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សាវតា

យោ�ងតាមការរកឃើ�ញ
ើ របស់់សន្ទទស្សសន៍៍ភាពធន់់របស់់ស្រ្តី�ី�កម្ពុុ�ជា កត្តាាសំំខាន់់ៗដែ�ល
នាំំឱ្យយភាពធន់់មិន
រួម
ួ មាន៖
ិ រឹងមាំំ
ឹ

ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច៖ ប្រា�ក់់ចំំណូូលមិន
ិ ទៀ�ៀងទាត់់មានកម្រិ�ត
ិ ទាបជាងកម្រិ�ត
ិ ដែ�ល

អាចរស់់នៅ�សមរម្យយបាន ការយកផលពីីធនធានធម្មមជាតិិដើ�ើម្បីី�ជីីវភាព និិង
សុុវត្ថិិ�ភាពស្បៀ�ៀ�ងមានភាពថយចុះះ�ជាប្រ�ចាំំ
ផ្នែ�ែកហេ�ដ្ឋាារចនាសម័័ន្ធធ៖

កង្វះះ�ខាតនិិងប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពនៃ�ការជូូនដំំណឹឹងជាមុុន

ការមិន
ិ ទទួួលបានជំំនួួយស្តាា រឡើ�ង
ើ វិ ិញ និង
ិ ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធការពារ និង
ិ កាត់់
បន្ថថយគ្រោះ��ះមហន្តតរាយភាពដែ�លមានកម្រិ�ិតទាប

ផ្នែ�ែកសង្គគម៖ កង្វះះ�ខាតយន្តតការសុុវត្ថិិ�ភាព និិងគាំំពារសង្គគមសម្រា�ប់់ប្រ�ជាជន
ដែ�លរស់់ ក្នុុ�ងស្ថាានភាពក្រី�ីក្រ� និិងភាពងាយរងគ្រោះ��ះ កង្វះះ�ចំំណេះ�ះដឹឹងក្នុុ�ងការ

កាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់ និង
ិ ការត្រៀ��ៀមបង្កាារគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ និង
ិ ការថយចុះះ�

នៃ�ជំំនួួយក្រុ�ុមសាសនាដែ�លធ្លាាប់់ជាយន្តតការសាមគ្គីី� និិងជួួយគ្នាាក្នុុ�ងគ្រា�អាសន្នន

អាក់់សិន
ិ អេ�តកម្ពុុ�ជា ភាពធន់់នៅ�ថ្នាាក់់មូូលដ្ឋាានមានសន្ទទស្សសន៍៍ត្រឹ�ម
ឹ ០.៥៦ស្រ្តី�ី�

និិង០.៥៩សម្រា�ប់់បុុរស។ បើ�ើយោ�ងសន្ទទស្សសន៍៍អាកាសធាតុុពិិភពលោ�កនាឆ្នាំំ�
២០១៩ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាជាប្រ�ទេ�សរងគ្រោះ��ះជាងគេ�ទីី១៩/១៨១ នៅ�រវាងឆ្នាំំ�
១៩៩៨ដល់់២០១៧។ ទំំហំំ និិងផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ� គ្រោះ��ះមហន្តតរាយ (គ្រោះ��ះទឹឹក

ជំំនន់់ គ្រោះ��ះរាំ ំងស្ងួួ�ត រន្ទះះ�បាញ់់ និង
ិ ខ្យយល់់ព្យុះ�ះ� ខ្យយល់់កន្ទ្រា�ាក់់ ភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះព្រៃ��
កំំណើ�ើនកម្ដៅ�ៅ) មានការកើ�ើនឡើ�ង
ើ ជាលំំដាប់់។

ប្រ�ទេ�សជាតិិ

ជាកត្តាារួួមចំំណែ�កធ្វើ�ើឱ្យ
� យភាពធន់់របស់់កម្ពុុ�ជានៅ�មានភាពទន់់ខ្សោ�ោយ

ជាពិសេ�សក្នុុ�
ងស្ថាានភាពដែ�លកម្ពុុ�ជា
ិ
ប៉ះះ�ពាល់់កាន់់តែ�ខ្លាំំង
� ឡើ�ង
ើ

និង
ិ ពិភ
ិ ពលោ�កបាននិង
ិ កំំពុុងទទួួលរងផល

ដោ�យសារគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ

ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ

និិងសកម្មមភាពអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ដែ�លបំំផ្លាាញបរិស្ថា
ិ ា ន។ គោ�លនយោ�បាយ និិងផែ�នការកម្រិ�ិត

ជាតិមា
ិ នភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ង
ើ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវិ ិសមភាពនេះ�ះនៅ�មានកម្រិ�ត
ិ ខ្ពពស់់នៅ�កម្រិ�ត
ិ មូូលដ្ឋាាន
ទាំំងក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការអនុុវត្តត និង
ិ ការទទួួលផលពីីគោ�លនយោ�បាយទាំំងនោះ�ះ។

ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងបញ្ហាានិិងតម្រូ�ូវការខាងលើ�ើ និិងក្រោ��មការគាំំទ្រ�ហិរិ ញ្ញញប្បបទានពីី
ក្រ�សួួងការបរទេ�សនិិងពាណិិជ្ជជកម្មមអូូស្ត្រា�ាលីី

(DFAT)

កម្មមវិ ិធីីអភិិវឌ្ឍឍន៍៍អង្គគការ

សហប្រ�ជាជាតិ(
ិ UNDP) និង
ិ ភ្នាាក់់ងារសហប្រ�ជាជាតិលើ�ើ
ិ កកម្ពពស់់សមភាពយេ�នឌ័័រ
(UN WOMEN) អង្គគការអាក់់សិន
ិ អេ�តកម្ពុុ�ជា (ActionAid Cambodia) ក្នុុ�ងភាពជា
ដៃ�គូូជាមួួយអង្គគការក្នុុ�ងស្រុ�ុកចំំនួួន៣

រួួមមាន៖

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលម្លលប់់ព្រ�ហ្មវិម ិហារធម៌៌

របស់់កម្ពុុ�ជា

(MPC) នៅ�ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង មជ្ឈឈមណ្ឌឌលអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កុុមារនិិងស្រ្តី�ី�នៅ�កម្ពុុ�ជា (CWDCC)

គ្រោះ��ះមហន្តតរាយ យន្តតការឆ្លើ�ើ�យតបបន្ទាាន់់នៅ�កម្រិ�ត
ិ មូូលដ្ឋាាន និង
ិ ការចូូលរួួម

សាត់់ បានសហការយ៉ាា ងជិិតស្និិ�តជាមួួយគណៈៈកម្មាាធិកា
ិ រជាតិគ្រិ �ប់់គ្រ�ង់់គ្រោះ��ះមហន្តត

ផ្នែ�ែកស្ថាាប័័ន៖ ពិិសេ�សកង្វះះ�ខាតនៃ�ផែ�នការ និិងការអនុុវត្តតយន្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
យោ�ងតាមសន្ទទស្សសន៍៍ភាពធន់់របស់់ស្រ្តី�ី�កម្ពុុ�ជា ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ដោ�យអង្គគការ

លទ្ធធភាពទទួួលបានអំំណាច និិងសិិទ្ធិិ�ចាត់់ចែ�ងធនធានគ្រួ�ួសារ សហគមន៍៍ និិង

តិិចតួួច និិងមានអត្ថថន័័យរបស់់ស្រ្តី�ី�ក្នុុ� ងដំំណើ�ើរការកសាងផែ�នការ និិងថវិ ិកា
គ្រ�ប់់លំំដាប់់ថ្នាាក់់។ បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត

របាយការណ៍៍ស្តីី�អំំពីីថវិ ិកាអាកាស

នៅ�ខេ�ត្តតកំំពត និង
ិ អង្គគការសហគមន៍៍អភិវិ ឌ្ឍឍន៍៍មិត្តត
ិ ជនបទ (RFCD) នៅ�ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍-

រាយ និិងគណៈៈកម្មាាធិិការថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ បានពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពដល់់ក្រុ�ុមស្រ្តី�ី�តាម
សហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន

និិងស្រ្តី�ី�ជាសមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រោះ��ះមហន្តត-

ដោ�យវេេទិិកាអង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាលនៅ�កម្ពុុ�ជាបាន

រាយឃុំំ� ឬរចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ។ ឆ្លលងតាមដំំណើ�ើរការនៃ�ការជ្រើ��ើស

ផ្ទាាល់់ លើ�ើការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ហើ�ើយមាន១០%នៃ�ថវិ ិកានោះ�ះមានផ្តោ�ោ ត

ខេ�ត្តត ស្រ្តី�ី�ចំំនួួន៤៦រូូប ត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�សជា ស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�មក្នុុ�ងការងារកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ

ធាតុុពលរដ្ឋឋឆ្នាំំ�២០១៩

បង្ហាាញថានៅ�ឆ្នាំំ�២០១៧មានតែ�៣%
លើ�ើយេ�នឌ័័រ។

នៃ�ចំំណាយជាតិសរុ
ិ ុបបានចំំណាយ

វិ ិសមភាពក្នុុ�ងតួួនាទីីយេ�នឌ័័រ ទំំនាក់់ទំំនងយេ�នឌ័័រ ការសម្រេ��ចចិិត្តត ភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ

រើើ�ស ដែ�លមានការចូូលរួួមពីីអាជ្ញាាធរមូូលដ្ឋាាន និង
យកិច្ច
ិ ការិយាល័័
ិ
ិ ចការនារីីស្រុ�ុក និង
ិ
គ្រោះ��ះមហន្តតរាយ និិងការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ក្នុុ�ងខេ�ត្តត/ក្រុ�ុងគោ�លដៅ�ចំំនួួន៤ រួួម
មាន៖ ខេ�ត្តតកំំពត (០៩រូូប)

ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់(១៤រូូប) ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង (២១រូូប)

និង
ិ រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ (២រូូប) ក្នុុ�ងគោ�លបំំណង ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់ការចូូលរួួម
និង
ួ ចំំណែ�កក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា និង
ិ ការសម្រេ��ចចិត្តត
ិ របស់់ស្រ្តី�ី�រួម
ិ ឆ្លើ�ើ�យ
តបទៅ�នឹឹងតម្រូ�ូវការរបស់់ស្រ្តី�ី�

ទាក់់ទងទៅ�នឹឹងការបន្ថថយហានិិភ័័យគ្រោះ��ះ

មហន្តតរាយ និិងការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុនៅ�តាមសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន។
តើ�ើស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�មការងារកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ

និិងការប្រែ�ែប្រួ�ួល

អាកាសធាតុុទាំំង៤៦រូូប ដែ�លជាស្រ្តី�ី�សហគមន៌៌ និង
ិ ស្រ្តី�ី�មានតួួនាទីីក្នុុ� ងរចនា
សម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រោះ��ះមហន្តតរាយជានរណា និិងមានការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតយ៉ាា ងដូូច

ម្តេ�េចក្នុុ�ងការបំំពេ�ញតួួនាទីីស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតដ៏៏មានសារសំំខាន់់នេះ�ះ? ហើ�ើយពួួកគាត់់
ចង់់ទទួួលបានការគាំំទ្រ�យ៉ាា ងដូូចមេ្ត�តចខ្លះះ�?

The Cambodia WRI found that the key factors contributing

and access to power and control over resources within

reduce in resilience include:

Woman Champions for Disaster Risk Reduction and

family, community and country are the key factors leading

Economic: income is not stable and lower than the needs

Climate Change (DRR/CC) in 4 provinces: Kampot (9 women),

to weakening Cambodia resilience, especially in the context

for a decent living, access to natural resources for livelihood

Pursat (14 women), Koh Kong (21 women) and Phnom Penh

where Cambodia and the world have been increasingly

and food security has been reducing over time.

(2 women) in order to promote women’s participation in

impacted by disasters, climate change and non-environmental

Infrastructure: lack of effective early warning system, lack

decision-making, so that they could contribute to the solutions

friendly development. Policies and action plans at the national

of access to recovery and rehabilitation assistance, and

and improve woman’s gendered responsiveness in DRR/

level have been improving; however, inequality remains high at

lack of structural protection.

CCA in their communities.

the local level in both the implementation process and results.

Social: lack of social security and protection mechanism for

Who are those 46 Woman Champions in DRR/CC, from the

To respond to the above issues and needs, with the financial

people living in poverty and most vulnerable groups, lack

community and from disaster management structure and what

support from the Australian Department of Foreign Affairs

of knowledge on disaster risk reduction and preparedness,

are their commitment to perform this critical and volunteering

and Trade (DFAT), United Nations Development Programme

and decreasing role of the religious group for the emergency

role? And what supports do they need?

(UNDP) and United Nations Entity for Gender Equality and the

response which had been a strong solidarity culture of

Empowerment of Women (UN Women), ActionAid Cambodia

Cambodia before.

in partnership with three local implementing partners – Mlup

Institutions: particularly the lack of disaster management

Promviheathor Center (MPC) in Koh Kong, Children and

plan and implementation, limited local emergency response

Women Development Center in Cambodia (CWDCC) in

According to the Cambodia Women’s Resilience Index (WRI),

system, and limited meaningful participation of women in

Kampot, and Rural Friend Community for Development (RFCD)

by ActionAid Cambodia in December 2019, Cambodian

planning and budgeting process at all level. Additionally,

in Pursat have been working closely with the National and Sub-

women’s resilience index was scored at 0.56 and 0.59 for

Cambodia’s Citizen Climate Budget by the NGO Forum

national Committees for Disaster Management to strengthen

men. The Global Climate Index (2019), Cambodia was ranked

on Cambodia in 2019 showed that in 2017 only 3% of

the capacity of women in community and women in Commune

at 19th/181 most affected country by climate change between

the national expenditure was spent with climate change

Committee for Disaster Management or disaster management

1998 and 2017. The intensity of and loss and damages by

exclusive benefits, while only 10% of this budget focused

structure. Through the selection process participated by the

disasters (flood, drought, lightning, storm, squall, forest fire

on gender.

local authorities and the Provincial Departments and District

Background

and global warming) has been increasing over time.

