
វិធីសាស្ត្រ

កាារសិិក្សាាធ្វើ�ើ�ធ្វើ��ងក្សាុ�ងខែ�ក្សាក្សាកដាា ឆ្នាំុា�២០២០ ធ្វើដាាយប្រ�មូូលទិិន្នុន្ន័យធ្វើ��មូប្រ�ាពីីអ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាាសិុ�ភាាពី ១៣៨នាាក្សា់ មូន្ត្រីន្នតីមូន្នីីរក្សាិច្ចចកាារ
នាារីធ្វើ�ត្តត (PDOWA) ១៥នាាក្សា់ មូន្ត្រីន្នតីកាារិយាាល័យក្សាិច្ចចកាារនាារីប្រសិុក្សា (DOWA) ៤១នាាក្សា់ ន្និងអ្នត្តិថិិជន្ន GBV ៥៨នាាក្សា1់  ធ្វើ��មូីីខែសិើងយល់
ពីីកាារយល់ធ្វើ��ញទាំា�ងភាាគីីអ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាា ន្និងអ្នុក្សាទិទិួលធ្វើសិវាា។ �ញ្ជីីីរសិ�ណួួរសិប្រ�ា�់ស្ទាីា�សិីង់មូត្តិប្រត្តូវបាាន្នធ្វើរៀ�ច្ច�ធ្វើ��ងធ្វើ��មូីីវាាយ 
ត្តម្លៃមូៃកាារផ្តតល់ធ្វើសិវាា (GBV) ធ្វើដាាយធ្វើ�ៀ�ជាាមូួយ�ទិដាាាន្នធ្វើសិវាាខែ�ល�ាន្នប្រស្ទាា�់ធ្វើដាាយធ្វើប្រ��ប្រក្សា��័ណួឌ 5As រួមូ�ាន្ន៖ វត្តត�ាន្នធ្វើសិវាា 
លទិធភាាពីច្ច�ណាាយធ្វើល�ម្លៃថិៃធ្វើសិវាា លក្សាខណួៈងាាយប្រសិួលក្សាុ�ងកាារធ្វើប្រ��ប្របាាសិ់ធ្វើសិវាា កាារធ្វើរៀ�ច្ច�ធ្វើ��មូីីអាាច្ចទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាាបាាន្ន ភាាពីសិមូរមូយ 
ម្លៃន្នធ្វើសិវាា។

លទ្ធផលដើមគ្រ្រន្រការសិក្រសាអំពី
គុណភាព លទ្ធភាពទទួលបាន និងការប្រើប្រ្រស់ស្រវាឆ្លើយតបនឹង

អំពើហិង្រសាទាក់ទងនឹងយ្រនឌ័រ (GBV)

  1ទិ�ហំ�សិ�ណាាក្សាត្តូច្ចក្សាុ�ងធ្វើ�ត្តតធ្វើ�ាលធ្វើ�ាន្នីមូួយៗ បាាន្នក្សាហំិត្តក្សាប្រមូិត្តខែ�លអាាច្ចវិភាាគីបាាន្ន ធ្វើហំ�យច្ច�ខែណួក្សាភាាពីត្ត�ណាាងម្លៃន្នសិ�ណាាក្សាគីួរប្រត្តូវបាាន្នពីិចាារណាាធ្វើដាាយ�ាន្នកាារប្រ�ុងប្រ�យ័ត្តុ។ ធ្វើទាំា�ជាាយាាាងណាាក្សា៏ធ្វើដាាយ
លទិធផ្តលម្លៃន្នកាារសិិក្សាាប្រស្ទាាវប្រជាាវគីួរខែត្តអាាច្ចធ្វើប្រ��ប្របាាសិ់សិប្រ�ា�់ជាាកាារច្ចងុ�ល�ងាាាញពីីន្និនាុាកាារខែ�លទាំាមូទាំារកាារសិិក្សាាកាារសិិក្សាាប្រស្ទាាវប្រជាាវ�ខែន្នែមូធ្វើ��មូីី�ញ្ជាីាក្សា់។

