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លក្ខខណ្ឌប្រត្តរត្ត ិ 

ពិនតិ្យ្ឡ ើងវញិ នងិឡ្វើរច្ចរុប្ននភាពឡលើឯក្សារឡេច្ក្តីពនយ្ល់ នងិការក្សាងេមត្ថភាពដលប់្ក្េងួក្ិច្ចការនារី
អំពចី្ា្រេ់តពីកីារទរ់សាកត្្អ់ឡំពើហងិា្ក្នុងប្រសួារ និងក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះ 

 

អំពឡី ើង៖  

ជាមួ រទពិឡសា្ន៍ររេខ់លួនឡប្ច្ើនជាង ៣០ឆ្្ ំCowaterSogema រឺជាប្ក្ុមហ នុនាំមុខឡរក្នុងេក្លឡោក្ក្នងុ
ការប្ររ់ប្រងឡេវាការប្រឹក្្ាឡោរល់ដដលមានឯក្ឡទេដននក្អភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាត្ិ ។ CowaterSogema ក្ំពងុប្ររ់ប្ររ់ក្មមវិ្ី
េហប្រត្រិត្តិការអូស្រសាត្ល-ីក្មពុជាឡដើម្បីការនតល់ឡេវាប្រក្រឡោ និរនតរភាព នងិេម្ម ៌(ឡៅកាត្់ថា ACCESS)។ ក្មម
វិ្ ី  ACCESS រជឹាក្មមវិ្ ី៣ឆ្្(ំ២០១៨-២០២១)ដដលនតួច្ឡនតើមរំនិត្ឡោ រោឋ្ភិបាលអូស្រសាតល្ីឡដើម្បីឡ្វើឱ្យប្រឡេើរនូវឡេវា
នានាេប្មារជ់នមានពិការភាព នងិស្រេតីដដលរងនលរ ោះពាល់ឡោ អំឡពើហិង្ាទាក្ទ់ងនងឹឡ នឌ័រ ប្រក្រឡោ រិរិោរ័
នន រណុ្ភាព និងនិរនតរភាពឡៅក្នុងប្រឡទេក្មពុជា ។  

ក្មមវិ្ីACCESS រឺឆលោុះរញ្្ំងពកីារឡរតជាញ្ច្ិត្តមុត្មាំររេ់រោឋ្ភបិាលក្មពជុាក្នុងការរំប្ទេទិធមិនុេ្សេមភាពឡ នឌ័
រ និងរឡងកើត្ឱ្យមានររិោរននពិការភាពឡៅក្នុងត្រំន់ ។ ក្មមវិ្ ីACCESS ឡ្វើការជាដដរ ូ ជាមួ នឹងរាជរោឋភ្ិបាលក្មពុជា
 ឡដើម្បីរំប្ទការអនុវត្តដននការេក្មមភាពជាត្េិតីពីការទរស់ាក្ត្់អំឡពើហិង្ាឡលើស្រេត ីនងិដននការ ុទធសាស្រេតជាត្ិេតពីីពកិារ
ភាព ។  

ថ្មីៗឡនោះCowaterSogema ក្ពំុងដេវងរក្ទីប្រកឹ្្ាឯក្រាជ្យជនជាត្ិក្មពុជាមា្្ក្់ដដលនងឹរំប្ទដល់ប្ក្េួងក្ិច្ចការនារី
ក្នុងការពិនតិ្្យឡ ើងវិញ នងិឡ្វើរច្ចុរ្បននភាពឡេច្ក្តីពន្យល់អពំីច្្ារ់េតពីីការទរស់ាក្ត្់អំឡពើហិង្ាក្នុងប្រសួារ និងក្ិច្ចការពារជន
រងឡប្រោះ ដដលមានប្សារ ់ប្ពមទាំងក្សាងេមត្ថភាពេតីពចី្្ារ់ឡនោះ ក្៏ដចូ្ជាច្្ារន់ិងឡរលនឡោបា ពាក្់ពន័ធនានា ។ 
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ប្រវត្តេិឡងខរ៖ 

ច្្ារ់េតីពកីារទរ់សាកត្្់អំឡពើហងិ្ាក្នុងប្រួសារ នងិក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះ ប្ត្ូវបានអនុម័ត្ក្នងុឆ្្ំ ២០០៥ ឡោ រដឋេភា
ជាត្ិ ។ ច្្ារ់ឡនោះរឺច្្ារព់ិឡេេ នងិដត្មួ រត្់ដដលបាននាំ អំឡពើហិង្ាក្នុងប្រួសារចាក្ឡច្ញពីឡរឿងផ្ទល្់ខលួនកាល ្ឡៅជា
រញហ្ររេេ់ងគមសារធារណ្ៈ និងនតល់នូវលទធភាពដលអ់ាជាញ្្រក្នុងក្ចិ្ចអនតរារមនជ៍ាម ួនឹងេទិធិអណំាច្ពិឡេេ ។  

