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មាតិកា
វិចារណកថា 

ក្តីស្រលាញ់ចម្រុះ 

រឿងរបស់យើង 

ទស្រសនវិស័យ 

ព្រឹត្តិការណ៍ខាងមុខ 

ព័ត៌មាន 

អុកស្វ្រមនៅជុំវិញពិភពលោក 

អំពីអុកស្វ្រម 

សូមអរគុណដ្រគូទាំងអស់គ្ន្រ! 
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វិចារណកថា វិចារណកថា 
មិត្តជាទីរាប់អាន!

តាងនាមឱ្យអង្គការអុកស្វ្ម ខ្ញុំសូមរ ជូនពរសម្ត្ច លោកជំទាវ ឯកឧត្តម លោក លោកស្ី នាងកញ្ញ្ និងក្ុមគ្ួសរ 
ទាំងអស់ទទួលបាននូវពរជ័យ សិរីមង្គល វិបុលសុខមហាប្សើរ និងជោគជ័យ ក្នុងឆ្ន្ំថ្មី ឆ្ន្ំ២០១៩ ន្ះ និងសូមថ្ល្ង 
អំណរគុណយ៉្ងជ្្លជ្្ចំពោះលោកអ្នកដ្លបាន អានការ ច្ញផ្សាយ ជាលើកដំបូងរបស់ “ពីន្ះពីនោះ” និង ចំពោះ  
ការ ផ្តល់ មកវិញនូវមតិ ដ្លមានអត្ថន័យស្ថ្បនា និងលើកទឹកចិត្ត!

ឆ្ន្ំ២០១៩ គឺជាខួបលើកទី៤០ ន្ការបញ្ចប់របបខ្ម្រក្ហមដ្លបង្ក ការស្ល្ប់  និង ការ  កាប់សមា្ល្ប់រង្គ្ល ដោយ 
បន្សល់ទុកស្ន្មរបួស ជា អចិន្ត្្យ៍ និងភាពតក់ស្លុតយ៉្ងជ្្លជ្្ ប៉ះពាល់ដល់ស្ម្រតី របស់ ប្ជាជនរាប់លាននាក ់
នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ ឆ្ន្ំន្ះក៏ជាខួបទី៤០ឆ្ន្ំផងដ្រ សម្្ប់អង្គការអុកស្វ្ម ចាប់តាំងពីព្លដ្លអង្គការន្ះ 
ចាប់ផ្តើមធ្វើ អន្តរាគមន៍ផ្ន្កមនុស្សធម៌ដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា រួមគ្ន្ជាមួយភា្ន្ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាត ិ
ផ្ស្ងទៀត។

នៅឆ្ន្ំ១៩៧៩ អង្គការអុកស្វ្មបានធ្វើ ការ អំពាវនាវជាលើកដំបូងរកប្្ក់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន ១០មុឺនផោន ហើយ 
 ក្នុងរយៈព្លបីខ្ប៉ុណ្ណ្ះ ការ អំពាវនាវន្ះ បានរាយអង្គ្ស រហូតដល់ ទៅ ៣លានផោន សម្្ប់ យកមក “ផ្តត់ផ្គង ់
ស្បៀងអាហារដល់កម្ពុជា”។ Blue Peter ជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ ព្ញនិយម មួយ សម្្ប់ កុមារ នៅចក្ភពអង់គ្ល្ស 
បាន ធ្វើ ការ ចាក់ផ្សាយអំពីយុទ្ធនាការ កៀរគរមូលនិធិន្ះពី ទស្សនិក ជន វ័យក្ម្ង រាប់ លាន នាក់ របស់ខ្លួន។ នៅព្លដ្ល 
ខ្ញុំអានអត្ថបទ កាស្តមួយ អំពីយុទ្ធនាការ ន្ះ រូបខ្ញុំ មានក្តីរំភើបក្្ល្ងនៅព្លដ្លបានដឹង តាម រយៈអត្ថបទ 



នៅទីបញ្ចប់ យើងខ្ញុំ នៅតែចង់បានមតិពីអ្នក ទាំងអស់គ្នែ! ដូច្នែះ សូម ផ្ញើ បទអត្ថែធិបែបាយ ឬអត្ថបទបញ្ចែញ  
យោបល់ របស់ អ្នក ទៅកាន់អុីមែល PineehPinooh.Cambodia@oxfam.org  ហើយអត្ថបទណាដែល គួរឱែយ  
ចាប់ អារម្មណ៍ ជាង គែ នឹង តែូវ បាន យក ទៅចុះ ផែសាយ លើ ទំព័រ Perspectives របស់យើង!

ខ្ញុំសងែឃឹមថាលោកអ្នក រីករាយជាមួយ “ពីនែះពីនោះ”!

សូមជូនពរបវរប្រសើរនិងរីករាយឆ្ន្រំថ្មី!
សូលីន

នោះថា ក្ម្ងស្ីមា្ន្ក់អាយុ៤ឆ្ន្ំ សុខចិត្ត លក់ វត្ថុល្ង 
ដ៏ស្អ្ត របស់ ខ្លួន ដើម្បីយកប្្ក់ មក ធ្វើ វិភាគទាន  
សម្្ប់ ទិញអាហារ ឱ្យ ក្ម្ង ៗ កម្ពុជាជា ច្ើន នាក់    
ដ្លកំពុង ត្រស់ ក្នុង ភាពស្្កឃ្ល្ន ដូចរូបខ្ញុំដ្រ។ 
ព្លនោះ  មានមនុស្សចម្ល្កវ័យក្មង្ច្ើននាក់ 
ណាស់ ដ្ល បាន បើក ប្ះដូង របស់ ខ្លួន  ធ្វើ ទាន 
 សប្បុរស ដល់ ពួកយើង។ រូប ខ្ញុ ំស្ថតិនៅក្នងុចំណម  
ក្ម្ងៗកម្ពុជា  ដ្ល កុមារីអង់គ្ល្សរូបនោះ មិន បាន 
ស្គ្ល់ ទ្ ប៉ុន្ត្ចង់ជួយ។ មា្ត្យរបស់ខ្ញុំ ត្ូវ ទៅដក់ ស្ទូង 
នៅវាលស្្ ជីដូនរបស់ខ្ញុំ ចិញ្ចមឹខ្ញុដំោយទឹកដ្លរំងស់ 
ពីអង្កង្ជំនួសឱ្យ ទឹកដោះ។ នៅព្លដ្លខ្ញុំចាប់ផ្តើម  
ធ្វើ ការ នៅអុកស្វ្ម ខ្ញុំ បាន ស្្វជ្្វរករូបថត និង 
ឯកសរ ចាស់ ៗ អំពីជំនាន់នោះយក មកមើល ដើម្ប ី
ស្វ្ងយល់ ថា តើ រូបខ្ញុំច្ញពីប្ភពណាមក។ ខ្ញុំ បាន 
 ប្ទះឃើញរូបថត និង វីដ្អូជា ច្ើន  ដ្លនាំមកនូវ 
អារម្មណ៍ច្បូកច្បល់ ដល់ រូបខ្ញុំ ក្នុង នាម ជា ជនកម្ពុជា 
មួយរូប ដ្ល ធំដឹងក្តីនៅក្នុង ជំនាន់នោះ។ កម្ពុជា បាន 
 ឆ្លងកាត់រឿងរា៉្វយ៉្ងច្ើន ប៉ុន្ត្ប្ទ្សន្ះនៅមាន 
ដំណើរដ៏វ្ងឆ្ង្យ ទៀត   ដើម្បី ទៅដល់ គោលដៅ  
ដ្លខ្លួនសក្តិសមនឹងទៅដល់។

ព្លខ្ញុំ ជជ្ក ជាមួយ បុគ្គលិក អុកស្វ្ម ទាំងខ្ម្រ និង 
បរទ្ស ដ្ល គត់ ធ្វើការ នៅ កំឡុង ឆ្ន្ំ ៧០ និង ៨០  
ខ្ញុំ ភា្ញ្ក់ ផ្អើល នឹង អ្វីដ្ល ពួកគត់ បានលើក ឡើង ហើយ 
នៅត្ ជា ការពិត រហូត មក ដល់សព្វ ថ្ង្ន្ះ  ដ្ល ថា៖ 

ភាគី អភិវឌ្ឍ ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ និងរាជរដ្ឋ្ភិបាល ត្ូវ ត្  
ខិត ខំធ្វើ ការ ជាមួយ គ្ន្ និង អត់ អោន ឱ្យ គ្ន្ ទៅ វិញ ទៅ  
មក ដើម្បី កសង ទំនុក ចិត្ត រវាង គ្ន្ និង គ្ន្ បន្តិច ម្តងៗ។ 
ភាពក្ីក្ មានលក្ខណៈស្មុគស្ម្ញណាស់។ ភាពជា ដ្គូ 
ពិតប្្កដ  និង ការ ប្ត្ជា្ញ្ចិត្ត  គឺ ជាភាពចាំបាច់ខ្វះ មិន បាន 
 ដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ភាពក្ីក្។

ខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថា ឆ្ន្ំ២០១៩  នឹង ជាឆ្ន្ំដ្លនាំមក 
នូវការយល់គ្ន្ទៅវិញទៅមក កាន់ ត្ប្សើរ និង ភាព 
ជា ដ្គូ កាន់ ត្ប្កបដោយអត្ថន័យនៅក្នុងចំណម 
តួអង្គ ទាំង អស់ ដើម្បីជាប្យោជន៍ដល់ មនុស្សជំនាន ់
ក្្យៗ ទៀតរបស់កម្ពុជា។
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យ៉ូកូ មាន និង យ៉ូកូ ហ្រសាណា 
ទោះ ហ្សាណា រស់នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា ហើយ មាន រស់ នៅ សហរដ្ឋ អាម្រិកក៏ដោយ  
ក៏គ្ទាំងពីរនាក់ត្ង ត្ សសងគ្ន្ ជា ទៀង ទាត់ នៅលើហ្វ្សប៊ុក។ ថ្ង្មួយ មាន  
បាន មក ល្ង ប្ទ្សកម្ពុជា ហើយបានធ្វើឱ្យ  ហ្សាណា មាន ការភា្ញ្ក់ ផ្អើល មិនយូរ 
បុ៉នា្មន្អ្នក ទំាង ពីរ ក៏ណាត់ ជួបគ្ន ្ច្ញដើរល្ងកសង ទំនាក់ទំនងស្នហា។ មា្តយ្ របស់   
ហ្សាណា មិន សូវ ជា សប្បាយចិត្ត ទ្ជាមួយ ទំនាក់ ទំនងរវាង អ្នកទាំងពីរនៅ ក្នុង  
រយៈព្លពីរឆ្ន្ំដំបូង ដូច្ន្ះ ពួកគ្ ប្ឹង តស៊ូជម្នះ ខ្ល្ំងណាស់។ យ៉្ងណាក៏ដោយ 
ស្ចក្តីស្ន្ហារបស់គ្នៅរស់ រាន  មាន ជីវិត ហើយពួកគ្ក៏នៅ ត្ បន្ត ណាត់ ជួប គ្ន្ 
មិន ថា នៅឆ្ង្យពីគ្ន្ និង មាន ឧបសគ្គ រារាំងឡើយ។ យ៉ូកូ មាន ធ្វើ ការនៅ  
អាកាសយនដ្ឋ្ន ហើយ  ហ្សាណា កំពុង រៀនដើម្បី រក ការងរធ្វើ នៅ សហរដ្ឋអាម្រិក  
ដ្លអ្នក ទាំងពីរកំពុងរស់នៅជាមួយគ្ន្។ ហ្សាណា មានក្តីរំភើបក្្ល្ងដោយ បាន  
ភា្ជ្ប់ ពាក្យ  ហើយ រៀបការ ជាមួយ គូសំណព្វចិត្តរបស់ ខ្លួន! 

