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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

 
ព្រសងួសខុាភិបាល 

គម្ព្ោងបណុ្ះបណ្ាលម្នុម្រលចលូបម្ព្ម្ើការងារសព្ោបប់គុគលិរសខុាភិបាល (P169629) 
ការវាយរម្ម្ៃភារម្ព្រៀម្ជាម្ព្សចសព្ោបក់ារអភិវឌ្ឍធនធានម្នសុស នងិផែនការសព្ោប ់

ការែល្ម់្សវាព្ររបម្ោយបរិយាបនន 
ម្សចក្ត្សម្ងេប 

 
“ការវាយតម្លៃភាពត្តៀលជាត្េចេ្ាបក់ារអភិវឌ្ឍធនធានលនុេស និងផែនការេ្ាបក់ារ

ែតល់តេវា្បកបតោយបរយិាបនន” (Human Resource Development Readiness Assessment and Plan for 

Inclusive Delivery) តនេះគឺជាផែនកលយួម្នឧបករណ៍្កបខណ័ឌ បរសិ្ថា ន និងេងគល  ផែលបានតរៀបចំ 
ពិត្រេះតយាបល់ និងែសពវែាយតោយ្កេួងេុខាភបិាលម្ន្ពេះរាជាណាច្កកលពុជាេ្ាប ់ “ការ    
បណតុ េះបណាត លលនុតពលចូលបត្លើការងារេ្ាបប់គុគលិកេុខាភបិាល” តៅ្បតេេកលពុជា។ គត្ាង
តនេះនឹង្តូវបានែតល់ហិរញ្ញបបទានតោយធនាររពិភពតោក។ តរលបំណងេំខានម់្ន ការវាយតម្លៃ
ភាពត្តៀលជាត្េចតនេះ គឺតែើលបវីាយតម្លៃ និងតេនើនូវអនុស្ថេនជ៍ាកោ់កេ់្ាប៖់ ក) តលើកកលពេ់
ការចុេះត ម្ េះចូលតរៀន និងបរយិាបននម្ន្កុលផែលជួបការលំបាកផែលជានិេសតិតពេយតៅកនុង្បតេេ
កលពុជា និង ខ)បញ្ជ្រា បនូវេិែឋភាពម្នបរយិាបននេងគល និងនិរនតរភាពបរសិ្ថា នតៅកនុងេកលមភាពគត្ាង
្េបតាលេតង់ោរ្កបខ័ណឌ បរសិ្ថា ន និងេងគល (Environmental and Social Framework) របេ់ធនាររ
ពិភពតោក។  

គត្ាងតតត តេំខានត់ៅតលើនិេសតិ ផែនកផែទាេុំខភាពបឋល ផែលរលួាន តវជាបណឌិ ត គិោនុ
បោឋ ក និងឆ្មប។ េិនននយ័របេ់និេសតិ្តូវបានយកតចញពីស្ថោេុខាភបិាលរបេ់រែឋនានាផែលរលួ
ាន ស្ថកលវេិាល័យវេិាស្ថញ្ជ្េតេុខាភបិាល ស្ថោលធយលេិកាេុខាភបិាលភលូិភាគបាត់ែំបង 
ស្ថោលធយលេិកាេុខាភបិាលភលូិភាគកំពត ស្ថោលធយលេិកាេុខាភបិាលភលូិភាគកំពង់ចាល 
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និងស្ថោលធយលេិកាេុខាភបិាលភលូភិាគេទឹងផ្តង។  េិនននយ័ផែល្បលលូបានគិតចាបពី់ឆ្ន ំ
េិកា២០១៨-២០១៩ ។ 

