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ស្ត្រីដ�ើម្ រី 

ការផ្លា ្តប់្តូរ

ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន

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

មករា-មីនា ២០២០
អត្ថបទពី ខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ

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

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

 
កៅក្ពុង្្តរុកកគាលកៅចំនួន៣  នាកេត្បនាទា យមានជយ័  ដ�លរមួមាន  
្្តរុកមង្គ ល បពុរ ីអតូរក្រៅ និងស្វា យកចក។ គក្មាង WEST គឺជាកម្មវធិ

 ី
ត្៊តតូមតិ    ដ�ល្តរូវបានអនពុវត្ក�ើម្ផី្ល់ភាពអងអ់ាច      និងកស្ង 
្រំនពុកចិត្�ល់ស្ត្ី    និងកក្មង្្ីតរងក្គាោះននអំកពើហិងសាទាក្់រងកយនឌរ័

 
(រោររកំោភផលាតូវកភ្រ     រោរជួញ�តូរ/រោរកកញ្បវញ័្ច    និងអំកពើហិងសាក្ពុង

 ្គរួស្រ)  ស្ត្ី និងកក្មង្្ីតដ�លមានពិរោរភាព    ស្ត្ីវយ័ចំណា្់តដ�ល
 

កតូនៗ កធវាើ ចំ ណាក្្តរុកកៅកធវាើរោរកៅ្បក្រ្តនៃ  និងស្ត្ីពលករចំណាក 

្្តរុក ក�ើម្ឲី្យពួកគាតអ់ាចបង្ហា ញនតូវក្តចក្ី្តរូវរោរ   និង្រ្រួលបាន្ិត្រ្ិ 
 

ក្ពុងរោរ្រ្រួលបានក្តវាកម្មកផសេងៗ     ដ�លពួកគាត់្ តរូវរោរ។    មក�ល់ 
បច្ចពុប្ន្កនោះ    គក្មាងកនោះ្តរូវបានបកងកើត      និងកស្ង្តមត្ថភាព�ល់ 
្ករុមគាំ្ ្រស្ត្ីចំនួន១២្ករុម     ដ�លមាន្តមាជិក១៨០នាក ់  បណ្ាញស្ត្ី 
ថ្ាកក់េត្មយួ្ករុម      និង្រតូត្តពុឆនទាៈ្តង្គមចំនួន៦នាក ់         ក�ើម្កីធវាើ 
រោរបញ្ចពុ ោះបញ្ចតូ លអ្កផ្ល់ក្តវាកម្ម     ក្ពុងរោរចតូលរមួកោោះ្ស្យត្មរូវរោរ

 
រប្់តស្ត្ី និងកក្មង្្ីតដ�លង្យរងក្គាោះ។



នៃងៃ្ីរ០៧ ដេកពុម្ៈឆ្្ ំ២០២០ កៅ្តណាឋា គារស្នក់វ េភ្កំពញ ្ករុមស្ត្ីជួយ�េលាួនឯង 
្រតូត្តពុឆនទា:្តង្គម ្តរពុបចំនួន២៩ នាក ់បានជួបជពុំគ្ា កំណតយ់ក្បធានប្រ 
្ត្មាប់្ បារព្្រិវាអន្រជាតិនារឆ្ី្២ំ០២០ ក�ើម្កីឆលាើយតបកៅនឹងបញ្ហា  និង

 តំរតូវរោរជាកដ់្ត្ងរប្់តស្ត្ីកៅក្ពុងមតូលោឋា ន។ កនោះជារោរបញ្ជា ករ់ប្់ត 
កោក្្ីត ប៉ុក បញ្ញា វតិចតិពត នាយិរោរ្បតិបត្ិរប្់តអង្គរោរកម្ពុជាក�ើម្ជីួ
យស្ត្ីមានវបិត្ិ។

