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បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងការច្ចេ�ើកកម្ពពស់ប់រយិាបនិនស់ងគម្ពច្ចេ�កម្ពព�ជាបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងការច្ចេ�ើកកម្ពពស់ប់រយិាបនិនស់ងគម្ពច្ចេ�កម្ពព�ជា

1/121/12

 ក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះមយួចំំនួន ដូូចំជា ជនពិិការ ស្ត្រី�ី� �ុមារ មនុ�សចា�់ និងជនជាតិិភាគតិិចំ
ជាគ្រោះដូើម គ្រោះ�តែតិជួបក្រុបទះះនូវឧប�គគនានាតែដូលរារាងំពិួ��តិ�់ុុងការចូំលរមួ�ុុង��មមភាពិគ្រោះ�ដូឋ�ិចំច 
�ងគមបានគ្រោះពិញគ្រោះលញដូូចំជនដូទៃទះ គ្រោះបើគ្រោះ�ះប�ជាបណី្តាក្រុបគ្រោះទះ�តែដូលពិួ�គ្រោះគរ�់គ្រោះ�មានការរ ��ចំគ្រោះក្រុមើន
គ្រោះលើតែ�ុ�គ្រោះ�ដូឋ�ិចំច និង�ងគម�គ៏្រោះ�យ។ ការគ្រោះលើ��មព�់ការចូំលរមួរប�់ក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះ�ុុង
��មមភាពិនានា�ុុង�ងគមពិិតិជាមានសារ��ំខានណ់្តា�់ គ្រោះក្រុ�ះថាវាមនិក្រុតឹិមតែតិអាចំជួយគ្រោះលើ��មព�់
គុណភាពិជ�វតិិរប�់ពិួ��តិប់ុុគ្រោះណ្តាះ ះគ្រោះទះ តែតិតែ�ម�ងំ�ីល់នូវអតិថក្រុបគ្រោះ�ជនជ៍ាគ្រោះក្រុចំើនដូល់�ងគម�ងំមូល 
ដូូចំជា បគ្រោះងើើននវានុវតីិន,៍ បគ្រោះងើើន�លិតិភាពិការងារ និងបគ្រោះងើើនធនធានមនុ�ស តែដូលមានក្រុបគ្រោះ�ជនដ៍ូល់
ការអភិវិឌ្ឍឍក្រុបគ្រោះទះ� និងពិគ្រោះនឿ�ន�ំគ្រោះណើ នគ្រោះ�ដូឋ�ិចំចជាតិ។ិ

 គ្រោះ�ងតាមគ្រោះគហទះំពិរ័ Sacred Heart Mission «បរ�ិបនុ�ងគម»«បរ�ិបនុ�ងគម» �ំគ្រោះ�ដូល់ការរមួបញ្ចូចូ ល
ក្រុគបក់្រុ�ុមមនុ�ស គ្រោះ�យមនិក្រុបកានព់ិ� គ្រោះភិទះ អាយុ ពិណ៌�មុុរ �ក្រុមតិិ�ិ�ា មុខរបរ សា�នា កាយ�មុ� 
និង�ញ្ជាា តិិ គ្រោះ��ុុងក្រុគប�់�មមភាពិគ្រោះ�ដូឋ�ិចំច �ងគម គ្រោះហើយពិួ�គ្រោះគមាន�ិទះិិគ្រោះ�មើៗ�ុ�ុុងការទះទួះលបាន
នូវឱកា� ដូូចំជា៖

 ទះទះួលបានការអបរ់ ំនិងការបណុីះបណី្តាល
 មានការងារ�មរមយ
 មានការរ�ា�ុខ�ុវតិថភិាពិ
 ទះទះួលបាននូវគ្រោះ�វាសាធារណ� ដូូចំជា គ្រោះ�វា�ុខាភិបិាល គ្រោះ�វា�គ្រោះស្ត្រីងាគ ះបនាា ន ់និងមគ្រោះធោបាយ
 គ្រោះធើើដំូគ្រោះណើ រសាធារណ�
 អាចំភាា បទ់ះំនា�ទ់ះំនងជាមយួក្រុ�ុមក្រុគួសារ មតិិីភិ�ី ិនងិមនុ�ស�ុុង�ហគមន៍
 និងអាចំចូំលរមួគ្រោះ��ុុងគ្រោះ�ចំ�ី��គ្រោះក្រុមចំចិំតិីនានាតែដូលមានឥទះិពិិលគ្រោះលើជ�វតិិរប�់ពិួ�គ្រោះគ។

 អងគការ�ហក្រុបជាជាតិិ និងរ�ឋ ភិបិាលជុំវញិពិិភិពិគ្រោះ��បាននិង�ំពុិងយ�ចិំតិីទុះ����ុ់ងខាឿ ងំ
គ្រោះលើការកាតិប់នថយវ�ិមភាពិ�ុុង�ងគម និងការមនិទុះ�នរណ្តាមុា�ឱ់យគ្រោះ�គ្រោះក្រុ�ការអភិវិឌ្ឍឍ គ្រោះដូើមុ�ឈាន
គ្រោះ�រ�ការ�គ្រោះក្រុមចំបាននូវគ្រោះ�លគ្រោះ�អភិវិឌ្ឍឍនក៍្រុប�បគ្រោះ�យចំ�រភាពិ (Sustainable Development 
Goals)។ បុុតែនី ទះនាឹមនឹង�ិចំចខិតិខំក្រុបឹងតែក្រុបង�ងំគ្រោះនះ វ�ិមភាពិគ្រោះ��ុុង�ងគមគ្រោះ�តែតិមនិអាចំលុបបំបាតិ់
គ្រោះចាល�ងំក្រុ�ុង តែដូលគ្រោះធើើឱយក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះមយួចំំនួនមនិអាចំទះទះួលបាននូវឱកា�នានាបាន
គ្រោះពិញគ្រោះលញដូូចំជនដូទៃទះ។ ខាងគ្រោះក្រុកាមគ្រោះនះជាបញ្ជាា ក្រុបឈម�ំខាន់ៗ មយួចំំនួនតែដូលក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះ
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ន�មយួៗបាននិង�ំពុិងជួបក្រុបទះះ រមួមាន៖

     ជនពិិការ៖ជនពិិការ៖ បញ្ជាា ក្រុបឈមមយួចំំនួនតែដូលជនពិិការបាននិង�ំពុិងជួបក្រុបទះះ�ុុងជ�វតិិរ�់គ្រោះ�ក្រុបចាទំៃ�ៃគឺ
�ងើះឧប�រណ៍ជំនួយតែដូលគ្រោះធើើឱយពួិ��តិម់ានការលំបា��ុុងការគ្រោះធើើបមាឿ �់ទះ�, ការក្រុបាក្រុ�័យ��ទ់ះង
ជាមយួមនុ�សជុំវញិខឿួន, ការ�ិ�ាគ្រោះរៀន�ូក្រុតិ និងការបំគ្រោះពិញការងារនានា គ្រោះហើយពិួ��តិ�់រ៏ងគ្រោះក្រុ�ះ
គ្រោះ�យសារ�ុតិគ់ំនិតិ�ងគម ដូូចំជា «ជនពិិការមនិអាចំបំគ្រោះពិញការងារបាន និងជាបនាុ�រប�់អុ�ដូទៃទះ» 
តែដូល�ុតិគ់ំនិតិគ្រោះនះអាចំរារាងំជនពិិការ�ុុងការចូំលរមួ�ុុង�មាឿ ងំពិល�មម។ គ្រោះលើ�ពិ�គ្រោះនះគ្រោះទះៀតិគ្រោះ�ងតាម
គ្រោះគហទំះពិរ័ The World Bank �ងើះការទះទួះលបាននូវគ្រោះ�វាសាធារណ�គ្រោះពិញគ្រោះលញ�ជ៏ាបញ្ជាា ក្រុបឈម
មយួតែដូលជនពិិការមយួចំំនួន�ំពុិងជួបក្រុបទះះ គ្រោះ�យសារតែតិពួិ��តិម់ានការលំបា��ុុងការទះទួះលបាន
ពិត័ិម៌ានជាងជនដូទៃទះ។

