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អត្ថបទរំលេចអំពីការផ្លេស់ប្តូរវិជ្ជមានសំខាន់ៗ៖

ការពងេឹងសមត្ថភាពនេអ្នកផ្តល់សេវា
ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិងេសា

ពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ

តាមសម្ដីលោកស្រី សាម៉ុន បុគ្គលិក LSP មកពីឃុំចំការអណ្តូង ស្រុកចំការលើ ខ្រត្តកំពង់ចាម "បនា្ទ្រប់ពីបានចូល 
រួមវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលទាំងពីរ [ស្តង់ដារអប្របបរមសម្រ្រប់ការប្រឹក្រសាយោបល់ជាមូលដា្ឋ្រន និងជំនាញប្រឹក្រសាយោបល់
មូលដា្ឋ្រនសម្រ្រប់ស្ត្រ ី និងក្ម្រងស្ររីងគ្រ្រះដោយ GBV] ខ្ញុដឹំងថាខ្ញុយំល់កាន់ត្រច្របាស់ពីរបៀបផ្តល់ជំនួយសុខភាពផ្លវូចិត្ត 
ដល់ជនរងគ្រ្រះពី GBV ។ ខ្ញុដឹំងពីរបៀបប្រើជំនាញប្រកឹ្រសាយោបល់មូលដា្ឋ្រន ដូចជា ការសង្ក្រត និងការសម្របសម្រលួ 
សម្រ្រប់ស្រវាក្នុងមូលដា្ឋ្រន។ ខ្ញុំដឹងពីរបៀបវាយតម្ល្រតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រ្រះតាមរយៈការសាកសួរ។ លើសពីន្រះ 
ការត្រួតពិនិត្រយរបស់ TPO បានជួយបង្កើនចំណ្រះដឹង និងជំនាញប្រឹក្រសាយោបល់របស់ខ្ញុំ។ វាបានជួយធ្វើឱ្រយខ្ញុំមនទំនុក
ចិត្តបន្ថ្រមក្នងុការប្រ្រស្រយ័ទាក់ទង និងផ្តល់ការគំាទ្រផ្ន្រកសុខភាពផ្លវូចិត្តដល់ជនរងគ្រ្រះនៅក្នងុសហគមន៍របស់ខ្ញុ”ំ។ 

កញ្ញ្រ ស្រីព្រជ្រ សមជិក LSP មកពីឃុំជយោ ស្រុកចំការលើ ខ្រត្តកំពង់ចាម បានច្រករំល្រកនូវអារម្មណ៍ស្រដៀង 
គា្ន្រថា “បនា្ទ្រប់ពីការបណ្តុះបណ្ត្រលជាមួយ TPO ខ្ញុំបានទទួលការយល់ដឹងកាន់ត្រច្រើនអំពីការផ្តល់ជំនួយផ្លូវចិត្តដល់
ស្ត្រីដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដោយ GBV។ ខ្ញុំទទួលបានបច្ច្រកទ្រសអំពីរបៀបធ្វើឱ្រយជនរងគ្រ្រះពី GBV មនអារម្មណ៍ល្អ
ក្នុងការច្រករំល្រករឿងរា៉្រវរបស់ពួកគ្រ។ ខ្ញុំដឹងកាន់ត្រច្របាស់អំពីស្តង់ដារផ្រស្រងៗ ដើម្របីដោះស្រ្រយករណី GBV និង
ស្តង់ដារមួយណ ត្រូវអនុវត្តសម្រ្រប់ប្រភ្រទករណី GBV ប្របណ។ ដោយបានពង្រឹងចំណ្រះដឹង និងជំនាញរបស់ខ្ញុ ំ
ឥឡូវន្រះខ្ញុំអាចផ្តល់ស្រវាដល់ជនរងគ្រ្រះពី GBV កាន់ត្រច្រើនជាងព្រលមុន មិនថាវាជាការប្រឹក្រសាយោបល់ ជំនួយ
ផ្លូវចិត្ត ឬជំនួយផ្ន្រកច្របាប់ ដោយសារខ្ញុំដឹងយា៉្រងច្របាស់ថាអ្នកណត្រូវទៅរកជំនួយអ្វ”ី។

 

