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ស្ត្រីដ�ើម្ រី 

ការផ្លា ្តប់្តូរ

ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន

អំ្រីគដពមាង “ការផ្លភ់ា្អង់អាច  
�លស់្ត្រី ដ�ើម្ រីការផ្លា ្តប់្តូរ” (WEST)

មេសា-មិថុនា ២០២០
អត្ថបទពី ខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ

ក្រោមរោរគាំ្ ្រពីកម្មវធិី VOICE  តាមរយៈអង្គរោរ OXFAM អង្គរោរ              
កម្ពុជាក�ើម្ជីួយ�ស្ត្ីមានវបិត្ិ (CWCC) កំពពុងអនពុវត្គក្មាងមយួ

 
ក ្្ម ោះថា  “រោរផ្ល់ភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ី  ក�ើម្រីោរផ្លា ្់តប្តូរ (WEST)” 

 
ក�កុពុង្្តុកកគាលក�ចំនួន៣  នាក�ត្បនាា យមានជយ័  ដែ�លរមួមាន  
្្តុកមង្គលបតូរ ី អតូរក្� និងស្វាា យកចក។ គក្មាង WEST គឺជាកម្មវធិ

 ី
ត្៊តតូមតិ    ដែ�ល្តរូវបានអនពុវត្ក�ើម្ផី្ល់ភាពអងអ់ាច      និងកស្វាង 
្រំនពុកចិត្�ល់ស្ត្ី    និងកក្មង្្ីតរងក្គាោះននអំកពើហិងសាទាក្់រងកយនឌរ័

 
(រោររកំោភផលាតូវកភ្រ     រោរជួញ�តូរ/រោរកកញ្បវញ័្ច    និងអំកពើហិងសាកុពុង

 ្គរួស្វារ)  ស្ត្ី និងកក្មង្្ីតដែ�លមានពិរោរភាព    ស្ត្ីវយ័ចំណា្់តដែ�ល
 

កតូនៗកធាើចំណាក្្តុកកៅកធាើរោរក�្បក្រ្តនៃ  និងស្ត្ីពលករចំណាក 

្្តុក ក�ើម្ឲី្យពួកគាតអ់ាចបង្ហា ញនតូវក្តចក្ី្តរូវរោរ   និង្រ្រួលបាន្ិត្រ្ិ 
 

កុពុងរោរ្រ្រួលបានក្តវាកម្មកផសេងៗ     ដែ�លពួកគាត់្ តរូវរោរ។    មក�ល់ 
បច្ចពុប្នុកនោះ    គក្មាងកនោះ្តរូវបានបកងកើត      និងកស្វាង្តមត្ថភាព�ល់ 
្កុមគាំ្ ្រស្ត្ីចំនួន១២្កុម     ដែ�លមាន្តមាជិក១៨០នាក ់  បណ្ាញស្ត្ី 
ថុាកក់�ត្មយួ្កុម      និង្រតូត្តពុឆនាៈ្តង្គមចំនួន៦នាក ់         ក�ើម្កីធាើ 
រោរបញ្ចពុ ោះបញ្ចតូ លអុកផ្ល់ក្តវាកម្ម     កុពុងរោរចតូលរមួកោោះ្ស្វាយត្មរូវរោរ

 
រប្់តស្ត្ី និងកក្មង្្ីតដែ�លង្យរងក្គាោះ។



“ “

ការកំណត់នតូវ 
ការពបឈមជាក់ស្តង្  
នតិង ការផ្លា ្តប់្តូរ  
ជាយតូរអសងវែង

ក្រោយពីបានរោលា យជាស្ត្ីកមមាា យ កោយប្ីស្វាលា បក់�លកៅបងស្រី�ី ភឹឹល 
�ុគា មានបញ្ហាហា ្តពុ�ភាពបដែន្ថម កោយស្វារ រោរឈឺ្ឺតនាលា កយ់៉ាា ងធងនធ់ងរ 
ដែ�លកធាើឲ្យគាតម់ានរោរលំបាកខ្លាំលា ងំកុពុងរោរចល័ត។ ភាពអ្តកម្មកនោះ 
បានកធាើឲ្យ បងស្រី�ី �ុគា ភយ័្ពរួយ  ចំក�ោះអនាគតរប្់តកតូនៗ 
ទាងំពីរ  និងក្មួយ្្ីតមុាក ់ដែ�លគាតម់ានតួនា្ីរកមើលដែៃ កុពុងកពលដែ�លម្ាយ

