ងច្រកនឹងសន្លប់្រគប់គន »។ 

មរបយករណ៍របស់សហជីពសីុេខឌូ េចញផ យកលពីែខមក  ស្តីអំពី ថ នភពៃនសិទធិករងរេន
ឆន ំ២០១២ បនេរៀប ប់ថ កមមករជង២១០០នក់ បនសន្លប់ េនកែន្លងេធ្វើករងរកនុងេ ងច្រកជង២០ រ ី
ឯកមមករជង១ពន់នក់សន្លប់កលពីឆន ំ២០១១។ ចំែណកកនុងរបយករណ៍្រកសួងករងរថ មនកមមករ
១.៦៨៦នក់ បនសន្លប់កលពីឆន ំ២០១២៕ NR 
 

6. H&M បង្ហ ញេ ងច្រក១/៤ែដលេគបញជ ទិញពីកមពុជមន្របវត្តិមិនសូវល្អ  
Monday, 25 March 2013  
Shane Worrell 
Phnom Penh Post 
 

ភនំេពញៈ េ យែផ្អកេលើបញជ ីរបស់្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់សេម្ល កបំពក់ បនេចញផ យកលពីសប្ត ហ៍មុន ឲយ
ដឹងថេ ងច្រកកត់េដរ្របមណ១ភគ៤ េនកមពុជសព្វៃថងេនះ ែដលផគត់ផគង់េទឲយ្រកុមហុ៊នសុ៊យែអត 
H&M ជកែន្លងែដលមនករសន្លប់ទំងហ្វូងៗ ឬកមមករជេ្រចើនេធ្វើកូដកមមចប់ ំងពីឆន ំ ២០១០។ 
របយករណ៍បង្ហ ញពីនិរន្តរភពេនឆន ំ២០១២ ឲយដឹងថ ្រកុមហុ៊នលក់ យសុ៊យែអត មន ខ 
២.៨០០ជំុវញិពិភពេ ក បនេចញបញជ ីមួយែដលមនេ ងច្រកចំនួន៣៣ េនកមពុជែដលខ្លួនបនដក
្រសង់្របភព ជមួយនឹងអនកទិញែដលបនផ្តួចេផ្តើមទំនក់ទំនងពណិជជកមម។ 

មករបក្រ យព័ត៌មនេនះ ្រកុមហុ៊ន H&M បង្ហ ញកនុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍ថ ខ្លួនបនក្ល យជ«្រកុម
ហុ៊នបង្ហ ញមូ៉ដមួយ កនុងចំេ ម្រកុមហុ៊នធំបំផុតជេ្រចើនកនុងពិភពេ ក ែដលេគបនដឹងជ ធរណៈ
នូវបញជ ីអនកផគត់ផគង់េ ងច្រករបស់ ខ្លួន»។ េសចក្តីែថ្លងករណ៍បន្តថ៖ «H&M ចង់រមួចំែណកដល់ឧស ហ
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កមមបង្ហ ញមូ៉ដឲយមនតម្ល ភព និងទីបញច ប់្របកបេទេ យនិរន្តរភពេ្រចើនជងមុន»។ េទះជយ៉ង
ក៏បញជ ីេ ងច្រកយ៉ងតិច៨ ែដល្រតូវបនេគចុះផ យកនុងកែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ចប់ ំង ពីឆន ំ២០១០ 
េ យ រែតករសន្លប់និងកូដកមម។ 
្រកុមហុ៊នេផ ងេទៀតមន M&V េនេខត្តកំពង់ឆន ំង ជទីែដលកមមករ ប់រយនក់សន្លប់កនុងឧបបត្តិេហតុពីរ

ច់ពីគន   េនឆន ំ២០១១ េហើយកមមករ៣ពន់នក់ បនេធ្វើកូដកមមទមទរលកខខណ្ឌ ករងរកន់ែត្របេសើរ
កលពី ឆន ំមុន េ ងច្រក Hung Wah េនភនំេពញ ជទីែដលកមមករ១០០នក់ បនសន្លប់កលពីឆន ំ២០១១ 
និង៥០នក់េទៀត កលពីែខមុន េហើយេ ងច្រក Cambo Handsome េនខណ្ឌ ដេងក  ជទីែដលកូដកមម
េកើតេឡើងេ យករបេណ្ត ញ្រកុមសមជិកសហជីព ក្ល យជករប៉ះទងគិចេ យអំេពើហិង ជមួយបូ៉លិស
កលពីឆន ំ ២០១១។ 
H&M បនេ ះ្រ យជមួយេ ងច្រក Kingsland ែដលបនបិទទ្វ រ មិនបនសថិតកនុងបញជ ី មុនេពលមច ស់
េ ងច្រកេនះ បនេគចខ្លួនកលពីចុងែខធនូ។ 
េ ក េមឿន តុ  ្របធនកមមវធីិករងរេនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់កមពុជ បនែថ្លងថ បញជ ីរបស់ H&M 
នឹងជួយដល់អងគករេ ក ឲយងយឃ្ល ំេមើល្រកុមហុ៊នេម៉ករបន្តេទៀត។ 
េ កបញជ ក់ថ៖ « មន្របេយជន៍ ស់ស្រមប់េយើង»។ េ កអះ ងថ ្រកុមសិទធិករងរេនអឺរ ៉បុ 
បននិងកំពុងជំរញុឲយ្រកុមហុ៊នេចញផ យបញជ ីេនះ។ េ កបន្តថ៖ «ឥឡូវេនះ កន់ែតចបស់ េបើេយើង
រកេឃើញថ េ ងច្រកមួយ ែដលផលិតឲយ H&M មិនសថិតកនុងបញជ ីេនះ េយើង ចដឹងថ ្រតូវេគផ្តល់សិទធិ
កនុងនមជអនកេម៉ករបន្តឬអត់»។ 

ម H&M ឲយដឹងថ បញជ ីេនះ ្រគបដណ្ត ប់្របមណ៩៥ភគរយៃនចំនួនផលិតសរបុទូទំងពិភពេ ក
របស់្រកុមហុ៊នេនះ។ 
នយក្របតិបត្តិ H&M េ ក Johan Persson ែថ្លងថ៖«េយើង មនតម្ល ភពអំពីដំេណើ រករែដលេយើងេធ្វើ 
េហើយរបយករណ៍េនះគឺជែផនកមួយ»៕ NR 

7. H&M reveals suppliers  
Last Updated on 25 March 2013  
By Shane Worrell 
Phnom Penh Post 

 
A woman passes an illuminated logo in the window of a Hennes & Mauritz AB (H&M) store in 
Stockholm, Sweden, in January 2013. Photograph: Bloomberg/Phnom Penh Post 
About a quarter of the garment factories in Cambodia that supply Swedish clothing giant H&M 
have been the scene of mass faintings or large-scale strikes since 2010, based on a suppliers list the 
clothing giant released late last week. 
 
Along with its 2012 sustainability report, the Swedish retailer, which has 2,800 stores worldwide, 
released a list of 33 Cambodian factories from which it sources, along with the vendors who 
initiated the business relationships. 
 
By divulging the information, H&M said in a statement, it became “one of the first and largest 
fashion companies in the world to make its supplier/factory list public”. 
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“H&M wants to contribute to a more transparent and ultimately more sustainable fashion industry,” 
the statement says. 
 
The list of factories includes at least eight that have made headlines in the Post since 2010 for 
faintings and strikes. 
 
Included are M&V, in Kampong Chhnang province, where hundreds fainted in two separate 
incidents in 2011 and 3,000 went on strike demanding better conditions last year; Phnom Penh’s 
Hung Wah factories, where 100 fainted in an incident in 2011 and another 50 fainted last month; 
and Cambo Handsome, in the capital’s Dangkor district, where a strike over sacked unionists 
descended into a violent clash with police in 2011. 
 
H&M also dealt with the shuttered Kingsland factory, which is not on the list, before its owners fled 
in late December. 
 
Moeun Tola, head of the labour program at the Cambodian Legal Education Center, said H&M’s 
list would help his organisation better monitor sub-contracting. 
 
“For us, it is very helpful,” he said, adding that labour rights groups in Europe had been pushing the 
company to release the list.  
 
“Now it will be clear – if we find a factory producing for a [vendor], we will know if they are 
[authorised] as a subcontractor for H&M.” 
 
The release of the list coincided with the unveiling of a three-month financial report, from 
December to February, which H&M chief executive Karl-Johan Persson said had been a 
“challenging” time for the industry due to various economic factors. 
“This meant that sales in the first quarter did not reach our expectations,” he said. 

8. Ninety garment workers faint in 48 hours  
Last Updated on 25 March 2013  
By Mom Kunthear 
Phnom Penh Post 

About 90 garment workers fainted at the SL Garment factory in Phnom Penh’s Meanchey district 
on Friday and Saturday, union officials said. 
 
Government officials and unions were investigating the cause of the faintings, Um Visal, a 
Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union labour dispute resolution officer, said 
yesterday. 
 
“I just went down to the factory [Saturday] when the workers fainted,” he said.  
 
“It smelled bad even when I was... outside. It was very difficult to breathe and gave me a headache. 
The bad smell comes from a water-propelled fan.” 
 
Soung Sophorn, SL Garment administrative officer, said workers had contributed to their own 
fainting. 
 
“The doctors told me they fainted because their health is not good – they did not have breakfast,” 
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Sophorn said.  
 
“If the factory caused the fainting, more than 6,000 workers would have fainted.” 
 
She added, however, that workers could go home today if sick. 
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Law related to work-related-accident 
េ្រគះថន ក់ករងរ 
ម្រ ២៤៨៖ ្រតូវចត់ទុកជេ្រគះថន ក់ករងរ េ្រគះថន ក់ែដលេកើតេឡើងេ យេធ្វើករ ឬកនុងេពលេធ្វើករ
េទះេ យេហតុយ៉ង ក៏េ យ េហើយេទះមនកំហុសមកពីកមមករនិេយជិត ឬគម នក៏េ យ គឺេ្រគះ
ថន ក់ែដលធ្ល ក់េលើរបូកយកមមករនិេយជិត កនុងេពលេធ្វើករឱយនិេយជក ឬនយកសហ្រគស ឬធ្ល ក់េលើ
សិស វជិជ ជីវៈមនឈនួលក្តី ឥតឈនួលក្តី កន់មុខងរជអ្វី េនទីកែន្លង ក៏េ យ។ 
ម៉យងេទៀត្រតូវចត់ទុកជេ្រគះថន ក់ករងរែដរ ចំេពះេ្រគះថន ក់ ែដលធ្ល ក់េលើកមមករនិេយជិតកនុង 
េពលែដល មីខ្លួនេធ្វើដំេណើ រពីលំេន ្ឋ នខ្លួន្រតង់េឆព ះេទទីកែន្លងេធ្វើករ ឬវលិមកវញិេ យគម នឈប់ 
ឬេ យគម ន ងេទកែន្លងេផ ងជ្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន ឬេ្រកពីករងរែដលេគត្រមូវឱយេទ។ 
ជំងឺប ្ត លមកពីវជិជ ជីវៈទំងអស់ដូចមនបញជ ក់កនុងចបប់ ្រតូវចត់ទុកជេ្រគះថន ក់ករងរ េហើយ 
ទទួលករជួសជុលដូចគន ែដរ។ 
ម្រ ២៤៩៖ នយកសហ្រគស្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើេ្រគះថន ក់ករងរទំងអស់ ដូចមនេរៀប ប់ កនុង
ម្រ ខងេលើេនះ េទះបីលកខន្តិកៈផទ ល់ខ្លួនរបស់កមមករនិេយជិតមន ក់ៗេនះ មនលកខណៈយ៉ង  ក៏
េ យ។ 
ករទទួលខុស្រតូវដូចគន េនះ្រតូវអនុវត្តេលើ ៖ 

- អនក្រគប់្រគង្រគឹះ ថ នពយបលឯកជន ចំេពះែតបុគគលិកែដលអនក្រគប់្រគងេនះេ្របើ 

- ជនែដលមនវជិជ ជីវៈេសរ ីចំេពះែតេ្រគះថន ក់េលើកមមករនិេយជិតរបស់ជនេនះ 

- សហ្រគសសិបបកមម ចំេពះកមមករនិេយជិតេ្រកពី្របពនធ កូនរបស់សិបបករ 

- មច ស់ផទះ ចំេពះែតេ្រគះថន ក់េលើអនកបំេរ ើកនុងផទះរបស់ខ្លួន 

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

- បនថយ្របក់បំ ច់ស្រមប់ជួសជុលេនះបន កល រកេឃើញថេ្រគះថន ក់ ប ្ត ល មកពី 
កំហុសធងន់ៃនអនករងេ្រគះ 

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

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

សំណង់ 
េ យ អុ៊ក វបូរ ី 2013-01-01 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

្រកុមកមមករមួយ្រកុមែដលេទើបែត្រតឡប់មកពី្របេទសៃថ េ យ រគត់មនជំងឺ អះ ងថ ពួកគត់្រតូវ
្រកុមហុ៊ននំពលករមួយេឈម ះ េខ.អិល.អឹម. ែមនផេវ ើ (KLM Manpower) នំយកេទឲយេធ្វើករជកមមករ
សំណង់េន្របេទសៃថ។ 
្រកុមអនកកែសតថតរបូរថយន្តែដលដឹកពលករ ែខមរ ២១នក់ បញជូ នមកពី្របេទសៃថ មកដល់ទឹកដីែខមរេន
ជប់គល់ ព នមិត្តភពកមពុជ-ៃថ កនុង្រកុងេប៉យែប៉ត េខត្តបនទ យមនជ័យ កលពីៃថងទី២៩ ែខកញញ  ឆន ំ
២០១០។ 
បុ៉ែន្ត ្រកុមកមមករទំងេនះបនេចទថ េពលគត់េទដល់្របេទសៃថ ែបរជ្រកុមហុ៊នេនះលក់គត់ឲយេធ្វើ
កមមករសំណង់ែបបេម៉ករេទវញិ មិនែមនសំណង់្រសបចបប់ែដលមនករធន យុជីវតិ និងផ្តល់កៃ្រម
ឈនួល មករសនយមុនេចញដំេណើ រេនះេទ។ 
ពលករចំ ក្រសុក្រសបចបប់ អំពវនវេនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ំ២០១៣ ថ អនកគម នករងរេធ្វើេនកនុង
្របេទសកមពុជ សូមកំុេជឿករេឃសនរបស់្រកុមហុ៊ននំពលករេទេធ្វើករេនបរេទស េ្រពះពួកគត់បន
ចញ់េបករចួេហើយ។ 
ករអំពវនវេនះបនេធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីពួកគត់មនជំងឺ េហើយបនវលិ្រតឡប់មកដល់្របេទសកមពុជ វញិ 
កលពីែខធនូ ឆន ំ២០១២ េ្រកយពីេថែកៃថ បងខំឲយេធ្វើករហួសកម្ល ំង និងទទួលកៃ្រមឈនួលពលកមមមិន
បនដូចករសនយមុនេចញដំេណើ រេទេធ្វើ ករ។ 
ពលករេខត្តៃ្រពែវង េ ក វ ី ែថ្លងេនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ំ២០១៣ ថ គត់បនេចញេទេធ្វើកមមករេន
្របេទសៃថ មរយៈ្រកុមហុ៊ន េខ.អិល.អឹម ែមនផេវ ើ។ គត់បនបង់្របក់កនុងករេធ្វើលិខិតឆ្លងែដនចំនួន 
១៥០ដុ ្ល រ។ េ កថ ៣ែខេ្រកយពីបង់្របក់េទឲយ្រកុមហុ៊ន េទើបេគឲយលិខិតឆ្លងែដនមកគត់។ េន
មុនភជុំបិណ្ឌ  គត់្រតូវ្រកុមហុ៊ននំេចញេទេធ្វើករជមួយពលករដៃទេទៀតចំនួន ៣៧នក់។ គត់េទដល់
្របេទសៃថ ែបរជមិនបនេធ្វើករកនុង្រកុមហុ៊នសំណង់្រសបចបប់ដូចករសនយ ែបរជេធ្វើករជកមមករេម៉
ករសំណង់េទវញិ។ 
គត់្រតូវេថែកៃថ ្របប់ថ ្រកុមហុ៊នពីភនំេពញលក់គត់កនុងតៃម្ល ១ឆន ំ ២មឺុនបត។ េថែកៃថ ឲយគត់េធ្វើករ 
១០ែខ េទើបរចួលុយេនះ។ ពួកគត់ខំេធ្វើករមិន ៊ នត ៉ េហើយក៏ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺ េទើបេគបញជូ នមក្របេទស
ែខមរ វញិ េនែខធនូ ឆន ំ២០១២៖ «ខញុំេមើល េទេឃើញថ េធ្វើករេទអត់សល់ ចញ់េន្រសុកែខមរ ២៧០បត ខញុំ
គុណលុយេមើលបនែត ៣មឺុនជង េហើយម្ហូប្រសុកេគ េគចយលុយសុទធែតលុយបត ដូច្រសុកែខមរែដរ»
។ 
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បុរសមន ក់េទៀត សំុមិន្របប់េឈម ះ អះ ងថ គត់ជភន ក់ងរ្រកុមហុ៊ន េខ.អិល.អឹម ែមនផេវ ើ គត់ជ
អនកទក់ទញមនុស ឲយេចញេទេធ្វើករ មរយៈ្រកុមហុ៊នផង និងជពលករផទ ល់ផង។ គត់បនរងេ្រគះ
ដូចពលករទំងេនះែដរ។ េ កថមិន្រតឹមែត្រកុមហុ៊នលក់ពួកគត់បន្តេទ គត់ែថមទំងក្ល យជអនក
ជំពក់លុយេថែកៃថ ២មឺុនបត េ យមិនដឹងខ្លួន។ គត់ថ េពលេទដល់្របេទសៃថ េថែកដកយក
លិខិតឆ្លងែដនទុក េហើយបងខំឲយេធ្វើករេដើមបីឲយសំណង់េគេម៉ករេនះ សង់ឆប់រចួ។ េ កថ ករបងខំឲយ
េធ្វើករេនះ ្រកុមគត់ទំង ៣៧នក់ មនពលករមន ក់ធ្ល ក់ខ្លួនពិករ េ្រពះ្របឹងេលើកែដក និងេលើកខ ច់
ហួសកម្ល ំង គម ន រហូប្រគប់្រគន់។ 
េ កអំពវនវសំុឲយ្រកសួងករងរពិនិតយ្រកុមហុ៊ននំពលករេទ បរេទស និងអំពវនវឲយ្របជពលរដ្ឋ
ែស្វងរកករងរេធ្វើេនកនុង្របេទស កមពុជ ្របេសើរជងេធ្វើចំ ក្រសុក េទះបី្រសបចបប់ក្តី ក៏មិនគួរចក
េចល្រសុកកំេណើ តែដរ៖ «គត់មិនែមនយកេទ ក់ ្រកុមហុ៊នឯ  គត់យកេទ ក់ខងេម៉ករ។ 
ពកយថេម៉ករេនះ យ៉ប់ ស់ េធ្វើមិនរចួេទ ករងរលីសីុម៉ងត៍លីែសងៗធ្ល ក់ខ្លួនឈឺ។ ឥឡូវសព្វៃថង 
អនកែដលឈឺរងេ្រគះេ យ្រកុមហុ៊នមិនបនេមើលខ្វិនមន ក់េទៀត។ េហើយសំុពី្រកុមហុ៊នជួយពយបលអីខ្លះ 
គត់ែបរជថ េទសំុេនខងេថែកៃថ។ ឯេថែកៃថ េផ្ដ តមកខងែខមរ ឥឡូវគន ខ្វិនេន ល់ៃថង។ ខង
េថែកៃថ េនះ ែតមនុស អីចឹង េគមិនេមើលេទ្រសុកេគ េគបញជូ នមក បនខញុំបនមកហនឹង កំុអីខញុំក៏ជប់ខ្លួន
េនទីេនះែដរ អត់បនមកេទ»។ 
អនក្រសី សុភព គឺជភរយិកមមករ េ ម កុល ែថ្លងថ ប្ដីគត់ឈឺ េទើប្រកុមហុ៊នេន្របេទសៃថ បញជូ នមក
្របេទសកមពុជ វញិ កលពីពក់ក ្ដ លែខធនូ។ អនក្រសីថ ប្ដីគត់េទេធ្វើករជង ២ែខ េថែកៃថ េបើក្របក់
ឲយែត ៥ពន់បតេទ។ េពលមកដល់្រសុកែខមរ ទទួលបនែត ៥០មឺុនេរៀលបុ៉េ ្ណ ះ។ អនក្រសីអំពវនវសំុ
ឲយអនកគម នករងរេធ្វើទំងអស់ កំុ្របថុយេទេធ្វើករងរេន្របេទសៃថ េទះបី ម្រកុមហុ៊ន្រសបចបប់ក៏
េ យ៖ «េនកនុង្រសុក ្រសួលជងេទេ្រក។ ្រសុកេគពិបក ស់ េទ្រសុកេគ មិន្រសួលដូចេន្រសុក
េយើងេទ»។ 
ពក់ព័នធករេចទ្របកន់េនះ វទិយុ សីុេសរ ី មិន ចទក់ទង្រកុមហុ៊ន េខ.អិល.អឹម ែមនផេវ ើ ជ្រមបសួរ
ព័ត៌មនបនភ្ល មៗេនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ំ២០១៣ បនេទ៕ 

2. Lifting Maid Ban Proving A Challenge  
09 January 2013  
By Chhay Channyda and Abby Seiff  
Phnom Penh Post 

 

A lack of legal protections, insufficient commitment from the Malaysian government and an 
overworked, understaffed embassy are among the major obstacles to lifting the maid ban, according 
to an internal government report obtained yesterday. 

Penned by the Ministry of Interior, the 12-page brief details a two-day fact-finding mission 
undertaken in December. 
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During meetings with the Malaysian government, local NGOs, recruitment agencies, maids, 
employers and Cambodian diplomats, the 21-member delegation sought to suss out the current 
situation. 

In interviews with the 13 Cambodians living in rescue shelters, a slew of abuses were recorded 
including: “sexual exploitation, human trafficking, selling into to prostitution, syndicate[s], labour 
abuse, withholding of salary and forced labour.” 

In one particularly brutal case, “a maid who was the victim of violence was attacked with a scissor 
many times on her body.” 

“Another had her ear cut and another woman had her ears [violently twisted] cruelly.” 

The report provides a rare, frank glimpse at the state of affairs in Malaysia, where a moratorium on 
sending new domestic labourers has been in place since October 2011 amid mounting concerns over 
rights abuses.  

During meetings between the delegation – which included officials from the ministries of Labour, 
Women’s Affairs, and Justice, as well as police and military police – and its Malaysian 
counterparts, the latter sought to downplay problems, even as Cambodian officials urged reform. 

“[Syuhaida Binti Abdul Wabhab Zen, deputy undersecretary of Malaysia’s Ministry of Home 
Affairs] accepted there are abuses and exploitation on maids, but said cases were few if compared 
to the number of workers who get benefits from their jobs. She said that anti-government media and 
NGOs are exaggerating the situation.” 

“Even though the number of victim cases are small if compared with the more than 30,000 workers 
in Malaysia, it should still not happen anymore,” responded Interior Ministry Secretary of State 
Chou Bun Eng, who led the joint government-civil society delegation. 

“[While Malaysian laws are strong] in practice, there are some loopholes, so there are abuses. 
Cambodia requested Malaysian government to help rescue and protect Cambodian labourers who 
received physical, sexual and mental abuses as well as exploitation to their salary,” the report 
continued. 

Recruiting companies, meanwhile, took a similar line, blaming media and NGOs for offering 
misleading information. A representative from the Malaysian Association of Employment Agencies 
told the delegation they have lost approximately $7 million since the moratorium and urged the 
Cambodian government to lift the ban. 

“The government does not believe only the reports from media and NGOs, but we have received 
many complaints from victims… about severe physical, sexual and mental abuses as well as no 
salary until they finish their contract, and some are forced to continue their work illegally,” Bun 
Eng replied. 

“The government must deal with that by banning the sending of maids until there is a proper 
solution,” she added. 

At a meeting with the Cambodian Embassy in Kuala Lumpur, staffers suggested simple protections 
including bank accounts for workers, regular data from the Ministry of Labour detailing who had 
arrived, and changes in how recruitment fees were deducted from salaries. 
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They also spoke of severe staff shortages and insufficient resources, said Action Pour les Enfants 
country director Seila Samleang, who was on the delegation. 

“There is a lack of manpower in the embassy. If you look at what they have done with the very few 
people in the embassy, it’s good work. They work on a lot of cases, but can’t be proactive about it,” 
he said. 

Samleang and other non-government members of the delegation said they were impressed by the 
thoroughness of the trip and the government’s apparent commitment to improving the situation, but 
caution that it is far too premature to lift the ban.   

“If we have the proper instruments and mechanisms for workers it will be the right time to send 
them back, but right now it’s still in the process,” said Ros Va, national program co-ordinator for 
UN Women and a member of the delegation. 

3. Migrants Posing as Tourists To Work in Malaysia  
 

Theara Khoun, VOA Khmer 
10 January 2013  
 

PHNOM PENH - Despite a government ban on migrant labor to Malaysia, government officials say 
many Cambodians are finding their way into the domestic labor market there illegally. 
 
Many are still being sent by recruitment firms under the guise of tourism, exposing them to the 
dangers of illegal work in Malaysia, including abuse and detention at the hands of employers. 
 
Chou Bun Eng, secretary of state for the Ministry of Interior, who recently returned from a fact-
finding mission to Malaysia, said her delegation found evidence of the fraudulent travel of migrant 
workers there. 
 
“Their method is to arrange a tour, and when they get to Malaysia, then brokers will subdivide these 
workers into various places seeking unskilled labor,” she said. “We don’t know where they divide 
these workers.”  
 
A moratorium on the migration of workers to Malaysia has been in place since October 2011, 
following widespread reports of physical and sexual abuse at the hands of employers and 
Cambodian recruitment agencies accepting underage girls. 
 
Ros Va, national program coordinator of UN Women, said most migrant workers posing as tourists 
cross Thailand and enter Malaysia over land, moving through the border crossing of Poipet. Some 
can also go by air, Ros Va said. 
 
Malaysian authorities have also begun to crackdown on unscrupulous recruiting agencies there, 
which help facilitate tourist visas for people intending to work in the domestic market. Following a 
crackdown on the Santosa recruitment agency, four Cambodian workers were found and are now 
awaiting deportation. 
 
Cambodians are tempted by promises of high pay that they can send back home, working with 
brokers in the countryside and recruitment agencies in Phnom Penh to travel to Malaysia. Many of 
them are women seeking work as maids, which are in high demand by Malaysia’s growing middle 
class. 
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Moeun Tola, director of labor rights at the Community Legal Education Center, said illegal 
migrants face higher risks and more violations of their rights compared to legal workers. 
 
“They could face human trafficking, and they find it very hard to return to Cambodia, as first they're 
trying to escape from Malaysian and Thai authorities, and then they face being extorted by 
Cambodian authorities when they get into Poipet,” he said. 
 
Some 50,000 Cambodians are thought to be working in Malaysia, either legally or illegally, earning 
between $135 and $200 per month. 
 
Chou Bun Eng said workers posing as tourists are hard to stop, because they have passports, visas 
and travel budgets like ordinary tourists. Cambodian and Malaysia authorities are negotiating an 
agreement that would make it easier to send illegal workers back to Cambodia, she said.  

4. ្រគួ រពលករនីិេធ្វើករេនម៉េឡសីុែស្វងរកអន្ត គមន៍ជួយសេ្រងគ ះកូនពួក
គត់ 

េ យ មណ្ឌ ល ែកវ 2013-01-15 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

េនឯេខត្តេពធិ៍ ត់ ឪពុកម្ដ យពលករនីិែដលេទេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ ជេ្រចើន្រគួ រ កំពុង
ែស្វងរកកិចចអន្ត គមន៍ពីអងគករសិទធិមនុស  ឱយជួយនំកូនពួកគត់មក្របេទសកមពុជ វញិ េនេពលទទួល
ដំណឹងថកូនពួកគត់កំពុងរងទុកខលំបកេ យេថែក យេធ្វើ បប។ 
អនកភូមិជេ្រចើន្រគួ រេនកនុងេខត្តេពធិ៍ ត់ កំពុង្រពួយបរមភអំពីសុវតថិភពរបស់កូន្រសីពួកគត់ ែដល
េចញេទេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ េហើយេថែកបន យេធ្វើបប និងមួយចំនួនេទៀត្រតូវបត់ដំណឹង។ 
្រស្តីអនកភូមិរលួស ឃំុកំពង់េពធិ៍ ្រសុក្រកគរ េឈម ះ មស េបន ជម្ដ យរបស់ពលករនីិេនម៉េឡសីុ 
េឈម ះ មស េវឿន អនក្រសីបនឲយដឹងេន្រពឹកៃថងទី១៥ មក  ថ កូន្រសីគត់េឈម ះ មស េវឿន យុ ២៧
ឆន ំ កំពុងេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ បនលួចទូរស័ពទមក្របប់គត់ឱយជួយេធ្វើយ៉ង  យកនងមកផទះ
វញិផង េ្រពះេថែកបន យដំ និងមិនឱយ រទទួលទន្រគប់្រគន់េទ។ 
គត់ថ កូន្រសីគត់េចញេទេធ្វើករ មរយៈ្រកុមហុ៊នេអស.សីុ.េអស (SCS) ែដលមនទី ន ក់ករេន
ចំណុច្រពំែដនកនុងេខត្តបត់ដំបង៖ «េគ ៃវេ៉គតប់បងេអើយ! ែ្រសកេ ឲយជួយ។ ែម៉ និងមិត្តភ័ក្ដិជួយខញុំផង 
េគៃវេ៉គតប់ េគឲយហូបអត់ែឆ្អតេទ។ េគៃវខ៉ញុំធ្ល ក់ពីេលើកំជេណ្ដើ រែបកកបលម្ដងេហើយ។ ខញុំេឡើងជូតផទះធ្ល ក់
ែបកកបលម្ដងេទៀត។ ែម៉េបើមិនជួយខញុំេទ ខញុំចបស់ជ ្ល ប់េហើយ»។ 
ដូចគន េនះែដរ ្រស្តីអនកភូមិដងរងុ ឃំុេកះជំុ ្រសុកកេណ្ដ ង េឈម ះ េសក ជំុ ម្ដ យរបស់ពលករនីិ សួង េច
ង បនឲយដឹងថ កូន្រសីគត់បនេចញេទ្របេទសម៉េឡសីុ ម្រកុមហុ៊នេអច.ែអន.ធី (H&T) កលពីៃថង
ទី៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ បនរងករ យេធ្វើបបពីេថែកផទះយ៉ងខ្ល ំង។ គត់អំពវនវ ជញ ធរមនសមតថ
កិចចពក់ព័នធ ឬអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែដលេធ្វើករងរេលើបញ្ហ ពលករ ជួយយកកូន្រសីគត់្រតឡប់មក
វញិផង៖ «ែម៉េបើមនេគជួយបន ជួយយកកូនេទវញិផង។ េគៃវេ៉ធ្វើបបកូនគម នដឹងយប់ៃថងេទ។ េគៃវ ៉
កបលកូន សុទធែតនឹងែសបកេជើង េបើែម៉មិនជួយកូនេទ កូនចបស់ជេផញើជីវតិេន្រសុកេគេហើយ»។ 
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វទិយុ សីុេសរ ី មិន ចទក់ទងសំុករបំភ្លឺពី្រកុមហុ៊នទំង២េនះបនេទ េ យបចចុបបនន្រកុមហុ៊នទំង២េនះ 
បនផ្ល ស់ប្ដូរទី ន ក់ករ មិនដឹងជេទេនទី េនះេឡើយ។ 
ម្រន្តីែផនកអេងកតអងគករលីកដូ (Licadho) េខត្តេពធិ៍ ត់ កញញ  មិត្ត មួន ែថ្លងថ ចំេពះករណីេនះ 
អងគករលីកដូ បនេធ្វើករ្រ វ្រជវ និងបញជូ នរបយករណ៍េទទី ន ក់ករក ្ដ លអងគករលីកដូ េនទី
្រកុងភនំេពញរចួេហើយ េដើមបីេធ្វើករ្រ វ្រជវបន្ត ្រពមទំង ក់លិខិតអន្ត គមន៍េទសនងករនគរបលេខត្ត 
េដើមបីជួយពលករនីិទំងេនះផងែដរ៖ «ករណីទំងេនះ េយើងក៏បនេរៀបចំពកយបណ្ដឹ ងរបស់គត់បញជូ ន
េទ ន ក់ករក ្ដ លរបស់ អងគករលីកដូ េនភនំេពញ ្រពមទំងេធ្វើលិខិតអន្ត គមន៍េទសនងករ ្ឋ ន
នគរបលេខត្តរចួេហើយ ែដរ»។ 
ទក់ទិនចំេពះករណីខងេលើេនះ សនងកររងទទួលបនទុក្របឆំងករជួញដូរមនុស  និងករពរអនីតិជន 
េខត្តេពធិ៍ ត់ េ ក្រសី ក្ដ ន់ សុផល បនសំណូមពរឲយ្រគួ រពលករនីិែដលមនបញ្ហ ដូចជករ
បត់ដំណឹង ករ យេធ្វើបប ឬមនបញ្ហ េផ ងៗេទៀត មក ក់ពកយបណ្ដឹ ង េដើមបីជមូល ្ឋ នស្រមប់
េ ក្រសីេធ្វើរបយករណ៍បញជូ នេទនយក ្ឋ ន ្របឆំងករជួញដូរមនុស  និងករពរអនីតិជនៃន្រកសួង
ម ៃផទ ជួយសេ្រងគ ះ៕ 
 

5. In Cambodia, the Silent Scourge of Domestic Abuse  
By Denise Hruby and Kaing Menghun - January 22, 2013 
The Cambodia Daily 

Kompong Trach district, Kampot province – As the flames engulfed her body, So Phorn ran out 
of her small house in Kampot province screaming uncontrollably.  

“Help me, help me, I’m on fire,” the 60-year-old woman recalled wailing, when reporters visited 
her home last week. 

About 50 percent of Ms. Phorn’s body was seriously burned that day in April, leaving her upper 
body, face and ears severely scarred. Now living alone with her five children, Ms. Phorn hides her-
self underneath her krama. A wound on her chest is still open and badly infected. 

Ms. Phorn was the victim of a brutal attack carried out by her husband, Meong Sin, 50, who is a 
soldier in the area. On the day of the attack, Mr. Sin told one of his sons to buy a bottle of petrol. 
When a verbal dispute broke out with his wife, he took the bottle, doused her with petrol and set her 
on fire using a cigarette lighter. 

“I was trying to escape. I knew that he wanted to set me on fire, but he held me so tight, I couldn’t 
run,” Ms. Phorn said. “I could feel the flesh falling off my body.” 

Ms. Phorn’s case—though particularly violent—is just one instance of the sort of abuse experienced 
by thousands of women across the country. After more than 20 years of marriage, Ms. Phorn said 
last year’s attack was the culmination of a long history of verbal and physical abuse by her husband. 
Underscoring the lack of public awareness around such abuse, Mr. Sin is still living free. 
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Women’s advocates say many women in Cambodia simply have no voice when it comes to 
domestic violence due to their financial dependency on their husbands as well as the lack of action 
taken by local authorities. 

In 2012, rights group Licadho assisted 304 women who had experienced domestic violence, and 
recorded four women killed by their spouses. 

A study released in 2009 by the Ministry of Women’s Affairs found that at least 40 percent of 
women had either experienced, or knew someone who had experienced, being hit, slapped, kicked 
or punched by their spouse. Being tied up and beaten was familiar to about 20 percent of the more 
than 3,000 women questioned, and 7 percent said they had been choked and burned, or knew of 
someone who had experienced such abuse. 

“Women who are exposed to poverty are trapped by their husbands,” said SRP lawmaker Mu 
Sochua, who was Cambodia’s minister of women’s affairs between 1998 and 2004. 

“Like anywhere in the world, domestic violence is a social issue and it is a compilation of many 
factors. What makes it more serious is the level of impunity here,” she added. “First of all, there 
needs to be a justice system. Second, information and education plays a big role, and information 
has to be provided to women, like knowing about the law, or how to prevent violence.” 

Like many women who suffer from domestic violence in the country, Ms. Phorn kept silent after 
she was beaten, a phenomenon that women’s rights defenders say is due to the social stigmatization 
and risk of a possible reprisal from the perpetrator that comes with such attacks. 

Several villagers in the close-knit Boeng Sala Khang Cheong commune said they were completely 
unaware of the violence Ms. Phorn had suffered over the years. 

“Apparently, it had been going on for many years, but we never knew about it,” commune chief 
Chan Samorn said, adding that no one had ever expected that Mr. Sin was abusive until they saw 
Ms. Phorn running out of her house burning and screaming for help. “He was a nice guy, friendly 
and polite, everyone liked him,” Mr. Samorn said. 

Asked why no arrest had been made in the case, Kampong Trach district penal police chief Roth 
Sam Ang replied that the victim had not made a complaint. 

“We’ve heard of the case and we went there and asked questions. But we didn’t make an arrest 
because the family didn’t file a complaint. The reality is, the husband has mental problems and he 
was also injured. If he wasn’t ill, we would have punished him according to the law,” he said, 
explaining that Mr. Sin had suffered bad burns to his hands and upper body from his attack on his 
wife. 

“Sometimes, if there are minor domestic problems, like when the husband gets drunk and abuses his 
wife verbally, they go to the local authorities and we do educate them. Sometimes, the wives come 
back and ask us to release the husband because they have a family and have children and they need 
the husband to support them with money. We educate them and I think it is effective.” 

To raise awareness around domestic violence, women’s advocacy groups have launched projects 
such as the U.N.-sponsored white ribbon campaign, which educates men around the country about 
women’s rights. The separate “Good Men Campaign,” which is financed by the German and 
Spanish governments, has also launched nationwide television advertisements aimed at telling men 
to treat women as equals. 
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“In a year or two, you can change the general attitude, but to change people’s behavior, well, that 
takes much longer,” said Stefano Brigoni, country representative for the Spanish NGO Paz Y 
Desarrollo, which coordinates the Good Men Campaign. 

He added that many women who suffer from abuse—especially poor, uneducated mothers—usually 
feel like they have no choice but to keep quiet due to a lack of financial resources. 

“It is important to remember that the number of cases reported can’t tell us how many women 
experience violence. For reliable prevalence a dedicated study needs to be conducted,” said Freya 
Larsen, a consultant for U.N. Women. “The decision whether or not to leave a violent partner is a 
very complex and difficult decision for many women,” she added. 

According to Sao Chanhorm, coordinator for Licadho, women who suffer from domestic abuse will 
more often than not choose to forgive their husband rather than inform local authorities. 

“If [the victims] are willing, we help them to file a complaint. But most of the time, they choose to 
compromise and reconcile with their husbands,” she said. 

To stamp out domestic violence, the government in 2005 passed the Law on the Prevention of 
Domestic Violence and Protection of Victims. But the law has received heavy criticism from rights 
groups for wording they say actually makes excuses and loopholes for perpetrators of violence 
against women. 

According to the law, “appropriate measures” can be taken against spouses or children “if the 
disciplining and teaching are conducted with a noble nature.” 

Mr. Samorn, the commune chief in Kampong Trach district, said most complaints against violent 
husbands result in a basic discussion where the man is told to conduct himself in a more peaceful 
manner. 

“There are many families who fight violently, and they come to me and ask for help. Usually, I tell 
them to live together peacefully. Sometimes it works, sometimes it doesn’t,” he said. 

In the case of Ms. Phorn, her husband continued to abuse her after she came back from the hospital 
with severe burn wounds. Mr. Samorn said that after the victim returned home, Mr. Sin continued to 
abuse her verbally and even attempted to rape his wife and daughter. 

