
ខែមែសា-មិថុនាឆ្នាំ២០១៥លេខ៣៤ឆ្នាំទី១២

ជួយស្រ្តីដើម្របីអោយស្រ្តីជួយខ្លួនឯង

មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ

ទស្រសនាវដ្តើ

«ស្វាមីខ្ញុំកែបែពីមនុសែសបែមឹក
មកធ្វើជាស្វាមីដ៏ល្អ»

«អាហារូបករណ៍ជួយឲែយខ្ញុំបាន
បន្តការសិកែសានិងសមែាល
ការចំណាយក្នុងគែួសារ»

ពលករទៅអា្រហ្វិករៀងចាល
មិនតែឡប់ទៅវិញ



មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ផ្សាយច្ញពី

ចាងហ្វាងការផ្រសាយ
លោកស្រី ប៉ុក បញ្ញាវិចិត្រ

អត្ថបទនិងរូបភាព
លោកស្រី ប៊ាង ពីវ័ន

រចនាទំព័រ
លោកស្រី ប៊ាង ពីវ័ន

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្រយ
លោកស្រី ប៉ុក បញ្ញាវិចិត្រ
កញ្ញា ថាក់ សុជាតិ

អាសយដ្ឋានផ្ទះល្រខ ១៣ស្រ ផ្លូវ 
៣៣១ សង្កាត់ បឹង កក់២ ខ័ណ្ឌ ទួល 
គោក រាជធានី ភ្នំព្រញ

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទនិងទូរសារ
៨៥៥ ២៣ ៩៩៧ ៩៦៧
Email: cwcc@cwcc.org.kh

HOcomoff@cwcc.org.kh

Website: www.cwcc.org.kh

Facebook : https://www.facebook.com/

CambodianWomensCrisisCentercwcc 

Twitter: https://twitter.com/CWCCNGO 

មាគ៌ាស្ត្រីថ្ង្រន្រះសូមបិទ បំង នូវ ឈ្មោះ 

ពិត ហើយដាក់  ឈ្មោះថ្មី ដល់ ជន រង គ្រះ 

ដោយ  អំពើ ហិង្រសា ផ្អ្រក លើ យ្រនឌ័រ  ព្រម 

ទាំង ជនសង្រស័យ  ដ្រល តុលាការ មិន ទាន់ 

ប្រកាសសាល ក្រមជា ផ្លូវ ការថា ជាប់  ពាក់ 

ព័ន្ធនឹង ការ ប្រព្រឹត្តបទ ល្មើស ដើម្របី រក្រសា 

សិទ្ធិបុគ្គល កិតិ្តយស ព្រម ទាំង  ស្រចក្តីថ្ល្រ 

ថ្នូររបស់ ពួក គ្រ។
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មាតិកា
អារម្ភកថា

វិចារណកថា

សមាជិកថ្មី!
សា្វាគមន៍សមាជិកថ្មី!

គមែោងថ្មី
គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៈ ចាប់ដ្រគ្នាក្រប្រសង្គម 
និងទប់សា្កាត់អំពើជួញដូរផ្លូវភ្រទ
ការងារបែចាំថ្ងែ
គម្រងសមាហរណកម្មជួយជនរងគ្រះកសាងជីវភាពថ្មី

បទយកការណ៍
បុរសចូលរួមកាត់បន្ថយអំពើហិង្រសាលើកូន 
និងធ្វើឲ្រយគ្រួសារមានសុភមង្គល

បទយកការណ៍
ស្រ្តីអភ័ព្វ ត្រូវប្តីធ្វើបប និងជះទឹកអាសុីត

ទែសន្តរបែវែសន៍
ពលករចំណាកស្រុកទៅអា្រហ្វិក រៀងចាលមិនត្រឡប់ទៅវិញ

សកម្មភាព
កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០១៥របស់អង្គការCWCC 
បញ្ចប់ទៅដោយភាពសប្របាយរីករាយ

ពែឹត្តិការណ៍
អង្គការ CWCC រៀបចំទិវានារីអន្តរជាតិជាមួយជនរងគ្រះ

សែវាកម្ម៖ស្រវា សង្រ្គោះ ស្រវា ផ្ន្រក ច្របាប់ ស្រវា មណ្ឌល សុវត្ថិភាព និង 
ស្រវា សមាហរណកម្មត្រឡប់ទៅ សហគមន៍វិញ  

បទយកការណ៍
«អាហារូបករណ៍ជួយឲ្រយខ្ញុំបនបន្តការសិក្រសា 
និងសម្រលការចំណាយក្នុងគ្រួសារ»

សកម្មភាព
បង្កើនការយល់ដឹងបន្ថ្រមពីចំណាកស្រកុសុវត្ថភិាពនិងការជួញដូរមនុស្រស

ដំណឹង៖មក ហ៊្របភីថាម ទទួលបននូវភាពស្រស់ថា្លាជាមួយកាហ្វ្រ
និងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារ

បទយកការណ៍
បងប្អូនពីរនាក់រងរបួសដោយសារមា្តាយវាយធ្វើបប



  

លោកស្រីប៉ុកបញ្ញាវិចិត្រ
នាយិកាបែតិបត្តិអង្គការ CWCC

ទស្សនាវដ្តី  «មាគ៌ាស្្តីថ្ង្ន្ះ»មានកិត្តិយសនិងសោមនស្សរីករាយដ្លបានពំានំានូវដំណឹង

ករណីសិក្សា សកម្មភាពរបស់អង្គការ និងព័ត៌ាមានផ្ស្ងៗ ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពាន

ផ្លវូភ្ទទៅលើស្្តីនិងក្មង្សី្ការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើហិង្សានៅក្នងុគួ្សារ។

អំពើជួញដូរមនុស្សនៅត្កើតឡើងជាបន្តបនា្ទាប់តាមរូបភាពផ្ស្ងៗ មានអ្នកខ្លះតូ្វបានបញ្ជនូ

ខ្លនូទៅធ្វើការនៅលើនាវាន្សាទប្ទ្សថ្ ឥណ្ឌន្ូសីុ អា្រហ្វកិ និងប្ទ្សជាច្ើនទៀត។

នាព្លថ្មីៗ កន្លងទៅន្ះ មានបុរសចំនួន៥៩នាក់ បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ក្យព្លពួកគ្

តូ្វបានជួញដូរទៅធ្វើការនៅលើទូកន្សាទនៅប្ទ្សឥណ្តន្ូសីុ។ អង្គការកម្ពជុាដើម្បីជួយ

ស្្តមីានវិបត្តិ (CWCC) បានសហការណ៍ជាមួយអង្គការអន្តរជាតិទ្សន្តរប្វ្សន៍(IOM)

និងអង្គការដ្គូរ ទទួលការថ្ទំាបន្តនៅព្លពលករទំាងនោះធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់កម្ពជុាវិញ

ដោយមានផ្តល់ជាស្វាកម្មដូចជា ផ្តល់បឹ្ក្សាផ្នក្ចិត្តសាស្្ត ផ្តល់បឹ្ក្សាយោបល់ក្នងុការបង្កើត

អាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬជួយរកការងារឲ្យធ្វើ ធ្វើការបា៉ាន់ប្មាណនៅផ្ទះមុនព្លផ្តល់សមា្ភារៈឲ្យបង្កើត

អាជីវកម្មខ្នាតតូច ព្មទំាងចុះទៅសួរសុខទុក្ខដើម្បីឲ្យប្កដថា ស្វាកម្មដ្លអង្គការផ្តល់ឲ្យមាន

ប្សិទ្ធភិាពនិងរីករាយជាមួយកុ្មគួ្សារ។

ដើម្បីធានាបានប្សិទ្ធភិាពក្នងុការអនុវត្តន៍កម្មវិធីអង្គការCWCCបានពងឹ្ងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងរបស់

ខ្លនួដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ថា្នាក់ដឹកនំា និងបុគ្គលិកគ្ប់លំដាប់ថា្នាក់ ធ្វើឲ្យអង្គការCWCC

ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្ពីគណៈកមា្មាធិការសហប្តិបត្តកិារដើម្បីកម្ពជុានៅក្នងុការរួមចំណ្កយ៉ាង

សកម្មក្នងុការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងការប្តិបត្តប្ិកបដោយវិជា្ជាជីវៈ។

នាងខ្ញុសូំមថ្លង្អំណរគុណយ៉ាងជ្លជ្ដល់មា្ចាស់ជំនួយទំាងអស់ ដ្លបានផ្តល់មូលនិធិ

ដល់គម្ងរបស់អង្គការCWCC។នាងខ្ញុសូំមគោរពជូនពរទ្ង់ឯកឧត្តមលោកលោកសី្និង

អ្នកនាងកញ្ញាឲ្យជួបប្ទះត្ស្ចក្តសុីខនិងសម្ចរាល់ភារកិច្ច។

សូមអរគុណ!  

