
 

 

 

 

 

 

កររតឹតបតិសទិធ រសតពីលករចំណករសុកេន របេទសៃថ 
កមពុជ និងម៉េឡសុ ី

  

ហុកសិបឆន ំ ៃនកររបយុទធ
របឆំងនឹង ភពរកីរកជ 

សកល 



War on WantWar on WantWar on WantWar on Want គឺជចលនរបសម់នសុសែដលបនតងំចតិតេដមបភីពយតុតិធមជ៌សកល 

ទសសនៈវស័ិយ របស់េយង គឺេដមបសីកលេលកមួយ ែដលរចួផុតពីភពរកីរក និងភពេកងរបវញញ័ជិះ

ជន់ េដយែផអកតមយុតតិធម៌សងគម ភពេសមគន  និងសិទធិមនុសសសរមប់ទំងអស់គន ។ 

េបសកកមម របស់េយងគឺេដមបីេធវកររបយុទធរបឆំងនឹងមូលេហតុសំខន់ៗបណត លឲយមនភពរកីរក 

និងករេរបហិងសែផនកសិទធមនុសស ែដលជែផនកមួយៃនចលនពិភពេលកសរមប់យុតតិធម៌ជសកល។

េយងេយងេយងេយងអចអចអចអចសេរមចកិចចករទំងេនះេដយៈសេរមចកិចចករទំងេនះេដយៈសេរមចកិចចករទំងេនះេដយៈសេរមចកិចចករទំងេនះេដយៈ 

• េធវករជៃដគូជមួយចលនសងគម ពណិជជកមម សហជីព និងសថ ប័នកមមករជេរចន េដមបីផតល់

អំណចដល់ពួកេគកនុងកររបយុទធរបឆំងេដមបសិីទធិរបស់េគ។ 

• េធវយុទធនករសធរណៈែដលនិយមេធវេរចនជងេគ និងមនលកខណៈតសូ៊សវិតសវ ញ េដមបី

របយុទធរបឆំងនឹងមូលេហតុបណត លឲយមនភពរកីរក និងករេរបហិងសេលសិទធិមនុសស។ 

• េធវករចល័តករគំរទ និងកសងសមពនធ័ភពជមួយនឹងសកមមភពននកនុងករគំរទសិទធិ 

មនុសស ជពិេសសសិទធិរបស់កមមករ។ 

• បេងកនចំេណះដឹងដល់សធរណៈជនអំពីមូលេហតុសំខន់ៗ ែដលបណត លឲយមនភពរកីរក 

ភពខវះខតនិងអយុតតិធម៌ និងពរងឹងអំណចរបជពលរដឋកនុងករេធវសកមមភពេដមបផីល ស់បតូរ។ 

ចូលរមួជមួយេយងចូលរមួជមួយេយងចូលរមួជមួយេយងចូលរមួជមួយេយងទំងអស់គនទំងអស់គនទំងអស់គនទំងអស់គន         

ជ័យជំនះសរមប់ករងររបស់េយង គឺែផអកេទេលករជួយេលកទឹកចិតតឲយមនករចូលរមួកនុង

កររបយុទធរបឆំងនឹងភពរកីរក និងកររេំលភបំពនសិទធមនុសស។ មនមេធយបយចំនួន ៣ ែដល

មនលកខណៈងយរសលួសរមប់អនក កនុងករចូលវភិគទន និងចូលរមួកនុងចលនេនះតមរយៈ៖  

ទូរសព័ទទូរសព័ទទូរសព័ទទូរសព័ទ ០២០ ៧៣២៤៥០៤០ 

ចូលេទកន់េគហទំព័រចូលេទកន់េគហទំព័រចូលេទកន់េគហទំព័រចូលេទកន់េគហទំព័រ        www.waronwant.org/support-us 

តមរយៈតមរយៈតមរយៈតមរយៈៃរបៃរបៃរបៃរបសណីសណីសណីសណីយ៍យ៍យ៍យ៍៖៖៖៖    សរមប់សមជិកភពសូមេផញេទកន់អសយដឋ ន ែដលេនែផនកខង

េរកយៃនរបយករណ៍េនះនឹងេផញេទកន់ៈ 

War on Want 

44-48 Shepherdess Walk  London NI 7JP 



អរមមណ៏កថ 

កមមករចំណករសកុ បនេដរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករេធវឲយេជគជ័យែផនកេសដឋកិចចៃន

របេទសជេរចនកនុងតំបន់អសុីអេគនយ៍ករយៈេពលថមីៗេនះ ែដលរបេទសទំងេនះ បនឱបរកេសប 

និងេផត តជសំខន់ “ ករវលិរតលប់េទកន់ពិភពខងេរក ” កនុងដំេណ រែសវងរកទិសេដៃនករនំ

េចញកមមករចំណករសកុ ែដលជករផតល់ធនធនពលកមមដ៏េទៀងទត់មួយ គឺកំលំងពលកមម ែដល

មនតៃមលេថក ែដលេនះបនអនុញញ ត ឲយចងវ ក់ផលិតកមមឧសសហកមម ទទួលបនេជគជ័យកនុង        

ទីផសរពិភពេលក។ ជពិេសសរសតីចំណករស ុ ែដលរបកបកិចចករ ែដលមនលកខណៈលំបកខល ំង 

និងជកិចចករែដលកមមករកនុងរសកុមិនចង់េធវ ។ របេទសៃថ របេទស   កមពុជ និងម៉េឡសីុទទួល    

អតថរបេយជន៍ដ៏ធំសេមបមខងែផនកេសដឋកិចចពីករចូលរមួរបស់ពលករចំណករសកុ។  

េនរបេទសកមពុជ ៩០ ភគរយៃនកមមករេនេរងចរកកត់េដរ គឺជរសតីវយ័េកមងែដលបនចក

េចញពីតំបន់ជនបទមកកន់ទីរកងុ។ ចំណករសុកែដលមកពី របេទសជិតខង គឺជធនធនកំលងំ

ពលកមមដ៏សំខន់ និងមនតំៃលេថកសរមប់ឧសសហកមមនំេចញរបស់របេទសៃថ និង របេទស      

ម៉េឡសីុ។ បុ៉ែនតេទះបីជមនករចូលរមួពីពួកេគយ៉ងេនះក៏េដយ ក៏របេទសទំងេនះបនេធវករ

បដិេសធដូចគន  កនុងករធនពីសិទធិ និងសុវតថិភព ែដលពលករចំណករសកុរតូវទទួលបន។ របយ

ករណ៍ែដលបងហ ញពីលទធផលៃនកររសវរជវថមីមួយអំពីជីវភពរស់េន និងសថ នភពែដលរសតី        

ចំណករសកុជួរបទះេនកនុងរបេទសៃថ កមពុជ និង របេទស ម៉េឡសីុ។ ជពិេសសរបយករណ៏េនះ

បនបងហ ញអំពីរបកគំេហញ ែដលមនលកខណៈជេស៊រ ី ែដលបនមកពីករសំភសន៍រសតីពលករ       

ចំណករសកុ (ភគេរចនកនុងចំេណមពួកេគ គឺជយុវវយ័) េនកនុងរបេទសនីមួយៗខងេលេនះ។    

កិចចសំភសន៍េនះបនបងហ ញឲយេឃញនូវរពឹតតករណ៏ជរមួ ៃនជីវភព ែដលមនលកខណៈមិនេទៀង

ទត់របស់រសតីចំណករសកុ េដយសរែតករេគៀបសងកត់និងករេកងរបវញ័ច  ែដលសថិតកនុងៃដរបស់

និេយជកែដលមិនេសម ះរតង់។ រកមុហុ៊នជេរចនែដលមកពីរបេទសេលកខងលិច ក៏កំពុងែតទញ

យកផលចំេណញពីកររេំលភបំពនេលកមមកររសតីចំណករសកុ ែដលនឹងរតវូបងហ ញជលំអិតេនកនុង

របយករណ៍េនះ។ ជមួយនឹងរកុមហុ៊នជេរចនែដលមនម៉កលបីៗ  ដូចជរកុមហុ៊ន Adidas Nike 

Reebok and Levi-Strauss លក់ទំនិញែដលផលិតកនុងរបេទសទំងបីេនះ។ កនុងខណៈេពលែដល       



កំលំងពលកមមមនតៃមលេថក បនេធវឲយរបេទស កមពុជកល យជរបេទសរបភព កនុងករផលិតសំេលៀក

បំពក់ែដលមនតៃមលេថកសរមប់ហងសំេលៀកបំពក់ែដលមនម៉កលបីៗដូចជ Gap Zara Marks 

& Spencer and H&M ។ ចំែណកកមមករេនេរងចរកឧសសហកមមេអឡិចរតនិូចេនរបេទសម៉េឡសីុ  

ផតល់ករផគត់ផគង់ដល់ទីផសរែដលនំមុខេគទូទំងពិភពេលក។ War on Want េជឿជក់ថ រសតីកមមករ    

ចំណក រសកុេនតំបន់អសុីអេគនយ៍  ក៏ដូចជកមមករទំងអស់ មនសិទធិកនុងករទទួលបនរបក់ឈនួល

ែដលអចរទរទង់ជីវភពរស់េនរបស់េគ និងសិទធិកនុងកររបកបករងរ ែដលមនលកខខ័ណឌ សមរមយ។ 

ជករខុសសរមប់របេទសដូចជរបេទសៃថ របេទសកមពុជ និងរបេទសម៉េឡសីុ ែដលពឹងែផអកេល

កមល ំងពលកមមៃនកមមករទំងេនះកនុងករទទួលបនេជគជ័យែផនកេសដឋកិចច  ែតែបរជបដិេសធមិន

ធនករពរសិទធិ សូមបែីតសិទធិរស់េនជមូលដឋ នរបស់កមមករក៏េដយ។ ដូេចនះវមិនមនភពេសមភព

គន េទ សរមប់រកមុហុ៊នេនរបេទសេលកខងលិចមួយចំនួន េដមបីទទួលបនរបក់ចំេណញបនេរប

ហិងសេទេលសិទធិរបស់កមមករចំណករសុក េនកនុងសងវ ក់ៃនផលិតកមមផគត់ផគង់របស់ពួកេគ។ អនកអន

ទំងអស់រតូវបនេលទឹកចិតតឲយចូលរមួេដមបីេធវសកមមភព ែដលនឹងរតូវបនដក់កនុងបញជ ីេនែផនកចុង

េរកយបំផុតៃនរបយករណ៏េនះ េដមបធីនឲយមនភពយុតតិធម៌ សរមប់រសតីកមមករចំណករសកុេន

របេទសកនុងតំបន់អសីុអេគនយ៍ និងេនកនុងពិភពេលក។ 

 

John HilawJohn HilawJohn HilawJohn Hilaw    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



េសចកតីសេងខប
 

កនុងកិចចខិតខំរបឹងែរបង កនុងករែរបកល យជកររបកួតរបែជងែដលមនលកខណៈជសកល  
របេទសកមពុជ និងរបេទសម៉េឡសីុ បននឹងកំពុងែតេផត តជសំខន់េទេលទិសេដៃនករនំេចញ  
សងវ ក់ផលិតកមមឧសសហកមម ែដលែផអកេទេលកំលំងពលកមមែដលមនតៃមលេថក េហយែដលជ
ញឹកញប់ គឺកមល ំងពលកមមរបស់កមមករចំណករសកុ។ រដឋ ភិបលកនុងរបេទសនីមួយៗទំងេនះ បន
បេងកតេគលនេយបយ ែដលជួយេទដល់វស័ិយឧសសកមម និងគិតគូរជពិេសសកនុងករដក់ឲយម
កិចចករពរេផសងៗ ដល់ករេធវពណិជជកមម ែដលវអចជ បញហ របឈមសរមប់កមមករ កនុងករទទួល
បនករករពរ និងជំនួយ េនេពលែដលេគទទួលបនេរបរបស់សិទធរបស់ខលួនកនុងកររបយុទធរបឆំង
នឹងករេកងរបវញ័ច  ។ កនុងរបេទសកមពុជ រសតីវយ័េកមងបនចកេចញពីភូមិកំេណ ត េដមបីេធវករកនុង    វ ិ
ស័យ េនះ ខណៈេពលែដលេនរបេទសៃថ និងរបេទសម៉េឡសីុ កំពុងមនលំហូរចូលកមល ំងពលកមម
ៃនជនចំណករសកុមកពីរបេទសជិតខង ។ េទះបីជករេធវចំណករសុកនំឲយមននិរនតភពៃនករ
អភិវឌឍន៍ែផនកេសដឋកិចចក៏េដយ ក៏ភពនំមុខេនះមិនរតូវបនទទួលករេលទឹកចិតត ឬ េធវករសរមប
សរមលួឲយបនរបេសរេឡយ។ េនកនុង របេទសៃថ និងម៉េឡសីុ េគលនេយបយេទសនតរបេវសន៍ជ
ធរមនមួយចំនួនរតូវបនអនុមត័េឡងកនុងេគលបំណងរតិតបិតចំនួនរបជជន កនុងករចូលេទកនុង
របេទសរបស់ពួកេគ  និងរកសសថ នភពមិនអចិៃរនតយ៍ៃនកររស់េនរបស់ជនចំណករសកុទំងេនះ។ 
េហតុដូចេនះ របព័នធជំនួយែដលលួចលក់ រតវូបនបេងកតេឡងេដមបជួីយដល់កមមករ ែដលរមួមន    
េមខយល់ជអនកេរៀបចំករេធវដំេណ រែសវងរកករងរសរមប់កមមករ និងបេងកតឲយមនរបព័នធសរមប់ករ
េផញរបក់កៃរមមកផទះ។ េនេពលែដលរបព័នធេនះមនរបសិទធិភព និងមនលកខណៈជជំនួញេនះ អនក
េធវជំនួញទំងឡយបនដក់ជនចំណករសុកកនុងសថ នភពមួយ ែដលមនេរគះថន ក់ និងសរមប់ែត
ភពចំេណញរបស់ពួកេគែតបុ៉េណណ ះ។ េនេពលចូលកនុងវស័ិយៃនកររបកបករងរភល ម កមមករ         
ចំណករសកុមិនរតូវបនផតល់ករងរមួយ ែដលមនរបសិទធិភពេឡយ។ ជនចំណករសកុ រតូវរស់េន
មិនអចិៃរនតយ៍ និងកនុងសថ នភពមួយែដលមិនេទៀងទត់ (ែដលេនះជករផតល់ភពងយរសួល និង  
អតថរបេយជន៍េទដល់និេយជក ែដលអចជួលកមល ំងពលកមម ឬ បេណត ញកមមករេចញរសបេទ
តមែតតរមូវករៃនទំនិញ េហយែដលនំឲយប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េនរបស់ជនចំណករសុកទំងករ
រស់េនកនុងេពលបចចុបបនន និងេពលអនគតរបស់ពួកេគ ។ 



របយករណ៍េនះ នឹងេផត តជពិេសសេទេលរសតី ែដលេធវចំណករសកុេទរបេទសៃថ និង
របេទសម៉េឡសីុ និងករេធវចំណករសកុេនកនុងរបេទសរបស់របេទសកមពុជ កនុងករែសវងរកករងរ
េនកនុងេរងចរកកត់េដរ និងេរងចរកឧសសហកមម ែដលផលិតេអឡិចរតនិូច។ រសតីភគេរចនបនេធវ 
ចំណករសកុេដមបែីតកររស់រនែផនកេសដឋកិចចែតបុ៉េណណ ះ បុ៉ែនតសរមប់ជនចំណករសុកភូមវញិ 
ែដលមនរបជជន ជជនេភៀសខលួន ករេធវចំណករសកុរបស់ពួកេគ គឺេដមបីរត់េគចខលួនពីករ
សងកត់សងកិនែផនកនេយបយ និងករេចទរបកន់នន េនកនុងរបេទសភូម។ សរមប់កមមករទំងអស់ 
គឺជេដមទុនមួយសំខន់ ែដលផតល់ផលចំេណញយ៉ងសេមបមសរមប់រកមុហុ៊នជេរចន។ ពួកេគបន
ចកេចញពីរគសួរ និងមិតតភកក័ េហយជញឹកញប់ពួកេគបនខចីបុល ឬ ក៏លក់រទពយសមបតតិរបស់ខលួន
េដមបីេធវដំេណ រ និងែសវងរករងរ េហយេគបនចកេចញេដយមនករេបតជញ ចិតតថ ពួកេគមិនអច
រតលប់មកភូមិកំេណ តវញិេដយៃដទេទបនេទ។ ករតស៊ូេដមបីទទួលបនសិទធិ គឺជបញហ របឈមដ៏ធំ
សរមប់ពួកេគ ែដលវជកររបឈម នឹងភពរបថុយរបថនកនុងករបត់បង់ករងរ ជីវភពរស់េន 
និងកិតតិយស រពមទំងរបឈមមុខនឹងេរគះថន ក់ និងករទទួលខុសរតូវតមផលូវចបប់កនុងករេដះ
បំណុលវញិ។ និេយជិក និង អនកបណត ក់ទុន បនដឹងពីបញហ េនះ បុ៉ែនតេនែតេធវករេកងរបវញ័ច  និង 
បងកភពលំបកដល់ជីវភពរស់េនៃនជីវតិរស់េនរបស់កមមករចំណក េដយមិនមនភពភ័យខល ចកនុង
កររបឈមមុខនឹងចបប់េឡយ។ រដឋ ភិបលក៏បនដឹងពីបញហ ៃនភពងយរងេរគះរបស់ពួកេគ បុ៉ែនត
មិនអចផតល់ករករពរដល់ពួកេគឲយបនេពញេលញេឡយ។ ជករពិត មនករណីកនុងករណីជ
េរចនបនបងហ ញឲយេឃញពីភពអសមតថភពរបស់រដឋ ភិបលកនុងករធន និងករពរសិទធិដល់កមមករ 
សូមបីែតករណីែដលមនលកខណះធមមតក៏េដយ ែដលជករបងហ ញេអយេឃញពីភពកំេសយកនុង
ករអនុវតតន៍ចបប់ករងរមួយ របកបេដយរបសិទធិភព។ កមមករបន របឈមមុខ នឹងកររតិតបិតសិទធិ 
ែដលជឧបសគគសរមប់ពួកេគកនុងករេរបរបស់សិទធិរបស់ពួកេគ ។ កររតិតបតិែផនកចបប់ ដូចជេន
របេទសៃថជេដម ឬ កររតិតបិតេសវសងគម ែដលបណត លមកពីេគលគំនិតេដមៃនករេធវកិចចសនយ 
ែដលមិនអចិៃរនតយ៍ ឬ សថ នភពែដលមិនមនសុវតថិភព ែដលររងំកមមករចំណករសកុកនុងករបេងកត
សហជីព និងហមឃត់ពួកេគមិនេអយចូលរមួកនុងបណត ញសកមមជនដ៏សំខន់ េដមបីតទល់កនុងករ
ទទួលបនលកខខ័ណឌ ករងរមួយែដលមនលកខណៈលអរបេសរ ។ ជនចំណករសកុរតូវបនផតល់ឲយ   
អតថរបេយជន៍ែផនកចបប់តិចតួពីករបេងកត និងករកំណត់អតតសញញ ណចបប់េនកនុងរបេទសេគលេដ 
រមួទំងកររតិតបិតេផសងៗ ដូចជករទទួលបនប័ណណេបកបរសរមប់ករេធវដំេណ រ ករបេងកត
រពឹតតិករណ៍ ឬ ករជួបជំុកនុងរទង់រទយធំៗ និងករេបកគណនីធនគរជេដម។ កររសវរជវមួយ
របស់ War on Want េនះ បនរកេឃញថ ឧសសហកមមេរងចរកកត់េដរ និងវយនភ័ណឌ េនកនុង



របេទសកមពុជ របេទសម៉េឡសីុ និងរបេទសៃថ និងឧសសហកមម ែផនកេអឡិចរតនិូចកនុងរបេទស       
ម៉េឡសីុ ែដលមនករណីជេរចនបនបងកឲយមនេរគះថន ក់អំពីករបងខំកមមករឲយេធវករែដលទទួល
បនរបក់ឈនួលតិច និងមិនមនលកខណៈសតង់ដរ លកខខណឌ ករងរែដលមិនសមរមយ ជពិេសស
សរមប់រសតីកមមករចំណករសុក។ កររសវរជវរតូវបនរកេឃញថ កមមករមិនមនកិចចសនយករងរ 
ឬ មិនដឹងថេគនឹងកំពុងេធវករេនកែនលងណ ែដលេនះជកិចចសនយមិនរសបតមផលូវចបប់េឡយ។ 
កមមករេធវករជេទៀងទត់ ១០ េម៉ងកនុង ១ ៃថង េដយមិនមនរបក់ឧបតថមភេលករងរែថមេម៉ងេនះេទ 
េហយពួកេគជួបរបទះនឹងករេបៀតេបៀនេផសងៗេនកែនលងករងរ ែដលជករងរមិនមនសុវតថិភព 
និងជករងរ ែដលមិនមនលកខខណឌ័ សមរមយ េហយែបជទួលបនរបក់ឈនួលទបជងតរមូវករ
ចំបច់សរមប់កររស់េនរបស់ពួកេគេទវញិ។ពួកេគរតូវបនហមឃត់ មិនឲយសំុចបប់ឈប់សរមក 
និងករេចញេទេរកពីបរេិវណេរងចរកេទះកនុងេពលកំពុងមនៃផទេពះក៏េដយ។ ពួកេគអចរបឈម
មុខនឹងករផកពីន័យ េពលេគសំុឈប់សរមក មកដល់កែនលងេធវករយឺត និងេទបនទប់ទឹក និងកិចចករ
តូចៗេផសងៗេទៀតែដលេនះ រតូវបនចត់ទុកថជកររេំលភបំពន។ 

េទះបីរបក់ឈនួលទបខល ំងយ៉ងណក៏េដយ កមមករជេរចនេនែតមនេគលបំណងកនុងករ
សនស ំ េដមបអីចមនលទធភពេផញថវកិមកផទះ តមរយៈ ករខិតខំរតិតបតិកនុងករចំណយេលចំណី   
អរហររបស់ពួកេគ។ របក់ែដលេផញមកផទះមិនរគប់រគន់សរមប់រទរទង់តរមូវករជមូលដឋ នៃន
រគសួររបស់ពួកេគេឡយ និងក៏មិនរគប់រគន់សរមប់េធវេអយសថ នភពេសដឋកិចចរគសួររបស់ពួកេគ
ផល ស់បតូរែដរ។ េគលនេយបយេសដឋកិចច ែដលពក់ព័នធនឹងកងវះខតៃនករអនុវតតន៍ចបប់សតីពីករងរ
បនលក់បំងតៃមលសងគមសរមប់រសតី ែដលេធវដំេណ រឆលងកត់របេទស ឆលងកត់រពំរបទល់ និងឆលងទវីប 
កនុងករែសវងរកករងរែដលសមរមយ និងែសវងរកជីវភពរស់េនេដយមនសុវតថិភពេដមបជួីយរទរទង់
ខលួនឯង និងរគសួររបស់ពួកេគ។ War on Want េជឿជក់ថ រសតីទំងេនះក៏ដូចជកមមករទំងអស់មន
សិទធិ កនុងករទទួលបនរបក់េបៀវតសន៍សរមប់រទរទង់ជីវភពរស់េន និងលកខខ័ណឌ ករងរសមរមយ។ 
េយងជរមញុេអយអនកអនរបយករណ៍េនះចូលរមួជមួយេយងកនុងកររបយុទធរបឆំងេដមបីេធវេអយ
ករទមទរសិទធិរបស់ពួកេគជករពិត។ 

 

 

 



េទសតរបេវសន៍ៃនតំបន់អសុអីេគនយ៍
 

ករេធវចំណករសុក គឺជវធីិសរសតកនុងករទទួលបនករងរជចំបងេនតំបន់អសីុអេគនយ៍ 

និងជែផនកមួយៃនករអភិវឌឍន៍របស់រដឋ ភិបល ជែផនករេសដឋកិចច និងកររស់េនៃនបុគគលមន ក់ៗ ។ 

របេទសរបភពសំខន់ៗរមួមន៖ ហវីលីពីន ឥណឌូ េនសីុ មីយ៉ន់ម៉i េវៀតណម និងកមពុជ។ ជនចំណក

រសកុពីរបេទសទំងេនះេធវចំណករសកុេទកន់របេទសដៃទេទៀត េនកនុងតំបន់អសុីអេគនយ៍  ជ  

ពិេសសេទរបេទសម៉េឡសីុ និងៃថ និងេទកន់តំបន់ខងេកតសហគមន៍អឺរ ៉បុ និងសហរដឋអេមរកិ។ 

កលពី៣ទសសវតសន៍កនលងេទ របជជនពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉ កមពុជ និងសធរណរដឋរបជធិបេតយយ

របជមនិតឡវ បនសេរមចចិតតេគចេវសពីភព រកីរក និង ជេមល ះនេយបយកនុងរបេទសរបស់ពួក

េគ េដមបីឆលងរពំរបទល់េទកន់របេទសៃថ។ ពួកេគបនចកេចញពីរបេទសរបស់ពួកេគ េដយមិនមន

ឯកសរសំរប់រស់េន និង របកបករងរេនកនុងរបេទសៃថ រសេដៀងគន  េទនឹងកមមករចំណករសកុ

ែដលគម នឯកសរ ។ រដឋ ភិបលៃនរបេទសៃថបនេធវករេឆលយតប េដយបនផតល់ករសន ក់េន

សរមប់រយៈេពល ០១ឆន ំ ចំេពះជនចំណករសកុ ែដលបនចុះបញជ ីជមួយនឹងអជញ ធរមូលដឋ ន បុ៉ែនត

េនះផតល់េអយរតឹមែតសថ នភពែផនកចបប់ពក់កណត លែតបុ៉េណណ ះ។ ជនចំណករសុករតូវបនចត់

ទុកថ បនចូលេទកនុងរបេទសេដយខុសចបប់ និងរតូវបនធនករអនុញញ តេអយសន ក់េនចំនួន 

០១ឆន ំ កនុងេពលែដលពួកេគរតូវរង់ចំករបញជូ នមករបេទសខលួនវញិ។ ករចុះបញជ ីជដំបូង    គឺេនឆន ំ

១៩៩២ និងចុងេរកយបំផុតេនែខមិថុន ឆន ំ២០១១។ េនឆន ំ២០០៣ េនកនុងករបុ៉នប៉ងេធវ េអយមន

បទបញញតតិពក់ព័នធ នឹងសថ នភពរបស់ជនចំណករសកុេនរបេទសៃថ អនុសរណៈៃនករេយគយល់

រតូវបនេធវេឡង ជមួយនឹងរបេទសមីយ៉ន់ម៉របេទសកមពុជ និងសធរណរដឋរបជធិបេតយយរបជ

មនិតឡវ។ តមរយៈរបព័នធេនះ ជនចំណករសកុអចចកេចញពីរបេទសរបស់ខលួនេដយផទ ល់ 

េដយមិនចំបច់មនឯកសរ ឬ ពួកេគអចេធវតមរបព័នធៃនករេផទៀងផទ ត់អតតសញញ ណរបស់ពួកេគ 

េដយេសនសំុេអយរបេទសរបភព េចញលិខិតឆលងែដនបេណត ះអសនន។ តំងពីឆន ំ២០០៤ ជនចំណក

រសកុចំនួន ១.២ លននក់កនុងចំេណមជនចំណករសកុសរបុរបែហល ២.៥លននក់មនឯកសរ

ខលះៗ។ របែហលជ ៥០% ៃនជនចំណករសុក គឺជរសតី។ េនរបេទសៃថកមមករ ចំណករសកុជរសតី 



រតូវបនេធវករេនកនុងវស័ិយខុសៗគន  រមួមន៖ កសិកមមឧសសហកមម ករងរបំេរ េសវផលូវេភទ       

សកវបបកមមផលិតកមម ករងរសំណង់ ករេធវអហរសមុរទ និងករងរបំេរ តមផទះ។ 

របេទសជិតខង ដូចជរបេទសម៉េឡសីុជេដមមនកមមករចំណករសុក ែដលបនចុះបញជ ី

ចំនួន១.៨លននក់ និងេផសងៗេទៀតកនុងរវង ១លននក់ និង ២.៥លននក់ជកមមករែដលមិនមន

ឯកសរបែនថមេទេលអនកែដលបនចុះបញជ ី ។ កមមករចំណករសកុែដលមនឯកសរ និង មិនមន    

ឯកសរេធវករេនកនុងវស័ិយរសេដៀងគន រមួមន៖ផលិតកមមសំណង់ ដូងេរបង ដំណំេកសូ៊ ករងរបំេរ 

តមផទះ ករងរេសវកមម និង កសិកមម ។ ជនចំណករសុក ែដលមនឯកសរ ភគេរចនមកពីរបេទស

ឥណឌូ េនសីុ បង់កល េដស េនប៉ល់មីយ៉ន់ម៉ ឥណឌ       េវៀតណម កមពុជ និងហវីលីពីន។ របេទសទទួល