កោក្្ីត នតូ បុប្ផា  អនពុ្បធានមនទាីរកិច្ចរោរនារ ីបានគតូ្តបញ្ជា កន់តូវរោរគាំ្ ្រ 
ចំកោោះគក្មាងរប្់តអង្គរោរ CWCC ក្ពុងកិច្ចរោរគាំ្ ្រ�ល់រោរកលើក 
កម្្់ត និងផ្ល់ភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ី ជាពិក្ត្តស្ត្ីង្យរងក្គាោះដ�ល 
គក្មាងបានកផ្្ត្ំតខាន ់ ដ�លមាន�តូចជាស្ត្ីរងក្គាោះកោយអំកពើហិងសាក្ពុង ្គរួស្រ និងរោររកំោភបំោនផលាតូវកភ្រ ្ ្ីត្ដ�លមានពិរោរភាព ស្ត្ីវយ័ចំណា្់ត

 កមើលដៃទាកំៅ និង ្្ីត្ចំណាក្្តរុក។

ក្រោយពីអ្ក្្ីត ថាក់ ្តជុាតតិ ្បធានកម្មវធិីរប្់តអង្គរោរ CWCC បានកធវាើ 
ប្របង្ហា ញ្ត្ីពី្តម្ិរ្ិផលគក្មាងរប្់តអង្គរោរ ដ�ល្តក្មចបានក្ពុងរយ:

 កពល១ឆ្្ ំ រចួមក អ្ក្្ីត ភរឹល ្តគុា តំណាងស្ត្ីមានពិរោរភាព ដ�ល 
អកញជា ើញមកពី្្តរុកស្វា យកចក កេត្បនាទា យមានជយ័ បានកលើកក�ើងពីបញ្ហា

 ្បឈមរប្់តគាតក់្ពុងរោររ្់តកៅក្ពុង្តហគមនរ៍ប្់តគាត ់ ជាពិ្ត្តគាតរ់ង
 រោរករ ើ្តកអើង និងរោរ្បមាៃមាេ កង់្យពី្បជាជន�ន៍្រក្ពុង្តហគមនផ៍ងដ�រ
 កោយគាតជ់ាស្ត្ីពិរោរមនិអាច្បកបរបរចិញ្ច ឹមជិវតិបាន។  កលើ្តពីកនោះកៅ
 ក្រៀត រោរផ្ល់ក្តវាស្រធារណ:កៅ�ល់ស្ត្ីពិរោរកៅមតូលោឋា នមនិបានល្អ 

្បក្តើរកៅក�ើយកនាោះក្រ។ 

អ្ក្្ីត ហែម រ រីណា តំណាង្រតូត្តពុឆនទាៈ្តង្គមបានកលើកក�ើង អំពី 
រោរផ្លា ្់តប្តូររប្់តអ្ក្្ីត ដ�លមានភាពរោលា ហានជាងមពុន និងហ៊ានកលើកក�ើង

 ពីបញ្ហា ដ�ល្ករុមស្ត្ីជួប្ប្រោះ ក�ើម្្ីតពុំកិច្ចអន្រាគមនពី៍អាជាញា ធរមតូលោឋា ន
 ផងដ�រ។ 

កោក្្ីត គរឹម វុតិត ជំ្រប្់រី១ ឃពុំ្តតូភ ី ្្តរុកអតូរក្រៅ បានកលើកក�ើង 
ពីកិច្ច្តហរោរល្អ រប្់តអាជាញា ធរជាមយួអង្គរោរ CWCC។ អ្ក្្ីតបាន 

