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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ទស្សនាវដ្តើ

 ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះអង្គការCWCCបានអនុវត្តគំរោងជាចេើនសំដៅទប់ស្កាត់ការពារនិងតស៊ូមតិដើម្បី

លើកកម្ពស់ឲ្យមានសង្គមមួយដេលមានសមភាពយេនឌ័រនិងក្តីមេត្តាករុណា។

 កេពីនេះ ដើម្បីចូលរួមចំណេកកាត់បន្ថយការចំណាកសេុកដោយបេថុយបេថាន ការជួញដូរមនុស្ស ការកេងបេវ័ញ្ចកំលាំង

ពលកម្មនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗនិងដើម្បីឲ្យសេ្តីនិងកុមារទទួលបាននូវការការពារផ្លូវច្បាប់បេកបដោយយុត្តិធម៌អង្គការCWCC 

បានសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋាននេគណៈកមា្មាធិការជាតិដឹកនាំការបងេ្កាបអំពើជួញដូរការរត់ពន្ធការធ្វើអាជីវកម្មពលកម្មលើមនុស្ស

និងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើសេ្តីនិងកុមារហៅកាត់ថាបជរពភរៀបចំសិកា្ខាសលាថា្នាក់កេមជាតិកេមបេធានបទ«ការអនុវត្តន៍ល្អ

ដើម្បីគេប់គេងលំហូរនេទេសន្តរបេវេសន»៍ កេមជំនួយឧបត្ថម្ភពីមា្ចាស់មូលនិធិ USAID តមរយៈ  Winrock International  ។

សិកា្ខាសលានេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់សិកា្ខាកាមស្វេងយល់ពីយន្តការនិងការអនុវត្តន៍ល្អ  ដេលធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់

ស្ថានភាពសេបច្បាប់របស់ពលករចំណាកសេុកដេលគ្មានឯកសរតេឹមតេូវ។

 បន្ថេមលើនេះកេមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ តមរយៈKWDI អង្គការCWCC បានផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តាលជំនាញ

ដុតនំ និងឆុងកាហ្វេ ដល់សេ្តីដេលរួចផុតពីអំពើហិង្សាគេប់ទមេង់ កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាពនាទីកេុងភ្នំពេញដើម្បីជួយឲ្យពួកគេ

មានជំនាញក្នុងការបេកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបនា្ទាប់ពីការធ្វើសមាហរណកម្មទៅសហគមន៍វិញ។

 ភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងារ  គឺជាស្នាដេ និងការខិតខំបេឹងបេង បេកបដោយសេចក្តីព្យាយាម អត់ធ្មត់របស់បុគ្គលិកទាំងអស់

រួមទាំងកិច្ចសហការយា៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជា្ញាធរដេនដី កេសួងមន្ទីរ និងមន្តេីអនុវត្តច្បាប់គេប់លំដប់ថា្នាក់ អង្គការពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងភាព

ជាដេគូការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សុវត្តិភាពនិងការផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗដូចជាចិត្តសសេ្តសង្គមនិងច្បាប់ដល់ជនរងគេះដោយអំពើហិង្សា

គេប់ទមេង់។

 សូមថ្លេងអំណរគុណដល់មា្ចាស់មូលនិធិរបស់អង្គការCWCCទាំងអស់ជាពិសេសមា្ចាស់មូលនិធិFriendship With Cambodia   

និងDCA/CA ចំពោះការឧបត្ថម្ភគំទេឲ្យមានការបោះពុម្ពទស្សនាវដ្តី«មាគ៌្រស្ត្រីថ្ង្រន្រះ»ឡើង។

 មាគ៌្រស្រ្តីថ្ង្រន្រះ សូមលំអោនកាយគោរពជូនពរបវរសួស្តីដល់ ទេង់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក-លោកសេី បេិយ៍មិត្ត

អ្នកអានទាំងអស់សូមជួបពុទ្ធពរទាំង៤បេការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លាងឃ្លាតឡើយ៕

      
      ប៉ុក បញ្ញ្រវិចិត្រ

      នាយិកាបេតិបត្តិអង្គការCWCC

អារម្ភកថា

ប៉ុក បញ្ញ្រវិចិត្រ
នាយិកាបែតិបត្តិអង្គការ CWCC

 ទស្សនាវដ្តី ”មាគ៌្រស្រ្តីថ្ង្រន្រះ” មានកិត្តិយស និងសោមនស្សរីករាយដោយបាននាំមក

នូវដំណឹងព័ត៌មាននិងករណីពិតៗមួយចំនួន រួមទាំងការរីកចមេើននិងបញ្ហានានាដេលទាក់ទងសង្គម

និងសកម្មភាពរបស់អង្គការជូនដល់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់។

 អំពើហិង្សាក្នុងគេួសរការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទគឺជាបញ្ហាដេលកំពុង

កើតឡើងទូទាំងពិភពលោក។ ដោយឡេកនៅបេទេសកម្ពុជាការជួញដូរមនុស្ស ការរំលោភបំពានផ្លូវ

ភេទនិងអំពើហិង្សាក្នុងគេួសរនៅតេជាបញ្ហាសំខាន់ទោះបីជាមានការទប់ស្កាត់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជា

ការបងេ្កាបផ្ទះបន ការចាប់មេខ្យល់ ពេមទាំងមានផេនការថា្នាក់ជាតិ ក្នុងការបេយុទ្ធបេឆាំងអំពើជួញដូរ

មនុស្ស  ការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគេួសរនិងកិច្ចការពារជនរងគេះច្បាប់ស្តីពី

ការបង្កាេបការជួញដូរមនុស្សនិងធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទក៏ដោយ។



 ទំព័រទី2  ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣  លែខ ៣១

  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ទស្សនាវដ្តើ
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិ

 សូមជមេបសួរនិងស្វាគមន៍បេិយមិត្តអ្នកអានជាថ្មីម្តងទៀត!

 ក្នុងរយៈពេលដេល នាងខ្ញុំបានមកបមេើការងារ នៅក្នុងអង្គការកម្ពុជា ដើម្បី  មាន  
វិបត្តិ (CWCC)  នាងខ្ញុំតេងតេដក់ជាប់នូវអារម្មណ៍ឈឺឆា្អាលអាណិតអាសូរនិងឈឺចាប់ជំនួស

ស្តេី និងកុមាររងគេះ ដោយសរអំពើហិង្សាផ្អេកលើយេនឌ័រ ដូច្នេះ នាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាព

និងកោតសរសើរដល់ថា្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិករបស់អង្គការCWCCទាំងអស់ដេលបានពុះពារអស់

កមា្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបំពេញការងារបេកបដោយបេសិទ្ធិភាពខ្ពស់។

 ការផ្តល់សេវាជំនួយផ្នេកច្បាប់តេម្យា៉ាងដល់ជនរងគេះ គឺមិនគេប់គេន់នោះទេ ការផ្តល់

សេវាបេឹក្សាយោបល់ផ្នេកចិត្តសស្តេសង្គមគឺជាមធ្យាបាយដេលមានបេសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការពងេឹង

ស្មារតីរបស់ស្តេី និងកុមារររងគេះ ឲ្យមានភាពកា្លាហានក្នុងការទាមទាររកសិទ្ធិ និងយុត្តិធម៌តមផ្លូវ

ច្បាប់ពេមទាំងកសងជីវិតរបស់ពួកគេសជាថ្មីដូចជាស្តេីរងគេះវ័យ៣៦ឆា្នាំមា្នាក់មានស្មារតីកាន់តេ

ល្អបេសើរបនា្ទាប់ពីទទួលបានសេវាផ្នេកសង្គមពីអង្គការCWCC។

 ដូចគ្នានេះដេរ ក្មេងសេីវ័យ២ឆា្នាំ ដេលរងគេះដោយអំពើសេពសន្ថវៈ និងជីដូនរបស់

នាងកាន់តេមានភាពរឹងមាំផ្នេកផ្លូវចិត្ត និងស្មារតី បនា្ទាប់ពីបានទទួលការយកចិត្តទុកដក់យា៉ាងខា្លាំង

ពីអង្គការCWCCពេលមកស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាពរបស់អង្គការ។

 មិនតេប៉ុណ្ណោះ ថ្មីៗនេះ អង្គការCWCCបានរៀបចំសិកា្ខាសលាមួយស្តីពី «សិទ្ធិស្តេី និង

សមភាពយេនឌ័រ» ដើម្បីពងេឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិករបស់អង្គការCWCC ដើម្បីបំពេញការងារ

