េសចក្ដី្របកស

រព័ត៌មន

គណៈកមមធិករ្របក់ឈួលអបបបរម
ន

ងនមភគីពក់ព័នធេនកនុង្របេទស

និេយជិត ែដលកំពុងេធ្វើករេន

សមជិកសមជិកសហជីព

េ

ក្រសី

យេពលេវ

សុី-កមពុជ សូមេកតសរេសើរេ

ចូលរួម

ក េ

និងសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះេ

ទំងអស់ែដលបនេប្ដជញចិត្តបង្ហញនូវបញ
្ហ ៃន្របក់ឈួល្រទ្រទង់
ន
ជីវ ិត

ឧស ហកមមកត់ែដរេនកមពុជ និងេនទូទំង្របេទសេនកនុងតំបន់។
សូមខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ ង្រជលេ្រជចំេពះេ

េឡើងអំពីកង្វល់របស់កមមករមក

អនកវ ិនិច័ឆយ

និងកមមករ-

មេ ងច្រកកត់េដរសំេលៀកបំពក់និងេដរែសបកេជើងទំង

អស់ គណៈកមមធិករ្របក់ឈួលអបបបរម
ន

្រសីទំងអស់ែដលបនចំ

សុី-កមពុជ

កេ

ក

ក

កនុង

ក្រសី ែដលបនេលើក

ក់កុងរេបៀប
ន
រៈៃនេវទិកជតិ និងអន្តរជតិែដលមន្រកុម

និងភគីពក់ព័នធដ៏ខពង់ខពស់ចូលរួម។

េវទិក-ម

ជន

គឺជេវទិកេសរ ីមួយ

ស្រមប់ករពិភក ។ េយើងបនកត់សមគល់ថ េវទិកេនះទទួលបនេជគជ័យ និងេធ្វើឲយ

មនករផ្លស់បូរសំ
្ដ
ខន់ៗមួយចំនួន កនុងជីវភពរស់េនរបស់កមមករែដលទទួលបនពីេវទិក
េនះ ្រពមទំងករផ្លស់បូរេនកន
្ដ
ុងឧស ហកមមែដលកមមករ្រទ្រទង់។
រសំខន់ៃនវ ិស័យឧស ហកមមកត់េដរសេម្ល កបំពក់និងែសបក

ទំហំទិននផល និង

េជើងរបស់្របេទសកមពុជ បនបង្ហញអំពី

សមរមយ

រសំខន់ៃនលកខខណ្ឌករងរ និងកររស់េន

មិនែមនស្រមប់ែតកមមករ-កមមករ ិនីែដលេធ្វើករេនកនុងឧស ហកមមេនះប៉ុេ

្ណ ះ

េទ ប៉ុែន្តែថមទំងស្រមប់្របជជនែខមរទំងអស់ែថមេទៀតផង។ េទះជយ៉ ងេនះក្ដី ក៏ភព
ចំបច់ែដល្រតូវករនំមកនូវបទពិេ