សុិង សុផាណា និង ផ្រង សញ 
សុផាណា និង សញ  ជួប គ្ន្ តាម ហ្វ្សប៊ុក ហើយ ក្្យ មកកាន់ត្ស្គ្ល់ គ្ន្ខ្ល្ំង 
ឡើងតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងសរគ្ន្។ ពីរឆ្ន្ំក្្យមក ទៀត  ពួកគ្សម្្ចចិត្ត ថា  
ត្ូវ ជួបមុខគ្ន្ផា្ទ្ល់ ហើយតាំងពីព្លនោះមកអ្វីៗទៀត គ្្ន់ ត្ជារឿង អតីតកាល  
ប៉ុណ្ណ្ះ។ បច្ចុប្បន្ន សុផាណា ជាអ្នកក្ច្ន្ម៉ូត រីឯ សញ  ជា សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស  
ជាអ្នកលក់សំលៀកបំពាក់ សម្្ប់ អ្នកស្លាញ់ភ្ទដូចគ្ន្ និង ជា បុគ្គលិកកិច្ចការ  
សង្គមសម្្ប់ ក្ុមប្ឹក្សា ឃុំដ្រ។ ពួកគត់ ទាំងពីរ ចូលចិត្ត ធ្វើដំណើរ និង ចំណាយ 
ព្លនៅជាមួយគ្ន្។ 

អ្នកស្រី ហួរ និង ជ្រកគី លី 
ជ្កគី និង អ្នកសី្ ហួរ ជួបគ្ន ្តាម បណា្តញ្ផ្សព្វផ្សាយសង្គម  រឿងរ្៉ាវស្នហ្ា របស់ ពួកគត់  
 គឺ ពិតជារឿងមួយ ល្បីសុះសយ ទូទំាងសកលលោក។ ជ្កគី ធ្វើ ការ នៅ ក្នងុ ហាង ធ្វើនំមួយ 
 នៅ សហរដ្ឋអាម្រិក ហើយអ្នកសី្ ហួរ ក្្យ មក បាន ទៅរួមរស់នៅជាមួយ គត់  ក្្យ 
 ពីអ្នក ទាំង ពីរ បាន រៀបការ នៅ ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៧។ ពួកគត់ ធ្វើ ពិធី រៀបអាពាហ៍ពិពាហ ៍
ដល់ ទៅពីរដង គឺ ម្តង ជា ពិធី ប្បប្ព្ណីនៅ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា ហើយ ក្្យ មក ពិធ ី
ផ្លូវការមួយទៀត នៅសហរដ្ឋ អាម្រិក។ រូបថតន្ះ  បង្ហ្ញពីគូស្ន្ហ៍  ក្នុង ទឹកមុខ រីក រាយ 
 នៅ ថ្ងម្ង្គលការ តាម ប្បប្ព្ណី។ ពួកគត់ រំភើបក្នងុ ចិត្ត ខ្ល្ងំណាស់ ដោយ មាន វត្ត មាន 
 របស់ ឪពុកមា្ត្យ ញាតិសនា្ត្ន អ្នកជិតខង និង មិត្ត ភក្តិទាំង សង ខង មក ចូលរួម ក្នុង  
ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់ ពួកគត់។ 

សែចក្តីសែឡាញ់មិនស្គែល់ ពែំដែន ឬ យែនឌ័រទែ។ នែះ ជា រឿងខ្លះអំពីអ្នកសែឡាញ់ ភែទដូចគ្នែមួយចំនួន 
ដែលអង្គការ CamASEAN ជា ដែគូមួយ របស់ អង្គការ អុកស្វែម បានចង កែងជា ឯកសរ។ ដែគូ ជាង ១០០គូ  
បានបើកទា្វែរស្វែគមន៍ឱែយ មានការចូលជួប ដើមែបី កត់ តែែ សច់ រឿងរបស់ ពួកគែ សមែែប់ យក មក រៀបចំធ្វើ ពិព័រណ៌ 
រូបថតមួយ ដើមែបីផែសព្វផែសាយ និង កាត់ បន្ថយ ការរីសអើងលើអ្នកសែលាញ់ភែទដូចគ្នែ។
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ស៊ុន ឡូន និង ទៀង សុខហៀង
ស៊ុន ឡូន និង ទៀង សុខហៀង មាន អាយុ ជាង ៥០ឆ្ន្ំ ពួកគ្បាន រស់ នៅ ជាមួយ គ្ន្  
អស់រយៈព្ល  ៣១ឆ្ន្ំ ហើយ នៅក្នុង ភូមិស្ទង់ ខ្ត្ត ត្បូងឃ្មុំ។ ពួកគត់ លក់នំផ្អ្ម 
 ដឹក តាម កង់  លក់ តាម ភូមិ  ដើម្បី លក់ ឱ្យ បាន ច្ើន។ នៅព្ល ដ្ល  សុងហៀង 
ជួប ស៊ុន ឡូន ជា លើកដំបូង នាង មិន សូវ ទុក ចិត្តគត់ ទ្  ហើយ ក៏ មិន អនុញ្ញ្ត ឱ្យ គត់  
ទៅ សួរសុខទុក្ខ នាងដល់ ផ្ទះដ្រ។ ប៉ុន្ត្ គុណសម្បត្តិ របស់  ស៊ុន ឡូន គឺនៅ ត្ង់ ថា  
គត់ ពូក្អត់ធ្មត់ ហើយបន្តិច ម្តងៗ គត់ ក៏ទទួលបាន ការ ទុក ចិត្ត ពីសុខហៀង។ 

 យឺន ធី និង  ណាវី
យឺន ធី មាន អាយុ ៥៨ឆ្ន្ំ រីឯណាវី មាន អាយុ ៦២ឆ្ន្ំ។ ទាំងពីរនាក់ បាន  រស់ នៅ 
ជាមួយគ្ន្អស់ព្ល ២៦ឆ្ន្ំមកហើយ។ ធី ជា អ្នក បើកម៉ូតូឌុប ហើយ  ណាវី លក់  
សំលៀកបំពាក់។ ណាវី ធ្ល្ប់ធ្វើ ការ នៅ កន្ល្ងមួយ ទល់ មុខ នឹង ក្ុមហ៊ុនមួយ ដ្ល   
ធី ធ្ល្ប់ធ្វើ ការដ្រ ហើយ តាមរយៈន្ះ ហើយដ្លពួកគ្ចាប់ ផ្តើម ជួបគ្ន្។  
អ្នក ទាំងពីរចិញ្ចឹមកូនបីនាក់ ដ្ល ណាវី មាន ពីមុន។

 

ឈឹម សុីម៉ុម និង ឈុន ម៉ុន 
សុីម៉ុម ធ្ល្ប់ ធ្វើ ជា អ្នក បើកបរតាក់សុីនៅព្លដ្លគត់ គ្្មួយនោះ ស្្ប់ត្ ជំពាក់ចិត្ត 
ស្ឡាញ់ ឈុន មុ៉ន។ អស់ រយៈព្ល ៣៧ឆ្ន្ហំើយ  ដ្ល អ្នក ទំាងពីរ បាន រស់ នៅជាមួយគ្ន ្
ដោយជួនកាល ប្កប មុខ របរ ជា កម្មករសំណង់ ជាកម្មកររោងចក្ ជាកសិករ និង ជាអ្នក  
បើក រុឺម៉ក។ បច្ចុប្បន្ន អ្នក ទាំងពីរបើកហាងលក់គ្ឿងទ្សមួយនៅ ក្នុង ខ្ត្ត តាក្វ ហើយ 
ចិញ្ចឹម កូន ពីរនាក់មា្ន្ក់ ជាកូនស្ី ដ្ល  ឈុន ម៉ុន  មាន កាល ពីចំណង ស្ន្ហាពីមុន 
ហើយ មា្ន្ក់ ទៀត ជា កូនប្ុសដ្ល អ្នក ទាំងពីរសុំ គ្យក មក ចិញ្ចឹម។ 

"យើងសូមថ្ល្រងអំណរគុណជាអន្រកដល់គូស្ន្រហាទាំងអស់
ដ្រលមានមោទនភាពឱ្រយយើងបានថតរូបនិងច្រករំល្រក

រឿងរា៉្រវដោយឥតលាក់លៀម។"

©All photos: CamASEAN



9



10

អង្គការអុកស្វ្ម ប្ចាំនៅ កម្ពុជា មាន មោទនភាពណាស់  
ដ្ល បានគំទ្ថវិការ ដល់ ការរៀបចំកម្មវិធី “សបា្ត្ហ៍ 
ថាមពលស្អ្ត” ជា លើកដំបូង ដ្ល  រៀបចំឡើងដោយ 
Energy Lab រយៈព្លមួយអាទិត្យ នៅដើមខ្វិច្ឆិកា  
ឆ្ន្ំ២០១៨ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ ការយល់ដឹង 
ជុំវិញ លទ្ធភាព របស់ ថាមពលកកើតឡើងវិញ ដោយ 
មានការចូលរួមពី យុវជន និង អ្នកពាក់ព័ន្ធ សំខន់ ៗ  
ផ្ស្ងទៀត។ 

កញ្ញ្ យីង ស្ីពៅ ដ្ល ដឹកនាំក្ុម អគ្គរាជទូត 
ស្ម័គ្ចិត្ត១២នាក់ ធ្វើ កា រផ្សព្វផ្សាយ នៅ តាម សកល  
វិទ្យាល័យ និយយថា៖ “ក្នុងនាមជា អគ្គរាជទូត 
ស្ម័គ្ចិត្ត យើង ចង់ ឃើញនិស្សិត ទាំង អស់ យល់ព ី
តម្ូវការចាំបាច់ន្ ថាមពលស្អ្តក្នុង ប្ទ្សកម្ពុជា  
និង នៅ ទូទាំង ពិភពលោក។ ខ្ញុំជឿថា នៅសលា រៀន 
ពួកគ្ ពិតជា ធ្ល្ប់ បានឮខ្លះ ហើយ អំពីថាមពល ស្អ្ត 
ប៉ុន្ត្នៅ មិន ទាន់ មាន មនុស្ស ច្ើន នាក់ ទ្ ដ្ល បង្ហ្ញ 
ចំណាប់  អារម្មណ៍ អំពីប្ធន បទន្ះ។ ប្ហ្ល ជា 
ពួកគ្គិត ថា វា មិន មាន សរៈសំខន់ ដូច ជា វិស័យ  
ផ្ស្ងៗ ទៀត”។

សបា្ត្ហ៍ ព្ឹត្តិការណ៍ថាមពលស្អ្ត  ត្ូវ បាន រៀបចំឡើង  
ដើម្បី ឱ្យមាន ការ ចូលរួមពីអ្នក ពាក់ ព័ន្ធឱ្យបានច្ើន   
ដើម្បី លើកកម្ពស់ ថាមពល ស្អ្តនៅក្នុង ប្ទ្សកម្ពុជា  
សម្្ប់ ការ អភិវឌ្ឍ  ផលិតភាពស្ដ្ឋកិច្ច និង នវានុវត្តន៍  
ប្កបដោយចីរភាព។ សន្និសីទ កម្ិត ខ្ពស់មួយ បាន   
ផោ្ត្តទៅលើ អនាគត ន្ ថាម ពល ស្អ្ត ក្្ម ប្ធនបទ 
មានចំណងជើងថា “ជំរុញស្ម្ររតីអាស៊្រន” ដោយ ប្មូល 
តួ អង្គ សំខន់ៗ ជា ច្ើនក្នងុ វស័ិយ ថាមពលកកើតឡើងវញិ  
ក្នុង តំបន់ អាសុីអាគ្ន្យ៍ ឱ្យ មក ជួប ជុំគ្ន្ នៅ ទីក្ុងភ្នំព្ញ  
ដោយ មាន និស្សិតជាង ៦០០នាក់ ចូលរួម សន្និសីទន្ះ 
រៀបចំឡើង ក្នុង គោលបំណងដស់ស្ម្រតី យល់ដឹង  
របស់ សធរណជន អំពីភាពចាំបាច់ របស់ ថាមពលស្អ្ត  
នៅ ថ្ង្ អនាគត។ សបា្ត្ហ៍ថាមពលស្អ្តជាលើកដំបូង 
នៅកម្ពុជា  ជា កម្មវិធី ជួបជុំដ្លទទួល បាន ការ ចាប់  
អារម្មណ៍ពីមនុស្ស ជា ច្ើន។ 

