
 

 

 

របាយការណ៍ 
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4
 

១. លស្ចកតីលផតើម្ 

ប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រា ម្ និងរររប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ម្ហាវនិាសកម្ម ដដលបាន
រនសល់េុកផលវបិាកជាទប្រើនដដលកនុងទនាោះមានអប្ាជនមានពិការភាពខ្ពស់ ទប្ៅពើទនាោះ ប្រជាជនកម្ពុជា
ក៏ប្រឈម្នឹងភាពរងទប្រោះម្យួរំនួនដដលនាឲំ្យមានពិការភាពដូរជា ទប្រោះថ្នន ក់ទោយសារប្រន់ម្ើន 
និងកាកសំណល់ជាតិផុ្ោះពើសង្គ្រា ម្ ទប្រោះថ្នន ក់ររាររណ៍ ទប្រោះថ្នន ក់ការររ ពិការពើកំទណើ ត ចាស់ជរា 
និងមូ្លទេតុទផសងៗ ។ 

រញ្ហា ពិការភាពទៅកម្ពុជាមានការទកើនទ ើងប្រមាណជា ២,០៦ភាគរយ ការទកើនទ ើងទនោះគឺ
ជាកតើប្ពួយបារម្ភម្យួដដលតប្មូ្វឲ្យភាគើពាក់ព័នធរូលរមួ្ទលើកកម្ពស់សិេធិជនមានពិការភាព ទេើយទរើាម្
ការអទងេតប្សាវប្ជាវររស់ប្កសួងសុខាភិបាលបានររា ញថ្ន រំននួននជនមានពិការភាព មានការទកើន
ទ ើងរទនាល ោះពើ ៣០មឺុ្ន ទៅ ៥០មឺុ្ននាក់ ជាទរៀងរាល់ឆ្ន  ំ។ 

ដផនការយុេធសាង្គ្សតជាតិសតើពើពិការភាព ២០១៤-២០១៨ គឺជាមូ្លោា នប្គឹោះ និងជាឆ្អឹងខ្នងដ៏
សំខានដ់ដលមិ្នអារខ្វោះបានកនុងការជំរុញការអនុវតតរារ់សតើពើកិរចការពារ និងទលើកកម្ពស់សិេធិជនពិការ 
អនុសញ្ហា សតើពើសិេធិជនពិការ និងេសវតសរជ៍នពិការប្រចាតំំរន់អាសុើ និងបា៉ា សុើេវកិឆ្ន  ំ២០១៣-២០២២ 
យុេធសាង្គ្សតអុើនឈាន់ “ទ វ្ើសេិធកិាល យជាការពិត” ជាពិទសស យុេធសាង្គ្សតរតុទកាណដំណាក់កាលេើ ៤ 
ររស់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជាទលើវស័ិយពិការភាព ទេើយក៏ជាដផនេើររា ញផលូវទដើម្បើទលើកកម្ពស់ជើវភាព និង
សិេធិជនមានពិការភាពកនុងប្ពោះរាជាណារប្កកម្ពុជា ។ ការទលើកកម្ពស់សិេធិទនោះ គឺទាម្ទារឲ្យមានការ
រូលរមួ្ពើប្គរ់ភាគើពាក់ព័នធ ទាងំថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ វស័ិយសាធារណៈ វស័ិយឯកជន និងអងាការ
មិ្នដម្នរោា ភិបាលផងដដរ ។ 

រាជរោា ភិបាលកម្ពុជាទប្កាម្ការដឹកនាបំ្រករទោយគតិរណឌិ តររស់ សទម្តរអគាម្ហាទសនារតើ
ទតទជា ហ ៊ុន សស្ន នាយករដាម្ង្គ្នតើននប្ពោះរាជាណារប្កកម្ពុជា និងជាប្រធានកិតតិយសប្កុម្ប្រឹកាសកម្មភាព
ជនពិការ សទប្ម្របាននូវសមិ្េធិផលជាទប្រើនកនុងវស័ិយពិការភាព សំទៅជយួដល់ជនមានពិការភាព 
និងប្កុម្ប្គួសារឲ្យេេលួបានគុណភាពជើវតិកាន់ដតលអប្រទសើរទ ើង រម នការទរ ើសទអើង េេលួបានទសវា
សងាម្ និងទសវាសាធារណៈទសមើរន  ។  



ដផអកាម្រុពវទេតុខាងទលើ ប្កុម្ការររសកម្មភាពជនពិការប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជរេ បានទរៀររំ
ដផនការថវកិាកនុងការអនុវតតសកម្មភាពររស់ខ្លួន សំទៅរមួ្រំដណកសទប្ម្រឲ្យខាងដតបាននូវរកខុវស័ិយ និង
ទរលទៅជាយុេធសាង្គ្សតររស់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា ជាពិទសស ទដើម្បើទលើកកម្ពស់សិេធជិនមានពិការភាព
ដដលកំពុងរទប្ម្ើការររទៅកនុងវស័ិយអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ កនុងទរលទៅទលើកកម្ពស់គុណភាពជើវតិ ររស់
ជនមានពិការភាពប្គរ់រូរឲ្យមានភាពលអប្រទសើរ និងរូលរមួ្យ៉ា ងសកម្មទពញទលញ ទសើមភាពរន កនុងសងាម្
ដដលមានការទររពសិេធិ និងទសរកតើនថលថនូរ ប្ពម្ទាងំមានការោក់រញ្ចូ លរញ្ហា ពិការភាពកនុងប្គរ់វស័ិយ 
ឲ្យប្សរទៅាម្កម្មវ ិ្ ើនទយបាយររស់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា ទៅកនុងការអភិវឌ្ឍ្នធានម្នុសស និងរមួ្
រំដណកកាត់រនថយភាពប្កើប្កររស់ប្រជាពលរដា ។ 
 

