
1

អត្ថបទរំលេចអំពីការផ្លេស់ប្តូរវិជ្ជមានសំខាន់ៗ៖ 

ការធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវការទទួលបានសេវាសុខភាពសមេេប់

ជនរងគេេះដោយអំពើហិងេសាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រក្នុងខេត្តរតនគិរី

អាាសយដ្ឋាាានៈៈ  អគាារលេ�ខ  ២៤០ ជាាន់់ទីី៣ អគាារ អាាន់ីណាា  ផ្លូូ�វ ២៧១ សង្កាាាត់់បឹឹងទីំពុុន់ 
  ខណ្ឌឌមាាន់ជ័័យ រាាជ័ធាាន់ីភ្នំំំលេពុញ ព្រះពុះរាាជាាណាាចព្រះ��ម្ពុុ�ជាា
ទូូរស័ព្ទៈៈៈ           (៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អីុុ�ម៉ែ�ែល:            info@accesscambodia.org

វេេបសាាយៈ      www.accesscambodia.org

វេសវាាស�ខភាាព្ទៈក្នុុ�ងវេខត្តតរត្តនៈគិិរីវេ�ាមាានៈក្នុម្រិ�ិត្ត

លេសវាាសុខភាាពុ ជាាផ្នែផ្លូំ�ម្ពុួយដ៏៏សំខាាន់់នៃន់�ញ្ចចបឹ់លេសវាាសំខាាន់់ៗលេដ៏ើម្ពុីីលេ�ូើយត់បឹន់ឹងអំលេពុើហិិងាពាា�់ពុ័ន់ធន់ឹងលេយន់ឌ័័រ (GBV) ។ GBV 

ម្ពុិន់ព្រះត់ឹម្ពុផ្នែត់បឹះះពាា�់សុខភាាពុរាាងកាាយបឹះុលេណាះាះលេទី បឹះុផ្នែន់ែផ្នែ�ម្ពុទាំាំងបឹះះពាា�់ដ៏�់សុខភាាពុផ្លូូ�វចិត់ែ ន់ិងស្មាាារត់ីផ្លូងផ្នែដ៏រ។ អំ�ផ្លូែ� ់
លេសវាាសុខភាាពុ គឺឺសិិត់�ំ�ងចំលេណាាម្ពុអំ�ដ៏ំបឹូងលេគឺផ្នែដ៏�ជ័ួបឹជ័ន់រងលេព្រះគាាះលេ�ាយ GBV លេ�ាយស្មាារលេគឺលេ�ាផ្នែ�ីរសហិគឺម្ពុន់៍។ បឹះុផ្នែន់ែលេ�ាយ 
ស្មាារផ្នែត់�ងះះនៃន់កាារគាាំព្រះទី ន់ងិឱកាាសទីទួី�បាាន់កាារបឹណ្ឌះ�ះ           បឹណ្ឌះ��អំពុកីាារលេ�ូើយត់បឹនឹ់ង GBV លេ�ាមាាន់�ព្រះមិ្ពុត់ អំ�ផ្លូែ�ល់េសវាាសខុភាាពុ 
ភាាគឺលេព្រះចើន់មាាន់ចំលេណ្ឌះដ៏ឹងម្ពុិន់ព្រះគឺបឹ់ព្រះគាាន់់អំពុី GBV ន់ិងផ្លូ�បឹះះពាា�់របឹស់វាាលេ�ាលេ�ើសុខភាាពុផ្លូូ�វកាាយ ន់ិងផ្លូូ�វចិត់ែ។�ងះះចំលេណ្ឌះដ៏ឹង 
ទាំា�ទ់ីងន់ងឹ GBV �ស៏បឹញ្ជាាា�់ឱយលេ�ើញពីុកាារលេរៀបឹចំមូ្ពុ��ាាន់សខុាាភ្នំបិាា� ន់ងិកាារផ្លូែ�ល់េសវាាលេពាា�គឺឺ�ងះះទីី�ផ្នែនូ់ងលេសវាាមាាន់ភាាពុឯ�ជ័ន់ 
សម្ពុព្រះសបឹ លេហិើយអំ�ផ្លូែ�់លេសវាាសុខភាាពុម្ពុិន់អាាចផ្លូែ�់ព្រះបឹឹ�ាលេ�ាបឹ�់ន់ិងព្រះគឺបឹ់ព្រះគឺងភាាពុតាាន់ត់ឹងផ្លូូ�វចិត់ែរបឹស់ជ័ន់រងលេព្រះគាាះពុី GBV 