Gender inequality, gender relation, decision making, leadership,

Offices of Women’s Affairs, 46 women were selected as the

ឈៀ�ៀង វណ្ណាា�

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម (រចនាសម្ព័័�ន្ធធសង្កាាត់់)

សង្កាាត់់ចាក់់អង្រែ��ក្រោ��ម ខណ្ឌឌមានជ័័យ រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ

CHEANG VANNA

A woman champion (Sangkat council member),
Sangkat Chak Angrae Kraom, Khan Mean Chey,
Phnom Penh City

ខ្ញុំំ��ចង់់ធ្វើ�ើ�ឱ្យយសហគមន៍៍របស់់ខ្ញុំំ�� បានយល់់ដឹឹងនូូវការត្រៀ��ៀមបង្កាារ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ ហើ�ើយចង់់ឱ្យយស្ត្រី�ី�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍យល់់
ដឹឹងកាន់់តែ�ច្រើ��ើនពីីសិទ្ធិិ�ក្នុុ�
ិ ងការចូូលរួួម និង
ិ ធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិត្តតដើ
ិ �ើម្បីី�សហគមន៍៍រុុងរឿ�ឿង។

I want to make my community be better informed of disaster preparedness measures to reduce disaster risks

PHNOM PENH’S WOMAN CHAMPIONS
Photo credit: "Monument" by tonymz is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

and I want women to understand more about their rights to engage in the decision-making process for the
prosperity of the community.

ខ្ញុំទទួលបានការពង្រឹងសមត្ថភាព

និងចំណេះដឹងពីការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុ ហ�ើយបានផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់សហគមន៍ខ្ញុំ។ ខ្ញុំផ្សព្វ

ផ្សាយពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់ឱ្យសហគមន៍
យល់ដ�ើម្បីឱ្យពួកគាត់ចូលរួមកាត់បន្ថយ

KAMPOT’S WOMAN CHAMPIONS

នង
ិ ស្វែងយល់ពរី ប�ៀប

បន្សាំទៅតាមលទ្ធភាពដែលពួកគាត់អាចធ្វើបាន។ អាជ្ញា ធរក៏បាន

រ�ៀបចំ គណៈកម្មា ធកា
ិ រគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ដ�ើម្បីចូលរួមកាត់
បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ រួមគ្នាដោះស្រាយពេលមានគ្រោះ
មហន្តរាយ ដ�ើម្បីសុខសុវតភា
្ថិ ពយ�ើងទាំងអស់គ្នា ។

I have been trained to build my capacity on climate
change and I have shared this knowledge to my
community. I have raised awareness on climate change
and its impacts on the community, so that people could
participate in climate change mitigation and adaptation
as much as possible. The authority has also set up the
disaster management committee to work together in
order to reduce disaster risks and to keep us safe.

លីី ណាវីី

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធសង្កាាត់់)

សង្កាាត់់ចាក់់អង្រែ��ក្រោ��ម ខណ្ឌឌមានជ័័យ រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ

LY NAVY

A woman champion (Sangkat council member),
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Mean Chey,
Phnom Penh City

Photo
credit
www
: escapefromcity
.
com
.

ខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរូមវេទិកាថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ថ្នា ក់ជាតិក៏ដូចជា

ខ្ញុំសង្កេតឃ�ញ
ើ ថា នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ កាលពីមុនមានទឹកជំនន់ញឹកញាប់ណាស់
ំ ន់ដូចមុនទ�ៀតទេ តែមានខ្យល់កន្ត្រា ក់
តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ មន
ិ សូវជួបប្រទះនង
ឹ ទក
ឹ ជន

ថ្នា ក់អន្តរជាតិ តាមរយៈការចូលរួមនេះខ្ញុំអាចល�ើកឡ�ង
ើ ពីកង្វល់របស់ស្រ្តីនិងបាន
ស្នើសុំឱ្យឆ្យ
្មី មាន
លើ តបតម្រូវការចាំបាច់របស់ស្ត្។
រី ខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងថៗ
ឱកាសក្នុងការបញ្ចេ ញយោបល់

វ ិញម្តង។

និងបានបង្ហា ញពីទុកកង្វល់របស់ស្ត្រីកម្ពុជាឱ្យ

ខ្ញុំំ��ពិត
ិ ជាសប្បាាយចិត្តត
ិ ណាស់់នៅ�ពេ�លទទួួលបានតួួនាទីីជាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ព្រោះ��ះវាជាតួួនាទីី

មនុស្សទូទាង
ំ ពិភពលោកបានដឹង។ នាពេលអនាគត ខ្ញុំចង់បានសហគមន៍មួយដ៏

មួួយ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្ញុំំ��បានរៀ�ៀនសូូត្រ� ទទួួលបានបទពិិសោ�ធន៍៍ ជាពិិសេ�សសធ្វើ��ឱ្យ
ើ យខ្ញុំំ��

ស្អាត គ្មា នសំរាម សហគមន៍រងមាំ
ហ�ើយមានភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ។
ឹ

មានភាពក្លាា ហាន រឹងមាំំ
ជាងមុុន។
ឹ

ខ្ញុំចង់ឱ្យសហគមន៍រស់នៅសាមញ្ញតាមបែបធម្មជាតិដ�ើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្ត

ខ្ញុំំ��ចង់់ឃើ�ញ
ើ អាជ្ញាាធរ សាធារណជន និិងអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធ គាំំទ្រ�ដល់់រាល់់សកម្មមភាព

រាយ។ អ្វីដែលខ្ញុំអាច ធ្វើបានមានដូចជាផ្សព្វផ្សាយ ចែករ ំលែកចំណេះដឹង ប្រមូល

របស់់ក្រុ�ុមស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ផ្តតល់់តម្លៃ�ៃដល់់ស្ត្រី�ី� ផ្តតល់់ឱកាសឱ្យយពួួកគាត់់ក្នុុ� ងការចូូលរួួម

ឱ្យគាត់មានការចូលរួម និងធ្វើជាគំរូដល់សហគមន៍ផ្សេងទ�ៀត។ សូមអ្នកទាំងអស់

អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ឃុំំ�សង្កាាត់់ និិងជាពិិសេ�សនៅ�ក្នុុ�ងការងារកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យគ្រោះ��ះ

គ្នា បញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ភពផែនដី ប�ើមិនដូច្នេះទេ

មហន្តតរាយ និង
ិ ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុដែ�លឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹង
ឹ យេ�នឌ័័រ។

ផែនដីនឹងរលាយ។ យ�ើងរួមគ្នាសហការគ្នា ដ�ើម្បីអនាគតកូនចៅយ�ើង។

I have gained experience from my participation in various platforms

I have noticed that my community used to impact by floods.

at sub-national, national and international levels, through which I

However, these days it seems that there are fewer flood events,

could raise concerns of women and request for responses to their

but there are more and stronger squalls.

needs. I gained new knowledge and have the opportunity to voice
my opinion and to present Cambodian women’s concerns to the

world. In the future, I want a clean, litter-free, strong, and resilient
community. I want a simple community living with nature in order

to reduce impact by disasters. What I could do is to share my
knowledge and experience to community people, encourage them

to participate in community development, and be a role model for

other community members. Please stop all activities that affect
our planet, otherwise, the planet will be completely damaged. We
need to work together for a better future of our next generations.

I am so happy to be selected as a woman champion because it

ម៉ាា�ក់់ វ៉ាា�រូូ

teaches and provides me experience and especially it shapes me to
be braver and stronger.

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធសង្កាាត់់)

I would like the local authority, public, and all stakeholders to support

MAK VAROO

to participate in commune/Sangkat development, especially in gender-

សង្កាាត់់ត្រើ��ើយកោះ�ះ ក្រុ�ុងកំំពត ខេ�ត្តតកំំពត
A woman champion (Sangkat council member),
Sangkat Traeuy Koh, Kampot City, Kampot Province

all the activities of woman champions, and value women by allowing them
responsive alternative to climate change and disaster risk reduction.

ឌត រាំំឡះះ

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធសង្កាាត់់)

សង្កាាត់់ត្រើ��ើយកោះ�ះ ក្រុ�ុងកំំពត ខេ�ត្តតកំំពត

DORT RAMLAS

A woman champion (Sangkat council member),
Sangkat Traeuy Koh , Kampot City, Kampot Province

ស្រ្តី�ី�ភាគច្រើ��ើននៅ�មិន
ិ យល់់ដឹឹងបានទូូលំំទូូលាយលើ�ើការត្រៀ��ៀមរៀ�ៀបចំំ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយ

ហានិភ័
ិ ័យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយនៅ�ឡើ�យ
ើ ទាំំងមុុនពេ�ល អំំឡុុងពល និង
ិ ក្រោ��យពេ�លគ្រោះ��ះ
មហន្តតរាយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្រ្តី�ី�ជាអ្ននករងគ្រោះ��ះបំំផុុតនៅ�ពេ�លមានគ្រោះ��ះមហន្តតរាយមកដល់់
ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវចូូលរួួមជួួយដល់់ពួួកគាត់់។

ប៉ាា�ក ពៅ�

ស្រ្តី�ី�ត្រូ�ូវតែ�មានសិទ្ធិិ�
ិ តួួនាទីី និង
ិ អំំណាចគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ក្នុុ� ងការសម្រេ��ចចិត្តត
ិ ដើ�ើម្បីី�ទទួួល

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធសង្កាាត់់)

បាននូូវការឆ្លើ�ើ�យតបទាន់់ពេ�លវេេលា តាមតម្រូ�ូវការជាក់់លាក់់របស់់ខ្លួួ� នពេ�លមាន

សង្កាាត់់ត្រើ��ើយកោះ�ះ ក្រុ�ុងកំំពត ខេ�ត្តតកំំពត

គ្រោះ��ះមហន្តតរាយណាមួួយបានកើ�ើតឡើ�ង
ើ ។

ការដែ�លក្លាា យជាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�មបានផ្តតល់់ឱកាសឱ្យយខ្ញុំំ��បានសិិក្សាារៀ�ៀនសូូត្រ�នូូវចំំណេះ�ះ

PAK POV

ដឹឹងថ្មីី�ៗ ចែ�ករំ ំលែ�កបទពិសោ�
ធន៍៍ និង
ធន៍៍ល្អអៗពីីក្រុ�ុម
ិ
ិ ទទួួលយកបទពិសោ�
ិ

A woman champion (Sangkat council member),
Sangkat Traeuy Koh, Kompot City, Kompot Province

ស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�មផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីីយ
� កមកផ្សសព្វវផ្សាាយបន្តតដល់់ក្រុ�ុមស្រ្តី�ី�នៅ�ក្នុុ�ង
សហគមន៍៍ខ្ញុំំ��។

Most women are not aware of disaster preparedness and
DRR before, during, and after a disaster. However, women
are the most vulnerable group to disaster; therefore, I must
participate to assist them.
Women must have rights, roles, and enough power to make an
important decision and to get a timely response to their needs in
the events of disaster.
Becoming a woman champion has given me the opportunity to learn
new knowledge, to gain new experience, to exchange experience with
other woman champions, and to share that knowledge to women in my
community.

ចាន់់ កញ្ញាា�

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធក្រុ�ុង)
ក្រុ�ុងកំំពត ខេ�ត្តតកំំពត

CHAN KANHA

A woman champion (City council member),
Kampot City, Kampot Province

បន្ទាាប់់ពីីបានក្លាា យជាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មមក

ក្លាា ហានហើ�ើយជឿ�ឿជាក់់លើ�ើខ្លួួ� នឯង

ខ្ញុំំ��មានការយល់់ដឹឹងច្រើ��ើន

មានភាព

ហើ�ើយហ៊ាាននិយា
ិ យពីីបញ្ហាារបស់់ស្ត្រី�ី�

ក្នុុ�ងសហគមន៍៍។ សហគមន៍៍ក៏៏ឱ្យយតម្លៃ�ៃខ្ញុំំ��ច្រើ��ើនជាងមុុនវិ ិញដែ�រ។ ចំំណែ�ក
អាជ្ញាាធរតែ�ងតែ�គាំំទ្រ�រហូូតតាំំងពីីថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិរហូូតដល់់ថ្នាាក់់ជាតិិ។

ខ្ញុំំ��សូូ មសំំណូូមពរជួួយផ្តតល់់ឱកាសឱ្យយស្ត្រី�ី�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍បានចូូ លរួួមប្រ�ជុំំ�
និិងមានតួួនាទីីជាអ្ននកដឹឹកនាំំឱ្យយបានច្រើ��ើនតាំំងពីីថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិរហូូ តដល់់
ថ្នាាក់់ជាតិ។
ិ មានតែ�ស្ត្រី�ី�ទេ�ដែ�លដឹឹងពីីតម្រូ�ូវការរបស់់ស្ត្រី�ី�ច្បាាស់់លាស់់។

After becoming a woman champion, I am more knowledgeable,
courageous, self-confident, and have the courage to raise
women’s concerns to the local authority. The community had
appreciated my value more than before. The authority had
provided their support from local to national level.
I wish to see more opportunity given to women in meetings and
leadership role from subnational to national level. Only women
know better the needs of women.

