ហុកសិបឆនំ ៃនកររបយុទធ
របឆំងនឹង ភពរកី រកជ
សកល

កររ ឹតតប ិតសិទធ រសតព
ី លករចំណករសុកេន របេទសៃថ
កមពុជ និងម៉េឡសុី

War on Want គឺជចលនរបស់មនុសសែដលបនត ំងចិតេត ដមប ីភពយុតតិធម៌ជសកល
ទសសនៈវ ិស័យ របស់េយង គឺេដមបីសកលេលកមួយ ែដលរួចផុតពីភពរកី រក និងភពេកងរបវញញ ័ជិះ
ជន់ េដយែផអកតមយុតិធ
ត ម៌សងគម ភពេសមគន និងសិទិធមនុសសសរមប់ទំងអស់គន។
េបសកកមម

របស់េយងគឺេដមបីេធវកររបយុទរធ បឆំងនឹងមូលេហតុសំខន់ៗបណ
ត លឲយមនភពរកីរក

និងករេរបហិងសែផនកសិទម
ធ នុសស ែដលជែផនកមួយៃនចលនពិភពេលកសរមប់យុតិធ
ត ម៌ជសកល។
េយងអចសេរមចកិ
ច រទំងេនះេដយៈ
អចសេរមចកិចក
•

េធវករជៃដគូជមួយចលនសងគម ពណិជជកមម សហជីព និងសថប័នកមមករជេរចន េដមបីផល
ត ់
អំណចដល់ពួកេគកនុងកររបយុទរធ បឆំងេដមបីសិទិរធ បស់េគ។

•

េធវយុទធនករសធរណៈែដលនិយមេធវេរចនជងេគ និងមនលកខណៈតស៊ូសិត
វ សវញ េដមបី
របយុទធរបឆំងនឹងមូលេហតុបណ
ត លឲយមនភពរកីរក និងករេរបហិងសេលសិទិធមនុសស។

•

េធវករចល័តករគំរទ

និងកសងសមពន័ភ
ធ ពជមួយនឹងសកមមភពននកនុងករគំរទសិទិធ

មនុសស ជពិេសសសិទិធរបស់កមមករ។
•

បេងកនចំ េណះដឹងដល់សធរណៈជនអំពីមូលេហតុសំខន់ៗ ែដលបណ
ត លឲយមនភពរកីរក
ភពខវះខតនិងអយុតិធ
ត ម៌ និងពរងឹ ងអំណចរបជពលរដឋកុងករេធវ
ន
សកមមភពេដមបីផលស់បូរ។
ត
ចូលរួមជមួយេយងទំងអស់គន
ជ័យជំនះសរមប់ករងររបស់េយង គឺែផអកេទេលករជួយេលកទឹកចិតតឲយមនករចូលរួមកនុង

កររបយុទធរបឆំងនឹងភពរកីរក និងកររ ំេលភបំពនសិទម
ធ នុសស។ មនមេធយបយចំនួន ៣ ែដល
មនលកខណៈងយរសួលសរមប់អនក កនុងករចូលវ ិភគទន និងចូលរួមកនុងចលនេនះតមរយៈ៖
ទូរស័ពទ ០២០ ៧៣២៤៥០៤០
ចូលេទកន់េគហទំព័រ www.waronwant.org/support-us
តមរយៈៃរប
តមរយៈៃរបសណ
ៃរបសណីយ៍៖ សរមប់សមជិកភពសូមេផញេទកន់អសយដឋន ែដលេនែផនកខង
េរកយៃនរបយករណ៍េនះនឹងេផញេទកន់ៈ
War on Want
44-48 Shepherdess Walk London NI 7JP

អរមមណ៏កថ
កមមករចំណករសុក

បនេដរតួនទីយ៉ងសំខន់កុនងករេធវឲយេជគជ័យែផនកេសដឋកិចចៃន

របេទសជេរចនកនុងតំបន់អសុីអេគនយ៍ករយៈេពលថមីៗេនះ ែដលរបេទសទំងេនះ បនឱបរកេសប
និងេផតតជសំខន់ “ ករវ ិលរតលប់េទកន់ពិភពខងេរក ” កនុងដំេណរែសវងរកទិសេដៃនករនំ
េចញកមមករចំណករសុក ែដលជករផតល់ធនធនពលកមមដ៏េទៀងទត់មួយ គឺកំលំងពលកមម ែដល
មនតៃមលេថក

ែដលេនះបនអនុញញត

ឲយចងវក់ផលិតកមមឧសសហកមម

ទទួលបនេជគជ័យកនុង

ទីផសរពិ ភពេលក។ ជពិេសសរសតីចំណករសុ ែដលរបកបកិចក
ច រ ែដលមនលកខណៈលំបកខលំង
និងជកិ ចក
ច រែដលកមមករកនុងរសុកមិនចង់េធវ ។ របេទសៃថ របេទស

កមពុជ និងម៉ េឡសុីទទួល

អតថរបេយជន៍ដ៏ធំសេមបមខងែផនកេសដឋកិចព
ច ីករចូលរួមរបស់ពលករចំណករសុក។
េនរបេទសកមពុជ ៩០ ភគរយៃនកមមករេនេរងចរកកត់ េដរ គឺជរសតីវ ័យេកមងែដលបនចក
េចញពីតំបន់ជនបទមកកន់ទីរកុង។ ចំណករសុកែដលមកពី របេទសជិតខង គឺជធនធនកំលង
ំ
ពលកមមដ៏សំខន់
ម៉ េឡសុី។

និងមនតំៃលេថកសរមប់ឧសសហកមមនំេចញរបស់របេទសៃថ

ប៉ុែនតេទះបីជមនករចូលរួមពី ពួកេគយ៉ ងេនះក៏េដយ

និង

របេទស

ក៏របេទសទំងេនះបនេធវករ

បដិេសធដូចគន កនុងករធនពីសិទិធ និងសុវតថិភព ែដលពលករចំណករសុករតូវទទួលបន។ របយ
ករណ៍ែដលបងហញពីលទធផលៃនកររសវរជវថមីមួយអំពីជីវភពរស់េន

និងសថនភពែដលរសតី

ចំណករសុកជួរបទះេនកនុងរបេទសៃថ កមពុជ និង របេទស ម៉ េឡសុី។ ជពិេសសរបយករណ៏េនះ
បនបងហញអំពីរបកគំេហញ
ចំណករសុក

ែដលមនលកខណៈជេស៊រ ី

(ភគេរចនកនុងចំេណមពួកេគ

គឺជយុវវ ័យ)

កិចស
ច ំភសន៍េនះបនបងហញឲយេឃញនូ វរពឹតក
ត រណ៏ជរួម
ទត់របស់រសតីចំណករសុក

ែដលបនមកពីករសំភសន៍ រសតីពលករ
េនកនុងរបេទសនីមួយៗខងេលេនះ។
ៃនជីវភព

ែដលមនលកខណៈមិនេទៀង

េដយសរែតករេគៀបសងកត់និងករេកងរបវ ័ញច

ែដលសថិតកនុងៃដរបស់

និេយជកែដលមិនេសមះរតង់។ រកុមហ៊ុនជេរចនែដលមកពីរបេទសេលកខងលិច ក៏កំពុងែតទញ
យកផលចំេណញពីកររ ំេលភបំពនេលកមមកររសតីចំណករសុក ែដលនឹ ងរតូវបងហញជលំអិតេនកនុង
របយករណ៍េនះ។ ជមួយនឹងរកុមហ៊ុនជេរចនែដលមនម៉ កលបីៗ ដូចជរកុមហ៊ុន Adidas Nike
Reebok and Levi-Strauss លក់ទំនិញែដលផលិតកនុងរបេទសទំងបីេនះ។ កនុងខណៈេពលែដល

កំលំងពលកមមមនតៃមលេថក បនេធវឲយរបេទស កមពុជកលយជរបេទសរបភព កនុងករផលិតសំេលៀក
បំពក់ែដលមនតៃមលេថកសរមប់ហងសំេលៀកបំពក់ែដលមនម៉ កលបីៗដូចជ Gap Zara Marks
& Spencer and H&M ។ ចំែណកកមមករេនេរងចរកឧសសហកមមេអឡិចរតូនិចេនរបេទសម៉ េឡសុី
ផតល់ករផគត់ផគង់ដល់ទីផសរែដលនំមុខេគទូទំងពិ ភពេលក។ War on Want េជឿជក់ថ រសតីកមមករ
ចំណក រសុកេនតំបន់អសុីអេគនយ៍ ក៏ដូចជកមមករទំងអស់ មនសិទិធកុងករទទួ
ន
លបនរបក់ឈួល
ន
ែដលអចរទរទង់ជីវភពរស់េនរបស់េគ និងសិទិធកុងកររបកបករងរ
ន
ែដលមនលកខខ័ណឌសមរមយ។
ជករខុសសរមប់របេទសដូចជរបេទសៃថ របេទសកមពុជ និងរបេទសម៉ េឡសុី ែដលពឹងែផអកេល
កមលំងពលកមមៃនកមមករទំងេនះកនុងករទទួលបនេជគជ័យែផនកេសដឋកិចច

ែតែបរជបដិេសធមិន

ធនករពរសិទិធ សូមបីែតសិទិធរស់េនជមូលដឋនរបស់កមមករក៏េដយ។ ដូេចនះវមិនមនភពេសមភព
គនេទ សរមប់រកុមហ៊ុនេនរបេទសេលកខងលិចមួយចំនួន េដមបីទទួលបនរបក់ចំេណញបនេរប
ហិងសេទេលសិទិធរបស់កមមករចំណករសុក េនកនុងសងវក់ៃនផលិតកមមផគត់ផង
គ ់របស់ពួកេគ។ អនកអន
ទំងអស់រតូវបនេលទឹកចិតតឲយចូលរួមេដមបីេធវសកមមភព

ែដលនឹងរតូវបនដក់ កុនងបញជីេនែផនកចុង

េរកយបំផុតៃនរបយករណ៏េនះ េដ មបីធនឲយមនភពយុតិតធម៌ សរមប់ រសតីកមមករចំណករសុកេន
របេទសកនុងតំបន់អសុីអេគនយ៍ និងេនកនុងពិភពេលក។

John Hilaw

េសចកតីសេងខប
កនុងកិចចខិតខំរបឹងែរបង
របេទសកមពុជ

កនុងករែរបកលយជកររបកួតរបែជងែដលមនលកខណៈជសកល

និងរបេទសម៉ េឡសុី

សងវក់ផលិតកមមឧសសហកមម

បននឹងកំពុងែតេផតតជសំខន់េទេលទិសេដៃនករនំេចញ

ែដលែផអកេទេលកំលំងពលកមមែដលមនតៃមលេថក

េហយែដលជ

ញឹកញប់ គឺកមលំងពលកមមរបស់កមមករចំណករសុក។ រដឋភិបលកនុងរបេទសនីមួយៗទំងេនះ បន
បេងកតេគលនេយបយ

ែដលជួយេទដល់វ ិស័យឧសសកមម

និងគិតគូរជពិេសសកនុងករដក់ឲយម

កិចក
ច រពរេផសងៗ ដល់ករេធវពណិជជកមម ែដលវអចជ បញ
ហ របឈមសរមប់ កមមករ កនុងករទទួល
បនករករពរ និងជំនួយ េនេពលែដលេគទទួលបនេរបរបស់សិទរធ បស់ខួលនកនុងកររបយុទធរបឆំង
នឹងករេកងរបវ ័ញច ។ កនុងរបេទសកមពុជ រសតីវ ័យេកមងបនចកេចញពីភូមិកំេណត េដមបីេធវករកនុង

វិ

ស័យ េនះ ខណៈេពលែដលេនរបេទសៃថ និងរបេទសម៉ េឡសុី កំពុងមនលំហូរចូលកមលំងពលកមម
ៃនជនចំណករសុកមកពីរបេទសជិតខង ។ េទះបីជករេធវចំណករសុកនំឲយមននិរនតភពៃនករ
អភិវឌឍន៍ែផនកេសដឋកិចចក៏េដយ ក៏ភពនំមុខេនះមិនរតូវបនទទួលករេលទឹកចិតត ឬ េធវករសរមប
សរមួលឲយបនរបេសរេឡយ។ េនកនុង របេទសៃថ និងម៉ េឡសុី េគលនេយបយេទសនតរបេវសន៍ជ
ធរមនមួយចំនួនរតូវបនអនុមត័េឡងកនុងេគលបំណងរ ិតតបិតចំនួនរបជជន
របេទសរបស់ពួកេគ
េហតុដូចេនះ

កនុងករចូលេទកនុង

និងរកសសថនភពមិនអចិៃរនតយ៍ៃនកររស់េនរបស់ជនចំណករសុកទំងេនះ។

របព័នធជំនួយែដលលួចលក់

រតូវបនបេងកតេឡងេដមបីជួយដល់កមមករ

ែដលរួមមន

េមខយល់ជអនកេរៀបចំករេធវដំេណរែសវងរកករងរសរមប់កមមករ និងបេងកតឲយមនរបព័នស
ធ រមប់ករ
េផញរបក់ កៃរមមកផទះ។ េនេពលែដលរបព័នធេនះមនរបសិទិភ
ធ ព និងមនលកខណៈជជំនួញេនះ អនក
េធវជំនួញទំងឡយបនដក់ជនចំណករសុកកនុងសថនភពមួយ ែដលមនេរគះថនក់ និងសរមប់ែត
ភពចំេណញរបស់ពួកេគែតប៉ុេណណះ។

េនេពលចូលកនុងវ ិស័យៃនកររបកបករងរភលម

កមមករ

ចំណករសុកមិនរតូវបនផតល់ករងរមួយ ែដលមនរបសិទិភ
ធ ពេឡយ។ ជនចំណករសុក រតូវរស់េន
មិនអចិៃរនតយ៍ និងកនុងសថនភពមួយែដលមិនេទៀងទត់ (ែដលេនះជករផតល់ភពងយរសួល និង
អតថរបេយជន៍េទដល់និេយជក

ែដលអចជួលកមលំងពលកមម

ឬ

បេណតញកមមករេចញរសបេទ

តមែតតរមូវករៃនទំនិញ េហយែដលនំឲយប៉ ះពល់ដល់ជីវភពរស់េនរបស់ជនចំណករសុកទំងករ
រស់េនកនុងេពលបចចុបបនន និងេពលអនគតរបស់ពួកេគ ។

របយករណ៍េនះ នឹងេផតតជពិេសសេទេលរសតី ែដលេធវចំណករសុកេទរបេទសៃថ និង
របេទសម៉ េឡសុី និងករេធវចំណករសុកេនកនុងរបេទសរបស់របេទសកមពុជ កនុងករែសវងរកករងរ
េនកនុងេរងចរកកត់ េដរ និងេរងចរកឧសសហកមម ែដលផលិតេអឡិចរតូនិច។ រសតីភគេរចនបនេធវ
ចំណករសុកេដមបីែតកររស់រនែផនកេសដឋកិចចែតប៉ុេណណះ
ែដលមនរបជជន

ជជនេភៀសខលួន

ប៉ុែនតសរមប់ជនចំណករសុកភូមវ ិញ

ករេធវចំណករសុករបស់ពួកេគ

គឺេដមបីរត់េគចខលួនពីករ

សងកត់សងកិនែផនកនេយបយ និងករេចទរបកន់នន េនកនុងរបេទសភូម។ សរមប់ កមមករទំងអស់
គឺជេដមទុនមួយសំខន់ ែដលផតល់ផលចំេណញយ៉ ងសេមបមសរមប់រកុមហ៊ុនជេរច ន។ ពួកេគបន
ចកេចញពីរគួសរ និងមិតតភកក័ េហយជញឹកញប់ពួកេគបនខចីបុល ឬ ក៏លក់រទពយសមបតតិរបស់ខួន
ល
េដមបីេធវដំេណរ និងែសវងរករងរ េហយេគបនចកេចញេដយមនករេបតជញចិតថ
ត
ពួកេគមិនអច
រតលប់មកភូមិកំេណតវ ិញេដយៃដទេទបនេទ។ ករតស៊ូេដមបីទទួលបនសិទិធ គឺជបញ
ហ របឈមដ៏ធំ
សរមប់ ពួកេគ ែដលវជកររបឈម នឹងភពរបថុយរបថនកនុងករបត់បង់ករងរ ជីវភពរស់េន
និងកិតិតយស

រពមទំងរបឈមមុខនឹងេរគះថនក់

និងករទទួ លខុសរតូវតមផលូវចបប់កុនងករេដះ

បំណុលវ ិញ។ និេយជិក និង អនកបណ
ត ក់ទុន បនដឹងពីបញ
ហ េនះ ប៉ុែនតេនែតេធវករេកងរបវ ័ញច និង
បងកភពលំបកដល់ជីវភពរស់េនៃនជីវ ិតរស់េនរបស់កមមករចំណក េដយមិនមនភពភ័យខលចកនុង
កររបឈមមុខនឹងចបប់េឡយ។ រដឋភិបលក៏បនដឹងពីបញ
ហ ៃនភពងយរងេរគះរបស់ពួកេគ ប៉ុែនត
មិនអចផតល់ករករពរដល់ពួកេគឲយបនេពញេលញេឡយ។

ជករពិត

មនករណីកនុងករណីជ

េរចនបនបងហញឲយេឃញពីភពអសមតថភពរបស់រដឋភិបលកនុងករធន និងករពរសិទិធដល់កមមករ
សូមបីែតករណីែដលមនលកខណះធមមតក៏េដយ

ែដលជករបងហញេអយេឃញពីភពកំេសយកនុង

ករអនុវតតន៍ចបប់ករងរមួយ របកបេដយរបសិទិភ
ធ ព។ កមមករបន របឈមមុខ នឹងកររ ិតតបិតសិទិធ
ែដលជឧបសគគសរមប់ពួកេគកនុងករេរបរបស់សិទិរធ បស់ពួកេគ ។ កររ ិតតបិតែផនកចបប់ ដូចជេន
របេទសៃថជេដម ឬ កររ ិតតបិតេសវសងគម ែដលបណ
ត លមកពីេគលគំនិតេដមៃនករេធវកិចចសនយ
ែដលមិនអចិៃរនតយ៍ ឬ សថនភពែដលមិនមនសុវតថិភព ែដលររំងកមមករចំណករសុកកនុងករបេងកត
សហជីព និងហមឃត់ពួកេគមិនេអយចូលរួមកនុងបណ
ត ញសកមមជនដ៏សំខន់ េដមបីតទល់កុងករ
ន
ទទួលបនលកខខ័ណឌករងរមួយែដលមនលកខណៈលអរបេសរ

។

ជនចំណករសុករតូវបនផតល់ឲយ

អតថរបេយជន៍ែផនកចបប់តិចតួពីករបេងកត និងករកំណត់អតតសញញណចបប់េនកនុងរបេទសេគលេដ
រួមទំងកររ ិតតបិតេផសងៗ

ដូចជករទទួលបនប័ណណេបកបរសរមប់ករេធវដំេណរ

ករបេងកត

រពឹតិតករណ៍ ឬ ករជួបជុំកុនងរទង់រទយធំៗ និងករេបកគណនីធនគរជេដម។ កររសវរជវមួយ
របស់ War on Want េនះ បនរកេឃញថ ឧសសហកមមេរងចរកកត់េដរ និងវយនភ័ណឌេនកនុង

របេទសកមពុជ របេទសម៉ េឡសុី
ម៉ េឡសុី

និងរបេទសៃថ និងឧសសហកមម ែផនកេអឡិចរតូនិចកនុងរបេទស

ែដលមនករណីជេរចនបនបងកឲយមនេរគះថនក់អំពីករបងខំកមមករឲយេធវករែដលទទួល

បនរបក់ឈួលតិ
ន
ច

និងមិនមនលកខណៈសតង់ដរ

លកខខណឌករងរែដលមិនសមរមយ

ជពិេសស

សរមប់ រសតីកមមករចំណករសុក។ កររសវរជវរតូវបនរកេឃញថ កមមករមិនមនកិចស
ច នយករងរ
ឬ

មិនដឹងថេគនឹងកំពុងេធវករេនកែនលងណ

ែដលេនះជកិចស
ច នយមិនរសបតមផលូវចបប់េឡយ។

កមមករេធវករជេទៀងទត់ ១០ េម៉ ងកនុង ១ ៃថង េដយមិនមនរបក់ឧបតថមភេលករងរែថមេម៉ ងេនះេទ
េហយពួ កេគជួបរបទះនឹងករេបៀតេបៀនេផសងៗេនកែនលងករងរ
និងជករងរ

ែដលមិនមនលកខខណ័ឌ សមរមយ

ែដលជករងរមិនមនសុវតថិភព

េហយែបជទួលបនរបក់ឈួលទបជងតរមូ
ន
វករ

ចំបច់សរមប់កររស់េនរបស់ពួកេគេទវ ិញ។ពួកេគរតូវបនហមឃត់ មិនឲយសុំចបប់ឈប់សរមក
និងករេចញេទេរកពីបរ ិេវណេរងចរកេទះកនុងេពលកំពុងមនៃផទេពះក៏េដយ។ ពួកេគអចរបឈម
មុខនឹងករផកពីន័យ េពលេគសុំឈប់សរមក មកដល់កែនលងេធវករយឺត និងេទបនទប់ទឹក និងកិចក
ច រ
តូចៗេផសងៗេទៀតែដលេនះ រតូវបនចត់ទុកថជកររ ំេលភបំពន។
េទះបីរបក់ឈួលទបខ
ន
ល ំងយ៉ ងណក៏េដយ កមមករជេរចនេនែតមនេគលបំណងកនុងករ
សនសំ េដមបីអចមនលទធភពេផញថវ ិកមកផទះ តមរយៈ ករខិតខំរ ិតតបិតកនុងករចំណយេលចំណី
អរហររបស់ពួកេគ។

របក់ែដលេផញមកផទះមិនរគប់រគន់សរមប់រទរទង់តរមូវករជមូលដឋនៃន

រគួសររបស់ពួកេគេឡយ និងក៏មិនរគប់រគន់សរមប់េធវេអយសថនភពេសដឋកិចចរគួសររបស់ពួកេគ
ផលស់បូតរែដរ។ េគលនេយបយេសដឋកិចច ែដលពក់ព័នធនឹងកងវះខតៃនករអនុវតតន៍ចបប់សីព
ត ីករងរ
បនលក់បំងតៃមលសងគមសរមប់រសតី ែដលេធវដំេណរឆលងកត់របេទស ឆលងកត់ រពំរបទល់ និងឆលងទវីប
កនុងករែសវងរកករងរែដលសមរមយ និងែសវងរកជីវភពរស់េនេដយមនសុវតថិភពេដមបីជួយរទរទង់
ខលួនឯង និងរគួសររបស់ពួកេគ។ War on Want េជឿជក់ថ រសតីទំងេនះក៏ដូចជកមមករទំងអស់មន
សិទិធ កនុងករទទួលបនរបក់េបៀវតសន៍សរមប់រទរទង់ជីវភពរស់េន និងលកខខ័ណឌករងរសមរមយ។
េយងជរមុញេអយអនកអនរបយករណ៍េនះចូលរួមជមួយេយងកនុងកររបយុទធរបឆំងេដមបីេធវេអយ
ករទមទរសិទិធរបស់ពួកេគជករពិត។

េទសតរបេវសន៍ៃនតំបន់អសុអ
ី េគនយ ៍
ករេធវចំណករសុក

គឺជវ ិធីសរសតកុនងករទទួលបនករងរជចំបងេនតំបន់អសុីអេគនយ៍

និងជែផនកមួយៃនករអភិវឌឍន៍របស់រដឋភិបល ជែផនករេសដឋកិចច និងកររស់េនៃនបុគល
គ មនក់ៗ ។
របេទសរបភពសំខន់ៗរួមមន៖ ហវីលីពីន ឥណូឌ េនសុី មីយ៉ន់ម៉i េវៀតណម និងកមពុជ។ ជនចំណក
រសុកពីរបេទសទំងេនះេធវចំណករសុកេទកន់របេទសដៃទេទៀត េនកនុងតំបន់អសុីអេគនយ៍