បាាន់ជាាលេដ៏ើម្ពុ។ អត់ិបឹទីលេន់ះមាាន់លេគាា�បឹំណ្ឌងបឹង្កាាាញពុីកាារផ្លាូាស់បឹែ�រសំខាាន់់ៗលេ�ា�ំ�ងកាារលេ�ូើយត់បឹន់ឹង GBV �ំ�ងវិស័យសុខាាភ្នំិបាា� 
បឹន្ទាាាបឹ់ពុីអងគកាារផ្នែ�រ�ម្ពុុ�ជាា (CARE)បាាន់អន់ុវត់ែគឺលេព្រះមាាងលេ�ាព្រះ�ុងបាាន់�ុង ព្រះសុ�អូរ�ះា�ាវ ន់ិងព្រះសុ�អណ្ឌះ�ងមាាស លេខត់ែរត់ន់គឺិរ ី
លេ�ាយទីទីួ�បាាន់ហិិរញ្ចញបឹីទាំាន់ពុី ACCESS ។

រត់ន់គិឺរ ីជាាលេខត់ែសិតិ់លេ�ាភូ្នំម្ពុភិាាគឺឦស្មាាន់នៃន់ព្រះបឹលេទីស�មុ្ពុ�ជាា លេ�ាយមាាន់ព្រះបឹជាាជ័ន់ភាាពុលេព្រះចើន់លេ�ើស�បុឹជាាជ័ន់ជាាតិ់លេដ៏ើម្ពុភាាគឺតិ់ច។ 
លេ�ា�ំ�ងត់ំបឹន់់លេន់ះ លេបឹើតាាម្ពុបឹុគឺគ�ិ�អងគកាារផ្នែ�របឹញ្ជាាា�់ថាា�រណ្ឌី GBV លេ�ើត់មាាន់លេព្រះចើន់លេហិើយលេគឺ ម្ពុិន់រាាយកាារណ្ឌ៍លេ�ាអជាាាធរលេទី។  
កាារលេ�ាះព្រះស្មាាយ�រណ្ឌGីBV លេធះើជាា��ខណ្ឌៈព្រះបឹនៃពុណ្ឌ ីលេហិើយជាាលេរឿយៗមាាន់កាារលេ�ើ�ផ្នែ�ងលេទាំាសដ៏�ជ់័ន់លេ�ាើស ផ្នែដ៏�លេធះើឲ្យយបឹះះពាា�ដ់៏�ស់ទិីធិ 
ន់ិងយុត់ែិធម្ពុ៌សព្រះមាាបឹ់ព្រះសែីន់ិង�ុមាារី។ ជាាឧទាំាហិរណ្ឌ៍ �ំ�ង�រណី្ឌកាាររំលេ�ាភ្នំបឹំពាាន់ផ្លូូ�វលេភ្នំទីជាាលេព្រះចើន់ ព្រះ�ុម្ពុព្រះគឺួស្មាារលេធះើតាាម្ពុពាា�យរបឹស ់
ព្រះគឺូបឹុរាាណ្ឌ (Sharma1 ) លេហិើយ លេព្រះបឹើម្ពុលេធយ�បាាយលេ�ាះព្រះស្មាាយជ័លេមាូាះ លេ�ាយផ្លូែ�់សំណ្ឌងដ៏�់ព្រះគឺួស្មាាររបឹស់ព្រះសែី ឬលេ�ាងព្រះសីរងលេព្រះគាាះ
ន់ូវលេគាាព្រះ�បឹី ន់ិង/ឬព្រះបាា�់កាាស។ �ំ�ង�រណ្ឌីខូះលេដ៏ើម្ពុីីលេ�ាះព្រះស្មាាយ�រណ្ឌីរំលេ�ាភ្នំ លេ�ាងព្រះសីបាាន់លេរៀបឹកាារជាាម្ពុួយបឹុរស លេ�ាយមាាន់
កាារព្រះពុម្ពុលេព្រះពុៀងគាំារវាាងព្រះគឺួស្មាារខាាងព្រះបឹុស ន់ិងខាាងព្រះសី។