ឲ្យកាន់តេមានបេសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការទាមទារសិទ្ធិជាសកលរបស់ស្តេី និងកុមារនិងចូលរួមការពារ

ទប់ស្កាត់ស្តេីនិងកុមារពីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានគេប់រូបភាព។

 នាងខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណជាពន្លឹក ដល់កេុមការងារថា្នាក់គេប់គេង ក៏ដូចជាមា្ចាស់ជំនួយ

សមេប់មតិយោបល់កេលម្អដើម្បីស្ថាបនាទស្សនាវដ្តីមាគ៌្រស្ត្រីថ្ង្រន្រះ ឲ្យកាន់តេល្អបេសើរឡើង

ជារៀងរហូតមក។នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទស្សនាវដ្តីមាគ៌្រស្ត្រី ថ្ង្រ ន្រះនឹងកាន់តេមានអត្ថបេយោជន៍

ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យកាន់តេចំគោលដៅ និងមានតម្លេសមេប់ការអភិវឌ្ឍន៍ស្តេី និងកុមារី នាពេល

បច្ចុប្បន្ននិងអនាគត៕

   

   អ៊ូមុំ

          

    មន្តែីទំនាក់ទំនងនែអង្គការCWCC

សេវាជំនួយផ្នេកសង្គមមានសារៈសំខាន់ដល់ស្តេី 

និង កុមារ រង គេះដោយ អំពើ ហិង្សា ផ្អេក លើ យេនឌ័រ
វិចារណកថា

អ៊ូ មុំ
មន្តែីទំនាក់ទំនងអង្គការCWCC
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិ
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ទស្សនាវដ្តើ

សា្វាគមន៍សមាជិកថ្មើ!
 ចាប់ពីខេកក្កដដល់ខេកញ្ញាឆា្នាំ២០១៣អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមាន វិបត្ត ិ(CWCC)បានទទួលនូវ

បុគ្គលិកថ្មីដូចជាមន្តេីគេប់គេងទិន្នន័យបេចាំការិយាល័យកណា្តាលមួយរូបគឺលោកសេីសេមពុទា្ធារី មន្តេីរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិក

អាហារូបករណ៍បេចាំខេត្តសៀមរាបគឺលោកធានពិសិដ្ឋនិងលោកភួងសគរមន្តេីបញ្ជេបយេនឌ័រនិងអ្នកបេឹក្សាយោបល់បេចាំ

ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យគឺកញ្ញាសសុភ័ក្តេនិងកញ្ញាបេក់ផល្លីសនិងបុគ្គលិកបេចាំខេត្តកំពង់ធំដូចជាកញ្ញាសេីសុផាន់ណារា៉ា

បុគ្គលិកជំនួយផ្នេកច្បាប់កញ្ញាអានសោភាបុគ្គលិកគមេងសមាហរណកម្មនិងលោកសូធីដេលបានផា្លាស់តួនាទីពីបុគ្គលិក

គមេងសមាហរណកម្មទៅជាមន្តេីគមេងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍៕

លោកស្រី ស្រម ពុទ្ធារី មន្ត្រី គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
ប្រចាំការិយាល័យកណ្តាល

លោក ធាន ពិសិដ្ឋ មន្ត្រី រដ្ឋបាល
ប្រចាំការិយាល័យខ្រត្ត សៀមរប

កញ្ញា ស្រី  សុផាន់ណរ៉ា បុគ្គលិកជំនួយផ្ន្រក ច្បាប់
ប្រចាំការិយាល័យ  ខ្រត្តកំពង់ធំ

កញ្ញា អាន សោភា បុគ្គលិកគម្រងសមាហរណកម្ម
ប្រចាំការិយាល័យ  ខ្រត្តកំពង់ធំ

លោក សូ ធី មន្ត្រី គម្រងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
ប្រចាំការិយាល័យ ខ្រត្ត កំពង់ធំ

លោកភួង សាគរ បុគ្គលិកអាហារូបករណ៍
ប្រចាំការិយាល័យខ្រត្តសៀមរប

កញ្ញា ស សុភ័ក្ត្រ មន្ត្រី បញ្ជ្រប យ្រនឌ័រ (ឆ្វ្រង)
និង កញ្ញា ប្រក់ ផល្លីស អ្នក ប្រឹក្សា យោបល់

ប្រចាំ ការិយាល័យ ខ្រត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ



 ទំព័រទី4  ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣  លែខ ៣១

  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិ

 អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្តេីមានវិបត្ត ិ (CWCC)  មាន

មោទនភាពយា៉ាងខា្លាំង ដោយបានធ្វើបដិសណា្ឋារកិច្ចទទួលលោក

Greg Beckជំនួយការរងរដ្ឋបាលនេទីភា្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បី

អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) មកកាន់អង្គការ CWCC កាលពីខេ

កក្កដកន្លងទៅ។

 លោក Greg Beck មកកាន់មណ្ឌលសុវត្ថិភាព នេអង្គការ

CWCC ក្នុងគោលបំណង ស្វេងយល់ឲ្យកាន់តេច្បាស់អំពីគមេង

បេឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដំណាក់កាលទីពីរ(CTIP2) របស់US-

AIDដេលអង្គការCWCCកំពុងអនុវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាប។

ទស្សនកិច្ច របស់ USAID មក កាន់ អង្គការ  CWCC

 កេយពីបានស្តាប់នូវការធ្វើបទបងា្ហាញរបស់ លោកសេី

ប៉ុកបញ្ញាវិចិតេនាយិកាបេតិបត្តិអង្គការCWCCអំពីសេវាកម្មរបស់

អង្គការCWCCដេលផ្តល់ដល់ជនរងគេះលោកGregក៏បានចុះ

សួរសុខទុក្ដល់ស្តេីនិងកុមារដេលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាព។

 នេះមិនមេនជាលើកទីមួយទេ ដេលអង្គការCWCC បាន

ធ្វើបដិសណា្ឋារកិច្ចទទួលតំណាងUSAIDឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ

អង្គការរបស់ខ្លួន។សកម្មភាពរបស់អង្គការCWCCក្នុងគមេង«ក្តី

សង្ឃឹមថ្ម»ី បានឆ្លើយតបសេបនឹងទិសដៅរបស់ USAID ក្នុងការ

កាត់បន្ថយការជួញដូរមនុស្ស៕

លោក Greg Beck សួរសុខទុក្ខកុមារ នៅមណ្ឌល សុវត្ថិភាព ប្រចាំ ខ្រត្ត សៀមរប

លោក Greg Beck ថតរូប អនុស្សាវរីយ៍ជាមួយ ថា្នាក់ ដឹកនាំ និង បុគ្គលិក 
ន្រ អង្គការ CWCC នៅមណ្ឌល សុវត្ថិភាព ប្រចាំ ខ្រត្ត សៀមរប
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ទស្សនាវដ្តើ

 អ្នកសេី សុិន លីពៅ គឺជាមន្តេីមណ្ឌលសុវត្ថិភាពនេអង្គការCWCC សខាភ្នំពេញ ដេលបានចូលបមេើការងារជាមួយអង្គការ

CWCC តំងពីអង្គការបានកកើតដំបូង នាឆា្នាំ១៩៩៧។ អ្នកសេីមានកូនសេី២នាក់ បេុស២នាក់ ហើយគត់រស់នៅជាមួយនឹងកូនពៅ

ដេលមានទីលំនៅក្នុងកេុងតខ្មាខេត្តកណា្តាល។

 អ្នកសេីលីពៅតេងតេកេកពីមោ៉ាង៥កន្លះពេឹកដើម្បីហាត់បេណរួចហើយក៏លុបលាងមុខនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះបន្តិចបន្តួចបនា្ទាប់

មកគត់ក៏រៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរពីកេុងតខ្មា មកកាន់មណ្ឌលសុវត្ថិភាពនេអង្គការCWCCនៅភ្នំពេញដោយម៉ូតូឌុប ឬកូនជូនមក

ជាមួយនឹងអាហារពេលពេឹកដូចជាបបរឬនំបុ័ង។

 គត់តេងតេមកដល់មណ្ឌលសុវត្ថិភាពនៅមោ៉ាង៧កន្លះ ឬជិត៨ពេឹក។  ការងារដេលគត់តេូវធ្វើមុនគេ គឺមើលការខុសតេូវ

អតិថិជនតមផ្នេកនីមួយៗដូចជាថា្នាក់អក្រកម្មថា្នាក់មតេយ្យផ្នេកកាត់ដេរផ្នេកធ្វើម្ហូបផ្នេកដេរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដើមដើម្បីពិនិត្យទៅតម