ទំងពីរមន របេទសៃថ និងរបេទសម៉េឡសីុ ទទួលយកជនចំណករសុកពីរបេទសកមពុជេទះ បីជ

កមមករចំណករសុកកមពុជភគេរចនរបែហល ២ែសននក់ េនកនុងរបេទសៃថ ែដលគម នឯកសរ

បចចុបបននកំពុងដំេណ រករៃនករេធវឯកសរតមរយៈដំេណ រករេផទៀងផទ ត់សញជ តិកតី។ ករេធវចំណក

រសកុដ៏ធំបំផុតសរមប់របេទសកមពុជ គឺករេធវចំណករសុកកនុងរបេទស។ តួយ៉ងេនឆន ំ២០០៩ មន 

ជនចំណករសកុកនុងរសកុ ២.៥លននក់េនរបេទសកមពុជ េហយភគេរចន គឺជរសតីវយ័េកមងែដល

មកពីតំបន់ជនបទែដលកំពុងរបកបករងរ ជរបេភទករងរែដលេរបកមល ំងេហយទទួលបនរបក់

ចំណូលទប។ របែហល ជ៩០% ៃនកមមករេរងចរកកត់េដរេនរបេទសកមពុជ គឺជរសតីវយ័េកមងែដល

បនចកេចញពីតំបន់ដច់រសយល។ 

ចរកិលកខណៈ ៃនករេធវេទសតរបេវសន៍កនុងតំបន់អសីុអេគនយ៍ឆលុះបញច ំងេអយេឃញ ពី

នេយបយសងគម និងេសដឋកិចចៃនករអភិវឌឍន៍ៃនរបេទសនីមួយៗ។ ករេរបៀបេធៀប GDP េនកនុង

តំបន់បន ផតល់នូវរបកគំេហញៃនករអភិវឌឍន៍រវងរបេទស៖ GDP របស់ម៉េឡសុី ៦៩៦៧ដុលល រ     

ៃថ ៣៨៩៤ដុលល រ  សធរណរដឋរបជធិបេតយយរបជមនិតឡវ ៨៨៤ដុលល រ កមពុជ ៧២៩ដុលល រ និង

មីយ៉ន់ម៉ ៣៨០ដុលល រ។ មនរបេទសចំនួន ៣ រតូវបនដក់កនុងបញជ ីេដយអងគករសហរបជជតិ កនុង

ចំេណមរបេទសែដលអភិវឌឍន៍យឺតបំផុតកនុងពិភពេលក។ សមគមអសីុអេគនយ៍ (ឥណឌូ េនសីុ ម៉េឡ

សីុ ៃថ ហវីលីពីន សឹងហបុរ ី របុ៊យេណ មីយ៉ន់ម៉ កមពុជ សធរណរដឋរបជធិបេតយយរបជមនិតឡវ 

និងេរៀតណម) ខិតខំសរមបសរមលួេដមបភីពលូតលស់ែផនកេសដឋកិចចថន ក់តំបន់ និងេដមបមីន 



សមតថភពកនុងកររបកួតរបែជងជមួយនឹងរបេទសែដលមនេសដឋកិចចរងឹមំដូចជ៖ សហភពអឺរ ៉បុ 

សហរដឋអេមរកិ និងរបេទសចិន។ កនុងកំឡុងេពលជង ២ទសសវតសន៍កនលងមក អស៊នបនខិតខំេធវ

ករេដមបបីេងកនកិចចសហករេសដឋកិចច និង លុបបំបត់រល់បញហ របឈមកនុងករេធវពណិជជកមមកនុង

ចំេណមរបេទសសមជិករបស់ខលួន និងេដមបីេធវករទក់ទញករវនិិេយគបរេទសេដយផទ ល់េទ 

កនុងតំបន់។ េលសពីេនះេទេទៀត អស៊នបនចរចរកិចចរពមេរពៀងពណិជជកមមេដយេសរជីមួយនឹង

របេទសមួយចំនួនដូចជ ចិន ជបុ៉ន    កូេរខ៉ងតបូង ឥណឌ  អូរសត លី និងរបេទស  ញូេហសែឡន។ 

េដមបសីេរមចបនយុទធសរសត ៃនករទក់ទញករេធវវនិិេយគេដយផទ ល់ពីបរេទស ែដលជ

របភពដំបូងៃនចំណូល របេទសជសមជិកអស៊នបនផតល់បុពវសិទធិដល់ វនិិេយគិនបរេទស និង

បេងកតេអយមនតំបន់េសដឋកិចចពិេសស ែដលជញឹកញប់តំបន់ទំងេនះរតូវបនបេងកតឲយមនេន

កនុងតំបន់ជិតរពំរបទល់ ។ តំបន់េសដឋកិចចពិេសស មិនរតូវបនបេងកតេឡងឲយមនរគប់របេទសេនះេទ 

ជមួយគន េនះផងែដ អស៊នក៏គិតគូរផងែដរ ពីករផតល់កមល ំងពលកមមែដលមនតៃមលេថកមកពី

របេទសជិតខងេដមប ី េធវករទក់ទញវនិិេយគិន េនកនុងករផតល់ករេលទឹកចិតតែផនកកមល ំងពលកមម

កនុងវស័ិយឧសសហកមម។ របេទសៃថ និង របេទសកមពុជ ជែផនកមួយៃន គំេរងផតួចេផតមកមមវធីិេសដឋកិចច

េនកនុងរបេទសៃនអនុតំបន់ទេនលេមគងគ(GMS) ែដលេធវេឡងេដយធនគរអភិវឌឍន៍អសីុឆន ំ១៩៩២ 

ែដលមនរបេទស ៦ ៃនរបេទសអនុតំបន់ទេនលេមគងគេដមបពីរងីកទំនក់ទំនងេសដឋកិចច តមរយៈករ

សរមបសរមលួ ករអភិវឌឍៃនេហដឋ រចនសមព័នធ ។ យុទធសរសតទំងេនះអចជួយបេងកនករលូតលស់

ែផនកេសដឋកិចច ៃនរបេទសជេរចនបុ៉ែនតមិនអចជួយកមមករ ែដលមនជំនញទបេដយេរបកមល ំង   

ពលកមម េហយក៏មិនអចជួយកត់បនថយភពរកីរកបនែដរ។ មយ៉ងេទៀតេនកនុងតំបន់េសដឋកិចច

ពិេសសតមរពំែដនទំងេនះ ឬ មជឈមណឌ លឧសសហកមម កមមករចំណករសកុែដលមនជំនញទប

របឈមនឹងកររតឹតបតិែផនកចបប់េទេលករេដរេហររបស់ពួកេគកំណត់រពំែដន ករចូលររមួកនុងេហដឋ

រចនសមព័នធសងគម និងកងវះខតៃនឯកសរសរមប់ករេធវចំណករសកុ ឬ ករងរ។ របេទសទំង៣ 

ែដលបនបងហ ញេនកនុងរបយករណ៍េនះ ធល ប់មនបទពិេសធន៍េនកនុងករេធវចំណករសុកែផនក

េសដឋកិចច ករេធវចំណករសកុេដយបងខំ ករេធវចំណករសកុេនតំបន់ជនបទ និងជយរកងុ និងករេធវ

ចំណករសកុេដយឆលងកត់រពំែដន។ ជពិេសសករលូតលស់ែផនកេសដឋកិចចភល មៗ េនកនុងរបេទស

ៃថ និងរបេទសម៉េឡសីុ េដយសរែតមនករេកនេឡងៃនករវនិិេយគេដយផទ ល់ពីបរេទស បន



បេងកតេអយមនកងវះខតកមល ំងពលកមម សរមប់ឧសសហកមមនំេចញ េដយកនុងេនះមនលកខខណឌ

មួយចំនួនដូចជកមមករកនុងរសកុបដិេសធ មិនេធវករេនកនុងែផនកេនះ។ កងវះខតកមល ំងពលកមមរតវូបន

បំេពញបែនថមេដយកមមករចំណករសកុ ែដលមនភពរងេរគះខពស់ ពីករេកងរបវញ័ច  និងេរ សេអង។ 

របេទសកមពុជបនកល យខលួនជរបេទស ែដលរបជជនជួបនឹងករលំបកកនុងករែសវងរកសច់របក់

សរមប់តរមវូករមូលដឋ ន កនុងជីវភពកសិកមមតមទមល ប់ ដូេចនះពួកេគបនចកេចញេទកន់ទីរកងុ 

េដមបីែសវងរកករងរេនកនុងមណឌ លឧសសហកមម។ កនុងអំឡុងេពលរដឋ ភិបលៃនរបេទសទំង៣ ែរប

កល យខលួនឯងជរបេទសរបកួតរបែជងខល ំងជងមុនរសបតមតរមូវករទីផសរ ជជងករខិតខំអនុវតត

ចបប់ករងរែដលមនរសប់ កនុងករធនលកខខណឌ លអសរមប់កមមករចំណករសកុ។ ម៉យងេទៀត 

របក់េបៀវតសទបខល ំងករងរ របេភទករងររយៈេពលខលី និងសិទធិរតូវបនរតឹតបិតរតូវបនេគេមល

េឃញជបញហ របឈមផងែដ ។ កមមករចំណករសកុជពិេសសជួបនឹងករលំបកៃនករេរបអំេព

ហិងសេលសិទធិរបស់េគតមរយៈតុលករ េដយសរែតសថ នភពចំណករសកុរបស់ពួកេគ មិនមន

ភពចបស់លស់ និង េទៀងទត់។ និេយជកជេរចន បញឈប់ករងរចំណករសកុរបសិនេបពួកេគ

ទំងេនះ េធវករទមទរ េអយមនករេគរពសិទធិេសរភីព េហយករបញឈប់េនះបនសល់ទុកេអយ

ជនចំណករសកុេនកនុងសថ នភពរបឈមកនុងករចប់បញជូ នមករបេទសកំេណ តវញិ ។ កមមករ          

ចំណករសកុ គឺសថិតេនកនុងចំេណមរកមុែដលងយរងេរគះជងេគេដយសរថ ពួកនិេយជិតមន

ជំេនឿថពួកេគអចេកងរបវញ័ច កមមករចំណករសកុេដយេសរ។ី 

  



ករេកងរបវ័ញចនិងករផត់េចញេនរបេទសៃថ 
 

មនកមមករចំណករសុករបែហល ២.៥លននក់ ែដលកំពុងរស់េន និងេធវករកនុងរបេទសៃថii

ជនចំណករសកុ ែដលមនចំនួនេរចនជងេគគឺមកពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉ បុ៉ែនតក៏មនជនចំណករសកុ

មកពីរបេទសកមពុជ និងសធរណៈរដឋរបជធិបេតយយរបជមនិតឡវផងែដរ។ កនុងចំនួនរបែហល 

៥០% ៃនជនចំណករសកុ គឺជរសតី។ កមមកររសតីចំណករសកុបនរបកបករងរកនុងវស័ិយវយនភ័ណឌ  

និងេរងចរកកត់េដរ ករងរបេរមតមផទះ សំណង់ កែនលងកំសនតសបបយ េសវកមម ដំណំេកសូ៊     

ចំករ ឧសសហកមមេនសទ និងកនុងេរងចរកផលិតអរហរសមុរទ។ ករលូតលស់ែផនកេសដឋកិចចយ៉ង

ឆប់រហ័សេនចុងឆន ំ១៩៨០ និង ឆន ំខងមុខៗេទៀត បនេផត តេទេលេគលេដសរមប់នំេចញេន

កនុងផលិតកមម និង ផលិតផលកសិកមម ែដលទមទរឲយមនតរមូវករកមល ំងពលកមម ែដលមនតៃមល

េថក និងនំេទរកចំនួនដ៏េរចនៃនចំនួនកមមករអនកេធវចំណករសុកចូលេទកនុងរបេទសៃថពីរបេទស

ជិតខងខលួន។ េដយសរែតវបិតតិនេយបយេនកនុងរបេទសរបស់ខលួន ភគេរចនេសទែតទំងអស់ៃន

ចំនួនកមមករចំណករសកុេនកនុងរបេទសៃថមិនមនឯកសររគប់រគន់។ តំងពីឆន ំ ១៩៩២ រជរដឋ ភិ

បលៃថ បនេឆលយតបេទនឹងករហូរចូលកមមករចំណករសកុែដលមិនមនឯកសរ េដយអនុញញ តិ

ឲយកមមករចំណករសកុណ ែដលបនកំពុងែតេធវករេនកនុងរបេទសៃថបនចុះបញជ ីេដមបីេធវករេនកនុង

របេទសៃថបយរយៈេពល ១ ឆន ំគិតពីៃថងចុះបញជ ី ែដលមនន័យថ កនុងអំឡុងេពលែដលពួកេគកំពុង

រង់ចំករចប់បញជូ នរតលប់មករបេទសខលួនវញិ។ េនឆន ំ២០០៣ របេទសៃថបនចុះហតថេលខេល

អនុសរណៈេយគយល់ជមួយនឹងរបេទសមួយចំនួន (របេទសមីយ៉ន់ម កមពុជ និងសធរណៈរដឋ

របជមនិតឡវ) េដមបីេធវឲយមនភពរសបចបប់ សរមប់ជនចំណករសកុែដលបនរស់េន និងេធវ

ករេនកនុងរបេទសៃថ។ មនកររពមេរពៀងគន ថ របេទសរបភពទំងឡយរតូវបញជូ នមរនតីទទួលបនទុក 

ចូលមកកនុងរបេទសៃថេដមបីេធវករេផទៀងផទ ត់សញជ តិ និងផតល់លិខិតឆលងែដនបេណត ះអសនន។ ដំេណ រ

ករេនះមនករយឺតយ៉វ មនតៃមលៃថល និងមនអំេពពុករលួយ ។ រតឹមែខ មិន ឆន ំ២០១១ កមមករ          

ចំណករសកុជង ៤ ែសននក់ កនុងចំេណមកមមករចំណករសកុទំងអស់របែហល ២.៥ លននក់ 

កនុងរបេទសៃថបុ៉េណណ ះ ែដលរតវូេធវករេផទៀងផទ ត់ករទទួលបនសញជ តិ។ វស័ិយវយនភ័ណឌ  និង

ផលិតកមមសំេលៀកបំពក់ េនែតបនតជេរងចរកឧសសហកមមែដលធំជងេគមួយកនុងចំេណមេរងចរក



េផសងេទៀត េនកនុងរបេទសៃថែដលមនកមមករេធវករេរចនជង ១លននក់ និងបននំេចញរបចំឆន ំ 

កនុងតៃមលេរចន ជង ៧េកដិដុលល រ iii ។ ករនំេចញរបស់របេទសៃថ មនចំនួន ៣៨% ៃនវស័ិយ       

វយនភ័ណឌ  និងេរចរកកត់េដរេទកន់សហរដឋអេមរចិ ៣០% េទកន់សហភពអឺុរ ៉បុ ៦% េទកន់

របេទសជបុ៉ន    និង ែផនកែដលេនសល់មន ១៩ % េទកន់អរហិវក និងតំបន់មជឈមឹបូព៌iv។ ម៉ក   

សេមលៀកបំពក់ែដលលបីៗ ែដលមនរបភពមកពីរបេទសៃថមនដូចជ ម៉ក Adidas Reebok Nike Levi 

Strauss Timberland និងBenettonv. វស័ិយកត់េដរបស់ របេទសៃថកំពុងែតបនតែសវងរករបភពធនធន

កមល ំង ពលកមមែដលមនតៃមលេថក។ 

២.១ បទពិេសធន៍រសត ី

ករសំភសន៍បនេធវជមួយនឹងរសតីចំណករសកុចំនួន ២២ នក់ែដលមកពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉ 

េធវករេនេរងចរកកត់េដរកនុងរបេទសៃថ។ កមមករែដលជរសតីែដលេកមងជងេគ ែដលរតវូបន        

សំភសន៍សរមប់េធវរបយករណ៍េនះ អយុ ១៧ ឆន ំ និងចស់ជងេគអយុ ៤០ ឆន ំ ។ ចំនួនភគេរចន

ៃនរសតីទំងេនះ (១២ កនុងចំេណម ២២) គឺមនអយុចប់ពី ១៧ ឬ១៨ ឆន ំ ។ 

រសតីទំងអស់ែដលរតូវបនសមភ សន៍ បនេលកេឡងថ ពួកេគសេរមចចិតតេធវចំណករសុក

េដយសរែតសថ នភពេសដឋកិចច និងកងវះឱកសករងរ េនរបេទសមីយ៉ន់ម៉ បុ៉ែនតក៏មនកនុងករណី

ខលះ េដយសរែតវបិតតិេនផទះរបស់េគ ក៏ជមូលេហតុេធវឲយពួកេគសេរមចចិតតេធវចំណករសុកផងែដរ។ 

ខងេរកមេនះជករេលកេឡងរបស់រសតីមន ក់ កនុងចំេណមរសតីេផសងេទៀត ែដលបនចកេចញពីទី

រកងុរង់៉ហគូន របេទសមីយ៉ន់ម៉ េទកន់ Mae Sot របេទសៃថៈ  

រសតធីល ប់ជអនកេធវករកនុងផទះ បុរសរសតធីល ប់ជអនកេធវករកនុងផទះ បុរសរសតធីល ប់ជអនកេធវករកនុងផទះ បុរសរសតធីល ប់ជអនកេធវករកនុងផទះ បុរស    គឺជអនករកសីុគឺជអនករកសីុគឺជអនករកសីុគឺជអនករកសីុ    ផគត់ផគង់ជីវភពរគសួរ បុ៉ែនតបចចុបបននពួកេគរតវូផគត់ផគង់ជីវភពរគសួរ បុ៉ែនតបចចុបបននពួកេគរតវូផគត់ផគង់ជីវភពរគសួរ បុ៉ែនតបចចុបបននពួកេគរតវូផគត់ផគង់ជីវភពរគសួរ បុ៉ែនតបចចុបបននពួកេគរតវូ

េធវករទំងពីរនក់េធវករទំងពីរនក់េធវករទំងពីរនក់េធវករទំងពីរនក់    េដមបេីជៀេដមបេីជៀេដមបេីជៀេដមបេីជៀសវងមិនឲយរគួសរជំពក់បំណុលេគសវងមិនឲយរគួសរជំពក់បំណុលេគសវងមិនឲយរគួសរជំពក់បំណុលេគសវងមិនឲយរគួសរជំពក់បំណុលេគ។។។។    ខញុំខញុខំញុំខញុំបនេធវករែលងលះសវ មីរបស់បនេធវករែលងលះសវ មីរបស់បនេធវករែលងលះសវ មីរបស់បនេធវករែលងលះសវ មីរបស់

ខញុំខញុខំញុំខញុំ។ ខញុំមនកូន ។ ខញុំមនកូន ។ ខញុំមនកូន ។ ខញុំមនកូន ២ ២ ២ ២ នក់ និងនក់ និងនក់ និងនក់ និងរគសួររបស់សវ មីខញុមិំនអនុញញ តិឲយខញុំរគសួររបស់សវ មីខញុមិំនអនុញញ តិឲយខញុំរគសួររបស់សវ មីខញុមិំនអនុញញ តិឲយខញុំរគសួររបស់សវ មីខញុមិំនអនុញញ តិឲយខញុំបនជួបជមួយនឹងកូនរបស់ខញុំេទបនជួបជមួយនឹងកូនរបស់ខញុំេទបនជួបជមួយនឹងកូនរបស់ខញុំេទបនជួបជមួយនឹងកូនរបស់ខញុំេទ។ ។ ។ ។ 

េដយសរែតបញហ េនះខញុមំនេដយសរែតបញហ េនះខញុមំនេដយសរែតបញហ េនះខញុមំនេដយសរែតបញហ េនះខញុមំនករករករករអស់សងឃមឹ និងបនចកេចញពីផទះអស់សងឃមឹ និងបនចកេចញពីផទះអស់សងឃមឹ និងបនចកេចញពីផទះអស់សងឃមឹ និងបនចកេចញពីផទះ។។។។ 

សរមប់រសតីេផសងេទៀតជេរចន ែដល បនេធវករសេរមចចិតតកនុងករេធវចំណករសកុមក

របេទសៃថ គឺេដយសរទទួលព័ត៌មនពីរកមុរគសួរ និងមិតតភកតិ ែដលធល ប់មនបទពិេសធន៍េធវ       



ចំណករសកុ និងផត ំេផញរតលប់វញិ ពីភពងយរសលួ និងចំនួនរបក់ឈនួលែដលខពស់េបេរបៀបេធៀប 

នឹងរបក់ឈនួលរបស់ករងរកនុងរសុក។ េរងចរកកត់េដរជេរចនេនកនុងរបេទសៃថ គឺសថិតេនតម

បេណត យរពំែដនរបេទសៃថ និងរបេទសមីយ៉ន់ម៉ កនុងតំបន់ភនំែដលទុកេចលមិនេរបរបស់ សរមប់

ករងរដឹកជញជូ នទំនិញេទកន់កំពង់ែផែដលេនជិតបំផុត ។ បុ៉ែនតបញហ ែដលមិនសមយ និងធងន់ធងរបំផុត

េនះ គឺេដយសរែតករផគត់ផគត់ជបនតបនទ ប់ៃនកមមករចំណករសកុពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉ (គឺជរបេទស

របភពែដលផតល់កមល ំងពលកមមធំជងេគមកកនុងរបេទសៃថ ែដលនិេយជកអចេធវករេកងរបវញ័ច បន

េដយេសរ)ី។ 

ចបប់កនុងករករពរកមមកររបស់របេទសៃថ ឆន ំ ១៩៩៨ បនែចងថ លកខខ័ណខ ករងរ និងែដន

កំណត់ៃនេម៉ងករងរ គឹ ៨ េម៉ងកនុង ១ៃថង ឬ ៤៨ េម៉ងកនុង ១សបត ហ៍។ បនទ ប់ពីករងរ ៨ េម៉ង 

ករងរែថមេម៉ងក៏រតវូបនចំណយឲយកនុងអរត ១.៥ដង េទេលរបក់េបៀវតសន៍ធមមត។ បុ៉ែនតេទះជ

យ៉ងេនះកតីកនុងករអនុវតតជក់ែសតង គឺឆង យពីអវីែដលចបប់បនែចង។ េន Mae Sot េនតមរពំែដន 

ៃថ-ភូម រសតីែដលរតូវបនេធវករសមភ សន៍ បនេធវករ ១១ េម៉ងកនុង ១ៃថងេដយមិនបនទទួលរបក់

កៃរម ទំងសរមប់អរហរៃថងរតង់ និងអរហរេពលលង ច។ េរងចរកខលះមិនបនផតល់កៃរមដល់កមមករ 

េនៃថងឈប់សរមកេនេរៀងរល់ៃថងអទិតយេហយខលះេទៀតផតល់កៃរមែត ២ ដង បុ៉េណណ ះកនុងមួយែខ។ 

ករផតល់កៃរមដល់កមមករសរមប់ករងរែថមេម៉ងរតូវបនគិតេអយផងែដរ ែតបនទ ប់ពីកមមករបំេពញ

ករងរ ១១េម៉ងកនុង ១ ៃថងេនះ  ។ និង ករងរែថមេម៉ង រតវូបនេគេមលេឃញថ ជករងរបងខិតបងខំ 

មិនែមនជករងរតមជេរមសរសបតមកមមករចំណករសកុខលួនឯង។ 

រសតីែដលេធវករេនេរងចរកកត់េដរេន Mae Sot បនទទួលរបក់ឈនួលែត ៦៩ បរតកនុង ១ 

ៃថង (€១.៤០)vi សរមប់ករងរ ១០ េទ ១១ េម៉ងកនុងៃថង ។ របក់ឈនួលអបបរមេន Mae Sot កនុង       

កំឡុងេពល សមភ សន៍ គឺ ១៥៣ បរត (៣.១០េផន) កនុង ១ ៃថង។ េនកនុងេរងចរកមួយ ែដលកមមកររតូវ

បនេគជួលេដមបីបំេពញគិតជភគៃនករងរែដលទទួលបនរបក់ឈនួល ២០ បរត (0.40េផន) 

សរមប់ ១០០ ភគ ។ ករងរបែនថមេម៉ងរតូវបនទទួលរបក់ឈនួល ១៥បរត (0.30 េផន) សរមប់

ករបំេពញករងរ ២ េម៉ងសរមប់អនក ែដលមនបទពិេសធន៍ករងរលអ ១១ បរត (០.២២េផន) កនុង

១េម៉ង។ េនកនុងេម៉ងដ៏រវល់ជមួយនឹងករងរបែនថមេម៉ង  កមមករនិយយថ ពួកេគអចទទួលរបក់



ឈនួល ១០០ បរតកនុង ១ៃថង (របែហល ២េផន) ែដលេនែតសថិតេនេរកម របក់ឈនួលអេទបបរម។ 

បែនថមេលេនះេទៀត េយងតមកិចចសមភ សន៍ របក់ឈនួលមិនរតវូបនេគបង់ឲយទន់េពលេវលេឡយ។ 

េពលកមមករបេងកតផលិតផលសរមប់ម៉កបរេទសលបីៗ គឺមនកររតិតបតិេម៉ងករងរ ដូចជៈ 

េម៉ងករងរធមមតគឺ ៨ េម៉ងកនុង ១ ៃថង មិនអនុញញ តិេម៉ងេធវករបែនថម េលសពី ៤ េម៉ងេឡយ។ បុ៉ែនត

ជលទធផល កមមកររតវូបនេនេរកមសមព ធយ៉ងធងន់ធងរ កនុងករផលិតសេមលៀកបំពក់ឲយបនេរចន។

កមមករកត់េដរមន ក់េនបងកកបនេលកេឡងថ៖  

របសនិេបេយងេធវបន របសនិេបេយងេធវបន របសនិេបេយងេធវបន របសនិេបេយងេធវបន ៨០ ៨០ ៨០ ៨០ សេមលៀកបំពក់សរមប់សេមលៀកបំពក់សរមប់សេមលៀកបំពក់សរមប់សេមលៀកបំពក់សរមប់    រយៈេពល រយៈេពល រយៈេពល រយៈេពល ១១១១េម៉ង ពូកេគនឺងរតវូបនេគបងខំេម៉ង ពូកេគនឺងរតវូបនេគបងខំេម៉ង ពូកេគនឺងរតវូបនេគបងខំេម៉ង ពូកេគនឺងរតវូបនេគបងខំ

ឲយឲយឲយឲយេធវរហូតដល ់េធវរហូតដល ់េធវរហូតដល ់េធវរហូតដល ់ ១០០១០០១០០១០០    ែដលមនន័យថ េយងរតវូេធវករ ឲយបនខល ងំកល  និងេលឿន បុ៉ែនតមិនទទួលបនែដលមនន័យថ េយងរតវូេធវករ ឲយបនខល ងំកល  និងេលឿន បុ៉ែនតមិនទទួលបនែដលមនន័យថ េយងរតវូេធវករ ឲយបនខល ងំកល  និងេលឿន បុ៉ែនតមិនទទួលបនែដលមនន័យថ េយងរតវូេធវករ ឲយបនខល ងំកល  និងេលឿន បុ៉ែនតមិនទទួលបន

របរបរបរបក់ឈនួលសរមប់េម៉ងបែនថមេនះេទក់ឈនួលសរមប់េម៉ងបែនថមេនះេទក់ឈនួលសរមប់េម៉ងបែនថមេនះេទក់ឈនួលសរមប់េម៉ងបែនថមេនះេទ។។។។    

សរមប់កមមករេនកនុងេរងចរក ែដលផលិតសេមលៀកបំពក់សរមប់ម៉កបរេទស ែដលលបីៗ  

ទទួលបនរបក់ឈនួលអបបបរមរសបេទតមអវីែដលចបប់បនែចង។ រសតីមន ក់បនរបប់េយងថ 

របសិនេបពួកេគេធវបនចំនួនខពស់ជងេនះ  ពួកេគអចទទួលបនរបក់ឈនួល ២០៧ បរតកនុង ១ៃថង 

(៤.១៩េផន) និង ៣៨ បរតកនុង ១េម៉ង សរមប់ករងរែថមេម៉ង (០.៧៧េផន)។ ដូេចនះ ពួកេគ

ទទួលបនរបក់េបៀវតសន៍របែហល ១០០០០បរត (២០២.៥៤េផន) កនុង ១ែខ សរមប់ករងរ ១២ 

េម៉ងកនុង១ៃថង (រមួបញចូ លទំងករងរែថមេម៉ងជេរៀងរល់ៃថង) ជមួយនឹងៃថងឈប់សរមក១ ៃថងកនុង ១

សបត ហ៍។ េពលែដលពួកេគសំុឈប់សរមកបែនថមេទៀត ែដលមិនមន ឬមនករអនុញញ តិ ពួកេគមិន

មនបញហ េឡយ។ េនេពលែដលេយងសួរថ ពួកេគរតូវេគអនុញញ តិឲយឈប់សរមកេពលមនជមងឺ

ែដល ឬេទ? ពួកេគអចសំុឈប់ ១ៃថង េដយមិនចំបច់ទទួលបនរបក់ឈនួលេនេពលែដលពួកេគ

ឈឺ “េដយគម នភពសុខសបបយ”។ 

កិចចសនយករងរ ជញឹកញប់មិនមនសរមប់រសតីចំណករសកុេឡយ េនកនុងេរងចរក

ឧសសហកមម សេមលៀកបំពក់េនរបេទសៃថ។ រសតីចំណករសកុែដលផលិតមហូបអរហរសរមប់ម៉ក

បរេទសបនចុះហតថេលខេលកិចចសនយ បុ៉ែនតពួកេគមិនបនផតល់ឲយសំេណថតចមលងៃនកិចចសនយ

របស់ពួកេគមួយចបប់េឡយ េហយពួកេគក៏មិនរតូវបនេគផតល់ព័ត៌មនេលខកូដៃនរកមុហុ៊នេនះែដរ។ 



រសតីែដលេធវកររកុមហុ៊ន ែដលមិនែមនជរកមុហុ៊នបរេទសែដលមនម៉កលបី មិនមនកិចចសនយ

ករងរ ឬបទបញញតតិសរមប់លកខខ័ណឌ ករងរែដរ។ 

សរមប់កមមករែដលមនឯកសរ រតូវបនតរមវូឲយដក់ឯកសរេនតមខលួនរគប់េពលេវលទំង

អស់ េដមបបីងហ ញពីលកខខណឌ ចំណករសុករបស់ខលួន ។ សរមប់រសតីេសទរែតទំងអស់ែដលរតវូបន

សមភ សន៍ បននិយយថ េថែករបស់ខលួនជអនករកសឯកសររបស់ពួកេគ។ អនកែដលរតូវបនេគ

សមភ សន៍បននិយយថ       បូ៉លីសមិនែដលយល់រពមេលឯកសររបស់ពួកេគ េដមបជីភសថុតង

បញជ ក់អំពីសថ នភពចំណករសកុរបស់ពួកេគជនិចចជកលេនះេទ  និងបនចប់បងខំឲយពួកេគរតវូ

បង់ៃថល ១០០បរត (២ េផន ) ជរបក់ពិន័យេទៀតផងកនុងករណីដូចេនះ។ ករដកហូតឯកសរផទ ល់

ខលួន គឺជធមមតែដលរតវូបនេធវេនកែនលង៖ ដូចជេនកនុងេរងចរកជេដម េទះបីជខុសចបប់ក៏េដយ

េនរបេទសៃថ។ 

កងវះេគលនេយបយកមល ំងពលកមម និងករេធវចំណករសុកឲយបនទូលំទូលយផតល់នូវ     

ឱកសដ៏េរចនដល់ “េមខយល់” េដមបីេធវអនតរគមន៍  និង មនកនុងករណីខលះ េធវករេកងរបវញ័ច កមមករ     

ចំណករសកុេទៀតផង។    កមមករចំណករសុក េរបរបស់េមខយល់កនុងករេធវដំេណ រែសវងរកករងរេធវ 

ពីេរពះរដឋ ភិបលមិនបនផតល់េសវៃនកែនលងសរមប់ែសវងរកករងរដល់ពួកេគ និងមិនមនភន ក់ងរ

ឯកជនែដលមនលកខណៈេទៀងទត់ណមួយសរមប់ជនចំណករសុកកនុងករែសវងរកករងរសរមប់

ពួកេគេឡយ។ ជនចំណរសកុែដលរតូវករបតូរទីតំងេខតត កនុងករែសវងរកករងរ រតូវែតេរបរបស់   

េមខយល់េដមបីឆលងកត់កែនលងបូ៉លីសែឆកេឆរេនតមផលូវេទកន់េគលេដ។ 

មនឱកសជេរចនសរមប់េមខយល់ និងនិេយជិកកនុងករេបករបស់ រេំលភបំពន និងបងខិត

បងខំកមមករចំណករសកុ។ កមមករចំណករសកុទំងឡយណ ែដលដក់ពកយបណតឹ ងនឹងនិេយជិក

ែដលរេំលភបំពន នឹងរតូវបនជទូេទេគេបះបង់េចលភល មៗ ពួកេគបនទ ប់មកមនែត ៧ ៃថង

បុ៉េណណ ះកនុងករែសវងរកនិេយជិកថមី ែដលេនះជករបងខំឲយពួកេគរតូវេទេរបរបស់េមខយល់ដែដល។ 

របសិនេបេគមិនែសវងរកនិេយជិកថមីេទពួកេគនឹងបត់បង់លកខខណឌ រសបចបប់ ែដលពួកេគអចរតូវ

បនេគចប់បញជូ ន មុននឹងពួកេគអចបំេពញលកខខណឌ កនុងករណីេនះ។ 

 



