
នានា។
យ៉ាងណាក្តីការធ្វើការដើម្បីសង

បំណុលម្រោគរាតត្បាតហ៊ីវកាលពី
ព្លកន្លងទៅនិងបញ្ហាន្ការជួញដូរ
មន៊ស្សបានកា្លាយជាដើមចមសម្ប់
កស្ងួការបរទស្អាមរ្កិដាក់សម្ពាធ
លើរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យច៊ះហត្ថលខ្ា
លើច្បាប់បង្ក្បការជួញដូរមន៊ស្សឆ្នាំ
២០០៨ដោយបិទផ្ទះបននិងបង្ខំអ្នក
បម្ើការនៅតាមផ្ទះបនទៅធ្វើការនៅ
កន្ល្ងកម្សាន្ត និងបញ្ចប់យ៊ទ្ធនាការ
កាត់បន្ថយគ្ះថ្នាក់ដោយស្វ័យ-
ប្វត្តិ។ វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០០៨ក៏
បណា្តាលឲ្យមនការបិទរោងចក្កាត់
ដ្រជាច្ើនផងដ្រធ្វើឲ្យកម្មការិនីរាប់
ពាន់នាក់បាត់បង់ការងារដ្លពួកគ្
ភាគច្ើនបានផ្លាស់ទៅបម្ើក្នុង
ឧស្សាហកម្មស្វាកម្សាន្តវិញ។យោង
តាមILOស្ត្ីចនំនួ២១ពាន់នាក់បាន
ផ្លាស់ទៅធ្វើការក្នុងស្វាកម្មកម្សាន្ត
ចន្លាះពីឆ្នាំ២០០៨និង២០០៩

ដោយបង្កើនការបក្តួបជ្ង្នងិធ្វើឲយ្
ប្ក់ខ្នៅត្ទាបដដ្លត្ឹម៣៥
ដ៊ល្លារក្នុងមួយខ្ប៉៊ណ្ណោះ។កតា្តាជំរ៊ញ
ទំាងន្ះបានធ្វើឲ្យមនការផ្លាស់ប្តរូទិដ្ឋ-
ភាពន្ការងារបម្ើផ្លូវភ្ទនិងស្វា
កម្សាន្ត បង្កើតឲ្យមនស្ថានភាពមួយ
ដ្លស្ត្ីទាំងនះមិនអាចចរចាដើម្បី
ទទួលបានប្ក់ខ្សមរម្យបាន។
ដូចស្ត្ីបម្ើស្បៀរម្នាក់ដល្បាន

លើកឡើងក្នុងខ្ស្វីដ្អូអប់រំរបស់CF-
SWFដ្លនឹងចាក់បញ្ចាំងក្នុងព្ល
ឆប់ៗន្ះបានថ្ល្ងថ៖«ខ្ញុំទទួលបាន
ប្ក់ខ្តិចប៉៊ណ្ណឹងនិងមិនអាចជួយ
ជីវភាពគ្ួសរខ្ញុំពីការត្ូវចំណាយ
ប្ក់លើម្ហូបអាហារប្ចាំថ្ង្ល៊យបង់
សលកនូៗនងិថ្ល្ជលួបានទ។្បក្់
ខ្តិចលំបាកខា្លាំងណាស់»។
ការប្ើគ្ឿងស្វឹងខា្លាំងព៊ំត្ូវបាន