កាលវិភាគថាមានគេូមកបងេៀនហើយឬនៅហើយមានអតិថិជនណាខ្លះដេលចូលយឺតនិងពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិកទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗ

ដេលកើតមាន។

 អ្នកសេី លីពៅ តេងតេពិនិត្យយា៉ាងទៀងទាត់ ទៅលើកត្តាអនាម័យ និងសុខភាពរបស់អតិថិជន និងបុគ្គលិកនៅក្នុងមណ្ឌល

ដោយបេើចំណេះដឹងដេលគត់មានជាបុគ្គលិកពេទ្យ(Medical Assistant)តំងពីជំនាន់សង្គមរាស្តេនិយមមក។

 គត់គឺជាអ្នកគិតគូរម៉ត់ចត់បំផុត អំពីតមេូវការរបស់អតិថិជនក្នុងមណ្ឌល ដោយសរតេគត់តេូវធ្វើសំណើរសុំថវិកា មួយខេពីរ

ទៅបីដងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់លើការចំណាយគេប់បេបយា៉ាងនៅក្នុងមណ្ឌលតំងពីការហូបចុកថា្នាំសង្កូវថ្លេព្យាបាលចំណាយលើសមា្ភារៈបងេៀន

ជំនាញនិងការធ្វើដំណើរផ្សេងៗរបស់អតិថិជន។

 សមេប់មន្តេីមណ្ឌលសុវត្ថិភាព មណ្ឌលដូចជាផ្ទះរបស់គត់ដេរ ដោយសរគត់តេូវទទួលខុសតេូវលើបុគ្គលិក៩នាក់ និង

អតិថិជនជាង៣០នាក់រាប់ទាំងកូនៗរបស់ពួកគេ។គត់មានការអត់ធ្មត់ដើម្បីសមេបសមេួលនិងដោះសេយបញ្ហានានានៅក្នុងមណ្ឌល

បេកបដោយក្តីមេត្តាករុណាស្និទ្ធស្នាលនិងមើលថេដូចកូនចៅ។

 គត់បានលើកឡើងថា ការគេប់គេងមនុស្សគឺជាការលំបាកបំផុត។ បញ្ហាដេលតេងតេជួបបេទះនៅក្នុងមណ្ឌល គឺការឈ្លាះ

បេកេកគ្នាដោយសរតេអតិថិជនមា្នាក់ៗដេលមកស្នាក់នៅទីនោះតេងតេមានបញ្ហាផ្សេងៗគ្នា។ជាទូទៅអ្នកបេឹក្សាយោបល់ដើរតួនាទីយា៉ាង

សំខាន់ក្នុងការផ្តល់យោបល់ផ្នេកចិត្តសស្តេដល់អតិថិជន ប៉ុន្តេ បុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងមណ្ឌល ក៏ជួយផ្តល់ដំបូនា្មាន ដល់អតិថិជន

ពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងផ្សេងៗអំពីសីលធម៌សុជីវធម៌អនាម័យនិងសិទ្ធិជាដើម។

 អ្នកសេី លីពៅ តេងតេបរិភោគអាហារថ្ងេតេង់ ជាមួយបុគ្គលិកខ្លះ ដេលនិយមហូបបាយនៅមណ្ឌល។ បនា្ទាប់ពីបាយថ្ងេតេង់

គត់តេងបន្តមើលការខុសតេូវនៅតមផ្នេកនីមួយៗ ហើយឆ្លៀតពេលធ្វើរបាយការណ៍គមេង។ គត់បេប់ថា គត់កមេមានពេលទំនេរ

ណាស់ ពេះគត់តេងតេឆ្លៀតពេលធ្វើការនៅមុខកំព្យូទ័រ ណេនាំបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ ផ្តល់ការបេឹក្សាយោបល់ដល់

អតិថិជនដេលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដេលស្នើឲ្យគត់ជួយចូលរួមផ្តល់ការបេឹក្សាយោបល់ជាកេុមដល់អតិថិជននៅក្នុងមណ្ឌល។ល។

 គត់ធ្វើការងារបេកបដោយទំនួលខុសតេូវខ្ពស់ ដូច្នេះ ជួនកាលពេលដេលមានការងារចេើនគត់តេងឆ្លៀតមកបង្ហើយការងារនៅ

ថ្ងេសៅរ៍ឬថ្ងេអាទិត្យហើយគត់កមេសុំច្បាប់ឈប់សមេកណាស់។អ្នកសេីលីពៅបានបេប់ថាការងារបើកាលណាគត់ឈប់គឺអត់មាន

អ្នកធ្វើជំនួស។

 អ្នកសេីលីពៅសមេកការងារនៅមោ៉ាង៦ឬ៧លា្ងាច។កេយពីពិសរអាហារពេលលា្ងាចអ្នកសេីសមេកមើលទូរទស្សន៍។គត់

ទៅផ្សារមួយសបា្តាហ៍ម្តងទៅពីរដងដើម្បីទិញបន្លេ និងសច់ទុកក្នុងទូរទឹកកកតេយូរៗម្តងគត់និងកូនៗក៏ចេញទៅហូបអាហារឬដើរ

កម្សាន្តជុំគ្នាឬជាមួយកេុមការងារដើម្បីផា្លាស់ប្តូរបរិយាកាស៕

ជីវភាពមួយថ្ងៃរបស់មន្តៃីមណ្ឌលសុវត្ថិភាពCWCC(ភ្នំពៃញ)
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ទស្សនាវដ្តើ
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិ

សកម្មភាពកិច្ច ប្រជុំរបស់អង្គការCWCC ជាមួយនឹង អាជា្ញាធរ  ដើម្បី សហការ បង្កើត ក្រុម យុវជន
សម្រប់អនុវត្ត គម្រង «យុវជនបញ្ឈប់ អំពើ ហិង្សា»

 អង្គការនេបេទេសអេស្បា៉ាញមួយដេលមានឈ្មាះថាPAZ 

Y DESARROLLOបានផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការកម្ពុជាដើម្បី  
ជួយស ្ត្រីមាន  វិបត្តិ ដើម្បីអនុវត្តគមេង «យុវជន បញ្ឈប់ 
អំពើ ហិង្សា» ដេលសេបទៅនឹងយុទ្ធនាការបុរសល្អ របស់អង្គការ

PYD ក្នុងគោលបំណងធ្វើយា៉ាងណាឲ្យយុវជនចូលរួមកាត់បន្ថយ

អំពើហិង្សាផ្អេកលើយេនឌ័រ។

 គមេងនេះ ចាប់អនុវត្តពីដើមខេសីហា ឆា្នាំ២០១៣នេះ

នៅក្នុងឃុំចំនួនបីក្នុងខេត្តកំពង់ធំដូចជាឃុំទេឃុំកំពង់ចិនជើងនិង

PYD ផ្តល់ មូលនិធិ ដល់ CWCC អនុវត្ត គម្រងថ្មី
ឃុំកំពង់ចិនត្បូង។

 គមេងនឹងបង្កើតឲ្យមាន កេុមយុវជនចំនួន១៥ភូមិ

អាយុចនោ្លាះចាប់ពី១៥ឆា្នាំ ដល់២៤ឆា្នាំ ដេលពួកគេនឹងចូលរួមក្នុង

ការអប់រំយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងការអប់រំអំពីសមភាពយេនឌ័រ និង

អំពើហិង្សាបេឆាំងនឹងស្តេី។ ពួកគេនឹងចូលរួមយា៉ាងសកម្មក្នុងការ

ផា្លាស់ប្តូរការបេពេឹត្ត របស់សហគមន៍ ដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់នូវអំពើ

ហិង្សាគេប់ទមេង់បេឆាំងនឹងស្តេី៕
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ទស្សនាវដ្តើ

យុវតី ពីរ នាក់ ប្រប់ ពី ល្បិច របស់ ជន ល្មើស
 ទឹកមុខញញឹមរីករាយ នៅពីមុខមា៉ាសុីនដេរមួយមា្នាក់

យុវតីពីរនាក់នេះ ខំបេឹងស្តាប់គេូពន្យល់ និងធ្វើតមយា៉ាងយកចិត្ត

ទុកដក់។ប៉ុន្តេកេយមកដំណក់ទឹកភ្នេករបស់ពួកគេក៏ហូរចុះមក

ហាក់បងា្ហាញនូវភាពសោកស្តាយយា៉ាងខា្លាំង ពេលនិយាយដល់ការ

ចាញ់ល្បិចរបស់ជនល្មើសដេលបាននាំពួកគេយកទៅលក់។

 បុបា្ផា និងវត្តី មានវ័យទើបតេ១៤ឆា្នាំ និង១៥ឆា្នាំ

ប៉ុណ្ណោះ ហើយពួកគេគឺជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នា ដេលមានទី

