
អង្គការឃែរ  សហការជាមួយដែគូនឹង 
ស្ថែប័នមួយចំនួនដែលផ្តល់នូវឯកទែស 
ជាក់លាក់ផែសែងៗគ្នែ

សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និភងអភិភវឌ្ឍន៍ (CWPD)

គោលបំណងរបស់សមាគមនារីគឺ ដើម្ប ី
លើកកម្ពស់គុណភាពន្ជីវិតរបស់ស្្តកីម្ពុជា  
និងគ្ួសាររបស់ពួកគ្។ សមាគមនារីបាន 
ពង្្យបទពិសោធន៍គំាទ្ស្្តាីអ្នកដឹកនំា  
ដើម្បីបង្កើនចំណ្ះដឹងនិងទំនុកចិត្តសម្្ប់ 
ស្ត្ីផ្ស្ងទៀត។

សមាគមជំនួយផ្លវូច្បាប់ដល់កុមារ និភងស្្ត ី(LSCW)

សមាគមជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារ និង 
ស្្តី មានគោលបំណងដើម្បី រួមចំណ្ក 
ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ក្បួនច្បាប់ ដោយលើក 
កម្ពស់ការទទួលបានយុតិ្តធម៌  និងការពារ 
សិទ្ធិមនុស្ស។ LSCW នឹងជួយស្្តីកម្មករ  
និងអង្គការដ្គូាមួយនឹងការទទួលបាន 
នូវការណ្នាំផ្លូវច្បាប់ដ្លមានគុណភាព។

សហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់ និភងព្្ឈើកម្ពុជា(BWTUC)

BWTUC តំណាងឱ្យសមាជិករបស់ខ្លនួ និង 
មានគោលបំណង ដើម្បីសម្្ចបានយ៉្ង 
ប្សើរ និងលក្ខខណ្ឌកការងារល្អ និងកិច្ច 
ពិភាក្សាសង្គម។ BWTUC នឹងគាំទ្ដល ់
ម្ដឹកនាំាស្ត្ីក្នុជងចំណោមសមាជិក 
របស់គ្។

អង្គការឃែរកម្ពុជា៖ ជមែើសនែដែគូ

អង្គការឃ្រ ាអង្គការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរាតិមួយប្យុទ្ធប្ឆំងនឹង  
ភាពក្ីក្ាសកល ដោយផ្ត្តាពិស្សលើការធ្វើការាមួយស្្តីនិង 
ក្ម្ងស្ីដើម្បីនាំមកនូវការផ្ល្ស់ប្តូរយូរអង្វ្ងដល់សហគមន៍របស់ពួកគ្។  
អង្គការឃ្រធ្វើការាមួយប្ាជនរាប់រយរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុជងប្ទ្សកម្ពុជា  
ាពិស្សស្ត្ីដ្លបានធ្វើចំណាកស្ុកៅកាន់តំបន់ទីក្ុង ស្ត្ីនិងកុមារ ី
ពីជនាតិដើមភាគតិច និងស្ត្ីនៅតាមជនបទដ្លត្ូវបានគ្បដិស្ធសិ
ទិ្ធាច្ើន។ 

អង្គការឃ្រមានកំណត់ត្្តាមដាន ដ្លទទួលសា្គល់្ពីភាពជោគជ័យ 
ក្នុជងភាពាដ្គូរយៈព្លវ្ង ាមួយនឹងក្ុមហ៊ុនក្នុជងតំបន់ និងក្ ្
ប្ទ្ស។ ន្ះគឺាការឆ្ព្ះៅរកលទ្ធផលាវិជ្ជមមានាច្ើនសម្្ប់ាំង
កម្មករនិងពាណិជ្ចកម្ម។

ចាប់អារម្មណ៍ ធ្វើការាដ្គូាមួយអង្គការឃ្រ សូមទំនាក់ទំនង 

ឈ្ម្ះ រ័ត្ន កល្យាណ ទូរស័ព្ទ៖០៨៩ ៤១៣ ៨៣៨  
អុីម៉្ល៖kalyan.rath@careint.org 

 សូមអរគុណដល់សហភាពអឺរ៉ុប និងកិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន ៍
របស់ប្ទ្សអូទ្ីសចំពោះការគាំទ្ហិរញ្ញវត្ថុជ 

អង្គការឃ្រកម្ពុជា ធ្វើការងារាមួយក្ុមហ៊ុនវិស័យឯកជន  

រដា្ឋភិ្បាល និងស្ត្កីម្មករ ក្នុជងវិស័យសំណង់។ អង្គការឃ្រ មានគោលបំណង  

ធានាឲ្យបានថាស្ត្ី ក្នុជងវិស័យសំណង់ត្ូវបានការការពារ និងឱ្យតម្ល្  

ដូច្ន្ះពួកគ្អាចសម្្ចបាននូវសកា្ត្នុពលយ៉្ងព្ញល្ញ ដូចា 

ការចួលរួម ានិយោជិតដ្លមានផលិតភាព។

ដ្គូដ្លចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុជងវិស័យន្ះ និងនិយោជិតរបស់ពួកគ្  