ស្រចក្តីផ្តើម

កាារសិិក្សាាប្រស្ទាាវប្រជាាវធ្វើ��មូប្រ�ាសិីីពីីកាារទិទិួលបាាន្នធ្វើសិវាា គីុណួភាាពីធ្វើសិវាា ន្និងកាារធ្វើប្រ��ប្របាាសិ់ធ្វើសិវាា គីឺជាាកាារសិិក្សាា�ាន្នភាាពីប្រ�ទាំាក្សា ់
ប្រក្សាឡាា ធ្វើ��មូីីពីិន្និត្តយធ្វើល�វត្តត�ាន្នធ្វើសិវាាសិប្រ�ា�់ប្រសិតី ន្និងធ្វើក្សាេងប្រសិីរងធ្វើប្រ�ា�ធ្វើដាាយអ្ន�ធ្វើពី�ហំិងាទាំាក្សា់ទិងន្នឹងធ្វើយន្នឌ័័រ (GBV) តាាមូរយៈកាារ 
ប្រ�មូូលទិិន្នុន្ន័យផ្ទាីាល់ពីីអ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាា ន្និងអ្នត្តិថិិជន្នខែ�លធ្វើទិ��ខែត្តមូក្សាទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាាថិេីៗ។ ឯក្សាស្ទាារធ្វើន្ន�សិធ្វើងខ�លទិធផ្តល ន្និង
អ្ននុ្នស្ទាាសិន្នស៍ិ�ខាាន្នខ់ែ�លទិទួិលបាាន្នពីីកាារសិកិ្សាាធ្វើ��មូប្រ�ា (មូនុ្នធ្វើពីល�ាន្នកិ្សាច្ចចអ្នន្នតរាាគីមូន៍្ន) ធ្វើដាាយ�ាន្នធ្វើ�ាល��ណួងរធំ្វើលច្ចនូ្នវច្ច�ណុួច្ចខាៃា�ង  
ន្នងិច្ច�ណុួច្ចធ្វើ�ោ�យកុ្សា�ងកាារផ្តតលធ់្វើសិវាា ធ្វើ��មូីជួីយ�លក់ាារក្សា�ណួត់្តរក្សា កាារធ្វើរៀ�ច្ច� ន្នងិកាារធ្វើ�ើ�អាាទិិភាាពីអ្នន្នតរាាគីមូន៍្ន ធ្វើ��មូីពីីប្រងឹងប្រ�ពីន័្នធផី្តល់ 
ធ្វើសិវាា ន្និង�ទិពីិធ្វើស្ទាា�ន្ន៍ទិូធ្វើ�ាសិប្រ�ា�់ជន្នរងធ្វើប្រ�ា�ធ្វើដាាយស្ទាារអ្ន�ធ្វើពី�ហំិងាទាំាក្សា់ទិងន្នឹងធ្វើយន្នឌ័័រ (GBV)។

ស្រចក្ដីថ្ល្រងអំណរគុណ

របាាយកាារណួធ៍្វើន្ន�គឺីជាាធ្វើសិច្ចកីី្សាសិធ្វើងខ�ម្លៃន្នរបាាយកាារណួស៍ិកិ្សាា SAQUS ទាំា�ងមូូល ( SAQUS –   កាារសិកិ្សាាប្រ�មូូលទិិនុ្នន័្នយធ្វើ��មូប្រ�ាសិីពីីីកាារទិទួិលបាាន្ន 
ធ្វើសិវាា គីុណួភាាពីធ្វើសិវាា ន្និងកាារទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាា) ខែ�លអាាច្ចធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ាបាាន្នធ្វើដាាយស្ទាារ�ាន្នកាារសិហំកាារ ន្និងកាារផ្តីល់ធាាត្តុច្ចូលពីី�ុគីគល ន្និង
ស្ទាែា�័ន្នមូួយច្ច�ន្នួន្ន។ ប្រក្សាុមូកាារងាារប្រត្តួត្តពីិន្និត្តយ វាាយត្តម្លៃមូៃ ន្និងធ្វើរៀន្នសូិប្រត្តម្លៃន្នក្សាមូេវិ�ី ACCESS គីឺជាាអ្នុក្សាប្រគី�់ប្រគីងទាំា�ងកាារអ្នន្នុវត្តតម្លៃន្នកាារសិិក្សាា 
SAQUS ន្និងធ្វើសិច្ចក្សាតីសិធ្វើងខ�របាាយកាារណួ៍ធ្វើន្ន�។ ប្រក្សាុមូកាារងាារសិូមូខែថិៃងអ្ន�ណួរគីុណួ�ល់ប្រក្សាុមូហំុុន្ន Angkor Research and Consulting Ltd. 
ខែ�លបាាន្នអ្នន្នុវត្តតកាារសិិក្សាារួមូ�ាន្នទាំា�ងកាារតាាក្សា់ខែត្តងកាារសិិក្សាា កាារប្រ�មូូលទិិន្នុន្ន័យ ន្និងកាារសិរធ្វើសិររបាាយកាារណួ៍។ 

