
 

សេចក្តីេសខេបរបាយការណ៍ស្រាវស្រាវេតពីី  

“ភាពងាយរខសស្ររោះរបេស់្តេតមីានពិការភាពសៅនឹខផលប ោះពាលព់ីការប្ស្របស្របលួអាកាេធាតុ” 

សរលបំណខ 

របាយការណ៍ននេះបានបង្ហា ញពីលទ្ធផលននការស្រាវស្រាវដែលបានន វ្ីន ងីនៅនេត្តកំពត្ និងនោ ិ្៍ាត់្ 
នែីម្បកំីណត់្ដវវងរកឧបវគ្គ និងភាពង្ហយរងនស្ររេះននការ្ន់ស្ររនឹំងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្ ដែលស្តវតី និងកុមារ ី
បានជួបស្របទ្េះ។ របាយការណ៍ននេះផតល់អនុាវន៍វតីពីការន វ្ីឱ្យស្របនវីរន ងីនូវការន វ្ីបរយិាបននស្តវដីមានពិការភាព 
នៅកនុងគ្នស្រមាងននភាព្ន់នឹងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្។ 

បរបិទ 

ស្របនទ្វកម្ពុាពឹងដផែកយា៉ា ងខ្ល ងំនៅនលីកវិផលិត្កម្មដែលមានភាពរវួនឹងអាកាវធាតុ្ ប៉ាុដនតក៏មានភាព
ង្ហយរងនស្ររេះខ្ល ងំផងដែរនោយារទឹ្កជំនន់តាម្រែូវ នស្ររេះរងំវងួត្ និងការនកីនន ងីននវីតុ្ណា ភាព។ ស្របាជន
ដែលមានជីវភាពស្រកីស្រក និងង្ហយរងនស្ររេះបំផុត្ រមួ្បញ្ជូ លរងំជនមានពិការភាព គឺ្ភាគ្នស្ររីនាកវិផលិត្ករ។ 
នេត្តកំពត្ និងនោ ិ្៍ាត់្ ដែលាទី្តាងំននការស្រាវស្រាវននេះ មានរំនួនជនមានពិការភាពេពវ់ (២២.៧៧១ និង 
២១.១០៤) ដែលកនុងន េះស្តវដីមានពិការភាពមានស្របមាណ ៥៩% (នេត្តកំពត្) និង ៦១% (នេត្តនោ ិ្៍ាត់្) ។ 

វិធីាស្តេតននការស្រាវស្រាវ៖ 

វ ិ្ ីាស្តវតស្រាវស្រាវវស្រមាប់ការស្រាវស្រាវននេះរមួ្មានការវិកាឯការដែលមានស្រាប់ នរលននយាបាយ 
និងការវិកា   កិរចវមាា វន៍វុីជនស្រៅាមួ្យភាគី្ោក់ពនធ័វំខ្ន់ៗ និងស្តវតដីែលមានពិការភាព និងការ
ពិភាកាាស្រកុម្ាមួ្យស្តវដីមានពិការភាព នោយអនុវត្តលំហាត់្ស្របកបនោយការរូលរមួ្មួ្យរំនួនរមួ្មាន ការន វ្ី
ដផនទី្្នធាន និងការកំណត់្មុ្េវញ្ញា នស្ររេះថ្នន ក់ (resource and hazard mapping) ការន វ្ីកាលបបវត្តិ 
(historical timelines) ការបនងកីត្ទ្វសនៈវវិ័យ (Visioning) ការកំណត់្តួ្អងគ (Venn diagram) ស្របតិ្ទិ្នរែូ
វកាល (seasonal calendar) ការន វ្ីដផនទី្មាស្រទី្វននភាពង្ហយរងនស្ររេះ និងការវនស្រម្ររិត្ត (matrix mapping 
of vulnerability and decision making) ។ ការន វ្វីិកាា ាលាពិនស្ររេះនយាបល់ពីរំង្ហយាមួ្យអងគការជនពិការ 
និងអងគការនស្រៅរោា ភិបាលដែលន វ្ីការនៅនលីបញ្ញា ពិការភាព ស្រតូ្វបានន វ្ីន ងីនែីម្បបីង្ហា ញលទ្ធផលបឋម្ នផទៀង
ផ្ទទ ត់្លទ្ធផលននការវិកា ក៏ែូរា ស្របមូ្លធាតុ្រូលបដនែម្វស្រមាប់ ផដល់អនុាវន៍ និងបនងកីត្យុទ្ធាស្តវតទំ្ ក់
ទំ្នងវស្រមាប់ការវិកាននេះ។ 

 

 



 

លទធផលននការេកិ្ាេខំាន់ៗ៖ 

មុ្េវញ្ញា នស្ររេះថ្នន ក់អាកាវធាតុ្ដែលអារនកីត្មាន៖ ទឹ្កជំនន់តាម្រែូវ ពយុេះ នស្ររេះរងំវងួត្ ការនកីនន ងីវីតុ្ណា
ភាព ធាតុ្អាកាវ ង្ន់ ង្រ និងការហូររូលទឹ្កនស្រប បានជេះឥទ្ធិពលយា៉ា ងខ្ល ងំែល់វនតិវុេនវបៀង ការរវន់ៅ និង
វកម្មភាពនវែាកិរច វុេុមាលភាព និងវុេភាពរបវស់្តវដីមានពិការភាព ។ 

