ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី 28 ខែស្ីហា ឆ្នាំ 2014
ជព្ាបស្ួរលោកអ្នកទាំងអ្ស្់!
ល

ើងស្រលស្រលិែិតល េះល ើ ម្បីជូ

ាំណឹងលោកអ្នកអ្ាំរីលស្ចកដីព្បកាស្លៅថ្ងៃទី 16 ខែកកកដា ឆ្នាំ 2014 លដា

(ព្កុម្ហ៊ុ ជ័រលៅស្ូល ៀតណាម្) ខ លល

ើងលជឿជាក់ ថាវាា សារៈស្ាំខា ់ ស្ព្ាប់ ការងាររបស្់លោកអ្នក។

Global Witness (អ្ងគការឃ្លាំលម្ើលបរ ិសាា រិភរលោក) បា ជួបរិភាកាជាម្ួ
ការលបាេះរ៊ុម្ពផ្សា

របា

បា រិភាការី ម្លយោបា

ការណ៍របស្់ល
ខ លព្កុម្ហ៊ុ

ឬក៏ លៅខកបរចាករលៅស្ូចាំ ួ ថ្ម្ៃម្ួ
លតើអ្ីែ
វ េះល ខ លបា លស្នើល

Vietnam Rubber Group

Vietnam Rubber Group (VRG) ចាប់តាំងរី

ើងខ លា ចាំណងលជើងថា Rubber Barons (អ្ភិជ លៅស្ូ) កន៊ុងខែឧស្ភា ឆ្នាំ 2013។ ល

ើង

ិង សាខារបស្់ែួល

របស្់ព្កុម្ហ៊ុ

អាចខកលម្អសាា ភារស្ព្ាប់ ស្ហគម្ ៍ ក៊ុងស្ស្ុ
ន
កខ លកាំរ៊ុងរស្់លៅកន៊ុង
កន៊ុងព្បលទស្កម្ព៊ុជា ិ ង ឡា ។

ើង?

លៅកន៊ុងលស្ចកដីព្បកាស្ច៊ុេះថ្ងៃទី 16 ខែកកកដា ឆ្នាំ 2014 (ខ លព្តូ បា លគលៅជាផ្សលូ ការថា លស្ចកដីបងាគប់ លលែ 314 (Directive 314); ស្ូម្
លម្ើលឯកសារភាាប់ ជាម្ួ
ឹងលិែិតល េះ ជាភាសាអ្ង់លគលស្ ភាសាល ៀតណាម្ ភាសាឡា ិង ភាសាខែែរ) ការ ិយាល័ កណា
ដ លរបស្់
VRG លៅទីព្កុងហូជីម្ីញ ព្បលទស្ល ៀតណាម្ បា បលងកើត

តការស្ព្ាប់ ព្បតិកម្ែតប ញតតិ

ិង ការផ្សសរវផ្សា

រ័ត៌ា ។

តការល េះ

លបើកឲ្យា បណា
ដ ញផ្ទាល់ថ្ ការទាំ នាក់ទាំ ងរវាងស្ហគម្ ៍ ខ លទទួលរងផ្សលបេះពាល់ ( ិង អ្ងគការស្ងគម្ស្៊ុី ិលខ លគាំពាររួកលគ)
ជាម្ួ

ឹងព្កុម្ហ៊ុ

ល ើម្បីព្រម្លព្រៀង

ិង លយវើការលឆ្ពេះលៅរកការខកថ្ែបញ្ហ
ា តម្ ិយី ម្ួ

ចាំ ួ ។ បញ្ាីថ្ ចាករលៅស្ូទាំងអ្ស្់ខ លស្ាិត

លៅលព្កាម្លស្ចកដីបងាគប់ ល េះ ព្តូ បា ផ្សដល់ជូ កន៊ុងឧបស្ម្ព័ ធថ្ ឯកសារភាាប់ ទាំងល េះ។
តការល េះគឺ ជាអ្ ៊ុសាស្ ៍ ខ ល Global Witness បា ផ្សដល់ជូ
លៅលរលស្ហគម្ ៍ ព្បគល់បណឹដ ងជូ ស្ម្ព ធព្កុម្ហ៊ុ