ជ

ពិេសសេទរបេទសម៉ េឡសុី និងៃថ និងេទកន់តំបន់ខងេកតសហគមន៍អឺរប
៉ុ និងសហរដឋអេមរ ិក។
កលពី៣ទសសវតសន៍កនលងេទ របជជនពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉ កមពុជ និងសធរណរដឋរបជធិបេតយយ
របជមនិតឡវ បនសេរមចចិតតេគចេវសពីភព រកីរក និង ជេមលះនេយបយកនុងរបេទសរបស់ពួក
េគ េដមបីឆលងរពំរបទល់េទកន់របេទសៃថ។ ពួកេគបនចកេចញពីរបេទសរបស់ពួកេគ េដយមិនមន
ឯកសរសំរប់រស់េន និង របកបករងរេនកនុងរបេទសៃថ រសេដៀងគន េទនឹងកមមករចំណករសុក
ែដលគមនឯកសរ

។

រដឋភិបលៃនរបេទសៃថបនេធវករេឆលយតប

េដយបនផតល់ករសនក់េន

សរមប់ រយៈេពល ០១ឆនំ ចំេពះជនចំណករសុក ែដលបនចុះបញជីជមួយនឹងអជញធរមូលដឋន ប៉ុែនត
េនះផតល់េអយរតឹមែតសថនភពែផនកចបប់ពក់កណ
ត លែតប៉ុេណណះ។

ជនចំណករសុករតូវបនចត់

ទុកថ បនចូលេទកនុងរបេទសេដយខុសចបប់ និងរតូវបនធនករអនុញញតេអយសនក់េនចំនួន
០១ឆនំ កនុងេពលែដលពួកេគរតូវរង់ចំករបញូជ នមករបេទសខលួនវ ិញ។ ករចុះបញជីជដំបូង

គឺេនឆនំ

១៩៩២ និងចុងេរកយបំផុតេនែខមិថុន ឆនំ២០១១។ េនឆនំ២០០៣ េនកនុងករប៉ុនប៉ងេធវ េអយមន
បទបញញ តិព
ត ក់ព័នធ នឹងសថនភពរបស់ជនចំណករសុកេនរបេទសៃថ អនុសរណៈៃនករេយគយល់
រតូវបនេធវេឡង ជមួយនឹងរបេទសមីយ៉ន់ម៉របេទសកមពុជ និងសធរណរដឋរបជធិបេតយយរបជ
មនិតឡវ។

តមរយៈរបព័នធេនះ

ជនចំណករសុកអចចកេចញពីរបេទសរបស់ខួលនេដយផទល់

េដយមិ នចំបច់មនឯកសរ ឬ ពួកេគអចេធវតមរបព័នធៃនករេផទៀងផទត់អតតសញញណរបស់ពួកេគ
េដយេសនសុំេអយរបេទសរបភព េចញលិខិតឆលងែដនបេណ
ត ះអសនន។ តំងពីឆនំ២០០៤ ជនចំណក
រសុកចំនួន ១.២ លននក់កុងចំ
ន េណមជនចំណករសុកសរុបរបែហល ២.៥លននក់មនឯកសរ
ខលះៗ។ របែហលជ ៥០% ៃនជនចំណករសុក គឺជរសតី។ េនរបេទសៃថកមមករ ចំណករសុកជរសតី

រតូវបនេធវករេនកនុងវ ិស័យខុសៗគន

រួមមន៖

កសិកមមឧសសហកមម

ករងរបំេរ េសវផលូវេភទ

សកវបបកមមផលិតកមម ករងរសំណង់ ករេធវអហរសមុរទ និងករងរបំេរ តមផទះ។
របេទសជិតខង

ដូចជរបេទសម៉ េឡសុីជេដមមនកមមករចំណករសុក

ែដលបនចុះបញជី

ចំនួន១.៨លននក់ និងេផសងៗេទៀតកនុងរវង ១លននក់ និង ២.៥លននក់ជកមមករែដលមិនមន
ឯកសរបែនថមេទេលអក
ន ែដលបនចុះបញជី ។ កមមករចំណករសុកែដលមនឯកសរ និង មិនមន
ឯកសរេធវករេនកនុងវ ិស័យរសេដៀងគនរួមមន៖ផលិតកមមសំណង់ ដូងេរបង ដំណំេកស៊ូ ករងរបំេរ 
តមផទះ ករងរេសវកមម និង កសិកមម ។ ជនចំណករសុក ែដលមនឯកសរ ភគេរច នមកពីរបេទស
ឥណូឌ េនសុី បង់កលេដស េនប៉ ល់មីយ៉ន់ម៉ ឥណ
ឌ

េវៀតណម កមពុជ និងហវីលីពីន។ របេទសទទួល

ទំងពីរមន របេទសៃថ និងរបេទសម៉ េឡសុី ទទួលយកជនចំណករសុកពីរបេទសកមពុជេទះ បីជ
កមមករចំណករសុកកមពុជភគេរច នរបែហល

២ែសននក់

េនកនុងរបេទសៃថ

ែដលគមនឯកសរ

បចចុបបននកំពុងដំេណរករៃនករេធវឯកសរតមរយៈដំេណរករេផទៀងផទត់សញ
ជ តិកី។
ត

ករេធវចំណក

រសុកដ៏ធំបំផុតសរមប់របេទសកមពុជ គឺករេធវចំណករសុកកនុងរបេទស។ តួយ៉ងេនឆនំ២០០៩ មន
ជនចំណករសុកកនុងរសុក ២.៥លននក់េនរបេទសកមពុជ េហយភគេរចន គឺជរសតីវ ័យេកមងែដល
មកពីតំបន់ជនបទែដលកំពុងរបកបករងរ

ជរបេភទករងរែដលេរបកមលំងេហយទទួលបនរបក់

ចំណូលទប។ របែហល ជ៩០% ៃនកមមករេរងចរកកត់េដរេនរបេទសកមពុជ គឺជរសតីវ ័យេកមងែដល
បនចកេចញពីតំបន់ដច់រសយល។
ចរ ិកលកខណៈ

ៃនករេធវេទសតរបេវសន៍កុងតំ
ន
បន់អសុីអេគនយ៍ឆុលះបញ
ច ំងេអយេឃញ

ពី

នេយបយសងគម និងេសដឋកិចចៃនករអភិវឌឍន៍ៃនរបេទសនីមួយៗ។ ករេរបៀបេធៀប GDP េនកនុង
តំបន់បន ផតល់នូវរបកគំេហញៃនករអភិវឌឍន៍រវងរបេទស៖ GDP របស់ម៉េឡសុី ៦៩៦៧ដុលលរ
ៃថ ៣៨៩៤ដុលលរ សធរណរដឋរបជធិ បេតយយរបជមនិតឡវ ៨៨៤ដុលលរ កមពុជ ៧២៩ដុលលរ និង
មីយ៉ន់ម៉ ៣៨០ដុលលរ។ មនរបេទសចំនួន ៣ រតូវបនដក់កុនងបញជីេដយអងគករសហរបជជតិ កនុង
ចំេណមរបេទសែដលអភិវឌឍន៍យឺតបំផុតកនុងពិភពេលក។ សមគមអសុីអេគនយ៍ (ឥណូឌ េនសុី ម៉ េឡ
សុី ៃថ ហវីលីពីន សឹងប
ហ ុរ ី រប៊ុយេណ មីយ៉ន់ម៉ កមពុជ សធរណរដឋរបជធិបេតយយរបជមនិតឡវ
និងេរៀតណម)

ខិតខំសរមបសរមួលេដមបីភពលូតលស់ែផនកេសដឋកិចថ
ច ន ក់តំបន់

និងេដមបីមន

សមតថភពកនុងកររបកួតរបែជងជមួយនឹងរបេទសែដលមនេសដឋកិចចរ ឹងមំដូចជ៖

សហភពអឺរប
៉ុ

សហរដឋអេមរ ិក និងរបេទសចិន។ កនុងកំឡុងេពលជង ២ទសសវតសន៍កនលងមក អស៊នបនខិតខំេធវ
ករេដមបីបេងកនកិចស
ច ហករេសដឋកិចច

និង

លុបបំបត់រល់បញ
ហ របឈមកនុងករេធវពណិជជកមមកុង
ន

ចំេណមរបេទសសមជិករបស់ខួន
ល

និងេដមបីេធវករទក់ទញករវ ិនិេយគបរេទសេដយផទល់េទ

កនុងតំបន់។ េលសពី េនះេទេទៀត អស៊នបនចរចរកិ ចរច ពមេរពៀងពណិជជកមមេដយេសរ ីជមួយនឹង
របេទសមួយចំនួនដូចជ ចិន ជប៉ុន

កូេរ ៉ខងតបូង ឥណ
ឌ អូរសតលី និងរបេទស ញូេហសែឡន។

េដមបីសេរមចបនយុទស
ធ រសត ៃនករទក់ទញករេធវវ ិនិេយគេដយផទល់ពីបរេទស ែដលជ
របភពដំ បូងៃនចំណូល របេទសជសមជិកអស៊នបនផតល់បុពស
វ ិទិដ
ធ ល់ វ ិនិេយគិនបរេទស និង
បេងកតេអយមនតំបន់េសដឋកិចចពិេសស

ែដលជញឹកញប់តំបន់ទំងេនះរតូវបនបេងកតឲយមនេន

កនុងតំបន់ជិតរពំរបទល់ ។ តំបន់េសដឋកិចចពិេសស មិនរតូវបនបេងកតេឡងឲយមនរគប់ របេទសេនះេទ
ជមួយគនេនះផងែដ

អស៊នក៏គិតគូរផងែដរ

ពីករផតល់កមលំងពលកមមែដលមនតៃមលេថកមកពី

របេទសជិតខងេដមបី េធវករទក់ទញវ ិនិេយគិន េនកនុងករផតល់ករេលទឹកចិតែត ផនកកមលំងពលកមម
កនុងវ ិស័យឧសសហកមម។ របេទសៃថ និង របេទសកមពុជ ជែផនកមួយៃន គំេរងផតួចេផតមកមមវ ិធីេសដឋកិចច
េនកនុងរបេទសៃនអនុតំបន់ទេនលេមគងគ(GMS)

ែដលេធវេឡងេដយធនគរអភិវឌឍន៍អសុីឆនំ១៩៩២

ែដលមនរបេទស ៦ ៃនរបេទសអនុតំបន់ទេនលេមគងគេដមបីពរងីកទំនក់ ទំនងេសដឋកិចច តមរយៈករ
សរមបសរមួល ករអភិ វឌឍៃនេហដឋរចនសមព័នធ ។ យុទស
ធ
រសតទំងេនះអចជួយបេងកនករលូតលស់
ែផនកេសដឋកិចច
ពលកមម

ៃនរបេទសជេរចនប៉ុែនតមិនអចជួយកមមករ

ែដលមនជំនញទបេដយេរបកមលំង

េហយក៏ មិនអចជួយកត់បនថយភពរកីរកបនែដរ។

មយ៉ ងេទៀតេនកនុងតំបន់េសដឋកិចច

ពិេសសតមរពំែដនទំងេនះ ឬ មជឈមណឌលឧសសហកមម កមមករចំណករសុកែដលមនជំនញទប
របឈមនឹងកររ ឹតតបិតែផនកចបប់េទេលករេដរេហររបស់ពួកេគកំណត់រពំែដន ករចូលររួមកនុងេហដឋ
រចនសមព័នស
ធ ងគម និងកងវះខតៃនឯកសរសរមប់ករេធវចំណករសុក ឬ ករងរ។ របេទសទំង៣
ែដលបនបងហញេនកនុងរបយករណ៍េនះ

ធលប់មនបទពិេសធន៍េនកនុងករេធវចំណករសុកែផនក

េសដឋកិចច ករេធវចំណករសុកេដយបងខំ ករេធវចំណករសុកេនតំបន់ជនបទ និងជយរកុង និងករេធវ
ចំណករសុកេដយឆលងកត់រពំែដន។ ជពិេសសករលូតលស់ែផនកេសដឋកិចភ
ច ល មៗ េនកនុងរបេទស
ៃថ និងរបេទសម៉ េឡសុី េដយសរែតមនករេកនេឡងៃនករវ ិនិេយគេដយផទល់ពីបរេទស បន

បេងកតេអយមនកងវះខតកមលំងពលកមម សរមប់ឧសសហកមមនំេចញ េដយកនុងេនះមនលកខខណឌ
មួយចំនួនដូចជកមមករកនុងរសុកបដិ េសធ មិនេធវករេនកនុងែផនកេនះ។ កងវះខតកមលំងពលកមមរតូវបន
បំេពញបែនថមេដយកមមករចំណករសុក ែដលមនភពរងេរគះខពស់ ពីករេកងរបវ ័ញច និងេរ សេអង។
របេទសកមពុជបនកលយខលួនជរបេទស

ែដលរបជជនជួបនឹងករលំបកកនុងករែសវងរកសច់របក់

សរមប់ តរមូវករមូលដឋន កនុងជីវភពកសិកមមតមទមលប់ ដូេចនះពួកេគបនចកេចញេទកន់ទីរកុង
េដមបីែសវងរកករងរេនកនុងមណឌលឧសសហកមម។ កនុងអំឡុងេពលរដឋភិបលៃនរបេទសទំង៣ ែរប
កលយខលួនឯងជរបេទសរបកួតរបែជងខលំងជងមុនរសបតមតរមូវករទីផសរ

ជជងករខិតខំអនុវតត

ចបប់ករងរែដលមនរសប់

កនុងករធនលកខខណឌលអសរមប់កមមករចំណករសុក។

របក់េបៀវតសទបខលំងករងរ

របេភទករងររយៈេពលខលី

េឃញជបញ
ហ របឈមផងែដ

។

ម៉យងេទៀត

និងសិទិធរតូវបនរ ឹតតបិតរតូវបនេគេមល

កមមករចំណករសុកជពិេសសជួបនឹងករលំបកៃនករេរបអំេព

ហិងសេលសិទិធរបស់េគតមរយៈតុលករ េដយសរែតសថនភពចំណករសុករបស់ពួកេគ មិនមន
ភពចបស់លស់ និង េទៀងទត់។ និេយជកជេរចន បញឈប់ករងរចំណករសុករបសិនេបពួកេគ
ទំងេនះ េធវករទមទរ េអយមនករេគរពសិទិធេសរ ីភព េហយករបញឈប់េនះបនសល់ទុកេអយ
ជនចំណករសុកេនកនុងសថនភពរបឈមកនុងករចប់បញូជ នមករបេទសកំេណតវ ិញ

។

កមមករ

ចំណករសុក គឺសិត
ថ េនកនុងចំេណមរកុមែដលងយរងេរគះជងេគេដយសរថ ពួកនិេយជិតមន
ជំេនឿថពួកេគអចេកងរបវ ័ញចកមមករចំណករសុកេដយេសរ ី។

ករេកងរបវ័ញចនិងករផត់េចញេនរបេទសៃថ
មនកមមករចំណករសុករបែហល ២.៥លននក់ ែដលកំពុងរស់េន និងេធវករកនុងរបេទសៃថii
ជនចំណករសុក ែដលមនចំនួនេរចនជងេគគឺមកពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉ ប៉ុែនតក៏មនជនចំណករសុក
មកពីរបេទសកមពុជ

និងសធរណៈរដឋរបជធិបេតយយរបជមនិតឡវផងែដរ។

កនុងចំនួនរបែហល

៥០% ៃនជនចំណករសុក គឺជរសតី។ កមមកររសតីចំណករសុកបនរបកបករងរកនុងវ ិស័យវយនភ័ណឌ
និងេរងចរកកត់េដរ ករងរបេរមតមផទះ សំណង់ កែនលងកំសនតសបបយ េសវកមម ដំណំេកស៊ូ
ចំករ ឧសសហកមមេនសទ និងកនុងេរងចរកផលិតអរហរសមុរទ។ ករលូតលស់ែផនកេសដឋកិចយ
ច ៉ង
ឆប់រហ័សេនចុងឆនំ១៩៨០ និង ឆនំខងមុខៗេទៀត បនេផតតេទេលេគលេដសរមប់នំេចញេន
កនុងផលិតកមម និង ផលិតផលកសិកមម ែដលទមទរឲយមនតរមូវករកមលំងពលកមម ែដលមនតៃមល
េថក

និងនំេទរកចំនួនដ៏េរចនៃនចំនួនកមមករអនកេធវចំណករសុកចូលេទកនុងរបេទសៃថពីរបេទស

ជិតខងខលួន។

េដយសរែតវ ិបតតិនេយបយេនកនុងរបេទសរបស់ខួលន

ភគេរចនេសទែតទំងអស់ៃន

ចំនួនកមមករចំណករសុកេនកនុងរបេទសៃថមិនមនឯកសររគប់រគន់។ តំងពីឆនំ ១៩៩២ រជរដឋភិ
បលៃថ បនេឆលយតបេទនឹងករហូរចូលកមមករចំណករសុកែដលមិនមនឯកសរ េដយអនុញញតិ
ឲយកមមករចំណករសុកណ ែដលបនកំពុងែតេធវករេនកនុងរបេទសៃថបនចុ ះបញជីេដមបីេធវករេនកនុង
របេទសៃថបយរយៈេពល ១ ឆនំគិតពី ៃថងចុះបញជី ែដលមនន័យថ កនុងអំឡុងេពលែដលពួកេគកំពុង
រង់ចំករចប់បញូជ នរតលប់មករបេទសខលួនវ ិញ។

េនឆនំ២០០៣

របេទសៃថបនចុះហតថេលខេល

អនុសរណៈេយគយល់ជមួយនឹងរបេទសមួយចំនួន (របេទសមីយ៉ន់ម កមពុជ និងសធរណៈរដឋ
របជមនិតឡវ) េដមបីេធវឲយមនភពរសបចបប់ សរមប់ ជនចំណករសុកែដលបនរស់េន និងេធវ
ករេនកនុងរបេទសៃថ។ មនកររពមេរពៀងគនថ របេទសរបភពទំងឡយរតូវបញូជ នមរនតីទទួលបនទុក
ចូលមកកនុងរបេទសៃថេដមបីេធវករេផទៀងផទត់សញ
ជ តិ និងផតល់លិខិតឆលងែដនបេណ
ត ះអសនន។ ដំេណរ
ករេនះមនករយឺតយ៉ វ មនតៃមលៃថល និងមនអំេពពុករលួយ ។ រតឹមែខ មិន ឆនំ២០១១ កមមករ
ចំណករសុកជង ៤ ែសននក់ កនុងចំេណមកមមករចំណករសុកទំងអស់របែហល ២.៥ លននក់
កនុងរបេទសៃថប៉ុេណណះ

ែដលរតូវេធវករេផទៀងផទត់ករទទួលបនសញ
ជ តិ ។

វ ិស័យវយនភ័ណឌ

និង

ផលិតកមមសំេលៀកបំពក់ េនែតបនតជេរងចរកឧសសហកមមែដលធំជងេគមួយកនុងចំេណមេរងចរក

េផសងេទៀត េនកនុងរបេទសៃថែដលមនកមមករេធវករេរចនជង ១លននក់ និងបននំេចញរបចំឆនំ
កនុងតៃមលេរចន ជង ៧េកដិដុលលរ iii ។ ករនំេចញរបស់របេទសៃថ មនចំនួន ៣៨% ៃនវ ិស័យ
វយនភ័ណឌ និងេរចរកកត់េដរេទកន់សហរដឋអេមរ ិច ៣០% េទកន់សហភពអុឺរប
ុ ៉ ៦% េទកន់
របេទសជប៉ុន

និង ែផនកែដលេនសល់មន ១៩ % េទកន់អរហិក
វ និ ងតំបន់មជឈឹមបូព៌iv។ ម៉ ក

សេមលៀកបំពក់ែដលលបីៗែដលមនរបភពមកពីរបេទសៃថមនដូចជ ម៉ ក Adidas Reebok Nike Levi
Strauss Timberland និងBenettonv. វ ិស័យកត់េដរបស់ របេទសៃថកំពុងែតបនតែសវងរករបភពធនធន
កមលំង ពលកមមែដលមនតៃមលេថក។

២.១ បទពិេសធន៍រសតី
ករសំភសន៍បនេធវជមួយនឹងរសតីចំណករសុកចំនួន ២២ នក់ែដលមកពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉
េធវករេនេរងចរកកត់េដរកនុងរបេទសៃថ។

កមមករែដលជរសតីែដលេកមងជងេគ

ែដលរតូវបន

សំភសន៍សរមប់េធវរបយករណ៍េនះ អយុ ១៧ ឆនំ និងចស់ជងេគអយុ ៤០ ឆនំ ។ ចំនួនភគេរចន
ៃនរសតីទំងេនះ (១២ កនុងចំេណម ២២) គឺមនអយុចប់ពី ១៧ ឬ១៨ ឆនំ ។
រសតីទំងអស់ែដលរតូវបនសមភសន៍

បនេលកេឡងថ

ពួកេគសេរមចចិតេត ធវចំណករសុក

េដយសរែតសថនភពេសដឋកិចច និងកងវះឱកសករងរ េនរបេទសមីយ៉ន់ម៉ ប៉ុែនតក៏មនកនុងករណី
ខលះ េដយសរែតវ ិបតតិេនផទះរបស់េគ ក៏ជមូលេហតុ េធវឲយពួកេគសេរមចចិតតេធវចំណករសុកផងែដរ។
ខងេរកមេនះជករេលកេឡងរបស់រសតីមនក់

កនុងចំេណមរសតីេផសងេទៀត

ែដលបនចកេចញពីទី

រកុងរ ៉ង់ហូន
គ របេទសមីយ៉ន់ម៉ េទកន់ Mae Sot របេទសៃថៈ

រសតធ
ី ល ប់ជអនកេធវករកនុងផទះ បុរស គឺជអនករកសុី ផគត់ផង
គ ់ជីវភពរគួសរ ប៉ុែនតបចចុបបននពួកេគរតូវ
េធវករទំងពីរនក់ េដមបីេជៀសវងមិ
បនេធវករែលងលះសវមីរបស់
ជៀសវងមិនឲយរគួសរជំពក់បំណុលេគ។
លេគ។ ខញំុបនេធវ
បនជួបជមួយនឹងកូនរបស់ខំេុញ ទ។
ខញំុ។ ខញំម
ំុញ ិនអនុញញតិឲយខញំុបនជួ
ទ។
ុ នកូន ២ នក់ និងរគួសររបស់សវមីខម
េដយសរែតបញ
ហ េនះខញម
ំុ នករ
នករអស់
ករអស់សងឃឹម និងបនចកេចញពីផះទ ។
សរមប់ រសតីេផសងេទៀតជេរចន
របេទសៃថ

ែដល

បនេធវករសេរមចចិ តក
ត ុនងករេធវចំណករសុកមក

គឺេដយសរទទួលព័ ត៌មនពីរកុមរគួសរ

និងមិតភ
ត កតិ

ែដលធលប់មនបទពិេសធន៍ េធវ

ចំណករសុក និងផតំេផញរតលប់វ ិញ ពីភពងយរសួល និងចំនួនរបក់ឈួលែដលខព
ន
ស់េបេរបៀបេធៀប
នឹងរបក់ឈួលរបស់
ន
ករងរកនុងរសុក។