     �ុមារ៖�ុមារ៖ �ុមារងាយរងគ្រោះក្រុ�ះគ្រោះក្រុចំើនជួបក្រុបទះះនូវបញ្ជាា ក្រុបឈម ដូូចំជា �ងើះអាហារូបតិថមភ, ការមនិ�ូវយ�
ចិំតិីទុះ���ព់ិ�ក្រុគួសារ, ការទះទះួលរងនូវអំគ្រោះពិើហងិា, ការទះទះួលរងនូវការរគំ្រោះ�ភិបំ�ន, ការជួញដូូរពិល�មម
គ្រោះ�យបងំ,ំ ការគ្រោះបាះបងគ់្រោះចាលការ�ិ�ា និងការបងំឱំយគ្រោះរៀបការ�ងំវយ័គ្រោះ�មងជាគ្រោះដូើម។ បញ្ជាា ក្រុបឈម
�ងំគ្រោះនះអាចំបណី្តាលឱយ�ុមារមានរប�ួរាងកាយ, គ្រោះ�ើតិជំងឺបា�ទ់ះ�ឹចិំតិី, ងាយក្រុបឈមនឹងជំងឺ, អាចំ
បណី្តាលឱយគ្រោះក្រុ�ះថុា�ដ់ូល់ជ�វតិិ ក្រុពិម�ងំបាតិប់ងឱ់កា��ុុងការ�សាងអនាគតិតែដូលលអក្រុបគ្រោះ�ើរ។  

     ស្ត្រី�ី�៖ស្ត្រី�ី�៖ ស្ត្រី�ី���៏ថិតិគ្រោះ��ុុងចំំគ្រោះណ្តាមក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះ គ្រោះ�យសារពួិ��តិង់ាយក្រុបឈមនឹងបញ្ជាា
មយួចំំនួន ដូូចំជា ការទះទួះលរងនូវអំគ្រោះពិើហិងា�ុុងក្រុគួសារ ការទះទួះលខុ�ក្រុតូិវគ្រោះលើ�ិចំចការងារ�ាះ តែដូលគ្រោះធើើ
ឱយពិួ��តិម់និអាចំមានគ្រោះពិលគ្រោះវ�ក្រុគបក់្រុ�ន�់ុុងការចូំលរមួ�ុុង�មាឿ ងំពិល�មម ការជួបក្រុបទះះនូវវ�ិមភាពិ
ក្រុបា�ត់ែខ និងការរងគ្រោះក្រុ�ះគ្រោះ�យសារ�ុតិគ់ំនិតិគ្រោះយនឌ្ឍរ័ តែដូលរារាងំពិួ��តិម់និឱយចូំលរមួ�ុុង��មមភាពិ
នានាគ្រោះ��ុុង�ងគម។ ជា�ត់ែ�ីង គ្រោះ�ងតាមគ្រោះគហទំះពិរ័ UNDP �ុតិគ់ំនិតិគ្រោះយនឌ្ឍរ័តែដូល�ីល់អាទិះភាពិ
ឱយបុរ�ទះទួះលបានការអបរ់ខំព�់ជាងស្ត្រី�ី� និងការជំរុញឱយស្ត្រី�ី�ឆាបគ់្រោះរៀបការគ្រោះ�វយ័គ្រោះ�មងជាងបុរ� បាន
រារាងំស្ត្រី�ី�មយួចំំនួន�ុុងការទះទះួលបានការអបរ់�ំុុង�ក្រុមតិិឧតិីម�ិ�ា។

     មនុ�សចា�់៖មនុ�សចា�់៖ មនុ�សវយ័ចំំណ្តា�់តែតិងជួបក្រុបទះះនូវបញ្ជាា ក្រុបឈមមយួចំំនួន ដូូចំជា វបិតិីិហិរញ្ចូញ វតិថុ,
�ងើះក្រុបពិនិ័ជំនួយ�ងគម, ការ�ចំឆ់ាៃ យពិ��ងគម, ការ�យចុំះ�មតិថភាពិរាងកាយ និង�ឿូវចិំតីិ និងការ
ពឹិងតែ�អ�គ្រោះលើក្រុគួសារកានត់ែតិខាឿ ងំ។ មនិតែតិបុុគ្រោះណ្តាះ ះ គ្រោះ�ងតាមគ្រោះគហទះំពិរ័រប�់ធនា�រអភិវិឌ្ឍឍនអ៍ា�ុ� 
មនុ�សវយ័ចំំណ្តា�់តែដូលធាឿ បប់គ្រោះក្រុមើការងារ�ុុង�មាឿ ងំពិល�មមគ្រោះក្រុ��ឿូវការកានត់ែតិងាយរងគ្រោះក្រុ�ះ គ្រោះ�យ
សារការងារគ្រោះក្រុ��ឿូវការភាគគ្រោះក្រុចំើនមនិបានរមួបញ្ចូចូ ល�មមវធិ���ំរ�ងគម ដូូចំជា ក្រុបា�គ់្រោះសាធននិវតីិន ៍
គ្រោះនាះគ្រោះទះ។

     ជនជាតិិភាគតិិចំ៖ជនជាតិិភាគតិិចំ៖ ជនជាតិិភាគតិិចំទៃនបណី្តាក្រុបគ្រោះទះ�នានាជំុវញិពិិភិពិគ្រោះ��បាននិង�ំពុិងជួបក្រុបទះះ
នូវបញ្ជាា ក្រុបឈមមយួចំំនួន ដូូចំជា ការគ្រោះរ ើ�គ្រោះអើង និងការមនិ�ូវមានអំណ្តាចំ�ុុងគ្រោះ�ចំ�ី��គ្រោះក្រុមចំចិំតីិនានា
តែដូលមានឥទិិះពិលគ្រោះលើជ�វតិិរប�់ពិួ��តិ ់គ្រោះ�យសារតែតិពួិ��តិជ់ា�ំគ្រោះ�ងភាគតិិចំ។ មនិតែតិបុុគ្រោះណ្តាះ ះ 
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គ្រោះ�ងតាមគ្រោះគហទះំពិរ័ Right to Education ជនជាតិិភាគតិិចំមយួចំំនួនពំុិទះទះួលបានការអបរ់តំែដូលមាន
គុណភាពិ គ្រោះ�យសារសា�គ្រោះរៀនតែដូលមានគុណភាពិគ្រោះ�តំិបនត់ែដូលពួិ��តិរ់�់គ្រោះ�មានចំំនួនតិិចំ
គ្រោះ�គ្រោះ�ើយ គ្រោះហើយអក្រុតាគ្រោះបាះបងគ់្រោះចាលការ�ិ�ារប�់ជនជាតិិភាគតិិចំ�ម៏ានចំំនួនគ្រោះក្រុចំើន។ ការណ៍គ្រោះនះ 
បានគ្រោះធើើឱយជនជាតិិភាគតិិចំមយួចំំនួនពិិបា��ុុងការតែ�ើងរ�ការងារតែដូលមានចំំណូល�មរមយ តែដូលគ្រោះធើើ
ឱយពិួ��តិក់្រុតិូវរ�់គ្រោះ��ុុងសាថ នភាពិក្រុ��ក្រុ�។

