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ឯកសារសង្ខេបអពំីដៃគអូនុវត្តគង្រោខ 

ផ្នែកអំង្ពើហខិាទាក់ទខនឹខង្េនឌ័រ (GBV)  
 
 
 
 
 
 
 

សង្ខេបគង្រោខ 

គង្រោខង្នេះនឹខគាំររដល់ស្តសរីដដលរខផលប េះពាល់ង្ោយអាំង្ ើហិខាទាករ់ខនឹខង្យនឌរ័ (GBV) រមួទាាំខស្តសរីមក ីរកុម
ជនជាតិភាគតិច និខស្តសរីោន ិការភា  ង្ដើមបរីរួលបានការដែទាាំសុខភា របកបង្ោយគុណភា  ការការពារផលូវចាប ់
និខការសរមបសរមួលង្សវាកមមសខគម។ 
លរធផលរ ាំ ឹខរុករបស់គង្រោខ 

• រកុមការងារង្ ល្ើយតបនឹខអាំង្ ើហិខាទាករ់ខនឹខង្យនឌរ័ (GBV) គណៈកោម ធិការ ិង្រគេះង្ោបល់ស្តសរី និខកុោរ
ង្ខតរ និខរកុមតូចៗ ននគណៈកោម ធិការ ិង្រគេះង្ោបល់ស្តសរី និខកុោររសុកកនុខង្ខតររតនគិរ ីអាចសរមបសរមួល  
រាយការណ៍ និខតាមោនការអនុវតរកមមវធីិបងាា រ និខរបស់្កា តអ់ាំង្ ើហិខាង្យនឌរ័បានឱ្យកានដ់តរបង្សើរង្ៅកនុខ
ង្ខតររបស់ ួកគត ់ដដលរាបប់ញ្ជូ លទាាំខស្តសរីមក ីរកុមជនជាតិភាគតិច និខស្តសរីោន ិការភា ។ 

• អនកផរល់ង្សវាសុខភា ង្ៅង្ខតររតនគិរ ីផរល់ការដែទាាំសុខភា ដដលសមរសប និខរបកបង្ោយបរោិបនន (រសប
តាមវបបធមក៌នុខតាំបន)់ និខ រខឹខការសរមបសរមួលការគាំររ តាមរយៈការបញ្ជូ នករណីង្ៅកានង់្សវាង្ផេខ 
សរោបស់្តសរីដដលរខង្រគេះង្ោយអាំង្ ើហិខា រមួទាាំខស្តសរីោន ិការភា ផខដដរ។ 

• អាជាា ធរថ្នន កង់្រកាមជាតិង្ ល្ើយតបង្ៅនឹខតរមូវការរបស់ស្តសរីដដលរខង្រគេះនឹខអាំង្ ើហិខា ទានង់្ លង្វលា  
របកបង្ោយបរោិបនន និខមនិង្រ ើសង្អើខ រាបប់ញ្ចូ លទាាំខយុរធស្កស្តសរបងាា រ ដផនការសកមមភា  និខការផរួចង្ផរើម   
ង្ផេខៗទាករ់ខនឹខ GBV ។ 

កិចចអនររាគមនស៍ាំខាន់ៗ  

• បណរុ េះបណ្តរ ល និខបខវឹកដល់មនទីរសុខាភបិាលង្ខតដ រសុករបតិបតរិ មនទីរង្ រយបដខែក និខមណឌ ល 
សុខភា   ីការរគបរ់គខអាំង្ ើហឹខាង្លើស្តសរី និខកុោរ 

• តាមង្គលការណ៍ដណនាំថ្នន កជ់ាតិសរោប ់រប ន័ធសុខាភបិាលការបណរុ េះបណ្តរ លសរី ីការផ្លល ស់បរូរឥរោិបែ
ដល់អនកផរល់ង្សវាសុខាភបិាល 
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• ការបណរុ េះបណ្តរ លសរី ីការង្បៀតង្បៀនផលូវង្ភរ និខ ការវភិាគសកមមភា សខគម (SAA) ដល់រកុមការងារមនទីរសុ
ខាភបិាលង្ខតរ  រសុករបតិបតរិ  មនទីរង្ រយបដខែក   រកុមការងារង្ ល្ើយតបអាំង្ ើហិខាទាករ់ខនឹខង្យនឌរ័ និខអនកផរ
ល់ង្សវា (ប ូលីស គណៈកោម ធិការ ិង្រគេះង្ោបល់ស្តសរីនិខកុោរថ្នន ករ់សុក) 