ផលប៉ាេះោល់ននការដស្របស្របលួអាកាវធាតុ្នៅនលីស្តវដមីានពិការភាព៖ ការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្បានប៉ាេះោល់ែល់ស្តវដី
មានពិការភាពរងំផលូវកាយ និងផលូវរិត្ត នហយីពួកនគ្ង្ហយនឹងរងនស្ររេះពីភាពនស្ររេះថ្នន ក់  ននអាកាវធាតុ្ាង
ស្រកុម្ដែលង្ហយរងនស្ររេះែនទ្នទ្ៀត្ ពីនស្រោេះពួកនគ្ភាគ្នស្ររីនមានគុ្ណវបិត្តិខ្ងដផនករងកាយ និងវុេភាពផលូវរិត្ត 
នហយីពួកនគ្មានការអប់រ ំអំណារនវែាកិរច និង ការវនស្រម្ររិត្តរក់ទ្ងនឹងការបនាំការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្តិ្រ
តួ្របំផុត្។ 

▪ វនតិវុេនវបៀង និងទឹ្ក៖ ការផ្ទល វ់បតូររែូវកាល និងមានការផទុេះន ងីនូវកតាត វត្វលែិត្រនស្រង និងជំងឺនៅនលី
ែំណានិំងវត្វ(ដែលបណាដ លម្ម្កពីធាតុ្អាកាវ ង្ន់ ង្រ) បានប៉ាេះោល់ែល់ផលិត្ភាពរបវ់ពួកនគ្ នោយ
គំ្រម្កំដហងែល់វនតិវុេនវបៀងរបវ់ស្តវដីមានពិការភាព។ នែីម្បទី្ទួ្លបានផលពីែំណា ំ និងបនងកីនផលិ
ត្ភាព ពួកនគ្បាននស្របីស្របាវ់ថ្នន គីំ្មី្វមាល ប់វត្វលែិត្ និងជីគី្មី្ ដែលបានបនងកីននលលនែីម្ផលិត្កម្ម និងប៉ាេះ
ោល់វុេភាពរបវ់ពួកនគ្កាន់ដត្ ង្ន់ ង្រន ងី។ ធាតុ្អាកាវ ង្ន់ ង្រ និងនស្ររេះរងំវងួត្បានកាត់្បនែយលទ្ធ
ភាពនស្របីស្របាវទឹ់្កាែ ត្ អ ម័្យ និងកដនលងអ ម័្យ (WASH) វស្រមាប់ស្តវដីមានពិការភាព។ ពួកនគ្ក៏បាន
រយការណ៍ថ្នបានទិ្ញទឹ្កវស្រមាប់នស្របីស្របាវ់ ឬស្រតូ្វន វ្ីែំនណីរឆ្ងង យនែីម្បនីៅែងទឹ្កម្កនស្របីស្របាវ់ ឬស្រតូ្វពឹង
ដផែកនលវីមាជិកស្រគួ្ារ នោយារដត្អណតូ ងន េះមិ្នបងកលកាណៈង្ហយស្រវួល ងត្ស្រមូ្វការែល់ជនពិកា 
និងស្រតូ្វបានាងវង់នោយ នោយរម នបំោក់ឧបករណ៍ជំនួយនែីម្បនី ល្ីយត្បនៅនឹងត្ស្រមូ្វការជនមាន
ពិការភាពន េះនទ្។ ស្តវដីមានពិការភាពស្រតូ្វការនស្របីស្របាវ់ទឹ្កនស្ររីនាងស្តវតី្ម្មតា នស្រោេះពួកនគ្ស្រតូ្វការ វមាែ ត្
ឧបករណ៍ជំនួយ និងរកាអ ម័្យរងកាយ និងនពលម្ករែូវ។ 

▪ ជីវភាពរវ់នៅ និងវកម្មភាពនវែាកិរច៖ ទិ្ននផលស្រតី្្ម្មាតិ្នៅកនុងនេត្តរងំពីរកំពុងធាល ក់រុេះ នោយារ
ការកាប់បំផ្ទល ញនស្រពន  ីនស្ររេះរងំវងួត្ និងការនកីនន ងីកនៅដ ដែលន វ្ីឱ្យប៉ាេះោល់ែល់ស្របាក់រំណូលស្រគួ្ារ
របវ់ស្របាននាទ្ដែលរិញ្ច ឹម្ជីវតិ្នោយពឹងដផែករងំស្រវុងនលី្នធាន្ម្មាតិ្។ កំ ុងនពលមាននស្ររេះ
ម្ហនតរយ ការរវ់នៅរបវ់ស្តវតីមានពិការភាពមានការលំបាកខ្ល ងំ នោយារពួកនគ្ពិបាករកស្របាក់រំណូល
ស្របចនំលង។ ែូនរនេះពួកនគ្ស្រតូ្វពឹងដផែករងំស្រវុងនលីការផតល់ជំនួយវនស្តង្ហគ េះពីអាាា ្រមូ្លោា ន ឬភាន ក់ង្ហរនផសង
នទ្ៀត្។ 