“The woman’s family was really angry, and they wanted police to arrest him, but I told them that it 
was better not to,” Mr. Samorn said. 

Eventually, Mr. Samorn ordered Mr. Sin to move out of the family home and live with his parents 
nearby. 

“The woman came to me and told me that she can no longer live with him. She said he tried to rape 
her and her daughter as well. So I ordered him to move back to his parents’ house” last month, Mr. 
Samorn said. 

Mr. Sin now lives about a two-minute walk from his wife and children. 

“The family wanted to file a complaint, but it’s better not to, because they are poor and dependent 
on Mr. Sin’s income,” Mr. Samorn added. “Besides, what good would it do if he was in prison?” he 
said. 
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Ms. Phorn, swatting the flies away from her wound with a small brush, said she was mystified why 
she ended up back living with her husband after being discharged from the hospital. 

“After we were discharged from hospital, I don’t know why he still wanted to speak to me. I told 
him to leave, but he is cruel and dumb. He just didn’t leave,” she said. “I wanted him to leave but 
always thought he might change and it would get better. But now I don’t care. I am not embarrassed 
to be without a husband because he burned me.” 

6. ពលករនីិែខមរមន ក់្រតូវបញជូ នពីម៉េឡសីុកនុង ថ នភព ម រតីមិន្រប្រកតី 
េ យ េទព សុ ៉ វ ី 2013-01-27 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

ពលករនីិែខមរមន ក់េទបេ្រមើករងរជ្រស្តីេមផទះេន្របេទស ម៉េឡសីុ ្រតូវបនេគបញជូ ន មេជើងយន្ត
េ ះពី្របេទសម៉េឡសីុ មកកន់ កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភនំេពញ េ យ ង ត់ៗ កលពី្រពឹកៃថងទី២៦ 
ែខមក  កនុង ថ នភព ម រតីមិន្រប្រកតី។ 
្រគូេពទយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលកំពុងជួយពយបលជំងឺឲយពលករនីិ របូេនះ។ ទនទឹមនឹងេនះ្រកសួងករ
បរេទសកមពុជ ក៏បន្របកសថ េនចុងែខមក  េនះ ក៏នឹងមនករបញជូ នពលករែខមររងេ្រគះពីករជួញ
ដូរចំនួន ៨នក់ មកកន់កមពុជ ពី្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ វញិ។ 
អនកឃ្ល ំេមើលកររេំ ភសិទធិមនុស ជន់ខពស់េនអងគករលីកដូ េ ក ែសន េចសុខ ឲយដឹងថ កលពី
ៃថងទី២៦ ែខមក  េ កបនទទួលដំណឹងថ មនពលករនីិមន ក់្រតូវបននិរេទសពី្របេទសម៉េឡសីុ 
េ យមិនដឹងមូលេហតុ និងេដើរែតលេ លេនឯ កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភនំេពញ។ 
េ កបន្តថ ពលករនីិរបូេនះមន ម រតីមិននឹងន មិននិយយស្ដី និងមន ករៈញ័រ ភ័យខ្ល ចអ្វីមួយ៖ 
«គត់ មនបញ្ហ ខួរកបល គត់អត់ ចនិយយស្ដីជមួយេយើងេកើត គត់េទជមនុស ចង់ឡប់សតិ។ ខញុំ
ពយយមសួរនំព័ត៌មនពីគត់ បុ៉ែន្តគត់អត់សហករ គត់អត់និយយរកេយើង គត់្រគន់ែតសម្លក់េ្រប ប
ដូចជមនុស បត់បង់ករចងចំទំងអស់ គត់េចះែតេ បអី ៉ន់របស់គត់។េយើងក៏េធ្វើករលួងេ ម
េដើមបីជួបគត់ េវជជបណ្ឌិ តេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ ែតគត់េនែតេ ប ក់បីដូចជខ្ល ចបញ្ហ អីមួយខង
ផ្លូវចិត្ត»។ 
េ ក ែសន េចសុខ បែនថមេទៀតថ មឯក រលិខិតឆ្លងែដនរបស់នង នងបនេធ្វើដំេណើ រ មេជើង
យន្តេ ះែអ៊រ សីុ (Air Asea) ពី្របេទសម៉េឡសីុ មកកន់ ជធនីភនំេពញ កលពីេវ េម៉ង ១០្រពឹក 
ៃថងទី២៦ ែខមក ។ 
ពលករនីិរបូេនះមនេឈម ះ េម៉ ត់ធី យុ ២៨ឆន ំ េនភូមិក្តុល ែហន កនុង្រសុកបរេវល េខត្តបត់
ដំបង និងបនចកេចញេទេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ ជ្រស្តីេមផទះ កលពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៧ មរ
យៈ្រកុមហុ៊ន យូែមន េផវរ័ (Human Power)។ 
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េ ក ែសន េចសុខ បញជ ក់ថ េ យ ថ នភព ម រតីពលករនីិ េម៉ ត់ធី មិននឹងន េ កសេ្រមច
បញជូ នេទឲយ ន ក់េនពយបលបេ ្ដ ះ សននេនអងគករជ ៃដគូ គ  (Huga) និងបនផ្ដល់ព័ត៌មនពី
ករវលិ្រតឡប់មកវញិដល់្រគួ រពលករនីិរបូ េនះ។ 
ម្ដ យពលករនីិ េម៉ ត់ធី េឈម ះ អឹុម វណ្ណ ឲយដឹងថ កូន្រសីរបស់គត់ធ្ល ប់បនមកេលងផទះកលពីែខ
មក  ឆន ំ២០១២ និងបនសំុគត់បន្តេធ្វើករេនម៉េឡសីុ មួយឆន ំេទៀត។ េ ក្រសីបន្តថ កូន្រសីរបស់
គត់ជមនុស ឆ្ល ត រសួ យ និយយេលងេសើចេ្រចើន បុ៉ែន្តឥឡូវកូនគត់សគមខ្ល ំង មិនមត់ក និងែថម
ទំងមិន គ ល់ឪពុកម្ដ យរបស់ខ្លួន។ 
េ ក្រសីក៏បនែឆកេឆរេលើខ្លួនកូន្រសីេឃើញមនលុយចំនួន ២.១០០ដុ ្ល រ ែតថ លុយេនះមិន ចប៉ះ
ពល់នូវករបត់បង់សតិរបស់កូន្រសីគត់បនេទ៖ «ពីេដើមអត់ែដរអីផង េទើបែតេទផ្ដ ច់ ណត្តិេលើ
េ្រកយហនឹងេទជអីុចឹងេទ។ ដូចេយើងធមម អីុចឹង រសួ យ គ ល់ខុស ដឹង្រតូវទំងអស់ ដល់េពលេទ
វញិមកេលើកេនះែលងដឹងអីខញុំអត់បនដឹងេទ កំុែតខងអងគករលីកដូ េតេទ្របប់េទ កំុអីខញុំអត់ដឹងថ កូន
រ ត់េទទី េទ»។ 
េ ក្រសី អឹុម វណ្ណ េសនើសំុឲយ ជញ ធរ និងអងគករសងគមសីុវលិ ជួយអន្ត គមន៍ឲយ្រកុមហុ៊នយូែមន េផវរ័ 
េចញមកទទួលខុស្រតូវ និងេចញៃថ្លពយបលជំងឺឲយកូន្រសីរបស់គត់។ 
វទិយុ សីុេសរ ី េនមិនទន់ ចសំុករបំភ្លឺពី្រកុមហុ៊ន យូែមន េផវរ័ និងម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ ចំេពះចំ

ត់ករជំុវញិករណីថមីេនះេនេឡើយេទ។ 
កលពីែខតុ  ឆន ំ២០១១ កន្លងមក រ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន្របកសផ្អ កបេ ្ដ ះ សននករបញជូ នពលករ
បេ្រមើ មផទះេទ្របេទស ម៉េឡសីុ គឺេនចំេពលែដលមនេរឿង ្រសូវជេ្រចើនអំពីកររេំ ភបំពនេលើ
សិទធិ ពលករែខមរ។ 
របយករណ៍របស់្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ េ យដឹងថ បចចុបបននេនះមនពលករែខមរ
្របមណ ៥មឺុននក់ កំពុងេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ។ កនុងេនះពួកេគទទួលបន គឺមនចំនួន្របមណ 
២០៤ នដុ ្ល រកនុងមួយឆន ំៗ។ 
្រសបេពលេនះែដរ ្រកសួងករបរេទសកមពុជ ក៏បនេចញេសចក្ដី្របកសព័ត៌មនមួយថ មនពលករែខមរ
រងេ្រគះេ យ រករជួញដូរមនុស ពី្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ ចំនួន ៨នក់ នឹងបញជូ ន្រតឡប់មកកមពុជវញិ 
េនៃថងទី៣០ ែខមក ។ 
ពលករែខមររងេ្រគះចំនួន ៨នក់េនះ ្រតូវបនឯកអគគ ជទូតកមពុជ ្របចំេន្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ បន
សហករជមួយ ជញ ធរឥណ្ឌូ េនសីុ េធ្វើករ្រ វ្រជវជួយសេ្រងគ ះ។ កនុងករ្រ វ្រជវេនះ េគបនរក
េឃើញពលករែខមរចំនួន ១១នក់េផ ងេទៀត ្រតូវបនចញ់េបកេមខយល់ឲយេទេធ្វើករជកមមករខុសចបប់
េលើទូក េន ទៃថ េនេកះេបនជី  (BenJina) ្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ ែដលេថែកទូកេន ទ បនេធ្វើ
បប និងរេំ ភសិទធិយ៉ងធងន់ធងរ។ 
្រកសួងករបរេទសកមពុជ នឹងសហករជមួយអងគករេទសន្តរ្របេវសក៍អន្តរជតិ េដើមបីបញជូ នពលករែខមរ
រងេ្រគះចំនួន ១១នក់មកកមពុជ េនេពលខងមុខេនះ៕ 
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7. Maid returns from Malaysia disoriented  
Last Updated on 29 January 2013  
By Sen David and Justine Drennan  
Phnom Penh Post 

A womam who went to Malaysia five years ago to work as a maid returned to Cambodia on 
Saturday confused and barely able to speak, the woman’s mother and NGO representatives said 
yesterday. 

“She did not know me as her mother and also did not recognise her father,” said Em Sovan, 54, 
mother of 27-year-old Moa Latty. 

Sovan and her husband hurried from Battambang to Phnom Penh after rights group Licadho told 
them Phnom Penh International Airport staff had found Latty, lost and apparently mentally unwell. 

“The people at the airport called me and said a woman is standing alone and mentally ill. She did 
not know or respond to anyone,” said Licadho officer Sen Choa Sok, who used Latty’s passport to 
locate her family. 

“I was shocked when I saw my daughter,” Sovan said, adding Latty had been perfectly well before 
she left for Malaysia with in 2007 through Human Power – a recruitment agency that has sent 
several maids into abuse, according to NGOs and the women’s families. 

While changing Latty’s clothes, Sovan said found $2,100 in her daughter’s pocket. 

“I do not know if it is her salary or compensation from her boss. When I asked her, she did not 
answer,” Sovan said. “I did not want to get money. I just want my daughter to have good mental 
and physical health.” 

Latty has been sent to rehabilitation NGO Hagar, Sok and Sovan said. 

“We are not sure who sent her to Cambodia and she can’t talk much or even remember herself 
sometimes,” said Sothy Chrin, communications manager at Hagar. 

Chrin said Hagar had given Vatty a psychological assessment and medical check-up but could not 
at that point offer information about what might have happened to her. 

“She sits alone and walks alone around at Hagar,” Sovan said. “She does not speak out and she is 
not friendly with me or anyone else.” 

Cambodia declared a moratorium on the sending maids to Malaysia in 2011, but the two countries 
have not yet been able to agree on a memorandum of understanding on the protection of domestic 
workers. 
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8. ពលករនីិែខមរមន ក់្រតូវ្រកុមកមមករៃថសម្ល ប់េចល បនទ ប់ពីរេំ ភរចួ  
េ យ អឹុង បុ៊នថន ៃថង្រពហសបតិ៍ ទី07 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង09:17  
វទិយុវអូីឌី(VOD) 

 
ម្រន្តីកមពុជ និង្រគួ រជនរងេ្រគះ បនអះ ងថ ពលករនីិែខមរមន ក់ ្រតូវបនពួកកមមករៃថែដលមនគន
ជង១០នក់ ចប់រេំ ភរចួសម្ល ប់េចល េនេ ងច្រកដំេឡើងមូ៉តូមួយកែន្លង ជទីកែន្លងែដលជនរង
េ្រគះេធ្វើករខុសចបប់េនះ។ 
បុរសេឈម ះ ៃប សូ ៉ត យុ២២ឆន ំ បន ក់ពកយបណ្តឹ ងករណីេនះ េទ ជញ ធរេខត្តបនទ យមនជ័យ 
និងអងគករសិទធិមនុស ដហុក េ យបនបញជ ក់ថ ្របពនធខ្លួន យុ២១ឆន ំ បនបត់ខ្លួន ំងពីៃថងទី២៣ 
ដល់ៃថងទី២៦ ែខមក  ឆន ំ២០១៣។ ែតេពលេនះ េ កបនឮជនរងេ្រគះែ្រសកេចញពីកែន្លង ន ក់េន
របស់កមមករ ៃនបរេិវណេ ងច្រកេនះ េហើយេពលគត់េទដល់បនទប់មួយេឃើញនង កំពុង្រតូវកមមករៃថ
ចប់រេំ ភ។ េ កបន្តថ ្រកុមជនេលមើសបនគំ មគត់េ យេ្របើកំបិត រចួ រកៃដ្របពនធគត់ េហើយ
យក កសពេទេបះេចលកនុងលូទឹកស្អុយ។ 
អនកនំពកយ េខត្តបនទ យមនជ័យ េ ក អុ៊ក ែកវរតនៈ បនឲយដឹងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបន
អន្ត គមន៍ភ្ល មៗ បនទ ប់ពីទទួលពកយបណ្តឹ ង។   
ម្រន្តីសមគម ដហុក្របចំេខត្តបនទ យមនជ័យ េ ក សុ៊ម ចន់គ មន្រប សន៍ថ េនះជករណី
េលើកទី១ែដលេ កទទួលបនពីកររេំ ភបូករចួសម្ល ប់ ពលករនីិែខមរែដលេធ្វើចំ ក្រសុក។ េ ក
ជំរញុឲយ ជញ ធរ្របេទសទំងពីរ ្រតូវសហករគន ចប់ជនេលមើសយកេទផ្តនទ េទស មចបប់៕ 

9. ពលករេទេធ្វើករេនៃថអំពវនវសំុឲយមនករជួយសេ្រងគ ះពួកេគ 
េ យ មណ្ឌ ល ែកវ 2013-02-08 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

ពលករចំនួន ១០នក់បនអំពវនវសំុឲយមនវធិនករជួយសេ្រងគ ះបនទ ន់ បនទ ប់ពីពួកេគបនេចញេទ
េធ្វើករេនឯ្របេទសៃថ បនរយៈេពល ៣ៃថង មរយៈ្រកុមហុ៊នបូ៊រេូខមបូ ន (BURUH CAMBODIAN)។ 
កមមករទំងេនះបនេចទ្របកន់ថ ្រកុមហុ៊នបនលក់ពួកេគេទឲយេថែកៃថ ១នក់កនុងតៃម្ល ២មឺុនបត។ 
អនក្រសី មស េនឿន ម្ដ យរបស់ពលករេឈម ះ យិន េព្រជ ្របប់វទិយុ សីុេសរ ីកលពីៃថងទី៨ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១៣។ 
ពលករេឈម ះ ជ ចនថ  យុ ២៨ឆន ំ បនឲយដឹង មទូរស័ពទពី្របេទសៃថ មកថ េថែកៃថ បន្របមថ
បញ់សម្ល ប់ពួកេគេចល ្របសិនេបើមិន្រពមេធ្វើករ។ ពលករ ជ ចនថ  បន្តថ េថែកជនជតិៃថ បន្របប់
ពួកេគថ ្រកុមហុ៊នបនលក់ពួកេគេទឲយេថែកៃថ រចួេហើយ កនុង ១នក់កនុងតៃម្ល ២មឺុនបត េហើយេបើពល
ករទំងេនះមិន្រពមេធ្វើករ ្រតូវ្របគល់្របក់ ២មឺុនបតមកឲយេគវញិ រចួចង់េទ ក៏េទចុះ។ 



163 
 

ពលករ ជ ចនថ ៖ «េគលក់តៗគន  ែខមរេយើងយកមកឲយៃថ ៃថ លក់បន្តេទឲយៃថ គន តេទេទៀតអីុចឹង។ 
ឥឡូវ េគកំពុងមនគេ្រមងបញជូ នពួកខញុំេទេទៀតេហើយ ដល់ពួកខញុំ្របែកក េគគំ មថេបើេយើងមិនេធ្វើ ម
ករ្របប់របស់េគេទ េគនឹងឲយត្រមួតចប់ ឬេគនឹងសម្ល ប់ពួកខញុំេចល»។ 
េ ក សូ េបឿន ជឪពុកបេងកើតរបស់ពលករេឈម ះ សូ កូ  និងម្ត យរបស់ពលករេឈម ះ យិន េព្រជ គឺ
អនក្រសី មស េនឿន បនឲយដឹងេន្រពឹកៃថងទី៨ កុមភៈ ថ កូនគត់បនេចញេទេធ្វើករ្រសបចបប់ មរយៈ
្រកុមហុ៊នបូ៊រេូខមបូ ។ េ កបន្តថ េពល ក់ពកយសំុេចញេទេធ្វើករ គឺកូនគត់ ក់ថេទេធ្វើជកមមករ
េ ងច្រក មិនេទេធ្វើជកមមករសំណង់េទ។ 
ែតេពលេទដល់្របេទសៃថ េគែបរជឲយេធ្វើជកមមករសំណង់េទវញិ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ែថមទំងបងខំឲយកូន
គត់េធ្វើករងរធងន់ធងរេ្រប បដូចជទសករ៖ « ង ច ៃថងទី៥ ែខ២ ហនឹង កូនខញុំទូរស័ពទមក្របប់ថ េគយក
មកចក់េចល ឬេគលក់េចលេហើយ។ េគថេបើេយើងចង់បនប៉សសព័រេទវញិ ្រតូវរកលុយ ២មឺុនបតមក
ឲយេគ។ (អនក្រសី មស េនឿន) េហើយឥឡូវ បងខិតបងខំ េជរម្ដ យ ្របមថបញ់េចល យកេទ ក់គុក 
បងខំឲយេធ្វើករដូចអនកេទស»។ 

វទិយុ សីុេសរ ី បនពយយមទក់ទងសំុករបំភ្លឺពីអនក្រសី វ ្ណ  វង ពិសី ្របធន្រកុមហុ៊នបូ៊រេូខមបូ ន 
្របចំេខត្តេពធិ៍ ត់ ទំង មទូរស័ពទ ្រពមទំងែស្វងរកេនឯទី ន ក់ករ្រកុមហុ៊ន ក៏ពំុបនជួបេទៀត។ 
យ៉ងេនះក្ដី អនុ្របធនមនទីរករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈេខត្តេពធិ៍ ត់ គឺេ ក កុល បុ៊នេធឿន 
មន្រប សន៍បញជ ក់ថ មនទីរករងរេខត្តកំពុងេ ះ្រ យបញ្ហ េនះជមួយ្រកុមហុ៊ន៖ «អត់អី េទបទ! 
េយើងបនទំនក់ទំនងរចួ ល់េហើយ។ ឥឡូវ ភន ក់ងររបស់្រកុមហុ៊នេនេពធិ៍ ត់ បនេឡើងេទភនំេពញ
េហើយ។ ្របែហលេម៉ង ១អី គត់នឹងបនទទួលព័ត៌មនពីកូនគត់េហើយ កំុឲយគត់្រពួយបរមភអី។ មយ៉ង
េទៀត េយើងក៏បនទក់ទងេទខងភគីៃថ ែដរេហើយចំេពះបញ្ហ េនះ»។ 
ម្រន្តីអេងកតអងគករលីកដូ (Licadho) េខត្តេពធិ៍ ត់ កញញ  មិត្ត មួន បនឲយដឹងថ អងគករទទួលបន
ពកយបណ្ដឹ ងសំុករជួយអន្ត គមន៍ពី្រគួ រពលករ ចំនួន ៦នក់ កនុងចំេ មពលករទំង ១០នក់ ែដល
បនេចញេទេធ្វើករេន្របេទសៃថ កលពីៃថងទី២៩ មក  កន្លងេទ េហើយបនចត់ែចងេធ្វើអន្ត គមន៍

មនីតិវធីិរចួ ល់អស់េហើយ។ 
 
ឯក រៃនករផ ព្វផ យែដលវទិយុ សីុេសរ ី ទទួលបនបង្ហ ញថ ្រកុមហុ៊នបូ៊រេូខមបូ ន ជ្រកុមហុ៊ន
មួយែដលទទួលបន ជញ ប័ណ្ណពី្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈេលខ១៦៦ ចុះៃថងទី២៦ ែខក
កក  ឆន ំ២០១០។ ឯក រក៏បនបង្ហ ញពីអតថ្របេយជន៍ែដលពលករទទួលបន គឺេធ្វើករកនុងមួយៃថង ៨
េម៉ង ្របក់ែខទទួលបន ពី ១មឺុន ២ពន់បត េទ ១មឺុន ៤ពន់បត េទ មករងរ ែដលរមួមនកមមករ
េ ងច្រក និងកមមករសំណង់។ បុ៉ែន្តជក់ែស្ដង ្រកុមហុ៊នពំុបនអនុវត្តន៍ មេគលករណ៍ែដល្រកុមហុ៊ន
បនសនយជមួយ កមមករេនះេទ៕ 
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10. ពលករែខមរ៣នក់េធ្វើករេនៃថសំុឲយជួយនំពួកេគមក្រសុកវញិ 
េ យ មណ្ឌ ល ែកវ 2013-03-13  
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

 
ពលករែខមរចំនួន ៣នក់ េន្របេទសៃថ អំពវនវសំុឲយរ ្ឋ ភិបលែខមរជួយសេ្រងគ ះបនទ ន់ េ យ រពួក
េគ្រតូវេថែកសញជ តិៃថ េធ្វើបប។ កន្លងមក មនពលករែខមរ ៧នក់ ែដលេនកនុង្រកុមជមួយគន  បនលួច
រត់រចួេចញពីកែន្លងេធ្វើករ មិនដឹងជេទទី ។  
ពលករទំង ១០នក់េនះ បនេចញេទេធ្វើករេន្របេទសៃថ មរយៈ្រកុមហុ៊នបូ៊រេូខមបូ ន (BURUH 
CAMBODIAN) បនរយៈេពលជងមួយែខកន្លងមកេហើយ។ កមមករទំងេនះបនេចទ្របកន់្រកុមហុ៊ន
ថ បនលក់ពួកេគេទឲយេថែកៃថ មន ក់កនុងតៃម្ល ២មឺុនបត។ 
បុរសេឈម ះ ឈន សំ ង ជពលករមន ក់កនុងចំេ មពលករែដលមិន ៊ នរត់េចញពីកែន្លងេធ្វើករ 
គត់បនឲយដឹង មទូរស័ពទពី្របេទសៃថ េន ង ចៃថងទី១២ មីន មកថ េថែកៃថ បនេធ្វើបបពួកគត់
យ៉ងខ្ល ំង ែតពួកគត់េចះែត្រទំមិន ៊ នរត់េចញ េ្រពះខ្ល ចក្ល យខ្លួនជពលករខុសចបប់េន្របេទស
ៃថ។ ពលកររបូេនះបន្តថ េថែកជនជតិៃថ បន្របប់ពួកេគថ ្រកុមហុ៊នបនលក់ពួកេគេទឲយេថែកៃថ 
រចួេហើយ តៃម្ល ២មឺុនបតកនុង១នក់។ េហើយេបើនរ មិន្រពមេធ្វើករ ្រតូវ្របគល់្របក់ ២មឺុនបតឲយេគ
វញិ េទើបេគ្របគល់ប៉សសព័រ ឲយពួកគត់វញិ។ 
ពលកររបូេនះអំពវនវឲយ ជរ ្ឋ ភិបល ជួយយកពួកគត់្រតឡប់មក្រសុកែខមរវញិផង េបើពំុដូេចន ះេទ 
គត់ពិតជ ្ល ប់េចលឆ្អឹងេន្រសុកេគ៖ «ខងៃថ េគថ ទល់ែតេខម ចងប់បនែខមរមកយក គម ន្រកុមហុ៊ន
ឯ មកយក្របជជនែខមរែដលេគបញជូ នមកេធ្វើករេទ។ ថ ទល់ែត បញ់ងប់ឲយេទជេខម ច េទើប
ែខមរេយើងមកយកេខម ចយកឆ្អឹងេទវញិ។ បងជួយពួកខញុំបនដូចជផ្ដល់ជីវតិទី២ មកឲយពួកខញុំអីុចឹង»។ 
ពលករទំង ៣នក់េនះ មនេឈម ះ ឈន សំ ង េឈម ះ សូ កូ  និងេឈម ះ វន ែ្រពក។ 
កលពីៃថងទី២៩ មក  កន្លងេទ ្រកុមហុ៊នបូ៊រេូខមបូ ន ្របចំេខត្តេពធិ៍ ត់ បនបញជូ នពលករចំនួន ១០
នក់ េចញេទេធ្វើករេន្របេទសៃថ។ លុះដល់ៃថងទី៥ កុមភៈ ពលករទំង ១០នក់េនះ បនទូរស័ពទមកសំុឲយ
ឪពុកម្ដ យពួកេគជួយ េ យពួកេគ្របប់ថ ្រកុមហុ៊នបនលក់ពួកេគតៗគន ពីមន ក់េទមន ក់។ េ យមិន

ច្រទំ្រទបន កមមករចំនួន ៧នក់ បនលួចរត់ ែដលឥឡូវមិនដឹងជេនទី ។ ឯ ៣នក់េនះ សេ្រមច
ចិត្តរង់ចំករជួយសេ្រងគ ះ។ 
តំ ង្រកុមហុ៊នបូ៊រេូខមបូ ន ្របចំេខត្តេពធិ៍ ត់ េ ក ឃឹម រ ៉មុ បនសំណូមពរឲយពលករទំង ៣របូ
េនះ បន្តអត់ធមត់រង់ចំ។ េ កថ កំពុងទក់ទងជមួយភគីខងៃថ េដើមបីនំពលករទំង ៣របូេនះមកវញិ
៖ «ខញុំ េឡើងេទបងកក ម៉ រេហើយបង។ បុ៉ែន្តអ្វីែដលជដំេ ះ្រ យ ្រតូវទមទរេពលេវ  េ្រពះ
េយើងមនកិចចសនយចបស់ ស់ េហើយករេ ះ្រ យក៏្រតូវេធ្វើ មកិចចសនយែដរ»។ 
ទក់ទិនចំេពះបញ្ហ េនះ ្របធនកមមវធីិសិទធិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ េ ក 
េមឿន តុ  មន្រប សន៍ថ ្រកុមហុ៊នមួយចំនួនមិនបនទទួលខុស្រតូវចំេពះសុវតថិភពរបស់ពលករ 
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េនេពលេគនំេទដល់្របេទសែដលពលករេធ្វើករេនះេទ។ េ កថ ករណីពលករ ៣នក់េនះ មិនែមន
ជេរឿងថមីេទ េរឿងែបបេនះបនេកើតេឡើងញឹកញប់ ស់ស្រមប់ពលករែខមរ ែដលេធ្វើករេន្របេទស
េ្រក៖ «ខញុំនឹង កសួរ្រកុមហុ៊ន និង្រគួ រគត់ រចួេហើយេទើបេយើងទក់ទងេទ្រកសួងករបរេទស េដើមបី
ឲយ្រកសួងទក់ទងជមួយ ថ នទូតែខមរ េនៃថ េដើមបីេធ្វើអន្ត គមន៍បនទ ន់ជួយពួកគត់ េ្រពះេរឿងេនះជ
េរឿងធំមិនែមនធមម េទ»។ 
អនុ្រកឹតយេលខ៥៧ ស្ដីពីករបញជូ នពលករែខមរេទេធ្វើករេនបរេទស កនុងម្រ ១៦ ែចងថ ភគីផ្ដល់ពល
ករ េពលគឺ្រកុមហុ៊ន និង្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ ្រតូវបញជូ នម្រន្តីេទពិនិតយករអនុវត្ត
កិចចសនយករងរដល់ ទីកែន្លង កនុងរយៈេពលែដលចំបច់។ បុ៉ែន្ត រយៈេពលកន្លងេទ ម្រ ១៦ ៃនអនុ
្រកឹតយេនះ មិន្រតូវបនយកមកអនុវត្តេឡើយ។ 
េ ក េមឿន តុ  សំណូមពរឲយ្រកសួងមនសមតថកិចចពក់ព័នធ ្រតូវេធ្វើករ្រតួតពិនិតយប ្ដ ្រកុមហុ៊ន
ែដលមន ជញ ប័ណ្ណនំ ពលករេចញេទេ្រក្របេទស េ យត្រមូវឲយ្រកុមហុ៊នទំងេនះទទួលខុស្រតូវ
េនេពលែដលពលករមន បញ្ហ  រមួទំងករអនុវត្តម្រ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ៥៧ េនះផង៕ 

11. ពលករែខមរបន្តចូលេទៃថរកករងរេធ្វើ 
េ យ ម៉ម មុនីរតន៍ 2013-03-17 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

ពលរដ្ឋែខមរែដលេធ្វើចំ ក្រសុកេទរកករងរេន្របេទសៃថ បនេកើនេឡើងកន់ែតខពស់ េន ម្រចក
េប៉យែប៉ត និង្រចករេបៀងតូចៗ ដូចជ្រចកបឹង្រតកួន ទំនប់ក៥ និង្រចកៃ្រពគប់ ជេដើម កនុងេខត្តបនទ យ
មនជ័យ កនុងមួយៃថងមនពលរដ្ឋែខមរ្រតូវត្រមងជជួរៗ ប់ពន់នក់ ឆ្លងចូលេទ្របេទសៃថ េដើមបីែស្វងរក
ករងរេធ្វើ។ ក៏បុ៉ែន្ត បញ្ហ េនះ្រតូវបន្របធន្រចក្រពំែដនេជគជ័យ ឲយដឹងេផ ងេទវញិថ បចចុបបននេនះពំុ
មនពលករចំ ក្រសុកេទៀតេទ។  
ពលរដ្ឋេន មជយែដនកមពុជ-ៃថ និយយថ ពលករែខមរេនែតបន្តស្រមុកចូលេទ្របេទសៃថ ជបន្ត
បនទ ប់កនុងមួយៃថងៗជេ្រចើនរយនក់ េ យរមួទំង ម្រចករេបៀង និង្រចកអន្តរជតិេប៉យែប៉ត េដើមបីសីុ
ឈនួលេធ្វើចមក រ េបើេទះជ្រតូវរងករ្របមថេ យេយធៃថ យ៉ង ក៏េ យ។ 
ពលរដ្ឋេនភូមិ មគគីមនជ័យ សងក ត់េប៉យែប៉ត េខត្តបនទ យមនជ័យ េ ក ញណ សុផល មន
្រប សន៍េនៃថងទី១៥ មីន ថ ពលរដ្ឋកមពុជ បនបន្តចូលេទរកករងរេធ្វើេន្របេទសៃថ ជេរៀង ល់
ៃថង។ េ កបន្តថ េន ម្រចករេបៀង មុននឹងអនុញញ តឲយពលរដ្ឋែខមរឆ្លងចូលេទកនុងទឹកដីៃថ េដើមបីសីុ
ឈនួលេនះ ត្រមួត្រពំែដនរបស់ៃថ ត្រមូវឲយពលករចំ ក្រសុកទំងអស់្រតូវឈរត្រមងជជួរ និងយក
ដំបង ប់កបលមនុស ជថនូរនឹងករអនុញញ តឲយឆ្លងែដន។ 
េ ក ញណ សុផល៖ «ចំ ក្រសុកទំង្រពឹកទំងៃថងបង មិនថេសមើម៉ន យប់ក៏េចញេទ ៃថងក៏េចញេទ
ែដរ ទំងយប់ទំងៃថងរយៈេពលថ ២៤េម៉ងបង។ េពល ែដលថេគតឹងខ្ល ំង គត់មិនឲយេទ េគកក់
េន ចំ ក្រសុកេន មៃ្រព មដុបអីចឹងេទ។ ដល់េពលេរៀងថធូរេទ នំគន េចញេទ»។ 
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េ ក ញណ សុផល ឲយដឹងថ ្របេភទករងរែដលពលករែខមរទទួលបនេន្របេទសៃថ រមួមនដក
ដំឡូង ្រចូត្រសូវ ំអំេព និងេធ្វើជកមមករសំណង់ជេដើម។ ចំែណកតៃម្លពលកមមែដលទទួលបនកនុងមួយ
ៃថង ចេន្ល ះពី ១៥០ េទ ២៥០បត ឬពីជង ២មឺុន េទជង ៣មឺុនេរៀល កនុងមួយៃថង។ 
មនេដើមកំេណើ តេន្រសុកេលើកែដក េខត្តក ្ដ ល េ ក្រសី ផន សុធ អះ ងថ ្រកុម្រគួ ររបស់
ខ្លួនបនេធ្វើចំ ក្រសុកមករស់េន្រសុកអូរេ្រជ េខត្តបនទ យមនជ័យ េនះ អស់រយៈេពលជង ១០ឆន ំមក
េហើយ េ យគម នជេ្រមើស និងកម្ល ំងពលកមមេថកេន្រសុកែខមរ។ ពលរដ្ឋេន មជយែដន រមួទំង
្រគួ ររបស់េ ក្រសីផង ្រតូវបងខំចិត្តឆ្លងេទ្របេទសៃថ េដើមបីបនកៃ្រមេ ះ្រ យជីវភព្របចំៃថង 
េ្រពះែតតៃម្លពលកមមេនទីេនះ្របេសើរជងកមពុជ។ 
េទះជែបប  េ ក្រសីបញជ ក់ថ កនុងេពលបចចុបបននេនះ ករេចញចូល្រតូវបន ជញ ធរៃន្របេទស
ទំងពីររតឹបន្តឹងជងមុន៖ «េហើយ ដល់េពលេយើងចូលេទ ឥឡូវអត់មនេទ  ឥឡូវេយើងសុទធែតេធ្វើកត 
េបើសិនអត់មនកតក៏ អត់ឲយេយើងចូលែដរ។ េយើងេធ្វើកតពក់ក បនេគឲយេយើងចូល េបើេយើងមិនមន
កតេគមិនឲយេយើងចូលេទ»។ 
ក៏បុ៉ែន្ត បញ្ហ េនះ្រតូវបន្របធនបូ៉លិសេនឃំុេជគជ័យ េ ក កង វ ីអះ ងថ ពំុមនពលករែខមរេធ្វើ
ចំ ក្រសុកេទៀតេនះេទ។ េ កបន្តថ េ យែឡកករ្របមថេមើលងយពលករែខមរ មរយៈករ ប់
កបលមនុស េ យត្រមួតៃថ េដើមបីបនឆ្លងែដនក៏ពំុមនេទៀតែដរ៖ «ដូចមិនមនបង េទ ឥឡូវេនះ មន
មនុស អីុចឹង េ្រពះេយើងេទ្របជំុេទអី េយើងសំណូមពរថេធ្វើេម៉ចឲយកនុងលកខណៈមនុស ធម៌ បង»។ 
េ ក ែកម ឡី អនក្រ វ្រជវជន់ខពស់ និងជអនកវភិគសងគម គិតថ មនេហតុផលមួយចំនួនរមួមនក
ង្វះទីផ រករងរកនុង្របេទស រ ្ឋ ភិបលមនករអភិវឌ តិចតួចេន មជយែដន ពលរដ្ឋជំពក់បំណុល
ធនគរ កម្ល ំងពលកមមទប និងដីេសទើរទំង្រសុងបនក្ល យជកមមសិទធិរបស់្រកុមឈមួញធំៗ និងម្រន្តីមនអំ

ច។ េ កគិតថ ទំងេនះគឺជមូលេហតុែដលជំរញុឲយមនករចំ ក្រសុកកន់ែតមន កំេណើ ន
ខពស់ពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំ។ 
េ ក ែកម ឡី៖ «វធិនករទប់ ក ត់មិនឲយ្របជជនឆ្លងែដន វធិនករតឹងរុងឹ្របជជនមិនឲយឆ្លងែដន ខញុំថ
ហួសសម័យ មិន ចទប់ ក ត់បនេទ។ បុ៉ែន្តមនែតេយើងេធ្វើករអភិវឌ មជយែដនហនឹង។ េយើងេធ្វើផ្លូវ
ឲយ ្អ ត មជយែដនហនឹង។ េយើងេធ្វើលិខិតឆ្លងែដនឲយ្របជជនែតម្ដង េហើយេយើងេធ្វើលិខិតេធ្វើករងរឲយ
្របជជនែតម្ដង»។ 
កនុងេពលកន្លងេទ នយករដ្ឋម្រន្តី េ ក ហុ៊ន ែសន ធ្ល ប់បនអំពវនវកំុឲយពលរដ្ឋកមពុជ េធ្វើចំ ក
្រសុកេ យ្របថុយ្របថនេទ្របេទសៃថ កនុងលកខខណ្ឌ េដើមបីែស្វងរកករងរេធ្វើ។ េ កបញជ ក់ថ កមពុជ 
កំពុង្របឈមនឹងវបិត្តិខ្វះកម្ល ំងពលកមមកនុង្រសុក ក៏បុ៉ែន្ត្រកុមអនក្រ វ្រជវសងគមគិតថ េ ក ហុ៊ន ែសន 
គួរែកទ្រមង់រដ្ឋជជងករអំពវនវ៕ 
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អនុ្រកឹតយស្តពីីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទ 
របស់្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
េលខៈ ៥២ អប្រក/បក 
 ម្រ ១៣៖ 
នយក ្ឋ នមុខរបរ និងហតថពលកមមទទួលបនទុក ៖ 

- សិក  និងេលើកវធិនករស្រមប់អភិវឌ ន៏ និងករករពរមុខរបរ 

- ្រគប់្រគងេចញប័ណ្ណករងរេសៀវេភករងរ   និង  ផ្តល់ទិ ្ឋ ករករងរដល់កមមករ និេយជិតែខមរ
ែដលេធ្វើករេនកនុង និងេ្រក្របេទស 

- ្រតួតពិនិតយ        និងផ្តល់ប័ណ្ណករងរ   េសៀវេភករងរដល់ជនបរេទសែដលមក្របកបមុខរបរ
េន កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- េរៀបចំ្រកបខណខ គតិយុត្តពីវធិនករទំងអស់ ក់ឱយអនុវត្តវធិនករ និង ម នករអនុវត្ត 

- ករេរៀបចំឱយមនករយិល័យរកករងរេធ្វើេន មមនទីរករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈេខត្ត
្រកុង 

- ក ងសិតថិមុខរបរ និងហតថពលកមមកនុង និងេ្រក្របេទស េទ មលំ ប់ថន ក់សកមមភពេសដ្ឋ
កិចច 

- ក់ែតងបទបបញញត្តិ និង បទបញជ ស្តីពីករ្រគប់្រគងជនបរេទសែដលមក្របកបមុខរបរេនកនុង 

- ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងស្តីពីករ្រគប់្រគងកម្ល ំងពលកមម និងពលករែខមរេទេធ្វើករេនេ្រក
្របេទស 

- ្រគប់្រគងជនបរេទសែដលមក្របកបរបរកនុង ជ ច្រកកមពុជ និងពលករែខមរេ្រចើន ច
េសនើ    បេងកើតអនុពនធករងរ 