២.២ លកខខណ័ឌ ៃនជីវភពរសេ់ន 

ចំនួនរបែហលពក់កណត លៃនកមមករែដលរតូវបនសមភ សន៍កនុងរបយករណ៍េនះ បនរស់

េនកនុងកែនលងសរមប់សន ក់េនកនុងេរងចរក។ េនកនុងេរងចរកមួយ រសតីកមមករបននិយយថ កមមករ

ទំងអស់បនរស់េនកនុងបនទប់ែតមួយរមួគន  ែដលេនះជបទពិេសធន៍ជរមួរបស់កមមករចំណករសកុ។ 

លកខខ័ណឌ រស់េនទំងឡយេនកនុងកែនលងរស់េន គឺមនសភពអូ៊អរ មិនមនអនម័យ ជមួយនឹង     

កងវះកងវះខតៃនកររគប់រគងកនុងករេធវឲយករងរទំងឡយមនភពរបេសរេឡង ។ ផទុយេទវញិ

េទះជយ៉ងណក៏េដយ កងវះខតលកខខណឌ ៃនកររស់េនកនុងកែនលងសន ក់េន ែដលរតូវែចកគន រស់

េនេនះ មិនបនផតល់នូវសុវតថិភពសរមប់អនករស់េនទីេនះពីករេបៀតេបៀនេផសងៗបនេឡយ។ រសតី

មន ក់ែដលកំពុងេធវករ និងកំពុងរស់េនកនុងេរងចរក ែដលផលិតេខខូវ  បូយ បននិយយថ ““““ខញុំមនខញុំមនខញុំមនខញុំមន

អរមមណ៍ថអរមមណ៍ថអរមមណ៍ថអរមមណ៍ថមិនមិនមិនមិនមនសុវតថភិពពីបូ៉លីស តំងពីគម ននរណមន ក់មកជិតអគរមនសុវតថភិពពីបូ៉លីស តំងពីគម ននរណមន ក់មកជិតអគរមនសុវតថភិពពីបូ៉លីស តំងពីគម ននរណមន ក់មកជិតអគរមនសុវតថភិពពីបូ៉លីស តំងពីគម ននរណមន ក់មកជិតអគរ    ែដលពួកេយងរសេ់ន ែដលពួកេយងរសេ់ន ែដលពួកេយងរសេ់ន ែដលពួកេយងរសេ់ន 

េដយសរែតមនកលិនមិនលអ និងរតវូបនទទួលករបំផល ញេដយសរែតមនកលិនមិនលអ និងរតវូបនទទួលករបំផល ញេដយសរែតមនកលិនមិនលអ និងរតវូបនទទួលករបំផល ញេដយសរែតមនកលិនមិនលអ និងរតវូបនទទួលករបំផល ញ””””    ។។។។ 

 កមមករែដលរស់េនកនុងមណឌ ល កនុងបរេិវណេរងចរក គឺជរកមុេគលេដ ែដលរតូវបនេគកត់

របក់ឈនួលេដយមិនបច់េគពនយល់ថមកពីមូលេហតុអវីេនះេទ។ ពួកេគេពលខលះ ទទួលលិខិតកត់

របក់េដយសរេសរៃដ ែដលបញជ ក់ពីវកិយ័ប័រតកត់របក់សរមប់អគគីសនី មហូបអរហរ និងៃថលជួល។ 

កមមករែដលរតូវបនេគសមភ សន៍ ពួកេគមិនបនយល់ឲយចបស់ពីមូលេហតុែដលរបក់ឈនួលរបស់ពួក

េគរតូវបនេគកត់យ៉ងដូេចនះ  េឡយ។ 

សរមប់កមមករែដលរស់េនេរកេរងចរកែដលមនលកខណៈសមុគសម ញ លកខខណឌ ៃនកររស់

េនគឺមនភពលអរបេសរ។ រសតីមន ក់បននិយយថ កមមករែដលរស់េនកនុងអគរជិតេរងចរករតវូបង់

របក់ឈនួល ១៥០០បរត (របែហល៣០េផន) កនុង ១ ែខ។ ពួកេគមនបនទប់ផទ ល់ខលួន ជមួយនឹងបនទប់

ទឺក និងសបបយចិតតកនុងកររស់េនែតមន ក់ឯង។ បុ៉ែនតភគេរចនបំផុតៃនចំនួនកមមករែដលរស់េនខង

េរក បនរស់េនជមួយនឹងមិតតភកតិ េដមបីសនសថំវកិទក់ទងនឹងករចំណយេផសងៗ ែដលពួកេគមន ក់

ចំណយែត ៣០០ បរត (របែហល៦េផន) កនុង ១ ែខ។ រសតីមន ក់បនរមួចំែណករស់េនកនុងបនទប់មួយ

ជមួយនឹងមនុសស ៨ នក់េទៀត។ នងបនេលកេឡងថ បនទប់ គឺមនទំហំធំរគប់រគន់កនុងករដក់អនក



រមួបនទប់បនចំនួន ៨ នក់។ ពួកេយងបនេរបរបស់វងំននសរមប់ខណឌ ែចកកែនលងែដលពួកេយងរស់

េន។ 

ជទូេទកមមករចំណករសកុជរសតី រស់េនកនុងសហគមន៍ចំណករសុកដច់េដយែឡក។ មន

រសតីមន ក់កនុងចំេណមរសតីែដលរតវូបនសមភ សន៍ បននិយយថ នងមនមិតតភកកិជជនជតិៃថជ

េរចន  និងសូមបីែតេនកែនលងេធវករក៏េដយ។ មនែតមន ក់ ឬ ពីរនក់បុ៉េណណ ះែដលអចនិយយភស

ៃថបនយ៉ងលអ។ ឱកសរបស់េគកនុងករជួប និងចូលរមួជមួយសងគមៃថ គឺមនករមិតយ៉ងខល ំង 

េដយសរែតេម៉ងេធវករេរចនហួសរបមណ និងេដយសរែតកររតិតបតិសិទធិេសរភីពរបស់ពួកេគ។ 

២.៣ ករទទលួបនេសវ 

កមមករចំណករសុក ែដលបនចុះបញជ ីសរមប់លកខខណឌ ែផនចបប់ បនេធវករបញជ ក់ខងេល 

បននិយយថ ពួកេគបនបង់ៃថលេសវសុខភពរបចំឆន ំ ១៣០០០បរត (២៦េផន) េដមបទីទួលបន

េសវសុខភពជតិេនះ ។ តមករប៉ន់របមណមនចំនួនជនចំណករសុកពី ៦០០០០០ និង ១.២ 

លនៃនចំនួនកមមករចំណករសុកសរបុកនុងរបេទសៃថ ែដលទទួលបនេសវេនះ ។ េទះបីជយ៉ងេនះ

កតី រសតីែដលរតវូបនេគសមភ សន៍សរមប់របយករណ៍េនះ បនេរៀបរប់ពីរពំែដនៃនករទទួលបន 

េសវេផសងៗ េដយសរែតកតត មួយចំនួនដូចជករបកែរបភសេនមនទីរេពទយជេដម ។ សរមប់ជន

ជតិៃថភគេរចន អចទទួលបន េសវែថទំសុខភពេដយឥតគិតៃថល តមរយៈេសវសុខភពជតិ 

បុ៉ែនតសរមប់អនក ែដលេធវករេនកនុងវស័ិយករងរជផលូវករ រតវូបនកំពុងនឹងចូលរមួកនុងរបព័នធ     

សុវតថិភពសងគម ែដលផតល់ករករពរសុវតថិភពសងគមដ៏ទូលំទូលយ រមួបញចូ លទំងករសរមក      

មតុភព របក់ឧបតថមភេពលគម នករងរេធវ អតថរបេយជន៍េពលអសមតថភព និងរបក់េសធននិវតតន៍។ 

មនែតកមមករចំនួន ៤០០០០០ នក់បុ៉េណណ ះែដលទទួលករេផទៀងផទ ត់សញជ តិ និងទទួលបន

លិខិតឆលងែដនបេណត ះអសនន និងអចចូលរមួកនុងរបព័នធសុវតថិភពសងគម ែដលទមទរឲយមន

និេយជិក និងរដឋ ភិបល ែដលមន ក់ៗបនចូលរមួចំនួន ៣% ៃនរបក់ែខរបស់ពួកេគេទកនុងមូលនិធិ

សុវតថិភពសងគម។ បុ៉ែនតបចចុបបននេនះ វមនលកខណៈមិនចបស់លស់ ែដលេនះបនផតល់អតថរបេយជន៍

ដល់ជនចំណករសុក ែដលនឺងរតូវទទួលបនសិទធិ។ មនែតរសតីមន ក់កនុងចំេនមរសតីែដលរតូវបនសំ

ភសន៍ ែដលបនេលកេឡងថ ខលួនបនសគ ល់អវីជរបព័នធសុវតថិភពសងគម។  



ជនចំណករសកុ ែដលគម នលិខិតឆលងែដនបេណត ះអសនន រតូវបនតរមវូឲយបង់ៃថលេសវែថទំ

សុខភពផទ ល់ខលួនរបស់េគ។ េនមនទីរេពទយរបស់រដឋ តៃមលសរមប់េសវសុខភព គឺមនតៃមលេថក បុ៉ែនត

តៃមលេសវសរមប់ករពយបលបនត ឬករវះកត់ គឺេនឆង យពីលទធភពកនុងករបង់ៃថលេសវរបស់កមមករ

ចំណករសកុ។ បែនថមេលេនះេទៀត កនុងតំបន់ខលះេនរបេទសៃថ ជពិេសសេនបងកក ជនចំណក

រសកុែដលគម នឯកសរមនភពរែរក កនុងករេទពិនិតយសុខភពេនមនទីរេពទយរដឋ េដយសរែតភព

ភ័យខល ចពួកេគអចរតូវបនេគឃត់ខលួនvii។ 

េលកែលងែតពួកេគមនឯកសរ ែដលបញជ ក់អំពីសថ នភពៃនករេធវចំណករសុករសបចបប់

របស់ខលួន រសបតមរដឋធមមនុញញៃថ ឆន ំ២០០៧ ជនចំណករសកុ រតវូបនទទួលនូវសិទធិ េដយេសមភព

កនុងករទទួលបនយុតតិធម៌ និងករករពរេដយេសមភពរសបតមចបប់សតីពីករងរ ឆន ំ១៩៩៨។ បុ៉ែនត

ជនចំណករសកុបនជួបរបទះនឹងករលំបកជេរចនកនុងករទទួលបនយុតតិធម៌ ។ បទបញញតតិសតីពី

ករងរបនផត់េចលនូវចំនួនកមមករែដលេធវករតមផទះ និងកមមករែដលេធវករងរកនុងវស័ិយកសិកមម 

តមរយៈបទបញញតិរកសួងពិេសស និង ផត់េចលនូវចំនួនជនចំណករសកុដ៏េរចន ។ កមមករ             

ចំណករសកុ ក៏រតវូបនតរមូវឲយបងហ ញភសថុតងេដមបីបងហ ញថ ពួកេគមនទំនក់ទំនងជផលូវករ

ជមួយនឹងនិេយជិករបស់ពួកេគ េដមបមីនលទធភពកនុងករេរបរបស់ករករពរែដលមនែចងកនុង

បទបញញតិករងរ។ េនះអចជបញហ របឈមសរមប់កមមករ ែដលេធវករគិតចំនួនៃនលទធផល ែដល 

ខលួនេធវបន េដយពួកេគអចរតវូរបឈមនឹងករបដិេសធពីនិេយជកថ ពួកេគមិនរតូវបនេគជួលឲយ

េធវករ សរមប់ទទួលបនរបក់េបៀវតសន៍ ឬ សរមប់កមមករកត់េដរ ែដលេធវករកនុងេរងចរកែដលេរប

របស់បទបញជ េនកនុងកិចចសនយបេណត ះអសនន។ 

ជនចំណករសកុ ែដលបនដក់ពកយបណតឹ ង េទកន់ករយិល័យករពរកមមករ និង

ករយិល័យសុខមល ជធមមត គឺជរកុមេគលេដ ែដលរតូវទទួលករេបៀតេបៀនពីនិេយជិករមួ  

ែដលរមួទំងករបេណត ញេចញផងែដ។ ជនចំណករសកុ ែដលបនដក់ពកយបណតឹ ងចំេពះនិេយជក

េទកន់ករយិល័យទំងេនះបនផតល់របយករណ៍ថ ពួកេគរតូវបនជប់េឈម ះកនុងបញជ ីេខម របស់

េរងចរកេដយពួកេគពក់ពនធ័និងសកមមភពសហជីព ។ េដយសរែតករដំេណ រករេរឿងកតីតមចបប់



េនតុលករ រតូវចំណយេពលយូរអស់រយៈេពលជេរចនឆន ំជនចំណករសកុមិនអចេនបនតេរឿងកតី

េលកែលងែតេគែសវងរកបនករងរថមីជំនួស។ 

ជនចំណករសកុែដលមិនមនឯកសររគប់រគន់រតូវបន បូ៉លីសអេនត របេវសន៍េធវកររតួត   

ពិនិតយជ   ញឹកញប់ បនទ ប់ពីពួកេគបនដក់ពកយបណតឹ ង និងរតវូបនេគបញជូ នមករបេទសកំេណ ត 

ែដលេធវេអយពួកេគបត់បង់ឱកសកនុងករទទួលបនយុតតិធម៌។ េពលែដលជនចំណករសកុេរៀបចំ

ខលួនកនុងករជមនះឧបសគគទំងឡយេនះ និងបនតករណីេទមុខពួកេគរតូវជួប នឹងបញហ  និងរបព័នធ

ករយិល័យធិបេតយយែដលសថិតេនេលនិេយជកជអនកបេងកត ។ 

បែនថមេលេនះេទៀត មិនមនេរងចរកណមួយ កនុងចំេណមេរងចរកជេរចន ែដលរសតីបន

ចូលរមួកនុងកិចចសំភសន៍កនុងរបយករណ៍េនះ បនបេងកតឲយមនសហជីពេឡយ។ ចបប់ៃនទំនក់

ទំនងករងរឆន ំ១៩៧៥បនតរមូវឲយសមជិកៃនគណៈកមមករជន់ខពស់ៃនសហជីពជជនជតិៃថ ែដល 

េនះបនផត់េចលជនចំណករសកុែដលចង់បេងកតសហជីពផទ ល់ខលួនរបស់េគ ។ េទះបីជមន   

សហជីពៃថមួយបនផតល់ឱកសឲយមនសមជិកជកមមករចំណករសកុក៏េដយ ក៏េនែតមនករ

លំបកសរមប់ជនចំណករសុកកនុងករកល យខលួនជសមជិកសកមម េដយសរែតបញហ ភស កររតិ

តបតិេសរភីពកនុងករេដរេហរ និងទំនក់ទំនងជមួយនឹង សហជីព។  

សហជីពៃថ គឺមនទីតំងេនទីរកងុបងកក និងមិនមនសខេនកនុងតំបន់ែដលកមមករ         

ចំណករសកុេធវករេឡយ (ដូចជ Mae Sot ែដលជញឹកញប់ករេធវរបតិបតតិករេដយកមមករ          

ចំណករសកុ)។ មនែតេរងចរកសរមបម៉កលបីៗ របស់បរេទសបុ៉េណណ ះ ែដលមនតំណងជកមមករ 

ែដលបនផតល់លទធភពែដលមនែដនកំណត់ កនុងករងរចរចរជមួយនឹងនិេយជក។ 

២.៤ ករេឆលយតបេនកនងុមូលដឋ ន 

មនអងគករ ែដលេធវករេនមូលដឋ នរតូវបនសំភសន៍សរមប់របយករណ៍េនះ៖ រសតីែដល

េធវករសរមប់សកមមភពសងគម (SAW) សហជីពរសតីមីយ៉ន់ម៉(BWC) រកមុរបឹកសេមធវមីីយ៉ន់ម៉ 

(BLC) មូលនិធិ MAP និងសមគមកមមករ Yang Chi Oo របធនៃនគណៈកមមករសមគគីករងរៃថ 



(TLSC) គណៈកមមករសហភពសហជីព សហពនធ័ៃនអងគករមិនែមនរដឋ ភិបល និងសហជីពក៏រតវូ

បនសំភសន៍ផងែដរ។  

អងគករេនមូលដឋ នទំង ៥ ែដលរតូវបនសមភ សន៍េនះពួកេគបនពយយមសរមបសរមលួ

ជួយជនចំណករសុកឲយទទួលបនយុតតិធម៌ ។ ពួកេគបនេរៀបចំវគគបណតុ ះបណត លអំពីសិទធិ ចបប់ 

េគលនេយបយ ជពិេសសអំពីសិទធិរសតី និងជួយឲយជនរងេរគះខិតខំរបឹងែរបង និងមនជំេនឿេល

ខលួនឯង និងរតវូបនពរងឹងអំណចកនុងកររបយុទធរបឆំងទមទរសិទធិរបស់ខលួន។ ពួកេគបនផតល់       

បណត ញទំនក់ទំនងដល់ជនចំណករសកុ េដមបីេធវករទក់ទងជមួយនឹងៃដគួ ែដលមនសកត នុពល

កនុងករេធវសកមមភពរបស់ពួកេគដូចជ សហជីពកនុងរសុក ជំនួយកនុងករេទរកជំនួយពីរដឋ ភិបលៃថ

េដយផទ ល់ និងយុទធសរសតជមួយនឹងកមមករែដលមនបំណងកនុងករបតឹងរបឆំងនិេយជកេន    

តុលករ។ េដយសរែតដំេណ រករេរឿងកតីេនតុលកររតូវដំេណ រករអស់រយៈេពលយូរ មនអងគករ

មួយចំនួនបនជួយជនរងេរគះកនុងរយៈេពលៃនដំេណ រករេរឿងកតីេនតុលករ ដូចជអងគករ MAP 

និងសហគមន៍របស់កមមករ Yaung Chi Oo ជេដម។ 

របេភទៃនេសវេផសងេទៀត ែដលរតូវបនផតល់េដយអងគករទំងេនះមនដូចជ៖ កររបជំុរបចំ

ែខរវងកមមករទំងេនះេដមបីេធវករែចកចយ បទពិេសធ និងយុទធសរសត ករផល ស់បតូរកមមករ ករប

ណតុ ះបណត លអំពីសិទធ និងចបប់ កិចចសហកររវងកមមករចំណករសកុ និងសហជីពរបស់របេទសៃថ 

ករពិេរគះេយបល់រវង   កមមករចំណករសកុភូម េនកនុងរបេទសៃថ និងម៉ឡសីុ រមួទំងមកពី

របេទសកមពុជ។ អងគករក៏បនផតល់ជំនួយេមធវ ី និងជំនួយែផនកចបប់ផងែដរ កនុងករដក់ពកយបណតឹ ង

ៃនករេកងរបវញ័ច េទតុលករតបតនឹងនិេយជក ក៏ដូចជធនធនៃនមណឌ លករសន ក់េន កនុង

មណឌ លសកមមភពកនុងកររករបក់ចំេណញ និងមណឌ លសន ក់េនកនុងករណីបនទ ន់។ 

មនអងគមួយចំនួនបនផតល់សកមមភពកនុងករជួយពរងឹងអំណច និង សកមមភពកនុងករជួយ 

តសូ៊មតិ េដយេផត តជសំខន់េទេល ករបេងកតបណត ញសរមប់រកុមជួយខលួនឯង ។ អងគក MAP 

ឧទហរណ៍ បនផតល់ជំនួយកនុងករអភិវឌឍន៍េទដល់សមគមន៍កមមករជនចំណករសកុេនេឈៀងៃម 

(សមគមន៍សមគគីកមមករ (WSA) ។ កនុងេនះែដរក៏មនករតំងចិតតកនុងករបេងកតឲយមនសមគម     

ជេរចនេទៀតកនុងតំបន់ខុសៗគន  និងកររកុរកជំនួយេផសងៗែដលអចមនលទធភពអចរកបន កនុង



ករពរងីកេសវរបស់ WSA ។ TLSC មនអនុគណៈកមមករសតីពីកមមករចំណករសកុ និងបេងកត         

បណត ញសរមប់ជនចំណករសកុកនុងករភជ ប់ទំនក់ទំនងជមួយនឹងសហជីពរបស់របេទសៃថ និង

បនេរៀបចំជករងរតសូ៊មតិេដយផទ ល់ជមួយនឹងរដឋ ភិបលៃថ  

អងគករេនមូលដឋ នបនអំពវនវឲយអនកេរបរបស់សេមលៀកបំពក់ ែដលេធវេដយកមមករចំណក

រសកុជរសតី េនកនុងេរងចរកកត់េដរេនរបេទសៃថ ឲយរពមទទួលសគ ល់ពីលកខខណឌ័ ករងរែដលមិន

លអកនុងេរងចរកទំងឡយេនះ និងេធវករេសនសំុ ឲយអនកផលិតទំងអស់ឲយេធវករែកលំអរសថ នភព  

កមមករ ។ ពួកេគបនេលកេឡងពីតរមូវករករៃនសេមលងគំរទែតមួយ កនុងករអំពវនវឲយមនករ

បញច ប់ករេកងរបវញ័ច េទេលកមមករចំណករសកុ និងករែកលមអរសថ នភពលកខខណឌ ករងរ សរមប់

កមមករទំងេនះផងែដរ េដមបីេលកេឡងពីករទទួលសគ ល់លកខខណឌ ករងរែដលមនបទដឋ នជអនតរ

ជតិមនសុវតថិភព ផសុខភព និងរបក់េបៀវតសន៍សរមប់កររស់េនសមរមយ ។ 

  



ករេធវចំណករសកុកនងុរសកុេនរបេទសកមពុជ 
    

កមល ងំពលកមមកមល ងំពលកមមកមល ងំពលកមមកមល ងំពលកមម    ែដលជកមមករចំណករសកុែដលជកមមករចំណករសកុែដលជកមមករចំណករសកុែដលជកមមករចំណករសកុេនរបេទសកមពជុេនរបេទសកមពជុេនរបេទសកមពជុេនរបេទសកមពជុ    គឺមនចំនួនេរចនេលសលុបគឺមនចំនួនេរចនេលសលុបគឺមនចំនួនេរចនេលសលុបគឺមនចំនួនេរចនេលសលុប    

េដយសរេដយសរេដយសរេដយសរ    ជនចំណករសកុជនចំណករសកុជនចំណករសកុជនចំណករសកុមកពីជនបទ មកទីមកពីជនបទ មកទីមកពីជនបទ មកទីមកពីជនបទ មកទីកន់កន់កន់កន់រកងុេដមបែីសវរកងុេដមបែីសវរកងុេដមបែីសវរកងុេដមបែីសវងរកករងរងរកករងរងរកករងរងរកករងរ    ។។។។        េនេនេនេន    ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំ២០០៩២០០៩២០០៩២០០៩    មនមនមនមន

ចំនួនចំនួនចំនួនចំនួន    ២.៥២.៥២.៥២.៥    លននក់លននក់លននក់លននក់            ៃនៃនៃនៃនជនចំណករសកុជនចំណករសកុជនចំណករសកុជនចំណករសកុកនុងរសកុ េនកនុងរបកនុងរសកុ េនកនុងរបកនុងរសកុ េនកនុងរបកនុងរសកុ េនកនុងរបេទសកមពជុ េទសកមពជុ េទសកមពជុ េទសកមពជុ េហយភគេរចនពួកេគជេហយភគេរចនពួកេគជេហយភគេរចនពួកេគជេហយភគេរចនពួកេគជ

រសតីរសតីរសតីរសតីវយ័េកមងវយ័េកមងវយ័េកមងវយ័េកមងviiiviiiviiiviii។។។។    

កមមករចំណករសុកេធវករេដយេរបកមល ំង បុ៉ែនតបនទទួលរបក់ឈនួលទប េនកនុងករេធវ

ករងរកនុងេរងចរកកត់េដរ ឬ កនុងវស័ិយមិនផលូវករដូចជ ករងរេធវករតមផទះ និងករងរផតល់េសវ

កំសនត។ ករងរកត់េដរ  និង វយនភ័ណឌ បននិងកំពុងេដតួរនទីយ៉ងសកមម កនុងឋនះ ជនិេយជិក 

ផលូវករសរមប់រសតីវយ័េកមងមិនទន់េរៀបករែដលមកពីជនបទ ែដលមិនមនកររងរេដមបីទទួលបន

របក់កៃរមខពស់ និងជមួយភពរកីរកមនេសទររគប់ទីកែនលង។ របែហលជ ៩០% ៃនកមមករេនេរង

ចរកកត់េដរ កនុងរបេទសមពុជ គឺជរសតីចំណករសកុវយ័េកមងែដលមកពីតំបន់ដច់រសយលix ។ 

ភពចលចល និងករសងកត់សងកិនេនេរកមសម័យែខមររកហម េនឆន ំ ១៩៧៥ និងសរងគ ម  

សីុវលិ ែដលបនបញច ប់រហូតដល់េដមឆន ំ ១៩៩០ ែដលបនបំផលិចបំផល ញេហដឋ រចនសមពនធ័របស់

របេទសជតិ ។ បុ៉ែនតតំងពីករេបះេឆន តែដលផតល់ជំនួយេដយអងគករសហរបជជតិ ឆន ំ ១៩៩៣ 

របេទសកមពុជជរបេទស ែដលេនកនុង វថីិេឆព ះេទកន់ករសថ បនេឡងវញិ ែផនកេសដឋកិចច។             

រដឋ ភិបលបនេធវឲយទំនក់ទំនងពណិជជកមមរបស់ខលួនមនលកខណៈសមញញ ជមួយនឹងរបេទសមហ

អំណចេលកខងលិច កនុងករេធវសមហរណកមមេសដឋកិចចទំងេនថន ក់តំបន់ និងេនកនុងពិភពេលក 

បនទ ប់ពី ១០ឆន ំ ែដលរបេទសមួយេនះសថិតេនដច់ែតឯង។ របេទសកមពុជ បនចូលរមួកនុងកមមវធីិកិចច

សហករេសដឋកិចច កនុងរបេទសអភិវឌឍន៍អនុតំបន់ទេនលេមគងគតំងពីឆន ំ ១៩៩២ ែដល  េផតមគំនិតេដយ

ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ របេទសកមពុជចូលជសមជិករបស់អស៊នេនឆន ំ ១៩៩៩ និងកល យជ

សមជិកេពញសិទធិៃនអងគករពណិជជកមមពិភពេលកេនឆន ំ ២០០៤ ។ 

រយៈេពលមួយទសសវតសន៍រវងឆន ំ ១៩៩៦ និង២០០៧ GDP របេទសកមពុជបនរកីលួតលស់

របែហល ២.៥ដង ែដលករលួតលស់ៃន GDP របស់របេទសកមពុជេនឆន ំ ២០០៥ មនែត ១៣% ។ 



េគលនេយបយ   មីរកេូសដឋកិចចរបស់រដឋ ភិបលកមពុជ រតវូបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ ១៩៩០ េដមបីេធវ

ករទក់ទញករេធវវនិិេយគេដយផទ ល់ពីបរេទស (FDI) េដមបីេធវឲយវស័ិយនំេចញរបស់របេទស   

កមពុជមនកររបកួតរបែជងកន់ែតខល ំងតទល់ជមួយនឹងរបេទសជិតខង េដមបីេដះរសយអរតមិន

មនករងរេធវ ១០% ។ FDI កនុងរបេទសកមពុជបនរកីចេរមនមតងេទៀតដល់ ៨៦៧លនដុលល រ េនឆន ំ 

២០០៧ បនទ ប់មកបនធល ក់ចុះេដយសរែតវបិតតិេសដឋកិចចពិភពេលក FDI បនដល់ ៨០០លនដុលល រ

មតងេទៀត េនឆន ំ២០១១ ។ េទះបី ជមនកររកីចេរមនកនុងរវងឆន ំ ១៩៩០ និង ឆន ំ២០០០ េដមទុន 

FDI គឺរតូវបនចត់ទុកថ មនករមិតទបជងេគកនុងតំបន់x។ 

ឧសសហកមមកត់េដរ និងវយនភ័ណឌ  គឺជវស័ិយមួយែដលរតូវបនទទួលអតថរបេយជន៍េរចន

ជងេគពីកររកីចេរមនៃន FDI និងករនំេចញ។ ករកត់េដររតូវបនអភិវឌឍន៍េសទរែតទំងរសងុ េដយ

ករេធវវនិិេយគថន ក់តំបន់xi។ កររកីចេរមនេនះេនកនុង FDI បនរតលប់មកវញិជករឧបតថមភ េលកទឹក

ចិតតដូចជករអនុេរគះពនធ ែដលផតល់េដយរដឋ ភិបល និងករបេងកតឲយមនមណឌ លៃនដំេណ រករនំ

េចញដូចជ កមល ំងពលកមម ែដលមនវយ័េកមង និងតំៃលេថក។ មនេរងចរកជេរចនែដលរបតិបតតិ

ករេនភនំេពញែតមួយ េនឆន ំ ១៩៩៨ មនចំនួន ១២៩ និងបនេឡងដល់ ៣៥១ េនឆន ំ ២០០៨ ។ 

ផលិតផលេរងចរកកត់េដរ និងវយនភណឌ មនតៃមលរបែហល ២ េកដិដុលល រ ដល់េសដឋកិចចកមពុជកនុង

ឆន ំ២០០៩ រតូវជ ១៦% សរមប់ GDPxii ។ 

ឧសសហកមមបចចុបបនន គឺមនចំនួនេរចនេលសលុបៃនអនកនំេចញេនកនុងរបេទសកមពុជ ជមួយ

នឹងផលិតផលកត់េដរ ែដលរតូវជ ៩០% ៃនករនំេចញរបស់សរបុរបស់របេទសកមពុជ។ កនុងឆន ំថមីៗ

កនលងេទេនះ េរងចរកកត់េដរ និងវយនភណឌ េនកនុងរបេទសកមពុជបននំេចញេទកន់សហរដឋអ

េមរកិមនចំនួនរបែហល ៦៧% សហគមន៍អឺុរ ៉បុមនចំនួន ២២% និងកណដមនចំនួន ៦% ។ 

មនម៉កសេមលៀកបំពក់សំខន់ៗរបស់របេទសេលកខងលិច មនរបភពេដមមកពីរបេទស

កមពុជ (រសបតមរបយករណ៍ជផលូវករមួយរបស់ USAID ែដលមនចំនួន ១ ភគ ៣ ៃនករនំេចញ

សេមលៀកបំពក់ទំងអស់របស់របេទសកមពុជេនឆន ំ ២០០៥ គឺជផលិតកមមរបស់ Gapxiii )។ ម៉កលបីៗ

េផសងៗេទៀតែដលមនរបភពពីរបេទសកមពុជ មនដូចជ Adidas Puma Reebok Nike Marks & 

Spencer Levi Strauss Timberland Benetton Zara & H&Mxiv .   