 

▪ ការនស្របីស្របាវ់្នធាន និងការរសំ្រទ្  ស្របកបនោយវម្្ម៌្៖ ស្តវដីមានពិការភាពមិ្នទ្ទួ្លបានការយក
រិត្តទុ្កោក់ ឬការរសំ្រទ្ពិនវវណាមួ្យនៅនលីការន វ្ីឱ្យស្របនវីរន ងីដផនកជីវភាពរវ់នៅ និងមិ្នមានលទ្ធ
ភាពនស្របីស្របាវ់្នធានស្របកបនោយវម្្ម៌្នៅកនុងវហគ្ម្ន៍របវ់ពួកនគ្។ នរេះបីាពួកនគ្ស្រតូ្វបានចត់្
ទុ្កាស្រកុម្ង្ហយរងនស្ររេះដែលស្រតូ្វផតល់អាទិ្ភាពកនុងកំ ុងនពលមាននស្ររេះម្ហនតរយ    និងស្រពឹត្តិការណ៍
អាកាវធាតុ្ ង្ន់ ង្រក៏នោយ ប៉ាុដនដមិ្នមាននរលការណ៍ដណ  ំ និងកិរចអនតរគ្ម្ន៍រសំ្រទ្ណាមួ្យន យី
នែីម្បនីោេះស្រាយត្ស្រមូ្វការពិនវវរបវ់ពួកនគ្ន េះនទ្។ ការមិ្នមានបងគន់អ ម័្យ ជស្រមាល បង្ហក ន់នែ និង
បនង្ហគ លដែលាត្ស្រមូ្វការមូ្លោា នចបំារ់កនុងការនស្របីស្របាវ់និងជួយវស្រមួ្ល ឬបង្ហា ញផលូវែល់ស្តវតីមានបញ្ញា
កំនាយគំ្នហញី និង និងពិការរងកាយាឧបវគ្គែ៏ ង្ន់ ង្រវស្រមាប់ពួកនគ្កនុងការជនម្លៀវនៅទី្ជស្រម្កវុវត្ែិ
ភាពនៅនពលមាននស្ររេះ្ម្មាតិ្។ 

▪ បញ្ញា រក់ទ្ងនឹងវុេភាព៖ នស្រៅពីបញ្ញា វុេភាពដែលម្នុវសស្រគ្ប់រូបស្រប ម្មុ្េនៅនពលមាននស្ររេះទឹ្ក
ជំនន់ (ែូរា ជំងឺរគ្ ស្រគុ្ននៅត  ជំងឺដវបក ភាពតានតឹ្ង នស្តវតវ) ស្តវដីមានពិការភាពស្រប ម្នឹងផលវបិាក
ដផនកវុេភាពបដនែម្នទ្ៀត្នោយារដត្ភាពវមុគ្ាម ញ  ដែលោក់ព័នធនៅនឹងបញ្ញា ពិការភាពរបវ់ពួក
នគ្។ ពួកនគ្ជួបឧបវគ្គកនុងការទ្ទួ្លបាននវវាកម្មដលរវុំេភាព និងព័ត៌្មានវុេភាពាធារណៈ ឬ
ព័ត៌្មានវនស្តង្ហគ េះប ទ ន់ឱ្យបានរន់នពលនវលា និងវែិត្នៅកនុងទ្ស្រម្ង់ង្ហយស្រវួលយល់វស្រមាប់ពួកនគ្។ កនុង
ករណីេលេះ នវវាកម្មរងំអវ់ននេះអារនឹងមិ្នមាន ឬមិ្នស្រគ្ប់ស្ររន់នែីម្បនី ល្ីយត្បនៅនឹងត្ស្រមូ្វការរបវ់ស្តវតី
មានពិការភាព។ ពួកនគ្ក៏រងនស្ររេះនោយារជំងឺដែលរក់ទ្ងនឹងកំនៅែូរា  កឺាលខ្ល ងំ អវ់កមាល ងំ
លាិត្នលា ភាពមិ្នស្របស្រកតី្ននការនគ្ង និងការបរនិភាគ្អាហារ និងការស្របការ់ ដែល ឱំ្យមានផលប៉ាេះោល់
ង្ន់ ង្រែល់វុេភាពភាពផលូវរិត្ត និងផលូវកាយ ដែលរមួ្បញ្ចូ លរងំ អារម្មណ៍ កមាល ងំថ្នម្ពល និងវម្ត្ែភាព
កនុងការនោេះស្រាយភាពតានតឹ្ងានែីម្។ ពូកនគ្បានស្រប ម្មុ្េនឹងភាពលំបាកកនុងការរកាអ ម័្យរង
កាយនិងនពលម្ករែូវកនុងកំ ុងនពលមានការនកីនន ងីកនៅដ ខ្ល ងំ និងនស្ររេះរងំវងួត្។ 

