
អត្ថបទសង្ខេបរងំ្េចេទធផេកម្មវធិី ACCESS
ការង្េើកកម្ពសគ់ណុភាព និខេទធភាពទទេួបានង្សវា

សម្រាប់ស្រសតរីខង្ម្ររោះង្ោយអំង្ពើហខិា និខជនានពកិារភាព

បញ្ហា

➢ ស្ត រ្ីនៅកម្ពុជាបន្រជួបប្បទះនូ្វអំន ីហងិ្សាទាក់ទង្សន្ឹង្សនេន្ឌ័រ 
(GBV) កនុង្សអប្ាខ្ព្់ ប ុន្ន្រជានរឿេៗនេម្ិន្អាចទទួលបាន្ន្វា
ន្ននកចាប់ ្ង្សគម្ ន្ិង្ស្ុខ្ភា ន្ែលមាន្េុណភា ខ្ព្់បាន្ងាេ
ប្្ួលនទ។

២០% ស្ត រ្ីនៅកម្ពុជា(អាេុ ី១៥-៦៤ឆ្ន )ំរាេការណ៍ថារង្សនប្រះ
អំ ីហងឹ្សានលីរាង្សកាេន្ិង្ស/ឬនលូវនេទនោេដែេូជិត ន្ិទធ1

៩០% ដន្ស្ត រ្ីទាងំ្សនន្ះបាន្ទទលួរង្សការឈចឺាបយ់ ង្សធ្ងន្ធ់្ងរ ន្ែលប្តូវការ
 ាបាល្ុខ្ភា  ប ុន្ន្រ ៥៣% ប ុន ណ្ ះបាន្ទទលួន្វាន។ះ។ 

៤០% ដន្ស្ត រ្ីន្ែលរង្សនប្រះបាន្ន្ ែ្ង្សរកជំន្េួន្ននកចាប ់ឬជំន្េួននេង្ស
នទៀតនែីម្បបីញ្ឈបអំ់ន ីហងិ្សាន្ែល កួនេជបួប្បទះ។

➢ ជន្មាន្ ិការភា  ជា ិន្្ស្ត រ្ី ទទួលបាន្ន្វាស្តរ រលទធភា 
 លកម្មកាេ្ម្បទាកនុង្សកប្ម្ិតទាប ន្ិង្សម្ិន្្ូវមាន្ឱកា្
ន្ននកន្ែឋកិចច។

កនុង្សឆ្ន ២ំ០១៩ អតិថិជន្ ២៨,៦០៦។ក(់២%ដន្ចំន្នួ្ជន្មាន្ ិការភា 
្រុបកនុង្សប្បនទ្)បាន្ចុះន ម្ ះនប្បីន្វាស្តរ រលទធភា  លកម្មកាេ
្ម្បទា នៅទូទាងំ្សប្បនទ្កម្ពុជា ន្ែលកនុង្សន។ះ ២៥% ជាស្ត រ្ី៤។
៥២.៩% ដន្ជន្មាន្ ិការភា ជាម្នុ្្េន ញវេ័មាន្ការងារនធ្ែី ន្ែលស្ត រ្ី 
(៤៥.៩%) មាន្អប្ាទាបជាង្សបុរ្ (៦២.៧%)៥។

១. ការ ទ្ង្ស់ម្តិថាន ក់ជាតិប្ក្ួង្សកិចចការ។រ ី(២០១៥) ្ រី ី្ុខ្ភា  ន្ិង្សបទ ិនស្តធ្ន្៍
កនុង្សជីវតិរប្ស់្ត រ្ីនៅកម្ពុជា 

២. នលី្ ីអាេុ៥ឆ្ន ំ
៣. ការ ទ្ង្ស់ម្តិប្បជាស្តស្ត រ្ ន្ិង្ស្ុខ្ភា នៅកម្ពុជា – CDHS ២០១៤
៤. ប្បេ ៖ ទិន្នន្័េ ីមូ្លន្ិធ្ិជន្ ិការ

៥. ជំនរឿន្ទូនៅប្បជាជន្នៅប្ ះរាជា្ចប្កកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩ (GPCC) 

