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Preface
CLEC’s Labor Program is collecting interesting and important labor related news from
many different newspapers and websites. Every three months, the collected news are
compiled into (book) and make the publication available to readers, especially NGOs,
institutions or individuals working on labor area in the Kingdom of Cambodia, with an
aim to enable accessibility to relevant news and events.

No analysis or detail explanation on any news is made in the book. However, law
articles, public notices (Prakas) and circulars are inserted into the book of compiled
news so that readers can read and try to understand what have happened in relation to
laws, circulars and Prakas.

Readers can find in the book of the compiled news in Khmer and English of various
articles which are collected from newspaper or websites. In order to keep the original
content of the news and to avoid conflict of journalism, we try no attempt to translate
those articles.

The working group of CLEC’s Labor Program would like to extend their thanks to
readers and wish that the readers continue to support our next publication of the book of
compiled news on Labor Right.

If you wish to give us comments or suggest any improvement of the book, we are
pleased to have them. Below is our contact:

#273 Group 16, Plov Lom, Phum Thmey, Sangkat/Khan Dangkor, Phnom Penh,
Cambodia
Tel: (855) 23 215 590, E-mail: admin@clec.org.kh, or clec-lpu@clec.org.kh
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សហការជាម្ួ យសម្តែកិចភច វៀតណាម្ ភ ើ ម្បីនំ ួន
ល ភលាក ឈូក បណ្ិ ឌ ត ម្កអនុ វតតភោសភរឿងបាញ់កម្មករ
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2. A year after trial, still free
Thu, 27 February 2014
May Titthara and Stuart White (Phnom Penh Post)
One year ago today, ex-Bavet town governor Chhouk Bandith smiled as he sat before a judge at
the Appeal Court in Phnom Penh on the first day of his trial for shooting and badly injuring three
unarmed garment workers at a protest in Prey Veng one year prior.
Some four months later, Bandith was found guilty of “unintentional violence” – a charge widely
decried by rights groups as too light – and was sentenced to 18 months in prison. Bandith,
however, was never arrested after the conviction came down and remains at large today, and
could legally dodge prison forever if he keeps up his vanishing act for a few more years.
According to Khieu Sopheak, a spokesman for the Ministry of Interior, which oversees Cambodia’s
police forces, officers are still hunting for the elusive ex-governor, but leads are scarce.
“We would like to announce publicly that if anybody knows any news about Chhouk Bandith,
please report to us, and we will give a reward and we keep [their identity] secret,” he said.
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But Suon Bunsak, executive secretary for the NGO umbrella group Cambodian Human Rights
Action Committee, dismissed the police’s oft-repeated protestations as so much hot air yesterday.
“They say, ‘I’m looking for him, I’m looking for him’, but they never try,” Bunsak said.
“If it was somebody else besides him, that person would have been jailed before the trial,” he said.
Legal expert Sok Sam Oeun said yesterday that if Bandith manages to stay away for five full years
– the statute of limitations on misdemeanours like unintentional violence – he could legally
resurface a free man.
“If he absconds for five years, he can come back freely,” Sam Oeun said, noting that such a
practice is not uncommon in cases involving the rich and well-connected.
“If he has escaped from Cambodia and is in a safe place, his lawyer has no need to appeal,
because after the statute of limitations, the decision is final.”
Victim Keo Near, meanwhile, said she had given up hope on seeing Bandith behind bars.
“Now, not only do we not receive justice, but we always get sick because of having been shot,” she
said.
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II.

Veng Sreng and Jakjin Case
1. Police still mum on protesters
Wed, 8 January 2014 (Phnom Penh Post)
Sean Teehan

The whereabouts of 23 people arrested last week during a crackdown on demonstrations in Por
Sen Chey district remained unknown yesterday, with prison officials and police refusing to divulge
the information to family members and rights groups.
After contacting 18 prisons, the staff at all of which said the prisoners were not in their facilities,
rights group Licadho has narrowed down their current location to three prisons, Naly Pilorge, the
NGO’s director, said.
Citing “credible information”, Pilorge said the defendants are likely in Correctional Centre 1 in
Phnom Penh, Correctional Centre 3 in Kampong Cham or Correctional Centre 4 in Pursat.
Moeun Tola, head of the Community Legal Education Center’s labour program, said on Monday
that the director of CC3 confirmed to an associate that the 23 prisoners were there.
But when asked about the prisoners’ whereabouts yesterday, CC3 chief Chea Vanna would only
refer a Post reporter to Kouy Bunson, director of the General Department of Prisons.
Bunson could not be reached.

2. Relatives Call On Government to Release 23 Detainees
By Mech Dara - January 13, 2014 (Cambodia Daily)
Relatives and human rights activists on Sunday called on the government to release 23 men
beaten and arrested during clashes between police and garment workers just more than a week
ago, and said they would defy a ban on public gatherings if they were not.
The 23 protesters, union leaders and garment workers were apprehended during two days of
violent demonstrations—for a doubling of the monthly minimum wage for garment workers to
$160—that turned deadly on January 3 when military police shot and killed five people and
wounded dozens more. The 23 have since been charged with intentionally causing violence and
damage to property.
At a press conference at the Phnom Penh home of one of the detainees, anti-eviction activist Chan
Puthisak, about 40 relatives and activists condemned the men’s arrest and demanded their
immediate release.
“The government crackdown on my husband is completely unacceptable because he did not
commit any violence,” said Prak Sovannary, the wife of detained union leader Vorn Pao.
“He went there to protect the rights of the workers but the authorities handcuffed him and hit him.
They gave him nine stitches and his body was beaten, kicked and punched,” she said.
Denied adequate medicine and proper medical care, Mr. Pao is also suffering from complications
of kidney surgery he had only five months ago, his wife added.
“I appeal to the government to release him urgently because his health condition is getting worse
and he needs to see a doctor,” she said. “I call on international and local NGOs and all embassies
3

to put pressure on the government to release all the people the authorities arrested during the
demonstration.”
According to rights groups Adhoc and Licadho, which visited the detainees at Correctional Center
3 (CC3) in Kompong
Cham province last week, all 23 men had been beaten both before and after their arrests. Licadho,
which sent a medical team, said Mr. Pao’s condition was the most serious, owing to his recent
operation.
Human rights workers and lawyers representing some of the detainees were denied access when
they tried to visit on Thursday, however. Since then, “most” but not all of the imprisoned men have
been able to meet with their lawyers, according to Chan Soveth, senior investigator at Adhoc.
At Sunday’s press conference, prominent anti-eviction activist Tep Vanny said supporters would
demonstrate against the arrest of the 23 men if they were not released soon, in defiance of a ban
on public gatherings the Interior Ministry imposed on January 4.
“We do not worry about this order because when we protest they always beat, kick, arrest and
imprison us,” said Ms. Vanny. “It’s just a show to intimidate us.”
Long Vuthy, an advocacy officer for Mr. Pao’s union, the Independent Democracy of Informal
Economy Association, said they would start today with a rally outside the local headquarters of the
U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights demanding the 23 detainees’ release.
Mr. Vuthy said he hoped to gather some 500 supporters for the rally and submit a petition to the
U.N. human rights envoy to Cambodia, Surya Subedi, who was scheduled to arrive for his latest
fact-finding mission Sunday afternoon.
Wan-Hea Lee, the office’s country director, said the U.N. would accept the petition, but she
declined to comment on whether Mr. Subedi would be there to meet with the demonstrators.
Such a rally would be in clear violation of the government’s standing ban on public gatherings.
Brigadier General Kheng Tito, spokesman for the National Military Police, said authorities would
not allow it.
“First we will tell them to break up, but if they do not break up we will take action to break them up,”
he said. “The authorities have the right to implement law and order.”
Making common cause with the activists and relatives of the 23 detainees, some 100 NGO
representatives are scheduled to meet in Phnom Penh this morning to demand the detainees’
release and call on the government to end what they call the state’s excessive use of force.
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3. សងគម្សុីវ ិលតវ៉ា សុំឲ្យភ

ោះលលងអនកជាប់ឃភុំ ៅត្តពំងផ្លង២៣នក់
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ភលាម្ ោជធានី្ំ ភន ពញ។
ភ

យ ភវហារ ជាតិ (Radio Free Asia)

2014-01-18
ពិ ្ីភនោះភ្វើភេើង ភ ើម្បីោម្ោរឲ្យភ

ោះលលងអនកជាប់រុកត្តពំងផ្លុង ២៣នក់ ល លរ ឋ ្ិ បាលចប់ ួលន

កាលពី ភ ើម្ល ម្កោ កនុងភពលបង្ក្ងាកបកម្មករភ្វើបាតុកម្មភៅោជធានី្ំ ភន ពញ។

ត្បធានសហព័នស
ធ ហជី ពកម្មករចំ ណ្ីអាហារ និងភសវកម្មកម្ពុជា ភលាក ស ម្៉ាូ ោ៉ា អោះអាងភៅថ្ងៃទ្ី១៩ ម្ក
ោ ថ្ន ពិ ្ីភនោះនឹ ងមានអនកចូ លរួម្ត្បលហល ៥០០នក់ ជួបជុំ ោនម្ុ វតត ភ
ចប់ភផ្ដើម្លលងភប៉ា ងភបា៉ា ង ជាសញ្ជាោម្ោរឲ្យរ ឋ ្ិបាលភ

យមានត្ពោះសងឃសូត្ត្ម្៌ ភហើយ

ោះលលងអនកជាប់រុក ២៣នក់ ។

ភលាកបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ពិ ្ីភនោះនឹ ងត្បត្ពឹតិភត ៅរយៈភពលត្បលហល ២ភមា៉ា ងប៉ាុ ភណាាោះ៖ «ភយើងសភត្ម្ចយកកលនលង
ម្ុ វតតឧណាាភលាម្ ភត្ពោះទ្ីភនោះមានទ្ី ធាលទ្ូ លាយ ជាកលនលងត្បជុំ ជន មានអនកភទ្សចរបរភទ្ស្លងកាត់ ភៅ
ម្ក អុីចឹងភរអាច ឹ ងព័ ត៌មានភនោះភត្ចើ ន»។

អនកជាប់ភោស ២៣នក់ ភនោះមានជាអាទ្ិ៍ ភលាក វន់ ភៅ ត្បធានសមារម្ត្បជា្ិ បភតយយឯកោជយថ្នភស ឋ
កិ ចភច ត្ៅត្បព័ន។
ធ ភលាក ភហង សាភវឿន អនកសត្ម្បសត្ម្ួលថ្នភលខាអ្ិ ការ ឋ នសម្ព័នស
ធ ហរម្ន៍កសិករ
កម្ពុជា និ ងភលាក ចន់ ពុទ្ិ ស
ធ ័កិ ដ សកម្មជនតវ៉ា ី្ីប
ល ឹ ងកក់ រួម្ោំងកម្មករភោងចត្ក។ អនកោំង ២៣នក់ត្តូវ
ចប់ ួលន ភពលកងកមាលំងរ ឋ ្ិ បាលបង្ក្ងាកបបាតុ កម្ម ភពលកម្មករោម្ោរត្បាក់ល ភោលរបស់កម្មករចំ នួន

១៦០ ុ លាលរ ភៅថ្ងៃទ្ី២ និងទ្ី ៣ ម្កោ ឆ្នំ២០១៤។ ការបង្ក្ងាកបភនោះបណា
ដ លឲ្យកម្មករ ៤នក់សាលប់ និងជិ ត
៤០នក់រងរបួ ស និ ង លោះភទ្ៀតបាត់ ួន។
ល
ោក់ ទ្ងការោម្ោរភនោះ ម្ង្ក្នីភត សុើបអភងកតជាន់ ពសថ្់ នអងគការលីកា ូ (Licadho) ភលាក អំ សំអាត ោំត្ទ្ថ្ន
ភនោះជាការោម្ោរ « ៏ត្តឹម្ត្តូវ» ភត្ពោះភលាកថ្ន ការឃុំ ួនអន
ល កោំង ២៣នក់ភនោះ ម្ិ នមាន្សតតាង
ូច
ុ
ការភចទ្ត្បកាន់ពីបទ្បងកហិងាភ

យភចតន និ ងភ្វើឲ្យ ូ ចខាតត្ទ្ពយសម្បតតិអនក ថ្ទ្ភ

យភចតនភទ្។

ស្សបភពលភនោះល រ សហរម្ន៍អឺរប
ុ ៉ា ក៏ភចញភសចកដីត្បកាសព័ត៌មានម្ួ យល រភៅថ្ងៃទ្ី១៦ ម្កោ អោះអាងថ្ន
ការចប់ ួលនអនក ២៣នក់ភនោះម្ិ នយុតិ ្
ត ម្៌ ឲ្យសុំឲ្យរ ឋ ្ិ បាលភ

ោះលលងជាបន្ន់ ។ ភត្ៅពី ភនោះ សហរម្

ន៍អឺរប
ុ ៉ា ក៏បានោម្ោរឲ្យរ ឋ ្ិ បាលកម្ពុជា បញ្ឈប់បនតភរឿងកដីរបស់ភម្ ឹ កនំបកសសភង្ក្ងាគោះជាតិ ភៅតុ លាការ
ផ្ងល រ៕
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4. 11 Activists Arrested for Views That ‘Impact Public Order’
By Phorn Bopha and Colin Meyn - January 22, 2014 (Cambodia Daily)
Eleven political activists were pulled off the street by helmeted security guards Tuesday morning
during a peaceful march to foreign embassies to deliver petitions calling for an end to government
violence and the release of 23 imprisoned activists and strikers.
The 11 protesters—10 land rights activists and Rong Chhun, a prominent opposition-aligned labor
activist—were arrested for disturbing public order, City Hall said. They were held at Phnom Penh
municipal police headquarters for about five hours before being released shortly before 2 p.m.
“We arrested them because the rally and the expression of their views impact public order and
public security,” City Hall spokesman Long Dimanche said.
Following the government’s violent and lethal suppression of demonstrations from January 2 to 4,
the Ministry of Interior
announced an indefinite ban on the constitutional freedom to assemble peacefully, which law
experts say is illegal.
At about 8:15 a.m. Tuesday, a group of about two dozen activists and civil society representatives
had gathered on the sidewalk in front of the U.S. Embassy.
With dozens of Daun Penh district security guards, wearing full-faced black motorcycle helmets
and wielding batons, gathered in the gardens opposite the U.S. Embassy, an embassy security
official insisted that the petitioners move to the other side of the street.
After the crowd obliged and crossed the street, a group of about 10 security guards huddled
together and then swiftly dived into the group of protesters, grabbed Boeng Kak activist Tep
Vanny, and violently pushed her into an unmarked white van.
The rest of the activists raced back across the street and begged embassy officials to protect them.
“If you push me to the other side, you push me to death,” said one Boeng Kak activist, sobbing in
front of the U.S. Embassy gate.
Less than 10 minutes after Ms. Vanny was taken away, the security guards once again swooped
into the crowd of petitioners and journalists standing on the sidewalk opposite the embassy and
seized Mr. Chhun, who was choked as the helmeted men tried to force him into another waiting
white van.
Long Kimheang, a communications officer with the Housing Rights Task Force, which organized
the peaceful rally, attempted to prevent the security guards from hauling away Mr. Chhun and was
tossed into the van too.
U.S. Embassy spokesman Sean McIntosh said that the embassy’s security official was following
procedure when he demanded that the protesters cross the street to stand nearby the district
security guards, who have beaten and arrested numerous protesters over the past three weeks.
“In keeping with security procedures, the group of activists was asked to conduct its demonstration
in the public space across the street from the embassy,” Mr. McIntosh said.
Shortly before 9 a.m., with security guards blowing whistles and instructing the remaining activists,
journalists and human rights observers to move, U.S. Embassy officials quickly negotiated for the
two-dozen female activists to walk away from the embassy without further harassment from the
helmeted guards.
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The group of women, surrounded by dozens of journalists and trailed by three trucks filled with
district security guards, then walked to Monivong Boulevard and began marching north toward the
French Embassy. Near Calmette Hospital, the trucks of security guards overtook the marchers and
the security guards jumped off and formed a roadblock.
The female activists spent about five minutes futilely trying to push through the line of guards,
creating a crush that briefly blocked traffic along Monivong Boulevard, before a municipal police
paddy wagon pulled up next to the assembled crowd.
The security guards then grabbed seven of the activists and pulled them, kicking and screaming,
into the paddy wagon. Among the activists were Yorm Bopha, Song Sreyleap, Phan Chunreth, Bov
Sorphea, Em Sreytouch, Nguon Kimleng and Choung Sopheap.
The remaining dozen activists then broke free and rushed down Monivong Boulevard to the French
Embassy, where they were allowed to collect themselves in front of the embassy gate as a French
police official spoke to representatives of the group and accepted their petition.
The activists then marched to the U.K. Embassy and the office of Unicef, where representatives
also accepted their petition, and then got on motorbikes and tuk-tuks and drove to the Phnom
Penh police headquarters, where their 11 detained colleagues were being held.
Phnom Penh police chief Chuon Sovann arrived at about noon, and following a meeting with Daun
Penh district officials and a lawyer from local human rights group Licadho, the activists were
released at about 1:45 p.m.
Standing side by side with their hands clasped in the air, the 11 activists walked through the police
headquarters’ parking lot to cheers from the crowd of people waiting outside, which included a
number of monks and youth who joined in the afternoon.
Following their release, Ms. Vanny and Mr. Chhun said they would not be cowed by their arrest.
“To free the 23, we will join [protests] again,” said Ms. Vanny. “We have no fear of arrest or being
put in to jail. We’re used to being scared. We want justice.”
Mr. Chhun said he and seven other non-government aligned union leaders planned to hold a
demonstration in Freedom Park on January 26 to call for the release of the 23 arrested activists
and workers, many of whom were beaten during the government’s violent suppression of labor
protests on January 2 and 3.
“I am not concerned,” Mr. Chhun said. “On the 26, we will gather 10,000 people to ask for the
release of Vorn Pov [president of the Independent Democracy of Informal Economic Association]
and 22 others.”
The civil society groups who organized Tuesday’s march issued a statement saying that they
would delay another march to foreign embassies planned for today, but would continue delivering
petitions on Thursday.
Be Tea Leng, executive director of Ministry of Interior’s prisons department, said that he was
waiting on a court order to release the 23 prisoners who remain incarcerated in the high-security
Correctional Center 3 prison in Kompong Cham province.
“It depends on the court. When it issues the order, we’re waiting to release [the 23 prisoners],” he
said.
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5. After Arrests, NGOs Continue Petitioning to ‘Free the 23′
By Aun Pheap and Mech Dara - January 23, 2014 (Cambodia Daily)

Following the arrest of 11 activists on Tuesday as they attempted to deliver a petition to the U.S.
and French embassies seeking the release of 23 jailed protesters, NGO representatives quietly
delivered similar petitions to the Japanese Embassy and European Union headquarters
Wednesday.
The petitioners, representing 181 NGOs and civil society groups, are scheduled to march to the
German, South Korean, Australian and Thai embassies this morning to call for pressure on the
government to release the 23 protesters, who were imprisoned following clashes with police on
January 2 and 3.
Phnom Penh Municipal Court this week denied bail for the 23 accused, citing the need to question
them and maintain public order by keeping them incarcerated in a high-security prison located next
to the border with Vietnam in Kompong Cham province.
The petition states that the unconditional release of the 23 prisoners “is now an urgent matter of
international humanitarian concern and in accordance with Cambodian law and regulations.”
Thida Khus, the executive director of Silaka, a training NGO that is organizing today’s march, said
that 40 to 50 petitioners planned to meet at 8:30 a.m. and walk together to the four embassies
despite the CPP government’s ban on public gatherings of more than 10 people.
“We are not demonstrating. We will just be there to deliver our petitions to the embassies,” Ms.
Khus said, adding that the group did not seek the approval of City Hall for the event.
“The municipality needs to respect the law themselves. They are robbing people of their rights that
are guaranteed by the Constitution,” Ms. Khus said, referring to the indefinite suspension of the
freedom of assembly, announced by City Hall and the Ministry of Interior on January 4, which
experts say is illegal.
City Hall spokesman Long Dimanche said that authorities were not officially notified of today’s
march, and would therefore prevent it from going forward.
“We will stop them since they do not ask for permission,” he said.
Police have selectively enforced the ban on public gatherings since it was announced. However,
anti-eviction activists who said they plan to take part in tomorrow’s march have been arrested twice
this month for unsanctioned delivery of petitions.
The International Commission of Jurists (ICJ) released a statement Wednesday condemning the
Phnom Penh court’s decision to deny bail to the 23 detainees, who have not yet gone on trial but
are being held in Correctional Center 3 in rural Kompong Cham province.
“International law is clear that pre-trial detention should only be exercised in exceptional situations,
and avoided if suitable alternatives are possible,” said Sam Zarifi, ICJ’s regional director for Asia
and the Pacific. “The reasons presented by the [Phnom Penh] Court don’t justify holding these
activists in prison right now.”
Mr. Zarifi added that without compelling evidence that the prisoners are a flight risk or might
interfere with an ongoing investigation, “the continued pre-trial detention of each of the 23
individuals would amount to arbitrary detention under international human rights standards.”
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Heng Bon, a lawyer representing nine of the imprisoned protesters, said that the court sent her
letters on Monday and Tuesday denying bail requests for her clients, citing the need to question
the accused further, as well as the prevention of “chaos” that may ensue should they be set free.
A request from the opposition CNRP to visit the 23 prisoners was also denied by the Phnom Penh
Municipal Court, according to a letter dated Tuesday and signed by investigating judge Chea Sok
Heng.
Be Tea Leng, executive director of the prison department at the Ministry of Interior, said: “We only
allow the lawyer and family of the accused [to visit them] because this is the court’s internal
regulations.”
However, Som Sokong, a lawyer for six of the imprisoned men, including Vorn Pao, president of
the Independent Democracy of Informal Economic Association, said that he has only been allowed
extremely limited access to his clients.
“I have met only Mr. Pao because the prison chief said he is busy with meetings, but I think this
is…a trick to prevent us from visiting people in prison,” Mr. Sokong said.
Even when he was able to speak to Mr. Pao, Mr. Sokong said that prison guards insisted on
listening in to his conversation. “I think this is a violation of the lawyer’s right to keep the confidence
of his client,” he said.

6. សងគម្សុីវ ិលភ្វើយុទ្ន
ធ ការោម្ោរឲ្យភ

ោះលលងម្នុសស២១នក់

អងគការសមារម្ និងសហជី ព ត្ពម្ោំងត្កុម្អនកតសូម្តិភរឿង ី ្ីជា
ល ង ៥០សាែប័ន បានភរៀបចំយុទ្ធនការ
កនុងថ្ងៃលតម្ួ យ ភ ើ ម្បីទ្ទ្ូចសុំឲ្យរ ឋ ្ិ បាលបនតភ
កនលងម្ករ ឋ ្ិ បាលចប់ ម្នុ សស
បភណា
ដ ោះអាសនន ២នក់ ។

២៣នក់

ោះលលងអនកជាប់ ឃុំោំង ២១នក់ ភ
ក់ឃុំ

លតភត្កាយម្កបានភ

យោមនលកខ ណ្ឌ។

ោះលលងឲ្យភៅភត្ៅឃុំជា

ដោយ ម៉ោម មុនីរតន៍ (Radio Free Asia)
2014-02-10
ចំ លណ្កភម្ ឹ កនំសហជី ព្ំ ៗជាង ១០ បានត្ពមានថ្ន ភបើថ្ងៃសវនការកនុងថ្ងៃទ្ី១១ អនកោំង ២១នក់ ភៅលត
ត្តូវបានតុ លាការភចទ្ត្បកាន់ បនត ម្ហាបាតុ កម្មនឹងផ្្ុោះភេើងត្បឆ្ំងចំ ណាត់ការភនោះភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្ស។

«សំភេងលស្សករបស់ត្កុម្ភម្ ឹកនំសហជី ពឲ្យភ

ោះលលងអនកជាប់ ឃុំ»៖

របស់ភម្ ឹកនំសហជី ព ល លសុំឲ្យតុ លាការ និ ងរ ឋ ្ិ បាលបនតភ
នក់ ភ

ភនោះជាសំភេងលស្សកោម្ោរ

ោះលលងអនកជាប់ ពនធនោរោំង ២១

យោមនលកខ ណ្ឌ ភហើយយុទ្ធនការភនោះ ក៏ ភ្វើភេើងភៅចំភពលល លទ្ិ វសកម្មភាពពិ ្ពភលាក

របស់សម្ព័នស
ធ ហជី ព អនតរជាតិ

៏មានឥទ្ធិពលក៏ កំពុងភ្វើសកម្មភាព ូ ចោនភនោះល រ។

ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជា ត្ពមានថ្ន ត្បសិនភបើភសចកដីរបស់សាលាឧទ្ធរណ្៍ភៅ
ថ្ងៃទ្ី១១ កុម្ភៈ ភនោះ ភៅបនតភចទ្ត្បកាន់ត្បឆ្ំងម្នុ សសោំង ២១នក់ បនតភទ្ៀត ភនោះម្ហាបាតុ កម្មត្បឆ្ំងចំ
ណាត់ការភនោះ នឹងផ្្ុោះត្ពម្ៗោនភៅោំងទ្ូ ោំងត្បភទ្ស៖ «ភម្ ឹកនំសហជី ពតាម្ម្ូ ល ឋ នរួម្ជាម្ួ យថ្ននក់
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ជាតិ បានអនុ ម្័តជាឯកចឆនថ្ន
្ ភបើ ោមនការភ
ភពលខាងម្ុ

ោះលលង ោមន ំ ភេើងត្បាក់ឈួ លជូ
ន
ន ល់កម្មករ កម្មការ ិនីភទ្

៏ ីភល នោះ នឹ ងមានម្ហាកូ កម្មទ្ូោំងត្បភទ្សកម្ពុជា»។

អងគការសងគម្សុីវ ិល និ ងសហរម្ន៍ ចំនួន ៥៨ បានបភងាាោះភប៉ា ងភបា៉ា ង កនុងភពលលតម្ួ យ ភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្ស។
ភ

យលេកសត្មាប់ ោជធានី្ំ ភន ពញមាន ៤២ទ្ី តាំង ល លភ្វើយុទ្ធនការ ូ ចោនភនោះ ជាអាទ្ិ៍សហជី ពចំ នួន១៦

និ ងសម្ព័នធអងគការសងគម្សុីវ ិល ល លបណ្ំុដ ភៅភ

យអងគការជាង ១៩០សាែប័ ន ត្ពម្ោំងសហរម្ន៍ ី ្ីផ្
ល ង។

ទ្ន្ឹម្នឹ ងភនោះ របាយការណ្៍របស់អងគការលីកា ូ បានភចញផ្ាយភៅថ្ងៃទ្ី១០ កុម្ភៈ ថ្ន មានសហជី ពអនតរ
ជាតិ ៏ មានឥទ្ធិពលភៅភលើពិ្ពភលាក រួម្មាន Industry All សហជី ព Global Union និ ង ITUC ជាភ ើម្
បានត្បម្ូ លផ្ដំុកម្មករជាភត្ចើនភៅបណា
ដ ត្បភទ្សម្ួ យចំនួន
ល លមានសាែនទ្ូ តល រម ភៅ ទ្ីភនោះ

ភ ើម្បីតវ៉ា ភៅតាម្ទ្ី ត្កុង្ំ ៗថ្នបណា
ដ ត្បភទ្ស

ូ ចជាទ្ី ត្កុងបាងកក ហសឺលណ្វ កូ ឡាឡាំពួរ ភ នភបើ ោ៉ា លបរឡាំង ត្ពូលស

ល ហុងកុង មា៉ា នី ល ហាកាតា ទ្ី ត្កុងេុង ៍ និងភសអូ ល។

ចំ លណ្កភលាក អាត់ ្ន់ ត្បធានសម្ព័នធសហជី ពត្បជា្ិ បភតយយកម្មករកាត់ ភ រកម្ពុជា ភៅកាត់ ថ្ន សុីខាវឌូ

(CCAWDU) លងលងភៅលកបរត្ពោះអងគ ងភកើ ជាទ្ីល លសហជី ព អងគការសមារម្ និ ងសហរម្ន៍ ី ្ីជ
ល ួ បជុំោនថ្ន
ភនោះជាភពលភវលាល លរ ឋ ្ិ បាលរបបីសាតរម្ុ មាត់ ភេើងវ ិញភៅភលើឆ្ក អនតរជាតិ ។ ភលាកបនតថ្ន ភបើរ ឋ ្ិ
បាលភៅបនតចរនតនភោបាយ ូ ចសពវថ្ងៃភទ្ៀត ភនោះកម្ពុជាត្បឈម្នឹ ងការរ ិោះរន់ថ្ន ជាត្បភទ្សម្ិ នលអ។
ភលាក អាត់ ្ន់ ៖ « ូ ភចនោះភពលភនោះ រឺជាភពលលអសត្មាប់រ ឋ ្ិ បាលភ ើម្បីភ

ោះស្សាយបញ្ជ
ា ោំង ៧ចំ ណ្ុច

របស់ភយើង។ ភបើសិនជាឲ្យកម្មករភៅកនុងត្បភទ្សកម្ពុជាភយើង ផ្្ុោះភេើងកូ កម្មភេើងវ ិញ បានន័ យថ្ន វ
ពិ បាកោំងអស់ោន...»។

អរគត្ពោះោជអាជាាថ្នសាលាឧទ្ធរណ្៍ ភលាក អុ ក សាវុ្ មានត្បសាសន៍ថ្ន ភោោះជាលបបណាភរភៅម្ិ នោន់
ឹ ងពីភជារវសនរបស់អក
ន ោំង
្ន្នុ សិទ្ិរធ បស់ភៅត្កម្ជត្ម្ោះកដី៖

២១នក់ភនោះោ៉ា ងណាភៅភេើយភទ្

«តុ លាការ

ភត្ពោះភសចកដីសភត្ម្ចសែិតភៅភលើ

ពិ ចរណាភៅភពលល លោត់ជំនុំជត្ម្ោះ

ភៅត្កម្ ខាងភៅត្កម្ត្កុម្ត្បឹកាភរជាអនកសភត្ម្ចភៅលសអកហនឹង។

ុ ំ ភា ម្៉ាចនឹ ងោយបាន

ភហើយខាងត្កុម្

ា ិ នលម្នភៅត្កម្
ុ ំម្

ផ្ងហនឹង។ ប៉ាុ លនតអាហនឹងភរពិ បាក... ោត់ ចូលពិ ភាកាភហើយ ភម្៉ា ចភយើង ឹ ងថ្ន ភៅត្កម្សភត្ម្ចោ៉ា ងភម្៉ា ច?»។

យុទ្ធនការត្កុម្សហជី ពភនោះ ក៏ភៅោម្ោរសុំឲ្យរ ឋ ្ិ បាល ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ល់កម្មករ ១៦០ ុលាលរ
ល ល។

ោ៉ា ងណាការបង្ក្ងាកបពុំមានភេើយសត្មាប់យុទ្ធនការភៅថ្ងៃទ្ី១០ កុ ម្ភៈ ត្បឆ្ំងត្កុម្អនកការពរសិទ្ិម្
ធ នុ សស
និ ងសហជី ពពីសំណាក់ត្កុម្មានសម្តែកិចរច បស់រ ឋ ្ិ បាល។
នយករ ម្
ឋ ង្ក្នី ត ហុន លសន ប៉ាុ ភណាាោះភនោះ។
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ភត្ៅលតត្តូវភរ

ក់ពត្ងាយលកបរផ្្ោះភលាក

ភត្ៅពី ភនោះ ត្កុម្សហជី ពក៏ ភៅោម្ោរសុំឲ្យរ ឋ ្ិ បាល ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ល់កម្មករ១៦០ ុ លាលរ ល ល។
ភលាក ថ្ណ្ វ ៉ាង់

ម្ង្ក្នីឃ្
ត ល ំភម្ើ លសិទ្ិម្
ធ នុ សសរបស់សមារម្អា ហុក ចត់ ទ្ុកថ្ន ការសភត្ម្ចចិ តត ូ ភចនោះ

ត្ចង អាវុ្លវង ី ល

ំបងវ ុំអីភទ្។ ភឃើញថ្នជាសកម្មភាពម្ួ យរួ រឲ្យភកាតសរភសើរ ល់អាជាា្រ ភហើយកង

របស់រ ឋ ្ិ បាល រឺជាភរឿងត្តឹ ម្ត្តូវ៖ «ភនោះរឺថ្នោមនសកម្មភាពណាម្ួ យបំ្ិតបំ្័យ មានសម្តែកិចត្ច ចូង

កមាលំងភៅភពលភនោះល រ។ ភយើងរិ តថ្នភនោះរឺជាការចប់ភផ្ដើម្យល់ ឹ ងកនុងការអនុញ្ជាតឲ្យមាន ការបភញ្ច ញ
នូ វសិទ្ិ ធភសរ ីភាព ការតវ៉ា ការោម្ោរ»។

ភៅថ្ងៃទ្ី១១ កុ ម្ភៈ សាលាឧទ្ធរណ្៍នឹ ងភបើកសវនការជាភលើក ំ បូងរបស់ ួនកន
ល ុងសំណ្ុំភរឿងអនក ោំង ២១ន
ក់ ។ ត្កុម្សហជី ពបានបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ភបើតុលាការម្ិនទ្មាលក់ការភចទ្ត្បកាន់ ភហើយភ

ោះលលងអនកោំងភនោះឲ្យ

មានភសរ ីភាពភទ្ ភនោះបាតុ កម្មត្បឆ្ំងចំ ណាត់ការភនោះនឹ ងផ្្ុោះភេើងម្ិ នសំថ្ចថ្ ភេើយ៕

7. សាលាឧទ្ធរណ្៍តម្កលភ់ សចកដីសភត្ម្ចរបស់សាលា ំបូងភលើភរឿងកដីម្នុសស២១នក់
ដោយ សុ ជី វ ី (Radio Free Asia)
2014-02-11
ពលរ ន
ឋ ិងត្កុម្សងគម្សុីវ ិលលស្សកតវ៉ា ភៅខាងម្ុ

សាលាឧទ្ធរណ្៍

ោម្ោរឲ្យតុ លាការភ

ោះលលងអនក

ជាប់ឃុំ ២១នក់ ភៅថ្ងៃទ្ី១១ កុម្ភៈ ឆ្នំ២០១៤។
សាលាឧទ្ធរណ្៍ភៅថ្ងៃទ្ី១១ កុម្ភៈ ភនោះ សភត្ម្ចតម្កល់ភសចកដីសភត្ម្ចរបស់ភៅត្កម្ភសុើបសួរសាលា ំបូង
ោជធានី ្នំភពញ ភលើសំណ្ុំភរឿងកដីសុំភៅភត្ៅឃុំបភណា
ដ ោះអាសននរបស់ជនជាប់ភចទ្ ២១នក់ ភ

យបនតឲ្យ

ភៅជាប់ឃុំ ល ល។
ភៅត្កម្ភសុើបសួរសាលា ំបូងោជធានី្ំ ភន ពញ កាលពីភ ើ ម្ល ម្កោ សភត្ម្ចឃុំ ួនត្បធានសមារម្
ល
សកម្ម
ជន ី ្ី ល សកម្មជនសិទ្ិម្
ធ នុសស និ ងកម្មក ២៣នក់ ពីបទ្ញុោះញង់ឲ្យមានអំ ភពើហិងានិ ងបំផ្ិ ច
ល បំ ផ្លលញត្ទ្ពយ
សម្បតតិ ជាភ ើ ម្។ ប៉ាុ លនតកាលពីសបាដហ៍ម្ុន តុ លាការបានសភត្ម្ចភ
បភណា
ដ ោះអាសនន។

ោះលលងម្នុ សស ២នក់ឲ្យភៅភត្ៅឃុំ

សកម្មជននន តំ ណាងសហជី ព និ ងម្ង្ក្នីអ
ត ងគការការពរសិទ្ិម្
ធ នុ សស ត្បមាណ្ ២០០នក់ ត្បម្ូ លផ្ដំុោនភៅ
ខាងម្ុ សាលាឧទ្ធរណ្៍ភៅត្ពឹ កភនោះ ភ ើម្បីឃ្លំភម្ើ លការកាត់ កី ដរបស់តុលាការភលើម្នុ សសោំង ២១នក់ ។
តំ ណាងសហជីពសងគម្សុីវ ិល រួម្ោំងអនករងភត្ោោះភ

យសារការបភណ្ដញភចញពី ី ្ីន
ល ិងលំភៅឋានជាភត្ចើន

បានត្ពមានថ្ន ពួកភរនឹងភ្វើបាតុ កម្មទ្ូោំងត្បភទ្សភបើតុលាការភៅបនតឃុំ ួនម្នុ
ល
សសោំង២១នក់ភនោះ។
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8. សកម្មជនបនតោម្ោរឲ្យភ

ោះលលងអនកជាប់ឃុំ

Tuesday, 11 February 2014
មុាំ គន្ធា និង ឃុត សុភចរ ិយា (Phnom Penh Post)
្នំភពញៈ បាតុ កម្មភៅថ្ងៃម្សិលម្ិ ញោំត្ទ្ឲ្យភ

ោះលលងអនកជាប់ឃុំល លត្តូវបាន ចប់ ួនកន
ល ុងអំ េុងបាតុ កម្ម

កាលពី ល ម្ុនភនោះ មានលកខណ្ៈសនតិវ ិ្ីជាងបាតុ កម្មល លម្នុ សស ២១នក់ ត្តូវបានចប់ ួលន។

ការភ ើ រ លងាភៅទ្ី សកាករៈ ភៅមាត់ ទ្ភនល កនុងោជធានី្ំភន ពញ ត្កសួង យុតិត្ម្៌ និងសាលាឧទ្ធរណ្៍ ពុំមានការ
ភ្វើអនតោរម្ន៍ពីនររបាលភទ្
ភ ើម្បីអំពវនវឲ្យភ

ណ្ៈល លបាតុ ករបានត្បរល់ញតតិ និងបភងាាោះភប៉ាងភបា៉ា ង និ ងលលងសតវចប

ោះលលងម្នុ សសោំង ២១ នក់ ល លភៅជាប់ឃុំភៅភេើយ បន្ប់ពីមានការប៉ា ោះទ្ងគិច

ជាម្ួ យនឹងអាជាា្រភៅកនុងបាតុ កម្មល ល ោំត្ទ្កូ កម្មរបស់កម្មករកាលពីភ ើម្ល

ម្កោ។

ណ្ៈល លអនក

ោំត្ទ្ត្បលហល ១២០ នក់ឈប់ ភៅម្ុ សាលាឧទ្ធរណ្៍ ភលាក អាត់ ្ន ត្បធានសហជី ព សុីភៅឌូ បាន
លស្សកថ្ន៖ «ភ

ោះលលង ភ

ោះលលង ភ

ោះលលង ភ

យោមនលកខ ណ្ឌ ភយើងត្តូវការភសរ ីភាព! ថ្ងៃលសអក ជាថ្ងៃ

សវនការ ភលើពកយសុំធានឲ្យភៅភត្ៅឃុំសត្មាប់ ម្នុ សសោំង ២១នក់ ល លជាប់ឃុំភៅភេើយ ភយើងភជឿ
ជាក់ថ្ន សាលាឧទ្ធរណ្៍នឹ ងភ

ោះលលងពួ កភរឲ្យមានភសរ ីភាព»។

ភលាក ្ន និងសមាជិកសហជីព ៩ នក់ និងអងគការម្ិ នលម្នរ ឋ ្ិ បាលជាភត្ចើនបានភត្ចៀងកនុងអំ េងភ
ើរ
ុ
លងា

៏ ីភល ៅកាន់ទ្ីបូជាថ្នត្ពោះពុ ទ្សា
ធ សន ល លត្ពោះសងឃ បានសូត្ត្ម្៌ ម្ុ នភពលត្កុម្ភនោះបានបភងាាោះភប៉ាង

ភបា៉ា ង និងភ

ោះលលងចបចំ នួន ២៣កាល តំណាងឲ្យម្នុ សសមានក់ៗល លត្តូវបានចប់ ួលនកនុងអំ េងបាតុ
កម្ម
ុ

កាល ពីថ្ងៃ ទ្ី ២ និង ៣ ល ម្កោ។ កនុងភនោះពីរនក់ត្តូវបានអនុ ញ្ជាតឲ្យភៅភត្ៅឃុំ កាលពីថ្ងៃភៅរ ៍។

ភលាកស្សី Naly Pilorge ត្បធានអងគការ លីកា ូ បានលងលងថ្ន បាតុ កម្មស្សភ ៀងោនបានភ្វើភេើងភៅទ្ី តាំង
ោ៉ា ងតិ ចចំ នួន ៤៥កលនលង ភៅកម្ពុជានិងភៅតាម្ទ្ី ត្កុងកនុងបណា
ត ត្បភទ្សចំ នួន ១៣។
ភៅកនុងសននិសីទ្សារព័ ត៌មានម្ុ នភពលភ ើ រ លងា ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជាបាន
លងលងថ្ន ត្បសិនភបើភៅត្កម្ប ិភស្ពកយសុំធានភៅភត្ៅឃុំ ភហើយរ ឋ ្ិ បាលម្ិ នយល់ត្ពម្ ំ ភេើងត្បាក់
ឈនួលអបបបរមាភទ្ភនោះ សហជី ពនឹ ងភ្វើបាតុ កម្មភៅតាម្ ងផ្លូវ។

ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជាបានលងលងថ្ន៖ «ត្បសិនភបើម្ិនភ
ឋ ្ិ បាលម្ិន ំ ភេើងត្បាក់ឈួលអបបបរមា
ន
ល់ ១៦០

ទ្ូ ោំងត្បភទ្ស។
បន្ប់»។

កនុងការភ ើរ លងាភ

ុ លាលរកនុងម្ួ យល ភទ្ភនោះ

ោះលលងម្នុ សស ភហើយរ
ំុន
ា ឹ ង ឹ កនំម្ហាបាតុ កម្ម

សកម្មជនភៅភោងចត្កភត្តៀម្ភ ើ រតាម្ថ្ននក់ ឹ កនំសហជី ពកនុងម្ហាបាតុកម្ម

ភៅថ្ងៃ

យលេកម្ួ យកាលពីត្ពឹ កម្សិលម្ិញ ត្ពោះសងឃ សមាជិ កសហជី ព និ ងសកម្មជន ី ្ី ល

១០០ រូប បាននំញតតិោម្ោរឲ្យភ

ោះលលងបុ រសោំង ២១ នក់ ល លភៅជាប់ឃុំ ភហើយឲ្យតុ លាការភលើក
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ភចលការភចទ្ត្បកាន់ពីបទ្បងកការ ូ ចខាតភ

យមាន សាែនទ្ម្ៃន់ភោស និ ងអំ ភពើហិងាភ

យមានសាែន

ទ្ម្ៃន់ភោសត្បឆ្ំងនឹងអនកោំង ២៣។
អនកស្សី ត្បាក់ សុវណាារ ី ត្បពនធភលាក វន់ ភៅ ត្បធានសមារម្ត្បជា្ិបភតយយភស ក
ឋ ិ ចភច ត្ៅត្បព័នលធ ល
ត្តូវបានចប់

ល ុងបាតុ កម្មភៅម្ុ ភោងចត្ក ោ៉ា ក ជីន បានចូ លរួម្ជាម្ួយនឹ ងត្កុម្ភនោះល រ ភ
ួនកន

អោះអាងថ្ន បតីរបស់អនកស្សី ោមនកំ ហុសភទ្។

យ

អនកស្សីបានបនតថ្ន៖ « ំុច
ា ូ លរួម្ភ ើ ម្បីលសវងរកយុតិ្
ត ម្៌ពីត្កសួង យុតិត្ម្៌ និ ងសាលាឧទ្ធរណ្៍។ ភរត្តូវលត
ភ

ោះលលង និងលុបភចល ការភចទ្ត្បកាន់ត្បឆ្ំងបតី ំុា និងជនរងភត្ោោះ ២០ នក់ភផ្សងភទ្ៀត ភត្ពោះភរោមន

កំ ហុសភទ្»។

ភលាក សុន លីហយ បុ រល
គ ិក សុីភៅឌូ បានលងលងថ្ន ថ្ននក់ ឹ កនំ សុីភៅឌូ និ ងសហជី ព ថ្ទ្ភទ្ៀត នឹងចូ ល
រួម្សវនការភលើពកយសុំធានឲ្យភៅភត្ៅឃុំ ល លនឹ ងភ្វើភៅត្ពឹកភនោះ៕ TK

9. Unions Threaten Nationwide Strike if 21 Prisoners Not Released
By Mech Dara and Alice Cuddy | February 11, 2014 (Cambodia Daily)
Sixteen unions threatened Monday to organize a nationwide strike if the 21 activists and protesters
jailed following garment industry protests on January 2 and 3 are not released on bail Tuesday.
The unions also called for charges against the 21 prisoners, 16 of whom began a hunger strike in
prison on Sunday, and two other prisoners released on bail Saturday, to be dropped.
“Local unions and national-level unions have agreed that if there is no release [of the 21] and no
increase in pay for workers in the coming days we will hold a nationwide strike,” said Rong Chhun,
president of the Cambodian Independent Teachers Association.
“If they do not clear the 23 [of charges] and increase workers’ pay to $160, we will…set an agenda
and inform relevant authorities about our nationwide strike,” he said.
Following the meeting, more than 100 union representatives and supporters, led by a group of
about 20 monks, marched along Phnom Penh’s Sisowath Quay at about midday to the Preah Ang
Dongkor shrine in front of the Royal Palace where they released balloons on behalf of the 23 who
were jailed.
The march was scheduled to continue to foreign embassies in the city to hand-deliver petitions but,
after releasing the balloons, the protesters dispersed for lunch and to avoid the mid-day heat.
“Since it is hot this afternoon we need to break up our group into small groups to hand the petition”
to the embassies, said Ath Thon, president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers
Democratic Unions.
Sor Mora, president of the Cambodian Food and Service Workers Federation, said the petitions
were eventually delivered to the U.S., Australian and French embassies and the European Union
delegation later in the afternoon.
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Earlier Monday morning, about 100 members of the Boeng Kak community and 20 monks also
gathered outside the Ministry of Justice and Court of Appeal to demand the release of the protest
prisoners.
Though security guards closed the ministry’s gate, well-known anti-eviction activist and Boeng Kak
representative Tep Vanny and two other women were allowed inside to submit a petition calling for
the prisoner’s release, before the group walked to the nearby Court of Appeal to also deliver a
petition there.
“If the Justice Ministry is a real ministry and is not fake…I believe [the detainees] will receive justice
tomorrow,” Ms. Vanny said.
Internationally, unions in 22 countries were also scheduled to present letters to Cambodian
embassies Monday calling for the prisoners to be freed.
Leonie Guguen, communications officer at IndustriALL Global Union, one of the unions organizing
the action, said by email that letters had already been delivered to Cambodia’s embassies in
Japan, South Korea and Indonesia, with over 300 union members “taking action” in Jakarta.

10. ត្បជាពលរ ឋ ត្ពោះសងឃ និងសហជីព
ត្ពមានភ្វើបាតុកម្មោម្ោរភ
ដោយ៖ ឡាយ សា

កចិតន
ត ឹងភសចកតីសភត្ម្ចរបស់សាលាឧទ្ធរណ្៍ និង

ោះលលងអនកោំង២១នក់

ន | ថ្ងៃអង្គារ ទី11 ខខកុមភៈ ឆ្នាំ2014, ដ ៉ោ ង 12:20 PM (VOD)

ត្បជាពលរ ឋ ត្ពោះសងឃ និងម្ង្ក្នីស
ត ហជី ព សលម្តងការ កចិតត ចំភពោះភសចកតីសភត្ម្ចរបស់សាលាឧទ្ធរណ្៍
ល លប ិ ភស្បណ្ឹ ត ងសុំភៅភត្ៅឃុំរបស់អនកជាប់ឃុំ ២១នក់ និ ងបានត្ពមានភ្វើបាតុ កម្មតវ៉ា ោម្ោរឲ្យ
ភ

ោះលលងអនកោំងភនោះ។

បន្ប់ពីភៅត្កម្សាលាឧទ្ធរណ្៍ ប ិ ភស្បណ្ឹ ត ងសុំភៅភត្ៅឃុំរបស់អក
ន ជាប់ឃុំោំង២១នក់ ភៅត្ពឹកថ្ងៃ

អងាគរភនោះ ត្បជាសហរម្ន៍ ី ្ី ល ត្ពោះសងឃ និ ងម្ង្ក្នីអ
ត ងគការសងគម្សុីវ ិលជាង ២០០នក់ ល លត្បម្ូ លផ្តំុភៅ
ខាងភត្ៅសាលាឧទ្ធរណ្៍ បានសលម្តងការ កចិតជា
ត ខាលំង ចំ ភពោះភសចកតីសភត្ម្ចភនោះ។ ត្បជាសហរម្ន៍ ី្ី ល
បានត្ទ្ភហារយំ ភបាកកាល និ ងលស្សកខាលំងៗ ថ្ន <<អយុតិ្
ត ម្៌>> និង

11. Appeal Court Denies Bail to 21 Jailed Protesters
By Mech Dara and Colin Meyn | February 12, 2014 (Cambodia Daily)
The Court of Appeal on Tuesday denied bail to 21 workers and activists who were arrested and
placed in a maximum security prison last month following the government’s deadly suppression of
minimum wage protests in the garment sector.
Representatives of nine garment worker unions plan to meet today to organize a strike in response
to the denial of bail for the detainees, while lawyers for the 21 said they will file an appeal with the
Supreme Court this week.
A protester holds a sign Tuesday calling for the release of Chan Puthisak, who was denied bail
Tuesday by the Appeal Court in Phnom Penh along with 20 other activists and workers who were
imprisoned during garment strike demonstrations on January 2 and 3. (Siv Channa)
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None of the 21 were present in court for the bail hearing.
“We ruled to uphold the municipal court’s ruling,” said Presiding Judge Nhoung Thol.
The Phnom Penh Municipal Court decided last month to deny bail to a total of 23 detainees, who
have yet to stand trial, from the strike protests, citing the alleged risk that the detainees posed to
society and the need to question them further.
On Friday, a municipal court judge granted bail to two of the imprisoned protesters, including Yon
Chea, 17, the only minor in the original group of 23.
National and international human rights group have deplored the government’s severe treatment of
the 23, which has included denial of access to adequate medical care, lawyers and family
members.
More than 100 monks, protesters and family members of the 21 prisoners gathered outside the
courthouse Tuesday morning in advance of the judges’ decision, which was handed down in a
closed-door hearing shortly after 11 a.m.
Standing outside the courtroom, Prak Sovannary, the wife of detainee and workers’ rights activist
Vorn Pao, broke down in tears.
“The government is so brutal that it hurts its own people,” said Ms. Sovannary after being escorted
outside the court by a group of women from the former Boeng Kak lake community.
“We will continue searching for justice since we are not happy with the decision,” she said, adding
that her husband was innocent of any wrongdoing.
Mr. Pao was taking part in a demonstration calling for a $160 minimum wage outside the Yakjin
garment factory in Pur Senchey district on January 2 when soldiers from the elite 911 paratrooper
unit, armed with metal bars and batons, violently broke up what was until then a peaceful protest.
Mr. Pao and 10 others were severely beaten by the soldiers, detained and then brought to
Kompong Cham province’s Correction Center 3.
Thirteen more protesters were arrested on January 3 outside the Canadia Industrial Park after
military police opened fire on stone-throwing demonstrators on Veng Sreng Street, killing five and
injuring at least 40.
When word of the Appeal Court denial reached people waiting outside the court, a number of
protesters pressed in on the court’s metal gate and relatives of the accused began sobbing.
“We really need them back,” said Thoeun Thy, the wife of imprisoned garment worker Hoeun Da.
“How come they don’t punish the perpetrators who killed the people, but punish and detain the
innocent people?”
Ny Chakrya, chief investigator for local rights group Adhoc, said that the Appeal Court decision
provided further evidence of the lack of independence within the country’s judiciary.
“The court continues to detain them as a strategy to use the 21 as hostages in the political
deadlock,” Mr. Chakrya said.
A number of local and international rights groups also issued statements condemning the Appeal
Court’s ruling, including the International Federation for Human Rights, Adhoc, Licadho, the
Cambodian Center for Human Rights and the Netherlands-based Clean Clothes Campaign.
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About an hour after judges announced the decision, dozens of protesters marched down Sisowath
Quay to Preah Ang Dangker shrine opposite the Royal Palace, where they took part in a prayer led
by monks from the Independent Monk Network for Social Justice.
About 100 riot police soon entered an adjacent garden, where they stood waiting until But Buntenh,
head of the Independent Monk Network, crossed the street in the direction of the Royal Palace.
Speaking through a microphone attached to a small speaker, But Buntenh addressed the riot
police who had lined up to block his path, pledging to set himself on fire in front of the Royal Palace
if the 21 prisoners are not released.
But Buntenh, along with a dozen monks and a dozen protesters from the Boeng Kak community,
continued to face off with police until about 200 additional riot police arrived and started to push the
protesters back across the street to the Preah Ang Dangker shrine.
A group of two dozen municipal security guards, wearing black motorbike helmets, were eventually
deployed to sweep out the remaining protesters, including monks.
By 1 p.m., the area around the shrine was clear and riot police were driven away on trucks as the
security guards gathered inside the prayer building to eat lunch.
Ath Thorn, president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union, said that
nine non-government aligned unions would meet this afternoon to prepare for another round of
strikes in protest of the continued detention of the 21 workers and activists.
“Once we reach our decision, we will give information to authorities regarding where and when we
will hold the nationwide strike,” Mr. Thorn said.

12. សហជីព និងសងគម្សុីវ ិល ភត្ោងភ្វើយទ្
ុ ន
ធ ការងមី និងកូ កម្មត្ទ្ង់ត្ោយ្ំ ភ ើម្បី
សមាព្តុលាការភ

ក់

ោះលលងជនោំង២៣នក់

ដោយ៖ តាំង វ ីោ | ថ្ងៃពុធ ទី12 ខខកុ មភៈ ឆ្នាំ2014, ដ ៉ោ ង 11:09 AM (VOD)
សហជី ព្ំ ៗ និងអងគការសងគម្សុីវ ិល ភត្ោងភ្វើយុទ្ធនការភផ្សងៗ និ ងកូ កម្មត្ទ្ង់ ត្ោយ្ំទ្ូោំងត្បភទ្ស
ជាងមីភទ្ៀត ភ ើ ម្បី

ក់ សមាព្ត្បព័នធតុលាការ ផ្តល់យុតិ ្
ត ម្៌ និ ងភ

ោះលលងជនជាប់ ឃុំ ២១នក់ ត្ពម្ោំង

ទ្មាលក់បទ្ភចទ្ភលើជនោំង២៣នក់ ល លបានចប់ ួនកាលពី
ល
ថ្ងៃទ្ី២ និងទ្ី ៣ល ម្កោ។

ការបងាាញជំ ហរភនោះ ភ្វើភេើងភនោះ បន្ប់ពីសាលាឧទ្ធរណ្៍ កាលពីថ្ងៃម្សិលម្ិ ញ បានប ិ ភស្បណ្ឹ ត ងសុំ
ភៅភត្ៅឃុំរបស់អនកោំង២១នក់

ភ

យសភត្ម្ចតម្កល់ភសចកតីសភត្ម្ចរបស់សាលា ំបូងោជធានី្ំ ភន ពញ

ថ្នទ្ុ កជាបានការ។ ករណ្ីភនោះ ត្តូវបានសហជី ពបណា
ត ញពហុវ ិស័យ និ ងអងគការសងគម្សុីវ ិល ចត់ ទ្ុកថ្ន
ត្បព័ នត
ធ ុ លាការ សភត្ម្ចភសចកតីម្ិនឯកោជយ សែិតភត្កាម្សមាព្នភោបាយ។

ត្បធានសហព័នស
ធ ហជី ពកម្មករចំ ណ្ីអាហារ និងភសវកម្មកម្ពុជា ភលាក សរ ម្៉ាូោ៉ា ឲ្យ ឹងថ្ន ភៅរភសៀលថ្ងៃ
ទ្ី១២ ល កុ ម្ភៈភនោះ សហជី ព និ ងសមារម្្ំ ៗចំនួន១៦ នឹងជួ បពិ ភាកា កំណ្ត់ថ្ងៃ និងភពលភវលា ភ្វើ
កូ កម្មទ្ូោំងត្បភទ្សជាងមី ភត្កាម្រូបភាព

ក់រំនបនន ល លមានត្ទ្ង់ ត្ោយ្ំជាងភពលម្ុ នៗ ភហើយ
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មានរយៈភពលលវង ភ ើ ម្បីបនតការោម្ោររកយុតិ ្
ត ម្៌ ល់សកម្មជនសិទ្ិ ម្
ធ នុ សស សិទ្ិ ធការងារ សិទ្ិ ធ ី ្ី ល និង
កម្មករោំង២៣នក់ ។ ភលាកថ្ន ការភបតជាាចិតត រឺសហជី ព ក៏ ូចជាកម្មករ ម្ិ នខាលចនូ វការបង្ក្ងាកបរបស់
សម្តែកិចភច នោះភេើយ «រស់ភៅភ

យមាន ការរំ ោម្កំលហង រស់ភៅភ

យ ោមននូ វភសរ ីភាព ភហើយភយើង

ភម្ើ លភឃើញថ្ន សូម្បីលតជួបជុំ ោន ក៏ម្ិនឲ្យជួបជុំ ោន មានអវី ុ សោនពី រស់ភៅកនុងរុ ក វ ូចលតភៅកនុងរុ កអញ្ចឹ
ង ភយើងអត់មានបារម្ភ កនុងការរំ ោម្ហនឹងភទ្ៀតភទ្ ភត្ពោះភយើងម្ិ នមានជភត្ម្ើ សភទ្ៀតភទ្»។

នយកភលខា្ិ ការ ឋ នថ្នត្កុម្ការងារពិ ភសសសិទ្ិ ធលំភៅ ឋ ន ភលាក ភសៀ ភារម្យ មានត្បសាសន៍ ថ្ន អងគ
ការសងគម្សុីវ ិលជាតិ និ ងអនតរជាតិ ល លរួម្ោនជាង ១៤០អងគការ នឹងសាម្រគីោនបនតយុទ្ធនការ ត្រប់រប
ូ
ភាព ភៅភពលឆ្ប់ ៗខាងម្ុ ភនោះ ភ ើម្បីរកអនតោរម្ន៍

ក់ សមាព្ភៅរ ឋ ្ិ បាល បញ្ឈប់ការ

ក់សមាព្

ភលើត្បព័ នត
ធ ុ លាការ ភ ើម្បីផ្លត្បភោជន៍នភោបាយ ល លជាទ្ភងវើរ ំភលា្សិទ្ិ ម្
ធ នុ សស្ៃន់្ៃរ « ត្បព័ នធ

តុ លាការភៅស្សុកល មរភយើងហនឹង ោត់ម្ិនហានភ្វើអីភវ

យ ម្ិនតាម្បញ្ជ
ជ ពីថ្ននក់ ភលើ របស់ោត់ ភទ្ តាម្ល ស

បកសរបស់ោត់ភទ្។ អញ្ចឹងភបើមានសមាព្ពីម្ជឈ ឋ នជាតិ ពីត្បជាពលរ លឋ មរ កាន់ លតភត្ចើ នភេើងៗ ភហើយពី
សហរម្ន៍អនតរជាតិភនោះ ការផ្តល់នូវយុតិ ្
ត ម្៌ ភនោះនឹ ងបានត្បភសើរ នឹងមានការលត្បត្បួល»។

សត្មាប់ ត្បធានបណា
ត ញត្ពោះសងឃឯកោជយ ភ ើម្បីយុតិ ្
ត ម្៌សងគម្ ត្ពោះភតជរុណ្ បុត បុនភតញ មានសងឃ
ី កាថ្ន កនុងយុទ្ធនការោម្ោរយុតិ ្
ត ម្៌ ល់អនកោំង២៣នក់ ត្ពោះអងគ នឹ ងបនតការតសូ្ម្មោត្តា ្ម្ម

ភទ្សនភផ្សងៗ ភ ើម្បីពនយល់ ល់ម្នុ សសភលាកយល់ចាស់ពីសចចៈភាព និងតងភាពសងគម្ ភ ើ ម្បីភសចកតី
សុ

ល់ល មរោំងពួង។ ត្ពោះភតជរុ ណ្ មានសងឃ ី កាជូ ន ំ ណ្ឹងថ្ន ភៅថ្ងៃទ្ី១៧ ល កុ ម្ភៈខាងម្ុ ភនោះ ត្ពោះ

អងគ នឹងចប់ ភផ្តើម្យុទ្ធនការោំងភនោះ ភៅសហរម្ន៍បឹងកក់ ភវលាភមា៉ា ង៩ត្ពឹ ក។
ជុំ វ ិញករណ្ីភនោះ អនកនំពកយត្កសួងម្ហាថ្ផ្្ ភលាក ភ ៀវ សុ្័រ មានត្បសាសន៍សំណ្ូម្ពរ ល់ត្បជា
ពលរ ឋ សហរម្ន៍ ជាតិ និងអនតរជាតិ ភជៀសវងការត្បម្ូ លផ្តំុ ឬភ្វើបាតុ កម្មនន។ ភលាកថ្ន អាជាា្រ នឹ ង
បនតអនុវតតបត្មាប បំ លបកោល់ការត្បម្ូ លផ្តំុនន ភ

យសារសាែនការណ្៍កម្ពុជា ភៅម្ិ នោន់វ ិលភៅរក

ត្បត្កតី ភាពភពញភលញភៅភេើយ «បាតុ កម្មតវ៉ា ភនោះ តវ៉ា ភនោះអី ភសនើសុំម្តិជាតិ អនតរជាតិ ភម្តាតភោរ

យល់ និ ងអ្ាស្ស័យ ភត្ពោះថ្នសភាពការណ្៍ភនោះ បចចុបបននភនោះ ម្ិ នោន់ អាចសុំផ្លអកត្បជាពលរ ឋសិន រង់
ចំសភាពការណ្៍វ ិលម្ករកភាពត្បត្កតី ភហើយភសចកតីត្បកាសព័ត៌មានភនោះ ភៅជាផ្លូវការភៅភេើយភទ្»។

កនលងម្ក ត្បជាសហរម្ន៍ ី ្ី ល សកម្មជនសិទ្ិ ម្
ធ នុសស សហជីព និ ងអងគការសងគម្សុីវ ិលជាតិ -អនតរជាតិ
បានភ្វើយុទ្ធនការនន និងបាន

ក់ញតតិភៅសាែនទ្ូតបរភទ្សត្បចំត្បភទ្សកម្ពុជា ភ ើម្បីោម្ោរឲ្យភ

លលងអនកជាប់ឃុំោំង២១នក់ និងទ្មាលក់បទ្ភចទ្ភៅភលើអនកោំង២៣នក់ ភ

ោះ

យឥតលកខ ណ្ឌ។ លតភោោះ

ោ៉ា ងណា កាលពីថ្ងៃអងាគរម្សិលម្ិ ញ សាលាឧទ្ធរណ្៍ បានសភត្ម្ចប ិភស្បណ្ឹ ត ងសុំភៅភត្ៅឃុំរបស់ពួក

ភរ ភហើយភត្កាយការត្បកាសភសចកតីរបស់សាលាឧទ្ធរណ្៍ ត្កុម្ភម្ធាវ ី១០រូបរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល និ ង
សហជី ព បាន

ក់បណ្ឹ ត ងសារទ្ុកភខ ៅតុ លាការកំ ពូល ភៅភមា៉ា ង៣រភសៀលថ្ងៃ ល ល ភ
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យបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ការ

សភត្ម្ចរបស់សាលាឧទ្ធរណ្៍ ភៅភលើបណ្ឹ ត ងសុំភៅភត្ៅឃុំរបស់អក
ន ោំង២១នក់ភនោះ ម្ិ នមានលកខណ្ៈ
ត្តឹម្ត្តូវភៅតាម្មាត្តាចាប់ កនុងការសំអាងភហតុ៕

13. ត្កុម្ភម្ធាវ ីអនកជាប់ឃោ
ុំ ង
ំ ២១នក់ បាន

ក់បណ្ឹ ត ងសាទ្ុកភខ ៅតុលាការកំពូលភហើយ

ដោយ៖ តាំង វ ីោ | ថ្ងៃពុធ ទី12 ខខកុ មភៈ ឆ្នាំ2014, ដ ៉ោ ង 09:34 AM (VOD)
ត្កុម្ភម្ធាវ ី បាន

ក់បណ្ឹ ត ងសាទ្ុ កភខ ៅតុ លាការកំ ពូលភហើយ កាលពីរភសៀលថ្ងៃអងាគរម្សិលម្ិ ញ ត្បឆ្ំង

នឹ ងភសចកតីសភត្ម្ចរបស់សាលាឧទ្ធរណ្៍ ល លប ិ ភស្បណ្ឹ ត ងសុំភៅភត្ៅឃុំរបស់ជនជាប់ ភចទ្២១នក់
ភនោះ។

កាលពី ថ្ងៃអងាគរម្សិលម្ិ ញ ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាអងគជំនុំជត្ម្ោះសាលាឧទ្ធរណ្៍ ភលាក ឃុន លាងភម្៉ាង បាន
ប ិភស្បណ្ឹ ត ងសុំភៅភត្ៅឃុំរបស់អនកោំង២១នក់

ភ

យសភត្ម្ចតម្កល់ភសចកតីសភត្ម្ចរបស់សាលា

ំ បូងោជធានី្ំ ភន ពញ ថ្នទ្ុកជាបានការ។ ត្បធានត្កុម្ត្បឹ កាអងគជំនុំជត្ម្ោះសាលាឧទ្ធរណ្៍ បានភលើកភហតុ
ផ្លថ្ន ការភ
សវនការ និ ងភ

ោះលលងភៅភពលភនោះ អាចនំឲ្យប៉ា ោះពល់ ល់សណា
ត ប់ ធានប់សាធារណ្ៈ ប៉ា ោះពល់ ំ ភណ្ើរការ
យសារសំណ្ុំភរឿងភនោះ កំពុងសែិតកនុងនី តិវ ិ្ីភសុើបអភងកតភៅភេើយ។

សហភម្ធាវ ីការពរកតីជនោំង២១នក់ ភលាក សំ សុរង់ ភម្ធាវ ីម្ជឈម្ណ្ឌលសិទ្ិ ម្
ធ នុ សសកម្ពុជា ឲ្យ ឹ ងភៅ
ត្ពឹកថ្ងៃពុ្ភនោះ ភត្កាយការត្បកាសភសចកតីរបស់សាលាឧទ្ធរណ្៍ ត្កុម្ភម្ធាវ ី១០រូបរបស់អងគការសងគម្សុី
វ ិល និ ងសហជីព បានជួបពិ ភាកា និងសភត្ម្ច
រភសៀលម្សិលម្ិ ញភនោះ ភ

ក់បណ្ឹ ត ងសារទ្ុកភខ ៅតុ លាការកំ ពូល ភៅភមា៉ា ងជិត៣

យយល់ភឃើញថ្ន ការសភត្ម្ចភនោះ ម្ិ នមានលកខណ្ៈត្តឹ ម្ត្តូវភៅតាម្មាត្តា

ចាប់ កនុងការសំអាងភហតុ។

ភលាក សំ សុរង់ ពនយល់ថ្ន មាត្តា ២០៣ និង២០៥ ថ្នត្កម្នីតិវ ិ្ីត្ពហមទ្ណ្ឌ ល លត្កុម្ភម្ធាវ ី ផ្តល់ជាអំ
ណ្ោះអំ ណាង រឺ ជាភោលការណ្៍ ជនជាប់ ភចទ្ ត្តូវមានភសរ ីភាពម្ូ ល ឋ នភពញភលញ ភហើយការ

ក់ឃុំ

ល
ភចទ្ លុោះណាលតជាការចំបាច់បំផ្ុត ភ ើម្បីការពរសុវតែិភាពសងគម្ និ ង ំ ភណ្ើរការភសុើបអភងកត
ួនជនជាប់

។ ប៉ាុ លនត ភលាកយល់ថ្ន សាែនភាពជាក់ លសតង រឺជនជាប់ ភចទ្ោំង២១នក់ ភារភត្ចើ ន មានបញ្ជ
ា សុ ភាព
្ៃន់្ៃរ ភ

យមានការធានត្តឹ ម្ត្តូវពី អងគការសងគម្សុីវ ិល្ំ ៗភៅកម្ពុជា ល លភនោះអាចបញ្ជ
ជ ក់ពីការភបតជាា

ចិ តរត បស់ជនជាប់ ភចទ្ អាចបំ ភពញតាម្តត្ម្ូវការរបស់តុលាការកនុងការភកាោះភៅត្រប់ ភពលបាន។

កាលពី ថ្ងៃទ្ី០៧ ល កុ ម្ភៈ កនលងភៅភនោះ តុ លាការសាលា ំ បូង បានសភត្ម្ចឲ្យកម្មករពី រនក់ ភ្មោះ បូ សារ ិ
ទ្ធ អាយុ ២៧ឆ្នំ និ ងភ្មោះ ផ្ុន សុ ជា អាយុ១៧ឆ្នំ ភៅភត្ៅឃុំបភណា
ត ោះអាសនន។ អនកោំង២១នក់ ល ល
ភៅភសសសល់ភនោះ រួម្មាន ភលាកវន់ ភៅ ត្បធានសមារម្ត្បជា្ិបភតយយឯកោជយថ្នភស ឋកិចភច ត្ៅ
ត្បព័ នធ ភលាក ភងង សាភវឿន ម្ង្ក្នីស
ត ត្ម្បសត្ម្ួលបណា
ត ញកសិករ ភលាក ចន់ ពុទ្ី ស
ធ ័កក សកម្មជនបឹងកក់
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ភនោះ និងកម្មករ១៧នក់ ត្តូវបានភចទ្ត្បកាន់ពីបទ្ហិងាភ
បំ ផ្លលញត្ទ្ពយសម្បតតិអនក ថ្ទ្។ ភ

យភចតនមានសាែនទ្ម្ៃន់ភោស និងបំ ផ្ិច
ល

យលេក សត្មាប់កម្មករមានក់ ភទ្ៀត និ ងពី រនក់ ល លត្តូវបានភ

ោះលលង

ភៅភត្ៅឃុំ ករណ្ីភៅផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង ត្តូវបានភចទ្ត្បកាន់លងម្ពី រករណ្ីភទ្ៀត ពីបទ្ត្បមាងម្ង្ក្នីសា
ត
ធារណ្ៈ

និ ងបងកឲ្យ ូចសណា
ត ប់ធានប់សាធារណ្ៈ។ បចចុបបននភនោះ ពួកភរ ោំង២១នក់ កំ ពុងជាប់ ឃុំ ួនភៅម្ណ្
ល
ឌល
អប់រ ំលកលត្បម្៣ ឬពនធនោរត្តពំងផ្លុង កនុងភ តតកំពង់ចម្៕

14. សងគម្សុីវ ិលនិងសហជីពភត្ោងភ្វើម្ហាបាតុកម្មភៅល កុម្ៈភ ភនោះ
ដោយ ដោហារ ជាតិ (Radio Free Asia)
2014-02-12
ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជា និ ងជាត្បធានសមារម្ត្រូបភត្ងៀនកម្ពុជាឯកោជយ

ភលាក

រង
ុ ៉ា

ឈុន

ឹ កនំកម្មករលហកបួនបាតុកម្មនោជធានី្ំ ភន ពញ ភៅថ្ងៃទ្ី២៦ ្នូ ឆ្នំ២០១៣។

សកម្មជនត្បឆ្ំងនឹ ងការរ ឹបអូ សយក ី ្ី ល

និងសមារម្នន

រួម្ោំងសហជីពកម្មករជាភត្ចើនភទ្ៀតសរុប

ជាង ១៦អងគភាព ភត្ោងភ្វើម្ហាបាតុកម្មោ៉ាងឆ្ប់ខាងម្ុ ភនោះ ភ ើម្បីបនតោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ ល ភោល
របស់កម្មករចំ នួន ១៦០ ុ លាលរ និ ងោម្ោរឲ្យភ

ោះលលងអនកជាប់ ឃុំភៅរុកត្តពំងផ្លុង ២១នក់ ។

ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជា ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ឲ្យ ឹ ងភៅត្ពឹ កថ្ងៃទ្ី១២ កុម្ភៈ ថ្ន ការភ្វើម្ហាបាតុ កម្ម
ភត្ោងភ្វើភេើងភ

យម្ិ នអាចបលងអបងអង់បានភទ្

ភត្ពោះកម្មករបានទ្ុ កភពលឲ្យរ ឋ ្ិ បាលភ

ោះស្សាយសម្

លមម្ល រភហើយ៖ «ភយើងម្ិ នអាចចំ ល់ល ភត្កាយភទ្ ចំភម្៉ា ច? ភត្ពោះអនកជាប់ រុកោំងភនោះភៅជាប់ ភេើយ...»។
រភត្មាងភ្វើម្ហាបាតុកម្មភនោះភ្វើភេើងបន្ប់ពីសាលាឧទ្ធរណ្៍បាន
ំ បូងភលើភរឿងកដីអនកជាប់រុក ត្តពំងផ្លុង ២១នក់ ម្ិ នត្ពម្ភ

ភម្ធាវ ីអនកជាប់ ឃុំ។

តម្កល់ភសចកដីសភត្ម្ចរបស់សាលា

ោះលលងឲ្យភៅភត្ៅឃុំតាម្ការោម្ោររបស់

ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន បនតថ្ន ភៅរភសៀលថ្ងៃទ្ី១២ កុម្ភៈ ភនោះ តំណាងសមារម្នន រួម្ោំងសហជី ពកម្មករ
សរុប ១៦អងគភាព នឹងជួ បត្បជុំភ ើ ម្បីកំណ្ត់ថ្ងៃភ្វើម្ហាបាតុ កម្មភនោះ។ ភលាកថ្ន កនុងកិចចត្បជុំភៅថ្ងៃរភសៀល
ភនោះ ក៏ នឹងពិ ភាកាអំពីការោម្ោរម្ួ យចំនួនឲ្យរ ឋ ្ិបាលនិ ងភៅលកភោង ចត្កភ
ោម្ោររកយុតិ ្
ត ម្៌ ល់កម្មករល លភរបាញ់សមាលប់

បភណ្ដញភចញពីការងារ ភពលភ្វើបាតុកម្មកនលងម្ក។
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កម្មករល លភៅលកកាត់ លុយ

ោះស្សាយ ោក់ ទ្ងការ
កម្មករល លភៅលក

15. កម្មករភោងចត្កម្ួយចំនួនចូលរួម្កូ កម្មម្ិនភ្វើការភៅថ្ងៃ ំបូង
ដោយ ដទព សុរា៉ោវ ី (Radio Free Asia)
2014-03-12
សហព័ នស
ធ ហជី ពវ ិស័យវយន្ណ្ឌចំនួន២ កនុងចំ ភណាម្៨ បានសភត្ម្ចយកថ្ងៃទ្ី១២ ម្ី ន ភ ើម្បីភ្វើ
កូ កម្ម

ក់រំនបភៅរ ឋ ្ិ បាល និងភៅលកភោងចត្ក ឲ្យភ

ត្បាក់ល ភោល ១៦០ ុ លាលរកនុងម្ួ យល ។

ោះលលងម្នុ សស ២១នក់ និងោម្ោរ ំ ភេើង

កម្មករភោងចត្កម្ួ យចំ នួន សម័ត្រចិ តភត ្វើកូ កម្មម្ិនភ្វើការរយៈភពល ៣ថ្ងៃ រឺចប់ពីថ្ងៃទ្ី១២ ម្ី ន ភនោះតភៅ
តាម្ការភសនើសុំរបស់សហព័ នស
ធ ហជី ពចំនួន២

ល លភៅត្បកាន់ជំហរភ្វើកូ កម្មតាម្លផ្នការល លបាន

ភត្ោងទ្ុ ក។
កម្មការ ិនីមានក់ កញ្ជា ្ង ្ី តា ភ្វើការភៅភោងចត្ករី នតាយ សែិតភៅសងាកត់ចក់ អលត្ងភត្កាម្

ណ្ឌមាន

ជ័ យ បានឲ្យ ឹ ងថ្ន កម្មករលផ្នកភ រជិ ត ១ពន់នក់ ភៅភោងចត្ករី នតាយ បានឈប់សត្មាកភៅផ្្ោះ ភ ើម្បី
ជាការចូ លរួម្ភ្វើកូ កម្ម ោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ១៦០ ុ លាលរ និងោម្ោរភ
នក់ ល លកំ ពុងជាប់ឃុំកុងពនធ
ន
នោរត្តពំងផ្លុង ភ តតកំពង់ ចម្។

ោះលលងម្នុ សស ២១

កម្មការ ិនីរប
ូ ភនោះបនតថ្ន តាម្រភត្មាងកូ កម្មអត់ភ្វើការភនោះ មានរយៈភពល ៣ថ្ងៃប៉ាុភណាាោះ។ ប៉ាុ លនតកម្មករភៅ
ភោងចត្ករី នតាយ បានម្ូលម្តិោន និងសភត្ម្ចឈប់ភ្វើការបភណា
ដ ោះអាសននរហូតភៅ ល់ ៥ថ្ងៃ ភ

យម្ិ ន

វល់ពីការបាត់បង់ត្បាក់អតែត្បភោជន៍ភផ្សងៗ។ ការភ្វើ ូ ភចនោះ ភ ើ ម្បីបងាាញ និងផ្តល់សារភៅកម្មករឯភទ្ៀត

កុំរិតពី ការខាតបង់បនតិចបនតួច ភហើយម្ិនហានភ្វើកូ កម្ម៖ «២ ឬ ៣ថ្ងៃ ខាតោ៉ា ងខាលំងអស់ជាង ១០ ុ លាលរ

ភទ្ ភហើយភបើ ុ ំ ភា ្វើបានភជារជ័ យ បានរហូត ១៦០ ុលាលរ សួរថ្នម្ួ យណាចំ ភណ្ញជាង? ុ ំរ
ា ិ តថ្ន ម្ិនខាត
ភទ្ រឺចំភណ្ញភៅថ្ងៃម្ុ ភហើយ ូ ចជាអនកឃុំ ួ លន ២១នក់ ភបើោត់ រច
ួ ម្ក ុ ំព
ា ិ តជាសបាយចិ តណា
ត
ស់»។

ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជា ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ល លត្បកាន់ជំហរភ្វើកូ កម្មភៅថ្ងៃទ្ី១២ ម្ី ន ពាោម្
ចុ ោះភៅ ល់ភោងចត្កម្ួ យចំនួន ភ ើម្បីអំពវនវឲ្យកម្មករចូ លរួម្ភ្វើកូ កម្ម។ ភលាកបនតថ្ន តាម្ព័ ត៌មាន
ល លភលាកទ្ទ្ួ លបានពី ត្កុម្ការងារ មានភោងចត្កចំ នួន២០ ភៅ្នំភពញ ភៅភ តតកណា
ត ល កំពង់ សឺ ព ថ្ត្ព
លវង និ ងភ តតកំពង់ ចម្ ចប់ភផ្ដើម្ភ្វើកូ កម្ម ភ

យកម្មករភារភត្ចើនបានឈប់សត្មាកភៅផ្្ោះ ភហើយ លោះម្ក

កលនលងភ្វើការល រ លតម្ិ នបំ ភពញការងារ។ ភលាកបនតថ្ន កូ កម្មភនោះជាការភ្វើសាកលបង ភ ើម្បីោោំងសងាវក់
ផ្លិតកម្មភោងចត្ក។

ត្បធានសមារម្កាត់ ភ រកម្ពុជា ភលាក វ៉ា ន់ សូភអៀង ត្បាប់ថ្ន មានកម្មករតិចតួចល លអវតតមានភៅកលនលង
ភ្វើការ ភហើយវម្ិ នភ្វើឲ្យោំងសងាវក់ ផ្លិតកម្មភោងចត្កភទ្។ ភលាកបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ពួ កភរោំងភនោះមានសិទ្ិ ធ
ចូ លរួម្ភ្វើកូ កម្មភៅផ្្ោះ

តាម្ការអំ ពវនវរបស់សហព័ នស
ធ ហជី ព
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ភហើយភៅលកភោងចត្កនឹ ងម្ិនភបើ ក

ត្បាក់ថ្ងៃល លពួ កភរឈប់សត្មាកភេើយ៖ «ភរ មានសិទ្ិភធ ្វើការ ភហើយអត់ភ្វើការ ភបើអត់ភ្វើការ ភៅផ្្ោះ ភៅ

មាននរណាបងខំ។ ប៉ាុ លនតកុំម្កោរត្បាក់ល

ភត្ពោះអត់ម្កភ្វើការ រឺអត់ត្បាក់ល »។

ត្កុម្សហជី ពម្ួ យចំ នួនបានប ិ ភស្ម្ិ នភ្វើកូ កម្មភៅថ្ងៃទ្ី១២

ម្ី ន

និ ងបានភលើកភពលភ្វើកូ កម្មម្ិន

ចូ លភ្វើការរហូត ល់ពិ្ីបុណ្យចូ ល ឆ្នំល មររួច។ ត្កុម្សហជី ពោំង៦ កនុងចំភណាម្សហព័នស
ធ ហជី ព៨
បានភត្ជើ សយកថ្ងៃទ្ី១៧ ភម្សា ជាថ្ងៃចប់ភផ្ដើម្ភ្វើកូ កម្មភនោះ ភ ើម្បី
នក់ និ ងោរ ំ ភេើងត្បាក់ ល ភោល ១៦០ ុ លាលរកនុងម្ួយល ៕

ក់សមាព្ឲ្យភ

ោះលលងម្នុ សស ២១

16. ឧសភា ១ថ្ងៃភៅ្ំបាតុកម្មកបួនលហត្ពមានកម្មករសហជីព
ដោយ សុ ជី វ ី (Radio Free Asia)
2014-03-25
សហព័ នស
ធ ហជី ពកម្មករត្ពមានថ្ន នឹ ងភ្វើបាតុ កម្មលហកបួន្ំម្ួយភៅថ្ងៃទ្ី១ ល ឧសភា ខាងម្ុ
ទ្ិ វពលកម្មអនតរជាតិ ត្បសិនភបើ ត្រប់ភារីពក់ ព័នភធ ៅលតត្ពភងើ យកភនតើយម្ិ នត្ពម្ភ
ម្នុ សស និ ងកម្មករល លកំ ពុងជាប់ឃុំភៅពនធនោរត្តពំងផ្លុង។

ល លជា

ោះលលង សកម្មជនសិទ្ិ ធ

ការសភត្ម្ចភនោះ រឺបន្ប់ពីត្កុម្សហព័ នស
ធ ហជី ពចំនួន ១២ បានជួ បត្បជុំោនភៅរភសៀលថ្ងៃទ្ី២៥ ល ម្ីន
លសវងរកម្ភ្ាបាយសម្ស្សប ភ ើ ម្បីតសូម្តិភអាយមានការភ

ោះលលងម្នុ សស ២១នក់ ល លត្កុម្សហ

ជី ពចត់ទ្ុកថ្ន ត្តូវជាប់ឃុំភត្ពោះលតោម្ោរអតែត្បភោជន៍ ល់កម្មករ។

ត្កុម្សហព័ នស
ធ ហជីពរ ំពឹងថ្ន នឹ ងមានកម្មករត្បមាណ្ ១ម្ុឺ ននក់ ចូ លរួម្ការលហកបួនភ ើ ម្បីោម្ោរភអាយ
ភ

ោះលលងអនកជាប់ឃុំោំង ២១នក់ ភៅថ្ងៃទ្ី១ ល ឧសភា។

ត្បធានសហភាពការងារកម្ពុជា ភលាក អាត់ ្ន់ មានត្បសាសន៍ភៅភត្កាយកិ ចត្ច បជុំរបស់តំណាងសហ
ព័ នស
ធ ហជី ពថ្ន ត្កុម្សហជី ពបានយល់ភឃើញ ូ ចៗោនថ្ន អនកោំង ២១នក់ បានចូ លរួម្តសូម្តិភ ើ ម្បីអតែ
ត្បភោជន៍កម្មករល លោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ ល

១៦០ ុ លាលរ។

ភលាក អត់ ្ន់ បនតថ្ន រភត្មាងលហកបួនភនោះរឺ ជាយុទ្ធនការកនុងស្សុក ស្សបភពលល លសហព័ នស
ធ ហជី ព
អនតរជាតិ្ំៗម្ួ យចំ នួនក៏ កំពុងភ្វើ យុទ្ធនការរកអនតោរម្ន៍ពីត្កុម្ហុនបញ្ជ
ជ ទ្ិញភៅភត្ៅត្បភទ្ស៖ «ភយើង

ភ្វើោ៉ាងណាភយើងចង់ភអាយមានការភ

ោះលលង ភយើងចង់ភអាយមានការ ំ ភេើងត្បាក់ ឈួ ល
ន
ប៉ាុ លនតភយើង ឹង

ភត្ៅផ្លូវការថ្ន ខាងត្កុម្ហុន ឬខាងរ ឋ ្ិ បាល ម្ិ នចង់ពិភាកាកនុងឆ្នំហឹង
ន ភទ្។ ប៉ាុ លនតភោោះបី ោ៉ាងណា
បញ្ជ
ា ម្ួ យសំខាន់ហឹង
ន រឺអនកបញ្ជ
ជ ទ្ិ ញ រឺោត់មានការោលរកម្ិ នចង់ទ្ិញពីស្សុកល មរ ត្បសិនភបើរ ឋ ្ិ បាល
ម្ិ នភ

ោះស្សាយភរឿងបាញ់សមាលប់

ភោលការណ្៍ទ្ី ផ្ារ។

ភរឿងចប់ ួ ន
ល

និ ងបញ្ជ
ា ត្បាក់ភបៀវតសរ ៍ ភត្ពោះជាទ្ូ ភៅវផ្្ុយភៅហនឹង

ម្ិនលម្នកម្មករតវ៉ា ភរពិ ចរណា

ប៉ាុ លនតត្បសិនភបើ ត្កុម្ហុន

ស្សាយភរនឹងពិ ចរណា ភនោះភបើតាម្សហជី ពបរភទ្សភរត្បាប់ភយើង»។
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និ ងរ ឋបាលម្ិ នភ

ោះ

កាលពី សបាដហ៍ម្ុនសហព័នអ
ធ នតរជាតិម្កពី ១៥ត្បភទ្ស បានជួបត្បជុំោនកនុងោជធានី្ំ ភន ពញ នឹងបានរួម្ោន
ភសនើភអាយរ ឋ ្ិ បាលកម្ពុជា ពិ ចរណា ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលកម្មករ និងភ
នក់ ភអាយមានភសរ ីភាព ភ
កាលពី ភពលងមីៗភនោះល រ
ភោល និងភ

យពុំមានលកខ ណ្ឌ។

ោះលលងអនកជាប់ឃុំោំង ២១

ត្កុម្អនកបញ្ជ
ជ ទ្ិ ញក៏ ភសនើភអាយរ ឋ ្ិ បាលពិ ចរណាភ

ោះលលងអនកោំង ២១នក់ភនោះល រ។

ោះស្សាយត្បាក់

ឈនួល

ភ្លើយតបបញ្ជ
ា ភនោះ រ ម្
ឋ ង្ក្នីត្ត កសួងការងារនិ ងបណ្ុដ ោះបណា
ដ លវ ិជាជជីវៈ ភលាក អុិត សំភហង មានត្បសាសន៍

ថ្ន រ ឋ ្ិ បាលកំ ពុងពិ ភាកាជាម្ួ យអងគការអនតរជាតិខាងការងារ ភៅកាត់ ថ្ន អាយេូ (ILO) ពក់ព័នន
ធ ឹង

កត្ម្ិ តត្បាក់ ល សម្រម្យសត្មាប់កម្មករ។ ចំ លណ្កបញ្ជ
ា អនកជាប់ឃុំោំង ២១នក់ រឺពុំលម្នជាល នសម្តែកិចច
របស់ត្កសួងការងារភេើយ។

ភលាក អុិ ត សំភហង៖ «ឥេូវភនោះរឺភយើងបានភ្លើយ្លងោន ភហើយអាយេូ បានភផ្ាើរភត្មាងម្កភហើយ ត្កសួង

កំ ពុងពិ និតយរភត្មាងរបស់អាយេូ ភៅភពលល លពិនិតយភហើយ រឺ ្នភៅ ល់ការត្ពម្ភត្ពៀងោន ភហើយ

ភយើងនឹ ងបនតភលើយនតការសិកាបញ្ជ
ា ត្បាក់ឈួ លភនោះ។
ន
មានបញ្ជ
ា ម្ួ យចំ នួនោក់ទ្ងការភសនើសុំសត្ម្ួលអនក
ោំង ២១នក់ ។ ភហើយភយើងក៏ បានត្បាប់ភៅអនកបញ្ជ
ជ ទ្ិ ញល រថ្ន បញ្ជ
ា ភនោះរឺជាយនតការរបស់តុលាការ
ភហើយភយើងនឹ ង ិ ត ំភ្វើោ៉ាងភម្៉ា ចភអាយវមានយុតិ ្
ត ម្៌កុ ងការភ
ន

ោះស្សាយ កតី»។

ភោោះោ៉ា ងណាត្កុម្សហជីពភលើកភេើងថ្ន ត្បសិនភបើរ ឋ ្ិ បាលមានបំ ណ្ងភ
ពិ តជាអាចភ្វើបានម្ិ នថ្ន ភ

ោះស្សាយបញ្ជ
ា ោំងភនោះ រឺ

ោះលលងអនកជាប់ឃុំោំង ២១នក់ ឬការ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលកម្មករភេើយ។

សាលាឧទ្ធរណ្៍កាលពីរភសៀលថ្ងៃទ្ី២៤ ល ម្ី ន បានសភត្ម្ចត្ចនភចលសំភណ្ើសុំភៅភត្ៅឃុំរបស់ភលាក
វន់ ភៅ ស្សបភពលល លអនក ២០នក់ភផ្សងភទ្ៀត បនតឋិតភៅកនុងឃុំភៅពនធនោរត្តពំងផ្លុង ល រភនោះ។
ភលាក វន់ ភៅ សកម្មជនសិទ្ិម្
ធ នុ សស និ ងកម្មករចំនួន ២២នក់ ភទ្ៀត ត្តូវចប់ឃុំ ួលនកាលពីថ្ងៃទ្ី២ និ ងទ្ី៣
ល ម្កោ ភៅភពលពួ កភរចូ លរួម្កម្មករល លភ្វើបាតុកម្មោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ភអាយ
ប៉ាុ លនតភត្កាយម្កមានការភ

ោះលលង ២នក់ ឲ្យភៅភត្ៅឃុំបភណា
ដ ោះអាសនន៕
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ល់ ១៦០ ុលាលរ

III. Child Labor
1. Child labourers found: police
Tue, 25 March 2014
Phak Seangly (Phnom Penh Post)
Police discovered children as young as 12 working at a Chinese firm’s sugarcane plantation in
Preah Vihear’s Tbeng Meanchey district yesterday following a tip-off, an official said.
“Our officers visited the plantation this morning, seeing only three boys and two girls aged 12, 13
and 16,” said Praing Thida, director of the provincial anti-human trafficking and juvenile protection
bureau.
The visit followed a complaint that more than 20 children had been working at Lan Feng
International’s plantation since January.
“We do not want them to work like that, because they will not have time to go to school,” Thida
said.
Children aged 12 are allowed to work, provided the tasks are light and do not prevent them from
getting an education. Children aged 15 to 17 can work full-time so long as the work is considered
non-hazardous.
In this case, Thida said, the children were not working every day and were in the company of their
mothers. The children received about $5 per day – more than the minimum wage in the garment
sector.
“We’ve spoken to the company about this [work] rather than taken any serious action. We are
making a report for the provincial police chief,” she said.
Lor Chan, provincial coordinator for rights group Adhoc, said the complainant, an employee of the
company, had also alerted the NGO to the situation.
That employee claims she has since been fired and physically threatened by someone who works
for the company.
Y Heng, a representative of Lan Feng, could not be reached for comment yesterday.
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IV. Mass-Fainting Cases
1. កម្មករត្បមាណ្១០០នក់សនលប់ភៅភោងចត្កនភ តតកណា
ដ ល
ភ

យ ភេង មា៉ា លី

2014-02-27 (Radio Free Asia)
កម្មករត្បមាណ្ ១០០នក់ សនលប់ភៅថ្ងៃទ្ី២៧ កុ ម្ភៈ ភៅភោងចត្កត្រី សាតល់ មា៉ា ទ្ី ន (Crystal Martin) សែិត
ភៅឃុំវ ិហារសួរ៌ ស្សុក ាច់ កណា
ដ ល ភ តតកណា
ដ ល។

ភលាក បុន ភនឿន តំ ណាងសហជី ពសុីខាវឌូ (CCAWDU) ឲ្យ ឹងថ្ន ម្ូ លភហតុល លនំឲ្យកម្មករសនលប់ភនោះ
បណា
ដ លម្កពីឈួលកលិនចលម្លកកនុងភោងចត្ក ភ្វើឲ្យកម្មករឈឺកាល វ ិលម្ុ
កម្មករល លសនលប់ោំងភនោះត្តូវបានបញ្ូជ នភៅម្ន្ីរភពទ្យ
ភោងចត្កឈប់ភ្វើការភហើយ។
ភ

ភហើយកអួតម្ុ នសនលប់។

ភហើយកម្មករល លម្ិ នសនលប់បាននំោនភចញពី

យលេកមានកម្មករ ២១នក់ ភទ្ៀត បាន ួ លសនលប់ភៅភោងចត្កលសបកភជើង កនុងស្សុកសំភោងទ្ង ភ តត

កំ ពង់ សឺ ព ភ

យសារកលិនកាវបិទ្លសបកភជើ ងងមី ភទ្ើបយកម្កភត្បើត្បាស់ថ្ងៃភនោះ។

2. កម្មករជាង ១០០ នក់ភៅកនុងភោងចត្កពីរ ួលសនលប់
Friday, 28 February 2014
មុាំ គន្ធា (Phnom Penh Post)
្នំភពញៈ កម្មករជាង ១០០ នក់កុងភោងចត្កពី
ន
រភៅភ តត កំពង់ សឺ ព និ ងភ តត កណា
ត ល បាន ួ លសនលប់កាល
ពីត្ពឹ កម្សិលម្ិ ញ និ ងត្តូវបានបញ្ូជ នភៅពាបាលភៅម្ន្ីរភពទ្យ។

ភលាក ភសឿន ោ ត្បធានសហជី ពភសរ ីកម្មករភៅភោងចត្ក SHIMANO បានលងលងកាលពីម្សិលម្ិ ញថ្ន មាន
កម្មករ ២៦ នក់បាន ួ លសនលប់

ណ្ៈល លពួ កភរកំ ពុងភ្វើការ។

ភលាកបលនែម្ថ្ន៖ «ពួកភរពុ លកាវបិ ទ្លសបកភជើង ភហើយជាភលើក ទ្ី ១ ល លមានកម្មករ ួ លសនលប់ភ
សារលតពិ បាក ក ភងាើម្ ភហើយកម្មករ ថ្ទ្ភទ្ៀតចប់ភផ្តើម្សនលប់តាម្»។

យ

ភលាកបនតថ្ន ម្ង្ក្នីភត ោងចត្កបានជួ យបញ្ូជ នពួ កភរភៅម្ន្ីរភពទ្យបលងអកភ ើម្បី ពាបាលឲ្យោន់ភពលភវលា។

ភលាក ភសឿន ោ និោយថ្ន៖ «កម្មករោំងអស់ត្តូវបានអនុ ញ្ជាតឲ្យវ ិលភៅផ្្ោះវ ិញភ ើ ម្បីបភញ្ចៀស ម្ិនឲ្យ
កម្មករ ួ លសនលប់ម្តងភទ្ៀត»។
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ភលាក ចន់ សុផ្ល អនកត្រប់ត្រងរ ឋបាលភោងចត្ក SHIMANO ម្ិ នអាចោក់ ទ្ងសួរនំបានភទ្ កាលពី
ម្សិលម្ិ ញ។
ទ្ន្ឹម្នឹ ងភនោះ មានកម្មករត្បមាណ្ ១២០ នក់ភទ្ៀតភៅភោងចត្ក Crystal Martin (Cambodia) Limited កនុង
ស្សុក

ាច់កណា
ត ល ភ តត កណា
ត ល ក៏ បាន ួ លសនលប់ ូ ចោនល រកាលពី ត្ពឹកម្សិល និងមានការអោះអាងថ្ន

បណា
ត លពីការពុ លកលិនអាសុីតភចញពីអារុ យល លបានរកាទ្ុ កភៅកលនលង ការងារ។

ភលាក ភសៀន ភារម្យ ម្ង្ក្នី ត្ត កុម្ហុន Crystal Martin (Cambodia) Limited បានលងលងកាលពីម្សិលម្ិ ញថ្ន
ពួ កភរត្តូវបានបញ្ូជ នភៅម្ន្ីរភពទ្យភ ើ ម្បីពាបាល ភហើយឥេូវភនោះ ពួ កភរបាន្ូ រស្សាលភេើងវ ិញភហើយ។
ភលាកបានបលនែម្ថ្ន៖

«ពួ កភរភារភត្ចើន ួ លសនលប់ភ

ួ ល ពួកភរចប់ ភផ្តើម្ ួ លតាម្»។

យសារលត្័ យខាលច

ភពលបានភឃើញកម្មករមានក់

ភលាក ភសៀន ភារម្យ បានបលនែម្ថ្ន សុ ភាពពួកភរបានត្បភសើរវ ិញភហើយ ភហើយបានភចញភៅផ្្ោះអស់
ភហើយល រ។ភលាកថ្ន ពួ កភរត្តូវវ ិលត្តេប់ម្កភ្វើការភៅថ្ងៃសុត្កភនោះវ ិញ។
តាម្របាយការណ្៍របស់ម្ូលនិ ្ិជាតិសនតិសុ សងគម្ថ្នត្កសួង

ការងារ

ភចញផ្ាយកាលពីភ ើ ម្ល ភនោះ

បានកត់ត្តាករណ្ីសនលប់ចំនួន ៨២៣ ករណ្ីកាលពី ឆ្នំម្ុនរឺធាលក់ ចុោះពីតួភល

១ ៦៨៦ ករណ្ី ល លបាន

ភកើតភេើងកាលពីឆ្នំ ២០១២។ តាម្កំ ណ្ត់ត្តារបស់រ ឋ ្ិ បាលពីឆ្នំ ២០១១ មានករណ្ីសនលប់កម្មករ ល់
១៩៧៣ នក់ ៕ TK

3. Over 100 felled in faintings
Fri, 28 February 2014
Mom Kunthear (Phnom Penh Post)
More than 100 workers fainted at two factories yesterday morning in Kampong Speu and Kandal
provinces, and were sent to the hospital for treatment.
Soeun Kea, president of the Free Trade Union at SHIMANO factory, said yesterday that 26
workers fainted at work that morning.
A new type of glue had been introduced to the footwear factory that day, which produced
overwhelming fumes, he said.
“They were poisoned by the glue for [putting together] the shoes. First a worker fell to the ground
because of difficulty breathing, and then other workers started to faint,” he said.
Kea said that factory officials helped to send the affected workers to the hospital for treatment.
“All workers were allowed to go home in order to avoid more workers fainting,” he said.
Chan Sophal, administrative manager at SHIMANO, could not be reached for comment yesterday.
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At around the same time, about 120 workers at Crystal Martin (Cambodia) Limited, located in
Kandal province’s Khsach Kandal district, fainted yesterday morning due to acid fumes leaking
from a battery at their workplace.
Seang Phearum, a company representative at Crystal Martin, said they were sent to hospitals for
treatment right away.
“Most of them fainted because they were frightened when they saw one worker fall, and started to
go unconscious,” he said.
He went on to say that the workers had fully recovered at that point and would return to work
today.
Yesterday’s faintings follow close on the heels of a government report touting the sector’s strides in
preventing worker faintings.
According to a report released earlier this month by the National Social Security Fund (NSSF), a
Ministry of Labour subdivision, 823 incidents of workers fainting at footwear or garment factories
were recorded last year. This was celebrated as a significant decrease, dropping by half, from
1,686 cases recorded by the government in 2012, and 1,973 in 2011.