េិនននយ័េ្ាបប់គុគលិកេុខាភបិាលរែឋ ផែល្តូវបានត្បើ្បាេ់តោយការវាយតម្លៃតនេះ្តូវ
បានទាញតចញពីលនទីរតពេយរែឋធំៗចំនួន៥ តៅរាជធានីភនតំពញ ្ពលទាងំពីលនទីរតពេយតខតត លនទីរតពេយ
បផងែក និងលណឌ លេុខភាពពី ២៤ តខតត្កុងម្ន្បតេេកលពុជា។ េិននន័យផែល្បលលូបានានតពញ
លយួឆ្ន ២ំ០១៩ តហើយការ្បលលូេិនននយ័្តូវបានេ្លបេ្លួលតាលរយៈលនទីរេុខាភបិាលតខតត និង
បផនាលតោយនាយកោឋ នបគុគលិកម្ន្កេួងេុខាភបិាល។ 

េកលមភាពផែលបានតេនើត ើងេ្ាបក់លមវធីិេិកាេុខាភបិាល និងបរយិាបនន្កបខណ័ឌ ប
រសិ្ថា ន និងេងគល គឺបានលកពី្កុលពិភាកាជាលយួនិេសតិតពេយ បគុគលិកបត្ងៀនតៅលហាវេិាល័យ 
និងអនកតធវើតេចកតីេត្លចចិតតរបេ់ស្ថកលវេិាល័យវេិាស្ថញ្ជ្េតេុខាភបិាល និងស្ថោលធយលេិកា
េុខាភបិាលភូលភិាគេទឹងផ្តង ្ពលទាងំ្កុលពិភាកាជាលយួបគុគលិកតពេយ (តវជាបណឌិ ត គិោនុបោឋ ក 
និងឆ្មប) និងគណៈ្គប់្ គងម្នលនទីរតពេយលតិតភាពផខមរ-េូតវៀត លជឈលណឌ លជីវតិរេ់តៅតោយឯករាជយ
ម្នជនានពិការភាពភនតំពញ (Phnom Penh Center for Independent Living) និងអងគការលី្ កូឥនទធនូអនតរ
ជាតិ (ផែនកអនក្េឡាញ់តភេែូចរន )។  

 កិចច្បជំុពិត្រេះតយាបល់លយួជាលយួអនកពាកព់ន័ធគត្ាងតលើតេចកតី្ពាងែំបូងម្ន ការវាយ
តម្លៃភាពត្តៀលជាត្េចតនេះ បានែតល់ធាតុចូល និងការផកលលែបផនាលតលើេកលមភាព និងអនុស្ថេន៍
ផែលបានតេនើត ើង។ 
 

លេធែលម្នការវាយតម្លៃ៖ 
១. បរយិាបននម្ន្កុលជួបការលំបាក  
និេសតិផែនកផែទាេុំខភាពបឋលតៅកលពុជាឆ្ន  ំ២០១៩ 
វគគេិកា 
េុខាភបិាល 

ចំននួនិេសតិ 
និេសតិ្េី និេសតិជាជនជាតិតែើលភាគតចិ និេសតិានពិការភាព 
ចំននួ ភាគរយ ចំននួ ភាគរយ ចំននួ ភាគរយ 

តវជាបណឌិ ត ២៨១២ ១០៥៦ ៣៨% ០ ០% រម នេនិននយ័  
គិោនុបោឋ ក ១៩៩៨ ១១៧៨ ៥៩% ៩ ០,៤៥% រម នេនិននយ័  
ឆ្មប ១៤៥៣ ១៤៥៣ ១០០% ១០ ០,៦៩% រម នេនិននយ័  
េរុប ៦២៦៣ ៣៦៨៧ ៥៩% ១៩ ០,៣០%   
្បភព៖ ការផកេ្លួលខៃួនឯង 
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ជារលួ និេសតិតពេយភាគត្ចើនតៅកលពុជាបចចុបបននជាញ្ជ្េតី តទាេះយា៉ា ងណាកត៏ៅានអតុលយភាព
តយនឌ្រ័កនុងចំតណាលនិេសតិថ្នន ក់តវជាបណឌិ ត និងនិេសតិឆ្មបែងផែរ។ និេសតិថ្នន ក់តវជាបណឌិ តានផត១
ភាគ៣ជាញ្ជ្េតីប៉ាតុណាណ េះ ចំផណកថ្នន កឆ់្មបាននិេសតិជាញ្ជ្េតីទាងំអេ់។ 

