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ក្នងរយៈពេលប ៉ុន្មា នឆ្ន ាំថ្ា ីៗពនេះ 
ការបពងក ើតតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេពៅក្ន ុង 
មហាអន៉ុតាំបន់ពមគងគមាន ការរកី្ច្ាំពរនី 
គួរពោយក្ត់េាំគាល់។ តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ច
េិពេេទាំងពន្មេះ ត្តវូបានពគ 
បពងក ើតព ើងពដ្ើមបី 
ទក់្ទញអនក្វនិិពោគបរពេេនិង 
ពដ្ើមបីជាំរ៉ុញការ ព វ្ ើេមារណក្មាពេដ្ឋកិ្ច្ច  
ពៅក្ន ុងតាំបន់ពោយកាន់ តតពលឿន។ 
មានតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេច្ាំនួន៣ត្តវូ 
បានបពងក ើត ពៅក្ន ុងត្បពេេភូមា ៣០ 
ពៅក្ន ុង ត្បពេេក្មព ុជា 
និង១០ពៅក្ន ុងត្បពេេថថ្ព ើយជា រមួមាន 
តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេជាង៣០ ត្តវូពគ 
បពងក ើតព ើង 
ពៅក្ន ុងបណ្តា ត្បពេេមហាអន៉ុតាំបន់ ពមគងគ។ 
ឧេា ក្មាកាត់ពដ្រជាឧេា ក្មាតដ្ល 
ត្តវូការក្ាំលាំងេលក្មាខ្ពេ់ជា 
ឧេា ក្មាពលច្ 
ពលោ ពៅក្ន ុងមហាអន៉ុតាំបន់ពមគងគពន្មេះ 
គឺក្ាំេ៉ុងតត ត្បតិបតា ិការ 
ពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេទាំង 
ពន្មេះព ើយតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេក៏្បានផ្ាល់
ពោយនូវអភ័យឯក្េិេធិ វនិិពោគដូ្ច្ជាព ដ្ឋឋ
រច្ន្មេមពនធ ័តដ្លមានគ៉ុណភាេកិ្ច្ចការពារេិ
េធិការងារ តដ្ល មានលក្ខណៈពខ្ាយ។ 
ការផ្ាល់អភ័យឯក្េិេធិទ ាំង ពនេះ 
គឺពដ្ើមបីទក់្ទញអនក្វនិិពោគទាំងឡាយណ្ត 
តដ្លតេវ ងរក្ ពៅផ្លិតផ្ល 
និងតាំថលេលក្មា តដ្លមានតាំថលទប។ 
ពទេះបីភាគពត្ច្ើនក្ាំលាំង 
េលក្មាពៅក្ន ុងឧេា ក្មាកាត់ពដ្រជាស្រេា ីក៏្

ពដ្ឋយ តតេួក្ពគភាគពត្ច្ើនមានតួន្មេី 
តដ្លេេួលបាន ត្បាក់្ក្ថត្មទប 
និងជាំន្មញតដ្លមានការេេួល 
ស្គគ ល់តិច្បាំផ្៉ុត។ បញ្ហា ត្បឈមតដ្លស្រេា ីក្មាក្រ 
កាត់ពដ្របានជួបត្បេេះ 
នឹងកាន់តត ង្ន់ ង្ រតថ្មពេៀត ត្បេិនពបើ 
េួក្គាត់ជា េលក្រពេេនា ត្បពវេន៍ ពត្ពាេះជា 
េលក្រពេេនា ត្បពវេន៍េួក្គាត់ មានភាេ 
ងាយរងពត្គាេះតដ្លមានលក្ខណៈេិពេេ។ 
ពៅក្ន ុងមហាអន៉ុតាំបន់ពមគងគ 
ផ្លិតក្មាវាយន 
ភណឌ ័ពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ 
មានការទក់្ ទញខ្ោ ាំងច្ាំពពាេះ 
ក្ាំលាំងេលក្មាច្ាំណ្តក្ត្េកុ្ ក្ន ុងត្បពេេ 
និងក្ាំលាំងេលក្មាច្ាំណ្តក្ត្េកុ្ពត្ៅ ត្បពេេ។ 