I. ទូះគ្រោះ�អំពិ�បរ�ិបនុ�ងគមគ្រោះ��មពុជាI. ទូះគ្រោះ�អំពិ�បរ�ិបនុ�ងគមគ្រោះ��មពុជា

 ក្រុបគ្រោះទះ��មពុជាបានផ្លាឿ �់បូីរពិ�ក្រុបគ្រោះទះ�មានក្រុបា�ចំ់ំណូល�បម�ជាក្រុបគ្រោះទះ�មានក្រុបា�ចំ់ំណូល
មធយម�ក្រុមតិិ�ប គ្រោះហើយ�ំគ្រោះណើ នគ្រោះ�ដូឋ�ិចំចគ្រោះនះបានជួយឱយ�មពុជាកាឿ យជាក្រុបគ្រោះទះ�ឈានមុខ�ុុងការ
កាតិប់នថយភាពិក្រុ��ក្រុ�។ ជា�ត់ែ�ីង គ្រោះ�ងតាមគ្រោះគហទះំពិរ័ The World Bank ចាបត់ាងំពិ�ឆុា ំ២០០៩ 
ដូល់ឆុា២ំ០១៩ អក្រុតាភាពិក្រុ��ក្រុ�គ្រោះ��មពុជាបានធាឿ �ចុ់ំះជាមធយមក្រុបមាណ ១,៦ភាគរយ១,៦ភាគរយ �ុុងមយួឆុា។ំ 
បុុតែនី ទះនាឹមនឹងការកាតិប់នថយភាពិក្រុ��ក្រុ�គ្រោះនះ ក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះគ្រោះ��មពុជាគ្រោះ�តែតិជួបក្រុបទះះនូវឧប�គគ
តែដូលរារាងំពួិ��តិ�់ុុងការចូំលរមួ�ុុង��មមភាពិគ្រោះ�ដូឋ�ិចំច �ងគមបានគ្រោះពិញគ្រោះលញ។ ជា�ត់ែ�ីង គ្រោះ�ងតាម 
ក្រុ��ួង�ងគម�ិចំច អតិ�តិយុទិះជន និងយុវន�តិិ�មុ�ក្រុ��ួង�ងគម�ិចំច អតិ�តិយុទិះជន និងយុវន�តិិ�មុ� គិតិក្រុតឹិមឆុា ំ២០១៩ ជនពិិការគ្រោះ��មពុជាមានចំំនួន
ក្រុបមាណ ៣១មុនឺនា�់៣១មុនឺនា� ់គ្រោះហើយការគ្រោះរ ើ�គ្រោះអើងជនពិិការ និង�ងើះការគ្រោះលើ�ទឹះ�ចិំតីិពិ�ក្រុគួសារ និងមនុ�ស
គ្រោះ��ុុង�ហគមន ៍ក្រុពិម�ងំ�ងើះគ្រោះហ�ឋ រចំនា�មពន័ិតែដូលអាចំគ្រោះ�ឿើយតិបតាមតិក្រុមូវការរប�់ជនពិិការ 
ពិិគ្រោះ��ជនពិិការគ្រោះ�តាមទះ�ជនបទះគ្រោះ��មពុជា បានកាឿ យជាឧប�គគរារាងំជនពិិការ�ងំគ្រោះនះ�ុុងការ
ចូំលរមួ�ុុង��មមភាពិនានាគ្រោះ��ុុង�ងគម។ គ្រោះលើ�ពិ�គ្រោះនះគ្រោះទះៀតិ ការរ ��រាល�លទៃនជំងឺ�ូវ �ដូ-១៩ បាន
បងើ�លបះុ�ល់�ុងខាឿ ងំដូល់ជ�វភាពិក្រុបជាពិលរដូឋ�មពុជាគ្រោះហើយក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះគឺជាអុ�តែដូល
រងគ្រោះក្រុ�ះខាឿ ងំបំ�ុតិពិ�វបិតិីគិ្រោះនះ។ ជា�ត់ែ�ីង គ្រោះ�ងតាមអងគការគ្រោះ�ុ�ងអាហារ នងិ��ិ�មមពិិភិពិគ្រោះ�� 
(FAO) វបិតិីិជំងឺ�ូវ �ដូ-១៩ បានគ្រោះធើើឱយក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះ រមួមាន ស្ត្រី�ី� �ុមារ ជនជាតិិគ្រោះដូើមភាគតិិចំ 
និងពិល�រចំំណ្តា�ក្រុ�ុ�រង�លបះុ�ល់កានត់ែតិធៃនធ់ៃរ គ្រោះ�យសារតែតិភាពិអតិក់ារងារគ្រោះធើើ និង�ងើះការងារ
�ក្រុមាបអុ់�ក្រុប�បរបរគ្រោះ��ុុងគ្រោះ�ដូឋ�ិចំចគ្រោះក្រុ�ក្រុបពិនិ័។ គ្រោះ�ឿើយតិបនឹងបញ្ជាា គ្រោះនះ បតែនថមគ្រោះលើគ្រោះ�លនគ្រោះ�បាយ
និងតែ�នការយុទិះសាស្ត្រី�ី�ុុងការអភិវិឌ្ឍឍក្រុប�បគ្រោះ�យចំ�រភាពិ និងបរ�ិបនុ រាជរ�ឋ ភិបិាល�មពុជាបាន
��គ់្រោះចំញនូវវធិានការ�ំខាន់ៗ ជាបនីបនាា ប ់គ្រោះដូើមុ�ក្រុគបក់្រុគង និងកាតិប់នថយ�លបះុ�ល់ពិ�វបិតិីជំិងឺ
�ូវ �ដូ-១៩ គ្រោះលើការអភិវិឌ្ឍឍគ្រោះ�ដូឋ�ិចំច �ងគម �ុុងគ្រោះនាះ សម្តេ�េចអគ្គគ�ហាម្តេសនាបតីីម្តេតីម្តេ� ហ៊ុុ�ន សែសនសម្តេ�េចអគ្គគ�ហាម្តេសនាបតីីម្តេតីម្តេ� ហ៊ុុ�ន សែសន  

នាយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនេីនៃនព្រះ�ះរា�ណាចព្រះកក�ុ��នាយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនេីនៃនព្រះ�ះរា�ណាចព្រះកក�ុ�� បានក្រុបកា���ឱ់យអនុវតិីជា�ឿូវការនូវ�មមវធិ�ឧបតិថមភ
សាចំក់្រុបា�ជូ់នក្រុគួសារក្រុ��ក្រុ� និងងាយរងគ្រោះក្រុ�ះ�ុុងអំ�ុងគ្រោះពិលក្រុបយុទិះនឹងជំងឺ�ូវ �ដូ-១៩ គ្រោះហើយគ្រោះបើគិតិ
ចាបព់ិ�ទៃ�ៃទះ�២៥ តែខម�ុិនា ឆុា២ំ០២០ ដូល់ទៃ�ៃទះ�២៤ តែខ�ុមភ� ឆុា២ំ០២២គ្រោះនះ បានចំំណ្តាយ�វកិារដូឋ
អ�់ក្រុបមាណជាង ៥៩២�នដុូ�ឿ រអាគ្រោះមរ�ិ។
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១. បគ្រោះចំច�វទិះោ និងបរ�ិបនុ�ងគមគ្រោះ��មពុជា១. បគ្រោះចំច�វទិះោ និងបរ�ិបនុ�ងគមគ្រោះ��មពុជា

 បគ្រោះចំច�វទិះោបានគ្រោះដូើរតួិនាទះ��ុង�ំខាន�់ុុងការជួយ�ក្រុមួលដូល់ការរ�់គ្រោះ�ក្រុបចាទំៃ�ៃរប�់ក្រុបជាពិលរដូឋ
�មពុជា មនិថា ការ�ិ�ាគ្រោះរៀន�ូក្រុតិ ការបំគ្រោះពិញការងារ ការគ្រោះធើើអាជ�វ�មម ការក្រុបាក្រុ�័យ��ទ់ះង និងការ
�មានីគ្រោះនាះគ្រោះទះ។ ទះនាមឹនឹងគ្រោះនះ បគ្រោះចំច�វទិះោជាគ្រោះក្រុចំើនក្រុតិូវបានបគ្រោះងើើតិគ្រោះ�ើង គ្រោះដូើមុ�ជួយ�ក្រុមួលដូល់ការ
រ�់គ្រោះ�រប�់ក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះគ្រោះ�ជំុវញិពិិភិពិគ្រោះ�� រមួ�ងំ�មពុជា�ងតែដូរ គ្រោះដូើមុ�អាចំឱយពួិ��តិ់
ចូំលរមួគ្រោះ��ុុង��មមភាពិនានាបានដូូចំពិលរដូឋដូទៃទះ។ ខាងគ្រោះក្រុកាមគ្រោះនះ ជាបគ្រោះចំច�វទិះោ�ំខាន់ៗ មយួចំំនួន
តែដូលមាន�កីានុពិល�ក្រុមាបក់្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះគ្រោះ��មពុជា រមួមាន៖