េរងចរកកត់េដរជេរចនេនកនុងរបេទសៃថ

គឺសិត
ថ េនតម

បេណ
ត យរពំែដនរបេទសៃថ និងរបេទសមីយ៉ន់ម៉ កនុងតំ បន់ភំែន ដលទុកេចលមិនេរបរបស់ សរមប់
ករងរដឹកជញូជ នទំនិញេទកន់កំពង់ែផែដលេនជិតបំផុត ។ ប៉ុែនតបញ
ហ ែដលមិនសមយ និងធងន់ធងរបំផុត
េនះ គឺេដយសរែតករផគត់ផត
គ ់ជបនតបនទប់ៃនកមមករចំណករសុកពីរបេទសមីយ៉ន់ម៉ (គឺជរបេទស
របភពែដលផតល់កមលំងពលកមមធំជងេគមកកនុងរបេទសៃថ ែដលនិេយជកអចេធវករេកងរបវ ័ញចបន
េដយេសរ ី)។
ចបប់កុងករករពរកមម
ន
កររបស់របេទសៃថ ឆនំ ១៩៩៨ បនែចងថ លកខខ័ណខករងរ និងែដន
កំណត់ៃនេម៉ ងករងរ គឹ ៨ េម៉ ងកនុង ១ៃថង ឬ ៤៨ េម៉ ងកនុង ១សបតហ៍។ បនទប់ពីករងរ ៨ េម៉ ង
ករងរែថមេម៉ ងក៏រតូវបនចំណយឲយកនុងអរត ១.៥ដង េទេលរបក់េបៀវតសន៍ ធមមត។ ប៉ុ ែនតេទះជ
យ៉ ងេនះកតីកុងករអនុ
ន
វតតជក់ែសតង គឺឆងយពីអីែវ ដលចបប់បនែចង។ េន Mae Sot េនតមរពំែដន
ៃថ-ភូម រសតីែដលរតូវបនេធវករសមភសន៍ បនេធវករ ១១ េម៉ ងកនុង ១ៃថងេដយមិនបនទទួលរបក់
កៃរម ទំងសរមប់អរហរៃថងរតង់ និងអរហរេពលលងច។ េរងចរកខលះមិនបនផតល់កៃរមដល់កមមករ
េនៃថងឈប់សរមកេនេរៀងរល់ៃថងអទិតយេហយខលះេទៀតផតល់កៃរមែត ២ ដង ប៉ុេណណះកនុងមួយែខ។
ករផតល់កៃរមដល់កមមករសរមប់ករងរែថមេម៉ ងរតូវបនគិតេអយផងែដរ ែតបនទប់ពីកមមករបំេពញ
ករងរ ១១េម៉ ងកនុង ១ ៃថងេនះ ។ និង ករងរែថមេម៉ ង រតូវបនេគេមលេឃញថ ជករងរបងខិតបងខំ
មិនែមនជករងរតមជេរមសរសបតមកមមករចំណករសុកខលួនឯង។
រសតីែដលេធវករេនេរងចរកកត់េដរេន Mae Sot បនទទួលរបក់ឈួលែត
ន
៦៩ បរតកនុង ១
ៃថង (€១.៤០)vi សរមប់ករងរ ១០ េទ ១១ េម៉ ងកនុងៃថង ។ របក់ឈួនលអបបរមេន Mae Sot កនុង
កំឡុងេពល សមភសន៍ គឺ ១៥៣ បរត (៣.១០េផន) កនុង ១ ៃថង។ េនកនុងេរងចរកមួយ ែដលកមមកររតូវ
បនេគជួលេដមបីបំេពញគិតជភគៃនករងរែដលទទួលបនរបក់ឈួល
ន

២០

បរត

(0.40េផន)

សរមប់ ១០០ ភគ ។ ករងរបែនថមេម៉ ងរតូវបនទទួលរបក់ឈួល
ន
១៥បរត (0.30 េផន) សរមប់
ករបំេពញករងរ ២ េម៉ ងសរមប់អក
ន ែដលមនបទពិេសធន៍ករងរលអ ១១ បរត (០.២២េផន) កនុង
១េម៉ ង។ េនកនុងេម៉ ងដ៏រវល់ជមួយនឹងករងរបែនថមេម៉ ង កមមករនិយយថ ពួកេគអចទទួលរបក់

ឈនួល ១០០ បរតកនុង ១ៃថង (របែហល ២េផន) ែដលេនែតសថិតេនេរកម របក់ឈួនលអេទបបរម។
បែនថមេលេនះេទៀត េយងតមកិចចសមភសន៍ របក់ឈួលមិ
ន
នរតូវបនេគបង់ឲយទន់េពលេវលេឡយ។
េពលកមមករបេងកតផលិតផលសរមប់ម៉កបរេទសលបីៗ គឺមនកររ ិតតបិតេម៉ ងករងរ ដូចជៈ
េម៉ ងករងរធមមតគឺ ៨ េម៉ ងកនុង ១ ៃថង មិនអនុញញតិេម៉ ងេធវករបែនថម េលសពី ៤ េម៉ ងេឡយ។ ប៉ុែនត
ជលទធផល កមមកររតូវបនេនេរកមសមពធយ៉ ងធងន់ធរង កនុងករផលិតសេមលៀកបំពក់ឲយបនេរចន។
កមមករកត់េដរមនក់េនបងកកបនេលកេឡងថ៖

របសិនេបេយងេធវប
 ន ៨០ សេមលៀកបំពក់សរមប់ រយៈេពល ១េម៉ ង ពូកេគនឺងរតូវបនេគបងខំ
ឲយេធវ
ឲយេធវរហូតដល់ ១០០ ែដលមនន័យថ េយងរតូវេធវករ ឲយបនខលង
ំ កល និងេលឿន ប៉ុែនតមិនទទួលបន
របក់
ន
េម៉ ងបែនថមេនះេទ។
របក់ឈួលសរមប់
េនះេទ។
សរមប់ កមមករេនកនុងេរងចរក

ែដលផលិតសេមលៀកបំពក់សរមប់ ម៉កបរេទស

ទទួលបនរបក់ឈួលអបបបរមរសបេទតមអវ
ន
ីែដលចបប់បនែចង។
របសិនេបពួកេគេធវបនចំនួនខពស់ជងេនះ

ែដលលបីៗ

រសតីមនក់បនរបប់េយងថ

ពួកេគអចទទួលបនរបក់ឈួនល ២០៧ បរតកនុង ១ៃថង

(៤.១៩េផន) និង ៣៨ បរតកនុង ១េម៉ ង សរមប់ករងរែថមេម៉ ង (០.៧៧េផន)។ ដូេចនះ ពួកេគ
ទទួលបនរបក់េបៀវតសន៍របែហល ១០០០០បរត (២០២.៥៤េផន) កនុង ១ែខ សរមប់ករងរ ១២
េម៉ ងកនុង១ៃថង (រួមបញូច លទំងករងរែថមេម៉ ងជេរៀងរល់ៃថង) ជមួយនឹងៃថងឈប់សរមក១ ៃថងកុង
ន ១
សបតហ៍។ េពលែដលពួកេគសុំឈប់សរមកបែនថមេទៀត ែដលមិនមន ឬមនករអនុញញតិ ពួកេគមិន
មនបញ
ហ េឡយ។

េនេពលែដលេយងសួរថ

ពួកេគរតូវេគអនុញញតិឲយឈប់សរមកេពលមនជមងឺ

ែដល ឬេទ? ពួកេគអចសុំឈប់ ១ៃថង េដយមិនចំបច់ទទួលបនរបក់ឈួនលេនេពលែដលពួកេគ
ឈឺ “េដយគមនភពសុខសបបយ”។
កិចស
ច នយករងរ
ឧសសហកមម

ជញឹកញប់មិនមនសរមប់រសតីចំណករសុកេឡយ

សេមលៀកបំពក់េនរបេទសៃថ។

បរេទសបនចុះហតថេលខេលកិចស
ច នយ

េនកនុងេរងចរក

រសតីចំណករសុកែដលផលិតមហូបអរហរសរមប់ម៉ក

ប៉ុែនតពួកេគមិនបនផតល់ឲយសំេណថតចមលងៃនកិចចសនយ

របស់ពួកេគមួយចបប់េឡយ េហយពួកេគក៏មិនរតូវបនេគផតល់ព័ត៌មនេលខកូដៃនរកុមហ៊ុនេនះែដរ។

រសតីែដលេធវកររកុមហ៊ុន

ែដលមិនែមនជរកុមហ៊ុនបរេទសែដលមនម៉ កលបី

មិនមនកិចចសនយ

ករងរ ឬបទបញញ តិស
ត រមប់លកខខ័ណឌករងរែដរ។
សរមប់ កមមករែដលមនឯកសរ រតូវបនតរមូវឲយដក់ឯកសរេនតមខលួនរគប់េពលេវលទំង
អស់ េដមបីបងហញពីលកខខណឌចំណករសុករបស់ខួន
ល
។ សរមប់រសតីេសទរែតទំងអស់ែដលរតូវបន
សមភសន៍

បននិយយថ

សមភសន៍បននិយយថ

េថែករបស់ខួលនជអនករកសឯកសររបស់ពួកេគ។

អនកែដលរតូវបនេគ

ប៉ូលីសមិនែដលយល់រពមេលឯកសររបស់ពួកេគ េដមបីជភសថុតង

បញ
ជ ក់អំពីសថនភពចំណករសុករបស់ពួកេគជនិចជ
ច កលេនះេទ

និងបនចប់បងខំឲយពួកេគរតូវ

បង់ៃថល ១០០បរត (២ េផន ) ជរបក់ពិន័យេទៀតផងកនុងករណីដូចេនះ។ ករដកហូតឯកសរផទល់
ខលួន គឺជធមមតែដលរតូវបនេធវេនកែនលង៖ ដូចជេនកនុងេរងចរកជេដម េទះបីជខុសចបប់ក៏េដយ
េនរបេទសៃថ។
កងវះេគលនេយបយកមលំងពលកមម
ឱកសដ៏េរចនដល់ “េមខយល់” េដមបីេធវអនតរគមន៍
ចំណករសុកេទៀតផង។

និងករេធវចំណករសុកឲយបនទូលំទូលយផតល់នូវ
និង មនកនុងករណីខលះ េធវករេកងរបវ ័ញចកមមករ

កមមករចំណករសុក េរបរបស់េមខយល់កុនងករេធវដំេណរែសវងរកករងរេធវ

ពីេរពះរដឋភិបលមិនបនផតល់េសវៃនកែនលងសរមប់ ែសវងរកករងរដល់ពួកេគ និងមិនមនភនក់ងរ
ឯកជនែដលមនលកខណៈេទៀងទត់ណមួយសរមប់ជនចំណករសុកកនុងករែសវងរកករងរសរមប់
ពួកេគេឡយ។ ជនចំណរសុកែដលរតូវករបតូរទីតំងេខតត កនុងករែសវងរកករងរ រតូវែតេរបរបស់
េមខយល់េដមបីឆង
ល កត់កែនលងប៉ូលីសែឆកេឆរេនតមផលូវេទកន់ េគលេដ។
មនឱកសជេរចនសរមប់េមខយល់ និងនិេយជិកកនុងករេបករបស់ រ ំេលភបំពន និងបងខិត
បងខំកមមករចំណករសុក។
ែដលរ ំេលភបំពន

កមមករចំណករសុកទំងឡយណ

នឹងរតូវបនជទូេទេគេបះបង់េចលភលមៗ

ប៉ុេណណះកនុងករែសវងរកនិេយជិកថមី

ែដលដក់ពកយបណឹត ងនឹងនិេយជិក
ពួកេគបនទប់មកមនែត

៧

ៃថង

ែដលេនះជករបងខំឲយពួកេគរតូវេទេរបរបស់េមខយល់ដែដល។

របសិនេបេគមិនែសវងរកនិេយជិកថមីេទពួកេគនឹងបត់បង់លកខខណឌរសបចបប់
បនេគចប់បញូជ ន មុននឹងពួកេគអចបំេពញលកខខណឌកនុងករណីេនះ។

ែដលពួ កេគអចរតូវ

២.២ លកខខណ
័ ឌ ៃនជីវភពរស់េន
ចំនួនរបែហលពក់កណ
ត លៃនកមមករែដលរតូវបនសមភសន៍កុនងរបយករណ៍េនះ

បនរស់

េនកនុងកែនលងសរមប់សនក់េនកនុងេរងចរក។ េនកនុងេរងចរកមួយ រសតីកមមករបននិយយថ កមមករ
ទំងអស់បនរស់េនកនុងបនទប់ែតមួយរួមគន ែដលេនះជបទពិេសធន៍ជរួមរបស់កមមករចំណករសុក។
លកខខ័ណឌរស់េនទំងឡយេនកនុងកែនលងរស់េន គឺមនសភពអ៊ូអរ មិនមនអនម័យ ជមួយនឹង
កងវះកងវះខតៃនកររគប់រគងកនុងករេធវឲយករងរទំងឡយមនភពរបេសរេឡង

។

ផទុយេទវ ិញ

េទះជយ៉ ងណក៏េដយ កងវះខតលកខខណឌៃនកររស់េនកនុងកែនលងសនក់េន ែដលរតូវែចកគនរស់
េនេនះ មិនបនផតល់នូវសុវតថិភពសរមប់អនករស់េនទីេនះពីករេបៀតេបៀនេផសងៗបនេឡយ។ រសតី
មនក់ែដលកំពុងេធវករ និងកំពុងរស់េនកនុងេរងចរក ែដលផលិតេខខូវ បូយ បននិយយថ “ខញំម
ុ ន

អរមមណ៍ថមិ
ិ ពពីបល
៉ូ ីស
ថមិនមនសុវតថភ

តំងពីគមននរណមនក់មកជិតអគរ

ែដលពួកេយងរស់េន

េដយសរែតមនកលិនមិនលអ និងរតូវបនទទួលករបំផលញ” ។
កមមករែដលរស់េនកនុងមណឌល កនុងបរ ិេវណេរងចរក គឺជរកុមេគលេដ ែដលរតូវបនេគកត់
របក់ឈួលេដយមិ
ន
នបច់េគពនយល់ថមកពីមូលេហតុអីេវ នះេទ។ ពួកេគេពលខលះ ទទួលលិខិតកត់
របក់េដយសរេសរៃដ ែដលបញ
ជ ក់ពីវ ិកយ័ប័រតកត់របក់សរមប់អគគីសនី មហូបអរហរ និងៃថលជួល។
កមមករែដលរតូវបនេគសមភសន៍ ពួកេគមិនបនយល់ឲយចបស់ពីមូលេហតុែដលរបក់ឈួនលរបស់ពួក
េគរតូវបនេគកត់យ៉ងដូេចនះ េឡយ។
សរមប់ កមមករែដលរស់េនេរកេរងចរកែដលមនលកខណៈសមុគសមញ

លកខខណឌៃនកររស់

េនគឺមនភពលអរបេសរ។ រសតីមនក់បននិយយថ កមមករែដលរស់េនកនុងអគរជិតេរងចរករតូវបង់
របក់ឈួនល ១៥០០បរត (របែហល៣០េផន) កនុង ១ ែខ។ ពួកេគមនបនទប់ផទល់ខួន
ល ជមួយនឹងបនទប់
ទឺក និងសបបយចិ តក
ត ុងកររស់
ន
េនែតមនក់ឯង។ ប៉ុែនតភគេរចនបំផុតៃនចំនួនកមមករែដលរស់េនខង
េរក បនរស់េនជមួយនឹងមិតតភកតិ េដមបីសនសំថវ ិកទក់ទងនឹងករចំណយេផសងៗ ែដលពួកេគមនក់
ចំណយែត ៣០០ បរត (របែហល៦េផន) កនុង ១ ែខ។ រសតីមនក់ បនរួមចំែណករស់េនកនុងបនទប់មួយ
ជមួយនឹងមនុសស ៨ នក់េទៀត។ នងបនេលកេឡងថ បនទប់ គឺមនទំហំធំរគប់រគន់កុនងករដក់អនក

ំ ននសរមប់ខណឌែចកកែនលងែដលពួកេយងរស់
រួមបនទប់បនចំនួន ៨ នក់។ ពួកេយងបនេរបរបស់វង
េន។
ជទូេទកមមករចំណករសុកជរសតី រស់េនកនុងសហគមន៍ ចំណករសុកដច់េដយែឡក។ មន
រសតីមនក់ កុងចំ
ន េណមរសតីែដលរតូវបនសមភសន៍

បននិយយថ

នងមនមិតតភកកិជជនជតិៃថជ

េរចន និងសូមបីែតេនកែនលងេធវករក៏េដយ។ មនែតមនក់ ឬ ពីរនក់ ប៉ុេណណះែដលអចនិយយភស
ៃថបនយ៉ ងលអ។

ឱកសរបស់េគកនុងករជួប

និងចូលរួមជមួយសងគមៃថ

គឺមនករមិតយ៉ ងខលំង

េដយសរែតេម៉ ងេធវករេរចនហួសរបមណ និងេដយសរែតកររ ិតតបិតសិទិធេសរ ីភពរបស់ពួកេគ។
២.៣ ករទទួលបនេសវ
កមមករចំណករសុក ែដលបនចុះបញជីសរមប់លកខខណឌែផនចបប់ បនេធវករបញ
ជ ក់ខងេល
បននិយយថ ពួកេគបនបង់ៃថលេសវសុខភពរបចំឆនំ ១៣០០០បរត (២៦េផន) េដមបីទទួលបន
េសវសុខភពជតិេនះ ។ តមករប៉ ន់របមណមនចំនួនជនចំណករសុកពី ៦០០០០០ និង ១.២
លនៃនចំនួនកមមករចំណករសុកសរុបកនុងរបេទសៃថ ែដលទទួលបនេសវេនះ ។ េទះបីជយ៉ ងេនះ
កតី

រសតីែដលរតូវបនេគសមភសន៍សរមប់របយករណ៍េនះ

បនេរៀបរប់ពីរពំែដនៃនករទទួលបន

េសវេផសងៗ េដយសរែតកតតមួយចំនួនដូចជករបកែរបភសេនមនទីរេពទយជេដម ។ សរមប់ជន
ជតិៃថភគេរចន អចទទួលបន េសវែថទំសុខភពេដយឥតគិតៃថល តមរយៈេសវសុខភពជតិ
ប៉ុែនតសរមប់អក
ន
សុវតថិភពសងគម

ែដលេធវករេនកនុងវ ិស័យករងរជផលូវករ

រតូវបនកំពុងនឹងចូលរួមកនុងរបព័នធ

ែដលផតល់ករករពរសុវតថិភពសងគមដ៏ទូលំទូលយ

រួមបញូច លទំងករសរមក

មតុភព របក់ឧបតថមេភ ពលគមនករងរេធវ អតថរបេយជន៍េពលអសមតថភព និងរបក់េសធននិវតតន៍។
មនែតកមមករចំនួន

៤០០០០០

លិខិតឆលងែដនបេណ
ត ះអសនន

នក់ប៉ុេណណះែដលទទួលករេផទៀងផទត់សញ
ជ តិ
និងអចចូលរួមកនុងរបព័នស
ធ ុវតថិភពសងគម

និងទទួលបន

ែដលទមទរឲយមន

និេយជិ ក និងរដឋភិបល ែដលមនក់ៗបនចូលរួមចំនួន ៣% ៃនរបក់ែខរបស់ពួកេគេទកនុងមូលនិធិ
សុវតថិភពសងគម។ ប៉ុែនតបចចុបបននេនះ វមនលកខណៈមិនចបស់លស់ ែដលេនះបនផតល់អតថរបេយជន៍
ដល់ជនចំណករសុក ែដលនឺងរតូវទទួលបនសិទិ។
ធ
មនែតរសតីមនក់កុនងចំ េនមរសតីែដលរតូវបនសំ
ភសន៍ ែដលបនេលកេឡងថ ខលួនបនសគល់អីជ
វ របព័នស
ធ ុវតថិភពសងគម។

ជនចំណករសុក ែដលគមនលិខិតឆលងែដនបេណ
ត ះអសនន រតូវបនតរមូវឲយបង់ៃថលេសវែថទំ
សុខភពផទល់ខួលនរបស់េគ។ េនមនទីរេពទយរបស់រដឋ តៃមលសរមប់េសវសុខភព គឺមនតៃមលេថក ប៉ុ ែនត
តៃមលេសវសរមប់ករពយបលបនត ឬករវះកត់ គឺេនឆងយពីលទធភពកនុងករបង់ៃថលេសវរបស់កមមករ
ចំណករសុក។ បែនថមេលេនះេទៀត កនុងតំបន់ខលះេនរបេទសៃថ ជពិេសសេនបងកក ជនចំណក
រសុកែដលគមនឯកសរមនភពរែរក កនុងករេទពិនិតយសុខភពេនមនទីរេពទយរដឋ េដយសរែតភព
ភ័យខលចពួកេគអចរតូវបនេគឃត់ខួន
ល vii។
េលកែលងែតពួកេគមនឯកសរ ែដលបញ
ជ ក់អំពីសថនភពៃនករេធវចំណករសុករសបចបប់
របស់ខួលន រសបតមរដឋធមមនុញញៃថ ឆនំ២០០៧ ជនចំណករសុក រតូវបនទទួលនូវសិទិធ េដយេសមភព
កនុងករទទួលបនយុតិតធម៌ និងករករពរេដយេសមភពរសបតមចបប់សីតពីករងរ ឆនំ១៩៩៨។ ប៉ុែនត
ជនចំណករសុកបនជួបរបទះនឹងករលំបកជេរចនកនុងករទទួលបនយុតិធ
ត ម៌

។

បទបញញតិស
ត ីព
ត ី

ករងរបនផត់េចលនូវចំនួនកមមករែដលេធវករតមផទះ និងកមមករែដលេធវករងរកនុងវ ិស័យកសិកមម
តមរយៈបទបញញ តិរកសួងពិេសស
ចំណករសុក

និង

ផត់េចលនូវចំនួនជនចំណករសុកដ៏េរចន

ក៏រតូវបនតរមូវឲយបងហញភសថុតងេដមបីបងហញថ

ជមួយនឹងនិេយជិករបស់ពួកេគ

។

កមមករ

ពួកេគមនទំនក់ទំនងជផលូវករ

េដមបីមនលទធភពកនុងករេរបរបស់ករករពរែដលមនែចងកនុង

បទបញញ តិករងរ។ េនះអចជបញ
ហ របឈមសរមប់កមមករ ែដលេធវករគិតចំនួនៃនលទធផល ែដល
ខលួនេធវបន េដយពួកេគអចរតូវរបឈមនឹងករបដិេសធពីនិេយជកថ ពួកេគមិនរតូវបនេគជួលឲយ
េធវករ សរមប់ទទួលបនរបក់ េបៀវតសន៍ ឬ សរមប់កមមករកត់េដរ ែដលេធវករកនុងេរងចរកែដលេរប
របស់បទបញ
ជ េនកនុងកិចស
ច នយបេណ
ត ះអសនន។
ជនចំណករសុក

ែដលបនដក់ពកយបណឹត ង

េទកន់ករ ិយល័យករពរកមមករ

និង

ករ ិយល័យសុខមល ជធមមត គឺជរកុមេគលេដ ែដលរតូវទទួលករេបៀតេបៀនពីនិេយជិករួម
ែដលរួមទំងករបេណតញេចញផងែដ។ ជនចំណករសុក ែដលបនដក់ពកយបណឹត ងចំេពះនិេយជក
េទកន់ករ ិយល័យទំងេនះបនផតល់របយករណ៍ថ

ពួកេគរតូវបនជប់េឈមះកនុងបញជីេខមរបស់

េរងចរកេដយពួកេគពក់ពនធ័និងសកមមភពសហជីព ។ េដយសរែតករដំេណរករេរឿងកតីតមចបប់

េនតុលករ

រតូវចំណយេពលយូរអស់រយៈេពលជេរចនឆនំជនចំណករសុកមិនអចេនបនតេរឿងកតី

េលកែលងែតេគែសវងរកបនករងរថមីជំនួស។
ជនចំណករសុកែដលមិនមនឯកសររគប់រគន់ រតូវបន
ពិនិតយជ

ប៉ូលីសអេនតរបេវសន៍ េធវកររតួត

ញឹកញប់ បនទប់ពីពួកេគបនដក់ពកយបណឹត ង និងរតូវបនេគបញូជ នមករបេទសកំេណត

ែដលេធវេអយពួកេគបត់បង់ឱកសកនុងករទទួលបនយុតិធ
ត ម៌។
ខលួនកនុងករជមនះឧបសគគទំងឡយេនះ

េពលែដលជនចំណករសុកេរៀបចំ

និងបនតករណីេទមុខពួកេគរតូវជួប

នឹងបញ
ហ

និងរបព័នធ

ករ ិយល័យធិបេតយយែដលសថិតេនេលនិេយជកជអនកបេងកត ។
បែនថមេលេនះេទៀត មិនមនេរងចរកណមួយ កនុងចំេណមេរងចរកជេរចន ែដលរសតីបន
ចូលរួមកនុងកិចស
ច ំភសន៍កុងរបយករណ
ន
៍ េនះ

