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ឯកសារសង្ខេបអពំីដៃគអូនុវត្តគង្រោខ 

ផ្នែកអំង្ពើហខិាទាក់ទខនឹខង្េនឌ័រ   
 

 
 
សង្ខេបគង្រោខ 
គម្រោងម្ េះ ឹងគាំររ ការរាវរាវម្ ើការអ ុវត្តម្ៅតុ្លាការ  ិងការផ្សេះផ្ា ម្ ើម្បរីរមូ ភស្តុតាង  ិងរម្ងកើត្អ ុាស្ ៍
នានាស្រោរ់ម្ វ្ើវិម្ា្ ៍កមមច្្ារ់ររ់ាក្ត់្អាំម្ ើហិង្ាកនុងរគួារ  ិងកិច្ចការពារជ រងម្រគេះ  ិងម្ វ្ើឱ្យររ ័ ធរគរ់រគង
ករណីបររឌីជីថ ម្ៅថ្ន្ក់ម្េត្តោ ភា ររម្ស្ើរម្ ើង ។ គម្រោងម្ េះ ផត ់ការគាំររ  ់កាងស្មត្ថភា ម ទីរកិច្ចការនារី
ម្េត្តកនុងការរគរ់រគង  ិងស្រមរស្រមួ ការអ ុវត្តកមមវិ្ី ACCESS ម្ៅម្េត្តកាំ ង់ចាម  ិងម្េត្តម្ស្ៀមរារ។ 
លទ្ធផលរំពឹខទុ្ករបស់គង្រោខ 

• ម្ ើកកមពស្់ស្មត្ថភា  ម ទីរកិច្ចការនារី  ិងរកស្ួងកិច្ចការនារី កនុងការផត ់វគគរណ្តេះរណ្ត្  ការស្រមស្រមួ   ិង
ការរគរ់រគង 

• រម្ងកើ ការររមូ ភស្តុតាង ម្ ើម្បីម្ ើកកមពស្់ការររួ ម្ស្វា  ិងម្គ ការណយ៍ុត្តិ្ម៌។ 
កិច្ចអន្តរាគមន៍្សំខាន់្ៗ 

• ផត ់ការគាំរររម្ច្ចកម្រស្  ់រកុមររឹក្ាាតិ្ម្ ើម្បីស្រស្តី/រកស្ួងកិច្ចការនារី កនុងការម្រៀរច្ាំឯការ 
រណ្តេះរណ្ត្ អាំ ីGBV ស្រោរ់ស្ោគមម្មធាវី ន គណៈម្មធាវីន រ េះរាាណ្ច្រកកមពុា 

• កាងស្មត្ថភា   ់ម ទីរកិច្ចការនារីកនុងការស្រមរស្រមួ   ិងការរគរ់រគង 
• រម្ងកើត្ឧរករណ៍ររមូ រិ ន ័យGBV ឌីជីថ  
• ម្ វ្ើការតាមដា ម្ៅតុ្លាការម្ ើករណីGBV 
• រម្ងកើត្កមមវិ្ីវិរ្យ ុម្ ើម្បីផត ់ ័ត៌្ោ   ់អនកាត្រ់អាំ ីការររួ ម្ស្វាបផនកផលូវច្្ារ់ 
• រម្ងកើត្ឯការរណ្តេះរណ្ត្   ិងផត ់ការរណ្តេះរណ្ត្   ់រគូរម្្គ្  ស្តី ីការអ ុវត្តប   អៗន ការ
ផ្សេះផ្ា ម្ហើយររមូ មតិ្ម្ោរ ់បកស្រមួ ឯការរណ្តេះរណ្ត្ ម្នាេះម្ ើងវិញ 

កិច្ចអន្តរាគមន៍្ជាពិង្សស ចំ្ង្ ោះការទ្ប់ស្កាត់ការរីករាលដាលង្មង្រាគកូវីដ-១៩ 
• ម្ ើកកមពស្់ររស្ិរធភា ន ការម្ររើរាស្់ម្ េរូរស្័ ទទា ់ម្ហតុ្ការណ៍ទាក់រង ឹងអាំម្ ើហិង្ាម្យ ឌ័រប  ោ 
រារ់ កនុងកាំ ុងម្  ប  ររតិ្រត្តិករររួ ា  ័ត៌្ោ រឋមទាក់រង ឹងជាំងឺកូវី  ១៩ ីអនកម្ៅចូ្ េណៈម្  
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ប  គត់្កាំ ុងផត ់ម្ស្វាររឹក្ាបផនកផលូវចិ្ត្ត  ិងផលូវច្្ារ់ ក៏ ូច្ាការរញ្ជូ ករណីម្ផ្សងៗម្ៅអនកជាំនាញ ម្ៅតាម
ស្ហគម ៍។  