លំនៅក្នុងកេុងតខ្មា។ ពួកគេមានមា្តាយជាអ្នកសុីឈ្នួលលាងចាន

និងរត់តុហើយមានឪពុកជាអ្នកបើកឡាននិងកម្មកររោងចកេ។

 បុបា្ផា ដេលជាប្អូនសេី កំពុងតេសិក្សានៅថា្នាក់ទី៥ ជិត

គេហដ្ឋានរបស់នាង ចំណេកវត្តីដោយសរតេជីវភាពគេួសរកេីកេ

ពេក ក៏បង្ំចិត្តឈប់រៀនតំងពីថា្នាក់ទី២មក ។ ជាទូទៅ កេយ

ពេលទំនេរពីការសិក្សា ពួកគេតេងតេទៅលេងជាមួយនឹងអ្នកជិត

ខាងដូច្នេះទើបពួកគេបានស្គាល់ស្តេីមា្នាក់ដេលជួលផ្ទះនៅក្បេរគ្នា

តេងតេឲ្យបេក់ចាយវាយបន្តិចបន្តួច។

 វត្តីបានរំលឹកថា«ជាធម្មតពួកខ្ញុំមិនមេនចេះតេហា៊ានដើរ

តមគេផ្តេសផា្តាសទេប៉ុន្តេមីងមា្នាក់នោះយើងបានស្គាល់ជាចេើនខេ

ហើយដេរហើយឃើញគត់ចិត្តល្អ ចេះតេឲ្យលុយចាយ។ ដល់ថ្ងេ

មួយនោះគត់បបួលពួកខ្ញុំទៅញ៉ាំស៊ុបមុនដំបូងពួកខ្ញុំស្ទើរស្ទាក់តេ

រួចជាសេច»។

 បុបា្ផាដេលជាប្អូនសេីបន្តថា «គត់បានគំរាមពួកខ្ញុំ កុំឲ្យសេក

បើមិនដូច្នេះគត់នឹងបាញ់ចោលហើយបង្ំឲ្យខ្ញុំរួមភេទជាមួយគត់និងឲ្យ

បងខ្ញុំទៅងូតទឹក រួចហើយបង្ំបងខ្ញុំឲ្យរួមភេទជាមួយគត់ទៀត។ ដោយ

សរពួកខ្ញុំចាញ់ការគំរាមពួកខ្ញុំមានតេយំហើយធ្វើតមការបង្ំប៉ុណ្ណោះ»។

 នាងបានបេប់ថា បនា្ទាប់មក ក៏ឃើញបុរសនោះហុចលុយមួយ

ចំនួនឲ្យទៅស្តេីរូបនោះ ហើយគំរាមពួកខ្ញុំ ម្តងហើយម្តងទៀត កុំឲ្យបេប់

អ្នកណានិងជូនពួកខ្ញុំតេឡប់មកវិញ។

 ដោយសរឃើញសភាពស្លេកស្លាំងគួរឲ្យសង្ស័យពេលតេឡប់មក

ដល់ផ្ទះវិញ មា្តាយរបស់វត្តី ក៏ចេះតេជជីកសួរ ម្តងហើយម្តងទៀតទើបនាង

ដច់ចិត្តបេប់ការពិតដេលបានកើតឡើង ហើយពួកគេក៏បានប្តឹងបូ៉លីសឲ្យ

ចាប់ស្តេីដេលជាមេខ្យល់និងមករកសេវាសង្គាេះពីអង្គការCWCC។

 យុវតីទាំងពីរនាក់ បាននឹងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាព

របស់អង្គការCWCC តំងពីថ្ងេទី១៩ ខេមិថុនា ឆា្នាំ២០១៣មក ដោយ

បានទទួលនូវការយកចិត្តទុកដក់លើ សេវាផ្នេកច្បាប់ សេវាបេឹក្សាផ្នេកចិត្ត

សស្តេនិងការរៀនសូតេ។

 ចំណេកមេខ្យល់តេូវបានឃុំខ្លួន ដើម្បីរង់ចាំសវនាការទៅតម

និតិវិធីនេច្បាប់។ អង្គការCWCC នឹងផ្តល់មេធាវីការពារក្តី ដោយមិនគិត

កមេដល់ជនរងគេះទាំងពីរដើម្បីដំណើរការរឿងក្តីទៅតមផ្លូវច្បាប់៕

ឃើញគត់ចិត្តល្អពេកក៏ទៅតម

គត់»។   

«ពេលរុឺម៉កជិះកង់បីមកដល់ 

សណា្ឋាគរមួយនៅភ្នំពេញ គត់

ក៏បេប់ថាចូលទៅហៅក្មួយគត់

សិនហើយឃើញគត់ទូរស័ព្ទចុះ

ឡើងៗហើយក៏ហៅពួកខ្ញុំឲ្យទៅ

ចាំខាងលើ មុនដំបូងពួកខ្ញុំស្ទើរ

ស្ទាក់អត់ហា៊ានឡើងទេ តេគត់

ចេះតេបង្ំពេក ក៏ឡើងទៅដល់

ជាន់ទី៩ហើយគិតថាឈររង់ចាំ

ខាងកេបន្ទប់ តេពេលទៅដល់

គត់បើកទា្វារហើយក៏ចេនពួកខ្ញុំ

ចូលក្នុងបន្ទប់តេម្តង ដោយមាន

បរុសមាឌធមំន្ាករ់ងច់ាខំាងកន្ងុ បុបា្ផា និងវត្តី កំពុងរៀន ជំនាញ កាត់ដ្ររ នៅ ក្នុង មណ្ឌល សុវត្ថិភាពន្រ អង្គការ CWCC នៅ ភ្នំព្រញ
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ទស្សនាវដ្តើ
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិ

ស្ត្រី រង គ្រះ ខូច សតិ អស់ ១០ ឆ្ន្រំ មាន ស្ម្ររតី ល្អ ឡើងវិញ
 នៅលើផ្ទះឈើ ខ្ពស់ពីដី

ស្តេីវ័យ៣៦ឆា្នាំមា្នាក់ កំពុងធ្វើការងារ

ផ្ទះដោយទឹកមុខសេស់សេយហាក់

ដូចជាមិនខ្វល់អ្វីទំាងអស់ទោះបីជា

គត់ធា្លាប់មានស្ថានភាពផ្លូវចិត្ត មិន

បេកេតី អស់រយៈពេលជាង១០ឆា្នាំ

ក៏ដោយ។

 ភូមិរបស់គត់ស្ថិតនៅ

ចមា្ងាយបេមាណជា១០គីឡូម៉េតេ

ប៉ុណ្ណោះពីផ្សារសោ្ទាងខេត្តកំពង់ធំ

ប៉ុន្តេនៅរដូវវស្សាអ្នកភូមិមិនអាច

ធ្វើដំណើរតមផ្លូវគោកបានទេពួក

គេតេូវជិះទូកតមដងស្ទឹងសោ្ទាង

បេមាណជិតពីរមោ៉ាងឯណះទើប

ទៅដល់ផ្សារសោ្ទាង។

ដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ស្តេីរងគេះរូបនេះ ដូចជាការស្នាក់នៅ ការបេឹក្សា

យោបល់ផ្នេកចិត្តសស្តេនិងការស្វេងរកថា្នាំព្យាបាលដេលមានតម្លេថ្លេៗ

ទើបបានជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គត់ល្អបេសើរឡើងវិញ។

 អង្គការCWCC បានផ្តល់ជំនួយផ្នេកចិត្តសស្តេ ដល់ម្លិះ

តំងពីដើមឆា្នាំ២០១២ និងបានធ្វើសមាហរណកម្ម គត់ឲ្យតេឡប់ទៅ

សហគមន៍វិញ កាលពីខេមេស ឆា្នាំ២០១៣ ជាមួយនឹងជំនួយមួយ

ចំនួនដូចជាអង្ករចានឆា្នាំងមុងភួយនិងបេក់កាសជាដើម។

 ចំណេកមន្ទីរពេទ្យបង្អេកខេត្ត ក៏បានផ្តល់ជាថា្នាំពេទ្យដោយ

ឥតគិតថ្លេ ដល់ម្លិះផងដេរ។ ពេលនេះ ម្លិះមិនទាន់ចងចាំអតីតកាល

របស់គត់បាននៅឡើយទេ តេគត់រីករាយ និងហាក់ដូចជាមាន

សុខភាពល្អជាងមុនពេមទាំងអាចជួយធ្វើការផ្ទះសព្វយា៉ាងដូចជាដំស្ល

បោសជូតនិងបោកគក់ជាដើម។

 សព្វថ្ងេ ម្លិះរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ឪពុកមា្តាយក្មេក ប្អូនបេុស