4. កម្មករត្បមាណ្៤០នក់សនលប់ភៅភោងចត្កន ណ្ឌភព្ិ៍លសនជ័យ
ដោយ សុជីវ ី (Radio Free Asia)
2014-03-14
កម្មករត្បមាណ្ ៤០នក់ ភៅភោងចត្កកាត់ភ រសភម្លៀកបំ ពក់ ភ ម្បូ
ភៅត្ពឹកថ្ងៃសុត្ក ទ្ី១៤ ល ម្ី ន ភ

យពុំ ឹងម្ូ លភហតុចាស់លាស់។

ូងប (Cambo Kotop) បានសនលប់

កម្មការ ិនីភ្មោះ សុង សំអាន ភអាយ ឹ ងថ្ន កម្មករជាភត្ចើននក់ ចប់ភផ្ដើម្ ួ លសនលប់ជាបនតបន្ប់ភៅកនុង
ភោងចត្កកនុងភពលបំ ភពញការងារ។

កម្មការ ិនី ល លបញ្ជ
ជ ក់ភៅភត្កាយភពល ឹ ង ួលនពីសនលប់ម្កវ ិញថ្ន

នងបានងប់ ភងាើម្ និ ងលណ្នភ ើ ម្ត្ទ្ូង បន្ប់ម្កបាន ួ លសនលប់៖ «ភារ ភត្ចើ ន រឺទ្ន់លតម្ដង ទ្ន់ភៅសមិ

ល។ ភចញពី ភោងចត្កម្ក លោះត្ោន់ លតភ ើរៗ ួ លសមិលម្៉ា ង។ អត់ ឹ ងម្ូ លភហតុអីភទ្បង ភត្ពោះអីភអាយលតអនក
សនលប់ភារភត្ចើន រឺ សុទ្លធ តលណ្នត្ទ្ូង ក ភងាើម្ម្ិ នរួចហាលតមាត់ »។

កម្មការ ិនី សុង សំអាន រ ំលឹកថ្ន កាលពី ថ្ងៃទ្ី១៣ ម្ី ន រូបនង និងកម្មករត្បមាណ្ ២០នក់ ភទ្ៀត បាន
សនលប់ម្ដងរួចភហើយ ល លម្ិ ននឹ ងសាមនថ្ន ួ លសនលប់ជាងមីភទ្ៀតភៅភពលភនោះភេើយ។
ការ ួ លសនលប់របស់កម្មករថ្នភោងចត្ក ភ ម្បូ

ូងប ល លមានទ្ី តាំងភៅកនុង្ូម្ិអងគ សងាកត់កភន្ក

ភព្ិ៍លសនជ័ យ ភកើតភេើងបន្ប់ពីកម្មការ ិនីមានក់ បានសាលប់ភៅកនុងភពលកំ ពុងភ្វើ ការ។

ណ្ឌ

សហជី ពកម្មករ និ ងអងគការម្ិ នលម្នរ ឋ ្ិ បាលភ្វើការងារការពរសិទ្ិ ធការងារ កំ ពុងភសុើបអភងកតករណ្ីភនោះ
ភ ើម្បីបញ្ជ
ជ ក់ពីម្ូលភហតុថ្នការ ួ លសនលប់ និ ងការសាលប់របស់កម្មការ ិនីថ្នភោងចត្កភនោះ។
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Law related to work-related accident
ភត្ោោះថ្ននក់ការងារ
មាត្តា២៤៨៖ ត្តូវចត់ទ្ុកជាភត្ោោះថ្ននក់ ការងារ ភត្ោោះថ្ននក់ ល លភកើតភេើងភ
ភោោះភ

យភហតុ ោ៉ាងណាក៏ ភ

យភ្វើការ ឬកនុងភពលភ្វើការ

យ ភហើយភោោះមានកំ ហុសម្កពីកម្មករនិ ភោជិ ត ឬោមនក៏ ភ

យ រឺ ភត្ោោះ

ថ្ននក់ ល លធាលក់ ភលើរប
ូ កាយកម្មករនិ ភោជិត កនុងភពលភ្វើការឱ្យនិ ភោជក ឬនយកសហត្ោស ឬធាលក់ ភលើ
សិសសវ ិជាជជី វៈមានឈនួលកតី ឥតឈនួលកតី កាន់ ម្ុ ងារជាអវី ភៅទ្ី កលនលងណាក៏ ភ
ម្៉ា ាងភទ្ៀតត្តូវចត់ទ្ុកជាភត្ោោះថ្ននក់ ការងារល រ

យ។

ចំ ភពោះភត្ោោះថ្ននក់ណាល លធាលក់ភលើកម្មករនិ ភោជិ តកនុង

ភពលល លសាម្ី ួនភ្វ
ល
ើ ំភណ្ើរពី លំភៅ ឋ ន ួនត្តង់
ល
ភឆ្ពោះភៅទ្ី កលនលងភ្វើការ ឬវ ិលម្កវ ិញភ
ឬភ

យោមនឈប់

យោមនវងភៅកលនលងភផ្សងជាត្បភោជន៍ ផ្ល្ល់ ួន
ល ឬភត្ៅពី ការងារល លភរតត្ម្ូវឱ្យភៅ។

ជំ ងឺបណា
ត លម្កពី វ ិជាជជី វៈោំងអស់ ូ ចមានបញ្ជ
ជ ក់កុងចាប់
ន

ត្តូវចត់ ទ្ុកជាភត្ោោះថ្ននក់ ការងារ

ភហើយ

ទ្ទ្ួ លការជួ សជុ ល ូចោនល រ។

មាត្តា២៤៩៖ នយកសហត្ោសត្តូវទ្ទ្ួ ល ុ សត្តូវភលើភត្ោោះថ្ននក់ ការងារោំងអស់

ូចមានភរៀបោប់ កនុង

មាត្តាខាងភលើភនោះ ភោោះបីលកខនិក
ត ៈផ្ល្ល់ ួនរបស់
ល
កម្មករនិ ភោជិតមានក់ៗភនោះ មានលកខណ្ៈោ៉ា ងណា ក៏
ភ

យ។

ការទ្ទ្ួ ល ុ សត្តូវ ូ ចោនភនោះត្តូវអនុ វតតភលើ ៖

-

អនកត្រប់ ត្រងត្រឹ ោះសាែនពាបាលឯកជន ចំ ភពោះលតបុ រល
គ ិកល លអនកត្រប់ ត្រងភនោះភត្បើ
ជនល លមានវ ិជាជជីវៈភសរ ី ចំ ភពោះលតភត្ោោះថ្ននក់ ភលើកម្មករនិ ភោជិតរបស់ជនភនោះ
សហត្ោសសិបបកម្ម ចំ ភពោះកម្មករនិ ភោជិ តភត្ៅពីត្បពនធ កូនរបស់សិបបករ
មាចស់ផ្្ោះ ចំ ភពោះលតភត្ោោះថ្ននក់ ភលើអក
ន បំ ភរ ើកនុងផ្្ោះរបស់ ួលន
សហត្ោសកសិកម្មចំភពោះភត្ោោះថ្ននក់ ថ្នកម្មករនិ ភោជិ តកនុងសហត្ោសភនោះ។

ភត្ៅពី ត្បភ្ទ្ ូចមានលចងជាក់ លាក់កុងកថ្ន
ន
័ ណ្ឌខាងភ ើ ម្ភនោះ
ត្បកបការណាម្ួ យជាត្បាក

ជនណាល លទ្ទ្ួ លកម្មករនិ ភោជិតឱ្យ

និ ងម្តងមាកលឱ្យ ួន
ល ត្តូវលតជួ សជុ លភត្ោោះថ្ននក់ភផ្សងៗ ល លកម្មករនិ ភោជិ ត

ត្តូវរងភត្ោោះកនុងឱ្កាសល លបំ ភពញការងារភនោះ។

មាត្តា២៥០៖ នយកសហត្ោសត្រប់ រប
ូ ត្តូវចត់ ឬភត្បើ ឱ្យភរចត់វ ិធានការចំបាច់ ោំងអស់ភ ើ ម្បី បងាករ
ភត្ោោះថ្ននក់ ការងារភផ្សងៗ។
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មាត្តា២៥១៖

កម្មករោំងឡាយល លភ្វើការលតឯង

ជា្ម្មតាម្ិ នអាចតត្ម្ូវឱ្យភៅភត្កាម្បទ្បបញ្ា តិ ត

ថ្ន

ជំ ពូកភនោះ ត្ពម្ោំងអតែបទ្ចាប់ សត្មាប់ ការអនុ វតតភទ្ ភបើ ត្ោន់ លតទ្ទ្ួ លម្ិត្
ត ័កិ មា
ត ន ក់ ឬភត្ចើននក់ ម្ក ភ្វើ
ការជាម្ួ យម្តងមាកលភនោះ។
មាត្តា២៥២៖ អនករងភត្ោោះ ឬអនកសិទ្ិ វធ នតមានសិទ្ិត្ធ តូវបានទ្ទ្ួ លត្បាក់ បំណាច់អំពីនយកសហត្ោស ឬ
និ ភោជកកនុងករណ្ីល លមានភត្ោោះថ្ននក់ ការងារធាលក់ភលើ ួលន
យៈភពល

ប៉ាុ លនតត្បាក់ បំណាច់ ភនោះអាចបានលតកនុងលកខ ណ្ឌ

បណា
ត លឱ្យអាក់ខានភ្វើការម្ិនភកើ តម្ួ យ

រ

ល លភត្ោោះថ្ននក់ ភនោះបណា
ត លឱ្យខានភ្វើការ

ភលើសពី បួនថ្ងៃភៅ។

ភបើ ភត្ោោះថ្ននក់ ការងារបណា
ត លឱ្យអាក់ ខានភ្វើការម្ិ នភកើ តកនុងរយៈភពលបួនថ្ងៃ ឬតិ ច ជាងភនោះ អនករងភត្ោោះ
ត្តូវបានទ្ទ្ួ លត្បាក់ ឈួល
ន
ូ ច្ម្មតា។
អនករងភត្ោោះល លបានបងកភត្ោោះថ្ននក់ ភ

យភចតន ួនឯង
ល
ម្ិនត្តូវបានត្បាក់បំណាច់អី ភវ ទ្។

តុ លាការមានសម្តែកិចចអាច ៖

-

បនែយត្បាក់បំណាច់ សត្មាប់ ជួសជុ លភនោះបាន កាលណារកភឃើញថ្នភត្ោោះថ្ននក់ បណា
ត ល ម្កពី
កំ ហុស្ៃន់ថ្នអនករងភត្ោោះ

-

បលនែម្ត្បាក់បំណាច់ ភនោះបាន

កាលណាភររកភឃើញថ្នភត្ោោះថ្ននក់បណា
ត ល

ម្កពីកំហុស្ៃន់ថ្ន

និ ភោជក ឬ អនកជំនួសជនភនោះកនុងកិចច ឹ កនំការងារ។
មាត្តា២៥៣៖ កនុងករណ្ីល លមានភត្ោោះថ្ននក់ ល់សាលប់ ឬភត្ោោះថ្ននក់ល លបណា
ត លឱ្យបាត់បង់សម្តែភាព
ពលកម្មជាអចិ ថ្ង្ក្នតយ៍ត្បាក់បំណាច់ ត្តូវភបើកឱ្យអនករងភត្ោោះ ឬអនកសិទ្ិវធ នតជា្នលា្ ត្តូវឱ្យត្បាក់បំណាច់
បលនែម្ ល់អក
ន រងភត្ោោះថ្ននក់ ណា ល លតត្ម្ូវឱ្យមានម្នុ សស ថ្ទ្មានក់ភៅលងោំ ួលនជានិ ច។
ច
កនុងករណ្ីភ្វើការម្ិនភកើ ត ត្បាក់ បំណាច់ភនោះត្តូវភបើកឱ្យោ៉ា ងយូរណាស់ភៅថ្ងៃទ្ីត្បាំ ភត្កាយពី ភត្ោោះថ្ននក់ ។
មាត្តា២៥៤៖ អនករងភត្ោោះថ្ននក់ ការងារត្តូវមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លការពិនិតយ ពាបាលជំ ងឺ (ការផ្តល់ជាវតែុ ការ

ពាបាលជំ ងឺ និ ងការផ្តល់ថ្ននំ ត្ពម្ោំងកលនលងសត្មាកពាបាលជាភ ើ ម្) និ ងការពាបាលខាងវោះកាត់ និ ង ផ្ត
ល់បលនែម្វតែុណាល លចំបាច់ បន្ប់ ពីភត្ោោះថ្ននក់ ោំងភនោះ។
មាត្តា២៥៥៖

ភោោះបី មានបទ្បបញ្ា តិ ខា
ត ងភលើភនោះក៏ភ

យ

អនករងភត្ោោះថ្ននក់ការងារអាចនឹ ងបានផ្ល

ត្បភោជន៍ ត្បភសើរជាងភនោះ កាលភបើ មានការត្ពម្ភត្ពៀងរវងរូ ភារី។
មាត្តា២៥៦៖ ត្តូវមានរបបទ្ូភៅម្ួ យខាងការោ៉ា ប់ រងជាកាតពវកិចច
ច ំ ភពោះភត្ោោះថ្ននក់ ការងារ។ របបភនោះ ត្តូវ
ត្បត្ពឹ តភត ៅភត្កាម្ការោ៉ា ប់រងរបស់ភបឡាជាតិ សនតិសុ សងគម្។
មាត្តា២៥៧៖ បទ្បញ្ជ
ជ ោំងឡាយជា្រមានសពវថ្ងៃត្តូវភៅអនុវតតបាន ទ្ំោមា
ំ នការត្បកាសឱ្យភត្បើ នូ វអតែ
បទ្ចាប់ សីព
ត ី បទ្បញ្ជ
ជ ោំងឡាយថ្នការោ៉ា ប់ រងខាងសងគម្កិ ចចសត្មាប់ ហានិ្័យខាងវ ិជាជជីវៈ។
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ក៏ ប៉ាុលនតភៅ

កនុងរយៈភពលអនតរកាលភនោះ

ត្កសួងទ្ទ្ួ លបន្ុកវ ិស័យការងារ

សត្មាប់ អនុ វតតជំពូកភនោះ ូចខាងភត្កាម្ ជាអាទ្ិ៍ ៖

១. លបបបទ្សតីពីត្បកាសភត្ោោះថ្ននក់ និ ងការអភងកត។
២. ការធាន និ ងបទ្បបញ្ាតិ ច
ត ំបាច់ឯភទ្ៀត។
៣. អត្តាថ្នភាពពិ ការ និ ងចំ នួនត្បាក់ បំណាច់ សត្មាប់ ជួសជុ ល។
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អាចភចញត្បកាសកំ ណ្ត់លបបបទ្

លោះ

V.

Oversea workers
1. ពលរ ភឋ ៅកំពង់ឆ្នង
ំ ភចទ្ត្កុម្ហុនបញ្ូជ នពលករភៅភ្វើការភៅថ្ងថ្នភបាកត្បាស់

ត្បជាពលរ ភឋ ៅស្សុកកំពង់ លលង និងស្សុករលាភបអៀរ ភ តតកំពង់ ឆ្នំង ភចទ្ត្កុម្ហុនបញ្ូ ជ នពលករភចញភៅ
ភ្វើការភៅភត្ៅត្បភទ្សម្ួ យភ្មោះ អាយ.អាយ.លអស (IIS) ថ្នបានភបាកត្បាស់ត្បាក់ពលករ។ ត្កុម្ត្បជា
ពលរ អ
ឋ ោះអាងថ្ន ពួ កោត់បានបង់ត្បាក់ឲ្យភៅត្កុម្ហុនកនុងមានក់ ៗចប់ ពី ១៥០ ុ លាលរ

ល់ ៤០០ ុ លាលរ

ភៅអំ េុងល តុ លា ឆ្នំ២០១២ ភ ើម្បីបានភចញភៅភ្វើការភៅត្បភទ្សថ្ង តាម្រយៈត្កុម្ហុនភនោះ ក៏ ប៉ាុលនត
រហូតម្ក ល់បចចុបបនន ពួ កោត់ភៅលតម្ិ នោន់ អាចភចញភៅភ្វើការបាន។
ភ

យ ជិន ភជ ឋ (Radio Free Asia)

2014-01-01
ត្បជាពលរ ច
ឋ ំនួន ៦ត្រួសារ រស់ភៅស្សុកកំ ពង់ លលង និងស្សុករលាភបអៀរ ភ តតកំពង់ ឆ្នំង កំ ពុងលតលសវងរក
កិ ចអ
ច នតោរម្ន៍ពីសាែប័ នពក់ ព័នន
ធ ន ភ ើម្បីជំរញ
ុ ឲ្យត្កុម្ហុនបញ្ូជ នពលករម្ួ យភ្មោះ អាយ.អាយ.លអស
មានទ្ី តាំងភៅោជធានី្ំ ភន ពញ
ភត្ចើនរយ ុ លាលរ ភ

សងត្បាក់ជូនពួ កោត់វ ិញ

យសារលត ីយ
ច កភៅបង់ឲ្យត្កុម្ហុនភនោះ។

ណ្ៈល លពួកោត់ជាប់ បំណ្ុល្នោរជា

ត្បជាពលរ មា
ឋ ន ក់កុងចំ
ន
ភណាម្ ៦ត្រួសារ អនកស្សី ថ្នន ចននី មានត្បសាសន៍ថ្ន ភត្កាយពីរង់ ចភំ ចញភៅភ្វើ
ការងារភៅត្បភទ្សថ្ង អស់រយៈភពលជាង ១ឆ្នំកនលោះ ម្ិ នបានលទ្ធផ្លអវីភនោះ ពួកោត់ បានសភត្ម្ចចិ តត
ោម្ោរឲ្យត្កុម្ហុនសងត្បាក់ម្កវ ិញ ភហើយក៏លលងចង់ភៅភ្វើការអវីភទ្ៀតភនោះល រ ពី ភត្ពោះខាលចភរយកភៅ

ុ សកលនលងល ល ួនចង់
ល
ភ្វើ ឬមានការភបាកត្បាស់ភផ្សងៗភកើតភេើង៖ «ភរសនាត្តឹម្លតបីល ភទ្ៀតភទ្ បាន

ភេើងភៅភហើយ ភបើអត់បានភៅ ភរត្បរល់លុយឲ្យភយើងវ ិញ។

ល់ភពល ុ ំភា ៅសួរ ល់ត្កុម្ហុនហនឹង ភរថ្ន

អត់មានលុយត្បរល់ឲ្យវ ិញភទ្ ភត្ពោះអីលុយហនឹងភ្វើបា៉ាសសព័រ (Passport = លិ ិ ត្លងល ន) អស់ភហើយ
ល់ភពល ុ ំស
ា ុំបា៉ាសសព័រ ភរថ្នយកបា៉ា សសព័រភៅោល់លតបង់ ៥០ ុ លាលរភទ្ៀតភទ្ើ បបានបា៉ា សសព័រហនឹង»។

អនកស្សីបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ត្រួសាររបស់អនកស្សីបាន ី ចត្បាក់ពីត្រឹ ោះសាែនម្ី ត្កូហិរញ្ា វតែុ ភត្កឌីត ចំ នួន ៨០ម្ុឺនភរៀល
និ ងបញ្ូច លលុយផ្ល្ល់ ួនម្ួ
ល យចំ នួន ភ ើម្បីឲ្យត្រប់ចំនួន ១លាន ២លសនភរៀល យកភៅបង់ឲ្យត្កុម្ហុន
អាយ.អាយ.លអស ភ

យសងឃឹម្ថ្ននឹងបានភៅភ្វើការងារភៅត្បភទ្សថ្ង ោំងពី រនក់ បីត្ដ បពនធ។

ោក់ ទ្ងនឹ ងបញ្ជ
ា ភនោះ ម្ង្ក្នីលត ផ្នកព័ ត៌មានថ្នត្កុម្ហុន អាយ.អាយ.លអស ភលាក ជាតិ សារ ិន មានត្បសាសន៍

បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ជាទ្ូ ភៅពលករល លបានបង់ត្បាក់រច
ួ ភហើយ រឺម្ិនអាច កយកវ ិញបានភនោះភទ្។ ភលាកថ្ន
តាម្ពិ ត ការងារពីត្បភទ្សថ្ង បានធាលក់ម្កបភណ្ើ ដ រៗល រ ក៏ ប៉ាុលនតភពល លោះម្ិ នត្តូវនឹ ងការងារ ឬភោងចត្ក
ល លពលករបានភសនើសុំ។

ូ ភចនោះ ភទ្ើបមានករណ្ីការយឺតោ៉ា វកនុងការបញ្ូជ នពលករភចញ៖ «បញ្ជ
ា ពលករ

ា នបញ្ូ ជ នភៅជាភរឿយៗល រ ម្ិនលម្នអត់បញ្ូ ជ នភៅភទ្ ប៉ាុ លនតភល ទ្ូ រស័ពព
្ ួ កោត់ ហឹង
ន ភពលពួ ក ុ ំ ា
ុ ំបា

(Call = ទ្ូ រស័ព្) ភៅជួ នអត់ចូល»។
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ល

ភលាកបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ត្កុម្ហុន អាយ.អាយ.លអស រឺ ជាត្កុម្ហុនស្សបចាប់ និងមានអាជាាប័ ណ្ាត្តឹ ម្ត្តូវពី
ត្កសួងការងារ កនុងការបញ្ូជ នពលករភចញភៅភ្វើការភៅត្បភទ្សថ្ង និងមា៉ា ភេសុី ជាង ១០ឆ្នំម្កភហើយ។
ោ៉ា ងណា ភលាកទ្ទ្ួ លសាគល់ថ្ន បចចុបបននមានពលករចំ នួនពី ៣០០ ភៅ ៤០០នក់ ម្ិនោន់ បានភចញភៅ
ភ្វើការភៅភេើយ

ូ ភចនោះោម្ោរឲ្យពលករោំងអស់អភញ្ជើញម្ក ល់ត្កុម្ហុនផ្ល្ល់ ភ ើ ម្បីពិភាកាពីបញ្ជ
ា

យឺតោ៉ា វ ឬការងារភផ្សងៗ។

ោក់ ទ្ងនឹ ងបញ្ជ
ា ភនោះ ត្បធានម្ន្ីរការងារ និ ងបណ្ុដ ោះបណា
ដ លវ ិជាជជី វៈ ភ តតកំពង់ ឆ្នំង ភលាក ភៅ សុីថ្ន
មានត្បសាសន៍ថ្ន ខាងម្ន្ីរម្ិ នអាចជួ យអវីបាន ល់ត្កុម្ត្បជាពលរ ោ
ឋ ក់ ទ្ងនឹ ងបញ្ជ
ា ភនោះភេើយ ប៉ាុ លនត
ភលាកបានជំ រញ
ុ ឲ្យពលករោំងភនោះភៅជួ បម្ង្ក្នីទ្
ត ទ្ួលបន្ុក
ត្កសួងការងារ ភ ើម្បីពិភាកា និងភ

ោះស្សាយជុំ វ ិញបញ្ជ
ា ភនោះ៕

នយក ឋ នម្ុ របរ

និងហតែពលកម្មថ្ន

2. ត្រួសារពលការ ិនីភៅសាវយភរៀងបដឹងឲ្យលសវងរកកូនស្សីបាត់ ួនភៅមា៉ា
ល
ភេសុី
ដោយ ហុ៊ុំ ចាំដរ ើន (Radio Free Asia)
2014-03-18
ត្បជាពលរ ជា
ឋ សាច់ ញាតិរបស់ពលការ ិនីភៅភ្វើការភៅត្បភទ្ស មា៉ា ភេសុី ភៅស្សុកសាវយត្ជំ ភ តតសាវយ
ភរៀង ភៅថ្ងៃទ្ី១៨ ម្ី ន បាន

ក់ ពកយបណ្ឹ ដ ងលសវងរកកូ នភៅអងគការសងគម្សុីវ ិល និ ងសាែប័នពក់ ព័នភធ តត

ភនោះ ឲ្យជួ យអនតោរម្ន៍លសវងរកកូនល លបាត់ ួន
ល ភពលភ្វើការភៅត្បភទ្សមា៉ា ភេសុី ត្តេប់ម្កកម្ពុជា វ ិ
ញ។ សាច់ ញាតិពលការ ិនីបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ការបដឹងលសវងរកកូ ន ភ

យសារបាត់ ំ ណ្ឹងោមនការទ្ំ នក់ ទ្ំនងោន

តាំងលតពីភចញភៅមា៉ា ភេសុី ជាង ២ឆ្នំម្កភហើយ។
ឪពុករបស់ពលការ ិនីល លភៅភ្វើការភៅត្បភទ្សមា៉ា ភេសុី អំ ពវនវសុំឲ្យសាែប័ នពក់ ព័នរធ បស់រ ឋ ្ិ បាល
និ ងអងគការសងគម្សុីវ ិលនន

ជួ យលសវងរកកូនស្សីរបស់ ួលនភៅត្បភទ្សមា៉ា ភេសុី

ឲ្យត្តេប់ម្កស្សុក

កំ ភណ្ើតវ ិញជាបន្ន់ ភត្ពោះការបាត់ ំ ណ្ឹងភត្ចើនឆ្នំ ត្ពួយបារម្ភខាលចកូនមានភត្ោោះថ្ននក់ និ ងជួ បបញ្ជ
ា អវី
ម្ួ យភពលភ្វើការភៅភត្ៅត្បភទ្ស។

ឪពុករបស់ពលការ ិនីរស់ភៅ្ូ ម្ិថ្នន ឃុំភោកត្ពីង ថ្នស្សុកសាវយត្ជំ ភលាក ភៅ លី លងលងបញ្ជ
ជ ក់ភៅថ្ងៃទ្ី១៨
ម្ី ន ថ្ន កូ នរបស់ភលាកល លបាត់ ួនភៅត្បភទ្សមា៉ា
ល
ភេសុី ភ្មោះ កញ្ជា ភៅ ស្សីណា អាយុ ១៩ឆ្នំ បាន
ភចញភៅភ្វើការជាអនកបភត្ម្ើតាម្ផ្្ោះភៅត្បភទ្សមា៉ា ភេសុី ភ

យស្សបចាប់ តាម្រយៈត្កុម្ហុននំពលករ

ភៅភ្វើការភៅភត្ៅត្បភទ្ស ភអ.្ី.្ី.លអស.អុី.សុី (APTSEC) រិតម្កទ្ល់ភពលភនោះមានរយៈភពលជាង ២ឆ្នំ
ភហើយ រឺតាំងលតពីល តុ លា ឆ្នំ២០១១ រហូតម្ក។ ភលាក ភៅ លី បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ចប់តាំងពីភពលកូ នភចញភៅ
ភ្វើការភៅត្បភទ្សមា៉ា ភេសុី ម្ក កូ នរបស់ភលាកពុំល លបានទ្ំ នក់ទ្ំនងម្ករកសាច់ ញាតិភៅឯស្សុកល មរ
ម្ដង ណាភនោះភទ្។
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ភលាកថ្ន ភលាកបានពាោម្ទ្ូ រស័ពស
្ ួរភៅត្កុម្ហុនល លនំកូនភៅភ្វើការភៅ ត្បភទ្សមា៉ា ភេសុី ល រ
ប៉ាុ លនតពុំទ្ទ្ួ លបាន ំ ណ្ឹងអវីោល់លតភសាោះ៖ «សនា លត២ឆ្នំភទ្បងបាទ្! ឥេូវវភលើសត្បមាណ្ ៤-៥-៦ល

ភហើយ អត់ភឃើញកូន ភហើយកូ នតាំងពី ភៅបាត់ ំ ណ្ឹងសូនយឈឹងលតហមង។ ឥេូវ ុ ំក
ា ំ ពុងលត

ក់ ពកយភៅ

អងគការអា ហុក (Adhoc) ភហើយអាល ងលនកលីកា ូ (Licadho) បាន២កលនលងភហើយ ភៅលត ឥេូវ ល់មា៉ាង
២ហនឹង ុ ំភា ៅកលនលងនររបាល កលនលងប៉ាូ លិសបង!។ សនងការហនឹងម្ួ យកលនលង ភហើយម្ន្ីរការងារភទ្ៀត»។
ភ្លើយតបនឹ ងបញ្ជ
ា ភនោះ

ត្បធានត្កុម្ហុននំពលករភៅភ្វើការភៅត្បភទ្សមា៉ា ភេសុី

ភអ.្ី .្ី .លអស.អុី.សុី

ភលាក ភសង សិទ្ិ ជ
ធ ័ យ មានត្បសាសន៍បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ការល លពលការ ិនីពុំបានោក់ ទ្ងម្ករកសាច់ ញាតិរយៈ
ភពលជាង២ឆ្នំភៅ ស្សុកល មរ រឺពុំលម្នមានន័ យថ្ន ពលការ ិនីបាត់ ួលនភនោះភទ្។ ភលាក ភសង សិទ្ិ ជ
ធ ័យ
រូ សបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន

ការល លម្ិ នបានោក់ ទ្ងោនភនោះ

រឺភ

យសារសាច់ ញាតិរបស់ពលការ ិនីម្ិនបានផ្ដល់

ំ ណ្ឹងពីការបាត់ការ ទ្ំនក់ ទ្ំនងកូនភៅត្បភទ្សមា៉ា ភេសុី

ល់ត្កុម្ហុន ភ ើម្បីភ្វើការស្សាវត្ជាវរកម្ូល

ភហតុពីការបាត់ ំ ណ្ឹង៖ «ភយើងម្ិ នអាច និ ោយតាម្រយៈ្ម្មតាៗអុី ចឹងបានភទ្បង! ភ

ភ្មោះអី អតតភល ប៉ាុ នមន ចុ ោះភ្មោះហនឹងតាម្រយៈត្កុម្ហុន ុ ំ ាពិតត្បាក

យសារកូ នោត់

ឬក៏តាម្ម្ជឈម្ណ្ឌលណាម្ួ យ

អុី ចឹងណាបង។ ភបើសិនជាោត់មានពកយបណ្ឹ ដ ងត្តឹម្ត្តូវភហើយ អត់អីភទ្ ចំភរោក់ ទ្ងម្ក ុ ំភា ៅ ភ ើ ម្បី ុ ំ ា

យកភ្មោះយកអតតភល ហនឹងស្សាវត្ជាវឲ្យោត់ ចុ ោះភ្មោះតាម្រយៈត្កុម្ហុន ុ ំព
ា ិ តត្បាក លម្នអត់។ ភហើយ
ភបើចុោះតាម្ ុ ំ ៗ
ា នឹងោក់ ទ្ងនឹ ងថ្ រូភាលម្ ភ ើម្បីភ

ោះស្សាយឲ្យោត់ណាស់!»។

ោក់ ទ្ងបញ្ជ
ា ភនោះ ម្ង្ក្នីស
ត ត្ម្បសត្ម្ួលអងគការអា ហុក ត្បចំភ តតសាវយភរៀង អនកស្សី ភកើត ផ្លលី មាន
ត្បសាសន៍ភ

យចត់ ទ្ុកការបាត់ ំ ណ្ឹងរយៈភពលជាង ២ឆ្នំរបស់ពលការ ិនីភនោះថ្ន ជាភរឿង ុ សចាប់ថ្ន

កិ ចស
ច នា៖ «ត្កុម្ហុន ហនឹងវរ ំភលា្ភលើចាប់ភៅភហើយ ភត្ពោះអី កិចស
ច នាវលត២ឆ្នំភទ្ ឥេូវហួសកាល

កំ ណ្ត់របស់កូនោត់ ភហើយ។ ភហើយម្ា៉ា ងបាត់ ំណ្ឹងឈឹង សូម្បីលតោត់ ទ្ូរស័ពភ្ ៅចូ លភហើយ ម្ិ នភលើក
ភទ្ៀត។ ហនឹងភហើយល លវរ ំភលា្ភលើកិចស
ច នាហនឹង អំ ភពើហឹង
ន ភហើយល លជាអំ ភពើ ុ សចាប់»។
កនលងម្ក ករណ្ីពលករពលការ ិនីល មរភៅភ្វើការភៅភត្ៅត្បភទ្ស ោំងភៅភ

យស្សបចាប់ និងម្ិ នស្សប

ចាប់ បានបាត់ ួន
ល លតងលតភកើ តជាបនតបន្ប់។ ភហើយោល់ការបាត់ ួនភនោះ
ល
អងគការសងគម្សុីវ ិលរកភឃើញ
ថ្ន ភារភត្ចើ ន រឺភកើ តភចញពីការភកងចំ ភណ្ញភលើកមាលំងពលកម្មរបស់ពលករ ល លភ្វើការភៅភត្ៅត្បភទ្ស
ភនោះលតម្ដង៕
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អនុត្កឹតយសតីពីការភរៀបចំ និងការត្បត្ពឹ តភត ៅ

របស់ត្កសួងការងារ និ ងបណ្ុត ោះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈ
ភល ៈ ៥២ អបត្ក/បក
មាត្តា១៣៖
នយក ឋ នម្ុ របរ និងហតែពលកម្មទ្ទ្ួ លបន្ុក ៖

-

សិកា និងភលើកវ ិធានការសត្មាប់ អ្ិ វឌឍន៏ និ ងការការពរម្ុ របរ
ត្រប់ ត្រងភចញប័ ណ្ាការងារភសៀវភៅការងារ

និ ង ផ្តល់ទ្ិ ឋ ការការងារ ល់កម្មករ និ ភោជិតល មរ

ល លភ្វើការភៅកនុង និងភត្ៅត្បភទ្ស

-

ត្តួតពិនិតយ

និងផ្តល់ប័ណ្ាការងារ

ភសៀវភៅការងារ ល់ជនបរភទ្សល លម្កត្បកបម្ុ របរភៅ

កនុងត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា

-

ភរៀបចំ ត្កប ណ្ខរតិ យុតព
ត ីវ ិធានការោំងអស់

ក់ ឱ្យអនុវតតវ ិធានការ និងតាម្

នការអនុ វតត

ការភរៀបចំ ឱ្យមានការ ិោល័យរកការងារភ្វើភៅតាម្ម្ន្ីរការងារនិ ងបណ្ុត ោះបណា
ត លវ ិជាជជីវៈភ តតត្កុង
កសាងសិតិម្
ែ ុ របរ និងហតែពលកម្មកុងនិ
ន
ងភត្ៅត្បភទ្ស ភៅតាម្លំ

ប់ ថ្ននក់ សកម្មភាពភស ឋកិចច

តាក់ លតងបទ្បបញ្ាតិ ត និ ង បទ្បញ្ជ
ជ សតីពីការត្រប់ត្រងជនបរភទ្សល លម្កត្បកបម្ុ របរភៅកនុង
ត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា

និ ងសតីពីការត្រប់ ត្រងកមាលំងពលកម្ម

និ ងពលករល រម ភៅភ្វើការភៅភត្ៅ

ត្បភទ្ស

-

ត្រប់ ត្រងជនបរភទ្សល លម្កត្បកបរបរកនុងោជាណាចត្កកម្ពុជា

និ ងពលករល មរភត្ចើន

អាច

ភសនើ បភងកើតអនុពនធការងារ

-

លសវងរកទ្ីផ្ារការងារជូនពលករល រម ភៅភ្វើការភៅភត្ៅត្បភទ្ស
អនុវតតភារកិចចភផ្សងៗភទ្ៀត
ភ

ល លត្កសួងត្បរល់ជូននយក ឋ នម្ុ របរ

យម្ួ យរូប និងអនុត្បធានជាជំនួយការតាម្

និ ងហតែពលកម្ម ឹកនំ

នចំបាច់ ។

មាត្តា១៥៖
នយក ឋ នភពទ្យការងារទ្ទ្ួ លបន្ុក ៖

-

តាក់ លតងនិ ងអ្ិ វឌឍភោលនភោបាយចាប់ និងបទ្បបញ្ា តិ ន
ត ន ល លពក់ ព័នន
ធ ឹ ងពលកម្មករកុ មារ
អនុវតតភោលនភោបាយរបស់ោជរ ឋ ្ិ បាល អនុសញ្ជានិ ងសនធិសញ្ជាអនតរជាតិល លពក់ពនធ័នឹង
ពលកុ មារ ជាពិ ភសសទ្ត្ម្ង់ ្ន
ៃ ់ ្រៃ បំផ្ុតថ្នពលកម្មកុមារ
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-

តាម្

ន ត្តួតពិ និតយការអនុវតតលផ្នការសកម្មភាពជាតិ អនុ សញ្ជាអនតរជាតិល លពក់ ពនធ័ភៅ នឹ ង

ពល កម្មកុមារ

-

បភងកើនកិ ចចសហត្បតិ បតតិការ សត្ម្បសត្ម្ួលជាម្ួ យត្កសួង សាែប័ ន អងគការភត្ៅរ ឋ ្ិបាល និ ងអងគ
ការអនតរជាតិភ ើម្បីភ

-

ោះស្សាយបញ្ជ
ា ល លពក់ពនធ័នឹងពលកម្មកុមារ

សហការអនុវតត និងវយតថ្ម្លការអនុវតតភោលការណ្៏ រភត្មាង កម្មវ ិ្ី នន ល លពក់ ពនធ័នឹងការ
លុបបំ បាត់ ទ្ត្ម្ង់ ្ន
ៃ ់្ៃរបំផ្ុតថ្នកុ មារជាម្ួ យថ្ រូ ត្កសួង អងគការភត្ៅរ ឋ ្ិបាល និ ងអងគការអនតរ
ជាតិ នន

-

ភ្វើអនតោរម្ន៏ ភ ើ ម្បីភ

ោះស្សាយោល់បញ្ជ
ា ពនធ័នឹងការទ្ប់ សាកត់ទ្ត្ម្ង់ ្ន
ៃ ់ ្រៃ បំ ផ្ុតថ្នពលកម្មកុមារ

ភរៀបចំទ្ិវពិ្ពភលាកត្បឆ្ំងនឹងកុ មារ ១២ ល ម្ិងុន ជាភរៀងឆ្នំ
អនុវតតភារកិចចភផ្សងៗភទ្ៀត

ល លត្កសួងត្បរល់ជូននយក ឋ នការងារកុ មារ ឹកនំភ

យត្បធាន

ម្ួ យរូប និង អនុត្បធានជាជំ នួយការតាម្ការចំបាច់ ។
មាត្តា១៨៖

-

នយក ឋ នត្រប់ ត្រងកិ ចកា
ច រអប់រ ំ បណ្ុត ោះបណា
ត លបភចចកភទ្ស និងវ ិជាជជី វៈ ទ្ទ្ួលបន្ុក ៖
ភរៀបចំ តាក់ លតងអតែបទ្ចាប់ និងលិ ិតបទ្ ឋ នននសត្មាប់ ការត្រប់ ត្រង ត្រឹ ោះសាែនអប់រ ំបណ្ុត ោះ ប
ណា
ត លបភចចកភទ្ស និងវ ិជាជជី វៈសាធារណ្ៈ ឯកជន អងគការភត្ៅរ ឋ ្ិ បាល និងអងគការអនតរជាតិ

-

ត្រប់ ត្រងត្រឹ ោះសាែនអប់ រ ំ បណ្ុត ោះបណា
ត ល ឬថ្ននក់ ឹកបណ្ុត ោះបណា
ត លវ ិជាចជីវៈ សាធារណ្ៈឯកជន
អងគការភត្ៅរ ឋ ្ិ បាល និងអងគការអនតរជាតិ

-

សត្ម្បសត្ម្ួលត្រប់ ត្រងសកម្មភាពការងារអប់រ ំបណ្ុត ោះបណា
ត លបភចចកភទ្សនិ ងវ ិជាជជី វៈថ្ន
ត្រឹ ោះសាែនសិកាសាធារណ្ៈ ឬថ្ននក់បណ្ុត ោះបណា
ត លវ ិជាជជី វៈល លសែិតភត្កាម្ឱ្វទ្ត្កសួង

-

ត្បម្ូ លទ្ិន័ នយ ភរៀបចំ សិត
ែ ិ សត្មាប់ ការងារអប់រ ំ បណ្ុត ោះបណា
ត ល បភចចកភទ្ស និងវ ិជាជជីវៈ
កសាងលផ្នការសត្មាប់អ្ិ វឌឍត្បពនធ័អប់រ ំ បណ្ុត ោះបណា
ត លបភចចកភទ្ស និងវ ិជាជជី វៈ
ត្តួតពិនិតយ និ ងវយតថ្ម្លរុណ្ភាពការងារអប់ រ ំ បណ្ុត ោះបណា
ត លបភចចកភទ្ស និងវ ិជាជជីវៈថ្នត្រឹោះ
សាែន សិកាសាធារណ្ៈ ឯកជន អងគការភត្ៅរ ឋ ្ិបាល និ ង អងគការអនតរជាតិ

-

ពិ និតយ និងសំភរចភលើសំភណ្ើសុំបភងកើតត្រឹ ោះសាែនអប់រ ំ បណ្ុត ោះបណា
ត លបភចចកភទ្ស និងវ ិជាជជី វៈ ឬ
ថ្ននក់ បណ្ុត ោះ បណា
ត លវ ិជាជជីវៈ សាធារណ្ៈឯកជន អងគការភត្ៅរ ឋ ្ិ បាល និង អងគការអនតរជាតិ

-

អ្ិវឌឍភោលនភោបាយសត្មាប់ ម្ូលនិ្ិជាតិបណ្ុត ោះបណា
ត ល
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-

សិកាស្សាវត្ជាវភលើ

ម្ុ របរល លត្តូវភ្វើការបណ្ុត ោះបណា
ត លឱ្យសម្ស្សបតាម្តត្ម្ូវការជាក់លសតង

កនុង តំបន់នីម្ួយៗ ពិ ភសសតត្ម្ូវការទ្ី ផ្ារការងារកនុង និង ភត្ៅត្បភទ្ស

-

ភរៀបចំ លផ្នការផ្តល់ម្ួលនិ្ិជាតិបណ្ុត ោះបណា
ត ល ល់សាែបន័សាធារណ្ៈ ឯកជន អងគការភត្ៅរ ឋ ្ិ
បាល និ ងអងគការអនតរជាតិ ល លភ្វើការបណ្ុត ោះបណា
ត ល

-

ត្តួតពិនិតយ និ ងវយភលើរភត្មាងភសនើសុំរបស់សាែបន័សាធារណ្ៈ ឯកជន អងគការភត្ៅរ ឋ ្ិបាល
និ ងអងគការអនតរជាតិ ល លភ្វើការបណ្ុត ោះបណា
ត ល

-

ផ្តល់ឥណ្ោន ល់សហរម្ន៏ជនត្កីត្ក ល លបានទ្ទ្ួ លការបណ្ុត ោះបណា
ត លរួចភ ើម្បីត្បកបម្ុ របរ
ភ

-

យ ួលនឯង

តាម្

ន និ ងវយតថ្ម្លភលើសកម្មភាពបណ្ុត ោះបណា
ត ល និ ងឥណ្ោនល លបានផ្តល់ជូន

អនុវតត ឋ នកិចចភផ្សងៗភទ្ៀត

ល លត្កសួងត្បរល់ជូននយក ឋ នត្រប់ ត្រងកិ ចកា
ច រអប់រ ំ បណ្ុត ោះប

ណា
ត លបភចចកភទ្ស និងវ ិជាជជី វៈ ឹកនំភ

យត្បធានម្ួ យរូប និងអនុ ត្បធានត្រប់ត្រងកិ ចច

រ ្
ឋ ម្មនុញ្ាថ្នត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជាឆ្នំ១៩៩៣

ជំ ពូកទ្ី៣ ៖ អំពីសិទ្ិ ធ និងករណ្ីយកិ ចរច បស់ត្បជាពលរ ឋល មរ
មាត្តា ៤៦ ៖ អំ ភពើ លក់ ូរម្នុ សសអំ ភពើ ភ្វើអាជីវកម្មលផ្នកភពសាកម្ម
ល់ភសចកតីថ្ងលងូររបស់
ន
នរ ី ត្តូវហាម្ឃ្ត់។

ត្តូវហាម្ឃ្ត់ម្ិនឱ្យមានកាបញ្ឈប់ នរ ីពី ការងារ ភ
ភៅភពលសត្មាលកូ ន ភ

យម្ូ លភហតុ មានរ្៌ ។ នរ ីមាន សិទ្ិឈ
ធ ប់ សំោក

យទ្ទ្ួ លត្បាក់ ភបៀវតស និ ងភ

និ ងអតែត្បភោជន៏ សងគម្ភផ្សងៗភទ្ៀត។
រ ន
ឋ ិ ងសងគម្យកចិតទ្
ត ុក

និ ងអំ ភពើអាសអាភាស ល ល ប៉ា ោះពល់

យមានការធានរកា សិទ្ិ អ
ធ តីតភាពកនុងការងារ

ក់ បងកលកខណ្ៈឱ្យនរ ី ជាពិ ភសសនរ ីភៅជនបទ្ ល លោមនទ្ីពឹង បានទ្ទ្ួ ល

ការឧបតែម្ភ ើ ម្បីមានម្ុ របរ មានលទ្ធភាពពាបាលជំ ងឹ ឱ្យកូនភៅភរៀន និងមានជី វភាពរស់ភៅសម្រម្យ។
មាត្តា៤៨ ៖ រ ឋធានរកាការពរសិទ្ិ រធ បស់កុមារ ល លមានលចងកនុងអនុ សញ្ជាសតីពីកុមារ ជាពិភសសមាន
ជី វ ិតរស់ភៅ ទ្ទ្ួ លការអប់ រ ំភរៀនសូត្ត សិទ្ិ ត្ធ តូវបានទ្ទ្ួ លការោំពរកនុងសាែនការណ្៏មានសង្ក្ងាគម្ និង
ការពរត្បឆ្ំង នឹ ងអាជី វកម្ម ភស ឋកិចច ឬកាម្រុ ណ្ភលើកុមារ ។

រ ឋោំពរត្បឆ្ំងនឹងការងារោំងឡាយ ល លអាចភ្វើឱ្យ ូ ច ល់ការអប់ រ ំ និងការភរៀនសូត្ត របស់កុមារ ឬ
ល លនំឱ្យអនតោយ ល់សុ ភាព ឬសុ ុ មាលភាពរបស់កុមារ។
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VI. Strikes-Lockouts
1. ភម្ ឹកនំសហជីពថ្ននឹងបនត ឹកនំកម្មករភ្វើកូ កម្មភោោះបីរ ឋ ្ិបាលរំោម្
ភម្ ឹ កនំសហជី ព្ំ ៗបានអោះអាងថ្ន នឹ ងបនត ឹ កនំត្កុម្កម្មករភោងចត្កកាត់ភ រ និ ងផ្លិតលសបកភជើងភ្វើ
កូ កម្មោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលចំ នួន ១៦០ ុ លាលរសហរ ឋអាភម្រ ិក ម្ិនោងយភទ្ ភោោះរងការរំ ោម្ពី
ម្ង្ក្នីជា
ត ន់ ពស់រ ឋ ្ិ បាលលបបណាកតី។
ភ

យ ល ន អយុ្ា

2014-01-01 (Radio Free Asia)
ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជា និ ងជាត្បធានសមារម្ត្រូបភត្ងៀនកម្ពុជាឯកោជយ

ភលាក

រង
ុ ៉ា

ឈុន

ឹ កនំកម្មករលហកបួនបាតុកម្មនោជធានី្ំ ភន ពញ ភៅថ្ងៃទ្ី២៦ ្នូ ឆ្នំ២០១៣។

RFA/Mom Sophon

ភម្ ឹ កនំសហជី ពត្បកាសថ្ន ភៅថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ ទ្ី២ ល ម្កោ ឆ្នំ២០១៤ ទ្ំ នងជាអាចមានត្កុម្កម្មករជាង
៣០០ត្កុម្ហុនភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្ស បនតភ្វើកូ កម្មម្ិនចូ លភ្វើការ ភ
ភរៀងៗ ួលន។

យភ្វើសកម្មភាពតវ៉ា ភៅពី ម្ុ ភោងចត្ក

ភម្ ឹ កនំសហជី ពម្ួ យចំ នួនល លម្ិនរណ្បរ ឋ ្ិ បាល បានអោះអាងថ្ន នឹ ងម្ិ នញភញើត ឬក៏ត្ពួយបារម្ភ
បនតិចណាភទ្ ចំ ភពោះការរំោម្

ក់ពកយបណ្ឹ ដ ង ឬបដឹងចំ ភពោះសកម្មភាព ឹ កនំត្កុម្កម្មករភ្វើកូ កម្ម ភ ើ ម្បី

ោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលចំ នួន ១៦០ ុ លាលរកនុង១ល ភនោះភទ្។

ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជា និ ងជាត្បធានសមារម្ត្រូបភត្ងៀនកម្ពុជាឯកោជយ។
ភលាកបានឲ្យ ឹ ងភៅថ្ងៃទ្ី១ ល ម្កោ ថ្ន អាចមានកម្មករភៅតាម្ភោងចត្កជាង ៣០០ត្កុម្ហុនភៅទ្ូ ោំង

ត្បភទ្ស បនតចូលរួម្ភ្វើកូ កម្មភៅត្ពឹកថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ ទ្ី២ ល ម្កោ។ ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន លងលងថ្ន ភោោះមានការ
រំ ោម្ពី សាែប័នពក់ ព័នថ្ធ នោជរ ឋ ្ិ បាលម្ួ យចំនួន មានត្កសួងម្ហាថ្ផ្្ ទ្ី សីកា
ដ ររណ្ៈរ ម្
ឋ ង្ក្នី ត ឬត្កសួង
ការងារ

និ ងបណ្ុដ ោះបណា
ដ លវ ិជាជជីវៈ

លបបណាកតី

ក៏រប
ូ ភលាកម្ិ នោងយចំ ភពោះសកម្មភាព ឹ កនំកម្មករ

ោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ ល ជូនកម្មករឲ្យបាន ១៦០ ុលាលរភនោះល រ។

កូ កម្មភៅថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន បានអំ ពវនវ ល់កម្មករភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្សចូ លរួម្ឲ្យបាន
ភត្ចើនកុ ោះករ ្ន ល់រ ឋ ្ិ បាល ឬលផ្នកពក់ ព័នធ ំ ភេើងត្បាក់ ល ឲ្យបាន ល់ ១៦០ ុ លាលរកនុង១ល សត្មាប់

កម្មករមានក់ ៗ។ ភលាកបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន រូបភាពថ្នការភ្វើកូ កម្មរបស់ត្កុម្កម្មករ រឺ ត្តូវត្បម្ូ លផ្តំុោនម្ិ នចូ លភ្វើការ
ភៅពីម្ុ ភោងចត្កភរៀងៗ

ល ឬអាច្ន ល់បិទ្ផ្លូវជាតិ ម្ួយចំ នួនផ្ង។
ួន
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ភម្ ឹ កនំសហជី ពរូបភនោះ បានភសនើភៅថ្ននក់ ឹ កនំរ ឋ ្ិ បាល ឬត្កសួងសាែប័ នពក់ ព័នធ រួរបញ្ឈប់ភត្បើត្បព័ នធ
តុ លាការ ភ ើម្បីរំោម្ភម្ ឹកនំសហជី ព ឬតំ ណាងកម្មករ
ចរចរក ំ ភណាោះស្សាយបញ្ជ
ា ំ ភេើងត្បាក់ល កម្មករភ

ក់ រុកត្ចវក់តភៅភទ្ៀត។ ភហើយត្តូវងាកម្កតុ

យ សនតិវ ិ្ី ភទ្ើ បចប់បញ្ជ
ា ។

ស្សភ ៀងោនល រ សត្មាប់ ភលាកស្សី ោ៉ា ង ភសា្័ណ្ឌ ត្បធានសហព័ នស
ធ ហជី ពកម្ពុជា ក៏បានអោះអាងថ្ន

នឹ ងរកាជំ ហរ ឹ កនំត្កុម្កម្មករតាម្បណា
ដ ភោងចត្កនន ោម្ោរត្បាក់ល ភោលឲ្យបាន ១៦០ ុ លាលរម្ិ ន
ផ្លលស់បូរភទ្។
ដ

ភលាកស្សីបនតថ្ន

មានកម្មករោប់រយត្កុម្ហុនបានរកាជំ ហរម្ិ នចូ លភ្វើការ

កូ កម្មភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្ស ភ ើម្បីោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ឲ្យបាន ១៦០ ុ លាលរកនុង១ល ។

និងរួម្ោនភ្វើ

ចំ ភពោះសកម្មភាព ឹ កនំកម្មករភ្វើកូ កម្ម ភលាកស្សី ោ៉ា ង ភសា្័ ណ្ឌ បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ម្ិនបារម្ភពីសារត្ពមាន
របស់រ ឋ ្ិ បាល ឬត្កសួងពក់ ព័នម្
ធ ួ យចំនួន ល លបានរំ ោម្បដឹងម្កភលើរប
ូ ភលាកស្សីភៅកាន់តុលាការ ឬ
សកម្មភាពរំ ោម្ភផ្សងៗភនោះភទ្។ ភលាកស្សីអោះអាងថ្ន នឹងជួ យតវ៉ា ោម្ោរឲ្យរ ឋ ្ិ បាល ំ ភេើងត្បាក់ល
ភោល ១៦០ ុ លាលរកនុង១ល

ជូនកម្មករឲ្យខាងលតបាន។

ភោោះជាលបបណា ភលាក អុិ ត សំភហង រ ឋម្ង្ក្នី តត្កសួងការងារ បានភចញភសចកតីសភត្ម្ចចុងភត្កាយកាលពី
ថ្ងៃទ្ី៣១ ល ្នូ ភ

យបានសភត្ម្ច ំ ភេើងត្បាក់ឈួលអបបបរមា
ន
ឬត្បាក់ ល ភោលជូ នកម្មករពី ៨០ ុ លាលរ

ភៅ ១០០ ុ លាលរកនុង១ល

ភ

យចប់ អនុ វតតភៅថ្ងៃទ្ី១ ល កុ ម្ភៈ ឆ្នំ២០១៤។

ភសចកតីត្បកាស ល លក៏ បានបញ្ជ
ជ ក់ពីការបភងកើតត្កុម្ការងារ

សត្មាប់សិកាកនុងការ ំ ភេើងត្បាក់ ឈួល
ន

អបបបរមាជូនកម្មករកាត់ ភ រ សភម្លៀកបំ ពក់ និងផ្លិតលសបកភជើ ងនថ្ងៃអនរតលងម្ភទ្ៀត។ ោ៉ា ងណាក៏
ភ

យ ចំ ភពោះភសចកតីសភត្ម្ចងមីល លបាន ំ ភេើងត្បាក់ល ជូ នកម្មករចំ នួន ១០០ ុ លាលរកនុង១ល សត្មាប់កម្ម

ករមានក់ ៗ ត្តូវភម្ ឹ កនំសហជី ព និងត្កុម្កម្មករត្ចនភចល និ ងអោះអាងថ្ន នឹ ងបនតត្បម្ូ លផ្តំុោនតវ៉ា ោម្ោរ
ំ ភេើងត្បាក់ល ឲ្យបាន ១៦០ ុ លាលរ ភទ្ើបរ ំសាយការតវ៉ា ។

ត្តង់ចំណ្ុចភនោះ ភលាកស្សី ម្៉ា ម្ ញឹម្ ត្បធានសហព័ នស
ធ ហជី ពជាតិថ្នឧសាហកម្មវយន្ណ្ឌកាត់ភ រ
កម្ពុជា

សែិតកនុងភម្ ឹកនំសហជី ពកម្មករភផ្សងភទ្ៀតល លរងការរំ ោម្ពី

ចំ ភពោះសកម្មភាពជួ យោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ជូនត្កុម្កម្មករ។
៨០ ុ លាលរ

រ ឋ ្ិ បាល

ភលាកស្សីលងលងថ្ន

ឬត្កសួងពក់ ព័នធ

ការ ំ ភេើងត្បាក់ល ពី

ល់ ១០០ ុ លាលរ ភៅមានចំ នួនតិ ចតួច និ ងអោះអាងថ្ន នឹ ងបនតរកាជំ ហរោម្ោរការ ំ ភេើង

ត្បាក់ល ជូ នកម្មករឲ្យបាន ១៦០ ុ លាលរកនុង១ល ។

បលនែម្ភលើភនោះ ត្កុម្កម្មករកាត់ភ រ និងផ្លិតលសបកភជើងម្ួ យចំ នួន បានឲ្យ ឹងថ្ន ពួ កភរម្ិនលោះបង់ការ
តសូ ភ ើ ម្បីោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ ល ឲ្យបាន ១៦០ ុលាលរភនោះភទ្។ ត្កុម្កម្មករបានអោះអាង ូ ចៗោនថ្ន នឹ ង
ចូ លរួម្ភ្វើបាតុកម្មម្ិនចូ លភ្វើការភៅម្ុ ភោងចត្ករបស់ ួន
ល រហូតមាន ំ ភណាោះស្សាយត្បាក់ល ឲ្យបានសម្
រម្យ ភទ្ើបត្ពម្ចូ លភ្វើការវ ិញ។
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ការភ្វើបាតុ កម្ម ឬកូ កម្មរបស់កម្មករ បានចប់ ភផ្ដើម្ភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្ស កាលពីថ្ងៃទ្ី២៤ ល ្នូ ឆ្នំ២០១៣។

មានកម្មករោប់ម្ុឺននក់ម្កពីភោងចត្ក ឬត្កុម្ហុនជាង ៣០០ ភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្ស បានផ្្ុោះការតវ៉ា តាម្
ម្ភ្ាបាយភផ្សងៗ មាន ូ ចជា ត្បម្ូ លផ្តំុោនម្ិ នចូលភ្វើការភៅម្ុ ភោងចត្ក ភ ើ រលហកបួនតាម្ផ្លូវសាធារ
ណ្ៈ មានត្បម្ូ លផ្តំុោនភៅម្ុ សាែប័នរ ម្
ឋ ួ យចំ នួន និងមានបិ ទ្ផ្លូវជាតិ លោះផ្ង។
ការោម្ោរភនោះ

ភកើ តមានភត្កាយភពលរណ្ៈកម្មការត្បឹ កាការងារល លមានសមាសភាពតំ ណាងសហ

ជី ព តំ ណាងភៅលកភោងចត្ក ម្ង្ក្នីត្ត កសួងការងារ និងត្កសួងពក់ព័នធ ថ្ទ្ភទ្ៀត កាលពី ថ្ងៃទ្ី២៤ ល ្នូ បាន
សភត្ម្ច ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលឆ្នំ២០១៤ ជូ នកម្មករពី ៨០ ុ លាលរ

ល់ ៩៥ ុលាលរកនុង១ល ។ ប៉ាុ លនត កម្មករម្ិន

ត្ពម្ទ្ទ្ួ លយក និងផ្្ុោះការតវ៉ា ត្ពម្ោន ោម្ោរ ំ ភេើងឲ្យបាន ១៦០ ុ លាលរកនុង១ល សត្មាប់ កម្មករមានក់ៗ។
ការតវ៉ា ភនោះ

សត្មាប់ម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិ បាលបានចត់ទ្ុកថ្ន

ភ្វើភេើង ុ សចាប់

និងភចទ្ភម្ ឹកនំរណ្បកស

ត្បឆ្ំង និងភម្ ឹ កនំសហជី ពម្ួ យចំ នួនជាអនកញុោះញង់ឲ្យមានកូ កម្ម ឬបាតុ កម្មកម្មករតាម្ភោងចត្កភកើត
ភេើង។

វ ិវទ្ភនោះ្ន ល់ម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិ បាលភៅតាម្សាែប័នរ ម្
ឋ ួ យចំ នួន

មានទ្ី សីកា
ដ ររណ្ៈរ ម្
ឋ ង្ក្នី ត

ត្កសួង

ការងារ និ ងត្កសួងម្ហាថ្ផ្្ ជាភ ើម្ បានភចញសារត្ពមាន និងភត្តៀម្បដឹងភម្ ឹ កនំសហជី ពកម្មករម្ួ យ
ចំ នួនភៅកាន់តុលាការ ភបើភៅមានៈបនត ឹ កនំកម្មករភ្វើកូ កម្ម ុ សចាប់ភទ្ៀតភនោះ។

ភម្ ឹ កនំល លម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិបាលរំ ោម្ចត់ ការតាម្ផ្លូវចាប់ រួម្មាន ភលាក អាត់ ្ន់ ភលាក ជា ម្ុនី ភលាក រុ ៉ា
ង ឈុន ភលាក បា៉ា វ សុីណា ភលាកស្សី ម្៉ា ម្ ញឹម្ និ ងភលាកស្សី ោ៉ា ង ភសា្័ ណ្ឌ។
ភ

យលេក ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ត្បធានសមារម្ត្រូបភត្ងៀនកម្ពុជាឯកោជយ និ ងជាត្បធានសហភាពសហជី ព

កម្ពុជា អាចនឹ ងត្តូវត្បឈម្បដឹងភេើងតុ លាការ្ៃន់្រៃ ជាងភម្ ឹ កនំសហជីព

ភផ្សងភទ្ៀត។

ប៉ាុ លនត សារ

ត្ពមានភនោះ ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន អោះអាងថ្ន ម្ិ នញភញើត ឬក៏តក់ សតបនត
ិ ចណាភទ្ ភត្ពោះភលាកយល់ថ្ន
ុល
សកម្មភាពោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ជូ នកម្មកររបស់សហជី ពម្ិ ន ុ សចាប់ភទ្ និងមានលចងភៅកនុងចាប់រ ឋ
្ម្មនុញ្ាកម្ពុជា និ ងចាប់ការងារអនតរជាតិ ។

ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ល លធាលប់ត្តូវរ ឋ ្ិ បាលចប់

ក់រុកម្តងរួចម្កភហើយ ភ

យសារហានបភញ្ចញម្តិរ ិោះរន់

ភលាកនយករ ឋម្ង្ក្នី ត ហុន លសន ចំ ភពោះការចុ ោះសនធិសញ្ជាបំ ភពញបលនែម្ត្ពំ ល នកម្ពុជា-ភវៀតណាម្ នភពល
កនលងភៅ

បានអោះអាងថ្ន

នឹ ងម្ិ នោងយចំ ភពោះការរំ ោម្ចប់

ក់ រុកជាងមីរបស់រ ឋ ្ិ បាលភនោះ

ភទ្។

ភលាកលងលងចត់ ទ្ុកសកម្មភាព ួលនថ្ន ភ ើ ម្បីភលើកស្ួយជី វភាពរស់ភៅរបស់ត្បជាពលរ លឋ រម និ ងសងគម្ជាតិ
ោំងម្ូ ល។
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ោ៉ា ងណាក៏ ភ

យ ោក់ ទ្ិនជំ ហរ ឹកនំកម្មករភ្វើកូ កម្មជាងមីភៅថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ ទ្ី២ ល ម្កោ ភម្ ឹកនំ

សហជី ព្ំ ៗចំនួន ៦សាែប័ ន បានអោះអាងថ្ន អាចនឹ ងមានត្កុម្កម្មករភោងចត្កកាត់ ភ រ និងផ្លិតលសបក
ភជើងជាង ៣០០ត្កុម្ហុន មានចំ នួនោប់ម្ុឺននក់ បនតចូលរួម្ភ្វើកូ កម្មម្ិនចូ លភ្វើការ ភ ើ ម្បីោម្ោរឲ្យរ ឋ
្ិ បាល ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលឲ្យបាន ១៦០ ុ លាលរ៕

2. សហជីពកម្មករ៩រកាជំហរ ឹកនំកម្មករភ្វើកូ កម្ម
ភម្ ឹ កនំសហជី ពកម្មករ្ំៗ បានកំ ណ្ត់ភពល ៣ថ្ងៃ ជូ នថ្ននក់ ឹកនំត្កសួងការងារ និងសាែប័ នពក់ ព័នធ
ជួ បចរចោនជាម្ួ យតំណាងសហជី ពកម្មករភលើករណ្ីោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល

ភោលកម្មករឲ្យបាន ១៦០

ុ លាលរកនុង១ល ៗ ត្ពម្ោំងបានត្ពមានថ្ន ភបើោមនការភ្លើយតប ឬចរចណាម្ួ យភកើតភេើងភទ្ នឹ ងបនត ឹ ក

នំត្កុម្កម្មករភោងចត្កកាត់ភ រ
មាន ំ ភណាោះស្សាយសម្រម្យ។

និ ងផ្លិតលសបកភជើ ងភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្សភ្វើកូ កម្មម្ិនចូ លភ្វើការ

រហូត

ដោយ ខែន អយុធា
2014-01-02 (Radio Free Asia)
ទ្ន្ឹម្ោនភនោះ ក៏មានត្កុម្កម្មករភៅតាម្ភោងចត្កម្ួ យចំ នួនបានចូ លភ្វើការ និ ងម្ួ យចំ នួនភទ្ៀត បានបនត
ត្បម្ូ លផ្តំុោនភៅពីម្ុ ភោងចត្ក និ ងបានបិទ្ផ្លូវជាតិសំខាន់ ៗម្ួ យចំ នួនផ្ង ភៅត្ពឹ កថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ ទ្ី២ ល
ម្កោ។

ត្កុម្ភម្ ឹកនំសហជី ពកម្មករ្ំ ៗចំ នួន ៩សាែប័ ន ល លម្ិ នរណ្បរ ឋ ្ិ បាល បានត្ចនភចលចំ ភពោះភសច
កតីសភត្ម្ចផ្តល់ត្បាក់ល ភោលឆ្នំ២០១៤

បណា
ដ លវ ិជាជជី វៈ កាលពីថ្ងៃទ្ី៣១ ល ្នូ។

ចំ នួន

១០០ ុ លាលរកនុង១ល របស់ត្កសួងការងារ

និ ងបណ្ុដ ោះ

ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជា និ ងជាត្បធានសមារម្ត្រូបភត្ងៀនកម្ពុជាឯកោជយ សែិត

កនុងចំ ភណាម្ភម្ ឹ កនំសហជី ពោំង៩ បានត្បកាសកនុងសននិសីទ្កាលសត ត្ពឹ កថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ បានទ្ុ ក
ភពល ៣ថ្ងៃ

ល់ថ្ននក់ ឹ កនំត្កសួងការងារ ជួបចរចោនជាម្ួ យភម្ ឹ កនំសហជី ពោំង ៩សាែប័ ន សដីពីការ

ោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល សម្រម្យជូ នកម្មករ។

ភម្ ឹ កនំសហជី ពបានត្ពមានថ្ន ភបើ កុងរយៈភពល
ន
៣ថ្ងៃ រឺ ចប់ពីថ្ងៃទ្ី២
ជំ នួបចរចរវងម្ង្ក្នីព
ត ក់ ព័នជា
ធ ម្ួ យតំ ណាងសហជី ពកម្មករភទ្
ោំងត្បភទ្សភ្វើកូ កម្ម ោម្ោរត្បាក់ល

ល់ថ្ងៃទ្ី៤ ល ម្កោ ម្ិ នមាន

នឹ ងបនតសកម្មភាព ឹ កនំត្កុម្កម្មករភៅទ្ូ

១៦០ ុ លាលរតភៅភទ្ៀត៖ «បន្ប់ពីកិចត្ច បជុំជាង ១ភមា៉ា ងម្កភនោះ

ភយើងបានលទ្ធផ្ល និងម្ូលម្តិោនថ្ន ភបើមានជំ នួបចរច ឬភបើមាន ំ ភណាោះស្សាយកនុងភពលអនរត ៏ ី ល

ខាងម្ុ ។ សហព័នស
ធ ភាព នឹ ងត្បកាសឲ្យកម្មករចូលភ្វើការវ ិញ។ ប៉ាុ លនត ភបើោនជំ នួបចរចោន ឬ ំ ភណាោះ
ស្សាយភទ្ ការកូ កម្ម ឬបាតុ កម្មនឹងបនតរហូត»។
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វ ិទ្យុអាសុីភសរ ី ម្ិនអាចោក់ ទ្ងម្ង្ក្នីត្ត កសួងការងារ ភ ើ ម្បីបំ្ឺច
ល ំ ភពោះការត្ពមាន ឹ កនំត្កុម្កម្មករភ្វើកូ កម្ម
របស់ភម្

ឹ កនំសហជី ពចំ នួន៩ បានភទ្ ភៅរភសៀលថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ។ ប៉ាុលនត កាលពីថ្ងៃទ្ី៣១ ល ្នូ ឆ្នំ

២០១៣ ភលាក អុិ ត សំភហង រ ម្
ឋ ង្ក្នីត្ត កសួងការងារ បានចុ ោះហតែភលខាភលើភសចកតីសភត្ម្ចចុ ងភត្កាយ ផ្តល់
ត្បាក់ល ភោលឆ្នំ២០១៤ ជូ នកម្មករចំនួន ១០០ ុលាលរកនុង១ល ។

ត្បាក់ល ភោលរបស់កម្មករឆ្នំ២០១៣ មានចំនួន ៨០ ុ លាលរកនុង១ល ។ ប៉ាុ លនតភៅថ្ងៃទ្ី២៤ ល ្នូ រណ្ៈកម្មការ
ត្បឹកាការងារ ល លមានសមាសភាពម្ង្ក្នីត្ត កសួងការងារ តំ ណាងសហជី ព តំ ណាងភារីភៅលកភោងចត្ក
និ ងម្ង្ក្នីសា
ត ែ ប័ នពក់ ព័នធ បានសភត្ម្ច ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលឆ្នំ២០១៤ ជូនកម្មករពី ៨០ ុ លាលរ

ល់ ៩៥

ុ លាលរកនុង១ល ។ ប៉ាុ លនត ត្តូវកម្មករប ិភស្ និ ងផ្្ុោះការតវ៉ា ភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្ស ភហើយភត្កាយម្ក ក៏បាន
ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ល់ ១០០ ុ លាលរ។

ភោោះោ៉ា ងណា ភៅត្ពឹកថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ ទ្ី២ ល ម្កោ មានភោងចត្កម្ួ យចំនួន មានទ្ី តាំងកនុងោជធានី

្នំភពញ និ ងតាម្បណា
ដ ភ តតនន បានចូ លភ្វើការវ ិញ ប៉ាុ លនតមានម្ួ យចំ នួនភទ្ៀត បានត្បម្ូ លផ្តំុោនតវ៉ា ភៅ
ម្ុ ភោងចត្ក និ ងបានបិទ្ផ្លូវជាតិ កុងរយៈភពល
ន
ី ល ឬភស្ើរភពញម្ួ យត្ពឹ ក មាន ូចជា ផ្លូវជាតិ ភល ២ ផ្លូវជាតិ

ភល ៤ និ ងផ្លូវជាតិភល ៥ ជាភ ើម្។ ត្កុម្កម្មករបានអោះអាងថ្ន សកម្មភាពបិ ទ្ផ្លូវរបស់ពួកភរ រឺភ ើម្បី
ោម្ោរឲ្យរ ឋ ្ិ បាល ំ ភេើងត្បាក់ ល ភោលឆ្នំ២០១៤ ឲ្យបាន ១៦០ ុ លាលរកនុង១ល ។

ត្កុម្កម្មករល លពុំ ត្ពម្ចូ លភ្វើការ បានអោះអាងភៅថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ ថ្ន នឹងបនតោម្ោរត្បាក់ល ភោលឲ្យ
បាន ១៦០ ុ លាលរ ភទ្ើ បត្ពម្ចូ លភ្វើការវ ិញ៖ «ពួក ុ ំឈ
ា ប់ ភនោះឈប់ភ

យសារ ុ ំោ
ា ម្ោរ ត្បាក់ល

ុ លាលរកនុង១ល ។ ពួ ក ុ ំោ
ា ម្ោរភនោះ រឺភ ើ ម្បី ំ ភេើងត្បាក់ល ោំងអស់ោន ម្ិ នលម្នភេើងលត ុ ំភា ទ្។

ស្សាយ រឺរ ឋ ្ិ បាលជាអនកភ

១៦០

ំ ភណាោះ

ោះស្សាយភៅ។ ចង់ឲ្យរ ឋ ្ិ បាល ំ ភេើងត្បាក់ល បាន ១៦០ ុ លាលរភៅអាច

រួចថ្ងលផ្្ោះជួ ល ឬថ្ងលទ្ំនិញ។ ម្ិ នោន់ ភេើងថ្ងលត្បាក់ល ផ្ង ថ្ងលជួលផ្្ោះភេើងថ្ងល ពស់បំផ្ុត ភេើងថ្ងលទ្ំនិញត្រប់
លបបោ៉ា ង។

ា ម្មករភ្វើកូ កម្មោម្ោរត្បាក់ ល សម្រម្យ។ ត្បភទ្សភរជិ តខាងភរបានត្បាក់ល ជាង ៣០០
ុ ំក

ភហើយពួ ក ុ ំម្
ា ិ នោន់បានជាង ១០០ភទ្។ ភហើយត្កុម្ហុន ឬភោងចត្កបានភបើកជាង ២០ឆ្នំភហើយភៅស្សុក
ល មរ»។

បលនែម្ភលើភនោះ

ពួ កភរក៏បានអំ ពវនវ ល់កម្មករ ថ្ទ្ភទ្ៀត

កុ ោះករ ភ ើ ម្បីមានជី វភាពរស់ភៅបានសម្រម្យ។

សកម្មភាពភ្វើបាតុ កម្មរបស់កម្មករភៅតាម្ផ្លូវជាតិ ភល ៤

ត្តូវចូ លរួម្កនុងការោម្ោរភនោះឲ្យបានភត្ចើន

បាន្ន ល់ផ្ុោះអំ
្ ភពើហិងារវងត្កុម្កម្មករ

និ ងកមាលំងសម្តែកិចច ភហើយសម្តែកិចក
ច ៏បានចប់ ួនតំ
ល ណាងសហជី ព និងកម្មករម្ួ យចំ នួនផ្ង។
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បលនែម្ភលើភនោះ កមាលំងសម្តែកិចច
ច ត្ម្ុោះោប់ពន់ នក់ មានបំ ពក់អាវុ្
កងោជអាវុ្ហតែជាភ ើ ម្

ត្តូវភរ

ំបង្ក់ និ ងល ល មានប៉ាូ លិស និង

ក់ ពត្ងាយភៅលកបរត្កសួងសំខាន់ ៗរបស់រ ឋ ្ិ បាល

លកបរ្ូ ម្ិត្រឹ ោះថ្ននក់ ឹ កនំរ ឋ ្ិ បាល ភៅត្ពឹ កថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ។

និ ងពត្ងាយភៅ

ភោោះជាលបបណា ភម្ ឹកនំសហជី ពកម្មករ្ំ ៗចំនួន៩ បានត្ពមានថ្ន ភបើោមនការចរចរវងលផ្នកពក់ ព័នធ
ភលើករណ្ីភសនើ ំ ភេើងត្បាក់ល ជូ ន កម្មករភទ្ នឹ ងបនត ឹ កនំត្កុម្កម្មករោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលរហូត
មាន

ំ ភណាោះស្សាយ។

ត្កុម្ភម្ ឹកនំសហជី ពបានភសនើ ល់ថ្ននក់ ឹ កនំរ ឋ ្ិបាល

ឬម្ង្ក្នីត្ត កសួងការងារ

ត្តូវបញ្ឈប់សកម្មភាព

រំ ោម្កំ លហង ល់ភម្ ឹ កនំសហជី ព ឬកម្មករតភៅភទ្ៀត និ ងងាកម្កតុចរច ភ ើ ម្បីកុំឲ្យវ ិវទ្ភនោះរ ីកោល
ល្ៃន់្ៃរនថ្ងៃអនរត៕

3. កម្មករភោងចត្កភៅកំពង់ចម្ជិត៣ពន់នក់បនតតវ៉ា ោរត្បាក់ល ១៦០ ុលាលរ
កម្មករភោងចត្ក ភម្តភងក ភ ម្បូ ឌា (Medtecs Cambodia Co Ltd) ត្បមាណ្ជិត ៣ពន់ នក់ ភៅលតបនតភ្វើ
កូ កម្មភៅថ្ងៃទ្ី៣ ល ម្កោ ឆ្នំ២០១៤ ម្ិ នត្ពម្ចូលភ្វើការ ភ ើ ម្បីោម្ោរត្បាក់ល ភោលរបស់ពួកោត់ឱ្យ

បាន ១៦០ ុ លាលរ។ ភៅកនុងការតវ៉ា ភនោះ មានការបងខំពីសំណាក់សម្តែកិចច ភ ើម្បីឱ្យពួ កោត់ចូលភ្វើការ លត
កម្មករម្ិ នត្ពម្។

ដោយ សូត សុខប្រាថ្នន
2014-01-03 (Radio Free Asia)
ម្ិ នលតប៉ាុ ភណាាោះ មានកម្មករត្បមាណ្ជា ៥០នក់ ល លបានចូ លកនុងភោងចត្ក ត្តូវបានតំណាងខាងភោង
ចត្កបងខំឱ្យពួ កោត់ ផ្ិត
ដ ភម្ថ្

ភ ើម្បីត្ពម្ទ្ទ្ួ លយកត្បាក់ល ភោល

១០០ ុលាលរ

ល លខាងត្កសួងបាន

កំ ណ្ត់កាលពីភពលងមីៗភនោះ។
ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជា ភលាក ចន ធាង បានឱ្យ ឹ ងថ្ន ត្កុម្កម្មករបានភៅជួ បជុំភៅម្ុ ភោង
ចត្ក ភហើយត្តូវខាងសម្តែកិចប
ច ៉ាូ លិសបងខំឱ្យចូ លភ្វើការ ប៉ាុ លនតកម្មករម្ិ នត្ពម្ចូ ល។ ភលាកបនតថ្ន រភត្មាង
ពួ កោត់ល លជួ បជុំ ហឹង
ន

រិ តថ្នមានការលហកបួន

ប៉ាុ លនតភ

យភឃើញសម្តែកិចជា
ច ភត្ចើ ននក់ត្ប

ល ល និ ង ំបង ម្ិនលតប៉ាុ ភណាាោះក៏ភឃើញមានោហានល លត្ប

ប់ភ

ប់ភ

យ

យកាំភ្លើង ជិ ោះរងយនតចូលបន្យ

ភទ្ើបភ្វើឱ្យពួកោត់ មានការ្័ យខាលច ក៏សភត្ម្ចចិ តរត ំសាយត្កុម្កម្មករភៅភមា៉ា ងត្បមាណ្ជា ១០ត្ពឹក។
ភលាក ចន ធាង៖ «ភ

យសារភម្ើ លភៅ ូ ចមានភាពតឹ ងលតងភពក។ តឹ ងលតងោ៉ា ងភម្៉ាចបាទ្? ភ

យសារ

លតការភម្ើ លភៅ ត្បសិនភបើភយើងភ្វើអីម្ួយ លងាអីម្ួយមានការប៉ា ោះទ្ងគិចជាម្ួ យអាជាា្រ ភហើយ។ ពី ភត្ពោះ
អាជាា្រោត់ យកម្កហាក់ ូ ចជាមានការរំ ោម្កំ លហង ល់កម្មករ កម្មការ ិនី។ រភត្មាងបត្ម្ុងថ្នបិ ទ្ផ្លូវ ឬ
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លងា ឬោ៉ា ងភម្៉ា ចបាទ្? បាទ្រភត្មាងត្ពឹកម្ិ ញ ុ ំភា រៀបចំ ថ្ននឹ ង លងាល រ លតភ

ភត្ចើនភពក ុ ំអា
ា ចផ្លអក»។

យសារមានការទ្ប់ សាកត់

ភលាក ចន ធាង បញ្ជ
ជ ក់ភទ្ៀតថ្ន នឹ ងមានការជួ បជុំោនភេើងវ ិញភៅថ្ងៃទ្ី៦ ម្កោ ខាងម្ុ បនតភទ្ៀត រហូត
ល់ការោម្ោររបស់ពួកោត់ចំភពោះភរឿងត្បាក់ល ភោល ១៦០ ុ លាលរបានសភត្ម្ច៕

4. As Strikers Return to Work, Factories Sue Garment Unions
By Aun Pheap and Zsombor Peter - January 9, 2014 (Cambodia Daily)

As garment workers continued to return to their factories Wednesday after several days of strikes
that turned deadly last week, some of their employers have wasted no time in suing the unions
behind the strikes, demanding compensation.
Phnom Penh Municipal Court chief clerk Prak Savouth said five factories had already lodged
complaints against the unions, but would not say which factories filed the suits or which unions had
been targeted for legal action.
“We received complaints from five factories,” he said, before referring further questions to Khieu
Sambo, a lawyer for the Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC).
Mr. Sambo confirmed that factory owners had lodged complaints, but declined to provide details.
On Tuesday, GMAC Secretary-General Ken Loo said lawsuits might target all six of the
nongovernment-aligned unions it has already publicly accused of inciting violence among the
striking garment workers. Those protests peaked when military police shot into crowds of stonethrowing protesters outside a Phnom Penh factory on Friday, killing five and wounding more than
40. GMAC chairman Van Sou
Ieng said he was not familiar with the details of the lawsuits, but estimated that 50 or more
factories were availing of his association’s lawyers to sue the six unions, and that more could join
the suits.
He confirmed that the factories were demanding compensation but would not say how much. He
also declined to name the factories that had filed lawsuits, citing GMAC policy.
GMAC claims that the labor unrest has cost its members some $200 million in lost sales and
accuses the protests of inflicting significant damage on their properties, although it has so far
declined to put a dollar figure to the damage.
The municipal court has summoned CCAWDU president Ath Thon—one of the six unions leaders
singled out by GMAC— for questioning on Tuesday over allegations that he incited protesting
workers to destroy property, municipal court deputy prosecutor Heang Sopheak said Wednesday.
Fellow union leader Rong Chhun has also been summoned for questioning on the same day, along
with political opposition leaders Sam Rainsy and Kem Sokha.
Mr. Thon said he was aware of neither the lawsuits from the factories against the unions, nor the
court summons for him.
He said he would honor the summons if he received it, but rebuked the factories for suing the
unions.
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“It’s not fair because…we come to the assistance of the workers, and there is the right to strike,” he
said. “The workers start to strike because of the low wages. How can the workers work on such
low wages? They should work until they die?”
Morm Nhim, president of the National Independent Federation of Textile Unions in Cambodia,
another of the unions targeted by GMAC, said she had not received notice of a lawsuit from the
court either.
She denied that unions incited any violence, and said arresting her or the other union leaders
would not stop their members from returning to the streets.
“I hope the government will not let the court arrest the union leaders, because it will be useless,”
she said. “The government thinks that after the court arrests the union leaders there will be no
more protests, but the protests will continue.”
Unless the government and factories accept their wage demand, the unions have vowed to go
back on strike but won’t say when.
For now, the strikes and protests appear to be over. GMAC’s Mr. Sou Ieng said 90 percent of the
industry’s 600,000 workers were back on the job yesterday. Mr. Thon, of CCAWDU, said anywhere
from 60 percent to 100 percent of workers were back, depending on the city or province.
But, at the Canadia Industrial Park, on the outskirts of Phnom Penh’s Pur Senchey district where
military police shot dead five garment strikers and wounded dozens of others on Friday,
attendance Wednesday was far lower.
Just behind the gate, which still showed the battle scars from Friday’s fracas, five armed soldiers
lounged in the shade. Toun Reaksmey, an employee of the International Fashion Royal factory,
made her way along an empty avenue of cookie-cutter factory buildings.
She said only about 100 of her factory’s roughly 1,000 workers were back as of Wednesday.
Ms. Reaksmey said she joined last week’s strike. Dissatisfied with the $100 monthly minimum
wage the government has put on the table, she said she would strike again if the unions called for
it.
“If they protest again I will join,” she said. “Even though they offer to raise the wage to $100, they
will take away our benefits.”
Un Then, who had spent the past few days at home in Prey Veng province, said she only came
back to pick up her last paycheck. She said she would be heading back to Prey Veng as soon as
she got paid to find another factory job closer to home.
“I don’t want to go on strike again because I think $100 is enough for me,” she said. “And my
parents want me to work in the countryside.”
Soun Thoun said only about 20 percent of his coworkers were back at the Bright Sky factory down
the road.
Mr. Thoun said he wasn’t happy with the government’s offer, but would not be joining any future
protests, either, having seen how the police and military were prepared to react.
“I don’t dare to join any strikes again because the government uses force,” he said. “I don’t think
another strike will happen.”
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Farther down the road at Makalot Garments, Chea Ny and her friend said her factory was nearly
back to full staff.
They said they would join another strike, but not if the unions kept pushing for $160, which they
agreed the government would never accept.
“If they [the unions] ask for more advantage for the workers I will join, but not for $160,” Ms. Ny
said.
She said she would join protests demanding a more modest $110 or $120. But for $160, she said,
“it would just be a waste of time.”

5. Threat of ‘mass strike’ looms
Fri, 7 February 2014
Mom Kunthear (Phnom Penh Post)
Workers from more than 200 garment factories are to take part in industrial action on Monday, but
unions yesterday hesitated to call it a mass strike, saying they plan one of those for later next week
if their demands aren’t met.
The chances of another mass strike occurring increased last night when a government committee
announced after a four-hour meeting that it would not be raising the minimum wage, despite unions
demanding at least $160 per month.
“In the meeting today, we did not talk about the amount … but only the technical side – how we
can support the LAC [Labour Advisory Committee] determine whether it can accept [the unions’
demands] or not,” Ministry of Labour spokesman Heng Sour said.
Representatives of nine union confederations met earlier at the Community Legal Education
Center after some had told the media that another large-scale demonstration was imminent.
Pav Sina, president of the Collective Union of Movement of Workers, said after the meeting that
unions had agreed to stand firm on their demands, which included, among other things, a wage
increase and the release of 23 unionists and workers imprisoned since violent crackdowns last
month.
“Our members from about 200 factories over the country will gather at their factories to demand the
government release the 23 workers and six other points on Monday, one day before their Appeal
Court bail request,” Sina said. “If the court does not allow the 23 workers to go free, we will
announce a second mass strike.”
Other points the unions would keep pushing for included the prosecution of security forces who
fatally shot or injured workers on January 3, the lifting of a hastily enforced ban on public
gatherings and an end to legal action against unions, Sina added.
A mass strike began in late December over the minimum monthly garment wage, which the
government first agreed to lift to $95, including a $5 health bonus, and then to $100.
The strike turned deadly on January 3 when security forces opened fire on strikers in clashes that
left four dead and dozens on both sides injured.
Moeun Tola, head of the labour program at CLEC, said it was not exactly clear what unions
planned for Monday.
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“They’re going to do something on the 10th. But they don’t specify what,” he said, adding that it
related to a day of global action calling for the release of the 23, organised by IndustriALL Global
Union, UNI Global Union and the International Trade Union Confederation.
“I’m not sure [about the number of workers involved], but it will involve 200 factories. They will let
us know later. Maybe some time on Sunday.”

6. As Garment Sector Strikes Loom, Soldiers Watch Over Factories
By Mech Dara and Alex Willemyns | February 27, 2014 (Cambodia Daily)
Armed soldiers will continue to patrol Veng Sreng Street, the garment factory-lined thoroughfare in
Phnom Penh’s Pur Senchey district where military police shot dead five workers during a
nationwide strike last month, until labor unrest in the garment sector subsides, the deputy
commander of the military’s Brigade 70 said on Tuesday.
Soldiers from the Royal Cambodian Armed Forces’ Brigade 70 and Brigade 99, who openly carry
AK-47 assault rifles and were first deployed to the area after last month’s lethal strike
suppressions, have maintained an ominous presence along the street since a union-led boycott of
overtime hours began Monday.
“We deployed our forces to provide security both for the people and workers, and for the
confidence of investors,” said General Hem Tha, the deputy commander of Brigade 70, when
asked about the presence of his forces along the street Tuesday.
“When the situation has returned to normal, we will return them to their units,” he added, declining
to elaborate on how this would be determined.
Workers leaving factories at the end of their shifts at 4 p.m. Wednesday, many of whom witnessed
military police lethally repress garment strikes last month, said they were under no illusions as to
the purpose of the soldiers.
“Sometimes when we leave early, they ask why,” said Vun Itan, 27, who said she was taking part
in the overtime boycott but was worried about the ability of the unions to follow through on plans for
a full-fledged second nationwide strike next month.
“Some people won’t dare to protest anymore because they are too afraid. When the soldiers come
out, everybody freaks out.”
“We’re in a difficult situation,” said Khum Barang, 24, echoing the sentiments of other workers
leaving their shifts.
“We are afraid because we know they will shoot at us,” he said, but “if the rest strike, we have to
join them.”
Inside Canadia Industrial Park, which was at the heart of the protests on Veng Sreng Street last
month, a unit from Brigade 99 has set up a small station in an alleyway between two factories.
“If you go in there, there will be a big problem,” a soldier keeping watch over the station told
reporters passing by, declining to answer questions about the continued military presence.
“We’re just here to provide security,” the soldier said.
Along Veng Sreng Street, a soldier who identified himself as the leader of a Brigade 70 unit, but
who asked not be named, said his forces were well aware of the renewed plans for strikes.
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“We’ve heard the situation may not continue to be so good,” he said, sitting at a cafe across from
the industrial park.
“There are authorities along the road, and if there are problems elsewhere, we will go there…and
tell them to scatter.”
Ath Thorn, president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union, said the
military presence was intimidating but could not prevent a second nationwide strike.
“There will not be a problem, since the workers can just stay at home,” said Mr. Thorn. “It could be
a problem if the workers try to rally or march, but there are no plans for that yet.”

7. Strike may be shifted to post-holiday date
Tue, 11 March 2014
Mom Kunthear (Phnom Penh Post)
A stay-at-home garment strike scheduled for tomorrow is in doubt after a number of workers and
unionists urged that it be postponed until after the Khmer New Year, a union leader said yesterday.
Pav Sina, president of the Collective Union of Movement of Workers, said some workers feared the
strike would leave them without money for the holiday period.
Leaders of the 18 union groups involved in the strike will meet today to decide whether to proceed,
he added.
“We want to continue planning this strike, but we have received the suggestion from our members
and workers to suspend it until after the Khmer New Year next month,” he said.
For weeks, the unions have been threatening that a stay-at-home strike will begin tomorrow and
run until at least March 19.
The unions and workers behind it want a $160 minimum monthly garment wage and the release of
21 workers and unionists arrested at the height of a strike in early January.
The unions’ efforts to hold a forum in Freedom Park last Saturday – International Women’s Day –
were thwarted by authorities who blockaded the area.
“If we do go ahead with the strike, we will announce to all workers to stay home to avoid any
problems with police or military police,” Sina said.
But Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions, said the strike would go
ahead, even if he was the only union leader involved.
“I will not abandon my plans for a strike this Wednesday, even if other union leaders decide to
postpone it until next month,” he said.
Ear Lim, 25, a garment worker at the Canadia Industrial Park – near where security forces shot
dead at least four people on January 3 – is one worker who shares these sentiments.
“I am really scared, but we need a higher wage and more benefits. I will join the strike,” she said.
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8. Strike Action to Back Higher Pay For Garment Workers Loses Steam
2014-03-12 (Radio Free Asia)
Only two of eight labor unions representing garment workers in Cambodia went on strike as
planned beginning Wednesday to back their demands for a higher minimum wage as the
government called the industrial action illegal and warned of possible action.
he six other unions have decided to call off the three-day stay-at-home strike — also aimed at
pressuring the authorities to release 21 workers and activists held following a bloody January
crackdown — until after the Khmer New Year holiday, which begins on April 14, union leaders said.
Some reports suggested that the workers refused to join the strike following pressure from the
government and factory owners or for fear they would lose their jobs.
Unions had earlier warned that the strike action would involve hundreds of thousands of garment
workers across the country.
Last month, some 100,000 workers refused to work overtime hours in the first phase of a campaign
to push for higher minimum salaries and press for the release of the detainees.
Cambodian Confederation of Unions President Rong Chhun said the strike was only a "test,"
claiming that workers belonging to the two unions in at least 20 factories in the capital Phnom Penh
as well as in Kampong Speu, Prey Veng and Kampong Cham stayed at home or refused to work
even after going to their factories.
The government has refused to increase the minimum wage to U.S. $160 as demanded by unions
and free the 21 detainees despite their industrial action threats
The minimum wage was raised to U.S. $100 per month in February following workers’ demands
since late last year that it be doubled from U.S. $80 immediately.
'No one will force them'
The Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC), representing employers, said
Wednesday that only a few workers in its 400 odd factories were absent from work.
"They have the right to work or stay at home," GMAC President Van Sou Leng said. "No one will
force them. but they can't demand salaries if they don't work," he said.
Chheang Thyda, a worker from Kin Tai Factory in Phnom Penh, said about 1,000 workers stayed
at home on Wednesday.
She said that although the unions had requested the workers to strike for three days, some have
decided to extend the action by two more days.
"When we strike for two to three days, we will lose only about U.S. $10 but if we succeed we can
get U.S. $160 a month," Chheang Thyda said. "For the long term, we don't lose any benefits and
we will be happy if they [the 21 detainees] get out," she said.
Meanwhile, Labor Minister Ith Sam Heng said that the strike and other industrial actions taken so
far by the garment workers were illegal and that the authorities have the right to act against them.
He labeled the actions as political motivated.
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"Politically motivated demonstrations can't be resolved," he said, speaking at a union policy related
workshop,
Ith Sam Heng said that discussions on the salary issue were ongoing and that the government and
the International Labor Organization are working to define a new minimum wage.
Speaking at the same conference, Van Sou Leng said the labor dispute could not be easily
resolved because it was linked to politics. The opposition Cambodia National Rescue Party
(CNRP) has backed the workers' demand for higher wages and had joined their previous protests.
Van Sou Leng said factory owners have been saddled with problems because there were too
many unions in the factories.
Procedures unacceptable
Ath Thon, head of the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (CCAWDU), the
country’s largest independent union, denied at the workshop that workers' protests were linked to
politics.
He said that the procedures to define the minimum wage were not acceptable, calling on the
government to convene a meeting soon to discuss the wage increase demand.
Cambodia’s 300,000 textile workers often work long shifts for little pay in the garment factories,
trade unions complain, saying the current minimum wage is too low to support a decent livelihood
and that many factory workers rely on overtime pay and bonuses to cover their basic expenses.
In a separate development, the Supreme Court has ordered the Phnom Penh Municipal Court to
reinvestigate the circumstances in which labor leader Chea Vichea was murdered in 2004.
Phnom Penh Court Deputy Prosecutor Sok Roeun told RFA's Khmer Service that that the court
had forwarded the case to the police for investigation.
Chea Vichea, an outspoken critic of Prime Minister Hun Sen’s government and the former
president of Cambodia’s Free Trade Union (FTU)—one of the biggest unions in the country—was
shot dead on Jan. 22, 2004 by an unknown assailant while he was reading a newspaper at a stand
in the capital.
In September, the Supreme Court decided to release two men seen by rights groups as
“scapegoats” for the crime after they had spent nearly five years in jail.
“This is the court’s procedure...so far they accused Born Samnang and Sok Sam Oeun but both
were cleared so the court has ordered prosecutors to reinvestigate the case,” FTU lawyer Kao Thy
told RFA.
Chea Mony, who succeeded his brother Chea Vichea as head of the umbrella trade union group,
welcomed the court’s move but said he did not believe it could provide the victim’s family justice.
I think, maybe, we won’t have justice for my brother,” he said.
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9. Nationwide Garment Factory Strike Fizzles After First Day
By Mech Dara | March 14, 2014 (Cambodia Daily)
What was initially planned as a nationwide garment factory strike involving hundreds of thousands
of workers has effectively ended after its first day, with only a few factories reporting work
stoppages, according to the two union leaders who called for the strike.
“All workers have gone back to work as normal because they received information that the Ministry
of Labor is working to look into workers’ salaries,” said Yaing Sophorn, president of the Cambodian
Alliance of Trade Unions.
On Tuesday, six other union leaders pulled out of the planned strike, which was set to begin on
Wednesday, claiming that workers were scared that they would not receive their salaries before
the Khmer New Year holiday in April.
Ms. Sophorn said that comments made by Labor Minister Ith Sam Heng following an event at
Phnom Penh’s Sofitel hotel on Wednesday had convinced workers that the government would
reconsider the minimum wage, as unions are demanding.
Mr. Sam Heng told reporters that the government hoped to “reach a compromise that is acceptable
for all” regarding the minimum wage.
“Before we make a decision on the minimum wage, we must do it with transparency and discuss all
the problems,” Mr. Sam Heng said.
Since an earlier round of minimum wage protests were violently suppressed in January, the
government has refused to restart negotiations between workers and employers over a higher
minimum wage, which is currently at $100 per month.
The group of eight unions, along with at least eight labor associations, have promised to organize
another round of stay-at-home strikes following the Khmer New Year, which begins on April 14.
About 600 workers held an unrelated protest outside the E-Z International Garment factory in
Phnom Penh’s Pur Senchey district on Thursday morning demanding that management meet 17
demands.
The demands include a $6 monthly health stipend, a daily $1 meal allowance, a $10 monthly
transportation stipend and the construction of additional toilets in the factory.
Touch Sambath, a representative of the workers, said that a meeting with factory managers
Thursday yielded no results.
“During the meeting, the factory told us that they cannot provide other benefits since they lost
profits…. We doubt that and asked them: ‘Where are your documents to show your losses?’” Mr.
Sambath said.
Mr. Sambath said that because factory management failed to offer an acceptable solution to
workers, they will march to the Ministry of Labor today to make their grievances heard.
“We will march to the Ministry of Labor tomorrow to ask the ministry to find solution for us,” Mr.
Sambath said.
A person who answered the phone number listed for the E-Z factory declined to comment on
Thursday’s protest.
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10. កម្មករភោងចត្កសាន់យន
័ នភ តតកំពង់សភឺ ព ្វើបាតុកម្មោម្ោរលកខ ណ្ឌការងារ១០ចំណ្ុច
ដោយ ដទព សុរា៉ោវ ី
2014-03-18 (Radio Free Asia)
កម្មករកាត់ភ រជាង ៤០០នក់ កនុងចំ ភណាម្កម្មករសរុបជាង ៦០០នក់ ភៅភោងចត្ក សាន់ យ័ន (San
Yuon) សែិតភៅ្ូ ម្ិត្កាំងពលភទ្ព សងាកត់រកា្ំ ត្កុងចារម្ន ភ តតកំពង់ សឺ ព ភ្វើបាតុ កម្មភៅម្ុ ភោងចត្ក
កាលពី ត្ពឹកថ្ងៃទ្ី១៨ ល ម្ី ន ភ ើម្បីោម្ោរលកខ ណ្ឌការងារចំ នួន ១០ចំ ណ្ុច។

ម្ង្ក្នីម្
ត ន្ីរការងារ និ ងបណ្ុដ ោះបណា
ដ លវ ិជាជជី វៈ ភ តតកំពង់ សឺ ព បានភកាោះភៅតំ ណាងកម្មករ និងភៅលកភោង

ចត្កត្បជុំបន្ន់ម្ួយ ភៅត្ពឹ កថ្ងៃទ្ី១៨ ម្ី ន ភ ើម្បីរក ំ ភណាោះស្សាយ បន្ប់ពីកម្មករជាង ៤០០នក់ ភ្វើ
បាតុ កម្មភៅម្ុ ភោងចត្ក សាន់ យ័ន។
ត្បធានសម្ព័នស
ធ ហជី ពកម្មករត្បចំភោងចត្ក សាន់ យ័ន ភលាក

ុន ផ្លាល ឲ្យ ឹងថ្ន ភោលបំ ណ្ងល ល

កម្មករម្ិ នភ្វើការ និងភចញម្កបាតុ កម្មភៅម្ុ ភោងចត្កភនោះ ភ ើ ម្បីោម្ោរលកខ ណ្ឌ ១០ចំ ណ្ុច រួម្មាន
សុំឲ្យត្កុម្ហុនទ្ទ្ួ លយកតំ ណាងកម្មករ រឺភលាក តុ ន សុីតាក់ ល លត្កុម្ហុនបញ្ឈប់កាលពីថ្ងៃសុត្ក ស
បាដហ៍ម្ុនចូ លភ្វើការវ ិញ
ភ ើម្បីពិនិតយសុ ភាព ភ

ភសនើសុំឲ្យកម្មការ ិនីមានថ្ផ្្ភពោះមានសិទ្ិឈ
ធ
ប់សត្មាកការងារ

១ថ្ងៃកុងម្ួ
ន
យល

យម្ិ នត្តូវកាត់ត្បាក់ត្បចំថ្ងៃ សុំឲ្យភពទ្យភៅកលនលងការងារមានថ្ននំត្រប់ ត្ោន់ និ ង

សុំឲ្យោល់ការបញ្ឈប់កិចស
ច នាការងារជាម្ួ យកម្មករ ត្តូវមានភហតុផ្ល ជាភ ើម្។

ភលាកបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ការបញ្ឈប់តំណាងកម្មករ ភលាក តុ ន សុីតាក់ ពី ការងារ ភ្វើភេើងភ

យោមនម្ូ លភហតុ

ចាស់លាស់៖ «ត្កុម្ហុន បញ្ជ
ជ ក់ម្ួយភទ្ៀតថ្ន ត្កុម្ហុនអត់មានការងារភ្វើ ខាង ុ ំ ាថ្នភបើអត់ការងារភ្វើ

ភហតុអី វបញ្ឈប់លតភរម្ួ យ បញ្ឈប់ភរោំងអស់ោនភៅ អុី ចឹងមានន័ យថ្ន ភហតុល លត្កុម្ហុនពក់ ព័នភធ ៅនឹង
តុ ន សុីតាក់ ោត់ជាថ្ននក់ ឹកនំសហជី ពភៅកនុងភោងចត្ក»។

ោក់ ទ្ងបញ្ជ
ា ភនោះ តំណាងភោងចត្ក សាន់ យ័ន មានត្បសាសន៍កុងលកខ
ន
ណ្ឌម្ិ នបភញ្ចញភ្មោះថ្ន ត្កុម្
ហុនពិ តជាបានបញ្ឈប់ ភ្មោះ តុ ន សុីតាក់ លម្ន ភ
ការបញ្ឈប់ ភនោះម្ិ ន ុ សចាប់ភទ្ ភ
ភពល ២ល

យសារលតបុ រគលិករូបភនោះ វោះសម្តែភាពភ្វើការ។ ម្ា៉ា ង

យសារលតភ្មោះ តុ ន សុីតាក់ ជាបុ រគលិកកិចស
ច នាសាកលបងរយៈ

ភហើយកុ ងត្តា ល់ថ្ងៃបញ្ចប់កាលពីចុងសបាដហ៍៖ «កនុងល ម្ី ន ហនឹងម្ិ នលម្នមានលតោត់ ម្ួយភទ្

ល លកិ ចស
ច នាសាកលបងត្តូវបញ្ចប់ វមាន ល់ភៅ ៦២នក់ កុ ងចំ
ន ភណាម្ភនោះ ភយើងបញ្ចប់ លត ២នក់ ភទ្»។

ត្បធានការ ិោល័យការងារថ្នម្ន្ីរការងារភ តតកំពង់សឺ ព ភលាក ចឹក បូ រ ិន ឲ្យ ឹងថ្ន ខាងម្ន្ីរបានភៅភារី
ជភមាលោះោំងពី រភៅចរចោន
ភ

កាលពីត្ពឹកថ្ងៃទ្ី១៨

ម្ី ន

លតភារីោំងពី រភៅម្ិ នោន់សោះជាោនភៅភេើយ

យភារីត្កុម្ហុនយល់ត្ពម្ទ្ទ្ួ ល ៩ចំ ណ្ុចល លកម្មករោម្ោរ ភលើកលលងលតការភសនើសុំឲ្យភ្មោះ តុន

សុីតាក់ ចូ លភ្វើការវ ិញ៖ «ការ ចរចភយើងបានសោះជាចំ នួន ១០ចំ ណ្ុចភហើយ ភយើងឯកភាពោនភហើយ។
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ល់ភពលនយកត្កុម្ហុនម្ក ល់កលនលង ភយើងផ្សោះផ្ា និ ងភពលអនកបកលត្បោត់បកលត្បចប់ ោត់អត់ឯក

ភាព ភហើយភ ើ រភចញពីតុចរចលតម្តង»។

ភលាក ចឹក បូ រ ិន បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ភលាកកំពុងភរៀបចំ ឯកសារពក់ព័នន
ធ ឹងវ ិវទ្ភនោះ បញ្ូជ នភៅឲ្យត្កុម្ត្បឹ កាអាជាា
កណា
ដ លភ

ោះស្សាយ ភៅថ្ងៃទ្ី១៩ ម្ី ន បន្ប់ពីខាងម្ន្ីរការងារម្ិនអាចសត្ម្បសត្ម្ួលភារីជភមាលោះោំងពី រ។

ត្បធានសម្ព័នស
ធ ហជី ពបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន កម្មករភៅលតបនតភ្វើបាតុ កម្មភៅខាងម្ុ ភោងចត្កភទ្ៀត រហូតខាងត្កុម្
ហុនត្ពម្ទ្ទ្ួ លយកតំ ណាងកម្មករឲ្យចូ លភ្វើការវ ិញ៕

11. Wing Star Strike to Continue After Meeting Fails
By Aun Pheap | March 19, 2014 (Cambodia Daily)
Thousands of workers at the Wing Star Shoes factory demonstrated Tuesday for the second day in
a row outside the factory in Kompong Speu province after a meeting between union and company
officials failed to reach an agreement that would end an ongoing strike, worker representatives
said.
About 7,000 workers protested Tuesday and Monday morning. They are demanding the company
raise their bonuses by $5 and stop committing what workers say are abuses of the Labor Law.
“I told workers to continue to protest tomorrow unless they get an appropriate solution,” said Phorn
Phal, deputy secretary-general of the Free Trade Union, who attended Tuesday’s meeting at the
provincial labor department.
The workers are demanding 11 points, including an increase from $10 to $15 in their monthly bonuses, which include lunch and transportation costs. They also want the company to stop forcing
employees to work overtime, stop cutting monthly wages during strikes and remove male security
guards from outside the factory’s female restrooms.
Provincial labor department director Sim Rattanak said Tuesday that Wing Star Shoes officials
agreed to seven of the demands, but disagreed on four other points.
“The meeting is a failure because the workers’ representatives walked out after the company
refused to raise [the bonus pay] from $10 to $15,” he said, adding that the case would now go
before the Arbitration Council at the Ministry of Labor.
Mr. Rattanak declined to elaborate when asked about what demands were agreed upon.
Mao Chhiv Song, an adviser to Wing Star Shoes who attended Tuesday’s meeting, said it was
“impossible” to reach an agreement because the workers are making demands outside the scope
of the Labor Law.
“We are worried about the protest because it would affect the company’s business, but we cannot
stop the workers from protesting because it is their right,” Mr. Chhiv Song added.
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12. ភារីភោងចត្កវ ីងសាតរ ប ិភស្សំភណ្ើរបស់កម្មករ និងត្ពមានបិទ្ោវរភោងចត្ក
ភ

យ៖ េុង រី ម្មា៉ា រ ីតា | ថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ ទ្ី20 ល ម្ិ ន ឆ្នំ2014, ភមា៉ា ង 11:55 AM (VOD)

ភារីភោងចត្កភ រលសបកភជើងវ ីងសាតរភៅភ តតកំពង់ សឺ ព ភៅត្ពឹកថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ភនោះ ប ិ ភស្សំភណ្ើរបស់កម្ម
ករ ល លោម្ោរលកខ ណ្ឌការងារ១០ចំ ណ្ុច ភ

យត្ពមានបិទ្ភោងចត្ក ត្បសិនភបើ កម្មករ ភៅលតបនតការ

តវ៉ា របស់ ួលន។
ភៅត្ពឹកភនោះ តំ ណាងសហជី ព និងតំ ណាងកម្មករចំ នួន២០នក់ ភៅភោងចត្កភ រលសបកភជើងវ ីងសាតរកនុង

្ូ ម្ិអងគសុរនធ សងាកត់ ម្ហាឬសសី ស្សុករងពិ សី ភ តតកំពង់ សឺ ព ភេើងម្កោជធានី្ំ ភន ពញ ភ ើ ម្បីជួបជាម្ួយ
ម្ង្ក្នីត្ត កសួងការងារកនុងការចរច

ណ្ៈកម្មករជិ ត៧ពន់នក់ ភៅលតបនតតវ៉ា ។

បន្ប់ពីការចរចត្បមាណ្ជា២ភមា៉ា ង
អនតោរម្ន៍របស់ម្ង្ក្នីត្ត កសួងការងារ

ជាម្ួ យត្បធានរ ឋបាលភោងចត្ក

ភលាក

តំណាងកម្មករល លចូ លរួម្ចរច

អនកស្សី

ត្បសាសន៍ ថ្ន ភារី ភោងចត្ក ម្ិ នត្ពម្ទ្ទ្ួ លយកសំភណ្ើោំង១០ចំ ណ្ុចភទ្ ភ

ពូ
ហុង

សុង

ភត្កាម្កិ ចច

សុ នី ម្

មាន

យភារី ភោងចត្ក អោះអាងថ្ន

ពួ កភរ សុ ចិតប
ត ិ ទ្ោវរភោងចត្ក។អនកស្សីបនតថ្ន កម្មករ នឹ ងតវ៉ា ភទ្ៀត ភបើភោោះជាភោងចត្កត្ពមានបិទ្ោវរក៏
ភ

យ។ អនកស្សីបនតថ្ន ត្កសួង ភសនើឲ្យមានការចរចភៅភមា៉ា ង២ភសៀលភទ្ៀត លតតំ ណាងសហជី ព និងកម្ម

