
េសច$តៃថលងករណ ៍

ពលករែខមរកំពងុជបេ់នរបេទសហស៊កដនីរតូវករជំនយួេដីមបី

បនរតឡបម់ករបេទសកំេណីតOញ 

 

ៃថងទី ០១ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២០ 

 
មជឈមណឌ លសមពន័ធភពករងរ និង សិទធិមនុសស (សងរ់តល់) សូមអំពវនវដល់រជរដឋ ភបិលកមពុជជួយ 

អនតរគមនភ៍ល មៗេដមបសីរមបសរមួលឱយរបជពលរដឋែខមរែដលកំពុងជបេ់នរបេទសហ៊សកដនី (Jordan) បន

រតឡបម់ករបេទសកមពុជវញិ ។ រកុមហុ៊ន Vega Textile Co., Ltd និង Camel Textile International 

Corporation គឺជេរងចរកកតេ់ដរសថិតេនទីរកុងអល់ករ៉ក ់ (Al-Karak) េនរបេទសហ៊សកដនី បនបញចប់

កិចចសនយករងរពលករែខមរយ៉ងេហចណស់សរបុ ២១ នកក់លពីៃថងទី១៧ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ ។ េយង

តមកិចចសនយសរមបព់លករចំណករសុកកនុងរបេទសហ៊សកដនី និង កិចចរពមេរពៀងេដយផទ ល់មតរ់បស់

ពលករជមយួរកុមហុ៊នមុនេពលែដលពួកគតប់នេចញដំេណ រពីរបេទសកមពុជ រកុមហុ៊ន Vega Textile  និង 

Camel Textile ទទួលខុសរតូវកនុងករទិញសំបុរតយនតេហះឱយពួកគតរ់តឡបម់ករបេទសកមពុជវញិ េនេពល

ែដលកិចចសនយករងររបស់ពលករែខមរទងំេនះរតូវបនបញចប ់ ។ ប៉ុែនតរកុមហុ៊ន Vega Textile និង Camel 

Textile ខកខនមនិបនទិញសំបុរតយនតេហះ រពមទងំមនិបនជូនដំណឹងដល់ពលករែខមរអំពីេពលេវល

ែដលរកុមហុ៊នេរគងទិញសំបុរតយនតេហះេនះេទ ។ េលសពីេនះេទៀត រកុមហុ៊ន Vega Textile និង Camel 

Textile មនិបនផតល់អតថរបេយជនែ៍ផនកគពំរសងគមែដលកនលងមករកុមហុ៊នបនកតពី់របកឈ់នួលរបស់ពល

ករជេរៀងរល់ែខែដលអតថរបេយជនទ៍ងំេនះយ៉ងេហចណស់របមណ ១០០០ ដុលល រអេមរកិសរមបព់ល

ករមន ក់ៗ  ។ ពលករែខមរទងំេនះបនជបេ់នរបេទសហ៊សកដនីេដយគម នករងរេធវ នឹងបតប់ងរ់បកចំ់ណូល

អស់រយៈេពល 0៣ ែខមកេហយ ។  
 

រកុមហុ៊ន Vega Textile និង Camel Textile មនរកុមហុ៊នេមែដលមនករយិល័យកណត លេនរបេទសៃត

វ៉ន។់ េយងតមបញជ ីពត័ម៌ន រកុមហុ៊នេមេនះេរកពីេធវករបញជ ទិញពីេរងចរកទងំពីរខងេលកម៏នេរងចរក

យ៉ងេហចណស់ ០២ ែដរេនរបេទសកមពុជរមួមន ៖  
 

១. េរងចរកអុបធីមមឺ េហវសិន េមនូេហវកធឺរងី ឯ.ក (Optimum Fashion Manufacturing Co., 

Ltd.) មនអសយដឋ នេនភូមៃិរពេផត  ឃំុរតពងំគង រសុកសំេរងទង េខតតកំពងស់ពឺ ។  



២. េរងចរកយូ អយ សីុ អឹែភរលឹ េមនូេហវកធឺរងី (U.I.C Apparel Manufacturing Co., Ltd.) មន

អស័យដឋ នេនភូមរិតពងំទួល សងក តកំ់បូល ខណឌ េពធ�ែសនជយ័ រជធនីភនេំពញ ។  
 

កលពីៃថងទី២៧ ែខមថុិន ឆន ២ំ០២០ រដឋមរនតីរកសួងករងររបស់របេទសហ៊សកដនី ឯកឧតតម Nidal Bataineh 

បនចុះេទពិនិតយេមលេដយផទ ល់នូវសថ នភពរបស់កមមករនិេយជិតេនេរងចរក Vega Textile និង Camel 

Textile បនទ បពី់កមមករនិេយជិតបនបតឹងេទរកសួងករងររបស់របេទសហ៊សកដនី ។ េយងតម េសចកតីៃថល

ងករណ៍ របស់រកសួងករងររបស់របេទសហ៊សកដនី រដឋមរនតីបនបងគ បឱ់យេរងចរក Vega Textile និង Camel 

Textile ចតវ់ធិនករែកតរមូវលកខខណឌ ករងរ េហយកប៏នបញជ ឱយអធិករករងរចុះេទពិនិតយេមលេរងចរក

េនះកនុងរយៈេពល ២សបត ហ៍េដមបធីនថរកុមហុ៊នេនះអនុវតតតមចបប ់។ បនទ បពី់រកុមហុ៊នបនពយយមររងំ

