្តី

ដ
ទស្សនាវ

មាគ៌ាស្រ្តីថ

្ងៃនេះ

PYD ផ្តល់ថវិកា
ដល់ CWCC អនុវត្ត
គម្រោងថ្មី

ការពង្រឹងប
 ្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងពលករឆ្លងដែន
ដើម្បីកាត់ប
 ន្ថយ
ការជួញដូរមនុស្ស

ជួយស្រ្តីដើម្បីអោយស្រ្តីជួយខ្លួនឯង

ស្ត្រីរងគ្រោះខូចសតិ
អស់១០ឆ្នាំ មានស្មារតី
ល្អប្រសើរឡើងវិញ
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មាតិកា
មាគ៌ាស្រ្តីថ

្ងៃនេះ

ផ្សាយចេញព
 ី

១. អារម្ភកថា ...................................................................................................ទំព័រទី1
២. វិចារណកថា ...............................................................................................ទំព័រទី2
៣. ស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី ...................................................................................ទំព័រទី3
៤. ទស្សនកិចរ្ច បស U
់ SAID មកកាន់អ
 ង្គការ CWCC ខេតស
្ត ៀមរាប ....................ទំពរ័ ទី4
៥. ជីវភាពមួយថ្ងៃរបស់មន្ត្រីមណ្ឌលសុវត្ថិភាព នៃ CWCC នៅភ្នំពេញ .............ទំព័រទី5

ចាងហ្វាងការផ្សាយ

លោកស្រី ប៉ុក បញ្ញាវិចិត្រ

អត្ថបទ និងរូបភាព
កញ្ញា អ៊ូ មុំ

រចនាទំព័រ

៦. PYD ផ្តល់មូលនិធិដល់CWCC អនុវត្តគម្រោងថ
 ្មី ....................................ទំព័រទី6
៧. យុវតី២នាក់ប្រាប់ពីល្បិចរ បស់ជនល្មើស ....................................................ទំព័រទី7
៨. ស្តរ្រី ងគ្រោះខូចសតិអស់១០ឆ្នាំ មានស្មារតីល
 ្អឡើងវិញ ...............................ទំព័រទី8
៩. ករណីក
 ុមារីរងគ្រោះវ័យ២
 ឆ្នាំ កំពុងរង់ចាំសវនាការ ................................... ទំព័រទី9
១០. ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកអំពស
ី ិទ្ធិស្ត្រី និងសមភាពយេនឌ័រ .............ទំព័រទី10

កញ្ញា អ៊ូ មុំ

១១. ក្រុមជួយខ្លួនឯង ជួយឲ្យស្ត្រីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារ .....................ទំព័រទី11

គណៈកម្មការត្រួតព
 ិនិត្យ

១២. ការពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពលករឆ្លងដែន ដើម្បីកាត់បន្ថយកា
 រជួញដូរ ...ទំព័រទី12

កញ្ញា ថាក់ សុជាតិ
កញ្ញា មួង មារតី

១៣. រូបភាពសកម្មភាពប្រចាត
ំ ្រីមាស ...........................................................ទំព័រទី13

លោក សួង សុភាព

១៤. ស្វែងយ
 ល់មាត្រាច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាតអ
់ ំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ (ត) .........ទំព័រទី14

លោក អឹម ផល្លី

១៥. វិធប
ី ង្ការជម្ងឺដែលកើតឡើងញឹកញាប់នៅរ ដូវភ
 ្លៀង ................................ទំព័រទី15

លោកស្រី ឈុំ សារ៉ានី

អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ១៣សេ ផ្លូវ

១៦. សេវានិងម្ចាស់ជំនួយនៃអង្គការ CWCC ...................................................ទំព័រទី16

៣៣១ សង្កាត់បឹងកក់២ ខ័ណ្ឌ
ទួលគោក រាជធានីភ
 ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទនិងទូរសារ
៨៥៥ ២៣ ៩៩៧ ៩៦៧

មាគ៌ាស្ត្រីថ្ងៃនេះ សូមបិទបាំងនូវឈ្មោះព
 ិត ហើយដាក់ឈ្មោះថ្មី ដល់ជ
 នរងគ្រោះ ដោយអំពើហិង្សាផ្អែកល
 ើ

Email: cwcc@cwcc.org.kh

ប្រព្រឹត្តបទល្មើស ដើម្បីរក្សាសិទ្ធិបុគ្គល កិតិ្តយស ព្រមទាំងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ របស់ពួកគេ។

យេនឌ័រ ព្រមទា
 ំងជនសង្ស័យដែលតុលាការមិនទាន់ប្រកាសសាលក្រមជាផ្លូវការថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រ

HOcomoff@cwcc.org.kh
Website: www.cwcc.org.kh
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្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

េះ

អារម្ភកថា
ទស្សនាវដ្តី

”មាគ៌ាស្រ្តីថ្ងៃនេះ”

មានកិត្តិយស

និងសោមនស្សរីករាយដោយបាននាំមក

នូវដំណឹង ព័ត៌មាន និងករណីពិតៗមួយចំនួន រួមទាំងការរីកចម្រើន និងបញ្ហានានាដែលទាក់ទងសង្គម
និង សកម្មភាពរបស់អង្គការ ជូនដល់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់។
អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ   ការជួញដូរមនុស្ស   និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ គឺជាបញ្ហាដែលកំពុង
កើតឡើងទូទាំងពិភពលោក។

ដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាការជួញដូរមនុស្ស

ការរំលោភបំពានផ្លូវ

ភេទ និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ នៅតែជាបញ្ហាសំខាន់ ទោះបីជាមានការទប់ស្កាត់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ដូចជា
ការបង្រ្កាបផ្ទះបន ការចាប់មេខ្យល់ ព្រមទាំងមានផែនការថ្នាក់ជាតិ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរ
មនុស្ស    ការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ ច្បាប់ស
 ្តីពី
ការបង្ក្រាបកា
 រជួញដូរមនុស្ស និងធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទក៏ដោយ។

ប៉ុក បញ្ញាវិចិត្រ

នាយិកាប្រតិបត្តិ អង្គការ CWCC

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះ អង្គការ CWCC បានអនុវត្តគំរោងជាច្រើនសំដៅ ទប់ស្កាត់ ការពារ និងតស៊ូមតិ ដើម្បី
លើកកម្ពស់ឲ្យមានសង្គមមួយដែលមានសមភាព យេនឌ័រ និងក
 ្តីមេត្តាករុណា។
ក្រៅពីនេះ

ដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រថាន

ការជួញដូរម
 នុស្ស

ការកេងប្រវ័ញ្ចកំលាំង

ពលកម្ម និងការរំលោភបំពានផ្សេងៗ និងដើម្បីឲ
 ្យស្រ្តី និងក
 ុមារទទួលបាននូវការការពារផ្លូវច្បាប់     ប្រកបដោយយុត្តិធម៌    អង្គការCWCC
បានសហការជាមួយ លេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរ ការរត់ពន្ធ ការធ្វើអាជីវកម្ម ពលកម្មលើមនុស្ស
និងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើស្រ្តី និងកុមារ ហៅកាត់ថា ប ជ រ ព ភ រៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រោមប្រធានបទ «ការអនុវត្តន៍ល្អ
ដើម្បីគ្រប់គ្រងល
 ំហូរនៃទ
 េសន្តរប
 ្រវេសន៍» ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់មូលនិធិ USAID តាមរយៈ

Winrock International

។

សិក្ខាសាលានេះមា
 នគោលបំណង ផ្តល់ឱកាសដល់សិក្ខាកាម ស្វែងយល់ពីយន្តការ  និង ការអនុវត្តន៍ល្អ    ដែលធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់
ស្ថានភាពស្របច្បាប់របស់ព
 លករចំណាកស្រុក ដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវ។
បន្ថែមលើនេះ ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ តាមរយៈ KWDI អង្គការCWCC បានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ
ដុតនំ និងឆុងកាហ្វេ ដល់ស្រ្តីដែលរួចផុតពីអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាព នាទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីជួយឲ
 ្យពួកគ
 េ
មានជំនាញក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត បន្ទាប់ពីការធ្វើសមាហរណកម្មទៅសហគមន៍វិញ។
ភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងារ   គឺជាស្នាដៃ  និងការខិតខំប្រឹងប្រែង   ប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាម អត់ធ្មត់របស់បុគ្គលិកទាំងអស់  
រួមទាំងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី ក្រសួងម
 ន្ទីរ និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អង្គការពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងភា
 ព
ជាដៃគូការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សុវត្តិភាព និងការផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗ ដូចជា ចិត្តសាស្រ្តសង្គម និងច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះ ដោយអំពើហិង្សា
គ្រប់ទម្រង់។
សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់មូលនិធិរបស់អង្គការ CWCC ទាំងអស់ ជាពិសេសម្ចាស់មូលនិធិ Friendship With Cambodia
និង DCA/CA ចំពោះការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឲ្យមានការបោះពុម្ពទស្សនាវដ្តី «មាគ៌ាស្ត្រីថ្ងៃនេះ»  ឡើង។
មាគ៌ាស្រ្តីថ្ងៃនេះ សូមលំអោនកាយគោរពជូនពរបវរសួស្តីដល់ ទ្រង់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក-លោកស្រី ប្រិយ៍មិត្ត
អ្នកអានទាំងអស់  សូមជួបពុទ្ធពរទាំង៤ ប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈសុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លាងឃ្លាតឡើយ៕
						
						

ប៉ុក បញ្ញាវិចិត្រ

						

