
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សេចក្តីពន្យលគ់តិយតុតិ 

េមាគមសោងចក្ក្កាតស់េរសៅក្មពុជា 
ការយិាលយ័ចាប់ ន្ិងការងារ 

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេភ្នំសពញ ភូ្មិត្តពងំគល់ េង្កា ត់កសទោ ក ខណ្ឌ កំបូល រាជធានីភ្នំសពញ 
៖ info@gmac-cambodia.org   ៖ www.gmac-cambodia.org  ៖ www.facebook.com/gmacpage 

 
 

កាតពវកិ្ចចរបេនិ់្សយាជក្ ក្នងុការជួល
ក្មមក្រ-និ្សយាជិតមាន្ពិការភាព 
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មាតិកា 
១. សេច្កតីស ត្ីម  ២ 
២. ស្ថា ប័នជំទញសៅកនុងវេ័ិយពិការភាព  ៣ 

ក. ត្កុមត្បឹកាេកមមភាពជនពិការ  ៣ 
ខ. ទយកដ្ឋឋ នេុខុមាលភាពជនពិការ  ៤ 
គ. រដ្ឋបាលេិទធិជនពិការ  ៥ 
ឃ. មូលនិធិជនពិការ  ៥ 

៣. កាតពវកិច្ចសត្ជីេសរេី និងការេត្មបេត្មេួេមត្េប  ៦ 
ក. ការកំណ្ត់អត្ាជនពិការចូ្លបសត្មីការង្ករ  ៧ 
ខ. បបបបទសត្ជីេសរេី និងលកខណ្វនិិច្ឆយ័  ៨ 
គ. ការេត្មបេត្មួលេមត្េបេត្មាប់ការង្ករ  ១០ 
ឃ. ការចុ្ុះបញ្ជ ិកា និងការសធវីអធិការកិច្ច  ១១ 

៤. ការបង់ភាគទាន និងការពិន័យ  ១៣ 
ក. នីតិវធីិបងភ់ាគទាន ១៣ 
ខ. ការពិន័យអនតរកាល  ១៣ 

ឯក្សារសយាង 
• ច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ ច្ប ុះថ្ងៃទី្០៣ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០០៩។ 

• អន ក្កឹត្យល ែ ១០៨ ច្ប ុះថ្ងៃទី្៣០ ខែសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១០ ស្តីពីការកាំណត្អ់ក្ា និងខបបបទ្ថ្នការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្ប បលក្ម្ើការងារ។ 

• អន ក្កឹត្យល ែ ៥៤ ច្ប ុះថ្ងៃទី្២៤ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០១១ ស្តីពីការលរៀបច្បាំ និងការក្បក្ពឹត្តលៅរបស់្ក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អតី្ត្យ ទ្ធជន និងយ វនីតិ្ស្ម្បទា។ 

• ក្បកាស្អនតរក្កសួ្ងល ែ ២៤៩២ ច្ប ុះថ្ងៃទី្២២ ខែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ ស្តីពីការកាំណត្ ់កខណវនិិច្បឆយ័ក្បលេទ្ និងកក្ម្តិ្ពិការភាព។ 

• សារាច្បរខណនាាំអនតរក្កសួ្ងល ែ ០០៥ ច្ប ុះថ្ងៃទី្២០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១២ ស្តីពីការស្ក្ម្បស្ក្មួ្ ស្ម្ក្ស្បស្ក្ាប់ការងាររបស់្ជនពិការ។ 

• ក្បកាស្ល ែ ២៥៥ ច្ប ុះថ្ងៃទី្៣០ ខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្តីពីការបងភ់ាគទានច្បាំលពាុះក្កសូ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីតិ្ប គគ  ខដ្ ម្និបាន
បាំលពញកាត្ពវកិច្បចលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្ប បលក្ម្ើការងារ។ 

• លស្ច្បកតីជូនដ្ាំណឹងល ែ ០៧៦ ច្ប ុះថ្ងៃទី្១២ ខែម្ងិ នា ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្តីពីការបងភ់ាគទានច្បាំលពាុះក្កសូ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីតិ្ប គគ  ខដ្ ម្និ
បានបាំលពញកាត្ពវកិច្បចលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្ប បលក្ម្ើការងារ។ 

• ឯកសារខណនាាំលោ ស្តីពីនីតិ្វធីិអធិការកិច្បចល ើវស័ិ្យពិការភាពថ្នក្ពុះរាជាណាច្បក្កកម្ព ជា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
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១. សេចក្តីស្តើម 

ក្បលទ្ស្កម្ព ជាកាំព ងានការអេវិឌ្ឍគួរឲ្យកត្ស់្ាគ  ់ពីម្យួថ្ងៃលៅម្យួថ្ងៃ រហូត្លធវើឲ្យានលស្ារភាពា៉ា ក្កូលស្ដ្ឋ
កិច្បច ខដ្ ជាលហត្ នាាំឲ្យានកាំលណើ នផ ិត្ផ កន ងក្សុ្កស្រ ប កាំលណើ នក្បាកច់្បាំណូ កន ងក្គួសារ និងការងយច្ប ុះថ្នអ
ក្ាភាពក្កីក្កជាបនតបនាា ប។់ ជាពិលស្ស្ក្ស្បាម្ដ្ាំលណើ រការថ្នការអេវិឌ្ឍក្បលទ្ស្ជាត្ិ វស័ិ្យជាលក្ច្បើន កដូ៏្ច្បជាវស័ិ្យ
ស្ ែ ា ភាពរបស់្ក្បជាព រដ្ឋ ក្ត្ូវបានរាជរដាឋ េបិា ពីម្យួអាណត្តិលៅម្យួអាណត្តិបលងកើនការយកច្បិត្តទ្ កដាក ់និង
លធវើឲ្យក្បលស្ើល ើងលដាយឥត្ឈបឈ់រ។ យ៉ា ងណាម្ញិ ក្បលទ្ស្កម្ព ជាបានធ្លា បឆ់្ាងកាត្ស់្ម្យ័កា ស្ង្រ្ងាគ ម្ ខដ្ 
បានបនស ់ទ្ កនូវកាកស់្ាំណ ់ជាត្ិផា ុះ ក្ោបម់្នី ក្ោបម់្និទានផ់ា ុះលៅពាស្លពញថ្ផាដ្ីទូ្ទាាំងក្បលទ្ស្ លហើយល ើស្ពី
លនុះ ការលកើនល ើងថ្នច្បាំនួនយនយនតក្គបក់្បលេទ្លៅាម្ដ្ងផាូវ បានបងកឲ្យអក្ាលក្ោុះថ្នន កច់្បរាច្បរណ៍បានហកស់្ា ុះ
ល ើងយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស្។ កាត ទាាំងលនុះបានបងកផ វបិាកជាលក្ច្បើនដ្ ់ជាត្ិ នងិក្បជាជាត្ិ លពា គកឺន ងច្បាំលណាម្ក្បជាជន
កម្ព ជាស្រ ប ជនរងលក្ោុះានច្បាំនួនក្បាណ ៥២៤,០០០ នាក ់កាំព ងរស់្លៅជាម្យួពិការភាព លនុះលបើលយងាម្ការ
អលងកត្ស្ងគម្កចិ្បចលស្ដ្ឋកចិ្បចឆ្ន ាំ២០១៤ របស់្វទិ្ាសាា នជាត្ិស្ាិត្ិ។  

ជនពិការ គឺជាប គគ ខដ្ ក្ត្ូវទ្ទ្ួ បានការយកច្បិត្តទ្ កដាក ់ និងទ្ទ្ួ បានសិ្ទ្ធិក្គបយ់៉ា ង បូករមួ្ទាាំងសិ្ទ្ធិ
ការងារ ដូ្ច្បប គគ ខដ្ ម្និានពិការភាពផងខដ្រ។ បខនាម្ពលីនុះ ជនពិការ គួរក្ត្ូវបានដាកប់ញ្ជូ លៅកន ងក្គប់
ស្កម្មភាពអេវិឌ្ឍន ៍ លដាយម្និក្ត្ូវទ្ កពួកលគឲ្យលៅដាច្បល់ដាយខ កលនាុះលទ្ លក្ពាុះការណ៍លនុះនឹងលធវើឲ្យានការផ្លា ស់្បតូ
រឥរយិបង ការយ ់ល ើញរបស់្ស្ងគម្ច្បាំលពាុះជនពិការកន ងការទ្ទ្ួ ស្កម្មភាព និងស្លម្ាងរបស់្ជនពិការ ខដ្ នាាំម្ក
នូវការល ើកកម្ពស់្ដ្ ់ការអេវិឌ្ឍស្ងគម្។ លៅកន ងបរបិទ្លស្ដ្ឋកចិ្បច ធនធ្លនជាម្ូ ដាឋ នច្បាំនួន ៣ ខដ្ ជាកាត ផ ិត្កម្ម
គឺ ដ្ ី (Land) កាា ាំងព កម្ម (Labour) និងម្ ូធន (Capital) ដូ្ច្បលនុះ ការដាកប់ញ្ជូ ជនពកិារ លៅកន ងក្គបវ់ស័ិ្យ
លដាយខផែកល ើលោ ការណ៍សិ្ទ្ធិលស្មើោន  នឹងលធវើឲ្យពួកលគកាា យជាកាា ាំងព កម្មបខនាម្ម្យួស្ក្ាបវ់ស័ិ្យការងារ ជា
ពិលស្ស្នឹងលធវើឲ្យជីវតិ្ពួកលគ និងក្គួសាររបស់្ពកួលគានភាពក្បលស្ើរល ើង។ ជាងលនុះលៅលទ្ៀត្ ជនពិការ និងក ារ
ពិការ ក្ត្ូវបានលគស្ាគ  ់ល ើញថ្ន ពួកលគានស្ម្ត្ាភាពពិលស្ស្ម្ា៉ាង ខដ្ អាច្បយកម្កជាំនសួ្ច្បាំលពាុះការបាត្ប់ងអ់វី
ម្យួរបស់្ែាួន និងលធវើឲ្យពកួលគានស្ម្ត្ាភាពក្គបក់្ោនក់ន ងការយកឈនុះនូវរា ់ឧបស្គគរារាាំងលផសងៗ លដាយែាួនឯង។ 
កាត ទាាំងលនុះលហើយ ខដ្ លធវើឲ្យពួកលគាន ទ្ធភាព គ ណស្ម្បត្តិក្គបក់្ោនក់ន ងការលធវើជាកាា ាំងព កម្មបខនាម្ស្ក្ាប់
បលក្ម្ើឲ្យវស័ិ្យការងារ លដ្ើម្បបីលងកើនផ ិត្ភាព នងិភាពក្បកតួ្ក្បខជងលៅកន ងទ្ផីារអនតរជាត្។ិ 