 រប្់តនាងកធាើរោរក�្បក្រ្តនៃ។ មា�ងក្រៀត នាងកប៏ារមភខ្លាំលា ងំចំក�ោះ 
ឪពពុក ជរាដែ�លមនិបាន ្ំតរាករោយ ដែតដែបរជា្តរូវកធាើពលកម្ម ប្តូរនឹង្បាក់

 
ផ្គតផ់្គង់្ គរួស្វារ។ កងាោះខ្លាំតនតូវ្បាកច់ំណូតូ ល្ត្មាប់្ គរួស្វារ  ភាព�ាោះខ្លាំត 
កុពុងរោរផ្ល់ឲ្យកតូនករៀន្តតូ្ត បានរោលា យជាភាពលំបាកលំបិន្ប�នំៃង។ 
បន្ិចម្ងៗ វាជាគំនាប ្តងកតក់លើអារម្មណ៍ូ និងបានវវិឌឍកៅជាវបិត្

 ិ
ផលាតូវចិត្ ដែ�លគួរឲ្យ្ពរួយបារមភ។  

អុកផងទាងំពួង ដែតងោកក់ ្្ម ោះគាតថ់ា ស្ត្ីពិរោរ។  ពួកកគ មនិកពញចិត ្
នឹងបងស្រី�ី�ុគាក�ើយ  កោយស្វារដែតគាតដ់ែតងដែត បងករជកមាលា ោះ រកករឿងកក្មងៗ 
្តតូម្ដីែតជាករឿងមនិ្តមកហតពុផល។ 

បង ស្រី�ី �ុគា ដែតងបងករជកមាលា ោះជាមយួឪពពុក ដែ�លរក្បាកប់ាន 
តិចតួចកុពុងកពល�លាោះ ្គរួស្វារកនោះក្តាើរដែតោចប់ាយម្ងៗកៅកហើយ។ កតូន

 
្បុ្ត្្ីតរប្់តបងស្រី�ី�ុគា  មានរោរពិបាកចិត្យ៉ាា ងខ្លាំលា ងំ  កោយស្វារ 
ម្ាយកចោះដែត្ប្ពឹត្អំកពើហិងសា  កុពុង្គរួស្វារ ក្តាើរគា្ម នកោោះមយួនៃង។  ក្មួយ

 ្្ីត  ដែ�លមានម្ាយកធាើរោរក�ក្�្បក្រ្ត រោនដ់ែតមាន្តម្ាធខ្លាំលា ងំ កោយ 
្តរូវម្ាយធំកជរផងនិងនឹក�ល់អុកម្ាយផង។ 

កោកតាជាឪពពុក  ក៏្ ពរួយចិត្ខ្លាំលា ងំដែ�រ កពលក�ើញក�ទាងំបី ពិបាកចិត្
 

�តូក�ុោះ។ គាតលួ់ច្្តក្់រឹកដែភុក កោយស្វារមនិ�ឹងរកវធិីណា ក�ើម្ ី
 កស្វាង្គរួស្វារតតូចមយួកនោះ  ឲ្យមានភាពរោា ករោា យ�តូច្គរួស្វារអុកជិត

ខ្លាំង។

ក្រោយពីបានចតូលជា្តមាជិករប្់ត្កុមជួយ�លាួនឯងរប្់តស្ត្ី្ប� ំ កុពុងភតូមិ
 បងស្រី�ី  �ុគា�បក់ផ្ើមមានអកប្កិរយិ៉ា្តងប ់ មនិកឆវឆាវ�តូចរោលមពុន។ 

