
សេចក្តីប្រកាេអំពីការផសពវផាយពត័ម៌ាន 

 

ខ្សសវីសេអរូបេអ់ង្គការ IOM X សេើមបីអបរំ់េលស់្រេីីកមពុជា  
អំពីការសរៀបការសោយបង្ខំសៅប្រសេេចិន 

 

ភនំសពញ, កមពុជា, ថ្ងៃេ4ី ខ្សសមសា ឆ្ន  ំ2018 –ស្ត្រីវយ័ក្មេងមមពីជនបទននប្បក្ទ្មមពុជា 
ប្រូវបានក្េជួញដូរក្ដើមបីក្រៀបការក្ោយបងខ ំក្ៅប្បក្ទ្ចិន។ នងៃក្នេះអងគការ IOM X បានចាម់
បញ្ច ំងខ្សែវកី្ដអូក្លើមដំបូងមួយ ក្ដើមបីក្លើមមមព្់ការអនុវររ និងក្លើមទឹមចិររស្ត្រីមមពុជាវយ័ក្មេង 
ឲ្យក្្វើការខ្្វងរមព័រ៌មាន មុនក្ពល្ក្ប្មចចិររក្រៀបការ ក្ដើមបកី្ៅរ្់ក្ៅក្ប្ៅប្បក្ទ្។ 

 

អងគការ IOM X េឺជាយុទធនាការរប្់អងគការអនររជារិក្ទ្នររប្បក្វ្ន៍ (IOM) និងទីភ្នន ម់ងារ
្ហរដឋអាក្មរមិក្ដើមបីការអភិវឌ្ឍអនររជារិ (USAID) ក្ដើមបទីប់ស្កា រ់អំក្ពើជួញដូរមនុ្ែ និងការក្មង
ប្បវញ័្ច ។ 

 

ការក្រៀបការខ្ដលក្េក្រៀបចំឲ្យក្ៅប្បក្ទ្មមពុជា េឺជាការអនុវររខ្ដលមានការទទួលស្កគ ល់ក្ោយ
្ងគម ជាពិក្្្ក្ៅតាមទីជនបទ ដូក្ចនេះក្ហើយការក្រៀបការក្ៅប្បក្ទ្ចិន ក្រៀបចំក្ោយក្មសយល់ 
េឺមិនខ្មនជាក្រឿងចខ្មែមក្ ើយ។ មានស្ត្រីជាក្ប្ចើនក្ៅប្បក្ទ្ចិនក្ោយ្េ័ប្េចិររ ក្ោយស្ករខ្រការ
លួងក្ោមថា នឹងមានឱកា្រមលុយក្ផញើប្រ ប់មមផទេះវញិ។ 

 

ជាក្រឿយៗ ស្ត្រីទំងក្នាេះ ក្ជឿជាម់ថា ពួមក្េមាន្ិទធិមនុងការក្ប្ជើ្ក្រ ើ្ េូស្្មរ និងបដិក្្្
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ប្ប្ិនក្បើពួមក្េមិនក្ពញចិររ។ ក្មសយល់ នឹងប្បាប់ដល់ស្ត្រីទំងក្នាេះថា ពួមក្េនឹង
អាចក្ផញើប្បាម់មមផទេះ ក្ោយស្ករការក្រៀបការជាមួយបុរ្អនមមាន ឬអាចក្្វើការក្ៅប្បក្ទ្ចិនបាន។ 
ក្បើក្ទេះបីជាមានស្ត្រីជាក្ប្ចើនចំណាមស្្ុមក្ៅចិនក្ដើមបកី្រៀបការ ក្ហើយរមីរាយនឹងជីវរិរប្់ពួមក្េ
ក្ៅទីក្នាេះម៏ក្ោយ ប ុខ្នរស្ត្រីមួយចំនួន ប្រូវបានបងខំឲ្យក្រៀបការជាមួយបុរ្ ខ្ដលពួមក្េមិនក្ពញចិររ
។ ស្ត្រីជាក្ប្ចើន ម៏មិនបានដឹងខ្ដរថា ក្ដើមបអីាចក្្វើការស្្បចាប់ក្ៅប្បក្ទ្ចិនបាន ពួមក្េ
ប្រូវចុេះបញ្ជ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្្បចាប់រប្់ពួមក្េ ក្ហើយរ្់ក្ៅប្បក្ទ្ចិនបានរយៈក្ពល៥ 
ឆ្ន ំជាមុន្ិន។ 
 
