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មាតិកា 

១. ទេសច្កតីទេ្តើម  ១ 

២.  ស្ថា ប័នជំនាញទេៅកនងុវសិយ័ពិការភាព  ២ 

ក. ព្កុមព្បឹកាសកមមភារជនរិការ  ២ 

ខ.  នាយកដ្ឋា នសុខុមាេភារជនរិការ  ៣ 

គ.  រដ្ាបាេសិទ្ធិជនរិការ  ៤ 

ឃ.  មូេនិធិជនរិការ  ៤ 

៣. កាតពវកចិ្ចទេ្ជើសទេរ ើស និងការស្មបស្មលួសម្សប  ៦ 

ក. ការកំណ្ត់អព្ាជនរិការចូេបលព្មីការង្ករ  ៦ 

ខ. បបបបទ្លព្ជីសលរសី និង្េកខណ្វនិិចឆ័យ  ៧ 

គ. ការសព្មបសព្មួេសមព្សបសព្មាប់ការង្ករ  ៩ 

ឃ. ការចុះបញ្ជ ិកា និង្ការលធវីអធិការកិចច  ១០ 

៤. ការបង់ភាគ្ទាន និងការពនិ័យ  ១២ 

ក.  នីតិវធីិបង់្ភាគទាន ១២ 

ខ.  ការរិន័យអនតរកាេ  ១៣ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ឯកស្ថរទេោង 

• ច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ ច្ប ុះថ្ងៃទី្០៣ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០០៩។ 

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

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

• ក្បកាស្អនតរក្កសួ្ងល ែ ២៤៩២ ច្ប ុះថ្ងៃទី្២២ ខែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ ស្តីពីការកាំណត្ ់កខណ
វនិិច្បឆយ័ក្បលេទ្ និងកក្ម្តិ្ពិការភាព។ 

• សារាច្បរខណនាាំអនតរក្កសួ្ងល ែ ០០៥ ច្ប ុះថ្ងៃទី្២០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១២ ស្តីពីការស្ក្ម្ប
ស្ក្មួ្ ស្ម្ក្ស្បស្ក្ាបក់ារងាររបស់្ជនពិការ។ 

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

• លស្ច្បកតីជូនដ្ាំណឹងល ែ ០៧៦ ច្ប ុះថ្ងៃទី្១២ ខែម្ងិ នា ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្តីពីការបងភ់ាគទានច្បាំលពាុះ
ក្កសូ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីតិ្ប គគ  ខដ្ ម្និបានបាំលពញកាត្ពវកិច្បចលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្ប 
បលក្ម្ើការងារ។ 

• ឯកសារខណនាាំលោ ស្តីពីនីតិ្វធីិអធិការកិច្បចល ើវស័ិ្យពិការភាពថ្នក្ពុះរាជាណាច្បក្កកម្ព ជា 
ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

• ក្បកាស្អនតរក្កសួ្ង ២៤៨ស្អយ.ក្បក ច្ប ុះថ្ងៃទី្ ២៨ ខែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្តីពីការដាកឱ់្យ 
អន វត្តនូវបទ្ដាឋ នបលច្បចកលទ្ស្លេដាឋ រច្បនាស្ម្ពន័ធ រូបវនតបងក កខណៈងាយក្ស្ួ ស្ក្ាបជ់ន
ានពិការភាព។ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ព្កសួង្សង្គមកិចច អតីតយុទ្ធជន និង្យុវនីតិសមបទា ©២០២០ មគគុលទ្ទសក៍គតយុិតត 

កាតរវកិចចរបស់និលោជក កនុង្ការលព្ជីសលរសីនិលោជិតរិការ ចូេបលព្មីការង្ករ        ទ្ំរ័រ | 1  

១. ទេសច្កតីទេ្តើម 

ក្បលទ្ស្កម្ព ជាកាំព ងានការអេវិឌ្ឍគួរឲ្យកត្ស់្ាគ  ់ពីម្យួថ្ងៃលៅម្យួថ្ងៃ រេូត្លធវើឲ្យានលស្ារភាពា៉ា ក្កូលស្ដ្ឋកចិ្បច 
ខដ្ ជាលេត្ នាាំឲ្យានកាំលណើ នផ ិត្ផ កន ងក្សុ្កស្រ ប កាំលណើ នក្បាកច់្បាំណូ កន ងក្គួសារ នងិការងយច្ប ុះថ្នអក្ា
ភាពក្កីក្កជាបនតបនាា ប។់ ជាពិលស្ស្ក្ស្បាម្ដ្ាំលណើ រការថ្នការអេវិឌ្ឍក្បលទ្ស្ជាត្ិ វស័ិ្យជាលក្ច្បើន កដូ៏្ច្បជាវស័ិ្យ
ស្ ែ ា ភាពរបស់្ក្បជាព រដ្ឋ ក្ត្ូវបានរាជរដាឋ េបិា ពីម្យួអាណត្តិលៅម្យួអាណត្តិបលងកើនការយកច្បតិ្តទ្ កដាក ់និង
លធវើឲ្យក្បលស្ើរល ើងលដាយឥត្ឈបឈ់រ។ យ៉ា ងណាម្ញិ ក្បលទ្ស្កម្ព ជាបានធ្លា បឆ់្ាងកាត្ស់្ម្យ័កា ស្ង្រ្ងាគ ម្ខដ្ 
បានបនស ់ទ្ កនូវកាកស់្ាំណ ់ជាត្ិផា ុះ ក្ោបម់្នី ក្ោបម់្និទានផ់ា ុះលៅពាស្លពញថ្ផាដ្ីទូ្ទាាំងក្បលទ្ស្ លេើយល ើស្ពីលនុះ 
ការលកើនល ើងថ្នច្បាំនួនយនយនតក្គបក់្បលេទ្លៅាម្ដ្ងផាូវ បានបងកឱ្យអក្ាលក្ោុះថ្នន កច់្បរាច្បរណ៍ បានលកើនល ើងយ៉ា ង
ឆ្បរ់េ័ស្។ កាត ទាាំងលនុះបានបងកផ វបិាកជាលក្ច្បើនដ្ ់ជាត្ិ និងក្បជាជន លពា គឺកន ងច្បាំលណាម្ក្បជាជនកម្ព ជាស្រ ប
ជនរងលក្ោុះានច្បាំននួក្បាណ ៥២៤,០០០ នាក ់ កាំព ងរស់្លៅជាម្យួពិការភាព លនុះលបើលយងាម្ការអលងកត្ស្ងគម្
កិច្បច-លស្ដ្ឋកិច្បចឆ្ន ាំ២០១៤ របស់្វទិ្ាសាា នជាត្ិស្ាិត្។ិ  

ជនានពិការភាព គឺជាប គគ ខដ្ ក្ត្ូវទ្ទ្ួ បានការយកច្បិត្តទ្ កដាក ់ និងទ្ទ្ួ បានសិ្ទ្ធិក្គបយ់៉ា ង បូករមួ្
ទាាំងសិ្ទ្ធិការងារ ដូ្ច្បប គគ ខដ្ ម្និានពិការភាពផងខដ្រ។ បខនាម្ពីលនុះ ជនានពកិារភាព គួរក្ត្ូវបានដាកប់ញ្ចូ 
លៅកន ងក្គបស់្កម្មភាពអេវិឌ្ឍន ៍លដាយម្និក្ត្ូវទ្ កពួកលគឲ្យលៅដាច្បល់ដាយខ កលនាុះលទ្ លក្ពាុះការណ៍លនុះនឹងលធវើឲ្យាន
ការផ្លា ស់្បតូរឥរយិបង ការយ ់ល ើញរបស់្ស្ងគម្ច្បាំលពាុះជនានពិការភាពកន ងការចូ្ប រមួ្ និងការបលញ្ចញម្ត្ិរបស់្
ជនានពិការភាព ខដ្ នាាំម្កនូវការល ើកកម្ពស់្ដ្ ់ការអេវិឌ្ឍស្ងគម្។ លៅកន ងបរបិទ្លស្ដ្ឋកិច្បច ធនធ្លនជាម្ូ ដាឋ ន
ច្បាំនួន ៣ ខដ្ ជាកាត ផ ិត្កម្មគឺ ដ្ី (Land) កាា ាំងព កម្ម (Labour) និងម្ូ ធន (Capital) ដូ្ច្បលនុះ បរយិបនន
ពិការភាព លៅកន ងក្គបវ់ស័ិ្យលដាយខផែកល ើលោ ការណ៍សិ្ទ្ធិលស្មើោន  នឹងលធវើឱ្យពកួលគកាា យជាកាា ាំងព កម្មបខនាម្ម្យួ
ស្ក្ាបវ់ស័ិ្យការងារ ជាពិលស្ស្នឹងលធវើឲ្យជីវតិ្ពួកលគ និងក្គួសាររបស់្ពកួលគានភាពក្បលស្ើរល ើង។ ជាងលនុះ លៅលទ្ៀត្ 
ជនានពិការភាព និងក ារានពិការភាព ក្ត្ូវបានលគស្ាគ  ់ល ើញថ្ន ពួកលគានស្ម្ត្ាភាពពិលស្ស្ម្ា៉ាងខដ្ 
អាច្បយកម្កជាំនួស្ច្បាំលពាុះការបាត្ប់ងអ់វមី្យួរបស់្ែាួន និងលធវើឲ្យពួកលគានស្ម្ត្ាភាពក្គបក់្ោនក់ន ងការយកឈនុះនូវ
រា ់ឧបស្គគរារាាំងលផសងៗ លដាយែាួនឯង។ កាត ទាាំងលនុះលេើយ ខដ្ លធវើឲ្យពួកលគាន ទ្ធភាព គ ណស្ម្បត្តិក្គបក់្ោន ់
កន ងការលធវើជាកាា ាំងព កម្មបខនាម្ស្ក្ាបប់លក្ម្ើឲ្យវស័ិ្យការងារ លដ្ើម្បបីលងកើនផ ិត្ភាព និងភាពក្បកួត្ក្បខជងលៅកន ង
ទ្ីផារអនតរជាត្។ិ 

