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វិចារណកថា
មិតជា
្ត ទរា
ី ប់អា
 ន!
តាងនាមឱ្យអង្គការអុកស្វាម ខ្ញុំសូមរជូនពរសម្តេច លោកជំទាវ ឯកឧត្តម លោក លោកស្រី នាងកញ្ញា និងក្រុមគ្រួសារ

ទាំងអស់ទទួលបាននូវពរជ័យ សិរីមង្គល វិបុលសុខមហាប្រសើរ និងជោគជ័យ ក្នុងឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០១៩ នេះ និងសូមថ្លែង

អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកដែលបានអានការចេញផ្សាយជាលើកដំបូងរបស់ “ពីនេះពីនោះ” និងច
 ំពោះ
ការផ្តលម
់ កវិញនូវមតិ ដែលមានអត្ថន័យស្ថាបនា និងលើកទឹកចិត្ត!

ឆ្នាំ២០១៩ គឺជាខួបលើកទី៤០ នៃការបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមដែលបង្កកា
 រស្លាប់ និងកា
 រកាប់សម្លាប់រង្គាល ដោយ

បន្សល់ទុកស្នាមរបួសជា
 អចិន្ត្រៃយ៍ និងភាពតក់ស្លុតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីរ បស់ប្រជាជនរាប់លាននាក់
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ឆ្នាំនេះក៏ជាខួបទី៤០ឆ្នាំផងដែរ សម្រាប់អង្គការអុកស្វាម ចាប់តាំងពីពេលដែលអង្គការនេះ

ចាប់ផ្តើមធ្វអ
ើ ន្តរាគមន៍ផ្នែកមនុស្សធម៌ដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមគ្នាជាមួយភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ

ផ្សេងទៀត។

នៅឆ្នាំ១៩៧៩ អង្គការអុកស្វាមបានធ្វកា
ើ រអំពាវនាវជាលើកដំបូងរកប្រាក់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន ១០ម៉ឺនផោន ហើយ
ក្នុងរយៈពេលបីខែប៉ុណ្ណោះ ការអំពាវនាវនេះបា
 នរាយអង្គាសរ ហូតដល់ទៅ
 ៣លានផោន សម្រាប់យ
 កមក “ផ្តត់ផ្គង់

ស្បៀងអាហារដល់កម្ពុជា”។ Blue Peter ជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ព
 េញនិយមមួយសម្រាប់កុមារនៅចក្រភពអង់គ្លេស

បានធ្វើការចាក់ផ្សាយអំពីយុទ្ធនាការកៀរគរមូលនិធិនេះពីទ
 ស្សនិកជ
 នវ័យក្មេងរាប់លា
 ននាក់របស់ខ្លួន។ នៅពេលដែល
ខ្ញុំអានអត្ថបទកាសែតមួយអ
 ំពីយុទ្ធនាការនេះ រូបខ្ញមា
ុំ នក្តីរំភើបក្រៃលែងនៅពេលដែលបានដឹងតា
 មរយៈអត្ថបទ

នោះថា ក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ៤ឆ្នាំ សុខចិតល
្ត ក់វ ត្ថុលេង
ដ៏ស្អាតរ បស់ខ្លួន ដើម្បីយកប្រាកម
់ កធ្វើវិភាគទាន

សម្រាបទ
់ ិញអាហារឱ្យក្មេងៗកម្ពុជាជាច្រើននា
 ក់ 

ដែលកំពុងត
 ែរស់ក្នុងភា
 ពស្រេកឃ្លានដ
 ូចរូបខ្ញុំដែរ។

ពេលនោះមានមនុស្សចម្លែកវ័យក្មង
េ ចន
ើ ្រ នាក់
ណាស់ ដល
ែ បា
 នបក
ើ បះេ ដូងរ បស់ខ្លួន ធទា
្វើ ន

សប្បរុ សដល់ព
ក
ួ យើង។ រូបខ
ស
ំុ្ញ ត
ិ្ថ នៅក្នង
ុ ចំណោម
ក្មេងៗកម្ពុជា ដ
 ែលកុមារីអង់គ្លេសរូបនោះមិនបា
 ន

ស្គាលទ
់ េ ប៉ុន្តែចង់ជួយ។ ម្តាយរបស់ខត
្ញុំ ្រូវទៅដក់ស
 ្ទូង

នៅវាលស្រែ ជីដូនរបស់ខ្ញុំ ចិញម
ឹ្ច ខ្ញដោ
ំុ យទឹកដល
ែ រំងាស់
ពីអង្កង
្រ ជំនស
ួ ឱ្យទ
ក
ឹ ដោះ។ នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើម

ធ្វើការនៅអុកស្វាម ខ្ញបា
ុំ នស្រាវជ្រាវរករូបថត និង

ឯកសារចាស់ៗអំពីជំនាន់នោះយកមកមើល ដើម្បី

ស្វែងយល់ថា
 តើរូបខ្ញុំចេញពីប្រភពណាមក។ ខ្ញបា
ុំ ន

ភាគីអ
 ភិវឌ្ឍពា
 ក់ព័នទា
្ធ ំងអស់ និងរាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវត
 ែ

អារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ដ
 ល់រ ូបខ្ញុំក្នុងនា
 មជាជ
 នកម្ពុជា

មក ដើម្បក
ី សាងទំនុកច
 ិតរ្ត វាងគ្នានិងគ
 ្នាបន្តិចម
 ្តងៗ។

ប្រទះឃើញរូបថត និងវ ីដេអូជាច្រើនដែលនាំមកនូវ

ខិតខ
 ំធកា
្វើ រជាមួយគ្នា និងអ
 ត់អោ
 នឱ្យគ្នាទៅវិញទៅ

មួយរូប ដែលធ
 ំដឹងក្តីនៅក្នុងជ
 ំនាន់នោះ។ កម្ពុជាបា
 ន

ភាពក្រីកមានលក្ខ
្រ
ណៈស្មុគស្មាញណាស់។ ភាពជាដៃគូ

ដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយទ
 ៀតដើម្បីទៅដល់គោ
 លដៅ

ដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ។

ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវយ៉ាងច្រើន ប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅមាន
ដែលខ្លួនសក្តិសមនឹងទៅដល់។

ពេលខ្ញជ
ុំ ជែកជា
 មួយបុគ្គលិកអ
 ុកស្វាមទា
 ំងខ្មែរ និង
បរទេសដ
 ែលគាត់ធ
 ្វើការនៅកំឡុងឆ
 ្នាំ ៧០ និង៨
 ០

ខ្ញុំភ្ញាកផ
់ ្អើលនឹងអ
 ្វីដែលព
 ួកគាត់បា
 នលើកឡ
 ើង ហើយ
នៅតែជាការពិតរហូតមកដល់សព្វថ
 ្ងៃនេះ ដែលថា៖

ពិតប្រាកដនិងកា
 រប្តេជ្ញាចិត្តគឺជា
 ភាពចាំបាច់ខ្វះម
 ិនបា
 ន

ខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថា ឆ្នាំ២០១៩នឹងជា
 ឆ្នាំដែលនាំមក

នូវការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់ត
 ែប្រសើរ និងភា
 ព
ជាដៃគូកាន់តែប្រកបដោយអត្ថន័យនៅក្នុងចំណោម

តួអង្គទា
 ំងអស់ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ម
 នុស្សជំនាន់

ក្រោយៗទៀតរបស់កម្ពុជា។

នៅទីបញ្ចប់ យើងខ្ញុំនៅតែចង់បានមតិពីអ្នកទាំងអស់គ្នា! ដូច្នេះ សូមផ្ញើបទអត្ថាធិប្បាយ ឬអត្ថបទបញ្ចេញ
យោបល់របស់អ្នកទៅកាន់អុីមែល PineehPinooh.Cambodia@oxfam.org ហើយអត្ថបទណាដែលគ
 ួរឱ្យ

ចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនឹងត
 ្រូវបា
 នយកទៅចុះផ្សាយលើទំព័រ Perspectives របស់យើង!
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នករីករាយជាមួយ “ពីនេះពីនោះ”!
សូមជូនពរបវរប្រសើរ និងរ ីករាយឆ្នាំថ្មី!
សូលីន
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ក្តីស្រលាញ់ចម្រុះ
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យ៉ូកូ មាន និង យ៉ូកូ ហ្សាណា
ទោះ ហ្សាណា រស់នៅក្នុងប
 ្រទេសក
 ម្ពុជា ហើយ មាន រស់នៅ
 សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ
ក៏គេទាំងពីរនាក់តែងត
 ែសាសងគ្នាជាទៀងទាត់នៅលើហ្វេសប៊ុក។ ថ្ងៃមួយ មាន

បានមកលេងប្រទេសកម្ពុជា ហើយបានធ្វើឱ្យហ្សាណា មានការភ្ញាក់ផ្អើល មិនយូរ

ប៉ន
ុ ន
ា្ម អ្នកទា
 ង
ំ ពរី កណា
៏
ត់ជ
ប
ួ គ្នច
ា ញ
េ ដើរលង
េ កសាងទនា
ំ ក់ទន
ំ ងស្នហា។ ម្តយ
ា របស់
ហ្សាណា មិនស
 ូវជាស
 ប្បាយចិត្តទ
 េជាមួយទំនាក់ទ
 ំនងរវាងអ្នកទាំងពីរនៅក្នុង

រយៈពេលពីរឆ្នាំដំបូង ដូច្នេះព
 ួកគេប្រឹងតស៊ូជម្នះខ
 ្លាំងណាស់។ យ៉ាងណាក៏ដោយ

សេចក្តីស្នេហារបស់គេនៅរស់រា
 នមានជីវិត ហើយពួកគេក៏នៅត
 ែបន្តណា
 ត់ជ
 ួបគ
 ា្ន

មិនថា
 នៅឆ្ងាយពីគ្នា និងមានឧបសគ្គរា
 រាំងឡើយ។ យ៉ូកូ មាន ធ្វើកា
 រនៅ

អាកាសយានដ្ឋាន ហើយហ្សាណា កំពុងរ
 ៀនដើម្បីរកការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ដែលអ្នកទា
 ំងពីរកំពុងរស់នៅជាមួយគ្នា។ ហ្សាណា មានក្តីរំភើបក្រៃលែងដោយបាន
ភ្ជាប់ពាក្យហើយរៀបការជាមួយគ
 ូសំណព្វចិត្តរបស់ខ
 ្លួន!