ករ ម្ិ នត្ពម្ចរច ភ

យសារភារី កម្មករ រិតថ្ន ការចរច នឹងម្ិ នមានលទ្ធផ្លភទ្។

VOD ម្ិ នោន់អាចោក់ ទ្ង ភលាក ពូ សុង ត្បធានរ ឋបាលភៅកនុងភោងចត្ក ភ ើ ម្បីអតាែ្ិ បាយបលនែម្ភៅ
ភេើយភទ្។

កម្មករបានតវ៉ា ៤ថ្ងៃម្កភហើយ

ភ

យោម្ោរឲ្យត្កុម្ហុន

ំ ភេើងត្បាក់ ភលើកទ្ឹកចិតច
ត ំ នួន១៥ ុ លាលរកនុងម្ួ យល

ផ្តល់លុយបលនែម្ម្ួ យភមា៉ា ងចំនួន២ពន់ភរៀល

លុយសានក់ ភៅចំ នួន១៥ ុលាលរកនុងម្ួ យល

ភរៀបចំថ្ននំ

ភពទ្យឲ្យបានត្រប់ ត្ោន់ ោម្ោរឲ្យ កត្បធានលផ្នក ជាជនជាតិចិន ល លភត្បើពកយសម្តីម្ិនសម្រម្យភលើក
ម្មករ កុំ ឲ្យត្កុម្ហុនបងខំកម្មករឲ្យភ្វើការហួសភមា៉ា ង ឈប់កាត់ ត្បាក់ល
សុ បុ រសភចញពីភត្ៅបន្ប់ទ្ឹកស្តសតីកុងភោងចត្ក
ន
ភរៀលជាភ ើ ម្។

អំ េងភពលភ្វ
ើកូ កម្ម សុំ កសនតិ
ុ

និ ងភសនើឲ្យត្កុម្ហុនផ្តល់លុយបាយថ្ងៃត្តង់ចំនួន៥ពន់

កម្មករ ឲ្យ ឹ ងថ្ន កម្មករល លកំ ពុងតវ៉ា ម្កពីសហជី ពចំនួន៦ភផ្សងោន ភហើយអនកភេើងម្កចរចភៅ្នំភពញ
ថ្ងៃភនោះ រឺសហជី ពលតម្ួ យភទ្ ល លនឹ ងម្កចរចោម្ោរលកខ ណ្ឌការងារចំនួន១០ចំ ណ្ុច កនុង២០ចំ ណ្ុច៕
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13. កម្មករត្បមាណ្ ១០០០នក់ បនតភ្វើកូ កម្មភៅភោងចត្ក DEWHIRSC
ភ

យ៖ ឡាយ សាមាន | ថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ ទ្ី20 ល ម្ិ ន ឆ្នំ2014, ភមា៉ា ង 04:36 PM (VOD)

កម្មករភោងចត្ក DEWHIRSC ត្បមាណ្១០០០នក់ កនុងសងាកត់ ភចម្ភៅ
្នំភពញ ភៅថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ភនោះ ភៅបនតភ្វើកូ កម្ម ភ

យម្ិ នបំ ភពញការងារ

ណ្ឌភព្ិ៍លសនជ័ យ ោជធានី
ណ្ៈល លភៅលកភោងចត្កម្ិ ន

ភោរពតាម្ការសនា។
កម្មករមានក់ល លសុំម្ិនបភញ្ចញភ្មោះឲ្យ VOD

ឹ ងថ្ន កម្មករភៅភោងចត្ក DEWHIRSC ត្បមាណ្១០០០

នក់ បានភ្វើកូ កម្មអស់រយៈភពលបី ថ្ងៃម្កភហើយ ភ
កាត់លុយរបស់ពួកោត់

យសារភៅលកភោងចត្កម្ិ នភោរពតាម្ការសនា រឺ

ណ្ៈម្ិ នបានបំ ភពញការងារ។

កម្មករ ល ល ឲ្យ ឹងថ្ន កាលពី ថ្ងៃចន្ទ្ី១៧ ល ម្ីន ភៅភពលកម្មករ ហូបបាយល លភោងចត្កផ្តល់ឲ្យ
ស្សាប់ លតមានជភនលនភៅកនុងបាយភនោះ បន្ប់ម្កកម្មករមានអាការៈឈឺកាល និងវ ិលម្ុ
ភៅលកត្បាប់ឲ្យកម្មករត្តេប់ ភៅផ្្ោះវ ិញ ភ

យម្ិ នកាត់ លុយអវីោំងអស់។

ូ ចភនោះ ភទ្ើ ប

ប៉ាុ លនត ភៅភពលល លកម្មករចូ លភ្វើការវ ិញភៅថ្ងៃអងាគរ ភៅលកបានកាត់ លុយចំ នួន ២ ភមា៉ា ង ណ្ៈល លម្ិន
បានបំ ភពញការងារ ។

VOD ម្ិ នអាចោក់ ទ្ងភៅលកភោងចត្កភនោះបានភៅភេើយភទ្។ ភោោះោ៉ា ងណាលផ្នករ ឋបាលថ្នភោងចត្កភនោះ
ភ្លើយោ៉ា ង ីថ្ន
ល
ពិ តជាមានភរឿងភនោះលម្ន ប៉ាុ លនតប ិ ភស្សុំម្ិនភ្វើការអតាែ្ិបាយភត្ចើ ន ភ
រវល់។

កម្មករ ល ល

ត្បកាន់ជំហរថ្ន

ភបើភៅលកភោងចត្កភៅលតម្ិ នមាន ំ ភណាោះស្សាយភទ្

យសារថ្នជាប់

កម្មករនឹ ងបនតភ្វើ

កូ កម្មរហូតមាន ំ ភណាោះស្សាយ។

14. កម្មករភោងចត្ក៥ភ្វើកូ កម្មម្ិនចូលភ្វើការត្ពម្ោន
ដោយ ខខ សុណង និង ដោហារ ជាតិ
2014-03-20 (Radio Free Asia)
កម្មករកម្មការ ិនីថ្នភោងចត្កចំ នួន ៥ បានភ្វើកូ កម្មត្ពម្ោន ម្ិនចូ លភ្វើការភទ្ ភៅថ្ងៃទ្ី២០ ល ម្ី ន។ កម្មករ
ល លតវ៉ា ោំង ៥ភោងចត្កភនោះ សរុបជិ ត ១ម្ុឺ ននក់ បានភ្វើកូ កម្មអូសបនលយអស់រយៈភពលជាភត្ចើ នថ្ងៃ
ម្កភហើយ ភ ើ ម្បីោម្ោរឲ្យភៅលកភោរពលកខ ណ្ឌការងារលតោមន ំ ភណាោះស្សាយ។

កម្មករភោងចត្កភ រសំភលៀកបំ ពក់ ឌូ ហុឺស (Dew Hirst) ជាង ១ពន់ នក់ ល លមានទ្ី តាំងភៅ្ូ ម្ិទ្ួលពត្ង
សងាកត់ ភចម្ភៅ ណ្ឌភព្ិ៍លសនជ័ យ បាននំោនភ្វើកូ កម្មម្ិនចូ លភ្វើការចំ នួន ៤ថ្ងៃជាប់ ោនម្កភហើយ។
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កម្មករលផ្នកជួ សជុ លមា៉ា សុីនមានក់ កុងចំ
ន
ភណាម្អនកតវ៉ា លងលងភៅថ្ងៃទ្ី២០ ម្ី ន ថ្ន ម្ូ លភហតុល លនំឲ្យពួក

ោត់ភ្វើកូ កម្មភនោះ រឺ កាលពីថ្ងៃទ្ី១ ល ម្ី ន អាហារថ្ងៃត្តង់ល លខាងភោងចត្កផ្ដល់ឲ្យពួ កភរទ្ទ្ួ លោន
ភនោះ រឺ ោមនអនម្័ យនំឲ្យកម្មករ លោះហូបភៅពុ លសនលប់ និ ង យល់មានអាការៈចង់កួត
អ ល លភ្វើឲ្យពួ កភរភ្វើ
ការម្ិ នភកើត។

បុ រស ល លបនតថ្ន ភពលភនោះភៅលកត្កុម្ហុនបានអនុ ញ្ជាតឲ្យកម្មករឈប់ សត្មាក ភហើយថ្ននឹ ងម្ិនកាត់
លុយពី កម្មករចំ នួន ២ភមា៉ា ងល លបានឈប់សត្មាកភនោះភទ្ ប៉ាុ លនតភត្កាយម្កលបរជាភចញបញ្ជីកាត់ លុយកម្ម
ករចំ នួន ២ភមា៉ា ង និ ង

ច់ ត្បាក់រងាវន់ លងម្ភទ្ៀត។ ភលាកថ្ន កម្មករបានភ្វើកូ កម្មតវ៉ា ជាបនតលតោមន ំ ភណាោះ

ស្សាយពីភៅលកភោងចត្ក ភទ្ ភហើយភៅលកលបរជាបដូរភៅកាត់ លុយបំ ណាច់ឆ្នំវ ិញ ល ល ំ ភណាោះស្សាយភនោះ
ពួ កោត់ម្ិនអាចទ្ទ្ួ លយកបាន។

ចំ លណ្កកម្មករភៅភោងចត្កផ្លិតភកស ឡាំងត្ក
សែិតភៅ្ូ ម្ិកភន្ក សងាកត់ភចម្ភៅ

ស ភ្មោះ ហាត់ ថ្ន ផ្លកា្ី ង (Harta Parkating) ល ល

ណ្ឌភព្ិ៍លសនជ័ យ ល រ មានកម្មករជិ ត ២០០នក់ បានភ្វើកូ កម្ម

ជាង ១ល ម្កភហើយ ោម្ោរឲ្យភៅលកផ្ដល់ត្បាក់អតីតភាពការងារឲ្យពួ កភរ។

នយកលផ្នកផ្លិតកម្ម ភលាក សន បូោ៉ា បានភ្វើកូ កម្មម្ិនចូ លភ្វើការលងលងថ្ន ម្ូ លភហតុល លនំឲ្យពួ ក
ោត់តវ៉ា រឺកាលពីឆ្នំ២០១២ ភោងចត្កភនោះបានផ្លលស់បូរភៅលកពី
ដ
ជនជាតិមា៉ាភេសុី ភៅភៅលកជនជាតិជប៉ាុ
ន។ ចប់ពីភនោះម្ក ភៅលកជប៉ាុ ន បានោម្ោរឲ្យកម្មករភ្វើការតាម្តត្ម្ូវការនឹងសតង់
កម្មករម្ិ នមានសម្តែភាពភ្វើ។

បញ្ជ
ា ភនោះនំឲ្យកម្មករតវ៉ា

ររបស់ជប៉ាុន ល ល

ភហើយភៅលកភត្បើវ ិ្ីភរ ើសកម្មករងមី

និងបលនែម្

ការងារឲ្យកម្មករចស់ភ្វើការល លនំឲ្យពួ កោត់ត្ោំម្ិន បាន។ ភលាកថ្ន ភៅភពលភនោះ កម្មករចស់ៗល ល
បានភ្វើការចប់ ពី ៧ឆ្នំ ភៅ ១០ឆ្នំ បានភ្វើកូ កម្មោម្ោរត្បាក់អតី តភាពការងារពី ភៅលកភោងចត្ក ប៉ាុ លនត
ភៅមានភាពម្ិនត្តូវរវូ ៉ា ោន ភបើភោោះជាមានអនតោរម្ន៍ពីម្ង្ក្នីសា
ត ែ ប័ នពក់ ព័នក
ធ ៏ភ

យ។

ោក់ ទ្ងភៅនឹ ងការភ្វើកូ កម្មភនោះល រ ភៅឯភ តតកំពង់ សឺ ព កម្មករភោងចត្កផ្លិតលសបកភជើ ង វ ីង សាដរ សូ
(Wing Star Shoes) ជាង ៦ពន់ នក់ កនុង្ូ ម្ិអងគសុរនធ ឃុំម្ហាឫសសី ស្សុករងពិ សី អោះអាងថ្ន ពួ កភរ
នឹ ងបនតភ្វើកូ កម្មភទ្ៀត ភ
រភសៀលថ្ងៃ ល ល។

យសារការចរចរក ំ ភណាោះស្សាយចប់តាំងពីត្ពឹកថ្ងៃទ្ី២០ ម្ី ន រហូត ល់

តំ ណាងកម្មករភោងចត្ក វ ីង សាដរ សូ កញ្ជា បិ ន ស្សីម្ុំ បានលងលងថ្ន ការចរចរវងភារីតំណាងភោងចត្ក
តំ ណាងកម្មករ និងម្ង្ក្នីម្
ត ន្ីរការងារ ត្កសួងការងារ និ ងសហជី ព ពុំមាន ំ ភណាោះស្សាយអវីភនោះភទ្។ កញ្ជា
ថ្ន កម្មករភសនើសុំបលនែម្លុយថ្ងលភ្វើ ំ ភណ្ើរ ២ ុ លាលរ និ ងលុយថ្ងលបាយ ២ ុ លាលរភលើលុយល លមានស្សាប់
១០ ុ លាលរកនុងម្ួ យល

ក៏ត្តូវភារីភៅលកម្ិ នយល់ត្ពម្ល រ។
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ទ្ន្ឹម្នឹ ងោនភនោះល រ កម្មករភៅភោងចត្កចំនួនពី រភទ្ៀត រឺភោងចត្ក កាល់លីសូត អឺ ភ្ើ ភរៀល (Callito Apparel)

និ ងភោងចត្ក ម្ូ ន អឺ ភ្ើ ភរៀល (Moon Apparel) កនុង ណ្ឌភព្ិលសនជ័ យ ក៏ កំពុងភ្វើកូ កម្មោម្ោរឲ្យ
ភៅលកភោងចត្កទ្ទ្ួ លយកថ្ននក់ ឹ កនំ សហជី ព និងកម្មករចំ នួន ៥នក់ ឲ្យចូលភ្វើការវ ិញ និងផ្ដល់ត្បាក់
អតែត្បភោជន៍ភផ្សងៗជូនកម្មករ លតពុំមានការភ្លើយតបពីភៅលកភោងចត្កភៅភេើយ។
សហជីពអនតរជាតិនឹងភ្វើសននិសទ្
ី ព័ត៌មានអំពីកងវលរ់ បស់កម្មករភៅថ្ងៃ២១ ម្ីន
សហជី ពអនតរជាតិ(ITUC)និ ងសមាជិ កតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហិក
វ
រួម្ោំងសហជី ពកម្ពុជា ម្ួ យចំ នួន នឹងភ្វើ
សននិសីទ្សារព័ត៌មានម្ួ យ ភៅរភសៀលថ្ងៃទ្ី២១ ម្ីន នសណា
ឋ ោរសាន់ ភវ ៉ា (Sunway) ោជធានី្ំ ភន ពញ
ភ ើម្បីបងាាញអំពីកងវល់របស់កម្មករ ល់រ ឋ ្ិ បាលនិងនិ ភោជកភៅ កម្ពុជា ភ ើម្បីឲ្យជួ យភ

ោះស្សាយ។

សហភាពសហព័ នស
ធ ហជីពជាតិ កម្ពុជា ភលាក ជួន ម្ុំ ងុល បញ្ជ
ជ ក់ភៅថ្ងៃទ្ី២០ ម្ី ន ថ្ន ភលាកម្ិ នមានអវី
ភលើកភេើងកនុងសននិសីទ្សារព័ត៌មានភនោះភទ្ ភត្ពោះភលាកយល់ថ្ន ភសរ ីភាពកម្មករភៅកម្ពុជា បានត្បភសើរ
ភត្ចើនភហើយ

ូ ចជាសពវថ្ងៃ ភៅកម្ពុជា មានសហជី ពកម្មករ ល់ភៅ៤ កនុងភោងចត្ក១។

ភោោះោ៉ា ងណា ភសចកដីត្បកាសព័ ត៌មានសហភាពការងារកម្ពុជា ចុ ោះថ្ងៃទ្ី២០ ម្ីន ត្បកាសថ្ន សហជី ពកម្ម

ករនន នឹងភលើកភេើងអំពីបញ្ជ
ា រ ំភលា្សិទ្ិ ធការងារកម្មករ ភសរ ីភាពសហជី ពសមារម្ និ ងការ ំ ភេើង
ត្បាក់ឈួលសត្មាប់
ន
កម្មករនិ ងនិ ភោជិកជាភ ើ ម្៕

15. Unions to lead holiday strike
Thu, 27 March 2014
Mom Kunthear and Sean Teehan (Phnom Penh Post)
When is a strike not a strike?
That’s a question being asked after union leaders yesterday announced they will inform garment
factory owners that their members want to use annual leave days to wage their stay-at-home strike
the week after Khmer New Year.
The leaders of eight unions plan to send a letter to the Garment Manufacturers Association in
Cambodia (GMAC) this afternoon, asking it to communicate the message to all member factories,
Ath Thorn, president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union
(C.CAWDU), said yesterday.
“We ask the factory owners to compensate workers [for April 17 to 23],” Thorn said, adding that
workers will stay home those days regardless of the response.
Taking annual leave simultaneously falls short of a strike, but keeps pressure on the government
and factories, said Moeun Tola, head of the Community Legal Education Center’s labour program.
“It’s hard to call it a strike,” he said. “But people are communicating their dissatisfaction.”
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When asked why unions are requesting the week to count as their annual leave, rather than just
call a strike, C.CAWDU vice-president Kong Athit said the action avoided violent government
crackdowns.
Workers are entitled to annual leave, said GMAC secretary-general Ken Loo. But factories cannot
approve time off for so many employees simultaneously that it would seriously affect production,
he added.
“Workers can absolutely [take leave], but it is the prerogative of the factory of whether or not they
approve,” Loo said.
The strike looms as unions continue to demand the government set the garment sector’s monthly
minimum wage – which is $100 – at $160 and drop charges against 21 jailed protesters and two
others.
In a separate action, unions will request permission from the Phnom Penh municipality to gather
10,000 people in the capital on May 1, Pav Sina, president of the Collective Union of Movement of
Workers (CUMW), said yesterday.
Thorn said attendees will begin the event at Freedom Park, then march to the National Assembly.
The same eight unions participating in the stay-at-home strike will send their request to City Hall a
month in advance, so the city has plenty of time to respond, Thorn said. However, the event will
proceed whether or not City Hall permits it.
City Hall governor Pa Socheatvong placed a ban on gatherings at Freedom Park two weeks ago,
which remains in effect until the completion of an investigation into violence that occurred during
opposition party demonstrations and the garment worker strike, he said.
The strike and demonstrations ended after fatal crackdowns on January 3 and 4.
City Hall will consider the request, spokesman Long Dimanche said. But he added that public
assemblies will not be permitted at Freedom Park until the investigation is complete.
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Laws Related to Strikes-Lockouts
ចាប់ ោក់ទ្ងនឹងការភ្វើកូ កម្ម
១-កតិ ការសញ្ជាសតីពី សិទ្ិភឋ ស ឋកិចច សងគម្ និ ង វបប្ម្៌ ៈ
មាត្តា៨ ចំ នុចទ្ី១-ឃៈ សិទ្ិ ភឋ ្វើកូ កម្ម ល លភត្បើត្បាស់ឱ្យស្សបតាម្ចាប់ របស់ត្បភទ្សនីម្ួយៗ
២-រ ឋ្ម្មនុញ្ាៈ
មាត្តា៣៧ ៖សិទ្ិ ភឋ ្វើកូ កម្ម និ ង ភ្វើបាតុ កម្មភ
៣-ចាប់ សីព
ត ី ការងារៈ

យសនតិវ ិ្ីត្តូវយកម្កអនុ វតតន៍ ភៅកនុងត្កប់ ័ ណ្ឌចាប់

មាត្តា៣១៩ ៖ សិទ្ិ ភធ ្វើកូ កសម្ម និ ងេុកភៅត្តូវបានធាន។ សិទ្ិ ភធ នោះអាចត្តូវបានអនុ វតតភ

យភារី ណា

ម្ួ យ កនុងចំ ភណាម្ ភារី ល លមានវ ិវទ្ កនុងករណ្ីល លមានការប ិ ភស្ភសចកតីសំភរចរបស់អាជាា កណា
ត ល។

មាត្តា៣២០៖ សិទ្ិ ភធ ្វើកូ កម្មអាចត្តូវបានអនុ វតតផ្ងល រ ភៅភពលល លត្កុម្ត្បឹកាអាជាាកណា
ត ល ម្ិ នបាន
ភ

ោះ ស្សាយ ឬម្ិនបានជូ ន ំ ណ្ឹង អំ ពី ំ ភណាោះស្សាយរបស់អាជាាកណា
ត ល កនុងរយៈភពលល លមាន

កំ ណ្ត់កុងជំ
ន ពូកទ្ី ១២។

សិទ្ិ ភធ នោះក៏ ត្តូវបានអនុ វតតល រ ភៅភពលល លសហជីពជាតំណាងកម្មករនិ ភោជិ តយល់ភឃើញថ្ន ត្តូវយក
សិទ្ិ ភធ នោះម្កភត្បើ ភ ើម្បីបងខំភអាយមាន ការភោរពតាម្អនុ សញ្ជារួម្ ឬតាម្ចាប់។
សិទ្ិ ភធ នោះក៏ អាចអនុ វតតជាទ្ូភៅបានល រ

សំោប់ ការពរផ្លត្បភោជន៍ ខាងភស ក
ឋ ិ ចច

ខាង វ ិជាជជី វៈសងគម្ថ្ន កម្មករនិ ភោជិ ត។
សិទ្ិ ភធ ្វើកូ កម្មអាចអនុ វតតភៅបាន
ភ

និ ងផ្លត្បភោជន៍

លុោះត្តាលតបានភត្បើ ត្បាស់អស់លទ្ធភាពកនុងការភ

យ ម្ភ្ាបាយ សនតិវ ិ្ី ជាម្ួ យនិ ភោជក។

ោះស្សាយជំ ភលាោះ

ការហាម្ឃ្ត់ សិទ្ិភឋ ្វើកូ កម្ម

មាត្តា៣២១៖ កាលណាវ ិវទ្ការងាររួម្ភកើ តភេើងអំពី ការបកស្សាយវ ិធានរតិយុតិ ត ល លមានត្ប្ព ភចញ
ពី ចាប់ ឬពីអនុ សញ្ជារួម្ ឬក៏ វ ិធានោក់ ទ្ងនឹ ង ំភណាោះស្សាយរបស់អាជាាកណា
ត លល លភារី សាម្ី បាន
ត្ពម្ភត្ពៀង ោន សិទ្ិ ភធ ្វើកូ កម្មម្ិន អាចអនុវតតបានភទ្។

សិទ្ិ ភធ នោះក៏ម្ិនអាចអនុ វតតបានល រ ភបើភ្វើភេើងកនុងភោលបំ ណ្ង ភសើភរ ើភេើងវ ិញនូ វអនុ សញ្ជារួម្ ឬ
ស្សាយ

របស់អាជាាកណា
ត ល

ល លភារី សាម្ីបានត្ពម្ភត្ពៀងោន

ំ ភណាោះ

ភហើយភៅភពលល លអនុ សញ្ជារួម្

ឬ ំភណាោះ ស្សាយរបស់អាជាាកណា
ត ល ភនោះម្ិន ោន់ ផ្ុតកំ ណ្ត់ ភទ្។
មាត្តា៣២២៖ សិទ្ិ ភធ ្វើេុកភៅ ត្តូវអនុ វតតតាម្បទ្បបញ្ា តិ ោ
ត ំងឡាយ ូ ចោននឹងសិទ្ិ ភធ ្វើកូ កម្មល រ
នី តិវ ិ្ីម្ុនភ្វើកូ កម្ម

មាត្តា៣២៣៖ កូ កម្មត្តូវត្បកាសភ្វើតាម្នី តិវ ិ្ីល លមានកំ ណ្ត់កុង
ន លកខនិក
ត ៈសហជីព។ លកខនិក
ត ៈភនោះ
ត្តូវកំ ណ្ត់ អំពីការ អនុ ម្័ត ភ

យការ ភបាោះភឆ្នតជាសំងាត់ សីព
ត ី ការសំភរចភអាយភ្វើកូ កម្ម។

ក- ការជូន ំណ្ឹងម្ុ ន
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មាត្តា៣២៤៖ ការភ្វើកូ កម្មត្តូវជូន ំ ណ្ឹងម្ុនកនុងរយៈភពលោ៉ា ងតិចត្បាំពីរថ្ងៃ រិ តលតថ្ងៃភ្វើការ ភហើយត្តូវ
តំ កល់ទ្ុកភៅ

កនុងសហត្ោស

ឬត្រឹ ោះសាែនរបស់ ួន។
ល

ត្បសិនភបើកូ កម្មមានការប៉ា ោះពល់ ល់

លផ្នក

សកម្មភាព លោះ ឬវ ិស័យសកម្មភាពម្ួ យ ការជូន ំ ណ្ឹងម្ុន ត្តូវលតតំ កល់ទ្ុកភៅសមារម្និ ភោជកភរៀងៗ
ល ត្បសិនភបើ មាន។ ការជូ ន ំ ណ្ឹងម្ុន ត្តូវបញ្ជ
ជ ក់ ភអាយបានចាស់លាស់ នូ វការោម្ោរ ោំងឡាយ
ួន

ល លជាម្ូ លភហតុ ថ្នកូ កម្ម។ ការជូន ំណ្ឹងភនោះត្តូវលតភផ្ាើភៅ ត្កសួង ទ្ទ្ួ លបន្ុកវ ិស័យការងារផ្ងល រ។
៤. ចាប់ សីព
ត ី ការភ្វើបាតុកម្មភ

យសនតិវ ិ្ី មាត្តា៤ ចំណ្ុចទ្ី៣:

ការត្បម្ូ លផ្តំុោនខាងកនុង និ ងខាងភត្ៅលអបត្បបរបងភោងចត្ក ឬសហត្ោស ឬសាែប័នននពក់ ពន់នឹង
ការងារ ល លត្តូវ

ក់បញ្ូច លកនុងល នកំណ្ត់ ថ្នចាប់ការងារ។
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VII. Wage and Other Benefits
1. ត្កសួងសងគម្កិចភច ត្ោងភកាោះត្បជុំភារីពក់ព័នព
ធ ិភាកាពីត្បាក់ល កម្មករភោងចត្ក
ដោយ ខកវ និមល

2013-01-02 (Radio Free Asia)

កម្មករភោងចត្កកាត់ភ របានចប់ ភផ្ដើម្ោរភេើងត្បាក់ល

ភ

យសារទ្ំនិញភេើងថ្ងល និ ងការចំ ណាយភផ្សងៗ

ភទ្ៀតមានការភកើ នភេើង។ ត្កសួងសងគម្កិ ចច អតី តយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បោ បានត្បកាសថ្ននឹងភកាោះ
ត្បជុំភារី ជាប់ពក់ ព័នធ ភ ើ ម្បីពិភាកាភលើបញ្ជ
ា ត្បាក់ល ភនោះ។

កម្មករកម្មការ ិនីថ្នភោងចត្កភ រ សំភលៀកបំ ពក់ ភផ្លកថ្នម្ (Flextime) ឈរភលើកប

តវ៉ា ភៅម្ុ សាលាោជ

ធានី្ំ ភន ពញ ភៅថ្ងៃ១៣ ្នូ ឆ្នំ២០១១
ត្កុម្សហជី ពតំ ណាងកម្មករភោងចត្កកាត់ភ រ

បានត្បកាសថ្ន

ភ

យសារការចំ ណាយភផ្សងៗមានការ

ភកើនភេើង កម្មករភោងចត្កកាត់ ភ រ និងផ្លិតលសបកភជើ ង សុំភេើងត្បាក់ល ពី ៦១ ុ លាលរបចចុបបនន ឲ្យ ល់
១២០ ុ លាលរ ឬ ១៥០ ុ លាលរ។

ភលាក ជា ម្ុ នី ន ត្បធានសហជី ពភសរ ីកម្មករកម្ពុជា មានត្បសាសន៍ថ្ន ត្កុម្សហជី ពភលាកសុំភេើងត្បាក់ល
១២០ ុ លាលរ

ពី ភត្ពោះភលាកបានសា្បស្ង់មាចស់ភោងចត្កម្ួ យចំនួន

បានទ្ទ្ួ លចភម្លើយម្កថ្នអាចភេើង

បានត្តឹ ម្ ១២០ ុ លាលរភនោះ៖ « ុ ំ បា
ា ន ោក់ទ្ងត្កុម្ហុនជាភត្ចើ ន ភហើយបាន ឹងថ្ន រឺត្កុម្ហុន្ំ ៗអាចឲ្យ

បានត្បាក់ ល
ជាង»។

១២០។

ូ ភចនោះរ ឋ ្ិ បាលម្ិនរួ រលូកថ្ ភទ្ ទ្ុ កឲ្យសហជី ព និ ងភោងចត្កភ្វើការចរចោនវលអ

ភលាក ជា ម្ុនី ន បានត្បាប់ឲ្យ ឹ ងអំ ពីម្ូលភហតុថ្នការោម្ោរភេើងត្បាក់ ល ភនោះថ្ន ភ

យសារទ្ំ និញភេើង

ថ្ងល និ ងការចំ ណាយភផ្សងៗភទ្ៀតក៏ភកើនភេើងល រ៖ «រឺ ត្បាក់ ការសានក់ ភៅ និ ងភ្វើ ំ ភណ្ើរមានកត្ម្ិតោប។

ត្បាក់សុ ភាពមានកត្ម្ិតោប។ ត្បាក់រងាវន់ ភទ្ៀងោត់ ត្បាក់ថ្ងៃអាទ្ិ តយ ថ្ងៃបុណ្យ ភហើយភយើងរិ តភៅ ល់

កម្មករកម្មការ ិនីល លមានកូ នកនុងបន្ុក។ រិ តពីសុ ភាពរបស់ោត់ ភតើោត់ចំណាយកនុង១ល អស់ប៉ាុនមន?
ភតើកូនោត់ត្តូវចំ ណាយប៉ាុនមនកនុង១ល
ហូបចុ ក»។

ភ ើ ម្បីបានចូលភរៀនបាន។ ភតើចំណាយប៉ាុ នមនភៅភលើទ្ឹក ភ្លើង និង

ចំ លណ្កភលាកស្សី ោ៉ា ង សុ្័ណ្ឌ ត្បធានសម្ព័នស
ធ ហជី ពកម្ពុជា មានត្បសាសន៍ថ្ន សហជីពភលាកស្សី

ោម្ោរភេើងត្បាក់ ល ពី ៦១ ុ លាលរ កនុងភពលបចចុបបនន ភៅ ១៥០ ុ លាលរ។ ភលាកស្សីមានជំ ភនឿថ្ន មាចស់ភោង
ចត្កអាចភេើងឲ្យបាន ពី ភត្ពោះមានការសា្បស្ង់ម្ួយបានបងាាញទ្ិ នន
ន ័ យថ្ន កម្មករភោងចត្កកាត់ ភ រអាច
ទ្ទ្ួ លត្បាក់ល

ល់ភៅ ២០០ ុ លាលរឯភណាោះ ប៉ាុ លនតភលាកស្សីយល់ថ្ន ភ ើ ម្បីឲ្យមានការភ

ភលឿន សហជី ពភលាកស្សីសុំភេើងត្បាក់ល ត្តឹ ម្លត ១៥០ ុ លាលរប៉ាុ ភណាាោះ។
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ោះស្សាយបាន

ភលាកស្សី ោ៉ា ង សុ្័ណ្ឌ៖ « ុ ំ ភា ជឿថ្នភៅតាម្ភោងចត្កសហត្ោស ម្ិ នលម្នោត់ោមនលទ្ធភាព ំ ភេើងត្បាក់

ល ជូ នកម្មករ ១៥០ ុ លាលរ ១ល ភនោះភទ្ ភត្ពោះតាម្ទ្ិននន័យថ្នការស្សាវត្ជាវ ត្បាក់ឈួ លកម្ម
ន
ករភររកភឃើញ

ថ្ន ត្បាក់ឈួ លោត់
ន
២០០ជាងភនោះ រឺ ២២១ ុ លាលរ លតភយើងម្ិនោរភៅ ល់ភនោះភទ្ ភហើយតាម្ការចុ ោះភៅ
តាម្ភោងចត្ក

ា ន ឹងថ្ន មាចស់ភោងចត្កម្ួ យចំនួន ភរថ្នភរអាចឲ្យត្បាក់ឈួ លកម្ម
ន
ករភេើងឲ្យកម្មករ
ុ ំបា

បាន លតភរសុំឲ្យរ ឋ ្ិ បាលលុបបំ បាត់អំភពើពុករលួយ»។

រ ីឯភលាក ភសាម្ អូ ន ត្បធានសហព័ នស
ធ ហជី ពកម្មករកម្ពុជា មានត្បសាសន៍ថ្ន ភលាកសាវរម្ន៍រភត្មាង
ត្បជុំោក់ ទ្ងបញ្ជ
ា ត្បាក់ឈួលអបបបរមារបស់
ន

កម្មករកម្មការ ិនីភ្វើការភៅភោងចត្កកាត់ភ រសភម្លៀកបំពក់

និ ងផ្លិតលសបកភជើ ងរបស់ត្កុម្ការងារលផ្នកទ្ំ នក់ទ្ំនងវ ិជាជជី វៈ និ ងរណ្ៈកម្មការត្បឹកាការងារ ប៉ាុ លនតភលាក
ក៏ម្ិនោន់ ឹងថ្ន ភរភកាោះត្បជុំភៅភពលណាភៅភេើយ។ ប៉ាុ លនត ភលាកមានជំ ភនឿថ្ន ការភ

ោះស្សាយភរឿង

ំ ភេើងត្បាក់ល ភនោះ ម្ិនអាចភ្វើបានភាលម្ៗភទ្ ភបើសិនជាម្ិនមានការឯកភាពជាម្ុ នអំ ពីសហជី ពតំណាង

កម្មករភោងចត្កកាត់ ភ រោំងអស់ ថ្នភតើចង់ភេើងប៉ាុនមនភនោះ?៖ «ជាភោលការណ្៍

ា ល់ថ្នត្បលហលជា
ុ ំយ

ភយើងចប់ ភផ្ដើម្ជលជកពីបញ្ជ
ា ភនោះចប់ពីល ១ ភនោះភៅ។ ភហើយត្បលហលជាអាចចប់ភៅល ៣ ពី ភត្ពោះការ
ចរចវមាន ំ ណាក់កាលរបស់វ ម្ិនអាចជលជកម្តង ឬ ២ ងចប់ភនោះភទ្»។

ភលាក ភសាម្ អូ ន បាននិោយបលនែម្ថ្ន ការចង់ភេើងត្បាក់ ឈួលអបបបរមាចំ
ន
នួនភត្ចើនភនោះ វជាការ្ម្ម
តា ប៉ាុ លនតភរក៏ ត្តូវរិតពី ចំនួនល លមាចស់ភោងចត្កអាចផ្តល់ឲ្យបាន ល រ។

កាលពី ថ្ងៃទ្ី៣១ ្នូ ឆ្នំ២០១២ ភលាក អុិត សំភហង ត្បធានត្កុម្ការងារលផ្នកទ្ំ នក់ទ្ំនងវ ិជាជជីវៈ និ ងជារ ឋម្
ង្ក្នីត្ត កសួងសងគម្កិចច អតីតយុទ្ធជន និ ងយុវនី តិសម្បោ បានភចញផ្ាយភសចកតីត្បកាសព័ ត៌មានម្ួ យថ្ន
ភោងតាម្អនុ សាសន៍របស់ភលាកនយករ ឋម្ង្ក្នី ត ហុន លសន ត្កុម្ការងារលផ្នកវ ិជាជជី វៈ រណ្ៈកម្មការ
ត្បឹកាការងារ

នឹងភរៀបចំកិចត្ច បជុំសីព
ដ ី ការពិ ភាកាភលើបញ្ជ
ា ត្បាក់ឈួល
ន

កាត់ភ រសភម្លៀកបំ ពក់ និងផ្លិតលសបកភជើ ងនភពលខាងម្ុ ។

អបបបរមារបស់កម្មករភោងចត្ក

ូ ភចនោះ សុំឲ្យបណា
ដ អងគការសហជី ពកម្មករ

និ ភោជិ ត និងសាធារណ្ជន ភម្តាតត្ជាប និ ងបនតចូលរួម្រកាសែិរភាព ភ ើ ម្បីជីវភាពរបស់បងបអូន រង់ចំ
លទ្ធផ្លថ្នការពិ ភាកាភ

ោះស្សាយរវងត្រប់ភារីពក់ ព័នធ។

ភសចកតីត្បកាសព័ ត៌មានភនោះម្ិ នបានបញ្ជ
ជ ក់ភពលភវលាត្បជុំចាស់ លាស់ភេើយ ភហើយក៏ម្ិនបានកំ ណ្ត់រ
យៈភពលត្បកាសលទ្ធផ្លកិ ចត្ច បជុំល រ។

ត្កុម្ការងារលផ្នកទ្ំ នក់ទ្ំនងវ ិជាជជី វៈ

រឺ ជាត្កុម្ម្ង្ក្នីច
ត ត្ម្ុោះមាន

សមាសភាពម្កពី តំណាងអនតរត្កសួង ពក់ ព័នធ តំ ណាងសហជី ព តំ ណាងអងគការពលកម្មអនតរជាតិ និ ង
តំ ណាងអងគការម្ិ នលម្នរ ឋ ្ិ បាល។

ចំ លណ្ករណ្ៈកម្មការត្បឹ កាការងារ

រឺ មានសមាសភាពត្តីភារី

ល លម្កពី ទ្ី ១ តំ ណាងនិ ភោជក ៧រូប ទ្ី ២ តំ ណាងសហជី ព ៧រូប និ ងទ្ី ៣ តំ ណាងអនតរត្កសួងពក់ ព័នធ
ចំ នួន ១៤រូប។
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វ ិទ្យុអាសុីភសរ ី ម្ិ នអាចោក់ទ្ងភលាក អុិ ត សំភហង ត្បធានត្កុម្ការងារលផ្នកទ្ំ នក់ទ្ំនងវ ិជាជជីវៈ ភ ើម្បីសុំ
ការអ្ិបាយបលនែម្អំ ពីរភត្មាងកិ ចត្ច បជុំភនោះភេើយ។

ោក់ទ្ងភរឿងត្បាក់ឈួលអបបបរមាកម្ម
ន
ករកាត់ ភ រភនោះ ភលាក ជាតិ ភ ម្ោ ម្ង្ក្នីជា
ត ន់ ពស់របស់សមារម្

និ ភោជកភោងចត្កកាត់ភ រភៅកម្ពុជា មានត្បសាសន៍ត្បាប់ វ ិទ្យុអាសុីភសរ ី កាលពីថ្ងៃទ្ី៣០ ្នូ ថ្ន ការ

ំ ភេើងត្បាក់ឈួលភនោះោល់
ន
លតមានការយល់ត្ពម្ និងទ្ទ្ួ លយកបានពី ភារីោំង២ រឺមាចស់ភោងចត្ក និ ង

កម្មករ។

ភលាក ជាតិ ភ ម្ោ៖ «ភយើងត្តូវកុំភ្លចថ្ន ភបើភយើងចង់បានទ្ទ្ួ លអីម្ួយ ោល់លតមានការយល់ត្ពម្ពីភារី

អាចទ្ទ្ួ លយកបានោំងសងាខង។ ភត្ពោះភៅភពលណា ភយើងបងខំរញ
ុ ឲ្យភលើសពី ត្បភទ្សភរភផ្សងៗ វភៅអត់

រួចភទ្។ ភត្ពោះជួ នកាល វអាចសមាលប់ ួ លនភយើងភៅវ ិញភទ្។ ភត្ពោះអនកវ ិនិ ភោរសុទ្លធ តម្កពី បរភទ្ស ភហើយ
ភបើភយើងជំ រញ
ុ ខាលំង ភរងាកភៅរកកលនលងងមី។ វអាចជាត្បាក់ ក៏បង់ ងង់ក៏

ច ភបើកាលណាភយើងោរភលើសពី អី វ

ល លភរអាចផ្តល់ឲ្យភនោះ។ ភត្ពោះស្សុកល មរវ ុ សភរត្តង់ភយើងមានត្បាក់អតែត្បភោជន៍ភផ្សងៗ»។

កាលពី ថ្ងៃទ្ី៣០ ្នូ មានកម្មករត្បមាណ្ ២០០នក់ ម្កពីសម្ព័នស
ធ ហជី ពចំ នួន២ បានភ្វើបាតុ កម្មោម្ោរ
ភេើងត្បាក់ល ពី

៦១ ុ លាលរ

ភៅ

១៥០ ុ លាលរ

និ ងមានការ

ក់ញតតិោម្ោរភនោះភៅរ ឋសភា

និ ង

ុ ទ្្កាល័យភលាកនយករ ឋម្ង្ក្នី ត ហុន លសន។ ភលាកស្សី ោ៉ា ង សុ្័ណ្ឌ ល លបាន ឹកនំការភ្វើបាតុ កម្ម

ភនោះ បាននិ ោយថ្ន ភលាកស្សីសងឃឹម្ថ្នត្បាក់ឈួលកម្ម
ន
ករនឹ ងបានទ្ទ្ួ លការភេើងតាម្ការោម្ោរ។

ត្ប្ពម្ង្ក្នីស
ត ហជី ព បានឲ្យ ឹ ងថ្ន បចចុបបននភៅកម្ពុជា មានភោងចត្កកាត់ភ រសភម្លៀកបំ ពក់ និងផ្លិត
លសបកភជើងមានចំ នួន ៧២៨ភោងចត្ក មានកម្មករភ្វើការត្បមាណ្ ៦០ម្ុឺ ននក់ និ ងមានសហជី ព្ំ ៗថ្ននក់ស
ម្ព័នស
ធ ហជី ពត្បមាណ្៨៥៕

2. ត្កុម្ហន
ុ បញ្ជ
ជ ទ្ិញជំរញ
ុ ឲ្យមានការចរចភរឿងត្បាក់ល ភោលកម្មករ
ត្កុម្ហុនបញ្ជ
ជ ទ្ិ ញសំភលៀកបំ ពក់និងលសបកភជើង ភៅសហរ ឋអាភម្រ ិក និងសហភាពអឺ រប
ុ ៉ា កាលពី ថ្ងៃអងាគរ
ទ្ី៧ ម្កោ សំល ងការភសាកសាដយចំ ភពោះការបង្ក្ងាកបហិងារបស់កងកមាលំងត្ប
ករភ្វើបាតុ កម្មោម្ោរត្បាក់ល ភោល ១៦០ ុ លាលរ។
ភ

យ ភសក បណ្ិ ឌ ត

ត្កុម្ហុនោំងភនោះ

ប់ អាវុ្ ភៅភលើត្កុម្កម្ម

2014-01-07 (Radio Free Asia)

បានភសនើឲ្យកងកមាលំងត្ប

ប់អាវុ្ធានសុវតែិភាពកម្មករ

ភហើយរ ឋ ្ិ បាលភោងចត្ក

និ ងតំ ណាងសហជី ព ត្តូវលសវងរក ំ ភណាោះស្សាយបញ្ជ
ា ត្បាក់ ល ភោលឲ្យបានឆ្ប់ ។
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ត្កុម្ហុនលបីៗភៅសហរ អា
ឋ ភម្រ ិក និងអឺ រប
ុ ៉ា

ូចជា ភហគប (Gap) អាឌី

ស់ (Adidas) ្ូ មា៉ា (Puma) និង

ភអចឆ លអន អឹម្ (H&M) បានចុ ោះហតែភលខាភលើភសចកដីលងលងការណ្៍រួម្ោនម្ួ យ ភសនើឲ្យភលាកនយករ ឋម្ង្ក្នី ត
ហុន លសន តំណាងភោងចត្កនិ ងសហជី ព ត្តូវបនតចរចភ

យភសាមោះត្តង់ ភ ើម្បីភ

ោះស្សាយបញ្ជ
ា ត្បាក់ល

ភោល និងបញ្ឈប់ជាបន្ន់ភៅោល់អំភពើហិងា ភ ើម្បីឲ្យកម្មករអាចចូ លភ្វើការងារវ ិញ បានភ
្័ យខាលច។

ត្កុម្ហុនោំងភនោះក៏ បានបងាាញការោំត្ទ្ចំ ភពោះយនតការលសវងរក
ភោរពភៅតាម្លកខ ណ្ឌអនតរជាតិ

យោមនការ

ំ ភណាោះស្សាយ កំ ណ្ត់ត្បាក់ ល ភោល

ភ ើ ម្បីកាត់បនែយជភមាលោះការងារ។

ភសចកដីលងលងការណ្៍ក៏បានត្បកាស

ត្បឆ្ំង ការភត្បើត្បាស់អំភពើហិងាភៅភលើកម្មករ និ ងការភត្បើត្បាស់កងកមាលំងត្ប

ប់អាវុ្បង្ក្ងាកបភលើកម្មករ។

ម្ង្ក្នីជា
ត ន់ ពស់ថ្នម្ជឈម្ណ្ឌលអប់ រ ំចាប់សត្មាប់សហរម្ន៍ ភលាក ភម្ឿន តុ លា មានត្បសាសន៍ថ្ន រ ឋ ្ិ
បាលនឹ ងអាចសាដប់ សមាព្របស់ត្កុម្ហុនបញ្ជ
ជ ទ្ិ ញសំភលៀកបំ ពក់ ភ

យសារលតវ ិស័យកាត់ ភ រសំភលៀក

បំ ពក់ និ ងលសបកភជើងអាចរកចំ ណ្ូលបានភត្ចើនឲ្យត្បភទ្សកម្ពុជា។ ភលាកបនតភទ្ៀតថ្ន ការបង្ក្ងាកបភ
ហិងាភៅភលើត្កុម្កម្មករនឹងអាចប៉ា ោះពល់ ល់កិតិ យ
ត ស

យ

ត្កុម្ហុនបញ្ជ
ជ ទ្ិ ញសំភលៀកបំ ពក់ភៅភលើផ្ារ

អនតរជាតិ ភហើយត្បសិនភបើអំភពើហិងាភៅលតបនតភកើតភេើងភៅភលើកម្មករ ត្កុម្ហុនោំងភនោះនឹ ងអាចឈប់
ភ្វើពណ្ិជជកម្មភៅកនុងទ្ីផ្ារ កម្ពុជា។

កាលពី ថ្ងៃទ្ី៣ ម្កោ ម្ង្ក្នីក
ត ងកមាលំងត្ប

ប់អាវុ្របស់រ ឋ ្ិ បាលត្តូវភរភជឿថ្ន បានភត្បើត្បាស់អាវុ្ត្ោប់

ពិ តបាញ់ត្បហារភៅភលើត្កុម្កម្មករ បាតុ កម្មោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលភៅភលើផ្ូវភវ
ល ៉ាងភស្សង។ កម្មករ ៤
នក់ ត្ប្ព លោះថ្ន ៥នក់ បានសាលប់ និងរងរបួ សត្បមាណ្ ៤០នក់ ត្ពម្ោំងចប់ ួលនម្ួ យចំនួនភទ្ៀត។

ម្ង្ក្នីន
ត ំពកយត្កុម្ហុនសំភលៀកបំ ពក់ ភអចឆ លអន អឹម្ ភលាក លអនត្ឌា រូស (Andrea Roos) ត្បាប់វ ិទ្យុអាសុី
ភសរ ីថ្ន

ត្កុម្ហុនត្បឆ្ំងភៅនឹ ងការភត្បើ ត្បាស់អំភពើហិងាភ

ជភមាលោះការងារនឹងអាចភ

ោះស្សាយបានកនុងភពលឆ្ប់ៗខាងម្ុ

ោះស្សាយវ ិវទ្

ការងារ

តាម្រយៈការចរចភ

ភហើយសងឃឹម្ថ្ន

យភសាមោះត្តង់។

ភលាកបនតថ្ន ត្កុម្ហុនសំភលៀកបំ ពក់ ភអចឆ លអន អឹម្ នឹ ងបនតភ្វើពណ្ិជជកម្មភៅកម្ពុជា។ ត្កុម្ហុនភនោះ ភសនើ
ឲ្យត្រប់ភារីពក់ ព័នោ
ធ ំងអស់ត្តូវចប់ភផ្តើម្ការចរចភេើងវ ិញ ភ ើ ម្បី្នភៅ ល់ការត្ពម្ភត្ពៀងោនភៅវ ិញ

ភៅម្កម្ួ យចំ ភពោះជភមាលោះ ការងារ។ ភលាកបនតភទ្ៀតថ្ន ភានក់ ងារត្កុម្ហុនភៅកម្ពុជា កំ ពុងោក់ ទ្ងម្ង្ក្នី ត
សហជី ព និ ងតំណាងភោងចត្ក ភ ើ ម្បីតាម្

នសាែនការណ្៍ ជាភរៀងោល់ថ្ងៃ។

ម្ង្ក្នីន
ត ំពកយទ្ី សីកា
ដ ររណ្ៈរ ឋម្ង្ក្នី ត ភលាក ថ្ផ្ សុីផ្លន មានត្បសាសន៍ការពរការបង្ក្ងាកបត្កុម្កម្មករថ្ន
កងកមាលំងត្ប

ប់អាវុ្បង្ក្ងាកបកុ បករម្ិ នលម្នកម្មករភទ្។
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ភលាកបនតថ្ន ភត្កាយការបង្ក្ងាកបកាលពី ថ្ងៃទ្ី២ និង ៣ ម្កោ កម្មករបានត្តេប់ភៅភ្វើការងារភៅតាម្ភោង

ចត្កវ ិញភហើយ។ កាលពីថ្ងៃអងាករ តំ ណាងភោងចត្កឲ្យ ឹ ងថ្ន កម្មករត្បមាណ្ ៦៥ ភៅ ៧០ភាររយ បាន
ចូ លភ្វើការងារវ ិញ ភត្កាយភពលកម្មករត្បមាណ្ជិ ត ៤លសននក់ បានោនភ្វើបាតុ កម្ម។ ភលាក ថ្ផ្ សុីផ្លន

បនតថ្ន រ ឋ ្ិ បាលនឹ ងបនតសត្ម្បសត្ម្ួលការពិ ភាកាការ ំ ភេើងត្បាក់ ល ភោលរវង តំ ណាងភោងចត្ក និ ង
សហជី ពកម្មករ។

ភោោះជាោ៉ា ងណាក៏ ភ

យ សហព័នស
ធ ហជី ពអនតរជាតិ (ITUC) ល លមានម្ូល ឋ នភៅទ្ី ត្កុង ត្បូលហសល

(Brussels) ក៏ភសនើឲ្យរ ឋ ្ិបាលភ

ោះលលងកម្មករល លត្តូវបានចប់ ួលនជាបន្ន់ និ ងត្តូវនំ ួនបុ
ល
រគលល ល

បានបាញ់សមាលប់កម្មករម្កផ្ដន្ភោស។ ភសចកដីលងលងការណ្៍សហព័ នស
ធ ហជីពអនតរជាតិបនតថ្ន ភារីភោង

ចត្កបានផ្តល់ត្បាក់ ល ភោលឲ្យកម្មករោបជាងតត្ម្ូវការ ភ ើម្បីអាចរស់ភៅត្បចំថ្ងៃបានភៅភពលល លភោង
ចត្ករកបានត្បាក់ចំណ្ូល រហូតភៅ ល់ ៥ពន់លាន ុ លាលរត្បចំឆ្នំពីត្កុម្ហុនបញ្ជ
ជ ទ្ិ ញសំភលៀកបំពក់
និ ងលសបកភជើង។ ភសចកដីលងលងការណ្៍ក៏ បានភថ្នកលភោសភោងចត្កល លបានរំោម្កំ លហងកម្មករ ភ

យការ

រំ ោម្នឹ ងបដូរទ្ី តាំងភោងចត្កភៅត្បភទ្សភផ្សង ភហើយបានោំត្ទ្សម្តែកិចភច ត្បើ ត្បាស់អំភពើហិងាបាញ់សមាលប់
កម្មករ៕

3. For Workers, Wage Rise Is Shift From Surviving to Thriving
By Denise Hruby and Hul Reaksmey - January 9, 2014 (Cambodia Daily)

Sous Sary, a 31-year-old garment worker, works two hours of overtime every day in order to earn
enough to live even the most spartan of lifestyles on the outskirts of Phnom Penh.
For three simple meals per day, she spends $2.50. On some days, she allows herself to indulge in
a few small pieces of meat, spending $5. She pays another $20 in rent and $15 for water and
electricity each month, all for a 2.5-by-2.5-meter wooden room in Pur Senchey district with no
bathroom or running water. Ms. Sary and her husband, a part-time laborer, cannot afford a
mattress or sheets for the wooden bed they share.
Ms. Sary, who sews trousers at the Bright Sky factory in Dangkao district, says her basic monthly
expenses alone total $130, while the minimum monthly wage in the garment sector is just $80,
meaning that working overtime, while technically optional, is in reality obligatory for her.
Along with hundreds of thousands of other garment workers, Ms. Saray went on strike this week
seeking a raise in the minimum wage from $80 to $160 per month. Factory owners have insisted
that workers’ demands cannot be met, calling the latter figure so high that it would put them out of
business. The government has tried to compromise by offering $100.
But for Ms. Sary, the difference between the government’s offer and the workers’ demand is not
just mathematical: It is the difference between barely surviving and being able to put some money
aside to send her only child, an 8-year-old boy, to college. Her dream is for the boy to grow up and
become a doctor, but she knows this goal is out of reach for the son of a garment worker, so she
clings to the hope that he will one day be a nurse.
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“In my home district, there is a shortage of medical staff,” she said. “I want him to be a nurse so
that he can help other people in my district.”
In a survey of garment factory workers conducted in mid-2013, local human resources company
HR Inc. painted a different picture of workers like Ms. Sary. The average production floor worker,
HR Inc. said, made $178 per month, and was able to send $56 home to their families in the
provinces, as well save some money for the future.
Jill Tucker, chief technical adviser for the International Labor Organization’s Better Factories
Cambodia, criticized these figures, saying that garment workers did not come close to earning
$178.
“In BFC’s experience, from reviewing payroll in more than 475 Cambodian garment factories, we
see that the majority of workers are receiving wages in the range of $120 – $130/month. This
includes their base pay, overtime of at least 12 hours per week (six 10-hour days) and all
incentives, bonuses and allowances,” Ms. Tucker said in an email Tuesday.
Dave Welsh, Cambodia head of the Solidarity Center, a U.S.-based labor advocacy group, said
that considering the circumstances and the importance of the industry for Cambodia, workers
should already be getting much higher salaries.
“Given the growth, the profit margins for brands and factories in the Cambodian garment sector
and the industry revenues of several billion dollars of only 500 factories, on a certain level, it’s
ridiculous to discuss this. In any other country, they would be making way more than they are
demanding now,” Mr. Welsh said.
In a report released last year, scholars from Stanford University found that the actual wage of
workers had decreased over the past decade due to inflation.
“Wages in Cambodian apparel factories have fallen significantly in real terms over the past ten
years, while garment workers in some other apparel-exporting countries in the region have seen
their wages rise, including in China, Indonesia, and Vietnam,” said the report, Monitoring in the
Dark.
Taking inflation into account, the real wages of garment workers had experienced a “significant”
drop between 2001 and 2011, the Worker Rights Consortium (WRC), which studied workers’
purchasing power across the region, has said. The WRC has found that by 2011, real wages had
decreased by 22 percent.
The Asia Floor Wage Alliance, an international alliance of trade groups and labor rights activists,
has suggested an even higher minimum wage than the workers are demanding. They say that
$283 per month would ensure that workers live in dignity and would be able to save money for
health care, retirement or their children’s university educations.
A minimum wage of $160, plus allowances and overtime, would come close to AFWA’s suggested
wage. Workers like Ms. Sary, who have lived in poverty for decades, would be able to improve
their families’ livelihoods.
“If we get $160, I can send my son to university so he can have an education and be a nurse,” she
said.

79

4. Unions Want Government, Factories to Resume Wage Talks
By Aun Pheap - January 13, 2014 (Cambodia Daily)
The unions behind several days of strikes that turned deadly this month said they will officially ask
the Labor Ministry today to resume negotiations on a new minimum wage for the country’s critical
garment sector, and said they would hold more street protests if their request is rebuffed.
The six unions led strikes for a doubling of the sector’s monthly minimum wage to $160 that
peaked when military police shot into crowds of protesters outside a Phnom Penh factory on
January 3, killing five people and wounding dozens more.
Though most workers have since returned to their factories and the Labor Ministry has offered to
boost the minimum wage from $80 to $100 per month, the unions said Sunday that they were
sticking to their demand for $160.
“We want negotiations with the Ministry of Labor and employers instead of protesting,” said Kong
Athit, vice president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union. “But in
case they don’t find a solution for us we will continue to protest next month.”
Pav Sina, president of the Collective Union of Movement of Workers, said three other unions would
also sign the request for more negotiations, and that they had several other requests of the
government as well.
“In the letter the union leaders will also ask the government to stop using violence on our workers
during protests and to stop threatening our union leaders,” Mr. Sina said. “We ask that employers
let our union leaders and representatives back to work after they have been accused of inciting
workers to strike.”
He claimed that a number of factories across the country have been refusing to let their union
representatives back to work this week, but did not provide details.
More than 100 factories have filed lawsuits at the municipal court against the six unions, accusing
them of inciting the protesters to violence.
As for more negotiations on the minimum wage, a Labor Ministry official on Sunday said that was
out of the question.
Prak Chanthoeun, the director general of the ministry’s general department of labor conflict, said
the ministry was planning to meet with the unions soon, but only to urge them against holding any
more protests.
“We will not talk about the minimum wage; we will just explain to them to not incite workers to
protest,” he said.
The Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) said it would not enter minimum
wage negotiations with the unions either, because they represent only a minority of the unions in
the sector.
“We never negotiate with the minority,” said Ken Loo, GMAC’s secretary-general. “In any system
we should only negotiate with the majority.”
Mr. Loo said GMAC would, however, be willing to join any meeting of the broader Labor Advisory
Committee if called by the Labor Ministry.
As for the unions’ claims that their representatives were not being allowed to return to work, Mr.
Loo said the allegations were too broad and that the unions would have to provide GMAC with
details before it could investigate.
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5. Strike continues, divided
Fri, 10 January 2014
Sean Teehan and Mom Kunthear (Phnom Penh Post)
Two associations representing teachers and other public servants are advocating diametrically
opposed approaches to pressuring the government to raise salaries, with one urging the
suspension of an ongoing teachers’ strike and the other calling on all public sector employees to
join them.
At the end of last month, Cambodian Independent Teachers’ Association (CITA) president Rong
Chhun called for a one-week teacher strike starting on January 6, demanding the government raise
Cambodian teachers’ monthly pay to at least 1 million riel ($250). After authorities opened fire on
demonstrators supporting a garment worker protest, killing at least four, Chhun called for a
suspension of the strike, though some have stayed out of the classroom.
“As of today, teachers in Siem Reap, Takeo and Phnom Penh who began striking on January 6 are
still protesting,” Chhun said yesterday.
Pin Chamnarn, acting Minister of Education, warned that any teacher or education official who
violates the code of ethics and education law by striking would “be fined and ordered to pay from
one to five million riel”.
Meanwhile, the Cambodian Independent Civil Servants Association (CICSA) on Wednesday sent a
letter to its 1,500 members, urging them to refrain from attending work until all civil servants
receive a minimum monthly wage of 2 million riel ($500).
Of CISA’s members, only teachers have joined the strike – which CISA originally called for in a
December 28 letter – said Kao Poeun, the association’s president.
“Some of them are not going to work, but some of them are striking inside the school,” Poeun said
yesterday, adding that some of their Phnom Penh members have come to school refusing to teach
and holding banners supporting their cause. “Compared with the real [living] expenses, the salary
we get is very low.”
Unlike garment workers, civil servants such as teachers, police and hospital staff have no minimum
wage. Cambodia’s labour law, which assures the right to unionise and collectively bargain, does
not apply to public sector employees. They fall under the Common Statute of Civil Servants, which
does not mention unionisation or collective bargaining.
The fact that public employees are not covered under the labour law is often exploited, said Dave
Welsh, country director for labour rights group Solidarity Center. There have been instances of civil
servants disciplined for unionist activity, Welsh said.
Moeun Tola, head of the labour program at the Community Legal Education Center, yesterday said
public servants should be allowed to participate in union activity without consequence, as the
constitution guarantees freedom of association.
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6. ត្បាក់ល កម្មករោម្ោរឲ្យមាន ំភណាោះស្សាយម្តងម្ួយជំហានៗ
Monday, 13 January 2014 (Phnom Penh Post)
សុឹម វ ីរៈ
ជូនចាំដ

ោះដោកការ ីនិពនា

ភៅភពលល លកម្មករភ្វើបាតុ កម្មោម្ោរឲ្យមានការ ំភេើងត្បាក់ល
ឆ្នំភនោះលតម្តង

១០០% ឲ្យបាន ល់ ១៦០

ុ លាលរ កនុង

ំុលា តងលតនឹក្នកកនុងចិ តថ្ន
ត
ភតើម្ង្ក្នីោ
ត ជការ និ ងនិ សសិតបញ្ចប់ការសិកា ភៅម្ហាវ ិទ្ាល័យ

ល លរកចំ ណ្ូលបានតិ ចជាង
ទ្ិ ឋភាពលបប ភនោះ?

១០០

ុ លាលរពួ កភរមានអារម្មណ្៍ោ៉ា ងភម្៉ាចល រភៅភពលល លភរភឃើញ

ជាភរៀងោល់ឆ្នំ យុវជនត្បមាណ្ ៣០ ម្ុឺ ននក់ ចូលត្បេូកកនុងទ្ី ផ្ារការងារ ល លភ្វើឲ្យទ្ី ផ្ារការងារ
មានភាពចភងអៀតភោោះបី បញ្ចប់ការសិកាពីម្ហាវ ិទ្ាល័យកតី

ភហើយយុវជន លោះ

ត្តូវបងខំចិតទ្
ត ទ្ួ លយក

ការងារល លមានត្បាក់ល សតចភសត
ើងជាម្ុន សិន ភ ើម្បីសនសំបទ្ពិ ភសា្ និ ងកសាងជំ នញភ ើម្បីត្បកួ តកនុង
ួ
ទ្ី ផ្ារការងារ។ សត្មាប់ពួកភរ ភតើពួកភរត្តូវភចញម្កភ្វើបាតុ កម្មល រឬោ៉ា ងណា ឬម្ួ យក៏ពួកភរត្តូវ ូរ
ការងារភៅភ្វើការភៅភោងចត្កវ ិញ?

ត្បសិនភបើភយើងភ្វើការភត្បៀបភ្ៀបលបបភនោះ អុីចឹងភតើមានន័ យថ្ន ការោម្ោរត្បាក់ល
កម្មករជាការោម្ោរ ៏ហុឺហាហួសភហតុឬ?

ត្បាក ជាម្ិ នលម្នភហើយ។

ប៉ាុ លនត

១៦០

ុ លាលរ របស់

ភបើរិតភលើត្បាក់ចំណ្ូល

បចចុបបនន ភរអាចនិ ោយបានថ្ន កម្មករភោងចត្កមានចំ ណ្ូលត្ោន់ភបើជាងភពលល លពួកភរភ្វើជាកសិករ
ល លអាស្ស័យភលើទ្ឹកភ្លៀង ឬកម្មករសំណ្ង់ ។ ភបើភយើងភត្បៀបភ្ៀបនឹ ង ១០ ឬ ២០ ឆ្នំម្ុនមានការទ្ទ្ួល

សាគល់ជាទ្ូ ភៅថ្ន ភោងចត្កវយន្័ណ្ឌបចចុបបនន (ល លមានជាង ៤០០ ល លផ្តល់ការងារ ល់ត្បជាជន

ជាង ៦០ ម្ុឺននក់ និ ងត្ទ្ត្ទ្ង់ផ្លទ្ុ នជាតិត្បលហល ៣៥%) បានចូ លរួម្ចំ លណ្កោ៉ា ងសកម្មកុងការភលើ
ន
ក
ស្យភស
ឋកិចជា
ច តិ និ ងកាត់បនែយភាពត្កីត្ក។
ួ

កម្មករោំង ៦០ ម្ុឺ ននក់ភនោះ ពឹ ងលផ្អកភលើការងារោំងភនោះ ម្ិ នលម្នលតភ ើម្បីត្ទ្ត្ទ្ង់ជីវភាពរបស់ពួកភរ
ប៉ាុ ភណាាោះភទ្ លតលងម្ោំងត្ទ្ត្ទ្ង់ ល់ជីវភាពត្រួសារភៅស្សុកកំ ភណ្ើតរបស់ភរភទ្ៀតផ្ង។ ជាទ្ូ ភៅ កម្មករអាច
រកចំ ណ្ូលបានភលើសពី

១០០

ុ លាលរកនុងម្ួ យល

ភហើយពួ កភរភារភត្ចើ នលតងលតត្តេប់ ភៅភលងស្សុក

កំ ភណ្ើតកនុងភពលបុ ណ្យ ោន និ ងថ្ងៃឈប់ សត្មាក។ ភរអាចនិ ោយបានថ្ន ត្បសិនភបើពួកភរម្ិ នមានត្បាក់
កនុងភហាភ

ត្៉ា រប់ត្ោន់ ត្បលហលជាោមនកម្មករណាភៅភលងស្សុកកំ ភណ្ើតភនោះភទ្ ភត្ពោះពួ កភរត្តូវមានលុយ

លោះៗភៅជូ នឪពុ កមាតយ ភហើយត្តូវចំ ណាយភលើការភ្វើ ំ ភណ្ើរភទ្ៀត។ ភ

យលេក ភបើភយើងត្តេប់ ម្កភម្ើ លពី

ទ្សសនៈរបស់និភោជកវ ិញ ត្បសិនភបើភយើងជាមាចស់ត្កុម្ហុន ភយើងត្បាក ជារិ តថ្ន ការ ំ ភេើងត្បាក់ ល ភទ្វ
ងកនុងម្ួ យឆ្នំ

រឺ ជាការោម្ោរល លម្ិ នអាចភ្លើយតបបានភេើយ

ជាពិ ភសសសត្មាប់ ត្កុម្ហុនល លត្តូវ

ចំ ណាយភត្ចើ នភលើកមាលំងពលកម្ម។ ត្បសិនភបើពិនិតយភម្ើ លនិ ននការកនុងតំ បន់ ជាទ្ូ ភៅកម្មករ មានការោម្ោរ
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ឲ្យ ំ ភេើងត្បាក់ល ម្តងលត ១០ ភៅ ២០% ប៉ាុ ភណាាោះ ូ ភចនោះ ការោម្ោរម្តងឲ្យ ំ ភេើង ល់ ១០០% រឺពិបាកនឹ ង
ទ្ទ្ួ លយកណាស់។

ភនោះភ្វើឲ្យបរ ិោកាសវ ិនិភោររបស់កម្ពុជាមានហានិ ្័យ ស
ព ់ល លភ្វើ

រភកតរកូ ត ល់ការត្រប់ត្រងអាជី វកម្មរបស់វ ិនិភោរិ នល លមានស្សាប់

ឲ្យមានភាព

និ ង

បនលចវ ិនិ ភោរិ នល លមាន

វ ិនិភោរ

បទ្ពិ ភសា្ជាក់ លសតងបាន

ចំ ណាប់អារម្មណ្៍វ ិនិភោរភៅកម្ពុជា ឲ្យពិ ចរណាភេើងវ ិញនូ វលផ្នការវ ិនិ ភោររបស់ ួលន។
កនុងនម្ជាអនកការទ្ូ តល លមានតួ នទ្ីចម្បងកនុងការោក់ ោញ

បងាាញត្បាប់ថ្ន ការកសាងទ្ំ នុកចិតវត ិនិ ភោររឺ ជាការងារម្ួ យ ៏លសនលំបាក និ ងោម្ោរភពលភវលាភត្ចើន
ណាស់

ប៉ាុលនតទ្ំនុកចិ តលត លបានកសាងរួច

រឺ អាចរលាយសូនយលតម្ួ យប៉ាត្បិចល្នក។

រ ឋ ្ិ បាលត្រប់

ត្បភទ្សោំងអស់មានកាតពវកិចច ិ ត ំត្បឹ ងលត្បង ោក់ោញវ ិនិ ភោរ ភ ើម្បីអ្ិវឌឍភស ឋកិចច បភងកើតការងារ
ល់ត្បជាជន និ ងកាត់បនែយភាពត្កី ត្ក។ កនុង ណ្ៈល លភហ ឋ រចនសម្ព័នរធ ប
ូ វនត និ ងរម្នរម្ន៍

ជញ្ូជ នរបស់កម្ពុជាភៅមានការ វោះខាតភហើយថ្នម្ពលអរគិសនីមានតថ្ម្ល
ភត្ចើនភរលតងលតចប់អារម្មណ្៍ភលើកមាលំងពលកម្ម

ពស់

ឹក

វ ិនិ ភោរិនបរភទ្សភារ

ល លមានតថ្ម្លោបភៅភេើយរបស់កម្ពុជា

ជាម្ួ យនឹងការចំ ណាយរួម្របស់ពួកភរម្ុ ននឹ ងភរវ ិនិភោរភៅ កម្ពុជា។

ភ ើ ម្បីទ្ូោត់

ប៉ាុ លនត បាតុ កម្មបានបងាាញោ៉ា ងចាស់ថ្ន កម្ពុជាលលងជាជត្ម្កថ្នពលកម្ម ល លមានតថ្ម្លោបភទ្ៀតភហើ

យ។ ត្រប់ភារីពក់ ព័នោ
ធ ំងអស់រួរលតយល់ឲ្យចាស់អំពីចំណ្ុចភនោះ។ ោ៉ា ងណាកតី ភ ើម្បីឲ្យមានតុ លយភាព
នឹ ងកំ ភណ្ើនថ្ងលពលកម្ម កម្ពុជាមានជភត្ម្ើ សពី រសំខាន់ ៗរឺ ទ្ី១

ិ ត ំលកលម្អ និ ងកសាងភហ ឋ រចនសម្ព័នធ

ោំងលផ្នករ ឹង និ ងទ្ន់ ភ ើ ម្បីឲ្យការវ ិនិ ភោរមានតថ្ម្លសម្រម្យអាចត្បកួតត្បលជងបានកនុង តំបន់ និង ទ្ី២
ិ ត ំកសាងជំ នញរបស់កម្មករ ភ ើ ម្បីឲ្យត្កុម្ហុនភពញចិ តន
ត ឹ ង ំ ភេើងត្បាក់ល ។ ជភត្ម្ើ សោំងពី រភនោះ ត្តូវ

ភ ើ រទ្ន្ឹម្ោន ភហើយភយើងត្តូវចងចំថ្ន ជភត្ម្ើ សោំងភនោះ ម្ិ នលម្នជាការងារល លអាចសភត្ម្ចបានភាលម្ៗ
ភនោះភទ្។

ភស ឋកិចច រឺវ ិវតតពីពលករោមនជំ នញត្បាក់ល ោបភៅរកភស ឋកិចលច លពលករ មានជំ នញ និងត្បាក់ល
ពស់

ភហើយកម្ពុជាបចចុបបនន

កំ ពុងលតសែិតភៅកនុង ំណាក់ កាលអនតរកាលភនោះ

ល លភយើងត្តូវលតត្បយ័តន

ត្បលយងម្ិ នត្តូវរត់ភលឿនភពក ទ្ត្មាំលតភយើងមានទ្ំ នុកចិ តថ្ន
ត
កម្មករភយើងមានជំ នញត្បភសើរជាងម្ុន និង
ភហ ឋ រចនសម្ព័នត្ធ បភសើរជាងម្ុ នកនុងកត្ម្ិ តល លអាចត្បកួត ត្បលជងបានកនុងតំបន់។

កនុងកាលៈភទ្សៈលបបភនោះ ភយើងរួ រលតភបាោះជំ ហានបនតិចម្តងៗ ភ ើ ម្បីរកាជំ ភនឿទ្ុកចិ តច
ត ំ ភពោះបរ ិោកាសវ ិនិ
ភោររបស់កម្ពុជា ភ ើម្បីធានបានថ្ន

ំ ណាក់ កាលអនតរកាលវ ិវតតភៅភ

យរលូន និ ងអាចទ្ទ្ួ លយកបាន

សត្មាប់ត្រប់ភារីពក់ ព័នធ និ ងសំខាន់ជាងភរបំផ្ុតភនោះ រឺភ ើ ម្បីរកាវ ិបុ លសុ
ភយើងោំងម្ូ ល៕
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7. 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.

8. ភារីកម្មករ ភោងចត្ក និងរ ឋ ្ិបាល ចប់ភផ្តើម្ចរចពីការ ំភេើងត្បាក់ឈលកម្ម
ករ
ួន
ដោយ ដអៀត ោរា៉ោ វុធ ថ្ងៃច័នទ ទី 21 មករា ឆ្នាំ2013 ដ ៉ោ ង08:58 (VOD)
ភៅត្ពឹកថ្ងៃច័នភ្ នោះ សហជី ពម្ួ យចំ នួន សមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រ និ ងម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិបាល បានចប់ ភផ្តើម្
ពិ ភាកាោនពី ការ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលជូ នកម្មករ ភៅទ្ី សីកា
ត រត្កសួងសងគម្កិចច។

កាលពី ថ្ងៃអាទ្ិតយម្សិលម្ិ ញ សហជី ពកម្មករ ម្ិ នោន់កំណ្ត់រម្
ួ ោន កនុងការោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល
ល លនឹ ងត្តូវពិ ភាកាោន ភៅថ្ងៃចន្ភនោះ ភៅភេើយភទ្ ភ
១២០ ុ លាលរ និ ងសហជី ព លោះ ១១០ ុ លាលរ។

យសហជី ព លោះោម្ោរ ំ ភេើង ១៥០ ុ លាលរ

លោះ

ត្បធានសហភាពសហព័ នស
ធ ហជី ពជាតិកម្ពុជា (CCTU) ភលាកជួ ន ម្ុំ ងុល បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ភលាកបានទ្ទ្ួល
សំភណ្ើរពី សហជី ពកម្មករភផ្សងៗ ភ

យសហជី ព លោះ ចង់ោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល

១៥០ ុ លាលរ សហជីព

លោះ ១២០ ុ លាលរ និង លោះភទ្ៀតោម្ោរ ំ ភេើង១១០ ុ លាលរកនុងម្ួ យល ។ ភបើ តាម្ជំ ហររបស់ភលាក ជួ ន ម្ុំងុល

ផ្ល្ល់ រឺចង់បាន ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ល់កម្មករបាន ១៥០ ុ លាលរ កនុងម្ួ យល ។
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សត្មាប់ត្បធានសហភាពការងារកម្ពុជា ភលាកអាត់ ្ន់ មានត្បសាសន៍ថ្ន ជំ ហរសហជី ពភលាក រឺនឹង
ោម្ោរឲ្យរ ឋ ្ិ បាល ំ ភេើងត្បាក់ ល ភោល ល់កម្មករឲ្យបាន១៥០

ុ លាលរ។

សត្មាប់ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជា ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន មានត្បសាសន៍ថ្ន ភលាកចង់ឲ្យភោងចត្ក
ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ល់កម្មករចំ នួន

១៥០ ុ លាលរ

ភហើយចំ នួនភនោះ

បាតុ កម្មោម្ោរម្តងរួចម្កភហើយ កាលពីថ្ងៃទ្ី៣០ ល ្នូ កនលងភៅ។
សត្មាប់សហជី ពភសរ ីកម្មករថ្នត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជាវ ិញ

ត្កុម្សហជី ពភលាកធាលប់បានភ្វើ

បានោម្ោរត្បាក់ល ភោល

១២០ ុ លាលរ។

ភៅកនុងលិ ិតរបស់ត្បធានសហជី ពភសរ ីកម្មករ ភលាកជា ម្ុនី ជូនត្បធានសមារម្ភោងចត្កកាត់ភ រកម្ពុជា

(GMAC) កាលពីភ ើ ម្ល ម្កោ បងាាញថ្ន កម្មករកម្មការ ិនី លផ្នកកាត់ ភ រ និ ងផ្លិតលសបកភជើ ងបចចុបបនន
ទ្ទ្ួ លបានត្បាក់ឈួលអបបរមាតិ
ន
ច ល លម្ិ នស្សបនឹងទ្ំ និញទ្ី ផ្ារ ភហើយភលាកចង់ឲ្យ GMAC ភរៀបចំ កិចច
ត្បជុំម្ួយ ភ ើម្បីពិភាកាអំ ពីត្បាក់ ឈួលកម្ម
ន
ករ-កម្មការ ិនី ឲ្យភេើង ល់ ១២០ ុ លាលរ កនុងម្ួ យល ។

ម្ិ នអាចសុំការអតាែ្ិបាយពី ជំហររបស់សមារម្កាត់ភ របានភៅភេើយភទ្ ភៅត្ពឹកថ្ងៃចន្ភនោះ។
តាម្លិ ិ តអំ ពវនវរបស់ ភលាករង
ុ ៉ា ឈុន ល លបានលចកចយ ភៅកនុងការត្បម្ូលផ្តំុោន ភៅសួនភសរ ីភាព

កាលពី ថ្ងៃទ្ី៣០ ល ្នូ ឆ្នំ២០១២ បានបងាាញថ្ន ចំនួនត្បាក់ ល ភោលរបស់កម្មករភៅបណា
ត ត្បភទ្សអាសា
ន

ូ ចជា ភៅត្បភទ្សថ្ងត្បាក់ល កម្មករកនុងម្ួ យល

២៦៣ ុ លាលរ, ត្បភទ្សហវីលីពីន ២១២ ុ លាលរ, ត្បភទ្ស

ឥណ្ូឌ ភនសុី ១៨២ ុ លាលរ (ភៅតាម្បណា
ត ភ តត) ភៅកនុងទ្ី ត្កុង្ំ ២១២ ុ លាលរ, ត្បភទ្សភវៀតណាម្ ១៧២
ុ លាលរ, ត្បភទ្សស្សីលងាកចំ នួន ១២០ ុ លាលរ, ត្បភទ្សបា៉ា រី សាែន ១៧៤ ុលាលរ, ភ

ត្បភទ្សកម្ពុជាត្បាក់ឈួលសត្មាប់
ន
កម្មករ រឺទ្ទ្ួ លបានចំ នួន ៦១ ុ លាលរ កនុងម្ួយល ៕

9.

យលេក សត្មាប់

ំភណ្ើរជីវ ិតពិតរបស់កម្មការ ិនីកាត់ភ រ តសភូ ើម្បីត្រួសារ និងអនរត
Wednesday, 22 January 2014
Seng Litor (Phnom Penh Post)

ត្បាក់ល ឥេូវភៅតិ ចណាស់ ទ្ំ និញភលើទ្ីផ្ារសុទ្លធ តថ្ងល។ ពួ ក ំុច
ា យម្ិ នត្ោន់ភនោះភទ្។ ត្បសិនភបើត្បាក់
ល របស់ពួក ំុម្
ា ិ នបានភេើង ល់ ១៦០

ុ លាលរ ោ៉ា ងភហាចណាស់ក៏ ១២០

ុលាលរល រ ភទ្ើ បសម្លមម្កនុងការ

រស់ភៅ»។ ភនោះរឺ ជាការភរៀបោប់របស់កញ្ជា ភសាម្ ចិនដ ល លជាកម្មការ ិនីភោងចត្កមានក់ កុងទ្ី
ន
ត្កុង ្នំភពញ
ពីការចំ ណាយ ៏ភត្ចើ នត្បចំថ្ងៃរបស់កញ្ជា ភត្បៀបភ្ៀបភៅនឹ ងត្បាក់ល ល លនងទ្ទ្ួ លបាន។

សែិតកនុងបន្ប់ជួល ៏តូចចភងអៀតល លមានទ្ំ ហំត្បមាណ្ ៤ លម្៉ាត្ត ៤ ត្ជុង រួម្មានោំងបន្ប់ទ្ឹកតូ ចម្ួ យផ្ង
ភនោះ ចិ នត បាននិ ោយោំងស្សងូ តស្សងាត់ថ្ន នងបានឃ្លតឆ្ៃយពី ស្សុកកំ ភណ្ើតល លសែិតភៅស្សុក
សាវយោប ភ តដ សាវយភរៀង ភ

យភបាោះបង់ភចលការសិកានិងភវចបភងវចម្ករកការងារភ្វើភៅោជធានី

្នំភពញភ ើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពត្រួសារជាម្ួ យនឹ ងបងស្សីរបស់នង។
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យុវតី វ ័យ ១៩ឆ្នំ រូបភនោះ បានភរៀបោប់ថ្ន នងចប់ភផ្ដើម្ជី វ ិតជាកម្មការ ិនីកាត់ ភ រភៅោជធានី្ំ ភន ពញតាំងលត
ពី ភពលល លនងមានអាយុ ១៧ឆ្នំ ម្កភម្៉ា លោះ។ ភ

យពុំោន់ ត្រប់វ ័យចូ លភ្វើការភៅភេើយភនោះ កញ្ជាបាន

កញ្ជាបានឲ្យ ឹងថ្ន៖ «ភពល ំុភា រៀន ល់ថ្ននក់ ទ្ី៨

ំុក
ា ៏ម្ក ្នំភពញ ភ្វើការជាម្ួ យបងស្សី ំុលា តម្ដង។ ឪពុកមាត

ភត្បើកាតសមាគល់របស់បងស្សីនងភ ើម្បីមានឱ្កាសអាច ចូ លភ្វើការរកកថ្ត្ម្ជួយត្រួសារ។

យ ំុមា
ា នវ ័យចំ ណាស់ភហើយ ពួ កោត់ភ្វើការអត់សូវបានភត្ចើ នភទ្»។

ត្បាក ណាស់ ភបើភត្បៀបភ្ៀបយុវតី រស់ភៅកនុងទ្ី ត្កុង ភនោះជាវ ័យល លរ ីកោយ និ ងសុីវ ិល័យ និ ងជាវ ័យ

សត្មាប់ភត្កបជញ្ជក់ចំភណ្ោះវ ិជាជ។ ប៉ាុលនដកញ្ជា ចិ នដ ោមនជភត្ម្ើ សអវីភត្ៅពីភ ើ រចូលពិ ្ពការងារជាម្ួ យស្តសដីវ ័
យភកមង ជាភត្ចើ ននក់ភទ្ៀតល លម្កជនបទ្ និងមានជី វភាពោល់ត្កភនោះភទ្។

ស្សភ ៀងោននឹ ងកម្មករ-កម្មការ ិនី ថ្ទ្ភទ្ៀត កញ្ជា ចិនត ត្តូវភងើបពីត្ពលឹម្ចប់ភផ្តើម្ការងារភៅភមា៉ា ង ៧ និង
សត្មាកទ្ទ្ួ លោនបាយថ្ងៃត្តង់ភៅភមា៉ា ង ១១:៣០ ល លមានភពល ១ ភមា៉ា ង ភហើយត្តូវចប់ ការងារភៅ
ភមា៉ា ង ១២:៣០ រហូត ល់ភមា៉ា ង ៤ រភសៀល។ ភោោះបីជាោ៉ា ងភនោះកតី ភ

យសារលតចង់បានត្បាក់កថ្ត្ម្ភត្ចើន

ជាងភនោះ ចិ នត លតងលតភ្វើការលងម្ភមា៉ា ងរហូត ល់ភមា៉ា ង ៨:៣០ យប់ភទ្ើ បម្កផ្្ោះវ ិញ។

កញ្ជាបាននិ ោយថ្ន៖ « ំុច
ា ូ លភ្វើការភមា៉ា ង ៧ ត្ពឹក ភចញភមា៉ា ង ៤ រភសៀល ភហើយសឹងលតោល់ថ្ងៃភលើក
លលងលតថ្ងៃភៅរ ៍ល លអត់លងម្ភមា៉ា ង និ ងសត្មាកថ្ងៃអាទ្ិ តយ»។
ចិ នត បានត្បាប់ ថ្ន បូករួម្នឹ ងត្បាក់ល ភោល ៨៤
១៣០
ត។

ុលាលរ និ ងត្បាក់លងម្ភមា៉ា ង នងអាចរកបានត្បលហល

ុ លាលរកនុងម្ួ យល ។ ប៉ាុ លនតភ ើ ម្បីសនសំលុយ លោះជូ នឪពុ កមាតយភៅឯស្សុក នងត្តូវចយ បិតភតបៀតបំផ្ុ

នងម្ិនហានចំ ណាយតាម្ចិតច
ដ ង់ភនោះភេើយ។

ូចភនោះនងត្តូវសានក់ ភៅកនុងបន្ប់តូចម្ួ យោនបួ ន

នក់ ល លបន្ប់ម្ួយភនោះជាបន្ប់ភរងផ្ង ផ្្ោះបាយផ្ង បន្ប់ទ្ទ្ួ លភ្ាៀវផ្ង កលនលង

ក់សមាភរ និ ងភខាអាវ

ផ្ង ភហើយបន្ប់ទ្ឹកក៏ ភៅកនុងភនោះផ្ងល រ។
កនុងទ្ឹ កម្ុ ភរៀងភអៀនបនតិចផ្ងភនោះ ចិ នត បានបនដភរៀបោប់អំពីការចំ ណាយថ្ន៖ «ភពលត្ពឹក ំុច
ា យអស់
ត្បលហល ៣០០០ ភរៀល ញា
ុ ំបាយស្សូប ល លភពល លោះ
ថ្ងៃត្តង់ ពួ ក ំុច
ា យអស់ត្បលហល ៦ ឬ ៧ ពន់ ភ

ំុញា
ា ុ បា
ំ យកកជាម្ួ យនឹ ងម្ាូបសល់ពីលាៃច ភហើយ

យទ្ិ ញត្តីអាំង ២-៣ ម្កញា
ុ ំោំងអស់ោន។ ភពលលាៃច

ពួ ក ំុភា ៅទ្ិ ញម្ាូបភ្វើ ួនឯងត្បលហលម្ួ
ល
យម្ុឺ នភរៀល»។

ការហូបចុ កជាការចំ ណាយភត្ចើនជាងភររបស់កញ្ជា ភត្ៅពីថ្ងលឈួលបន្
ន
ប់ ៣៥
៥

ុ លាលរភទ្ៀត។ ភ

ុ លាលរ និងថ្ងលទ្ឹកភ្លើងចំនួន

យ ំភ្វើការផ្ង និ ងសនសំផ្ង កញ្ជាអាចសល់លុយបនតិចបនតួចទ្ុ កភផ្ាើឲ្យអនកផ្្ោះ និង

ជួ យផ្គត់ផ្ង
គ ់បូនត្បុ
អ
សភៅល លកំ ពុងភរៀនថ្ននក់ ទ្ី ៧ ឲ្យបនដការ សិកាបាន ពង់ ពស់។
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កញ្ជាបានសរុបពីការចំណាយត្បចំថ្ងៃរយៈភពលម្ួ យល ថ្ន កញ្ជាញា
ុ ំអាហារភពលត្ពឹក ២ ពន់ភរៀលកនុង
ម្ួ យថ្ងៃ ភសមើនឹង ៦ ម្ុឺ នភរៀលកនុងម្ួ យល

អាហារថ្ងៃត្តង់ ២ ពន់ភរៀល ភសមើនឹង ៦ ម្ុឺនភរៀល អាហារភពល

លាៃច ៣ ពន់ភរៀល ភសមើនឹង ៩ ម្ុឺនភរៀល។ កញ្ជាត្តង់បង់ថ្ងលផ្្ោះជួ ល និងទ្ឹ កភ្លើងចំ នួន ៤០

ុ លាលរសត្មាប់

ការសានក់ ភៅ ៤ នក់ល លកញ្ជា ភចញ ៤ ម្ុឺ នភរៀល។ ចំ ណាយភលើរបស់របរភត្បើត្បាស់ត្បចំថ្ងៃរយៈភពល
ម្ួ យល

កញ្ជាត្តូវចយអស់ ៥ ម្ុឺ នភរៀលភទ្ៀត។ ទ្ូោត់ការចំ ណាយោំងអស់មានចំ នួនត្បមាណ្ ៣០ ម្ុឺ ន

ភរៀលល លភសមើនឹង ៧៥

ុលាលរអាភម្រ ិកភលើចំនួនត្បាក់ល ភោលរបស់កញ្ជាចំនួន ៨៥

ោំងត្បាក់ លងម្ភមា៉ា ងកញ្ជាទ្ទ្ួ លបាន ១២០

ុ លាលរ ភៅ ១៣០

ុ លាលរ ភហើយសរុប

ុ លាលរ។

យុវតីល លផ្ដល់តថ្ម្ល ពស់ ល់ការសិការូបភនោះ បានបនដថ្ន៖ «បង ំុា និ ងរូប ំុភា ផ្ាើត្បាក់ ភៅផ្្ោះត្បលហល ៧០
ុ លាលរកនុងម្ួ យល ។ ភោលបំ ណ្ងរបស់ ំុា រឺ ំុច
ា ង់ឲ្យបអូនត្បុសភរៀនឲ្យបាន ពស់ ល់សាកលវ ិទ្ាល័យ និង

ភត្ជើ សភរ ើសជំ នញ ួលនចង់ ភត្ពោះថ្ន ំុច
ា ង់ឲ្យម្ួ យត្រួសារមានអនកភរៀនបានភត្ចើននឹ ងភរ។

ំុា និ ងបង ំុព
ា ី រនក់

សត្មាប់ថ្ងៃអនរត កញ្ជា ចិ នត បានភលើកភេើងោំងទ្ឹ កម្ុ ញញឹម្ញលញម្ភពរភពញភ

យកដីសងឃឹម្ថ្ន៖ «

ភទ្ៀតភរៀនម្ិនបានភត្ចើនភទ្»។

ត្បលហលជា ៦ល

ភទ្ៀត ំុឈ
ា
ប់ ភ្វើការភោងចត្កភៅភរៀនសមាអងការភហើយ។ បន្ប់ម្ក ំុច
ា ង់ភ្វើជាម្ួ យភរ

ល់ភពលមានលុយត្រប់ត្ោន់ ំុច
ា ង់បានសមាអងការម្ួ យ ួនឯងល
ល
រ»៕

10. នកវ ិភារភស ក
ឋ ិច៖ច លទ្ធភាព ំភេើងត្បាក់ល ភោល ល់កម្មករ រឺអាចភ្វើភៅបាន
ដោយ អាន សុីថ្នវ

2013-01-26 (Radio Free Asia)

អនកភស ក
ឋ ិ ចបា
ច នរកភឃើញថ្ន លទ្ធភាព ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ល់កម្មករ រឺ អាចភ្វើភៅបាន។ ភហតុ ផ្ល រឺ
ភោងចត្កកាត់ភ រកម្ពុជា មានផ្លចំ ភណ្ញភត្ចើនពីការនំភចញផ្លិតផ្លកាត់ភ រ ល លមានកំ ភណ្ើនខាលំង
ភៅទ្ី ផ្ារអនតរជាតិ។

ប៉ាុ លនត ការ ំ ភេើងត្បាក់ ល ភនោះត្តូវពិ និតយភម្ើ លពីសាែនភាពត្បាក់ ភោលភៅ ត្បភទ្សជិ តខាងផ្ងល រ ភត្ពោះ
កតាតភនោះអាចោក់ទ្ងនឹ ងការបិ ទ្ោវរភោងចត្ក ភ

យសារលតតថ្ម្លពលកម្ម ពស់។ ផ្្ុយភៅវ ិញ ភោងចត្កត្តូវ

ំ ភេើងត្បាក់ភោលល រ ភ ើ ម្បីភជៀសវងបាត់ បង់កមាលំងពលកម្មតាម្រយៈការភ្វើចំណាកស្សុកភៅ បរភទ្ស

ត្បសិនភបើត្បាក់ល ភោលភៅកម្ពុជា តិ ចជាងត្បភទ្សជិ តខាងភនោះ។

ចំ នួនអនកភ្វើតវ៉ា របស់កម្មករភោងចត្កកាត់ភ រ មានការភកើនភេើងភៅរយៈភពលចុងភត្កាយភនោះ។ លកខ ណ្ឌ
ម្ួ យកនុងចំ ភណាម្លកខ ណ្ឌជាភត្ចើន រឺត្កុម្អនកតវ៉ា ោម្ោរចង់បានភនោះ រឺការ ំ ភេើងត្បាក់ល ។
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ការសិកាជាភត្ចើ នបានរកភឃើញថ្ន ម្ូ លភហតុត្បាក់ល តិ ច ភ្វើឲ្យកម្មករម្ិ នអាចរស់ភៅបានភៅភពលល ល
តថ្ម្លភសបៀងអាហារកាន់លត ភកើន ពស់ភនោះ ភហើយមានកម្មករជាង ៧០% មានភាពសគម្សាគំង និ ងភសលកសាលំ
ង។ បញ្ជ
ា ភនោះ ក៏ជាបញ្ជ
ា ផ្ល្ល់សំខាន់ ភ្វើឲ្យម្ួ យចំ នួនកម្មករសនលប់កំេុងភពលបំ ភពញការងារត្បចំថ្ងៃ។

របាយការណ្៍ចុ ងភត្កាយថ្នកម្មវ ិ្ីភោងចត្កកាន់ លតត្បភសើររបស់អងគការ អនតរជាតិខាងការងារ (ILO) បាន
កត់សមាគល់ចំនួនភោងចត្កជាង

១៦០ភោងចត្ក

សំខាន់ ម្ួយល លភ្វើឲ្យកម្មករសនលប់

ថ្នមានកម្មករសនលប់ភៅកនុង

៩ភោងចត្ក។

រឺ បណា
ដ លម្កពីកងវោះអាហារូបតែម្ត្ភ រប់ ត្ោន់

បានផ្ដល់ត្បាក់ភលើកទ្ឹ កចិតោ
ត ំត្ទ្លផ្នកសុ ភាព ចំ នួន ៥ ុ លាលរក៏ភ

ម្ូ លភហតុ

ភោោះបីជារ ឋ ្ិ បាល

យ។ របាយការណ្៍ ល លបានបញ្ជ
ជ ក់

ភទ្ៀតថ្ន ទ្ឹ កត្បាក់ល លផ្ដល់ឲ្យភនោះ ម្ិ នអាចទ្ូ ោត់ភៅនឹ ងការភេើងថ្ងលោ៉ាងរំហុកថ្នម្ាូបអាហារ និងការ
សានក់ភៅ។

ភោោះជាោ៉ា ងណាក៏ ភ
ត្ទ្ភ

យ ការសិកាអំ ពីទ្សសនៈយល់ភឃើញរបស់អនកត្រប់ ត្រងភោងចត្កវ ិញ ល លជួ យោំ

យកម្មវ ិ្ីភោងចត្កកាន់លតត្បភសើរ បានបងាាញថ្ន មានត្បមាណ្ ៥២% ថ្នអនកត្រប់ត្រងភោងចត្ក ថ្ន

កងវោះអាហារូបតែម្ជ
ភ ោះឥទ្ធិពល ល់ផ្លិតភាពការងារ មាន ៣៣% យល់ថ្ន កម្មករបានទ្ទ្ួ លោនចំណ្ី
អាហារត្រប់ ត្ោន់ ភហើយ ៧៧% ភផ្សងភទ្ៀត ម្ិនចាស់ថ្នកម្មករទ្ទ្ួ លោនចំ ណ្ីអាហារត្រប់ត្ោន់ ឬោ៉ា ង
ណាភនោះភទ្។

ការសិកាភនោះ

បានរកភឃើញភទ្ៀតថ្ន

កម្មករបានចំ ណាយលុយសត្មាប់អាហារភពលត្ពឹ កត្បមាណ្

១.៥០០ភរៀល និងការចំណាយអាហារភពលថ្ងៃ និងលាៃច ត្បមាណ្ ៤ពន់ភរៀលជាម្្យម្កនុងម្នុ សសមានក់
កនុងម្ួ យថ្ងៃ មានន័ យថ្ន កម្មករមានក់ ៗចំ ណាយភលើចំណ្ីអាហារត្បមាណ្ជាង ៤០ ុ លាលរកនុងម្ួ យល ។

សមារម្ភោងចត្កកាត់ភ រកម្ពុជា បានអោះអាងថ្ន ការ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ២០% ពិតជាោមនបញ្ជ
ា ភទ្

ល លអាច ំ ភេើងពី ៦១ ុ លាលរភៅ ៧៣ ុ លាលរអាភម្រ ិក ប៉ាុ លនតសហជី ពភផ្សងៗចង់បានរហូត ល់ ១៥០
ុ លាលរអាភម្រ ិក។ ប៉ាុ លនតសមារម្ភោងចត្កកាត់ភ រ បានកត់សមាគល់ភឃើញថ្ន កម្មករអាចទ្ទ្ួ លត្បាក់ ល ជា
ម្្យម្ត្បមាណ្ ១០០ ុលាលរអាភម្រ ិកកនុងម្ួ យល នភពលបចចុបបនន ភ
តភាព ពស់ និ ងការភ្វើការលងម្ភមា៉ា ងរបស់កម្មករោំងភនោះ។

យសារលតបទ្ពិ ភសា្ន៍ការងារ ផ្លិ

អនកស្សាវត្ជាវថ្នវ ិទ្ាសាែនល មរសហត្បតិ បតតិការ និ ងសនតិភាព ភលាក ភជៀក ច័ន្សម្ផសស មានត្បសាសន៍
ថ្ន ការរស់ភៅត្បចំថ្ងៃោ៉ាងតិ ចបំ ផ្ុត រឺត្បមាណ្ ៧០ ុ លាលរកនុងម្ួ យល

ល លអាចរស់ភៅបានភៅតំ បន់

ជាយត្កុង្នំភពញ។ ប៉ាុ លនតភលាកបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន កតាតសំខាន់ម្ួយល លភ្វើឲ្យកម្មករជួ បត្បទ្ោះ វោះខាត រឺការភផ្ាើ
ត្បាក់ល ល ួនបានភ្វ
ល
ើការងារ ភៅឲ្យអាណាពាបាលភៅតាម្បណា
ដ ភ តត។
អនកវ ិភារភស ក
ឋ ិ ចច ភលាក ភហង ឌី ណា មានត្បសាសន៍ថ្ន ភត្ៅពី ត្បាក់ល

ភោងចត្កអាចមានយនតការភផ្ស

ងៗល លជួ យភលើកកម្ពស់ជីវភាពកម្មករ រឺ ការជួ យសត្ម្ួលតថ្ម្លភសបៀងអាហារភៅកលនលងភ្វើការ ការជួយ
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សត្ម្ួលតថ្ម្លផ្្ោះ ឬកលនលងសានក់ភៅ ឬមាចស់ភោងចត្កធានផ្ដល់ចំណ្ីអាហារ ល់កម្មករ។ ការភ្វើលបបភនោះ
នឹ ងជួ យឲ្យជី វភាពកម្មករត្បភសើរភេើង ភហើយអាចជំ រញ
ុ ឲ្យផ្លិតភាពការងារភកើនភេើងល រ ល លអាចជួ យ
ល់ត្បាក់ ចំភណ្ញរបស់ភោងចត្ក។

ការបនែយបន្ុកចំ ណាយកម្មករ

ូចជាការភផ្ាើត្បាក់ ភៅផ្គត់ផ្គង់ត្រួសារ រឺ ជាលផ្នកម្ួ យសំខាន់ល លភ្វើឲ្យកម្ម

ករអាចសល់លុយសត្មាប់រស់ភៅ កំ េុងភពលភ្វើការ។ ការជួ យភនោះ អាចសភត្ម្ចភ
កម្ពស់ជីវភាពត្រួសាររបស់កម្មករភៅជនបទ្

ឲ្យមានភាព្ូ រធារ

យរ ឋ ្ិ បាល ភលើក

តាម្រយៈការភលើកកម្ពស់ផ្លិតភាព

កសិកម្ម ភសវសុខា្ិ បាល អប់ រ ំ និ ងភហ ឋ រចនសម្ព័នធា
ធ ោសាស្តសតសត្មាប់ការ

ំ ុ ោះ។ ស្សបភពលភនោះ រ

ឋ ្ិ បាល និ ងវ ិស័យឯកជនក៏ ូ ចជាសងគម្សុីវ ិល និងសហជី ព ត្តូវសហការោន ភ ើម្បីជួយភលើកហវឹកហវឺន

ភលើកតភម្កើងសម្តែភាពបភចចកភទ្ស ភ ើម្បីភអាយសម្ស្សបត្បាក់ភបៀវតស ពស់។
ម្៉ា ាងវ ិញភទ្ៀត ភលាក ភហង ឌី ណា មានត្បសាសន៍បលនែម្ថ្ន ការកាត់ បនែយការចំ ណាយភត្ចើនសត្មាប់
ភោងចត្ក

ូចជាថ្ងល ឹកជញ្ូជ ន ការយកកថ្ត្ម្ភត្ៅផ្លូវការភផ្សង ក៏ជាលផ្នកម្ួ យសំខាន់សត្មាប់ មាចស់ភោងចត្ក

ថ្លលកភផ្្រការចំ ណាយភនោះ សត្មាប់ ំ ភេើងត្បាក់ភបៀវតសរ ៍ល រ ល់កម្មករ។

ត្បធានសមារម្ភោងចត្កកាត់ភ រកម្ពុជា ភលាក វ៉ា ន់ សូភអៀង មានត្បសាសន៍ថ្ន ទ្ំ ហំទ្ឹកត្បាក់ល លកម្ម
ករទ្ទ្ួ លបានជាម្្យម្ចភនលោះពី ៨០ ភៅ ១០០ ុ លាលរ រឺអាចរស់ភៅបាន ភ

យភលាកបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ការភេើង

ត្បាក់ល ភនោះ រឺ ភេើងភៅ មានតថ្ម្លអតិផ្រណា និ ងផ្លិតភាពការងារ ភហើយម្ិ នលម្នភេើងភៅតាម្ការចង់
បានរបស់អក
ន នភោបាយភទ្។

អនកវ ិភារភស ក
ឋ ិ ចច បានអោះអាងថ្ន ការ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលចំ ភពោះកម្មករភនោះអាចភ្វើភៅបាន មានន័ យថ្ន
អាច ំ ភេើង ល់ភលើស ១០០ ុ លាលរអាភម្រ ិក កនុងម្ួយល ។ ការត្បម្ូ លឯកសារល លភចញផ្ាយកនលងភៅ
ភ

យអនកវ ិភារភស ក
ឋ ិ ចច អំ ពីការភ្វើពណ្ិជជកម្មថ្នឧសាហកម្មកាត់ ភ រ ល លចងត្កងភ

យ្នោរជាតិ

ថ្នកម្ពុជា បានបងាាញថ្ន ការនំភចញសរុបថ្នវ ិស័យកាត់ភ រ មានទ្ឹ កត្បាក់ភត្ចើនជាង ៤ពន់ លាន ុ លាលរ
អាភម្រ ិក ភៅឆ្នំ២០១២។

ការនំចូលវតែុធាតុ ភ ើម្សត្មាប់ផ្លិតភៅកម្ពុជា វ ិញ មានទ្ំ ហំទ្ឹកត្បាក់ត្បមាណ្ ១.៧០០លាន ុ លាលរអា
ភម្រ ិក។

ការភបើកត្បាក់ល ឲ្យកម្មករមានទ្ឹ កត្បាក់ត្បមាណ្

៣០០លាន ុ លាលរអាភម្រ ិកកនុងម្ួ យឆ្នំ។

ទ្ូ ោត់ចំណាយោំងភនោះភចញ ភោងចត្កកាត់ភ រោំងអស់មានទ្ឹ កត្បាក់ល លភៅសល់សរុបជាង
លាន ុ លាលរអាភម្រ ិក

ការ

២ពន់

រឺទ្ុកសត្មាប់ចំណាយភលើកថ្ត្ម្ភផ្សងៗោក់ ទ្ងនឹងការត្រប់ ត្រងការចំ ណាយ

ត្បតិ បតតិការ និ ងផ្លចំ ភណ្ញ។
ត្កុម្អនកភស ឋកិចច

និ ងសហជី ពកម្មករ

បានរកភឃើញថ្ន

ចំ ភណ្ញខាលំងពី ឧសាហកម្ម កាត់ ភ រភៅកម្ពុជា។
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ភោងចត្កកាត់ ភ រោំងអស់ទ្ទ្ួ លបានត្បាក់

ភលាក ភហង ឌី ណា មានត្បសាសន៍ថ្ន ការ ំ ភេើងត្បាក់ ល ភោល រឺអាចភ្វើភៅបាន ប៉ាុ លនតត្តូវភម្ើ លអំពី
សាែនភាពត្បភទ្សជិ តខាងល រ និ ងផ្លិតភាពកម្មករល មរ ល លជោះឥទ្ធិពល ល់ការបិ ទ្ោវរភោងចត្ក និង

ផ្លលស់ភៅត្បភទ្ស ថ្ទ្។ ផ្្ុយភៅវ ិញ ការ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលភនោះ មាចស់ភោងចត្កក៏ ត្តូវលត ំ ភេើងល រ

ភ ើម្បីោក់ ោញកមាលំងកម្មករ និ ង ំ ភេើងផ្លិតភាពរបស់កម្មករ និ ងភ ើម្បីភជៀសវងកមាលំងពលកម្មរបស់
កម្ពុជា ភ្វើការចំ ណាកស្សុកភៅបរភទ្ស ភៅភពលល លត្បាក់ល ភោលភៅត្បភទ្សកម្ពុជា តិចជាងត្បភទ្ស
ជិ តខាងភនោះ៕

11. Minimum wage up for ministerial discussion
Thu, 23 January 2014
Mom Kunthear (Phnom Penh Post)
An interministerial committee led by Deputy Prime Minister Keat Chhon will meet next month to
discuss the recent minimum wage increase and subsequent fallout. Ministry of Labour spokesman
Heng Sour yesterday told the Post that Prime Minister Hun Sen assigned Chhon to lead the
meeting on minimum wage reform.
“Deputy Prime Minister Keat Chhon was assigned to be the head of a committee to research the
minimum wage, and will lead the discussion at a meeting February 5,” Sour said in an interview
yesterday.
In addition to members of the Ministry of Labour, attendees next month will also include
representatives of the Council of Ministers, Ministry of Interior, Ministry of Economy and Finance,
the Ministry of Social Affairs and others, Sour said.
The meeting will take place just over a month after four people were killed supporting a garment
worker strike, where workers demanded a minimum wage increase to $160 per month.
An official letter notifying officials of the meeting has not yet been sent, Sour said.