បណ្តា ញពេេនា ត្បពវេន៍ពមគងគ(MMN)និ
ង  វេិស្ថស្គន នបពច្ចក្វេិស្ថោេ៉ុី(AIT) 
ពដ្ឋយបានការ 
គាាំត្េេីមជឈមណឌ លត្ស្គវត្ជាវេីការអភិវឌ្ឍន៍អ
នា រជាតិរបេ់កាណ្តដ្ឋ(IDRC) 
បានរមួគាន អន៉ុវតា  
គពត្មាងេិក្ាត្ស្គវត្ជាវនិងការតេ ូ មតិេីឆ្ន ាំ
២០១៦រ ូតដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ពដ្ឋយពតា តជាេាំខ្ន់ 
ពៅពលើបញ្ហា េិេធិការងារនិងបញ្ហា ពេេនា ត្បពវ
េន៍ពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ 
ក្ន ុងមហាអន៉ុតាំបន់ 
ពមគងគពដ្ឋយឆុ្េះបញ្ហច ាំងេី 
ក្ត្តា ពយនឌ្័រផ្ងតដ្រ។ 
ពដ្ឋយចាប់ពផ្ា ើមេីេាំនួរថា 
ពតើការងារតដ្លបពងក ើត 
ក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេទាំងពន្មេះ 

បានពលើក្ ក្ាំេេ់ការងារេមរមយេាំរាប់ 
ស្រេា ីេលក្រពេេនា  ត្បពវេន៍តដ្រឬពេ? 
ការេិក្ារត្ស្គវត្ជាវពនេះបាន 
បពងក ើតនូវក្រណីេិក្ា៤ 
ពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ច 
េិពេេទាំងពន្មេះរមួមាន ៖ តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ច  
េិពេេ ្ីឡាវា៉ា  Thilawa SEZ (ពៅក្ន ុង 
េីត្ក្ងុោ ង់ គ នូ ត្បពេេភូមា) 
តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ច េិពេេភន ាំពេញ 
(ពៅេីត្ក្ងុភន ាំពេញ ត្បពេេ ក្មព ុជា) 
តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ ពមនហាតព្ន 
ManhattanSEZ (ពៅក្ន ុងពខ្តាស្គវ យពរៀង 
ត្បពេេក្មព ុជា) 
និងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេត្តក់្ TakSEZ 
(ពៅក្ន ុងពខ្តាត្តក់្ ត្បពេេថថ្) ពដ្ឋយ 
ពតា តជាេាំខ្ន់ពៅពលើឧេា ក្មាកាត់ពដ្រ។ 
ចាប់ត្តាំងេីតខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

រ ូតដ្ល់ តខ្ក្ក្កដ្ឋឆ្ន ាំ២០១៨ 
ថដ្គូរគពត្មាងរបេ់បណ្តា ញ 
ពេេនា ត្បពវេន៍ពមគងគ 
បានច្៉ុេះព វ្ ើការេទ ង់មតិជា 
មួយក្មាក្រកាត់ពដ្រពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ច
េិពេេទាំង៤ខ្ងពលើ។ 
មានក្មាក្រកាត់ពដ្រច្ាំនួន ៧០០ ន្មក់្ 
បានចូ្លរមួពឆោ ើយនឹងេាំនួរ តដ្លក្ន ុងពន្មេះ 
មានក្មាក្រកាត់ពដ្រច្ាំនួន២០០ន្មក់្ 
ត្តវូបាន ពត្ជើេពរេីេី 
តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេភន ាំពេញត្តក់្ 
និងយ ង់ គ នូ និងច្ាំនួន១០០ន្មក់្ 
មក្េីតាំបន់ 
ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេក្ន ុងពខ្តាស្គវ យពរៀង។ 
ពៅភន ាំពេញ និងយ ង់ គ នូ ពរាងច្ត្ក្កាត់ពដ្រ 