ស៊ិង សុផាណា និង ផេង សាញ
សុផាណា និង សាញជួបគ
 ្នាតាមហ្វេសប៊ុក ហើយក
 ្រោយមកកាន់តែស្គាល់គ
 ្នាខ្លាំង
ឡើងតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងសារគ្នា។ ពីរឆ្នាំក្រោយមកទៀត ពួកគេសម្រេចចិត្តថា
 
ត្រូវជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ ហើយតាំងពីពេលនោះមកអ្វីៗទៀតគ្រាន់តែជារឿងអតីតកាល
ប៉ុណ្ណោះ។ បច្ចុប្បន្ន សុផាណា ជាអ្នកកែច្នៃម៉ូត រីឯ សាញ ជា
 សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស
ជាអ្នកលក់សំលៀកបំពាក់ស
 ម្រាបអ
់ ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និងជា
 បុគ្គលិកកិច្ចការ
សង្គមសម្រាបក
់ ្រុមប្រឹក្សាឃ
 ុំដែរ។ ពួកគាត់ទា
 ំងពីរចូលចិតធ
្ត ្វើដំណើរ និងច
 ំណាយ

ពេលនៅជាមួយគ្នា។

អ្នកស្រី ហួរ និង ជែកគី លី
ជែកគី និងអក
្ន សី្រ ហួរ ជួបគ្នតាម
ា បណ្តញ
ា ផ្សព្វផសា
្ យសង្គម រ
 ឿងរ៉វា ស្នហា
េ របស់ពក
ួ គាត់
គព
ឺ ត
ិ ជារឿងមួយល
 ប្ ស
ី ះុ សាយទទា
ូ ង
ំ សាកលលោក។ ជក
ែ គី ធ្វកា
ើ រនៅក
ង
ុ្ន ហា
 ងធន
ើ្វ ម
ំ យ
ួ

នៅសហរដ្ឋអាមរេ ក
ិ ហើយអ្នកសី្រ ហួរ កយ
្រោ ម
 កបានទៅរួមរស់នៅជាមួយគាត់កយ
្រោ
ពីអ្នកទា
 ំងព
 ីរបានរៀបការនៅខ
 ែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។ ពួកគាត់ធ
 ្វើពិធរ
ី ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
ដល់ទៅ
 ពីរដង គឺម
 ្តងជា
 ពិធប
ី ែបប្រពៃណីនៅក
 ្នុងប
 ្រទេសកម្ពុជា ហើយក
 ្រោយមកពិធី

ផ្លូវការមួយទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ រូបថតនេះ ប
 ង្ហាញពីគូស្នេហ៍ ក
 ្នុងទ
 ឹកមុខរ ីករាយ

នៅថម
ៃ្ង ង្គលការតាមបប
ែ បព
្រ ណ
ៃ ។
ី ពួកគាត់រភ
ំ ប
ើ ក្នង
ុ ច
ត
ិ ខ
្ត ង
ំា្ល ណាស់ដោ
 យមានវត្តមាន
របស់ឪពុកម្តាយ ញាតិសន្តាន អ្នកជិតខាង និងម
 ិតភ
្ត ក្តិទាំងស
 ងខាងមកចូលរួមក
 ្នុង
ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍រ បស់ពួកគាត់។

សេចក្តីស្រឡាញ់មិនស្គាល់ព្រំដែន ឬយេនឌ័រទេ។ នេះជា
 រឿងខ្លះអំពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយចំនួន
ដែលអង្គការ CamASEAN ជាដៃគូមួយរបស់អ
 ង្គការអុកស្វាម បានចងក្រងជាឯកសារ។ ដៃគូជាង១០០គូ

បានបើកទ្វរា ស្វគ
ា មន៍ឱយ្ មានការចូលជួបដម
ើ ប្ ក
ី ត់ត្រាសាច់រ
 ឿងរបស់ពក
ួ គេសមប
្រា យ
់ កមករៀបចំធព
ើ្វ ព
ិ រ័ ណ៌

រូបថតមួយ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងកាត់បន្ថយការរើសអើងលើអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា។
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ស៊ុន ឡូន និង ទៀង សុខហៀង
ស៊ុន ឡូន និង ទៀង សុខហៀង មានអាយុជា
 ង ៥០ឆ្នាំ ពួកគេបានរស់នៅជាមួយគ្នា
អស់រយៈពេល៣១ឆ្នាំហ
 ើយ នៅក្នុងភូមិស្ទង់ ខេត្តត
 ្បូងឃ្មុំ។ ពួកគាត់ល
 ក់នំផ្អែម

ដឹកតា
 មកង់លក់តា
 មភូមិដើម្បីលក់ឱ
 ្យបានច្រើន។ នៅពេលដែលសុងហៀង

ជួប ស៊ុន ឡូន ជាលើកដំបូង នាងមិនស
 ូវទុកច
 ិត្តគាត់ទ
 េហើយក៏មិនអ
 នុញ្ញាតឱ
 ្យគាត់
ទៅសួរសុខទុក្ខនា
 ងដល់ផ
 ្ទះដែរ។ ប៉ុន្តែ គុណសម្បត្តិរ បស់ស៊ុន ឡូន គឺនៅត
 ្រង់ថា
គាត់ពូកែអត់ធ្មត់ ហើយបន្តិចម
 ្តងៗ គាត់ក
 ៏ទទួលបានការទុកច
 ិតព
្ត ីសុខហៀង។

យឺន ធី និងណាវី
យឺន ធី មានអាយុ ៥៨ឆ្នាំ រីឯណាវី មានអាយុ ៦២ឆ្នាំ។ ទាំងពីរនាក់បា
 នរស់នៅ

ជាមួយគ្នាអស់ពេល ២៦ឆ្នាំមកហើយ។ ធី ជាអ្នកប
 ើកម៉ូតូឌុប ហើយណាវី លក់

សំលៀកបំពាក់។ ណាវី ធ្លាប់ធកា
្វើ រនៅក
 ន្លែងមួយទ
 ល់ម
 ុខន
 ឹងក
 ្រុមហ៊ុនមួយដ
 ែល
ធី ធ្លាប់ធកា
្វើ រដែរ ហើយតាមរយៈនេះហ
 ើយដែលពួកគេចាប់ផ
 ្តើមជួបគ្នា។
អ្នកទា
 ំងពីរចិញ្ចឹមកូនបីនាក់ ដែលណា
 វីមានពីមុន។

ឈឹម ស៊ីម៉ុម និង ឈុន ម៉ុន
ស៊ីម៉ុម ធ្លាបធ
់ ្វើជាអ
 ្នកប
 ើកបរតាក់ស៊ីនៅពេលដែលគាត់ គ្រាមួយនោះ ស្រាប់តជំ
ែ ពាក់ចិត្ត

ស្រឡាញ់ ឈុន ម៉ន
ុ ។ អស់រយៈពល
េ ៣៧ឆ្នហ
ំា យ
ើ ដល
ែ អក
្ន ទា
 ង
ំ ពីរបា
 នរស់នៅជាមួយគ្នា
ដោយជួនកាលប្រកបមុខរ បរជាក
 ម្មករសំណង់ ជាកម្មកររោងចក្រ ជាកសិករ និងជា
 អ្នក

បើករ៉ឺម៉ក។ បច្ចុប្បន្ន អ្នកទា
 ំងពីរបើកហាងលក់គ្រឿងទេសមួយនៅក្នុងខ
 េត្តតាកែវ ហើយ
ចិញ្ចឹមក
 ូនព
 ីរនាក់ម្នាក់ជា
 កូនស្រីដ
 ែលឈុន ម៉ុនមានកាលពីចំណងស្នេហាពីមុន
ហើយម្នាកទ
់ ៀតជាកូនប្រុសដែលអ
 ្នកទា
 ំងពីរសុគ
ំ េយកមកចិញ្ចឹម។

" យើងសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកដល់គូស្នេហាទាំងអស់ 
ដែលមានមោទនភាពឱ្យយើងបានថតរូប និងចែករំលែក
រឿងរ៉ាវដោយឥតលាក់លៀម។ "
©All photos: CamASEAN
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រឿងរបស់យើង
អនាគតថាមពលស្អាត
អង្គការអុកស្វាមប
 ្រចាំនៅកម្ពុជាមា
 នមោទនភាពណាស់

មនុស្សជា
 ង ១២៥០នាក់ ចូលរួម

ដែលបា
 នគាំទ្រថវិការ ដល់កា
 ររៀបចំកម្មវិធី “សប្តាហ៍

កម្មវិធីថាមពលស្អាត!

Energy Lab រយៈពេលមួយអាទិត្យ នៅដើមខែវិច្ឆិកា

សប្តាហព
៍ ្រឹត្តិការណ៍ថាមពលស្អាត ត
 ្រូវបានរៀបចំឡើង

ថាមពលស្អាត” ជាលើកដំបូង ដែលរៀបចំ

ឡើងដោយ

ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពសកា
់ រយល់ដឹង

ដើម្បីឱ្យមានការចូលរួមពីអ្នកពា
 ក់ព
 ័ន្ធឱ្យបានច្រើន

មានការចូលរួមពីយ
 ុវជន និងអ
 ្នកពាក់ព័នស
្ធ ំខាន់ៗ


សម្រាបកា
់ រអភិវឌ្ឍផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច និងន
 វានុវត្តន៍

ជុំវិញល
 ទ្ធភាពរបស់ថា
 មពលកកើតឡើងវិញ ដោយ
ផ្សេងទៀត។

ដើម្បល
ី ើកកម្ពសថា
់ មពលស្អាតនៅក្នុងប
 ្រទេសកម្ពុជា

ប្រកបដោយចីរភាព។ សន្និសីទក
 ម្រិតខ
 ្ពស់មួយបា
 ន

ផ្តោតទៅលើអ
 នាគតនៃថាមពលស្អាត ក្រោមប
 ្រធានបទ

កញ្ញា យីង ស្រីពៅ ដែលដ
 ឹកនាំក្រុមអ
 គ្គរាជទូត

មានចំណងជើងថា “ជំរុញស
 ្មារតីអាស៊ាន” ដោយប្រមូល

វិទ្យាល័យ និយាយថា៖ “ក្នុងនាមជាអគ្គរាជទូត

ក្នុងត
 ំបន់អា
 ស៊ីអាគ្នេយ៍ ឱ្យម
 កជួបជ
 ុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញ

ស្ម័គ្រចិត្ត១២នាក់ធ
 ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាកល
ស្ម័គ្រចិត្ត យើងច
 ង់ឃ
 ើញនិស្សិតទា
 ំងអ
 ស់យ
 ល់ពី

