JOBS IN SEZs:

Migrant garment factory workers
in Cambodia
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ប
នន
យច្ាំ
ណ្ត
ក្ត្េ
ុក្ពៅខ្ងពត្ៅ
ក្ិច្ចខ្ិតខ្ាំត្បឹងតត្បងពៅក្នុងការ
កាត់បនន យច្ាំណ្តក្ត្េ ុក្ពៅខ្ងពត្ៅ
និងបពងក
ើតពោយមានការបាំ
លេ់ល
េីេេ់
ី ជនបេ
មក្ ជនបេផ្ងតដ្រ
។
និងបពងក
ើតពោយមានការបាំ
េីេី ជនបេ
មក្ ជនបេផ្ងតដ្រ
។

លក្ខលក្ខ
ខ្ណខ្ណ
ឌ ការងារពៅក្
ន ុ ងតាំន ប
េដ្ឋ
ិច្ចេ
ឌ ការងារពៅក្
ុ ងន់
តាំពប
ន់ពក្
េដ្ឋ
ក្ពិ េេ
ិច្ចេពិ េេ
ពៅក្
ន ុ ងតាំន ប
េដ្ឋ
ិច្ចេក្ិពិច្
េេភន
ាំពេញាំពេញ
និងពមនហាតព្នត្បាក្់
ឈន ួល ឈន ួល
ពៅក្
ុ ងន់
តាំពប
ន់ពក្
េដ្ឋ
ច េិពេេភន
និងពមនហាតព្នត្បាក្់
និងផ្លត្បពោជន៍
វបានផ្ា
ល់ពោយក្មា
ក្រោក្
ងេូ
លងេូ
ាំេូលល
យាំេូលយ
និងផ្លត្បពោជន៍ ពផ្េងៗពេៀតត្តូ
ពផ្េងៗពេៀតត្តូ
វបានផ្ា
ល់ពោយក្មា
រោ