ដននការេក្មមភាពជាត្េិតពីកីារទរ់សាកត្្់អំឡពើហងិ្ាឡលើស្រេតី (NAPVAW២០០៩-២០១៣) ដដលបានអនុម័ត្
ឡោ ទីេតីការរណ្ៈរដឋមស្រនតី ឡៅក្នុងឆ្្ ំ២០០៩ ឡហើ បានឡផ្ត្ត្ឡលើការទរ់សាក្ត្រ់ឋម នងិ secondary ដនអំឡពើហងិា្ក្នុង
ប្រួសារ ។ ការឡលើក្ក្មពេ់ការ ល់ដឹងេតីពចី្្ារ់ឡនោះប្ត្ូវបានរំប្ទឡោ អងគការ GIZ ម្ យ្ង្ឡទៀត្ឡៅក្នងុ ២០១៤ ប្ក្មុប្រឹក្្ា
ជាត្ិក្មពុជាឡដើម្បីស្រេតបីានទទលួ ក្អនុសាេន៍ពរីណ្ៈក្មមការេុីដក្នុងការឡ្វើវិឡសា្នក៍្មមច្្ារ់ឡនោះ ។ ឡៅក្នុងឡេច្ក្តីប្ពាង
ដននការេក្មមភាពជាត្េិតពីកីារទរ់សាកត្្់អំឡពើហងិ្ាឡលើស្រេតី ២០១៩-២០២៣ប្ក្េួងក្ិច្ចការនារីឡរតជាញច្្ិត្តពនិិត្្យឡ ើងវិញអំពី
ច្្ារ់េតីពកីារទរ់សាកត្្់អំឡពើហងិ្ាក្នុងប្រួសារឡនោះ ។ រច្នរុ្បននឡនោះ មិនទានម់ានការេិក្្ា ឬក្៏ការវា ត្ដមលពីប្រេិទធភិាពដន
ការពប្ងឹងច្្ារ់ឡនោះឡៅឡ ើ  ឡលើេពីឡនោះឡៅឡទៀត្ភេតតុាងនានាដនច្ំឡណ្ោះដឹង ឬរញហប្្ត្ូវបានេឡងកត្ជាម ួនិងការអនុវត្ត
ច្្ារ់  រញហឡ្នោះអាច្រណាតល្មក្ពខីលឹមសារដនច្្ារ ់ឬក្ម៏ក្ពី នតការដនការអនុវត្ត ឬក្៏រណាតល្មក្ពីច្ំឡណ្ោះដឹងររេ់មស្រនតី
អនក្អនុវត្តច្្ារ់ឡៅមានក្ប្មតិ្និងមានការពិភាក្្ា និងការរក្ដប្រឡន្សងៗរ្អ្ំពីេមមត្ិក្មមទាំងឡនោះឡៅក្នុងច្ំឡណាមដដររូអនុ
វត្តដននក្ច្្ារ់ឡនោះឡៅឡ ើ  ។ឡោ ដ ក្មស្រនតីររេ់ប្ក្េួងក្ចិ្ចការនារី មានត្ប្មូវការដេវង ល់ ក្៏ដូច្ជាច្ំឡណ្ោះដងឹពីច្ា្រ់
ឡនោះឱ្យបានច្្ាេោ់េ ់ប្ពមទាំងប្រមលូព័ត្ម៌ាន និងភេតតុាងឡដើម្បីឡឆលើ ត្រនឹងអនក្ពាក្់ព័នធដដលមានការប្ពួ បារមមណ្
អំពីច្្ារ់ឡនោះ ។ 

ឧរក្រណ្៍មួ ដដលមានប្សារ់ នងិរំប្ទឡៅដល់ការរក្ដប្រច្្ារ់េតពីីការទរស់ាក្ត្់អំឡពើហិង្ាក្នុងប្រសួារឡនោះរឺ   ឡេច្ក្តី
ពន្យល់ដនច្្ារ់ ។ ឡៅក្នុងឆ្្ ំ២០០៧ ប្ក្េួងក្ចិ្ចការនារីបានរឡងកើត្ឡេច្ក្តពីន្យល់ឡនោះេតពីីច្្ារ់ ដត្ឯក្សារច្ុងឡប្កា បាន
រក្ដប្រជាភាសារដខមដត្មនិបានអនុមត័្ច្ុងឡប្កា ឡទ ឡហើ ក្៏មិនបានឡបាោះពុមភដដរ ។ មស្រនតីររេ់ប្ក្េួងក្ចិ្ចការនារីមនិទាន់
បានទទលួវរគរណ្្តោះរណាត្លឡដើម្បីអាច្នតល់ការដណ្នាំពកីារអនុវត្តច្្ារ ់និងពិនិត្្យេកាតន្ុពលររេ់វា ។ 

ឡលើេពីឡនោះឡៅឡទៀត្ ឡោ សារមានការផ្លេ្់រតូរមស្រនតីក្នុងប្ក្េួងក្ចិ្ចការនារ ីឡ្វើឱ្យមានក្ងវោះខាត្្នធានមនេុ្សដននក្ច្ា្រ់
ដដលដឹក្នាំការនតល់ឡេច្ក្តីពន្យល់ពីច្្ារ់េីតពកីារទរស់ាក្ត្អ់ំឡពើហិង្ាក្នងុប្រួសារ និងក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះ ឬក្៏នតលក់ាររ
ណ្្តោះរណាតល្ឡៅដល់អនក្ពាក្់ព័នធទាងំក្នុង និងឡប្ៅប្ក្េងួ ។   
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ឡេច្ក្តេីឡងខរដនត្នួាទឡីនោះ៖  