នាយិកាប្រតិបត្តិ អង្គការ CWCC

ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ លេខ ៣១

ទំព័រទី 1

		

្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

េះ

វិចារណកថា

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

		

សេវាជំនួយផ្នែកសង្គមមានសារៈសំខាន់ដល់ស្ត្រី
និងក
 ុមាររងគ្រោះដោយអំពហ
ើ ិង្សាផ្អែកលយ
ើ េនឌ័រ
សូមជ
 ម្រាបស
 ួរ និងស
 ្វាគមន៍ ប្រិយមិត្តអ្នកអា
 ន ជាថ្មីម្តងទ
 ៀត!
ក្នុងរ យៈពេលដ
 ែល នាងខ្ញុំបានមកបម្រើការងារ នៅក្នុងអង្គការកម្ពុជាដ
 ើម្បីមាន
វិបត្តិ (CWCC) នាងខ្ញុំតែងត
 ែដក់ជា
 ប់នូវអារម្មណ៍ឈឺឆ្អាល អាណិតអា
 សូរ និងឈ
 ឺចាប់ ជំនួស
ស្ត្រី និងកុមាររងគ្រោះ ដោយសារអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ ដូច្នេះ នាងខ្ញុំពិតជា
 មានមោទនភាព
និងកោ
 តសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិក របស់អង្គការ CWCC ទាំងអស់ ដែលបា
 នពុះពា
 រអស់
កម្លាំងកា
 យចិត្ត ក្នុងកា
 របំពេញកា
 រងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។
ការផ្តលស
់ េវាជំនួយផ្នែកច្បាប់តម
ែ ្យ៉ាងដល់ជ
 នរងគ្រោះ គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ ការផ្តល់
សេវាប្រឹក្សាយោបល់ផ
 ្នែកចិតសា
្ត ស្ត្រសង្គម គឺជាមធ្យោបាយដែលមា
 នប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ក្នុងកា
 រពង្រឹង

អ៊ូ មុំ

មន្ត្រីទំនាក់ទំនង អង្គការ CWCC

ស្មារតីរបស់ស្ត្រី និងកុមារររងគ្រោះ ឲ្យមានភាពក្លាហានក្នុងកា
 រទាមទាររកសិទ្ធិ និងយ
 ុត្តិធម៌តាមផ្លូវ
ច្បាប់ ព្រមទាំងកសាងជីវិតរបស់ព
 ួកគ
 េសាជាថ្មី ដូចជា
 ស្ត្រីរងគ្រោះវ័យ៣៦ឆ្នាំម្នាក់ មានស្មារតីកាន់តែ
ល្អប្រសើរ បន្ទាបព
់ ីទទួលបា
 នសេវាផ្នែកសង្គមព
 ីអង្គការCWCC។
ដូចគ
 ្នានេះដែរ

ក្មេងស្រីវ័យ២ឆ្នាំ

ដែលរ ងគ្រោះដោយអំពស
ើ េពសន្ថវៈ

និងជ
 ីដូនរ បស់

នាងកាន់ត
 ែមានភាពរឹងមាំ ផ្នែកផ្លូវចិត្ត និងស
 ្មារតី បន្ទាបព
់ ីបានទទួលការយកចិតទ
្ត ុកដាក់យ
 ៉ាងខ្លាំង
ពីអង្គការCWCC ពេលម
 កស្នាកនៅ
់ ក្នុងម
 ណ្ឌលស
 ុវត្ថិភាពរបស់អ
 ង្គការ ។
មិនត
 ែប៉ុណ្ណោះ ថ្មីៗនេះ អង្គការCWCC បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីពី «សិទស
្ធិ ្ត្រី និង
សមភាពយេនឌ័រ» ដើម្បីពង្រឹងស
 មត្ថភាពរបស់បុគ្គលិករបស់អង្គការCWCC ដើម្បីបំពេញកា
 រងារ
ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ក្នុងការទាមទារសិទជា
្ធិ សកលរបស់ស្ត្រី និងក
 ុមារ និងចូលរួមការពារ
ទប់ស្កាត់ ស
 ្ត្រី និងក
 ុមារ ពីអំពើហិង្សា និងកា
 ររំលោភបំពានគ្របរ់ ូបភាព។
នាងខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរគុណជាពន្លឹក ដល់ក្រុមការងារ ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាម្ចាសជ
់ ំនួយ
សម្រាប់មតិយោបល់កែលម្អ ដើម្បីស្ថាបនា ទស្សនាវដ្តី មាគ៌ាស្ត្រីថ្ងៃនេះ ឲ្យកាន់តល
ែ ្អប្រសើរឡើង
ជារៀងរហូតមក។ នាងខ្ញុំ សង្ឃឹមថា
 ទស្សនាវដ្តី មាគ៌ាស្ត្រីថ្ងៃនេះ នឹងកា
 ន់តមា
ែ នអត្ថប្រយោជន៍
ក្នុងកា
 រផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យកាន់តែចំគោលដៅ និងមានតម្លៃសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ស
 ្ត្រី និងកុមារី នាពេល
បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត៕
			
			

អ៊ូ មុំ

										
				

ទំព័រទី 2

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ CWCC
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្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

េះ

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

ស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី!
ចាប់ពីខែកក្កដា  ដល់ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ២០១៣  អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ (CWCC) បានទទួលនូវ
បុគ្គលិកថ
 ្មី ដូចជា មន្ត្រីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យប្រចាំការិយាល័យកណ្តាលមួយរ ូបគឺលោកស្រី សែម ពុទ្ធារី   មន្ត្រីរដ្ឋបាល និងប
 ុគ្គលិក
អាហារូបករណ៍ ប្រចាំខេតស
្ត ៀមរាប គឺលោកធាន ពិសិដ្ឋ និង លោក ភួងសាគរ មន្ត្រីបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ និង អ្នកប
 ្រឹក្សាយោបល់ ប្រចាំ
ខេត្តបន្ទាយមា
 នជ័យ គឺកញ្ញា ស សុភ័ក្ត្រ  និងក
 ញ្ញា ប្រាក់ ផល្លីស និងបុគ្គលិកប្រចាខ
ំ េត្តកំពង់ធ
 ំ ដូចជា
 កញ្ញា ស្រី សុផាន់ណារ៉ា
បុគ្គលិកជ
 ំនួយផ
 ្នែកច្បាប់ កញ្ញា អាន សោភា បុគ្គលិកគ
 ម្រោងស
 មាហរណកម្ម និងលោ
 ក សូ ធី ដែលបា
 នផ្លាសត
់ ួនាទី ពីបុគ្គលិក
គម្រោងស
 មាហរណកម្ម ទៅជាមន្តគ
្រី ម្រោងអ
 ភិវឌ្ឍន៍ស
 ហគមន៍ ៕

លោកស្រី សែម ពុទ្ធារី មន្តគ
្រី ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
ប្រចាំការិយាល័យកណ្តាល

លោក សូ ធី មន្ត្រីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
ប្រចាំការិយាល័យខេតក
្ត ំពង់ធំ

កញ្ញា ស្រីសុផាន់ណារ៉ា បុគ្គលិកជំនួយផ្នែកច្បាប់
ប្រចាំការិយាល័យខេត្តកំពង់ធំ

លោក ធាន ពិសិដ្ឋ មន្ត្រីរដ្ឋបាល

ប្រចាំការិយាល័យខេត្តសៀមរាប

កញ្ញា អាន សោភា បុគ្គលិកគម្រោងសមាហរណកម្ម
ប្រចាំការិយាល័យខេត្តកំពង់ធំ

លោកភួង សាគរ បុគ្គលិកអាហារូបករណ៍
ប្រចាំការិយាល័យខេត្តសៀមរាប

កញ្ញា ស សុភ័ក្ត្រ មន្ត្រីបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ (ឆ្វេង)
និង កញ្ញា ប្រាក់ ផល្លីស អ្នកប្រឹក្សាយោបល់
ប្រចាំការិយាល័យ ខេតប
្ត ន្ទាយមានជ័យ

ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ លេខ ៣១
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្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

េះ

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

		

ទស្សនកិចរ្ច បស់USAID មកកាន់អង្គការ C
 WCC
អង្គការកម្ពុជាដ
 ើម្បីជួយស
 ្ត្រីមានវិបត្តិ
មោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង

(CWCC)   មាន

ក្រោយពីបានស្តាបន
់ ូវការធ្វើបទបង្ហាញរបស់

លោកស្រី

ដោយបានធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចទទួលលោ
 ក

ប៉ុក បញ្ញាវិចិត្រ នាយិកាប្រតិបត្តិ អង្គការCWCC អំពស
ី េវាកម្មរ បស់

Greg Beck ជំនួយការរងរដ្ឋបាល នៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី

អង្គការCWCC ដែលផ
 ្តលដ
់ ល់ជ
 នរងគ្រោះ លោក Greg ក៏បានចុះ

អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) មកកាន់អង្គការCWCC កាលពីខែ

សួរសុខទ
 ុកដល់
្ខ ស
 ្ត្រី និងក
 ុមារ ដែលស
 ្នាក់នៅក្នុងម
 ណ្ឌលស
 ុវត្ថិភាព។

កក្កដាកន្លងទៅ
 ។

នេះមិនមែនជា
 លើកទ
 ីមួយទេ ដែលអ
 ង្គការCWCC បាន

លោក Greg Beck មកកាន់មណ្ឌលស
 ុវត្ថិភាព នៃអង្គការ
ស្វែងយល់ឲ្យកាន់តច
ែ ្បាស់អ
 ំពគ
ី ម្រោង