- ែស្វងរកទីផ រករងរជូនពលករែខមរេទេធ្វើករេនេ្រក្របេទស 

- អនុវត្តភរកិចចេផ ងៗេទៀត ែដល្រកសួង្របគល់ជូននយក ្ឋ នមុខរបរ និងហតថពលកមមដឹកនំ
េ យមួយរបូ និងអនុ្របធនជជំនួយករ ម នចំបច់។ 

ម្រ ១៥៖ 
នយក ្ឋ នេពទយករងរទទួលបនទុក ៖ 

- ក់ែតងនិងអភិវឌ េគលនេយបយចបប់ និង បទបបញញត្តិនន   ែដលពក់ព័នធនឹងពលកមមករ
កុមរ 



183 
 

- អនុវត្តេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលអនុសញញ  និងសនធិសញញ អន្តរជតិែដលពក់ពនធ័នឹង
ពលកុមរ ជពិេសសទ្រមង់ធងន់ធងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ 

- ម ន ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តែផនករសកមមភពជតិអនុសញញ អន្តរជតិែដលពក់ពនធ័េទ នឹង
ពលកមមកុមរ 

- បេងកើនកិចចសហ្របតិបត្តិករស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួង ថ ប័ន អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងអងគ
ករអន្តរជតិេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលពក់ពនធ័នឹងពលកមមកុមរ 

- សហករអនុវត្ត និង យតៃម្លករអនុវត្តេគលករណ៏ គេ្រមង កមមវធីិនន ែដលពក់ពនធ័នឹងករ
លុបបំបត់ទ្រមង់ធងន់ធងរបំផុតៃនកុមរជមួយៃដគូ ្រកសួងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងអងគករអន្តរ
ជតិនន 

- េធ្វើអន្ត គមន៏ េដើមបីេ ះ្រ យ ល់បញ្ហ ពនធ័នឹងករទប់ ក ត់ទ្រមង់ធងន់ធងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ 

- េរៀបចំទិ ពិភពេ ក្របឆំងនឹងកុមរ ១២ ែខមិថុន ជេរៀងឆន ំ 

- អនុវត្តភរកិចចេផ ងៗេទៀត ែដល្រកសួង្របគល់ជូននយក ្ឋ នករងរកុមរដឹកនំេ យ្របធន
មួយរបូ និង អនុ្របធនជជំនួយករ មករចំបច់ ។ 

ម្រ ១៨៖ 

- នយក ្ឋ ន្រគប់្រគងកិចចករអប់រ ំបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ទទួលបនទុក ៖ 

- េរៀបចំ ក់ែតងអតថបទចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នននស្រមប់ករ្រគប់្រគង ្រគឹះ ថ នអប់របំណ្តុ ះ ប
្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ធរណៈ ឯកជន អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងអងគករអន្តរជតិ 

- ្រគប់្រគង្រគឹះ ថ នអប់រ ំ បណ្តុ ះប ្ត ល ឬថន ក់ដឹកបណ្តុ ះប ្ត លវជិច ជីវៈ ធរណៈឯកជន 
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងអងគករអន្តរជតិ 

- ស្រមបស្រមួល្រគប់្រគងសកមមភពករងរអប់របំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈៃន
្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ ឬថន ក់បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈែដលសថិតេ្រកមឱ ទ្រកសួង 

- ្របមូលទិនន័យ េរៀបចំសថិតិ ស្រមប់ករងរអប់រ ំបណ្តុ ះប ្ត ល បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 

- ក ងែផនករស្រមប់អភិវឌ ្របពនធ័អប់រ ំបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 

- ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លគុណភពករងរអប់រ ំ បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈៃន្រគឹះ
ថ ន សិក ធរណៈ ឯកជន អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និង អងគករអន្តរជតិ 
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- ពិនិតយ និងសំេរចេលើសំេណើ សំុបេងកើត្រគឹះ ថ នអប់រ ំ បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ឬ
ថន ក់បណ្តុ ះ ប ្ត លវជិជ ជីវៈ ធរណៈឯកជន អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និង អងគករអន្តរជតិ 

- អភិវឌ េគលនេយបយស្រមប់មូលនិធិជតិបណ្តុ ះប ្ត ល 

- សិក ្រ វ្រជវេលើ មុខរបរែដល្រតូវេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លឱយសម្រសប មត្រមូវករជក់ែស្តង 
កនុង តំបន់នីមួយៗ ពិេសសត្រមូវករទីផ រករងរកនុង និង េ្រក្របេទស 

- េរៀបចំែផនករផ្តល់មួលនិធិជតិបណ្តុ ះប ្ត លដល់ ថ បន័ ធរណៈ ឯកជន អងគករេ្រករ ្ឋ ភិ
បល និងអងគករអន្តរជតិ ែដលេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត ល 

- ្រតួតពិនិតយ និង យេលើគេ្រមងេសនើសំុរបស់ ថ បន័ ធរណៈ ឯកជន អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 
និងអងគករអន្តរជតិ ែដលេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត ល 

- ផ្តល់ឥណទនដល់សហគមន៏ជន្រកី្រក ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លរចួេដើមបី្របកបមុខរបរ
េ យ ខ្លួនឯង 

- ម ន និង យតៃម្លេលើសកមមភពបណ្តុ ះប ្ត ល និងឥណទនែដលបនផ្តល់ជូន 

- អនុវត្ត ្ឋ នកិចចេផ ងៗេទៀត ែដល្រកសួង្របគល់ជូននយក ្ឋ ន្រគប់្រគងកិចចករអប់រ ំ បណ្តុ ះប
្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈដឹកនំេ យ្របធនមួយរបូ និងអនុ្របធន្រគប់្រគងកិចច 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឆន ១ំ៩៩៣ 
ជំពូកទី៣  ៖ អំពីសិទធិ និងករណីយកិចចរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ 
ម្រ  ៤៦ ៖ អំេពើលក់ដូរមនុស អំេពើេធ្វើ ជីវកមមែផនកេពសយកមម    និងអំេពើ ស ភស ែដល ប៉ះពល់
ដល់េសចក្តីៃថ្លថនូររបស់នរ ី្រតូវ មឃត់។ 
្រតូវ មឃត់មិនឱយមនកបញឈប់នរពីីករងរ េ យមូលេហតុមនគភ៌ ។ នរមីន សិទធិឈប់សំ ក
េនេពលស្រមលកូន េ យទទួល្របក់េបៀវត  និងេ យមនករធនរក  សិទធិអតីតភពកនុងករងរ 
និងអតថ្របេយជន៏សងគមេផ ងៗេទៀត។ 
រដ្ឋនិងសងគមយកចិត្តទុក ក់បងកលកខណៈឱយនរ ី ជពិេសសនរេីនជនបទ ែដលគម នទីពឹង បនទទួល
ករឧបតថមេដើមបីមនមុខរបរ មនលទធភពពយបលជំងឹ ឱយកូនេទេរៀន និងមនជីវភពរស់េនសមរមយ។ 
ម្រ ៤៨ ៖ រដ្ឋធនរក ករពរសិទធិរបស់កុមរ ែដលមនែចងកនុងអនុសញញ ស្តីពីកុមរ ជពិេសសមន 
ជីវតិរស់េន ទទួលករអប់រេំរៀនសូ្រត សិទធិ្រតូវបនទទួលករគំពរកនុង ថ នករណ៏មនស្រងគ ម និង
ករពរ្របឆំង នឹង ជីវកមម េសដ្ឋកិចច ឬកមគុណេលើកុមរ ។ 
រដ្ឋគំពរ្របឆំងនឹងករងរទំង យ ែដល ចេធ្វើឱយខូចដល់ករអប់រ ំ និងករេរៀនសូ្រត របស់កុមរ ឬ
ែដលនំឱយអន្ត យដល់សុខភព ឬសុខុមលភពរបស់កុមរ។ 
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VII. Termination 
1. កមមករេ ងច្រក ែហ្វប្របី៊ក ថ បន្តេធ្វើកូដកមម េ យ រ្រកុមហុ៊នបញច ប់កិចច

សនយករងរ  
 េ យ ំង វ ី  និងសុ៊ន រនិ ៃថងពុធ ទី09 មក  ឆន ំ2013 េម៉ង16:42 
 វទិយុវអូីឌី (VOD) 
កមមករ្របមណជ ១០០០នក់ េនេ ងច្រកកបូបែហ្វប្របី៊ក ថ (Fabric Art) កនុងឃំុ្រតពំងគង ្រសុក
សំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ បនបន្តេធ្វើកូដកមមេនមុខេ ងច្រក ទមទរ្របក់បេណ្ត ញេចញ និង្របក់ជំងឺ
ចិត្តេផ ងេទៀត បនទ ប់ពីខង្រកុមហុ៊នបញច ប់កិចចសនយករងររបស់កមមករេ យគម ន មូលេហតុ។ 
កមមករមន ក់េឈម ះ អុ៊ក ៉ ត់ ្របប់ VOD េនរេសៀលៃថងពុធេនះថ កមមករបនចប់េផ្តើមេធ្វើកូដកមម ចប់

ំងពី្រពឹកៃថងចនទ ទី៨ ែខមក  ្រសបេពលែដល្រកុមហុ៊នបនេរ ើឧបករណ៍ របស់របរេចញពីេ ងច្រក និង
្របកសបញច ប់កិចចសនយករងរ។ េ កថ កូដកមមេនះេធ្វើេឡើងេដើមបីទមទរ្របក់ជំងឺចិត្ត េ យេចទថ 
មូលេហតុខតបង់ ែដល្រកុមហុ៊នេលើកេឡើង គឺ្រគន់ែតជេលស េដើមបីបញឈប់កមមករ និងផ្ល ស់ប្តូរទី ំង
េ ងច្រកថមីែតបុ៉េ ្ណ ះ ៖ "្រកុមហុ៊នគឺថេធ្វើទំនិញអត់ចំេណញ េហើយអញច ឹង អត់តកុង្រ ឲយកមមករ េហើយ

មួយេទៀត ថេធ្វើអត់ចំេណញ ែត ដឹកម៉សីុនេចញពីេ ងច្រកហនឹង េហើយេទេ ងច្រកមួយេទៀត"។ 
ម្រន្តីអេងកតកររបស់សហជីពកមមករ េ ក សយ ចន់ធូ មន្រប សន៍ថ ្រកុមហុ៊នបនបញច ប់កិចច
សនយរបស់កមមករ េ យមិនបនផ្តល់ដំណឹងជមុនដល់កមមករ ែដលេនះជេហតុប ្ត លឲយពួកគត់ េធ្វើ
កូដកមមទមទរនូវ្របក់សំណងជំងឺចិត្ត ្របក់បំ ច់មុខងរ ្របក់បេណ្ត ញេចញ និង្របក់េផ ងេទៀត ៖ 
"េ ងច្រកហនឹងអត់រវល់អត់េអើេពើអីហមង េហើយកិចចសនយគត់ដំបូង ៦ែខ ដល់េពលកមមករគត់េធ្វើករហួស 
មនន័យថ កិចចសនយេធ្វើបន្តេ យករេសង ម ង ត់អញច ឹង កិចចសនយហនឹងេបើគត់ចង់បញឈប់េគ ទល់ែត
បង់ឲយេគ៦ែខេទៀត"។ 
េឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ េនះ បុគគលិករដ្ឋបលតំ ង្រកុមហុ៊ន ែហ្វប្របី៊ក ថ ឲយដឹងថ ្រកុមហុ៊នបនយល់
្រពម េបើក្របក់ែខបំ ច់ដល់កមមករ ែតមិនបនបញជ ក់ពី្របក់សំណងេផ ងេទៀតេឡើយ ៖ "ខង្រកុម
ហុ៊នេគនិយយរមួ អត់មនបញ្ហ អីផង ខង្រកុមហុ៊នេគេបើកលុយឲយកមមករធមម  បុ៉ែន្តេគអត់្រពមមកេបើក
ខ្លួនេគេទ"។ 
គួរបញជ ក់ថ េនៃថងពុធេនះ ្របធនសហភពសហជីពកមពុជ េ ក រ ៉ងុ ឈុន បនេផញើលិខិតមួយេទ
េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន េសនើឲយេចញ ចរែណនំ ស្តីពីករលុបេចលកិចចសនយករងររយៈ
េពលខ្លី កនុងវស័ិយឧស ហកមមកត់េដរសេម្ល កបំពក់ និងែសបកេជើង៕ 
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2. កមមករជិត៩០០នក់ ្រតូវេថែកបញឈប់ពីករងរ េ យ រចូលរមួកូដកមម  
 េ យ ថុល ្រសីលកខណ៍ និងអឹុង បុ៊នថន ៃថងពុធ ទី23 មក  ឆន ំ2013 េម៉ង11:53  
 វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 
កមមករជិត៩០០នក់ េនេ ងច្រក វនិ សុន កនុងេខត្តកំពង់សពឺ ្រតូវបនេថែកបញឈប់ពីករងរ បនទ ប់ពីពួក
េគ ចូលរមួកូដកមមជិត១០ៃថង េដើមបីទមទរឲយតំ ងសហជីព៥នក់ ចូលេធ្វើករវញិ និងសំុ្របក់អតថ
្របេយជន៍េផ ងៗ ្របមណ១០ចំណុច។ 
ម្រន្តីែផនកចបប់របស់សហជីពេសរកីមមករ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក រ ី សិទធីែណត ែថ្លងថ េនៃថង
ពុធេនះកមមករ៨៦៨នក់ ្រតូវបនេថែកបញឈប់ពីករងរ បនទ ប់ពីពួកេគ បនចូលរមួេធ្វើកូដកមម។ េ កថ 
កមមករយល់្រពមឈប់ពីករងរ ែតេថែក្រតូវសង់្របក់ េទកមមករចំនួន៥ចំណុច មចបប់ករងរ មន
្របក់បេណ្ត ញេចញ ្របក់ជូនដំណឹង ្របក់ែខែដលបនេធ្វើរចួជេដើម៖ "" 
េបើេទះជយ៉ង  ភគីេថែកេ ងច្រក បនបញជ ក់យ៉ងខ្លីថ ខ្លួនមិនបនបញឈប់កមមករេនះេទ គឺកមម
ករឈប់េ យខ្លួនឯង៖ "" 
បុ៉ែន្ត េ ក ឌួង សុខុម ជកមមករែដល្រតូវបនេថែកបញឈប់ និយយថ េន្រពឹកៃថងេនះ ដុតកង់ នេន
ខងមុខេ ងច្រក  េដើមបីឲយេថែកេ ងច្រកផ្តល់្របក់សំណងេផ ងៗ ដល់ពួកេគបនទ ប់ពីបញឈប់ពីករងរ
។ 
្របធនកមមវធីិសិទធិករងរ ៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ េ ក េមឿន តុ  មន
្រប សន៍ថ មចបប់កមមករមនសិទធិ ចង្រកងសហជីព និងេធ្វើកូដកមម ្របសិនេបើករចរចមិនបន
សេ្រមច។ េ កថ ករបញឈប់កមមករពីករងរ គឺេថែក្រតូវែតផ្តល់្របក់សំណង មចបប់ករងរ៖ "" 
កលពីៃថងទី១៥ ែខមក  តុ ករបនេចញដីកររក ករពរ េ យឲយកមមករចូលេធ្វើករវញិជបេ ្ត ះ

សនន ែតកមមករបនប្តឹងទស់។ កមមករឲយដឹងថ វ ិ ទករងរេនះ ្រកសួងពក់ព័នធកំុពុងេបើក្របជំុជមួយ
ភគីេ ងច្រក៕ 

3. កមមករេ ងច្រកេនេខត្តក ្ត លជង១០០នក់ ្រតូវបនបញឈប់ពីករងរជ
បន្តបនទ ប់  

 េ យ ថុល ្រសីលកខណ៍ និង សុ៊ន រនិ ៃថងអងគ រ ទី05 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង10:18  
 វទិយុវអូីឌី (VOD) 
កមមករជង១០០នក់ ៃនេ ងច្រក Enternity Global Sporting េន្រសុកអងគសនួល េខត្តក ្ត ល ្រតូវបន
េថែកេ ងច្រកបញឈប់ពីករងរ បនទ ប់ពីពួកេគត ៉ទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ និងដំេឡើង្របក់ៃថ្លបយ។ 
េ ក េធឿន េចក ជកមមករ បនឲយដឹងVODដឹងេនរេសៀលៃថងចនទ ទី០៤ ែខមីនថ កមមករជង១០០នក់ 
ែដលបនបន្តកូដកមមេនខងមុខរហូតមកដល់ៃថងចនទេនះ ្រតូវបនេថែកេ ងច្រក បិទ្របកសបញឈប់ េន
ខងមុខេ ងច្រកជបន្តបនទ ប់។ េ កថ េ្រកពីេនះេថែកេ ងច្រក បនឲយសមតថកិចចយមេ យមន
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ែខល នឹងដំបង ងំកមមករមិនឲយចូលេទេធ្វើករ ៖ "បិទ ំងពីៃថងែដលពួកខញុំកូដកមមបនមួយៃថង បញឈប់
ពួកខញុំបីនក់េហើយបន្តបនទុយគន  ម្របុសៗបុ៉នម ននក់ហនឹង  េហើយឥឡូវេគបិទបន្តេទៀតេហើយ េគអត់
្រពមេ ះ្រ យ េគសុទធចិត្តយកបូ៉លិសមកកង អត់ឲយេ ះ្រ យជមួយពួកខញុំផងហនឹង"។ 
ម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករេ ក សយ ចនធូ បនឲយដឹងែដរថ រហូតមកដល់េពលេនះ មិនទន់មនករ
អន្ត គមន៍ពី្រកសួងករងរេនេឡើយ។ េ កថ ្រកសួងគួរែតេ ះ្រ យបញ្ហ េនះឲយកមមករឲយបនឆប់ 
មិនគួរទុកឲយេថែកេ ងច្រកេ្របើកម្ល ំងសមតថកិចចចំប្រងក ប កមមករយ៉ងដូេចនះេនះេទ ៖ "សំុឲយជួយេមើល
ខងកម្ល ំងសមតថកិចចហនឹងផង ពីេ្រពះេដើរែតកងេ ងច្រក ្រគប់េ ងច្រក េហើយឲយែតេ ងច្រកអី មិនដឹង
ថឲយលុយ មិនដឹងថជួលបុ៉នម នេទ េធ្វើបបកមមករ មិនែមនែតេ ងច្រកហនឹងមួយេទ ខញុំធ្ល ប់េដើរេធ្វើមក
េ្រចើនេ ងច្រកេហើយ េហើយគត់ចូលេទខងកនុងកែន្លងកមមករេដរហនឹង េដើរឈូរឆរៗអញច ឹង េហើយសំុកំុឲយ

ជញ ធរេធ្វើែបបហនឹង ដូច ្រកក់េមើល ស់"។ 
 
េនរេសៀលៃថងចនទេនះ VODមិនទន់ ចសំុករអធិបបយពីភគីេ ងច្រក បនេនេឡើយេទ។ 
ម្រន្តីេ ះ្រ យវ ិ ទេនមនទីរករងរេខត្តក ្ត ល េ ក លឹម រ ៉មុ មន្រប សន៍ថ មូលេហតុែដល
បញ្ហ  ្រតូវអូសបន្ល យរហូតមកដល់េពលេនះ េ យ រភគីេថែកេ ងច្រក ទមទរស្រមបស្រមួល
ជមួយសហជីព។ េ កថ សំណំុេរឿងេនះ េ កបនបញជូ នបន្តេទ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លរចួេហើយ 
េ យ រករត ៉ ប ្ត លឲយមនករផទុះហិង  ៖ "កូដកមម  ៤៨េម៉ងេហើយ ហួសនីតិវធីិៃនចបប់ស្តីករ
ងរេហើយ េ្រពះកូដកមម េកើត ំងពីៃថង២២ និង២៣ ផុត ៤៨េម៉ងេហើយ េហើយ មួយ្រពឹត្តករណ៍អំេពើ
ហិង េនមុខេ ងច្រកេកើតេឡើងេទៀត អញច ឹងចំបច់្រតូវបញជូ នេទ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លជបនទ ន់ 
េហើយេធ្វើរបយករណ៍េធ្វើេទ មហនឹង អញច ឹងករងរហនឹងផុតៃដខញុំេហើយ"។ 
 
្របធនកមមវធីិសិទធិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់ សហគមន៍ េ ក េមឿន តុ  មន
្រប សន៍ថ េបើ មចបប់ ្រកុមហុ៊នមិនមនសិទធិបញឈប់បុគគលិក ឬជួលបុគគលិកេពលកមមករ កំពុងេធ្វើ
កូដកមមត ៉េទ េបើេទះជករត ៉េនះ្រសបចបប់ឬខុសចបប់ក៏េ យ។ េ កថ ករបញឈប់បនលុះ
្រ ែតតុ ករសេ្រមចជមុនសិន។ 
គួរបញជ ក់ថ កមមករេ ងច្រក បនេធ្វើកូដកមម ំងពីៃថងទី២២ ែខកុមភៈ មកេម្លះ េដើមបីសំុៃថ្លបនចំនួន១៣
ដុ ្ល រកនុងមួយែខ និងលកខខណ្ឌ ករងរចំនួន៦ចំណុច។ កលពីៃថងទី២៨ែខកុមភៈ តំ ងកមមករចំនួន៦
នក់ ្រតូវបនេកះេ េទបំភ្លឺពីបទបងករបួស ន ម េលើេថែកេ ងច្រក ៕ 
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VIII. General News 
1. Cambodian Courts Under Fire 
2012-12-27 
RFA 

 
Rights groups slam the verdicts on two court cases, saying 2012 is the worst year in a decade for 
rule of law in Cambodia.  
The Cambodian judiciary came under fire Thursday after a land rights activist was jailed for three 
years on trumped-up charges and two men were sent to prison as scapegoats for the murder of a top 
unionist, according to rights groups. 
 
Yorm Bopha, who had championed the right to housing for residents forcibly evicted from the 
capital Phnom Penh’s former Boeung Kak Lake, was ordered to serve three years by a municipal 
court which convicted her for committing “intentional violence" in connection with the beating of a 
suspected thief. 
 
In a separate case, an Appeals Court upheld the 20-year jail sentences imposed by a lower court on 
two men—seen by rights groups as scapegoats—convicted for the killing of trade union leader Cha 
Vichea in 2004.  
 
The men, Born Samnang and Sok Sam Oeun, had been freed on bail in December 2008 by the 
Supreme Court after three years in jail to allow further investigation. 
 
“This verdict adds to the many tragedies which occurred in 2012, making it the worse year in over a 
decade when it comes to human rights and rule of law,” said local rights group LICADHO Director 
Naly Pilorge. 
 
The charges against land activist Yorm Bopha were fabricated, rights group said, accusing the 
authorities of wanting to punish her for her campaign to seek the release of 13 Boeung Kak Lake 
women activists who were sentenced to up to two-and-a-half years’ imprisonment in May 2012 
simply for participating in a peaceful protest.  
 
Outrage 
 
The verdict against Yorm Bopha sparked outrage amongst her supporters outside the court, with at 
least five women protestors injured by police wielding electric shields and batons, eyewitnesses 
said. Some of them wept on hearing the decision. 
 
The charges "were purportedly in connection with the beating of a suspected thief, but the real case 
against her is crystal clear—she, and the rest of the Boeung Kak community land activists are 
thorns in the side of the authorities, and they need to be silenced," 17 nongovernmental 
organizations said in a statement. 
 
“With this three year sentence comes yet another stark warning to grassroots activists who dare to 
challenge the powers that be—shut up or we will lock you up,” Naly Pilorge said. 
 
Yorm Bopha's husband, Lous Sakorm, and her two brothers were also convicted of the same charge 
and sentenced to three years in prison. Lous Sakorm's sentence however was fully suspended while 
her two brothers were tried in absentia and arrest warrants have been issued.  
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On Wednesday, another prominent land rights activist, 64-year-old Tim Sakmony, who led the 
opposition by the Borei Keila community against the demolition of their homes to make way for a 
commercial real estate project, was convicted of making a “false declaration” after she had also 
participated in protests to defend land rights. 
 
"The fabricated charges used to convict [the] two housing rights activists in Phnom Penh’s 
Municipal Court confirms the dire state of Cambodia’s justice system and rule of law in the 
country," righs group Amnesty International said in a statement Thursday. 
 
“These shocking verdicts show why Cambodians have good reason not to trust their courts,” said 
Rupert Abbott, Amnesty International’s researcher on Cambodia. 
 
Cambodian Center for Human Rights Director Ou Virak, who monitored the court hearing, said that 
he was sad over the conviction and that "the court is being used as a tool for the rich and powerful 
people." 
 
The Cambodian Human Rights Action Committee (CHRAC)—a coalition of 21 NGOs—called on 
the higher courts to overturn the judgment of the Phnom Penh Municipal Court when an appeal is 
lodged. 
 
Murder case 
 
In Chea Vichea's murder case, after the Appeals Court upheld the 20-year sentences of Born 
Samnang and Sok Sam Oeun on Thursday, presiding judge Chhuon Sunleng ordered 10 police 
officers to force the two men to thumb-print their names to accept the convictions before they were 
taken to Prey Sar prison. 
 
A group of 19 nongovernmental organizations said in a statement that the judges had dismissed and 
ignored evidence and testimonies in favor of the two. 
 
The sole credible eyewitness to the killing—a newspaper seller standing next to Chea Vichea when 
he was murdered—had stated that Born Samnang and Sok Sam Oeun were not the killers she saw 
on that day, the statement said. 
 
A former lead cop on the murder investigation, ex-Phnom Penh police chief Heng Pov, had also 
stated that the two men were not the killers, it said. 
 
The verdict "has left us speechless,” said Moeun Tola, head of the labour program of Cambodia's 
Community Legal Education Centre. “The Appeals Court decision defies any sense of justice and 
rule of law.” 
 
Two two men cried for justice and sought the intervention of King Sihamoni.  
 
“They [authorities] have abused me again. This is very unjust,” Sok Sam Oeun told reporters as 
police led him out of court. "The King and Samdech [Prime Minister Hun Sen] should help release 
me.” 
 
Sok Sam Oeun’s wife Neang Tean, 30, said her husband is innocent, calling him a "gentleman." 
 
Terrible year 
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Thursday's verdicts come at the end of a terrible year for justice in Cambodia, Amnesty 
International said, citing various cases. 
Last week, charges were inexplicably dropped against the former governor of Bavet town in Svay 
Rieng province accused of injuring three women factory workers in a shooting in February. 
 
An investigation into the killing of prominent environmental activist Chut Wutty in April was 
dropped two months ago, while there has been no investigation into the killing of a 14-year-old girl 
by security officials in Pro Ma village, Kratie province, in May. 
 
Meanwhile, prominent journalist and radio station owner Mam Sonando, sentenced to 20 years' 
imprisonment in October on allegations of inciting "secession," is in jail waiting for his appeal trial 
hearing to be scheduled. 
 
“Contrary to upholding the rule of law, the Cambodian courts have been piling one injustice on top 
of another and ensuring that impunity rules,” said Abbott. 
 
“Pressure from development partners and strong, urgent action by Cambodia’s government is 
needed to end this mockery of justice.” 
 

2. កមមករេ ងច្រកម៉សទ័រែអនែ្រហង ជង ៥០នក់ ត ៉េនមុខ្រកសួងសងគមកិចច  
 េ យ ថុល ្រសីលកខណ៍ និងអឹុង បុ៊នថន ៃថងពុធ ទី02 មក  ឆន ំ2013 េម៉ង14:11 
 វទិយុវអូីឌី (VOD) 
  
កមមករជង ៥០នក់ ៃនេ ងច្រកកត់េដរេខ វេពទយ ម៉ស័ទរ េអនែ្រហ្វង កនុងេខត្តក ្ត ល ្របមូលផ្តុំគន
េនមុខ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ េដើមបីជំរញុឲយេថែកេ ងច្រកេគរព មេសច
ក្តីបងគ ប់របស់្រកុម ្របឹក ជញ ក ្ត ល និងទមទរលកខខណ្ឌ ករងរមួយចំនួន។ 
ករត ៉េនះ េកើតេឡើងបនទ ប់ពីកមមករ និងម្រន្តីសហជីព ៣នក់រងរបួស េ យ រសមតថកិចច យ និងប
េណ្ត ញេចញពីេ ងច្រក ខណៈកមមករ កំពុងអងគុយរង់ចំេបើកៃថ្លបយកលពីៃថងទី២៦ ែខធនូកន្លងេទ ។ 
អនក្រសី បុ៊ក សុខ េនឿន ជកមមករនីិែដលមនៃផទេពះ ៤ែខ អះ ងថ គត់្រតូវបនសមតថកិចច យឲយសន្ល
ប់។ អនក្រសីបន្តថ ពួកគត់ទមទរឲយ្រកសួងសងគមកិចច េ ះ្រ យបញ្ហ ឲយពួកគត់ េ យជំរញុឲយ្រកុម
ហុ៊នេគរព មេសចក្តីបងគ ប់របស់្រកុម្របឹក  ជញ ក ្ត ល ៖ "រញុយកហមង អត់ឲយេចញេទ រញុៃវយ៉ក 
ហមង ៃវផ៉្អឹបនឹងេដើមផក  ខ្លះដួលតឹតតួងេនហនឹង ដួលបុក ខ្លះេលើក ខ្លះរញុៃវេ៉ចញសមបត្តិេនះេគគស់យក 
ឈឺចប់ សបង ឈឺចប់េឃើញេគៃវ ៉ មិនែដលេឃើញបូ៉លិស េលើកៃដ ៃវ្៉របជពលរដ្ឋដល់ថន ក់ហនឹង 
"។ 
េ ក ខ ៉ ន់េថត ជកមមករមន ក់េទៀត ែថ្លងថ ករែដលពួកគត់មកត ៉េន្រកសួងេនះ េ យ រភគី
េ ងច្រក មិនមនដំេ ះ្រ យ។ េ កថ េនៃថងេនះ កមមករជង ១០០នក់ េ្រគងជួប្របជំុែត្រតូវបន

ជញ ធរ្រសុកអងគសនួល  ងំ។ 
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ម្រន្តីចបប់ៃនសមព័នធសហជីពសីុេខឌូ េ ក បុ៊ត បុ៊នឈន មន្រប សន៍ថ រយៈេពលជង ១០ៃថង 
េហើយែដលពួកគត់រង់ចំដំេ ះ្រ យពី្រកសួងពក់ព័នធ េ យ រករេ ះ្រ យកន្លងមក ពួកគត់
មិន ចទទួលយកបន ៖ "េហើយ េយើងខញុំទំងអស់គន  េនែតទុកេថក លេទស ដល់ម្រន្តី ជញ ធរបូ៉លិស 
ៃន្រសុកអងគសនួល ែដលបនេ្របើហិង មកេលើកមមករេយើងទំងអស់គន  េហើយក៏សំុឲយមនចំ ត់ករ ដល់
ម្រន្តីទំងអស់េនះផង កំុេ ធឲយសំុបញឈប់និទណ្ឌ ភព និងឲយរចួផុតជលំ ប់ ដូចថមីៗេនះ ក៏មនករ
េ ះែលងេចញពីករេ ះ្រ យ ថ្រពះ ជ ជញ អម ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀងផងែដរ"។ 
រហូតមកដល់េម៉ង្របមណ ១១ៃថង្រតង់េនះ តំ ងកមមករ និងសហជីពចំនួន ៧នក់ បនចូលេទជួប
ម្រន្តីេនកនុង្រកសួងសងគមកិចច។ ែតមិនទន់ដឹងពីចំ ត់កររបស់្រកសួងេនេឡើយ។ 
កមមករេ ងច្រកេដរេខ វេពទយ េឈម ះ ម៉សទ័រ េអនែ្រហ្វង េនភូមិអងគសនួល៣ ឃំុេពើក ្រសុកអងគសនួល 
េខត្តក ្ត ល បនេធ្វើកូដកមម ំងពីៃថងទី១៩ ែខធនូ មកដល់ៃថង ទី២ែខមក េនះ េដើមបីទមទរឲយេថែក
េ ងច្រកទទួលយកតំ ងកមមករ ៧នក់ឲយចូលេធ្វើករវញិ និងលកខខណ្ឌ ករងរ ចំនួន ២០ចំណុច៕ 
 

3. កមមករេ ងច្រកម៉សទ័រេអនែ្រហ្វង ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ្រកសួងម ៃផទ  
េ យ ថុល ្រសីលកខណ៍ និងសុ៊ន រនិ ៃថងពុធ ទី02 មក  ឆន ំ2013 េម៉ង17:33  
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

កមមករជង ១០០នក់ េនេ ងច្រកកត់េដរេខ វេពទយ ម៉ស័ទរ េអនែ្រហ្វង កនុងេខត្តក ្ត ល បន្ត្របមូល
ផ្តុំគន  េនរេសៀលៃថងពុធេនះ មុខ្រកសួងម ៃផទ ប្តឹងសមតថកិចច្រសុកអងគសនួលពីបទេ្របើអំេពើហិង មកេលើ
និេយជិត។ 
កលពីៃថងទី២៦ ែខធនូ កន្លងេទ ករត ៉បនេកើតេឡើងបនទ ប់ពីកមមករ និងម្រន្តីសហជីព ២នក់ រងរបួស
ធងន់ េ យ រសមតថកិចច យ និងបេណ្ត ញេចញពីេ ងច្រក ខណៈកមមករកំពុងអងគុយរង់ចំេបើកលុយៃថ្ល
បយ។  
សកមមជនរបស់សហជីពសីុេខឌូ េ ក ៉  សមបត្តិ ែដលអះ ងថ ជជនរងេ្រគះ្របប់ VOD ថគត់

ក់ពកយបណ្តឹ ងមក្រកសួងម ៃផទ េ យ រែតគត់មិនមនជេ្រមើស។ េ កថ គត់មិនទន់គិតពី
សំណងេនះេទ គឺសំខន់ឲយ ជញ ធរផ្តនទ េទស ជញ ធរ្រសុកអងគសនួលជមុនសិន៖ "្របប់ ខញុំថ កំុឲយេ្របើ
ហិង  េពលេធ្វើកូដកមម បុ៉ែន្តចំេពះខ្លួនគត់ជម្រន្តី ជញ ធរ គត់អត់្រពមេ ះ្រ យឲយពួកខញុំេទ បនេ្របើ
យុទធ ្រស្ត យុទធវធិនករទំងអស់ព័ទធពួកខញុំ ៃវពួ៉កខញុំយកហមង េបើ សូខញុំបិទផ្លូវជតិ ឬមួយខញុំេ្របើហិង  
ចំគត់េធ្វើចឹង បុ៉ែន្តខញុំចូលេទេបើកលុយបយ ជេញើសឈមរបស់ពួកខញុំខំេធ្វើករ េហតុអីពួកគត់មកៃវ ៉
យដំពួកខញុំ"។ 

អនក្រសី បុ៊ក សុខេនឿន ជកមមករនីិែដលមនៃផទេពះ ៤ែខ អះ ងថ គត់្រតូវបន យឲយសន្លប់។ អនក
្រសី ទមទរឲយ្រកសួងពក់ព័នធរកយុត្តិធម៌ដល់គត់ និងកមមករេផ ងៗេទៀតែដលរងេ្រគះ ៖ "រញុយកហមង 
ឲយេចញេទ រញុៃវយ៉កហមង ៃវផ៉្អឹបនឹងេដើមផក  ខ្លះដួលតឹតតូងេនហនឹងេទ ដួលបុក ខ្លះេលើក ខ្លះរញុៃវេ៉ចញ 



192 
 

ថសមបត្តិេគគស់យក ឈឺចប់បង ឈឺចប់េឃើញេគៃវចឹ៉ង មិនែដលេឃើញេគេលើកៃដៃវ្របជពលរដ្ឋដល់
ថន ក់ហនឹង"។ 
ម្រន្តីសហព័នធែដលបនេទ ក់ពកយបណ្តឹ ងេន្រកសួងម ៃផទ ឲយដឹងថ រហូតមកដល់េពលេនះ ្រកសួង
ម ៃផទ បនទទួលពកយបណ្តឹ ង េហើយសនយថ នឹងេ ះ្រ យេទ មនិតិវធីិ។ 
អធិករ្រសុកសនួល េ ក មន សំ ង បដិេសធករេចទ្របកន់របស់កមមករ និងសហព័នធេនះេទ។ 
េ កថ មូលេហតុែដលឈនដល់ករប្រងក បេនះ េ យ រកមមករស្រមុកចូលេទកនុងេ ងច្រក បំណង
យបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិកនុងេ ងច្រក៖ "គត់រញុទ្វ រ េដើមបីចូលេទកនុងអូសហ្វីស ឬក៏េគេ ថ

ករយិល័យរបស់្រកុមហុ៊ន ចឹងទល់ែតមនបទបញជ ពីថន ក់េលើ ឬក៏ដូចជគណៈេមបញជ ករឯកភព
្រសុកក៏បនឲយកម្ល ំងច្រមុះ របស់ខញុំ មននគរបល និងកង វធុហតថ បនទប់ ក ត់េដើមបីកំុឲយគត់ចូលេទ
កនុងអូសហ្វីស េដើមបីេយើងករពរ ស ្ត ប់ធន ប់ ផល្របេយជន៍ទំងសងខង"។ 
េនៃថងទី០២ ែខមក  ឆន ំ២០១៣េនះ សមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ (សីុេខដូ) បន
េចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍ េសនើ ជរ ្ឋ ភិបល ពិេសស្រកសួងករងរ ្រកសួងម ៃផទ និងគណៈកមមករ
េ ះ្រ យបញ្ហ ជូនកមមករ េ យឲយសកមមជនសហជីពចូលេធ្វើករធមម វញិ និងេ ះ្រ យករណី
ប្រងក បរបស់កម្ល ំងបូ៉លិសមកេលើកមមករ។ 
េន្រពឹកៃថងពុធេនះ កមមករជង ៥០នក់ មកពីេ ងច្រក ម៉សទ័រ េអនែ្រហ្វងដែដល បនត ៉េនមុខ្រកសួង
សងគមកិចច អតីតយុទធជន និងនីតិសមបទ េដើមបីជំរញុឲយេថែកេ ងច្រកេគរព មេសចក្តីបងគ ប់របស់្រកុម 
្របឹក ជញ ក ្ត ល និងទមទរលកខខណ្ឌ មួយចំនួន េហើយ្រកសួងក៏បនសនយេទេ ះ្រ យេនេ ង
ច្រកេនៃថងែស្អកវញិ៕ 
 

4. កមមករត ៉េនមុខ្រកសួងសងគមកិចចទមទរឲយតំ ងសីុខវឌូចូលេធ្វើករ 
េ យ វណ្ណ វចិរ 2013-01-02 
វទិយុ សីុេសរ ី
 

កមមករេ ងច្រកម៉សទ័រ ែអន ែ្រហ្វង (Master and Frank) េន្រសុកអងគសនួល េខត្តក ្ដ ល េឡើងមកត ៉
េនមុខ្រកសួងសងគមកិចច និងអតីតយុវជន េដើមបីឲយសមតថកិចចជំរញុតំ ងេ ងច្រកអនុវត្ត មេសចក្តី
បងគ ប់ របស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ ល។ 
 
កមមករទំងេនះឲយដឹងថ េសចក្តីបងគ ប់របស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ លនេពលកន្លងេទ គឺត្រមូវឲយ្រកុម
ហុ៊នទទួលយកតំ ងសហជីពទំងអស់ឲយចូលេធ្វើករ វញិ បុ៉ែន្ត្រកុមហុ៊នមិនេធ្វើ ម ដូចេនះកមមករបន្ត
ទមទររហូតមនដំេ ះ្រ យ។ 
កមមករជិត ២០០នក់ េនៃថងទី២ មក  េឡើងមកត ៉េន្រកសួងសងគមកិចច និងអតីតយុទធជន ទមទរ
សមតថកិចចអន្ត គមន៍េទ្រកុមហុ៊ន ឲយទទួលយកតំ ងសហព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរ
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កមពុជ (សីុខវឌូ = CCAWDO) ឲយចូលេធ្វើករ និងលកខខណ្ឌ ករងរមួយចំនួនេទៀត។ ករេឡើងមកត ៉េនះ 
បនទ ប់ពីកមមករេធ្វើកូដកមមេនេ ងច្រកអស់ជេ្រចើនៃថង ែតមិនមនដំេ ះ្រ យ។ 
កមមករនីិេ ងច្រកម៉សទ័រ ែអន ែ្រហ្វង អនក្រសី បុ៉ក សុខេងឿន ឲយដឹងថ ្រកុមកមមករេធ្វើកូដកមមទមទរ
លកខខណ្ឌ ករងរមួយចំនួន និងទមទរឲយេ ងច្រកអនុញញ តឲយតំ ងសហជីពចូលេធ្វើករវញិ បុ៉ែន្តភគី
េ ងច្រកមិនឯកភព និងបនបញជ ឲយកម្ល ំងសមតថកិចចេ្របើហិង មកេលើកមមករេទៀត។ អនក្រសីបន្តថ ្រកុម
កមមករមិនសុខចិត្តចំេពះទេង្វើរបស់េថែក និងសមតថកិចច្រសុកអងគសនួល ដូចេនះេទើបនំគន មកដល់ ថ ប័ន
កំពូលរបស់រដ្ឋែតម្តងេទ៖ «ទមទរេនេ ះ អត់បន េហើយអត់មនដំេ ះ្រ យ េធ្វើកូដកមម ំងពី
ៃថងទី១៩។ ៃថងេនះសូមសំណូមពរឲយេ ះ្រ យឲយបន»។ 
អនក្រសី បុ៉ក សុខេងឿន បញជ ក់ថ ្រកុមកមមករនឹងបន្តករត ៉បន្តេទៀត ដ ប ភគីេថែកមិនេ ះ
្រ យជូនកមមករ។ 
តំ ងសហជីពែដល្រតូវេថែកបញឈប់ពីករងរ េ ក ៉  សមបត្តិ ែថ្លងថ េ កពិតជមិនបន្រប្រពឹត្ត
កំហុសធងន់ធងរ មួយេ ះ មិនគួរ េថែកបញឈប់ករងរេឡើយ។ េ កបន្តថ ករេធ្វើកូដកមមកលពី
ៃថងទី២៦ ធនូ ឆន ំ២០១២ េ ក្រតូវបនកម្ល ំងនគរបល្រសុកអងគសនួល យករបំងែដកអុកចងក  ប ្ដ លឲយ
មនរបួសេទៀតផង។ េ ក ៉  សមបត្តិ បញជ ក់ថ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ លបនសេ្រមចេសចក្តីឲយ
តំ ងសហជីពចូលេធ្វើ ករវញិអស់េហើយ ែត្រកុមហុ៊នមិន្រពមេធ្វើ មេទ េទើបេកើតមនកូដកមមជថមី៖ «
បងគ ប់ឲយចូលេធ្វើករវញិេហើយ សង្របក់រលឹំក្រកុមហុ៊នអត់េធ្វើ ម េម្ល ៉ ះេហើយបនជូនដំណឹងេធ្វើកូដកមម
េនៃថងទី១៩ ធនូ ហនឹង។ គត់ពនយល់ខញុំថ កូដកមមអហិង  េពលេធ្វើែមន គត់ែបរជេ្របើហិង វញិ សួរថ ជរ
្ឋ ភិបលគិតយ៉ងេម៉ច»។ 

វទិយុ សីុេសរ ី មិន ចទក់ទងតំ ង្រកុមហុ៊នេដើមបីអ ថ ធិបបយបនេទ េនៃថងទី២ ែខមក  ឆន ំ២
០១៣។ 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ តំ ងសហជីព្របប់ថ ្របធនគណៈកមមករេ ះ្រ យបតុកមម និង
កូដកមមៃន្រកសួងសងគមកិចច េ ក វង  សុវណ្ណ សនយចំេពះមុខកមមករ និងតំ ងសហជីពថ ជញ ធរ
នឹងពយយមេ ះ្រ យ មករេសនើសំុរបស់កមមករ មចបប់ និង ថ នភពជក់ែស្តង។ េ កបន្តថ 
សមតថកិចចសំុឲយកមមករមនករអត់ធមត់ទុកេពលេវ រង់ចំ ដំេ ះ្រ យេធ្វើយ៉ង កំុឲយមនអំេពើ
ហិង េកើតេឡើង។ 
បនទ ប់ពីេធ្វើករត ៉អស់រយៈេពលជង ២េម៉ង េនមុខ្រកសួងសងគមកិចចរចួមក ភគី្រកសួងសងគមកិចច និង
្រកសួងករងរ បនេកះេ តំ ងកមមករ៧របូ ឲយចូលជួប និងសនយេ ្រកុមហុ៊នមកេ ះ្រ យេន
េវ េម៉ង ៣ ង ច ជថនូរនឹងករផ្អ កករត ៉សិន។ មរយៈជំនួបរ ងតំ ងកមមករ និងភគី្រកសួង
មនសមតថកិចច ឲយដឹងថ ភគី្រកុមហុ៊នយល់្រពមេលើចំណុចទមទរមួយចំនួន បុ៉ែន្ត្រកុមហុ៊នមិនបនចុះ
ហតថេលខជ យលកខណ៍អក រេនេឡើយ៕ 
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5. Opposition Lawmakers Want Court Chief to Answer Questions  
By Kuch Naren and Simon Lewis - January 2, 2013  

 The Cambodia Dialy 

Opposition politicians have called for the chief judge at the Supreme Court to appear before the 
National Assembly to answer questions about a slew of recent controversial court decisions.  

