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លក�ខណ� េយាង 

ករ្របឹក្សោេយាបលស់្រមាប់ករផលតិស�ត់វីេដអូអប់រខំ�ី ចំនួន០៥  

ស�ពីីករទទលួបានេសវចបំាច់នានាស្រមាប់�ស�រីងេ្រគាះ 

េដយអំេពហងិ្សោពកព់័ន�នឹងេយនឌ័រ 

អំពីេយងី   

្រក�មហុ៊ន Cowater ជា្រក�មហុ៊នរបស់្របេទសកណាដលំដប់ពិភពេលក ផ�ល់េសវពិេ្រគាះេយាបល់ែផ�ក

្រគប់្រគង ែដលមានជំនាញក�ុងករអភិវឌ្ឍអន�រជាតិ។ ្រក�មហុ៊ន Cowater កំពុង្រគប់្រគងកម�វធិីសហ្របតិបត�ិករ

កម�ុជា-អូ�ស� លី េដមី្បផី�ល់េសវ្របកបេដយនិរន�រភាព នងិសមធម៌ (ACCESS) ។ កម�វធិី ACCESS ជាគំនតិ

ផ�ួចេផ�ីមរបស់រដ� ភបិាលអូ�ស� លីមានរយៈេពល ៣ឆា�  ំ(២០១៨-២០២១) ែដលមានេគាលបណំងេលីកកម�ស់

ករផ�ល់េសវ្របកបេដយនិរន�រភាព គុណភាព នងិបរយិាប័ន�ស្រមាប់ជនមានពិករភាព និងស្រមាប់�ស�ី ែដល

រងេ្រគាះេដយអេំពីហងិ្សោពកព់័ន�នឹងេយនឌ័រក�ុង្របេទសកម�ុជា។  

កម�វធិី ACCESS ឆ�ុះប�� ងំអំពីករេប�ជា� ចិត�ដ៏រងឹមារំបស់រដ� ភិបាលអូស� លី ក�ុងករគា្ំរទដល់សិទ�ិមនុស្ស 

សមភាពេយនឌ័រ និងករអភិវឌ្ឍវសិ័យពិករភាព្របកបេដយបរយិាប័ន�េនក�ុងតបំន។់ កម�វធិី ACCESS បំេពញ

ករងររបស់ខ�ួនក�ុងភាពជាៃដគូជាមួយនឹងរជរដ� ភិបាលកម�ុជា េដីម្បគីា្ំរទដល់ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពជាតិ 

ស�ីពីករទប់ស� តអ់ំេពីហងិ្សោេលី�ស�ី (NAPVAW) នងិែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ ស�ីពីពកិរភាព។ 

សវតរ  

ែផនករសកម�ភាពជាតិ ស�ីពកីរទបស់� ត់អំេពីហងិ្សោេលី�ស� ី (NAPVAW) ឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ បានកណំត់

អទិភាពចំេពះករែកលម�គុណភាពេសវសំខន់ៗស្រមាប់�ស�ីរងេ្រគាះ េដយអំេពហីងិ្សោពក់ពន័�នឹងេយនឌ័រ 

យុទ�ស�ស�សំខន់ៗស្រមាបទ់ប់ស� ត ់ នងិេឆ�ីយតបេទនងឹ GBV កពុំងេលកីកម�ស់ឧត�មា� នុវត�នក៍�ុងករផ�ល ់

េសវេដយែផ�កេលីស�ងដ់រេសវអប្បបរមិា នងិប�� ្របឈមៃនបទដ� នសង�មែដលមានគំនិតអវជិ�មានេដយ



2 

 

ស�ីបេនា� សចំេពះអំេពីហងិ្សោពកព់័ន�នងឹេយនឌ័រ (GBV)។ េដីម្បបី�្ឈបប់�� េនះ ្រកសួងកិច�ករនារ ី(MoWA) 

បានបេង�ីត នងិកំពុងអនុវត�ក��បៃ់នបណ�ុ ះបណា� លស្រមាប់អ�កផ�ល់េសវចូលរមួក�ុង្រក�មករងរ GBV ក�ុងេខត�

េគាលេដរបសក់ម�វធិ ីACCESS ។  

េគាលបណំង  

េដីម្បចូីលរមួចំែណកដល់ករអនុវត�ៃនេសវសំខន់ៗែដលមានគុណភាពក�ុងវសិ័យ សុខភបិាល កិច�ករនគរបាល 

និងយុត�ធិម ៌ េសវែផ�កច្បាប់ និងេសវសង�ម កម�វធិី ACCESS និង្រកសួងកចិ�នារកីំពុងែស�ងរក្រក�មផលតិកម�

ែដលមានវជិា� ជីវៈេដីម្បផីលិតស�តវេីដអូអបរ់ខំ�ី ចនំួន ០៥ ក�ុងេគាលបណំងផ�ល់សរអបរ់គំន�ឹះដល់អ�កពក់ពន័�

នឹងវសិ័យខងេលី ឱ្យយលដ់ងឹអពំីស�ង់ដរេសវអប្បបរមិាក�ុងករព្រងងឹករែណនាេំលីេគាលករណ៍ស្រមាប់ករ