 
JOBS IN SEZs: 

Migrant garment factory workers  
in Cambodia 



 

តាំបន់ពេដ្ឋក្ចិ្ចេិពេេ និងការបាំលេ់េីក្មាក្រ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ការច្ងត្ក្ងេ ជីេ និងការតេ ូ មតិការងារពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋក្ិច្ចេិពេេ 
 

 
 

 
 
 
ពេរភីាេក្ន ុងការចូ្លរមួ និងច្ងត្ក្ងេ ជីេថន 
តាំបន់ ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ ទាំង
អេ់ពៅក្ន ុងការេិក្ាត្ស្គវត្ជាវ ពនេះពៅមានក្ត្មិត។ 
អនក្ចូ្លរមួពឆោ ើយេាំភាេន៍ ពៅក្ន ុង 
តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេទាំងអេ់ខ្ងពលើបាន 
ពលើក្ព ើងថា៖ េក្មាភាេរមួគាន ពៅក្ន ុងវេិ័យ 
ឧេា ក្មា កាត់ពដ្រ (collective industrial action) 
ត្តវូបានពគល៉ុបបាំបាត់ និងមានឧបេគគក្ន ុង 
ការបពងក ើត េ ជីេ។ ជាេិពេេពៅក្ន ុងត្បពេេក្មព ុជា 
ច្ាប់េា ីេី េ ជីេបានបពងក ើតពោយមាន 
បញ្ហា កាន់តតេិបាក្ពដ្ឋយស្គរតតច្ាប់ពនេះ ដ្ឋក់្ក្ាំ ិត
េិេធិថនការច្រចារ ជាមួយនិពោជក្ពដ្ឋយអន៉ុញ្ហា ត
ពោយ តតេ ជីេ ការងារតដ្លមាន ត្ក្មុតាំណ្តង
ពលើេល៉ុប (representative status MRS) 
ជាតាំណ្តងតដ្ល ត្តវូមាន៣០ភាគរយថនក្មាក្រេរ៉ុប។ 
ដូ្ពច្នេះមានតត េ ជីេការងារតដ្លត្តវូបានអន៉ុម័ត
ពដ្ឋយ និពោជក្ពេតដ្លោច្មានលេធភាេ េេួលបាន
លក្ខខ្ណឌ ត្ក្មុ តាំណ្តងពលើេល៉ុប (most representative 
status MRS)។ 
 

ការបាំលេ់េីថនការវនិិពោគពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ 
បានក្ាំេ៉ុងតតព វ្ ើពោយមានការ តោ េ់ប្រូេត្មង់ថនការព វ្ ើពេេនា ត្បពវេន៍។ 
តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចភន ាំពេញមានេីត្តាំងតក្បរ នឹងតាំបន់ 
ជាយត្ក្ងុដ្៏េាំខ្ន់តដ្លេីត្តាំងពនេះ បានព វ្ ើពោយមានបាំ តរបាំរលួបាំលេ់េី 
របេ់ត្បជាេល រដ្ឋេីជនបេមក្េីត្ក្ងុ។ 
ពដ្ឋយេន ិតពៅត្តមបពណ្តា យត្េាំ តដ្នក្មព ុជា ពវៀតណ្តម តាំបន់ 
ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេពមនហាតព្នបានបពងក ើតពៅឱកាេការងារេាំរាប់ 
ត្បជាជនតដ្លរេ់ពៅ ក្ន ុងតាំបន់ព ើយការបពងក ើតតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេពនេះ 
ក៏្ជាកិ្ច្ចខិ្តខ្ាំត្បឹងតត្បងពៅក្ន ុងការ កាត់បននយច្ាំណ្តក្ត្េកុ្ពៅខ្ងពត្ៅ 
និងបពងក ើតពោយមានការបាំលេ់េីេី ជនបេ មក្ ជនបេផ្ងតដ្រ ។ 