ខផែកល ើលហត្ ផ ទាាំងលនុះលទ្ើបរាជរដាឋ េបិា ថ្នក្ពុះរាជាណាច្បក្កកម្ព ជា បងាា ញពីការយកច្បិត្តទ្ កល ើ
ស្ ែ ា ភាពរបស់្ជនពិការ ាម្រយៈការបលងកើត្ឲ្យានច្បាបស់្តីពីការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធជិនពិការ នងិបនតដ្ ់
ការលច្បញអន ក្កតឹ្យស្តីពីការកាំណត្អ់ក្ា និងខបបបទ្ថ្នការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្ប បលក្ម្ើការងារ លៅាម្ក្កសួ្ង សាា ប័
នរដ្ឋ និងនីត្បិ គគ  លដ្ើម្បលីធវើឲ្យពួកលគានឱកាស្លស្មើម្ ែ លស្មើាត្ ់ និងភាពរងឹាាំរបស់្ពួកលគកន ងការកាា យែាួនជាជន
ស្កម្មលស្ដ្ឋកិច្បច ដូ្ច្បព រដ្ឋដ្ថ្ទ្លទ្ៀត្ខដ្រ។ 
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លស្ច្បកតីពនយ ់គត្ិយ ត្តិលនុះ នងឹលធវើការពិភាកាអាំពី សាា បន័ានស្ម្ត្ាកិច្បចលៅកន ងវស័ិ្យពិការភាព កដូ៏្ច្បជា
កាត្ពវកិច្បច និងការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួស្ស្ម្ក្ស្ប ក្ពម្ទាាំងការលធវើអធិការកចិ្បច និងការពនិយ័ ច្បាំលពាុះក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នងិនី
ត្ីប គគ ខដ្ អន វត្តនផ៍ា យនងឹច្បាប ់នងិបទ្ដាឋ នគត្ិយ ត្តិខដ្ ពាកព់ន័ធនងឹវស័ិ្យពិការភាព។ 

២. សាា ប័ន្ជនំាញសៅក្នងុវេិយ័ពកិារភាព 

កន ងប ពវលហត្ ថ្នកិច្បចការពារ នងិល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ រាជរដាឋ េបិា ថ្នក្ពុះរាជាណាច្បក្កកម្ព ជាបានបលងកើត្
លស្នាធិការជាលក្ច្បើនខដ្ ជាសាា បន័ជាំនាញលៅកន ងវស័ិ្យពិការភាព ាម្រយៈច្បាប ់ អន ក្កតឹ្ ក្បកាស្ និង ិែិត្
បទ្ដាឋ នគត្ិយ ត្តម្យួច្បាំននួ លដ្ើម្បធី្លនាដ្ ់ការអន វត្តនក៍ិច្បចការងារ នងិការលធវើឲ្យក្បលស្ើរល ើងនូវក្បពន័ធស្ ែ ា ភាព
របស់្ជនពិការ។ សាា បន័ជាំនាញទាាំងលនាុះរមួ្ាន ក្កុម្ក្បកឹាស្កម្មភាពជនពិការ នាយកដាឋ នស្ ែ ា ភាពជនពិការ 
រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ នងិម្ូ និធជិនពិការ។  

ក្. ក្ក្ុមក្បឹក្ាេក្មមភាពជន្ពកិារ 

 ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្មភាពជនពិការ ខដ្ ានអកសរកាត្ថ់្ន (ក.ស្.ជ) គឺជាជាយនតការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ថ្នន កជ់ាត្ិ 
និងពិលក្ោុះលយប ់ល ើបញ្ញា ពិការភាព ខដ្ ក្ត្ូវបានបលងកើត្ល ើងលដាយក្ពុះរាជក្កម្ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី៣០ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០០៩ 
កន ងច្បាបស់្តីព ីកចិ្បចការពារ និង ល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ។ 

លដ្ើម្ល ើយ ក្កុម្ក្បកឹាស្កម្មភាពជនពិការ ក្ត្ូវបានបលងកើត្ល ើងលៅថ្ងៃទ្២ី៦ ខែត្ លា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ លដាយ
ក្បកាស្របស់្ក្កសួ្ងស្ងគម្កចិ្បច ការងារ បណត ុះបណាត  វជិាជ ជីវៈ និងយ វនីត្ិស្ម្បទា (MOSALVY) និងអនតរក្កសួ្ង 
ក្ពម្ទាាំងអងគការលក្ៅរដាឋ េបិា  ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិច្បាំនួន ៥ រមួ្ាន អងគការ Cambodia Trust (CT), Handicap 
International (HI), National Center for Disabled Person (NCDP), Jesuit Relief (JR), Cambodian Disable 
People Organization (CDPO) ាម្រយៈក្បកាស្ល ែ ៣០៨ ស្.ក.ប.យ របស់្ក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច ការងារ បណត ុះប
ណាត  វជិាជ ជីវៈ និងយ វនីត្ិស្ម្បទា។ 

ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្មភាពជនពិការានក្បេពលដ្ើម្លច្បញពីក្កុម្ការងារពិលស្ស្ (TASK FORCE) ខដ្ បាន
បលងកើត្ល ើងកន ងអាំ  ងឆ្ន ាំ ១៩៩៥-១៩៩៧ លដាយានស្ាស្ភាពពីត្ាំណាងក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច ការងារបណត ុះបណាត  
វជិាជ ជីវៈ និងយ វនតី្ិស្ម្បទា (MOSALVY)  ត្ាំណាងអងគការជាត្ិអនតរជាត្ិខដ្ កាំព ងលធវើការល ើវស័ិ្យពិការភាព។ ក្កុម្
ការងារពិលស្ស្លនុះបានកាា យលៅជាគណៈកម្មការស្កម្មភាពជនពិការ។ 

កន ងអាំ  ងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ដ្ ់ឆ្ន ាំ២០០៩ ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្មភាពជនពិការ គឺជាសាា បន័អច្បិថ្ង្រ្នតយម៍្យួពាកក់ណាត  រដាឋ
េបិា  និងពាកក់ណាត  ម្និខម្នរដាឋ េបិា លដ្ើម្បជីាំនួស្គណៈកម្មការស្កម្មភាពជនពិការខដ្ ក្ត្ូវបានបញ្ចប់អាណត្តិ។ 
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ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្ម ភាពជនពិការ ានភារកិច្បចស្ាំខានផ់ត ់ការពិលក្ោុះលយប ់ស្តីពីលោ នលយបាយខដ្ ពាកព់ន័ធលៅ
និងការអេវិឌ្ឍ និងោាំក្ទ្ដ្ ់ លស្វាកម្មនានាស្ក្ាបជ់នពិការ1។ 

លក្កាយពីច្បាបស់្តីពកីិច្បចការពារនិងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការបានចូ្ប ជាធរានលៅថ្ងៃទ្៣ី០ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ
២០០៩ ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្មភាពជនពិការ ានត្នួាទ្ី2៖  

• ផត ់ការពិលក្ោុះលយប ់ជាំនាញល ើបញ្ញា ពិការភាព និងការសាត រ ទ្ធភាពព កម្ម  
• ជួយ  ក្កសួ្ងសាា បន័ និងអងគការពាកព់ន័ធកន ងការលរៀបច្បាំលោ នលយបាយ ខផនការជាត្ិនិងយ ទ្ធសាង្រ្ស្តខដ្  

ានការពាកព់ន័ធលៅនឹង ពិការភាព និងការសាត រ ទ្ធភាពព កម្ម  
• ជាំរ ញការអន វត្តលោ នលយបាយ ច្បាប ់និងបទ្បញ្ញជ លផសងៗពាកព់ន័ធ នងិ បញ្ញា ពិការភាព និងសាត រ ទ្ធភាព

ព កម្ម  
• ល ើកស្ាំលណើ ខកស្ក្ម្ួ បាំលពញបខនាម្ លធវើវលិសាធនកម្មលោ នលយបាយច្បាប ់នងិ បទ្បញ្ញជ លផសងៗពាក ់ពន័ធនិង

បញ្ញា ពិការភាព  
• ាម្ដានវាយត្ថ្ម្ាការអន វត្តលោ នលយបាយ ខផនការជាត្ ិ ច្បាបន់ិងបទ្បញ្ញជ  លផសងៗពាកព់ន័ធនិងបញ្ញា

ពិការភាព  
• ទ្ាំនាកទ់្ាំនងជាម្យួស្ហគម្ន ៍ជាត្ិអនតរជាត្ ិលដ្ើម្បផី្លា ស់្បតូរបទ្ពិលសាធន ៍លកៀរគរក្បេព ធនធ្លនទាាំងកន ង និង លក្ៅ

ក្បលទ្ស្។ 

លដាយពិនិត្យល ើញវស័ិ្យពិការភាពានការរកីច្បលក្ម្ើន និងានវសិា ភាពធាំលធងក្ត្ូវយកច្បតិ្តទ្ កដាកែ់ពស់្ 
លដ្ើម្បបីលក្ម្ើឲ្យផ  ក្បលយជនរ៍បស់្បងបែូនជនពកិារ រាជរដាឋ េបិា កម្ព ជា បានខកស្ក្ម្ួ អន ក្កតឹ្យល ែ៥៩ អនក្ក.
បកលៅអន ក្កឹត្យងមីល ែ២១៦ អនក្ក.បក ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី០២ ខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៣ លដាយបាន បខនាម្ត្នួាទ្ីនិងភារកិច្បចរបស់្ 
ក.ស្.ជ ដូ្ច្បជាលរៀបច្បាំខផនការយ ទ្ធសាង្រ្ស្តជាត្ិ និងខផនការស្កម្មភាពទាកទ់្ងនឹងពិការភាពជាលដ្ើម្។ 

ខ. នាយក្ដ្ឋា ន្េខុុមាលភាពជន្ពិការ 

នាយកដាឋ នស្ ែ ា ភាពជនពិការ លដ្ើម្ល ើយានល ម្ ុះថ្ននាយកដាឋ នសាត រ ទ្ធភាពព កម្ម ខដ្ ស្ាិត្លៅ
លក្កាម្ក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនីត្ិស្ម្បទា ាម្រយៈអន ក្កឹត្យល ែ ៥៤ ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី២៤ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០១១ ស្តី
ពីការលរៀច្បាំ និងការក្បក្ពឹត្តលៅរបស់្ក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនីត្ិស្ម្បទា។  

 
1 សគហទំព័ររបេ់ត្កុមត្បឹកាេកមមភាពជនពិការ (http://dac.org.kh/kh/article/about/ត្បវតតិរបេ់-ក.េ.ជ.html) 
2 មាត្ា ៦ ច្ាប់េតីពីកិច្ចការពរ និងសលីកកមពេ់េិទធិជនពិការ ឆ្ន ២ំ០០៩ 
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នាយកដាឋ នស្ ែ ាភាពជនពិការ ានត្ួនាទ្ីដូ្ច្បជា3៖ 

• ក្គបក់្គង ដ្កឹនាាំ និងចាត្ខ់ច្បងការងារស្ ែ ា ភាពជនពិការជូនក្កសួ្ង 
• កសាងលោ នលយបាយ ច្បាប ់និង ិែតិ្បទ្ដាឋ នគត្ិយ ត្តិនានា ខដ្ ពាកព់ន័ធនឹងស្ ែ ា ភាពជនពិការ 
• ជក្ម្ុញការអន វត្តច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ 
• អន វត្តអន ស្ញ្ញា អនតរជាត្ិនានាពាកព់ន័ធនឹងសិ្ទ្ធជិនពិការ 
• លធវើអធិការកិច្បចល ើការអន វត្តច្បាបស់្តីពកីិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ 
• លរៀបច្បាំស្កម្មភាព នងិទ្ទ្ួ អន វត្តភារកិច្បចលផសងៗលទ្ៀត្ ាម្ការចាត្ខ់ច្បងរបស់្ក្កសួ្ង។ 

គ. រេាបាលេទិ្ធិជន្ពិការ 

 រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការក្ត្ូវបានបលងកើត្ល ើងលដាយច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការក្ត្ងា់ក្ា 
៨ លដាយដាកល់ៅស្ាិត្លៅលក្កាម្ច្បាំណ ុះរបស់្នាយកដាឋ នសាត រ ទ្ធភាពព កម្ម ខដ្ បច្បច បបននជានាយកដាឋ នស្ ែ ា 
ភាពជនពិការ និងក្បកាស្ល ែ ០៥៦ ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី២៨ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១០ ស្តីពីការបលងកើត្រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ។  

 រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការានត្ួនាទ្ី និងភារកចិ្បចដូ្ច្បជា៖  