• គាំររដល់ការបង្ខាើតរកុមការងារង្ ល្ើយតបអាំង្ ើហិខាទាករ់ខនឹខង្យនឌរ័ និខការកស្កខសមតថភា របស់
សោជិក 

• បណរុ េះបណ្តរ ល និខកបខវឹកង្លើបរោា នអបបបរោសរោបក់ារផរល់របឹកាជាមូលោា ន និខង្គលការណ៍បញ្ជូ ន 
ការង្បៀតង្បៀនផលូវង្ភរ និខ ការវភិាគសកមមភា សខគម ការផ្លល ស់បរូរឥរោិបែ និខរប ន័ធរគបរ់គខរិនននយ័អាំង្ ើ
ហិខាទាករ់ខនឹខង្យនឌរ័ និខការរាយការណ៍  ដល់រកុមការងារGBV និខអនកផរល់ង្សវា 

• ផរល់ការបណរុ េះបណ្តរ លសរី ី និោមដបបបររបតិបតរិ និខង្គលការណ៍បញ្ជូ នអាំង្ ើហិខាទាករ់ខនឹខង្យនឌរ័
ដល់រកុមរបឹកាឃុាំ 

• ការបណរុ េះបណ្តរ ល និខការបខវឹកង្លើបរោា នអបបបរោសរោបក់ារផរល់របឹកាជាមូលោេ ន និខង្គលការណ៍
បញ្ជូ នការង្បៀតង្បៀនផលូវង្ភរ  និខការវភិាគសកមមភា សខគម ដល់គណៈកោម ធិការររួលបនទុកកិចចការនរនិីខ
កុោរ  និខរកុមរបឹកាឃុាំសងាា ត ់ 

• បណ័ណ  ិនទុសហគមនង៍្ដើមបតីាមោនគណង្នយយភា ននង្សវាកមមការបណរុ េះបណ្តរ ល និខការបខវឹក ីបរោា នអបប
បរោននង្គលការណ៍ដណនាំសរី ីការបញ្ជូ នការរបឹកាមូលោា នរគឹេះ និខរកុមរបឹកាឃុាំសងាា ត ់

• បណ័ណ ោក ិ់នទុសហគមនង៍្ដើមបតីាមោនគណង្នយយភា របស់អនកផរល់ង្សវា 
កិចចអនររាគមនជ៍ា ិង្សស ចាំង្ពាេះការរបស់្កា តក់ាររកីរាលង្មង្រាគ កូវដី-១៩ 

• គាំររ MoWA កនុខការបកដរបស្ករបងាា រអាំង្ ើហិខាទាករ់ខនឹខង្យនឌរ័ង្ៅជាភាស្កជនជាតិភាគតិច 
• ង្រជើសង្រ ើស និខង្បាេះ ុមពស្ករជាែមីនូវខិតរបណ័ណ អាំ ីកមមវធីិលុបបាំបាតអ់ាំង្ ើហឹខាង្លើស្តសរី (EVAW) ង្រកាមគង្រោខ

សហគមនោ៍នសុវតថិភា លាំង្ៅោា នោនសុវតថិភា ។ 
• ផរល់ការគាំររ សាំភារៈអនមយ័ និខការពារ ដូចជាោ ស់ អាល់កុល ង្រស្កមនដ និខស្កប ូដល់រគូបណរុ េះបណ្តរ ល

