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ឯកសារសង្ខេបអពំីដៃគអូនុវត្តគង្រោខ 
ផ្នែកពិការភាព 

 

 

សង្ខេបអំពីគង្រោខ 
អខគការ សកម្មភាពង្លើពិការភាព និខអភវិឌ្ឍន ៍ឬ អខគការង្អឌ្ីឌ្ីអនតរជាតិ គឺជាអនកទទលួជំនួយម្យួកនុខចំង្ោម្អខគការទខំ១៣ 
ដែលទទួលបានថវកិាអនុវតតគង្រោខង្រកាម្គំនិតផ្តួចង្ផ្តើម្របស់រដ្ឋា ភបិាលអូស្រ្តត លីតាម្រយៈកម្មវធិី ACCESS។ អខគការង្អឌ្ីឌ្ី
អនតរជាតិ បាននឹខកពុំខង្ធវើការកនុខភាពជាដែគូជាម្យួរដ្ឋា ភបិាល ោា ស់ជំនួយ អខគការជនពិការនានា  ង្វទិកាស្រ្សតីោនពិការភាព អនក
ផ្តល់ង្សវា ជនោនពិការភាព និខបោត ញធុរកិចាជាង្រចើនង្ែើម្បរីមួ្ចំដែកកនុខការអនុវតត ដផ្នការយុទធតស្រ្សតជាតសិតីពិការភាព 
(២០១៩-២០២៣)  និខដផ្នការសកម្មភាពជាតិសតីពីការទបត់ា តអ់ំង្ពើហិខាង្លើស្រ្សតី។  វធិីតស្រ្សតជារមួ្របស់គង្រោខ ង្លើកកម្ពស់
បរយិាបននពិការភាពកនុខកម្មវធិ ីACCESS (IDEA)  គឺង្ែើម្បគីរំទស្រ្សតី និខង្កមខរសីោនពិការភាព តាម្រយៈរកុម្ជួយ ខ្លួនឯខរបស់
ពួកង្គ ឬអខគការជនពិការ ង្ែើម្បឱី្យពួកង្គបានជួបដចករដំលកង្ដ្ឋយផ្ទា ល់ អំពីបទពិង្តធនជ៍ាវជិជោនអំពែីំង្ោោះរតយង្ផ្េខៗ
ដែលពាកព់ន័ធ រពម្ទខំការទទួលបានង្សវាសខគម្នានាយា៉ា ខសម្រសប កែូ៏ចជាង្ែើម្បសីរម្បសរម្ួលង្វទិការង្រៀនសូរត និខផ្ទល ស់បតូ
របទពិង្តធន ៍រវាខពួកង្គ នខិអនកផ្តល់ង្សវា រមួ្ោន គែៈកម្មការទទួលបនាុកកចិាការនារនីិខកុោរ (គ.ក.ន.ក.) រកមុ្ការងារង្្លើយ
តបអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌ្រ័ថ្នន ករ់សុក ថ្នន កង់្ខ្តត ជាពិង្សសការជរម្ុញឱ្យោនបរយិាបននពិការភាពកនុខង្សវាង្្លើយតប។ 
លទធផ្លរពំឹខទុករបស់គង្រោខ 
លទធផ្លរពំឹខទុកទី១៖ រសីត និខង្កមខរសីោនពិការភាពតាម្រយៈរកុម្ជួយ ខ្លួនឯខ/អខគការជនពិការរបស់ពួកង្គ ោនសម្តថភាពកនុខ
ការពរខឹខកិចាសហការជាម្យួអនកផ្តល់ង្សវារបកបង្ដ្ឋយរបសិទធភាព និខនិរនតរភាពង្ែើម្បងី្លើកកម្ពស់ឱ្យោនបរយិាបននពិការភាព
ង្ៅរគបក់រម្តិពាកព់ន័ធទខំអស់។ 
លទធផ្លរពំឹខទុកទី២៖ ង្គលនង្យាបាយ នខិង្សវាង្្លើយតបថ្នន កជ់ាតិង្លើអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌ្រ័ និខោនការបង្ស្រ្ ជ្ ៀប     
បរយិាបននពិការភាពកានដ់តរបង្សើរង្ ើខ។  
លទធផ្លរពំឹខទុកទី៣៖ ដែគូអនុវតតរបស់កម្មវធិ ីACCESS ដចករដំលកភាពជាោា ស់ង្លើបរយិាបននពិការភាព នខិរមួ្ចំដែកែល់វធិី
តស្រ្សត និខការង្រៀនសូរតង្ផ្េខៗដែលគរំទែល់ការង្ធវើបរយិាបននពិការភាពឱ្យកានដ់តរបង្សើរង្ ើខ។ 
លទធផ្លរពំឹខទុកទី៤៖ ចខរកខង្ម្ង្រៀនបទពិង្តធន ៌ នខិអនុតសនជ៍ារមួ្ សរោបង់្រៀបចំង្គលនង្យាបាយដែលោនលកេែៈ
្លុោះបញ្ា ំខអពំីការពរខឹខង្សវាង្្លើយតបអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌ្រ័ ដែលោនបរយិាបននពិការភាពទខំង្ៅថ្នន កជ់ាតិ     និខថ្នន ក់
ង្រកាម្ជាតិ។ 
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កិចាអនតរាគម្នសំ៍ខាន់ៗ  
• គរំទែល់សោជិករបស់រកុម្ជួយ ខ្លួនឯខនិខអខគការជនពកិារ ឱ្យបានយល់ែឹខអពំី (ក) បញ្ា អំង្ពើហិខាទកទ់ខនខឹ      
ង្យនឌ្រ័ និខសិទធិរបស់ពួកង្គ (ខ្) បទដ្ឋា ន និខង្គលការែ៍ដែនាងំ្សវាង្្លើយតបអំង្ពើហិខាទកទ់ខនខឹង្យនឌ្រ័ (ង្ៅ
ថ្នន កឃំុ់ រសុក ង្ខ្តត នខិថ្នន កជ់ាតិ)។ 

