
គម្រោងម្ ើកកម្ពសក់ារម្្លើយតបនងឹសម្ភាពម្យនឌរ័កនុងការបម្រងៀន នងិម្រៀន
ោនម្ោ បណំងប្របកាល យវទិ្យាស្ថា នគរុម្កាស យ ស្ថលាបឋម្សកិា នងិ
ម្ធ្យម្សកិាបឋម្ភមូ្ិចនំនួ៤០  ម្ៅកនុងម្េតតបាតដ់បំងឱ្យកាល យរគឹឹះស្ថា នគរំ ូ
ប្ដ ោនការម្្លើយតបយ៉ាងរបម្សើរម្ ើបញ្ហា ម្យនឌរ័ ម្ដើម្បីធានាថា 
សសិានសុសិសម្ៅស្ថលាបឋម្សកិា នងិម្ធ្យម្សកិាបឋម្ភមូ្រិតូវបាន
ការពារពអីមំ្ពើហងិាប្ននកម្យនឌរ័ នងិនត  ់ទ្យធភាពឱ្យពកួម្គបានច ូរួម្ម្ោយ
សម្ធ្ម្ក៌នុងរគបស់កម្មភាពននជវីតិទំងកនុងស្ថលាម្រៀន នងិម្ៅតាម្នទឹះ។   
គម្រោងនងឹសហការជាម្យួ៖ 
• គណៈរគបរ់គង នងិរគូឧម្ទ្យទសម្ដើម្បីម្ធ្វើឱ្យវទិ្យាស្ថា នគរុម្កាស យ        

ម្េតតបាតដ់បំងកាល យជារគឹឹះស្ថា នគរំូកនុងការម្្លើយតបនងឹបញ្ហា ម្យនឌរ័  
នងិបណតុ ឹះបណ្តត  គរុនសិសិតអពំវីធិ្បីម្រងៀនម្ោយោម នការម្រ ើសម្អើងប្ននក
ម្យនឌរ័ 

• គណៈរគបរ់គង រគូបម្រងៀន នងិគណៈកម្មការរទ្យរទ្យងស់្ថលាម្រៀនករម្តិ
បឋម្សកិា នងិម្ធ្យម្សកិាបឋម្ភូម្ចិនំនួ៤០ ម្ដើម្បីម្ធ្វើឱ្យស្ថលាម្រៀន
របសព់កួោតោ់នសវុតាភាព នងិបរយិកាស អរបម្សើរសរោបអ់នកសកិា
ទំងអស ់

• អងគការ នងិសោគម្ចនំនួ៥ ប្ដ ោំរទ្យវសិយ័អបរ់កំនុងម្េតតបាតដ់បំង 
ម្ដើម្បីបបំ៉ានសម្តាភាពបគុគ កិរបសេ់លួនកនុងការោំរទ្យដ ស់្ថលាម្រៀន
ម្ោ ម្ៅឱ្យកាល យជាស្ថលាម្រៀនប្ដ ោនការម្្លើយតបនងឹសម្ភាព  
ម្យនឌរ័ 

• ោតាបតិា អនកអាណ្តពាបា  នងិសហគម្ន ៍ម្ដើម្បីពរងងឹការយ ដ់ងឹ
អពំមី្យនឌរ័ នងិជយួបម្ងកើតបរយិកាសសម្ភាពម្យនឌរ័ចមំ្ពាឹះកនូៗ
របសព់កួោត។់ 

គម្រោងម្ ើកកម្ពសក់ារម្្លើយតបនងឹសម្ភាពម្យនឌរ័កនុងការបម្រងៀន នងិ
ម្រៀនោនរកុម្ការងារប្ដ ោនជនំាញប្ននកម្យនឌរ័ នងិអបរ់ពំអីងគការម្យួ
ចនំនួដចូខាងម្រកាម្៖ 
• អងគការ VVOB 
• អងគការពទុ្យធកិោុរ (PKO) 
• អងគការម្យនឌរ័ នងិអភវិឌឍនម៍្ដើម្បីកម្ពុជា (GADC) 
• អងគការសកម្មភាពសរោបប់ឋម្សកិាម្ៅកម្ពុជា (KAPE) 
បចចុបបននរកុម្ការងារគម្រោងកពំងុន តិឯកស្ថរប្ណនំា សតពីកីារអបរ់បំ្ដ 
ម្្លើយតបនងឹសម្ភាពម្យនឌរ័។ ពកួម្យើងនងឹចាបម់្នតើម្បបំ៉ានរកុម្ម្ោ ម្ៅ
ម្ៅកនុងម្ព ឆាប់ៗ ម្នឹះ រកុម្ម្ោ ម្ៅដបំងូម្គគ ឺគណៈរគបរ់គងវទិ្យាស្ថា ន
គរុម្កាស យ បគុគ កិអងគការ នងិសោគម្ប្ដ ោំរទ្យវសិយ័អបរ់កំនុងម្េតត។ 