ផ�ល់េសវ។ េលីសពីេនះេទៀត សរក�ុងអីេដអូខ�ីមួយនឹងបេង�តីេឡងី េដយបង� ញអំពីវសិមភាពបទដ� នេយនឌ័រ 

ែដលស�ីបេនា� ស�ស�ីចំេពះអំេពីហងិ្សោពកព់័ន�នឹងេយនឌ័រ (GBV)។  

 

្រក�មេគាលេដ 

្រក�មេគាលេដសំខន់ៃនស�តវេីដអូអប់រទំងំេនះគឺ អ�កផ�ល់េសវសធារណៈ និងវយ័ឯកជន ជាពិេសសក�ុងវសិ័យ

សុខភិបាល កិច�ករនគរបាលនិងយុត�ិធម៌ េសវែផ�កច្បាប ់េសវសង�ម (ស្រមាប់�ស�ីរងេ្រគាះេដយ GBV) និង

ស្រមាប់សធារណជនទូេទ។ MoWA នឹងេ្របសី�តវេីដអូអបរ់ទំងំេនះ េដមី្បគីា្ំរទ និងព្រងងឹករបណ�ុ ះបណា� ល

េនក�ុងវសិ័យនីមួយៗ និងផ�ល់សរជាវជិ�មានដល់សធារណជន។ 

វសិលភាពករងរ 

េសវផ�ល់ឱ្យនឹង្រត�វប��ូ ល៖  

១. បេង�ីតជានាដកថាស្រមាបស់�តវេីដអូ ទងំ០៥ េដយសហករជាមួយនឹង MoWA,  កម�វធិី ACCESS 

ទី្របឹក្សោែផ�ក GBV នងិអ�កដកឹនាកំរងរ GBV ។ 

២. ស្រមបស្រម�ល និងេរៀបច្ំរក�មផលតិកម�េដីម្បផីលិតស�តវេីដអូអប់រ ំទងំ ០៥។ ស�តវេីដអូនីមួយៗ

មានរយៈេពលចេនា� ះពី ៣-៥ នាទី។  

៣. ផលតិស�តវេីដអូ។  

ករេរៀបចំកររងរ 
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ទី្របឹក្សោនឹងេធ�ីរបាយករណ៍េទអ�កដឹកនាកំរងរ GBV ។ ទី្របឹក្សោ GBV ៃនកម�វធិី ACCESS នឹងគា្ំរទបេច�កេទស 

េលីខ�ឹមសរ។ ទី្របឹក្សោកន៏ឹងេធ�ីករ នងិទនំាកទ់ំនងយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយអ�កឯកេទសែផ�កទំនាកទ់ំនង និង្របព័ន�

ផ្សព�ផ្សោយរបស់កម�វធិី ACCESS ផងែដរ។ 

េដីម្បធីានាថា ផលិតផលចុងេ្រកយមានព័ត៌មាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ ទី្របឹក្សោនងឹសុឱំ្យមានករពិេ្រគាះេយាបល់

ជាមួយភាគពីក់ពន័�នានា រមួមាន MOWA នងិៃដគូកម�វធិី ACCESS ជាេដីម។ 

ផលិតផលចុងេ្រកយៃនករងរេនះនងឹក� យជាស�តវេីដអូអប់ររំបស ់ MoWA, កម�វធិី ACCESS និង DFAT ។ 

រល់ករផ្សព�ផ្សោយេនេលីេគហទំព័ររបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម ្រត�វែតមានករយល់្រពមពី 

MoWA, កម�វធិី ACCESS នងិ DFAT ។  

ែផនករងរ េពលេវល នងិករផ�ល់ឱ្យ 

ចំនួនៃថ�េធ�កីរសរុបស្រមាបក់រងរេនះនងឹចណំាយេពល្របមាណពីចេនា� ះ ៣០ៃថ� េទ ៤០ៃថ� ចប់ពីែខកុម�ៈ 

ដល់ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២១។ 

១. មុេពលផលិត (ព ី៥ េទ ១០ៃថ�) 

ក. មានកិច�្របជុំជាមុនជាមយួ MoWA និង្រក�មករងរកម�វធិី ACCESS  

ខ. ផ�ល់ព្រងងែផនករស្រមាប់ករផលតិស�តវេីដអូអប់រ ំទងំ០៥ 

គ. បេង�ីតនាដកថាស្រមាបស់�តវេីដអូនីមួយៗជាមួយធាតុចូលបេច�កេទសពីទី្របកឹ្សោ GBV និងអ�កដឹកនា ំ

ករងរ GBV។ 

ឃ. ករែកស្រម�លេលីនាដកថាបនា� បព់ទីទលួបានធាតុចូលនានាពី MoWA/ACCESS 

ង. ករអនុមត័េលីនាដកថា 

២. ករផលិត (ពី ២០ េទ ២៥ ៃថ�) 

ក. ករបេង�ីតដំេណីរេរឿង  

ខ. េធ�បីទបង� ញអំពីវសឺិនគំរូ (ពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមួយ MOWA, ACCESS) 