តួអ
 ង្គស
 ខា
ំ ន់ៗជា
 ច
 ន
្រើ ក្នង
ុ វ ស
ិ យ
័ ថា
 មពលកកើតឡើងវិញ

ដោយមាននិស្សិតជាង ៦០០នាក់ច
 ូលរួម សន្និសីទនេះ

តម្រូវការចាំបាច់នៃថាមពលស្អាតក្នុងប
 ្រទេសកម្ពុជា

រៀបចំឡើង ក្នុងគោ
 លបំណងដាស់ស្មារតីយ
 ល់ដឹង

ពួកគេពិតជាធ្លាប់បានឮខ្លះហ
 ើយអំពីថាមពលស្អាត

នៅថ្ងៃអនាគត។ សប្តាហ៍ថាមពលស្អាតជាលើកដំបូង

និងនៅ
 ទូទាំងព
 ិភពលោក។ ខ្ញុំជឿថា នៅសាលារៀន

របស់សាធារណជនអំពីភាពចាំបាច់រ បស់ថាមពលស្អាត

ប៉ុន្តែនៅម
 ិនទា
 ន់មានមនុស្សច
 ្រើននាក់ទដែ
េ លបង្ហាញ

នៅកម្ពុជាជាកម្មវិធជ
ី ួបជុំដែលទទួលបា
 នការចាប់

ចំណាប់អារម្ម

ណ៍អំពីប្រធានបទនេះ។ ប្រហែលជា
 

អារម្មណ៍ពីមនុស្សជា
 ច្រើន។

ផ្សេងៗទៀត”។

កម្មវិធជា
ី សារធារណៈជាច្រើនទៀតត្រូវបានរៀបចំធ្វើ

ពួកគេគិតថា
 វាមិនមា
 នសារៈសំខាន់ដ
 ូចជា
 វិស័យ

ឡើងផងដែរ ដូចជា
 ការចុះទស្សនកិចដ
្ច ល់ក
 ន្លែងផ្ទាល់

និងឱ
 កាសសម្រាបឱ
់ ្យភ្ញៀវចូលរួមបា
 នឃើញផ្ទាលន
់ ូវ
គំនិតផ្តួចផ្តើមនា
 នា ដែលកំពុងអ
 នុវត្តនៅ
 ក្នុងប
 ្រទេស
កម្ពុជា មានដូចជា
 ជីវឧស្ម័ន ការទាញយកថាមពល

ពះ្រ អាទិតយ្ និងរោងចក្រផលិតធ
 យ្ ង
ូ មានចរី ភាព ជាដើម។
កម្មវិធប
ី ិទសប្តាហ៍ថាមពលស្អាតត
 ្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅ

នៅរោងចក្រភ្នំពេញ ដែលព
 េលនោះអ្នកច
 ូលរួមបា
 ន

អំពាវនាវទ្រហឹងអឺងកងឱ្យមានកម្មវិធីនេះជាលើកទីពីរ

ទៀត។ អ្នកច
 ូលរួមម្នាកន
់ ិយាថា៖ «សប្តាហ៍នេះពិតជា
 
បាននាំមកនូវកម្លាំងចលករមួយ។ អស្ចារ្យណាស់!

ខ្ញុំជឿថា កម្មវិធីឆ្នាំក្រោយន
 ឹងកា
 ន់តែមានសភាពខ្លាំងក្លា

អ្នកនាង Ol កំពុងបង្ហាញស្នប់សូឡាដែលយកតាមខ្លួន

បានរបស់ EcoSun ទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងថ្ងៃដំបូង

របស់កម្មវិធី សប្តាហ៍ថាមពលស្អាត។ ©Bridget McIntosh
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និងជ
 ះឥទ្ធិពលកាន់ត
 ែខ្លាំងថែមទ
 ៀតជាមិនខាន!»

សិទ្ធិទទួលបានដីធ្លីកាន់តែប្រសើរឡើង
អ្នកច
 ូលរួមជា
 ង ១០០នាក់ មកពីក្រុមរដ្ឋបាលថ្នាកក
់ ្រោមជា
 តិ រ ួមមានអភិបាលខេត្ត មន្ត្រីនគរបាល ន
 ិងយោ
 ធា និង

តំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានមកជុំគក្ន
្នា ុងស
 ិក្ខាសាលាមួយស
 ្តីអំពី “ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសិទទ
្ធ ទួលបា
 ន
ដីធ្លី និងធ
 នធានធម្មជាតិ និងកា
 រអនុវត្តច
 ្បាប់” ដែលរ
 ៀបចំឡើងនៅ
 ចុងខ
 ែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ
 ក្នុងខ
 េត្តព្រះវិហារ។

សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោ
 យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអា
 ដហុក អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភា
 ពជាដៃគូក្នុងស
 កម្មភាព
(DPA) អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ស
 ំឡេងសហគមន៍ (BCV) និងអ
 ង្គការអុកស្វាម ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពសច
់ ំណេះដឹងអ
 ំពី
អភិបាលកិចដ
្ច ីធ្លី បង្កើនក
 ិចស
្ច ហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរ និងស
 ហគមន៍នៅក
 ្នុងស
 ្ថានភាពមានជម្លោះដីធ្លី និងផ
 ្តល់

លទ្ធភាពឱ្យស
 ហគមន៍ដែលពា
 ក់ព័ន្ធចែករំលែកក
 ង្វលរ់ បស់ពួកគេជុំវិញជ
 ម្លោះនោះ ហើយស្វែងរកមធ្យោបាយល្អបំផុត
ដើម្បីដោះស្រាយទាំងអស់គ្នា។

ដីធ្លី គឺជា
 ធនធានដ៏ស
 ំខាន់ប
 ំផុត

សម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ

ពីព្រោះវា
ផ
 ្តល់ម
 ធ្យោបាយគន្លឹះស
 ម្រាប់ពួកគេក្នុង
ការបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្នែកស្បៀងអាហារ និង
រកចំណូលស
 ម្រាប់គ្រួសារ។

ឯកឧត្តម ស៊ូ សិរី អភិបាលរងខេតព
្ត ះ្រ វិហារ មានប្រសាសន៍

ថា៖ “ប្រទេសកម្ពុជាមា
 នច្បាប់ និងប
 ទប្បញ្ញត្តិដែលគាំទ្រ
ដល់ស
 ិទ្ធិដ
 ីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិរ បស់សហគមន៍

មូលដ្ឋាន។ ក្នុងព
 េលដែលពួកគ
 េទទួលបា
 នសិទ្ធិដីធ្លីនិង
ធនធានធម្មជាតិ ពួកគេកត
៏ ្រូវគោរពតាមនីតិរដ្ឋដ
 ែរ”។

វាគ្មិនម
 កពីតុលាការខេត្ត មន្ទីរជំនាញ និងអ្នកច្បាប់

បានចែករំលែកព
 ័ត៌មានអំពយ
ី ន្តការដោះស្រាយទំនាស់

អ្នកចូលរួមចែករំលែកអំពីករណីជម្លោះដីធ្លី។ ©Asisah Man/Oxfam

ដីធ្លីដែលត
 ្រូវបានត្រៀមដាក់ឱ
 ្យអនុវត្តនៅ
 គ្របក
់ ម្រិត

ចាត់វិធានការអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយឱ
 ្យបាន

ទាំងអស់ដាក់ពា
 ក្យបណ្តឹងរ បស់ពួកគេមកអាជ្ញាធរ

មានករណីណាមួយត
 ្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងពេល

ប្រសិទ្ធភាព។

ជំហានធំមួយស
 ម្រាប់ឱ្យភាគីពាក់ព
 ័ន្ធទាំងអស់ព
 ិចារណា

បច្ចុប្បន្នមា
 នករណីជម្លោះដីធ្លី និងធ
 នធានធម្មជាតិ

អំណាចរៀងៗខ្លួន។

ទាំងអស់ ហើយវា
 គ្មិនបា
 នលើកទឹកច
 ិតឱ
្ត ្យភា
 គីជម្លោះ
មូលដ
 ្ឋាន ដើម្បគ
ី េអាចយកទៅចាត់ការបន្តទ
 ៀតឱ្យមាន

៧ករណី ដែលត
 ្រូវបានតំណាងសហគមន៍រាយការណ៍

សមស្រប ន
 ិងប
 ្រកបដោយយុត្តិធម៌។ បើទោ
 ះជាពុំទាន់

សិក្ខាសាលានោះក៏ដោយ សេចក្តីរាយការណ៍នោះជា

ចាត់វ ិធានការបន្តទៀត ផ្អែកទៅតាមតួនាទី ភារកិច្ច និង

នៅក្នុងស
 ិក្ខាសាលាជូនជា
 ព័ត៌មានដល់អា
 ជ្ញាធរ ដ
 ើម្បី
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ភាពក្រីក្រ និងវិសមភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
តើវិធានការអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋភិ
ា បាលកម្ពុជាត្រូវប
 ្រកាន់យកដើម្បីថា ប្រជាជ
 នកម្ពុជាដែលងា
 យរងគ្រោះប
 ំផុត

មិនធ្លាក់ក្នុងភា
 ពក្រីក្រវិញបាន? សំណួរនេះ និងស
 ំណួរប
 ្រហាក់ប្រហែលគផ្
្នា សេងទៀត ត្រូវបា
 នលើកឡើង

ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្តីព
 ីអភិបាលកិច្ច និងគណនេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា ក្នុងវេទិកាផ្លាស់ប្តូរយោបល់

(Forum of Exchanges) ដែលត
 ្រូវបា
 នរៀបចំឡើងនៅថ
 ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនស
 េដ្ឋកិចខ
្ច ្ពសដ
់ ែលគួរឱ្យ

និងពង្រឹងសំណាញ់ស
 ុវត្ថិភាពឱ្យបា
 នកាន់ត
 ែរឹងមាំ

យោងតាមធនាគារពិភពលោក អត្រាកំណើនខ្ពស់

ជាពិសេសអ
 ្នកទា
 ំងឡាយដែលប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធ។

ស្មើគ្នានៅឡើយទេ ហើយប
 ច្ចុប្បន្ន មានប្រជាជ
 ន

អ្នកស្រី លឹម សូលីន នាយិកាអ
 ង្គការអុកស្វាមនៅ
 កម្ពុជា

កត់សម្គាល់ក្នុងរ យៈពេលពីរទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ។

នេះនៅមិនទាន់បា
 នធ្វើឱ្យព
 លរដ្ឋក
 ម្ពុជាទទួលបានផល
៤,៥លាននាក់ ដែលនៅតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ

ហើយងាយនឹងធ
 ្លាក់ក្នុងភា
 ពក្រីក្រតោកយ៉ាកណាស់

ក្នង
ុ ក
 រណីមា
 នសន
ា្ថ ភាពមិនល្អ ឬមិនមានអំណោយផល
ណាមួយផ
 ក
ែ្ន សេដក
្ឋ ច
ិ ។
្ច នេះជាស្ថានភាពពិតមួយ