អារម្ភកថាពីលោកសែីនាយិកាបែតិបត្តិ

នាយិកាប្តិបត្តិអង្គការCWCC

ប៉ុកបញ្ញាវិចិត្រ

មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ អារម្ភកថា

ខែមែសា-មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤       លែខ ៣៤     ទំព័រទី១



មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ វិចារណកថា

 

ប៊ាងពីវ័ន
មន្តែីទំនាក់ទំនងអង្គការCWCC

នៅក្នុងទស្សនាវដ្តី «មាគ៌ាស្្តីថ្ង្ន្ះ» ល្ខ៣៤ មានក្តីសោមនស្សរីករាយដ្ល

បានពាំនាំនូវព័ត៌ាមានស្តីអំពី អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្ួសារ អំពើរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ

លើកុមារីអំពើជួញដូរមនុស្សទៅធ្វើការនៅក្ប្ទ្សការធ្វើទ្សន្តរប្វ្សន៍និងសកម្មភាព

មួយចំនួនដ្លអង្គការកម្ពជុាជួយស្្តីមានវិបត្តិ(CWCC)បានបំព្ញកន្លងមក។

អង្គការ CWCC បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់នៅក្នុងការជួយសង្្គោះស្្តី និងក្ម្ងស្ីដ្ល

រងគ្ះដោយការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្ួសារនិងការជួញដូរមនុស្សដើម្បី

ឲ្យពួកគ្ច្ះជួយខ្លួនឯង និងរស់នៅដោយសុខសន្តិភាព និងភាពថ្ល្ថ្នូរ។ជាមួយនឹងការជួយ

សង្្គោះន្ះ អង្គការ CWCC មានស្វាកម្មជាច្ើនដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្ះ ដូចជា សា្នាក់នៅ

បណ្តោះអាសន្នក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាព ដោយផ្តល់ជាអាហារ របស់ប្ើប្ស់ផ្ទាល់ខ្លួន ផ្តល់វគ្គ

បណ្តះុបណា្តោលវិជា្ជាជីវៈ  មានដូចជា រៀនកាត់ដ្រ ធ្វើម្ហបូ ធ្វើនំ និងឆុងកាហ្វ្ និងរៀនអក្ខរកម្ម។

ជាងន្ះទៅទៀត អង្គការក៏បានផ្តល់នូវការប្ឹក្សាផ្ន្កចិត្តសាស្្ត និងជំនួយផ្ន្កច្បាប់ ព្ម

ទាំងជួយរកការងារឲ្យធ្វើឬបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅព្លដ្លអតិថិជនធ្វើសមាហរណកម្ម

ច្ញពីមណ្ឌលទៅសហគមន៍វិញ។

«មាគ៌ាស្្តីថ្ង្ន្ះ»ក៏មានអត្ថបទដ្លបងា្ហាញពឺគម្ង« ឪពុកមា្តាយគំរូ»ដោយបានលើកយកនូវ

ព័ត៌ាមានស្តីពី ឪពុកមា្តាយដ្លបានចូលរួមនៅក្នងុវគ្គបណ្តះុបណា្តោលស្តីពីឪពុក មា្តាយគំរូ ដោយ

រំល្ចនូវចំណាប់អារម្មណ៍ មូលហ្តុដ្លគត់ចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តោល និងលទ្ធផល

ក្យពីចូលរួមនិងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្ត្ងជាមួយកូនៗ ។

នាងខ្ញុំតំណាងឲ្យអង្គការកម្ពជុាដើម្បីជួយស្្តី មានវិបត្តិ សូមថ្ល្ងអំណរគុណយ៉ាងជ្ល

ជ្ដល់មា្ចាស់ជំនួយ ដ្លបានផ្តល់មូលនិធិដល់គម្ងរបស់អង្គការ និងសូមថ្ល្ងអំណរ

គុណដល់សម្ត្ច ទ្ង់ឯកឧត្តម លោក លោកស្ី អ្នកនាងកញ្ញា ដ្លបានចំណាយព្លវ្

លាដ៏មានតម្ល្តាមដានអានទស្សនាវដ្តី «មាគ៌ាស្្តីថ្ង្ន្ះ»។ នាងខ្ញុំសូមជូនពរលោក លោក

ស្ីឲ្យជួបត្ស្ចក្តីសុខនិងសម្ចរាល់ភារកិច្ច។

សូមអរគុណ!!

មន្តែីទំនាក់ទំនងនែអង្គការCWCC

បា៊ាងពីវ័ន

ខែមែសា-មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤         លែខ ៣៤     ទំព័រទី២

វិចារណកថា



ខែមែសា-មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤         លែខ ៣៤    ទំព័រទី៣

មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ សមាជិកថ្មើ

ស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី!

ចាប់ពីខ្ម្សាដល់ខ្មិថុនាកន្លងទៅន្ះអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិ(CWCC)បានទទួលបុគ្គលិកថ្មីចំនួន៤នាក់ក្នុងនោះ
មានបុគ្គលិកមា្នាក់បម្ើការនៅខ្ត្តបនា្ទាយមានជ័យលោកសៀង វណ្ណធរ មន្្តីអភិវឌ្ឍន៍ជំនួញខ្នាតតូចលោកស្ី អ៊ុកសុីណាក្ត

ជាម្ធាវីសម្ប់ការិយល័យខ្ត្តកំពង់ធំ និងកញ្ញាឡាយនីដាអ្នកផ្តល់ប្ឹក្សាផ្ន្កចិត្តសាស្្តនៅការិយល័យភ្នំព្ញនិងលោកស្ីលួង
មា៉ាលីណាមន្្តីសម្បសម្ួលត្ួតពិនិត្យនិងវាយតម្ល្សម្ប់ការិយល័យកណា្តោល៕ 

លោកសៀងវណ្ណធរ
មន្្តីអភិវឌ្ឍន៍ជំនួញខ្នាតតូចប្ចាំខ្ត្តបនា្ទាយមានជ័យ

លោកស្ីអ៊ុកសុីណាក្ត
ម្ធាវីប្ចាំការិយល័យខ្ត្តកំពង់ធំ

កញ្ញាឡាយនីដា
អ្នកផ្តល់ប្ឹក្សាផ្ន្កចិត្តសាស្្តនៅការិយល័យភ្នំព្ញ

លោកស្ីលួងមាលីណា
មន្្តីសម្បសម្ួលត្ួតពិនិត្យនិងវាយតម្ល្

នៅការិយល័យកណា្តោល



ក្នុងព្លបីខ្ចុងក្យន្ះ អង្គការកម្ពជុាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិ 
(CWCC) បាននឹងកំពុងអនុវត្តន៍គម្ងថ្មីដ្លទទួលបាន
មូលនិធិពីមា្ចាស់ជំនួយ Oxfam-GB និង ក្សួងសមភាពយ្នឌ័រ
និងគួ្សាររបស់ប្ទ្សកូរ្៉។

ចាប់ដ្គ្នាក្ប្សង្គម  (JUST)  គឺជាគម្ងដ្លឧបត្ថម្ភដោយមា្ចាស់
មូលនិធិ Oxfam-GB។ គម្ងន្ះគឺជាផ្នក្មួយន្កម្មវិធីទប់សា្កាត់របស់
អង្គការ CWCC ដ្លនឹងតូ្វបានអនុវត្តន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយ្ន
ឌ័រ ដោយពងឹ្ងសិទិ្ធអំណាចដល់សមាជិកសហគមន៍រួមមានទំាងបុរស 
ស្ត្ី យុវជន មន្្តីមានកាតព្វកិច្ច និងអ្នកដឹកនំាសហគមន៍ ដើម្បីផ្លាស់ប្តរូ
ឥរិយបថ និងអាកប្បកិរិយ នៅក្នងុការគោរពដល់សិទ្ធិស្ត្ីដើម្បីលុបបំបា
ត់អំពើហិង្សាលើស្្តី និងកុមារ។គម្ងន្ះអនុវត្តន៍នៅទីកុ្ងភ្នំព្ញនិង
ខ្ត្តកំពង់ធំដ្លមានរយៈព្លពីថ្ង្ទី១ខ្ឧសភាឆ្នាំ២០១៥ដល់
ថ្ង្ទី៣០ខ្ម្សាឆ្នាំ២០១៦។

ដោយឡ្កគម្ង ទប់សា្កាត់ការជួញដូរផ្លូវភ្ទ (Sex Traf-
ficking Prevention) តូ្វបានអង្គការ CWCC ទទួលបានមូលនិ
ធិពីក្សួងសមភាពយ្នឌ័រ និងគួ្សាររបស់ប្ទ្សកូរ្៉ (MOGEF)
តាមរយៈគណៈកមា្មាធិការសិទ្ធិស្្តីន្ប្ទ្សកូរ៉្ (WHRCK)។
គម្ងន្ះអនុវត្តន៍នៅទីក្ុងភ្នំព្ញ និងខ្ត្តសៀមរាប ដ្ល
មានរយៈព្ល៦ខ្ ចាប់ពីថ្ងទី្១ ខ្មិថុនា ដល់ថ្ងទី្៣០ ខ្វិច្ឆកិា
ឆ្នា២ំ០១៥។ ទិសដៅន្គម្ងន្ះ គឺបង្កើនចំណ្ះដឹងស្តពីីអំពើ
ហិង្សាផ្អក្លើយ្នឌ័រ និងការជួញដូរផ្លវូភ្ទ ដល់សិស្សថា្នាក់វិទ្យាល័យ
មាតាបិតា បូ៉លិស និងមន្្តមីានកាតព្វកិច្ច។ គម្ងន្ះក៏ជួយសម្ប
សមួ្លដល់ស្ត្ី និងក្មង្សី្ដ្លងាយរងគ្ះ ឲ្យទទួលបាននូវជំនាញ
រួមមាន ជំនាញបដិសណា្ឋារកិច្ច សិក្សាភាសាអង់គ្លស្ និងការ
គ្ប់គ្ងអាជីវកម្មខ្នាតតូច ដ្លធ្វើឲ្យមានលំនឹងនៅក្នងុស្ដ្ឋកិច្ចគួ្សារ
និងរួចផុតពីការជួញដូរផ្លវូភ្ទ៕ 

ខែមែសា-មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤       លែខ ៣៤             ទំំព័រទី៤

មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ គម្រងថ្មើ

គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៈចាប់ដែគ្នាកែបែសង្គម
និងទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរផ្លូវភែទ



ខែមែសា-មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤      លែខ ៣៤      ទំព័រទី៥

មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ ការងារប្រចាំថ្ង្រ

ដែកំពុងត្បំព្ញឯកសារជូនអតិថិជនដ្លត្ៀមនឹងធ្វើ
សមាហរណកម្មច្ញពីមណ្ឌលទៅសហគមន៍ ដោយទឹក

មុខផ្ចតិផ្ចង់ហើយងាកមកនិយយថា៖ «ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដ្លការ
ងាររបស់ខ្ញុំបានជួយដល់ជនរងគ្ះឲ្យរកឃើញគួ្សារ និងចាប់ផ្តើម
ជីវិតថ្មីនៅសហគមន៍»  ន្ះគឺជាសម្តីរបស់អ្នកសី្ ត្ម សីុណា វ័យ៤១
ឆ្នាំ គឺជាមន្្តីគម្ងសមាហរណកម្មន្អង្គការកម្ពជុាដើម្បីជួយស្្តមីាន
វិបត្តិ(CWCC)។
គម្ងសមាហរណកម្ម គឺជាគម្ងមួយដ្លជួយជនរងគ្ះ