ខផែកល ើលេត្ ផ ទាាំងលនុះ លទ្ើបរាជរដាឋ េបិា ថ្នក្ពុះរាជាណាច្បក្កកម្ព ជា បងាា ញពីការយកច្បិត្តទ្ កដាកល់ ើ
ស្ ែ ា ភាពរបស់្ជនានពិការភាព ាម្រយៈការបលងកើត្ឲ្យានច្បាបស់្តីពីការពារ នងិល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធជិនពិការ និង
បនតដ្ ់ការលច្បញអន ក្កឹត្យស្តីពីការកាំណត្អ់ក្ា និងខបបបទ្ថ្នការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្ប បលក្ម្ើការងារ លៅាម្ក្កសួ្ង 
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សាា បន័រដ្ឋ នងិនីត្បិ គគ  លដ្ើម្បលីធវើឲ្យពួកលគានឱកាស្លស្មើម្ ែ លស្មើាត្ ់ នងិភាពរងឹាាំរបស់្ពួកលគកន ងការកាា យែាួនជា
ជនស្កម្មលស្ដ្ឋកិច្បច ដូ្ច្បព រដ្ឋដ្ថ្ទ្លទ្ៀត្ខដ្រ។ 

លស្ច្បកតីពនយ ់គត្ិយ ត្តិលនុះ នឹងលធវើការពិភាកាអាំពី សាា បន័ានស្ម្ត្ាកិច្បចលៅកន ងវស័ិ្យពិការភាព កដូ៏្ច្បជា
កាត្ពវកិច្បច នងិការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួស្ស្ម្ក្ស្ប ក្ពម្ទាាំងការលធវើអធិការកិច្បច នងិការពិនយ័ ច្បាំលពាុះក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នងិ    
នីត្ីប គគ ខដ្ អន វត្តនផ៍ា យនឹងច្បាប ់និងបទ្ដាឋ នគត្ិយ ត្តិខដ្ ពាកព់ន័ធនឹងវស័ិ្យពកិារភាព។ 

២. ស្ថា ប័នជំនាញទេៅកនងុវសិយ័ពិការភាព 

កន ងប ពវលេត្ ថ្នកិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ រាជរដាឋ េិបា ថ្នក្ពុះរាជាណាច្បក្កកម្ព ជា      
បានបលងកើត្លស្នាធិការជាលក្ច្បើន ខដ្ ជាសាា បន័ជាំនាញលៅកន ងវស័ិ្យពិការភាព ាម្រយៈច្បាប ់ អន ក្កឹត្យ ក្បកាស្ និង
 ិែិត្ បទ្ដាឋ នគត្ិយ ត្តម្យួច្បាំនួន លដ្ើម្បធី្លនាដ្ ់ការអន វត្តនក៍ិច្បចការងារ នងិការលធវើឲ្យក្បលស្ើរល ើងនូវក្បពន័ធស្ ែ ា 
ភាព របស់្ជនានពិការភាព។ សាា បន័ជាំនាញទាាំងលនាុះរមួ្ាន ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្មភាពជនពិការ នាយកដាឋ នស្ ែ ា 
ភាពជនពិការ រដ្ឋបា សិ្ទ្ធជិនពិការ និងម្ូ និធិជនពិការ។  

ក. ្កុម្បឹកាសកមមភាពជនពិការ 

 ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្មភាពជនពកិារ ខដ្ ានអកសរកាត្ថ់្ន (ក.ស្.ជ) គឺជាជាយនតការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ថ្នន កជ់ាត្ ិ
និងពិលក្ោុះលយប ់ល ើបញ្ញា ពិការភាព ខដ្ ក្ត្ូវបានបលងកើត្ល ើងលដាយក្ពុះរាជក្កម្ ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី៣០ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០០៩ 
កន ងច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ។ 

លដ្ើម្ល ើយ ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្មភាពជនពិការ ក្ត្ូវបានបលងកើត្ល ើងលៅថ្ងៃទ្ី២៦ ខែត្ លា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ លដាយ
ក្បកាស្របស់្ក្កសួ្ងស្ងគម្កចិ្បច ការងារ បណត ុះបណាត  វជិាា ជីវៈ និងយ វនីត្ិស្ម្បទា (MOSALVY) និងអនតរក្កសួ្ង 
ក្ពម្ទាាំងអងគការម្និខម្នរដាឋ េបិា ជាត្ិ នងិអនតរជាត្ចិ្បាំននួ 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 ុះបណាត  វជិាា ជីវៈ នងិយ វនីត្ិស្ម្បទា។  

ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្មភាពជនពកិារានក្បេពលដ្ើម្លច្បញពីក្កមុ្ការងារពិលស្ស្ (TASK FORCE) ខដ្ បាន
បលងកើត្ល ើងកន ងអាំ  ងឆ្ន ាំ ១៩៩៥-១៩៩៧ លដាយានស្ាស្ភាពពីត្ាំណាងក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច ការងារ បណត ុះបណាត  
វជិាា ជីវៈ និងយ វនីត្ិស្ម្បទា (MOSALVY) ត្ាំណាងអងគការជាត្ិ អនតរជាត្ ិ ខដ្ កាំព ងលធវើការល ើវស័ិ្យពិការភាព។  
ក្កុម្ការងារពិលស្ស្លនុះបានកាា យលៅជាគណៈកម្មការស្កម្មភាពជនពិការ។ 
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កន ងអាំ  ងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ដ្ ់ឆ្ន ាំ២០០៩ ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្មភាពជនពិការ គឺជាសាា បន័អច្បិថ្ង្រ្នតយម៍្យួពាកក់ណាត    
រដាឋ េិបា  និងពាកក់ណាត  ម្ិនខម្នរដាឋ េបិា  លដ្ើម្បជីាំនួស្គណៈកម្មការស្កម្មភាពជនពិការ ខដ្ ក្ត្ូវបានបញ្ចប់
អាណត្ត។ិ ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្មភាពជនពិការ ានភារកិច្បចស្ាំខានផ់ត ់ការពិលក្ោុះលយប ់ស្តីពីលោ នលយបាយខដ្ 
ពាកព់ន័ធលៅនិងការអេវិឌ្ឍ នងិោាំក្ទ្ដ្ ់លស្វាកម្មនានាស្ក្ាបជ់នពិការ1។ 

លក្កាយពីច្បាបស់្តីពកីិច្បចការពារនិងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធជិនពកិារបានចូ្ប ជាធរានលៅថ្ងៃទ្៣ី០ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០០៩ 
ក្កុម្ក្បឹកាស្កម្មភាពជនពកិារ ានត្ួនាទ្ី2៖  

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

ានការពាកព់ន័ធលៅនឹងពិការភាព និងការសាត រ ទ្ធភាពព កម្ម  
• ជាំរ ញការអន វត្តលោ នលយបាយ ច្បាប ់នងិបទ្បញ្ញា លផសងៗពាកព់ន័ធ និង បញ្ញា ពិការភាព និងសាត រ ទ្ធភាព

ព កម្ម  
• ល ើកស្ាំលណើ ខកស្ក្ម្ួ បាំលពញបខនាម្ លធវើវលិសាធនកម្មលោ នលយបាយច្បាប ់ និង បទ្បញ្ញា លផសងៗពាកព់ន័ធនិង

បញ្ញា ពិការភាព  
• ាម្ដានវាយត្ថ្ម្ាការអន វត្តលោ នលយបាយ ខផនការជាត្ិ ច្បាបន់ងិបទ្បញ្ញា  លផសងៗពាកព់ន័ធនិងបញ្ញា ពិការភាព  
• ទ្ាំនាកទ់្ាំនងជាម្យួស្េគម្ន ៍ជាត្ិអនតរជាត្ ិលដ្ើម្បផី្លា ស់្បតូរបទ្ពិលសាធន ៍លកៀរគរក្បេព ធនធ្លនទាាំងកន ង នងិ លក្ៅ

ក្បលទ្ស្។ 

លដាយពិនិត្យល ើញវស័ិ្យពិការភាពានការរកីច្បលក្ម្ើន និងានវសិា ភាពធាំលធងក្ត្ូវយកច្បិត្តទ្ កដាកែ់ពស់្ 
លដ្ើម្បបីលក្ម្ើឲ្យផ ក្បលយជនរ៍បស់្បងបែូនជនពិការ រាជរដាឋ េបិា កម្ព ជា បានខកស្ក្ម្ួ អន ក្កឹត្យល ែ៥៩ អនក្ក.បក 
លៅអន ក្កឹត្យងមីល ែ២១៦ អនក្ក.បក ច្ប ុះថ្ងៃទ្០ី២ ខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៣ លដាយបានបខនាម្ត្ួនាទ្ីនងិភារកិច្បចរបស់្ ក.ស្.ជ 
ដូ្ច្បជាលរៀបច្បាំខផនការយ ទ្ធសាង្រ្ស្តជាត្ិ និងខផនការស្កម្មភាពទាកទ់្ងនឹងពិការភាពជាលដ្ើម្។ 

ខ. នាយកោា នសខុុមាលភាពជនពិការ 

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

                                                           
1 លគហទំ្ររ័របសព់្កុមព្បឹកាសកមមភារជនរិការ (http://dac.org.kh/kh/article/about/ព្បវតតិរបស-់ក.ស.ជ.html) 
2 មាព្ា ៦ ចាបស់តីរីកិចចការពារ និង្លេីកកមពស់សិទ្ធិជនរិការ ឆ្ន ២ំ០០៩ 



ព្កសួង្សង្គមកិចច អតីតយុទ្ធជន និង្យុវនីតិសមបទា ©២០២០ មគគុលទ្ទសក៍គតយុិតត 
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នាយកដាឋ នស្ ែ ាភាពជនពកិារ ានត្ួនាទ្ីដូ្ច្បជា3៖ 