បនបេងកតឲយមនសហជីពេឡយ។

ចបប់ៃនទំនក់

ទំនងករងរឆនំ១៩៧៥បនតរមូវឲយសមជិកៃនគណៈកមមករជន់ខស
ព ់ៃនសហជីពជជនជតិៃថ ែដល
េនះបនផត់ េចលជនចំណករសុកែដលចង់បេងកតសហជីពផទល់ខួនរបស់
ល
េគ
សហជីពៃថមួយបនផតល់ឱកសឲយមនសមជិកជកមមករចំណករសុកក៏េដយ

។

េទះបីជមន
ក៏េនែតមនករ

លំបកសរមប់ជនចំណករសុកកនុងករកលយខលួនជសមជិកសកមម េដយសរែតបញ
ហ ភស កររ ិត
តបិតេសរ ីភពកនុងករេដរេហរ និងទំនក់ទំនងជមួយនឹង សហជី ព។
សហជីពៃថ

គឺមនទីតំងេនទីរកុងបងកក

ចំណករសុកេធវករេឡយ

(ដូ ចជ

Mae

Sot

និងមិនមនសខេនកនុងតំ បន់ែដលកមមករ

ែដលជញឹកញប់ករេធវរបតិបតតិករេដយកមមករ

ចំណករសុក)។ មនែតេរងចរកសរមបម៉ កលបីៗរបស់បរេទសប៉ុេណណះ ែដលមនតំណងជកមមករ
ែដលបនផតល់លទធភពែដលមនែដនកំណត់ កនុងករងរចរចរជមួយនឹ ងនិេយជក។
២.៤ ករេឆលយ
 តបេនកនងមូ
លដឋន
ុ
មនអងគករ ែដលេធវករេនមូលដឋនរតូវបនសំភសន៍សរមប់របយករណ៍េនះ៖ រសតីែដល
េធវករសរមប់សកមមភពសងគម (SAW) សហជីពរសតីមីយ៉ន់ម៉(BWC) រកុមរបឹ កសេមធវ ីមីយ៉ន់ម៉
(BLC) មូលនិធិ MAP និងសមគមកមមករ Yang Chi Oo របធនៃនគណៈកមមករសមគគីករងរៃថ

(TLSC) គណៈកមមករសហភពសហជីព សហពនធ័ៃនអងគករមិនែមនរដឋភិបល និងសហជីពក៏រតូវ
បនសំភសន៍ផងែដរ។
អងគករេនមូលដឋនទំង

៥

ែដលរតូវបនសមភសន៍េនះពួកេគបនពយយមសរមបសរមួល

ជួយជនចំណករសុកឲយទទួលបនយុតិតធម៌

។

ពួកេគបនេរៀបចំវគគបណុត ះបណ
ត លអំពីសិទិធ

ចបប់

េគលនេយបយ ជពិេសសអំពីសិទិធរសតី និងជួយឲយជនរងេរគះខិតខំរបឹងែរបង និងមនជំេនឿេល
ខលួនឯង

និងរតូវបនពរងឹងអំណចកនុងកររបយុទរធ បឆំងទមទរសិទិធរបស់ខួលន។

ពួកេគបនផតល់

បណ
ត ញទំនក់ទំនងដល់ជនចំណករសុក េដ មបីេធវករទក់ ទងជមួយនឹងៃដគួ ែដលមនសកតនុពល
កនុងករេធវសកមមភពរបស់ពួកេគដូ ចជ សហជីពកនុងរសុក ជំនួយកនុងករេទរកជំនួយពីរដឋភិបលៃថ
េដយផទល់

និងយុទស
ធ
រសតជមួយនឹងកមមករែដលមនបំណងកនុងករបតឹងរបឆំងនិេយជកេន

តុលករ។ េដយសរែតដំេណរករេរឿងកតីេនតុលកររតូវដំេណរករអស់រយៈេពលយូរ មនអងគករ
មួយចំនួនបនជួយជនរងេរគះកនុងរយៈេពលៃនដំេណរករេរឿងកតីេនតុលករ

ដូចជអងគករ

MAP

និងសហគមន៍របស់កមមករ Yaung Chi Oo ជេដម។
របេភទៃនេសវេផសងេទៀត ែដលរតូវបនផតល់េដយអងគករទំងេនះមនដូចជ៖ កររបជុំរបចំ
ែខរវងកមមករទំងេនះេដមបីេធវករែចកចយ បទពិេសធ និ ងយុទស
ធ
រសត ករផលស់បូតរកមមករ ករប
ណុត ះបណ
ត លអំពីសិទធ និងចបប់ កិចស
ច ហកររវងកមមករចំណករសុក និងសហជីពរបស់របេទសៃថ
ករពិេរគះេយបល់រវង

កមមករចំណករសុកភូម េនកនុងរបេទសៃថ និងម៉ ឡសុី រួមទំងមកពី

របេទសកមពុជ។ អងគករក៏បនផតល់ជំនួយេមធវ ី និងជំនួយែផនកចបប់ផងែដរ កនុងករដក់ពកយបណឹត ង
ៃនករេកងរបវ ័ញចេទតុលករតបតនឹងនិេយជក

ក៏ដូចជធនធនៃនមណឌលករសនក់េន

កនុង

មណឌលសកមមភពកនុងកររករបក់ ចំេណញ និ ងមណឌលសនក់េនកនុងករណីបនទន់។
មនអងគមួយចំនួនបនផតល់សកមមភពកនុងករជួយពរងឹងអំណច និង សកមមភពកនុងករជួយ
តស៊ូមតិ េដយេផតតជសំខន់េទេល ករបេងកតបណ
ត ញសរមប់រកុមជួយខលួនឯង ។ អងគក MAP
ឧទហរណ៍ បនផតល់ជំនួយកនុងករអភិវឌឍន៍េទដល់សមគមន៍កមមករជនចំណករសុកេនេឈៀងៃម
(សមគមន៍សមគគីកមមករ

(WSA)

ជេរចនេទៀតកនុងតំបន់ខុសៗគន

។

កនុងេនះែដរក៏មនករតំងចិតក
ត ុនងករបេងកតឲយមនសមគម

និងកររុករកជំនួយេផសងៗែដលអចមនលទធភពអចរកបន

កនុង

ករពរងី កេសវរបស់ WSA ។ TLSC មនអនុគណៈកមមករសតីពីកមមករចំណករសុក និងបេងកត
បណ
ត ញសរមប់ជនចំណករសុកកនុងករភជប់ទំនក់ទំនងជមួយនឹងសហជី ពរបស់របេទសៃថ

និង

បនេរៀបចំជករងរតស៊ូមតិេដយផទល់ជមួយនឹងរដឋភិបលៃថ
អងគករេនមូលដឋនបនអំពវនវឲយអនកេរបរបស់សេមលៀកបំពក់ ែដលេធវេដយកមមករចំណក
រសុកជរសតី េនកនុងេរងចរកកត់េដរេនរបេទសៃថ ឲយរពមទទួលសគល់ពីលកខខណ័ឌ ករងរែដលមិន
លអកុនងេរងចរកទំងឡយេនះ
កមមករ

។

និងេធវករេសនសុំ

ឲយអនកផលិតទំងអស់ឲយេធវករែកលំអរសថនភព

ពួកេគបនេលកេឡងពីតរមូវករករៃនសេមលងគំរទែតមួយ

កនុងករអំពវនវឲយមនករ

បញចប់ករេកងរបវ ័ញចេទេលកមមករចំណករសុក និងករែកលមអរសថនភពលកខខណឌករងរ សរមប់
កមមករទំងេនះផងែដរ េដមបីេលកេឡងពីករទទួលសគល់លកខខណឌករងរែដលមនបទដឋនជអនតរ
ជតិមនសុវតថិភព ផសុខភព និងរបក់េបៀវតសន៍សរមប់កររស់េនសមរមយ ។

ករេធវចំណករសុកកនងរសុ
កេនរបេទសកមពុជ
ុ
កមលង
ំ ពលកមម

ែដលជកមមករចំណករសុកេនរបេទសកមពជ
ុ

គឺមនចំនួនេរចនេលសលុប

េដយសរ ជនចំណករសុកមកពីជនបទ មកទីកន់
កន់រកុ
រកុងេដមបីែសវងរកករងរ
ងរកករងរ ។ េន ឆន២០០៩
ំ២០០៩ មន
ចំនួន ២.៥ លននក់

ៃនជនចំ
ៃនជនចំណករសុកកនុងរសុក េនកនុងរបេទសកមព
ងរបេទសកមពជ
ុ េហយភគេរចនពួកេគជ

រសតវី ័យេកមងviii។
កមមករចំណករសុកេធវករេដយេរបកមលំង

ប៉ុែនតបនទទួលរបក់ឈួនលទប

េនកនុងករេធវ

ករងរកនុងេរងចរកកត់េដរ ឬ កនុងវ ិស័យមិនផលូវករដូ ចជ ករងរេធវករតមផទះ និងករងរផតល់េសវ
កំសនត។ ករងរកត់េដរ និង វយនភ័ណឌបននិងកំពុងេដតួរនទីយ៉ងសកមម កនុងឋនះ ជនិេយជិក
ផលូវករសរមប់រសតីវ ័យេកមងមិនទន់ េរៀបករែដលមកពីជនបទ

ែដលមិនមនកររងរេដ មបីទទួលបន

របក់កៃរមខពស់ និ ងជមួយភពរកីរកមនេសទររគប់ទីកែនលង។ របែហលជ ៩០% ៃនកមមករេនេរង
ចរកកត់េដរ កនុងរបេទសមពុជ គឺជរសតីចំណករសុកវ ័យេកមងែដលមកពីតំបន់ដច់រសយលix ។
ភពចលចល និងករសងកត់សងកិនេនេរកមសម័យែខមររកហម េនឆនំ ១៩៧៥ និងសរងគម
សុីវ ិល

ែដលបនបញចប់រហូតដល់េដមឆនំ

១៩៩០

ែដលបនបំផិលចបំផលញេហដឋរចនសមពន័ធរបស់

របេទសជតិ ។ ប៉ុែនតតំងពីករេបះេឆនតែដលផតល់ជំនួយេដយអងគករសហរបជជតិ ឆនំ ១៩៩៣
របេទសកមពុជជរបេទស

ែដលេនកនុង

វ ិថីេឆពះេទកន់ករសថបនេឡងវ ិញ

ែផនកេសដឋកិច។
ច

រដឋភិបលបនេធវឲយទំនក់ទំនងពណិជជកមមរបស់ខួនមនលកខ
ល
ណៈសមញញ ជមួយនឹងរបេទសមហ
អំណចេលកខងលិច កនុងករេធវសមហរណកមមេសដឋកិចចទំងេនថនក់តំបន់ និងេនកនុងពិភពេលក
បនទប់ពី ១០ឆនំ ែដលរបេទសមួយេនះសថិតេនដច់ែតឯង។ របេទសកមពុជ បនចូលរួមកនុងកមមវ ិធីកិចច
សហករេសដឋកិចច កនុងរបេទសអភិវឌឍន៍អនុតំបន់ទេនលេមគងគតំងពីឆនំ ១៩៩២ ែដល េផតមគំនិតេដយ
ធនគរអភិវឌឍន៍អសុី

របេទសកមពុជចូលជសមជិករបស់អស៊នេនឆនំ

១៩៩៩

និងកលយជ

សមជិកេពញសិទិៃធ នអងគករពណិជជកមមពិភពេលកេនឆនំ ២០០៤ ។
រយៈេពលមួយទសសវតសន៍រវងឆនំ ១៩៩៦ និង២០០៧ GDP របេទសកមពុជបនរ ីកលួតលស់
របែហល ២.៥ដង ែដលករលួតលស់ៃន GDP របស់របេទសកមពុជេនឆនំ ២០០៥ មនែត ១៣% ។

េគលនេយបយ

មីរកូេសដឋកិចចរបស់រដឋភិបលកមពុជ រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆនំ ១៩៩០ េដមបីេធវ

ករទក់ទញករេធវវ ិនិេយគេដយផទល់ពីបរេទស

(FDI)

េដមបីេធវឲយវ ិស័យនំេចញរបស់របេទស

កមពុជមនកររបកួតរបែជងកន់ែតខលំងតទល់ជមួយនឹ ងរបេទសជិតខង េដមបីេដះរសយអរតមិន
មនករងរេធវ ១០% ។ FDI កនុងរបេទសកមពុជបនរ ីកចេរមនមតងេទៀតដល់ ៨៦៧លនដុលលរ េនឆនំ
២០០៧ បនទប់មកបនធលក់ចុះេដយសរែតវ ិបតតិេសដឋកិចចពិភពេលក FDI បនដល់ ៨០០លនដុលលរ
មតងេទៀត េនឆនំ២០១១ ។ េទះបី ជមនកររ ីកចេរមនកនុងរវងឆនំ ១៩៩០ និង ឆនំ២០០០ េដមទុន
FDI គឺរតូវបនចត់ទុកថ មនករមិតទបជងេគកនុងតំបន់x។
ឧសសហកមមកត់េដរ និងវយនភ័ណឌ គឺជវ ិស័យមួយែដលរតូវបនទទួលអតថរបេយជន៍េរចន
ជងេគពីកររ ីកចេរមនៃន FDI និងករនំេចញ។ ករកត់េដររតូវបនអភិវឌឍន៍េសទរែតទំងរសុង េដយ
ករេធវវ ិនិេយគថនក់តំបន់xi។ កររ ីកចេរមនេនះេនកនុង FDI បនរតលប់មកវ ិញជករឧបតថមភ េលកទឹក
ចិតដ
ត ូចជករអនុេរគះពនធ ែដលផតល់េដយរដឋភិបល និងករបេងកតឲយមនមណឌលៃនដំេណរករនំ
េចញដូចជ កមលំងពលកមម ែដលមនវ ័យេកមង និងតំៃលេថក។ មនេរងចរកជេរចនែដលរបតិបតតិ
ករេនភនំេពញែតមួយ េនឆនំ ១៩៩៨ មនចំនួន ១២៩ និងបនេឡងដល់ ៣៥១ េនឆនំ ២០០៨ ។
ផលិតផលេរងចរកកត់េដរ និងវយនភណឌមនតៃមលរបែហល ២ េកដិដុលលរ ដល់េសដឋកិចក
ច មពុជកនុង
ឆនំ២០០៩ រតូវជ ១៦% សរមប់ GDPxii ។
ឧសសហកមមបចចុបបនន គឺមនចំនួនេរចនេលសលុបៃនអនកនំេចញេនកនុងរបេទសកមពុជ ជមួយ
នឹងផលិតផលកត់េដរ ែដលរតូវជ ៩០% ៃនករនំេចញរបស់សរុបរបស់របេទសកមពុជ។ កនុងឆនំថីៗ
ម
កនលងេទេនះ េរងចរកកត់េដរ និងវយនភណឌេនកនុងរបេទសកមពុជបននំេចញេទកន់សហរដឋអ
េមរ ិកមនចំនួនរបែហល ៦៧% សហគមន៍អុឺរប
៉ុ មនចំនួន ២២% និងកណដមនចំនួន ៦% ។
មនម៉ កសេមលៀកបំពក់សំខន់ៗរបស់របេទសេលកខងលិច

មនរបភពេដមមកពីរបេទស

កមពុជ (រសបតមរបយករណ៍ជផលូវករមួយរបស់ USAID ែដលមនចំនួន ១ ភគ ៣ ៃនករនំេចញ
សេមលៀកបំពក់ទំងអស់របស់របេទសកមពុជេនឆនំ ២០០៥ គឺជផលិតកមមរបស់ Gapxiii )។ ម៉ កលបីៗ
េផសងៗេទៀតែដលមនរបភពពីរបេទសកមពុជ មនដូចជ Adidas Puma Reebok Nike Marks &
Spencer Levi Strauss Timberland Benetton Zara & H&Mxiv .

េរងចរកកត់េដរេនកមពជ
ុ
៣.១ បទពិេសធន៍របស់រសតច
ី ណ
ំ
ករសុក
ករសមភសន៍មួយរតូវបនេធវជមួយនឹងរសតីកមមករចំណករសុកចំនួន ៣០នក់

ែដលេធវករ

កនុងេរងចរកកត់េដរ។ រសតីកមមករែដលរតូវបនសំភសន៍ មនអយុចប់ពី ១៩ឆនំ ដល់ ៤០ឆនំ ែដល
ភគេរច ន (១៨នក់កុងចំ
ន េណម ៣០នក់) មនអយុចប់ពី ១៩-២៥ ឆនំ។
េលសពី ៩០% ៃនរសតីែដលរតូវបនសំភសន៍បនេលកេឡងថ ពួកេគបនេធវចំណករសុក
េដយសរែតបញហេសដឋកិចច េហយពួកេគបនេរៀបរប់ពីេហតុផលេផសងៗ េទៀតែដលពក់ព័នធ ដូចជ
កងវះរបក់ចំណូល បំណុល និងបត់បង់ដីធីល េដយសរែតកររ ឹបអូសយកដីពីសណ
ំ
ក់អក
ន មន និង
េដយសរបំណុល ែដលបងខំឲយពួកេគលក់ដីរបស់ខួន
ល ។ មនអនកែដលរតូវបនេគសមភសន៍ជេរចន
បនបែនថមថេដយសរខលួនជកូនរសី

ពួកេគមនកតពវកិចចកុងករសងគុ
ន
ណឪពុកមតយរបស់ពួកេគ

តមរយៈករជួយរកចំណូលេដមបីជួយរទរទង់រគួសរ។ េនះជករេល់កេឡងរបស់រសតីវ ័យេកមងមនក់មក
ពីេខតតៃរពែវង។

ជដំបូងខញុំបនេធវចណ
ំ
ករសុកមកភន
មកភនំេពញ េនេពលែដលខញម
១៥ឆនំ េដមបីេធវករជអនកបេរម
កបេរម
ុំ នអយុ ១៥ឆ
តមផទះ សរមប់រយៈេពល ២ឆនំ ប៉ុែនតេដយសរលកខខណ
័ ឌ ករងរមនករលំបកខលង
ំ និងទទួលបន
ិញ។
ងរតលប់មកផទះវ ិញ
។ បនទប់ពីសនក់េនផទះបនរយៈេពល
របក់ឈួលទប
ន
ខញំុកស
៏ េរមចចិតច
ត កេចញ និងរតលប់
បនរយៈេពល
២-៣ែខ

មតយរបស់ខញ
ខមនបំ
ញ នបំណងឲយខញុំេទភនំេពញវិញ
វិញេដ
េដមបីែសវងរកករងរ
ពញវិញ
ុំ ម

ជកមមករេរងចរកកត់េដរ

ដរេដ
េដមបីជួយរករបក់ចណ
ំ ូ លរទរទង់
ជវី ភពរគួសរ
ដូចេកមងរសីេផសងេទៀតេនកនុងភូមិែដរ
លរទរទង់ជី

និង

ជួយសង

បំណុល។
ល។
រសតីែដលរតូវបនសំភសន៍ មួយចំនួនបននិយយថ រគួសររបស់ពួកេគ បនសុំឲយពួកេគ
ឈប់េរៀន និងេធវចំណករសុកមកភនំេពញេដមបីែសវងរកករងរ េដមបីជួយរទរទង់ជីវភពរគួសរ និង
ជួយបអូនៗរបស់ពួកេគេដមបីបនតករសិកស

។

ជទមលប់រគួសរកមពុជ

បនផតល់អទិភពករសិកស

សរមប់ កូនរបុសជជងកូនរសី េរពះពួកេគមនជំេនឿថ បុ រសែដលជេកមងជំទង់អចែសវងរកករងរ

ែដលមនរបក់ចំណូលរបេសរជងរសតី។

េពលែដលពួកេគេធវចំណករសុកមកទីរកុង

កមមករភគ

េរចនែសវងរកករងរតមរយៈមិតភ
ត កកិ រគួសរ និងភនក់ងរេរជសេរ សពលករ។
ជង ៨០% ៃនរសតីែដលរតូវបនសំភសន៍ បនេលកេឡងថ ពួកេគមនកិចស
ច នយករងរ។
មនែតរសតីចំណករសុកមនក់ប៉ុេណណះ ែដលេធវករេនកនុងេរចរកទទួលេម៉ករបនតគត់បននិយយថ
គត់មិនបនចុះកិចស
ច នយជលយលកខណ៍អកសរេនះេទ

។

កមមករភគេរចនបនចុះកិចស
ច នយជ

លយលកខណ៍អកសរ ប៉ុែនតពួកេគមនករយល់ដឹងតិចតួចពីកិចស
ច នយេនះ រួមទំងរបក់ឈួនលរបស់ពួក
េគ េហយមិនែតប៉ុ េណណះ ជេរឿយៗពួកេគមិនយល់ដឹងពីសិទិធ និងអតថរបេយជន៍េផសងេទៀតែដលពួក
េគរតូវទទួលបនេនះេទ។រសតីទំងអស់ែដលរតូវបនសំភសន៍ បនេលកេឡងថ ពួកេគមនែតកិចច
សនយែដលមនរយៈេពលខលី កនុងរយៈេពល ៣ែខ េទ ៦ែខ េហយែដលបចចុបបនន ករអនុវតតន៍េនះបន
កលយជករអនុវតតន៍ទូេទ និងសមញញ េទេហយ។ េយងតមរបសសន៍ របស់េលក អត ធន របធន
សមព័នស
ធ ហជីពរបជធិេតយយកមមករកត់េដរកមពុជបនមនរបសសន៍ថ

៦០%

ៃនកមមករេរងចរក

កត់េដរ ៤០០ បនេរប របស់កិចស
ច នយរយៈេពលខលីxv។ េដយសរែតភពសមបូរែបបែផនកពលកមមកុង
ន
រយៈេពលប៉ុនមនឆនំចុងេរកយេនះ បនជរមុញឲយនិេយជកមនភពងយរសួលកនុងករជួល
បេណតញកមមករេចញពីកែនលងករងរ
កមមករែដលេធវករតិចជង

១

ឆនំ

និងផតល់អតថរបេយជន៍ដល់កមមករតិ ចតួចបំផុត។

ឬ ក៏

ឧទហរណ៍

មិនរតូវបនទទួលអតថរបេយជន៍សរមប់ករសរមកមតុភព

េឡយ។
រសតីទំងអស់ែដលរតូវបនសំភសន៍

សរមប់ របយករណ៍េនះ

បនេលកេឡងថេម៉ ង

ករងរធមមត គឺ ៨េម៉ ងកនុង ១ៃថង និង ៦ៃថងកុង
ន ១សបតហ៍ ជមួយនិងេម៉ ងបែនថម ែដលរតូវបនចត់
ទុកថជេម៉ ងសរមប់ករងរែថមេម៉ ង។ មនរសតីជេរចនបនរយករណ៏ថ េរងចរករបស់ពួកេគ
មនរដូវកលែដលមនតរមូវករខលំង

េហយែដលរតូវេធវករបែនថមេម៉ ង

ែដលជតរមូវករមិនអច

ខកខនបន េហយពួកេគរតូវឲយេធវករែថមេម៉ ងពី ២េម៉ ង េទ ៤េម៉ ង កនុង ១ៃថង។ ជងពក់កណ
ត ល
ៃនអនកែដលរតូវបនសមភសន៍

បនេលកេឡងថ

ជលកខណៈបេចចកេទស

ពួកេគមនសិទិក
ធ ុនងករ

បដិេសធ ករងរែថមេម៉ ងបន ប៉ុែនតកុងករអនុ
ន
វតតជក់ែសតង ពួកេគមិនអចបដិ េសធបនេទ ពីេរពះ
ពួកេគមនភពភ័យខលចពីករបេណតញេចញពីករងរ។ រសតីេផសងេទៀតបនរយករណ៍ថ ពួកេគធលប់