លើកឡើងដូចការទប់ស្កាត់ម្រោគហ៊ីវ
ឡើយ។លោកLubekបានរាយ-
ការណ៍ថស្ត្ីទាងំនះត្វូផកឹសប្ៀរ

ជាមធ្យម៥កំប៉៊ងក្នុងមួយយប់និង
២៧យប់ក្នុងមួយខ្ដ្លន្ះមន
ផលប៉ះពាល់ខា្លាំងណាស់ទៅលើឋានៈ
តូចទាបរបស់ស្ត្ីកម្ពុជាដ្លមន
សន្ទសស្ន៍ទម្ងន់ខ្លនួ(BMI)ទាបនះ។
ILOបានរាយការណ៍ថស្ត្ីទាំងនះ
ផឹករហូតដល់ទៅស្បៀរ១២កំប៉៊ង
ក្នុងមួយយប់ៗ។វាមនគ្ះថ្នាក់កើត
ច្ញជារោគសញ្ញាមនជាតិស្វឹង
ដ្លអាចបណា្តាលឲ្យស្លាប់បានសម្ប់
ស្ត្ីបម្ើស្វាកម្មកម្សាន្តដ្លមនផ្ទ្
ពោះ។ន្ះបើយោងតាមលោកLubek។
អពំើហងិស្ាលើស្ត្ីបម្ើការនៅសវ្ាកម្ម
កម្សាន្តក៏មនច្ើនផងដ្រ។ស្ត្ីទាំង
នះបានរាយការណ៍ថ ត្ូវបានគ្
តាមដល់ផ្ទះចាប់រលំោភនងិរងការភ្ជង់
ដោយច៊ងកាំភ្លើងដើម្បីរួមភ្ទជាមួយ
ភ្ញៀវ។ស្ត្ីដ្លកា្លាយជាស្ីញីរបស់
ភ្ញៀវដល្មនបព្ន្ធរចួហើយរងនវូការ
វាយប្ហារដោយទឹកអាសី៊តពីសំណាក់
ប្ពន្ធដ្លមនកំហឹងរបស់ពួកគ្។
ជវីតិអាចមនឧបសគ្គ៖«អ្នកខ្លះមនិ

ឲយ្តម្ល្ស្ត្ីលក់សប្ៀរទ្ពល្ពកួគ្
ហៅយើងថ«ស្ីឡងស់»្។សមូបី្អ្នក
ជតិខាងក៏បាននយិយមើលងាយលើខ្ញុំ
ហើយភ្ញៀវខ្លះមិនឲ្យតម្ល្ខ្ញុំទោះបីមន
ការចាក់បញ្ចាងំរឿងអបរ់ំមយួចនំនួតាម
កញ្ចក់ទរូទសស្ន៍មនិឲយ្រសីអើងបឆ្ងំ
ស្ត្ីបម្ើស្បៀរក្តី»។
យ៉ាងណាក្តី ពួកគ្នៅត្ធ្វើប្ប

ន្ះ។ន្ះបើយោងតាមស្ត្ីអ្នកលក់
ស្បៀរម្នាក់ទៀត។
ផ្ទុយពីបទពិសោធគ្ះថ្នាក់ និង

បក្់ខ្ទាបទាងំន្ះក្ម៊ហ៊ន៊សប្ៀរ
និងកន្ល្ងកម្សាន្តរកបានចំណូលយ៉ាង
ក្ស់ក្ល។វាព៊ំមនសមគម
ឧសស្ាហកម្មសមប្់កន្លង្កមស្ាន្តទាងំ
ន្ះទ្ដល្ន្ះធ្វើឲយ្បក្់ចណំលូពកួ
គ្ពិបាកនឹងកំណត់ប៉៊ន្ត្ CFSWF
បានកត់សម្គាល់ឃើញការកើនឡើង
ជានិច្ចន្ចំនួនអាជីវកម្មប្បន្ះ។
ភ្នពំញ្ប៉ស៊្តិ៍កាលពីថ្ង្ទី១៧ខ្មករា
ឆ្នាំ២០១២បានរាយការណ៍ថការ
ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្៊មហ៊៊ន
ស្បៀរនៅកម្ពុជាមនរហូតដល់ទៅ
១៧,៦លនដ៊ល្លារគិតត្ឹមខ្ធ្នូឆ្នាំ
២០១១លើសឧស្សាហកម្មទូរគមនា-
គមន៍ដល់ទៅ៤លនដ៊ល្លារ (ដ្ល
ឧស្សាហកម្មន្ះកាលពីម៊នជាឧស្សា-
ហកម្មចំណាយច្ើនជាងគ្)។
ការលក់ស្បៀរជាង៩០%នៅ

ប្ទ្សកម្ពុជាបានមកពីក្៊មហ៊៊នធំៗ
ដូចជាHeineken/Asia-Pacific
Breweries,Carlsberg, An-
heuser-Busch/InBev,SAB-
MillerនិងSanMiguelជាក្៊មហ៊៊ន
សប្ៀររកស៊ីនៅពហ៊សសន៍ដល្រក
ចំណូលបានរាប់លនដ៊ល្លារក្នងុមួយឆ្នាំៗ 
នៅតំបន់អាស៊ី-បា៉ាស៊ីហ្វិក។ន្ះបើ
យោងតាមរបាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំ។
ក្៊មហ៊៊នធំៗទាំង៤ន្ះជាគ្ួសរ
ស្បៀរលំដាប់កំពូល៤នៅលើពិភព
លោកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកផ្តល់
អាជា្ញាបណ័្ណដល់ស្លាកសញ្ញាសប្ៀរជា