ដោយសារការរំលោភបំពានផ្លវូភ្ទ ការជួញដូរ និងចំណាកសុ្ក
នៅព្លពួកគត់ត្ឡប់ទៅសហគមន៍វិញរស់នៅប្កបដោយសុវត្ថិភាព
និងអាចជួយខ្លនួឯងបាន។ គម្ងន្ះទទួលបានមូលនិធិពីមា្ចាស់ជំ
នួយTDH-NLនិងWINROCK។
កាលពីឆ្នាំ១៩៩៧ អ្នកសី្ ត្មសីុណា បានបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្

ផ្នក្ច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនិតិសាស្្ត និងវិទ្យាសាស្្តស្ដ្ឋ
កិច្ច។ ក្យពីបញ្ចប់ការសិក្សា អ្នកសី្បានចូលបម្ើការងារផ្នក្
ច្បាប់នៅអង្គការមូលនិធិកាត់បន្ថយភាពកី្ក្ និងនិតិប្តិព័ទ្ធរយៈ
ព្ល៤ឆ្នាំ។ នៅចុងឆ្នាំ២០០៤ អ្នកសី្បានចូលបម្ើការងារជាជំនួយ
ការគម្ងសមាហរណកម្មនៅអង្គការCWCC និងក្យមកអ្នកសី្
បានប្ឡងយកតំណ្ងជាមន្្តីសមាហរណកម្មន្អង្គការCWCC។
អ្នកសី្ បានរៀបរាប់ពីការងារប្ចំាថ្ង្ថា ការងាររបស់អ្នកសី្ច្ក

ច្ញជាបីផ្នក្ គឺមុនព្ល អំឡុងព្ល និងក្យព្លអតិថិជនធ្វើ
សមាហរណកម្ម។មុនព្លអតិថិជនឬជនរងគ្ះធ្វើសមាហរណកម្ម
ទៅសហគមន៍វិញ អ្នកសី្បានសមា្ភាសន៍អតិថិជន ដើម្បីស្វង្រក
កុ្មគួ្សារ និងទៅបា៉ាន់ប្មាណសា្ថានភាពគួ្សារដើម្បីឲ្យប្កដ
ថា អតិថិជនត្ឡប់ទៅផ្ទះវិញរស់នៅដោយមានសុវត្ថិភាព និង

ពិភាក្សាជាមួយអតិថិជនអំពីផ្នការបង្កើតមុខរបរ។ ក្នងុព្លធ្វើ
សមាហរណកម្ម អ្នកសី្ជូនអតិថិជនត្ឡប់ទៅផ្ទះវិញ ផ្តល់ដើមទុន
ដល់អតិថិជនដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬជួយរកការងារឲ្យធ្វើជា
មួយអង្គការដ្គូរ ឧបត្ថម្ភសមា្ភារៈប្ើប្ស់សម្ប់ជីវិតដំបូង ជួយច្ញ
ថ្ល្ជួលផ្ទះនិងថ្ល្អាហារ១ខ្ដំបូង(ករណីអតិថិជនមិននៅជាមួយសាច់
ញាតិ)។ រីឯក្យព្លសមាហរណកម្មទៅសហគមន៍ នៅព្លអតិ
ថិជនទៅធ្វើការងារជាមួយអង្គការដ្គូរ ឬប្កបអាជីវកម្មខ្លនួឯង អ្នក
សី្និងបុគ្គលិកក៏បានចុះទៅសួរសុខទុក្ខ ដើម្បីឲ្យប្កដថាពួកគត់
រស់នៅដោយមានស្ចក្តសុីខ។ ក្យមក នៅព្លគត់មានលំនឹង
ក្នងុជីវភាពប្ចំាថ្ង្ គត់អាចជួយខ្លនួឯងបាន ទើបអ្នកសី្សីុណា បិទ
ករណីរបស់គត់។ ក្ពីន្ះអ្នកសី្សីុណា ក៏បានចូលរួមបង្ៀនពី
វិធីសាស្្តធ្វើជំនួញខ្នាតតូចនិងចូលរួមប្ជំុជាមួយអង្គការដ្គូរផងដ្រ។
អ្នកសី្សីុណាបានបញ្ជាក់ថា៖«ការងារអ្នកសី្មិនអាចសម្ចទៅ

បានដោយរលូនទ្ បើគ្មានកិច្ចសហការជាមួយមន្្តីមានកាតព្វកិច្ច និង
អង្គការដ្គូរ »។
ទោះជាយ៉ាងណា ការងាររបស់អ្នកសី្ក៏ប្ឈមបញ្ហាខ្លះដ្រដូចជា

អតិថិជនមិនព្មអនុវត្តន៍ដូចដ្លអ្វីដ្លបានពិភាគ្សាគ្នា គ្មានឆន្ទះ
មោះមុត ផ្លាស់ប្តរូចិត្តលឿន ចង់បានលទ្ធផលឆប់បុ៉ន្ត្មិនបានគិត
ដល់បញ្ហាប្ឈមទៅថ្ង្ក្យ និងមានអតិថិជនខ្លះនិយយកុហក។
ទោះបីជាអ្នកសី្ជួបបញ្ហាទំាងន្ះក្តី វាមិនបានបងា្អាក់ទឹកចិត្តអ្នកសី្ឲ្យ
រាថយពីការងារន្ះទ្គឺអ្នកសី្បានដោះស្យវាដោយសន្តិវិធី។
អ្នកសី្ត្មសីុណាសូមផ្តាផំ្ញើរដល់អតិថិជនថា៖«ព្លសមាហរណ

កម្មទៅសហគមន៍វិញសូមឲ្យអតិថិជនយកចំណ្ះជំនាញនិងដើមទុន
ដ្លអង្គការCWCCផ្តល់ឲ្យដើម្បីប្កបមុខរបរចិញ្ចមឹជីវិតឲ្យបានជោគ
ជ័យតូ្វច្ះសន្សំសំច្យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងារនិងគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅ
វិញទៅមក»៕ 

គមែោងសមាហរណកម្ម
ជួយជនរងគែោះកសាងជីវភាពថ្មី
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មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ ដំណឹង

ពែលអ្នកទៅសម្កលម្ហរ្កាយនៅខ្ត្តសៀមរាប ឬមាន

ប្សកកម្មទៅធ្វើការនៅទីនោះ តើអ្នកអាចស្វង្រកអា

ហារទទួលទានដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារ និងក្បរស់ជាតិកាហ្វ្ដ៏ឈ្ងយុ ព្ម

ទំាងមានបរិយកាសស្ស់ថា្លាជាមួយស្វាកម្មយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្ត

និងមានWIFIប្ើដោយឥតគិតថ្ល្សម្ប់អ្នកឆ្កមើលព័ត៌ាមានឬ

កម្សាន្តផ្ស្ងៗ ។

 ហ្៊បភីថាម (Happy Time) គឺជាសហគ្សសង្គមដ្ល

គ្ប់គ្ង និងដំណើរការដោយអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្្តីមាន

វិបត្តិ (CWCC) ដោយមានការគំទ្ពីក្សួងសមភាពយ្នឌ័រ

និងគួ្សាររបស់ប្ទ្សកូរ្៉ (MOGEF)តាមរយៈគណៈកមា្មាធិការ

សិទ្ធិស្្តីន្ប្ទ្សកូរ្៉ (WHRCK)។ ហ្៊បភីថាម ផ្ដល់ឱកាសឲ្យ

ជនរងគ្ះសមិ្តសមំ្ងបន្ថម្ទៀតនូវជំនាញបដិសណា្ឋារកិច្ច។

ប្ក់ចំណ្ញពីសហគ្សន្ះនឹងយកទៅទ្ទ្ង់មណ្ឌលសុវត្ថិភាព

របស់អង្គការCWCC។

នៅ ហ្៊បភីថាម ក្ពីកាហ្វ្ អ្នកក៏អាចកុម្មង់៉ទឹកផ្ល្ឈើស្ស់

និងអាចកុម្មង់៉អាហារប្បខ្មរ្និងបរទ្សបាន។ហ្៊បភីថាមក៏មាន

បម្ើជាអាហារសម្ប់ព្លមានកិច្ចប្ជំុ ឬកម្មវិធីកម្សាន្តផ្ស្ងៗ

ទៅតាមតមូ្វការរបស់លោកអ្នក។

ហ្៊បភីថាមមានទីតំាងស្ថតិនៅផ្ទះល្ខC07ផ្លវូទ្ពវង្សសងា្កាត់

សា្វាយដង្គុំ ខ្ត្តសៀមរាប។ លោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់

ហ្៊បភីថាមតាមរយៈល្ខទូរស័ព្ទ០៦៣៦៣៦២៩០៥។

សូមអរគុណ! 