• ក្គបក់្គង ដ្ឹកនាាំ និងចាត្ខ់ច្បងការងារស្ ែ ា ភាពជនពកិារជូនក្កសួ្ង 
• កសាងលោ នលយបាយ ច្បាប ់និង ិែិត្បទ្ដាឋ នគត្ិយ ត្តិនានា ខដ្ ពាកព់ន័ធនឹងស្ ែ ា ភាពជនពិការ 
• ជាំរ ញការអន វត្តច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធជិនពិការ 
• អន វត្តអន ស្ញ្ញា អនតរជាត្ិនានាពាកព់ន័ធនងឹសិ្ទ្ធិជនពិការ 
• លធវើអធិការកិច្បចល ើការអន វត្តច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ 
• លរៀបច្បាំស្កម្មភាព និងទ្ទ្ួ អន វត្តភារកិច្បចលផសងៗលទ្ៀត្ ាម្ការចាត្ខ់ច្បងរបស់្ក្កសួ្ង។ 

គ្. រេាបាលសិ្ ធិជនពិការ 

 រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការក្ត្ូវបានបលងកើត្ល ើងលដាយច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ នងិល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធជិនពិការក្ត្ងា់ក្ា ៨ 
លដាយដាកល់ៅស្ាិត្លៅលក្កាម្ច្បាំណ ុះរបស់្នាយកដាឋ នសាត រ ទ្ធភាពព កម្ម ខដ្ បច្បច បបននជានាយកដាឋ នស្ ែ ា ភាពជនពកិារ 
និងក្បកាស្ល ែ ០៥៦ ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី២៨ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១០ ស្តីពីការបលងកើត្រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ។  

 រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការានត្នួាទ្ី និងភារកិច្បចដូ្ច្បជា៖  

• ផសពវផាយ ក្ត្តួ្ពិនតិ្យ ាម្ដាន នងិជាំរ ញការអន វត្តច្បាបស់្តីកិច្បចការពារ នងិល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ នងិ ិែតិ្
បទ្ដាឋ នគត្ិយ ត្តពាកព់ន័ធ 

• លធវើអធិការកិច្បចច្បាំលពាុះក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  ក្ស្បាម្ច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិពិការ 
• ចាត្វ់ធិ្លនការពិនយ័អនតរការណ៍ាម្ាក្ា៥៤ ថ្នច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការច្បាំលពាុះ

ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ក្គឹុះសាា នសាធ្លរណៈ ក្គុឹះសាា នឯកជន ខដ្ ែកខានម្និបានបាំលពញកាត្ពវកិច្បចការពារ នងិល ើក
កម្ពស់្សិ្ទ្ធជិនពកិារ 

• កសាងស្ាំណ ាំ លរឿងបតងឹលៅត្ លាការ ច្បាំលពាុះអនកក្បក្ពឹត្តិល មើស្ និងបទ្បញ្ញា ត្តិថ្នច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើក
កម្ពស់្សិ្ទ្ធជិនពកិារ។ 

ឃ. មូលនិធិជនពិការ  

លផតើម្លច្បញពីច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធជិនពិការ ម្ូ និធជិនពិការក្ត្ូវបានរាជរដាឋ េបិា  
បលងកើត្ល ើងាម្រយៈអន ក្កតឹ្យល ែ ១១៨ អនក្ក.បក ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី១៣ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១០ ស្តីពីការលរៀបច្បាំ និងការក្បក្ពឹត្ត

                                                           
3 ទំ្ររ័ ២ ឯកសារបណ្នាលំគាេសតីរីនីតិវធីិអធិការកិចចលេីវសិ័យរិការភារននព្រះរាជាណាចព្កកមពុ ជា 



ព្កសួង្សង្គមកិចច អតីតយុទ្ធជន និង្យុវនីតិសមបទា ©២០២០ មគគុលទ្ទសក៍គតយុិតត 
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លៅថ្នម្ូ និធិជនពិការ និងបានខត្ងាាំងស្ាស្ភាពក្កមុ្ក្បឹកាេបិា ថ្នម្ូ និធជិនពិការ ល ើកដ្ាំបូង កន ងខែម្នីា 
ឆ្ន ាំ២០១១។ 

ម្ូ និធិជនពិការជាក្គឹុះសាា នសាធ្លរណៈរដ្ឋបា  ខដ្ ស្ាិត្លៅលក្កាម្អាណាពាបា ខផនកបលច្បចកលទ្ស្ របស់្
ក្កសួ្ងស្ងគម្កចិ្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន នងិយ វនីត្ិស្ម្បទា នងិស្ាិត្លៅលក្កាម្អាណាពាបា ខផនកេិរញ្ា វត្ា  របស់្ក្កសួ្ង
លស្ដ្ឋកិច្បច និងេិរញ្ា វត្ា  ខដ្ ានភារកិច្បចជាអាទ្ិ៍ ដូ្ច្បត្លៅ4៖ 

• ផត ់លស្វាសាត រ ទ្ធភាពព កម្មជូនជនពិការ លដាយឥត្គតិ្ថ្ងា 
• 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  
បលច្បចកលទ្ស្វជិាា ជីវៈ និងការរកការងារឲ្យលធវើ 

• ល ើកកម្ពស់្ និងបលងកើនស្ ែ ា ភាពជនពិការ 
• លធវើស្ាេរណកម្មជនពិការលៅកន ងស្េគម្ន ៍
• ក្គបក់្គងងវកិាខដ្ ទ្ទ្ួ បានពីការឧបត្ាម្ភរបស់្រាជរដាឋ េបិា  ក្បេពេិរញ្ាបបទានស្េក្បត្ិបត្តិការពីថ្ដ្គូ

អេវិឌ្ឍ អងគការម្និខម្នរដាឋ េបិា នានា និងទ្ទ្ួ អាំលណាយស្បប រស្ធម្ព៌ីស្បប រស្ជន និងផ ច្បាំលណញពី
ការវនិិលយគ និងអាជីវកម្មក្ស្បច្បាប ់

• ក្បម្ូ ភាគទាន ក្បាកព់ិនយ័អនតរការណ៍ នងិក្បាកព់ិនយ័លផសងៗលទ្ៀត្ ពីក្បធ្លនសាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  
ខដ្ ម្និអាច្បបាំលពញាម្កាត្ពវកិច្បច ដូ្ច្បានខច្បងកន ងច្បាបស់្តីពីកិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ  

• បាំផ ស្ល ើកទ្ឹកច្បិត្តព រដ្ឋ ស្បប រស្ជនខផនកឯកជន នងិអងគការស្ងគម្ឲ្យជួយ ឧបត្ាម្ភដ្ ់ជនពិការ 
• លរៀបច្បាំលោ នលយបាយផគត្ផ់គង ់និងឧបត្ាម្ភដ្ ់ជនពិការ 
• លរៀបច្បាំេិបក្បាកវ់ភិាគទានស្បប រស្ធម្ ៌ស្ក្ាបជ់នពិការ 
• លរៀបច្បាំឲ្យានម្ូ និធិ ស្ក្ាបល់ស្វាកម្មលផសងៗជាក្បលយជនដ៏្ ់ជនពិការ 
• ចាត្ខ់ច្បង និងក្គបក់្គងការវនិលិយគម្ូ នធិិថ្នម្ូ នធិិជនពិការ 
• ក្សាវក្ជាវបលច្បចកលទ្ស្ នងិបណត ុះបណាត  ធនធ្លនម្ន ស្សកន ងការផត ់លស្វាសាត រ ទ្ធភាពព កម្មជូនជនពកិារ  
• លធវើស្េក្បត្ិបត្តកិារនានា លក្កាម្ការខណនាាំពីក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនីត្ិស្ម្បទា។  

                                                           
4 ទំ្ររ័បណាត ញសង្គម Facebook របសមូ់េនិធិជនរិការ (មូេនិធិជនរិការ - PWDF) 
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៣. កាតពវកចិ្ចទេ្ជើសទេរ ើស និងការស្មបស្មលួសម្សបេលជ់នពិការ 

 បនាា បព់ីច្បាបស់្តីពកីិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពកិារ បានក្បកាស្ឲ្យលក្បើក្បាស់្ជាសាធ្លរណៈរចួ្បម្ក 
រាជរដាឋ េបិា ថ្នក្ពុះរាជាណាច្បក្កកម្ព ជា បានាកខ់ត្ងនូវក្កឹត្យក្កម្ និងលោ ការណ៍ស្តីពីកិច្បចការពារសិ្ទ្ធិជនពិការ
ជាបនតបនាា ប ់លដ្ើម្បចី្បងជាកាត្ពវកិច្បចដ្ ់ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ក្គឹុះសាា នសាធ្លរណៈ ក្គឹុះសាា នឯកជន នីត្ិប គគ  កន ងការ
លក្ជើស្លរ ើស្ និងការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ស្ម្ក្ស្បស្ក្ាបក់ារងារដ្ ់ជនានពិការភាព។ 

ក. ការកំណត់អ្ាជនពិការច្ូលបទេ្មើការងារ 

អន ក្កឹត្យល ែ ១០៨ អនក្ក.បក ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី៣០ ខែសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១០ ក្ត្ូវបានក្បកាស្ឲ្យលក្បើក្បាស់្លដាយ រាជរដាឋ េបិា  
លដ្ើម្បលីធវើការកាំណត្អ់ក្ាជនានពិការភាព ខដ្ ាច ស់្សាា បន័ នងិនិលយជក ក្ត្ូវលក្ជើស្លរ ើស្ឱ្យបលក្ម្ើការងារលៅកន ងសាា បន័ 
ឬក្គឹុះសាា នរបស់្ែាួន។  