• ពរខឹខរកុម្ជួយ ខ្លួនឯខ និខអខគការជនពិការឱ្យោនការយល់ែឹខអំពីវធិតីស្រ្សតង្ផ្េខៗកនុខការង្ធវើការរមួ្គន ជាម្យួនឹខអនក  

ផ្តល់ង្សវា និខអនកង្ធវើការសង្រម្ចចិតត រពម្ទខំង្រៀបចំ នខិង្ធវើឱ្យអខគការរបស់ខ្លួនោននិរនតភាព។   
• សរម្បសរម្ួល ង្រៀបចំង្វទិកាង្រៀនសូរត និខផ្ទល ស់បតូរង្យាបល់រវាខស្រ្សតីនខិង្កមខរសីោនពិការភាព/សហគម្នដ៍នការអនុវតត
ពិង្រគោះង្យាបល់ង្លើពិការភាព និខអំង្ពើហិខាទកទ់ខនខឹង្យនឌ្រ័ និខ គ.ក.ន.ក ង្ែើម្បពីិភាកាអំពីករែីពិតរបស់ស្រ្សតី 
និខង្កមខរសីោនពិការភាពដែលទទួលរខអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខដយនឌ្រ័ ង្ហើយពួកង្គបានទទួលង្សវាង្្លើយតបង្ែើម្បី្ លុោះ
បញ្ា ំខរមួ្គន ង្លើអវីដែលរតូវង្ធវើ ង្ែើម្បពីរខឹខង្សវាង្្លើយតបអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌ្រ័ ដែលោនបរយិាបននពកិារភាព
ង្ៅកនុខដផ្នការវនិិង្យាគឃំុ និខដផ្នការសកម្មភាពថ្នន កឃំុ់។ 

• សរម្បសរម្ួល ង្រៀបចំង្វទិការង្រៀនសូរត និខផ្ទល ស់បតូរង្យាបល់រវាខស្រ្សតី នខិង្កមខរសីោនពិការភាព/សហគម្នដ៍នការ     
អនុវតតការពិង្រគោះង្យាបល់ង្លើពិការភាព និខអំង្ពើហិខាទកទ់ខនខឹង្យនឌ្រ័ ជាម្យួនិខរកុម្ការងារង្្លើយតបអំង្ពើហិខា
ទកទ់ខនខឹង្យនឌ្រ័ (DGBV-WGs) ង្ែើម្បពីិភាកាអំពីករែីជាកដ់សតខរបស់រសីត នខិង្កមខរសីោនពិការភាពដែលទទលួ
រខអំង្ពើហឹខាទកទ់ខនខឹង្យនឌ្រ័ ង្ហើយនិខបទពិង្តធនរ៍បស់ពួកង្គដែលទទួលបានការង្្លើយតប ង្ែើម្បី្ លុោះបញ្ា ំខរមួ្គន
ង្ៅង្លើអវីដែលរតូវង្ធវើ កនុខការពរខឹខង្សវាង្្លើយតបអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌ្រ័ ដែលោនបរយិាបននពិការភាពង្ៅកនុខ
ដផ្នការ និខសកម្មភាពថ្នន ករ់សុក។  