កម្មវិធី ជា សរធរណៈជា ច្ើន ទៀត ត្ូវ បាន រៀបចំធ្វើ  
ឡើងផង ដ្រ ដូច ជា ការ ចុះទស្សនកិច្ច ដល់ កន្ល្ងផា្ទ្ល់  
និង ឱកាសសម្្ប់ ឱ្យ ភ្ញៀវ ចូលរួម បាន ឃើញ ផា្ទ្ល់ នូវ  
គំនិតផ្តួចផ្តើម នានា  ដ្លកំពុង អនុវត្ត នៅ ក្នុង ប្ទ្ ស 
កម្ពុជា មាន ដូច ជា ជីវឧស្ម័ន ការ ទាញយកថាមពល  
ព្ះអាទិត្យ និង រោងចក្ ផលិត ធ្យូង មាន ចីរភាព ជាដើម។ 

កម្មវិធី បិទសបា្ត្ហ៍ថាមពលស្អ្ត ត្ូវ បាន ប្ព្ឹត្តទៅ 
នៅរោងចក្ភ្នំព្ញ ដ្ល ព្លនោះ អ្នក ចូលរួម បាន 
 អំពាវនាវ ទ្ហឹងអឺងកង ឱ្យ មាន កម្មវិធីន្ះជាលើកទីពីរ 
ទៀត។ អ្នក ចូលរួម មា្ន្ក់ និយ ថា៖ «សបា្ត្ហ៍ ន្ះ ពិត ជា  
បាននាំមក នូវ កមា្ល្ំងចលករមួយ។ អស្ច្រ្យណាស់!  
ខ្ញុំ ជឿ  ថា កម្មវិធីឆ្ន្ំក្្យ នឹង កាន់ ត្ មាន សភាពខ្ល្ំងកា្ល្  
និង ជះឥទ្ធិពលកាន់ ត្ខ្ល្ំងថ្ម ទៀតជា មិន ខន!»

មនុស្រស ជាង ១២៥០ នាក់ ចូលរួម 
កម្មវិធីថាមពលស្អ្រត! 

រឿងរបស់យើង 
អនាគតថាមពលស្អ្រត

អ្នកនាង Ol កំពុងបង្ហ្ញស្នប់សូឡាដ្លយកតាមខ្លួន 
បានរបស់ EcoSun ទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងថ្ង្ដំបូង 
របស់កម្មវិធី សបា្ត្ហ៍ថាមពលស្អ្ត។ ©Bridget McIntosh
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អ្នក ចូលរួម ជាង ១០០ នាក់ មក ពី ក្ុម រដ្ឋបាល ថា្ន្ក់ ក្្ម ជាតិ  រួមមាន អភិបាលខ្ត្ត មន្ត្ីនគរបាល  និង យោធ និង  
តំណាង អង្គការ មិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល  បាន មក ជុំគ្ន្ ក្នុង សិកា្ខ្ សលា មួយ ស្តី អំពី “ការ ធ្វើ ឱ្យ ប្សើរឡើង នូវ សិទ្ធ ទទួល បាន 
 ដី ធ្លី និង ធនធន ធម្មជាតិ និង ការ អនុវត្ត ច្បាប”់ ដ្ល រៀប ចំ ឡើង នៅ ចុង ខ្ វិច្ឆិកាកន្លង ទៅ  ក្នុង ខ្ត្ត ព្ះវិហារ។  

សិកា្ខ្សលា ន្ះត្ូវ បាន រៀបចំឡើង ដោយ អង្គការ សិទ្ធិមនុស្ស អាដហុក អង្គការ អភិវឌ្ឍន៍ និង ភាព ជា ដ្គូក្នុង សកម្មភាព  
(DPA) អង្គការ អភិវឌ្ឍន៍ សំឡ្ង សហគមន៍ (BCV) និង អង្គការ អុកស្វ្ម ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ ចំណ្ះដឹង អំពី 
អភិបាលកិច្ច ដីធ្លី បង្កើន កិច្ច សហប្តិបត្តិការ រវាង អាជា្ញ្ធរ និង សហគមន៍នៅ ក្នុង ស្ថ្នភាពមាន ជមោ្ល្ះដីធ្លី និង ផ្តល់ 
លទ្ធភាពឱ្យ សហគមន៍ដ្ល ពាក់ ព័ន្ធ   ច្ករំល្ក កង្វល់ របស់ ពួកគ្ជុំវិញ ជមោ្ល្ះនោះ ហើយ ស្វ្ងរក មធ្យាបាយ ល្អបំផុត  
ដើម្បីដោះ ស្្យទាំងអស់គ្ន្។ 

សិទ្ធិទទួលបានដីធ្លីកាន់ត្រប្រសើរឡើង

ដីធ្លី គឺ ជា ធនធានដ៏ សំខាន់ បំផុត  
សម្រ្រប់ ប្រជាជនក្រីក្រ 

ពីព្្ះ វា ផ្តល់ មធ្យាបាយ គន្លឹះ សម្្ប់ ពួកគ្ ក្នុង  
ការ បំព្ញ ស្ចក្តីត្ូវការ ផ្ន្ក ស្បៀងអាហារ និង  
រកចំណូល សម្្ប់ គ្ួសរ។ 

ឯកឧត្តម សូ៊ សិរី អភិបាលរងខ្ត្ត ព្ះវិហារ មាន ប្សសន៍ 
ថា៖ “ប្ទ្សកម្ពុជា មាន ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិដ្ល គំទ្  
ដល់ សិទ្ធិ ដីធ្លី និងធនធនធម្មជាតិ របស់ សហគមន ៍ 
មូលដ្ឋ្ន។ ក្នុង ព្ល ដ្ល ពួក គ្ទទួល បាន សិទ្ធិដីធ្លី  និង  
ធន ធនធម្មជាតិ ពួកគ្ក៏ ត្ូវ គោរព តាម នីតិរដ្ឋ ដ្រ”។

វាគ្មិន មក ពី តុលាការខ្ត្ត មន្ទីរជំនាញ និង អ្នកច្បាប់  
បានច្ករំល្ក ព័ត៌មាន អំពី យន្តការ ដោះស្្យ ទំនាស ់
ដីធ្លីដ្ល ត្ូវ បាន ត្ៀម ដក់ ឱ្យ អនុវត្ត នៅ គ្ប់ កម្ិត  
ទាំងអស់ ហើយ វាគ្មិន បាន លើក ទឹក ចិត្ត ឱ្យ ភាគី ជមោ្ល្ះ  
ទាំង អស់ ដក់ ពាក្យ បណ្តឹង របស់ ពួកគ្ មក អាជា្ញ្ធរ  
មូល ដ្ឋ្ន ដើម្បី គ្ អាច យក ទៅ ចាត់ ការ បន្ត ទៀត ឱ្យ មាន  
ប្សិទ្ធភាព។ 

បច្ចុប្បន្ន មាន ករណី ជមោ្ល្ះដីធ្លី និង ធន ធន ធម្មជាតិ  
៧ករណី ដ្ល ត្ូវ បាន តំណាង សហគមន៍រាយការណ៍  
នៅ ក្នុង សិកា្ខ្សលាជូន ជា ព័ត៌មាន ដល់ អាជា្ញ្ធរ  ដើម្បី 

ចាត់ វិធនការអន្តរាគមន៍រកដំណះស្្យ ឱ្យ បាន  
សម ស្ប  និង ប្កប ដោយ យុត្តិធម៌។ បើ ទោះ ជា ពុំទាន ់
មាន ករណីណាមួយ ត្ូវ បាន ដោះស្្យនៅក្នុងព្ល 
សិកា្ខ្ សលានោះក៏ដោយ ស្ចក្តីរាយការណ៍នោះ ជា  
ជំហានធំមួយ សម្្ប់ ឱ្យ ភាគីពាក់ ព័ន្ធទាំងអស់ ពិចារណា  
ចាត់ វិធនការ បន្តទៀត ផ្អ្កទៅតាមតួនាទី ភារកិច្ច និង  
អំណាច រៀងៗខ្លួន។

អ្នកចូលរួមច្ករំល្កអំពីករណីជមោ្ល្ះដីធ្លី។ ©Asisah Man/Oxfam
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ប្ទ្សកម្ពុជាមាន កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ ដ្លគួរឱ្យ   
កត់សមា្គ្ល់ក្នុង រយៈព្ល ពីរ ទសវត្សរ៍ កន្លងមកន្ះ។  
យោង តាម ធនាគរ ពិភពលោក អត្្ កំណើនខ្ពស់  
ន្ះនៅមិនទាន់ បាន ធ្វើ ឱ្យ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ទទួល បាន ផល  
ស្មើគ្ន្នៅឡើយ ទ្ ហើយ បច្ចុប្បន្ន មាន ប្ជា ជន   
៤,៥លាននាក់ ដ្ល នៅ ត្រស់នៅក្នុងភាពក្ីក ្ 
ហើយ ងយ នឹង ធ្ល្ក់ក្នុង ភាពក្ីក្ តោកយ៉្កណាស់  
ក្នងុ ករណី មាន ស្ថន្ភាពមិនល្អ ឬមិនមានអំណយផល 
ណាមួយ ផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ច។ ន្ះ ជា ស្ថ្នភាពពិតមួយ   
ជា ពិស្ស សម្្ប់ ពលករ ក្្ ប្ព័ន្ធ ដ្ល មិនទាន់ ត្ូវ  
បាន គ្បដណ្តប់ ដោយ ប្ព័ន្ធ សុខភិបាល សធរណៈ  
និង  ការ ធនារា៉្ប់រង ផ្ន្កសន្តសុិខ និងជំនួយសង្គម។ 

វ្រទិកាផា្ល្រស់ប្តូរយោបល់លើកឡើង 
បញ្ហ្រសំខាន់មួយចំនួន 

កិច្ចពិភាក្សាក្នុងវ្ទិកាន្ះ  បាន ផោ្ត្តលើបញ្ហ្ន្ការ កើន 
ឡើងនូវវិសមភាពក្នងុ ប្ទ្សកម្ពជុា បើទោះជាមាន លំនឹង 
កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ក៏ដោយ។  វាគ្មិន បាន សង្កត់ធ្ងន់  
លើ ភាពចាំបាច់ ដ្លរដ្ឋ្ភិបាល កម្ពុជា បង្កើត 

និងពង្ឹងសំណាញ់ សុវត្ថិភាព ឱ្យ បានកាន់ ត្រឹងមាំ  
និង គ្ប់ ជ្ុងជ្្យ ថ្មទៀត ដើម្បី ការ ពារ ពលករ  
ជា ពិស្ស អ្នក ទាំងឡាយ ដ្ល ប្កបរបរក្្ប្ព័ន្ធ។ 

អ្នកស្ី លឹម សូលីន នាយិកា អង្គការ អុកស្វ្ម នៅកម្ពុជា 
ជា អ្នក សម្ប សម្ួល វ្ទិកាវាគ្មិនន្ះ។ អ្នក ឯកទ្ស 
ផ្ន្កអភិវឌ្ឍន៍  និង អភិបាលកិច្ចតំណាង បួនស្ថ្ប័ន  
នៅកម្ពជុាក៏បាន  ច្ករំល្ក បទពិសោធន៍ និងឯកទ្ស  
របស់ ពួកគ្ នៅលើ ប្ធនបទន្ះផងដ្រ។ 