គ. បេង�ីស�តវេីដអូអប់រទំងំអស់ 

  

៣. េ្រកយករផលតិ (៥ៃថ�) 

ក. ែកស្រម�ល 

ខ. ប��ូ លសេម�ង 
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គ. ដក់អក្សរតព់ីខងេ្រកម 

ឃ. ករែកស្រម�លសេម�ង 

ង. ផ�ល់ស�តវេីដអូអប់រ ំ

អ�កផ�លេ់សវ្រត�វបានបំេពញតមគុណភាពស�តវេីដអូែដលបានរពំឹងទុក ែដលបានកំណត់េដយកម�វធិី ACCESS 

និង DFAT ្រពមទងំអនុវត�តមេពលេវលកំណត់ដូចខងេ្រកម៖ 

 

ល. សកម�ភាព  កលបរេិច�ទ ករផ�ល់ឱ្យ/លទ�ផល 

១ េធ�ីេសចក�សីេង�បអំពីវេីដអូ នងិបេង�ីតេសចក�ី្រពង

ដំេណីរេរឿង  

ពក់កណា� លែខ

កុម�ៈ ឆា� ២ំ០២១ 

េសចក�ី្រពងដំេណីរេរឿង្រត�វ

បានែចករែំលកជាមយួ DAC 

និងកម�វធិី ACCESS 

២ ប��ប់េសចក�ី្រពងដំេណីរេរឿង ចុងែខកុម�ៈ

២០២១ 

ប��ប់េសចក�ី្រពងដំេណីរេរឿង

្រត�វបានែចករែំលក និងអនុម័ត 

េដយ DAC និងកម�វធិី

ACCESS  

៣ ករផលិតស�តវេីដអូអប់រចំនំួន ០៣ដំបូង ពក់កណា� ល 

ែខមិនា ២០២១ 

េផ�ីស�តវេីដអូ ចំននួ០៣ 

ករផលិតស�តវេីដអូអបរ់ពំីរចុងេ្រកយ ចុងែខមិនា 

២០២១ 

េផ�ីស�តវេីដអូ ចំននួ០២ 

៤ ប��ប់ស�តវេីដអូអប់រ ំទងំ០៥ េដយែផ�កេលីពត័៌មាន 

្រតលប់ព ីMoWA, កម�វធិី ACCESS និង DFAT 

ចុងែខឧសភា 

២០២១ 

េផ�ីផលិតផលសេ្រមចែដល 

អនុម័តេដយ DAC,  កម�វធិ ី

ACCESS និង DFAT 

ករពិពណ៌នាអំពីករផ�ល់ឱ្យផលិតផលចុងេ្រកយ៖ 

ចំនួនស�តវេីដអូ  ៥ 

រយៈេពលៃនស�តវេីដអូនីមួយៗ ពី ៣ េទ ៥ នាទី  

ភាស ែខ�រ 
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អក្សររត់ពខីងេ្រកម  វសឺិនទមីយួមានអក្សររតព់ីខងេ្រកមជាភាសែខ�រ នងិ 

វសឺិនមយួេទៀតមានអក្សររតព់ខីងេ្រកមជាភាស

អង់េគ�ស និងមានករបកែ្របផា� ល់មាតជ់ាភាសស��   

ករប��ូ លសេម�ង បាទ 

ទ្រមង ់ ១៦:៩, គុណភាពបង� ញ 1080p និងគុណភាពពក់ព័ន� 

(720p) ស្រមាបក់រផ្សព�ផ្សោយតមបណា� ញសង�ម 

(resolution 1080pand relevant resolution 

(720p) for social media dissemination)។ 

 

អ�កមានចណំាប់អរម�ណ៍ដក់ពក្យសុ ំ(EOI) 

កម�វធិី ACCESS កពុំងែស�ងរកអ�កេម៉ករ ែដលមានចណំាប់អរម�ណ៍ និងមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគានក់�ុង

ែផ�កទងំអស ់ឬែផ�កមយួចំននួែដលបានេរៀបរបដូ់ចខងេលី។ អ�កមានចំណាប់អរម�ណ៍អចេផ�ីអុីែមល៉េទកន ់

jobs@accesscambodia.org េដយដក់្របធានបទ៖ ករ្របឹក្សោេយាបលស់្រមាបក់របេង�ីតវេីដអូ។ អ�កមាន

ចំណាប់អរម�ណ៍ ្រត�វមានសេំណីខ�ីមយួ ែដលពិពណ៌នាអពំីវធិីស�ស�ចំេពះករអនុវត�េលីករងរេនះ ្របវត�ិរូប

សេង�បរបស់សមាជិកែដលបានេស�ីេឡងីស្រមាប់្រក�មករងរេនះ ្របវត�ិៃនៃនផលិតកម�ថ�ីៗ និងតៃម�េស�ីសំុ។ 

ទទួលយកពក្យសុំរបសអ់�កមានចំណាប់អរម�ណ៍ រហូតដល់ៃថ�ទ១ី៩ ែខកុម�ៈ ២០២១ ។ 
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