      លក្ខខ្ណឌការងារពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋក្ិច្ចេិពេេ 
 

ពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេភន ាំពេញ និងពមនហាតព្នត្បាក់្ឈន លួ 

និងផ្លត្បពោជន៍ ពផ្េងៗពេៀតត្តវូបានផ្ាល់ពោយក្មាក្រោ ងេូលាំេូលយ 

ពដ្ឋយត្េបត្តមបញ្ាតា ិ ថនច្ាប់ ការងារ។ ក្មាក្រេេួលបានត្បាក់្ឈន លួអបបបរមា 

និងមានេិេធិេេួលបានត្បាក់្បាំន្មច់្ម៉ុខ្ ងារត្េបត្តមលក្ខនា ិក្ៈបញ្ា តា ិ។ 

ភាេគួរឲ្យក្ត់េមាគ ល់ពៅក្ន ុងត្បពេេក្មព ុជា គឺគាំពរាង ពរាង ច្ត្ក្ កាន់តតត្បពេើរ 

ពៅក្មព ុជាតដ្លលក្ខខ្ណឌស្គន នភាេការងារត្តវូបានត្តួតេិនិតយ 

និងេេួលស្គគ ល់ពដ្ឋយអងគការការងារអនា រជាតិ(ILO)។ 

ពរាងច្ត្ក្ថនតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ 

គឺេន ិតពៅក្ន ុងគាំពរាងពនេះតដ្លត្តវូតតអន៉ុវតាត្តមលក្ខខ្ណឌស្គន នភាេការងារ 

ក្ាំនត់ពដ្ឋយ ច្ាប់។ 

ការត្តួតេិនិតយត្បាក់្ឈន លួត្បចាាំឆ្ន ាំត្តវូបានព វ្ ើព ើងបន្មទ ប់េីការព វ្ ើរកូ្ដ្ក្មាត្េង់ 

ត្ទយេូរទាំងត្បពេេពៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

គួរឲ្យក្ត់េមាគ ល់ផ្ងតដ្រត្បាក់្ឈន លួអបបបរមាពក្ើន ព ើងពរៀងរាល់ឆ្ន ាំ 

ប ៉ុតនាអត្ត្តក្ាំពណើនថនតាំថមោថនការន្មាំពច្ញពក្ើនព ើងពលឿនជាង ការពក្ើន 

ព ើងថនអត្ត្តក្ាំពណើនត្បាក់្ឈន លួអបបបរមា, ដូ្ពច្នេះ ការពក្ើនព ើងថនត្បាក់្ 

អបបបរមា មិនោច្ប េះពាល់ដ្ល់វេិ័យឧេា ក្មាពន្មេះពេ។ 

 

តាំបន់ពេដ្ឋក្ចិ្ចេិពេេ និងការបាំលេ់េីក្មាក្រ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ការច្ងត្ក្ងេ ជីេ និងការតេ ូ មតិការងារពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋក្ិច្ចេិពេេ 
 

 
 

 
 