     បគ្រោះចំច�វទិះោជំនួយ៖បគ្រោះចំច�វទិះោជំនួយ៖ បចំចុបុនុគ្រោះនះ ជនពិិការតែភុិ�គ្រោះ��មពុជាអាចំទះទះួលបាន�លក្រុបគ្រោះ�ជនជ៍ាគ្រោះក្រុចំើនពិ�
បគ្រោះចំច�វទិះោជំនួយ ដូូចំជា �មមវធិ�អានគ្រោះអក្រុ�ង ់(Screen Reader) តែដូលអាចំជួយអានអ�សរគ្រោះ�គ្រោះលើគ្រោះអក្រុ�ង់
ទូះរ�័ពិា �ំុពិយូទះរ័ និងគ្រោះ�គ្រោះបឿតិ, �មមវធិ� Voice Typing តែដូលអាចំជួយវាយឬតែ��ក្រុមួលអតិថបទះ តាមការ
និ�យ, រគ្រោះទះះរុញ និងឧប�រណ៍ជំនួយការសីាបជ់ាគ្រោះដូើម។ ជា�ត់ែ�ីង គ្រោះ�ងតាមបទះយ�ការណ៍�ី�ពិ�
«ជនពិិការតែភុិ�នាគ្រោះពិលបចំចុបុនុ ខុ�ពិ�ជនពិិការតែភុិ�កាលពិ�អតិ�តិកាល» រប�់ក្រុ��ួងពិត័ិម៌ានក្រុ��ួងពិត័ិម៌ាន បគ្រោះចំច�វទិះោ
ជំនួយ�ងំគ្រោះនះបានជួយឱយជនពិិការអាចំបំគ្រោះពិញការងារនានាបានងាយក្រុ�ួលជាងមុន មនិថា ការ�ិ�ា
គ្រោះរៀន�ូក្រុតិ ការក្រុប�បការងារ ការគ្រោះធើើដំូគ្រោះណើ រ ការក្រុបាក្រុ�័យ��ទ់ះងនឹងមនុ�សជំុវញិខឿួន និងការទះទួះលបាន
ពិត័ិម៌ាន គ្រោះហើយ�ូមុ�តែតិជនពិិការតែភុិ��អ៏ាចំគ្រោះក្រុបើក្រុបា�់បគ្រោះចំច�វទិះោជំនួយ គ្រោះដូើមុ�អាចំគ្រោះក្រុបើក្រុបា�់តែ�នទះ�
តាមទូះរ�័ពិាបានតែដូរ។
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     បគ្រោះចំច�វទិះោពិត័ិម៌ាន និងទូះរគមនាគមន ៍(ICT)៖បគ្រោះចំច�វទិះោពិត័ិម៌ាន និងទូះរគមនាគមន ៍(ICT)៖ គ្រោះ�ងតាមរបាយការណ៍�ី�ពិ� «តិក្រុមូវការ និងបញ្ជាា
ក្រុបឈមរប�់មនុ�សចា�់» ទៃនវទិះោសាថ នជាតិិ�ងគម�ិចំច គ្រោះ�ឆុា ំ២០១៩ មនុ�សវយ័ចំំណ្តា�់គ្រោះ��មពុជា
ពិិគ្រោះ��អុ�តែដូលមាន�ូនៗគ្រោះធើើចំំណ្តា�ក្រុ�ុ�គ្រោះ�គ្រោះធើើការគ្រោះ�បរគ្រោះទះ� និងអុ�តែដូលមានជំងឺរុាទំៃរ តែតិងរ�់គ្រោះ�
�ចំឆ់ាៃ យពិ��ងគម និងមានអារមមណ៍ឯកា។ �ុុងនយ័គ្រោះនះ បគ្រោះចំច�វទិះោពិត័ិម៌ាន និងទូះរគមនាគមន ៍ដូូចំជា
ទូះរ�័ពិាទៃដូទៃវឆាឿ តិ, គ្រោះវទិះកាអនឡាញ, អុ�តែមលុ, �មមវធិ�ជតែជ�ផ្លាា ល់ (Live Chat) និង�មមវធិ�ខលជាវ �គ្រោះដូអូ
ជាគ្រោះដូើម បានគ្រោះដូើរតិួនាទះ��ុង�ំខាន�់ុុងការរ�ាទះំនា�ទ់ះំនងរវាងមនុ�សវយ័ចំំណ្តា�់ជាមយួក្រុ�ុមក្រុគួសារ
មតិិីភិ�ី ិនងិមនុ�ស�ុុង�ហគមន។៍ 

     �ណិជា�មមតាមក្រុបពិនិ័គ្រោះអ�ិចំក្រុតូិនិ�៖�ណិជា�មមតាមក្រុបពិនិ័គ្រោះអ�ិចំក្រុតូិនិ�៖ ស្ត្រី�ី�គ្រោះ��មពុជាមយួចំំនួនមនិបានចូំលរមួគ្រោះ��ុុង�មាឿ ងំពិល�មម
ដូូចំបុរ� គ្រោះ�យសារតែតិពិួ��តិក់្រុតូិវទះទួះលខុ�ក្រុតិូវគ្រោះលើការងារ ដូូចំជា គ្រោះមើលតែ��ាះ គ្រោះមើលតែ��ូន និងមនុ�ស
វយ័ចំំណ្តា�់គ្រោះ��ុុងក្រុគួសារជាគ្រោះដូើម។ បុុតែនី បចំចុបុនុគ្រោះនះ ស្ត្រី�ី�តែដូលមនិអាចំចូំលរមួ�ុុង�មាឿ ងំពិល�មម
គ្រោះពិញគ្រោះមុាងអាចំរ�ក្រុបា�ចំ់ំណូលបានតាមរយ��ណិជា�មមតាមក្រុបពិនិ័គ្រោះអ�ិចំក្រុតូិនិ� គ្រោះក្រុ�ះថាពិួ��តិអ់ាចំ
ល�នូ់វ�លិតិ�ល ឬគ្រោះ�វា�មមនានាបាន�ុុងគ្រោះពិលគ្រោះវ�តែដូល�មក្រុ�ប។ ជា�ត់ែ�ីង គ្រោះ�យគ្រោះមើលគ្រោះ�ើញ
ថាស្ត្រី�ី�គ្រោះ�តាមទះ�ជនបទះមនិមានជគ្រោះក្រុមើ�គ្រោះក្រុចំើនគ្រោះក្រុ�ពិ�គ្រោះធើើ�ិចំចការងារ�ាះ និងគ្រោះមើលតែ�ក្រុគួសារគ្រោះ��ក្រុ�� 
វតាថ  វចិំិកិា តែដូលជាសាថ បនិ�ក្រុ�ុមហុុនទៃដូតែខមរក្រុ�ុមហុុនទៃដូតែខមរ បាន�ីល់ឱកា�ឱយស្ត្រី�ី�គ្រោះ�តាមទះ�ជនបទះអាចំរ�ក្រុបា�ច់ំំណូល
បាន តាមរយ�ការ�លិតិនូវ�លិតិ�លធមមជាតិិ រចួំ��ល់�គ់្រោះ�គ្រោះលើថុាល ដូូចំជា គ្រោះគហទំះពិរ័ និងបណី្តាញ
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     �មមវធិ�ទូះរ�័ពិា៖�មមវធិ�ទូះរ�័ពិា៖ គ្រោះ�ងតាមការ�ិ�ាក្រុសាវក្រុជាវរប�់គ្រោះ�� គ្រោះ� �ុគនិរទឹះិិ �ី�ពិ� «�តីាជះឥទិិះពិល«�តីាជះឥទិិះពិល
គ្រោះលើការគ្រោះបាះបងគ់្រោះចាលការ�ិ�ាគ្រោះ��ក្រុមតិិអនុវទិះោល័យគ្រោះ�តាមទះ�ជនបទះទៃនក្រុបគ្រោះទះ��មពុជា»គ្រោះលើការគ្រោះបាះបងគ់្រោះចាលការ�ិ�ាគ្រោះ��ក្រុមតិិអនុវទិះោល័យគ្រោះ�តាមទះ�ជនបទះទៃនក្រុបគ្រោះទះ��មពុជា» គ្រោះ�ឆុា ំ
២០១៩ �ុមារគ្រោះ�តាមទះ�ជនបទះមយួចំំនួនក្រុតូិវជួយ�ិចំចការងារតែក្រុ�ចំំការរប�់ឳពុិ�មីាយ តែដូលគ្រោះធើើឱយ
ពិួ��តិអ់វតីិមានពិ�ថុា�គ់្រោះរៀនជាគ្រោះក្រុចំើនដូង។ ការណ៍គ្រោះនះ អាចំគ្រោះធើើឱយពួិ��តិច់ាបគ់្រោះ�ីើមមានអារមមណ៍ខាឿ ចំ
សា�គ្រោះរៀន និងគ្រោះរៀនមនិ�ន។់ �ុុងនយ័គ្រោះនះ បគ្រោះចំច�វទិះោបានគ្រោះដូើរតួិនាទះ��ុង�ំខាន�់ុុងការគ្រោះលើ��មព�់
ការអបរ់កំ្រុប�បគ្រោះ�យបរ�ិបនុ គ្រោះ�យបានអនុញ្ជាញ តិឱយ�ិ�សក្រុគបរ់ូបអាចំគ្រោះធើើការ�ិ�ាបានក្រុគបគ់្រោះពិលគ្រោះវ� 
និងក្រុគបទ់ះ��តែនឿង។ ជាឧ�ហរណ៍ �ិ�ានុ�ិ�សអាចំគ្រោះក្រុបើក្រុបា�់�មមវធិ� «MoEYS E-Learning» គ្រោះដូើមុ�
គ្រោះធើើ�ើ័យ�ិ�ាបតែនថមគ្រោះ�យខឿួនឯង ដូូចំជា រលឹំ�គ្រោះមគ្រោះរៀន ឬគ្រោះរៀនគ្រោះក្រុតិ�ម�ក្រុមាបគ់្រោះមគ្រោះរៀនណ្តាមយួតែដូល
ចាបំាចំ ់គ្រោះ�ក្រុគប�់ក្រុមតិិ�ិ�ាទៃនការអបរ់ចំំំគ្រោះណះទូះគ្រោះ� គ្រោះ�តាមគ្រោះពិលគ្រោះវ� និងទះ��តែនឿងតែដូល�មក្រុប�ប។