រំពឹងថាការងារឡនោះនឹងប្ត្ូវឡ្វើឡោ ទីប្រឹក្្ាជាត្ិឯក្រាជ្យដដលនឹងេហការជាមួ ប្ក្េួងក្ិច្ចការនារីក្នងុការពិនតិ្្យ 
និងឡ្វើរច្ចុរ្បននភាពឡលើឡេច្ក្តពីន្យល់ច្្ារ់េតីពកីារទរស់ាក្ត្អ់ំឡពើហិង្ាក្នងុប្រួសារ និងក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះររេ់ប្ក្េងួ
ក្ិច្ចការនារី ប្ពមទាងំការក្សាងេមត្ថភាពមស្រនតីនងដដរ ។ 

ឡប្កាមការប្ត្ួត្ពនិិត្្យររេ់ប្រធានក្មមវិ្ីACCESS ទីប្រឹក្្ាឡនោះនឹងរា ការណ្៌ឡៅកាន់ប្ក្េួងក្ិច្ចការនារី និងឡ្វើការ
ជិត្េនិទជាមួ ប្រធានដននក្ការងារទរ់សាក្ត្អ់ំឡពើហងិ្ាទាក្ទ់ងនឹងឡ នឌ័រររេ់ក្មមវិ្ ីACCESS ។ េក្មមភាពទាំងឡា 
ណាឡេនើរឡ ើងរឺប្ត្ូវពិភាក្្ា និងអនមុ័ត្ឡោ ប្ក្េួងក្ិច្ចការនារី ។  

ទីប្រឹក្្ាឡនោះនឹងឡ្វើការពីច្មាង ្ ពីការោិល័ ររេ់ប្ក្េួងក្ិច្ចការនារី/ACCESS រ ុដនតនឹងនតល់ការរណ្្តោះរណាត្ល
ដល់ប្ក្េួងក្ចិ្ចការនារីឡៅក្នងុការិោល័ ររេ់ប្ក្េងួ ។   

វសិាលភាពដនការងារ នងិវិ្ ីសាស្រេត 

ត្ួនាទីឡនោះនឹងឡផ្តត្្ឡៅឡលើការពិនិត្្យឡលើឡេច្ក្តពីន្យលច់្្ារេ់តីពីការទរ់សាក្ត្អ់ំឡពើហិង្ាក្នងុប្រួសារ និងក្ចិ្ចការពារ
ជនរងឡប្រោះេប្មារ់ប្ក្េួងក្ចិ្ចការនារី នងិនតល់ការក្សាងេមត្ថភាពរួមទាងំនតលក់ាររណ្្តោះរណាតល្ និងរឡងកើត្
ឧរក្រណ្៍ ប្ពមទាំងដំឡណ្ើរការរណ្្តោះរណាត្ល ។ ការងារឡនោះនឹងដកឹ្នាំឡោ ប្ក្េួងក្ិច្ចការនារី និងរំប្ទរឡច្ចក្ឡទេឡោ 
ក្មមវិ្ី ACCESS ។  

ឡេច្ក្តីពន្យល ់និងឧរក្រណ្រ៍ណ្្តោះរណាត្លដដលបានឡ្វើរច្ចុរ្បននភាព នឹងរំប្ទដល់ប្ក្េួងក្ិច្ចការនារី និងអនក្
ពាក្់ព័នធឡន្សងៗឡទៀត្ឡដើម្បីអនវុត្តឡៅក្នុងច្្ារ់ដដលមានប្សារ់ឡោ ឡផ្ត្ត្ឡលើឡរលការណ្៍រតិ្រូរពីជនរងឡប្រោះជា
 ឧទាហរណ្ ៍រឡរៀរឡប្រើការេប្មុោះេប្មួលឡោ េមប្េរ រឡរៀរឡលើក្ក្មពេក់ារឡច្ញដកីាការពារជាឡដើម ។ វានឹងឡប្រើប្បាេ់
្នធានដដលមានប្សារ់ររេប់្ក្េួងក្ចិ្ចការនារ ី ឡដើម្បីក្ណំ្ត្អ់ំពីច្ណំ្ុច្ខវោះខាត្ និងអភិវឌ្ឍ្នធានថ្មឱី្យេមប្េរ។ ការ
អភិវឌ្ឍេមត្ថភាពឡនោះឡផ្តត្្ច្ឡំពាោះមស្រនតីពាក្់ព័នធនានាតាមនា ក្ោឋ្ន (ឡោ ដនែក្ឡលើក្ការច្ងែលុររងាហ្ញប្ក្េួងក្ចិ្ចការ
នារី)   

រុណ្ភាពការរណ្្តោះរណាត្លនឹងប្ត្ូវបាយ្ន់ប្រមាណ្តាមរ ៈលំហាត្់មនុនឹងឡប្កា រណ្្តោះរណាត្ល ។ ការរណ្្តោះរ
ណាត្លប្ត្ូវឡ្វើឡ ើងក្នងុក្ិច្ចេហការជាមួ ប្ក្េួងក្ិច្ចការនារី ។ 

 ការងារឡនោះប្ត្ូវឡរៀរច្ំឡប្កាមច្ណំ្ចុ្៣ខាងឡប្កាម៖  
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ការងារទ ី១: ពនិតិ្យ្ នងិឡ្វើរច្នរុប្ននភាពឡលើឯក្សារឡេច្ក្តពីនយ្លច់្ា្រេ់តពីកីារទរស់ាកត្្អ់ឡំពើហងិា្ក្នងុប្រសួារ នងិក្ចិ្ច
ការពារជនរងឡប្រោះដដលមានប្សារ ់ 
 