គាត ់ បាន្រ្រួលវគ្គបណ្ូពុ ោះបណ្ាលអំពីរោរ្គប់្ គងកំហឹង ជាក្ចើនវគ្គពី
 ្គរូបកង្្គ លននអង្គរោរកម្ពុជាក�ើម្ជីួយស្ត្ីមានវបិត្ិ ក្រោមគក្មាងផ្ល់ភាព
 អងអ់ាច�ល់ស្ត្ី ក�ើម្ផី្លា ្់តប្តូរ្តង្គម ក�រោតថ់ា WEST។

 ្កុមស្ត្ីជួយ��លាួនឯងជាអុកផ្ល់កមាលា ងំចិត្ឲ្យ�្ពុ ំ  
           បានតាងំចិត្រ្់តក� ្បកបកោយក្ី្តង្មឹ។ 

កតូន្្ីត បានឱបអុកម្ាយកហើយនិយ៉ាយថា៖  “ដែមា  គឺជាម្ាយមុាកដ់ែ�ល 
លា្ត្មាប ់កតូនៗ និង្គរួស្វារ។”  �ក្យ្ំត�ីកនោះ  បានកធាើឲ្យអុក្្ីត្តពុគាមនិ
អាច្រប្់រឹកដែភុកបាន។

បងស្រី�ី �ុគា ដែៃលាងនតូវអំណូរគពុណូ យ៉ាា ង្ជាលក្�ចំក�ោះអង្គរោរកម្ពុជាក�ើម្ ី
ជួយស្ត្ីមានវបិត្ិ  ដែ�លគាំ្ ្រៃវរិោ កោយកម្មវធិី វ ាយ(VOICE) តាមរយៈ 
អង្គរោរអពុកហ្វាា មកម្ពុជា (OXFAM CAMBODIA) ដែ�លបានជួយ 
្តហគមនរ៍ប្់តគាត។់  បងស្រី�ី �ុគា បាន្តន�យ៉ាា ងមពុតមាថំា នឹង 
កោយរោរបន្ជួយអបរ់រំោរយល់�ឹង �ល់ស្ត្ីនានាកុពុង្តហគមន ៍ដែ�លមាន 
វបិត្ិ និងមាន្តម្ាធផលាតូវចិត្ឲ្យមានក្ី្តង្មឹក�ើងវញិ�តូចអុក្្ីតដែ�រ។



“
បងស្រី�ីសៀ�ៀក ហំំ ជា្រតូត្តពុចឆនៈ្តង្គម រប្់តក្មាងព្ងឹងភាពអុកអាច�ល់ 
ស្ត្ីក�ើម្រីោរផ្លា ្់តប្តូរ (WEST)។ ្តពានៃង គាតរ់្់តក�កុពុង ភតូមកិគាកកួួច 

 �ពុំបនាា យនាង   ្្តុកមង្គលបពុរ ី  ក�ត្បនាា យមានជយ័។  បច្ចពុប្នុបង្្ីត 
មានអាយពុ៤៧ឆុា។ំ 

រោលក�យពុវវយ័ ក្តៀកហំ បាន្ិតកសា្តឹមថុាក្់រី ៥ កហើយកឈ៏ឺប្ិ់តកសា 
 

មកជួយកធាើដែ្្តចំរោរជាមយួឪពពុកម្ាយវញិ។ លពុោះ�ល់ឆុា ំ ១៩៩៧ បង 
្្ីត បានករៀបរោរ។ ឥ�តូវគាត ់ និងប្ីមានកតូន៣នាក ់   គឺ ្បុ្ត២នាក ់

 និង ្្ីត១នាក។់  ្គរួស្វារអុកជនប្រមយួកនោះ រ្់តក�កុពុងក្តចក្ី្តពុ� ពពុំ
 

ដែ�លមានបញ្ហាហា រររោរំកតូ្តកុពុង្គរួស្វារក�ើយ មពុ�របររប្់តពួកគាត ់គឺកធាើដែ្្ត 
ចំរោរទាងំ្កុម្គរួស្វារ និង  ប្ីរប្់តគាតប់ំករ ើក្តវាក្បើមាា ្តពុីនកបាក្្តរូវយក