ច្ើន(សមូមើលគហ្ទពំរ័fairtrade-
beer.comសម្ប់បញ្ជីនះ)។
ក្៊មហ៊៊នAB/InBevដ្លមនទី

ស្នាក់ការធំនៅLeuvenប្ទ្ស
ប្លហ្សិុកបានរាយការណ៍ថទទួល
បានប្ក់ចំណូលសរ៊ប៧៥៩លន
ដ៊ល្លារនៅតំបន់អាស៊ី-បា៉ាស៊ីហ្វិក(ឆ្នាំ
២០១០)។ក្៊មហ៊៊នSanMiguel
ដ្លមនដើមកំណើតនៅប្ទ្ស
ហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថចំណូល
សរ៊បមន៩៧លនដ៊ល្លារ(ក្នុងឆ្នាំ
២០១០)។ក្៊មហ៊៊នHeinekenនៅ
ក្៊ងអំាស្ទ្រដាម(និងមនក្៊មហ៊៊នរង
APBនៅប្ទ្សសិង្ហប៊រី)មនប្ក់
ចំណូល២៦៩លនដ៊ល្លារសម្ប់
ទ្វបីអាសី៊(ក្នងុឆ្នា២ំ០១០)ខណៈ
ក្៊មហ៊៊នCarlsbergនៅប្ទ្ស
ដាណឺម៉ាកមនចំណូល៧៣៣លន
ដ៊ល្លារនៅឆ្នាំ២០១០សម្ប់ទ្វីប
អាស៊ី(ចំណូលទាំងន្ះជាចំណូល
សរ៊បម៊នព្លកាត់ការចំណាយ)។
ប៉៊ន្ត្ទោះបីទទួលបានប្ក់ចំណូល

ប្បន្ះក្តីក្៊មហ៊៊នស្បៀរព៊ំបាន
ផ្តល់ប្ក់បៀវត្សរ៍អាចរស់នៅបាន
សម្ប់អ្នកលក់ស្បៀរឡើយ។ក្នុង
ព្លមនការធ្វើកូដកម្មនៅក្៊មហ៊៊ន
Cambrew(ដ្លគ្ប់គ្ងដោយ
Carlsberg)CFSWFបានថតបាន
សឡំង្លើកឡើងគរួឲយ្អាណតិអាសរូ

ខា្លាំងណាស់ពីសំណាក់អ្នកលក់ស្-
បៀរម្នាក់ដល្នយិយថ៖«ខ្ញុំខងឹខា្លាងំ
ណាស!់ម្ចាស់ហាងមយួចនំនួរសីអើង
និងនិយយថស្ីបម្ើស្បៀរចាំត្
ធ្វើកូដកម្ម។ពួកគ្មិនយល់ពីទ៊ក្ខ
លំបាករបស់យើងឡើយ។ របៀបរស់
នៅរបស់យើងព៊ំសមរម្យឡើយ»។
លោកសម៉ូរា៉ាប្ធានCFSWF

បានថ្ល្ងថ៖ «ចំពោះការឲ្យរបស់
ក្៊មហ៊៊នCambrewខ្ញុំសប្បាយរីក
រាយដល្កម្មករទទលួបានសណំងត្
ខ្ញុំចង់ឲ្យCambrewនិងCarlsberg
ទទួលស្គាល់សហជីពរបស់យើងនៅ
ក្នងុក្៊មហ៊ន៊ន្ះ។ថ្ង្[ទី២៣ខ្កម៊្ភៈ]
ន្ះខ្ញុំបានផ្ញើសច្ក្តីជនូដណំងឹអពំីការ
បោះឆ្នាតសហជីពសម្ប់អាណត្តិទី
៤ត្ពួកគ្ព៊ំព្មច៊ះហត្ថល្ខាដើម្បី
បងា្ហាញថពកួគ្បានទទលួសច្ក្តីជនូ
ដំណឹងរបស់យើង។អាកប្បកិរិយន្ះ
បងា្ហាញយ៉ាងចប្ាស់ថCambrewនងិ
Carlsbergបន្តរសីអើងសហជពីនងិ
រំលោភបំពានសិទ្ធិកម្មករ។អាកប្ប-
ករិយិទាងំអស់ន្ះមនិអាចទទលួយក
បានហើយយើងនឹងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិ
របស់យើង»។
ក្៊មហ៊៊នCambrewដ្លបច្ចុប្បន្ន