ទីប្រឹក្្ាឯក្រាជ្យឡនោះនងឹប្ត្ូវពនិិត្្យឡមើល ដក្េប្មួល នូវឡេច្ក្តីពន្យលច់្្ារ់េតពីីការទរស់ាកត្្់អំឡពើហិង្ាក្នុងប្រសួារ 
និងក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះដដលមានប្សារ់ទាំងឯក្សារជាភាសារដខមរ និងអង់ឡរលេ ឡដើមប្ីធានាថាការអនុវត្តដនច្្ារ់ឡនោះដដល
បានឡ្វើឡហើ មានលក្ខណ្ៈឡលើក្ក្មពេ់ភាពជារ់ទាក្់ទងរ្្រវាងការឡរតជាញ្ច្តិ្តជាមួ អនតរជាត្ិនិងច្្ារ់ជាត្ិ រួមរញ្ចលូអនុ
េញញ្េិទធមិនេុ្ស អនុេញញេ្តីពីការលរុរំបាត្់រាល់ទប្មងដ់នការឡរីេឡអើងប្រឆំងប្ររ់ឡភទឡោ រារ់រញ្ចលូអនុសាេន៍
នានាររេអ់នុេញញ្ឡនោះ ប្ក្មប្ពហមទណ្ឌ និងប្ក្មនីត្ិវិ្ីប្ពហមទណ្ឌ រដឋរ្បឡវណ្ ីនិងប្ក្មនីត្ិវិ្ីរដឋរ្បឡវណ្ ីឡរលនឡោបា 
ភូម ិ ឃុំ/េងាក្ត្ ់ មានេុវត្ថភិាព នងិច្្ារ់ពាក្់ព័នធឡន្សងឡទៀត្ ។ ទីប្រឹក្្ាឡនោះនឹងឡ្វើការងាហ្ញការរក្ឡឃើញររេ់ខលនួឡៅកាន់
ប្ក្េួងក្ចិ្ចការនារ ីនិងឡលើក្ជាអនុសាេន ៍និងការច្ងែលុរងាហ្ញពីការឡ្វើរច្ចរុ្បននភាពឡលើឯក្សារឡេច្ក្តពីន្យល់ច្្ារ់េតីពី
ការទរ់សាកត្្់អំឡពើហងិ្ាក្នុងប្រសួារ និងក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះឡនោះ។ ទីប្រឹក្្ាឡនោះនងឹដកឹ្នាំក្ិច្ចប្រជុំពិឡប្រោះឡោរល់ដនៃក្នុង
ជាមួ ក្ិច្ចការនារី ពីលទធនលដដលខលួនបានពនិិត្្យ មុនឡពលរញ្ចរ់របា ការណ្ ៍នងិោក្េ់ុំអនុមត័្នូវឡេច្ក្តីពន្យល់ច្ា្រ់េតី
ពីការទរស់ាក្ត្់អំឡពើហិង្ាក្នុងប្រួសារ នងិក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះដដលបានឡ្វើរច្ចុរ្បននភាពរួច្ ។   

ការងារទ ី២: រឡងកើត្ នងិអនវុត្តដននការក្សាងេមត្ថភាពដលម់ស្រនតរីរេប់្ក្េងួក្ចិ្ចការនារ ី  
 

ទីប្រឹក្្ានឹងរឡងកើត្ដននការក្សាងេមត្ថភាពឡោ ដនែក្ឡលើការបាយ្ន់ប្រមាណ្ត្ប្មូវការេមត្ថភាព ។ ទីប្រកឹ្្ាឡនោះនឹង
រឡងកើត្វរគរណ្្តោះរណាត្លដដលមានេមាភ្រៈរណ្្តោះរណាតល្ ដចូ្ជាឡមឡរៀន ក្ិច្ចដត្ងការឡមឡរៀន និងការវា ត្ដមលវរគរណ្្តោះ       
រណាត្លរមួរញ្ចលូទាំងការសាទ្រេៃង់ច្ំឡណ្ោះដងឹមុន នងិឡប្កា វរគេប្មារ់វរគឡមឡរៀននមីួ ៗប្ពមទាងំការវា ត្ដមលការរ
ណ្្តោះរណាតល្ទាំងមូល ។ ទីប្រឹក្្ាឡនោះនឹងឡ្វើការរណ្្តោះរណាត្លឡោ ដនែក្ឡលើដននការដដល ល់ប្ពមជាមួ ប្ក្េួងក្ិច្ចការ
នារី និងនតល់នូវឯក្សារ េមាភរ្ៈទាំងឡា ទាងំឡអ ិច្ប្ត្ូនចិ្ នងិឯក្សារដដលឡបាោះពុមភរួច្ ។ ច្ងុឡប្កា ទីប្រឹក្្ាឡនោះនងឹ
ឡរៀរច្ំេរឡេររបា ការណ្រ៍ណ្្តោះរណាតល្នានាជាមួ នងឹអនុសាេន៍ររេ់ខលនួ។ 

 

ការងារទ ី៣: េកិាខស្ាោពឡិប្រោះឡោរលជ់ាម ួមស្រនតនីររបាល តុ្តិ្ មឡ៌លើឡេច្ក្តពីនយ្លច់្ា្រេ់តពីកីារទរស់ាកត្្អ់ឡំពើហងិា្
ក្នងុប្រសួារ នងិក្ចិ្ចការពារជនរងឡប្រោះឡនោះ  
 