ម្ពុុន់លេពុ�កាារង្កាាររបឹស់អងគកាារផ្នែ�រ ចាាបឹ់លេផ្លូែើម្ពុលេ�ាផ្នែខ�ញ្ជាញា ឆ្នាំំាំ២០១៩ �រណ្ឌី GBV ចំន់ួន់ត់ិចត់ួច ព្រះត់ូវបាាន់រាាយកាារណ្ឌ៍លេ�ា
អាាជាាាធរ លេហិើយជ័ន់រងលេព្រះគាាះពុី GBV លេ�ារ�លេសវាាលេ�ាម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុ លេដ៏ើម្ពុីី ពុាបាា�របឹួសរាាងកាាយទីូលេ�ា។ បឹុគឺគ�ិ�មាំា�់លេ�ា
ម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុអូរ�ះា�ាវ បាាន់អះអាាងថាា “កាា�ពុីម្ពុុន់ លេយើង�ព្រះម្ពុលេ�ើញ�រណ្ឌី GBV ម្ពុ�រ�លេយើង លេដ៏ើម្ពុីីទីទីួ�លេសវាា GBV 
ណាាស់។ លេបឹើពុួ�លេគឺម្ពុ� លេយើង�៏ម្ពុិន់ដឹ៏ងថាាព្រះត់ូវផ្លូដ�់លេសវាាអះីផ្នែដ៏រ»។

1 ម្ពុន់ុសសចាាស់ជ័រាាព្រះបឹចាាំភ្នំូម្ពុិ ផ្នែដ៏�មាាន់ព្រះបឹជាាជ័ន់សហិគឺម្ពុន់៍លេគាារពុ ន់ិងលេជ័ឿថាាមាាន់ព្រះបាាជាាា ន់ិងទីសសន់៍ទាំាយអន្ទាាគឺត់

សាារៈសំខាានៈ់នៃនៈកាារផ្លាាាស់បត�រ

កាារផូ្លាាស់បឹែ�រផ្នែដ៏�បាាន់រាាយកាារណ៍្ឌលេន់ះចាាត់់ទុី�ថាា 
សំខាាន់់លេ�ាយ�ូ�ះបឹញ្ជាចាំងពីុភ្នំសែ�តាាងបឹង្កាាាញថាាកាារផូ្លាាស់ 
បឹែ�រផ្នែដ៏�បាាន់រាាយកាារណ្ឌ៍អាាចមាាន់លេ�ើសពុី�ម្ពុាវិធី ។

ភ័្នំសែ�តាាងបឹង្កាាាញថាា កាារផូ្លាាស់បឹែ�រព្រះតូ់វបាាន់លេ�ើត់លេ�ើង 
ជាាព្រះបឹពុ័ន់ធលេ�ា�ំ�ងម្ពុូ��ាាន់ផ្នែ�ទាំាំសុខភាាលេ�ាយមាាន់ 
កាារលេ�ាគឺយ�់គំាាលេ�ាវិញលេ�ាម្ពុ� និ់ង�ិចចសហិព្រះបឹតិ់បឹត់ែកិាារ 
ជាាម្ពុួយម្ពុន់ាីរសុខាាភ្នំិបាា� �ំ�ងកាារផ្លូែ�់លេសវាា GBV ដ៏�់
ជ័ន់រងលេព្រះគាាះលេ�ា�ំ�ងសហិគឺម្ពុន់៍។

ក្នុម្រិ�ិត្តនៃនៈកាារចូូលរួ�ចូំម៉ែ�ក្នុរបស់ក្នុ�មេិធីុ

 �ព្រះម្ពុិត់នៃន់វិភាាគឺទាំាន់ �ំ�ងកាារផ្លាូាស់បឹែ�រព្រះត់ូវបាាន់វាាយ 
ត់នៃមូ្ពុថាាមាាន់សំខាា ន់់សព្រះមាាបឹ់ទាំាំងចំ លេណ្ឌះដ៏ឹងន់ិង 
ជ័ំន្ទាាញរបឹស់បុឹគឺគ�ិ�សុខាាភ្នំិបាា�ន់ិងកាារលេរៀបឹចំ 
ម្ពុូ��ាាន់សុខាាភ្នំិបាា�លេដ៏ើម្ពុីីសព្រះម្ពុបឹសព្រះម្ពុួ��រណ្ឌី។