លៅាម្បណាត ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ខដ្ ានម្ង្រ្នតរីាជការ ចាបព់ី ៥០ នាកល់ ើងលៅ រដ្ឋម្ង្រ្នតីក្កសួ្ង ឬក្បធ្លនសាា បន័ 
រដ្ឋ ក្ត្ូវលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការខដ្ ាន កខណៈស្ម្បត្តិ នងិស្ម្ត្ាភាពក្គបក់្ោន ់កន ងការបាំលពញនូវម្ ែងារ ត្ួនាទ្ី និង
ការទ្ទ្ួ ែ ស្ក្ត្ូវច្បាំលពាុះម្ ែត្ាំខណងលៅាម្ក្បលេទ្ការងារ ឱ្យចូ្ប បលក្ម្ើការងារលៅកន ងក្កបែណឌ ម្ង្រ្នតរីាជការ លដាយ
កាំណត្ក់ន ងអក្ាច្បាំនួន ២ ភាគរយ ថ្នច្បាំនួនម្ង្រ្នតរីាជការស្រ បរបស់្ក្កសួ្ងឬសាា បន័ែាួន5។ 

ទ្នាឹម្នងឹលនុះ និលយជក ឬាច ស់្នីត្ិប គគ ខដ្ ស្ាិត្លៅលក្កាម្ច្បាបថ់្នក្ពុះរាជាណាច្បក្កកម្ព ជាទាាំងអស់្ កក៏្ត្ូវ
បានត្ក្ម្ូវឱ្យលធវើការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការខដ្ ាន កខណៈស្ម្បត្តិ និងស្ម្ត្ាភាពក្គបក់្ោន ់ កន ងការបាំលពញនូវម្ ែងារ     
ត្ួនាទ្ី និងការទ្ទ្ួ ែ ស្ក្ត្ូវច្បាំលពាុះម្ ែត្ាំខណងលៅាម្ក្បលេទ្ការងារ ឲ្យចូ្ប បលក្ម្ើការងារលៅកន ងក្គឹុះសាា នរបស់្ែាួន
ផងខដ្រ។ លពា គ ឺនីត្ិប គគ ខដ្ ានកម្មករ និលយជតិ្ កាំព ងបលក្ម្ើការងារចាបព់ី ១០០ នាកល់ ើងលៅ ក្ត្ូវានជន
ានពិការភាព កាំព ងបលក្ម្ើការងារ លដាយកាំណត្ក់ន ងអក្ាច្បាំនួន ១ ភាគរយថ្នច្បាំនួនកម្មករ និលយជិត្ស្រ ប6។  

ារាងលក្បៀបលធៀប៖ 

្បទេេ្ស្ថា ប័ន ច្ំនួនបុគ្គលកិ ឬនិទេោជិត អ្ាភាគ្រយ (%) ដេល្តវូទេ្ជើសទេរ ើស 

ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ៥០ នាកល់ ើងលៅ ២ ភាគរយ (%) 

នីត្ិប គគ ឯកជន ១០០ នាកល់ ើងលៅ ១ ភាគរយ (%) 

                                                           
5 មាព្ា ៥ អនុព្កឹតយលេខ ១០៨ អនព្ក.បក ចុះនថៃទី្៣០ បខសីហា ឆ្ន ២ំ០១០។ 
6 មាព្ា ៦ អនុព្កឹតយលេខ ១០៨ អនព្ក.បក ចុះនថៃទី្៣០ បខសីហា ឆ្ន ២ំ០១០។ 
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ខ. ដបបប្ទេ្ជើសទេរ ើស និងលកខណវិនិច្ឆ័យ 

ទ្នាឹម្នងឹការកាំណត្អ់ក្ាជនពិការឱ្យចូ្ប បលក្ម្ើការងារលៅាម្ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ក្គឹុះសាា ន នតី្ិប គគ ឯកជន 
អន ក្កឹត្យល ែ ១០៨ អនក្ក.បក ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី៣០ ខែសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១០ កប៏ានាកខ់ត្ងអាំពីខបបបទ្លក្ជើស្លរ ើស្ និង កខណៈ 
វនិិច្បឆយ័កន ងការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការឲ្យចូ្ប បលក្ម្ើការងារ លដ្ើម្បជីាជាំនួយដ្ ់រដ្ឋម្ង្រ្នតីក្កសួ្ង ក្បធ្លនសាា បន័ ក្គឹុះសាា ន 
និងនិលយជក។  

ខបបបទ្លក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការស្ក្ាបក់្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ក្ត្ូវលធវើលស្ច្បកតីជូនដ្ាំណឹងជាលាយ កខណ៍អកសរលៅ
ក្កសួ្ងស្ងគម្កចិ្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន នងិយ វនីត្ិស្ម្បទា និងក្កសួ្ងម្ ែងារសាធ្លរណៈលៅកន ងខែម្ករា ជាលរៀងរា ់ឆ្ន ាំអាំពី
ដូ្ច្បខាងលក្កាម្៖ 

• 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 ត្ពរីាជរដាឋ េបិា  ឲ្យលក្ជើស្លរ ើស្ក្កបែណឌ ម្ង្រ្នតី
រាជការចូ្ប លធវើការងារ ក្ត្ូវកសាងខផនការលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការាម្អក្ាកាំណត្ ់ដូ្ច្បខដ្ ានលរៀបរាបល់ៅកន ងខផនកទ្ី ៣ 
ច្បាំន ច្ប ក ខាងល ើ រចួ្បលផញើជូនក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនីត្ិស្ម្បទា និងក្កសួ្ងម្ ែងារសាធ្លរណៈកន ងរយៈលព  
១ ខែ បនាា បព់ីទ្ទ្ួ បានលោ ការណ៍អន ញ្ញា ត្7។ 

លដាយខ កច្បាំលពាុះ នីត្ិប គគ  ខដ្ ានកម្មករនិលយជិត្ ចាបព់ី ១០០ នាកល់ ើងលៅ ក្ត្ូវលធវើលស្ច្បកតីជូនដ្ាំណឹង
ជាលាយ កខណ៍អកសរជាលទ្ៀងទាត្ល់រៀងរា ់ឆ្ន ាំ លៅក្កសួ្ងស្ងគម្កចិ្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនីត្ិស្ម្បទា និងក្កសួ្ង
ការងារ និងបណត ុះបណាត  វជិាា ជីវៈ លៅកន ងខែម្ករា ជាលរៀងរា ់ឆ្ន ាំ អាំព៖ី 

• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជិត្ លធវើការលពញលា៉ា ង ស្រ ប 
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជិត្ជាជនពិការ ខដ្ លក្ោងលក្ជើស្លរ ើស្ ាម្អក្ាកាំណត្ ់
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជិត្ជាជនពិការកាយស្ម្បទាកក្ម្តិ្ក្សា  ម្ធយម្ លធវើការលពញលា៉ា ង 
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជិត្ជាជនពិការកាយស្ម្បទាកក្ម្តិ្ធៃន ់លធវើការលពញលា៉ា ង 

                                                           
7 មាព្ា ៩ អនុព្កឹតយលេខ ១០៨ អនព្ក.បក ចុះនថៃទី្៣០ បខសីហា ឆ្ន ២ំ០១០។ 



ព្កសួង្សង្គមកិចច អតីតយុទ្ធជន និង្យុវនីតិសមបទា ©២០២០ មគគុលទ្ទសក៍គតយុិតត 
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• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជិត្ជាជនពិការស្ត្ិបញ្ញា កក្ម្តិ្ក្សា  ម្ធយម្ លធវើការលពញលា៉ា ង 
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជិត្ជាជនពិការស្ត្ិបញ្ញា កក្ម្តិ្ធៃន ់លធវើការលពញលា៉ា ង 
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជិត្ជាជនពិការកាយស្ម្បទាកក្ម្តិ្ក្សា  ម្ធយម្ លធវើការរយៈលព ែាី 
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជិត្ជាជនពិការកាយស្ម្បទាកក្ម្តិ្ធៃន ់លធវើការរយៈលព ែាី 
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជិត្ជាជនពិការស្ត្ិបញ្ញា កក្ម្តិ្ក្សា  ម្ធយម្ លធវើការរយៈលព ែា ី
• ច្បាំនួនកម្មករ និលយជិត្ជាជនពិការស្ត្ិបញ្ញា កក្ម្តិ្ធៃន ់លធវើការរយៈលព ែាី 

កន ងករណីខដ្ នីត្ិប គគ លក្ជើស្លរ ើស្កម្មករ និលយជិត្ ជាជនពិការកាយស្ម្បទា ឬស្ត្ិបញ្ញា  ចូ្ប លធវើការម្និទាន់
ក្គបច់្បាំនួនាម្អក្ាកាំណត្ ់ដូ្ច្បខដ្ ានលរៀបរាបល់ៅកន ងខផនកទ្ី ៣ ច្បាំន ច្ប ក ក្ត្ូវកសាងខផនការលក្ជើស្លរ ើស្ល ើងវញិរចួ្ប
លផញើលៅក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្តី្យ ទ្ធជន និងយ វនតី្ិស្ម្បទា និងក្កសួ្ងការងារ និងបណត ុះបណាត  វជិាា ជីវៈម្ នដ្ាំណាច្ប់
ខែធនូថ្នឆ្ន ាំនីម្យួៗ8។ 

ក្បកាស្អនតរក្កសួ្ងរបស់្ក្កសួ្ងស្ងគម្កចិ្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនីត្ិស្ម្បទា នងិក្កសួ្ងស្ ខាេបិា  ល ែ 
២៤៩២ ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី ២២ ខែវចិ្បឆកិា ឆ្ន ាំ២០១១ ស្តីពីការកាំណត្ ់កខណវនិចិ្បឆយ័ក្បលេទ្ និងកក្ម្តិ្ពិការភាព បានកាំណត្ថ់្ន 
ជនពិការស្ាំលៅដ្ ់ជនទាាំងឡាយណាខដ្ ែវុះខាត្ បាត្ប់ង ់ ែូច្បខាត្ស្ររីាងគណាម្យួ ឬស្ត្ិបញ្ញា  បណាត  ឲ្យាន
ការរ ាំខានដ្ ់ជីវភាពរស់្លៅ ឬស្កម្មភាពនានាក្បចាាំថ្ងៃ ដូ្ច្បជា ជនពិការរាងកាយ ពិការខេនក ពិការកន ងការសាត ប ់ពកិារ
ស្ត្ិបញ្ញា  ម្នសិ្ការវកិ  នងិក្បលេទ្ពិការលផសងៗលទ្ៀត្ ខដ្ នាាំឲ្យាន កខណៈម្និក្បក្កត្ី9។   

