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ឯកសារសង្ខេបអពំីដៃគអូនុវត្តគង្រោខ 

ផ្នែកពិការភាព 

 
 

 
សង្ខេបគង្រោខ 
អខគការឡៃហ្វ័រឌឺង្ ើល (LFTW)កំពុខង្ វ្ើការកនុខភាពជាឡៃគូជាមយួរាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា អខគការតំណាខជនោនពិការ
ភាព (DPOs) និង្ោជិក រកុមហ្ ុន ជនោនពិការភាព និខ បណាា ញ្ុរកិច្ចង្សេខៗ ង្ៃើមបចូី្លរមួចំ្ណែកកនុខការអនុ តា
ណសនការយុទ្ធសាស្រសាជាតិសាីពីពិការភាព (NDSP ២០១៩-២០២៣) ។ គង្រោខង្នេះោនង្ោលបំែខបង្ខកើនឱកាស
ង្សៃាកិច្ចសខគម  ៃល់ជនោនពិការភាព កនុខការទ្ទួ្លបានការងារនិខការបែាុ េះបណាា ល ជិាា ជី ៈង្សេខៗ និខង្ៃើមបបីង្ខកើន
ចំ្ង្ែេះៃឹខអំពីបរោិបននពិការភាពង្ៅកនុខ ស័ិយ្ុរកិច្ចសខណៃរ។  
លទ្ធសលរពឹំខទុ្ករបស់គង្រោខ 

• នាយកដ្ឋា នសុខោលភាពជនពិការ នឹខបានពរខឹខនូ គុែភាពឡនៃំង្ែើ រការង្រៀបចំ្ណសនការថ កិា និខបង្ខកើន
សមតថភាពកនុខការតស ូមតិង្ៃើមបទី្ទួ្លបានការ ភិាជថ កិារបណនថម។ 

• នាយកដ្ឋា នសុខោលភាពជនពិការ នឹខពរខឹខសមតថភាពនិខោនទំ្នុកចិ្តាខពស់កនុខការការសាល់ោរំទ្បង្ច្ចកង្ទ្ស 
និខ  អនុសាសនសំ៍ខាន់ៗ ៃល់ឡៃគូអភ ិឌឍង្សេខៗ រមួទខំសាថ បន័រៃា និខឯកជន ង្ៃើមបបីង្ខកើនឱកាសការងារៃល់
ជនោនពិការភាព។ 

• ពរខឹខការបស្រជា បសិទ្ធជនពិការ និខកាតប់នថយការង្រ ើសង្អើខជនោនពិការភាពកនុខការទ្ទួ្លបានឱកាសការងារ 
និខ ការបែាុ េះបណាា ល ជិាា ជី ៈង្សេខៗ។ 

កិច្ចអនារាគមនសំ៍ខាន់ៗ  
• ោរំទ្ នាយកដ្ឋា នសុខោលភាពជនពិការ កនុខៃំង្ែើ រការង្រៀបចំ្ណសនការថ កិា រមួទខំការតស ូមតិ និខការច្រចា

ថ កិា។ 
• ោរំទ្ នាយកដ្ឋា នសុខោលភាពជនពិការ ង្ៃើមបអីភ ិឌឍ និខអនុ តាង្ោលការែ៍ណែនាថំ្នន កជ់ាតិសាីពី បរោិបនន

ពិការភាព និខការោរំទ្ការបែាុ េះបណាា ល ជិាា ជី ៈ និខទី្កណនែខការងាររបកបង្ដ្ឋយបរោិបនន។ 
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• ោរំទ្ នាយកដ្ឋា នសុខោលភាពជនពិការ កនុខការអនុ តាង្ោលការែ៍ណែនាថំ្នន កជ់ាតិសាីពីការបែាុ េះបណាា ល
 ជិាា ជី ៈនិខការសាល់ការងារៃល់ជនោនពិការភាពរបកបង្ដ្ឋយបរោិបនន តាមរយៈការបែាុ េះបណាា លរង្បៀបកនុខ
ការចូ្លបង្រមើការងារ និខការសាល់ការបែាុ េះបណាា លៃល់បុគគលិករដ្ឋា ភបិាលរមួោន មជឈមែឌ ល 
បែាុ េះបណាា ល ជិាា ជី ៈ (TVET) និខទី្ភាន កង់ារជាតិមុខរបរ (NEA) ។ 

• ង្រៀបចំ្ង្ ទិ្កាការងារថ្នន កជ់ាតិ និខថ្នន កង់្រកាមជាតិ ោរំទ្បណាា ញការងាររបកបង្ដ្ឋយបរោិបននពិការភាពជាមយួ
និខ បណាា ញនិង្ោជក និខអខគការតំណាខជនោនពិការភាព។ 

• ពរខីកសកាា នុពលឡនការអនុ តាបទ្ដ្ឋា នឡនការបែាុ េះបណាា លរង្បៀបកនុខការចូ្លបង្រមើ ង្ៅតាមង្ខតាង្ោលង្ៅ 
និខង្ វ្ើការដ្ឋកប់ញ្ចូ លនូ  ការបែាុ េះបណាា លរង្បៀបកនុខការចូ្លបង្រមើ ង្ៅកនុខកមម ិ្ ីសិការបស់មជឈមែឌ ល 
បែាុ េះបណាា ល ជិាា ជី ៈ (TVET)។ 