កតិច្ចពបជុំ្តិដពគាោះដោបលដ់�ើម្ រី
ដពតៀមដរៀបចំទតិវាអន្រជាតតិនារ រី 
៨មតិនា

ការផ្លា ្តប់្តូរឥរ តិោបថ   នតិង 
្តភុមង្គលក្ងុពគរួសារ

ក្ពុងវយ័ជិតហពុក្ិតបឆ្្ ំ បង្្ីតពលាិញ បពុិប ដ�ល រ្់តកៅភតូម ិ ្តតូភតី្ងួ 
្្តរុកអតូរក្រៅ កេត្បនាទា យមានជយ័  កៅដត្តកម្មក្ពុងរោរង្រដ្្តចំរោរ 
កមើលដៃកៅចំនួនពីរនាក ់ ដ�លដមេឪរប្់តពួកកគបាន ចំណាក្្តរុកកៅ 
កធវាើរោរកៅ្បក្រ្តនៃ។ កទាោះបីគាតម់ានភារកិច្ចក្ចើនទាងំក្ពុងផទាោះ និងក្រៅ

 ផទាោះក្ី  គាតដ់តងដត្រ្រួលរង នតូវរោរកធវាើ្រពុក្ខបពុកកម្ញ ពី្ំតណាកប់្ី  ករៀងរាល់ 
កពលដ�លគាត់្ ្តវងឹ។ បង្្ីតបពុិប ធាលា បន់ាកំៅរតក់ោលគាតម់្ង 
កហើយ  បេពុដន្ប្ីបានកៅតាមអងវារកោយ្តនយាដកដ្បចរតិ។  កទាោះបីជាយេ ង 
ណាចរតិោ្់តរប្់តប្ី កៅដត�ដ�ល។

នៃងៃមយួបង្្ីត កអៀង ្តពុីណាត ជា្បធាន្ករុមស្ត្ីជួយ�េលាួនឯង រប្់តគក្មាង
 ផ្ល់ភាពអងអ់ាច �ល់ស្ត្ីក�ើម្រីោរផ្លា ្់តប្តូរ្តង្គម គាត�់ឹងអំពីបញ្ហា រប្់ត
 បងបពុិប គាតក់ប៏ានក្ត្ើ្តពុំឲ្យគាត ់ចតូលជា ្តមាជិក្ករុមស្ត្ីជួយ�េលាួនឯង។

កៅកពលដ�ល បងបពុិប បានចតូលរមួជាមយួនឹងគក្មាង  គាតប់ានចតូលរមួវគ្គ 
បណ្ពុ ោះបណ្ាលជាក្ចើន។  អ្ក្្ីត ោបអ់ារម្មណ៍កលើវគ្គបណ្ពុ ោះបណ្ាល អំកពើ

 ហិងសា ដផ្អកកលើកយនឌរ័។ បង្្ីតបពុិបបានយល់ថា ប្ីរប្់តគាត ់ ដ�លដតងដត
 ្ប្ពឹត្ អំកពើហិងសា មកកលើរតូបគាត ់  ្បរោនជំ់កនឿថា េលាួនមានអំណាចកលើ
 ្បពនឋា �តូកច្ោះរោរក្បើហិងសា គឺក�ើម្បីង្ហា ញនតូវភាពខាលា ងំជាងកនាោះ។ បង្្ីតមាន
 ចំកណោះ�ឹង និងមានរោរគិតគតូរ្ត្មាបេ់លាួនឯង ដ�ល កធវាើឲ្យគាត ់ហ៊ាននិយយ
 ជាស្ធារណៈ  ក្ពុងកម្មវធិីវ្ិរ្យពុ  ្តកមលាងស្ត្ីក�ើម្រីោរផ្លា ្់តប្តូរ។

បងបពុិប ដតងដតពយាយមពន្យល់ដណនាបំ្ី  អំពីេលាឹមស្រ និងស្រៈ្ំតខាន់
 ក្ពុងរោរជួយ�គ្ា កគារពគ្ា រវាងប្ី្បពនឋា។ គាត ់  រមួជាមយួប្ីបានយក 

កមករៀននិងរោរឧទាហរណ៍ដ�លឆលាពុោះបញ្្ច ំងពីបញ្ហា ពិត ជាកដ់្ត្ង ទាក្់រង 
 និងអំកពើហិងសា និងរោរ្គប់្ គងកំហឹងក�ើម្លីពុបបំបាតអ់ំកពើហិងសា កៅ
 អនពុវត្ ក្ពុងរោររ្់តកៅ្បោនំៃងៃជាមយួគ្ា។