៦. អំន ីហងឹ្សាទាក់ទិន្ន្ឹង្សន្េន្ឌ័រ (GBV) ្ំនៅនៅនលីអំន ីហងិ្សានលីរាង្សកាេ 
អារម្មណ៍ ន្ិង្សនលូវនេទ ន្ិង្សរមួ្បញ្ចូ លទាងំ្សអំន ីហងិ្សានោេដែេូជិត ន្ិទធ (IPV)ន្ិង្សអំន ី
ហងិ្សានោេភាេីម្ិន្ន្ម្ន្ជាដែេូ

បទអនតរាគម្ន៍ននកម្មវិធ ីACCESS

េំនិ្តនរួចននរីម្ន្ែលនរលមូ់្លនិ្ធិ្នោេ DFAT ន្ែលជាកម្មវធីិ្្ហប្បតិបតរិ
ការអូស្តស្តរ លី-កម្ពុជានែីម្បកីារនរលន់្វាប្បកបនោេនិ្រន្ររភា និ្ង្ស្ម្ធ្ម្៌
(ACCESS) បាន្ចាបន់នរីម្នៅកនុង្សឆ្ន ២ំ០១៨ នែីម្បនីលីកកម្ព្ល់ទធភា 
ទទលួបាន្ន្វាប្បកបនោេនិ្រន្ររភា េុណភា និ្ង្សបរយិបន្ន្ប្មាបជ់ន្
មាន្ ិការភា និ្ង្សស្ត រ្ីន្ែលរង្សនលប ះពាលន់ោេ GBV ៦ ។

កម្មវធីិ្ ACCESS ទទលួស្តគ លថ់ា មូ្លនហតុន្ែលន្វាប្េបែណរ បមិ់្ន្
ប្េបប់្រន្់ េុណភា និ្ង្សបរយិបន្នន្វា្ប្មាបជ់ន្មាន្ ិការភា និ្ង្ស
ជន្រង្សនប្រះ ី GBV នៅមាន្កប្មិ្តេឺមាន្ភា ម្ុេស្តម ញ និ្ង្សប្បទាក់
ប្កឡារន និ្ង្សទាម្ទារឲ្យមាន្ការន ល្ីេតបជាលកខណៈប្ប ន័្ធទាងំ្សមូ្ល។

ន្វាមាន្ទំហបំ្េប 
ែណរ ប់ទូលំទូលាេ 
េុណភា  ន្ិង្ស
បរយិបន្នលអ

១. ការនលីក
កម្ព្ន់រល
ន្នយបាេ និ្ង្ស

ចាប់
២. ថវកិាន្ែល
អាច ាករណ៍
បាន្ និ្ង្សប្េប់
ប្រន្់

៣. ការ ប្ងឹ្សង្សនលី
ការ្ប្ម្ប
្ប្ម្ួល

៤. ការនលីក
កម្ព្ប់ទោឋ ន្
នរលការណ៍
ន្ណ។ ំនិ្ង្សការ
ាម្ោន្ន្វា

៥. ការនលីកកម្ព្់
ការតំ្ង្ស និ្ង្ស
ការ ប្ងឹ្សង្ស្ិទធិ
អំ្ច

េំរូរប្ក់ម្មវធីិ្ ACCESS នែីម្បនីលកីកម្ព្ ់
ន្វា GBVនិ្ង្សន្វាទាក់ទង្សនឹ្ង្ស ិការភា 

៩.៥% ដន្ប្បជាជន្កម្ពុជាទាងំ្សអ្២់ (ប្បមាណ ១.៤
លាន្។ក់)  មាន្លកខណៈ ិការ៣



សម្ទធិផេ (កញ្ហា  ២០១៨ – ម្ិថុនា ២០២១)
១. ការន្កលម្អនរលន្នយបាេ ន្ិង្សចាប់ន្នអកនលីេ រ្ុាង្ស

• ការបញ្ច ប់ន្នន្ការេុទធស្តស្ត រ្ជាតិ រ្ី ី ិការភា ទី ីរ 
(NDSP II) ន្ិង្សន្នន្ការ្កម្មភា ជាតិនលីកទីបីនែីម្បទីប់
ស្តា ត់អំន ីហងិ្សានលីស្ត រ្ី (NAPVAW III) ជាម្ួេន្ឹង្ស
ប្កបខ័្ណឌ ប្តួត ិន្ិតយ ន្ិង្សវាេតដម្លកាន់្ន្តលអជាង្សមុ្ន្។