យុទ្ធាស្តវតនោេះស្រាយ៖ ការផ្ទល វ់បតូរការននាទ្ និងការន វ្ីកវិកម្ម ស្រតូ្វបានរកន ញីនៅកនុងការវិកាននេះ ា
ឧរហរណ៍ស្តវដីដែលមានពិការភាពបានរយការណ៍ថ្នបាននស្របីស្របាវ់ពូជស្រវូវដែល្ន់នឹងនស្ររេះរងំវងួត្ ឬផ្ទល វ់បតូរ
ពូជែំណា ំឬទិ្ញឧបករណ៍្ន់នឹងពយុេះវស្រមាប់ការននាទ្។ ស្តវតីេលេះបានរយការណ៍ថ្នស្រគួ្ាររបវ់ពួកនគ្បាននរៀន
អំពីរនបៀបផដល់ថ្នន  ំ និងចក់វា៉ា ក់ាងំែល់វត្វរិញ្ច ឹម្នែីម្បនី ល្ីយត្បនៅនឹងការទ្ប់ាក ត់្ជំងឺបវុវត្វដែលបានផទុេះ
ន ងី វង់ជស្រម្កែ៏រងឹមាវំស្រមាប់វត្វស្រជកនពលនកីនន ងីកនៅដ  និងវមាែ ត្ជស្រម្កឱ្យបានញឹកញាប់។ ការជំោក់
បំណុល ការន វ្ីពិពិ្កម្មស្របាក់រំណូល និង រំណាកស្រវុក គឺ្ាយុទ្ធាស្តវតនោេះស្រាយរម្បងរបវ់ពួកនគ្នែីម្បរីក
ស្របាក់រំណូលបដនែម្ ដែលពួកនគ្បានបាត់្បង់ពីវកម្មភាពកវិកម្ម។ 



 

អនតរគ្ម្ន៍រសំ្រទ្ដែលមានស្រាប់៖ អាា ្រមូ្លោា ននែីរតួ្ ទី្យា៉ា ងវកម្មកនុងការផសពវផាយព័ត៌្មានរក់ទ្ងនឹង
នស្ររេះម្ហនតរយនៅទី្ាធារណៈ ផតល់នវវាកម្មវនស្តង្ហគ េះប ទ ន់ភាល ម្ៗ និងផដល់ការបណតុ េះបណាត លបនរចកនទ្វនលីវ ិ
វ័យកវិកម្ម (ការោែុំេះស្រវូវ និងបដនល និងការរិញ្ច ឹម្វត្វ) ាពិនវវការាងវង់ ឬជួវជុលនហោា ររ វម្ព័នធ
រូបវនតែូរាស្របឡាយ អណតូ ងទឹ្កវហគ្ម្ន៍ និងផលូវលនល់នែីម្បជួីយវស្រមួ្លែល់ការទ្ទួ្លបាននវវាកម្ម និងទី្ផារ។ 
នៅកនុងទី្តាងំដែលបានវិកា អងគការនស្រៅរោា ភិបាលតិ្រតួ្រណាវ់ ដែលបានផតល់អនតរគ្ម្ន៍នោយផ្ទទ ល់វតីពីការ
បនាំុនឹងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្ និងការស្រគ្ប់ស្រគ្ងនស្ររេះម្ហនតរយនៅែល់ជនដែលមានពិការភាព នោយារដត្
ពួកនគ្េវេះ ជំ ញកនុងការន វ្ីការាមួ្យពួកនគ្ និងមានលវកិាមានកស្រមិ្ត្នែីម្បនី ល្ីយត្បនៅនឹងត្ស្រមូ្វការពិនវវរបវ់
ពួកនគ្។ ផទុយនៅវញិ អាណត្តិវំខ្ន់របវ់អងគការជនពិការភាគ្នស្ររីន គឺ្នផ្ទត ត្ារម្បងនៅនលីការនលីកកម្ពវ់វិទ្ធិ
របវ់ជនដែលមានពិការភាព ផដល់នវវាកម្មាត រនីតិ្វម្បរ និង លទ្ធភាពទ្ទួ្លបានការង្ហរនវមីភាពរន  (ការពស្រងឹង
អំណារនវែាកិរច)។ ពួកនគ្ភាគ្នស្ររីនមានរំនណេះែឹងតិ្រតួ្រវដីពីការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្ និងការកាត់្បនែយ
នស្ររេះម្ហនដរយ។ 