េរងចរកកត់េដរេនកមពជុ 
 

៣.១ បទពិេសធនរ៍បសរ់សតចីណំករសុក 

ករសមភ សន៍មួយរតូវបនេធវជមួយនឹងរសតីកមមករចំណករសកុចំនួន ៣០នក់ ែដលេធវករ

កនុងេរងចរកកត់េដរ។ រសតីកមមករែដលរតូវបនសំភសន៍ មនអយុចប់ពី ១៩ឆន ំ ដល់ ៤០ឆន ំ ែដល

ភគេរចន (១៨នក់កនុងចំេណម ៣០នក់) មនអយុចប់ពី ១៩-២៥ ឆន ំ។ 

េលសពី ៩០% ៃនរសតីែដលរតូវបនសំភសន៍បនេលកេឡងថ ពួកេគបនេធវចំណករសុក

េដយសរែតបញហ េសដឋកិចច េហយពួកេគបនេរៀបរប់ពីេហតុផលេផសងៗ េទៀតែដលពក់ព័នធ ដូចជ  

កងវះរបក់ចំណូល បំណុល និងបត់បង់ដីធលី េដយសរែតកររបឹអូសយកដីពីសំណក់អនកមន និង

េដយសរបំណុល ែដលបងខំឲយពួកេគលក់ដីរបស់ខលួន ។ មនអនកែដលរតវូបនេគសមភ សន៍ជេរចន 

បនបែនថមថេដយសរខលួនជកូនរសី ពួកេគមនកតពវកិចចកនុងករសងគុណឪពុកមត យរបស់ពួកេគ

តមរយៈករជួយរកចំណូលេដមបីជួយរទរទង់រគសួរ។ េនះជករេល់កេឡងរបស់រសតីវយ័េកមងមន ក់មក

ពីេខតតៃរពែវង។ 

ជដំបូងខញុំបនេធវចំណករសកុមកជដំបូងខញុំបនេធវចំណករសកុមកជដំបូងខញុំបនេធវចំណករសកុមកជដំបូងខញុំបនេធវចំណករសកុមកភនំេពញ េនេពលែដលខញុមំនអយុ ភនំេពញ េនេពលែដលខញុមំនអយុ ភនំេពញ េនេពលែដលខញុមំនអយុ ភនំេពញ េនេពលែដលខញុមំនអយុ ១៥១៥១៥១៥ឆន  ំ េដមបេីធវករជអនឆន  ំ េដមបេីធវករជអនឆន  ំ េដមបេីធវករជអនឆន  ំ េដមបេីធវករជអនកបេរមកបេរមកបេរមកបេរម

តមផទះ សរមប់រយៈេពល  តមផទះ សរមប់រយៈេពល  តមផទះ សរមប់រយៈេពល  តមផទះ សរមប់រយៈេពល  ២២២២ឆន  ំ បុ៉ែនតេដយសរលកខខ័ណឌ ករងរមនករលំបកខល ងំ និងឆន  ំ បុ៉ែនតេដយសរលកខខ័ណឌ ករងរមនករលំបកខល ងំ និងឆន  ំ បុ៉ែនតេដយសរលកខខ័ណឌ ករងរមនករលំបកខល ងំ និងឆន  ំ បុ៉ែនតេដយសរលកខខ័ណឌ ករងរមនករលំបកខល ងំ និងទទួលបនទទួលបនទទួលបនទទួលបន

របក់ឈនួលទប ខញុំក៏សេរមចចិតតចកេចញ និរបក់ឈនួលទប ខញុំក៏សេរមចចិតតចកេចញ និរបក់ឈនួលទប ខញុំក៏សេរមចចិតតចកេចញ និរបក់ឈនួលទប ខញុំក៏សេរមចចិតតចកេចញ និងរតលប់មកផទះវញិងរតលប់មកផទះវញិងរតលប់មកផទះវញិងរតលប់មកផទះវញិ។។។។    បនទ ប់ពីសន ក់េនផទះបនរយៈបនទ ប់ពីសន ក់េនផទះបនរយៈបនទ ប់ពីសន ក់េនផទះបនរយៈបនទ ប់ពីសន ក់េនផទះបនរយៈេពលេពលេពលេពល    

២២២២----៣៣៣៣ែខែខែខែខ    មត យរបស់មត យរបស់មត យរបស់មត យរបស់ខញុំខញុខំញុំខញុំមនបំណងឲយខញុំេទភនំេពញមនបំណងឲយខញុំេទភនំេពញមនបំណងឲយខញុំេទភនំេពញមនបំណងឲយខញុំេទភនំេពញវញិវញិវញិវញិេដមបែីសវងរកករងរ ជកមមករេរងចរកកត់េដរ េដមបែីសវងរកករងរ ជកមមករេរងចរកកត់េដរ េដមបែីសវងរកករងរ ជកមមករេរងចរកកត់េដរ េដមបែីសវងរកករងរ ជកមមករេរងចរកកត់េដរ 

ដូចេកមងរសីេផសងេទៀតេនកនុងភូមិែដរដូចេកមងរសីេផសងេទៀតេនកនុងភូមិែដរដូចេកមងរសីេផសងេទៀតេនកនុងភូមិែដរដូចេកមងរសីេផសងេទៀតេនកនុងភូមិែដរេដមបជួីយរករបក់ចំណូលរទរទេដមបជួីយរករបក់ចំណូលរទរទេដមបជួីយរករបក់ចំណូលរទរទេដមបជួីយរករបក់ចំណូលរទរទង់ង់ង់ង់ជីវភពរគសួរ និងជីវភពរគសួរ និងជីវភពរគសួរ និងជីវភពរគសួរ និង    ជួយសងជួយសងជួយសងជួយសង

បំណុលបំណុលបំណុលបំណុល។។។។    

រសតីែដលរតូវបនសំភសន៍ មួយចំនួនបននិយយថ រគសួររបស់ពួកេគ បនសំុឲយពួកេគ

ឈប់េរៀន និងេធវចំណករសកុមកភនំេពញេដមបែីសវងរកករងរ េដមបីជួយរទរទង់ជីវភពរគសួរ និង

ជួយបអូនៗរបស់ពួកេគេដមបីបនតករសិកស ។ ជទមល ប់រគសួរកមពុជ បនផតល់អទិភពករសិកស

សរមប់កូនរបសុជជងកូនរសី េរពះពួកេគមនជំេនឿថ បុរសែដលជេកមងជំទង់អចែសវងរកករងរ



ែដលមនរបក់ចំណូលរបេសរជងរសតី។ េពលែដលពួកេគេធវចំណករសកុមកទីរកុង កមមករភគ

េរចនែសវងរកករងរតមរយៈមិតតភកកិ រគួសរ និងភន ក់ងរេរជសេរ សពលករ។ 

ជង ៨០% ៃនរសតីែដលរតូវបនសំភសន៍ បនេលកេឡងថ ពួកេគមនកិចចសនយករងរ។ 

មនែតរសតីចំណករសុកមន ក់បុ៉េណណ ះ ែដលេធវករេនកនុងេរចរកទទួលេមក៉របនតគត់បននិយយថ 

គត់មិនបនចុះកិចចសនយជលយលកខណ៍អកសរេនះេទ ។ កមមករភគេរចនបនចុះកិចចសនយជ

លយលកខណ៍អកសរ បុ៉ែនតពួកេគមនករយល់ដឹងតិចតួចពីកិចចសនយេនះ រមួទំងរបក់ឈនួលរបស់ពួក

េគ េហយមិនែតបុ៉េណណ ះ ជេរឿយៗពួកេគមិនយល់ដឹងពីសិទធិ និងអតថរបេយជន៍េផសងេទៀតែដលពួក

េគរតូវទទួលបនេនះេទ។រសតីទំងអស់ែដលរតូវបនសំភសន៍ បនេលកេឡងថ ពួកេគមនែតកិចច

សនយែដលមនរយៈេពលខលី កនុងរយៈេពល ៣ែខ េទ ៦ែខ េហយែដលបចចុបបនន ករអនុវតតន៍េនះបន

កល យជករអនុវតតន៍ទូេទ និងសមញញេទេហយ។ េយងតមរបសសន៍របស់េលក អត ធនអត ធនអត ធនអត ធន របធន

សមព័នធសហជីពរបជធិេតយយកមមករកត់េដរកមពុជបនមនរបសសន៍ថ ៦០% ៃនកមមករេរងចរក

កត់េដរ ៤០០ បនេរបរបស់កិចចសនយរយៈេពលខលីxv។ េដយសរែតភពសមបូរែបបែផនកពលកមមកនុង 

រយៈេពលបុ៉នម នឆន ំចុងេរកយេនះ បនជរមញុឲយនិេយជកមនភពងយរសលួកនុងករជួល ឬ ក៏      

បេណត ញកមមករេចញពីកែនលងករងរ និងផតល់អតថរបេយជន៍ដល់កមមករតិចតួចបំផុត។ ឧទហរណ៍  

កមមករែដលេធវករតិចជង ១ ឆន ំ មិនរតូវបនទទួលអតថរបេយជន៍សរមប់ករសរមកមតុភព       

េឡយ។ 

រសតីទំងអស់ែដលរតូវបនសំភសន៍ សរមប់របយករណ៍េនះ បនេលកេឡងថេម៉ង

ករងរធមមត គឺ ៨េម៉ងកនុង ១ៃថង និង ៦ៃថងកនុង ១សបត ហ៍ ជមួយនិងេម៉ងបែនថម ែដលរតូវបនចត់

ទុកថជេម៉ងសរមប់ករងរែថមេម៉ង។ មនរសតីជេរចនបនរយករណ៏ថ េរងចរករបស់ពួកេគ

មនរដូវកលែដលមនតរមូវករខល ំង េហយែដលរតូវេធវករបែនថមេម៉ង ែដលជតរមវូករមិនអច  

ខកខនបន េហយពួកេគរតូវឲយេធវករែថមេម៉ងពី ២េម៉ង េទ ៤េម៉ង កនុង ១ៃថង។ ជងពក់កណត ល

ៃនអនកែដលរតូវបនសមភ សន៍ បនេលកេឡងថ ជលកខណៈបេចចកេទស ពួកេគមនសិទធិកនុងករ

បដិេសធ ករងរែថមេម៉ងបន បុ៉ែនតកនុងករអនុវតតជក់ែសតង ពួកេគមិនអចបដិេសធបនេទ ពីេរពះ

ពួកេគមនភពភ័យខល ចពីករបេណត ញេចញពីករងរ។ រសតីេផសងេទៀតបនរយករណ៍ថ ពួកេគធល ប់



ទទួលបទពិេសធន៍កនុងករបេណត ញេចញពីករងរ និងទទួលករគំរមគំែហងពីនិេយជករបស់ពួកេគ

កនុងករែដលមិនរពមេធវករែថមេម៉ង។ 

រសតីទំងអស់ែដលរតូវសំភសន៍បននិយយថ ពួកេគអចសនសំបនចំណូលបែនថមពីករងរ

ែថមេម៉ង កនុងរដូវកលែដលរវល់ជងរដូវកលែដលធល ក់ចុះ។ កនុងអំឡុងេពលែដលរបក់ឈនួលរបចំ

ែខអបបរមសរមប់កមមករេរងចរកផលិតែសបកេជង ៦១ដុលល  កនុងឆន ំ ២០១០ តមរយះករសំ           

េរចរបស់រកមុរបឹកសករង ែដលេពលេនះកមមករអចរកចំណូលបនកនុងរងវង់ពី ៨០ ដុលល  េទ ៩០

ដុលល កនុងរដូវកលរវល់ខល ំង ជមួយនឹងរយៈេពល ២េម៉ងបែនថមសរមប់ករងរបែនថមេម៉ងេរៀងរល់

ែថង។ បុ៉ែនតពួកេគរតវូេធវករកនុងរយៈេពលយូរ បរេិភគតិច ជមួយនឹងេម៉ងេពលសរមកតិចតួច។ ជង 

៩០% ៃនរសតីែដលរតូវបនសំភសន៍ បននិយយថ េរងចរករបស់ពួកេគ    ផតល់របក់េបៀវតសន៍របចំ

ែខជមូលដឋ នដល់កមមករ បុ៉ែនតមនរសតីមន ក់ជអនកេរៀបចំករងរែដលគិតជភគ។ រសតីទំងអស់បន

េលកេឡងថ ពួកេគមិនបនដឹងអវី ែដលពីរេបៀបគណនរបក់េបៀវតសន៍របស់ពួកេគជេរៀងរល់ែខ

េឡយ ែដលកិចចករទំងអស់េនះ គឺជភរកិចចរបស់និេយជក និងអនករគប់រគងែតបុ៉េណណ ះ។ 

៣.២ លកខខណ័ឌ ៃនកររសេ់ន 

ជង ៩០% ៃនចំនួនរសតីែដលរតវូបនសំភសន៍បននិយយថ ពួកេគបនែចកចំែណកៃនករ

រស់េនកនុងបនទប់មួយដ៏តូច និងេនជិតេរងចរករបស់ពួកេគ ជមួយមនុសសចំនួនពី ៤នក់ េទ ៥នក់

េផសងេទៀត េដមបអីចសនសំលុយបនខលះ។ រសតីភគេរចនរតូវចំណយពី ៥ដុលល  េទ ១០ដុលល រសរមប់

ៃថលឈនួលផទះ អគគីសនី និងៃថលទឹកជរបចំែខ។ ពក់កណត លៃនរសតីទំងអស់ បនរយករណ៍ថ វជ

ករលំបកសរមប់ពួកេគ កនុងករេធវដំេណ រេទេរងចរកកនុង    រដូវេភលៀង ពីេរពះទីកែនលងែដលេន     

ជំុវញិបនទប់ជួលរបស់ពួកេគ គឺេជគជំេទេដយភក់រជំ។ ពួកេគទំងអស់គន បនេលកេឡងថ ពួកេគ

បរេិភគអហរតិច េដមបអីចសនសថំវកិ។ ពួកេគចំនយែត ១ដុលល  សរមប់ចំណីអរហរកនុង ១ៃថង 

ជពិេសសអហរែដលគម នអនម័យ លក់េលចេញច មផលូវ។ រសតីមន ក់ែដលមនអយុ ២៩ឆន ំ ែដលជរសតី

កមមករ ចំណករសកុ ពីេខតតកំពង់ធំបននិយយថ៖ 

ខញុំរសេ់នជមួយនឹងមិតតភកក ិខញុំរសេ់នជមួយនឹងមិតតភកក ិខញុំរសេ់នជមួយនឹងមិតតភកក ិខញុំរសេ់នជមួយនឹងមិតតភកក ិ ៤៤៤៤នក់នក់នក់នក់េផសងេទៀត ែដលមកពីភូមិជមួយខញុំ។ ពួកេយងចំនយ េផសងេទៀត ែដលមកពីភូមិជមួយខញុំ។ ពួកេយងចំនយ េផសងេទៀត ែដលមកពីភូមិជមួយខញុំ។ ពួកេយងចំនយ េផសងេទៀត ែដលមកពីភូមិជមួយខញុំ។ ពួកេយងចំនយ ២០២០២០២០ដុដុដុដុលល រលល រលល រលល រ

សរមប់ៃថលជួលផទះ និងសរមប់ៃថលជួលផទះ និងសរមប់ៃថលជួលផទះ និងសរមប់ៃថលជួលផទះ និង១០១០១០១០ដុលលដុលលដុលលដុលល រេទៀតសរមប់ៃថលទឹក ៃថលេភលងរេទៀតសរមប់ៃថលទឹក ៃថលេភលងរេទៀតសរមប់ៃថលទឹក ៃថលេភលងរេទៀតសរមប់ៃថលទឹក ៃថលេភលង។។។។    ទីទីទីទីកែនលងែដលេយងរស់េនពិតជមនកែនលងែដលេយងរស់េនពិតជមនកែនលងែដលេយងរស់េនពិតជមនកែនលងែដលេយងរស់េនពិតជមន



សភពសភពសភពសភពចេងអៀតខល ំចេងអៀតខល ំចេងអៀតខល ំចេងអៀតខល ំងណស់ងណស់ងណស់ងណសស់សសសរមប់េយង បុ៉ែនតេយងគម នជេរមស។រមប់េយង បុ៉ែនតេយងគម នជេរមស។រមប់េយង បុ៉ែនតេយងគម នជេរមស។រមប់េយង បុ៉ែនតេយងគម នជេរមស។    ពួកេយងរតវូរស់េនជមួពួកេយងរតវូរស់េនជមួពួកេយងរតវូរស់េនជមួពួកេយងរតវូរស់េនជមួយគន េដមបីយគន េដមបីយគន េដមបីយគន េដមបី

អចសនសថំវកិបនខលះអចសនសថំវកិបនខលះអចសនសថំវកិបនខលះអចសនសថំវកិបនខលះ។ េយងចំណយែត ។ េយងចំណយែត ។ េយងចំណយែត ។ េយងចំណយែត ០.៥០.៥០.៥០.៥ដុលល  េទ ដុលល  េទ ដុលល  េទ ដុលល  េទ ១១១១ដុលល រសរមប់អហររបចៃំថងដុលល រសរមប់អហររបចៃំថងដុលល រសរមប់អហររបចៃំថងដុលល រសរមប់អហររបចៃំថង។។។។    េយងហូបេយងហូបេយងហូបេយងហូប

រមួគន េរៀងរល់ៃថង។ អរមួគន េរៀងរល់ៃថង។ អរមួគន េរៀងរល់ៃថង។ អរមួគន េរៀងរល់ៃថង។ អហររបស់េយងមិនលអរគប់រគន់សរមប់សុខភហររបស់េយងមិនលអរគប់រគន់សរមប់សុខភហររបស់េយងមិនលអរគប់រគន់សរមប់សុខភហររបស់េយងមិនលអរគប់រគន់សរមប់សុខភពេយងេឡយ បុ៉ែនតពួកេយងមិនពេយងេឡយ បុ៉ែនតពួកេយងមិនពេយងេឡយ បុ៉ែនតពួកេយងមិនពេយងេឡយ បុ៉ែនតពួកេយងមិន

ដឹងថរតូដឹងថរតូដឹងថរតូដឹងថរតូវេធវឲយលអវេធវឲយលអវេធវឲយលអវេធវឲយលអរបេសរយ៉ងដូចេមតចរបេសរយ៉ងដូចេមតចរបេសរយ៉ងដូចេមតចរបេសរយ៉ងដូចេមតច។។។។រគសួររបស់ខញុំរគសួររបស់ខញុំរគសួររបស់ខញុំរគសួររបស់ខញុំេនឯផទះរតវូករឲយខញុំេផញេនឯផទះរតវូករឲយខញុំេផញេនឯផទះរតវូករឲយខញុំេផញេនឯផទះរតវូករឲយខញុំេផញថវកិរថវកិរថវកិរថវកិរេទ េអយពួកេគេទ េអយពួកេគេទ េអយពួកេគេទ េអយពួកេគ

សរមប់សរមប់សរមប់សរមប់ករចំណយេទេលតរមវូកររបចំៃថង េរពះពួកេគពំុមនករងរណេផសងសរមប់រទរទង់ករចំណយេទេលតរមវូកររបចំៃថង េរពះពួកេគពំុមនករងរណេផសងសរមប់រទរទង់ករចំណយេទេលតរមវូកររបចំៃថង េរពះពួកេគពំុមនករងរណេផសងសរមប់រទរទង់ករចំណយេទេលតរមវូកររបចំៃថង េរពះពួកេគពំុមនករងរណេផសងសរមប់រទរទង់

ជីវភពរគសួរ េរកពីករងរដំដុះ។ជីវភពរគសួរ េរកពីករងរដំដុះ។ជីវភពរគសួរ េរកពីករងរដំដុះ។ជីវភពរគសួរ េរកពីករងរដំដុះ។    

ជនចំណករសកុរតូវែតរស់េនេដយខវះខត េដយសរែតរបក់ឧបតថមភអហរដ៏ទប។ 

បែនថមេលេនះេទៀត អនកែដលរតូវេធវដំេណ រេទេរងចរកជមួយគន  ពួកេគរតូវចំនយ ពី ៥ដុលល េទ ១០

ដុលល រកនុង ១ែខ សរមប់ៃថលេធវដំេណ រ។ េទះបីជរគប់ករចំនយទំងអស់ រសតីែដលរតូវបនសំភសន៍ 

បននិយយថ ពួកេគពយយមេផញរបក់សនសេំទផទះែដលមនពី ២០ដុលល រ េទ ៣០ដុលល រ កនុង ១ែខ ។ 

ជងពក់កណត លៃនរសតីែដលរតវូបនសំភសន៍បនេលកថរបក់ឈនួលអបបបរមិ មិនរគប់រគន់

សរមប់ជួយរទរទង់ដល់តរមូវករជមួលដឋ ន ករសន ក់េន ៃថលទឹក ៃថលេភលង និងៃថលថន ំពយបលេឡយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករេធវទុកបុកេមនញេដមបេីអយរតលប់េទេធវករងរវិញ  

េនៃថងទី ២៧ ែខកកកដ ឆន ំ ២០១០ មនកមមករជង ៣០០០នក់ ែដលេធវករកនុងេរងចរកកត់េដរេឈម ះ 

PCCS េនទីរកុងភនំេពញ បនេធវកូដកមម េដមបីតបតនឹងករពយួរតំណងសហជីពរបស់ពួកេគេដយសរ

ែតមនជេមល ះពីករសុំចបប់ឈឺ។ េរងចរកកត់េដរ PCCS គឺជកមមសិទធិរបស់េថែកជនជតិម៉េឡសីុ 

និងជេរងចរកផលិតទំនិញសរមប់ហងសេមលៀកបំពក់អនតរជតិ ដូចជ Gap និង Benetton ក៏ដូចជករ

ផលិតផលសរមប់កីឡម៉កលបីៗដូចជ Adidas និង Puma ។ មនបូ៉លីសជង៣០០នក់ ែដលរបដប់

េដយដំបងឆក់ បនេរបរបស់ដំបងមូលែវង េដមបីវយេទេលរសតីកមមករ និងបនេរបឧសមន័ទឹកែភនក 

េដមបីបងខំឲយរសតីកមមករ រតលប់េទេរងចរកវញិ។ មនរសតីជេរចន រតូវទទួលរងរបួសេនកនុងករប៉ះទងគិច

គន ជមួយនឹងបូ៉លីស េហយពួកេគទំងអស់គន រតូវបនេគចប់បងខំឲយរតលប់េទេរងចរកវញិ េដយគម ន

ករេឆលយតបពីសំេណ របស់ពួកេគេឡយ។ ករណីេនះបនឆលុះបញច ំងឲយេឃញពីភពលំបកកនុងករអនុវតត

ន៍សិទធិរបស់កមមករកនុងរពះរជណចរកកមពុជជពិេសសសិទធិេសរភីពកនុងករចងរកងជសហគមន៍ ែដល

សិទធិេនះរតូវបនករពរផងែដរ េដយរដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ។  



