
 
 

េសចក្ដី្របកស រព័ត៌មន 

គណៈកមម ធិករ្របក់ឈនួលអបបបរម សីុ-កមពុជ  

ងនមភគីពក់ព័នធេនកនុង្របេទស សមជិកសមជិកសហជីព និងកមមករ-
និេយជិត ែដលកំពុងេធ្វើករេន មេ ងច្រកកត់េដរសំេលៀកបំពក់និងេដរែសបកេជើងទំង
អស់ គណៈកមម ធិករ្របក់ឈនួលអបបបរម សីុ-កមពុជ សូមេកតសរេសើរេ ក េ ក
្រសីទំងអស់ែដលបនចំ យេពលេវ ចូលរមួ និងសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះេ ក 
េ ក្រសី ទំងអស់ែដលបនេប្ដជញ ចិត្តបង្ហ ញនូវបញ្ហ ៃន្របក់ឈនួល្រទ្រទង់ជីវតិ កនុង
ឧស ហកមមកត់ែដរេនកមពុជ និងេនទូទំង្របេទសេនកនុងតំបន់។  

សូមខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះេ ក េ ក្រសី ែដលបនេលើក
េឡើងអំពីកង្វល់របស់កមមករមក ក់កនុងរេបៀប រៈៃនេវទិកជតិ និងអន្តរជតិែដលមន្រកុម
អនកវនិិចឆ័យ និងភគីពក់ព័នធដ៏ខពង់ខពស់ចូលរមួ។ េវទិក-ម ជន គឺជេវទិកេសរមួីយ
ស្រមប់ករពិភក ។ េយើងបនកត់សមគ ល់ថ េវទិកេនះទទួលបនេជគជ័យ និងេធ្វើឲយ
មនករផ្ល ស់ប្ដូរសំខន់ៗមួយចំនួន កនុងជីវភពរស់េនរបស់កមមករែដលទទួលបនពីេវទិក
េនះ ្រពមទំងករផ្ល ស់ប្ដូរេនកនុងឧស ហកមមែដលកមមករ្រទ្រទង់។ 

ទំហំទិននផល និង រសំខន់ៃនវស័ិយឧស ហកមមកត់េដរសេម្ល កបំពក់និងែសបក
េជើងរបស់្របេទសកមពុជ បនបង្ហ ញអំពី រសំខន់ៃនលកខខណ្ឌ ករងរ និងកររស់េន
សមរមយ មិនែមនស្រមប់ែតកមមករ-កមមករនីិែដលេធ្វើករេនកនុងឧស ហកមមេនះបុ៉េ ្ណ ះ
េទ បុ៉ែន្តែថមទំងស្រមប់្របជជនែខមរទំងអស់ែថមេទៀតផង។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី ក៏ភព
ចំបច់ែដល្រតូវករនំមកនូវបទពិេ ធន៍ផទ ល់ខ្លួនរបស់កមមករ ែដលបេ្រមើករងរេន ម
េ ងច្រកកត់េដរសេម្ល កបំពក់និងែសបកេជើង មកបង្ហ ញេលើេវទិក ធរណៈគួរែត្រតូវ
បនេលើកមកពិភក ជយូរមកេហើយ និងកនុងករបង្ហ ញសកខីភពៃនករឈចឺប់ ករតសូ៊ 
និងករេធ្វើទុកខបុកេមនញ ែដលេយើងទំងអស់គន សុទធែតមនសិទធិពិនិតយេទេលើជីវភពរបស់
បុគគលពិេសសទំងេនះែដលគំ្រទឧស ហកមមេនះ ក៏ដូចជឧស ហកមមកមពុជេផ ងៗ
េទៀតែដរ។ ពួកគត់ពិតជកម្ល ំងចលករ និងសមែតទទួលបននូវករករពរ ជំនួយនិង
េគរពចំេពះអនកទំង យែដល ចផ្ដល់េស កមមទំងេនះចំេពះពួកគត់។ 