អំណារននការវនស្រម្ររិត្ត៖ ស្តវដីដែលមានពិការភាពមានអំណារតិ្រតួ្រកនុងការបង្ហា ញពីកដីកងវល់របវ់ពួកនគ្ និង 
ជេះឥទ្ធិពលែល់ការវនស្រម្ររិត្ត   នៅនពលដែលពួកនគ្មានការអប់រតិំ្រតួ្រ និងមិ្នវូវមានអំណារនវែាកិរច។ 
ែូនរនេះនហយីនទី្បស្តវដីដែលមានពិការភាពមិ្នស្រតូ្វបាននលីកទឹ្ករិត្ត កនុងែំនណីរការវនស្រម្ររិត្តរបវ់ស្រគួ្ារនទ្។ ពួក
នគ្ក៏នែីរតួ្ ទី្ប ទ ប់បនសនំៅកនុងការវនស្រម្ររិត្តរបវ់ស្រគួ្ារ និងផដល់អំណារែលបុ់រវ ដែលាទូ្នៅបុរវស្រគ្ប
ែណដ ប់នៅនលីការវនស្រម្ររិត្ត និងាអនកវនស្រម្ររិត្តរុងនស្រកាយនៅនលីនរឿងដែលវំខ្ន់ៗោក់ព័នធនឹងវកម្មភាព
បនាំនៅនឹងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្។ 

នោយារដត្មានឧបវគ្គដផនកទំ្ ក់ទំ្នង និងរងកាយ ពួកនគ្ដត្ងដត្នៅោរ់នោយដ ក  មិ្នរូលរមួ្វកម្មភាព
វហគ្ម្ន៍ និងមិ្នស្រតូ្វបានោក់បញ្ចូ លកនុងការរូលរមួ្កនុងែំនណីរការវនស្រម្ររិត្តោក់ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍវហគ្ម្ន៍ 
ការន វ្ីដផនការស្រគ្ប់ស្រគ្ងនស្ររេះម្ហនតរយ ុ ំនិងអនតរគ្ម្ន៍បនាំុនៅនឹងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្។ នលីវពីននេះនៅ
នទ្ៀត្ ស្តវដីមានពិការភាពេវេះអនកតំ្ណាងាស្តវតីពិការដែលមានភាពាអនកែឹក  ំ និងអំណារកនុងការវនស្រម្ររិត្ត 
នែីម្បឱី្យអាាា ្រមូ្លោា នបានែឹងនលីពីការស្រពួយបារម្ារបវ់ពួកនគ្។ នៅនពលបុរវមានអំណារកនុងការវនស្រម្ររិត្ត
រងំអវ់ នហយីមានការយល់ែឹងតិ្រតួ្រអំពីត្ស្រមូ្វការរបវ់ស្តវតីាពិនវវស្តវតមីានពិការភាព ននេះអារន វ្ីឱ្យភាព
ង្ហយរងនស្ររេះែល់ស្តវតីកាន់ដត្ ង្ន់ ង្រន ងីរំនោេះផលប៉ាេះោល់ននការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្។ 

បុគ្គលមានឥទ្ធិពលនិងកតាត ជំរុញវំខ្ន់ៗ៖ កតាត ជំរុញែ៏វំខ្ន់ដែលនលីកទឹ្ករិត្តឱ្យ ស្តវតីដែលមានពិការភាពចត់្
វធិានការន ល្ីយត្បនៅនឹងផលប៉ាេះោល់ននការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្រមួ្មាន៖ ១)ន វ្ីឲ្យស្របនវីរន ងីនូវវុេុមាលភាព
ស្រគួ្ារាពិនវវជីវភាពរវ់នៅ និងវនតិវុេនវែាកិរច ២)ការទ្ទួ្លបានវុេភាពលែ ាពិនវវគឺ្កូនៗ និង



 

ស្រគួ្ារ និង ៣)ផតលក់ារអប់រលំែែល់កូនៗរបវ់ពួកនគ្ នែីម្បឱី្យពួកនគ្មានអ គ្ត្លែស្របនវីរ។ នម្ភូមិ្ នម្ ុ ំនិងស្រកុម្
ស្របឹកា ុគឺំ្ាអនកមានឥទ្ធិពលែ៏មានវកាត នុពល ដែលស្តវតីមានពិការភាពនជឿទុ្ករិត្ត និងអារទ្ទួ្លព័ត៌្មាន និង
ជំនួយវនស្តង្ហគ េះរក់ទ្ងនឹងនស្ររេះម្ហនតរយ។ ស្តវតីមានពិការភាពដែលមានតួ្ ទី្ែឹក  ំ ឬក៏មានអំណារកនុងការ
វនស្រម្ររិត្ត គឺ្ាអនកមានឥទ្ធិពលែ៏វំខ្ន់កនុងការពស្រងឹងទំ្នុករិត្តនៅនលី េលួនឯងរំនោេះស្តវតីមានពិការភាពែនទ្
នទ្ៀត្ និងន វ្ីាតំ្ណាងឱ្យវំន ង និងកងវល់របវ់ពួកនគ្។ ពួកនគ្បានរយការណ៍ថ្នរូលរិត្តការស្របាស្រវ័យរក់ទ្ង
ជួបមុ្េរន នោយផ្ទទ ល់ រូលរមួ្ពិភាកាស្រកុម្តូ្រ និងស្របាស្រវ័យរក់ទ្ងនោយផ្ទទ ល់ាមួ្យស្រគ្ួារ ឬអនកដលររំបវ់
ពួកនគ្នែីម្បទី្ទួ្លបានព័ត៌្មាន ដែលមានស្របនយាជន៍រក់ទ្ងនឹងការបនាំការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្។ 