៣.៣ ករទទលួបនេសវ 

កនុងខណៈេពលែដលមនអនកទិញជជនបរេទសជេរចន (ម៉កទំនិញ) ែដលមនរកមសីលធម៌

ទក់ទងនឹងកមមករេនកនុងសងវ ក់ៃនករផគត់ផគង់ទំនិញដល់ពួកេគែដលជញឹកញប់មនែតអនករគប់រគង

េរងចរកែដលដឹងអំពីរកមសីលធមេនះ។ មិនមនរសតីណមន ក់ ែដលផតល់ករសមភ សន៍សរមប់

របយករណ៍េនះ បនដឹងអំពីរកមសីលធម៌ពក់ព័នធនឹងករងររបស់េគេឡយ។ កមមករភគេរចនមន

ភពរសពិចរសពិលអំពីម៉កសេមលៀកបំពក់ែដលពួកេគកំពុងផលិត ែដលេនះបេងកតឲយមនភព         

អសមតថភពសរមប់កមមករកនុងករែសវងរករកមសីលធម៌ណមួយែដលេឆលយតបចំេពះករងរពួកេគ។ 

រសបតមចបប់កមពុជេរងចរកកមពុជ តរមូវឲយរគប់េរងចរកទំងអស់រតូវបនតំណងជកមមករ 

ែដលេបះេឆន តេដយកមមករ ែដលតំណងេនះមនតួនទីកនុងករជួយសរមបសរមលួជេមល ះ។ 

េទះបីជយ៉ងណក៏េដយមិនមនរសតីណមួយ កនុងចំេណមរសតីែដលរតវូបនសមភ សន៍ សរមប់

របយករណ៍េនះបនសគ ល់ថ នរណជតំណងរបស់កមមករេនកនុងេរងចរករបស់ពួកេគេឡយ។ 

កមមករនីមួយចំនួនបននិយយថ៖ តំណងកមមករកនុងេរងចរករតូវបនេរជសេរ សេដយនិេយជក 

ដូេចនះអនកតំណងទំងេនះមិនេធវជតំណងេដមបីផលរបេយជន៍របស់កមមករេឡយ។ 

រសតីជង ៩០% ៃនរសតីទំងអស់ែដលរតូវបន សមភ សន៍បនេលកេឡងថ៖ មនសហជីពេន

កនុងេរងចរករបស់ពួកេគ ។ ចំនួនកមមករនីជងពក់កណត លបននិយយថ៖ មនសហជីពជេរចន

េនកនុងេរងចរករបស់ពួកេគ ែដលរមួមនសហជីពែដលបេងកតេឡង េដយរដឋ ភិបល សហជីពែដល

បេងកតេដយ និេយជក និងសហជីពែដលដឹកនំេដយកមមករ ែដលេនះជេហតុផលេធវេអយពួកេគ

មនករភ័នតរចឡំកនុងករចូលជសមជិកកនុងសហជីព។ កមមករនីជងពក់កណត លេទៀតបននិយយ

ថ៖ សហជីពពិតជសកមមកនុងករជួយកមមករចរចរជមួយនឹងមច ស់េរងចរកអំពីេម៉ងករងរ ករងរ

បែនថមេម៉ង ឬអំពីករបេណត ញេចញេដយ  អយុតតិធម៌ ។ មនរសតី ២នក់បននិយយថ៖ ពួកេគមន

អរមមណ៍ថ និេយជក និងអនករគប់រគងរបស់ពួកេគ បនេរ សេអងសមជិកសហជីព ដូចជេពលេគ 

េធវអវីមួយខុស សមជិកសហជីព រតវូរបឈមមុខនឹងករបេណត ញេចញពីករងរ ឬរតវូ ទទួលពិន័យ

ខល ំងជងកមមករ ែដលមិនែមនជសមជិកសហជីព។ 



រសតីទំងអស់ែដលរតូវបនសមភ សន៍សរមប់របយករណ៍េនះបនរយករណ៍ថ ៖ េពល

ែដលពួកេគេសនសុំេអយមនលកខខណឌ ករងររបេសរជងមុន ឬ េធវកូដកមមតបតនឹងករបេណត ញ

េចញេដយអយុតតិធម៌ ពួកេគេធវតមរយៈអនកតំណងសហជីព។ របសិនេបពួកេគេធវកូដកមម រសតីទំង

អស់បននិយយថ៖ េថែកេរងចរករបស់ពួកេគករមនឹងេឆលយតបេទតមតរមូវករែដលេគចង់បន 

េហយពួកេគបនេលកេឡងេទៀតថ និេយជករបស់ពួកេគបនេរបរបស់របព័នធតុលករ ឬ បូ៉លីស 

េដមបីបងខំេអយពួកេគរតឡប់េទេធវករវញិ។ 

រសតីទំងអស់ែដលរតូវបនសមភ សន៍សរមប់េធវ របយករណ៍េនះ បននិយយថ៖ ពួកេគ

អចសំុចបប់ឈបឺន។ បុ៉ែនតេទះជយ៉ងណក៏េដយមនកមមករនីតិចជងពក់កណត លៃនកមមករនី

ទំងអស់ែដលបនសមភ សន៍ អចមនលទធភពទទួលបនចបប់សរមកេពលឈ ឺ (េដយសរែតពួក

េគមនវញិញ ប័នបរតែដលេចញេដយគលីនិក ឬ មនទីរេពទយេនរបេទសកមពុជបញជ ក់ថ ពួកេគមនជមងឺ 

ែដលវញិញ ប័នបរតេនះមនតៃមលៃថល កនុងករទទួលបន។ របសិនេបពួកេគមិនអចេធវករបងហ ញពីវញិញ  

ប័នបរតេនះេទ និេយជកនឹងកត់របក់េបៀវតសររ៍បស់ពួកេគតមរយៈេពលៃនចបប់ឈ)ឺ។ ពួកេគក៏មន 

បញហ េនកនុងករទទួលបនករទទួលសគ ល់ថពួកេគមនជមងឺផងែដរ េនេពលែដលពួកេគមនជមងឺ 

បនតិចបនតួចដូចជ ឈកឺបល ែដលតរមវូេអយឈប់សរមកពយបលែតកនុងរយៈេពលខលីេនផទះជំនួស

េអយករសរមកេនមនទីរេពទយ។ 

៣.៤ ករេឆលយតបថន ក់មូលដឋ ន 

សហជីពបំេពញតួនទីយ៉ងសំខន់េន កនុងករករពរ និងេលកកមពស់សិទធិកមមករេនកនុង       

វស័ិយកត់េដរ និងវយនភ័ណឌ ។ មនចំនួនសហជីពេនកនុងេរងចរកកនុងជេរចន កំពុងែតរបតិបតតករ

េនតមេរងចរក។ សហភពសហជីព ជញឹកញប់មនទំេនរេទកន់បកសនេយបយ។ សហជីព

េនកមពុជរតវូបនែបងែចកជទូេទកចំនួន៣របេភទ៖ សហជីពែដលមនទំេនរជមួយគណបកសកន់

អំណច សហជីពែដលមនទំេនរជមួយបកសរបឆំង និងសហជីពែដលមិនមនទំេនរជមួយ     

គណបកសនេយបយណមួយ។ ខណៈេពលែដលមនអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលមួយចំនួនបុ៉េណណ ះ 

ែដលេធវករពក់ព័នធសិទធិរបស់កមមករកត់េដរ។ ពួកេគបនផតល់វគគបណតុ ះបណត លែផនកចបប់ដូចជ 

សិទធិរបស់ពលករ ឬ បនផតល់េសវែថទំសុខភព និងករផតល់េសវែផនកចបប់េនេពល ែដលមន



ករណីេនតុលករ ឬ េនរកមុរបឹកសអជញ កណត លជេដម។ បុ៉ែនតជំនួយែផនកចបប់េន មនករមិតេន

េឡយ េដយសរឧបសគគថវកិ។ អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល ២ រតូវបនសមភ សន៍ សរមប់ករ

រសវរជវេនះ៖ មជឈមណឌ លអប់រចំបប់ សហគមន៍ (CLEC) គឺជអងគករែដលផតល់ករបណតុ ះបណត ល

ែផនកចបប់េផត តេទេលសិទធិកមមករ េនកនុងករចូលជសមជិកសហជីព និងកមមករេផសងេទៀត និង        

សមព័នធសហជីពរបជធិ េតយយកមមករ កត់េដរកមពុជ (CCAWDU) គឺជសមព័នធមួយៃនសហជីពកមមករ 

ែដលមនសមជិកេនកនុងេរងចរកកត់េដរ។ អងគករទំង ២ េនះ បនេមល េឃញពីបញហ របឈម  

សំខន់ៗមួយចំនួន ដូចជ៖  កងវះករទទួលខុសរតវូ និងឆនទៈនេយបយរបស់រដឋ ភិបលកនុងករេឆលយ

តបចំេពះកររេំលភសិទធិរបស់កមមករ។ រដឋ ភិបលជញឹកញប់បនបរងក បករេធវកូដកមមរបស់កមមករ 

ែដលបននិយយថ៖ គឺជកូដកមមខុសចបប់ បែនថមេលេនះេទៀត និេយជក ជញឹកញប់បនគំរម

កំែហងដល់កមមករកនុងករដក់បណតឹ ងតទល់នឹងពួកេគេនតុលករ។ 

សមជិកសហជីព និងសកមមជនបន ជួបរបទះនឹងករបំភិតបំភ័យ និងករគំរមកំែហង។ 

េលសពីេនះេទេទៀត រដឋ ភិបលជញឹកញប់ បដិេសធមិនទទួលសគ ល់ ឬមិនសត ប់រកមុអងគករសងគម

សីុវលិ និងសហជីព ដូេចនះករចូលរមួពីកមមករគឺមនករមិត។ អំឡុងេពលកមមករមនសិទធិកនុងករចូល

រមួជមួយសហជីព កងវះខតៃនករសមគគី កនុងចំេណមសហជីពបន បេងកតេអយមនភពលំបក

េនកនុងករេធវសំេណ សំុជរមួមួយ។ 

សកមមជនេនកនុងរបេទសកមពុជ បននឹងកំពុងេធវយុទធនករទមទរេអយមនកិចចសនយ

ករងរសរមប់ រយៈេពលែវងជមួយ នឹងករបេងកនអតថរបេយជន៍សរមប់កមមករ ក៏ដូចជករបេងកន

របក់ឈនួលអបបបរមយ៉ងេហចណស់ ៩៣ ដុលល រកនុង មួយែខ។ ពួកេគមិនរតឹមែតេធវករេនថន ក់

មូលដឋ ន និងថន ក់ជតិបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតពួកេគេធវករជមួយ នឹងសហគមន៍អនតរជតិ ជមួយសមជិក

សហជីពកមមករអនតរជតិ សកមមជនពលករ និងអនកេរបរបស់ េដមបីដក់សំពធេលរដឋ ភិបល អនកផគត់

ផគង់ និងអនកបញជ ទិញអនតរជតិេអយេគរពសិទធិកមមករនីេនរបេទសកមពុជ។ 

 

 



កំលងំពលកមមែដលមនរបភពមកពីខងេរករបេទសម៉េឡសុ ី

មនពលករេទសនតរបេវសន៏ចំនួនជង ២.៣លននក់បនចុះបញជ ីេធវករងរេដយរសបតម

កមមវធីិចុះបញជ ីជផលូវកររបស់រដឋ ភិបលម៉េឡសុីនែខកកកដ ឆន ំ ២០១១ ។ បុ៉ែនតេទះបីជយ៉ងណក៏

េដយ ក៏មនចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៏ជេរចនេទៀត ែដលសំេរចចិតតមិនចុះបញជ ីតមរបពនធ័េនះxvi។ 

ពលករេទសនតរបេវសន៏េនរបេទសម៉េឡសុី បនេធវចំណករសកុមកពីបណត របេទសេនអសីុ       

អេគនយ៏ និងបណត របេទសេនអសីុខងតបូងែដលរបហក់របែហលពក់កណត ល មកពីឥណតូ េនសីុ 

និង មកពីរបេទសេផសងេទៀតដូចជបង់កល េដស  េនប៉ល់ ឥណឌ  កមពុជ និងរបេទសហវីលីពីន ។ ជិត

៤០% ៃនពលករេទសនតរបេវសន៏ ែដលចុះបញជ ីេធវករងរតមេរងចរក និងេរចនជង ២០% េធវករងរ

សំណង់xvii ។ ជមួយគន េនះផង ែដរមនពលករេទសនតរបេវសន៏ របែហលជ ៣០០.០០០ នក់រតូវ

បនដក់េអយេធវករងរកនុងេរងចរកេអឡិចរតូនិច ែដលមន ៧០% េទ ៨០%ជរសតី xviii។  េរងចរក

កត់េដរ និង េរងចរកេអឡិចរតនិូច បនេរបរបស់កំលំងពលកមមជង ៦៨,០០០នក់xix ។ 

ចប់តំងពីទសសវតសន៏៨០មកេសដឋកិចចរបស់ របេទសម៉េឡសុីបននំមុខយ៉ងខល ំង តមរយះ

ករនំេចញវស័ិយវយនភណឌ័ ។ តរមូវករកំលងំពលកមមេទសនតរបេវសន៏ មនករេកនេឡងជខល ំង 

េនកនុងឧសសហកមមែបបេនះ េដយសរែតរបជពលរដឋម៉េឡសីុមនកំេណ នយឺតេហយជនជតិ       

ម៉េឡសីុ បែងវទិសេដរបស់ពួកេគេឆព ះេទរកករងរែដលមនសុវតិថភព និងមនសិទធិកនុងករសំេរច

ចិតត។ េនកនុងរបេទសម៉េឡសីុ រគន់ែតពលករេទសនតែដលចុះបញជ ីបុ៉េណណ ះមនចំនួន ២០% ៃន       

កំលំងពលកមមសរបុរបស់ជតិ បុ៉ែនតរបសិនេបេយងេធវករពិចរណ េទេលពលករេទសនតរបេវសន៏

ែដលមិនបនចុះបញជ ីេទៀតេនះ េនះចំនួនកំលំងពលកមមេទសនតរបេវសន៏ នឹងមនចំនួនេរចនជង

េនះ ។ 

កររបកួតរបែជងខងែផនកេសដឋកិចចរបស់ របេទសម៉េឡសីុ ពឹងែផអកទំងរសងុេទេលកំលំង

ពលកមមែដលមនតំៃលេថករបស់ពលករេទសនតរបេវសន៏ េហតុដូេចនះេហយបនជរដឋ ភិបលរបស់

របេទសេនះ បនអនុញញ តេអយ មនករជួលកំលងំពលកមមេទសនតរបេវសន៏ចប់តំងពីទសសវតសន៏ 

ទី៩០មក។ េគលនេយបយសតីពីករជួលកំលងំពលកមមបរេទសែដលបនដក់េអយេរបរបស់កនុង

ឆន ំ ១៩៩១បនកំណត់ថ ករេរៀបចំនិងចត់ែចងេអយពលកបរេទសេធវករងរេនរបេទសម៉េឡសីុ 



រតូវែតេធវេឡងេអយដូចកមមករកនុងរសកុែដ ែដលរមួមនទំងរបក់ឈនួល ផលរបេយជន៏ កិចចសនយ

ករងរជលយលកខណ៏អកសរ មហូបអហរ និងករសន ក់េន ។ េទះបីជេគលនេយបយបនកំណត់

ែបបេនះក៏េដយ ក៏ ពលករេទសនតររបេវសន៏រតូវបនេគបដិេសធមិនេអយទទួលបនរបក់ឈនួល   

សមរមយ និងមិនមនភពេសមភពគន ជមួយនិង កមមករកនុងរសកុជងពីរទសសវតសន៏មកេហយ ។  

េដមបីជំរញុេអយេសដឋកិចចជតិ មនករេកនេឡង រដឋ ភិបលរបេទសម៉េឡសីុបនេលក ទឹក

ចិតតេអយវនិិេយគគិនបរេទស េធវករវនិិេយគេលវស័ិយវយនភណឌ័  និង វស័ិយេអឡិចរតនិូក តម

រយះករបេងកតេអយមនតំបន់ឧសសហកមមជង ២០០ និងតំបន់េសដឋកិចចពិេសសចំនួន១៨ ជមួយ

និងេហដឋ រចនសមពនធ័ននេពញេលញដូចជផលូវថនល់ និង ទឹក របពនធ័ទំនក់ទំនងេដមបីែរបកល យតំបន់ 

ទំងេនះ េអយកល យជតំបន់នំេចញមួយ ។ 

រកមុហុ៊នែដលវនិិេយគ កនុងតំបន់េសដឋកិចចពិេសស បនទទួលករេលកែលងពនធេលករនំ

ចូលនូវវតថុធតុេដម ឧបករណ៏ និងសំភរះេផសងេទៀតែដលចំបច់សំរប់ដំេណ ករផលិត ។        

េគលនេយបយរបស់រដឋភិបល បេងកតេឡងេដមបីរកសសថ នភពរបស់កមមករេអយមនលកខណះ 

មិនេទៀងទត់ តមរយះកររតិតបតិសិទធិខងែផនករគសួរ េហយេធវេអយកមមករទំងេនះពឹងែផអក

ទំងរសុងេទេលនិេយជករបស់ពួកេគ ។ ឧទហរណ៏ពលករេទសនតរបេវសន៏ែដលគម នជំនញ និង

ពក់កណត លជំនញ មិនរតូវបនេគអនុញញ តេអយេរៀបករជមួយជមួយជនជតិម៉េឡសុីេឡយ 

និងមិនរតវូបនផតល់ករអនុញញ តិេអយសន ក់ ទទួលបនសញជ តិ និងរតូវបនេគចប់បងខំេអយេធវ    

េតសតឈមែសវងរកេមេរគេអដស៏ និងជំងឺេអដស៏ រេបង និងៃផទេពះ េហយេនកនុងករណីែដលេគរក

េឃញេនះ ពលករេទសនតរបេវសន៏ទំងេនះរតវូេគចប់ បញជូ នរតលប់មកវញិេដយបងខំ ។ ជមួយគន

េនះផងែដ ពលករទំង េនះក៏របឈមមុខ និងករឃត់ខលួនតមផលូវ តមផទះពីសំណក់បូ៉លីស និង

អជញ ធរអេនត របេវស េហយបនទ ប់មកពួកេគរតវូេគយកេទ ឃំុខលួនេនមនទីឃំុឃងំអេនត របេវសន៏ តម

រយះេគលនេយបយបំភិតបំភ័យរបស់ម៉េឡសីុ ។ េនេពលែដលពលករដក់ពកយបណតឹ ងរបឆំង

និងនិេយជកេនះ ពួកេគក៏រតូវរបឈមុខនិងករបេណត ញេចញពីករងរ និងរតូវេគបញជូ នរតលប់មក

វញិ របសិនេបពលករ ណមួយរតូវបនេគរកេឃញថមនសកមមភព េនកនុងកររបមូលផតុំ និងករចង

រកងគន xx។ 



និេយជកែដលជួលកមមករនិេយជិតជជនជតិបរេទសែដលមនចំនួនតិចជង៥០នក់ េនះ 

តរមូវេអយនិេយជកេនះជួលកមមករនិយជិតទំងេនះ តមរយះទីភន ក់ងរមួយេផសងេទៀត ែដល

តមរយះរបពនធ័េធវេអយកមមករនិេយជិត បត់បង់ទំនក់ទំនងករងរជមួយទីកែនលងេធវករងររបស់

ពួកេគ (េថែក) ករដក់េចញេគលនេយបយែបបេនះ កនុងឆន ំ ២០០៦ បនេធវេអយមនករេកន

េឡងនូវទីភន ក់ងរផគត់ផគង់កំលំងពលកមមបរេទសចំនួន២៧៧កនុងកំឡុងេពល២ឆន ំ។ េគលនេយបយ 

ែបបេនះបនបេងកតនូវបញហ ជេរចនដល់ពលករេទសនតរបេវសន៏ េដយសរែតពួកេគ រតូវបនជួល

េដយរសបចបប់     ពីសំណក់ទីភន ក់ងរទំងេនះ ជជងករជួលេដយផទ ល់ពីសំណក់េថែករបស់

ពួកេគ ។ ពួកេគមិនមនសិទធិចូលរមួកនុងករចរចរពក់ពនធ័សិទធិ ករងរ និងលកខខណឌ ករងរេនទី

កែនលងេធវ ករងរេទxxi ។ 

េរចនជងេនះេទេទៀត កិចចសនយករងររបស់ ពួកេគបនែចងយ៉ងចបស់ ពីករហមរបម 

ពួកេគមិនេអយចូលរមួកនុងសហជីព និងសមគមេផសងេឡយ ។ ទេងវទំងេនះបនបងហ ញពីករបំពន

េដយរបេយលេទេលចបប់ចំនួន ០៣ ដូចជ ចបប់សតីពីសហជីព ែដលបនអនុម័តឆន ំ ១៩៥៩ ែដល

កំណត់ថពលករេទសនតរបេវសន៏មនសិទធិចូលរួមជសមជិកសជីព  ចបប់ករផតល់ករងរេអយេធវ 

ែដលបនអនុម័តឆន ំ ១៩៥៥ បនកំណត់ថ រល់កិចចសនយករងរទំងឡយណ មិនរតូវែចងពីករ

ហមរបមកមមករនិេយជិតកនុងករចូលរមួជសមជិកសហជីពេឡយ េហយនិងចបប់សតីពីទំនក់ទំនង

កនុងវស័ិយឧសសហកមម បនអនុម័តឆន ំ ១៩៦៧ បនកំណត់ថ គម នកមមករនិេយជិតណមួយរតវូបន

េគបេណត ញ េចញពីករងរ េដយសរេហតុផលចូលជ សមជិកសហជីពេនះេឡយ ។ 

េទះបីជមនករទមទរ ពីសំណក់កមមករ សហជីព អងគករសងគមសីុវលិយ៉ងណក៏េដយ  

រដឋ ភិបលម៉េឡសុីេនែតបនតេធវករអនុម័តចបប់ករផតល់ករងរេអយេធវ (ករេធវវេិសធនកមមេល

ចបប់ ១៩៥៥) េនកនុងឆន ំ ២០១១ តមរយះសភេនចុងឆន ំ ២០១១ ខងមុខេនះ ។ េនេពលចូលជ

ធរមន ចបប់េនះនិងេធវករពិចរណកនុងករផតល់សិទធិេអយទីភន ក់ងរេរជសទំងេនះទទួលបន    

ឋនះជនិេយជក របស់កមមករនិេយជិតែដលេគបនជួល ។ សំេណ ែដលបនេលកេឡងេអយមន

ករេធវវេិសធនកមមេនះ និងេធវេអយប៉ះពល់ដល់ សិទធិរបស់កមមករ  សហជីព និងទំនក់ទំនងករងរ

របស់កមមករ និងអនកេរបរបស់កំលងំ ពលកមមចុងេរកយ (និេយជក) ។ 



េអឡិចរតនិូចបនកល យខលួនជវស័ិយមួយ ែដលទទួលបនេជគជ័យបំផុតេនកនុងរបេទស    

ម៉េឡសីុ វស័ិយេនះបនចូលរមួចំនួន ៦០% កនុងវស័ិយឧសសហកមមនំេចញរបស់របេទសម៉េឡសីុ 

េហយវមនតំៃល ៨% ៃនផលទុនរបស់ជតិ ។ ភគេរចនៃនេរងចរកេអឡិចរតនិូក េនរបេទស      

ម៉េឡសីុជរបស់អនកវនិិេយគបរេទស ។ រកមុហុ៊នបរេទសសំខន់ៗ ែដលវនិិេយគកនុងវស័ិយេនះ (រមួ

បញចូ លទំងអេមរកិ)រមួមន Dell, Western Digital, Motorola, Seagate, Texas Instrument, 

Freescale Semiconductor ។ រកុមហុ៊នមកពី   បណត របេទសអសីុេផសងេទៀតរមួមន Fujitsu, Sony, 

BenQ, NEC, Panasonic, Hitachi, Toshiba, Sanyo, Alps, Brothers, Canon, JVC, Konika-Minolta, 

Rohm, Samsung, Nichia, Funai, TDK, Sharp, Mitsubishi, Fuji electronics រកុមហុ៊នមកពីបណត

របេទសអឺរ ៉បុរមួមន Bosch,Infineon, Osram, Siemens, Alcatel, Philips, STMicroelectronics and 

Marconixxii ។ មនរកមុហ៊ុនបញជ ទិញសំខន់មួយចំនួនែដល មនរបភពពីខងេរករបេទស សំរប់

បញជ ទិញ វស័ិយឧសសហកមមវយនភណឌ មន ដូចជ Addidas, Nike, Reebok, Gap, Levi Straussxxiii 

៤.១. បទពេិសធនរ៏បសរ់សតចីណំករសកុ 

រសតីចំនួន៣០នក់មកពីរបេទសភូម េហយភគេរចនមនឯកសររសបចបប់សំរប់េធវករងរ

រតូវបនេរជសេរ សេដមបេីធវករសំភសន៏ រសតីចំណករសកុទំងេនះមនអយុចេនល ះពី ១៨ ឆន ំ េទ 

៣២ ឆន ំ េហយកំពុងបំេពញករងរ កនុងេរងចរកកត់េដរ និងេរងចរកេអឡិចរតនិូក ។ ករសំភសន៏

បនបងហ ញថមូលេហតុចំបង ែដលពួកេគេធវចំណករសុកមករបេទសម៉េឡសុី គឺេដមបីែសវងរកករ

រស់រនមនជីវតិសំរប់ខលួនេគ និងរកុមរគសួរ និងេគចេចញពីសថ នភពនេយបនដ៏អរកក់េន

របេទសភូម និងករែសវងរកេសរភីពែដលមនភពរបេសជងរបេទសរបស់ខលួន ។ អនកែដលរតូវបន     

សំភសទំងអស់បនេឆលយថ សថ នភពេសដឋកិចច េនកនុងរបេទសភូមរមនលកខណះអរកក់ ែដលេធវ

េអយពួកេគមិនអចចញច ឹមជិវតិ ឬ ែសវងរកលុយបនរគប់រគន់េដមបីផគត់ផគង់រកុមរគសួរ េហយែដល

េសទែតរសតីទំង អស់បនទទួលសគ ល់ថ ករចញច ឹមរគសួរ ជករតពវកិចចរបស់ពួកេគជកូនរសតី ។ រសតី

ភូមរ មន ក់ែដលេធវករងរេនកនុងេរងចរក េអឡិច រតូនិកេនកនុងេខតត Selangor បននិយយថ ៖ 

ខញុំជកូនរសីចបង េហយខញុំរតវូេទេធវករងរេន របេទសណមួយែដលមនរបក់ែខៃថល។ របក់ែខរបស់ខញុ ំខញុំជកូនរសីចបង េហយខញុំរតវូេទេធវករងរេន របេទសណមួយែដលមនរបក់ែខៃថល។ របក់ែខរបស់ខញុ ំខញុំជកូនរសីចបង េហយខញុំរតវូេទេធវករងរេន របេទសណមួយែដលមនរបក់ែខៃថល។ របក់ែខរបស់ខញុ ំខញុំជកូនរសីចបង េហយខញុំរតវូេទេធវករងរេន របេទសណមួយែដលមនរបក់ែខៃថល។ របក់ែខរបស់ខញុ ំ

សំរប់ផគត់ផគង់ករចំណយរបចំៃថងរបស់រកមុរគសួរ និងៃថលសលេរៀនសរំប់ បអូនរសី របុសំរប់ផគត់ផគង់ករចំណយរបចំៃថងរបស់រកមុរគសួរ និងៃថលសលេរៀនសរំប់ បអូនរសី របុសំរប់ផគត់ផគង់ករចំណយរបចំៃថងរបស់រកមុរគសួរ និងៃថលសលេរៀនសរំប់ បអូនរសី របុសំរប់ផគត់ផគង់ករចំណយរបចំៃថងរបស់រកមុរគសួរ និងៃថលសលេរៀនសរំប់ បអូនរសី របុសរបស់ខញុំ ។សរបស់ខញុំ ។សរបស់ខញុំ ។សរបស់ខញុំ ។    



ភគេរចនៃនរសតី ែដលបនសំភសន៏ បននិយយថ ពួកេគេធវករងរ ៦ ៃថងកនុងមួយអទិតយ 

និង ១៣ េម៉ងកនុងមួយៃថងកនុងរដូវ  មមញឹក និង៥ ៃថងកនុងមួយអទិតយ និង ៨ េម៉ង និង៤៥ នទីកនុង

មួយៃថងកនុងរដូវមិនសូវមមញឹក េរងចរកកំរនិងផតល់េអយករសំរក េហយ ភគេរចនអនកែដលបន 

សំភសមិនទទួលបនករបង់លុយេអយេនេពលវសិសមកល ឬ ករឈប់សំរកេឡយ ។ េនកនុងែខ

ែដលមមញឹក ពួកេគេធវករងរេដយគម នៃថងឈប់សំរក ភគេរចនបំផុតៃនអនកែដលបនសំភស

បន និយយថ ពួកេគមិនអចរបែកកមិនេធវករែថមេម៉ងបនេឡយ ។ រសតីភូមរមន ក់ែដលបន     

សំភស កនុងេខតត Selangor បននិយយថ ៖ 

េថែកេថែកេថែកេថែករបស់ខញុំែតងែតនិយយថ េយងមិនមនរបស់ខញុំែតងែតនិយយថ េយងមិនមនរបស់ខញុំែតងែតនិយយថ េយងមិនមនរបស់ខញុំែតងែតនិយយថ េយងមិនមនកមមកររគប់រគន់េទ បុ៉ែនតកមមកររគប់រគន់េទ បុ៉ែនតកមមកររគប់រគន់េទ បុ៉ែនតកមមកររគប់រគន់េទ បុ៉ែនតេទះបីជេទះបីជេទះបីជេទះបីជពួកបនខិតខំពួកបនខិតខំពួកបនខិតខំពួកបនខិតខំ

េធវករង េធវករង េធវករង េធវករង យ៉ងណក៏េដយ ក៏ពួកេយងមិនអចេធវអវីបនេរចនជងហមងឹេទៀតេទ ។ ែខមុនយ៉ងណក៏េដយ ក៏ពួកេយងមិនអចេធវអវីបនេរចនជងហមងឹេទៀតេទ ។ ែខមុនយ៉ងណក៏េដយ ក៏ពួកេយងមិនអចេធវអវីបនេរចនជងហមងឹេទៀតេទ ។ ែខមុនយ៉ងណក៏េដយ ក៏ពួកេយងមិនអចេធវអវីបនេរចនជងហមងឹេទៀតេទ ។ ែខមុនមនរសតីកមមករ មនរសតីកមមករ មនរសតីកមមករ មនរសតីកមមករ 

ឥណឌូ សីុឥណឌូ សីុឥណឌូ សីុឥណឌូ សីុចំនួន ចំនួន ចំនួន ចំនួន ១៨១៨១៨១៨នក់ បនរត់េគចេចញពីនក់ បនរត់េគចេចញពីនក់ បនរត់េគចេចញពីនក់ បនរត់េគចេចញពីេរងចរករបស់េយងេរងចរករបស់េយងេរងចរករបស់េយងេរងចរករបស់េយងេដយសរសថេដយសរសថេដយសរសថេដយសរសថ នករងរលំបកេពកនករងរលំបកេពកនករងរលំបកេពកនករងរលំបកេពក    ។ ។ ។ ។     

ភគេរចនរសតី ែដលបនសំភសបននិយយថ ពួកេគេធវករងរេរកមសំពធធងន់ធងរ និង 

េមលេឃញថបរយិកសករងររបស់ពួកេគេពេពញេដយេរសតស ។ មនរសតីមន ក់ ែដលមកពី   

េរងចរកេអឡិចរតនិូក េនកនុងតំបន់ Butterworth, Penang បននិយយថ ៖ 

អនករគប់រគងរបស់អនករគប់រគងរបស់អនករគប់រគងរបស់អនករគប់រគងរបស់ខញុំែតងែតរបប់ខញុថំ កំុេអយខញុំែតងែតរបប់ខញុថំ កំុេអយខញុំែតងែតរបប់ខញុថំ កំុេអយខញុំែតងែតរបប់ខញុថំ កំុេអយមនកំុមនកំុមនកំុមនកំុហុស េហយគត់បនបែនថមេទៀតថ ខញុំហុស េហយគត់បនបែនថមេទៀតថ ខញុំហុស េហយគត់បនបែនថមេទៀតថ ខញុំហុស េហយគត់បនបែនថមេទៀតថ ខញុំេធវេធវេធវេធវ