២.  ទ្ធផ ការងារ 
ប្កុម្ការររសកម្មភាពជនពិការ ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ មានសមាសភាពសរុររំននួ ១៥ រូរ 

(ប្សើ ០៥រូរ) ដដលប្តូវបានប្រកាសទោយលិខិ្តទលខ្ ១២៨/១៨ កអជ.ប្រក រុោះនថៃេើ ១១ ដខ្មិ្ថុនា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ដដលមាន ឯកឧតតម្បណឌិតស្ភាចារយ អ ៊ុក រ នប ៊ុន រដាម្ង្គ្នតើប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ 
ជាប្រធានកិតតិយសប្កុម្ការររ ។  

ទៅកនុងឆ្ន  ំ២០២២ ប្កុម្ការររសកម្មភាពជនពិការ បានអនុវតតនូវដផនការសកម្មភាពររស់ខ្លួន
ទោយសទប្ម្របាននូវលេធផលដូរខាងទប្កាម្ ៖ 

- ទរើកវគាសិកាខ សាលាផសពវផាយ សតើពើការទលើកកម្ពស់សិេធិជនមានពិការភាព ជូនថ្នន ក់ដឹកនា ំ
និងម្ង្គ្នតើរាជការររស់ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ រំនួន ០១វគា សិកាខ កាម្រូលរមួ្រំននួ ៧៥ ររូ 

- រុោះប្សង់សិថតិម្ង្គ្នតើរាជការជាជនមានពិការភាព ទប្កាម្ឱវាេប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ និងបាន
រកទ ើញថ្ន កនុងឆ្ន ២ំ០២២ ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ មានម្ង្គ្នតើជាជនមានពិការភាពកំពុង
រទប្ម្ើការរររំនួន ៣៧ររូ (ប្សើ ០៣រូរ) ម្កពើនាយកោា នរំនួន ០៦ និងម្ន្ើរអភិវឌ្ឍន៍
ជនរេរំននួ ១៣ទខ្តត ដដលមានរេូតដល់ ០៤ ភាគរយ ននម្ង្គ្នតើរាជការសរុរររស់ប្កសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនរេ ។  

- ទរៀររំកិរចពិភាកាសតើពើ វឌ្ឍនភាពការររជាម្យួអងាការជនពិការកម្ពុជា  
- រូលរមួ្េិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាទលើកេើ ២៤ និងេិវាជនមានពិការភាពអនតរជាតិទលើកេើ ៤០ 
ទប្កាម្អ្ិរតើភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សទម្តរអគាម្ហាទសនារតើទតទជា េ ុន ដសន នាយករដាម្ង្គ្នតើ នន
ប្ពោះរាជាណារប្កកម្ពុជា ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាជនពិការ 

- ប្បារពធពិ ើ្សំទណោះសំណាលជាម្យួម្ង្គ្នតើរាជការជាជនមានពិការភាព ររស់ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនរេ ទប្កាម្អ្ិរតើភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧតតម្រណឌិ តសភាចារយរដាម្ង្គ្នតើ ប្រធានកិតតិយស
ប្កុម្ការររសកម្មភាពជនពិការ ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ 

- រូលរមួ្កិរចប្រជំុ និងសិកាខ សាលាសំខាន់ៗម្ួយរំននួទេៀតពាក់ព័នធនឹងវស័ិយពិការភាព ដដល
ទរៀររំទ ើងទោយប្កុម្ប្រឹកាសកម្មភាពជនពិការ ររស់ប្កសួងសងាម្កិរច អតើតយុេធជន និង
យុវនើតិសម្បទា ។ 



៣. បញ្ហន និងការក្បឈម្ 

- ការរ ើករាលោនននជំងឺកូវ ើដ ១៩  
- ថវកិាសប្មារ់រំណាយទលើការររទលើកកម្ពស់សិេធិជនពិការ មានរំននួតិរ ។ 

៤. ស្ាំណូម្ពរ 

- ទសនើសុំថវកិារដនថម្សប្មារ់អនុវតតការររទលើកកម្ពស់សិេធជិនមានពិការភាព ឲ្យកាន់ដតមាន
ប្រសិេធភាព 

- តម្រូវការវគាបណ្ត ុះបណ្្តលរដនថម្ទេៀត ទាក់េងនឹងការររទលើកកម្ពស់សិេធិជនមានពិការភាព។ 