12. 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
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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.

13. កម្មករភោងចត្ក GGC បនតភ្វើកូ កម្មោម្ោរអតែត្បភោជន៍ការងារ និងបញ្ឈប់ត្បធានរ បា
ឋ ល
ភោងចត្ក
ភ

យ៖ កាន់ វ ិចឆិកា | ថ្ងៃពុ្ ទ្ី12 ល កុម្ភៈ ឆ្នំ2014, ភមា៉ា ង 12:01 PM (VOD)

កម្មករភោងចត្កហាគេី រលូបល ភ ម្បូ ឌា (GGC) ជិ ត២០០០នក់ ភៅភ តតត្ពោះសីហនុ បនតភ្វើកូ កម្ម
ោម្ោរអតែត្បភោជន៍ការងារម្ួ យចំនួន និ ងោម្ោរឲ្យភោងចត្កបញ្ឈប់ត្បធានរ ឋបាល ល លភត្បើហិងា
ភលើកម្មករ។

ភលាក ត្ពំ ចន់ តូ អោះអាងជាតំ ណាងកម្មករ ត្បាប់ VOD ភៅត្ពឹ កថ្ងៃពុ្ភនោះថ្ន កម្មករជិ ត២០០០នក់ កំ ពុង
ភ្វើកូ កម្មភៅម្ុ ភោងចត្ក Galey Global Cambodia (GGC) ល លមានទ្ី តាំងភៅ្ូ ម្ិពូភ្ឿង ឃុំបិទ្ត្តាង
ស្សុកថ្ត្ពនប់ ភ តតត្ពោះសីហនុ ោម្ោរអតែត្បភោជន៍ការងារចំ នួន៩ចំ ណ្ុច។ ភលាកថ្ន ចំ ណ្ុចសំខាន់
ជាងភរ រឺោម្ោរឲ្យភោងចត្កបញ្ឈប់ត្បធានរ ឋបាលភ្មោះ សុ

រង់ ល លមានភាពតឹ ងរុងត្ជុ
ឹ
លហួស

ភហតុភពក ជាម្ួ យនឹ ងកម្មករ ភហើយភពល លោះលងម្ោំងបានភត្បើហិងា ម្កភលើកម្មករភទ្ៀតផ្ង។
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កម្មករមានក់ភទ្ៀត ភ្មោះ ភៅ ឧតតម្ ឲ្យ ឹ ងថ្ន រហូតម្ក ល់ថ្ងៃភនោះ ខាងភោងចត្កភៅម្ិ នោន់មានការភ្លើយ
តបោ៉ា ងណា ចំ ភពោះការោម្ោររបស់កម្មករភទ្។ ភលាកថ្ន កម្មករោំងអស់នឹងបនតភ្វើកូ កម្ម ម្ិ នចូ លភ្វើ
ការរហូត ល់មាន ំ ភណាោះស្សាយសម្ស្សប អាចទ្ទ្ួលយកបាន។

VOD ម្ិ នអាចសុំការបំ្ឺព
ល ី តំណាងភោងចត្កបានភទ្ ភៅត្ពឹ កថ្ងៃពុ្ភនោះ។
ចំ លណ្កត្បធានរ ឋបាលភោងចត្ក GGC ភលាក សុ
បានភ្វើ ុ ស ូ ចការភលើកភេើងរបស់កម្មករភទ្ ភ

រង់ ល លរងការភចទ្ត្បកាន់ អោះអាងថ្ន ភលាកម្ិន

យភលាកភ្វើលតតាម្តួ នទ្ីការងាររបស់ភលាកលតប៉ាុ ភណាាោះ

។ ភលាកបលនែម្ថ្ន ភលាកនឹ ងលាឈប់ពីការងារ ត្បសិនភបើ ខាងភោងចត្កសភត្ម្ចថ្នបញ្ឈប់ភលាក។
អរគភលខា្ិ ការរងសហជីពភសរ ីកម្មករកម្ពុជា ភលាក ចន់ រ ័តនលកវពិ សី ត្បាប់ ថ្ន ការភ្វើកូ កម្មរបស់កម្មករ
រឺ ជាការោម្ោរនូ វសិទ្ិ ធ ភ

យសារលតខាងភោងចត្កអនុវតតម្ិនស្សបភៅនឹងចាប់ការងារ។

ត្បធានម្ន្ីរការងារភ តតត្ពោះសីហនុ ភលាក យ៉ាូវ ភ ម្ោ មានត្បសាសន៍ ថ្ន ម្សិលម្ិ ញភនោះ ខាងម្ន្ីរការងារ
បានភ

ោះស្សាយភលើចំណ្ុចម្ួ យចំ នួន ល លកម្មករបានោម្ោរ ភហើយកម្មករក៏បានបងាាញការយល់ត្ពម្

ល រ ភ

យលេក ការោម្ោរឲ្យបញ្ឈប់ត្បធានរ ឋបាល ខាងភោងចត្កបានអោះអាងថ្ន ម្ិ នអាចបញ្ឈប់បាន

ភទ្។ ភលាកបនតថ្ន ឥលូវភនោះ ខាងម្ន្ីរការងារភ តត កំ ពុងលតបនតលសវងរក ំ ភណាោះស្សាយឲ្យភារី ោំងពីរ
ទ្ទ្ួ លយកបាន។

កម្មករភោងចត្កហាគេី រលូបល ភ ម្បូ ឌា ត្បមាណ្ជិត២០០០នក់ បានភ្វើកូ កម្មតាំងពីត្ពឹ កថ្ងៃអងាគរម្សិល
ម្ិ ញម្ក

ភ

យោម្ោរអតែត្បភោជន៍ការងារចំនួន៦ចំ ណ្ុច

ោម្ោរឲ្យភោងចត្កភោរពចាប់ការងារ

ល លបានលចង ជាពិ ភសសបញ្ឈប់ត្បធានរ ឋបាលល លកម្មករអោះអាងថ្ន លតងភត្បើសម្តី និ ងបាកពរម្ិ នរបបី
ភហើយភត្បើហិងាភលើកម្មករ៕

13. Labor Ministry Ignored Its Own Research on Minimum Wage
By Aun Pheap and Matt Blomberg | February 12, 2014 (Cambodia Daily)
The Labor Ministry on Tuesday defended its failure to act on the results of its own study, which in
November found that the minimum livable wage for garment factory workers is between $157 and
$177.
In its annual report, the ministry listed its wage study, carried out in conjunction with labor unions
from both sides of the political divide, as its top achievement of 2013, despite the fact that it
ignored the results and raised the minimum wage to just $95, since revised to $100 after mass
strikes in December.
Labor Ministry spokesman Heng Suor said Tuesday that with plenty of extra hours worked in
factories, workers could earn the wage they had demanded.
“The workers, most of them, they do get the $160 they have been demanding,” Mr. Suor said.
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“They are allowed to work overtime and they also get other bonuses that give them enough money
to live and also enough money to save and send to their families,” he said, referring to the
country’s more than 400,000 garment factory workers.
Jill Tucker, chief technical advisor for the International Labor Organization’s (ILO) Better Factories
program, said Tuesday that Mr. Suor and the ministry were distorting the definition of “minimum
wage.”
“The minimum wage is not supposed to represent the total wage a worker earns, it is supposed to
be the wage a worker earns from working the basic 48-hour week,” Ms. Tucker said.
Mr. Suor also said that the Labor Advisory Council had decided that the basic monthly wage of $95
introduced in December (which will hit $100 at month’s end) is sufficient.
“The Labor Advisory Council has found that workers’ expenditure is only about $95 per month if
they don’t save any money,” Mr. Suor said.
“So the unions should stop complaining because the decision has been made at $100 and
anything over that is just extra money that [workers] can send to their families.”
Chheng Lang, vice president of the National Independent Federation of Textile Unions in
Cambodia, said that while some garment factory staff were taking home $160 per month, it was a
grueling slog to do so.
With overtime calculated at around $0.72 per hour (1.5 times the base hourly rate of $0.48),
employees would need to work about 80 extra hours each month on top of their current 192 hours
per month, and also receive a transport allowance and perfect attendance bonus in order to collect
$160 on pay day.
Dave Welsh, country director for the American Center of International Labor Solidarity, said the
ministry’s position on the minimum wage were a reflection of the attitudes of employers and
business owners toward their staff.
“It speaks to the fact that minimum wage discussions are not based on how many hours an
individual should work for a fair wage but how many hours it is possible to get out of a worker
without raising the wage,” Mr. Welsh said.
“We cannot say we have forced labor in Cambodia but frankly, given the pay rates, these people
are basically forced to work.”

14. កម្មករតំបន់ភស ក
ឋ ិចព
ច ិភសសត្កុងបាវ ិតបានភ ើរភចញពីភោងចត្កភ ើម្បីោម្ោរលកខ ណ្ឌ
ការងារ
Thursday, 14 February 2013
មុាំ គន្ធា (Phnom Penh Post)
កម្មករតំ បន់ភស ឋកិចព
ច ិ ភសសត្កុងបាវ ិត ភ្ើកា
វ រតវ៉ា ភ ើ ម្បីោម្ោរលកខ ណ្ឌការងារ កាលពី ថ្ងៃម្សិលម្ិ ញ។
រូបងត សហការ ី
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សាវយភរៀងៈ

កម្មករោប់ពន់នក់ ភៅតំបន់ភស ក
ឋ ិចព
ច ិ ភសស

Manhattan

និ ងតំ បន់ភស ក
ឋ ិ ចព
ច ិ ភសសថ្ត

ភសង ត្បមាណ្ជា១០ភោងចត្កភៅត្កុងបាវ ិត ភ តតសាវយភរៀង បានភ ើរភចញពីកលនលងការងាររបស់ ួលន
ណ្ៈកម្មករម្ួ យចំ នួនបាននំោនភេើងម្កភ្វើការតវ៉ា ភៅខាងម្ុ

សាលាភ តតសាវយភរៀង កាលពីត្ពឹកម្សិលម្ិ

ញ ភ ើម្បីោម្ោរឲ្យបភងកើនត្បាក់ឈួលអបបបរមា
ន
និ ងលកខ ណ្ឌការងារឲ្យត្បភសើរ។

ភលាក មា៉ា ន់ ភសងហាក់ អរគភលខា្ិ ការថ្នសហជីពភសរ ីកម្មករ បានលងលងកាលពីម្សិលម្ិ ញថ្ន ភោងចត្ក
ចំ នួន ១០ ភៅតំ បន់ភស ក
ឋ ិ ចព
ច ិ ភសស Manhattan និ ងតំ បន់ភស ក
ឋ ិចព
ច ិ ភសសថ្តភសង ោមនកម្មករភ្វើការភទ្
ភត្ពោះពួ កភរបានចកភចញពីកលនលងការងារ ល លភារភត្ចើនបានវ ិលត្តលប់ភៅផ្្ោះវ ិញ។ ភលាកបានបនតថ្ន៖

«ពួកភរបានោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ ឈួលអបបបរមា
ន
និ ងលកខ ណ្ឌការងារ ថ្ទ្ភទ្ៀត ភត្ពោះនិ ភោជកបាន
រ ំភលា្សិទ្ិរធ បស់ពួកភរ»។

ភលាកបានបលនែម្ថ្ន កម្មករបានភផ្ាើលិ ិ តភៅសហជីពភសរ ីកម្មករ ភ ើម្បីភ្វើអនតោរម្ន៍ឲ្យពួកភរ ភហើយម្ង្ក្នី ត
របស់ភលាកបានចុ ោះភៅជួយពួ កភរភាលម្ៗ។
ភលាក ផ្លវ សុីណា ត្បធានសហជី ពសម្ូ ហភាពចលនកម្មករ បានលងលងកាលពីម្សិលម្ិ ញថ្ន កម្មករជាង
៦០០ នក់ពីភោងចត្ក Long Bright បានភ ើ រ លងាភៅសាលាភ តត ភ ើម្បីភសនើសុំជំនួយពីម្ង្ក្នីច
ត ំ ភពោះការ
ោម្ោររបស់ពួកភរ។ ភលាកបានបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន៖ «កិ ចត្ច បជុំជាម្ួ យនឹ ងម្ង្ក្នីសា
ត លាភ តត ពុំទ្ទ្ួ លបាន ំ ភណាោះ
ស្សាយភៅភេើយភទ្ ក៏ប៉ាុលនតម្ង្ក្នីបា
ត នបភងកើតត្កុម្ការងារចុ ោះភៅពិ និតយភោងចត្កលាៃច ភនោះ(ថ្ងៃពុ្)»។

ភលាក ផ្លវ សុីណា បានបលនែម្ថ្ន សហជី ព ត្កុម្ហុន និ ងសាលាភ តត នឹងជួ បត្បជុំោនថ្ងៃភនោះ ភ ើ ម្បីពិភាកា
អំ ពីការោម្ោររបស់កម្មករ ភ ើ ម្បីបញ្ចប់កូ កម្ម។ ភលាកបានលងលងថ្ន៖ «ថ្ងៃភនោះ ភយើងសងឃឹម្ថ្ន អវីត្រប់
ោ៉ា ងនឹ ងភ

ោះស្សាយរួច ភហើយកូ កម្មនឹងបញ្ចប់បន្ប់ពីត្បជុំចប់»។

ភលាក វ៉ា សារុ ំ ត្បធានម្ន្ីរការងារភ តតសាវយភរៀង បានលងលងកាលពី ម្សិលម្ិ ញថ្ន កម្មករោំងអស់បាន
ភចញពី ភោងចត្កោំងអស់ភ
បានភ

យសភត្ម្ចផ្លអកការងារ របស់ ួន
ល រហូតោល់លតការោម្ោររបស់ពួកភរត្តូវ

ោះស្សាយ។ ភលាកបានបនតថ្ន៖ «ភយើងបានត្ពម្ភត្ពៀងជាម្ួ យនឹ ងនិ ភោជក ផ្លអកការងារោំងអស់

រហូតោល់លតភយើងរក ំ ភណាោះស្សាយបាន។ ពួ កភរនឹ ងវ ិលត្តេប់ម្កភ្វើការវ ិញភៅថ្ងៃចន្»។ ភលាកបាន
បលនែម្ថ្ន កិ ចត្ច បជុំជាម្ួ យនឹ ងនិ ភោជកកំ ពុង ំ ភណ្ើរការ។
ភលាកបានបនតថ្ន ភលាកនឹង ិត ំឲ្យអស់ពីសម្តែភាព ភ ើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ា ោំងអស់ ភៅកនុងភ តតសាវយភរៀង។
ទ្ន្ឹម្នឹ ងភនោះ កម្មករោប់ពន់នក់ ភៅភោងចត្កកាត់ភ រ Yung Wah Industrial បានោំងស្ោះផ្លូវ២១ភប ជាថ្ងៃ
ទ្ី ២ភហើយ ភ ើម្បីភ្វើកូ កម្មោម្ោរឲ្យនិ ភោជកបង់ត្បាក់ល ឲ្យពួកភរ។
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ភលាក អុ ៊ុំ វ ិសាល ម្ង្ក្នីភត

ោះស្សាយវ ិវទ្ការងារ ភៅសម្ព័នស
ធ ហជី ពត្បជា្ិបភតយយកម្មករសភម្លៀកបំ ពក់

កម្ពុជា (ភៅកាត់ថ្ន សុីភៅឌូ) បានលងលងកាលពី ម្សិលម្ិ ញថ្ន រណ្ៈកមាម្ិ ការងមីបានបភងកើតភេើង ភហើយពួក

ភរនឹ ងចុ ោះភៅកនុងភោងចត្ក ភ ើ ម្បីពិនិតយភត្រឿងបរ ិកាខ។ ភលាកបានបលនែម្ថ្ន៖ «ភត្រឿងបរ ិកាខកនុងភោងចត្កនឹ ង
យកភៅលក់ ភ ើម្បីយកត្បាក់ម្កភបើ ក ឲ្យកម្មករ»។

ភនោះរឺ ជាការផ្្ុោះការតវ៉ា ត្ទ្ង់ត្ោយ្ំ ភលើកទ្ី ពីរ ភហើយបន្ប់ពីថ្ងៃទ្ី២០ ល កុ ម្ៈភ ឆ្នំ២០១២ កម្មករកម្មការ ិនី
ត្បមាណ្ជា ៦ពន់ នក់ បាននំោនភ្វើកូ កម្មភៅកនុងតំ បន់ភស ក
ឋ ិចព
ច ិ ភសសម្ហាភ្ន ភ ើម្បីោម្ោរត្បាក់

ឈនួល និ ងលកខ ណ្ឌការងារត្បភសើរជាងម្ុ ន ត្តូវអតី តអ្ិ បាលត្កុងបាវ ិត ភលាកឈូក បណ្ិ ឌ ត បាញ់កម្ម
ការ ិនីបីនក់បានរងរបួ សភៅកនុងហវងកម្ម
ករ ភហើយរហូតម្ក ល់ភពលភនោះអតីតអ្ិ បាលត្កុងរូបភនោះភៅពុំ
ូ
ោន់បានទ្ទ្ួ ល ភោសភៅភេើយភទ្ ភ
របួ សសានម្ភ

យតុ លាការភ តតសាវយភរៀងសភត្ម្ចភលើកភចទ្ត្បកាន់ពីបទ្បងក

យអភចតន។ ប៉ាុ ន្លតត្តូវបានអរគត្ពោះោជអាជាាបតឹងោស់នឹងការសភត្ម្ចរបស់ តុ លាការភ តត

សាវយភរៀង ល លរកម្ិ នភឃើញពិ រទ្
ុ ធភាពរបស់អតីតអ្ិ បាលត្កុងរូបភនោះ។
ភលាកអ្ិ បាលត្កុងរូបភនោះ
ខាងម្ុ ៕ TK

តត្ម្ូវឲ្យភេើងម្កភ្លើយភៅអងគសវនការសាលាឧទ្ធរណ្៍ថ្ងៃទ្ី២៧

ល កុ ម្ភៈ

15. សហជីពម្ិនឯកភាព ការតភម្លើងត្បាក់ល ភោលកម្មករត្តឹម្៧២ ុលាលរ
ដោយ ងុល ស្សីលកខណ៍ និងអុឹង បុនងន ថ្ងៃពុធ ទី 27 កុមភៈ ឆ្នាំ2013 ដ ៉ោ ង11:03 (VOD)
ម្ង្ក្នី ស
ត ហជីពត្ចនភចលការតភម្លើងត្បាក់ ឈួលភោលត្តឹ
ន
ម្៧២ ុ លាលរ ល់កម្មករកាត់ភ រ
ភជើង ភ

និ ងភ រលសបក

យអោះអាងថ្ន តភម្លើងភនោះតិ ចភពកម្ិ នអាចឲ្យកម្មករអាចត្ទ្ត្ទ្ង់ជីវភាពបានសម្រម្យ

ភេើងថ្ងល ពស់។

ការត្ចនភចលរបស់ត្កុម្សហជី ពភនោះ
និ ភោជក និ ងតំណាងសហជី ព ភ
ការចចជំហាន ំ បូងភនោះ

ណ្ៈទ្ំ និញ

រឺបន្ប់ ពីកិចត្ច បជុំបិទ្ោវរកាលពីថ្ងៃអងាគរម្សិលម្ិ ញរវងភារី

យមានការសត្ម្បសត្ម្ួលពី រ ឋម្ង្ក្នី ត្ត កសួងងគម្កិច។
ច

ភារី ភៅលកភោងចត្កបានយលត្ពម្តភម្លើងត្បាក់ឈួលកម្ម
ន
ករ

និ ងត្បាក់ត្ទ្ង់សុ ភាព៥ ុលាលរ បលនែម្ភលើត្បាក់ឈួលភោលសពវ
ន
ថ្ងៃ៦១ ុ លាលរភនោះ។

លតចំ នួន៦ ុ លាលរ

ត្បធានសហភាពការងារកម្ពុជា ភលាក អាត់្ន់ មានត្បសាសន៍ ភៅថ្ងៃពុ្ភនោះថ្ន សហជី ព និ ងកម្មករម្ិន
អាចទ្ទ្ួ លយកការតភម្លើងត្បាក់ឈួលតិ
ន
ចតួ ចភនោះបានភទ្ ភ

យសារ ទ្ំ និញភេើងថ្ងលតាម្ត្បាក់ ឈួល៖
ន
""

ភលាក អាត់ ្ន់ បលនែម្ថ្ន សហជី ពភលាកជត្ម្ុញឲ្យមានការតភម្លើងត្បាក់ ឈួលភោល
ន
ល់កម្មករជាភរៀង
ោល់ឆ្នំ ជាជាងការត្បជុំ ពិភាកាឈនួលកម្មករ ៤ឆ្នំម្ង
ត ូចបចចុបបននភនោះ។
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ោ៉ា ងភនោះកតី

ភារី ភៅលកភោងចត្កបានភលើកភហតុផ្លថ្ន

កម្មករកាត់ ភ រសពវថ្ងៃ

មាន ល់៧៥ម្ុឺននក់

ូ ភចនោះភៅលកត្តូវចំ ណាយភត្ចើ នភលើការតភម្លើងត្បាក់ឈួលភនោះ។
ន
ម្ា៉ា ងភទ្ៀត ពួ កភរថ្ន អតិផ្រណាទ្ំនិញ

ភេើងថ្ងលភៅកម្ពុជា កនុងឆ្នំកនលងម្ក ក៏ មានតិ ចតួចត្តឹម្លត៦% ប៉ាុ ភណាាោះ។ ប៉ាុ លនត ត្បធានសហព័ នស
ធ ហជីព
ជាតិ កម្ពុជា ភលាក ជួ ន ម្ុំ ងុល មានត្បសាសន៍ ថ្ន ភៅលកភោងចត្ករួ រលតបូកអតិ ផ្រណាទ្ំ និញកនុងភពល៤ឆ្នំ

ជាភោល ភទ្ើ បអាច ឹ ងថ្ន ត្តូវតភម្លើងឲ្យកម្មករសម្រម្យ រឺ ម្ិនអាចយកភលស ការភេើងទ្ំ និញលត៦ភាររយ
កនុងម្ួ យឆ្នំភនោះភទ្៖ ""

ត្បធានកម្មវ ិ្ី សទ្
ិ ិ ធការងារ ថ្នម្ជឈម្ណ្ឌលអប់ រ ំចាប់សត្មាប់សហរម្ន៍

ភលាក ភម្ឿន តុ លា បញ្ជ
ជ ក់ ថ្ន

ភបើ ូ ចការភលើកភេើងរបស់ភៅលកភោងចត្ក មានន័យថ្ន កម្មករទ្ទ្ួ លបានការតភម្លើងត្បាក់ ឈួលភោលលត៦
ន
ុ លាលរប៉ាុ ភណាាោះ។ ភលាកត្ពមានថ្ន ភបើ ផ្តល់ឲ្យកម្មករលត៧២ ុលាលរ ភ

ភនោះ អាចភ្វើឲ្យកម្មករផ្្ុោះបាតុកម្ម។

យបូ កោំងត្បាក់ ត្ទ្ត្ទ្ង់សុ ភាពផ្ង

កាលពី ចុងសបាតហ៍ម្ុន ត្កុម្សហជីពជាង៧០ បានសភត្ម្ចសុំតភម្លើងត្បាក់ ឈួលភោល
ន
ល់កម្មករចំ នួន១

២០ ុលាលរ កនុងម្ួ យល ។ ភោោះជាោ៉ា ងណា ភៅរភសៀលថ្ងៃពុ្ភនោះ ត្កសួងភត្ោងបនតភរៀបចំ ត្កុម្ការងារ
ពិ ភាកា ពី ការល វងរំនិតោនភលើការតភម្លើងត្បាក់ ឈួលភោល
ន
ល់កម្មករភនោះ ភេើងវ ិញ៕

16. Factories Offer $11 Wage Increase; Unions Stick to Demands
By Phorn Bopha - February 28, 2013 (Radio Free Asia)

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.”
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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 announcement 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.”

17. In Wage Talks, Factories Refuse to Budge
By Phorn Bopha - March 1, 2013

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.
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.
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18. 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.
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.”
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19. សហជីពភសរ ីកម្មករ ត្ពមានភ្វើកូ កម្ម ត្បសិនភបើការចរច ំភេើងត្បាក់ល កម្មករភៅលតអូស
បនលយ
ដោយ ដសង ម៉ោូ លីនី និងដៅ ដមតា ថ្ងៃច័នទ ទី11 មីន្ធ ឆ្នាំ2013 ដ ៉ោ ង17:35( VOD)
សហជី ពភសរ ីកម្មករ ថ្នត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា ត្ពមាន ឹ កនំកម្មករទ្ូ ោំងត្បភទ្សភ្វើកូ កម្ម ត្បសិនភបើ
ការចរច ំ ភេើងត្បាក់ ល

ល់កម្មករភៅលតម្ិ នមានការឯកភាព ោន ឬភៅលតអូ សបនលយភពលភទ្ៀតភនោះ។

កនុងភសចកតីលងលងការណ្៍របស់សហជី ពភសរ ីកម្មករ ថ្នត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា ភចញផ្ាយភៅថ្ងៃភនោះ បាន

បញ្ជ
ជ ក់ពីការ កចិ តប
ត ន្ប់ពីការត្បជុំ ភលើកទ្ីម្ួយ ត្តូវបានបោជ័ យកនុងការភសនើសុំត្បាក់ ល ភោលជូ នបុរល
គ ិក
១២០ ុ លាលរ កនុងម្ួ យល ។ ភសចកតីលងលងការណ្៍បានបងាាញពី ភោលជំ ហរបស់សហជី ពភសរ ី កម្មករ ល លថ្ន
ជំ រញ
ុ ភលបឿនឲ្យមានការត្បជុំចរច ំ ភេើងត្បាក់ ឈួលអបបបរមា
ន
ជូ នកម្មករ និ ងនិភោជិ កឲ្យបានឆ្ប់ រហ័ស
កុំភ្វើការពនារភពលអូ សបនលយតភៅភទ្ៀត នំឲ្យខាតត្បភោជន៏ ល់កម្មករ និ ភោជិ តកាន់ លត្ៃន់្ៃរ។

តំ ណាងភៅលកភោងចត្ក និ ងសហជី ពតំ ណាងកម្មករនិ ភោជិត បានចរច ំភេើងត្បាក់ ឈួល
ន
ចប់ភផ្តើម្ពី
ថ្ងៃទ្ី២៦ ល កុម្ភៈម្ក លតរហូត ល់ភពលភនោះ ម្ិ នោន់ការឯកភាពោនភៅភេើយ៕

20. ការចរចភលើកទ្ីពីរនិភោជកត្ពម្បលនែម្ត្បាក់ឈលកម្ម
ករលត ៣ ុលាលរភទ្ៀត
ួន
ដោយ ជន ស្សីណុច និង អុឹង បុនងន ថ្ងៃអង្គារ ទី12 មីន្ធ ឆ្នាំ2013 ដ ៉ោ ង10:28 (VOD)
ការចរចភលើកទ្ីពីរ ថ្នការ ំ ភេើងត្បាក់ឈួលកម្ម
ន
ករ ភៅលតម្ិ នោន់ឯកភាពោន

ណ្ៈភារី ភៅលកភោងចត្ក

យល់ត្ពម្បលនែម្លត ៣ ុលាលរ ភលើចំនួនត្បាក់ឈួលភោល
ន
ល លបានពិ ភាកាជុំ ទ្ីម្ួយ ចំ នួន៧២ ុ លាលរភនោះ

ត្បធានសហភាពការងារកម្ពុជា ភលាក អាត់ ្ន់ ត្បាប់ VOD ភៅត្ពឹ កថ្ងៃអងាគរ ទ្ី១២ ល ម្ិ ន ភនោះថ្ន ត្កុម្

និ ភោជកយល់ត្ពម្បលនែម្ត្តឹម្ ៣ ុ លាលរលតប៉ាុ ភណាាោះ បលនែម្ភលើចំនួន ៧២ ុ លាលរ លតកម្មករភសនើសុំជិត ១០០
ុ លាលរ។ ភលាកបនតថ្ន តំ ណាងោជរ ឋ ្ិ បាលភសនើឲ្យសហជី ព កម្មករ និ ងនិ ភោជកពិ ភាកាោនឲ្យបាន

ច់

ភស្សចសិន ភទ្ើបម្កសភត្ម្ចភៅត្កសួងភពលភត្កាយ ៖ "ម្សិលម្ិ ញភនោះ រឺភយើងបានត្បជុំ ប៉ាុ លនតសហជី ព និង

ខាងនិ ភោជកហនឹងបានជលជកោន

ូ ចថ្ន ម្ិនមានការភេើង្ំ ុំ ភទ្ អញ្ចឹងម្សិលម្ិ ញភនោះរឺថ្នបានងមីលត ៣

ុ លាលរភទ្ អវីល លបានភកើនភេើងពី ការចរចហនឹង ភហើយភៅកនុងថ្ងៃម្សិលម្ិ ញភនោះល រ ខាងសហជី ពកម្មករ

ភយើងហនឹង រឺក៏ភៅលតរកាភៅ ១០០ ុ លាលរ ល ល ភ

យសារលតការភេើងតិ ចភពក ភបើសិនជានិ ភោជក

ហនឹងឯកភាពភេើងតិ ចភទ្ៀត ភយើងអាចនឹ ងជលជកពិ ភាកាោនចុ ោះ លោះភទ្ៀត"។

អរគភលខា្ិ ការសមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រ ភៅកម្ពុជា ភលាក ភកន លូ មានត្បសាសន៍ ថ្ន សហជី ព និងកម្ម
ករោម្ោរភលើសពី លទ្ធភាព ល លនិ ភោជកអាចផ្តល់ឲ្យ។ ភលាកបនតថ្ន និភោកជកអាចភេើងឲ្យបនតិច
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បនតួច ភបើ ល់ជិត ១០០ ុលាលរ ម្ិ នបានភទ្ ភហើយភលាកនឹ ងត្បរល់កិចចការភនោះ ភៅោជរ ឋ ្ិ បាលសភត្ម្ច
វ ិញ ៖ "ភយើងបានត្បាប់ព័ត៌មានអស់ភហើយ

ូ ចថ្នអវីល លនិ ភោជកអាចភេើងបាន ភយើងត្បាប់ភៅខាង

សហជី ព ភហើយត្បាប់ភៅរ ឋ ្ិ បាលភហើយ ភហើយត្បសិនសហជី ពោម្ោរហួសលទ្ធភាពល លភយើងមាន
អញ្ចឹងភយើងឲ្យរ ឋ ្ិ បាលសភត្ម្ច"។

ម្សិលម្ិ ញភនោះសហជី ពភសរ ីកម្មករ ថ្នត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា បានភចញភសចកតីលងលងការណ្៍ម្ួ យ ត្ពមាន
ឹ កនំកម្មករទ្ូ ោំងត្បភទ្សភ្វើកូ កម្ម ត្បសិនភបើការចរច ំ ភេើងត្បាក់ ឈួល
ន

ការឯកភាពោន ឬភៅលតអូ សបនលយភពលភទ្ៀតភនោះ។

ល់កម្មករភៅលតម្ិ នមាន

រួ របញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ការចរចភលើកទ្ី ១ និ ភោជក ត្ពម្បលនែម្ត្បាក់ឈូលភោល
ន
៦ ុលាលរ បូកត្បាក់បលនែម្ត្បាក់

ភផ្សងភទ្ៀតសរុប ១១ ុ លាលរ លតកម្មករ និ ងសហជី ព ប ិភស្ ភសនើឲ្យ ំ ភេើងត្បាក់ឈួល
ន
ល់កម្មករ ១០០
ុ លាលរ៕

21. ភតើការ ំភេើងត្បាក់ឈលឲ្យកម្ម
ករអាចភជារជ័យឬភទ្?
ួន

កិ ចត្ច បជុំត្កុម្ការងារទ្ី ៨ ឬត្កុម្ការងារទ្ំ នក់ទ្ំនងវ ិជាជជី វៈរបស់ោជរ ឋ ្ិ បាល ល លភរសាគល់ជាទ្ូ ភៅថ្ន
កិ ចត្ច បជុំត្តីភារី ចរចភរឿង ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ល់កម្មករភៅលតបនតជាប់ ោំង ភបើភោោះបីជាកិ ចត្ច បជុំភនោះ
បានត្បត្ពឹតភត ៅចំ នួន ៣ភលើករួចម្កភហើយ។

ដោយ ដទព សុរា៉ោវ ី (Radio Free Asia)
2013-03-13
ភារីសហជី ព និ ងសមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រកម្ពុជា ភៅលតោន់ ម្ិនត្ពម្ភត្ពៀងោនភលើចំនួនទ្ឹ កត្បាក់ល ល
ត្តូវ ំ ភេើងភៅឲ្យ កម្មករភៅភេើយ។

ស្សបភពលោនភនោះ ត្បធានសហព័ នស
ធ ហជី ព្ំ ៗល លមានវតតមានកនុងកិ ចត្ច បជុំ បានលបកបាក់ សាម្រគី និ ង
មានជំ ហរោម្ោរភផ្សងោន

ល លជំ រញ
ុ ឲ្យបរ ិោកាសសុំ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ល់កម្មករម្ិ នអាច្ន

ភៅ ម្ុន។
ភតើការចរច ំ ភេើងត្បាក់ឈួលឲ្យកម្ម
ន
ករ អាចទ្ទ្ួលបានភជារជ័ យល រ ឬោ៉ា ងណា?
ភសចកតីសភត្ម្ចភលើការ ំ ភេើងត្បាក់ ល ភោល ល់កម្មករ ភៅលតមានការត្បោញត្បទ្ង់ោនចំ ភពោះតថ្ម្លចរច
ភ

យភារីនិភោជក ំ ភេើងពី ៦១ ុ លាលរ
ំ ភេើងភនោះវតិចតួច

បាន ល់ ១០០ ុ លាលរ។

ល់ ៧០ ុ លាលរ។ លតសត្មាប់ត្កុម្សហជី ពវ ិញ យល់ថ្ន ការ

និ ងមានរមាលតឆ្ៃយពីការោម្ោររបស់ពួកភរ
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ល លសុំ ំ ភេើងោ៉ា ងោបបំ ផ្ុតឲ្យ

ត្បធានសហជីពសហភាពកម្ពុជា ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ល លចូ លរួម្កនុងកិ ចត្ច បជុំ សលម្ដងការភសាកសាដយ
ចំ ភពោះការម្ិ នចុ ោះសត្ម្ុងោនកនុងការ ំ ភេើងត្បាក់ ឈនួលអបបបរមា ល់កម្មករ។

តាម្ការសិកា ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន រកភឃើញមានភៅលកភោងចត្កជាភត្ចើនត្តូវចំណាយត្បាក់ភត្ៅផ្លូវការ ឬថ្ងល
ទ្ឹ កលត ោប់ពន់ ោប់ម្ុឺន ុ លាលរកនុងម្ួ យល

ល់ម្ង្ក្នីព
ត ុករលួយ។ ការចំ ណាយ ៏ភលើសលប់ភនោះ ត្បសិនភបើ

យកម្កចំ ណាយ ំ ភេើងត្បាក់ល ឲ្យកម្មករ មានន័ យថ្ន កម្មករមានក់អាច ំ ភេើងបានរហូត ល់ ២០៥ ុ លាលរ
កនុងម្ួ យល ៖ «បញ្ជ
ា ោំងអស់ហឹង
ន វសែិតភៅឆ្ៃយោន ភហើយភយើងចង់ភ្វើោ៉ាងណាឲ្យនិ ភោជកត្តូវលតពិ

និ តយពិ ចរណាភេើងវ ិញ ជុំវ ិញបញ្ជ
ា ោំងអស់ភនោះ»។

ត្កុម្សហជី ពតំ ណាងឲ្យភារីកម្មករ បានបងាាញទ្េីក
ា រណ្៍សំខាន់ពីរ ភ ើម្បីអោះអាងកនុងការោម្ោររបស់

ល កាលពីថ្ងៃទ្ី១១ ល ម្ី ន។ ទ្ី ១ ការ ំ ភេើងត្បាក់ល តិចតួចរបស់កម្មករ ម្ិ នអាចភ ើ រោន់តថ្ម្លទ្ំនិញ
ួន

ពស់ភៅភលើទ្ីផ្ារ។ ទ្ី ២ ោមនភហតុ ផ្លណាម្ួ យល លកម្ពុជា ម្ិនអាច ំ ភេើងត្បាក់ល ឲ្យកម្មករ ល់ ១០០

ុ លាលរបានភទ្ ទ្ន្ឹម្នឹ ងកម្មករភៅត្បភទ្សថ្ង ទ្ទ្ួលបានត្បាក់ល ចំ នួន ៣០០ ុ លាលរ ភហើយត្បភទ្សភវៀត

ណាម្ ទ្ទ្ួ លបានត្បាក់ចំនួន ១៧៨ ុ លាលរ។

ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន បនតថ្ន ការ ំ ភេើងត្បាក់ល
ភៅលកភោងចត្កភរចភចញពីកម្ពុជា
ឈនួល ពស់ ល់ កម្មករភេើយ

ភទ្។

ល់កម្មករ ១០០ ុ លាលរភនោះ ម្ិនមានផ្លប៉ា ោះពល់រហូតឲ្យ

ផ្្ុយភៅវ ិញ

អនកវ ិនិ ភោរទ្ុ នោំងភនោះម្ិ នខាលចនឹ ងតថ្ម្លត្បាក់

ោបណាោមនសញ្ជាជំ រ ិតោរត្បាក់ពីអនកមានអំណាចភៅភត្ៅផ្លូវ ការ៖ «អនក

វ ិនិ ភោរទ្ុ នភរោលរកខាលចការចំ ណាយភត្ៅផ្លូវការភទ្។ អវី ុ ំភា លើកភេើងពី ម្សិលម្ិញ ខាងភារី និភោជកក៏ ភរ
ងក់កាលល រ ភរយល់ត្ពម្ ភរក៏ឯកភាពថ្នចំ ណាយភត្ៅផ្លូវការហនឹង
ភបើោមនការជំ រ ិតពីម្ង្ក្នីលត លោមនអំណាចភៅជំ រ ិតយកលុយភរ
បានភហើយ។
ត្បាក់ល

ពស់អុីចឹង។ ភរឲ្យសញ្ជាថ្ន ត្បសិន

ភត្ៅផ្លូវការ

ភរនឹ ង ំ ភេើងឲ្យកម្មករភយើង

ា ិ តថ្ន រ ឋ ្ិ បាលត្តូវពិ និតយពិ ចរណាភេើងវ ិញ ភហើយភយើងកុំ យកម្ូ លភហតុការ ំ ភេើង
ុ ំរ

ពស់ ភ្វើឲ្យអនកវ ិនិ ភោរទ្ុនភរចភចញពីកម្ពុជា វម្ិ នលម្នជាភហតុផ្លភទ្»។

កិ ចត្ច បជុំភលើកទ្ី ៣ កាលពីថ្ងៃទ្ី១១ ល ម្ី ន ម្ិ នោន់បានលទ្ធផ្លជាលផ្លផ្លកភៅភេើយភទ្។ កិចត្ច បជុំភនោះត្តូវ
បានពនារភពលភ

យោមនថ្ងៃកំណ្ត់។ តថ្ម្លម្ិនត្បសពវោនថ្នការចរច កំ ពុងភ្វើឲ្យកម្មករជាង ៧២ម្ុឺន

នក់ អន្ោះអលន្ងរង់ ចអ
ំ ុ តលទ្ធផ្លោ៉ា ងអន្ោះសា។

ស្សបភពលភនោះ ភម្ ឹកនំសហភាពសហជី ព្ំៗចំ នួន៧ ល លមានភ្មោះចូ លរួម្កនុងកិ ចត្ច បជុំ កំ ពុងលបក

ភចញជាពី បកខ រឺ ទ្ី១ សហភាពសហជីពចំ នួន៣ ល លមានទ្ំ ភនរភៅត្កុម្និ ភោជក និងោជរ ឋ ្ិ បាល
បានបន្ន់ឥរ ិោបងទ្មាលក់ថ្ងលោម្ោរត្តឹ ម្ ៩១ ុ លាលរ។ ភ
លតត្បកាន់ជំហររ ឹងបនតោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល

យលេក ត្កុម្សហភាពសហជី ព៤ ភទ្ៀត ភៅ

ល់ ១០០ ុ លាលរ ល ល។
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តំ ណាងកម្មករត្ពមានថ្ន
ំ ភេើងត្បាក់ល

ការលបកបាក់ថ្ផ្្កុង
ន

និ ងការជាប់ោំងរក ំ ភណាោះស្សាយម្ិនភចញពី កិចច
ច រច

ឲ្យបានម្ុ នបំ ណាច់ល ម្ី ន ភនោះកូ កម្មត្ទ្ង់ ត្ោយ្ំអាចនឹ ងភកើ តមាន។

ជុំ វ ិញបញ្ជ
ា ភនោះ ត្បធានត្កុម្ត្បឹ កា្ិ បាលសហជី ពជាតិកម្ពុជា ភលាក ភសាម្ អូន មានម្តិថ្ន កិចច
ច រច

ភនោះវម្ិ នោន់ជាប់ ោំងរហូត ល់រកផ្លូវភចញម្ិ នភឃើញភនោះ ភទ្។ ភលាកបនតថ្ន ត្កុម្សហជី ពរបស់ភលាក
បានទ្មាលក់ថ្ងលោម្ោរត្តឹម្ ៩១ ុ លាលរ ភ

ត្ប ំ ត្បសងនឹ ងបណា
ដ ត្បភទ្សម្ួ យចំ នួន

យសំអាងថ្ន ត្បសិនភបើកម្មករទ្ទ្ួ លបានតថ្ម្លភនោះ ភនោះអាចនឹង
ូចជា ត្បភទ្សឡាវ ភវៀតណាម្ និ ងត្បភទ្ស្ូ មា (ម្ី ោ៉ាន់ មា៉ា)៖ «

ភបើភយើង ំ ភេើងកនុងកត្ម្ិត ៩០ ុ លាលរហនឹង រឺ ទ្ីម្ួយ ភយើងអាចឈនោះឡាវ ភហើយភត្ពោះឡាវ មាន ៧៨ ុ លាលរ
ភហើយភវៀតណាម្ មានលត ៨០ ភៅ ៨៥ ុ លាលរភទ្ ោត់លចកជាតាម្តំ បន់ត្បភទ្ស្ូ មា ត្បលហលជា ៤០ ភៅ
៤៣ ុ លាលរភទ្»។

ម្ា៉ា ង ត្បសិនភបើកិចត្ច បជុំពិតជាជាប់ ោំងរកផ្លូវភចញម្ិនភឃើញលម្នភនោះ ភារកិ ចច ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល នឹ ង
ត្តូវបញ្ូជ នឲ្យោជរ ឋ ្ិ បាលភ

ោះស្សាយ។ ការលូកថ្ របស់ោជរ ឋ ្ិ បាល រឺភ ើម្បីកំណ្ត់ត្បាក់ល អបបបរ

មាងមីជាឯកភតាភារី កនុងចភនលោះណាម្ួ យថ្នរមាលតម្ិ នត្តូវោនរវងត្កុម្សហជី ព និងត្កុម្និ ភោជក។

លតភោោះជាោ៉ា ងណា ភលាក ភសាម្ អូ ន បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ត្កុម្ការងារទ្ី ៨ ឬត្កុម្ចរច បានភចញយុទ្ធសាស្តសតងី ម
ភ

យតត្ម្ូវឲ្យខាងនិ ភោជក និ ងសហជី ពលបងលចក ៣ ភៅ ៤ត្កុម្ ភ ើម្បីចរចោនជាភទ្វភារី ភ ើ ម្បីភបើ ក

ចំ ហ និ ងនិ ោយឲ្យត្តង់ពីម្ូលភហតុល លភារី ោំងពី រម្ិ នស្សបោន ម្ុ ននឹ ងមានការត្បជុំត្តីភារីជាផ្លូវការ
ម្តងភទ្ៀត៖ «កាលណាមាន ការជាប់ោំង ុ ំរ
ា ិ តថ្ន ភពលហនឹង រឺតួនទ្ីរបស់ោជរ ឋ ្ិ បាល ោត់ត្តូវលតមាន

ការសត្ម្បសត្ម្ួលម្ួ យ ភហើយភ ើ ម្បីឲ្យវមាន ំ ភណាោះស្សាយ អុី ចឹងភហើយការសត្ម្បសត្ម្ួលរបស់ោជរ
ឋ ្ិ បាល។ ុ ំរ
ា ិ តថ្ន ោត់នឹងពិ ចរណាភៅភលើចភនលោះរមាលតោនថ្នការជាប់ោំងហនឹង»។

ប៉ាុ លនត ភលាកនយករ ឋម្ង្ក្នី ត ហុន លសន បានលងលងកាលពីថ្ងៃទ្ី១១ ល ម្ី ន ថ្ន ោជរ ឋ ្ិ បាលម្ិ នមានតួ នទ្ី
អនតោរម្ន៍កុងការកំ
ន
ណ្ត់ត្បាក់ល

អបបបរមាកម្មករភនោះភទ្ ពី ភត្ពោះកម្ពុជា រឺ ជាភស ឋកិចលច ផ្អកភលើទ្ីផ្ារ

ល លអាស្ស័យភលើត្បាក់ចំភណ្ញរបស់ សហត្ោស។

ម្ង្ក្នីជា
ត ន់ ពស់ថ្នសមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រភៅកម្ពុជា ភលាក ជាតិ ភ ម្ោ បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន តថ្ម្លចរចរវង

និ ភោជក និ ងត្កុម្សហជី ព ភៅមានរមាលតឆ្ៃយ។ ភលាកភសនើសុំឲ្យសហជី ពោំងភនោះ កុំយកកម្ពុជា ភៅ
ភត្បៀបភ្ៀបនឹ ងបណា
ដ ត្បភទ្សភជឿនភលឿន និងមានឧសាហកម្ម្ុន្ៃន់ និ ងម្្យម្។ ភលាកបានភចទ្ជា
សំណ្ួរថ្ន ត្បសិនភបើនិភោជក ំ ភេើងត្បាក់ ល់កត្ម្ិតល លោម្ោរភនោះ ភតើជីវ ិតវ ិស័យឧសាហកម្មកាត់
ភ រភៅកម្ពុជា អាចភៅម្ុ បានកត្ម្ិតណាភទ្ៀត?

ភលាក ជាតិ ភ ម្ោ៖ «ជាឧសាហកម្មម្ួយកនុងកត្ម្ិតម្ួ យផ្ុ យស្សួយ ភហើយត្បសិនភបើ ភយើងភ្វើកុ ងលកខ
ន
ណ្ៈ

ំ ភេើង ពស់ពីបរ ិមាណ្ល លពួ កភរម្ក រកសុី ភហើយភរម្ិ នសូវចំ ភណ្ញ វ ូ ចជាភ្វើបាប ួ លនឯង។ ភយើង
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រិ តថ្ន ការ ំ ភេើងកនុងកត្ម្ិ តហនឹង វអាចសម្ស្សបម្ួ យជំ ហានៗ ភហើយភយើងនឹ ងភ្វើតាម្ការ ំ ភេើងជាប់
ជាម្ួ យនឹងជំ នញ ជាប់ជាម្ួ យបភចចកភទ្សជាភរៀងោល់ឆ្នំភៅវ ិញ»។

ោជរ ឋ ្ិ បាលបានអនុ ភត្ោោះពនធភត្ចើនភលើការវ ិនិភោរវ ិស័យកាត់ភ រ ភៅកម្ពុជា។ ការអនុភត្ោោះភនោះ តាម្
រូបភាពម្ិនយកពនធភលើការវ ិនិ ភោរ ម្ិ នយកពនធភលើការនំភចញ ភ ើម្បីោក់ ោញអនកវ ិនិ ភោរិនឲ្យម្កវ ិនិ
ភោរភត្ចើនភលើលផ្នកវ ិស័យកាត់ ភ រ។
ភោោះជាមានការអនុ ភត្ោោះពនធសនធឹក

ងាយនឹ ងចូ លម្កវ ិនិ ភោរក៏ពិតលម្ន

ប៉ាុ លនតអនកវ ិភារភម្ើ លភឃើញថ្ន

ត្កុម្និ ភោជកលបរជាត្តូវចំណាយត្បាក់ភត្កាម្តុ ឬភៅជាទ្ូ ភៅថ្ន ថ្ងលទ្ឹកលត ោប់លាន ុ លាលរឲ្យម្ង្ក្នីមា
ត ន
អំ ណាច ភ ើ ម្បីឲ្យជួ យសត្ម្ួលអាជី វកម្មរបស់ ួន។
ល
ភហតុ ផ្លភនោះ ភទ្ើ បភ្វើឲ្យត្កុម្និ ភោជកពិ បាកនឹ ង ក
លុយល លចំ ភណ្ញម្កលបងលចក ំ ភេើង ត្បាក់ល ឲ្យកម្មករ។ សហជី ព លោះមានសុទ្ិ ិន
ឋ ិ យម្ថ្ន ការ ំ ភេើង
ត្បាក់ល ភោល ល់កម្មករ អាចនឹ ងភៅរួចប៉ាុ នមនម្ិ នបាន ល់កត្ម្ិ តល លត្កុម្សហជី ពោម្ោរភនោះ ភទ្៕

22. កម្មករភ្វើកូ កម្មតិចជាងរភត្មាងរបស់សហជីព
13 មិន្ធ 2014 (VOA)
្នំភពញ — ការចប់ភផ្តើម្ភ្វើកូ កម្មថ្ងៃ ំបូងរបស់ត្កុម្កម្មករភោងចត្កកាត់ភ រ សភម្លៀកបំ ពក់ម្ិនចូ លភ្វើការ
ភៅថ្ងៃពុ្ភនោះមានចំ នួនតិ ចតួ ច បន្ប់ត្កុម្សហជី ពោំង១៨មានជំ ហរផ្្ុយោនោក់ ទ្ិននឹ ងការ ឹ កនំ ភ្វើ
កូ កម្មោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ភបៀវតស និងោម្ោរឲ្យភ

ោះលលងសកម្មជន ី ្ី ល និ ងសមាជិ កសហជី ពចំនួន

២១នក់ ល លកំពុងជាប់ឃុំភៅពនធនោរម្៣ ភ តតកំពង់ ចម្។
ភម្ ឹ កនំសហជី ពកម្មករចំនួន១៨បានភបាោះ ិ តប័ ណ្ាជាភត្ចើនសនលឹកត្បកាស

ភកៀងររឲ្យត្កុម្កម្មករភៅ

តាម្បណា
ត ភោងចត្កនន ភ្វើកូ កម្ម ម្ិ នចូ លភ្វើការចំ នួនបី ថ្ងៃរឺចប់ពីថ្ងៃទ្ី១២ ទ្ី១៣ និ ងទ្ី ១៤ភនោះតភៅ
ភ ើម្បីជាការ

ក់សមាព្ឲ្យរ ឋ ្ិ បាលភ

ោះលលងសកម្មជនសហជី ពចំ នួន២១

នក់

និ ងោម្ោរ ំ ភេើង

ត្បាក់ភបៀវតសរ ៍ឲ្យបាន១៦០ ុ លាលរកនុងម្ួ យល ។
ការត្បកាសភ្វើកូ កម្មរបស់ភម្ ឹ កនំសហជី ពកម្មករោំង១៨ភនោះម្ិ នបាន ភជារជ័ យភទ្ ភ

យសារលតការ

ត្បជុំកាលពី ថ្ងៃអងាគរមានសហជី ពចំ នួន១៥មានជំ ហរ ផ្្ុយោនថ្ន នឹ ងភលើកភពលភ្វើកូ កម្មភនោះភៅភត្កាយ
ថ្ងៃចូលឆ្នំល រម វ ិញ។ ភ

យលេកមានសហជី ពចំនួន៣ប៉ាុ ភណាាោះ បូ ករួម្ោំងសមារម្ត្រូបភត្ងៀនឯកោជយផ្ង

បានបនត ឹ កនំភ្វើកូ កម្មតាម្ការកំ ណ្ត់។
ភលាករង
ុ ៉ា ឈុន ត្បធានសមារម្ត្រូបភត្ងៀនកម្ពុជាឯកោជយ មានត្បសាសន៍ថ្ន ោ៉ា ងតិ ចមានភោងចត្ក
ចំ នួន២០បានចូ លរួម្ភ្វើកូ កម្ម

ម្ិនចូ លភ្វើការភៅថ្ងៃពុ្ភនោះ។

ង្ក្ងាកបពីកងកមាលំងមាន សម្តែកិចរច បស់រ ឋ ្ិ បាលភទ្។
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ក៏ប៉ាុលនតការភ្វើកូ កម្មភនោះម្ិ នមានការប

ភលាករង
ុ ៉ា ឈុនមានត្បសាសន៍ ថ្ន ភលាកសភត្ម្ចភ្វើបាតុ កម្មភនោះរឺ ភ
ភពលត ភៅភទ្ៀត ភ ើ ម្បីជំរញ
ុ ឲ្យរ ឋ ្ិ បាលភ

យសារលតភលាកម្ិ នចង់អូសបនលយ

ោះលលងតំ ណាងសហជី ព និងកម្មករចំ នួន២១នក់ ល ល

កំ ពុងជាប់ ឃុំភនោះ ភ ើ ម្បីឲ្យពួ កភរមានភសរ ីភាពវ ិញ។

ភលាកនិ ោយថ្ន៖«ជុំ វ ិញបញ្ជ
ា ល លភយើងម្ិ នអាចពនារភពលជាម្ួ យភរហនឹង ភត្ពោះភយើងម្ិនអាចឈរឱ្ប
ថ្ ភម្ើ លបងបអូនោំង២១នក់ល លរួម្មានភលាកវ ៉ាន់ ភៅ ល លកំ ពុង ភងាាយភៅភយើងឲ្យជួ យោម្ោរឲ្យ
មានការភ

ោះលលងពួ កោត់។ ភហើយក៏ ភយើងភម្ើ លភឃើញបញ្ជ
ា ជី វ ិភាពកម្មករល លត្បាក់ឈួលតិ
ន
ចតួ ច ភយើង

ចង់ឲ្យបាន១៦០ ុ លាលរ»។

ភលាកអាត់ ្ន់ ត្បធានសម្ព័នស
ធ ហជី ពត្បជា្ិ បភតយយកម្មករកាត់ ភ រកម្ពុជា (C-CAWDU)បានលងលងថ្ន
ម្ូ លភហតុល លសហជី ពភផ្សងភទ្ៀតសភត្ម្ចពនារភពលភ្វើកូ កម្ម រឺភ

យសារលតភពលជិតចូ លឆ្នំល រម

ត្កុម្កម្មករ ិ ត ំរកត្បាក់។ ទ្ីពីរភយើងបានជលជកោនជាម្ួ យតំណាងសហជី ពអនតរជាតិល រថ្ន ត្បលហលជា
ភយើងត្តូវការបភចចកភទ្សលម្អិតបលនែម្ភទ្ៀត ម្ុននឹ ងចប់ភផ្តើម្ភ្វើកូ កម្ម និ ងទ្ី បីភ
ភាពឲ្យរ ឋ ្ិ បាល និ ងត្កុម្ហុនពិ ចរណាភ

ោះលលងអនកោំង២១នក់ ភ

យសារលតភយើងទ្ុ កលទ្ធ

យសារពួ កភរម្ិ នជាប់ ពក់ព័នធ

នឹ ងភរឿងនភោបាយភទ្។
ភលាកអាត់ ្ន់បានបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ការពនារភពលភនោះម្ិ នបានភ្វើឲ្យសហជី ពោំង១៨ភ ើ រផ្លូវលបកោនភទ្។

ភលាកនិ ោយថ្ន៖ «ចំ ភពោះភយើងរឺ អត់មានលបកបាក់ សាម្រគីអី ភវ ទ្ ត្ោន់លតថ្ន សហជី ព លោះភរចង់ភ្វើម្ុន
សហជី ព លោះភរចង់ភ្វើភត្កាយប៉ាុ ណ្ឹ ា ង។ ក៏ប៉ាុលនតភយើងោំត្ទ្ោល់សកម្មភាពអវីល លោត់ ភ្វើហឹង
ន »។
ត្កុម្កម្មករភោងចត្កកាត់ ភ រសភម្លៀកបំ ពក់ បានចប់ភផ្តើម្តវ៉ា
ុ លាលរកនុងម្ួ យល

ោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលឲ្យ ល់១៦០

ចប់ តាំងពី ល ្នូឆ្នំ២០១៣ម្កភម្ល៉ាោះ។ ការតវ៉ា បានរ ីកោល

និ ងភៅលកភោងចត្កម្ិនយល់ត្ពម្តាម្សំភណ្ើរបស់ពួកភរ។

ល ភ

យសាររ ឋ ្ិ បាល

ភហើយភៅទ្ី ចុងបំផ្ុតរ ឋ ្ិ បាលបានសភត្ម្ច

ចិ តបា
ត ញ់បង្ក្ងាកបហវង
ូ បាតុករ។

ម្នុ សសចំនួនបួនភៅ៥នក់ោ៉ាងតិ ចបានសាលប់ ភៅកនុងការបាញ់ត្បហារ ភនោះ។ ចំ លណ្កឯភលាកវ ៉ាន់ ភៅ

ត្បធានសមារម្ត្បជា្ិបភតយយឯកោជយថ្នភស ឋកិចភច ត្ៅត្បព័ នធ និ ងត្កុម្កម្មករ សកម្មជន ី្ី ភល ៅ ំ បន់បឹង
កក់ សរុបចំ នួន២៣នក់ ត្តូវចប់ ួលន រួចភហើយយកភៅឃុំឃ្ំងភៅពនធនោរត្តពំងងលុង។
ជនសងស័យចំ នួន២នក់កុងចំ
ន
ភណាម្២៣ត្តូវបានភ

ោះលលងឲ្យភៅភត្ៅឃុំ

ភផ្សងភទ្ៀតភៅបនតជាប់ឃុំឃ្ំងភៅពនធនោរភៅភេើយ៕
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បភណា
ត ោះអាសនន

លត២១នក់

23. សហជីពត្ពមាន ភ្វើសកម្មភាពរួម្ោន ត្បសិនភបើត្បាក់ឈលកម្ម
ករ ម្ិនត្តូវបាន ំភេើងតាម្
ួន
កំណ្ត់
ភ

យ ងុ ល ស្សីលកខណ្៍ និងសុន ណារ ិន ថ្ងៃអងាគរ ទ្ី 19 ម្ី ន ឆ្នំ2013 ភមា៉ា ង16:43 (VOD)

ត្កុម្សហជី ព ត្ពមានភ្វើសកម្មភាពរួម្ោន ភ ើម្បីោម្ោរត្បាក់ឈួលជូ
ន
នកម្មករ ោ៉ា ងតិ ច ១០០ ុ លាលរ កនុង
ម្ួ យល

ត្បសិនភបើម្ិនមានការយល់ត្ពម្ភលើតថ្ម្លល លត្តូវបានកំ ណ្ត់។

ភសចកតីលងលងការណ្៍រួម្ របស់សម្ព័នស
ធ ហជី ព សតីពីការ ំ ភេើងត្បាក់ឈួលអបបបរមាលផ្ន
ន
កវ ិស័យកាត់ ភ រ និ ង
ភ រលសបកភជើងល ល VOD ទ្ទ្ួ លបានភៅថ្ងៃអងាគរភនោះ ឲ្យ ឹ ងថ្ន ត្កុម្សហជី ព នឹ ងម្ិនភបាោះបង់ការ
ោម្ោរកនុងកត្ម្ិ ត ល លសហជី ពបានកំ ណ្ត់ភនោះភេើយ។

ត្កុម្សហជី ព ម្ិ នយល់ត្ពម្ចំ ភពោះការ ំភេើងត្បាក់ឈួលត្តឹ
ន
ម្លត ៧០ ុ លាលរ ភនោះភទ្ ភហើយថ្នការ ំ ភេើង
ភនោះ តិ ចតួចម្ិ នអាចធានចំ ភពោះជី វភាពរស់ភៅរបស់កម្មករ។

ភសចកតីលងលងការណ្៍ ល ល បលនែម្ថ្ន ត្កុម្សហជី ព នឹ ងរួម្ោនោម្ោរត្បាក់ឈួលឲ្យបានោ៉ា
ន
ងតិ ច ១០០
ុ លាលរ កនុងម្ួ យល

ភហើយោជរ ឋ ្ិ បាល ត្តូវបភងកើតត្កុម្ការងារពិ ភសសពិ ភាកាត្បាក់ ឈួល
ន
ភ ើម្បី ំ ភេើង

ជាភរៀងោល់ឆ្នំ ល់កម្មករ។

បន្ប់ពីកិចចត្បជុំកាលពី ត្ពឹកថ្ងៃអងាគរភនោះ
ុ លាលរ។

ភៅលកភោងចត្ក

ភៅលតរកាភោលជំ ហរ ំ ភេើងឲ្យត្តឹម្លត៩

រួ របញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ការចរចភលើកទ្ី ២ និ ភោជក ត្ពម្បលនែម្ត្បាក់ ឈួលភោល
ន
៩ ុ លាលរ បូ កត្បាក់បលនែម្ត្បាក់

សុ ភាព ៥ ុ លាលរ សរុប ១៤ ុ លាលរ លតកម្មករ និ ងសហជី ព ប ិ ភស្ ភសនើឲ្យ ំ ភេើងត្បាក់ ឈួល
ន
ល់កម្មករ
១០០ ុ លាលរ៕

24. ចរចត្បាក់ល កម្មករ៩ភលើកនិភោជកត្បកាន់ជំហរ៧៥ ុលាលរ
បញ្ូច លអតថបទ ៖ បុ ាា ដកាោះ
ថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខខមីន្ធ ឆ្នាំ២០១៣ ដ ៉ោ ង ១៥:៣៥ (ដកាោះសនាិភាព)
ោជធានី ្ំភន ពញ ៖ ការចរចត្បាក់ល របស់
លតត្បកាន់

កម្មករបានភ្វើភេើងរយៈភពល៩ភលើក ភហើយភារី និភោជកភៅ

ភោលជំ ហរជានិ ចច រឺ៧៥ ុ លាលរអាភម្រ ិក ចំ លណ្កតំណាងសហជីព

ត្បកាន់ភោលជំ ហរភផ្សងោនភ

យភារីសហ

ចំ នួន១០ភផ្សងៗោនបាន

ជីពចំ នួន៦ភសនើ៧៨ ុ លាលរ សហជី ពចំ នួន៣ ភសនើ១០០ ុលាលរ

និ ង តំ ណាងសហជី ពម្ួយភទ្ៀតត្បកាន់ជំហរ១២០ ុ លាលរ ។ ភនោះភបើតាម្ការ អោះអាងរបស់ភលាកសាត ស
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ម្ុ ត្ទ្ អនុរ ភឋ លខា្ិការត្កសួងសងគម្កិ ចច

បន្ប់ពីកិចត្ច បជុំរយៈភពលភពញម្ួ យត្ពឹកនថ្ងៃទ្ី១៩ ម្ី ន

២០១៣ ភៅត្កសួងសងគម្កិ ចច ។
ភលាកបនតថ្ន ភបើភារីសហជី ពភៅលតត្បកាន់ភោល

ជំ ហរ ុ សោន ូ ភចនោះអនកសត្ម្បសត្ម្ួលបានឱ្យភារី

សហជី ពភ្វើ ការភបាោះភឆ្នត ភ ើ ម្បី ឹ ងពី ភោលជំ ហរភរៀងៗ ួលន ។ ការភបាោះភឆ្នតឱ្យ ភឃើញថ្ន ភារី ខាងសហ

ជី ពចំ នួន៦ត្បកាន់យក៧៨ ុ លាលរ សហជី ព៣ ត្បកាន់យក១០០ ុ លាលរ រ ីឯសហជី ពម្ួ យភទ្ៀតត្បកាន់យក
១២០ ុ លាលរ ចំ លណ្ក ខាងនិ ភោជកភៅលតត្បកាន់ជំហរ៧៥ ុ លាលរ ។ ចំ ភពោះភារីភ្វើការ ម្ិ នចុ ោះសត្ម្ុងោន
ភនោះភលាកនឹ ងភ្វើរបាយការណ្៍បញ្ូជ នភៅត្បធាន រណ្ៈកម្មការភ ើ ម្បីភ្វើការភ

ោះស្សាយ៕

25. Minimum wage: Agreement on increase still elusive
Last Updated on 20 March 2013
By Mom Kunthear and Shane Worrell (Phnom Penh Post)
Minimum wage
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.

26. ការចរច ំភេើងត្បាក់ឈលកម្ម
ករជួបបោជ័យ
ួន
Wednesday, 20 March 2013
មុាំ គន្ធា (Phnom Penh Post)
្នំភពញៈ កិ ចត្ច បជុំរវងម្ង្ក្នីស
ត ហជី ពនិ ងម្ង្ក្នីស
ត មារម្កាត់ ភ រជាតំ ណាងឲ្យ និ ភោជក ភៅម្ិ នោន់មាន
ការត្ពម្ភត្ពៀងោនណាម្ួ យភទ្ ភលើការចរចពីភរឿង ំ ភេើងត្បាក់ ឈួលអបបបរមា
ន
ល់កម្មករកាលពី ថ្ងៃ អងាគរ
ម្សិលម្ិ ញ ភៅឯត្កសួងសងគម្កិ ចច
រំ ោម្ភ្វើកូ កម្មត្ទ្ង់ ត្ោយ្ំភ ើ ម្បី

ណ្ៈភារីនីម្ួយៗភៅលតត្បកាន់ជំហរលត ល ល ភហើយសហជីព លោះ

ក់សមាព្ សត្មាប់ការោម្ោររបស់ ួន។
ល

106

ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ត្បធានសហព័ នស
ធ ហជី ពកម្ពុជាបានឲ្យ ឹងភពលភចញពីកិចត្ច បជុំពីថ្ងៃ ម្សិលម្ិ ញថ្ន ការ
ំ ភេើងត្បាក់ឈួលកម្ម
ន
ករអបបបរមាបានជួ បការបោជ័ យ ភត្ពោះត្កុម្និ ភោជកបានរកាកត្ម្ិត ំ ភេើងត្តឹ ម្

លត៧០ ុ លាលរ ភ

យបលនែម្ឲ្យលត៩ ុ លាលរ ភលើត្បាក់ឈួនលភោលចស់៦១ ុលាលរ

ល ល។

ភលាកភលើកភេើងថ្ន៖«លទ្ធផ្លថ្នកិ ចត្ច បជុំភៅថ្ងៃភនោះ រឺ ូ ចោននឹ ងកិ ចត្ច បជុំពីភលើកម្ុ នៗល រ ត្កុម្និ ភោជក
ភៅលតរកាតថ្ម្លត្បាក់ឈួល
ន
ល លចំ ភពោះការបលនែម្ ត្បាក់ល កម្មករ»។

ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន បានបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន តំ ណាងសហជី ព១០រូប បានភបាោះភឆ្នតជាសមាៃត់ ភ ើ ម្បីចង់ ឹ ងថ្ន ភតើពួក
ភរចង់បានត្បាក់ល ប៉ាុ នមនសត្មាប់កម្មករ

ភពលភនោះមានសហជី ពម្ួ យចង់បានត្បាក់ ឈួលត្បចំ
ន
ល ១២០

ុ លាលរ សហជី ពបីភទ្ៀតចង់បាន១០០ ុ លាលរ និងតំ ណាង៦នក់ភទ្ៀត ចង់បាន៧៣ ុ លាលរបូកនឹ ងត្បាក់

ត្ទ្ត្ទ្ង់សុ ភាព៥ ុ លាលរ លតភៅលកម្ិ នបានឯកភាពភៅតាម្ការភសនើរបស់ពួកភរភទ្។
ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន បានបលនែម្ថ្ន៖« ំុភា ៅលតរកាការោម្ោរ ូ ចកាលពីម្ុនរឺ ១០០

ុ លាលរ ភហើយ ំុានឹង ឹ កនំ

ភ្វើការតវ៉ា ោម្ោរ ៏្ំម្ួយ ភបើសិនកម្មករម្ិ នអាចបានត្បាក់ ល អបបបរមា១០០ ុ លាលរភទ្ភនោះ។ ភយើងនឹង
ម្ិ នចូ លត្បជុំភទ្ៀតភទ្ ភត្ពោះលទ្ធផ្លនឹ ងភៅលត ល លភោោះជាត្បជុំភលើកភត្កាយភទ្ៀតកតី។ ភយើងនឹ ងបញ្ូជ ន
លទ្ធផ្លភនោះភៅជូ នរណ្ៈកម្មការទ្ី៨ ឬក៏ភសនើឲ្យរ ឋ ្ិ បាលភ្វើការសភត្ម្ចជួ សកម្មករ»។
ភលាក វងស សុវណ្ា អរគភលខា្ិ ការរងរណ្ៈកម្មការភ

ោះស្សាយកូ កម្ម និងបាតុ កម្មត្រប់ម្ុ សញ្ជាថ្ន

ត្កសួងសងគម្កិ ចច បានមានត្បសាសន៍កាលពីម្សិលម្ិ ញថ្ន រណ្ៈកម្មការភលាកកំ ពុងភរៀបចំបញ្ូជ នរបាយ
ការណ្៍ពីកិចត្ច បជុំោំង អស់ជូនភលាករ ម្
ឋ ង្ក្នីត្ត កសួងសងគម្កិ ចភច ើម្បីភ្វើការត្បជុំ្ំ ម្ួ យភទ្ៀត។

ភលាក វងស សុវណ្ា បានលងលងល រថ្ន៖«ភយើងនឹ ងបញ្ូជ នរបាយការណ្៍ថ្នកិ ចត្ច បជុំភនោះភៅភលាក រ ម្
ឋ ង្ក្នី ត អុិ ត
សំភហង ភ ើ ម្បីភ្វើការត្បជុំសភត្ម្ចភលើករណ្ីភនោះ ភត្ពោះអី ភយើងបានជួ បត្បជុំោនអស់ជាភត្ចើ ន ងម្កភហើយ
ប៉ាុ លនតភៅម្ិ នោន់បានសភត្ម្ចជាលទ្ធផ្លអវីភសាោះម្ក ល់ភពលភនោះ»៕ PN

27. កម្មករភោងចត្ក នឹងទ្ទ្ួលត្បាក់ឈលអបបបរមា៨០
ុលាលរ ចប់ពីចុងល ឧសភាតភៅ
ួន
ដោយ ជន ស្សីណុច និង សុន ណារ ិន ថ្ងៃប្រពហសបតិ៍ ទី21 មីន្ធ ឆ្នាំ2013 ដ ៉ោ ង16:01 (VOD)
ោជរ ឋ ្ិ បាល សភត្ម្ច ំ ភេើងត្បាក់ឈួលអបបបរមា
ន

ល់កម្មករភោងចត្កកាត់ភ រសភម្លៀកបំ ពក់

លសបកភជើង ភៅ ល់៨០ ុ លាលរ ល លកនុងភនោះ មានត្បាក់លងោំងសុ ភាព៥ ុ លាលរ។

និ ង

ការសភត្ម្ចលបបភនោះ ភ្វើភេើងបន្ប់ពីមានកិ ចចត្បជុំជាបនតបន្ប់ តាំងពីថ្ងៃទ្ី២៦ ល កុម្ភៈ ឆ្នំ២០១៣ ភបើ
ភោោះជាមានការម្ិ នយល់ស្សបពី សហជី ព និងកម្មករ។
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ភសចកតីត្បកាសព័ ត៌មានរបស់ត្កសួងសងគម្កិ ចច អតី តយុទ្ជ
ធ ន និ ងយុវនី តិសម្បោ ភចញផ្ាយថ្ងៃទ្ី២១ល

ម្ិ នភនោះ ឲ្យ ឹងថ្ន ត្កសួង និ ងត្កុម្ការងារទ្ំ នក់ ទ្ំនងវ ិជាជជី វៈ សភត្ម្ច ំ ភេើងត្បាក់ឈួលអបបបរមាពី
ន
៦១
ុ លាលរ ភៅ៧៣ ុ លាលរ ភ

យបូ កនឹ ងត្បាក់លងោំសុ ភាព៥ ុ លាលរ។ ភសចកតីត្បកាសបនតថ្ន នយករ ឋម្ង្ក្នី ត

ភលាក ហុន លសន បានសភត្ម្ចឲ្យភារី និភោជក
ចំ នួន៨០ ុ លាលរ។

ំ ភេើងបលនែម្២ ុ លាលរភទ្ៀត

ូ ភចនោះសរុបោំងអស់មាន

ត្បធានសហភាពការងារកម្ពុជា ភលាក អាត ្ន់ មានត្បសាសន៍ ថ្ន ត្កុម្សហជី ពម្ិ នោន់អាចទ្ទ្ួ លយក

ត្បាក់ ឈួលល
ន
លោជរ ឋ ្ិ បាលកំ ណ្ត់ភនោះភទ្។ ភលាកបនតថ្ន ត្កុម្សហជី ពនឹ ងពិ ភាកាោនថ្នភតើត្តូវទ្ទ្ួ ល
យកឬោ៉ា ងណា

ប៉ាុ ភណាាោះ

៖

"ការោម្ោររបស់ភយើង ល់ភៅម្ួ យរយ

ភហតុ ភនោះភហើយបានជាឥេូវភនោះ

ប៉ាុ លនតការផ្តល់ឲ្យភទ្ើ បលតបាន

រឺ ភយើងពិ បាកកនុងការយល់ស្សបណាស់

ជាម្ួ យសមាជិ ករបស់ភយើង ភបើសិនជាសមាជិ ករបស់ភយើងភរអូ ភ

៧៥( ុ លាលរ)

ភយើងនឹ ងជលជកោន

អាហនឹងភយើងសុ ចិ តទ្
ត ទ្ួ លយក លតភបើ

សិនភរថ្នភរភៅម្ិ នោន់ ភពញចិតភត ទ្ អាហនឹងភយើងនឹ ងបនតភ្វើការពិ ភាកា ឬក៏ការចរចបនតភៅភទ្ៀត"។

ចំ លណ្កត្បធានកម្មវ ិ្ីសិទ្ិកា
ធ រងារ ថ្នម្ជឈម្ណ្ឌលអប់ រ ំចាប់សំោប់សហរម្ន៍ ភលាកភម្ឿន តុ លា មាន
ត្បសាសន៍ ថ្ន

ត្បាក់ឈួលល
ន
លោជរ ឋ ្ិ បាលកំ ណ្ត់ភនោះ

ម្ិ នសម្នឹងកមាលំងពលកម្មរបស់កម្មករភទ្

ភហើយភនោះ ជាជំ ហានភ ើរងយភត្កាយ។ ភលាកបនតថ្ន ោជរ ឋ ្ិ បាលកំ ពុងលតភត្ជៀតលត្ជកភរឿងត្បាក់ ឈួល
ន

កម្មករ ៖ "រ ឋ ្ិ បាល ោត់ភទ្ើ បនឹ ងត្បកាសងមីៗ ោត់ថ្វ ៉ាបកជាម្ួ យនឹ ងរណ្បកសត្បឆ្ំង ោត់ថ្ន កនុងនម្រ

ឋ ្ិ បាលោត់ម្ិនអាចភត្ជៀតលត្ជកកំ ណ្ត់ត្បាក់ឈួ ល
ន ប៉ាុ ភណ្ា ោះៗភទ្ ភ

យសារលតវជាទ្ី ផ្ារភសរ ី ម្ិនលម្ន

ជាទ្ី ផ្ារភស ក
ឋ ិ ចលច ផ្នការ អញ្ចឹងឥេូវភនោះ ោត់ភចញភសចកតីត្បកាសព័ ត៌មានហនឹង ម្ិ ន ឹ ងថ្នោត់យល់

ភឃើញភម្៉ាចភទ្ ប៉ាុ លនតសត្មាប់សងគម្សុីវ ិលភយើងភម្ើ លភឃើញរឺ ថ្ន ោត់ភត្ជៀតលត្ជកបាត់ ភៅភហើយ កនុង ំ ភណ្ើរ
ការថ្នការចរចត្បាក់ឈួ លហន
ន
ឹង"។

ោជរ ឋ ្ិ បាល ក៏បានឯកភាពបភងកើតត្កុម្ការងារចត្ម្ុោះត្តី ភារី និងថ្ រូពក់ ព័នធ ភ ើម្បីបនតសិកាស្សាវត្ជាវ
ពីបញ្ជ
ា ត្បាក់ឈួលអបបបរមា
ន
សម្ស្សបសត្មាប់កម្មករនិ ភោជិ ត កនុងរយៈភពល១ឆ្នំម្ង
ត ។
ភសចកតីត្បកាសបនតថ្ន ោជរ ឋ ្ិ បាល អំ ពវនវឲ្យអងគការសហជីព កម្មករនិ ភោជិត និ ភោជក អងគការ
វ ិជាជជី វៈ អងគការជាតិ អងគការអនតរជាតិ ចូ លរួម្សហការ និ ងោំត្ទ្ ល់ភោលការណ្៍ ភ ើម្បីរកាសែិរភាព
ការងារ និ ងជី វភាពរបស់កម្មករ ភ

យភចៀសវងការភ្វើសកម្មភាពកូ កម្ម បាតុ កម្ម ល លនំឲ្យ ូ ចខា

ត ល់ផ្លត្បភោជន៍រម្
ួ របស់កម្មករ និ ភោជិ ត និ ភោជក និ ងសងគម្ជាតិ។

រួ របញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ត្បាក់ឈួលអបបបរមាភនោះ
ន
នឹ ងចូ លជា្រមានភៅថ្ងៃទ្ី១ ល ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ និ ងចប់ភបើ ក
ត្បាក់ឈួលភៅចុ
ន
ងល ឧសភា ឬភ ើ ម្ល ម្ិ ងុន ឆ្នំ២០១៣ តភៅ៕

108

28. 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.”
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.
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29. ត្កសួងសភត្ម្ច ំភេើងត្បាក់ល កម្មករ80 ុលាលរខាងសហជីពោម្ោរ100 ុលាលរ
បញ្ូច លអតថបទ ៖ ស្សីណា ដកាោះ
ថ្ងៃសុប្រក ទី២២ ខខមីន្ធ ឆ្នាំ២០១៣ ដ ៉ោ ង ០៨:២៩ (ដកាោះសនាិភាព)
ោជធានី ្ំភន ពញ

៖

ភោងតាម្លិ ិ តរបស់ត្កសួងសងគម្កិ ចលច លចុ ោះហតែភលខាភ

យរ ម្
ឋ ង្ក្នី ត

ត្កសួង

សងគម្កិ ចច និ ងអតីតយុទ្ធជន យុវនី តិសម្បោ និ ងត្បធានត្កុម្ការងារទ្ំ នក់ទ្ំនងវ ិជាជជី វៈ ភលាកអិ ុុត សំ

ភហង ជូ នសាធារណ្ជន កម្មករនិ ភោជិត និ ភោជក អងគការវ ិជាជជី វៈ អងគការជាតិ អនតរជាតិ បានឱ្យ ឹ ងថ្ន
តបតាម្អនុ សាសន៍ ៏ ង
ព ់ ពស់របស់សភម្តចអរគម្ហាភសនបតីភតភជា ហុន លសន នយករ ឋម្ង្ក្នីថ្ត នត្ពោះ

ោជាណាចត្កកម្ពុជា កិ ចត្ច បជុំការងារទ្ំ នក់ទ្ំនងវ ិជាជជី វៈភលើបញ្ជ
ា ំ ភេើងត្បាក់ឈួល
ន
អបបរមារបស់កម្មករ
និ ភោជិ តលផ្នកកាត់ ភ រសភម្លៀកបំ ពក់ និ ងលសបកភជើងល លបានចប់ភផ្តើម្ ំ ភណ្ើរការពីថ្ងៃទ្ី២៦ កុ ម្ភៈ រហូត
ថ្ងៃទ្ី១៩ ម្ី ន កិ ចចត្បជុំបានភ្វើភេើងជាភត្ចើនភលើក ។
ភសចកតីត្បកាសព័ ត៌មានបនតថ្ន

អងគត្បជុំបានឯកភាពភលើម្តិ ភារភត្ចើ ន

ភលើសលប់ ោំត្ទ្ការ ំ ភេើងត្បាក់

ឈនួលរបស់កម្មករនិ ភោជិតល ល បចចុបបននត្បាក់ ឈួលអបបរមាមាន៦១
ន
ុ លាលរអាភម្រ ិកបាន ំ ភេើងភៅ៧៣

ុ លាលរបូ កនឹ ងត្បាក់ សុ ភាព៥ ុ លាលរភទ្ៀត ភសមើនឹង៧៨ ុ លាលរ ។ សភម្តចភតភជា ហុន លសន បានសភត្ម្ចឱ្យ

ភារី និភោជក ំ ភេើងបលនែម្ចំនួន២ ុ លាលរភទ្ៀត រត្ម្ប់៨០ ុ លាលរអាភុម្រ ិក ។ ចំ ភពោះត្បាក់ឈួលអបបរមា
ន
ភនោះចូ លជា្រមានភៅថ្ងៃទ្ី១ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ ខាងម្ុ នឹ ងចប់ ភបើ កភៅចុ ងល ឧសភា ឬភ ើម្ល ម្ិងុន ។

ភសចកតីត្បកាសបានបនតភទ្ៀតថ្ន រណ្ៈកម្មការការងារនឹងភកាោះត្បជុំភៅថ្ងៃទ្ី២៩ ល ម្ី ន ឆ្នំ២០១៣ ភ ើម្បី
បំ ភពញនីតិវ ិ្ីតាម្ភោលការណ្៍ថ្នចាប់ការងារ

ភហើយោជរ ឋ ្ិ បាលបានឯកភាពឱ្យបភងកើតត្កុម្ត្តីភារី

និ ងថ្ រូ ពក់ព័នធភ ើម្បីបភងកើតការស្សាវត្ជាវបញ្ជ
ជ ក់ត្បាក់ឈួលអបបរមា
ន
របស់កម្មករកនុងរយៈភពល១ឆ្នំម្ង
ត
ឬតាម្ភពលភវលាចំបាច់ ណាម្ួ យ ។

ចំ ភពោះការ ំ ភេើងត្បាក់ ល ភនោះមានសហជី ពចំ នួន បួន បានភចញភសចកតីលងលងការណ្៍រួម្ោនពីការម្ិ នយល់
ត្ពម្តាម្ភសច កតីត្បកាសភនោះបានឱ្យ ឹងថ្ន សហព័នស
ធ ហជីពតំ ណាងកម្មករនិ ភោជិ តោម្ោរ

ំ ភេើង

ត្បាក់ឈួលអបបរមាចំ
ន
នួន១០០ ុ លាលរអាភម្រ ិក កនុង១ល សត្មាប់វ ិស័យកាត់ ភ រនិ ងផ្លិតលសបកភជើ ង រហូត
ម្ក ល់ភពលភនោះភយើងភៅលតម្ិ នោន់ទ្ទ្ួ លបានការឯកភាពពី ភារី និ ភោជកភៅតាម្ការោម្ោរភេើយ
ភោោះបីត្កុម្សហជី ពបានភ្វើសម្បោនពីតថ្ម្ល១២០ចុ ោះម្កត្តឹម្១០០

ុ លាលរក៏ភ

យ។

ភសចកតីត្បកាសបានបនតថ្ន ការចរចរបស់សហជី ពនភពលកនលងម្កនិ ភោជកបានផ្តល់ត្តឹ ម្លត៩
បលនែម្ ភលើត្បាក់ឈួលភោល៦១
ន
ុ លាលល លមានស្សាប់ភសមើនឹង៧០ ុ លាលរ កនុងម្ួ យល
យល់ថ្ន

ការ ំ ភេើងត្បាក់ល តិ ចតួ ចភនោះម្ិ នអាចធានជី វភាពរស់ភៅរបស់កម្មករ
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ុលាលរ

។ ត្កុម្សហជី ព
និ ភោជិតបានភេើយ

ភត្ពោះត្បាកុ់ឈួលសែ
ន
ិតភៅកនុងកត្ម្ិ តោប ភបើភ្ៀបនឹ ងបណា
ត ត្បភទ្សកនុងតំបន់ ក៏ ូចជាតថ្ម្លទ្ំនិញភលើទ្ី
ផ្ារបចចុបបនន ៕

30. 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
intervention from Prime Minister Hun Sen – but it still wasn’t enough to appease non-governmentaligned 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.
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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.
“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.”
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31. ត្បាក់ល កម្មករភេើង ល់ $៧៥ ប៉ាុលនតសហជីពឯកោជយម្ិនោន់យល់ស្សបភទ្
Friday, 22 March 2013
Shane Worrell និង មុាំ គន្ធា (Phnom Penh Post)
្នំភពញៈ កម្មករ កម្មការ ិនី កនុងវ ិស័យកាត់ភ រសភម្លៀកបំ ពក់ និងលសបកភជើ ង នឹ ងទ្ទ្ួ លបានត្បាក់ឈួល
ន
អបបបរមាចំនួន៧៥

ុ លាលរកនុងម្ួ យល

ភ

យចប់ ភផ្តើម្អនុ វតតពីល ឧសភាខាងម្ុ ភនោះតភៅ។ ភនោះភបើភោង

តាម្ភសចកតីត្បកាសព័ ត៌មានរបស់ត្កសួងសងគម្កិ ចច កាលពី ម្សិលម្ិ ញ។
ការ ំ ភេើងល លម្ង្ក្នីត្ត កសួង កាលពី ំ បូង យល់ស្សបថ្ន រួ រលត១២

ុ លាលរ និងបលនែម្ ២

ុ លាលរភទ្ៀត

បន្ប់ពីមានអនតោរម្ន៍ផ្ល្ល់ពីភលាកនយករ ម្
ឋ ង្ក្នី ត ហុន លសន ប៉ាុ លនតភៅលតម្ិ នសម្ស្សប សត្មាប់សហ
ជី ពឯកោជយល លរំ ោម្ភ្វើកូ កម្មភេើយ ភ

យលងលងថ្ន ការបលនែម្ចំ នួន១៤ ុ លាលរ នឹ ងជួ យបានតិ ចតួ ច

ប៉ាុ ភណាាោះសត្មាប់កម្មករ និ ងកម្មការ ិនី កនុងការរ ំភ

ោះពួ កភរ ភចញពី ភាពត្កីត្ក។

ភសចកតីត្បកាសព័ ត៌មានម្ួយ ល លចុ ោះហតែភលខា ភ

យភលាក អុិត សំភហង រ ម្
ឋ ង្ក្នីត្ត កសួងសងគម្កិចចបាន

ឲ្យ ឹ ងថ្ន៖ «ត្បាក់ឈួលអបបបរមាភនោះ
ន
នឹ ងចូ លជា្រមានភៅថ្ងៃទ្ី០១ ឧសភា ២០១៣ និ ងចប់ភបើ កត្បាក់

ឈនួលភៅចុងល ឧសភា ឬភ ើម្ល ម្ិងុន ឆ្នំ ២០១៣។ ភសចកតីត្បកាសព័ត៌មានភនោះបនតថ្ន៖«រណ្ៈកម្មការ

ត្បឹកាការងារ ភកាោះត្បជុំភៅថ្ងៃទ្ី ២៩ ល ម្ី ន ឆ្នំ២០១៣ ភ ើ ម្បីបំភពញនី តិវ ិ្ីតាម្ភោលការណ្៍ថ្នចាប់សី ត
ពីការងារ»។ ភបើភោងតាម្ភសចកតីត្បកាសព័ ត៌មានភនោះ ត្បាក់ឈួលអបបបរមាងម
ន
ីរឺ៨០
ការបូ កបញ្ូច លត្បាក់លងោំសុ ភាពចំ នួន៥ ុ លាលរ ល លមានស្សាប់។
ភលាក វងស សុវណ្ា អរគភលខា្ិ ការថ្នរណ្ៈកមាម្ិ ការភ

ុ លាលរ ភ

យសារ

ោះស្សាយកូ កម្ម បាតុ កម្មត្រប់ម្ុ សញ្ជាថ្ន

ត្កសួងសងគម្កិ ចច បានបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន៖ «ភសចកតីសភត្ម្ចភនោះ រឺ ចុងភត្កាយ ភហើយភារី ពក់ព័នន
ធ ឹ ងជួបត្បជុំោន
ភៅថ្ងៃសុត្កសបាតហ៍ភត្កាយ ភៅរណ្ៈកម្មការត្បឹ កាការងារ»។
រ ឋ ្ិ បាលក៏យល់ត្ពម្ផ្ងល រ ឲ្យបភងកើតត្កុម្ការងារចត្ម្ុោះត្តី ភារី និងថ្ រូ រពក់ព័នធ ភ ើម្បីបនតការសិកា
ស្សាវត្ជាវ អំពីបញ្ជ
ា ត្បាក់ ឈួលអបបបរមាសម្ស្សប
ន
សត្មាប់កម្មករនិ ភោជិ ត កនុងរយៈភពល១ឆ្នំម្តង ឬ
តាម្ភពលភវលាចំចច់ ភ ើ ម្បីពិនិតយពិ ភាកា អំ ពីត្បាក់ ឈួលអបបបរមាសម្ស្សប
ន
សត្មាប់កម្មករនិ ភោជិ
ត។ ភនោះភបើតាម្ភសចកតី ត្បកាសព័ត៌មាន។ ភសចកតីត្បកាសព័ ត៌មានល លភ្វើភេើងបន្ប់ពីការចរចត្បាក់

ឈនួលអបបបរមាភនោះ ជាប់ោំងរវងសមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រភៅកម្ពុជា និងសហជី ពបានភ្វើឲ្យភារីោំង
ពី រភាាក់ ភផ្អើល។

ភលាក ភ ន លូ អរគភលខា្ិ ការ សមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រភៅកម្ពុជា ល លត្បកាន់ជំហរផ្តល់ឲ្យលត ៧០

ុ លាលរកនុងការអំ េុងការចរចជាម្ួ យសហជី ពលងលងថ្ន៖ «ភយើងមានការភាាក់ភផ្អើល។ ភយើង ឹ ងព័ ត៌មានភនោះ

ភៅត្ពឹកភនោះ»។
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«វម្ិ នលម្នជាសំណ្ួរថ្នភតើសមាជិ ករបស់ភយើង អាចផ្តល់ឲ្យឬម្ិ នផ្តល់ឲ្យភនោះភទ្ ប៉ាុ លនតវជាសំណ្ួរថ្ន ភតើ
សមាជិ ករបស់ភយើងចំ នួនប៉ាុ នមន ល លអាចភៅតសូរស់បាន»។
ប៉ាុ លនតោ៉ាងណាក៏ភ

យ ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជា ល លជាសហជីពម្ួ យ កនុង

ចំ ភណាម្សហជី ពល លម្ិនត្ពម្ទ្ទ្ួ លយកភត្កាម្១០០
បួ នភទ្ៀត ម្ិ នអាចទ្ទ្ួ លយកត្បាក់ ឈួលចំ
ន
នួន ៧៥
ខាងម្ុ ឆ្ប់ ៗភនោះ។

ុ លាលរ លងលងថ្ន ភលាកនឹ ងសហភាពសហជី ពចំ នួន

ុ លាលរភនោះបានភទ្ ភហើយនឹ ងភ្វើកូ កម្ម្ំម្ួយ នភពល

ភលាកបនតថ្ន៖ « ំុម្
ា ិ នសាវរម្ន៍ភសចកតីសភត្ម្ចភនោះោល់លតភសាោះ ពីភត្ពោះវជាចំ នួនតិ ចតួ ចភពក សត្មាប់
កម្មករនិ ភោជិត»។

ភសចកតីលងលងការណ្៍ម្ួ យ ពី ត្កុម្សហជី ពចំ នួន ៥ កនុងភនោះក៏ មានសហជី ពភសរ ីកម្មករ និ ង សុីភៅឌូ ផ្ងល រ

បានឲ្យ ឹងថ្ន ពួកភរនឹងបនតភ្វើការតសូឲ្យទ្ទ្ួ លត្បាក់ឈួល
ន
ពស់ជាងភនោះ។ ភសចកតីលងលងភនោះបនតថ្ន៖ «ការ
ំ ភេើងត្បាក់ឈួលរឺ
ន
សំខាន់ណាស់សត្មាប់ ការកាត់បនែយហានិ្័យថ្នការ ួ លសនលប់ និងកូ កម្ម។ ភយើ

ងនឹ ងម្ិ នភបាោះបង់ការោម្ោររបស់ភយើងភទ្
ត្បរល់ឲ្យកម្មករ»។

រហូតោល់លតត្បាក់ឈួលចំ
ន
នួន១០០ ុ លាលរ

ឧសាហកម្មកាត់ភ រកម្ពុជាជួ លកម្មករនិ ភោជិតជាង៤០ម្ុឺ ននក់

កនុងម្ួ យល ត្តូវ

ភហើយភារភត្ចើ ននំភចញភៅអាភម្រ ិក

និ ងអឺ រប
ុ ៉ា ។ ភបើតាម្អងគការពលកម្មអនតរជាតិ (ILO) បានឲ្យ ឹងថ្ន ត្បាក់ឈួលអបបបរមាកន
ន
ុងវ ិស័យកាត់ ភ រ
រឺមានចំ នួន៤៥

ុ លាលរកនុងឆ្នំ២០០០ និង ៥០

ុ លាលរកនុង២០០៧ និ ង ៦១

អតែត្បភោជន៍ភផ្សងៗបានភេើងពី ៥ ុ លាលររហូត ល់២២

ុ លាលរ កនុង២០១០ ភហើយត្បាក់

ុ លាលរចប់ តាំងពី ២០០០។

ភលាក Dave Welsh អនកត្រប់ត្រងត្បចំត្បភទ្សថ្នម្ជឈម្ណ្ឌលអាភម្រ ិកភ ើម្បីសាម្រគីភាពការ ងារអនតរជាតិ
(ACILS)បានលងលងត្បាក់ឈួលចំ
ន
នួន ៧៥
ប៉ាុ លនតការភបតជាារបស់រ ឋ ្ិ បាល
សញ្ជាវ ិជជមានម្ួ យ៕ PS

ុ លាលរភនោះរឺ វោបជាងត្បាក់ឈួលរស់
ន
ភៅសម្រម្យឆ្ៃយណាស់

កនុងការពិ និតយវយតថ្ម្ល ំ ភេើងត្បាក់ឈួលអបបបរមាត្បចំ
ន
ឆ្នំ

ភនោះរឺជា

32. សហជីព៥ ភៅបនតោម្ោរត្បាក់ឈលកម្ម
ករអបបបរមា ល់ជាង១០០ ុលាលរ
ួន
ភ

យ លាង

ឺ លុច RFI

ភបើ ភោោះជាមានការភសនើពីភលាកនយករ ម្
ឋ ង្ក្នីហ
ត ុន លសន ភៅភារី ភៅលកភោងចត្កភអាយបលនែម្ទ្ឹ កត្បាក់២
ុ លាលរ ភ ើម្បីភអាយត្បាក់ ល ភោលរបស់កម្មករភេើងពី ៧៣ ុ លាលរ ម្ក ល់៧៥ ុ លាលរក៏ ភ

យ ត្កុម្សហ

ជី ពចំ នួន៥ ភៅម្ិនោន់ ភពញចិតន
ត ឹ ងការតំ ភេើងភនោះភៅភេើយភទ្។ កាលពីថ្ងៃ២១ ម្ិ នម្សិលម្ិ ញ ពួកភរ
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បានភ្វើភសចកតីលងលងការណ្៍រួម្ោន

ម្ិ នទ្ទ្ួ លយកត្បាក់ ល ភោល៧៥ ុ លាលរភនោះភទ្

ភហើយភៅលតោម្ោរ

ត្បាក់ ល ភោលជាង១០០ ុលាលរសត្មាប់ កម្មករ។
ភត្កាយពីភសចកតីត្បកាសរបស់ត្កសួងសងគម្កិ ចអ
ច ំពីការសភត្ម្ចផ្តល់
ល់ចំនួន៧៥ ុ លាលរ ភ

ត្បាក់ល ភោល ល់កម្មករកាត់ ភ រ

យមានោំងអនតោរម្ន៍របស់ភលាកនយករ ម្
ឋ ង្ក្នីផ្
ត ងភនោះ សហជី ពកម្មករចំ នួន

៥បានភ្វើភសចកតីលងលងការណ្៍រួម្ម្ួ យ

ម្ិ នទ្ទ្ួ លយកត្បាក់ ល ភនោះភេើយ។

សហជី ពោំង៥ភៅលតោម្ោរ

ភអាយភៅលកភោងចត្កផ្តល់ត្បាក់ ឈួលអបបបរមាជាង១០០
ន
ុលាលរ

ល់កម្មករ ល ល។

ត្បធានសហជីពោំង៥ល លកំ ពុងបនតការតវ៉ា រម្
ួ មាន ភលាករង
ុ ៉ា
ឈុន ត្បធានសហភាពសហជី ពកម្ពុជា

ភលាកអាត់ ្ន់ ត្បធានសម្ព័នស
ធ ហជី ពត្បជា្ិ បភតយយកម្មករកាត់ ភ រកម្ពុជា ភលាកស្សី ម្៉ា ម្ ញឹម្ ត្បធាន
សហព័ នស
ធ ហជី ពជាតិថ្នឧសាហកម្មវយន្ណ្ឌកាត់ ភ រកម្ពុជា ភលាកបា៉ា វ សុីណា ត្បធានសម្ព័នស
ធ ហ
ជី ពចលនកម្មករ និ ងភលាកជា ម្ុ នី ត្បធានសហជី ពភសរ ីកម្មករថ្នត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា។
ភសចកតីលងលងការណ្៍របស់ត្កុម្សហជី ពបានសរភសរថ្ន

ការតំ ភេើងត្បាក់ឈួលភអាយបានសម្រម្យ
ន

រឺជា

កតាតសំខាន់ភ ើម្បីជួយកាត់បនែយហានិ្័យការងាររបស់កម្មករបានោ៉ា ង ភត្ចើន ូ ចជា បញ្ជ
ា សុ ភាព និ ង
ម្ិ នភអាយមានការផ្្ុោះនូ វការោម្ោរកនុងរូបភាពជាកូ កម្ម ឬបាតុ កម្មត្ទ្ង់ត្ោយ្ំ កនុងភពលខាងម្ុ ។

ភបើ តាម្ការអោះអាងរបស់ត្បធានសហជី ពោំង៥ ការតំ ភេើងត្បាក់ឈួលអបបបរមា
ន
ល់កម្មករ ភអាយបាន
ល់១០០ ុ លាលរ វនឹ ងម្ិនភ្វើភអាយប៉ា ោះពល់ ល់ការវ ិនិភោររបស់ភៅលកភោងចត្កភនោះភទ្។ ផ្្ុយភៅវ ិញ

វនឹ ងភ្វើភអាយមាចស់ភោងចត្កអាចរកាបាននូ វកំ លាង
ំ ពលកម្មជំនញ និ ងផ្លិតភាពលងម្ភទ្ៀតផ្ង។ ត្កុម្
ត្បធានសហជីពបនតថ្ន ភរអាចតំ ភេើងត្បាក់ឈួលតាម្ការោម្ោររបស់
ន
សហជីពភអាយកម្មករបាន ភ

យ

ត្ោន់លតភរកាត់ បនែយជាអតិ បរមានូ វត្បាក់ សំណ្ូក ជាអំ ភពើពុករលួយត្រប់លផ្នករបស់និភោជក។

ភលាកជា ម្ុនី ត្បធានសហជី ពភសរ ីកម្មករថ្នត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា បានត្បាប់វ ិទ្យុបាោំងអនតរជាតិភៅថ្ងៃ
ភនោះថ្ន

ភលាកមានបំ ណ្ងភសនើសុំការចរចភទ្វភារីជាម្ួ យសមារម្ភៅលកភោងចត្កលតម្តង

ភ ើម្បីភ្វើភអាយ

ត្បាក់ ឈួលភោលរបស់
ន
កម្មករបានភេើង ល់ជាង១០០ ុ លាលរ។ ភលាកជា ម្ុ នី បានភចទ្ជាសំណ្ួរថ្ន ភតើ
ភរត្តូវយល់ត្ពម្យកត្បាក់ល ៨០ ុ លាលរ
ភនោះ ភោងចត្ក លោះបានផ្តល់ត្បាក់ ល

ល លត្កសួងសងគម្កិចបា
ច នសភត្ម្ចោ៉ា ង ូ ចភម្តច

ល់កម្មកររហូត ល់ ៨៦ ុ លាលរភហើយភនោះ?
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ភបើភៅភពល

Laws Related to Minnimum Wage
ត្បាក់ ឈួលអបបរមាល
ន
លត្តូវធាន

១-ភសចកតីលងលងការណ្៍ជាសកលសតីពីសិទ្ិ ម្
ឋ នុ សស
មាត្តា៣២ ចំនុចទ្ី៣៖ អនកភ្វើការងារមានសិទ្ិទ្
ឋ ទ្ួ លបានលា្ការភ

យសម្្ម្៌ និងភពញចិតត ភ ើម្បីធាន

អតែិភាពរស់ភៅរបស់ ួលន និ ងត្រួសារ ឱ្យសម្ស្សបនឹ ងភសចកតីថ្ងលងូរថ្នម្នុ
ន
សស និ ងត្តូវបានបំ ភពញបលនែម្
ភទ្ៀត ភ

យម្ភ្ាបាយភផ្សងៗថ្នការការលពផ្នកសងគម្ត្បសិនជាចំបាច់។

មាត្តា២៥៖ ១-ម្នុ សសត្រប់ រប
ូ មានសិទ្ិ ទ្
ឋ ទ្ួ លបានកត្ម្ិតជី វភាពត្រប់ ត្ោន់ ភ ើម្បីធាន សុ ភាព និងសុ
មាលភាពរបស់ ួន
ល និងត្រួសារ រួម្មានចំ ណ្ីអាហារ សភម្លៀកបំ ពក់ លំភៅ ឋ ន ការលងោំសុ ភាព និ ង
ភសវ សងគម្កិ ចចចំបាច់ ភផ្សៗភទ្ៀត...។

២-កតិ ការសញ្ជាអនតរជាតិ សតីពីសិទ្ិ ឋ ភស ក
ឋ ិ ចច សងគម្ និ ងវបប្ម្៌
មាត្តា៧៖

រ ឋជាភារី

ថ្នកតិ កាសញ្ជាភនោះ

លកខ ណ្ឌការងារត្តឹ ម្ត្តូវ និ ងត្បកបភ

ទ្ទ្ួលសាគល់សិទ្ិ រឋ បស់បុរគលត្រប់រប
ូ

ភ ើម្បីទ្ទ្ួ លបាននូ វ

យអំ ភណាយផ្ល ល លធានជាពិ ភសសនូ វ ៖

(ក) ត្បាក់កំថ្រល លផ្តល់ភអាយអនកភ្វើការនូ វៈ
១-ភបៀវតសន៍ត្បកបភ

យសម្្ម្៌ និងត្បាក់ កំថ្រភសនើោន ចំ ភពោះការងារល លមានតំថ្លភសមើោន ភ

យម្ិ នមាន

ការលបងលចកណាម្ួ យ ជាពិ ភសសស្តសតីត្តូវលតមានការធាននូ វលកខ ណ្ឌការងារល លផ្តល់ឱ្យពួ កភរ ម្ិ នតិ ច
ជាងលកខ ណ្ឌល លបុរសបានទ្ទ្ួ ល ភ

យត្តូវបានត្បាក់ កំថ្រភសមើោន ចំ ភពោះ ការងារ ូចោន។

២-ជី វភាពរស់ភៅសម្រម្យសត្មាប់ ួនភរផ្ល
ល
្ ល់ និ ងត្រួសារ ស្សបតាម្បទ្បញ្ជាតតិថ្នកតិ កា សញ្ជាភនោះ...។
៣-រ ្
ឋ ម្មនុញ្ាៈ

មាត្តា៣១៖ ត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជាទ្ទ្ួ លសាគល់ និ ងភោរពសិទ្ិម្
ឋ នុ សស ូចមានលចងភៅកនុង្ម្មនុញ្ា ថ្ន
អងគការសហត្បជាជាតិ ភសកតីត្បកាសជាសកលសតីពីសិទ្ិម្
ឋ នុ សស និ ងកតិ កាសញ្ជា ត្ពម្ោំង អនុ សញ្ជា
ោំងឡាយ ោក់ទ្ងភៅនឹងសិទ្ិម្
ឋ នុ សស សិទ្ិ ន
ឋ រ ី និងសិទ្ិក
ឋ ុ មារ។
៤-ចាប់ សីព
ត ី ការងារៈ
មាត្តា១០៤៖ ត្បាក់ ឈួលោ៉ា
ន
ងតិចណាស់ក៏ត្តូវភអាយភសមើនឹងត្បាក់ ឈួលអបបបរមា
ន
ល លត្តូវធាន ភពល
រឺ ោ៉ាប់ រងកម្មករនិ ភោជិ តត្រប់រប
ូ ភអាយមានកំ ពស់ជីវភាពសម្រម្យភៅតាម្ភសចកតីថ្ងលងូររបស់
ន
ម្នុ សស។
មាត្តា១០៥៖ អនុ សញ្ជារួម្ជាលាយលកខណ្៍អកសរ ឬភ
និ ភោជិ តភ
ភេើយ។

យមាត់ទ្ភទ្ណាល លតំ រវូ ភអាយឈនួលភៅកម្មករ

យអត្តាោបជាងត្បាក់ឈួលអបបបរមាល
ន
លត្តូវធាន ត្តូវទ្ុកជាភមាឃៈភហើយ ោមនផ្លអវី

មាត្តា ១០៧ ៖

១-ត្បាក់ឈួលអបបបរមាល
ន
លត្តូវធានត្តូវភរៀបចំភេើងភ

យម្ិ នរិ តថ្ន វ ិជាជជី វៈណា ឬ

ម្ុ របរណាភេើយ ត្បាក់ឈួលអបបបរមាល
ន
លត្តូវធានភនោះអាចលត្បត្បួល ភៅតាម្្ូម្ិភារតាម្លកខណ្ៈ
ភស ឋកិចចល ល សត្មាប់ កំណ្ត់ លកខណ្ជីវភាព។
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២បន្ប់

ត្បាក់ ឈួលអបបបរមាល
ន
លត្តូវធានត្តូវកំ ណ្ត់ ភ

យ

ត្បកាសត្កសួងទ្ទ្ួ លបន្ុកវ ិសយ័ការងារ

ពី បានទ្ទ្ួ លភោបល់របស់រណ្ៈកមាមការត្បឹ កាការងារ។

ត្បាក់ ឈួលអបបបរមាភនោះ
ន

ត្តូវលក

សត្ម្ួលភៅតាម្ តំណាក់កាលថ្នការវ ិវតតន៍សាែនផ្លពភស ក
ឋ ិចច និងតថ្ម្លជីវភាពរស់ភៅ

៣-ធាតុផ្សំោំងឡាយល លត្តូវយកម្ករណ្ន សត្មាប់ កំណ្ត់កំរ ិតត្បាក់ ឈួលអបបបរមា
ន
ត្តូវមានោ៉ា ង

ភហាចណាស់ ូចតភៅ ៖

ក-ត្តូវលតពិ ចរណាភលើ ភសចកតីត្តូវការរបស់កម្មករនិ ភោជិត និ ង ត្កុម្ត្រួសាររបស់ភរ ោក់ ទ្ង
នឹ ងថ្ងលជីវភាពរស់ភៅ ភៅកនុងត្បភទ្ស ត្ពម្ោំងកំ រ ិតជី វភាពរបស់ត្កុម្ម្នុ សសភផ្សងភទ្ៀតភៅកនុងត្បភទ្ស។

- កតាតោំងឡាយថ្នវ ិស័យភស ក
ឋ ិ ចច រួម្ោំងតត្ម្ូវការថ្នការអ្ិ វឌឍន៍ភស ឋកិចផ្
ច លិតភាព និង

ផ្លត្បភោជន៍ ល លត្តូវសភត្ម្ចឱ្យបាន និង រកាឱ្យបាននូ វកំ រ ិត ៏ ពស់ថ្នម្ុ របរ។
មាត្តា១០៨៖ ចំ ភពោះការងារភ

៉ាការ ឬតាម្បរ ិមាណ្ផ្លិតផ្ល ភោោះភ្វើភៅភោងជាង ឬភៅលំភៅ ក៏ភ

យ

ត្បាក់ ឈួល
ន
ត្តូវរិ តោ៉ា ងណាភអាយកម្មករនិភោជិតល លមានការបុិ នត្បសប់ម្្យម្ភ្វើការជា្ម្មតា បាន
ទ្ទ្ួ លកនុងងិ រភវលាភ្វើការ ល ល

នូ វត្បាក់ ឈួលោ៉ា
ន
ងតិចភសមើនឹងត្បាក់ឈួលអបបបរមា
ន

ល លត្តូវធាន

ភហើយល លកំ ណ្ត់ សំោប់កម្មករនិ ភោជិត។

មាត្តា១០៩៖ ត្បាក់ ឈួលអបបបរមាល
ន
លកំ រ ិតភេើងភ

យចាប់ ភនោះ ត្តូវបិទ្ជាអចិថ្ង្ក្នតយ៍ភៅកនុង បន្ប់ភ្វើ

ការ កនុងការ ិោល័យភបើ កត្បាក់ និងភៅទ្ី ទ្ទ្ួ លភអាយភ្វើការ។
មាត្តា១១១៖

ភសៀវភៅបន្ុកថ្នអាបណ្សញ្ជាការងាររឺ ចំភពោះកិចចសនាខាងការងារ

ឬភត្រឿង

ផ្គត់ផ្ង
គ ់

ល លចុ ោះកនុងនម្ោជការ ឬកនុងនម្ត្រឹ ោះសាែនសាធារណ្ៈ ត្តូវភអាយមានលចងត្រប់ចំណ្ុចជាចំបាច់ ល ល
មានត្បភោជន៍ ភ ើ ម្បីោ៉ាប់ រងការអនុ វតតបទ្បបញ្ាតិ ថ្ត នចាប់ ភនោះ សតីពីត្បាក់ ឈួល
ន
អបបបរមា ល លត្តូវធាន
និ ងបទ្បញ្ជ
ជ ទ្ូ ភៅថ្នការងារ។

៥-ភសកតីជូន ំ ណ្ឹងភល ០៦ សកអ ចុ ោះថ្ងៃទ្ី០៣ ល ម្ីន ឆ្នំ១៩៩៧
-ភលើកទ្ី១ កំណ្ត់ ោបបំ ផ្ុត៤០ ុលាល ភសចកតីជូន ំណ្ឹងភល
-ភលើកទ្ី ២ ៤៥
- ភលើកទ្ី៣ ៥០

ុលាល ភសចកតីជូន ំ ណ្ឹងភល
ុ លាល ភសចកតីជូន ំ ណ្ឹងភល

០៦ ចុ ោះថ្ងៃទ្ី ០៣ ម្ិ ន ឆ្នំ១៩៩៧

០១៧ចុ ោះថ្ងៃទ្ី ១៨ កកក

ឆ្នំ២០០០

៧៤៥ ចុ ោះថ្ងៃទ្ី ២៣ តុ លា ឆ្នំ២០០៦

ចំ លណ្កវ ិសយ័ភផ្សងៗភទ្ៀតម្ិនោន់ មានកំ ណ្ត់ត្បាក់ ឈួលអបបបរមាភៅភេើ
ន
យភទ្ ។
ភសចកតីជូន ំណ្ឹងភល

០២៣-០៨-ផ្តល់ត្បាក់ ឧបតែម្ជី វភាព កនុងមានក់ៗចំ នួន ៦

ុ លាល កនុងម្ួ យល ។

ត្បាក់ ឧបតែម្ភនោះម្ិ នត្តូវបានបូកបញ្ូច លជាម្ួ យួត្បាក់ឈួលសុ
ន
ទ្ធសា្ (ត្បាក់ឈួលអបបបរមាភេើ
ន
យ)
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VIII. Working Conditions
1. Unions Tell Garment Workers to Suspend Strike
By Aun Pheap - January 8, 2014 (Cambodia Daily)
Unions behind last week’s garment factory strikes said their members had largely gone back to
work this week, although they have not ruled out resuming protests for a higher minimum wage
later this month.
Tens of thousands of workers went on strike starting on December 24 to demand a doubling of the
industry’s monthly minimum wage to $160, forcing several of the country’s 500-plus factories to
shut down and many more to scale back production.
The strike turned deadly when military police opened fire directly into crowds of stone and petrol
bomb-throwing demonstrators outside a Phnom Penh factory on Friday, killing at least five and
wounding more than 40.
But as of Monday, some 80 percent of garment workers in Phnom Penh and more than half the
workers in the provinces were back at their factories, said Chheng Lang, vice president of the
National Independent Federation of Textile Unions in Cambodia (NIFTUC), one of the six unions
behind the strikes.
“Most of the workers returned to work [Monday],” she said.
Ms. Lang said the unions had urged their members to head back to work during the early part of
the month—when the factories typically pay their workers—and will decide soon how and when to
resume their protests.
“My [union] president plans to meet with the other union leaders to discuss and find a new strategy
to continue to protest, and we will have a press conference to tell the public that we will not hide or
escape from arrest,” she said, but added that they had yet to fix a date for the meeting.
On December 30, the Council of Ministers sent Labor Minister Ith Sam Heng a letter
recommending that the unions behind the strikes have their licenses revoked and that their leaders
be prosecuted by the law if they did not stop the protests. The Phnom Penh Municipal Court has
since summoned Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions, to answer for
the violence that broke out at some of the protests.
On Tuesday, Mr. Chhun said he did not yet know what the unions would do next.
“We want workers to stay in peace and we do not yet know our next plan,” he said.
Mr. Chhun said he would honor the January 14 court summons, however, and denied a recent
claim by another union that he had been in hiding in the past few days. He said he had been out of
reach because the battery in his phone had gone dead.
Oum Vasal, a legal officer for the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union, also
insisted that the protests would continue—both for higher wages and against the fatal shooting of
Friday’s demonstrators.
“Workers are pledging to hold a mass demonstration against authorities because they used
weapons to kill empty-handed protestors and we cannot accept this cruel behavior,” he said. “We
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will not stop protesting, we’re just letting workers take a rest to wait for a decision from our next
meeting.”
Ken Loo, secretary-general of the Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC), said
that between 50 and 60 percent of the garment workers were back on the job Monday and that the
strike had effectively come to an end.
“As far as we’re concerned the strikes are over,” he said.
As for whether the workers who went on strike ought to be paid for the time they were off the job,
Mr. Loo said GMAC’s position—based on the country’s Labor Law—was the same as ever.
“Our basic principle is very, very clear,” he said. “No work, no pay.”
Mr. Loo said GMAC had sent its members a circular advising them on the law and not to pay the
strikers for their time off. He said the association had also met Tuesday morning to assess the
damage the protesters had inflicted on factories in preparation for the compensation they would be
asking for in their pending lawsuits against the unions.
Union representatives said it was too early to say whether the factories would pay the strikers any,
or all, of their wages for the time they were off.
Ms. Lang of NIFTUC said she had heard from only one member from Prey Veng province where
the factory was paying only half the workers’ wages for the three days they were off.
Prak Chanthoeun, director-general of the Labor Ministry’s general department of labor conflict,
agreed with GMAC that the factories were legally in the right to deny the strikers pay for the time
they were on strike.
But he said the ministry would be advising the factories to pay the strikers at least some of their
wages in a bid to prevent more unrest.
The ministry was scheduled to meet with unions today to urge them once more not to hold any
more protests, but postponed the meeting because the minister, Mr. Sam Heng, was busy.
GMAC says the recent weeks of labor unrest have cost the factories some $200 million in lost
sales and would see their orders drop up to 30 percent in 2014 from risk-averse buyers.