ផែែកតលើេិននន័យផែល្បលលូបាន ចំនួននិេសតិលកពី្កុលជនជាតិតែើលភាគតិច តៅានចំនួន
តិច តហើយពួកតគភាគត្ចើន្បលូលែតុ ំេិកាតៅឯស្ថោលធយលេិកាេុខាភិបាលភលូភិាគេទឹងផ្តង។ 
ស្ថោលធយលេិកាេុខាភបិាលចំនួន៤ តែសងតេៀត ផែល្តូវបានអតងេតលនិអាចែតល់េិនននយ័េតីពីជន
ជាតិតែើលភាគតិចបានតេ។ 
 

ស្ថោេុខាភិបាលទាងំអេ់ ផែល្តូវបានអតងេតលិនបានែតល់េិននន័យរបេ់និេសតិានពិការ
ភាពតេតទាេះយា៉ា ងណាកត៏ោយ តគេតងេតត ើញកនុងកំ ុងតពលវគគត្លងេិ់េ “អនក្បលងជាបត់ចញ
ថ្នន កជ់ាតិ” ផែលតធវើត ើងតៅ្កេួងេុខាភបិាលកនុងផខតុោឆ្ន  ំ ២០១៩ ថ្នយា៉ា ងតហាចណាេ់អនក
្ប ងជាបជ់ានិេសតិគិោនុបោឋ កចំនួន២ នាកគឺ់ជនានពិការភាព ។ 

ល៉ាាងវញិតេៀត េិនននយ័េ្ាបប់គុគលិកេុខាភិបាលរែឋ្ តូវបាន្បលលូពីលនទីរតពេយរែឋធំៗ 
ចំនួន៥តៅរាជធានីភនតំពញ លនទីរតពេយតខតត លនទីរតពេយបផងែក និងលណឌ លេុខភាព ំុពី២៤ តខតតម្ន
្បតេេកលពុជា។ 
បគុគលិកេុខាភិបាលរែឋតៅ្បតេេកលពុជាឆ្ន  ំ២០១៩ 

វជិាជីវៈេុខា 
ភបិាល 

ចំននួ
បុគគលិក 

ញ្ជ្េតី 
ជនជាតិតែើលភាគ
តិច/ចាល 

ចតនាៃ េះអាយុ 

ចំននួ ភាគរយ ចំននួ ភាគរយ ២០-៣០ ៣០-៤០ ៤០-៥០ ៥០-៦០ 
តវជាបណឌិ ត ២១៤១ ៤១៥ ១៩% ១ ០,០៥% ១៤% ៤០% ៣០% ១៦% 
គិោនុបោឋ ក ៨១៧៦ ២៨៥៥ ៣៥% ៥១ ០,៦% ៣៣% ២៦% ២៣% ១៨% 
ឆ្មប ៥៩៦៣ ៥៩៦៣ ៩៩% ២២ ០,៤% ៥១% ២៤% ១៥% ១០% 
េរុប ១៦២៨០ ៣៦៨៧ ៥៩% ៧៤ ០,៥% ៣៧% ២៧% ២១% ១៥% 
្បភព៖ ការផកេ្លួលខៃួនឯង 
 

