
 

 
 

 

 

STATEMENT  

 

Phnom Penh, 1st December, 2017 Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC), a 

representative of garment, footwear industry, and travel bag industry, would like to inform the United 

Nation, Foreign Embassies, the European Union, the United States of America, Buyers and 

stakeholders that the current political situation shall not be translated into any actions bearing negative 

impacts on the daily production and supply chain of the industry.  

 

We would like to maintain smooth operation of our 600 member factories that economically support 

more than 700,000 workers, most of whom are female, and about 2 million more people as their family 

members. All the employers and employees, as well as trade unions have been working normally and 

peacefully to support themselves and the Cambodian economy. The development of our industries so 

far have lifted millions of people out of poverty. More development is needed to help the rest who are 

still poor.  

 

The workers are currently happy with the strong care and additional benefits from the government and 

the employers including health-care, medical-care, maternal care for pregnant and post-baby delivery, 

free-transportation with public bus service, new retirement scheme, affordable fee on house renting, 

electricity and water bills, and the new review of the minimum wage of $170 to be offered in January 

next year and so on.  

 

The government and employers remain committed to link our trade to improved working conditions by 

complying with the national law and core international labour standards. The engagement with ILO-

BFC in the last 16 years proves the commitment. In this respect, Cambodia should be recognized and 

rewarded for its achievement.  

 

GMAC appeal to all of our international buyers to continue their supports on Cambodia and our member 

factories to materialize our economic goal which is the improved well-being of all the Cambodian 

people. 

               

            
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ 
 

េមាគមសោងចក្ក្កាត់សេរសៅក្មពុជា(GMAC) ថ្េលជាអ្នក្តណំាងឲ្យឧេាហក្មមកាត់សេរេសមែៀក្បំពាក្់ ថ្េែក្ស ីង និង
ឧេាហក្មមផលតិកាបូបេក្មាប់ស្វីេំសណីរ េូម ក្មាបអ្ងគការេហក្បជាជាតិ ស្ថា នទូតបរសទេនានា េហភាពអ្ឺរ  ុប 
េហរេឋអាសមរកិ្ អ្នក្បញ្ជា ទិញ នងិភាគីពាក្់ព័នធទងំអ្េ់ថា ស្ថា នភាពនសោបាយបចចុបែននមនិគួរក្តូវបានបក្ក្ស្ថយឲ្យ
កាែ យសៅជាេក្មមភាពណាមួយថ្េលមានផលប ៉ះពាល់អ្វ ិាមានមក្សលីផលតិក្មមក្បចថំ្លៃ និង េង្វវ ក្់ផគតផ់គង់របេ់
ឧេាហក្មមសន៉ះសទ។  
 

េមាគមចង់រក្ាឲ្យមានក្បតិបតតិការរលូនេក្មាបស់ោងចក្ក្េមា ិក្ចំននួ៦០០របេ់េមាគមថ្េលក្ទក្ទង់សេេឋក្ចិចេល់
ក្មមក្រជាង៧០មុឺននាក្ ់ថ្េលភាគសក្ចីនជាស្តេតី នងិក្បជាពលរេឋក្បមាណ២លាននាក្់ ក្ពមទងំេមា ិក្ក្គួស្ថររបេ់ពួក្សគ
ផងថ្េរ។ និសោ ក្នងិក្មមក្រនិសោ តិទងំអ្េ ់ ក្ពមទងំេហ ីពបាននងិក្ំពុងស្វីការង្វរេូច្មមតានិងសោយេនតិភាព
សេីមែផីគត់ផគងស់េេឋក្ចិចខ្ែួនឯងផ្ទា លន់ិងសេេឋក្ិចចក្មពុជា។ ការអ្ភិវឌ្ឍថ្នឧេាហក្មមរបេ់សយងីរហូតមក្េល់សពលសន៉ះបាន
យក្ក្បជាពលរេឋោប់លាននាក្់សចញពីភាពក្ក្ីក្ក្។ ការអ្ភិវឌ្ឍបថ្នាមសទៀតក្តូវការឲ្យមានសេីមែ ីួយក្បជាពលរេឋេថ្ទៗសទៀត
ថ្េលសៅក្ក្ីក្ក្សៅស យី។  
 