VRG។ វាា លគលបាំណងផ្ទលស្់បូរសា
ដ
ា ភារបចច៊ុបប ន លពាលគឺ
លណើដ ម្ ក ី របស្់រួកលគ ការឆ្ករថ្ព្រ ឬ

VRG អ្ាំរីចាករលៅស្ូបា

ការទទួលែ៊ុស្ព្តូ ចាំលពាេះអ្ាំលរើ ហិងាលផ្សសងៗ ជាទូលៅកព្ម្ ឹងា ការល្លើ
លស្ចកដីបងាគប់ លរញលលញព្តូ បា ភាាប់ ម្កជាម្ួ
បញ្ហ
ា ក់ ជូ


ូចខាងលព្កាម្៖
វារួម្បញ្ូច ល ូ ការ

តបផ្សលូ ការរី ព្កុម្ហ៊ុ ណាស្់។

ឹងលិែិតល េះ ប៊ុខ តវាជាការលអក៊ុងការលលើ
ន
ក ូ ចាំណ៊ុចស្ាំខា ់ៗថ្

កចិតតទ៊ុកដាក់ លផ្ទតតលលើការអ្ ៊ុលោម្តម្ចាប់ ក៊ុងស្ស្ុ
ន
ក។ វារា

ិង ឡា ខ លគលព្ាង ិ ិ លយាគ VRG ទាំងអ្ស្់ព្តូ ខតអ្ ៊ុលោម្តម្ (ព្បការ 1)

តការល េះម្កគូស្

ូ ចាប់ ស្ាំខា ់ៗកន៊ុងព្បលទស្កម្ព៊ុជា



តការល េះអ្ ៊ុ តតចាំលពាេះចាករលៅស្ូរបស្់ព្កុម្ហ៊ុ ខ លជាស្ាជិករបស្់ VRG ទាំងអ្ស្់ លៅកន៊ុងព្បលទស្កម្ព៊ុជា
(ព្បការ 1)។ ស្ូម្លម្ើលឧបស្ម្ព័ ធ 1 ថ្ លស្ចកដីបងាគប់ ល ើម្បីទទួលបញ្ាីលរញលលញ



បណឹ ដ ង ឬ ស្ាំណួរលផ្សសងៗអាចព្បគល់ជាភាសាអ្ង់លគលស្ ភាសាល ៀតណាម្ ភាសាឡា ឬ ភាសាខែែរ
ចាករ ឬ ការ ិយាល័



ល់រប
ូ

ល់ការ ិយាល័

តប៊ុគគល ឬ អ្ងគការ លដា

តាំណាង VRG ឬ ការ ិយាល័

ា លលែលយាងម្ួ

ព្កុម្ហ៊ុ ខ លជាស្ាជិក

ខ លអាចលព្បើ ល ើម្បីតម្ដា

លទេះជាយាងល េះកដី VRG
o

ឹងម្ិ ល្លើ

តប ឹងស្ាំលណើ ឬ បណឹដ ង កន៊ុងករណីខាងលព្កាម្ល ើ (ព្បការ 4)៖
តប ឬ បលញ្ចញរ័ត៌ា លនាេះ

លបើ រដាាភិបាលកន៊ុងស្ស្ុកហាម្ព្បាម្ VRG ម្ិ ឲ្យល្លើ

ឹងលចញ

ឌ្ឍ ភារថ្ ស្ាំលណើលនាេះ

(ព្បការ 3)


របស្់

ព្បចាាំព្បលទស្របស្់ VRG (ព្បការ 2)