តវជាបណឌិ តភាគត្ចើនផែលកំពុងតធវើការតៅតាលលនទីរតពេយ ត្ចើន្បលូលែតុ ំរន តៅកនុងចំតណាល
លនទីរតពេយរែឋធំៗតៅរាជធានីភនតំពញ(ជាលធយលតវជាបណឌិ ត១៤៤នាក/់លនទីរតពេយ)។ បរា តនេះជាបព់ាក់
ពន័ធតៅនឹងចំណុចផែលថ្ន ចំនួនតវជាបណឌិ តផែល្តូវតធវើការតៅលណឌ លេុខភាពជនបេានកំណត់
(តវជាបណឌិ ត១៦០នាកក់នុងចំតណាល ១២២០លណឌ លេុខភាព) ។ 
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បគុគលិកេុខាភិបាលបឋលរែឋជាងពាកក់ណាត លម្ន្បតេេកលពុជាគឺជាញ្ជ្េតី តទាេះបីជាយា៉ា ងតនេះ
កត៏ោយ កត៏វជាបណឌិ តជាញ្ជ្េតីានចំនួនតិចជាង្តឹលផត ១ ភាគ ៥ ចំផណក ១ភាគ៣តេៀតជាគិោនុប
ោឋ យិកា និងឆ្មបតេទើរផតទាងំអេ់ជាញ្ជ្េតី។ 

ផែែកតលើេិននន័យែៃូវការពី្កេួងផែនការ(ឆ្ន ២ំ០១៩) ានតខតតផែលានជនជាតិតែើលភាគតិច
ចំនួន២៤ ្បតភេតែសងៗរន តៅកលពុជា ផែលានចំនួនេរបុ្បាណ ២០០២១៦ នាក ់ ឬ្បផហល 
១,២% ម្ន្បជាជនេរុបរបេ់្បតេេកលពុជា១៦,៥ ោននាក។់ តទាេះយា៉ា ងណា ការវាយតម្លៃតនេះបាន
រាយការណ៍ថ្ន បុគគលិកេុខាភបិាលរែឋលកពីជនជាតិតែើលភាគតិចានចំនួនតិចតួចប៉ាតុណាណ េះ ផែលាន
ចំនួន្តឹលផតពាកក់ណាត លម្នលយួភាគរយម្នបុគគលិកេរបុ។ 
 

ជាងលយួភាគបីម្នបគុគលិកេុខាភបិាលរែឋទាងំអេ់គឺេាិតតៅវយ័តកមង ផែលានអាយុចតនាៃ េះពី
២០តៅ៣០ឆ្ន  ំតហើយចំនួនតនេះានការែយចុេះតៅតពលផែលអាយុកានផ់តតកើនត ើង។ តទាេះយា៉ា ងណា 
ានតវជាបណឌិ តវយ័តកមង្តឹលផត១៤ភាគរយប៉ាតុណាណ េះ ខណៈផែលឆ្មបជាងពាក់កណាត លេាិតតៅវយ័ 
តកមង(ចតនាៃ េះអាយុ ២០-៣០ឆ្ន )ំ ។ 

 
២. បរយិាបននម្ន្បធានបេេតីពីបរសិ្ថា ននិងេងគលតៅកនុងកលមវធីិេិកាេុខាភិបាល 
 

ការអបរ់លំនុតពលចូលបត្លើការងារបចចុបបនន ានវគគេិកាលយួចំនួនេតីពីការេបស់្ថេ តក់ារឆ្ៃង 
តរាគ ផែលានផែនកខៃេះទាកេ់ងនឹងេុខភាពនិងេុវតាិភាពការងារ និងការ្គប់្ គងកាកេំណល់
្បកបតោយត្រេះថ្នន កត់ៅកនុងឆ្ន េីំ១ និងេី២ ។ វគគេិកាទាងំតនាេះគឺ្េបនឹងតរលការណ៍ផណនាំ
ជាតិេ្ាបក់ារបងាេ រេប់ស្ថេ តក់ារឆ្ៃងតរាគេ្ាបល់ូលោឋ នេុខាភិបាល(ឆ្ន ២ំ០១៧) ។ 