ករងករងករងករងរយឺតណស់ ។ ខញុំមនអរមមណ៏ហត់រយឺតណស់ ។ ខញុំមនអរមមណ៏ហត់រយឺតណស់ ។ ខញុំមនអរមមណ៏ហត់រយឺតណស់ ។ ខញុំមនអរមមណ៏ហត់េនឿយណស ់ បុ៉េនឿយណស ់ បុ៉េនឿយណស ់ បុ៉េនឿយណស ់ បុ៉ែនតអនករគប់រគងេនែតរតឹបនតឹងែនតអនករគប់រគងេនែតរតឹបនតឹងែនតអនករគប់រគងេនែតរតឹបនតឹងែនតអនករគប់រគងេនែតរតឹបនតឹងខញុំរគប់េពលខញុំរគប់េពលខញុំរគប់េពលខញុំរគប់េពល

េវល ។ ខញុំមិនអចេដរបន េវល ។ ខញុំមិនអចេដរបន េវល ។ ខញុំមិនអចេដរបន េវល ។ ខញុំមិនអចេដរបន ៦៥០ ៦៥០ ៦៥០ ៦៥០ ដំុដំុដំុដំុ    តមតរមូវករបនេទេនតមតរមូវករបនេទេនតមតរមូវករបនេទេនតមតរមូវករបនេទេន    ែខទី ែខទី ែខទី ែខទី ១ ១ ១ ១ េដយសរេដយសរេដយសរេដយសរែតខញុំេទបែតចប់េផតមែតខញុំេទបែតចប់េផតមែតខញុំេទបែតចប់េផតមែតខញុំេទបែតចប់េផតម

ករងរថមីករងរថមីករងរថមីករងរថមី ខញុំមិនែដលទទួលបនរបក់ែថមេម៉ង េហយខញុំទទួលបន របក់ែខែត  ខញុំមិនែដលទទួលបនរបក់ែថមេម៉ង េហយខញុំទទួលបន របក់ែខែត  ខញុំមិនែដលទទួលបនរបក់ែថមេម៉ង េហយខញុំទទួលបន របក់ែខែត  ខញុំមិនែដលទទួលបនរបក់ែថមេម៉ង េហយខញុំទទួលបន របក់ែខែត ១៥០ ១៥០ ១៥០ ១៥០ រងីរងីរងីរងីហគតី (របែហល ហគតី (របែហល ហគតី (របែហល ហគតី (របែហល 

៣០៣០៣០៣០េផន) កនុងមួយែខេផន) កនុងមួយែខេផន) កនុងមួយែខេផន) កនុងមួយែខបនទ ប់ពីករកត់ចំណយេផសងៗ។ ខញុំចង់ផល សប់តូរេថែករបស់ខញុំ បុ៉ែនតខញុំមន       បនទ ប់ពីករកត់ចំណយេផសងៗ។ ខញុំចង់ផល សប់តូរេថែករបស់ខញុំ បុ៉ែនតខញុំមន       បនទ ប់ពីករកត់ចំណយេផសងៗ។ ខញុំចង់ផល សប់តូរេថែករបស់ខញុំ បុ៉ែនតខញុំមន       បនទ ប់ពីករកត់ចំណយេផសងៗ។ ខញុំចង់ផល សប់តូរេថែករបស់ខញុំ បុ៉ែនតខញុំមន       

អរមមណ៏ភ័អរមមណ៏ភ័អរមមណ៏ភ័អរមមណ៏ភ័យខល ចជមួយទីភន ក់ងរេរជសេរ សយខល ចជមួយទីភន ក់ងរេរជសេរ សយខល ចជមួយទីភន ក់ងរេរជសេរ សយខល ចជមួយទីភន ក់ងរេរជសេរ សរបស់ខញុំ របស់ខញុំ របស់ខញុំ របស់ខញុំ xxivxxivxxivxxiv។ ។ ។ ។     

អនកសំភសទំងអស់បនរបប់ថ េថែក ឬ ទីភន ក់ងរេរជសេរ សរបស់េគបនដកហូតយក

លិខិតឆលងែដន េហយេអយពួកេគកន់លិខិតឆលងែដនថតចំលងជំនួសបុ៉េណណ ះ ។ េទះបីបញហ ៃនករ

ដកហូតលិខិតឆលងែដនពលករេទសនតរបេវសន៏បរេទស រតូវបនរដឋមរនតីធនធនមនុសសបនេលកយក

មកពិភកសេដយចំហរ ពីបញហ ៃនភពរសបចបប់របស់វក៏េដយ xxv  ក៏អនកែដលរតវូបនសំភស     



ភគេរចនមិនបនសំុេអយេថែករបស់ពួកេគ របគល់លិខិតឆលងែដន និងលិខិតអនុញញ តករងរមក

វញិេឡយេទះបីជពួកេគរបឈមមុខនិងករឃត់ខលួនេនេពល ែដលពួកេគេធវករងរេដយគម ន ឯក

សរទំងេនះក៏េដយ ។ 

េនកនុងឆន ំ ២០០៩ រដឋ ភិបលរបេទសម៉េឡសុីបនរបកសថ រល់ករចំណយ និង ពនធេល

កមមករនិេយជិតបរេទសទំងអស់ រតូវែតជករទទួលខុសរតូវរបស់េថែក េហយែដលករចំណយ

ទំងេនះ មិនរតូវបនអនុញញ តេអយកត់េចញពីរបក់ែខរបស់កមមករេឡយ ។ េទះបីជមនករ

របកសែបប េនះក៏េដយក៏រសតីភគេរចនែដលបនសំភស បនរយករណ៏ពីបទពិេសធន៏ របស់ពួក

េគ ែដលទទួលរងនូវករកត់របក់ែខេផសងៗពីគន  ែដលរមួមន ពនធសំរប់ករអនុញញ តេអយេធវ 

ករងរ ចំណយេលករេធវេតសតសុខភព ករសំអតកែនលងសន ក់េន ករដឹកជញជូ ន  និងទណឌ កមមេន

េពល ែដលពួកេគអវតតមនពីទីកែនលងេធវករងរេដយសរមនជំងឺ ឬ មកយឺត ។ វធិនកររបក់េលក

ទឹកចិតត  អនុវតតសំរប់ែតអនកបំេពញករងរេទៀងទត់  របក់េលកទឹកចិតតេនះផតល់េអយែតកមមករ

និេយជិតណ ែដលមកបំេពញករងរបនលអ និងមិនែដល អវតតមនពីទីកែនលងេធវករងរ ។ របក់

េលកទឹក ចិតតេនះបនដក់បញចូ លជមួយរបក់ឈនួល ែដលកមមកររពឹំងនឹងទទួលបន បុ៉ែនតភគេរចន 

អនកែដលសំភសបននិយយថ ពួកេគមិនបនទទួលេទ េហយែថមទំងេបករបក់ឈនួលេអយពួក

េគយឺត និងមិនេទៀងទត់េទៀតផង ។ 

ខញុំបនចុះេឈម ះតមរយះភន ក់ងរេនរបេទស ភូមរ ពួកេគបនរបប់ថ ខញុំនឹងទទួលបនរបក់ខញុំបនចុះេឈម ះតមរយះភន ក់ងរេនរបេទស ភូមរ ពួកេគបនរបប់ថ ខញុំនឹងទទួលបនរបក់ខញុំបនចុះេឈម ះតមរយះភន ក់ងរេនរបេទស ភូមរ ពួកេគបនរបប់ថ ខញុំនឹងទទួលបនរបក់ខញុំបនចុះេឈម ះតមរយះភន ក់ងរេនរបេទស ភូមរ ពួកេគបនរបប់ថ ខញុំនឹងទទួលបនរបក់

ឈនលួ ឈនលួ ឈនលួ ឈនលួ ៩០០ ៩០០ ៩០០ ៩០០ រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី (១៨០(១៨០(១៨០(១៨០េផន) មួយែខ បុ៉ែនតឥឡូវេនះខញុំដឹងថពួកេគេបករបស់ខញុំ ។េផន) មួយែខ បុ៉ែនតឥឡូវេនះខញុំដឹងថពួកេគេបករបស់ខញុំ ។េផន) មួយែខ បុ៉ែនតឥឡូវេនះខញុំដឹងថពួកេគេបករបស់ខញុំ ។េផន) មួយែខ បុ៉ែនតឥឡូវេនះខញុំដឹងថពួកេគេបករបស់ខញុំ ។    ពួកេយងពួកេយងពួកេយងពួកេយងមិនមិនមិនមិន

ទទួលបនរបក់ឈនលួ តមទទួលបនរបក់ឈនលួ តមទទួលបនរបក់ឈនលួ តមទទួលបនរបក់ឈនលួ តមកិចចសនយ និងអវីែដលពួកេគសនយេទ ខញុំទទួលបនែត កិចចសនយ និងអវីែដលពួកេគសនយេទ ខញុំទទួលបនែត កិចចសនយ និងអវីែដលពួកេគសនយេទ ខញុំទទួលបនែត កិចចសនយ និងអវីែដលពួកេគសនយេទ ខញុំទទួលបនែត ២៨០ ២៨០ ២៨០ ២៨០ រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី (៥៦(៥៦(៥៦(៥៦

េផន) បនទ ប់ពីពួក េគបនកត់កងរចួ ។េផន) បនទ ប់ពីពួក េគបនកត់កងរចួ ។េផន) បនទ ប់ពីពួក េគបនកត់កងរចួ ។េផន) បនទ ប់ពីពួក េគបនកត់កងរចួ ។ 

កមមករេរងចរកកត់េដខលះ មិនបនអន ឬ ចុះហតថេលខេលកិចចសនយករងររបស់ពួកេគ។ 

ពួកេគចុះហតថេលខេលរកដស ែដលបញជ ក់ពីចំនួនទឹករបក់ ែដលពួកេគរតូវសងរតលប់េទទី

ភន ក់ងរេរជសេរ សបុ៉េណណ ះ និងអនុញញ តេអយទីភន ក់ងរទំងេនះ កត់របក់ឈនួលរបស់ពួកេគ ។ 

ពលករចំណករសកុមិនចង់ និយយពីទីភន ក់ងរេរជសេរ សរបស់ពួកេគេទ បុ៉ែនតពួកេគទទួលសគ ល់ថ 

ពួកេគបនបង់របក់ ចំនួនពី ៨០០ ដុលល  េទ ១០០០ដុលល េដមបទីទួលបនករងរេធវេនរបេទស     



ម៉េឡសីុ ។ េដមបបីនរបក់េនះរតលប់មកវញិរបក់ចំនួន ៣០០ េទ ៤០០ រងីហគីត (៦០ េទ ៨០ េផ

ន) រតូវបនកត់េចញពីរបក់ែខរបស់ពួកេគកនុងកំឡុងេពល ៦ ែខេទ ៧ ែខតំបូងបនទ ប់ពីពួកេគេគចប់

េផតមេធវករងរេនរបេទសម៉េឡសីុ ។ រសតីចំណករសកុមន ក់បននិយយថ៖  

ករកត់របករកត់របករកត់របករកត់របក់ឈនលួ សំរប់េសវរកករងរក់ឈនលួ សំរប់េសវរកករងរក់ឈនលួ សំរប់េសវរកករងរក់ឈនលួ សំរប់េសវរកករងរេអយេធវវពិតជមនបញហ ខល ងំណស់ េអយេធវវពិតជមនបញហ ខល ងំណស់ េអយេធវវពិតជមនបញហ ខល ងំណស់ េអយេធវវពិតជមនបញហ ខល ងំណស់     ។។។។    ទីភន ក់ទីភន ក់ទីភន ក់ទីភន ក់ងរងរងរងរ

េរជសេរ សបនយករបក់ចំេណញេរជសេរ សបនយករបក់ចំេណញេរជសេរ សបនយករបក់ចំេណញេរជសេរ សបនយករបក់ចំេណញពីេយង ។ តំបូងខញុំពីេយង ។ តំបូងខញុំពីេយង ។ តំបូងខញុំពីេយង ។ តំបូងខញុំសងឃមឹថ ខញុំអចរករបក់បង់សងឃមឹថ ខញុំអចរករបក់បង់សងឃមឹថ ខញុំអចរករបក់បង់សងឃមឹថ ខញុំអចរករបក់បង់េអយទីភន ក់ងរេរជសេអយទីភន ក់ងរេរជសេអយទីភន ក់ងរេរជសេអយទីភន ក់ងរេរជស

េរ ស េដមបបីនេធវករងរេនទីេនះ បុ៉ែនតឥឡូវខញុំគិតថមកេធវករងរមិនរសបចប់េរ ស េដមបបីនេធវករងរេនទីេនះ បុ៉ែនតឥឡូវខញុំគិតថមកេធវករងរមិនរសបចប់េរ ស េដមបបីនេធវករងរេនទីេនះ បុ៉ែនតឥឡូវខញុំគិតថមកេធវករងរមិនរសបចប់េរ ស េដមបបីនេធវករងរេនទីេនះ បុ៉ែនតឥឡូវខញុំគិតថមកេធវករងរមិនរសបចប់របេសជង េដយខញុំមិនរបេសជង េដយខញុំមិនរបេសជង េដយខញុំមិនរបេសជង េដយខញុំមិន

ចំបច់បង់លុយេអយទីភន ក់ងរ េហយខញុអំច េផញលុយរតលប់េទផទះបន ។ចំបច់បង់លុយេអយទីភន ក់ងរ េហយខញុអំច េផញលុយរតលប់េទផទះបន ។ចំបច់បង់លុយេអយទីភន ក់ងរ េហយខញុអំច េផញលុយរតលប់េទផទះបន ។ចំបច់បង់លុយេអយទីភន ក់ងរ េហយខញុអំច េផញលុយរតលប់េទផទះបន ។    

តំៃលផល ស់បតូរទីកែនលងករងរមនតំៃលខពស់ េនេពលពលករេទសនតរបេវសចង់ផល ស់បតូរទី  

កែនលងេធវករងររបស់ខលួន ។ តមករេអយដឹងពីរសតីភូមរមន ក់ែដលផល ស់បតូទីកែនលងេធវករងរពី    

េរងចរកកត់េដរេនតំបន់ Suban Jala, Selangor េទ  Butterworth Penang បនេអយដឹងថ៖  

ភន ក់ងរេរជសេរ ស បនកត់របក់ឈនលួខញុំ ភន ក់ងរេរជសេរ ស បនកត់របក់ឈនលួខញុំ ភន ក់ងរេរជសេរ ស បនកត់របក់ឈនលួខញុំ ភន ក់ងរេរជសេរ ស បនកត់របក់ឈនលួខញុំ ៥០០៥០០៥០០៥០០    រងីហគីត រងីហគីត រងីហគីត រងីហគីត (១០០ (១០០ (១០០ (១០០ េផន) កនុងមួយែខ សរំប់េផន) កនុងមួយែខ សរំប់េផន) កនុងមួយែខ សរំប់េផន) កនុងមួយែខ សរំប់            េសេសេសេស

វេរជសេរ ស និងរកករងរេអយេធវ វេរជសេរ ស និងរកករងរេអយេធវ វេរជសេរ ស និងរកករងរេអយេធវ វេរជសេរ ស និងរកករងរេអយេធវ និងករចំណយេផសងៗេទៀត ។ េដយសរែតនិងករចំណយេផសងៗេទៀត ។ េដយសរែតនិងករចំណយេផសងៗេទៀត ។ េដយសរែតនិងករចំណយេផសងៗេទៀត ។ េដយសរែតចំណយខពស់ ខញុំចំណយខពស់ ខញុំចំណយខពស់ ខញុំចំណយខពស់ ខញុំមិនមិនមិនមិន

អចសនសលុំយបនេទ ដូេចនះខញុំអចសនសលុំយបនេទ ដូេចនះខញុំអចសនសលុំយបនេទ ដូេចនះខញុំអចសនសលុំយបនេទ ដូេចនះខញុំសេំរចចិតតចកេចញពីភន ក់ងរ និងសេំរចចិតតចកេចញពីភន ក់ងរ និងសេំរចចិតតចកេចញពីភន ក់ងរ និងសេំរចចិតតចកេចញពីភន ក់ងរ និងេរងចរកេនះ ។េរងចរកេនះ ។េរងចរកេនះ ។េរងចរកេនះ ។    េនេពលែដលខញុសំុំេនេពលែដលខញុសំុំេនេពលែដលខញុសំុំេនេពលែដលខញុសំុំ

លិខិតឆលង ែដន និងលិខិតអនុញញ តេអយេធវករងរកវញិ ពួកេគបននិយយថ ខញុំរតវូែតបង់លុយេអយ លិខិតឆលង ែដន និងលិខិតអនុញញ តេអយេធវករងរកវញិ ពួកេគបននិយយថ ខញុំរតវូែតបង់លុយេអយ លិខិតឆលង ែដន និងលិខិតអនុញញ តេអយេធវករងរកវញិ ពួកេគបននិយយថ ខញុំរតវូែតបង់លុយេអយ លិខិតឆលង ែដន និងលិខិតអនុញញ តេអយេធវករងរកវញិ ពួកេគបននិយយថ ខញុំរតវូែតបង់លុយេអយ 

ពួកេគបែនថមចំនួនពួកេគបែនថមចំនួនពួកេគបែនថមចំនួនពួកេគបែនថមចំនួន១៥០០ ១៥០០ ១៥០០ ១៥០០ រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី (៣០០(៣០០(៣០០(៣០០េផន)េផន)េផន)េផន)េទៀត ដល់ភន ក់ងរេរជសេរ ស ។ េទៀត ដល់ភន ក់ងរេរជសេរ ស ។ េទៀត ដល់ភន ក់ងរេរជសេរ ស ។ េទៀត ដល់ភន ក់ងរេរជសេរ ស ។     

េដយសរែតករអនុវតតមិនរសបចបប់ទំងេនះេហយ បនេធវេអយកមមករមិនអចសនសំលុយ 

បនតមករសនយរបស់ពួកេគ ។ ពលករចំណករសុកទំងអស់ ទទួលបនរបក់ឈនួល តិចជង 

៥០០ រងីហគីត (១០០េផន) មួយែខ េហយេបេរបៀបជមួយកមមករជនជតិម៉េឡសីុ ែដលទទួលបនពី 

៩០០ េទ១២០០ រងីហគីត (១៨០ េទ ២៤០េផន) ។ េទះបីជេមលេឃញនូវសថ នភពដ៏អរកក់េនះក៏

េដយ ក៏េថែក ឬ អនកបញជ ទិញខលះេរបរបស់នូវរបពនធ័កំណត់ចំនួនទិននផល ជជងេម៉ងេធវករងរ។ 

េយងតមរសតីចំណករសកុ ែដលេធវករេអយ េរងចរកកត់េដ សំរប់ផលិតសំេលៀកបំពក់េអយ

រកមុហុ៊ន Eider UK, Reebok, Addidas, and Nike បននិយយថ  ’’ ’’ ’’ ’’ េរងចរកតំរវូេអយេរងចរកតំរវូេអយេរងចរកតំរវូេអយេរងចរកតំរវូេអយេយងេដេយងេដេយងេដេយងេដ                



េអយបន េអយបន េអយបន េអយបន ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ អវកនងុរយះេពល អវកនងុរយះេពល អវកនងុរយះេពល អវកនងុរយះេពល ៨ ៨ ៨ ៨ េម៉ង។ ដូេចនះេយងរតវូេធវករែថមេម៉ងេដមប ី េអយរគប់ចំនួន េម៉ង។ ដូេចនះេយងរតវូេធវករែថមេម៉ងេដមប ី េអយរគប់ចំនួន េម៉ង។ ដូេចនះេយងរតវូេធវករែថមេម៉ងេដមប ី េអយរគប់ចំនួន េម៉ង។ ដូេចនះេយងរតវូេធវករែថមេម៉ងេដមប ី េអយរគប់ចំនួន 

េហយេយងមិនទទួលបនរបក់ែថមេម៉ងេទ េហយេយងមិនទទួលបនរបក់ែថមេម៉ងេទ េហយេយងមិនទទួលបនរបក់ែថមេម៉ងេទ េហយេយងមិនទទួលបនរបក់ែថមេម៉ងេទ ’’’’’’’’ 

រគប់អនកសំភសទំងអស់ បននិយយថ េទះបីជពួកេគខំេធវករងរែថមេម៉ង ក៏េដយ ក៏

របក់ឈនួលរបស់ពួកេគមិនរគប់រគន់ែដ សំរប់ចំណយេទេលកររស់េន ។ តមសំដីរបស់រសតី        

ចំណករសកុមន ក់ែដលេធវករងរេនកនុងេរងចរកកត់េដរតំបន់ KajangKajangKajangKajang បននិយយថ     ’’ ’’ ’’ ’’ របសនិេបរបសនិេបរបសនិេបរបសនិេប

អនកសរួេយងថ េតេយងរតវូករបុ៉នម ន េដមបរីស់េនេអយបន សមរមយ និងមនលុយេផញេទផទះ ខញុំគិតថ អនកសរួេយងថ េតេយងរតវូករបុ៉នម ន េដមបរីស់េនេអយបន សមរមយ និងមនលុយេផញេទផទះ ខញុំគិតថ អនកសរួេយងថ េតេយងរតវូករបុ៉នម ន េដមបរីស់េនេអយបន សមរមយ និងមនលុយេផញេទផទះ ខញុំគិតថ អនកសរួេយងថ េតេយងរតវូករបុ៉នម ន េដមបរីស់េនេអយបន សមរមយ និងមនលុយេផញេទផទះ ខញុំគិតថ 

របែហលជ របែហលជ របែហលជ របែហលជ ១០០០១០០០១០០០១០០០    រងីហគតី (រងីហគតី (រងីហគតី (រងីហគតី (២០០២០០២០០២០០េផន) មួយ ែខ ។េផន) មួយ ែខ ។េផន) មួយ ែខ ។េផន) មួយ ែខ ។    បុ៉ែនតែខមុនបនទ ប់ពីរកមុហុ៊នកត់ ខញុំសនសបំនែត បុ៉ែនតែខមុនបនទ ប់ពីរកមុហុ៊នកត់ ខញុំសនសបំនែត បុ៉ែនតែខមុនបនទ ប់ពីរកមុហុ៊នកត់ ខញុំសនសបំនែត បុ៉ែនតែខមុនបនទ ប់ពីរកមុហុ៊នកត់ ខញុំសនសបំនែត 

៣២០៣២០៣២០៣២០រងីហគតី (របែហល រងីហគតី (របែហល រងីហគតី (របែហល រងីហគតី (របែហល ៦៥ ៦៥ ៦៥ ៦៥ េផន) ។េផន) ។េផន) ។េផន) ។  

េនកនុងេរងចរកកត់េដរតូចមួយេនកនុង រដឋ Penang  កមមករទំងអស់េធវករេនទីេនះេដយ

រសបចបប់ បុ៉ែនតពួកេគបនេរជសេរ សករេធវ ករងរេដយមិនរសបចបប់វញិ េដយសែតពួកេគអច

សនសបំនរបក់េរចនជង និងមិនចំបច់ទទួលបនទុកបង់របក់េអយភន ក់ងរេទៀតផង ។ រសតីចំណក

សមន ក់ែដលេធវករងរេនទីេនះបននិយយថ ’’ េយងរករបក់បន ៤០០ េទ ៥៥០ រងីហគីត (៨០ េទ 

១១០េផន)កនុងមួយែខ ។ ខញុំបនេផញលុយេទផទះេនរបេទសភូមរចំនួន ២០០ េទ ៣០០ រងីហគីត   (៤០ 

េទ ៦០េផន)កនុងមួយែខ ។ ឥឡូវេនះ ខញុំអចសនសំរបក់បនេរចនជងេពល ែដលខញុំេធវករងរមន

លិខិតអនុញញ ត ។ មនរសតីមន ក់េទៀតបននិយយថ ’’ ’’ ’’ ’’ ពីមុនេទះជខញុមំន លិខិតឆលងែដន និងលខិិតពីមុនេទះជខញុមំន លិខិតឆលងែដន និងលខិិតពីមុនេទះជខញុមំន លិខិតឆលងែដន និងលខិិតពីមុនេទះជខញុមំន លិខិតឆលងែដន និងលខិិត

អនុញញ តេអយេធវករងរ បុ៉ែនតខញុំមិនែដលេឃញវេទ ។ វមិនខុសគន េទករេធវអនុញញ តេអយេធវករងរ បុ៉ែនតខញុំមិនែដលេឃញវេទ ។ វមិនខុសគន េទករេធវអនុញញ តេអយេធវករងរ បុ៉ែនតខញុំមិនែដលេឃញវេទ ។ វមិនខុសគន េទករេធវអនុញញ តេអយេធវករងរ បុ៉ែនតខញុំមិនែដលេឃញវេទ ។ វមិនខុសគន េទករេធវករងរេដយមនករងរេដយមនករងរេដយមនករងរេដយមន                        ឯកឯកឯកឯក

សរ និង គម នឯកសរ បុ៉ែនតបញហ េនេពលែដលខញុំរតវូករ រតលប់េទផទះវញិ  ខញុមិំនដឹងរតវូេធវយ៉ងណសរ និង គម នឯកសរ បុ៉ែនតបញហ េនេពលែដលខញុំរតវូករ រតលប់េទផទះវញិ  ខញុមិំនដឹងរតវូេធវយ៉ងណសរ និង គម នឯកសរ បុ៉ែនតបញហ េនេពលែដលខញុំរតវូករ រតលប់េទផទះវញិ  ខញុមិំនដឹងរតវូេធវយ៉ងណសរ និង គម នឯកសរ បុ៉ែនតបញហ េនេពលែដលខញុំរតវូករ រតលប់េទផទះវញិ  ខញុមិំនដឹងរតវូេធវយ៉ងណ

េទ េនេពលរតលប់េទផទះវញិេដយគម ន លខិិតឆលងែដន េទ េនេពលរតលប់េទផទះវញិេដយគម ន លខិិតឆលងែដន េទ េនេពលរតលប់េទផទះវញិេដយគម ន លខិិតឆលងែដន េទ េនេពលរតលប់េទផទះវញិេដយគម ន លខិិតឆលងែដន ’’’’’’’’ 

៤.២. លកខខណឌ ៃនកររសេ់ន 

ភគេរចនបំផុតៃនរសតី ែដលបនសំភសបននិយយថ ពួកេគបនរស់េនទីកែនលងែដល 

េថែករបស់ពួកេគបនផតល់េអយ េនជិតទីកែនលងេធវករងរ ជមួយនិងកមមករជេរចនេទៀត ។ រសតី    

ចំណករសកុមន ក់េនតំបន់ Shah Alam បននិយយថនងរស់េនជមួយកមមករ ១៧នក់េផសងេទៀត 

េហយបនទប់របស់ នងសន ក់េនមនទំហំែត ៣ ែម៉រតករេរែ៉តបុ៉េណណ ះ ។  រសតីចំណករសកុរតវូ



ចំណយ ៨េទ ១០ រងីហគីត (១.៦០ េទ ២ េផន) រល់ែខសំរប់ៃថលទឹក េភលង និងៃថលេផសងៗេទៀត ។ រសតី  

ចំណករសកុមួយរកមុេនតំបន់ ButterWorth, រដឋ Penang បនអះអងថ៖ 

េយងចំណយ េយងចំណយ េយងចំណយ េយងចំណយ ៨ ៨ ៨ ៨ រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី (១(១(១(១.៦០.៦០.៦០.៦០េផន) សរំប់េផន) សរំប់េផន) សរំប់េផន) សរំប់ៃថលអគគីសនីមួយែខ ៃថលអគគីសនីមួយែខ ៃថលអគគីសនីមួយែខ ៃថលអគគីសនីមួយែខ ២ ២ ២ ២ រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី (០.៤០(០.៤០(០.៤០(០.៤០េផន) មួយេផន) មួយេផន) មួយេផន) មួយ

ែខសរំប់ែថលទឹក ។ែខសរំប់ែថលទឹក ។ែខសរំប់ែថលទឹក ។ែខសរំប់ែថលទឹក ។    ែខមុនកែនលងសតកុទឹកែខមុនកែនលងសតកុទឹកែខមុនកែនលងសតកុទឹកែខមុនកែនលងសតកុទឹក    េនកែនលងេយងខូច ដូេចនះេយងរតវូចំណយេលៃថលជួសជុលអស់ េនកែនលងេយងខូច ដូេចនះេយងរតវូចំណយេលៃថលជួសជុលអស់ េនកែនលងេយងខូច ដូេចនះេយងរតវូចំណយេលៃថលជួសជុលអស់ េនកែនលងេយងខូច ដូេចនះេយងរតវូចំណយេលៃថលជួសជុលអស់ 

២៧ ២៧ ២៧ ២៧ រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី រងីហគតី (៥.៤០(៥.៤០(៥.៤០(៥.៤០េផន) កនុងមន ក់ ។េផន) កនុងមន ក់ ។េផន) កនុងមន ក់ ។េផន) កនុងមន ក់ ។    េនកនុងកែនលងេយងសន ក់េនមនមនុសស េនកនុងកែនលងេយងសន ក់េនមនមនុសស េនកនុងកែនលងេយងសន ក់េនមនមនុសស េនកនុងកែនលងេយងសន ក់េនមនមនុសស ១០១០១០១០នក់រស់េនជមួយនក់រស់េនជមួយនក់រស់េនជមួយនក់រស់េនជមួយ