៥. ទ្ិស្លៅការងារឆ្នាំ ២០២៣ 

- រនតទរៀររំទរើកវគាសិកាខ សាលាផសពវផាយ សតើពើការទលើកកម្ពស់សិេធិជនមានពិការភាព ជូន
ថ្នន ក់ដឹកនា ំនិងម្ង្គ្នតើរាជការររស់ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ 

- ទរៀររំពិ ើ្សំទណោះសំណាលជាម្យួម្ង្គ្នតើរាជការជាជនមានពិការភាព ររស់ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនរេ កនុងឱកាសអរអរសាេរេិវាជនពិការកម្ពុជា និងេិវាជនពិការអនតរជាតិ  

- រុោះាម្ោនការររទលើកកម្ពស់សិេធិជនពិការ ទៅាម្រណាត លអងាភាពទប្កាម្ឱវាេប្កសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនរេ 

- ចូលររួកិរចប្រជំុ សិកាខ សាលា និងវគាបណ្ត ុះបណ្្តលទផសងពាក់ព័នធនឹងវស័ិយពិការភាព 
- ជំរុញការអនុវតតទរលនទយបាយ រារ់ និងរេរបញ្ាតតិទផសងៗពាក់ព័នធនឹងវស័ិយពិការភាព 
និងការសាត រលេធភាពពលកម្មទៅកនុងប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ ។ 

- រុោះសិកាប្រមូ្លេិននន័យពាក់ព័នធនឹងតប្មូ្វការជាក់ដសតង និងការោក់រញ្ចូ លវស័ិយពិការ
ភាពទៅកនុងដផនការអភិវឌ្ឍន៍ 

- ទ វ្ើការរង្គ្ញ្ហា រការយល់ដឹងអំពើសិេធិជនមានពិការភាព និងការទលើកកម្ពស់សិេធិជនមាន
ពិការភាព ទៅដល់ថ្នន ក់ដឹកនាអំងាភាព ទប្កាម្ឱវាេប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ 

៦. លស្ចកតីស្ននិដ្ឋនន 
ប្កុម្ការររសកម្មភាពជនពិការ ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ ទប្កាម្ការដឹកនាទំោយ ឯកឧតតម្

បណឌិតស្ភាចារយ រដ្ឋម្ន្តនតី ប្រធានកិតតិយសប្កុម្ការររ បានរូលរមួ្រំដណកយ៉ា ងសកម្មកនុងការ
ទលើកកម្ពស់សិេធិជនមានពិការភាព ពិទសសម្ង្គ្នតើរាជការជាជនមានពិការភាពររស់ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ 
ាម្រយៈការទរើកវគាសិកាខ សាលា ការរូលរមួ្កម្មវ ិ្ ើដរករដំលករេពិទសា្ន៍ពាក់ព័នធនឹងវស័ិយពិការភាព
ដដលទរៀររំទ ើងទោយប្កុម្ប្រឹកាសកម្មភាពជនពិការ អងាការជនពិការកម្ពុជា និងនដគូពាក់ព័នធនានា
ដដលជាមាច ស់គទប្មាង ទ វ្ើការយ៉ា ងជិតសនិតជាម្យួប្កសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ ជាពិទសស ការប្បារពធពិ ើ្អរអរ
សាេរេិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជា និងអនតរជាតិជាទរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ។ ាម្រយៈធាតុរូលទាងំទនោះ ថ្នន ក់
ដឹកនា ំនិងម្ង្គ្នតើរាជការ បានយល់ដឹងកាន់ដតរាស់អំពើសិេធជិនមានពិការភាព ជាពិទសស គឺការរញ្ចូ ល
រញ្ហា ពិការភាពទៅកនុងប្គរ់វស័ិយ និងគទប្មាងនានាដដលអនុវតតទោយអងាភាពប្គរ់ប្គងគទប្មាង ទប្កាម្



ឱវាេប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរេ ទដើម្បើធានាកនុងការេេលួបានទសវាសាធារណៈទោយទសមើភាព និងទពញ
ទលញររស់ជនពិការ ការទលើកកម្ពស់គុណភាពជើវតិររស់ជនមានពិការភាព និងប្គួសារ ដដលជាកាត ដ៏
សំខាន់ សប្មារ់ការកាត់រនថយភាពប្កើប្កររស់ប្រជាពលរដាទៅាម្ជនរេ ននប្ពោះរាជាណារប្កកម្ពុជា ។ 
មានន័យថ្ន ាម្រយៈការអនុវតតគទប្មាងខាងទលើទនោះ ថ្នន ក់ដឹកនាអំងាភាព គទប្មាង និងម្ង្គ្នតើជាជនពិការ
ខ្លួនឯង នឹងយល់ដឹងកាន់ដតរាស់អំពើសិេធិ និងរូលរមួ្ទាងំអស់រន កនុងការទលើកកម្ពស់សិេធិជនមាន
ពិការភាព ។ 

 នថៃប្ពេសបតិ៍ ១៥ទកើត ដខ្មិ្គសិរ ឆ្ន ខំាល រាវ ស័ក ព.ស.២៥៦៦ 
 រាជធានើភនំទពញ  នថៃេើ ០៨ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២២ 
 ក្បធានក្ក៊ុម្ការងារ 