េយើងបនយល់ថ ឧស ហកមមកត់េដរសេម្ល កបំពក់ និងែសបកេជើងេនកមពុជ 
មនកររកីចេ្រមើន បុ៉ែន្តកមមករសន្លប់្រទង់្រទយធំ មនកររេំ ភយ៉ងធងន់ធងរេលើសិទធិ
េសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម មនភពមិន្របកដ្របជចំេពះករងរបន្ត និងមន
លកខខណ្ឌ ៃនជីវភពរស់េន្រកលំបក ែដលជែផនកៃនជីវតិរស់េន្របចំៃថងរបស់ ជកមមករ-
កមមករនីិ ែដលជអនកផលិតសេម្ល កបំពក់ និងែសបកេជើងេដើមបីនំេទលក់េន ងធំៗ 



និងេន មដងវថីិននេនេលើពិភពេ កយ៉ងទំេនើប។ េយើងកត់សំគល់ថ កមមករ-
និេយជិតទំងេនះមិនែមន្រគន់មិនទទួលបន្របក់កៃ្រមសមរមយបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តពួកគត់
ែថមទំង្រតូវេគបិទសិទធិកនុងករបេងកើតសមគម េដើមបីកររស់េនល្អ្របេសើរេនះែថមេទៀត
ផង។ េយើងបនឮថ មនករេ្របើ្របស់កិចចសនយករងរមនកំណត់េថរេវ េដើមបីកំុឲយ
កមមករ-កមមករនីិទំងេនះរមួគន បេញចញមតិ។ ែដលេនះជករេ្របើឧបករណ៍ជ្របព័នធេដើមបី
ទុកឲយកមមករ-កមមករនីិរស់េនកនុងភពលំបក និងបេញច សករផ្ដល់្របក់ឈនួល្រទ្រទង់ជីវតិ 
ែដលជត្រមូវករជមូល ្ឋ ន និងជេសចក្ដីៃថ្លថនូររបស់មនុស ជតិ។ េដើមបីបញជ ក់េឡើងវញិ
ចំេពះសំេណើ ពីសកខីភពរបស់កមមករ “េយើងសូមេសនើសំុជផ្លូវករេទភគីពក់ព័នធទំងអស់
េនទីេនះ សូមជួយដល់ពួកេយើងខញុំផង។ ពួកេយើងខញុំមិនចង់ឲយ្រកុមហុ៊នេ្របើកិចចសនយ
ករងរមនកំណត់េថរេវ េទ េ្រពះ បងកករលំបកេ្រចើនដល់ពួកេយើងខញុំ។ ពួកេយើងខញុំ
បរមភថ េនេពលអនគត ្រកុមហុ៊ននឹងមិនទទួលេយើងខញុំឲយេធ្វើករេទ"។ 

េយើងខញុំសូមអរគុណដល់្រកុមហុ៊ន ពូម៉ និង ឌី ស (Puma និង Adidas) ែដលជ
្រកុមហុ៊នអន្តរជតិននែដលេឆ្ល តេពលយ៉ងមនតៃម្លមកចូលរមួ និងបនសនយែកលម្អ
លកខខណ្ឌ ករងរេនកមពុជឲយល្អ្របេសើរ និង មប ្ដ ្របេទសេនទូទំងតំបន់។ េទះ
ជយ៉ងេនះក្ដី េយើងសូមសែម្ដងនូវករខកចិត្តយ៉ងខ្ល ំងចំេពះ ទំង្រកុមហុ៊នអន្តរជតិ 
H&Mនិង្រកុមហុ៊នGap។ ្រកុមហុ៊នទំងពីរេនះបនបដិេសធមិន្រពម ្ដ ប់កមមករ-កមមករនីិ
និយយអំពីក្ដីកង្វល់យ៉ងខ្ល ំងរបស់ពួកគត់ ែដលជអនកផលិតទំនិញ និងចូលរមួចំែណក
បេងកើត្របក់ចំណូល្របចំឆន ំសរបុ ែដល មករប៉ន់ ម នថ េសមើនឹងផលិតផលកនុង្រសុក
សរបុ្របចំរបស់្របេទសកមពុជ។  