• ផសពវផាយ ក្ត្ួត្ពិនិត្យ ាម្ដាន និងជាំរ ញការអន វត្តច្បាបស់្តីកចិ្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ និង ិែិត្
បទ្ដាឋ នគត្ិយ ត្តពាកព់ន័ធ 

• លធវើអធិការកិច្បចច្បាំលពាុះក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  ក្ស្បាម្ច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិពិការ 
• ចាត្វ់ធិ្លនការពិន័យអនតរការណ៍ាម្ាក្ា៥៤ ថ្នច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការច្បាំលពាុះ

ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ក្គឹុះសាា នសាធ្លរណៈ ក្គឹុះសាា នឯកជន ខដ្ ែកខានម្និបានបាំលពញកាត្ពវកិច្បចការពារ និងល ើក
កម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ 

• កសាងស្ាំណ ាំ លរឿងបតឹងលៅត្ លាការ ច្បាំលពាុះអនកក្បក្ពឹត្តិល មើស្ និងបទ្បញ្ញា ត្តិថ្នច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើក
កម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ។ 

ឃ. មូលន្ិធិជន្ពកិារ  

លផតើម្លច្បញពីច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ ម្ូ នធិិជនពិការក្ត្វូបានរាជរដាឋ េបិា  
បលងកើត្ល ើងាម្រយៈអន ក្កឹត្យល ែ ១១៨ អនក្ក.បក ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី១៣ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១០ ស្តីពីការលរៀបច្បាំ និងការ

 
3 ទំព័រ ២ ឯកស្ថរបណ្ទសំោលេតីពីនីតិវធីិអធិការកិច្ចសលីវេិ័យពិការភាពននត្ពុះរាជាណាច្ត្កកមពុជា 
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ក្បក្ពតឹ្តិលៅថ្នម្ូ នធិិជនពិការ នងិបានខត្ងាាំងស្ាស្ភាពក្កុម្ក្បកឹាេបិា ថ្នម្ូ និធជិនពកិារ ល ើកដ្ាំបូង កន ង
ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០១១។ 

ម្ូ និធិជនពិការជាក្គុឹះសាា នសាធ្លរណៈរដ្ឋបា  ខដ្ ស្ាិត្លៅលក្កាម្អាណាពាបា ខផនកបលច្បចកលទ្ស្ 
របស់្ក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន នងិយ វនីត្សិ្ម្បទា និងស្ាិត្លៅលក្កាម្អាណាពាបា ខផនកហិរញ្ា វត្ា  របស់្
ក្កសួ្ងលស្ដ្ឋកចិ្បច និងហិរញ្ា វត្ា  ខដ្ ានភារកិច្បចជាអាទ្ិ៍ ដូ្ច្បត្លៅ4៖ 

• ផត ់លស្វាសាត រ ទ្ធភាពព កម្មជូនជនពិការ លដាយឥត្គិត្ថ្ងា 
• ក្គបក់្គងម្ជឈម្ណឌ  សាត រ ទ្ធភាពព កម្មជូនជនពិការ 
• ផត ់ម្ូ និធិស្ក្ាបក់ារអន វត្តគលក្ាងកម្មវធិីលផសងៗខដ្ ជួយ ដ្ ់ជនពិការ និងោាំក្ទ្ដ្ ់សាា បន័ ក្គឹុះសាា ន

នានា ខដ្ ផត ់លស្វាកម្មដ្ ់ជនពិការ ដូ្ច្បជាខផនកស្ ខាេបិា  សាត រ ទ្ធភាពព កម្ម អបរ់ ាំ បណត ុះបណាត  
បលច្បចកលទ្ស្វជិាជ ជីវៈ នងិការរកការងារឲ្យលធវើ 

• ល ើកកម្ពស់្ និងបលងកើនស្ ែ ា ភាពជនពិការ 
• លធវើស្ាហរណកម្មជនពិការលៅកន ងស្ហគម្ន ៍
• ក្គបក់្គងងវកិាខដ្ ទ្ទ្ួ បានពីការឧបត្ាម្ភរបស់្រាជរដាឋ េបិា  ក្បេពហិរញ្ាបបទានស្ហក្បត្ិបត្តកិារពីថ្ដ្គូ

អេវិឌ្ឍ អងគការម្និខម្នរដាឋ េបិា នានា និងទ្ទ្ ួអាំលណាយស្បប រស្ធម្ព៌ីស្បប រស្ជន នងិផ ច្បាំលណញពី
ការវនិិលយគ នងិអាជីវកម្មក្ស្បច្បាប ់

• ក្បម្ូ ភាគទាន ក្បាកព់និយ័អនតរការណ៍ និងក្បាកព់ិនយ័លផសងៗលទ្ៀត្ ពីក្បធ្លនសាា បន័រដ្ឋ នងិនតី្បិ គគ  
ខដ្ ម្និអាច្បបាំលពញាម្កាត្ពវកចិ្បច ដូ្ច្បានខច្បងកន ងច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ  

• បាំផ ស្ល ើកទ្ឹកច្បិត្តព រដ្ឋ ស្បប រស្ជនខផនកឯកជន និងអងគការស្ងគម្ឲ្យជួយ ឧបត្ាម្ភដ្ ់ជនពិការ 
• លរៀបច្បាំលោ នលយបាយផគត្ផ់គង់ នងិឧបត្ាម្ភដ្ ់ជនពិការ 
• លរៀបច្បាំហិបក្បាកវ់ភិាគទានស្បប រស្ធម្ ៌ស្ក្ាបជ់នពិការ 
• លរៀបច្បាំឲ្យានម្ូ និធិ ស្ក្ាបល់ស្វាកម្មលផសងៗជាក្បលយជនដ៏្ ់ជនពិការ 
• ចាត្ខ់ច្បង នងិក្គបក់្គងការវនិិលយគម្ូ និធថិ្នម្ ូនិធិជនពិការ 
• ក្សាវក្ជាវបលច្បចកលទ្ស្ នងិបណត ុះបណាត  ធនធ្លនម្ន ស្សកន ងការផត ់លស្វាសាត រ ទ្ធភាពព កម្មជូនជនពិការ  
• លធវើស្ហក្បត្ិបត្តិការនានា លក្កាម្ការខណនាាំពីក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន នងិយ វនីត្ិស្ម្បទា។  

 
4 ទំព័របណាត ញេងគម Facebook របេ់មូលនិធិជនពិការ (មូលនិធិជនពិការ - PWDF) 
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៣. កាតពវក្ិចចសក្ជើេសរ ើេ ន្ងិការេក្មបេក្មួេេមក្េបេលជ់ន្ពិការ 

 បនាា បព់ីច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ បានក្បកាស្ឲ្យលក្បើក្បាស់្ជាសាធ្លរណៈរចួ្បម្ក 
រាជរដាឋ េបិា ថ្នក្ពុះរាជាណាច្បក្កកម្ព ជា បានាកខ់ត្ងនូវក្កតឹ្យក្កម្ នងិលោ ការណ៍ស្តីពីកិច្បចការពារសិ្ទ្ធិជនពិការ
ជាបនតបនាា ប ់លដ្ើម្បចី្បងជាកាត្ពវកចិ្បចដ្ ់ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ក្គឹុះសាា នសាធ្លរណៈ ក្គឹុះសាា នឯកជន នីត្បិ គគ  កន ងការ
លក្ជើស្លរ ើស្ និងការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ស្ម្ក្ស្បស្ក្ាបក់ារងារដ្ ់ជនានពិការភាព។ 

ក្. ការក្ំណតអ់ក្ាជន្ពិការចូលបសក្មើការងារ 

អន ក្កតឹ្យល ែ ១០៨ អនក្ក.បក ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី៣០ ខែសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១០ ក្ត្ូវបានក្បកាស្ឲ្យលក្បើក្បាស់្លដាយរាជរ
ដាឋ េបិា  លដ្ើម្បលីធវើការកាំណត្អ់ក្ាជនានពិការភាព ខដ្ ាច ស់្សាា បន័ និងនិលយជកក្ត្វូលក្ជើស្លរ ើស្ និងជួ ឲ្យ
បលក្ម្ើការងារលៅកន ងសាា បន័ ឬក្គឹុះសាា នរបស់្ែាួន។  

លៅាម្បណាត ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ខដ្ ានម្ង្រ្នតរីាជ ចាបព់ ី៥០ នាកល់ ើងលៅ រដ្ឋម្ង្រ្នតកី្កសួ្ង ឬក្បធ្លនសាា ប័
នរដ្ឋ ក្ត្ូវលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការខដ្ ាន កខណៈស្ម្បត្តិ និងស្ម្ត្ាភាពក្គបក់្ោន ់កន ងការបាំលពញនូវម្ ែងារ ត្ួនាទ្ី និង
ការទ្ទ្ួ ែ ស្ក្ត្ូវច្បាំលពាុះម្ ែត្ាំខណងលៅាម្ក្បលេទ្ការងារ ឲ្យចូ្ប បលក្ម្ើការងារលៅកន ងក្កបែណឌ ម្ង្រ្នតីរាជការ លដាយ
កាំណត្ក់ន ងអក្ាច្បាំននួ ២ ភាគរយ ថ្នច្បាំនួនម្ង្រ្នតរីាជការស្រ បរបស់្ក្កសួ្ងឬសាា បន័ែាួន5។ 

ទ្នាឹម្នឹងលនុះ និលយជក ឬាច ស់្នីត្បិ គគ ខដ្ ស្ាិត្លៅលក្កាម្ច្បាបថ់្នក្ពុះរាជាណាច្បក្កកម្ព ជាទាាំងអស់្ កក៏្ត្ូវ
បានត្ក្ម្ូវឲ្យលធវើការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការខដ្ ាន កខណៈស្ម្បត្តិ និងស្ម្ត្ាភាពក្គបក់្ោន ់ កន ងការបាំលពញនូវម្ ែងារ 
ត្ួនាទ្ី នងិការទ្ទ្ួ ែ ស្ក្ត្វូច្បាំលពាុះម្ ែត្ាំខណងលៅាម្ក្បលេទ្ការងារ ឲ្យចូ្ប បលក្ម្ើការងារលៅកន ងក្គឹុះសាា នរបស់្ែាួន
ផងខដ្រ។ លពា គឹ នីត្ិប គគ ខដ្ ានកម្មករ និលយជិត្ កាំព ងបលក្ម្ើការងារចាបព់ី ១០០ នាកល់ ើងលៅ ក្ត្ូវានជន
ពិការកាំព ងបលក្ម្ើការងារ លដាយកាំណត្ក់ន ងអក្ាច្បាំនួន ១ ភាគរាយថ្នច្បាំននួកម្មករ នលិយជិត្ស្រ ប6។  

ារាងលក្បៀបលធៀប៖ 

ក្បសេទ្សាា ប័ន្ ចំនួ្ន្បុគគលកិ្ ឬនិ្សយាជិត អក្ាភាគរយ (%) ដេលក្តូវសក្ជើេសរ ើេ  

ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ៥០ នាកល់ ើងលៅ ២ ភាគរយ (%) 

នីត្ិប គគ ឯកជន ១០០ នាកល់ ើងលៅ ១ ភាគរយ (%) 

 
5 មាត្ា ៥ អនុត្កឹតយសលខ ១០៨ អនត្ក.បក ចុ្ុះនងៃទី៣០ បខេីហា ឆ្ន ២ំ០១០។ 
6 មាត្ា ៦ អនុត្កឹតយសលខ ១០៨ អនត្ក.បក ចុ្ុះនងៃទី៣០ បខេីហា ឆ្ន ២ំ០១០។ 
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ខ. ដបបបទ្សក្ជើេសរ ើេ ន្ិងលក្ខណវនិ្ិចឆ័យ 