គត់ ដោយមានការសេឡាញ់រាប់អានពីអ្នកភូមិ គ្មានការរីសអើង ឬ

មា៉ាក់ងាយអ្វីឡើយ។

 គេូពេទ្យបានបេប់ថា បេហេលជារយៈពេលមួយឆា្នាំទៀត

ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនិងស្មារតីរបស់ម្លិះអាចនឹងល្អបេសើរដូចដើមវិញ៕

មន្ត្រី សមាហរណកម្ម ន្រ អង្គការ CWCC (អាវសា្វាយ) កំពុងផ្តល់ ប្រឹក្សា យោបល់ 
និង តាម ដាន ទៅ លើ ការ រីកចម្រើន របស់ ស្ត្រី រង គ្រះ (ប្ររខ្នង)

 ម្លិះ ដេលបានចេញបាត់ពីផ្ទះអស់ជាចេើនឆា្នាំ បេហេលជាធា្លាប់

ទទួលរងនូវ អំពើរំលោភសេពសន្ថវៈ និងការបំពារបំពាននានាជាចេើន នៅ

ពេលដេលគត់បេកឆា្ងាយពីកេុមគេួសររបស់គត់។

 ប្អូនបេុសបង្កើតរបស់ម្លិះបានបេប់ថា គត់មិនបានដឹងច្បាស់ពី

មូលហេតុ ដេលធ្វើឲ្យម្លិះខូចសតិ ហើយដើរបាត់ពីផ្ទះជាចេើនលើក ចេើន

សរនោះទេ។ពេលខ្លះ ម្លិះតេូវបានអ្នកភូមិជិតខាងរបស់គត់ឃើញដើរទៅ

ដល់ផ្សារសោ្ទាង ឬផ្សារកំពង់ធំ ហើយក៏រាយការណ៍ទៅកេុមគេួសរ ឲ្យទៅ

យកគត់តេឡប់មកផ្ទះវិញ។ តេកេយមកក៏បាត់ដំណឹងសូន្យឈឹង អស់

រយៈពេលដល់ទៅបីឆា្នាំ ទើបបានលឺដំណឹងថា គត់មានសតិមិនបេកេតី

ធ្ងន់ធ្ងររហូតលេងស្លៀកពាក់មានផ្ទេពោះសមេលកូនហើយកូនស្លាប់និង

ជួបគេះថា្នាក់ចរាចរបាក់ដេបាក់ជើង។

 ប្អូនបេុសម្លិះបានបន្តថា កាលនោះ ទោះបីជា គត់តេូវបានកេុម

គេួសរខំយកចិត្តទុកដក់ ជូនតេឡប់មកផ្ទះវិញ ហើយលក់ដីសេ លក់គោ

ដើម្បីព្យាបាលយា៉ាងណាក៏ស្ថានភាពរបស់គត់ហាក់ដូចជាមិនធូរសេលឬ

ធូរសេលមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះក៏តេឡប់ដូចដើមវិញ។

 លោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំ បានផ្តល់ការយកចិត្តទុកដក់

យា៉ាងខា្លាំងក្នុងការស្វេងរកជំនួយជួយដល់ស្តេីរូបនេះ។ អង្គការCWCC បាន

សហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យបង្អេកខេត្តកំពង់ធំ និងអង្គការដេគូមួយចំនួន
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ទស្សនាវដ្តើ

អង្គការ CWCC ពង្រឹង សមត្ថភាព របស់ បុគ្គលិក 
អំពីសិទ្ធិ ស្ត្រី និងសមភាព យ្រនឌ័រ

 អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្តេី

មានវិបត្តិ(CWCC) បានរៀបចំសិកា្ខា

សលាមួយដើម្បីបណ្តុះបណា្តាល

បុគ្គលិករបស់ខ្លួនស្តីពី«សិទ្ធិស្តេីនិង

សមភាពយេនឌ័រ»កាលពីខេសីហា

កន្លងទៅនៅឯភោជនីយដ្ឋានទន្លេ

បាសក់នាទីកេុងភ្នំពេញ។

 សមេបសមេួលដោយគណៈ

គេប់គេងនេអង្គការCWCCសិកា្ខាសលា

រយៈពេលបីថ្ងេនេះបានរៀបចំឡើង

កេមជំនួយឧបត្ថម្ភពីមា្ចាស់មូលនិធិ

TDH-NLនិងForum Syd។

 លោកសេីប៉ុកបញ្ញាវិចិតេ

នាយិកាបេតិបត្តិនេអង្គការCWCC 

បានមានបេសសន៍ថាកន្លងមក

អង្គការមានការកសងសមត្ថភាព

បុគ្គលិកចេើនប៉ុន្តេភាគចេើនតេទៅលើ

ផ្នេកច្បាប់ដូច្នេះគួួរបណ្តុះបណា្តាល

សមត្ថភាពផ្នេកសង្គមថេមទៀត

ពីពេះការងាររបស់យើងគឺផ្សាភា្ជប់

ផ្នេកច្បាប់ជាមួយផ្នេកសង្គមដើម្បីឆ្លើយ

តបទៅនឹងបញ្ហារបស់ស្តេីនិងក្មេងសេី។

 សិកា្ខាកាមបានចូលរួម

សកម្មភាពនិងបញ្ចេញយោបល់យា៉ាង

ចេើនដេលចេញពីបទពិសោធន៍ការងារ

របស់ពួកគេផា្ទាល់នៅក្នុងសហគមន៍។

 កេពីទទួលបានចំណេះ

ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្តេីនិងសមភាព

យេនឌ័រសិកា្ខាកាមក៏ទទួលបាននូវបទ

ពិសោធន៍និងការអនុវត្តដ៏ល្អដើម្បី

យកទៅផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំវគ្គបណ្តុះ

បណា្តាលនៅតមសហគមន៍៕

សិកា្ខាកាម ចូលរួម បញ្ច្រញ យោបល់នៅ ក្នុង សិកា្ខាសាលា ស្តី ពី «សិទ្ធិស្ត្រី និង សមភាព យ្រនឌ័រ»

គណៈ គ្រប់គ្រងន្រ អង្គការCWCC ឡើងធ្វើ បទ បង្ហាញ និង សម្រប សម្រួល  នៅ ក្នុង សិកា្ខាសាលា
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិ

ករណីកុមារីរងគ្រះ វ័យ ២ឆ្ន្រំ កំពុងរង់ចាំសវនាការ
 ក្មេងសេីវ័យ២ឆា្នាំមា្នាក់បានរត់ចេញពីផ្ទះឈើមួយខ្នងហើយ

សេកហៅជីដូនរបស់នាងឲ្យជួយ បនា្ទាប់នាងតេូវបុរសវ័យជាង៧០ឆា្នាំ

មា្នាក់ចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈកាលពីខេមិនាឆា្នាំ២០១៣។

 ទេវី ពេលនេះ មានវ័យ៣ឆា្នាំ ហើយទើបនឹងចាប់ផ្តើមរៀន

និយាយបានចេើនជាងមុន នៅក្នុងមណ្ឌលសុវត្ថិភាពនេអង្គការកម្ពុជា

ដើម្បីជួយស្តេីមានវិបត្តិខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ។

 ជីដូនបង្កើតរបស់ទេវី បានបេប់ថា ទេវីរស់នៅជាមួយនឹង

គត់ដោយសរតេឪពុកមា្តាយរបស់នាងបានលេងលះគ្នាហើយកូនសេី

របស់គត់ បានទៅធ្វើការនៅបេទេសថេ ដោយទុកចៅសេីឲ្យគត់ជួយ

ចិញ្ចឹមបីបាច់។

 ជាងដេរវ័យបេមាណ៦០ឆា្នាំនេះ បានបន្តថា ជារៀងរាល់ថ្ងេ

គត់រវល់ដេរខោអាវ ហើយពេលខ្លះ ក៏មានអ្នកជិតខាងនាំទេវី

ទៅលេងផ្ទះរបស់ពួកគេក្បេរៗនោះ។នៅថ្ងេកើតហេតុ ក៏មាន

បុរសវ័យជាង៧០ឆា្នាំដេលជាអ្នកជិតខាងដូចគ្នាយកទេវី បន្ត

ពីអ្នកជិតខាងសេីមា្នាក់ដោយគត់ក៏បានឃើញផា្ទាល់ភ្នេក ប៉ុន្តេ

ពេលចូលទៅក្នុងផ្ទះបុរសនោះមិនបានយូរប៉ុនា្មានផង ក៏លឺ

សម្លេង ទេវីសេកយំ រត់ចេញពីផ្ទះបុរសនោះយា៉ាងស្លន់សោ្លារ

និងមានឈាមជោគសំពត់របស់នាងទៀតផង។

 ទោះបីជា ទេវីមិនទាន់ចេះនិយាយច្បាស់នៅឡើយ

តេសំដីមួយមា៉ាត់ៗនិងកាយវិការរៀបរាប់របស់នាងអាចបងា្ហាញ

បេប់ជីដូន និងអ្នកជិតខាងជាចេើននាក់យា៉ាងច្បាស់ថា នាង

តេូវបុរសវ័យជាង៧០ឆា្នាំនោះចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈ។