អំ�ផ្លូដ�់បឹទីសមាាាសន់លេជ័ឿជាា�់ថាាលេបឹើគាាាន់កាារង្កាារ 
អ ភិ្នំ វ ឌ័ឍ ន់៍ ស ម្ពុ តិ់ ភាា ពុ រ បឹ ស់ អ ងគ កាា រ លេព្រះកាា ម្ពុ ជំ័ ន់ួ យ 
ហិិរញ្ចញវត់ិ�របឹស់លេទី កាាផ្លាូាស់បឹែ�រផ្នែដ៏�បាាន់លេរៀបឹរាាបឹ់�ំ�ង 
អត់ិបឹទីលេន់ះ ព្រះបឹផ្នែហិ�ជាាម្ពុិន់អាាចលេ�ើត់លេ�ើងលេទី។ 
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ខណ្ឌៈម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុផ្លូែ�់កាារពុាបាា�របឹួសរាាងកាាយ លេសវាាសុខាាភ្នំិបាា�ម្ពុិន់ដ៏ឹងថាាជ័ួយជ័ន់រងលេព្រះគាាះបឹញ្ជាាា�ងះ� ់
ផូ្លូ�វចិត់ែ ន់ងិសវុត់ិភិាាពុរបឹសល់េគឺរលេបឹៀបឹណាាលេទី ។ កាារពុាបាា�លេ�ើត់លេ�ើងជាាមួ្ពុយគំាា�ំ�ង�ផ្នែនូ់ងរួម្ពុគំាាជាាមួ្ពុយអំ�ជំ័ងទឺីលូេ�ាលេ�ាយម្ពុនិ់ 
លេគាារពុតាាម្ពុសែង់�ារឯ�ជ័ន់ភាាពុផ្នែដ៏�មាាន់ �ំ�ងលេគាា�កាារណ្ឌ៍ផ្នែណ្ឌន្ទាាំជាាត់ិសែីពុីកាារព្រះគឺបឹ់ព្រះគឺងអំលេពុើហិិងាលេ�ើព្រះសែីលេ�ា�ំ�ងព្រះបឹពុ័ន់ធ 
សុខាាភ្នំិបាា�លេទី។ ម្ពុយះ�ងវិញលេទីៀត់ អំ�ផ្លូែ�់លេសវាាសុខភាាពុមាាន់ចំលេណ្ឌះដ៏ឹងម្ពុិន់ព្រះគឺបឹ់ព្រះគាាន់់អំពុីកាារផ្លូែ�់កាារព្រះបឹឹ�ាលេ�ាបឹ�់ដ៏� ់
ជ័ន់រងលេព្រះគាាះពុី GBV ម្ពុិន់អាាចផ្លូែ�់ដ៏ំបឹូន្ទាាាន់ដ៏�់អត់ិ�ិជ័ន់អំពុីដ៏ំលេណាាះព្រះស្មាាយន្ទាាន្ទាា កាារវាាយត់នៃម្ពុូសុវត់ិិភាាពុអត់ិ�ិជ័ន់ កាាររ�ា
�ណំ្ឌត់់ព្រះតាាសវុត់ិភិាាពុ កាាររាាយកាារណ្ឌ ៍ន់ងិកាារបឹញ្ចា�ន់បឹន់ែលេ�ារ�លេសវាាចាាំបាាចល់េផ្លូសងលេទីៀត់។ តាាម្ពុសម្ពុដរីបឹសបុ់ឹគឺគ��ិម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុ 
អរូ�ះា�ាវបាាន់និ់�ាយថាា “ពុមី្ពុនុ់លេយើងអាាចផ្លូែ�់កាារពុាបាា�របឹសួរាាងកាាយដ៏�ជ់័ន់រងលេព្រះគាាះពីុអលំេពុើហិងិា�ំ�ងព្រះគួឺស្មាារបឹះលុេណាះាះ។ 
លេព្រះកាាយពុពីុាបាា�រួច លេយើងព្រះគាាន់់ផ្នែត់ឲ្យយជ័ន់រងលេព្រះគាាះព្រះត់�ប់ឹលេ�ាផ្លូាះវិញ លេហិើយលេ�ាះព្រះស្មាាយបឹញ្ជាាាវិវាាទីរបឹសពួ់ុ�លេគឺលេ�ាយខូ�ន់ឯង  
លេព្រះពាាះលេយើងម្ពុិន់ដ៏ឹងព្រះត់ូវលេធះើ�ះាងណាាលេន្ទាាះលេទី”។