ធន៍ផទល់ខួនរបស់
្ល
កមមករ ែដលបេ្រមើករងរេន

េ ងច្រកកត់េដរសេម្ល កបំពក់និងែសបកេជើង

មកបង្ហញេលើេវទិក

ម

ធរណៈគួរែត្រតូវ

បនេលើកមកពិភក ជយូរមកេហើយ និងកនុងករបង្ហញសកខីភពៃនករឈឺចប់ ករតស៊ូ

និងករេធ្វើទុកខបុកេមនញ

ែដលេយើងទំងអស់គនសុទធែតមនសិទិធពិនិតយេទេលើជីវភពរបស់

បុគគលពិេសសទំងេនះែដលគំ្រទឧស ហកមមេនះ

ក៏ដូចជឧស ហកមមកមពុជេផ ងៗ

េទៀតែដរ។ ពួកគត់ពិតជកម្លំងចលករ និងសមែតទទួលបននូវករករពរ ជំនួយនិង

េគរពចំេពះអនកទំង

យែដល

េយើងបនយល់ថ

មនកររ ីកចេ្រមើន

ចផ្ដល់េស កមមទំងេនះចំេពះពួកគត់។

ឧស ហកមមកត់េដរសេម្ល កបំពក់

ប៉ុែន្តកមមករសន្លប់្រទង់្រទយធំ

េសរ ីភពកនុងករបេងកើតសមគម

មនកររ ំេ

និងែសបកេជើងេនកមពុជ
ភយ៉ ងធងន់ធងរេលើសិទិធ

មនភពមិន្របកដ្របជចំេពះករងរបន្ត

និងមន

លកខខណ្ឌៃនជីវភពរស់េន្រកលំបក ែដលជែផនកៃនជីវ ិតរស់េន្របចំៃថងរបស់ ជកមមករ-

កមមករ ិនី

ែដលជអនកផលិតសេម្ល កបំពក់

និងែសបកេជើងេដើមបីនំេទលក់េន

ងធំៗ

មដងវ ិថីននេនេលើពិភពេ

និងេន

កយ៉ ងទំេនើប។

េយើងកត់សំគល់ថ

និេយជិតទំងេនះមិនែមន្រគន់មិនទទួលបន្របក់កៃ្រមសមរមយប៉ុេ
ែថមទំង្រតូវេគបិទសិទិធកុងករបេងក
ន
ើតសមគម

ផង។

េយើងបនឮថ

្ណ ះេទ ប៉ុែន្តពួកគត់

េដើមបីកររស់េនល្អ្របេសើរេនះែថមេទៀត

ច នយករងរមនកំណត់េថរេវ
មនករេ្របើ្របស់កិចស

កមមករ-កមមករ ិនីទំងេនះរួមគនបេញចញមតិ។

កមមករ-

េដើមបីកុំឲយ

ែដលេនះជករេ្របើឧបករណ៍ជ្របព័នធេដើមបី

ទុកឲយកមមករ-កមមករ ិនីរស់េនកនុងភពលំបក និងបេញច សករផ្ដល់្របក់ឈួល្រទ្រទង់
ន
ជីវ ិត

ន
មនុស ជតិ។ េដើមបីបញ
ជ ក់េឡើងវ ិញ
ែដលជត្រមូវករជមូល ្ឋ ន និងជេសចក្ដីៃថ្លថូររបស់
ចំេពះសំេណើពីសកខីភពរបស់កមមករ

េនទីេនះ

“េយើងសូមេសនើសុំជផ្លូវករេទភគីពក់ព័នធទំងអស់

ពួកេយើងខញុំមិនចង់ឲយ្រកុមហ៊ុនេ្របើកិចចសនយ

សូមជួយដល់ពួកេយើងខញុំផង។

ករងរមនកំណត់េថរេវ

េទ េ្រពះ បងកករលំបកេ្រចើនដល់ពួកេយើងខញុំ។ ពួកេយើងខញុំ

បរមភថ េនេពលអនគត ្រកុមហ៊ុននឹងមិនទទួលេយើងខញុំឲយេធ្វើករេទ"។
េយើងខញុំសូមអរគុណដល់្រកុមហ៊ុន ពូម៉ និង

ឌី

ស (Puma និង Adidas) ែដលជ

្រកុមហ៊ុនអន្តរជតិននែដលេឆ្ល តេពលយ៉ ងមនតៃម្លមកចូលរួម
លកខខណ្ឌករងរេនកមពុជឲយល្អ្របេសើរ
ជយ៉ ងេនះក្ដី

និង

មប

និងបនសនយែកលម្អ

្ដ ្របេទសេនទូទំងតំបន់។

េយើងសូមសែម្ដងនូវករខកចិត្តយ៉ងខ្លំងចំេពះ

H&Mនិង្រកុមហ៊ុនGap។

េទះ

ទំង្រកុមហ៊ុនអន្តរជតិ

្រកុមហ៊ុនទំងពីរេនះបនបដិេសធមិន្រពម

្ដ ប់កមមករ-កមមករ ិនី

និយយអំពីកីក
្ដ ង្វល់យ៉ងខ្លំងរបស់ពួកគត់ ែដលជអនកផលិតទំនិញ និងចូលរួមចំែណក
បេងកើត្របក់ចំណូល្របចំឆនំសរុប ែដល
សរុប្របចំរបស់្របេទសកមពុជ។
េយើងសូមកត់សមគល់ថ