មនសហជីពក្នុងក្៊មហ៊៊នផ្ទាល់របស់
ខ្លួន គឺសហជីពប៊គ្គលិកកម្មករវឌ្ឍន-
ភាពស្បៀរអង្គរបានប្ើការគំរាម
កហំង្ដើមប្ីឲយ្ស្ត្ីទាងំនះលឈប់ពី
សមជិកCFSWF។សហជីពរបស់
Cambrewក៏បានអះអាងថជោគជយ័
ក្នុងការទាមទារប្ក់សំណងនះជា
ជោគជយ័របស់ពកួគ្ទោះបីពកួគ្ត្វូ
បានបង្កើតឡើងក្យការធ្វើកូដកម្ម
របស់CFSWFក្តី។Cambrewបន្ត
បណ្តញ្ស្ត្ីបម្ើសប្ៀរដោយព៊ំមន
មូលហ្ត៊ស្បច្បាប់ដោយសរគ្ន់
ត្ក្កឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិរបស់ពួក
គ្ហើយក៏កំព៊ងចាប់ផ្តើមប្ើប្ស់
កិច្ចសន្យារយៈព្លខ្លីក្យមនការ
នាំពីរោងចក្កាត់ដ្រមួយចំនួនដ្ល
ប្ើបស្់កចិ្ចសនយ្ារយៈពល្ប៉ន៊ា្មានខ្
ប៉៊ណ្ណោះ។
ទាំងន្ះជាបន្ទុកទៅលើកម្មករនៅ

ក្នងុសដ្្ឋកចិ្ចក្បព្ន័្ធដល្ត្វូទ្ំទ្
ខណៈពួកគ្បង្កើតសហជីពដើម្បីតវា៉ា
បានលក្ខខណ្ឌការងារប្សើរជាងម៊ន
និងប្ក់ខ្សមរម្យ។មជ្ឈមណ្ឌល
សមគ្គីភាពដ្លស្ថិតនៅទីក្៊ងវា៉ា
ស៊នីតោនឌីស៊ីបានរាយការណ៍កាលពី
ខ្ធ្នូឆ្នាំ២០១១ថកម្មករក្នុងវិស័យ
ន្ះនៅទូទាំងប្ទ្សដ្លរួមទាំងស្ត្ី
បម្ើតាមផ្ទះកម្មករចំណាកស្៊កតាម
ចម្ការនានាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីជានិច្ច

កាលប្ឈមនឹងការបាត់បង់ការងារ
នៅព្លក្កឈរឡើងប្ឆំងនឹង
ស្ថានភាពមនិសប្ចប្ាប់ដោយសរពកួ
គ្ខ្វះការការពារពីសំណាក់វិស័យន្ះ
ជាផ្លូវការ។
យោងតាមលោកសម៉ូរា៉ាCFSWF

កំព៊ងតស៊ូដើម្បីលក្ខខណ្ឌរស់នៅល្អ
ជាងម៊នដល់សមជិករបស់ខ្លួនជា
ពិស្សស្ត្ីបម្ើស្បៀរដ្លខ៊សពី
កម្មករដទ្ទៀតដោយសរពួកគ្មិន
គន្់ត្រងនវូការកង្បវ្ញ័្ចពីក្ម៊ហ៊ន៊
ស្បៀរទ្ត្ពួកគ្ក៏រងនូវការយយី
ផ្លវូភ្ទពីសំណាក់ភ្ញៀវរបស់ពកួគ្នងិ
រងការឈឺចាប់ផងដ្រ។
CFSWFនឹងពង្ីកការរៀបចំរបស់