ឧបវគ្គវំខ្ន់ៗវស្រមាប់ការបនាកំារដស្របស្របលួអាកាវធាតុ្៖ នោយារមានឧបវគ្គដផនករងកាយ ដផនកអាកបប
កិរយិា ដផនកទំ្ ក់ទំ្នង និងដផនកវងគម្ ស្តវតីមានពិការភាពដត្ងដត្ស្រតូ្វបាននគ្ោក់ោរ់នោយដ ក និងមិ្នស្រតូ្វបាន
រប់បញ្ចូ លនៅកនុងការបនញ្ចញកងវល់របវ់ពួកនគ្ និងរូលរមួ្កនុងែំនណីរការវនស្រម្ររិត្តរក់ទ្ងនឹងអនតរគ្ម្ន៍ការ
ដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្នៅកនុងវហគ្ម្ន៍ន េះនទ្។ 

▪ ឧបវគ្គដផនករងកាយ៖ ស្តវតីមានពិការភាព នវទីរមិ្នស្រតូ្វបានោក់បញ្ចូ លកនុងការន វ្ីដផនការកាត់្បនែយនស្ររេះ
ម្ហនដរយ និងការបនាំនៅនឹងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្នទ្ នោយារដត្ទី្តាងំដែលស្រតូ្វរូលរមួ្មិ្នបាន
ផដល់លកាណៈង្ហយស្រវួល និងឧបករណ៍ជំនួយវស្រមាប់ជនមានពិការភាពដផនករងកាយ និងកំនាយគំ្នហី
យ។ នលីវពីននេះនៅនទ្ៀត្ វធិានការនស្រត្ៀម្បង្ហក រ និងកាត់្បនែយនស្ររេះម្ហនដរយ  មិ្នវូវបានគិ្ត្គូ្រ
ែល់បញ្ញា  និងត្ស្រមូ្វការចបំារ់វស្រមាប់ជនមានពិការភាពស្របកបនោយស្របវិទ្ធភាពន េះនទ្។ ពួកនគ្ក៏មាន
ការលំបាកកនុងការជនម្លៀវនៅទី្ជស្រម្កមានវុវត្ែិភាព និងការទ្ទួ្លបានព័ត៌្មានវំខ្ន់ៗកនុងស្ររអាវនន។ 
ពួកនគ្បានជួបនូវការរងំវទេះ នោយារការេូរខ្ត្នហោា ររ វម្ព័នធ ដែលររងំែល់ការផ្ទល វ់ទី្របវ់ពួក
នគ្ នហយីពួកនគ្ក៏បានបាត់្បង់ឧបករណ៍ជំនួយកនុងនពលមានទឹ្កជំនន់ ឬពយុេះ។ 

▪ ឧបវគ្គដផនកព័ត៌្មាន និងការស្របាស្រវ័យរក់ទ្ង៖ កងវេះការបកស្រាយភាាវញ្ញា  ឧបករណ៍ជំនួយកនុងការ
ាត ប់ ឬអកសរាទ ប ឬអកសរពុម្ា្ំៗបានររងំស្តវតីមានពិការភាពកនុងការស្របាស្រវ័យរក់ទ្ងាមួ្យអនកែនទ្ 
និងទ្ទួ្លបានព័ត៌្មានចបំារ់នែីម្បនី ល្ីយត្បនៅនឹងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្ និងនស្ររេះម្ហនតរយ។ 
យុទ្ធ ការនលីកកម្ពវ់ការយល់ែឹងអំពីការបនាំនៅនឹងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្ និងការស្រគ្ប់ស្រគ្ងនស្ររេះ
ម្ហនតរយភាគ្នស្ររីនន វ្ីន ងីតាម្រយៈការស្របាស្រវ័យរក់ទ្ងផ្ទទ ល់មាត្ ់ និងដរករដំលកព័ត៌្មានវំខ្ន់ៗ
  តាម្រយៈស្រគួ្ារ ឬអនកដលរផំ្ទទ ល់របវ់ពួកនគ្ នស្ររីនាងការន វ្ីការផ្ទទ ល់ាមួ្យស្តវតីមានពិការភាព។ 

▪ ឧបវគ្គដផនកអាកបបកិរយិា៖ ទ្វសនៈអវជិជមាន និងការមិ្នឲ្យត្នម្លែល់ជនដែលមានពិការភាព អារ ឱំ្យ
កាល យាទ្ស្រម្ង់ននការនរវីនអីងនៅនលីជនមានពិការភាព ដែលអារន វ្ីឲ្យតាក់ដត្ង នរលននយាបាយ និង



 