ជាពិសេសស
 ម្រាប់ពលករក្រៅប្រព័ន្ធ ដែលម
 ិនទាន់ត
 ្រូវ
បានគ្របដណ្តបដោ
់ យប្រព័នស
្ធ ុខាភិបាលសាធារណៈ
និងការធានារ៉ាប់រងផែក
្ន សន្តស
ិ ខ
ុ និងជំនយ
ួ សង្គម។

វេទិកាផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើកឡើង
បញ្ហាសំខាន់មួយចំនួន

កិច្ចពិភាក្សាក្នុងវេទិកានេះ បា
 នផ្តោតលើបញ្ហានៃការកើន

ឡើងនូវវិសមភាពក្នង
ុ ប
 ទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ បើទោះជាមានលន
ំ ង
ឹ
កំណើនស
 េដ្ឋកិចខ
្ច ្ពស់ក៏ដោយ។ វា
 គ្មិនបា
 នសង្កត់ធ្ងន់
លើភាពចាំបាច់ដ
 ែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប
 ង្កើត

និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថែមទៀត ដើម្បកា
ី រពារពលករ

ជាអ្នកស
 ម្របស
 ម្រួលវ
 េទិកាវាគ្មិននេះ។ អ្នកឯ
 កទេស
ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍និងអ
 ភិបាលកិច្ចតំណាងបួនស្ថាប័ន

នៅកម្ពជា
ុ ក៏បានចែករំលក
ែ ប
 ទពិសោធន៍ និងឯកទេស
របស់ពក
ួ គេនៅលើប្រធានបទនេះផងដែរ។

វាគ្មិនក៏បា
 នពិភាក្សាអ
 ំពការរី
ី កចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ 

ក្នង
ុ កា
 រគប
្រ គ
់ ង
្រ ហិរញ្ញវត្ថសាធា
ុ
រណៈ និងផ
ល
្ត ស
់ វា
េ សង្គម

ដូចជា
 ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងកា
 រអប់រំ ប៉ុននៅ
្តែ មាន

កង្វះខាតធាតុផ្សស
ំ ំខាន់ៗ
 មួយចំនួនទៀតដែលចាំបាច់

សម្រាប់ធឱ
្វើ ្យប្រព័ន្ធនោះដំណើរការឱ្យបានពេញទំហឹង។
ក្នុងនោះ វាគ្មិនបា
 នចង្អុលទៅលើភា
 ពពុករលួយ

គណនេយ្យភាពនៅមានកម្រិត និងក
 ង្វះជ
 ំនាញក្នុង

ចំណោមមន្ត្រីរាជការ។ ចំណុចទាំងនេះស
 ្ថិតក
 ្នុងច
 ំណោម

ដើមហេតុធំៗមួយចំនួនដ
 ែលធ្វើឱ្យការផ្តលស
់ េវាសង្គម

នៅមានកម្រិត និងម
 ិនទា
 ន់ជាទីពេញចិតដ
្ត ល់ព
 លករ

និងព
 លរដ្ឋទ
 ូទៅ។

កិច្ចពិភាក្សានេះទទួលបា
 នការគាំទផ្ន
្រ ែកហិរញ្ញវត្ថុពី

អគ្គនាយកដ្ឋានស
 ម្រាប់កិចស
្ច ហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍
និងជ
 ំនួយមនុស្សធម៌របស់ប
 ្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិក ហើយ
វាក៏ជា
 ផ្នែកមួយនៃ
 កម្មវិធីស
 ន្ទនារ បស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

ប៊ែលហ្ស៊ិក គឺឯកឧត្តម Philippe Kridelka ជាមួយ
សមាជិករ បស់ក្របខណ្ឌយ
 ុទ្ធសាស្ត្ររួមរបស់កម្ពុជា
(JFS) ដែរ។

វេទិកាពិក្សាអំពីបញ្ហាវិសមភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ©Oxfam
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គាំទ្រកសិករស្ត្រីកសាងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង
គម្រោង “លើកកម្ពស់យេនឌ័រ និងការវិនិយោគប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវល
 ើវិស័យក
 សិកម្ម

នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍” ហៅកាត់ GRAISEA គឺជាកម្មវិធីមួយដ៏សំខាន់របស់អង្គការអុកស្វាម ដែលគាំទ្រ

ដល់ក
 សិករឱ្យទ
 ទួលបានជំនាញ និងកសាងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង ដើម្បឈា
ី
នទៅសម្រេចស
 ក្តានុពល
របស់ខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំ។

“ខ្ញអា
ំុ នអក្សរខរែ្ម មិនបានល្អ ប៉ន
ុ ខ
ែ្ត ន
ំុ្ញ ង
ឹ ខិតខ
 ឱ
ំ យ្ អស់

ជំនាញដែលអ្នករ ស់នៅទីក្រុងភា
 គច្រើនមានដូចជា
 

នៅពេលណា យើងជួបព
 ួកគាត់នៅ
 ទីជនបទ ទោះជា

រៀបចំបទបង្ហ

ាញ ជាដើម។

របស់ខ្លួនក៏ដោយ។ ពួកគាត់មានសមត្ថភាព មានទឹក

ដោយមានមូលនិធិគាំទពី
្រ ស្ថានទូតប្រទេសស
 ៊ុយអែត

ឯងរបស់ពួកគាត់តែងតែស្ថិតក្រោមឥ
 ទ្ធិពលរបស់

ប្រទេសហូលឡង់ និងក
 ្រុមហ៊ុន Axfood នៅប្រទេស

លទ្ធភាព”។ ក្រម
ុ ការងារយើងតង
ែ តឮ
ែ ស្តន
ី្រ យា
ិ យដូចះេ្ន 

ពួកគាត់ក
ព
ំ ង
ុ កាន់ការងារទទួលខស
ុ តវូ្រ នៅកង
ុ្ន ស
 ហគមន៍
ចិត្ត ហើយរៀនឆាប់

ចេះ។ ប៉ុន្តែ ភាពជឿជាក់ល
 ើខ្លួន
ផ្នត់គំនិតស
 ង្គម និងព
 េលខ្លះឥ
 ទ្ធិពលរបស់ក្រុមគ្រួសារ
និងមនុស្សនៅ
 ជុំវិញខ្លួន ដែលត
 ែងនិយាយថាពួកគាត់
មិនទា
 ន់បានបញ្ចបកា
់ រអប់រំផ្លូវការ ឬចប់ប
 ឋមសិក្សា

នៅឡើយទ
 េ។

ឧបសគ្គ និងស
 េចក្តីត្រូវការ
ពេលវេលាដែលស្តត
្រី ្រូវចំណាយម្តងៗ
 ទៅលើកិចកា
្ច រ

ក្នុងផ
 ្ទះ និងកា
 រថែទាំគ្រួសារ គឺជាកត្តាធំមួយប
 ៉ះពាល់

ទៅលើល
 ទ្ធភាពរបស់ព
 ួកគាត់ក
 ្នុងកា
 រយកចិតទ
្ត ុកដាក់

ដល់ក
 ិចកា
្ច រសហគមន៍រ បស់ខ្លួន។ ភាគច្រើនលើសលុប

ពួកគាត់បា
 នបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឱ
 ្យគបាន
េ ដឹងថា

កម្រិតអ
 ប់រ ទា
ំ ប និងក
 ង្វះជ
 ំនាញជាក់លាក់ម
 ួយច
 ំនួន

គឺជាមូលហេតុរារាំងព
 ួកគាត់ក
 ្នុងការសម្រេចបានអ្វីមួយ

ជំនាញប្រក
ើ ុំព្យូទ័រ របៀបកត់ត
 ្រាកិចប
្ច ្រជុំ និងរ បៀប

ប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកក ក្រុមហ
 ៊ុន Sano Rice នៅ

ស៊ុយអែត តាមរយៈកិចស
្ច ហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការ
អុកស្វាម ន
 ិងអ
 ង្គការអភិវឌ្ឍន៍ ន
 ិងភា
 ពជាដៃគូក្នុង

សកម្មភាព ដ
 ែលជាដៃគូរបស់អុកស្វាម យើងនឹងធ្វើ

ការកំណត់អ
 ត្តសញ្ញាណ និងជ្រើសរើសស
 ្ត្រីអ្នកដឹកនាំ

បច្ចប
ុ ប្ ន្ន និងជា
 កសិករដែលចង់ស
 ង
ែ្វ យល់អព
ំ ស
ី ក្តន
ា ព
ុ ល

ភាពជាអក
្ន ដឹកនាំ ច
ន
ំ ន
ួ ៣
 ៥នាក់ យកមកបណ្តះុ ប
 ណ្តល
ា 
កសាងសមត្ថភាព។

មុនន
 ឹងឈា
 នទៅបញ្ចប់គម្រោងនេះ យើងស
 ង្ឃឹមថា
 

គម្រោងនេះន
 ឹងបា
 នរួមចំណែកជ
 ួយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ត្រី

ជំនាន់ថ
 ្មី ដ
 ែលប្រាថ្នាដឹកនាំស
 ហគមន៍រ បស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅ
 

កាន់ភា
 ពរីកចម្រើន ជាមួយន
 ឹងភា
 ពជឿជាក់ល
 ើខ្លួនឯង

និងក
 ្តីសង្ឃឹមស
 ម្រាប់អនាគត។

ដែលដែលព
 ួកគាត់អាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះ។ ពួកគាត់

បានស្នើឱ្យមា
 នការឧបត្ថម្ភគាំទដល់
្រ ស
 ្ត្រីឱ្យទទួលបា
 ន

ខាត់ សុឃីម ហិរញ្ញិករបស់សហគមន៍កសិកម្ម

រណសិរស្ ព្រះខ័នអភិវឌ្ឍន៍ នៅស្រក
ុ សង្គមថ្មី

ធ្វប
ើ ទបង្ហញ
ា និងពន្យល់ច្បាស់ៗអំពីអ្វីដែលគួរធ្វើ
និងមិនគួរធ្វើក្នុងការដាំស្រូវសរីរាង្គ។ ©Oxfam
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ប៊ុន សុគាយុគ (កណ្តាល) និងសមាជិកក្រុម
ពេលកំពុងជជែកពិភាក្សា។ ©TI

យុវជនពិភាក្សាដញ
េ ដោលអំពអ
ី ភិបាលកិចសា
្ច រពើពន្ធ
តើពលរដ្ឋគួរមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងថវិកាឬទេ? តើរ ដ្ឋាភិបាលគួរប
 ង្កើនពន្ធលើប្រាក់

ចំណូលទេ? តើរដ្ឋាភិបាលគួរប
 ង្កើនកា
 រលើកលែងពន្ធលើការវិនិយោគបរទេសទេ? សំណួរទាំងនេះ និងប
 ្រធានបទ