មកហ៊ែបភីថាមទទួលបានភាពសែស់ថ្លា
ជាមួយកាហ្វែនិងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារ
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មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ បទយកការណ៍

បុរសចូលរួមកាត់បន្ថយអំពើហិងែសាលើកូន
និងធ្វើឲែយគែួសារមានសុភមង្គល

ផ្ទះមួយទាបផ្ទាល់ដី ប្ក់ដំបូលសង្ក័សី និងនៅខងក្ផ្ទះ
ហំុ៊ព័ទ្ធដោយដើមឈើចមុ្ះមុខ ស្ថតិនៅក្នងុភូម់ិតាកុស ឃំុ

ប្ដាក សុ្កបនា្ទាយសី្ ខ្ត្តសៀមរាប នោះគឺជាផ្ទះលោក ថ្ ឆ
នុន។ លោក ឆនុន បច្ចប្ុបន្នមានវ័យ២៨ឆ្នាំ រៀបការជាមួយស្្តីមា្នាក់
ឈ្មាះ ឈំុសាវ៉ន មានកូន២នាក់ គឺកូនបុ្ស និងកូនសី្។ បច្ចប្ុបន្ន
លោក ឆនុន កំពុងបម្ើការជាអ្នកឆ្កបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុ នៅសណា្ឋា
គរមួយនៅខ្ត្តសៀមរាប។ ក្យព្លរៀបការរួច អ្នកសី្ សាវ៉ន
ធ្វើជាម្ផ្ទះនិងមើលថ្ទំាកូន។
មានថ្ង្មួយ ប្ធានភូមិ បានប្កាសឲ្យអ្នកភូមិណាដ្លចាប់

អារម្មណ៍ចូលរួមវគ្គសិក្សាស្តីពីជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ដ្លរៀប ចំ
ឡើងដោយអង្គការកម្ពជុាដើម្បីជួយស្្តមីានវិបត្តិ (CWCC) ក្ម

ជំនួយឧបតម្ភពីមា្ចាស់មូលនិធិ អង្គការវិនិយោគសង្គមនិងកុមារ។ ព្ល
នោះ លោកឆនុន ចាប់អារម្មណ៍នឹងប្ធានបទន្ះខ្លាងំណាស់។ 
លោកបានបបួលប្ពន្ធរបស់គត់ទៅចូលរួមដ្រ ដោយលោកយល់
ថា ប្ពន្ធគត់មិនច្ះអក្សរ មានព្លខ្លះប្ពន្ធគត់ប្ើហិង្សាលើកូន
និងស្តីបនោ្ទាសកូនខ្លាងំៗ  ដ្លធ្វើឲ្យកូនទំាង២របស់គត់ខ្លាចរអារ និង
មិនហា៊ានបញ្ចញ្យោបល់។
លោកឆនុនបានបញ្ជាក់ថាវគ្គសិក្សាដ្លគត់ចូលរួមមានត្គត់

ទ្ដ្លយកប្ពន្ធទៅរៀនជាមួយ ក្ពីនោះគត់ទៅត្ប្តី ឬប្ពន្ធ
ត្បុ៉ណ្ណោះ។ លោកបានបន្តទៀតថា ទោះបីជាលោកមមាញឹកនឹងការ
ងារបុ៉ណា្ណោក៏ដោយ ក៏លោកនៅត្ឆ្លៀតព្លដើម្បីចូលរួមដ្រ ហើយគូ្
បង្ៀនក៏មានវិធីសាស្្តធ្វើឲ្យសិស្សឆប់យល់។
លោក ឆនុន បាននិយយទៀតថា៖ «ក្យព្លវគ្គសិក្សាចប់ ខ្ញុំ

យល់ថា វាមានប្យោជន៍ណាស់សម្ប់ខ្ញុំ និងកុ្មគួ្សារ។ ខ្ញុំយល់
ថាសង្គមន្ះគួរឲ្យចង់រស់នៅណាស់ព្ះយើងច្ះយល់ចិត្តគ្នាក្នងុគួ្
សារលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងជួយជំរុញកូនឲ្យខំរៀន »។
អ្នកសី្សាវ៉ន ដ្លជាប្ពន្ធបាននិយយដ្រថា៖ «កាលពីមុន ខ្ញុំ

ត្ងត្ខឹងច្ឡោត និងយករំពាត់វាយកូន ដោយមិនសួរនំាពីហ្តុ
ផល និងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយអប់រំកូននៅផ្ទះទ្។ បុ៉ន្ត្ក្យ
ព្លខ្ញុំចូលរួមវគ្គសិក្សាន្ះខ្ញុំត្ងត្ដោះស្យបញ្ហាជាមួយកូនដោយ
សន្តិវិធី និងជិតស្នតិជាមួយកូន ហើយកូនៗរបស់ខ្ញុំក៏សា្តាប់តាមខ្ញុំដ្រ»។
អ្នកសី្បានបន្តថា៖ «ខ្ញុំក៏បានច្ករំល្កចំណ្ះដឹងរបស់ខ្ញុំទៅអ្នកជិត
ខងកំុឲ្យប្ើហិង្សាលើកូន។ រីឯចំណងមិត្តភាពប្តីប្ពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏កាន់ត្
មានភាពស្នទិ្ធសា្នាលនិងយល់ចិត្តគ្នាជាងមុនដ្រ»។
លោក ឆនុន សូមអំពាវនាវឲ្យប្ជាពលរដ្ឋក្នងុភូមិរបស់គត់ចូលរួម

វគ្គសិក្សាន្ះឲ្យបានកាន់ត្ច្ើនដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើកូន ជួយ
អប់រំឲ្យកូននិងលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់និងមានអនាគតល្អ៕ 
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មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ បទយកការណ៍

សែ្តីអភ័ព្វតែូវប្តីវាយធ្វើបាបនិងជះទឹកអាសុីត

ប.ហ*ជាក្មង្កំព្ និងមានជីវភាពទីទាល់ក្ រស់នៅខ្ត្តកំពង់ធំ
បានរៀបការជាមួយបុរសមា្នាក់ឈ្មាះ ព.ក* តំាងពីឆ្នាំ២០០៧។

ក្យព្លរៀបការហើយបានមួយឆ្នាំ ប្តីរបស់ ប.ហ បានចាប់ផ្តើម
វាយធ្វើបាបនាងស្ទើរត្រាល់ថ្ង្ ដោយសារត្បុរសនោះប្ច័ណ្ឌនាង
ថាស្ឡាញ់បុរសផ្ស្ង និងសា្វាមីគត់ប្ើប្ស់គ្ឿងញៀន។ ទារុណ
កម្មន្ះបាននំាឲ្យនាងប.ហរងនូវការឈឺចាប់ទំាងផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្ត។
ប.ហ បាននិយយថា៖ «ប្តីរបស់ខ្ញុំត្ងត្ប្មាថខ្ញុំ មើលងាយខ្ញុំ

វាយខ្ញុំ និងគំរាមសមា្លាប់ខ្ញុំ»។ ទោះបីជាសា្វាមីគត់ធ្វើបាបគត់យ៉ាងន្ះ
ក្តី គត់នៅត្សូ៊ទំ្រស់នៅជាមួយសា្វាមីនោះ ព្ះត្កូនៗ ទំាងបីនាក់
របស់គត់ ហើយគត់សង្ឃឹមថា ថ្ង្ណាមួយសា្វាមីគត់នឹងក្ប្ខ្លនួ
ជាសា្វាមីល្អ។ ប.ហ បានរៀបរាប់បន្តទៀតថា៖ «មានថ្ង្មួយ គត់ទះកំ
ផ្លៀងខ្ញុំ បោចសក់  ច្បាច់កនិងបោកក្បាលខ្ញុំទៅនឹងសរសរផ្ទះ   និង
យកអង្វាយខ្ញុំទៀតផង ធ្វើឲ្យខ្ញុំសន្លប់ជាច្ើនដង។ ជាងន្ះទៀត
គត់យកទឹកអាសីុតបមុ្ងចាក់លើប្ដាប់ភ្ទរបស់ខ្ញុំ បុ៉ន្ត្តូ្វខ្ញុំក្វាស
ដ្គត់ច្ញទាន់ធ្វើឲ្យទឹកអាសីុតនោះប៉ះតូ្វខ្លនួខ្ញុំត្បន្តចិបុ៉ណ្ណោះ»។
អំពើហិង្សាន្ះ បានដឹងឮដល់អ្នកជិតខង ហើយពួកគ្បានទៅប្តងឹ

បូ៉លិសដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ ដោយមានការសហការពីអ្នកសារព័ត៌ាមាន
និងអាជា្ញាធរក្នងុតំបន់ រហូតដល់ឃាត់ខ្លនួប្តីរបស់គត់ និងដាក់ពាក្យ
បណ្តងឹទៅតុលាការ។ ប.ហ តូ្វបានអ្នកជិតខង និងអជា្ញាធរបញ្ជនូទៅ
មន្ទរីព្ទ្យភូមិដើម្បីព្យាបាលរបួសជាបនា្ទាន់។ កំឡុងព្លនោះ ប្តីរបស់
គត់តូ្វបានបញ្ជនូខ្លនួទៅឃំុនៅក្នងុពន្ធនាគរបណ្តោះអាសន្ន។
បនា្ទាប់ពីថ្ង្កើតហ្តុ តុលាការខ្ត្តកំពង់ធំបានបញ្ជនូព័ត៌ាមានរបស់

ប.ហ ទៅអង្គការកម្ពជុាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិ(CWCC) ដើម្បីថ្ទំា
បន្ត។អង្គការCWCCបានទៅផ្ទះជនរងគ្ះដោយមានកិច្ចអន្តរាគមន៍
ពីអាជា្ញាធរមានកាតព្វកិច្ច និងមន្ទរីកិច្ចការនារីខ្ត្ត ដោយបញ្ជនូគត់ទៅ
កាន់មន្ទីព្ទ្យបង្អក្ខ្ត្តកំពង់ធំដើម្បីទទួលការព្យាបាលបន្ត។តាមរយៈ
ការជួយគំទ្ និងឧបត្ថម្ភពីសំណាក់សប្បុរសជន និងការយកចិត្តទុក
ដាក់ព្យាបាលយ៉ាងដិតដល់ពីសំណាក់គូ្ព្ទ្យខ្ត្តប.ហបានធូរស្ល
ពីជំងឺនិងអាចច្ញពីមន្ទរីព្ទ្យបាន។
អង្គការCWCCបានបញ្ជនូប.ហនិងកូនបុ្សពៅទៅសា្នាក់នៅក្នងុ