យើងទៅដល់អ្នកបម្ើនៅកន្ល្ង
កមស្ាន្តដទ្ទៀតដចូជាអ្នកបម្ើត៊អ្នក
លើកម្ហូបនិងស្ីខារា៉ាអូខ្ហើយយើង
នងឹធ្វើយទ៊្ធនាការដើមប្ីទាមទារបក្់ខ្
អាចរស់នៅបានសមរម្យ។យើងគ្ង
ចាប់ផ្តើមយ៊ទ្ធនាការរបស់យើងដើម្បី
ស្វ្ងរកនូវកម្ិតប្ក់ខ្មួយដ្ល
អាចជួយយើងឲ្យរស់នៅបានសមរម្យ
សមប្់ស្ត្ីបម្ើស្បៀរនៅថ្ង្ទ៨ីខ្
មីនាឆ្នាំ២០១២ជាមួយនឹងរឿងអប់រំ
របស់យើង៕CR

MichelleTolson

កន្ល្ងកម្សាន្តជាទីព្ញនិយមនៅ
ប្ទ្សកម្ពុជានិងសម្បូណ៌ប្បទៅ
ដោយស្បៀរព្មទាំងស្ីក្ម្ងៗ
បម្ើផងដ្រ។ក្លិបខារា៉ាអូខ្ និងបៀរ
ហា្គាដិនជាកន្ល្ងទៅញឹកញាប់របស់
ក្៊មប៊រសខ្ម្រដ្លរំពឹងថនឹងមនស្ី
មកអង្គុយនិងផឹកជាមួយពួកគ្។
ទម្លាប់ប្បន្ះធ្វើឲ្យស្ត្ីអ្នកលក់ស្
បៀរអាចផកឹជាមធយ្ម៥កបំ៉ង៊ក្នងុមយួ
យប់និងរហូតដល់២៧ទៅ២៨យប់
ក្នងុមយួខ។្ន្ះបើយោងតាមក្ម៊អ្នក
ស្វជ្វឯករាជ្យ IanLubekកាល
ពីឆ្នាំ២០១០។បញ្ហាន្ះកើតឡើង
ទោះបីមនការធានាពីក្៊មហ៊៊នស្
បៀរថស្ត្ីលក់ស្បៀរមិនរំពឹងត្ូវ
ញ៉ាំស្បៀរព្លធ្វើការងារក្តី។
ការរកឃើញទាំងនះ្និងរបាយ-

ការណ៍ន្ការស្វជ្វផ្ស្ងទៀតមន
ការអធិប្បាយលម្អិតនៅលើគ្ហទំព័រ
www.fairtradebeer.comដ្លជា
គ្ហទំព័រតវា៉ាទង្វើរបស់ក្៊មហ៊៊នស្
បៀរអន្តរជាតិនានាចំពោះស្ត្ីកម្ពុជា។
ការទាមទារគណនយ្យ្ភាពពីក្ម៊ហ៊ន៊
រកស៊ីសធារណៈជាជហំានសខំាន់មយួ
ដើម្បីធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌ
ការងារក្នងុស្ក៊មនិមន្សមប្់ត្ស្ត្ី
លក់ស្បៀរប៉ណ៊្ណោះទ្ត្ក៏សមប្់
ស្ត្ីបម្ើខារា៉ាអូខ្អ្នកចម្ៀងនិងស្ត្ី
រត់ត៊ដ្លបម្ើការនៅតាមទីតាំងទាំង
នះដ្លក៏ត្ូវគ្រំពឹងថត្ូវផឹក
ជាមួយក្៊មប៊រសៗផងដ្រ។
កាលពីថ្ង្ទី២៥ខ្កក្កដាឆ្នាំ

