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ឯកសារសង្ខេបអំពីដៃគូអនុវត្តគង្រោខ 
ផ្នែកពិការភាព 

 

 

សង្ខេបអំពីគង្រោខ 
អខគការ ADD International គឺជាអនកទទួលជំនួយមយួកនុខចំង្ោមអខគការទខំ១៤ដែលទទួលបានថវកិាអនុវត្ត
គង្រោខង្រកាមគំនិត្ផ្តួចង្ផ្តើមរបស់រដ្ឋា ភបិាលអូស្រ្តត លីតាមរយៈកមមវធីិ ACCESS។ អខគការ ADD International បាន
នឹខកំពុខង្ធវើការកនុខភាពជាដែគូជាមយួរដ្ឋា ភបិាល ោា ស់ជំនួយ អខគការជនពិការនានា ង្វទិកាស្រ្សតីោនពិការភាព អនកផ្តល់
ង្សវា ជនោនពិការភាព និខ         បោត ញធុរកិចាជាង្រចើនង្ែើមបរីមួចំដែកកនុខការអនុវត្តដផ្នការយុទធតស្រ្សតជាតិ្សតី
ពិការភាព (២០១៩-២០២៣)  និខដផ្នការសកមមភាពជាតិ្សតីពីការទបត់ា ត្អំ់ង្ពើហិខាង្លើស្រ្សតី។  វធីិតស្រ្សតជារមួ
របស់គង្រោខ ង្លើកកមពស់បរយិាបននពិការភាពកនុខកមមវធីិ ACCESS (IDEA)  គឺង្ែើមបគីរំទស្រ្សតី និខង្កមខរសីោនពិការ
ភាព តាមរយៈរកុមជួយ ខ្លួនឯខរបស់ពួកង្គ ឬអខគការជនពិការ ង្ែើមបឱី្យពួកង្គបានជួបដចករដំលកង្ដ្ឋយផ្ទា ល់ អំពីបទ
ពិង្តធនជ៍ាវជិជោនអំពីែំង្ោោះរតយង្ផ្េខៗដែលពាកព់ន័ធ រពមទខំការទទួលបានង្សវាសខគមនានាយា៉ា ខសមរសប 
កែូ៏ចជាង្ែើមបសីរមបសរមួលង្វទិការង្រៀនសូរត្ និខផ្ទល ស់បតូរបទពិង្តធន ៍រវាខពួកង្គ និខអនកផ្តល់ង្សវា រមួោន គែៈ
កមមការទទួលបនាុកកិចាការនារនិីខកុោរ (គ.ក.ន.ក.) រកុមការងារង្ ល្ើយត្បអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខ ង្យនឌរ័ថ្នន ករ់សុក 
ថ្នន កង់្ខ្ត្ត ជាពិង្សសការជរមុញឱ្យោនបរយិាបននពិការភាពកនុខង្សវាង្ ល្ើយត្ប។ 
លទធផ្លរពឹំខទុករបស់គង្រោខ 
លទធផ្លរពឹំខទុកទី១៖ រសីត និខង្កមខរសីោនពិការភាពតាមរយៈរកុមជួយ ខ្លួនឯខ/អខគការជនពិការរបស់ពួកង្គ ោន
សមត្ថភាពកនុខការពរខឹខកិចាសហការជាមយួអនកផ្តល់ង្សវារបកបង្ដ្ឋយរបសិទធភាព និខនិរនតរភាពង្ែើមបងី្លើកកមពស់ឱ្យ
ោនបរយិាបននពិការភាពង្ៅរគបក់រមតិ្ពាកព់ន័ធទខំអស់។ 
លទធផ្លរពឹំខទុកទី២៖ ង្គលនង្យាបាយ និខង្សវាង្ ល្ើយត្បថ្នន កជ់ាតិ្ង្លើអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ និខោនការ 
បង្ស្រ្ ជ្ ៀបបរយិាបននពិការភាពកានដ់ត្របង្សើរង្ ើខ។  
លទធផ្លរពឹំខទុកទី៣៖ ដែគូអនុវត្តរបស់កមមវធីិ ACCESS ដចករដំលកភាពជាោា ស់ង្លើបរយិាបននពិការភាព នឹខរមួ
ចំដែកែល់វធីិតស្រ្សត និខការង្រៀនសូរត្ង្ផ្េខៗដែលគរំទែល់ការង្ធវើបរយិាបននពិការភាពឱ្យកានដ់ត្របង្សើរង្ ើខ។ 