• ចខរកខឱ្យោនសហគម្នដ៍នការអនុវតតលអអំពីពិការភាព និខអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌ្រ័ (COP D&G) ជាម្យួ
សោជិកដែលោនបទពិង្តធនល៍អ និខែំង្ោោះរតយសម្រសប រមួ្ោន ការជរម្ញុឱ្យោនជា «បុគគលង្្នើម្» ង្លើក
កម្ពស់សកម្មភាពអនតរវស័ិយរវាខពិការភាព នខិអំង្ពើហិខាទកទ់ខនខឹដយនឌ្រ័ ដែលពកួង្គម្កពីភាគីរគបវ់ស័ិយ រមួ្ោន 
បុគគលិកដែគូអនុវតតគង្រោខ ស្រ្សតីនិខង្កមខរសីោនពិការភាព និងតំោខរាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

• អង្ ជ្ ើញបុគគលិករបស់អខគការដែគូ ដែលកំពុខបំង្ពញការងារកនុខតំបនអ់នុវតតគង្រោខឱ្យម្កចូលរមួ្កនុខកិចាពិភាកាដែល
បានង្រៀបចំតាម្រចនាសម្ពន័ធជាម្យួ គ.ក.ន.ក រកុម្ការងារង្្លើយតបអំង្ពើហិខា ថ្នន ករ់សុក និខថ្នន កង់្ខ្តត ។  

• អង្ ជ្ ើញដែគូអនុវតតង្្នើម្ និខបុគគលិករបស់ពកួង្គ ង្ែើម្បចូីលរមួ្ពិភាកា នខិឯកភាពង្លើអនុតសនង៍្គលនង្យាបាយជូន
ថ្នន កជ់ាត ិនិខចំង្ពាោះអខគភាពរបស់ពួកង្គផ្ទា ល់។ 

• តាម្រយៈភាពជាោា ស់រមួ្គន ង្លើសហគម្នដ៍នការអនុវតតលអអំពីពិការភាព នខិអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌ្រ័ រកុម្ការងារ
នឹខង្ធវើការរមួ្គន បង្ខាើតង្សចកតរីពាខដនការង្រៀនសូរតសង្ខេប និខអនុតសនង៍្គលនង្យាបាយ ដែលោនលកេែៈតថ បនា 
និខ្លុោះបញ្ា ខំដែលរបម្ូលបានពីកិចាពិភាការវាងរដ្ឋា ភបិាល អ្នកផ្តល់សេវា និងប្រជាពលរដ្ា។ 

• ង្ដ្ឋយង្ធវើការរមួ្គន ជាម្យួរកុម្ស្រ្សតីនិខង្កមខរសីោនពិការភាព / សហគម្នដ៍នការអនុវតតលអអំពីពិការភាព និខអំង្ពើហិខា
ទកទ់ខនខឹង្យនឌ្រ័ និខភាគពីាកព់ន័ធសំខាន់ៗ  សរម្បសរម្ួលការពិភាកាដែលង្រៀបចំង្ ើខតាម្រចនាសម្ពន័ធង្ៅថ្នន កជ់ាត ិ
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ជាម្យួរកុម្ការងារបង្ចាកង្ទសរបស់គែកោម ធិការង្យនឌ្រ័ទទួលបនាុកអំង្ពើហិខាទកទ់ខនខឹង្យនឌ្រ័ (TWGG-GBV) 
និខរកុម្របឹកាសកម្មភាពជនពិការ (DAC) សតីពីខ្លមឹ្តរដនការង្រៀនសូរតសង្ខេបនិខអនុតសនង៍្គលនង្យាបាយដែល
ោនលកេែៈតថ បនានិខ្លុោះបញ្ច ាំខ។ 

កិចាអនតរាគម្នច៍ំង្ពាោះកូវែី-១៩ 
• អនុវតតការរតវរជាវឆាបរ់ហ័សម្យួង្លើ ផ្លប៉ាោះពាល់ពីកូវែី-១៩ ង្លើជនោនពិការភាព។ 
• ង្លើកកម្ពស់ការយល់ែឹខកនុខសហគម្ន ៍សតីពីការទបត់ា តជ់ំខឺកូវែី-១៩ ជាម្យួរកមុ្ជយួ ខ្លួនឯខដែលោនពិការភាព។ 