 វាគ្មិនក៏ បាន ពិភាក្សា អំពី  ការរីកចម្ើនគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល ់
របស់រាជ រដ្ឋ្ភិបាលក្នុងប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំកន្លងមកន្ះ   
ក្នងុ ការ  គ្ប់ គ្ងហិរញ្ញវត្ថ ុសធរណៈ និង ផ្តល់ ស្វាសង្គម 
ដូច ជា ការ ធនារា៉្ប់រងសុខភាព និង ការ អប់រំ ប៉ុន្ត្ នៅ មាន  
កង្វះខត ធតុផ្សំ សំខន់ ៗ មួយចំនួនទៀត ដ្ល ចាំបាច់  
សម្្ប់ធ្វើ ឱ្យ ប្ព័ន្ធនោះដំណើរ ការឱ្យ បាន ព្ញទំហឹង។  
ក្នុងនោះ វាគ្មិន បាន ចង្អុល ទៅលើ ភាពពុករលួយ 
គណន្យ្យភាពនៅមានកម្ិត និង កង្វះ ជំនាញក្នុង  
ចំណម មន្ត្ីរាជការ។ ចំណុចទាំងន្ះ ស្ថិត ក្នុង ចំណម 
ដើមហ្តុធំៗមួយចំនួន ដ្លធ្វើ ឱ្យ ការ ផ្តល់ ស្វាសង្គម  
នៅ មាន កម្ិត និង មិន ទាន់ ជា ទីព្ញចិត្ត ដល់ ពលករ  
និង ពលរដ្ឋ ទូទៅ។ 

កិច្ចពិភាក្សាន្ះ   ទទួល បាន ការ គំទ្ ផ្ន្ក ហិរញ្ញវត្ថុ ពី 
អគ្គនាយកដ្ឋ្ន សម្្ប់ កិច្ច សហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍  
និង ជំនួយមនុស្សធម៌របស់ ប្ទ្សប៊្លហ្សុិក ហើយ  
វាក៏ ជា ផ្ន្កមួយ  ន្ កម្មវិធី សន្ទនា របស់ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត 
ប៊្លហ្សុិក គឺឯកឧត្តម Philippe Kridelka ជាមួយ  
សមាជិក របស់ ក្បខណ្ឌ យុទ្ធសស្ត្ រួមរបស់កម្ពុជា  
(JFS) ដ្រ។ 

ភាពក្រីក្រ និងវិសមភាពផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

តើវិធានការអ្វីខ្លះ ដែល រដ្ឋែ ភិបាល កម្ពុជា តែូវ បែកាន់ យក ដើមែបី ថា បែជា ជនកម្ពុជា ដែល ងាយ រង គែែះ បំផុត  
មិនធា្លែក់ ក្នុង ភាពកែីកែវិញ បាន? សំណួរនែះ និង សំណួរ បែហាក់ បែហែល គ្នែ ផែសែងទៀត តែូវ បាន លើកឡើង 
ក្នុង កិច្ច ពិភាកែសា មួយ ស្តី ពីអភិបាល កិច្ច និង គណនែយែយភាព របស់ កម្ពុជា ក្នុងវែទិកាផ្លែស់ប្តូរយោបល់  
(Forum of Exchanges) ដែល តែូវ បានរៀបចំឡើង នៅ ថ្ងែទី២៦ ខែវិច្ឆិកា នៅទីកែុងភ្នំពែញ។

វ្ទិកាពិក្សាអំពីបញ្ហ្វិសមភាពផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ©Oxfam
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 “ខ្ញុ ំអាន អក្សរ ខ្មរ្មិន បាន ល្អ បុ៉ន្តខ្្ញុនឹំងខិត ខំ ឱ្យ អស់ 
លទ្ធភាព”។ កុ្មការងរយើង ត្ង ត្ឮស្ត្ ីនិយយដូច្នះ្  
នៅព្លណា យើង ជួប ពួកគត់ នៅ ទីជនបទ ទោះ ជា  
ពួកគត់ កំពុង កាន់ ការងរ ទទួល ខុស តូ្វ នៅ ក្នងុ សហគមន៍  
របស់ ខ្លួន ក៏ដោយ។ ពួកគត់ មាន សមត្ថភាព មាន ទឹក 
ចិត្ត ហើយ  រៀនឆប់ច្ះ។ ប៉ុន្ត្ ភាពជឿជាក់ លើខ្លួន  
ឯងរបស់ ពួកគត់  ត្ង ត្ ស្ថិតក្្ម ឥទ្ធិពល របស់  
ផ្នត់គំនិត សង្គម និង ព្ល ខ្លះ ឥទ្ធិពល របស់ ក្ុមគ្ួសរ  
និងមនុស្ស នៅជុំវិញខ្លួន ដ្ល ត្ង និយយ ថា ពួកគត ់
មិន ទាន់ បាន បញ្ចប់ ការ អប់រំផ្លូវការ ឬ ចប់ បឋម សិក្សា  
នៅ ឡើយ ទ្។ 

 ឧបសគ្គ និង ស្រចក្តីត្រូវការ

ព្លវ្លាដ្លស្ត្ី ត្ូវ ចំណាយ ម្តង ៗ ទៅលើ កិច្ច ការ  
ក្នុង ផ្ទះ និង ការ ថ្ទាំគ្ួសរ គឺជា កតា្ត្ធំមួយ ប៉ះពាល់  
ទៅលើ លទ្ធភាព របស់ ពួកគត់ ក្នុង ការ យក ចិត្ត ទុកដក់  
ដល់ កិច្ច ការ សហគមន៍ របស់ ខ្លួន។ ភាគច្ើនលើសលុប  
ពួកគត់ បាន បញ្ច្ញ អារម្មណ៍ របស់ ខ្លួន ឱ្យ គ្ បាន ដឹង ថា 
កម្ិត អប់ រំ ទាប និង កង្វះ ជំនាញ  ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន 
គឺជាមូលហ្តុរារាំង ពួកគត់ ក្នុងការសម្្ចបានអ្វីមួយ 
ដ្លដ្ល ពួកគត់អាចធ្វើបានច្ើនជាងន្ះ។ ពួកគត់  
បាន ស្នើ ឱ្យ មាន ការ ឧបត្ថម្ភគំទ្ ដល់ ស្ត្ី ឱ្យ ទទួល បាន  

ជំនាញ ដ្ល អ្នក រស់ នៅ ទីក្ុង ភាគច្ើន មាន  ដូច ជា  
ជំនាញប្ើ កុំព្យូទ័រ របៀបកត់ ត្្ កិច្ច ប្ជុំ និង របៀប 
រៀបចំ  បទបង្ហ្ញ ជាដើម។

ដោយមាន មូលនិធិគំទ្ ពីស្ថ្នទូតប្ទ្ស ស៊ុយអ្ត 
ប្ចាំនៅទីក្ុងបាងកក ក្ុម ហ៊ុន Sano Rice នៅ  
ប្ទ្សហូលឡង់ និង ក្ុមហ៊ុន Axfood នៅ ប្ទ្ស 
ស៊ុយអ្ត តាម រយៈកិច្ច សហប្តិបត្តិការ ជាមួយ អង្គការ  
អុកស្វ្ម  និង អង្គការ អភិវឌ្ឍន៍  និង ភាពជា ដ្គូក្នុង  
សកម្មភាព  ដ្ល ជា ដ្គូ របស់ អុកស្វ្ម យើងនឹងធ្វើ 
ការកំណត់ អត្តសញ្ញ្ណ និងជ្ើសរីស ស្ត្ីអ្នកដឹកនា ំ
បច្ចប្ុបន្ន និង ជា កសិករដ្ល ចង់ ស្វង្ យល់ អំពី សកា្តនុ្ពល 
ភាពជា អ្នកដឹកនំា  ចំនួន ៣៥នាក់ យកមក បណ្តះុ បណា្តល្  
កសង សមត្ថភាព។ 

មុន នឹង ឈាន ទៅបញ្ចប់ គម្្ងន្ះ យើង សង្ឃឹម ថា  
គម្្ងន្ះ នឹង បាន រួមចំណ្ក ជួយ ដល់ ថា្ន្ក់ដឹកនាំស្ត្ ី
ជំនាន់ ថ្មី  ដ្ល ប្្ថា្ន្ ដឹកនាំ សហគមន៍ របស់ ខ្លួនឆ្ព្ះ ទៅ  
កាន់ ភាព រីក ចម្ើន ជាមួយ នឹង ភាពជឿជាក់ លើ ខ្លួនឯង  
និង ក្តីសង្ឃឹម សម្្ប់ អនាគត។

គមែែង “លើកកម្ពស់យែនឌ័រ និងការវិនិយោគ បែកបដោយ ការទទួលខុសតែូវ លើ វិស័យ កសិកម្ម  
នៅ តំបន់ អាសុីអាគ្នែយ៍” ហៅកាត់ GRAISEA គឺ ជា កម្មវិធីមួយដ៏សំខាន់ របស់ អង្គការអុកស្វែម ដែល គំទែ  
ដល់ កសិករឱែយ ទទួល បាន ជំនាញ និង កសងភាពជឿជាក់ លើ ខ្លួន ឯង  ដើមែបី ឈាន ទៅ សមែែច សកា្តែនុពល 
របស់ ខ្លួន ជា អ្នកដឹកនាំ។ 

គំទ្រកសិករស្ត្រី កសង ភាពជឿជាក់ លើខ្លួនឯង

ខត់ សុឃីម ហិរញ្ញិករបស់សហគមន៍កសិកម្ម 
រណសិរ្សព្ះខ័នអភិវឌ្ឍន៍ នៅសុ្កសង្គមថ្មី  

ធ្វើបទបង្ហញ្និងពន្យល់ច្បាស់ៗអំពីអ្វីដ្លគួរធ្វើ  
និងមិនគួរធ្វើក្នុងការដំស្ូវសរីរាង្គ។ ©Oxfam



យុវជនពិភាក្រសាដ្រញដោលអំពីអភិបាលកិច្ចសរពើពន្ធ

តើពលរដ្ឋគួរមានសិទ្ធិបញ្ច្ញមតិរបស់ខ្លួននៅក្នុង ស្ចក្តីព្្ងថវិកាឬទ្? តើ រដ្ឋ្ភិបាលគួរ បង្កើនពន្ធលើប្្ក ់ 
ចំណូលទ្? តើរដ្ឋ្ភិបាលគួរ បង្កើន ការ លើកល្ងពន្ធលើការវិនិយោគបរទ្សទ្? សំណួរទាំងន្ះ និង ប្ធនបទ 
ផ្ស្ងៗទៀតជុំវិញអភិបាលកិច្ច សរពើពន្ធ ត្ូវ បាន យុវជន  ៣២ក្ុម លើក យក ពិភាក្សា ដ្ញដោលគ្ន្ កាលពី ខ្វិច្ឆិកា  
និង ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ ២០១៨។ 