 
ពេរភីាេក្ន ុងការចូ្លរមួ និងច្ងត្ក្ងេ ជីេថន 
តាំបន់ ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ ទាំង
អេ់ពៅក្ន ុងការេិក្ាត្ស្គវត្ជាវ ពនេះពៅមានក្ត្មិត។ 
អនក្ចូ្លរមួពឆោ ើយេាំភាេន៍ ពៅក្ន ុង 
តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេទាំងអេ់ខ្ងពលើបាន 
ពលើក្ព ើងថា៖ េក្មាភាេរមួគាន ពៅក្ន ុងវេិ័យ 
ឧេា ក្មា កាត់ពដ្រ (collective industrial action) 
ត្តវូបានពគល៉ុបបាំបាត់ និងមានឧបេគគក្ន ុង 
ការបពងក ើត េ ជីេ។ ជាេិពេេពៅក្ន ុងត្បពេេក្មព ុជា 
ច្ាប់េា ីេី េ ជីេបានបពងក ើតពោយមាន 
បញ្ហា កាន់តតេិបាក្ពដ្ឋយស្គរតតច្ាប់ពនេះ ដ្ឋក់្ក្ាំ ិត
េិេធិថនការច្រចារ ជាមួយនិពោជក្ពដ្ឋយអន៉ុញ្ហា ត
ពោយ តតេ ជីេ ការងារតដ្លមាន ត្ក្មុតាំណ្តង
ពលើេល៉ុប (representative status MRS) 
ជាតាំណ្តងតដ្ល ត្តវូមាន៣០ភាគរយថនក្មាក្រេរ៉ុប។ 
ដូ្ពច្នេះមានតត េ ជីេការងារតដ្លត្តវូបានអន៉ុម័ត
ពដ្ឋយ និពោជក្ពេតដ្លោច្មានលេធភាេ េេួលបាន
លក្ខខ្ណឌ ត្ក្មុ តាំណ្តងពលើេល៉ុប (most representative 
status MRS)។ 
 

ការបាំលេ់េីថនការវនិិពោគពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ 
បានក្ាំេ៉ុងតតព វ្ ើពោយមានការ តោ េ់ប្រូេត្មង់ថនការព វ្ ើពេេនា ត្បពវេន៍។ 
តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចភន ាំពេញមានេីត្តាំងតក្បរ នឹងតាំបន់ 
ជាយត្ក្ងុដ្៏េាំខ្ន់តដ្លេីត្តាំងពនេះ បានព វ្ ើពោយមានបាំ តរបាំរលួបាំលេ់េី 
របេ់ត្បជាេល រដ្ឋេីជនបេមក្េីត្ក្ងុ។ 
ពដ្ឋយេន ិតពៅត្តមបពណ្តា យត្េាំ តដ្នក្មព ុជា ពវៀតណ្តម តាំបន់ 
ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេពមនហាតព្នបានបពងក ើតពៅឱកាេការងារេាំរាប់ 
ត្បជាជនតដ្លរេ់ពៅ ក្ន ុងតាំបន់ព ើយការបពងក ើតតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេពនេះ 
ក៏្ជាកិ្ច្ចខិ្តខ្ាំត្បឹងតត្បងពៅក្ន ុងការ កាត់បននយច្ាំណ្តក្ត្េកុ្ពៅខ្ងពត្ៅ 
និងបពងក ើតពោយមានការបាំលេ់េីេី ជនបេ មក្ ជនបេផ្ងតដ្រ ។ 

      លក្ខខ្ណឌការងារពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋក្ិច្ចេិពេេ 
 

ពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេភន ាំពេញ និងពមនហាតព្នត្បាក់្ឈន លួ 