 
 
 
 

 

www.accesscambodia.org 

លទធផ្លរពឹំខទុកទី៤៖ ចខរកខង្មង្រៀនបទពិង្តធន ៌និខអនុតសនជ៍ារមួ សរោបង់្រៀបចំង្គលនង្យាបាយដែលោន
លកេែៈ ល្ុោះបញ្ា ំខអំពីការពរខឹខង្សវាង្ ល្ើយត្បអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ ដែលោនបរយិាបននពិការភាពទខំង្ៅ
ថ្នន កជ់ាតិ្     និខថ្នន កង់្រកាមជាតិ្។ 
 
កិចាអនតរាគមនសំ៍ខាន់ៗ  

• គរំទែល់សោជិករបស់រកុមជួយ ខ្លួនឯខនិខអខគការជនពិការ ឱ្យបានយល់ែឹខអំពី (ក) បញ្ា អំង្ពើហិខា
ទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ និខសិទធិរបស់ពួកង្គ (ខ្) បទដ្ឋា ន និខង្គលការែ៍ដែនាងំ្សវាង្ ល្ើយត្បអំង្ពើហិខា
ទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ (ង្ៅថ្នន កឃុ់ំ រសុក ង្ខ្ត្ត និខថ្នន កជ់ាតិ្)។ 

• ពរខឹខរកុមជួយ ខ្លួនឯខ និខអខគការជនពិការឱ្យោនការយល់ែឹខអំពីវធីិតស្រ្សតង្ផ្េខៗកនុខការង្ធវើការរមួគន
ជាមយួនឹខអនកផ្តល់ង្សវា និខអនកង្ធវើការសង្រមចចិត្ត រពមទខំង្រៀបចំ និខង្ធវើឱ្យអខគការរបស់ខ្លួនោននិរនតភាព។   

• សរមបសរមួល ង្រៀបចំង្វទិកាង្រៀនសូរត្ និខផ្ទល ស់បតូរង្យាបល់រវាខស្រ្សតីនិខង្កមខរសីោនពិការភាព/សហគមនដ៍ន
ការអនុវត្តពិង្រគោះង្យាបល់ង្លើពិការភាព និខអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ និខ គ.ក.ន.ក ង្ែើមបពិីភាកាអំពី
ករែីពិត្របស់ស្រ្សតី និខង្កមខរសីោនពិការភាពដែលទទួលរខអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខដយនឌរ័ ង្ហើយពួកង្គបាន
ទទួលង្សវាង្ ល្ើយត្បង្ែើមបី្ លុោះបញ្ា ំខរមួគន ង្លើអវីដែលរតូ្វង្ធវើ ង្ែើមបពីរខឹខង្សវាង្ ល្ើយត្បអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខ
ង្យនឌរ័ ដែលោនបរយិាបននពិការភាពង្ៅកនុខដផ្នការវនិិង្យាគឃុំ សងាា ត្ ់និខដផ្នការសកមមភាពថ្នន កឃុ់ំ។ 

• សរមបសរមួល ង្រៀបចំង្វទិការង្រៀនសូរត្ និខផ្ទល ស់បតូរង្យាបល់រវាខស្រ្សតី និខង្កមខរសីោនពិការភាព/សហគមន៍
ដនការអនុវត្តការពិង្រគោះង្យាបល់ង្លើពិការភាព និខអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ ជាមយួនិខរកុមការងារ
ង្ ល្ើយត្បអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ (DGBV-WGs) ង្ែើមបពិីភាកាអំពីករែីជាកដ់សតខរបស់រសីត និខង្កមខ
រសីោនពិការភាពដែលទទួលរខអំង្ពើហឹខាទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ ង្ហើយនិខបទពិង្តធនរ៍បស់ពួកង្គដែល
ទទួលបានការង្ ល្ើយត្ប ង្ែើមបី្ លុោះបញ្ា ំខរមួគន ង្ៅង្លើអវីដែលរតូ្វង្ធវើ កនុខការពរខឹខង្សវាង្ ល្ើយត្បអំង្ពើហិខា
ទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ ដែលោនបរយិាបននពិការភាពង្ៅកនុខដផ្នការ និខសកមមភាពថ្នន ករ់សុក។  

