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ឯកសារសង្ខេបអំពីដៃគូអនុវត្តគង្រោខ 
ផ្នែកអំង្ពើហខិាទាកទ់ខនឹខង្េនឌ័រ  

 
 
 

 
សង្ខេបគង្រោខ 
គម្រោង «ការម្ វ្ើឱ្យររម្េើរម្ ើងនូវម្េវាជំនួយផ្នែកច្បារ់ដល់ស្រេតីរងម្ររោះម្ោយអំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ» ជា
គម្រោងដែល នតល់ជាជំនួយរម្ច្េកម្ទេ និងពរងឹងសមត្ថភាពបដនថមដល់រកេួងកិច្េការនារី និងរកុមការងារថ្នបក់ម្រកាមជាតិ 
ម្ដើមបបអីភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងរម្ងកើនការចងររងទិននន័យ ឯរសារដែលដអែរម្លើភសតុតាងជួយ
ែល់ស្រេតីរងម្ររោះម្ោយអំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ ោនលទធភា ទទួលបានយុតតិ្ម៌កាន់ដត្របម្សើរម្ ើង។ កមមវិ្ីម្នោះ
បានម្្ដ្ត្ម្លើការជួយែលរ់កេួងកិច្េការនាររីនុងការរម្ងកើតឧរករណ៍ និងររ ័នធ ម្នបេងៗសរោប់ររសួង
កែុងកំ ុងម្ លអនុវតតគម្រោង។ 
លទ្ធផលរំពឹខទុ្ករបស់គង្រោខ 

• លទធនលរំ ឹងទុក ទី១៖ រម្ងកើនេមតថភា រកេួងកិច្េការនារី និងរកុមការងារថ្នបក់ម្េតត កែុងការរគរ់រគង 
និងម្ររើរបាេ់ររ ័នធទិនែន័យឌីជីថល។  

• លទធនលរំ ឹងទុក ទី២៖ រម្ងកើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈសតី ីអំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ និងជំនួយផ្នែកច្បារ់ 
ដែលោនសរោប់ស្រេតីរងម្ររោះម្ោយអំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ។  

• លទធនលរំ ឹងទុក ទី៣៖ រម្ងកើនេមតថភា រកេួងកិច្េការនារី រកុមការងារអំម្ ើហិងបេទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រថ្នបក់ម្េតត 
និងអែកអនុវតតការេរមុោះេរមួលថ្នបក់ឃុំ កែុងការអនុវតតការេរមុោះេរមួលទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ។ 

• លទធនលរំ ឹងទុក ទី៤៖ ម្ វ្ើឱ្យររម្េើរម្ ើងនូវររិយាកាស ម្រលនម្យាបាយ ម្ដើមបបីនតល់លទធភា ទទួលបាន 
យុតតិ្ម៌ែល់រេីតទទួលរងនូវអលប ៉ះពាល់ម្ោយអំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ។ 

 

កិច្ចអន្តរាគមន៍្សំខាន់្ៗ 
េកមមភា  ទី១.១. ម្ វ្ើរច្េុរបបភា ររ ័នធទិនែន័យឌីជីថលម្ដើមបបីផ្កលមអ ឱ្យងាយរសលួសរោប់អែកម្ររើរបាេ់  
េកមមភា  ទី១.២. នតល់ការរំរទរម្ច្េកម្ទេដល់រកេួងកិច្េការនារី និងមនទីរកិច្េការនារីម្លើររ ័នធទិនែន័យឌីជីថល  
េកមមភា  ទី២.១. នតល់ការរំរទដល់រកេួងកិច្េការនារី និងមនទីរកិច្េការនារីកែុងការរម្ងកើត និងអនុវតតយុទធសាស្រេតនន 
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                           យុទធនាការរម្ងកើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈ អំ ីអំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ។ 
េកមមភា  ទី២.២. នលិតសោភ្ររូរភា អ្សពវអ្ាយអំ ីេិទធិទទួលបានការជំនំុជរម៉ះកតីម្ោយយុតតិ្ម៌សតីពីអំម្ ើហិងបាទាក់

ទងនឹងម្យនឌ័រ និងម្ វ្ើការនបេ វនបាយម្លើររ ័នធទំនាក់ទំនងេងគម។  
េកមមភា  ទី២.៣. ម្រៀរចំ្កមមវិ្ីជផ្ជក ិភាកបាតាមវិទបយុ អំ ីអំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ និងេិទធិជនរងម្ររោះម្ោយ 
 អំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ។  
េកមមភា  ទី៣.១. ម្រៀរចំ្េិកាខបសាលា កសាងេមតថភា អំ ីនីតិវិ្ីេរមុោះេរមួលម្ ល្ើយតរនឹងម្យនឌ័រ ។ 
េកមមភា  ទី៤.១. តាមោនករណីអំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រកែុងរាជធានីភ្ែំម្ ញ ម្េតតម្េៀមរារ និងម្េតតកំ ង់ចាម  
េកមមភា  ទី៤.២. ម្រៀរចំ្កិច្េ ិភាកបាម្រលនម្យាបាយ ម្ោយោនការចូ្លរួម ីអែកម្ វ្ើម្េច្កតីេម្រមច្ចិ្តតជំុវិញលទធនល 
 ផ្ដលទទួលបាន ីការតាមោនការជំនំុជរម៉ះកតីករណីអំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ ។ 
េកមមភា  ទី៤.៣. ម្ វ្ើរបាយការណ៍ ល្ុោះរញ្្ាំង សតីពីការផ្លបេ់រតូរចំ្ម្ណោះដឹង អាករបបកិរិយា ដំម្ណើរការ និងទេបេនទាននន 
                           នីតិវិ្ីេរមុោះេរមួលទំនាេ់ររេ់េិកាខបកាមផ្ដលបានចូ្លរួមវគគរណ្តោះរណ្តបល ក៏ដូច្ជាការ ល្ុោះ   
                           រញ្្ាំង ឬអនុសាេន៍ររេ់ ួកម្គពាក់ ័នធនឹងនីតិវិ្ីេរមុោះេរមួលវិវាទ។ 
 