ពដ្ឋយត្េបត្តមបញ្ា តា ិ ថនច្ាប់ ការងារ។ ក្មា ក្រេេួ លបានត្បាក្់ឈនល
ួ អបបបរមា
ពដ្ឋយត្េបត្តមបញ្ា តា ិ ថនច្ាប់ ការងារ។ ក្មា ក្រេេួ លបានត្បាក្់ឈនល
ួ អបបបរមា
និងមានេិេធិេេួ លបានត្បាក្់បាំន្មច្់ម៉ុខ្
ងារត្េបត្តមលក្ខ នា ិក្ៈបញ្ា តា ិ។
និងមានេិេធិេេួ លបានត្បាក្់បាំន្មច្់ម៉ុខ្
ងារត្េបត្តមលក្ខ នា ិក្ៈបញ្ា តា ិ។
ភាេគួ រឲ្យក្ត់េមាគល់ពៅក្នុងត្បពេេក្មពុជា គឺគាំពរាង ពរាង ច្ត្ក្ កាន់តតត្បពេើរ
ភាេគួ រឲ្យក្ត់េមាគល់ពៅក្នុងត្បពេេក្មពុជា គឺគាំពរាង ពរាង ច្ត្ក្ កាន់តតត្បពេើរ
ពៅក្មពុជាតដ្លលក្ខ ខ្ណឌស្គននភាេការងារត្តូវបានត្តួ តេិនិតយ
ពៅក្មពុជាតដ្លលក្ខ ខ្ណឌស្គននភាេការងារត្តូវបានត្តួ តេិនិតយ
និងេេួ លស្គគល់ពដ្ឋយអងគ ការការងារអនា រជាតិ(ILO)។
និងេេួ លស្គគល់ពដ្ឋយអងគ ការការងារអនា រជាតិ(ILO)។
ពរាងច្ត្ក្ថនតាំបន់ពេដ្ឋ ក្ិច្ចេិពេេ
ពរាងច្ត្ក្ថនតាំបន់ពេដ្ឋ ក្ិច្ចេិពេេ
គឺេនិតពៅក្នុងគាំពរាងពនេះតដ្លត្តូវតតអន៉ុវតា ត្តមលក្ខ ខ្ណឌស្គននភាេការងារ
គឺេនិតពៅក្នុងគាំពរាងពនេះតដ្លត្តូវតតអន៉ុវតា ត្តមលក្ខ ខ្ណឌស្គននភាេការងារ
ក្ាំនត់ពដ្ឋយ
ច្ាប់។
ក្ាំនត់ពដ្ឋយ
ច្ាប់។
ការត្តួតេិនិតយត្បាក្់ឈន ួលត្បចាាំឆ្នាំត្តូវបានព្វ ើព ើងបន្មទប់េីការព្វ ើរក្ូ ដ្ក្មា ត្េង់
ការត្តួតេិនិតយត្បាក្់ឈន ួលត្បចាាំឆ្នាំត្តូវបានព្វ ើព ើងបន្មទប់េីការព្វ ើរក្ូ ដ្ក្មា ត្េង់
ត្ទយេូ រទ ាំងត្បពេេពៅឆ្នាំ២០១៣។
ត្ទយេូ រទ ាំងត្បពេេពៅឆ្នាំ២០១៣។
គួ រឲ្យក្ត់េមាគល់ផ្ងតដ្រត្បាក្់ឈន ួលអបបបរមាពក្ើន
ព ើងពរៀងរាល់ឆ្នាំ
គួ រឲ្យក្ត់េមាគល់ផ្ងតដ្រត្បាក្់ឈន ួលអបបបរមាពក្ើន
ព ើងពរៀងរាល់ឆ្នាំ
ប៉ុតនា អត្ត្តក្ាំពណើនថនតាំថមោ ថនការន្មាំពច្ញពក្ើនព ើងពលឿនជាង
ការពក្ើន
ប៉ុតនា អត្ត្តក្ាំពណើនថនតាំថមោ ថនការន្មាំពច្ញពក្ើនព ើងពលឿនជាង
ការពក្ើន
ព ើងថនអត្ត្តក្ាំពណើនត្បាក្់ឈន ួលអបបបរមា,
ដ្ូ ពច្ន េះ
ការពក្ើនព ើងថនត្បាក្់
ការច្ងត្ក្ងេ
ជី
េ
និ
ង
ការតេ
ូ
មតិ
កា
រងារពៅក្
ន
ុ
ង
តាំ
ប
ន់
ព
េដ្ឋ
ក្
ច្
ិ
ច េិពេេ
ព ើងថនអត្ត្តក្ាំពណើនត្បាក្់ឈន ួលអបបបរមា,
ពច្ន េះ
ការពក្ើនព ើងថនត្បាក្់
ការច្ងត្ក្ងេ
ូ មតិពន្មេះពេ។
កាដ្ូ
រងារពៅក្
ន ុ ងតាំបន់ពេដ្ឋ ក្ិច្ចេិពេេ
ិេ័ង
អបបបរមា
មិនោច្បេះពាល់ជី
ដ្េ
ល់ វនិ
យការតេ
ឧេា ក្មា
អបបបរមា មិនោច្បេះពាល់ដ្ល់ វ ិេ័យឧេា ក្មា ពន្មេះពេ។