និងផ្លត្បពោជន៍ ពផ្េងៗពេៀតត្តវូបានផ្ាល់ពោយក្មាក្រោ ងេូលាំេូលយ 

ពដ្ឋយត្េបត្តមបញ្ាតា ិ ថនច្ាប់ ការងារ។ ក្មាក្រេេួលបានត្បាក់្ឈន លួអបបបរមា 

និងមានេិេធិេេួលបានត្បាក់្បាំន្មច់្ម៉ុខ្ ងារត្េបត្តមលក្ខនា ិក្ៈបញ្ា តា ិ។ 

ភាេគួរឲ្យក្ត់េមាគ ល់ពៅក្ន ុងត្បពេេក្មព ុជា គឺគាំពរាង ពរាង ច្ត្ក្ កាន់តតត្បពេើរ 

ពៅក្មព ុជាតដ្លលក្ខខ្ណឌស្គន នភាេការងារត្តវូបានត្តួតេិនិតយ 

និងេេួលស្គគ ល់ពដ្ឋយអងគការការងារអនា រជាតិ(ILO)។ 

ពរាងច្ត្ក្ថនតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ 

គឺេន ិតពៅក្ន ុងគាំពរាងពនេះតដ្លត្តវូតតអន៉ុវតាត្តមលក្ខខ្ណឌស្គន នភាេការងារ 

ក្ាំនត់ពដ្ឋយ ច្ាប់។ 

ការត្តួតេិនិតយត្បាក់្ឈន លួត្បចាាំឆ្ន ាំត្តវូបានព វ្ ើព ើងបន្មទ ប់េីការព វ្ ើរកូ្ដ្ក្មាត្េង់ 

ត្ទយេូរទាំងត្បពេេពៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

គួរឲ្យក្ត់េមាគ ល់ផ្ងតដ្រត្បាក់្ឈន លួអបបបរមាពក្ើន ព ើងពរៀងរាល់ឆ្ន ាំ 

ប ៉ុតនាអត្ត្តក្ាំពណើនថនតាំថមោថនការន្មាំពច្ញពក្ើនព ើងពលឿនជាង ការពក្ើន 

ព ើងថនអត្ត្តក្ាំពណើនត្បាក់្ឈន លួអបបបរមា, ដូ្ពច្នេះ ការពក្ើនព ើងថនត្បាក់្ 

អបបបរមា មិនោច្ប េះពាល់ដ្ល់វេិ័យឧេា ក្មាពន្មេះពេ។ 





នឹងការច្៉ុេះព ា្ េះកូ្នចូ្លពរៀនខ្ណៈពេលតដ្លេួក្ពគត្តវូតត្មូវពោយ ច្៉ុេះបញ្ា ី 
តោ េ់ប្រូលាំពៅដ្ឋឋ ន ពៅេីត្ក្ងុភន ាំពេញ។ ពៅតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ ពមនហាតព្ន 
ពាក់្ក្ណ្តា លថនក្មាក្របានពមើលតថ្រកូ្នៗ ពដ្ឋយខ្្នួឯងខ្ណៈពេល 
តដ្លក្មាក្រតដ្លព វ្ ើការវលិលង ច្ពៅភូមិដ្ឋឋ នវញិោច្េឹងពាក់្ ឪេ៉ុក្មាា យរបេ់េួក្ពគ 
បានពត្ច្ើនជាង។ ត្បេិនពបើ េួក្ពគេ៉ុក្កូ្នៗពៅផ្ទេះេួក្ពគរងេមាព ្ខ្ោ ាំងក្ន ុងការពផ្ង ើរ 
ល៉ុយពៅផ្ទេះ។ ៩០%ថនអនក្ចូ្លរមួេាំភាេន៍ពៅេីត្ក្ងុភន ាំពេញបានពផ្ង ើរល៉ុយពៅផ្ទេះវញិ 
ច្ាំនួន៤០%ថនត្បាក់្ច្ាំនូលរបេ់េួក្ពគជាពរៀងរាល់តខ្។. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពទេះបីជា តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេពៅក្ន ុងត្បពេេក្មព ុជា មានេកាា ន៉ុេលពៅក្ន ុងការផ្ាល់ឱកាេការងារេមរមយក៏្ពដ្ឋយតតការេិក្ា 

ពនេះបានរក្ ព ើញថាវាមិនទន់ជាការេិតពៅព ើយពន្មេះពេ។ ពដ្ើមបីគាាំត្េពៅក្ន ុងការបពងក ើតម៉ុររបរតដ្លពលើក្ក្ាំេេ់ការងារេមរមយ និង 