ផ្សេងៗទៀតជុំវិញអភិបាលកិច្ចសារពើពន្ធត
 ្រូវបានយុវជន៣២ក្រុម លើកយ
 កពិភាក្សាដ
 េញដោលគ្នាកាលពីខ
 ែវិច្ឆិកា
និងខ
 ែធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០១៨។

ការពិភាក្សាដេញដោលនេះត្រូវបា
 នរៀបចំឡើងដោ
 យអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកម្ពុជា ដោយសហការជាមួយអង្គការ

អុកស្វាម ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យយ
 ុវជនកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ
 ្លួន បង្កើតវប្បធម៌នៃការជជែកពិភាក្សា និងរ
 ៀនសូត្រ
ពីគ្នាទៅវិញទៅមកលើប្រធានបទផ្សេងៗទាក់ទ
 ងនឹងអ
 ភិបាលកិច្ចសារពើពន្ធ។ ប៊ុន សុគាយុគ និស្សិតម
 កពី

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងស
 េដ្ឋកិច្ច ដែលជា
 អ្នកច
 ូលរួមម្នាកដ
់ ែរ និយាយថា៖ «នេះជាលើកទីមួយហើយ

សម្រាប់ខ្ញុំ ហើយខ
 ្ញុំក៏មិនស
 ូវយល់ពីប្រធានបទទាក់ទ
 ងនឹងអភិបាលកិច្ចសារពើពន្ធប៉ុន្មានដែរទេ។ ការពិភាក្សា

ដេញដោលនេះជ
 ួយខ្ញុំឱ្យចេះស្រាវជ្រាវថែមទ
 ៀត ជជែកជាមួយម
 នុស្សឱ
 ្យបានច្រើន សួរសំណួរឱ្យច្រើន និងជ
 ម្រុញ
សមាជិកក្រុមរ បស់ខ្ញុំឱ្យត្រៀមខ្លួនបានល្អដើម្បព
ី ិភាក្សា និងផ្តល់យោបល់ជាមួយក
 ្រុមផ្សេងទៀត។»

បង្កើតធនធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ើម្បីការអភិវឌ្ឍ
ជាពលរដ្ឋ យើងមិនត
 ្រឹមតែមានភារកិចឈ
្ច ្វេងយល់អំពថ
ី វិកាជាតិទេ ប៉ុន្តែកត
៏ ្រូវមានភារកិច្ចផងដែរក្នុងកា
 រធ្វើយ៉ាងណា

ឱ្យថវិកាជា
 តិពិតជា
 បម្រើប្រយោជន៍រ បស់ប
 ្រជាជ
 ន។ ការពិភាក្សាដេញដោលរបស់យុវជនលើបញ្ហាទាំងនេះគឺព
 ិតជា
 
ចំណុចចា
 ប់ផ
 ្តើមល្អមួយ។ លោក ព្រាប កុល នាយកប្រតិបត្តរិ បស់តម្លអន្ត
ា រជាតិកម្ពុជា និយាយថា ថវិកាជាតិមាន

សារៈសំខាន់ជា
 សារវ័ន្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជា
 តិ សុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋ និងស
 ម្រាប់អាទិភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាតិ។
អង្គការអុកស្វាមបាននឹងកំពុងអ
 នុវត្តគ
 ម្រោង “បង្កើតធនធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថស
ុ ម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ” តាំងពីឆ២
្នាំ ០១៦
ដែលក្នុងនោ
 ះអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាជា
 ដៃគូមួយរ បស់យើង។ គោលបំណងរបស់កម្មវិធីនេះ គឺដើម្បី

លើកកម្ពសគ
់ ុណភាព និងប
 រិមាណនៃប្រព័ន្ធសារពើពន្ធនៅ កម្ពុជាឱ្យកា
 ន់ត
 ែមានភាពប្រសើរឡើង ដើម្បជា
ី ប្រយោជន៍

របស់ព
 លរដ្ឋ ជាពិសេសយុវជន ស្ត្រីក្មេងស្រី និងព
 លរដ្ឋងាយរងគ្រោះ។

ប៊ុន សុគាយុគ និយាយថា៖ “តាមរយៈដំណើរការត្រៀមពិភាក្សាទាំងអស់នេះ ខ្ញុំក
 សាងទំនុកចិត្តល
 ើខ្លួនឯ
 ង និង

វិធីសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាព។ ខ្ញុំរ
 ៀនសូត្របានថា ខ្ញុំត
 ្រូវត
 ែត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីមានអំណះអំណាងការពារអ្វីដែល

ខ្ញន
ំុ យា
ិ យ។ ដើមប្ ស
ី មច
្រេ បានគោលបំណងនះេ ខ្ញចា
ំុ បា
ំ ច់ត
 វូ្រ តអា
ែ នឱ្យចន
ើ្រ ។ ខ្ញំុ ច
 ង់ឃ
 ញ
ើ វេទកា
ិ បែបនេះឱ
 យ្ បា
 នច្រន
ើ

ថែមទៀត

សម្រាប់យុវជន”។
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ស្ត្រីដែលត្រូវបានមើលរំលង
សោភ័ណ ជាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ និងជាម្តាយមានកូនបីនាក់។ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ នាងទើបសម្រាលបានកូន
ែ លំបាករបស់នាងបានធ្វឱ
ើ យ្ នាងស្ថត
ិ ក្នង
ុ ស្ថន
ា ភាពកាន់តែ
ទីបីប្រកបដោយសុខភាពល្អ ប៉ុន្តែជីវភាពដ៏សន
ងាយរងគ្រោះថែមទៀត នៅពេលមួយដែលនាងសមតែទទួលបានសេចក្តីរីករាយ។

នាងជាអ្នករ កចំណូលសំខាន់ជា
 ងគសម្រា
េ
បគ
់ ្រួសារ។

ប្តីរបស់នាងជាអ្នកលា
 ងម៉ូតូលក្ខណៈគ្រួសារតូចមួយ
ហើយគាត់អា
 ចផ្តល់ឱ
 ្យនាងបានតែ៥០ដុល្លារ ទេក្នុង

មួយខែ។ ការងារតាមផ្ទះ គ
 ឺជាកិចកា
្ច រហត់ន
 ឿយណាស់

នៅពេលដ
 ែលនាងមិនបា
 នទៅធ្វើការកាន់តែយូរ គ្រួសារ
របស់នាងទាំងមូលធ
 ្លាក់ខ្លួនកាន់ត
 ែក្រ។

សោភ័ណ រ ងនូវការចុកចាប់ខ
 ្លាំងទ្រាំមិនបា
 ន ដែលអា
 ច

រឿងរ៉ាវដូចជារឿងរបស់ សោភ័ណ
កើតមាននៅកម្ពុជាជារៀងរាល់ថ្ងៃ

តាមឱវាទរបស់ម្តាយ នាងក៏ឈប់ធ
 ្វើការនៅពេលដ
 ែល

យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ

មានលទ្ធភាពក្នុងការចំណាយទៅលើថ្លៃម្ហូប ថ្លៃផ្ទះ និង

ភាពរងគ្រោះខ
 ្ពសណា
់ ស់នៅ
 ពេលណាដ
 ែលពួកគេត្រូវ

នៅផ្ទះជាមួយម្តាយ ពឹងផ្អែកល
 ើម្តាយឱ្យជួយ ម្តាយ

នេះក្នុងជ
 ីវិតរ បស់គេ។

សម្រាប់រាងកាយ។ នៅពេលដ
 ែលនាងជិតគ្រប់ខែ

បណ្តាលឱ
 ្យកូនក
 ្នុងផ
 ្ទៃពោះមានគ្រោះថ្នាក់។ ដោយស្តាប់
គភ៌បា
 ន៨ខែ។ ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលគ
 ្មានចំ
 ណូលនាងមិន

ថ្លៃពេទ្យនោះទេ។ ដូច្នេះ សោភ័ណ ក៏សម្រេចចិតវ្ត ិលទៅ
សោភ័ណកជា
៏ អ្នកធ
 ្វើការតាមផ្ទះដែរ។

ក្រោយពេលដែលបានដឹងថា
 សោភ័ណមិនអា
 ចធ្វើការ

ILO នារីពលករក្រៅប្រព័ន្ធ ៧៧% យល់ថាខ
 ្លួនប្រឈម

នៅថែទាំទារកទប
ើ នឹងកើត និងត
 វូ្រ ស
 មក
្រា កង
ុ្ន ព
 ល
េ បែប
រឿងរ៉ាវទា
 ំងន
 េះគូសរំលេចឱ
 ្យឃើញនូវគម្លាតកា
 ន់តែធំ

ឡើងរវាងអក
្ន មា
 ន និងអ
ក
្ន ក
 នៅកម្ព
្រ
ជា
ុ ហើយជាអកុសល

បាន ហើយគ្មានប្រាក់សន្សំទេ ម្តាយរបស់នា
 ងក៏ទៅខ្ចី

គម្លាតនេះក
 ំពុងត
 ែបំផ្លាញដល់ក
 ិចខ
្ច ិតខំនា
 នាកន្លងមក

សម្រាលក
 ូនរ បស់សោភ័ណនៅមន្ទីរព
 េទ្យម
 ួយក
 ្នុង

កម្ពុជាម
 ិនម
 ែនជាករណីដាច់ដោ
 យឡែកនោះទេ។ នៅ

ប្រាកព
់ ីមេរបស់គាត់ សម្រាបយ
់ កមកចំណាយលើថ្លៃ

ទីក្រុងភ
 ្នំពេញ។ ជាអកុសល នៅជិតថ
 ្ងៃសម្រាលកូន

មកដល់ ស្រាបត
់ ែម្តាយរបស់សោភ័ណរងរបួសនៅកន្លែង
ធ្វើការ ហើយមិនអា
 ចធ្វើការតទៅទៀតបានអស់ជា
 ច្រើន

ខែព្រោះត្រូវសម្រាកព្យាបាលរបួស។ ក្រោយព
 ីនាង

សម្រាលកូនរួច សោភ័ណ ត្រូវម
 ើលថែទាំម្តាយដែល

មានរបួសផង និងកូនខ្ចីរបស់ខ
 ្លួនផង និងត្រូវស
 ងប្រាក់
ខ្ចីគេផង។ ជាមួយន
 ឹងស
 េចក្តីត្រូវការច្រើនបែបនេះ
សោភ័ណ ត្រូវបង្ខំច
 ិត្តត
 ្រឡប់ទៅ
 ធ្វើកា
 រវិញមុន