ខ្ញុំំ��សប្បាាយរីីករាយ
ឆ្នើ�ើ�ម។

និង
�
ិ មានមោ�ទនភាពជាខ្លាំំង

តាមរយៈៈតួួនាទីីជាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម

ក្រោ��យពីីទទួួលបានវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា ល

នៅ�ពេ�លបានក្លាា យជាស្រ្តី�ី�

ស្ត្រី�ី�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ អាជ្ញាាធរ និង
ិ អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ចំំណែ�ក

ក្នុុ�ងការងារកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យគ្រោះ��ះ

ស្ត្រី�ី�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ពួួកគាត់់យល់់បានច្រើ��ើនអំំពីីគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ

មហន្តតរាយ និង
ិ ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ខ្ញុំំ��បានបំំពេ�ញតួួនាទីីរបស់់ខ្ញុំំ�� តាម

ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ

រយៈៈការចូូលរួួមផ្សសព្វវផ្សាាយដល់់សហគមន៍៍ស្តីី�អំំពីីការងារកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ

ទាំំងគាំំទ្រ�នាងខ្ញុំំ��ទៀ�ៀត។

សកម្មម ជា មួួ យ អាជ្ញាា ធរនៅ�ពេ�លមានគ្រោះ��ះមហន្តតរាយធម្មម ជា តិិ កើ�ើ តឡើ�ើង ។

ខ្ញុំំ��សូូមសំំណូូមពរដល់់អ្ននកទាំំងអស់់គ្នាា

ចំំពោះ�ះខ្លួួ�នឯង ខ្ញុំំ��មានភាពក្លាា ហានហ៊ាានបញ្ចេ�េ ញមតិលើ�ើ
ិ កឡើ�ង
ើ ពីីបញ្ហាា និង
ិ

ឡាយណាដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ភពផែ�នដីី

តម្រូ�ូវការរបស់់សហគមន៍៍ ជាពិិសេ�សតម្រូ�ូវការរបស់់ស្រ្តី�ី� និិងកុុមារ ហើ�ើយត្រូ�ូវ
សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាសង្កាាត់់រហូូតមកដល់់បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។

authorities, and relevant stakeholders. For community
women, they understand more about the natural

awareness on DRR and CC to community people, and actively

disaster, climate change and women’s rights. Before

involved in various activities with the local authority when there

community members to be Sangkat councillor.

ដើ�ើម្បីី�អនាគតកូូនចៅ�

to speak out with women within the community, local

role as a woman champion in DRR/CC, I have shared and raised

children. I have gained trust and support from authority and

បញ្ឈឈប់់សកម្មមភាពទាំំង

After receiving various training, I have more courage

I am so happy and proud to be a woman champion. Through my

needs of my community, especially the needs of women and

មុុនក្លាា យជាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម

ជំំនាន់់ក្រោ��យរួួចផុុតពីីគ្រោះ��ះមហន្តតរាយធម្មមជាតិិ។

បានអាជ្ញាាធរ និង
ិ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងសហគមន៍៍មានជំំនឿ�ឿទុុកចិត្តត
ិ និង
ិ គាំំទ្រ�ជា

I am braver and have more courage to raise my concerns and

និង
។
ិ សិទ្ធិិ�ស្រ្តី�ី�
ិ

អាជ្ញាាធរអត់់ស្គាាល់់នាងខ្ញុំំ��ទេ� តែ�ឥឡូូវគាត់់ស្គាាល់់ច្បាាស់់ ហើ�ើយថែ�ម

គ្រោះ��ះមហន្តតរាយ និង
ិ ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ព្រ�មទាំំងបានចូូលរួួមយ៉ាា ង

were natural disasters.

ខ្ញុំំ��ហ៊ាាននិិយាយជាមួួយ

សោ�ម សន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធសង្កាាត់់)

សង្កាាត់់ត្រើ��ើយកោះ�ះ ក្រុ�ុងកំំពត ខេ�ត្តតកំំពត

SOM SORN

A woman champion (Sangkat council member),
Sangkat Traeuy Koh, Kampot City, Kampot Province

becoming a woman champion, the local authorities did
not know me, but now they know me well and even
support me.
I want people to stop all activities that affect our planet
in order to keep our next generation away from natural
disasters.

សំំរិិត ម៉ៅ�ៅ�

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធសង្កាាត់់)

សង្កាាត់់កំំពង់់បាយ ក្រុ�ុងកំំពត ខេ�ត្តតកំំពត

SOMRETH MAO

A woman champion (Sangkat council member),
Sangkat Kampong Bay Kampot City, Kampot Province

កាលពីីមុុន

នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់ខ្ញុំំ��ពុំំ�សូូវជួួបប្រ�ទះះនូូវគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ

បទពិសោ�
ធន៍៍ដែ�លខ្ញុំំ��ទទួួលបាន
ិ

ឡើ�យ
ើ ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែនាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះគ្រោះ��ះ មហន្តតរាយកើ�ើតឡើ�ង
ើ ជារឿ�ឿយៗ

សម្រ�បសម្រួ�ួល យល់់ពីីសិិទ្ធិិ�ស្រ្តី�ី� និិងវិ ិសមភាពយេ�នឌ័័រក្នុុ�ងសង្គគម ជាពិិសេ�សដឹឹងពីី

ពេ�លខ្លះះ�រដូូវវស្សាាមិន
ំ ។ ដូូច្នេះ�ះ�ការយល់់ដឹឹងពីីការ
ិ ចំំវស្សាា រដូូវប្រាំ�ំងមិន
ិ ចំំប្រាំ�ង

មូូលហេ�តុុនៃ�ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ និិងផលប៉ះះ�ពាល់់របស់់វា។ ចំំណេះ�ះដឹឹងទាំំង

កាត់់បន្ថថយ ហានិិភ័័យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយសំំខាន់់ណាស់់។

នេះ�ះបានចែ�ករំ ំលែ�កទៅ�ដល់់សហគមន៍៍ខ្ញុំំ�� តាមរយៈៈការផ្សសព្វវផ្សាាយ ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមក្នុុ�ង

បទពិិសោ�ធន៍៍ដែ�លខ្ញុំំ��ទទួួលបាន ពីីការចូូលរួួមអនុុវត្តតគម្រោ��ងនេះ�ះមានដូូចជា

ការកាត់់បន្ថថយការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុក្នុុ� ងសហគមន៍៍ ដែ�លអាចជួួយសហគមន៍៍

ចំំណេះ�ះដឹឹងការសម្រ�បសម្រួ�ួលក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ការតស៊ូូ�មតិិ ស្គាាល់់ពីីសិិទ្ធិិ�ស្រ្តី�ី�

របស់់ខ្ញុំំ��ឱ្យយកាន់់តែ�រឹងមាំំ
។
ឹ

និង
ធន៍៍ និង
ិ វិ ិសមភាពយេ�នឌ័័រ។ខ្ញុំំ��ក៏៏បានផ្លាាស់់ប្តូូ� របទពិសោ�
ិ
ិ រៀ�ៀនសូូត្រ�បន្ថែ�ែម

ខ្ញុំំ��មានគម្រោ��ងដូូចជា ចុះះ�ផ្សសព្វវផ្សាាយអប់់រំ ំដល់់សហគមន៍៍ឱ្យយយល់់ដឹឹង ពីីការកាត់់

ពីីខេ�ត្តតមួួយទៅ�ខេ�ត្តតមួួយ និិងរហូូតដល់់ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស។ ខ្ញុំំ��បានយល់់មូូលហេ�តុុ

បន្ថថយហានិភ័
ិ ័យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ និង
ិ ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុឱ្យយបានច្រើ��ើនជាង

ដែ�លបណ្តាា លឱ្យយមានការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ការបន្ស៊ាំំ�� និិងរបៀ�ៀបត្រៀ��ៀម

នេះ�ះ បង្កើ�ើ�នការស្វែ�ែងរកការគាំំទ្រ�ពីីសំណា
ំ
ក់់ភាគីីពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ និង
ិ ឱ្យយអាជ្ញាាធរចូូលរួួមក្នុុ�ង

ខ្លួួ�នជាស្រេ��ចមុុនគ្រោះ��ះមហន្តតរាយមកដល់់។

ការងារនេះ�ះឱ្យយកាន់់តែ�ខ្លាំំង
� ក្លាា ជាងមុុន និិងធ្វើ�ើ�ការសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វបន្ថែ�ែមដើ�ើម្បីី�មាន

ខ្ញុំំ��ចង់់ឃើ�ញ
ើ សហគមន៍៍មានផាសុុកភាព ហើ�ើយក្លាា យជាសហគមន៍៍បៃ�តង និង
ិ

ចំំ ណេះ � ះ និិ ង ភ ស្តុុ� តា ង គ្រ � ប់់ គ្រា � ន់់ ដើ �ើម្បី ី�ចែ� ក រំ លែ�
ំ ក ដល់់ សា ធា រ ណៈ ៈ ជ ន ។

ចង់់ឃើ�ញ
ដែ�លធន់់ទៅ�នឹឹងគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ និិង
ើ សហគមន៍៍មានភាពរឹងមាំំ
ឹ

ខ្ញុំំ��ចង់់ឃើ�ញ
ើ សហគមន៍៍មានការរីីកចម្រើ��ើននិង
ិ សន្តិិ�ភាព និង
ិ ចង់់ឃើ�ញ
ើ សហគមន៍៍

មានចំំណេះ�ះដឹឹងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដែ�លអាចសម្រ�បខ្លួួ�នបានគ្រ�ប់់កាលៈៈទេ�សៈៈ។

Previously, there were very few disasters in my community,
but nowadays disasters frequently happen, and climate
change is unpredictable. Thus, the understanding of DRR is
very important.
The experience I gained from this project includes knowledge
about community coordination, advocacy, women’s rights,
and gender inequality. I had exchanged experience and learn
more from other provinces and other countries. I understood
the causes of climate change, adaptation, and preparation
for disasters.
I want to see my community members are healthy, becoming
a green community, more resilience to disasters, and people
have enough knowledge to adapt themselves to any situation.

ក្នុុ�ងការចូូលរួួមអនុុវត្តតគម្រោ��ងគឺយ
ឺ ល់់ដឹឹងពីីការ

រឹងមាំំ
និង
ឹ
ិ អាចបន្សាំំ�ខ្លួួ�នឯងបានតាមស្ថាានភាព។

ហង្្ស សាមឿ�ឿន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

សង្កាាត់់អណ្តូូ� ងខ្មែ�ែរ ក្រុ�ុងកំំពត ខេ�ត្តតកំំពត

HANG SAMOEUN

A woman champion (From community),
Sangkat Audoung Khmer, Kompot City, Kompot Province

The experience that I have gained from participating in the project
includes understanding about coordination, women’s rights,
gender inequality within society, and especially causes of climate
change and its impacts. This knowledge has been shared with
my community to contribute to community-based climate change
mitigation which has led to building resilience in my community.
I have a plan to raise awareness on DRR/CC to the community,
advocate all stakeholders and local authority to participate
and provide more support, and to conduct further research to
understand more and build more evidence to share to the public.
I would like to see a prosperous and peaceful community. I want
to see a resilient community, which can adapt to climate change.

លន់់ កញ្ញាា�

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម (មកពីីសហគមន៍៍)

សង្កាាត់់កំំពង់់កណ្តាា ល ក្រុ�ុងកំំពត ខេ�ត្តតកំំពត

Lun Kanha

A woman champion (From community),
Sangkat Kompong Kandal, Kompot City, Kompot Province

ខ្ញុំសប្បាយរករាយ
ី

និងមានមោទនភាពជាខ្លា ង
ំ នៅពេលដឹងថាបាន
ក្លា យទៅជាស្ត្រីឆ្នើម។ ក្នុងនាមជាស្ត្រីឆ្នើម ខ្ញុំបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្ញុំ

តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សហគមន៍របស់ខ្ញុំ ស្តីពីការកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ខ្ញុំក៏បាន
ចូលរួមជាមួយភូមិឃុំ យ៉ា ងសកម្មនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយក�ើត
មានឡ�ង
ើ ។

ចំពោះខ្លួនឯង ខ្ញុំមានភាពក្លា ហាន រងមាំ
ហ៊ា នបញ្ចេ ញមតិល�ើកឡ�ង
ឹ
ើ
ពីបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ និងតម្រូវការរបស់សហគមន៍ ជាពិសេស
តម្រូវការរបស់ស្ត្រី និងកុមារនៅពេលពួកគាត់មានបញ្ហា ។

ខ្ញុំត្រូវបានអាជ្ញា ធរ ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ គាំទ្រទុកចិត្តមក
ល�ើខ្ញុំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ នេះជាការល�ើកទឹកចិត្តដ៏ខ្លា ង
ំ ក្លាឱ្យ
ខ្ញុំបន្តតួនាទីនេះបន្តទ�ៀត។

I was very happy and proud to hear that I had been selected
as a woman champion. Being a woman champion, I have
fulfilled my duty by disseminating useful information
related to DRR/CC to my community. I have been actively
engaging with local authorities when disaster strikes.
I have the courage to voice the issue and the needs of my
community, especially the needs of women and children
whenever they face difficulties. I had gained trust and
support from my community and authority. This has been
a great motivation for me to pursue this role.