លៅលរលលយវើការព្បគល់បណឹដ ង ឬ ស្ាំណួរ ការ ិយាល័
បងាក ់ថ្ ម្ួ

ិ ង ឡា

ិង/ឬ ការទទួលែ៊ុស្ព្តូ របស្់អ្នក ិ ិ លយាគបរលទស្ ( ូចបា គូស្បញ្ហ
ា ក់ លដា

បញ្ហ
ា នានាលព្ៅរី ស្ិទិធ

o

ស្ស្ុក)
លិែិតអ្នាម្ិកលដា

o

ឬ អាស្

ដាា

រី អ្នកលផ្សញើ

ស្ាំលណើស្៊ុាំរ័ត៌ា ខ លម្ិ ពាក់រ័ ធ ឹងគលព្ាងចាករលៅស្ូ

o


គែ រ័ត៌ា

ចាប់ ក៊ុង
ន

តប ិញកន៊ុងរ ៈលរល 30 ថ្ងៃ ចាំលពាេះស្ាំលណើលនាេះ។ កន៊ុងករណីខ លស្ាំលណើម្ួ ា លកខណៈស្ែ៊ុព្គសាែញ
រ័ត៌ា បចច៊ុបប នភារម្ួ
ឹងផ្សដល់ជូ ម្៊ុ លរល 30 ថ្ងៃ អ្ាំរី ឌ្ឍ ភារថ្ ស្ាំលណើ ខ ល ឹងរួម្បញ្ូច លគលព្ាងលរលល ោ
VRG

ឹងល្លើ

បា ់សាែ ថា លរលណាខ លអាចផ្សដល់ជូ


ព្បស្ិ លបើ VRG ម្ិ អាចល្លើ



ការ ិយាល័



ព្បស្ិ លបើ ា បញ្ហ
ា ណាម្ួ

តបលដា

ូ ការល្លើ

តបលរញលលញ (ព្បការ 6)

សារម្ូលលហត៊ុ ណាម្ួ

លនាេះព្កុម្ហ៊ុ

ឹងរ យល់ព្បាប់ អ្ាំរីម្ូលលហត៊ុ (ព្បការ 6)

VRG កន៊ុងព្បលទស្កម្ព៊ុជា ិ ង ឡា ព្តូ ខតបលញ្ចញរ័ត៌ា ជាសាធារណៈអ្ាំរី
ថ្ងៃទី 16 ខែស្ីហា ឆ្នាំ 2014 (ព្បការ 8)
តម្រ

ៈការថ្លតព្ម្ូ

ជាម្ួ

តការល េះជាភាសាកន៊ុងស្ស្ុក ព្តឹម្

តការល េះ VRG គួរទទួល ាំណឹងអ្ាំរីបញ្ហ
ា ទាំងលនាេះ។ ព្កុម្ហ៊ុ លបដជាញល្លើ

តប

តការល េះ តម្ការចាាំបាច់។

លតើការព្តួតរិ ិតយលលើការអ្ ៊ុ តត

កា
ត រល េះ

ឹងស្លព្ម្ច ូ លទធផ្សលអ្វី?

ា លទធភារលគលលៅចាំ ួ បួ ស្ព្ាប់ ការព្តួតរិ ិ តយលលើការអ្ ៊ុ តត

តការល េះ៖

a)

ល ើម្បីធានាឲ្យបា ថា VRG អ្ ៊ុ តត

b)

ល ើម្បីឲ្យ NGOs / CSOs / NPAs លៅកន៊ុងព្បលទស្កម្ព៊ុជា ិ ង ឡា ចូ លរួម្ពាក់រ័ ធយាងស្កម្ែក៊ុងការលព្បើ
ន
ព្បាស្់
តការល េះ
ល ើម្បីគាំពារស្ហគម្ ៍ ក៊ុងស្ស្ុ
ន
កខ លបា ទទួលផ្សលបេះពាល់ លហើ កន៊ុងលរលជាម្ួ គន ឹងបលងកើតស្ម្តាភាររបស្់រួកលគកន៊ុង
ការលព្បើព្បាស្់

c)

ល ើម្បីផ្សដល់ជូ
ល

d)

តការល េះលរញលលញ;

តការបណឹដ ងលព្ៅផ្សលូ ត៊ុោការ;
Global Witness ( ិង ភាគីលផ្សសងលទៀត)

ើង ិញបខ ាម្ លហើ

លយវើការផ្ទលស្់បូរចាំ
ដ លពាេះ

ល ើម្បីរិលសាយសាកលបង

ូ ម្ូលដាា រ័ ស្៊ុតង
ត
ខ លអាចអ្ាំពា នា ឲ្យ VRG លយវើការព្តួតរិ ិតយ

តការ ល ើម្បីខកលម្អវាតម្លរល;

