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ឯកសារសង្ខេបអពំីដៃគអូនុវត្តគង្រោខ 

ផ្នែកអំង្ពើហខិាទាក់ទខនឹខង្េនឌ័រ (GBV)  
 

 
 
សង្ខេបគង្រោខ 
គង្រោខង្ េះ ឹខគាំររ ការរាវរាវង្ ើការអ ុវត្តង្ៅតុ្លាការ  ិខការផ្សេះផ្ា ង្ ើម្បរីបមូ្ ភសតុតាខ  ិខបង្ខកើត្អ ុាស ៍
នានាសរោបង់្ វ្ើវងិ្ា្ ក៍ម្មច្បាបរ់បា់ក ត្អ់ាំង្ ើហិខាកនុខរគួារ  ិខកិច្បចការពារជ រខង្រគេះ  ិខង្ វ្ើឱ្យរប  ័ធរគបរ់គខ
ករណីបបបឌីជីថ ង្ៅថ្នន កង់្េត្តោ ភា របង្សើរង្ ើខ ។ គង្រោខង្ េះ ផ្ត ់ការគាំររ  ់កាខសម្ត្ថភា ម្ ទីរកិច្បចការនារ ី
ង្េត្តកនុខការរគបរ់គខ  ិខសរម្បសរមួ្ ការអ ុវត្តកម្មវ ិ្ ី ACCESS ង្ៅង្េត្តកាំ ខច់ាម្  ិខង្េត្តង្សៀម្រាប។ 
 រធផ្ រ ាំ ឹខរុករបស់គង្រោខ 

• ង្ ើកកម្ពស់សម្ត្ថភា  ម្ ទីរកិច្បចការនារ ី ិខរកសួខកិច្បចការនារ ីកនុខការផ្ត ់វគគបណតុ េះបណ្តត   ការសរម្សរមួ្   ិខ
ការរគបរ់គខ 

• បង្ខកើ ការរបមូ្ ភសតុតាខ ង្ ើម្បងី្ ើកកម្ពស់ការររួ ង្សវា  ិខង្គ ការណ៍យុត្តិ្ម្។៌ 
កិច្បចអ តរាគម្ ស៍ាំខា ់ៗ  

• ផ្ត ់ការគាំររបង្ច្បចកង្រស  ់រកុម្របឹកាាតិ្ង្ ើម្បសី្រសតី/រកសួខកិច្បចការនារ ីកនុខការង្រៀបច្បាំឯការ 
បណតុ េះបណ្តត  អាំ ីGBV សរោបស់ោគម្ង្ម្ធាវ ីន គណៈង្ម្ធាវនី រ េះរាាណ្តច្បរកកម្ពុា 

• កាខសម្ត្ថភា   ់ម្ ទីរកិច្បចការនារកីនុខការសរម្បសរមួ្   ិខការរគបរ់គខ 
• បង្ខកើត្ឧបករណ៍របមូ្ រិ ន យ័GBV ឌីជីថ  
• ង្ វ្ើការតាម្ដា ង្ៅតុ្លាការង្ ើករណីGBV 
• បង្ខកើត្កម្មវ ិ្ ីវរិយុ ង្ ើម្បផី្ត ់ ត័្ោ៌   ់អនកាត បអ់ាំ ីការររួ ង្សវាបផ្នកផ្លូវច្បាប ់
• បង្ខកើត្ឯការបណតុ េះបណ្តត    ិខផ្ត ់ការបណតុ េះបណ្តត    ់រគូបង្គគ   សតី ីការអ ុវត្តប   អៗ ន ការ

ផ្សេះផ្ា ង្ហើយរបមូ្ ម្តិ្ង្ោប ់បកសរមួ្ ឯការបណតុ េះបណ្តត  ង្នាេះង្ ើខវញិ 
កិច្បចអ តរាគម្ ា៍ ិង្សស ច្បាំង្ពាេះការរបា់ក ត្ក់ាររកីរា ង្ម្ង្រាគ កូវ ី-១៩ 

• ង្ ើកកម្ពស់របសិរធភា ន ការង្របើរាស់ង្ េរូរស័ ទទា ង់្ហតុ្ការណ៍ទាករ់ខ ឹខអាំង្ ើហិខាង្យ ឌរ័ប  ោ 
រាប ់កនុខកាំ ុខង្  ប  របតិ្បត្តិករររួ ា  ត័្ោ៌ បឋម្ទាករ់ខ ឹខជាំខឺកូវ ី ១៩ ីអនកង្ៅចូ្ប េណៈង្  
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ប  គត្ក់ាំ ុខផ្ត ់ង្សវារបឹកាបផ្នកផ្លូវចិ្បត្ត  ិខផ្លូវច្បាប ់ក ូ៏ច្បាការបញ្ជូ  ករណីង្ផ្សខៗង្ៅអនកជាំនាញ ង្ៅតាម្
សហគម្ ។៍  