ក្រោយមកអ្ក្្ីតអកងកតកឃើញថា ប្ីរប្់តគាតម់ានរោរដកដ្បក្ចើន កទាោះប
 ីគាត់្ ្តវងឹ្ស្កក៏ោយ ក ៏ប្ីគាតម់និក្បើអំកពើហិងសាមកកលើរតូបគាតដ់�រ។

បង្្ីត មានអារម្មណ៍កកក់រ្ៅ និង្តបបាយចិត្ជាមយួ្ករុមស្ត្ីជួយ�េលាួន
ឯង  ក្ោោះគាតម់ានឱរោ្ត ្រ្រួល បាននតូវពត៌មានៃ្មីនិងចំកណោះ�ឹងៃ្មី 
្ត្មាបក់ោោះ្ស្យបញ្ហា ។ បង្្ីត ដៃលាងនតូវអំណរគពុណ យេ ង្ជាលក្រៅ 
ចំកោោះអង្គរោរកម្ពុជាក�ើម្ជីួយ�ស្ត្ីមានវបិត្ិ  ដ�លគាំ្ ្រ ៃវរិោ កោយ  កម្មវធិី 
វ េយ(VOICE)  តាមរយៈអង្គរោរ OXFAM CAMBODIA ជួយ�្តហគមន ៍
រប្់តគាត។់  បង្្ីត អរគពុណ�ល់ កោក្គរូអ្ក្គរូ  ដ�លបានបង្ហា ត ់
បង្ហា ញវធិីស្ស្ត្  រោតប់ន្ថយអំកពើហិងសាក្ពុង្គរួស្រ   ្ពមទាងំ បាន

 បណ្ពុ ោះគំនិតភាពជាអ្ក�ឹកនា�ំល់បង្្ីត  និង្តមាជិក្ករុមទាងំអ្់ត។



អជាញា ធរដ�ន�ីនិង តំណាងមនទាីរជំនាញ  អបអរស្្ររនិង ករោត្តរក្តើរ 
ជាខាលា ងំ �ល់ល្រឋាផលគក្មាង “ព្ងឹងភាពអងអ់ាចរប្់តស្ត្ីក�ើម្ភីាពផ្លា ្់ត 
ប្តូរ”�ឹកនាអំនពុវត្កោយអង្គររោរកម្ពុជាក�ើម្ជីួយ�ស្ត្ីមានវបិត្ិ (CWCC) 

 “ព្ងឹងភាពអងអ់ាចរប្់តស្ត្ីក�ើម្ភីាពផ្លា ្់តប្តូរ” ក្រោមរោរផ្ល់ៃវរិោរកោយ
កម្មវធិីវ េយ VOICE តាមរយៈ អង្គរោរ  OXFAM CAMBODIA។

ការដលើកកម្ព្តក់ារផ្លដ់្តវា 
ដោយ គាមា ន ការដរ ើ្តដអើង

្តងកត់ធងៃនថ់ា    ោបត់ាងំពីមានគក្មាងកនោះមក    ្្ីត្កៅក្ពុងមតូលោឋា នរប្់ត 
កោក្្ីតមានរោរផ្លា ្តប្តូរក្ចើន ជាពិក្ត្តពួកកគរោលា ហានជាងមពុន និងហ៊ាន

 រោ នក់បាលកម្ករូជដជក   ជាមយួ្ករុម្បឹកសាឃពុំកោយមនិភយ័ខាលា ច�តូចកពល 
មពុនកនាោះក្រ។  កោក្្ីតកពញចិត្ និងចងក់អាយគក្មាងកនោះបន្អនពុវត្នក៍ៅក្ពុង មតូលោឋា នកោក្្ីតបន្ក្រៀតផងដ�រ។