 
ឈឺុួកកំនរ ា។ ក្�ពី រោរង្រខ្លាំងកលើ ្្ីត្ កមផាោះ រតូបកនោះ កឆលា�តកពលក�រ

 
បាោះ កខ្លាំអាវ បាន្បាកច់ំណូតូ លបដែន្ថមមកផ្គតផ់្គងជីវភាព្គរួស្វារ។ 

កោយស្វារកិច្ចរោររវល់កុពុងដែ្្តចំរោរនិងផាោះ្តដែម្ង បង្្ីត មនិដែ�ល
 �បអ់ារម្មណ៍ូ ចតូលរមួ កុពុងកម្មវធិី ដែ�លករៀបចំ កោយកមភតូម ិ ឬអង្គរោរ
 

ស្វា្ថ បន័កផសេងៗ ក�ើយ។  កហតពុ�តូចកនោះ មនពុ្តសេមយួចំនួនកុពុង្តហគមន ៍
មនិបាន ស្វា្គ ល់គាតក់្រ។  កគស្វា្គ ល់ដែតប្ីរប្់តគាត ់  តាមរយៈរោរជួល 
មាា ្តពុីនកបាក្្តរូវដែតបាពុកណាះ ោះ។

ក�ឆុា២ំ០១៨ កោកកមភតូម ិ បានអកញើ ើញបងស្រី�ីសៀ�ៀកហំំ មកឲ្យកគ  
្ំតភា្តន៍ក្ជើ្តករ ើ្តជាស្ត្ី្តកម្មកុពុ ងតួនា្រីជា្រតូត្តពុ ឆនាៈ្តង្គម។  
បងស្រី�ីសៀ�ៀកហំំ មានចមងល់ មនិ�ឹងថា ្រតូត្តពុឆនាៈ្តង្គមជាអាីកនាោះក្រ។  
បងស្រី�ីសៀ�ៀកហំំ យល់្ពម្រ្រួលយកតួនា្ីរ ្រតូត្តពុឆនាៈ្តង្គមកោយស្វារ 
មតូលកហតពុពីរគឺ គាត ់ មនិចងឲ់្យឱរោ្ត �ម៏ានតនមលាកនោះ របតូតកចញ ពីន�  
និង្ីរពីរ គឺកោយស្វារកិច្ចរោរកនាោះ មាន្បកយ៉ាជន�៍ល់អុកភតូម ិរប្់តគាត។់

្រីអនកដ�ើរតាមដគ 
ដ�ជាអនក�រឹកនាំដំគ

កោយធ្លាលា បដ់ែតកធាើជាស្ត្ីកមផាោះ  ដែ�លមនពុ្តសេភាគក្ចើន មនិ្តតូវឲ្យតនមលា បងស្រី� ី
សៀ�ៀកហំំ �ំបតូងក�ើយ មានអារម្មណ៍ូភយ័ ខ្លាំលា ច និងខ្លាំ្ម ្់តកអៀន កោយ្តរូវកធាើ 
រោរ្រំនាក្់រំនងជាមយួមនពុ្តសេនិង្កុមមនពុ្តសេកផសេងៗគុា។ គាតគ់ិតថា �លាួន 
មានចំកណូោះ�ឹងទាប មនិ្តតូវមានកវាហ្វា្តពាកុពុងរោរនិយ៉ាយជាស្វាធ្លារណូៈ 

 
ដែ�លជាកិច្ចរោរ្ំតខ្លាំនរ់ប្់ត្រតូត្តពុចឆនៈ្តង្គម។ ក្រោយ្រ្រួលបានវគ្គ 
បណ្ូពុ ោះបណួាលជាក្ចើន្រ្តសេនៈកិច្ច្ិតកសា កិច្ច្បជពុំនានាក�រាជធ្លានីភុកំពញ  

 បានកធាើកអាយគាតម់ាន្តមត្ថភាពផសេពាផសាយអបរ់បំន្�ល់ ្តហគមន ៍ និង 
្គរួស្វារ ្ពមទាងំកធាើឲ្យគាតក់ចោះនិយ៉ាយអំពីរោរកស្វាងភាព្តពុ��ពុម រោត ់
បន្ថយអំកពើហិងសាកោយស្វារកយនឌរ័ ។