• ចខរកខឱ្យោនសហគមនដ៍នការអនុវត្តលអអំពីពិការភាព និខអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ (COP D&G) 
ជាមយួសោជិកដែលោនបទពិង្តធនល៍អ និខែំង្ោោះរតយសមរសប រមួោន ការជរមុញឱ្យោនជា         
«បុគគលង្ ន្ើម» ង្លើកកមពស់សកមមភាពអនតរវស័ិយរវាខពិការភាព និខអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខដយនឌរ័ ដែលពួកង្គ
មកពីភាគីពាកព់ន័ធង្ផ្េខៗ រមួោន បុគគលិកដែគូអនុវត្តគង្រោខ ស្រ្សតីនិខង្កមខរសីោនពិការភាព និងតំ្ោខរាជ  
រដ្ឋា ភបិាល។ 
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• អង្ ជ្ ើញបុគគលិករបស់អខគការដែគូដែលកំពុខបំង្ពញការងារកនុខតំ្បនអ់នុវត្តគង្រោខឱ្យមកចូលរមួកនុខកិចា
ពិភាកាដែលបានង្រៀបចំតាមរចនាសមពន័ធជាមយួ គ.ក.ន.ក រកុមការងារង្ ល្ើយត្បអំង្ពើហិខា ថ្នន ករ់សុក និខថ្នន ក់
ង្ខ្ត្ត ។  

• អង្ ជ្ ើញដែគូអនុវត្តង្ ន្ើម និខបុគគលិករបស់ពួកង្គង្ែើមបចូីលរមួពិភាកា និខឯកភាពង្លើអនុតសនង៍្គល
នង្យាបាយជូនថ្នន កជ់ាតិ្ និខចំង្ពាោះអខគភាពរបស់ពួកង្គផ្ទា ល់។ 

• តាមរយៈភាពជាោា ស់រមួគន ង្លើសហគមនដ៍នការអនុវត្តលអអំពីពិការភាព និខអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ 
រកុមការងារនឹខង្ធវើការរមួគន បង្ខាើត្ង្សចកតីរពាខដនការង្រៀនសូរត្សង្ខេប និខអនុតសនង៍្គលនង្យាបាយ 
ដែលោនលកេែៈតថ បនា និខ ល្ុោះបញ្ា ំខដែលរបមូលបានពីកិចាពិភាការវាងរដ្ឋា ភបិាល អ្នកផ្តល់សេវា 
និងប្រជាពលរដ្ា។ 

• ង្ដ្ឋយង្ធវើការរមួគន ជាមយួរកុមស្រ្សតីនិខង្កមខរសីោនពិការភាព / សហគមនដ៍នការអនុវត្តលអអំពីពិការភាព និខ
អំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ និខភាគីពាកព់ន័ធសំខាន់ៗ  សរមបសរមួលការពិភាកាដែលង្រៀបចំង្ ើខតាម
រចនាសមពន័ធង្ៅថ្នន កជ់ាតិ្ ជាមយួរកុមការងារបង្ចាកង្ទសរបស់គែកោម ធិការង្យនឌរ័ទទួលបនាុកអំង្ពើហិខា
ទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ (TWGG-GBV) និខរកុមរបឹកាសកមមភាពជនពិការ (DAC) សតីពីខ្លឹមតរដនការង្រៀន
សូរត្សង្ខេបនិខអនុតសនង៍្គលនង្យាបាយដែលោនលកេែៈតថ បនានិខ ល្ុោះបញ្ច ាំខ។ 

កិចាអនតរាគមនជ៍ាពិង្សស ចំង្ពាោះការទបត់ា ត្ក់ាររកីរាលដ្ឋលង្មង្រាគកូវែី-១៩ 
• អនុវត្តការរតវរជាវឆាបរ់ហ័សមយួង្លើ ផ្លប៉ាោះពាល់ពីកូវែី-១៩ ង្លើជនោនពិការភាព។ 
• ង្លើកកមពស់ការយល់ែឹខកនុខសហគមន ៍សតីពីការទបត់ា ត្ជំ់ខឺកូវែី-១៩ ជាមយួរកុមជួយ ខ្លួនឯខដែលោនពិការ
ភាព។ 