តើការផ្ល្រស់ប្តូរមនសារៈសំខន់ប៉ុណ្ណ្រ? Level of ACCESS contribution

ការផ្ល��់បតូរន�ះ ចាត់ទុកថា�ំខាន់ ដោយមាន
ភ�តតុាងបញ្ជ�ក់ពីល់ទ្ធផ្តល់ត��តមុន និងក��យ
ការបណ្ដុះបណ្ត�ល់ បង្ហ�ញថា LSPs មានចំណ�ះ
ដឹងកើនឡើង។ ការពិពណ៌នាប�កបដោយវោហារ 
កោ�ល់�យ �តីពីការង�ឹង�មត្ថភាពរប�់ពួកគ�កនុង
ការផ្តតល់់ស�វាប�ឹក�សាយោបល់់ និងការបញ្ជូនទៅរក
 ស�វាពាក់ព័ន្ធបនត ដ�ល់ LSPs អ្ននកផ្ត្ដល់់បទ�មា្ភ��
បានរៀបរាប់ ដោយបង្ហ�ញថាពួកគ�ទទួល់បាន
ចំណ�ះដឹង និងជំនាញមូល់ដ្ឋាា�នដ�ល់ត�វូការ�ម��ប់ 
ធានាឱ�យមានស�វា GBV ប�កបដោយគុណភាព
�ម��ប់�មាជិក�ហគមន៍រប�់ពួកគ�។

កម�តិវិភាគទានរប�់កម្មវិធី ACCESS កនងុការផ្ល��់ 
បតូរ ត�ូវចាត់ទុកថា�ំខាន់។ LSPs ដ�ល់ផ្ត្ដល់់បទ
�មា្ភ��ជឿថា ប��ិនបើការបណ្ដុះបណ្ត�ល់ ការ
ហ្វកឹហ្វនឺ និងការត�តួពិនិត�យតាមជំនាញដ�ល់កំពុង 
ធ្វើដោយ TPO ក��មការគាំទ�ផន�កហិរញ្ញវត្ថុពី 
ACCESS មិនបានផ្តតល់់ជូនដល់់ពួកគ�ទ� ពួកគ�មិន
អាចផ្តតល់់ស�វា GBV ដោយផ្អ�កលើចំណ�ះដឹងដ�ល់ 
មានស��ប់រប�់ពួកគ� ហើយការអ្ននុវតតរប�់ពួក 
គ�នឹងមិនអ្ននុលោមតាម �តង់ដ្ឋារអ្នប�បបរមាស�វា
 GBV ឡើយ។ លើ�ពីន�ះ ការលើកកម្ព�់ការ 
យល់់ដឹងទូទាំង�ហគមន៍ប�ហ�ល់ជាមិនអាចទៅ 
រួចនះទ� ហើយចំនួនករណី GBV នៅត�មិនអាច
ថយចុះបាន។ 

អាសយដា្ឋ្រនៈ អ្នគារល�ខ ២៤០ ជាន់ទី៣ អ្នគារ អានីណ  ផ្ត្លូវ ២៧១ �ង្ក�ត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ  
 រាជធានីភនំព�ញ ព�ះរាជាណចក�កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទៈ  (៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អុីម៉្រលៈ  info@accesscambodia.org

វ្របសាយៈ  www.accesscambodia.org
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អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាតាមមូល់ដ្ឋាា�ន (LSPs) ចូូលរួមួវគ្គគបណ្តុះះ� �បណ្តាះ ល ស្តីះ�ពី�ជំំនាញប្រឹបឹក្សាាយោ�បល់មូលដ្ឋាា នដែ�លយោ�ះ តយោល�  
“អ្វីី�ដែ�លប្រឹតូវយោ�ី� និងមិនប្រឹតូវយោ�ី�ក្សាុ�ងការួប្រឹបឹក្សាាយោ�បល់” យោរួៀបចូំយោដ្ឋាយ TPO

សមត្ថភាពអ្នកផ្តល់សេវានៅមានកមេិតក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសមត្ថភាពអ្នកផ្តល់សេវានៅមានកមេិតក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង
អំពើហិងេសាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រអំពើហិងេសាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ

ការគ�ប់គ�ងអ្នំពើហឹង�សាពាក់ព័ន្ធនឹងយ�នឌ័រ (GBV) គឺជាបណ្ដុំន�ស�វា�ង្គមថ្មី ដ�ល់រដ្ឋាា�ភិបាល់កម្ពុជាបានកំពុង
ព�យាយាមបង្កើតឡើង នៅកនុងរដ្ឋបាល់មូល់ដ្ឋាា�នទាំងអ្ន�់។ ស�វាទាំងន�ះមាននៅតាមការិយាល់័យរដ្ឋបាល់ស�ុក និង
ក�ុមប�ឹក�សាឃុំ ដ�ល់ជាស្ថ�ប័នផ្តតល់់ស�វារួម ដ�ល់ប�ជាពល់រដ្ឋសមញ្ញអាចទៅរកជំនួយ�ម��ប់បញ្ហ��ង្គមផ�ស�ងៗ
រួមទាំង GBV ផ្តងដ�រ។ មនត�ីស្ថ�ប័នទាំងន�ះ គឺជាអ្ននកផ្តតល់់ស�វាតាមមូល់ដ្ឋាា�ន LSPs1 ព�មទាំងមានអ្ននកផ្តតល់់ស�វាផ�ស�ង 
ទៀត ដូចជាបុគ្គលិ់កមណ្ឌល់�ុខភាពដ�រ។ LSPs ផ្តតល់់ស�វា�ំខាន់ៗដល់់សត� ីនិងកុមារីដ�ល់រងផ្តល់ប៉ះពាល់់ដោយ GBV 
ដូចជាបទអ្ននតរាគមន៍ភា្ល�មៗចំពោះអ្នំពើហិង�សាកនុងគ�ួសរ ទីជម�ក�ុវត្ថិភាព�ម��ប់ជនរងគ��ះ ការប�ឹក�សាយោបល់់ 
និងការបញ្ជូនទៅរកស�វា�ំខាន់ៗផ�ស�ងទៀត តាមករណីចាំបាច់។

ប៉ុនត� មនត�ី LSPs ទាំងន�ះ ពុំទាន់ទទួល់បានការបណ្ដុះបណ្ត�ល់គ�ប់គ��ន់ ដើម�បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម�ូវការស�វាតាម
មូល់ដ្ឋាា�នទ� ព�មទាំងប�ឈមបញ្ហ�ផ�ស�ងទៀតដូចជា ធនធានមិនគ�ប់គ��ន់តាមការចាំបាច់ ដើម�បី�ម�ួល់ដល់់ការផ្តតល់់ 
ស�វារប�់ពួកគ�។ មុនព�ល់ ACCESS ចាប់ផតើមនៅឆ្ន�ំ ២០១៩ ការអ្នភិវឌ�ឍ�មត្ថភាព បានផ្ត�តខា្ល�ំងលើរដ្ឋបាល់ខ�តត
ហើយផ្ត�តតិចតួចបំផុ្តតលើរដ្ឋបាល់ស�កុ និងឃំុ។ អ្នត្ថបទន�ះមានគោល់បំណងចង់បង្ហ�ញពីការផ្ល��់បតរូ�ំខាន់ៗអំ្នពី
�មត្ថភាពរប�់រដ្ឋបាល់/អាជា្ញ�ធរមូល់ដ្ឋាា�ននៅកនុងស�ុកចំនួនបីន�ខ�តតចំនួនពីរ ដើម�បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម�ូវការស�វា  
GBV ពីប�ជាជនកនុងតំបន់ ដ�ល់ជាល់ទ្ធផ្តល់ ន�ការគាំទ�ពីកម្មវិធ ីACCESS និងដ�គូអ្ននុវតតរប�់ខ្លួន ពោល់គឺអ្នង្គការចិតត
�ង្គមអ្ននតរវប�បធម៌ (TPO) ។ 

មុនឆ្ន�ំ ២០១៩ រដ្ឋបាល់ស�ុកទាំងបី (ស�ុកក�ឡាញ់ និងស�ុកពួក កនុងខ�តតសៀមរាប និងស�ុកចំការលើ ខ�តត
កំពង់ចាម) មាន�មត្ថភាព និងជំនាញនៅមានកម�ិត កនុងការផ្តតល់់ជំនួយដល់់សត�ី និងកុមារី ដ�ល់រងគ��ះដោយអ្នំពើ
ហិង�សា។ ពួកគ�មិនដឹងពីរបៀបប�ឹក�សាយោបល់់ បា៉�ន់ប�មាណបញ្ហ� និងបញ្ហ��ុវត្ថិភាព ឬធ្វើការបញ្ជូនបនតឱ�យបាន�ម  
ស�បទៅរកស�វាផ�ស�ងទ�។  