កាលកំណត់ទា
 ង
ំ មន
ិ ដ
ង
ឹ ថា
 តត
ើ វូ្រ ថទា
ែ ក
ំ ន
ូ ន
ង
ិ ម្តយ
ា 

ដោយរបៀបណា ឬក៏ថានឹងមា
 នអ្នកណា
 ជួយឡើយ។

ក្នង
ុ កា
 របយ
្រ ទ
ុ ប
្ធ ្រឆាំងន
ង
ឹ ភាពកក
ី្រ នៅ
្រ កង
ុ្ន ប
 ទ
្រ ស
េ នេះ។

ទូទាំងព
 ិភពលោកវិសមភាពបាននឹងកំពុងត
 ែកើនខ្ពស់
ឡើង ជាពិសេសនៅ
 ក្នុងប
 ណ្តប្រ
ា ទេសកំពុងអ
 ភវិឌ្ឍ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបា
 នចាត់វិធានការសំខាន់ៗជាច្រើន 
ឆ្ពោះទៅផ្តលកា
់ រថែទាំសុខភាពដល់ពលរដ្ឋច្រើនថ
 ែម

ទៀត តាមរយៈការដាក់ឱ្យប្រើកាតថែទាំសុខភាព (HEC)

និងប
 េឡាជាតិរ បបសន្តស
ិ ុខសង្គម (NSSF)។ ប្រព័ន្ធ

ទាំងព
 ីរនេះជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ
 ្ពោះទៅពង្រីកកា
 រគ្រប

ដណ្តបស
់ េវាថ
 ែទាំសុខភាព ប៉ុនមាន
្តែ ចំណុចច្រើនទ
 ៀត
ដែលត្រូវធ
 ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរ។ ការវិនិយោគច្រើនទៀត
លើផ្នែកនេះ គ
 ឺជាភាពចាំបាច់ដើម្បព
ី ង្រីកវ ិសាលភាព

គ្របដណ្តបរ់ បស់សេវា និងធ
 ្វើឱ្យគុណភាពរបស់សេវា
កាន់ត
 ែមានភាពប្រសើរឡើង។

សោភ័ណ និងកូន ©Oxfam
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ទស្សនវិស័យ
ការប្តេជ្ញាចិត្តឆ្នាំ2019

ឯកឧត្តម George Edgar
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជា

នៅក្នុងឆ
 ្នាំ២០១៩ យើងន
 ឹងប
 ន្តធ
 ្វើការយ៉ាងជ
 ិតស្និទ្ធ

ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូសង្គមស
 ៊ីវិល

ឆ្ពោះទៅអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព
(SDGs) នៅកម្ពុជា។ SDGs ជាក្របខណ្ឌស
 ម្រាបអ
់ ្វីៗ

គ្របប
់ ប
ែ យ៉ង
ា ដែលយើងធ
 នៅ
ើ្វ កម្ពជា
ុ ។ យើងមានបណ
ំ ង
ចង់ធ
 យ
្វើ ៉ាងណាឱ្យកម្ពុជាទ
 ទួលបា
 នកំណត់ត
 ្រាល្អនៅ
ក្នុងកា
 រសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព

ដូចគ្ននឹ
ា ងក
 ំណត់ត
 ្រាដែលប្រទេសនេះទទួលបា
 ននៅ
ក្នុងកា
 រសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរ៍
កន្លងមកដែរ។

អឺរ៉ុបក៏នឹងប
 ន្តគាំទទៀត
្រ
ដែរ ដល់ក
 ្រសួងស
 េដ្ឋកិច្ច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ លើកម្មវិធីកំណែទម្រងកា
់ រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ដើម្បីធានាយ៉ាងណាឱ្យមា
 នភាពកាន់ត
 ែ

ប្រសើរនៅ
 ក្នុងកា
 រប្រមូលច
 ំណូលនិងច
 ំណាយក្នុងស្រុក

ដែលបម្រើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់សេ
 ចក្តីត្រូវការ
របស់ប្រជាជន។

បច្ចុប្បន្ននេះ សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងស
 ្ថិតក្នុងដ
 ំណើរកា
 រ

សម្ពោធដ
 ំណាក់កា
 លថ្មីមួយទ
 ៀតនៃការចូលពាក់ព
 ័ន្ធ
ផ្តលកា
់ រឧបត្ថម្ភគាំទដល់
្រ វិស័យន
 េសាទ ទាំងផ្នែក

វារីវប្បកម្ម ដែលក
 ម្ពុជានៅមានសក្តានុពលធំ និងផ
 ្នែក

និយាយឱ្យទូលាយបន្តិច អ្វីដ
 ែលសំខាន់ខ
 ្លាំងក្នុង

នេសាទត្រី។ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវធានាយ៉ាងណា

អស់ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវប្រកាន់ភាពម៉ឺងម៉ាត់ជាមួយប
 ញ្ហា

ការចិញ្ចឹមជីវិតរ បស់ប្រជាជន និងដ
 ល់អាហារូ

បត្ថមនៅ
្ភ 

ចំណោមរឿងសំខាន់នា
 នាសម្រាបឆ
់ ្នាំនេះ គឺយើ
 ងទា
 ំង

ឱ្យវិស័យជលផលនេះរួមចំណែកមា
 នប្រសិទ្ធភាពដល់

ប្រឈម ការគំរាមកំហែង និងវ ិបត្តិបណ្តាលមកពី

កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ វាក៏មានសារៈសំខាន់ស
 ្មើគ្នាដែរ ដែលគេ

នៅតាមគ្របវ់ ធ
ិ ដ
ី ល
ែ យង
ើ ឆយ
ើ្ល តបទៅនឹងបញ្ហប
ា ឈ
្រ ម

កឱ
ំុ យ្ វាតវូ្រ បានគទាញ
េ
យកទៅបប
ើ្រ ស
្រា ល
់ ស
ើ សមត្ថភាព

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយយកវាម
 កឆ្លុះប
 ញ្ចាំង
ទាំងនោះ។ នៅកម្រិតសាកល យើង
 ក៏ត្រូវត
 បង្ក
ែ ើន

មហិច្ឆតារ បស់យើងឱ្យកាន់តែមានកម្រិតខ
 ្លាំងឡើង
ថែមទៀតដែរ។

សហភាពអឺរ៉ុបឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ក
 ម្មវិធីធំមួយស
 ្តីពី

កំណែទម្រង់វ ិស័យអប់រំ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅ
 លើ
ការអប់រម
ំ ុនកម្រិតបឋមសិក្សា ក្នុងក
 ម្រិតប
 ឋមសិក្សា
និងក
 ្នុងកម្រិតមធ្
 យមសិក្សាច
 ំណេះទូទៅ។ សហភាព

តវូ្រ ផ្តត
ោ ទៅលើការអភិរក្សធនធាន ដើមប្ ធា
ី នាយង
ា៉ ណា
ឬរងការបំផ្លិចប
 ំផ្លាញដោយសារតែសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍
នៅតាមតំបន់ជ
 ុំវិញទន្លេ និងប
 ឹង។

យើងតែងតែរៀនសូត្រមេរៀនជាច្រើន អំពីរបៀបធ្វើ
ដូចម
 ្តេចឱ្យបានប្រសើរជា
 ងមុន តាមរយៈការធ្វើកា
 រ

ដោយផ្ទាលជា
់ មួយរដ្ឋាភិបាល និងស
 ង្គមស៊ីវិល។ ខ្ញស
ុំ ូម

ជូនពរមិត្តអ្នកអា
 ន“ពីនេះពីនោះ”ឱ្យទទួលបា
 នតែ
សុភមង្គល ជោគជ័យ និងវ ិបុលសុខ នៅក្នុងឆ
 ្នាំ
២០១៩នេះ។

យើងតែងតែរៀនសូតមេ
្រ រៀនជាច្រើន អំពីរបៀបធ្វើការឱ្យបានប្រសើរជា
 ងមុន តាមរយៈការធ្វើការ

ដោយផ្ទាល់ជាមួយរា
 ជរដ្ឋភិ
ា បាល និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ ខ្ញុំសូមជូនពរមិត្តអ្នកអាន"ពីនេះពីនោះ"
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ឱ្យទទួលបានតែសុភមង្គល ជោគជ័យ និងវិបុលសុខ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ។

លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត អឹុង កន្ថាផាវី
រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកិច្ចការនារី

“ក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រសួងកិច្ចការនារីមានគោលដៅបន្តពង្រឹងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សជាស្រ្តី
និងធានាចំពោះការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្រ្តីលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។”

អាណត្តិថ្មីនេះ ក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាព

គោលនយោបាយថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពោលគឺ

សង្គម និងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅក្នុងប្រទេស និងថ្នាក់

នរណាម្នាក់ឱ្យនៅឯកោ” ហើយធានាថា ស្ត្រី ស្រ្តីមាន

ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រី ទា
 ំងក្នុងវិស័យន
 យោបាយ

តំបន់។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកលភាវូបនីយកម្ម

ក្រសង
ួ កិចកា
្ច រនារីនង
ឹ យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ទៅលើការកសាង
សមត្ថភាពធនធានមនុស្ស ជាពិសេសស្រ្តី ដើម្បីចូលរួម
ប្រកួតប្រជែង និងប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងទីផ្សារ

គោលនយោបាយគាំពារសង្គម ដើម្បីធានាថា “មិនទុក
ផ្ទៃពោះ ក្មេងស្រី និងក្រុមងាយរងគ្រោះ ទទួលបាន

អត្ថប្រយោជន៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេស
ជាតិយើង។

ការងារ ក៏ដូចជាបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បី

ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងកុមារ ក្រសួង

ទៅជាសហគ្រិន និងបុគ្គលិកដ៏ជោគជ័យដើម្បីរក្សា

ពង្រឹងការអនុ

វត្តផែនការស្តីពី ការទប់ស្កាត់រាល់ទម្រង់

សម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ និងការសិក្សា ដើម្បីក្លាយ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

កិច្ចការនារីសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងបន្ត

នៃអំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងក្មេងស្រី ២០១៩-២០២៣

និងលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្ត្រី និងគ្រួសារខ្មែរ។

ដូចគ្នានេះផងដែរ ពួកយើងនឹងបន្តយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លើ

យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ចំពោះសង្គម និង

កាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេ និងពង្រឹង

សង្គមដោយប្រឆាំងនឹងការរើសអើងចំពោះស្ត្រីភេទ

ការបង្កន
ើ សក្តន
ា ព
ុ លសេដក
្ឋ ច
ិ ច
្ច ំពោះស្ត្រីដើម្បីរួមចំណែក

ភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាដៃគូដ៏មានតម្លៃជា

ការអប់រំមូលដ្ឋាន ក្នុងគោលដៅដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត
ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៃការពិសារគ្រឿងស្រវឹង និង