អង្គការរបស់ខ
 ្លួន។ សកម្មភាពរបស់អង្គការCWCC ក្នុងគ
 ម្រោង «ក្តី

ប្រឆាំងនឹងកា
 រជួញដូរមនុស្ស ដំណាក់កាលទីពីរ (CTIP2) របស់ US-

សង្ឃឹមថ
 »្មី បានឆ្លើយតប ស្របនឹងទ
 ិសដៅរបស់ USAID ក្នុងការ

AID ដែលអង្គការCWCC កំពុងអនុវត្តក
 ្នុងខ
 េតស
្ត ៀមរាប ។

កាត់បន្ថយកា
 រជួញដូរមនុស្ស៕

CWCC

ក្នុងគោ
 លបំណង

ធ្វើបដិសណ្ឋារកិចទ
្ច ទួលត
 ំណាង USAID ឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ច នៅ

លោក Greg Beck សួរសុខទុក្ខកុមារ នៅមណ្ឌលសុវត្ថិភាព ប្រចាំខេត្តសៀមរាប

លោក Greg Beck ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយ ថ្នាកដ
់ ឹកនាំ និងបុគ្គលិក
នៃអង្គការ CWCC នៅមណ្ឌលសុវត្ថិភាព ប្រចាំខេត្តសៀមរាប
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ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ លេខ ៣១

		

្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

េះ

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

ជីវភាពមួយថរ្ងៃ បស់មន្តម
្រី ណ្ឌលសុវត្ថិភាពCWCC (ភ្នំពេញ)
អ្នកស្រី ស៊ិន លីពៅ គឺជាមន្ត្រីមណ្ឌលសុវត្ថិភាពនៃអង្គការCWCC សាខាភ្នំពេញ ដែលបានចូលបម្រើការងារជាមួយអង្គការ

CWCC តាំងពីអង្គការបានកកើតដំបូង នាឆ្នាំ១៩៩៧។ អ្នកស្រីមានកូនស្រី២នាក់ ប្រុស២នាក់ ហើយគាត់រស់នៅជាមួយនឹងកូនពៅ
ដែលមានទីលំនៅក
 ្នុងក
 ្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។
អ្នកស
 ្រី លី ពៅ តែងតែក្រោកពីម៉ោង៥កន្លះព្រឹក ដើម្បីហាត់ប្រាណ រួចហើយក៏លុបលាងមុខ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះបន្តិចបន្តួច បន្ទាប់
មក គាត់ក៏រៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរពីក្រុងតាខ្មៅ  មកកាន់មណ្ឌលសុវត្ថិភាពនៃអង្គការCWCC នៅភ្នំពេញ ដោយម៉ូតូឌុប ឬកូនជ
 ូនម
 ក
ជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកដូចជាបបរ ឬនំប៉័ង។
	គាត់តែងតែមកដល់មណ្ឌលសុវត្ថិភាពនៅម៉ោង៧កន្លះ ឬជិត៨ព្រឹក។   ការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើមុនគេ គឺមើលការខុសត្រូវ
អតិថិជន តាមផ្នែកនីមួយៗ ដូចជាថ្នាក់អក្ខរកម្ម ថ្នាកម
់ តេយ្យ ផ្នែកកាត់ដេរ ផ្នែកធ្វើម្ហូប ផ្នែកដេរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ជាដើម ដើម្បីពិនិត្យទៅតាម
កាលវិភាគថា មានគ្រូមកបង្រៀនហើយឬនៅ ហើយមានអតិថិជនណាខ្លះដែលចូលយឺត និងពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិក ទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗ
ដែលក
 ើតមាន។
អ្នកស្រី លីពៅ តែងតែពិនិត្យយ៉ាងទៀងទាត់ ទៅលើកត្តាអនាម័យ និងសុខភាពរបស់អតិថិជន និងបុគ្គលិកនៅក្នុងមណ្ឌល
ដោយប្រើចំណេះដឹង ដែលគា
 ត់មានជាបុគ្គលិកពេទ្យ (Medical Assistant) តាំងពីជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយមមក។
	គាត់គឺជាអ្នកគិតគូរម៉ត់ចត់បំផុត អំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងមណ្ឌល ដោយសារតែគាត់ត្រូវធ្វើសំណើរសុំថវិកា មួយខែពីរ
ទៅបដ
ី ង ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់លើការចំណាយគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងមណ្ឌល តាំងពីការហូបចុក ថ្នាំសង្កូវ ថ្លៃព្យាបាល ចំណាយលើស
 ម្ភារៈបង្រៀន
ជំនាញ និងកា
 រធ្វើដំណើរផ្សេងៗរបស់អ
 តិថិជន។
សម្រាប់មន្ត្រីមណ្ឌលសុវត្ថិភាព

មណ្ឌលដូចជាផ្ទះរបស់គាត់ដែរ

ដោយសារគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើបុគ្គលិក៩
 នាក់

និង

អតិថិជនជាង៣០នាក់រា
 ប់ទាំងកូនៗរបស់ពួកគេ។ គាត់មានការអត់ធ្មត់ ដើម្បីសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហានានា នៅក្នុងម
 ណ្ឌល
ប្រកបដោយក្តីមេត្តា ករុណា ស្និទ្ធស្នាល និងមើលថែដូចកូនចៅ។
	គាត់បានលើកឡើងថា ការគ្រប់គ្រងមនុស្សគឺជាការលំបាកបំផុត។ បញ្ហាដែលតែងត
 ែជួបប្រទះនៅក្នុងម
 ណ្ឌល គឺការឈ្លោះ
ប្រកែកគ្នា ដោយសារតែអតិថិជនម្នាក់ៗដែលមកស្នាក់នៅទីនោះ តែងតែមានបញ្ហាផ្សេងៗគ្នា។ ជាទូទៅ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដើរតួនាទីយ៉ាង
សំខាន់ក
 ្នុងការផ្តល់យោបល់ផ
 ្នែកចិតសា
្ត ស្ត្រដល់អតិថិជន ប៉ុន្តែ  បុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងមណ្ឌល ក៏ជួយផ្តល់ដំបូន្មាន ដល់អតិថិជន
ពាក់ព័នន
្ធ ឹងការយល់ដឹងផ្សេងៗអំពីសីលធម៌ សុជីវធម៌ អនាម័យ និងសិទ្ធិ ជាដើម។
អ្នកស្រី លីពៅ តែងតែបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ ជាមួយបុគ្គលិកខ្លះ ដែលនិយមហូបបាយនៅមណ្ឌល។ បន្ទាប់ពបា
ី យថ្ងៃត្រង់
គាត់តែងបន្តមើលការខុសត្រូវនៅតាមផ្នែកនីមួយៗ ហើយឆ្លៀតពេលធ្វើរបាយការណ៍គម្រោង។ គាត់ប្រាប់ថា គាត់កម្រមា
 នពេលទំនេរ
ណាស់ ព្រោះគាត់តែងតែឆ្លៀតពេលធ្វើការនៅមុខកំព្យូទ័រ ណែនាំបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតពាក់ព
 ័នន
្ធ ឹងការងារ ផ្តលកា
់ រប្រឹក្សាយោបល់ដ
 ល់
អតិថិជនដែលមា
 នបញ្ហាធ្ងនធ
់ ្ងរ ដែលស្នើឲ្យគាត់ជួយ ចូលរួមផ
 ្តលកា
់ រប្រឹក្សាយោបល់ ជា
 ក្រុមដ
 ល់អ
 តិថិជន នៅក្នុងម
 ណ្ឌល។ល។
	គាត់ធ្វើការងារប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដូច្នេះ ជួនកាលពេលដែលមានការងារច្រើនគាត់តែងឆ្លៀតមកបង្ហើយការងារនៅ
ថ្ងៃសៅរ៍ ឬថ្ងៃអាទិត្យ ហើយគាត់កម្រសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកណាស់។ អ្នកស្រី លីពៅ បានប្រាប់ថា ការងារបើកាលណាគាត់ឈប់គឺអត់មាន
អ្នកធ
 ្វើជំនួស។
អ្នកស្រីលីពៅ សម្រាកការងារនៅម៉ោង៦ ឬ៧ល្ងាច។ ក្រោយពីពិសារអាហារពេលល
 ្ងាច អ្នកស
 ្រី សម្រាក មើលទ
 ូរទស្សន៍។ គាត់
ទៅផ្សារមួយសប្តាហ៍ម្តង ទៅពីរដង ដើម្បីទិញបន្លែ  និងសា
 ច់ទ
 ុកក
 ្នុងទ
 ូរទឹកកក តែយូរៗម្តង គាត់ និងកូនៗក៏ចេញទៅ
 ហូបអាហារ ឬដើរ
កម្សាន្តជ
 គ
ុំ ្នា ឬជាមួយក្រុមការងារ ដើម្បីផ្លាសប
់ ្តូរបរិយាកាស៕

ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ លេខ ៣១
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្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

េះ

		

PYD ផ្តល់មូលនិធដ
ិ ល់C
 WCC អនុវត្តគ
 ម្រោងថ្មី
អង្គការនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញមួយ ដែលមា
 នឈ្មោះថា PAZ
Y DESARROLLO បានផ្តល់មូលនិធដ
ិ ល់   
 អង្គការកម្ពុជាដើម្បី

ជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ ដើម្បីអនុវត្តគម្រោង «យុវជនបញ្ឈប់
អំពើហិង្សា» ដែលស
 ្របទៅនឹងយុទ្ធនាការបុរសល្អ របស់អ
 ង្គការ
PYD