ធ្វើយ�ងក្សា៏សិូមូខែថិៃងអ្ន�ណួរគីុណួច្ច�ធ្វើ�ា�ប្រក្សាុមូកាារងាារ ACCESS ន្និងទិីប្រ�ឹក្សាា Clear Horizon សិប្រ�ា�់កាារ�ា�ប្រទិរ�សិ់ពីួក្សាធ្វើគី។



2  សិូមូក្សាត្ត់សិ�គាល់ថាាសិ�ណាាក្សា់សិប្រ�ា�់កាារសិិក្សាា SAQUS ធ្វើប្រជ�ធ្វើរ�សិខែត្តអ្នត្តិថិិជន្ន GBV   ខែ�លបាាន្នមូក្សាទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាា�ាុធ្វើណាះា� ធ្វើហំត្តុធ្វើន្ន�លទិធផ្តលអាាច្ចល�ធ្វើអ្នៀងច្ច�ធ្វើ�ា�អ្នត្តិថិិជន្នខែ�ល�ាន្នលទិធភាាពី�ង់ម្លៃថិៃ
ធ្វើសិវាា។

3  អ្នត្តិថិិជន្ន GBV ខែ�លបាាន្នធ្វើ�ៃ�យត្ត�កាារសិ�ាាសិន្ន៍ភាាគីធ្វើប្រច្ច�ន្នយល់ថាា កាារធ្វើ�ាទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាាគីឺ�ាន្នភាាពីងាាយប្រសិួល ធ្វើ��ធ្វើទាំា�ជាាលទិធផ្តលធ្វើន្ន�អាាច្ចលធ្វើមូុ�ងធ្វើដាាយស្ទាារទិ�ហំ�សិ�ណាាក្សា ខែ�លមូិន្នបាាន្នដាាក់្សា 
�ញ្ជីច�លអ្នត្តិថិិជន្ន GBV ខែ�លមូិន្នបាាន្នធ្វើ�ាទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាា។

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ “5As”

វត្តតមាានសេ�វាាហាា�់មាានភាាពខ្លាំំា�ង បុ�ន្តែនតចំ�ណ្ឌុចំ
ខ័ំ�ក្រត្តូវកាារន្តែ�លម្អអរ

អ្នុក្សាធ្វើ�ៃ�យត្ត�សិ�ាាសិន្ន៍បាាន្នរាាយកាារណួ៍ថាា ធ្វើពីលធ្វើវលាារង់ចាា�អាាច្ចទិទិួលយបាាន្នសិប្រ�ា� ់
ប្រគី�់ធ្វើសិវាាទាំា�ងអ្នសិ់ (ច្ចធ្វើនាៃា�ពីី ១០-៣០ នាាទិី)

មូន្ត្រីន្នតី PDOWA ភាាគីធ្វើប្រច្ច�ន្ន (៨៧%) បាាន្នរាាយកាារណួ៍ថាា បាាន្នចាាត្ត់តាា�ង�ុគីគលិក្សាឲ្យយធ្វើ�ើ�ជាា 
ប្រ�ធាាន្នទិទិួល�ន្នី�ក្សាក្សារណួ ីGBV �ាុខែន្នតអ្នុក្សាផ្តីល់ធ្វើសិវាាធ្វើ�ា DOWA ត្តិច្ចត្តួច្ច�ាុធ្វើណាះា� (២៧%) 
 ខែ�លបាាន្នរាាយកាារណួ៍�ូច្ចគីុជាាមូួយ PDOWA។ អ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាាធ្វើសិី�រទាំា�ងអ្នសិ់ (រួមូទាំា�ងមូូល 
ដាាាន្នសិុខាាភិិបាាល) បាាន្នរាាយកាារណួ៍ថាា�ាន្ន�ុគីគលិក្សាជាាប្រសិតី។

 
 អ្នត្តិថិិជន្ន GBV ភាាគីធ្វើប្រច្ច�ន្នបាាន្នរាាយកាារណួ៍ថាា ពី័ត៌្ត�ាន្នខែ�លពីួក្សាធ្វើគីទិទិួលបាាន្នពីីអ្នុក្សាផ្តតល់