មួយបុរសក្នុងសង្គម។ ដើម្បីអនុវត្តផែនការនេះ ក្រសួង

បង្ក្រាបការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។ក្រសួងនឹងពង្រីក

ព័ត៌មានដល់ស្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ ដូចជាច្បាប់ការងារ

សហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បី

សហការជាមួយកស
្រ ង
ួ ពាក់ពន
័ ដ
្ធ ម
ើ ប្ ប
ី ន្តអប់រំ និងផ្សព្វផសា
្ យ
ដើមប្ ីការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេ រួមទាំងបន្តអនុវត្តសកម្ម

ភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនស្ត្រី នៅតាម
ជនបទឱ្យមានជំនាញវិជជ
ា្ជ វី ៈ ដើមប្ ប
ី ក
្រ បមុខរបរកសិកម្ម

ក៏ដោយមិនកសិកម្មកដោ
៏ យ ឱ្យស៊ស
ី ង្វក
ា ទៅ
់ នឹងតម្រវូ ការ
ទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផល និងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពស្ត្រី និងកុមារ ក្រសួង
ចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្ត

ការអនុវត្តកម្មវិធី៑ “អប់រំកូនតាមបែបវិជ្ជមាន” រួមទាំង

អនុវត្តផែនការនេះ។ ចំពោះបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
ពួកយើងនឹងបន្តពង្រឹងវប្បធម៌សន្ទនាដើម្បីដោះស្រាយ
ជម្លោះ និងពង្រីកយុទ្ធនាការបុរសល្អ។ បញ្ហាមួយទៀត
ដែលយើងគួតែចាប់អារម្មណ៍ គឺឥរិយាបថយុវវ័យក្នុង

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ពួកយើងនឹងបំផុសឱ្យ

យុវវ័យឱ្យបប
ើ្រ ស
្រា ប
់ ព
្រ ន
័ ប
្ធ ច្ចក
េ វិទយា
្ ឱ្យមានទំនល
ួ ខុស
ត្រូវខ្ពស់ដោយមិនប្រាសចាកពីទិសដៅនៃការអប់រំ
ពត៌មាន និងចំណេះដ
 ឹង។
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ឱម សាវ៉ាត
នាយកប្រតិបត្តិ

អង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផល
អង្គការសម្ពន
័ ភា
្ធ ពដើមប្ អ
ី ភិរក្សធ
 នធានជលផល (FACT)

ត្រូវបា
 នបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០០ និងធ្វើការចុះប
 ញ្ជីជា

ផ្លូវការនៅក្រសួងម
 ហាផ្ទៃ នៅខែធ្នូឆ្នាំ២០០៣ដោយ

ធ្វើការផ្តោតទៅលើវិស័យជលផល និងបរិស្ថាននៅ
 

ជុំវិញប
 ឹងទន្លេសាប ទន្លេមេគង្គ និងត
 ំបន់ឆ្នេរនៃ
 ប្រទស
េ
កម្ពុជា។ FACT ធ្វើការទាក់ទងការចងក្រង និងពង្រឹង

៥. ធ
 ្វើការបោះពុម្ពផ្សាយ ចែករំលែកករណីសិក្សាអ
 ំពី

ជលផល និងផ
 លប៉ះពាល់ប
 ណ្តាលមកពីកា
 រប្រែប្រួល

អាកាសធាតុ ក៏ដ
ច
ូ ជា
 កា
 របញ្ជប
្រា ការបន្សាំុ ការបប
្រែ ល
ួ្រ
អាកាសធាតុផងដែរ។

៦.ពងង
ឹ្រ សិទអ
ិ្ធ ណា
ំ
ចរបស់សហគមន៍ម
ល
ូ ដ្ឋន
ា លើកក
 ម្ពស់

សមត្ថភាពសហគមន៍ន
 េសាទការតស៊ូមតិនិងតា
 មដាន

ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ តាមរយៈការផ្តល់វ គ្គ

លើវិស័យជ
 លផល។

ការបង្កើតរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ឬ

លើកំណទម្រ
ែ ងន
់ ៃគោលនយោបាយដែលទាក់ទង

ក្នុងឆ
 ្នាំ២០១៩នេះ អង្គការ FACT នឹងប
 ន្តអ
 នុវត្តផ
 ែនការ

យុទ្ធសាស្រប
្ត ្រាំឆ្នាំ(២០១៥-២០១៩) របស់ខ
 ្លួន ដោយ

ប្តេជ្ញាចិតយ
្ត ៉ាងមុតមាំ ដ
 ើម្បីឈានទៅសម្រេចឱ្យបា
 ននូវ
សកម្មភាពសំខាន់ៗដ
 ូចខាងក្រោម៖

១. ប
 ន្តព
 ង្រឹងអ
 ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន តាមរយៈ

ការរៀបចំស
 ិក្ខាសាលានិងវ គ្គបណ្តុះប
 ណ្តាល ហើយ

ជាពិសេសជ
 ម្រុញដល់អ
 ្នកជ
 ំនាញថ្នាកជា
់ តិទ
 ទួល
ស្គាលអ
់ ង្គការសហគមន៍ម
 ូលដ្ឋាន។

២. ពង្រង
ឹ បណ្តញ
ា ជាមួយអ
 ង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ និងអ
 ង្គការ
មិនម
 ែនរ ដ្ឋាភិបាលជាដៃគូ ដែលធ
 ្វើការក្នុងវ ិស័យ

ជលផល (បច្ចុប្បន្នមា
 នអង្គការមិនម
 ែនរដ្ឋាភិបាល

ចំនួន ៤៥)។

៣. ផ្តោតទៅលើសកម្មភាពផ្សព្វផ
 ្សាយ និងការងារអភិរក្ស
របស់ខ្លួន នៅ
 លើទ
 ីតាំងចំនួន៨៤កន្លែង ជាមួយដ
 ៃគូ

ពាក់ព័ន្ធ និងមា
 នការគាំទមូ
្រ លនិធព
ិ ស
ី ហភាពអឺរ៉ុប

និងម្ចាសជ
់ ំនួយនា
 នាទៀត។

៤. ព
 ង្រឹងអ
 ភិបាលកិចល
្ច ្អនៅក្នុងវ ិស័យជលផលដើម្បី

ជម្រុញលើកទ
 ឹកចិតប
្ត ្រជានេសាទ ឱ
 ្យមានការទទួល

បណ្តុះបណ្តាល វគ្គអប់រំវិជ្ជាជីវៈតម្រង់ទិស ដូចជា
 

ការបង្កើតម
 ធ្យោបាយសម្រាប់ធានាដល់កា
 រស្តុកទុក

ផលិតផលនេសាទបានយូរ។ គោលបំណង

សំខាន់ គឺជ
 ួយដល់ប
 ្រជានេសាទមូលដ្ឋានឱ
 ្យកា
 ត់
បន្ថយកា
 រពឹងផ្អែកល
 ើរបរនេសាទតែមួយម
 ុខ។

៧. លើកកម្ពស់គុណភាពនៃផលិតផលនេសាទ ដោយ
គោរពតាមស្តង់ដាដែលមានការទទួលស្គាល់

ត្រឹមត
 ្រូវ។ សហគមន៍នេសាទមូលដ្ឋានន
 ឹងទ
 ទួល

បានការគាំទ្រ នៅពេលណាផលិតផលរបស់ពួកគេ

បំពេញបា
 នតាមស្តង់ដា ដ
 ូច្នេះ ចំណូលរ បស់ពួកគេ
ក៏នឹងក
 ើនទៅ
 តាមនោះដែរ។

៨. ដោ
 យផ្តោតទៅ
 លើសមភាពយេនឌ័រ ធ្វើការពិភាក្សា
អំពីការអភិវឌ្ឍស
 ង្គមប
 ្រកបដោយយុត្តិធម៌ត
 ្រឹមត្រូវ

និងមា
 នចីរភាព នៅក្នុងគ
 ្រប់គម្រោងទា
 ំងអស់
របស់យើង។

៩. ល
 ក
ើ កម្ពសស
់ ម្ពន
័ ភា
្ធ ពផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ដោយពង្រង
ឹ សមត្ថភាព

បុគ្គលិក បង្កើតគណៈគ្របគ
់ ្រងមួយស
 ម្រាប់សមាជិក
ក្រុម ហើយធ្វើការបង្កើន និងព
 ង្រឹងសមត្ថភាពរបស់
ក្រុមតាមដាន

និងវា
 យតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធានាឱ្យ
មានតម្លាភាព និងភ
 ក្តីភាព។

ខុសតវូ្រ កា
 ន់តច្រ
ែ ន
ើ ឡង
ើ នៅកង
ុ្ន ស
 ហគមន៍ន
 េសាទ
របស់ខ
 ្លួន។

“ផែនការជាក់ស្តែងថ្មីរបស់យ
 ើងនឹងផ្តោតសំខាន់ទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អ និងរបរចិញ្ចឹមជិវិត
ការកែច្នៃផលនេសាទ និងខ
 ្សច
ែ ្រវាក់ផលិតកម្មជលផល” ។
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សរ សាន

សហគ្រិនវ័យក្មេង

"ខ្ញុំសូមជម្រុញលើកទឹកចិត្តឱ្យជនពិការគ្រប់រូបឱ្យក្រោកឈរឡើង ហើយមានមោទនភាពចំពោះ
ជីវិតពិការភាពរបស់ខ្លួន ដោយប្រឹងប្រែងជម្នះរាល់ឧបសគ្គដែលខ្លួនជួបប្រទះ ត្រូវលើកទឹកចិត្ត
និងផ្តល់តម្លៃឱ្យខ្លួនឯង មុននឹងឱ្យអ្នកដទៃជួយ និងឱ្យតម្លៃយើង។"

លោកស្រី សរ សាន ញញឹមបណ្តើរ រៀបរាប់បណ្តើរពី

ឱ្យបានច្រើនមុខ ហើយប
 ន្តជ
 ួយស្ត្រីក្រីក្រ ជាពិសេស

លើតុ នៅផ្ទះគាត់ឯកោះដាច់។ គាត់ប្រាប់ថា ទាំងអ
 ស់

តាមរយៈការយកផលិតផលរបស់ពួកគេទៅលក់នៅ

ក្រមា កាបូប និងប
 រូ ចងសក់ធ
 ដោ
ើ្វ យដៃ ដល
ែ នៅតមៀ្រ ប
នេះសុទត
្ធ ជា
ែ ផលិតផលដែលគាត់ជួយដ
 ល់ស
 ្ត្រីដែល
មិនសូវទ
 ទួលបា
 នការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ និងស
 ្ត្រីប្រកប
មុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធ ដើម្បីលក់រកប្រាកច
់ ំណូលប
 ន្ថែម
សម្រាបទ
់ ្រទ្រងគ្រ
់ ួសារ។