ក្នុងគោ
 លបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជនចូលរួមកា
 ត់បន្ថយ

អំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ។

ឃុំកំពង់ច
 ិនត
 ្បូង។
គម្រោងន
 ឹងប
 ង្កើតឲ
 ្យមាន

អាយុចន្លោះចាប់ព
 ី១៥ឆ្នាំ ដល់២
 ៤ឆ្នាំ ដែលព
 ួកគេន
 ឹងច
 ូលរួមក
 ្នុង
ការអប់រយ
ំ ុវជនឲ្យចូលរួមក
 ្នុងកា
 រអប់រំអំពស
ី មភាពយេនឌ័រ
អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស
 ្ត្រី។

និង

ពួកគេន
 ឹងច
 ូលរួមយ
 ៉ាងសកម្មក
 ្នុងកា
 រ

ផ្លាសប
់ ្តូរការប្រព្រឹត្ត របស់ស
 ហគមន៍ ដើម្បីរួមគ្នាទប់ស
 ្កាត់នូវអ
 ំពើ

គម្រោងន
 េះ ចា
 ប់អនុវត្តពីដើមខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣នេះ

ហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ប្រឆាំងន
 ឹងស
 ្ត្រី៕

នៅក្នុងឃ
 ុំចំនួនបីក
 ្នុងខ
 េត្តកំពង់ធ
 ំ ដូចជាឃុំទ្រា ឃុំកំពង់ច
 ិនជ
 ើង និង

សកម្មភាពកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការCWCC ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីសហការបង្កើតក្រុមយុវជន
សម្រាប់អនុវត្តគម្រោង «យុវជនបញ្ឈប់អំពើហិង្សា»

ទំព័រទី 6

ក្រុមយុវជនចំនួន១
 ៥ភូមិ
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្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

េះ

យុវតីព
 ីរនាក់ប្រាប់ពល
ី ្បិចរបស់ជ
 នល្មើស
ទឹកមុខញញឹមរីករាយ

នៅពីមុខម៉ាស៊ីនដេរមួយម្នាក់

យុវតីពីរនាក់នេះ ខំប្រឹងស្តាប់គ្រូពន្យល់ និងធ្វើតាមយ៉ាងយកចិត្ត

រួចជាស្រេច»។
បុប្ផាដែលជាប្អូនស្រីបន្តថា

«គាត់បានគំរាមពួកខ្ញុំ

កុំឲ្យស្រែក

ទុកដា
 ក់។ ប៉ុន្តែក្រោយមក ដំណក់ទ
 ឹកភ្នែករ បស់ពួកគេក
 ៏ហូរចុះម
 ក

បើមិនដូច្នេះ គាត់នឹងបាញ់ចោល ហើយបង្ខំឲ្យខ្ញុំរួមភេទជាមួយគាត់ និងឲ្យ

ហាក់បង្ហាញនូវភាពសោកស្តាយយ
 ៉ាងខ
 ្លាំង ពេលន
 ិយាយដល់កា
 រ

បងខ្ញុំទៅងូតទឹក រួចហើយបង្ខំបងខ្ញុំឲ្យរួមភេទជាមួយគា
 ត់ទៀត។ ដោយ

ចាញ់ល្បិចរបស់ជនល្មើស ដែលបាននាំពួកគេយ
 កទៅលក់។

សារពួកខ្ញុំចាញ់ការគំរាម ពួកខ្ញុំមានតែយំ ហើយធ្វើតាមការបង្ខប
ំ ៉ុណ្ណោះ»។

បុប្ផា

និងវត្តី

មានវ័យទើបតែ១៤ឆ្នាំ

និង១៥ឆ្នាំ

នាងបានប្រាប់ថា

បន្ទាបម
់ ក

ក៏ឃើញបុរសនោះហុចលុយម
 ួយ

ប៉ុណ្ណោះ ហើយពួកគេគឺជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នា ដែលមានទី

ចំនួនឲ
 ្យទៅស្ត្រីរូបនោះ ហើយគំរាមពួកខ
 ្ញុំ ម្តងហ
 ើយម្តងទ
 ៀត កុំឲ្យប្រាប់

លំនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅ។ ពួកគេមានម្តាយជាអ្នកស
 ៊ីឈ្នួលលា
 ងចាន

អ្នកណា និងជ
 ូនព
 ួកខ
 ្ញុំត្រឡប់ម
 កវិញ។

និងរត់តុ ហើយមានឪពុកជាអ្នកបើកឡាន និងកម្មកររោងចក្រ។

ដោយសារឃើញសភាពស្លេកស្លាំង គួរឲ្យសង្ស័យ ពេលត
 ្រឡប់មក

បុប្ផា ដែលជាប្អូនស្រី កំពុងតែសិក្សានៅថ្នាក់ទី៥ ជិត

ដល់ផ
 ្ទះវ ិញ ម្តាយរបស់វត្តី ក៏ចេះត
 ែជជីកស
 ួរ ម្តងហ
 ើយម្តងទ
 ៀតទើបនា
 ង

គេហដ្ឋានរ បស់នាង ចំណែកវត្តី ដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រ

ដាច់ចិតប
្ត ្រាប់ការពិតដ
 ែលបា
 នកើតឡ
 ើង ហើយពួកគ
 េក៏បានប្តឹងប
 ូ៉លីសឲ្យ

ពេក ក៏បង្ខំចិត្តឈប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី២មក ។ ជាទូទៅ ក្រោយ

ចាប់ស្ត្រីដែលជាមេខ្យល់ និងម
 ករកសេវាសង្គ្រោះ ពីអ
 ង្គការCWCC។

ពេលទ
 ំនេរពីការសិក្សា

ពួកគេត
 ែងតែទៅ
 លេងជា
 មួយនឹងអ
 ្នកជ
 ិត

យុវតីទាំងពីរនាក់

បាននឹងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាព

ខាង ដូច្នេះទើបពួកគេ បានស្គាលស
់ ម
្ត្រី ្នាក់ ដែលជ
 ួលផ
 ្ទះនៅ
 ក្បែរគ្នា

របស់អង្គការCWCC តាំងព
 ីថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣មក ដោយ

តែងតែឲ្យប្រាក់ចាយវាយបន្តិចបន្តួច។

បានទទួលនូវការយកចិតទ
្ត ុកដាក់លើ សេវាផ្នែកច្បាប់ សេវាប្រឹក្សាផ្នែកច
 ិត្ត

វត្តីបានរំលឹកថា «ជាធម្មតា  ពួកខ្ញុំមិនមែនចេះតែហ៊ានដើរ
តាមគេផ្តេសផ្តាសទេ ប៉ុន្តែមីងម្នាក់នោះ យើងបានស្គាលជា
់ ច្រើនខែ

សាស្ត្រ និងកា
 ររៀនសូត្រ។
ចំណែកម
 េខ្យល់ត្រូវបានឃុំខ្លួន

ដើម្បីរង់ចាំសវនាការទៅតាម

ហើយដែរ ហើយឃើញគាត់ចិត្តល្អ ចេះតែឲ្យលុយចាយ។ ដល់ថ្ងៃ

និតិវិធន
ី ៃច្បាប់។ អង្គការCWCC នឹងផ្តលម
់ េធាវីការពារក្តី ដោយមិនគិត

មួយនោះ គាត់បបួលព
 ួកខ
 ្ញុំទៅញ៉ាំស៊ុប មុនដ
 ំបូង ពួកខ
 ្ញុំស្ទើរស្ទាក់ តែ

កម្រៃ ដល់ជ
 នរងគ្រោះទាំងពីរ ដើម្បីដំណើរការរឿងក្តីទៅតា
 មផ្លូវច្បាប់៕

ឃើញគា
 ត់ចិត្តលព
្អ េក ក៏ទៅតាម
គាត់»។				
« ពេ ល រ៉ឺ ម៉ ក ជិះ ក ង់ បី ម ក ដ ល់ 
សណ្ឋាគារមួយនៅភ្នំពេញ គាត់
ក៏ប្រាប់ថា ចូលទៅហៅក្មួយគាត់
សិនហើយឃើញគាត់ទូរស័ព្ទចុះ
ឡើងៗ ហើយក៏ហៅពួកខ្ញឲ
ុំ ្យទៅ
ចាំខាងលើ មុនដ
 ំបូងព
 ួកខ
 ស
្ញុំ ្ទើរ
ស្ទាកអ
់ ត់ហ
 ៊ានឡើងទេ

តែគាត់

ចេះតែបង្ខព
ំ េក ក៏ឡើងទៅដល់
ជាន់ទី៩ ហើយគិតថា ឈររង់ចាំ
ខាងក្រៅបន្ទប់ តែពេលទៅដល់
គាត់បើកទ្វារ ហើយក៏ច្រានពួកខ
 ្ញុំ
ចូលក្នុងបន្ទប់តម
ែ ្តង ដោយមាន
បុរសម
 ាឌធំមន
្ ាក់រង់ចាំខាងក្នង
ុ 

បុប្ផា និងវត្តីកំពុងរៀនជំនាញកាត់ដេរ នៅក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាពនៃអង្គការ CWCC នៅភ្នំពេញ
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្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

េះ

		

ស្ត្រីរងគ្រោះខូចសតិអស់១
 ០ឆ្នាំ មានស្មារតីល្អឡើងវិញ
នៅលើផ្ទះឈើ

ខ្ពសព
់ ីដី

ស្ត្រីវ័យ៣៦ឆម
្នាំ ្នាក់ កំពុងធ
 ្វើការងារ
ផ្ទះ ដោយទឹកម
 ុខស្រសស
់ ្រាយហាក់
ដូចជា
 មិនខ
 ្វលអ
់ ្វីទាំងអស់ ទោះបីជា
គាត់ធ្លាប់មានស្ថានភាពផ្លូវចិត្ត មិន
ប្រក្រតី