ឡោ ដនែក្តាមអនសុាេនព៍កីារពិនិត្្យ និងឡ្វើរច្ចុរ្បននភាពរដនឡេច្ក្តពីន្យលច់្្ារ់េតពីកីារទរ់សាកត្្់អំឡពើហងិ្ាក្នុងប្រសួារ 
និងក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះ ទីប្រឹក្្ានឹងឡរៀរច្ំឯក្សាទេ្សនៈទានេប្មារ់េិកាខស្ាោពិឡប្រោះឡោរល់ឡលើឡេច្ក្តីពន្យល់
ច្្ារ់េតីពកីារទរ់សាកត្្់អំឡពើហងិ្ាក្នុងប្រួសារ នងិក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះឡនោះ នងិរំប្ទប្ក្េងួក្ិច្ចការនារីក្នុងការឡ្វើេិកាខ្
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សាោជាម ួអនក្ពាក្់ព័នធដដលមានវិជាជជ្ីវៈដននក្ច្្ារ់ (ឡមធាវី ប្ពោះរាជញអាជាញ្ ឡៅប្ក្ម ប្ក្ឡារញ្ជី មស្រនតនីររបាល ុត្ត្ ម៌ និង
មស្រនតីមក្ពីប្ក្េងួ ុត្តិ្ ម៌)។ 

 

ឡពលឡវោ៖ 

ការងារឡនោះប្ត្ូវបានបាយ្នសាម្នច្ំនួន ៤០ដថ្ៃច្ំឡពាោះការងា ១ ២ នងិ៣ខាងឡលើ ។ ច្ំនួនដថ្ៃឡៅតាមការងារនមីួ ៗក្ណំ្ត្ដ់ូច្
ខាងឡប្កាម៖  
េក្មមភាព ការងារដដលប្ត្វូប្ររល ់ ច្នំនួដថ្ៃ ឡពលឡវោ 
ការងារទ ី1: ពនិតិ្យ្ នងិឡ្វើរច្នរុប្ននភាពនវូឡេច្ក្តពីនយ្ល់
ច្ា្រេ់តពីកីារទរស់ាកត្្អ់ឡំពើហងិា្ក្នងុប្រសួារ នងិក្ចិ្ច
ការពារជនរងឡប្រោះដដលមានប្សារ ់  

ក្. ការពនិតិ្យ្ឡមើលឯក្សាដដលមានប្សារ ់
▪ ពិនិត្្យនងិដក្េប្មួលឡេច្ក្តីពន្យល់ច្្ារេ់តីពី
ការទរ់សាកត្្់អំឡពើហងិ្ាក្នុងប្រសួារ និងក្ិច្ច
ការពារជនរងឡប្រោះទាំងភាសារដខមរ និងភាសា
រអង់ឡរលេ 

▪ ពិនិត្្យឡមើលច្្ារេ់តីពីអំឡពើហងិ្ាក្នុង
ប្រួសារ នងិក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះ 

▪ ពិនិត្្យឡមើលការឡរតជាញច្្ិត្តឡៅអនតរជាត្ិដូច្ជា
ច្្ារ់េិទធមិនុេ្ស អនុេញញេ្តីពីការលរុ
រំបាត្់រាលទ់ប្មង់ដនការឡរីេឡអើងប្រឆំនងឹនារី
ឡភទ នងិអនសុាេន៍ររេអ់នេុញញ្
ឡនោះ ប្ពមទាំងច្្ារ់ជាត្ដិូច្ជាប្ក្មប្ពហម
ទណ្ឌ និងប្ក្មនតិ្ិវិ្ីប្ពហមទណ្ឌ ប្ក្មរដឋ
រ្បឡវណ្ី និងប្ក្មនីត្ិវិ្ ីរដឋរ្បឡវណ្ ីឡរល
នឡោបា  ភូម ិឃុំេងាក្ត្់មានេុវត្ថិ
ភាព នងិរទោឋ្នរត្ិ ុត្ពាក្ព់័នធឡន្សងៗ
ឡទៀត្ ។  

▪ ឡហើ និងឯក្សារពាក្់ព័នធឡន្សងឡទៀត្ឡរើមាន 

១. ដននការលំអតិ្ រាររ់ញ្ជូល
ទាំងប្ក្មខណ័្ឌឡពលឡវោ និង
វិ្ីសាស្រេត 

២. ពប្ងាងឡេច្ក្តពីន្យលច់្្ារ់
េតីពីការទរ់សាក្ត្អ់ំឡពើហិង្ាក្នងុ
ប្រួសារ នងិក្ិច្ចការពារជនរង
ឡប្រោះដដលបានពិនតិ្្យ និង 
ដដលបានឡ្វើរច្ចរុ្បននភាព ជា
ភាសាដខមរ និងអង់ឡរលេ 

 

 

 

១២ដថ្ៃ 

មិនា ២០២០ 



6 

 

ខ. ពឡិប្រោះឡោរលជ់ាម ួដនៃក្នងុប្ក្េងួក្ចិ្ចការ
នារ ីអពំលីទធនលដនការពនិតិ្យ្ 

▪ ឡរៀរច្ំរបា ការណ្៍ជាម ួនងឹអនុសាេន៍
នានាដដលបានមក្ការប្ត្ួត្ពនិិត្្យ ។  

▪ ោក្ឡ់េច្ក្តីប្ពាង “ឡេច្ក្តីពនយ្ល់អំពីច្្ារ់
េតីពីការទរ់សាក្ត្អ់ំឡពើហិង្ាក្នងុប្រួសារនងិ
ក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះ”ដដលបានដក្េប្មួល
រួច្ឡៅឱ្យប្ក្េងួក្ិច្ចការនារីអនុម័ត្ មុនក្ិច្ច
ប្រជុំដនៃក្នុងររេ់ប្ក្េួងក្ិច្ចការនារីឡក្ើត្
ឡ ើង ។  