កាារព្ទៈម្រិងឹងស�ត្តថភាាព្ទៈប�គិគលិក្នុស�ខាាភិិបាាល នៈិងកាារវេរៀបចូំ�ូលដ្ឋាាានៈស�ខាាភិិបាាល
លេ�ាយមាាន់ជ័ំន់ួយផ្នែផ្លូំ�ហិិរញ្ចញវត់ិ�ពុី�ម្ពុាវិធី ACCESS លេទីើបឹជ័ួយលេធះើឱយអងគកាារ CARE អន់ុវត់ែកាារង្កាាររបឹស់ពុួ�ខូ�ន់ ផ្នែដ៏�មាាន់កាារ

ផ្លាូាស់បឹែ�រជាាវិជ័ាមាាន់ជាាលេព្រះចើន់លេ�ា�ំ�ងលេសវាាសុខភាាពុរបឹស់ម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុ ន់ិងម្ពុន់ាីរលេពុទីយបឹផ្នែងែ� លេ�ា�ំ�ងត់ំបឹន់់លេគាា�លេ�ា។

ស�ម្ពុាភាាពុបឹណ្ឌះ�ះបឹណ្ឌះ��ដ៏�់បឹុគឺគ�ិ�សុខាាភ្នំិបាា�លេ�ាម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុតាាឡាាវGBV

កាារគាាំព្រះទីលេន់ះបាាន់ជួ័យលេធះើឱយអងគកាារ លេធះើកាារសហិកាារជាាមួ្ពុយម្ពុន់ារីសុខាាភិ្នំបាា� លេខត់ែ  លេដ៏ើម្ពុីីពុព្រះងឹងសម្ពុតិ់ភាាពុបុឹគឺគ�ិ�សុខាាភិ្នំបាា� 
លេ�ា�ំ�ងត់ំបឹន់់លេគាា�លេ�ា។ រវាាងផ្នែខត់ុ�ា ឆ្នាំំាំ ២០១៩ ដ៏�់ផ្នែខធំ� ឆ្នាំំាំ២០២០ បឹុគឺគ�ិ�សុខាាភ្នំិបាា�សរុបឹចំន់ួន់ ៤៩ន្ទាា� ់
ម្ពុ�ពុីម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុ ន់ិងម្ពុន់ាីរលេពុទីយបឹផ្នែងែ�លេគាា�លេ�ា ទីទីួ�បាាន់វគឺគបឹណ្ឌះ�ះ បឹណ្ឌះ�� សែីពុី "លេគាា�កាារណ្ឌ៍ផ្នែណ្ឌន្ទាាំជាាត់ ិ
សែីពុីកាារព្រះគឺបឹ់ព្រះគឺងអំលេពុើហិិងាលេ�ើព្រះសែីលេ�ា�ំ�ងព្រះបឹពុ័ន់ធសុខាាភ្នំិបាា�" កាារបឹណ្ឌះ�ះបឹណ្ឌះ��អាា�បឹី�ិរិ�ា កាារលេបឹៀត់លេបឹៀន់ផ្លូូ�វលេភ្នំទី 
ន់ិងកាារវិភាាគឺសងគម្ពុ ន់ិងស�ម្ពុាភាាពុសែង់�ារអបឹីបឹរមាា នៃន់កាារព្រះបឹឹ�ាលេ�ាបឹ�់ជាាម្ពុូ��ាាន់ ន់ិងកាារបឹញ្ចា�ន់បឹន់ែ។ ព្រះគឺូបឹលេង្កាគា� 
ម្ពុន់ាីរសុខាាភ្នំិបាា� បឹន់ែហិះឹ�ហិះឺន់ ន់ិងគាាំព្រះទីផ្នែផ្លូំ�ព្រះត់ួត់ពុិន់ិត់យសព្រះមាាបឹ់បឹុគឺគ�ិ�សុខាាភ្នំិបាា�ផ្នែដ៏�បាាន់ទីទីួ�កាារបឹណ្ឌះ�ះបឹណ្ឌះ��
ផ្លូងផ្នែដ៏រ។