វគគបណតុ េះបណាត លេតីពីការការពារេុវតាិភាពេ្ាបប់ុគគលិកេុខាភិបាល ផែលតរៀបចំតោយ
្កេួងេុខាភិបាលតាលរយៈនាយកោឋ នការពារេុខភាព ផែលខៃឹលស្ថរម្នតលតរៀនតៅានក្លិតតៅ
ត ើយផែលទាកេ់ងនឹងការ្គប់្ គងបរសិ្ថា ន និងហានិភយ័េងគល។ នីតិវធីិអនុវតត និងការ្គប់្ គង
ផែល្េបនឹងតរលការណ៍ផណនាថំ្នន កជ់ាតិេតីពី ការបងាេ រេបស់្ថេ ត់ការឆ្ៃងតរាគេ្ាប់លណឌ លេុខ
ភាព (ឆ្ន ២ំ០១៧) ្តូវបានបញ្ចូលជាផែនកម្នវគគបណតុ េះបណាត ល និងតរលការណ៍ផណនាមំ្នលនទីរ
ពិតស្ថធន។៍ តទាេះយា៉ា ងណាកត៏ោយ ជាេូតៅវាបានតតត ត ឬេងេតធ់ងនផ់តតលើបរបិេលនទីរតពេយផត
ប៉ាតុណាណ េះ។ ការោកព់ាកយតេនើេំុឧបករណ៍ការពារខៃួនេល្េប ការផបងផចកេំណល់ និងការេាៃ ប់
តលតរាគ និងផកលលែ រលួទាងំវធីិស្ថញ្ជ្េតអតូូកាៃ វផែលកំពុង្តូវបានអនុវតត។ 
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ការវភិាគម្នកលមវធីិេិកាផែលាន្ស្ថបប់ងាា ញថ្ន ពំុានការបណតុ េះបណាត លអំពីេលតាភាព 
ផែែកតលើវបបធល៌តៅកនុង្បតេេេ្ាបនិ់េសតិតៅស្ថោេុខាភបិាលតេ ផែល្តូវតតត តតលើជំនាញ 
និងចំតណេះែឹងផែលឱ្យតម្លៃភាពច្លុេះ ផេវងយល់ និងតឆ្ៃើយតបតាលលកខណៈវបបធលេ៌ល្េបតៅនឹង
ភាពច្លុេះេងគលរលួាន៖ តយនឌ្រ័ ជនជាតិតែើលភាគតិច ជនានពិការភាព លនុេសផែលាននិនាន ការ
តភេអតតេរញ ណតយនឌ្័រនិងការផេតងតចញនូវតយនឌ្រ័ ជាតែើល។ កលមវធីិេិកាតៅានភាពខវេះខាត
ខៃឹលស្ថរតៅត ើយទាកេ់ងនឹង្បធានបេែូចជាវធីិបងាេ រអំតពើហឹងាទាកេ់ងនឹងតយនឌ្រ័ និងតធវើការ
ជាលយួអនករេ់រានានជីវតិ តធវើការជាលយួ្កុលេងគលផែលងាយរងត្រេះខាៃ ងំ(កុារតាលចិតញ្ច ើលែៃូវ 
លនុេសចាេ់្កី្ក)។ ល។ 

  
៣. េកលមភាពផែលបានតេនើត ើងេ្ាប់កលមវធីិេិកាេុខាភបិាល និងបរយិាបនន្កបខណ័ឌ បរសិ្ថា ន 
និងេងគលៈ 
 
េតីអំពីកលមវធីិេិកាេុខាភបិាល៖ 
• បញ្ចូលលខុវជិាា វេិាស្ថញ្ជ្េតឥរយិាបែ ្បធានបេេតីពី "បរយិាបននេងគល និងនិរនតរភាពបរសិ្ថា ន" 
និងឬ វគគេិកាជំនាញេន ់(វគគេិកាវេិាស្ថញ្ជ្េតឥរយិាបេ) តែើលបឱី្យនិេសតិតពេយានអាកបប
កិរយិា្តឹល្តូវកនុងការតោេះ្ស្ថយ និងការពាបាលែល់្កុល្បជាជនងាយរងត្រេះ។ 

