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ឯកសារសង្ខេបអពំីដៃគអូនុវត្តគង្រោខ 

ផ្នែកអំង្ពើហខិាទាក់ទខនឹខង្េនឌ័រ  
 
 
 
 
 
 
 

សង្ខេបគង្រោខ 

គម្រោងម្នេះនឹងគាំររដល់ស្ត្រីដដលរងផលប េះពាល់ម្ោយអាំម្ ើហិងសាទាក់រងនឹងម្យនឌ័រ (GBV) រួមទាាំងស្ត្រីមក ីរកុម
ជនជាតិភាគតិច និងស្ត្រីោន ិការភា  ម្ដើមសបីររួលបានការដែទាាំ្ុខភា របកបម្ោយគុណភា  ការការពារផលូវចសាប់ 
និងការ្រមប្រមួលម្្វាកមម្ងគម។ 
លទ្ធផលរំពឹខទុ្ករបស់គង្រោខ 

• រកុមការងារម្ ល្ើយតបនឹងអាំម្ ើហិងសាទាក់រងនឹងម្យនឌ័រ (GBV) គណៈកោមសធិការ ិម្រគេះម្ោបល់ស្ត្រី និងកុោរ
ម្ខតរ និងរកុមតូចៗ ននគណៈកោមសធិការ ិម្រគេះម្ោបល់ស្ត្រី និងកុោររ្ុកកនុងម្ខតររតនគិរី អាច្រមប្រមួល  
រាយការណ៍ និងតាមោនការអនុវតរកមមវិធីបងាកសរ និងរប់ស្កសត់អាំម្ ើហិងសាម្យនឌ័របានឱសយកាន់ដតរបម្្ើរម្ៅកនុង
ម្ខតររប្់ ួកគត់ ដដលរាប់បញ្ជូលទាាំងស្ត្រីមក ីរកុមជនជាតិភាគតិច និងស្ត្រីោន ិការភា ។ 

• អនកផរល់ម្្វា្ុខភា ម្ៅម្ខតររតនគិរី ផរល់ការដែទាាំ្ុខភា ដដល្មរ្ប និងរបកបម្ោយបរិោបនន (រ្ប
តាមវបសបធម៌កនុងតាំបន់) និង រងឹងការ្រមប្រមួលការគាំររ តាមរយៈការបញ្ជូនករណីម្ៅកាន់ម្្វាម្ផសេង 
្រោប់ស្ត្រីដដលរងម្រគេះម្ោយអាំម្ ើហិងសា រួមទាាំងស្ត្រីោន ិការភា ផងដដរ។ 

• អាជាញសធរថ្នសក់ម្រកាមជាតិម្ ល្ើយតបម្ៅនឹងតរមូវការរប្់ស្ត្រីដដលរងម្រគេះនឹងអាំម្ ើហិងសា ទាន់ម្ លម្វលា  
របកបម្ោយបរិោបនន និងមិនម្រី្ម្អើង រាប់បញ្ចូលទាាំងយុរធស្ស្ត្របងាកសរ ដផនការ្កមមភា  និងការផរួចម្ផរើម   
ម្ផសេងៗទាក់រងនឹង GBV ។ 

កិច្ចអន្តរាគមន៍្សំខាន់្ៗ 

• បណ្តេះបណ្តសល និងបងវឹកដល់មនទីរ្ុខាភិបាលម្ខតដ រ្ុករបតិបតរិ មនទីរម្ រសយបដងែក និងមណឌល 
្ុខភា   ីការរគប់រគងអាំម្ ើហឹងសាម្លើស្ត្រី និងកុោរ 

• តាមម្គលការណ៍ដណនាំថ្នសក់ជាតិ្រោប់ រប ័នធ្ុខាភិបាលការបណ្តេះបណ្តសល្រី ីការផ្លស្ ់បរូរឥរិោបែ
ដល់អនកផរល់ម្្វា្ុខាភិបាល 
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• ការបណ្តេះបណ្តសល្រី ីការម្បៀតម្បៀនផលូវម្ភរ និង ការវិភាគ្កមមភា ្ងគម (SAA) ដល់រកុមការងារមនទីរ្ុ
ខាភិបាលម្ខតរ  រ្ុករបតិបតរិ  មនទីរម្ រសយបដងែក   រកុមការងារម្ ល្ើយតបអាំម្ ើហិងសាទាក់រងនឹងម្យនឌ័រ និងអនកផរ
ល់ម្្វា (ប ូលី្ គណៈកោមសធិការ ិម្រគេះម្ោបល់ស្ត្រីនិងកុោរថ្នសក់រ្ុក) 

