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ឯកសារសង្ខេបអពំីដៃគអូនុវត្តគង្រោខ 
ផ្នែកពិការភាព 

 

 
 

សង្ខេបគង្រោខ 
អង្គការសកម្មភាពប្រជាជនដ ើម្្បីការអភិវឌ្ឍររិយារនន (PAfID) កំពុង្អនុវត្ត ំណាក់កាលទីពីរនន «វិថីដ ្្ោះដៅរកររិយារ
នន» គំប្ទការដរតជាញ្ចិត្តររស់កម្ពុជាកនុង្ការមិ្នដ ោះរង់្ដោលជនមានពិការភាពណាមាន្ក់។ គំនិត្ផ្តួចដផ្តើម្ដនោះមានដគល
រំណង្រនតកិចចខិត្ខំប្រឹង្ប្ប្រង្ពី ំណាក់កាលទី១ ដ ើម្្បីរដង្កើនលទធភាពររស់ជនមានពិការភាពកនុង្ការទទួល នការងារ 
និង្         រណ្តោះរណាត្លវជិាជ្ជីវៈ និង្ដ ើម្្បីរដង្កើនចំដណោះ ឹង្តាម្វិស័យអំពីររិយារននពិការភាព។ 
អង្គការ PAfID  ននឹង្កំពុង្ដ វ្ើការកនុង្ភាពជាន គូជាមួ្យស្ថ្រ័នរដ្ឋ្ភិ ល អង្គការជនមានពិការភាព (OPDs) អង្គការ
ដប្ៅរដ្ឋ្ភិ ល (NGOs) ស្ថ្រ័នឯកជន ជនមានពិការភាព និង្រណាត្ញ្ុរកិចចនានា ដ ើម្្បីរួម្ចំប្ណកកនុង្ការអនុវត្តប្ផ្នការ
យុទធស្ស្រសតជាតិ្សដីពីពិការភាព ២០១៩-២០២៣ (NDSP 2019-2023)។ 
លទ្ធផលរំពឹខទុ្ករបស់គង្រោខ 
លទ្ធផលទី្ ១៖ ការកស្ង្សម្ត្ថភាពសដីពីររិយារននពិការភាព - ភាគីពាក់ព័នធ រួម្មាននាយកដ្ឋ្នសុខមាលភាពជនពិការ 
(DWPD) ប្កុម្ប្រឹក្ាសកម្មភាពជនពិការ (DAC) វិស័យឯកជន  នទទួលចំដណោះ ឹង្រប្នថម្អំពីររិយារននពិការភាព។ 
លទ្ធផលទី្ ២៖ ការសប្ម្រសប្មួ្លឱ្យមានររិយារននការងារ - យនតការសប្ម្រសប្មួ្លឱ្យមានររិយារននការងារប្តូ្វ ន
ពប្ងឹ្ង្តាម្រយៈការសហការជាមួ្យប្កសួង្សង្គម្កិចច អតី្ត្យុទធជន និង្យុវនីតិ្សម្្បទា និង្រណាត្ញការងារដផ្្េង្ៗដទៀត្។ 
លទ្ធផលទី្ ៣៖ ជនមានពិការភាពមានលទធភាពទទួល នឱកាសដស ឋកិចច/ការងារដប្ចើនជាង្មុ្ន (ទាំង្ការងារកនុង្ប្រព័នធ 
និង្ដប្ៅប្រព័នធ)។ 
លទ្ធផលទី្ ៤៖ កំដណើនចំដណោះ ឹង្តាម្វិស័យអំពីររិយារននការងារ និង្ឱកាសប្រករចិញ្ចឹម្ជីវិត្ តាម្រយៈការដរតជាញ្ចិត្តកនុង្
ការដរៀនសូប្ត្ ចង្ប្កង្ឯកស្រ និង្ប្ចករំប្លករទពិដស្្ន៍។ 
កិច្ចអន្តរាគមន៍្សំខាន់្ៗ 
លទ្ធផលទី្ ១៖ 
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• ផ្តល់ការរណ្តោះរណាត្ល (និង្ការរណ្តោះរណាត្លដ ើង្វិញ) សតីពីររិយារននពិការភាព  ល់នាយកដ្ឋ្នសុខមាលភាព
ជនពិការ អគគដលខា្ិការដ្ឋ្នប្កុម្ប្រឹក្ាសកម្មភាពជនពិការ និង្ប្គូរដងាគ្លររស់ប្កុម្ប្រឹក្ាសកម្មភាពជនពិការដខត្ត។ 