េយើងសូមកត់សមគ ល់ថ េយើងនឹងេគរព និងគំ្រទេសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រកុមអនក
វនិិចឆ័យ និងសូមេសនើឲយភគីពក់ព័នធ អនកបញជ ទិញ និងអនកេ្របើ្របស់ផលិតផល
សេ្រមចអន្តរជតិទំងអស់ សូមេម ្ត េធ្វើដូចេយើងខញុំែដរគឺ មិនែមន្រគន់ែតនិយយេនះេទ 
បុ៉ែន្ត្រតូវែតអនុវត្តជក់ែស្ដង។ 

េយើងសូមសែម្តងនូវបំណង្របថន េដើមបីេធ្វើករជមួយអនកពក់ព័នធទំងអស់េឆព ះេទ 
រកទិសេ  និង្រកមសីលធម៌ដ៏ល្អ កនុងករេប្តជញ ចិត្ត និងជយន្តករករពរទុកមុនកនុងករ 
ផ្តល់នូវ្របក់ឈនួលសមរមយ មភពចំបច់ និងករករពរនូវកររេំ ភសិទធិករងរេន 
្រគប់ក្រមិតៃនែខ សង្វ ក់ផគត់ផគង់េន្របេទសកមពុជ ។ 

្រកុមហុ៊នមួយែដលមនករទទួលខុស្រតូវសងគមពិត្របកដ គបបី្រតូវធនថ 
កមមករ-កមមករនីិទំងអស់របស់ខ្លួនទទួលបននូវដំេ ះ្រ យេ យេសចក្ដីៃថ្លថនូរ និង
ទទួលបន្របក់ឈនួលែដល ច្រទ្រទង់ជីវតិបន។  

េយើងមនក្ដីសងឃឹមចំេពះចំ ត់ករនេពលអនគតរបស់េ ក េ ក្រសី ្រពម
ទំងសងឃឹមថ នឹងបនេធ្វើករជមួយភគីពក់ព័នធទំងអស់ េដើមបីេលើកកមពស់ជីវភពរស់
េនរបស់កមមករ-កមមករនីិែខមរ និងកមមករេទ មប ្ដ ្របេទសននេនទូទំងតំបន់។ 
េយើងសូមអំពវនវដល់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងភគីពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត កនុងករយចិត្ត 



ទុក ក់ពិចរ នូវអនុ សន៍របស់្រកុមអនកវនិិចឆ័យទំងអស់ និងេដមបីបង្ហ ញនូវករ 
េប្តជញ ចិត្តដូចៗគន  ។ 

េយើងសូមសែម្តងនូវករេបជញ ចិត្តរបស់េយើង េដើមបីេធ្វើករជមួយសហជីព ជកររួប 
រមួគន  និងជករចរចរមួ ។ ដូច្របធនសហជីពមន ក់បនបញជ ក់ថ ្របក់ឈនួល្រទ្រទង់
ជីវតិ ចនឹងធនថ កមមករ-កមមករនីិ មនសុវតថិភពនិងសន្តិសុខ។ ្របក់ឈនួល្រទ្រទង់
ជីវតិ ចធនដល់ករបន្តរស់េនរបស់្របជជនរបស់េយើង។ េបើគម ន្របក់ឈនួលែដល ច
្រទ្រទង់ជីវភពរស់េនបនេទ េយើងពិតជមនកង្វល់យ៉ងខ្ល ំងស្រមប់អនគតរបស់
កមមករ-កមមករនីិរបស់េយើង ្របេទសជតិរបស់េយើង និងតំបន់របស់េយើង។  
 
គណកមម ធិករេដើមបី្របក់ឈនួលអបបបរម សីុ-កមពុជ  
 
សហភពសហព័នធសហជីពជតិកមពុជ (CCTU)        
 
សហភពសហជីពកមពុជ (CCU) 
 
សមព័នធសហព័នធសហជីពករងរជតិកមពុជ (CNC)  
 
សភសមព័នធសហជីពជតិកមពុជ (NACC) 
 
សហភពករងរកមពុជ (CLC)   
 
អងគករចលន្រស្តីកមពុជ (CWMO) 
 
មជឈមណ្ឌ លកមមករេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ (CWCD)  
 
មជឈមណ្ឌ ល េមរកិេដើមបី មគគីករងរអន្តរជតិ (ACILS) 
 
មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ (CLEC) 