ខេ�ង សុុខន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

សង្កាាត់់អណ្តូូ� ងខ្មែ�ែរ ក្រុ�ុងកំំពត ខេ�ត្តតកំំពត

KHENG SOKHORN

A woman champion (From community),
Sangkat Andoung Khmer, Kampot City, Kampot Province

PURSAT’S WOMAN CHAMPIONS

បន្ទា ប់ពីចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាពជាមួយគម្រោង ចំណុចដែលខ្ញុំពេញចិត្តគឺ
ដំណ�ើរទស្សនកិច្ចពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ

ក្រោយពីបានក្លា យជាស្ត្រីឆ្នើម ធ្វើឱ្យខ្ញុំមានភាពក្លា ហានជាងមុន ហ៊ា ន

បញ្ចេ ញមតិ ចេះកសាង នង
ិ អនុវត្តផែនការបានល្អ ដោយមានការគាំទ្រ

រាលដាលនៃជំងឺកូវ ីដ-១៩ ការពារគ្រោះមហន្តរាយនានា និងសិទ្ធិស្រ្តី។

របស់ខ្ញុំ មានការយល់ដង
ឹ នង
ិ មានចំណេះដឹងពីការត្រៀមបង្កា រពេលមាន

ផ្សព្វផ្សាយនានា រួមទាំងវ ិធានការទប់ស្កា ត់ រួមទាំងការការពារពីការរក
ី

តាមរយៈការចុះអប់រ ំផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមស្រ្ឆតី ្នម
ើ

ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នា ខា
ំ ងមុខ ខ្ញុំចង់ក្លា យជាស្រ្ឆតី ្នម
ើ មួយរូប ដែលមានទាំង

គ្រោះមហន្តរាយ

courageous, dare to express myself, know how to plan and
implement action plans better than before with the support of
authority at all levels. I have had the opportunity to engage

ឃុអ
ំ ន្លង់ត្នោ ត ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់

NUON SOTHY

A woman champion (Commune council member),
Anglong Tnot Commune, Krakor District, Pursat Province

គ្នា ប៉ុន្តែពួកគាត់សាមគ្គីស្រលាញ់ គ្នា ផ្តល់ឱកាសឱ្យគ្នា បញ្ចេ ញមតិ ដោយមិន
គិតថាពួកគាត់មានតួនាទីជាអ្វីនោះទេ។

Becoming a woman champion enabled me to be more

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃុំំ�)

ក្នុងការរស់នៅ នង
ិ រ�ៀនសូត្រពីការត្រៀមបង្កា រ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានភ
ិ ័យ
គ្រោះមហន្តរាយ។ ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយក្រុមស្ត្ដែ
រី លមកពម
ី ជ្ឈដ្ឋា នផ្សេង

ពីអាជ្ញា ធរគ្រប់លំដាប់។ ខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមជាមួយអាជ្ញា ធរ ក្នុងការចុះ

គុណតម្លៃ ចក្ខុវ ិស័យ និងបេសកកម្មសមជាថ្នា ក់ដឹកនាំស្ត្រីឆ្នើមពិតៗ។

នួួន សុុទ្ធីី�

ដ�ើម្បីស្វែងយល់ពីបរបទនៅ
ិ

with authority in community outreach, disaster prevention,
and women’s rights promotion.
In the next 3 years, I want to become a woman champion
with values, clear vision, and mission.

បៃតងដ៏ស្រស់ស្អាត។

ខ្ញុំចង់ឃ�ញ
ើ សហគមន៍

និងប្រែក្លា យសហគមន៍ទាង
ំ មូលទៅជាភូមិមានពណ៌

After participating in the project implementation, I appreciated

exchange visits to different places to understand different
contexts and learning about disaster preparedness and risk
reduction. I have engaged with other woman champions from

different locations, and they have strong solidarity and love, and
they are given equal opportunity to participate and provide inputs
regardless of their role and background.
Through

the

awareness-raising

campaigns

by

woman

champions, I want to see people in my community to improve
their understanding and awareness on disaster preparedness

and transforming the entire community into beautiful green
villages.

ប៊ុុ�ន បញ្ញាា�រិិទ្ធធ

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធសង្កាាត់់)

សង្កាាត់់លលក ស ក្រុ�ុងពោ�ធិ៍៍សាត់់ ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

BUN PANHARITH

A woman champion (Sangkat council member),
Sangkat Lolok Sa, Pursat City, Pursat Province

ពេ�លក្លាា យជាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម នាងខ្ញុំំ��យល់់ថា ស្ត្រី�ី�ទាំំងអស់់សុុទ្ធតែ�មា
ធ
នចំំណែ�កចូូលរួួមក្នុុ�ង

បន្ទាាប់់ពីីបានក្លាា យជាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ខ្ញុំំ��មានឱកាសពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពខ្លួួ�នឯង

ការងារកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ និិងការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុដូូច

តាមរយៈៈការចូូលរួួមវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា លជាបន្តតបន្ទាាប់់។ ខ្ញុំំ��យល់់ដឹឹងពីី

ជាបុុរសដែ�រ។

តួួនាទីីរបស់់ខ្លួួ� ន ចូូលរួួមចំំណែ�កនៅ�ក្នុុ�ងការផ្សសព្វវផ្សាាយដល់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ

តម្រូ�ូវការរបស់់ស្រ្តី�ី� ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ទៅ�កាន់់អាជ្ញាាធរ ភូូមិសង្កា
ា ត់់។
ិ

មហន្តតរាយកើ�ើតឡើ�ង
ើ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់និិងការខូូចខាតនានា។

នៅ�ពេ�លអនាគត ខ្ញុំំ��ចង់់ជួួយសហគមន៍៍របស់់ខ្ញុំំ��ឱ្យយចេះ�ះរកប្រា�ក់់ចំំណូូលដោ�យខ្លួួ�ន

មិន
ិ ត្រឹ�ម
ឹ តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ខ្ញុំំ��សប្បាាយចិត្តត
ិ ព្រោះ��ះថាសហគមន៍៍ និង
ិ អាជ្ញាាធរ

ឯង ចេះ�ះរួួមគ្នាាថែ�ទាំំបរិស្ថា
ិ ា ន ចេះ�ះបន្សាំំ�ខ្លួួ�នទៅ�នឹង
ឹ ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ មាន

តែ�ងតែ�គាំំទ្រ�ដល់់ស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�មក្នុុ�ងការចូូលរួួមចំំណែ�ក និិងសហការ ដើ�ើម្បីី�

បរិស្ថា
ិ ា នស្អាា ត ភូូមិិស្ថាានបៃ�តង ហើ�ើយចង់់ឃើ�ញ
ើ សហគមន៍៍របស់់ខ្ញុំំ��មានការផ្លាាស់់

អភិវិ ឌ្ឍឍភូូមិ/ិ សង្កាាត់់ ឱ្យយកាន់់តែ�មានភាពរីីកចម្រើ��ើន។

ប្តូូ�រជីីវភាពរស់់នៅ�បានប្រ�សើ�ើរជាងមុុន ។

After becoming a woman champion, I have more opportunities

When becoming a woman champion, I think that women also have

to enhance my capacity by attending a series of training

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធសង្កាាត់់)

សង្កា ត់ស្វា យអាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

MOM CHANTHOEURN

A woman champion (Sangkat council member),
Sangkat Svay At, Pursat City, Pursat Province

នាងខ្ញុំំ��មានចិត្តតក្លាា
ហានជាងមុុន
ិ

ហ៊ាានធ្វើ�ើ�សំំណើ�ើទៅ�កាន់់អាជ្ញាាធរ លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតស្ត្រី�ី�ឱ្យយហ៊ាាននិិយាយ លើ�ើកឡើ�ង
ើ ពីី

ឱ្យយចេះ�ះត្រៀ��ៀមបង្កាារ មុុនពេ�ល អំំឡុុងពេ�ល និង
ិ ក្រោ��យពេ�លគ្រោះ��ះ

មុំំ� ចាន់់ធឿ�ឿន

បន្ទាាប់់ពីីបានក្លាា យជាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម

the same role and responsibility in contributing to DRR/CC as men.

sessions. I understood more about my role in sharing

After becoming a woman champion, I have more courage to make

knowledge and disseminating information to villagers to be

a request to local authority and to encourage women to speak out

well prepared before, during, and after a disaster in order
to mitigate risk and damages. I am truly happy because the
community and authority always support woman champions
to contribute and cooperate with community development.

នៅ� ស៊ីី�ផុុន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធសង្កាាត់់)

សង្កាាត់់លលក ស ក្រុ�ុងពោ�ធិ៍៍សាត់់ ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

Nov Siphon

A woman champion (Sangkat council member),
Sangkat Lolok Sa, Pursat City, Pursat Province

or raise their concerns and demands in the community to local
authorities.
In the future, I want to help people in my community to have a better
living, take care of the environment, adapt to climate change, have
a green village, and have a better future.

ខ្ញុំំ��សប្បាាយចិិត្តតដែ�លបានជ្រើ��ើសរើើ�សជាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់់ ផ្តតល់់តម្លៃ�ៃ និិងលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតពីី
គ្រួ�ួសារ សង្គគម អាជ្ញាាធរមូូលដ្ឋាាន និិងអង្គគការដៃ�គូូ។ ខ្ញុំំ��មានទំំនាក់់ទំំនងល្អអជាមួួយអាជ្ញាាធរមូូលដ្ឋាាន
បានចូូលរួួមប្រ�ជុំំ�អាណត្តិិ�ឃុំំ� លើ�ើកយកផែ�នការស្តីី�ពីីតម្រូ�ូវការរបស់់ស្រ្តី�ី� និិងក្រុ�ុមងាយរងគ្រោះ��ះ

ម៉ៅ�ៅ� ផូូ

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម�(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃំុុ�)

ឃុំំ�កំំពង់់ពោ�ធិ៍៍ ស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

MAO PHO

A woman champion (Commune council member),
Kampong Pou Commune, Krakor District, Pursat Province

ខ្ញុំំ��មានអារម្មមណ៍៍សប្បាាយរីីករាយជាខ្លាំំង
� នៅ�ពេ�លបានក្លាា យជាស្រ្តី�ី�

ឆ្នើ�ើ�ម។ ពេ�លបានក្លាា យខ្លួួ�នជាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ខ្ញុំំ��បានទទួួលចំំណេះ�ះដឹឹងថ្មីី�ៗ
ពីីអង្គគការដៃ�គូូ

ហើ�ើយមានការលើ�ើកទឹក
ឹ ចិត្តត
ិ

សំំណាក់់គ្រួ�ួសារ សង្គគម និិងអាជ្ញាាធរភូូមិិ/ឃុំំ�។

និង
ិ ទទួួលស្គាាល់់ពីី

រយៈៈពេ�ល៣ឆ្នាំំ�ខាងមុុខ ខ្ញុំំ��ចង់់ឱ្យយស្រ្តី�ី�នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ចេះ�ះបន្សាំំ�
ខ្លួួ�នទៅ�នឹឹងការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ និិងពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពខ្លួួ�នឯង
ឱ្យយក្លាា យជាស្ត្រី�ី�គំំរូូនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍។

I am delighted to be selected as a woman champion.
I have gained new knowledge from implementing
partner organizations and have been encouraged
and recognized by my family, society, and the local
authorities.
In the next 3 years, I want to see all women in the
community be able to adapt themselves to climate
change and strengthen their capacity to be a role model
in the community.

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លក្រុ�ុមស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មបានរៀ�ៀបចំំដាក់់ជូូនឃុំំ�ដោះ�ះស្រា�យ និិងបានពង្រឹ�ឹងទំំនាក់់ទំំនង
សាធារណៈៈ។

ខ្ញុំំ��ចង់់ឱ្យយអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធផ្តតល់់ឱកាសឱ្យយស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�មបានចូូលរួួមក្នុុ�ងការប្រ�ជុំំ� និិងការសម្រេ��ចចិិត្តតនានា
ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកឡើ�ង
ើ ពីីតម្រូ�ូវការរបស់់ស្រ្តី�ី�នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ និិងដាក់់ចូូលផែ�នការពីីថ្នាាក់់មូូលដ្ឋាាន
រហូូតដល់់ថ្នាាក់់ជាតិិ។

I am truly honoured to be selected as a woman champion. I have been
recognized, valued, and encouraged by my family, society, project
implementing partner organizations, and local authority. I have good
relationships with the local authority, have attended commune
meetings, and raised the charter of demands of women and other
vulnerable groups, which was prepared by woman champions, to
discuss with the local authority to find proper solutions or
responses. I have also strengthened public relation.
I want all relevant stakeholders to provide more opportunities for
woman champions to attend all relevant meetings so that we
can advocate to include women’s charter of demand in the
community development plan and national plan.

ហែ�ម សុុខគីី

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃុំំ�)
ឃុំំ�អូូរសណ្តាាន់់ ស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

HEM SOKY

A woman champion (Commune council member),
Ou Sandan Commune, Krakor District, Pursat Province

កាលពីីឆ្នាំំ�២០១១ នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់ខ្ញុំំ��បានជួួបទឹឹកជំំនន់់ដែ�លបណ្តាា លឱ្យយខូូច

ខាតស្រូ�ូវផលដំំណាំំ និិងធ្វើ�ើ�ឱ្យយបាត់់បង់់ជីីវិ ិត មនុុស្សសសត្វវ ផងដែ�រ។ ៥ឆ្នាំំ�ក្រោ��យមក

(ឆ្នាំំ�២០១៦) ដោ�យសារតែ�មានការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ សហគមន៍៍របស់់ខ្ញុំំ��ជួប
ួ ផល

ខ្ញុំំ��ក្លាា ហានជាងមុុន ហ៊ាាននិិយាយអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់និិយាយ មិិនដូូច

ប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារគ្រោះ��ះរាំ ំងស្ងួួ�តជាបន្តតបន្ទាាប់់។

ពីីមុុនដែ�លអៀ�ៀនច្រើ��ើន មិិនសូូវហ៊ាាននិិយាយ ព្រោះ��ះខ្លាា ចខុុសនាំំ

នៅ�ពេ�លបីីឆ្នាំំ�ខាងមុុខ ខ្ញុំំ��ចង់់ឱ្យយសហគមន៍៍របស់់ខ្ញុំំ�� ផ្លាាស់់ប្តូូ� រទម្លាាប់់ពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់់ថង់់

តែ�គេ�សើ�ើចចំំអកឱ្យយខ្មាាសគេ�។

ំ សដោ
ប្លាាស្ទិិ�ច ដែ�លធ្វើ�ើឱ្យ
់ ងខ្លាំំង
� ដល់់បរិស្ថា
ួ �យរបស់់ណាដែ�លមិន
� យប៉ះះ�ពាល់យ៉ាា
ិ ា ន ជំនួ
ិ ប៉ះះ�

ខ្ញុំំ��សូូមសំំណូូមពរទៅ�កាន់់រដ្ឋាាភិិបាល និិងបណ្តាា ដៃ�គូូអភិិវឌ្ឍឍន៍៍

ពាល់់ដល់់បរិស្ថា
ំ
ដើំ �ើម
ិ ា ន។ ព្រ�មជាមួួយគ្នាានេះ�ះដែ�រ ខ្ញុំំ��ចង់់ឱ្យយសហគមន៍៍របស់់ខ្ញុំំ��នាំគ្នាាដាំ

នានា សូូមជួួយឆ្លើ�ើ�យតបនូូវអ្វីី�ដែ�លជាតម្រូ�ូវការរបស់់ស្រ្តី�ី� ដែ�ល

ឈើ�ឱ្យ
ើ យបានច្រើ��ើនចូូលរួួមកាត់់បន្ថថយការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ក៏៏ដូូចជាគ្រោះ��ះមហន្តត-

ពួួកខ្ញុំំ��បានស្នើ�ើ�សុំំ�សម្រា�ប់់ដាក់់បញ្ជូូ� លក្នុុ�ងផែ�នការឃុំំ� ។

រាយធម្មមជាតិិនានា។

In 2011, my community faced with a severe flood that caused damages
to rice, crops, many lives of human and animal. Five years later (in
2016), due to climate change, my community had suffered by another
severe drought, that that has continued.
In the next 3 years, I want people in my community to change their
bad habit of using environmentally harmful plastic bags to use
environmentally friendly bags instead. At the same time, I want my
community to plant more trees in order to help mitigating climate
change and disasters.