ក្រុមជនដែលមិនស
 ូវទ
 ទួលបានការយកចិត្តទ
 ុកដាក់

ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៌ជាតិ និងក
 ម្មវិធនា
ី នានៅក្នុងភ
 ូមិ។

“ខ្ញន
ំុ ង
ឹ ប
 ង
ឹ្រ ប
 ង
្រែ បំពញ
េ តាមលក្ខខណ្ឌតមវូ្រ របស់កស
្រ ង
ួ 
ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បអា
ី ចឱ្យគេផ្តលឱ
់ កាសដល់ជ
 នក្រីក្រ

មានពិការភាពដាក់ប
 ញ្ជរល
 ក់ដ
 ូរនៅ
 ក
 ្នុងព
 ិធីតាំង

ពិពរ័ ណ៌ថក
ា្ន ជា
់ តិនានា។ ចុងកយ
្រោ គឺខប
ំុ្ញ ្រាថ្នច
ា ង់ទញ
ិ

សានបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ
 ្លួនថា៖

ឡានតូចមួយស
 មប
្រា ដ
់ ក
ឹ ទំនញ
ិ ឱ
 យ្ អ
 តិថជ
ិ ន។ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន

បច្ចេកវិទ្យាព
 ័ត៌មាន នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ

ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ។”

“ទោះបីជាខ្ញពិ
ុំ ការតែខ្ញុំបានតស៊ូរៀនចប់ថ្នាកប
់ រិញ្ញាបត្រ
ភ្នំពេញ។ សព្វថ្ងៃ ខ្ញុំជាមន្ត្រីផ្នែកអភិវឌ្ឍសេវាពិការភាព 
នៅក្រសួងស
 ង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយ
 ុវនីតិសម្បទា

ខ្ញុំទៅណាមកណាបានដោយសារតែម៉ូតូកង់បីរបស់

សូមកុំបោះបង់ការគិតរបស់ខ្លួន ដោយមិនទាន់ចាប់ផ្តើម

ហើយគ្រួសារខ្ញុំជាមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅ

សាកល្បង ត្រូវចាំថាអ្នកអាចដើរយឺតជាងគេមួយ

អតីតស្ត្រីបម្រើសេវាកំសាន្ត អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និង

ដែរ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា មិត្តមានពិការភាពដែលបានអាន

ក្រសួងជាមួយគ្នា។ ពេលទំនេរ ខ្ញុំជួយជ
 នមានពិការភាព
ស្រ្តីក្រីក្រ លក់ផលិតផលរបស់គាត់ និងផ្លែឈើក្នុងស្រុក
មួយចំនួនសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលពួកគាត់បន្ថែម និង
ចូលរួមសកម្មភាពការងារសប្បុរសធម៌ផងដែរ។

ខ្ញុំសប្បាយចិតក
្ត ្នុងកា
 ររស់នៅជាមួយដៃគប
ូ ្រចាំជីវិត

របស់ខ្ញុំ ទោះគាត់ជិះតែលើរទេះមែន ប៉ុន្តែគាត់

មានការតាំងចិតដ
្ត ូចខ្ញុំដែរក
 ្នុងការជម្នះពិការភាព។”
សាន និយាយថា ឆ្ន២
ំា ០១៨កន្លងទៅគឺជាឆ
 ពោ
ំា្ន លពេញ

ជំហ៊ាន តែថ្ងៃណាមួងអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅដូចគេ
ព្រឹត្តប័ត្រ “ពីនេះពីនោះ” នេះ ជួយជាកម្លាំងចិត្តដើរទៅ

មុខទាំងអស់គ្នា មិនត្រូវបោះបង់ស
 ុបិនរ បស់ខ្លួនចោល
ហើយប
 ្រឹងជម្នះកា
 រលំបាកដើម្បីអនាគតរបស់ខ្លួន។
ជនមានពិការភាពមានជីវិតមួយ អ្នកធម្មតាមិនមាន

ពិការភាពក៏មានជីវិតមួយដែរ។ ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាអ្នក
ឯទៀតប្រព្រឹត្តឱ្យបានគប្បីទៅលើជនពិការហើយ

ផ្តលឱ
់ កាសឱ្យពួកគេបានទទួលកា
 រងារធ្វើដូចអ
 ្នកឯ
 ង
ទៀតដែរ។"

ទៅដោយផ្លែផ្កាសម្រាប់គាត់ហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បាន
ក្នុងឆ្ន២
ាំ ០៩១ គឺព
 ង្រីកមុខរបរដោយបន្ថែមម
 ុខទ
 ំនិញ
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ព្រឹត្តិការណ៍ខាងមុខ
ខែមីនា
២០១៩
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកអង្គការអុកស្វាម
និងដៃគូ ស្តីពីការត្រៀមធ្វើការឆ្លើយតប

បន្ទាន់ក្នុងគ្រាអាសន្ន

ខែមេសា
២០១៩
វគ្គបង្រៀន
វគ្គបង្រៀនស្ត្រីក្នុងភាពជា
អ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋាន

ខែឧសភា
២០១៩
វគ្គ
សប្តាហ៍មោទនភាព
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ព័ត៌មាន
ស្វែងយល់សម្លេងប្រជាជនកម្ពុជា
ស្វែងយល់សម្លេងប្រជាជនកម្ពុជា(Exploring

Cambodian Voices) គឺជាការវិភាគបរិបទស៊ីជម្រៅ
មួយសម្រាប់ "កម្មវិធីវ៉យ" នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងនោះមានការសំដែងមតិរបស់ជនមកពីក្រុមផ្សេងៗ

គ្នា រួមមានជនមានពិការភាព អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា

ស្ត្រីដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ច រងការបំពាន និងរងអំពើ
ហិង្សា និងអ្នកប្រឈមនឹងការរើសអើង និងភាពងាយ
រងគ្រោះដោយសារតែកម្រិតអាយុ ក្រុមជនជាតិដើម
និងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច។

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

កម្មករកប
្រៅ ព
្រ ន
័ ជា
្ធ ង២០០នាក់ បានមកជួបជុគ
ំ ធ
ា្ន កា
ើ្វ រ

ហេតុអ្វីបានជាសំខាន់ត្រូវមានផែនការធុរកិច្ចឱ្យបានត្រឹម

ជាអ្នកថែទាំ និងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើភាពអង់អាច

៦នាទី ដើម្បីស្វែងយល់អំពីផលវិបាកក្នុងការស្វែងរក

ពិភាក្សាបញ្ហាស្តីពី "ការងារគ្មានកម្រៃ" ដូចជាការងារ
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកទាំងឡាយដែលផ្តល់ការថែទាំ
និងលទ្ធភាពស្មើគ្នាសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារ
ការងារធ្វ។
ើ

ត្រូវជាមុន? សូមចូលមើលវីឌីអូដែលមានរយៈពេល
ឥណទានដោយគ្មានផែនការច្បាស់លាស់ជាមុន៖

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

https://cambodia.oxfam.org/event/forumpractical-paths-reduce-gender-inequality
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អុកស្វាមនៅជុំវិញ
ពិភពលោក
ទីម័រខាងកើត

នៅប្រទេសទីម័រខាងកើត អង្គការអុកស្វាមកំពុង
ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍
ដើម្បីលើកកម្ពស់ការរស់នៅរបស់ស្ត្រី និងបុរស
នៅតំបន់ជនបទ។ ក្រោមភាពជាដៃគូជាមួយ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន២០ ស្ថាប័ន កំពុងធ្វើការ
លើកកម្ពស់សមភាព និងការការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកប
ដោយភាពធន របស់កសិករខ្នាតតូច។

តង់សានី  
សាធារណរដ្ឋដូមីនីក
នៅសាធារណរដ្ឋដូមីនីក អង្គការ

អុកស្វាមកំពុងធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិ

របស់បុរស និងស្ត្រីងាយរងគ្រោះបំផុត

ដោយត្រៀមខ្លួនពួកគេឱ្យមានលទ្ធភាព
ប្រឈមជាមួយស្ថានភាពមានវិបត្តិ និង

នៅប្រទេសតង់សានី អង្គការអុកស្វាមកំពុង
ធ្វើការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីផ្នែក
នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដើម្បី

ប្រែក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំ និងជាភ្នាក់ងារ
ផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងគ្រួសារ និងសហគមន៍
របស់ខ្លួន។

ដើម្បីអាចទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌
មានគុណភាពខ្ពស់។

23

អំពីអុកស្វាម
អង្គការអុកស្វម
ា បានធ្វកា
ើ រគាំទកា
្រ រអភិវឌ្ឍប្រទស
េ កម្ពជា
ុ

ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងថាមពលប្រកបដោយចីរភាព

ដែលប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការដួល

សមរម្យ កសិកម្មបន្សុំានឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៩ មកម្លេ៉ះ ជាអង្គការដំបូងបង្អស់

រលំ នៃរបបខ្មែរក្រហម។ អុកស្វាម ធ្វើការយ៉ាងសកម្ម

លើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជាច្រើន ក្នុងការលើកកម្ពស់អំណាច

សេដ្ឋកិច្ចស្ត្រី ការចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះ
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការបន្សុំានឹងការ

បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ កិច្ចគាំពារសង្គម និងការងារ

និងប្រកបដោយចីរភាព ការត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ
និងជំនួយមនុស្សធម៌ ការធ្វើការជាមួយពលរដ្ឋ និង
ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។

បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហម

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ អង្គការអុកស្វាម

បានដឹកនាំការគាំទ្រដ៏ពេញទំហឹង

ដឹកនាំសប្ ៀងអាហារ មកជួយប្រជាជន
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រងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជា។

សូមអរគុណដៃគូ
ទាំងអស់គ្នា!

អង្គការអុកស្វាម មានសេចក្តីសោមន្សចំពោះការគាំទ្រ កិច្ចសហការ និងទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយដៃគូទាំង
អស់។ សូមអរគុណ ដែលបានចូលរួមសកម្មភាព ជាមួយអង្គការអុកស្វាម និងបានដើរតួរជាភ្នាក់ងារជម្រុញ

ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងពង្រឹងអំណាចសហគមន៍។យើងបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នា

ដើមប្ ប
ី ង្កត
ើ សន្តភា
ិ ព និងធានាយុតធ
ិ្ត ម៌សង្គម។ អុកស្វម
ា មានមោទនៈភាពជាខ្លង
ំា សមប
្រា ប
់ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រ និងកិចស
្ច ហការ
ជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក ហើយសង្ឃឹមថា យើងនឹងបន្តដំណើររួមគ្នាជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀត។
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