អ្នកស្រ ីសាមុ៉ន ជនបង្គ្រលន្រគណៈកម្ម្រធិការ ទទួល បន្ទកុ កិច្ចការ នារី និង កុមរ ឃំុ  សង្ក្រត់ (គ.ក.នក) និងជា LSP 

បានរៀបរាប់អំពីការលំបាករបស់គាត់៖ “ក្នុងនាមជាសមជិកក្រុមប្រឹក្រសាឃុំជាប់ឆ្ន្រត ទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីឃុំ និង
សុខភាពសម្រ្រប់ស្ត្រី និងកុមរ ខ្ញុំបានដឹងថា តួនាទីរបស់ខ្ញុំមនការលំបាក ដោយសារខ្ញុំទទួលបានការបណ្តុះបណ្ត្រល
តិចតួចអំពីការធ្វើការជាមួយស្ត្រ ីនិងជនរងគ្រ្រះពី GBV ។ ព្រលជួបដើម្របីជួយពួកគ្រ [ជនរងគ្រ្រះ GBV] ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ 
តានតឹង ថប់បារម្ភ និងខ្វល់ខ្វ្រយអំពីរបៀបដ្រលត្រវូជួយពួកគ្រ ព្រលខ្លះជនរងគ្រ្រះ និងប្តរីបស់គាត់បានឈ្ល្រះប្រក្រក 
គា្ន្រនៅចំពោះមុខខ្ញុ ំហើយខ្ញុមិំនអាចឃាត់ពួកគ្របានទ្រ”។ កញ្ញ្រ ស្រពី្រជ្រ ដ្រលជា គ ក ន គ ឃំុ បាននិយាយស្រដៀង 
គា្ន្រថា “កាលពីមុន ខ្ញុបំានជួយដោះស្រ្រយករណី GBV ដោយផ្អ្រកលើចំណ្រះដឹងដ្រលខ្ញុបំានរៀនពីសហការីជំនាន់មុនៗ  
ខ្ញុំ ត្រគា្ម្រនជាស្តង់ដារ ឬនីតិវិធីច្របាស់លាស់នោះទ្រ។ ហើយ កាល  នោះ ខ្ញុំ មិន សូវ ចាប់ អារម្មណ៍ ច្រើនលើរឿង GBV ហ្នឹង

1 LSPs កនុងឯកសរន�ះ�ំដៅលើ�មាជិកន�គណៈកមា្ម�ធិការទទួល់បន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ �ង្ក�ត់ (គ.ក.នក) នគរបាល់ឃុំ ម�ឃុំ ក�ុមប�ឹក�សាឃុំ ម�ភូមិ 
អ្ននុប�ធានភូមិ និង�មាជិកភូមិ�កម្ម។

3

ទ្រ ព្រ្រះ ខ្ញុំ មិន  យល់ ដឹង សុី ជម្រ្រ អំពីរឿងហ្នឹង”។

ការកសាងសមត្ថភាពរបស់ LSPs ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹង GBV

ចាប់តំាងពីខ�កញ្ញ� ឆ្ន�២ំ០១៩ កម្មវិធី ACCESS បានកំពុងផ្តតល់់ការគំាទ�ផន�កហិរញ្ញវត្ថដុល់់ TPO ដើម�បីពង�ងឹ�មត្ថភាព 
LSPs នៅកនងុស�កុចំនួនបី។ ការគំាទ�ការកសង�មត្ថភាពត�វូបានរៀបចំឡើងដើម�បីលើកកម្ព�់ចំណ�ះដឹង និងជំនាញ 
រប�់ LSPs �ំដៅផ្តតល់់ការគាំទ�ផន�កចិតតសស�ត និងស�វាប�ឹក�សាយោបល់់ដល់់ជនរងគ��ះពី GBV។ វិធីសស�តផ�ស�ងៗ 
រួមមាន ការបណ្ដុះបណ្ត�ល់ ការត�ួតពិនិត�យ និងការហ្វឹកហ្វឺនការងរ បានអ្ននុវតតដើម�បីបំព�ញតាមផ�នការ និងគោល់ 
បំណងន�ការកសង�មត្ថភាព ខណៈត�ូវអ្ននុលោមតាមវិធានការពារជំងឺកូវីដ-១៩។