ការអនុវត្តអនតរគ្ម្ន៍  រក់ទ្ងនឹងការបនាំនៅនឹងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្ និងការកាត់្បនែយនស្ររេះ
ម្ហនតរយ។ បញ្ញា រងំននេះ បានបនងកីត្ាឧបវគ្គដផនករងកាយ ដផនកព័ត៌្មាន និងការស្របាស្រវ័យរក់ទ្ង 
និងឧបវគ្គនផសងនទ្ៀត្។ ការយល់ែឹងរបវ់អាាា ្រមូ្លោា ន និងវហគ្ម្ន៍អំពីបញ្ញា ពិការភាព និងវិទ្ធិ
របវ់ពួកនគ្នៅមានកស្រមិ្ត្នៅន យី។ ការយល់ន ញីដបបននេះមិ្នដម្នស្រតឹ្ម្ដត្ពីអនកែនទ្ន េះនទ្ វូម្បដីត្
ស្តវតីមានពិការភាពេលួនឯងក៏មិ្នវូវឲ្យត្នម្លរំនោេះេលួនឯងផងដែរ។ 

▪ ឧបវគ្គ្នធាន៖ ស្តវតមីានពិការភាពភាគ្នស្ររីនមានអំណារនវែាកិរចតិ្រតួ្រេ ្ នោយារពួកនគ្រម ន
ការង្ហរាប់លាប់ េវេះស្របាក់រំណូលដែលគួ្រឲ្យទុ្ករិត្ត ឬ្នធានហរិញ្ាវត្ែុនែីម្បទី្ប់ទ្ល់ និងាត រជីវភាព
ន ងីវញិនៅនពលទ្ទួ្លរងផលប៉ាេះោល់អវជិជមានពីការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្។ ស្តវតីមានពិការភាពដែល
មានការអប់រតិំ្រ និងការង្ហរមិ្នាប់លាប់ ាទូ្នៅមិ្នវូវមានអំណារនវែាកិរច និងស្រតូ្វពឹងដផែកនលីស្រគួ្ារ
របវ់ពួកនគ្ ដែលបងកាហានិភ័យែល់ការនរវីនអីង អំនពីហងឹាកនុងស្រគួ្ារ និងប៉ាេះោល់អវជិជមាវែល់
វម្ត្ែភាពរបវ់ពួកនគ្កនុងការន វ្ីវកម្មភាពន ល្ីយត្បនៅនឹងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្។ កងវេះវមាា រៈ និង រ
ហរិញ្ាវត្ែុដែលរំបារ់ នែីម្បនីស្របីស្របាវ់កនុងការន ល្ីយត្បនៅនឹងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្គឺ្ាឧបវគ្គរម្បង
វស្រមាប់ស្តវតីមានពិការភាព នោយារពួកនគ្មានលទ្ធភាពទ្ទួ្លបាននវវាហរិញ្ាវត្ែុ មានកស្រមិ្ត្។ 
 

សេចក្តីេននិដ្ឋា ននិខអនុាេន៍ 

ស្តវតីមានពិការភាពជួបគុ្ណវបិត្តិ និងភាពង្ហយរងនស្ររេះ បណាដ លម្កពីផលប៉ាេះោល់ននការដស្របស្របួលអាកាវ
ធាតុ្និងនស្ររេះម្ហនតរយនស្ររីនាងស្តវតីមិ្នមានពិការភាពនៅកនុងវហគ្ម្ន៍របវ់ពួកនគ្។ ការកាត់្បនែយ និងវធិាន
ការនោេះស្រាយកនុងរយៈនពលេលីមួ្យរំនួនស្រតូ្វបាននស្របីស្របាវ់ ប៉ាុដនតមានវាិលភាពតិ្រតួ្រណាវ់។ នោយារ
ឧបវគ្គដផនករងកាយ ដផនកអាកបបកិរយិា ការស្របាស្រវ័យរក់ទ្ង និងឧបវគ្គកដផនកវងគម្ លទ្ធផលននការវិកា
បានបង្ហា ញថ្ន ស្តវតីមានពិការភាពដត្ងដត្នៅោរ់នោយដ ក និងមិ្នស្រតូ្វបានោក់បញ្ចូ លកនុងការបនញ្ចញម្តិ្
នយាបល់ បង្ហា ញកដីកងវល់របវ់ពួកនគ្ និងរូលរមួ្ែំនណីរការវនស្រម្ររិត្តរក់ទ្ងនឹងអនតរគ្ម្ន៍ននការដស្របស្របួល
អាកាវធាតុ្នៅកនុងវហគ្ម្ន៍។ ការស្រាវស្រាវក៏បានបង្ហា ញផងដែរថ្ន ស្តវដីមានពិការភាព ភាគ្នស្ររីនាអនកទ្ទួ្ល
ផលនោយស្របនយាលពីគំ្និត្ផតួរនផតីម្អភិវឌ្ឍន៍  ។ នលីវពីននេះ អងគការនស្រៅរោា ភិបាលនិងអាាា ្រមូ្លោា នភាគ្
នស្ររីនមានការយល់ែឹងតិ្រតួ្រអំពីការន វ្ីបរយិាបននពិការភាព និងមាន្នធាន មានកំណត់្កនុងការន ល្ីយត្បនៅនឹង
ត្ស្រមូ្វការជនមានពិការភាព។ 

អនុាេន៍៖ 

ការអនុវត្តកម្មវ ិ្ ី៖ 



 