ការពិភាក្សាដ្ញដោលន្ះត្ូវ បាន រៀបចំឡើង ដោយ អង្គការ តមា្ល្ភាពអន្តរជាតិកម្ពុជា ដោយ សហការជាមួយអង្គការ  
អុកស្វ្ម ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាព ឱ្យ យុវជន កសងសមត្ថភាពរបស់ ខ្លួន បង្កើតវប្បធម៌ន្ការជជ្កពិភាក្សា និង រៀនសូត្ 
ពីគ្ន្ទៅវិញទៅមកលើ ប្ធនបទផ្ស្ងៗទាក់ ទង នឹង អភិបាលកិច្ច សរពើពន្ធ។ ប៊ុនសុគាយុគ និស្សិត មកព ី
សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសស្ត្  និង ស្ដ្ឋកិច្ច ដ្ល ជា អ្នក ចូលរួមមា្ន្ក់ ដ្រ និយយ ថា៖ «ន្ះ ជាលើកទីមួយហើយ  
សម្្ប់ខ្ញុ ំ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ មិន សូវ យល់ពីប្ធន បទទាក់ ទងនឹងអភិបាលកិច្ច សរពើពន្ធប៉ុនា្ម្នដ្រទ្។ ការ ពិភាក្សា  
ដ្ញដោលន្ះ ជួយ ខ្ញុំ ឱ្យ ច្ះ ស្្វជ្្វ ថ្ម ទៀត ជជ្កជាមួយ មនុស្ស ឱ្យ បាន ច្ើន សួរ សំណួរ ឱ្យ ច្ើន និង ជម្ុញ  
សមាជិកក្ុម របស់ ខ្ញុំ ឱ្យ ត្ៀមខ្លួន បាន ល្អ ដើម្បី ពិភាក្សា និងផ្តល់យោបល់ជាមួយ ក្ុម ផ្ស្ង ទៀត។» 

ប៊ុន សុគយុគ (កណា្ត្ល) និងសមាជិកក្ុម 
ព្លកំពុងជជ្កពិភាក្សា។ ©TI

បង្កើតធនធានផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្របីការអភិវឌ្រឍ

ជា ពលរដ្ឋ យើងមិន ត្ឹម ត្មានភារកិច្ច ឈ្វ្ងយល់អំពី ថវិកាជាតិទ្ ប៉ុន្ត្ក៏ ត្ូវ មាន ភារកិច្ច ផង ដ្រ ក្នុង ការ ធ្វើយ៉្ងណា  
ឱ្យ ថវិកា ជាតិ ពិត ជាបម្ើប្យោជន៍ របស់ ប្ជា ជន។ ការពិភាក្សាដ្ញដោល របស់ យុវជន លើ បញ្ហ្ទាំងន្ះ  គឺ ពិត ជា  
ចំណុច ចាប់ ផ្តើមល្អមួយ។ លោក ព្្ប កុល នាយកប្តិបត្តិ របស់ តមា្ល្ អន្តរជាតិកម្ពុជា និយយថា ថវិកាជាតិមាន  
សរៈសំខន់ ជា សរវ័ន្តសម្្ប់ ការ អភិវឌ្ឍ ជាតិ សុខុមាលភាព របស់ ពលរដ្ឋ និង សម្្ប់ អាទិភាពន្ ការ អភិវឌ្ឍ ជាតិ។ 

អង្គការ អុកស្វ្មបាននឹងកំពុង អនុវត្ត គម្្ង “បង្កើតធនធនផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ សម្្ប់ ការ អភិវឌ្ឍ” តាំងពីឆ្ន្ំ ២០១៦  
ដ្ល ក្នុង នោះអង្គការ តមា្ល្ ភាពអន្តរជាតិកម្ពុជា ជាដ្គូមួយ របស់ យើង។ គោលបំណង របស់ កម្មវិធីន្ះ គឺដើម្ប ី
លើកកម្ពស់ គុណភាព និង បរិមាណ ន្ ប្ព័ន្ធ សរពើពន្ធនៅ កម្ពុជាឱ្យ កាន់ ត្មានភាពប្សើរឡើង ដើម្បី ជា ប្យោជន៍  
របស់ ពលរដ្ឋ ជា ពិស្សយុវជន ស្ត្ី  ក្ម្ងស្ី និង ពលរដ្ឋ ងយ រងគ្្ះ។ 

ប៊ុន សុគយុគ និយយថា៖ “តាមរយៈដំណើរការត្ៀមពិភាក្សាទាំងអស់ន្ះ ខ្ញុ ំ កសង ទំនុកចិត្ត លើ ខ្លួន ឯង និង  
វិធីសស្ត្ មាន ប្សិទ្ធភាព។ ខ្ញុំ រៀនសូត្ បាន ថា ខ្ញុំ ត្ូវ ត្ត្ៀមខ្លួនជាស្្ច ដើម្បីមាន អំណះអំណាងការ ពារ អ្វីដ្ល 
ខ្ញុនិំយយ។ ដើម្បីសម្្ចបានគោលបំណងន្ះ ខ្ញុចំំាបាច់ តូ្វ ត្អានឱ្យច្ើន។ ខ្ញុ ំ ចង់ ឃើញវ្ទិកាប្បន្ះ ឱ្យ បានច្ើន 
ថ្ម  ទៀត សម្្ប់ យុវជន”។
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នាង ជាអ្នក រក ចំណូលសំខន់ ជាង គ្ សម្្ប់ គ្ួសរ។  
ប្តី របស់ នាង ជា អ្នក លាងម៉ូតូលក្ខណៈគ្ួសរតូចមួយ  
ហើយគត់ អាច ផ្តល់ ឱ្យ នាង បាន ត្  ៥០ដុលា្ល្រ ទ្ក្នុង 
មួយខ្។ ការ ងរ តាម ផ្ទះ  គឺ ជា កិច្ច ការ ហត់ នឿយ ណាស់  
សម្្ប់រាង កាយ។ នៅព្ល ដ្ល នាង ជិតគ្ប់ខ ្ 
សោភ័ណ  រងនូវ ការ ចុកចាប់ ខ្ល្ំងទ្្ំ មិន បាន ដ្ល អាច 
 បណា្ត្ល ឱ្យ កូន ក្នុង ផ្ទ្ពោះ មាន គ្្ះថា្ន្ក់។ ដោយ ស្ត្ប់  
តាម ឱវាទរបស់ មា្ត្យ នាងក៏ឈប់ ធ្វើការ នៅព្ល ដ្ល  
គភ៌ បាន ៨ខ្។ ប៉ុន្ត្ នៅ ព្លដ្ល គ្ម្ន  ចំណូល  នាង មិន 
មានលទ្ធភាព ក្នុងការចំណាយ ទៅលើ ថ្ល្ម្ហូប ថ្ល្ផ្ទះ និង 
 ថ្ល្ព្ទ្យនោះទ្។ ដូច្ន្ះ សោភ័ណ ក៏សម្្ចចិត្ត វិល ទៅ 
នៅ ផ្ទះជាមួយ មា្ត្យ ពឹងផ្អ្ក លើ មា្ត្យ ឱ្យ ជួយ មា្ត្យ  
សោភ័ណ ក៏ ជា អ្នក ធ្វើការ តាម ផ្ទះដ្រ។

ក្្យ ព្ល ដ្ល បាន ដឹង ថា សោភ័ណមិន អាច ធ្វើ ការ  
បាន ហើយ គ្ម្ន ប្្ក់សន្សំទ្ មា្ត្យរបស់ នាង ក៏ទៅខ្ចី  
ប្្ក់ ពី ម្របស់ គត់ សម្្ប់ យក មក ចំណាយ លើ ថ្ល្  
សម្្ល កូន របស់ សោភ័ណ  នៅ មន្ទីរ ព្ទ្យ មួយ ក្នុង  
ទីក្ុង ភ្នំព្ញ។ ជា អកុសល នៅ ជិត ថ្ង្ សម្្លកូន 
មកដល់ ស្្ប់ ត្ មា្ត្យ របស់ សោភ័ណ រង របួស នៅកន្ល្ង 
ធ្វើការ ហើយ មិន អាច ធ្វើការតទៅទៀត បាន អស់ ជាច្ើន 
ខ្ព្្ះត្ូវ សម្្កព្យាបាល របួស។ ក្្យ ពីនាង 
សម្្លកូនរួច សោភ័ណ ត្ូវ មើលថ្ទាំមា្ត្យ  ដ្ល 
មានរបួសផង និងកូនខ្ចីរបស់ ខ្លួនផង និងត្ូវ សង ប្្ក់  
ខ្ចីគ្ផង។ ជាមួយ នឹង ស្ចក្តីត្ូវការ ច្ើនប្បន្ះ  
សោភ័ណ ត្ូវ បង្ខំ ចិត្ត ត្ឡប់ ទៅធ្វើ ការវិញមុន  
កាលកំណត់   ទំាង មិន ដឹង ថា តើ តូ្វ ថ្ទំាកូន  និង មា្តយ្  
ដោយ របៀប ណា ឬ ក៏ ថា នឹង មាន អ្នក ណា ជួយឡើយ។  

នៅព្ល ដ្ល នាងមិន បាន ទៅធ្វើ ការកាន់ ត្យូរ គ្ួសរ 
 របស់ នាងទាំងមូល ធ្ល្ក់ ខ្លួនកាន់ ត្ក្។ 

រឿងរ៉្រវដូចជារឿងរបស់ សោភ័ណ 
កើតមាន នៅ កម្ពុជា  ជា រៀងរល់ថ្ង្រ

យោងតាម របាយការណ៍ របស់អង្គការ អន្តរជាតិ ខងការងរ  
ILO នារីពលករ ក្្ប្ព័ន្ធ ៧៧% យល់ថា ខ្លួនប្ឈម  
ភាពរងគ្្ះ ខ្ពស់ ណាស់ នៅព្ល ណា ដ្លពួកគ្ត្ូវ 
នៅថ្ ទំាទារក ទើបនឹងកើត និង តូ្វ សម្្ក ក្នងុ ព្លប្ប 
ន្ះក្នុង ជីវិត របស់ គ្។ 

 រឿងរា៉្វ ទាំង ន្ះ គូសរំល្ច ឱ្យ ឃើញ នូវ គមា្ល្ត កាន់ ត្ធំ 
ឡើងរវាង អ្នក មាន និង អ្នក ក្ នៅកម្ពជុា ហើយ ជាអកុសល  
គមា្ល្តន្ះ កំពុង ត្ បំផា្ល្ញដល់ កិច្ច ខិតខំ នានា កន្លងមក  
ក្នងុ ការ ប្យុទ្ធ ប្ឆំង នឹងភាព កី្ក្ នៅ ក្នងុ ប្ទ្សន្ះ។  
កម្ពុជា មិន ម្ន ជាករណី ដច់ ដោយ ឡ្ក នោះ ទ្។ នៅ  
ទូទាំង ពិភពលោក  វិសមភាព បាននឹងកំពុង ត្ កើន ខ្ពស់  
ឡើង ជា ពិស្ស នៅ ក្នុង បណា្ត្ ប្ទ្ស កំពុង អភវិឌ្ឍ។ 

រាជ រដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា បាន ចាត់ វិធនការ សំខន់ៗជាច្ើន   
ឆ្ព្ះទៅ ផ្តល់ ការ ថ្ទាំសុខភាព ដល់ពលរដ្ឋច្ើន ថ្ម  
ទៀត តាម រយៈ ការដក់ ឱ្យ ប្ើកាតថ្ទាំសុខភាព (HEC) 
និង ប្ឡាជាតិ របបសន្តិ សុខសង្គម (NSSF)។ ប្ព័ន្ធ  
ទាំង ពីរ ន្ះ ជាជំហាន ដ៏សំខន់ ឆ្ព្ះទៅ ពង្ីក ការ គ្ប 
ដណ្តប់ ស្វា ថ្ទាំសុខភាព ប៉ុន្ត្ មាន ចំណុចច្ើន ទៀត  
ដ្ល ត្ូវ ធ្វើ ឱ្យ កាន់ ត្ប្សើរ។ ការវិនិយោគ ច្ើន ទៀត 
លើ ផ្ន្កន្ះ  គឺ ជា ភាពចាំបាច់ដើម្បី ពង្ីក វិសលភាព  
គ្បដណ្តប់ របស់ ស្វា និង ធ្វើ ឱ្យ គុណភាព របស់ ស្វា  
កាន់ ត្ មាន ភាពប្សើរ ឡើង។ 