SRP lawmaker Son Chhay said that he submitted a letter on Friday addressed to Dith Munthy, who 
also sits on the Supreme Council of the Magistracy, to the office of National Assembly President 
Heng Samrin. 

“Having noticed that from 1993 to the present day, the Cambodian courts are yet to be independent 
and unbiased in fulfilling its duty as stated in the Constitution,” the letter says. 

“The lack of these things causes critical abuse of basic human rights and the majority of 
Cambodians have suffered all forms of injustice that are worsening, leaving no hope for them to 
gain protection and justice from judicial institutions.” 

The letter goes on to state that people linked to the ruling party, the powerful and the rich have been 
accused of influencing the courts, and demands that Judge Munthy appear in the National Assembly 
on Thursday to respond. 

An appearance by the court’s chief judge, it says, would allow the public to hear an explanation 
following major cases where the independence of the courts has been called into question. 

It cites the dropping of charges against former Bavet City governor Chhouk Bundith, the initial 
suspect in the shooting of three female garment workers in February, the jailing of independent 
radio station owner Mam Sonando on secessionist charges, the detention of activists from the 
Boeng Kak and Borei Keila communities, and convictions against opposition leader Sam Rainsy. 

Under Article 89 of the Constitution, the National Assembly must invite a high-ranking official to 
clarify such issues if there has been a request made by at least a tenth of the assembly’s sitting 
members. 

The letter carries the signatures of 17 members of the SRP and the Human Rights Party. 

Koam Kosal, chief of Mr. Samrin’s cabinet, said such letters are routinely forwarded with the 
endorsement of the president’s office. 

“But this letter, I haven’t seen it yet. Maybe it was sent to our office,” he said. 

Mr. Chhay said that last week he also submitted letters to Prime Minister Hun Sen, through the 
National Assembly, asking for Interior Minister Sar Kheng and Minister of Industry, Mines and 
Energy Suy Sem to appear before the assembly. 

In the letter to Mr. Sem, Mr. Chhay requests that the minister appear to explain how licenses for 
mining and hydropower projects are awarded. The letter to Mr. Kheng asks the interior minister to 
explain extortionate fees for passports and corruption within the ranks of the traffic police 

Mr. Chhay said he had submitted many such requests to officials in the past, but only “1 or 2 
percent show up.” 
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However, he pointed out that Mr. Hun Sen last month rejected criticism from U.N. human rights 
envoy Surya Subedi on the grounds that, under the Constitution, the prime minister is only 
accountable to the National Assembly. 

“I will test that out,” Mr. Chhay said. 

6. Factory worker wages to be re-examined  
Last Updated on 02 January 2013  
By Mom Kunthear and Shane Worrell  
Phnom Penh Post 
 

Amid threats of another mass strike in the thriving garment sector, the Ministry of Social Affairs 
has called a meeting with the industry’s leading players to discuss union demands for a $150-per-
month minimum wage, a letter obtained yesterday reveals. 
At the behest of Prime Minister Hun Sen, the letter, dated Monday and signed by Social Affairs 
Minister Ith Sam Heng, invites the Labour Advisory Committee, factory owners and unions to 
attend the meeting, but does not specify when it will be held. 
“Please, all unions, workers and employers, keep working as normal and wait to see the result of 
these discussions,” the letter says. 
News of the meeting came two days after Cambodian Confederation of Unions president Rong 
Chhun led a 300-strong protest in the capital, in which he threatened widespread industrial action if 
the minimum wage of $61 was not increased to $150 per month. 
Chhun, who has predicted conditions for garment workers would improve in the lead-up to July’s 
national election, welcomed the announcement. 
“This is a good sign for workers that the government is responding to their protests, but we need 
this meeting quickly,” he said. 
“Those who attend the meeting must open their eyes to see that the minimum wage for workers in 
neighbouring countries is between $170 and $200 – the wage we’re asking for is still lower.” 
The opposition Cambodian National Rescue Party has promised to raise the minimum wage to $150 
per month in the garment sector – which has a quarterly export value of more than $1 billion – if it 
wins the election. 
Yim Serey Vathanak, national coordinator of an International Labour Organisation trade unions 
project, told the Post recently he believed $150 was realistic. 
“With the wages, we still have a lot of room,” he said, adding that workers in Vietnam were making 
at least $160 per month and workers in Thailand more than $200. 
“We should look at different factors about how it can be increased and look at the stakeholders who 
can do this,” he said. 
“There is room for employers to raise the wage,” Serey Vathanak said. “I don’t think an increase to 
that of wages in other countries will cause a problem.” 
The US – which collects hundreds of millions of dollars in import tariffs as a result of its people 
buying the most garments from Cambodia – also had “strong leverage” for a wage increase, he 
added. 
Dr Sanchita Saxena, associate director of the University of California at Berkeley’s Center for 
South Asia Studies, said these “extremely high tariffs” – at a rate of more than 15 per cent – were 
squeezing Cambodia’s garment industry. 
For conditions to improve in factories, the US should consider reducing tariffs, she said. 
“[This] would certainly provide better incentives for investment in improvement,” Saxena said, 
adding that American-owned brands also needed to demand better conditions and invest in 
Cambodia and its garment industry. 
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7. កមមករជង ៨ មឺុននក់ េធ្វើកូដកមម េនឆន ំ២០១២ 
 (ៃថងទី 2 មក  2013, េម៉ង 03:20:PM) | េ យ: រតន (CEN) 
 

ភនំេពញ: ទិននន័យកូដកមម ្របចំឆន ំ២០១២ ែដលចង្រកងេ យសហជីពេសរកីមមករ ៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ របស់េ ក ជ មុនី បង្ហ ញថ មនកមមករចំនួន ៨៤.៣២០ នក់ េនកនុងេ ងច្រកកត់េដរ និងផលិ
តែសបកេជើង ១០១ េ ងច្រក បនេធ្វើកូដកមម ចប់ពីែខមក  ដល់ែខធនូ ឆន ំ២០១២។ មរបយករណ៍ ែខ
ឧសភ មនកូដកមមេ្រចើនជងេគ េន មេ ងច្រក ១៥ និងមនកមមករចូលរមួកូដកមម ១៣.១០០ នក់ 
 
របយករណ៍កូដកមម្របចំឆន ំ២០១២ របស់សហជីពេសរកីមមករ ែដលបនផ ព្វផ យេនៃថងទី២ ែខមក  
ឆន ំ២០១៣ បនបង្ហ ញពីកូដកមម មែខនិមួយៗ េឈម ះេ ងច្រកកត់េដរ និងផលិតែសបកេជើង កល
បរេិចឆទ ចំនួនកមមករ េឈម ះសហជីពកមមករ ែដលដឹកនំកមមករេធ្វើកូដកមម និងេខត្ត្រកុង ែដលេ ងច្រកទំង
េនះ ំងេន។ េនភនំេពញ េកើតមនកូដកមមេ្រចើនជងេគ កនុងឆន ំ២០១២។ 
ក៏បុ៉ែន្តរបយករណ៍េនះ មិនបនបង្ហ ញពីមូលេហតុ ែដលនំឲយកមមករេធ្វើកូដកមម ត ៉ េន មេ ងច្រក
ទំងេនះេឡើយ។  
ជមួយគន េនះ សហជីពេសរកីមមករ ក៏បនផ ព្វផ យរបយករណ៍ ស្តីពី កមមករេ ងច្រកកត់េដរ េ្រគះ
ថន ក់ េ យ្រក ប់រថយន្ត ្របចំឆន ំ២០១២ េនេពលកមមករជិះេទមកេធ្វើករ ែដលមនចំនួន ១១ ដង ប

្ត ឲយកមមករ ៣៥៤ នក់ របួស និងកមមករ ៤ នក់ ្ល ប់ 
 
ក៏បុ៉ែន្តេ ក ជ មុនី ្របធនសហជីពេសរកីមមករ បនឲយដឹងថ "កូដកមម បតុកមម េកើតេឡើង េ យ រ
ែតអតថ្របេយជន៍ ែដលកមមករ ្រចែណនគន ថ េ ងច្រកេនះ ផ្តល់្របក់េ្រចើនដល់កមមករ ជេដើម។ គឺមន
ន័យថ ្របកសរបស់្រកសួងករងរ អត់សីុជេ្រមេទនឹងករផ្តល់ជូនេ យេ ងច្រកកត់េដរ គឺកមមករ 
កមមករនីិែតម្តង។ កន្លងមក េយើងេឃើញេន្រកុងបវតិ កលពីៃថងទី២០ ែខ២ ឆន ំ២០១២ េន្រកុងបវតិមួយ 
្រគន់ែតករផទុះ វធុរបស់េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ( អតីតអភិបល្រកុងបវតិ ) េទេលើកមមករនីិ ៣ នក់ ឲយ
រងរបួសធងន់ េគបនសេ្រមចឲយ្របក់េធ្វើដំេណើ រ និង ន ក់េន ១០ ដុ ្ល រ កនុងមន ក់។ ែតេន្រកុងភនំេពញ 
សេ្រមចេនែខមិថុន ឆន ំ២០១២ ឲយែត ៧ ដុ ្ល រេទ។ ចំែណកៃថ្លបយ េគឲយ ២.០០០ េរៀល េនបវតិ ែត
េនភនំេពញ អត់ឲយេទ..."។ 
េ ក ជ មុនី បន្រពមនថ កូដកមម និងបតុកមម នឹងមិនចប់េទ េនឆន ំ២០១៣េនះេបើសិនជេ ងច្រក 
សហ្រគស មិនបនកំណត់យកចំណុច មួយជេគល ៃន្របក់អតថ្របេយជន៍ករងរ ស្រមប់កមមករ 
ជមួយគន េនះ េ ក ជ មុនី ក៏បនឲយដឹងថ េនឆន ំ២០១២ ផលវបិករបស់អនកវនិិេយគេលើវស័ិយកត់
េដរ េនែតបន្តេកើតមន ពក់ព័នធនឹងអំេពើពុករលួយរបស់សហជីពកមមករ និងអំេពើពុករលួយរបស់រ ្ឋ ភិប
ល។ េនះគឺសហជីពកមមករ េនេពលមិនបនលុយពីេថែកេ ងច្រកកត់េដរ ពួកេគបនដឹកនំកមមករេធ្វើ
បតុកមមកូដកមម ែតេបើេថែកេ ងច្រកឲយ ៣ េទ ៤ ពន់ដុ ្ល រ េពលេនះ សហជីពបនរក ភពសងប់
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ង ត់។ រឯីអំេពើពុករលួយកនុងជួរម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល េកើតេឡើង មរយៈករដឹកជញជូ នៃថ្ល ទឹកេភ្លើងៃថ្ល ករចុះ
ជញ ប័ណ្ណ និងករមិនអនុវត្ត មផ្លូវចបប់ ដូចជ េ ងច្រកសហ្រគសខ្លះ សន្លប់េ្រចើន ឲយែតលុយេទ ម

្រន្តីជំនញេនះ មិនបនេធ្វើរបយករណ៍ពីករសន្លប់របស់កមមករេនះេទ។ 
 
េ ក ជ មុនី ក៏បនឲយដឹងថ េនឆន ំ២០១២ មប ្ត េ ងច្រកមួយចំនួន បនផ្តល់្របក់ែខេគលដល់
កមមករ រហូតដល់ ៧១ ឬ ៧២ ដុ ្ល រ េហើយរហូតដល់ ៨៣ ដុ ្ល រ េលើសពីករកំណត់របស់្រកសួងករងរ 
្រតឹមែត ៦១ ដុ ្ល រ េមរកិ។ 
ជមួយគន េនះ េ ក ជ មុនី ក៏បនឲយដឹងថ េនឆន ំ២០១២ ផលវបិករបស់អនកវនិិេយគេលើវស័ិយកត់
េដរ េនែតបន្តេកើតមន ពក់ព័នធនឹងអំេពើពុករលួយរបស់សហជីពកមមករ និងអំេពើពុករលួយរបស់រ ្ឋ ភិប
ល។ េនះគឺសហជីពកមមករ េនេពលមិនបនលុយពីេថែកេ ងច្រកកត់េដរ ពួកេគបនដឹកនំកមមករេធ្វើ
បតុកមមកូដកមម ែតេបើេថែកេ ងច្រកឲយ ៣ េទ ៤ ពន់ដុ ្ល រ េពលេនះ សហជីពបនរក ភពសងប់

ង ត់។ រឯីអំេពើពុករលួយកនុងជួរម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល េកើតេឡើង មរយៈករដឹកជញជូ នៃថ្ល ទឹកេភ្លើងៃថ្ល ករចុះ
ជញ ប័ណ្ណ និងករមិនអនុវត្ត មផ្លូវចបប់ ដូចជ េ ងច្រកសហ្រគសខ្លះ សន្លប់េ្រចើន ឲយែតលុយេទ ម

្រន្តីជំនញេនះ មិនបនេធ្វើរបយករណ៍ពីករសន្លប់របស់កមមករេនះេទ។ 
េ ក ជ មុនី ក៏បនឲយដឹងថ េនឆន ំ២០១២ មប ្ត េ ងច្រកមួយចំនួន បនផ្តល់្របក់ែខេគលដល់
កមមករ រហូតដល់ ៧១ ឬ ៧២ ដុ ្ល រ េហើយរហូតដល់ ៨៣ ដុ ្ល រ េលើសពីករកំណត់របស់្រកសួងករងរ 
្រតឹមែត ៦១ ដុ ្ល រ េមរកិ។ 
េ ក ជ មុនី ក៏បនេលើកេឡើងពីផលវជិជមនស្រមប់កមមករកត់េដរ និងផលិតែសបកេជើង េនឆន ំ២០១២ 
គឺករតេម្លើង្របក់ែខេគលដល់កមមករ ៦១ ដុ ្ល រ និង្របក់ៃថ្លឈនួលផទះ និងេធ្វើដំេណើ រ សរបុ ៧ ដុ ្ល រ 
កនុងមួយែខ ជេដើម។ កនុងេនះ ផលអវជិជមន ស្រមប់កមមករវញិ ក៏េកើតមនករណីកូដកមម និងបតុកមម េន
ឆន ំ២០១២ បនេកើនេឡើងរហូតដល់ ១០១ េ ងច្រក សរបុពីែខមក  ឆន ំ២០១២ រហូតដល់ែខធនូ ឆន ំ២០១២ 
េហើយកនុងេនះមនចំនួនកមមករ ៨៤.៣២០ នក់ បនចូលរមួត ៉។  
កនុងេនះ ករណីេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ បញ់្រស្តីកមមករ ៣ នក់ រងរបួសធងន់ ក៏្រតូវ
បនេ ក ជ មុនី េលើកបង្ហ ញ និងទមទរឲយរ ្ឋ ភិបល ចត់វធិនករ ចប់ខ្លួនេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត 
មកផ្តនទ េទស មចបប់។ េ ក ជ មុនី ក៏បនេលើកេឡើងពីករប្រងក បេលើកមមករកមមករនីិ េនេពលេធ្វើ
បតុកមមកូដកមមត ៉ េនឆន ំ២០១២ ែដលមនអនកកងឲយ្រកុមហុ៊នេ ងច្រកកត់េដរ េ្រចើនែតជឧត្តម
េសនីយ៍ និងម្រន្តីជន់ខពស់ កនុងជួររ ្ឋ ភិបល ជេដើម។ 
េ ក ជ មុនី បនគូសបញជ ក់ថ េនឆន ំ២០១៣ េនះ េ កគិតថ អំេពើហិង  និងករប្រងក បេលើកមមករ
កមម រនីិ ្រពមទំងអនកករពរផល្របេយជន៍កមមករ នឹងេនែតេកើតមនដូចឆន ំ២០១២ េ យ រែតេហតុ
ករណ៍ េនឆន ំ២០១២ េកើតមនេ្រចើន េហើយអនកមនអំ ច ដូចជ អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ ក 
ឈូក បណ្ឌិ ត មិន្រតូវបនចប់ខ្លួន បនទ ប់ពី្រប្រពឹត្តបទេលមើស រេំ ភបំពនេលើកមមករ៕ 
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8. កមមករមករកអន្ត គមន៍ពី្រកសួងករណីេ ងច្រកបញឈប់តំ ង  
Thursday, 03 January 2013 

មំុ គនធ 	Phnom	Penh	Post	
 

ក ្ត លៈ  កមមករកត់េដរ្របមណ ២០០ នក់ ែដលបនេធ្វើកូដកមម អស់រយៈេពលពីរសប្ត ហ៍មកេហើយ 
បនេធ្វើដំេណើ រពីេ ងច្រករបស់ពួកេគ ែដលសថិតេនកនុង្រសុកអងគសនួល មក្រកសួងសងគមកិចច កលពីម ិល
មិញ េដើមបីទមទរឲយមនកិចចអន្ត គមន៍ ឲយេ ងច្រក ទទួលយកតំ ងរបស់ពួកេគចំនួន ១០នក់ចូល
េធ្វើករវញិ។ 
 
តំ ង កមមករ ្រតូវបនអនុញញ តឲយជួបជមួយម្រន្តី្រកសួងេដើមបីពយយមនិង ស្រមបស្រមួលឲយមនករ
ចរចស្រមប់កមមករ មកពីេ ងច្រក Master & Frank កនុង្រសុកអងគសនួល។ 
 
អនក្រសី េ ម សុឃីម ែដលជតំ ងកមមករ បនែថ្លងថ៖ «េយើងបនចរចជមួយម្រន្តី្រកសួងសងគម
កិចច និងម្រន្តី្រកសួងករងរ េហើយពួកេគ បននិយយថ ពួកេគនឹងឲយម្រន្តីេ ងច្រកជួបជមួយពួកេគ
េដើមបីបញច ប់ វ ិ ទេនះ»។ កមមករបនេធ្វើករត ៉ ចប់ ំងពីៃថងទី១៩ ែខធនូេដើមបីទមទរឲយយកតំ ងរបស់
ពួកេគចំនួន១០នក់ែដល ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ ឲយចូលេធ្វើករវញិ។ េបើេទះបីជតុ ករ បនេចញ
ដីករក ករពរ មួយសប្ត ហ៍ បនទ ប់ពីេនះក៏េ យ ក៏ពួកេគេនែតេធ្វើកូដកមម។ 
 
េ ក វង  សុវណ្ណ អគគេលខធិកររងៃនគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យកូដកមម បតុកមម បនែថ្លងថ 
្រកសួងសងគមកិចច បនេ ភគីទំងអស់ មកជួបគន  កលពីម ិលមិញ បុ៉ែន្ត្រតូវបងខំចិត្តពនយរេពលករជួប
គន េនះ េ យ រម្រន្តី្រកុមហុ៊នមិនមក។ 
 
េ ក វ ី្របធនរដ្ឋបល្រកុមហុ៊ន បនែថ្លងថ ្រកុមហុ៊ន កំពុងរង់ចំអនក្រគប់្រគងទូេទ ្រតឡប់មកពីៃត ៉ន់
វញិ ពីេ្រពះគត់ កំពុងជួបជមួយនយក្រកុមហុ៊ន េដើមបីែស្វងរកដំេ ះ្រ យល្អបំផុតេដើមបបីញច ប់
កូដកមម េនះ។ 
 
េបើ េយង មរបយករណ៍្របចំឆន ំរបស់សហជីពេសរកីមមករ េចញកលពីម ិលមិញ បនឲយដឹងថ កនុង
ឆន ំ ២០១២ មនកមមករជង ៨៤ ០០០ នក់បនចូលរមួករត ៉ េនេ ងច្រកចំនួន១០១ េ ងច្រក និងដឹក
នំេ យសហជីពជង២០សហជីព៕ PS 
 
  



199 
 

9. ្រសីែខមរ៤នក់រត់េចញពីផទះបនេនៃថ 
េ យ េសក បណ្ឌិ ត 2013-01-09 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 
ជញ ធរេខត្តេកះកុង និងម្រន្តីសិទធិមនុស  បនសេ្រមចអនុញញ តឲយ្រស្តី ៤នក់ែដលបនលួចរត់េគចេចញ

ពីផទះបនេន្រសុកខ្លងសុ៊ន េខត្ត្រ ត ្របេទសៃថ វលិេទ្រសុកកំេណើ តវញិ េនៃថងពុធ ទី៩ ែខមក ។ 
កនុងចំេ ម្រស្តីទំងបួននក់េនះ មនមន ក់ជអនីតិជន្រតូវេមខយល់េបកបេញឆ តឲយេទរកសីុជួញដូរ ផ្លូវ
េភទ េហើយពួកេគសេ្រមចចិត្តរត់មកវញិដល់េខត្តេកះកុង កលពីៃថងអងគ រ ទី៨ មក ។ 
ម្រន្តីសិទធិមនុស  និង ជញ ធរេខត្តេកះកុង កំពុងេសុើបអេងកតរកមុខសញញ េមខយល់េបកបេញឆ តេកមង្រសី
ឲយេទរក សីុផ្លូវេភទេន្របេទសៃថ។ 
ម្រន្តីស្រមបស្រមួលៃនអងគករ ដហុក ្របចំេនេខត្តេកះកុង េ ក នង បូ ៉ ទីណូ។ េ កបនឲយដឹង
ថ កលពីៃថងទី៨ មក  ្រស្តី ៤នក់ បនលួចរត់េគចេចញពីផទះបនេន្រសុកខ្លងសុ៊ន េខត្ត្រ ត ្របេទសៃថ 
ជប់នឹងេខត្តេកះកុង កមពុជ។ 
េ ក នង បូ ៉ ទីណូ៖ «ករែដលពួកគត់រត់េចញពីផទះបនហនឹង េ យ រែតពួកគត់្រតូវេធ្វើទុកខបុកេមនញ
ពីមច ស់ ង េហើយេភញ វបងខំេលើ ងកយគត់ បងខំឲយរមួេភទមិនឲយលុយគត់។ ទក់ទងនឹងកររមួេភទ
ហនឹងែដរ គត់សេ្រមចរត់េ្រចើនេលើកេ្រចើន េហើយ េទើបៃថងទី៨ ហនឹង គត់រត់បនសេ្រមច»។ 
េ កមន្រប សន៍ឲយដឹងេទៀតថ ្រស្តីជនរងេ្រគះបនបង្ហ ញពីអត្តសញញ ណ និងេឈម ះជនសង ័យ 
េហើយជនសង ័យខ្លះជមុខសញញ ចស់ េហើយករណីេនះអងគករសិទធិមនុស េនេខត្តេកះកុង កំពុង
ក ងសំណំុេរឿងេនះ និង្រតូវករកិចចសហករពីសមតថកិចចពក់ព័នធេ យយកចិត្តទុក ក់។ 
ទក់ទងបញ្ហ េនះ ្របធនករយិល័យ្របឆំងករជួញដូរមនុស េនេខត្តេកះកុង េ ក ្រសី ធុច មន
្រប សន៍េនៃថងពុធ ទី៩ មក  ថ ករែស្វងរកជនេលមើសជេរឿងមួយលំបក ពីេ្រពះេគពំុ គ ល់

សយ ្ឋ ន ឬព័ត៌មនលម្អិតពីជនសង ័យ មយ៉ងជនេ្រគះក៏មិន្រពម ក់ពកយប្ដឹងពីេរឿងេនះែដរ៖ «
េឈម ះ អីុចឹងេ្រចើន... សួរថ គ ល់មិនចបស់ េគថេឃើញែតមួយែភ្លតអត់ចំបន មិនដឹងផទះសែមបងេន

 េឈម ះ ្រតកូលេឈម ះអី ចំេមើល្រ វ្រជវេមើលេមើល៍េធ្វើឲយអស់លទធភព»។ 
ទក់ទងជនរងេ្រគះមិនប្ដឹងេនះ េ ក នង បូ ៉ ទីណូ មន្រប សន៍ថ មករ កសួរ គឺពួកេគចង់
េទផទះបនឆប់ េ យ រពួកេគមនសុខភពមិនសូវល្អ មយ៉ង ចមកពីពួកេគខ្ល ចមនេគេធ្វើបប ច់
ញតិ និង្រស្តីែខមរមួយចំនួនេទៀត្របមណជ ១០នក់ ែដលរត់េចញមកមិនទន់បន។ 
េ ក នង បូ ៉ ទីណូ៖ «អ្វីែដលជេគលគំនិតសំខន់ែដលគត់េឆ្លើយ ចំេពះមុខខញុំ គឺប្អូន្រសីគត់មន ក់កនុង
ចំេ ម្រសី ៤នក់ហនឹង គឺអត់ទន់ឆ្លងមកដល់ទឹកដីែខមរេទ អីុចឹងគត់បនពយយមទក់ទងគន ជមួយេម
បនថ េបើប្អូនគត់បនមកដល់ទឹកដីែខមរវញិ គត់អត់ប្តឹងេទ ែតេបើអត់មកដល់េទ គត់្រតូវករប្តឹងបន្ត 
អីុចឹងពួកគត់្របែហលជមនលកខខណ្ឌ ជមួយនឹងេមបនហនឹងេហើយ េទើបពួកគត់អត់ប្ដឹងផ្ដល់េ យ រ
គត់ខ្ល ចសុវតថិភពប្អូន្រសីគត់ េនទឹកដីៃថ េហើយេកមងៗ្រសីែដលចង់មកែដរ អត់បនមកេនះ យុតិ
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ចៗ ស់ ១៧ ១៨ឆន ំ ក៏មន។ ករភ័យខ្ល ចែដរ េហើយសូមអង្វរអនកទំងបួនហនឹងឲយជួយសេ្រងគ ះឲយពួក
គត់បនមក ដល់ទឹកដីែខមរែដរ»។ 
្រស្តី ៤នក់ែដល្រតូវេគជួញដូរេនះ មន យុ ១៤ឆន ំមន ក់ ែដលេមខយល់យកេទកលពីៃថងទី០១ មក  
និង ៣នក់ មន យុ្របែហល ២០ឆន ំ ្រតូវេគជួញដូរកលពី ៣ែខមុនេនះ។ 
ករណីជួញដូរមនុស េនឆន ំ២០១២ ដល់េដើមឆន ំ២០១៣ មន ១៣ករណី កនុងេនះករណីជួញដូរមនុស
មន ៤ករណីែដលឆ្លងកត់ មេខត្តេកះកុង៕ 

10. Fears factory will shut  
09 January 2013  
By Mom Kunthear  
Phnom Penh Post 
 

About 500 workers continued to block the gates of Fabric’s Art factory in Kampong Speu province 
for the third consecutive night after equipment removal on Saturday sparked fears that the company 
was shutting down the factory.  
 
Touch Srey Vith, a worker at the factory in Samrong Tong district, said yesterday that between 20 
to 30 workers have begun sleeping in front of the factory to prevent the company from secretly 
removing equipment. “The company did not inform the workers about closing the factory. On 
Saturday night they tried to remove equipment from the factory, but luckily we knew and stopped 
them,” she said.  
 
Vann Thavarith, Fabric’s Art factory administrative manager, denied the accusations yesterday and 
said that the company would not close, adding that they took out extra sewing machines to store in 
another factory after not renewing contracts of the 500 workers. “We are prepared to pay to them 
this evening ... We always provide what the workers demand.” 
 

 

11. េ ងច្រកFabric’s Arts លួចដឹកសមភ រេចញទំងយប់សង ័យថ ក ័យ
ធនកមមករ-ករនីិ្រពួយបរមភអត់្របក់ែខ 

េ យ ៖ ៃថងទី 10 មក  2013េម៉ង 09:07:24 (នគរវត្ត ) 
 

េខត្ដកំពង់សពឺ ៖ ្រកុមកមមករ-ករនីិ ែដលបេ្រមើករងរកនុងេ ច្រកកបូប Fabric’s Arts កំពុងសែម្ដងករ
្រពួយបរមភជខ្ល ំង បនទ ប់ពីេថែករបស់ ពួកគត់លួចដឹកជញជូ នសមភ រេចញពីកនុង េ ងច្រកទំងក ្ដ ល
យប់ បុ៉ែន្ដ្រតូវបន ទប់ ក ត់ទន់េពល េ្រពះកមមករ ន ក់ ែកបរេនះេឃើញសកមមភពមិន្រប្រកតី ែបបេនះ
បន្របមូលគន មក មឃត់ និងយកេ ចក់ទ្វ ពីខងេ្រកែតម្ដង ។ 
 េ ងច្រក Fabric’Art កំពុងមន បញ្ហ េនះមនទី ំងសថិតជប់ផ្លូវជតិ េលខ៤១ កនុងភូមិេភន  ឃំុ្រតញំងគង 
្រសុកសំេ ងទង ែដលមនកមមករ-ករនី សរបុ្របែហលជិត១ពន់នក់កំពុង្រពួយ បរមភ ែតម្រន្ដីមនទីរេខត្ដ
កំពង់សពឺអះ ង ថ គម នបញ្ហ អ្វីេឡើយ ។ 
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េ ក ឆឹង វ ្ណ  តំ ងកមមករ្របចំ េ ងច្រកបន្របប់េន ង ចៃថងទី៨ ែខ មក  ឆន ំ២០១៣ថ កលពី
យប់ៃថងទី៧ ែខមក កន្លងមកេនះថ េថែកេ ង ច្រកបនយករថយន្ដបំណងដឹកសមភ រ េផ ងេចញ បុ៉ែន្ដ
េ យ រែតកមមករ ែដល ន ក់េនជិតេ ងច្រកបនេឃើញ  សភពករមិន្រសួល ្រកុមកមមករបន 
ទូរស័ពទទក់ទងគន យកេ សូឡិចេទចក់ ទ្វ េ ងច្រក ។ េ កបន្ដថ េ្រកយពី មនភពមិន្រប្រកតី
ដូេចនះ ពួកគត់បន ក់ពកយបណ្ដឹ ងកលពី្រពឹកៃថងទី៨ ែខ មក  េទកន់ ជញ ធរជួយទប់ ក ត់ េ្រពះ
កមមករមិនទន់ទទួលបន្របក់ែខេឡើយ ។ 
តំ ង កមមករបនបន្ដថ េថែកេ ង ច្រកបនបងខំកមមករ-ករនីឱយបន្ដកិចច សនយកន្លះែខេទៀតេទើបេបើក
្របក់ែខឱយ បុ៉ែន្ដកមមករ មិន្រពមបន្ដកិចចសនយ កន្លះែខេទ ចប្ដូរេ ងច្រកថមី េហើយ ស្រមប់កមមករមិន
ទុកចិត្ដេឡើយ េ្រពះ េថែកនិយយមិនសូវជមនករពិត ។ ្របភពបន្ដថ កនុងចបប់ករងរមិនមន 
លកខខណ្ឌ ឱយកមមករបន្ដកិចចសនយកន្លះ ែខែបបេនះេទ គឺមនចប់ពី៣ែខេទ៦ែខ ។ 
កមមករ មន ក់កនុងចំេ មអនកត ៉ជង  ៧០០នក់ េ កអុ៊ក ៉ ត់ បនែថ្លង េនៃថងទី៨ ែខមក ថ 
េថែកបនពយ យមលួចដឹកសមភ រកនុងេ ងច្រក ជ ពិេសសម៉សីុនេដរកបូបេចញពីេ ង ច្រកអស់ជ
េ្រចើនេ្រគ ង ំងពីៃថង ទិតយ  ទី៦ និងៃថងចនទ ទី៧ ែខមក  ែដលជ ៃថងឈប់ស្រមក េទើបកមមករេផ្អើលនំ
គន  មកយមចប់ ំងពី ង ចៃថងទី៧ ែខ មក  ។ បុរសដែដលបញជ ក់ថ កមមករ ទំងអស់សំុឱយេថែកេបើក
្របក់ចំនួន៦ ចំណុចឱយពួកេគ គឺ្របក់ែខចុងេ្រកយ ែខធនូឆន ំ២០១២, ្របក់បំ ច់ឆន ំ, ្របក់ អតីតភព
ករងរ, ្របក់៥ភគរយៃន ្របក់ែខ, ្របក់បេណ្ដ ញេចញ និង្របក់ ជំងឺចិត្ដ ។ 
ទក់ទងបញ្ហ េនះ រដ្ឋបលៃនេ ងច្រក េហ្វប្របីក ត េ ក ៉ន់ ថវរទិធ បន េឆ្លើយតបថ កមមករបនបំៃភ្ល
ករពិតថ េ ងច្រកដឹកសមភ រេចញពីេ ងច្រក  េគចេវះមិនេបើក្របក់ែខឱយកមមករ ។ េ កថ កមមករ
ចំនួន៦២៥នក់កនុង ចំេ មកមមករ៩៨០នក់ ្រតូវបញច ប់ កិចចសនយករងរ េហើយកមមករបនជូន ដំណឹង
ថឱយមកេបើក្របក់ឈនួលេនរេសៀល ៃថងទី៩ ែខមក  ។ 
 ពក់ព័នធបញ្ហ េនះ អគគេលខធិកររង ៃនសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ  ច្រកកមពុជ េ កថន ថុល 
បនែថ្លងថ រហូតមកដល់េពលេនះពំុទន់មនករ បញជ ក់ជ យលកខណ៍អក រអំពីករ ទូទត់្របក់
ឈនួលឱយកមមករជករទូទត់ េ ងច្រក្រតូវបិទ ឬយ៉ង េនះេទ ។ េ កបន្ដថ សហជីពបនពយយម
សំុ ជួបចរចជមួយភគីេ ងច្រកែដរ ែត មិនបនសេ្រមច ។ 
េ កវ ិន េឡងហួង េមបញជ ករកង ជ វធុហតថ្រសុកសំេ ងទង បន្របប់ ថ េ កបនទទួលពកយ
បណ្ដឹ ងរបស់ កមមករ-ករនីេ ងច្រក Fabric Art េហើយ េន្រពឹកៃថងទី៨ ែខមក េនះ េ យពួក គត់
សំណូមពរឱយសមតថកិចចជួយអន្ដ  គមន៍ មឃត់េថែកេ ងច្រកមិន អនុញញ តឱយដឹកសមភ រេផ ងៗេចញ
ពីកនុង េ ងច្រកេទ លុះ្រ ែតេបើក្របក់ែខឱយ កមមករ្រគប់ចំនួនេយង មចបប់ករងរ សិន ។ េ កបន្ដ
ថ មូលេហតុកមមករ ប្ដឹង េ្រពះកលពីយប់ៃថងទី៧ ែខមក  ខងេ ងច្រកបនលួចដឹកម៉សីុនេដ និង 
សមភ រមនតៃម្លេផ ងៗេចញពីកនុងេ ង ច្រក ែត្រតូវពួកកមមករដឹងទន់នំគន  ទប់ ក ត់ភ្ល មៗ ។ 
េ កវ ិន េឡងហួង បញជ ក់ថ ករ េ ះ្រ យែបប េនះជេរឿងរបស់ មនទីរជំនញជមួយ្រកុមកមម
ករបុ៉េ ្ណ ះ ។ ចំែណកេ កសិុន ឈន ្របធនមនទីរ ករងរបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈេខត្ដកំពង់ សពឺវញិ
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បននិយយថ ករណីេនកនុងេ ងច្រកកបូប Fabric’ Art ដូចជគម ន បញ្ហ អ្វីេ ះគឺធមម  េហើយកលពី
្រពឹក ៃថងទី៨ ែខមក េនះ េឃើញរដ្ឋបលេ ង ច្រកនំកមមករមកេធ្វើេសៀវេភករងរេនមនទីរេទ៕  
 

12. Factory clash has familiar feel  
Last Updated on 18 January 2013  
By Mom Kunthear  
Phnom Penh Post 

 
Two protesters and three factory officials were injured in a clash at a garment factory in Kampong 
Speu province yesterday as a report revealed that more than 60 unionists and workers were injured 
in such incidents in 2012. 
 