ទ្នាឹម្នឹងការកាំណត្អ់ក្ាជនពិការឲ្យចូ្ប បលក្ម្ើការងារលៅាម្ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ក្គុឹះសាា ន នីត្បិ គគ ឯកជន 
អន ក្កតឹ្យល ែ ១០៨ អនក្ក.បក ច្ប ុះថ្ងៃទ្៣ី០ ខែសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១០ កប៏ានាកខ់ត្ងអាំពីខបបបទ្លក្ជើស្លរ ើស្ និង កខ
ណៈវនិិច្បឆយ័កន ងការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការឲ្យចូ្ប បលក្ម្ើការងារ លដ្ើម្បជីាជាំនួយដ្ ់រដ្ឋម្ង្រ្នតកី្កសួ្ង ក្បធ្លនសាា បន័ 
ក្គឹុះសាា ន និងនលិយជក។  

ខបបបទ្លក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការស្ក្ាបក់្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ក្ត្ូវលធវើលស្ច្បកតីជូនដ្ាំណឹងជាលាយ កខណ៍អកសរលៅ
ក្កសួ្ងស្ងគម្កចិ្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន នងិយ វនីត្ិស្ម្បទា និងរដ្ឋល ខាធិការដាឋ នម្ ែងារសាធ្លរណៈលៅកន ងខែម្ករា ជាលរៀង
រា ់ឆ្ន ាំអាំពីដូ្ច្បខាងលក្កាម្៖ 

• ច្បាំនួនម្ង្រ្នតរីាជការស្រ ប ល ើកខ ងខត្កងកាា ាំងក្បដាបអ់ាវ ធ 

• ច្បាំនួនជនពិការ ខដ្ លក្ោងនងឹលក្ជើស្លរ ើស្ ាម្អក្ាកាំណត្ ់

• ច្បាំនួនម្ង្រ្នតរីាជការជាជនពិការកាយស្ម្បទា កក្ម្តិ្ក្សា  ម្ធយម្ 

• ច្បាំនួនម្ង្រ្នតរីាជការជាជនពិការកាយស្ម្បទា កក្ម្តិ្ធៃន ់

• ច្បាំនួនម្ង្រ្នតរីាជការជាជនពិការស្ត្ិបញ្ញា  កក្ម្តិ្ក្សា  ម្ធយម្ 

• ច្បាំនួនម្ង្រ្នតរីាជការជាជនពិការស្ត្ិបញ្ញា  កក្ម្តិ្ធៃន។់ 

កន ងករណី ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ទ្ទ្ួ បានលោ ការណ៍អន ញ្ញា ត្ពីរាជរដាឋ េបិា  ឲ្យលក្ជើស្លរ ើស្ក្កបែណឌ ម្ង្រ្នតី
រាជការចូ្ប លធវើការងារ ក្ត្ូវកសាងខផនការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការាម្អក្ាកាំណត្ ់ដូ្ច្បខដ្ ានលរៀបរាបល់ៅកន ងខផនកទ្ី ៣ 
ច្បាំន ច្ប ក ខាងល ើ រចួ្បលផញើជូនក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្តី្យ ទ្ធជន និងយ វនតី្ិស្ម្បទា នងិរដ្ឋល ខាធិការដាឋ នម្ ែងារសាធ្លរ
ណៈកន ងរយៈលព  ១ ខែ បនាា បព់ទី្ទ្ួ បានលោ ការណ៍អន ញ្ញា ត្7។ 

លដាយខ កច្បាំលពាុះ នីត្បិ គគ  ខដ្ ានកម្មករនិលយជិត្ ចាបព់ ី១០០ នាកល់ ើងលៅ ក្ត្ូវលធវើលស្ច្បកតជូីនដ្ាំណឹង
ជាលាយ កខណ៍អកសរជាលទ្ៀងទាត្ល់រៀងរា ់ឆ្ន ាំលៅក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនីត្សិ្ម្បទា និងក្កសួ្ង
ការងារ និងបណត ុះបណាត  វជិាជ ជីវៈលៅកន ងខែម្ករា ជាលរៀងរា ់ឆ្ន ាំ អាំពី៖ 

• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជតិ្ លធវើការលពញលា៉ា ង ស្រ ប 
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជតិ្ជាជនពិការ ខដ្ លក្ោងលក្ជើស្លរ ើស្ ាម្អក្ាកាំណត្ ់
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជតិ្ជាជនពិការកាយស្ម្បទាកក្ម្តិ្ក្សា  ម្ធយម្ លធវើការលពញលា៉ា ង 
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជតិ្ជាជនពិការកាយស្ម្បទាកក្ម្តិ្ធៃន ់លធវើការលពញលា៉ា ង 

 
7 មាត្ា ៩ អនុត្កឹតយសលខ ១០៨ អនត្ក.បក ចុ្ុះនងៃទី៣០ បខេីហា ឆ្ន ២ំ០១០។ 
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• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជតិ្ជាជនពិការស្ត្ិបញ្ញា កក្ម្តិ្ក្សា  ម្ធយម្ លធវើការលពញលា៉ា ង 
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជតិ្ជាជនពិការស្ត្ិបញ្ញា កក្ម្តិ្ធៃន ់លធវើការលពញលា៉ា ង 
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជតិ្ជាជនពិការកាយស្ម្បទាកក្ម្តិ្ក្សា  ម្ធយម្ លធវើការរយៈលព ែា ី
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជតិ្ជាជនពិការកាយស្ម្បទាកក្ម្តិ្ធៃន ់លធវើលធវើការរយៈលព ែា ី
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជតិ្ជាជនពិការស្ត្ិបញ្ញា កក្ម្តិ្ក្សា  ម្ធយម្ លធវើការរយៈលព ែា ី
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជតិ្ជាជនពិការស្ត្ិបញ្ញា កក្ម្តិ្ធៃន ់លធវើការរយៈលព ែា ី

កន ងករណីខដ្ នីត្បិ គគ លក្ជើស្លរ ើស្កម្មករ និលយជិត្ ជាជនពិការកាយស្ម្បទា ឬស្ត្ិបញ្ញា  ចូ្ប លធវើការម្និ
ទានក់្គបច់្បាំនួនាម្អក្ាកាំណត្ ់ដូ្ច្បខដ្ ានលរៀបរាបល់ៅកន ងខផនកទ្ ី៣ ច្បាំន ច្ប ក ក្ត្ូវកសាងខផនការលក្ជើស្លរ ើស្ល ើង
វញិ រចួ្បលផញើលៅក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្តី្យ ទ្ធជន នងិយ វនីត្ិស្ម្បទា និងក្កសួ្ងការងារ និងបណត ុះបណាត  វជិាជ ជីវៈម្ ន
ដ្ាំណាច្បខ់ែធនូថ្នឆ្ន ាំនមី្យួៗ8។ 

ក្បកាស្អនតរក្កសួ្ងរបស់្ក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន នងិយ វនតី្ិស្ម្បទា និងក្កសួ្ងស្ ខាេបិា  ល ែ 
២៤៩២ ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី ២២ ខែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ ស្តីពកីារកាំណត្ ់កខណវនិិច្បឆយ័ក្បលេទ្ និងកក្ម្តិ្ពិការភាព បានកាំណត្ថ់្ន 
ជនពិការស្ាំលៅដ្ ់ជនទាាំងឡាយណាខដ្ ែវុះខាត្ បាត្ប់ង ់ ែូច្បខាត្ស្ររីាងគណាម្យួ ឬស្ត្ិបញ្ញា  បណាត  ឲ្យាន
ការរ ាំខានដ្ ់ជីវភាពរស់្លៅ ឬស្កម្មភាពនានាក្បចាាំថ្ងៃ ដូ្ច្បជា ជនពិការរាងកាយ ពិការខផនក ពកិារកន ងការសាត ប ់ពិការ
ស្ត្ិបញ្ញា  ម្នសិ្ការវកិ  និងក្បលេទ្ពិការលផសងៗលទ្ៀត្ ខដ្ នាាំឲ្យាន កខណៈម្និក្បក្កត្ី9។   

 កខណវនិិច្បឆយ័ថ្នពិការភាពក្ត្ូវបានខបងខច្បកជា ៤ ក្បលេទ្ ដូ្ច្បជា ពិការកាយស្ម្បទា ពិការស្ត្ិបញ្ញា  ពិការ
ផាូវច្បិត្ត នងិពិការលផសងៗ។ ស្ក្ាបក់ារ ាំអិត្អាំព ីកខណវនិិច្បឆយ័ថ្នពិការភាព សូ្ម្លម្ើ ក្បការ ៦ ឧបស្ម្ពន័ធ ១ នងិ ២ 
ថ្នក្បកាស្អនតរក្កសួ្ងល ែ ២៤៩២ ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី ២២ ខែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ ស្តីពីការកាំណត្ ់កខណវនិិច្បឆយ័ក្បលេទ្ នងិ
កក្ម្តិ្ពិការភាព។  

វធិីសាង្រ្ស្តថ្នការគណនាជនពិការក្ស្បាម្ កខណៈវនិិច្បឆយ័ ក្បលេទ្ និងកក្ម្តិ្ថ្នពិការភាពដូ្ច្បខដ្ ាន
កាំណត្ល់ៅកន ងឧបស្ម្ពន័ធ ១ នងិ ២ ថ្នក្បកាស្អនតរក្កសួ្ងល ែ ២៤៩២ ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី ២២ ខែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ ស្តីពីការ
កាំណត្ ់កខណវនិិច្បឆយ័ក្បលេទ្ និងកក្ម្តិ្ពិការភាព ក្ត្ូវអន វត្តដូ្ច្បខាងលក្កាម្10៖ 

  

 
8 មាត្ា ១០ អនុត្កឹតយសលខ ១០៨ អនត្ក.បក ចុ្ុះនងៃទី៣០ បខេីហា ឆ្ន ២ំ០១០។ 
9 ត្បការ ៤ ត្បកាេអនតរត្កេួងសលខ ២៤៩២ ចុ្ុះនងៃទី ២២ បខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១១។ 
10 មាត្ា ៨ អនុត្កឹតយសលខ ១០៨ អនត្ក.បក ចុ្ុះនងៃទី៣០ បខេីហា ឆ្ន ២ំ០១០។ 
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ក្បសេទ្ការងារ ក្បសេទ្ពិការភាព ក្ក្មិតពិការភាព គណនាចំនួ្ន្ 

ម្ង្រ្នតីររាជការ និលយជតិ្
បលក្ម្ើការងារលពញលា៉ា ង 

ជនពិការកាយស្ម្បទា 
ធៃន ់

ជនពិការ ១ នាកក់្ត្ូវគតិ្
ជា ២ នាក់ 

ជនពិការស្ត្ិបញ្ញា  ខដ្ 
បានសាត រនីត្ិស្ម្បទា 
ជនពិការកាយស្ម្បទា 

ក្សា  ម្ធយម្ 
ជនពិការ ១ នាកក់្ត្ូវគតិ្

ជា ១ នាក ់
ជនពិការស្ត្ិបញ្ញា  ខដ្ 
បានសាត រនីត្ិស្ម្បទា 

និលយជិត្ 
បលក្ម្ើការងាររយៈលព ែា ី

ជនពិការកាយស្ម្បទា 
ធៃន ់

ជនពិការ ១ នាកក់្ត្ូវគតិ្
ជា ១ នាក ់

ជនពិការស្ត្ិបញ្ញា  ខដ្ 
បានសាត រនីត្ិស្ម្បទា 
ជនពិការកាយស្ម្បទា 

ក្សា  ម្ធយម្ 
ជនពិការ ១ នាកក់្ត្ូវគតិ្

ជា កនាុះនាក ់
ជនពិការស្ត្ិបញ្ញា  ខដ្ 
បានសាត រនីត្ិស្ម្បទា 

គ. ការេក្មបេក្មួលេមក្េបេក្មាប់ការងារ 

ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  ក្ត្ូវានកាត្វកចិ្បចលធវើការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ស្ម្ក្ស្ប ស្ក្ាបម់្ង្រ្នតីរាជការ កម្មករ
និលយជិត្ ឬកូនជាង ឬកម្មសិ្កាការជីាជនពកិារជាអាទ្ិ៍ ការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ល ើក្បលេទ្ នងិ កខែណឌ ការងារ ការ
ហវឹកហវឺន ខផនកបរសិាា ន ទ្ីកខនាងការងារ ម្លធាបាយ ស្ាភ របរកិាខ រ ល ើកខ ងខត្ ការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ស្ម្ក្ស្ប ាន
បនា កធៃនធ់ៃរហួស្លហត្ ។  

ការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ស្ម្ក្ស្បលនុះ ស្ាំលៅដ្ ់ការខកខក្ប នងិការខកត្ក្ម្ូឲ្យស្ម្ក្ស្ប និងចាាំបាច្ប ់ ម្និលធវើឲ្យការ
ទ្ទ្ួ ែ ស្ក្ត្ូវានភាពវសិ្ាាក្ត្ ឬម្និក្ត្មឹ្ក្ត្វូ ខដ្ ត្ក្ម្ូវខត្កន ងករណីពិលស្ស្ លដ្ើម្បធី្លនាដ្ ់ជនពិការឲ្យទ្ទ្ួ យក
បាន និងអន វត្តបាននូវសិ្ទ្ធិម្ន ស្ស នងិលស្រភីាពជាសារវនតទាាំងអស់្ លដាយឈរល ើម្ូ ដាឋ នលស្មើភាពោន ជាម្យួអនកដ្ថ្ទ្11។  

លៅលព លក្ជើស្លរ ើស្កម្មករនិលយជិត្ ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  ខដ្ ានកាត្ពវកិច្បចលក្ជើស្លរ ើស្ជន
ពិការ ក្ត្ូវលរៀបច្បាំពាកយស្ ាំចូ្ប បលក្ម្ើការងារ ឲ្យានភាពសាម្ញ្ា  និងងាយក្សួ្ ស្ក្ាបជ់នពកិារ ក្ពម្ទាាំងផត ់ការ
ស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ កន ងការបាំលពញ និងការដាកព់ាកយស្ ាំចូ្ប បលក្ម្ើការងាររបស់្ជនពិការ12។ 

ក្បធ្លនក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នងិនតី្ិប គគ  ក្ត្ូវច្បងែ  បងាា ញ និងពិលក្ោុះលយប ់ជាម្យួជនពិការកន ងការផត ់
ការងារជូន លដាយលផ្លត ត្ល ើបរសិាា នការងារ កខនាងការងារ កម្មវធិីការងារ ការបណត ុះបណាត   និងការោាំក្ទ្ផ្លា  ់ែាួន។ 

 
11 ច្ំនុច្ ១  ស្ថរាច្របណ្ទអំនតរត្កេួងសលខ ០០៥ េ.អ.យ/េរណ្ន ចុ្ុះនងៃទី២០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១០។ 
12 ច្ំនុច្ ២  ស្ថរាច្របណ្ទអំនតរត្កេួងសលខ ០០៥ េ.អ.យ/េរណ្ន ចុ្ុះនងៃទី២០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១០។ 
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ល ើស្ពីលនុះ ក្ត្ូវលធវើការខកខក្ប និងស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ល ើខផនកបរកិាខ រ និងបរសិាា នកខនាងលធវើការ ឲ្យានការច្ប ័ត្ និងងាយ
ក្សួ្ លច្បញចូ្ប បាន ដូ្ច្បជាអោរានជាំរា  ក្ច្បកលច្បញចូ្ប ធាំទូ្លាយ បនាបអ់នាម្យ័ស្ម្ក្ស្ប និងបាំពាកឧ់បករណ៍
ធ្លន កថ់្ដ្ ជលណតើ រយនតបាំពាកអ់កសរសាា ប និងឧបករណ៍ជាំនួយលផសងៗ ស្ម្ក្ស្បស្ក្ាបជ់នពិការ13។  

កន ងករណី ានត្ក្ម្ូវការពនិិត្យស្ ែភាព វាយត្ថ្ម្ាល ើជាំនាញ និងស្ម្ត្ាភាពរបស់្ម្ង្រ្នតរីាជការ និងកម្មករ
និលយជិត្ ក្បធ្លនក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនតី្ិប គគ  ក្ត្ូវធ្លនាថ្ន ោម នការ ាំលអៀង និងោម នការលរ ើស្លអើងលដាយសារពិការ
ភាព។ ជាពិលស្ស្ក្បធ្លន ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នតី្ិប គគ ក្ត្វូលធវើការវាយត្ថ្ម្ាការងារស្ក្ាបល់ ើកទ្ឹកច្បតិ្ត ក្បកបលដាយ
ត្ាា ភាព និងោម នការ ាំលអៀងលដាយសារពិការភាព14។ 

ឃ. ការចុុះបញ្ជកិា ន្ិងការសធវើអធកិារក្ិចច  

 បនាា បព់ីច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ កដូ៏្ច្បជាអន ក្កឹត្យល ែ ១០៨ និងបទ្បញ្ញា ត្តិពាក់
ពន័ធជាបនតបនាា បម់្ក ក្កសួ្ងស្ងគម្កចិ្បច អត្តី្យ ទ្ធជន នងិយ វនីត្ិស្ម្បទា បានលច្បញលស្ច្បកតជូីនដ្ាំណឹងស្តីពីការអន វត្ត
កាត្ពវកិច្បចលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការឲ្យចូ្ប បលក្ម្ើការងាររចួ្បម្ក ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ ក្ត្ូវលធវើការច្ប ុះបញ្ជ ីកាជាម្យួ
រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ ឬម្នាីស្ងគម្កិច្បច រាជធ្លនី/លែត្ត លដ្ើម្បរីាយការណ៍អាំពីការអន វត្តកាត្ពវកចិ្បច ក្បកាស្ជូនដ្ាំណឺង
ស្តីពីការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការ និងការែកខានម្និបានបាំលពញកាត្ពវកចិ្បច។  

 ក្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  ខដ្ ានកម្មករនិលយជិត្ ចាបព់ី ៨០១ នាកល់ ើងលៅ ក្ត្ូវលរៀបច្បាំ និងបាំលពញ
ស្ាំណ ាំ ខបបបទ្ (លម្ើ លៅកន ងឧបស្ម្ពន័ធ ១) ឲ្យបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូវាម្ការកាំណត្រ់បស់្រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ ខដ្ ានស្ាិត្
លៅកន ងក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនីត្ិស្ម្បទា។ លដាយខ ក ច្បាំលពាុះ ក្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ នងិនតី្ិប គគ  
ខដ្ ាននិលយជិត្ ចាបព់ី ៨០០ នាកច់្ប ុះលក្កាម្ ក្ត្ូវលរៀបច្បាំ និងបាំលពញស្ាំណ ាំ ខបបបទ្ រចួ្បបញ្ជូ នម្កកាន ់ម្នាីរស្ងគម្
កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនតី្ិស្ម្បទា រាជធ្លនី/លែត្ត។ បខនាម្ល ើស្ពីលនុះ ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  ក្ត្ូវភាជ ប់
ឯកសារម្យួច្បាំនួនដូ្ច្បខាងលក្កាម្៖ 

•   ិែិត្ម្កក្កសួ្ង ឬម្នាីរ ស្ងគម្កចិ្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនតី្ិស្ម្បទា រាជធ្លនី/លែត្ត                       
•  ពាកយលស្នើស្ ាំច្ប ុះបញ្ជ ិការ 
•  ខផនការអន វត្ត 
•  លស្ច្បកតីក្បកាស្ជូនដ្ាំណឹងស្តីពីច្បាំនួនកម្មករនិលយជិត្ពិការ 
•  លស្ច្បកតីក្បកាស្ពីក្បាកខ់ែអបបរារបស់្កម្មករ (ទ្ទ្ួ សាគ  ់ពីក្កសួ្ងការងារ)  
•  លោ នលយបាយ/លោ ការណ៍លោរពសិ្ទ្ធិជនពិការកន ងសាា បន័ 

 
13 ច្ំនុច្ ៣ និង ៤  ស្ថរាច្របណ្ទអំនតរត្កេួងសលខ ០០៥ េ.អ.យ/េរណ្ន ចុ្ុះនងៃទី២០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១០។ 
14 ច្ំនុច្ ៥ និង ៦  ស្ថរាច្របណ្ទអំនតរត្កេួងសលខ ០០៥ េ.អ.យ/េរណ្ន ចុ្ុះនងៃទី២០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១០។ 
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•  កាា  កការបងករ កខណៈងាយក្សួ្ ដ្ ់ជនពិការ (ACCESSIBLE CATALOG)  
•  ពាកយលស្នើស្ ាំបងភ់ាគទាន 
•  ក្បវត្តិរបូជនពិការ។ 

ត្បសភ្ទស្ថា ប័ន 
ច្ំនួនកមមករ
និសោជិត 

អងគភាពមាន
េមតាកិច្ច 

ឯកស្ថរភាជ ប់ 

ត្កេួង 
ស្ថា ប័នរដ្ឋ និង
នីតិបុគគល 

០ ដ្ល់ 
៨០០ ទក់ 

មនោីរេងគមកិច្ច 
អតីតយុទធជន 
និងយុវនីត ិ
េមបទា 

• លិខិតមកត្កេួង ឬមនោីរ េងគមកិច្ច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិេមបទា  រាជធានី/សខតត 
•  ពកយសេនីេុំចុ្ុះបញ្ជ ិការ 
•  ប្នការអនុវតត 
•  សេច្កតីត្បកាេជូនដ្ំណឹ្ងេតីពីច្ំននួកមមករនិសោជិតពិការ 
•  សេច្កតីត្បកាេពីត្បាក់បខអបបរមារបេ់កមមករ (ទទួលស្ថគ ល់ពីត្កេួងការង្ករ) 
•  សោលនសោបាយ/សោលការណ៍្សោរពេិទធិជនពិការកនុងស្ថា ប័ន 
•  កាាឡុកការបងារលកខណ្ៈង្កយត្េួលដ្ល់ជនពិការ (ACCESSIBLE CATALOG) 
•  ពកយសេនីេុំបង់ភាគទាន 
• ត្បវតតិរូបជនពិការ។ 

៨០១ ទក់
សឡងីសៅ 

រដ្ឋបាលេិទធិជន
ពិការ េាិតសៅ
កនុងត្កេួង

េងគមកិច្ច អតតី
យុទធជន និង 
យុវនីតិេមបទា 

 

បនាា បពី់ ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នីតិ្ប គគ បានលរៀបច្បាំ និងបាំលពញស្ាំណ ាំ ខបបបទ្រចួ្បរា ់ និងបញ្ជូ នស្ាំណ ាំ
ខបបបទ្ខាងល ើម្ករដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ ឬម្នាីស្ងគម្កិច្បច រាជធ្លនី/លែត្ត រចួ្បលហើយ  រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ ឬ
ម្នាីស្ងគម្កិច្បច រាជធ្លនី/លែត្ត និងលធវើការពិនិត្យ លហើយលរៀបច្បាំបញ្ជូ នម្កនាយកដាឋ នស្ ែ ា ភាពជនពិការ 
លដ្ើម្បលីស្នើស្ ាំច្ប ុះវាយត្ថ្ម្ា ស្ក្ាបផ់ត ់ ិែិត្បញ្ញជ កស់្តីពីការច្ប ុះបញ្ជ ីកា។ 