ការពិរេឺមានភ្នពសុ្គ្នន ខ្ែ ំងណា្់ ក្ៅនឹងអវីខ្ដលក្េ្នាជាមួយស្ត្រីវយ័ក្មេងទំងក្នាេះ។ ពួមក្េ
ជាក្រឿយៗ មិនមានជក្ប្មើ្ថា ប្រូវក្រៀបការជាមួយអនមណាក្ ើយ ក្ហើយជាទូក្ៅ ប្រូវបានក្េលម់។ 
ងវីក្បើអនមអនុវររចាប់ ក្ៅមនុងប្បក្ទ្ចិន បានបនរមិចចប្បឹងខ្ប្បងមនុងបំបារ់ការអនុវររខ្បបក្នេះម៏ក្ោយ  
ម៏ក្ៅមានរបាយការណ៍ជាក្ប្ចើនអំពីស្ត្រី ខ្ដលបានក្រៀបការក្ៅចិនក្នាេះ  ប្បឈមនឹងការក្មងប្បវញ័្ច
ផែូវក្ភទ ការរកំ្ោភបំពាន ប្រូវបានក្េបងខំឲ្យក្្វើការងារ ប្រូវបានក្េដមហូរយមឯមស្ករអររ
្ញ្ដ ណ និងមិនទទួលបាន្ិទធិជាមូលោឋ នមួយចំនួនរប្់ពួមក្េផងខ្ដរ។  



 

 

អងគការ IOM X ចាប់នដេូជាមួយមណឌ លព័រ៌មានស្ត្រី (WMC) ផលិរខ្សែភ្នពយនរមួយក្ េ្ េះ 
«ការចំណាមស្្ុមក្ោយក្ជាេជ័យ»។ WMC េឺជាអងគការក្ប្ៅរោឋ ភិបាលផែពវផាយព័រ៌មានមួយ 
ខ្ដលមិនរមប្បាម់ចំក្ណញក្ប្បើប្បា្់ប្បព័នធផែពវផាយ ជាមក្្ាបាយក្ដើមបី្ក្ប្មចបាននូវ្ម្ម៌
ក្យនឌ័្រក្ៅមនុងប្បក្ទ្មមពុជា ក្ោយក្ឆែើយរបក្ៅនឹងបញ្ា ្ងគម ក្្ដឋមិចច នក្ោបាយ និងផែូវ
ចាប់ ខ្ដលពាម់ព័នធនឹងស្ត្រី។ 

 

អងគការ IOM ប្បចំាក្ៅមមពុជា រមួជាមួយនឹង WMCេណៈមមាេ ្ិការជារិប្បយុទធប្បឆំ្ងអំក្ពើជួញ
ដូរមនុ្ែ (NCCT) ប្ម្ួងការបរក្ទ្ និង្ហប្បរិបររិការអនររជារិ (MoFAIC) អងគការ UN-ACT 

អងគការ Winrock អងគការជំនួយខ្ផនមចាប់ដល់ស្ត្រី និងមុមារ LSCW និងអងគការCCPCR នឹងក្រៀបចំ
មមេវ ិ្ ីវទិយុ ជាឈុរចំនួនបួនក្លើម  ក្ដើមបីក្លើមមមព្់ចំក្ណេះដឹងអំពីហានិភ័យ ននការចំណាមស្្ុម
តាមរយៈការក្រៀបការក្ៅប្បក្ទ្ចិន ចំណាមស្្ុមក្ោយភ្នពនវឆ្ែ រ រក្បៀបននការក្រៀបចំឯមស្ករ 
ក្ដើមបកី្្វើចំណាមស្្ុម និងបញ្ា ប្បឈមខ្ដលស្ត្រី អាចជួបប្បទេះក្ៅក្ពលក្្វើចំណាមស្្ុមក្ៅក្ប្ៅ
ប្បក្ទ្។ 
 
មមេវ ិ្ ីវទិយុទំងបួនក្លើមក្នេះ នឹងក្្វើក្ ើងក្រៀងរាល់នងៃប្ពហ្បរ៍ ចាប់ពីក្មា ង 2:10-3:00រក្្ៀល 
ក្ៅវទិយុស្ត្រីមមពុជា FM102 ចាប់ពីនងៃទី 5 ដល់នងៃទី 26ខ្សក្មស្កក្ៅ។ មមេវ ិ្ ីវទិយុក្នេះ នឹងចាម់ផាយ 
ក្ ើងវញិក្រៀងរាល់នងៃច័នទចាប់ពីក្មា ង 4:10 ដល់ 4:35នាទីរក្្ៀល ចាប់ពីនងៃទី9 ក្មស្ក ក្ហើយបញ្ច ប់
ក្ៅនងៃទី 30 ក្មស្ក។ 
 
វទិយុ វាក្ោ VAYO FM នឹងក្្វើការចាម់ផាយនូវការចមែងមមេវ ិ្ ីផាយផងខ្ដរក្នេះក្ៅនងៃទី 17, 18, 
20, 21, 22និងនងៃទី 30ចាប់ពីក្មា ង 4:10នាទី រក្្ៀល។ 
 
ខ្សែវកី្ដអូនឹងចាម់បញ្ច ំងតាមទូរទ្ែន៍ PNN ក្ៅនងៃទី 5 ដល់ 6ក្មស្ក ចាប់ពីក្មា ង 7:50 ដល់8:00 
យប់ និងក្ៅទូរទ្ែន៍MyTVក្ៅនងៃទី 7 ដល់8ក្មស្ក ចាប់ពីក្មា ង 9:10 ដល់9:20 នាទីប្ពឹម។ 
 