• ផ្តល់ការរណ្តោះរណាត្លអំពីររិយារននពិការភាព  ល់ប្កុម្ហ ុន និង្អនកផ្តល់ដសវាប្ លពាក់ព័នធនានា។ 
• ចង្ប្កង្ រដង្កើត្ និង្គំប្ទរណាត្ញប្គូរដងាគ្ល តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍសមាភ្រ ្នធានសិក្ានានាសប្មារ់ការសិក្ាពី
ចមាង្យ (E-learning)។ 

លទ្ធផលទី្ ២៖ 
• រដង្កើត្ជាផ្លូវការនូវគណៈកមាម្្ិការជាតិ្ររិយារននការងារ (NIEC) និង្សហការជាមួ្យនាយកដ្ឋ្ន/រណាត្ញ ដ ើម្្បី
ដរៀរចំដវទិកាការងារថ្ន្ក់ជាតិ្និង្ថ្ន្ក់ដខត្ត និង្សប្ម្រសប្មួ្លយនតការររិយារននការងារ។ 

• អភិវឌ្ឍឯកស្រដគលនដយា យសដង្េរ និង្ផ្តល់ការគំប្ទ ល់នាយកដ្ឋ្នដ ើម្្បីផ្្េពវផ្្ាយពីការអរ់រំរណ្តោះរណាត្ល
រដចចកដទសនិង្វិជាជ្ជីវៈ និង្ដគលការណ៍ប្ណនាកំារងារ និង្ការរដង្កើត្សមាភ្រដ ោះពុម្ព (IEC) កនុង្ទប្ម្ង់្មួ្យប្ លងាយ
ប្សួលដប្រើ។ 

• ពប្ងឹ្ង្រណាត្ញ និង្សមាជិកភាពនន Workability Asia, ILO និង្ស្ថ្រ័នដផ្្េង្ៗដទៀត្ 
លទ្ធផលទី្ ៣៖ 
• ផ្តល់ហិរញ្ញរ្បទាន សហការ  និង្ោរ់ន ជាមួ្យស្ថ្រ័នន គូ ដដ្យដ្ដ្ត្ដលើការផ្តល់ជំនាញការងារ អាជីវកម្មខាន្ត្តូ្ច 
ការរណ្តោះរណាត្លសហប្គិន ការប្រកររររចិញ្ចឹម្ជីវិត្ដៅតាម្ទីជនរទកនុង្ដខត្តកំពង់្ោម្ ដសៀម្រារ កំពង់្សពឺ ដ ើម្្បី 
រកទីផ្្ារ និង្នវានុវត្តន៍សប្មារ់កសិករប្ លមានពិការភាព និង្ការផ្តល់ទុនដ ើម្្បីោរ់ដផ្តើម្អាជីវកម្ម។ 

លទ្ធផលទី្ ៤៖ 
• ការផ្លិត្ឯកស្រ វីដ អូ  និង្ករណីសិក្ា ជាមួ្យន គូ ដវទិកាអនឡាញ ការចង្ប្កង្ឯកស្រនិង្ការប្ស្វប្ជាវ សតីពីររិ
យារននការងារ។ 

• ការកស្ង្សម្ត្ថភាពន គូប្ លកំពុង្អនុវត្ត តាម្រយៈការប្រជំុតាម្អ ៊ីន្ឺណិត្ និង្ការចុោះទស្េនកិចច្ទ្ល់។  
• ផ្្េពវផ្្ាយរទពិដស្្ន៍ប្ លទទួល នពីការអនុវត្តគដប្មាង្្ទ្ល់ 
កិច្ចអន្តរាគមន៍្ជាពិង្សស ច្ំង្ ោះការទ្ប់ស្កាត់ការរីករាលង្មង្រាគកូវីដ-១៩ 
• ផ្តល់អាទិភាព ល់ជនមានពិការភាពប្ លងាយរង្ដប្គោះដដ្យជំងឺ្កូវី -១៩ ដៅកនុង្សកម្មភាពកម្មវិ្ី 
• រដង្កើត្សមាភ្រដ ើម្្បដីលើកកម្ពស់ការយល់ ឹង្ និង្ការផ្្េពវផ្្ាយស្រសំខាន់ៗ 
• ដ ល្ើយត្រដៅនឹង្ត្ប្មូ្វការរនាទ្ន់កនុង្អំ ុង្ដពល ជំងឺ្កូវី -១៩ ដៅប្គរ់ទីកប្នលង្ និង្ដៅដពលមានត្ប្មូ្វការោំ ច់ 
(ឧទាហរណ៍ សមាភ្រការពារជំងឺ្កូវី -១៩) ដៅតាម្ទីតាំង្ដគលដៅ 