 កខណវនិិច្បឆយ័ថ្នពិការភាពក្ត្ូវបានខបងខច្បកជា ៤ ក្បលេទ្ ដូ្ច្បជា ពិការកាយស្ម្បទា ពិការស្ត្ិបញ្ញា  ពិការ
ផាូវច្បិត្ត និងពិការលផសងៗ។ ស្ក្ាបក់ារ ាំអិត្អាំពី កខណវនិិច្បឆយ័ថ្នពិការភាព សូ្ម្លម្ើ ក្បការ ៦ ឧបស្ម្ពន័ធ ១ នងិ ២ 
ថ្នក្បកាស្អនតរក្កសួ្ងល ែ ២៤៩២ ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី ២២ ខែវចិ្បឆកិា ឆ្ន ាំ២០១១ ស្តីពីការកាំណត្ ់កខណវនិចិ្បឆយ័ក្បលេទ្ និង
កក្ម្តិ្ពិការភាព។  

វធិីសាង្រ្ស្តថ្នការគណនាជនពិការក្ស្បាម្ កខណៈវនិចិ្បឆយ័ ក្បលេទ្ និងកក្ម្តិ្ថ្នពិការភាពដូ្ច្បខដ្ ាន
កាំណត្ល់ៅកន ងឧបស្ម្ពន័ធ ១ និង ២ ថ្នក្បកាស្អនតរក្កសួ្ងល ែ ២៤៩២ ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី ២២ ខែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ ស្តីពកីារ
កាំណត្ ់កខណវនិចិ្បឆយ័ក្បលេទ្ និងកក្ម្តិ្ពិការភាព ក្ត្ូវអន វត្តដូ្ច្បខាងលក្កាម្10៖ 

  

                                                           
8 មាព្ា ១០ អនុព្កឹតយលេខ ១០៨ អនព្ក.បក ចុះនថៃទី្៣០ បខសីហា ឆ្ន ២ំ០១០។ 
9 ព្បការ ៤ ព្បកាសអនតរព្កសងួ្លេខ ២៤៩២ ចុះនថៃទី្ ២២ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១១។ 
10 មាព្ា ៨ អនុព្កឹតយលេខ ១០៨ អនព្ក.បក ចុះនថៃទី្៣០ បខសីហា ឆ្ន ២ំ០១០។ 



ព្កសួង្សង្គមកិចច អតីតយុទ្ធជន និង្យុវនីតិសមបទា ©២០២០ មគគុលទ្ទសក៍គតយុិតត 
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្បទេេ្ការងារ ្បទេេ្ពកិារភាព ក្មិតពិការភាព គ្ណនាច្ំននួ 

ម្ង្រ្នតរីរាជការ នលិយជតិ្
បលក្ម្ើការងារលពញលា៉ា ង 

ជនពិការកាយស្ម្បទា 
ធៃន ់

ជនពិការ ១ នាកក់្ត្ូវគតិ្
ជា ២ នាក ់

ជនពិការស្ត្ិបញ្ញា  ខដ្ 
បានសាត រនីត្ិស្ម្បទា 
ជនពិការកាយស្ម្បទា 

ក្សា  ម្ធយម្ 
ជនពិការ ១ នាកក់្ត្ូវគតិ្
ជា ១ នាក ់

ជនពិការស្ត្ិបញ្ញា  ខដ្ 
បានសាត រនីត្ិស្ម្បទា 

នលិយជតិ្ 
បលក្ម្ើការងាររយៈលព ែា ី

ជនពិការកាយស្ម្បទា 
ធៃន ់

ជនពិការ ១ នាកក់្ត្ូវគតិ្
ជា ១ នាក ់

ជនពិការស្ត្បិញ្ញា  ខដ្ 
បានសាត រនីត្ិស្ម្បទា 
ជនពិការកាយស្ម្បទា 

ក្សា  ម្ធយម្ 
ជនពិការ ១ នាកក់្ត្ូវគតិ្
ជា កនាុះនាក ់

ជនពិការស្ត្ិបញ្ញា  ខដ្ 
បានសាត រនីត្ិស្ម្បទា 

គ្. ការស្មបស្មលួសម្សបស្មាប់ការងារ 

ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នងិនីត្បិ គគ  ក្ត្ូវានកាត្វកចិ្បចលធវើការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ស្ម្ក្ស្ប ស្ក្ាបម់្ង្រ្នតីរាជការ កម្មករ
និលយជិត្ ឬកូនជាង ឬកម្មសិ្កាការជីាជនពិការជាអាទ្ិ៍ ការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ល ើក្បលេទ្ និង កខែណឌ ការងារ ការ
េវឹកេវឺន ខផនកបរសិាា ន ទ្កីខនាងការងារ ម្លធាបាយ ស្ាភ របរកិាខ រ ក្ត្ូវអន លលាម្ាម្ក្បកាស្អនតរក្កសួ្ង ២៤៨ស្អយ.ក្បក 
ច្ប ុះថ្ងៃទ្ ី២៨ ខែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្តីពីការដាកឱ់្យអន វត្តនូវបទ្ដាឋ នបលច្បចកលទ្ស្លេដាឋ រច្បនាស្ម្ពន័ធ របូវនតបងក កខណៈ
ងាយក្សួ្ ស្ក្ាបជ់នានពិការភាព ល ើកខ ងខត្ការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ស្ម្ក្ស្ប ានបនា កធៃនធ់ៃរេួស្លេត្ ។  

ការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ស្ម្ក្ស្បលនុះ ស្ាំលៅដ្ ់ការខកខក្ប នងិការខកត្ក្ម្ូឲ្យស្ម្ក្ស្ប នងិចាាំបាច្ប ់ ម្និលធវើឲ្យការ
ទ្ទ្ួ ែ ស្ក្ត្ូវានភាពវសិ្ាាក្ត្ ឬម្និក្ត្មឹ្ក្ត្ូវ ខដ្ ត្ក្ម្ូវខត្កន ងករណីពិលស្ស្ លដ្ើម្បធី្លនាដ្ ់ជនពិការឲ្យទ្ទ្ ួយក
បាន នងិអន វត្តបាននូវសិ្ទ្ធិម្ន ស្ស នងិលស្រភីាពជាសារវនតទាាំងអស់្ លដាយឈរល ើម្ ូដាឋ នលស្មើភាពោន ជាម្យួអនកដ្ថ្ទ្11។  

លៅលព លក្ជើស្លរ ើស្កម្មករនិលយជិត្ ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  ខដ្ ានកាត្ពវកិច្បចលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការ 
ក្ត្ូវលរៀបច្បាំពាកយស្ ាំចូ្ប បលក្ម្ើការងារ ឲ្យានភាពសាម្ញ្ា  និងងាយក្សួ្ ស្ក្ាបជ់នពិការ ក្ពម្ទាាំងផត ់ការស្ក្ម្ប
ស្ក្ម្ួ កន ងការបាំលពញ និងការដាកព់ាកយស្ ាំចូ្ប បលក្ម្ើការងាររបស់្ជនពិការ12។ 

                                                           
11 ចំនុច ១  សារាចរបណ្នាអំនតរព្កសងួ្លេខ ០០៥ ស.អ.យ/សរណ្ន ចុះនថៃទី្២០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១០។ 
12 ចំនុច ២  សារាចរបណ្នាអំនតរព្កសងួ្លេខ ០០៥ ស.អ.យ/សរណ្ន ចុះនថៃទី្២០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១០។ 
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ក្បធ្លនក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នងិនីត្ិប គគ  ក្ត្ូវច្បងែ  បងាា ញ និងពិលក្ោុះលយប ់ជាម្យួជនពិការកន ងការផត ់
ការងារជូន លដាយលផ្លត ត្ល ើបរសិាា នការងារ កខនាងការងារ កម្មវធិីការងារ ការបណត ុះបណាត   និងការោាំក្ទ្ផ្លា  ់ែាួន។ 
ល ើស្ពីលនុះ ក្ត្ូវលធវើការខកខក្ប និងស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ ល ើខផនកបរកិាខ រ និងបរសិាា នកខនាងលធវើការ ឲ្យានការច្ប ័ត្ នងិងាយ
ក្សួ្ លច្បញចូ្ប បាន ដូ្ច្បជាអោរានជក្ា  ក្ច្បកលច្បញចូ្ប ធាំទូ្លាយ បនាបអ់នាម្យ័ស្ម្ក្ស្ប នងិបាំពាកឧ់បករណ៍
ធ្លន កថ់្ដ្ ជលណតើ រយនតបាំពាកអ់កសរសាា ប និងឧបករណ៍ជាំនយួលផសងៗ ស្ម្ក្ស្បស្ក្ាបជ់នពិការ13។  

កន ងករណី ានត្ក្ម្ូវការពិនតិ្យស្ ែភាព វាយត្ថ្ម្ាល ើជាំនាញ និងស្ម្ត្ាភាពរបស់្ម្ង្រ្នតីរាជការ និងកម្មករ
និលយជិត្ ក្បធ្លនក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  ក្ត្ូវធ្លនាថ្ន ោម នការ ាំលអៀង និងោម នការលរ ើស្លអើងលដាយសារពិការភាព។ 
ជាពិលស្ស្ក្បធ្លន ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នតី្ិប គគ ក្ត្ូវលធវើការវាយត្ថ្ម្ាការងារស្ក្ាបល់ ើកទ្ឹកច្បតិ្ត ក្បកបលដាយត្ាា ភាព 
និងោម នការ ាំលអៀងលដាយសារពិការភាព14។ 