២០១១ស្ត្ីលក់ស្បៀរកម្ពុជាបម្ើ
ការឲ្យក្ម៊ហ៊៊នCambrew/Angkor
Beerបានចាប់ផ្តើមធ្វើកូដកម្មប្ឆំង
ក្ម៊ហ៊ន៊ដល្គប្់គង្មយួផ្នក្ដោយ
ក្ម៊ហ៊ន៊CarlsbergGroup(មនទី
ស្នាក់ការធំនៅប្ទ្សដាណឺម៉ាក)ជា
ក្៊មហ៊៊នស្បៀរអន្តរជាតិលំដាប់
កំពូលមួយក្នុងចំណម៤។ស្ត្ីទាំង
នះ បានតវា៉ានៅខាងក្បរិវ្ណ
ក្៊មហ៊៊នដើម្បីទាមទារប្ក់ម៉ាង
បន្ថ្មថ្ង្អាទិត្យ និងថ្ង្ឈប់សម្ក
ដ្លក្៊មហ៊៊នជំពាក់ក្មច្បាប់
ការងារកម្ពជុា។យោងតាមចប្ាប់ពកួគ្
ត្ូវទទួលបានប្ក់បន្ថ្មទ្វ្ដង
សម្ប់ធ្វើការងារនៅថ្ង្ឈប់សម្ក
របស់ពួកគ្ប៉៊ន្ត្ពួកគ្ទទួលបាន
សំណងត្ឹមត្អត្ធម្មតា(ប្មណ
២ដ៊ល្លារក្នុងមួយថ្ង្ប៉៊ណ្ណោះ)។កូដ-
កម្មបានបន្តពីថ្ង្ទ២ី៥ខ្កក្កដារហតូ
ដល់ថ្ង្ទី៥ខ្សហីារហតូកើតជាភាព
តានតងឹនៅពល្ស្ត្ីដល្កពំង៊តវា៉ានៅ
មខ៊ទីស្នាក់ការក្ម៊ហ៊ន៊ម្នាក់ត្វូរថយន្ត
របស់ក្៊មហ៊៊នប៊កព្លវាបើកចាក
ច្ញ។ភាពប្ទូសរា៉ាយកើតពីទង្វើគួរ
ឲយ្តក់ស្លតុពីសណំាក់បគ៊្គលកិក្ម៊ហ៊ន៊
Cambrewទទួលបានការគំាទ្ពីសរ-
ព័ត៌មននានាចំពោះស្ត្ីទាំងនះមន
ជាអាទិ៍កាសត្ភ្នពំញ្ប៉ស៊្តិ៍ខម្បឌូា
ដ្លីនិងសរព័ត៌មនដាណឺម៉ាក។
ក្ម៊ហ៊ន៊Cambrewទីបផំត៊យល់ពម្

ធ្វើតាមការសម្ចរបស់ក្៊មប្ឹក្សា
អាជា្ញាកណា្តាលដោយសងឲ្យស្ត្ីលក់
ស្បៀរទាំងនះសម្ប់ការធ្វើ
ការងារនៅថ្ង្អាទិត្យពីម្នាក់ៗ៥០ទៅ
៣២០ដ៊ល្លារយោងទៅតាមអតីតភាព
ការងារ។
ជយ័ជម្នះន្ះជាជហំានយ៉ាងសខំាន់

ឆ្ពាះទៅរកការបង្កើតបក្់បៀវតស្រ៍អាច
រស់បានសមប្់ស្ត្ីបម្ើស្បៀរតាម
រយៈសហជីពសហព័ន្ធកម្មករបម្ើការ
ក្នុងវិស័យអាហារនិងស្វាកម្មកម្ពុជា
(CFSWF)។បង្កើតឡើងក្នងុស្ក៊នៅ
ឆ្នាំ២០០៧CFSWFបានចាប់ផ្តើម
ប្សកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកស្ទួយ
សិទ្ធិរបស់កម្មករនិងធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌ
ការងារនិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅប្សើរ
ឡើងសមប្់កម្មករកម្ពជុាបម្ើការងារ
ក្នងុឧសស្ាហកម្មសវ្ាកម្ម(មនជាអាទិ៍
ភោជនយីដា្ឋានក្លបិកមស្ាន្តក្លបិខារា៉ាអខូ្
នងិកន្លង្កមស្ាន្តនានា)។អ្នកបម្ើក្នងុ
វសិយ័នះ្ជាច្ើនជាស្ត្ីជាពសិស្អ្នក
ដ្លបម្ើការនៅក្នុងកន្ល្ងកម្សាន្ត
នានា។
CFSWFផ្តល់ការគាំទ្យ៊ទ្ធនាការ

ជនំយួផ្លវូចប្ាប់ដណំះសយ្វវិាទនងិ
ការអប់រំពម្ទាងំជយួរៀបចំកម្មករផង
ដ្រ។
ប្ក់ខ្ភាគច្ើនក្នុងវិស័យស្វា-