2. កម្មករចមាករភៅសភូ វៀតណាម្ភៅកំពង់្ំតូញលតអ
អ
រពីភាពយឺតោ៉ា វកនុងការភបើកត្បាក់ល

កម្មករល មរល លបភត្ម្ើការងារឱ្យត្កុម្ហុនចមាករភៅសូភវៀតណាម្ ភៅភ តតកំពង់ ្ំ ជាភត្ចើននក់ បានសលម្ដង
អារម្មណ្៍ម្ិ នភពញចិ តភត ៅនឹ ងភាពយឺតោ៉ា វ

និងភរឿងោ៉ា វភផ្សងល លខាងភារី ត្កុម្ហុនភ្វើម្កភលើពួកោត់។

កម្មករល មរោំងភនោះ

ខាងត្កុម្ហុនហាក់ ូ ចជាមានការភរ ើសភអើ ងចំ ភពោះកម្មករល មរ

បានភលើកភេើងថ្ន

ចំ លណ្កកម្មករភវៀតណាម្ ល លបភត្ម្ើការងារភៅទ្ី ភនោះល រ លតម្ិ នមានបញ្ជ
ា ភេើយ។

ដោយ សូត សុខប្រាថ្នន
2014-01-18 (Radio Free Asia)
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ភម្ការល មរមានក់ ថ្នពិ តជាមានភាពយឺតោ៉ា វកនុងការភបើ កត្បាក់ល ជូ នកម្មករលម្ន ភហើយោត់ ជាអនកោំត្ទ្កម្ម
ករល មរ ក៏ត្តូវមានបញ្ជ
ា ល រ។ ករណ្ីភនោះ អងគការសិទ្ិម្
ធ នុ សសយល់ថ្ន វរឺជាភរឿងរ ំភលា្ភៅភលើចាប់
ការងារ និ ងរ ំភលា្សិទ្ិម្
ធ នុ សសភទ្ៀតផ្ង។

កម្មករចមាករភៅសូមានក់ភៅត្កុម្ហុន ភហាគលវ៉ា សុន របស់ភវៀតណាម្ ភៅភ តតកំពង់្ំ ភលាក អុ ក រ ិទ្ធី បាន
មានត្បសាសន៍ថ្ន

កម្មករល រម ភារភត្ចើនម្ិ នបានទ្ទ្ួលត្បាក់ល ពី ត្កុម្ហុនតាម្ចំ នួនល ល

ពួកោត់ បាន

ចំ ណាយពលកម្ម តាំងពីភត្កាយភពលបុ ណ្យ្ជំុបិណ្ឌម្ក រឺ ភារីត្កុម្ហុនភបើ កលតបនតិចបនតួចប៉ាុ ភណាាោះ ភទ្ើបភ្វើ
ឱ្យពួ កោត់មានការលំបាកកនុងការរស់ភៅត្បចំថ្ងៃ ពីភត្ពោះកម្មករល មរភារភត្ចើ នជំ ពក់ភរ និងម្ា៉ា ង មាន
ត្បពនធកូនល លត្តូវការត្បាក់ចំបាច់ កុងជី
ន
វភាពត្បចំថ្ងៃ។

ភលាក អុក រ ិទ្ធី៖ « ុ ំៗ
ា អនកនិ ោយភចញម្ុ ខាលំងៗ ភហើយនិ ោយភកាកៗឱ្យឮោំងអស់ោន ពី ភត្ពោះ ុ ំ ត្ា ោំវ

អត់បាន ណាម្ួ យ ុ ំមា
ា នកូនមានត្បពនធ ណាម្ួ យភជើង ុ ំ ាចូលចង់ពិការភទ្ៀត ភហើយ ំ ត្បឹងតសូភ្វើការ ភ ើម្បី
យកលុយម្កចិ ញ្ចឹម្ត្បពនធចិញ្ចឹម្កូ ន លតចុងបញ្ចប់ ម្ិន ឹ ងលុយភៅណា!»។
ភលាក អុ ក រ ិទ្ធី ល លមានស្សុកកំ ភណ្ើតភៅឯស្សុកម្ុ កំពូល ភ តតកណា
ដ ល
សូវលអ

បានលងលងបនតថ្ន

ភពលបុ ណ្យោនម្តងៗ

ំ ត្បឹ ងភ្វើការោំងសុ ភាពម្ិ ន

កម្មករល មរពិ បាកកនុងការភៅភលងស្សុកកំ ភណ្ើតណាស់

ពី ភត្ពោះត្កុម្ហុនម្ិ នបានភបើ កត្បាក់ ឱ្យបានត្រប់ចំនួនតាម្អវីល ល

ពួ កោត់ភ្វើបាន

ភហើយភពលណាល ល

ភលាកភចញម្ុ តវ៉ា ត្តូវខាងសនតិសុ ត្កុម្ហុនវយ ំ ភទ្ៀតផ្ង។ ភលាកបនតថ្ន សត្មាប់ កម្មករភវៀតណាម្
ល លភ្វើការភៅទ្ី ភនោះ ម្ិ នល លមានបញ្ជ
ា ភនោះភទ្ ត្បាក់ ភបើ កបានត្រប់ចំនួន ភហើយអាចោំង ី ចពីភៅលកបាន
លងម្ភទ្ៀតផ្ង។ ភលាកយល់ថ្ន ការោបសងកត់ម្កភលើកម្មករល មរ រឺ ភ ើម្បីជាភលសបងខំឱ្យកម្មករល មរ ឈប់ភ្វើ
ការត្បសិនភបើជាម្ិ នអាចត្ោំបាន ភហើយភៅលកងាយស្សួលនឹ ងយកកម្មករភវៀតណាម្
ភលាក អុក រ ិទ្ធី៖ «ពួក ុ ំ រា កម្ិ នសូវបាន ពី ភត្ពោះភរភ

ក់បញ្ូច លវ ិញ។

ភ៉ា ៅឱ្យជនជាតិភរអស់ភៅ។ កម្ពុជា អត់សូវមាន

ការងារជនជាតិភវៀតណាម្ ម្កស្សបចាប់ លោះ ម្ិនស្សបចាប់ លោះ ភរោនភរៗ អត់ ូ ចភយើងភទ្ ោនភរៗភបើក
ចង់ ីក
ច ៏ បានល រ។ ជនជាតិល មរភយើងលំបាក ី ចតត្ម្ូវភយើង វោះខាត ១លានអី

ីបា
ច នត្តឹ ម្ ៣០ម្ុឺនអី ភទ្។ អា

ភនោះភបើតាម្ ុ ំរ
ា ិ តភម្ើ ល អាភនោះភរភៅថ្ន ោបសងកត់ភហើយ ភរម្ិ នចងភជើងពួ ក ុ ំភា ទ្។ សពវថ្ងៃ ភរម្ិនភ ញ
ពួ ក ុ ំភា ទ្ លតភរភ្វើឱ្យពួ ក ុ ំ ោ
ា ល់ត្ចកឱ្យរត់ភចញហមង»។

ចំ ភពោះបញ្ជ
ា ភនោះ ភម្ការល រម មានក់ អនកស្សី ្ន លីម្ បានមានត្បសាសន៍ថ្ន ពិ តជាមានករណ្ីភបើកត្បាក់ល
យឺតោ៉ា វឱ្យកម្មករល មរលម្ន ភហើយកម្មករភវៀតណាម្ ម្ិ នធាលប់មានបញ្ជ
ា ចំ ភពោះភរឿងត្បាក់ល ភនោះភទ្។ អនក
ស្សីលតងលតជួ យោំត្ទ្ ល់កម្មករល មរល លជួ បបញ្ជ
ា រហូតភ្វើឱ្យភម្ការភវៀតណាម្ និ ងភម្ការល មរល លមានទ្ំ
ភនរភៅរកភៅលកភវៀតណាម្ សលម្ដងការម្ិនភពញចិ តច
ត ំ ភពោះអនកស្សីភទ្ៀតផ្ង។
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អនកស្សី ្ន លីម្៖ «និ ោយភៅ ុ ំឈ
ា ឺឆ្អលកម្មករល រម ហនឹង ភហើយបានជាភរត្ពួតសអប់ ុ ំ ា ភត្ពោះអី ុ ំោ
ា ំត្ទ្កម្ម

ករល មរភយើង ភត្ពោះម្កភៅភ្វើការ ុ ំន
ា ិ ោយបាន ភរថ្នោនជាកម្មករ ោនម្ិ នលម្នជាោសកររបស់ភយើងភទ្ ជា

សិទ្ិរធ បស់ោត់ៗភ្វើការបានប៉ាុ ណាា ោត់យកប៉ាុ ណ្ឹ ា ង។ ភហើយកម្មករភវៀតណាម្ ោត់ ម្ក ភណ្ើ ដ ម្ការងារល មរ
ភយើងភ្វើអុីចឹងភៅ ភ

៉ាការភចញភ្វើអស់អាលីង ភហើយកម្មករល មរភយើងមានការលំបាក។ ប៉ាុ លនតភបើល មរភយើង

សាម្រគីោនអត់អីភទ្ លតភត្ចើនលតត្ចលណ្នៗម្កភលើលត ុ ំម្
ា ួ យភទ្ ភរភឃើញ ុ ំស្ា សីវទ្ន់ភ ាយ»។

អនកស្សីភសនើសុំឱ្យភៅលកភបើកត្បាក់ ល ជូនកម្មករល មរល លមានជិត ១០០នក់ ឱ្យបានភទ្ៀងោត់ និងសុំឱ្យ
មានការលបងលចកការងាររវងកម្មករល រម និងកម្មករភវៀតណាម្ ឱ្យបានភសនើោន ភជៀសវងការភរ ើសភអើ ង។
វ ិទ្យុអាសុីភសរ ី ម្ិនអាចលសវងរកត្ប្ពោក់ ទ្ងពីសំណាក់ភៅលកត្កុម្ហុនជាជនជាតិភវៀតណាម្
ភៅថ្ងៃទ្ី១៨ ម្កោ។
លតោ៉ា ងណាក៏ ភ

បានភទ្

យ បុរល
គ ិកភសុើបអភងកតថ្នអងគការការពរសិទ្ិម្
ធ នុ សសលីកា ូ (LICADHO) ត្បចំភ តត

កំ ពង់ ្ំ ភលាក ឈួម្ រុណ្ បានមានត្បសាសន៍ថ្ន កនលងម្កខាងភលាកបានទ្ទ្ួលព័ ត៌មានថ្ន ពិតជាមាន
ករណ្ីយឺតោ៉ា វចំ ភពោះការភបើ កត្បាក់ល ជូ នកម្មករលម្ន ប៉ាុ លនតខាងភលាកម្ិ នោន់បានភៅអភងកត ល់ទ្ីតាំង។

ភលាកបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ករណ្ីលបបភនោះជាការរ ំភលា្ភលើសិទ្ិកា
ធ រងារ និងការរ ំភលា្សិទ្ិ ធម្នុ សសភទ្ៀតផ្ង៖ «

ឥេូវហនឹងខាងភយើងមានលតវ ិ្ី

អនតោរម្ន៍ភៅសាែប័ នពក់ព័នធ
ភត្ពោះោត់ ភ្វើការភ

ម្ួ យភទ្

រឺឱ្យខាងោត់ ផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យភយើងចាស់ភហើយ

ភត្ពោះអាភនោះវជាការរ ំភលា្សិទ្ិ ធម្នុ សស្ៃន់្ៃរ

ភយើងនឹ ងភ្វើ

ល លនិ ោយឱ្យចំភៅ

យកមាលំងពលកម្មត្បាក់កថ្ត្ម្ និ ោយចំ ភៅត្បាក់ កថ្ត្ម្បានតិ ចតួចភទ្ ម្ិនបានត្រប់

ត្ោន់ភទ្ សត្មាប់កមាលំងពលកម្មរបស់ោត់ភបើ និោយឱ្យចំ វការរ ំភលា្សិទ្ិ ធ ម្នុ សសម្ួ យល រ»។

ភលាកបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ខាងភលាកនឹ ងបនតស្សាវត្ជាវឱ្យបានលម្អិតតភៅភទ្ៀតចំ ភពោះភរឿងភនោះ ភ ើ ម្បីភ្វើការភ
ស្សាយជូនកម្មករល មរ ត្បសិនភបើ ជាមានការភសនើសុំអនតោរម្ន៍ ឬមាន

ោះ

ក់ពកយបណ្ឹ ដ ងពីខាងកម្មករល មរោំង

ភនោះ៕

3. Workers ‘locked inside’ during overtime strike
Tue, 4 March 2014
Mom Kunthear and Sean Teehan (Phnom Penh Post)
Workers at two different garment factories say that managers locked them inside their workplaces
last week when they tried to participate in a boycott of overtime.
Union representatives and rank-and-file employees at Kampong Speu province’s Complete Honour
Footwear Industrial Cambodia Co, Ltd and Dai Yi Fashion in the capital’s Russey Keo district
yesterday told the Post that management locked the doors as local police intimidated workers after
they completed their regular eight-hour shifts, forcing them to work overtime.
“The factory forced the workers to work overtime and locked the gate” on Monday and Tuesday of
last week, said Ngem Sophan, president of Worker Friendship Union Federation (WFUF) in the Dai
Yi factory.
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Lock-ins at about 4pm – the end of the factory’s normal eight-hour shift – early last week coincided
with the beginning of a week-long boycott of overtime work supported by a coalition of 18 unions
and union federations. The boycott was held to demand an industry minimum wage increase to
$160 per month, the release of 21 detainees arrested at demonstrations supporting a nationwide
garment strike in January and five other points.
Two other employees at Dai Yi yesterday told the Post that management there locked the gates
and forced them to work overtime. Sophan added that workers were threatened that management
would cut wages and fire workers who resisted.
Dai Yi administrative manager Dy Chanthy yesterday denied forcing employees to work overtime,
but admitted that the factory locked the gates, saying it was only to defend against unionist
agitators.
“[WFUF] incited the workers to leave their overtime work,” Chanthy said. “We decided to lock the
gate, because we have to protect the workers’ safety from their incitement.”
Three of Complete Honour’s four buildings also had their gates locked at 4pm on Monday and
Tuesday, according to four employees, including a union representative at the factory.
When doors were unlocked before the overtime shift ended, workers were threatened with arrest if
they chose to leave, 28-year-old employee Srey Neang said.
“The factory officials and few police closed the door [to the] working room and stood in front of the
door to prohibit the workers from leaving their overtime work,” Neang said. “We wanted to leave
but we were threatened with arrest.”
Xi Jaing, a member of Complete Honour’s administrative staff, yesterday denied the incident, only
saying the factory had several local police officers on hand to protect employees from a minority of
dissidents who may cause violence.
Under Cambodia’s labour law, overtime work is optional.
While unfamiliar with the specific cases, Cambodian legal expert Sok Sam Oeun said the reports
equated to false imprisonment. The crime of illegal confinement for 48 hours or less is punishable
by one to three years imprisonment, Sam Oeun said.
After a Post reporter told Ken Loo, secretary-general of the Garment Manufacturers Association in
Cambodia, of allegations made by Complete Honour employees, he said GMAC would investigate.
He was unavailable when the Dai Yi accusations surfaced later.

4. កម្មករភោងចត្កភៅត្កុងបាវ ិតភ្វើកូ កម្មសុំលកលំអលកខ ណ្ឌការងារ
ដោយ ហុ៊ុំ ចាំដរ ើន (Radio Free Asia)
2014-03-10
កម្មករកម្មការ ិនីភោងចត្កផ្លិតសាមពយួរភខាអាវ អងគរ សាញ (Angkor Sign) ភៅត្កុងបាវ ិត ភ តតសាវយភរៀង

ត្បមាណ្ជាង ១០០នក់ ភៅត្ពឹកថ្ងៃទ្ី១០ ម្ី ន បានត្បម្ូ លផ្ដំុោនភៅខាងម្ុ ផ្លូវចូ លភោងចត្កភ ើ ម្បីភ្វើ
កូ កម្ម ោម្ោរឲ្យត្កុម្ហុនភ

ោះស្សាយលកលំអលកខ ណ្ឌការងារម្ួ យចំ នួនរបស់ កម្មករ។
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កនុងការោម្ោរភនោះកម្មករភសនើឲ្យភារីត្កុម្ហុនភ

ោះស្សាយលកខ ណ្ឌ ការងារម្ួ យចំ នួន មាន ូចជា ភសនើ

ឲ្យត្កុម្ហុនភបើកត្បាក់ ល របស់កម្មករឲ្យបានភទ្ៀងភពលភវលា។ ភសនើឲ្យ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលកម្មករ ១០០
ុ លាលរកនុងម្ួ យល តាម្ភោលការកំ ណ្ត់របស់ត្កសួងការងារ។

ភចញវ ិកកយបត្តភបើ កត្បាក់ល កម្មករឲ្យបាន

ម្ុ នថ្ងៃភបើកត្បាក់ល ម្ួ យ ថ្ងៃ។ ភត្កាយពីសាកលបងការងារត្តូវរិ តត្បាក់បំណាច់ឆ្នំ ល់កម្មករ ោល់ការងារ
បលនែម្ភមា៉ា ងត្តូវជាការសម័ត្រចិ តរបស់កម្មករ
ភពល បញ្ឈប់ពីការងារជាភ ើ ម្។

និងភសនើឲ្យត្កុម្ហុនរិ តរួ រត្បាក់អតែត្បភោជន៍ ល់កម្មករភៅ

តំ ណាងសម្ព័នស
ធ ហជី ពចលនកម្មករ ភលាក មាស សុណា លងលងបញ្ជ
ជ ក់ភៅថ្ងៃទ្ី១០ ម្ី ន ថ្ន កម្មករភ្វើ
កូ កម្មភ

យសារពួ កភរជួបការលំបាកភផ្សងៗកនុងភពលបំ ភពញ ការងារភោងចត្កនភពលកនលងម្ក ភត្ពោះ

កនលងភៅត្កុម្ហុនភបើកត្បាក់ល របស់កម្មករមានការយឺតោ៉ា វ

និ ងម្ិនភទ្ៀតោត់ភពលភវលា។ជាងភនោះភៅ

ភទ្ៀតត្បាក់ល របស់កម្មករល លទ្ទ្ួ ល បានកនុងម្ួ យល ត្តឹ ម្លត ៨០ ុ លាលរប៉ាុ ភណាាោះ ម្ិនអាចយកភៅភ
ស្សាយជី វភាពត្បចំថ្ងៃរបស់កម្មករតាម្ភាពជាក់

ោះ

លសដងរបស់ទ្ំនិញទ្ីផ្ារល លភេើង ពស់កប់ពពកបាន

ភនោះភទ្។

ភលាក មាស សុណា៖ «បាទ្! មានហនឹងភហើយបានកម្មករោត់ភរ ើបត្មាស់ភហើយោត់ កូ កម្មោត់ ពឹងពក់

ម្កខាងសហជី ពសម្ព័នច
ធ លនកម្មករឲ្យជួ យ

ខាងត្កុម្ហុនអត់ភោរពចាប់ការងារបង!

ភរឿងត្បាក់ល

១០០ ុ លាលរោត់ភបើ កឲ្យលត ៨០ ុ លាលរ អុីចឹងកម្មករភម្៉ា ចសុ ចិ តត ភហើយជាការលងម្ភមា៉ា ងសម័ត្រចិ តត ក៏ ប៉ាុលនត
ត្កុម្ហុនបងខំឲ្យោត់លងម្ភមា៉ា ងរហូត ល់ ១០យប់ ភបើអនកណាម្ិនបលនែម្ភមា៉ា ង ោត់នឹងបញ្ឈប់ភចល»។
វ ិទ្យុអាសុីភសរ ី ម្ិនអាចោក់ភារី ត្កុម្ហុនភ ើម្បីសុំការពនយល់ពីបញ្ជ
ា ភនោះបានភទ្ ភៅថ្ងៃទ្ី១០ ម្ី ន។
ប៉ាុ លនតអនុត្បធានម្ន្ីរការងារភ តតសាវយភរៀង ភលាក អូ សុភ ឿន មានត្បសាសន៍បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ការភ្វើកូ កម្ម
របស់កម្មករភផ្ដើម្ភេើងពីល ង
វ រំ និតោនភរឿង អតែត្បភោជន៍ការងាររវងកម្មករនិងភារីភោងចត្ក។

ភលាក អូ សុភ ឿន បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន បញ្ជ
ា ត្បាក់ល ភោលរបស់កម្មករល លត្កុម្ហុនផ្ដល់ឲ្យ ៨០ ុ លាលរភនោះ
ភ

យសារកនលងម្កត្កុម្ហុនម្ិ នបានពិនិតយភម្ើ លឯកសារបញ្ជ
ជ ក់ពីត្បាក់

ភ

យម្ន្ីរការងារពីបញ្ជ
ា ំ ភេើងត្បាក់

ោត់ភកងចំ ភណ្ញភទ្ ភ

ល ភោលរបស់កម្មករល លផ្ដល់

ភនោះឲ្យចាស់លាស់៖ «ចំ ណ្ុចហនឹងវមាន ប៉ាុ លនតម្ិនមានន័ យថ្ន

យសារកនលងម្កោត់ ភចោះលតថ្ន ោត់ម្ិនបានទ្ទ្ួ លភសចកដីលណ្នំជាផ្លូវការពី រ ឋ

្ិ បាល។ ប៉ាុ លនតខាងភយើង ុ ំរ
ា ឺ ថ្ន បានបញ្ូ ជ នភសចកដីលណ្នំហឹង
ន ភៅឲ្យោត់ភហើយ ប៉ាុ លនតនក់ភ្វើរបស់ោត់
ហនឹងម្ិ នបានចប់អារម្មណ្៍ភលើហឹង
ន ភម្៉ា ច

ម្ិ ន ឹ ង

បានោតម្ិ នភ

ោះស្សាយត្បាក់ហឹង
ន ឲ្យភៅតាម្កំ ណ្ត់

របស់រ ឋ ្ិ បាល ប៉ាុ លនត ល់ភពលភយើងពនយល់ត្បាប់ោត់បងាាញឯកសារភៅោត់ ក៏ោត់ ម្ិនមានការជំ ោស់
អីល រ ភ

យសារោត់ ភៅភត្ៅតំ បន់ភោងចត្កហនឹងម្ួ យ»។
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ភលាក អូ សុភ ឿន បញ្ជ
ជ ក់ បលនែម្ថ្ន បន្ប់ពីកូ កម្មរបស់កម្មករត្បមាណ្ជិ ត ២ភមា៉ា ងម្កភៅថ្ងៃទ្ី១០ ម្ី ន
ចត់ឲ្យមានកិ ចត្ច បជុំសត្ម្បសត្ម្ួលភ ើម្បីរក ំ ភណាោះស្សាយភរៀបចំភេើង កនុងបរ ិភវណ្ភោងចត្ក កនុងភនោះ
មានម្ង្ក្នីកា
ត រងារ

អាជាា្រម្ូ ល ឋ ន

ភារី ភោងចត្កនិ ងតំ ណាងសម្ព័នស
ធ ហជី ពចលនកម្មករចូ លរួម្។

បន្ប់ពីការត្បជុំចរច ោនរយៈភពលត្បមាណ្ជិ ត ២ភមា៉ា ង ភារីោំងសងខាងបានឯកភាពោនយល់ត្ពម្តាម្
លកខ ណ្ឌថ្នការោម្ោរ

ចំ ណ្ុចម្ួ យចំនួនរបស់កម្មករ

ភ

យភារី ត្កុម្ហុនយល់ត្ពម្ ំ ភេើងត្បាក់ ល

ភោល ១០០ ុ លាលរអាភម្រ ិក កនុងម្ួ យល សត្មាប់កម្មករមាន និ ងសនាភ

ោះស្សាយបញ្ជ
ា ម្ួ យចំនួនភទ្ៀត៕

5. កម្មករភោងចត្កអុីហសិតបនតភ្វើកូ កម្ម២ថ្ងៃជាប់ោនោម្ោរលកលត្បលកខ ណ្ឌការងារ
ដោយ អាន សុីថ្នវ
2014-03-13 (Radio Free Asia
កម្មករភោងចត្ក អុី ហសិត (EZ International) ភ្វើកូ កម្មោម្ោរលកលត្បលកខ ណ្ឌការងារ និ ងោម្ោរត្បាក់
ឧបតែម្ភភ ផ្សងៗ នម្ុ ភោងចត្ក ភៅថ្ងៃទ្ី១៣ ល ម្ី ន ឆ្នំ២០១៤។
RFA/An Sithav
កម្មករត្បមាណ្ ២០០នក់ ភៅភោងចត្ក អុី ហសិត (EZ International) បានបនតភ្វើកូ កម្មរយៈភពល ២ថ្ងៃជា
ប់ ៗោន ភ ើ ម្បីោម្ោរលកលត្បលកខ ណ្ឌការងារ និ ងោម្ោរត្បាក់ឧបតែម្ភភ ផ្សងៗ។ តំ ណាងខាងកម្មករបាន
អោះអាងភៅថ្ងៃទ្ី១៣ ម្ី ន ថ្ន ត្កុម្កម្មករោំងអស់នឹងបនតភ្វើបាតុកម្ម លុោះត្តាលតមាន ំ ភណាោះស្សាយជូ ន
ពួ កោត់ ។

ការភ្វើកូ កម្មោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ ឈួល
ន និងលកខ ណ្ឌការងារ បានភកើតភេើងជាបនតបន្ប់ភៅបណា
ដ ភោង
ចត្កកាត់ ភ រភៅោជធានី្ំភន ពញ និ ងបណា
ដ ភ តតនន។ ជាក់លសដង កម្មករភ្វើការភៅភោងចត្ក អុី ហសិត សែិត
ភៅសងាកត់ភចម្ភៅ បានត្បម្ូ លផ្ដំុោនភ្វើបាតុ កម្ម ភ ើម្បីោម្ោរអតែត្បភោជន៍ននពី សំណាក់ភៅលកភោង
ចត្ក។

កម្មករមានក់ ភលាក ភងៀង ផ្លត បានឲ្យ ឹ ងថ្ន ការភ្វើកូ កម្មភនោះ រឺចង់ ឲ្យត្កុម្ហុនផ្ដល់អី វល លោត់ បានភ្វើ
និ ងម្ិ នត្តូវកាត់ បនែយត្បាក់ភ្វើការបលនែម្ភមា៉ា ងរបស់ពួកភរភេើយ។ ភលាកបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន បញ្ជ
ា ភនោះបានភកើ តភេើង
រយៈភពលត្បមាណ្ ៣ឆ្នំម្កភហើយ ល លសហជី ពតំ ណាងឲ្យភោងចត្កកាត់ ភ រ បានពាោម្ោោំងកម្មករ
ម្ិ នឲ្យភ្វើបាតុ កម្ម។ ភពល ោះ
ល សហជី ពភនោះបានត្ពមាននឹ ងបញ្ឈប់ កម្មករណាល លភចញម្ុ តវ៉ា ជាភ ើ ម្។

កម្មករមានក់ភទ្ៀត ភលាក បុ ន ភប៉ា នី បានឲ្យ ឹ ងបលនែម្ថ្ន ភលាកចង់ឲ្យត្កុម្ហុនភោងចត្កភនោះត្រប់ត្រង
ភ

យជនជាតិចិន និ ងសហជី ពរបស់ភោងចត្ក ចរចោនភ ើ ម្បីផ្ដល់ថ្ងលភ្វើ ំ ភណ្ើរ ការឧបតែម្ត្ភ បាក់ ភសបៀង

អាហារត្បចំថ្ងៃ និងត្បាក់ ភលើកទ្ឹ កចិ តភត ផ្សងភទ្ៀត ល់កម្មករ។
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ជភមាលោះតវ៉ា ោម្ោរលកខ ណ្ឌការងាររវងសហជី ពខាងភោងចត្ក និ ងសហជីពខាងកម្មករ អាចនឹ ង្ន
ល់ការផ្្ុោះអំ ភពើហិងាណាម្ួ យភកើ តភេើង។
ម្ង្ក្នីក
ត ម្មវ ិ្ីសិទ្ិ ធទ្ទ្ួ លបានយុតិ ្
ត ម្៌ ភលាក សាល់ ខាន់ ល លបានចុ ោះភសុើបអភងកតការភ្វើកូ កម្មភៅម្ុ ភោង
ចត្ក អុី ហសិត បានឲ្យ ឹ ងថ្ន កម្មករតវ៉ា ខាងភត្ៅភោងចត្កបានទ្ទ្ូចឲ្យអនកល លភៅកនុងភោងចត្កភចញ ម្ុ
ភ ើម្បីភ

ោះស្សាយបញ្ជ
ា របស់ពួកភរ ប៉ាុ លនតកម្មករល លភៅខាងកនុងភោងចត្កម្ិ នភ្លើយតបភេើយ។

ភោោះជាោ៉ា ងណាក៏ ភ

យ អនក ឹ កនំការភ្វើបាតុ កម្មភៅខាងភត្ៅភោងចត្ក បានអោះអាងថ្ន ការតវ៉ា ភនោះ រឺ

ម្ិ នភត្បើអំភពើហិងាភកើតភេើយ។
ត្បធានសហព័នស
ធ ហជី ពយុវជនឯកោជយ ភលាក លីវ ថ្នរ ីន ល ល ឹ កនំការតវ៉ា ភនោះ បានឲ្យ ឹ ងថ្ន អនក
ល លភៅកនុងភោងចត្ក រឺមានចំ នួនតិច ភារភត្ចើនជាអនកត្រប់ ត្រង ចំ លណ្កឯអនកតវ៉ា ភៅខាងភត្ៅមានចំនួន
ភត្ចើន ភារភត្ចើ នជាកម្មករ ល លកតាតភនោះម្ិនអាចមានកមាលំងប៉ា ោះទ្ងគិចោនរវងអនកត្រប់ត្រង និ ងកម្មករភទ្។

ភលាក លីវ ថ្នរ ីន បានបញ្ជ
ជ ក់ភទ្ៀតថ្ន ការោម្ោរសំខាន់ ៗោំងភនោះ រួម្មាន ងវ ិកាឧបតែម្ម្
ភ ូបអាហារ
ា
ត្បចំថ្ងៃ ហាម្បញ្ឈប់បុរគលិកភ

យោមនភហតុ ផ្ល ជាពិ ភសស កម្មករល លម្ិ នលម្នជាសមាជិ ករបស់

សហជី ពភោងចត្ក និងការផ្ដល់ត្បាក់ ឧបតែម្ភភ លើថ្ងលភ្វើ ំ ភណ្ើរត្បចំល ។
វ ិទ្យុអាសុីភសរ ី ម្ិ នអាចោក់ ទ្ងតំ ណាងខាងភោងចត្ក
ភេើយ ភៅថ្ងៃទ្ី១៣ ម្ី ន។

អុី ហសិត

ភ ើម្បីភ្លើយតបនឹ ងការោម្ោរភនោះបាន

ប៉ាុ លនត ម្ង្ក្នីជា
ត ន់ ពស់ខាងសមារម្ភោងចត្កកាត់ភ រកម្ពុជា ភលាក ជាតិ ភ ម្ោ បានអោះអាងថ្ន ការភ្វើ
បាតុ កម្មកនលងម្ក
ភ

ភ

យសារលតការលាបពណ្៌ឲ្យោនភៅវ ិញភៅម្ក

យម្ិ នស្សបភៅតាម្ចាប់។

ឬមានត្កុម្ញុោះញង់ឲ្យភ្វើបាតុកម្ម

សមារម្ភោងចត្កកាត់ភ រកម្ពុជា បានបងាាញថ្ន ឧសាហកម្មកាត់ ភ រកម្ពុជា បានអោះអាងថ្ន ត្តូវបាន
បំ ផ្លលញភ

ភត្ចើនភពក

យសហជី ពល លម្ិ នមានត្កម្សីល្ម្៌

និ ងចំ នួនសហជី ពភៅតាម្បណា
ដ ភោងចត្កមានចំនួន

ល លមាចស់ភោងចត្កពិ បាកនឹងផ្លគប់ ចិតស
ត ហជី ពឲ្យបានត្រប់ោន។

របាយការណ្៍របស់ត្កសួង

ការងារ បានបងាាញថ្ន បចចុបបននសហជី ពមានចំ នួន ២.៩០០ ភៅកនុងចំ ភណាម្ភោងចត្កចំ នួន ៦០០ ល ល
សមាមាត្តនឹ ងសហត្ោសកាត់ភ រម្ួ យមានសហជី ពចំ នួន៥៕
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6. Overtime boycott under way
Tue, 25 February 2014
Mom Kunthear (Phnom Penh Post)
A threatened overtime boycott began at many of Cambodia’s garment factories yesterday – but not
everyone could afford to walk off the job at her shift’s scheduled end.
At 4pm, thousands of workers poured out of their factories as part of their ongoing calls for a $160
monthly minimum wage and the release of 21 men arrested during a strike last month, said Pav
Sina, president of the Collective Union of Movement of Workers.
“Workers almost everywhere – in every province – left without doing overtime,” he stated.
Sina said last night that workers from more than 200 factories had walked off the job. At 60 of
those factories, he added, every worker had taken part in the strike.
Sean Sophal, a worker representative from SL Garment in Phnom Penh, said employees had
decided to boycott overtime for the rest of the week.
“We decided not to work overtime from today until Friday in order to demand higher wages and to
urge relevant institutions to find a resolution to our demands,” she said.
But not everyone could forgo the extra pay that overtime adds to their meagre salaries.
Bouy Srey Mom, a worker at Siu Quinh Garment in Phnom Penh’s Dangkor district, said she
needed to keep working to support her family.
“I can get $1 per hour [for overtime], and I only do two hours per day,” she said.
The overtime strike is expected to last all week, ahead of a public forum on the matter on March 8
and a proposed stay-at-home strike beginning on March 12 if demands are not met.
Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions, said yesterday that workers
were expressing great interest in joining the strike next month.
“When I met with worker representatives in each zone, I saw that almost all workers are interested
in a mass strike,” he said. “They would like to join.”
But Sok Outdom, administrative manager at Russey Keo district’s Maurea Garment, said not a
single worker had refused overtime at the factory yesterday.
“No one left their overtime, but I can’t speak for other factories,” he said.
There were similar scenes at Hey Chuen factory in Por Sen Chey district, according to
administrative manager Him Phalla.
“The workers at our factory didn’t seem interested in any boycott,” Phalla said. “They kept doing
their overtime as normal.”
Labour Ministry spokesman Heng Sour couldn’t be reached yesterday, and ministry official Sat
Samoth declined to comment.
Mass wage strikes in December and January culminated in security forces shooting dead at least
four people during a clash near several garment factories.
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IX. Work-Related Acident
1. Wing Star workers walk out
Tue, 18 March 2014
Mom Kunthear (Phnom Penh Post)
Provincial Ministry of Labour officials will today meet with union representatives and management
at the factory where a ceiling collapse killed two workers last May, in an attempt to resolve a strike.
About 5,000 employees at Wing Star Shoes, an Asics supplier, walked off the job on Friday,
demanding 10 changes including an additional $10 per month for lunch and transportation, said
Bin Srey Mom, a Free Trade Union representative at the factory in Kampong Speu.
“Factory management has not negotiated with us since we began striking,” Srey Mom said
yesterday. “If the factory still refuses to find a resolution … we will block National Road 3", where
Wing Star is located.
Wing Star employees receive $20 each month for meals and transportation – in addition to the
minimum monthly wage of $100 – but demand $30.
The factory’s administrative manager, Mao Sisong, yesterday said officials will negotiate in good
faith, but argued that employees already receive decent benefits.
“We will meet with the worker representatives and the provincial Labour Ministry officials, and try to
resolve this strike,” Sisong said. “But I think the workers’ demands are unreasonable, considering
the bonuses Wing Star provides.”
While employees demand higher wages, workers feel safe working there, despite the deadly
collapse 10 months ago, employee Yu Manith said.
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Law related to work-related accident
ភត្ោោះថ្ននក់ ការងារ
មាត្តា២៤៨៖ ត្តូវចត់ទ្ុកជាភត្ោោះថ្ននក់ ការងារ ភត្ោោះថ្ននក់ ល លភកើតភេើងភ
ភោោះភ

យភហតុ ោ៉ាងណាក៏ ភ

យភ្វើការ ឬកនុងភពលភ្វើការ

យ ភហើយភោោះមានកំ ហុសម្កពីកម្មករនិ ភោជិ ត ឬោមនក៏ ភ

យ រឺ ភត្ោោះ

ថ្ននក់ ល លធាលក់ ភលើរប
ូ កាយកម្មករនិ ភោជិត កនុងភពលភ្វើការឱ្យនិ ភោជក ឬនយកសហត្ោស ឬធាលក់ ភលើ
សិសសវ ិជាជជី វៈមានឈនួលកតី ឥតឈនួលកតី កាន់ ម្ុ ងារជាអវី ភៅទ្ី កលនលងណាក៏ ភ
ម្៉ា ាងភទ្ៀតត្តូវចត់ទ្ុកជាភត្ោោះថ្ននក់ ការងារល រ

យ។

ចំ ភពោះភត្ោោះថ្ននក់ណាល លធាលក់ភលើកម្មករនិ ភោជិ តកនង
ុ

ភពលល លសាម្ី ួនភ្វ
ល
ើ ំភណ្ើរពី លំភៅ ឋ ន ួនត្តង់
ល
ភឆ្ពោះភៅទ្ី កលនលងភ្វើការ ឬវ ិលម្កវ ិញភ
ឬភ

យោមនវងភៅកលនលងភផ្សងជាត្បភោជន៍ ផ្ល្ល់ ួន
ល ឬភត្ៅពី ការងារល លភរតត្ម្ូវឱ្យភៅ។

ជំ ងឺបណា
ត លម្កពី វ ិជាជជី វៈោំងអស់ ូ ចមានបញ្ជ
ជ ក់កុងចាប់
ន
ទ្ទ្ួ លការជួ សជុ ល ូចោនល រ។

យោមនឈប់

ត្តូវចត់ ទ្ុកជាភត្ោោះថ្ននក់ ការងារ

មាត្តា២៤៩៖ នយកសហត្ោសត្តូវទ្ទ្ួ ល ុ សត្តូវភលើភត្ោោះថ្ននក់ ការងារោំងអស់

ភហើយ

ូ ចមានភរៀបោប់ កនុង

មាត្តាខាងភលើភនោះ ភោោះបីលកខនិក
ត ៈផ្ល្ល់ ួនរបស់
ល
កម្មករនិ ភោជិតមានក់ៗភនោះ មានលកខណ្ៈោ៉ា ងណា ក៏
ភ

យ។

ការទ្ទ្ួ ល ុ សត្តូវ ូ ចោនភនោះត្តូវអនុ វតតភលើ ៖

-

អនកត្រប់ ត្រងត្រឹ ោះសាែនពាបាលឯកជន ចំ ភពោះលតបុ រល
គ ិកល លអនកត្រប់ ត្រងភនោះភត្បើ
ជនល លមានវ ិជាជជីវៈភសរ ី ចំ ភពោះលតភត្ោោះថ្ននក់ ភលើកម្មករនិ ភោជិតរបស់ជនភនោះ
សហត្ោសសិបបកម្ម ចំ ភពោះកម្មករនិ ភោជិ តភត្ៅពីត្បពនធ កូនរបស់សិបបករ
មាចស់ផ្្ោះ ចំភពោះលតភត្ោោះថ្ននក់ ភលើអក
ន បំ ភរ ើកនុងផ្្ោះរបស់ ួលន
សហត្ោសកសិកម្មចំភពោះភត្ោោះថ្ននក់ ថ្នកម្មករនិ ភោជិ តកនុងសហត្ោសភនោះ។

ភត្ៅពី ត្បភ្ទ្ ូចមានលចងជាក់ លាក់ កុងកថ្ន
ន
័ ណ្ឌខាងភ ើ ម្ភនោះ
ត្បកបការណាម្ួ យជាត្បាក

ជនណាល លទ្ទ្ួ លកម្មករនិ ភោជិតឱ្យ

និ ងម្តងមាកលឱ្យ ួន
ល ត្តូវលតជួ សជុ លភត្ោោះថ្ននក់ភផ្សងៗ ល លកម្មករនិ ភោជិត

ត្តូវរងភត្ោោះកនុងឱ្កាសល លបំ ភពញការងារភនោះ។

មាត្តា២៥០៖ នយកសហត្ោសត្រប់ រប
ូ ត្តូវចត់ ឬភត្បើ ឱ្យភរចត់វ ិធានការចំបាច់ ោំងអស់ភ ើ ម្បី បងាករ
ភត្ោោះថ្ននក់ ការងារភផ្សងៗ។
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មាត្តា២៥១៖

កម្មករោំងឡាយល លភ្វើការលតឯង

ជា្ម្មតាម្ិ នអាចតត្ម្ូវឱ្យភៅភត្កាម្បទ្បបញ្ា តិ ត

ថ្ន

ជំ ពូកភនោះ ត្ពម្ោំងអតែបទ្ចាប់ សត្មាប់ ការអនុ វតតភទ្ ភបើ ត្ោន់ លតទ្ទ្ួ លម្ិត្
ត ័កិ មា
ត ន ក់ ឬភត្ចើននក់ ម្ក ភ្វើ
ការជាម្ួ យម្តងមាកលភនោះ។

មាត្តា២៥២៖ អនករងភត្ោោះ ឬអនកសិទ្ិ វធ នតមានសិទ្ិត្ធ តូវបានទ្ទ្ួ លត្បាក់ បំណាច់អំពីនយកសហត្ោស ឬ
និ ភោជកកនុងករណ្ីល លមានភត្ោោះថ្ននក់ ការងារធាលក់ភលើ ួលន
យៈភពល

ប៉ាុ លនតត្បាក់ បំណាច់ ភនោះអាចបានលតកនុងលកខ ណ្ឌ

ភលើសពី បួនថ្ងៃភៅ។

បណា
ត លឱ្យអាក់ខានភ្វើការម្ិនភកើ តម្ួ យ

រ

ល លភត្ោោះថ្ននក់ ភនោះបណា
ត លឱ្យខានភ្វើការ

ភបើ ភត្ោោះថ្ននក់ ការងារបណា
ត លឱ្យអាក់ ខានភ្វើការម្ិ នភកើ តកនុងរយៈភពលបួនថ្ងៃ ឬតិ ច ជាងភនោះ អនករងភត្ោោះ
ត្តូវបានទ្ទ្ួ លត្បាក់ ឈួល
ន
ូ ច្ម្មតា។
អនករងភត្ោោះល លបានបងកភត្ោោះថ្ននក់ ភ

យភចតន ួនឯង
ល
ម្ិនត្តូវបានត្បាក់បំណាច់អី ភវ ទ្។

តុ លាការមានសម្តែកិចចអាច ៖

-

បនែយត្បាក់បំណាច់ សត្មាប់ ជួសជុ លភនោះបាន កាលណារកភឃើញថ្នភត្ោោះថ្ននក់ បណា
ត ល ម្កពី
កំ ហុស្ៃន់ថ្នអនករងភត្ោោះ

-

បលនែម្ត្បាក់បំណាច់ ភនោះបាន

កាលណាភររកភឃើញថ្នភត្ោោះថ្ននក់បណា
ត ល

ម្កពីកំហុស្ៃន់ថ្ន

និ ភោជក ឬ អនកជំនួសជនភនោះកនុងកិចច ឹ កនំការងារ។

មាត្តា២៥៣៖ កនុងករណ្ីល លមានភត្ោោះថ្ននក់ ល់សាលប់ ឬភត្ោោះថ្ននក់ល លបណា
ត លឱ្យបាត់បង់សម្តែភាព
ពលកម្មជាអចិ ថ្ង្ក្នតយ៍ត្បាក់បំណាច់ ត្តូវភបើកឱ្យអនករងភត្ោោះឬអនកសិទ្ិ វធ នតជា្នលា្
ត្តូវឱ្យត្បាក់បំណាច់ បលនែម្ ល់អក
ន រងភត្ោោះថ្ននក់ ណា
និ ច។
ច

ល លតត្ម្ូវឱ្យមានម្នុសស ថ្ទ្មានក់ ភៅលងោំ ួនជា
ល

កនុងករណ្ីភ្វើការម្ិនភកើ ត ត្បាក់ បំណាច់ភនោះត្តូវភបើកឱ្យោ៉ា ងយូរណាស់ភៅថ្ងៃទ្ីត្បាំ ភត្កាយពី ភត្ោោះថ្ននក់ ។
មាត្តា២៥៤៖ អនករងភត្ោោះថ្ននក់ ការងារត្តូវមានសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួ លការពិនិតយ ពាបាលជំ ងឺ (ការផ្តល់ជាវតែុ ការ
ពាបាលជំ ងឺ និងការផ្តល់ថ្ននំ ត្ពម្ោំងកលនលងសត្មាកពាបាលជាភ ើ ម្) និ ងការពាបាលខាងវោះកាត់ និ ង ផ្ត
ល់បលនែម្វតែុណាល លចំបាច់ បន្ប់ ពីភត្ោោះថ្ននក់ ោំងភនោះ។
មាត្តា២៥៥៖

ភោោះបី មានបទ្បបញ្ា តិ ខា
ត ងភលើភនោះក៏ភ

យ

អនករងភត្ោោះថ្ននក់ ការងារអាចនឹ ងបានផ្ល

ត្បភោជន៍ ត្បភសើរជាងភនោះ កាលភបើ មានការត្ពម្ភត្ពៀងរវងរូ ភារី។
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មាត្តា២៥៦៖ ត្តូវមានរបបទ្ូភៅម្ួ យខាងការោ៉ា ប់ រងជាកាតពវកិចច
ច ំ ភពោះភត្ោោះថ្ននក់ ការងារ។ របបភនោះ ត្តូវ
ត្បត្ពឹ តភត ៅភត្កាម្ការោ៉ា ប់រងរបស់ភបឡាជាតិ សនតិសុ សងគម្។
មាត្តា២៥៧៖ បទ្បញ្ជ
ជ ោំងឡាយជា្រមានសពវថ្ងៃត្តូវភៅអនុវតតបាន ទ្ំោមា
ំ នការត្បកាសឱ្យភត្បើ នូវអតែ
បទ្ចាប់ សីព
ត ី បទ្បញ្ជ
ជ ោំងឡាយថ្នការោ៉ា ប់ រងខាងសងគម្កិ ចចសត្មាប់ ហានិ្័យខាងវ ិជាជជីវៈ។
កនុងរយៈភពលអនតរកាលភនោះ

ត្កសួងទ្ទ្ួ លបន្ុកវ ិស័យការងារ

សត្មាប់ អនុ វតតជំពូកភនោះ ូចខាងភត្កាម្ ជាអាទ្ិ៍ ៖

១. លបបបទ្សតីពីត្បកាសភត្ោោះថ្ននក់ និងការអភងកត។
២. ការធាន និ ងបទ្បបញ្ាតិ ច
ត ំបាច់ឯភទ្ៀត។
៣. អត្តាថ្នភាពពិ ការ និងចំ នួនត្បាក់ បំណាច់ សត្មាប់ ជួសជុ ល។
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ក៏ ប៉ាុលនតភៅ

អាចភចញត្បកាសកំ ណ្ត់លបបបទ្

លោះ

X.

Termination
1. តំណាងកម្មករភៅតំបន់ភស ក
ឋ ិចត្ច កុងបាវ ិតជាង៤០នក់ត្តូវបានបញ្ឈប់ពីការងារ

តំ ណាងកម្មករភោងចត្កភៅតំ បន់ភស ឋកិចព
ច ិ ភសស តាយ ភសង (Tai Seng) ភៅត្កុងបាវ ិត ត្បមាណ្ជាង
៤០នក់ ត្តូវបានភៅលកភោងចត្កបភណ្ដញភចញពីការងារ ភ

យភលើកភហតុ ផ្លថ្ន កិ ចស
ច នាអស់សុពល

ភាពចប់កុងត្តា។ ចំ លណ្កត្កុម្កម្មករអោះអាងថ្ន ត្កុម្ហុនបានបញ្ចប់កិចស
ច នាការងាររបស់ពួកភរភនោះភ្វើ
ភេើងភ
ភ

យ ោមនភហតុ ផ្លសម្ស្សបភេើយ។

យ ហុ៊ុំ ចំ ភរ ើន

2014-01-09 (Radio Free Asia)
តំ ណាងកម្មករលងលងបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ត្បការល លត្កុម្ហុនម្ិ នបនតកិចស
ច នាការងារ ភ

យពួ កភរពុំមានកំ ហុស

លបបភនោះ រឺ កុងភោលបំ
ន
ណ្ងភ ើ ម្បីោោំងម្ិ នឲ្យត្កុម្កម្មករភ្វើកូ កម្មតវ៉ា ោម្ោរអតែត្បភោជន៍របស់ ួន
ល
ជាម្ួ យត្កុម្ហុនភៅថ្ងៃភត្កាយភទ្ៀត។

តំ ណាងកម្មករភៅតំ បន់ភស ឋកិចព
ច ិ ភសស តាយ ភសង មានក់ រឺ ភលាក ភសឿន សុត លងលងបញ្ជ
ជ ក់ភៅថ្ងៃទ្ី០៨
ម្កោ ថ្ន កនលងម្កពួ កភរពុំ ល លភ្វើអី វ ុ សពីលកខ ណ្ឌការងារថ្នចាប់
ភ

យត្ោន់លតពួ កភរតវ៉ា ោម្ោរភ ើ ម្បីឲ្យត្កុម្ហុនលកលំអលកខ ណ្ឌ

ត្បាក់ល របស់កម្មករ

ការងាររបស់កម្ពុជា ភនោះភទ្។

ការងារ

ភ ើម្បីឲ្យសម្ស្សបភៅតាម្តថ្ម្លទ្ំនិញទ្ី ផ្ារសពវថ្ងៃ។

កនលងម្ក រឺជាការចូ លរួម្របស់ត្កុម្កម្មករភ

និ ងភសនើឲ្យមានការ ំ ភេើង

ភហើយោល់ភពលភ្វើកូ កម្ម

យពុំមាននរណាបងខិតបងខំពួកភរ ភនោះភេើយ។

ភលាក ភសឿន សុត៖ «ខាងភោងចត្កភនោះពី ភត្ពោះភរភ្វើម្ិនសម្នឹងចាប់ ការងាររបស់ត្បភទ្សកម្ពុជា ភយើង

ភ ើម្បីត្បឈម្ម្ុ ខាងចាប់ ។ ប៉ាុ លនតភោងចត្កម្ួ យភនោះភរម្ិ នភោរពចាប់ភទ្ ភរបំ ពនចាប់ ភត្ពោះពួ ក ុ ំ ភា នោះ

ម្ិ នជាអនកថ្នចលនចូ លរួម្រណ្បកសត្បឆ្ំង ម្ិ នលម្នភទ្ ភត្ពោះ ុ ំភា ្វើភនោះភ្វើោម្ោរនូ វចំ ណ្ុចចរចល ល
កម្មករោត់ចង់បាន ជាម្ួ យនឹ ងត្កុម្ហុន»។

ស្សភ ៀងោនភនោះល រ តំណាងកម្មករមានក់ភទ្ៀត រឺភលាក ចប ចំ ភរ ើន លងលងបញ្ជ
ជ ក់កុងទ្ឹ
ន កម្ុ ស្សភពនថ្ន

ត្កុម្ហុនបានបញ្ឈប់ពួកភរពី ការងារចប់ តាំងពី ថ្ងៃទ្ី០១ ម្កោ ឆ្នំ២០១៤ រហូតម្ក ល លជាថ្ងៃបញ្ចប់កិចច
សនាការងាររបស់កម្មករ។ ភលាកលងលងបនតភ
ន័ យរំ ោម្កំ លហងបិ ទ្សិទ្ិភធ សរ ីភាព និ ង

យចត់សកម្មភាពរបស់ត្កុម្ហុន ថ្នជាសកម្មភាពម្ួ យកនុង

ក់សមាព្ម្កភលើត្កុម្កម្មករ ភ ើ ម្បីម្ិនឲ្យពួ កភរភងើបតវ៉ា ភៅភពល

ភត្កាយភទ្ៀត៖ «ភៅ ល់ថ្ងៃ្ម្មតា ចូ លភ្វើការ ភរអត់ឲ្យភយើងចូ លភ្វើការ ភរបញ្ឈប់ភយើងលតម្ដង តំណា

ងៗ។ មាន ឹងថ្នម្ូ លភហតុបានជា្នចូ ល ល់ការបញ្ចប់ភនោះ? ត្បលហលជាភរភរ ើសភអើងសហជី ព ភត្ពោះ
ុ ំភា ្វើការហនឹងតំ ណាងកម្មករហនឹង

ភេើងភៅភ

ា ិ នល លត្បឆ្ំងភៅកម្មករភទ្
ុ ំម្

ុ ំលា តងលតភ្វើតាម្សំភណ្ើរបស់កម្មករ

ោះស្សាយជាម្ួ យត្កុម្ហុន ភហើយអុីចឹងត្កុម្ហុនត្បលហលជា្ុ ញត្ោន់នឹងពួ ក ុ ំភា ពក»។
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ភ្លើយតបនឹ ងបញ្ជ
ា ភនោះ អនុត្បធានម្ន្ីរការងារ និ ងបណ្ុដ ោះបណា
ដ លវ ិជាជជី វៈ ភ តតសាវយភរៀង ភលាក អូ សុ

ភ ឿន មានត្បសាសន៍បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ត្កុម្ហុនម្ិ នបានបភណ្ដញតំ ណាងកម្មករភចញពី ការងារភនោះភទ្។ ប៉ាុលនត
ត្ោន់លតត្កុម្ហុនបានបញ្ចប់កិចស
ច នាភ

យម្ិ នបនតឲ្យកម្មករណា

ល លការងាររបស់ ួនពុ
ល ំ មានការរ ីក

ចភត្ម្ើ ន៖ «អុី ចឹងកិ ចស
ច នា ភងរភវលាកំ ណ្ត់ភនោះភៅភពលកាលណាវ ល់កាលកំ ណ្ត់ ភពលណាល ល

ភៅលកោត់យល់ថ្នបុរគលិក ឬក៏ កម្មកររបស់ ួ លនហនឹងភ្វើការម្ិ នមានការរ ីកចភត្ម្ើនសត្មាប់ ត្កុម្ហុន អុី ចឹង
ភទ្ោត់ ហឹង
ន ត្តូវបញ្ចប់កិចស
ច នាការងារភហើយ។ អុីចឹងកនុង ៤១នក់ភនោះ ឥេូវភនោះមាន ៣៣នក់ ល លោត់
បានត្ពម្ទ្ទ្ួ លយកភហើយ»។

ម្ង្ក្នីស
ត ត្ម្បសត្ម្ួលអងគការលីកា ូ (Licadho) ត្បចំភ តតសាវយភរៀង ភលាក នុ ត បូ ពិណារ ័តន បញ្ជ
ជ ក់ ថ្ន ការ
បញ្ចប់កិចស
ច នារបស់កម្មករអាចភ្វើភៅបាន លុោះត្តាលតមានការបញ្ជ
ជ ក់ពីម្ូលភហតុថ្នកំ ហុសការងាររបស់
កម្មករចាស់ លាស់។ ប៉ាុ លនត ភលាក នុ ត បូពិណារ ័តន បានលងលងបញ្ជ
ជ ក់ភ

យចត់ទ្ុកការបញ្ឈប់តំណាងកម្ម

ករត្ពម្ោនភត្ចើ ន រហូត ល់ជាង ៤០នក់ភនោះ ថ្នជាសកម្មភាពោោំងកម្មករម្ិ នឲ្យភងើបតវ៉ា ជាម្ួ យត្កុម្ហុន៖

«រឺ ភយើងរិតថ្នភ្វើល លភរបញ្ចប់ភនោះ រឺម្ិនត្តឹម្ត្តូវតាម្ផ្លូវចាប់ភទ្ រឺោមនភហតុ ផ្ល។ ល លភយើងអាច

និ ោយបានថ្ន មានការរំ នុំរំកួនភៅភលើកម្មករ ល លអាចថ្នជាអនកបោះភបារញុោះញង់ ឲ្យភ្វើបាតុ កម្មកនលង
ម្កហនឹង។ អុី ចឹងភបើលផ្អកភៅភលើចាប់ការងារ ក៏ម្ិនអាចមានលកខ ណ្ឌណាភៅបញ្ចប់ោត់ភ
ល រ អត់ភទ្»។

យអុី ចឹងបាន

លតោ៉ា ងណា ត្កុម្កម្មករបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ពួកភរនឹ ងត្បឆ្ំងតវ៉ា ជាម្ួ យត្កុម្ហុន ភ ើម្បីោម្ោរសិទ្ិ ធភសរ ីភាព
ស្សបចាប់របស់ ួលនភេើងវ ិញ ភហើយត្បសិនភបើត្កុម្ហុនភៅលតរ ឹងរូសពុំ ត្ពម្ភ
ម្ិ នបញ្ឈប់ការោម្ោររបស់ ួលនភេើយ៕

ោះស្សាយភទ្ភនោះ ពួ កភរនឹ ង

2. Svay Rieng garment workers fired, suspended
Fri, 10 January 2014
Mom Kunthear and Sean Teehan (Phnom Penh Post)
Due to incorrect information provided to the Post, a previous version of this story reported that
Kingmaker (Cambodia) Footwear Co Ltd. fired 200 workers on December 27 for striking. A factory
representative said 200 people participated in demonstrations, but were not fired.
Factories in Svay Rieng province’s Manhattan Special Economic Zone have fired or suspended at
least 50 workers – and are pursuing legal action against some – for participating in a strike last
month that saw some 30,000 walk off the job.
Heads of the Collective Union of Movement of Workers (CUMW) and Cambodian Alliance Trade
Union (CATU) told the Post yesterday that 50 members of their unions were dismissed last week.
“The accusation is not right, because we did nothing wrong,” said Chorn Thieng, a factory worker
in the economic zone who said he was suspended and is earning half his regular pay until a
lawsuit his factory filed against him reaches court. “We just demanded [a $160 minimum monthly
wage], and we still demand it.”
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Workers at factories in the Manhattan and Tay Seng Special Economic Zone in Svay Rieng
province started striking for a minimum wage hike – from the current government mandate of $75
plus a $5 health bonus – a week before a larger collection of unions called for an industry-wide
strike on December 24.
The larger strike was called the same day the Ministry of Labour set the 2014 minimum wage for
garment and shoe factories at $95; the ministry raised 2014 wages to $100 per month a week
later.
The firings and suspensions of CUMW and CATU workers occurred last week, prior to January 3,
when military officials opened fire on demonstrators on Veng Sreng Boulevard, killing at least four
and injuring dozens.
“[Firing workers] is just sort of in keeping with this incredible blanket trend of an assault of the
garment trade unions of Cambodia and the garment workers of Cambodia,” said Dave Welsh,
country director for labour rights group Solidarity Center.
In the wake of the firings and suspensions of 45 CUMW workers, the union plans on filing a
complaint in Svay Rieng Provincial Court, CUMW president Pav Sina said yesterday. With the
court and authorities’ recent aggressive actions toward unions – including surrounding CUMW’s
Svay Rieng office at times – the suit faced little likelihood of success, he admitted.
“We will file the complaint against the factories that sacked our members … but my complaint
would be useless if I filed now,” Sina said.
Has Bunthy, director of Svay Rieng’s provincial Labour Department, yesterday said he had urged
local factories to reinstate their workers to no avail.
“I tried my best to negotiate with factories to accept [workers] back, but the factories rejected,”
Bunthy said.
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XI. General News
1. អនករត់រម្៉ា
ុ ឺ កម្៉ាូតូនិងសហរម្ន៍ ី្ីលល ហកបួនបាតុកម្មភៅភសៀម្ោប

ប្រកុមអនករត់រម៉ោ
ុ ៉ឺ ក ម៉ោូតឌុប និងសហគមន៍

នទាំន្ធស់ែីធីប្រល ប

ណជិត ១.០០០ន្ធក់ ានន្ធាំគ្ននដែើរ

ែខងែកបួនាតុកមមតមែងផ្លូវសាំខាន់ៗខលោះ កនុងទីប្រកុងដសៀមរាប កាលពីប្រពឹកថ្ងៃពុធ ទី១ ខខមករា។
ដោយ ហងស សាវយុត
2014-01-01 (Radio Free Asia)

ត្កុម្ សហរម្ន៍ទ្ំនស់ ី្ីភល ៅស្សុកបន្យស្សី នំោនជិ ោះម្៉ាូ តូភលើកប

ោម្ោរឱ្យរ ឋ ្ិ បាលភ

ោះស្សាយ

ី ្ី។
ល RFA/Hang Savyouth
ត្កុម្បាតុ ករបានចត់ ទ្ុកថ្ន ការ លងាកបួនចំថ្ងៃទ្ី១ ថ្ន ឆ្នំ២០១៤ រឺជាកា ូឆ្នំងីស
ម ត្មាប់ ជូនអ្ិ បាលភ តត
ភសៀម្ោប ឱ្យជួ យភ

ោះស្សាយ បញ្ជ
ា ជាភត្ចើនល លត្កុម្សហរម្ន៍ទ្ំនស់ ី ្ី ល និ ងអនករត់រម្៉ា
ុ ឺ កម្៉ាូ តូ មាន

កងវល់ជាយូរម្កភហើយ។

ភលាក វន់ ភៅ ត្បធានសមារម្ត្បជា្ិ បភតយយឯកោជយភស ក
ឋ ិ ចភច ត្ៅត្បព័នធ (IDEA) ជាអនក ឹកនំកបួន
បាតុ កម្មភនោះ។ ភលាកបានអំ ពវនវឱ្យត្បជាពលរ ត្ឋ កុម្អនករត់រម្៉ា
ុ ឺ ក ម្៉ាូ តូឌុប នំោនភត្កាកឈរភ្វើការតវ៉ា
ភ ើម្បីបានផ្លត្បភោជន៍ពីវ ិស័យភទ្សចរណ្៍ថ្នត្បាសាទ្អងគរ ៏សំបូរលបប ភៅកនុងភ តតភនោះ។

ភលាក វន់ ភៅ បានមានត្បសាសន៍ថ្ន ត្បាសាទ្អងគររឺជាម្ត៌ករបស់ ូ នតាល មរល លបនសល់ទ្ុកឱ្យកូនភៅ
ជំ នន់ភត្កាយទ្ទ្ួ លបានផ្លត្បភោជន៍

ក៏ ប៉ាុលនតបចចុបបននចំណ្ូលល លបានពីវ ិស័យភទ្សចរណ្៍ជាភត្ចើន

កំ ពុង ធាលក់ភៅភលើថ្ ឈមួញ្ំ ៗ និងអនកវ ិនិ ភោរទ្ុនបរភទ្ស។ ឯត្បជាពលរ លឋ មរល លជាអនករត់រម្៉ា
ុ ឺ ក និ ង
ម្៉ាូ តូឌុប រឺ បានទ្ទ្ួ លកថ្ត្ម្បនតិចបនតួចប៉ាុ ភណាាោះ។

ភលាក ផ្ឹង សាភម្្ ត្បធានសាខាសមារម្ត្បជា្ិ បភតយយឯកោជយភស ក
ឋ ិចភច ត្ៅត្បព័ នភធ តត ភសៀម្ោប
បានលងលងថ្ន បាតុ កម្មថ្ងៃភនោះ ោម្ោរភលើបញ្ជ
ា ចំ នួន ១០ចំ ណ្ុច
ករ ១៦០ ុ លាលរកនុង១ល

ូ ចជាឱ្យមានការ ំ ភេើងត្បាក់ល ជូនកម្ម

ំភេើងត្បាក់ភបៀវតសជូ នម្ង្ក្នីោ
ត ជការោ៉ា ងតិច ១លានភរៀលកនុង១ល

ឱ្យរ ឋ ្ិ បាល

ំ ភេើងថ្ងលស្សូវជូ នកសិករឱ្យបាន ១.៥០០ភរៀលកនុង១រី េូត្កាម្ និ ងឱ្យកលនលងការងារោំងអស់ លុបភចល

កិ ចចសនា ីស
ល ត្មាប់កម្មករភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្សជាភ ើម្។

ភលាក ផ្ឹ ង សាភម្្៖ «រឺភយើងោម្ោរលុបបំ បាត់ោំងស្សុងនូ វត្កុម្ហុន រងយនតអរគិសនីកុ ងភ
ន
តតភសៀម្ោ

ប។ ទ្ី២ សហរម្ន៍លតបងខាងភកើ តោម្ោរកម្មសិទ្ិ ធ ី ៥៣ហិកតារសត្មាប់ ១១៨ត្រួសារ សហរម្ន៍លតបង
ខាងលិច ោម្ោរ ី ៤២៧ហិកតារ សត្មាប់ ១០៥ត្រួសារ។ សហរម្ន៍សន
គ ់ ោម្ោរកម្មសិទ្ិ ធ ី ្ីច
ល ំនួន
១៣៧ហិកតារសត្មាប់ ១១៧ត្រួសារ។ សហរម្ន៍តាភពន ោម្ោរកម្មសិទ្ិ ធ ី ្ី ល ១៨៣ហិកតារសត្មាប់
៩០ត្រួសារ»។
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បន្ប់ពីលហកបួនភៅតាម្ ងផ្លូវ និងភៅម្ុ នភពលរ ំសាយបនតិច ត្កុម្បាតុ ករបានយកញតតិោម្ោរ របស់ពួក
ភរ

ក់ ជូនភៅសាលាភ តតភសៀម្ោប ភ ើ ម្បីឱ្យជួ យភ

ោះស្សាយ។ ភៅឯសាលាភ តត ភសៀម្ោប កាលពីត្ពឹក

ថ្ងៃទ្ី១ ល ម្កោ អនុត្បធានលផ្នករ ឋបាលមានក់ បានទ្ទ្ួ លយកញតតិោំងភនោះ ត្ពម្ោំងសនាថ្ន នឹ ង
អ្ិ បាលភ តតភៅកនុងថ្ងៃល លម្ង្ក្នីោ
ត ជការចូ លភ្វើ ការងារវ ិញ៕

ក់ ជូន

2. At least three killed at factory clash
Fri, 3 January 2014
Cheang Sokha (Phnom Penh Post)
At least three protesters have been shot dead by police this morning at the Canadia industrial
complex in the capital’s Por Sen Chey district, Phnom Penh deputy police chief Chuon Narin has
confirmed.
The use of force came as riot police moved in to break up a demonstration by thousands of
workers who blocked Veng Sreng street, the site of an ongoing demonstration that began
yesterday evening and saw hundreds of riot police deployed to the area after midnight.
Only moments ago, Post reporters on the scene confirmed that the widespread use of automatic
weapons fire was still ongoing.
Union leaders and rights activists reported even higher death totals.
Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions, said he had received
information that four strikers had been shot dead and many more injured.
“The situation now is still tense,” he told the Post. “Why are they cracking down on us as we just
demanding our salary?”
Chan Soveth, a monitor for local rights group Adhoc who was at the scene, also said he had heard
four strikers were killed, with another 10 badly injured and multiple arrests.
“They were beating people on their heads,” Soveth added, saying authorities tried to chase strikers
who attempted to run to their rented rooms near the site.
National Military Police spokesman Brigadier General Kheng Tito, who would confirm only one
death when reached earlier, defended the use of force.
“We’re just doing our jobs. We fear the security situation, so we have to crack down on them,” he
said. “If we allow them to continue the strike, later on, it will become messy and more complicated
to control.”
Tito added that nine police officials were injured by stones, some fired from slingshots, during
clashes with workers in the area.
Dave Welsh, from labour rights group Solidarity Center, condemned the police use of live
ammunition as outrageous.
“In that economic zone, things have been getting out of hand,” he said. “Whatever the case, this is
complete disproportionate use of force, illegal and completely outrageous on behalf of the
government."
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The demonstration comes amid an ongoing national strike that began last week when the Ministry
of Labour's Labour Advisory Committee set a new monthly minimum wage of $95 - $65 less than
striking unions demanded. The ministry raised the minimum wage another $5 earlier this week.
Additional reporting by Shane Worrell and Sean Teehan

3. Crackdown turns deadly
Fri, 3 January 2014
Sokha, Sean Teehan and Shane Worrell (Phnom Penh Post)
GUNFIRE at Phnom Penh’s Canadia Industrial Park today killed at least four people, a military
police official said, after armed forces firing weapons stormed the area – where garment workers
and supporters set fires and gutted at least one building.
“We received news from the hospital claiming that four people were killed and another 26 strikers
were injured,” the official said on condition of anonymity.
Naly Pilorge, director of rights group Licadho, which tallied the casualties, also said four had been
killed, adding that 29 others were shot in the crackdown and 12 more treated for injuries that have
not been confirmed as gunshot wounds.
Rights group Adhoc has said that five people were killed in the crackdown, while Phnom Penh
deputy police commissioner Chuon Narin told the Post only three people died and two were
seriously injured.
The demonstration at Canadia comes amid an ongoing national strike that began last week when
the Ministry of Labour's Labour Advisory Committee set a new monthly minimum wage of $95 –
$65 less than striking unions demanded. The ministry raised the minimum wage another $5 earlier
this week, but many workers have remained on strike.
Bloodshed this morning and afternoon stemmed from a peaceful demonstration yesterday
afternoon, which police broke up with an unprovoked attack, beating people with batons, witnesses
said last night.
Demonstrators then started at least three tyre fires in the middle of roads, which they blocked to
traffic using vehicles and debris.
After midnight, an estimated 500 police in riot gear moved in to remove hundreds of remaining
protesters from outside the factory.
Road blocks and fires resumed this morning, with demonstrators also breaking windows and
gutting Ekreach Clinic, throwing medical equipment onto a bonfire burning on Veng Sreng
Boulevard.
At about 10am, authorities began firing live ammunition at demonstrators, who allegedly threw
stones at the security forces, a statement released by Licadho says.
Demonstrators began scattering from Veng Sreng at about 1:30pm, when military police
descended upon the area, armed with automatic weapons.
Rapid volleys of gunfire and some screams could be heard for about 15 minutes, as soldiers
walked behind buildings on the street, which protesters had ran toward.
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Factories at Canadia Industrial Park supply to H&M, Puma, Adidas and PVH – whose brands
include Tommy Hilfiger and Calvin Klein – said Moeun Tola, head of the labour programme at
Community Legal Education Center.
Pilorge, from Licadho, said the violence was the worst seen in Cambodia since the shootings and
grenade attacks on political demonstrations in 1998.
“[Past violence] was all political... this was originally triggered by workers,” Pilorge said. “In terms of
labour, we’ve never seen this.”
Dave Welsh, from labour rights group Solidarity Center, condemned the use of live ammunition as
outrageous.
“In that economic zone, things have been getting out of hand,” he said. “Whatever the case, this is
complete disproportionate use of force, illegal and completely outrageous on behalf of the
government.”
Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions, said he had received
information that four strikers had been shot dead and many more injured.
“Why are they cracking down on us when we are just demanding our salary?”
But National Military Police spokesman Brigadier General Kheng Tito defended the use of force.
“We’re just doing our jobs. We fear the security situation, so we have to crack down on them,” he
said. “If we allow them to continue the strike, later on, it will become messy and more complicated
to control.”
Tito added that nine police officials were injured by stones, some fired from slingshots, during
clashes with workers in the area.
As of tonight, authorities have secured the situation at all locations where clashes erupted and 11
protesters arrested will be sent to court for formal charges, he added.
Among the bloodied was part-time garment worker Yean Sothear, 25, who said he received head
injuries during the crackdown.
“The workers didn’t want violence. We just wanted to block the road . . . the police attacked us and
shot us,” he said. “Most of the workers were injured. My friend went to the nearby hospital, but the
police ordered them not to treat them – that’s why they were angry.”
San Sino, 28, whose brother, a garment worker, was shot dead, said staff at the Khmer-Soviet
Friendship hospital had refused to release his brother’s body for a funeral service in Freedom Park.
“My brother was a factory worker. He went to demonstrate a few days ago,” he said. “I begged him
not to strike – because it is very risky. I came back from Takeo province to see my brother dead in
the hospital.”
The opposition Cambodia National Rescue Party, whose protests calling for a re-election following
last July’s ballot and the resignation of Prime Minister Hun Sen have coincided with the garment
strikes, said the violence was totally unacceptable.
“I condemn the act of violence. I condemn the use of armed forces led by the CPP to kill their own
people,” he said. “We cannot stand still and be calm. The CNRP will do its best to show solidarity
with the workers. On the 5th, more people will [join demonstrations].”
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Sovann said the opposition would not let “powerful people kill their own people.”
“The CNRP together with the people” had organised a ceremony, also being referred to as a peace
vigil, at Freedom Park today, Sovann added.
Opposition leader Sam Rainsy this evening met with demonstrators at Freedom Park and began
visiting victims in hospital.
In a statement released after the violence, the Ministry of Labour said the CNRP – not just the six
unions groups it has previously attributed blame to – had encouraged “provocative behaviour” for
their own political benefit.
“They have to cooperate with authorities,” the statement says. “The ministry will call the five unions
to meet on January 8 to discuss this.”
A statement from the Ministry of Defence also took aim at the opposition, saying it had “provoked”
outrage after July’s election by saying the military had been deployed to the streets and by urging
soldiers and civil servants “not to fulfil their obligations” in protest against the election result.
“RCAF would like to appeal to the public to ignore such provocative and inaccurate information that
could lead to violence and affect social order and national security in Cambodia,” the statement
says.
Phnom Penh City Hall issued a statement blaming “anarchists” for the violence.
“The group of anarchists has used violence, blocked roads, burnt private property, intimidated
investors [in economic zones] and threatened to set fire to factories in that area,” the statement
says.
“Due to the high risk presented, the authorities were forced to take action to disperse these
anarchists, who caused violence leading to clashes that injured both the authorities and some
anarchists.”
But it also blamed politicians – though without naming the CNRP – for “causing unrest, chaos and
violence that affected workers, investors and social order”.
The bloodshed follows violence yesterday at the Yakjin factory, in the capital’s Por Sen Chey
district, when soldiers, armed with an array of weapons, injured dozens, including 15 people they
also arrested.
According to the Cambodian Center for Human Rights, the five monks arrested in that incident –
who authorities accused of being “fake monks” who had damaged private and public property –
were released the same night.
The remaining 10, including Vorn Pov, president of the Independent Democracy of Informal
Economic Association (IDEA), were taken to court this morning and charged with intentionally
causing damage with aggravating circumstances and acts of violence with aggravating
circumstances. They were sent to Prey Sar prison.
In the wake of that violence, the CNRP yesterday announced it would not attend planned
negotiations with the ruling Cambodian People’s Party today over the political deadlock, which still
has the opposition boycotting its 55 seats in the National Assembly.
In response to the violence, the US embassy, via its website, put out a “security message” to its
citizens in Cambodia, warning them to avoid areas southwest of Phnom Penh International Airport.
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“You should remain alert to local security developments by monitoring local news reports, be
vigilant regarding your personal security and preparedness, be aware of your surroundings, and
plan your activities accordingly,” the message says. Additional reporting by Sen David and Khouth
Sophak Chakrya

4. Strike violence erupts
Fri, 3 January 2014
May Titthara and Sean Teehan (Phnom Penh Post)
Authorities yesterday injured dozens of union leaders, garment workers and monks, arresting at
least 15 of them, in a series of crackdowns against demonstrators protesting the industry’s
minimum wage.
Garment workers and their supporters who were gathered yesterday in front of the Yakjin factory,
off National Road 4 in the capital’s Por Sen Chey district, said tensions between demonstrators
and soldiers from a local military base guarding the factory boiled over at 9am when soldiers began
unprovoked attacks on them.
The demonstration occurred amid a national garment worker strike that began last week when the
Ministry of Labour’s Labour Advisory Committee set this year’s minimum monthly wage for workers
in the garment sector at $95 – $65 less than unions demanded. The ministry this week tacked
another $5 onto the minimum wage, which will now rise to $100 next month.
As the groups stood face-to-face on the dirt road just off the main road, soldiers began throwing
water bottles at demonstrators, who picked up the bottles and threw them back at soldiers, said
Chean Kongkea, a 20-year-old employee at Korean-owned Yakjin.
The groups then exchanged volleys of projectiles, with soldiers using slingshots to fling rocks at
demonstrators, said Sophorn, a witness who asked to be identified only by his first name.
During that first melee, soldiers also attacked people with batons, seemingly at random, Kongkea
said. Soldiers grabbed two men off their motorbikes and three women from the crowd, heavily beat
them and dragged them inside the grounds of the factory – which had dismissed workers for the
day shortly before.
A second outburst came at about noon, when four monks who approached soldiers were allegedly
severely beaten with batons and three also dragged inside, Sophorn said.
The fourth monk was beaten unconscious and taken by witnesses to the Choam Chao clinic and
treated for his injuries.
Soon after the monks were beaten, which coincided with more throwing of projectiles from both
sides, a group of about three soldiers surrounded Van Peuv, an employee with the NGO IDEA,
unprovoked, and pummelled him severely, dragging him inside along with the others, said Uch
Serey Juth, who was standing next to Peuv.
During Peuv’s beating, Serey Juth pleaded with soldiers for them to stop to no avail, he said. “They
said only, ‘My boss ordered me to,’” Serey Juth said.
The scene remained tense for hours after the arrests, with Chab Sophorn, the soldier giving orders
to the others, shouting for the demonstrators and onlookers to back up and initially refusing to
allow UN peacekeepers inside the factory to see the injured arrestees.
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Authorities eventually allowed a group of people, including Cambodia National Rescue Party
member David Sovann, inside the factory, but those arrested had already been taken to the nearby
base of the Special Forces Airborne 911 Unit, where they were being held, Sovann said after
emerging from the factory.
Bloodstains on the floor of the factory led Sovann to suspect the people taken inside were further
battered after their arrests, he said.
A statement from rights group Licadho and the Community Legal Education Center described the
incident as “unprecedented” and a “violent crackdown” by soldiers armed with a number of
weapons.
“The conduct of the authorities is a flagrant attack on the freedom of association of Cambodian
workers and a blatant and illegal attempt to break a legal strike,” the statement says.
The two NGOs believed 10 people had been arrested, including at least four monks, Independent
Democracy of Informal Economy Association president Vorn Pao and Coalition of Cambodian
Farmer Community coordinator Theng Savoeun.
In all, 15 people, including five monks were arrested, according to the National Police’s website.
“We are gravely concerned for the safety of those still held, especially in light of recent threats to
leaders of unions and informal associations,” Licadho director Naly Pilorge said.
At the scene, Chab Sophorn defended actions taken against demonstrators. They posed a threat
to Yakjin’s property, which they were charged with protecting, he said.
“I was ordered by my boss to protect the factory, so I have to protect the factory,” Chab Sophorn
said. “They threw a lot of stones at us.”
Women from the Boeung Kak community, including Yorm Bopha, joined in, at times kneeling in
prayer in front of soldiers standing in formation and at other times shouting at them. Monks
standing in the front of a crowd of onlookers about 50 metres away from soldiers linked arms,
refusing to leave as Sophorn ordered.
According to a press release issued by its partner firm last week, Yakjin Trading Corp, which also
operates factories in Vietnam and Indonesia, makes clothes for Gap, Walmart and Old Navy,
among other big brands.
The protesters strategy changed at 4:45pm, when about 400 people walked into National Road 4,
blocking traffic on both sides with their bodies, tuk-tuks and motorbikes.
Just over an hour later, after several speeches made over loudspeakers attached to a tuk-tuk, the
group mobilised, marching about a half-kilometre down National Road 4, and blocking it right in
front of the street leading to the military base. Demonstrators soon blocked the base’s road as well,
demanding authorities release the people being held.
Traffic on the main road backed up with headlights going back far in the distance. Demonstrators
blocked attempts by several people on motorbikes to get past the human barricade in front of the
military base road.
As he helped block the road, Sieng Sovannara, chief of the Khmer Krom monk community, said he
did so because five of his monks were being held inside the base, accused of being “fake monks”.
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“I decided to block the road because I want authorities to release the monks,” said Sovannara, who
added that the monks there had been defrocked.
Chan Soveth, a senior investigator for rights group Adhoc, also decried the military response to an
initially peaceful protest.
“It was very wrong, because they are soldiers,” Soveth said. “They have to protect the nation, not
the factory, but they protect the factory and beat monks.”
Council of Ministers spokesman Phay Siphan defended soldiers’ role in detaining the monks and
union leaders, comparing their role to that of the National Guard in the US.
“They have a job to protect the nation,” he said. “This is not a demonstration … this is a rebellion.”
Asked whether monks involved could be said to be a threat to national security, Siphan claimed
they were “fake monks” who had destroyed public and private property.
“They are abusing the law. If you have the uniform, you need to own the ethics … the monk should
be in the pagoda.”
At about 7pm, demonstrators left on their own accord.
Authorities later released the five monks at about 11:30pm.
Nearby, at the Canadia garment factory, authorities also carried out an unprovoked attack on
peaceful demonstrators armed only with speakers, injuring 10 people, said Phoeun Chhorn, a 21year-old worker at Canadia whose foot was injured during the crackdown.
A doctor at Ekreach Clinic said three people came in for treatment. Two were sent home and one
was transferred to the Cambodian-Russian Friendship Hospital. In the wake of that incident, a
group of protesters estimated at more than 200 strong blockaded the street and set large bonfires.
After midnight this morning, an estimated 500 police in riot gear moved in to remove hundreds of
remaining protesters from outside the factory.
At the sign of movement, most of the crowd scattered, though a few remained, throwing rocks from
a distance, as police fired warning shots into the air.
At least one man was seen being dragged from a nearby building after attempting to hide from the
police.
Earlier yesterday, members of the six unions leading the strike announced they would suspend the
strike if the government and the Garment Manufacturers Association in Cambodia begins
negotiations with unions within three days.

5. Four Shot Dead as Cambodian Police Open Fire on Workers' Protests
2014-01-03
Updated at 4:30 p.m. ET on 2014-01-03 (Radio Free Asia)
Cambodian police shot and killed at least four people and wounded nearly 40 others on Friday as
they broke up a strike by garment workers in the first deadly violence since work stoppages began
at factories 10 days ago over a dispute on minimum wages, eyewitnesses and rights groups said.
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Human rights groups and opposition leader Sam Rainsy condemned the use of lethal force by the
authorities as the striking workers armed with sticks, rocks and Molotov cocktails clashed with riflewielding police in the Veng Sreng factory district of the capital Phnom Penh.
Local rights group Licadho said it was "the worst state violence against civilians to hit Cambodia in
15 years."
Opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP) chief Sam Rainsy said the party would lodge
a complaint with the International Criminal Court "so that those criminals in power who today
ordered soldiers to open fire on workers, be prosecuted."
"We are mourning the death of several workers assassinated today by Hun Sen's soldiers," Sam
Rainsy charged, calling for "an immediate stop to all violent acts which had sadly led to bloodshed
among Khmer people."
Video of the violence captured by RFA's Khmer Service showed police firing at a group of people
scrambling from the scene, with one person falling in a pool of blood and surrounded by weeping
colleagues and relatives.
A villager, who was among those shot at, said she fainted on being hit but when she regained
consciousness, the police beat her.
“When I was running, they shot at me and when I fainted, they poured water on me and assaulted
me,” the female villager said. “I suffered under the Pol Pot regime but now Hun Sen’s regime
attacked my children,” she said, referring to the Khmer Rouge leader's reign of terror from 1975 to
1979.
Other villagers said that police officers also broke into people's homes and assaulted them during
the clashes.
"It was very brutal ... The military police officers are not human, they beat us,” said another villager,
also speaking on condition of anonymity.
Call for re-election
The violence came as the CNRP—which is backing the workers' unions in their campaign to seek
a doubling of minimum wages—held daily protests demanding Prime Minister Hun Sen step down
and call for new elections following accusations that the July 28 poll was tainted by fraud and other
irregularities.
Hun Sen has rejected the call for a re-election, saying he was elected to power constitutionally,
and the CNRP has vowed to continue protests, suspending moves to hold talks with Hun Sen due
to the burst of violence.
Friday's shooting came a day after the military broke up a demonstration outside a factory, beating
demonstrators and arresting about a dozen people, including Buddhist monks, according to
witnesses from human rights groups.
"If we allow them to continue the strike it will become anarchy," Agence France-Presse quoted
military police spokesman Kheng Tito as saying, adding that nine policemen were injured by
stones and slingshots.
Kheng Tito also denied to RFA that police officers had tortured some of the arrested protesting
workers.
But rights groups and reporters who witnessed the arrest said at least 10 wounded workers had
both their hands tied behind their back and were left on the ground.
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The police officers poured water on the workers, whose faces were swollen with bruises, as they
lay under the intense heat of the sun, the eyewitnesses said.
Chan Soveth, a senior investigator at the Cambodian Human Rights and Development Association
(ADHOC), said "the assault [on the workers] was a blow to people's freedom.”
“The workers' protest was not serious until the police officers used excessive force,” he said.
Growing unrest
Amid risks of growing civil unrest in Phnom Penh in the aftermath of the shootings, civil society
groups and rights groups called on security forces and protestors to exercise urgent restraint on
both sides to avoid any further bloodshed.
“We condemn this appalling use of extreme lethal force by security forces, said Naly Pilorge,
Licadho director. “Security forces must now put an immediate end to the use of live ammunition
against civilians and ensure that all those injured are safely transported to hospital without delay.”
Licadho said its monitors witnessed security forces using live ammunition to shoot directly at
civilians near the Canadia Industrial Park on Veng Sreng Road at around 10:00 a.m.
"The use of live ammunition was prolonged and no efforts appear to have been made to prevent
death and serious injury. Reports suggest that security forces were also injured after being hit with
stones," it said.
Ten charged
Licadho said 10 of those arrested during the crackdown on Thursday appeared before Phnom
Penh's Municipal Court on Friday morning.
They were charged under provisions of the Penal Code and face up to 18 months of pre-trial
detention and up to five years’ imprisonment as well as fines from U.S. $1,000 to U.S. $2,500.
Licadho doctors and lawyers have been denied access to visit them at the 911 military base where
they were held.
"Some had been brutally beaten during their arrest and were in urgent need of medical care," the
group said. The monks who had been arrested with them were released late Thursday.
"We call on authorities to conduct thorough, prompt and fully independent investigations into all
recent incidents of excessive use of force, including who ordered the use of live ammunition and
the extent to which force used was proportionate to the threat posed," Licadho said.
"Anyone found responsible for human rights violations must be brought to justice without delay and
redress provided to those injured and the families of those killed."