�ងគម Facebook, Instagram និងTikTok រប�់ទៃដូតែខមរ។ គ្រោះ�ងតាមគ្រោះគហទំះពិរ័�មាគម�ហក្រុគិន
ស្ត្រី�ី��មពុជា គ្រោះបើគ្រោះ�ះប�ជាមានការរ ��រាល�លទៃនជំងឺ�ូវ �ដូ-១៩ �គ៏្រោះ�យ  �លិតិ�លទៃដូតែខមរគ្រោះ�តែតិអាចំរ�
ចំំណូលបានកានត់ែតិគ្រោះក្រុចំើន គ្រោះ�យសារការ�ញយ��កីានុពិលពិ��ណិជា�មមតាមក្រុបពិនិ័គ្រោះអ�ិចំក្រុតូិនិ� 
តែដូលអាចំជួយគ្រោះលើ��មព�់គុណភាពិជ�វតិិស្ត្រី�ី�គ្រោះ�តាមទះ�ជនបទះគ្រោះ��ុុងក្រុបគ្រោះទះ��មពុជាជាគ្រោះក្រុចំើននា�។់
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�     រាជរ�ឋ ភិបិាល៖រាជរ�ឋ ភិបិាល៖

     គ្រោះ�លនគ្រោះ�បាយជាតិ�ិី�ពិ�មនុ�សវយ័ចា�់ ឆុា២ំ០១៧ - ឆុា២ំ០៣០៖គ្រោះ�លនគ្រោះ�បាយជាតិ�ិី�ពិ�មនុ�សវយ័ចា�់ ឆុា២ំ០១៧ - ឆុា២ំ០៣០៖ បញ្ជាា ក្រុបឈមមយួតែដូល
មនុ�សចា�់បាននិង�ំពុិងជួបក្រុបទះះគឺ�ងើះការក្រុបាក្រុ�័យ��ទ់ះងជាមយួ�មាជិ�ក្រុគួសារ និងមនុ�ស
�ុុង�ហគមន ៍តែដូលគ្រោះធើើឱយពួិ��តិម់ានអារមមណ៍ថាឯកា។ គ្រោះហតុិគ្រោះនះគ្រោះហើយ គ្រោះ��ុុង «គ្រោះ�លនគ្រោះ�បាយ«គ្រោះ�លនគ្រោះ�បាយ
ជាតិិ�ី�ពិ�មនុ�សវយ័ចា�់ ឆុា២ំ០១៧ - ឆុា២ំ០៣០»ជាតិិ�ី�ពិ�មនុ�សវយ័ចា�់ ឆុា២ំ០១៧ - ឆុា២ំ០៣០» រាជរ�ឋ ភិបិាលបាន��គ់្រោះចំញនូវយុទះិសាស្ត្រី�ី�ុុង
ការគ្រោះរៀបចំំការបណុីះបណី្តាល និងការ�កំ្រុទះដូល់មនុ�សចា�់គ្រោះលើបញ្ជាា គ្រោះក្រុបើក្រុបា�់មគ្រោះធោបាយក្រុបាក្រុ�័យ
��ទ់ះង�ុ ដូូចំជា ទូះរ�័ពិាទៃដូ និងក្រុបពិនិ័�សពិើ�ាយ�ងគម គ្រោះដូើមុ�ឱយពួិ��តិអ់ាចំរ�ាទំះនា�ទ់ះំនងជាមយួ
�ូនគ្រោះ� មនុ�សគ្រោះពិញវយ័ នងិសាចំញ់ាតិិគ្រោះ�មងៗដូទៃទះគ្រោះទះៀតិរប�់ពិួ��តិ។់ 

២. �ិចំចខិតិខំក្រុបឹងតែក្រុបងរប�់រាជរ�ឋ ភិបិាល និងភាគ���ព់ិនិ័�ុុងការគ្រោះក្រុបើក្រុបា�់បគ្រោះចំច�វទិះោ គ្រោះដូើមុ�គ្រោះលើ�២. �ិចំចខិតិខំក្រុបឹងតែក្រុបងរប�់រាជរ�ឋ ភិបិាល និងភាគ���ព់ិនិ័�ុុងការគ្រោះក្រុបើក្រុបា�់បគ្រោះចំច�វទិះោ គ្រោះដូើមុ�គ្រោះលើ�
�មព�់បរ�ិបនុ�ងគមគ្រោះ��មពុជា�មព�់បរ�ិបនុ�ងគមគ្រោះ��មពុជា