មានឱកាសក្នុជងការទទួលបានផលប្យោជន៍ពីការងារអង្គការឃ្រ។
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វិនិយោគជាមួយ
ក្នុងវិស័យឧសែសាហកម្មសំណង់ សែ្តី



សែ្តីកម្មករសំណង់ក្នុងបែទែសកម្ពុជា វគ្គបណ្តុះបណ្តែលសមែែប់បែធានគែប់គែង 
និងបែធានផែ្នក

វគ្គបណ្តុះបណ្តែល 
ដល់សែ្តីកម្មករ 
សំណង់ 

វិស័យឧស្សាហកម្មសំណង់ 
កំពុងរីកដុះដាលយ៉្ង ខ្ល្ំងក្នុជង 
ប្ទ្សកម្ពុជា ហើយស្្តីមកតាម
បុរសដ្លាផ្ន្កសំខន់សម្្ប់
ាពជោគជ័យ ។ 

គោលបំណងរបស់អង្គការ 
ឃ្រ គឺបង្កើនការការពារ ចំពោះ 
ស្ត្ីធ្វើការនៅក្នុជងវិស័យសំណង់។  
គោលបំណងន្ះ កសាងទ្បើង 
ដោយផ្អ្កលើលទ្ធផលជោគជ័យ 
ន្ការធើ្វឲ្យប្សើរទ្បើង នូវជីវិត 

ការងាររបស់ស្្តកី្នុជងបដិសណា្ឋរ្កិច្ច និងឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រ។ អង្គការឃ្រ 
នឹងពង្ីកការគាំទ្ន្ះដល់វិស័យសំណង់។

ន្ះាឱកាសមួយសម្្ប់ក្ុមហ៊ុនសំណង់ និងអ្នកអភិវឌ្ឍ ដ្ល 
ទទួលខុសត្ូវ ក្នុជងការធើ្វការងារាមួយអង្គការឃ្រ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្្កដ 
ថាការវិនិយោគនៅក្នុជងអចលនទ្ព្យគឺវិនិយោគដល់សហគមន៍។ ដ្គ ូ
វិស័យឯកជន ដ្លចាប់អារម្មណ៍អាចផ្សារភា្ច្ប់ាមួយអង្គការឃ្រ ដើម្ប ី
កសាងរូបភាពក្ុមហ៊ុនតាមរយៈការចូលរួមក្នុជងការសហការទទួល 
ខុសត្ូវក្នុជងសង្គម (CSR) ។

ក្្ពី CSR ការធើ្វវិនិយោគចំពោះស្្តីត្ូវបានរកឃើញថាវាធើ្វឲ្យ 
អាជីវកម្មមានដំណើរការល្អ។ នៅព្លក្ុមហ៊ុនវិនិយោគាមួយស្្ត ី
កម្មករ វាាចំនុចល្អដ្លពួកគ្អាចកត់សំគាល់នូវទ្ពកោសល្យបុគ្គល 
ដ្លអាចរួមចំណ្កបន្ថ្មទៀត។

ហ្តុអ្វីត្ូវបាត់បង់ កម្មករស្្តីដ្លមានសកា្ត្នុពល របស់អ្នក  
នៅព្លដ្លមានការគាំទ្ផ្ន្កច្បាប់ ពួកគ្អាចាបុគ្គលិភកល្អបំផុត 
របស់អ្នក?

សមាគមនារី និងសហព័ន្ធ 
សហជីព ដ្លគំាទ្ដោយអង្គការឃ្រ
បង្កើតបណា្ត្ញស្្តីកម្មករក្នុជងវិស័យ
សំណង់ដ្លពួកគ្អាចរៀនសូត្
ពីគា្ន្ៅវិញៅមក

មិត្តអប់រំមិត្តាស្្តីត្ូវជ្ើសរីស ទទួលការបណ្តុះបណា្ត្ល  
ាមួយភារៈកិច្ចរៀបចំវគ្គអប់រំដល់មិត្តភិក្ត និងមិត្តរួមការងាររបស់គ្  
ពីបញ្ហ្សំខាន់ៗ ។

ប្ធានបទន្វគ្គបណ្តះុបណា្តល្រួមមាន៖ យ្នឌ័រ សិទ្ធកិម្មករសំណង់  
ផ្អ្កលើច្បាប់ន្ប្ទ្សកម្ពុជា ។

វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លន្ះសាកសមាមួយ្របធានគ្ប់គ្ងធនធាន 
មនុស្ស ប្ធានផ្្នក អ្នកបណ្តុះបណា្ត្ល និងមន្ត្ីរដ្ឋបបាល។ 

ព័ត៌មានបន្ថ្ម ឬចុះឈ្ម្ះក្នុជងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្ល សូមទាក់ទង 

ឈ្ម្ះ រ័ត្ន កល្យាណ  
ទូរស័ព្ទ៖០៨៩ ៤១៣ ៨៣៨  

អុីម៉្ល៖kalyan.rath@careint.org

ឈ្ម្ះ អា៊្ត សុភ័ក្ត ្
ទូរស័ព្ទ៖០១២ ៧២១ ៣២១  

អុីម៉្ល៖sopheak.eat@careint.org

ចង់បានវគ្គបណ្តះុបណ្តល្នៅក្នុជងការដា្ឋន្របស់អ្នក ព័ត៌មានបន្ថម្សូមទំនាក់ទំនង៖

ឈ្ម្ះ កញ្ញ្. ហឿន ផល្ល្  
ទូរស័ព្ទ៖០៩៨ ២២៥ ៥៦៧  

អុីម៉្ល៖phalla_hoeun@yahoo.com

លោក ស៊ូ ឆ្លូញ  
ទូរស័ព្ទ៖០៧៧ ៥១៨ ០៦២  

អុីម៉្ល៖ chhlonhsou@yahoo.com

ប្ធានបទរបស់មិភត្តអប់រំមិភត្តរួមមាន៖

1. យ្នឌ័រ និងការផ្តល់អំណាចដល់ស្្តី

2. សុខភាព សុវតិ្ថភាព និងអនាម័យ

3. អំពើហឹង្សា និងគ្ឿងស្វឹង

4. សិទ្ធិការងាររបស់ស្្តីកម្មករសំណង់

5. ការគ្ប់គ្ងហរិញ្ញវត្ថុជ

វគ្គបណ្តុះបណ្ត្លរយៈព្លមួយថ្ង្ រៀបចំទ្បើងសម្្ប់ឆ្ន្ំ២០១៦ 

ដោយឥតគិភតថ្ល្។

• ខ្កញ្ញ្៖ នៅក្នុជងសបា្ត្ហ៍ន្ថ្ង្ ១២ និង ២៦ 

• ខ្តុលា៖ នៅក្នុជងសបា្ត្ហ៍ន្ថ្ង្ ២៤

• ខ្វិច្ឆិភការ៖ នៅក្នុជងសបា្ត្ហ៍ន្ថ្ង្ ២៨

• ខ្ធ្នូ៖ នៅក្នុជងសបា្ត្ហ៍ន្ថ្ង្ ១២
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អង្គការឃ្រ មានបទពិសោធាង ១៥ឆ្ន្ំធ្វើការាមួយវិស័យឯកជន
ក្នុជងប្ទ្សកម្ពុជា។ បណ្តុះបណា្ត្លអ្នកគ្ប់គ្ង និងប្ធានផ្្នកដើម្ប ី
ជួយពួកគ្ក្នុជងការបង្កើនចំណ្ះដឹង និងការអនុវត្តន៍ ដ្លចាំបាច ់
ដើម្បីវិនិយោគ និងការពារកម្មកររបស់គ្ាពិស្សកម្មករស្្តី។
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“ថ្ង្ន្ះខ្ញុជំបានទទួលចំណ្ះដឹង 
បន្ថ្មទាក់ទងនិភង លក្ខខណ្ឌកការងារ  
និភងបញ្ហ្ប្ឈមមុខរបស់ស្្តីកម្មករ 

សំណង់ក្នុជងកាដា្ឋ្ន ាពិភស្ស 
សុវត្ថិភាព និភងាពមិភនស្មើគា្នន្្ប្្ក់ 
ឈ្នួលរបស់និភយោជិភតស្្តី ប្សិភនបើ 

ប្ៀបធៀបទៅនឹងបុរស”

គោលបំណងន្វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លន្ះគឺ បង្កើនចំណ្ះដឹង និង 
ទំនុកចិត្តដល់ស្្តី។ មិនត្ឹមត្ជួយស្្តីឱ្យកា្ល្យាសមាជិកសហគមន ៍
មួយដ៏រឹងមាំទ្ ហើយក៏ជួយបងា្ហ្ញផ្លូវដល់ពួកគ្បន្ថ្មទៀតក្នុជងការកា្ល្យ
ានិយោជិតដ្លប្ត្ា្ញ្ចិត្តនិងរហ័សរហួនក្នុជងការងារ។