គន  កនុងបនទប់េគងពី ែដលមនែតបងគន់ែតមួយបុ៉េណណ ះគន  កនុងបនទប់េគងពី ែដលមនែតបងគន់ែតមួយបុ៉េណណ ះគន  កនុងបនទប់េគងពី ែដលមនែតបងគន់ែតមួយបុ៉េណណ ះគន  កនុងបនទប់េគងពី ែដលមនែតបងគន់ែតមួយបុ៉េណណ ះ។ ។ ។ ។     

ភគេរចនរសតី ែដលបនសំភសមនអរមមណ៏ថ ពួកេគទទួលករេរ សេអងពីសំណក់សងគម 

ម៉េឡសីុ បុ៉ែនតេទះបីជយ៉ងេនះក៏េដយ ពួកេគក៏មិនតវ៉អវីែដ េដយសរែតអតថិភពរបស់ពួកេគគឺ

រកសករងរេគេអយបនលអ ។ កនុងចំេណមទីកែនលងពីបី ែដលមនសំរប់ពួកេគជួបជំុគន  ក៏មនវតត 

ភូមរែដលជនជតិភូមរអចេទកន់ទីេនះ េនកំលុងេពលបុណយរពះពុទធសសន េហយនិងទីផស

េពលលង ចែដលពួកេគអចជួបគន  ជមួយជនជតិភូមរេផសងេទៀត បុ៉ែនតេទះបីជយ៉ងណក៏េដយ ក៏

ភគេរចនៃនពួកេគមិនហ៊ននិយយភសរ ភូមរេនទីសធរណេទ។ រសតី ៧នក់កនុងចំេណមរសតី 

៣០នក់ែដលសំភស អចនិយយភស បហសម៉ឡយូ (ភសរកនុងរសកុម៉េឡសីុ) ឬ ភស

រអង់េគលស ។ កងវះខតចំេណះដឹងែផនកភសរបនេដតួរនទីយ៉ងសំខន់កនុងករផត ច់េចញពលករ       

ចំណករសកុពីសហគមម៉េឡសីុ មនែតរសតីតិចតួចបុ៉េណណ ះ ែដលមនមិតតភរក័ជជនជតិម៉េឡសីុ 

េហយអនកទំងេនះជ មិតតភរក័របស់ពួកេគេនទីកែនលងេធវករងរ ។  េរកពីបញហ ភសរករផត ច់េចញ

ពួកេគពីសងគមម៉េឡសីុ េកតមនេឡងេដយសរកងវះខតេពលេវល និង ឪកស និងកររតឹតបតឹកនុង

ករេធវដំេណ េដយសរែតពួកេគមនបនកន់លិខិតឆលងែដន និងលិខិតអនុញញ តេអយេធវករងរ ។  

រសតីភគេរចនបនេអយដឹងថ ពួកេគបនទូរសពទ័េទផទះមួយដងកនុងមួយែខ េដយេរបរបស់

ទូរសពទ័របស់អនកជិតខង ជេរឿយៗបនទ ប់ពីពួកេគបនេផញលុយេទរកមុរគសួរ ។ មនរសតី៤នក់កនុង

ចំេណមរសតី ែដលបនសំភសបននិយយថ ពួកេគមិនទន់បនទូរសពទ័េទផទះេទ េដយសរែតពួក

េគមិនទន់មនលុយរគប់រគន់េដមបេីផញេទផទះ ។ រសតីមន ក់ ែដលេធវករងរេន Penang បនេអយដឹង

ថ ’’ ’’ ’’ ’’ ខញុំនឹខញុំនឹខញុំនឹខញុំនឹងរកមុរគសួរណស់ បុ៉ែនតខញុំមិនទន់ ទំនក់ទំនងេទពួកគត់េទ េដយសរខញុខំល ច េពលែដលងរកមុរគសួរណស់ បុ៉ែនតខញុំមិនទន់ ទំនក់ទំនងេទពួកគត់េទ េដយសរខញុខំល ច េពលែដលងរកមុរគសួរណស់ បុ៉ែនតខញុំមិនទន់ ទំនក់ទំនងេទពួកគត់េទ េដយសរខញុខំល ច េពលែដលងរកមុរគសួរណស់ បុ៉ែនតខញុំមិនទន់ ទំនក់ទំនងេទពួកគត់េទ េដយសរខញុខំល ច េពលែដលខញុំខញុខំញុំខញុំ

ទូរសពទ័េទពួកេគសំុលុយ។ កលទូរសពទ័េទពួកេគសំុលុយ។ កលទូរសពទ័េទពួកេគសំុលុយ។ កលទូរសពទ័េទពួកេគសំុលុយ។ កលពីែខមុនខញុំសនសលុំយបនែត ពីែខមុនខញុំសនសលុំយបនែត ពីែខមុនខញុំសនសលុំយបនែត ពីែខមុនខញុំសនសលុំយបនែត ១៧៦ ១៧៦ ១៧៦ ១៧៦ រងីហគតីេទ រងីហគតីេទ រងីហគតីេទ រងីហគតីេទ (៣៥.២០(៣៥.២០(៣៥.២០(៣៥.២០េផន) េហយខញុំេផន) េហយខញុំេផន) េហយខញុំេផន) េហយខញុំ



បនចំណយលយុ ទំងេនះសរំប់ខលួនខញុំអស់េហយ។ ខញុំរង់ចំែខ ណ ែដលខញុំអចសនសលុំយបបនចំណយលយុ ទំងេនះសរំប់ខលួនខញុំអស់េហយ។ ខញុំរង់ចំែខ ណ ែដលខញុំអចសនសលុំយបបនចំណយលយុ ទំងេនះសរំប់ខលួនខញុំអស់េហយ។ ខញុំរង់ចំែខ ណ ែដលខញុំអចសនសលុំយបបនចំណយលយុ ទំងេនះសរំប់ខលួនខញុំអស់េហយ។ ខញុំរង់ចំែខ ណ ែដលខញុំអចសនសលុំយបនរគប់នរគប់នរគប់នរគប់

រគន់សំរប់ ខញុំនិងទូរសពទ័េទរកពួកេគរគន់សំរប់ ខញុំនិងទូរសពទ័េទរកពួកេគរគន់សំរប់ ខញុំនិងទូរសពទ័េទរកពួកេគរគន់សំរប់ ខញុំនិងទូរសពទ័េទរកពួកេគ    ’’’’’’’’    ។។។។    

៤.៣ ករទទលួបនយតុតិធម ៌

េនេពលែដលអនកបញជ ទិញបរេទស ចុះកិចចសនយជមួយេរងចរកម៉េឡសីុ ពួកេគរបែហល

ជមនរកមសិលធម៌របស់ពួកេគ បុ៉ែនត ព័ត៌មនពីរកមសិលធម៌េនះ មិនរតវូបនផសពវផសយេអយ   

កមមករបនដឹងេទ ។ េនេពលណ ែដលមនអនកមកេធវទសសនកិចច េនេរងចរកតំណងកមមកររតូវបន

ខងេរងចរក េរជសេរ សេឡងេដមបជួីបជមួយេគ ។ រសតីមួយរកមុែដលេធវករងរេនតំបន់ Selangor 

បន េអយដឹងថ ៖ 

រយះេពល ពី ឬរយះេពល ពី ឬរយះេពល ពី ឬរយះេពល ពី ឬ    បីបីបីបី    ែខកនលងេទេនះ ពួកេយងបនេឃញជនជតិជបុ៉នមកកន់េរងចរក។ មួយៃថងែខកនលងេទេនះ ពួកេយងបនេឃញជនជតិជបុ៉នមកកន់េរងចរក។ មួយៃថងែខកនលងេទេនះ ពួកេយងបនេឃញជនជតិជបុ៉នមកកន់េរងចរក។ មួយៃថងែខកនលងេទេនះ ពួកេយងបនេឃញជនជតិជបុ៉នមកកន់េរងចរក។ មួយៃថង

មុនេនះ អនករគប់រគងរបស់េយមុនេនះ អនករគប់រគងរបស់េយមុនេនះ អនករគប់រគងរបស់េយមុនេនះ អនករគប់រគងរបស់េយងបន របប់ងបន របប់ងបន របប់ងបន របប់ពួកេយងេអយសំអតេរងចរក និងបនទប់ពួកេយងេអយសំអតេរងចរក និងបនទប់ពួកេយងេអយសំអតេរងចរក និងបនទប់ពួកេយងេអយសំអតេរងចរក និងបនទប់សន ក់េនរបសពួ់កសន ក់េនរបសពួ់កសន ក់េនរបសពួ់កសន ក់េនរបសពួ់ក

េយង ។េយង ។េយង ។េយង ។    េរកយមកេទបេយងដឹងថ គណះរបតិភូរេនះមកពីរកមុ អនកបញជ ទិញែដលលបេីឈម ះ េដមបីេរកយមកេទបេយងដឹងថ គណះរបតិភូរេនះមកពីរកមុ អនកបញជ ទិញែដលលបេីឈម ះ េដមបីេរកយមកេទបេយងដឹងថ គណះរបតិភូរេនះមកពីរកមុ អនកបញជ ទិញែដលលបេីឈម ះ េដមបីេរកយមកេទបេយងដឹងថ គណះរបតិភូរេនះមកពីរកមុ អនកបញជ ទិញែដលលបេីឈម ះ េដមបី

មករតតួពិនិតយ េមលលកខខណឌ ករងររបស់ពួកេយង ។មករតតួពិនិតយ េមលលកខខណឌ ករងររបស់ពួកេយង ។មករតតួពិនិតយ េមលលកខខណឌ ករងររបស់ពួកេយង ។មករតតួពិនិតយ េមលលកខខណឌ ករងររបស់ពួកេយង ។    បុ៉ែនត អវីជបញហ េនះ រគប់តំណងកមមករទំងបុ៉ែនត អវីជបញហ េនះ រគប់តំណងកមមករទំងបុ៉ែនត អវីជបញហ េនះ រគប់តំណងកមមករទំងបុ៉ែនត អវីជបញហ េនះ រគប់តំណងកមមករទំង

អស់ ែដល ចូលរមួរបជំុជមួយគណះរបអស់ ែដល ចូលរមួរបជំុជមួយគណះរបអស់ ែដល ចូលរមួរបជំុជមួយគណះរបអស់ ែដល ចូលរមួរបជំុជមួយគណះរបតិភូរេនះ សុទធែតរតវូបនេរជសេរ សេដយេរងចរក ។ តិភូរេនះ សុទធែតរតវូបនេរជសេរ សេដយេរងចរក ។ តិភូរេនះ សុទធែតរតវូបនេរជសេរ សេដយេរងចរក ។ តិភូរេនះ សុទធែតរតវូបនេរជសេរ សេដយេរងចរក ។     

ករទទួលបនព័ត៌មនសំរប់ជនចំណករសកុជនជតិភូមរ រតូវពឹងែផអកទំងរសងុេទេល     

ទសសនវតតីចំនួន២ជភសរភូមរ ែដលមនតំៃលរបែហលជ ២ រងីហគីត(០.៤០ េផន)កនុងមួយ      

កបល។ ករទំនក់ទំនងរវងជនចំណករសកុ និងអងគករសងគមសីុវលិរតូវបន េគេមលេឃញថមន

កំរតឹផងែដរ ។ រសតីចំណករសុក ភូមរមន ក់បននិយយថ គត់ធល ប់ជួបរកមុភូមរមួយរកមុ បុ៉ែនតរកមុ

េនះមិនរតឹមែតមិនបននិយយពីសិទធិរបស់កមមករបុ៉េណណ ះេទ ពួកេគែថមទំងមិនបនសកសួរ ពី 

លកខខណឌ ករងរ និងរស់េនរបស់គត់េទ ។ ពួកេគមិនបនដឹងអវីទំងអស់ពីសហជីពម៉េឡសីុ ឬ     

អងគករសងគមសីុវលិ ។  

ពក់ពនធ័ជមួយនិងករែថទំសុខភពវញិ ចបប់សតីពីករផតល់ករងរេអយេធវែដលបនអនុម័ត 

កនុងឆន ំ ១៩៥៥ បនកំណត់ថ ករចំណយេទេលករែថទំសុខភពជបនទុករបស់និេយជក េហយ

កមមករមនសិទធិទទួលបនករចំណយេនេពលមនជំងឺ របសិនេបជំងឺ ឬ េរគះថន ក់ ករងរេកត



េឡងកនុងកំឡុងេពលបំេពញករងរ ។ បុ៉ែនតគម ននណមន ក់កនុងចំេណមរសតី ែដលបនសំភស បន

ទទួលករចំណយេនេពលមនជំងឺេទ ។ មនអនកខលះរតវូទទួលករពិន័យ អនកខលះទទួលរតវូេគ          

បេណត ញេចញពីករងរ េនេពលែដលពួកេគឈប់េនេពលមនជំងឺ ។  រសតីមន ក់ែដលេធវករកនុង    

េរងចរក ButterWorth, រដឋ Penang បនេអយដឹងថ                        ’’ ’’ ’’ ’’ េនេពលែដលខញុំមនអរមមណ៏េនេពលេនេពលែដលខញុំមនអរមមណ៏េនេពលេនេពលែដលខញុំមនអរមមណ៏េនេពលេនេពលែដលខញុំមនអរមមណ៏េនេពល

រពឹក ខញុំមិនអចេធវដំេណ េទគលីនីកេដយផទ ល់េទរពឹក ខញុំមិនអចេធវដំេណ េទគលីនីកេដយផទ ល់េទរពឹក ខញុំមិនអចេធវដំេណ េទគលីនីកេដយផទ ល់េទរពឹក ខញុំមិនអចេធវដំេណ េទគលីនីកេដយផទ ល់េទ    ។។។។    ខញុំរតវូេធវដំេណ រេទកន់េរងចរក េដមបសីុកំរខញុំរតវូេធវដំេណ រេទកន់េរងចរក េដមបសីុកំរខញុំរតវូេធវដំេណ រេទកន់េរងចរក េដមបសីុកំរខញុំរតវូេធវដំេណ រេទកន់េរងចរក េដមបសីុកំរ

អនុញញ តពីអនករគប់រគងេទជួបរគេូពទយអនុញញ តពីអនករគប់រគងេទជួបរគេូពទយអនុញញ តពីអនករគប់រគងេទជួបរគេូពទយអនុញញ តពីអនករគប់រគងេទជួបរគេូពទយសិនសិនសិនសិន’’’’’’’’     

រសតីមន ក់េទៀតែដលបនសំភសមកពី Selangor បននិយយថ ’’ ពួកេយងមិនអចេទមនទី

េពទយរដឋបនេទ េដយសែតគម នលិខិតឆលងែដន ។ លិខិតឆលងែដនរបស់ពួកេយង រតូវបនភន ក់ងរ

របស់េយងរកសរទុក ’’ ដូេចនះ េនេពល ែដលពួកេគឈេឺនទីកែនលងេធវករងរ រសតីភគេរចនសំរកកនុង

បនទប់ មួយេម៉ង ឬ ពីេម៉ង មុនេពលពួកេគចប់េផតមករងរជថមី ។ ពួកេគទំង អស់គន េរបរបស់ថន ំ  

ប៉រ៉េសតមុ៉ល និង េរបងកូឡរបូខល េនេពលែដលពួកេគឈ ឺ។  

គម ននណមន ក់កនុងចំេណមរសតី ែដលបនសំភសបនទទួលករបណតុ ះបណត ល ពីសុវតថិភព

ករងរ ។ កមមករជេរឿយៗទទួលរងករឈឺចប់ចេងកះ េដយសរែតពួកេគអងគុយយូរេពកេនកែនលងែត

មួយ ឬ េនកនុងករណីខលះ េដយសរែតពួកេគឈជប់ៗ គន រយះេពល េរចនេម៉ងេពក ។ រសតីពីនក់

បនរបប់ពីករ ឈឺចប់េនកនុងែភនករបស់ពួកេគ េដយសរែត ពួកេគរបឹង េមលសំភរះេអឡិចរតនិូក

តូចៗយូរេពក ។ េទះបីជមនចបប់សតីពីសំណងេរគះថន ក់ករងរ ធននូវសំណងេនេពល មន

េរគះថន ក់ករងរបុ៉ែនតគម ននណមន ក់ កនុង ចំេណមអនក ែដលសំភសបនដឹងពីព័ត៌មន េនះេឡយ ។  

ភគេរចនបំផុត ៃនរសតីែដលសំភសបនរបប់ថពួកេគមិនែដលទទួលបនករអប់រ ំឬ បណតុ ះ 

បណត លពីសុខភព និងសុខភពផលូវេភទេទ ។ ែផអកតមរបៃពណីទំេនៀមទំលប់ ែដលកំណត់ថ រសតី

ែដលមិនទន់េរៀបករ មិនគួរេធវសកមមភពពក់ពនធ័ផលូវេភទេនះ មនរសតីជេរចនមនករសទ ក់េសទ កនុង

ករនិយយពីបញហ ទំងេនះ ។ មនរសតីខលះនិយយថ ពួកេគ មិនចំបច់ដឹងពីបញហ សុខភពផលូវេភទេទ 

េដយសរែតពួកេគមិនទន់េរៀបករ។ មនែត រសតីពីនក់បុ៉េណណ ះែដលរបប់ថ ពួកេគធល ប់ទទួលករ

បណតុ ះបណត ល ពីអងគករយូនីេសពវ េនរបេទសភូមរពី ករេរបរបស់េរសម អនម័យ ។  

 



៤.៤. អនតរគមន៏ពីអងគករេនមូលដឋ ន 

មនអងគករចំនួន ៥ ែដលេធវករជមួយ ជនចំណករសកុភូមររតូវបនសំភស ែដលរមួមន៖ 

Multinational Women of Burma (MNWOB), Burma Campaign-Malaysia (BCM), National League 

for Democracy-Liberated Area, Burma (NLD-LA-Burma), Worker Hub for Change (WH4C) និង 

Network of Action for Migrant in Malaysia (NAMM) ។ រគប់អងគករទំងអស់េលកែលងែត 

(MNWOB) សុទធែតមន ទំនក់ទំនង ជមួយកមមកររសតីចំណករសុក ែដលេធវករងរកនុងេរងចរកកត់

េដ និង  េអឡិចរតូនិក ។ (MNWOB) េធវករងរជមួយ ជមួយកមមកររសតីចំណកេនកនុងវស័ិយេផសងៗ 

េទៀត ។  

ករងរសំខន់របស់អងគករទំងេនះេផត តេទេល ករផតល់េយបល់ែផនកចបប់ែដលពក់ពនធ័ 

និងសិទធិកមមករចំណករសកុ និងទំនក់ទំនងជមួយអងគករពក់ពនធ័សហជីពេដមបីផតល់ករគំរទបែនថម 

BCM  និង NLD-LA-Burma ជអនកផតល់េសវផទ ល់ដល់កមមកចំណករសកុ ដូចជជូនកមមករចំណក

រសកុេទមនទីេពទយជេដម ទសសនវស័ិយរបស់ BCM គឺពរងឹងអំណចដល់ជនចំណករសកុ េដមប ី   

េអយពួកេគកល យខលួន ជភន ក់ងរសកមមមួយ េដមបអីនគតៃនករផល ស់បតូេនភូមរ ដូេចនះជនចំណក

រសកុែដល ចូលរមូកនុងសកមមភពរបស់ BCM ពួកេគរតូវ េរៀនសូរតពីលទធិរបជធិបេតយយរពមជមួយ 

និងសិទធិរបស់កមមករផងែដ ។ WH4C េធវករងរេលករអប់រពីំសិទធិករងរ និងសិទធិមនុសស និងេធវករ  

បណតុ ះបណត លពីយនតករកនុងករទទួលបនសំណងខូចខត េនរបទសម៉េឡសុីដល់ជនចំណក   

រសកុ។ អងគករេនះ ក៏បនបេងកតជសំភរះផសពវផសយ សំរប់កមមករចំណករសកុេអយយល់ពីសិទធិ 

និងេធវយុទធនករតសូ៊ មតិ េដមបេីអយករផល ស់បតូេគលនេយបយ ផងែដេនកំរតឹថន ក់ជតិ ថន ក់

តំបន់ និងថន ក់អនតរជតិផងែដរ ។ េនកំរតឹថន ក់ជតិ WH4C េធវករងរជមួយ NAMM  សហជីព និង 

នយកដឋ នករងរ និងគណះកមម ធិករសិទធិ មនុសសថន ក់ជតិ (Suhakam) ។ េនថន ក់តំបន់ WH4C េធវ

ករងរជមួយបណត ញ ចំណក រសុកេមគងគ  (MMN) និង Asia Pacific Forum on Women, Law and 

Development (APWLD) និងេនកំរតឹអនតរជតិ WH4C េធវករងរជមួយ Clean Clothes Campaign 

(CCC),  Good Electronic Network  និង Worker Rights Consortium ។ រល់អងគករទំងអស់ែដល  

សំភសបនបញជ ក់ ថពីសរសំខន់ៃនករបណតុ ះបណត ល និង ករពរងឹងអំណចដល់កមមករ េដមបី



េអយពួកេគមនលទធភពែសវងរកយុតតិធម៌ និងេធវេអយ មនភពរបេសេឡង នូវសថ នភពរបស់ពួក

េគ។ ករពរងឹងអំណចេធវេឡងតមរយះ ករបណតុ ះបណត ល និងករពិេរគះេយបល់េល សិទធិកមមករ 

ចបប់ េគលនេយបយ សិទធិខងែផនកសុខភព និងជួយពួកេគេអយទទួលបននូវេសវសងគមនន 

ដូចជេសវសុខភិបល ។ េនេពលែដលជនចំណករសកុ សំេរចចិតតបតឹង និេយជករបស់ពួកេគ េទ

កន់នយកដឋ នករងរ បនទ ប់ពីពួកេគបនទទួលព័ត៌មន ពក់ពនធ័ ពីអងគករពក់ពនធ័ជនចំណករសកុ

ទំង េនះនឹងរតូវបនេគបញជូ នបនតរ េទសហភពករងរម៉េឡសីុ ែដលនិងអមជនចំណករសុក

ែដលមនបញហ េនះេទតុលករ និងបនតជំនួយ ចប់េផតមពីចំណុចេនះេទ ។ 

េលសពីេនះេទេទៀត ករសំភសជរកុមបនយល់រពមទំងអស់គន ពីករបណតុ ះបណត ល ជ

ពិេសសេទេលសិទធិរសតី ។ េទះបីជយ៉ងេនះកតី អងគករសហគមេផសងៗេទៀត ដូចជសហភពករងរ

ម៉េឡសីុ NLD  និង BCM ែដលជអងគករ មនទំេនេលបុរសេនះ បនេមលេឃញពីសរសំខន់ កនុង

ករែកែរបករបណតុ ះបណត ល េដយេផត តេលសិទធិរសតី និងផតល់េពលេវល និង ទីកែនលងេអយរសតី       

ចំណករសកុ បនពិភកសពីសថ នភពរបស់ពួកេគេដយេសរ ី។  

បញហ សំខន់បំផុត ែដលកំណត់េដយអងគករ ទំងអស់ គឺមនចំនួនជនចំណករសុកភូមរ ជ

េរចនែដលមិនបនចុះបញជ ីរតឹមរតវូ ដូេចនះេហយវមនករលំបកសំរប់ពួកេគកនុងករទមទរសិទធិ និង

េសរភីពរបស់ខលួន ។    សថ នភពែបបេនះ ក៏មនលកខណះតឹងែតងសំរប់ជនចំណករសុកភូមរ ែដល 

មនឯកសរតឹមរតវូកនុងករទទួលបនេសវកមមគំរទពីសថ នទូតរបស់ភូមផងែដ ែដលខុសពីសថ នទូត 

របស់របេទសដ៏ៃទេទៀតែដលេគមន អនុពនធ័ ករងរ និង/ឬ ផតល់កែនលងសន ក់េនសំរប់ជនចំណក

រសកុែដលមនវបិតតិ ។  អងគករទំងេនះបនសេងកតេឃញថ េនេពលជនចំណករសកុភូមរ ែដល

មនឯកសរទំនក់ទំនងមកសថ នទូតភូមរេដមបសំុីជំនួយ ពួកេគរតូវបនមរនតីសថ នទូតរបប់ថ សថ ន

ទូតមិនអចេធវអវីបនេទ ។  

រកមុអងគករទំងេនះក៏បនកំណត់ពីបញហ កងវះខតៃនករអនុវតតចបប់ករងរេដយរដឋ ភិបល

ម៉េឡសីុ រពមជមួយករអនុវតតនូវេគលនេយបយ និងករអនុវតតននែដលមនលកខណះេរ សេអង

េលពលករចំណករសុក និងអកបបកិរយិរបកន់យកបុរសជធំ េនសហគមចំេពះជនចំណករសុក

ជរសតី បនេធវេអយមនករលំបកកន់ែតខល ំងេឡងៗសំរប់រសតីចំណករសកុកនុងករទមទរសិទធិ 



និងេសរភីពរបស់ពួកេគ ។ ពួកេគបនចងអុលបងហ ញផងែដថ រដឋ ភិបលរបេទសរបភព (រដឋសនតិភព 

និងរកមុរបឹកសអភិវឌឍកនុងរបេទសភូមរ) េធវករែតជមួយទីភន ក់ងរេរជសេរ ស និងភន ក់ងរេនេរក

របេទសេដមបី របមូលកំៃរែតបុ៉េណណ ះ ពួកេគមិនបនជួយអវី េរចនដល់ជនចំណករសកុេឡយ ។ 

េទះបីជមនបញហ ជេរចនក៏េដយ ក៏មន សមិទធិផល ែដលគួរេអយកត់សំគល់មួយចំនួន
បនសំេរចបនផងែដ ។ េនកនុង ២០០៩ WH4C និងៃដគូររបស់ខលួនបនេធវករងរជមួយគន េដមបជួីយ
ដល់កមមករភូមរែដល ទទួលរងេរគះថន ក់េនទីកែនលងេធវករងរ ។   បនទ ប់ពីេរគះថន ក់ករងរកមមករ
េនះបន  បត់បង់ករងររបស់ខលួន និងបនកល យខលួនជ អនកែដលគម នករងរេធវ េហយេធវេអយគត់ 
បត់បង់លិខិតអនុញញ តេអយេធវករងរ និងកល យខលួនជជនចំណករសកុគម នឯកសរ ។ អងគករបន
ជួយេអយកមមករេនះ ទទួលបន នូវរបក់ឈនួល និងសំណងជំងឺចិតតមកវញិ ។ េនះជករណីទី ១ 
ែដលជនចំណករសកុមិនមនឯកសរអចមនលទធភពទមទរផលរបេយជន៏បនេដយេជគជ័យ 
ចប់តំង ពីេពលេនះមកមនករេកនេឡងនូវចំនួនបណតឹ ង ែដលេធវេឡងេដយជនចំណករសកុ កនុង
ករទមទរសិទធិរបស់ពួកេគ ។ រកមុអនកគំរទទំងេនះេនែតបនតេលកេឡង ពីបញហ កងវល់ ែដលេកត
មនេឡង េនសហគមជនចំណករសុក េអយបនដល់សធរណជន និងអជញ ធរពក់ពនធ័ និងេធវ
កររយករណ៏ រតលប់មកវញិ ពីចំណត់កររបស់អជញ ធរមកសហគមវញិ ។  ទំនុកចិតតរបស់ជន     
ចំណករសកុ ហក់បីដូចជមនករេកនេឡង េហយពួកេគមនឆនទះកន់ែតខល ំងេឡងៗ កនុងករ
ទមទរសិទធិរបស់ខលួន ។  

 

 

 

 

 

 

 



អនកករពរសិទធសិថតិកនុងសថ នភពេរគះថន ក់អនកករពរសិទធសិថតិកនុងសថ នភពេរគះថន ក់អនកករពរសិទធសិថតិកនុងសថ នភពេរគះថន ក់អនកករពរសិទធសិថតិកនុងសថ នភពេរគះថន ក់ 

អងគករ និងបុគគលែដលកំពុងែតេធវយុទធនករេដមបីសិទធិជនចំណករសុក េនរបេទសម៉េឡសីុ កំពុងែត
របឈមមុខនិងេរគះថន ក់ ពីសំណក់រកុមហុ៊ន និងរដឋ ភិបលម៉េឡសីុ ។ ករណីេនះជករេលកេឡង        
ពីវវិទរវង រកុមហុ៊ន Asahi kosei និងអនកករពរសិទធិមនុសស Charl Hector:  

Asahi Kosei Malaysia Sdn Bhd, ជរកុមហុ៊នែដលរគប់រគងេដយជនជតិជបុ៉ន ែដលមនេរងចរក       
េរបរបស់កំលំងពលកមមជិត ១៧០០នក់ ។ េរងចរកេនះផលិតរបអប់ជតិអលុយមីញូមេរសបពីេរក 
hard dish drive ។ ជនចំណករសុកភូមរែដលេធវករងរេនទីេនះបនរយករថពួកេគទទួលបនរបក់ែខ
តិចជងករសនយ ពិបកកនុងករសំុចបប់ឈប់សំរកេពលមនជំងឺ និងករដកហូតលិខិតឆលងែដនរបស់ពួក
េគ ។ េលសពីេនះេទេទៀត ពួកេគទទួលរងនូវករគំរមកំែហង កនុងករបញជូ នពួកេគរតលប់មកវញិ េនេពល

ែដលពួកេគដក់ពកយបណតឹ ងេនកនុងែខកុមភះ ២០១១ េទកន់ គណះកមម ធិករសិទធិមនុសស នយកដឋ ន
ករងរ និងអនកករពរសិទធិមនុសស Charl Hector ។ 