វ ិនិច័ឆយ

មករប៉ ន់

េយើងនឹងេគរព

និងសូមេសនើឲយភគីពក់ព័នធ

ម នថ េសមើនឹងផលិតផលកនុង្រសុក

និងគំ្រទេសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រកុមអនក

អនកបញ
ជ ទិញ

និងអនកេ្របើ្របស់ផលិតផល

សេ្រមចអន្តរជតិទំងអស់ សូមេម ្ត េធ្វើដូចេយើងខញុំែដរគឺ មិនែមន្រគន់ែតនិយយេនះេទ
ប៉ុែន្ត្រតូវែតអនុវត្តជក់ែស្ដង។

េយើងសូមសែម្តងនូវបំណង្របថនេដើមបីេធ្វើករជមួយអនកពក់ព័នធទំងអស់េឆពះេទ

និង្រកមសីលធម៌ដ៏ល្អ កនុងករេប្តជញចិត្ត និងជយន្តករករពរទុកមុនកនុងករ
ផ្តល់នូវ្របក់ឈួនលសមរមយ មភពចំបច់
និងករករពរនូវកររ ំេ
ភសិទិធករងរេន
រកទិសេ

្រគប់ក្រមិតៃនែខ សង្វក់ផគត់ផគង់េន្របេទសកមពុជ ។

្រកុមហ៊ុនមួយែដលមនករទទួលខុស្រតូវសងគមពិត្របកដ

កមមករ-កមមករ ិនីទំងអស់របស់ខួ្លនទទួលបននូវដំេ

ទទួលបន្របក់ឈួលែដល
ន

ច្រទ្រទង់ជីវ ិតបន។

េយើងមនក្ដីសងឃឹមចំេពះចំ

ះ្រ

យេ

គបបី្រតូវធនថ

យេសចក្ដីៃថ្លថូរន

ត់ករនេពលអនគតរបស់េ

ក េ

និង

ក្រសី ្រពម

ទំងសងឃឹមថ នឹងបនេធ្វើករជមួយភគីពក់ព័នធទំងអស់ េដើមបីេលើកកមពស់ជីវភពរស់

េនរបស់កមមករ-កមមករ ិនីែខមរ

និងកមមករេទ

មប

្ដ ្របេទសននេនទូទំងតំបន់។

េយើងសូមអំពវនវដល់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងភគីពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត កនុងករយចិត្ត

ទុក

ក់ពិចរ

នូវអនុ

េប្តជញចិត្តដូចៗគន ។

សន៍របស់្រកុមអនកវ ិនិច័ឆយទំងអស់

និងេដមបីបង្ហញនូវករ

េយើងសូមសែម្តងនូវករេបជញចិត្តរបស់េយើង េដើមបីេធ្វើករជមួយសហជីព ជកររួប

ជ ក់ថ ្របក់ឈួនល្រទ្រទង់
រួមគន និងជករចរចរួម ។ ដូច្របធនសហជីពមនក់បនបញ

ជីវ ិត

ជីវ ិត

ចនឹងធនថ កមមករ-កមមករ ិនី មនសុវតថិភពនិងសន្តិសុខ។ ្របក់ឈួល្រទ្រទង់
ន

ចធនដល់ករបន្តរស់េនរបស់្របជជនរបស់េយើង។ េបើគមន្របក់ឈួលែដល
ន

េយើងពិតជមនកង្វល់យ៉ងខ្លំងស្រមប់អនគតរបស់

្រទ្រទង់ជីវភពរស់េនបនេទ

កមមករ-កមមករ ិនីរបស់េយើង ្របេទសជតិរបស់េយើង និងតំបន់របស់េយើង។
គណកមមធិករេដើមបី្របក់ឈួលអបបបរម
ន

សុី-កមពុជ

សហភពសហព័នធសហជីពជតិកមពុជ (CCTU)
សហភពសហជីពកមពុជ (CCU)
សមព័នធសហព័នធសហជីពករងរជតិកមពុជ (CNC)
សភសមព័នធសហជីពជតិកមពុជ (NACC)
សហភពករងរកមពុជ (CLC)
អងគករចលន្រស្តីកមពុជ (CWMO)
មជឈមណ្ឌលកមមករេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ (CWCD)
មជឈមណ្ឌល

េមរ ិកេដើមបី

ច

មគគីករងរអន្តរជតិ (ACILS)

មជឈមណ្ឌលអប់រ ំចបប់ស្រមប់សហគមន៍ (CLEC)