ក្រោយមក  កយើងបានដបងដចក្ករុមពិភាកសាចំនួន៣្ករុម  កោយ្ករុមទាងំ៣  
្តរូវក្ជើ្តករ ើ្ត យក្បធានប្រមយួដ�លេលាួនកពញចិត្។ ជាល្រ្ផល 

 កិច្ចពិភាកសាបាន្តក្មចយក្បធានប្រ ដលើកកម្ព្តក់ារផ្លដ់្តវា 
ដោយគាមា នការដរ ើ្តដអើង ្បធានប្រ្ត្មាប់្ បារព្្ិរវាអន្រជាតិនារឆ្ី្ ំ
២០២០។ េលាឹមស្រ នន្បធានប្រកនោះ គឺក�ើម្បីំផពុ្តនិងក្កើនរលឹំក�ល់

 អាជាញា ធរោកព់ន័្ជាពិក្ត្តអ្កផ្ល់ក្តវា កអាយដ្តវាងយល់ពីបញ្ហា  
្បឈមនានាដ�លស្ត្ី រងក្គាោះកោយអំកពើហិងសាក្ពុង្គរួស្រ និង

 រោររកំោភបំោនផលាតូវកភ្រ ្្ីត្ដ�លមានពិរោរភាព ស្ត្ីវយ័ចំណា្់ត និង្្ីត្
 ចំណាក្្តរុកក្ពុង្តហគមនប៍ានជួប្ប្រោះ  ក្ពុងរោរដ្តវាករកក្តវាជំនួយ 

្គប់្ ជរុងក្ជាយ និងក្តវាយពុត្ិធម្៌ត្មាបព់ួកគាត។់

រោរកលើកក�ើងកនោះ  បានកកើតក�ើងក្ពុងកពល ្បារព្ពិធីអបអរស្្ររ
 េួបកលើក្ីរ១០៩ ្រិវាអន្រជាតិនារ ី ៨មនីា ២០២០ ក្រោម្បធានប្រ 

កលើកកម្្់តរោរផ្ដល់ក្តវា កោយគា្ម ន រោរករ ើ្តកអើង កៅបរកិវណស្ោ 
្្តរុកអតូរក្រៅ  កេត្បនាទា យមានជយ័។ ពិធីកនាោះមានរោរអកញ្ច ើញចតូលរមួជា 
អធិបតី  ឯកឧត្ម គឹង វណ្ៈ អភបិាលរងកេត្បនាទា យមានជយ័    កោក្្ីត 

 កមេង គឹមហួយ ្បធានមនទាីរកិច្ចរោរនារ ី  កេត្បនាទា យមានជយ័    កោក្្ីត
 ោន ់ រតនា តំណាងមសន្ីមនទាីរ្តង្គមកិច្ច អតីតយពុ្រ្ជន និងយពុវនិតិ្តម្ទា
 កោក្្ីត វាេ ន ្តពុីញេ  អភបិាលរង្្តរុកអតូរក្រៅ ្ពមទាងំ្តមាជិក ្ករុម 

្បឹកសា្្តរុក កោក/កោក្្ីត្បធានអនពុ្បធានរោរយិល័យជពុំវញិ្្តរុក  
អាជាញា ធរមតូលោឋា ន្ករុម្បឹកសាឃពុំ កងកមាលា ងំ្បោបអ់ាវពុធ តំណាងអង្គរោរ 
្តង្គម្តពុីវលិ កោក្គរូ អ្ក្គរូ ្ិត្តសានពុ្ិត្តសេ និង្បជាពលរ�ឋា្បមាណ

 ៥០០ នាកច់តូលរមួផង។

កោក អពុឹម រ្ិរ្ី អ្ក្ត្មប្ត្មរួល្បោរំោរយិល័យកេត្បនាទា យមានជយ័ 
រប្់តអង្គរោរ CWCC បានកត្ំ់តគាល់ថា  រោរករៀបចំ្រិវាកនោះ ក�ើម្រីលឹំក 
ក�ើងវញិ  រោរយល់�ឹង �ល់ ស្ធារណជន អំពី្ីត្រ្ិស្ត្ី និងបញ្ហា