6. ជំនួបរវងរ ឋ ្ិបាលនិងសងគម្សុីវ ិលករណ្ីភត្បើហិងាបង្ក្ងាកបបាតុករម្ិនមានលទ្ធផ្ល
ម្ង្ក្នីឧ
ត តដម្សនងការថ្នអងគការសហត្បជាជាតិ ទ្ទ្ួ លបន្ុកសិទ្ិម្
ធ នុ សសត្បចំភៅកម្ពុជា សហជី ពោំង៦ អងគការ
អនតរជាតិខាងការងារ ភៅថ្ន អាយេូ (ILO) បានជួ បត្បជុំោនជាម្ួ យម្ង្ក្នីសា
ត លាោជធានី ្ំ ភន ពញ តំ ណាង
សនងការត្កុង និ ងម្ង្ក្នីក
ត ងោជអាវុ្ហតែ ភៅថ្ងៃទ្ី៣ ល ម្កោ ភនោះ ភ ើម្បីជលជកភលើវ ិធានការបង្ក្ងាកបត្កុម្អនក
តវ៉ា បណា
ដ លឲ្យសាលប់ និ ងរបួ សជាភត្ចើ ននក់ ល លសងគម្សុីវ ិលចត់ ទ្ុកថ្នជាអំ ភពើរ ំភលា្សិទ្ិ្
ធ ៃន់្ៃរ។
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យល

សុណ្ង

2014-01-03 (Radio Free Asia)
ជំ នួបរវងម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិ បាល សហជី ព និងសងគម្សុីវ ិល រយៈភពល ២ភមា៉ា ងកនលោះ ម្ិនមានលទ្ធផ្លចាស់
លាស់ណាម្ួ យពីភារី ោំងសងខាង
ត្បម្ូ លផ្ដំុោនភនោះភទ្។

ជុំ វ ិញការោម្ោរឲ្យ កកមាលំងបង្ក្ងាកបភលើអនកតវ៉ា

និងបញ្ឈប់ការ

ត្បធានសម្ព័នស
ធ ហជី ពត្បជា្ិ បភតយយកម្មករកាត់ភ រកម្ពុជា ភលាក អាត់ ្ន់ លងលងភៅថ្ងៃទ្ី០៣ ម្កោ ថ្ន

សងគម្សុីវ ិល និ ងសហជីព បានភសនើឲ្យអាជាា្រមានសម្តែកិចច
ច ត់វ ិធានការបង្ក្ងាកបទ្ប់ សាកត់ កុំភត្បើហិងា
ភៅភលើកម្មករល លជួបត្បជុំោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ឈួល
ន
ត្តូវភ្វើភៅតាម្នី តិវ ិ្ីចាប់ ភសនើឲ្យកមាលំងជំ នញកុំ

ចត់វ ិធានការទ្ូ ភៅ សុំឲ្យចត់ការលតភលើអនកភត្បើអំភពើហិងាលតប៉ាុ ភណាាោះ ភត្ពោះជាការរំ ោម្កំ លហង ល់អក
ន
ចូ លរួម្ភផ្សងភទ្ៀត។ ទ្ន្ឹម្នឹ ងោន ក៏ សំណ្ូម្ពរឲ្យភ
ល រ។
ការភលើកភេើងភនោះ

ោះលលងអនកល លត្តូវសម្តែកិចច
ច ប់ ួនោំ
ល
ងអស់ភនោះ

ភត្កាយពី ជំនួបរវងម្ង្ក្នីឧ
ត តដម្សនងការថ្នអងគការសហត្បជាជាតិ

ទ្ទ្ួ លបន្ុកសិទ្ិ ធ

ម្នុ សសត្បចំភៅកម្ពុជា សហជី ពោំង៦ អងគការអនតរជាតិខាងការងារ អាយេូ បានជួ បត្បជុំោនជាម្ួ យម្ង្ក្នី ត

សាលាោជធានី្ំ ភន ពញ និងតំ ណាងសនងការត្កុង ម្ង្ក្នីក
ត ងោជអាវុ្ហតែ ភៅសាលាោជធានី្ំ ភន ពញ ភៅថ្ងៃ
ទ្ី៣ ម្កោ ភ ើម្បីបនធូរបនែយសាែនការណ្៍បចចុបបននឲ្យមានការ្ូ រស្សាល។
ជំ នួបភនោះ ភត្កាយភកើ តមានបញ្ជ
ា ្ំៗជាភត្ចើ ន

ូចជា ការបង្ក្ងាកបកម្មករតវ៉ា ពីសំណាក់សម្តែកិចលច លភត្បើ

ហិងាបងកឲ្យ មានម្នុ សសសាលប់ និ ងរបួ សជាភត្ចើននក់ ការចប់ត្ពោះសងឃ សកម្មជនសិទ្ិ ធម្នុ សស សងគម្សុី
វ ិល និងកម្មករជាភ ើ ម្ ភៅរយៈភពល ២ថ្ងៃជាប់ ៗោនភនោះ ជុំវ ិញការតវ៉ា ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ១៦០ ុ លាលរ។

ភ្លើយតបបញ្ជ
ា ភនោះ នយកទ្ី ចត់ ការថ្នសាលាោជធានី្ំ ភន ពញ ភលាក េុង ឌី ម្៉ាង់ មានត្បសាសន៍ថ្ន
វ ិធានការភនោះ រឺជាការភបាសសមាអតកមាលំងអាន្ិ បភតយយ ល លបានបំ ផ្លលញសែិរភាព សណា
ដ ប់ ធានប់ សនតិ
សុ

ល លបានបំ ផ្ិច
ល បំ ផ្លលញត្ទ្ពយសម្បតតិសាធារណ្ៈ និ ងត្ទ្ពយសម្បតតិឯកជន។ ភលាកបានភសនើកុំឲ្យមាន

ការបិ ទ្ផ្លូវកនុងោជធានី្ំ ភន ពញ និ ងកលនលងភផ្សងៗ ល លភសមើនឹងយកអនកភ្វើ ំ ភណ្ើរ ងផ្លូវភ្វើជាចំ ណាប់ខាមំង។

ភៅថ្ងៃភនោះ សាលាោជធានី្ំ ភន ពញ បានភចញភសចកដីជូន ំ ណ្ឹងថ្ន ភៅរយៈភពល ២ថ្ងៃ រឺពីថ្ងៃទ្ី២ និ ងថ្ងៃទ្ី
៣ ល ម្កោ ឆ្នំ២០១៤ មានត្កុម្អាន្ិ បភតយយម្ួ យចំ នួនបានភ ើរបងកការអុ កេុក ញុោះញង់ អូ សោញ និង

ភត្បើអំភពើហិងាភៅភលើកម្មករភៅតាម្ភោងចត្ក សហត្ោស និ ងបិ ទ្ផ្លូវសាធារណ្ៈម្ួ យចំ នួនកនុង្ូ ម្ិសាស្តសត
ោជធានី្ំ ភន ពញ។
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កនុងលិ ិ តបានចត់ ទ្ុកសកម្មភាពបិ ទ្ផ្លូវសាធារណ្ៈ

ភ ើម្បី

ក់រំនបឲ្យរ ឋ ្ិ បាល ំ ភេើងត្បាក់ឈួល
ន

របស់កម្មករ ល ល្ន ល់ការប៉ា ោះទ្ងគិចជាម្ួ យសម្តែកិចច ល លកំ ពុងបំ ភពញភារកិ ចលច ងរកាការពរសនតិ
សុ

និ ងសណា
ដ ប់ ធានប់ជូនកម្មករភនោះ

ម្ជឈ ឋ នខាងភត្ៅ

រឺម្ិនលម្នភចញពី កម្មករភនោះភទ្

ពិ ភសសអនកនភោបាយភ្លៀតភត្បើ ត្បាស់្ន្ៈរបស់កម្មករ

ល លមានការភ្លៀតឱ្កាសពី
ភ ើម្បីអុជអាល

ញុោះញង់

បភងកើតឲ្យមានភាពវ ឹកវរ ចលាចល និ ងអំ ភពើហិងា ល លប៉ា ោះពល់ត្បភោជន៍កម្មករ និភោជក និងសនតិសុ
សងគម្៕

7. ម្នុសសសាលប់៤នក់និងរបួស៣៧នក់ភពលប៉ាោះទ្ងគិចភៅបភណា
ដ យផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង

ត្កុម្សម្តែកិចបា
ច នបាញ់រោះត្ោប់ពិតជាភត្ចើនត្ោប់ កនុងការប៉ា ោះទ្ងគិចរវងត្កុម្អនកតវ៉ា និងសម្តែកិចភច ៅសួន
ឧសាហកម្មកាណាឌីោ៉ា តាម្បភណា
ត យផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង បណា
ដ លឲ្យមានម្នុ សសសាលប់ និ ងរបួ សជាភត្ចើនន
ក់ ។ អងគការសងគម្សុីវ ិល ភម្ើ លភឃើញថ្ន សាែនភាពសិទ្ិម្
ធ នុ សសភៅកម្ពុជា កាន់លតអាត្កក់ភៅៗ។

ដោយ ដទព សុរា៉ោវ ី និងម៉ោម មុនីរតន៍
2014-01-03 (Radio Free Asia)

ម្ង្ក្នីអ
ត ងគការសងគម្សុីវ ិល ឲ្យ ឹ ងថ្ន ោ៉ា ងភហាចណាស់មានម្នុ សស ៤នក់សាលប់ ៣៧នក់ រងរបួ ស កនុងការ

ប៉ា ោះទ្ងគិចោនខាលំងម្ួ យរវងសម្តែកិចច និងត្កុម្អនកតវ៉ា ភៅសួនឧសាហកម្មកាណាឌី ោ៉ា តាម្បភណា
ត យផ្លូវភវ ៉ា
ងភស្សង។

អនកត្រប់ ត្រងបភចចកភទ្សការ ិោល័យភសុើបអភងកតថ្នអងគការសិទ្ិ ធ ម្នុ សសលីកា ូ (Licadho) ភលាក អំ
សំអាត មានត្បសាសន៍ថ្ន តាម្ព័ ត៌មានពី ត្កុម្ការងាររបស់ភលាកចុ ោះភៅស្សាវត្ជាវភៅតាម្ ម្ន្ីរភពទ្យ្ំ
ចំ នួន៣ រឺម្ន្ីរភពទ្យកាល់លម្៉ា ត្ត ម្ន្ីរភពទ្យរុសសុី និ ងម្ន្ីរភពទ្យភលាកសងឃ ឲ្យ ឹ ងថ្ន មានម្នុ សស ៤នក់

សាលប់ កនុងភនោះមានភកមងស្សីអាយុ ១៧ឆ្នំជាសិសសមានក់ផ្ង និ ងមានអនករងរបួស្ៃន់ និងស្សាលចំ នួន ៣៧
នក់ កំពុងសត្មាកពាបាល។

ភលាកភសាកសាដយចំ ភពោះអំ ភពើហិងាភឃ្រភៅរបស់សម្តែកិចភច ៅភលើត្កុម្អនក តវ៉ា ភហើយថ្ន សាែនភាព
តានតឹងលផ្នកនភោបាយល លោល់រកត្ចកម្ិ នភចញ និ ងការភត្បើហិងារបស់សម្តែកិចច បណា
ដ លឲ្យពលរ ឋ
សាលប់ជាបនតបន្ប់ កំពុងភ្វើឲ្យសាែនភាពសិទ្ិ ធម្នុ សសភៅកម្ពុជា រ ឹតលតអាត្កក់ភៅៗ។
កមាលំងសម្តែកិចច
ច ត្ម្ុោះជាង ១ពន់នក់ ត្ប

ប់ភ

យកាំភ្លើងអាកា

ំ បង ល ល បានចុ ោះភៅបង្ក្ងាកបត្កុម្បា

តុ ករភត្ចើ នរយនក់ ល លតវ៉ា ភរឿងសុំ ំ ភេើងត្បាក់ ល ភោល ១៦០ ុ លាលរ តាំងពីថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ ភហើយការប

ង្ក្ងាកបភនោះបានអូ សបនលយភពញម្ួ យយប់ រហូត្ន ល់ថ្ងៃសុត្ក ទ្ី៣ ម្កោ ភទ្ើបមានការបាញ់បង្ក្ងាកប
ត្ទ្ង់ ត្ោយ្ំ ភ

យសម្តែកិចបា
ច ញ់រោះត្ោប់ពិតភៅភលើអនកតវ៉ា និ ងពលរ លឋ លរស់ភៅតំបន់ភនោះ។
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អនករបួ សភារភត្ចើ នឲ្យ ឹងស្សភ ៀងោនថ្ន សម្តែកិចបា
ច នបាញ់រោះសំភៅភៅភលើអនកតវ៉ា ភហើយត្ោប់កាំភ្លើង
ភារភត្ចើ នបានភៅប៉ា ោះពលរ លឋ លម្ិន ឹ ងអី ។
យុវជន ត្ពំ ភារម្យ ជនរងភត្ោោះមានក់ត្តូវត្ោប់ចំភជើងខាងសាតំ កំ ពុងសត្មាកពាបាលភៅម្ន្ីរភពទ្យរុសសុី ឲ្យ
ឹ ងថ្ន ោត់ត្តូវត្ោប់ភៅភពលល លភ ើរតាម្ផ្លូវភៅភៅឪពុកល លកំ ពុងោម្ភៅ ភោងចត្ក ឲ្យត្តេប់ភៅ

ផ្្ោះវ ិញ បន្ប់ពីភឃើញសម្តែកិចភច ត្ចើ នចុ ោះភៅបង្ក្ងាកបបាតុ ករ។ ភារម្យ បានយកត្កណាត់ម្កចងខាងភលើ

របួ សបនតិច ភ ើម្បីទ្ប់្ម្ រង់ ចត្ំ រូភពទ្យវោះយកត្ោប់កាំភ្លើងភចញ បនតថ្ន សម្តែកិចបា
ច នរត់ សំភៅម្ក
បាញ់ពលរ ឋ និងអនកតវ៉ា ោំងកភត្មាល ភ

យម្ិ នភរ ើសម្ុ ។

ត្រូភពទ្យសននិ ឋ នជំ ហាន ំបូងថ្ន ភជើង ភារម្យ អាចត្តូវត្ោប់ ភហើយលបក្អឹងខាងកនុង លតទ្ំ នងម្ិ ន្ៃន់្ៃរ
ល់ពិការភទ្។

អនកជំ ងឺល លត្តូវត្ោប់ កាំភ្លើង បានបញ្ូជ នម្ក ល់ម្ន្ីរភពទ្យជាបនតបន្ប់ ភ

យ លោះមាន ឹ កតាម្ម្៉ាូ តូ

ោះ
ល

តាម្ម្៉ាូ តូកង់បី។ ត្រូភពទ្យបានរុញអនកជំ ងឺោំងភនោះភៅសត្មាកភៅកលនលងសានក់ភលើផ្ូវល ភ ើ រថ្នអោរម្ួ យភៅ
ជាន់ទ្ី៣ ភ ើ ម្បីពិនិតយជំ ងឺ។ ពួកភរោំងភនោះបានភ កតភត្ម្ៀបោនតាម្ផ្លូវភ ើ រ ភ
ភពទ្យបានយកចិ តទ្
ត ុក

យោមនបន្ប់សានក់ លតត្រូ

ក់ភម្ើ លពួ កភរោ៉ា ងហមត់ចត់ ភស្ើរោមនភពលសត្មាក។

និ សសិតភរៀនភត្តៀម្ចូ លម្ហាវ ិទ្ាល័យមានក់ កញ្ជា អុ ក មា៉ា ោ៉ា ឲ្យ ឹ ងថ្ន នងភទ្ើបភចញពីភរៀន និ ងជិ ោះម្៉ាូតូ
ជាម្ួ យម្ិតត្កដិមានក់ ត្តេប់ភៅផ្្ោះវ ិញ លតថ្ច នយត្តូវត្ោប់ភហើរប៉ា ោះកាលនងឲ្យរបួ ស។

ម្ិ ន ុ សោនល រ អនករត់កង់បីមានក់ ភ្មោះ ម្៉ា ប់ សារ ៉ាន ល លត្តូវ ២ត្ោប់ចំភជើងោំងសងខាង បានភថ្នកល
ភោស្ៃន់្ៃរភៅភលើសម្តែកិចលច លភត្បើកាំភ្លើងបាញ់ភលើពលរ ឋ ភ

យថ្ត្ពថ្ផ្ស។

រ ីឯកម្មការ ិនីភោងចត្កមានក់ ភ្មោះ វន់ ស្សីអូន ត្តូវរបួ សភជើ ង ឲ្យ ឹ ងថ្ន នងត្តូវត្ោប់កាំភ្លើងភពលល ល
កំ ពុង

ំបាយភៅផ្្ោះជួ លម្ួយកលនលង ល លមានចមាៃយពីកលនលងកម្មករភ្វើបាតុ កម្មជាង ២រី េូលម្៉ា ត្ត។ នង

ត្តូវបានមាចស់ផ្្ោះ និងបងបអូនជាកម្មករ បញ្ូជ នម្កម្ន្ីរភពទ្យភាលម្ៗភពល ឹ ងថ្ន ត្តូវត្ោប់កាំភ្លើង។

ត្រូភពទ្យមានក់ ភៅម្ន្ីរភពទ្យរុសសុី មានត្បសាសន៍កុងលកខ
ន
ណ្ឌម្ិនបភញ្ចញភ្មោះ ឲ្យ ឹងថ្ន សាែនភាពបឋម្
អនករបួ សោំងអស់ម្ិនមានអវីរួរត្ពួយបារម្ភភទ្ លតត្រូភពទ្យនឹ ងតាម្
បុ រគលិកមានក់ ភ្វើការភៅម្ន្ីរភពទ្យភនោះល រ

នយកចិតទ្
ត ុក

ក់ពីជំងឺរបស់ពួកភរ។

បានរ ិោះរន់ខាលំងចំ ភពោះការសភត្ម្ចចិតប
ត ង្ក្ងាកបកម្មករភ

ភហើយថ្នរ ឋ ្ិ បាលត្តូវមាន ំ ភណាោះស្សាយសម្រម្យ ល់អនកតវ៉ា ោំងភនោះ។

យអាវុ្

ភលាក សួន ភសៀម្ រងភត្ោោះថ្ននក់ ភលាកចត់ទ្ុកការបាញ់ត្បហាររបស់សម្តែកិចភច លើអនកតវ៉ា និ ងពលរ ឋ
ជាភរឿង ុ សចាប់ ភហើយថ្នភនោះម្ិ នលម្នជាការភ

ោះស្សាយបញ្ចប់បញ្ជ
ា វ ិវទ្ភនោះភេើយ។
146

ជុំ វ ិញវ ិធានការភៅតល លកងបង្ក្ងាកបភត្បើភនោះ ត្តូវបានអនកនំពកយកងោជអាវុ្ ភលាក ភ ង ទ្ី តូ ពនយល់ថ្ន
ខាងកមាលំងបង្ក្ងាកបម្ិ នលម្នជាអនកបងកឲ្យមានហិងាម្ុនភទ្

ភ

យបានទ្មាលក់ភៅភលើត្កុម្អាន្ិ បភតយយ

ម្ួ យត្កុម្ ល លម្ិ នលម្នជាកម្មករ ភហើយភ្លៀតឱ្កាសបងកចលាចលភ្វើឲ្យអសនតិសុ សងគម្។

ភលាកសលម្ដងការភសាកសាដយជាពន់ភពក ល លអំ ភពើហិងាភនោះបងកឲ្យមានម្នុ សសសាលប់ និងរបួ ស។ ភលាក
បនតថ្ន កមាលំងកងោជអាវុ្ហតែក៏បានឃ្ត់ ួលនម្នុសស ១១នក់ ភ ើម្បីកសាងសំណ្ុំភរឿងបញ្ូជ នភៅកាន់
តុ លាការ។

អនកនំពកយត្កសួងម្ហាថ្ផ្្ ភលាក ភ ៀវ សុរ័ក ឲ្យ ឹងថ្ន បាតុ កម្មរបស់កម្មករភៅភពលភនោះ បានភេើង
ហួសត្ពំ ល នពីការោម្ោរត្បាក់ល ភ

យអហិងា ល ល្នភៅឲ្យបាត់ បង់សណា
ដ ប់ធានប់ សនតិសុ ថ្ផ្្

កនុងសងគម្។ ភលាកបនតថ្ន ការបង្ក្ងាកបភនោះជាការទ្ប់សាកត់ ភ ើ ម្បីបភញ្ចៀសនូ វការបាត់បង់សណា
ដ ប់ធានប់សា
ធារណ្ៈ។ ភលាកបញ្ជ
ជ ក់ល រថ្ន ការប៉ា ោះទ្ងគិចរវងសម្តែកិចច និ ងអនកតវ៉ា ភនោះ ក៏ភ្វើឲ្យសម្តែកិចជា
ច ង ១០
នក់របួ សល រ។
ោ៉ា ងណា អងគការសងគម្សុីវ ិល និ ងពលរ ឋ ពិភសសអនករងរបួ ស បានភសនើសុំឲ្យរ ឋ ្ិ បាលបញ្ឈប់ការភត្បើ
ហិងាភលើអក
ន តវ៉ា ភហើយងាកម្ករកភ
របួ សកាន់ លតភត្ចើ ន៕

ោះស្សាយភ

យសនតិវ ិ្ីវ ិញ ភចៀសវងភ្វើឲ្យមានម្នុ សសសាលប់ និង

សាែនភាពភៅកំណាត់ផ្ូវភវ
ល ៉ាងភស្សង
ការបង្ក្ងាកបភ

យហិងាពី សំណាក់សម្តែកិចភច ៅភលើត្កុម្កម្មករភៅ ផ្លូវភវ ៉ាងស្សង ត្តង់ចំណ្ុចសួនកាណាឌី

ោ៉ា បានភ្វើភអាយពលរ ឋ និ ងកម្មករជាភត្ចើ ននក់ សាលប់ របួ ស និ ងចប់ ួលន។ រហូតម្ក ល់ភពលភនោះ ការប៉ា ោះ
ទ្ងគិចភ
ភ

យហិងារវងកម្មករ និ ងសម្តែកិចភច ៅតាម្បភណា
ដ យផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង ឋិតកនុងភាពតានតឹ ងភៅភេើយ

យសារត្កុម្កម្មករម្ិ នត្ពម្រ ំសាយភទ្ភ

យបនតបិទ្ផ្លូវ និ ង ុ តបំ លណ្កសមាភរៈភផ្សងៗល លយកបានភៅ

តាម្ ងផ្លូវ និ ងផ្្ោះភៅលកបរភនោះ។ ចំ លណ្កសម្តែកិចប
ច នតបលនែម្កមាលំង ភ ើ ម្បីបង្ក្ងាកបបំ លបកការតវ៉ា ។
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8. ម្ូលភហតុថ្នការផ្្ុោះហិងារវងសម្តែកិចន
ច ិងកម្មករភៅបភណា
ដ យផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង
កូ កម្មភៅខាងម្ុ សួនឧសាហកម្មកាណាឌី ោ៉ា ភ ើ ម្បីោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលឲ្យបានចំ នួន ១៦០
ុ លាលរកនុង១ល

បានលត្បកាលយជាបាតុ កម្មហិងាចប់ តាំងពី លាៃចថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ ឆ្នំ២០១៤។ ភៅយប់ ថ្ងៃទ្ី

២ ល ម្កោ រហូតម្ក ល់លាៃចថ្ងៃទ្ី៣ ល ម្កោ ត្កុម្អាជាា្រត្ប

ប់ភ

យកាំភ្លើង បានបាញ់រោះភៅភលើបា

តុ ករ និងពលរ ឋ បណា
ដ លឲ្យម្នុ សសោ៉ា ងតិ ចណាស់ ៤នក់ សាលប់ និងជាង ៣០នក់ភទ្ៀតរងរបួ ស។

ដោយ វណណ វ ិចារ
2014-01-03 (Radio Free Asia)
តំ បន់សួនឧសាហកម្មកាណាឌី ោ៉ា សែិតភៅតាម្បភណា
ត យផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង សងាកត់សឹង
្ មានជ័ យ

ណ្ឌមាន

ជ័ យ ោជធានី្ំ ភន ពញ ល លមានភោងចត្កជាង៣០ តាំងភៅ និ ងមានកម្មករភ្វើការោប់ពន់នក់ ។
បន្ប់ពីត្កុម្សហជី ពចរចោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលចំ នួន ១៦០ ុ លាលរ ម្ិនបានសភត្ម្ចតាំងពី ល ្នូ

ឆ្នំ២០១៣ ត្កុម្កម្មករភៅទ្ី ភនោះចប់ ភផ្ដើម្ភ្វើកូ កម្មអស់រយៈភពលជាង ១អាទ្ិ តយម្កភហើយ។ ភៅថ្ងៃទ្ី២
ល ម្កោ ឆ្នំ២០១៤ ត្កុម្កម្មករភោងចត្កភៅសួនឧសាហកម្មកាណាឌី ោ៉ា បានបនតភ្វើកូ កម្មតាំងពី ភមា៉ា ង
៨កនលោះត្ពឹ ក ភ

យត្បម្ូ លលុយោនចក់ ្ុងបាសោំភត្ចៀង លស្សកភហា ភហើយក៏មានរភត្មាងបញ្ចប់កូ កម្ម

ភៅភមា៉ា ង ៦លាៃច និ ងបនតភ្វើកូ កម្មជាងមីភទ្ៀតរហូតមាន ំ ភណាោះស្សាយ។ ប៉ាុ លនត ភៅភវលាភមា៉ា ង ៤ និង ១៥
នទ្ីលាៃចថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ ត្កុម្អាជាា្រ ល លមានរនីោនជិ ត ១០០នក់ ត្ប
ល ក បានចុ ោះវយបំ លបកកូ ករល លោំភត្ចៀងភ្វើកូ កម្មភ
នក់រងរបួ សជា ំ ណ្ំ។

ប់ភ

យល ល ំ បង្ក់ ត្ពនង់

យអហិងា បណា
ដ លឲ្យកម្មករកម្មការ ិនីជាង ១០

កម្មការ ិនី រស់ភៅលកបរកលនលងភកើ តភហតុ ភ្មោះ សុ នី បញ្ជ
ជ ក់ ថ្ន នងពិ តជាអន់ចិតោ
ត ៉ា ងខាលំងចំ ភពោះទ្ភងវើ
ត្កុម្ត្ប

ប់អាវុ្ ល លចុ ោះវយបង្ក្ងាកបត្កុម្កូ ករ។ ភោោះបីត្កុម្កូ ករភ្វើកូ កម្មភ

បន្ប់ពីកងកមាលំងភត្បើហិងាភៅភលើកូ កររួចម្ក

យអហិងាក៏ ភ

ត្កុម្កម្មករល លរស់ភៅលកបរភនោះ

យចុ ោះ។

បានស្សុោះស្សួលោន

ភលើកកមាលំងម្កបិ ទ្ផ្លូវជាតិ និ ងលស្សក ភងាាយឲ្យសម្តែកិចភច ចញម្កសុំភោសចំ ភពោះកម្មករល លរងរបួ ស។
ត្កុម្កម្មករបានបិ ទ្ផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង

ុ តកង់ឡាន

ុតបំ ផ្លលញម្៉ាូតូរបស់សនតិសុ ភោងចត្ក និ ងភត្តៀម្ត្បយុទ្ធ

សងសឹកចំ ភពោះអាជាា្រ។ ភ្លើងភ្ោះកង់ឡានសភនធសភៅធស្សបោននឹ ងភ្លើងកំ ហឹងរបស់យុវកម្មករ កំ ពុងពុ ោះ
ភពរ អនក លោះកាន់ ំ បង កាន់ បទ្ឹ កត្កូចត្ចកសាំង និងឈរចំត្បយុទ្ជា
ធ ម្ួ យត្កុម្អាជាា្រ។ បាតុ ករល ល
ម្ិ នបភញ្ចញភ្មោះ បានភបដជាាចិ តថ្ន
ត នឹ ងតសូ ភោោះសាលប់ក៏ភ
ភងវើរបស់សម្តែកិច។
ច

យ ភ ើម្បីបញ្ជ
ជ ក់ពីការម្ិនភពញចិ តច
ត ំ ភពោះទ្

ការតវ៉ា អូសបនលយអស់រយៈភពលជាភត្ចើនភមា៉ា ង ប៉ាុលនតម្ិនមានត្កុម្ម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិបាល ឬអាជាា្រមានសម្តែ
កិ ចសា
ច ែ ប័នណាម្ួ យចូ លម្កចរចជាម្ួ យត្កុម្បាតុករ ភនោះភេើយ។ ត្កុម្បាតុករោំងភនោះ បានបំ លបកោន
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ជាត្កុម្ឃ្ត់កុងតឺន័រថ្ កាន់ ំ បង ត្ពនង់ល ក ភហើយបាន ុ ត្នក់ភ្លើងជាភត្ចើ នកលនលងភៅភលើកំណាត់ផ្ូវភវ
ល ៉ាង
ភស្សង។ ផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង ល លធាលប់ លតស្ោះចោចរណ្៍ភពលលាៃចភរៀងោល់ថ្ងៃភនោះ លត្បកាលយជាផ្លូវល លមានឆ្មំ
កាន់ ំ បង និងបំ ្ឺភល
ល លភ្វើកូ កម្មភ

យភ្លើង្នក់ កនុងបំ ណ្ងភ្លើយតបចំ ភពោះអំ ភពើហិងារបស់អាជាា្រភៅភលើត្កុម្កូ ករ

យអហិងា។លុោះ ល់ភវលាភមា៉ា ងត្បមាណ្ជាង ១១យប់ ថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ ត្កុម្កងកមាលំង

អាវុ្ហតែបានចុ ោះភៅកាន់ ផ្ូវភវ
ល ៉ាងភស្សង ប៉ាុ លនតម្ិនលម្នចរច ឬសត្ម្ួលសាែនការណ្៍ភទ្ លតភប៉ា អិម្ោំងភនោះ
បានភត្បើកាំភ្លើងត្ោប់ពិតបាញ់ភៅភលើបាតុ ករលតម្តង។
ការត្បយុទ្ោ
ធ ន ភពញម្ួ យយប់រវងត្កុម្បាតុ ករត្ប
ភ

ប់ភ

យ ុំ ងម

ំ បង

ជាម្ួយនឹ ងត្កុម្សម្តែកិចត្ច ប

ប់

យកាំភ្លើងលវងបាញ់ត្ោប់ពិត។ ការត្បយុទ្ម្
ធ ិ ន ឹងចញ់ឈនោះភៅភេើយ ភហើយសកម្មភាពភនោះបនតរហូត

ភពញម្ួ យថ្ងៃបន្ប់ រឺថ្ងៃទ្ី៣ ល ម្កោ។ ភហើយកងកមាលំងបាញ់កម្មករចំ នួន ៤នក់ឲ្យសាលប់ របួ សជាង ៣០
នក់ និងចប់ ួលនម្ួ យចំ នួន្ំ ភទ្ៀត។ ភហើយកមាលំងសម្តែកិចម្
ច ួ យចំ នួន ក៏ រងរបួ សភ
ករល រ។

ភៅភវលាភមា៉ា ងត្បមាណ្ជាង ៦លាៃច សម្តែកិចោ
ច ប់រយនក់ ត្ប

ប់ភ

យសារ ុំងមរបស់បាតុ

យកាំភ្លើងត្រប់ថ្

សម្រ្ូម្ិផ្ូវភវ
ល ៉ាងភស្សង បានោំងម្ូ ល។ ផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង បានកាលយជាផ្លូវល លត្រប ណ្ដប់ភ
ហុយៗ ភហើយមានោនយនត្លងកាត់ ម្ួយៗ ភ

ភហើយបញ្ជ
ជ ឲ្យពលរ ច
ឋ ូ លកនុងផ្្ោះ

យភផ្ោះ និងលផ្សង

យត្បុងត្បយ័ត។
ន រលីនិកឯកជនម្ួ យត្តូវបានបំ ផ្លលញ ហាង

ទ្ំ និញ តូបលក់ ូ រកនុងផ្ារបានបិ ទ្ោវរ ពលរ បា
ឋ នភអើតេឺម្តាម្ ងផ្លូវ
អាវុ្ត្រប់ថ្

បានត្រប់ ត្រង

និ ងត្បកាស

ណ្ៈល លត្កុម្កងកមាលំងកាន់

ក់ កំណាត់ផ្ូវភវ
ល ៉ាងភស្សង

ឲ្យសែិតកនុងត្ោ

អាសនន ត្ពម្ោំងចត់ទ្ុកថ្ន កម្មករល លភត្បើហិងាតបនឹ ងសម្តែកិចច ជាត្កុម្អាន្ិ បភតយយ ឬត្កុម្ត្ជុល
និ យម្។

ទ្ន្ឹម្នឹ ងភនោះ ម្ង្ក្នីសា
ត
លាោជធានី្ំ ភន ពញ និ ងម្ង្ក្នីអ
ត ក
ន នំពកយកងោជអាវុ្ហតែភលើថ្ផ្្ត្បភទ្ស បានត្បាប់
វ ិទ្យុអាសុីភសរ ី ថ្ន សម្តែកិចត្ច ោន់ លតត្រប់ ត្រងសាែនការណ្៍តាម្តួ នទ្ីប៉ាុភណាាោះ រឺ ភ ើម្បីធានសនតិសុ

និង

រភបៀបភរៀបរយកនុងសងគម្។
ភោោះោ៉ា ងណាក៏ ភ

យ ត្កុម្សងគម្សុីវ ិលល លភ្វើការងារការពរសិទ្ិ ធម្នុ សស និ ងត្កុម្សហជី ពម្ួ យចំនួន

បានត្បកាសភថ្នកលភោសទ្ភងវើរបស់រ ឋ ្ិ បាល និ ងោម្ោរឲ្យលវកម្ុ អនកល លបាញ់សមាលប់ ពលរ ឋ។

កាលពី ថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ កងោហានទ្័ពពិ ភសស្ត្តភោង៩១១ បានភចញវយបង្ក្ងាកបកម្មករតវ៉ា ភៅភោង
ចត្ក ោ៉ា ក ជី ង (YAK CHING) ភ

យចប់ត្ពោះកាយត្ពោះសងឃ ៥អងគ និងចប់ ួលនបុ រគលិកសងគម្សុីវ ិល កម្ម

ករ ចំនួន ១០ លងម្ភទ្ៀត។ ត្ប្ពភត្ៅផ្លូវការ បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ភម្បញ្ជ
ជ ការកងទ្័ ពពិ ភសស្ត្តភោង៩១១
ភលាកឧតតម្ភសនី យ៍ ចប ្កតី មានភារហុនម្ួ យចំ នួន្ំ កុងភោងចត្ក
ន
ោ៉ា ក ជីន។
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ភៅយប់ថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ អាជាា្របានសភត្ម្ចភ

ោះលលងត្ពោះសងឃ ៥អងគ និងបញ្ូជ នត្បធានសមារម្ត្បជា

្ិ បភតយយឯកោជយថ្នភស ក
ឋ ិ ចភច ត្ៅ ត្បព័នធ ភលាក វន់ ភៅ និងភលាក ភងង សាភវឿន និងម្នុ សស ៨នក់
ភទ្ៀតភៅតុ លាការ។ តុ លាការក៏បានសភត្ម្ចឃុំ ួលនម្នុ សសោំង ១០នក់ ភៅរុ កថ្ត្ពស។

បន្ប់ពីការភបាោះភឆ្នតរួចម្ក អាជាា្ររ ឋ ្ិ បាលបានបាញ់សមាលប់ អក
ន តវ៉ា ចំនួន ៣ភលើករួចភហើយ។ ភ

យ

ភលើកទ្ី ១ បាញ់សមាលប់ យុវជនមានក់ ភៅសាពនអាកាសកាលងនល់។ ភលើកទ្ី២ បាញ់សមាលប់ ស្តសតីលក់ បាយ
ភៅសាពនស្ឹងមានជ័ យ និងភលើកទ្ី៣ ចត់ ការចំ ភពោះកម្មករតវ៉ា ភៅផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង។

សួនឧសាហកម្មកាណាឌីោ៉ា ត្តូវបានភរោយការណ្៍ថ្ន ជាកម្មសិទ្ិរធ បស់ ភលាក ពុង ភ ៀវលស និ ងមាន
ភារហុនរបស់ត្កុម្ត្រួសារសាច់ញាតិរបស់ភលាកនយករ ឋម្ង្ក្នី ត ហុន លសន ម្ួយចំ នួនភទ្ៀត។

ម្ក ល់យប់ ថ្ងៃទ្ី៣ ល ម្កោ ភរម្ិ នោន់ អាចសននិ ឋ នបានថ្ន កម្មករភៅភោងចត្កកាណាឌី ោ៉ា ឈប់តវ៉ា
ឬភៅភនោះភេើយ៕

9. Crackdown turns deadly
Fri, 3 January 2014 (Phnom Penh Post)
Cheang Sokha, Sean Teehan and Shane Worrell
GUNFIRE at Phnom Penh’s Canadia Industrial Park today killed at least four people, a military
police official said, after armed forces firing weapons stormed the area – where garment workers
and supporters set fires and gutted at least one building.
“We received news from the hospital claiming that four people were killed and another 26 strikers
were injured,” the official said on condition of anonymity.
Naly Pilorge, director of rights group Licadho, which tallied the casualties, also said four had been
killed, adding that 29 others were shot in the crackdown and 12 more treated for injuries that have
not been confirmed as gunshot wounds.
Rights group Adhoc has said that five people were killed in the crackdown, while Phnom Penh
deputy police commissioner Chuon Narin told the Post only three people died and two were
seriously injured.
The demonstration at Canadia comes amid an ongoing national strike that began last week when
the Ministry of Labour's Labour Advisory Committee set a new monthly minimum wage of $95 –
$65 less than striking unions demanded. The ministry raised the minimum wage another $5 earlier
this week, but many workers have remained on strike.
Bloodshed this morning and afternoon stemmed from a peaceful demonstration yesterday
afternoon, which police broke up with an unprovoked attack, beating people with batons, witnesses
said last night.
Demonstrators then started at least three tyre fires in the middle of roads, which they blocked to
traffic using vehicles and debris.
After midnight, an estimated 500 police in riot gear moved in to remove hundreds of remaining
protesters from outside the factory.
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Road blocks and fires resumed this morning, with demonstrators also breaking windows and
gutting Ekreach Clinic, throwing medical equipment onto a bonfire burning on Veng Sreng
Boulevard.
At about 10am, authorities began firing live ammunition at demonstrators, who allegedly threw
stones at the security forces, a statement released by Licadho says.
Demonstrators began scattering from Veng Sreng at about 1:30pm, when military police
descended upon the area, armed with automatic weapons.
Rapid volleys of gunfire and some screams could be heard for about 15 minutes, as soldiers
walked behind buildings on the street, which protesters had ran toward.
Factories at Canadia Industrial Park supply to H&M, Puma, Adidas and PVH – whose brands
include Tommy Hilfiger and Calvin Klein – said Moeun Tola, head of the labour programme at
Community Legal Education Center.
Pilorge, from Licadho, said the violence was the worst seen in Cambodia since the shootings and
grenade attacks on political demonstrations in 1998.
“[Past violence] was all political... this was originally triggered by workers,” Pilorge said. “In terms of
labour, we’ve never seen this.”
Dave Welsh, from labour rights group Solidarity Center, condemned the use of live ammunition as
outrageous.
“In that economic zone, things have been getting out of hand,” he said. “Whatever the case, this is
complete disproportionate use of force, illegal and completely outrageous on behalf of the
government.”
Rong Chhun, president of the Cambodian Confederation of Unions, said he had received
information that four strikers had been shot dead and many more injured.
“Why are they cracking down on us when we are just demanding our salary?”
But National Military Police spokesman Brigadier General Kheng Tito defended the use of force.
“We’re just doing our jobs. We fear the security situation, so we have to crack down on them,” he
said. “If we allow them to continue the strike, later on, it will become messy and more complicated
to control.”
Tito added that nine police officials were injured by stones, some fired from slingshots, during
clashes with workers in the area.
As of tonight, authorities have secured the situation at all locations where clashes erupted and 11
protesters arrested will be sent to court for formal charges, he added.
Among the bloodied was part-time garment worker Yean Sothear, 25, who said he received head
injuries during the crackdown.
“The workers didn’t want violence. We just wanted to block the road . . . the police attacked us and
shot us,” he said. “Most of the workers were injured. My friend went to the nearby hospital, but the
police ordered them not to treat them – that’s why they were angry.”
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San Sino, 28, whose brother, a garment worker, was shot dead, said staff at the Khmer-Soviet
Friendship hospital had refused to release his brother’s body for a funeral service in Freedom Park.
“My brother was a factory worker. He went to demonstrate a few days ago,” he said. “I begged him
not to strike – because it is very risky. I came back from Takeo province to see my brother dead in
the hospital.”
The opposition Cambodia National Rescue Party, whose protests calling for a re-election following
last July’s ballot and the resignation of Prime Minister Hun Sen have coincided with the garment
strikes, said the violence was totally unacceptable.
“I condemn the act of violence. I condemn the use of armed forces led by the CPP to kill their own
people,” he said. “We cannot stand still and be calm. The CNRP will do its best to show solidarity
with the workers. On the 5th, more people will [join demonstrations].”
Sovann said the opposition would not let “powerful people kill their own people.”
“The CNRP together with the people” had organised a ceremony, also being referred to as a peace
vigil, at Freedom Park today, Sovann added.
Opposition leader Sam Rainsy this evening met with demonstrators at Freedom Park and began
visiting victims in hospital.
In a statement released after the violence, the Ministry of Labour said the CNRP – not just the six
unions groups it has previously attributed blame to – had encouraged “provocative behaviour” for
their own political benefit.
“They have to cooperate with authorities,” the statement says. “The ministry will call the five unions
to meet on January 8 to discuss this.”
A statement from the Ministry of Defence also took aim at the opposition, saying it had “provoked”
outrage after July’s election by saying the military had been deployed to the streets and by urging
soldiers and civil servants “not to fulfil their obligations” in protest against the election result.
“RCAF would like to appeal to the public to ignore such provocative and inaccurate information that
could lead to violence and affect social order and national security in Cambodia,” the statement
says.
Phnom Penh City Hall issued a statement blaming “anarchists” for the violence.
“The group of anarchists has used violence, blocked roads, burnt private property, intimidated
investors [in economic zones] and threatened to set fire to factories in that area,” the statement
says.
“Due to the high risk presented, the authorities were forced to take action to disperse these
anarchists, who caused violence leading to clashes that injured both the authorities and some
anarchists.”
But it also blamed politicians – though without naming the CNRP – for “causing unrest, chaos and
violence that affected workers, investors and social order”.
The bloodshed follows violence yesterday at the Yakjin factory, in the capital’s Por Sen Chey
district, when soldiers, armed with an array of weapons, injured dozens, including 15 people they
also arrested.
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According to the Cambodian Center for Human Rights, the five monks arrested in that incident –
who authorities accused of being “fake monks” who had damaged private and public property –
were released the same night.
The remaining 10, including Vorn Pov, president of the Independent Democracy of Informal
Economic Association (IDEA), were taken to court this morning and charged with intentionally
causing damage with aggravating circumstances and acts of violence with aggravating
circumstances. They were sent to Prey Sar prison.
In the wake of that violence, the CNRP yesterday announced it would not attend planned
negotiations with the ruling Cambodian People’s Party today over the political deadlock, which still
has the opposition boycotting its 55 seats in the National Assembly.
In response to the violence, the US embassy, via its website, put out a “security message” to its
citizens in Cambodia, warning them to avoid areas southwest of Phnom Penh International Airport.
“You should remain alert to local security developments by monitoring local news reports, be
vigilant regarding your personal security and preparedness, be aware of your surroundings, and
plan your activities accordingly,” the message says. Additional reporting by Sen David and Khouth
Sophak Chakrya

10. Strike violence erupts
Fri, 3 January 2014 (Phnom Penh Post)
May Titthara and Sean Teehan
Authorities yesterday injured dozens of union leaders, garment workers and monks, arresting at
least 15 of them, in a series of crackdowns against demonstrators protesting the industry’s
minimum wage.
Garment workers and their supporters who were gathered yesterday in front of the Yakjin factory,
off National Road 4 in the capital’s Por Sen Chey district, said tensions between demonstrators
and soldiers from a local military base guarding the factory boiled over at 9am when soldiers began
unprovoked attacks on them.
The demonstration occurred amid a national garment worker strike that began last week when the
Ministry of Labour’s Labour Advisory Committee set this year’s minimum monthly wage for workers
in the garment sector at $95 – $65 less than unions demanded. The ministry this week tacked
another $5 onto the minimum wage, which will now rise to $100 next month.
As the groups stood face-to-face on the dirt road just off the main road, soldiers began throwing
water bottles at demonstrators, who picked up the bottles and threw them back at soldiers, said
Chean Kongkea, a 20-year-old employee at Korean-owned Yakjin.
The groups then exchanged volleys of projectiles, with soldiers using slingshots to fling rocks at
demonstrators, said Sophorn, a witness who asked to be identified only by his first name.
During that first melee, soldiers also attacked people with batons, seemingly at random, Kongkea
said. Soldiers grabbed two men off their motorbikes and three women from the crowd, heavily beat
them and dragged them inside the grounds of the factory – which had dismissed workers for the
day shortly before.
A second outburst came at about noon, when four monks who approached soldiers were allegedly
severely beaten with batons and three also dragged inside, Sophorn said.
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The fourth monk was beaten unconscious and taken by witnesses to the Choam Chao clinic and
treated for his injuries.
Soon after the monks were beaten, which coincided with more throwing of projectiles from both
sides, a group of about three soldiers surrounded Van Peuv, an employee with the NGO IDEA,
unprovoked, and pummelled him severely, dragging him inside along with the others, said Uch
Serey Juth, who was standing next to Peuv.
During Peuv’s beating, Serey Juth pleaded with soldiers for them to stop to no avail, he said. “They
said only, ‘My boss ordered me to,’” Serey Juth said.
The scene remained tense for hours after the arrests, with Chab Sophorn, the soldier giving orders
to the others, shouting for the demonstrators and onlookers to back up and initially refusing to
allow UN peacekeepers inside the factory to see the injured arrestees.
Authorities eventually allowed a group of people, including Cambodia National Rescue Party
member David Sovann, inside the factory, but those arrested had already been taken to the nearby
base of the Special Forces Airborne 911 Unit, where they were being held, Sovann said after
emerging from the factory.
Bloodstains on the floor of the factory led Sovann to suspect the people taken inside were further
battered after their arrests, he said.
A statement from rights group Licadho and the Community Legal Education Center described the
incident as “unprecedented” and a “violent crackdown” by soldiers armed with a number of
weapons.
“The conduct of the authorities is a flagrant attack on the freedom of association of Cambodian
workers and a blatant and illegal attempt to break a legal strike,” the statement says.
The two NGOs believed 10 people had been arrested, including at least four monks, Independent
Democracy of Informal Economy Association president Vorn Pao and Coalition of Cambodian
Farmer Community coordinator Theng Savoeun.
In all, 15 people, including five monks were arrested, according to the National Police’s website.
“We are gravely concerned for the safety of those still held, especially in light of recent threats to
leaders of unions and informal associations,” Licadho director Naly Pilorge said.
At the scene, Chab Sophorn defended actions taken against demonstrators. They posed a threat
to Yakjin’s property, which they were charged with protecting, he said.
“I was ordered by my boss to protect the factory, so I have to protect the factory,” Chab Sophorn
said. “They threw a lot of stones at us.”
Women from the Boeung Kak community, including Yorm Bopha, joined in, at times kneeling in
prayer in front of soldiers standing in formation and at other times shouting at them. Monks
standing in the front of a crowd of onlookers about 50 metres away from soldiers linked arms,
refusing to leave as Sophorn ordered.
According to a press release issued by its partner firm last week, Yakjin Trading Corp, which also
operates factories in Vietnam and Indonesia, makes clothes for Gap, Walmart and Old Navy,
among other big brands.
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The protesters strategy changed at 4:45pm, when about 400 people walked into National Road 4,
blocking traffic on both sides with their bodies, tuk-tuks and motorbikes.
Just over an hour later, after several speeches made over loudspeakers attached to a tuk-tuk, the
group mobilised, marching about a half-kilometre down National Road 4, and blocking it right in
front of the street leading to the military base. Demonstrators soon blocked the base’s road as well,
demanding authorities release the people being held.
Traffic on the main road backed up with headlights going back far in the distance. Demonstrators
blocked attempts by several people on motorbikes to get past the human barricade in front of the
military base road.
As he helped block the road, Sieng Sovannara, chief of the Khmer Krom monk community, said he
did so because five of his monks were being held inside the base, accused of being “fake monks”.
“I decided to block the road because I want authorities to release the monks,” said Sovannara, who
added that the monks there had been defrocked.
Chan Soveth, a senior investigator for rights group Adhoc, also decried the military response to an
initially peaceful protest.
“It was very wrong, because they are soldiers,” Soveth said. “They have to protect the nation, not
the factory, but they protect the factory and beat monks.”
Council of Ministers spokesman Phay Siphan defended soldiers’ role in detaining the monks and
union leaders, comparing their role to that of the National Guard in the US.
“They have a job to protect the nation,” he said. “This is not a demonstration … this is a rebellion.”
Asked whether monks involved could be said to be a threat to national security, Siphan claimed
they were “fake monks” who had destroyed public and private property.
“They are abusing the law. If you have the uniform, you need to own the ethics … the monk should
be in the pagoda.”
At about 7pm, demonstrators left on their own accord.
Authorities later released the five monks at about 11:30pm.
Nearby, at the Canadia garment factory, authorities also carried out an unprovoked attack on
peaceful demonstrators armed only with speakers, injuring 10 people, said Phoeun Chhorn, a 21year-old worker at Canadia whose foot was injured during the crackdown.
A doctor at Ekreach Clinic said three people came in for treatment. Two were sent home and one
was transferred to the Cambodian-Russian Friendship Hospital. In the wake of that incident, a
group of protesters estimated at more than 200 strong blockaded the street and set large bonfires.
After midnight this morning, an estimated 500 police in riot gear moved in to remove hundreds of
remaining protesters from outside the factory.
At the sign of movement, most of the crowd scattered, though a few remained, throwing rocks from
a distance, as police fired warning shots into the air.
At least one man was seen being dragged from a nearby building after attempting to hide from the
police.
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Earlier yesterday, members of the six unions leading the strike announced they would suspend the
strike if the government and the Garment Manufacturers Association in Cambodia begins
negotiations with unions within three days.

11. Four Shot Dead as Cambodian Police Open Fire on Workers' Protests
2014-01-03 (Radio Free Asia)
Updated at 4:30 p.m. ET on 2014-01-03
Cambodian police shot and killed at least four people and wounded nearly 40 others on Friday as
they broke up a strike by garment workers in the first deadly violence since work stoppages began
at factories 10 days ago over a dispute on minimum wages, eyewitnesses and rights groups said.
Human rights groups and opposition leader Sam Rainsy condemned the use of lethal force by the
authorities as the striking workers armed with sticks, rocks and Molotov cocktails clashed with riflewielding police in the Veng Sreng factory district of the capital Phnom Penh.
Local rights group Licadho said it was "the worst state violence against civilians to hit Cambodia in
15 years."
Opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP) chief Sam Rainsy said the party would lodge
a complaint with the International Criminal Court "so that those criminals in power who today
ordered soldiers to open fire on workers, be prosecuted."
"We are mourning the death of several workers assassinated today by Hun Sen's soldiers," Sam
Rainsy charged, calling for "an immediate stop to all violent acts which had sadly led to bloodshed
among Khmer people."
Video of the violence captured by RFA's Khmer Service showed police firing at a group of people
scrambling from the scene, with one person falling in a pool of blood and surrounded by weeping
colleagues and relatives.
A villager, who was among those shot at, said she fainted on being hit but when she regained
consciousness, the police beat her.
“When I was running, they shot at me and when I fainted, they poured water on me and assaulted
me,” the female villager said. “I suffered under the Pol Pot regime but now Hun Sen’s regime
attacked my children,” she said, referring to the Khmer Rouge leader's reign of terror from 1975 to
1979.
Other villagers said that police officers also broke into people's homes and assaulted them during
the clashes.
"It was very brutal ... The military police officers are not human, they beat us,” said another villager,
also speaking on condition of anonymity.
Call for re-election
The violence came as the CNRP—which is backing the workers' unions in their campaign to seek
a doubling of minimum wages—held daily protests demanding Prime Minister Hun Sen step down
and call for new elections following accusations that the July 28 poll was tainted by fraud and other
irregularities.
Hun Sen has rejected the call for a re-election, saying he was elected to power constitutionally,
and the CNRP has vowed to continue protests, suspending moves to hold talks with Hun Sen due
to the burst of violence.
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Friday's shooting came a day after the military broke up a demonstration outside a factory, beating
demonstrators and arresting about a dozen people, including Buddhist monks, according to
witnesses from human rights groups.
"If we allow them to continue the strike it will become anarchy," Agence France-Presse quoted
military police spokesman Kheng Tito as saying, adding that nine policemen were injured by
stones and slingshots.
Kheng Tito also denied to RFA that police officers had tortured some of the arrested protesting
workers.
But rights groups and reporters who witnessed the arrest said at least 10 wounded workers had
both their hands tied behind their back and were left on the ground.
The police officers poured water on the workers, whose faces were swollen with bruises, as they
lay under the intense heat of the sun, the eyewitnesses said.
Chan Soveth, a senior investigator at the Cambodian Human Rights and Development Association
(ADHOC), said "the assault [on the workers] was a blow to people's freedom.”
“The workers' protest was not serious until the police officers used excessive force,” he said.
Growing unrest
Amid risks of growing civil unrest in Phnom Penh in the aftermath of the shootings, civil society
groups and rights groups called on security forces and protestors to exercise urgent restraint on
both sides to avoid any further bloodshed.
“We condemn this appalling use of extreme lethal force by security forces, said Naly Pilorge,
Licadho director. “Security forces must now put an immediate end to the use of live ammunition
against civilians and ensure that all those injured are safely transported to hospital without delay.”
Licadho said its monitors witnessed security forces using live ammunition to shoot directly at
civilians near the Canadia Industrial Park on Veng Sreng Road at around 10:00 a.m.
"The use of live ammunition was prolonged and no efforts appear to have been made to prevent
death and serious injury. Reports suggest that security forces were also injured after being hit with
stones," it said.
Ten charged
Licadho said 10 of those arrested during the crackdown on Thursday appeared before Phnom
Penh's Municipal Court on Friday morning.
They were charged under provisions of the Penal Code and face up to 18 months of pre-trial
detention and up to five years’ imprisonment as well as fines from U.S. $1,000 to U.S. $2,500.
Licadho doctors and lawyers have been denied access to visit them at the 911 military base where
they were held.
"Some had been brutally beaten during their arrest and were in urgent need of medical care," the
group said. The monks who had been arrested with them were released late Thursday.
"We call on authorities to conduct thorough, prompt and fully independent investigations into all
recent incidents of excessive use of force, including who ordered the use of live ammunition and
the extent to which force used was proportionate to the threat posed," Licadho said.
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"Anyone found responsible for human rights violations must be brought to justice without delay and
redress provided to those injured and the families of those killed."

12. ជំនួបរវងរ ឋ ្ិបាលនិងសងគម្សុីវ ិលករណ្ីភត្បើហិងាបង្ក្ងាកបបាតុករម្ិនមានលទ្ធផ្ល
ម្ង្ក្នីឧ
ត តដម្សនងការថ្នអងគការសហត្បជាជាតិ ទ្ទ្ួ លបន្ុកសិទ្ិ ធម្នុ សសត្បចំភៅកម្ពុជា សហជីពោំង៦ អងគ

ការអនតរជាតិខាងការងារ ភៅថ្ន អាយេូ (ILO) បានជួបត្បជុំោនជាម្ួយម្ង្ក្នីសា
ត លាោជធានី្ំ ភន ពញ
តំ ណាងសនងការត្កុង និ ងម្ង្ក្នីក
ត ងោជអាវុ្ហតែ ភៅថ្ងៃទ្ី៣ ល ម្កោ ភនោះ ភ ើ ម្បីជលជកភលើវ ិធានការបង្ក្ងាកប

ត្កុម្អនកតវ៉ា បណា
ដ លឲ្យសាលប់ និ ងរបួ សជាភត្ចើននក់ ល លសងគម្សុីវ ិលចត់ ទ្ុកថ្នជាអំ ភពើរ ំភលា្សិទ្ិ្
ធ ៃន់
្ៃរ។
ភ

យល

សុណ្ង

2014-01-03 (Radio Free Asia)
ជំ នួបរវងម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិ បាល សហជី ព និងសងគម្សុីវ ិល រយៈភពល ២ភមា៉ា ងកនលោះ ម្ិនមានលទ្ធផ្លចាស់
លាស់ណាម្ួ យពីភារី ោំងសងខាង
ត្បម្ូ លផ្ដំុោនភនោះភទ្។

ជុំ វ ិញការោម្ោរឲ្យ កកមាលំងបង្ក្ងាកបភលើអនកតវ៉ា

និងបញ្ឈប់ការ

ត្បធានសម្ព័នស
ធ ហជី ពត្បជា្ិ បភតយយកម្មករកាត់ភ រកម្ពុជា ភលាក អាត់ ្ន់ លងលងភៅថ្ងៃទ្ី០៣ ម្កោ ថ្ន

សងគម្សុីវ ិល និ ងសហជីព បានភសនើឲ្យអាជាា្រមានសម្តែកិចច
ច ត់វ ិធានការបង្ក្ងាកបទ្ប់ សាកត់ កុំភត្បើហិងា
ភៅភលើកម្មករល លជួបត្បជុំោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ឈួល
ន
ត្តូវភ្វើភៅតាម្នី តិវ ិ្ីចាប់ ភសនើឲ្យកមាលំងជំ នញកុំ

ចត់វ ិធានការទ្ូ ភៅ សុំឲ្យចត់ការលតភលើអនកភត្បើអំភពើហិងាលតប៉ាុ ភណាាោះ ភត្ពោះជាការរំ ោម្កំ លហង ល់អក
ន
ចូ លរួម្ភផ្សងភទ្ៀត។ ទ្ន្ឹម្នឹ ងោន ក៏ សំណ្ូម្ពរឲ្យភ
ល រ។
ការភលើកភេើងភនោះ

ោះលលងអនកល លត្តូវសម្តែកិចច
ច ប់ ួនោំ
ល
ងអស់ភនោះ

ភត្កាយពី ជំនួបរវងម្ង្ក្នីឧ
ត តដម្សនងការថ្នអងគការសហត្បជាជាតិ

ទ្ទ្ួ លបន្ុកសិទ្ិ ធ

ម្នុ សសត្បចំភៅកម្ពុជា សហជី ពោំង៦ អងគការអនតរជាតិខាងការងារ អាយេូ បានជួ បត្បជុំោនជាម្ួ យម្ង្ក្នី ត

សាលាោជធានី្ំ ភន ពញ និងតំ ណាងសនងការត្កុង ម្ង្ក្នីក
ត ងោជអាវុ្ហតែ ភៅសាលាោជធានី្ំ ភន ពញ ភៅថ្ងៃ
ទ្ី៣ ម្កោ ភ ើម្បីបនធូរបនែយសាែនការណ្៍បចចុបបននឲ្យមានការ្ូ រស្សាល។
ជំ នួបភនោះ ភត្កាយភកើ តមានបញ្ជ
ា ្ំៗជាភត្ចើ ន

ូចជា ការបង្ក្ងាកបកម្មករតវ៉ា ពីសំណាក់សម្តែកិចលច លភត្បើ

ហិងាបងកឲ្យ មានម្នុ សសសាលប់ និ ងរបួ សជាភត្ចើននក់ ការចប់ត្ពោះសងឃ សកម្មជនសិទ្ិ ធម្នុ សស សងគម្សុី
វ ិល និងកម្មករជាភ ើ ម្ ភៅរយៈភពល ២ថ្ងៃជាប់ ៗោនភនោះ ជុំវ ិញការតវ៉ា ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ១៦០ ុ លាលរ។
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ភ្លើយតបបញ្ជ
ា ភនោះ នយកទ្ី ចត់ ការថ្នសាលាោជធានី្ំ ភន ពញ ភលាក េុង ឌី ម្៉ាង់ មានត្បសាសន៍ថ្ន
វ ិធានការភនោះ រឺជាការភបាសសមាអតកមាលំងអាន្ិ បភតយយ ល លបានបំ ផ្លលញសែិរភាព សណា
ដ ប់ ធានប់ សនតិ
សុ

ល លបានបំ ផ្ិច
ល បំ ផ្លលញត្ទ្ពយសម្បតតិសាធារណ្ៈ និ ងត្ទ្ពយសម្បតតិឯកជន។ ភលាកបានភសនើកុំឲ្យមាន

ការបិ ទ្ផ្លូវកនុងោជធានី្ំ ភន ពញ និ ងកលនលងភផ្សងៗ ល លភសមើនឹងយកអនកភ្វើ ំ ភណ្ើរ ងផ្លូវភ្វើជាចំ ណាប់ខាមំង។
ភៅថ្ងៃភនោះ សាលាោជធានី្ំ ភន ពញ បានភចញភសចកដីជូន ំ ណ្ឹងថ្ន ភៅរយៈភពល ២ថ្ងៃ រឺពីថ្ងៃទ្ី២ និងថ្ងៃទ្ី

៣ ល ម្កោ ឆ្នំ២០១៤ មានត្កុម្អាន្ិ បភតយយម្ួ យចំ នួនបានភ ើរបងកការអុ កេុក ញុោះញង់ អូ សោញ និ ង

ភត្បើអំភពើហិងាភៅភលើកម្មករភៅតាម្ភោងចត្ក សហត្ោស និងបិ ទ្ផ្លូវសាធារណ្ៈម្ួ យចំ នួនកនុង្ូ ម្ិសាស្តសត
ោជធានី្ំ ភន ពញ។

កនុងលិ ិ តបានចត់ ទ្ុកសកម្មភាពបិ ទ្ផ្លូវសាធារណ្ៈ

ភ ើម្បី

ក់រំនបឲ្យរ ឋ ្ិ បាល ំ ភេើងត្បាក់ឈួល
ន

របស់កម្មករ ល ល្ន ល់ការប៉ា ោះទ្ងគិចជាម្ួ យសម្តែកិចច ល លកំ ពុងបំ ភពញភារកិ ចលច ងរកាការពរសនតិ
សុ

និ ងសណា
ដ ប់ ធានប់ជូនកម្មករភនោះ

ម្ជឈ ឋ នខាងភត្ៅ

រឺម្ិនលម្នភចញពី កម្មករភនោះភទ្

ពិ ភសសអនកនភោបាយភ្លៀតភត្បើ ត្បាស់្ន្ៈរបស់កម្មករ

ល លមានការភ្លៀតឱ្កាសពី
ភ ើម្បីអុជអាល

ញុោះញង់

បភងកើតឲ្យមានភាពវ ឹកវរ ចលាចល និ ងអំ ភពើហិងា ល លប៉ា ោះពល់ត្បភោជន៍កម្មករ និភោជក និងសនតិសុ
សងគម្៕

13. ម្នុសសសាលប់៤នក់និងរបួស៣៧នក់ភពលប៉ាោះទ្ងគិចភៅបភណា
ដ យផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង

ប្រកុមសមតថកិចា
ច នាញ់រោះប្រគ្នប់ពិតជាដប្រចើនប្រគ្នប់ កនុងការប៉ោោះទងាិចរោងប្រកុមអនកតោ៉ោ និងសមតថកិចច
ដៅសួនឧសាហកមមកាណាឌីយា៉ោ តមបដណា
ា យផ្លូវដវ ៉ោងដស្សង បណា
ា លឲ្យ

នមនុសសសាលប់ និង

របួសជាដប្រចើនន្ធក់។ អងាការសងាមសុីវ ិល ដមើលដឃើញថ្ន សាថនភាពសិទិម
ា នុសសដៅកមពុជា កាន់ខត
អាប្រកក់ដៅៗ។

ដោយ ដទព សុរា៉ោវ ី និងម៉ោម មុនីរតន៍
2014-01-03 (Radio Free Asia)
ម្ង្ក្នីអ
ត ងគការសងគម្សុីវ ិល ឲ្យ ឹ ងថ្ន ោ៉ា ងភហាចណាស់មានម្នុ សស ៤នក់សាលប់ ៣៧នក់ រងរបួ ស កនុងការ

ប៉ា ោះទ្ងគិចោនខាលំងម្ួ យរវងសម្តែកិចច និងត្កុម្អនកតវ៉ា ភៅសួនឧសាហកម្មកាណាឌី ោ៉ា តាម្បភណា
ត យផ្លូវភវ ៉ា
ងភស្សង។

អនកត្រប់ ត្រងបភចចកភទ្សការ ិោល័យភសុើបអភងកតថ្នអងគការសិទ្ិ ធ ម្នុ សសលីកា ូ (Licadho) ភលាក អំ
សំអាត មានត្បសាសន៍ថ្ន តាម្ព័ ត៌មានពី ត្កុម្ការងាររបស់ភលាកចុ ោះភៅស្សាវត្ជាវភៅតាម្ ម្ន្ីរភពទ្យ្ំ
ចំ នួន៣ រឺម្ន្ីរភពទ្យកាល់លម្៉ា ត្ត ម្ន្ីរភពទ្យរុសសុី និ ងម្ន្ីរភពទ្យភលាកសងឃ ឲ្យ ឹ ងថ្ន មានម្នុ សស ៤នក់

សាលប់ កនុងភនោះមានភកមងស្សីអាយុ ១៧ឆ្នំជាសិសសមានក់ផ្ង និ ងមានអនករងរបួស្ៃន់ និងស្សាលចំ នួន ៣៧
នក់ កំពុងសត្មាកពាបាល។
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ភលាកភសាកសាដយចំ ភពោះអំ ភពើហិងាភឃ្រភៅរបស់សម្តែកិចភច ៅភលើត្កុម្អនក តវ៉ា ភហើយថ្ន សាែនភាព
តានតឹងលផ្នកនភោបាយល លោល់រកត្ចកម្ិ នភចញ និ ងការភត្បើហិងារបស់សម្តែកិចច បណា
ដ លឲ្យពលរ ឋ
សាលប់ជាបនតបន្ប់ កំពុងភ្វើឲ្យសាែនភាពសិទ្ិ ធម្នុ សសភៅកម្ពុជា រ ឹតលតអាត្កក់ភៅៗ។
កមាលំងសម្តែកិចច
ច ត្ម្ុោះជាង ១ពន់នក់ ត្ប

ប់ភ

យកាំភ្លើងអាកា

ំ បង ល ល បានចុ ោះភៅបង្ក្ងាកបត្កុម្បា

តុ ករភត្ចើ នរយនក់ ល លតវ៉ា ភរឿងសុំ ំ ភេើងត្បាក់ ល ភោល ១៦០ ុ លាលរ តាំងពីថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ ភហើយការប

ង្ក្ងាកបភនោះបានអូ សបនលយភពញម្ួ យយប់ រហូត្ន ល់ថ្ងៃសុត្ក ទ្ី៣ ម្កោ ភទ្ើបមានការបាញ់បង្ក្ងាកប
ត្ទ្ង់ ត្ោយ្ំ ភ

យសម្តែកិចបា
ច ញ់រោះត្ោប់ពិតភៅភលើអនកតវ៉ា និ ងពលរ លឋ លរស់ភៅតំបន់ភនោះ។

អនករបួ សភារភត្ចើ នឲ្យ ឹងស្សភ ៀងោនថ្ន សម្តែកិចបា
ច នបាញ់រោះសំភៅភៅភលើអនកតវ៉ា ភហើយត្ោប់កាំភ្លើង
ភារភត្ចើ នបានភៅប៉ា ោះពលរ លឋ លម្ិន ឹ ងអី ។

យុវជន ត្ពំ ភារម្យ ជនរងភត្ោោះមានក់ត្តូវត្ោប់ចំភជើងខាងសាតំ កំ ពុងសត្មាកពាបាលភៅម្ន្ីរភពទ្យរុសសុី ឲ្យ
ឹ ងថ្ន ោត់ត្តូវត្ោប់ភៅភពលល លភ ើរតាម្ផ្លូវភៅភៅឪពុកល លកំ ពុងោម្ភៅ ភោងចត្ក ឲ្យត្តេប់ភៅ

ផ្្ោះវ ិញ បន្ប់ពីភឃើញសម្តែកិចភច ត្ចើ នចុ ោះភៅបង្ក្ងាកបបាតុ ករ។ ភារម្យ បានយកត្កណាត់ម្កចងខាងភលើ

របួ សបនតិច ភ ើម្បីទ្ប់្ម្ រង់ ចត្ំ រូភពទ្យវោះយកត្ោប់កាំភ្លើងភចញ បនតថ្ន សម្តែកិចបា
ច នរត់ សំភៅម្ក
បាញ់ពលរ ឋ និងអនកតវ៉ា ោំងកភត្មាល ភ

យម្ិ នភរ ើសម្ុ ។

ត្រូភពទ្យសននិ ឋ នជំ ហាន ំបូងថ្ន ភជើង ភារម្យ អាចត្តូវត្ោប់ ភហើយលបក្អឹងខាងកនុង លតទ្ំ នងម្ិ ន្ៃន់្ៃរ
ល់ពិការភទ្។

អនកជំ ងឺល លត្តូវត្ោប់ កាំភ្លើង បានបញ្ូជ នម្ក ល់ម្ន្ីរភពទ្យជាបនតបន្ប់ ភ

យ លោះមាន ឹ កតាម្ម្៉ាូ តូ

ោះ
ល

តាម្ម្៉ាូ តូកង់បី។ ត្រូភពទ្យបានរុញអនកជំ ងឺោំងភនោះភៅសត្មាកភៅកលនលងសានក់ភលើផ្ូវល ភ ើ រថ្នអោរម្ួ យភៅ
ជាន់ទ្ី៣ ភ ើ ម្បីពិនិតយជំ ងឺ។ ពួកភរោំងភនោះបានភ កតភត្ម្ៀបោនតាម្ផ្លូវភ ើ រ ភ
ភពទ្យបានយកចិ តទ្
ត ុក

ក់ភម្ើ លពួ កភរោ៉ា ងហមត់ចត់ ភស្ើរោមនភពលសត្មាក។

យោមនបន្ប់សានក់ លតត្រូ

និ សសិតភរៀនភត្តៀម្ចូ លម្ហាវ ិទ្ាល័យមានក់ កញ្ជា អុ ក មា៉ា ោ៉ា ឲ្យ ឹ ងថ្ន នងភទ្ើបភចញពីភរៀន និ ងជិ ោះម្៉ាូតូ
ជាម្ួ យម្ិតត្កដិមានក់ ត្តេប់ភៅផ្្ោះវ ិញ លតថ្ច នយត្តូវត្ោប់ភហើរប៉ា ោះកាលនងឲ្យរបួ ស។

ម្ិ ន ុ សោនល រ អនករត់កង់បីមានក់ ភ្មោះ ម្៉ា ប់ សារ ៉ាន ល លត្តូវ ២ត្ោប់ចំភជើងោំងសងខាង បានភថ្នកល
ភោស្ៃន់្ៃរភៅភលើសម្តែកិចលច លភត្បើកាំភ្លើងបាញ់ភលើពលរ ឋ ភ

យថ្ត្ពថ្ផ្ស។

រ ីឯកម្មការ ិនីភោងចត្កមានក់ ភ្មោះ វន់ ស្សីអូន ត្តូវរបួ សភជើ ង ឲ្យ ឹ ងថ្ន នងត្តូវត្ោប់កាំភ្លើងភពលល ល
កំ ពុង

ំបាយភៅផ្្ោះជួ លម្ួយកលនលង ល លមានចមាៃយពីកលនលងកម្មករភ្វើបាតុ កម្មជាង ២រី េូលម្៉ា ត្ត។ នង

ត្តូវបានមាចស់ផ្្ោះ និងបងបអូនជាកម្មករ បញ្ូជ នម្កម្ន្ីរភពទ្យភាលម្ៗភពល ឹ ងថ្ន ត្តូវត្ោប់កាំភ្លើង។
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ត្រូភពទ្យមានក់ ភៅម្ន្ីរភពទ្យរុសសុី មានត្បសាសន៍កុងលកខ
ន
ណ្ឌម្ិនបភញ្ចញភ្មោះ ឲ្យ ឹងថ្ន សាែនភាពបឋម្
អនករបួ សោំងអស់ម្ិនមានអវីរួរត្ពួយបារម្ភភទ្ លតត្រូភពទ្យនឹ ងតាម្
បុ រគលិកមានក់ ភ្វើការភៅម្ន្ីរភពទ្យភនោះល រ

នយកចិតទ្
ត ុក

ក់ពីជំងឺរបស់ពួកភរ។

បានរ ិោះរន់ខាលំងចំ ភពោះការសភត្ម្ចចិតប
ត ង្ក្ងាកបកម្មករភ

ភហើយថ្នរ ឋ ្ិ បាលត្តូវមាន ំ ភណាោះស្សាយសម្រម្យ ល់អនកតវ៉ា ោំងភនោះ។

យអាវុ្

ភលាក សួន ភសៀម្ រងភត្ោោះថ្ននក់ ភលាកចត់ទ្ុកការបាញ់ត្បហាររបស់សម្តែកិចភច លើអនកតវ៉ា និ ងពលរ ឋ
ជាភរឿង ុ សចាប់ ភហើយថ្នភនោះម្ិ នលម្នជាការភ

ោះស្សាយបញ្ចប់បញ្ជ
ា វ ិវទ្ភនោះភេើយ។

ជុំ វ ិញវ ិធានការភៅតល លកងបង្ក្ងាកបភត្បើភនោះ ត្តូវបានអនកនំពកយកងោជអាវុ្ ភលាក ភ ង ទ្ី តូ ពនយល់ថ្ន
ខាងកមាលំងបង្ក្ងាកបម្ិ នលម្នជាអនកបងកឲ្យមានហិងាម្ុនភទ្

ភ

យបានទ្មាលក់ភៅភលើត្កុម្អាន្ិ បភតយយ

ម្ួ យត្កុម្ ល លម្ិ នលម្នជាកម្មករ ភហើយភ្លៀតឱ្កាសបងកចលាចលភ្វើឲ្យអសនតិសុ សងគម្។

ភលាកសលម្ដងការភសាកសាដយជាពន់ភពក ល លអំ ភពើហិងាភនោះបងកឲ្យមានម្នុ សសសាលប់ និងរបួ ស។ ភលាក
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14. Court Charges Protesters as Supporters, Police Scuffle Outside
By Khy Sovuthy and Alex Willemyns - January 4, 2014 (Cambodia Daily)

About 300 military police on Friday cleared demonstrators outside the Phnom Penh Municipal
Court who were demanding the release of 10 protest leaders detained since a bloody clash with
paratroopers on Thursday.
The protesters, who numbered at most 250 and included monks, had closed off Monireth
Boulevard with speaker-mounted tuk-tuks at both the front of the court and at the road’s
intersection with Sihanouk Boulevard.
As court officials inside began proceedings to charge the detained protesters, including striking
garment factory workers, rights activists and union officials, those outside took turns to harangue
the court over a loudspeaker.
About 150 military police soon emerged from the adjacent Olympic Stadium and formed a police
line next to the tuk-tuk blockade, at times arguing with monks who approached them but otherwise
remaining calm.
At 9 a.m., CNRP vice president Kem Sokha arrived and told the crowd that the 10 detained
protesters were not criminals but victims of military brutality.
Five monks, striking garment workers, union leaders and journalists were beaten on Thursday as
soldiers from the elite 911 paratrooper unit broke up a protest of workers striking for a higher
minimum wage in Pur Senchey district.
“If you arrest the union leaders and garment workers, you must also arrest the police and military
police who beat up the workers,” Mr. Sokha shouted to the crowd.
In the afternoon, the court charged the 10 detained protesters with intentional use of violence
under aggravating circumstances and the intentional destruction of property, according to Choung
Choungy, a lawyer for six of the 10.
Mr. Choungy said the charged protesters, who he confirmed included prominent union leader Vorn
Pao, president of the Independent Democracy of Informal Economic Association, had been sent to
Prey Sar prison for pre-trial detention.
“This is an injustice for all of them because they were beaten to the point of breaking their hands
and necks,” Mr. Choungy said. “Those who are guilty are the ones who beat them…but they
arrested and jailed everyone else instead.”
Prosecutors, clerks and investigating judges at the municipal court either declined to comment on
the case or could not be reached when contacted Friday evening.
Am Sam Ath, a senior monitor with rights group Licadho, said the charges against the protesters
were trumped up.
“We want to see a court that is independent. We don’t want these courts that are involved in
politics,” he said. “There is no justice for Cambodians.”
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The protesters could remain in pre-trial detention for 18 months and then face five years in prison
each, according to a statement released Friday by Licadho and the Community Legal Education
Center.
The statement also says that authorities had denied human rights workers access to those
detained, many of who had sustained severe beatings at the hands of the 911 paratroopers.
“LICADHO doctors and lawyers were [on Thursday] denied access to visit them at the 911 military
base where they were held. Some had been brutally beaten during their arrest and were in urgent
need of medical care,” it says.
As those outside the court continued their protest, the military police forces, this time numbering
about 300, emerged again from Olympic Stadium at about 2 p.m.
Audibly discharging their electric batons in the air and later rattling them against their shields, the
military police moved down the street clearing the protestors, who retreated toward Sihanouk
Boulevard and all available side streets screaming “injustice” at the police.
A group of about 30 monks and a few other protesters stood their ground, throwing brick fragments
and rocks, before eventually also being pushed north along Sihanouk Boulevard by the far greater
number of military police.
The forces turned on a group of onlookers who had begun shouting insults from a petrol station on
the corner of Sihanouk Boulevard.
Military police stormed the station’s tarmac, beating the slower of the fleeing onlookers across the
head with batons and pushing others along the street before retreating back to their positions.
Afterward, while the military police were resting in the shade, onlookers started yelling further
insults from a safe distance, calling them “despicable yuon” and “dogs,” and taunting them to try to
attack again, as traffic began to slowly resume. Military police ignored them.
With no one sustaining a serious injury, most left the scene, and the road was opened just before 4
p.m.
After the protest cleared, a military police officer who identified himself only as Nimol said that
authorities had been patient with the protesters but had been forced to clear them after hours of a
main road being closed.
“We didn’t want to crack down on them, but they blocked the road and caused a traffic jam,” he
said.
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15. Cambodian Opposition Leaders Go Into Hiding Amid Protest Crackdown
2014-01-04 (Radio Free Asia)
Updated at 11:05 a.m. EST on 2014/1/06
Cambodia's opposition leaders Sam Rainsy and Kem Sokha went into hiding Saturday as the
government stepped up its crackdown on protests against Prime Minister Hun Sen following deadly
violence.
A day after police shot dead four people during workers' protests for higher wages, the
government dispersed supporters of the opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP)
from their main protest site at Freedom Park in Phnom Penh and banned further street
demonstrations.
The authorities also issued summonses to CNRP President Sam Rainsy and Kem Sokha, who
have led daily rallies calling on Hun Sen to quit and hold new elections, to appear in court to
answer charges of inciting social unrest.
The crackdown prompted the CNRP to call off mass demonstrations scheduled on Sunday, saying
supporters will gather at the party's headquarters for a Buddhist ceremony to pray for the four dead
and dozens injured when police opened fire at striking garment workers on Friday.
It was the first deadly violence since work stoppages began at factories 10 days ago over a dispute
on minimum wages.
Amid fears that Hun Sen, who has ruthlessly crushed his political opponents during his 28 years in
power, would arrest the top CNRP leaders, Sam Rainsy and Kem Sokha have gone into hiding,
opposition sources told RFA's Khmer Service.
They issued a statement however urging supporters to remain calm for the interest of personal
security and to avoid confrontation with the security forces.
"Even though we are in this situation, we still maintain our stand and we are both seeking ways to
communicate with countries who are our friends to restore and normalize Cambodia's current
political situation and to achieve our goals," they said.
Opposition leaders in 'safe place'
CNRP lawmaker Mu Sochua told RFA that Sam Rainsy and Kem Sokha, whose mobile phones
have been switched off, are in a "safe place," declining to elaborate.
The Phnom Penh Municipal Court has issued separate summonses ordering Sam Rainsy and Kem
Sokha to appear before a court on Jan. 14 on charges of "incitement to provoke criminal acts and
provoke social unrest."
CNRP has refused to say whether the leaders will appear in court.
Sam Rainsy returned to Cambodia shortly before July elections from self-imposed exile in France
after being given a royal pardon for charges that he said were politically motivated.
His return reinvigorated the opposition, which denied Hun Sen's Cambodian People's Party (CPP)
a two-thirds majority in parliament, according to official results.
But the CNRP charged that fraud and other irregularities in the elections had robbed it of an
outright victory and held protests calling for Hun Sen to resign and hold new elections.
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U.S. embassy denies refuge claim
Another opposition lawmaker, Meach Sovannara, who is a Cambodian-American, posted a video
on his Facebook page saying that he had sought refuge at the U.S. embassy. But the U.S.
embassy refuted the claim.
On Saturday morning, police armed with shields and batons dispersed hundreds of CNRP
supporters from their main protest base in Freedom Park, where they had been camping and
protesting for three weeks demanding that Hun Sen step down.
About 1,000 police personnel and other security forces and plainclothes officers wearing red
ribbons cleared the protesters and dismantled the temporary shelters they had built at Freedom
Park.
The demonstrators regrouped at a nearby location but security forces broke up the group again.
Move to 'restore calm'
Government spokesman Keo Remy told a press conference that the government moved to clear
Freedom Park in a bid to "stop social disorder and to restore calm in the country."
He urged the CNRP to return to talks with Hun Sen's CPP over election complaints.
"Those who incite people and their supporters will have to bear responsibility," Keo Remy said.
"CNRP's lawmakers donated food to protestors and incited them to revolt," he said.
"The demonstration has negatively affected the country, so please come back to talks," he said.
"Nothing is better than talks.CNRP spokesman Yim Sovann condemned the latest actions by the
authorities and vowed that the party would respond through "peaceful means."
Thirteen charged
Meanwhile, the Phnom Penh Municipal Court has charged 13 people for allegedly inciting violence
during protests Friday by garment and footwear workers demanding that minimum wages be
doubled.
Family members of the 13 said that some of them were not involved in the protests n what the local
rights group Licadho said was "the worst state violence against civilians to hit Cambodia in 15
years."
The protest, demanding a minimum wage of U.S. $160 per month, followed similar action by
workers in another industrial district of the city on Thursday, which rights groups said was
dispersed by armed military police.
The UN's special rapporteur on human rights in Cambodia, Surya Subedi, has criticized Friday's
shootings and called on the government to launch an investigation, while Washington appealed for
peaceful dialogue and denounced the violence, urging all sides to exercise restraint.
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16. UN Calls For Investigation of Violent Cambodian Government Crackdown
2014-01-07 (Radio Free Asia)
The United Nations human rights office said Tuesday it is “deeply alarmed” by the
“disproportionate use of force” by Cambodian security forces who had violently cracked down on
workers’ strikes and opposition protests last week, calling for a “thorough” probe on the action that
had led to at least four deaths.
“We are following the situation in Cambodia with serious concern and are deeply alarmed by the
disproportionate use of force by law enforcement officials in responding to demonstrations,"
spokesman for the Geneva-based U.N. Human Rights Office (OHCHR) Rupert Colville said in a
statement.
The U.N. statement, which came four days after police shot dead four people and wounded nearly
40 others during a strike by garment and footwear workers in the outskirts of the capital Phnom
Penh, called on authorities and security forces to “exercise utmost restraint” while responding to
protests in the nation.
“We urge the Cambodian authorities to launch a prompt and thorough investigation and to ensure
full accountability of members of security forces found to have used disproportionate and
excessive force,” the statement said.
He said police actions during demonstrations should comply with international human rights
obligations and standards.
A day after Friday’s deadly shootings on striking workers demanding higher minimum wages,
security forces dispersed supporters of the opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP)
from Freedom Park in Phnom Penh where they have been holding daily protests calling for Prime
Minister Hun Sen to resign and hold new elections following disputed July polls.
The Ministry of Interior then issued a ban on all demonstrations in Phnom Penh “until public order
and security is restored” apparently over concerns that protests by opposition supporters and
workers could escalate amid the closure of nearly all garment and footwear factories.
Colville said that the OHCHR acknowledged the challenges authorities face in maintaining public
order and called on all protesters to exercise maximum restraint while voicing their concerns to the
government.
Authorities maintain that security forces opened fire on the protesting workers last week after they
were attacked with stones, sticks, and homemade Molotov cocktails.
“Acts of sporadic violence during public gatherings must not be used as an excuse to deprive
others of their right to freedom of peaceful assembly, a right that must be protected and promoted
by the authorities,” Colville said.
He added that 23 people, including at least one minor, were detained following the clashes, and
that their whereabouts remain unknown.
“We urge the Cambodian authorities to allow all those held incommunicado to have access to their
families, legal representation, and, if needed, medical care,” he said. “If not charged with a legally
defined offence, they should be released immediately.”
Workers return
Meanwhile on Tuesday, tens of thousands of garment and footwear workers returned to their jobs
at factories around Cambodia in the aftermath of last week’s crackdown, with some expressing
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concerns over how they would be treated by their employers.
A worker from Kampong Cham province named Kim Sokda told RFA’s Khmer Service that she had
returned to her job at Phnom Penh’s Canadia Industrial Park after her co-workers informed her that
the situation had returned to normal, but said that many other workers remained in their home
provinces out of fear for their safety.
“My friends called on me to return, so I did, though I haven’t started working yet,” she said.
Another worker named Saroeun who had just returned to her factory at the industrial park said that
she was forced to overcome her fear of further violence because she was desperately in need of
income.
“I am afraid, but the workers have said the situation is fine,” she said.
RFA reporters witnessed a continued military presence near the industrial park Tuesday and said
that homes in the area remained shuttered in the aftermath of last week’s crackdown.
Reuters news agency reported that between 65 and 70 percent of workers had returned to
factories as of Tuesday, citing the Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC),
which represents more than 500 factories in the country.
Some 350,000 workers had gone on strike in the past two weeks, and GMAC secretary-general
Ken Loo had put the losses suffered by members at more than U.S. $200 million.
The Phnom Penh Post quoted GMAC president Van Sou Ieng as saying that in addition to missed
profits, orders are expected to decrease by 20 to 30 percent this year, factories will have to rush
through shipments to meet deadlines by using expensive air-freight options, and Cambodia will be
thought of as high-risk by global brands, which will reduce prices.
While the strikes may have fizzled out for now, Reuters quoted president of the Free Trade Union
Chea Mony as saying that workers would return to the streets on Jan. 14, when CNRP leader Sam
Rainsy and his deputy, Kem Sokha, appear in court to respond to charges they incited workers to
strike.
Peaceful resolution
Also on Tuesday, international buyers of garment and footwear produced by manufacturers in
Cambodia issued an open letter to Hun Sen and his government, GMAC and six workers’ unions,
calling for an immediate and peaceful resolution to the current dispute.
The letter—jointly delivered by representatives from retailers H&M, Gap, Adidas, Puma, Levi
Strauss, Columbia and Inditex—expressed “deep-felt concern” over the tragic events which took
place on Jan. 3,” adding that the signatories “strongly oppose all forms of violence.”
“It is with great concern that we have observed both the widespread civil unrest and the
government’s use of deadly force,” the letter said.
“Our primary concerns are for the security and safety of the workers employed by our suppliers
and the long-term stability of the Cambodian garment industry.”
The retailers called on all parties to “exercise maximum restraint and refrain from the use of force
or violence.
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The letter also urged the government, GMAC and the unions to immediately join in negotiations
and to support a regularly-scheduled wage review mechanism, which it called “fundamental” to
peaceful wage negotiations in the future.
It said that an agreement to cease the use of violence and enter into negotiations would allow
workers to safely return to work without fear of repercussions as soon as possible.
Teachers’ strike
As worker unrest died down, scores of teachers launched a strike calling for a raise in salary to 1
million riel (U.S. $250) per month—more than three times that of the average primary school
instructor.
Ouk Chayavy, a teacher from Kandal province, told RFA that she and other teachers had begun
their strike on Monday and would continue until their demands were met.
“We are calling for a salary increase to 1 million riel and we will continue to strike until the
government agrees to our demands,” she said.
Educators from Koh Kong, Kampong Thom, Pursat, Oddor Meanchey, Battambang, and Siem
Reap provinces, as well as from Phnom Penh, had also joined the strike, teachers told RFA.
Hy Sambath, a teacher from Siem Reap, said that school instructors in his province had refused to
hold classes and hung banners in front of their schools demanding the raise.
“Many teachers are on strike, and we will do the same tomorrow,” he said.
Cambodian Independent Teachers Association (CITA) president Rong Chhun, who also leads the
Cambodian Confederation of Unions umbrella organization representing striking factory workers,
said that his organization did not put the educators up to the strike.
“Their stomachs are hungry and they can’t teach,” he said.
Teachers at primary schools make around 300,000 riel (U.S. $75) each month, while junior high
school teachers make 400,000 riel (U.S. $100) and high school teachers make 500,000 riel (U.S.
$125).
Last week, the Interior Ministry threatened to revoke the license of the CITA if it went ahead with
demonstrations seeking higher wages for the country’s educators, saying the move was in direct
response to Rong Chhun’s involvement in garment worker strikes and his affiliation with the CNRP.
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សួរសុ ទ្ុ កខ ពី ភត្ពោះពួ កោត់មានក់ ៗសុទ្ធលតមានជំ ងឺត្បចំកាយ និងត្តូវសម្តែកិចវ
ច យ ំ ឲ្យមានរបួ សោ៉ា ង
្ៃន់្ៃរ។
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យ ភសក បណ្ិ ឌ ត

2014-01-07 (Radio Free Asia)
ម្ង្ក្នីស
ត ិទ្ិ ធម្នុ សសបានភៅថ្ន ការឃុំ ួនសកម្ម
ល
ជនសិទ្ិម្
ធ នុ សស និ ងកម្មករត្បមាណ្ជាង ២០នក់ភនោះ សែិត
កនុងភាពអាង៌ កំបាំង រ ំភលា្សិទ្ិ ធម្នុ សស និង ុ សនី តិវ ិ្ី។

កនុងចំ ភណាម្ម្ង្ក្នីស
ត ិទ្ិ ធម្នុសស និងកម្មករោំងភនោះមាន ភលាក វន់ ភៅ ជាត្បធានសមារម្ត្បជា្ិបភតយយ
ឯកោជយ និ ងភស ក
ឋ ិ ចភច ត្ៅត្បព័នម្
ធ ួ យរូបផ្ង ល លត្តូវចប់ ួលនកនុងត្ពឹតិ កា
ត រណ្៍កងកមាលំងត្ប

ប់អាវុ្ ប

ង្ក្ងាកបបាតុ កម្មរបស់កម្មករល លភចញភ្វើបាតុ កម្មភៅតំបន់ភស ក
ឋ ិ ចច ពិ ភសស កនុងសងាកត់ កំបូល

ណ្ឌភព្ិ៍

លសនជ័ យ កាលពីត្ពឹ កថ្ងៃទ្ី២ ម្កោ និងភៅសួនកាណាឌី ោ៉ា តាម្បភណា
ត យផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង សងាកត់ភចម្
ភៅ កាលពីថ្ងៃទ្ី៣ ម្កោ ភ ើ ម្បីតវ៉ា ោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ល

១៦០ ុ លាលរ។

ម្ង្ក្នីជា
ត ន់ ពស់ថ្នអងគការសិទ្ិម្
ធ នុ សសលីកា ូ (Licadho) ភលាក អំ សំអាត មានត្បសាសន៍ថ្ន រហូតម្ក ល់
ភពលភនោះមានរយៈភពលភពញម្ួ យសបាដហ៍ ភហើយត្កុម្ត្រួសារ និងម្ង្ក្នីស
ត ិទ្ិម្
ធ នុ សស ពុំោន់ ឹ ងព័ត៌មាន
ចាស់លាស់អំពីទ្ីតាំងឃុំ ួលនភនោះភទ្ ភ

យ លោះថ្នកំ ពុងឃុំ ួលនភៅពនធនោរកនុងភ តតភព្ិ៍សាត់

លោះភទ្ៀត

ថ្នឃុំ ួលនភៅពនធនោរភៅភ តតកំពង់ ចម្ ប៉ាុ លនតពុំោន់មានការបញ្ជ
ជ ក់ពីម្ង្ក្នីព
ត នធនោរថ្នជាការពិ ត ឬោ៉ា ង
ណាភនោះភទ្៖ «ភយើងភឃើញអនកពនធនោរភៅហនឹងទ្ូរស័ពម្
្ ក ភហើយត្កុម្ត្រួសារោត់ ក៏ទ្ទ្ួ លបានព័ត៌មាន

ភផ្សងៗម្ក

ប៉ាុ លនតពុំោន់ មានអនកណាម្ួ យបានជួបពួ កោត់ភៅភេើយ។

សូម្បីលតភម្ធាវ ីក៏ភៅល រ

បាទ្!

ភម្ធាវ ីក៏ភៅល រ ភត្ពោះភម្ធាវ ីបានជួ បតុ លាការ ជួបអរគនយក ឋ នពនធនោរ ប៉ាុ លនតភៅលតម្ិ នបងាាញកលនលង
ឃុំ ួ លនរបស់អនកោំងអស់ភនោះភៅភេើយ បាទ្»។

ភលាកបនតថ្ន ភៅកនុង ី កាឃុំ ួនរបស់
ល
ភៅត្កម្ មានលកខណ្ៈចលម្លកពី ី កាឃុំ ួនថ្នជនជាប់
ល
ភចទ្ ថ្ទ្ភទ្ៀត
៖ «ពី ភត្ពោះ ភៅកនុង ី កាឃុំ ួ ន
ល រឺសភត្ម្ចឲ្យឃុំ ួ លនភៅពនធនោរថ្នអរគនយក ឋ នពនធនោរ អុី ចឹងម្ិន ឹ ង

ជាពនធនោរណាម្ួ យភទ្ ពី ភត្ពោះពនធនោរថ្នអរគនយក ឋ នភនោះវមានភត្ចើនណាស់ អាភនោះភហើយល ល
ជាអាង៌ កំបាំងម្ួ យល ល ុសពីភរឿង ថ្ទ្ ភរភចញម្កភបើឃុំភៅពនធនោរណាម្ួ យ ភរ
ប៉ាុ លនតអនកោំង

២៣នក់ភនោះភរអត់

ក់ចំភ្មោះភទ្

រឺ

ក់ ចំភ្មោះលតម្តង

ក់ឲ្យឃុំ ួ លនភៅពនធនោរថ្នអរគនយក ឋ ន

ពនធនោរ អុី ចឹងភរអាចឃុំ ួ លនភៅពនធនោរណាម្ួយក៏បានល រ ភនោះជាអាង៌កំបាំងបំ ផ្ុតសត្មាប់អនកោំង
២៣នក់ ភនោះ»។

ចំ លណ្កត្រួសារ ភលាក វន់ ភៅ និ ងត្រួសារកម្មករ ថ្ទ្ភទ្ៀតក៏ពុំោន់ ឹ ងចាស់នូវកលនលងឃុំ ួលន

ូ ចោនល រ។

្រ ិោ ភលាក វន់ ភៅ រឺ ភលាកស្សី ត្បាក់ សុវណាារ ី មានត្បសាសន៍ភៅថ្ងៃអងាគរ ទ្ី០៧ ម្កោ ថ្ន ភលាកស្សី
ផ្ល្ល់រហូតម្ក ល់ភពលភនោះក៏ ពុំោន់ ឹងថ្ន
ណាភនោះភទ្៖ «ម្ក ល់ភពលភនោះ

បដីោត់ត្តូវឃុំ ួលនភៅទ្ី ណា

និ ងមានសាែនភាពរស់ភៅោ៉ា ង

ា នឮ ូ ចោនពីអនកសាគល់ភយើងពី អក
ន អាណ្ិតស្សឡាញ់ភយើង ល ល
ុ ំ បា

អាណ្ិតសាវម្ី ុ ំ ភា របានត្បាប់ថ្នម្តងថ្ន ភៅភព្ិ៍សាត់ ភៅម្តងថ្នភៅកំពង់ ចម្ លស្ស ុ ង
ល អីអុីចឹងភៅ ប៉ាុ លនតវ
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ម្ិ នោន់ពិតត្បាក ភទ្ ភ

យសារខាងបដី ុ ំ មា
ា នភម្ធាវ ី

ថ្នកូ នកតី ួ លនឯងភៅទ្ីណាពិ ត ត្បាក

ល់ភពលអុី ចឹង កាតពវកិចរច បស់ភម្ធាវ ីោត់ អាច ឹ ង

លតម្ក ល់ភពលភនោះ ភម្ធាវ ីោត់ភៅលតប ិ ភស្ជាម្ួ យភយើងថ្ន

ខាងត្ពោះោជអាជាាភរម្ិនបញ្ជ
ជ ក់ត្បាប់ភយើងថ្នម្ក ល់ភពលភនោះោត់ ភៅ ណា»។
អនកស្សីបានលងលងពី ការឈឺចប់ល លត្កុម្កមាលំងត្ប

ប់អាវុ្ថ្ន កងោហាន្ត្តភោង៩១១ បានចប់បី ដ

ោត់ និ ងវយ ំ ភ្វើោរុណ្កម្ម ូ ចសតវធាតុ ៖ «ោត់ថ្វ ៉ាបងភៅោ៉ា ងសាហាវ បំផ្ុត ភៅភពលោត់ ម្ិនបានតថ្

អវីោំងអស់ ភៅភពលល លភរចប់ ោត់ រឺោត់បានភបាោះថ្ ភៅខាងភត្កាយ ភហើយលតលបរជាោញោត់ ម្កថ្វ ៉ា
ោត់ពីរបី ំ បង

ុ ំភា ឃើញចាស់ រឺ បំពង់ទ្ីប ភហើយភៅភពលល លថ្វ ៉ាោត់សនលប់ភៅនឹ ង ីភហើយ បានោញ

ភជើងោត់ បង្ក្ញ្ជ
ច សចូ លភៅខាងកនុងភោងចត្កលតម្តង ភហើយភៅភពលល ល ុ ំ បា
ា នជួ បភៅតុ លាការ ុ ំបា
ា នសួរ

ោត់បនត ោត់ ថ្នភៅភពលល លោត់ ភាាក់ ឹ ង ួ លន ភហើយភរបានោត់ោត់ បលនែម្ភទ្ៀត។ អវីល ល ុ ំបា
ា នភឃើញ
ហនឹង កាលរបស់ោត់ ខាងភត្កាយហនឹងបានលបកភ រ ៩ភងនរ ភហើយ ួ លនត្បាណ្របស់ោត់ត្តូវបានភរោត់
សុសសាច់ ភហើយអវីល លសាហាវបំ ផ្ុតភនោះ រឺភរោត់ចំកលនលងល លោត់ភទ្ើបលតវោះ ភហើយ ុ ំបា
ា នសួរោត់
ោត់ថ្នពិ បាកកនុងការភ ើ រសូម្បីលតការអងគុយ ការភ ក រឺោត់ពិបាកោំងអស់ ភ
ោត់ភទ្ើ បលតវោះ»។

យភរោត់ចំកលនលងល ល

ភលាកស្សីបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ម្ុ នភពលចប់ ួលន ភលាក វន់ ភៅ មានជំងឺត្បចំកាយ្ៃន់្ៃរ និងត្តូវភលបថ្ននំជាត្បចំ
ភ

យសារោត់ មានជំ ងឺម្ហារ ីក ុំសាច់ភៅត្កភលៀន ល លភទ្ើបវោះកាត់ភហើយ និ ងភោរភពោះភវៀន ត្កពោះ រឺ

មានពងលបកភៅកនុងភនោះ ភហើយត្តូវភលបថ្ននំពាបាលោល់ថ្ងៃ។ ភលាកស្សីបនតថ្ន ភ

យសារភាពជំ ងឺលបប

ភនោះភហើយ ភទ្ើបោត់ភសនើសុំឲ្យម្ង្ក្នីព
ត នធនោរ ឬរ ឋ ្ិបាលបញ្ជ
ជ ក់ឲ្យចាស់ថ្ន បដីោត់ ភៅទ្ីណាពិ តត្បាក
សុំឲ្យមានភសវភពទ្យពាបាល និ ងសុំឲ្យមានភម្ធាវ ីចូ លជួ បការពរោត់តាម្ផ្លូវចាប់។

ចំ លណ្កត្រួសារ ភលាក ភងង សារភវឿន ល លជាម្ង្ក្នីស
ត ងគម្សុីវ ិលមានក់ភទ្ៀត ក៏កំពុងមានកតីបារម្ភ ូ ចោនភនោះ

ល រ៖ «ឥេូវ សំខាន់ ុ ំ ត្ា ោន់លតចង់ ឹ ងថ្ន ោត់ភៅកលនលងណា មានភពទ្យភម្ើ លោត់ អត់? ភហើយណាម្ួ យ

ម្ិ ន ឹ ងថ្នោត់មានអីផ្លលស់បូ រអត់
ដ
ភត្ពោះអី ភខាអាវរបស់ ពួ កោត់តាំងពីថ្ងៃចប់ រហូតម្ក ល់ឥេូវហនឹង មាន

លតម្ួ យកំ ភបលហឹង
ន រត់ ម្ិ ន ឹងថ្នភរឲ្យសមាភរៈោត់ ភត្បើអត់ភទ្ ភហើយណាម្ួ យបាយទ្ឹ កោត់ហូបអត់សូវបាន
ភទ្ ោត់រលាក់បំពង់ ក ោត់ញា
ុ ំបានលតរបស់ទ្ន់ៗភទ្»។

វ ិទ្យុអាសុីភសរ ី បានពាោម្ោក់ ទ្ងភៅម្ង្ក្នីជា
ត ន់ ពស់ថ្នអរគនយក ឋ នពនធនោរភៅ ថ្ងៃអងាគរ ទ្ី៧ ម្កោ
ភ ើម្បីសុំការបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន កម្មករ និ ងម្ង្ក្នីស
ត ងគម្សុីវ ិលសរុបត្បមាណ្ជាង ២០នក់ ភនោះ កំ ពុងឃុំ ួនភៅទ្ី
ល
ណា លោះ និងមានសុ ទ្ុ កោ
ខ ៉ា ងណា ប៉ាុ លនតម្ង្ក្នីោ
ត ំងភនោះភ្វើអតាែ្ិបាយបញ្ជ
ជ ក់ថ្នោ៉ា ងណាភទ្។

ម្ង្ក្នីស
ត ិទ្ិ ធម្នុ សស ភលាក អំ សំអាត មានត្បសាសន៍ថ្ន ការឃុំ ួនជនសងស័
ល
យអស់រយៈភពលជាភត្ចើ នថ្ងៃ
លបបភនោះ ភ

យម្ិនឲ្យ ំ ណ្ឹងម្កត្កុម្ត្រួសារចូ លជួ ប និ ងម្ិ នមានភសវភម្ធាវ ីភ ើម្បីត្បឹកាលផ្នកចាប់ភនោះ
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ជាការរ ំភលា្សិទ្ិ ធ្ៃន់្ៃរភលើត្កុម្ត្រួសារ និ ងជនជាប់ភចទ្។ ម្ា៉ា ងភទ្ៀត ការលាក់បាំងកលនលងឃុំឃ្ំងភនោះ
ភទ្ៀត ជាត្បការម្ួ យ ុ សចាប់។
ចំ ភពោះការបិ ទ្បាំងទ្ី កលនលងឃុំ ួលនភនោះ ភបើសិនជាមានបញ្ជ
ា អវីម្ួយភកើតភេើងចំ ភពោះជនសងស័យ រ ឋ ្ិ បាល

និ ងតុ លាការ ត្តូវទ្ទ្ួ ល ុសត្តូវ ភហើយករណ្ីលបបភនោះបានភ្វើឲ្យម្តិជាតិ និ ងអនតរជាតិរ ិោះរន់ថ្នតុ លាការ
ម្ិ នឯកោជយភទ្៖ «ភរឿងល លពក់ ព័នធ នឹ ងការបង្ក្ងាកបភ

ត្បាប់ភរថ្នឃុំភៅឯណា? អាហនឹងភ

យសារអី ភ

យត្កុម្សម្តែកិចច ភយើងចប់ ភយើងអី ភហតុ អីក៏ម្ិន

យសារភរភម្ើ លភឃើញភ្វើឲ្យភរយល់ថ្ន តុ លាការ រឺ សិត
ែ

ភៅភត្កាម្អនកនភោបាយថ្នអាជាា្រ បាទ្! អាហនឹងវបងាាញនូ វភាពម្ិ នឯកោជយអុី ចឹង»។

ត្បធានអងគការថ្នត្កុម្អនកចាប់ការពរសិទ្ិក
ធ ម្ពុជា ភលាក សុក សំភអឿន បានពនយល់តាម្ផ្លូវចាប់ថ្ន ការ

ឃុំ ួលនជនជាប់ភចទ្ម្ិ នឲ្យជួ បអនកណាមានក់ភនោះ រឺមានរយៈភពលលត ២៤ភមា៉ា ងភទ្៖ «លតភត្កាយ ២៤ភមា៉ា ង

រឺមានសិទ្ិជ
ធ ួ ប ភហើយភបើភយើងបិ ទ្ម្ិ នឲ្យជួ បអុី ចឹង មានន័ យថ្ន រ ំភលា្សិទ្ិ ធ រ ំភលា្ត្កម្នី តិវ ិ្ីត្ពហមទ្ណ្ឌ
ល
។
ួ នឯង»

ភោោះោ៉ា ងណាកតី ម្ង្ក្នីស
ត ិទ្ិម្
ធ នុ សសបានឲ្យ ឹ ងថ្ន ភៅថ្ងៃពុ្ ទ្ី០៨ ម្កោ ម្ង្ក្នីថ្ត នឧតដម្សនងការអងគការសហ
ត្បជាជាតិ ទ្ទ្ួ លបន្ុកសិទ្ិម្
ធ នុ សសត្បចំភៅកម្ពុជា រួម្ជាម្ួ យអងគការសិទ្ិ ធម្នុសសកនុងស្សុកម្ួ យចំ នួនភទ្ៀត
នឹ ងភ្វើ ំ ភណ្ើរភៅកាន់ ពនធនោរម្ួ យចំ នួន ល លភរសងស័យថ្នមានឃុំ ួលនជនសងស័យភៅទ្ី ភនោះ ភ ើម្បីសុំ
ជួ បត្បាស្ស័យោក់ ទ្ង និងពិ និតយសាែនភាពជនសងស័យោំងភនោះ៕

18. វ ិភារ៖ ភតើភលាក ហុន លសន ភត្បើកមាលង
ំ បង្ក្ងាកបបាតុករ អាចបញ្ចប់បញ្ជ
ា បានល រឬភទ្?
ភ

យ៖ ភៅ ភម្តាដ | ថ្ងៃពុ្ ទ្ី8 ល ម្កោ ឆ្ន2
ំ 014 | 4 ភមា៉ា ង ម្ុន (VOD)

ការបង្ក្ងាកប់ របស់សម្តែកិចភច លើកម្មករ ភៅផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង និ ងម្ុ ភោងចត្កោ៉ា ជីង
ភត្កាយម្ួ យថ្ងៃថ្នការភរៀបចំពិ្ីអបអរសាទ្រឆ្នំងី ម ឆ្នំ២០១៤ រ ឋ ្ិ បាលបានភត្បើកមាលំងភោធាបង្ក្ងាកបភលើ
ត្កុម្តវ៉ា ផ្ួនៗ
្
នំឲ្យសហរម្ន៍ជាតិ និងអនតរជាតិមានការចប់ អារម្មណ្៍។
ភៅថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ ឆ្នំ២០១៤ សម្តែកិចបា
ច នបង្ក្ងាកបភលើកម្មករ ល លតវ៉ា ោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ឈួល
ន
ភៅ
សងាកត់ កំបូល
ជី ព១០នក់។

ណ្ឌភព្ិ៍លសនជ័ យ ោជធានី្ំ ភន ពញ ភពលភនោះមានការវយ ំ ភហើយចប់ កម្មករ និ ងសហ
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ភៅថ្ងៃទ្ី៣ ល ម្កោ

ល លភោធាភត្បើកាំភ្លើងបាញ់បង្ក្ងាកបភលើកម្មករភៅសួនឧសាហកម្ម កាណាឌី ោ៉ា ប

ណា
ត លឲ្យកម្មករោ៉ា ងភហាចណាស់៥នក់សាលប់

១៣នក់ ត្តូវចប់ ួលន និ ង ត្បមាណ្៤០នក់រងរបួស។

ភត្កាយម្កម្ួ យថ្ងៃរឺថ្ងៃទ្ី៤ភោធាោប់ ពន់ នក់ រួម្ោំងកមាលំងសុីវ ិលផ្ង បានភត្បើបំពង់ទ្ីប និ ង ំ បងរបស់
សម្តែកិចប
ច ភណ្តញបាតុ ករភៅទ្ី លានត្បជា្ិបភតយយល ល រួម្មាន ត្ពោះសងឃ ស្តសតី កុ មារ និ ងម្នុ សសចស់។
ភពលចុ ោះបង្ក្ងាកបភៅទ្ី លានត្បជា្ិបភតយយ

សម្តែកិចម្
ច ិ នត្តឹ ម្លតចត់ វ ិធានការភៅតភលើបាតុករភទ្

រឺ ម្ង្ក្នី ត

អងគការសងគម្សុីវ ិលល លចុ ោះភៅឃ្លំភម្ើ ល និ ងអនកសារព័ត៌មានល លចុ ោះភៅ យកព័ ត៌មានភៅកលនលងភនោះក៏
រងការភត្បើពកយត្បមាង បភណ្តញភចញ និ ងភ ញវយល រ។

កនុងភហតុ ការណ្៍បង្ក្ងាកបភនោះ សារព័ ត៌មានជាតិ និ ង អនតរជាតិជាភត្ចើ នបានចុ ោះផ្ាយ។ សារព័ ត៌មានអនតរជាតិ

ូ ចជា CNN, BBC, Al Jazeera, Channel News Asia, Wall Street Journal, AP, AFP, Reuters និ ង Fox

News ជាភ ើ ម្ សុទ្ធលតបានចុ ោះផ្ាយម្តងភហើយម្តងភទ្ៀតភលើ ត្ពឹតិ កា
ត រណ្៍ការបង្ក្ងាកបភនោះ។
ភត្កាយពីការបង្ក្ងាកបផ្្ួនៗភនោះ

ម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិ បាលភៅតាម្ជំ នញភចញម្ុ បកស្សាយជាបនតបន្ប់ល រថ្ន

សម្តែកិចម្
ច ិនបានបង្ក្ងាកប ឬមានភចតន បងកឲ្យបាតុ ករសាលប់ ឬរបួ សភទ្ រឺត្ោន់ល លចុ ោះភៅភរៀបចំស
ណា
ត ប់ ធានប់ចំភពោះបាតុ ករបងកហិងា ភ ើ ម្បីការពរផ្លត្បភោជន៍សាធារណ្ៈលតប៉ាុ ភណាាោះ។
អនកនំពកយទ្ី សីកា
ត ររណ្ៈរ ម្
ឋ ង្ក្នី ភត លាក ថ្ផ្ សុីផ្លន ភលើកភេើងថ្ន ចុ ោះភៅអនតោរម្ន៍ ភបើ កផ្លូវល លកម្មករ
បិ ទ្ឲ្យអនកភ្វើ ំ ភណ្ើរអាចភ្វើចោចរណ្៍បានលត ប៉ាុ ភណាាោះ។

ចំ លណ្កភលាក ោត ច័នធថ្នរ ិទ្ធិ អនកនំពកយអរគសង
ន ការ ឋ ននររបាលជាតិភលើកភេើង ការបភណ្តញបាតុករ
ភៅទ្ី លានត្បជា្ិ ភតយយ ភ

វតតន៍ផ្ុយចាប់
្
ភ្វើបាតុ កម្មភ

យបាតុ ករោំងភនោះ បងកហិងា ម្ិនមានអនក ត្រប់ត្រងឲ្យបានត្តឹ ម្ត្តូវ និ ងអនុ
យសនតិវ ិ្ី។

ភតើការភត្បើកមាលំងភោធាភនោះ អាចភ

ោះស្សាយបញ្ជ
ា បញ្ចប់ការតវ៉ា បានល រឬភទ្?