អនកទទួលផ្ល 
• អនកទទួលផ្លផ្ទា ល់៖ អខគការជនពិការង្វទិការស្រ្សតី និខ ជាពិង្សសស្រ្សតីនិខង្កមខរសីដែលោនពិការភាព។   
• អនកទទួលផ្លង្ដ្ឋយរបង្យាល៖ ថ្នន កង់្រកាម្ជាតិ (គ.ក.ន.ក រកុម្របកឹាសកម្មភាពជនពិការថ្នន កង់្ខ្តត ម្នាីរកចិាការនារ ី
ង្ខ្តត រកុម្ការងារង្្លើយតបអំង្ពើហិខាទកទ់ខនខឹង្យនឌ្រ័ង្ៅថ្នន ករ់សុក និខថ្នន កង់្ខ្តត) និខថ្នន កជ់ាតិ (នាយកដ្ឋា ន
សុខុ្ោលភាពសរោបជ់នពកិារ រកុម្ការងារបង្ចាកង្ទសរបស់គែកោម ធិការង្យនឌ្រ័ទទួលបនាុកអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខ
ង្យនឌ្រ័  និខ រកុម្របកឹាសកម្មភាពជនពិការ)។  

ទីតាខំភូម្តិស្រ្សត 
• កំពខស់ពឺ៖ រសុកឧែុខគ រសុកសំង្រាខទខ នខិ រកុខចារម្ន។   
• កំពខច់ាម្៖ រសុកបាធាយ។  
• តបូខឃមុ ំ៖ រសុកតបូខឃមុ។ំ 

ដែគូអនុវតតគង្រោខ 
• អខគការជនពិការរសុកឧែុខគ ង្ខ្តតកំពខស់ពឺ 
• អខគការជនពិការរសុកសំង្រាខទខ ង្ខ្តតកពំខស់ពឺ 
• ង្វទិការស្រ្សតីោនពិការភាព ង្ខ្តតកំពខស់ពឺ 
• ង្វទិការស្រ្សតីោនពិការភាព ង្ខ្តតកំពខច់ាម្ 
• អខគការជនពិការរសុកតបូខឃមុ ំង្ខ្តតតបូខឃមុ ំ
• រកុម្ជួនខ្លួនឯខ ង្ៅឃំុ ពាម្ជីលំខ ថមង្ពរជ នខិ បឹខរពួល 

រយៈង្ពលគង្រោខ 
ដខ្ម្ថុិនា ឆាន ២ំ០២០ ែល់ ដខ្ឧសភា ឆាន ២ំ០២១ 
ថវកិាគង្រោខ 
ថវកិាសរុប ៖ ៣៦៣,៩៦៣ ែុលល អូស្រ្តត លី (សហម្ូលនធិិ៖ ៨៧,៩៥៨ ែុលល អូស្រ្តត លី) រមួ្និខម្ូលនិធិសរោបគ់រំទែល់កិចា
ការងាររតវរជាវឆាបរ់ហ័សពីផ្លប៉ាោះពាល់ជំខឺកូវែី-១៩ ចំនួន ១៣,៩៩៥.៦៥ ែុលល អូស្រ្តត លី។ 
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ទំនាកទ់ំនខពត័ោ៌ន 
ង្អឌ្ីឌ្ី អនតរជាត ិ
ង្លករសី ជួន ដ្ឋវតី 
របធានគង្រោខ 
ទូរស័ពា៖ (៨៥៥) ១៧ ២៣១ ០៨៧ /៨៦ ៩៤១ ៧៨២ 
អុីដម្៉ាល៖ choun.davit@add-cambodia.org 

កម្មវធិី ACCESS  
បែឌិ ត ជូ វវិឌ្ឍន ៍
របធានដផ្នកពិការភាព 
ទូរស័ពា៖ (៨៥៥) ១២ ៩១៥ ៦៧៤ 
អុីដម្៉ាល៖ vivath.ch@accesscambodia.org 

 

គង្រោខង្នោះឧបតថម្ភង្ដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលអូស្រ្តត លី តាម្រយៈកម្មវធិីសហរបតិបតតិការអូស្រ្តត លី-កម្ពុជា ង្ែើម្បងី្សវារបកបង្ដ្ឋយ
និរនតរភាព និខសម្ធម្ ៌(ACCESS)។ 

ដខ្ធ្នូ ឆាន ២ំ០២០ 

 

 