ទឹឹម សាមីី

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម�(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃុំំ�)
ឃុំំ�អូូរសណ្តាាន់់ ស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

TOEM SAMI

A woman champion (Commune council
member), Ou Sandan Commune,
Krakor District, Pursat Province

I have more courage and dare to speak out. Before
this role, I was very shy and did not have the courage
to speak in front of others, because I was afraid of
making mistakes and people would be making fun of
my mistakes.
I would like to request to the government and all
development partners to respond to the women’s
charter of demands, which have been requested to
be included in the commune develop plan.

ម៉ៅ�ៅ� សារឿ�ឿន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃុំំ�)

ឃុំំ�អូូរសណ្តាាន់់ ស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

MAO SAROEUN

A woman champion (Commune council member),
Ou Sandan Commune, Krakor District, Pursat Province

ខ្ញុំំ��សប្បាាយចិិត្តតណាស់់ព្រោះ��ះកាលពីីមុុន ខ្លួួ�នខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនយល់់ដឹឹងពីីគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ
មានន័័យថាយ៉ាា ងណាដែ�រ តែ�ពេ�លនេះ�ះខ្ញុំំ��បានយល់់ដឹឹង ហើ�ើយដឹឹងថាមាន

សហគមន៍៍មានទំំនុុកចិិត្តតកាន់់តែ�ខ្លាំំង
� លើ�ើរូូបនាងខ្ញុំំ�� ពេ�លមានបញ្ហាា
នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ គាត់់តែ�ងតែ�ប្រា�ប់់ឱ្យយខ្ញុំំ��ជួួយរកដំំណោះ�ះស្រា�យ

អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងអ្ននកផ្តតល់់សេ�វា ឬទីីទួួលសុុវត្ថិិ�ភាពច្បាាស់់លាស់់។

សូូមអរគុុណដល់់អាជ្ញាាធរ និិងអង្គគការដៃ�គូូរដែ�លតែ�ងតែ�ជួួយលើ�ើក

ពេ�លនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយចេះ�ះសហការគ្នាា ចេះ�ះប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ទប់់ស្កាាត់់ និិង

ទឹឹកចិិត្តត និិងគាំំទ្រ�ស្រ្តី�ី�សហគមន៍៍ឱ្យយក្លាា យជាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម។

កាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ។

People in the community have more confidence in me.

Previously, I did not understand what disaster means, who is

support to find a proper solution.

the safe site is; but right now, I am so happy because I

ខ្ញុំំ��ចង់់បង្កើ�ើ�នការយល់់ដឹឹងដល់់សហគមន៍៍ ធ្វើ�ើឱ្យ
ជាង
� យពួួកគាត់់បានរឹងមាំំ
ឹ

គាត់់។

Whenever there is a problem, they always seek my

in charge or provides services related to disaster or where

Thanks the local authorities and partner organizations

understood more about it.

woman champions.

them to become more resilient, and I want them to be well

I want to increase awareness of disaster in community, help

who always support and encourage women to become

សួួន សុុផាត

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃុំំ�)

ឃុំំ�កំំពង់់ពោ�ធិ៍៍ ស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

SUON SOPHAT

A woman champion (Commune council member),
Kampong Pou Commune, Krakor District, Pursat Province

prepared, preventive and be able to reduce disaster risks.

មៀ�ៀច ឆាយ

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃុំំ�)

ឃុំំ�កំំពង់់ពោ�ធិ៍៍ ស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

MEACH CHHAY

A woman champion (Commune council member)
Kampong Pou Commune, Krakor District, Pursat Province

ពីីមុុនក្នុុ�ងឃុំំ�សង្កាាត់់ដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងរស់់នៅ� មិិនសូូវមានគ្រោះ��ះរាំ ំង

ខ្ញុំំ��មានការផ្លាាស់់ប្តូូ� រជាច្រើ��ើនបន្ទាាប់់ពីីក្លាា យជាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មមួួយរួួប។ ខ្ញុំំ��មាន

ស្ងួួ�ត ទឹឹកជំំនន់់ ខ្យយល់់ព្យុះ�ះ� និិងរន្ទះះ�នោះ�ះទេ�។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែបច្ចុុ�ប្បបន្នន
ំ ន់់ និិងភ្លៀ�ៀ�ងមិិនទៀ�ៀង
នេះ�ះ មានគ្រោះ��ះរាំ ំងស្ងួួ�តញឹឹកញាប់់ ទឹឹកជំន

ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងមានភាពក្លាា ហានជាងមុុន ហ៊ាានលើ�ើកពីីបញ្ហាាខ្លួួ�នឯង
ក៏៏ ដូូចបញ្ហាារបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋផ្សេ�េងទៀ�ៀត ទៅ�ដល់់អាជ្ញាាធរភូូមិ/ិ ឃុំំ�។

ទាត់់។ បន្ទាាប់់ពីីបានក្លាា យជាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ខ្ញុំំ��កត់់សម្គាាល់់ឃើ�ញ
ើ ថា

ខ្ញុំំ��មានសម្ថថភាពចុះះ�ផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មានថ្មីី�ៗទៅ�ដល់់សហគមន៍៍ ហើ�ើយ

ខ្ញុំំ��មានភាពក្លាា ហានជាងមុុន យល់់ដឹឹងកាន់់តែ�ច្រើ��ើនពីីសិិទ្ធិិ�ដែ�ល

សហគមន៍៍គាំទ្រ�និ
ំ
ង
� ។
ិ ផ្តតល់់តម្លៃ�ៃឱ្យយខ្ញុំំ��យ៉ាា ងខ្លាំំង

នៅ�ពេ�លអនាគត ខ្ញុំំ��ចង់់ឃើ�ញ
ើ សហគមន៍៍ចូូលរួួមថែ�រក្សាាបរិស្ថា
ិ ា នស្អាា ត

ស្រ្តី�ី�ទទួួលបាន និិងយល់់ពីីតម្រូ�ូវការចាំំបាច់់របស់់ស្រ្តី�ី�។ មិិនត្រឹ�ឹម

ធាតុុ និិងចង់់ឃើ�ញ
ើ អាជ្ញាាធរនិិងសហគមន៍៍មានទំំនាក់់ទំំនងគ្នាាល្អអ និិង

មានការចូូលរួួមរួួមរបស់់ស្រ្តី�ី� ក្នុុ�ងការពិិភាក្សាា និិងចូូលរួួមក្នុុ�ងការ

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ជីីធម្មមជាតិិ

តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតសហគមន៍៍ ខ្ញុំំ��កត់់សម្គាាល់់ថា ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមកាត់់បន្ថថយការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាស-

គាំំទ្រ�គ្នាាទៅ�វិ ិញទៅ�មក។

សម្រេ��ចចិិត្តតលើ�ើការងារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ក្នុុ� ងសហគមន៍៍។

I have changed a lot after becoming a woman champion.

ដឹឹងកាន់់តែ�ច្រើ��ើនជាងនេះ�ះអំំពីីបញ្ហាាដែ�លបង្កកឱ្យយមានការប្រែ��

នៅ�ពេ�លអនាគត ខ្ញុំំ��ចង់់ឃើ�ញ
ើ សហគមន៍៍ដែ�លខ្ញុំំ�� មានការយល់់
ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ និិងគ្រោះ��ះធម្មមជាតិិ និិងរបៀ�ៀបកាត់់បន្ថថយ

I gained more knowledge, courage, and dare to raise my

ហានិិភ័័យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ។ ខ្ញុំំ��ជឿ�ឿជាក់់ថា ពេ�លណាដែ�ល

personal concerns as well as other people’s concerns to

សហគមន៍៍ទាំង
ំ មូូល មានការរីីកចម្រើ��ើននាពេ�លអនាគត។

information to the community, and they supported and
In the future, I want to see the whole community working
together to keep our environment clean, people using
natural fertilizer to reduce climate change, and to see
good relations among local authority and community
people.

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុំំ�អូូរសណ្តាាន់់ ស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

PIN KIM E

A woman champion (From community),
Ou Sandan Commune, Krakor District,
Pursat Province

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋមានការយល់់ដឹឹងច្រើ��ើនពីីបញ្ហាានេះ�ះ នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

the local authority. I had the ability to disseminate new
valued me.

ភីីន គីីមអ៊ីី�

ជា នឿ�ឿន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុំំ�កំំពង់់ពោ�ធិ៍៍ ស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

ជាា នឿ�ឿន

CHEA NOEUN

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មសហគមន៍៍
A
woman
champion
(Fromសា
community)
ឃុក
ំ ំពង់ពោធិ៍ ស្រុកក្រគរ
ខេត្តពោធិ៍
ត់
Kampong Pou Commune, Krakor District, Pursat Province

Previously, in my commune, there were no
frequent droughts, floods, storms, and lightning;
but now, there are more frequent droughts and

about women’s rights and their needs. I have also noticed that women
are now starting to participate in discussions and engage more in the
decision-making process on community development.
In the future, I want to see people in my community understand more

floods and unpredictable rains. After becoming

about the causes of climate change and disaster and how to reduce

a woman champion, I have observed that I have

disaster risks. I believe that when people are better informed of these

more courage than before and understood more

issues, the whole community will enjoy more prosperity in the future.

ខ្ញុំំ��ទទួួលបានបទពិិសោ�ធន៍៍ដូូចជា

ការប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាននៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍

ជាពិិសេ�សការចុះះ�ផ្សសព្វវផ្សាាយពីីការងារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍។ ខ្ញុំំ��ពេ�ញ
ចិិត្តតដែ�លបានក្លាា យជាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម។
ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ក្លាា យជាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ខ្ញុំំ��ក្លាា ហានជាងមុុន ហ៊ាាននិិយាយអ្វីី�
ដែ�លខ្ញុំំ��ចង់់និិយាយ មិិនដូូចពីីមុុនអៀ�ៀនច្រើ��ើន មិិនសូូវហ៊ាាននិិយាយ

មានចំំណេះ�ះដឹឹង មានបញ្ហាាអ្វីី� ហ៊ាានលើ�ើកទៅ�ដល់់អាជ្ញាាធរភូូមិិ/ឃុំំ�។

ភាពខេ�ត្តត និង
ធន៍៍ថ្មីី�ៗមកចែ�ករំ ំលែ�កដល់់
ិ ប្រ�ទេ�សដទៃ� និង
ិ យកបទពិសោ�
ិ
ក្រុ�ុម និិងសហគមន៍៍របស់់ខ្ញុំំ��។
់ ូលរួួមផ្សសព្វវផ្សាាយ និិង
ដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់សហគមន៍៍ នៅ�ពេ�លអនាគតខ្ញុំំ��ចង់ចូ

របស់់ស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�មទៅ�ដល់់សហគមន៍៍ និិងស្ថាាប័័នពាក់់ព័័ន្ធធ។

សមាជិិកសហគមន៍៍របស់់ខ្ញុំំ��

ព្រោះ��ះខ្លាា ចខុុសនាំំតែ�គេ�សើ�ើចចំំអកឱ្យយខ្មាាសគេ�។ ខ្ញុំំ��មានភាពក្លាា ហាន
ចំំណែ�កឯអាជ្ញាាធរវិ ិញ គាត់់មានការគាំំទ្រ� និិងផ្សសព្វវផ្សាាយពីីតួួនាទីី

When I become a woman champion, I have more
courage and dare to raise my concerns. Previously,
I was very shy and did not dare to say anything
because I was afraid of making mistakes and
getting embarrassed in front of everyone. I have
more courage, knowledge, and I dare to raise my

ប៉ិិ�ច ស៊ីី�នួួន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុក
ំ ំពង់ពោធិ៍ ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់

PICH SINOUN

A woman champion (From community),
Kompong Pou Commune, Krakor District, Pursat Province

ការងារនេះ�ះបានជួួយពង្រឹ�ង
ឹ សមត្ថថភាពខ្ញុំំ��
ផ្ទាាល់់ ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មផ្សេ�េងទៀ�ៀត និង
សហគមន៍៍
ឱ្យ
យមានភាពប្រ�សើ�ើរជាងមុុ
ន និង
ិ
ិ
ផ្តតល់់ឱកាសឱ្យយខ្ញុំំ��បានចេ�ញទៅ�ក្នុុ�ង និង
ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស
ដើ�ើម្បីី
ងយល់់
ពីីស្ថា
ា
និ
�ស្វែ�ែ

concerns to the local authority. For the authority, they
are very supportive in promoting the roles of woman
champions to the community and other relevant
institutions.