ធ្វើសិវាា�ាន្នលក្សាខណួៈច្ចាសិ់លាាសិ់ ន្និងប្រគី�់ប្រ�ាន្ន់។

លទ្ធធភាាពចំ�ណាាយសេលើថ្លៃ�ំសេ�វាា អាាច្ចជាាក្សាតាតា
រាារាា�ង�ល់អ្នត្តិថិិជន្ន GBV ក្សាុ�ងកាារខែសិើងរក្សា
ធ្វើសិវាា

 ជាាទិូធ្វើ�ាសិប្រ�ា�់អ្នត្តិថិិជន្នធ្វើសិវាាសិងគមូ ន្និងធ្វើសិវាាផ្តៃ�វច្ចា�់ មូិន្នបាាន្នធ្វើមូ�លធ្វើ��ញថាាត្តម្លៃមូៃធ្វើសិវាា 
ជាាក្សាតាតារាារាា�ងក្សាុ�ងកាារទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាាធ្វើ��យ។ ផ្តី�យធ្វើ�ាវិញអ្នត្តិថិិជន្នធ្វើសិវាាសិុ�ភាាពីជិត្ត 
�ាក្សាក់្សាណួា�ល (47%) បាាន្នពីន្នយល់ថាា ពីួក្សា�ាត្ត់មូិន្នធ្វើ�ាទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាាសិុ�ភាាពីធ្វើដាាយ 
ស្ទាារមូិន្ន�ាន្នលទិធភាាពី�ង់ម្លៃថិៃធ្វើសិវាា។2 

 �ខែន្នែមូពីីធ្វើល�ម្លៃថិៃធ្វើសិវាា អ្នត្តិថិិជន្ន GBV បាាន្នរាាយកាារណួ៍ថាាពីួក្សា�ាត្ត់បាាន្នច្ច�ណាាយធ្វើល�ម្លៃថិៃ
ធ្វើផ្តោងៗ រួមូទាំា�ងម្លៃថិៃធ្វើ�ើ���ធ្វើណួ�រ ធ្វើ��មូីីអាាច្ចមូក្សាទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាាបាាន្ន។

ល�ខណ្ឌៈងាាយក្រ�ួល�ុ�ងកាារសេក្របើក្រ�ា�់សេ�វាា
 គីឺជាាកាារប្រពីួយបាារមូេណួ៍មូួយរ�សិ់អ្នុក្សាផ្តតល់
ធ្វើសិវាាទាំា�ងអ្នសិ់ ជាាពីិធ្វើសិសិច្ច�ធ្វើ�ា� អ្នត្តិថិិជន្ន
�ាន្នពីិកាារភាាពី។ គីួចាា�់អាារមូេណួ៍�ខែន្នែមូធ្វើល�
អ្នត្តិថិិជន្នខែ�លមូិន្នន្និយាាយភាាស្ទាារខែ�េរ។

 អ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាាបាាន្ន�ងាាាញនូ្នវកាារប្រពួីយបាារមូេណ៍ួអ្ន�ពីីកាារល�បាាក្សាជាាពិីធ្វើសិសិសិប្រ�ា�់
អ្នត្តិថិិជន្នអ្នត្តិថិិជន្ន GBV ខែ�ល�ាន្នពីិកាារភាាពី ធ្វើ�ាធ្វើពីលពីួក្សា�ាត្ត់មូក្សាទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាា។  
ឧទាំារណួ៍ម្លៃន្នកាារល�បាាក្សារួមូ�ាន្នច្ច�ាាយផ្តៃ�វពីីផ្តី� ភាាពីធ្វើអ្នៀន្នខាេាសិ់ កាារមូិន្នបាាន្ន�ឹងពីីវត្តត�ាន្ន
ធ្វើសិវាា កាារប្រពីួយបាារមូាពីីគីុណួភាាពីធ្វើសិវាា ន្និងក្សាងើ�ទិ�ន្នុក្សាច្ចិត្តតធ្វើល�ប្រ�ពី័ន្នធច្ចា�់ជាាធ្វើ��មូ។3 

 កាារិយាាល័យរ�សិ់អ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាាភាាគីធ្វើប្រច្ច�ន្ន (៩៧%) �ាន្នផ្តៃ�វជប្រ�ាល ខែ�លជួយសិប្រមូួល
�ល់ជន្ន�ាន្នពីិកាារភាាពីងាាយប្រសិួលធ្វើច្ចញច្ចូល។