មនិឱយពលករែខមរជួបជមយួមរនតីរបស់រកសួងករងររបស់របេទសហសកដនីជេរចនេលកេរចនស ជចុង

េរកយ ពលករែខមរបនជួប និងពិភកសេដយផទ ល់ជមយួមរនតីរបស់រកសួងករងររបស់ហ៊សកដនីកលពីៃថងទី

២៩ ែខមថុិន ឆន ២ំ០២០ េដយបនេលកេឡងពីករទមទររបស់ពួកគតក់នុងកររតឡបម់ករសុកកំេណ តវញិ 

េហយទមទរអតថរបេយជនែ៍ផនកកិចចគពំរសងគមពីរកុមហុ៊ន Vega Textile និង Camel Textile ។  
 

េយងខញុ ំទទួលសគ ល់ថមនកររតឹតបតិៃនករេធវដំេណ រតមផលូវអកស ែដលអចជមូលេហតុែដលេធវឲយពួក

គតកំ់ពុងជបគ់ងំេនរបេទសហ៊សកដនី េហយេយងកស៏េងកតេឃញែដរថ បចចុបបននមនករេបកេជងេហះេហរ

មយួចំនួនពីរបេទសហ៊សកដនីេទកនទី់រកុងឌូៃប និង របេទសហក ត ។ អនកេធវដំេណ រពីទីរកុងឌូៃប និង របេទស

ហក តអចេធវដំេណ រេទកនរ់បេទសកូេរខ៉ងតបងូ និងទីរកុងហុងកុង បនទ បម់កអចនឹងេធវដំេណ រមកកនទី់

រកុងភនេំពញវញិបន ។ េយងខញុ ំកដឹ៏ងផងែដរថបចចុបបននេនះ តៃមលសំបុរតយនតេហះមនករេកនេឡងកនុងកំទបងុ

េពលៃនកររតតបតសកលកូវដី-១៩ េនះ ប៉ុែនតវមនិែមនជមូលេហតុេដមបទុីកពលកែខមរេចលឲយេនេរក

របេទសេដយគម នករងរេធវ បតប់ងរ់បកចំ់ណូលេនះេទ ។ រកុមហុ៊ន Vega Textile និង  Camel Textile 

រតូវែតបំេពញតួនទីរបស់ខលួនរសបតមចបប ់ េហយេរៀបចំឲយពលករែខមរបនរតឡបម់ករសុកកំេណ តវញិឱយបន

ឆបត់មែដលអចេធវេទបន ។ 
 

ជមយួគន េនះែដរ រកុមហុ៊ន Vega Textile និង Camel Textile កប៏នជួលពលករជនជតិភូមមយួចំនួនែដរ 

។ កលពីៃថងទី២៤ ែខមថុិន ឆន ២ំ០២០ ពលករជនជតិភូមទងំេនះកប៏ននិយយជសធរណៈអំពីបញហ

របឈម និងទុកខលំបករបស់ពួកគតេ់នរបេទសហ៊សកដនីតមរយៈ បទសមភ សនជ៍មយួរបពន័ធផសពវផសយ ។ 

េរកយពីមនករេលកេឡងរបស់ពលករជនជតិភូម កលពីៃថងទី២៩ ែខមថុិន ឆន ២ំ០២០ សថ នទូត

សធរណរដឋមយ៉ីនម៉់របចរំបេទសអីុរសែអលបនេចញេសចកតីជូនដំណឹងសតីពីករេរៀបចំេជងេហះេហរេធវ

មតុភូមនិិវតតនស៍រមបរ់បជពលរដឋភូមែដលេធវករេនេរងចរកមយួចំនួនេនរបេទសហ៊សកដនីរមួទងំរកុម

ហុ៊ន Vega Textile និង Camel Textile ផងែដរ ។   
 



េលក េមឿន តុល នយករបតិបតតិករៃនអងគករសងរ់តល់បនេលកេទប ងថ ៖ “អនតរគមនភ៍ល មៗរបស់រដឋ ភិ

បលភូមគួររតូវបនសទរកនុ ងករជួយ សេរងគ ះរបជពលរដឋខលួ នែដលជបេ់នេរករបេទស ។ ចំេពះករណី

េនះ រជរដឋ ភិបលកមពុជគួរែតអនុវតតនដូ៍ចរដឋ ភិបលភូមែដរ េហយេធវទំនកទំ់នងជមយួរកុមហុ៊នអកស

ចរណ៍េដមបីេរៀបចំឱយរបជពលរដឋែខមរែដលជបេ់នរបេទសហ៊សកដនីេដយគម នករងរេធវ បតប់ងរ់បក់

ចំណូលបនរតឡបម់ករបេទសកមពុជវញិ ដូចករណ៍ែដលរជរដឋ ភិបលបនេធវនេពលកនលងមកសរមប់

ករណីរបជពលរដឋែខមរែដលជបគ់ងំេនរបេទសម៉េឡសីុេនះផងែដរ ។ ”  
 

អងគករសងរ់តល់ អំពវនវសូមឱយរជរដឋ ភបិលកមពុជ ជពិេសសរកសួងករបរេទស និងកិចចសហរបតិបតតិ

ករអនតរជតិ តមរយៈសថ នទូតរបស់របេទសកមពុជរបចេំនរបេទសេអហសុបី និង គុយែវត៉ េធវអនតរគមនភ៍ល មៗ

េលករណីេនះេដមបធីនថរកុមហុ៊ន Vega Textile និង Camel Textile បំេពញតួនទីរបស់ខលួន ជពិេសស

កនុងករេធវមតុភូមនិិវតតនរ៍បជពលករែខមរ និងករទូទតអ់តថរបេយជនែ៍ផនកកិចចគពំរសងគមជូនពួកគតេ់អយ

បនរគបរ់គន ់។  
 

សរមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ងេទ ៖ 

េលក ឃុន ថរ ៉ូ អនករគបរ់គងកមមវធីិករងរៃនអងគករ (សងរ់តល់) ៖ ទូរស័ពទេលខ ០៩៣ ៥៥៦ ៦៧១ 

 

 