▪ ឡរៀរច្ំ នងិេប្មរេប្មលួេកិាខ្សាោ
ពិឡប្រោះឡោរល ់

រ. រញ្ចររ់បា ការណ្ ៍នងិឡេច្ក្តពីនយ្លអ់ពំចី្ា្រេ់តពីី
ការទរស់ាកត្្អ់ឡំពើហងិា្ក្នងុប្រសួារនងិក្ចិ្ចការពារជនរង
ឡប្រោះ៖  

▪ ដក្េប្មួលនិង រញ្ចរ់ឡេច្ក្តពីន្យល់អពំីច្្ារ់
េតីពីការទរ់សាក្ត្អ់ំឡពើហិង្ាក្នងុប្រួសារនងិក្ិច្ច
ការពារជនរងឡប្រោះឡោ ដនែក្ឡលើលទធនលដន
ក្ិច្ចពិភាក្្ាពិឡប្រោះឡោរលជ់ាមួ ប្ក្េួង
ក្ិច្ចការនារី 
▪ េរឡេរបា ការណ្ ៍ជាម ួនឹងអនសុាេន ៍

2: រឡងកើត្ នងិអនវុត្តដននការក្សាងេមត្ថភាពដលម់ស្រនតី
ររេប់្ក្េងួក្ចិ្ចការនារ ី  

ក្. ឡ្វើការបាយន្ប់្រមាណ្ត្ប្មវូការក្សាងេមត្ថភាព 

▪ ឡ្វើការសាទ្រេៃង់ត្ប្មូវការក្សាងេមត្ថ
ភាពររេម់ស្រនតីប្ក្េួងក្ចិ្ចការនារី ប្ររ់នា ក្
ោឋ្នទាំងអេ់អពំីប្រវត្ត ិនិងច្ំឡណ្ោះដឹងពចី្្ារ់

១. របា ការណ្េ៍តីពី អំពី
បាយ្ន់ប្រមាណ្ត្ប្មូវការ
អភិវឌ្ឍច្ំឡណ្ោះដឹង និងការ
 ល់ដឹងអំពីច្្ារ់ទរស់ាក្ត្់
អំឡពើហិង្ាប្រសួារ នងិ
ច្្ារ់ពាក្់ពន័ធដល់មស្រនតីពាក្់
ព័នធក្នងុប្ក្េួងក្ិច្ចការនារ ី

២០ដថ្ៃ ដខឧេភា -
មិថ្ុនា ឆ្្ំ
២០២០ 
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េតីពីអំពហីិង្ាក្នងុប្រួសារ និងក្ិច្ចការពារជនរង
ឡប្រោះ  
▪ វិភារលទធនល ដនការសាទរ្េៃង់ឡនាោះ  
 

ខ.  រឡងកើត្ នងិនតលជ់ាវរគរណ្្តោះរណាតល្ជាឡេរ ៊ី 
 

▪ រឡងកើត្ដននការរណ្្តោះរណាតល្ ឡមឡរៀន េមាភ្
រៈ និងការសាទ្រេៃង់ច្ំឡណ្ោះដងឹមុន និងឡប្កា 
វរគ 

▪ នតល់វរគរណ្្តោះរណាត្លជាឡេរ ៊ី ឡទៀងទាត្់ពី
ច្្ារ់េតីពអីំឡពើហិង្ារក្នងុប្រសួារ និងក្ិច្ច
ការពារជនរងឡប្រោះដល់មស្រនតីក្នងុនា ក្ោឋន្  
ឡន្សងៗ ដនដននការរណ្្តោះរណាត្លដដលបាន
ប្ពមឡប្ពៀង 

▪ ឡ្វើការវា ត្ដមលឡប្កា វរគរណ្្តោះរណាតល្ 

រ. េរឡេររបា ការណ្វ៍រគរណ្្តោះរណាតល្ជាម ួការ
ឡរៀនេបូ្ត្បាន ឡហើ នងឹអនសុាេនន៍ានា 

▪ ពប្ងាង និងេរឡេររបា ការណ្៍រណ្្តោះរណាត្
លច្ុងឡប្កា និងដច្ក្រំដលក្របា ការណ្៍ឡនោះ
ជាមួ ប្ក្េួងក្ចិ្ចការនារ ី
 

២.ដននការរណ្្តោះរណាតល្ 
េមាភ្រៈរំប្ទការរណ្្តោះរ
ណាត្ល និងឧរក្រណ្៍វា 
ត្ដមលវរគ រណ្្តោះរណាត្ល 

៣. វរគរណ្្តោះរណាត្លជា
ឡេ រី អំពចី្្ារ់ទរ់សាក្ត្់
អំឡពើហិង្ាប្រសួារ នងិ
ច្្ារ់ពាក្់ពន័ធ 

៤. របា ការណ្៍វរគ    រ
ណ្្តោះរណាតល្ រមួជាមួ 
នឹងឡមឡរៀនដដលឡរៀនេូប្ត្
បាន នងិអនសុាេន ៍

 3: េកិាខស្ាោពឡិប្រោះឡោរលជ់ាម ួអនក្មានវជិាជជ្វីៈ
ច្ា្រឡ់លើឡេច្ក្តពីនយ្លច់្ា្រេ់តពីកីារទរស់ាកត្្អ់ឡំពើហងិា្
ក្នងុប្រសួារ នងិក្ចិ្ចការពារជនរងឡប្រោះឡនោះ 