បឹទីអន់ែរាាគឺម្ពុន់៍អភ្នំិវឌ័ឍន់៍សម្ពុត់ិភាាពុទាំាំងលេន់ះ បាាន់ជ័ួយពុព្រះងឹងចំលេណ្ឌះដ៏ឹង ន់ិងសម្ពុត់ិភាាពុរបឹស់បឹុគឺគ�ិ�សុខាាភ្នំិបាា��ំ�ង 
កាារលេ�ូើយត់បឹលេ�ាន់ឹង�រណ្ឌី។ លេន់ះព្រះត់ូវបាាន់�ូ�ះបឹញ្ជាចាំងតាាម្ពុរយៈ កាារលេ�ើន់លេ�ើងជាាម្ពុធយម្ពុនៃន់�ទីធផ្លូ�ម្ពុុន់ ន់ិងលេព្រះកាាយកាារលេធះើ 
លេត់សែស្មាា��ីងលេ�ើព្រះបឹធាាន់បឹទីបឹណ្ឌះ�ះបឹណ្ឌះ��ទាំាំងព្រះបាាំ។ ភាាគឺរយនៃន់បឹុគឺគ�ិ�សុខាាភ្នំិបាា�ផ្នែដ៏�លេ�ូើយសំណ្ឌួរស្មាា��ីង 
ព្រះត់ឹម្ពុព្រះត់ូវបាាន់លេ�ើន់លេ�ើងជាាម្ពុធយម្ពុចំន់ួន់ ៣០% បឹន្ទាាាបឹ់ពុីបឹញ្ចចបឹ់វគឺគបឹណ្ឌះ�ះបឹណ្ឌះ�� (ពុី ៥០% លេ�ា ៨០%)។ ម្ពុយះ�ងវិញលេទីៀត់ 

របាាយកាារណ្ឌហ៍ិះ�ឹហិះនឺ់ពីុម្ពុន់ារីសុខាាភ្នំបិាា��ំ�ងព្រះតី់មាាសចុងលេព្រះកាាយនៃន់ឆំ្នាំាំ ២០២០ បាាន់បឹង្កាាាញពុ�ីទីធផ្លូ�កាារង្កាារ�ែ�ំ�ងកាារផ្លូែ�់ 
លេសវាារបឹស់បឹុគឺគ�ិ�សុខាាភ្នំិបាា�ផ្នែដ៏�បាាន់ទីទីួ�កាាបឹណ្ឌះ�ះបឹណ្ឌះ��។  របាាយកាារណ្ឌ៍លេន់ះបាាន់លេ�ើ�លេ�ើងថាា "រហិូត់ម្ពុ�ដ៏� ់
លេពុ�លេន់ះអំ�ផ្លូែ�់លេសវាាផ្នែដ៏�ទីទីួ�កាារបឹណ្ឌះ�ះបឹណ្ឌះ��ព្រះបឹមាាណ្ឌ ៧៣% អាាចផ្លូែ�់លេសវាាបាាន់លេ�ាយអន់ុលេ�ាម្ពុតាាម្ពុសែង់�ារ 
លេសវាាសុខភាាពុ" ។ បឹុគឺគ�ិ�សុខាាភ្នំិបាា�ម្ពុ�ពុីម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុ អូរ�ះា�ាវ បាាន់យ�់ព្រះសបឹន់ឹងកាារផ្លាូាស់បឹែ�រលេន់ះលេហិើយបាាន់ 
បឹផ្នែនិ់ម្ពុថាា "បឹន្ទាាាប់ឹពីុទីទួី�បាាន់កាារបឹណ្ឌះ�ះបឹណ្ឌះ�� ឥ��វលេន់ះខា�អំាាចផ្លូែ�ក់ាារគាាំព្រះទីលេផ្លូសងៗដ៏�អ់ត់�ិិជ័ន់ រមួ្ពុទាំាំងជ័នួំ់យសខុភាាពុ 
ផូ្លូ�វចតិ់ែ កាារបឹញ្ចា�ន់បឹន់ែលេ�ាកាាន់់ទីីជ័ព្រះម្ពុ�សុវត់ិភិាាពុកាារសព្រះម្ពុបឹសព្រះមួ្ពុ�ជាាម្ពុយួ�ុ ំន់ងិម្ពុន្រ្តីន់ែនី់គឺរបាា� លេដ៏ើម្ពុីទីីទួី�បាាន់កាារគាាំព្រះទីបឹផ្នែនិ់ម្ពុ 
សព្រះមាាបឹ់ជ័ន់រងលេព្រះគាាះ ន់ិងកាារបឹញ្ចា�ន់ជ័ន់រងលេព្រះគាាះម្ពុ�លេធះើលេកាាស�យវិចច័យលេ�ាម្ពុន់ាីរលេពុទីយបឹផ្នែងែ� ។�។”