ពេរ ីភាេក្នុងការច្ូ លរ ួម
និងច្ងត្ក្ងេ ជីេថន
ពេរ
ីភាេក្
ន
ុ
ង
ការច្ូ
លរ
ួម
តាំបន់
ពេដ្ឋ ក្ិច្ចេិពេេ និងច្ងត្ក្ងេ
ទ ាំង ជីេថ
តាំ
ប
ន់
ពេដ្ឋ
ក្
ច្
ិ
ច
េ
ព
ិ
េេ
អេ់ពៅក្នុងការេិក្ាត្ស្គវត្ជាវ
ពនេះពៅមានក្ត្មិត។ ទ
អេ់
ព
ៅក្
ន
ុ
ង
ការេិ
ក្
ាត្ស្គវត្ជាវ
ពនេះពៅមានក្ត្មិ
ត
អន ក្ច្ូ លរ ួមពឆោ ើយេាំភាេន៍
ពៅក្នុង
ក្ច្ូក្លរ
ើយេាំាំងអេ់
ភាេន៍
ពៅក្នុ
តាំបន់ពអនេដ្ឋ
ិច្ចេួមពឆោ
ិពេេទ
ខ្ងពលើបាន
បថា៖
ន់ពេដ្ឋ ក្ិច្ចេិពេេទ
ាំងអេ់
ខ្ន ងពលើ
ពលើក្ព តាំើង
េក្មា ភា
េរ ួមគា
ពៅក្បា
ន ុ ងន
វ ិេ័យ
ក្ព កាត់
ើងថា៖
េក្មា
ភាេរ ួមគាaction)
ន ពៅក្នុង វ ិេ័យ
ឧេា ពលើ
ក្មា
ពដ្រ (collective
industrial
ឧេា
ក្មា
កាត់
ព
ដ្រ
(collective
industrial
ត្តូវបានពគល៉ុបបាំបាត់
និងមានឧបេគគ ក្នុង actio
ត្តូ
វ
បានពគល៉ុ
ប
បាំ
បា
ត់
និងមានឧបេគគ
ការបពងក ើត េ ជីេ។ ជាេិពេេពៅក្នុងត្បពេេក្ម
ព ុ ជា ក្នុ
ការបពងក
ើត េ ជីេេ។ជីជាេិ
ពេេពៅក្
ន ុ ងត្បពេេក្មពុជា
ច្ាប់េ
ា ីេី
េបានបពងក
ើតពោយមាន
ច្ាប់
េាីេ
ី ក្ពដ្ឋយស្គរតតច្ាប់
េ ជីេ
បានបពងក
ើតាំ ពោយមា
បញ្ហាកាន
់ តតេិ
បា
ពនេះ
ដ្ឋក្់ក្
ិត
បញ្ហាកាន់តតេិបា
ក្ពដ្ឋយស្គរតតច្ាប់
ពនេះ ញ្ហ
ដ្ឋក្់
េិេធិថនការច្រចារ
ជាមួ
យនិពោជក្ពដ្ឋយអន៉ុ
ា ត ក្ាំ
ពោយ េិេ
តតេ
ជីេ ការងារតដ្លមាន
ត្ក្ ុមតាំណ្តង ញ្ហា
ធិថនការច្រចារ
ជាមួ យនិពោជក្ពដ្ឋយអន៉ុ
ពលើេល៉ុ
ប
(representative
status
ពោយ តតេ ជីេ ការងារតដ្លមាន MRS)
ត្ក្ ុមតាំណ្ត
ជាតាំណ្ត
ងតដ្ល
មាន៣០ភាគរយថនក្មា
ក្រេរ៉ុប។ MR
ពលើ
េល៉ុប ត្តូវ(representative
status
ដ្ូ ពច្ន េះមានតត
េ ជីេត្តូ
ការងារតដ្លត្តូ
វបានអន៉ុម័ត
ជាតាំណ្តងតដ្ល
វមាន៣០ភាគរយថនក្មា
ក្រេរ៉ុប
ពដ្ឋយ ដ្ូនិពច្ន
ពោជក្ពេតដ្លោច្មានលេធ
ភាេ េេួ ល
បាន ម
េះមានតត
េ ជីេការងារតដ្លត្តូ
វបានអន៉ុ
លក្ខ ខ្ណ
ឌ ត្ក្ ុមនិតាំពោជក្ពេតដ្លោច្មានលេធ
ណ្តងពលើេល៉ុប (most representative
ពដ្ឋយ
ភាេ េេួ លបា
statusលក្ខ
MRS)។
ខ្ណឌត្ក្ ុម តាំណ្តងពលើេល៉ុប (most representativ
status MRS)។

បានពត្ច្ើនជាង។ ត្បេិនពបើ េួ ក្ពគេ៉ុក្ក្ូ នៗពៅផ្ទ េះេួ ក្ពគរងេមាព ្ខ្ោាំងក្នុងការពផ្ង ើរ
ល៉ុយពៅផ្ទ េះ។
៩០%ថនអន ក្ច្ូ លរ ួមេាំភាេន៍ពៅេីត្ក្ ុងភន ាំពេញបានពផ្ង ើរល៉ុយពៅផ្ទ េះ វ ិញ
ច្ាំនួន៤០%ថនត្បាក្់ច្ាំនូលរបេ់េួក្ពគជាពរៀងរាល់តខ្។.