ទទួលបទពិេសធន៍កុងករបេណ
ន
ត ញេចញពីករងរ និងទទួលករគំរមគំ ែហងពីនិេយជករបស់ពួកេគ
កនុងករែដលមិនរពមេធវករែថមេម៉ ង។
រសតីទំងអស់ែដលរតូវសំភសន៍បននិយយថ

ពួកេគអចសនសំបនចំណូលបែនថមពីករងរ

ែថមេម៉ ង កនុងរដូវកលែដលរវល់ជងរដូវកលែដលធលក់ចុះ។ កនុងអំឡុងេពលែដលរបក់ឈួលរបចំ
ន
ែខអបបរមសរមប់កមមករេរងចរកផលិតែសបកេជង

៦១ដុលល

កនុងឆនំ

២០១០

តមរយះករសំ

េរចរបស់រកុមរបឹកសករង ែដលេពលេនះកមមករអចរកចំណូលបនកនុងរងវង់ពី ៨០ ដុលល េទ ៩០
ដុលលកនុងរដូវកលរវល់ខលំង ជមួយនឹងរយៈេពល ២េម៉ ងបែនថមសរមប់ករងរបែនថមេម៉ ងេរៀងរល់
ែថង។ ប៉ុែនតពួកេគរតូវេធវករកនុងរយៈេពលយូរ បរ ិេភគតិច ជមួយនឹងេម៉ ងេពលសរមកតិចតួច។ ជង
៩០% ៃនរសតីែដលរតូវបនសំភសន៍ បននិយយថ េរងចរករបស់ពួកេគ

ផតល់របក់េបៀវតសន៍របចំ

ែខជមូលដឋនដល់កមមករ ប៉ុែនតមនរសតីមនក់ជអនកេរៀបចំករងរែដលគិតជភគ។ រសតីទំងអស់បន
េលកេឡងថ

ពួកេគមិនបនដឹងអវី

ែដលពីរេបៀបគណនរបក់េបៀវតសន៍របស់ពួកេគជេរៀងរល់ែខ

េឡយ ែដលកិចក
ច រទំងអស់េនះ គឺជភរកិចរច បស់និេយជក និងអនករគប់រគងែតប៉ុេណណះ។
៣.២ លកខខណ
័ ឌ ៃនកររស់េន
ជង ៩០% ៃនចំនួនរសតីែដលរតូវបនសំភសន៍បននិយយថ ពួកេគបនែចកចំែណកៃនករ
រស់េនកនុងបនទប់មួយដ៏តូច និងេនជិតេរងចរករបស់ពួកេគ ជមួយមនុសសចំនួនពី ៤នក់ េទ ៥នក់
េផសងេទៀត េដមបីអចសនសំលុយបនខលះ។ រសតីភគេរចនរតូវចំណយពី ៥ដុលល េទ ១០ដុលលរសរមប់
ៃថលឈួលផទ
ន
ះ អគគីសនី និងៃថលទឹកជរបចំែខ។ ពក់កណ
ត លៃនរសតីទំងអស់ បនរយករណ៍ថ វជ
ករលំបកសរមប់ពួកេគ កនុងករេធវដំេណរេទេរងចរកកនុង

រដូវេភលៀង ពីេរពះទីកែនលងែដលេន

ជុំវ ិញបនទប់ជួលរបស់ពួកេគ គឺេជគជំេទេដយភក់រជំ។ ពួ កេគទំងអស់គនបនេលកេឡងថ ពួកេគ
បរ ិេភគអហរតិច េដមបីអចសនសំថវ ិក។ ពួកេគចំនយែត ១ដុលល សរមប់ចំណីអរហរកនុង ១ៃថង
ជពិេសសអហរែដលគមនអនម័យ លក់េលចេញចមផលូវ។ រសតីមនក់ែដលមនអយុ ២៩ឆនំ ែដលជរសតី
កមមករ ចំណករសុក ពីេខតតកំពង់ធំបននិយយថ៖

េផសងេទៀត ែដលមកពីភូមិជមួយខញំ។
ខញំរុ ស់េនជមួយនឹងមិតភ
ត កកិ ៤នក់េផសងេទៀត
២០ដុលលរ
ុ ពួកេយងចំនយ ២០ដុ
សរមប់ៃថលជួលផទះ និង១០ដុ
១០ដុលលរេទៀតសរមប់ៃថលទក
ឹ ៃថលេភលង។ ទីកែនល
កែនលងែដលេយងរស់េនពិតជមន

សភពចេងអ
ំងណស់សរមប់េយង ប៉ុែនតេយងគមនជេរមស។ ពួកេយងរតូវរស់េនជមួយគ
យគន េដមបី
សភពចេងអៀតខលងណស់
អចសនសំថវ ិកបនខលះ។ េយងចំណយែត ០.៥ដុ
០.៥ដុលល េទ ១ដុលលរសរមប់អហររបចំៃថង។ េយងហូប
រួមគនេរៀងរល់ៃថង។ អហររបស់
អហររបស់េយងមិនលអរគប់រគន់សរមប់សុខភពេយ
ភពេយងេឡយ ប៉ុែនតពួកេយងមិន
ិករេទ
ដឹងថរតូវេធវ
វេធវឲយលអរបេស
របេសរយ៉ ងដូចេមតច។រគួសររបស់ខំុេនឯផទ
ញេនឯផទះរតូវករឲយខញំេុ ផញថវ
ថវ ិករ
េទ
សរមប់ករចំ
ករចំណយេទេលតរមូវកររបចំៃថង

េអយពួកេគ

េរពះពួកេគពុំមនករងរណេផសងសរមប់រទរទង់

ជីវភពរគួសរ េរកពីករងរដំដុះ។
ជនចំណករសុករតូវែតរស់េនេដយខវះខត

េដយសរែតរបក់ឧបតថមអ
ភ ហរដ៏ទប។

បែនថមេលេនះេទៀត អនកែដលរតូវេធវដំេណរេទេរងចរកជមួយគន ពួកេគរតូវចំនយ ពី ៥ដុលលេទ ១០
ដុលលរកនុង ១ែខ សរមប់ៃថលេធវដំេណរ។ េទះបីជរគប់ករចំនយទំងអស់ រសតីែដលរតូវបនសំភសន៍
បននិយយថ ពួកេគពយយមេផញរបក់សនសំេទផទះែដលមនពី ២០ដុលលរ េទ ៣០ដុលលរ កនុង ១ែខ ។
ជងពក់កណ
ត លៃនរសតីែដលរតូវបនសំភសន៍បនេលកថរបក់ឈួលអបបបរ
ន
ិម

មិនរគប់រគន់

សរមប់ ជួយរទរទង់ដល់តរមូវករជមួលដឋន ករសនក់េន ៃថលទឹក ៃថលេភលង និងៃថលថនំពយបលេឡយ។
ករេធវទុកបុកេមនញេដមប ីេអយរតលប់េទេធវករងរវិញ
េនៃថងទី ២៧ ែខកកកដ ឆនំ ២០១០ មនកមមករជង ៣០០០នក់ ែដលេធវករកនុងេរងចរកកត់េដរេឈមះ
PCCS េនទីរកុងភនំេពញ បនេធវកូដកមម េដ មបីតបតនឹងករពយួរតំណងសហជី ពរបស់ពួកេគេដយសរ
ែតមនជេមលះពីករសុំចបប់ឈឺ។ េរងចរកកត់េដរ PCCS គឺជកមមសិទិធរបស់េថែកជនជតិម៉េឡសុី
និងជេរងចរកផលិតទំនិញសរមប់ហងសេមលៀកបំពក់អនតរជតិ ដូចជ Gap និង Benetton ក៏ដូចជករ
ផលិតផលសរមប់កីឡម៉ កលបីៗដូចជ Adidas និង Puma ។ មនប៉ូ លីសជង៣០០នក់ ែដលរបដប់
េដយដំបងឆក់

បនេរបរបស់ដំបងមូលែវង

េដ មបីវយេទេលរសតីកមមករ

និ ងបនេរបឧសមន័ទឹកែភនក

ិ ។ មនរសតីជេរចន រតូវទទួលរងរបួ សេនកនុងករប៉ះទងគិច
េដមបីបងខំឲយរសតីកមមករ រតលប់េទេរងចរកវញ
ិ
គនជមួយនឹងប៉ូ លីស េហយពួកេគទំងអស់គនរតូវបនេគចប់បងខំឲយរតលប់េទេរងចរកវញ
េដយគមន
ករេឆលយតបពី សំេណរបស់ពួកេគេឡយ។ ករណីេនះបនឆលុះបញ
ច ំងឲយេឃញពីភពលំបកកនុងករអនុវតត
ន៍សិទិធរបស់កមមករកនុងរពះរជណចរកកមពុជជពិេសសសិទិធេសរ ីភពកនុងករចងរកងជសហគមន៍ ែដល
សិទិធេនះរតូវបនករពរផងែដរ េដយរដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ។

៣.៣ ករទទួលបនេសវ
កនុងខណៈេពលែដលមនអនកទិញជជនបរេទសជេរចន (ម៉ កទំនិញ) ែដលមនរកមសីលធម៌
ទក់ទងនឹងកមមករេនកនុងសងវក់ៃនករផគត់ផង
គ ់ទំនិញដល់ពួកេគែដលជញឹកញប់មនែតអនករគប់រគង
េរងចរកែដលដឹងអំពីរកមសីលធមេនះ។

មិនមនរសតីណមនក់

ែដលផតល់ករសមភសន៍ សរមប់

របយករណ៍េនះ បនដឹងអំពីរកមសីលធម៌ពក់ព័នធនឹងករងររបស់េគេឡយ។ កមមករភគេរចនមន
ភពរសពិចរសពិលអំពីម៉កសេមលៀកបំពក់ែដលពួកេគកំពុងផលិត

ែដលេនះបេងកតឲយមនភព

អសមតថភពសរមប់កមមករកនុងករែសវងរករកមសីលធម៌ណមួយែដលេឆលយតបចំេពះករងរពួកេគ។
រសបតមចបប់កមពុជេរងចរកកមពុជ តរមូវឲយរគប់េរងចរកទំងអស់រតូវបនតំណងជកមមករ
ែដលេបះេឆនតេដយកមមករ

ែដលតំណងេនះមនតួនទីកុងករជួ
ន
យសរមបសរមួលជេមលះ។

េទះបីជយ៉ ងណក៏េដយមិនមនរសតីណមួយ
របយករណ៍េនះបនសគល់ថ
កមមករនីមួយចំនួនបននិយយថ៖

កនុងចំេណមរសតីែដលរតូវបនសមភសន៍

សរមប់

នរណជតំណងរបស់កមមករេនកនុងេរងចរករបស់ពួកេគេឡយ។
តំណងកមមករកនុងេរងចរករតូវបនេរជសេរ សេដយនិេយជក

ដូេចនះអនកតំណងទំងេនះមិនេធវជតំណងេដមបីផលរបេយជន៍របស់កមមករេឡយ។
រសតីជង ៩០% ៃនរសតីទំងអស់ែដលរតូវបន សមភសន៍បនេលកេឡងថ៖ មនសហជីពេន
កនុងេរងចរករបស់ពួកេគ ។ ចំនួនកមមករនីជងពក់កណ
ត លបននិយយថ៖ មនសហជីពជេរចន
េនកនុងេរងចរករបស់ពួកេគ ែដលរួមមនសហជីពែដលបេងកតេឡង េដយរដឋភិបល សហជីពែដល
បេងកតេដយ និេយជក និងសហជីពែដលដឹកនំេដយកមមករ ែដលេនះជេហតុផលេធវេអយពួកេគ
មនករភ័នតរចឡំកុងករចូ
ន
លជសមជិកកនុងសហជីព។ កមមករនីជងពក់កណ
ត លេទៀតបននិយយ
ថ៖ សហជីពពិតជសកមមកុនងករជួយកមមករចរចរជមួយនឹងមចស់េរងចរកអំពីេម៉ ងករងរ ករងរ
បែនថមេម៉ ង ឬអំពីករបេណតញេចញេដយ អយុតិធ
ត ម៌ ។ មនរសតី ២នក់បននិយយថ៖ ពួកេគមន
អរមមណ៍ថ និេយជក និងអនករគប់រគងរបស់ពួកេគ បនេរ សេអងសមជិកសហជីព ដូចជេពលេគ
េធវអីវមួយខុស សមជិកសហជីព រតូវរបឈមមុខនឹងករបេណតញេចញពីករងរ ឬរតូវ ទទួលពិ ន័យ
ខលំងជងកមមករ ែដលមិ នែមនជសមជិកសហជីព។

រសតីទំងអស់ែដលរតូវបនសមភសន៍សរមប់របយករណ៍េនះបនរយករណ៍ថ
ែដលពួកេគេសនសុំេអយមនលកខខណឌករងររបេសរជងមុន

ឬ

៖

េពល

េធវកូដកមមតបតនឹងករបេណតញ

េចញេដយអយុតិតធម៌ ពួកេគេធវតមរយៈអនកតំណងសហជីព។ របសិនេបពួកេគេធវកូដកមម រសតីទំង
អស់បននិយយថ៖

េថែកេរងចរករបស់ពួកេគករមនឹងេឆលយតបេទតមតរមូវករែដលេគចង់បន

េហយពួ កេគបនេលកេឡងេទៀតថ និេយជករបស់ពួកេគបនេរបរបស់របព័នត
ធ ុលករ ឬ ប៉ូលីស
េដមបីបងខំេអយពួកេគរតឡប់េទេធវករវ ិញ។
រសតីទំងអស់ែដលរតូវបនសមភសន៍សរមប់េធវ របយករណ៍េនះ បននិយយថ៖ ពួកេគ
អចសុំចបប់ឈប
ឺ ន។ ប៉ុែនតេទះជយ៉ ងណក៏េដយមនកមមករនីតិចជងពក់កណ
ត លៃនកមមករនី
ទំងអស់ែដលបនសមភសន៍ អចមនលទធភពទទួលបនចបប់សរមកេពលឈឺ (េដយសរែតពួក
េគមនវ ិញញប័នបរតែដលេចញេដយគលីនិក ឬ មនទីរេពទយេនរបេទសកមពុជបញ
ជ ក់ថ ពួកេគមនជមងឺ
ែដលវ ិញញប័នបរតេនះមនតៃមលៃថល កនុងករទទួលបន។ របសិនេបពួកេគមិនអចេធវករបងហញពីវ ិញញ
ប័នបរតេនះេទ និេយជកនឹងកត់របក់េបៀវតសរ ៍របស់ពួកេគតមរយៈេពលៃនចបប់ឈ)ឺ ។ ពួកេគក៏មន
បញ
ហ េនកនុងករទទួលបនករទទួលសគល់ថពួ កេគមនជមងឺផងែដរ

េនេពលែដលពួកេគមនជមងឺ

បនតិចបនតួចដូចជ ឈឺកបល ែដលតរមូវេអយឈប់សរមកពយបលែតកនុងរយៈេពលខលីេនផទះជំនួស
េអយករសរមកេនមនទីរេពទយ។
៣.៤ ករេឆលយ
 តបថនក់មូលដឋន
សហជីពបំេពញតួនទីយ៉ងសំខន់ េន

កនុងករករពរ

និងេលកកមពស់សិទិធកមមករេនកនុង

វ ិស័យកត់េដរ និងវយនភ័ណឌ។ មនចំនួនសហជីពេនកនុងេរងចរកកនុងជេរចន កំពុងែតរបតិបតតករ
េនតមេរងចរក។ សហភពសហជីព ជញឹកញប់មនទំេនរេទកន់បកសនេយបយ។ សហជីព
េនកមពុជរតូវបនែបងែចកជទូេទកចំនួន៣របេភទ៖ សហជីពែដលមនទំ េនរជមួយគណបកសកន់
អំណច

សហជីពែដលមនទំ េនរជមួយបកសរបឆំង

គណបកសនេយបយណមួយ។

និងសហជីពែដលមិនមនទំេនរជមួយ

ខណៈេពលែដលមនអងគករមិនែមនរដឋភិបលមួយចំនួនប៉ុេណណះ

ែដលេធវករពក់ព័នស
ធ ិទិរធ បស់កមមករកត់េដរ។

ពួកេគបនផតល់វគគបណុត ះបណ
ត លែផនកចបប់ដូចជ

សិទិធរបស់ពលករ ឬ បនផតល់េសវែថទំសុខភព និងករផតល់េសវែផនកចបប់េនេពល ែដលមន

ករណីេនតុលករ ឬ េនរកុមរបឹកសអជញកណ
ត លជេដ ម។ ប៉ុែនតជំនួយែផនកចបប់ េន មនករមិតេន
េឡយ េដយសរឧបសគគថវ ិក។ អងគករមិនែមនរដឋភិបល ២ រតូវបនសមភសន៍ សរមប់ករ
រសវរជវេនះ៖ មជឈមណឌលអប់រ ំចបប់ សហគមន៍ (CLEC) គឺជអងគករែដលផតល់ករបណុត ះបណ
ត ល
ែផនកចបប់េផតតេទេលសិទិធកមមករ

េនកនុងករចូលជសមជិកសហជីព

និងកមមករេផសងេទៀត

និង

សមព័នស
ធ ហជីពរបជធិ េតយយកមមករ កត់េដរកមពុជ (CCAWDU) គឺជសមព័នម
ធ ួយៃនសហជីពកមមករ
ែដលមនសមជិកេនកនុងេរងចរកកត់េដរ។ អងគករទំង ២ េនះ បនេមល េឃញពី បញ
ហ របឈម
សំខន់ៗមួយចំនួន ដូចជ៖ កងវះករទទួលខុសរតូវ និងឆនទៈនេយបយរបស់រដឋភិបលកនុងករេឆលយ
តបចំេពះកររ ំេលភសិទិធរបស់កមមករ។ រដឋភិបលជញឹកញប់បនបរងកបករេធវកូដកមមរបស់កមមករ
ែដលបននិយយថ៖ គឺជកូដកមមខុសចបប់ បែនថមេលេនះេទៀត និេយជក ជញឹកញប់បនគំរម
កំែហងដល់កមមករកនុងករដក់បណឹត ងតទល់នឹងពួកេគេនតុលករ។
សមជិកសហជីព

និងសកមមជនបន

ជួបរបទះនឹងករបំភិតបំភ័យ

និងករគំរមកំែហង។

េលសពី េនះេទេទៀត រដឋភិបលជញឹកញប់ បដិេសធមិនទទួលសគល់ ឬមិនសតប់រកុមអងគករសងគម
សុីវ ិល និងសហជីព ដូេចនះករចូលរួមពីកមមករគឺមនករមិត។ អំឡុងេពលកមមករមនសិទិក
ធ ុនងករចូល
រួមជមួយសហជីព កងវះខតៃនករសមគគី កនុងចំេណមសហជីពបន បេងកតេអយមនភពលំបក
េនកនុងករេធវសំេណសុំជរួមមួយ។
សកមមជនេនកនុងរបេទសកមពុជ

បននឹងកំពុងេធវយុទធនករទមទរេអយមនកិចស
ច នយ

ករងរសរមប់ រយៈេពលែវងជមួយ នឹងករបេងកនអតថរបេយជន៍សរមប់កមមករ ក៏ដូចជករបេងកន
របក់ឈួនលអបបបរមយ៉ ងេហចណស់ ៩៣ ដុលលរកនុង មួយែខ។ ពួកេគមិ នរតឹមែតេធវករេនថនក់
មូលដឋន និងថនក់ជតិប៉ុេណណះេទ ប៉ុែនតពួកេគេធវករជមួយ នឹងសហគមន៍អនតរជតិ ជមួយសមជិក
សហជីពកមមករអនតរជតិ សកមមជនពលករ និងអនកេរបរបស់ េដមបីដក់សំពធេលរដឋភិបល អនកផគត់
ផគង់ និងអនកបញ
ជ ទិញអនតរជតិេអយេគរពសិទិក
ធ មមករនីេនរបេទសកមពុជ។

កំល ំងពលកមមែដលមនរបភពមកពីខងេរករបេទសម៉េឡសុី
មនពលករេទសនតរបេវសន៏ចំនួនជង

២.៣លននក់បនចុះបញជីេធវករងរេដយរសបតម

កមមវ ិធីចុះបញជីជផលូវកររបស់រដឋភិបលម៉ េឡសុីនែខកកកដ ឆនំ ២០១១ ។ ប៉ុែនតេទះបីជយ៉ ងណក៏
េដយ ក៏មនចំនួនពលករេទសនតរបេវសន៏ជេរចនេទៀត ែដលសំេរចចិតតមិនចុះបញជីតមរបពនធ័េនះxvi។
ពលករេទសនតរបេវសន៏េនរបេទសម៉ េឡសុី
អេគនយ៏

បនេធវចំណករសុកមកពីបណ
ត របេទសេនអសុី

និងបណ
ត របេទសេនអសុីខងតបូងែដលរបហក់របែហលពក់កណ
ត ល

មកពីឥណូត េនសុី

និង មកពីរបេទសេផសងេទៀតដូចជបង់កលេដស េនប៉ ល់ ឥណ
ឌ កមពុជ និងរបេទសហវីលីពីន ។ ជិត
៤០% ៃនពលករេទសនតរបេវសន៏ ែដលចុះបញជីេធវករងរតមេរងចរក និងេរចនជង ២០% េធវករងរ
សំណង់xvii ។ ជមួយគនេនះផង ែដរមនពលករេទសនតរបេវសន៏ របែហលជ ៣០០.០០០ នក់រតូវ
បនដក់េអយេធវករងរកនុងេរងចរកេអឡិចរតូនិច ែដលមន ៧០% េទ ៨០%ជរសតី xviii។ េរងចរក
កត់េដរ និង េរងចរកេអឡិចរតូនិច បនេរបរបស់កំលំងពលកមមជង ៦៨,០០០នក់xix ។
ចប់តំងពីទសសវតសន៏៨០មកេសដឋកិចរច បស់ របេទសម៉ េឡសុីបននំមុខយ៉ ងខលំង តមរយះ
ករនំេចញវ ិស័យវយនភណ័ឌ ។ តរមូវករកំលង
ំ ពលកមមេទសនតរបេវសន៏ មនករេកនេឡងជខលំង
េនកនុងឧសសហកមមែបបេនះ

េដយសរែតរបជពលរដឋម៉េឡសុីមនកំេណនយឺតេហយជនជតិ

ម៉ េឡសុី បែងវទិសេដរបស់ពួកេគេឆពះេទរកករងរែដលមនសុវតិថភព និងមនសិទិក
ធ ុនងករសំេរច
ចិត។
ត
េនកនុងរបេទសម៉ េឡសុី រគន់ែតពលករេទសនតែដលចុះបញជីប៉ុេណណះមនចំនួន ២០% ៃន
កំលំងពលកមមសរុបរបស់ជតិ ប៉ុែនតរបសិនេប េយងេធវករពិចរណ េទេលពលករេទសនតរបេវសន៏
ែដលមិនបនចុះបញជីេទៀតេនះ

េនះចំនួនកំលំងពលកមមេទសនតរបេវសន៏

នឹងមនចំនួនេរចនជង

េនះ ។
កររបកួ តរបែជងខងែផនកេសដឋកិចចរបស់ របេទសម៉ េឡសុី ពឹងែផអកទំងរសុងេទេលកំលំង
ពលកមមែដលមនតំៃលេថករបស់ពលករេទសនតរបេវសន៏

េហតុដូេចនះេហយបនជរដឋភិបលរបស់

របេទសេនះ បនអនុញញតេអយ មនករជួលកំលង
ំ ពលកមមេទសនតរបេវសន៏ចប់តំងពីទសសវតសន៏
ទី៩០មក។ េគលនេយបយសតីពីករជួលកំលង
ំ ពលកមមបរេទសែដលបនដក់េអយេរបរបស់កុនង
ឆនំ ១៩៩១បនកំណត់ថ ករេរៀបចំនិងចត់ែចងេអយពលកបរេទសេធវករងរេនរបេទសម៉ េឡសុី