ការក្ាំណត់អតន ិភាេេិេធិ និងេ៉ុខ្មាលភាេរបេ់ក្មាក្រពន្មេះពៅក្ន ុងតផ្នក្ពនេះបានពលើក្ព ើងជាអន៉ុស្គេន៍េាំខ្ន់ៗ តដ្លបានរក្ព ើញ 

េីការេិក្ាត្ស្គវត្ជាវពនេះ។ 
 

           អន៉ុស្គេន៍ពៅកាន់រដ្ឋឋ ភិបាលថនត្េេះរាជាណ្តច្ត្ក្ក្មព ុជា 
 
• ត្តវូបពងក ើនការវនិិពោគ ក្ន ុងការពលើក្ក្មពេ់លក្ខខ្ណឌ ការងារ, 

ការ អភិវឌ្ឍជាំន្មញ, េាំន្មក់្េាំនងរវាង និពោជក្-និពោជិក្  
និងការបពងក ើន ឱកាេការងារេត្មាប់ស្រេា ី ពៅត្បពេេក្មព ុជា។ 
តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ ទាំងអេ់ ត្តវូផ្ាល់នូវឱកាេ ពដ្ើមបី 
េពត្មច្ពៅការពលើក្ព ើងពនេះ។ 

• ត្តួតេិនិតយព ើងវញិនូវច្ាប់េា ីេី េ ជីេ 
ពដ្ើមបីពោយត្គប់េ ជីេ ទាំងអេ់ 
មានលេធភាេក្ន ុងការពត្ជើេពរេី េមាជិក្ ថ្ាីបតននម 
និងចាប់ពផ្ា ើមេក្មាភាេន្មន្ម។ 
ដូ្ពច្នេះក្មាក្រោច្រក្បាននូវបណ្តា ញ ពផ្េងៗ 
ថនការេាំន្មក់្េាំនងច្រចារ ជាមួយ និពោជក្។ 

• ពលើក្ក្ាំេេ់ការេនទន្ម ជតជក្ជា ស្គលរណៈ រវាងនិពោជក្, 
ក្មាក្រ, ភាគីខ្ងអនក្បញ្ហា េិញ 
និងអនក្អភិវឌ្ឍក្ន ុងតាំបន់ពដ្ើមបីព វ្ ើការេិភាក្ារ អាំេី 
បញ្ហា រទក់្េង នឹង ច្ាប់ការងារ និងពានិជាក្មា។ ការេនទន្ម 
ជតជក្ជាស្គលរណៈពនេះត្តវូតតព វ្ ើ ព ើង ក្ន ុងេាំរង់ត្តីភាគីបូក្ 
(tripartite plus format)។ 

• ផ្ាល់ជូននូវ ការបណុ្េះបណ្តា ល ដ្ល់ក្មាក្រពរាងច្ត្ក្កាត់ពដ្រ 
ពដ្ើមបី េត្ងឹងេមតនភាេជាំន្មញនិងឱកាេការងាររបេ់េួក្ពគ។ 
ការបណុ្េះ បណ្តា លមិនតមនត្តឹមតត 
ការពរៀនជាំន្មញពដ្រេពមោៀក្បាំពាក់្ពន្មេះពេ 
ប ៉ុតនា ត្តវូេត្ងីក្បតននមដ្ល់ជាំន្មញេូរពៅដូ្ច្ជា ការត្គង់ត្គង 
និងត្តួត េិនិតយការងារពដ្ើមបីបពងក ើនជាំន្មញការងារ 
និងការដ្ឹក្ន្មាំ។ ការបណុ្េះ បណ្តា លគួរតតបតននមជាំន្មញពផ្េងៗ 
តដ្លោច្ពោយេួក្ពគ ពត្តៀមខ្្នួ ពដ្ើមបីប្រូតួន្មេី ពៅក្ន ុង 
ឧេា ក្មាច្ត្មេុះរបេ់ត្បពេេក្មព ុជា។ 