Vann Bun, a Free Trade Union activist, said a factory official used a lead pipe to beat him and 
others at the Winson International garment factory in Samrong Tong. 
“Protesters and company officials pushed each other as the workers tried to get into an [off-limits] 
area of the factory,” he said. 
 
“The administrative manager tried to record it on video. There was a clash and a factory official 
used a metal pipe to hit me and other workers.” 
 
The factory’s administration manager, Kang Vannet, said he intended to sue the FTU officials, 
because he himself had been punched in the head and had his cell phone smashed. 
“I tried to escape from them, and I took the phone to record the video as evidence, but they 
destroyed my phone,” he said. 
 
According to a Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union (C.CAWDU) report 
released on Wednesday, injuries occur regularly in strikes in the garment industry. 
Of 150 labour disputes last year – 115 of which C.CAWDU claims resulted from discrimination 
against unions – almost 20 resulted in injury. 
 
“There were 19 cases of violence at 16 factories,” the reports states. More than 60 union leaders 
were injured, including 20 people seriously injured.” 
 
Meanwhile, about 200 workers from the International Fashion Royal factory in the capital’s 
Meanchey district rode tuk-tuks to the Ministry of Labour to ask for help to have their wages 
increased to $93 per month. 
 
“Our representatives were allowed to negotiate with the boss and ministry officials,” representative 
Hem Sitha said. 
 
Thousands of workers at Gladpeer garment factory will continue their days-long strike by marching 
from Por Sen Chey district to the National Assembly today to ask lawmakers for help. 
 
Workers at Kingsland garment factory who have protested – and slept – outside their workplace 
since their bosses disappeared owing them money will seek the help of the Arbitration Council, they 
said yesterday. 
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13. េ ងច្រកកត់េដរៃថ ចំនួនពីរ េផ្ដើមសង់េនសិរេី ភ័ណ 
(ៃថងទី 14 មក  2013, េម៉ង 03:24:PM) | េ យ: សូផុន (CEN) 

បនទ យមនជ័យ: េ ងច្រកកត់េដរចំនួនពីរ ្រតូវបនចប់េផ្ដើមបញចុ ះបឋមសិ ងសង់ កនុងសួន
ឧស ហកមមសិរេី ភ័ណ ្រកុងសិរេី ភ័ណ េខត្តបនទ យមនជ័យ កលពី្រពឹកៃថងទី១៤ ែខមក  ឆន ំ
២០១៣ សថិតេនេជើងភនំដូង្រពះ ភូមិដីឡូត៍ សងក ត់ទឹកថ្ល  ្រកុងសិរេី ភ័ណ។ 
េ ងច្រកកត់េដរសេម្ល កបំពក់ និងកបូប យីេ របូសត្វ្រកេពើេនះ មនេឈម ះ េអសភី្របដ័រ សីុសូផុន 
(SP Brother Sisophon) ឬបងប្អូនសិរេី ភ័ណ និង្រកុមហុ៊នមនេ ក យ ជីញ ជនជតិៃថ េដើម
កំេណើ តែខមរ និងេ ក យូ ជនជតិៃថ ជមច ស់សហភគទុន និង្រគប់្រគង។ 
  
េ ងច្រកកត់េដរ មនវត្តមនដំបូងបង្អស់េនេខត្តបនទ យមនជ័យេនះ សថិតកនុងសួនឧស ហកមម
សីុសូផុន (Sisophon Industry Park = SIP) ែដលមនដីទំហំជង ៥០ ហិក ។ 
េ ក អុ៊ង េអឿន អភិបលេខត្តបនទ យមនជ័យ រមួនឹងអភិបលរងេខត្ត េ ក អឹុម ភន់សុផល អនក្រសី 
នួម សុភ័ណ េ ក ឈំុ វ ្ណ រទិធ និងម្រន្តីថន ក់ដឹកនំពក់ព័នធ ្រពមទំង្របតិភូវនិិេយគិនជនជតិៃថ 
ដឹកនំេ យេ ក យ ជីញ និងេ ក យូ បនចូលរមួេធ្វើកិចចខង សន្រពះពុទធ និង្រពហម
ញញ សន េ្របះ្រពំបងកក់្របសិទធី ែសន្រកុងពលី បញចុ ះបឋមសិ ងសង់ េដើមបីឲយដំេណើ រករ ង
សង់សំណង់ ករងររបស់និេយជិត និងនិេយជក ជីវកមម និងផលិតផលរបស់្រកុមហុ៊ន មនទីផ រ 
មនផលចំេណញទំងអស់គន  េហើយបេ្រមើករដល់ជីវភព្របជពលរដ្ឋ និងេសដ្ឋកិចចេខត្ត េសដ្ឋកិចចជតិ
ទំងពីរ។ 
េ ក យ ជីញ ្របតិភូវនិិេយគិនជនជតិៃថ បន្របប់េគហទំព័រ CEN ថ េ កបនប ្ដ ក់ទុនរក
សីុេនកមពុជយ៉ងេ្រចើន និងយូរមកេហើយ ៗទទួលបនករេលើកទឹកចិត្ត និងបរយិកសល្អ ពីេគល
នេយបយករពរវនិិេយគ របស់ ជញ ធរកមពុជ។ ្រកុមហុ៊នេ កវនិិេយគ រមួមន េភជនីយ ្ឋ នទេន្ល
ប ក់ េន ជធនីភនំេពញ េភជនីយ ្ឋ នទេន្លេមគងគ េភជនីយ ្ឋ នទេន្លចតុមុខ ស ្ឋ គរ អងគរ 
និង្រកុមហុ៊នទីភន ក់ងរេទសចរណ៍អងគរ TK។ 
េ ក យ ជីញ បនបែនថមេទៀតថ ចំេពះករវនិិេយគបែនថមរបស់េ ក និងជនជតិៃថជេ្រចើន
េទៀត េលើេ ងច្រកកត់េដរពីរជេលើកដំបូងេនសិរេី ភ័ណេនះ និងគេ្រមងេ ងច្រកជេ្រចើនេទៀត េន
សួនឧស ហកមមសិរេី ភ័ណ (Sisophon Industry Park) គឺេ កបនរមួចំែណកពនយល់ បំភ្លឺពី
លកខខណ្ឌ  បរយិកស និងករករពរវនិិេយគេនកមពុជ រមួទំង ជញ ធរេខត្តបនទ យមនជ័យ។ 
     
 េ ក អុ៊ង េអឿន អភិបលេខត្តបនទ យមនជ័យ បនឲយដឹងែដរថ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង ជញ ធរេខត្ត 
្រពមទំងជំនញ និងអនកពក់ព័នធ មនចបប់វនិិេយគ និងេគលនេយបយេលើកទឹកចិត្តវនិិេយគិន
បរេទស និងកនុង្រសុក ែដលធនករពរអនកវនិិេយគ និងផល្របេយជន៍ពួកេគ៕ J 
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14. សហជីពធំៗ ចុះMOU បេងកើត្រកុម្របឹក សហជីពអន្តរជតិ េដើមបីជំរញុ
ករេ ះ្រ យបញ្ហ   

េ យ ថុល ្រសីលកខណ៍ និងសុ៊ន រនិ ៃថងច័នទ ទី14 មក  ឆន ំ2013 េម៉ង12:04 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

សហជីពធំៗេនកមពុជចំនួន៣ បនចុះហតថេលខេលើអនុ រណៈេយគយល់គន  (MOU) េន្រពឹកៃថងចនទ
េនះ េដើមបីបេងកើត្រកុម្របឹក សហជីពអន្តរជតិេនកមពុជ កនុងេគលបំណងជំរញុឲយមនករេ ះ្រ យ
បញ្ហ កមមករេនកនុង្របេទស។ 
្របធនសហភពសហជីពកមពុជ េ ក រ ៉ងុ ឈុន ែថ្លងេនកនុងពិធីចុះហតថេលខេលើអនុ រណៈេយគ
យល់គន  េដើមបីបេងកើត្រកុម្របឹក សហជីពអន្តរជតិេនកមពុជ េនសណ្ឋ គរ Cambodiana េន្រពឹកៃថងចនទ
េនះថ ករបេងកើត្រកុម្របឹក េនះ កនុងេគលបំណង ក់សំពធេទ ជរ ្ឋ ភិបល និង្រកុមហុ៊ន ឲយេ ះ
្រ យបញ្ហ របស់កមមករ។ េ កថ បញ្ហ ែដលកមពុជជួប្របទះសព្វៃថងេនះមនដូចជ បញ្ហ កុង្រ រយៈ
េពលខ្លី និង្របក់ែខកមមករទបជេដើម ៖ "អញច ឹងេបើេយើងភជ ប់ខ្លួនេទនឹងសហជីពអន្តរជតិ សហភព
សហជីពេនកមពុជេយើងមនឥទធិពលេទេលើរ ្ឋ ភិបល កនុងករជំរញុឲយរ ្ឋ ភិបលយកចិត្តទុក ក់ជំុវញិ
លកខខណ្ឌ ករងរ កមមករ សិទធិកមមករ ក៏ដូចជ្របក់េបៀវត្តររ៍បស់កមមករ េហើយេនកនុងហនឹងែដរ េយើងនឹង
េបើកេធ្វើយុទធនករកនុងករណី ឈូក បណ្ឌិ ត កនុងករបញ់្រប រេទេលើកមមករ េហើយករណី ប៊ន សំ ង 
សុខ សំេអឿន"។ 
 
្របធនសហភពករងរកមពុជ េ ក ត់ ធន់ មន្រប សន៍ែដរថ កន្លងមកបញ្ហ របស់កមមករមិន្រតូវ
បនេ ះ្រ យេនះេទ  ជពិេសសសហជីពមួយចំនួនរង់ករគបសងកត់។ េ កថ មនែតករសហក
រគន បេងកើត្រកុម្របឹក សហជីពអន្តរជតិេនះេទ ែដល ចជួយបនទំងកមមករ និងសហជីព។ 
្របធនសហព័នធសហជីពែខមរ េ ក ជួន មំុថុល មន្រប សន៍ែដរថ េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសហជីព
សថិតកនុងករពិភក  ែដលេធ្វើឲយសហជីពជួបករលំបក ៖ "េហើយេគលបំណងសំខន់មួយេទៀត គឺេយើង
េធ្វើករងររមួ េយើង្រតូវចងចំពួកេយើងទំងអស់គន េនះគឺចងចំេហើយ េពលែដលេយើងេធ្វើកររមួពីេរឿង
ចបប់សហជីព េឃើញថចបប់សហជីពរបស់េយើង បនេទដល់េហើយ ឥឡូវហនឹងកំពុងែតគំងេនគណៈ
រដ្ឋម្រន្តីេ យ រជែជកេរឿងមិនទន់្រតូវ"។ 
 
អគគេលខធិករសមព័នសហជីពពណិជជកមម ្របចំ សីុប៉សីុភិច េ ក Noryuki Suzuki មន្រប ន៍ថ 

ថ នភពករងរកមមករេនកមពុជ នឹងមនភព្របេសើរេឡើង បនទ ប់ពីករបេងកើត្រកុម្របឹក េនះ។ េ កថ 
េ កនឹងយកបញ្ហ របស់កមមករេនកមពុជ មកពិភក ជមួយ្រកុមសហជីព េហើយនឹងបញជូ នេទឲយ ជរ
្ឋ ភិបល ៖ "ជពិេសសគឺថកររេំ ភេទនឹងសកមមភពរបស់សហជីព្រតូវបនលប់ បំបត់ គឺថយុត្តិ
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ធម៌្រតូវបនេគធន េយើងបនដឹងពីបញ្ហ មួយចំនួន ពក់ព័នធនឹងកររេំ ភេទេលើសិទធិសហជីព រមួទំង
ករសម្ល ប់ថន ក់ដឹកនំសហជីព"។ 
 
VOD មិនទន់ ចសំុករអ ថ ធិបបយពីម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបល េលើករបេងកើត្រកុម្របឹក សហជីពេនះបនេន
េឡើយេទ។ ្រកុមករងរ ជរ ្ឋ ភិបល នឹងពិភក គន  េលើករដំេឡើង្របក់ឈនួល និងលកខខណ្ឌ ករងរ
េផ ងៗេទៀត ដល់កមមករេនៃថងទី២១ ែខមក  ខងមុខ។ 
 
គួរបញជ ក់ថ កន្លងមកសហជីពមួយចំនួន ្រតូវបន្រកុមហុ៊នប្តឹងពីបទញុះញង់កមមករឲយេធ្វើកូដកមម និងបតុ
កមមខុសចបប់។ េ្រកពីេនះ កូដកមមរបស់កមមករ េកើតេឡើងេសទើរែត្រគប់កែន្លង េដើមបីទមទរដំេឡើង្របក់
ែខ និងលកខខណ្ឌ ករងរេផ ងេទៀត៕ 

15. កមមករេ ងច្រកកត់េដរេហ្វសិនរ ៉យ៉ូល់ត ៉ផ្ល ស់ប្ដូរលកខខណ្ឌ ករងរជង
២០ចំណុច 

េ យ សុ ជីវ ី  2013-01-15 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

កមមករេ ងច្រកកត់េដរអីុនេធើេណសិនណល េហ្វសិន រ ៉យូល់ (International Feshion Royal) ជិត១ពន់
នក់ បន្របមូលផ្ដុំគន ត ៉េនកនុងសួនឧស ហកមមក ឌីយ៉ (Canadia) មបេ ្ដ យផ្លូវេវងេ្រសង 
កនុងសងក ត់េចមេច។ 
 
កមមករេ ងច្រកកត់េដរអីុនេធើេណសិនណល េហ្វសិន រ ៉យូល់ (International Feshion Royal) ្របមូលផ្ដុំ
គន ត ៉េនកនុងសួនឧស ហកមមក ឌីយ៉ (Canadia) ទមទរេ យ្រកុមហុ៊នដំេឡើង្របក់ឈនួលេគល 
និងផ្ល ស់ប្ដូរលកខខណ្ឌ ករងរជង ២០ចំណុចេផ ងេទៀត កលពីៃថងទី១៥ ែខមក  ឆន ំ២០១៣។ 
ពួកេគបនេដើរែហកបួនេទ មេ ងច្រកខងមុខេ ងច្រកជេ្រចើនេន កនុងសួនេនះ េដើមបីទមទរេ យ
្រកុមហុ៊នដំេឡើង្របក់ឈនួលេគល និងផ្ល ស់ប្ដូរលកខខណ្ឌ ករងរជង ២០ចំណុចេផ ងេទៀត។ 
កមមករបេ្រមើករេនេ ងច្រកកត់េដរ អីុនេធើេណសិនណល េហ្វសិន រ ៉យូល់ ទមទរដំេឡើង្របក់ឈនួល
េគលេ យបន ៩៣ដុ ្ល រកនុងមួយែខ និង្របក់បំ ច់ និងលកខខណ្ឌ ករងរមួយចំនួនេទៀត េ យ
សំ ងថ ្របក់ែខែដលពួកេគទទួលបនមិន ច្រទ្រទង់ជីវភពរស់េនបន។ 
កមមករែដលបនចូលរមួបតុកមមេន្រពឹកៃថងអងគ រ ទី១៥ ែខមក  បនេ យដឹង្រប ក់្របែហលគន ថ 
្របក់ែខែដលពួកគត់ទទួលបន គឺមិនសម្រសបេទនឹងតៃម្លទំនិញេនេលើទីផ រ ែដលែតងហក់េឡើង
ខពស់មិនឈប់ឈរ។ េដើមបីប្រងគប់ត្រមូវករចំ យ្របចំែខ ពួកេគក៏បនទមទរេ យភគីេ ងច្រកផ្ដល់
្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងៗ ដល់ពួកេគ រមួមន្របក់េធ្វើដំេណើ រចំនួន ១៥ដុ ្ល រ ៃថ្លឈនួលផទះ ១៥ដុ ្ល រ 
្របក់េលើកទឹកចិត្ត ១៥ដុ ្ល រ ជេដើម។ 
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្រកុមកមមករក៏បនត្អូញែត្អរពីករលំបកមួយចំនួនែដលពួកេគចង់ េ យមនករផ្ល ស់ប្ដូរ។ កនុងេនះរមួ
មន សំុេ យករែថមេម៉ង្រតូវឈរេលើេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត ផ្ដល់ភពងយ្រសួលកនុងេពលកមមករសំុ
ចបប់េនេពលមនធុរៈបនទ ន់ ករេសនើដក្របធនមន ក់េឈម ះ គីម ពីករងរ និងស្រមួលករងរដល់្រស្តី
មនៃផទេពះជេដើម។ 
មកដល់ ង ចៃថងទី១៥ ែខមក  េនះ មនករចរចមួយរ ងតំ ងសហជីព ម រតីកមមករកមពុជ ្របចំេន
េ ងច្រកអីុនេធើេណសិនណល េហ្វសិន រ ៉យូល់ និងតំ ងេ ងច្រក េ យមនករស្រមបស្រមួលពីម
្រន្តីតំ ង្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ។ បុ៉ែន្ត ក៏េនពំុទន់មនដំេ ះ្រ យផ្ដល់េ យ
កមមករេនេឡើយ។ តំ ងសហជីព្របចំេ ងច្រក េ ក ផល មុ៉ន បនអះ ងថ ភគីេ ងច្រក
សំណូមពរេ យកមមករចូលេធ្វើករវញិេន្រពឹកៃថងទី១៦ ែខមក  េដើមបីរង់ចំដំេ ះ្រ យ។ 
ជំនួយកររដ្ឋបលេ ងច្រកកត់េដរអីុនេធើេណសិនណល េហ្វសិន រ ៉យូល់ អនកនង ឃង វណ្ណី ៉ ត់ មន
្រប សន៍ថ ភគីេ ងច្រក្របកន់យកេគលករណ៍បញច ប់វ ិ ទ តបិតេ ងច្រកកំពុង្រតូវករកម្ល ំងកមមករ
េ យបំេពញករងរ។ 
្រកុមកមមករេនេ ងច្រកកត់េដរអីុនេធើេណសិនណល េហ្វសិន រ ៉យូល់ ែដលមនទី ំងេនកនុងសួន
ឧស ហកមមក ឌីយ៉ អគរ៣៤ ដល់ ៤៣ បនត ៉មិនចូលេធ្វើករចប់ ំងពីៃថងទី១១ ែខមក  គឺ
បនទ ប់ពីពួកេគបន ក់សំេណើ ទំង ២៣ចំណុចេទភគីេ ងច្រក ែតពំុមនដំេ ះ្រ យ។ ្រកុមកមមករ
អះ ងថ នឹងបន្តេធ្វើបតុកមមេទកន់ ថ ប័នពក់ព័នធ ជពិេសស្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជី
វៈ រហូតពួកេគទទួលបនដំេ ះ្រ យែដលសម្រសប៕ 

16. សហជីពកមមករេ្រត មេធ្វើម បតុកមមត ៉ចំេពះ្របព័នធយុត្តិធម៌មិនឯក ជ 
េ យ ែដន អយុធយ 2013-01-16 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

េមដឹកនំសហជីពកមមករ បង្ហ ញជំហររមួគន ថ ពួកេគនឹងេធ្វើម បតុកមម្របឆំង្របព័នធយុត្តិធម៌កមពុជ 
មិនមនឯក ជ និងពុករលួយ េដើមបីរកយុត្តិធម៌ជូនកមមករ និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេនេពលឆប់ៗេនះ។ 
ករ្រពមនេនះ េកើតមនបនទ ប់ពីតុ ករ ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង បនេលើកែលងករេចទ្របកន់
េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីតអភិបល្រកុងបវតិ ែដលជជនសង ័យកនុងេរឿងក្ដីបញ់្រប រឱយកមមករនីិ
េ ងច្រកេកេវ ៉(Kaoway) ៣នក់ រងរបួសធងន់។ 
េមដឹកនំសហភពសហជីពកមពុជ ដឹកនំេ យេ ក រ ៉ងុ ឈុន េ ក ត់ ធន់ ្របធនសហភព
ករងរកមពុជ និង្របធនសហព័នធសហជីពែខមររបស់េ ក ជួន មំុថុល បនបង្ហ ញជំហរគំ្រទេ ក ជ 
មុនី ្របធនសហជីពេសរកីមមករកមពុជ ែដលេផ្ដើមដឹកនំម បតុកមមជំទស់្របព័នធយុត្តិធម៌កមពុជ។ 
េ ក ជ មុនី ជ្របធនសហជីពេសរកីមពុជៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ កមន្រប សន៍េនៃថងពុធ 
ទី១៦ ែខមក  ថ េ កបនរក ជំហរដឹកនំកមមករ្របមណ ១ពន់នក់ េធ្វើបតុកមម្របឆំង្របព័នធ
តុ ករកមពុជ។ េដើមេឡើយ េ ក ជ មុនី បនកំណត់យកៃថងទី២៧ ែខមក  នទី ន្របជធិបេតយយ 
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េធ្វើពិធីជួបជំុេធ្វើបតុកមម បុ៉ែន្តេពលេនះ ្រតូវេលើកេពល េ្រពះកំុឲយប៉ះពល់្រពះ ជពិធីដែង្ហ្រពះបរមសព 
្រពះបរមរតនេកដ្ឋ និងថ្វ យ្រពះេភ្លើងេគរព្រពះវញិញ ណកខនធសេម្ដចឪ។ 
េ កថ េគលបំណងៃនករ្របមូលផ្តុំរបស់កមមករ េដើមបីរះិគន់្របព័នធតុ ករកមពុជ ែដលមិនមនឯក
ជ បកខពួកនិយម និងពុករលួយ។ េ ក ជ មុនី បន្របដូច្របព័នធតុ ករកមពុជ េទនឹងករេធ្វើពណិជជ

កមម ឬជករបេងកើត្រកុមហុ៊នមួយ៖ «េដើមបី បង្ហ ញពីករមិនសបបយចិត្ត េហើយមិន ចទទួលយកបនេទ
នូវ្របព័នធអយុត្តិធម៌េនកនុង្របេទស េ យ រែតតុ ករទំងអស់មិនឯក ជ េនេ្រកមជនអនធពល 
ជនពុករលួយ ឬក៏ចង់សំេ ថតុ ករហនឹងជរបស់ឃតកែដរ េ្រពះមិនែដលេឃើញចប់ឃតក និងជន
ៃដដល់េ ះ។ អីុចឹងមនន័យថ តុ ករហនឹង្របែហលជេនពីេ្រកមពួកអស់ហនឹងេហើយ»។ 
េ កេមើលេឃើញថ ្របព័នធតុ ករកមពុជ សព្វៃថង ក់មិនបនយកចិត្តទុក ក់េលើសំណំុេរឿងក្តីរបស់
កមមករ ឬសហជីព និងពលរដ្ឋ្រកី្រកេទ បុ៉ែន្តផទុយេទវញិ តុ ករបនយកចិត្តទុក ក់ចំេពះបណ្ដឹ ងរបស់
អនកមនអំ ច និងអនកមន្រទពយធនេទវញិ។ 
ជំហរដឹកនំេធ្វើម បតុកមមរបស់េ ក ជ មុនី ្រតូវបនេមដឹកនំសហជីពធំៗ្របកសរមួគំ្រទ និង
េ្រត មកម្ល ំង និង ម រតីចូលរមួែថមេទៀត។ 
េ ក រ ៉ងុ ឈុន ្របធនសហភពសហជីពកមពុជ មន្រប សន៍ថ េបើេ ក ជ មុនី ពិតជដឹកនំកមម
ករេធ្វើម បតុកមម ជំរញុឲយតុ ករយុត្តិធម៌កមពុជ មនឯក ជ និងផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនកមមករកមមករនីិ ឬ
ពលរដ្ឋរងេ្រគះ្របកដែមនេនះ េនះេ កនឹងែកនកមមករចូលរមួឲយបនេ្រចើន៖ «េបើថេធ្វើពិត្របកដ
ែមន េយើងចូលែកនមនុស មួយែភ្លតេទ អត់បញ្ហ េទ េកៀងគរមក ប់មឺុនភ្ល មៗអត់យូរេទ»។ 
បែនថមេលើេនះ េ ក រ ៉ងុ ឈុន ្រពមនថនឹង ម នេទេលើសំណំុេរឿងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត អតីត
អភិបល្រកុងបវតិ ែដលជជនជប់សង ័យសំខន់កនុងេរឿងក្ដីបញ់្រប រឱយកមមករនីិ េ ងច្រកេកេវ ៉៣
នក់ រងរបួសឲយបនដិតដល់បំផុត។ 
េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ែដលជជនជប់សង ័យសំខន់កនុងេរឿងក្ដីបញ់្រប រកមមករនីិ េ ងច្រកេកេវ ៉៣
នក់ ឲយរងរបួស្រតូវបនតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង ្របកស ល្រកមេលើកែលងករេចទ្របកន់្រគប់យ៉
ង។ 

ល្រកមេនះ នំឲយេមដឹកនំសហជីព ្រកុមកមមករ និងសងគមសីុវលិ បេញចញ្របតិកមម និងបន្របមូលផ្តុំ
គន េធ្វើកូដកមម ឬបតុកមមជំទស់ ល្រកមេនះ។ 
េទះយ៉ង  អគគ្រពះ ជ ជញ ៃនតុ ករ ឧទធរណ៍ បន ក់បណ្ដឹ ងជំទស់នឹង លដីករបស់
តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង ចំេពះករណីេលើកែលងករេចទ្របកន់េទេលើអតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ ក 
ឈូក បណ្ឌិ ត។ 
អគគ្រពះ ជ ជញ ៃនតុ ករ ឧទធរណ៍ េ ក អុ៊ក វធុ បនឲយដឹងថ េ កបន ក់ពកយ
បណ្ដឹ ងជំទស់េនៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ំ២០១២ គឺរយៈេពល ៣ៃថងេ្រកយពីតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង ទម្ល ក់
េចលករេចទ្របកន់េទេលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត៖ «េ្រពះករេលើកែលង អត់បនេបើកសវនករេទ។ 
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េច្រកមេលើកែលងគត់មនសិទធិេលើកែលង ែផ្អកេលើភស្តុ ងរបស់គត់។ អីុចឹងេយើងយកេរឿងហនឹងមក
ជំនំុជ្រមះេន ឧទធរណ៍ ក់េនេលើត»។ 
អតីតអភិបល្រកុងបវតិ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ដំបូងេឡើយ្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទបងករបួស ន ម
េ យអេចតនកនុង េហតុករណ៍បញ់រះេទេលើ្រកុមកមមករេ ងច្រកេកេវ ៉ែដលត ៉េនមុខេ ងច្រក កល
ពីែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២។ 
េ ក អុ៊ក វធុ បនអះ ងថ សំណំុេរឿងេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត នឹងេលើកមកជ្រមះកនុងេពលឆប់ៗ
េនះ៕ 

17. ថ នភពវស័ិយកត់េដរ និងេដរែសបកេជើងស្រមប់ឆន ២ំ០១២ 
េ យ សុ ជីវ ី  2013-01-17 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

សហជីពកមមករៃនវស័ិយកត់េដរេនកមពុជ បនេចញរបយករណ៍្រ វ្រជវថមីមួយ ស្ដីពី ថ នភពវស័ិយ
កត់េដរ និងេដរែសបកេជើងេនកមពុជ ស្រមប់ឆន ំ២០១២។ 
ជទូេទ សហជីពេនះបនរកេឃើញថ ្របក់ែខទប និងករមិនេគរពចបប់ករងរេ យបនខជ ប់ខជួនពី
សំ ក់និេយជក េនែតជបញ្ហ ស្រមប់វស័ិយេនះ។ ចំណុចពក់ព័នធនឹងករណីេនះ បននំេទរកវ ិ ទ
ករងរ។ 
សហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ (សីុខវឌូ = CCAWDU) រកេឃើញថ កនុងឆន ំ២០១២ កន្លង
េទ វ ិ ទករងរកនុងវស័ិយកត់េដរ និងេដរែសបកេជើងបនេកើនេឡើង េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន ំ២០១១ េហើយ
ភគេ្រចើនៃនវ ិ ទ គឺបនេកើតេចញពីករទមទរដំេឡើង្របក់ឈនួលេគល េសរភីពសហជីព និងករ
ផ្ល ស់ប្ដូរលកខខណ្ឌ ករងរ។ 
កនុងរបយករណ៍ែដលមនក្រមស់ ៧ទំព័ររបស់សមព័នធសហជីពសីុខវឌូ ែដលេចញផ យេនៃថងទី១៦ ែខ
មក  ស្ដីពី ថ នភពសិទធិករងរកនុងវស័ិយកត់េដរ និងេដរែសបកេជើង បង្ហ ញថ កនុងឆន ំ២០១២ មនវ ិ ទ
ករងរចំនួន ១៥០ករណី។ កនុងេនះ ១១៥ករណីេកើតេចញពីករ្របឆំងករេរ ើសេអើងសហជីព និង ៣៥
ករណីេកើតពីករទមទរលកខខណ្ឌ ករងរេ យកន់ែត្របេសើរ និងទមទរដំេឡើង្របក់ឈនួល រមួនឹង
្របក់អតថ្របេយជន៍។ 
្របធនសហជីពសីុខវឌូ េ ក ត់ ធន មន្រប សន៍បែនថមថ ករទមទររបស់កមមករកនុងវស័ិយ
កត់េដរបង្ហ ញថ េសរភីពកនុងករចូលរមួសហជីព គឺក ្ត ចមបងកនុងករជំរញុេ យភគីនិេយជកេគរព
ចបប់ករងរេ យ បនខជ ប់ខជួន។ 
ទក់ទិននឹងករេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ មនីតិវធីិ គឺ្រតូវឆ្លងកត់ករស្រមបស្រមួលែស្វងរកដំេ ះ
្រ យ មរយៈករ ចរចរ ងភគីកមមករ និងនិេយជក េ យមនករដឹងឮពីម្រន្តីេ ះ្រ យវ ិ ទៃន
្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ។ 
្របធននយក ្ឋ នេ ះ្រ យវ ិ ទករងរៃន្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ េ ក កុយ 
េទព ៉ វធុ មន្រប សន៍ថ កន្លងមកម្រន្តីជំនញរបស់្រកសួងែតងចត់វធិនករេ ះ្រ យវ ិ ទ
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េ យ ពំុបែណ្ដ តបេ ្ដ យេឡើយ។ ករណីមិនសះជ គឺបនបញជូ នេទ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ លេ ះ
្រ យបន្ត។ 
េបើេទះជយ៉ង  របយករណ៍របស់សហជីពកមមករបនេសនើេឡើងថ េដើមបីេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ
ែដលេកើតជញឹកញយកនុងវស័ិយកត់េដរ និងេដរែសបកេជើង ចំបច់្រតូវរ ្ឋ ភិបលគិតគូរជបនទ ន់ពី្របក់
ឈនួលកមមករ និងតៃម្លទំនិញេលើទីផ រ ចត់វធិនកររតឹបន្តឹងករេគរពេសរភីពសហជីពដូចែដលមន
ែចងកនុង ចបប់៕ 

18. កមមករេ ងច្រកេគ្លតភី ផ្អ កបតុកមមេបើេទះករចរចមនចំណុចខ្លះមិន
្រតូវគន   

េ យ ថុល ្រសីលកខណ៍ និងអឹុង បុ៊នថន ៃថងសុ្រក ទី18 មក  ឆន ំ2013 េម៉ង16:52  
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

កមមករ្របមណជ៤០០០នក់ េនេ ងច្រកេគ្លតភី កនុងខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ ជធនីភនំេពញ ផ្អ កបតុកមម 
ខណៈករចរចទទួលបនលទធផលបន្តិចបន្តួចេនៃថងសុ្រកេនះ។ 
ករចរចេនះ េធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីកមមករ្របមណ ៤០០០នក់ ដែង្ហកបួនបតុកមមពីេ ងច្រកេទកន់្រកសួង
ករងរ និងរដ្ឋសភ មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ៤ ប ្ត លឲយសទះច ចរណ៍ជិត១េម៉ង។ បុ៉ែន្តកបួនបតុ
កមមេនះ ្រតូវបនផ្អ កេនមុខ សងក ត់ េចមេច េ យ រភគីេ ងច្រកសំុចរចេនទីេនះ ែតករ
ចរចេនះ បនប ជ័យ ខណៈអភិបលខណ្ឌ េពធិ៍ែសន ជ័យជំទស់។ 
 អភិបលខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ េ ក គិត សុផត អះ ងថ ែដលេ កមិនឲយភគីេ ងច្រក ម្រន្តី
្រកសួងករងរកមមករ និងសហជីព េបើកករចរចេន សងក ត់ េ យ រមនបញ្ហ ែផនកចបប់ ខ
ណៈសហជីពមិនបនសំុលិខិត េធ្វើករែហរកបួន ៖ "ឥឡូវមនែតមួយេសនើេទេ ងច្រក េបើឲយរដ្ឋបល 
េហើយកមមករបុ៉នម ននក់ចូលរមួ ជមួយសហជីព េហើយេ កសនងកររងចូលរមួេ ះ្រ យេ ងច្រក 
េ្រពះទីេនះនិយយេរឿងចបប់េទ េ្រពះទីេនះកែន្លងេចសងក ត់ កែន្លងបេ្រមើករងររដ្ឋបល មិនែមនកែន្លង
ស្រមប់ចរចជមួយនិេយជក និងរដ្ឋបលេទ។" 
យ៉ង ក៏េ យ ភគីេថែកេ ងច្រកបនេសនើរសំុជួបចរច ជមួយកមមករនិងសហជីពម្តងេទៀត េនទី

ំងេ ងច្រក ចប់ ំងពីៃថង្រតង់ រហូតមកដល់រេសៀលេម៉ង៣េនះ។ បុ៉ែន្តលទធផលៃនករចរចេនះ គឺ
េថែកេ ងច្រកយល់្រពម មករេសនើរសំុ របស់កមមករ បនែតមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ម្រន្តីសហជីពសីុខូវឌូ េ ក ែង៉ត សុខុម ែថ្លងថ ភគីេ ងច្រកយល់្រពម េបើកលុយបយឲយកមមករកនុង
មួយសប្ត ហ៍ម្តង េធ្វើករៃថងេ រ-៍ ទិតយ បនលុយបយ២០០០េរៀល មិនដកលុយកមមករទុកេពលេបើក
្របក់ែខមុនេពល មិនប្តឹងកមមករ េពលេធ្វើកូដកមម និងមិនកត់លុយេពលត ៉ េហើយផ្តល់្របក់បែនថម ១៦
ដុ ្ល រកនុងមន ក់។ េ កបន្តថ េបើេទះជសហជីពសេ្រមចផ្អ កេធ្វើកូដកមមក៏េ យ បុ៉ែន្តកមមករេនែតមិន
េពញចិត្តចំេពះលទធផលេនះ ៖ "ពួកខញុំបញឈប់េហើយបង េ្រពះេ យ រពួកខញុំេមើលេទ កម្ល ំងកមមករក៏
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ងអន់ថយែដរ េ្រពះេយើងបតុកមម្របំៃថងេហើយ េហើយ មួយជិតដល់ៃថងចរចថន ក់ជតិផង ពក់ព័នធ
្របក់ឈនួលរបស់កមមករ។" 
កមមករនី អូ៊ ធី និយយថ នងមិន ចទទួលយកលទធផលតិចតួចេនះេទ េ យ រមិន ចផគត់ផគង់
ជីវភព្របចំៃថងបន។ កញញ ្រពមនថ ្របសិនេបើសហជីពបន្តដឹកនំពួកេគត ៉េទៀត ពួកេគនឹងចូលរមួ
េទៀត ៖ "មិនដឹងជផ្អ កៃថងហនឹង េហើយែស្អកេគបន្តេទៀត ែតភគេ្រចើន ស់ែដលកមមករ ត ៉ៃថងហនឹងអត់
មន កមមករភគេ្រចើនមិន ចទទួលយកបន ្របក់ែខ ៦១ដុ ្ល រ េទះខញុំមិន ច្របប់បង្រសី ក៏បង្រសី
ជួយពិចរ  ថ្របក់ែខ ៦១ដុ ្ល រហនឹងយកមកចត់ែចងយ៉ង  បង្រសីដឹងែដរ។" 
សូមបញជ ក់ថ កមមករេ ងច្រកេគ្លតភី េនសងក ត់េចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ ជធនីភនំេពញ បនបន្ត
េធ្វើកូដកមមចប់ពីៃថងទី១៤ ែខមក  ទមទរលកខខណ្ឌ ករងរសរបុ ១៤ចំណុច ដូចជ សំុឲយដំេឡើង្របក់
ឈនួលេគល សំុបញឈប់ករេរ ើសេអើងសហជីព និង្របក់អតថ្របេយជន៍ជេ្រចើនេទៀត។ ែតមកដល់េពល
េនះ ភគីទំងពីរបនឯកភពគន ែត ៥ចំណុចបុ៉េ ្ណ ះ។ អនក្រគប់្រគងបេចចកេទសេសុើបអេងកត ៃនអងគករ
លីកដូ េ ក អំ សំ ត ែដលបនឃ្ល ំេមើលបតុកមមេនះ មន្រប សន៍ថ ករទមទររបស់កមមករ គឺ
សំខន់ឲយដំេឡើង្របក់ឈនួលេគល េ្រពះទំនិញេចះែតេឡើងៃថ្ល ែត្របក់ឈនួលកមមករទបជង្របេទស
ជិតខងកមពុជ ជងេគពក់ក ្ត ល៕ 
 

19. កមមករេ ងច្រកេគ្លតភីមិនទទួលយកេគលករណ៍ជថនូរបញច ប់បតុកមម 
េ យ ម៉ម មុនីរតន៍  2013-01-18 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