អស់រយៈពេលជាង១០ឆ្នាំ

ក៏ដោយ។
ភូមរិ បស់គាត់ ស្ថិតនៅ
 
ចម្ងាយប្រមាណ ជា១០គីឡូម៉ែត្រ
ប៉ុណ្ណោះពីផ
 ្សារស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ
ប៉ុន្តែនៅរដូវវស្សា អ្នកភ
 ូមម
ិ ិនអា
 ច
ធ្វើដំណើរតា
 មផ្លូវគោកបានទេ ពួក
គេត្រូវជិះទ
 ូកតា
 មដងស្ទឹងស្ទោ
 ង

មន្ត្រីសមាហរណកម្ម នៃអង្គការ CWCC (អាវស្វាយ) កំពុងផ្តលប
់ ្រឹក្សាយោបល់
និងតាមដានទៅលើការរីកចម្រើនរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះ (បែរខ្នង)

ប្រមាណជិតព
 ីរម៉ោងឯណោះ ទើប
ទៅដល់ផ
 ្សារស្ទោង។
ម្លិះ

ដែលបា
 នចេញបាត់ព
 ីផ្ទះអ
 ស់ជា
 ច្រើនឆ្នាំ

ប្រហែលជាធ្លាប់

ដើម្បីផ្តលជ
់ ំនួយដល់ស
 ្ត្រីរងគ្រោះរូបនេះ ដូចជាការស្នាក់នៅ ការប្រឹក្សា

ទទួលរងនូវ អំពើរំលោភសេពស
 ន្ថវៈ និងការបំពារបំពាននានាជាច្រើន នៅ

យោបល់ផ្នែកចិតសា
្ត ស្ត្រ និងកា
 រស្វែងរ កថ្នាំព្យាបាលដែលមានតម្លៃថ្លៃៗ

ពេលដែលគាត់បែកឆ
 ្ងាយពីក្រុមគ
 ្រួសាររបស់គា
 ត់។

ទើបបានជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិតរ្ត បស់គាត់ ល្អប្រសើរឡើងវិញ។

ប្អូនប
 ្រុសប
 ង្កើតរ បស់ម
 ្លិះបានប្រាប់ថា គាត់ម
 ិនបា
 នដឹងច្បាស់ព
 ី

អង្គការCWCC

បានផ្តល់ជំនួយផ
 ្នែកចិតសា
្ត ស្ត្រ  ដល់ម
 ្លិះ

មូលហេតុ ដែលធ
 ្វើឲ្យម្លិះខូចស
 តិ ហើយដើរបាត់ពីផ្ទះជា
 ច្រើនលើក ច្រើន

តាំងពីដើមឆ
 ្នាំ២០១២ និងបា
 នធ្វើសមាហរណកម្ម គា
 ត់ឲ្យត្រឡប់ទៅ
 

សារនោះទេ។ ពេលខ
 ្លះ ម្លិះត្រូវបានអ្នកភ
 ូមជ
ិ ិតខា
 ងរបស់គា
 ត់ឃើញ ដើរទៅ

សហគមន៍វ ិញ កាលពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ជាមួយនឹងជំនួយម
 ួយ

ដល់ផ
 ្សារស្ទោង ឬផ្សារកំពង់ធំ ហើយក៏រាយការណ៍ទៅក្រុមគ
 ្រួសារ ឲ្យទៅ

ចំនួន ដូចជាអង្ករ ចាន ឆ្នាំង មុង ភួយ និងប
 ្រាក់កាស ជាដើម។

យកគាត់ត្រឡប់ម
 កផ្ទះវ ិញ។ តែក្រោយមកក៏បាត់ដ
 ំណឹងស
 ូន្យឈឹង អស់
រយៈពេលដ
 ល់ទៅ
 បីឆ្នាំ

ទើបបានលឺដំណឹងថា
  គាត់មានសតិមិនប
 ្រក្រតី

ចំណែកម
 ន្ទីរពេទ្យបង្អែកខ
 េត្ត

ក៏បានផ្តលជា
់ ថ
 ្នាំពេទ្យដោយ

ឥតគិតថ
 ្លៃ  ដល់ម
 ្លិះផងដែរ។ ពេលនេះ ម្លិះម
 ិនទា
 ន់ច
 ងចាំអតីតកាល

ធ្ងន់ធ្ងរ រហូតលែងស្លៀកពាក់ មានផ្ទៃពោះ សម្រាលក
 ូន ហើយកូនស
 ្លាប់  និង

របស់គាត់បាននៅឡើយទេ

ជួបគ
 ្រោះថ
 ្នាក់ចរាចរបាក់ដ
 ៃ បាក់ជ
 ើង។

សុខភាពល្អជាងមុន ព្រមទាំងអា
 ចជួយធ្វើការផ្ទះស
 ព្វយ៉ាង ដូចជាដាំស្ល

ប្អូនប
 ្រុសម
 ្លិះបា
 នបន្តថា

កាលនោះ ទោះបីជា គាត់ត្រូវបានក្រុម
គ្រួសារខំយកចិតទ
្ត ុកដា
 ក់ ជូនត្រឡប់មកផ្ទះវ ិញ ហើយលក់ដ
 ីស្រែ  លក់គោ


តែគាត់រីករាយ

និងហា
 ក់ដូចជាមាន

បោសជូត និងបោកគក់ ជាដើម។
សព្វថ្ងៃ 

ម្លិះរ ស់នៅក្នុងផ្ទះរ បស់ឪពុកម
 ្តាយក្មេក

ប្អូនប
 ្រុស

ដើម្បីព្យាបាលយ៉ាងណា
 ក៏ស្ថានភាពរបស់គា
 ត់ ហាក់ដូចជា
 មិនធ
 ូរស្រាល ឬ

គាត់ ដោយមានការស្រឡាញ់រាប់អា
 នពីអ
 ្នកភ
 ូមិ គ្មានការរើសអើង ឬ

ធូរស្រាលមួយរ យៈខ្លីប៉ុណ្ណោះ ក៏ត្រឡប់ដូចដ
 ើមវិញ។

ម៉ាក់ងាយអ្វីឡើយ។

លោកជំទាវអភិបាលរងខេតក
្ត ំពង់ធំ បានផ្តលកា
់ រយកចិតទ
្ត ុកដា
 ក់
យ៉ាងខ
 ្លាំងក្នុងកា
 រស្វែងរកជំនួយជ
 ួយដល់ស
 ្ត្រីរូបនេះ។ អង្គការCWCC បាន
សហការជាមួយម
 ន្ទីរពេទ្យបង្អែកខ
 េត្តកំពង់ធំ
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គ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថា

ប្រហែលជារយៈពេលម
 ួយឆ្នាំទៀត

ស្ថានភាពផ្លូវចិត្ត និងស
 ្មារតីរបស់ម
 ្លិះ  អាចនឹងល្អប្រសើរដូចដ
 ើមវិញ ៕

និងអ
 ង្គការដៃគូមួយចំនួន

ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ លេខ ៣១

		

្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

េះ

អង្គការ CWCC ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប
 ុគ្គលិក
អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្ត្រី

អំពីសិទស
្ធិ ្ត្រី និងសមភាពយេនឌ័រ

មានវិបត្តិ (CWCC) បានរៀបចំស
 ិក្ខា
សាលាមួយ ដើម្បីប
 ណ្តុះប
 ណ្តាល
បុគ្គលិករ បស់ខ្លួន ស្តព
ី ី«សិទ្ធិស្ត្រី និង
សមភាពយេនឌ័រ» កាលពីខែសីហា
កន្លងទៅ នៅឯភោជនីយដ្ឋានទ
 ន្លេ
បាសាក់ នាទីក្រុងភ
 ្នំពេញ។
សម្របស
 ម្រួលដោ
 យគណៈ
គ្រប់គ្រងនៃអ
 ង្គការCWCC សិក្ខាសាលា
រយៈពេលប
 ីថ្ងៃនេះ បានរៀបចំឡ
 ើង
ក្រោមជ
 ំនួយ ឧបត្ថមព
្ភ ម
ី ្ចាសម
់ ូលន
 ិធិ

TDH-NL និងF
 orum Syd។
លោកស្រីប៉ុក បញ្ញាវិចិត្រ 
នាយិកាប្រតិបត្តិ នៃអ
 ង្គការCWCC
បានមានប្រសាសន៍ថា កន្លងមក
អង្គការមានការកសាងសមត្ថភាព
បុគ្គលិកច្រើនប៉ុនភា
្តែ គច្រើនតែទៅលើ

សិក្ខាកាមចូលរួមបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងសិក្ខាសាលា ស្តីពី «សិទ្ធិស្ត្រី និងសមភាពយេនឌ័រ»