រតូវែតេធវេឡងេអយដូចកមមករកនុងរសុកែដ ែដលរួមមនទំងរបក់ឈួនល ផលរបេយជន៏ កិចស
ច នយ
ករងរជលយលកខណ៏អកសរ មហូបអហរ និងករសនក់េន ។ េទះបីជេគលនេយបយបនកំណត់
ែបបេនះក៏េដយ

ក៏

ពលករេទសនតររបេវសន៏រតូវបនេគបដិេសធមិនេអយទទួលបនរបក់ឈួល
ន

សមរមយ និងមិនមនភពេសមភពគនជមួយនិង កមមករកនុងរសុកជងពី រទសសវតសន៏មកេហយ ។
េដមបីជំរញ
ុ េអយេសដឋកិចជ
ច តិ មនករេកនេឡង រដឋភិ បលរបេទសម៉ េឡសុីបនេលក ទឹក
ចិតេត អយវ ិនិេយគគិនបរេទស េធវករវ ិនិេយគេលវ ិស័យវយនភណ័ឌ និង វ ិស័យេអឡិចរតូនិក តម
រយះករបេងកតេអយមនតំបន់ឧសសហកមមជង ២០០ និងតំបន់េសដឋកិចចពិេសសចំនួន១៨ ជមួយ
និងេហដឋរចនសមពន័ធននេពញេលញដូចជផលូវថនល់ និង ទឹក របពនធ័ទំនក់ទំនងេដមបីែរបកលយតំបន់
ទំងេនះ េអយកលយជតំបន់នំេចញមួយ ។
រកុមហ៊ុនែដលវ ិនិេយគ
ចូលនូវវតថុធតុេដម

ឧបករណ៏

េគលនេយបយរបស់រដឋភិបល
មិនេទៀងទត់

កនុងតំបន់េសដឋកិចព
ច ិេសស

បនទទួលករេលកែលងពនធេលករនំ

និងសំភរះេផសងេទៀតែដលចំបច់សំរប់ដំេណករផលិត

។

បេងកតេឡងេដមបីរកសសថនភពរបស់កមមករេអយមនលកខណះ

តមរយះកររ ិតតបិតសិទិខ
ធ ងែផនករគួសរ

េហយេធវេអយកមមករទំងេនះពឹងែផអក

ទំងរសុងេទេលនិេយជករបស់ពួកេគ ។ ឧទហរណ៏ពលករេទសនតរបេវសន៏ែដលគមនជំនញ និង
ពក់កណ
ត លជំនញ

មិនរតូវបនេគអនុញញតេអយេរៀបករជមួយជមួយជនជតិម៉េឡសុីេឡយ

និងមិនរតូវបនផតល់ករអនុញញតិេអយសនក់

ទទួលបនសញ
ជ តិ

និងរតូវបនេគចប់បងខំេអយេធវ

េតសតឈមែសវងរកេមេរគេអដស៏ និងជំងឺេអដស៏ រេបង និងៃផទេពះ េហយេនកនុងករណីែដលេគរក
េឃញេនះ ពលករេទសនតរបេវសន៏ទំងេនះរតូវេគចប់ បញូជ នរតលប់មកវ ិញេដយបងខំ ។ ជមួយគន
េនះផងែដ ពលករទំង េនះក៏របឈមមុខ និងករឃត់ខួនតមផល
ល
ូវ តមផទះពីសំណក់ប៉ូលីស និង
អជញធរអេនតរបេវស េហយបនទប់មកពួកេគរតូវេគយកេទ ឃុំខួលនេនមនទីឃុំឃង
ំ អេនតរបេវសន៏ តម
រយះេគលនេយបយបំភិតបំភ័យរបស់ម៉េឡសុី ។ េនេពលែដលពលករដក់ពកយបណឹត ងរបឆំង
និងនិេយជកេនះ ពួកេគក៏រតូវរបឈមុ ខនិងករបេណតញេចញពីករងរ និងរតូវេគបញូជ នរតលប់មក
វ ិញ របសិនេបពលករ ណមួយរតូវបនេគរកេឃញថមនសកមមភព េនកនុងកររបមូលផតំុ និងករចង
រកងគនxx។

និេយជកែដលជួលកមមករនិេយជិ តជជនជតិបរេទសែដលមនចំនួនតិចជង៥០នក់ េនះ
តរមូវេអយនិេយជកេនះជួលកមមករនិយជិតទំងេនះ
តមរយះរបពនធ័េធវេអយកមមករនិេយជិត

តមរយះទីភនក់ងរមួយេផសងេទៀត

ែដល

បត់បង់ទំនក់ទំនងករងរជមួយទីកែនលងេធវករងររបស់

ពួកេគ (េថែក) ករដក់េចញេគលនេយបយែបបេនះ កនុងឆនំ ២០០៦ បនេធវេអយមនករេកន
េឡងនូវទីភនក់ងរផគត់ផង
គ ់កំលំងពលកមមបរេទសចំនួន២៧៧កនុងកំឡុងេពល២ឆនំ។ េគលនេយបយ
ែបបេនះបនបេងកតនូវបញ
ហ ជេរចនដល់ពលករេទសនតរបេវសន៏
េដយរសបចបប់

េដយសរែតពួកេគ

រតូវបនជួល

ពីសំណក់ទីភនក់ងរទំងេនះ ជជងករជួលេដយផទល់ពីសំណក់េថែករបស់

ពួកេគ ។ ពួកេគមិនមនសិទិធចូលរួមកនុងករចរចរពក់ពនធ័សិទិធ ករងរ និងលកខខណឌករងរេនទី
កែនលងេធវ ករងរេទxxi ។
េរចនជងេនះេទេទៀត កិចស
ច នយករងររបស់ ពួកេគបនែចងយ៉ ងចបស់ ពីករហមរបម
ពួកេគមិ នេអយចូលរួមកនុងសហជីព និងសមគមេផសងេឡយ ។ ទេងវទំងេនះបនបងហញពីករបំពន
េដយរបេយលេទេលចបប់ចំនួន ០៣ ដូចជ ចបប់សីព
ត ីសហជីព ែដលបនអនុម័តឆនំ ១៩៥៩ ែដល
កំណត់ថពលករេទសនតរបេវសន៏មនសិទិធចូលរួមជសមជិកសជីព

ចបប់ករផតល់ករងរេអយេធវ

ែដលបនអនុម័តឆនំ ១៩៥៥ បនកំណត់ថ រល់កិចស
ច នយករងរទំងឡយណ មិនរតូវែចងពីករ
ហមរបមកមមករនិេយជិតកនុងករចូលរួមជសមជិកសហជីពេឡយ េហយនិងចបប់សីព
ត ីទំនក់ទំនង
កនុងវ ិស័យឧសសហកមម បនអនុ ម័តឆនំ ១៩៦៧ បនកំណត់ថ គមនកមមករនិេយជិតណមួយរតូវបន
េគបេណតញ េចញពីករងរ េដយសរេហតុផលចូលជ សមជិកសហជីពេនះេឡយ ។
េទះបីជមនករទមទរ ពីសំណក់កមមករ សហជីព អងគករសងគមសុីវ ិលយ៉ ងណក៏េដយ
រដឋភិបលម៉ េឡសុីេនែតបនតេធវករអនុម័តចបប់ករផតល់ករងរេអយេធវ

(ករេធវវ ិេសធនកមមេល

ចបប់ ១៩៥៥) េនកនុងឆនំ ២០១១ តមរយះសភេនចុងឆនំ ២០១១ ខងមុខេនះ ។ េនេពលចូលជ
ធរមន

ចបប់េនះនិងេធវករពិចរណកនុងករផតល់សិទិេធ អយទីភនក់ងរេរជសទំងេនះទទួលបន

ឋនះជនិេយជក របស់កមមករនិេយជិតែដលេគបនជួល ។ សំេណែដលបនេលកេឡងេអយមន
ករេធវវ ិេសធនកមមេនះ និងេធវេអយប៉ះពល់ដល់ សិទិធរបស់កមមករ សហជីព និងទំនក់ទំនងករងរ
របស់កមមករ និងអនកេរបរបស់កំលង
ំ ពលកមមចុងេរកយ (និេយជក) ។

េអឡិចរតូនិចបនកលយខលួនជវ ិស័យមួយ

ែដលទទួលបនេជគជ័យបំផុតេនកនុងរបេទស

ម៉ េឡសុី វ ិស័យេនះបនចូលរួមចំនួន ៦០% កនុងវ ិស័យឧសសហកមមនំេចញរបស់របេទសម៉ េឡសុី
េហយវមនតំៃល ៨% ៃនផលទុនរបស់ជតិ ។ ភគេរចនៃនេរងចរកេអឡិចរតូនិក េនរបេទស
ម៉ េឡសុីជរបស់អក
ន វ ិនិេយគបរេទស ។ រកុមហ៊ុនបរេទសសំខន់ៗ ែដលវ ិនិេយគកនុងវ ិស័យេនះ (រួម
បញូច លទំងអេមរ ិក)រួមមន Dell, Western Digital, Motorola, Seagate, Texas Instrument,
Freescale Semiconductor ។ រកុមហ៊ុនមកពី

បណ
ត របេទសអសុីេផសងេទៀតរួមមន Fujitsu, Sony,

BenQ, NEC, Panasonic, Hitachi, Toshiba, Sanyo, Alps, Brothers, Canon, JVC, Konika-Minolta,
Rohm, Samsung, Nichia, Funai, TDK, Sharp, Mitsubishi, Fuji electronics រកុមហ៊ុនមកពីបណ
ត
របេទសអឺរប
៉ុ រួមមន Bosch,Infineon, Osram, Siemens, Alcatel, Philips, STMicroelectronics and
Marconi xxii ។

មនរកុមហ៊ុនបញ
ជ ទិញសំខន់មួយចំនួនែដល មនរបភពពីខងេរករបេទស សំរប់

បញ
ជ ទិញ វ ិស័យឧសសហកមមវយនភណឌមន ដូចជ Addidas, Nike, Reebok, Gap, Levi Straussxxiii
៤.១. បទពិេសធន៏របស់រសតច
ី ណ
ំ
ករសុក
រសតីចំនួន៣០នក់មកពីរបេទសភូម េហយភគេរចនមនឯកសររសបចបប់សំរប់េធវករងរ
រតូវបនេរជសេរ សេដមបីេធវករសំភសន៏ រសតីចំណករសុកទំងេនះមនអយុចេនលះពី ១៨ ឆនំ េទ
៣២ ឆនំ េហយកំពុងបំេពញករងរ កនុងេរងចរកកត់េដរ និងេរងចរកេអឡិចរតូនិក ។ ករសំភសន៏
បនបងហញថមូលេហតុចំបង ែដលពួកេគេធវចំណករសុកមករបេទសម៉ េឡសុី គឺេដមបីែសវងរកករ
រស់រនមនជីវ ិតសំរប់ខួនេគ
ល

និងរកុមរគួសរ

និងេគចេចញពីសថនភពនេយបនដ៏អរកក់េន

របេទសភូម និងករែសវងរកេសរ ីភពែដលមនភពរបេសជងរបេទសរបស់ខួន
ល ។ អនកែដលរតូវបន
សំភសទំងអស់បនេឆលយថ សថនភពេសដឋកិចច េនកនុងរបេទសភូមរមនលកខណះអរកក់ ែដលេធវ
េអយពួ កេគមិនអចចញចឹមជិវ ិត ឬ ែសវងរកលុយបនរគប់រគន់េដមបីផគត់ផង
គ ់រកុមរគួសរ េហយែដល
េសទែតរសតីទំង អស់បនទទួលសគល់ថ ករចញចឹមរគួសរ ជករតពវកិចចរបស់ពួកេគជកូនរសតី ។ រសតី
ភូមរ មនក់ែដលេធវករងរេនកនុងេរងចរក េអឡិច រតូនិកេនកនុងេខតត Selangor បននិយយថ ៖

ខញំជ
ុ កូនរសីចបង េហយខញំរុ តូវេទេធវករងរេន របេទសណមួយែដលមនរបក់ែខៃថល។ របក់ែខរបស់ខំុញ
សំរប់ផត
គ ់ផង
គ ់ករចំណយរបចំៃថងរបស់រកុមរគួសរ និងៃថលសលេរៀនសំរប់ បអូនរសី របុសរបស់
សរបស់ខំុញ ។

ភគេរច នៃនរសតី ែដលបនសំភសន៏ បននិយយថ ពួកេគេធវករងរ ៦ ៃថងកុងមួ
ន យអទិតយ
និង ១៣ េម៉ ងកនុងមួយៃថងកុនងរដូវ មមញឹក និង៥ ៃថងកុនងមួយអទិតយ និង ៨ េម៉ ង និង៤៥ នទីកុង
ន
មួយៃថងកុងរដូ
ន
វមិនសូវមមញឹក េរងចរកកំរនិងផតល់េអយករសំរក េហយ ភគេរចនអនកែដលបន
សំភសមិនទទួលបនករបង់លុយេអយេនេពលវ ិសសមកល ឬ ករឈប់សរ
ំ កេឡយ ។ េនកនុងែខ
ែដលមមញឹក

ពួ កេគេធវករងរេដយគមនៃថងឈប់សំរក

ភគេរចនបំផុតៃនអនកែដលបនសំភស

បន និយយថ ពួកេគមិនអចរបែកកមិនេធវករែថមេម៉ ងបនេឡយ ។ រសតីភូមរមនក់ែដលបន
សំភស កនុងេខតត Selangor បននិយយថ ៖

េថែករបស់
េទះបីជពួកបនខិតខំ
េថែករបស់ខំែុញ តងែតនិយយថ េយងមិនមនកមម
មនកមមកររគប់រគន់េទ ប៉ុែនតេទះបី
េធវករង យ៉ ងណក៏េដយ ក៏ពួកេយងមិនអចេធវអីប
វ នេរចនជងហមង
ឹ េទៀតេទ ។ ែខមុនមនរសតីកមមករ
ឥណូឌ សុីចំ
ចន
ំ ួន ១៨នក់
េរងចរករបស់េយងេដយសរសថនករងរលំបកេពក ។
១៨នក់ បនរត់េគចេចញពីេរងចរករបស់
ភគេរច នរសតី ែដលបនសំភសបននិយយថ ពួកេគេធវករងរេរកមសំពធធងន់ធរង និង
េមលេឃញថបរ ិយកសករងររបស់ពួកេគេពេពញេដយេរសតស

។

មនរសតីមនក់

ែដលមកពី

េរងចរកេអឡិចរតូនិក េនកនុងតំ បន់ Butterworth, Penang បននិយយថ ៖

អនករគប់រគងរបស់ខញ
ខុំែញ តងែតរបប់ខថ
កុំេអយមនកុ
អយមនកុហុ
ំហស
ុ
េហយគត់បនបែនថមេទៀតថ ខញុំេធវ
េធវ
ុំ ញ
ករងរយឺ
េនឿយណស់ ប៉ុែនត
ែនតអក
ន រគប់រគងេនែតរ ឹតបនតឹងខញំរុ គប់េពល
ករងរយឺតណស់ ។ ខញំម
ុ នអរមមណ៏ហត់េនឿយណស់
េវល ។ ខញំម
េដយសរែតខញំេុ ទបែតចប់េផតម
ុ ិនអចេដរបន ៦៥០ ដុំ តមតរមូវករបនេទេន ែខទី ១ េដយសរែតខញ
ករងរថមី ខញុំមិនែដលទទួលបនរបក់ែថមេម៉ ង េហយខញុំទទួលបន របក់ែខែត ១៥០ រ ីងហគ
ី (របែហល
ីងហគត
៣០េផន)
៣០េផន)

ែខបន
បនទប់ពក
ី រកត់ចណ
ំ
យេផសងៗ។
កនុងមួយែខ

ខញំច
ត
ខំុញ
ុ ង់ផលស់បូរេថែករបស់

ប៉ុែនតខំម
ុញ ន

អរមមណ៏ភ័យខ
យខល ចជមួយទីភនក់ងរេរជសេរ សរបស់
សរបស់ខំុញ xxiv។
អនកសំភសទំងអស់បនរបប់ថ េថែក ឬ ទីភនក់ងរេរជសេរ សរបស់េគបនដកហូតយក
លិខិតឆលងែដន េហយេអយពួកេគកន់លិខិតឆលងែដនថតចំលងជំនួសប៉ុេណណះ ។ េទះបីបញ
ហ ៃនករ
ដកហូតលិខិតឆលងែដនពលករេទសនតរបេវសន៏បរេទស រតូវបនរដឋមរនតីធនធនមនុសសបនេលកយក
មកពិភកសេដយចំហរ

ពីបញ
ហ ៃនភពរសបចបប់របស់វក៏េដយ

xxv

ក៏អនកែដលរតូវបនសំភស

ភគេរច នមិនបនសុំេអយេថែករបស់ពួកេគ

របគល់លិខិតឆលងែដន

និងលិខិតអនុញញតករងរមក

វ ិញេឡយេទះបីជពួកេគរបឈមមុខនិងករឃត់ខួនេនេពល
ល
ែដលពួកេគេធវករងរេដយគមន ឯក
សរទំងេនះក៏េដយ ។
េនកនុងឆនំ ២០០៩ រដឋភិបលរបេទសម៉ េឡសុីបនរបកសថ រល់ករចំណយ និង ពនធេល
កមមករនិ េយជិតបរេទសទំងអស់
ទំងេនះ

រតូវែតជករទទួលខុសរតូវរបស់េថែក

មិនរតូវបនអនុញញតេអយកត់េចញពីរបក់ែខរបស់កមមករេឡយ

េហយែដលករចំណយ
។

េទះបីជមនករ

របកសែបប េនះក៏េដយក៏រសតីភគេរចនែដលបនសំភស បនរយករណ៏ពីបទពិេសធន៏ របស់ពួក
េគ

ែដលទទួលរងនូវករកត់របក់ែខេផសងៗពីគន

ែដលរួមមន

ពនធសំរប់ករអនុញញតេអយេធវ

ករងរ ចំណយេលករេធវេតសតសុខភព ករសំអតកែនលងសនក់េន ករដឹកជញូជ ន និងទណឌកមមេន
េពល ែដលពួកេគអវតតមនពីទីកែនលងេធវករងរេដយសរមនជំងឺ ឬ មកយឺត ។ វ ិធនកររបក់េលក
ទឹកចិតត

អនុវតតសំរប់ែតអនកបំេពញករងរេទៀងទត់

របក់េលកទឹកចិតតេនះផតល់េអយែតកមមករ

និេយជិ តណ ែដលមកបំេពញករងរបនលអ និងមិនែដល អវតតមនពីទីកែនលងេធវករងរ ។ របក់
េលកទឹក ចិតតេនះបនដក់បញូច លជមួយរបក់ឈួល
ន
ែដលកមមកររ ំពឹងនឹងទទួលបន ប៉ុែនតភគេរច ន
អនកែដលសំភសបននិយយថ ពួកេគមិនបនទទួលេទ េហយែថមទំងេបករបក់ឈួលេអយពួ
ន
ក
េគយឺត និងមិនេទៀងទត់េទៀតផង ។
ខញំប
ុ នចុះេឈមះតមរយះភនក់ងរេនរបេទស ភូមរ ពួកេគបនរបប់ថ ខញំន
ុ ឹងទទួលបនរបក់
ឈនល
៩០០ រ ីងហគត
ី (១៨០េផន)
ំុដឹងថពួកេគេបករបស់ខំុញ ។ ពួកេយងមិន
(១៨០េផន) មួយែខ ប៉ុែនតឥឡវេនះខញ
ួ
ូ
ទទួលបនរបក់ឈល
តមកិ
ច នយ និងអវីែដលពួកេគសនយេទ ខញំទ
ី (៥៦
តមកិចស
ួន
ុ ទួលបនែត ២៨០ រ ីងហគត
េផន) បនទប់ពព
ី ួក េគបនកត់កងរួច ។
កមមករេរងចរកកត់េដខលះ មិនបនអន ឬ ចុ ះហតថេលខេលកិចស
ច នយករងររបស់ពួកេគ។
ពួកេគចុ ះហតថេលខេលរកដស

ែដលបញ
ជ ក់ពីចំនួនទឹករបក់

ែដលពួកេគរតូវសងរតលប់េទទី

ភនក់ងរេរជសេរ សប៉ុ េណណះ និងអនុញញតេអយទីភនក់ងរទំងេនះ កត់របក់ឈួនលរបស់ពួកេគ ។
ពលករចំណករសុកមិនចង់ និយយពីទីភនក់ងរេរជសេរ សរបស់ពួកេគេទ ប៉ុែនតពួកេគទទួលសគល់ថ
ពួកេគបនបង់របក់ ចំនួនពី ៨០០ ដុលល េទ ១០០០ដុលលេដមបីទទួលបនករងរេធវេនរបេទស

ម៉ េឡសុី ។ េដមបីបនរបក់េនះរតលប់មកវ ិញរបក់ចំនួន ៣០០ េទ ៤០០ រ ីងហគីត (៦០ េទ ៨០ េផ
ន) រតូវបនកត់ េចញពីរបក់ែខរបស់ពួកេគកនុងកំឡុងេពល ៦ ែខេទ ៧ ែខតំបូងបនទប់ពីពួកេគេគចប់
េផតមេធវករងរេនរបេទសម៉ េឡសុី ។ រសតីចំណករសុកមនក់បននិយយថ៖

ករកត់របក់
បក់ឈល
សវរកករងរេអយេធវវពិតជមនបញ
ហ ខលង
ំ ណស់ ។ ទីភនក់ងរ
ងរ
ួន សំរប់េសវរកករងរេអយេធវ
េរជសេរសបនយករបក់ចេំ ណញពី
សងឃឹមថ ខញំអ
េអយទីភនក់ងរេរជស
ណញពីេយង ។ តំបូងខញំុសងឃឹ
ុ ចរករបក់បង់េអយទី
េរ ស េដមបីបនេធវក
 រងរេនទីេនះ ប៉ុែនតឥឡវខញ
របេសជង េដយខញំម
ូ ំគ
ុ ិតថមកេធវករងរមិនរសបចប់របេស
ុ ិន
ចំបច់បង់លយ
ុ េអយទីភនក់ងរ េហយខញអ
ំុ ច េផញលយ
ុ រតលប់េទផទះបន ។
តំៃលផលស់បូរទី
ត កែនលងករងរមនតំៃលខពស់
កែនលងេធវករងររបស់ខួន
ល

។

េនេពលពលករេទសនតរបេវសចង់ផលស់បូតរទី

តមករេអយដឹងពីរសតីភូមរមនក់ែដលផលស់បូតទីកែនលងេធវករងរពី

េរងចរកកត់េដរេនតំបន់ Suban Jala, Selangor េទ Butterworth Penang បនេអយដឹងថ៖

ភនក់ងរេរជសេរស បនកត់របក់ឈលខញ
ួន
ុំ ៥០០ រ ីងហគីត (១០០ េផន) កនុងមួយែខ សំរប់ េស
វេរជសេរ ស និងរកករងរេអយេធវ និងករចំណយេផសងៗេទៀត ។ េដយសរែតចំ
មន
ិ
េដយសរែតចំណយខពស់ ខញំុមិ
អចសនសំលយ
ុ បនេទ ដូេចនះខញំុសំ
សេំ រចចិតច
ត កេចញពីភនក់ងរ និងេរងចរកេនះ ។ េនេពលែដលខញស
ំុ ុំ
លិខិតឆលង ែដន និងលិខិតអនុញញតេអយេធវករងរកវិញ ពួកេគបននិយយថ ខញុំរតូវែតបង់លយ
ុ េអយ
ពួកេគបែនថមចំនួន១៥០០ រ ីងហគត
ី (៣០០េផន)
(៣០០េផន)េទៀត
េផន)េទៀត ដល់ភនក់ងរេរជសេរ ស ។
េដយសរែតករអនុ វតតមិនរសបចបប់ទំងេនះេហយ បនេធវេអយកមមករមិនអចសនសំលុយ
បនតមករសនយរបស់ពួកេគ ។ ពលករចំណករសុកទំងអស់ ទទួលបនរបក់ឈួល
ន
តិចជង
៥០០ រ ីងហគីត (១០០េផន) មួយែខ េហយេបេរបៀបជមួ យកមមករជនជតិម៉េឡសុី ែដលទទួលបនពី
៩០០ េទ១២០០ រ ីងហគីត (១៨០ េទ ២៤០េផន) ។ េទះបីជេមលេឃញនូ វសថនភពដ៏អរកក់េនះក៏
េដយ ក៏េថែក ឬ អនកបញ
ជ ទិញខលះេរបរបស់នូវរបពនធ័កំណត់ចំនួនទិននផល ជជងេម៉ ងេធវករងរ។
េយងតមរសតីចំណករសុក ែដលេធវករេអយ េរងចរកកត់េដ សំរប់ផលិតសំេលៀកបំពក់េអយ
រកុមហ៊ុន Eider UK, Reebok, Addidas, and Nike បននិយយថ