បនាា បពី់ទ្ទួ្ បានស្ាំណ ាំ ខបបបទ្លស្នើស្ ាំច្ប ុះបញ្ជ ីការបស់្ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីតិ្ប គគ  ពីរដ្ឋបា 
សិ្ទ្ធិជនពិការ ឬម្នាីស្ងគម្កិច្បច រាជធ្លនី/លែត្ត នាយកដាឋ នស្ ែ ា ភាពជនពិការ នឹងក្តូ្វលរៀបច្បាំក្កុម្អធិការ
កិច្បច និងវាយត្ថ្ម្ា ម្ ននឹងលច្បញ ិែិត្បញ្ញជ កស់្តីពីការច្ប ុះបញ្ជ ីកាដូ្ច្បខាងលក្កាម្៖ 

១. កក្ម្តិ្ាស្ (Gold Certificate) ផត ់ជូនក្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ និងនតី្ិប គគ  ខដ្ បាំលពញាម្ កខែណឌ
ខដ្ ក្កុម្អធិការកចិ្បចវស័ិ្យពិការភាព បានត្ក្ម្ូវឲ្យអន វត្តដូ្ច្បជា៖ 

• លស្ច្បកតីក្បកាស្ជូនដ្ាំណឹងស្តីពីកម្មករនិលយជិត្ និងកម្មករនិលយជិត្ពិការស្រ ប 
• លស្ច្បកតីក្បកាស្ជូនដ្ាំណឹងស្តីពីខផនការលក្ជើស្លរ ើស្កម្មករនលិយជិត្ពិការក្បចាាំឆ្ន ាំ 
• ផាូវានជក្ា ឬបងាក នថ់្ដ្ស្ក្ាបជ់នពិការ 
• ត្ ការយិ ័យ និងបលច្បចកលទ្ស្វទិ្ាជាំនួយស្ក្ាបក់ម្មករនិលយជិត្ជនពិការ 
• ច្បាំណត្យនយនតស្ក្ាបក់ម្មករនលិយជិត្ពិការ 
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• បនាប/់បងគនអ់នាម្យ័ស្ក្ាបក់ម្មករនិលយជតិ្ពកិារ 

ឬបានលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការល ើស្ពី ២% ស្ក្ាបក់្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ នងិល ើស្ពី ១% ស្ក្ាបន់ីត្បិ គគ  ក្ពម្
ទាាំង កខែណឌ លផសងៗលទ្ៀត្ ខដ្ ក្កុម្អធិការកចិ្បចត្ក្ម្ូវ។ 

២. កក្ម្តិ្ក្បាក ់(Silver Certificate) ផត ់ជូនក្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ និងនតី្ិប គគ  ខដ្ បានលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការ 
១.២% លៅ ១.៤% ស្ក្ាបក់្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ នងិ ០.៦% លៅ ០.៧% ស្ក្ាបន់ីត្ិប គគ  ឬការបងភ់ាគទានក្គបក់ារ
កាំណត្ា់ម្សាម រត្ីអន ក្កតឹ្យល ែ ១០៨ ឬការអន វត្តបានលក្ច្បើនជាង ៦០% ថ្ន កខែណឌ លផសងៗលទ្ៀត្ខដ្ ក្កមុ្អធិការ
កិច្បចត្ក្ម្ូវ។ 

៣. កក្ម្តិ្សាម្ញ្ា  (General Certificate) ផត ់ជូនក្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ និងនីត្បិ គគ  ខដ្ បានលក្ជើស្លរ ើស្ជន
ពិការ ០.៨% ស្ក្ាបក់្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ នងិ ០.៤% ស្ក្ាបន់ីត្ិប គគ  ឬការអន វត្តបានលក្ច្បើនជាង ៦០% ថ្ន កខែណឌ
លផសងៗលទ្ៀត្ខដ្ ក្កុម្អធិការកចិ្បចត្ក្ម្ូវ។ 

៤. ការបង់ភាគទាន្ ន្ងិការពិន្យ័ 

ក្. ន្តីិវិធីបង់ភាគទាន្ 

ក្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ នងិនីត្បិ គគ ខដ្ ម្និបានបាំលពញកាត្ពវកិច្បច ាម្សាម រត្ីច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងល ើ
កម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ និងអន ក្កឹត្យល ែ ១០៨ ក្ត្វូានកាត្ពវកិច្បចបងភ់ាគទានដូ្ច្បខាងលក្កាម្15៖ 

• ក្បធ្លន ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ក្ត្ូវបងភ់ាគទានច្បាំនួន ៥០ ភាគរយ ថ្នក្បាកល់បៀវត្សម្ូ ដាឋ នអបបបរា
ក្បចាាំរបស់្ម្ង្រ្នតរីាជការកន ងម្យួខែខដ្ ានក្បលេទ្ក្កម្ែណឌ  គ.១០ ស្ក្ាបម់្ង្រ្នតីរាជការជាជន
ពិការ ១ នាក។់ 

• នីត្ិប គគ  ក្ត្ូវបងភ់ាគទានច្បាំនួន ៤០ ភាគរយ ថ្នក្បាកល់បៀវត្សអបបបរាក្បចាាំខែរបស់្កម្មករ 
និលយជិត្កន ងម្យួខែស្ក្ាបក់ម្មករ និលយជិត្ជាជនពិការ ១ នាក។់ 

ការបងភ់ាគទាន លធវើាម្ទ្ក្ម្ងដូ់្ច្បខដ្ បានកាំណត្ល់ដាយក្បកាស្ល ែ ២៥៥ ស្.អ.យ ក្ប.ក ច្ប ុះថ្ងៃទ្៣ី០ 
ខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ (សូ្ម្លម្ើ លៅកន ងឧបស្ម្ពន័ធ ២) លហើយក្ត្ូវគណនាជារូបិយបណ័ណ ជាត្ិ ក្ស្បាម្អក្ាបតូរក្បាក់
របស់្ធនាោរជាត្ិថ្នកម្ព ជា នងិក្ត្ូវលធវើល ើងជាក្បចាាំខែ យ៉ា ងយូរ ១ ស្បាត ហ៍ថ្នខែបនាា ប ់លដាយគិត្ាម្ច្បាំននួម្ង្រ្នតីរាជ
ការ កម្មករ និលយជិត្ ខផែកាម្ារាងលបើកក្បាកល់បៀវត្សក្បចាាំខែលនាុះ។ ល ើ ពីលនុះ ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  

 
15 ត្បការ ៥ ត្បកាេសលខ ២៥៥ េ.អ.យ ត្ប.ក ចុ្ុះនងៃទី៣០ បខឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
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សេច្កតីត្បកាេបដិ្សេធៈ សេច្កតីពនយលប់កត្ស្ថយគតិយុតតិខាងសលីសនុះមានសោលបំណ្ងត្ោន់បតជាការ ត្ល់
ព័ត៌មានបបនាមដ្ល់េមាជិកបតប ុសណាណ ុះ និងមិនបមនជាការ ត្ល់ដំ្បូទម នប ន្កច្ាប់សឡយី។ េមាគមមិនទទួលខុេ
ត្តូវចំ្សពុះការខូច្ខាតទទបដ្លសកីតសច្ញពីការអនុវតតន៍ាមសេច្កតីពនយល់សនុះសឡយី។ េមាគមេូមសលីកទឹក
ចិ្តតឲ្យេមាជិកបេវងរកការពនយល់បបនាមពីអនកឯកសទេខាងច្ាប់មុននឹងអនុវតតាមការបកត្ស្ថយខាងសលីសនុះ។ 
េត្មាប់ព័ត៌មានបបនាមេូមទាក់ទងមកសលខាធិការដ្ឋឋ នេមាគមាមរយុះទូរេ័ពោសលខ ០២៣ ៣០១ ១៨១ ឬ  អីុ
បម ល legalteam@gmac-cambodia.org ។ 

ក្ត្ូវបងភ់ាគទានលដាយផ្លា  ់ លៅម្ូ និធិជនពិការ ឬចូ្ប លៅគណនរីបស់្ម្ូ និធជិនពិការ កន ងធនាោរខដ្ បានការ
ឯកភាពពីក្កសួ្ងលស្ដ្ឋកចិ្បច នងិហិរញ្ា វត្ា  ាម្លស្ច្បកតីជូនដ្ាំណឹងរបស់្ម្ូ និធជិនពិការ16។  

បនាា បព់ីបានបងក់្បាកភ់ាគទានលៅធនាោររចួ្បលហើយ ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនតី្ិប គគ  ក្ត្ូវលផញើបងាក នថ់្ដ្ខដ្ 
ានបញ្ញជ កអ់ាំពអីត្តស្ញ្ញា ណ ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនតី្ិប គគ  ក្ពម្ទាាំងកា បរលិច្បឆទ្ថ្នការបងភ់ាគទាន លច្បញលដាយ
ធនាោរលនាុះ ម្កម្ូ នធិិជនពិការ។ លក្កាយពីទ្ទ្ួ បានបងាក នថ់្ដ្រចួ្បម្ក ម្ូ និធជិនពិការក្ត្ូវលច្បញ ិែិត្បញ្ញជ កអ់ាំពី
ការទ្ទ្ួ ក្បាកភ់ាគទាន ជូនលៅក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនតី្ិប គគ សាម្វីញិ លដាយច្បម្ាងជូនរដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ លៅ
លរៀងរា ់ដ្ាំណាច្បខ់ែនីម្យួៗ17។ 

ខ. ការពនិ្័យអន្តរកាល 

ក្បសិ្នលបើក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នងិនតី្ិប គគ  ម្និបានបងក់្បាកភ់ាគទាន យ៉ា ងយូរ ១ ស្បាត ហ៍ថ្នខែបនាា ប ់លដាយ
គិត្ាម្ច្បាំនួនម្ង្រ្នតីរាជការ កម្មករ និលយជតិ្ ខផែកាម្ារាងលបើកក្បាកល់បៀវត្សក្បចាាំខែលនាុះលទ្  ក្ត្ូវបងក់្បាកប់ខនាម្ច្បាំននួ 
៥ ភាគរយថ្នក្បាកភ់ាគទាន។  ល ើស្ពីលនុះ ក្បសិ្នលបើែកខានម្និបានបងក់្បាកភ់ាគទានល ើស្ពីច្បាំននួ ៣០ថ្ងៃ ក្ត្ូវ
ពិនយ័អនតរការណ៍ជាក្បាក ់ាម្វធិ្លនការផ្លកពិនយ័របស់្រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ ដូ្ច្បានខច្បងកន ងាក្ា ៥៤ ថ្នច្បាប់
ស្តីពីកិច្បចការពារនិងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ បខនាម្ពីល ើក្បាកភ់ាគទានខដ្ ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្បិ គគ ខដ្ 
ម្និបានបាំលពញកាត្ពវកចិ្បច។  

លក្ៅពីលនុះ  កន ងករណីខដ្ ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ  នងិនីត្បិ គគ ខដ្ ម្និបានបាំលពញកាត្ពវកិច្បចដូ្ច្បានខច្បងលៅកន 
បាក្ា ៣៥ និងាក្ា ៣៧ ថ្នច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ លដាយោម នម្ូ លហត្ ស្ម្ក្ស្ប 
នឹងក្ត្វូពិនយ័អនតរការណ៍ជាក្បាកព់ី ១០០. ០០០ លរៀ  លៅ ១.០០០.០០០ លរៀ ៕

 
16 ត្បការ ៦ និង ៧ ត្បកាេសលខ ២៥៥ េ.អ.យ ត្ប.ក ចុ្ុះនងៃទី៣០ បខឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
17 ត្បការ ៨  ត្បកាេសលខ ២៥៥ េ.អ.យ ត្ប.ក ចុ្ុះនងៃទី៣០ បខឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបេមព័ន្ធ ១ 

េតពីីេណំុំដបបបទ្ចុុះបញ្ជកិា 

  



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

---*--- 

(ឈ ម្ ះព្រសងួ សាា បន័រដ្ឋ នីតិបគុ្គល) 

សមូគោរពជនូ 

ឯរឧរតម្រដ្ឋម្ន្រនតីព្រសងួសងគម្កិចច អតីរយទុ្ធជន និងយវុនីតិសម្បទា 

តាមរយៈ ៖ មន្ទីរ.........../រដ្ឋបាលសិទ្ធិជន្ពិការនន្នាយកដ្ឋឋ ន្សុខុមាលភាពជន្ពិការ 
កមមវត្ថុ ៖ សំណ ើ សំុចុុះបញ្ជ ិកាសម្រមាប.់..........(ណ ម្ ុះម្រកសួង ស្ថថ បន័្រដ្ឋ នី្តិ្បុគ្គល)............. 
  ដដ្លបាន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិចចតាមចាបស់តីពីកិចចការពារ និ្ងណលើកកមពស់សិទ្ធិជន្ពិការ។ 
ណោង ៖ - ចាបស់តីពីកិចចការពារ និ្ងណលើកកមពស់សិទ្ធិជន្ពិការ. 
  - អនុ្ម្រកឹត្យ ១០៨ សតីពីការកំ ត្អ់ម្រតាជន្ពិការចូលបណម្រមើការងារ. 