• ឡរៀរច្ំឯក្សារទេ្សនទានេប្មារ់េិកាខ្
សាោពិឡប្រោះឡោរល ់នងិពភិាក្្ាេឡប្មច្
អនុម័ត្ឯក្សារឡនាោះជាម ួប្ក្េួងក្ចិ្ចការនារ ី

• ឡរៀរច្ំឯក្សារ នងិេមាភ្រៈ  ឡន្សងៗេប្មារ់
េិកាខ្សាោដូច្ជា  កាលវិភារ វិ្ីសាស្រេត រទ

 

១. ឡេច្ក្តីប្ពាងច្ុងឡប្កា 
ដន ឡេច្ក្តីពន្យល់ច្្ារេ់តី
ពីការទរស់ាក្ត្់អំឡពើហិង្ា
ក្នុងប្រួសារ និងក្ិច្ចការពារ
ជនរងឡប្រោះជាភាសា
អង់ឡរលេ នងិដខមរដដលដនែក្
តាមលទធនលដនេិកាខ្

 

៨ ដថ្ៃ    

 

ដខមថិ្ុនា      -
ក្ក្កោឆ្្ំ
២០២០ 
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រងាហ្ញ ឯក្សារេប្មារ់ដច្ក្ រញ្ជីវត្តមាន 
ទប្មង់វា ត្ដមល។ល។ 

• េហការេប្មរេប្មួលជាម ួប្ក្េួងក្ិច្ចការ
នារី និងអនក្រំប្ទរឡច្ចក្ឡទេក្នុងការឡោោះ
ប្សា េណំ្ួរេខំាន់ៗ ក្ត្់ប្តា
ក្ំណ្ត្់ឡហត្ ុជាឡដើម ។  

• ដក្េប្មួល នងិោក្រ់ញ្ចូលឡៅក្នុងឡេច្ក្តី
ពន្យលេ់តីពីច្្ារេ់តីពីអំឡពើហងិ្ារក្នុង
ប្រួសារ នងិក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះ ពលីទធ
នលដដលបានមក្ពេីិកាខ្សាោ ។ 

• ឡរៀរច្ំរបា ការណ្ព៌េីិកាខស្ាោពិឡប្រោះឡោ
រឡលើ ជាមួ នងឹ  មានវិជាជជ្ីវៈច្្ារ់ឡលើឡេច្
ក្តីពន្យលព់ីច្្ារេ់តីពីអំឡពើហិងា្រក្នុង
ប្រួសារ នងិក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះ ប្ពមទាំង
ដច្ក្រំដលក្ជាមួ ប្ក្េួងក្ចិ្ចការនារីឡដើម្បី
បានធាត្ុច្លូ និងរញ្ចរ់ឯក្សារឡនាោះ ។ 

• ដក្េប្មួលរបា ការណ្៍ច្ងុឡប្កា ឡោ ដនែក្
តាមធាត្ុច្លូពីប្ក្េួងក្ិច្ចការនារី 

សាោពិឡប្រោះឡោរល ់
និង 

២. របា ការណ្៍ច្ងុ
ឡប្កា ោក្់ជនូប្ក្េងួក្ិច្ច
ការនារីដដលរួមមានទាំង
អនុសាេន៍ និងជហំាន
រនាទ្រ់ក្នងុការឡប្រើប្បាេ ់
ឡេច្ក្តីពន្យល់ច្្ារ់េតីពី
ការទរ់សាកត្្់អំឡពើហងិ្ាក្នុង
ប្រួសារ នងិក្ិច្ចការពារជន
រងឡប្រោះ 

លទធនលដដលប្ត្វូនតលឱ់យ្៖  

1. ដននការលអំិត្ រារ់រញ្ជលូទាងំប្ក្មខណ័្ឌឡពលឡវោ និងវិ្សីាស្រេត 
2. ពប្ងាងឡេច្ក្តីពន្យល់ច្្ារេ់តពីីការទរស់ាក្ត្់អំឡពើហិង្ាក្នុងប្រួសារ នងិក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះដដលបានពនិិត្្យ និង 

ដដលបានឡ្វើរច្ចរុ្បននភាព ជាភាសាដខមរ និងអង់ឡរលេ 
3. របា ការណ្េ៍តីព ីអំពបីាយ្ន់ប្រមាណ្ត្ប្មូវការអភិវឌ្ឍច្ំឡណ្ោះដឹង និងការ ល់ដឹងអំពីច្្ារទ់រ់សាក្ត្អ់ំឡពើហងិ្ា

ប្រួសារ នងិច្្ារ់ពាក្់ព័នធដលម់ស្រនតីពាក្់ពន័ធក្នុងប្ក្េងួក្ិច្ចការនារី 
4. ដននការរណ្្តោះរណាតល្ េមាភរ្ៈរំប្ទការរណ្្តោះរណាតល្ នងិឧរក្រណ្៍វា ត្ដមលវរគ រណ្្តោះរណាតល្ 
5. វរគរណ្្តោះរណាត្លជាឡេ រី អំពចី្្ារ់ទរស់ាក្ត្់អំឡពើហិង្ាប្រសួារ និងច្្ារ់ពាក្់ព័នធ 
6. របា ការណ្៍វរគរណ្្តោះរណាតល្ រួមជាមួ នងឹឡមឡរៀនដដលឡរៀនេូប្ត្បាន នងិអនសុាេន៍ 
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7. េិកាខ្សាោការពិឡប្រោះឡោរល់ដនៃក្នុង នងិខាងឡប្ៅអំពី ការពិនិត្្យឡលើពប្ងាងឡេច្ក្តីពន្យល់ច្្ារ់េតពីីការទរ់សាក្ត្់
អំឡពើហិង្ាក្នងុប្រួសារ និងក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះ  