 បចំចុបុនុគ្រោះនះ គ្រោះបើគ្រោះ�ះប�ជាវ�ិមភាពិគ្រោះ�តែតិគ្រោះ�ើតិមានគ្រោះ��ុុង�ងគម�មពុជា គ្រោះយើងគ្រោះ�តែតិអាចំគ្រោះមើល
គ្រោះ�ើញពិ�វឌ្ឍឍនភាពិទៃនការចូំលរមួ�ុុង��មមភាពិគ្រោះ�ដូឋ�ិចំច �ងគមរប�់ក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះកានត់ែតិ
គ្រោះក្រុចំើនគ្រោះ�ើង។ គ្រោះនះគ្រោះ�យសារតែតិការខិតិខំក្រុបឹងតែក្រុបងរប�់រាជរ�ឋ ភិបិាល នងិក្រុគបភ់ាគ���ព់ិន័ិ�ុុងការ
�ញយ��កីានុពិលពិ�បគ្រោះចំច�វទិះោ គ្រោះដូើមុ�ជួយ�ក្រុមួលដូល់ពិលរដូឋងាយរងគ្រោះក្រុ�ះឱយកានត់ែតិមានភាពិ
ងាយក្រុ�ួល�ុុងការចូំលរមួ�ុុង��មមភាពិនានា�ុុង�ងគម ក្រុពិម�ងំគ្រោះធើើឱយក្រុបគ្រោះ�ើរគ្រោះ�ើងនូវគ្រោះ�វាសាធារណ� 
�ំគ្រោះ�គ្រោះលើ��មព�់�ុខុមាលភាពិក្រុបជាពិលរដូឋក្រុគបរ់ូប រមួ�ងំក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះ។ ខាងគ្រោះក្រុកាមគ្រោះនះ
ជា��មមភាពិ�ំខាន់ៗ រប�់រាជរ�ឋ ភិបិាល និងក្រុគបភ់ាគ���ព់ិនិ័�ុុងការគ្រោះក្រុបើក្រុបា�់បគ្រោះចំច�វទិះោ គ្រោះដូើមុ�
គ្រោះលើ��មព�់បរ�ិបនុ�ងគមគ្រោះ��មពុជា ដូូចំជា៖ 
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     តែ�នទះ�បងាា ញ�ឿូវ ការអបរ់�ំមពុជា ឆុា២ំ០៣០៖តែ�នទះ�បងាា ញ�ឿូវ ការអបរ់�ំមពុជា ឆុា២ំ០៣០៖ ក្រុ��ួងអបរ់ ំយុវជន និង��ឡា បានបគ្រោះងើើតិ «តែ�នទះ�«តែ�នទះ�
បងាា ញ�ឿូវ ការអបរ់�ំមពុជា ឆុា២ំ០៣០»បងាា ញ�ឿូវ ការអបរ់�ំមពុជា ឆុា២ំ០៣០» គ្រោះដូើមុ��ីល់នូវគ្រោះ�វាអបរ់កំ្រុប�បគ្រោះ�យគុណភាពិ �មធម ៌និង
បរ�ិបនុ �ក្រុមាប�ុ់មារតូិចំ ក្រុពិម�ងំ�ិ�សបឋម�ិ�ា មធយម�ិ�ា និងឧតីិម�ិ�ា រមួ�ងំការអបរ់ ំ
បគ្រោះចំច�គ្រោះទះ� និងវជិាា ជ�វ� ជាពិិគ្រោះ�� ការ�ិ�ាគ្រោះពិញមយួជ�វតិិ គ្រោះដូើមុ�បគ្រោះងើើនក្រុប�ិទះិភាពិ គុណភាពិ និង
�លិតិភាពិ ក្រុ�បតាមយុគ�មយ័បគ្រោះចំច�វទិះោ។ គ្រោះហតុិគ្រោះនះគ្រោះហើយ ក្រុ��ួងនឹង�ីល់ឱយសា�គ្រោះរៀននូវ�ំុពិយូទះរ័ 
អុ�នធឺណិតិ បណ្តាះ ល័យ និងបនាបពិ់ិគ្រោះសាធនវ៍ទិះោសាស្ត្រី�ី ក្រុពិម�ងំបគ្រោះងើើតិនូវវគគ�ិ�ាចំំហតាមក្រុបពិនិ័
អុ�នធឺណិតិ តែដូលអាចំជាជំនួយដូល់ការ�ិ�ារប�់�ិ�សក្រុគបរ់ូបគ្រោះ�យមនិក្រុបកានព់ិ�គ្រោះភិទះ ជនជាតិិ ភាសា 
គ្រោះដូើម�ំគ្រោះណើ តិ កាយ�មុ� នងិសាថ នភាពិងាយរងគ្រោះក្រុ�ះ។

     �មមវធិ�អតិី�ញ្ជាញ ណ�មមពិិការភាពិ៖ ក្រុ��ួង�ងគម�ិចំច អតិ�តិយុទះិជន និងយុវន�តិិ�មុ��មមវធិ�អតិី�ញ្ជាញ ណ�មមពិិការភាពិ៖ ក្រុ��ួង�ងគម�ិចំច អតិ�តិយុទះិជន និងយុវន�តិិ�មុ� �ំពុិងអភិវិឌ្ឍឍន៍
�មមវធិ�អតីិ�ញ្ជាញ ណ�មមពិិការភាពិ គ្រោះដូើមុ��ីល់ភាពិងាយក្រុ�ួលដូល់ជនពិិការ�ុុងការចុំះគ្រោះឈាម ះ�ំុបណ័ះ
�ំ�ល់ពិិការភាពិ។ ជាមយួនឹង�មមវធិ�ទូះរ�័ពិាគ្រោះនះ រាជរ�ឋ ភិបិាលនងឹមានភាពិងាយក្រុ�ួល�ុុងការក្រុគបក់្រុគង
ទិះនុនយ័ជនមានពិិការភាពិទូះ�ងំក្រុបគ្រោះទះ� ក្រុពិម�ងំអាចំ�ីល់គ្រោះ�វាសាធារណ� នងិអតិថក្រុបគ្រោះ�ជន ៍ដូូចំជា 
គ្រោះ�វា��ំរ�ងគម អាទិះភាពិការងារ�ុុងសាថ បន័រដូឋ និងឯ�ជន គ្រោះ�វា�ុខាភិបិាលគ្រោះ�ក្រុគបម់ូល�ឋ ន
�ុខាភិបិាលសាធារណ� និងមណឌ លសីារកាយ�មុ� ក្រុពិម�ងំការបណុីះបណី្តាលវជិាា ជ�វ�ដូល់
ជនពិកិារបានកានត់ែតិក្រុបគ្រោះ�ើរ។

�     ភាគ���ព់ិន័ិ៖ភាគ���ព់ិន័ិ៖

     បគ្រោះចំច�វទិះោជំនួយ�ក្រុមាប�់�ិ�រពិិការ៖បគ្រោះចំច�វទិះោជំនួយ�ក្រុមាប�់�ិ�រពិិការ៖ ក្រុបជាជនគ្រោះ�តាមទះ�ជនបទះគ្រោះ�ក្រុបគ្រោះទះ��មពុជាភាគគ្រោះក្រុចំើនពឹិងតែ�អ�
គ្រោះលើការគ្រោះធើើតែក្រុ�ចំំការ គ្រោះដូើមុ�ក្រុទះក្រុទះងជ់�វភាពិរ�់គ្រោះ�ក្រុបចាទំៃ�ៃ។ គ្រោះ�យសារតែតិក្រុ�បម់�ន�ល់ពិ��ស្ត្រីងាគ មរុាទំៃរ 
គ្រោះក្រុ�ះថុា�ច់ំរាចំរណ៍ និងជំងឺកាចំសាហាវនានាបានគ្រោះធើើឱយក្រុបជាជនមយួចំំនួនកាឿ យជាជនពិិការ។ 
គ្រោះហតុិគ្រោះនះគ្រោះហើយ គ្រោះដូើមុ�ជួយឱយជនពិិការអាចំបនីការគ្រោះធើើតែក្រុ�ចំំការបាន ក្រុ�ុមហុុន Agrilab បាន�ហការ
ជាមយួអងគការ Light for the World និងអងគការ Engineers Without Borders គ្រោះដូើមុ�បគ្រោះងើើតិបគ្រោះចំច�វទិះោ
ជំនួយ ដូូចំជា មុា�ុ�នតែដូលគ្រោះក្រុបើ�ក្រុមាបស់ាបក្រុពួិ� និង�បក់្រុ�បពូ់ិជគ្រោះ��ុុងដូ� និងរគ្រោះទះះក្រុបមូល�ល 
តែដូលអាចំគ្រោះក្រុបើជំនួ�ការក្រុបមូល�លដំូណ្តាំគ្រោះ�យទៃដូ។ បចំចុបុនុ មុា�ុ�ន�ងំគ្រោះនះមាន�គតិ�់គងគ់្រោះ��ុុង
គ្រោះខតិីគ្រោះ�ធស៍ាតិ។់