 អ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាាប្រ�ខែហំល�ាក្សា់ក្សាណួា�លបាាន្នធ្វើល�ក្សាធ្វើ��ងថាា ពីួក្សា�ាត់្តបាាន្នធ្វើរៀ�ច្ច�ពី័ត្ត៌�ាន្ន
ធ្វើដាាយកាារធ្វើប្រ��ប្របាាសិ់ភាាស្ទាារស្ទាាមូញ្ជីញ/ព័ីត៌្ត�ាន្នជាារូ�ភាាពីខែ�លជួយសិប្រមូួល�ល់អ្នតិ្តថិិជន្ន
ខែ�លមូិន្នធ្វើច្ច�អ្នក្សាោរ ឬធ្វើ�ោ�យគី�ធ្វើហំ�ញ ក្សាុ�ងកាារទិទិួលបាាន្នពី័ត្ត៌�ាន្ន។

 �ញ្ជាាាភាាស្ទាារហាាក្សា់ជាាក្សាតាតារាារាា�ងមូួយសិប្រ�ា�់អ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាាទាំា�ងអ្នសិ់។ អ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាា 
ត្តិច្ចត្តួច្ច (៣១%) �ាន្នសិមូត្តែភាាពីអាាច្ចសិន្នីនាាជាាមូួយអ្នត្តិថិិជន្នមូិន្នន្និយាាយភាាស្ទាារខែ�េរ 
 ធ្វើហំ�យត្តិច្ចត្តួច្ច��ផ្តុត្ត (៧%) រាាយកាារណួ៍ថាា�ាន្ន�ុគីគលិក្សាធ្វើច្ច�ភាាស្ទាារសិញ្ជាញា។

គីួរពីប្រងឹងកាារយក្សាច្ចិត្តតទិុក្សាដាាក្សា់ធ្វើល�កាារធាានាាន្នូវ
ឯ�ជនភាាពថ្លៃនបនទប់�ក្រមាាប់ផ្ដដល់សេ�វាា

 ធ្វើសិវាា GBV ជាាញឹក្សាញាា�់ប្រត្តូវបាាន្នផ្តតល់ធ្វើ�ាក្សាខែន្នៃងរួមូជាាមូួយធ្វើសិវាា�៏ម្លៃទិធ្វើទិៀត្តខែ�លអាាច្ចជាា 
កាារ���ាន្នធ្វើល�ឯក្សាជន្នភាាពីរ�សិ់អ្នត្តិថិិជន្ន។ ប្រ�ខែហំល ៥០% ម្លៃន្នអ្នត្តិថិិជន្នខែ�លបាាន្នធ្វើ�ា 
ទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាាសិុ�ភាាពី ផ្តៃ�វច្ចា�់ ន្និងសិងគមូបាាន្នធ្វើល�ក្សាធ្វើ��ងថាាពីួក្សា�ាត្ត់មូិន្នបាាន្នទិទិួល
ធ្វើសិវាាក្សាុ�ង�ន្នី�់ឯក្សាជន្នធ្វើ��យ។

លទ្ធផលន្រការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ



អនុសាសន៍

សម្រា�ប់ MOWA និង អនកតាក់តែតងគោ�លនគោ�បាយ

  ធ្វើរៀ�ច្ច�ធ្វើ�ាលកាារណួ៍ខែណួនាា�ថិេី ន្និង/ឬពីប្រងឹងន្នូវកាារប្រ�កាាន្ន់ខាីា�់�ី�ន្នន្នូវកាារអ្នន្នុវត្តតន្ន៍តាាមូធ្វើ�ាលកាារណួ៍ខែ�ល�ាន្នប្រស្ទាា�់សិប្រ�ា�់
កាារចាាត្ត់តាា�ងអ្នុក្សាប្រគី�់ប្រគីងក្សារណួ ី GBV រួមូទាំា�ងទិ�ន្នួល�ុសិប្រត្តូវ ន្និងធ្វើសិច្ចក្សាីីរំពីឹងទិុក្សាពីីកាារ�ណួា���ណួា�លនាានាា។ ពីិចាារណាា
ធ្វើល�កាារត្តប្រមូូវឲ្យយ�ាន្នកាារផ្តតល់វគីគ�ណួា���ណួា�លអ្ន�ពីីកាារផ្តតល់ធ្វើសិវាា GBV ខែ�លចាា�បាាច្ច់�ល់�ុគីគលិក្សាម្លៃន្នប្រគី�់ស្ទាែា�័ន្ន ប្រគី�់ក្សាប្រមូិត្ត
ថាុាក្សា់ទាំា�ងអ្នសិ់រំពីឹងទិុក្សាថាាន្នឹងធ្វើ�ើ�កាារងាារ�ាក្សា់ពី័ន្នធជាាមូួយអ្នត្តិថិិជន្ន GBV។