’’ េរងចរកតំរវូ េអយេយ
េអយេយងេដ

េអយបន ២០០ អវកនងរយះេពល
៨ េម៉ ង។ ដូេចនះេយងរតូវេធវករែថមេម៉ ងេដមបី េអយរគប់ចំនួន
ុ
េហយេយងមិនទទួលបនរបក់ែថមេម៉ ងេទ ’’
រគប់អក
ន សំភសទំងអស់ បននិយយថ េទះបីជពួកេគខំេធវករងរែថមេម៉ ង ក៏េដយ ក៏
របក់ឈួនលរបស់ពួកេគមិនរគប់រគន់ែដ

សំរប់ចំណយេទេលកររស់េន

។

តមសំដីរបស់រសតី

ចំណករសុកមនក់ែដលេធវករងរេនកនុងេរងចរកកត់េដរតំបន់ Kajang បននិយយថ ’’ របសិនេប

អនកសួរេយងថ េតេយងរតូវករប៉ន
ុ ម ន េដមបីរស់េនេអយបន សមរមយ និងមនលុយេផញេទផទះ ខញំុគិតថ
របែហលជ ១០០០ រ ីងហគត
ី (២០០
(២០០េផន)
២០០េផន) មួយ ែខ ។ ប៉ុែនតែខមុនបនទប់ពីរកុមហ៊ន
ុ កត់ ខញំស
ុ នសំបនែត
៣២០រ
ី (របែហល ៦៥ េផន) ។
៣២០រ ីងហគត
េនកនុងេរងចរកកត់ េដរតូចមួយេនកនុង រដឋ Penang

កមមករទំងអស់េធវករេនទីេនះេដយ

រសបចបប់ ប៉ុែនតពួកេគបនេរជសេរ សករេធវ ករងរេដយមិនរសបចបប់វ ិញ េដយសែតពួកេគអច
សនសំបនរបក់េរចនជង និងមិ នចំបច់ទទួលបនទុកបង់របក់េអយភនក់ងរេទៀតផង ។ រសតីចំណក
សនម ក់ែដលេធវករងរេនទីេនះបននិយយថ ’’ េយងរករបក់បន ៤០០ េទ ៥៥០ រ ីងហគីត (៨០ េទ
១១០េផន)កនុងមួយែខ ។ ខញំុបនេផញលុយេទផទះេនរបេទសភូមរចំនួន ២០០ េទ ៣០០ រ ីងហគីត (៤០
េទ ៦០េផន)កនុងមួយែខ ។ ឥឡូវេនះ ខញំុអចសនសំរបក់បនេរចនជងេពល ែដលខញំុេធវករងរមន
លិខិតអនុញញត ។ មនរសតីមនក់េទៀតបននិយយថ ’’ ពីមុនេទះជខញម
ំុ ន លិខិតឆលងែដន និងលិខិត

អនុញញតេអយេធវក
 រងរ ប៉ុែនតខំម
ករងរេដយមន
ុញ ិនែដលេឃញវេទ ។ វមិនខុសគនេទករេធវករងរេដយមន

ឯក

សរ និង គមនឯកសរ ប៉ុែនតបញ
ហ េនេពលែដលខញំរុ តូវករ រតលប់េទផទះវ ិញ ខញម
ំុ ិនដឹងរតូវេធវយ
 ៉ ងណ
េទ េនេពលរតលប់េទផទះវិញេដយគមន លិខិតឆលងែដន ’’
៤.២. លកខខណឌៃនកររស់េន
ភគេរច នបំផុតៃនរសតី

ែដលបនសំភសបននិយយថ

ពួកេគបនរស់េនទីកែនលងែដល

េថែករបស់ពួកេគបនផតល់េអយ េនជិតទីកែនលងេធវករងរ ជមួ យនិងកមមករជេរចនេទៀត ។ រសតី
ចំណករសុកមនក់េនតំបន់ Shah Alam បននិយយថនងរស់េនជមួយកមមករ ១៧នក់េផសងេទៀត
េហយបនទប់របស់ នងសនក់េនមនទំហំែត ៣ ែម៉រតករេរ ៉ែតប៉ុេណណះ ។

រសតីចំណករសុករតូវ

ចំណយ ៨េទ ១០ រ ីងហគីត (១.៦០ េទ ២ េផន) រល់ែខសំរប់ៃថលទឹក េភលង និងៃថលេផសងៗេទៀត ។ រសតី
ចំណករសុកមួយរកុមេនតំបន់ ButterWorth, រដឋ Penang បនអះអងថ៖

េយងចំណយ ៨ រ ីងហគត
ី (១.៦០
ៃថលអគគីសនីមយ
ួ ែខ ២ រ ីងហគត
ី (០.៤០េផន)
(១.៦០េផន)
.៦០េផន) សំរប់ៃថល
(០.៤០េផន) មួយ
ែខសំរប់ែថលទឹក ។ ែខមុនកែនលងសតកទឹ
ុ ក េនកែនលងេយងខូច ដូេចនះេយងរតូវចំណយេលៃថលជួសជុលអស់
២៧ រ ីងហគត
ី (៥.៤០េផន)
(៥.៤០េផន) កនុងមនក់ ។ េនកនុងកែនលងេយងសនក់េនមនមនុសស ១០នក់
១០នក់រស់េនជមួយ
គន កនុងបនទប់េគងពី ែដលមនែតបងគន់ែតមួយប៉ុេណណះ។
ះ។
ភគេរច នរសតី ែដលបនសំភសមនអរមមណ៏ថ ពួកេគទទួលករេរ សេអងពីសំណក់សងគម
ម៉ េឡសុី ប៉ុែនតេទះបីជយ៉ ងេនះក៏េដយ ពួកេគក៏មិនតវ៉ អីវែដ េដយសរែតអតថិភពរបស់ពួកេគគឺ
រកសករងរេគេអយបនលអ ។ កនុងចំេណមទីកែនលងពីបី ែដលមនសំរប់ពួកេគជួបជុំគន ក៏មនវតត
ភូមរែដលជនជតិភូមរអចេទកន់ទីេនះ េនកំលុងេពលបុណយរពះពុទស
ធ សន េហយនិងទីផស
េពលលងចែដលពួកេគអចជួបគន ជមួយជនជតិភូមរេផសងេទៀត ប៉ុែនតេទះបីជយ៉ ងណក៏េដយ ក៏
ភគេរច នៃនពួកេគមិនហ៊ននិយយភសរ ភូមរេនទីសធរណេទ។ រសតី ៧នក់កុងចំ
ន េណមរសតី
៣០នក់ែដលសំភស អចនិយយភស បហសម៉ ឡយូ (ភសរកនុងរសុកម៉ េឡសុី) ឬ ភស
រអង់េគលស

។

កងវះខតចំេណះដឹងែផនកភសរបនេដតួរនទីយ៉ងសំខន់កុងករផ
ន
ត ច់េចញពលករ

ចំណករសុកពីសហគមម៉ េឡសុី មនែតរសតីតិចតួចប៉ុេណណះ ែដលមនមិតតភរក័ជជនជតិម៉េឡសុី
េហយអនកទំងេនះជ មិតភ
ត រក័របស់ពួកេគេនទីកែនលងេធវករងរ ។ េរកពីបញ
ហ ភសរករផតច់េចញ
ពួកេគពីសងគមម៉ េឡសុី េកតមនេឡងេដយសរកងវះខតេពលេវល និង ឪកស និងកររ ឹតតបឹតកនុង
ករេធវដំេណេដយសរែតពួកេគមនបនកន់លិខិតឆលងែដន និងលិខិតអនុញញតេអយេធវករងរ ។
រសតីភគេរចនបនេអយដឹងថ ពួកេគបនទូរសពទ័េទផទះមួយដងកនុងមួយែខ េដយេរបរបស់
ទូរសពទ័របស់អក
ន ជិតខង ជេរឿយៗបនទប់ពីពួកេគបនេផញលុយេទរកុមរគួសរ ។ មនរសតី៤នក់កុង
ន
ចំេណមរសតី ែដលបនសំភសបននិយយថ ពួកេគមិនទន់បនទូរសពទ័េទផទះេទ េដយសរែតពួក
េគមិនទន់មនលុយរគប់រគន់េដមបីេផញេទផទះ ។ រសតីមនក់ ែដលេធវករងរេន Penang បនេអយដឹង
ថ ’’ ខញំន
ងរកុមរគួសរណស់ ប៉ុែនតខំម
ំុ ល ច េពលែដលខញ
េពលែដលខញំុ
ុញ ិនទន់ ទំនក់ទំនងេទពួកគត់េទ េដយសរខញខ
ុ ឹងរកុ

ទូរសពទ័េទពួកេគសុល
ំ យ
ុ ។ កលពី
ី េទ (៣៥.២០េផន)
កលពីែខមុនខញំស
ុ បនែត ១៧៦ រ ីងហគត
(៣៥.២០េផន) េហយខញំុ
ុ នសំលយ

បនរគប់
នរគប់
បនចំណយលុយ ទំងេនះសំរប់ខួនខញ
ល ំអ
ុ ប
ុ ស់េហយ។ ខញំរុ ង់ចំែខ ណ ែដលខញំអ
ុ ចសនសំលយ
រគន់សំរប់ ខញំន
ុ ិងទូរសពទ័េទរកពួកេគ ’’ ។
៤.៣ ករទទួលបនយុតតិធម៌
េនេពលែដលអនកបញ
ជ ទិញបរេទស ចុះកិចស
ច នយជមួយេរងចរកម៉ េឡសុី ពួកេគរបែហល
ជមនរកមសិលធម៌ របស់ពួកេគ

ប៉ុែនត ព័ត៌មនពីរកមសិលធម៌េនះ

មិនរតូវបនផសពវផសយេអយ

កមមករបនដឹងេទ ។ េនេពលណ ែដលមនអនកមកេធវទសសនកិចច េនេរងចរកតំណងកមមកររតូវបន
ខងេរងចរក េរជសេរ សេឡងេដមបីជួបជមួយេគ ។ រសតីមួយរកុមែដលេធវករងរេនតំបន់ Selangor
បន េអយដឹងថ ៖

រយះេពល ពី ឬ បី ែខកនលងេទេនះ ពួកេយងបនេឃញជនជតិជប៉ុនមកកន់េរងចរក។ មួយៃថង
មុនេនះ អនករគប់រគងរបស់េយងបន
ងបន របប់ពួ
ពក
ួ េយងេអយសំអតេរងចរក និងបនទបស
់ ន ក់េនរបស់ពួក
េយង ។ េរកយមកេទបេយងដឹងថ គណះរបតិភូរេនះមកពីរកុម អនកបញ
ជ ទិញែដលលបីេឈមះ េដមបី
មករតួតពិនិតយ េមលលកខខណឌករងររបស់ពួកេយង ។ ប៉ុែនត អវីជបញ
ហ េនះ រគប់តណ
ំ
ងកមមករទំង
អស់ ែដល ចូលរួមរបជុំជមួយគណះរបតិ
គណះរបតិភូរេនះ សុទែធ តរតូវបនេរជសេរ សេដយេរងចរក ។
ករទទួលបនព័ត៌មនសំរប់ជនចំណករសុកជនជតិភូមរ
ទសសនវតតីចំនួន២ជភសរភូមរ

ែដលមនតំៃលរបែហលជ

២

រតូវពឹងែផអកទំងរសុងេទេល
រ ីងហគីត(០.៤០

េផន)កនុងមួយ

កបល។ ករទំនក់ទំនងរវងជនចំណករសុក និងអងគករសងគមសុីវ ិលរតូវបន េគេមលេឃញថមន
កំរ ឹតផងែដរ ។ រសតីចំណករសុក ភូមរមនក់បននិយយថ គត់ធលប់ជួបរកុមភូមរមួយរកុម ប៉ុែនតរកុម
េនះមិនរតឹមែតមិនបននិយយពីសិទិរធ បស់កមមករប៉ុេណណះេទ

ពួកេគែថមទំងមិនបនសកសួរ

ពី

លកខខណឌករងរ និងរស់េនរបស់គត់េទ ។ ពួកេគមិ នបនដឹងអវីទំងអស់ពីសហជីពម៉ េឡសុី ឬ
អងគករសងគមសុីវ ិល ។
ពក់ពនធ័ជមួយនិងករែថទំសុខភពវ ិញ ចបប់សីព
ត ីករផតល់ករងរេអយេធវែដលបនអនុម័ត
កនុងឆនំ ១៩៥៥ បនកំណត់ថ ករចំណយេទេលករែថទំសុខភពជបនទុករបស់និេយជក េហយ
កមមករមនសិទិទ
ធ ទួលបនករចំណយេនេពលមនជំងឺ របសិនេបជំងឺ ឬ េរគះថនក់ ករងរេកត

េឡងកនុងកំឡុងេពលបំេពញករងរ ។ ប៉ុែនតគមននណមនក់កុនងចំេណមរសតី ែដលបនសំភស បន
ទទួលករចំណយេនេពលមនជំងឺេទ

។

មនអនកខលះរតូវទទួលករពិន័យ

បេណតញេចញពីករងរ េនេពលែដលពួកេគឈប់េនេពលមនជំងឺ ។
េរងចរក ButterWorth, រដឋ Penang បនេអយដឹងថ

អនកខលះទទួលរតូវេគ

រសតីមនក់ែដលេធវករកនុង

’’ េនេពលែដលខញំម
ុ នអរមមណ៏េនេពល

រពឹក ខញំម
ុំ រ
ុ ិនអចេធវដំេណេទគលីនីកេដយផទល់េទ ។ ខញំរុ តូវេធវដំេណរេទកន់េរងចរក េដមបីសក
អនុញញតពីអក
ន រគប់រគងេទជួបរគូេពទយសិ
ពទយសិន’’
រសតីមនក់ េទៀតែដលបនសំភសមកពី Selangor បននិយយថ ’’ ពួកេយងមិនអចេទមនទី

េពទយរដឋបនេទ េដយសែតគមនលិខិតឆលងែដន ។ លិខិតឆលងែដនរបស់ពួកេយង រតូវបនភនក់ងរ
របស់េយងរកសរទុក ’’ ដូេចនះ េនេពល ែដលពួកេគឈឺេនទីកែនលងេធវករងរ រសតីភគេរចនសំរកកនុង
បនទប់ មួយេម៉ ង ឬ ពីេម៉ ង មុនេពលពួកេគចប់េផតមករងរជថមី ។ ពួកេគទំង អស់គនេរបរបស់ថនំ
ប៉ រ៉ េសតម៉ុល និង េរបងកូឡរូបខលេនេពលែដលពួកេគឈឺ ។
គមននណមនក់កុនងចំ េណមរសតី ែដលបនសំភសបនទទួលករបណុត ះបណ
ត ល ពីសុវតថិភព
ករងរ ។ កមមករជេរឿយៗទទួលរងករឈឺចប់ចេងកះ េដយសរែតពួកេគអងគុយយូរេពកេនកែនលងែត
មួយ ឬ េនកនុងករណីខលះ េដយសរែតពួកេគឈជប់ៗ គនរយះេពល េរចនេម៉ ងេពក ។ រសតីពីនក់
បនរបប់ពីករ ឈឺចប់េនកនុងែភនករបស់ពួកេគ េដយសរែត ពួកេគរបឹង េមលសំភរះេអឡិចរតូនិក
តូចៗយូរេពក ។ េទះបីជមនចបប់សីព
ត ីសំណងេរគះថនក់ករងរ ធននូវសំណងេនេពល មន
េរគះថនក់ករងរប៉ុែនតគមននណមនក់ កនុង ចំេណមអនក ែដលសំភសបនដឹងពីព័ត៌មន េនះេឡយ ។
ភគេរច នបំផុត ៃនរសតីែដលសំភសបនរបប់ថពួកេគមិនែដលទទួលបនករអប់រ ំ ឬ បណុត ះ
បណ
ត លពីសុខភព និងសុខភពផលូវេភទេទ ។ ែផអកតមរបៃពណីទំ េនៀមទំលប់ ែដលកំណត់ថ រសតី
ែដលមិនទន់េរៀបករ មិនគួរេធវសកមមភពពក់ពនធ័ផូវេភទេនះ
ល
មនរសតីជេរចនមនករសទក់េសទ កនុង
ករនិយយពីបញ
ហ ទំងេនះ ។ មនរសតីខលះនិយយថ ពួកេគ មិនចំបច់ដឹងពីបញ
ហ សុខភពផលូវេភទេទ
េដយសរែតពួកេគមិនទន់េរៀបករ។ មនែត រសតីពីនក់ប៉ុេណណះែដលរបប់ថ ពួកេគធលប់ទទួលករ
បណុត ះបណ
ត ល ពីអងគករយូនីេសពវ េនរបេទសភូមរពី ករេរបរបស់េរសម អនម័យ ។

៤.៤. អនតរគមន៏ពីអងគករេនមូលដឋន
មនអងគករចំនួន ៥ ែដលេធវករជមួយ ជនចំណករសុកភូមររតូវបនសំភស ែដលរួមមន៖
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 និ ង េអឡិចរតូនិក ។ (MNWOB) េធវករងរជមួយ ជមួយកមមកររសតីចំណកេនកនុងវ ិស័យេផសងៗ
េទៀត ។
ករងរសំខន់របស់អងគករទំងេនះេផតតេទេល

ករផតល់េយបល់ែផនកចបប់ែដលពក់ពនធ័

និងសិទិធកមមករចំណករសុក និងទំនក់ទំនងជមួយអងគករពក់ពនធ័សហជីពេដ មបីផតល់ករគំរទបែនថម
BCM

និង NLD-LA-Burma ជអនកផតល់េសវផទល់ដល់កមមកចំណករសុក ដូចជជូនកមមករចំណក

រសុកេទមនទីេពទយជេដម ទសសនវ ិស័យរបស់ BCM គឺពរងឹងអំណចដល់ជនចំណករសុក េដមបី
េអយពួ កេគកលយខលួន ជភនក់ងរសកមមមួយ េដមបីអនគតៃនករផលស់បូេនភូ
ត
មរ ដូេចនះជនចំណក
រសុកែដល ចូលរូមកនុងសកមមភពរបស់ BCM ពួកេគរតូវ េរៀនសូរតពីលទធិរបជធិបេតយយរពមជមួយ
និងសិទិធរបស់កមមករផងែដ ។ WH4C េធវករងរេលករអប់រ ំពីសិទិក
ធ រងរ និងសិទិធមនុសស និងេធវករ
បណុត ះបណ
ត លពីយនតករកនុងករទទួលបនសំណងខូចខត

េនរបទសម៉ េឡសុីដល់ជនចំណក

រសុក។ អងគករេនះ ក៏បនបេងកតជសំភរះផសពវផសយ សំរប់កមមករចំណករសុកេអយយល់ពីសិទិធ
និងេធវយុទន
ធ ករតស៊ូ មតិ េដមបីេអយករផលស់បូេគលនេយបយ
ត
ផងែដេនកំ រ ឹតថនក់ជតិ ថនក់
តំបន់ និងថនក់អនតរជតិផងែដរ ។ េនកំរ ឹតថនក់ជតិ WH4C េធវករងរជមួយ NAMM សហជីព និង
នយកដឋនករងរ និងគណះកមមធិករសិទិធ មនុសសថនក់ជតិ (Suhakam) ។ េនថនក់តំបន់ WH4C េធវ
ករងរជមួយបណ
ត ញ ចំណក រសុកេមគងគ (MMN) និង Asia Pacific Forum on Women, Law and
Development (APWLD) និងេនកំរ ឹតអនតរជតិ WH4C េធវករងរជមួយ Clean Clothes Campaign
(CCC), Good Electronic Network និង Worker Rights Consortium ។ រល់អងគករទំងអស់ែដល
សំភសបនបញ
ជ ក់ ថពីសរសំខន់ៃនករបណុត ះបណ
ត ល និង ករពរងឹងអំណចដល់កមមករ េដមបី

េអយពួ កេគមនលទធភពែសវងរកយុតិធ
ត ម៌ និងេធវេអយ មនភពរបេសេឡង នូ វសថនភពរបស់ពួក
េគ។ ករពរងឹងអំណចេធវេឡងតមរយះ ករបណុត ះបណ
ត ល និងករពិេរគះេយបល់េល សិទិធកមមករ
ចបប់ េគលនេយបយ សិទិធខងែផនកសុខភព និងជួយពួកេគេអយទទួលបននូវេសវសងគមនន
ដូចជេសវសុខភិបល ។ េនេពលែដលជនចំណករសុក សំេរចចិតតបឹង
ត និេយជករបស់ពួកេគ េទ
កន់នយកដឋនករងរ បនទប់ពីពួកេគបនទទួលព័ត៌មន ពក់ពនធ័ ពីអងគករពក់ពនធ័ជនចំណករសុក
ទំង

េនះនឹងរតូវបនេគបញូជ នបនតរ

េទសហភពករងរម៉ េឡសុី

ែដលនិងអមជនចំណករសុក

ែដលមនបញ
ហ េនះេទតុលករ និងបនតជំនួយ ចប់េផតមពីចំណុចេនះេទ ។
េលសពី េនះេទេទៀត ករសំភសជរកុមបនយល់រពមទំងអស់គនពីករបណុត ះបណ
ត ល ជ
ពិេសសេទេលសិទិធរសតី ។ េទះបីជយ៉ ងេនះកតី អងគករសហគមេផសងៗេទៀត ដូចជសហភពករងរ
ម៉ េឡសុី NLD និង BCM ែដលជអងគករ មនទំេនេលបុរសេនះ បនេមលេឃញពីសរសំខន់ កនុង
ករែកែរបករបណុត ះបណ
ត ល េដយេផតតេលសិទិធរសតី និងផតល់េពលេវល និង ទីកែនលងេអយរសតី
ចំណករសុក បនពិភកសពីសថនភពរបស់ពួកេគេដយេសរ ី ។
បញ
ហ សំខន់បំផុត ែដលកំណត់ េដយអងគករ ទំងអស់ គឺមនចំនួនជនចំណករសុកភូមរ ជ
េរចនែដលមិនបនចុ ះបញជីរតឹមរតូវ ដូ េចនះេហយវមនករលំបកសំរប់ពួកេគកនុងករទមទរសិទិធ និង
េសរ ីភពរបស់ខួលន ។

សថនភពែបបេនះ ក៏មនលកខណះតឹងែតងសំរប់ជនចំណករសុកភូមរ ែដល

មនឯកសរតឹមរតូវកនុងករទទួលបនេសវកមមគំរទពីសថនទូតរបស់ភូមផងែដ ែដលខុសពីសថនទូត
របស់របេទសដ៏ៃទេទៀតែដលេគមន អនុពនធ័ ករងរ និង/ឬ ផតល់កែនលងសនក់េនសំរប់ជនចំណក
រសុកែដលមនវ ិបតតិ ។ អងគករទំងេនះបនសេងកតេឃញថ េនេពលជនចំណករសុកភូមរ ែដល
មនឯកសរទំនក់ទំនងមកសថនទូតភូមរេដមបីសុំជំនួយ ពួ កេគរតូវបនមរនតីសថនទូតរបប់ថ សថន
ទូតមិនអចេធវអីវបនេទ ។
រកុមអងគករទំងេនះក៏បនកំណត់ពីបញ
ហ កងវះខតៃនករអនុវតតចបប់ករងរេដយរដឋភិបល
ម៉ េឡសុី រពមជមួយករអនុវតតនូវេគលនេយបយ និងករអនុវតតននែដលមនលកខណះេរ សេអង
េលពលករចំណករសុក និងអកបបកិរ ិយរបកន់យកបុរសជធំ េនសហគមចំេពះជនចំណករសុក
ជរសតី