�ិចចសហិកាារដ៏៏�ែរវាាងអងគកាារ CARE និ់ងម្ពុន់ារីសុខាាភិ្នំ        បាា�លេខត់ែ �ំ�ងកាារ�ស្មាាងសម្ពុតិ់ភាាពុបុឹគឺគ�ិ�សុខាាភិ្នំបាា�តាាម្ពុរយៈ 
កាារបឹណ្ឌះ�ះបឹណ្ឌះ��ជាាបឹន់ែបឹន្ទាាាប់ឹ �៏បាាន់ជ័ះឥទីធពិុ��ះាងខូាាំងដ៏�់កាារយ�់ដឹ៏ងពីុGBV និ់ងបឹរិ�ាបឹនំ់លេ�ា�ំ�ងកាារព្រះបឹ�បឹកាារង្កាារលេ�ា 
ម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុន់ិងម្ពុន់ាីរលេពុទីយបឹផ្នែងែ� លេគាា�លេ�ាទាំាំងលេន្ទាាះ។ ម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុន់ិងម្ពុន់ាីរលេពុទីយបឹផ្នែងែ�ន់ីម្ពុួយៗបាាន់ចាាត់់តាាំង 
�ះាងលេ�ាចណាាស់បឹុគឺគ�ិ�សុខាាភ្នំិបាា�មាំា�់ផ្នែដ៏�ទីទីួ�ខុសព្រះត់ូវចំលេពាាះអត់ិ�ិជ័ន់ GBV។ ពុួ�លេគឺ�៏បាាន់ចាាត់់តាាំងបឹុគឺគ�ិ� 
សខុាាភិ្នំបាា�ជ័ន់ជាាតិ់លេដ៏ើម្ពុភាាគឺតិ់ចលេធះើជាាអំ�បឹ�ផ្នែព្រះបឹលេដ៏ើម្ពុីជួី័យដ៏�អ់ត់�ិិជ័ន់ GBV ជាាជ័ន់ជាាតិ់លេដ៏ើម្ពុភាាគឺតិ់ចផ្លូងផ្នែដ៏រ។ លេ�ើសពីុលេន់ះ 
ម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុន់ិងម្ពុន់ាីរលេពុទីយបឹផ្នែងែ� ទាំាំងលេន់ះ�៏បាាន់លេរៀបឹចំបឹន់ាបឹ់ឯ�ជ័ន់ម្ពុួយសព្រះមាាបឹ់ផ្លូែ�់លេសវាា GBV ផ្នែត់ម្ពុយះ�ងន់ិងបឹលេងាើត់ 
ទីព្រះម្ពុង់ លេដ៏ើម្ពុីី�ត់់ព្រះតាា�រណ្ឌី GBV។ កាារលេរៀបឹចំផ្នែដ៏�បាាន់ផ្លាូាស់បឹែ�រលេន់ះ លេធះើលេ�ើងលេដ៏ើម្ពុីីធាាន្ទាាឧយមាាន់ឯ�ជ័ន់ភាាពុ ន់ិងលេសច�ែីនៃ�ូ�ំ�រ 
របឹស់អត់ិ�ិជ័ន់ ខណ្ឌៈទីទីួ�បាាន់លេសវាាលេ�ាយអន់ុលេ�ាម្ពុតាាម្ពុលេគាា�កាារណ្ឌ៍ ផ្នែណ្ឌន្ទាាំជាាត់ិ។ សមាាជ័ិ�បឹុគឺគ�ិ�សុខាាភ្នំិបាា�មាំា� ់