មណ្ឌលសំចតរបស់អង្គការដើម្បីថ្ទំាបន្ត ដោយផ្តល់នូវអាហារ ការ
សា្នាក់នៅសមា្ភារៈប្ើប្ស់ផ្ទាល់ខ្លនួផ្តល់បឹ្ក្សាយោបល់ផ្នក្ចិត្តសាស្្ត
និងផ្តល់ស្វាផ្នក្ច្បាប់ដោយសម្បសមួ្លគត់ដាក់ពាក្យបណ្តងឹទៅ
តុលាការនិងផ្តល់ម្ធាវីការពារក្តីដោយឥតគិតថ្ល្។
ដោយមានសំណូមពរពីឪពុកមា្តាយក្មក្របស់ ប.ហ ឲ្យនាងត្ឡប់

ទៅផ្ទះវិញ ប.ហ ក៏សំរ្ចចិត្តវិលត្លប់ទៅរស់នៅជាមួយឪពុកមា្តាយ
ក្មក្និងកូនទំាងបីនាក់វិញ។
ទោះជាយ៉ាងន្ះក្តី បុគ្គលិកផ្នក្សមាហរណកម្មរបស់អង្គការ 

CWCC នៅត្ទៅជួបគត់ និងទាក់ទងទៅគត់ដើម្បីឲ្យដឹងពីសុខទុក្ខ
របស់គត់នៅព្លត្ឡប់ទៅផ្ទះវិញ។
បច្ចប្ុបន្នសា្វាមីរបស់ ប.ហ តូ្វបានតុលាការដោះល្ងឲ្យនៅក្ឃំុ

ក្មការតាមដានពីតុលាការ ដោយសា្វាមីគត់សន្យាថា នឹងមិនប្ើ
ហិង្សាលើភរិយទៀតទ្។
អង្គការ CWCC បានបង្កើតគម្ងមួយឈ្មាះថា «គម្ងគ្ប់

គ្ងកំហឹងបុរស» ដ្លផ្តល់នូវស្វាកម្មផ្តល់បឹ្ក្សាយោបល់ជាលក្ខណៈ
បុគ្គល និងប្តប្ីពន្ធ។ ក្យពីសា្វាមីគត់ចូលរួមគម្ងន្ះមកសា្វាមី
គត់បានក្ប្ខ្លនួជាបុរសល្អ ដោយច្ញទៅរកប្ក់ជួយផ្គត់ផ្គង់
គួ្សារ។
ជាចុងក្យ ប.ស សូមថ្លង្អំណរគុណយ៉ាងជ្លជ្ចំពោះ

អង្គការកម្ពជុាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិ អាជា្ញាធរមានកាតព្វកិច្ច អ្នកជិត
ខង អ្នកសារព័ត៌ាមាន មន្ទរីកិច្ចការនារីខ្ត្តកំពង់ធំ ព្មទំាងសប្បុរស
ជនដ្លបានជួយសង្្គោះជីវិតគត់ទាន់ព្លវ្លា និងជួយគត់ទំាងផ្លវូ
កាយផ្លវូចិត្តនិងផ្លវូច្បាប់៕ 



នៅលើក្បាល និងខ្លួនប្ណមានសុទ្ធត្សា្នាមរបួសដ្លមើល
ឃើញកាន់ត្ច្បាស់ នៅព្លកោរសក់ក្បាលច្ញអស់។ 

ទឹកមុខក្ៀមក្ំនៅព្លរំឮកអំពីរឿងហ្តុដ្លបានកើតឡើងកន្លង
មក។
ក្ម្ងស្ី ស.រ* និងប្អូនប្ុសរបស់នាងឈ្មាះ ស.វ* បាននិយយ

ទាំងទឹកមុខក្ៀមក្ំថា៖ «ខ្ញុំនឹកបា៉ា នឹកមា៉ាក់។ ខ្ញុំចង់ឲ្យបា៉ាមកល្ង
ពួកខ្ញុំនិងយកខ្ញុំត្ឡប់ទៅផ្ទះវិញ»។
ស.រ និងប្អូនប្ុស បានមកសា្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាពរបស់

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិ(CWCC)ខ្ត្តបនា្ទាយមានជ័យ
តាំងពីខ្តុលាឆ្នាំ២០១៤។ទាំងពីរនាក់បងប្អូនត្ូវបានមា្តាយវាយធ្វើ
បាបដ្លបង្កឲ្យមានរបួសនៅលើខ្លួននិងនៅលើក្បាល។
មុនព្លមកដល់មណ្ឌលសុវត្ថិភាព ដោយសារត្ជីវភាពខ្សត់

ខ្សាយ ឪពុករបស់ស.រ ទៅធ្វើជាកម្មករលីសុីម៉ងត៍នៅប្ទ្សថ្ ចំ
ណ្កឯមា្តាយរបស់នាងជាអ្នកលក់ដូរសាច់ក្ក់នៅទីក្ុងបោ៉ាយប៉្ត
ខ្ត្តបនា្ទាយមានជ័យ។ មានព្លមួយមា្តាយរបស់នាងបានឮដំណឹង
ថាឪពុករបស់នាងមានស្ីផ្ស្ង គត់ចាប់ផ្តើមខូចចិត្ត ផឹកស្ស្វឹង
រាល់ថ្ង្ និងមិនរវល់ពីមុខរបរលក់ដូរ។ ជាតិស្វឹង និងភ្លើងប្ច័ណ្ឌ
ប្តី បានធ្វើឲ្សស្្តីដ្លជាមា្តាយបាត់សតិ ហា៊ានលើកដ្វាយធ្វើបាបកូន
និងយកកាំបិតកាប់ក្បាលកូន ធ្វើឲ្យដាច់ត្ូវស្លឹកត្ចៀក និងមាន
របួសនៅត្ង់ក្បាល។
ដោយនាងនិងប្អូនប្ុសខ្លាចមា្តាយធ្វើបាប ពួកនាងក៏គ្ចច្ញ

ពីផ្ទះ។ ព្លឪពុកនាងត្ឡប់មកដល់ផ្ទះវិញមិនឃើញពួកនាង ក៏
វាយធ្វើបាបនាងនិងប្អូនប្ុសដោយមិនសួររកហ្តុផល។ស.របាន
ប្ប់ថា៖ «ម៉្កាប់ខ្ញុំ នៅព្លបា៉ាទៅធ្វើការនៅថ្។ រីឯប្អូនប្ុសខ្ញុំ
វិញ ព្លមា្តាយប្ើឲ្យទៅទិញស្ឲ្យផឹក វាមិនទៅទិញ ម៉្ក៏កាប់
ក្បាលវាដ្រ»។ ឪពុករបស់នាងបានដឹងការពិតព្លសិតសក់ឲ្យនាង
ព្ះឃើញរបួសនៅលើក្បាល។
ហ្តុការណ៍ន្ះ បានដឹងដល់អ្នកជិតខង ព្ះឮសំឡ្ងស្ក

យំខ្លាំងៗ។ ពួកគ្ក៏ទៅមើល ហើយឃើញរបួសឈាមហូរជោគខ្លួន
ទើបប្តឹងប៉ូលិសឲ្យជួយអន្តរាគមន៍។ ប៉ូលិសបានបញ្ជូនក្ម្ងទាំងពីរ
មកអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិដើម្បីទទួលការថ្ទាំ និង

ចាប់បញ្ជូនមា្តាយទៅឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន។
អង្គការCWCCបានបញ្ជូនក្ម្ងទាំងពីរទៅព្យាបាលរបួសឲ្យសា្នាក់

នៅក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាព ដោយមានផ្តល់ជាអាហារ របស់ប្ើប្ស់
ជូនពួកគ្ទៅតុលាការព្លមានការសាកសួរព័ត៌ាមានបានផ្តល់ប្ឹក្សា
ផ្ន្កចិត្តសាស្្តបានបញ្ជូនក្ម្ងស្ីស.រទៅរៀនថា្នាក់ទី១នៅសាលា
រដ្ឋក្ប្រមណ្ឌលនិងឲ្យប្អនូបុ្សចូលរៀនថា្នាក់មត្យ្យនៅក្នងុមណ្ឌល។
បច្ចុប្បន្ន របួសរបស់ក្ម្ងទាំងពីរបានជាសះស្បើយហើយ និងមាន

ទឹកមុខស្ស់ថា្លាជាងព្លមកដល់មណ្ឌលថ្ង្ដំបូង។
ស.រ បានប្ប់ទៀតថា៖ «ទៅថ្ង្ក្យ ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកលក់

សម្លៀកបំពាក់ ព្ះខ្ញុំចង់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សា្អាតៗ »។ ចំណ្ក
ប្អូនប្ុសរបស់នាងវិញ បានប្ប់ដ្រថា៖ «ខ្ញុំចង់ឲ្យបា៉ាទិញខោអាវកី
ឡាឲ្យនិងចង់បានបាល់»៕ 

ខែមែសា-មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤       លែខ ៣៤     ទំព័រទី៩

មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ

បងប្អូនពីរនាក់
រងរបួសធ្ងន់
ដោយសារ

ម្តាយវាយធ្វើបាប

បទយកការណ៍



ខែមែសា-មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤        លែខ ៣៤    ទំព័រទី១០

មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ បទយកការណ៍

ភាពទីទាល់ក្បានជំរុញឲ្យសិស្សខ្លះបោះបង់ចោលការសិក្សា

ដើម្បីជួយធ្វើស្ចមា្ការ ឬធ្វើការងារផ្ស្ងៗ ដើម្បីចិញ្ចមឹកុ្ម

គួ្សារ។ សិស្សថា្នាក់ទី១២ នៅវិទ្យាល័យក្ឡាញ់មា្នាក់ឈ្មាះ ឡាន់

ដាវីន អាយុ១៩ឆ្នាំ មិនបានបោះបង់ចោលការសិក្សាឡើយ ទោះបីជា

នាងមានបញ្ហាក្នងុគួ្សារក៏ដោយ។ ឪពុកមា្តាយនាងល្ងលះគ្នាតំាងពី

នាងនៅកុមារភាព ដូច្នះ្បន្ទកុចិញ្ចមឹកូន៧នាក់ធា្លាក់ទៅលើមា្តាយនាង។

បច្ចប្ុបន្ន មា្តាយនាងមានជំងឺប្ចំាកាយ និងមិនមានលទ្ធភាពគ្ប់គ្ន់

រកលុយមកចិញ្ចមឹពួកនាងបានឡើយ។ដាវីនបានស្វង្រកព័ត៌ាមានពាក់

ព័ន្ធនឹងអាហារូបករណ៍ រហូតដល់នាងបានដាក់ពាក្យសំុអាហារូបករណ៍

ពីអង្គការកម្ពជុាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិ (CWCC) ព្លនាងរៀនថា្នាក់ទី