បច្ចពុប្នុ បងស្រី�ីសៀ�ៀកហំំ មានភាពរោលា ហ្វានកុពុងរោរនិយ៉ាយ អបរ់្ំតហគមន ៍ 
ដែ�លពីមពុនគាតព់ពុំ ដែ�លធ្លាលា បក់ធាើទាល់ដែតកស្វាោះ។ គាតប់ាន្បាបថ់ា “គក្មាង 
កនោះ បានជួយ�ល់�្ពុ ំ ទាងំដែផុក គំនិត ស្វា្ម រតី ្តមត្ថភាព ភាពរោលា ហ្វាន 
កុពុងរោរនិយ៉ាយ និងបកញ្ច ញមតិកយ៉ាបល់ និងបានស្វា្គ ល់កដែនលាងកផសេងៗ

 តាមរយៈរោរ្បជពុំជាក្ចើន។”  គាត ់គឺជា្រតូត្តពុឆនាៈ្តង្គម រប្់តគក្មាង ដែ�ល  
្តរូវ្រ្រួល�ពុ្ត្តរូវចំនួនពីរ្កុម ក្ត្មើនឹងពីរភតូម ិ គឺភតូមកិគាកកួួច និងភតូម ិ
អតូរអណ្ូតូ ងកកើត  កុពុង�ពុំបនាា យនាង   ្្តុកមង្គលបតូរ ី  ក�ត្បនាា យមានជយ័។ 

បងស្រី�ីសៀ�ៀកហំំ ដែៃលាងអំណូរគពុណូ�ល់អង្គរោរ កម្ពុជាក�ើម្ជីួយស្ត្ីមានវបិត្ិ( 
CWCC )ដែ�លគាំ្ ្រកោយ វ ាយ      ( VOICE ) តាមរយៈអង្គរោរ អពុកស្វាា មកម្ពុជា 
(OXFAM CAMBODIA) ដែ�លបានក្ជើ្តករ ើ្ត្តហគមនប៍ង្្ីត ជាភតូម ិ
កគាលក�អនពុវត្ គក្មាង។ គក្មាងកនោះគឺពិតជាមានស្វារៈ្ំតខ្លាំន ់ ្ត្មាប ់ 
បកងកើននតូវក្តចក្ីរោលា ហ្វាន និងភាពអងអ់ាច និង្ត្មាបក់ោោះ្ស្វាយក�កពល 
ដែ�ល្តហគមន ៍ ជួប្ប្រោះក�បញ្ហាហា កផសេងៗ។ កហើយអុក្្ីតក្៏តង្មឹថា 
អង្គរោរកម្ពុជា ក�ើម្ជីួយស្ត្ីមានវបិត្ិ នឹងក�បន្គក្មាងកនោះតកៅមពុ�ក្រៀត 

 ក�ើម្ជីួយ�ល់្តហគមនប៍ង្្ីត កអាយបានរកីចក្មើន។



រោរយិ៉ាល័យកណ្ាល
ផាោះកល�១៣ក្ត ផលាតូវ៣៣១ បឹងកក២់ ្រួលកគាក ្កុងភុកំពញ
្រតូរ្័តពា (៨៥៥ ២៣) ៩៩៧ ៩៦៧
អពុីដែមាល៖   HOadmin@cwcc.org.kh
កគហ្រំពរ័៖ www.cwcc.org.kh

ភុកំពញ 
ផាោះកល�៤២កអហា ផលាតូវ៤៨៨ ផសារក�ើមៃកតូវ ចំរោរមន ្កុងភុកំពញ
្រតូរ្័តពា (៨៥៥ ២៣) ៩៨៧ ១៥៨
អពុីដែមាល៖   PNPadmin@cwcc.org.kh
អពុីដែមាល៖   PNPmanager@cwcc.org.kh