បនេធវេអយមនករលំបកកន់ែតខលំងេឡងៗសំរប់រសតីចំណករសុកកនុងករទមទរសិទិធ

និងេសរ ីភពរបស់ពួកេគ ។ ពួ កេគបនចងអុលបងហញផងែដថ រដឋភិបលរបេទសរបភព (រដឋសនតិភព
និងរកុមរបឹកសអភិវឌឍកនុងរបេទសភូមរ)

េធវករែតជមួយទីភនក់ងរេរជសេរ ស

និងភនក់ងរេនេរក

របេទសេដមបី របមូលកំៃរែតប៉ុេណណះ ពួកេគមិនបនជួយអវី េរចនដល់ជនចំណករសុកេឡយ ។
េទះបីជមនបញ
ហ ជេរចនក៏េដយ ក៏មន សមិ ទិផ
ធ ល ែដលគួរេអយកត់សំគល់មួយចំនួន
បនសំេរចបនផងែដ ។ េនកនុង ២០០៩ WH4C និងៃដគូ ររបស់ខួនបនេធវ
ល
ករងរជមួយគនេដមបីជួយ
ដល់កមមករភូមរែដល ទទួលរងេរគះថនក់េនទីកែនលងេធវករងរ ។

បនទប់ពីេរគះថនក់ករងរកមមករ

េនះបន បត់បង់ ករងររបស់ខួលន និងបនកលយខលួនជ អនកែដលគមនករងរេធវ េហយេធវេអយគត់
បត់បង់លិខិតអនុញញតេអយេធវករងរ និងកលយខលួនជជនចំណករសុកគមនឯកសរ ។ អងគករបន
ជួយេអយកមមករេនះ ទទួលបន នូវរបក់ឈួល
ន
និងសំណងជំងឺចិតតមកវ ិញ ។ េនះជករណីទី ១
ែដលជនចំណករសុកមិនមនឯកសរអចមនលទធភពទមទរផលរបេយជន៏បនេដយេជគជ័យ
ចប់តំង ពីេពលេនះមកមនករេក នេឡងនូវចំនួនបណឹត ង ែដលេធវេឡងេដយជនចំណករសុក កនុង
ករទមទរសិទិធរបស់ពួកេគ ។ រកុមអនកគំរទទំងេនះេនែតបនតេលកេឡង ពីបញ
ហ កងវល់ ែដលេកត
មនេឡង េនសហគមជនចំណករសុក េអយបនដល់សធរណជន និងអជញធរពក់ពនធ័ និងេធវ
កររយករណ៏ រតលប់មកវ ិញ ពីចំណត់កររបស់អជញធរមកសហគមវ ិញ ។
ចំណករសុក

ហក់បីដូចជមនករេកនេឡង

ទមទរសិទិរធ បស់ខួលន ។

ទំនុកចិ តតរបស់ជន

េហយពួកេគមនឆនទះកន់ែតខលំងេឡងៗ

កនុងករ

អនកករពរសិទស
ិធ ត
ិថ កនុងសថនភពេរគះថនក់
អងគករ និងបុ គគលែដលកំ ពុងែតេធវយុទធនករេដមបីសិទិធជនចំ ណករសុក េនរបេទសម៉ េឡសុី កំពុងែត
របឈមមុ ខនិងេរគះថនក់ ពី សំណក់រកុមហ៊ុន និ ងរដឋភិបលម៉ េឡសុី ។ ករណីេនះជករេលកេឡង
ពីវ ិវទរវង រកុមហ៊ុន Asahi kosei និងអនកករពរសិទិធមនុសស Charl Hector:
Asahi Kosei Malaysia Sdn Bhd, ជរកុមហ៊ុនែដលរគប់ រគងេដយជនជតិជប៉ុ ន ែដលមនេរងចរក
េរប របស់កំលំងពលកមមជិត ១៧០០នក់ ។ េរងចរកេនះផលិតរបអប់ជតិ អលុយមីញូមេរសបពី េរក
hard dish drive ។ ជនចំ ណករសុកភូមរែដលេធវករងរេនទីេនះបនរយករថពួកេគទទួលបនរបក់ែខ
តិចជងករសនយ ពិ បកកនុងករសុំចបប់ឈប់សំរកេពលមនជំងឺ និងករដកហូតលិខិតឆលងែដនរបស់ពួក
េគ ។ េលសពីេនះេទេទៀត ពួកេគទទួ លរងនូវករគំរមកំែហង កនុងករបញជូ នពួកេគរតលប់មកវ ិញ េនេពល
ែដលពួកេគដក់ពកយបណឹត ងេនកនុងែខកុមភះ ២០១១ េទកន់ គណះកមមធិ ករសិទិធមនុ សស នយកដឋន
ករងរ និងអនកករពរសិទិធមនុសស Charl Hector ។
Charl Hector បនទំនក់ទំនងេទ Asahi Kosei េដ មបីសុំករបំ ភឺលពីករេចទរបកន់េលបញ
ហ គំរមកំែហងកនុង
ករបញច ប់ កិចចសនយ និងករបញូ ជ នជនចំណករសុកទំងេនះ រតលប់មកវ ិញ ។ េរកយពី មិនបនទទួ លករ
បំភឺលពី រកុមហ៊ុន Hector បនចងរកងឯកសរទំងេនះនិងដក់ចូលបលុករបស់គត់ ។ បនទប់ មករកុមហ៊ុន

ក៏

បនដក់ ពកយបណឹត ងសងសឹកគត់វ ិញេដយទមទេអយគត់សងជំងឺចិតត១០លនរ ីងហគីត (២លនេផន)
និងេអយគត់ េធវករសុំេទសជសធរណះ និងលុបេចលនូវករផុសកនុងបលុករបស់គត់ ។ រកុមហ៊ុនបន
និយយថគត់ បនបរ ិហរេករេដយសរែត
៏ត

រកុមហ៊ុនមិនមនទំនក់ទំនងករងរណមួយជមួ យជន

ចំណករសុកទំងេនះេទេដយសរែតជនចំណករសុកទំងេនះរតូវផតល់េអយេដយភនក់ងរមួយេផសង។
ករណីបនកលយជសំនួរថេតនណជអនកទទួលខុសរតួវេលកមមករទំងេនះកនុងនមជនិេយជក

េហយ

បញ
ហ េនះបងហញពីភពងយរងេរគះកនុងករទមទរសិទិស
ធ ំរប់ជនចំណករសុកេនរបេទសម៉ េឡសុី ។
កនុងៃថងទី ២៥ ែខ សីហ ឆនំ ២០១១ Charl Hector និ ង Asahi kosei បនឈនដល់ដំេណះរសយមួយ
ែដលតរមូវេអយ គត់បង់ របក់ ១ រ ីងហគីត សំរប់ករចំណយេរឿងកតី និង រង
ី ហគីត េលៃថលខូចខត េហយែថម
ទំងេអយគត់

ផសពវផសយចំនួនកនលះទំ ព័រពីករសំេរចេនះេនទំព័រកែសតជតិចំនួន២ែដលេចញផសយ

របចំែថង ។ ករណីេនះបនបងហញពីផលរបេយជន៏ ដ៏មនឥទធិពលរបស់សជី វកមមមកេលអនកករពរសិទិធ

មនុសស ។ ករេរបរបស់ពកយបណឹត ងបរ ិហរេករ ៏ ត របឆំងនិង អនកករពរសិទិធមនុសស ែដលរគន់ែតរយករ
ពីករណីរេំ លភបំពនសិទិធមនុសស បនបេងកតគំរូដ៏មនេរគះថនក់មួយ ែដលេធវេអយមនភពភ័ យខលចដល់
ករងររសបចបប់របស់អនកករពរសិទិធមនុសសនេពលអនគត ។

ករណីសិកសេនរបេទសៃថ

ម៉ េឡសុី

និងកមពុជ បនបងហញេអយេឃញយុទស
ធ
រសតពីករ

អភិវឌឍន៏េសដឋកិចចរបស់របេទសទំងបី ។ របេទសនីមួយៗពយយមអភិវឌឍេសដឋកិចចរបស់ខួនតមរយះ
ល
ពរងីកករនំេចញរបស់ខួន
ល និងករទក់ទញវ ិនិេយគបរេទស តមែតអចេធវេទបន ។ ករខិតខំ
របឹងែរបងទក់ទញវិនិេយគបរេទស របស់រដឋភិបលនីមួយៗ រតូវបនពនយល់ថជមេធយបយកនុង
ករពរងឹ ងម៉ រកូេសដឋកិចច ករបេងកតករងរ និងកត់បនថយភពរកីរកេនកនុងរបេទសនីមួយៗ ។ េដមបី
ទក់ទញករវ ិនិេយគបរេទស រដឋភិបលរបេទសនីមួយៗបនបេងកតជតំបន់េសដឋកិចចពិេសស ែដល
តមរយះេគលនេយបយេនះ របក់ឈួនលរបស់កមមករតូវបនេគកំ ណត់ទបបំផុត េដមបីរកសរេអយ
មនកររបកួតរបែជងជមួយរបេទសេផសងេទៀត ។ កមមករចំណករសុក ជពិ េសសរសតីចំណករសុក
ែដលពួកេគរតូវបនផតល់េអយសថនភពមិនជក់លក់មួយ ែដលតមសថនភពេនះ ពួកេគមនភព
ងយរសួលកនុងករចត់ែចង និងេបះបង់កំលង
ំ ពលកមមទំងេនះ ។
តំបន់េសដឋកិចព
ច ិេសសរតូវបនេគពិចរណបេងកតេឡងេនទីកែនលងណ

ែដលអចទក់ទញ

កំលំងពលកមមចំណករសុក ែដលពួកេគមិនមនលទធភពកនុងករទមទរសិទិធរបស់ពួកេគ ។ ភព
េជគជ័យៃនតំបន់េសដឋកិចចពិេសសទំងេនះ

គឺពឹងែផអកទំងរសុងេទេលកំលង
ំ ពលកមម

របស់ជន

ិញជនចំណករសុកទំងេនះរតូវទទួលខុសរតូវចំេពះករេកងរបវញច័ ករឃត់
ចំណក ប៉ុែនតផុយមកវ
ទ
ខលួន និងករចប់បញូជ នរតលប់មកវ ិញ ។ សថនភពរបស់ជនចំណករសុកេនកនុងរបេទសៃថ និង
ម៉ េឡសុីមនភពផុយរសួលណស់េទះបីជពួកេគ ជជនចំណករសុកែដលមនឯកសររសបចបប់
ក៏េដយ ។ និេយជក និងទីភនក់ងរេរជសេរ ស បនដកហូតយកនូវឯកសរផទល់ខួនរបស់
ល
េគ េទះបី
ជពួកេគមនសិទិក
ធ ុនងកររកសរទុកឯកសររបស់ពួកេគក៏េដយ ។

ជនចំណករសុកទំងឡយណ

ែដលមិនមនឯកសររសបចបប់មនភពភ័យខលចកនុងករឃត់ខួលន ឃុំខួលន និងករបញូជ នរតលប់មក
វ ិញ

េនេពលែដលពួកេគចង់តវ៉ ពីកររ ំេលភបំពនពីលកខខណឌករងររបស់ពួកេគ។

េនរបេទស

កមពុជេទះបីជនចំណករសុកមិនរបឈមមុខនិងបញ
ហ អេនតរបេវសន៏ក៏េដយ ក៏ពួកេគទទួលបនតិច

តួច ឬ មិនទទួលបនសុវតថិភពករងរ និងជពិេសសកិចស
ច នយករងររបស់ពួកេគមនរយះេពលខលី
៣េទ ៦ែខ ។ និេយជកបនទទួលផលចំេណញពីករេកនេឡងៃនកររបកួតរបែជង តមរយះករ
បេងកនេអយមនសថនភពមិនជក់លក់

និងករេធវេអយមនអសថិរភពកំលង
ំ ពលកមមចំណក

រសុកេនកនុងតំបន់ទំងេនះ ។
ឧសសហកមមនំេចញ ដូចជវ ិស័យវយភណ័ឌ និងកត់េដេនកនុងរបេទសកមពុជ ម៉ េឡសុី និង
ៃថ និងវ ិស័យេអឡិចរតូនិកេនរបេទសម៉ េឡសុី ជវ ិស័យែដលរតូវេមលេឃញថមនេរគះថនក់ និង
េធវសរបែហសកនុងករអនុវតតេនបទដឋនរបក់ឈួនល

និងលកខខណឌករងរសំរប់ជនចំណករសុកជ

រសតី ។ េនកនុងរបេទសទំង៣ ែដលរតូវបនេលកយកមកសិកសខងេលេនះ រសតីចំណករសុករបឈម
មុខកនុងករទទួលបនតរមូវករមូលដឋន
េធវករងរេនរបេទសអង់េគលស

រតូវបនេគដក់េអយេធវករងរេរចនេម៉ ងជងកមមកែដល

េដមបីចំណយេទេលសំភរះរស់េនរបចំៃថងប៉ុេណណះ

ករងរធមមតេនកនុងវ ិស័យវយនភណ័ឌ

។

និងកត់េដជេរឿយៗវរ ំេលភេទេលចបប់ករងរ

េម៉ ងេធវ
ែដល

កំណត់េម៉ ងេធវករងរ ៨ េម៉ ងែតមួយៃថង ។ េនកនុងរបេទសទំង ៣ រសតីទំងអស់ែដលបនសំភស
បនេអយដឹងថ េម៉ ងេធវករងរធមមតរបស់ពួកេគមនរយះេពល ១០ េម៉ ង ។ និេយជកពិចរណ
េលករងរេលសេម៉ ងេនេពលែដលកមមករទំងេនះេធវករងរេលសពី ១០ េម៉ ង ឬ ១១ េម៉ ង េហយ
ករងរែថមេម៉ ងជេរឿយរតូវបនេគគិតេនកនុងអរតមួយ

ែដលទបជងករកំណត់របស់ចបប់

ករងរ។
ខណះេពលែដលមនជនចំណករសុកជរសតីជេរចន

មនបំណងចង់សនសំលុយេផញរតលប់

មកផទះមកវ ិញ េដយសរែតរបក់ែខទប ពួកេគបនពយយមរកសករចំណយពួកេគេអយេនទប
េហយសំរប់ែតករចំណយ របចំែថងប៉ុេណណះ េដមបីសនសំលុយេផញរតលប់មកផទះវ ិញ ។ េទះបីជយ៉ ង
េនះក៏េដយ ពួកេគភគេរចនបនបញ
ជ ក់ថ របក់ចំណូលរបស់ពួកេគ មិនរគប់រគន់សំរប់ឧបតថមភ
េអយបនសមរមយេទ េហយរបក់ែដលេគេផញទំងេនះរគន់ែតសំរប់ករចំណយរបចំៃថង និងសំរប់
កររស់េនរបចំៃថងរបស់រកុមរគួសររបស់ពួកេគប៉ុេណណះ ។ ជនចំណករសុកេនរបេទស ម៉ េឡសុីកំរ
និងេផញរបក់រតលប់មកផទះវ ិញេនដំណក់កល ៦ ែខ តំបូង េដយសរែតពួកេគ បនចំណយថវ ិក
សំរប់ទីភនក់ងរេរជសេរ ស និងពនធេផសងៗែដលកត់េដយនិេយជករបស់ពួកេគ ។ បរ ិសថនករងរ

ែដលមនលកខណះេរគះថនក់ដល់រប
ូ រងកយ

ផលូវចិតត សុខមលភពរបស់ជនចំណករសុកជរសតី

េហយជពិេសសរសតីែដលមិនអចមនលទធភពទទួលបនករែថទំងសុខភព និងេសវគំរទេផសងៗ
េទៀត ។
រសតីចំណករសុកេនកនុងរបេទសៃថ និងរបេទសម៉ េឡសុី មិនទទួលបនករបង់របក់ឈួល
ន
េនេពលមនជំងឺចំែណកេនរបេទសកមពុជវ ិញ រសតីកមមករេរងចរកកត់េដមនសិទិទ
ធ ទួលរបក់ឈួល
ន
ប៉ុែនតពួកេគមនឧបសគគេនកនុងទទួលបនរបក់ឈួនលេនះ ។ េនកនុងរបេទសទំង បី

ជនចំណក

រសុករស់េនទីកែនលងែដលេនជិតេរងចរក ឬ េនទីកែនលងែដលេអយេដយនិេយជករបស់េគ។
ជេរឿយៗទីកែនលងសនក់េនទំងេនះមនលកខណះតូចចេងអៀត
េលសពី េនះេទេទៀតជនចំណករសុកទំងេនះក៏បនរយករណ៏

និងមិ នមនអនម័យ

េហយ

ពីបញ
ហ អសនតិសុខេនកែនលងែដល

ពួកេគ រស់េន និងពីទីកែនលងែដលេគរស់េនេទកន់ទីកែនលងេធវករងររបស់ពួកេគ ។
រសតីេនកនុងរបេទសទំងបីែដលបនេលកេឡងកនុងករណីសិកសេនះ

រតូវបនេគបដិេសធសិទិធ

ទទួលបនសុខភពផលូវេភទ និងរបឈមមុខនិងករេរ សេអង របសិនេបពួកេគមនទំ ងន់ ។ េនកនុង
របេទសម៉ េឡសុី

រសតីចំណករសុកទំងអស់រតូវបនចប់បងខំេអយេធវកររតួតពិនិតយសុខភព

េតសតេដ មបីពិនិតយថពួកេគមនទំងន់
ម៉ េឡសុី

ឬ

អត់

និង

មុនេពលជនចំណករសុកទំងេនះចូលកនុងរបេទស

េហយអនកទំងេនះនិងមិនរតូវបនេគផតល់លិខិតអនុញញតេអយេធវករងរេទ

របសិនេប

លទធផលៃនករេធវេតសតវ ិជជមន ។ ជថមីមង
ត េទៀតរសតីទំងអស់េនេពលមកដល់របេទសម៉ េឡសុី ពួកេគ
រតូវចប់ បងខំេអយេធវេតសតមតងេទៀត

េហយរបសិនេបេគរកេឃញ

រសតីទំងេនះនិងរតូវេគចប់បងខំ

បញូជ នរតលប់មកវ ិញ ។ េនកនុងរបេទសៃថ េគលនេយបយមិនបនេដះរសយបញ
ហ ជនចំណក
រសុកជរសតីែដលមនទំងន់េទ ប៉ុ ែនតេទះបីយ៉ងេនះក៏េដយ រសតីចំណករសុកមិ នអចទទួលបនសិទិធ
សំរកមតុភពេឡយ

េហយរសតីទំងេនះអចសនក់េនបនេនកនុងរបេទសៃថបនលុះរតែតេគមន

ករងរេធវ ។ និេយជកភគេរចន បនបេណតញរសតីែដលមនៃផទេពះេចញពីករងរ ែដលបនទប់មក
រសតីទំងេនះបនបត់បង់សថនភពរសបចបប់េដមបីរស់េនកនុងរបេទសៃថ ។

រសតីចំណករសុកេនកនុងរបេទសទំងបីខងេល
េនកនុងសកមមភពសហជីព

។

មនឧបសគគចំបងកនុងករចូលរួមយ៉ ងសកមម

របសិនេបគមនសហជីពេទ

រសតីទំងេនះមិនអចអនុវតតសិទិធកុងករ
ន

ចរចររួម េហយពួកេគរតូវែតបនតរករតស៊ូជលកខណះបុគល
គ ជមួយនិេយជករបស់េគ េហយលទធផល
ែដលទទួលបនេនះមិនអចេអយមនករផលស់បូេរច
ត នេទ ។ េនកនុងរបេទសៃថ ជនចំណករសុក
រតូវបនេគអនុញញតេអយចូលជសមជិកសហជីព

ប៉ុែនតពួកេគមិនមនសិទិធបេងកតសហជីពេទ។

េដយសរែត ករេធវករងរេរចនេម៉ ង កររ ឹតតបឹតកនុងករេធវដំេណរ របក់ឈួលទប
ន
និងបញ
ហ លំបក
កនុងករេរបរបស់ភសរ បនបេងកតជរនំងមួយសំរប់រសតីចំណករសុក កនុងករចូលរួមសកមមេនកនុង
សហជីពៃថ ។ េនរបេទសម៉ េឡសុី ជនចំណករសុកក៏រតូវបនអនុញញតេអយចូលរួមជសមជិក
សហជីពែដ ប៉ុែនតភគេរចនៃនកិចស
ច នយករងររបស់ពួកេគបនហមរបមពួកេគមិនេអយចូលរួម ឬ
ពក់ពនធ័សកមមភពសហជីព ។ ជមួយគនេនះផងែដរ េទះបីជចបប់មិនបនហមរបមរសតីចំណក
រសុកកនុងករចូលរួម និងបេងកតសហជីពេនរបេទសកមពុជក៏ េដយ ក៏សហជីពឯករជយមួយចំ នួនបន
អនុវតតសកមមភពរបស់ខួនកន
ល ុងសថនភពេរគះថនក់ និង ភ័យខលច ។
រសតីចំណករសុកកំរនិងដឹងថេតអនកបញ
ជ ទិញណមួយែដលេគផលិតេអយ

េហយេនះជ

កតតមួយែដលេធវេអយអំណចកនុងករចរចររបស់ពួកេគមនភពទន់េខសយ ។ កមមករមិនបនដឹង ពី
រកមសិលធម៌ែដលរគបដណតប់េនេរងចរកែដលេគេធវករេនះេទ

េទះបីជមនជនចំណករសុក

ែដលេធវករងរេនកនុងរបេទសៃថ និង ម៉ េឡសុីធលប់បននិយយថពួកេគធលប់េឃញតំណង របស់
អនកបញ
ជ ទិញធំៗ

ឬ ជនបរេទសមកទសសនកិចេច រងចរកេគក៏េដយ ។ េនកនុងករណីសិកសរបស់

របេទសម៉ េឡសុី

និននករៃនករេរប របស់កិចស
ច នយករងរបនតេដមបីេគចេវសពីករជួលេដយផទល់

បនេធវេអយមនភពមិនចបស់លស់

ថេតនណជអនកទទួលខុសរតូវរសបចបប់េលកមមករទំង

េនះ េហយជលទធផលមននិេយជកជេរចនបនេគចេវសពីករតពវកិចចរបស់ពួកេគ កនុងករករពរ
សិទិធរបស់កមមករទំងេនះ ។ អងគករេនថនក់មូលដឋន ែដលបនេលកយកមកសិកសេនកនុងរបេទស
ទំងបីែដលបនេលកេឡងេនកនុងរបយករណ៏េនះ បនបញ
ជ ក់ពីសរសំខន់ៃនករចងរកងបណ
ត ញ
និងកិចចសហករគនជលកខណះអនតរជតិ េដមបីដក់សំពធេទេលរដឋភិបល
និងេរងចរកេអយេគរពសិទិធកមមករ ។

អនកបញ
ជ ទិញអនតរជតិ

War on Want កំពង់ែតេធវយុទន
ធ ករ

េដមបីេអយកមមករទំងអស់ ែដលេធវករងរេអយ

រកុមហ៊ុន អង់េគលស េអយទទួលបនរបក់ឈួល
ន
និង លកុខខណឌករងរសមរមយេនរគប់ទីកែនលងទំង
អស់េនេលពិភពេលកេយងេនះ ។ េដមបីេអយសំេរចលទធផលេនះ េយងេសនសុំអនកអនទំងអស់ ៖
១.

អំពវនវដល់រដឋភិបលអង់េគលសេអយបញឍប់រកុមហ៊ុនរបស់ខួនកុ
ល ំេអយបនតេធវអជីវកមម

េលវ ិស័យកត់េដរ ។ War on Want អំពវនវរជរដឋភិបលអង់េគលសេអយបេងកតគណះកមមធិករ
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