ចាំនួន៣០ នកដ់ដលជាបុគគលិកមនទីរកិចចការនរងី្ខតរ, មនទីរសុខាភបិាលង្ខតរ  និខមណឌ លសុខភា ។ 
• ង្ធវើការជាមយួមនទីរកិចចការនរងី្ខតររតនគិរ ីង្ដើមបរីបមូលអាស័យោា នរាំនករ់ាំនខរបស់អនកផរល់ង្សវាសរោបជ់ន

រខង្រគេះង្ោយអាំង្ ើហខិា។ 
• ផរល់ការគាំររ សាំភារៈអនមយ័ និខការពារ ដូចជាោ ស់ អាល់កុល ង្រស្កមនដ និខស្កប ូដល់រគូបណរុ េះបណ្តរ

លចាំនួន ៣០ នកដ់ដលជាបុគគលិកមនទីរកិចចការនរងី្ខតរ, មនទីរសុខាភបិាលង្ខតរនិខមណឌ លសុខភា ។ 
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រកមុង្គលង្ៅ 

• រកុមង្គលង្ៅផ្លទ ល់៖ បុគគលិកមនទីរកិចចការនរងី្ខតរ មនទីរសុខាភបិាលង្ខតរ រសុករបតិបតរិ រកុមការងារង្ ល្ើយតប
អាំង្ ើហិខាទាករ់ខនឹខង្យនឌរ័ (ថ្នន កង់្ខតរ និខរសុក) អនកផរល់ង្សវាជួរមុខ ( ម្ប និខគិលានុបោា យិកា) និខង្វជជ
បណឌិ ត  រកុមរបឹកាឃុាំសរោបស់្តសរី និខកុោរ រកុមគាំររសុខភា ភូម ិស្តសរីដដលរស់រានោនជីវតិ ី GBV  

• រកុមង្គលង្ៅរបង្ោល៖ របជាជនដដលោនង្ដើមកាំង្ណើ តជាជនជាតិភាគតិច សោជិករកុមរបឹកាឃុាំ 
គណៈកោម ធិការររួលបនទុកកិចចការនរ ី និខកុោរឃុាំសងាា ត ់ (គកនក) រកុមររររខសុ់ខភា ភូម ិ  ស្តសរីរខង្រគេះ
ង្ោយអាំង្ ើហិខាទាករ់ខនឹខង្យនឌរ័។  

តាំបនង់្គលង្ៅ 

ង្ខតររតនគិរ ី(៣ រសុក)  

នដគូអនុវតរគង្រោខ 

រកសួខកិចចការនរ ីរកសួខសុខាភបិាល មនទីរសុខាភបិាល និខមនទីរកិចចការនរងី្ខតររតនគិរ ី 

រយៈង្ លអនុវតរគង្រោខ 

ដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៩ ដល់ ដខមែុិន ឆ្ន ាំ ២០២១  
ែវកិាគង្រោខ 

ែវកិាសរុប៖ ៤២០,០០០ ដុលាល រអូស្តស្ករ លី (ែវកិា ី ACCESS៖ ៣៥០,០០០ ដុលាល រអូស្តស្ករ លី) 
 ត័ោ៌នរាំនករ់ាំនខ 

អខគការ ដឃរ (CARE)  
ង្លាក ម ូត ស្កណ្ត  
នយករបចាំរបង្រស 
រូរស័ ទ៖ (៨៥៥) ២១ ៧៥៨ ៤៧២ ៧ 
អីុដម ល៖ sana.mot@careint.org 

កមមវធីិ ACCESS 
ង្លាករសី ប ូ មករា  
របធានដផនកអាំង្ ើហិខាទាករ់ខនឹខង្យនឌរ័ (GBV) 
រូរស័ ទ៖ (៨៥៥) ១២ ៦៩៤ ៩៩៤ 
អីុដម ល៖ makara.bo@accesscambodia.org 

 
 

គង្រោខង្នេះ ឧបតថមភង្ោយរោា ភបិាលអូស្តស្ករ លីតាមរយៈកមមវធីិ សហរបតិបតរិការអូស្តស្ករ លី-កមពុជាង្ដើមបងី្សវា
របកបង្ោយសមធម ៌និខនិរនររភា (ACCESS)។ 
 
ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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