ផ្នែកច្បាប់  ដូច្នេះ គួួរបណ្តុះបណ្តាល
សមត្ថភាព ផ្នែកស
 ង្គមថែមទ
 ៀត
ពីព្រោះការងាររបស់យើងគឺផ
 ្សាភ្ជាប់
ផ្នែកច្បាប់ជាមួយ ផ្នែកស
 ង្គមដើម្បីឆ
 ្លើយ
តបទៅនឹងប
 ញ្ហារបស់ស
 ្ត្រី និងក
 ្មេងស្រី។
សិក្ខាកាម បានចូលរួម
សកម្មភាព និងប
 ញ្ចេញយោបល់យ៉ាង
ច្រើន ដែលច
 េញពីបទពិសោធន៍ការងារ
របស់ព
 ួកគ
 េផ្ទាល់ នៅក្នុងស
 ហគមន៍។
ក្រៅពីទទួលបា
 នចំណេះ
ដឹងពា
 ក់ព័នន
្ធ ឹងសិទស
្ធិ ្ត្រី និងសមភាព
យេនឌ័រសិក្ខាកាមក៏ទទួលបា
 ននូវបទ
ពិសោធន៍និងកា
 រអនុវត្តដ
 ៏ល្អ ដើម្បី
យកទៅផ្សព្វផ្សាយ និងរ
 ៀបចំវគ្គបណ្តុះ
បណ្តាលនៅតាមសហគមន៍៕

គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គការCWCC ឡើងធ្វើបទបង្ហាញ និងសម្របសម្រួលនៅក្នុងសិក្ខាសាលា

ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ លេខ ៣១
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្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

េះ

		

ករណីកុមារីរងគ្រោះវ័យ២
 ឆ្នាំ កំពុងរង់ចាំសវនាការ
	  ក្មេងស្រីវ័យ២ឆ្នាំម្នាក់ បានរត់ចេញពីផ្ទះឈើមួយខ្នង ហើយ

គាត់រវល់ដេរខោអាវ ហើយពេលខ្លះ ក៏មានអ្នកជិតខាងនាំទេវី

ស្រែកហៅជីដូនរបស់នាងឲ្យជួយ បន្ទាប់នាងត្រូវបុរសវ័យជា
 ង៧០ឆ្នាំ

ទៅលេងផ្ទះរបស់ពួកគេក្បែរៗនោះ។ នៅថ្ងៃកើតហេតុ ក៏មាន

ម្នាក់ចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈ កាលពីខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣ ។

បុរសវ័យជាង៧០ឆ្នាំ ដែលជាអ្នកជ
 ិតខាងដូចគ្នា យកទេវី បន្ត

ទេវី ពេលនេះ មានវ័យ៣ឆ្នាំ ហើយទើបនឹងចាប់ផ្តើមរៀន
និយាយបានច្រើនជាងមុន

នៅក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាពនៃអង្គការកម្ពុជា

ដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
ជីដូនបង្កើតរបស់ទេវី

បានប្រាប់ថា

ពីអ្នកជ
 ិតខា
 ងស្រីម្នាក់ ដោយគាត់ក៏បានឃើញផ
 ្ទាល់ភ្នែក ប៉ុន្តែ 
ពេលចូលទៅ
 ក្នុងផ្ទះបុរសនោះមិនបានយូរប៉ុន្មានផង

ក៏លឺ

សម្លេង ទេវីស្រែកយំ រត់ចេញពីផ្ទះបុរសនោះ យ៉ាងស្លន់ស្លោរ
ទេវីរស់នៅជាមួយន
 ឹង

និងមានឈាមជោគសំពត់រ បស់នា
 ងទៀតផង។

គាត់ ដោយសារតែឪពុកម្តាយរបស់នាងបានលែងលះគ្នា ហើយកូនស
 ្រី

ទោះបីជា

ទេវីមិនទាន់ចេះនិយាយច្បាស់នៅឡើយ

របស់គាត់ បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃ  ដោយទុកចៅស្រីឲ្យគាត់ជ
 ួយ

តែសំដម
ី ួយម៉ាត់ៗ និងកាយវិការរៀបរាប់របស់នាងអាចបង្ហាញ

ចិញ្ចឹមបីបាច់។

ប្រាប់ជីដូន និងអ្នកជ
 ិតខាងជាច្រើននាក់ យ៉ាងច្បាស់ថា
 នាង

ជាងដេរវ័យប្រមាណ៦០ឆ្នាំនេះ បានបន្តថា ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 

ត្រូវបុរសវ័យជាង៧០ឆ្នាំនោះ ចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈ។
អង្គការCWCC បានជួយឧ
 បត្ថមល
្ភ ើថ្លៃព្យាបាល និង
ផ្តលស
់ េវាជំនួយផ្នែកច
 ្បាប់ដ
 ល់ទ
 េវី ហើយទេវីបានស្នាកនៅ
់ ក្នុង
មណ្ឌលស
 ុវត្ថិភាពរបស់អង្គការ ក្នុងក
 ំឡុងព
 េលដ
 ំណើរការរឿង
ក្តីនេះ។
មុនដ
 ំបូង

ជីដូនរ បស់ទ
 េវី

ក្នុងកា
 រប្តឹងជនល្មើស
ជនល្មើស

ហាក់មានការភ័យខ្លាច

ដោយសារគាត់ខ្លាច

និងម
 ិនបា
 នទទួលស
 ំណង។

មានការគំុគួនពី
ប៉ុន្តែក្រោយពេល

ទទួលបា
 នការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ពអ
ី ង្គការCWCC គាត់ក៏មាន
ជំនឿចិត្តក្នុងការសហការទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនចៅស្រីរបស់
គាត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ។
ជីដូនរបស់ទេវី បានប្រាប់ថា «បើគ្មានអង្គការផ្តល់
ប្រឹក្សាយោបល់ផ
 ្នែកច្បាប់ទេ

ខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានដឹងពី

ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងចា
 ប់ជនល្មើសអ
 ្វីនោះទេ»។
ព្រះរាជអាជ្ញាបានបញ្ជូនស
 ំណរ
ុំ ឿងរបស់ទ
 េវី

ទៅ

ដល់ដ
 ៃ ចៅក្រម ដោយដាក់បន្ទុកលើជនល្មើស ភ្ជាប់ជាមួយ
ភស្តុតាងរួមមាន កោសល្យវិច័យ និងសា
 ក្សីដែលបានឃើញ
ហេតុការណ៍នោះ។
 មេធាវី របស់អ
 ង្គការCWCC នឹងផ
 ្តលជ
់ ំនួយផ
 ្នែក
ច្បាប់ ដល់ទេវី ដោយមិនយ
 កកម្រៃ ដើម្បីដំណើរការរឿងក្តីនេះ
រហូតដល់ទីបញ្ចប់៕

ទេវី ដ៏គ
 ួរឲ
 ្យស្រឡាញ់ បាំងមុខខ្លួនឯង ជាមួយនឹងរបស់ល
 េង
ក្នុងម
 ណ្ឌលសុវត្ថិភាពនៃអង្គការCWCC ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
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្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

េះ

ក្រុមជួយខ
 ្លួនឯងជួយឲ
 ្យស្ត្រីបង្កើនប
 ្រាក់ចំណូលគ
 ្រួសារ
ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពA
ី FAP

ពូជដាំត្រកួន។

គម្រោងក្រុមជួយខ្លួនឯងនៃ

ប៉ុន្តែ ក្រុមសន្សំបា
 នជួយខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាក»។

អង្គការCWCC បានសម្របស
 ម្រួលស
 ហគមន៍ បង្កើតជា
 ក្រុមជួយខ្លួន

អ្នកស្រីភោ បានមានប្រសាសន៍ថា គាត់អាចសន្សំប្រាកទៅ
់ 

ឯង បាន៥ក្រុម នៅក្នុងឃ
 ុំក្រាំងធ្នង់ នាជាយក្រុងភ
 ្នំពេញ។

តាមលទ្ធភាព ខែខ្លះប្រាំពាន់ ខែខ្លះមួយម៉ឺនរៀល។ «ខ្ញុំគិតថា យូរៗទៅ

ជារៀងរាល់ខែ  ក្រុមជួយខ្លួនឯង តែងតែជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រមូល
ប្រាក់សន្សំរួមគ្នា

ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍

យើងនឹងអាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនជាងនេះ ហើយឥឡូវនេះ យើងតែង

និងកា
 រ

ជួយផ្តល់យោបល់គ្នាក្នុងការបង្កើតមុខរបរផ្សេងៗនៅក្នុងភូម»ិ ។

បង្កើនប្រាក់ចំណូលជាដើម។
កញ្ញា

រ៉ើន

ភក្តី

«គ្រួសារខ្ញុំមិនអាចរកចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេ

មន្ត្រីគម្រោងក្រុមជួយខ្លួនឯង

អ្នកភូមិខ្លះចាប់ផ្តើមចូលក្រុមសន្សំ

ប្រាប់ថា

បន្ទាប់ពីបានឃើញផល

សមាជិកនៃក
 ្រុមនីមួយៗ បានជ្រើសរើសសមាជិក៤នាក់ ដើម្បីបង្កើត

ប្រយោជន៍នៃការចូលក្រុមសន្សំ ដូចជាអ្នកស្រី មន ហាក់ វ័យ៦៤ឆ្នាំ

គណៈកម្មការដែលស
 មាជិកគ
 ណៈកម្មការ រួមមាន៖ ប្រធានក្រុម លេខា

រស់នៅភូមិខ្មែរលើថ្មី បានមានប្រសាសន៍ថា
  គាត់បានចូលក្រុមសន្សំ

ដែលកាន់សៀវភៅគណនេយ្យ អ្នកកា
 ន់ហិប និងអ្នកកាន់សោរ។

តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៣មក ហើយគា
 ត់បានចាប់ផ្តើមមុខរបរដេរ
កម្រាលជូតជើង