១១។

ដាវីន និយយថា៖ «ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាងំណាស់ព្លខ្ញុំទទួលបាន

អាហារូបករណ៍ន្ះ។ ខ្ញុំមានឱកាសបានរៀនបន្ត ជួយសម្លការចំ

ណាយនៅក្នងុគួ្សារនិងមានព្លវ្លាគ្ប់គ្ន់ក្នងុការរៀនសូត្»។

អង្គការCWCCក្មជំនួយឧបត្ថម្ភពីមា្ចាស់មូលនិធិព្ះវិហា៊ាហា្វាងឡង់

បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ឲ្យឡាន់ដាវីននិងសិស្សកី្ក្ដទ្ទៀតដោយ

ផ្តល់ជាកញ្ចប់សមា្ភារៈសិក្សា ផ្តល់លុយថ្ល្អាហារ លុយសម្ប់រៀនគួរ

និងការចំណាយផ្ស្ងៗ សរុប១០០៨០០រៀល(ជារៀងរាល់ខ្) កង់

មួយនិងផ្ទះសា្នាក់កូនសិស្ស។

ដាវីន គឺជាសិស្សឧស្សាហ៍។ នៅព្លចុងសបា្តាហ៍ និងព្លវិស្សម

កាល នាងបានឆ្លៀតព្លបង្ៀនភាសារអង់គ្ល្សដល់ក្ម្ងៗ នៅក្នងុ

ភូមិដោយមិនយកប្ក់កំរ្ពីព្ះនាងយល់ថាការសិក្សាគឺមានសារះ

សំខន់ណាស់សម្ប់ជីវិតហើយបើសិនជាច្ះភាសាបរទ្សណាមួយ

បន្ថម្ទៀតវាកាន់ត្ងាយសួ្លក្នងុការរកការងារធ្វើទៅថ្ង្អនាគត។

មា្តាយរបស់ដាវីន អ្នកសី្ បុ៊ន មា៉ាច បាននិយយថា គត់សប្បាយ

ចិត្តណាស់ដ្លកូនស្ីគត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍។ ដោយ

សារអ្នកសី្ចង់ចិញ្ចមឹមាន់ បុ៉ន្តអ្្នកសី្ខ្វះជំនាញ អង្គការCWCC

បានសម្បសម្ួលឲ្យគត់ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តោលស្តីពីវិធីចិញ្ចឹម

មាន់និងវិធីបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូច។អង្គការផ្តល់ដើមទុន

ដោយជួយទិញមាន់ឲ្យគត់ចំនួន១៦ក្បាល និងចំណី

ដើម្បីចិញ្ចមឹហើយលក់បានចំណូលសម្ប់ផ្គត់ផ្គង់កុ្មគួ្

សារ។ អ្នកសី្ បុ៊ន មា៉ាច បានបន្តទៀតថា៖ «បើខ្ញុំមិន

បានអង្គការCWCCជួយទ្នោះពួកខ្ញុំប្កដជាជួបការ

លំបាកខ្លាងំជាក់ជាមិនខន»។

អ្នកសី្ បានបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំសូមថ្លង្អំណរគុណដល់

អង្គការ CWCC ដ្លបានជួយខ្ញុំដ្លជាស្្តមីានវិបត្តិឲ្យ

ច្ះជួយខ្លនួឯងនិងជួយឲ្យកូនខ្ញុំបានបន្តការសិក្សា»។

ដាវីន បន្ថម្ថា៖ « ទៅថ្ង្អនាគត ខ្ញុំចង់ធ្វើជាគូ្

បង្ៀន ឬជាគូ្ព្ទ្យនៅក្នងុភូមិ ដើម្បីជួយព្យាបាលជំងឺ

មា៉ាក់និងអ្នកភូមិដ្លខ្វះខត»៕ 

«អាហារូបករណ៍ជួយ
ឲែយខ្ញុំបានបន្តការសិកែសា
និងសមែាលការ

ចំណាយក្នុងគែួសារ»



ខែមែសា-មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤          លែខ ៣៤    ទំព័រទី១១

មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ

«ខ្ញុំរៀងចាលហើយ ខ្ញុមិំនធ្វើចំណាកសុ្កទៀតទ្»ន្ះជាសម្តីរបស់
លោក អ.ល* ដ្លជាពលករចំណាកសុ្កទៅធ្វើការលើទូកន្

សាទនៅប្ទ្សអា្រហ្វកិ។
រស់នៅក្នងុជីវភាពកី្ក្ ជាអ្នកផ្សំឱសថបុរាណលក់  អ.ល បាន

សម្ចចិត្តចាកច្ញពីប្ពន្ធនិងកូន២នាក់ជាទីស្ឡាញ់ ទៅប្ទ្ស
អា្រហ្វកិ ដោយរំពឹងថា នឹងសន្សំបានប្ក់យកមកផ្គត់ផ្គង់កុ្មគួ្សារ
នៅឯសុ្កកំណើតខ្ត្តកំពង់ឆ្នាងំ។
អ.ល បានរៀបរាប់ថា កាលពីឆ្នាំ២០១១ មានម្ខ្យល់មា្នាក់មក

ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នងុភូមិគត់ឲ្យទៅធ្វើការជាអ្នករីសតី្នៅប្ទ្សអា្រហ្វកិ
ដោយសន្យាថា គត់នឹងបានប្ក់ខ្២៥០ដុលា្លារក្នងុមួយខ្។ ព្ល
បានឮដូច្នះ្ អ.ល ក៏សម្ចចិត្តលាប្ពន្ធកូន ចាកច្ញទៅតាមម្
ខ្យល់ ដោយម្ខ្យល់បញ្ជនូគត់មកកុ្មហុ៊នចាយអិ៊នអូសា៊ាន នៅរាជ
ធានីភ្នំព្ញហើយបន្តទៅប្ទ្សអា្រហ្វិក។ ព្លនោះ ក៏មានអ្នកភូមិ
មា្នាក់ទៀតបានចាកច្ញទៅជាមួយគត់ដ្រ។
នៅប្ទ្សអា្រហ្វកិអ.លតូ្វបានម្ខ្យល់លក់បន្តទៅឲ្យថៅក្ផ្ស្ង

ទៀត បុ៉ន្ត្មិនដឹងលក់ក្នងុតម្ល្បុ៉នា្មានទ្។ ព្លនោះ អ.ល តូ្វបាន
បញ្ជនូទៅធ្វើការលើទូកន្សាទ។នៅលើទូកន្សាទគត់តូ្វបានគ្គំ
រាមកំហ្ងនិងឃំុឃំាងមិនឲ្យច្ញទៅណាផ្តស្ផ្តាសឡើយ។
អ.លបាននិយយថា៖«ព្លខ្ញុំបានឃើញថៅក្ធ្វើបាបកម្មករដ៏ទ្

ទៀតខ្ញុំភ័យខ្លាចគ្ធ្វើបាបខ្ញុដ្ំរ»។អ.លបានបន្តទៀតថាថៅក្បង្ខំឲ្យ
កម្មករធ្វើការច្ើនមោ៉ាងដោយគ្មានព្លសម្កឲ្យអាហារហូបតិចតួច
គ្ងមិនគ្ប់គ្ន់និងវាយធ្វើបាប។មានព្លខ្លះគត់ក៏តូ្វបានគ្វាយ
ធ្វើបាបនៅព្លគត់ធ្វើមិនបានតាមផ្នការដ្លគ្ដាក់ឲ្យ។
១ឆ្នាំក្យមក ទូកន្សាទបានចូលចំ្ងដើម្បីលក់តី្។ ព្ល

នោះថៅក្ទូកបានបើកលុយឲ្យគត់ទិញសមា្ភារៈយកមកប្ើប្ស់ព្លទូក
ត្ឡប់ទៅន្សាទវិញ។ដោយសារត្មិនអាចទំ្ទ្នឹងការលំបាកនៅ

លើទូកបានហើយគត់យល់ថាធ្វើការនៅលើទូកគ្មានសុវត្ថិភាព អ.ល

និងកម្មករ៤នាក់ទៀត បានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកវិធីរត់ច្ញ ពួកគត់រត់

ទៅឲ្យបូ៉លិសចាប់ខ្លនួដើម្បីឲ្យបានត្ឡប់មកផ្ទះវិញ អ.ល។ អ.ល

បានបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំគ្មានជម្ើសផ្ស្ងទ្ ក្ពីឲ្យបូ៉លិសចាប់ខ្លនួ

ដើម្បីឲ្យបានត្ឡប់មកផ្ទះវិញ»។

បនា្ទាប់ពីបូ៉លិសចាប់ខ្លនួ បូ៉លិសទាក់ទង និងផ្តល់ព័ត៌ាមានមកអង្គការ

ទ្សន្តរប្វ្សន៍អន្តរជាតិ(IOM)ដើម្បីជួយសង្គះ្ អ.ល ត្ឡប់មក

កម្ពជុាវិញ។ ព្លមកដល់ភ្នំព្ញអង្គការ IOM បានបញ្ជនូអ.លមក

អង្គការកម្ពជុាដើម្បីជួយស្ត្ីមានវិបត្តិ (CWCC) ដើម្បីថ្ទំាបន្ត។ អ.ល

បាននិយយថា៖ «ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដ្លបានមកដល់សុ្កខ្មរ្ 