 កាារច្ច�ណាាយធ្វើ��មូីីទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាា GBV អាាច្ចជាាក្សាតាតារាារាា�ងសិប្រ�ា�់អ្នត្តិថិិជន្ន GBV មូួយច្ច�ន្នួន្ន។ ជ�រុញកាារធ្វើប្រ��ប្របាាសិ់ប្រ�ពី័ន្នធ
�័ណួះប្រក្សាីប្រក្សាឲ្យយកាាន្ន់ខែត្តទិូល�ទិូលាាយ ក្សា៏�ូច្ចជាាកាារក្សា�ណួត្ត់អ្នត្តតសិញ្ជាញាណួប្រគីួស្ទាារប្រក្សាីប្រក្សា ធ្វើ��មូីីជួយ�ន្នធ�រ�ន្នែយកាារ�ង់ម្លៃថិៃធ្វើសិវាាGBV 
សិប្រ�ា�់អ្នុក្សាខែ�លមូិន្ន�ាន្នលទិធភាាពី�ង់ម្លៃថិៃធ្វើសិវាា។ �ខែន្នែមូធ្វើល�ធ្វើន្ន� ប្រត្តូវប្របាាក្សា�ថាា ថិវិកាារធ្វើប្រកាាមូកាារប្រគី�់ប្រគីងរ�សិ់ប្រក្សាុមូប្រ�ឹក្សាា
ជាាត្តិក្សាមូុ�ជាាធ្វើ��មូីីប្រសិតី ខែ�លបាាន្នវិភាាជសិប្រ�ា�់�ា�ប្រទិម្លៃថិៃធ្វើ�ើ���ធ្វើណួ�រ ន្និងម្លៃថិៃច្ច�ណាាយធ្វើផ្តោងៗ �ាន្នសិប្រ�ា�់អ្នត្តិថិិជន្ន GBV។

 ធ្វើរៀ�ច្ច�ន្និត្តិវិ�ី សិប្រ�ា�់កាារវាាយត្តម្លៃមូៃ ន្និងធ្វើ�ើ�ខែផ្តន្នកាារទាំាន្ន់ធ្វើហំតុ្តកាារ សិប្រ�ា�់អ្នត្តិថិិជន្ន GBV ន្និងក្សាូន្នៗ រ�សិ់ពីួក្សា�ាត្ត់។

ភាាព�ម្អរម្អយថ្លៃនសេ�វាាហាាក្សា់�ាន្នក្សា�រិត្ត�ុសិ់ខែត្ត 
�ាន្នកាារបាាយរមូាមូួយច្ច�ន្នួន្នពីីសិ�ុា�ក្សាុ�ង
កាារទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាា ន្និងផ្តុត្ត់គី�ន្និត្តសិីីពីីកាារ
រួមូច្ច�ខែណួក្សា�ុសិរ�សិ់អ្នត្តិថិិជន្ន។

 អ្នត្តិថិិជន្នធ្វើ�ៃ�យត្ត�សិ�ាាសិន្ន៍ភាាគីធ្វើប្រច្ច�ន្ន ( ធ្វើល�សិពីី ៨០% ម្លៃន្នប្រគី�់ប្រ�ធ្វើភិទិធ្វើសិវាា) 
បាាន្នរាាយកាារណួ៍ថាា �ាន្នកាារធ្វើពីញច្ចិត្តតជាាមូួយគីុណួភាាពីធ្វើសិវាា ន្និងឥរិយាា�ថិរ�សិ់
�ុគីគលិក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាាច្ច�ធ្វើ�ា�ពីួក្សា�ាត្ត់
 អ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាាធ្វើសិី�រទាំា�ងអ្នសិ់យល់ប្រសិ�ថាា ពីួក្សាធ្វើគីក្សាប្រមូ�ធ្វើញ្ជីចញពី័ត្ត៌�ាន្នរ�សិ់