     �មមវធិ��តិក់្រុតាគ្រោះរៀល៖�មមវធិ��តិក់្រុតាគ្រោះរៀល៖ ស្ត្រី�ី�មយួចំំនួនគ្រោះ�ក្រុបគ្រោះទះ��មពុជាមនិបានទះទួះលការអបរ់ខំព�់ គ្រោះ�យសារតែតិពួិ��តិ់
ក្រុតូិវគ្រោះរៀបការគ្រោះ�វយ័គ្រោះ�មងគ្រោះពិ� និងរងគ្រោះក្រុ�ះគ្រោះ�យសារ�ុតិគ់ំនិតិស្ត្រី�ី�វលិចំស្ត្រីងាើ នមនិជំុ តែដូលគ្រោះធើើឱយពួិ��តិ់
មនិមានចំំគ្រោះណះដឹូងគ្រោះក្រុចំើន�ុុងការក្រុគបក់្រុគងហិរញ្ចូញ វតិថុទៃនអាជ�វ�មមរប�់ពិួ��តិ។់ គ្រោះហតុិគ្រោះនះគ្រោះហើយ She
Investments Cambodia បានបគ្រោះងើើតិ�មមវធិ�ទូះរ�័ពិា�តិក់្រុតាគ្រោះរៀល គ្រោះដូើមុ�អនុញ្ជាញ តិឱយស្ត្រី�ី�តែដូលមានចំំគ្រោះណះដឹូង
តែ�ុ�ហិរញ្ចូញ វតិថុគ្រោះ�មាន�ក្រុមតិិ អាចំរ�ា�ំណតិក់្រុតា និងក្រុគបក់្រុគងហិរញ្ចូញ វតិថុបានងាយក្រុ�ួល។ ការណ៍គ្រោះនះ
អាចំជួយឱយអាជ�វ�មមរប�់ពិួ��តិម់ានការរ ��ចំគ្រោះក្រុមើន និងអាចំឈានគ្រោះ�រ�ការពិក្រុង��អាជ�វ�មមបាន។
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     ក្រុបពិនិ័អបរ់តំាមតែបបឌ្ឍ�ជ��ល៖ក្រុបពិនិ័អបរ់តំាមតែបបឌ្ឍ�ជ��ល៖ គ្រោះ�ឆុា២ំ០២០ នាយ��ឋ នបគ្រោះចំច�វទិះោពិត័ិម៌ាន ទៃនក្រុ��ួងអបរ់ ំយុវជននាយ��ឋ នបគ្រោះចំច�វទិះោពិត័ិម៌ាន ទៃនក្រុ��ួងអបរ់ ំយុវជន  
និង��ឡានិង��ឡា បានចុំះ�ិចំចក្រុពិមគ្រោះក្រុពិ�ងជាមយួអងគការ ChildFund Cambodia គ្រោះដូើមុ�បំ��ក់្រុបពិនិ័អបរ់តំាម
តែបបឌ្ឍ�ជ��លដូល់សា�គ្រោះរៀនគ្រោះ�តាមទះ�ជនបទះ។ គគ្រោះក្រុមាងគ្រោះនះនឹង�ីល់ឱយសា�គ្រោះរៀននូវក្រុបពិន័ិមាតិិកា
ឌ្ឍ�ជ��ល (Content Server) តែដូល�ាុ�គ្រោះ�គ្រោះ�យឯ�សារគ្រោះមគ្រោះរៀន និងធនធានអបរ់ជំាគ្រោះក្រុចំើនពិ�គ្រោះគហទំះពិរ័
នានា ជាពិិគ្រោះ��គ្រោះគហទំះពិរ័ក្រុគូ www.krou.moeys.gov.kh តែដូលអនុញ្ជាញ តិឱយ�ិ�សអាចំ�ញយ�
គ្រោះមគ្រោះរៀនម�គ្រោះរៀន�ូក្រុតិ គ្រោះ�យមនិចាបំាចំម់ានក្រុបពិនិ័អុ�នធឺណិតិគ្រោះ�ើយ។ ដូូគ្រោះចុំះ�ុមារតែដូលមនិមានលទិះភាពិ
�ុុងការគ្រោះក្រុបើក្រុបា�់គ្រោះ�វាអុ�នធឺណិតិ�អ៏ាចំ�ញយ��លក្រុបគ្រោះ�ជនព៍ិ�ក្រុបពិនិ័ឌ្ឍ�ជ��លគ្រោះនះតែដូរ។ ក្រុបពិនិ័
អបរ់ឌំ្ឍ�ជ��លគ្រោះនះនឹងចូំលរមួចំំតែណ��ុុងការកាតិប់នថយអក្រុតាគ្រោះបាះបងគ់្រោះចាលការ�ិ�ារប�់�ិ�ស
គ្រោះ�អំ�ុងគ្រោះពិលវបិតិីទិៃនជំងឺ�ូវ �ដូ-១៩ ក្រុពិម�ងំ�ីល់ឱកា�ឱយ�ិ�សអាចំ�ក្រុមបខឿួននឹងការគ្រោះក្រុបើក្រុបា�់
បគ្រោះចំច�វទិះោឌ្ឍ�ជ��ល�ងតែដូរ។

II. �និុ�ឋ នII. �និុ�ឋ ន

 ជារមួ ក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះទៃនបណី្តាក្រុបគ្រោះទះ�នានាជំុវញិពិិភិពិគ្រោះ�� រមួ�ងំ�មពុជា បាននិង
�ំពុិងជួបក្រុបទះះនូវបញ្ជាា ក្រុបឈមជាគ្រោះក្រុចំើន តែដូលរារាងំពិួ��តិ�់ុុងការចូំលរមួ�ុុង��មមភាពិគ្រោះ�ដូឋ�ិចំច �ងគម
បានគ្រោះពិញគ្រោះលញដូូចំជនដូទៃទះ។ បញ្ជាា រប�់ក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះគ្រោះនះ�ប៏ានបងើជា�លបះុ�ល់អវជិាមាន
ដូល់�ំគ្រោះណើ នគ្រោះ�ដូឋ�ិចំចជាតិិ គ្រោះ�យសារការបាតិប់ង�់កីានុពិលធនធានមនុ�ស។ �ុុងនយ័គ្រោះនះ គ្រោះដូើមុ�
ចូំលរមួចំំតែណ�ដូល់ការគ្រោះលើ��មព�់បរ�ិបនុ�ងគម បគ្រោះចំច�វទិះោជាគ្រោះក្រុចំើនក្រុតូិវបានបគ្រោះងើើតិគ្រោះ�ើង�ក្រុមាប់
ជួយ�ក្រុមួលដូល់ក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះ�ុុងការចូំលរមួ�ុុង��មមភាពិគ្រោះ�ដូឋ�ិចំច �ងគម ក្រុពិម�ងំបគ្រោះងើើន
ឱកា�ដូល់ពិួ��តិ�់ុុងការទះទួះលបាននូវធនធាន និងគ្រោះ�វានានា។ ដូូគ្រោះចុំះ រ�ឋ ភិបិាល និងក្រុគបភ់ាគ�
��ព់ិន័ិ�ងំអ�់ក្រុតិូវបនីរមួ�ុជាធឿុងមយួ�ុុងការបគ្រោះងើើនការ�ីល់គ្រោះ�វា�មមឌ្ឍ�ជ��ល និងគ្រោះហ�ឋ រចំនា�មពន័ិ
�កំ្រុទះ តែដូលអាចំគ្រោះ�ឿើយតិបតាមតិក្រុមូវការរប�់ក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះ ក្រុពិម�ងំបនីតែចំ�រតំែល� និង�ីល់
ការបណុីះបណី្តាលដូល់ក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះក្រុ�ះពិ�ការគ្រោះក្រុបើក្រុបា�់បគ្រោះចំច�វទិះោ�ងំគ្រោះនាះ គ្រោះដូើមុ�ឱយពួិ��តិ់
មានលទះិភាពិ និង�មតិថភាពិក្រុគបក់្រុ�ន�់ុុងការ�ញយ��កីានុពិលពិ�បគ្រោះចំច�វទិះោ៕
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ឯ�សារគ្រោះ�ងឯ�សារគ្រោះ�ង