កនុងចន្ល�ះរវាងខ�តុលា ឆ្ន�ំ ២០១៩ ដល់់ខ�ធនូ ឆ្ន�ំ ២០២០ TPO បានផ្តតល់់ការបណ្ដុះបណ្ត�ល់ដល់់ LSPs ចំនួន 
១៧៨នាក់នៅទូទាំងស�ុកទាំងបី �តីពី�តង់ដ្ឋារអ្នប�បបរមាន�ការប�ឹក�សាយោបល់់មូល់ដ្ឋាា�ន2 ការបញ្ជូនបនត �ង�្គោះផ្ត្លូវចិតត
បឋម និងការអ្នប់រំផ្ត្លូវចិតត។ ផ្អ�កលើការប�មូល់យោបល់់ត�ឡប់បានពីបទ�មា្ភ��ន៍ LSPs ជាច�ើនមានអារម្មណ៍ថា 
ការកសង�មត្ថភាពមានប��ិទ្ធភាព និងមានប�យោជន៍កនុងការក�ល់ម្អការអ្ននុវតតតួនាទីរប�់ពួកគ�។ ល់ទ្ធផ្តល់�្ទង់ 
មតិមុន និងក��យវគ្គបណ្ដុះបណ្ត�ល់នៅទាំង១៤វគ្គ បានគាំទ�លើការអ្នះអាងទាំងន�ះ។ �ិកា្ខ�កាមប�មាណ ៧៥% 
បានបង្ហ�ញពីការកើនឡើងន�ចំណ�ះដឹងអ្នំពី�តង់ដ្ឋារស�វា GBV។ LSPs បានបង្ហ�ញពីទំនុកចិតតកាន់ត�ខា្ល�ំងឡើងលើ
�មត្ថភាពរប�់ពួកគ�កនុងការផ្តតល់់ស�វាប�ឹក�សាដល់់ជនរងគ��ះ ដោយបានដឹងពីរបៀប�ួរ�ំណួរ ឬប�មូល់ព័ត៌មាន 
ប�កបដោយច�ះយល់់ចិតត ជួយជនរងគ��ះដើម�បីកំណត់ដំណោះស��យរប�់ពួកគ� ហើយការបញ្ជូនបនត និង�ម�ប  
�ម�លួ់�ម��ប់ការគំាទ�ពាក់ព័ន្ធផ�ស�ងៗ។ វគ្គបណ្ដះុបណ្ត�ល់ន�ះក៏បានផ្តតល់់ឱ�យ LSPs មួយចំនួន (ជាជនរងគ��ះពី GBV 

ផ្តងដ�រ) នូវចំណ�ះដឹងបច្ច�កទ��ប�កឹ�សាយោបល់់ ដើម�បីយកឈនះបទពិសោធន៍ន�ការប៉ះទង្គចិផ្ត្លវូចិតតរប�់ពួកគ� ពង�ងឹ 
�ុខុមាល់ភាពផ្ត្លូវចិតតរប�់ពួកគ� បនតការលើកទឹកចិតតកនុងការងររប�់ពួកគ� និងកា្ល�យជាបុគ្គល់រឹងមាំខាងផ្ត្លូវចិតត។

2 ការប�ឹក�សាយោបល់់ គឺជាស�វា�ំខាន់មួយកនុងចំណោមស�វាទាំងប��ំ រួមមាន ការបញ្ជូនបនត ជំនួយផន�កច�បាប់ ការ�ម�ុះ�ម�ួល់ និងស�វា �ុខភាព។ 

បុគ្គល់ិក TPO [ខាងស្ត�ំ] បានចុះគាំទ�និងត�ួតពិនិត�យដល់់លោកស�ី សម៉ុន [ប�រមុខដ្ឋាក់កាំម�រា៉�] នៅព�ល់គាត់
កំពុងទៅ�ួរ�ុខទុក្ខគ�ួសរជនរងគ��ះពី GBV។