 

ការម្ចញនាយម្ ើកទ្យ ី១             ប្េម្ថិនុាឆាន ២ំ០១៨ 
ោតកិា 

១.  ម្សចកតអីធ្បិាយគម្រោង  
២.  អពំរីកុម្ការងារគម្រោង  
៣.  ពធិ្រីបកាសម្បើកគម្រោង    
ជានលូវការ  
៤.  ការន តិឯកស្ថរប្ណនំា 

 

៥.  ការរបជុរំបកឹាម្យប  ់
៦. ោច សជ់នំយួរបសគ់ម្រោង 
៧. អាសយោា នទ្យនំាកទ់្យនំង 

១.  ម្សចកតអីធ្បិាយគម្រោង “ម្ ើកកម្ពសក់ារម្្លើយតបនងឹសម្ភាពម្យនឌរ័កនុងការបម្រងៀន នងិម្រៀន”  

២.  អពំរីកមុ្ការងារគម្រោង  

រកុម្ការងាររបសម់្យើងរាបព់មី្្វងម្ៅស្ថត ំ៖       
ហងុ ោ៉ាទ្យនី (VVOB)   ម្រឿន សតា (GADC)     
សយ សនំនុ (VVOB) ឈនួ ចមំ្រ ើន (PKO)         
ស នុ ោ៉ា  ី(VVOB) នងិ អ កុ សធុ្រីា៉ា  (KAPE)។ 

“ម្យើងរតូវច ូរមួ្ បុបបំាតន់នតគ់នំតិបរុាណប្ដ ោនភាព ម្ម្អៀងម្យនឌរ័ម្ៅតាម្ស្ថលាម្រៀន នងិ
សហគម្ន ៍ម្ដើម្បឱី្យសងគម្របសម់្យើងោម នការម្រ ើសម្អើង នងិអមំ្ពើហងិាប្ននកម្យនឌរ័។” 

     
 អនករស ីអ កុ សធុ្រីា៉ា , អនកឯកម្ទ្យសប្ននកម្យនឌរ័របសអ់ងគការ KAPE 



ឯកស្ថរប្ណនំានងឹនត ឱ់្យគណៈរគប់រគងស្ថលាម្រៀននវូប្ននទ្យបីងាា ញនលូវម្យួកនុងការសរម្បសរមួ្ 
សកម្មភាពអភវិឌឍសម្តាភាពកនុងការប្របកាល យស្ថលាម្រៀនឱ្យម្្លើយតបនងឹសម្ភាពម្យនឌរ័ នងិការទ្យប់
ស្ថក តអ់មំ្ពើហងិាប្ននកម្យនឌរ័តាម្ស្ថលាម្រៀន។ 
ឯកស្ថរប្ណនំាម្នឹះនងឹនត ន់វូវធិ្សី្ថស្រសត នងិឧបករណ៍អនវុតតជាកប់្សតងដ គ់ណៈរគបរ់គងស្ថលាម្រៀន  
រគូបម្រងៀន គណៈកម្មការរទ្យរទ្យងស់្ថលាម្រៀន ម្ដើម្បីប្របកាល យស្ថលាម្រៀនឱ្យោនការម្្លើយតបយ៉ាង
របម្សើរម្ ើបញ្ហា ម្យនឌរ័។ 
ឯកស្ថរប្ណនំាម្នឹះោនម្ម្ម្រៀនចនំនួ១៧ ប្ដ រតូវបានប្បកប្ចកជា ៣ជពំកូធ្ំៗ ៖ 
• ជពំកូ១: ការយ ដ់ងឹជាម្ ូោា នអពំមី្យនឌរ័ 
• ជពំកូ២: ភាពជាអនកដកឹនំាស្ថលាម្រៀនប្ដ ម្្លើយតបនងឹម្យនឌរ័ 
• ជពំកូ៣: គរុម្កាស យប្នការម្្លើយតបនងឹម្យនឌរ័ 

៣.  ពធិ្រីបកាសម្បើកគម្រោងជានលូវការ 

រពឹតតិប័រតព័ត៌ោនម្នឹះ ន តិម្ោយោនការោំរទ្យហរិញ្ញវតាុពីសហភាពអឺរ ៉ាបុ។ 
េលឹម្ស្ថរប្ដ ោនកនុងរពឹតតិប័រតម្នឹះគឺជាការទ្យទ្យួ េុសរតូវទំងរសុងរបស ់
អងគការ VVOB, GADC, PKO និង KAPE ម្ហើយវាម្ិន្លុ ឹះបញ្ហច ំងពីទ្យសសនៈរបស់
សហភាពអឺរ ៉ាបុម្ ើយ។ រោា ភិបា ប្ប ហសុិកម្ិនអាចទ្យទ្យួ េុសរតូវចំម្ពាឹះ