ឃ. ការច្ុុះបញ្ជកិា និងការទេធវើអធិការកិច្ច  

 បនាា បព់ីច្បាបស់្តីពកីិច្បចការពារ និងល ើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិជនពិការ កដូ៏្ច្បជាអន ក្កឹត្យល ែ ១០៨ នងិបទ្បញ្ញា ត្តិពាក់
ពន័ធជាបនតបនាា បម់្ក ក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន នងិយ វនីត្ិស្ម្បទា បានលច្បញលស្ច្បកតីជូនដ្ាំណឹងស្តីពីការអន វត្ត
កាត្ពវកិច្បចលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការឲ្យចូ្ប បលក្ម្ើការងាររចួ្បម្កក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នងិនីត្បិ គគ ក្ត្ូវលធវើការច្ប ុះបញ្ា ីកាជាម្យួ

រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ ឬម្នាសី្ងគម្កិច្បច រាជធ្លនី/លែត្ត លដ្ើម្បរីាយការណ៍អាំពីការអន វត្តកាត្ពវកិច្បច ក្បកាស្ជូនដ្ាំណឹងស្តី
ពីការលក្ជើស្លរ ើស្ជនានពិការភាព និងការែកខានម្និបានបាំលពញកាត្ពវកិច្បច។  

 ក្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ និងនតី្ិប គគ  ខដ្ ានកម្មករនិលយជតិ្ ចាបព់ី ៨០១ នាកល់ ើងលៅ ក្ត្ូវលរៀបច្បាំ និងបាំលពញ
ស្ាំណ ាំ ខបបបទ្ (លម្ើ លៅកន ងឧបស្ម្ពន័ធ ១) ឲ្យបានក្ត្ឹម្ក្ត្វូាម្ការកាំណត្រ់បស់្រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ ខដ្ ានស្ាិត្
លៅកន ងក្កសួ្ងស្ងគម្កិច្បច អត្តី្យ ទ្ធជន នងិយ វនីត្សិ្ម្បទា។ លដាយខ ក ច្បាំលពាុះក្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ នងិនីត្បិ គគ  ខដ្ 
ាននិលយជិត្ ចាបព់ី ៨០០ នាកច់្ប ុះលក្កាម្ ក្ត្ូវលរៀបច្បាំ និងបាំលពញស្ាំណ ាំ ខបបបទ្ រចួ្បបញ្ាូ នម្កកាន ់ម្នាីរស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្
យ ទ្ធជន និងយ វនីត្ិស្ម្បទា រាជធ្លនី/លែត្ត។ បខនាម្ល ើស្ពីលនុះ ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  ក្ត្ូវភាា បឯ់កសារម្យួ
ច្បាំនួនដូ្ច្បខាងលក្កាម្៖ 

•   ិែិត្ម្កក្កសួ្ង ឬម្នាីរ ស្ងគម្កិច្បច អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនីត្ិស្ម្បទា រាជធ្លន/ីលែត្ត                       
•  ពាកយលស្នើស្ ាំច្ប ុះបញ្ា ិកា 
•  ខផនការអន វត្ត 
•  លស្ច្បកតីក្បកាស្ជូនដ្ាំណឹងស្តីពីច្បាំនួនកម្មករនិលយជិត្ពកិារ 

                                                           
13 ចំនុច ៣ និង្ ៤  សារាចរបណ្នាអំនតរព្កសងួ្លេខ ០០៥ ស.អ.យ/សរណ្ន ចុះនថៃទី្២០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១០។ 
14 ចំនុច ៥ និង្ ៦  សារាចរបណ្នាអំនតរព្កសងួ្លេខ ០០៥ ស.អ.យ/សរណ្ន ចុះនថៃទី្២០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១០។ 
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•  លស្ច្បកតីក្បកាស្ពីក្បាកខ់ែអបបរារបស់្កម្មករ (ទ្ទ្ួ សាគ  ់ពីក្កសួ្ងការងារ)  
•  លោ នលយបាយ/លោ ការណ៍លោរពសិ្ទ្ធិជនពិការកន ងសាា បន័ 
•  កាា  កការបងក កខណៈងាយក្សួ្ ដ្ ់ជនពិការ (ACCESSIBLE CATALOG)  
•  ពាកយលស្នើស្ ាំបងភ់ាគទាន (ករណីលស្នើស្ ាំបង)់ 
•  បញ្ា ីល ម្ ុះ នងិក្បវត្តិរបូជនពិការ។ 

ព្បលភ្ទ្សាា បន័ 
ចំននួកមមករ
និលោជិត 

អង្គភារមាន
សមតាកិចច 

ឯកសារភាជ ប ់

ព្កសងួ្ 
សាា បន័រដ្ា និង្
នីតិបុគគេ 

០ ដ្េ ់
៨០០ នាក ់

មនទីរសង្គមកិចច 
អតីតយុទ្ធជន 
និង្យុវនីតិ 
សមបទា 

• េិខិតមកព្កសួង្ ឬមនទីរ សង្គមកិចច អតីតយុទ្ធជន និង្យុវនីតិសមបទា  រាជធានី/លខតត 
•  ពាកយលសនីសំុចុះបញ្ជ ិកា 
•  បែនការអនុវតត 
•  លសចកតីព្បកាសជូនដំ្ណឹ្ង្សតីរីចំនួនកមមករនិលោជិតរិការ 
•  លសចកតីព្បកាសរីព្បាកប់ខអបបរមារបសក់មមករ (ទ្ទ្ួេសាគ េរី់ព្កសងួ្ការង្ករ) 
•  លគាេនលោបាយ/លគាេការណ៍្លគាររសិទ្ធិជនរិការកនុង្សាា បន័ 
•  កាាឡុកការបង្ាេកខណ្ៈង្កយព្សួេដ្េជ់នរិការ (ACCESSIBLE CATALOG) 
•  ពាកយលសនីសំុបង្ភ់ាគទាន (ករណី្លសនីសំុបង្)់ 
•  បញ្ជ ីល ម្ ះ និង្ព្បវតតិរូបជនរិការ។ 

៨០១ នាក់
លឡងី្លៅ 

រដ្ាបាេសិទ្ធិជន
រិការ សាិតលៅ
កនុង្ព្កសងួ្
សង្គមកិចច អតីត
យុទ្ធជន និង្ 
យុវនីតិសមបទា 

 

បនាា បព់ី ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នីត្ិប គគ បានលរៀបច្បាំ និងបាំលពញស្ាំណ ាំ ខបបបទ្រចួ្បរា ់ នងិបញ្ាូ នស្ាំណ ាំ ខបបបទ្
ខាងល ើម្ករដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ ឬម្នាីស្ងគម្កិច្បច រាជធ្លនី/លែត្ត រចួ្បលេើយ រដ្ឋបា សិ្ទ្ធិជនពិការ ឬម្នាីរស្ងគម្កិច្បច 
អត្ីត្យ ទ្ធជន និងយ វនីត្ិស្ម្បទារាជធ្លនី/លែត្ត និងលធវើការពិនិត្យ លេើយលរៀបច្បាំបញ្ាូ នម្កនាយកដាឋ នស្ ែ ា ភាពជនពិការ 
លដ្ើម្បលីស្នើស្ ាំច្ប ុះវាយត្ថ្ម្ា ស្ក្ាបផ់ត ់ ិែិត្បញ្ញា កស់្តីពកីារច្ប ុះបញ្ា ិកា។ 

បនាា បព់ទី្ទ្ួ បានស្ាំណ ាំ ខបបបទ្លស្នើស្ ាំច្ប ុះបញ្ា ិការបស់្ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ និងនីត្ិប គគ  ពីរដ្ឋបា សិ្ទ្ធជិនពកិារ 
ឬម្នាីរស្ងគម្កិច្បច អត្តី្យ ទ្ធជន និងយ វនីត្ិស្ម្បទារាជធ្លនី/លែត្ត នាយកដាឋ នស្ ែ ា ភាពជនពិការ នឹងក្ត្ូវលរៀបច្បាំ
ក្កុម្អធិការកិច្បច និងវាយត្ថ្ម្ា ម្ ននឹងលច្បញ ិែិត្បញ្ញា កស់្តីពីការច្ប ុះបញ្ា ិកាដូ្ច្បខាងលក្កាម្៖ 

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

• លស្ច្បកតីក្បកាស្ជូនដ្ាំណឹងស្តីពីកម្មករនិលយជិត្ និងកម្មករនិលយជិត្ពិការស្រ ប 
• លស្ច្បកតីក្បកាស្ជូនដ្ាំណឹងស្តីពីខផនការលក្ជើស្លរ ើស្កម្មករនិលយជិត្ពិការក្បចាាំឆ្ន ាំ 
• ផាូវានជក្ា ឬបងាក នថ់្ដ្ស្ក្ាបជ់នពិការ 
• ត្ ការយិ ័យ និងបលច្បចកលទ្ស្វទិ្ាជាំនួយស្ក្ាបក់ម្មករនិលយជិត្ជនពិការ 
• ច្បាំណត្យនយនតស្ក្ាបក់ម្មករនិលយជិត្ពិការ 
• បនាប/់បងគនអ់នាម្យ័ស្ក្ាបក់ម្មករនិលយជិត្ពិការ 
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ឬបានលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការល ើស្ពី ២% ស្ក្ាបក់្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ និងល ើស្ពី ១% ស្ក្ាបន់តី្ិប គគ      
ក្ពម្ទាាំង កខែណឌ លផសងៗលទ្ៀត្ ខដ្ ក្កុម្អធិការកិច្បចត្ក្ម្វូ។ 

២. កក្ម្តិ្ក្បាក ់ (Silver Certificate) ផត ់ជូនក្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ និងនីត្បិ គគ  ខដ្ បានលក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការ 
១.២% លៅ ១.៤% ស្ក្ាបក់្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ និង ០.៦% លៅ ០.៧% ស្ក្ាបន់ីត្បិ គគ  ឬការបងភ់ាគទានក្គបក់ារ
កាំណត្ា់ម្សាម រត្អីន ក្កឹត្យល ែ ១០៨ ឬការអន វត្តបានលក្ច្បើនជាង ៦០% ថ្ន កខែណឌ លផសងៗលទ្ៀត្ខដ្ ក្កមុ្អធិការ
កិច្បចត្ក្ម្ូវ។ 