• ប្ក្ួង្សកិចចការ។រ ី (MoWA) បាន្ន្ក្ប្ម្ួលការបកប្ស្តេ
ចាប់ រ្ី ីការទប់ស្តា ត់អំន ីហងិ្សាកនុង្សប្េួស្តរ ន្ិង្សការការពារ
ជន្រង្សនប្រះ ន្ែលមាន្ម្ស្តន្រីប្ក្ួង្សកិចចការ។រចីំន្ួន្១១៤។ក់
បាន្ទទួលការ បណរុ ះប រ្ ល។

• ចំ្ររប្់ប្បកា្អន្ររប្ក្ួង្ស ន្ែលអនុ្ញ្ញា តឲ្យជន្មាន្
 ិការភា ទទួលបាន្ប័ណណនបីកបរ។

• នោេរមួ្បញ្ចូ លការការពារជាចម្បង្សនូ្វ្ិទធិរប្់ជន្មាន្ ិការ
ភា នៅកនុង្សការនធ្ែីន្ចករីប្ពាង្សចាប់ រ្ី ី ិការភា ថមីប។ទ ប់ ី
ការ ិនប្រះប្បកបនោេបរយិបន្ន។

“្ូម្អរេុណែល់កម្មវធីិ្ ACCESS កនុ ង្សការនរៀបចំ្ិកាខ ស្តលា
 ិនប្រះនយបល់អំ ីចាប់នន្ះ ន្ែលជន្មាន្ ិការភា អាចចូលរមួ្
បាន្ នហីេនន្ះេឺជាការទទួលស្តគ ល់យ ង្សចា្់នូ្វ្ំនេង្ស និ្ង្សករី
កង្សែល់រប្់ជន្មាន្ ិការភា  នហីេ។ឲំ្យមាន្ការន្កលម្អខ្លឹម្ស្តរ
ដន្ចាប់នន្ះ នោេអនុ្នលាម្ាម្អនុ្្ញ្ញា អង្សគការ្ហប្បជាជាតិ
រ្ី ី្ិទធិជន្មាន្ ិការភា  (CRPD)។ ” នលាកប្្ីមា ក់ មូ្ន្ីកា

។េកប្បតិបតរិដន្អង្សគការជន្ ិការកម្ពុជា (CDPO) 

២. ថវកិាន្ែលអាច ាករណ៍បាន្ ន្ិង្សប្េប់ប្រន់្

• ការេល់ែឹង្សអំ ីធ្ន្ធាន្ន្ែលប្តូវការ្ប្មាប់ន្វា ិការភា 
បាន្កាន់្ន្តខ្ព្់ ាម្រេៈការន្កលម្អ្ំនណីរថវកិានោេ
ប្ក្ួង្ស្ង្សគម្កិចច អតីតេុទធជន្ ន្ិង្សេុវន្ីតិ្ម្បទា ន្ិង្សប្កមុ្
ប្បឹកា្កម្មភា ជន្ ិការ។

• ការន្បង្សន្ចកធ្ន្ធាន្ន្នអកនលីេ រ្ុាង្ស្ប្មាប់ន្វា GBV

ន្ិង្ស ិការភា បាន្ប្បន្ីរនេងី្សន្ិង្សការនប្បីរនបៀបនធ្ែីថវកិា្ម្
ប្្បន្ឹង្សនេន្ឌ័រ។

• ការនរៀបចំន្នន្ការ្កម្មភា នខ្តរ្ប្មាប់អនុ្វតរ NDSP II

បាន្ប្្បន្ឹង្សវែរថវកិារប្់ប្ក្ួង្សន្ែឋកិចច ន្ិង្សហរិញ្ាវតថុ ។

៣. ការន្កលម្អការ្ប្ម្ប្ប្ម្លួ 
• ការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួលន្ននក ិការភា នោេប្កុម្ប្បឹកា្កម្ម
ភា ជន្ ិការ ថាន ក់ជាតិ ន្ិង្សនខ្តរចំន្ួន្ប្បាំ កាន់្ន្តរងឹ្សមា។ំ