 អង្គការCWCCបានជួយឧបត្ថម្ភលើថ្លេព្យាបាលនិង

ផ្តល់សេវាជំនួយផ្នេកច្បាប់ដល់ទេវី ហើយទេវីបានស្នាក់នៅក្នុង

មណ្ឌលសុវត្ថិភាពរបស់អង្គការក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការរឿង

ក្តីនេះ។

 មុនដំបូង ជីដូនរបស់ទេវី ហាក់មានការភ័យខា្លាច

ក្នុងការប្តឹងជនល្មើស ដោយសរគត់ខា្លាច មានការគំុគួនពី

ជនល្មើស និងមិនបានទទួលសំណង។ ប៉ុន្តេកេយពេល

ទទួលបានការបេឹក្សាផ្នេកច្បាប់ពីអង្គការCWCC គត់ក៏មាន

ជំនឿចិត្តក្នុងការសហការទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនចៅសេីរបស់

គត់ទៅតមផ្លូវច្បាប់។

 ជីដូនរបស់ទេវី បានបេប់ថា «បើគ្មានអង្គការផ្តល់

បេឹក្សាយោបល់ផ្នេកច្បាប់ទេ ខ្ញុំបេហេលជាមិនបានដឹងពី

ការដក់ពាក្យបណ្តឹងចាប់ជនល្មើសអ្វីនោះទេ»។

 ពេះរាជអាជា្ញាបានបញ្ជូនសំណ៉ាំរឿងរបស់ទេវី ទៅ

ដល់ដេ ចៅកេម ដោយដក់បន្ទុកលើជនល្មើស ភា្ជប់ជាមួយ

ភស្តុតងរួមមាន កោសល្យវិច័យ និងសក្សីដេលបានឃើញ

ហេតុការណ៍នោះ។

  មេធាវី របស់អង្គការCWCC នឹងផ្តល់ជំនួយផ្នេក

ច្បាប់ដល់ទេវីដោយមិនយកកមេដើម្បីដំណើរការរឿងក្តីនេះ

រហូតដល់ទីបញ្ចប់៕

ទ្រវី  ដ៏ គួរ ឲ្យ ស្រឡាញ់ បាំងមុខខ្លួន ឯង ជាមួយ នឹង របស់ ល្រង
ក្នុង មណ្ឌល សុវត្ថិភាព ន្រ អង្គការCWCC ខ្រត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ទស្សនាវដ្តើ

ក្រុម ជួយ ខ្លួន ឯង ជួយ ឲ្យ ស្ត្រី បង្កើន ប្រក់ ចំណូល គ្រួសរ
 កេមជំនួយឧបត្ថម្ភពAីFAP គមេងកេុមជួយខ្លួនឯងនេ

អង្គការCWCC បានសមេបសមេួលសហគមន៍ បង្កើតជាកេុមជួយខ្លួន

ឯងបាន៥កេុមនៅក្នុងឃុំកេំងធ្នង់នាជាយកេុងភ្នំពេញ។

 ជារៀងរាល់ខេ កេុមជួយខ្លួនឯង តេងតេជួបជុំគ្នាដើម្បីបេមូល

បេក់សន្សំរួមគ្នា ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍ និងការ

បង្កើនបេក់ចំណូលជាដើម។

 កញ្ញា រុីន ភក្តី មន្តេីគមេងកេុមជួយខ្លួនឯង បេប់ថា

សមាជិកនេកេុមនីមួយៗ បានជេើសរីសសមាជិក៤នាក់ ដើម្បីបង្កើត

គណៈកម្មការដេលសមាជិកគណៈកម្មការរួមមាន៖បេធានកេុមលេខា

ដេលកាន់សៀវភៅគណនេយ្យអ្នកកាន់ហិបនិងអ្នកកាន់សោរ។

 មន្តេីគមេងកេុមជួយខ្លួនឯងបេប់ថាពីដំបូងមានការលំបាក

ពូជដំតេកួន។ «គេួសរខ្ញុំមិនអាចរកចំណូលបានគេប់គេន់នោះទេ

ប៉ុន្តេកេុមសន្សំបានជួយខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាក»។

 អ្នកសេីភោ បានមានបេសសន៍ថា គត់អាចសន្សំបេក់ទៅ

តមលទ្ធភាពខេខ្លះបេំពាន់ខេខ្លះមួយមុឺនរៀល។«ខ្ញុំគិតថាយូរៗទៅ

យើងនឹងអាចសន្សំបេក់បានចេើនជាងនេះហើយឥឡូវនេះយើងតេង

ជួយផ្តល់យោបល់គ្នាក្នុងការបង្កើតមុខរបរផ្សេងៗនៅក្នុងភូម»ិ។

 អ្នកភូមិខ្លះចាប់ផ្តើមចូលកេុមសន្សំ បនា្ទាប់ពីបានឃើញផល

បេយោជន៍នេការចូលកេុមសន្សំ ដូចជាអ្នកសេី មនហាក់ វ័យ៦៤ឆា្នាំ

រស់នៅភូមិខ្មេរលើថ្មី បានមានបេសសន៍ថា គត់បានចូលកេុមសន្ំស

តំងពីខេមករា ឆា្នាំ២០១៣មក ហើយគត់បានចាប់ផ្តើមមុខរបរដេរ

កមេលជូតជើង អស់រយៈពេល៥ខេមកហើយ ដោយបានខ្ចីបេក់

ខ្លះ ក្នុងការបង្កើតកេុម ដោយមេភូមិ និង

អ្នកភូមិ មិនជឿជាក់លើយើងទេ។ ប៉ុន្តេយើង

បានព្យាយាម ពន្យល់បេប់ពួកគត់ម្តងហើយ

ម្តងទៀត ទីបំផុតយើងក៏អាចបង្កើតជាកេុម

បាន»។

 កេុមនីមួយៗ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង

សមាជិក៤ទៅ៥នាក់ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តេកេយមក

ក៏ចេះតេកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់។

 អ្នកសេីអានភោវ័យ៤៨ឆា្នាំនៅក្នុង

ភូមិពេខា្លា បាននិយាយថា គត់បានកា្លាយជា

សមាជិកកេុមជួយខ្លួនឯង តំងពីខេសីហា ឆា្នាំ

២០១២។គត់បានខ្ចីបេក់១០មុឺនដើម្បីទិញ

សន្សំនៅក្នុងកេុមដេលមានការបេក់ទាប។

 អ្នកសេីបានបន្តថា «ខ្ញុំសមេចចិត្តចូលកេុមសន្សំដោយ

សរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចខ្ចីលុយដើម្បីបង្កើតមុខរបរមួយដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិន

ចាំបាច់ពឹងពាក់លើកូនៗរបស់ខ្ញុំដេលមានចំណូលទាបហើយកេុម

សន្សំក៏បានផ្តល់គំនិតដើម្បីឲ្យខ្ញុំបង្កើតមុខរបរ»។

 នេះជាលើកទីមួយហើយដេលអ្នកភូមិខ្មេរលើថ្មី ចាប់ផ្តើម

បង្កើតកេុមសន្សំ។ អ្នកភូមិមា្នាក់បាននិយាយថា នេះជាកេុមសន្សំដ៏

ជោគជ័យមួយ ដោយសរតេអ្នកភូមិអាចខ្ចីលុយដើម្បីដោះបំណ៉ាល

បង់ថ្លេសលាឲ្យកូន បង្កើតជំនួញខា្នាតតូចនៅផ្ទះ និងធ្វើកសិកម្ម

ដេលអាចឲ្យពួកគេមានជីវភាពកាន់តេល្អបេសើរ៕

មន្ត្រី គម្រង ក្រុម ជួយ ខ្លួនឯងចុះ ជួប សំណ្រះសំណលជាមួយ
ក្រុម សន្សំ ដើម្បី តាម ដាន ពី ភាព រីកចម្រើន របស់ ពួកគ្រ