ក្លើ្ពីក្នេះក្ៅក្ទៀរ ប្មុមការងាររប្់WMC នឹងក្្វើដំក្ណើ រចុេះក្ៅភូមិតាអុង ឃំុអុង ស្្ុមចំការក្លើ 
ក្សររមំពង់ចាម ចាប់ពីនងៃទី 23 ដល់26ខ្សក្មស្ក ក្ដើមបចីាម់បញ្ច ំងខ្សែវកី្ដអូក្នេះក្ៅដល់្ហេមន៍
មនុងភូមិក្នាេះ។ 
 
ក្ដើមបទី្ែនាខ្សែភ្នពយនរក្នេះ ្ូមចូលក្ៅកាន់ក្េហទំព័រ៖ https://youtu.be/P7C7fBGmk_Q 

 

# # # 

https://youtu.be/P7C7fBGmk_Q


 

ទំនាម់ទំនង្ប្មាប់ព័រ៌មាន 

អនមស្្ី ឌំុ្ ច័នទ្ីតា 
មន្រនរីេក្ប្មាងថាន ម់ជារិ 
អងគការ IOM ប្បចំាក្ៅមមពុជា 
ក្លសទូរ្័ពទ៖ 077 662236 

អីុខ្ម ល៖cdum@iom.int 
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អងគការ IOM X េឺជាយុទធនាការងេីមួយរប្់អងគការអនររជារិក្ទ្នររប្បក្វ្ន៍  (IOM) 

ក្ដើមបីក្លើមមមព្់ចំណាមស្្ុមក្ោយ្ុវរថិភ្នព និង្មមេភ្នពស្ករធារណក្ដើមបីបញ្ឈប់ការក្មងប្បវ ័ញ្ច  
និងអំក្ពើជួញដូរមនុ្ែ។ យុទធនាការក្នេះក្លើមមមព្់ឥទធិពល និងប្បជាប្បិយភ្នពននប្បព័នធផែពវផាយ 
និងបក្ចចមវទិា ក្ដើមបីជប្មុញទឹមចិររប្បជាជនវយ័ក្មេង 
និង្ហេមន៍រប្់ពួមក្េឲ្យក្្វើ្មមេភ្នពប្បឆំ្ងអំក្ពើជួញដូរមនុ្ែ។ អងគការ IOM X 

ក្បាេះជំហានក្លើ្ពីការក្លើមមមព្់ការយល់ដឹង ខ្រ្នក្ៅដល់ការផ្លែ ្់បរូរអាមបបមិរោិ 
ក្ោយក្ប្បើយុទធស្កស្ត្រទំនាម់ទំនងក្ដើមបីការអភិវឌ្ឍ (C4D)ប្មបស័ណឌ ខ្ផែមក្លើភ្រុតាង និងការចូលរមួ 
ក្ដើមបបីក្ងាើរស្ករ-្ំខ្ន់ៗ្ប្មាប់្មមេភ្នពយុទធនាការ។ 
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(USAID)។ ព័រ៌មានបខ្នថម្ូមចូលក្ៅកាន់ក្េហទំព័រ IOMX.org 

 
ទីភ្នន ម់ងារ្ហរដឋអាក្មរមិក្ដើមបីការអភិវឌ្ឍន៍ (USAID) េឺជាទីភ្នន ម់ងារមូលោឋ នរប្់្ហរដឋអាក្មរមិ 
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ការោិល័យអភិវឌ្ឍន៍ថាន ម់រំបន់ននទវីបអា្ីុរប្់ USAIDប្បចំាក្ៅទីប្មុងបាងមម 
ប្េប់ប្េងមមេវ ិ្ ីជាក្ប្ចើនក្ៅថាន ម់រំបន់ និងថាន ម់អនររប្បក្ទ្ 
ក្ហើយផរល់ការគំ្នប្ទដល់ក្ប្មមមេក្ទវភ្នេីមួយចំនួនរប្់USAID ក្ៅទវីបអា្ីុ 
ប្ពមទំងប្េប់ប្េងមមេវ ិ្ ីក្ផែងៗក្ៅមនុងប្បក្ទ្មួយចំនួនខ្ដលមិនមានការោិល័យរប្់សែួន។ 
យុទធស្កស្ត្រថាន ម់រំបន់រប្់ USAID េឺក្ឆែើយរបក្ៅនឹងបញ្ា ឆែងខ្ដនដូចជា អំក្ពើជួញដូរមនុ្ែ  និង្រវនប្ព 
ក្ប្គ្នេះមហនររាយននជំងឺឆែង ជំងឺប្េុនចាញ់ និងក្អដ្៍។ ្ូមចូលក្ៅកាន់ក្េហទំព័រwww.usaid.gov/asia-

regionalឬក្ៅកាន់ Facebook តាម @USAIDAsiaនិង Twitter ្ប្មាប់ព័រ៌មានបខ្នថម។ 
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