• គាំររដល់ការបម្ងកើតរកុមការងារម្ ល្ើយតបអាំម្ ើហិងសាទាក់រងនឹងម្យនឌ័រ និងការកស្ង្មតថភា រប្់
្ោជិក 

• បណ្តេះបណ្តសល និងកបងវឹកម្លើបរោឋសនអបសបបរោ្រោប់ការផរល់របឹកសាជាមូលោឋសន និងម្គលការណ៍បញ្ជូន 
ការម្បៀតម្បៀនផលូវម្ភរ និង ការវិភាគ្កមមភា ្ងគម ការផ្លស្់បរូរឥរិោបែ និងរប ័នធរគប់រគងរិននន័យអាំម្ ើ
ហិងសាទាក់រងនឹងម្យនឌ័រ និងការរាយការណ៍  ដល់រកុមការងារGBV និងអនកផរល់ម្្វា 

• ផរល់ការបណ្តេះបណ្តសល្រ ីី និោមដបបបររបតិបតរិ និងម្គលការណ៍បញ្ជូនអាំម្ ើហិងសាទាក់រងនឹងម្យនឌ័រ
ដល់រកុមរបឹកសាឃុាំ 

• ការបណ្តេះបណ្តសល និងការបងវឹកម្លើបរោឋសនអបសបបរោ្រោប់ការផរល់របឹកសាជាមូលោខសន និងម្គលការណ៍
បញ្ជូនការម្បៀតម្បៀនផលូវម្ភរ  និងការវិភាគ្កមមភា ្ងគម ដល់គណៈកោមសធិការររួលបនទុកកិចចការនរីនិង
កុោរ  និងរកុមរបឹកសាឃុាំ្ងាកសត់  

• ប័ណណ ិនទុ្ហគមន៍ម្ដើមសបីតាមោនគណម្នយសយភា ននម្្វាកមមការបណ្តេះបណ្តសល និងការបងវឹក ីបរោឋសនអបសប
បរោននម្គលការណ៍ដណនាំ្រី ីការបញ្ជូនការរបឹកសាមូលោឋសនរគឹេះ និងរកុមរបឹកសាឃុាំ្ងាកសត់ 

• ប័ណណោក់ ិនទុ្ហគមន៍ម្ដើមសបីតាមោនគណម្នយសយភា រប្់អនកផរល់ម្្វា 
កិច្ចអន្តរាគមន៍្ជាពិង្សស ច្ំង្ ោះការទ្ប់ស្កាត់ការរីករាលដាលង្មង្រាគកូវីដ-១៩ 

• គាំររ MoWA កនុងការបកដរបស្របងាកសរអាំម្ ើហិងសាទាក់រងនឹងម្យនឌ័រម្ៅជាភាស្ជនជាតិភាគតិច 
• ម្រជើ្ម្រី្ និងម្បាេះ ុមពស្រជាែមីនូវខិតរប័ណណអាំ ីកមមវិធីលុបបាំបាត់អាំម្ ើហឹងសាម្លើស្ត្រី (EVAW) ម្រកាមគម្រោង
្ហគមន៍ោន្ុវតថិភា លាំម្ៅោឋសនោន្ុវតថិភា ។ 

• ផរល់ការគាំររ ្ាំភារៈអនម័យ និងការពារ ដូចជាោ ស្ ់ អាល់កុល ម្រស្មនដ និងស្ប ូដល់រគូបណ្តេះបណ្តសល
ចាំនួន៣០ នក់ដដលជាបុគគលិកមនទីរកិចចការនរីម្ខតរ, មនទីរ្ុខាភិបាលម្ខតរ  និងមណឌល្ុខភា ។ 

• ម្ធវើការជាមួយមនទីរកិចចការនរីម្ខតររតនគិរី ម្ដើមសបីរបមូលអា្យ័ោឋសនរាំនក់រាំនងរប្់អនកផរល់ម្្វា្រោប់ជន
រងម្រគេះម្ោយអាំម្ ើហិងសា។ 