តការបណឹដ ងខបបល េះ កន៊ុងលគលបាំ ណងល ើម្បីវា

ស្ព្ាប់ ព្កុម្ហ៊ុ លផ្សសងលទៀតខ លលយវើព្បតិបតតិការលៅកន៊ុងព្បលទស្កម្ព៊ុជា

តថ្ម្លថាលតើ ម្លយោបា

ល េះអាចលស្នើល

ើងជាគាំរល
ូ អ

ិ ង ឡា ( ិង ព្បលទស្លផ្សសងលទៀតខ លា

ិធា

ផ្សលូ ចាប់ ម្ិ ស្ូ រ ឹងាាំ) ខ រឬលទ។
លតើ Global Witness កាំរ៊ុងលយវើអ្ី?
វ
លទេះជាយាងល េះកដី ល

ើងម្ិ ា ទាំ ៊ុកចិតតថា VRG

តការល េះបា ព្គប់កខ លងខ លែលួ លយវើការ ិ ិ លយាគទាំងអ្ស្់ លៅកន៊ុង
ណាស្់ខ លព្កុម្ហ៊ុ បា
ល់ព្រម្ស្ហការជាម្ួ Global Witness

ឹងអាចអ្ ៊ុ តត

ព្បលទស្កម្ព៊ុជា ិ ង ឡា ល ើ ។ ូ លចនេះលហើ ល ើងា កដីរ ីករា
កន៊ុងរ ៈលរលរីរឆ្នាំបនាាប់។ តួនាទី របស្់ល ើងទី ម្ួ គឺ ព្តូ ព្តួតរិ ិតយថាលតើ
ខកតព្ម្ូ

តការល េះព្តូ បា អ្ ៊ុ តត ូចលម្ដច លហើ

ទីរីរ ថាលតើ ព្តូ

ូចលម្ដច ល ើម្បីខកលម្អវា។

លតើលោកអ្នកអាចចូលរួម្ពាក់រ័ ធ ូចលម្ដច?
ល

ើងា បាំណងលស្នើស្៊ុាំជាំ ួ

ខាងលព្កាម្ខ រឬលទ៖
a)

របស្់លោកអ្នកកន៊ុងការព្តួតរិ ិតយថាលតើ VRG កាំរ៊ុងល្លើ

ការព្តួតរិ ិតយថាលតើ

តការល េះព្តូ បា ព្បកាស្ ូចខ ល VRG បា
រ័ត៌ា លម្អិតថ្

តប ឹងស្ាំណួរ

លតើ ា ការផ្សសរវផ្សា

b.

លតើ



លតើអ្ងគការរបស្់លោកអ្នក បណា
ដ ញ ិង/ឬ ស្ហគម្ ៍ ខ លលោកអ្នកលយវើការជាម្ួ

ិ ង/ឬ ឡា

តការល េះលៅកន៊ុងស្ស្ុក ូចបា
ូចបា
ល់ព្រម្ខ រឬលទ?

ល់ព្រម្ខ រឬលទ?

អាចព្បាប់ ល

បទរិលសាយ ៍ របស្់លោកអ្នកពាក់ រ័ ធ ឹងលរឿងល េះបា ខ រឬលទ? លតើ ា រ័ត៌ា ណាម្ួ
តការល េះលៅកព្ម្ិតកន៊ុងស្ស្ុកខ រឬលទ? លហើ
b)

ការលយវើលតស្តសាកលបងលលើ ាំលណើរការថ្
ជាប តបនាាប់ លដា

តការល េះ លដា

លផ្ទដតលលើចាករលៅស្ូ VRG៖

ៈជាំហា

ល់ព្រម្លទ

a.

តការល េះា ជាភាសាខែែរ

ិង បណឹដ ង តម្រ

លបើា លតើលយវើល
ខផ្សអកលលើស្ាំណួរ

ើងរី

ព្តូ បា ផ្សសរវផ្សា

អ្ាំរី

ើងតម្រលបៀបណា?
ិង បណឹដ ងជាក់ខស្ដង ពាក់ រ័ ធ ឹងជាំ ួ

ឧបតាម្ៃ

លតើអ្ងគការរបស្់លោកអ្នក បណា
ដ ញ ិង/ឬ ស្ហគម្ ៍ ក៊ុ ងស្ស្ុ
ន
ក អាចសាកលបងលព្បើ
តការល េះស្ព្ាប់ ការងារ
ផ្ទាល់ែួ ល របស្់រួកលគ (អាចជាការស្ួរស្ាំណួរ, ការព្បគល់បណឹដ ង ឬ អ្វីលផ្សសងលទៀត …) បា ខ រឬលទ?