ក្មមក្របចចុបែននសន៉ះមានសេចក្តីរកី្ោយចំសពា៉ះការទទួលបានការគពំាររងឹមានំិងអ្តាក្បសោ នប៍ថ្នាមសផេងៗពីរោឋ ភិបាល
និងនិសោ ក្ រមួមានេូចជា ការគពំារេុខ្ភាព ការគពំារសវ ាស្ថស្តេត ការគពំារមាតុភាពេក្មាប់ស្តេតីមានថ្ផាសពា៉ះនិង
សក្កាយការឆ្ែងទសនែ ការេឹក្ ញ្ាូ នសោយមិនគិតថ្លែជាមួយសេវារលយនតក្ក្ុងស្ថធារណៈ គសក្មាងសស្ថ្ននិវតតលមី ថ្លែ ួលផា៉ះ 
ថ្លែអ្គគិេនី នងិថ្លែទកឹ្េមរមយេក្មាប់លទធភាពក្មមក្រ និងការេំស ងីក្បាក្់ឈ្នួលអ្បែបរមាលមីចនំួន១៧០េុលាែ រអាសមរកិ្
ថ្េលចូលជា្រមានសៅថ្ខ្មក្ោ ឆ្ន សំក្កាយតសៅ។ 

 

រោឋ ភិបាលនិងនិសោ ក្សៅថ្តសបតជាា ភាា ប់ឧេាហក្មមរបេ់សយងីសៅនឹងលក្ខខ្ណឌ ការង្វរក្បសេីរស ីងតាមរយៈការសគរព
សៅតាមចាប់ជាតិនងិេតង់ោរការង្វរអ្នតរជាតិ។ ការចូលរមួជាមួយគសក្មាងសោងចក្ក្កាន់ថ្តក្បសេីរសៅក្មពុជា(ILO-
BFC)ក្នុងរយៈកាល១៦ឆ្ន ចុំងសក្កាយសន៉ះ បង្វា ញពីការសបតជាា ចិតតមួយ។ សៅក្នុងន័យសន៉ះ ក្មពុជាគួរក្តវូបានទទួលស្ថគ លន់ិង
ផតល់ឲ្យនូវរង្វវ ន់េក្មាប់េមទិធផលរបេ់ខ្ែួន។ 

 

េមាគមអ្ំពាវនាវេលអ់្នក្បញ្ជា ទិញអ្នតរជាតិទងំអ្េ់បនតគកំ្ទក្មពុជានិងសោងចក្ក្េមា ិក្របេ់េមាគមសេីមែេីសក្មច
សគលសៅសេេឋក្ិចចរបេ់សយងីថ្េលជាេុខុ្មាលភាពក្បសេីរស ងីរបេ់ក្បជាពលរេឋក្មពុជាទងំអ្េ់។ 
 

ោ ធានីភនំសពញ ទ១ី ថ្ខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 



 

 
 

 

公告 

柬埔寨制衣厂商会（GMAC）是服装、制鞋业和旅行包行业的代表，谨通知联合国、

外国大使馆、欧盟、美国、买家和其他相关者，目前的政治情况对行业日常生产

和供应链毫无造成负面影响。  

我们欲需保持 600多家工厂会员的正常运作，因为这些工厂在经济上维持了 70多

万工人（大多数是妇女）和 200多万工人家庭成员的生活水平。 所有雇主和雇工

及工会都正常、安然无恙地工作来维持自己的家庭和柬埔寨的经济发展。到此为

止，我们工业的发展给上万人摆脱了贫困的生活。需要更多的发展活动来帮助那

些还贫穷的人。  

目前，工人们对政府和雇主的关怀和额外的好处感到满意，包括保健、医疗、孕

妇护理和婴儿产后护理、免费乘坐公共巴士、退休计划、经济实惠如：房租费，

电费和水费，以及明年 1 月份起的最低工资提升到 170 美元等等。 

政府和雇主仍然致力于通过遵守国家法律和国际劳工标准，将贸易活动来改善工

作条件。曾经跟柬埔寨更佳工厂项目 (ILO-BFC) 联合工作已有 16 年的时间，这

一向来的尽力和成就，柬埔寨适于获得奖品以作表扬。 

柬埔寨制衣厂商会（GMAC）呼吁所有的国际买家得继续支持柬埔寨和我们的工厂

会员以实现我们的经济发展目标，这也代表提高所有柬埔寨人的生活与福利。 

金边，2017 年 12月 01日 

 