• នវទិកាេន្រការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួលបរយិបន្នការងារបាន្ប្តូវ
បនង្សាីតនេងី្ស នហេីេន្រការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួលវ ិ្ ័េការស្តរ រ
លទធភា  លកម្មបាន្ចាប់ែំនណីរការនេងី្សវញិ។

• ែំនណីរការដន្ប្កុម្ការងារន្េន្ឌ័រ្ប្មាប់អនុ្េណៈកមាម ធ្ិ
ការ GBV ន្ិង្សការអនុ្វតរន្នន្ការប្បតិបតរិការប្បចាឆំ្ន ចំំន្ួន្
១៥ នោេប្ក្ួង្ស ន្ិង្សអង្សគការ្ង្សគម្្ីុវលិន្ែលពាក់ ័ន្ធ។

• ប្កុម្ការងារន្លីេតបន្ឹង្ស GBV ប្តូវបាន្បនង្សាីតនេងី្សន្ិង្ស
ែំនណីរការនៅនខ្តរ ចំន្ួន្៦ ន្ិង្សប្្ុកចំន្ួន្២១ (មាន្ន្តបី
ប ុន ណ្ ះន្ែលមាន្ប្ស្តប់មុ្ន្ន លកម្មវធិ្ី ACCESS)។

៤. ការន្កលម្អ្ រង់្សោ នរលការណ៍ន្ណ។ ំន្ិង្សការន្ណ។ំ

• ការបញ្ច ប់ន្ិង្សអនុ្ម័្តនលីនរលការណ៍ន្ណ។នំ្វាGBV

្ំខាន់្ៗចំន្ួន្ប្បាបំ្បនេទន្ែលប្តូវបាន្ោក់នចញាម្រេៈ
ការបណរុ ះប រ្ លែល់អនកនរល់ន្វា GBV ចនំ្ួន្៥.១៣២។ក់។

• បុេគលិកចំន្ួន្៩៨។ក់ដន្មូ្លន្ិធ្ិជន្ ិការន្ិង្សម្ជឈម្ណឌ លស្តរ រលទធ
ភា  លកម្មកាេ្ម្បទាទទួលបាន្ការបណរុ ះប រ្ លអំ ីការ
ប្េប់ប្េង្សជំង្សឺ ន្ិង្សភា ជាអនកប្េប់ប្េង្សែឹក។បំ្បកបនោេវជិាជាជ ជីវៈ។

• េុណភា ដន្ការនរល់ន្វាស្តរ រលទធភា  លកម្មមាន្ភា ប្បន្ីរ
នេងី្ស ន្ែលបាន្បងាា ញាម្រេៈការនកីន្នេងី្សដន្ ិន្ទុ រ្ង់្សោរេុណ
ភា ន្ែលនលី្ ីការរ ំឹង្សទុករប្់កម្មវធិ្ី ។

• ការបណុ្ះប្្ល្ី្ ីបទោឋ ន្ផា្ុវតថុែល់ ប្េូបនងាគ លចំន្ួន្៣៦
។ក់ ន្ិង្ស ម្ស្តន្រីចំន្ួន្១៥៧។ក់ នៅទូទាងំ្សនខ្តរចំន្ួន្៨។

• ការបណរុ ះប រ្ ល រ្ី ីបរយិបន្ន ិការភា ែល់អនកនរល់ន្វា ិការ
ភា ចំន្ួន្១.៧៣១។ក់។

• ការរបំ្ទការោក់បញ្ចូ លម្ ូឌុល GBV ន្ិង្ស ិការភា នៅកនុង្សការ ទ្ង់្ស
ម្តិប្បជាស្តស្ត រ្ ន្ិង្ស្ុខ្ភា កម្ពុជា (CDHS) ឆ្ន ២ំ០២១ ន្ិង្ស
ប្ប ័ន្ធ ័ត៌មាន្ប្េប់ប្េង្ស ិការភា រប្់ប្ក្ួង្ស្ង្សគម្កិចច។