ត្បតាមកមមវត្ថុនិ្ងណោងខាងណលើ ខំុ្បាទ្មាន្កិត្តិយសសូមណោរពជម្រមាបជូន្ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្ត ី
ណមតាត ម្រាបថា ណដ្ើមបចូីលរមួអនុ្វត្តចាបស់តីពីកិចចការពារ និ្ងណលើកកមពស់សិទ្ធិជន្ពិការ និ្ងអនុ្សញ្ញា សតីពី
សិទ្ធិជន្ពិការ ខំុ្បាទ្/នាងខំុ្ ត្ណំាង ...........(ណ ម្ ុះម្រកសួង ស្ថថ បន័្រដ្ឋ នី្តិ្បុគ្គល)............. សូមណោរព
ណសនើសំុចុុះបញ្ជ ិការណលើការអនុ្វត្តចាបស់តីពីកិចចការពារ និ្ងណលើកកមពស់សិទ្ធិជន្ពិការ តាមមាម្រតា២១ មាម្រតា
២២ មាម្រតា២៣ មាម្រតា២៦ មាម្រតា៣៣ មាម្រតា៣៤ មាម្រតា៣៥ មាម្រតា៣៦ មាម្រតា៣៧ មាម្រតា៣៨ មាម្រតា
៤០ មាម្រតា៤៩ មាម្រតា៥៩ និ្ងណដ្ើមបបីងាា ញមន្រន្តីអធិការកិចចវស័ិយពិការភាព (រដ្ឋបាលសិទ្ធិជន្ពិការ) និ្ង
ស្ថថ បន័្ដដ្លពាកព់ន័្ធ កនុងការបញ្ញជ កថ់ា ...........(ម្រកសួង ស្ថថ បន័្រដ្ឋ នី្តិ្បុគ្គល)............. ណយើងខំុ្បាន្អនុ្វត្ត
កាត្ពវកិចចោ៉ា ងខាជ បខ់ជួន្ ដូ្ចដដ្លមាន្បញ្ាបបត្តណិៅកនុងចាប ់និ្ងលិខិត្បទ្ដ្ឋឋ ន្គ្តិ្យុត្តាធរមាន្។ 

 អាម្រស័យណេតុ្ណន្ុះសូម ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ណមតាត ជយួ ពិនិ្ត្យ និ្ងសណម្រមចដ្ខ៏ពងខ់ពស់ណដ្ឋយកត ី     
អនុ្ណម្រោុះ។ 

           សូម ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ណមតាត ទ្ទួ្លនូ្វការណោរពដ្ខ៏ពងខ់ពស់បំផុត្ពី ខំុ្បាទ្/នាងខំុ្។ 

                                                                 រាជធានី្/ណខត្ត នងៃទី្……ដខ……ឆ្ន …ំ……… 
          េត្ថណលខា និ្ងម្រតា 
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3 
 

ព្រសងួសងគម្រចិច អតតីយទុ្ធជន នងិយវុនតីិសម្បទា 
 នាយរដ្ឋា នសខុុមាលភារជនរិការ 
 រដ្ាបាលសទិ្ធិជនរិការ 

1 

 

ពារយសសនើសុុំចុះបញ្ជកិាសលើការអនុវតត 
ចាប់សតរីីរិចចការពារ និងសលើររម្ពសស់ទិ្ធិជនរិការ 

ពត័ម៌ានស្ថា បន័ 

ឈ ម្ ោះស្ថា បន័៖ 
ឈ ម្ ោះអ្នកតំណាង៖ ឈេទ៖ ទូរស័ពទ៖ 
អាសយដ្ឋា នបច្ចុបបនន៖ 

រាជធានី/ឈេតត៖ E-mail៖ ផ្ននកសកម្មភាពឈសដ្ាកិច្ច៖ 
មាច ស់/និឈោជិកឈ ម្ ោះ៖ លិេិតឆ្លងផ្ដ្នឈលេ៖ 
ពត័ម៌ានកម្មករនិឈោជតិ(នាក)់ 

ច្ំនួនកម្មករនិឈោជិតសរុប៖ ស្សី៖ ស្បុស៖ 
ច្ំនួនកម្មករនិឈោជិតជាជនពិការសរុប៖ ស្សី៖ ស្បុស៖ 
កាយសម្បទា៖ ផ្េនក៖ ស្ថត ប ់និងនោិយ៖ 
សតិបញ្ញា ៖ នលូវច្ិតត៖ ឈស្ច្ើនស្បឈេទ៖ 

ពត័ម៌ានឈសនើសំុអ្នុវតតច្ាប ់(សូម្គូសសញ្ញា ✓កនុងស្បអ្ប់) 
បានអ្នុវតត៖ មាស្ា២១  មាស្ា២២  មាស្ា២៣  មាស្ា២៦  មាស្ា៣៣  មាស្ា៣៤  មាស្ា៣៥  មាស្ា៣៦  មាស្ា៣៧  
មាស្ា៣៨  មាស្ា៤០  មាស្ា៤៩  មាស្ា៥៩  

ចាបអ់្នុវតតកនុងឆ្ន ៖ំ 
កំពុងដ្ំឈ ើ ការឈរៀបច្ំ៖ មាស្ា២១  មាស្ា២២  មាស្ា២៣  មាស្ា២៦   
មាស្ា៣៣  មាស្ា៣៤  មាស្ា៣៥  មាស្ា៣៦  មាស្ា៣៧  មាស្ា៣៨  មាស្ា
៤០  មាស្ា៤៩  មាស្ា៥៩  

ឈសនើសំុពនាការអ្នុវតតដ្ល់ឆ្ន ៖ំ 
ឈសនើសំុពនាការអ្នុវតត៖ មាស្ា២១  មាស្ា២២  មាស្ា២៣  មាស្ា២៦   
មាស្ា៣៣  មាស្ា៣៤  មាស្ា៣៥  មាស្ា៣៦  មាស្ា៣៧  មាស្ា៣៨  មាស្ា
៤០  មាស្ា៤៩  មាស្ា៥៩  

ម្ូលឈេតុឈសនើសំុពនា 
 
 
 
 
ពត័ម៌ានឯកស្ថរជូនភាា ប ់(សូម្គូសសញ្ញា ✓កនុងស្បអ្ប់) 

1.  លិេិតម្កស្កសួងសងគម្កិច្ច អ្តីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទា                         
2.  ពាកយឈសនើសំុចុ្ោះបញ្ា ិការ 
3.  ផ្ននការអ្នុវតត 

0001 
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3 
 

ព្រសងួសងគម្រចិច អតតីយទុ្ធជន នងិយវុនតីិសម្បទា 
 នាយរដ្ឋា នសខុុមាលភារជនរិការ 
 រដ្ាបាលសទិ្ធិជនរិការ 

2 

 

ពារយសសនើសុុំចុះបញ្ជកិាសលើការអនុវតត 
ចាប់សតរីីរិចចការពារ និងសលើររម្ពសស់ទិ្ធិជនរិការ 

4.  ឈសច្កតីស្បកាសជូនដ្ំ ឹងសតីពីច្ំននួកម្មករនិឈោជតិពិការ 
5.  ឈសច្កតីស្បកាសពីស្បាកផ់្េអ្បបរមារបស់កម្មករ (ទទួលស្ថគ ល់ពីស្កសួងការងារ)  
6.  ឈោលនឈោបាយ/ឈោលការ ៍ឈោរពសិទធិជនពិការកនុងស្ថា បន័ 
7.  កាាឡុកការបងករលកខ ៈងាយស្សួលដ្ល់ជនពិការ (ACCESSIBLE CATALOG)  
8.  ពាកយឈសនើសំុបងភ់ាគទាន 
9.  ស្បវតតិរូបជនពិការ 

ឈោលនឈោបាយ/ឈោលការ ៍ឈោរពសិទធិជនពិការកនុងស្ថា បន័(មានផ្ច្ង) (សូម្គូសសញ្ញា ✓កនុងស្បអ្ប់) 

10.  ឈោលបំ ង 
11.  ឈោលនឈោបាយ/ឈោលការ ៍និងបទបញ្ាតតិទូឈៅ  
12.  និយម្នយ័ពិការភាព 
13.  ការឈបតជាា ច្ិតតរបស់ស្គឹោះស្ថា ន 
14.  នីតិវធិីននការអ្នុវតត 
15.  ការឈរ ើសឈអ្ើងជាការស្បស្ពឹតតកំេុសធងនធ់ងរ 
16.  ឥរោិបទននការឈរ ើសឈអ្ើងម្និអ្នុញ្ញា តិឲ្យឈកើតមានជាដ្ឋច្ខ់ាត 
17.  ដ្ំឈ ើ រការឈស្ជើសឈរ ើសបុគគលិកស្បកបឈដ្ឋយសម្ធម្៌ 
18.  លកខេ ឌ ការងារជនពិការ 
19.  កស្ម្តិការដ្ឋកព់ិនយ័ (ឈទាសទ ឌ )ឈពលម្និអ្នុវតត 
20.  យនតការឈដ្ឋោះស្ស្ថយទំនាស់ជាម្យួជនពិការ 

ពត័ម៌ានពាកព់ន័ធសមាជិកភាព 
ជាសមាជិកសមាគម្/អ្ងគភាព៖  

មានបុស្តសម្ពន័ធ/ស្កុម្េ ុនឈស្កាម្បងាគ ប៖់  ច្ំនួនបុស្តសម្ពន័ធ៖ 
េតាឈលខា និងស្ា 

សូម្បញ្ញា កន់ងិធានាអ្ោះអាងថាពត័ម៌ានផ្ដ្លបានរាយការ ៍អ្ំពីស្ថា បន័ខាងឈលើឈនោះ ពិតជាស្តឹម្ស្តូវ។  

 
េតាឈលខា ឈ ម្ ោះ និងស្ាអ្នកដ្ឋកព់ាកយ៖ 
 
                                                 ឈ ម្ ោះ 

នងងផ្េឆ្ន ៖ំ 

េតាឈលខាម្ន្តនតីទទួលបនទុក៖ នងងផ្េឆ្ន ៖ំ 

 

0001 



ផែនការជ្រើសជរ ើសរនពិការស្ាប់ ឆ្ន ាំ២០.... 