មន្ត្រីគម្រោង ក្រុមជួយខ្លួនឯងប្រាប់ថា ពីដំបូងមានការលំបាក
ខ្លះ

ក្នុងកា
 របង្កើតក្រុម

ដោយមេភូមិ

អស់រយៈពេល៥
 ខែមកហើយ

ដោយបានខ្ចីប្រាក់

និង

អ្នកភូមិ មិនជ
 ឿជាក់លើយើងទេ។ ប៉ុន្តែយើង
បានព្យាយាម ពន្យល់ប
 ្រាប់ពួកគា
 ត់ម្តងហ
 ើយ
ម្តងទៀត

ទីបំផុតយ
 ើងក៏អាចបង្កើតជាក្រុម

បាន»។
ក្រុមនីមួយៗ

ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង

សមាជិក៤ទៅ៥នាក់ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក្រោយមក
ក៏ចេះត
 ែកើនឡើងជាបន្តប
 ន្ទាប់។
អ្នកស្រី អាន ភោ វ័យ៤៨ឆ្នាំ នៅក្នុង
ភូមិព្រៃខ្លា បាននិយាយថា គាត់បានក្លាយជា
 
សមាជិកក
 ្រុមជួយខ្លួនឯង តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ
២០១២។ គាត់បានខ្ចីប្រាក់១០ម៉ឺន ដើម្បីទិញ

មន្ត្រីគម្រោងក្រុមជួយខ្លួនឯងចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយ
ក្រុមសន្សំ ដើម្បីតាមដានពីភាពរីកចម្រើនរបស់ពួកគេ

សន្សំនៅ
 ក្នុងក្រុម ដែលមា
 នការប្រាក់ទាប។
អ្នកស្រីបានបន្តថា

«ខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលក្រុមសន្សំដោ
 យ

សារ ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំអាចខ្ចីលុយ ដើម្បីបង្កើតមុខរបរមួយដូច្នេះខ
 ្ញុំនឹងម
 ិន
ចាំបាច់ពឹងពាក់លើកូនៗរបស់ខ្ញុំ ដែលមានចំណូលទាប ហើយក្រុម
សន្សំ ក៏បានផ្តល់គំនិត ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបង្កើតម
 ុខរបរ»។
នេះជាលើកទីមួយហើយ ដែលអ្នកភូមិខ្មែរលើថ្មី ចាប់ផ្តើម
បង្កើតក
 ្រុមសន្សំ។ អ្នកភូមិម្នាក់បាននិយាយថា នេះជាក្រុមស
 ន្សំដ
 ៏
ជោគជ័យមួយ ដោយសារតែអ្នកភូមិអាចខ្ចីលុយដើម្បីដោះបំណុល
បង់ថសា
្លៃ លាឲ្យកូន
អ្នកស្រីមន ហាក់ ខ្ចប
ី ្រាក់ពីក្រុមសន្សំ ដើម្បីចាប់ផ្តើមមុខរបរត្បាញកម្រាលជូតជើង

បង្កើតជំនួញខ្នាតតូចនៅផ្ទះ

ដែលអា
 ចឲ្យពួកគេមានជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរ ៕

ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ លេខ ៣១
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និងធ្វើកសិកម្ម

		

្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

េះ

		

ការពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្របគ
់ ្រងពលករឆ្លងដ
 ែន
ដើម្បីកាត់បន្ថយកា
 រជួញដូរម
 នុស្ស

ដើម្បីចូលរួមកា
 ត់បន្ថយ
និងកា
 រជួញដូរមនុស្ស

ការចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រថាន

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស
 ្ត្រីមានវិបត្តិ

បានរៀបចំ

ប្រថាន និងកា
 រជួញដូរម
 នុស្ស ហើយថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន
បង្កើតគ
 ំនិតផ
 ្តួចផ
 ្តើមថ្មី

ដើម្បីជម្រុញឲ្យ

មានការធ្វើចំណាកស្រុក

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ក្រោមជា
 តិ ស្តីពី «គំរូអនុវត្តនស
៍ ម្រាបកា
់ រគ្របគ
់ ្រងពលករ

ស្របច
 ្បាប់ ដោយបង្កើត ការិយាល័យចេញលិខិតឆ
 ្លងដ
 ែន នៅខេត្ត

ឆ្លងដ
 ែន» ក្រោមជ
 ំនួយឧបត្ថមព
្ភ ី USAID តាមរយៈ WinRock Interna-

បាត់ដំបង។

tional កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែក
 ញ្ញា នៅឯសា
 លាខេត្តបន្ទាយមា
 នជ័យ។



សិក្ខាសាលារយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះ
ដោយជោគជ័យ

បានប្រព្រឹតទៅ
្ត ប្រកប

ក្រោមអ
 ធិបតីភាពរបស់លោ
 កជំទាវ

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងម
 ហាផ្ទៃ 

ជូ

ប៊ុនអេង

និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានជា
 តិដ
 ឹកនាំ

លោកជំទាវបានផ្តលអ
់ នុសាសន៍ថា


ស្រុករ បស់ប្រជាពលរដ្ឋ គួរស្ថិតនៅ
 ក្នុងប
 ្រព័នគ
្ធ ្រប់គ្រងមួយ ដោយ
ស្របច
 ្បាប់ រាប់ចា
 ប់ពីការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ភូមិ ឃុំ ដែលអា
 ចឲ្យយើង
វាស់វែងន
 ូវការជួញដូរមនុស្សឲ្យបានច្បាស់លា
 ស់

ការបង្ក្រាបអ
 ំពើជួញដ
 ូរ ការរត់ពន្ធ ការធ្វើអាជីវកម្មពលកម្ម លើម
 នុស្ស និង

ក្នុងការបង្កើតវ ិធានការការពារ

ការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើស្ត្រី និងក
 ុមារ។

កាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពបន្ថែមទ
 ៀត»៕

សិក្ខាកាម

«រាល់កា
 រធ្វើចំណាក

ហើយងាយស្រួល

និងទ
 ប់ស
 ្កាត់ការជួញដ
 ូរមនុស្ស

ឲ្យ

និងគ
 ណៈវាគ្មិន

បានចូលរួមយ៉ាងផុសផុល ក្នុងការចែក
រំលែកបទពិសោធន៍
នានាពាក់ព
 ័ន្ធ

និងយ
 ុទ្ធសាស្ត្រ
នឹងកា
 រលើកក
 ម្ពស់

សុវត្ថិភាព របស់ព
 លករចំណាកស្រុក។
លោកស្រី
នាយិកាប្រតិបត្តិ

ប៉ុក

បញ្ញាវិចិត្រ 

នៃអង្គការCWCC

បានមានប្រសាសន៍ថា
  តាមរយៈបទ
ពិសោធន៍ ក្នុងកា
 រងារ អង្គការCWCC
សង្កេតឃ
 ើញថា

លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង តំណាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា អំពី ការគ្រប់គ្រងពលករឆ្លងដ
 ែន

ប្រជាជនក្រីក្រ  ជា

ពិសេសប
 ្រជាជន នៅតាម ជាយដែន
នៅតែធ្វើចំណាកស្រុក
ឯកសារត្រឹមត្រូវ

ដោយពុំមាន

ដែលធ
 ្វើឲ្យពួកគេ

ប្រឈមនឹង ហានិភ័យផ
 ្សេងៗ ដូចជា
ការចាប់ខ
 ្លួន ដកយកប្រាក់ចំណូល ការ
ឃុឃា
ំ ំង ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងព
 លកម្ម
ការជួញដ
 ូរម
 នុស្ស និងកា
 ររំលោភបំពាន
តាមរូបភាពផ្សេងៗ។
លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអ
 េងបាន
មានប្រសាសន៍ថា


ការចូលរួមរបស់

អង្គការមិនម
 ែនរដ្ឋាភិបាល បានចូលរួម
ចំណែកយ
 ៉ាងខ
 ្លាំងក្លាក្នុងកា
 រកាត់ប
 ន្ថយ
ការធ្វើចំណាកស្រុក
ទំព័រទី 12

ដោយប្រថុយ

គណៈវាគ្មិន ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី «កិច្ចអនុវត្តន៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពលករឆ្លងដែន»

ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ លេខ ៣១

		

្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

េះ

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

សកម្មភាពប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្ន២
ាំ ០១៣ នៃអង្គការCWCC

កិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃគម្រោង ចងក្រងសហគមន៍

នៃអង្គការCWCC នៅភ្នំពេញ កាលពីខែកក្ដដា

ក្រុមកុមារដែលជាបណ្តាញរបស់CWCC ចុះបង្រៀនតាមសហគមន៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប

អង្គការCWCC រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីព«ី ការប្រឹក្សាយោបល់ថ្នាក់ខ្ពស»់

ក្មេងៗស្នាក់នៅមណ្ឌលសុវត្ថិភាពនៃ អង្គការCWCC កំពុងរៀនអ្វីថ្មីៗពី

របស់លេង (LEGO) ដែលឧបត្ថម្ភដោយម្ចា
់ជំន-ធ្ន
ួយូ ឆ្នា
DCA/CA
ខែតស
ុលា
ំ២០១៣ លេខ ៣១

លោកស្រី ប៉ុកបញ្ញាវិចិត្រ នាយិកានៃអង្គការCWCC
ក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីសិទ្ធិស្ត្រី និងសមភាពយេនឌ៍រ

សិស្សអាហារូបករណ៍ន
 ៃអង្គការ CWCC ទទួលកង់ពី
ម្ចាស់ជំនួយ Lotus Outreach
ទំព័រទី
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្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

េះ

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

ការស្វែងយល់ពីច្បាប់ ស្តីពកា
ី រទប់ស្កាត់អំពហ
ើ ិង្សា
និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ (ត)
ជំពូកទី២