•   The importance of social inclusion, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៤ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://www.sacredheartmission.

org/news/the-importance-of-social-inclusion/

•   UNICEF �ិចំចការ�រ�ក្រុមាប�ុ់មារក្រុគបរ់ូប, គ្រោះចំញ�ាយ ឆុា២ំ០១៨, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៤ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, 

https://www.unicef.org/cambodia/km/%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1

%9E%85%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E

1%9E%80%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9A

•   ឥរ�ិបទះទំះនា�ទ់ះំនង និងឥរ�ិបទះគ្រោះយនឌ្ឍរ័ ការបុានក់្រុបមាណអំពិ�គ្រោះយនឌ្ឍរ័គ្រោះ��មពុជា, គ្រោះចំញ�ាយឆុា២ំ០១៤, 

ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៥ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://www1.undp.org/content/dam/cambodia/docs/DemoGov/

NearyRattanak4/Neary%20Rattanak%204%20-%20PB%20Gender%20Relations%20and%20

Attitudes_Kh.pdf

•   SOCIAL PROTECTION FOR INFORMAL WORKERS IN ASIA, គ្រោះចំញ�ាយ ឆុា២ំ០១៦, ចូំលអាន

ទៃ�ៃទះ� ២៥ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/203891/sp-informalworkers

-asia.pdf

•   Disability Inclusion, គ្រោះចំញ�ាយទៃ�ៃទះ�១៤ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៥ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, 

https://www.worldbank.org/en/topic/disability#1

•   Minorities and Indigenous Peoples, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៦ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://www.right-to-education.

org/issue-page/marginalised-groups/minorities-and-indigenous-peoples

•   Country Overview Cambodia, គ្រោះចំញ�ាយទៃ�ៃ២៩ តែខម�នា ឆុា២ំ០២២, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៦ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, 

https://www.worldbank.org/km/country/cambodia/overview#1

•   CDPO announces plan to compile data on disabled, គ្រោះចំញ�ាយទៃ�ៃទះ� ១១ តែខ�ញ្ជាញ  ឆុា២ំ០១៩, ចូំលអាន

ទៃ�ៃទះ� ២៦ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://www.phnompenhpost.com/national/cdpo-announces-plan-compile

-data-disabled

•   �លបះុ�ល់តែ�ុ�គ្រោះ�ដូឋ�ិចំច និង�ងគមទៃនជំងឺ�ូវ �ដូ-១៩ ម�គ្រោះលើក្រុបគ្រោះទះ��មពុជា, គ្រោះចំញ�ាយទៃ�ៃទះ� ២៩ តែខ�ញ្ជាញ  

ឆុា២ំ០២០, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៧ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://opendevelopmentcambodia.net/km/profiles/

socio-economic-impact-of-covid-19-on-cambodia/#ref-124694-14

•   បទះយ�ការណ៍៖ ជនពិិការតែភុិ�នាគ្រោះពិលបចំចុបុនុ ខុ�ពិ�ជនពិិការតែភុិ�កាលពិ�អតិ�តិកាល, គ្រោះចំញ�ាយ ទៃ�ៃទះ� ១៦ 

តែខ ��ហា ឆុា ំ២០១៩, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៧ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://www.information.gov.kh/articles/22345

•   How Small Businesses Have Coped with the Impact of COVID-19, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៦ តែខគ្រោះមសា 

ឆុា២ំ០២២, http://www.cweacambodia.org/en/news-update/227/how-small-businesses-have-coped-with

-the-impact-of-covid-19

•   Factors Influencing Dropout at Lower Secondary Schools in Rural Cambodia, គ្រោះចំញ�ាយ តែខម�នា 
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ឆុា ំ២០១៩, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៧ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://www.researchgate.net/publication/333338809

_Factors_Influencing_Dropout_at_Lower_Secondary_Schools_in_Rural_Cambodia

•   �មមវធិ��ើ័យ�ិ�ា «MoEYS E-Learning» គិតិគូរជាអាទះិភាពិ�ុុងភាពិជាតែខមរ �ក្រុមាបអ់នាគតិ�ូនតែខមរ, គ្រោះចំញ�ាយ

ទៃ�ៃទះ� ៧ តែខ ឧ�ភា ឆុា ំ២០២១, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៧ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://www.uyfc.org/news/moeys

-e-learning-2/

•   គ្រោះ�លនគ្រោះ�បាយជាតិិ�ី�ពិ�មនុ�សវយ័ចា�់២០១៧-២០៣០, គ្រោះចំញ�ាយទៃ�ៃទះ� ២៨ តែខ ��ហា ឆុា ំ២០១៧, ចូំលអាន

ទៃ�ៃទះ� ២៨ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, http://mosvy.gov.kh/wp-content/uploads/2021/05/%E1%9E%82%E1%

9F%84%E1%9E%9B%E1%9E%93%E1%9E%99%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1

%9E%99%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E

1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1

%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%9C%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%85%E

1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B_%E1%9F%A2%E1%9F%A0%E1%9F%A1%E1%9F%A7

_%E1%9F%A2%E1%9F%A0%E1%9F%A3%E1%9F%A0.pdf

•   តែ�នទះ�បងាា ញ�ឿូវ ការអបរ់�ំមពុជាឆុា២ំ០៣០ គ្រោះ�លគ្រោះ�អភិវិឌ្ឍឍនក៍្រុប�បគ្រោះ�យចំ�រភាពិទះ�៤, គ្រោះចំញ�ាយ តែខ �ុមភ� 

ឆុា ំ២០១៩, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៨ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, http://www.moeys.gov.kh/index.php/kh/planning/

2901.html#.YmoTLtpBw2x

•   Disabled people to be digitally registered, គ្រោះចំញ�ាយទៃ�ៃទះ� ២៨ តែខ ម�រា ឆុា ំ២០២១, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៩

 តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://www.khmertimeskh.com/50807880/disabled-people-to-be-digitally-registered/

•   In rural Cambodia, co-designed technology gives better access to livelihoods, គ្រោះចំញ�ាយទៃ�ៃទះ� ៣ 

តែខ ធូុ ឆុា ំ២០២០, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៩ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://ewb.org.au/blog/2020/12/03/in-rural

-cambodia-co-designed-technology-gives-better-access-to-livelihoods/

•   Business bosses share insights on empowering Asia’s rural women entrepreneurs, គ្រោះចំញ�ាយ

ទៃ�ៃទះ� ៣១ តែខ ម�រា ឆុា ំ២០២១, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៩ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, https://www.khmertimeskh.com/

501015936/business-bosses-share-insights-on-empowering-asias-rural-women-entrepreneurs

•   ក្រុ��ួងអបរ់ ំនិងអងគការ ChildFund �ហការ�ុ គ្រោះលើ��មព�់ការអបរ់ឌំ្ឍ�ជ��ល �ក្រុមាបប់ឋម�ិ�ាគ្រោះ�តិំបនជ់នបទះ,

គ្រោះចំញ�ាយទៃ�ៃទះ�១១ តែខម�ុិនា ឆុា២ំ០២០, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៩ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២, http://www.moeys.gov.kh/

index.php/kh/dgaf/3758.html#.Ymtl3e1ByyJ

•   គ្រោះ�ចំ�ី�ជូនដំូណឹង រប�់ក្រុ��ួង�ងគម�ិចំច អតិ�តិយុទះិជន និងយុវន�តិិ�មុ� �ី�ពិ�លទះិ�លទៃនការអនុវតិីការគ្រោះបើ�

សាចំក់្រុបា�ព់ិ��មមវធិ�ឧបតិថមភសាចំក់្រុបា�ជូ់នក្រុគួសារក្រុ��ក្រុ�និងងាយរងគ្រោះក្រុ�ះ �ុុងអំ�ុងគ្រោះពិលក្រុបយុទិះនឹងជំងឺ�ូវ �ដូ-១៩, 

គ្រោះចំញ�ាយទៃ�ៃទះ� ២៤ តែខ�ុមភ� ឆុា២ំ០២២, ចូំលអានទៃ�ៃទះ� ២៩ តែខគ្រោះមសា ឆុា២ំ០២២
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