• រម្ងកើត្យុរធនាការ (ម្ដាយម្ររើរាស្់ារ ស្ពត្តាមវិរ្យុ  ិងផ្្ាំងរូរភា នានា)  ិងម្ ើកកមពស្់ការផ្ស វផ្ាយតាម
ររ ័ ធផ្ស វផ្ាយស្ងគម ោ  ូច្ាការផ្ស វផ្ាយតាមវិរ្យុ  ិងតាមម ទីរកិច្ចការនារីម្េត្ត  ិងថ្ន្ក់ឃុាំ 

អនកទ្ទួ្លផល 
• រកុមម្គ ម្ៅផ្្ ់៖ មស្រ តីរកស្ួងកិច្ចការនារីមក ីនាយកដាឋ្ ការពារផលូវច្្ារ់  ិងមស្រ តីម ទីរកិច្ចការនារីម្ៅកនុងម្េត្ត
កាំ ង់ចាម  ិងម្េត្តម្ស្ៀមរារ  ិងម្េត្តទាាំង ៦ម្ផ្សងម្រៀត្ រ មទាាំងអនកពាក់ ័ ធម្ៅកនុងកមមវិ្ី ACCESS 

• រកុមម្គ ម្ៅររម្ោ ៖  ជ រងម្រគេះម្ដាយអាំម្ ើហិង្ាទាក់រង ឹងម្យ ឌ័រ អនកពាក់ ័ ធស្ាំខា ់ៗម្ៅកនុង 
វិស្័យច្្ារ់ ម្មធាវ ីម្មធាវីន គណៈម្មធាវីន រ េះរាាណ្ច្រកកមពុា   ិងាធារណៈជ រូម្ៅ 

តំបន់្ង្ោលង្ៅ 
ម្េត្តកាំ ង់ចាម  ម្េត្តម្ស្ៀមរារ  ិងការគាំររថ្ន្ក់ាតិ្ 
ដដគូអនុ្វតតគង្រោខ 
រកស្ួងកិច្ចការនារី មជ្ឈមណឌ ស្ិរធិម ុស្្សកមពុា  ិង អងគការស្រស្តីម្ ើម្បីស្ តិភា   
រយៈង្ពលអនុ្វតតគង្រោខ 
បេកញ្ញ្ ឆន្ាំ២០១៩   ់ បេមិថុនា ឆន្ាំ២០២១  
ថវិកាគង្រោខ 
ថវិកាស្រុរ៖ AUD ៤០៧.៨៣៣,៤៤ (ថវិកា ីកមមវិ្ីACCESS រួមរញ្ជូ ទាាំងថវិការប ថមស្រោរ់អ តរាគម ៍ផ្្ ់ម្ ើការ
ររ់ាក្ត់្ជាំងឺកូវី ១៩៖ AUD ៣៨២.៧៣៨,៨៥) 
ព័ត៌ោន្ទំ្នាក់ទំ្ន្ខ 
មូ  ិ្ិអាស្ុី (TAF) 
ម្លាករស្ី ម ូ ូ ី  ី រឺហគ (Meloney Lindberg) 
ត្ាំណ្ងររចាាំររម្រស្ 
រូរស្័ ទ៖ (855) 12 333 070 
អ ៊ីបម  ៖ meloney.lindberg@asiafoundation.org 

កមមវិ្ី ACCESS 
ម្លាករស្ី រ ូ មករា  
ររធា បផនកអាំម្ ើហិង្ាទាក់រង ឹងម្យ ឌ័រ (GBV) 
រូរស្័ ទ៖ (៨៥៥) ១២ ៦៩៤ ៩៩៤ 
អ ៊ីបម  ៖ makara.bo@accesscambodia.org 

គម្រោងម្ េះររួ ថវិកា ីរដាឋ្ភិា អូស្រាត្ តីាមរយៈកមមវិ្ីស្ហររតិ្រត្តិការអូស្រាត្ ី-កមពុាម្ ើម្បីការផត ់ម្ស្វា
ររករម្ដាយ ិរ តរភា   ិងស្ម្ម៌ (ACCESS)។ 
បេឧស្ភា ឆន្ាំ២០២០ 
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