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

៤. ការបង់ភាគ្ទាន និងការពនិ័យ 

ក. នីតិវិធីបង់ភាគ្ទាន 

ក្កសួ្ងសាា បន័រដ្ឋ និងនតី្ិប គគ ខដ្ ម្និបានបាំលពញកាត្ពវកិច្បច ាម្សាម រត្ីច្បាបស់្តីពីកចិ្បចការពារ និងល ើកម្ពស់្
សិ្ទ្ធិជនពិការ និងអន ក្កឹត្យល ែ ១០៨ ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី៣០ ខែសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១០ ស្តីពីការកាំណត្អ់ក្ា និងខបបបទ្ថ្នការ
លក្ជើស្លរ ើស្ជនពិការចូ្ប បលក្ម្ើការងារ ក្ត្ូវានកាត្ពវកិច្បចបងភ់ាគទានដូ្ច្បខាងលក្កាម្15៖ 

• ក្បធ្លន ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ ក្ត្ូវបងភ់ាគទានច្បាំនួន ៥០ ភាគរយ ថ្នក្បាកល់បៀវត្សម្ូ ដាឋ នអបបបរាក្បចាាំខែ
របស់្ម្ង្រ្នតីរាជការកន ងម្យួខែខដ្ ានក្បលេទ្ក្កម្ែណឌ  គ.១០ ស្ក្ាបម់្ង្រ្នតីរាជការជាជនពកិារ ១ នាក។់ 

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

ការបងភ់ាគទាន លធវើាម្ទ្ក្ម្ងដូ់្ច្បខដ្ បានកាំណត្ល់ដាយក្បកាស្ល ែ ២៥៥ ស្.អ.យ ក្ប.ក ច្ប ុះថ្ងៃទ្ី៣០ 
ខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៨ (សូ្ម្លម្ើ លៅកន ងឧបស្ម្ពន័ធ ២) លេើយក្ត្ូវគណនាជារបូិយបណ័ណ ជាត្ិ ក្ស្បាម្អក្ាបតូរក្បាក់
របស់្ធនាោរជាត្ិថ្នកម្ព ជា និងក្ត្ូវលធវើល ើងជាក្បចាាំខែ យ៉ា ងយូរ ១ ស្បាត េ៍ថ្នខែបនាា ប ់លដាយគិត្ាម្ច្បាំនួនម្ង្រ្នតីរាជការ 
កម្មករ និលយជតិ្ ខផែកាម្ារាងលបើកក្បាកល់បៀវត្សក្បចាាំខែលនាុះ។ ល ើ ពីលនុះ ក្កសួ្ង សាា បន័រដ្ឋ នងិនីត្បិ គគ  ក្ត្ូវ
បងភ់ាគទានលដាយផ្លា  ់ លៅម្ូ និធជិនពកិារ ឬចូ្ប លៅគណនីរបស់្ម្ូ នធិិជនពិការ កន ងធនាោរខដ្ បានការឯកភាព 
ពីក្កសួ្ងលស្ដ្ឋកិច្បច និងេិរញ្ា វត្ា  ាម្លស្ច្បកតីជូនដ្ាំណឹងរបស់្ម្ូ និធិជនពិការ16។  
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នឹងក្ត្ូវពិនយ័អនតរការណ៍ជាក្បាកព់ី ១០០. ០០០ លរៀ  លៅ ១.០០០.០០០ លរៀ ។  
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Preface 
 

The Royal Government of Cambodia (RGC) maintains peace, political stability, and national security, 

which are the prerequisite for achieving economic growth and recovering from the Covid-19 pandemic 

and natural disasters (floods) that affected several cities and provinces, and the Government began to 

improve the economy with sustainability and resilience. To achieve this, active engagement of 

different workforce is required and crucial including disability inclusion in the national economic 

recovery plan in which this is a vital prerequisite for the use of the nation's total workforce. Recently, 

the Royal Government of Cambodia has endorsed and supportively enforced numbers of social 

protection polices and framework to support the most poor and vulnerable households, and to ensure 

that they can access to the supportive services and other benefits in which the cash transfer programs 

have been rolling-out targeting persons with disabilities, pregnant women, children under 2 years old, 

the elderly, and families with members living with HIV. In addition, the National Social Security Fund 

(NSSF) for civil servants, veterans, and the Persons with Disability Foundation (PWDF) were 

established aiming to ensure income security for Cambodian including pension benefit, health care, 

occupational risk, disability support services, and other benefits. 

According to the Cambodian Constitution, political priorities, the Rectangular Strategy Phase IV, the 

National Disability Strategic Plan 2019-2023, and the Cambodia Sustainable Development Goals, the 

Royal Government of Cambodia has made significant investment to promote welfare for persons with 

disabilities. The Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation (MOSVY), in 

particular, considers the disability sector as a priority and has so far developed many policies and 

guidelines to ensure the protection and the promotion of the fundamental rights of persons with 

disabilities. Veterans with disabilities and retired civil servants have benefited from the allowance 

scheme and persons with disabilities accessed physical rehabilitation services and vocational training 

services without any cost ; braille and sign language services have been established to respond to the 

needs of persons with disabilities; community-based rehabilitation services have been strengthening 

to promote active engagement of persons with disabilities in the social activities at their communities; 

ownership has been promoted through self-help group creation; discrimination against persons with 

disabilities has been declined as the result of the Law on the Protection and Promotion of the Rights 

of Persons with Disabilities (LPPRPWD). 

The Law on the Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities is crucial to 

address the needs of persons with disabilities and contributes to enforcing related programs to promote 

welfare of persons with disabilities, to consider disability inclusion in the national development 



  

 

strategic plan, employment programs within every ministry, related stakeholders including private 

sectors. This law aims to promote dignity and rights of persons with disabilities; to reduce 

discrimination against persons with disabilities, to empower disability inclusion in different sectors by 

providing inclusive opportunities, employment, and access to supportive services including education, 

health and rehabilitation. 

The law encourages and identified the obligation of public institutions, the private sector, and NGOs 

to absorb and utilize the potential of persons with disabilities by incorporating persons with disabilities 

into their activities and encouraging development partners for including persons with disabilities in 

their development projects in order to promote social inclusion of person with disabilities. 

This legal guide is very crucial for raising the awareness of employers, workers, especially the 

administrative officials in charge of Disability Rights, to understand the process of effective and 

sustainable implementation of laws and legal instruments. These will make all mechanisms work both 

national and sub-national levels to improve the social economic status of persons with disabilities and 

promote inclusive opportunities that enable persons with disabilities to work in both public and private 

institutions. 

Employers, employees, and persons with disabilities can communicate and consult with the 

Department of Welfare for Persons with Disabilities, and Disability Rights Administration without any 

cost, in relation to disability aspect through hotline 1270 and contact numbers stated in in this guideline. 

 
 
Phnom Penh, 8th December 2020       
             
      
H.E. Vong Soth 
Minister of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation 
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1. Introduction  

Cambodia is undergoing remarkable development day by day, leading to macroeconomic stability, an 

increase in GDP and household income, and a steady decline in poverty. In particular, in line with the 

national development process, the royal government has constantly been paying more attention to and 

been improving many sectors as well as citizens’ welfare. However, Cambodia has gone through a 

period of war that left unexploded ordnances (UXO) scattered across the country and, in addition, an 

increase in the number of vehicles has contributed to the raise of road traffic accidents. These factors 

have had a devastating effect on the nation and its people, and there are a total of 524,000 victims 

living with disabilities in Cambodia according to the 2014 national socio-economic survey conducted 

by the national institute of statistics. 

A person with disabilities is a person who is entitled to all care and rights, including labour rights as a 

person without disabilities. In addition, persons with disabilities should be included in all development 

activities without being left behind, as this will contributes to society's attitudes towards people with 

disabilities in term of participation and needs expression which lead to promoting inclusive social 

development. In the economic context, the three basic resources that are the factors of production are 

Land, Labor and Capital, so the inclusion of disability in all sectors based on the principle of equal 

rights will make them an extra workforce for the labour sector, in particular, will improve the lives of 

persons with disabilities and their families. In addition, persons with disabilities and children with 

disabilities are recognized as having incredible abilities and being capable enough to overcome any 

obstacles on their own. These factors contribute to enable them to be an as additional labor to serve 

the labor sector to increase productivity and competitiveness in international markets. 

Based on these reasons, the Royal Government of Cambodia has been paying more attention to the 

well-being of persons with disabilities by endorsing and enforcing the law on the protection and 

promotion of the rights of persons with disabilities and continuing to endorse the sub-decree on the 

quota system for employment at government ministries/institutions and legal entities in order to ensure 

equal opportunities and their strength to become economically active population as other people in 

general.  

This legal explanation will discuss competent institutions in the disability sector, as well as their 

obligations and appropriate coordination as well as inspection and penalties for government 

ministries/institutions and legal entities that violate laws and regulations related to the disability sector. 
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2. Competent Institutions in the Disability Sector 

In the cause of protecting and promoting the rights of persons with disabilities, the Royal Government 

of the Kingdom of Cambodia has established a number of institutions specialized in the field of 

disability in accordance with a number of laws, sub-decrees, Prakas and legal regulations to ensure the 

implementation and improvement of the disability welfare system. These include the Disability Action 

Council (DAC), the Department of Welfare for Persons with Disabilities (DWPD), the Disability 

Rights Administration (DRA), and Persons With Disabilities Foundation (PWDF). 

A. Disability Action Council (DAC) 

The Disability Action Council (DAC) is a national coordination and consultation mechanism on 

disability related issues created by royal degree dated July 30, 2009 under the Law on the 

Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities (LPPRPWD). 

DAC was originally established on October 26, 1999 by the Prakas of the Ministry of Social Affairs, 

Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation (MOSALVY) and some other ministries 

alongside five national and international NGOs including Cambodia Trust (CT), Handicap 

International (HI), the National Center for Disabled Persons (NCDP), Jesuit Relief (JR), 

Cambodian Disabled People's Organisation (CDPO) through MOSALVY Prakas No. 308. 