ភត្កាយការបង្ក្ងាកបផ្្ួនៗរបស់សម្តែកិចភច ឃើញថ្ន សាែនភាពភៅ្នំភពញហាក់វ ិលម្ករក សាែនភាព្ម្មតា

វ ិញ។ រភត្មាងបាតុកម្មម្ួយចំ នួនត្តូវបានផ្លអករឺ រភត្មាងបាតុ កម្មរបស់ រណ្បកសសភង្ក្ងាគោះជាតិល លរ ំពឹង
ថ្ន អនកចូ លរួម្ ល់ជាង១លាននក់ ត្តូវផ្លអកភ
ត្បភទ្សោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ឈូល
ន

យម្ិ ន កំ ណ្ត់។ រភត្មាងបាតុ កម្មរបស់កម្មករទ្ូ ោំង

រភត្មាងបាតុ

រភត្មាងបាតុ កម្មរបស់ត្កុម្ភលាកម្៉ា ម្ សូណ្ង់

កម្ម

របស់ត្រួបភត្ងៀនោម្ោរ ំ ភេើងត្បាក់ ភបៀវតស

ូ ោម្ោរពត្ងីកត្បព័ នផ្
ធ ាយ រភត្មាងបាតុ កម្មរបស់ត្កុម្

អនករត់ម្៉ាូតូឌុបោម្ោរបញ្ុច ោះ តថ្ម្ល ភត្បងសាំង និ ងបាតុ កម្មរបស់អនកមានទ្ំ នស់ ី ្ីក
ល ៏ត្តូវបានផ្លអកភ
ម្ិ នកំ ណ្ត់ រយៈ ភពល ល រ។
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យ

ភតើភាពសៃប់សាៃត់ភនោះ អាចបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន សងគម្មានសែិរភាពឬ?
អនកវ ិភារបញ្ជ
ា សងគម្ម្ួ យភលាក ភៅ ភមា៉ា ងថ្ហ ភលើកភេើងថ្ន រ ឋ ្ិ បាលម្ិ នបានភ
សសរល់ថ្នបញ្ជ
ា ភទ្

ូ ភចនោះបញ្ជ
ា ភៅលតអូ សបនលយរហូត ល់ឆ្នំភត្កាយៗ ឬអាច

ោះ ស្សាយ ល់ឫ

ល់ភបាោះភឆ្នតឆ្នំ២០១៧

២០១៨ភទ្ៀត <<វ ិធានការតាម្ត្បព័នធ តុ លាការកដី តាម្កមាលំងសនដិសុ កដីម្ិនលម្នជា ំ ភណាោះស្សាយភទ្ ុ ំ ា

ភឃើញរូបភាព សពវថ្ងៃភនោះរឺល លថ្នសៃប់សាៃត់ភនោះ រឺ ូ ចយកសងកត់ត្រប់ឆ្នំង ល លកំ ពុងលតពុ ោះភយើងអត់
ភៅភម្ើ លភ្លើងភៅភត្កាម្ឆ្នំងភនោះភទ្
ចំបាច់ ណាស់បាទ្ >> ។

ូ ភចនោះភយើងត្តូវភ

ោះស្សាយភ្លើងភៅភត្កាម្ឆ្នំង រឺ ថ្ន ចរចោនរឺ ជាការ

ជាការពិ តការផ្លអកបាតុ កម្មរបស់ត្កុម្ខាងភលើភនោះ ម្ិ នលម្នមានន័ យថ្ន ពួ កភរសុ ចិ តទ្
ត ទ្ួ លការបង្ក្ងាកប
របស់រ ឋ ្ិ បាលភទ្ ភហើយពួ កភរក៏ម្ិនបានត្បកាសថ្ន ឈប់ភ្វើបាតុ កម្មករោម្ោរ អវីល លពួ កភរចង់ បាន
ល ររឺពួកភរត្ោន់ លតផ្លអក ចឹ ងការតវ៉ា ភៅលតអាចមានជាបនតភទ្ៀតភៅភពលល លពួ កភរមានឱ្កាស។

សាស្តសាតចរយត្បវតតិសាស្តសត និ ងនភោបាយភលាក សុក ទ្ូច យល់ភឃើញ ការភត្បើកមាលំងភោធារបស់រ ឋ ្ិ
បាល បង្ក្ងាកបភលើអនកតវ៉ា ម្ិនចំកាលៈភទ្សៈ ភហើយម្ិ នអាចភ

ោំងអស់ហឹង
ន ុ ំ ភា ឃើញតាំងពីឆ្នំ១៩៧៩

ោះ ស្សាយបញ្ជ
ា បានភទ្ << បទ្ពិភសា្ន៍

ល់ ១៩៩១ ជាពិ ភសសឆ្នំ១៩៨៨-៨៩ រណ្បកសត្បជាជនកាល

ណាភរចរចត្តី ភារី ភរភត្បើកមាលំងសិន ភរវយជំ រោំ
ុ ំ ងអស់ ល លភៅតាម្បភណា
ដ យកម្ពជាថ្ងហនឹង ភ ើម្បី

បងាាញថ្ន ួ នអាចត្រប់
ល
ត្រងកមាលំងហនឹងបានភហើយបានភរចូ ល ចរច អាហនឹង ូចោនចឹ ងប៉ាុ លនដអាភនោះម្ិ នលម្ន
ចឹ ង

អាភនោះរូ ប ិបកខអត់មានកាំភ្លើងអីបនដិចភសាោះ

ភហតុអីភយើងភត្បើ ត្បាស់កមាលំង

កមាលំងហនឹងភទ្ៀតភសា្ វអត់ត្តូវភទ្ វអត់ត្តូវោល់លតភសាោះ
ំ ណាក់ កាលហនឹងភទ្ >> ។

ភហើយការភត្បើ ត្បាស់

ុ ំភា ជឿជាក់ថ្ន កម្ពុជា ម្ិ ន្នភៅ ល់

ភត្កាយត្ពឹ តិ កា
ត រណ្៍ហិងាបនតបន្ប់ភនោះ ម្ិ នោន់ភឃើញភលាក ហុន លសន ជានយករ ឋម្ង្ក្នីប
ត ងាាញម្ុ លងលង
សារជាសាធារណ្ៈ បងាាញពី វ ិ្ី សាស្តសតងីភម ផ្សងកនុងការភ

ោះ ស្សាយបញ្ជ
ា
ល លកំ ពុងភកើតមានភនោះភទ្។

ឥរ ិោបងភលាក ហុន លសន ហាក់ ុ សពី ឥរ ិោបងរបស់ភលាកស្សី យីងឡាក់ នយករ ឋម្ង្ក្នីថ្ត ង ល លលតង
ភចញម្ុ ជាបនតបន្ប់ភពល ត្កុម្អនកតវ៉ា

ក់ សមាព្ឲ្យភលាកស្សីចុោះភចញពីតំលណ្ង រឺភលាកស្សីអំពវនវ

សុំជួបជាម្ួ យត្កុម្ត្បឆ្ំង និ ងបញ្ជ
ជ ម្តង ភហើយម្តងភទ្ៀត កុំឲ្យម្ង្ក្នីរត បស់ ួលនភត្បើហិងាភលើបាតុ ករ ។
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19. ត្រូភៅតាម្សាលារ ម្
ឋ ួយចំនួនភៅបនតភ្វើកូ កម្មោម្ោរត្បាក់ល ១លានភរៀល
ភ

យ៖ ឡាយ សាមាន | ថ្ងៃពុ្ ទ្ី8 ល ម្កោ ឆ្នំ2014 | 2 ភមា៉ា ង ម្ុន (VOD)

ត្រូបភត្ងៀនភៅតាម្សាលាភរៀនរ ឋម្ួយចំ នួន ភៅត្ពឹកថ្ងៃពុ្ភនោះ បនតភ្វើកូ កម្ម ភ ើ ម្បីោម្ោរឲ្យរ ឋ ្ិ បាល
ភបើភោោះជាត្កសួងអប់ រ ំត្ពមានចត់ វ ិធានការ ភបើម្ិន

ំ ភេើងត្បាក់ល ភោល ឲ្យបាន១លានភរៀលកនុងម្ួ យល
ចូ លភ្វើការវ ិញក៏ភ យ។

ត្រូបភត្ងៀនភៅវ ិទ្ាល័យជាសុីម្ចំ ភរ ើនរ ឋ សងាកត់សាវយបា៉ា ក
ភៅត្ពឹកថ្ងៃពុ្ភនោះថ្ន ពួកោត់៦នក់ បានឈរភលើកប
ភរៀល។

ភលាកបនតថ្ន កាលណាត្បាក់ល ត្រូសម្រម្យ

ភ

ណ្ឌឬសសុីលកវ ភលាក លកវ ្ិ រម្យ ត្បាប់ VOD

យសរភសរថ្ន ោម្ោរត្បាក់ ល ភោល១លាន

ត្រូមានទ្ឹ កចិ តប
ត ភត្ងៀន

នឹ ងភ្វើឲ្យរុ ណ្ភាពអប់ រ ំ

កាន់ លតត្បភសើរភេើង << កាលណាត្បាក់ល តិ ចភនោះ ភ្វើឲ្យត្រូភៅបភត្ម្ើវ ិស័យម្ិ នចាស់លាស់

ូ ចជាអំ ភពើ

ពុ ករលួយភផ្សងៗ ភ្វើឲ្យរុណ្ភាពអប់ រ ំវម្ិ នលអ ភហើយោម្ោរភនោះក៏ ភ ើម្បីជីវភាពត្រួសារផ្ង ភ ើ ម្បីរុណ្

ភាពអប់ រ ំភនោះវលអជាងម្ុ នផ្ង។ ត្បាក់ ល ចយម្ិ នត្រប់ អត់អាចត្រប់ត្ោន់ កាលណាចយអត់ត្រប់ ត្ោន់ ុ ំ ា
ម្ិ នអាចស្សាវត្ជាវកនុងការបភត្ងៀន វម្ិ នត្តឹ ម្ត្តូវ ុ ំអា
ា ចនឹ ងភ្លៀតភពលភ្វើកិចចការភផ្សងៗ ុ ំថ្ន
ា ប៉ា ោះពល់
រុ ណ្ភាពអប់ រ ំ្ៃន់្ៃរ>>។

ត្រូបភត្ងៀនភៅវ ិទ្ាល័យ១០ ម្កោ ត្កុងភសៀម្ោប ភលាក លអម្ ចំ ភរ ើន ឲ្យ ឹងថ្នត្រូចំនួន១៣នក់ កនុង
ចំ ភណាម្២៣នក់ ភៅលតម្ិនចូ លបភត្ងៀនសិសស និ ងបនតោម្ោរត្បាក់ ល ១លានភរៀល។ ភលាកថ្ន ត្បាក់ ល
សពវថ្ងៃម្ិនមានតុ លយភាពភៅនឹ ងទ្ំ និញទ្ីផ្ារ

ល លបណា
ត លឲ្យត្រូម្ួយចំនួនោមនលទ្ធភាពចញ្ចឹម្ត្រួសារ

និ ងោមនភពលសត្មាប់ ស្សាវត្ជាវបលនែម្ <<កនុងភោលបំ នង ភយើងោម្ោរលតត្បាក់ ល ភនោះឯង ចង់ថ្នឲ្យមាន

ត្បាក់ ល ភោលភនោះ ោ៉ា ងតិ ច១លានភរៀល រឺចង់បានប៉ាុ ណ្ឹ ា ង ភហើយភយើងភ្វើភនោះ ម្ិ នលម្នភចោះលតភ្វើភៅអត់
ទ្ិ សភៅភទ្។ ភនោះភយើងភម្ើល ភយើងបាន ឹ ងភហើយ កនលងម្កការរស់ភៅរបស់ត្រូបភត្ងៀន ជី វភាពវ ុន

ប

ភហើយវមានភហតុផ្លភត្ចើនណាស់ ភបើភយើងពនយល់ភៅភយើងភឃើញថ្ន ត្បសិនជាត្បាក់ ល ម្ិ នត្រប់ត្ោន់អ
ញ្ចឹង ត្រូមានក់ ៗោត់ បភត្ងៀនម្ិ ន ិ ត ល់ភទ្>>។

ត្រូបភត្ងៀនសុំម្ិនបភញ្ចញភ្មោះ ភៅវ ិទ្ាល័យជាសុីម្ទ្ួ លសាវយថ្ត្ព២
ឹ ងថ្ន ត្រូបភត្ងៀនត្បមាណ្

ជី វភាពត្បចំថ្ងៃ។

២៥នក់

ក៏ ម្ិនចូ លបភត្ងៀនល រ ភ

ណ្ឌចំការម្នោជធានី្ំ ភន ពញ ឲ្យ

យោម្ោរត្បាក់ ល សម្រម្យសត្មាប់

ត្បធានសមារម្ត្រូបភត្ងៀនកម្ពុជាឯកោជយ (CITA) ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន មានត្បសាសន៍ ថ្ន ត្រូបភត្ងៀនភៅទ្ូ
ោំងត្បភទ្សភៅលតបនតោម្ោរត្បាក់ ល ១លានភរៀល
ចន្ភទ្ ភ

យសារសម្តែកិចរ
ច ំ ោម្ <<កាលភនោះ ភ

ប៉ាុ លនតត្រូម្ួយចំនួនម្ិនហានភចញម្ុ ភត្ចើនកាលពីថ្ងៃ

យសារលតមានការពត្ងាយ ភហើយមានត្បតិកម្មផ្ួ នៗ
្

ោនភៅ ល លោត់មានហានភចញភ្វើការកូ កម្ម ប៉ាុ លនតសាលា លោះោត់ កូ កម្មភហើយ។ ឥេូវភនោះចប់ ភផ្តើម្
ភរៀបភេើងវ ិញភហើយ ោត់ នឹងកូ កម្មបនតបន្ប់ភហើយ>>។
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ភសចកតីលណ្នំរបស់ត្កសួងអប់ រ ំ កាលពីថ្ងៃទ្ី៣ ល ម្កោ ភលើកភេើងថ្ន បុ រល
គ ិកអប់ រ ំោំងអស់ត្តូវភត្បើសិទ្ិ ធ
ភសរ ីភាពរបស់ ួលនភ

យម្ិនត្តូវឲ្យប៉ា ោះពល់ ល់សិទ្ិធភសរ ីភាពអនក ថ្ទ្

ូ ចបានកំ ណ្ត់កុងរ
ន
្
ឋ ម្មនុញ្ា

ត្តង់មាត្តា៣១ ល លលចងថ្ន ការភត្បើសិទ្ិភធ សរ ីភាពរបស់បុរល
គ មានក់ ៗ ម្ិ នត្តូវឲ្យប៉ា ោះពល់ ល់សិទ្ិ ភធ សរ ី
ភាពអនក ថ្ទ្ភេើយ៕

20. UN Rights Envoy Plans Visit in Wake of Deadly Shootings
Kong Sothanarith, VOA Khmer
08 January 2014
PHNOM PENH — The UN’s human rights envoy to Cambodia will make a six-day visit to the
country, following deadly shootings last week on striking workers.
The envoy, Surya Subedi, said in a statement the upcoming visit was part of his ongoing
assessment of Cambodia’s rights environment.
Subedi said he hopes to meet with Prime Minister Hun Sen and other top officials. He will also
meet with the UN country team, rights organizations and other members of civil society.
Hun Sen has on multiple occasions refused to meet with Subedi, and a government spokesman
said there is no agenda for Hun Sen to meet with the envoy.
Cambodia has seen major backslides in its human rights obligations in recent years, including the
jailing of activists and government critics, as well as violent crackdowns on demonstrations.
“We hope that Mr. Subedi can help in terms of human rights in Cambodia,” said Pung Chhiv Kek,
founder of the rights group Licadho. “We cannot accept the killing of workers.”
Kem Sokha, vice president of the opposition Cambodia National Rescue Party, said opposition
officials will meet with Subedi and request an investigation into the killings. They will also ask for
help in pushing for greater freedoms of assembly and for a solution to the ongoing political
deadlock, in place since July elections the opposition says were marred by fraud, he said.

21. ត្កុម្ហន
ុ និងភោងចត្ក ២០ បតឹងោម្ោរសំណ្ងពីត្កុម្បាតុករ
Wednesday, 08 January 2014
បុត រសមីគង្គា (Phnom Penh Post)
្នំភពញៈ សម្តែកិចន
ច ររបាល ភព្ិ៍លសនជ័ យបានឲ្យ ឹ ងថ្ន ោ៉ា ងភហាចណាស់មានហាង ត្កុម្ហុននិ ង
ភោងចត្កត្បមាណ្ ២០ បាន

ក់ ពកយបតឹងត្បឆ្ំង នឹ ងត្កុម្បាតុ ករហិងាល លបាន បំផ្ិ ច
ល បំ ផ្លលញនិ ងលួច

យកត្ទ្ពយ សម្បតតិរបស់ពួកភរកនុងអំ េុង ភពលមានការផ្្ុោះបាតុ កម្ម ហិងា កាលពីសបាតហ៍ម្ុន។
ភលាក យឹម្ សាោ៉ា ន់ អ្ិការ នររបាល

ណ្ឌ ភព្ិ៍លសនជ័ យ បានមានត្បសាសន៍ថ្ន រហូត ម្កទ្ល់ភពល

ភនោះ មានហាង និ ងភោងចត្កត្បមាណ្ជាង ២០ ល លទ្ទ្ួ លរងការ ូ ចខាតនិង ត្ទ្ពយសម្បតតិរបស់ពួកភរ
ត្តូវបានបាត់ បង់ភៅកនុងអំេុងភពលមាន ម្ហាបាតុ កម្ម និងការផ្្ុោះបាតុកម្មហិងារវងត្កុម្បាតុ ករ និ ង
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កមាលំងសម្តែកិចន
ច ររបាល

និ ងភោធា

កាលពីសបាតហ៍ម្ុន

បាន

ក់ ពកយបណ្ឹ ត ងម្កកាន់ អ្ិការ

នររបាល ភព្ិ៍លសនជ័យ ភ ើម្បីឲ្យសម្តែកិចជ
ច ួយរកយុតិ ្
ត ម្៌ និ ងសុំោម្ោរសំណ្ងចំ ភពោះការ ូ ចខាត
និ ងបាត់ បង់ត្ទ្ពយសម្បតិរត បស់ពួកភរល លមានតថ្ម្លជាភត្ចើនលាន

ុ លាលរ។

ភលាកបានបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន ភោងតាម្ការបា៉ា ន់ត្បមាណ្របស់សម្តែកិចន
ច ររបាលមានហាងនិងភោងចត្ក ភត្ចើ ន
ជាង

៣០

ត្តូវបានទ្ទ្ួលរងការ ូ ចខាត

និ ងលួចយកត្ទ្ពយសម្បតតិកុងអំ
ន េុងភពលមានម្ហាបាតុ កម្ម

ហិងា និ ងការផ្្ុោះអំ ភពើហិងាភៅចំ ណ្ុចផ្លូវ ភវ ៉ាងភស្សង និ ងតំ បន់ភស ក
ឋ ិ ចព
ច ិ ភសស្នំភពញ កាលពី ថ្ងៃ ទ្ី ២
និ ង ៣ ល

ម្កោ កនលងភៅភនោះ។

ភលាកបានលងលងថ្ន៖ «ឥេួវភនោះសម្តែកិចន
ច ររបាលភយើង កំ ពុងលតភ្វើការស្សាវត្ជាវ ភសុើបអភងកតនិ ងចត់

ការភលើបណ្ឹ ត ងរបស់ជនរងភត្ោោះខាងភលើតាម្នី តិវ ិ្ី ចាប់ ។ បន្ប់ពីបញ្ចប់ការស្សាវត្ជាវ និ ងភសុើបអភងកត
ភយើងនឹ ងបញ្ូជ នបណ្ឹ ត ងរបស់ពួកោត់ភៅកាន់ សាលា ំ បូង ភ ើម្បីចត់ ការបនតតាម្ចាប់»។
ភលាកបានបលនែម្ថ្ន ចំ ភពោះភោងចត្ករងភត្ោោះ ថ្ទ្ភទ្ៀតល លម្ិ នោន់ បានម្ក
សារលតភៅលកភោងចត្កោំងភនោះកំ ពុងសែិតភៅភត្ៅត្បភទ្ស។

ក់ ពកយបណ្ឹ ត ង រឺ ភ

យ

ភលាក ជី វ ភកង ត្បធានសាលា ំបូងោជធានី្ំ ភន ពញ មានត្បសាសន៍ថ្ន រហូតម្កទ្ល់ភពលភនោះ ភលាកពុំ
ោន់បាន ឹ ងចាស់ថ្ន

ភតើមានការ

ក់ពកយពី ហាងត្កុម្ហុនឬ

តុ លាការភៅភេើយភទ្។ ភលាកថ្ន៖ « ំុម្
ា ិ នោន់ ឹ ងថ្នភតើមាន

ភោងចត្កល លទ្ទ្ួ លរងភត្ោោះម្កកាន់

ក់ពកយបណ្ឹ ត ងម្កកាន់ តុលាការភទ្»។

ភលាកភវជជបណ្ិ ឌ ត លឹម្ ភម្សា អនុ ត្បធានម្ន្ីរសត្មាកពាបាលឯកោជយ ល លត្តូវបានរងការ ូ ចខាតភនោះ
បានមានត្បសាសន៍ថ្ន ម្ន្ីរសត្មាកពាបាលរបស់ភលាកត្តូវបានរងការបំ ផ្ិច
ល បំ ផ្លលញោំង ស្សុង រ ីឯត្ទ្ពយ
សម្បតតិ និងសមាភរ បរ ិកាខរភពទ្យ មានតថ្ម្លភផ្សងៗ ត្តូវបានភរនំោនចូ លលួចអស់ោមនភសសសល់អី វភេើយ។
ភលាកថ្ន៖ «ម្ន្ីរសត្មាកពាបាលរបស់ ំុរ
ា ឺ ោមនសល់ភត្ៅអំពីសម្បក អោរនិ ងឥ កា
ឋ រភូ ៉ា នោះភេើយ។
បានបតឹងោម្ោរការ ូ ចខាត ២៣ ម្ុឺ ន ុ លាលរពីត្កុម្បាតុ ករហិងា»។

ំុ ា

ម្ង្ក្នីស
ត មារម្ភោងចត្កកាត់ភ រកម្ពុជាម្ួ យរូបល លសុំម្ិនបភញ្ចញ ភ្មោះបាននិ ោយថ្ន ការភ្វើបាតុ កម្ម
របស់កម្មករ កម្មការ ិនី កនុងរយៈភពល ១៥ថ្ងៃ នភពលងមីៗភនោះ បានភ្វើឲ្យភោងចត្កភៅកម្ពុជាខាតបង់ត្បាក់
ជាង ២០០ លាន ុ លាលរ៕
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22. Millions in damages sought
Wed, 8 January 2014
Buth Reaksmey Kongkea (Phnom Penh Post)
In the aftermath of violent clashes between authorities and demonstrators last week, business
owners in the area have lodged 20 complaints with Por Sen Chey district police, collectively
claiming millions of dollars in damages.
In their complaints, owners of factories, shops and other businesses along Veng Sreng Boulevard
and near Phnom Penh Special Economic Zone, where clashes occurred, blame protesters for the
destruction and demand those responsible compensate them for their losses, Por Sen Chey district
police chief Yim Sarann said.
“We are working on this and checking on the complaints filed now, before sending them to Phnom
Penh Municipal Court for further review,” Sarann said.
At least 30 businesses in Por Sen Chey were damaged during last week’s unrest, Sarann said.
While 20 complaints have been filed, there are still owners of property in the area who are currently
outside Cambodia and have not yet filed complaints, Sarann added.
The damage occurred on Thursday and Friday, when protests supporting a garment worker strike
turned violent, with authorities beating and shooting at demonstrators with automatic weapons.
Dozens were injured and 10 people arrested at a Thursday demonstration at Yakjin (Cambodia)
Inc.
At least four people were killed with dozens injured and 23 arrested after authorities opened fire on
protesters on Veng Sreng Boulevard on Friday, a day after a peaceful demonstration devolved into
rock throwing and looting.
All 23 arrested were charged in Phnom Penh Municipal Court with intentional violence with
aggravating circumstances and intentional damage with aggravating circumstances. If convicted of
both crimes, each person could receive a maximum of five years in prison and fines from $1,000 to
$2,500.
Dr Lim Mesa, vice director of Ekreach Clinic, an independent medical facility on Veng Sreng, filed a
complaint with police on Sunday, two days after demonstrators broke windows, gutted the building
and threw medical supplies onto bonfires they set in the street.
“The violent protesters destroyed my clinic,” Mesa told the Post in a telephone interview yesterday.
“They threatened to kill my medical staff and completely looted all our material.”
Mesa claims $230,000 in damages for equipment destroyed, which includes a scanner and an Xray machine.
“I demand compensation from the protesters and ask the court to strongly punish them,” Mesa
said.
Chiv Keng, president of Phnom Penh Municipal Court, yesterday said he has not yet received the
complaints.
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23. Sentences heavy for smugglers
Wed, 8 January 2014
Buth Reaksmey Kongkea (Cambodia Daily)
Two foreign nationals accused of smuggling 2.9 kilograms of cocaine into the Kingdom for an
international drug-trafficking ring were convicted in the capital on Monday.
Corro Zuzunaga Enrique Bruno, 54, a Peruvian citizen, and Promkhot Phattarawadee, 31, a Thai
national, were each sentenced to 25 years in prison and fined 25 million riel [about $6,250], for
violating Article 40 of Cambodia’s Anti-Drug Law, said Kor Vandy, presiding judge at the Phnom
Penh Municipal Court.
Bruno was arrested at Phnom Penh International Airport on May 7, carrying 10 metal tubes filled
with cocaine, smuggled from Venezuela.
Promkhot was arrested two days later at Lucky Guesthouse in Tuol Kork district after anti-drug
police had Bruno call his employer in Thailand to arrange delivery of the drugs.
Promkhot and Bruno could not be reached for comment. However, a security officer employed at
Prey Sar prison, who asked to remain anonymous, told the Post that both suspects have filed
appeals.

24. One week later: Coming to terms with Cambodia’s brutal protest crackdown
By Michelle Tolson Jan 10, 2014 12:00PM UTC
A week ago today Cambodian police shot and killed five protesting garment factory
employees. In Phnom Penh, workers, activists and labor groups are still struggling to make
sense of the violence
GRASSROOTS protestors, folk songs and labor rights activists converged at Canadia Industrial
Park in Phnom Penh last week as garment workers campaigned to raise their minimum wage from
$80 a month to $160. After the Ministry of Labor approved a wage increase to $95 a month, trade
unions and workers took to the streets, demanding $160. According to rights activists, the
approved $95 wage is simply not enough to live on. So the campaign continued, galvanized by the
support of Cambodia’s opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP), which had joined the
protest in support.
Yet the peaceful protest ended in riots as the military closed in, shot and killed five garment factory
workers and injured over 30 others on January 3. A ban on gatherings of groups larger than 10 has
been put in place. Twenty-three protesters and labor leaders were missing for a week after their
arrest.
“Garment workers and sex workers are blamed as causing public disorder and social insecurity
when they organize and protest for better working conditions,” Kun Sothary, of the Messenger
Band, told Asian Correspondent. The Messenger Band is an all-woman group made up of six
former garment workers which collects the oral histories of garment workers, farmers and sex
workers.
“We are all the same victims of a free trade system and development that is not ethical. We
learned of the common problems of garment workers, sex workers and farmers through our field
visits… poverty, exploitation and human right violation,” Kun explained.
Kun said the Messenger Band had supported garment workers by joining them in front of the
Ministry of Labor. They distributed printed lyrics of songs and sang with them.
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Chrek Sophea, interim coordinator for the Worker’s Information Centre, a group which helps
garment workers organize, said they had witnessed peaceful protests and singing and dancing
when they visited the site Thursday morning, the day before violence broke out. “I was so shocked
when I got several calls from a few workers telling about the violence happening in the evening of
January 2 and continued until midnight.”
Police had stormed another protest in Phnom Penh at a different factory, violently beating labor
leaders and monks and arresting them. The oppressive tactics were swiftly shared on social media
through smart phones, which has become the preferred source for information for Cambodia’s
youth as the government owns over 90 percent of media outlets. Chinese-made smart phones
cost as little as $30, making accessing Facebook on the go more affordable.
Chrek said: “This turned into serious violence the next day. It is very hard to know who is who
under this chaotic situation. I don’t agree with any actions involving violence. Violence is not the
solution, instead it just causes more trouble. I believe in non-violent actions as the only way to
succeed.”
By Friday morning last week, the previously peaceful protest at Canadia Industrial Park had
become, according to the authorities, become violent, with protesters armed with Molotov cocktails
and machetes.
While organizers and activists struggle to understand what happened, the government has labeled
those shot, arrested and killed as “extremists.” One thing activists are certain of is that the garment
workers had a legitimate concern.
Chrek said the current wage violates Cambodia’s labor law, citing research. The 1997 law states
that minimum wage “must ensure every worker of a decent standard of living compatible with
human dignity.”
Tola Moeun, head of the Community Legal Education Centre (CLEC), said the $80 monthly
minimum wage is for eight hours of work, six days a week, with overtime required so garment
workers can make enough to rent a simple room near the factories which shared with other
workers.
The song ‘Problems at Our Rented Rooms’ from the Messenger Band describe these
difficulties. The lyrics note, “At the end of the month, if we do not pay all our rent, the owner notes
it and charges us interest. As interest they double what we cannot pay, we can’t complain and next
month they demand it all.”
In order to eat on their wages, four women will share a meal meant for one person using rice to
stretch it. Fainting at factories is common due to long hours and lack of food.
Tola said, “After we complained about mass fainting and short contracts, after we started to
document this, they started to reduce the contract, while the suppliers have said they don’t have
control over this. Then they agreed to short-term contracts which are in violation of labor laws.”
Prior to the violence, Swedish clothing giant H&M stated that it would work with labor leaders to
improve labor conditions but had not yet put a timeline on the changes.
“We are pushing H&M to provide free meals through a healthy meal program,” said Tola. “We are
still not 100 percent satisfied with H&M because of low pay and the short-term contracts for the
factories.”
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Many women are now migrating to Malaysia and Thailand for better pay, which leaves factories
short of workers. “We also notice there is an increase in under-age workers so we want
restrictions on the hours worked and the work environment, a 6-hour limit maybe,” added Tola.
Workers also pile into trucks filled dangerously full to commute to the factory from the outskirts of
the city because they can’t afford to travel safely.
“Overtime work keeps us busy because we need this money to pay our families,” laments another
Messenger Band song called ‘The Suffering of Workers.’
Garment workers struggle to send money home to their families in the countryside, who are often
in debt. Most workers themselves are in debt at about $50 each, according to Tola’s research, and
often just manage to make the monthly interest payments which are $10 due to unregulated
interest rates. If they find out they are pregnant, they usually opt to get abortions, fearing that they
will lose their work contracts.
The lyrics to the Messenger Band’s song, ‘Suffer from Privatization,’ deftly described this impact
without criticizing the government.
“Oh private companies please allow us to survive… The loans look good but in fact they are a
chain around our necks. We must stand up for our freedom.”
While Tola, Chrek and Kun understand the misery that garment workers face, they are unclear how
the violence and riots started.
Some activists allege agitators were used to stir up violence in protestors as a reason to shoot at
them. Mysterious men without uniforms have used sling shots and tazors on protesters at previous
demonstrations.
Thida Khus, Director for SILAKA civil society organization, has organized human rights observers
at previous protests. She said her team had noticed these agitators before.
Also called Prime Minister Hun Sen’s “Third Hand,” the theory has been passed around on social
media. Mu Sochua mentioned it on her public facebook page as well after the shootings.
While agitators are blamed for stirring up violence, foreign interests are tied to the crackdown.
South Korean owners of garment factories were said to have asked for military intervention against
protestors, according to Asian TNCs Monitoring Network. In an email, the group wrote that Yakjin
(Cambodia) Inc. had used their connections to break the strike. This was confirmed in a media
report that translated the South Korean Embassy’s website, saved in a screen shot.
However, Asian TNCs Monitoring Network pointed out Yakjin is 70 percent owned by the U.S.based Carlyle Group, a private equity firm. The Carlyle Group acquired majority ownership of
Yakjin Trading Group December 24, 2013, according to a press release.
In explaining the challenge of achieving justice for factory workers, Tola said, “All garment
industries have links with high ranking officials. Because of the culture of impunity that is why they
can do as they like without thinking. The root cause is the corrupted government. If you change
this it can get better, not only for workers but also for business.”
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25. Despite bail, 15-year-old still in jail
Fri, 10 January 2014
Khouth Sophak Chakrya and Daniel Pye (Phnom Penh Post)
A juvenile accused of destroying a police car during a violent strike by SL Garment factory workers
in November remained in Prey Sar prison yesterday, despite the Court of Appeal having granted
him bail.
Sary Bothchakrya, a lawyer from the Community Legal Education Center (CLEC) representing the
suspect, said the 15-year-old had been granted bail because he has a history of mental illness, but
that he would probably not be released until next week.
“Now he is in the jail while we are completing the bail documents for the court to process,” she
said. “He will be released from the jail next week, I think.”
Chim Sambo, 27, a relative of the detained youth, told the Post yesterday that the suspect was not
involved in violence between police and factory workers. Police arrested the boy, he continued,
while he was collecting scrap metal to sell after the men who burned the police car had already left
the scene.
“Because he was scared, he told the police he had done something wrong and the Phnom Penh
court charged him and he was ordered to be detained at Prey Sar prison,” Sambo said.
“We are very pleased to hear the Court of Appeal decided to release him on bail,” he said. “We
hope the court will drop the charges later.”
The SL Garment workers’ strike began on August 12 last year and turned deadly on November 12
when 49-year-old food vendor Eng Sokhom died from a gunshot wound to the chest after police
opened fire on hundreds of SL demonstrators.
Thirty-eight people were arrested after the attack, but only two young men remain in detention –
the 15-year-old and Vanny Vannak, 19.
Moeun Tola, head of the labour program at CLEC, dismissed the allegations against the boy. “The
appeal court judge should drop the charges of intentional violence and damage to public property
because they were not involved in it,” he said.
The release of the youth on bail was an attempt to avoid embarrassment by a justice system that
needed someone to blame, according to Cambodian Center for Human Rights head Ou Virak, who
has closely followed the case.
“It’s one of those cases where they grabbed the closest people to the incident. The boy is wellknown in the area; it’s known that he is mentally unstable,” Virak said. “Had police investigated at
all they would have known that. He’s mentally unstable, underage and held in an adult prison.”
“He’s being released because they need an excuse. They don’t want to be embarrassed, but they
should be."
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26. ភកមងត្បុសជាប់ភចទ្ ុតឡានប៉ាូលិសជាប់ឃុំភៅភេើយ
Friday, 10 January 2014
ឃុត សុភចរ ិយា-Daniel Pye (Phnom Penh Post)
្នំភពញៈ ភកមងត្បុសម្ិ នោន់ត្រប់អាយុមានក់ ល លត្តូវភចទ្ ត្បកាន់ថ្ន បានបំ ផ្លលញរងយនតនររបាលកនុង
កូ កម្មហិងាភ

យកម្មករភោងចត្ក ភអសអិ ល កាលពីល

វ ិចឆិកា ភៅបនតជាប់ពនធនោរ ថ្ត្ពស ភៅភេើយ

កាលពី ម្សិលម្ិ ញភបើភោោះជាសាលាឧទ្ធណ្៍បានសភត្ម្ចឲ្យភៅភត្ៅឃុំ ក៏ភ

យ។

អនកស្សី សារ ី បុតចរ ិោ ភម្ធាវ ីការពរកតីឲ្យជនជាប់ភចទ្លងលងថ្ន ភកមងត្បុសអាយុ ១៥ឆ្នំ ត្តូវសភត្ម្ចឲ្យភៅ
ភត្ៅឃុំភ

យសារធាលប់មានជំ ងឺសតិ ម្ិនលអ។

អនកស្សីបនតថ្ន៖ «ឥេូវភនោះ ោត់ ភៅកនុងពនធនោរ
តុ លាការ

ំ ភណ្ើរការ។

ំុ រ
ា ិ តថ្ន ោត់នឹងត្តូវភ

ណ្ៈភយើងកំ ពុងបំ ភពញលបបបទ្សុំភៅភត្ៅឃុំភ ើម្បីឲ្យ

ោះលលងពី ពនធនោរភៅសបាតហ៍ភត្កាយ»។

ភលាក ជី ម្ សំបូរ អាយុ ២៧ឆ្នំ សាច់ញាតិ របស់ភកមងត្បុសមានក់ ភនោះបានត្បាប់ ្នំភពញ ប៉ាុ សិ៍ ត ថ្ន ភរម្ិ នភៅ
កនុងអំ ភពើហិងារវងនររបាលនិ ងកម្មករភោងចត្កភទ្។ ោត់បនតថ្ន នររបាលចប់ ួនភកម
ល
ងត្បុសភនោះ ណ្ៈ
ភរកំ ពុងភរ ើសភអតចយបន្ប់ពី អនក ុ តឡានភនោះបានចកភចញពីកលនលងភកើតភហតុ ។
ភលាកនិ ោយថ្ន៖ «ភ

យសារ្័ យខាលច វបានត្បាប់នររបាលថ្នវបានភ្វើ ុ ស ភហើយសាលា ំ បូងោជ

ធានីក៏បានភចទ្ត្បកាន់និងបញ្ជ
ជ ឲ្យឃុំ ួនភៅ
ល
ពនធនោរ ថ្ត្ពស»។
ភលាក សំបូរ ថ្ន៖ «ភយើងរ ីកោយល លឮថ្នសាលាឧទ្ធរណ្៍សភត្ម្ចភ

ោះលលងភរឲ្យភៅភត្ៅឃុំ។

ថ្ន តុ លាការនឹ ងភលើកលលងបទ្ភចទ្ត្បកាន់ោត់ភៅភពលភត្កាយ»។

ំុ ស
ា ងឃឹម្

កូ កម្មកម្មករភោងចត្ក ភអសអិ ល ល លចប់ ភផ្តើម្កាលពី ថ្ងៃ ទ្ី១២ សីហា ឆ្នំម្ុនបានលត្បជាហិងានិងប
ណា
ត លឲ្យស្តសតីលក់ បាយ ភ្មោះ ភអង សុ ុ ម្ អាយុ ៤៩ឆ្នំ សាលប់ភៅពី ថ្ងៃ ទ្ី១២ ល

វ ិចឆិកា ភ

យសាររង

ត្ោប់កាំភ្លើងចំត្ទ្ូងបន្ប់ពីនររបាលបាញ់ត្ោប់ពិតភៅ ភលើបាតុករភោងចត្ក ភអសអិ ល។ ម្នុ សស ៣៨
នក់ ត្តូវចប់ ួលនបន្ប់ពីការវយត្បហារភនោះប៉ាុ លនត មានលតជនពី រនក់ ប៉ាុភណាាោះ រឺភកមងត្បុសអាយុ ១៥ឆ្នំ
រូបភនោះ និ ង វណ្ី ន វណ្ា ៈ អាយុ ១៩ឆ្នំ ត្តូវបនតឃុំ ួនរហូ
ល
តម្ក។

ភលាក ភម្ឿន តុ លា ត្បធានកម្មវ ិ្ីការងារភៅម្ជឈម្ណ្ឌលអប់ រ ំចាប់សត្មាប់សហរម្ន៍ ត្ចនភចលការ
ភចទ្ត្បកាន់ភៅភលើភកមងរូបភនោះ។ ភលាកលងលងថ្ន៖ «ភៅត្កម្សាលាឧទ្ធរណ្៍ រួ រលតភលើកលលងការភចទ្
ត្បកាន់ពីបទ្បងកហិងានិ ង ូ ចខាតភ
ព័ នក
ធ រណ្ីភនោះភទ្»។

យភចតន ភៅភលើត្ទ្ពយសម្បតតិសាធារណ្ៈ ពី ភត្ពោះពួ កភរម្ិ នពក់

182

ការភ

ោះលលងយុវជនភនោះឲ្យភៅភត្ៅឃុំភលាក អូ វ ីរៈ ចត់ទ្ុកថ្នជាការប៉ាុ នប៉ា ងលុបបំ បាត់ភាពអាមា៉ា ស់ភៅ

កនុងត្បព័ នធ យុតិ ្
ត ម្៌កម្ពុជា។ ត្បធានម្ជឈម្ណ្ឌលសិទ្ិម្
ធ នុ សសភៅកម្ពុជារូបភនោះលងលងថ្ន៖ «វជាករណ្ីម្ួ យ
កនុងករណ្ីជាភត្ចើ នល លពួកភរចប់ អនកភៅភកៀកនឹងកលនលងភកើតភហតុ ។

ភកមងត្បុសរូបភនោះមានបញ្ជ
ា សតិ

សាមរតី ភហើយម្ិនោន់ ត្រប់អាយុ និ ងត្តូវបានឃុំ ួលនភៅកនុងពនធនោរជាម្ួ យនឹងម្នុ សសភពញវ ័យ»។
ភលាកបនតថ្ន៖ «ពួ កភរភ

ោះលលងភកមងភនោះ ពី ភត្ពោះពួ កភរម្ិ នចង់ខាមសភរ»៕ PS

27. សាែនទ្ូតវយបកការរ ិោះរន់ការភាជប់ទ្ូតកូភរ ៉ាភៅនឹងការបង្ក្ងាកបកម្មករ
Friday, 10 January 2014
Kevin Ponniah និង Joe Freeman (Phnom Penh Post)
្នំភពញៈ

ភ

យរងការភចទ្ត្បកាន់នភពលងមីៗភនោះថ្នបានពឹង

លផ្អករ ឋ ្ិបាលភត្បើកមាលំងបង្ក្ងាកបកម្មករ

កាត់ ភ រ ល លភ្វើកូ កម្ម ភ ើម្បីការពរភោងចត្ករបស់ជនជាតិ កូ ភរ ៉ា សាែនទ្ូ ត កូ ភរ ៉ាខាងតបូង ភៅ ្នំភពញ
បានវយបកតបវ ិញ
ព័ ត៌មានម្ិ នពិ ត។

កាលពីថ្ងៃពុ្ភ

យលងលងថ្ន

ការអោះអាងភនោះរឺមានភចតនអាត្កក់

និ ងលផ្អកភលើ

រួ រឲ្យកត់សមាគល់អនកតំណាងសាែនទ្ូ តបានអោះអាងថ្ន ម្ង្ក្នីក
ត ូ ភរ ៉ាជួ បលតតំណាងកងទ្័ព និ ងនររបាលភៅថ្ងៃ
ភៅរ ៍ប៉ាុ ភណាាោះ រឺ ភត្កាយការបង្ក្ងាកបោ៉ា ងភឃ្រភៅម្កភលើបាតុ ករ កាលពីថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ និ ងថ្ងៃសុត្ក ល ល

បានសមាលប់ ម្នុ សសោ៉ា ងតិច ៤ នក់ និ ងបងករបួ ស ល់ម្នុ សសោប់សិបនក់ ។ ភោោះជាោ៉ា ងណា សាែនទ្ូត
បានប ិ ភស្ម្ិ នភ្វើការភថ្នកលភោសការសមាលប់បាតុ ករភនោះភទ្។ ប៉ាុ លនត ណ្ៈសាែនទ្ូតបានលុបភចលភស
ចកតីជូន ំ ណ្ឹងអំ ពីសនតិសុ

ជាបនតបន្ប់ពីទ្ំព័រ Facebook របស់ ួន
ល
ល លជាម្ូ លភហតុនំឲ្យមានការ

ភចទ្ត្បកាន់កុងបណា
ន
ត ញផ្សពវផ្ាយ ជាភត្ចើ នភនោះភសចកតីជូន ំ ណ្ឹងភនោះ បានផ្តល់ជាទ្សសនៈអំ ពីការរិត
របស់រ ឋ ្ិ បាល ម្ុនភពលបង្ក្ងាកប និ ងម្ូ លភហតុល លរ ឋ ្ិ បាលភត្ជើ សយកវ ិ្ីត្បុងត្បយ័តន
ន ភពល ំបូង។
ភ

យបភងាាោះភៅថ្ងៃចន្ និងមានបំ ណ្ងធានជាងមី ចំភពោះសុវតែិភាពរបស់ត្បជាជន និ ងត្កុម្ហុនកូ ភរ ៉ាភសច

កតីជូន ំ ណ្ឹងបានរូ សបញ្ជ
ជ ក់នូវចំ ណាត់ ការ ល លសាែនទ្ូតបានភ្វើចប់តាំងពី សហជី ព បានអំ ពវនវឲ្យ
ភ្វើកូ កម្ម ភៅថ្ងៃ ទ្ី២៤ ល

្នូ ភហើយបានផ្តល់ភសចកតីលម្អិតភត្ចើនអំ ពីកិចត្ច បជុំរវងម្ង្ក្នីកា
ត រទ្ូត និ ងម្ង្ក្នីរត ឋ

្ិ បាលល លជា្ម្មតារឺ ជាការសមាៃត់ ។

កូ ភរ ៉ាខាងតបូង រឺ ជាអនកវ ិនិ ភោរ្ំ បំផ្ុតម្ួ យភៅកម្ពុជា ភហើយមានផ្លត្បភោជន៍សំខាន់កុងឧសាហកម្ម
ន
កាត់ ភ រ និ ងវយន្័ ណ្ឌកម្ពុជា ភ

យភោងចត្កកូ ភរ ៉ាចំនួនត្បលហល ៦០ កំពុងត្បតិបតិ តការភៅកនុងត្បភទ្ស

កម្ពុជា។ កិ ចច ិ ត ំត្បឹ ងលត្បងរបស់សាែនទ្ូតរួម្មានការជួបត្បជុំជាម្ួ យនឹ ង រណ្ៈកមាម្ិ ការជាតិត្បឆ្ំងភ្រ
វកម្ម ម្ង្ក្នីត្ត កសួង ការបរភទ្ស កងកមាលំងត្ប
ថ្ន កនុងកិ ចត្ច បជុំថ្ងៃទ្ី ២៧ ល

ប់អាវុ្ និ ងនររបាល។ ភសចកតីជូន ំ ណ្ឹងភនោះបានឲ្យ ឹង

្នូ ជាម្ួ យនឹងភលាក អុ ច បូ ររ ិទ្ធ រ ភឋ លខា្ិ ការត្កសួង ការបរភទ្ស ភលាក
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Kim Han-soo ឯកអរគរ ទ្
ឋ ូ តបានភសនើឲ្យរ ឋ ្ិ បាល

ិ ត ំត្បឹ ងលត្បងភ

ោះស្សាយបញ្ជ
ា ភ ើ ម្បីសុវតែិភាពត្កុម្

ហុន កាត់ ភ រកូ ភរ ៉ា។
ប៉ាុ លនត ភលាក អុច បូ ររ ិទ្ធ បានភ្លើយតបថ្ន រ ឋ ្ិ បាលកំ ពុងភត្ជើ សយកវ ិ្ី សាស្តសតត្បុងត្បយ័តន ភ
សមាព្ពីភលាកខាងលិចភលើបញ្ជ
ា ការពរសិទ្ិម្
ធ នុ សស»។
ភ

យសារលត «

ភនោះភបើភោងតាម្ការបកលត្បភសចកតីជូន ំណ្ឹង

យសហភាពសហជី ពកូ ភរ ៉ា។ ភោោះជាោ៉ា ងណា ភលាក បូ ររ ិទ្ធ បានបលនែម្ថ្ន រ ឋ ្ិ បាលនឹ ងម្ិ នបនត

ត្ពភងើ យកភនតើយភលើសាែនការណ្៍ភនោះភទ្ ភហើយនឹ ងភ្លើយតបតាម្វ ិ្ីភផ្សងកនុងសបាតហ៍បចចុបបននភនោះ។
កនុងពិ ្ីជប់ ភលៀងម្ួ យ ល លភរៀបចំភ

យភលាកឯកអរគរ ទ្
ឋ ូ ត ល លមានការចូ លរួម្ពី ម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិ បាលជាន់

ពស់ភលាក Kim បានភសនើសុំជាងមីម្ង
ត ភទ្ៀតឲ្យរ ឋ ្ិបាលរក ំ ភណាោះស្សាយចំ ភពោះ កូ កម្ម។

ភបើភោងតាម្ការបកលត្បភសចកតីលងលងការណ្៍ បានឲ្យ ឹ ងថ្ន ជាការភ្លើយតប ភលាក ឱ្ម្ យុិនភទ្ៀង ភទ្សរ ឋ
ម្ង្ក្នីបា
ត នលងលងថ្ន៖ «បទ្ពិ ភសា្ពី ការបងាូរ្ម្ភត្កាម្របប ប៉ាុ ល ពត មានន័ យថ្ន រ ឋ ្ិ បាលកម្ពុជាត្តូវលត
ភ្លើយតបសាែនការណ្៍បចចុបបនន ភ

យត្បុងត្បយ័ត»ន ។

ភសចកតីជូន ំ ណ្ឹងភនោះ បានបងាាញថ្ន សាែនទ្ូ ត ក៏បានសរភសរលិ ិ តភៅភលាកនយករ ម្
ឋ ង្ក្នី ត ហុន
លសន ភលាក សម្ រងសុី ភម្ ឹ កនំត្បឆ្ំង និ ងត្កសួងជាភត្ចើ ន ភ ើម្បីសលម្តងកតីបារម្ភ ភហើយភសនើឲ្យមាន
ំ ភណាោះស្សាយចំ ភពោះសាែនការណ្៍តានតឹ ងភនោះ។ «ភយើងភជឿថ្ន កិ ចច ិត ំត្បឹងលត្បងោំងភនោះ នំឲ្យមាន

ការពិ ចរណាសុីជភត្

ពី អាជាា្ររ ឋ ្ិ បាល និងភ្វើឲ្យពួ កភរភ្លើយតបភលឿន»។ ភនោះភបើតាម្ភសចកតីលងលង

ការណ្៍ម្ួ យពីសាែនទ្ូតភហើយជាការអោះអាងម្ួ យល ល

តបូង Lee Hyung-jong កាលពីថ្ងៃពុ្បានលងលងការពរភ

ម្ង្ក្នីលត ផ្នកត្បឹកាភោបល់របស់សាែនទ្ូត

កូភរ ៉ាខាង

យថ្នវជា «បញ្ជ
ា ថ្នការយល់ ុ សោនតូ ចម្ួ យ»។

ម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិ បាល កូភរ ៉ា ក៏ បានអម្ភៅជាម្ួ យត្កុម្តំណាងលផ្នកពណ្ិជជកម្មផ្ងល រ ភ ើ ម្បីជួបជាម្ួ យកមាលំង
ត្ប

ប់អាវុ្ល លបន្ប់ម្កភោធាបានចត់

ឧសាហកម្ម កាណាឌី ោ៉ា។

វ ិធានការពិ ភសសភ ើម្បីការពរត្កុម្ហុន

កូភរ ៉ា

ភៅតំ បន់

សាែនទ្ូតកាលពីថ្ងៃពុ្បានសងកត់្ៃន់ថ្ន កិ ចត្ច បជុំភនោះ នឹងការពរភោធាបន្ប់ពីភនោះបានភ្វើភេើងលតភៅ
ថ្ងៃភៅរ ៍ប៉ាុ ភណាាោះ ម្ួ យថ្ងៃបន្ប់ពីនររបាលបានភបើកការបាញ់ភៅភលើកម្មករកាត់ភ រល ល ភ្វើកូ កម្មភៅ
សួនឧសាហកម្មល លមានត្កុម្ហុន កូភរ ៉ា ចំ នួនពី រភៅទ្ីភនោះ។

អំ ភពើហិងាកាលពី សបាតហ៍ម្ុនបានចប់ ភផ្តើម្ភៅត្ពឹកថ្ងៃត្ពហសបតិ៍ ភៅភោងចត្ក ោ៉ា កជី ន ល លជាកម្ម
សិទ្ិម្
ធ ួ យលផ្នករបស់

កូ ភរ ៉ាភៅកនុង ណ្ឌ ល លភនោះភៅភពលភាពតានតឹ ងបានផ្្ុោះភេើងរវងកងទ្័ ព

ភោង ៩១១ និងត្កុម្អនកតវ៉ា ។
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្ត្ត

Hyung-jong បានត្បាប់ ្នំភពញ ប៉ាុ សិ៍ ត ថ្ន៖ «រហូត ល់ថ្ងៃ[ភៅរ ៍] ទ្ី៤ ម្កោ ភយើងម្ិ នបានោក់ទ្ងភៅខាង
ភោធាភទ្ ភហើយពិ តណាស់ ត្ពឹតិតការណ្៍ភនោះបានភកើ តភេើងភៅថ្ងៃ ទ្ី៣ ភហើយភនោះជាម្ូ លភហតុល ល
ភោងចត្ក កូ ភរ ៉ា ជាភត្ចើ នបារម្ភអំពី (ភាពចលាចល) ភនោះ»។

សាែនទ្ូតកូ ភរ ៉ាត្ោន់លតបាន «ភសនើសុំឲ្យមានការជួ យទ្ូ ភៅ» និ ងម្ិ នបានសុំវ ិធានការជាក់ លាក់ណាម្ួ យល ល
ត្តូវភ្វើភេើងភ
ណាបងខំ ឬ

យអាជាា្រ កម្ពុជាភទ្។ អនកអាចយល់ស្សបភហើយថ្ន សាែនទ្ូតកូ ភរ ៉ា ម្ិ នសែិតភៅកនុងឋានៈ

ក់ សមាព្ភលើរ ឋ ្ិ បាលកម្ពុជាឲ្យចត់ វ ិធានការភោធាភនោះភទ្»។

ភលាក Hyung-jong បានប ិភស្ម្ិ នភថ្នកលភោសការសមាលប់ត្កុម្អនកតវ៉ា ភ

យអាជាា្រ ភេើយ។ «ភយើង

ម្ិ នមានអតាែ្ិបាយអវីោំងអស់អំពីចំណាត់ ការឬលផ្នការ របស់រ ឋ ្ិ បាលកម្ពុជា។ ភយើងត្ោន់លតបារម្ភ
និ ងចប់អារម្មណ្៍ចំ ភពោះបញ្ជ
ា សនតិសុ សត្មាប់ សហរម្ន៍កូភរ ៉ានិ ងត្កុម្ហុន កូ ភរ ៉ា»។

សហភាពសហជី ពកូ ភរ ៉ា ល លបានជួ យតវ៉ា ភៅខាងភត្ៅសាែនទ្ូ តកម្ពុជាកនុងទ្ី ត្កុង ភសអូ ល កនុងប៉ាុ នមនថ្ងៃ
ងមីៗភនោះបានភចទ្ត្បកាន់ត្កុម្ហុន កូ ភរ ៉ា និ ងរ ឋ ្ិ បាលថ្ន បានភ ើ រតួភៅកនុងការបង្ក្ងាកបការតវ៉ា របស់កម្មករ
កាត់ ភ រ កម្ពុជា។

ភលាកស្សី Mikyung Ryu ត្បធានលផ្នកកិ ចចការអនតរជាតិសត្មាប់ សហភាពសហជី ពកូ ភរ ៉ា បានលងលងថ្ន៖ « ំុា
មានការភាាក់ ភផ្អើលចំ ភពោះអវីល លសាែនទ្ូតបាននិ ោយជាផ្លូវ ការថ្ន ពួកភរបាន

ក់ សមាព្ភៅភលើរ ឋ ្ិ

បាល។ ពួ កភរលងម្ោំងបានោក់ ទ្ងនររបាលនិ ងភោធាកម្ពុជា»។

ភលាកស្សីលងលងបនតថ្ន៖ « ំុារិតថ្ន ត្បជាពលរ ក
ឋ ូ ភរ ៉ាជាភត្ចើនបានភ្លើយតប [តាម្រយៈការបភងាាោះភលើ] ភថ្នកល
ភោសសាែនទ្ូ ត កូ ភរ ៉ា ភហើយ ំុរ
ា ិតថ្ន ត្បព័នផ្
ធ សពវផ្ាយពិ ្ពភលាកបានចក់ផ្ាយអំ ពីភរឿងភនោះ ភហើយ
ូ ភចនោះពួ កភរបានលុបវភចលភ ើ ម្បីបំផ្លលញ្័ សតាងផ្ល
ុត
ូវការណ្៍»។

«ជាម្ូ ល ឋ ន

ភយើងអាចោយថ្នភៅ

ភពល ំ បូងពួ កភរម្ិ ន ឹ ងថ្ន វនឹ ងជាបញ្ជ
ា »។
Hyung-jong
ញ្ជ
ា ។

ពី សាែនទ្ូ តបានលងលងកាលពីថ្ងៃពុ្ថ្ន

សារភនោះត្តូវបានយកភចញបន្ប់ពីវបងកឲ្យមានប

ភលាក ជាម្ ភយៀប ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាម្ិតតភាព កូ ភរ ៉ា-កម្ពុជា បានលងលងថ្ន ឯកអរគរ ទ្
ឋ ូ ត កូ ភរ ៉ាខាងតបូង បាន
សលម្តងកតីបារម្ភម្កកាន់ភលាកភៅពិ ្ីអាហារឆ្នំងី ម។

ភលាកបនតថ្ន៖

«ពួ កភរត្ោន់លតសូម្ឲ្យភយើងភ

ស្សាយបញ្ជ
ា ប៉ាុ លនត [វ ិធានការល លត្តូវភ្វើភេើង] រឺម្ិនមានភៅកនុងសំភណ្ើរបស់ពួកភរភទ្»។
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ោះ

អនកនំពកយទ្ី សីកា
ត ររណ្ៈរ ម្
ឋ ង្ក្នី ត ភលាក ថ្ផ្ សុីផ្លន លងលងថ្ន សាែនទ្ូតម្ួ យចំ នួនបានសលម្ដងកតីបារម្ភរបស់
ពួ កភរកនុងអំ េង
ុ កូ កម្ម។
ភលាកលងលងបនតថ្ន៖ «កម្ពុជាម្ិ នភ្វើអីភវ ៅភត្កាម្ការបញ្ជ
ជ របស់នរណាមានក់ ភទ្ ភលើកលលងលតភៅតាម្ចាប់
និ ងសម្តែកិចរច បស់អាជាា្រ។ ការវ ិនិភោរនិងត្ទ្ពយសម្បតតិត្តូវលតការពរ»៕ TK/ PS

28. កម្មករភោងចត្ក២បនតម្ិនចូលភ្វើការ
ភម្ ឹ កនំសហជី ពកម្មករម្ួយចំ នួនបានឲ្យ ឹ ងភៅថ្ងៃទ្ី១៣ ម្កោ ថ្ន មានភោងចត្កកាត់ ភ រចំ នួន ២ត្កុម្

ហុន ត្តូវកម្មករបនតភ្វើកូ កម្មម្ិនភ្វើការ ភ ើ ម្បីត្បាក់ អតែត្បភោជន៍ភផ្សងៗ និ ងោម្ោរឲ្យតំ ណាងពួ កភរ
ចូ លភ្វើការវ ិញ បន្ប់ពីភៅលកបភណ្ដញភចញពី ការងារ។
ភ

យ ល ន អយុ្ា

2014-01-13 (Radio Free Asia)
អនកស្សី

ោ៉ា ង

សុ្ណ្ឌ

ត្បធានសម្ព័នស
ធ ហជី ពកម្ពុជា

សែិតកនុងចំ ភណាម្សហជី ពភផ្សងភទ្ៀត

មាន

ត្បសាសន៍ភៅថ្ងៃច័ន្ ទ្ី១៣ ម្កោ ថ្ន ភោងចត្កចំនួន ២ ល លកម្មករម្ិ នចូ លភ្វើការ មានភោងចត្ក ឃយូ.អុឹម្

.អាយ (Q.M.I) មានទ្ី តាំងភៅភ តតកណា
ដ ល និងភោងចត្ក ភម្នហាតភ្ន (Manhattan) មានទ្ី តាំងភៅភ តត
កំ ពង់ ចម្។

អនកស្សីបនតថ្ន ភ ើ ម្ភហតុ ល លត្កុម្កម្មករម្ិ នចូ លភ្វើការ រឺភ

យសារលតភៅលកភោងចត្កបភណ្ដញតំ ណាង

ពួ កភរពីការងារ និ ងកាត់ ត្បាក់អតែត្បភោជន៍ភផ្សងៗ កនុងអំ េុងភពលត្កុម្កម្មករភ្វើកូ កម្មប៉ាុនមនថ្ងៃកនលង
ភៅ។

29. Labour rallies move overseas
Mon, 13 January 2014
Sean Teehan (Phnom Penh Post)
As protests in Cambodia become scarce in the wake of authorities opening fire on demonstrators
near Canadia Industrial Park, killing at least four people, labour and human rights advocates
across the globe are showing solidarity with demonstrations of their own.
Since the deadly incident on January 3, protesters have gathered at Cambodian embassies in
more than a dozen countries to publicly condemn the shooting of unarmed demonstrators.
“The shooting against the protesters cannot be justified at all,” said Mikyung Ryu, international
director of the Korean Confederation of Trade Unions, which has organised three demonstrations
in
South
Korea.
“On no grounds should the military fire on protesters.”
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About 2,000 demonstrators attended the protest at the Cambodian embassy in Seoul yesterday,
Ryu said. Their first demonstration was held at the embassy a few days after the shooting, and
they held a second rally outside South Korea’s Ministry of Foreign Affairs, where they decried the
country’s alleged complicity in the shooting.
Before the crackdown, the South Korean government allegedly encouraged Cambodian authorities
to take a hard line against striking garment workers.
Protests have also occurred at Cambodian embassies in the Philippines, Hong Kong, Thailand,
Indonesia, Bangladesh, the United Kingdom, Malaysia, the United States, India, Germany and
Turkey, said Joel Preston, a consultant with the Community Legal Education Center.
An international group of at least 10 labour groups, calling themselves in a letter the World
Solidarity Action to Support Garment Workers and Release Union Activist and Workers in
Cambodia, have coordinated with each other to compel government officials and clothing brands
that buy from Cambodia to launch an investigation into the incident.
In a rally at the Cambodian embassy in Washington, DC on Friday, Cambodian Ambassador Hem
Heng met with organisers, said Jeff Hermanson, director of Global Strategies for Workers United,
Service Employees International Union.
“We told him we would continue protesting until the workers’ rights were restored . . . and
negotiation resumed,” Hermanson said in an email.

Think before you next buy cheap clothes manufactured in a third world country.
30. Think before you next buy cheap clothes manufactured in a third world
country
Tuesday, January 14, 2014
“This t-shirt was manufactured in Cambodia by workers who earn $160 a month.”
This is a label I would like to see on the next t-shirt I buy. The next t-shirt you buy.
Truth in labeling.
“But how can anyone live on $160 a month,” you might ask.
“With great difficulty,” is the answer, “but it is better than the $80 a month most Cambodian
garment factory workers earn today.”
$20 a week is not wage that enables garment factory workers, usually young and female, to eat a
healthy balanced diet. Rice alone costs $1 a kilo.
$3 a day is not a wage that she can survive on – even if she lives, sardine-like, in a dormitory with
a dozen other young women.

30 cents an hour is, however, a wage that makes it possible for you and me to buy ridiculously
cheap clothes at Target, Coles, Kmart, Target and Big W.
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The striking garment factory workers killed with AK47s by the Cambodian Army on 3rd. Jan were
asking that their wages be increased to 60 cents an hour.
$6 a day would be roughly one third of what a Target, Coles, Kmart, Target and Big W employee
earns in an hour.
Sam Rainsy, his deputy Kem Sokha and garment factory union leader Rong Chhun appeared in
court yesterday to be questioned re governments allegations that they incited the violence that led
to the Army killing 5 factory workers. A few thousand supporters rallied outside the court, blocking
the road, as Rainsy and his co-accused played their role in the political theatre taking place inside.
Outside there was political theatre of a different kind – two dozen or so young men wearing
matching black and silver motor-cycle helmets – Darth Vader look-alikes - lined up across the road.
These men, in civilian clothes, usually carry batons and iron bars to be used to beat up peaceful
demonstrators – monks, old women and journalists. Phnom Penh’s City Hall spokesman Long
Dimanche said he had no idea why the young Darth Vader look-alikes were there. They didn’t stay
for long, however – intimidated into making themselves scarce by the laughter and jeering of the
CNRP supporters.
Could it be, in the event that violence did seem to be initiated by the demonstrators, (rocks thrown
at army personnel with plexiglass shields) that it was these Darth Vader look-alikes – agents
provocateur – who initiated it?
Certainly there is nothing I have seem, in dozens demonstrations now, to suggest that any CNRP
supports would initiate violence. The atmosphere has always be peaceful – accompanied by lots of
singing, lots of laughter and with dozens of CNRP staff on hand to keep the crown under control.
The appearance of Rainsy and his co-accused in court yielded no outcome – unsurprising since
the allegations that he had incited violence was clearly politically motivated. No doubt there will be
more such intimidatory tactics employed in the months ahead as Hun Sen does all he can to
neutralize Rainsy and the CNRP. Rainsy, stubborn and driven as he is, will resist all attempts to be
neutralized. He has been Hun Sen’s nemesis for the last 20 years and he is not going to stop now.
And he will continue to use non-violent means to bring Hun Sen’s dictatorship down.
These political games can be a distraction from what is at stake here; what it is that led to the
deaths for which Rainsy and his co-accused have been blamed – bringing us back to our own
complicity, as consumers, in the politics of poor third world countries that manufacture cheap
clothes for we in the developed world.
If you bought cheap clothes or shoes recently it is almost certain that the savings to your budget
were only possible because someone, somewhere in the third world, manufactured them. And this
someone, almost certainly female, did not get paid enough in a 6 day, 12 hour working week to
support herself or help support her family. You will never meet this young woman but her fate is
inextricably bound up with your own budgetary decisions. Your cheap clothes have been acquired
at the expense of her health and perhaps, if she worked in Bangladesh in a factory that collapsed,
her life. Or your cheap clothes and shoes may have been made by a young man who was shot a
couple of weeks ago by a member of the Royal Cambodian Army – defending the right of Korean
factory owners to exploit cheap Cambodian labor to benefit your right to buy cheap clothes and
shoes.
If this form of exploitation was taking place in Australia you wouldn’t tolerate it, right? So why do
you tolerate it when it happens in Cambodia, in Bangladesh? “But I am not responsible,” you might
respond indignantly and a little hurt. “What can I do? What can one person do?”
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Well, one person can put some effort into finding out about the clothes s/he is about to acquire
were made and how much the workers who made them earn. If enough people do this, if the idea
catches on, some savvy person in marketing in Target, Coles, Big W or the companies that
manufacture in the third world, will come up with the bright idea of including in the label attached to
the item where it was made and how much the workers were paid. And this marketing person will
come up with a clever way of convincing consumers to pay that extra $1 or whatever it might be so
that the makers of the item are not exploited. And you, the consumer, will be able to feel a warm
inner glow knowing that the cheap item of clothing you bought at Target did not involve you in the
exploitation of cheap labour. Ethical spending. If Target were to do it first, say, and the ‘truth in
labeling’ bore fruit (increased profits) other clothing manufacturers and sales outlets would be
inclined, for purely commercial reasons, to follow suit.
A utopian idea? Perhaps, but worth a try. In the meantime, erring on the side of caution, because I
know that you do not want to intentionally exploit the maker of your clothes and shoes, (and
certainly not for them to be killed for the crime as requesting a wage increase to 60 cents an hour),
make an effort to find out where they were manufactured and do not buy them if you do not get a
satisfactory answer.

31. សងគម្សុីវ ិលអំពវនវឲ្យត្រួសារកម្មករបាត់ នភៅផ្ល
ួល
ូវភវ ៉ាងភស្សងម្ក

ក់ពកយបដឹង

ភត្កាយភកើតមានអំ ភពើហិងាភៅផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង រវងកមាលំងអាជាា្រ និងត្កុម្កម្មករល លោម្ោរភេើងត្បាក់

ល ភោល ១៦០ ុ លាលរ កាលពីថ្ងៃទ្ី២ ទ្ី៣ ល ម្កោ កនលងភៅ មានព័ ត៌មានម្ួ យចំ នួនបានអោះអាងថ្ន មាន
អនកសាលប់ អនករបួ ស និងបាត់ ួ នភត្ចើ
ល
ន រឺអាចភត្ចើនជាងព័ ត៌មានល លបានផ្សពវផ្ាយ។
ភ

យ អុក សាវបូ រ ី

2014-01-18 (Radio Free Asia)
ករណ្ីភនោះ អងគការភត្ៅរ ឋ ្ិ បាល និងសហជី ព បានអំ ពវនវសុំឲ្យត្កុម្ត្រួសារកម្មករភៅភោងចត្កឯត្កុង
្នំភពញ ពិ ភសសតាម្ផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង ភហើយបាត់ ួលន ភអាយម្ក

ក់ពកយបដឹង។ ការអំ ពវនវភនោះ ត្តូវអនកនំ

ពកយត្កសួងម្ហាថ្ផ្្ អោះអាងថ្ន ជាការភកងចំ ភណ្ញនភោបាយ ភហើយទ្មាលក់កំហុសភៅកមាលំងសម្តែ
កិ ច។
ច

ការអំ ពវនវរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល ល លភ្វើការពក់ ព័នស
ធ ិទ្ិ ធម្នុ សសកនុងត្បភទ្សកម្ពុជា ភនោះ រឺ បន្ប់ពី
ពួ កភរភម្ើ លភឃើញថ្ន ត្កុម្ត្រួសារកម្មករម្កបដឹងសុំឲ្យជួ យរកកូនភៅ បដី ត្បពនធ មានតិ ច ផ្្ុយពី ព័ត៌មាន
ចចម្អាោ៉ា ម្ថ្នមានអនកសាលប់ និ ងអនកបាត់ ួនភត្ចើ
ល
ន។

អនុត្បធានលផ្នកភសុើបអភងកតថ្នសមារម្ការពរសិទ្ិម្
ធ នុ សសអា ហុក (adhoc) ភលាក ចន់ សុភវ ៉ាត លងលងភៅ
ថ្ងៃទ្ី១៧ ល ម្កោ ឆ្នំ២០១៤ ថ្ន សមារម្ភនោះទ្ទ្ួលបានបណ្ឹ ដ ងសុំឲ្យជួ យរកកូ នបាត់ ួនលតម្ួ
ល
យរត់ជា
លាយលកខណ្៍អកសរពី ឪពុកកម្មករភ្មោះ

ឹម្ សាផ្លត ភៅ ត្ជូក អាយុ ១៦ឆ្នំ។ ភត្ៅពីភនោះ រឺបឹ ង
ដ ផ្ល្ល់

មាត់ ២នក់ ភ្មោះ ភស្សង វ ិបុ ល អាយុជាង ២០ឆ្នំមានក់ និ ងទ្ី៣ភ្មោះ ភៅ កុ សល អាយុជាង ២០ឆ្នំ

ម្ិ ន ឹ ងបាត់ភៅឯណា៖ «ភហើយ ៣នក់ហឹង
ន ភៅស្សពិ ចស្សពិ លមានក់ភទ្ៀតផ្ង ល លភយើង ឹ ងថ្ន ម្ិន ឹ ង

ជាបាត់ ឬម្ិនបាត់ ។ ភហើយអស់ពីហឹង
ន រឺពកយបណ្ឹ ដ ងមានលតម្ួ យរត់ល លម្កការ ិោល័យសមារម្អា
ហុក អំ ពីការបាត់ ួ លនហនឹង»។
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ត្បធានភសុើបអភងកតអងគការលីកា ូ (Licadho) ភលាក អំ សំអាត លងលងថ្ន អងគការលីកា ូ បានទ្ទ្ួ លបណ្ឹ ដ ង
៣ត្រួសារល រ សុំឲ្យជួ យលសវងរកអនកបាត់ ួលនភនោះ ភត្ពោះម្ិ ន ឹ ងថ្នភៅរស់ ឬសាលប់ ឬរងរបួ ស ឬជាប់
ពនធនោរភេើយ៖ «ត្ោន់លតថ្នព័ ត៌មានថ្ន ត្តូវរបួ សត្ទ្ូង ភហើយភរលសង

ភៅលត

ក់ឡានភចញភៅ។ អុីចឹង ភយើង

ក់ម្ួយ ប៉ាុ លនតភយើងសងស័យថ្ន ត្បលហលសាលប់ភហើយ ប៉ាុ លនតភយើងនឹ ងលសវងរកបលនែម្ភទ្ៀត»។

ត្បធានកម្មវ ិ្ីសិទ្ិ ធការងារថ្នម្ជឈម្ណ្ឌលអប់ រ ំចាប់សត្មាប់ សហរម្ន៍ ភលាក ភម្ឿន តុ លា លងលងថ្ន អងគ
ការភនោះបានទ្ទ្ួ លពកយបណ្ឹ ដ ងផ្ល្ល់មាត់ តាម្ទ្ូ រស័ព្ ឲ្យលសវងរកកូ ន កមួយ បដី ត្បពនធ។ ភលាកថ្ន តាម្

ភ្មោះ និងភោងចត្កល លត្កុម្ត្រួសារបានត្បាប់ ឲ្យលសវងរកអនកបាត់ ួលន ភនោះ រឺម្ួយចំ នួនមានភ្មោះកនុង
ចំ ភណាម្ម្នុ សស ២៣នក់ ល លជាប់ កុងរុ
ន កត្តពំងផ្លុង ឬ ម្៣ កនុងភ តតកំពង់ ចម្។

ត្បធានសហជី ពភសរ ីកម្មករថ្នត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា ភលាក ជា ម្ុ នី លងលងថ្ន សមាជិ កសហជី ពភនោះម្ិ ន
មានបាត់ ួលនភទ្ លតមានអនករបួ សស្សាលភត្ចើ ន។ ភលាកថ្ន ត្បសិនភបើត្កុម្ត្រួសារណាបាត់ សមាជិ កត្រួសារ
ល លភ្វើកម្មករភៅ ្នំភពញ ភហើយបានប៉ា ោះទ្ងគិចកាលពីថ្ងៃទ្ី២ ទ្ី ៣ និ ង៤ ល ម្កោ សូម្ម្ក

ក់ ពកយបដឹងភៅ

សហជី ព និ ងអងគការសិទ្ិ ធម្នុ សសកនុងត្បភទ្សកម្ពុជា៖ «កនុងការល លភយើង រុករកម្នុ សសភៅកនុងល នសម្តែកិចច

របស់អាជាា្រ ល លបាញ់ភហើយ ភលើកោត់

ក់ កុ ងឡានយកភៅកលនល
ន
ងទ្ី តាំងភផ្សង ភយើងត្ោន់ រិតភម្ើ លថ្ន

សូម្បីលត វន់ ភៅ និ ងត្កុម្អនក ថ្ទ្ភទ្ៀត ល លភរចប់ ភហើយហនឹង ក៏សឹងលតថ្នរកម្ិនចង់ភឃើញផ្ង»។
ភលាក

ឹម្ ភសឿន រស់ភៅឃុំអងគតាសូ ស្សុកសាវយត្ជំ ភ តតសាវយភរៀង ជាឪពុកកម្មករ

ឹ ម្ សាផ្លត អាយុ

១៦ឆ្នំ ល លបាត់ ួនបានឲ្យ
ល
ឹ ងថ្ន កូ នោត់ ីភច ្មោះ អុ ន ចន់ ភនឿន អាយុ ១៩ឆ្នំ ភ ើម្បីបានចូ លភ្វើកម្មករ
ភៅភោងចត្ក ហូ សឹង។
ា ភលាកថ្ន កូ នោត់ម្ិន ឹ ងសាលប់ ឬរស់ ភត្ពោះម្ិ ត្
ត កដិល លត្តូវរបួ សថ្

បានត្បាប់

ោត់ថ្ន កូ នោត់ត្តូវត្ោប់ភៅភ ើ ម្ត្ទ្ូង ភហើយរងយនតភោធាបាន ឹ កភចញភៅកាលពី ភមា៉ា ងជាង ៨ត្ពឹ កថ្ងៃ
ទ្ី៣ ល ម្កោ។ ោត់តាម្រកកូ ន និ ង

ក់ពកយបដឹងភៅអងគការសិទ្ិម្
ធ នុ សសឲ្យជួ យរក ភហើយោត់បានភ្វើ

បុ ណ្យឲ្យកូ ន ២ ងភហើយ ោំងោមនសាកសព៖ «ភបើបានវបាញ់ភហើយ បានវទ្ុ កសាកសពឲ្យ ុ ំយ
ា កម្ក

ភ្វើបុណ្យ ក៏ ុ ំ អ
ា ស់ចិតលត រ»។

អនកនំពកយត្កសួងម្ហាថ្ផ្្ ភលាក ភ ៀវ សុ្័រ ត្ចនភចលព័ ត៌មានអនកបាត់ ួលន និងអនកសាលប់ភត្ចើន កនុង
ករណ្ីប៉ា ោះទ្ងគិចរវងកម្មករ និ ងកមាលំងត្ប

ប់អាវុ្ភៅផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង។ ភលាកថ្ន រហូតម្ក ល់ថ្ងៃទ្ី១៧ ល

ម្កោ ត្កសួងម្ហាថ្ផ្្ ោមនបណ្ឹ ដ ងពីត្កុម្ត្រួសារកម្មករណាម្ក

ក់ ពកយបដឹង ឲ្យជួ យរកកូ នភៅ បដី សី

ភេើយ៖ «កនលងម្ក ក៏មានបាត់អុីចឹងល រម្នុ សស ត្ោន់លតរកភឃើញ វភៅជាករណ្ីអីភផ្សង»។

អងគការលីកា ូ និងម្ជឈម្ណ្ឌលអប់រ ំចាប់សត្មាប់ សហរម្ន៍ ឲ្យ ឹ ងថ្ន កម្មករចំ នួន ១៣នក់ ល លកមាលំង
អាជាា្រចប់ ឃុំកាលពីថ្ងៃទ្ី២ ទ្ី៣ ល ម្កោ មានភ្មោះ យ៉ាន ជា អាយុ ១៧ឆ្នំ ជា សាោ៉ា ត់ បូ សារ ិត ភជឿន
យ៉ាុង ភហង រ ឋ រ ី សុីនួន ម្៉ាម្ ពិ សិទ្ធ ណ្ិប សុីនួន ផ្លង ភត្តន បា៉ា ង វណ្ាី ភ្ឿន
សាោ៉ា ត់។ អនកោំង ១៣នក់ ត្តូវកមាលំងអាជាា្រចប់ ភៅផ្លូវភវ ៉ាងភស្សង។
190

រស់ សុ្័ណ្ឌ និង ភត្តាង

កាលពី ថ្ងៃទ្ី២ ល ម្កោ មានម្នុ សស ១០នក់ភផ្សងភទ្ៀត សម្តែកិចបា
ច នចប់ភៅផ្លូវជាតិភល ៤ ភៅភោងចត្ក
ោ៉ា ក ជីង រឺ ចប់សរុបចំ នួន ២៣នក់ ល លតុ លាការសភត្ម្ចឃុំបភណា
ដ ោះអាសននភៅរុ កត្តពំងផ្លុង ឬម្៣៕

32. ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន អនកស្សី ភទ្ព វននី និងម្នុសស៩នក់ភទ្ៀតត្តូវបានភ

ោះលលង

ម្នុ សសចំនួន ១១នក់ ត្តូវបានកមាលំងសនតិសុ របស់សាលាោជធានី្ំ ភន ពញ បានចប់ ួ នភា
ល ល ម្ៗភៅទ្ី តាំង
ុ សៗោន ភៅត្ពឹ កថ្ងៃទ្ី២១ ម្កោ។ ការចប់ ួ នភនោះ
ល
ភត្កាម្ការភចទ្ថ្ន ការត្បម្ូ លផ្ដុំរបស់ពួកភរភ

មានសុំចាប់អនុ ញ្ជាតត្តឹម្ត្តូវ។
ភ

យពុំ

យ ម្៉ាម្ ម្ុនីរតន៍

2014-01-21 (Radio Free Asia)
សនងការនររបាលោជធានី្ំ ភន ពញ សភត្ម្ចភ

ោះលលងម្នុ សស ១១នក់ ភត្កាយពី បានឃុំ ួនអស់
ល
រយៈភពល

ជាងត្បាំភមា៉ា ងរួចម្ក ភត្កាម្បទ្ភចទ្ថ្ន ការត្បម្ូ លផ្ដំុរបស់ពួកភរ ុ សចាប់

ណ្ៈបត្មាម្របស់រ ឋ ្ិ បាល

បានបនតរ ឹតបនតឹងកនុងការជួបជុំ និងត្បម្ូ លផ្ដំុភៅទ្ីសាធារណ្ៈ ភៅជា្រមានភៅភេើយ។
ម្ុ ននឹ ងភ

ោះលលងម្នុ សស ១១នក់ឲ្យមានភសរ ីភាពភេើងវ ិញភៅរភសៀលថ្ងៃទ្ី២១ ម្កោ សនងការនររបាល

ោជធានី្ំ នភពញ បានភ្វើកិចស
ច នាឲ្យអនកោំង ១១នក់ ត្ពម្ទ្ទ្ួ លយកលកខ ណ្ឌម្ួ យចំ នួន
ញុោះញង់

ូចជា ហាម្

ិ ត ំកសាង ួលនជាពលរ ល
ឋ អ រស់ភៅកនុងសងគម្ និងត្តូវោយការណ្៍ជូ នសម្តែកិចជា
ច បន្ន់ភៅ

ភពលណាល លបាន ឹ ងភរឿង អវីម្ួយជាភ ើ ម្។

ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ត្បធានសមារម្ត្រូបភត្ងៀនកម្ពុជាឯកោជយ ល លជាម្នុ សសមានក់ត្តូវចប់ ួនកន
ល ុងចំ ភណាម្
១០នក់ភផ្សងភទ្ៀត បានផ្ដល់បទ្សមាភសន៍ភៅម្ុ សនងការោជធានី្ំ ភន ពញ បន្ប់ពីត្តូវភរភ
ភបើការភ

ោះលលងភនោះជាងនូរនឹ ងភោលការណ្៍ម្ួ យចំនួនកដី

សកម្មភាព ភ ើម្បីោម្ោរឲ្យភ

ក៏្ន្ៈភ ើ ម្បីយុតិ ្
ត ម្៌

ភសរ ីភាព

ោះលលងថ្ន ងវី

និងភៅលតបនត

ោះលលងម្នុ សស ២៣នក់ ៖ «បនតសកម្មភាពតភៅភទ្ៀត ភ ើម្បីឲ្យសងគម្ភយើង

ទ្ទ្ួ លបានការភោរពសិទ្ិម្
ធ នុ សស»។

ការចប់ ួលនម្នុ សសោំង ១១នក់ កាលត្ពឹកថ្ងៃអងាគរ ភ្វើភេើងកនុងភោលភៅ ុ សៗោន។ ម្នុ សស ៤នក់ មាន
ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន អនកស្សី ភទ្ព វននី សកម្មជន ី ្ីភល ៅតំ បន់បឹងកក់ និងកញ្ជា េុង រឹម្ហាង ម្ង្ក្នីត្ត កុម្ការងារ
ពិ ភសសថ្នសិទ្ិ ធលំភៅឋាន ត្ពម្ោំងសមាជិ ករបស់សមារម្ត្រូបភត្ងៀនកម្ពុជាឯកោជយមានក់ ភទ្ៀត។ ពួ កភរ
ត្តូវបានកមាលំងសនតិសុ

ណ្ឌ ូ នភពញ

ចប់ ួនបញ្
ល
ូច លរងយនតត្បភ្ទ្សាុំយ៉ាុង

លេកពី ោនភាលម្ៗ ភៅខាងម្ុ សាែនទ្ូ តសហរ អា
ឋ ភម្រ ិក។ ភ

១២ភៅអី២

ច់ ភ

យ

យលេក ស្តសតីបឹងកក់ ៧នក់ភផ្សងភទ្ៀត ត្តូវ

បានចប់ ួលនភៅភលើម្ហាវ ិងីត្ពោះម្ុ នីវងស ជិតម្ន្ីរភពទ្យកាល់លម្៉ា ត្ត។ ភត្កាយម្ក ពួ កភរត្តូវឃុំ ួនរួ
ល ម្ោនភៅ
សនងការនររបាលោជធានី្ំ ភន ពញ។
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ទ្ន្ឹម្នឹ ងភនោះ
ភ

ម្ជឈម្ណ្ឌលសិទ្ិ ធម្នុ សសកម្ពុជា

ក៏បានភចញភសចកដីលងលងការណ្៍ភាលម្ៗភត្កាយការចប់ ួលន

យភៅចំ ណាត់ការភនោះថ្ន ជាការអនុវតត ុ សនី តិវ ិ្ី និ ងរ ំភលា្សិទ្ិម្
ធ នុ សស។

ភលាក ជួ ន សុវណ្ា សនងការនររបាលោជធានី្ំ ភន ពញ ត្បាប់ត្កុម្អនកត្បម្ូ លផ្ដំុភៅម្ុ សនងការថ្ន ម្នុ សស
ោំង ១១នក់ អាចនឹងត្តូវភ

ោះលលងវ ិញ ត្បសិនភបើរកម្ិ នភឃើញពីបទ្ភលមើសភនោះភទ្៖ « ុ ំ ា សួរភោល

បំ ណ្ងពួកលអាងម្កភនោះ ភ ើម្បីភសនើសុំឲ្យមានការភ
សូម្ឲ្យរង់ ចកា
ំ រភ

ោះលលងលម្នអត់? ភបើសិនភបើភសនើសុំឲ្យមានការភ

ោះស្សាយរបស់សម្តែកិចច របស់អាជាា្រោជធានី ។ ឥេូវ ុ ំន
ា ំភរម្កភហើយ

ុ ទ្្កាល័យរបស់សាលាោជធានីក៏ម្ក អ្ិ បាល ណ្ឌ ូ នភពញក៏ម្ក ភ ើម្បីភ្វើការភ

អុី ចឹង ភបើលអាងភ្វើការភ
ភ

ោះស្សាយភ

ោះស្សាយ រឺសុំឲ្យមានរភបៀបភរៀបរយ ភ ើម្បីឲ្យការភ

យសនតិវ ិ្ី»។

ោះលលង

នយក

ោះស្សាយភរឿងភនោះ។

ោះស្សាយភនោះមានលទ្ធភាពនឹ ង

ពក់ ព័នប
ធ ញ្ជ
ា ភនោះ ត្កុម្ស្តសតីតសូ ី្ីភល ៅតំ បន់បឹងកក់ បានភបដជាាភត្កាយភចញពីឃុំ ួលនថ្ន ភបើ អាជាា្រភៅលត
បនតរ ឹតតបិតភសរ ីភាពភទ្ៀតភនោះ សន្ុោះថ្នការតវ៉ា ត្បឆ្ំងនឹ ងការចប់ ួនភនោះនឹ
ល
ងម្ិ នោងយភេើយ៖ «ការ

ចប់ ួ លន ការសមាលប់ រំោម្កំ លហង ម្ិ នលម្នជាឧបសរគសត្មាប់ ពួកភយើងភទ្ កនុងភបោះ ូងភយើងោមនការឈឺ
ចប់ភទ្។ ោមនការ្័ យខាលចកនុងភរឿងោំងអស់ហឹង
ន ភទ្ អវីល លភយើងចង់បាន រឺយុតិ ្
ត ម្៌»។
ភលាក ថ្ណ្ វងស

ម្ង្ក្នីស
ត ិទ្ិម្
ធ នុ សសរបស់សមារម្អា ហុក (Adhoc) ចត់ ទ្ុកការចប់ ួនម្ដ
ល ងជាពី រ ង

ត្បឆ្ំងអនកតវ៉ា ភ ើម្បីោម្ោរសិទ្ិភធ នោះថ្ន ភត្បៀប ូ ចលលបងឆ្មរ និងកណ្ុដ រ។ ភលាកភៅចំណាត់ការរបស់
ត្កុម្សម្តែកិចភច នោះថ្ន រឺ ជាការអនុវតតផ្ុយពី
្
ចាប់ ៖ « ុ ំ ាថ្នសាែនភាពបចចុបបននភនោះ

ូ ចឆ្មរ និងកណ្ុ ដ រ អុីចឹង។

អនកបឹ ងកក់ ភហើយនិ ងខាងសហជី ពភត្បៀប ូ ចជាកណ្ុ ដ រ អុីចឹង។ ភហើយប៉ាូ លិសភត្បៀប ូ ចជាឆ្មរអុីចឹង ឆ្មរ
កំ ហូចលតងលតភ្វើសកម្មភាពល លផ្្ុយភៅនឹ ងរ ្
ឋ ម្មនុញ្ា»។

ការចប់ ួលនភនោះ បន្ប់ពីត្កុម្សហរម្ន៍បឹងកក់ ពាោម្យកញតតិភៅ

ក់ ភៅសាែនទ្ូតសហរ អា
ឋ ភម្រ ិក

និ ងសាែនទ្ូ តបាោំង ត្បចំកម្ពុជា ភសនើសុំឲ្យជួ យអនតោរម្ន៍ភៅរ ឋ ្ិ បាលកម្ពុជា ភ ើ ម្បីោម្ោរឲ្យភ

ោះលលង

ម្នុ សស ២៣នក់ ល លបានចប់ ួនកាលពី
ល
ភ ើ ម្ល ម្កោ កនលងភៅភនោះ កនុងភពលអាជាា្របានបង្ក្ងាកបកម្ម
ករកាត់ ភ រតវ៉ា សុំភេើងត្បាក់ល

ភោលចំ នួន ១៦០ ុ លាលរ៕

33. The Assassination of Union Leader Chea Vichea—A Decade On
By Denise Hruby - January 22, 2014 (Cambodia Daily)

Ten years after his assassination, friends and associates remember Chea Vichea, the founding
president of the Free Trade Union, as a quiet man but a charismatic leader, passionate about labor
issues and the right for workers to collectively bargain for higher wages and better conditions.
“He was a very disciplined person. He liked to spend time with his friends and was friendly with
people. When they wanted him to explain things, he did it smoothly, without arrogance, and with
patience,” said Chea Mony, Chea Vichea’s brother and current president of the FTU.
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“He was very discreet and very humble, a modest man,” said opposition leader Sam Rainsy, who
helped Chea Vichea found the FTU in 1998.
On Wednesday, the FTU will march to mark the 10th anniversary of the day Chea Vichea left his
home in the early morning to buy a newspaper at a stand in front of Wat Lanka and was gunned
down by two men on motorcycles.
Despite a ban on public assemblies, FTU leaders and supporters said that they would go ahead
with their annual march, which will take them to a statue of Chea Vichea erected last year near
where he was slain.
“Although City Hall did not allow us to march, our stance remains and we will march the same as
before, because we have held a ceremony every years since 2004,” Mr. Mony said Tuesday.
In September, Born Samnang and Sok Sam Oeun, long considered scapegoats arrested and
convicted for the assassination, were acquitted and released by the Supreme Court after a
Kafkaesque, nine-year legal battle. The Interior Ministry says an investigation into the identity of
the true killers is still open.
While there is still no clear answer as to who killed Chea Vichea, friends, family and observers say
they think they know why he was murdered: because of his affiliation with the political opposition,
as well as his determination to organize Cambodian workers to bargain collectively with their
bosses and the government.
“He was very actively mobilizing workers to campaign for wage increases…. His union was at the
forefront of collective bargaining, and that is one of the workers’ fundamental rights, besides the
right to unionize and to strike,” said Moeun Tola, head of the Community Legal Education Center’s
labor program
“He was the focal point. He was esteemed and respected by all and was likely to be the one
person who could achieve collective bargaining followed by a majority of workers,” said Pung Chiv
Kek, president of rights group Licadho.
Ten years after the assassination, however, that right to collective bargaining, inscribed in the 1994
Labor Law, can still not be properly exercised.
A 2013 report by the Stanford Law School on the International Labor Organization’s Better
Factories Cambodia program and the overall situation of the garment industry found that despite
the large number of labor unions here, there was nearly no successful collective bargaining.
“The near absence of authentic collective bargaining agreements in Cambodia and the repression
of attempts by workers’ organizations to secure them strongly belie claims that the country’s
garment industry represents a labor rights ‘success story,’” stated the report, Monitoring in The
Dark.
“Where unions have attempted coordinated action to establish industry-wide bargaining, resistance
has been fierce and sometimes violent,” says the report, which cites the assassination of Chea
Vichea as well as two of his colleagues, FTU leaders Ros Sovannareth and Hy Vuthy, who were
publicly gunned down in 2004 and 2007, respectively.
The issue of collective bargaining is now more important than ever, said Mr. Rainsy.
“Chea Vichea was instrumental in achieving collective bargaining. He pushed wage increases
through collective bargaining and that upset many,” he said.
193

“The workers’ were severely cracked down on by police and armed forces in 2004, and now, it’s
even worse, with more intensity,” Mr. Rainsy said of the past weeks’ demonstrations, which saw
five strike protesters shot dead on January 3 by military police as tens of thousands of workers
demonstrated for a minimum wage of $160.
There are, however, significant differences. In 2004, the garment industry employed 270,000
workers and was still in its infancy, worth around $2 billion. Today, the industry is worth more than
$5 billion and employs 500,000 workers.
With that, workers’ leverage has changed as well, and could offer an example for other industries,
Mr. Tola said.
“Before the violent crackdown [on January 3] and after the government offered to increase the
minimum wage, more and more workers stood up. And then the civil servants, the construction
workers, teachers, and people from the service industry also said they want higher wages,” he
said.
“The problem is that the movement is now bigger and larger than before, and I can see that more
people, not only from the garment factory but also the public sector want collective bargaining,” he
said.

34. Chea Vichea Remembered 10 Years After Slaying
By Khy Sovuthy and Denise Hruby - January 23, 2014 (Cambodia Daily)

Ten years ago Wednesday, union leader Chea Vichea walked to his favorite newsstand in front of
Wat Lanka to read the day’s headlines: Prime Minister Hun Sen had ordered spending cuts, health
officials were trying to handle the first outbreak of bird flu in Southeast Asia and celebrations for
Chinese New Year were underway.
A day later, Chea Vichea had become the day’s headline: “Union Chief Chea Vichea Gunned
Down.”
In broad daylight at around 9 a.m. on January 22, 2004, the popular leader of the Free Trade
Union (FTU) and longtime supporter of the political opposition was assassinated.
Two bullets killed Chea Vichea. They were fired at pointblank range—one hit his chest and another
his head—by a man who didn’t even bother to mask his face.
More than 10,000 mourners marched in the union leader’s funeral procession.
To commemorate the 10th anniversary of Chea Vichea’s assassination, Chea Mony, his brother
and current FTU president, along with friends, colleagues and about 100 supporters marched from
the FTU’s headquarters on Street 360 to Street 51, past the newsstand where he was killed
outside Wat Lanka, and ending at the memorial statue to Chea Vichea across the street from the
pagoda.
Although City Hall had banned the march, the police presence at Wednesday’s event was limited,
and the marchers were not stopped along their route.
After reaching the statue, about 300 people participated in a memorial ceremony there, with family
members, union leaders, friends and politicians taking to a microphone to remember the famed
unionist—and to compare his death to other recent shootings at the hands of government security
forces.
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“We pay respects to Chea Vichea’s soul, and the souls of other people who were killed at Kbal
Thnal bridge and the garment workers [who were shot] just because they were protesting for a
$160 salary,” Mr. Mony said, referring to two separate protests in September and January at which
police and military police killed bystanders and stone-throwing protesters.
Several opposition politicians, most prominently CNRP President Sam Rainsy and Vice President
Kem Sokha, also used the ceremony to talk about the suppression of recent strike demonstrations,
and to reiterate their support of the garment workers’ demand for a $160 minimum wage.
“Today, I appeal to the workers and union leaders, join each other and continue to struggle….
Please don’t be worried or scared, because we have nearly reached our goal [of $160],” Mr. Sokha
said in his speech.
Yin Sokhann, a 29-year-old garment factory worker, said Chea Vichea remains a role model of
resistance.
“I love Chea Vichea because he is a hero for us garment workers and he is a person who helped
us in demanding an appropriate salary,” she said after the ceremony.
Ms. Sokhann and her coworkers at Sangwoo (Cambodia) Co., Ltd., drawing on the example of
Chea Vichea, said they would not settle for the $100 monthly minimum wage the government has
offered.
“$100 is not enough to pay for our living expenses. Prices at the market are going up, and we will
keep demanding a minimum wage of $160 from the government,” she said.
Nuon Kim Sry, mother of Born Samnang, who was arrested alongside Sok Sam Oeun for the killing
of Chea Vichea and sentenced to 20 years’ imprisonment, also attended the march and ceremony.
Both men were long considered scapegoats and released last year though they had both spent five
years in prison for a crime they did not commit.
Now, a decade after the murder, no one has ever been held to account or a motive identified for
the assassination of the country’s most prominent union leader.
Mr. Mony blames the lack of progress on the government’s involvement in the assassination of his
brother.
“I don’t understand why the murderers cannot be found,” said Ath Thorn, president of the
Cambodia Coalition of Apparel Workers’ Democratic Union. But, he said, Chea Vichea’s death
would not deter unions from pursuing higher wages and better working conditions.
“The killing of Chea Vichea cannot discourage our workers, but only increases the protests
demanding justice,” he said at the ceremony.
Rong Chhun, president of the Cambodia Independent Teachers Association, said Chea Vichea’s
memory lives on.
“Even if the murderers shot him dead 10 years ago, we remain his friends and still remember him
as a hero.”
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35. Ministry Questions Unions Over Role in Kandal Garment Protest
By Aun Pheap - January 27, 2014 (Cambodia Daily)

The Interior Ministry has summoned six union representatives for questioning following a complaint
from Jack Liu, director-general of Tainan Enterprises (Cambodia) Co., Ltd., alleging that they
incited violence at his Kandal province garment factory in late December.
A letter dated Thursday, signed by the Interior Ministry’s penal department chief In Bora, called
Khem Nath, Chhim Nimul and Nget Moniroath from the Cambodian Alliance of Trade Unions
(CATU) for questioning today. It also orders three other union members, Kol Kurn, Ouk Khen and
Sem Kosal, to appear for questioning Wednesday.
“All of those people must present [themselves] following the warrant,” the letter reads.
“We summoned these people for questioning because the company representative [Mr. Liu]
accused [them] of inciting violence among workers and [leading them] to destroy the factory’s
property, but we have no plans to arrest anyone,” Mr. Bora said Sunday.
Yang Sophoan, president of the CATU, said Tainan filed the complaint against the six
representatives after workers protested on December 26 at the factory in Kandal province’s Ang
Snuol district to demand a doubling of the minimum wage to $160.
“I understand that the Interior Ministry summoned my members. It’s an injustice because they
helped workers demanding a pay raise to $160,” she said.
“I also received information that many factory owners filed complaints against me, but I haven’t
received any summons from the authorities yet,” she added.
Khem Nath, head of Tainan’s CATU branch, confirmed that he had received a warrant ordering
him to appear for questioning this morning.
“I will go along with two other summoned people on Monday…. I am not scared because we just
protested to demand a raise in the minimum wage to $160 for the workers,” he said Sunday.
Over the weekend, several members of the military police were also called for questioning at
Phnom Penh Municipal Court over their role in garment strikes in the Veng Sreng Street area on
January 2 and 3. Five workers were killed and over 40 more injured when security forces opened
fire on the protesters.
“About four or five military police went to court for questioning this weekend by an investigating
judge, but they were allowed to return home,” National Military Police spokesman Kheng Tito said
Sunday.