• បង្ខកើត្យុរធនាការ (ង្ដាយង្របើរាស់ារ សពត្តាម្វរិយុ  ិខផ្ទ ាំខរូបភា នានា)  ិខង្ ើកកម្ពស់ការផ្ស វផ្ាយតាម្
រប  ័ធផ្ស វផ្ាយសខគម្ ោ  ូច្បាការផ្ស វផ្ាយតាម្វរិយុ  ិខតាម្ម្ ទីរកិច្បចការនារងី្េត្ត  ិខថ្នន កឃុ់ាំ 

រកមុ្ង្គ ង្ៅ 
• រកុម្ង្គ ង្ៅផ្ទ  ់៖ ម្ស្រ តរីកសួខកិច្បចការនារមី្ក ីនាយកដាា  ការពារផ្លូវច្បាប ់ ិខម្ស្រ តីម្ ទីរកិច្បចការនារងី្ៅកនុខង្េត្ត

កាំ ខច់ាម្  ិខង្េត្តង្សៀម្រាប  ិខង្េត្តទាាំខ ៦ង្ផ្សខង្រៀត្ រ ម្ទាាំខអនកពាក ់ ័ធង្ៅកនុខកម្មវ ិ្ ី ACCESS 
• រកុម្ង្គ ង្ៅរបង្ោ ៖  ជ រខង្រគេះង្ដាយអាំង្ ើហិខាទាករ់ខ ឹខង្យ ឌរ័ អនកពាក ់ ័ធសាំខា ់ៗ ង្ៅកនុខ 

វស័ិយច្បាប ់ង្ម្ធាវ ីង្ម្ធាវនី គណៈង្ម្ធាវនី រ េះរាាណ្តច្បរកកម្ពុា   ិខាធារណៈជ រូង្ៅ 
ត្ាំប ង់្គ ង្ៅ 
ង្េត្តកាំ ខច់ាម្  ង្េត្តង្សៀម្រាប  ិខការគាំររថ្នន កា់តិ្ 
ន គូអ ុវត្តគង្រោខ 
រកសួខកិច្បចការនារ ីម្ជឈម្ណឌ  សិរធិម្ ុសសកម្ពុា  ិខ អខគការស្រសតីង្ ើម្បសី តិភា   
រយៈង្  អ ុវត្តគង្រោខ 
បេកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩   ់ បេម្ថុិនា ឆ្ន ាំ២០២១  
ថវកិាគង្រោខ 
ថវកិាសរុប៖ AUD ៤០៧,៨៣៣.៤៤ (ថវកិា ីកម្មវ ិ្ ីACCESS រមួ្បញ្ជូ  ទាាំខថវកិាបប ថម្សរោបអ់ តរាគម្ ផ៍្ទ  ់ង្ ើ
ការរបា់ក ត្ជ់ាំខឺកូវ ី១៩៖ AUD ៣៨២,៧៣៨.៨៥) 
 ត័្ោ៌ រាំនាករ់ាំ ខ 
មូ្  ិ្ិអាសីុ (TAF) 
ង្លាករសី ម្ ូ ូ ី  ី បឺហគ (Meloney Lindberg) 
ត្ាំណ្តខរបចាាំរបង្រស 
រូរស័ ទ៖ (855) 12 333 070 
អីុបម្  ៖ meloney.lindberg@asiafoundation.org 

កម្មវ ិ្ ី ACCESS 
ង្លាករសី ប ូ ម្ករា  
របធា បផ្នកអាំង្ ើហិខាទាករ់ខ ឹខង្យ ឌរ័ (GBV) 
រូរស័ ទ៖ (៨៥៥) ១២ ៦៩៤ ៩៩៤ 
អីុបម្  ៖ makara.bo@accesscambodia.org 

គង្រោខង្ េះររួ ថវកិា ីរដាា ភាិ អូស្រាត  ីតាម្រយៈកម្មវ ិ្ ី សហរបតិ្បត្តិការអូស្រាត  ី-កម្ពុាង្ ើម្បងី្សវា
របកបង្ដាយសម្្ម្ ៌ ិខ ិរ តរភា (ACCESS)។ 
បេឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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