បនាា យមានជយ័
ផាោះកល� Z4 បពុរធីីធី ភតូមអិតូរក្� ្តង្ក តក់បាា យដែបាត 
្កុងកបាា យដែបាត ក�ត្បនាា យមានជយ័
្រតូរ្័តពា (៨៥៥ ៧០) ៣២៣ ២៥៩
អពុីដែមាល៖   BMCadmin@cwcc.org.kh
អពុីដែមាល៖   BMCmanager@cwcc.org.kh

ក្តៀមរាប
ផលាតូវបាកដ់ែ�ង ភតូម/ិ្តង្ក តស់្វាា យ�ង្គំ ្កុងក្តៀមរាប
្រតូរ្័តពា (៨៥៥ ៦៣) ៩៦៣ ២៧៦
អពុីដែមាល៖   SRPadmin@cwcc.org.kh
អពុីដែមាល៖   SRPmanager@cwcc.org.kh

កំពងធ់ំ
ផលាតូវកល�៨ ភតូម�ិំរជីានខ់្លាំលា  ្តង្ក ត�់ំរជីានខ់្លាំលា   ្កុង្តាឹងដែ្តន ក�ត្កំពងធ់ំ 
្រតូរ្័តពា (៨៥៥ ៦២) ២១០ ៥១៥
អពុីដែមាល៖   KPTadmin@cwcc.org.kh
អពុីដែមាល៖   KPTmanager@cwcc.org.kh

អា្តយដ្ឋាា នទំំនាំក់ទំំនង
អងគការកមុ�ជាដ�ើម្ រីស្ត្រីមានវតិបត្តិ

ឧបត្ថមភកោយ

តាមរយៈ

្គរួស្វាររប្់តអនកស្រី�នីិន ធួួន និងប្ី មានកតូន២នាក ់ គឺ្បុ្ត១នាក ់ និង្្ីត
 ១នាក។់ កតូន្បុ្តមាន្បពនឋ កហើយ បច្ចប្នុកំពពុង កធាើរោរង្រក�្បក្រ្តនៃ 

កោយ្រពុកក�ឲ្យគាតក់មើលដែៃ។ កតូន្្ីតក�លីវ មានរបរ លកក់្គឿង្កអតូប (ក្គឿង 
្ំតអាងរោរ) ក�ក�ត្ក្តៀមរាប។ 

កុពុងជីវភាពជាក្ិតករ អនកស្រី�ី និន ធួួន និងប្ី កធាើរោរជាកម្មករ្តពុីឈឺុួលោំ
 �ំ�តូងមកីអាយកគ កោយបានកន្ម កុពុងមយួនៃង២៥,០០០ករៀល។ រោររ្់តក�

 ជាមយួប្ីពី�ំបតូងមានភាពលា្បក្តើរ  កោយបាន្រ្រួល រោរ្តរក្តើរ ពីអុក
 ភតូមថិាជា្គរួស្វារគ្មរូក្រៀតផង។ 

បាពុដែន្ ក្រោយមក កពលប្ី កចញឆាង យពីផាោះ រយៈកពលយតូរ កធាើរោររក្តពុី 
ជួញ�តូរកគា្កបី ប្ីរប្់តអុក្្ីត�បក់ផ្ើម ដែ្ប្បរួលដែបកគំនិត លួចមាន

 ្្ីតកំណានក់�ខ្លាំងក្�។ បរយិ៉ារោ្ត្គរួស្វារ កកើតកចញជាបញ្ហាហា  
ក ល្ា ោះ្បដែកកគុាក្តាើរដែតជាករៀងរាល់នៃង។ ជំកោោះកកើតកចញពី �ក្យ ្ំត�ីនិង 
្ន�ល់ រោរក្បើអំកពើហិងសាកលើគាតដ់ែផុករាងរោយ វាយទាតធ់្លាកជ់ាក�ើម។
អនកស្រី�ីនិន ធួួន មានបញ្ហាហា ្តកចៀក មក្រល់បច្ចពុប្នុកនោះ កក៏ោយស្វារដែត 
រោរវាយ្រោះរប្់តប្ី។ អំកពើហិងសាកុពុង្គរួស្វារ រកីរាលោល រោលា យជា អំកពើហិងសា