អនកទ្ទួ្លផល 
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• ប្កុម្ដគលដៅទទួលផ្លដដ្យ្ទល្់៖ យុវជន និង្ជនមានពិការភាពចំនួន ៣៨០ នាក់ (ស្រសតី ១៩០ នាក់) ដលខា្ិការ
ដ្ឋ្នប្កុម្ប្រឹក្ាសកម្មភាពជនពិការ និង្ប្កុម្ប្រឹក្ាសកម្មភាពជនពិការដខត្តចំនួនប្ ំនាក់ ប្កសួង្ អនកចូលរួម្ ៥០នាក់
ម្កពីវិស័យស្ធារណៈ នងិ្វិស័យឯកជន អង្គការសង្គម្សុីវិល និង្អង្គការរណាត្ញជនពិការ។ 

• ប្កុម្ដគលដៅទទួលផ្លដដ្យប្រដយាល៖ ប្គួស្រឬអនកផ្តល់ការប្ថទាំររស់អនកទទួលផ្ល្ទ្ល់ សមាជិកប្កុម្ប្រឹក្ា
សកម្មភាពជនពិការ– អាជាញ្្រមូ្លដ្ឋ្ន ជនមានពិការភាព (ជាទូដៅ) ប្កុម្សហគម្ន៍/ជនមានពិការភាព (ទូដៅ) អនក
ប្សវង្រកការងារ 

តំបន់្ង្ោលង្ៅ 
ថ្ន្ក់ជាតិ្ និង្ថ្ន្ក់ដប្កាម្ជាតិ្ រួម្មាន កំពង់្ោម្ កំពង់្សពឺ ដសៀម្រារ 
ដដគូអនុ្វតតគង្រោខ 
• ប្កសួង្សង្គម្កិចច អតី្ត្យុទធជន និង្យុវនីតិ្សម្្បទា / 
នាយកដ្ឋ្នសុខុមាលភាពជនពិការ  

• រុគគលស្រវនតកម្ពុជា (EPC)  
• តំ្ណាង្អង្គការជនពិការជួយខលួនឯង្ប្សុក ធាយ 
(RSDOB) ប្ លមានទីតាំង្ដៅប្សុក ធាយ ដខត្តកំពង់្
ោម្  

• ស្លាទន្ាយ  
• អង្គការជនពិការកំពង់្សពឺ 
• អង្គការប្គួស្រថមីកម្ពុជា  
• អង្គការ GRET  

រយៈង្ពលអនុ្វតតគង្រោខ 
ោរ់ពីនថៃទី ១ ប្ខតុ្លា  ន្ំ ២០២១  ល់នថៃទី ៣០ ប្ខមិ្ថុនា  ន្ំ ២០២៣ 
ថវិកាគង្រោខ 
ថវិកាសរុរររស់កម្មវិ្ី ACCESS ៖ ៣៥០.០០០,00  ុលាល្រអូស្រស្រ្លី 
ព័ត៌ោន្ទំ្នាក់ទំ្ន្ខ 
អង្គការ PAfID 
ដលាក ដខង្ វីរៈ 
នាយកប្រតិ្រត្តិ 
ទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ១១ ៨៦៦ ៩៦៦  
អ ៊ីប្ម្ល៖ v.kheng@light-for-the-world.org 

កម្មវិ្ី ACCESS 
ដវជជរណឌិត្ ជូ វិវឌ្ឍន៍ 
អនក ឹកនាំកម្មវិ្ីពិការភាព 
ទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ១២ ៩១៥ ៦៧៤  
អ ៊ីប្ម្ល៖ vivath.ch@accesscambodia.org 

គដប្មាង្ដនោះប្តូ្វ នផ្តល់មូ្លនិ្ិដដ្យរដ្ឋ្ភិ លអូស្រស្រ្លី តាម្រយៈកម្មវិ្ីសហប្រតិ្រត្តិការអូស្រស្រ្លី-កម្ពុជា
ដ ើម្្បីការផ្តល់ដសវាប្រករដដ្យនិរនតរភាព និង្សម្្ម៌្ (ACCESS) ។ 

ប្ខឧសភា  ន្ំ២០២២ 