8. ឡេច្ក្តីប្ពាងច្ុងឡប្កា ដន ឡេច្ក្តីពន្យលច់្្ារ់េតីពកីារទរ់សាក្ត្់អំឡពើហិង្ាក្នងុប្រួសារ និងក្ិច្ចការពារជនរង
ឡប្រោះជាភាសាអង់ឡរលេ និងដខមរដដលដនែក្តាមលទធនលដនេិកាខ្សាោពិឡប្រោះឡោរល ់និង 

9.  របា ការណ្៍ច្ងុឡប្កា ោក្ជ់ូនប្ក្េងួក្ិច្ចការនារីដដលរមួមានទាំងអនុសាេន ៍និងជហំានរនាទ្រក់្នុងការឡប្រើ
ប្បាេ់ ឡេច្ក្តពីន្យលច់្្ារ់េតពីីការទរស់ាក្ត្់អំឡពើហិង្ាក្នុងប្រួសារ នងិក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះ 

ត្ប្មវូការេមត្ថភាពច្ឡំពាោះការងារឡនោះ៖  

ការអររ់៖ំ  

• េញ្ញរ័ប្ត្រញជ្ក្់ពលីក្ខណ្ៈេម្បត្ិត និងច្ំឡណ្ោះដងឹក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាត្ ិច្្ារ់ជាត្ ិនិង អនតរជាត្ ិេិទធមិនុេ្ស
ឬក្៏ការេកិ្្ាពីឡ នឌ័រ 

• េមត្ថភាពក្នុងឡប្រើប្បាេវ់ិ្សីាស្រេតរណ្្តោះរណាតល្មានលក្ខណ្ៈច្ូលរួម,ឡរើមានេមត្ថភាពឡរៀរច្ំនលិត្េមាភ្រៈ     
រណ្្តោះរណាត្លជាក្់ោក្រ់កឺាន់ដត្ប្រឡេើរ ។ 

រទពឡិសា្ន៍អរប្ររមា៖  

• រទពិឡសា្ន១៍០ឆ្្ជំាឡមធាវ ីប្ពោះរាជអាជាញ ្ឡៅប្ក្ម 
• េរឡេរបានោយង្លែ និងជំនាញទំនាក្់ទនំងជាពាក្្យេមតី ជាភាសាដខមរ និងភាសា អង់ឡរលេ  រួមទាងំេមត្ថភាពក្នុង

ឡរៀរច្ ំនងិ អាច្អានរបា ការណ្៍បានលែ ។  
• ចាំបាច្់មានរទពិឡសា្ន៍ឡ្វើការជាមួ វរ្ប្ម៌ោ រ្្ រទពិឡសា្ន៍ឡ្វើការជាមួ រាជរោឋ្ភិបាលក្មពុជា 
• ទាមទាឱ្យមានរទពិឡសា្ន៍ និងមានជំនាញេប្មរេប្មលួជាមួ អនក្ពាក្់ព័នធ ឬប្ក្មុការងារក្នុងការពិឡប្រោះ

ឡោរល ់
• ទាមទាឱ្យមានច្ំឡណ្ោះដឹង នងិរទពិឡសា្ន័ឡលើការងារដននក្ក្មមវិ្អីំឡពើហិង្ាទាក្់ទងនងឹឡ នឌ័រ ឡហើ នងឹ 
• មានរទពិឡសា្ន៍ក្សាងេមត្ថភាពដននក្ច្្ារ់ឡន្សងៗ ដចូ្ជាវរគរណ្្តោះរណាតល្ច្្ារ ់នងិការឡប្រើប្បាេ់វិ្សីាស្រេត

តាមដររច្លូរួម រឺកាន់ដត្ប្រឡេើរ ។ 
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ឡរៀរោក្់ពាក្យ្៖ 

េូមឡនញើេំឡណ្ើរេឡងខរដដលមានពិពណ្៌នាអំពីវិ្សីាស្រេតររេ់អនក្ឡឆលើ ត្រនឹងក្ិច្ចការងារឡនោះ ប្រវត្តិរូរេឡងខរររេទ់ីប្រឹក្្ា
ឡន្សងៗឡទៀត្ដដលមានក្នុងការងារឡនោះ និងប្បាក្់ក្ដប្មដដលច្ង់ឡេនើនងដដរ ឡៅកាន់ jobs@accesscambodia.org  ឱ្យបាន
មនុដថ្ៃទ ី៣១ ដខមក្រា ឆ្្២ំ០២០។ ប្រធានរទេប្មារ់ឡនញើសារតាមអ ៊ីដម ល៖ ពនិិត្្យឡ ើងវិញ នងិឡ្វើរច្ចុរ្បននភាពឡលើឯក្សា
រឡេច្ក្តីពន្យល់អពំីច្្ារេ់តីពកីារទរ់សាកត្្់អំឡពើហងិ្ាក្នុងប្រសួារ និងក្ិច្ចការពារជនរងឡប្រោះ។  
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