កមមករេ ងច្រក េគ្លតភី (Gladpeer Garment) ្រចនេចលេគលករណ៍របស់ភគីេ ងច្រក ែដលសនយ
ផ្ដល់្របក់ែខេគលចំនួន ៧០ដុ ្ល រ េនែខមីន ខងមុខ និងអតថ្របេយជន៍េផ ងៗេទៀតជថនូរនឹងករ
បញច ប់ករេធ្វើបតុកមម េនះ។ 
្រកុមកមមករអះ ងថ ករផ្តល់អតថ្របេយជន៍ពីភគី្រកុមហុ៊នេនះ គឺមិនបនេធ្វើឲយពួកេគចំេណញ មួយ
េនះេឡើយ។ កមមករែដលបេ្រមើករឲយេ ងច្រក េគ្លតភី សថិតេនកនុងសងក ត់េចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ 
ជយ ជធនីភនំេពញេនះ ែដលបនចំ យអស់រយៈេពល ៥ៃថងមក បញជ ក់ថ ពួកេគមិន ចទទួលបន
េគលករណ៍ដូចបំណងេនះេទ។ 
្រកុមកមមករ េគ្លតភី ្របមណ ២ពន់នក់ បដិេសធមិនទទួលយកេគលករណ៍របស់ភគីេ ងច្រក េ្រកម
ករស្រមបស្រមួលរបស់្រកសួងករងរ ជថនូរឲយពួកេគបញច ប់ករេធ្វើបតុកមមកនុងរយៈេពល ៥ៃថងកន្លងមក
េនះេទ និងបនចត់ទុកថ ភគីេ ងច្រកេនមិនទន់បំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន មចបប់ករងរ េនេឡើ
យ។ 
កមមករនីិ នូ េហៀង អះ ងថ លទធផលែដលបនផ ះផ េនៃថងេនះ គឺមិនបនេធ្វើឲយ្រកុមកមមករទទួល
បនផលចំេណញ មួយេនះេទ ពីជំនួបរ ងភគីេ ងច្រក ្រកសួងករងរ និងសហជីពេនះ។ នូ េហៀ
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ង បញជ ក់ថ េ្រពះកនុងលកខខណ្ឌ ចំនួន ១៤ចំណុច ែដលកមមករទមទរកនុងរយៈេពល ៥ៃថងមកេនះ គឺខង
េ ងច្រកមិនបនេឆ្លើយតបសូមបីមួយចំណុច មួយេនះេឡើយ។ 
េបើ ម នូ េហៀង អ្វីែដលេធ្វើឲយ្រកុមកមមកររតឹែតបន្តខតបង់បែនថមេទៀតេនះ គឺ្របក់បែនថមចំនួន ២០
ដុ ្ល រេលើ្របក់ែខេគល ៦១ដុ ្ល រ ែដល្រកុមហុ៊នផ្ដល់ឲយ្របចំែខ ្រតូវបនកត់េចញែថមេទៀត េ្រពះែត
ពួកេគ ៊ នេចញេធ្វើបតុកមមត ៉កនុងរយៈេពល ៥ៃថងកន្លងេទេនះ៖ «ហនឹងេហើយ អត់បនេជគជ័យផងហនឹង 
ហនឹងេហើយគត់ចំឲយដល់ៃថងទីបុ៉នម នេទៀត។ បុ៉ែន្ត ពួកខញុំចំេមើលេទ មិនបន ែតខញុំអត់ចង់បនលុយអីេផ
ងៗ សំខន់លុយឲយេឡើងលុយែខហនឹង»។ 
ដូចគន េនះែដរ កមមករនីិ វរ័ ៊ ងគង និយយថ ករសេ្រមចេនះេធ្វើឲយប៉ះពល់ទឹកចិត្តរបស់កមមករយ៉ង
ខ្ល ំង។ វរ័ ៊ ងគង បន្តថ ្របសិនេបើដឹងថករេធ្វើបតុកមមេនះទទួលបនលទធផលដូចអ្វីែដលពួក េគធ្ល ប់
ទទួលបនេនះ គឺសូ៊េនេសង ម្របេសើរជជងករបងកវ ិ ទ៖ «ត ៉ៗ ចង់បនកនុងែខមួយ មិនចង់បនែខបី
េទ េបើឲយែខបី ក៏ពួកខញុំអត់ត ៉ែដរ អត់កូដកមមេទ អីុចឹងពួកខញុំយកសុខសន្តិភពវញិ»។ 
េ ក ត់ ធន ្របធនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរ (សីុខវឌូ = CCAWDU) ឲយដឹង
េ្រកយពីជំនួបេនៃថងទី១៨ មក  ថ េបើេទះជលកខខណ្ឌ ែដល្រកុមកមមករមិន ចទទួលយកបនេន
េពលេនះយ៉ង ក្ដី ែតេ កបញជ ក់ថ នឹងបន្តករតសូ៊មតិបន្តេទៀតេទ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ ល និង
ថន ក់ជតិ៖ «េនសល់ទំងបុ៉នម ន គឺេយើងនឹងេទចរចបន្តេទៀតេទ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ ល។ េបើ ជញ
ក ្ដ លសេ្រមចយ៉ងេម៉ច គឺែបបហនឹង េហើយអមបញ់មិញេនះ ខញុំបនជួបជមួយនឹងអនកបញជ ទិញមកពី
ខងេអជិន ំ ក៏េគបនេលើកេឡើងចំណុចហនឹងែដរ េគក៏គំ្រទែដរ។ ក៏បុ៉ែន្ត សល់បុ៉នម នយកេទពិភក គន
េន ជញ ក ្ដ ល េបើសិនជ ជញ ក ្ដ ល ឬក៏កត់យ៉ងេម៉ច េគអនុវត្តេហើយអនុវត្តទំងអស់»។ 
េនកនុងជំនួបែដលេ្របើេពលជង ៥េម៉ង េនៃថងទី១៨ មក  ភគីេ ងច្រកអះ ងថ នឹងមិន ចផ្ដល់ឲយ
កមមករតប មករទមទរេនះបនេទ។ អ្វីែដលភគី្រកុមហុ៊ន្រចនេចលសំេណើ របស់កមមករមួយចំនួន 
កនុងចំេ ម ១៤ចំណុចេនះ រមួមន មិនផ្ដល់ៃថ្លបយចំនួន ៥ពន់េរៀលចំេពះកមមករេធ្វើករែថមេម៉ង
េពលយប់ និងៃថ្លបយៃថង្រតង់ចំនួន ៤ពន់េរៀល។ ៃថ្ល្របក់ឈនួលេគល ៩៣ដុ ្ល រ និងករេ្របើ្របស់កិចច
សនយរយៈេពលែវងមិនកំណត់ជេដើម។ 
េ ក កុយ េទព ៉ វធុ ្របធននយក ្ឋ នេ ះ្រ យវ ិ ទៃន្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជី
វៈ និយយថ េ ក្របថន ចង់េឃើញ្រគប់ភគីជេម្ល ះទទួលបនផលចំេណញេសមើគន  និងេ ះ្រ យ
ទំនស់េ យសន្តិវធីិ។ េ កគិតថ ្របសិនករផលិត្រតូវសទះ នឹងេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់ករនំេចញ៖ «
េហើយេពលែដល្រកុមហុ៊ន សុខ ន្ត មិនែមនខញុំបនផល្របេយជន៍េទ។ ខញុំ ំងពីេ ងច្រកហនឹងេបើក ខញុំ
អត់ទន់ទទួលបនផល្របេយជន៍មួយដុ ្ល រពីេ ងច្រកហនឹងេទ និយយគន ្រតង់េទ្រតង់មក។ ែតខញុំចង់
បនេធ្វើេម៉ចឲយែតភពសុខ ន្ត ឲយ្រតូវគន េទរ ងកមមករ និងេថែក»។ 
្រកុមកមមករអះ ងថ ពួកេគេនមនករ ែរកកនុងករចូលេធ្វើករេឡើងវញិ េបើេទះជភគីេ ងច្រកបន
យល់្រពមទទួលយកេដើមបីបំេពញករងរយ៉ង  ក្ដី េ្រពះពួកេគចត់ទុកថអតថ្របេយជន៍ននែដល
ពួកេគទមទរេនះ ្រតូវបនភគី្រកុមហុ៊ន្រចនេចល៕ 
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20. Labor Standoff at Angkor Temple 

2013-01-25 

Radio Free Asia 

Cambodian authorities have barred 170 workers involved in restoration work on a temple in the 
world-renowned Angkor historical site from entering the complex after they threatened to strike 
over planned job cuts, union members said. 

The workers, who were restoring the Ta Phrom temple ruins, one of the country’s tourist treasures, 
were prevented by police from entering the site when they showed up to work on Thursday 
morning, workers’ union leader El Saratt said. 

They had protested a decision by Indian and Cambodian managers of the preservation project to fire 
30 workers and threatened to go on strike unless the jobs were saved. 

“We told the project manager that they can’t fire the 30 workers, and if they want to fire them then 
they will have to fire all the workers,” El Saratt told RFA’s Khmer Service. 

“We urge the project to reinstate the workers,” he said, adding that the managers have also refused 
to pay compensation for the workers upon termination. 

On Wednesday, the union filed a complaint to Cambodian Ministry of Labor, which has sent the 
case to an arbitration council. 

'Discriminating against the union' 

Ta Phrom, known as the “Tomb Raider” temple for the Hollywood movie filmed among its 
atmospheric ruin, is a UNESCO World Heritage Site that is part of the Angkor Archaeological Park 
that draws millions of global visitors each year. 

Archaeological restoration and preservation in the park is run by the domestic Authority for the 
Protection and Management of Angkor and the Region of Siem Reap (Apsara) in cooperation with 
the Archaeological Survey of India, an Indian government institution. 

In December, the union had requested ASI and Apsara to give holiday pay and annual wage 
increases. 

Project managers refused to respond to the request, and seven workers were fired shortly afterward. 

Deputy union leader Uy Koy said the restoration managers were unhappy with the workers’ 
unionizing and threatening to strike. 

“The project manager doesn’t like the union and they are discriminating against the union,” he said, 
warning that all the workers would stop coming to work if the union’s request to keep the jobs isn’t 
honored. 

“We don’t want them to use any workers [if they won’t keep the 30 fired workers] because if we 
don’t have jobs, we don’t have any income.” 
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Work winding down 

Devendra Singh Sood, ASI archaeological engineer and head of the Ta Phrom project, refused to 
comment on the case when contacted by RFA, saying that only officials at the Indian Embassy and 
in the Cambodian government had the authority to resolve the dispute. 

Provincial Labor Department Director Chan Sokhomchenda said he had asked officials at the Indian 
Embassy not to allow the workers to be let go. 

He said restoration work at the temple was winding down and fewer workers were needed. 

Cambodian rights group ADHOC urged ASI and Apsara’s Ta Phrom project managers to negotiate 
with the workers. 

The group’s Siem Reap provincial coordinator Sous Narin said he had asked the Indian Embassy to 
organize shifts so that all the workers could keep their jobs. 

“I have informed the embassy about the labor law,” he said. 

Tourism is a key pillar of Cambodia’s economy and the ruins at Angkor, former capital of the 
Khmer kingdom, are the country’s star attraction. 

The Angkor area reeled in 2.06 million foreign tourists last year, with the most coming from South 
Korea, Vietnam, China, Japan, and Thailand, according to a recent report by the Siem Reap 
provincial tourism department. 

21. Construction Sector Picks Up Pace in 2012  
By Phok Dorn and Simon Lewis - January 27, 2013 
The Cambodai Daily 

Cambodia’s construction sector is again growing at a fast clip, with the value of newly approved in-
vestments in construction projects increasing by 72 percent last year, figures released Thursday by 
the government show.  

According to data from the Ministry of Land Management, a total of 1,694 construction projects 
were approved last year, valued at a total of $2.11 billion. 

That figure compares to $1.23 billion worth of approved investments in the construction sector in 
2011 relating to 2,125 projects. 

“We saw the number of projects in 2012 is less than the number of projects in 2011, but the 
investments were on more land, and the amount of capital invested increased,” said Lao Tip Seiha, 
deputy general director of the construction department at the Ministry of Land Management, adding 
that approved construction projects last year covered 6.5 million square meters, compared to 4.2 
million square meters in 2011. 

Mr. Tip Seiha said the majority of the construction projects were in Phnom Penh, but Kandal, Preah 
Sihanouk, Siem Reap and Battambang provinces also attracted a lot of investment. 
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“The majority of projects are buildings people will live in, such as apartments, villas and 
condominiums,” he said, adding that industrial buildings and restaurants also represented a 
significant part of the growth. 

“We can say we now have a domestic market economy, and the demand is ever higher for buildings 
to live in,” he said, predicting that the level of growth in 2012 would continue this year. 

More evidence of a construction boom was witnessed at the Phnom Penh Autonomous Port, where 
construction materials enter the city. A port official said earlier this month that construction 
materials represented a large part of the growth in goods coming through the port, which grew by 
17 percent in 2012, compared with 2011. 

Owen Williams, a surveyor at the global real estate firm CB Richard Ellis, said work had begun on 
a large number of new projects last year. 

“The majority of current construction sites will be serviced apartments,” he said. “Condominiums 
are not far behind.” 

“Rental rates and sales prices are stable if not growing in some sectors,” Mr. Williams added. 

According to Deng Vuthy, a consultant at Bonna Realty, the most expensive properties in Phnom 
Penh’s Boeng Keng Kang 1 commune are currently priced at $3,000 per square meter, compared to 
$2,500 a year ago. 

“It’s very expensive, but there is no land available,” he said. 

The International Monetary Fund (IMF) said in a report earlier this month that construction had re-
bounded thanks to cheap and available credit for building projects. But the IMF warned that the 
growth of lending by banks, estimated at more than 30 percent for 2012, was nearing a level last 
seen before Cambodia’s property bubble burst in 2008. Prior to the bust, property prices in some 
areas of Phnom Penh had grown tenfold between 2005 and 2008. 

John Brinsden, country adviser for Jardine Matheson, which owns several property projects around 
Phnom Penh, said the growth in credit was fueling the boom in the construction sector, though he 
said the credit boom was not a cause for concern. 

“I don’t think that just effects property. There is a big increase in agricultural financing too,” he 
said. 

Mr. Brinsden said the growth in construction projects was probably a reflection of the strength of 
Cambodia’s wider economy, and would include major projects like the Japanese-backed Aeon Mall 
project that broke ground in December, costing $205 million. 

“We’re seeing much more diversification. It used to be garments, garments and garments. There has 
been a small but welcome diversification of the manufacturing base,” he said, pointing out the an-
nouncement on Wednesday that Japanese auto parts maker Denso would be setting up a factory in 
Phnom Penh this year. 

Former ANZ Royal Bank CEO Stephen Higgins said the construction figures were likely inflated 
by some large projects that may never get off the ground, pointing out the unlikely possibility that 
almost $2.2 billion of Cambodia’s $13.68 billion economy was in the construction sector. 
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“Is construction really going to represent that proportion of GDP?” he asked. 

And though the figure may be inflated, it did not mean there is no growth in the construction sector, 
Mr. Higgins said. 

“Houses are going up, shopping centers are going up…. Within that figure I think there is no doubt 
that construction is booming.” 

22. MPs Urge Child Labor Action 
2013-01-29 
Radio Free Asia 
 

Cambodia’s opposition wants ‘measures’ against a sugar producer accused of employing children. 

A group of opposition lawmakers have written to Cambodian Prime Minister Hun Sen urging action 
against a sugar factory owned by a ruling party official accused of exploiting child labor and 
grabbing land from villagers. 

Six Sam Rainsy Party (SRP) parliamentarians sent a letter dated Jan. 23 through National Assembly 
President Heng Samrin, calling on Hun Sen to “take serious measures” against the Phnom Penh 
Sugar Co., which runs the factory in central Cambodia’s Kompong Speu province. 

The company belonging to ruling Cambodian People’s Party Senator Ly Yong Phat has been at the 
center of a long-running dispute with villagers who say they were offered inadequate compensation 
for land they had farmed for years which was taken over by the sugar project. 
“Ly Yong Phat's factory is using child labor from workers who are under 18 years of age,” reads the 
letter, demanding that Hun Sen take actions to “improve working conditions in this factory, which 
is abusing the rights of children.” 

The International Convention on Child Labor, which Cambodia is subject to, defines a child as 
anyone below the age of 18 years and spells out the basic human rights that children should enjoy, 
including the right to protection from economic exploitation. 

“The government must take serious measures against the factory,” the letter said. 
 
It also called on the sugar company to resolve its land dispute with the more than 1,000 villagers in 
Kompong Speu province. 

Member of Parliament Mu Sochua, who described the company as a “’blood sugar’ producer 
known for encroaching on villagers' land,” said she and her fellow SRP lawmakers had discovered 
that the factory was employing underage children through an “investigation,” without providing 
further details. 

“We must prevent child labor. I request the company allow local commune officials to inspect the 
factory,” she told RFA’s Khmer Service. 

“I will write to Okhna [honorific] Ly Yong Phat to allow lawmakers to inspect the factory," she 
said.  
 
Staffers from Hun Sen's cabinet refused to comment on the letter from the SRP lawmakers when 
contacted by RFA’s Khmer Service. 
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Child labor allegations 

A villager who lives near the sugar factory confirmed to RFA that the company had been hiring 
children “to work on the plantation … clearing sugar cane.” 

“There are children aged 12-14 years old working. They drop out of school [to work there]," said 
the villager, who spoke on condition of anonymity. 

But Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union President Ath Thon said that 
villagers were bringing their children to work with them because they do not have enough money to 
send them to school and do not want them to stay at home by themselves. 
 
He said that the villagers are unable to raise money for schooling because they no longer have their 
own land to cultivate, adding that the children would accompany their parents to the factory to help 
earn additional income for the household. 

“The children are forced to work alongside their parents because the villagers don't have any 
plantation [land for themselves],” Ath Thon said. 

"We shouldn't condone development using child labor,” he said. 

Ly Yong Phat could not be reached for comment about the child labor allegations. 
 
Some 1.5 million Cambodians under the age of 18 are forced to work, with about 20 percent of 
them engaged in hazardous jobs such as spraying pesticides or working in brick factories, according 
to the International Labor Organization (ILO). 

Many school aged children stay at home since their parents cannot afford to send them to school. 
Instead, they earn around U.S. $0.50 cents to $3.00 a day by hauling, fishing, or selling foods on the 
street to help the family. 

The Cambodian government and the ILO have set a goal of ending the “worst” forms of child labor 
in the country by 2016.  

Long-running dispute 

More than 1,000 villagers in Kompong Speu claim they have lost around 2,000 hectares (4,940 
acres) since the government awarded the Phnom Penh Sugar Company an 8,000 hectare (19,770 
acre) concession in 2010. 

They also charge that the company had illegally seized their land and forced them to move to higher 
ground, where they are unable to grow crops. 

The land dispute has been dragging on for two years without any signs of an imminent resolution. 
 
Another sugar plant formerly owned by Ly Yong Phat in southwestern Cambodia’s Koh Kong 
province is also involved in a land dispute with more than 450 families who say they were forcibly 
evicted from their homes and lost farmland to make way for the development. 
 
Residents say the eviction involved beatings and warning shots fired by police. Ly Yong Phat has 
since sold his stake in the plantation and factory to Taiwanese partner company Ve Wong. 
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Opposition party members have called on European countries not to purchase sugar from the 
Phnom Penh Sugar Company, calling the product “blood sugar.” 

Last October, the European Parliament called for a probe into possible human rights abuses by 
Cambodian companies exporting to Europe and linked to questionable land concessions. 

23. កមមករេ ងច្រក អីុ គ េមន រងរបួសធងន់ េពលប៉ះទងគិចជមួយសមតថកិចច 

 េ យ ំង វ ី  និងអឹុង បុ៊នថន ៃថងពុធ ទី06 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង15:31 
 វទិយុវអូីឌី  (VOD) 
កមមករនីិមនៃផទេពះ៥ែខ និងកមមករមួយចំនួនេទៀត រងរបួសធងន់ កនុងេហតុករណ៍ប៉ះទងគិចគន ជមួយ
សមតថកិចច ខណៈេធ្វើកូដកមមបិទផ្លូវមុខេ ងច្រក កនុង្រសុក ្អ ង េខត្តក ្ត ល េន្រពឹកៃថងពុធេនះ។ 
ម្រន្តីែផនកចបប់ៃនសហជីពសីុេខឌូ េ ក ជឹម េឃៀង ឲយដឹងេនរេសៀលៃថងពុធេនះថ កមមករេ ងច្រកអីុ

គ េមន ជង៣០០នក់ ្រតូវបនសមតថកិចចជង៣០នក់ ែដល្រកុមហុ៊នជួលមកយមេនះ ្រចនផទប់នឹង
ជញជ ំង និង ងំកូដកមម េនេពលែដលកមមករពយយមបិទផ្លូវមុខេ ងច្រក មិនឲយេថែកដឹកទំនិញេចញពី
េ ងច្រក េនេម៉ងជង១០កន្លះ្រពឹកេនះ។ េ កបន្តថ កមមករ៣នក់ រងរបួសធងន់ និង្រតូវបនបញជូ នេទ
កន់មនទីរេពទយ េដើមបីពិនិតយពយបល េហើយកមមករខ្លះេទៀត រងរបួស្រ ល។ 
កមមករនីិរងេ្រគះេឈម ះ ចន់ សុផល ឲយដឹងថ នងមនៃផទេពះ៥ែខ េហើយេពលេនះ នងកំពុង ន ក់
េនមនទីរេពទយពិនិតយៃដ និងៃផទេពះ បនទ ប់ពី្រតូវបនបូ៉លិស េ្រគ កៃដទំងសងខង និង្រចនឲយដួលេលើដី 
៖ "គឺខង ជញ ធរែដនដី គឺមក យពួកខញុំទំងអស់គន ែតម្តង គត់រញុ្រប យ្របតប់ េហើយេ្រគ កៃដពួកកមម
ករហនឹង ឥឡូវខញុំចុកេពះេហើយេទេពទយហនឹង េទឆ្លុះេមើលៃដ ឈឺៃដ េហើយឥឡូវេពទយអត់ ៊ នឆ្លុះេមើលេទ 
េ្រពះមនៃផទេពះអញច ឹង ខ្ល ចប៉ះពល់កូន េហើយឥឡូវចុកតិចៗ"។ 
អធិករនគរបល្រសុក ្អ ង េ ក េសង សុជតិ មន្រប សន៍ថ ករប៉ះទងគិចគន េនះ ប ្ត លមកពី
កមមករទំងេនះ មិន្រពមេចញពីមត់ផ្លូវ េនេពលបូ៉លិស កំពុងស្រមួលច ចរណ៍ េហើយបូ៉លិសមិនមន
បំណងេ្របើហិង េនះេទ ៖ "កមមករ្របុសៗ គត់កន់កបលេម្រកូែ្រសក េ យែឡកកមមករ្រសីៗ ឲយអងគុយ
េនេក្ល ងទ្វ រ នេចញចូលហនឹង ្រ ក់ៃដគន េនអងគុយហនឹង អត់្រពមេចញេទ េទះសមតថកិចចេយើងេលើក
យ៉ងេម៉ចក៏េ យ ក៏គត់អត់េចញែដរ មពិតេទគត់េធ្វើហនឹងមិន្រតឹម្រតូវ មចបប់េទ គត់ទមទរ 
គត់ទមទរេទ មន្រកសួងករងរ សងគមកិចចអី ចទមទរេទ មផ្លូវចបប់េទ"។ 
កមមករឲយដឹងែដរថ ពួកេគបនេធ្វើកូដកមមជង១០ៃថងមកេហើយ ំងពីៃថងទី២៤ ែខមក  បុ៉ែន្តេនែតមិនម
នដំេ ះ្រ យ េបើេទះជ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លបនេចញេសចក្តីសេ្រមច ឲយេថែក្រកុមហុ៊នែកល
ម្អលកខខណ្ឌ ករងរមួយចំនួនក៏េ យ។  
VOD មិន ចសំុករបំភ្លឺពីេថែក្រកុមហុ៊នបនេនេឡើយេទ៕ 
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24. កមមករនីិេ ងច្រកេនេខត្តក ្ដ លេ្រគងប្ដឹងសមតថកិចចពីេរឿងេ្របើហិង  

េ យ វណ្ណ វចិរ 2013-02-06 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

កមមករនីិេនេ ងច្រកកត់េដរ អីុ គ េមន (E garment) េ្រគងប្ដឹងសមតថកិចចនគរបល និងេប៉អិម្រសុក
្អ ង េខត្តក ្ដ ល េទកន់សនងករនគរបលេខត្តក ្ដ ល េដើមបីទមទរយុត្តិធម៌។ 

គេ្រមងករេនះ្រតូវបនេគអះ ងថ េកើតេឡើងបនទ ប់ពីកម្ល ំងសមតថកិចចេ្របើ្របស់ហិង េទេលើ្រកុម កមម
ករែដលឈរេធ្វើកូដកមមត ៉េនខងមុខេ ងច្រក េដើមបីទមទរអតថ្របេយជន៍េផ ងៗ។ 
កមមករនីិ ៣នក់ កនុងចំេ មកូដករជង ១០០នក់ េនេ ងច្រក អីុ គ េមន េនឃំុ ្វ យរលំ ្រសុក ្អ ង 
េខត្តក ្ដ ល េ្រគង ក់ពកយបណ្ដឹ ង ប្ដឹងកងកម្ល ំងសមតថកិចចច្រមុះជង ៣០នក់ របស់ ជញ ធរេខត្ត
ក ្ដ ល ែដលេ្របើ្របស់កម្ល ំងហិង េទេលើ្រកុមកមមករ។ 
កមមករនីិេ ងច្រក អីុ គ េមន អនក្រសី ចន់ បូផល ឲយដឹងថ េ យ រលកខខណ្ឌ ករងរមិនសមរមយ 
េទើបកមមករេ ងច្រកេនះសេ្រមចេធ្វើកូដកមមអស់រយៈេពល ១០ៃថងមកេហើយ បុ៉ែន្តគម នដំេ ះ្រ យ។ 
េ កបន្តថ េន្រពឹកៃថងទី៦ មក  េនះ េពលកមមករ ងំមិនឲយ នទំនិញចូលេ ងច្រក ភគីេ ងច្រកក៏
េ ្រកុមសមតថកិចចច្រមុះឲយចុះប្រងក បែតម្ដង។ 
អនក្រសី ចន់ បូផល បញជ ក់ថ កនុង្របតិបត្តិករេនះ េប៉អិមបនចប់មួលៃដកមមករនីិ ២នក់េផ ងេទៀតឲយ
រងរបួស និងចប់ក វអនក្រសី រចួ្រគែវងឲយរងរបួសជទមងន់ែតម្ដង៖ «ខញុំ ្រគន់ែតចង់  បនសិទធិេសរភីព 
និងកររស់េនសមរមយ េហតុអ្វីបនជពួកគត់មនអំ ចមកេធ្វើបបពួកខញុំ ែដលជអនកទន់េខ យ? 
សូមរកយុត្តិធម៌ឲយពួកខញុំ ខញុំេថ្ល ះៃដេហើយ»។ 
អនក្រសី ចន់ បូផល បញជ ក់ថ ្រកុមកមមករអំពវនវឲយ ជញ ធរេខត្តក ្ដ ល រកយុត្តិធម៌ឲយកមមករែដលរង
ករេ្របើ្របស់អំេពើហិង ទំងេនះពី សំ ក់សមតថកិចចផង។ 
ម្រន្តីចបប់របស់សហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ េ កត់ថ សីុខវឌូ េ ក ជឹម េឃៀង 
មន្រប សន៍ថ តំ ងសហជីពនឹងបន្តទមទរអតថ្របេយជន៍ឲយកមមករ មរយៈករបន្ត េធ្វើកូដកមម
រហូតមនដំេ ះ្រ យ។ 
េ កបន្តថ ្រពឹកៃថងទី៦ កុមភៈ កមមករបនេធ្វើកូដកមមេ យដុតកង់ ន េហើយសមតថកិចច នគរបល និងេប៉
អិម ក៏េ្របើហិង េដើមបីែបក្រកុមកូដករេធ្វើឲយកមមករ ៣នក់ ឲយរងរបួសធងន់រហូតដល់បញជូ នេទកន់មនទីរ
េពទយ៖ «កងកម្ល ំង សមតថកិចចមនេប៉អិម និងបូ៉លិស ៣០នក់ េធ្វើអំេពើហិង េទេលើ េធ្វើឲយរបួសជេ្រចើន 
កនុងេនះមនបីនក់្រតូវរបួសធងន់ ែដល្រតូវបញជូ នេទមនទីរេពទយ េហើយេពលេចញពីមនទីរេពទយហនឹងេទ ក់
ពកយបណ្ដឹ ងេនសនងករ ករណីសនងករមិនេ ះ្រ យ នឹងបន្តប្ដឹងេទ្រកសួងម ៃផទែតម្ដង»។ 
ទក់ទងនឹងបញ្ហ េនះ អធិករនគរបល្រសុក ្អ ង េ ក េខង វ ្ណ  បដិេសធមិនេធ្វើអ ថ ធិបបយេទ េន
ៃថង៦ មក  ឆន ំ២០១៣ េ យេ កនិយយថ េ កមនជំងឺមិន ចនិយយបន។ បុ៉ែន្តម្រន្តីនគរបល
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្រសុក ្អ ង មន ក់បេង្ហើបថ កន្លងមកបញ្ហ កូដកមម ឬបតុកមមកនុងភូមិ ្រស្ត្រសុក ្អ ង េ កអធិកររបូេនះ
ជអនកបញជ ឲយអធិកររងមន ក់ទទួលបនទុកេធ្វើ កររក សន្តិសុខ។ 
េទះយ៉ង ក៏េ យ ម្រន្តីស្រមបស្រមួលគេ្រមងធុរកិចច និងសិទធិមនុស របស់មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស
កមពុជ េ ក សុខ ំង មន្រប សន៍ថ ជញ ធរសមតថកិចចមនតួនទីជអនកេមើលករខុស្រតូវកនុង
កូដកមម មិនែមនប្រងក បកូដកមមេទ។ 
េ កបន្តថ ម្រន្តីទំងអស់សីុ្របក់ែខបនមកពីចំណូលពនធ គឺបនមកពីពលរដ្ឋ ដូចេនះពួកេគ្រតូវែត
បេ្រមើេស ជូនពលរដ្ឋ៖ «េបើ សិនេបើមនបញ្ហ េនះេកើតេឡើង ថន ក់េលើ្រតូវចត់វធិនករ ្រតូវ ក់ទណ្ឌ កមម
េទេលើកូនេចរបស់គត់ ពីេ្រពះគត់្រតូវចងចំថ តួនទីរបស់គត់គឺករពរពលរដ្ឋ ផ្ដល់េស ដល់
ពលរដ្ឋ មិនែមន្រប្រពឹត្តហិង េលើពលរដ្ឋេទ»។ 
កមមករនីិែដលអះ ងថ ទទួលរងនូវអំេពើហិង ពីសំ ក់សមតថកិចច មនេឈម ះ ចន់ បូផល ជ្រស្តីមន
ៃផទេពះចំនួន ៥ែខ រងរបួសកៃដ និងចេងកះ។ កមមករនីិ ហ៊ត យី និងកមមករនីិ ្រសស់ ចនធី រងរបួសេ្រគចក
ៃដ។ កមមករេ ងច្រក អីុ គ េមន ទមទរនូវលកខខណ្ឌ ករងរ ១២ចំណុច ែដលរមួមនករផ្ដល់អតថ
្របេយជន៍េផ ងៗ និងករជំរញុឲយេ ងច្រកអនុវត្ត មេសចក្ដីបងគ ប់របស់្រកុម្របឹក  ជញ ក ្ដ លកល
ពីេពលកន្លងេទ៕ 

25. Union files assault court complaint  

Last Updated on 08 February 2013  
By Mom Kunthear 
Phnom Penh Post 

The Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union (C.CAWDU) filed legal 
complaints yesterday, following allegations on Wednesday that police had assaulted seven garment 
workers, including a pregnant woman. 

“I will file the complaint to Interior  Minister Sar Kheng and the Kandal provincial court to demand 
justice and compensation for workers injured by the police,” Choem Khieng, a legal officer with 
C.CAWDU, said before lodging the documents. 

Sa’ang district police chief Chea Socheat yesterday again denied officers had been violent during a 
strike outside the Garment factory in Sa’ang district, but Khieng said witnesses were willing to 
testify otherwise. 

Pregnant worker Chan Bophal claimed she had been slapped and manhandled. 

About 200 workers continued protesting yesterday — ignoring an Arbitration Council order for 
them to return to work — demanding that 41 union representatives be reinstated. 

Industry stakeholders met on Wednesday to review whether workers, factories and unions were 
complying with a memorandum of understanding. 
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Dave Welsh, country manager for the American Center of International Labor Solidarity, said 
strikes had increased in January — there were still only seven — and two factories had ignored 
Arbitration Council rulings. 

Parties that signed the MoU agreed to accept the council’s non-legally binding decisions and strike 
as a last resort. 

“We’ll be trying to do more regular monitoring... so we can head [problems] off at the pass,” Welsh 
said. 

More than 80 workers from the Kingsland Garment factory, in Phnom Penh’s Meanchey district, 
filed petitions to the Swedish embassy and H&M requesting intervention after their bosses fled last 
month, allegedly owing work 

26. Lawmaker Urges More Attention for Migrant Workers  

Heng Reaksmey (VOA) 

09 February 2013  

WASHINGTON — Opposition lawmaker Mu Sochua has appealed to Prime Minister Hun Sen and 
the government to again crack down on unscrupulous recruiting agencies that hire workers for jobs 
abroad. 
 
There has been an official ban on recruiting firms since October 2011, but Mu Sochua says they 
continue to operate, putting young workers in potentially dangerous situations far from home, 
especially in Thailand and Malaysia. 
 
Many workers are recruited from impoverished rural areas, trained at recruiting centers brokered 
abroad. But the sector is not well regulated, and the workers face dangers overseas. 
 
Mu Sochua told reporters Friday that she continues to receive requests from workers abroad, asking 
that they be rescued. She receives about 10 cases per month asking for her help, she said. 
 
“I’m worried about migrant workers in Malaysia and Thailand,” she said. “The government has not 
taken responsibility for their situation.” 
 
Information Minister Khieu Kanharith could not be reached for comment. 
 
Cambodia has in recent years sought to lessen the burden of joblessness by promoting migrant work 
abroad. But a number of abuse claims have emerged, accusing recruitment agencies in the country 
of abusing recruits, or hiring underage workers, who then find themselves vulnerable, unpaid, 
abused or worse at the hands of their employers abroad.  
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27. Thousand of workers take to picket lines  

Last Updated on 13 February 2013  
By May Titthara and Mom Kunthear  
Phnom Penh Post 

 

With the anniversary of the shooting of three garment workers at Kaoway Sports factory in Bavet 
town just a week away, about 5,000 workers went on strike yesterday at the Manhattan Special 
Economic Zone (MSEZ), where then-city governor Chhouk Bandith allegedly opened fire last year. 

In a simultaneous protest yesterday, the entire workforce of Kandal province’s Yung Wah Industrial 
garment factory complex – about 7,000 workers – blocked the road outside the shuttered Gap 
supplier all day to demand their salaries, which are two months overdue. 

Workers from four factories – Long Bright, Chart, and bicycle factories Smart Tech and Best Way – 
protested in Svay Rieng province’s MSEZ against low wages and other conditions. 

“The factories don’t respect working conditions,” said Ros Savy, an employee of Long Bright. 
“They always fire workers.” 

A worker involved in a strike last month had been forced to work overtime and in isolation, he 
added. Long Bright could not be reached for comment. 

On February 20 last year, three women were injured after Bandith allegedly opened fire during a 
protest involving about 6,000 workers. The since-deposed governor will appear in the Court of 
Appeal on February 27 for questioning over the incident, a re-opening of a case that was originally 
dropped by the provincial court. 

Moeun Tola, head of the labour program at the Community Legal Education Center, said yesterday 
that unions and labour-rights groups found it difficult to enter the MSEZ for discussions with 
workers and factory owners. 

“We’ve had no progress at all since the garment workers were shot. We’re concerned for workers’ 
freedoms, because unions just can’t enter.” 

Dave Welsh, American Center for International Labor Solidarity country manager, said the 
government needed to provide a framework in which to discuss a national minimum wage and 
regular pay rises. 

“We call on the government to have something systematic in place to deal with wage increases,” he 
said. 

In Kandal’s Takhmao town, the 7,000 workers from the twin Yung Wah I and Yung Wah II 
factories blocked road 21B starting at 6:30am. 

They told a similar story to the one that unfolded at Kingsland Garment in the capital in late 
December: their factory had closed, and their bosses had fled while still owing wages. 

“The employer and managers of the company flew overseas in December and collected the old 
merchandise to sell, but the workers were not told anything,” worker representative Sok Phalla 
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said.  “We need our salary for two months, and if the factory is closed, the employers have to pay 
all the benefits for us.” 

“I have no money to buy food,” said Soy Sokchea, who worked at Yung Wah II for more than eight 
years. 

Employees had not been given work since the end of January, he added. 

Yung Wah Industrial administrative manager Seoun Hout said yesterday that he, too, had not 
received his salary. 

“The employer is in Singapore, and he referred everything to the company lawyer,” he said, adding 
employees were waiting to hear from that lawyer.  

28. Workers Demand Back Pay 

2013-02-14 
Radio Free Asia 
 

Cambodian garment workers say they are owed two months of wages after their factory owner fled 
the country. 
Thousands of Cambodian factory workers are in a limbo after their employers bolted without 
paying them and say plans by the government to dispose of the factory assets to compensate them 
may not be adequate. 
 
The workers have protested for two days in a row this week pleading with authorities to assist them 
in collecting back pay they say they are owed by the owner of two garment factories who went 
missing after incurring massive debt, representatives said. 
 
Some 7,000 workers in southeastern Cambodia’s Kandal province from the Yung Wah Industrial 
Complex, which supplies western clothing retailer Gap, blocked traffic on National Road 21B in 
Takhmao town in solidarity with around 1,000 employees who said they are owed more than two 
months of salary by the company’s Singaporean owner, who fled the country in December. 
 
The group held protests beginning at 6:30 a.m. and lasting all day, workers said, demanding that the 
government intervene on their behalf to collect the back pay.  
 
Wednesday’s protest followed a similar one on Tuesday which saw more than 5,000 workers 
gathered on National Road 21B demanding intervention from the provincial labor department. 
 
Worker Khuon Srey Mom said the company’s owner had fled the twin Yung Wah I and Yung Wah 
II factories in December last year after failing to receive any garment orders, but had said nothing to 
employees. 
 
“I have been working and expecting a paycheck, but the factory hasn’t paid me. I have been forced 
to borrow money from other workers,” she said, adding that she had not received her wages since 
the beginning of January. 
 
“I don’t have any money. Please give me my paycheck. If [the company] has to suspend us, at least 
please let us know.” 
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Another worker, Mao Sambath, said she has faced extreme financial difficulty since she stopped 
receiving her paychecks. 
“I was forced to borrow money from the bank to pay my other debts,” she said. 
 
Other workers said that the owner had taken most of the remaining merchandise and equipment to 
sell when he left the country. 
 
Company appraisal 
 
Ath Thon, the president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union said 
that provincial officials had formed a committee to appraise the value of the complex and its 
equipment. 
 
The move was in response to a complaint the union had filed with the provincial court requesting 
the seizure and auctioning of the properties in order to compensate workers. 
 
But he said that the committee had found the remaining value of the company, which is mired in 
debt, to be of very little worth. 
 
“The factory properties are worth less than what they owe the workers,” he told RFA’s Khmer 
Service. 
 
Workers on Thursday said they are now awaiting a court order which will allow authorities to seize 
Yung Wah’s holdings. 
 
Coalition of Cambodia Apparel Workers Democratic Union representative Meas Vanny said that 
the factory’s management had earlier promised her that it was in no danger of shutting down the 
facility. 
 
“But there have been no orders since December 2012 and the factory managers have already fled 
the country,” she said. 
 
“There are about 1,000 workers who haven’t received a paycheck.” 
 
Meas Vanny welcomed the move by provincial authorities to appraise the company’s property for 
auction, but said that the Ministry of Labor has yet to resolve the conflict. 
 
She said that Kandal provincial labor officials had visited the factory, but hadn’t provided any 
details of their visit. 
 
Provincial Labor Department officer Lim Sarom confirmed that he had visited the factory, but said 
he was too busy to speak with RFA's Khmer Service. 
 
RFA was unable to reach factory management for comment. 
 
But the Phnom Penh Post quoted Yung Wah Industrial administrative manager Seoun Hout as 
saying that he, too, had not received his salary. 
 