វិសាលភាពនៃការអនុវត្ត
មាត្រា៤._
		

អំពើប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរួមមាន៖

		

-មនុស្សឃាតដោយគិតទុកជាមុន

		

-មនុស្សឃាតដោយចេតនា

		

-មនុស្សឃាតដោយអចេតនា បណ្តាលមកពីអំពើចេតនាផ្សេងៗនៃបទល្មើស

		

-មនុស្សឃាតដោយអចេតនា។

មាត្រា៥._

		

អំពើប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពរូបកាយ រួមមាន៖

		

-ការបំពារបំពានលើរូបកាយដោយប្រើអាវុធ ឬឥតអាវុធ មានរបួស ឬគ្មានរបួស

		

-ការធ្វើទារុណកម្ម

មាត្រា៦._

ឬការធ្វើអំពើឃោរឃៅ។

		

អំពើប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរួមមាន៖

		

-មនុស្សឃាតដោយគិតទុកជាមុន

		

-មនុស្សឃាតដោយចេតនា

		

-មនុស្សឃាតដោយអចេតនា បណ្តាលមកពីអំពើចេតនាផ្សេងៗនៃបទល្មើស

		

-មនុស្សឃាតដោយអចេតនា។

មាត្រា៧._
		

អំពើឈ្លានពានខាងផ្លូវភេទ រួមមាន៖

		

-មនុស្សឃាតដោយគិតទុកជាមុន

		

-មនុស្សឃាតដោយចេតនា

		

-មនុស្សឃាតដោយអចេតនា បណ្តាលមកពីអំពើចេតនាផ្សេងៗនៃបទល្មើស

		

-មនុស្សឃាតដោយអចេតនា។
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្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

េះ

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

ប្រការគួរយល់ដឹង ពាក់ព័នន
្ធ ឹងស
 ុខភាព
វិធប
ី ង្ការជ
 ម្ងឺ ដែលក
 ើតឡើងញឹកញាប់ នៅរដូវភ្លៀង
ជម្ងឺឆ្លងក្នុងប្រព័ន្ធអាហារ៖ ជម្ងឺដែលតែងកើតឡើងញឹកញាប់ គឺជម្ងឺរាករូស រាកមួល គ្រុនពោះវៀន ពុលអាហារ និង
រលាកថ្លើម។

ជម្ងឺឆ្លងតាមរយៈរបួសឬឆ្លងតាមស្បែក៖ ជម្ងឺឆ្លងតាមរយៈទឹកនោមសត្វ

	ភ្លាមៗ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំបរិវេណកំភួនជើង ឬភ្លៅ និងភ្នែកក្រហម។

(Leptospirosis) ។ អាការលេចធ្លោគឺ ក្តៅខ្លួន

ជម្ងឺឆ្លងតាមប្រព័ន្ធដង្ហើម៖ កើតឡើងញឹកញាប់ គឺជម្ងឺផ្តាសាយ គ្រុនផ្តាសាយធំ រលាកបំពង់ករលាកបំពង់ខ្យល់ រលាកសួត
ឬហើមសួត។

ជម្ងឺឆ្លងដោយសារមូស៖

មានបីជម្ងឺធំៗគឺ៖

គ្រុនឈាម៖ មានមូសខ្លា ជាភ្នាក់ងារចម្លងជម្ងឺ ដោយ 80% ជាមូសខ្លាដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះ។

រលាកខួរក្បាល៖ មានមូសដែលតែងតែពងបន្តពូជ នៅតាមប្រភពទឹក តាមវាលស្រែ ជាភ្នាក់ងារចម្លងជម្ងឺ។
គ្រុនចាញ់៖ មានមូសដែកគោល ដែលនៅក្នុងព្រៃ ជាភ្នាក់ងារចម្លងជម្ងឺ។

ជម្ងឺរលាកភ្នែក ឬភ្នែកក្រហម៖ កើតឡើងដោយសារមេរោគវីរុស ដែលនៅក្នុងទឹកកខ្វក់ ខ្ទាតចូលភ្នែក។
ចំណុចគួរប្រយ័ត្ន៖ ក្រៅពីនេះ ក្នុងអំឡុងរដូវភ្លៀង ត្រូវប្រយ័ត្នបញ្ហា ពីរយ៉ាងទៀតគឺ៖

បញ្ហាទឹកស៊ីជើង៖ បណ្តាលមកពីមេរោគផ្សិត ដោយសារជើងត្រូវទឹកកខ្វក់យូរ ធ្វើឲ្យស្បែកឡើងក្រហម បើអេះនឹងដា
 ច់
រលាត់ ចេញទឹករងៃ។

បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ពីសត្វមានពិស៖ ដូចជា ពស់ ក្អែប ខ្ទួយ ដែលរត់គេចពីទឹកភ្លៀង មកជ្រកអាស្រ័យក្នុងបរិវេណផ្ទះ។

ចំណែកការទទួលទានថ្នាំបញ្ចុះកម្តៅ ដូចជា ថ្នាំក្នុងក្រុមអាស្ពិរីន មិនគួរទទួលទានជាដាច់ខាត ព្រោះមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះ

ជម្ងឺបីមុខសំខាន់ៗគឺ ជម្ងឺគ្រុនឈាម ជម្ងឺផ្តាសាយធំ និងជម្ងឹឆ្លងពីសត្វ។ ជម្ងឺទាំងនេះ នឹងធ្វើឲ្យចេញឈាមតាមសរីរាង្គផ្សេងៗ ស្រាប់
ហើយប្រសិនប
 ើទទួលទានថ្នាំអាស្ពិរីន ដែលមានធាតុការពារឈាមកកទៀតនោះ

នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែងាយចេញឈាម

បាត់បង់ជីវិតថែមទ
 ៀត។ ដូច្នេះ គួរជ្រើសទទួលទានថ្នាំដែលសមស្រប និងមានប្រសិទិ្ធភាព។

និងងាយ

វិធីបង្ការជម្ងឺ នៅរដូវភ្លៀង៖
ហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប់លាប់

ប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យបានកក់ក្តៅ ដើម្បីឲ្យរាងកាយមានប្រព័ន្ធការពារជម្ងឺរឹងមាំ

កុមារ និងមនុស្សចាស់ គួរថែទាំឲ្យបានដិតដល់ ដោយសារអាកាសធាតុមានសំណើមខ្ពស់ និងត្រជាក់ ធ្វើឲ្យរាងកាយ

ហើយកម្រិតប្រព័ន្ធការពារខ្លួនទាបស្រាប់ នឹងកាន់តែចុះខ្សោយថែមទៀតទើបបណ្តាលឲ្យងាយនឹងឆ្លងមេរោគ
គួរទទួលទានទឹកស្អាត ដូចជា ទឹកដាំពុះ ទឹកបរិសុទ្ធ ជាដើម

គួរទទួលទានអាហារដែលចម្អិនឆ្អិនថ្មីៗ ពុំមានរុយរោម និងលាងដៃដោយសាប៊ូ ឲ្យស្អាតរាល់លើក មុននឹងទ
 ទូលទាន

អាហារ៕

ដកស្រង់ចេញពី www.khmerstation.com
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្តី

ទស្សនាវដ

មាគ៌ាស្រ្តីថ
្ងៃន

ផ្សាយចេញព
 ី                   អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជ
 ួយស
 ្រ្តីមានវិបត្តិ

េះ

សេវាសង្រ្គោះ សេវាផ
 ្នែកច្បាប់ សេវាម
 ណ្ឌលស
 ុវត្ថិភាព
និងសេវាសមាហរណកម្មត្រឡប់ទៅសហគមន៍វិញ
អាចរកបាននៅ៖

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ ការិយាល័យកណ្តាល
អាស័យដ
 ្ឋាន

ផ្ទះលេខ១៣េស ផ្លូវ៣៣១ សង្កាត់បឹងកក់២ ខ័ណ្ឌទួលគោ
 ក រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ

០២៣ ៩៩៧ ៩៦៧

អ៊ីម៉ែល 		

cwcc@cwcc.org.kh

គេហទំព័រ

www.cwcc.org.kh
អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ ការិយាល័យរាជធានីភ្នំពេញ

អាស័យដ
 ្ឋាន

ផ្ទះលេខ៤២អែហ្វ ផ្លូវ៤
 ៨៨ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ

០២៣ ៩៨៧ ១៥៨ ឬ ០២៣ ៩៩៣ ០៥៥

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ ការិយាល័យតំបន់ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
អាស័យដ
 ្ឋាន

ផ្ទះលេខ៨០/៨១ ភូមបា
ិ លិលេយ្យ សង្កាត់/ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

លេខទូរស័ព្ទ

០៥៤ ៩៦៧ ១៤៤ ឬ ០៥៤ ៨៦៧ ៤៣១

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ ការិយាល័យតំបន់ ខេត្តសៀមរាប
អាស័យដ
 ្ឋាន

ផ្ទះលេខ១៩៨ ភូមស
ិ ្ទឹងថ្មី សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុង/ខេត្តសៀមរាប

លេខទូរស័ព្ទ

០៦៣ ៩៦៣ ២៧៦

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ ការិយាល័យតំបន់ ខេត្តកំពង់ធ
ំ
អាស័យដ
 ្ឋាន

ផ្ទះលេខ៥២ ភូម២
ិ សង្កាត់កំពង់ធំ ក្រុងស
 ្ទឹងសែន ខេតក
្ត ំពង់ធំ

លេខទូរស័ព្ទ

០៦២ ២១០ ៥១៥

ឧបត្ថមដ
្ភ ោយ
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