អ្នត្តិថិិជន្នធ្វើដាាយ�េាន្នកាារអ្នន្នុញ្ជាញាត្តតិពីីស្ទាាមូី�ៃ�ន្នណាាសិ់។ �ខែន្នែមូពីីធ្វើន្ន� អ្នត្តិថិិជន្ន
ត្ត�សិ�ាាសិន្ន៍ជិត្ត ៨០% បាាន្នរាាយកាារណួ៍ថាា�ាន្នទិ�ន្នុក្សាច្ចិត្តតថាាពី័ត្ត៌�ាន្នសិុ�ភាាពី
រ�សិ់�ៃ�ន្នគីឺ�ាន្នសិុវត្តែិភាាពី។

 អ្នត្តិថិិជន្នប្រ�ខែហំល�ាន្នអាារមូេណួ៍ថាា�ាន្នសិ�ុា�កុ្សា�ងកាារទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាា�ញ្ជីី�ន្នខែ�ល 
បាាន្នខែណួនាា�ធ្វើដាាយអ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាា។   អ្នត្តិថិិជន្នត្ត�សិ�ាាសិន្ន៍ជាាង ៩០% ខែ�លបាាន្នទិទិួល 
យក្សាធ្វើសិវាាសិុ�ភាាពី ផ្តៃ�វច្ចា�់ ឬសិងគមូ �ាន្នអាារមូេណួ៍ថាាពីួក្សា�ាត្ត់ប្រត្តូវខែត្តយល់ប្រពីមូជាាមូួយ 
ធ្វើសិវាាខែ�លអ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាាបាាន្នខែណួនាា�។

 កាារសិ�ាាត្ត់សិប្រ�ា�់ធ្វើរឿងផ្ទាីាល់�ៃ�ន្នរ�សិ់អ្នត្តិថិិជន្នហាាក្សា់�ូច្ចជាាធ្វើរឿងត្តូតាាច្ច។ អ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាា
ប្រ�ខែហំល�ាក្សា់ក្សាណួា�ល (៥៥%) យល់ថាា�ៃ�ន្នគីួរខែត្តសិួរអ្នត្តិថិិជន្នពីីអ្នើីខែ�លពីួក្សា�ាត្ត់បាាន្ន
ធ្វើ�ើ�ខែ�ល�ងកឲ្យយ�ាន្នអ្ន�ធ្វើពី�ហំឹងាធ្វើក្សា�ត្តធ្វើ��ង។

 អ្នុក្សាផ្តតល់ធ្វើសិវាាខែត្ត�ាក្សា់ក្សាណួា�ល�ាុធ្វើណាះា� (៥៣%) បាាន្នរាាយកាារណួ៍ថាា�ាន្នន្និត្តិវិ�ីសិប្រ�ា�់
វាាយត្តម្លៃមូៃសិុវត្តែិភាាពីទាំាន្ន់ធ្វើហំត្តុកាារណួ៍សិប្រ�ា�់អ្នត្តិថិិជន្ន GBV ន្និងក្សាូន្នៗរ�សិ់ពីួក្សា�ាត្ត់។

 អ្នត្តិថិិជន្ន GBV ជាាងមូួយភាាគី�ីបាាន្នរាាយកាារណួ៍ថាា �ាន្នសិ�ុា�ក្សាុ�ងក្សា���ងធ្វើពីលទិទិួល
ធ្វើសិវាាផ្តោ�ផ្តារ។



សម្រា�ប់អនកម្រាគប់ម្រាគង និងអនកផ្តល់គោសវា GBV

 �ធ្វើងក�ន្នលទិធភាាពីទិទិួលយក្សាធ្វើសិវាា ធ្វើដាាយកាាត្ត់�ន្នែយក្សាតាតារាារាា�ងនាានាា�ូច្ចខាាងធ្វើប្រកាាមូ៖

о ពីប្រងឹងភាាពីងាាយប្រសិួលធ្វើប្រ��ប្របាាសិ់ម្លៃន្នធ្វើហំដាាារច្ចនាាសិមូុ័ន្នធរូ�វន្នត តាាមូរយៈកាារវាាយត្តម្លៃមូៃធ្វើល�ក្សាតាតារាារាា�ង�ល់កាារធ្វើ�ើ�ច្ចលនាា
សិប្រ�ា�់ជន្ន�ាន្នពីិកាារភាាពី។ 