“The employer is in Singapore, and he referred everything to the company lawyer,” he said, adding 
employees were waiting to hear from that lawyer.  
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29. Workers halt blocking of road  

Last Updated on 15 February 2013  
By Mom Kunthear  
Phnom Penh Post 

Workers at the Yung Wah Industrial garment factory complex ended their two-day blockage of 
Takhmao town’s road 21B yesterday after government officials promised to pay their overdue 
salaries today, but they continued to demonstrate in front of the factory to demand other benefits. 

The provincial committee tasked with resolving the dispute had inspected the factory’s equipment 
and decided to sell it to pay the workers’ salaries, said Um Visal, labour dispute resolution officer at 
the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union (C.CAWDU) and a member of 
the inspection committee. 

“We found that about 50 per cent of the factory’s equipment was gone because the employers took 
it out before the workers were aware that they had fled [to Singapore],” he said. 

Workers’ representative Sok Phalla said the workers had agreed to stop blocking the road in return 
for their salaries because they needed the money to support their families and pay for rent and 
transport, but they were still not satisfied and would demonstrate again today for other severance 
benefits. 

30. កមមករកត់េដរ្របមណ៧០០នក់មិនទន់េបើក្របក់ឈនលួែខមក  

េ យ េទព សុ ៉ វ ី 2013-02-17 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 

កមមករកត់េដរសេម្ល កបំពក់្របមណ ៧០០នក់ េនេ ងច្រក យ េហ្វសសិន (Hi Fashion Co., Ltd.) 
កនុងសងក ត់ឃមួញ ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនំេពញ េនមិនទន់បនទទួល្របក់ែខរបស់ខ្លួនស្រមប់ែខមក

 េនេឡើយេទ រហូតដល់ៃថងទី១៧ ែខកុមភៈ។ 
េថែកេ ងច្រកសនយថ នឹងេបើក្របក់ែខឲយពួកេគកលពីៃថងេ រ ៍ ទី១៦ កុមភៈ លុះដល់េពលកំណត់ក៏
បនសំុពនយរេពលម្តងេទៀត រហូតដល់ៃថងទី១៩ ែខកុមភៈ វញិ ែដលេធ្វើឲយកមមករបត់ទំនុកចិត្ត និងេ្រត មេធ្វើ
កូដកមមត ៉ ្របសិនេបើេថែកេ ងច្រកេនែតមិនេបើក្របក់ែខឲយកមមករ។ 
ម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក ៉ ន់ េសងលី េសនើសំុឲយេថែកេ ងច្រក យ 
េហ្វសសិន េបើក្របក់ែខដល់កមមករជង ៧០០នក់ និងេបើកលុយឲយអនកេបើក នដឹកកមមករ កមមករនីិជ
បនទ ន់ បនទ ប់ពីេថែក្រកុមហុ៊នបនេគចេវះមិនេបើក្របក់ែខឲយពួកេគជេ្រចើន ែខមកេហើយ។ 
ម្រន្តីសហជីពរបូេនះបន្តថ កមមករជង ៧០០នក់ េនមិនេបើក្របក់ែខស្រមប់ែខមក  េនេឡើយេទ 
រហូតដល់ៃថងទី១៧ ែខកុមភៈ ែដលជធមម ពួកេគ្រតូវេបើក ំងពីៃថងទី១០។ េ យែឡកអនកេបើកបរ ន
ដឹកកមមករមកេធ្វើករេនេ ងច្រក យ េហ្វសសិន វញិ ក៏មិនបនេបើក្របក់ែខចំនួ ៤ែខមកែដរ៖ «គត់
សំុេលើកេពលដល់ ៃថងទី១៦ ៃថងេ រ ៍េនះ គត់ឲយកមមករឈប់ស្រមក ៥ៃថង េ យគិត ៥០ភគរយឲយកមម



225 
 

ករ មកដល់ៃថងទី១៦ ្រកុមហុ៊នអត់បនេបើក្របក់ែខឲយកមមករ ដល់អីុចឹង្រកុមហុ៊នសំុពនយរដល់ៃថងទី១៩ 
ហនឹងេទៀត»។ 
អនកេបើក នដឹកកមមករ េ ក អូ៊ អ៊ន ឲយដឹងថ េ កទទួលបន្របក់ចំនួន ២.៣០០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ 
ែដល្របក់េនះបូកទំង្របក់ែខ និងៃថ្លចំ យេលើ ំងរថយន្ត ៣េ្រគ ង ស្រមប់ដឹកកមមករទំងេទេធ្វើ
ករ និង្រតឡប់មកផទះពី្រសុកពញឮ េខត្តក ្ដ ល េទសងក ត់ឃមួញ ខណ្ឌ ែសនសុខ ែដលមនចមង យ
ជង ៤០គីឡូែម៉្រត។ បុ៉ែន្តេថែកេ ងច្រកមិនបនេបើក្របក់ែខឲយគត់ចំនួន ៤ែខមកេហើយ េ យគម ន
េហតុផលចបស់ ស់។ 
េ ក អូ៊ អ៊ន បញជ ក់ថ កន្លងមកេថែក្រកុមហុ៊នបនេចញមូលបបទនប័្រតចំនួន ២សន្លឹកឲយគត់េបើក
េនធនគរ បុ៉ែន្តមូលបបទនប័្រតទំងេនះមិនមនទឹក្របក់េនះេទ រហូតដល់ថមីៗេនះ ្របក់ែខកមមករ
ជង ៧០០នក់ ក៏្រតូវរ ក់រអួលមិនបនេបើក មករកំណត់ េទើបកមមករសេ្រមចមិនេធ្វើករ និងរង់ចំ
រហូតទល់ែតមនដំេ ះ្រ យពី្រកុមហុ៊ន៖ «េសនើសំុឲយ េថែកេ ងច្រកហនឹង ទី១ េបើកលុយឲយកមមករឲយ
េទៀងទត់ ទី២ ខញុំសំុេបើក្របក់ែខៃថ្ល នខញុំឲយ្រគប់ចំនួនែដលេថែកបន ជំពក់ខញុំ»។ 
េ កបញជ ក់ថ ្រកុមហុ៊នសនយម្ដងជពីរដងថ នឹងេបើកលុយឲយកមមករ និងរបូេ កែដលជអនកេបើក

នដឹកកមមករ ែតករសនយេនះែតងែត្រតូវេលើកេពលម្ដងៃថងេនះម្ដងៃថងេនះ រហូតេធ្វើឲយកមមករគម នទឹក
ចិត្តេធ្វើករបន្តេទៀត។ េ កបន្តថ ជំហរកមមករ ្របសិនេបើៃថងទី១៩ ែខកុមភៈ ខងមុខ េថែកេ ងច្រកមិន
្រពមេបើកលុយឲយកមមករ មករសនយេទេនះ កមមករនឹងេធ្វើកូដកមមទមទរម្ដង។ 
វទិយុ សីុេសរមិីន ចទក់ទងេ ក វរីៈ ្របធនរដ្ឋបលេ ងច្រក យ េហ្វសសិន បនេទ េនៃថងទី១៧ 
ែខកុមភៈ េ យេ កបិទទូរស័ពទ។ 
្របភពពីម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករឲយដឹងថ ជំហរកមមករចង់ឲយ្រកុមហុ៊នេបើក្របក់ែខឲយពួកេគឲយបនេទៀង
ទត់ និងេបើក្របក់ែខដល់អនកេបើក នឲយបន្រតឹម្រតូវ េ្រពះពួកេគមិន ចមកេធ្វើករបនេទ ដ ប
គម ន នដឹកជញជូ នពួកេគពីលំេន នេទកែន្លងេធ្វើករេនះ៕ 

31. កមមករេ ងច្រកយុ៉ង ៉បន្តេធ្វើកូដកមម  

Monday, 18 February 2013  

មំុ គនធ  Phnom Penh Post 
ក ្ត លៈ កមមករេនេ ងច្រក យុ៉ង ៉១ និង២ កនុង្រកុង េខម  េខត្តក ្ត លែដលបនបិទទ្វ រេនះនឹងបន្ត
េធ្វើកូដកមមេនៃថងេនះ េបើេទះជរ ្ឋ ភិបលយល់្រពមបង់្របក់ែខមក ឲយពួកេគេ យ េ្របើ្របស់្របក់បុេរ
្របទនឲយេហើយក៏េ យ។ 
េ ក សយ សុខជ កមមករេ ងច្រក បនឲយដឹងពីម ិលមិញថ កមមករបនទទួល្របក់ែខស្រមប់ែខមក
រចួេហើយ បុ៉ែន្ត ពួកេគនឹងបន្តទមទរ្របក់អតថ្របេយជន៍ និង្របក់អតីតភពករងរ។ 

េ កែថ្លងបន្តថ៖ «េយើងសូមែថ្លងអំណរគុណរ ្ឋ ភិបល បុ៉ែន្ត េយើង្រតូវករអតថ្របេយជន៍... េ្រពះេយើង
េធ្វើករេនេ ងច្រកេនះជេ្រចើនឆន ំមកេហើយ»។ 
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េ ក សុខជ បនបញជ ក់ថ ៖ «ខញុំបនេធ្វើករេនទីេនះ ៨ ឆន ំមកេហើយ េហើយ មែដលខញុំគណនេលើ
អតថ្របេយជន៍ និងអតីតភពករងរ ខញុំ្រតូវមន្របក់ជង១ពន់ដុ ្ល រ េមរកិ។ េ្រចើនចំេពះខញុំ។ េយើង
េដកេនមុខេ ងច្រក ល់យប់ េដើមបីករពរេ្រគ ងបរកិខ រ ែ្រកងេ  និេយជកយក េចញ ង ត់ៗ»។ 
េ ក អំុ៊ វ ិ ល ម្រន្តីេ ះ្រ យវ ិ ទករងរេនសមព័នធភពសហជីព្របជធិបេតយយកមមករ កត់េដរកមពុ
ជ (សីុេខឌូ) និងជសមជិកគណៈកមម ធិករ្រតួតពិនិតយ បនែថ្លងថ កមមករមិនបនទមទរឲយរ ្ឋ ភិប
លលក់េ ងច្រក ឬេ្រគ ងបរកិខ រកនុងេ ងច្រក េដើមបីបង់ឲយពួកេគេទ បុ៉ែន្តទមទរឲយយក្របក់បុេរ្របទន 
ែដល្រកុមហុ៊នតមកល់មុនេធ្វើ ជីវកមម ឬក៏ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវនំនិេយជកមកេ ះ្រ យជមួយនឹង ្រកុម
កមមករ។ 
េ ងច្រកេនែតបិទទ្វ រ ចប់ ំងពីចុងែខធនូ េនេពលមច ស់េ ងច្រកបនេគចខ្លួនេ យគម នេសចក្តី្របក
ស។ 
្រកសួងសងគមកិចចបន្របកស កលពីៃថងសុ្រកថ រ ្ឋ ភិបលនឹងបង់្របក់្របមណជ៩មឺុនដុ ្ល រ េមរកិ
ជ្របក់ បុេរ្របទនរបស់្រកុមហុ៊នតមកល់េបើកឲយកមមករជង៧ពន់នក់។  
ទនទឹមនឹងេនះ កមមករជង៥០០ នក់េនេ ងច្រក Hi Fashion កនុងខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនំេពញនឹងេធ្វើ
កូដកមមទមទរ្របក់ឈនួលែខមក របស់ ខ្លួនេនៃថងចនទេនះែដរ។ 
េ ក ន់ េសងលី ម្រន្តីសហជីពេសរកីមមករបនែថ្លងកលពីម ិលមិញថ កមមករ្របែហល ៥០០ នក់ 
កនុងេនះមនអនកេបើក ន ៤ នក់ នឹង្របមូលផ្តុំគន េនមុខេ ងច្រកេដើមបីទមទរ្របក់ឈនួល។ 
េ កបន្តថ៖ «កមមករមិនទទួលបន្របក់ឈនួលែខមក េនេឡើយ េហើយអនកេបើកបរ៤នក់ មិនទទួល
បន្របក់ឈនួល ចប់ ំងពីែខតុ  រហូតដល់េពលេនះ។ ពួកេគ្រតូវករ្របក់ឈនួលខ្ល ំង ស់ េដើមបី
ផគត់ផគង់ជីវភពរស់េន៕ TK 

32. CAMBODIA: Campaigners call on brands to back wage rise 

By Leonie Barrie | 20 February 2013 

Cambodia Daily 

Ahead of talks scheduled to take place next week on a potential rise in the minimum wage for 
workers in Cambodia's garment and footwear factories, campaigners are urging fashion brands to 
support an increase. 

Cambodian trade unions will negotiate with government and industry officials, with the 
International Labor Organization (ILO) acting as a coordinator. 

The minimum wage for garment workers in Cambodia is currently US$61 a month, making it one 
of the lowest in Asia. Massive inflation has also meant Cambodian garment workers have seen a 
real wage loss of over 14% during the last 12 years. 
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The Cambodian Allied Workers' Democratic Union (C.CAWDU) wants to see the minimum wage 
go up from $61 to $150 a month. The Clean Clothes Campaign is also supporting this figure, 
pointing to evidence that shows that a 'living wage' is more than four times the current minimum. 

"Rising food and fuel costs have left many workers in need. C.CAWDU is calling for $150 
minimum wage, which is achievable and very necessary," says Athit Kong, vice president of the 
Cambodian trade union C.CADWU. 

"Major fashion brands, who often say that a minimum wage increase is the only fair way for wages 
to go up, must take this opportunity to act," said Jeroen Merk from the International Clean Clothes 
Campaign. 

H&M, Gap, Zara and Levi's source a significant number products from factories in Cambodia and 
labour activists are asking them to add their support to the negotiations. 

Campaigners are planning demonstrations outside branches of some Western apparel specialists to 
tackle what they describe as the "poverty wages" of the country's garment workers. 

Cambodia's garment exports rose 9.9% to $3.44bn in the first nine months of last year, up from 
$3.13bn a year ago. The garment sector remains as the backbone of the Kingdom's economy as its 
largest foreign-currency earner. 

33. កមមករេ ងច្រក៦០០នក់ ៃនេ ងច្រកចំនួនពីរ េធ្វើកូដកមមទមទរ
លកខខណ្ឌ ករងរ  

េ យ េអៀត ៉ វធុ ៃថងេ រ ៍ទី23 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង15:08 
វទិយុវអូីឌី (VOD) 

េន្រពឹកៃថងេ រេ៍នះ កមមករ-កមមករនីិេ ងច្រកចំនួនពីរ ្របមណជ៦០០នក់ បនេធ្វើកូដកមមេនខងមុខ
េ ង្រចក េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ ករងរមួយចំនួន។ 
 
េបើ មម្រន្តី សហជីពេសរកីមមករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ ក ស ចនធូ បនឲយដឹងថ េ ងច្រកចំនួន
ពីរេនះ មនេ ងច្រក K២២ ែដលមនទី ំងសថិតេនេខត្តកំពង់សពឺ ែដលទមទរឲយសមជិកសហជីព
ែដលេថែកបញឈប់េនះ បនចូលេធ្វើករវញិ ។ 
 
េ កស ចនធូ បនឲយដឹងថ ចំែណកេ ងច្រកមួយេទៀត េឈម ះ Enternity Global Footwear សថិតេន
ដំ ក់អំពិល ឃំុដំ ក់ ្រសុកអងគសនួល េខត្តក ្ត ល ែដលទមទរឲយេថែកេ ងច្រកផ្តល់ករងរមួយ
ចំនួន ដូចជទទួលតំ ងសហជីពែដលេថែកបញឈប់បនចូលេធ្វើករវញិ ផ្តល់្របក់ៃថ្លបយ១៣ដុ ្ល រ
កនុងមួយែខដល់កមមករ មិនបងខំកមមករឲយេធ្វើករែថមេម៉ង និងផ្តល់្របក់ែខជូនកមមករេសមើគន ចំេពះករងរ
ដូចគន ជេដើម។ 
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េន្រពឹកៃថងេ រេ៍នះ VOD មិនទន់ ចសំុករអ ថ ធិបបយពីេ ងច្រក ទំងពីរ េដើមបីអ ថ ធិបបយបនេន
េឡើយេទ៕  

34. សហជីពកមមករមិនទទួលករដំេឡើង្របក់ែខេគល១១ដុ ្ល របែនថម 

កិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ករងរែដលមនតំ ងមកពីរ ្ឋ ភិបល សហជីព និងសមគមកត់េដរកមពុជ 
ប ជ័យកនុងករចរចកំណត់្របក់ែខេគលថមី។ លទធផលៃនកិចច្របជំុកលពីៃថងអងគ រ ទី២៦ កុមភៈ មិនបន
េជគជ័យេ យ រករែខ្វងគំនិតគន េលើចំនួន្របក់ែខេគល រ ងសហជីពកមមករ និងសមគមកត់េដរ
កមពុជ។ ភគីទំងបីេ្រគងនឹងបន្តកិចចពិភក េនៃថងពុធ េនះេទៀត។  
េ យ យន់ េមៀន 
2013-02-26 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

េ ក អិុត សំេហង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច និងជ្របធនកិចច្របជំុ មន្រប សន៍្របប់្រកុមអនក រ
ព័ត៌មនេ្រកយកិចច្របជំុថ ភគីទំងអស់នឹងបន្តចរចគន រហូតទទួលបនលទធផលែដល ចទទួលយក 
បនទំង្រគប់ភគី។ 

េ កបន្តថ កិចច្របជំុកលពីៃថងអងគ រ មិនទន់សេ្រមចលទធផលទំង្រសុង េ យ រភគីសមគមកត់
េដរកមពុជ និងតំ ងសហជីព មិនទន់ ច្រពមេ្រព ងគន ទំង្រសុងេលើ្របក់ែខេគល។ កនុងកិចច្របជំុ
េនះ ភគីតំ ង្រកុមហុ៊នសនយដំេឡើង្របក់ែខេគលចំនួន ៧២ដុ ្ល រ បុ៉ែន្តតំ ងសហជីពទមទរ 
១២០ដុ ្ល រ។ 

េ ក អិុត សំេហង សងឃឹមថ ដំេណើ រករចរចេនៃថងេនះនឹង ចឈនេទរកលទធផលចុងេ្រកយមួយ
មនលកខណៈល្អ្របេសើរ៖ «ខញុំ សងឃឹមថ កនុងបុ៉នម នៃថងខងមុខេនះ េយើងនឹង ចែស្វងរកដំេ ះ្រ យ
បន។ េនះជលទធផលល្អមួយៃនវស័ិយទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ»។ 

បចចុបបនន កមមករកត់េដរសេម្ល កបំពក់ និងែសបកេជើង្របមណ ៧ែសននក់ ទទួលបន្របក់ែខេគល 
៦១ដុ ្ល រ។ តំ ងសហជីពអះ ងថ ្របក់ែខេគលេនះមិនសម្រសបេទនឹងតៃម្លទំនិញទីផ រ
បចចុបបនន និងមិន ចឲយកមមកររស់េនមនជីវភពសមរមយេឡើយ។ 

េ ក រ ៉ងុ ឈុន ្របធនសហភពសហជីពកមពុជ ែដលបនចូលរមួកិចច្របជំុេនះមន្រប សន៍ថ 
េ កនឹងរក ករទមទរឲយសហជីព។ េ កបន្តថ សហជីពនឹងមិនចុះតៃម្លេទ មករេសនើសំុរបស់
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សមគមកត់េដរកមពុជ េឡើយ៖ «១២០ដុ ្ល រ មិន្រគប់្រគន់េទ បុ៉ែន្ត ្របេសើរជង ៦១ដុ ្ល រ។ កមមករេន
ែតមនករ្របឈមខ្ល ំង»។ 

្របធនសហជីពេសរកីមមករ េ ក ជ មុនី ឯកភពនឹងបន្តករទមទរដំេឡើង្របក់ែខេគលឲយបន 
១២០ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ 

េ ក ៉ ន់ សូ៊េអៀង ្របធនសមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ (GMAC) កលពីែខមក  ឆន ំ២០១៣ 
មន្រប សន៍ថ សមគមយល់្រពមដំេឡើង្របក់ែខេគលឲយកមមករ បុ៉ែន្តមិន ចដំេឡើងេទ ម
សំណូមពររបស់សហជីពបនេឡើយ។ េ ក ៉ ន់ សូ៊េអៀង បន្តថ សមគមនឹងពិភក ដំេឡើង្របក់
ឈនួល្របមណ ១០%។ 

ឧស ហកមមកត់េដរបនផ្តល់្របក់ចំណូលេ្រចើនដល់កមពុជ។ កមពុជ មនេ ងច្រក្របមណ ៣រយ និង
មនកមមករ្របមណជង ៧ែសននក់ ែដលជង ៩០% ជ្រស្តី។ កមពុជ បននំេចញសេម្ល កបំពក់ និង
ផលិតផល យនភណ្ឌ ្របមណជិត ៥ពន់ នដុ ្ល រ កលពីឆន ំ២០១២។ ទីផ រសំខន់ៗរបស់កមពុជ 
រមួមនសហរដ្ឋ េមរកិ អឺរ ៉បុ ក  ជបុ៉ន កូេរខ៉ងតបូង និងចិន ជេដើម៕ 

35. ចរចេឡើង្របក់ែខកមមករកត់េដរ៖េថែក្រពមតេម្លើង៧២ដុ ្ល រែតសហជីព
មិន្រពម  

RFI/Ly Meng Hour 
េសចក្តី យករណ៍របស់ លី េម៉ងហូរពីភនំេពញ 26/02/2013 

កនុងកិចច្របជំុចរច្រតីភគី េដើមបីតេម្លើង្របក់ែខកមមករកត់េដរ កលពីរេសៀលៃថងទី២៦កុមភៈេនះ េថែកេ ង
ច្រកកត់េដរ បន្រពមេ្រព ង តេម្លើង្របក់ែខកមមករកត់េដរ្រតឹមែត ៧២ ដុ ្ល របុ៉េ ្ណ ះ។ ក៏បុ៉ែន្តសហជីព
កមមករ មិនយល់្រសប េហើយទមទរឲយមនករតេម្លើង្របក់ែខេគលដល់កមមករពី ៦១ ដុ ្ល រេនេពល
សព្វៃថង រហូតដល់ ១២០ ដុ ្ល រ។ ករមិន្រតូវរ ៉វូគន េនះ នំឲយេ ក អិុត សំេហង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច
ែដលជ្របធនៃនកិចច្របជំុ បនសេ្រមចបេងកើត្រកុមករងរច្រមុះមួយ មនសមសភព្រតីភគី មកពី
េថែកេ ងច្រកកត់េដរ សហជីព និងរ ្ឋ ភិបល ជួប្របជំុចរចបន្តេនៃថងែស្អក។ 
កិចច្របជំុ្រតីភគីចរចតេម្លើង្របក់ែខកមមករ បនចប់េផ្តើម្របែហល ៣ េម៉ង ចប់ពីេម៉ង ២ និង ៣០ នទី
រេសៀលៃថងអងគ រ ទី២៦កុមភៈេនះ េន្រកសួងសងគមកិចច។ កនុងកិចច្របជំុ ភគីេថែកេ ងច្រកកត់េដរ បន
្របកសជំហរ ្រពមេ្រព ងតេម្លើង្របក់ែខកមមករកត់េដរ ពី ៦១ ដុ ្ល រ ដល់ ៧២ ដុ ្ល រ។ 
េ ក ត់ ធន់ ្របធនសហភពករងរកមពុជ ែដលបនចូលរមួកិចច្របជំុេ យបិទទ្វ រេនះ បនេលើក
េឡើងថ ភគីនិេយជក េថែកេ ងច្រកកត់េដរ បន្របកសតេម្លើង្របក់ែខកមមករ ១១ ដុ ្ល រ បែនថមេលើ
្របក់ែខេគល ៦១ ដុ ្ល រេនះ គឺបនមកពីករផ្តល់្របក់ែខបែនថម ៦ ដុ ្ល រ បូកនឹងលុយ្រទ្រទង់ 
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េ ក ត់ ធន់ បនបន្តថ ភគីេថែកេ ងច្រកបនេលើកេហតុផលថ កមមករកត់េដរសព្វៃថង មនដល់ 
៧៥ មឺុននក់ ដូេចនះេថែក្រតូវចំ យេ្រចើនេលើករតេម្លើង្របក់ែខេពលេនះ។ មយ៉ងេទៀត អតិផរ  
ទំនិញេឡើងៃថ្លេនកមពុជ កនុងឆន ំកន្លងមក ក៏មនតិចតួច្រតឹមែត ៦% បុ៉េ ្ណ ះ។ 
យ៉ង ក៏េ យ េ ក ត់ ធន់ បនអះ ងថ សហជីពកមមករ មិនយល់្រពមនឹងជំហររបស់េថែក
េ ងច្រក ចំេពះករតេម្លើង្របក់ែខកមមករ្រតឹមែត ៧២ ដុ ្ល រេនះេទ។ សហជីព ចង់បនឲយកមមករកត់
េដរ ទទួលបន្របក់ែខ ១២០ ដុ ្ល រ។ 
 
ទីបំផុតេទ េនមុនេពលបិទបញច ប់កិចច្របជំុ េនរេសៀលេនះ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច េ ក អិុត សំេហង 
ែដលជ្របធនកិចច្របជំុចរច្រតីភគី បនសេ្រមចបេងកើត្រកុមករងរច្រមុះមួយ ែដលមនសមសភពម
កពីខងសហជីពតំ ងកមមករ ១០ នក់ និងខងេថែកេ ងច្រកកត់េដរ ១០ នក់ េ យមនករ
ស្រមបស្រមួលពីរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងសងគមកិចចនិង្រកសួង ករងរ ៤ របូ េដើមបីអងគុយចរចគន  រក
ចំណុចរមួ េលើករតេម្លើង្របក់ែខកមមករ។ កិចច្របជំុ្រកុមករងរច្រមុះេនះ ចប់ពីៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១៣៕ 

36. Minimum wage talks deadlock  

Last Updated on 27 February 2013  
By Shane Worrell and Mom Kunthear 
Phnom Penh Post 

Workers in the Kingdom’s lucrative garment and footwear industries appear close to a monthly 
minimum wage increase of at least $6, despite talks between trade unions, the factories’ association 
and the government ending in deadlock yesterday. 

The three parties agreed in the early evening to adjourn closed-door talks until this afternoon, after 
unions stood firm in their demands for nearly double the minimum wage across the $4 billion 
export industries. 

Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions (CCU), said unions had 
dismissed a figure put forward by the Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) 
and would lobby again today for the minimum wage to be increased from $61 to $120. 

“They said they can provide us with $72 per month. This meeting did not get anywhere, because 
they offered us too little. We can’t agree with it,” he said. 

GMAC had failed to explain to unions the exact reason why – given the huge profits generated by 
the country’s 400-plus factories – a 100 per cent increase was out of the question, Chhun added. 

“We demand $120,” he said, adding that it would bring workers in line with their counterparts in 
Thailand and Vietnam. “Seventy-two dollars is a long way from what we want.” 
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GMAC Secretary-General Ken Loo, however, said the figure his organisation had put forward was 
actually even further from what the unions were demanding: the $72 included a $5 health allowance 
that is currently not included in the $61 minimum wage. 

“The existing $61 would be increased by $6 to $67 and we would take the $5 health allowance, 
bringing it up to $72,” he said. 

Loo said it was hard to say whether further negotiations today would drive that figure higher. 

“It depends on what the unions come up with . . . If they want to stay on their pedestal with $120, 
there wouldn’t be any more [negotiating].” 

Trade unions agreed on $120, initially proposed by the Free Trade Union, last week after a request 
by Minister of Social Affairs Ith Sam Heng for union groups to arrive at yesterday’s meeting in 
agreement. 

However, Sath Samuth, secretary of state at the Ministry of Labour, said he believed only about five 
or six of the “many unions involved” were prepared to stand firm on $120. 

“The employers have already said they don’t have the ability to increase the minimum wage by $60, 
so we will wait to see what happens tomorrow,” he said, adding that he expected parties would 
reach agreement on a “suitable” wage. 

Dave Welsh, American Center for International Labor Solidarity country manager, said unions were 
trying to make a big leap forward with wages so a systematic process to review increases could be 
introduced down the track. 

Government representatives, on the other hand, were supporting GMAC’s figure and suggesting 
that if wages were increased too much, prices would also rise, causing buyers to shift to other 
countries, Welsh said. 

“The notion is that if we don’t focus on labour conditions, we will flourish. But buyers don’t come 
here for the lowest prices. They go to Bangladesh for that.” 

37. ្រកុមអនកគំ្រទកមមករែ្រសកត ៉េនមុខតុ ករសំុឲយកត់េទសេ កឈកូ 
បណ្ឌិ ត  

េ យ េសង មូ៉លីនី និងអឹុង បុ៊នថន ៃថងពុធ ទី27 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង14:35  
វទិយុវអូីឌី (VOD) 
 

តំ ង កមមករមកពីេ ងច្រកសហ្រគស្របមណ៥ និងកមមជនដីធ្លីេនតំបន់បឹកកក់សរបុ្របែហល ១០០
នក់ បន្របមូលផ្តុំគន េនខងមុខ ឧទធរណ៍ េដើមបីជំុរញុឲយតុ ករេនះកត់េទស េ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត ែដលសង ័យ បញ់កមមករកត់េដរ ៣នក់ ឲយរងរបួសធងន់ េន្រកុងបវតិ េខត្ត ្វ យេរៀង កលពី
ជង ១ឆន ំមុន។ 
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តំ ងកមមករទំងេនះ កញញ  ង ៉ ន់ ក់ បន្របប់ VOD េន្រពឹកៃថងពុធេនះថនងមកទីេនះ េដើមបី
ឲយតុ ករកត់េទស េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត មចបប់ និងេដើមបីេលើកទឹកចិត្តដល់កមមករនី ៣នក់ែដល
រងេ្រគះ កំុឲយភ័យក្ល ចនឹងជនសង ័យែដលមនអំ ចរបូេនះ។ 
ចំែណកអនក្រសី គង់ សីុនួន ជបុគកលិកកមពី្រកុមហុ៊ន្រ េបៀរអងគរ បននិយយថេបើេទះជអនក្រសីមិន
ែមនជកមមករេ ងច្រក បុ៉ែន្តគត់មកទីេនះ េដើមបសំុីឲយតុ ករែស្វករកយុតិធម៌ជូនកមមករនី ែដលរង
េ្រគះទំង ៣នក់ កនុងនមជ្រស្តីដូចគន ។ 
េ យែឡក េ ក ត់ ធន់ ្របធនសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកមមករកត់េដរកមពុជ បនឲយដឹងថ
េ កកំពុងបន្តែស្វកដំេ ះ្រ យ មវធីិេផ ង ែដលេ ក ចេធ្វើេទបនេ យ រសំនំុេរឿងេនះ 
តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងមិន ចេ ះ្រ យបន ចមកពីអំ ចរបស់ជនសង ័យ ឬលុយកក់េផ
ងៗ។ េ កថេនះជដំ ក់កលមួយែដល្របជពលរដ្ឋ នំគន រង់ចំេមើលថ េតើតុ ករេនកមពុជមន
ភពយុតិធម៌ែដរ ឬេទ? 
គួរបញច ក់ថករណីបញ់កមមករឲយរងរបួស ៣នក់ េន្រកុងបវតិ កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២េនះ 
្រតូវបនរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ េ ក ស េខង ្របប់អនក រព័ត៌មនថ ជនសង ័យ គឺេ ក ឈូក 
បណ្ឌិ ត ែតតុ ករ ្វ យេរៀងរកមិនេឃើញកំហុសរបស់ជនសង ័យជអតីតអភិបល្រកុង របូេនះេឡើយ
៕ េសង មូ៉លីនី និងអឹុង បុ៊នថន 
 

38. បទយកករណ៏៖ កមមករនីិរងេ្រគះរពឹំងយុត្តិធម៌េលើ ឧទធរណ៏ ជង
ដំបូង  

 េ យ ថុល ្រសីលកខណ៍ និងអឹុង បុ៊នថន ៃថង្រពហសបតិ៍ ទី28 កុមភៈ ឆន ំ2013 េម៉ង17:16  
វទិយុវអូីឌី (VOD) 

 
ចប់ ំងពី្រពលឹម ៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣ េនខងេ្រករបង ឧទធរណ៍ មន្រកុមកមមករ អនករត់រុ ឺ
ម៉កេទសចរណ៍ ្របជសហគមន៍មនទំនស់ដីធ្លី និងតំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សរបុ្របមណ 
១០០នក់ បននំគន ែ្រសក ែ្រសករកយុត្តិធម៌ ពីខងេ្រកតុ ករ េ យបនេលើកប  សំុឲយផ្ដល់
យុត្តិធម៌ដល់កមមករនីិរងេ្រគះ ៣នក់ ជមួយនឹងករអំពវនវឲយផ្ដនទ េទសេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ជអតីត
អភិបល្រកុងបវតិ េខត្ត ្វ យេរៀង។ 
បនទ ប់ពីេច្រកម ដំបូងេខត្ត ្វ យេរៀង បនសេ្រមចទម្ល ក់បទេចទបងករបួស ន មេ យអេចតន
េលើេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត កលពីពក់ក ្ដ លែខធនូ ឆន ំ២០១២េនះ អគគ្រពះ ជ ជញ ឧទធរណ៏ េលើក
យកសំណំុេរឿងេនះ មកសវនករអ ធរណៈេឡើងវញិ េ យេ្របើេពលចំនួនពីរៃថង ែតេលើកេពល
្របកស លដី។ 
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ខណៈជនសង ័យេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បង្ហ ញខ្លួនេនតុ ករេនះ  មន ក ី្របមណជង ២០នក់ 
ចូលេឆ្លើយ ក់បនទុក និងេ ះបនទុក ែតកនុងេនះ មន ក ីែតមន ក់គត់ែដល ៊ នអះ ងថ ខ្លួនបន
េឃើញអនកមនអំ ច ឈូក បណ្ឌិ ត បនបញ់កំេភ្លើងឲយរបួសកមមករនីិ ែដលពក់ព័នធនឹងករចូលរមួ
កូដកមមទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ។ មុនេពលេឆ្លើយបំភ្លឺ ក ីទំងេនះបនសបថចំេពះមុខអនក ដំបង 
ែដក។ 
នយរងករយិល័យ្របឆំងករជួញដូរផ្លូវេភទ និងករពរអនិតិជន េខត្ត ្វ យេរៀង ជ ក ីែដល
តុ ករចត់ ំង គឺេ ក អុ៊ន េរឿន អះ ង្របប់អនក រព័ត៌មនេន ឧទធរណ៍ថ េពលផទុះ

វធុ កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២ ែដលប ្ត លឲយកមមករ ៣នក់រងរបួសេពលេនះ របូេ ក េន
ចមង យ្របែហល ១០ែម៉្រតបុ៉េ ្ណ ះ ពីកែន្លងផទុះ វធុ។ េ កថ េពលេនះេ កេឃើញ ជនសង ័យ 
ឈូក បណ្ឌិ ត ៃដេនកន់កំេភ្លើងេនេឡើយ រត់េចញពី្រកុមកមមករ ៖ "េ្រកយពីលឺសនូរកំេភ្លើងផទុះេហើយ ខញុំ
ងកេទ ្ត ំៃដខញុំ េឃើញគត់កន់កំេភ្លើងេដើរ រត់េទខងេឆ្វងៃដខញុំវញិ"។ 
ចប់ ំងពី្រពឹកៃថង្រពហសបតិ៍មក ្រកុមសកមមជន កមមករ និង ច់ញតិ្តជនរងេ្រគះ បនបន្ត ម នករ
កត់ក្តីេនះ េ យរពឹំងថ ចទទួលបនយុត្តិធម៌ពីតុ ករ។ 
កំពុងឈរសំឡឹងេមើលេទកនុងរបងតុ ករ េ យទឹកមុខ្រសងូត្រសងត់ េ ក សិុន សំអូន អះ ងជ

្វ មី អនក្រសី នុត សុខន ែដលរបួសេ យ្រគប់កំេភ្លើងចំខនង បនទទូចឲយតុ ករជន់ខពស់េនះ ផ្តល់
យុត្តិធម៌ដល់្របពនធរបស់គត់ េ យ រ ជេរៀង ល់ៃថង្រគួ ររបស់គត់ រស់េនទំងភពភ័យខ្ល ច ។ 
ជមួយគន េនះ បុរសពិករេជើងមន ក់ែដលអងគុយេលើរេទះរញុ អះ ងជ សកមមជនសមគមអនក្របជធិេត
យយរបស់េ ក ម៉មសូណង់ដូ  និយយែដរថ គត់រង់ចំេមើលភពយុតិ្តធម៌របស់តុ ករឧទធរណ៍ បនទ ប់
ពីតុ ករេនះកត់េទសថន ក់ដឹកនំរបស់េ ក គឺេ កម៉ម សូណង់ដូ កនុងរយៈេពលខ្លី យកេទ ក់
ពនធនគរ២០ឆន ំ េ យមិនសមេហតុផល។ េ  េស៊ៀ សុផុន បន្តថ េ កេសនើឲយតុ ករេនះ ្របកន់
នូវេគលករណ៍ឯក ជយ ផ្តល់យុត្តិធម៌ឲយកមមករនីទំង៣នក់េនះ។ 
េ្រកពីេ កឈូក បណ្ឌិ ត គឺមនជនសង ័យមន ក់េទៀត គឺេ ក សរ ចនថ  ជនយនគរបល្រពហមទណ្ឌ
្រកុងបវតិ កំពុង្រតូវ ក់ឲយសថិតេ្រកមករេសុើបអេងកតរបស់តុ ករកនុង សំណំុេរឿង បញ់្រប រកមមករ
េនះ ខណៈតុ ករេខត្ត ្វ យេរៀង េលើកែលងករេចទ្របកន់េលើអតីតអភិបល្រកុងបវតិ។ 

ក ីខងភគីកមមករ គឺអនក្រសី តូច ្រសីមំុ អះ ងថ គត់បនេឃើញបុរសមន ក់កន់កំេភ្លើងខ្លីរត់េចញពី
ហ្វូងកមមករ ែតគត់មិន គ ល់ថជនរ េនះេទ។ 
េទះជយ៉ង  ្របធនកមមវធីិសិទធិករងរ េនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ េ ក េមឿន 
តុ  ែដលឃ្ល ំេមើលករណីេនះ ក់ករ្រពួយបរមភថ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលែដលេគបញជូ នមកេធ្វើ ក ីេនះ 
្រតូវបនភគីចុងេចទកំពុងទិញទឹកចិត្ត។ ែតេ ករពឹំងថ តុ ករេនះ នឹងមិនយកឃតករសិបបនិមិត្ត 
មកកត់េទសដូចករណីឃតកមម េ ក ជ វជិជ  េនះេទ។ 
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ករណីបញ់កមមករឲយរងរបួស ៣នក់ េន្រកុងបវតិ កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១២េនះ ្រតូវបនរដ្ឋម
្រន្តី្រកសួងម ៃផទ េ ក ស េខង ្របប់អនក រព័ត៌មនថ ជនសង ័យ គឺេ ក ឈូក បណ្ឌិ ត ែត
តុ ករេខត្ត ្វ យេរៀងរកមិនេឃើញកំហុសរបស់ជនសង ័យជអតីត អភិបល្រកុងរបូេនះេឡើយ។ 
ស្រមប់កមមករនីិទំង៣នក់ អនក្រសី ែកវ ន បុ៊ន ចិន្ត  និង នុត ខន ែដលរងរបួសេពលបញ់្រប រ
េនះ បនអះ ងថ ជនសង ័យ េ ក ឈូក បណ្ឌិ ត បន រភព កនុងសវនករថ ពិតជបនបញជ
កំេភ្លើងរបស់គត់ឲយផទុះេពលេនះែមន បុ៉ែន្តគម នេចតនបញ់កមមករេទ។ យ៉ងេនះក្តី ពួកេគអំពវនវឲយ
តុ ករជន់ខពស់មួយេនះ វនិិចឆ័យេ យេឈើេលើវជិជ ជីវៈ និងឯក ជយ ៖ "ពួកខញុំមិនយល់្រសបេទ ពួកខញុំមិន
គិតថ េបើមិនបញ់មិនែមន្រគប់កំេភ្លើង មកេនជប់ខ្លួន ្រគប់ជប់ៃដខញុំេហើយហនឹង េន្របែកកថខ្លួន
ឯងមិនបញ់េម៉ចេកើត។ ខញុំចង់ឲយតុ ករកត់េទស មផ្លូវចបប់ េហើយឲយគត់ជប់គុក េហើយមយ៉ងឲយ
គត់សងៃថ្លជំងឺចិត្តពួកខញុំខ្លះ េបើសិនជគត់មិនជប់គុក ៃថងមុខៃថងេ្រកយ គត់ ងថខ្លួនគត់ធំ គត់េន
េធ្វើអញច ឹងដែដល"៕ 