• តលើកកលពេ់េកលមភាពបតងេើនការយល់ែឹងជាស្ថធារណៈកនុងចំតណាលនិេសតិតពេយ តែើលបី
េេួលបានការយល់ែឹង និងការតឆ្ៃើយតប្បតេើរជាងលុន (តាលលកខណៈវបបធលេ៌ល្េប) តលើ
្កុលជនជាតិតែើលភាគតិច ជនានពិការភាព និងកតាត ផែលទាកេ់ងនឹងលនុេសផែលាន
និនាន ការតភេអតតេរញ ណតយនឌ្រ័ និងការផេតងតចញនូវតយនឌ្រ័ ែូតចនេះបគុគលិកេុខាភបិាល
នាតពលអនាគតនឹងលនិតរ ើេតអើងអនកជំងឺជាជនានពិការភាព និងអនក្េឡាញ់តភេែូចរន
តនាេះតេ។ (ពត័ា៌នលលែតិេតីពីការែសពវែាយអំពីរតបៀបអនុវតតនឹង្តូវពិភាកាបផនាលតេៀត 
ជាលយួ្កុលផែលពាកព់ន័ធ) ។ 

• បញ្ចូលកនុងកលមវធីិចុេះែតល់តេវាេុខភាពែល់លូលោឋ ន ការចុេះេួរេុខេុកខជនានពិការភាព 
តាលែទេះ េហគលន ៍ ការ្បា្េ័យទាកេ់ងនិងការស្ថត បពី់ជនានពិការភាព តែើលបតី ើញពី
ស្ថា នភាពរបេ់ពួកតគ។ 

• បញ្ចូលតៅកនុងកលមវធីិេិកា ឬបញ្ជ្រា បតាល្បធានបេ “រចនាេលពន័ធ្បតិបតតិ និង្បពន័ធស្ថា ប័ន
របេ់្កេួងេុខាភបិាល លនទីរស្ថា ប័នេុខាភិបាលពីថ្នន កជ់ាតិ ថ្នន កត់ខតត ថ្នន ក់្ េុក និងថ្នន ក់ ំុ
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េងាេ ត ់តែើលបជួីយ អនក្បកបវជិាា ជីវៈផែនកតវជាស្ថញ្ជ្េតែមីៗឱ្យយល់ពី្បពន័ធ និងែឹងពីរតបៀប និងេី
កផនៃងផែល្តូវបញ្ាូ នអនកជំងឺ។ 
 

េតីអំពីបរយិាបនន្កបខ័ណឌ បរសិ្ថា ន និងេងគល៖ 
• ជំរញុេកលមភាព តែើលបបីតងេើនចំនួនអនកចុេះត ម្ េះចូលតរៀនជាញ្ជ្េតីេ្ាប់និេសតិថ្នន កត់វជា
បណឌិ តែូចជា ការែតល់ចំនួនកូតាតេមើរន េ្ាបប់រុេ និងញ្ជ្េតីផែលបាន្ប ងជាប់ចូលតរៀន
ថ្នន កជ់ាតិ ឬយា៉ា ងតហាចណាេ់្តូវបតងេើនចំនួនកូតាេំរាបញ់្ជ្េតីផែលចូលតរៀនវគគេិកាថ្នន កត់វជា
បណឌិ តតៅស្ថកលវេិាល័យវេិាស្ថញ្ជ្េតេុខាភបិាលផែរ។ 

• ែតល់នូវឱ្កាេតេមើរន េ្ាបត់វជាបណឌិ តជាញ្ជ្េតីតៅតាលលនទីរតពេយរែឋ។ ្កេួងេុខាភបិាល្តូវ
ែតល់អាេិភាពែល់តវជាបណឌិ តជា្េីត េ្ាបល់កបត្លើការនាតពលខាងលខុរហូតែល់ាន
តុលយភាពតយនឌ្រ័កនុងចំតណាលតវជាបណឌិ តបត្លើការងាររែឋែល់្គបចំ់នួន ឬបតងេើនចំនួនតវជា
បណឌិ តជាញ្ជ្េតីយា៉ា ងតិច៣៥ភាគរយ តោយគិតចាបពី់១៩ភាគរយនាតពលបចចុបបននតៅតាលលលូ
ោឋ នេុខាភបិាលរបេ់រែឋរហូតែល់ចុងបញ្ចបម់្នរយៈតពលរបេ់គត្ាង។ 