“ប។ទ ប់ ីបាន្ចូលរមួ្វេគបណរុ ះប រ្ ល រ្ី ីការប្បឹកាជាមូ្លោឋ ន្
្ប្មាប់ករណី GBV ខ្្ុ ំេល់កាន់្ន្តចា្់អំ ីរនបៀបនរល់ការរបំ្ទ្ុខ្
ភា នលូ វចិតរែល់ជន្រង្សនប្រះ។ ខ្្ុ ំែឹង្ស ីរនបៀបនប្បីប្បា្់ជ។ំញប្បឹកា ែូច
ជាការអនង្សាត និ្ង្សការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួលជាម្ួេន្វាននេង្សៗ។ ” អនកនរល់ន្
វាន្ែលបាន្បណរុ ះប រ្ លនោេដែេូរប្់កម្មវធិ្ី ACCESS ដន្អង្សគការ
ចិតរ្ង្សគម្អន្ររវបបធ្ម៌្ (TPO)

៥. តំ្ង្ស ន្ិង្សការនរល់្ិទធអិំ្ ច
• កម្មវធិ្ីរកការងារ (AOKAS) បាន្បនង្សាីតនែីម្បនី្ចករនំ្លក ័ត៌
មាន្អំ ីឱកា្ការងារ្ម្រម្យ្ប្មាប់ជន្មាន្ ិការភា នោេ
នារភាជាជ ប់ជាម្ួេទីភាន ក់ងារជាតិមុ្ខ្របរ ន្ិង្សការងារ។

• ការចូលរមួ្ប្បកបនោេអតថន័្េនោេអង្សគការជន្ ិការចំន្ួន្៧៥
កនុង្សកិចច្ន្ទ។នរលន្នយបាេ នែីម្បនីលីកកម្ព្់បរយិបន្ន
េនប្មាង្សកិចចរពំារ្ង្សគម្។ 

• ្កម្មភា ពាក់ ័ន្ធន្ឹង្ស ិការភា  ន្ិង្ស GBV បាន្ប្តូវោក់បញ្ចូ ល
នៅកនុង្សកម្មវធិ្ីវនិ្ិនយេឃុនំៅទូទាងំ្សឃុចំំន្ួន្២០ ប្្បាម្ខ្លឹម្ស្តរ 
NAPVAW III ន្ិង្ស NDSP II ។

• ការឯកភា នលីខ្លឹម្ស្តរនរលន្នយបាេ នោេ MoWA ន្ិង្ស 
DAC នោេន្នអកនលីការ ិនប្រះនយបល់រវាង្សស្ត រ្ីមាន្ ិការភា  
ន្ិង្សអនកនរល់ន្វា GBV រ្ី ីការោក់បញ្ចូ ល ិការភា នៅកនុង្សន្វា 
GBV ។

"ប។ទ ប់ ីខ្្ុ ំបាន្្ហការជាម្ួេភាេីពាក់ ័ន្ធនឹ្ង្ស ិការភា  វានធ្ែីឲ្យខ្្ុ ំ
ន្តង្សន្តេិតេូរអំ ីជន្មាន្ ិការភា ។  ីមុ្ន្ ខ្្ុ ំមិ្ន្បាន្េកចិតរ
ទុកោក់នលីនរឿង្សនន្ះនទ ប ុន្ន្រឥេូវនន្ះការងារអំ ី ិការភា ថ្ិតនៅកនុ ង្ស
ែួង្សចិតររប្់ខ្្ុ ំ នហីេកន្ន្លង្ស្ន្ែលខ្្ុ ំនៅ ខ្្ុ ំន្តង្សន្តេកចិតរទុកោក់
ចំនពាះជន្មាន្ ិការភា ។ " នលាកជំទាវ បា ង្ស ោន្ី អេិបាលរង្សនខ្តរ
កំ ង់្សចាម្ ន្ិង្សជាប្បធាន្ប្កុម្ការងារន្លីេតបន្ឹង្ស GBV
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៥. តំ្ង្ស ន្ិង្សការនរល់្ិទធអិំ្ ច
• កម្មវធិ្ីរកការងារ (AOKAS) បាន្បនង្សាីតនែីម្បនី្ចករនំ្លក ័ត៌
មាន្អំ ីឱកា្ការងារ្ម្រម្យ្ប្មាប់ជន្មាន្ ិការភា នោេ
នារភាជាជ ប់ជាម្ួេទីភាន ក់ងារជាតិមុ្ខ្របរ ន្ិង្សការងារ។