គោលគ ៅៈ ចូលរមួអនុវត្តចាបស់្តីពីកិចចការពារ និងគលើកកមពស់្សិ្ទ្ធជនពិការ 
ទិ្ស្គ ៅៈ ១. ចូលរមួអនុវត្តតាត្ពវកិចចរបស់្គ រ្ឹះស្ថា ន គោងចគក ស្ហគោស្ គត្ងម់ាគតា ៥១ ដល់ មាគតា៥៨ ននចាបស់្តីពីកិចចការពារ និងគលើកកមពស់្សិ្ទ្ធជនពិការ 
            ២. បគងកើនការយល់ដរងរបស់្គ រ្ឹះស្ថា ន គោងចគក ស្ហគោស្ អំពីចាបស់្តីពីកិចចការពារ និងគលើកកមពស់្សិ្ទ្ធជនពិការ 
            ៣. បគងកើនកិចចស្ហការ ជាមយួោជរដ្ឋា ភបិាល គដើមបគី វ្ើបរយិាបន័តជនពិការកនុងស្កមមភាពគស្ដាកិចច 
គ ម្ ឹះគ រ្ឹះស្ថា ន គោងចគក  

ស្ហគោស្ 
ចំនួនកមមករ 
និគយាជិត្ស្រុប 

ចំនួនកមមករ
និគយាជិត្ពិការស្រុប 

ទូ្រស័្ពទទ្ំនាកទ់្ំនង 
គ រ្ឹះស្ថា ន គោងចគក  
ស្ហគោស្ 

ផ្ននកទ្ទ្ួលខុស្គត្វូ 
កនុងការគគជើស្គរ ើស្ 
ជនពិការបំគរ ើការ 

កាលបរគិចេទ្ 
ទ្ទ្ួលពាកយ 

                              កាលបរគិចេទ្ ហត្ាគលខា និងគតា



លេខ៖ …………………… 
បានល ើញ និងឯកភាព 

សូមលោរពជូន ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្ត ីលមត្តា សលរមចដខ៏ពងខ់ពស់។ 

រាជធានីភ្នលំពញ ថ្ងៃទ…ី……ខខ ………ឆ្ន …ំ…… 

ប្រធា្ម្ទីរ 

ប្រះរាជាណាចប្កកមពជុា 
ជាត្ិ សាសនា ប្រះមហាកសប្ត្ 
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ពាកយសសនើសុុំចុះរញ្ជកីារស ើការរង់ភាគទា្ 
ចុំសពាះការខកខា្មិ្បា្អ្ុវត្តការសប្រើសសរ ើសរ្រិការចូ រសប្មើការងារប្គរ់អប្ាកុំណត្់ 

ខ្ញ ំបាទ/នាងខ្ញលំ ម្ ោះ…………………………………………………ជនជាតិ…………………សញ្ជា តិ…………………ខដេតំណាង
នាមករណ៍/យីលោ ………………………………ខដេមានអាស័យដ្ឋា ន: អាោរលេខ …………មោវងីិ/ផ្លូវលេខ
……………ភូ្ម…ិ………………… ញំ/សង្កា ត…់……………………រកុង/រសុក/ខណឌ ………………… រាជធានី/លខតា
……………… លេខទូរស័ពទ………………… អាសយដ្ឋា នអញខីម៉ែេ…………………ជារ រ្ោះស្ថា នរបស់លរាងចរក/សហរោស 
.........................................................ខផ្នកសកមមភាពលសដាកិចច..............................................។                     

សមូសោរររូ្ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីប្កសងួសងគមកិចច អត្ីត្យទុ្ធរ្ ្ិងយវុ្តី្ិសមបទា 

ាមរយៈ ៖  មនទីរសងគមកិចច អតីតយញទធជន និងយញវនីតិសមបទារាជធានី/លខតា...........។ 
កមមវត្ថុ  ៖   សំលណើ សញំចញោះបញ្ា ីការលេើការបងវ់ភិា្ទាន សរមាបក់ារខកខានមនិបានអនញវតាការលរជើសលរ ើសជន 
    ពិការចូេបលរមើការង្កររ្បអ់រត្តកំណត។់ 

សោង   ៖   អនញរករតយលេខ ១០៨ អនរក.បក ចញោះថ្ងៃទី៣០ ខខសីោ ឆ្ន ២ំ០១០ សាីពីការកំណតអ់រត្ត និងខបប 
    បទថ្នការលរជើសលរ ើសជនពិការចូេបលរមើការង្ករ។ 

 តបត្តមកមមវតាញនិងលោងខាងលេើ ខ្ញបំាទមានកិតាិយសសូមលោរពជរមាបជូន ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី លមត្តា
រជាបថា លដើមបីចូេរួមអនញវតាចាប់សាី ពីកិចចការពារ និងលេើកកមពស់សិទធិជនពិការ និងអនញសញ្ជា សាី ពីសិទធិជន
ពិការ ខ្ញ ំបាទ/នាងខ្ញំតំណាង ........................................... សូមលោរពលសនើសញំចញោះបញ្ា ីការលេើការបងវ់ភិា្ទាន
សរមាបក់ារខកខានមនិបានអនញវតាការលរជើសលរ ើសជនពិការ ចូេបលរមើការង្កររ្បអ់រត្តខដេបានកំណតត់្តម  អនញ
រករតយលេខ ១០៨ អនរក.បក ចញោះថ្ងៃទី៣០ ខខសីោ ឆ្ន ២ំ០១០។ ខ្ញ ំបាទ/នាងខ្ញំសូមលោរពជរមាបជូន               
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី លមត្តា រជាបថា អងគភាពខ្ញំបាទមានចំនួនកមមករ-និលោជិត និងបញ គ្េិកសរញបចំនួន.......នាក ់
កនញងលនាោះរសី.......នាក,់ ជនពិការ.......នាក ់ជារសីា........នាក។់ 

អារស័យលហតញលនោះ សូម ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី លមត្តា ពិនិតយ និងសលរមចដខ៏ពងខ់ពស់លដ្ឋយកាីអនញលរោោះ។ 

សូម ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី លមត្តា ទទួេនូវការលោរពដខ៏ពងខ់ពស់បំផ្ញតពីខ្ញ ំបាទ/នាងខ្ញំ។ 

             ថ្ងៃ……………………ខខ………ឆ្ន ចំ សំរ រទធិស័ក ព.ស.២៥៦២ 
                                                       រាជធានីភ្នលំពញ ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្ន …ំ……… 
             (ត្ុំណាងអងគភារ) 
 



 

 

 

 

សេចក្តីប្រកាេជូនដំណឹងេតពីចីំនួនក្ម្មក្រ-និសោជិតជាជនពកិារ 
តាម្ប្រសេទ និងក្ប្ម្ិតពកិារភាព 

 អង្គភាព..............................................ជាគ រ្ឹះស្ថា នរបស់រោង្ចគរ/សហគាស..........................
ផ្នែរសរម្មភាពរសដ្ឋរិចច............................................ គរូវបានបរង្កើរតាំង្ពីឆ្ែ ាំ.............និង្ច ឹះបញ្ជ ិការ 
ជាម្យួគរសួង្ការងារ និង្បណ្ ឹះបណ្្តលវជិាជ ជីវៈតម្រយៈលិខិររលខ: ………………… ច ឹះថ្ងៃទី......ផ្ខ... 
ឆ្ែ ាំ.................។ អង្គភាពគបកាសជូនដ្ាំណរ ង្ស្ីពីចាំនួនរម្មររ-និរោជិរជាជនពិការសរ បតម្គបរេទ និង្ 
រគម្រិពិការភាព ដូ្ចខាង្រគកាម្៖ 

ថ្នែ រដ់្ររនាំ និង្ប គ្លិរ រម្មររ និរោជិរ គបសុ គសី រគម្រិធ្ៃន ់ សរ ប 
ចាំនួនថ្នែ រដ់្ររនាំ និង្ប គ្លិរ រម្មររ និរោជិរសរ ប     
ចាំនួនថ្នែ រដ់្ររនាំ និង្ប គ្លិរ រម្មររ និរោជិរផ្ដ្លមានពិការ
ភាព 

    

តោង្ផ្បង្ផ្ចរផ្នែរ គបរេទ និង្រគម្រិពិការភាព 

ផ្នែរ គបរេទពិការ 
សរ បរមួ្ 

សរ ប 
គបុស គសី 

ពិកា
រផ្ដ្

ល
រយ

ើង្រ
ម្ ើល

រ 
ើញ
រោ

យ
ផ្េ
ែរ 

ពិការដ្ង្ខលួន (្ម្ ឬរវៀច)    
ពិការថ្ដ្មាា ង្ (ោច ់ឬសវិរ)    
ពិការថ្ដ្ទាំង្ពីរ (ោច ់ឬសវិរ)    
ពិការរជើង្មាា ង្ (ោច ់ឬសវិរ)    
ពិការរជើង្ទាំង្ពីរ (ោច ់ឬសវិរ)    
ពិការម្យួចាំរហៀង្ខលួន    
ពិការម្យួរាំណ្តរខ់លួន    
ពិការអវយវៈទាំង្បនួ    
ោចគ់មាម្ថ្ដ្ ១-៣    
ោចគ់មាម្ថ្ដ្ ៤-១០    
គមាម្ថ្ដ្ ឬគមាម្រជើង្រលើស ១-៥     
ោចគ់មាម្រជើង្ ១-៣    
ោចគ់មាម្រជើង្ ៤-១០    
គមាម្រជើង្រលើស ១-៥    
ផ្ែបមារ់    
ផ្ែបគចម្ ឹះ    
ាម នសលររគររចៀរ ១-២    
ពរ”រ” ទាំហាំរលើសពីអង្ករន់ចិរ ៥០សង្ទី់ផ្ម្៉ែគរ    
ពិការផ្េែរមាា ង្ (ង្ង្ររខាល ាំង្ ឬរម្ើលម្និរ ើញរស្ថឹះ)    

ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្ម្ពុជា 
ជាតិ  សាេនា  ប្ពះម្ហាក្សប្ត  
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អងគភាព………………………………………………………….. 
 

ស្លា កយីហោ 



ពិការផ្េែរទាំង្ពីរ (ង្ង្ររខាល ាំង្ ឬរម្ើលម្និរ ើញរស្ថឹះ)    
ពិការរនេង្ៗរទៀរ    
មានពិការរលើសពី ២ ឬរគចើនគបរេទខាង្រលើ    

ពិកា
រម្
នអា

ចរ
ម្ ើល

រ 
ើញ
រោ

យ
ផ្េ
ែរ 

ពិការរសរោីង្គខាង្រែ ង្    
ពិការ្ (គរឡាន ់ឬនិោយម្និររើរ)    
ពិការរខោយសរិបញ្ញា     
ពិការរែ ង្ការររៀនសូគរ    
ពិការ Autistims    
ពិការ Down Syndrome    
ពិការចលររខួររាល (CP)    
ពិការនលូវចិរ្    
ពិការរនេង្ៗរទៀរ    
មានពិការរលើសពី ២ ឬរគចើនគបរេទខាង្រលើ    

*បញ្ញជ រ:់ គបរេទពិការផ្ដ្លមាន្ូសពណ៌ពីរលើ្ឺជាគបរេទពិការផ្ដ្លមានរគម្រិធ្ៃន។់ 

           ោជធានីេែាំរពញ ថ្ងៃទី…………ផ្ខ…………ឆ្ែ ាំ………… 
           ហរារលខា និង្គត    
          (តំណាងអងគភាព) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបេមព័ន្ធ ២  

េតពីទី្ក្មង់ដបបបទ្បង់ភាគទាន្ 
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