о ប្រត្តូវប្របាាក្សា�ថាា �ាន្នកាារធ្វើរៀ�ច្ច�ធ្វើផ្តោងៗ (�ូច្ចជាាកាារ�ក្សាខែប្រ�កាារពីិធ្វើប្រ�ា�ធ្វើយាា�ល់តាាមូប្រ�ពី័ន្នធទិូរសិពីី) សិប្រ�ា�់អ្នុក្សាខែ�ល
មូិន្នន្និយាាយភាាស្ទាារខែ�េរ។

о ពីប្រងឹងទិ�នាាក់្សាទិ�ន្នងធ្វើសិវាាក្សាមូេរវាាងវិសិ័យ GBV ន្និងពីិកាារភាាពី។

о �ធ្វើងក�ន្នកាារប្របាាសិ់ភាាស្ទាារស្ទាាមូញ្ជីញ/ពី័ត្ត៌�ាន្នជាារូ�ភាាពីធ្វើ�ាប្រគី�់អ្នុក្សាផ្តីល់ធ្វើសិវាាទាំា�ងអ្នសិ់

о ធ្វើដាា�ប្រស្ទាាយក្សាងើល់ជុ�វិញ�ញ្ជាាាគីុណួភាាពី ន្និងទិ�ន្នុក្សាច្ចិត្តតធ្វើល�ប្រ�ពី័ន្នធផ្តតល់ធ្វើសិវាាតាាមូរយៈកាារទិ�នាាក្សា់ទិ�ន្នងផ្ទាីាល់ជាាមូួយ
សិហំគីមូន្ន៍

 �ន្នតរធ្វើល�ក្សាមូុសិ់កាារធ្វើដាា�ប្រស្ទាាយវិវាាទិ GBV ធ្វើ�ាក្សាុ�ងរងើង់ខែ�ន្នអាាជាាា�រមូូលដាាាន្ន (�ូច្ចជាាកាារផ្តោ�ផ្តា) ធ្វើហំ�យប្រ�សិិន្នធ្វើ���ាន្នកាារ
អ្នន្នុញ្ជាញាត្តតធ្វើដាាយច្ចា�់ ធ្វើហំ�យអាាច្ចធ្វើអ្នើ�ធ្វើ�ាបាាន្ន សិូមូធ្វើល�ក្សាទិឹក្សាច្ចិត្តតធ្វើល�កាារធ្វើប្រ��ប្របាាសិ់ “ទិូរសិពី”ី ឬយុទិធស្ទាាប្រសិតធ្វើផ្តោង ធ្វើ��មូីី�ងខិត្ត
ធ្វើសិវាា GBV ពីីថាុាក្សា់ធ្វើ�ត្តត ន្និងប្រសិុក្សាឲ្យយធ្វើ�ាជិត្តសិហំគីមូន្ន៍��ផ្តុត្ត។ 

 ពីប្រងឹង�ទិដាុាន្នធ្វើសិវាាជុ�វិញភាាពីអាាច្ចរក្សាបាាន្ន (វត្តត�ាន្ន)   គីុណួភាាពីន្និងកាារធ្វើប្រ��ប្របាាសិ់�ន្នី�់ឯក្សាជន្នសិប្រ�ា�់ផ្តតល់ធ្វើសិវាា ទាំាក្សា់ទិងន្នឹង
ក្សារណួី GBV។



អាា�យដ្ឋាាានៈ  អ្ន�ារធ្វើល�  ២៤០ ជាាន្ន់ទិី៣ អ្ន�ារ អាាន្នីណាា  ផ្តៃ�វ ២៧១ សិងាកាត្ត់�ឹងទិ�ពីុន្ន 
  �ណួឌ�ាន្នជ័យ រាាជធាាន្នីភិុ�ធ្វើពីញ ប្រពី�រាាជាាណាាច្ចប្រក្សាក្សាមូុ�ជាា
ទ្ធូរ�័ពទៈ           (៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អីុុ�ន្តែម្អុល:            info@accesscambodia.org

សេវបសាាយៈ      www.accesscambodia.org

ស្រចក្តីប្រកាស

រាាល់មូត្តិខែ�លបាាន្ន�ងាាាញធ្វើ�ាក្សាុ�ងរបាាយកាារណួ៍ធ្វើន្ន�គីឺជាារ�សិ់ Angkor Research and Consulting Ltd ធ្វើហំ�យមូិន្ន�ៃ�� 
�ញ្ជាចា�ងពីីទិសិោន្នៈរ�សិ់ Cowater International ឬ AusAID ធ្វើនាា�ធ្វើទិ។