• ែតល់ការរំ្ េជាពិតេេ តែើលបជំីរញុយា៉ា ងេកលមែល់ការចុេះត ម្ េះចូលតរៀនរបេ់្កុលផែល
ជួបការលំបាក (ជនជាតិតែើលភាគតិច ជនានពិការភាព និងញ្ជ្េតី)។ តធវើែូចតនេះគឺតែើលបធីានាថ្ន
្កុលផែលជួបការលំបាក ្តូវបានែតល់ឱ្កាេឱ្យចុេះត ម្ េះចូលតរៀនលខុវជិាា តពេយ តហើយពួកតគ
លនិ្តូវបានតគេុកតចាល។ េាេធាតុម្នការឧបតាលភផែល្តូវែតល់ជូននិេសតិលកពី្កុលផែល
ជួបការលំបាក្តូវាន ”លកខណៈេល្េប” តៅនឹងត្លូវការរបេ់ពួកតគ តពាលគឺតឆ្ៃើយតប
តៅនឹងស្ថា នភាពរាងកាយ ែៃូវចិតត និងវបបធល៌របេ់ពួកតគ។ 

• ែំត ើងក្លតិស្ថោលធយលេិកាេុខាភបិាលភលូភិាគេទឹងផ្តង តៅជាលជឈលណឌ ល្បលលូែតុ ំ
លយួតៅកនុង្បតេេ េ្ាបក់ារអបរ់វំជិាា ជីវៈេុខាភបិាលជាលយួជនជាតិតែើលភាគតិចតាល      
រយៈ៖ 
 

o ការែសពវែាយពត័ា៌នកនុងចំតណាលវេិាល័យនានាតៅតាលបណាត តខតត ផែលានជន
ជាតិតែើលភាគតិចត្ចើន អំពីកលមវធីិេិកាស្ថោលធយលេិកាេុខាភិបាលភលូភិាគេទឹង
ផ្តង និងវគគេុខាភិបាលផែលែតល់ជូន និងតែើលបតីលើកេឹកចិតតនិេសតិជនជាតិតែើលភាគ
តិចឱ្យចុេះត ម្ េះចូលតរៀន។ 
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o ែលិតេាភ របណតុ េះបណាត ល និងតរៀបចំេកលមភាពបណតុ េះបណាត លជាកោ់ក ់ តែើលបី
្នតៅរកភាពលែ្បតេើរត ើង និងតធវើការជាលយួជនជាតិតែើលភាគតិចតៅកលពុជា ្េ
តែៀងរន តៅនឹងលជឈលណឌ លែម្េតេៀតតៅកនុងបណាត ្បតេេនានាែូចជា ្បតេេតវៀត
ណាល។ តលើកកលពេ់ការយល់ែឹង និងការតឆ្ៃើយតបឱ្យកានផ់ត្បតេើរត ើងតាល       
លកខណៈវបបធលេ៌ល្េប តាលត្លូវការរបេ់អនកជំងឺផែលានស្ថវតាជាជនជាតិ
តែើលភាគតិច។ 