ពង្រី�ីកក្រុ�ុមស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�មសហគមន៍៍ឱ្យយមានសមាជិិកកាន់់តែ�ច្រើ��ើន។ ខ្ញុំំ��ចង់់ឃើ�ញ
ើ
ហ៊ាានលើ�ើកយកបញ្ហាាដែ�លកើ�ើតឡើ�ង
ើ នៅ�ក្នុុ�ង

សហគមន៍៍មកជជែ�កពិិភាក្សាាឱ្យយកាន់់តែ�ច្រើ��ើន។

I have gained experience such as collecting information within
the community, especially the community outreach activities
about community development. I enjoy being one of the
woman champions. This role helps to strengthen my capacity,
other woman champions’ capacity, my community to be better,
and it gives me an opportunity to participate in national and
international forums to learn new experience from others,
based on which I can share with other woman champions and
my community.
In order to help the community in the future, I want to participate
in promoting and expanding the woman champion group to
have more members. I want to see my community people dare
to bring up the community’s issues for discussion.

ហុុក ឡៃ�កៀ�ៀង

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុំំ�កំំពង់់ពោ�ធិ៍៍ ស្រុ�ុកក្រ�គរ ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

HOK LAI KEANG

A woman champion (From community)
Kampong Pou Commune, Krakor District, Pursat Province

s

ហៀ�ៀន យ៉ាា�ន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម�(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃុំំ�)

ឃុស្រែអ
ំ
ំបិល ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

HEAN YAN

A woman champion (Commune council member),
Srae Ambel Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

ខ្ញុំំ��មានមោ�ទកភាពជាខ្លាំំង
� នៅ�ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��បានក្លាា យ ជា
ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម

នៅ�ក្នុុ�ងការងារកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យគ្រោះ��ះ

មហន្តតរាយ និិងការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ។ តាមរយៈៈ តួួ
នាទីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ទទួួលបានចំំណេះ�ះ និង
ធន៍៍ថ្មីី�ៗជា
ិ បទពិសោ�
ិ
ច្រើ��ើនពីីអង្គគការអាក់់សិន
ិ អេ�តកម្ពុុ�ជានិង
ិ អង្គគការដៃ�គូូ។

ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��មិន
ិ ទាន់់បានចូូលរួួមវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា ល ខ្ញុំំ��
ប្រៀ��ៀបដូូចជាមនុុស្សសខ្វាាក់់អ៊ីី�ចឹឹង។ សំំណាងល្អអបន្ទាាប់់ពីី
ត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�សជាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម

បន្ថថយហានិិភ័័យគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ

នៅ�ក្នុុ�ងការងារកាត់់

និិងការប្រែ��ប្រួ�ួល

អាកាសធាតុុ ខ្ញុំំ��មានការផ្លាាស់់ប្តូូ� រជាច្រើ��ើន ដូូចជា ខ្ញុំំ��ហ៊ាាន
លើ�ើកឡើ�ង
ើ ជាមតិិយោ�បល់់ ហ៊ាានធ្វើ�ើ� សកម្មមភាពផ្សេ�េងៗ

KOH KONG’S WOMAN CHAMPIONS

ដើ�ើម្បីីប
� ម្រើ��ើផលប្រ�យោ�ជន៍៍ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ជាពិសេ�សស្រ្តី�ី�
ិ
នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងរស់់នៅ�។

ខ្ញុំចង់ឱ្យអាជ្ញា ធរយកចិត្តទុកដាក់ និងគាំទ្រដល់ស្រ្តី
ឆ្នម
រាល់ពេលចេញធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្ព
ើ
តី ីការកាត់
បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាចូលរួមយ៉ា ង
សកម្មក្នុងពេលកសាងផែនការនានារបស់ភូមិឃុ។
ំ

ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថាតាមរយៈ ការយកចត
ិ ្តទុកដាក់ នង
ិ ផ្តល់
តម្លៃ�ៃពីីសំំណាក់់អាជ្ញាាធរ នឹង
ឹ បង្កកលក្ខខណៈៈងាយស្រួ�ួល
ដល់់ក្រុ�ុមស្រ្តី�ី�

អាចឱ្យយពួួកយើ�ើងបានចូូលរួួមកាន់់តែ�

ច្រើននៅក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍។

I am so proud to be selected as a woman
champion in DRR/CCA for my community.
Through this role, I gained a lot of new
knowledge and experience from ActionAid
Cambodia and its local partner organizations.

Before my engagement in this project, I was
like a blind person. Fortunately, after being
selected as a Woman Champion in DRR/CCA,
I have undergone many changes, including
speaking out, the courage to take action
to serve the interests of people, especially
women, in my community.
I would like the authority to pay attention and
support woman champions every time they
conduct awareness-raising on DRR/CC in
the community, as well as their participation
in village/commune planning. I believe that
their attention and appreciation will ease the
woman group to engage more in community
resilience development.

‘‘

ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ ពួកខ្ញុំលះបង់ឆន្ទៈចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគម្រោង ដ�ើម្បី
ផ្សព្វផ្សាយណែនាំអប់រ ំក្នុងសហគមន៍ឱ្យយល់ពីការបន្សាំនឹងការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ ។

រយៈពេល៣ឆ្នា ខា
ំ ងមុខ ខ្ញុំចង់ជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍មូលដ្ឋា នចេះ

ការពារ និងយល់ដឹងច្បាស់ពីប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន (១២៩៤) និងត្រៀម
បង្កា រពីគ្រោះមហន្តរាយ។ ពួកខ្ញុំជាស្ត្រីឆ្នើម នឹងខិតខំបន្តចែករ ំលែកចំណេះ
ដឹងដែលខ្ញុំមានពាក់ព័ន្ធនឹង ផ្នែកយេនឌ័រ និងការការពារកុមារ ឱ្យគាត់យល់

រយៈៈពេ�ល ២-៣ ឆ្នាំំ�ខាងមុុខ ខ្ញុំំ��ចង់់ឃើ�ញ
ើ សហគមន៍៍មានពណ៌៌
បៃ�តង គ្មាា នសំំរាម គ្មាា នការកាប់់បំំផ្លាាញព្រៃ��ឈើ�ើ ហើ�ើយចង់់

ឃើ�ញ
ើ សហគមន៍៍មានភាពស្រ�ស់់ថ្លាា ជាងមុុន ចូូលរួួមសំំអាត
បរិស្ថា
ិ ា ន និិងដាំំដើ�ើមឈើ�ើឡើ�ង
ើ វិ ិញ ដែ�លចូូលរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ង

កាន់តែច្បាស់ ទ�ើបសហគមន៍រកចម្រើន។
ី

ខ្ញុំសំណូមពរដល់អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន គាំទ្រដល់ស្ត្រីឆ្នើមល�ើការងារគ្រប់ផ្នែក

ការកាត់់បន្ថថយការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ។

លើ�ើកកម្ពពស់់សមភាពយេ�នឌ័័រ ការការពារកុុមារ និិងមានការហូូបស្អាា ត ផឹឹក

សហការគាំំទ្រ�ដល់់ក្រុ�ុមស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ក្នុុ�ងការដឹឹកនាំំសហគមន៍៍

ដ�ើម្បីឱ្យស្ត្រីឆ្នើមមានលទ្ធភាពជួយដល់សហគមន៍ឱ្យបានជោគជ័យល�ើការ

សូូមអាជ្ញាាធរ និិងអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធទាំង
ំ អស់់ជួួយលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត

ស្អាា ត និិងរស់់នៅ�ស្អាា ត។

ឱ្យយសម្រ�ចបាននូូវក្តីី�ស្រ�មៃ�របស់់ខ្ញុំំ��ខាងលើ�ើ។

In the future, we are willing to participate in the project
implementation in order to promote and raise awareness of
community members about climate change adaptation.
In the next 3 years, I would like to assist community people to
improve prevention and their understanding of Early Warning
System 1294 and disaster preparedness. We, the woman
champions, will continue sharing knowledge related to gender and
child protection to our community for prosperous development.
I would request the local authority to support woman champions
in all areas, so that they can assist the community to successfully
promote gender equality, child protection, eat and drink clean
and live well.

In the next 2 to 3 years, I want to see green
community without litters, no deforestation. I want
to see a cleaner environment and people replanting
trees to contribute to climate change mitigation.

កឹឹម ផល្លាា�

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃំុុ�)

ឃុំំ�ស្រែ��អំំបិល
ិ ស្រុ�ុកស្រែ��អំំបិល
ិ ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង

KIM PHALLA

A woman champion (Commune council member),
Srae Ambel Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

នន ធា

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃំុុ�)

ឃុំំ�ជ្រោ��យស្វាា យ ស្រុ�ុកស្រែ��អំំបិល
ិ ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង

NORN THEA

A woman champion (Commune council member),
Chroy Svay Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

Relevant authority and all stakeholders should
encourage and support the woman champion group
in leading community activities to achieve this
dream.

ខៀ�ៀវ សុុគាន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃុំំ�)

រុុន រ៉េេ�ន

ឃុំំ�ដងពែ�ង ស្រុ�ុកស្រែ��អំំបិល
ិ ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មរចនាសម្ព័័�ន្ធធ

KHIEV SOKEAN

ឃុំំ�ជ្រោ��យស្វាា យ ស្រុ�ុកស្រែ��អំំបិិល ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង

A woman champion (Commune council member),
Dong Peng Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

Run Ren

A woman champion (Commune council member),
Chroy Svay Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

កាលខ្ញុំំ��មិិនបានចូូលជាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ខ្ញុំំ��មិិនអាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�បានទេ�។ ចាប់់តាំង
ំ ពីី
ខ្ញុំំ��សប្បាាយចិិត្តតដែ�លទទួួលបានវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា ល ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្ញុំំ��មានចំំណេះ�ះ

I was so happy to receive training courses, which had

ការសម្រ�បសម្រួ�ួលក្រុ�ុម យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តក្នុុ�ងការផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងសហគមន៍៍

community outreach strategy, and people mobilization

ដឹឹងស្តីី�ពីីគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ និង
ិ ការបន្ស៊ាំំ��ទៅ�នឹង
ឹ ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ

equipped me with on DRR/CCA, group facilitation,

ការកៀ�ៀរគរប្រ�ជាពលរដ្ឋឋឱ្យយចូូលរួួម និង
ធន៍៍ថ្មីី�ៗបន្ថែ�ែម
ិ ទទួួលបានបទពិសោ�
ិ

to participate and to gain new experience.

ទៀ�ៀត។

បានចូូលរួួមជាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ខ្ញុំំ��មានភាពក្លាា ហានជាងមុុន និិងយល់់ដឹឹង

ច្រើ��ើនពីីសង្គគម និិងភាពប្រ�ឈមមុុខ និិងតួួនាទីីរបស់់ស្រ្តី�ី�។ ឥឡូូវនេះ�ះ

ខ្ញុំំ��មានទំំនាក់់ទំំនងល្អអជាមួួយសហគមន៍៍ និិងអាជា្ញញ ធរមូូលដ្ឋាាន ដែ�ល
បង្កកលក្ខខណៈៈងាយស្រូ�ូលដល់់ការចូូលរួួមនានារបស់់ខ្ញុំំ��។

នៅ�ពេ�ល៣ឆ្នាំំ�ខាងមុុខ ខ្ញុំំ��ចង់់ជួួយសហគមន៍៍របស់់យើ�ើង ចង់់ឃើ�ញ
ើ

សហគមន៍៍មានការផ្លាាស់់ប្តូូ� រជាវិ ិជ្ជជមាន ហើ�ើយប្រ�ជាជនមានចំំណេះ�ះ
ដឹឹងផ្នែ�ែកបរិស្ថា
ិ ា ន សង្គគម សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងសិិទ្ធិិ�ជាងមុុន។

When I was not a woman champion, I could not do anything.
Since I have been selected as a woman champion, I had more
confidence and learnt more about society and challenges and
role of women. Currently, I have gained good relations with
my community and local authorities, which enable me to my
engagement.
In the next 3 years, I want to help my community, want to
see positive changes, and community members have more
environmental, social, and economic knowledge and rights.

ខ្ញុំសង្កេតឃ�ញ
ំ មួយឆ្នា ំ
ើ ថាពីមួយឆ្នា ទៅ

ធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួល។

ជាក់ស្តែងសហគមន៍របស់ខ្ញុំបានរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរា ំងស្ងួត ក្នុងរយៈ

ពេលពីរបីឆ្នា ច
ំ ុងក្រោយនេះ។
មុនពេលមិនទាន់ក្លា យជាស្រ្តីឆ្នើម ខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍

នៅ� នាង

របស់ខ្ញុំបានច្រើននោះទេ។ ពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរ�ើសជាស្រ្តីឆ្នើមនិង

ឆ្លងតាមការបណតុះ
្ បណ្តា ល ខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនជាងមុន ពីបញ្ហាការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ និងវ ិសមភាពយេនឌ័រក្នុងសង្គម។ មិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមាន

ស្រី�ីឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃំុុ�)

ឃុំំ�ស្រែ��អំំបិិល ស្រុ�ុកស្រែ��អំំបិិល ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង

ទំនុកច
 ិត្តល�ើខ្លួនឯងជាងមុន ជាពិសេស ខ្ញុំហ៊ា នល�ើកជាសំណូមពរ មតិ
យោបល់ ទៅកាន់អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន និងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងបន្តទៅស្រ្តី

NOV NEANG

A woman champion (Commune council member),
Srae Ambel Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

ដទៃទ�ៀត។

ខ្ញុំចង់ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសស្រ្តីនៅក្នុងសហគមន៍អាចឈររងមាំ
បាន
ឹ
ដោយខ្លួនឯង និងមានភាពរកចម្រើនទៅមុ
ខ។
ី

I observed that the climate has changed from one year to
another. My community has obviously been affected by
drought in the last few years.
Before becoming a woman champion, I had not involved
much in community development activities. After being
selected as one of the woman champions and receiving many
training courses, I understood more about climate change
and gender inequality in society. Moreover, I had more selfesteem, especially I dare to put a proposal and provide my
suggestion to the local authority, as well as echoing my
knowledge to other women.
I would like to see community members, especially women,
can stand strong by themselves and enjoy further growth.