ស្ត្រីដ្រលត្រូវបានមើលរំលង 

សោភ័ណ ជាអ្នកធ្វើការតមផ្ទះ និងជាមា្តែយមានកូនបីនាក់។ កាលពីពែលថ្មីៗនែះ នាងទើបសមែែលបានកូន 
ទីបីបែកបដោយសុខភាពល្អ ប៉ុន្តែជីវភាពដ៏សែនលំបាករបស់នាងបានធ្វើឱែយនាងស្ថតិក្នងុស្ថែនភាពកាន់តែ 
ងាយរងគែែះថែមទៀត នៅពែលមួយដែលនាងសមតែទទួលបានសែចក្តីរីករាយ។ 
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នៅក្នុង ឆ្ន្ំ ២០១៩ យើង នឹង បន្ត ធ្វើការ យ៉្ង ជិតស្និទ្ធ  
ជាមួយ រាជរដ្ឋ្ ភិបាល កម្ពុជា និង ដ្គូសង្គម សុីវិល   
ឆ្ព្ះទៅអនុវត្ត គោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ ប្កបដោយចីរភាព  
(SDGs) នៅកម្ពុជា។ SDGs ជាក្បខណ្ឌ សម្្ប់ អ្វីៗ 
គ្ប់ ប្បយ្៉ងដ្លយើង ធ្វើ នៅកម្ពជុា។ យើង មាន បំណង  
ចង់ ធ្វើ យ៉្ងណា ឱ្យ កម្ពុជា ទទួល បានកំណត់ ត្្ ល្អនៅ  
ក្នុង ការ សម្្ចគោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ ប្កបដោយចីរភាព  
ដូចគ្ន្ នឹង កំណត់ ត្្ ដ្ល ប្ទ្សន្ះទទួល បាននៅ 
ក្នុង ការ សម្្ច គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរ ៍
កន្លងមកដ្រ។ 

និយយ ឱ្យ ទូលាយបន្តិច អ្វី ដ្លសំខន់ ខ្ល្ំងក្នុង  
ចំណម រឿងសំខន់ នានាសម្្ប់ ឆ្ន្ំន្ះ គឺ  យើង ទាំង  
អស់ធ្វើយ៉្ងណា ត្ូវ ប្កាន់ ភាពមុឺងមា៉្ត់ជាមួយ បញ្ហ្  
ប្ឈម ការ គំរាម កំហ្ង និង វិបត្តិ បណា្ត្លមក ពី 
ការ ប្្ប្ួល អាកាសធតុ  ហើយ យក វា មក ឆ្លុះ បញ្ច្ំង  
នៅ តាមគ្ប់ វិធី ដ្ល យើង ឆ្លើយ តប ទៅនឹង បញ្ហ ្ប្ឈម  
ទាំងនោះ។ នៅកម្ិតសកល យើ ងក៏ត្ូវ ត្ បង្កើន  
មហិច្ឆតា របស់ យើង ឱ្យ កាន់ ត្មាន កម្ិត ខ្ល្ំងឡើង  
ថ្មទៀតដ្រ។ 

សហភាពអឺរ៉ុបឧបត្ថម្ភគំទ្ ដល់ កម្មវិធីធំមួយ ស្តីព ី
កំណ្ទម្ង់ វិស័យអប់រំ ដោយផោ្ត្តសំខន់ ទៅលើ  
ការ អប់រំ មុនកម្ិតបឋមសិក្សា ក្នុង កម្ិត បឋមសិក្សា  
និង ក្នុងកម្ិត  មធ្យម សិក្សា ចំណ្ះទូទៅ។ សហភាព 

អឺរ៉ុបក៏នឹង បន្តគំទ្ ទៀត ដ្រ ដល់ ក្សួង ស្ដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ លើកម្មវិធីកំណ្ទម្ង់ ការ គ្ប់ គ្ង ហិរញ្ញវត្ថុ 
សធរណៈ ដើម្បី ធនាយ៉្ងណាឱ្យ មាន ភាពកាន់ ត្ 
ប្សើរ នៅ ក្នុង ការ ប្មូល ចំណូល  និង ចំណាយក្នុងស្ុក  
ដ្ល បម្ើប្កប ដោយ ប្សិទ្ធភាពដល់  ស្ចក្តីត្ូវការ 
របស់ ប្ជាជន។ 

បច្ចុប្បន្នន្ះ សហភាពអឺរ៉ុបកំពុង ស្ថិត ក្នុង ដំណើរ ការ  
សមោ្ព្ធ ដំណាក់ កាល ថ្មីមួយ ទៀត ន្ ការ ចូលពាក់ ព័ន្ធ 
 ផ្តល់ ការ ឧបត្ថម្ភ គំទ្ ដល់វិស័យ ន្សទ ទាំងផ្ន្ក 
វារីវប្បកម្ម ដ្ល កម្ពុជានៅមាន សកា្ត្នុពលធំ និង ផ្ន្ក 
ន្សទត្ី។ វា ជា រឿងសំខន់ដ្លត្ូវ ធនា យ៉្ងណា  
ឱ្យ វិស័យជលផល ន្ះ រួម ចំណ្ក មាន ប្សិទ្ធភាព ដល់  
ការ ចិញ្ចឹមជីវិត របស់ ប្ជា ជន និង ដល់  អាហារូបត្ថម្ភ នៅ  
កម្ពុជា។ ប៉ុន្ត្ វា ក៏មាន សរៈសំខន់ ស្មើគ្ន្ដ្រ ដ្ល គ្  
តូ្វ ផោ្តត្ទៅលើ ការ អភិរក្សធន ធន ដើម្បី ធនា យ្៉ង ណា 
 កំុ ឱ្យ វា តូ្វ បាន គ្ ទាញ យក ទៅ ប្ើ ប្្ស់ លើស សមត្ថភាព 
ឬ រង ការ បំផ្លិច បំផា្ល្ញ ដោយ សរ ត្សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន ៍
នៅតាម តំបន់ ជុំវិញទន្ល្ និង បឹង។ 

យើង ត្ងត្ រៀនសូត្ ម្រៀនជាច្ើន អំពីរបៀប ធ្វើ  
ដូច ម្ត្ច ឱ្យ បាន ប្សើរ ជាងមុន តាម រយៈការ ធ្វើ ការ  
ដោយ ផា្ទ្ល់ ជាមួយ រដ្ឋ្ ភិបាល និង សង្គមសុីវិល។ ខ្ញុំ សូម 
 ជូនពរមិត្តអ្នក អាន  “ពីន្ះពីនោះ”  ឱ្យ ទទួល បានត្ 
សុភមង្គល ជោគជ័យ និង វិបុលសុខ នៅ ក្នុង ឆ្ន្ំ  
២០១៩ន្ះ។ 

យើង តែងតែ រៀនសូតែ មែរៀនជាចែើន អំពីរបៀប ធ្វើ ការ ឱែយ បាន បែសើរ ជាងមុន តម រយៈការ ធ្វើ ការ  

ដោយ ផ្ទែល់ ជាមួយ រាជរដ្ឋែ ភិបាល និង អង្គការសង្គមសុីវិល។ ខ្ញុំ សូម ជូនពរមិត្តអ្នក អាន  "ពីនែះពីនោះ"   

ឱែយ ទទួលបានតែសុភមង្គល ជោគជ័យ និង វិបុលសុខ នៅ ក្នុង ឆ្នែំ ២០១៩នែះ។ 

ឯកឧត្តម George Edgar  
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្ចាំនៅកម្ពុជា

ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តឆ្ន្ំ2019

ទស្រសនវិស័យ



“ក្នុងឆ្នែំ២០១៩នែះ កែសួងកិច្ចការនារីមានគោលដៅបន្តពងែឹងកិច្ចអភិវឌែឍន៍ធនធានមនុសែសជាសែ្តី  

និងធានាចំពោះការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់សែ្តីលើផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច។”

លោកជំទាវវ្រជ្ជបណ្ឌិត អឹុង កនា្ថ្រផាវី   
រដ្ឋមន្ត្ីន្ក្សួងកិច្ចការនារី

អាណត្តិថ្មីន្ះ ក្សួងកិច្ចការនារីនឹងបន្តពង្ឹងសមត្ថភាព  
ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្ី  ទាំងក្នុងវិស័យ នយោបាយ  
សង្គម និងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចទាំងនៅក្នុងប្ទ្ស និងថា្ន្ក ់
តំបន់។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកលភាវូបនីយកម្ម  
ក្សួងកិច្ចការនារីនឹងយកចិត្តទុកដក់ទៅលើការកសង 
សមត្ថភាពធនធនមនុស្ស ជាពិស្សស្្តី ដើម្បីចូលរួម 
ប្កួតប្ជ្ង និងប្កបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងទីផ្សារ  
ការងរ ក៏ដូចជាបង្កើនសមត្ថភាព របស់ពួកគ្ដើម្ប ី
សម្បខ្លួនទៅនឹងការផា្ល្ស់ប្តូរ និងការសិក្សា ដើម្បីកា្ល្យ 
ទៅជាសហគ្ិន និងបុគ្គលិកដ៏ជោគជ័យដើម្បីរក្សា 
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ 

ដូចគ្ន្ន្ះផងដ្រ ពួកយើងនឹងបន្តយកចិត្តទុកដក់លើ 
ការបង្កើនសកា្តនុ្ពលស្ដ្ឋកិច្ចចំពោះស្ត្ីដើម្បីរួមចំណ្ក 
កាត់បន្ថយភាពងយរងគ្្ះរបស់ពួកគ្ និងពង្ឹង 
ភាពអង់អាចរបស់ស្ត្ីក្នុងតួនាទីជាដ្គូដ៏មានតម្ល្ជា 
មួយបុរសក្នុងសង្គម។ ដើម្បីអនុវត្តផ្នការន្ះ ក្សួង 
សហការជាមួយក្សួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយ 
ព័ត៌មានដល់ស្ត្ីពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ ដូចជាច្បាប់ការងរ  
ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគ្ រួមទាំងបន្តអនុវត្តសកម្ម 
ភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនស្ត្ី នៅតាម 
ជនបទឱ្យមានជំនាញវិជា្ជជី្វៈ ដើម្បីប្កបមុខរបរកសិកម្ម 
ក៏ដោយមិនកសិកម្មក៏ដោយ ឱ្យសីុសង្វក់្ទៅនឹងតមូ្វការ 
ទីផ្សារសម្្ប់ផលិតផល និងអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្។  

       ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពស្ត្ី និងកុមារ ក្សួង 
ចូលរួមជាមួយនឹងក្សួងពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្ត 

គោលនយោបាយថ្មីរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ពោលគ ឺ
គោលនយោបាយគំពារសង្គម ដើម្បីធនាថា “មិនទុក
នរណាមា្ន្រក់ឱ្រយនៅឯកោ” ហើយធនាថា ស្ត្ី ស្្តីមាន 
ផ្ទ្ពោះ ក្ម្ងស្ី និងក្ុមងយរងគ្្ះ ទទួលបាន 
អត្ថប្យោជន៍ពីកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់ប្ទ្ស 
ជាតិយើង។ 

ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្ី និងកុមារ ក្សួង 
កិច្ចការនារីសហការជាមួយក្សួងពាក់ព័ន្ធនឹងបន្ត 
ពង្ឹង  ការអនុវត្តផ្នការស្តីពី ការទប់ស្ក្ត់រាល់ទម្ង ់
ន្អំពើហិង្សាលើស្ត្ី និងក្ម្ងស្ី ២០១៩-២០២៣  
និងលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្ល្ស្ត្ី និងគ្ួសរខ្ម្រ។  
យើងនឹងយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ ចំពោះសង្គម និង 
ការអប់រំមូលដ្ឋ្ន ក្នុងគោលដៅដើម្បីផា្ល្ស់ប្តូរផ្នត់គំនិត 
សង្គមដោយប្ឆំងនឹងការរីសអើងចំពោះស្ត្ីភ្ទ  
ការទទួលខុសត្ូវខ្ពស់ន្ការពិសរ គ្ឿងស្វឹង និង 
បង្ក្្បការប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀន។    ក្សួងនឹងពង្ីក 
ការអនុវត្តកម្មវិធី៑ “អប់រំកូនតាមប្របវិជ្ជមាន” រួមទាំង 
សហការជាមួយនឹងក្ុមគ្ួសរនៅគ្ប់មជ្ឈដ្ឋ្នដើម្ប ី
អនុវត្តផ្នការន្ះ។ ចំពោះបញ្ហ្អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសរ 
ពួកយើងនឹងបន្តពង្ឹងវប្បធម៌សន្ទនាដើម្បីដោះស្្យ 
ជមោ្ល្ះ និងពង្ីកយុទ្ធនាការបុរសល្អ។ បញ្ហ្មួយទៀត 
ដ្លយើងគួត្ចាប់អារម្មណ៍ គឺឥរិយបថយុវវ័យក្នុង 
ការប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធបច្ច្កវិទ្យា ពួកយើងនឹងបំផុសឱ្យ 
យុវវ័យឱ្យប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធបច្ចក្វិទ្យាឱ្យមានទំនួលខុស 
ត្ូវខ្ពស់ដោយមិនប្្សចាកពីទិសដៅន្ការអប់រំ 
ពត៌មាន និងចំណ្ះ ដឹង។ 
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អង្គការសម្ពន័្ធភាពដើម្បីអភិរក្ស ធនធនជលផល (FACT) 
ត្ូវ បាន បង្កើតឡើងនៅ ឆ្ន្ំ ២០០០ និងធ្វើការ ចុះ បញ្ជី ជា  
ផ្លូវការ នៅ ក្សួង មហាផ្ទ្  នៅខ្ធ្នូ  ឆ្ន្ំ២០០៣  ដោយ  
ធ្វើ ការ ផោ្ត្ត ទៅ លើវិស័យជលផល និងបរិស្ថ្ន នៅ  
ជុំវិញ បឹងទន្ល្សប ទន្ល្ម្គង្គ និង តំបន់ឆ្ន្រ  ន្ប្ទ្ ស 
កម្ពុជា។ FACT ធ្វើការ ទាក់ទង ការ ចងក្ង និងពង្ឹង 
សមត្ថភាព សហគមន៍ ន្សទការ តស៊ូមតិ  និង តាម ដន 
លើ កំណ្ ទម្ង់ ន្គោលនយោបាយ ដ្ល ទាក់ទង  
លើវិស័យ ជលផល។

ក្នុង ឆ្ន្ំ ២០១៩ន្ះ អង្គការ FACT នឹង បន្ត អនុវត្ត ផ្នការ  
យុទ្ធសស្្ត ប្្ំឆ្ន្ំ  (២០១៥-២០១៩) របស់ ខ្លួន ដោយ  
ប្ត្ជា្ញ្ចិត្ត យ៉្ង មុតមាំ  ដើម្បី ឈាន ទៅសម្្ចឱ្យ បាននូវ  
សកម្មភាព សំខន់ៗ ដូចខងក្្ម៖ 

១.  បន្ត ពង្ឹង អង្គការ សហគមន៍មូលដ្ឋ្ន តាមរយៈ 
ការ រៀបចំ សិកា្ខ្ សលា  និង វគ្គបណ្តុះ បណា្ត្ល ហើយ  
ជា ពិស្ស ជម្ុញ ដល់ អ្នក ជំនាញ ថា្ន្ក់ ជាតិ ទទួល  
ស្គ្ល់ អង្គការ សហគមន៍ មូលដ្ឋ្ន។ 

២.  ពងឹ្ងបណា្តញ្ជាមួយ អង្គការសង្គមសីុវិល និង អង្គការ  
មិន ម្ន រដ្ឋ្ភិបាល ជា ដ្គូ ដ្ល ធ្វើ ការ ក្នុង វិស័យ  
ជលផល (បច្ចុប្បន្ន មាន អង្គការ មិន ម្នរដ្ឋ្ភិបាល 
 ចំនួន ៤៥)។ 

៣.   ផោ្ត្តទៅលើ សកម្មភាពផ្សព្វ ផ្សាយ និងការងរអភិរក្ស 
របស់ខ្លួន  នៅលើ ទីតាំងចំនួន៨៤កន្ល្ង ជាមួយ ដ្គូ 
ពាក់ ព័ន្ធ និង មាន ការ គំទ្ មូលនិធិ ពី សហភាព អឺរ៉ុប  
និង មា្ច្ស់ ជំនួយ នានា ទៀត។  

៤.  ពង្ឹង អភិបាលកិច្ច ល្អនៅ ក្នុង វិស័យ ជលផល  ដើម្បី  
ជម្ុញលើក ទឹកចិត្ត ប្ជា ន្សទ  ឱ្យ មាន ការ ទទួល  
ខុស តូ្វ កាន់ត្ ច្ើន ឡើង នៅ ក្នងុ សហគមន៍ ន្សទ  
របស់ ខ្លួន។ 

៥.  ធ្វើការ បោះពុម្ពផ្សាយ ច្ករំល្កករណីសិក្សា អំព ី
ជលផល និង ផល ប៉ះពាល់ បណា្ត្លមកពី ការ ប្្ប្ួល 
អាកាស ធតុ ក៏ ដូច ជា ការ បញ្ជ្ប្ការបន្សំុាការ ប្្បួ្ល 
អាកាស ធតុផងដ្រ។ 

៦.   ពងឹ្ងសិទ្ធអំិណាច របស់ សហគមន៍ មូលដ្ឋន្ លើក កម្ពស់  
ជីវភាព រស់នៅ របស់ ពួកគ្ តាម រយៈការ ផ្តល់ វគ្គ 
បណ្តុះបណា្ត្ល វគ្គអប់រំវិជា្ជ្ជីវៈតម្ង់ទិស ដូច ជា  
ការបង្កើតរមណីយដ្ឋ្ន ទ្សចរណ៍ធម្មជាតិ ឬ  
ការ បង្កើត មធ្យាបាយ សម្្ប់ ធនា ដល់ ការ ស្តុកទុក  
ផលិតផល ន្សទ បាន យូរ។ គោលបំណង  
សំខន់ គឺ ជួយ ដល់ ប្ជាន្សទ មូលដ្ឋ្ន ឱ្យ កាត់  
បន្ថយ ការ ពឹងផ្អ្ក លើរបរ ន្សទ ត្ មួយ មុខ។ 

៧.  លើកកម្ពស់គុណភាព ន្ផលិតផលន្សទ ដោយ 
គោរពតាម ស្តង់ ដ ដ្ល មាន ការ ទទួលស្គ្ល់  
ត្ឹម ត្ូវ។ សហគមន៍ន្សទមូលដ្ឋ្ន នឹង ទទួល  
បាន ការគំទ្ នៅព្លណា ផលិតផល របស់ ពួកគ្  
បំព្ញ បាន តាម ស្តង់ដ  ដូច្ន្ះ ចំណូល របស់ ពួកគ្  
ក៏ នឹង កើន ទៅ តាម នោះ ដ្រ។ 

៨.  ដោយផោ្ត្ត ទៅលើ សមភាព យ្នឌ័រ  ធ្វើ ការ ពិភាក្សា  
អំពីការអភិវឌ្ឍ សង្គម ប្កប ដោយ យុត្តិធម៌ ត្ឹម ត្ូវ  
និង មានចីរភាព នៅ ក្នុង គ្ប់ គម្្ង ទាំង អស់  
របស់ យើង។ 

៩.  លើកកម្ពស់សម្ពន័្ធភាពផ្ទក្្នងុ  ដោយ ពងឹ្ង សមត្ថភាព 
 បុគ្គលិក បង្កើតគណៈគ្ប់ គ្ងមួយ សម្្ប់ សមាជិក  
ក្ុម ហើយ ធ្វើការ បង្កើន និង ពង្ឹងសមត្ថភាព របស់  
ក្ុម  តាម ដន និង វាយ តម្ល្ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បី ធនា ឱ្យ  
មាន តមា្ល្ភាព និង ភក្តីភាព។ 

ឱម សវ៉្រត 
នាយកប្តិបត្ត ិ
អង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធនជលផល 

“ផែនការ ជាក់ ស្តែងថ្មីរបស់ យើងនឹង ផ្តែតសំខាន់ ទៅលើ អភិបាលកិច្ច ល្អ និង របរចិញ្ចឹមជិវិត 

ការ កែច្នែ ផល នែសទ និង ខែសែ ចែវាក់ ផលិតកម្ម ជល ផល” ។
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ឱ្យ បានច្ើន មុខ ហើយ បន្ត ជួយស្ត្ីក្ីក្ ជា ពិស្ស 
ក្ុម ជន ដ្ល មិន សូវ ទទួល បាន ការ យក ចិត្ត ទុកដក់  
តាមរយៈការ យក ផលិតផល របស់ ពួកគ្ ទៅលក់ នៅ  
ព្ឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៌ជាតិ និង កម្មវិធី នានា នៅ ក្នុង ភូមិ។ 
“ខ្ញុនឹំង បឹ្ង ប្្ងបំព្ញតាម លក្ខខណ្ឌតមូ្វ របស់ ក្សួង  
ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី អាច ឱ្យ គ្ ផ្តល់ ឱកាស ដល់ ជនក្ីក្  
មានពិការភាពដក់ បញ្ជរ លក់ ដូរ នៅ ក្នុង ពិធីតាំង  
ពិព័រណ៌ថា្នក់្ ជាតិនានា។ ចុងក្្យ គឺខ្ញុប្្ំថា្នច្ង់ទិញ 
ឡានតូចមួយ សម្្ប់ ដឹកទំនិញ ឱ្យ អតិថិជន។ បច្ចប្ុបន្ន 
ខ្ញុំទៅណាមកណាបាន ដោយ សរ ត្ម៉ូតូកង់បីរបស់ 
ខ្ញុំត្ប៉ុណ្ណ្ះ។”

សូមកុំបោះបង់ការគិតរបស់ខ្លួន ដោយមិនទាន់ចាប់ផ្តើម 
សកល្បង ត្ូវចាំថាអ្នកអាចដើរយឺតជាងគ្មួយ 
ជំហា៊្ន ត្ថ្ង្ណាមួងអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅដូចគ ្
ដ្រ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា មិត្តមានពិការភាពដ្លបានអាន 
ព្ឹត្តប័ត្ “ពីន្ះពីនោះ” ន្ះ ជួយជាកមា្ល្ំងចិត្តដើរទៅ 
មុខទាំងអស់គ្ន្ មិនត្ូវបោះបង់ សុបិន របស់ខ្លួនចោល  
ហើយ ប្ឹងជម្នះ ការ លំបាក ដើម្បីអនាគត របស់ ខ្លួន។  
ជនមានពិការភាពមានជីវិតមួយ អ្នកធម្មតាមិនមាន 
ពិការភាពក៏មានជីវិតមួយដ្រ។ ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដ្រថា អ្នក  
ឯទៀត ប្ព្ឹត្ត ឱ្យ បាន គប្បី ទៅលើ ជន ពិការ  ហើយ  
ផ្តល់ ឱកាស ឱ្យ ពួកគ្ បាន ទទួល ការ ងរ ធ្វើ ដូច អ្នក ឯង 
ទៀតដ្រ។"