ពទេះបីជា

តាំបន់ពេដ្ឋ ក្ិច្ចេិពេេពៅក្នុងត្បពេេក្មពុជា

មានេកាាន៉ុេលពៅក្នុងការផ្ា ល់ឱកាេការងារេមរមយក្៏ពដ្ឋយតតការេិក្ា

ពនេះបានរក្ ព ើញថាវាមិនទន់ជាការេិតពៅព ើយពន្មេះពេ។ ពដ្ើមបីគាាំត្េពៅក្នុងការបពងក ើតម៉ុររបរតដ្លពលើក្ក្ាំេេ់ការងារេមរមយ និង
ការក្ាំណត់អតន ិភាេេិេធិ

និងេ៉ុខ្មាលភាេរបេ់ក្មា ក្រពន្មេះពៅក្នុងតផ្ន ក្ពនេះបានពលើក្ព ើងជាអន៉ុស្គេន៍េាំខ្ន់ៗ

តដ្លបានរក្ព ើញ

េីការេិក្ាត្ស្គវត្ជាវពនេះ។
អន៉ុស្គេន៍ពៅកាន់រដ្ឋឋភិបាលថនត្េេះរាជាណ្តច្ត្ក្ក្មពុជា

•

•

•

•

ត្តូវបពងក ើនការវ ិនិពោគ
ក្នុងការពលើក្ក្មព េ់លក្ខ ខ្ណឌការងារ,
ការ អភិវឌ្ឍជាំន្មញ, េាំន្មក្់េាំនងរវាង និពោជក្-និពោជិក្
និងការបពងក ើន ឱកាេការងារេត្មាប់ស្រេាី ពៅត្បពេេក្មពុជា។
តាំបន់ពេដ្ឋ ក្ិច្ចេិពេេ ទ ាំងអេ់ ត្តូវផ្ា ល់នូវឱកាេ ពដ្ើមបី
េពត្មច្ពៅការពលើក្ព ើងពនេះ។
ត្តួតេិនិតយព ើង វ ិញនូ វច្ាប់េាីេី
េ ជីេ
ពដ្ើមបីពោយត្គប់េ ជីេ
ទ ាំងអេ់
មានលេធភាេក្នុងការពត្ជើេពរ ីេ
េមាជិក្
ថ្ា ីបតនន ម
និងចាប់ពផ្ា ើមេក្មា ភាេន្មន្ម។
ដ្ូ ពច្ន េះក្មា ក្រោច្រក្បាននូ វបណ្ត
ា ញ
ពផ្េងៗ
ថនការេាំន្មក្់េាំនងច្រចារ ជាមួ យ និពោជក្។
ពលើក្ក្ាំេេ់ការេនទ ន្ម ជតជក្ជា ស្គលរណៈ រវាងនិពោជក្,
ក្មា ក្រ,
ភាគីខ្ងអន ក្បញ្ហាេិញ
និងអន ក្អភិវឌ្ឍក្នុងតាំបន់ពដ្ើមបីព្វ ើការេិភាក្ារ
អាំេី
បញ្ហារទក្់េង នឹង ច្ាប់ការងារ និងពានិជាក្មា ។ ការេនទ ន្ម
ជតជក្ជាស្គលរណៈពនេះត្តូវតតព្វ ើ ព ើង ក្នុងេាំរង់ត្តីភាគីបូក្
(tripartite plus format)។
ផ្ា ល់ជូននូ វ ការបណ្ុេះបណ្ត
ា ល ដ្ល់ក្មា ក្រពរាងច្ត្ក្កាត់ពដ្រ
ពដ្ើមបី េត្ងឹងេមតន ភាេជាំន្មញនិងឱកាេការងាររបេ់េួក្ពគ។
ការបណ្ុេះ
បណ្ត
ា លមិនតមនត្តឹមតត
ការពរៀនជាំន្មញពដ្រេពមោ ៀក្បាំពាក្់ពន្មេះពេ
ប៉ុតនា ត្តូវេត្ងីក្បតនន មដ្ល់ជាំន្មញេូ រពៅដ្ូ ច្ជា
ការត្គង់ត្គង
និងត្តួ ត
េិនិតយការងារពដ្ើមបីបពងក ើនជាំន្មញការងារ
និងការដ្ឹក្ន្មាំ។ ការបណ្ុេះ បណ្ត
ា លគួ រតតបតនន មជាំន្មញពផ្េងៗ
តដ្លោច្ពោយេួ ក្ពគ ពត្តៀមខ្្ ួន ពដ្ើមបីប្រតួ
ូ ន្មេី ពៅក្នុង
ឧេា ក្មា ច្ត្ម ុេះរបេ់ត្បពេេក្មពុជា។