លតើស្ាំលណើ ីម្ួ



ៗខ លបា ព្បគល់ជូ

VRG អាចលផ្សញើជូ

Global Witness ផ្សងខ រ ឬក៏ បញ្ាូ ប តល ើម្បីឲ្យល

ទ៊ុកជាឯកសារបា ខ រឬលទ? ស្ូម្លផ្សញើរ័ត៌ា លៅ ិង/ឬ ចម្លងជូ
ការទាំនាក់ទាំ ងទាំងអ្ស្់។

ើងរកា

VRGmonitor@globalwitness.org លៅកន៊ុង

លតើអ្ងគការរបស្់លោកអ្នក បណា
ដ ញ ិង/ឬ ស្ហគម្ ៍ ក៊ុ ងស្ស្ុ
ន
ក អាចកត់ព្តទ៊ុក ូ អ្វីខ លបា លកើតល ើងបនាាប់រី
លនាេះបា ខ រឬលទ? លតើ លោកអ្នកបា ទទួលបងាក ់ថ្ ជាម្ួ លលែលយាងខ រឬលទ? លតើលោកអ្នកបា ទទួល



ការល្លើ
ិយា
ការល្លើ

តបរី VRG លៅកន៊ុងអ្ាំ ៊ុ ងលរល 30 ថ្ងៃ ូចខ លបា ព្រម្លព្រៀងខ រឬលទ? លបើ ូលចនេះ លតើ ការល្លើ តបលនាេះ
អ្វីែលេះ? លតើ អ្ងគការរបស្់លោកអ្នក ឬ បណា
ដ ញ អាចបលញ្ច ញម្តិលយាបល់អ្ាំរីរ័ត៌ា ខ លទទួលបា រី
តបរបស្់ VRG បា ខ រឬលទ?



លតើអ្ងគការរបស្់លោកអ្នក បណា
ដ ញ ិង/ឬ ស្ហគម្ ៍ ក៊ុ ងស្ស្ុ
ន
ក អាចផ្សដល់រ័ត៌ា លម្អិតបា ខ រឬលទ ថាលតើ
ស្កម្ែភារខកថ្ែអ្វីខ លព្តូ បា រិចារណា លហើ អ្វីខ លបា លកើតល ើងជាក់ខស្ដង?



លតើអ្ងគការរបស្់លោកអ្នក បណា
ដ ញ ិង/ឬ ស្ហគម្ ៍ ក៊ុ ងស្ស្ុ
ន
ក អាចផ្សដល់ ូ អ្ ៊ុសាស្ ៍ ទូលៅណាម្ួ
ល់ Global
Witness ( ិង លដា ផ្ទាល់ជូ VRG លបើរួកលគចង់) ខ រឬលទ អ្ាំរីថាលតើ
តការល េះអាចខកលម្អ ូចលម្ដច?

Global Witness

ឹងលយវើកិចចការខាងលព្កាម្ជាម្ួ

a)

រកាកាំណត់ព្តរី ឧបបតតិលហត៊ុ ណាម្ួ

b)

កន៊ុងលស្ចកដីបងាគប់ ។
បលងកើត ិង រកាម្ូលដាា ទិ ន ័

ឹងរ័ត៌ា ល េះ ល ើម្បីផ្សដល់ម្តិលយាបល់ព្បតិកម្ែជូ
ខ លការចាប់ លផ្សដើម្

ថ្ ស្ាំណ៊ុាំលរឿង ីម្ួ

តការ រួម្ទាំង៖ ការកត់ព្តល្ែេះថ្

ិង ការផ្សសរវផ្សា

VRG តម្ម្ូលដាា ជាព្បចាាំ៖

តការល េះ ម្ិ លយវើល

ើង ូច ឹងការព្រម្លព្រៀង

ៗរបស្់អ្ងគការ បណា
ដ ញ

ី ស្ម្បទ ខ លបា លលើកល

ិង/ឬ ស្ហគម្ ៍ ក៊ុងស្ស្ុ
ន
ក ខ លប៊ុ បងលព្បើ
ើង; កាលបរ ិលចេទ; រ័ត៌ា លម្អិតអ្ាំរីអ្នកខ លបា