េលឹម្ស្ថររបសរ់ពឹតតិប័រតព័ត៌ោនម្នឹះប្ដរ។ 

៤.  ការន តិឯកស្ថរប្ណនំា 

៥.  ការរបជុរំបកឹាម្យប  ់

អាសយោា ន៖ នទឹះម្ េ  B-53, ភមូ្កិម្មករ, សងាក តស់្ថវ យម្បា៉ា ,  
រកុង-ម្េតតបាតដ់បំង, របម្ទ្យសកម្ពុជា។ 
 ម្គហទ្យពំរ័៖ www.cambodia.vvob.be/tiger 
ប្សវងរកពកួម្យើងតាម្រយៈម្ហវកបកុ៖ @vvobcambodia, @kapeaction, 
@genderissue, @pkocambodia.org  

៦. ោច សជ់នំយួរបសគ់ម្រោង 

ម្ៅនថៃទ្យ ី១២ ប្េកមុ្ភៈ ឆាន ំ ២០១៨ ម្យើងបានរបារពធពធិ្រីបកាសម្បើកគម្រោង TIGER ជានលូវការ។    
កម្មវធិ្មី្បើកគម្រោងម្នឹះោនអនកច ូរួម្សរុបចនំនួ ៩៧ នាក ់(រស ី៤៥ នាក់) ប្ដ ជាតណំ្តង    
ម្កពរីកសងួអបរ់ ំយវុជន នងិកឡីា រកសងួកចិចការនារ ីតណំ្តងសនងការនគរបា ម្េតត        
របធានរកុម្ការងារោំរទ្យវសិយ័អបរ់ថំាន កម់្េតត អងគការ នងិសោគម្ប្ដ ោំរទ្យវសិយ័អបរ់ ំ           
គណៈរគបរ់គងស្ថលា រគូបម្រងៀន គណៈកម្មការរទ្យរទ្យងស់្ថលាម្រៀន ោតាបតិា នងិអនកអាណ្ត
ពាបា ។ ឯកឧតត អ ងុ បរូាត អគគនាយករងននអគគនាយកោា នម្ោ នម្យបាយ នងិប្ននការ
របសរ់កសងួអបរ់ ំយវុជន នងិកឡីាបានម្ធ្វើពធិ្រីបកាសម្បើកដមំ្ណើ រការគម្រោង នងិោនរបស្ថសន៍
ថា “កោុរម្និរតមឹ្ប្តម្រៀនម្ៅកនុងថាន កប់ម្ណ្តណ ឹះម្ទ្យ គពឺកួម្គអាចម្រៀនម្ៅម្រៅស្ថលាប្ដរ”          
ដមូ្ចនឹះគណៈរគបរ់គង ម្លារគូ អនករគូ ោតាបតិា នងិសហគម្នរ៍តូវបងាា ញតនួាទ្យគីរំូកនុងការម្ ើក
កម្ពសស់ម្ភាពម្យនឌរ័ទំងកនុងស្ថលាម្រៀន នងិម្ៅតាម្នទឹះ។  

រកុម្ការងារសរោបន់ត រ់បកឹាម្យប ម់្ ើការកស្ថងឯកស្ថរប្ណនំាោនសោសភាពម្កពី
រកសងួពាកព់ន័ធ នងិអងគការនដគ ូប្ដ ោនជនំាញប្ននកអបរ់ ំនងិម្យនឌរ័។ រកុម្ការងារម្នឹះោន   
តនួាទ្យកីនុងការនត ជ់ាធាតចុ ូ នងិអនសុ្ថសនម៍្នសងៗកនុងការកស្ថងឯកស្ថរប្ណនំាសតពីកីារអបរ់ ំ
ប្ដ ម្្លើយបតនងឹសម្ភាពម្យនឌរ័ ម្ដើម្បីឱ្យរសបតាម្ម្ោ នម្យបាយរបសរ់កសងួ             
ការរស្ថវរជាវថមីៗ  សកម្មភាព នងិគម្រោង  ម្នសងៗម្ទ្យៀត។ រកុម្ការងារម្នឹះកជ៏ាអនកធានានវូ    
គណុភាពឯកស្ថរប្ណនំាម្នឹះនងប្ដរ។ ចាបព់បី្េកមុ្ភៈដ  ់ប្េឧសភា ឆាន ំ ២០១៨ ោនការរបជុំ
របកឹាម្យប រ់បកបម្ោយប្នលផ្កក ចនំនួបនួម្ ើកម្ហើយ ជា ទ្យធន រកុម្ការងារបានពនិតិយ នងិ  
ប្ក ម្អបាន ១៣ ម្ម្ម្រៀន ម្ ើ១៧ម្ម្ម្រៀន។ 