• ការចូលរមួ្ប្បកបនោេអតថន័្េនោេអង្សគការជន្ ិការចំន្ួន្៧៥
កនុង្សកិចច្ន្ទ។នរលន្នយបាេ នែីម្បនីលីកកម្ព្់បរយិបន្ន
េនប្មាង្សកិចចរពំារ្ង្សគម្។ 

• ្កម្មភា ពាក់ ័ន្ធន្ឹង្ស ិការភា  ន្ិង្ស GBV បាន្ប្តូវោក់បញ្ចូ ល
នៅកនុង្សកម្មវធិ្ីវនិ្ិនយេឃុនំៅទូទាងំ្សឃុចំំន្ួន្២០ ប្្បាម្ខ្លឹម្ស្តរ 
NAPVAW III ន្ិង្ស NDSP II ។

• ការឯកភា នលីខ្លឹម្ស្តរនរលន្នយបាេ នោេ MoWA ន្ិង្ស 
DAC នោេន្នអកនលីការ ិនប្រះនយបល់រវាង្សស្ត រ្ីមាន្ ិការភា  
ន្ិង្សអនកនរល់ន្វា GBV រ្ី ីការោក់បញ្ចូ ល ិការភា នៅកនុង្សន្វា 
GBV ។

"ប។ទ ប់ ីខ្្ុ ំបាន្្ហការជាម្ួេភាេីពាក់ ័ន្ធនឹ្ង្ស ិការភា  វានធ្ែីឲ្យខ្្ុ ំ
ន្តង្សន្តេិតេូរអំ ីជន្មាន្ ិការភា ។  ីមុ្ន្ ខ្្ុ ំមិ្ន្បាន្េកចិតរ
ទុកោក់នលីនរឿង្សនន្ះនទ ប ុន្ន្រឥេូវនន្ះការងារអំ ី ិការភា ថ្ិតនៅកនុ ង្ស
ែួង្សចិតររប្់ខ្្ុ ំ នហីេកន្ន្លង្ស្ន្ែលខ្្ុ ំនៅ ខ្្ុ ំន្តង្សន្តេកចិតរទុកោក់
ចំនពាះជន្មាន្ ិការភា ។ " នលាកជំទាវ បា ង្ស ោន្ី អេិបាលរង្សនខ្តរ
កំ ង់្សចាម្ ន្ិង្សជាប្បធាន្ប្កុម្ការងារន្លីេតបន្ឹង្ស GBV



ង្ត្ើនរណាខ្លោះទទេួបានអត្ថម្របង្ោជន?៍

ង្សវាទាក់ទខនឹខពិការភាព 

អតិថិជន្្របុ ចំន្នួ្១០.២៨២។ក ់ (ស្ត្រ៣ី០%)

បាន្ទទលួន្វានៅម្ណឌ លស្តរ រលទធភា  លកម្មទាងំ្ស៦
ន្ែលរបំ្ទនោេកម្មវធីិ្ ACCESS នៅរវាង្សន្ខ្កញ្ញា  ឆ្ន ំ
២០១៩ និ្ង្សន្ខ្មិ្ថុ។ ឆ្ន ២ំ០២១
ជន្មាន្ ិការភា ចំន្ួន្ ១.៥០៨។ក់ (ស្ត្រ៥ី៤%)បាន្
ទទលួប័ណណប្កីប្ក
ជន្មាន្ ិការភា ចំន្ួន្២.៥៨២។ក់(ស្ត្រ៤ី៧%) បាន្
ទទលួស្តច់  ប្បាក់កិចចរពំារ្ង្សគម្ដន្កម្មវធីិ្ននទរស្តច់
ប្បាក់ថាន ក់ជាតិ  ីអាជ្ាធ្រមូ្លោឋ ន្
ជន្មាន្ ិការភា ចំន្នួ្៤.១៧០។ក ់(រមួ្ទាងំ្សស្ត្រ)ី មាន្
ភា ប្បន្ីរនេងី្សកនុង្សការទទលួបាន្ឱកា្ន្ែឋកិចច

ប្បភាេដន្ជំនួ្េន្ែលទទួលបាន្នោេជន្មាន្
 ិការភា នែមី្បបីនង្សានី្ឱកា្ន្ែឋកចិច
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ង្សវាទាក់ទខនខឹ GBV