អ្នក ស្រីមន ហាក់ ខ្ចី ប្រក់ ពី ក្រុម សន្សំ ដើម្បីចាប់ ផ្តើម មុខ របរ  ត្បាញ កម្រល ជូត ជើង 
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិ

ការ ពង្រឹង ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង ពលករ ឆ្លង ដ្រន
ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ ជួញដូរ មនុស្ស

បេថាន និងការជួញដូរមនុស្សហើយថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន

បង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី ដើម្បីជមេុញឲ្យ មានការធ្វើចំណាកសេុក

សេបច្បាប់ ដោយបង្កើត ការិយាល័យចេញលិខិតឆ្លងដេន នៅខេត្ត

បាត់ដំបង។

 លោកជំទាវបានផ្តល់អនុសសន៍ថា «រាល់ការធ្វើចំណាក

សេុករបស់បេជាពលរដ្ឋ គួរស្ថិតនៅក្នុងបេព័ន្ធគេប់គេងមួយ ដោយ

សេបច្បាប់ រាប់ចាប់ពីការគេប់គេងថា្នាក់ភូមិ ឃុំ ដេលអាចឲ្យយើង

វាស់វេងនូវការជួញដូរមនុស្សឲ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយងាយសេួល

ក្នុងការបង្កើតវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ឲ្យ

កាន់តេមានបេសិទ្ធិភាពបន្ថេមទៀត»៕

 ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយ ការចំណាកសេុកដោយបេថុយបេថាន

និងការជួញដូរមនុស្ស អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្តេីមានវិបត្តិ បានរៀបចំ

សិកា្ខាសលាថា្នាក់កេមជាតិ ស្តីពី «គំរូអនុវត្តន៍សមេប់ការគេប់គេងពលករ

ឆ្លងដេន»កេមជំនួយឧបត្ថម្ភពីUSAID តមរយៈWinRock Interna-

tionalកាលពីថ្ងេទី១០ខេកញ្ញានៅឯសលាខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ។

 សិកា្ខាសលារយៈពេលពេញមួយថ្ងេនេះ បានបេពេឹត្តទៅបេកប

ដោយជោគជ័យ កេមអធិបតីភាពរបស់លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង

រដ្ឋលេខាធិការកេសួងមហាផ្ទេ និងជាបេធានលេខាធិការដ្ឋានជាតិដឹកនាំ

ការបង្កាេបអំពើជួញដូរការរត់ពន្ធការធ្វើអាជីវកម្មពលកម្មលើមនុស្សនិង

ការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើស្តេីនិងកុមារ។

 សិកា្ខាកាម និងគណៈវាគ្មិន

បានចូលរួមយា៉ាងផុសផុល ក្នុងការចេក

រំលេកបទពិសោធន៍ និងយុទ្ធសស្តេ

នានាពាក់ព័ន្ធ នឹងការលើកកម្ពស់

សុវត្ថិភាពរបស់ពលករចំណាកសេុក។

 លោកសេី ប៉ុក បញ្ញាវិចិតេ

នាយិកាបេតិបត្តិ នេអង្គការCWCC 

បានមានបេសសន៍ថា តមរយៈបទ

ពិសោធន៍ ក្នុងការងារ អង្គការ CWCC 

សង្កេតឃើញថា បេជាជនកេីកេ ជា

ពិសេសបេជាជន នៅតម ជាយដេន

នៅតេធ្វើចំណាកសេុក ដោយពុំមាន

ឯកសរតេឹមតេូវ ដេលធ្វើឲ្យពួកគេ

បេឈមនឹង ហានិភ័យផ្សេងៗ  ដូចជា

ការចាប់ខ្លួន ដកយកបេក់ចំណូលការ

ឃុំឃំង ការកេងបេវ័ញ្ចកមា្លាំងពលកម្ម

ការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភបំពាន

តមរូបភាពផ្សេងៗ។

 លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេងបាន

មានបេសសន៍ថា ការចូលរួមរបស់

អង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាល បានចូលរួម

ចំណេកយា៉ាងខា្លាំងកា្លាក្នុងការកាត់បន្ថយ

ការធ្វើចំណាកសេុក ដោយបេថុយ

លោក ជំទវ ជូ ប៊ុនអ្រង តំណង សា្ថាប័ន ដ្រល ពាក់ ព័ន្ធចូលរួម ក្នុង សិកា្ខាសាលា អំពី ការ គ្រប់ គ្រងពលករ ឆ្លង ដ្រន

គណៈ វាគ្មិន ចូលរួមក្នុង កិច្ច ពិភាក្សា ក្នុង សិកា្ខាសាលាស្តីពី  «កិច្ចអនុវត្តន៍ សម្រប់ការ គ្រប់ គ្រង ពលករ ឆ្លងដ្រន»
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  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ទស្សនាវដ្តើ

សកម្មភាព ប្រចាំ ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ ២០១៣ ន្រ អង្គការCWCC

កិច្ចប្រជុំវាយតម្ល្រគម្រង ចងក្រងសហគមន៍
ន្រអង្គការCWCC នៅ ភ្នំព្រញ កាលពីខ្រកក្ដដា

ក្រុមកុមារដ្រលជាបណ្តាញរបស់CWCC ចុះបង្រៀនតាមសហគមន៍ក្នុង ខ្រត្ត សៀមរប

អង្គការCWCC រៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តី ព«ីការ ប្រឹក្សា យោបល់ ថា្នាក់ ខ្ពស»់
លោកស្រី ប៉ុកបញ្ញាវិចិត្រ នាយិកាន្រអង្គការCWCC 
 ក្នុងសិកា្ខាសាលាស្តីពីសិទ្ធិស្ត្រី និងសមភាពយ្រនឌ៍រ

ក្ម្រងៗសា្នាក់នៅមណ្ឌលសុវត្ថិភាពន្រ អង្គការCWCC កំពុងរៀនអ្វីថ្មីៗពី
របស់ល្រង (LEGO) ដ្រលឧបត្ថម្ភដោយមា្ចាស់ជំនួយDCA/CA

សិស្ស អាហារូបករណ៍ ន្រអង្គការ CWCC ទទួលកង់ពី
មា្ចាស់ជំនួយ Lotus Outreach 



 ទំព័រទី14  ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣  លែខ ៣១

  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
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ការស្វែងយល់ពីច្បាប់ ស្តី ពី ការ ទប់ ស្ក្រត់ អំពើ ហិង្សា
និង កិច្ច ការពារ ជន រង គ្រះ (ត)

ជំពូក ទី២
វិសលភាពន្រការអនុវត្ត

មាត្រ៤._

  អំពើប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរួមមាន៖

  -មនុស្សឃតដោយគិតទុកជាមុន

  -មនុស្សឃតដោយចេតនា

  -មនុស្សឃតដោយអចេតនាបណា្តាលមកពីអំពើចេតនាផ្សេងៗនេបទល្មើស

  -មនុស្សឃតដោយអចេតនា។

មាត្រ៥._

  អំពើប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពរូបកាយរួមមាន៖

  -ការបំពារបំពានលើរូបកាយដោយបេើអាវុធឬឥតអាវុធមានរបួសឬគ្មានរបួស

  -ការធ្វើទារុណកម្មឬការធ្វើអំពើឃោរឃៅ។

មាត្រ៦._ 

  អំពើប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរួមមាន៖

  -មនុស្សឃតដោយគិតទុកជាមុន

  -មនុស្សឃតដោយចេតនា

  -មនុស្សឃតដោយអចេតនាបណា្តាលមកពីអំពើចេតនាផ្សេងៗនេបទល្មើស

  -មនុស្សឃតដោយអចេតនា។

មាត្រ៧._ 

  អំពើឈា្លានពានខាងផ្លូវភេទរួមមាន៖

  -មនុស្សឃតដោយគិតទុកជាមុន

  -មនុស្សឃតដោយចេតនា

  -មនុស្សឃតដោយអចេតនាបណា្តាលមកពីអំពើចេតនាផ្សេងៗនេបទល្មើស

  -មនុស្សឃតដោយអចេតនា។

   ...តទៅ លែខ កែយ...