 ផលាតូវចិត្ និងក្ត�ឋកិច្ចដែៃមក្រៀត។ លពុយរោកដ់ែ�លបានមកពីរោររក្តពុី
 ប្ីមនិដែ�លផ្ល់មកកអាយបង្្ីត្តតូម្មីយួករៀលក�ើយ។

កុពុងកគាលបំណូងជួយព�បាលបញ្ហាហា ផលាតូវចិត្ កោកកមភតូម ិបានបញ្ចតូ លអុក្្ីត 
កុពុងគក្មាង ”ព្ងឹងភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ីក�ើម្រីោរផ្លា ្់តប្តូរ” រប្់ត

 អង្គរោរកម្ពុជាក�ើម្ជីួយស្តួីមានវបិត្ិ កុពុងឆុា ំ ២០១៨។ ក្រោយពីបាន
 ចតូលរមួកុពុងគក្មាង អនកស្រី�ីនិន ធួួន បានចតូលរមួ្បជពុំ្កុមស្ត្ី្ប�ដំែ� ចតូលរមួ 

្គបវ់គ្គបណ្ូពុ ោះបណួាលនានា កុពុងកនាោះផងដែ�រ កម៏ានវគ្គបណ្ូពុ ោះបណ្ាល
 ទាក្់រងនឹងអំកពើហិងសា ទាក្់រងកយនឌរ័ ដែ�លជា្បធ្លានប្រ ដែ�លអុក្្ីត មាន 

រោរ�បអ់ារម្មណ៍ូ និងកពញចិត្ខ្លាំលា ងំជា្ីរបំផពុតកលើ្បធ្លានប្រកនោះ។ 

ចំកណូោះ�ឹងទាងំកនោះ ្តរូវបានអុក្្ីតយកកៅក្បើជាមយួប្ី  អបរ់ផំលាតូវចិត្ប្ី ឲ្យ
 កចោះវភិាគនិងគិតអំពី អនាគតនិងផលបាោះ�ល់មកកលើ្គរួស្វារ  កតូន និងក�។ 
 បន្ិចម្ងៗ អុក្្ីត ្តកងកតក�ើញថាប្ីរប្់តគាតម់ានរោរដែកដែ្បមកជាលា 

នឹងគាតស់្វារជាៃ្មី។ 

អនកស្រី�ីនិន ធួួន ដែៃលាងអំណូរគពុណូ�ល់ អង្គរោរកម្ពុជាក�ើម្ជីួយស្ត្ីមាន
 វបិត្ិ (CWCC) ដែ�លគាំ្ ្រកោយវ ាយ (VOICE) តាមរយៈអង្គរោរ  

អពុកស្វាា មកម្ពុជា (OXFAM CAMBODIA) ដែ�លបកងកើតគក្មាង កនោះ  
ក�ើង្ត្មាប្់តហគមនរ៍ប្់តគាត ់ នឹងបានជួយ�ល់្គុម្គរួស្វារគាតផ់្ា ល់  
ឲ្យមានរោរដែកដែ្បជាវជិើមាន។ 

អនកស្រី�ីនិន ធួួន អាយពុ ៥២ឆុា ំ បច្ចពុប្នុរ្់តក�ភតូម ិ យ៉ាងកវៀន �ពុំផ្្គ  ំ 
្្តុកស្វាា យកចក ក�ត្បនាា យមានជយ័។ រោលពីកក្មង ឪពពុកម្ាយរប្់ត 
អុក្្ីតបានបញើតូ នអុក្្ីតកអាយបាន ចតូលករៀន្តតូ្ត�តូចកក្មង �ន៏្រ ដែ�រ ដែតអុក្្ីត

 ករៀនបាន្តឹមថុាក្់រី៤ដែតបាពុកណាះ ោះ គាតក់្៏តក្មចចិត្កបាោះបងរ់ោរ្ិតកសា 
កោយស្វារដែត្តសង្្គ ម។

ចតូលរមួកន�ងគដពមាងដ�ើម្ រី
្ាបាលអំដ្ើហិតិងាកន�ង
ពគួសារ