ន្វា GBV ចំន្ួន្២.៦៦៧ែង្ស ប្តូវបាន្នរល់ជូន្៖
• ស្ត្រីចំន្ួន្១.៣៩៩។ក់
• ជន្មាន្ ិការភា ចនំ្ួន្៥០។ក់
• កុមារចំន្ួន្១៧៧។ក់ 

នប្ៅ ីន្វា ាបាល ន្ិង្សនកា្លយវច័ិេ ដែេូអនុ្វតរ
រប្់កម្មវធិ្ី ACCESS (IPs) បាន្នរល់ន្វាជានប្ចីន្
ន្ែលបាន្នកីន្នេងី្សេរួឲ្យកត់្មាគ ល់កនុង្ស្មា្ទមី្ួេ ឆ្ន ំ
២០២០។ 
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Shelter

Mental/psychosocial counseling

Mediation

Legal Representation

Legal Consultation

Forensic Exam

Physical Treatment

ន្ែឋកិចច

ជប្ម្ក
ការប្បឹកាន្ននកនលូវចិតរ/ចិតរវទិា

តំ្ង្សន្ននកចាប់
ការប្បឹកានយបល់ន្ននក
ចាប់
ការ ិន្ិតយនកា្លយវច័ិេ
ការ ាបាលរាង្សកាេ

កកាោ-ធ្នូ ២០១៩ ម្ករា-មិ្ថុ។ ២០២០ កកាោ-ធ្នូ ២០២០ ម្ករា-មិ្ថុ។ ២០២១
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ម្រកាហវង្សវា GBV បបខបចកតាម្ម្របង្េទ

្។ធ ន្កម្ម

ស្ត រ្ីមាន្ ិការភា ប្េប ់
ប្េង្ស្ហប្រ្
ទទលួប្បាកក់ម្ចីហរិញ្ា
វតថុ

បង្សែឹកហាតក់ារងារ
្កម្មភា បនង្សាីន្
ជីវភា 
រកការងារឲ្យនធ្ែី
បញ្ជាជូ ន្នៅទទលួបណរុ ះ
ប រ្ លវជិាជាជ ជីវៈ

បណរុ ះប រ្ លអំ ីន្ននក
ហរិញ្ាវតថុ



ង្ត្ើនរណាខ្លោះទទេួបានអត្ថម្របង្ោជន?៍

ន្វាពាក់ ័ន្ធន្ងឹ្សជងំ្សកូឺវែី-១៩

កម្មវធីិ្ ACCESS បាន្នរល់ និ្ង្សន្ចកចាេឧបករណ៍ការពារផាទ លខ់្លួន្បីែង្សែលអ់នកនរល់ន្វា GBV និ្ង្ស
អង្សគការជន្ ិការ ែូចន្ែលបាន្បងាា ញកនុង្សារាង្សខាង្សនប្កាម្។

ឧបករណ៍ការពារខ្លួន្ន្ែលបាន្ន្បង្សន្ចក ន្ននក GBV  ិការភា 

អាល់កុល ន្ិង្សន្ជល្មាល ប់នម្នរាេ (ែប) ១៨.២៦៧ ២៦.៨០០

មា ្់ប្ក្ត់ ២៩.៤៥៦ ៧.៤០០

មា ្់ន ទយ ៣៣៣.០០០ ៤៧១.២៥០

ស្តប ូែុំ ១៤៤.៦២០ --

នលិត ១៦.៤៣៥ --

ន្ទម្ ូន្ម្ ប្ត -- ៣០
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“កម្មវធីិ្ ACCESS ទទួលបាន្នរៀន្្ូប្តបាន្នប្ចីន្ នៅន លនធ្ែីការជាម្ួេដែេូរាជរោឋ េិបាល នហីេេុណភា ដន្កិចច្ហការបាន្
លអ្ ្់។ ដែេូទាងំ្សអ្់មិ្ន្នធ្ែីការនោេភា ឯនកាន។ះនទ ប ុន្ន្រនោេការនធ្ែីការងារនិ្ង្សន្នន្ការរមួ្រន  ។ ” 

ឯកឧតរម្បណឌិ ត ប្្ី វុធ្ ្មាជិកេណៈកមាម ប្បឹកាេបិាលកម្មវធិ្ ីACCESS

ដែេូអនុ្វតរកម្មវធីិ្