ទាន់់ តាំំង

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃំុុ�)

ឃុប
ំ ឹងព្រាវ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ខេត្តកោះកុង

TORN TAING

A woman champion (Commune council member),
Boeng Preav Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

បន្ទាាប់់ពីីនាងខ្ញុំំ��បានក្លាា យជាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម នាងខ្ញុំំ��មានឱកាសបានចូូលរួួមវគ្គគ

After becoming one of the woman champions, I have the

ពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់ខ្ញុំំ��។

my knowledge with people in my community.

បណ្តុះះ��បណ្តាា ល ហើ�ើយបានយកចំំណេះ�ះដឹឹងមកផ្សសព្វវផ្សាាយដល់់ប្រ�ជា-

opportunity to attend various training courses and share

នាងខ្ញុំំ��ចង់់ឱ្យយសហគមន៍៍មានការអភិិវឌ្ឍឍជាងមុុន

In the future, I want the community to be more developed

នៅ�ពេ�លអនាគត

មានផ្លូូ�វស្អាា ត មានប្រ�ឡាយទឹក
ឹ អណ្តូូ� ងទឹក
ឹ និង
ិ ទឹក
ឹ ស្អាា តសម្រា�ប់់ហូូប
និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។

នាងខ្ញុំំ��សូូមសំំណូូមពរដល់់អាជ្ញាាធរ និិងភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ ជួួយផ្តតល់់ឱកាស
ឱ្យយស្ត្រី�ី�ចូូលរួួមការងារសង្គគមកាន់់តែ�ច្រើ��ើន និិងចូូលរួួមដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា
ស្ត្រី�ី�ដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ង
ើ ។

with better roads, canals, wells, and adequate clean water
for drinking and domestic uses.
I would like to request to the local authorities and relevant
stakeholders to provide more opportunities for women to
participate in various social activities and to address the
issues raised by women.

ខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹង នង
ធន៍ផ្សេងៗពីការចូលរួមវគ្គបណតុះ
្ បណ្តា ល
ិ បទពសោ
ិ
និងចូលរួមកម្មវ ិធីផ្សេងៗ

ហ�ើយបានចែករ ំលែកឱ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទ�ៀតតាម

រយៈការផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ។

យ៉ាា�ន់់ វណ្ណាា�

សហគមន៍៍បានយល់់ពីីបញ្ហាារបស់់ស្ត្រី�ី�ច្រើ��ើនជាងមុុន ហើ�ើយអាជ្ញាាធរបានឱ្យយតម្លៃ�ៃមក

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មរចនាសម្ព័័�ន្ធធ

លើ�ើស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មដែ�រ។ ខ្ញុំំ��ចេះ�ះប្រ�មូូលប្រ�ជាជនឱ្យយបានច្រើ��ើនដើ�ើម្បីី�ប្រ�ជុំំ�ផ្សសព្វវផ្សាាយឱ្យយគាត់់

ឃុជ្រោ
ំ
យស្វា យ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

បានយល់់ពីីគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ និិងការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ។
នាពេ�លអនាគតបីីឆ្នាំំ�ខាងមុុខ

YANN VANNA

ខ្ញុំំ��ចង់់ធ្វើ�ជា
ើ� អ្ននកចេះ�ះដឹឹងម្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងភូូមិរិ បស់់យើ�ើង

ខ្ញុំំ�� និិងចង់់ឃើ�ញ
ើ សហគមន៍៍ខ្ញុំំ��រីីកចម្រើ��ើនទៅ�មុុខ។

A woman champion (Commune council member),
Chroy Svay Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

I gained knowledge and experience from attending training courses
and participating in various activities and I have shared it with
នៅពេលអនាគត ខ្ញុំចង់ឱ្យសហគមន៍របស់ខ្ញុំមានការរកចម្រើនជាងមុ
ន
ី

In the future, I want my community to be more developed,

community people, so they could understand more about women’s

នង
ិ មានទក
ឹ ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់

greener, have better roads and adequate clean water. I also

issues. The local authority also acknowledged the value of women

ហ�ើយចង់ឃ�ញ
ស្ត្រីគ្រប់រូបអាចបញ្ចេ ញនូវទុក្ខកង្វល់របស់គាត់ មាន
ើ

want to see every woman can openly express their concerns

សទ្ធិ
ិ ក្នុងការចូលរួមបញ្ចេ ញយោបល់ នង
ិ ការសម្រេចចត
ិ ្តក្នុងការអភវិ ឌ្ឍ

and use their rights to engage more in the decision-making

សហគមន៍ច្រើនជាងមុន។

process for the development of their communities.

ខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅកាន់អាជ្ញា ធរ សាធារណជន នង
ិ អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា

I would like to request the local authority and relevant

សហគមន៍មានព៌ណបៃតង

ផ្លូវល្អ

សូមជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាកស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ ឱ្យកាន់តែសកម្ម
ជាងនេះ។

stakeholders to more responsive to women’s issues in the
community.

លេ� ស៊ីី�

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(រចនាសម្ព័័�ន្ធធឃំុុ�)

ឃុជ្រោ
ំ
យស្វា យ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

LE SY

A woman champion (Commune council member),
Chroy Svay Commune, Srae Ambel District,
Koh Kong Province

champions. I also knew how to mobilize people for a meeting and to
help them understand the disaster and climate change.
In the next three years, I want to be a knowledgeable person in my
village and want to see my community grow.

ក្រោ��យពីីខ្ញុំំ��បានក្លាា យជាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ខ្ញុំំ��មានភាពក្លាា ហាន និិងមានចំំណេះ�ះ
ដឹឹងច្រើ��ើនជាងមុុនតាមរយៈៈការបណ្តុះះ��បណ្តាា លផ្សេ�េងៗ និង
ិ ការចូូលរួួម
ការងារសង្គគមដើ�ើម្បីី�សហគមន៍៍។

ពេ�លអនាគតដ៏៏ខ្លីី�ខាងមុុខ ខ្ញុំំ��ចង់់ធ្វើ�ើ�ជាអ្ននកចេះ�ះដឹឹងម្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងភូូមិិរបស់់
ខ្ញុំំ�� និិងចង់់ឃើ�ញ
� ឡើ�ង
ើ សហគមន៍៍ខ្ញុំំ��រីីកចម្រើ��ើនជាងនេះ�ះកាន់់តែ�ខ្លាំំង
ើ ។

តាមរយៈៈការចែ�ករំ ំលែ�កបទពិិសោ�ធន៍៍ដែ�លខ្ញុំំ��ទទួួលបានពីីការចូូ ល

ខ្ញុំំ��សូូ មសំំណូូមពរដល់់អាជ្ញាាធរឱ្យយគាំំទ្រ�ដល់់ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មយើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាា

រួួមអនុុវត្តតគម្រោ��ង ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ខ្ញុំំ��បានយល់់ពីីបញ្ហាា

ដោ�យផ្តតល់់ឱកាសចូូលរួួម និិងជួួយពង្រី�ីកចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� និិង

របស់់ស្ត្រី�ី�ច្រើ��ើនជាងមុុន ហើ�ើយអាជ្ញាាធរបានឱ្យយតម្លៃ�ៃ និង
ិ គាំំទ្រ�ស្ត្រី�ី�

ស្រ្តី�ី�ទាំំងអស់់។

ឆ្នើ�ើ�ម។

After becoming a woman champion, I had more confidence

Through my experience participating in this project, my

and gained more knowledge through various training

community members have improved their understanding

courses and my participation in social activities for the

of women’s issues, and authority has appreciated and

community.
In the near future, I want to be a knowledgeable person in
my village, and more prosperity in my community. I would
like to request the local authority to support all woman
champions by giving the opportunity to participate and
improve our knowledge as well as all community women.

supported woman champions.

ឆាន់់ គួួយ

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុជ្រោ
ំ
យស្វា យ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

CHHANN KOURY

A woman champion (From community),
Chroy Svay Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

សុុន ម៉ៃ�ៃយ៉ាា�

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុំំ�ជ្រោ��យស្វាា យ ស្រុ�ុកស្រែ��អំំបិល
ិ ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង

SUN MAI YA

A woman champion (From community),
Chroy Svay Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

រយៈពេល ២-៣ ឆ្នា ខា
ំ ងមុខ ខ្ញុំចង់រ�ៀបចំសហគមន៍ឃុជ្រោ
ំ
យស្វា យរបស់យ�ើង ឱ្យក្លា យ

ក្នុុ�ងនាមនាងខ្ញុំំ��ជាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មមួួយរូូប ខ្ញុំំ��មានការសប្បាាយចិត្តតក្រៃ��លែ�
ង
ិ

ការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ដាំកូនកោងកាងឱ្យកាន់តែច្រើន ចូលរួមសំអាតបរស្ថា
ិ ន

សង្គគមខាងក្រៅ��។ សូូមអគុុណអង្គគការដែ�គូូ។

ជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងចូលរួមយ៉ា ងសកម្មក្នុងការរ�ៀបចំប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

ដែ�លបានកែ�ប្រែ��ពីីស្ត្រី�ី�មេ�ផ្ទះះ� មកជាស្ត្រី�ី�ដែ�លចេះ�ះសម្រ�បសម្រួ�ួល ស្គាាល់់

និង
ិ រៀ�ៀបចំំការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំរាមក្នុុ�ងសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន និង
ិ កន្លែ�ែងសាធារណៈៈ។

នៅ�ពេ�លអនាគតខ្ញុំំ��ចង់់ជួួយសហគមន៍៍ឱ្យយយល់់ដឹឹងពីីបញ្ហាាបរិស្ថា
ិ ា ន ចង់់

ខ្ញុំំ��នឹឹងផ្សសព្វវផ្សាាយដល់់សហគមន៍៍ ឱ្យយយល់់ដឹឹងពីីគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ ឱ្យយស្រ�លាញ់់ ធនធាន

ជួួយកាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ ចង់់ឃើ�ញ
ើ បរិស្ថា
ិ ា នស្អាា ត មានទឹក
ឹ ស្អាា តប្រើ��ើ

ធម្មមជាតិិ និិងបរិស្ថា
ិ ា ន។

ប្រា�ស់់ គ្មាា នអំំពើ�ើហិង្សាាក្នុុ�
ងគ្រួ�ួសារ មិិនបំំផ្លាាញព្រៃ��ឈើ�ើ និិងធនធានសមុុទ្រ�
ិ

័
សូូមឱ្យយស្ត្រី�ី� និិងយុុវវ័យទាំំ
ងអស់់ក្នុុ� ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ចេះ�ះប្រើ��ើសមត្ថថភាពរបស់់ខ្លួួ� ន ចេះ�ះចែ�ក

និង
ិ មានការអភិវិ ឌ្ឍឍដែ�លមាននិរិ ន្តតរភាព ។

រំ ំលែ�កចំំណេះ�ះដឹឹងដល់់សហគមន៍៍ ចេះ�ះស្រ�លាញ់់ ការងារសង្គគមនិង
ិ សហគមន៍៍ ស្រ�លាញ់់

សូូមអាជ្ញាាធរយកចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើបញ្ហាារបស់់ស្ត្រី�ី�ក្នុុ� ងសហគមន៍៍ និិងចូូលរួួម

ធនធានធម្មមជាតិិ និិងបរិស្ថា
ិ ា ន។

សហការជាមួួយក្រុ�ុមស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មដោ�យមិន
ិ ប្រ�កាន់់ថាស្រ្តី�ី�ឆ្នើ�ើ�មជាអ្ននកណា ព្រោះ��ះ

សូូមឱ្យយអាជ្ញាាធរ និិងអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធមេ�តា្តតជួួយពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពស្ត្រី�ី� លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ផ្តតល់់ឱកាស

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មក៏៏បានចូូលរួួមក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍសហគមន៍៍ដែ�រ។

លើ�ើកកម្ពពស់់ស្ត្រី�ី�ក្នុុ� ងភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ និង
ិ ពង្រឹ�ឹងកិច្ច
ិ ចសហការជាមួួយស្រ្តី�ី�យើ�ើង។

In the next 2 to 3 years, I want to see my Chroy Svay community becoming
an eco-tourism site and actively engaging in monitoring and conserving
the ecology system, conserving natural resource, planting more
mangroves, cleaning up the environment, and well-managing waste in
community and public places. I will raise awareness of my community on
disaster and appreciate natural resource and environmental protection.
I wish to see youth and women in Cambodia using their capacity to share
their knowledge to local communities, to engage in social activities and to
protect and love our natural resource and environment.
I would like to request local authority and relevant stakeholders to support
women’s empowerment, encourage and provide opportunities for women
in a leadership role, and strengthen their cooperation with women.

ចាន់់ គឹឹមជេ�ង
ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មសហគមន៍៍

ឃុំំ�ជ្រោ��យស្វាា យ ស្រុ�ុកស្រែ��អំំបិិល ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង

CHAN KIM CHENG

A woman champion (From community),
Chroy Svay Commune, Srae Ambel District,
Koh Kong Province

Being one of the woman champions, I am very happy to be able
to change my role from a housewife to an empowered woman
who can participate in social activities and know more about the
outside world. Thankful to partner organizations.
In the future, I want to help the whole community understand
environmental issues, to reduce disaster risks. I want to see a
clean environment, adequate clean water, no domestic violence,
no deforestation and marine resource destruction, and sustainable
development.
I would like to call for local authority’ attention on community
women’s issues, and their cooperation with women champions
without any discrimination of whom we are because we also
work together to develop our community.