▪ នស្របីស្របាវ់វ ិ្ ីាស្តវតលវីនស្រតាក(Twin Track) នៅនលីកម្មវ ិ្ ីរងំអវ់នែីម្បបីស្តញ្ញជ បការន វ្ីបរយិាបននពិការ
ភាពនៅកនុងវកម្មភាពរងំអវ់ និងផតល់នូវអនតរគ្ម្ន៍ពិនវវនៅតាម្បញ្ញា ាក់លាក់នៅកនុងតំ្បន់។ វ ិ្ ី
ាស្តវតរមួ្រន ននេះនឹងបនងកីនការជេះឥទ្ធិពលនៅនលីអនតរគ្ម្ន៍  នៅកនុងគ្នស្រមាង។ 

▪ បស្តញ្ញជ បត្ស្រមូ្វការរបវ់ស្តវតីមានពិការភាព នៅកនុងអនតរគ្ម្ន៍  ននការបនាំនៅនឹងងការដស្របស្របួលអាកាវ
ធាតុ្ និងការការោរនស្ររេះម្ហនតរយរងំនៅថ្នន ក់នស្រកាម្ាតិ្ និងថ្នន ក់ាតិ្ ដែលោក់ព័នធនឹងការការោរ ការ
កាត់្បនែយ ការនស្រត្ៀម្បង្ហក រ និងកម្មវ ិ្ ីផដល់ជំនួយវនស្តង្ហគ េះប ទ ន់។  

▪ នស្របីស្របាវ់ការត្វ ូម្តិ្នោយដផែកនលីភវតុតាងនែីម្បធីា ការោក់បញ្ចូ លជនមានពិការភាពនៅកនុង
អនតរគ្ម្ន៍  របវ់រោា ភិបាល និងរបវ់អងគការនស្រៅរោា ភិបាល ក៏ែូរាធា ឲ្យមានការអនុវត្តវតង់ោ
ដែលបងកលកាណៈង្ហយស្រវួលនិងន ល្ីយត្បនៅនឹងត្ស្រមូ្វការជនមានពិការភាព ស្រតូ្វបានអនុវត្តនៅកនុងការ
ាងវង់នហោា ររ វម្ព័នធ   ។ 

▪ ពស្រងឹងវម្ត្ែភាពស្រកុម្ស្តវតីដែលមានស្រាប់កនុងការនគ្ៀងរគ្រ្នធាន និងការត្វ ូម្តិ្កនុងការដបងដរកលវកិារ
នែីម្បោីក់បញ្ចូ លបញ្ញា ពិការភាពនៅកនុងអនតរគ្ម្ន៍រក់ទ្ងនឹងការដស្របស្របួលអាកាវធាតុ្។ 

▪ ផតល់អំណារែល់ស្រកុម្ដែលង្ហយនឹងជួបហានិភ័យ ាពិនវវស្តវដីដែលមានពិការភាព។ 
▪ ដកវស្រមួ្លកម្មវ ិ្ ីបណតុ េះបណាត ល និងឧបករណ៍ទំ្ ក់ទំ្នង និងវមាា រៈនផសងៗដែលឮគិ្ត្គូ្រពីត្ស្រមូ្វការ
ពិនវវ និងផដល់ភាពង្ហយស្រវួលែល់ស្តវដីមានពិការភាព 

▪ ផតល់នូវអនតរគ្ម្ន៍ស្រគ្ប់ស្រជុងនស្រាយ។ 
▪ បនងកីនភាពាអនកែឹក រំបវ់ស្តវដីមានពិការភាពព និងធា ឱ្យមានអនកតំ្ណាងស្តវតីមានពិការភាពនៅកស្រមិ្ត្
ថ្នន ក់ាតិ្និង ថ្នន ក់នស្រកាម្ាតិ្។ 

យុទ្ធាស្តវតទ្ំ ក់ទំ្នង៖ 

▪ នស្របីស្របាវន់វទិ្កាស្របាស្រវ័យរក់ទ្ង ដែលមានស្រាប់ 
▪ ធា ថ្នការស្របាស្រវ័យរក់ទ្ងបងកលកាណៈង្ហយស្រវួលនិងន ល្ីយត្បនៅនឹងត្ស្រមូ្វការរបវ់ជនដែលមាន
ពិការភាពនផសងៗរន  

▪ នស្របីស្របាវ់អនកមានឥទ្ធិពល ឬបុគ្គលគំ្រូកនុងវហគ្ម្ន៍ 
▪ បនងកីត្ភាពានែគូ្ាមួ្យរោា ភិបាល និងអងគការនស្រៅរោា ភិបាល (ាពិនវវអងគការជនពិការ) នែីម្បផីលិត្ 
វមាា រៈទំ្ ក់ទំ្នង ដែលមានគុ្ណភាពេពវ់នៅកនុងទ្ស្រម្ង់នផសងៗរន  

▪ បនងកីត្ទំ្ ក់ទំ្នងាយុទ្ធាស្តវតនែីម្បនីលីកកម្ពវ់ការយល់ែឹងអំពីពិការភាពនែីម្បនីោេះស្រាយឧបវគ្គដផនក
អាកបបកិរយិា និងការមាក់ង្ហយនៅនលីជនមានពិការភាព៕ 