កម្មនៅកម្ពជុាខ្ពស់ជាង៦០-៧០ដល៊្លារ
ក្នុងមួយខ្បន្តិចប៉៊ណ្ណោះជាមួយប្ក់
លើកទឹកចិត្តដ្លគ្អាចរកបានគឺ
តាមរយៈប្ក់ទឹកត្(ធីប)បន្តចិបន្តចួ
ប៊៉ណ្ណោះ។ប្ក់ខ្ទាបក៏កើតមននៅ
ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រផងដ្រដោយ
កម្មករទទួលបានប្មណ៦០ដ៊ល្លារ
ប៉៊ណ្ណោះក្នុងមួយខ្ត្ពួកគ្អាចរក
ចណំលូបានច្ើនជាងន្ះតាមរយៈការ
ធ្វើការម៉ាងបន្ថ្មជាការតវា៉ាធ្វើបាន
សម្ចតាមរយៈការរៀបចំរបស់សហ-
ជីព។ប្ក់ខ្អាចរស់បាននៅកម្ពុជា
ត្ូវបានកំណត់ថចាប់ផ្តើមពី១៥០
ដ៊ល្លារក្នុងមួយខ្គិតតាមអត្ឆ្នាំ
២០១១។ន្ះបើយោងតាមអ្នកស្វ
ជ្វ Ian Lubekដ្លបម្ើការឲ្យ
អង្គការក្រដា្ឋាភិបាលមួយឈ្មាះ
ពលរដ្ឋសៀមរាបដើម្បីស៊ខភាពការ
អប់រំនិងបញ្ហាសង្គម(SiRCHESI)។
វាមនការស្វជ្វជាច្ើនថ្ម

ទៀតទៅលើស្ត្ីបម្ើការនៅកន្ល្ង
កម្សាន្តនានានៅកម្ពុជាពីសំណាក់
អង្គការមិនម្នរដា្ឋាភិបាលនិងអង្គការ
ជាច្ើនដ្លតស៊ូមតិដើម្បីស៊ខ៊មល-
ភាពរបស់ពួកគ្មនជាអាទិ៍ ILO,
KHANA,CARE,SiRCHESIនិង
UNAIDS។វាមនបញ្ហានៅកន្ល្ង

ការងារជាច្ើនផ្សង្ៗដ្លកើតច្ញ
ពីស្ត្ីបម្ើការងារដើមបី្បក្់កម្ទាប
នៅក្នុងបរិយកាសដ្លមនការប្ើ-
ប្ស់គ្ឿងស្វឹងខា្លាំង។ យោងតាម
លោកLubek(ក្នុងឆ្នាំ២០១០)ការ

បម្ើផ្លូវភ្ទជាការងារក្ដូចៗគា្នា
សម្ប់ពាក់កណា្តាលន្ស្ត្ីទាំងនះ
ក្នុងតម្ល្ប្មណ២៥ដ៊ល្លារក្នុងមួយ
យប់២លើកក្នុងមួយខ្ដើម្បីជួយ
បំព្ញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគ្
ខណៈប្ក់ខ្របស់ពួកគ្បំព្ញបាន
ត្ឹមត្ពាក់កណា្តាលន្ស្ចក្តីត្ូវការ

របស់ពួកគ្ត្ប៉៊ណ្ណោះ។យោងតាម
របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១១ របស់ ILO
ដ្លមនចំណងជើងថ «កម្ពុជា ៈ
ដោះសយ្បញ្ហាភាពងាយរងគ្ះទៅ
នឹងម្រោគហ៊ីវរបស់ស្ត្ីរកស៊ីផ្លូវភ្ទ
បយ្ោលពល្មនវបិត្តិហរិញ្ញវត្ថ៖ុការ
វភិាគស្ថានភាពយទ៊្ធសស្ត្នងិចណំចុ
ចូលសម្ប់ការអប់រំអំពីម្រោគហ៊ីវ/
ជងំឺអដ្ស៍នៅកន្លង្ការងារ»ចនំនួស្ត្ី
ដ្លរកស៊ីបម្ើផ្លូវភ្ទបន្ថ្មតាមពិត
មនចំនួនច្ើនជាងន្ះច្ើនណាស់
ភាគច្ើនបណា្តាលមកពីចំណង់របស់
ភ្ញៀវគួបផ្សំនឹងប្ក់ខ្ទាបនៅកន្ល្ង
កម្សាន្តផងដ្លនាំឲ្យអ្នកស្វជ្វ
ដាក់ឈ្មាះឲ្យថ«អ្នកបម្ើផ្លូវភ្ទ
ដោយប្យោល»។
បម្ណ១០ឆ្នាំមន៊កម្ពជុាស្ថតិក្នងុ