 ្បឈមនានាដ�លស្ត្ីរងក្គាោះកោយអំកពើហិងសាក្ពុង្គរួស្រ និងរោររកំោភ
 បំោនផលាតូវកភ្រ ្្ីត្ដ�លមានពិរោរភាព ស្ត្ីវយ័ចំណា្់ត និង ្្ីត្ ចំណាក
 ្្តរុក បានជួប្ប្រោះ ក្ពុងរោរដ្តវាករកក្តវាជំនួយ្គប់្ ជរុងក្ជាយ និងក្តវា 

យពុត្ិធម្៌ត្មាបព់ួកគាត។់

កោក្្ីត វាេ  ្តពុីញេ  អភបិាលរង្្តរុក បាន្បរោ្ត  គាំ្ ្រកពញ្រំហឹង 
ក្ពុងរោរអនពុវត្នគ៍ក្មាង ព្ងឹងភាពអងអ់ាចរប្់តស្ត្ីក�ើម្ភីាពផ្លា ្់តប្តូរ។

 បន្មកក្រៀត កោក្្ីត កមេង គឹមហួយ ្បធានមនទាីរកិច្ចរោរនារ ី កេត្
 បនាទា យមានជយ័ បានគតូ្តបញ្ជា កអ់ំពី កិច្ច្តហរោរល្អរវាងមនទាីរកិច្ចរោរនារ
 ីកេត្ ជាមយួអង្គរោរ CWCC ជាពិក្ត្តក្ពុងរោរអនពុវត្ គក្មាង កនោះ។ 

ឯកឧត្ម គឹង វណ្ៈ អភបិាលរង ននគណៈអភបិាលកេត្បនាទា យមានជយ័ 
បានបង្ហា ញនតូវជំហរ�រ៏ងឹមា ំ  និងគាំ្ ្រចំកោោះគក្មាងរប្់តអង្គរោរCWCC 
ដ�ល�ឹកនាអំនពុវត្គក្មាង កផ្្ត្ំតខាន ់ កលើស្ត្ីរងក្គាោះ កោយអំកពើហិងសា

 ក្ពុង្គរួស្រ និងរោររកំោភបំោនផលាតូវកភ្រ ្្ីត្ដ�លមានពិរោរភាព ស្ត្ីវយ័
 ចំណា្់តកមើលដៃទាកំៅ និង ្្ីត្ចំណាក្្តរុក។  ឯកឧត្មកប៍ានក្ត្ើ កអាយ 

អាជាញា ធរមតូលោឋា ន េិតេំបំករ ើក្តវាស្ធារណៈជតូន្បជាពលរ�ឋា និងជាពិក្ត្ត 
ស្ត្ីនិងកក្មង្្ីតកោយគា្ម នរោរករ ើ្តកអើង។

គួរកត្ំ់តគាល់ថា ្ ពឹត្ិរោរណ៍្រិវានារអីន្រជាតិកលើកកនោះ  ្ បជាពលរ�ឋាក្ពុងកេត្
 កគាលកៅននគក្មាង បានមតូលមតិគ្ា កំណត់្ បធានប្រ្ករុមកគាលកៅ 

ដ�លពួកកគចងប់ាន (កៅក្ពុងអង្គ ្ិតរោ្ខ ្តោមយួកៅភ្កំពញនានៃងៃ្រី៧ 
ដេកពុម្ៈ ឆ្្២ំ០២០ កោយមានរោរចតូលរមួពី្តមាជិកចំនួន ២៩ នាក)់ គឺ៖ 
កលើកកម្្់តរោរ ផ្ដល់ក្តវា កោយគា្ម នរោរករ ើ្តកអើង។