39. ឧទធរណ៍េបើកសវនករេ កសូណង់ដូ្រពឹកេនះ  

Tuesday, 05 March 2013  
Abby Seiff (Phnom Penh Post) 

ភនំេពញៈ ខណៈេមធវ ីនិងម្រន្តីតុ ករ េរៀបចំខ្លួនរចួ ល់ ស្រមប់សវនករឧទធរណ៍ែដលមនរយៈេពល
បីៃថង ៃនសំណំុេរឿង្របធនវទិយុសំបុកឃមុំ េ ក ម៉ម សូណង់ដូ ែដលចប់េផ្តើមេន្រពឹកេនះ ្រកុមអនកគំ្រទ
របស់េ ក ប់រយនក់ កលពីម ិលមិញបនចប់េផ្តើមនំគន េធ្វើដំេណើ រមក ជធនីភនំេពញ។ 
អគគេលខធិករ សមគមអនក្របជធិបេតយយេ ក ហួន បញញ រ ី បនែថ្លងថ មនុស ជង ១០០០ នក់ 
្រតូវបនរពឹំងថ នឹងមកចូលរមួគំ្រទេ ក ម៉ម សូណង់ដូ។ គិតមក្រតឹមរេសៀលម ិលមិញ មនុស ប់
រយនក់ បនមកដល់េខត្តកំពង់ធំ ជកែន្លងែដលពួកេគ េ្រគងចកេចញរមួគន  មក ជធនីភនំេពញ េដើមបី
េធ្វើករគំ្រទេន្រពឹកេនះ។ េ ក ហួន បញញ រ ីបនែថ្លងថ៖ «ចំនួនអនកគំ្រទ េ្រចើនឬតិច គឺ ្រស័យេលើ
្រពឹកេនះ(ៃថងអងគ រ) ្របែហលជ[ ជញ ធរ] នឹង ងំពួកេគ[មិនឲយចូលមក ជធនីភនំេពញ]»។ 
កល ពីែខតុ  េ ក ម៉ម សូណង់ដូ ្រតូវបនកត់េទសឲយជប់ពនធនគររយៈេពល២០ ឆន ំ ពក់ព័នធនឹង
ករេចទ្របកន់ពីបទបេងកើតតំបន់អបគមន៍ េហើយែដលករកត់េទសេនះ បនទទួលរងនូវកររះិគន់
យ៉ងខ្ល ំងទំងមជឈ ្ឋ នជតិ និងអន្តរជតិ។ សហរដ្ឋ េមរកិ ប ងំ និងសហគមន៍អឺរ ៉បុ បនេធ្វើករទម
ទរម្តងេហើយម្តងេទៀត ឲយេធ្វើករេ ះែលង េ ក សូណង់ដូ េ យគម នលកខខណ្ឌ ។ 
េ ក សូណង់ដូ ្រតូវបនេចទ្របកន់ថ ជេមគំនិតបេងកើតចលនតំបន់អបគមន៍កនុងេខត្ត្រកេចះ បុ៉ែន្ត
្រកុមអនករះិគន់បនេ ករេចទ្របកន់េនះថ ជេលសេលើកេឡើងេ យ ជញ ធរេដើមបីបេណ្ត ញ្របជជន
ប់រយ្រគួ រ េចញពីដីធ្លី េនកនុងករចុះប្រងក ប កលពីែខេម ែដលបនប ្ត លឲយេកមង្រសី យុ ១៤ 

ឆន ំមន ក់បន ្ល ប់។ ដំបូង ជធនីបនេបើកសវនករ រយៈេពលបីៃថង េ យេ ក ី ប់សិប
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នក់ចូលរមួផ្តល់សកខីកមម បុ៉ែន្ត្រតូវបន្រកុមសិទធិមនុស បញជ ក់ថ ជភ័ស្តុ ង ែដលមិន ចេជឿជក់ប
ន។ 
េនកនុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍មួយ េចញកលពីមិ លមិញ អងគករេលើកែលងេទសអន្តរជតិ បនេ ករ
កត់េទសេនះថ«មនលកខណៈមិនធមម  ចែម្លក និងគម នមូល ្ឋ ន» េហើយបនជំរញុឲយ ឧទធរណ៍ 
្រចនេចល េសចក្តីសេ្រមចរបស់ ដំបូង ជធនី។ 
េបើេទះបីជមនករ ទ ក់េសទើរ កនុងករពយករក៏េ យ  ក៏េមធវកីរពរក្តីេ ក ម៉ម សូណង់ដូ េ ក សំ 
សុគង់ បនែថ្លងថ េ កេនែតមនសុទិដ្ឋិនិយម។ េ កែថ្លងថ៖ «្របសិនេបើេយើងេមើលេទេលើេសចក្តី
សេ្រមច របស់ ដំបូង ជធនី ខញុំគិតថ េសចក្តីសេ្រមចេនះ េនមនកំហុសេ្រចើន។ ខញុំសងឃឹមថ 

ឧទធរណ៍នឹងពិនិតយភ័ស្តុ ងនិងឯក រទំងអស់េឡើងវញិ ។ ខញុំសងឃឹមថ ឧទធរណ៍នឹង
ដំេណើ រករសវនកររបស់ខ្លួន ឲយមនភពយុត្តិធម៌»។ 
ចំេពះេ ក ម៉ម សូណង់ដូ ែដលមនវយ័៧១ ឆន ំ កន់សញជ តិប ងំបនែថ្លងកលពីម ិលមិញថ 
េ កមនទំនុកចិត្តថេ កនឹង្រតូវបនេ ះែលង។ េនះេបើេយង មេ ក សុគង់ ែដលបនេទជួប
េ ក ម៉ម សូណង់ដូ េនពនធនគរៃ្រពសកលពីម ិលមិញ។ 
េ ក សុគង់ បនែថ្លងថ៖ «គត់បន្របប់ខញុំថ គត់េនែតេជឿថ [គត់នឹង្រតូវបនេ ះែលង] ពីេ្រពះ
គត់មិនមនេទសកំហុសេទ។ គត់េនែតេជឿថ យុត្តិធម៌នឹង្រតូវបនផ្តល់េទឲយគត់»៕ PS 
 

40. កមមករេ ងច្រកែសបកេជើងពូេយឿនេធ្វើកូដកមមទមទរ ឲយេថ ែកេគរព 
ចបប់ ករងរ 

េ យ ៖ អំុ៊ណូន ៃថងទី 12 មីន 2013េម៉ង 15:28:19 (នគរវត្ត) 
ភនំេពញ ៖ កមមករេ ងច្រកែសបកេជើង យីេ ពូេយឿន ជង១ពន់នក់បននំគន  េធ្វើបតុកមមេ យេ្រគង
ដែង្ហកបួនបិទផ្លូវ សហព័នធរសុ ុ ី េ យ រែតភគីខង ្រកុមហុ៊នមិន្រពមេ ះ្រ យនូវលកខ ខណ្ឌ ទមទរ
របស់កមមករ ។ 
េ ងច្រកែដលកមមករេធ្វើកូដកមម េលើកប ត ៉េនះមនទី ំងសថិតេន ម បេ ្ដ យផ្លូវេបតុង សថិតកនុងភូមិ
ែស្លង រេលើង សងក ត់ទឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ។ េបើ មសម្ដីរបស់្រកុមកមមករែដល ត ៉បននិយយឱយ្រកុម
អនកកែសតដឹង ថ ពួកេគទមទរនេពលេនះេ យ រែតខងភគីខងេ ងច្រកេធ្វើបប កមមករ យដំ
មកេលើកមមករ េហើយរហូត មកដល់្រពឹកេនះភគី្រកុមហុ៊នមិន្រពម ជួយេ ះ្រ យកមមករេទ ។  
ជមួយគន េនះែដរ េបើេទះបីខង ្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ  ជីវៈ េ ះ្រ យកលពីម ិលមិ
ញ េនែត មិន្រតូវរ ៉វូគន េទៀតេទើប្រពឹកៃថងទី១២ ែខ មីន ឆន ំ២០១៣េនះ ពួកេគមនបំណង ដែង្ហកបួនេទសំុ
សេម្ដចេតេជហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីជួយេ ះ្រ យវញិម្ដង ។ 



236 
 

បនទ ប់ពីមនករេលើកប ទមទរ ត ៉េគបនេឃើញេ ក មូ៉វ ម៉និត អភិបលរងខណ្ឌ ែសនសុខ, េ ក
ជ េខម, េ កេទៀវ សំេអឿន បនចុះេទ ដល់េ ងច្រកេនះ េ យបនសំុនិយយ ស្រមបស្រមួលេ ះ
្រ យគន េនកនុង េ ងច្រកកំុឱយមនភពអនធិបេតយយ េន មផ្លូវ ធរណៈ និងបងកករកក សទះច ចរ
េនះ ។ រហូតមកដល់រេសៀលៃថងដែដលេនះ េគមិនដឹងថេតើដំេ ះ្រ យរ ង ជញ ធរ នឹងកមមករបន
យ៉ង េនះេទ ។ 
្រកុមកមមករបននិយយថលកខខណ្ឌ ករងរមន៨ចំណុចរមួមន ៖ 
១-េសនើសំុបញឈប់ករងរេឈម ះ លុយ សុធវ ីែដលមនអត្ដេលខ៧៥៨១ ្រពម ទំងបកខពួកែដលបនលប
យតំ ង កមមករ និងជ្របធនសហជីពសីុន ៉ត់ ។ 

២-េសនើសំុ្រកុមហុ៊នបញឈប់វត្ដមន េ កេសៀក េឡង ពី្រកុមហុ៊ន ។ 
៣-្រកុមហុ៊នមិន្រតូវកត់វភិគទន  កមមករចូលសហជីព មអំេពើចិត្ដ េ យ មិនមនករឯកភពពី្រកុម
កមមករ ឬពី មីខ្លួនេឡើយ ។ 
៤-េសនើសំុ្រកុមហុ៊នដំេឡើង្របក់ែខ េគល១២០ដុ ្ល រជូនកមមករ ។ 
៥-េសនើសំុ្រកុមហុ៊នេបើក្រចកេចញ ចូលចំនួន២្រចក ។ 
៦-េសនើសំុ្រកុមហុ៊នេបើក្របក់ែខជូន កមមករេនេពល្រពឹក េពលកមមករចូល េធ្វើករ ។ 
៧-េសនើសំុ្រកុមហុ៊នេរៀបចំអគរេធ្វើ ករឱយមន កសធតុ្រតជក់ ។ 
៨-េសនើសំុ្រកុមហុ៊នកំុកត់លុយកមមករ អំឡុងេពលេធ្វើកូដកមម ៕ 

41. េថែកេ ងច្រកថបភ្លីតអិុនណឺហ្វូតែវវ្រពមទទួលសំេណើ កមមករ បញច ប់
បញ្ហ   

Tuesday, 12 March 2013 20:22 េ យ៖ េដើមអមពិល (DAP)-ID: 009  
កំពង់សព៖ឺ  សមតថកិចច បនែថ្លង ឲយដឹងថ ជេម្ល ះរ ងេថែក និង្រកុមកមមករ ថបភ្លីត អិនណឺ ហ្វូតែវវ អិុន

សេ្រសទ ល ្រតូវបនេ ះ្រ យរចួេហើយ េ យភគីេ ច្រក ្រពមទទួលយកសំេណើ មួយចំនួនពី ្រកុម
កមមករ កនុងចំេ មលកខខណ្ឌ ករងរ ែដលពួកេគបនទមទរ។ 
សមតថកិចច នគរបល េខត្តកំពង់សពឺ បនមន្រប សន៍្របប់មជឈមណ្ឌ លព័ត៌មនេដើមអមពិល ថ កលពី
េវ េម៉ង២រេសៀល ៃថងទី១២ ែខមីន ឆន ំ០១៣ មនករជួប្របជំុពិភក រកដំេ ះ្រ យ រ ងេថ ែក
េ ងច្រក ម្រន្តីករងរ និងតំ ងសហជីពមួយចំនួន ែដលបនដឹកនំកមមករេធ្វើកូដកមម េ យលទធផល
ខង ភគីេ ងច្រកបនយល់្រពម ទទួលនូវលកខខណ្ឌ ករងរមួយចំនួនរបស់កមមករ បនទ ប់ពីពួកេគបនេធ្វើ
កូដកមមចំនួន ២ៃថងកន្លងមក។ 
សមតថកិចច បនបន្តថ កនុងអំឡុងេពលត ៉េនះ មនសហជីពមួយបនេ្របើពកយអសុេ ះ តិះេដៀលយ៉ង
ខ្ល ំងមកេលើ្រកុមសមតថកិចចរបស់េ ក េហើយពួកេ កករពរសុវតថិភព េដើមបីកំុមនបញ្ហ េកើតេឡើងរ ង
កមមករ និងភគីេ ង ច្រក បុ៉ែន្តែបរជខងសហជីពេនះ េ្របើពកយ្របមថេមើលងយេទវញិ។  
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ម្រន្តីនគរបលរបូេនះបញជ ក់ថ  «កនុងនមខញុំជសមតថកិចច ខញុំ្រគន់ែតករពរស ្ត ប់ធន ប់កំុឲយមនអំេពើ
ហិង រ ងកមមករ និង សហជីព កមមករ និងកមមករ កមមករ និងេ ងច្រក…. បុ៉ែន្តកនុងអំឡុងេពលេ ះ្រ យ
េនះ មិនមនបញ្ហ អ្វីេកើត េឡើងេនះេទ េ យភគីេ ងច្រក និងសហជីពបនយល់្រពមនូវចំណុចមួយ
ចំនួន»។ 
េ កថ បែនថមថ ្រកុមកមមករេធ្វើករត ៉កនុងរយៈេពល២ៃថងកន្លងមកេនះ ពួកេគមិនបនបិទផ្លូវជតិេលខ
៣ ដូចករេលើកេឡើងរបស់មតិមួយចំនួេនះេទ ពួកេគ្រគន់ែតបិទផ្លូវេចញចូលកនុងេ ងច្រកែតបុ៉េ ្ណ ះ៕ 

42. បុគគលិកសហជីព២នក់្រតូវេ ងច្រកអីនឌូឈីន ក វន័ចប់ឃំុ៤េម៉ង 

បុគគលិកសហព័នធសហជីព មគគីភពករងរកមពុជ ចំនួន ២របូ ្រតូវសន្តិសុខេ ងច្រកកត់េដរអីនឌូឈីន
ក វន័ (Indochingawon) របស់ឧកញ៉ ្រសី សុធ មច ស់្រកុមហុ៊នែសវនិអិនជី (7NG) ចប់ឃំុរយៈេពល ៤

េម៉ង េនៃថង្រតង់ ទី១៦ ែខមីន ឆន ំ២០១៣។  
 
េ យ អុ៊ក វបូរ ី
2013-03-16 (វទយុ សីុេសរ)ី 
ករចប់ខ្លួនេនះ តំ ងកមមករទំងពីរនក់ អះ ងថ េ យ រពួកេគបនេទជួយករពរសិទធិកមមករ
ែដលទមទរឲយមនករ ដំេឡើង្របក់ែខេគលពី ៦១ដុ ្ល រ ដល់ ១០០ដុ ្ល រ។ 
េ ក ចន់ សន ែដលេទើបេ ះែលងពីករចប់ឃំុ បនែថ្លងេនេម៉ងជង ៥ ង ចថ កមមករបន
សំណូមពរឲយសហព័នធសហជីព មគគីភពករងរកមពុជ ជួយគំ្រទ និងករពរផល្របេយជន៍កមមករ
ែដលទមទរចំនួន ២៥ចំណុច េដើមបីឲយេថែកេ ងច្រកជួយេ ះ្រ យ។ ្រ ប់ែតេម៉ង ១២ និង ១៥
នទី ៃថង្រតង់ សន្តិសុខេ ងច្រកអីនឌូឈីន ក វន័ ជង ២០នក់ មកព័ទធចប់គត់ និងេ ក ៃម៉ បូ ៉  េបះ
េលើ នដឹកចូលេ ងច្រក ្រពមទំងបនដកហូតទូរស័ពទៃដមិនឲយទក់ទងមកខងេ្រកែថមេទៀត។ 
កមមករនីិេ ងច្រកកត់េដរអីនឌូឈីន ក វន័ កញញ  ឆ េអន ែថ្លងថ េ យេឃើញមនករចប់ឃំុបុគគលិក
សហជីពែដលកមមករបនពឹងពក់ឲយជួយ េនះ ្រកុមកមមករកនុងេ ងច្រកជង ១.៥០០នក់ បនផ្អ ក
ករងរ េហើយេចញមកទមទរឲយមនករេ ះែលង។ េទើបេនេម៉ង ៥ ង ច េ្រកយពីមនជំនួបរ ង
ឧកញ៉ ្រសី សុធ និងតំ ងសហព័នធសហជីព មគគីភពករងរកមពុជ មក ក៏បនយល់្រពមេ ះ
ែលង េហើយកមមករបញឈប់ករត ៉ និងយល់្រពមចូលេធ្វើករវញិេនសប្ដ ហ៍េ្រកយ។ 
េ ងច្រកកត់េដរអីនឌូឈីន ក វន័ មនទី ំងេនកនុងភូមិៃ្រពចស់ ឃំុវ ិ រសួគ៌ ្រសុកខ ច់ក ្ដ ល 
េខត្តក ្ដ ល បនដំេណើ រករកត់េដរសេម្ល កបំពក់ជង១ឆន ំមកេនះ េ យមនកមមករ និងបុគគលិកសរបុ
ជង ១.៥០០នក់៕ 
 

43. កមមករេ ងច្រកេនេចមេចជង១០០០នក់ កូដកមមបិទផ្លូវេវងេ្រសង  
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េ យ ជន ្រសីណុច និងសុ៊ន រនិ ៃថងច័នទ ទី18 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង10:32 (VOD)  

កមមករ្របមណជង១០០០នក់ េនេ ងច្រកេដរែសបកេជើងម៉រឈុីន  សថិតេនភូមិព្រងសងក ត់េចមេច 
ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ បន្តកូដកមមបិទផ្លូវ េនេវងេ្រសង េន្រពឹកៃថងចនទេនះ េដើមបីទមទរលកខខណ្ឌ ករងរ 
ម្រន្តីសហព័នធសហជីពកមមករនិេយជិក េ ក ថ តូរ ី ្របប់ VOD ថ កមមករេ ងច្រកេដរែសបកេជើងម៉រ ី
ឈុន បន្តកូដកមមបិទកំ ត់ផ្លូវេវងេ្រសង េដើមបទីមទរលកខខណ្ឌ ករងរ១១ចំណុចពីេថែកេ ងច្រក។ 
េ កបន្តថ បនទ ប់ពីកមមករ បិទផ្លូវេវងេ្រសង អស់រយៈេពល្របមណជ១េម៉ង អធិកររងខណ្ឌ េពធិ៍
ែសនជ័យ េសនើឲយកមមករ្រតឡប់េទ្រកុមហុ៊នវញិ េ យេ កសនយថ នឹងេទេ ះ្រ យេនទីេនះ ៖ 
"ខញុំបនបិទេហើយ ឥឡូវខញុំបនេទេ មកវញិេហើយ េ យ រែតេ កអធិកររងេពធ៍ែសនជ័យ គត់
សនយថ ឲយខញុំដែង្ហមកមុខេ ងច្រកវញិ េហើយគត់នឹងចូលេ ះ្រ យឲយខញុំ"។ 
កមមករបនេធ្វើកូដកមម ំងពីៃថងទី១៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ ែតមិនមនតំ ងភគី មួយេចញមកេ ះ
្រ យេទ។ លកខខណ្ឌ ែដលកមមករទមទរេនះ រមួមន សំុដំេឡើង្របក់ឈនួលឲយដល់១០០ដុ ្ល រ សំុេបើ
កលុយបយមួយសប្ត ហ៍ម្តង សំុមិនឲយេរ ើសេអើងសហជីព សំុលុយ្រពីម១៥ដុ ្ល រ សំុៃថ្លេធ្វើដំេណើ រ១៥
ដុ ្ល រ និងសំុមិនឲយបងខំកមមករេធ្វើករែថមេម៉ងជេដើម។ 
កមមករនីិមន ក់ កញញ  អុល ធី  បនេចទថ េថែកេ ងច្រកមិនេគរព មចបប់លកខខណ្ឌ ករងរ េហើយ
ែតងែតគបសងកត់កម្ល ំងពលកមមរបស់កមមករ។ កញញ បន្តថ ពួកេគេធ្វើកូដកមមអស់រយៈេពល៥ៃថងេហើយ ែត
មិនទន់មន ថ ប័នពក់ព័នធេចញមុខេ ះ្រ យេនះេទ ៖ "េហើយ េម៉ង៤ អត់ឲយខញុំេចញេទៀត បងខំខញុំ
េទៀតេម៉ង៤ហនឹង សិទធិរបស់េយើងេ ះ េនបងខំេយើងេទៀត ឥឡូវ៥ៃថង ៃថងហនឹងេហើយអត់មនអនក ជួយ
មកេ ះ្រ យ ឲយពួកខញុំេ ះ េ ងច្រកេគ ដំេឡើងអស់េហើយ េហើយេនែតេ ងច្រកហនឹងមួយេទ ជួយ
េ ពួកេគ មកជួយេ ះ្រ យពួកខញុំផង"។ 
VOD មិន ចទក់ទងេថែកេ ងច្រកែដលកមមករេចទថ មិនេគរព មចបប់ និងលកខខណ្ឌ ករងរេនះ
បនេទ។ បុ៉ែន្តអធិកររងខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ េ ក ទូច ថន មន្រប សន៍ថ េ កកំពុងែតចរច
ជមួយតំ ងេ ងច្រក៖ "កំពុងែតចរចរេហើយ វភិគេទេលើចំណុចៃនករទមទរ របស់បងប្អូនកមមករ 
អត់អីេទ ខញុំកំពុងែតស្រមបស្រមួល"។ 
ស្រមប់្របធនកមមវធីិសិទធិករងរៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ ស្រមប់សហគមន៍ េ ក េមឿន តុ  មន
្រប សន៍ថ មូលេហតុែដលេធ្វើឲយផទុះកូដកមមជបន្តបនទ ប់ េ យ រ ជរ ្ឋ ភិបល មិនមនចំ ត់ករ
ចបស់ ស់។ េ កបន្តថ ្របក់ឈនួលរបស់កមមករមិន្រតូវបនដំេឡើង បុ៉ែន្តតៃម្លទំនិញសព្វៃថង េចះែត
េឡើងៃថ្លរហូត៕ 
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44. កមមករ ១០០០នក់ត ៉ទមទរដំេឡើង្របក់ែខ  

Tuesday, 19 March 2013  

មំុ គនធ  (Phnom Penh Post) 

ភនំេពញៈ កមមករជង ១០០០ នក់ មកពីេ ងច្រកកត់េដរ Maru Chuen េនខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនំេពញ 
បនបិទកំ ត់ផ្លូវេវងេ្រសង េនជយ ជធនីភនំេពញកន្លះេម៉ង កលពីៃថងម ិលមិញ េ យដុតកង់ ន
ចំនួន ២០ េដើមបីទមទរដំេឡើង្របក់ឈនួលអបបបរម្របចំែខពី៦១ ដល់ ១០០ ដុ ្ល រ និង្របក់អតថ
្របេយជន៍េផ ងៗេទៀត។ 
េយង មេ ក  តូរ ីម្រន្តីសហព័នធសហជីពកមមករ បនឲយដឹងថ កមមករ មិនទន់ទទួលបនករេឆ្លើយ
តបពីេថែកេ ងច្រកេនះេនេឡើយេទ។ បុ៉ែន្តកមមករបនបញឈប់ករបិទផ្លូវ េនេពលែដលម្រន្តីខណ្ឌ  ែដល
អនទះ  ចង់បញឈប់ករបិទផ្លូវ បនស្រមបស្រមួលចរច រ ងកមមករ និងេថែកេ ងច្រក។ យ៉ង ក្តី
េនេពលែដលករចរចេនះ្រតូវប ជ័យ កមមករនិយយថ ពួកេគនឹងបិទផ្លូវម្តងេទៀតេនៃថងេនះយូរជង
មុន។ 
េ ក តូរ ី បនបញជ ក់ថ៖«េយើង នឹងេធ្វើករត ៉បិទផ្លូវម្តងេទៀត រហូតទល់ែតទទួលបនលទធផល ពី
េ្រពះេមើលេទ ខង្រកុមហុ៊ន ក់ដូចជមិនខ្វល់ ចំេពះអ្វីែដលេយើងបនេធ្វើេទ»។ េបើ មេ ក តូរ ីកមម
ករក៏េ្រគងេធ្វើករដែង្ហកបួន េទកន់្រកសួងសងគមកិចចផងែដរ ្របសិនេបើេនែតគម នដំេ ះ្រ យ។ 
្រកុមម្រន្តីេ ងច្រក Maru Chuen បនបដិេសធមិនេធ្វើអ ថ ធិបបយេទកលពីៃថងម ិលមិញ។ 
កល ពីសប្ត ហ៍មុន កមមករេន មេ ងច្រកមួយចំនួន ក៏បនេធ្វើករត ៉ទមទរដំេឡើង្របក់ែខអបបបរម
ដូចគន េនះផង ែដរ ខណៈែដលតំ ងសហជីព សមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ និង្រកសួងពក់ព័នធ
របស់រ ្ឋ ភិបល បនជួបចរចគន ជបន្តបនទ ប់ េដើមបីរកចំណុច្រពមេ្រព ងគន មួយ កនុងករដំេឡើង្របក់ែខ
ដល់កមមករ។ េនេពលេនះ សំេណើ សំុដំេឡើង្របក់ែខដល់កមមករ ្រតូវរញុេទឲយរ ្ឋ ភិបលសេ្រមច ខណៈ
មិនទន់មនករ្រសុះ្រសួលគន េនេឡើយ៕ NR 

45. អតីតបុគគលិក Mfone េសនើតុ ករស្រមចលក់្រទពយសមបតិ្ត្រកុមហុ៊ន ផ្តល់
ឲយបុគគលិកទំងអស់  

េ យ មូ៉លីនី និងសុ៊ន រនិ ៃថងពុធ ទី20 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង10:42 (VOD) 
អតីតបុគគលិក្រកុមហុ៊ន អឹមហ្វូន (Mfone) បន្តកូដកមមេនៃថងពុធេនះ េ យេសនើឲយ ដំបូង ជធនី
ភនំេពញលុបដីកសេ្រមចបង់កក់្រទពយ សមបត្តិរបស់្រកុមហុ៊ន និងេសនើឲយរ ្ឋ ភិបលកំុឲយគិតពនធេលើអចលន
្រទពយរបស់្រកុមហុ៊ន។ 
បុគគលិកអះ ងថ ពួកគត់ចង់ឲយ្រកុមហុ៊នលក់្រទពយសមបត្តិទំងេនះ រចួផ្តល់ជូនបុគគលិកទំងអស់ 
េ យកំុឲយចំ យេទេលើពនធ ែដល្រតូវបង់េទឲយរដ្ឋ។ េន្រពឹកៃថងពុធេនះ អតីតបុគគលិក្រកុមហុ៊ន Mfone 
េនែតបន្តេធ្វើកូដកមមមុខ្រកុមហុ៊នដែដល។ 
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កលពីៃថងអងគ រម ិលមិញតំ ងបុគគលិក បនចូលពិភក ជមួយម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន 
និងយុវនិតិសមបទ ែតមិនទន់មនដំេ ះ្រ យ មួយេនេឡើយេទ។ 
អតីតបុគគលិក Mfone ែដលបនចូលពិភក ជមួយម្រន្តី្រកសួងពីម ិលមិញ េ ក នឹម សូលី  មន
្រប សន៍ថ េ យ រករណីេនះ មនពកយបណកឹ ងេន ដំបូង ជធនីភនំេពញ ដូេចនះ្រកសួងមិន

ចេ ះ្រ យបនេទ។ 
ចប់ ំងពីៃថងទី១៧ដល់្រពឹកៃថងពុធ ទី២០ ែខមីន ឆន ំ២០១៣េនះ អតីតបុគគលិក្រកុមហុ៊នទូរស័ពទ Mfone 
្របមណ៣០០នក់ បនឈរេលើកប  ត ៉េនមុខទី ន ក់ករ្រកុមហុ៊នែដលបនបិទទ្វ រ េដើមបីទមទរ
្របក់អតីតភពករងរ បនទ ប់ពី្រកុមហុ៊នបន្របកសក ័យធន និងបនលក់ប ្ត ញទូរស័ពទទំងមូលេទ
ឲយ្រកុមហុ៊នមូ៉បី៊ែតល កលពីេដើមឆន ំ២០១៣េនះ៕ 
 

46. កមមករេ ងច្រកមរ ៉ឈុូនយ៉ងតិច ៥នក់ រងរបួស េពលប៉ះទងគិចជមួយ
បូ៉លិស  

េ យ ែកវ រតនៈ និងសុ៊ន រនិ ៃថងពុធ ទី20 មីន ឆន ំ2013 េម៉ង11:18 (VOD) 
យ៉ងេ ច ស់កមមករ ៥នក់ េនេ ងច្រកមរ ៉ឈុូន កនុងសងក ត់េចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យបនរង
របួស េ យ រករប៉ះទងគិចជមួយកម្ល ំងសមតថកិចច ខណៈពួកេគេធ្វើកូដកមម េន្រពឹកៃថងពុធេនះ។ 
តំ ងសមព័នធសហជីពនិេយជិក េ ក ថ តូរ ី ្របប់ VOD មទូរស័ពទថកមមករចំនួន ៥នក់បនរង
របួស េ យ រកម្ល ំងបូ៉លិស បន យ និងគប់េ យដំុថម។ េ កបន្តថដំបូង ្រកុមបូ៉លិស បន យក
មមករនឹងដំបងឆក់ េ្រកយមកេទៀតបនយកដំុថមគប់មកេលើ្រកុមកមមករ។ 
កមមករនីិមន ក់ ែដលរងរបួសែភនកកនុងេហតុករណ៍េនះ អនក្រសី ទឹម ្រសីមុ៉ម បនឲយដឹងថអនក្រសី ្រតូវកង
កម្ល ំង្រប ប់ វធុេស្ល កពក់ជនគរបល បន យ និងគប់ដំុថម រហូតដល់អនក្រសីរងរបួសែភនក។ អនក្រសី
បែនថមថ កមមករដៃទេទៀត ែដលរងរបួសផង្រតូវ បនបញជូ នេទមនទីរេពទយេហើយ។ 
VOD មិនទន់ ចទក់ទង អធិកររងខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ េ ក ទូច ថន បនេនេឡើយេទេ យេ ក
ថ េ ករវល់្របជំុ។ 
អគគេលខធិកៃនគណៈកមម ធិករ េ ះ្រ យវ ិ ទបតុកមម កូដកមម េ ក សឹុង មុ៉ន មន្រប សន៍ថ 
បនទ ប់ពីទទួលបនដំណឹងថ មនករប៉ះទងគិចគន រ ងកងកកម្ល ំង្រប ប់ វធុជមួយកមមករ េ កបន
បញជូ ន្រកុមករងរ េដើមបទីប់ ក ត់ករប៉ះទងគិចគន េនះ។ េ កថ េ កនឹងបន្តេ ះ្រ យ មករទម
ទរបស់កមមករ។ 
គិតមកដល់ៃថងពុធេនះ មនរយៈេពល ៨ៃថងេហើយ ែដលកមមករេ ងច្រកេដរែសបកេជើងម៉រ ៉ឈូុន  ្របមណ
ជ ៨០០នក់ បនេធ្វើកូដកមមបិទផ្លូវេវងេ្រសង េដើមបីទមទរឲយេថែកេ ងច្រក និង ជញ ធរពក់ព័នធ ជួយ
េ ះ្រ យបញ្ហ លកខខណ្ឌ ករងរ ១១ចំណុចដល់ពួកេគ។ លកខខណ្ឌ ករងររមួមន សំុដំេឡើង្របក់
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ឈនួលដល់ ១០០ដុ ្ល រ េបើកលុយបយមួយសប្ត ហ៍ម្តង សំុមិនឲយេរ ើសេអើងសហជីព និងសំុលុយ្រពីម 
១៥ដុ ្ល រជេដើម៕ 

47. Workers, cop injured as strike turns violent  

Last Updated on 21 March 2013  
By Mom Kunthear (Phnom Penh) 
 
Violence broke out twice yesterday at the Maru Chuen garment factory in Phnom Penh’s Dangkor 
district – first, between police and strikers, and later, between strikers and employees who remained 
at work.  
 
In the morning, seven workers and one police officer were injured after police intervened to stop 
workers from blocking several company cars from  
entering the factory. 
 
Worker Sun Leang, 24, said that police had used electric batons and stones to hit the protesters, 
injuring five women and two men, while workers threw stones back at police. 
 
Blows from police bloodied his eye and nose, causing him to pass out, he said, adding that he woke 
up in hospital alongside two other workers with head injuries. 
 
Worker Kan Srey Leak, who had not joined the strike, said the exchange also injured one police 
officer and damaged several cars and motorcycles nearby. 
 
Workers Union Federation officer Tha Tory said company officials and police had started the 
violence, but an administrative officer at the factory, who asked not to be named, maintained that 
workers had been the initiators.  
 
“We did not order the police officials to use violence against the workers,” she said.    
 
WUF president Ly Veng said the more than 1,000 workers, who had been protesting since last week 
for a minimum wage increase and other benefits, had said they would return to work if the factory 
did not cut their wages for the days of their protest, but the factory had not accepted this demand, so 
the protest continued. 
 
In the afternoon, protesters and the remaining half of the workforce that had not joined the strike 
began exchanging volleys of rocks, said union officer Tory, speaking to the Post by phone as stones 
began to sail.  
 
The administrative officer said the flying stones injured six workers inside the factory, and that the 
factory’s management, worried for non-strikers safety, would accompany them home to protect 
them.  
 
Mam Yoeun, acting Por Sen Chey district police chief, said yesterday that he had not yet heard 
about the violence at the factory.  
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48. កមមករេ ងច្រកកត់េដរេគ្លតភី្របមណ២ពន់នក់ត ៉្រពមនបិទផ្លូវជតិ
េលខ៤ 

េ យ េសក បណ្ឌិ ត 2013-01-16 
វទិយុ សីុេសរ ី(RFA) 
 

កមមករេ ងច្រកកត់េដរ េគ្លតភី គ េមន ្វ ក់តូរ ី (Gladpeer Garments Factory) ្របមណ ២ពន់នក់ 
បននំគន េធ្វើកូដកមមខងមុខេ ងច្រកេនៃថងពុធ ទី១៦ មក ។ 
្រកុមកូដករទមទរជសំខន់ សំុឲយដំេឡើង្របក់ែខេគល សូមឲយេថែក ឬអនក្រគប់្រគងេ ងច្រកេនះ
បញឈប់ករេរ ើសេអើងសហជីព ្រពមទំងលកខខណ្ឌ សំខន់ៗជេ្រចើនេទៀតសរបុទំងអស់ ១៤ចំណុច។ 
្រកុមកមមករែដលកំពុងេធ្វើកូដកមម បន្រពមនថនឹងនំគន បិទផ្លូវជតិេលខបួន េដើមបី ក់សមព ធេទដល់ភ
គីពក់ព័នធមនវធិនករេ ះ្រ យជេម្ល ះ េនះ។ 
េ ងច្រកកត់េដរ េគ្លតភី គ េមន សថិតេន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខបួន កនុងភូមិៃ្រព្រពីងខងេជើង 
សងក ត់េចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ ជធនីភនំេពញ។ 
កមមករៃនេ ងច្រកេនះបនបន្តេធ្វើកូដកមមឈនដល់ៃថងទី៣េហើយ គិតចប់ពីៃថងទី១៤ ដល់ៃថងពុធ ទី១៦ 
មក ។ 
កនុងចេន្ល ះេពលេនះ ្រកុមកមមករបនេធ្វើពិធីសូ្រតមន្តេនខងមុខេ ងច្រក និងពិធីបន់្រសន់ដល់វតថុសក្ដិ
សិទធិទំង យឲយជួយបនទន់ចិត្ត េថែកេ ងច្រក ឲយេគរពចបប់ និងទទួលយកលកខខណ្ឌ េសនើសំុរបស់កមម
ករ និងដំេ ះ្រ យរបស់្រកុម្របឹក របស់ ជញ ក ្ដ ល។ 
កមមករនីិមន ក់ គឺកញញ  ជ រក  ែដលកំពុងសថិតេនកនុងចំេ មហ្វូងកូដករ្របមណ ២ពន់នក់ បនឲយ
ដឹងេនៃថងទី១៦ មក  ថ េ យ្របក់ែខកមមករតិច េហើយទំនិញេចះែតេឡើងៃថ្ល ពួកគត់សូមឲយេថែក
ដំេឡើង្របក់ែខេគលពីចំនួនបចចុបបនន ៦១ដុ ្ល រ ឲយបនេឡើងដល់ ៩៣ដុ ្ល រ និងស្រមួលដល់លកខខណ្ឌ
ករងរមួយចំនួនែដលកំពុងមនកររេំ ភេលើ សិទធិករងរ ឬសិទធិរបស់កមមករ។ 
្រស្តីជកមមករមន ក់េទៀត គឺេ ក្រសី េថ វ ី ក៏បនបង្ហ ញពីេគលបំណងៃនករេធ្វើបតុកមម្រប ក់
្របែហលគន នឹង កមមករដៃទេទៀតែដរ។ េហើយគត់សចច ថនឹងរក្រគប់វធីិ និង្រតូវតសូ៊ជនិចច រហូតបន
េជគជ័យ មអ្វីែដលកមមករចង់បន។ 
ម្រន្តីទទួលបនទុកេ ះ្រ យវ ិ ទសមព័នធសហជីព្របជធិបេតយយកត់ េដរកមពុជ (CCAWDU) េ ក បុ៊ត 
បុ៊នឈន េ កមន្រប សន៍បញជ ក់ថ កូដកមមេនះេ្រកពីទមទរនូវអតថ្របេយជន៍របស់កមមករ ក៏មន
ករទមទរឲយអនក្រគប់្រគងេ ងច្រកេនះបញឈប់ករេរ ើសេអើង សហជីព និងេមើលងយេលើកមមករ។ 
វទិយុ សីុេសរ ី ពំុ ចទក់ទងភគីតំ ងខងេ ងច្រក េដើមបីបំភ្លឺេឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហ េនះបនេទ េន
រេសៀលៃថងពុធ ទី១៦ មក ។ 
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របយករណ៍របស់្រកុមកមមករ បនបង្ហ ញថ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ លធ្ល ប់បនេចញេសចក្តីបងគ ប់ឲយ
មន ដំេ ះ្រ យចុះៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ំ២០១២ ម្តងរចួមកេហើយ បុ៉ែន្ត្រតូវភគីខងេ ងច្រកប្ដឹងជំទស់។ 
ដូេចនះ ្រកុមកមមករេនទមទរឲយភគីពក់ព័នធេគរព ឬមនវធិនករេ ះ្រ យបន្តេដើមបីបញច ប់បញ្ហ ឲយ
បនឆប់៕ 
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