និងបានជួបជំុកុ្មគួ្សារប្ពន្ធនិងកូនខ្ញុំវិញ។ខ្ញុំមិននឹកសា្មានថាខ្លនួខ្ញុំ

បានមកដល់សុ្កខ្មរ្វិញទ្»។

បុគ្គលិករបស់អង្គការ CWCC បានផ្តល់បឹ្ក្សាផ្នក្ចិត្តសាស្្តដល់

អ.ល ដោយសារគត់មានអារម្មណ៍ភិតភ័យ ពិភាក្សាក្នងុការជ្ើសរីស

ជំនាញ និងពិភាក្សាផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកសាងមុខរបរចិញ្ចមឹជីវិត។

ដោយសារគត់ខ្វះខតដើមទុនក្នុងការបង្កើតមុខរបរចិញ្ចឹមទាកាបា៉ា

អង្គការ CWCC បានផ្តល់ដើមទុនឲ្យគត់ទិញទាកាបា៉ាយកមកចិញ្ចមឹ។

អ.លបាននិយយថា៖«ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដ្លបានអង្គការ IOMអង្គការ

CWCC និងមា្ចាស់ជំនួយដ្លបានជួយដល់រូបខ្ញុំនិងពលករផ្ស្ងទៀត 

ដោយផ្តល់ដើមទុនបង្កើតមុខរបរផ្តល់ការគំទ្ទំាងផ្នក្សា្មារតីនិងផ្លវូចិត្ត»។

អ.ល សូមផ្តាំផ្ញើរដល់អ្នកដ្លចង់ចំណាកស្ុកទៅធ្វើការនៅ

ក្ប្ទ្សថា៖ «ខ្ញុំមិនអាចឃាត់ឃំាងគ្បានទ្ បុ៉ន្តប្ើសិនជា

ទៅសូមឲ្យមានព័ត៌ាមានតឹ្មតូ្វដើម្បីឲ្យបានស្ចក្តីសុខ»៕ 

 

រៀងចាលមិនតែឡប់ទៅវិញ

ទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍

ពល
ករទៅបែទែសអា្រហ្វកិ



មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ

ខែមែសា-មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤       លែខ ៣៤     ទំព័រទី១២

អង្គការCWCCរៀបចំទិវានារី
អន្តរជាតិជាមួយជនរងគែោះ

នៅថ្ង្ទី៦ ខ្មីនា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅន្ះ ក្មជំ

នួយឧបត្ថម្ភពីមា្ចាស់មូលនិធិ FWC អង្គការកម្ពជុា

ដើម្បីជួយស្្តមីានវិបត្តិ(CWCC)បានរៀបចំទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា

នៅមណ្ឌលសុវត្ថិភាពភ្នំព្ញ ក្មប្ធានបទ៖ «បនា្ទាប់ពីសន្និ

សីទស្ត្ីពិភពលោកនៅឆ្នាំ១៩៩៥ ស្្តីកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះ

ទៅមុខ»។

អ្នកចូលរួមនៅក្នុងទិវាន្ះគឺ ថា្នាក់ដឹកនំា និងបុគ្គលិករបស់អង្គការ

CWCC ជនរងគ្ះពីការរំលោភបំពានផ្លវូភ្ទ ការជួញដូរមនុស្ស

និងអំពើហិង្សាក្នងុគួ្សារ។ សកម្មភាពសំខន់នៅក្នងុពឹ្ត្តកិារណ៍

ន្ះគឺ បង្កើនចំណ្ះដឹងអំពីប្វត្តិទិវា៨មីនា ដ្លបានអតា្ថាធិប្បាយ

ដោយប្ធានការិយល័យភ្នំព្ញ មតិសំណ្ះសំណាលពីនាយិកា

ប្តិបត្តិរបស់អង្គការ CWCC ហើយក៏មានការលើកទឹកចិត្តឲ្យជន

រងគ្ះ បងា្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគ្ចំពោះទិវាសិទ្ធិនារី

ន្ះដ្រ។

លោកសី្ បុ៉ក បញ្ញាវិចិត្ នាយិកាប្តិបត្តិរបស់អង្គការ 

CWCC បានមានប្សាសន៍ថា ទោះបីប្ទ្សកម្ពជុាមានការ

រីកចំរីន បុ៉ន្ត្ស្្តីនិងក្មង្សី្នៅត្មិនទាន់រួចផុតពីការរំលោភបំ

ពានពីគ្ប់ទំរង់នោះទ្។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាន្ះ រាជរដា្ឋាភិ

បាល បានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីផ្ស្ងៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិ

ស្្តីជួយដល់ស្្តី និងក្មង្សី្ឲ្យរួចផុតពីការរំលោភបំពានតាមរូបភាព

ផ្ស្ងៗ។ អង្គការ CWCC បានសហការណ៍ជាមួយរាជរដា្ឋាភិ

បាលដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធី ក៏ដូចជាគម្ងផ្ស្ងៗ ជួយដល់ស្្តី

ដោយអង្គការមានមណ្ឌលសុវត្ថភិាពធ្វើឲ្យស្្តី និងក្មង្សី្ដ្លរង

គ្ះសា្នាក់នៅ ដើម្បីគ្ចផុតពីសា្ថានភាពហិង្សា ផ្តល់បឹ្ក្សាផ្នក្ចិត្ត

សាស្្ត ដោយលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគ្ឲ្យមានភាពកា្លាហានក្នងុការ

ទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគ្។

ស.រ* តំណាងឲ្យជនរងគ្ះសា្នាក់នៅក្នងុមណ្ឌលសុវត្ថិភាព

បាននិយយថា នាងសូមថ្លង្អំណរគុណដល់នាយិកាប្តិបត្តិនិង

បុគ្គលិកអង្គការCWCC ជាពិស្សគឺមា្ចាស់មូលនិធិ ដ្លបានគំទ្

ពួកគ្ឲ្យបានសា្នាក់នៅក្នងុមណ្ឌលសុវត្ថភិាព ផ្តល់សមា្ភារៈប្ើប្ស់

ផ្តល់បឹ្ក្សាផ្នក្ចិត្តសាស្្តផ្តល់ជំនាញអក្ខរកម្មនិងជួយរកការងារឲ្យ

ធ្វើនៅព្លពួកគ្សមាហរណកម្មទៅសហគមន៍វិញ។

លោកសី្ បុ៉កបញ្ញាវិចិត្ បានបន្តថា៖ «ទោះបីជាអ្នក គឺជាជន

រងគ្ះបុ៉ន្ត្អ្នកមិនអាចធ្វើជាជនរងគ្ះរហូតទ្។អ្នកតូ្វត្តសូ៊

ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិ»។

ស.រ សន្យាថា នាងនឹងព្យាយមរៀនសូត្ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លនួនាង

និងកសាងអនាគតឲ្យកាន់ត្ល្អប្សើរ។

ដើម្បីធ្វើឲ្យទិវាសិទ្ធិនារី កាន់ត្មានភាពសប្បាយរីករាយ បុគ្គលិក

អង្គការក៏បានរៀបចំឲ្យមានល្ងល្ប្ងកម្សាន្តរវាងជនរងគ្ះ និង

បុគ្គលិកអង្គការCWCC៕ 

ព្រឹត្តិការណ៍
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បង្កើនការយល់ដឹងបន្ថែមពីចំណាក
សែុកសុវត្ថិភាពនិងការជួញដូរមនុសែស

កែោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីមា្ចាស់មូលនិធិ USAID តាមរយៈ

WINROCK International កាលពីថ្ងទី្ ២៦

ដល់ថ្ងទី្២៧ ខ្មីនា ឆ្នា២ំ០១៥ កន្លងទៅន្ះ អង្គការកម្ពជុា

ដើម្បីជួយស្្តមីានវិបត្តិ (CWCC) បានរៀបចំសិកា្ខាសាលាមួយស្តអំីពី

«ចំណាកស្ុកសុវត្ថិភាព និងអំពើជួញដូរមនុស្ស» នៅសាលា

សុ្កសំពៅលូន ខ្ត្តបាត់ដំបង។ លោក ជា សម្បត្តិ ជាអភិបាល

សុ្កសំពៅលូន បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តយិសបើកសិកា្ខាសាលា

ន្ះ។

គោលបំណងន្សិកា្ខាសាលាន្ះគឺ បង្កើនការយល់ដឹងបន្ថម្ដល់

មន្្តមីានតាតព្វកិច្ច បូ៉លិស អជា្ញាធរមូលដា្ឋាន និងអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធ

អំពីចំណាកសុ្កសុវត្ថភិាព និងអំពើជួញដូរមនុស្ស ដើម្បីឲ្យពួកគត់

យកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត និងជួយដោះស្យបញ្ហាចំណាកសុ្ក និង

ការជួញដូរយ៉ាងមានប្សិទ្ធភិាព។

វាគ្មនិដ្លចូលរួមក្នងុសិកា្ខាសាលាន្ះមានលោកសួន សុខវាសនា

មន្្តសីម្បសមួ្លតួ្តពិនិត្យនិងវាយតម្ល្ន្អង្គការCWCCនិងលោក

សៀងម្៉ងអនុប្ធានគម្ងកម្មវិធីប្យុទ្ធប្ឆំងអំពើជួញដូរមនុស្ស

(ដំណាក់កាលទី២)ន្អង្គការWINROCKInternational។

អ្នកចូលរួមនៅក្នងុសិកា្ខាសាលាន្ះ រំពឹងថា ពួកគត់នឹងទទួលបាន

នូវបទពិសោធបន្ថ្ម ព្មទាំងចំណ្ះដឹងថ្មីៗ ស្តីពីចំណាកស្ុក

សុវត្ថិភាពនិងច្បាប់ជួញដូរមនុស្សដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ប្ជា

ពលរដ្ឋនៅក្នងុសហគមន៍របស់គត់។

នៅក្នុងសិកា្ខាសាលាន្ះ មានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុសផុលអំ

ពីមូលហ្តុដ្លនំាឲ្យមានចំណាកសុ្ក និងបញ្ហាប្ឈមនានា។

អ្នកចូលរួមបានសរុបមតិថា មូលហ្តុដ្លនំាឲ្យមានចំណាកសុ្ក

គឺដោយសារកង្វះខតជីវភាព នៅក្ប្ទ្សសំបូរការងារ អត់ដីធ្វើ

ស្និងចមា្ការ គ្មានការងារធ្វើពិតប្កដ បានប្ពឹ្ត្តបិទល្មើសនៅក្នងុ

សុ្កជាប់បំណុលគ្និងតម្លព្លកម្មនៅក្នងុសុ្កទាប។

លោក សួន សុខវាសនាបានសង្ខប្មកវិញថាមានកតា្តាពីរសំខន់

ដ្លនំាឲ្យមានចំណាកសុ្កគឺកតា្តាជំរុញនិងកតា្តាអូសទាញ។

លោកសួនសុខវាសនាបានបញ្ជាក់ទៀតថា៖«យើងមិនអាចហាម

ឃាត់អ្នកណាមា្នាក់មិនឲ្យធ្វើចំណាកសុ្កនោះទ្។ បុ៉ន្តសូ្មឲ្យពួកគត់

ធ្វើចំណាកសុ្កដោយស្បច្បាប់និងមានសុវត្ថភិាព»៕ 
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មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ សកម្មភាព

កិច្ចបែជុំបែចាំឆ្នាំ២០១៥របស់អង្គការCWCC
បញ្ចប់ទៅដោយភាពសបែបាយរីករាយ

កាលពីថ្ង្ទី១៨ ដល់ថ្ង្ទី១៩ ខ្ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ អង្គការ
កម្ពជុាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិ (CWCC) បានរៀបចំកិច្ចប្

ជុំប្ចាំឆ្នាំជាមួយបុគ្គលិកទាំងអស់ដ្លមកពីការិយល័យកណា្តោល
ការិយល័យភ្នំព្ញ ការិយល័យខ្ត្តកំពង់ធំ ការិយល័យខ្ត្តសៀម
រាប និងខ្ត្តបនា្ទាយមានជ័យ។កិច្ចប្ជំុន្ះ រៀបចំឡើងនៅសណា្ឋាគរ
លីហ្ងឆយកុ្ងបោ៉ាយប្៉តក្មការឧបត្ថម្ភពីមា្ចាស់មូលនិធិ FINN
CHURCH AID, TDH-G, TDH-NL, AFAP, GIZ, Lotus Outreach
International,FriendshipwithCambodia,UNFPA,andGeorg
KrausStiftung។
គោលបំណងន្កិច្ចប្ជំុន្ះគឺ ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិក 

ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដ្លបានបំព្ញកន្លងមក បញ្ហាប្ឈម និង
ផលសម្ច។ វាគ្មនិនៅក្នងុកិច្ចប្ជំុន្ះមាន កញ្ញា ថាក់ សុជាតិ
ជាប្ធានកម្មវិធី ពន្យល់អំពីគម្ងរបស់CWCC និងផ្នការយុទ្ធ
សាស្្ត២០១៥ដល់២០២០លោកសី្ សុខ សុភាព ធ្វើបទបងា្ហាញអំ
ពីគោលនយោបាយបុគ្គលិក យ្នឌ័រ និងកុមារ គោលការណ៍បណ្តងឹត
វា៉ាស្ចក្តីពិពណ៌ានាពីតួនាទីរបស់គណៈកម្មការប្តិបត្តិ គណៈកម្មការ
គ្ប់គ្ងតំបន់ និងស្ចក្តីណ្នំាពីតួនាទីរបស់ប្ធាន ឬមន្្តីស្តីទី។
ចំណ្កលោកសាក់សីុណូជាប្ធានហិរញ្ញវត្ថុបានបានធ្វើបទបងា្ហាញ
ពីសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៥។ ក្នងុកិច្ចប្ជំុន្ះដ្រ ក៏មានវត្តមាន
និងមតិ សំណ្ះសំណាលពីលោកសី្នាយិកាប្តិបត្តិ បុ៉ក បញ្ញាវិចិត្
ដ្លបាន និយយពីបរិយកាសផ្តល់ជំនួយដល់ប្ទ្សកម្ពជុា និងការ
ផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្្តរបស់មា្ចាស់ជំនួយ។
លោកសី្ បុ៉ក បញ្ញាវិចិត្ បានពន្យល់ថា បរិយកាសជំនួយនៅ

កម្ពជុា មានការប្បួ្លហើយ ដោយហ្តុថា កម្ពជុាជាប្ទ្សដ្ល

មានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពជុាប្ឈមនឹងការប្កួតប្ជ្ងជាមួយប្

ទ្សជិតខងនៅក្នងុការទទួលជំនួយពីបរទ្ស។
អ្នកសី្បានបន្តទៀតថា អង្គការCWCC ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្ពី

គណៈកមា្មាធិការសហប្តិបត្តិការដើម្បីកម្ពជុា នៅក្នងុការរួមចំណ្ក
យ៉ាងសកម្មក្នងុការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ និងការប្តិបត្តិប្កប
ដោយវិជា្ជាជីវៈ។ ន្ះគឺជាលទ្ធផលដ៏ធំធ្ង ដ្លលោកសី្នាយិកាប្តិ
បត្តិ និងបុគ្គលិកទំាងអស់ បានខិតខំបឹ្ងប្ងបំព្ញការងារយ៉ាងអស់
ពីសមត្ថភាព។
នៅក្នងុកិច្ចប្ជំុន្ះក៏មានការសួរសំណួរពីសំណាក់បុគ្គលិកទៅកាន់

វាគ្មនិផងដ្រ។លោកបា៉ាចវុទ្ធីជាមន្្តីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍បានសួរទៅ
លោកស្ីនាយិកាប្តិបត្តិថា តើលោកស្ីមានយុទ្ធសាស្្តយ៉ាងណា
ដើម្បីដោះស្យជាមួយបរិយកាសមា្ចាស់ជំនួយក្នងុការទ្ងទ្ង់ CWCC
បន្តទៀត?លោកសី្ បុ៉ក បញ្ញាវិចិត្ បានបកស្យថា ថា្នាក់ដឹកនំា
CWCC បានស្វះស្វង្រកជំនួយដ្លមានយុទ្ធសាស្្តរ្៉អងា្គសថវិកា
ដ្លមានលក្ខណៈជាគម្ង គឺសរស្រជាគម្ងសំណើរសំុថវិកា 
(proposal) រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមា្ចាស់មូលនិធិ និងពងឹ្ងសមត្ថ
ភាពបុគ្គលិក។
នៅចុងកម្មវិធីន្កិច្ចប្ជំុ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានបរិយកាសកាន់ត្ស្នទិ

សា្នាល និងរីករាយ អង្គការ CWCC ក៏រៀបចំឲ្យមានការសម្តង្ជាកុ្ម
នៅតាមសាខនីមួយៗ។ ខ្លមឹសារន្ការសម្តង្គឺផ្តាតទៅលើការងារ
ជាកុ្ម។ កុ្មដ្លទទួលបានជ័យលាភីល្ខ១គឺ កុ្មការិយល័យ

កណា្តោលដ្លសម្តង្រឿង«រួមគ្នាការពារស្្តី»៕ 



មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
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រូបថតសកម្មភាពនៅក្នុងកិច្ចបែជុំបែចាំឆ្នាំ

បុគ្គលិកទទួលរង្វាន់ក្នុងការសម្តែងជាកែុម

លោកបា៉ាចវុទ្ធីមន្្តីអភិវឌ្ឍសហគមន៍បានសួរ

សំណួរទៅកាន់លោកស្ីនាយិកាប្តិបត្តិ

សកម្មភាព



អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិការិយាល័យកណ្តាល
អាសយដ្ឋាន  ផ្ទះល្ខ១៣េសផ្លូវ៣៣១សងា្កាត់បឹងកក់២ខ័ណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្ញ

លែខទូរស័ព្ទ ០២៣៩៩៧៩៦៧

អីម៉ែល  cwcc@cwcc.org.kh

គែហទំព័រ www.cwcc.org.kh

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិការិយាល័យរាជធានីភ្នំព្ញ
អាសយដ្ឋាន  ផ្ទះល្ខ៤២អ្ហ្វផ្លូវ៤៨៨សងា្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខ័ណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំព្ញ

លែខទូរស័ព្ទ  ០២៣៩៨៧១៥៨ឬ០២៣៩៩៣០៥៥

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិការិយាល័យតំបន់ខ្ត្តបន្ទាយមានជ័យ
អាសយដ្ឋាន  ផ្ទះល្ខ៨០/៨១ភូមិបាលិល្យ្យសងា្កាត់/ក្ុងបោ៉ាយប៉្តខ្ត្តបនា្ទាយមានជ័យ

លែខទូរស័ព្ទ ០៥៤៩៦៧១៤៤ឬ០៥៤៨៦៧៤៣១

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិការិយាល័យតំបន់ខ្ត្តសៀមរាប
អាសយដ្ឋាន  ផ្ទះល្ខ១៩៨ភូមិស្ទឹងថ្មីសងា្កាត់សា្វាយដង្គុំក្ុង/ខ្ត្តសៀមរាប

លែខទូរស័ព្ទ ០៦៣៩៦៣២៧៦

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្្តីមានវិបត្តិការិយាល័យតំបន់ខ្ត្តកំពង់ធំ
អាស័យដ្ឋាន  ផ្ទះល្ខ៥២ភូមិ២សងា្កាត់កំពង់ធំក្ុងស្ទឹងស្នខ្ត្តកំពង់ធំ

លែខទូរស័ព្ទ ០៦២២១០៥១៥

មាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ ស្រវាកម្មរបស់CWCC

ឧបត្ថម្ភដោយ

សែវាសងែ្គោះសែវាផ្នែកចែបាប់សែវាមណ្ឌលសុវត្ថិភាពនិងសែវា

សមាហរណកម្មតែឡប់ទៅសហគមន៍វិញអាចរកបាននៅ៖
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