Charl Hector បនទំនក់ទំនងេទ Asahi Kosei េដមបសំុីករបំភលឺពីករេចទរបកន់េលបញហ គំរមកំែហងកនុង
ករបញច ប់កិចចសនយ និងករបញជូ នជនចំណករសុកទំងេនះ រតលប់មកវញិ ។ េរកយពីមិនបនទទួលករ
បំភលឺពី រកុមហុ៊ន Hector បនចងរកងឯកសរទំងេនះនិងដក់ចូលបលុករបស់គត់ ។ បនទ ប់មករកុមហ៊ុន    ក៏
បនដក់ពកយបណតឹ ងសងសឹកគត់វញិេដយទមទេអយគត់សងជំងឺចិតត១០លនរងីហគីត (២លនេផន) 
និងេអយគត់េធវករសុំេទសជសធរណះ និងលុបេចលនូវករផុសកនុងបលុករបស់គត់ ។ រកុមហ៊ុនបន 
និយយថគត់បនបរហិរេករ តេ៏ដយសរែត រកុមហុ៊នមិនមនទំនក់ទំនងករងរណមួយជមួយជន         
ចំណករសុកទំងេនះេទេដយសរែតជនចំណករសុកទំងេនះរតូវផតល់េអយេដយភន ក់ងរមួយេផសង។ 
ករណីបនកល យជសំនួរថេតនណជអនកទទួលខុសរតួវេលកមមករទំងេនះកនុងនមជនិេយជក េហយ
បញហ េនះបងហ ញពីភពងយរងេរគះកនុងករទមទរសិទធិសំរប់ជនចំណករសុកេនរបេទសម៉េឡសីុ ។ 

កនុងៃថងទី ២៥ ែខ សីហ ឆន ំ ២០១១ Charl Hector និង  Asahi kosei បនឈនដល់ដំេណះរសយមួយ 
ែដលតរមូវេអយ គត់បង់របក់ ១ រងីហគីត សំរប់ករចំណយេរឿងកតី និង រងីហគីត េលៃថលខូចខត េហយែថម
ទំងេអយគត់ ផសពវផសយចំនួនកនលះទំព័រពីករសំេរចេនះេនទំព័រកែសតជតិចំនួន២ែដលេចញផសយ
របចំែថង ។ ករណីេនះបនបងហ ញពីផលរបេយជន៏ ដ៏មនឥទធិពលរបស់សជីវកមមមកេលអនកករពរសិទធិ

មនុសស ។ ករេរបរបស់ពកយបណតឹ ងបរហិរេករ ត ៏ របឆំងនិង អនកករពរសិទធិមនុសស ែដលរគន់ែតរយករ 

ពីករណីរេំលភបំពនសិទធិមនុសស បនបេងកតគំរូដ៏មនេរគះថន ក់មួយ ែដលេធវេអយមនភពភ័យខល ចដល់
ករងររសបចបប់របស់អនកករពរសិទធិមនុសសនេពលអនគត ។  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ករណីសិកសេនរបេទសៃថ  ម៉េឡសុី  និងកមពុជ បនបងហ ញេអយេឃញយុទធសរសតពីករ 

អភិវឌឍន៏េសដឋកិចចរបស់របេទសទំងបី ។ របេទសនីមួយៗពយយមអភិវឌឍេសដឋកិចចរបស់ខលួនតមរយះ

ពរងីកករនំេចញរបស់ខលួន និងករទក់ទញវនិិេយគបរេទស តមែតអចេធវេទបន ។ ករខិតខំ

របឹងែរបងទក់ទញវនិិេយគបរេទស របស់រដឋ ភិបលនីមួយៗ រតូវបនពនយល់ថជមេធយបយកនុង 

ករពរងឹងម៉រកេូសដឋកិចច ករបេងកតករងរ និងកត់បនថយភពរកីរកេនកនុងរបេទសនីមួយៗ ។ េដមប ី

ទក់ទញករវនិិេយគបរេទស រដឋ ភិបលរបេទសនីមួយៗបនបេងកតជតំបន់េសដឋកិចចពិេសស ែដល

តមរយះេគលនេយបយេនះ របក់ឈនួលរបស់កមមករតូវបនេគកំណត់ទបបំផុត េដមបីរកសរេអយ 

មនកររបកួតរបែជងជមួយរបេទសេផសងេទៀត ។  កមមករចំណករសកុ ជពិេសសរសតីចំណករសកុ 

ែដលពួកេគរតូវបនផតល់េអយសថ នភពមិនជក់លក់មួយ ែដលតមសថ នភពេនះ ពួកេគមនភព 

ងយរសលួកនុងករចត់ែចង និងេបះបង់កំលងំពលកមមទំងេនះ ។  

 តំបន់េសដឋកិចចពិេសសរតូវបនេគពិចរណបេងកតេឡងេនទីកែនលងណ ែដលអចទក់ទញ 

កំលំងពលកមមចំណករសកុ ែដលពួកេគមិនមនលទធភពកនុងករទមទរសិទធិរបស់ពួកេគ ។ ភព

េជគជ័យៃនតំបន់េសដឋកិចចពិេសសទំងេនះ គឺពឹងែផអកទំងរសងុេទេលកំលងំពលកមម របស់ជន      

ចំណក បុ៉ែនតផទុយមកវញិជនចំណករសកុទំងេនះរតូវទទួលខុសរតូវចំេពះករេកងរបវញច ័ ករឃត់ 

ខលួន និងករចប់បញជូ នរតលប់មកវញិ ។ សថ នភពរបស់ជនចំណករសកុេនកនុងរបេទសៃថ និង      

ម៉េឡសីុមនភពផុយរសលួណស់េទះបីជពួកេគ ជជនចំណករសុកែដលមនឯកសររសបចបប់ 

ក៏េដយ ។ និេយជក និងទីភន ក់ងរេរជសេរ ស បនដកហូតយកនូវឯកសរផទ ល់ខលួនរបស់េគ េទះបី 

ជពួកេគមនសិទធិកនុងកររកសរទុកឯកសររបស់ពួកេគក៏េដយ ។  ជនចំណករសុកទំងឡយណ 

ែដលមិនមនឯកសររសបចបប់មនភពភ័យខល ចកនុងករឃត់ខលួន ឃំុខលួន និងករបញជូ នរតលប់មក 

វញិ េនេពលែដលពួកេគចង់តវ៉ពីកររេំលភបំពនពីលកខខណឌ ករងររបស់ពួកេគ។ េនរបេទស   

កមពុជេទះបីជនចំណករសកុមិនរបឈមមុខនិងបញហ អេនត របេវសន៏ក៏េដយ ក៏ពួកេគទទួលបនតិច 



តួច ឬ មិនទទួលបនសុវតថិភពករងរ និងជពិេសសកិចចសនយករងររបស់ពួកេគមនរយះេពលខលី 

៣េទ ៦ែខ ។ និេយជកបនទទួលផលចំេណញពីករេកនេឡងៃនកររបកួតរបែជង តមរយះករ

បេងកនេអយមនសថ នភពមិនជក់លក់ និងករេធវេអយមនអសថិរភពកំលងំពលកមមចំណក 

រសកុេនកនុងតំបន់ទំងេនះ ។ 

 ឧសសហកមមនំេចញ ដូចជវស័ិយវយភណឌ័  និងកត់េដេនកនុងរបេទសកមពុជ  ម៉េឡសីុ និង

ៃថ និងវសិ័យេអឡិចរតូនិកេនរបេទសម៉េឡសុី ជវស័ិយែដលរតូវេមលេឃញថមនេរគះថន ក់ និង 

េធវសរបែហសកនុងករអនុវតតេនបទដឋ នរបក់ឈនួល និងលកខខណឌ ករងរសំរប់ជនចំណករសកុជ 

រសតី ។ េនកនុងរបេទសទំង៣ ែដលរតវូបនេលកយកមកសិកសខងេលេនះ រសតីចំណករសកុរបឈម 

មុខកនុងករទទួលបនតរមវូករមូលដឋ ន  រតូវបនេគដក់េអយេធវករងរេរចនេម៉ងជងកមមកែដល

េធវករងរេនរបេទសអង់េគលស េដមបីចំណយេទេលសំភរះរស់េនរបចំៃថងបុ៉េណណ ះ ។ េម៉ងេធវ

ករងរធមមតេនកនុងវស័ិយវយនភណឌ័  និងកត់េដជេរឿយៗវរេំលភេទេលចបប់ករងរ ែដល

កំណត់េម៉ងេធវករងរ ៨ េម៉ងែតមួយៃថង ។ េនកនុងរបេទសទំង ៣ រសតីទំងអស់ែដលបនសំភស 

បនេអយដឹងថ េម៉ងេធវករងរធមមតរបស់ពួកេគមនរយះេពល ១០ េម៉ង ។ និេយជកពិចរណ 

េលករងរេលសេម៉ងេនេពលែដលកមមករទំងេនះេធវករងរេលសពី ១០ េម៉ង ឬ ១១ េម៉ង េហយ

ករងរែថមេម៉ងជេរឿយរតូវបនេគគិតេនកនុងអរតមួយ ែដលទបជងករកំណត់របស់ចបប់ 

ករងរ។ 

 ខណះេពលែដលមនជនចំណករសកុជរសតីជេរចន មនបំណងចង់សនសលុំយេផញរតលប់ 

មកផទះមកវញិ េដយសរែតរបក់ែខទប ពួកេគបនពយយមរកសករចំណយពួកេគេអយេនទប

េហយសំរប់ែតករចំណយ របចំែថងបុ៉េណណ ះ េដមបីសនសលុំយេផញរតលប់មកផទះវញិ ។ េទះបីជយ៉ង 

េនះក៏េដយ ពួកេគភគេរចនបនបញជ ក់ថ របក់ចំណូលរបស់ពួកេគ មិនរគប់រគន់សំរប់ឧបតថមភ 

េអយបនសមរមយេទ េហយរបក់ែដលេគេផញទំងេនះរគន់ែតសំរប់ករចំណយរបចំៃថង និងសំរប់

កររស់េនរបចំៃថងរបស់រកុមរគសួររបស់ពួកេគបុ៉េណណ ះ ។ ជនចំណករសកុេនរបេទស ម៉េឡសីុកំរ 

និងេផញរបក់រតលប់មកផទះវញិេនដំណក់កល ៦ ែខ តំបូង េដយសរែតពួកេគ បនចំណយថវកិ 

សំរប់ទីភន ក់ងរេរជសេរ ស និងពនធេផសងៗែដលកត់េដយនិេយជករបស់ពួកេគ ។ បរសិថ នករងរ



ែដលមនលកខណះេរគះថន ក់ដល់របូរងកយ  ផលូវចិតត សុខមលភពរបស់ជនចំណករសកុជរសតី 

េហយជពិេសសរសតីែដលមិនអចមនលទធភពទទួលបនករែថទំងសុខភព និងេសវគំរទេផសងៗ 

េទៀត ។  

 រសតីចំណករសកុេនកនុងរបេទសៃថ និងរបេទសម៉េឡសីុ មិនទទួលបនករបង់របក់ឈនួល

េនេពលមនជំងឺចំែណកេនរបេទសកមពុជវញិ រសតីកមមករេរងចរកកត់េដមនសិទធិទទួលរបក់ឈនួល 

បុ៉ែនតពួកេគមនឧបសគគេនកនុងទទួលបនរបក់ឈនួលេនះ ។ េនកនុងរបេទសទំង បី  ជនចំណក 

រសកុរស់េនទីកែនលងែដលេនជិតេរងចរក ឬ េនទីកែនលងែដលេអយេដយនិេយជករបស់េគ។  

  ជេរឿយៗទីកែនលងសន ក់េនទំងេនះមនលកខណះតូចចេងអៀត និងមិនមនអនម័យ េហយ

េលសពីេនះេទេទៀតជនចំណករសកុទំងេនះក៏បនរយករណ៏ ពីបញហ អសនតិសុខេនកែនលងែដល

ពួកេគ រស់េន និងពីទីកែនលងែដលេគរស់េនេទកន់ទីកែនលងេធវករងររបស់ពួកេគ ។  

 រសតីេនកនុងរបេទសទំងបីែដលបនេលកេឡងកនុងករណីសិកសេនះ រតវូបនេគបដិេសធសិទធិ 

ទទួលបនសុខភពផលូវេភទ និងរបឈមមុខនិងករេរ សេអង របសិនេបពួកេគមនទំងន់ ។ េនកនុង

របេទសម៉េឡសីុ រសតីចំណករសកុទំងអស់រតូវបនចប់បងខំេអយេធវកររតួតពិនិតយសុខភព និង   

េតសតេដមបីពិនិតយថពួកេគមនទំងន់ ឬ អត់ មុនេពលជនចំណករសុកទំងេនះចូលកនុងរបេទស     

ម៉េឡសីុ េហយអនកទំងេនះនិងមិនរតវូបនេគផតល់លិខិតអនុញញ តេអយេធវករងរេទ របសិនេប 

លទធផលៃនករេធវេតសតវជិជមន ។ ជថមីមតងេទៀតរសតីទំងអស់េនេពលមកដល់របេទសម៉េឡសីុ ពួកេគ 

រតូវចប់បងខំេអយេធវេតសតមតងេទៀត េហយរបសិនេបេគរកេឃញ រសតីទំងេនះនិងរតវូេគចប់បងខំ 

បញជូ នរតលប់មកវញិ ។ េនកនុងរបេទសៃថ េគលនេយបយមិនបនេដះរសយបញហ ជនចំណក 

រសកុជរសតីែដលមនទំងន់េទ បុ៉ែនតេទះបីយ៉ងេនះក៏េដយ រសតីចំណករសុកមិនអចទទួលបនសិទធិ 

សំរកមតុភពេឡយ េហយរសតីទំងេនះអចសន ក់េនបនេនកនុងរបេទសៃថបនលុះរតែតេគមន 

ករងរេធវ ។ និេយជកភគេរចន បនបេណត ញរសតីែដលមនៃផទេពះេចញពីករងរ ែដលបនទ ប់មក

រសតីទំងេនះបនបត់បង់សថ នភពរសបចបប់េដមបរីស់េនកនុងរបេទសៃថ ។  



 រសតីចំណករសកុេនកនុងរបេទសទំងបីខងេល មនឧបសគគចំបងកនុងករចូលរមួយ៉ងសកមម 

េនកនុងសកមមភពសហជីព ។ របសិនេបគម នសហជីពេទ រសតីទំងេនះមិនអចអនុវតតសិទធិកនុងករ 

ចរចររមួ េហយពួកេគរតវូែតបនតរករតសូ៊ជលកខណះបុគគលជមួយនិេយជករបស់េគ េហយលទធផល

ែដលទទួលបនេនះមិនអចេអយមនករផល ស់បតូេរចនេទ ។ េនកនុងរបេទសៃថ ជនចំណករសុក 

រតូវបនេគអនុញញ តេអយចូលជសមជិកសហជីព បុ៉ែនតពួកេគមិនមនសិទធិបេងកតសហជីពេទ។ 

េដយសរែត ករេធវករងរេរចនេម៉ង កររតឹតបតឹកនុងករេធវដំេណ រ របក់ឈនួលទប និងបញហ លំបក

កនុងករេរបរបស់ភសរ បនបេងកតជរនំងមួយសំរប់រសតីចំណករសកុ កនុងករចូលរមួសកមមេនកនុង 

សហជីពៃថ ។ េនរបេទសម៉េឡសីុ ជនចំណករសកុក៏រតូវបនអនុញញ តេអយចូលរមួជសមជិក 

សហជីពែដ បុ៉ែនតភគេរចនៃនកិចចសនយករងររបស់ពួកេគបនហមរបមពួកេគមិនេអយចូលរមួ ឬ 

ពក់ពនធ័សកមមភពសហជីព ។ ជមួយគន េនះផងែដរ េទះបីជចបប់មិនបនហមរបមរសតីចំណក 

រសកុកនុងករចូលរមួ និងបេងកតសហជីពេនរបេទសកមពុជក៏េដយ  ក៏សហជីពឯករជយមួយចំនួនបន 

អនុវតតសកមមភពរបស់ខលួនកនុងសថ នភពេរគះថន ក់ និង ភ័យខល ច ។  

 រសតីចំណករសកុកំរនិងដឹងថេតអនកបញជ ទិញណមួយែដលេគផលិតេអយ េហយេនះជ

កតត មួយែដលេធវេអយអំណចកនុងករចរចររបស់ពួកេគមនភពទន់េខសយ ។ កមមករមិនបនដឹង ពី

រកមសិលធម៌ែដលរគបដណត ប់េនេរងចរកែដលេគេធវករេនះេទ  េទះបីជមនជនចំណករសុក 

ែដលេធវករងរេនកនុងរបេទសៃថ និង ម៉េឡសុីធល ប់បននិយយថពួកេគធល ប់េឃញតំណង របស់ 

អនកបញជ ទិញធំៗ  ឬ ជនបរេទសមកទសសនកិចចេរងចរកេគក៏េដយ ។ េនកនុងករណីសិកសរបស់

របេទសម៉េឡសីុ និនន ករៃនករេរបរបស់កិចចសនយករងរបនតេដមបីេគចេវសពីករជួលេដយផទ ល់ 

បនេធវេអយមនភពមិនចបស់លស់ ថេតនណជអនកទទួលខុសរតវូរសបចបប់េលកមមករទំង 

េនះ េហយជលទធផលមននិេយជកជេរចនបនេគចេវសពីករតពវកិចចរបស់ពួកេគ កនុងករករពរ 

សិទធិរបស់កមមករទំងេនះ ។ អងគករេនថន ក់មូលដឋ ន ែដលបនេលកយកមកសិកសេនកនុងរបេទស

ទំងបីែដលបនេលកេឡងេនកនុងរបយករណ៏េនះ បនបញជ ក់ពីសរសំខន់ៃនករចងរកងបណត ញ 

និងកិចចសហករគន ជលកខណះអនតរជតិ េដមបីដក់សំពធេទេលរដឋ ភិបល  អនកបញជ ទិញអនតរជតិ 

និងេរងចរកេអយេគរពសិទធិកមមករ ។ 



 War on Want កំពង់ែតេធវយុទធនករ    េដមបីេអយកមមករទំងអស់ ែដលេធវករងរេអយ 

រកមុហុ៊ន អង់េគលស េអយទទួលបនរបក់ឈនួល និង  លកុខខណឌ ករងរសមរមយេនរគប់ទីកែនលងទំង 

អស់េនេលពិភពេលកេយងេនះ ។ េដមបេីអយសំេរចលទធផលេនះ េយងេសនសុំអនកអនទំងអស់ ៖  

 ១. អំពវនវដល់រដឋ ភិបលអង់េគលសេអយបញឍប់រកុមហុ៊នរបស់ខលួនកំុេអយបនតេធវអជីវកមម 

េលវស័ិយកត់េដរ ។ War on Want អំពវនវរជរដឋ ភិបលអង់េគលសេអយបេងកតគណះកមម ធិករ 

ជំនញមួយ ែដលទទួលបនទុកេលបញហ  ជំនួញ  សិទធិមនុសស និងបរសិថ ន េដមបដីក់វធិនករេអយ

រកមុហុ៊នអង់េគលសទទួលខុសរតូវរល់ករេកងរបវញច ័ទំងឡយណែដលេកតេឡងេនតមែខសសងវ ក់ 

ផលិតកមមរបស់ពួកេគ (េរងចរក) ។ គណះកមម ធិករែដលបេងកតេឡងេនះរតូវមនអំណចកនុងករ

អេងកតរល់ពកយបណតឹ ងែដលបនដក់េដយកមមករែដលសិទធិរបស់ពួកែគរតូវបនរេំលភបំពនេនកនុង 

ែខសសងវ ក់ផលិតកមមែដលផគត់ផគង់េអយរកុមហុ៊នលក់រយេនអង់េគលស ។ ជមួយគន េនះផងែដ      

រជរដឋ ភិបលអង់េគលសរតវូអនុវតតតមេសចកតីអំពវនវរបស់អនកតំណងពិេសសរបស់អងគករ សហ

របជតិទទួលបនទុកធុរកិចច និងសិទធិមនុសស េលក John Ruggie ែដលអំពវនវេអយមនករបេងកត 

យនតករទទួលពកយបណតឹ ងមួយែដលមិនមនលកខណះផលូវចបប់ េដមបបំីេពញបែនថមេទេលរបពនធ័ 

យុតតិធម៌ែដលមនរសប់ សំរប់ទមទរសំណងៃនករខូចខតxxvi ។  

 សូមសរេសរមកេលក Rt Hon Kenneth Clarke QC រដឋមរនតីរកសួងយុតតិធម៌ ែដលមន

អសយដឋ ន 102 Petty, France, London, SWIH 9AJ េដមបីអំពវនវេអយមនករបេងកត គណះ    

កមម ធិករទទួលបនទុក ធុរកិចច  សិទធិមនុសស និងបរសិថ ន េដមបកីរពរសិទធិកមមករែដលេធវករងរេន

តមែខសសងវ ក់ផលិតកមមែដលផលិតសំេលៀកបំពក់សំរប់អនកលក់រយេនរបេទសអង់េគលស ។  

២. េសនសំុេដយទទូចេអយបណត រកមុហ៊ុនែដលមនរបភពមកពីរបេទសកមពុជ ម៉េឡសីុ និង 

ៃថ េអយេគរពសិទធិ និងសំេលងរបស់កមមករេនកនុងែខសសងវ ក់ផលិតកមមផគត់ផគង់របស់ពួកេគ ។ 

ករងរេនះរួមមនករពិេរគះេយបល់ជមួយសមគមកមមករ ឬ អងគករសងគមសីុវលិននែដល   

ពក់ពនធ័ ។ ជួយគំរទេដមបីេអយពួកេគមនលទធភពបេងកតសមគម និងតំណងពួកេគ និងេធវករ 

ទទួលសគ ល់ជផលូវករសិទធិរបស់កមមករកនុងករចរចររមួ ។  



៣. អំពវនវដល់សមជិកសភរបស់អនកេអយផសពវផសយជសធរណះេដមបីបញច ប់ករេកង 

របវញច ័េនកនុងែខសសងវ ក់ផលិតកមមែដលផលិតសំរប់នំេចញេទបរេទស ។ សូមសរេសេទសមជិក 

សភរបស់េហយអំពវនវដល់ពួកេគេអយ ៖ 

ក) គំរទនូវករករបេងកតេអយមន គណះកមម ធិករទទួលបនទុក ធុរកិចច  សិទធិមនុសស និង    

បរសិថ ន 

ខ) េអយសមជិកសភរបស់អនកចូលរមួេនកនុងរកមុករងរសភ All-Party Parliamentarian 

Group on International Corporate Responsibilities:  ធុរកិចច  សិទធិមនុសស និង បរសិថ ន ។  

របសិនេបអនកមិនសគ ល់េឈម ះរបស់អនកេទអនកអចែសវងរកេនកនុង www.theyworkforyou.com 

៤. ចូលរមួ War on Want េដមបនីំយកយុតតិធម៌ជូនកមមករេនកនុងពិភពេលកទំងមូល ។ 

ករងរទំងអស់ អចសំេរចបនលុះរតែតមនករតំងចិតតគំរទពីសធរណជន សកមមជនសហជីព 

េនកនុងរបេទសអង់េគលស េដមបីេអយ War on Want អចបនតនូវយុទធនករទមទរសិទធិសំរប់កមមករ

េនកនុងពិភពេលកទំងមូល ។ សូមចូលរមួជមួយពួកេយង េដយចូលរមួជសមជិករបស់ War on 

Want នៃថងេនះ ។ េលកអនកអចេទកន់ www.waronwant.org/េដមបីចូលរមួជមួយពួកេយង ឬ       

ទំនក់ទំនងមក ០២០ ៧៣២៤៥០៤៦។ 

 

 

 

 

 

 

 



ឯកសរភជ ប់ទីឯកសរភជ ប់ទីឯកសរភជ ប់ទីឯកសរភជ ប់ទី១១១១    

តរងេរបៀបេធៀបរបក់ឈនួល  កំលំងពលកមមែដលេរបរបស់ និងតំៃលសំភរះ  

 កមពុជ ៃថ 
(របក់ឈនួលពលករ

តមករងរជក់លក់) 

ម៉េឡសីុ អង់េគលស 
របក់ឈនួលអបបបរមិ 

តំៃល ចំនួន
េម៉ងេធវ
ករ 

តំៃល ចំនួន
េម៉ងេធវ
ករ 

តំៃល ចំនួន
េម៉ងេធវ
ករ 

តំៃល ចំនួន
េម៉ងេធវ
ករ 

អងករ 
(១ គ.ក) 
 

១១៧០រ 
(១៧  
េផននី) 

១ េម៉ង ៣០បត 
(៦០     
េផននី) 

ជិត២
េម៉ង
កនលះ 

៦ រហីគីត 
(១.២០   
េផន) 

២.៧ 
េម៉ង 

២េផន ២០នទី 

េរបងឆ 
(១.ល) 
 

៧០០០រ 
(១.១០ 
េផន) 

ជិត ៦
េម៉ង 

៥០បត 
(១េផន) 

៤ េម៉ង ៣.៩រហីគីត 
(១.២០   
េផន) 
រដឋ ភិបល 
ជួយ ៨០      
េផននី 

១.៨ 
េម៉ង 

១.៨០ 
េផន 

១៨ នទី 

សច់មន់ 
(១ គ.ក) 
 

១៩០០រ 
(៣០  
េផននី) 

េសទែត ២ 
េម៉ង  

៧៥បត 
(១.៥០     
េផន) 

៦ េម៉ង ១.៩៥        
រហីគីត 
(៤ េផន) 

៩ េម៉ង ២.៥០ 
េផន 

២៥ នទី 

សុងំ  
(១.ល) 
 

៥០០០រ 
(៨០   
េផននី) 

េរចន
ជង ៤
េម៉ង  

៤០បត 
(៨០     
េផននី) 

េលស ៣ 
េម៉ង  

១.៩ រហីគីត 
(១.២០   
េផន) 
រដឋ ភិបល 
ជួយ ៤០  
េផននី) 

របែហល 
៤៥នទី  

១.៣៥ 
េផន 

របែហល
១៥នទី 

 

 



ឯកសរេយងឯកសរេយងឯកសរេយងឯកសរេយង    

                                                           
i The unelected military regime in Burma change the name of the  country to Myanmar: Researcher for this report prefer to use the name Burma 
until the people of that country have the opportunity to choose for themselves  
  
ii Office of National Security Council figure, cited in the UNGASS country progress report: Thailand, United Nations, 2010 
 
iii  Vichaya Pitsuwan and  Nanchanok Wongsamuth, Thai Textile Exports Set to Pick Up, Bangkok Post, 23 July 2009  
 
iv Nanchanok Wongsamuth, “Incentives Sought to Invest Oversea , Bangkok Post 7 January 2011 

 
v Data on supply chain sourcing taken from company factory lists, annual report and other records 
 
vi Minimum wages in Thailand vary by province. The 2010 rate for Bangkok and Samut Prakarn was 206 baths per day, increase in 2011 215 
baths a day. In Chiang Mai it was 171 baths, increase 180 bath in 2011. 
 
vii See, for example, the case of  Burmese migrant Charlie Tiyu, “Chained to a hospital bed with no escape”, Bangkok post 3 February 2011 
 
viii  Labour and Social Trend in Cambodia 2010. Cambodia National Institute of Statistic and ILO, September 2010 
 
ix Cambodian Women Migrant Worker : findings from a Migration Mapping Study, UNIFEM June 2006 
 
x World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development, UNCTAD, July 2011 
 
xi Kaoru Natsuda, Kenta Goto Thobun, “Challenges to Cambodian Garment industry in the Global Garment Value  Chain”, Working Paper 
No.90-3, Ritsumeikan Centre for Asia Pacific studies, July 2009  
 
xii Kang Chandararot, Sok Sina and Liv Dennet, “ Rapid Assessment of the impact of financial crisis in Cambodia”, ILO Asia Pacific Working 
Paper Series, ILO, March 2009  
 
xiii  Measuring Competiveness and Labor Productivity in Cambodia’s Garment Industry, USAID, June 2005  
 
xiv Data on supply Chain sourcing taken from company factory lists, annual report and other records  
 
xv Kong Sothanarith, “Unions Want Longer Contracts for Worker”, VOA Khmer, 26 May 2010 
 
xvi More than 2.3 billion foreign registered under 6P Programme, Burma (Malaysia National News Agency), 5 September 2011 
 
xvii Asrul Hadi Abdullah Sani  “Foreign Worker Levy Hike 2011”, Malaysian Insider, 20 May 2010 
 
xviii  Migration in Digital Age: Migrant Worker in Malaysian Electronics Industry, Malaysian Investment Development Authority,  
 
xix “ Industries in Malaysia: Textile and Apparel Industry ” Malaysian Investment and Development Authority www.mida.gov.my 
xx Thin Lei Win, “Sabah’s stateless children seek official status, Alertnet, 23 August 2011; ‘Malaysia’ Joint United Nations Initiative on Mobility 
and HIV/AIDS in South East Asia, www.jumina.org; undocumented migrant and refugees in Malaysia Raids, Detention and Discrimination, 
International Freedom for Human Rights and SUARA, March 2008  
 
xxi Philip Robertson “Migrant Worker in Malaysia : issue, Concerns and Points for Action” Fair Labor association, October 2008  
  
xxii Data from  Malaysian Investment Development Authority, cites in Migration and a Digital Age: Migrant Worker in the Malaysian Electronics 
Industry, WEED, December 2010 
 
xxiii  Data on supply chain sourcing taken from company factory lists, annual report and other records 

 
xxiv For convenience of illustration, the conversion rate from Malaysian Ringgit to sterling has been rounded up through this report to5 RM= 1 £. 
 
xxv Sylvia Looi, Flooren A, Samy and A. Raman, “Subra: No reason for boss to hold passports”’ 
 



                                                                                                                                                                                           
xxvi Guiding Principle on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedies Framework, Final 
report of the special representative of the Secretary General on the issue of human Right and  transactional corporation and other business 
enterprises, John Ruggie, UN document A/HCR/17/31. 21 March 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