• បង្ខកើតជា មជឈមែឌ លអភ ិឌឍនអ៍ាជី កមមរបកបង្ដ្ឋយបរោិបនន ឬ ការោិល័យង្សវាកមមការងារ មុខរបរ ង្ៅ
តាមមែឌ លសាា រលទ្ធភាពពលកមមកាយសមបទ ង្ដ្ឋយោនកិច្ចសហ្ការជាមយួ អខគការតំណាខ 
ជនោនពិការភាព (DPOs) និខ មែឌ លសាា រ (PRCs) ង្ៅតាមង្ខតាង្ោលង្ៅ។ 

កិច្ចអនារាគមនជ៍ាពិង្សស ចំ្ង្ េះការទ្បស់ាក តក់ាររកីរាលង្មង្រាគ កូ ៃី-១៩ 
• សហ្ការជាមយួរកសួខសខគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និខយុ នីតិសមបទ កនុខការបង្ខកើតង្អាយោនផ្ទ ខំរូបភាពអបរ់ ំ

ណៃលងាយរសលួអានសាីពីង្មង្រាគ កូ ៃី-១៩។ 
• បង្ខកើត និខង្បាេះពុមភសាយសលាកបរ័តពត័ោ៌ន សាីពីង្មង្រាគ កូ ៃី-១៩ និខឯកសារសំខាន់ៗ ង្សេខង្ទ្ៀតង្ៃើមបី

ធានាឱយោនការង្ ែ្ើយតបង្ៅនឹខង្មង្រាគកូ ៃី-១៩របកបង្ដ្ឋយបរោិបននពិការភាព។ 
• សហ្ការជាមយួឡៃគូអភ ិឌឍង្សេខកនុខការសលិតណខេភាពយនាអបរ់ខំែីៗសាីពី ង្មង្រាគ កូ ៃី-១៩ និខចូ្លរមួង្គៀខគរ

ថ កិារ និខង្ វ្ើការរសា រជា កនុខការង្ ែ្ើយតបង្ៅនឹខង្មង្រាគកូ ៃី-១៩។ 
រកមុង្ោលង្ៅ 

• រកុមង្ោលង្ៅផ្ទ ល់៖ ជនោនពិការភាព នាយកដ្ឋា នសុខោលភាពជនពិការ ទូ្រទ្សេន ៍មជឈមែឌ ល  
បែាុ េះបណាា ល ជិាា ជី ៈ និខទី្ភាន កង់ារជាតិមុខរបរ អាជាា ្រថ្នន កង់្រកាមជាតិ។ 

• រកុមង្ោលង្ៅរបង្ោល៖ និង្ោជិក រកុមហ្ ុន និខបណាា ញអាជី កមមង្សេខ។ 
តំបនង់្ោលង្ៅ 
ថ្នន កជ់ាតិ ង្ខតាង្សៀមរាប ង្ខតាកំពខច់ាម និខ ង្ខតាកំពខស់ពឺ  
ឡៃគូអនុ តាគង្រោខ  
រកសួខសខគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និខយុ នីតិសមបទ  អខគការបុគគលសារ នាកមពុជា (EPC)  
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និខរកុមហ្ ុន ខនែិក ង្អសា  ង្ថៃិន ឯ.ក (CAT)  
រយៈង្ពលអនុ តាគង្រោខ 
ណខកជា  ឆ្ន  ំ២០១៩ ៃល់ ណខមថុិនា ឆ្ន  ំ២០២១ 
ថ កិាគង្រោខ 
ថ កិាសរុប៖ ៣៩៨,៤០០ ៃុលាែ រអូស្រសាា លី (ថ កិាពី ACCESS៖ ៣១៣,២៦៦ ៃុលាែ រអូស្រសាា លី) 
ពត័ោ៌នទំ្នាកទំ់្នខ 
អខគការឡៃហ្វ័រឌឺង្ ើល (LFTW) 
ង្លាក ដ្ឋ ឌី កូឌទី្ស  
ទី្របឹកាបិរោបននពិការភាព និខរបធានសរមបសរមួល
របចារំបង្ទ្ស 
ទូ្រស័ពទ៖ (៨៥៥) ៩២ ៨៨៨ ៩៥៦ 
អីុណម៉ែល៖ d.curtis@light-for-the-world.org 

កមម ិ្ ី ACCESS 
ង្លាក ជូ   ិឌឍន ៍ 
របធានណសនកពិការភាព  
ទូ្រស័ពទ៖ (៨៥៥) ១២ ៩១៥ ៦៧៤ 
អីុណម៉ែល៖ vivath.ch@accesscambodia.org  

 
គង្រោខង្នេះឧបតថមភង្ដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលអូស្រសាា លី តាមរយៈកមម ិ្ ី សហ្របតិបតាិការអូស្រសាា លី-កមពុជា ង្ៃើមបងី្សវា
របកបង្ដ្ឋយនិរនារភាព និខសម្ម ៌(ACCESS)។ 
 
ណខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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