ព្បគល់ស្ាំលណើលនាេះ; ជាំហា ណាខ ល VRG បា បាំលរញ (ឬ ម្ិ បា បាំលរញ); លទធផ្សល ជាល ើម្។
c)

ផ្សដល់រ័ត៌ា ល េះជាព្បចាាំព្ត
ទាំងឡា

ប់ ជូ

ខ លបា លយវើចាំលពាេះ

VRG ជារបា

ការណ៍

ិង លដា

ផ្ទាល់ម្៊ុែ លហើ

តការល េះ។

តម្ដា បនាាប់ រីលនាេះអ្ាំរីការផ្ទលស្់បូរដ

អ្វីបនាាប់?
លតើលោកអ្នកអាចឲ្យល

ើង ឹងបា លទថាលតើលោកអ្នកា ចាប់អារម្ែណ៍ឬអ្ត់ កន៊ុងការចូលរួម្កន៊ុង
កា
ត រល េះ ិង ជួ ល ើងព្តួតរិ ិតយ
VRG? ឬក៏ព្បស្ិ លបើលោកអ្នកា ស្ាំណួរ ឬ ស្ាំលណើបខ ម្
ា លផ្សសងលទៀតថាលតើគួរខកលម្អ
កា
ត រ ឬ ព្បរ័ ព្ធ តួតរិ ិតយរបស្់ល ង
ើ ូចលម្ដច?
ល

ើងា កដីលសាម្ ស្សកន៊ុងការរិភាកាបញ្ហ
ា ទាំងអ្ស្់ល េះតម្អ្៊ុីខម្ល ឬ តម្ Skype។ ល ើងក៏ ឹងលៅលយវើទស្ស កិចចលៅព្បលទស្កម្ព៊ុជា
ិ ង ឡា កន៊ុងលរលឆ្ប់ៗល េះខ រ លហើ ល ើងា កដីរ ីករា កន៊ុងការជួបលោកអ្នកលដា ផ្ទាល់ ល ើម្បីរិភាកាអ្ាំរីបញ្ហ
ា ល េះជាម្ួ
លោកអ្នកឲ្យបា កា ់ខតលម្អិត។
ស្ូម្អ្រគ៊ុណ!
Megan

ិង Josie

ស្ាគល់៖ ចាំលពាេះលោកអ្នកខ លស្ាិតលៅកន៊ុងព្បលទស្ឡា VRG ក៏ ជាាចស្់ភាគហ៊ុ លៅកន៊ុង ី ស្ម្បទ ចាករលៅស្ូខាងលព្កាម្ផ្សងខ រ៖
Dau Tieng Viet-Lao Rubber Group (Bachieng, Sanasombuon, Champasak Province, ិង Laongman, Saravane Province); SGS
Rubber JS (Noong District, Savannakhet Province); Ho Chi Minh Rubber JSC / Ho Chi Minh Youth Company (Champasak
Province);
ព្បាប់ ល

ិង Dak Lak Company (Champasak, Saravane

ើងថា លស្ចកដីបងាគប់

ិង

ិង Attapeu Provinces)។ កន៊ុងលរលបចច៊ុបប ន ម្ន្ត ី ជា
ត
់ែពស្់ VRG បា

តការល េះ ម្ិ អ្ ៊ុ តតចាំលពាេះ ី ស្ម្បទ ទាំងល េះលទ។ ល

ើងម្ិ

ល់ស្ស្ប លហើ

ស្ងឃឹម្ថាអាច

បញ្៊ុច េះបញ្ូច លរួកលគឲ្យរួម្បញ្ូច លតាំប ់ បខ ាម្ទាំងបួ ល េះនាលរលអ្នាគត។ ូលចនេះ លបើ លោកអ្នកា រ័ត៌ា រី ស្ហគម្ ៍ ខ លកាំរ៊ុង
ព្បឈម្ ឹងបញ្ហ
ា នានាខ លបា លកើតល ើង លដា សារចាករលៅស្ូទាំងល េះ ស្ូម្ក៊ុាំ សាាក់លស្ាើរកន៊ុងការលផ្សញើបញ្ហ
ា ទាំងលនាេះម្កល ើង លនាេះ
ល

ើង ឹងព្បគល់វាជូ

VRG។