•

•

•

•

•

•

ដ្ឋក្់បនទុក្និពោជក្ពោយព្វ ើការបាន់ស្គានតត្មូវការជាក្់តេា ងរ ឺ
ក្មា វ ិ្ីបណ្ុេះបណ្ត
ា លេត្មាប់ក្មា ក្រ។ ដ្ូ ច្តដ្លបងាាញពៅ ខ្ងពលើ
ក្មា វ ិ្ីពនេះ
មិនតមនត្តឹមតតការពរៀនជាំន្មញ
ពដ្រ
េពមោ ៀក្បាំពាក្់ពន្មេះពេ ប៉ុតនា ត្តូវេត្ងីក្បតនន ម ដ្ល់ជាំន្មញ េូ រពៅ។
ផ្ា ល់ជាំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍពលើក្ក្ាំេេ់ក្ត្មិត
ថនក្មា ក្រពរាងច្ត្ក្កាត់
ពដ្រពដ្ើមបីពោយជាំន្មញ
របេ់េួក្ពគត្តូវ បានេេួ ល ស្គគល់ និងេមមូ ល ជាមួ យត្បាក្់ឈន ួល
ត្េមទ ាំងជួ យេួ ក្ពគពោយមាន
មព្ស្ថបាយ
េត្មាប់
វឌ្ឍនភាេោជីេរបេ់េួក្ពគ។
លន្មពោយមានេីក្តនោ ងពមើលតថ្ទ ាំក្៉ុមារដ្ាំពណើរការ
ពៅក្នុង
ពរាងច្ត្ក្ ត្េមទង
ាំ លន្មពោយក្មា ក្រោច្ន្មាំក្ូនៗ េួ ក្ពគពោយ
ពលងពៅេីពន្មេះ ពដ្ឋយងាយត្េួ លនិងមានេ៉ុវតា ិភាេ។ ត្បេិនពបើ
ពរាងច្ត្ក្
មិនោច្ផ្ដ ល់
លក្ខ ខ្ណឌពន្មេះ ដ្ល់េួក្ពគបានពេ
េ គមន៍
ពមើលតថ្ទ ាំក្៉ុមាគួ រតត
ត្តូវបានពរៀបច្ាំរពៅក្នុង
េ គមន៍ រ ឺក្៏ពៅក្នុងតាំបន់ពេដ្ឋ ក្ិច្ចេិពេេ។
លន្មការដ្ឹក្ជញ្ជន
ូ ពដ្ឋយេ៉ុវតា ិភាេ
ដ្ល់ក្មា ក្រត្តមរយក្មា វ ិ្ីត្តួ តេិនិតយ ោនយនា របេ់ក្មា ក្រនិង
ត្តមរយការក្ាំនត់េាង់ដ្ឋរ
អន៉ុញ្ហាតេត្មាប់
ច្ាំនួនពៅអី
និងច្ាំនួនក្មា ក្រពៅពលើោនយនា ។
អន៉ុស្គេន៌ពៅកាន់េមាគមនិពោជក្
អន៉ុញ្ហាតពោយេ ជីេោច្ពរ ីេេមាជិក្របេ់េួក្ពគពដ្ឋយ
េូ លាំេូលយ
និងអន៉ុញ្ហាតពោយេ ជីេ
ខ្ងពត្ៅច្ូ លរ ួមជួ យគាាំត្េេ ជីេ
ពៅក្នុង
តាំបន់ពេដ្ឋ ក្ិច្ចេិពេេ។
ការបណ្ុេះបណ្ត
ា លជាំន្មញដ្ល់ក្មា ក្រ ពដ្ឋយេ ការរ ួមគាន ជាមួ យ
រដ្ឋឋភិបាល
និងេមាគមន៍ពរាងច្ត្ក្កាត់ពដ្រ
ពៅក្មពុជា
(GMAC)។
ការបណ្ុេះបណ្ត
ា លត្តូវព្វ ើពៅក្នុងពមាងការងារពដ្ើមបី