 ទំព័រទី14  ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣  លែខ ៣១

  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិ

                                                   ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣  លែខ ៣១                                                           ទំព័រទ ី15

  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ទស្សនាវដ្តើ

បេការគួរយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុុខភាព

  វិធី បង្ក្ររ ជម្ងឺ ដ្រល កើត ឡើងញឹកញាប់ ន្រ រដូវ ភ្លៀង
 

  ជម្ងឺ ឆ្លងក្នុង ប្រព័ន្ធ អាហារ៖  ជម្ងឺដ្រលត្រងកើតឡើងញឹកញាប់ គឺជម្ងឺរករូស រកមួល គ្រុនពោះវៀន ពុលអាហារ និង 

 រលាកថ្លើម។

  ជម្ងឺឆ្លងតាមរយៈរបួសឬឆ្លងតាមស្ប្រក៖ ជម្ងឺឆ្លងតាមរយៈទឹកនោមសត្វ (Leptospirosis) ។ អាការល្រចធ្លោគឺ ក្តៅខ្លួន 

 ភា្លោមៗ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំបរិវ្រណកំភួនជើង ឬភ្លោ និងភ្ន្រកក្រហម។

  ជម្ងឺឆ្លងតាមប្រព័ន្ធដង្ហើម៖  កើតឡើងញឹកញាប់ គឺជម្ងឺផា្តៅសាយ គ្រុនផា្តៅសាយធំ រលាកបំពង់ករលាកបំពង់ខ្យល់ រលាកសួត 

 ឬហើមសួត។

  ជម្ងឺឆ្លងដោយសារមូស៖ មានបីជម្ងឺធំៗគឺ៖

 គ្រុនឈាម៖ មានមូសខ្លោ ជាភា្នាក់ងរចម្លងជម្ងឺ ដោយ 80% ជាមូសខ្លោដ្រលរស់នៅក្នុងផ្ទះ។

 រលាកខួរក្បាល៖ មានមូសដ្រលត្រងត្រពងបន្តពូជ នៅតាមប្រភពទឹក តាមវាលស្រ ជាភា្នាក់ងរចម្លងជម្ងឺ។

 គ្រុនចាញ់៖ មានមូសដ្រកគោល ដ្រលនៅក្នុងព្រ ជាភា្នាក់ងរចម្លងជម្ងឺ។

  ជម្ងឺរលាកភ្ន្រក ឬភ្ន្រកក្រហម៖ កើតឡើងដោយសារម្ររោគវីរុស ដ្រលនៅក្នុងទឹកកខ្វក់ ខ្ទាតចូលភ្ន្រក។

  ចំណុចគួរប្រយ័ត្ន៖ ក្រពីន្រះ ក្នុងអំឡុងរដូវភ្លៀង ត្រូវប្រយ័ត្នបញ្ហា ពីរយា៉ាងទៀតគឺ៖

 បញ្ហាទឹកសុីជើង៖ បណ្តាលមកពីម្ររោគផ្សិត ដោយសារជើងត្រូវទឹកកខ្វក់យូរ ធ្វើឲ្យស្ប្រកឡើងក្រហម បើអ្រះនឹង ដាច់ 

 រលាត់ ច្រញទឹករង្រ។

 បញ្ហាគ្រះថា្នាក់ពីសត្វមានពិស៖ ដូចជា ពស់ ក្អ្រប ខ្ទួយ ដ្រលរត់គ្រចពីទឹកភ្លៀង មកជ្រកអាស្រ័យក្នុងបរិវ្រណផ្ទះ។

            ចំណ្រកការទទួលទនថា្នាំបញ្ចុះកម្តៅ ដូចជា ថា្នាំក្នុងក្រុមអាស្ពិរីន មិនគួរទទួលទនជាដាច់ខត ព្រះមានគ្រះថា្នាក់ចំពោះ 

ជម្ងឺ បីមុខ សំខន់ៗគឺ ជម្ងឺគ្រុនឈាម ជម្ងឺផា្តៅសាយធំ និងជម្ងឹឆ្លងពីសត្វ។ ជម្ងឺទំងន្រះ នឹងធ្វើឲ្យច្រញឈាមតាមសរីរង្គផ្ស្រងៗ ស្រប់ 

ហើយ ប្រសិន បើទទួលទនថា្នាំអាស្ពិរីន ដ្រលមានធាតុការពារឈាមកកទៀតនោះ នឹងធ្វើឲ្យកាន់ត្រងយច្រញឈាម និង ងយ 

បាត់បង់ ជីវិត ថ្រម ទៀត។ ដូច្ន្រះ គួរជ្រើសទទួលទនថា្នាំដ្រលសមស្រប និងមានប្រសិទិ្ធភាព។

 

 វិធីបង្ក្ររជម្ងឺ ន្ររដូវភ្លៀង៖
 ហាត់ប្រណឲ្យបានជាប់លាប់

 ប្រើប្រស់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យបានកក់ក្តៅ ដើម្បីឲ្យរងកាយមានប្រព័ន្ធការពារជម្ងឺរឹងមាំ

 កុមារ និងមនុស្សចាស់ គួរថ្រទំឲ្យបានដិតដល់ ដោយសារអាកាសធាតុមានសំណើមខ្ពស់ និងត្រជាក់ ធ្វើឲ្យរងកាយ 

 ហើយ កម្រិតប្រព័ន្ធការពារខ្លួនទបស្រប់ នឹងកាន់ត្រចុះខ្សាយថ្រមទៀតទើបបណ្តាលឲ្យងយនឹងឆ្លងម្ររោគ

 គួរទទួលទនទឹកសា្អាត ដូចជា ទឹកដាំពុះ ទឹកបរិសុទ្ធ ជាដើម

 គួរទទួលទនអាហារដ្រលចម្អិនឆ្អិនថ្មីៗ ពុំមានរុយរោម និងលាងដ្រដោយសាប៊ូ ឲ្យសា្អាតរល់លើក មុននឹង ទទូល ទន 

 អាហារ៕

ដកស្រង់ច្រញពី www.khmerstation.com



 ទំព័រទី16  ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣  លែខ ៣១

  ផ្សាយចេញពីអង្គការ កម្ពុជា ដើម្បី ជួយ ស្រ្តីមាន វិបត្តិមាគ៌ាស្រ្តីថ្ង្រន្រះ
ទស្សនាវដ្តើ

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយសែ្តីមានវិបត្តិការិយាល័យកណ្តាល
អាស័យ ដ្ឋ្រន  ផ្ទះលែខ១៣េស ផ្លូវ ៣៣១ សង្កាត់ បឹង កក់២ ខ័ណ្ឌទួល គោក រាជធានីភ្នំពែញ

ល្រខ ទូរ ស័ព្ទ  ០២៣ ៩៩៧ ៩៦៧

អុីម៉្រល   cwcc@cwcc.org.kh

គ្រហទំព័រ  www.cwcc.org.kh

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយសែ្តីមានវិបត្តិការិយាល័យរាជធានីភ្នំពែញ
អាស័យ ដ្ឋ្រន  ផ្ទះលែខ៤២អែហ្វ ផ្លូវ ៤៨៨ សង្កាត់ ផ្សារ ដើម ថ្កូវ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពែញ

ល្រខ ទូរ ស័ព្ទ  ០២៣ ៩៨៧ ១៥៨ ឬ ០២៣ ៩៩៣ ០៥៥

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយសែ្តីមានវិបត្តិការិយាល័យតំបន់ខែត្តបន្ទាយមានជ័យ
អាស័យ ដ្ឋ្រន  ផ្ទះលែខ៨០/៨១ ភូមិ បាលិលែយ្យ សង្កាត់/កែុង ប៉ោយ ប៉ែត ខែត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ

ល្រខ ទូរ ស័ព្ទ  ០៥៤ ៩៦៧ ១៤៤ ឬ ០៥៤ ៨៦៧ ៤៣១

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយសែ្តីមានវិបត្តិការិយាល័យតំបន់ខែត្តសៀមរាប
អាស័យ ដ្ឋ្រន  ផ្ទះលែខ១៩៨ ភូមិ ស្ទឹង ថ្មី សង្កាត់ សា្វាយ ដង្គុំ កែុង /ខែត្ត សៀម រាប

ល្រខ ទូរ ស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៣ ២៧៦

អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយសែ្តីមានវិបត្តិការិយាល័យតំបន់ខែត្តកំពង់ធំ
អាស័យ ដ្ឋ្រន  ផ្ទះលែខ៥២ ភូមិ ២ សង្កាត់ កំពង់ ធំ កែុង ស្ទឹង សែន ខែត្ត កំពង់ ធំ

ល្រខ ទូរ ស័ព ្ទ  ០៦២ ២១០ ៥១៥

ស្រវា សង្រ្គោះ ស្រវា ផ្ន្រក ច្បាប់ ស្រវា មណ្ឌល សុវត្ថិភាព 
និង ស្រវា សមាហរណកម្មត្រឡប់ទ្រ សហគមន៍វិញ 

អាចរកបានន្រ៖

ឧបត្ថម្ភដោយ