បាាន់ន់ិ�ាយថាា “បឹន់ាបឹ់ឯ�ជ័ន់លេន់ះមាាន់ព្រះបឹលេ�ាជ័ន់៍ណាាស់លេព្រះពាាះលេពុ�ខូះជ័ន់រងលេព្រះគាាះពីុ GBV ម្ពុិន់មាាន់លេចត់ន្ទាាចង់ព្រះបាាបឹ់បឹញ្ជាាា 
របឹសពួ់ុ�លេគឺម្ពុ�ពួុ�លេយើងលេ�ា�ំ�ងបឹន់ាប់ឹរួម្ពុលេន្ទាាះលេទីបឹះផុ្នែន់ែលេ�ាលេពុ�លេយើងន្ទាាំពួុ�លេគឺលេ�ា�ំ�ងបឹន់ាប់ឹឯ�ជ័ន់ផ្នែដ៏�មាាន់ផ្នែត់ពួុ�លេយើងពុរីន្ទាា� ់
ពុួ�លេគឺចាាបឹ់លេផ្លូែើម្ពុនិ់�ាយពុីបឹញ្ជាាារបឹស់ពុួ�លេគឺបឹលេណ្ឌះើរៗ។ លេហិើយលេ�ាយស្មាារផ្នែត់សម្ពុត់ិភាាពុន់ិងជ័ំន្ទាាញ�ំ�ងកាារព្រះបឹឹ�ាលេ�ាបឹ� ់
របឹស់លេយើងលេទីើបឹលេយើងអាាចបឹញ្ចច�ះបឹញ្ចច��ជ័ន់រងលេព្រះគាាះឱយមាាន់អាារម្ពុាណ៍្ឌព្រះសួ��ំ�ងកាារពិុភាា�ាអំពីុបឹញ្ជាាារបឹស់ពួុ�លេគឺជាាមួ្ពុយលេយើង 
ព្រះពុម្ពុទាំាំងមាាន់ទំីនុ់�ចិត់ែលេ�ើសម្ពុត់ិភាាពុរបឹស់លេយើង�ំ�ងកាារគាាំព្រះទីពុួ�លេគឺ លេ�ាះព្រះស្មាាយបឹញ្ជាាារបឹស់ពុួ�លេគឺផ្លាាា�់ ”។ បឹផ្នែន់ិម្ពុលេ�ើ 
កាារផ្លាូាស់បឹែ�រជាាវិជ័ាមាាន់លេន់ះ របាាយកាារណ្ឌ៍វាាយត់នៃម្ពុូគឺលេព្រះមាាង CARE �៏បាាន់លេ�ើ�លេ�ើងពុីកាារលេពុញចិត់ែរបឹស់អត់ិ�ិជ័ន់ GBV 

ន់ូវលេសវាាសុខភាាពុលេ�ាយលេ�ើ�លេ�ើងថាា"អំ�ផ្លូែ�់លេសវាាសុខភាាពុគឺួរឱយលេគាារពុ ន់ិងរួសរាាយរាា�់ទាំា�់ចំលេពាាះពុួ�លេគឺ"។

បឹុគឺគ�ិ�ម្ពុណ្ឌឌ�សុខភាាពុ�ញ្ជាចាញ ផ្លូែ�់លេសវាាព្រះបឹឹ�ាលេ�ាបឹ�់ដ៏�់ជ័ន់រងលេព្រះគាាះពុ ីGBV លេ�ា�ំ�ងបឹន់ាបឹ់ឯ�ជ័ន់ម្ពុួយផ្នែដ៏�លេរៀបឹចំលេ�ើង

សព្រះមាាបឹ់សព្រះម្ពុបឹសព្រះម្ពុួ��រណ្ឌី GBV