សរ សន  
សហគ្ិនវ័យក្ម្ង 

"ខ្ញុំសូមជមែុញលើកទឹកចិត្ត ឱែយ ជនពិការ គែប់រូប ឱែយ កែែកឈរឡើង ហើយមានមោទនភាពចំពោះ 

ជីវិតពិការភាពរបស់ខ្លួន ដោយបែឹងបែែងជម្នះរាល់ឧបសគ្គដែលខ្លួនជួបបែទះ តែូវលើកទឹកចិត្ត  

និងផ្តល់តម្លែឱែយខ្លួនឯង មុននឹងឱែយអ្នកដទែជួយ និងឱែយ តម្លែយើង។" 

លោកស្ី សរ សន ញញឹមបណ្តើរ រៀបរាប់បណ្តើរពី  
ក្មា កាបូប និង បូរចងសក់ ធ្វើ ដោយ ដ្ ដ្លនៅតម្ៀប 
លើតុ នៅផ្ទះគត់ឯកោះដច់។  គត់ប្្ប់ថា ទាំង អស់  
ន្ះសុទ្ធ ត្ ជា ផលិតផល ដ្លគត់ជួយ ដល់ ស្ត្ីដ្ល  
មិនសូវ ទទួល បាន ការ យកចិត្ត ទុកដក់ និង ស្ត្ីប្កប 
មុខរបរ ក្្ ប្ព័ន្ធ ដើម្បីលក់រកប្្ក់ ចំណូល បន្ថ្ម  
សម្្ប់ ទ្ទ្ង់  គ្ួសរ។ 

សន  បានច្ករំល្កបទពិសោធន៍ផា្ទ្ល់ ខ្លួនថា៖  
“ទោះបីជាខ្ញុំ  ពិការ   ត្ ខ្ញុំ បាន តស៊ូរៀនចប់ ថា្ន្ក់ បរិញ្ញ្បត្ 
បច្ច្កវិទ្យា ព័ត៌មាន នៅ សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាត ិ
ភ្នំព្ញ។ សព្វថ្ង្ ខ្ញុំជាមន្ត្ីផ្ន្កអភិវឌ្ឍស្វាពិការភាព   
នៅក្សួង សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា 
ហើយគ្ួសរខ្ញុំជាមន្ត្ីផ្ន្ករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅ 
ក្សួងជាមួយគ្ន្។  ព្លទំន្រ ខ្ញុំជួយ ជនមានពិការភាព 
អតីតស្ត្ីបម្ើស្វាកំសន្ត អ្នកស្លាញ់ភ្ទដូចគ្ន្ និង  
ស្្តីក្ីក្ លក់ផលិតផលរបស់គត់ និងផ្ល្ឈើក្នុងស្ុក 
មួយចំនួនសម្្ប់ប្្ក់ចំណូលពួកគត់បន្ថ្ម និង 
ចូលរួមសកម្មភាពការងរសប្បុរសធម៌ផងដ្រ។

ខ្ញុំ សប្បាយ ចិត្ត ក្នុង ការ រស់ នៅជាមួយ ដ្គូ ប្ចាំជីវិត  
របស់ ខ្ញុ ំ ទោះគត់ជិះត្លើរទ្ះម្ន ប៉ុន្ត្គត ់ 
មាន ការ តាំងចិត្ត ដូចខ្ញុំដ្រ ក្នុងការ ជម្នះពិការភាព។”

សន និយយថា ឆ្ន្ ំ២០១៨ កន្លងទៅ  គឺជា ឆ្ន្ពំោលព្ញ 
ទៅដោយផ្ល្ផា្ក្ សម្្ប់គត់  ហើយអ្វីដ្លគត់ចង់បាន 
ក្នុងឆ្ន្ំ ២០៩១ គឺ ពង្ីកមុខរបរដោយ បន្ថ្ម មុខ ទំនិញ  



20

 

 

 

វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លបុគ្គលិកអង្គការអុកស្វ្ម 
និងដ្គូ ស្តីពីការត្ៀមធ្វើការឆ្លើយតប 

បនា្ទ្ន់ក្នុងគ្្អាសន្ន

សបា្ត្ហ៍មោទនភាព

វគ្គបង្ៀនស្ត្ីក្នុងភាពជា
អ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋ្ន

ខ្រមីនា
២០១៩

វគ្គបណ្តុះបណា្ត្ល

ខ្រឧសភា
២០១៩

វគ្គ

ខ្រម្រស 
២០១៩

វគ្គបង្ៀន

ព្រឹត្តិការណ៍ខាងមុខ
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ព័ត៌មាន
ស្វ្រងយល់សម្ល្រងប្រជាជនកម្ពុជា

ស្វ្ងយល់សម្ល្ងប្ជាជនកម្ពុជា(Exploring  

Cambodian Voices) គឺជាការវិភាគបរិបទសុីជម្ ្
មួយសម្្ប់ "កម្មវិធីវ៉យ" នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ 
ក្នុងនោះមានការសំដ្ងមតិរបស់ជនមកពីក្ុមផ្ស្ងៗ 
គ្ន្ រួមមានជនមានពិការភាព អ្នកស្លាញ់ភ្ទដូចគ្ន្ 
ស្ត្ីដ្លត្ូវបានគ្ក្ងប្វ័ញ្ច រងការបំពាន និងរងអំពើ 
ហិង្សា និងអ្នកប្ឈមនឹងការរីសអើង និងភាពងយ 
រងគ្្ះដោយសរត្កម្ិតអាយុ ក្ុមជនជាតិដើម 
និងក្ុមជនជាតិដើមភាគតិច។

https://cambodia.oxfam.org/policy_paper/ 
exploring-cambodian-voices 

កម្មករក្្ប្ព័ន្ធជាង២០០នាក់ បានមកជួបជំុគ្នធ្្វើការ 
ពិភាក្សាបញ្ហ្ស្តីពី "ការងារគា្ម្រនកម្រ្រ" ដូចជាការងរ 
ជាអ្នកថ្ទំា និងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើភាពអង់អាច 
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកទាំងឡាយដ្លផ្តល់ការថ្ទាំ  
និងលទ្ធភាពស្មើគ្ន្សម្្ប់ស្ត្ីក្នុងការស្វ្ងរកទីផ្សារ 
ការងរធ្វើ។ 

https://cambodia.oxfam.org/event/forum-
practical-paths-reduce-gender-inequality
 

ហ្តុអ្វីបានជាសំខន់ត្ូវមានផ្នការធុរកិច្ចឱ្យបានត្ឹម 
ត្ូវជាមុន? សូមចូលមើលវីឌីអូដ្លមានរយៈព្ល 
៦នាទី ដើម្បីស្វ្ងយល់អំពីផលវិបាកក្នុងការស្វ្ងរក 
ឥណទានដោយគ្ម្នផ្នការច្បាស់លាស់ជាមុន៖

https://www.youtube.com/watch? 
v=WShRXBGSiqU
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តង់សនី

នៅប្ទ្សតង់សនី អង្គការអុកស្វ្មកំពុង 
ធ្វើការពង្ឹងភាពអង់អាចរបស់ស្ត្ីផ្ន្ក 
នយោបាយ ស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដើម្ប ី
ប្្កា្ល្យខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំ និងជាភា្ន្ក់ងរ 
ផា្ល្ស់ប្តូរនៅក្នុងគ្ួសរ និងសហគមន ៍
របស់ខ្លួន។ 

ទីម័រខាងកើត

នៅប្ទ្សទីម័រខងកើត អង្គការអុកស្វ្មកំពុង 
ប្ើប្្ស់វិធីសស្ត្ដ្លដឹកនាំដោយសហគមន៍  
ដើម្បីលើកកម្ពស់ការរស់នៅរបស់ស្ត្ី និងបុរស 

នៅតំបន់ជនបទ។ ក្្មភាពជាដ្គូជាមួយ 
អង្គការសង្គមសុីវិលចំនួន២០ ស្ថ្ប័ន កំពុងធ្វើការ 
លើកកម្ពស់សមភាព និងការការចិញ្ចឹមជីវិតប្កប 

ដោយភាពធន របស់កសិករខ្ន្តតូច។

សធារណរដ្ឋដូមីនីក

នៅសធរណរដ្ឋដូមីនីក អង្គការ 
អុកស្វ្មកំពុងធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធ ិ
របស់បុរស និងស្ត្ីងយរងគ្្ះបំផុត 
ដោយត្ៀមខ្លួនពួកគ្ឱ្យមានលទ្ធភាព 
ប្ឈមជាមួយស្ថ្នភាពមានវិបត្តិ និង 
ដើម្បីអាចទទួលបានជំនួយមនុស្សធម ៌
មានគុណភាពខ្ពស់។

អុកស្វ្រមនៅជុំវិញ
ពិភពលោក
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អំពីអុកស្វ្រម
អង្គការអុកស្វម្ បានធ្វើការគំទ្ការអភិវឌ្ឍប្ទ្សកម្ពជុា
តាំងពីឆ្ន្ំ ១៩៧៩ មកម្ល្៉ះ ជាអង្គការដំបូងបង្អស ់
ដ្លប្តិបត្តិការក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាក្្យការដួល 
រលំ ន្របបខ្ម្រក្ហម។ អុកស្វ្ម ធ្វើការយ៉្ងសកម្ម
លើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជាច្ើន ក្នុងការលើកកម្ពស់អំណាច
ស្ដ្ឋកិច្ចស្ត្ី ការចិញ្ចឹមជីវិតសម្្ប់ក្ុមងយរងគ្្ះ 
កម្មវិធីគ្ប់គ្ងធនធនធម្មជាតិ ការបន្សុំានឹងការ 

ប្្ប្ួលអាកាសធតុ និងថាមពលប្កបដោយចីរភាព 
បរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ កិច្ចគំពារសង្គម និងការងរ 
សមរម្យ កសិកម្មបន្សុំានឹងការប្្ប្ួលអាកាសធតុ 
និងប្កបដោយចីរភាព ការត្ៀមបង្ក្រគ្្ះមហន្តរាយ 
និងជំនួយមនុស្សធម៌ ការធ្វើការជាមួយពលរដ្ឋ និង 
ហិរញ្ញប្បទានសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍ។
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បនា្ទ្ប់ពីការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហម 
ក្នុងឆ្ន្ំ ១៩៧៩ អង្គការអុកស្វ្ម  

បានដឹកនាំការគំទ្ដ៏ព្ញទំហឹង 
ដឹកនំាស្បៀងអាហារ មកជួយប្ជាជន 

រងគ្្ះនៅប្ទ្សកម្ពុជា។
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សូមអរគុណដ្រគូ
ទាំងអស់គ្ន្រ!
អង្គការអុកស្វ្ម មានស្ចក្តីសោមន្សចំពោះការគំទ្ កិច្ចសហការ និងទំនាក់ទំនងយូរអង្វ្ងជាមួយដ្គូទាំង 
អស់។ សូមអរគុណ ដ្លបានចូលរួមសកម្មភាព ជាមួយអង្គការអុកស្វ្ម និងបានដើរតួរជាភា្ន្ក់ងរជម្ុញ 
ការផា្ល្ស់ប្តូរដ៏សំខន់ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ និងពង្ឹងអំណាចសហគមន៍។  យើងបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្ន ្
ដើម្បីបង្កើតសន្តភិាព និងធនាយុត្តធិម៌សង្គម។ អុកស្វម្ មានមោទនៈភាពជាខ្ល្ងំសម្្ប់ប្តិបត្តកិារ និងកិច្ចសហការ
ជាបន្តបនា្ទ្ប់ជាច្ើនឆ្ន្ំកន្លងមក ហើយសង្ឃឹមថា យើងនឹងបន្តដំណើររួមគ្ន្ជាច្ើនឆ្ន្ំទៅមុខទៀត។