36. ភកមងត្បុសបាត់ ួនតាំ
ល
ងពីថ្ងៃបង្ក្ងាកបត្តូវសនមតថ្នសាលប់
Tuesday, 11 February 2014
ផាក់ សាងលី (Phnom Penh Post)
្នំភពញៈ ភជារវសនរបស់ ឃីម្ សុផ្លត ភកមងត្បុសអាយុ ១៥ ឆ្នំ ល លបានបាត់ ួន
ល ចប់តាំងពី កងកមាលំង

រ ឋ ្ិ បាល បានភ្វើការបង្ក្ងាកប ៏ បងាូរ្ម្ភៅភលើការតវ៉ា របស់កម្មករ ភៅផ្លូវ ភវ ៉ាងភស្សង កាលពីថ្ងៃ ទ្ី៣
ល

ម្កោ បានបនតភ្វើឲ្យមានបញ្ជីអនកសាលប់ ុ សោនរវងត្កុម្សិទ្ិធ ម្នុ សស។
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ភោងតាម្សាកសីភឃើញផ្ល្ល់ល្នកបានឲ្យ ឹ ងថ្ន ភរភឃើញ សុផ្លត ភ កភលើ ីភ
ពីោត់ បានបាត់ ួលនភ

យោមន

នអវីភសាោះចប់តាំងពីថ្ងៃ ទ្ី ៣ ល

យមានរបួ សត្ទ្ូង បន្ប់

ម្កោ ម្ក។

ភលាក ចន់ សុភវត អនកភសុើបអភងកតជាន់ ពស់ថ្នអងគការសិទ្ិម្
ធ នុ សស អា ហុក បានលងលងកាលពីចុងសបាតហ៍

ម្ុ នថ្ន បន្ប់ពីការភសុើបអភងកត អងគការ អា ហុក បានសននិ ឋ នជាផ្លូវការថ្ន ភកមងត្បុស ល លកុ ហក់អាយុ
ភ ើម្បីបានចូ លភ្វើការភៅភោងចត្កកាត់ ភ ររបស់ជនជាតិចិនភនោះ
អនកសាលប់ឥេូវភនោះភេើង ល់ ៥ នក់។

ត្តូវបានភរសមាលប់ ភហើយ

ភ

យចំ នួន

ភលាកបានលងលងថ្ន៖ «ភយើងមាន្័ សុតាង
ត
និ ងសាកសី ល លភម្ើ លភឃើញភកមងត្បុសភនោះ ត្តូវភរបាញ់ឲ្យ ួល
ភ កភលើ ី ភៅថ្ងៃភនោះ»។

អនកត្តួតពិ និតយបភចចកភទ្ស អងគការសិទ្ិ ធម្នុ សស លីកា ូ ភលាក អំ សំអាត បានឲ្យ ឹ ងថ្ន ប៉ាុ លនត អងគការ លី
កា ូ ល លោប់ម្នុ សសសាលប់លត ៤ នក់ភនោះ ភៅលតចត់ទ្ុកភលាក សុផ្លត ថ្ន បាត់ ួន
ល ភហើយម្ិ នោន់
បញ្ចប់ការភសុើបអភងកតរបស់ ួលនភទ្។
ភេើយភទ្

ភលាកបានបញ្ជ
ជ ក់ថ្ន៖

ូ ភចនោះ ភយើងរកាភ្មោះោត់ កុងបញ្
ន
ជ ីអនកបាត់ ួលន»។

កាលពី ថ្ងៃ ទ្ី១២ ល

«ភយើងម្ិ នោន់មានត្ប្ពចាស់លាស់ភៅ

ម្កោ ភលាក ម្៉ា ក់ ជីតូ ត្បធាននយក ឋ នកណា
ត លយុតិ្
ត ម្៌ ថ្នត្កសួង ម្ហាថ្ផ្្ បាន

ត្បាប់ ្នំភពញ ប៉ាុ សិ៍ ត ថ្ន អនកល លបាត់ ួនចប់
ល
តាំងពីការប៉ា ោះទ្ងគិចភនោះ នឹ ងរកភឃើញត្បសិនភបើភរបាន

ក់

ពកយបណ្ឹ ត ងម្កនររបាល។

ប៉ាុ លនត ភលាក ឃឹម្ ភសឿន ឪពុ ករបស់ សុផ្លត បានលងលងថ្ន ភលាកម្ិ នបានោក់ ទ្ងនររបាលភទ្ ភត្ពោះភលាក
ម្ិ នភជឿជាក់ថ្ន នររបាលនឹ ងភ្វើការភសុើបអភងកតបានត្តឹម្ត្តូវភនោះភេើយ។ ភលាកបានបលនែម្ថ្ន ភលាកត្តូវ
សូកត្បាក់ បនតិចបនតួចលងម្ភទ្ៀតសត្មាប់ អាជាា្រម្ូ ល ឋ នចុ ោះ
ភលាកោម្ោរត្បាក់ល កូ នត្បុសល លភៅសល់ចំនួន ១៨០
Ltd.។

ការបង្ក្ងាកប ៏ ហិងា កាលពីថ្ងៃ ទ្ី៣ ល

ហតែភលខាភលើលិ ិ ត

ភ ើម្បីអនុ ញ្ជាតឲ្យ

ុ លាលរ ពីភោងចត្ក Hua Hsi Garments Co.,

ម្កោ ភត្ៅពីភ្វើឲ្យមានម្នុ សសសាលប់ចំនួន ៥ នក់ភនោះ ក៏បានភ្វើឲ្យ

មានអនករងរបួ សចំ នួន ៤០ នក់ ផ្ងល រ ល លរហូតម្ក ល់ភពលភនោះ មានអនក លោះពុំោន់បានជាសោះ
ភសបើយពីរបួ សភៅភេើយភទ្។

ភលាក ភ ង ទ្ីតូ អនកនំពកយកងោជអាវុ្ហតែ បានមានត្បសាសន៍ថ្ន កងកមាលំងសម្តែកិចច
ច ំ នួន ២៩ នក់
ក៏បានរងរបួ សកនុងអំ េុងភពលប៉ា ោះទ្ងគិចហិងាភៅថ្ងៃ ទ្ី ២ និ ង ៣ ល
បានផ្តល់នូវភសចកតីលម្អិតបលនែម្ភទ្ៀតកតី៕ TK
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ម្កោ ផ្ងល រ ភបើភោោះបី ជាភលាកម្ិន

37. Unions, opposition ‘hindering wage talks’
Tue, 11 February 2014
Sen David (Phnom Penh Post
Labour Minister Ith Sam Heng and ministry spokesman Heng Sour yesterday accused unions and
the opposition of derailing the government’s efforts at minimum wage reform by striking and stirring
up violence for their own political gain.
“The government has set up a committee to study the minimum garment wage as a way of
continually working to increase it, but the opposition party and some unions are using the result of
our findings to demonstrate for their own political benefit and encourage violence,” Sam Heng said
at the launch of the ministry’s 2013 annual report.
As the threat of another mass garment worker strike looms – and calls for the release of 21 union
activists and workers arrested last month grow louder – Sour said protests of all stripes were a
“waste of time”.
“They should stop all protests, because it is of no benefit. Rather, they should negotiate at the
table,” he said.
“If they gather to protest, it damages our economy.”
The ministry’s reports say strikes in the industry increased from 61 in 2012 to 90 last year.
The Garment Manufacturers Association in Cambodia – which has recently taken out an ad
campaign questioning the “fundamental” right to strike – recorded 131 strikes through the
beginning of December.
The officials’ comments follow the fatal shooting of four people by authorities on Phnom Penh’s
Veng Sreng Boulevard on January 3 during a garment strike sparked by dissatisfaction at the
government’s proposed minimum wage increases.
Yang Sophorn, president of the Cambodian Alliance of Trade Unions, denied yesterday that unions
were seizing on disputes to strike for their own benefit.
“We’re focusing on workers’ benefits,” she said. “We think that we will keep demonstrating if the
government does not increase the wage to $160. We don’t fear being broken up by authorities. We
think protests will help change the wage.”
CNRP spokesman Yim Sovann also dismissed the officials’ accusations, maintaining that the
opposition’s demonstrations in December and January were separate to the garment strike,
despite CNRP leader Sam Rainsy having urged workers to keep striking for a $160 monthly
minimum wage.
“The ones organised by the CNRP demanded a re-election and electoral reform,” Sovann said.
“The one organised by the workers was demanding an increase to the minimum wage.”
Sovann also said there was little chance of strikes across the country receding.
“Workers get a small salary and cannot survive.… Whenever their rights are violated, there will be
more [strikes]. [But] for the political deadlock, we still want negotiations.”
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Sam Heng said the government was continuing to address the wage issue at the committee level,
adding it would seek the assistance of the International Labour Organization to help improve other
conditions.
From 2012 to 2013, the ministry’s report says, the number of registered unions in Cambodia
ballooned to 2,891 – up more than 300.
In an accompanying booklet given to journalists yesterday, the ministry makes bold claims about
the government’s achievements, saying that since 2008, it has achieved freedom and human
dignity “in all aspects”, as well as judicial and financial reform.
However, the booklet adds later, there is a need for the government to review the labour law –
without saying how – and revisit the idea of introducing the country’s long-awaited trade union law
and labour court.
Rather than striking, the ministry suggests continued resolution using the country’s respected
Arbitration Council.
While that recommendation looks to the future, many still await answers over the deadly shootings
on January 3.
The Ministry of Interior said yesterday that a completed investigation is still not ready for public
viewing.
Sovann, from the CNRP, dismissed the investigation as not independent anyway.
“If they have a political will to find those who killed people that day, they can. But they don’t want to
bring the perpetrators to the justice.”

38. ត្បតិកម្មជុំវ ិញភសចកដីសភត្ម្ចបនតឃុំម្នុសស២១នក់
ដោយ ម៉ោម មុនីរតន៍
2014-02-11 (Radio Free Asia)
ភៅត្កម្ភសុើបសួរថ្នសាលាឧទ្ធរណ្៍ បានសភត្ម្ចបនតឃុំ ួលនសកម្មជនសិទ្ិម្
ធ នុ សស និ ងកម្មករ ២១នក់
ល ល

បន្ប់ពីជំនុំជត្ម្ោះកនុងសំណ្ុំភរឿងសុំភៅភត្ៅឃុំបភណា
ដ ោះអាសនន។

ភាលម្ៗភត្កាយភសចកដីសភត្ម្ច

ោំងសកម្មជន ី ្ី ល សហជី ព និ ងសាច់ ញាតិជនជាប់ភចទ្ ចត់ទ្ុកថ្ន ភសចកដីសភត្ម្ចរបស់ភៅត្កម្ថ្ន
សាលាឧទ្ធរណ្៍ភនោះ រឺសិត
ែ ភត្កាម្ឥទ្ធិពលនភោបាយ និ ងអំ ភពើពុករលួយ ជាពិ ភសស ជាតុ លាការពុំមាន
ភាពឯកោជយ។

សំភេងរបស់ត្បជាពលរ យ
ឋ ំ និ ងលស្សកភជរភៅម្ុ សាលាឧទ្ធរណ្៍៖ «ឈឺ ចប់ណាស់ ម្ិនមានការភ

លលងត្រួសារនង ុ ំ ា ភតើោត់មានភោសកំ ហុសអី ។ ភហតុអីតុលាការភៅស្សុកល មរអយុតិ្
ត ម្៌ោ៉ាងភនោះ...»។
ភនោះជាសំភេងលស្សក ភងាាយរកយុតិ ្
ត ម្៌របស់សាច់ញាតិអនកជាប់ឃុំ
ភត្កាយពីពួកភរ ឹ ងថ្ន ជនជាប់ភចទ្ោំង ២១នក់ ពុំ ត្តូវបានភ
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ោះ

និងសកម្មជនតសូកុងភរឿង
ន
ី្ី ល

ោះលលងឲ្យភៅភត្ៅឃុំបភណា
ដ ោះអាសនន។

រស់ភៅោជធានី្ំ ភន ពញ ភលាកស្សី បា៉ា ន់ សុីណា ល លមានកូនត្បុសភ្មោះ រុ ណ្ សម្បតតិពិសិ ឋ ល លត្តូវ
បនតឃុំ ួលន កនុងចំ ភណាម្អនកជាប់ ឃុំ ២០នក់ភផ្សងភទ្ៀត លងលងថ្ន ភលាកស្សីចង់ឲ្យតុ លាការភ

ោះលលងកូ ន

ឲ្យមានភសរ ីភាពភេើងវ ិញ។ ភលាកស្សីបនតថ្ន ការពិ ត

ត្បុសរបស់ ួលន ល លកំ ពុងមានរបួ ស្ៃន់្រៃ បាក់ ថ្

កូ នត្បុសរបស់ភលាកស្សីពុំបានត្បត្ពឹតប
ត ទ្ភលមើស ូចការភចទ្ ត្បកាន់ភេើយ។ ភហតុភនោះ តុ លាការរបបី
ភ

ោះលលងភ

យោមនលកខ ណ្ឌ៖ «កូ ន

ា ម នកំ ហុសអីភទ្ សូម្អស់ភលាកតុលាការ ភម្តាតភ
ុ ំោ

ា
ា ឹ ងយកកូ ន ុ ំ ា យកកូ ន ុ ំភា ៅពាបាលជំ ងឺ។ កូនមាសមាដយ...»។
ុ ំ។
ុ ំន

ោះលលងកូន

ចំ លណ្កតំ ណាងត្កុម្សហជី ព តំ ណាងត្បជាពលរ ឋ សកម្មជន ី ្ីត
ល ំ បន់បឹងកក់ បុ រ ីកី ឡា និ ងសហរម្ន៍ងី ម
ភោល

ពួ កភរបានភៅការសភត្ម្ចរបស់ភៅត្កម្សាលាឧទ្ធរណ្៍

តម្កល់ការសភត្ម្ចរបស់ភៅត្កម្ភសុើប

អភងកតរបស់សាលា ំបូងោជធានី ្នំភពញ ឃុំ ួនសកម្ម
ល
ជនការពរសិទ្ិម្
ធ នុ សស និ ងកម្មករភៅភពលភនោះថ្ន រឺ

ជាភរឿងអយុតិ្
ត ម្៌ ។ ជាពិភសស ភនោះ ភរភចទ្ថ្ន តុ លាការពុ ករលួយ និ ងជាកូនអុ ករបស់អនកនភោបាយ៖ «

ត្បព័នម្
ធ ិ នរួ រណាអត់ ភ

ោះលលងពួ ក ោត់ ភទ្ ពួ កោមនកំ ហុសអីភទ្។ ត្បសិនភបើត្បព័នត
ធ ុ លាការចប់ អនកោំង

២១នក់ ភ្វើកូ កម្ម រួ រលតចប់ អនកភ្វើកូ កម្មោំងអស់ ចំ នួនប៉ាុ នមនពន់ នក់ រឺភ្វើកូ កម្មោំងអស់ ពីភត្ពោះ
ុ សចាប់ ម្ិ នលម្នភ្វើលត ុសលតអនក ២១នក់ហឹង
ន ភទ្។ មានការអាភណាចអា្ម្មណាស់

ុ ំ ា ថ្សបលវង ក៏សូម្

ភបដជាាថ្ន ភ្វើការតសូ ភហើយសូម្ផ្ដន្ភោសចំ ភពោះ ភលាក ហុន លសន ល លភត្បើតុលាការជាឧបករណ្៍ ជា
តុ លាការសត្មាប់ លតជាអាយ៉ាងថ្នភកាសិកាសងគម្ ម្កភ្វើបាបោស្តសតឯង ម្កភ្វើបាបត្បជាជាតិឯង»។

ម្នុ សសត្បមាណ្ ៣០០នក់ ល លម្កពីសហជី ព ត្ពោះសងឃ សកម្មជនសិទ្ិ ធម្នុ សស សហរម្ន៍ ី ្ី ល និ ង
ត្បធានវ ិទ្យុសំបុកឃមំុ ភលាក ម្៉ាម្ សូណ្ង់ ូ ផ្ងបានត្បម្ូ លផ្ដំុោនកកកុ ញភៅខាងម្ុ សាលាឧទ្ធរណ្៍។
ភលាក ថ្ណ្ វ ៉ាង់

ម្ង្ក្នីឃ្
ត ល ំភម្ើ លសិទ្ិម្
ធ នុ សសរបស់សមារម្អា ហុក (Adhoc) លងលងថ្ន វជាត្បការរួ រឲ្យ

ភសាកសាដយចំ ភពោះភសចកដីសភត្ម្ចរបស់តុលាការភៅភពល ភនោះ ល លបនតឃុំ ួលន។ ភលាករិតថ្ន ចំ ណាត់
ការភនោះនឹ ងនំឲ្យមានហិងាផ្្ុោះភេើង។
ត្កុម្អងគការសងគម្សុីវ ិល

ល លឃ្លភំ ម្ើ លសវនការ

ភៅការសភត្ម្ចកដីភនោះថ្ន

នភោបាយភត្ចើនជាង។ ភហតុភនោះ ជនជាប់ឃុំោំង ២១នក់ ទ្ំនងត្តូវភ
អាចភត្បៀបភ្ៀបថ្ន
នភោបាយត្តូវភ

ូ ចជាការបង់រ ំភលាោះការត្បាក់

ោះស្សាយរួច។

ឬបង់ផ្លដច់ លតម្ដង

ទ្ំនងជារងឥទ្ធិពលលផ្នក

ោះលលងមានក់ ម្ដងៗ ឬជាត្កុម្ ឬ
ភៅភត្កាយការជាប់ ោំងលផ្នក

បន្ប់ពី ឹ ងលទ្ធផ្លថ្នសវនការថ្ន ជនជាប់ភចទ្ោំង ២១នក់ ត្តូវបានភៅត្កម្ប ិ ភស្ការភសនើសុំភៅ
ភត្ៅឃុំបភណា
ដ ោះអាសនន អនកចូ លរួម្សាដប់សវនការភៅខាងភត្ៅរបងឯភណ្ោះវ ិញ ពាោម្សត្ម្ុកចូ លភៅ
ខាងកនុងបរ ិភវណ្សាលាឧទ្ធរណ្៍ ប៉ាុលនតការចូ លភនោះ មានស្តសតីត្បមាណ្ ៣នក់ប៉ាុភណាាោះ ត្តូវភរអនុញ្ជាត។

ភលើសពីភនោះ ពួ កភរបានភចទ្ត្បកាន់ និងសដីបភន្សសាែប័ នភនោះថ្ន ភ្វើភសចកដីសភត្ម្ចសែិតភត្កាម្សមាព្
របស់អនកនភោបាយ។
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«សំភេង»
វ ិទ្យុអាសុីភសរ ី ពុំអាចភសនើសុំការបំ ្ឺព
ល ីម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិ បាលម្ួ យចំនួន និងភលាក អុ ក សាវុ្ អរគត្ពោះោជអាជាា
សាលាឧទ្ធរណ្៍បានភាលម្ៗភទ្ ភ
កមាលំងបង្ក្ងាកបបាតុ កម្ម

យពុំមានអនកទ្ទ្ួ លទ្ូ រស័ព។
្

និងកងសនតិសុ សាលា ណ្ឌ ូ នភពញ

ជាភត្ចើននក់

ត្តូវភរ

ក់ពត្ងាយភ ើ ម្បី

ភត្តៀម្បង្ក្ងាកបត្បឆ្ំងត្កុម្អនកចូ លរួម្ សាដប់សវនការ។ ភៅនទ្ី ចុងភត្កាយ ត្កុម្អនកតវ៉ា ម្ួយចំ នួន ភ
រួម្ោំងត្ពោះសងឃផ្ង ត្តូវបានកមាលំងសម្តែកិចច
ច ត្ម្ុោះោោំងម្ដងជាពី រ ងភៅខាងម្ុ

ត្ពោះបរម្ោជវំង

យ
ណ្ៈ

ពួ កភរពាោម្ភសនើសុំត្ពោះោជអនតោរម្ន៍ពីត្ពោះម្ហាកសត្ត។ ប៉ាុ លនត សកម្មភាពភនោះពុំ បណា
ដ លឲ្យមានការប៉ាោះ
ទ្ងគិចោនណាម្ួ យភេើយ។

ភលាក ចន់ សុភវ ៉ាត ម្ង្ក្នីស
ត ិទ្ិម្
ធ នុ សសសមារម្អា ហុក ចត់ទ្ុកថ្ន ភបើភោោះជាតុ លាការមាន្ន្នុ សិទ្ិភធ ្វើ
ភសចកដីសភត្ម្ចក៏ ភ

យចុ ោះ ប៉ាុ លនតថ្ន ការសភត្ម្ចរបស់តុលាការ ម្ិ នភ

ពស់ភៅវ ិញភៅភពលខាងម្ុ ៖

ត្ោន់ ភ

ោះលលងភនោះនឹ ងបភងកើតជាការត្បឈម្

«ខាង សងគម្សុីវ ិលភយើងភម្ើ លភឃើញថ្ន តុ លាការមាន្ន្នុ សិទ្ិត្ធ រប់

យលផ្អកតាម្នី តិវ ិ្ីត្កម្ត្ពហមទ្ណ្ឌ រឺភបើ កសិទ្ិឲ្
ធ យតុ លាការមានការភជឿជាក់ និ ងភត្បើ្ន្នុ សិទ្ិ ធ

របស់ ួ លន។ ភជឿជាក់ថ្ន ការភ

ោះលលងភៅភនោះ រឺ ម្ិនមានភហតុ ផ្លអីភកើ តភេើងភទ្។ ប៉ាុ លនត តុ លាការសាលា

ឧទ្ធរណ្៍ភយើងត្ពឹ កម្ិ ញភនោះ រឺ ោត់ឥតមានការភជឿជាក់ភៅភលើបញ្ជ
ា ហនឹងភទ្។ ោត់ថ្នការភ
ភត្ៅឃុំបភណា
ដ ោះអាសននភនោះ អាចឲ្យភៅបំ ផ្លលញការងារភសុើបអភងកត»។

ោះលលងឲ្យភៅ

ចំ លណ្កត្បធានសហជី ព្ំៗមាន ភលាក រង
ុ ៉ា ឈុន ភលាក អាត់ ្ន់ ភលាក បា៉ា វ សុីណា និ ងភលាក សរ ម្ូោ៉ា
ត្ពម្ោំងសម្ព័នស
ធ ហជី ពម្ួយចំ នួនភទ្ៀត ត្ពមានរួចភហើយថ្ន ម្ហាបាតុ កម្ម និងកូ កម្ម នឹងត្តូវផ្្ុោះភេើង
កនុងភពល ៏ ី លខាងម្ុ ភនោះ៕

39. Slave labour case starts
Wed, 12 February 2014
Buth Reaksmey Kongkea (Phnom Penh Post)
A Taiwanese woman appeared in court yesterday, accused of being one of six people to sell 128
Cambodian labourers as slaves in the fishing trade between 2010 and 2012.
Kor Vandy, presiding judge at Phnom Penh Municipal Court, said the six accused, among them the
general manager and the president of the Giant Ocean International Fishery Co, “persuaded and
illegally recruited Cambodian labourers to work as fishermen in Malaysia and Japan”.
“When the victims had signed the contract with their company, they sold them to work in Malaysia,
the Philippines, China, Hong Kong, India, South Africa and Australia,” Vandy said.
Lin Li-chen, Giant Ocean’s general manager, 44, was arrested by Cambodian authorities based on
the victims’ complaints in Siem Reap province in March 2013. However, the others, five men also
from Taiwan, escaped and were tried yesterday in absentia.
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Taking the stand yesterday, victim Kong Rith, 32, said he had applied for work in Japan. He was
recruited and promised a salary of $150 per month, plus bonuses. After arriving in South Africa
instead, he was immediately sent to work on a large fishing ship, he told the court.
“I was always beaten by the Chinese boss and his people, who forced us to work 24-hour shifts. I
managed to escape from the ship when it landed at the harbour.”
During 18 months of work, Rith received only $38. He now demands his full salary and an
additional $5,000 as compensation for his ordeal.
Yeng Choeun, 29, said he was recruited for work in Malaysia but sent to Hong Kong instead,
where he worked under equally cruel conditions as Rith.
During yesterday’s hearing, the only culprit present denied the accusations, claiming she did not
know that the men were sent to the mentioned countries, while confirming that they applied for
work at her company and were sent overseas.
“The company did not pay my salary either,” Lin told the court, and asked for the charges against
her to be dropped.
If found guilty, the six accused face up to 15 years in prison. The trial will continue on February 28.

40. Gov’t Suspends Freedom of Association for Unions
By Aun Pheap | February 27, 2014 (Cambodia Daily)
Following a complaint from the Free Trade Union (FTU) over the Ministry of Labor’s refusal to
register 10 local branches of its organization, a ministry official said Wednesday that the
constitutional right to freedom of association has been suspended until a new trade union law is
passed by the government.
Chea Mony, president of the FTU, an opposition-aligned union, said Wednesday that he sent a
letter to Prime Minister Hun Sen complaining about the Ministry of Labor’s rejection of his request
to license new branches of his union.
“I submitted a proposal with the registration department at the Labor Ministry to register local
unions in factories and enterprises, but one officer told me his minister [Ith Sam Heng] temporarily
banned issuing [licenses for unions],” Mr. Mony said.
Heng Sour, spokesman for the Ministry of Labor, confirmed that Mr. Hun Sen’s CPP-led
government would not be issuing licenses to new unions until a forthcoming trade union law is
adopted and implemented.
Under that proposed law, new unions would need permission from the ministry in order to register
and organize, Mr. Sour said.
“We will allow unions to create local unions in factories and enterprises after the law is put into
official use,” he said.
“Now we are waiting for the National Assembly’s approval after the ILO [International Labor
Organization] checks and changes some of the meaning” in the draft trade union law, Mr. Sour
said.
It was not known Wednesday when the trade union law, which is still in draft form, will be
completed and ratified by the government.
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Mr. Sour said the suspension was necessary as the Labor Ministry was concerned about the large
number of unions that have been registered with the government.
Both the Constitution and the Labor Law protect the right of association.
David Welsh, Cambodia program director for the U.S.-based Solidarity Center, said that the
government’s indefinite suspension of the right to associate was highly concerning, as was the
prospect of tighter control of unions.
“Putting further restrictions on the right to form unions would be hugely concerning internationally.
Especially given [the] political element of the industry,” he said.
In 1999, Cambodia ratified the ILO’s Convention 87 on the Freedom of Association and Protection
of the Right to Organize. Article 2 of the convention states: “Workers and employers, without
distinction whatsoever, shall have the right to establish and, subject only to the rules of the
organization concerned, to join organizations of their own choosing without previous authorization.”
Article 3 states: “The public authorities shall refrain from any interference, which would restrict this
right or impede the lawful exercise thereof.”
The Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC), which represents the interests of
factory owners, has criticized the proliferation of unions in the garment industry.
In a statement posted to its website, GMAC writes that the freedom to associate is being abused
by unions.
“Multiplicity of unions has and remains the garment and footwear industry’s biggest challenge in
Cambodia. Freedom of Association in Cambodia is at an extreme,” the statement says.

41. Scores of factories ‘set to sue’ over strike
Thu, 27 February 2014
Sean Teehan (Phnom Penh Post)
The owners of 170 factories have handed power of attorney to the nation’s factories association
ahead of a potential lawsuit directed at the leaders of six union groups.
Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) secretary-general Ken Loo said
yesterday that the factories would seek damages related to the late-December to early-January
strike, which ended with a government crackdown that left at least four protesters dead by police
bullets.
“It’s based on damage to property and incitement, in a nutshell,” Loo said.
An unofficial translation by the Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union
(C.CAWDU) of what it claims is a January 5 complaint filed by GMAC to Phnom Penh Municipal
Court names liable parties as the leaders of C.CAWDU, the National Independent Federation
Textile Union of Cambodia, the Collective Union of Movement of Workers, the Free Trade Union,
the Cambodian Independent Teachers’ Association and the Cambodian Alliance of Trade Unions.
Loo confirmed those named in the complaint but could not confirm the authenticity of C.CAWDU’s
document, saying he had not seen the unofficial translation. He declined to name specific
companies that gave GMAC power of attorney or how much GMAC plans to seek in damages.
Leaders of all six union groups encouraged garment workers to strike after the Ministry of Labour
set the industry’s 2014 minimum monthly wage at $100, rather than the $160 unions demanded.
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“[GMAC] tries to use its power to try and find a way to destroy trade unions,” said C.CAWDU
president Ath Thorn, who has forwarded the complaint to international labour unions and rights
groups.
While indications of an impending lawsuit have existed since last month, legal action has not yet
been taken, said Dave Welsh, country director of labour rights group Solidarity Center.
Complaints in court may just serve as a latent threat, he said. But actually suing could have
adverse results for the industry.
“It will attract incredible backlash in the international community.”
But the threat of a lawsuit will not intimidate the unions, CUMW president Pav Sina said. “We are
not wrong and we are not scared.”

42. ភោងចត្ក ១៧០ បតឹងោរសំណ្ង ូចខាត ពីភម្សហជីព ៦
Thursday, 27 February 2014
Sean Teehan (Phnom Penh Post)
្នំភពញៈ ភម្ ឹ កនំសហជីពចំ នួន ៦ អាចត្បឈម្នឹ ងបណ្ឹ ត ងពីសមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រ កម្ពុជា ជំនួសឲ្យ
ភោងចត្កចំ នួន ១៧០ ល លបតឹងោម្ោរសំណ្ង ូ ចខាតបងកពីកូ កម្មភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្សកនលងម្ក។

ភលាក ភ ន លូ អរគភលខា្ិ ការសមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រភៅ កម្ពុជា បានឲ្យ ឹ ងថ្ន សមារម្ភោងចត្ក
កាត់ ភ រភៅ កម្ពុជា មានលិ ិ តត្បរល់សិទ្ិធពីភោងចត្កចំ នួន ១៧០ ភ ើម្បីបឹ ង
ត ោម្ោរសំណ្ងពី សហជីព
ចំ ភពោះការ ូ ចខាតល លបងកភេើងកនុង អំ េុងកូ កម្មកាលពី ចុងល

្នូ និងភ ើម្ល

បញ្ជ
ជ ក់ថ្ន៖ «និ ោយឲ្យ ី ល វលផ្អកភលើការ ូ ចខាតត្ទ្ពយសម្បតិ ត និ ងការញុោះញង់»។

ម្កោ។ ភលាក ភ ន លូ

សំភៅបកលត្បភត្ៅផ្លូវការម្ួ យរបស់សហជី ព សុីភៅឌូ ល លជាពកយបណ្ឹ ត ងចុោះថ្ងៃ ទ្ី ៥ ល

ម្កោ ល ល

សមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រភៅ កម្ពុជា បតឹងភៅសាលា ំ បូងោជធានី បានកំណ្ត់ភ្មោះអនកទ្ទ្ួ ល ុ សត្តូវ
រឺភម្ ឹ កនំសហព័ នស
ធ ហជី ពត្បជា្ិ បភតយយកម្មករកាត់ភ រកម្ពុជា (សុីភៅឌូ) សហព័ នស
ធ ហជី ពជាតិថ្ន
ឧសាហកម្មកាត់ ភ រ

កម្ពុជា

សម្ព័នស
ធ ហជី ពចលនកម្ពុជា

សហជីពភសរ ីកម្មករកម្ពុជា

សមារម្ត្រូ

បភត្ងៀនកម្ពុជាឯកោជយ និងសម្ព័នស
ធ ហជី ពកម្ពុជា។ ភលាក ភ ន លូ បានបញ្ជ
ជ ក់ភ្មោះសហជី ពកនុងប

ណ្ឹ ត ង ប៉ាុលនត ភលាកម្ិនបញ្ជ
ជ ក់ពីភាពត្តឹម្ត្តូវថ្នឯកសាររបស់ សុីភៅឌូ ភនោះភទ្ ភត្ពោះភលាកម្ិ នបានភឃើញ
សំភៅបកលត្បភនោះ។

ប៉ាុ លនតភលាកប ិ ភស្ម្ិ នត្បាប់ភ្មោះត្កុម្ហុនល លត្បរល់សិទ្ិឲ្
ធ យ សមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រ កម្ពុជា ឬថ្ន
ភតើសមារម្ភត្ោងោម្ោរសំណ្ងជាត្បាក់ចំនួនប៉ាុ នមនភនោះភទ្។

ភម្ ឹ កនំសហជី ពោំង ៦ បានភលើកទ្ឹ កចិ តក
ត ម្មករកាត់ ភ រឲ្យភ្វើកូ កម្មបន្ប់ពីត្កសួង ការងារ បាន
កំ ណ្ត់ត្បាក់ឈួលអបបបរមាភៅឆ្
ន
ន ំ ២០១៤ ចំ នួន ១០០
ជី ពតំ ណាងឲ្យកម្មករបានោម្ោរ។
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ុ លាលរអាភម្រ ិក តិ ចជាង ១៦០

ុ លាលរល លសហ

ភលាក អាត់ ្ន់ ត្បធានសហជី ព សុីភៅឌូ បានលងលងថ្ន៖ «[សមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រភៅកម្ពុជា] ពាោម្
ភត្បើត្បាស់អំណាចរបស់ ួនភ
ល
ើ ម្បីរកវ ិ្ីបំផ្លលញសហជី ព»។
អនតរជាតិ និ ងអងគការសិទ្ិធម្នុ សសភហើយ។

ភលាកបានបញ្ូជ នបណ្ឹ ត ងភនោះ

ភលាក Dave Welsh នយកត្បចំត្បភទ្សថ្នម្ជឈម្ណ្ឌលសាម្រគីភាព បានលងលងថ្ន
បងាាញអំពីករណ្ីបណ្ឹ ត ងចប់តាំងពីល ម្ុ ន ោមនចំ ណាត់ការផ្លូវការភទ្។

ភៅសហជីព

ណ្ៈល លមានការ

ភលាក Welsh បានលងលងថ្ន ពកយបណ្ឹ ត ងភៅតុ លាការអាចជាការរំ ោម្។ ប៉ាុ លនត តាម្ពិ ត ការបតឹងសហជី ព
អាចមានលទ្ធផ្លអាត្កក់ចំភពោះឧសាហកម្មភនោះ។ ភលាក Welsh លងលងថ្ន៖ «វនឹ ងោក់ ោញផ្លត្តេប់
ម្កវ ិញភៅកនុងសហរម្ន៍អនតរជាតិ»។

ភលាក បា៉ា វ សុីណា ត្បធានសហជី ពសម្ូ ហភាពកម្មករកម្ពុជា បានលងលងថ្ន ប៉ាុ លនត ការរំ ោម្ថ្នពកយបណ្ឹ ត ង
នឹ ងម្ិ នបំ្ិតបំ្័យសហជីពភទ្។ «ភយើងម្ិ ន ុ ស ភហើយភយើងម្ិ នខាលចភទ្»៕ TK

43. ពលរ លឋ រម ៧នក់សាលប់និង១៤នក់របួសភ

យសារបាក់អោរភៅថ្ង

ដោយ ដោហារ ជាតិ
2014-02-27 (Radio Free Asia)
ពលករល រម ៧នក់សាលប់ និ ង១៤នក់របួ សភៅត្បភទ្សថ្ង ភ

យសារសំណ្ង់អោរម្ួ យបាក់សងកត់ភលើកុង
ន

ភពលពួ កភរកំ ពុងបំ ភពញ ការងារ។ ភៅថ្ងៃទ្ី២៧ កុ ម្ៈភ ម្ង្ក្នីសា
ត ែ នទ្ូតល មរត្បចំត្កុងបាងកក បានអម្ ំ ភណ្ើរ
ត្កុម្ត្រួសារជនរងភត្ោោះ ភ ើ ម្បីទ្ទ្ួ លសពពលករោំងភនោះម្កកម្ពុជាវ ិញ
ភៅពាបាលភៅម្ន្ីរភពទ្យថ្ង បនតភៅភទ្ៀត។

ណ្ៈពលករល មរល លរងរបួស

អនកនំពកយត្កសួងការបរភទ្សកម្ពុជា ភលាក កុ យ រួង ឲ្យ ឹងភៅថ្ងៃទ្ី២៧ កុ ម្ៈភ ថ្ន កម្មករល លសាលប់ភៅ
ភពលភនោះមានចំ នួនសរុប ១០នក់ កនុងភនោះមានកម្មករល មរចំ នួន ៧នក់ ត្បុស៤ ស្សី៣ និ ង ១៤នក់ភទ្ៀត
រងរបួ ស កនុងភនោះមានត្បុស ៩ និងស្សី ៥នក់ ។

ភលាកថ្ន ឧបទ្្វភហតុភនោះភកើ តភេើងកនុងការ ឋ នសង់ម្ន្ីរភពទ្យថ្ងម្ួ យ កាលពីថ្ងៃទ្ី២៥ កុម្ភៈ សែិតកនុងភ តត
សម្ុ ត្ទ្ត្បាខាន់ (Samut Prakharn) ត្បភទ្សថ្ង (Thailand)៖ «ភហតុ ការណ្៍ភនោះភកើ តភៅឯម្ន្ីរភពទ្យ ម្ួយ

ល លអោរហនឹងភរសាងសង់បលនែម្។
អាហារ

ភកើតភវលាថ្ងៃត្តង់

រឺពលករល រម ភយើងមាការសត្មាកទ្ទ្ួ លោន

លោះទ្ទ្ួ លោនអាហារ ភហើយមានការសត្មាកអុី ចឹងភៅ ស្សាប់លតពិតានភនោះវធាលក់។ ភពលល ល

សាលប់ភនោះ រឺសាលប់ពលករសរុប ១០នក់ ។ ប៉ាុ លនតកុ ងភនោះមានល
ន
មរភយើង ៧នក់ ភហើយរបួ ស ១៤នក់ ល មរ
ភយើងោំងអស់ មានត្បុស៩ ស្សីចំនួន ៥នក់ »។
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ភលាកបនតថ្ន ភៅភពលភនោះត្កុម្ហុនសំណ្ង់ថ្ង ល លទ្ទ្ួ ល ុ សត្តូវសាងសង់ម្ន្ីរភពទ្យថ្ង ភនោះ បាន
ផ្ដល់ត្បាក់ ឧបតែម្ត្ភ រួសារសពល មរជាបឋម្កនុងម្ួ យត្រួសារ ចំ នួន ២០.០០០បាត ភសមើត្បមាណ្ជាង ២លាន

ភរៀល ភ ើម្បីភ្វើភសាហុយជាបភណា
ដ ោះអាសនន សត្មាប់ ឹ កជញ្ូជ នសពម្កស្សុកល មរ។ រ ីឯកម្មកររងរបួ សភៅ
បនតពាបាលភៅម្ន្ីរភពទ្យត្បភទ្សថ្ង បនតភៅភទ្ៀតសិន។

ភលាក កុ យ រួង៖ «ថ្ងៃភនោះរឺថ្នម្ង្ក្នីសា
ត ែ នទ្ូ តភយើងអម្ ំ ភណ្ើរជាម្ួ យ ត្រួសារសពភ ើ ម្បីនំយកសាកសព

ម្កត្បភទ្សល មរភយើងវ ិញភៅថ្ងៃហឹង
ន ភៅថ្ងៃទ្ី២៧ (កុ ម្ភៈ) ភយើងហនឹង។ ភហើយ ុ ំស
ា ុំបញ្ជ
ជ ក់ល រថ្ន ភយើងម្ិន
ចំបាច់ មានការបដឹងផ្ដល់អីភទ្ ភត្ពោះអាភនោះភរភៅថ្ន ភត្ោោះថ្ននក់ ការងារ ភយើងភ
ប៉ាុ ភណាាោះឯង។

ោះស្សាយភៅតាម្ផ្លូវចាប់

ូ ភចនោះ សាែនទ្ូតភយើងកំ ពុងភ្វើការម្មាញឹកជាម្ួ យនឹ ងអាជាា្រថ្ង ពក់ ព័នធ ក៏ ូ ចជាម្ួ យ

ត្កុម្ហុនហនឹង ភ ើ ម្បីោម្ោរសំណ្ងភៅតាម្ចាប់»។

ោក់ ទ្ងការបាក់អោររបស់ភនោះល រ កាលសតថ្ង បាងកក ប៉ាុ សិ៍ ត (Bangkok Post) ចុ ោះផ្ាយថ្ន កម្មករ ល ល
សាលប់និងរបួ សភនោះ រឺភ
បាយថ្ងត្តង់។
កាលសតបនតថ្ន

យសារ្នឹម្ភបតុងម្ួ យោ៉ា ង្ំ ភៅជាន់ ទ្ីម្ួយបាក់កិនភលើ ភៅភពលកម្មករកំពុង

សំណ្ង់ងី មភនោះសង់តភាជប់អោរម្ន្ីរភពទ្យចស់ភ្មោះថ្ន

(Ramathibodi) ល លរុ ណ្ភាពថ្នការសាងសង់ភនោះម្ិនរ ឹងមាំ៕

ម្ន្ីរភពទ្យ

ោ៉ា មា៉ា ្ិបឌី

44. សហជីព៖ កម្មករជាង២០០ភោងចត្កចប់ភផ្ដើម្ភ្វើពហិការម្ិនភ្វើការលងម្ភមា៉ា ង
ដោយ ម៉ោម មុនីរតន៍
2014-02-24 (Radio Free Asia)
ភៅថ្ងៃច័ន្ ទ្ី២៤ ល កុ ម្ភៈ មានកម្មករម្ិ នតិចជាង ១០ម្ុឺ ននក់ភទ្ ភៅតាម្ភោងចត្កជាង ២០០ភោងចត្ក
ចប់ភផ្ដើម្យុទ្ធនការម្ិ នភ្វើការលងម្ភមា៉ា ងតាម្ការអំ ពវនវរបស់ សម្ព័នស
ធ ហជី ព១៨។ ត្កុម្សហជីពបាន
អោះអាងថ្ន សកម្មភាពភនោះ រឺភ ើ ម្បីជំរញ
ុ ឲ្យរ ឋ ្ិ បាល និ ងលផ្នកពក់ ព័នធ ថ្ទ្ភទ្ៀត ពភនលឿនការភ
ភោលនភោបាយចំ នួន ៧ចំ ណ្ុច ល លខាងសហជី ពោម្ោរកនុងភពលកនលងភៅភនោះ
ឈនួល និងភ

ោះលលងម្នុសស ២១នក់ជាភ ើ ម្។

អនក ឹ កនំសហជី ពបានអោះអាងថ្ន
សហត្ោស

ោះស្សាយ

ូ ចជា ំ ភេើងត្បាក់

កម្មករចប់ ភផ្ដើម្ភបើ កយុទ្ធនការម្ិ នភ្វើការលងម្ភមា៉ា ងភៅតាម្ភោងចត្ក

ូចល លត្កុម្សម្ព័នស
ធ ហជី ពចំ នួន ១៨ បានភត្ោងទ្ុ ក ភហើយយុទ្ធនការភនោះ រឺភ ើ ម្បី

ក់

រំ នបភលើភៅលកភោងចត្កនិ ងរ ឋ ្ិ បាល ឲ្យ ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលឲ្យកម្មករចំ នួន ១៦០ ុ លាលរ និងឲ្យភ

ោះ

ស្សាយបញ្ជ
ា ភផ្សងៗភទ្ៀត ល លភកើ តភេើងអំ េុងភពលបាតុ កម្មភៅភ ើ ម្ឆ្នំ២០១៤ កនលងភៅ។
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ភលាក បា៉ា វ សុីណា ល លជាត្បធានសម្ព័នស
ធ ហជីពចលនកម្មករ និ ងជាសមាជិ ករបស់សម្ព័នស
ធ ហជីព
ោំង ១៨ ឲ្យ ឹ ងភៅថ្ងៃទ្ី២៤ កុម្ភៈ ថ្ន ភត្កាយពី យុទ្ធនការលចក ិ តប
ត ័ ណ្ា ល់កម្មករភៅតាម្ភោងចត្ក
ភ ើម្បីអំពវនវឲ្យចូ លរួម្ភ្វើពហិការរួច ចប់ពីថ្ងៃច័នភ្ នោះ រហូត ល់

ច់ល កុ ម្ភៈ យុទ្ធនការរបស់កម្មករម្ិ ន

ភ្វើការលងម្ភមា៉ា ងភៅតាម្ភោងចត្កត្តូវចប់ ភផ្ដើម្ភហើយ។ ភលាកបនតថ្ន ភបើសកម្មភាពភនោះ ោំងរ ឋ ្ិ បាល
និ ងលផ្នកពក់ ព័នធ ថ្ទ្ភទ្ៀតភៅលតម្ិ នខាវយ វល់

ភនោះត្កុម្ភលាកនឹ ងមានម្ភ្ាបាយភផ្សងកនុងការអនុ វតត

ជំ ហានបន្ប់ ត្បឆ្ំងនឹ ងការម្ិ នចត់វ ិធានការរបស់រ ឋ ្ិ បាល។
ភលាក បា៉ា វ សុីណា៖ «ភ

ភ

ោះស្សាយភៅនឹ ងសំភណ្ើរបស់ពួកោំង ៧ចំ ណ្ុច ល លភៅកនុងភនោះភយើងជំ រញ
ុ ឲ្យ

ោះលលងសកម្មជនសហជី ព និងភម្ ឹកនំសមារម្ឲ្យមានភសរ ីភាពភេើងវ ិញ និ ងត្ចនភចលការភចទ្

ត្បកាន់ោំងអស់ ក៏ ូចជាភសនើឲ្យមានការចរចអំពីបញ្ជ
ា ត្បាក់ ឈួ លភនោះ»
ន
។

ចំ លណ្កភលាក អាត់ ្ន់ ត្បធានសម្ព័នស
ធ ហជី ពត្បជា្ិ បភតយយកម្មករកាត់ភ រកម្ពុជា ភៅកាត់ ថ្ន សុីខាវ

ឌូ លងលងថ្ន ភបើ ភោោះជាការកំ ណ្ត់យកថ្ងៃទ្ី២៤ ជាចំណ្ុចចប់ ភផ្ដើម្ភ្វើយុទ្ធនការភៅតាម្ភោងចត្កកដី ការ
លចក ិ តតប័ណ្ាក៏នឹងបនតរហូត ល់ថ្ងៃទ្ី២៥ ភទ្ើបបិ ទ្បញ្ចប់ល រ៖ «ភយើង បានភ្វើអី វតាម្លផ្នការល លភយើង

បានភត្ោងទ្ុ ក រឺ ភយើងភ្វើចប់ពីថ្ងៃទ្ី១៩ ម្ក ល់ឥេូវភនោះ។ រឺភយើងលចកបានត្បលហលជា ៦០ ភៅ ៧០
ភាររយ ភហើយថ្ងៃភនោះនិ ងថ្ងៃលសអក បនតលចកបញ្ចប់»។

ោំងភលាក អាត់ ្ន់ និងភលាក បា៉ា វ សុីណា អោះអាងថ្ន ជំ ហរកនុងការ

ក់សមាព្ភៅរ ឋ ្ិ បាល និ ងថ្ រូ

ពក់ ព័នភធ ើ ម្បីរក ំ ភណាោះស្សាយរបស់សម្ព័នស
ធ ហជីពោំង ១៨ ភៅ ល ល ូ ចការភត្ោងទ្ុ ក ភហើយភាព
ភត្បោះឆ្ណាម្ួ យរបស់សម្ព័នស
ធ ហជី ពោំងភនោះ ពុំមានភេើយ។ ប៉ាុ លនតភលាក អាត់ ្ន់ បានសដីបភន្សភលាក
ជួ ន ម្ុំងុល ត្បធានសហភាពសហព័ នស
ធ ហជី ពជាតិកម្ពុជា និ ងភលាក ភសាម្ អូ ន ត្បធានសភាសម្ព័នស
ធ ហ
ជី ពជាតិកម្ពុជា ថ្ន ជាសហជី ពមាននិ ននការោំត្ទ្រ ឋ ្ិ បាល និងការពរផ្លត្បភោជន៍ឲ្យត្កុម្ហុន។
ភហតុភនោះ សហជីពោំង២ ពុំល លបានរិ តរូ រពី្ន្ៈរបស់កម្មករម្ដងណាភេើយ។

ភាលម្ៗភត្កាយពីសម្ព័នស
ធ ហជី ពោំង ១៨ ភបើ កយុទ្ធនការលចកចយ ិ តប
ត ័ ណ្ា ល់កម្មករ ចំ លណ្កសហជីព
របស់ភលាក ជួ ន ម្ុំ ងុល និងភលាក ភសាម្ អូន ឯភណាោះវ ិញ ក៏បានភ្វើសននិសីទ្កាលសតជំ ោស់នឹងយុទ្ន
ធ

ការភនោះល រ។ ភលើសពី ភនោះ ភលាក ជួ ន ម្ុំ ងុល ល លជំោស់ភៅនឹ ងការអំ ពវនវភនោះ បានភត្បៀបភ្ៀបយុទ្ធន
ការរបស់ភលាក អាត់ ្ន់ កនុងការភ្វើពហិការម្ិ នភ្វើការលងម្ភមា៉ា ងភនោះថ្នជាភរឿង «ភ្វើលស្ស ុ សរ ូ វ»។

រិ តចប់ពីថ្ងៃភបើកយុទ្ធនការលចក ិ តប
ត ័ ណ្ា កាលពីថ្ងៃទ្ី១៩ រហូត ល់ថ្ងៃទ្ី២៤ កុម្ភៈ ម្ង្ក្នីស
ត ហជី ពបញ្ជ
ជ ក់
ថ្ន

ិ តប
ត ័ ណ្ាបានលចក ល់ថ្ កម្មករត្បមាណ្ ២០ម្ុឺ នសនលឹករួចម្កភហើយ។ចំ លណ្កតួ ភល បឋម្ មានភោង

ចត្កម្ិ នតិ ចជាង ៥០០ភោងចត្កភទ្ បានសនាថ្ន នឹ ងអនុវតតលផ្នការភនោះ ល លមានកម្មករត្បមាណ្ ១០
ម្ុឺ ននក់ នឹ ងត្តូវចូ លរួម្តាម្ការអំ ពវនវ។
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កម្មការ ិនីល លបភត្ម្ើការភៅភោងចត្កម្ួ យកលនលង ត្តង់ចំណ្ុចម្ដំុលត្ពកោ លងលងសុំម្ិនបភញ្ចញភ្មោះឲ្យ ឹង
ថ្ន ភនោះជាការអនុ វតតភ

យសម័ត្រចិតរត បស់កម្មករ ភហើយពួ កភរបានចកភចញពីកលនលងភ្វើការភៅភមា៉ា ង ៤

រភសៀល ល ល ុ សពីថ្ងៃកនលងម្ក៖ «សម័ត្រចិ តភត តើបង! ោត់ភចញ ួ នឯងឥតមានអន
ល
កណាភរម្កភៅោត់

ភទ្។

ល់ភមា៉ា ង ៤ ោត់ភចញ ួ លនឯងអស់»។

ចំ លណ្កភលាក វ៉ា ន់ សូភអៀង ត្បធានសមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រភៅកម្ពុជា ពុំបានភ្លើយតបចំ ភពោះបញ្ជ
ា ភនោះ
ភទ្ ភ

យត្ោន់លតភលើកទ្ូ រស័ពរ្ ច
ួ ភហើយទ្ុ កភចល។ ភត្ៅពី ភនោះ ម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិ បាលម្ួ យចំនួនក៏ពុំបានអតាែ្ិ

បាយណាម្ួ យល រ ភៅថ្ងៃទ្ី២៤ កុម្ភៈ។

ម្ង្ក្នីស
ត ម្ព័នស
ធ ហជី ពឲ្យ ឹ ងថ្ន យុទ្ធនការកនុងរយៈភពល ៥ថ្ងៃភនោះ នឹ ងជាសមាព្ម្ួ យងមីភទ្ៀត

ល់រ ឋ ្ិបា

ល និ ងថ្ រូពក់ព័ន។
ធ ភោោះជាោ៉ា ងណាត្កុម្សហជី ពត្ពមានថ្ន ភបើយនតការភនោះ រ ឋ ្ិ បាលភៅពុំ មានការ
ភ្លើយតប និ ងពុំចត់វ ិធានការភទ្ ភនោះជភត្ម្ើ សបន្ប់រឺការត្បម្ូ លផ្ដំុជាងមីភេើងវ ិញរបស់ត្កុម្ កម្មករ៕

45. Fashion Backward: Cambodian Government Silences Garment Workers
By Michelle Tolson Reprint
PHNOM PENH, Jan 9 2014 (IPS) - “Cambodian garment workers have two handcuffs and one
weapon [against them]. One handcuff is a short-term contract [10 hours a day, six days a week].
Even if they get sick, if they get pregnant they feel they have to get an abortion so they don’t lose
their jobs.
“The second handcuff is the low wage,” Tola Moeun, head of the Community Legal Education
Centre (CLEC), which advocates for workers rights, told IPS from the organisation’s headquarters
on the outskirts of Phnom Penh. “The weapon used against them is violence, both mental and
physical.”
About 90 percent of garment workers are young women, mostly in their teens and twenties.
His words, which came just days before mass protests broke out in the Cambodian capital, proved
prophetic as garment workers took to the streets Dec. 24 until their demonstrations were brutally
quashed by Prime Minister Hun Sen’s private military the first weekend in January, resulting in five
fatalities and over 30 serious injuries.
In the days leading up to the protest, the Labour Ministry had approved an increase in the
minimum wage for garment workers, from 80 to 95 dollars a month. But trade unions and workers
protested, saying it was not enough to live on, and demanded a monthly minimum wage of 160
dollars.
Chrek Sophea, interim coordinator of the Workers’ Information Centre (WIC), which helps factory
workers organise, told IPS workers cannot survive on the government’s proposed wage, and that it
is in violation of Cambodia’s labour laws.
According to a 1997 law, “The minimum wage must ensure every worker of a decent standard of
living compatible with human dignity.”
Tola agreed. “The minimum is for eight hours, so most work 10 hours to get a higher income to
have just enough to sleep in a shared room. Most workers are in debt, borrowing about 50 dollars
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each month, and can only pay 10 dollars interest on the loan each month.” Workers struggle to
send money home to their families in the countryside.
The Messenger Band (MB), made up of six former garment workers who write songs in the
traditional Cambodian folk style, also supported the protest. Sothary Kun, a singer known as “Ty
Ty”, told IPS “problems of debt and migration and the difficulty of workers to earn money and repay
debt for their families reach into the hearts of audiences very quickly because they have
experienced it all themselves.”
Launched a decade ago, MB works with WIC as part of the United Sisterhood Alliance, a
collaborative of grassroots groups serving farmers, factory workers and sex workers.
“MB and WIC discussed the strategy of supporting peaceful protests by garment workers
demanding a minimum wage of 160 dollars a month, so it is very important for us to be there
together with the workers,” Kun said.
MB’s songs are the oral histories of the working poor. “We sang a number of songs to encourage
and keep workers together while they were protesting in front of the Labour Ministry. We also
distributed lyrics of songs related to workers, so that they could sing along,” Kun explained.
The peaceful events took a dark turn last Thursday. Chrek said “I witnessed the workers’ peaceful
strike at around 9:30AM on Jan. 2, when my colleagues and I travelled around the factory
compounds located on the outskirts, including the place where the clash happened.
“I stopped by and saw them gathering in front of the Canadia Special Economic Zone near the
local market. Workers who joined the strike were singing and dancing and chanting their
message.”
The opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP), protesting the results of the July
elections, which they say were rigged, joined the garment worker protest with chants of “Hun Sen
Must Go”, and as the crowds swelled to tens of thousands, international media attention was
drawn.
The military stepped in the night of Jan. 2, brutally beating and arresting labour leaders and
protesting monks. Pictures of the bloodied trade unionists were widely shared on social media,
which seems to be the point when the protests veered out of control.
By the early hours of Friday Jan. 3, young men allegedly armed with Molotov cocktails and
machetes had replaced the women protesters. Hun Sen’s private military stormed the scene with
live ammunition, shooting over 30 people, killing five and seriously injuring the rest.
Srun Srorn with the CamASEAN youth group told IPS “It is possible people in the crowds were
hired or ordered to create violence, and those people were not shot, or just created violence and
then escaped.”
The ruling Cambodian People’s Party (CPP) calls the opposition “extremist”. But activists speculate
that agitators, termed Hun Sen’s ‘Third Hand’, may have caused the violence.
Thida Khus, director of SILAKA, which supports women’s organising, told IPS “Some of our men
noticed this strategy in the first [CNRP] demonstration last September. These agitators have been
used in all the previous events, including the [Jan. 4] crackdown at Democracy Park, trying to
justify the shooting at unarmed protesters.”
CNRP lawmaker-elect Mu Sochua mentioned Hun Sen’s Third Hand on her Facebook page. She
told IPS “Throughout the three-month protest, CNRP has appealed for non-violence. CNRP,
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including its top leadership, went through non-violence training and took to Democracy Square
where thousands of people came regularly to express their opinions. Our rallies have never been
violent.”
By Monday Jan. 6, it was discovered that the five young men killed were in fact garment workers
and another 35 in the hospitals were also factory workers.
During the crackdown, a number of protesters were also arrested, including labour leaders. The
Cambodian League for the Promotion and Defence of Human Rights (LICADHO) reports that 23
detainees are being held in an unknown location.
The government has sinced banned public gatherings of 10 or more people.
WIC, which is careful to not take political sides, became concerned when the garment protesters
joined with the CNRP. As a non-partisan women’s organiser, Chrek believes both sides need to
focus on working together, not blaming each other.
“It creates an environment of instability, fear, tension and anger. Our country has been through a
lot of painful experiences resulting from violent responses.
“The current political chaos showed that political parties, both ruling and opposition, do not have a
real commitment to solving problems, and often innocent and ordinary citizens and the powerless
are affected. I call on all parties, including union leaders, the opposition party and the ruling party
to act together in a mature manner addressing the current situation by setting problems aside.”

46. Workers Vow To Continue Wage Strike
Khoun Theara, VOA Khmer
08 January 2014
PHNOM PENH — Union leaders say workers will continue to strike over low wages, despite a
violent crackdown by authorities last week and threats this week from factories who say they will
be forced to move to other countries if strikes continue.
Five different union say their workers will keep up the strike, demanding an eventual monthly
salary of $160 per month, though many workers will stay home rather than demonstrate in the
streets.
“We will stick to our position,” said Chea Mony, president of the Free Trade Union. “When
[workers] go home, can the factories stay open?”
Continued strikes have entered their fifteenth day, costing factories some $200 million, said Van
Sou Ieng, president of the Garment Manufacturers Association in Cambodia.
Manufacturers say they cannot meet the workers’ salary demands.
Ken Loo, GMAC’s secretary-general, said Tuesday that management will no longer discuss a
salary increase with workers, but factories will instead move out of the country if strikes continue.
Workers say they cannot live off the current salary, $80 per month, with the rising cost of living in
Cambodia.
Chea Mony said the strikes won’t stop and that labor leaders will continue to push for salaries.
The strikes will continue despite a violent crackdown on workers outside Phnom Penh on Friday.
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Four people were killed and 40 injured when an elite military unit fired into crowds of
demonstrators.
International and local rights groups on Tuesday joined together to condemn the deadly attacks.
“The killing of demonstrators by government authorities is totally unacceptable,” said Karim
Lahidji, president of the International Federation for Human Rights. “The government must use
dialogue, not guns and batons, to address workers’ demands and to deal with political dissent.”
Thun Saray, president of the rights group Adhoc, called the attack “extremely troubling.”
“The government must launch a quick, thorough, and independent investigation into the 3 January
killings and hold those responsible accountable,” he said. “Authorities must also immediately
release workers, monks, and human rights defenders who have been arbitrarily detained in
connection with the protests.”

47. លុបបំបាត់លយ
ុ ភត្កាម្តុនិងបភងកើនផ្លិតភាព កម្មករនឹងទ្ទ្ួលបានត្បាក់ល សម្រម្យ
Tuesday, 07 January 2014
តុ ង សុត្បាជា (Phnom Penh Post)
ភរថ្ន « ំ រ ីនិ ង ំ រ ីជល់ោនរឺ ងាប់លតស្សភមាចនិ ងសងាអរភទ្!»។ ឥេូវភនោះ រណ្បកសត្បជាជន និងរណ្បកសស
ភង្ក្ងាគោះជាតិ

ចប់ភផ្តើម្ទ្មាលក់កំហុស

ក់ោនលម្ន

ពីភរឿងោ៉ា វល លភកើតមានភេើងកាលពី សបាតហ៍ម្ុនល លប

ណា
ត លឲ្យបាតុករល ល ជាកម្មករតវ៉ា ពីការ ំ ភេើងត្បាក់ល

មានអនកសាលប់មានអនករងរបួ សម្ួ យចំ នួន ភហើយ

លោះភទ្ៀតត្តូវចប់ ួលន ឯសម្តែកិចច ក៏មានរបួ សល រ បន្ប់ពីការប៉ា ោះទ្ងគិចោនរវងបាតុករ និ ងកងកមាលំង

សម្តែកិចក
ច ងទ្័ព្ត្តភោង ៩១១ និងភៅតាម្ផ្លូវ ភវ ៉ាងភស្សង។

ភហតុ អី វ បានជាម្ិ នបនតការជលជកោនរវង ល រម និង ល រម រកចំ ណ្ុចរួម្ម្ួ យល លទ្ទ្ួ លយកបានោំងអស់ោន
ជាជាងភត្បើអំភពើហិងា ភ

យយកចុងកាណ្ុងម្កភ

ោះស្សាយភៅវ ិញ? ភតើការបង្ក្ងាកបភនោះ អាចម្កពីសម្តែ

កិ ចត្ច ចលណ្ននឹងកម្មករបានត្បាក់ ល សុទ្លធ ត ុ លាលរ ឯពួ កោត់ វ ិញបានសុទ្លធ តលុយភរៀលតិ ចជាងកម្មករផ្ង
ល

លោះចយ សល់ថ្ងៃ និងត្បពនធរអូភទ្ៀតផ្ង បានជា ំត្បឹ ងោ៉ា ងហនឹង? ភបើភម្ើ លភៅការោម្ោររបស់កម្មករ

សុំ ំ ភេើងត្បាក់ល អបបរមា ១០០ ភាររយ ពី ៨០

ុលាលរកនុងឆ្នំ ២០១៣ ភៅ ១៦០

ភម្ើ លភៅហាក់ ូ ចជាភត្ចើនល រ លតភបើភម្ើ លយូរៗភៅបានភឃើញថ្ន ១៦០

ុលាលរកនុងឆ្នំ ២០១៤

ុលាលរ ម្ិនជាភត្ចើនភទ្ ភបើភត្បៀប

ភ្ៀបភៅនឹ ងអតិ ផ្រណាទ្ំនិញទ្ី ផ្ារ ល លភេើងតាម្មាត់ ឈួញថ្ន
ម
ភហើយរ ឋ ្ិ បាល ម្ិនអាចត្រប់ត្រង
បានភនោះ។ ទ្ំនិញភារភត្ចើ នសុទ្លធ តនំចូលពីបរភទ្ស សូម្បីលតបលនលភសាោះ ក៏យកពី ភវៀតណាម្ ម្កល រ
ភហើយរ ឋ ្ិ បាលត្បកាសសុទ្លធ តកសិកម្មជាភ ឿនភស ឋកិចជា
ច តិ ផ្ង ភ

យម្ិ នភចោះខាមសភអៀនភសាោះ។ តថ្ម្ល

ទ្ំ និញថ្ងលជាងត្បភទ្សជិតខាងភស្ើរលតោំងអស់ ភ្លើងក៏ ថ្ងលជាងភរ សាំងក៏ ថ្ងលជាងភរ និ ោយរួម្ ឲ្យលត
ទ្ំ និញនំចូលការចំ ណាយភត្ចើនលបបហនឹង ភ្វើឲ្យប៉ា ោះពល់ខាលំង ភៅភលើជីវភាពត្បចំថ្ងៃត្បជាពលរ ត្ឋ កី ត្ក ជា
ពិ ភសសកម្មករលតម្តងត្ោន់លតការអភងកតភស ក
ឋ ិ ចស
ច ងគម្ថ្ននក់ ជាតិតាំងពីឆ្នំ ២០០៩ ផ្ង បងាាញថ្ន ការ
ចំ ណាយជាម្្យម្របស់ម្នុ សសមានក់ ភៅោជធានី្ំ ភន ពញ រឺ ល់ភៅ ១៣១
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ុ លាលរភៅភហើយកនុងម្ួ យល ។

ភ

យសារត្បាក់ល តិចកម្មករកម្មការ ិនី ហូបអាហាររ ិោះថ្នំ អាហារោមនអនម្័ យ អាហារ វោះជី វជាតិ ភ្វើឲ្យប៉ាោះ

ពល់សុ ភាព កម្មករ លោះសនលប់ភៅកលនលងភ្វើការក៏ មានល រ ភត្ពោះសនសំលុយបនតិចបនតួចទ្ុ កឲ្យកូ ន ឬឪពុ ក
មាតយ។

ការល លពួកោត់ទ្ទ្ួ លោនអាហារលបបភនោះ

ភ្វើឲ្យម្ិនមានការលត្បត្បួលទ្ិ នន
ន ័ យសុ ភាពមាតា

ថ្ននក់ជាតិ រួរ ឲ្យកត់សមាគល់ភទ្រឺ ស្តសតី ៤នក់ កនុងចំ ភណាម្ ១០ នក់មានជំងឺភសលកសាលំង និងស្តសតីមានក់កុង
ន

ចំ ភណាម្ ៥ នក់ មានមាឌសគម្កំ ត្ពឹង (CDHS, 2010)។ កតាតភនោះភហើយ ក៏ ភ្វើឲ្យជោះឥទ្ធិពល ល់ផ្លិតកម្ម
ភោងចត្កល រ សូម្បីលតភារីភោងចត្ក ៩០ ភាររយក៏ត្ពួយបារម្ភអំពីសុ ភាពរបស់កម្មករពួ កភរល រភហើយ
៥៦ ភាររយថ្នភារីភោងចត្ក កំ ពុងពិ ចរណាកនុងការផ្តល់អាហារម្ួ យភពលថ្ងៃត្តង់ ភៅឲ្យបុរគលិករបស់

ល
រ។ ភបើចង់ឲ្យពួ កោត់ហូបអាហារមានជី វជាតិោត់ត្តូវចំ ណាយពី រភារបី ថ្នត្បាក់ល ពួ កោត់ (ILOួនល

BFC, 2012)។ អុីចឹងភហើយបានជាកម្មករ កម្មការ ិនី

ំ ត្បឹងតវ៉ា ភ ើ ម្បីបានត្បាក់ល សម្រម្យភ ើ ម្បីរស់ឲ្យមាន

ភសចកតី ថ្ងលងូរកន
ន ុងភាពជាម្នុ សសនឹ ងភរល រ លតត្កសួង ការងារ សភត្ម្ចចុ ងភត្កាយកាលពី សបាតហ៍ម្ុនភនោះ
ំ ភេើងលងម្ឲ្យបានលត ១០០

ុ លាលរភទ្ អុីចឹងភហើយបានជាពួកោត់ ភៅលតតវ៉ា ល លភនោះ។ ភតើភនោះ ម្កពី

ការត្ចលណ្នោនមាននំ ភហើយម្ិ នភចោះលចកោនសុីភទ្ៀត ឬម្ួ យក៏ម្កលតពី មានអនកសុីភត្ចើ នភពក ភហើយឲ្យភរ
តិ ច បានជាបងកឲ្យមានទ្ំ នស់ោនលបក ិ ោះ
្ លបកមាុំ រហូត ល់មានអំ ភពើហិងាភទ្ៀត?
ភបើភត្បៀបភ្ៀបសតង់

រត្បាក់ល

ភនសុី បាន ល់ភៅ ១៦២

អបបរមាភៅត្បភទ្សជិ តខាងភយើងវ ិញ ភៅឆ្នំ ២០១៤ ភនោះ ត្បភទ្ស ឥណ្ូឌ

ុ លាលរ និ ងត្បភទ្ស ភវៀតណាម្ វ ិញ ក៏ភេើងល របាន១៣០

ភរបងកលទ្ធភាពឲ្យកម្មករអាចរស់បានភ

យសារទ្ំនិញភត្បើ

ុ លាលរ។ លតត្បភទ្ស

ត្បាស់ត្បចំថ្ងៃរបស់ភរហនឹងផ្លិតកនុងស្សុក

បាន ភហើយភថ្នកជាងស្សុកភយើង។ ចុ ោះ ូ ចស្សុកភយើងយកទ្ំ និញម្ាូបអាហារភារភត្ចើ ននំចូលភហើយ នឹង
ត្តូវបង់ពនធផ្ង ភសវ ឹកជញ្ូជ ន ភហើយភៅរត់ការនយអាយភទ្ៀត សុទ្លធ តភរឿងអស់លុយ
ទ្ំ និញភនោះម្ក ល់ថ្ អនកភត្បើត្បាស់អាចភេើងភទ្វក៏ បាន។
ភ

យលផ្អកភៅភលើភហតុផ្លត្បាក់ល អបបរមាសតង់

ូ ភចនោះទ្ត្មាំលត

រត្បភទ្សជិ តខាង តថ្ម្លទ្ំនិញភកើ នភេើងផ្ង្ន្ៈរបស់

ភារីភៅលកភោងចត្ក ភហើយស្សុកល មររឺោល់ទ្ំនិញសភម្លៀកបំ ពក់ភៅស្សុកល រម នំចូលភៅ អាភម្រ ិក និង
សហរម្ន៍អឺរប
ុ ៉ា ម្ិនត្តូវបង់ពនធផ្ងល រ រឺ ត្បាក់ល អបបបរមារបស់កម្មករភោងចត្ក រួ រលតទ្ទ្ួ លបានចប់ ភផ្តើ
ម្ពី ១៣០
ត្តូវភ

ុ លាលរភេើងភៅជាម្ួ យនឹងត្បាក់ ឧបតែម្ប
ភ លនែម្ ថ្ងលភ្វើ ំ ភណ្ើរសុ ភាព និ ងត្បាក់ភមា៉ា ងបលនែម្ លត

ោះស្សាយលកខ ណ្ឌ ៣ ្ំៗឲ្យបាន៖

១) ោជរ ឋ ្ិបាល៖ ត្តូវលុបបំ បាត់ឲ្យបាននូ វអំ ភពើ ពុកលុយ្ំៗ កនុងវ ិស័យរយ ពនធ

រ កាំកុងត្តូល ល ល

ជារបាំងម្ួ យ្ំណាស់ល លភ្វើឲ្យោំងស្ោះ ល់ភៅលកភោងចត្ក កនុងការ ំ ភេើងត្បាក់ ល់កម្មករភនោះ។

ូច

ភលាកនយករ ម្
ឋ ង្ក្នី ត ហុន លសន បានលងលងថ្ន ទ្ុ កភពលឲ្យរយលក ួនផ្ង
ល
ភហើយងមីៗភនោះ រយក៏បានភចញ

លិ ិ តឲ្យភោងចត្កោំងអស់ថ្នឈប់ឲ្យបង់លុយភត្ៅភហើយ មានឯណាភៅលកៗភៅលតរអូថ្ន អត់ឲ្យយកភៅ
ម្ុ ភទ្ លតទ្ុកឲ្យភៅភត្ៅ ភមា៉ា ងផ្ង ភៅកនុងត្ក

សម្ួយករណ្ីបង់ជូនរ ឋលត ១៥០០០ ភរៀលភទ្ លតយកភត្ៅ

សុទ្លធ ត ុ លាលរ មាន ៥០ មាន ៣០ មាន ២០ ភៅតាម្តួ នទ្ីត្ោន់លតចុ ោះហតែភលខាម្ួ យ ឬក៏ត្រី សម្ួ យ។ រ ីឯ
212

សាែប័ នកាំកុងត្តូល រួ រលតបិ ទ្ភចលភៅ ភៅភលើពិ្ពភលាកភនោះ ោមនត្បភទ្សណាមានកាំកុងត្តូលភទ្។
មានបរភទ្ស លោះសួរថ្ន កាំកុងត្តូលហនឹងអី ភរ? ណាម្ួ យត្បភទ្សភយើងចូ លអាសានផ្ង ភរភត្បើលតរយភទ្ភ្វើ
ការភរឿងកិ ចចការអាហារនី ហរណ្ ត្តួតពិ និតយទ្ំនិញភនោះ នំឲ្យ ុ សសតង់
លុយពី រ-បីរនលក់នំ សាុំ។

រត្បភទ្សភៅតំ បន់អាសានបង់

ជាងភនោះភៅភទ្ៀតភនោះ រឺ ចំណាយភត្ចើន ចំភពោះភៅលកភោងចត្ក ត្ោន់លតចប់ ភផ្តើម្ចង់ភបើ កភោងចត្កភាលម្
ត្តូវបង់លុយអស់ោ៉ាងតិ ច ១ ម្ុឺ ន ុ លាលរ ភៅត្កុម្ត្បឹ កាអ្ិ វឌឍន៍កម្ពុជាល លមានត្កសួងពក់ ព័នជា
ធ អនក
ភ្វើការងារភោងចត្កភនោះ ភហើយភោងចត្ក លោះពី ២ ភៅ ៣ ឆ្នំត្តូវភៅបង់ភទ្ៀតភហើយ។

ម្ា៉ា ងវ ិញភទ្ៀត រឺមានម្ង្ក្នីប
ត រ ិសាែន ម្ង្ក្នីកា
ត រងារ អាជាា្រល ន ី ភៅភោោះរកលុយចយភលងថ្នម្កចុ ោះត្តួត
ពិ និតយភោងចត្កអភញ្ចោះ អញ្ុច ោះម្ិ នត្តូវសតង់
ង់

រលត ល់ភពលបានលុយភៅកនុងរបាយការណ្៍ត្តឹម្ ត្តូវតាម្សត

រភហើយ ជាម្ួ យនឹ ងក៏មានរណ្បកស លោះ ក៏ភៅភោោះភោងចត្កម្ុ នភបាោះភឆ្នតល រ ភៅលកភោងចត្កម្ួយ

ចំ នួនត្ជិ ញម្ហាលសនត្ជិញ លតម្ិ ន ឹ ងភ្វើភម្៉ាច បានត្តឹម្លតភកៀបកម្មករតោនភៅ។
បញ្ជ
ា ម្ួ យភទ្ៀតភនោះ រឺបញ្ជ
ា វតែុធាតុភ ើ ម្ភ្វើភហើយ ៩០ ភាររយភហើយ ត្ោន់លតនំចូលម្កវយភ្មោះភ្វើ

ភៅស្សុកល មរ ភហើយត្តូវរវូ ៉ា ជាម្ួ យសាែប័នពក់ ព័នធ ភហើយបញ្ូជ នភចញភៅរួចោន ចំ នុចភនោះ រឺោជរ ឋ ្ិ បាល
ត្តូវទ្ប់សាកត់ឲ្យបាន។

តាម្រយៈរបាយការណ្៍ស្សាវត្ជាវរបស់វ ិទ្ាសាែនភស ឋកិចក
ច ម្ពុជា ឆ្នំ ២០០៦ សតីពីបញ្ជ
ា ពុករលួយភៅវ ិស័
យឯកជនបានបងាាញថ្ន ត្ោន់លតចំ ណាយលុយភត្ៅផ្លូវការភ

យវ ិស័យឯកជន ល់ភៅ ៣៣០ លាន

ុ លាលរកនុងឆ្នំ ២០០៥។ ចំណ្ុចម្ួ យភទ្ៀត រឺោជរ ឋ ្ិ បាលរួ រលតកំ ណ្ត់ភារី ភៅលកភោងចត្កវ ិញម្តង រឺបង់

ត្បាក់តម្កល់ភៅ្នោរជាតិកុងករណ្
ន
ី កស័យ្ន ឬភៅលករត់ភចល ោ៉ា ងភហាចណាស់ក៏មានត្បាក់ល
ល ឲ្យកម្មករល រ។

ូ ចកនលង ភៅភៅលកចិ ន ភលងលលបងចញ់កាសុីណ្ូ

៣

ក់ភម្ផ្លយភចលកម្មករបាត់

ករណ្ីភនោះសួរថ្ន រ ច
ឋ ំលតភចញសងភតើ? ោ៉ា ងណាម្ិ ញ ោជរ ឋ ្ិ បាលត្តូវត្រប់ត្រងឲ្យបាននូ វភោងចត្ក្ំ
ម្ួ យបំ លបកតូ ចៗ ភ ើ ម្បីភរចពនធ។
២) ភៅលកភោងចត្ក៖ ភោងចត្កម្ួ យចំ នួន រួ រលតយកមា៉ា សុីនលអៗងមីៗ ម្កភត្បើផ្ង កុំយកមា៉ា សុីនចស់ៗម្ក
ឲ្យកម្មករភត្បើភហើយថ្ន

កម្មករល មរភ្វើការយឺតជាងកម្មករភៅត្បភទ្សភរភផ្សង

ភនោះរឺភត្បៀប ូ ចយកឡាន

កញ្ជ
ច ស់ និ ងឡានងមីម្កភបើកត្បណាំ ងោនអុី ចឹង។ អវីល លសំខាន់ ភនោះ ត្បភទ្ស កម្ពុជា

ុ សពីត្បភទ្ស ថ្ទ្រឺ

រួចពនធនំចូលភៅ អាភម្រ ិក និ ងសហរម្ន៍អឺរប
ុ ៉ា អុី ចឹងសល់លុយភត្ចើនល រ ត្តូវរិ តរូ រ ពីការ ំ ភេើងត្បាក់ល
បុ រគលិកល មរផ្ង ភ ើម្បីបភងកើនផ្លិតភាពផ្ង។
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៣) កម្មករ-កម្មការ ិនី៖ ត្តូវបងាាញពី្ន្ៈ ត្បឹ ងលត្បងភ្វើការភ

យ ួលនឯងផ្ង ភ ើម្បីបងាាញភាពជាមាចស់ផ្ង

ភបើពីម្ុនភ របានភខា ១០ លតឥេូវត្តូវភបតជាាភ របភងកើនផ្លិតភាពឲ្យបានភខាចំនួន ១៣ ភៅ ១៥ ភម្ើ ល ឲ្យ
សម្ភៅហនឹងការ ំ ភេើងត្បាក់ល ផ្ងល រជួ យភៅលកបានភត្ចើ ន
ហនឹងភហើយ។

ភៅលកសបាយចិ តរ
ត ឺ ភរវយតថ្ម្លភៅតាម្

ជាសរុបម្កវ ិញ ត្បសិនភបើមាន្ន្ៈោំងអស់ោន រឺអាចភ្វើភៅបានត្បាក់ល អបបបរមាចប់ ភផ្តើម្ពី ១៣០
ុ លាលរ លតបកសត្បឆ្ំងភរថ្ន ភរភ្វើបាន ល់ភៅ ១៦០
ចំ ណាំផ្ងថ្ន អវីក៏ភ

ុ លាលរ ភនោះជាចំ ណ្ុចរួ រពិ ចរណាល រ។ លតសូម្

យភបើភយើងម្ិ នភចោះ ំត្បឹ ង ម្ិ នភចោះតវ៉ា ម្ិ នភចោះត្បឈម្ម្ុ ភទ្ រឺោមននរណាភរភៅឈឺ

ឆ្អលនឹ ងភយើងភទ្៕

48. កម្មករល រម ៥នក់សាលប់ភ

យសារភត្ោោះថ្ននក់ចោចរណ្៍ភៅថ្ង

ដោយ ម៉ោម មុនីរតន៍
2014-03-09 (Radio Free Asia)
ភត្ោោះថ្ននក់ចោចរណ្៍រងយនតម្ួយកនុងភ តតឈុនបូរ ី (Chon Buri) ត្បភទ្សថ្ង ភៅត្ពឹ កថ្ងៃ៩ ម្ី ន បាន
បណា
ដ លឲ្យម្នុ សស ៦នក់សាលប់ និ ង ៤នក់របួ ស។ កនុងចំ ភណាម្អនកសាលប់ ោំង ៦នក់ ភនោះ មានពលករ
ល មរចំ នួន ៥នក់ ភហើយអនករបួ ស ៤នក់ភនោះក៏ជាល មរល រ។

ម្ង្ក្នីន
ត ររបាលកនុងតំ បន់ល លត្តូវបានកាលសតបាងកក ប៉ាុ សិ៍ ត (Bangkok Post) ថ្ង ចុ ោះផ្ាយភៅថ្ងៃទ្ី៩ ម្ីន

ឲ្យ ឹ ងថ្ន ភៅកនុងភហតុ ការណ្៍ភត្ោោះថ្ននក់ចោចរណ្៍កាលពី ត្ពឹកត្ពលឹម្ថ្ងៃទ្ី៩ ម្ី ន បណា
ដ លឲ្យបុ រស ៣

នក់ និ ងស្តសតី ៣នក់ សាលប់ភាលម្ៗភៅកលនលងភកើ តភហតុ។ ចំ លណ្កម្នុ សស ៤នក់ភផ្សងភទ្ៀត ល លភ្វើ ំ ភណ្ើរ
រួម្ោនកនុងរងយនតត្បភ្ទ្ Pickup របួ ស្ៃន់្រៃ និ ងកំ ពុងសភង្ក្ងាគោះបន្ន់។

អនុត្បធានអ្ិ ការកិ ចលច លចុ ោះត្តួតពិ និតយភហតុ ការណ្៍ភនោះ ឲ្យ ឹ ងថ្ន កនុងចំ ភណាម្អនកសាលប់ោំង ៦នក់

ភនោះ មានជនជាតិថ្ង មានក់ផ្ង ល លជាអនកភបើ កបរ។ ភលាកបនតថ្ន លផ្អកតាម្ការពិ និតយជាបឋម្រកភឃើញថ្ន
រងយនតភបើកកនុងភលបឿនភលឿន ភហើយអនកភបើកបរបាត់ បង់មាចស់ការ រួចបុកសសរសាពន។
ម្ង្ក្នីអ
ត រគកុងសុលត្បចំត្បភទ្សថ្ង ភលាក ភនត ភសរ ី ពុំអាចោក់ ទ្ងសុំការបំ្ឺបា
ល នភទ្។ ចំលណ្កភលាក
កុ យ រួង អនកនំពកយត្កសួងការបរភទ្សកម្ពុជា ម្ិនភលើកទ្ូ រស័ពភ្ ៅថ្ងៃទ្ី៩ ម្ី ន។
នររបាលស្សុកសុីោជា ថ្នភ តតឈុនបូ រ ី សងស័យថ្ន ភហតុ ការណ្៍ភត្ោោះថ្ននក់ ចោចរណ្៍ ល លសុទ្លធ តជាពល
ករកម្ពុជា

ភនោះ

ត្បភទ្សថ្ង៕

ទ្ំ នងជាត្តូវ ឹ ក្លងល នភ

យ ុសចាប់កុងបំ
ន
ណ្ង្លងភៅភ តត
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ោ៉ា ក់ យ៉ាង

(Rayong)

49. Malaysian passport failure ‘not a risk here’
Tue, 11 March 2014 (Phnom Penh Post)
Kevin Ponniah and Cheang Sokha
While it remains unclear whether the two passengers who boarded Malaysia Airlines flight MH370
on Saturday on stolen passports have any connection to the plane’s mysterious disappearance,
the fact they made it on board at all has brought the failures of governments worldwide to carry out
adequate border security checks sharply into focus.
But amid growing concerns, Cambodian officials claimed yesterday that security protocols that
would have flagged the passports are in place here.
In a highly critical statement on Sunday, Interpol said that the two stolen passports used on MH370
– one Austrian and one Italian – were listed in its Stolen and Lost Travel Documents (SLTD)
database soon after they were stolen in Thailand in 2012 and 2013, but that Malaysian authorities
had failed to cross-check them.
Malaysia is hardly an exception, with more than 1 billion passengers worldwide having been
allowed to board planes last year without having their passports checked against Interpol’s
database of 40 million entries, the international police organisation said, lamenting that “only a
handful of countries” are actively utilising the system as part of security processes.
Cambodia is one of those countries, top immigration and local Interpol officials said yesterday,
though they disagreed on how long the Kingdom had been systematically checking the database
and how often hits were made.
Major General Keo Vanthan, director of the Interpol National Central Bureau at the Ministry of
Interior, said that Cambodia’s international airport has been connected to the SLTD database,
along with seven other international border checkpoints, since 2007.
“We type the passport number in by hand, one-by-one, and it checks the lost and stolen travel
document database. If there is a hit, we contact the relevant [Interpol country office] to confirm that
the passport is in the database and if they confirm we take action,” he said, adding that only a
handful of hits are made each month.
“I think most of the countries in the ASEAN region are equipped with this system, but Malaysia
doesn’t have such a system yet. This is the problem. The system which is set up at the border
crossings checks all foreign travellers coming in or out of Cambodia.”
But Major General Pin Piseth, director of the Department of Immigration, said that immigration
officers had only been using a system that checks all passports against the Interpol database since
2012.
He added that, contrary to Vanthan’s comments, no passports had been flagged during crosschecks with the Interpol database thus far by immigration officers.
“We make a lot of arrests of people using a fake passport or [using someone else’s passport] but
not from Interpol. This is from the work of our immigration officials; this is why we train them.”
Explaining the difference between their accounts of screening processes, Interpol’s Vanthan said
that his officers checked passports independently of immigration officials.
Piseth, on the other hand, said they “worked together”.
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”We provide them with information, but I cannot tell you the details of our procedure.”
Just weeks before flight MH370 went missing with 239 passengers and crew onboard, Interpol
warned that not enough countries were taking advantage of its easy-to-access database, creating
a “major gap in our global security apparatus that is left vulnerable to exploitation by criminals and
terrorists”.
Malaysian authorities have launched a review of airport security screening, the Australian
Broadcasting Corporation has reported.
“I am still perturbed. Can’t these immigration officials think? Italian and Austrian but with Asian
faces,” Home Minister Ahmad Zahid Hamidi was quoted as saying by Malaysian state media after
he revealed that the two European passports had been used by passengers of Asian appearance,
the ABC said.
Launched in the wake of the 9/11 terrorist attacks in 2002, Interpol’s SLTD database was searched
more than 800 million times last year. About 420 million of those searches were by its top three
users: the United States, United Kingdom and the United Arab Emirates.
Cambodia welcomed 4.2 million international tourists in 2013, according to the Ministry of Tourism.
With increased tourism, petty theft, usually in the form of bag snatchings, has been on the rise in
major cities in recent years, a number of foreign embassies have noted.
“Although the common petty theft that occurs almost weekly against US citizens in Cambodia is
related to stealing purses and handbags, passports are included in that mix,” US embassy
spokesman Sean McIntosh said.
The US embassy could not provide recent figures for the number of passports stolen from its
citizens in Cambodia before press time.
According to the British embassy, 90 British nationals reported their passports stolen in 2013.

50. ភៅលកភោងចត្កតអូញពីជំនញរបស់កម្មករភៅោបនិងអំភពើពុករលួយ
ដោយ ខកវ និមល
2014-03-13 (Radio Free Asia)
សមារម្និ ភោជកភ្វើពណ្ិជជកម្មភៅកម្ពុជា បានផ្ាយភចញរបាយការណ្៍ម្ួយបងាាញឲ្យភឃើញថ្ន កមាលំង
កម្មករភៅកម្ពុជា ភ្វើការភលើវ ិស័យកាត់ភ រមានចំនួនភត្ចើ ន ប៉ាុលនតភៅមានជំ នញោប។ ស្សបោនភនោះ អំភពើ
ពុ ករលួយបានភកើ តមានភ្វើឲ្យោំងស្ោះការរ ីកចភត្ម្ើនភលើវ ិស័យ កាត់ភ រភនោះ។

សហព័ នន
ធ ិ ភោជក និ ងសមារម្ពណ្ិជជកម្មកម្ពុជា បានភ្វើការសា្បស្ង់ម្តិ និ ងរកភឃើញថ្ន ការងារវ ិស័
យកាត់ ភ រភៅកម្ពុជា មានបញ្ជ
ា ជាភត្ចើ នល លរ ឋ ្ិបាល កម្មករ និងភៅលកភោងចត្កត្តូវរួម្ោនភ
យ។
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ោះស្សា

ភលាក វ៉ា ន់ សូភអៀង ត្បធានសហព័ នធនិភោជក និ ងសមារម្ពណ្ិជជកម្មកម្ពុជា និ ងជាត្បធានសមារម្
និ ភោជកកាត់ភ រកម្ពុជា

មានត្បសាសន៍កាលពីថ្ងៃទ្ី១២

ម្ី ន

កនុងឱ្កាសផ្សពវផ្ាយរបាយការណ្៍

ស្សាវត្ជាវរបស់សហព័ នន
ធ ិ ភោជក និ ងសមារម្ពណ្ិជជកម្មកម្ពុជា និ ងរបាយការណ្៍របស់អងគការការងារ

អនតរជាតិ ថ្ន ត្បជាជនកម្ពុជា ចំ នួន ៣២% មានអាយុភត្កាម្ ១៥ឆ្នំ ភហើយមានយុវវ ័យត្បមាណ្ពី ៣០ម្ុឺន
ភៅ ៤០ម្ុឺ ននក់ បានចូ លភ្វើការកនុងទ្ីផ្ារការងារជាភរៀងោល់ឆ្នំ និ ងត្បភទ្សកម្ពុជា មានទ្ី តាំង្ូ ម្ិសាស្តសត

ភៅចំកណា
ដ លតំ បន់ម្ួយ ល លមានការរ ីកចភត្ម្ើនលូតលាស់បំផ្ុតភលើពិ្ពភលាក។ ប៉ាុ លនត ោក់ ទ្ិនជាម្ួ យ
ជំ នញការងារ របាយការណ្៍សិការកភឃើញថ្ន ការអប់ រ ំ និ ងបណ្ុដ ោះបណា
ដ លវ ិជាជជី វៈម្ុ ជំ នញ ល់ពលករ
ោំងភនោះ ម្ិ នោន់ ភ្លើយតបបានតាម្ភសចកតីត្តូវការរបស់សហរម្ន៍ពណ្ិជជកម្មភៅ ភេើយភទ្។

ភត្ៅពីពលករមានការ វោះខាតបទ្ពិ ភសា្ន៍ និ ងជំនញភលើការងារ ភលាក វ៉ា ន់ សូភអៀង បានបលនែម្ភទ្ៀតថ្ន
ការសិកាស្សាវត្ជាវបានរកភឃើញថ្ន

អំ ភពើពុករលួយបានភកើតមាន

និ ងភៅលតជាឧបសរគសំខាន់ ចំភពោះ

ការងារពណ្ិជជកម្ម៖ «ការសិកា ស្សាវត្ជាវរបស់ភយើងភលើផ្លវ ិបាកថ្នការប ិ ភស្ម្ិ នបង់ត្បាក់ សត្ម្ួល

ការងារ បានភ្វើឲ្យត្កុម្ហុន ៧០% ទ្ទ្ួ លបានភសវកម្មយឺតោ៉ា វ ឬពុំទ្ទ្ួ លបានោល់លតភសាោះ។ ចំ ណ្ុចភនោះ
ម្ិ នអាចទ្ទ្ួ លយកបានភទ្។ ភោោះបីមានវឌឍនភាពប៉ាុ នមនឆ្នំងី ៗ
ម ភនោះក៏ ភ

យ ជាពិ ភសសតាម្រយៈការងារ

របស់អងគភាពត្បឆ្ំងអំ ភពើពុករលួយ ក៏ ប៉ាុលនតអំភពើពុករលួយភៅលតជាឧបសរគសំខាន់ សត្មាប់ ពណ្ិជជកម្ម»។

របាយការណ្៍របស់អងគការអនតរជាតិខាងការងារ ភៅកាត់ថ្ន អាយេូ (ILO) សដីពី "បរ ិោកាសអំ ភណាយ
ផ្លភ ើ ម្បីភ្វើឲ្យសហត្ោសមានចី រភាពកនុងត្បភទ្ស កម្ពុជា" បានបងាាញឲ្យ ឹ ងថ្ន អំ ភពើពុករលួយ រឺជា

ឧបសរគ្ំបំផ្ុតភៅកនុងការភ្វើជំនួញភៅកម្ពុជា ភហើយភរបានបា៉ា ន់ សាមនថ្ន ត្បលហល ១០% ថ្នផ្លទ្ុ នកនុង
ស្សុកសរុប ជី.ឌី .្ី (GDP) ត្បចំឆ្នំ បានបាត់បង់ភ

យសារអំ ភពើពុករលួយ។

ភ្លើយតបចំ ភពោះចំ ណ្ុចភលើកភេើងកនុងរបាយការណ្៍របស់សហព័ នន
ធ ិ ភោជក និ ងសមារម្ពណ្ិជជកម្មកម្ពុ
ជា និ ងអងគការអនតរជាតិខាងការងារ ភលាក អុិ ត សំភហង រ ម្
ឋ ង្ក្នីត្ត កសួងការងារ និ ងបណ្ុដ ោះបណា
ដ លវ ិជាជជី
វៈ មានត្បសាសន៍ថ្ន រ ឋ ្ិ បាលបានត្បឹងលត្បងបភងកើតរភត្មាងអប់ រ ំបណ្ុដ ោះបណា
ដ លបភចចកភទ្ស និងវ ិជាជជី
វៈ ភ ើម្បីសត្ម្ួលការភ្វើសមាហរណ្កម្មយុវជនចូ លទ្ី ផ្ារការងារ ភ

យបភងកើតជំ នញអនុវតតជាក់ លសតង។

ភហើយចំ ភពោះការត្បឆ្ំងតបភ ើ ម្បីបំបាត់អំភពើពុករលួយ រ ឋ ្ិ បាលបានបភងកើតចាប់ត្បឆ្ំងអំ ភពើពុករលួយ
និ ងបភងកើតអងគភាពត្បឆ្ំងអំ ភពើពុករលួយ ភ ើម្បីជួយកាត់បនែយ និ ងទ្ប់សាកត់អំភពើពុករលួយកនុងជួ រោជរ ឋ ្ិ
បាល៖

«បាទ្!

ភនោះជាការត្តឹម្ត្តូវណាស់

ភត្ពោះវស្សបជាម្ួ យភោលនភោបាយរបស់ោជរ ឋ ្ិ បាល

ភត្ពោះឥេូវភនោះបរ ិោកាសថ្នវ ិនិ ភោរថ្នអាជី វកម្ម ត្តូវលតធានតមាលភាព ភទ្ើបធានបានវ ិនិ ភោរ។
ភនោះ ការចូ លរួម្បំ បាត់អំភពើពុករលួយភនោះ រឺសាវរម្ន៍ និ ងជាការម្ួ យត្តឹ ម្ត្តូវ»។
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ូច

ភលាក អុិត សំភហង បានអំ ពវនវឲ្យវ ិស័យឯកជន កម្មករនិ ភោជិត ថ្ រូជាតិ និ ងអនតរជាតិ ចូ លរួម្
ចំ លណ្កសហការភ

ោះស្សាយជាបនតភទ្ៀត បញ្ជ
ា ចម្បងជាភត្ចើ នល លភកើតមាន និ ងកំ ពុងត្បឈម្

បញ្ជ
ា វោះជំ នញល លប៉ា ោះពល់ការរ ីកចភត្ម្ើ នរបស់ត្កុម្ហុន។

ូចជា

របាយការណ្៍ការសិការបស់សហព័ នន
ធ ិ ភោជក និ ងសមារម្ពណ្ិជជកម្មកម្ពុជា និ ងរបាយការណ្៍សិកា
របស់អងគការអនតរជាតិខាងការងារ

សដីពីបរ ិោកាសអំ ភណាយផ្លភ ើ ម្បីភ្វើឲ្យសហត្ោសមានចី រភាពកនុង

ត្បភទ្ស កម្ពុជា បានផ្សពវផ្ាយជាសាធារណ្ៈ កាលពីថ្ងៃទ្ី១២ ម្ី ន ភ

ល តំ ណាងសាែនទ្ូតបរភទ្សភៅកម្ពុជា និងអនកវ ិនិ ភោរជាភត្ចើននក់ ។

យមានការចូ លរួម្ពីម្ង្ក្នីរត ឋ ្ិ បា

លទ្ធផ្លរបាយការណ្៍ភនោះបានម្កពី ការសា្បស្ង់ម្តិថ្ននក់ ជាតិ ជាម្ួ យកម្មករនិ ភោជិ តចំនួន ២០០នក់
និ ងតំ ណាងត្កុម្ហុនចំ នួន ៣០០នក់ ភៅទ្ូ ោំងត្បភទ្សកម្ពុជា និ ងបានម្កពីការពិ ភាកាតាម្ត្កុម្ និ ង
សិកាខសាលាថ្ននក់ជាតិ ជាម្ួ យឥសសរជនជាន់ ពស់លផ្នកពណ្ិជជកម្មផ្ង៕

51. New Report Says Garment Sector Fails to Meet UN Standards
By Lauren Crothers | March 14, 2014 (Cambodia Daily)
Cambodian garment manufacturers and the association that governs them are failing to meet the
standards set by the U.N.’s Guiding Principles on Business and Human Rights, as evidenced by
lethal violence against workers during garment strikes in January, when five people were shot
dead and scores wounded by state forces, the International Federation for Human Rights (FIDH)
has said.
The Cambodian garment sector is “mired in ongoing human rights violations” and the Garment
Manufacturers’ Association in Cambodia (GMAC) has “refused to condemn the lethal use of force
against striking workers,” a briefing paper released by FIDH late Wednesday said.
“Cambodian manufacturers and GMAC have clearly failed to respect workers’ rights,” in light of the
guiding U.N. principles, the statement said.
“Brands have failed to prevent and mitigate adverse human rights impacts by their business
partners, and have failed to exercise leverage with Cambodian suppliers and business
associations to prevent such abuses,” it continued.
In addition, the report notes that more than 100 GMAC-affiliated factories sued six of the trade
unions involved in organizing December’s strikes. However, FIDH says that the “victims of state
repression and companies’ retaliation following garment workers’ legitimate exercise of their right
to strike” are unlikely to receive proper or fair redress though the courts.
GMAC chairman Van Sou Ieng said the allegations against the association were unfounded.
“I object to such a comment. I want them to prove their statement…they should not use the name
of human rights to accuse people without evidence,” Mr. Sou Ieng said.
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“In the legal rule of law and democratic society, they might get sued for slander with such a
statement,” he said.
The report also said the garment sector in general “is mired in ongoing human rights violations,
including child labor and inadequate enforcement of workers’ health and safety regulations.”
Responding to the last point on health and safety, Mr. Sou Ieng said the remarks were “simply not
true” and that evidence to prove otherwise comes in the form of the International Labor
Organization’s (ILO) Better Factories Cambodia program, which “has concluded every year for the
past 12 years that 85 percent of all the factories inspected are in compliance with the labor law and
the international core labor standards.”
He challenged the authors of the FIDH to identity another country with such a high rate of
compliance.

52. សហជីពភត្តៀម្្សតតាងអំ
ពីភៅលកត្កុម្ហន
ុ ល លបានកាត់ត្បាក់ឈលកម្ម
ករ
ុ
ួន
ដោយ ខខ សុណង
2014-03-18 (Radio Free Asia)
ត្កសួងការងារនិ ងបណ្ុដ ោះបណា
ដ លវ ិជាជជីវៈ បានត្បកាសឲ្យសហព័ នស
ធ ហជី ពវ ិស័យកាត់ ភ រចំ នួន ៨ បញ្ូជ ន
បញ្ជីភ្មោះត្កុម្ហុន និង្សតតាងម្ួ
យចំ នួនល លភចទ្ថ្ន ភៅលកត្កុម្ហុនកាត់ ត្បាក់ឈួល
ន និ ងត្បាក់រងាវន់
ុ

ពីកម្មករ កនុងអំ េុងភពលល លសមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រ ពយួរការងារកម្មករកាលពីចុងឆ្នំ២០១៣ ជាភពល
ល លមានបាតុកម្មតវ៉ា ោម្ោរត្បាក់ ឈួល
ន ១៦០ ុលាលរភនោះ។
សហព័ នស
ធ ហជី ពវ ិស័យកាត់ ភ រម្ួ យចំនួនបានភត្តៀម្

ក់ ឯកសារបញ្ជី ភ្មោះត្កុម្ហុន និង្សតតាងពី
ុ

ភៅលកត្កុម្ហុនល លបានកាត់ត្បាក់ ឈួល
ន
និងត្បាក់ រងាវន់ពីកម្មករ ភៅរ ឋម្ង្ក្នីត្ត កសួងការងារភៅកនុងសបាដ
ហ៍ភនោះ ភ ើម្បីទ្ទ្ួ លបានការអនតោរម្ន៍ភបើ កត្បាក់សងកម្មករវ ិញ ភៅម្ុនរ ូវបុ ណ្យចូ លឆ្នំងីត្ម បថ្ពណ្ីល មរ
ម្ក ល់។

ត្បធានសម្ព័នស
ធ ហជី ពត្បជា្ិ បភតយយកម្មករកាត់ ភ រកម្ពុជា ភៅកាត់ថ្ន សុីខាវឌូ (Ccawdu) ភលាក អាត់
្ន់ មានត្បសាសន៍ភៅថ្ងៃទ្ី១៨ ម្ី ន ថ្ន ភលាកបានភត្តៀម្ជាភស្សចចំ ភពោះឯកសារ្សតតាងភ
ើ ម្បី
ុ
ត្កសួងឲ្យ មានម្ូ ល ឋ នកនុងការភ

ក់ជូន

ោះស្សាយបាន ៧០% ភហើយ។ ភលាកថ្ន រហូតម្ក ល់ភពលភនោះ មាន

ភោងចត្កជាង ៥០ ល លសមាជិ កសហជី ពកំ ពុងបំ ភពញការងារបានរកភឃើញថ្ន បានកាត់ ត្បាក់ ឈួលនិ
ន
ង
ត្បាក់រងាវន់ពីកម្មករ។

ភលាក អាត់ ្ន់ ៖ «ត្កសួងបានភចញលិ ិ តផ្លូវការហនឹងឲ្យភយើងោំង អស់ោនបញ្ូ ជ នភ្មោះត្កុម្ហុនណា

ល លកាត់ លុយកម្មករកនុងភពលហនឹង ភ ើ ម្បី

ក់ភៅ ភហើយត្កសួងភរនឹ ងភ្វើការជាម្ួ យជី មា៉ាក (GMAC) កនុង

ករណ្ីភ្វើម្ិនបានភយើងនឹ ងបដឹងភៅត្កុម្ត្បឹកាអាជាាកណា
ដ ល ភហើយក៏ ូ ចជាភៅទ្ីផ្ារ ឬក៏ភៅតុ លាការត
ភទ្ៀត។ សហជីពោំង៨ និ ងសហជី ពភផ្សងៗភទ្ៀត ភហើយកម្មករភៅភោងចត្កណាក៏ភ
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យ ល លភរកាត់

លុយកនុងកំ េុងភពលហនឹង ភត្ពោះត្កុម្ហុនហនឹងភរអនកភចញលិ ិតពយួរអុី ចឹងត្តូវលតរិ តលុយ ឲ្យកម្មករវ ិញ
តាម្មាត្តា ៧១ ថ្នចាប់ការងារ»។

ការលងលងភនោះ បន្ប់ពីរ ម្
ឋ ង្ក្នីត្ត កសួងការងារនិ ងបណ្ុដ ោះបណា
ដ លវ ិជាជជី វៈ ភលាក អុិត សំភហង បានភផ្ាើលិ ិ ត

ម្ួ យភៅថ្ងៃទ្ី៧ ម្ី ន ត្តេប់ភៅសហព័ នស
ធ ហជី ពចំ នួន ៨ វ ិញ ល លកាលពីថ្ងៃទ្ី៦ កុ ម្ភៈ ពួកភរបានភសនើ
ឲ្យត្កសួងការងារ និងសមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រ អនតោរម្ន៍ភៅភៅលកត្កុម្ហុនផ្ដល់ត្បាក់ឈួល
ន និ ងត្បាក់
រងាវន់ភទ្ៀងោត់ជូនកម្មករវ ិញ ចប់ពីថ្ងៃទ្ី២៧ ល ្នូ ឆ្នំ២០១៣

ល់ថ្ងៃទ្ី៤ ល ម្កោ ឆ្នំ២០១៤ ជាភពល

ល លសមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រ ឬភៅថ្ន ជី មា៉ាក ពយួរការងារភនោះ។

ភៅកនុងលិ ិតពី ត្កសួងការងារ ល ល បានតត្ម្ូវឲ្យសហព័ នស
ធ ហជី ពចំ នួន ៨ រឺ សហព័នស
ធ ហជី ពជាតិ ថ្ន
ឧសាហកម្មវយន្ណ្ឌកាត់ ភ រកម្ពុជា
សហជី ពយុវជនឯកោជយ

សម្ព័នស
ធ ហជី ពត្បជា្ិ បភតយយកម្មករកាត់ ភ រកម្ពុជា

សហជី ពភសរ ីកម្មករថ្នត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា

សហព័ នធ

សម្ព័នស
ធ ហជី ពចលនកម្មករ

សហព័ នស
ធ ហជី ពម្ិ តតភាពកម្មករ សម្ព័នស
ធ ហជី ពជាតិ និងសម្ព័នស
ធ ហជី ពកម្ពុជា ផ្ដល់បញ្ជីភ្មោះត្កុម្ហន
ុ
និ ង្សតតាងជាក់
លសដងម្កត្កសួង ភ ើ ម្បីឲ្យត្កសួងមានម្ូ ល ឋ នកនុងការភ
ុ
ោក់ ទ្ងបញ្ជ
ា ភនោះ

ម្ង្ក្នីព
ត ី សមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ រ

លិ ិ តពីត្កសួងការងារភៅភេើយ។

ោះស្សាយតាម្នី តិវ ិ្ី ។

ពុំអតាែ្ិបាយភេើយភ

យថ្ន

ពុំោន់បានភឃើញ

កាលពីថ្ងៃទ្ី២៧ ល ្នូ ឆ្នំ២០១៣ សមារម្ភោងចត្កកាត់ ភ របានភចញលិ ិ តពយួរការងារកម្មករបភណា
ដ ោះ
អាសនន

ល លកាលភណាោះ

ត្កុម្កម្មករបានត្បតិ កម្មចំភពោះភសចកដីសភត្ម្ចរបស់រ ឋ ្ិ បាលល លថ្ន

នឹង

ំ ភេើងត្បាក់ល ភោលឲ្យកម្មករពី ៧៥ ុ លាលរ ភៅ ១០០ ុ លាលរកនុងម្ួ យល ។ បន្ប់ពីមានការសភត្ម្ចរបស់រ

ឋ ្ិ បាលភនោះភហើយ ភទ្ើ បផ្្ុោះការតវ៉ា ភៅតាម្ភោងចត្កភស្ើរពសភពញភ តតត្កុង ោម្ោរត្បាក់ល ភោលចំ នួន

១៦០ ុ លាលរកនុងម្ួ យល

រហូត ល់មានការបង្ក្ងាកបរបស់កងកមាលំងរ ឋ ្ិ បាលល លភ្វើឲ្យកម្មករ សាលប់ចំនួន ៥

នក់ របួ សជិ ត ៤០នក់ និងចប់

ក់ពនធនោរចំ នួន ២៣នក់ ភហើយភ

ោះលលងវ ិញចំ នួន ២នក់ ៕

53. Factory waste blamed for health, crop woes
Wed, 26 March 2014
Khouth Sophak Chakrya
Forty families in Kampong Chhnang province’s Peani commune complained yesterday that a local
factory has been polluting their land with toxic liquid waste.
Kong Yom, 40, a representative of the 40 families in Krang Ta Ekh village, said yesterday that this
is not the first time villagers have complained that weaving factory The Best Season is destroying
their land.
“We have asked the local authorities many times already to intervene, but this factory keeps
releasing its waste into our rice fields. Now, 50 hectares of rice fields have been destroyed
because of the waste,” Yom said.
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One of the villagers, 29-year-old Oeurn Nit, said that during the dry season, locals depend on the
Krang Ta Ekh river as a source of clean water. But, he claims, pollution from the factory has put a
stop to this.
“We do not know what the chemical substances are, but it turns the water a dark colour and
[makes it] stink.… The villagers’ skin will be itchy after they use [it],” Nit explained.
Village elder Rith Soth said the factory has been secretly releasing toxic liquid waste into the rice
fields and river for a number of years, “but the factory has not been fined or punished by the
authorities at all”.
Taim Saroeurn, Kampong Tralach deputy district governor, told the Post that in 2013 the
Environment Ministry issued a warning letter, threatening to temporarily stop production at the
factory if measures were not taken to stop the waste infecting the surrounding area.
After receiving the letter, the factory made improvements, which included plans to build a stronger
reservoir to store the toxic liquid and filters to treat it, Saroeurn said.
“For this new case, I do not know clearly yet, but I will send our officials to cooperate with the
experts at the provincial environment department to inspect the site soon,” he said, adding that if
the villagers’ claims are proven true, he would temporarily stop operations at the factory.
Tut Sokunteara, a manager at The Best Season, denied intentionally leaking the waste, but said it
might have come through cracks in reservoirs.
“We accept that there are some technical points that we have not improved yet, but we can
improve it again,” he said.

221