ដមដរៀនអំ្រីការ ចំណាក ព្តរុក 

ដោយគ្ានឯកសារ

១-រោរយិល័យកណ្ាល
ផទាោះកលេ១៣ក្ត ផលាតូវ៣៣១ បឹងកក២់ ្រួលកគាក ្ករុងភ្កំពញ
្រតូរ្័តពទា (៨៥៥ ២៣) ៩៩៧ ៩៦៧

២-ភ្កំពញ 
ផទាោះកលេ៤២កអហវា ផលាតូវ៤៨៨ ផសារក�ើមៃកតូវ ចំរោរមន ្ករុងភ្កំពញ
្រតូរ្័តពទា (៨៥៥ ២៣) ៩៨៧ ១៥៨

៣-កំពងធ់ំ
ផទាោះកលេ ៥២ ្ករុម្រី៨ ភតូម២ិ ្តង្ក តក់ំពងធ់ំ  ្ករុង្តទាឹងដ្តន   
កេត្កំពងធ់ំ 
្រតូរ្័តពទា (៨៥៥ ៦២) ២១០ ៥១៥

៤-ក្តៀមរាប
ផលាតូវបាកដ់េង ភតូម/ិ្តង្ក តស់្វា យ�ង្គំ ្ករុងក្តៀមរាប
្រតូរ្័តពទា (៨៥៥ ៦៣) ៩៦៣ ២៧៦

៥-បនាទា យមានជយ័
ផទាោះកលេ Z4 បពុរធីីធី ភតូមអិតូរក្រៅ ្តង្ក តក់បាេ យដបេត 
្ករុងកបាេ យដបេត កេត្បនាទា យមានជយ័
្រតូរ្័តពទា (៨៥៥ ៧០) ៣២៣ ២៥៩

អា្តយោឋា នទំនាក់ទំនង
អង្គការកម្ពុជាដ�ើម្ រីស្ត្រីមានវតិបត្តិអ្ក្្ីត ធពុយភាព អាយពុ៥៣ឆ្្ ំបាននាំ្ គរួស្រនិងកតូនទាងំ៣នាក ់ោកកចញ 

ពីផទាោះកៅកធវាើរោរកៅ្បក្រ្តនៃ កោយគា្ម នឯកស្រ ក�ើម្រីកចំណតូ លកោោះ 
បំណពុ ល្គរួស្រ។

វធិីចំណាក្្តរុក រប្់តអ្ក្្ីតធពុយភាព និង្គរួស្រ មនិបានផ្ល់
 

អត្ថ្បកយជនក៍�ើម្ឲី្យ្គរួស្រ កនោះក�ើយ។ ពួកកគ្រ្រួលរងនតូវរោរលំបាក 
កវ្រនា កោយឆលាង្ពំដ�នតាម្ចករកបៀងេពុ្តចបាប ់  កោយ្តរូវក�ើររោត ់
ចំរោរ�ំណាំ  និងន្ព ដ�ល្បឈមនឹង្គាបម់នីក្រៀតផង។ រោរង្រ 
េពុ្តចបាបក់ៅ្បក្រ្តនៃ  បានផល្តឹមដតរោរឆកបាករប្់តកមេ្យល់ និង 
កៅដក  មនិផ្ល់កន្មរោរង្រឲ្យគាត។់

អ្ក្្ីតធពុយភាព និង្គរួស្រ បានវលិ្ត�បម់ក្្តរុកកំកណើ ត 
វញិ ជាមយួនឹងក្ីអាមាេ ្់តជាបក់ៅក្ពុងេលាួន។គាតោ់កេ់លាួន្ំតងំ  មនិចងជ់ួប

 មពុេអ្ក្្តរុក កោយស្រដតភាពខា្ម ្តកអៀន អំពីបរាជយ័ក្ពុងរោរកធវាើចំណាក 
្្តរុក រប្់តគាត។់ ក្ី្តង្មឹទាងំឡាយបានបាតប់ងអ់្់តរលីង។