• ដ្ឋក់្បនទ ុក្និពោជក្ពោយព វ្ ើការបា ន់ស្គា នតត្មូវការជាក់្តេា ងរ ឺ
ក្មា វ ិ្ ីបណុ្េះបណ្តា លេត្មាប់ក្មាក្រ។ ដូ្ច្តដ្លបងាា ញពៅ ខ្ងពលើ 
ក្មា វ ិ្ ីពនេះ មិនតមនត្តឹមតតការពរៀនជាំន្មញ ពដ្រ 
េពមោៀក្បាំពាក់្ពន្មេះពេ ប ៉ុតនា ត្តវូេត្ងីក្បតននម ដ្ល់ជាំន្មញ េូរពៅ។ 

• ផ្ាល់ជាំនួយក្ន ុងការអភិវឌ្ឍពលើក្ក្ាំេេ់ក្ត្មិត 
ថនក្មាក្រពរាងច្ត្ក្កាត់ ពដ្រពដ្ើមបីពោយជាំន្មញ 
របេ់េួក្ពគត្តវូបានេេួល ស្គគ ល់ និងេមមូល ជាមួយត្បាក់្ឈន លួ 
ត្េមទាំងជួយេួក្ពគពោយមាន មព្ស្ថបាយ េត្មាប់ 
វឌ្ឍនភាេោជីេរបេ់េួក្ពគ។ 

• លន្មពោយមានេីក្តនោងពមើលតថ្ទាំក្៉ុមារដ្ាំពណើរការ ពៅក្ន ុង 
ពរាងច្ត្ក្ ត្េមទាំងលន្មពោយក្មាក្រោច្ន្មាំកូ្នៗ េួក្ពគពោយ 
ពលងពៅេីពន្មេះ ពដ្ឋយងាយត្េួលនិងមានេ៉ុវតា ិភាេ។ ត្បេិនពបើ 
ពរាងច្ត្ក្ មិនោច្ផ្ដល់ លក្ខខ្ណឌ ពន្មេះ ដ្ល់េួក្ពគបានពេ 
េ គមន៍ ពមើលតថ្ទាំក្៉ុមាគួរតត ត្តវូបានពរៀបច្ាំរពៅក្ន ុង 
េ គមន៍  រក៏ឺ្ពៅក្ន ុងតាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ។ 

• លន្មការដ្ឹក្ជញ្ជ នូពដ្ឋយេ៉ុវតា ិភាេ 
ដ្ល់ក្មាក្រត្តមរយក្មា វ ិ្ ីត្តួតេិនិតយ ោនយនារបេ់ក្មាក្រនិង 
ត្តមរយការក្ាំនត់េា ង់ដ្ឋរ អន៉ុញ្ហា តេត្មាប់ ច្ាំនួនពៅអី 
និងច្ាំនួនក្មាក្រពៅពលើោនយនា។ 
 
   អន៉ុស្គេន៌ពៅកាន់េមាគមនិពោជក្ 

• អន៉ុញ្ហា តពោយេ ជីេោច្ពរេីេមាជិក្របេ់េួក្ពគពដ្ឋយ 
េូលាំេូលយ និងអន៉ុញ្ហា តពោយេ ជីេ 
ខ្ងពត្ៅចូ្លរមួជួយគាាំត្េេ ជីេ ពៅក្ន ុង 
តាំបន់ពេដ្ឋកិ្ច្ចេិពេេ។ 

• ការបណុ្េះបណ្តា លជាំន្មញដ្ល់ក្មាក្រ ពដ្ឋយេ ការរមួគាន  ជាមួយ 
រដ្ឋឋ ភិបាល និងេមាគមន៍ពរាងច្ត្ក្កាត់ពដ្រ ពៅក្មព ុជា 
(GMAC)។ ការបណុ្េះបណ្តា លត្តវូព វ្ ើពៅក្ន ុងពមា ងការងារពដ្ើមបី 