ប៊ុុ�ន ង៉ែ�ែត

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុប
ំ ង
ឹ ព្រាវ ស្រុកស្រែអំបល
ិ ខេត្តកោះកុង

BUN NGET

A woman champion (From community),
Boeng Preav Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

ខ្ញុំំ��មានភាពក្លាា ហានជាងមុុន មានភាពជឿ�ឿជាក់់ និង
ិ មានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ

ខ្ញុំំ��ពិិតជាសប្បាាយរីីករាយដែ�លមានឱកាសចូូលរួួមវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា ល

សហគមន៍៍ ជាពិសេ�សស្រ្តី�ី�
។ សូូមឱ្យយស្ត្រី�ី�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជារឹងមាំំ
ប្រើ��ើ
ិ
ឹ

ពិិសោ�ធន៍៍ដែ�លខ្ញុំំ��ទទួួលបាននេះ�ះ

នឹឹងការងារ និិងហ៊ាានតស៊ូូ�មតិិជាមួួយអាជ្ញាាធរមូូលដ្ឋាានដើ�ើម្បីី�ប្រ�យោ�ជន៍៍
សមត្ថថភាពដែ�លខ្លួួ�នមាន ចេះ�ះស្រ�លាញ់់ ការងារសង្គគម និិងស្រ�លាញ់់
សហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន។

សូូមឱ្យយបណ្តាា ដៃ�គូូរអភិិវឌ្ឍឍន៍៍នានា និិងជាពិិសេ�សរដ្ឋាាភិិបាល យកចិិត្តត

ទុុកដាក់់កាន់់តែ�ខ្លាំំង
� ដល់់ស្រ្តី�ី� នឹង
ឹ លើ�ើកទឹក
ឹ ចិត្តតពួ
ិ ួកគាត់់ឱ្យយមានសំំឡេ�ង
កាន់់តែ�ច្រើ��ើន និិងមានការសម្រេ��ចចិិត្តតដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍសហគមន៍៍យើ�ើង។

កន្លលងមក ដើ�ើម្បីីប
� ង្កើ�ើ�ននូូវចំំណេះ�ះដឹឹងខ្លួួ�នផ្ទាាល់់។ ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងបទ
ធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្ញុំំ��ចេះ�ះរៀ�ៀបចំំផែ�នការការងារ

ចេះ�ះសម្រ�បសម្រួ�ួល និិងចេះ�ះត្រៀ��ៀមបង្កាារ និិងការពារមុុនពេ�ល អំំឡុុង
ពេ�ល និិងក្រោ��យពេ�លគ្រោះ��ះមហន្តតរាយកើ�ើតឡើ�ង
ើ ។
ខ្ញុំំ��ចង់់ឃើ�ញ
ើ សាធារណៈៈជនទាំំងអស់់
អស់់គ្នាា ។

ចូូលរួួមថែ�រក្សាាព្រៃ��ឈើ�ទាំ
ំ
ើ ង

I am so happy to have the opportunity to attend various
I am more courageous, confidence, responsible for my

training courses to improve my capacity. Knowledge and

work, and courage to advocate with the local authority for

experience I had gained enabled me to be able to plan,

the benefit of the whole community, especially women.

coordinate, and to be well prepared before, during, and

May Cambodian women are strong, use their capacity to

ណាក់់ តាំំងគួួយ
ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុំំ�ស្រែ��អំំបិល
ស្រុ�ុកស្រែ��អំំបិល
ិ
ិ ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង

NAK TAING KUOY

A woman champion (From community),
Srae Ambel Commune, Srae Ambel District,
Koh Kong Province

develop and love community work and their community.
I want development partners, especially the government, to
pay more attention to women and encourage them to raise
their voice and participate in the decision-making process
for our community development.

after disasters strike.
I want to see the public participate in protecting our forest
together.

សារីី យ៉ាា�នគង់់

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)
ឃុំំ�ដងពែ�ង ស្រុ�ុកស្រែ��អំំបិល
ិ ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង

SARY YANKONG

A woman champion (From community),
Dong Peng Commune, Srae Ambel District,
Koh Kong Province

ក្រោ��យពីីទទួួលបានវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា ល ខ្ញុំំ��បានយល់់ច្បាាស់់ពីីមូូលហេ�តុុ
បន្ទា ប់ពីក្លា យជាស្ត្រីឆ្នើម

ខ្ញុំមានចំណេះដឹងច្រើនជាងមុន

ហ�ើយមានឱកាសចែករ ំលែកចំណេះដឹងនេះ
ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ។

តាមរយៈការ

ខ្ញុំចង់ឱ្យសហគមន៍មានការរកចម្រើនជាងមុ
ន មានផ្លូវថ្នល់
ី
មានប្រព័ន្ធរ ំដោះទឹកប្រៃមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់។

នាងខ្ញុំជាស្ត្ឆរី ្នម
ើ សូមសំណូមពរទៅអាជ្ញា ធរ សាធារណជន
និិងអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធទាំង
ំ អស់់

នាងខ្ញុំំ��ឱ្យយមានទំំនប់់ទឹក
ឹ ប្រៃ��
និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់។

ម៉៉ង់់ គៀ�ៀរ

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុដ
ំ ងពែង ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

MONG KIER

A woman champion (From community),
Dong Peng Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

មេ�ត្តាាជួួយដល់់សហគមន៍៍របស់់
និង
ិ អាងស្តុុ�កទឹក
ឹ សម្រា�ប់់ហូូប

After becoming a woman champion, I gain more
knowledge and have more opportunities to share
my knowledge with the villagers.
I want my community to be more developed, have
well-built road, and have adequate clean water
for using.
I, a woman champion, would like to request to
the local authorities, the public and all relevant
stakeholders to help my community manage
seawater and store clean water for drinking and
using.

ផលប៉ះះ�ពាល់់ដែ�លបណ្តាា លមកពីីការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ
បន្សាំំ�ទៅ�នឹង
ឹ ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ។

និិងការ

ខ្ញុំំ��ក៏៏ទទួួលបានចំំណេះ�ះដឹឹង

ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងបញ្ហាាយេ�នឌ័័រ និិងវិ ិធីីសាស្រ្ត�ត ផ្សសព្វវផ្សាាយចែ�ករំ ំលែ�កព័័ត៌៌មាន
ផ្សេ�េងៗដល់់សហគមន៍៍។

នាពេ�លអនាគត ខ្ញុំំ��ចង់់កៀ�ៀរគរសហគមន៍៍ឱ្យយចេះ�ះសាមគ្គីី�គ្នាាស្រុះ�ះ�ស្រួ�ួល
គ្នាា

ចង់់ឃើ�ញ
ើ សហគមន៍៍មានតំំបន់់ទេ�សចរណ៍៍

ប្រ�ជាជនមានប្រា�ក់់ចំំណូូល និិងជីីវភាពធូូរធារ។

មានភ្ញៀ�ៀ�វកំំសាន្តត

ខ្ញុំំ��សូូមសំំណូូមពរដល់់អាជ្ញាាធរ ក៏៏ដូូចជារាជរដ្ឋាាភិបា
ិ លឱ្យយផ្តតល់់ឱកាស
ដល់់ស្ត្រី�ី�មានតួួនាទីីជាអ្ននកដឹឹកនាំំឱ្យយកាន់់តែ�ច្រើ��ើន។
After

receiving

various

training

courses,

I

clearly

understood the causes and effects of climate change and
its adaptation. I also gained more knowledge on genderrelated issues and how to raise consciousness at the
community level.
In the future, I want to mobilize the whole community to
be united. I want to see the community’s eco-tourism sites
are full of tourists, people have an increased income and
decent living.
I would like to request the authority as well as the
government to provide more opportunities for women to
take on more leadership roles.

យ៉ុុ�ង ជីីន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុជ្រោ
ំ
យស្វា យ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

YONG CHHIN

A woman champion (From community),
Chroy Svay Commune, Srae Ambel District,
Koh Kong Province

ក្រោ��យពីីបានក្លាា យជាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ខ្ញុំំ��មានភាពក្លាា ហានជាង
មុុន និង
ិ អាចតស៊ូូ�មតិជា
ិ មួួយអាជ្ញាាធរក្នុុ�ងសហគមន៍៍ និង
ិ
ដឹង
ឹ ពីីបញ្ហាាការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ និង
ិ វិ ិសមភាពយេ�នឌ័័រច្រើ��ើនជាងមុុន។

ខ្ញុំំ��សប្បាាយចិិត្តតពេ�លសង្កេ�េតឃើ�ញ
ើ ថា អាជ្ញាាធរគាំំទ្រ� និិង
ទទួួលយកសំំឡេ�ងស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម ដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ង
ើ ដើ�ើម្បីី�
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងសហគមន៍៍។

After becoming a woman champion, I am
more confident and be able to advocate local
authorities for community benefit and I am
more aware of climate change-related issues

ភា វល័័ក្ខខ

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុស្រែអ
ំ
ំបល
ស្រុកស្រែអំបល
ិ
ិ ខេត្តកោះកុង

PHEA VORLEAK

A woman champion (From community),
Srae Ambel Commune, Srae Ombel District, Koh Kong Province

and gender inequality. I am so delighted to see
that the local authorities support and accept the
voices of woman champions for the benefit of
our community.

ក្រោ��យពីីបានចូូលរួួមក្នុុ�ងវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា ល

ខ្ញុំំ��យល់់ដឹឹងពីីបញ្ហាាបរិស្ថា
ិ ាន

ចង់់ជួួយសហគមន៍៍កាត់់បន្ថថយប្រើ��ើប្រា�ស់់សារធាតុុគីីមីី ក្នុុ�ងវិ ិស័័យកសិិកម្មម
និិងចំំណីី អាហារ និិងថង់់ប្លាាស្ទិិ�ក។

ខ្ញុំំ��ចង់់ឃើ�ញ
ើ បរិស្ថា
ិ ា នក្នុុ�ង សហគមន៍៍ស្អាា ត មានទឹឹកស្អាា តប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងមិិន
កាប់់បំំផ្លាាញព្រៃ��ឈើ�។
ើ

សូូមអាជ្ញាាធរយកចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើបញ្ហាាស្ត្រី�ី�

ចូូលរួួមធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាងារជាមួួយ

ក្រុ�ុមស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មដោ�យមិិនប្រ�កាន់់ថាស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មជាអ្ននកណា។

After attending various training courses, I am more
aware of environmental issues and want to assist my
community to reduce the use of chemicals in agriculture
and food prosecution, and plastic bags.
I want to see a clean environment in my community,
have adequate clean water, and no deforestation.
I want the local authority to pay more attention to
women’s issues and to engage in various activities with
our group, regardless of who the woman champions are.

ឆនស៊៊ន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឆន សន

ឃុំំ�ដងពែ�ង ស្រុ�ុកស្រែ��អំំបិិល ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង

CHHORN SORN

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�មសហគមន៍៍
woman champion
(From
ឃុដ
ំ ងពែងAស្រុកស្រែអំ
បិល ខេត្តកោះកុ
ង community),
Dong Peng Commune, Srae Ambel District,
Koh Kong Province

បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលបានក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគម្រោង នាងខ្ញុំ

ឆែ�ម ចំំរើើ�ន

ទទួលបានការយល់ដង
ឹ អំពីគ្រោះមហន្តរាយ បានយល់កាន់តែច្បាស់ពី

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

បញ្ហាាវិ ិសមភាពយេ�នឌ័័រ និិងការអភិិវឌ្ឍឍក្នុុ�ងសង្គគមបានច្រើ��ើនជាងមុុន។
ចំំណុុចដែ�លខ្ញុំំ��ពេ�ញចិត្តតបំ
ិ ំផុុត

ឃុដ
ំ ងពែង ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

បន្ទាាប់់ពីីបានចូូលរួួមអនុុវត្តតសកម្មមភាព

ជាមួយគម្រោងរួមមាន៖ ការល�ើកទឹកចិត្តក្នុងការដាំកូនឈ�ើឡ�ង
ើ វ ិញ

CHHEM CHOMRAEUN

ការល�ើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ នង
ឹ ពក
ិ បានយល់ដង
ី ម្មវ ិធប
ី ីឆ្នា រំ ំកល
ិ

A woman champion (From community),
Dong Peng Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province

របស់ឃុំ ការគូសផែនទីភូមិឃុំ ផែនទីមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នា ក់ ផែនការ
សាធារណៈ
មូលដ្ឋា ន។

នង
ិ យល់ច្បាស់ពត
ី ួនាទី

នង
ិ កាតព្វកច
ិ ្ចរបស់អាជ្ញា ធរ

The experience I gained from project implementation
had allowed me to better understand disaster, gender

ហួួន មឿ�ឿន

ស្ត្រី�ី�ឆ្នើ�ើ�ម(មកពីីសហគមន៍៍)

ឃុដ
ំ ងពែង ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

HOURN MOEUN

A woman champion (From community),
Dong Peng Commune, Srae Ambel District,
Koh Kong Province

inequality, and community development.
My most satisfactions being engaged in this project to
include encouraging trees re-plantation, promoting gender
equality, understanding commune 3-year rolling plan,
community mapping, hazard mapping, public engagement
plan, and roles and obligations of local authorities.

ខ្ញុំំ��សង្កេ�េតឃើ�ញ
ើ ថា ពីីមុុននៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ខ្វះះ�ការយល់់ដឹឹង។

I observed that previously our community were lack

សហគមន៍៍មក ខ្ញុំំ��ឃើ�ញ
ើ ថាប្រ�ជាជនបានយល់់ច្រើ��ើនពីីគ្រោះ��ះ

community outreach activities, I noticed that people have

ក្រោ��យពីីបានចូូ លរួួមក្នុុ�ងគម្រោ��ងនិិងបានចុះះ�ផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ង

of knowledge. After participating in the project and

មហន្តតរាយ និង
យល់់
ិ ការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ជាពិសេ�ស
ិ
ដឹឹងពីីសិិទ្ធិិ�ដែ�លស្រ្តី�ី�មានក្នុុ�ងការបញ្ចេ�េ ញសំំឡេ�ង និិងការចូូល

improved their understanding of DRR/CC, especially

រួួមផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងការងារអភិវិ ឌ្ឍឍន៍៍សហគមន៍៍។

women have rights to advocate and participate in
community development.