កៅឆ្្២ំ០១៨ បង្្ីតគឹមហួនគឹមោង ដ�លជា្បធាន្ករុមស្ត្ី 
បានដណនាភំាពឲ្យចតូលជា្តមាជិក្ករុម  ក្ពុងគំករាង  ផ្ល់ភាពអងអ់ាច 
�ល់ស្ត្ី ក�ើម្កីធវាើរោរផ្លា ្់តប្តូរ្តង្គម។ 

គឺកៅក្ពុងឱរោ្តកនាោះកហើយដ�ល ធពុយ  ភាព  បានយល់អំពីចំណាក
 ្្តរុក្បកបកោយ្តពុវត្ថិភាព។  គាតប់ានយល់អំពីតំនលននភាព្្តបចបាប ់

ក្ពុងរោរចំណាក្្តរុក  ដ�លជួយ�រារាងំរាល់រោរឆកបាកនិងរោរកគៀប្តងកត ់
នានាពីកមេ្យល និងជនេិលេតូច។ កលើ្តពីកនោះកៅក្រៀត  គាតក់�៏តូចជា

 ្តមាជិក្ករុមទាងំអ្់ត បានបណ្ពុ ោះបណ្ាលអំពីស្ត្ី ក្ពុងភាពជាអ្ក�ឹកនាំ
 ក្រៀតផង។

វា�តូចជាបាន្រ្រួលរោរបំភលាផឺលាតូវមយួ ពីគក្មាងផ្ល់ភាពអងអ់ាច�ល់ស្ត្ី 
ក�ើម្កីធវាើរោរផ្លា ្់តប្តូរ្តង្គម អ្ក្្ីតធពុយភាព និង្គរួស្របានករៀបចំដបបប្រ

 ្តឹម្តរូវកហើយនាំ្ ករុម្គរួស្រ កធវាើចំណាក្្តរុកម្ងក្រៀតកោយ្្តបចបាប។់

មនិ�តូចកលើកមពុន កលើកកនោះ ្ ករុម្គរួស្រកំ្តតក់នោះ  មានរោរដកដ្បជាវជិជាមាន 
កោយកំកណើ ននន្បាកច់ំណតូ ល �ក៏្រៀងទាត ់ដ�លកធវាើឲ្យបំណពុ លទាងំឡាយ
្តរូវបានកោោះរចួ។ 

បង្្ីតភាព ដៃលាងនតូវអំណរគពុណ យេ ង្ជាលក្រៅចំកោោះអង្គរោរកម្ពុជា
ក�ើម្ជីួយ�ស្ត្ីមានវបិត្ិ  ដ�លគាំ្ ្រ ៃវរិោ កោយ  កម្មវធិី វ េយ(VOICE) 
តាមរយៈអង្គរោរOXFAM CAMBODIA ជួយ�្តហគមនរ៍ប្់តគាត។់  
បង្្ីត អរគពុណ�ល់កោក្គរូអ្ក្គរូ  ដ�លបានបង្ហា តប់ង្ហា ញផលាតូវអំពីចំណាក 
្្តរុក្បកបកោយ្តពុវត្ថិភាព  ្ពមទាងំ បានបណ្ពុ ោះគំនិតភាពជា 
អ្ក�ឹកនា�ំល់បង្្ីត  និង្តមាជិក្ករុមទាងំអ្់ត។ បង្្ីត្រ្រួលស្្គ ល់ថា  
្ករុមស្ត្ីជួយ�េលាួនឯង ពិតជាមានស្រៈ្បកយជនច៍ំកោោះស្ត្ី ក្ពុងភតូមិ

 ជាពិក្ត្តអ្កដ�លមានបញ្ហា  កោយស្រ ភាព្កី្ក និងអ្់ត្តង្មឹ នឹង 
មានបញ្ហា  �តូចអ្ក្្ីត។

ឧបត្ថម្កោយ

តាមរយៈ