វបិត្តិម្រោគហ៊វី។អត្ម្រោគហ៊វីបាន
ឡើងដល់កម្តិកពំលូជាង៤២%លើ
ស្ត្ីបម្ើផ្លូវភ្ទតាមបននិង១៨%
លើអ្នកបម្ើសវ្ាកមស្ាន្តនានាគតិចាប់

ពីឆ្នាំ១៩៩៨។ន្ះបើយោងតាម
NCHADSCambodia(ក្នុងឆ្នាំ
២០០៣)។ប៊រសកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើម
ងាកពីការទៅរកស្វានៅផ្ទះបនទៅ
កាន់កន្ល្ងកម្សាន្តដើម្បីរកស្វាកម្មផ្លូវ
ភ្ទព្ះកន្ល្ងក្យន្ះ ត្ូវគ្
យល់ថមនគ្ះថ្នាក់ទាបជាង។
យ៊ទ្ធនាការអប់រំស៊ខភាពផ្លូវភ្ទដឹកនាំ
ដោយអង្គការមិនម្នរដា្ឋាភិបាលជា
ច្ើនដល្តស៊ូមតិឲយ្ប្ើបស្់សម្
អនាមយ័ធ្វើឲយ្អត្ម្រោគហ៊វីធា្លាក់ច៊ះ
នៅក្នុងក្៊មទាំង២។ស្ថិតិក្ផ្លូវការ
ទទួលបានពីអ្នកបម្ើការក្នុងវិស័យ
ស៊ខាភិបាលនៅខ្ត្តសៀមរាបបងា្ហាញ
ថអត្នះបានធា្លាក់ច៊ះមកនៅ
កម្៥%ត្មឹឆ្នាំ២០០៨(អ្នកបម្ើ
ក្នុងស្វាកម្មកម្សាន្តព៊ំត្ូវបានរាប់
បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ព្លនះ
របស់NCHADSដ្លត្ូវបានច្ញ
ផស្ាយនៅឆ្នាំ២០០៦)ក្នងុចណំមអ្នក
បម្ើការនៅផ្ទះបននិងកន្ល្ងកម្សាន្ត

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១២ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ែខមីនា ឆ្នាំ២០១២

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពជុា អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពជុា៤ ៥

បៃក់ ខៃ ភាគចៃើនក្នុងវិស័យសៃវា កម្មនៅ  
កម្ពុជា ខ្ពស់ជាង ៦០-៧០ដុល្លារ ក្នុង មួយខៃ 
បន្តិចប៉ុណ្ណោះ  ជាមួយ បៃក់លើកទឹកចិត្ត ដៃ ល 
គៃ អាច រកបាន  គឺតាម រយៈបៃក់ ទឹកតៃ...

ខ្ញុំខឹង ខ្លាំង ណាស់! ម្ចាស់ហាងមួយចំនួន រើស 
អើង  និងនិយាយថា សៃី បមៃើ សៃបៀរ ចាំតៃ 
ធ្វើ កូដ កម្ម។ ពួកគៃ មិនយល់ ពីទុក្ខ លំបាក របស់ 
យើង ឡើយ។ របៀបរស់ នៅ របស់ យើង ពំុ   
សម រមៃយឡើយ។

សៃ្ត ីលក់សៃបៀរឲៃយ កៃមុហុ៊ន Cambrew/Angkor Beer ធ្វើកូដកម្ម បៃឆំង កៃមុហុ៊ន កាល ពី ឆ្នា ំ២០១១។ ពួកគៃ  តវា៉ា ទាម ទារ  បៃក់ ម៉ោង បន្ថៃម ថ្ងៃ អាទិតៃយ  និង ថ្ងៃ ឈប់ សមៃក របស់ ពួ កគៃ ។ រូបថតម្៉ងគីមឡុង

ស្ត្រីបម្រើស្របៀរទទួលប្រក់ឈ្នលួទាបត្រប្រឈមបញ្ហាគ្រប់ប្របយ៉ាង