កិច្ចអន្តរាគមន៍្ជាពិង្សស ចំ្ង្ ោះការទ្ប់ស្កាត់ការរីករាលដាលង្មង្រាគកូវីដ-១៩ 
១. ការអនុវតតការរកបាគោលបតសុវត្ថិភាព រគរ់រមមវិ្ីជួរជំុម្ោយផ្ទបល់  
២. ម្រៀរចំ្េកមមភា ជួរជំុនានាតាមរបព័នធអនឡាញ កែុងករណីការជួរជំុម្ោយ្ទ្ល់មិនអាចម្រៀបចាំបាន 
៣. ម្ វ្ើការផ្កេរមួលេកមមភា  និងម្ លម្វលាកំណត់ ផ្នអកម្លើអវីផ្ដលអាច្ម្ វ្ើម្ៅបានកែុងររិរទកូវីដ-១៩ ។ 
អងគការមូលនិ្ិអាេុី នឹងនតល់ការរំរទដល់រកេួងកិច្េការនារី និងមនទីរកិច្េការនារី ម្លើជំនាញឌីជីថល ម្ដើមបបេីរមរេរមួល
ការេិកបាម្រៀនេូរត និងការម្ វ្ើការតាមរបព័នធអនឡាញ។ 
អនកទ្ទួ្លផល 
អនរទទួលអលម្ោយ្ទ្ល៖់  
១. មស្រនតីរកេួងកិច្េការនារី និងមនទីរកិច្េការនារីចាំនួន៣៥នាក់ សរោប់ររ ័នធទិនែន័យឌីជីថល 

២. មស្រនតីរកេួងកិច្េការនារី និងមនទីរកិច្េការនារីចាំនួន១៧នាក់ សរោប់ផ្ននការេកមមភា ននយុទធនាការម្លើកកមពេ់ការ
យល់ដឹងជាសាធារណៈ 
៣. មស្រនតីរកេួងកិច្េការនារី ចាំនួន៨នាក់ ជាអែករណ្តោះរណ្តបលថ្នបក់ជាតិម្លើម្េៀវម្ៅរណ្តោះរណ្តបលអំ ីការេរមុោះ
េរមួលម្ ល្ើយតរនឹងម្យនឌ័រ 
៤. អែកេរមុោះេរមួលវិវាទ ថ្នបក់ឃុំ និងរេុកចាំនួន៤៨នាក់ 
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៥. រុគគលិកនដគូអនុវតតគម្រោង ACCESS ចាំនួន១២នាក ់

ជនរងម្ររោះម្ោយអំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ នឹងទទួលបានអតថររម្យាជន៍ តាមរយៈការទទួលបាន ័ត៌ោនជំនួយផ្នែក
ច្បារ់ និងម្េវាផ្ដលអាច្រកបានេរោរ់ ួកគាត់្។  
អនរទទួលអលម្ោយរបម្ោល៖ យា បងម្ោច្ណ្េ់ សាធារណៈជនចំ្នួន ៥.០០០នាក់ នឹងទទួលបាន ័ត៌ោនអំ ី 
អំម្ ើហិងបាទាក់ទងនឹងម្យនឌ័រ និងការតាមោនដំម្ណើរការជំនំុជរម៉ះកតីម្ៅតុលាការ ។ 

តំបន់្ង្ោលង្ៅ 
រាជធានីភ្ែំម្ ញ ម្េតតកំ ង់ចាម ម្េតតម្េៀមរារ ម្េតតកំ ង់េពឺ ម្េតតតបបូងឃមុំ ម្េតតរតនគិរ ីនិងម្េតតរ ោះេីហនុ ។  
ដដគូអនុ្វតតគង្រោខ 
អងគការនារីម្ដើមបបីេនតិភា  (WPM)  
មជបឈមណឌលេិទធិមនុេបេកមពុជា (CCHR) 
រយៈង្ពលអនុ្វតតគង្រោខ 
ដែកញ្ញប ឆ្្ាំ២០២១ ែល់ដែមិថុនា ឆ្្ាំ២០២៣ 
ថវិកាគង្រោខ 
ថវិកាពីរមមវិ្ី ACCESS៖ ២៨០.០០០,00 ដុលាលបរអូស្រសាតបលី  
ព័ត៌ោន្ទំ្នាក់ទំ្ន្ខ 
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