 
េតីអំពីការតលើកកលពេ់េុខភាព និងេុវតាិភាពរបេ់បគុគលិកេុខាភបិាល៖ 

 
• លលូោឋ នេុខាភបិាល្តូវអនុវតតតាលនីតិវធីិ្គប់្ គងេំណល់ពីតេវាផែទាេុំខភាព រលួាន៖ 
ការផញកេំណល់ ការ្បលលូ ការរកាេុក និងការតបាេះតចាលេំណល់រងឹចុងត្កាយ ពីតេវា
ផែទាតំវជាេុខភាព ផែលបានបងាា ញតៅកនុងការអនុវតតលែតាលលកខណៈអនតរជាតិ និងតរល
ការណ៍ផណនាផំែលពាក់ពន័ធរលួាន តរលការណ៍ផណនាជំាតិេតីពីការ្គប់្ គងេំណល់ពីតេ
វាផែទាេុំខភាព តរលការណ៍ផណនាេំតីពីការបងាេ រេបស់្ថេ តក់ារឆ្ៃងតរាគេ្ាបល់ូលោឋ ន    
េុខាភបិាល ។ល។ 

• តលើកកលពេ់ និងព្ងឹងការចូលរលួជាស្ថធារណៈ និងយនដការតោេះ្ស្ថយបណតឹ ងស្ថរេុកខ កនុង
ចំតណាលអងគភាពអនុវតតគត្ាង តែើលបតីធវើឱ្យយនដការតោេះ្ស្ថយបណតឹ ងស្ថរេុកខ អាចែំតណើ រ
ការ និងតឆ្ៃើយតបបាន ផែលអាចឱ្យកផនៃងតធវើការានេុវតាិភាពេ្ាបល់នុេស្គបរ់ន ជា
ពិតេេ្កុលងាយរងត្រេះែូចជាញ្ជ្េតី និងកុារជាតែើល។ 

 
េតីអំពីការតធវើឱ្យ្បតេើរត ើងនូវការចង្កងឯកស្ថរ និងការរកាេុកឯកស្ថររបេ់វេិាស្ថា នបណតុ េះ
បណាត លេុខាភបិាល និងអងគភាពអនុវតតគត្ាង៖ 
 
• វេិាស្ថា នបណតុ េះបណាត លេុខាភិបាល (ស្ថកលវេិាល័យវេិាស្ថញ្ជ្េតេុខាភបិាល និង
ស្ថោលធយលេិកាេុខាភបិាលភលូិភាគ) ្តូវបញ្ចូ លតៅកនុងឯកស្ថររបេ់អងគភាពខៃួននូវការ
ចង្កងឯកស្ថររបេ់និេសតិ លហាវេិាល័យ និងបគុគលិកលកពីជនជាតិតែើលភាគតិច ជនាន
ពិការភាព និងអនក្េឡាញ់តភេែូចរន  (LGBTs)។ 
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• អងគភាពអនុវតតគត្ាង (្កេួងេុខាភបិាល លនទីរេុខាភបិាល ការយិាល័យ្េុក្បតិបតតិ 
លនទីរតពេយ លណឌ លេុខភាព ្កុល្បឹកាគណៈ្គូតពេយ និងគណៈកាម ធិការ្ប ងថ្នន កជ់ាតិ) 
្តូវបញ្ចូលកនុងការចង្កងឯកស្ថររបេ់អងគភាពខៃួន និេសតិ និងបគុគលិកផែលលកពីជនជាតិ
តែើលភាគតិច ជនានពិការភាព និងអនក្េឡាញ់តភេែូចរន ។ 

• ការ្បលងចូលថ្នន កជ់ាតិ និងការ្ប ងតចញថ្នន កជ់ាតិ ្តូវបញ្ចូលតៅកនុងឯកស្ថររបេ់អនក
ោកព់ាកយេំុ និងអនក្ប ងជាបជ់ាស្ថា ពរនូវចំនួនញ្ជ្េតី ជនជាតិតែើលភាគតិច និងជនានពិការ
ភាព។ 

• េ្ាបេិ់ននន័យតែើល្រអំពីចំនួនជនានពិការភាព និងជនជាតិតែើលភាគតិចផែលចូលរលួកនុង
វេ័ិយ អបរ់េុំខាភបិាល និងតេវាេុខភាពស្ថធារណៈ ការអតងេតតាលោនគួរផត្តូវបានតធវើ
ត ើងតៅតពលចាបត់ែតើលអនុវតតគត្ាង។ 