• ផរល់ការគាំររ ្ាំភារៈអនម័យ និងការពារ ដូចជាោ ស្ ់ អាល់កុល ម្រស្មនដ និងស្ប ូដល់រគូបណ្តេះបណ្តស
លចាំនួន ៣០ នក់ដដលជាបុគគលិកមនទីរកិចចការនរីម្ខតរ, មនទីរ្ុខាភិបាលម្ខតរនិងមណឌល្ុខភា ។ 
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អនកទ្ទួ្លផល 

• រកុមម្គលម្ៅម្ោយផ្ទសល៖់ បុគគលិកមនទីរកិចចការនរីម្ខតរ មនទីរ្ុខាភិបាលម្ខតរ រ្ុករបតិបតរិ រកុមការងារម្ ល្ើយ
តបអាំម្ ើហិងសាទាក់រងនឹងម្យនឌ័រ (ថ្នសក់ម្ខតរ និងរ្ុក) អនកផរល់ម្្វាជួរមុខ ( ម្ប និងគិលានុបោឋសយិកា) និង
ម្វជជបណឌិត  រកុមរបឹកសាឃុាំ្រោប់ស្ត្រី និងកុោរ រកុមគាំររ្ុខភា ភូមិ ស្ត្រីដដលរ្់រានោនជីវិត ី GBV  

• រកុមម្គលម្ៅម្ោយរបម្ោល៖ របជាជនដដលោនម្ដើមកាំម្ណើតជាជនជាតិភាគតិច ្ោជិករកុមរបឹកសាឃុាំ 
គណៈកោមសធិការររួលបនទុកកិចចការនរី  និងកុោរឃុាំ្ងាកសត់  (គកនក) រកុមររររង់្ុខភា ភូមិ   ស្ត្រីរងម្រគេះ
ម្ោយអាំម្ ើហិងសាទាក់រងនឹងម្យនឌ័រ។  

តំបន់្ង្ោលង្ៅ 

ម្ខតររតនគិរី (៣ រ្ុក)  

ដដគូអនុ្វតតគង្រោខ 

រក្ួងកិចចការនរី រក្ួង្ុខាភិបាល មនទីរ្ុខាភិបាល និងមនទីរកិចចការនរីម្ខតររតនគិរ ី 

រយៈង្ពលអនុ្វតតគង្រោខ 

ដខកញ្ញស ឆនសាំ ២០១៩ ដល់ ដខមិែុន ឆនសាំ ២០២១  
ថវិកាគង្រោខ 

ែវិកា្រុប៖ ៤២០.០០០,០០ ដុលាលសរអូស្តស្រសលី (ែវិកា ី ACCESS៖ ៣៥០.០០០,០០ ដុលាលសរអូស្តស្រសលី) 

ព័ត៌ោន្ទំ្នាក់ទំ្ន្ខ 

អងគការ ដឃរ (CARE)  
ម្លាក ម ូត ស្ណ្  
នយករបចាំរបម្រ្ 
រូរ្័ ទ៖ (៨៥៥) ២១ ៧៥៨ ៤៧២ ៧ 
អ ៊ីដម ល៖ sana.mot@careint.org 

កមមវិធី ACCESS 
ម្លាករ្ី ប ូ មករា  
របធានដផនកអាំម្ ើហិងសាទាក់រងនឹងម្យនឌ័រ (GBV) 
រូរ្័ ទ៖ (៨៥៥) ១២ ៦៩៤ ៩៩៤ 
អ ៊ីដម ល៖ makara.bo@accesscambodia.org 

 
 

គម្រោងម្នេះ ឧបតថមភម្ោយរោឋសភិបាលអូស្តស្រសលីតាមរយៈកមមវិធី ្ហរបតិបតរិការអូស្តស្រសលី-កមពុជាម្ដើមសបីម្្វា
របកបម្ោយ្មធម៌ និងនិរនររភា (ACCESS)។ 
 
ដខឧ្ភា ឆនសាំ២០២០ 

mailto:sana.mot@careint.org
mailto:makara.bo@accesscambodia.org
mailto:makara.bo@accesscambodia.org