អនកទទលួផ្ល 
• អនកទទលួផ្លង្ដ្ឋយផ្ទា ល់៖ អខគការជនពិការង្វទិការស្រ្សតី និខ ជាពិង្សសស្រ្សតីនិខង្កមខរសីដែលោនពិការភាព។   
• អនកទទលួផ្លង្ដ្ឋយរបង្យាល៖ ថ្នន កង់្រកាមជាតិ្ (គ.ក.ន.ក រកុមរបឹកាសកមមភាពជនពិការថ្នន កង់្ខ្ត្ត មនាីរកិចា
ការនារងី្ខ្ត្ត រកុមការងារង្ ល្ើយត្បអំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័ង្ៅថ្នន ករ់សុក និខថ្នន កង់្ខ្ត្ត) និខថ្នន កជ់ាតិ្ 
(នាយកដ្ឋា នសុខុ្ោលភាពសរោបជ់នពិការ រកុមការងារបង្ចាកង្ទសរបស់គែកោម ធិការង្យនឌរ័ទទួលបនាុក
អំង្ពើហិខាទកទ់ខនឹខង្យនឌរ័  និខរកុមរបឹកាសកមមភាពជនពិការ)។  

ទីតាខំភូមតិស្រ្សត 
• កំពខស់ពឺ៖ រសុកឧែុខគ រសុកសំង្រាខទខ និខ រកុខចារមន។   
• កំពខច់ាម៖ រសុកបាធាយ។  
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• ត្បូខឃមុ ំ៖ រសុកត្បូខឃមុ ំ។ 
ដែគូអនុវត្តគង្រោខ 

• អខគការជនពិការរសុកឧែុខគ ង្ខ្ត្តកំពខស់ពឺ 
• អខគការជនពិការរសុកសំង្រាខទខ ង្ខ្ត្តកំពខស់ពឺ 
• ង្វទិការស្រ្សតីោនពិការភាព ង្ខ្ត្តកំពខស់ពឺ 
• ង្វទិការស្រ្សតីោនពិការភាព ង្ខ្ត្តកំពខច់ាម 
• អខគការជនពិការរសុកត្បូខឃមុ ំ ង្ខ្ត្តត្បូខឃមុ ំ 
• រកុមជួនខ្លួនឯខ ង្ៅឃុំ ពាមជីលំខ ថមង្ពរជ និខ បឹខរពួល 

រយៈង្ពលគង្រោខ 
ដខ្មថុិនា ឆាន ២ំ០២០ ែល់ ដខ្ឧសភា ឆាន ២ំ០២១ 
ថវកិាគង្រោខ 
ថវកិាសរុប ៖ ៣៦៣.៩៦៣,០០ ែុលល អូស្រ្តត លី (សហមូលនិធិ៖ ៨៧.៩៥៨,០០ ែុលល អូស្រ្តត លី) រមួនិខមូលនិធិ
សរោបគ់រំទែល់កិចាការងាររតវរជាវឆាបរ់ហ័សពីផ្លប៉ាោះពាល់ជំខឺកូវែី-១៩ ចំនួន ១៣.៩៩៥,៦៥ ែុលល អូស្រ្តត លី។ 
ទំនាកទំ់នខពត័្ោ៌ន 
អខគការ ADD International  

ង្លករសី ជួន ដ្ឋវតី្ 
របធានគង្រោខ 
ទូរស័ពា៖ (៨៥៥) ១៧ ២៣១ ០៨៧ /៨៦ ៩៤១ ៧៨២ 
អីុដម៉ាល៖ choun.davit@add-cambodia.org 

កមមវធីិ ACCESS  
ង្វជជបែឌិ ត្ ជូ វវិឌឍន ៍
របធានដផ្នកពិការភាព 
ទូរស័ពា៖ (៨៥៥) ១២ ៩១៥ ៦៧៤ 
អីុដម៉ាល៖ vivath.ch@accesscambodia.org 

 

គង្រោខង្នោះឧបត្ថមភង្ដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលអូស្រ្តត លីតាមរយៈកមមវធីិសហរបតិ្បត្តិការអូស្រ្តត លី-កមពុជាង្ែើមបកីារផ្តល់ង្សវា
របកបង្ដ្ឋយនិរនតរភាព និខសមធម ៌(ACCESS)។ 

ដខ្ធ្នូ ឆាន ២ំ០២០ 

 

 