DAC originated from a task force set up in between 1995-1997 and comprised of representatives 

from MOSALVY and national and international organizations working in the disability sector. 

This task force then became the Disability Action Committee. 

From 1999 to 2009, DAC was a permanent semi-government and semi-NGO body that replaced 

the disability action committee whose term ended. One of the key tasks of DAC is to lead policy 

consultations related to the development of and support for services for persons with disabilities18. 

Based on the Law on the Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities 

(LPPRPWD) which took effect on July 30, 2009, DAC has the following duties19: 

• Provide technical guidance and advice on disability issues and rehabilitation.  

                                                           
18 Website of Disability Action Council (http://dac.org.kh/kh/article/about/ព្បវតតិរបស-់ក.ស.ជ.html)  
19 Article 6 of Law on Protection and Promotion of Rights of People with Disabilities 2009  
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• Assist ministries/institutions and relevant organizations in formulating national policies, 

plans and strategies related to disability and rehabilitation.  

• Promote the implementation of policies, laws and regulations related to disability and 

rehabilitation.  

• Propose additional revisions or amendments to policies, laws and regulations related to 

disability.  

• Monitor and evaluate the implementation of national policies, plans, laws and regulations 

related to disability.  

• Communicate with national and international communities to exchange experiences and 

mobilize resources in and outside the countries.  

Considering the progress and the broad scope of the disability sector that serve the interests of 

persons with disabilities, the royal government of Cambodia (RGC) has revised Sub-Decree No. 

59 ANKr.BK and made it a new Sub-Decree No. 216 ANKr.BK dated May 2, 2013, incorporating 

additional roles and responsibilities for DAC such as those stated in the national disability strategic 

plan and action plan, and so on.  

B. Department of Welfare for Persons with Disabilities 

The Department of Welfare for Persons with Disabilities (DWPD), formerly known as the 

Rehabilitation Department was created in the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth 

Rehabilitation (MOSVY) under Sub-Decree No. 54 dated March 24, 2011 on the organization and 

functioning of the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (MOSVY).  

DWPD has the following roles20: 

• Manage, direct and handle disability welfare tasks for the ministry 

• Develop policies, laws and regulations related to disability welfare.  

• Promote the implementation of the law on the protection and promotion of the rights of persons 

with disabilities.  

• Enforce international conventions related to the rights of persons with disabilities. 

• Carry out inspections on the implementation of LPPRPWD. 

• Develop activities and carry out other tasks as assigned by the ministry.  

                                                           
20 Page 2, Basic Documents on Procedures for Inspection of Disability Sector of the Kingdom of Cambodia  
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C. Disability Rights Administration 

The Disability Rights Administration (DRA) was created by Prakas No. 056 dated January 28, 

2010 on the creation of DRA in accordance with LPPRPWD, Article 8, placing it under the control 

of the rehabilitation department, Rehabilitation currently known as the Department of Welfare for 

Persons with Disabilities (DWPD).   

DRA has the following roles and responsibilities: 

• Disseminate, monitor and promote the implementation of LPPRWPD and related regulations.  

• Carry out inspections of government ministries/institutions and legal entities in accordance 

with LPPRPWD.  

• Take action to impose transitional penalties according to Article 54 of LPPRPWD on 

government ministries/institutions and public and private establishments that fail to fulfill the 

obligation to protect and promote the rights of persons with disabilities.  

• Prepare cases to be filed with a court of law against those violating provisions in LPPRPWD. 

 

D. Persons With Disabilities Foundation  

In conformity with LPPRPWD, the Persons With Disabilities Foundation (PWDF) was formed by 

Sub-Decree No. 118 ANKr.BK dated September 13, 2010 on the organization and functioning of 

the persons with disabilities foundation and the appointment of members of PWDF’s governing 

board for the first time in March 2011. 

PWDF is a public administrative establishment under the technical custody of MOSVY and under 

the financial custody of the ministry of economy and finance (MEF) and has the following duties:21 

• Provide rehabilitation services for persons with disabilities free of charge. 

• Manage rehabilitation centers for persons with disabilities 

• Provide funding for implementing various programs that support persons with disabilities, 

institutions/establishments involved in providing services for persons with disabilities 

including health, rehabilitation, education, technical and vocational education and training and 

job placement. 

• Promote and improve disability welfare. 

                                                           
21 Facebook of Disability Foundation (Disability Foundation – PWDF)   
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• Integrate persons with disabilities into the community.  

• Manage the budget received from the government, financial support from development 

partners, NGOs, and donations from philanthropists and returns from investments and 

legitimate businesses.  

• Collect contributions, transitional fines and other fines from heads of government institutions 

and legal entities that fail to fulfill their obligations stipulated in LPPRPD. 

• Encourage citizens, philanthropists, the private sector and civil society organizations to provide 

financial support persons with disabilities. 

• Develop support policies/schemes for persons with disabilities  

• Set up charitable contribution boxes for persons with disabilities  

• Set up funds for various services for the benefit of persons with disabilities 

• Handle and manage investments of PWDF funds. 

• Conduct technical research and human resource training in delivering rehabilitation services 

for persons with disabilities.  

• Extend collaboration with other stakeholders under the guidance of MOSVY.    

3. Recruitment and Facilitation Obligations 

After LPPRPWD was publicly promulgated, RGC has subsequently developed decrees and guidelines 

on the protection of the rights of persons with disabilities in order to oblige government 

ministries/institutions, public and private establishments, and legal entities to recruit and facilitate 

work for persons with disabilities. 

A. Disability Recruitment Quota 

Sub-Decree No. 108 ANKr.BK dated August 30, 2010, promulgated by RGC, sets recruitment 

quotas for persons with disabilities that institution owners and employers must hire in their 

institutions or establishments.  

Government ministries/institutions with 50 or more civil servants are required to  recruit persons 

with disabilities with sufficient qualities and competencies to fill positions, duties and 

responsibilities as per types of jobs to be employed as civil servants based on the quota of 2 percent 

of the total number of civil servants in their ministries or institutions.22  

                                                           
22 Article 5, Sub-decree No. 108 ANKr.BK dated August 30, 2010   
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Meanwhile, all employers or owners of legal entities covered by the law of the Kingdom of 

Cambodia are also required to recruit persons with disabilities with sufficient qualities and 

competencies to fill positions, roles and responsibilities according to the type of jobs involved in 

their establishments. This means that any legal entity employing 100 or more workers/employees 

shall hire one percent of persons with disabilities out of the number of the total number of workers23 

[in that establishment].   

Comparison Table:  

Type of Institution Number of Staff or Employees  Quota (%) to be recruited  

Government 

ministries/institutions   
50 and more 2 percent (%)  

Private legal entities 100 and more 1 percent (%)  

 

B. Recruitment Procedures and Criteria 

In addition to setting quotas for recruitment of persons with disabilities into government 

ministries/institutions, establishments, private legal entities, Sub-Decree No. 108 ANKr.BK dated 

August 30, 2010 also includes procedures and criteria for recruiting and selecting persons with 

disabilities to help heads of ministers/institutions, establishments and employers. 

The procedures and criteria for recruiting and selecting persons with disabilities for government 

ministries/institutions require them to report in writing to MOSVY and the ministry of civil service 

(MCS) in January each year as follows:  

• The total number of civil servants except the armed forces 

• The number of persons with disabilities to be recruited based on the given quota 

• The number of civil servants with minor and moderate physical disabilities  

• The number of civil servants with severe physical disabilities 

• The number of civil servants with minor and moderate mental disabilities 

• The number of civil servants with severe mental disabilities  

                                                           
23 Article 6, Sub-decree No. 108 ANKr.BK dated August 30, 2010  
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In case government ministries/institutions receive RGCs approval to recruit civil servants, they 

shall prepare a recruitment plan based on the quota stated in Section 3, Point A above, and then 

submit a copy of the plan to MOSVY and MCS within one month after receiving the approval24.  

Legal entities employing 100 or more workers shall regularly give notice in writing every year to 

MOSVY and the ministry of labour and vocational training (MOLVT), i.e. in January each year 

about:  

• Total full-time workers/employees 

• Number of workers/employees with disabilities to be recruited as per the quota. 

• Number of full-time workers/employers with minor and moderate physical disabilities  

• Number of full-time workers/employees with severe physical disabilities  

• Number of full-time workers/employees with minor and moderate mental disabilities  

• Number of full-time workers/employees with severe mental disabilities 

• Number of part-time workers/employees with minor and moderate physical disabilities   

• Number of part-time workers/employees with severe physical disabilities  

• Number of part-time workers/employees with minor and moderate mental disabilities  

• Number of part-time workers/employees with severe mental disabilities 

Any legal entities who are not able to recruit workers with physical or mental disabilities based on 

the quota stated in Section 3, Point A, shall develop the recruitment plan again and submit it to 

MOSVY and MOLVT by the end of December each year25. 

The inter-ministerial Prakas of MOSVY and the ministry of health (MoH) No. 2492 dated 

November 22, 2011 on the criteria for defining disability types and levels states that a person with 

with disability/ies refers to an individual who lacks, lost or has a broken organ/organs or mental 

damage(s), which causes disruptions to their daily livelihoods or activities. These include persons 

with physical disabilities, vision impairment, hearing impairment, mental impairment, 

psychological impairment and other types of disabilities that lead to abnormality26. 

Disabilities are classified into four different types, physical, cognitive, mental/psychological and 

other disabilities. For more details about disability classification, please see Article 6, Annexes 1 

                                                           
24 Article 9 of Sub-decree 108 OrNKr.BK dated 30 August 2010  
25 Article 10 of Sub-decree 108 OrNKr.BK dated 30 August 2010  
26 Article 4 of Inter-ministerial Prakas 2492 dated 22 November 2011  
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and 2 of Inter-Ministerial Prakas No. 2492 dated November 22, 2011 on the criteria for defining 

disability types and levels.  

The method for calculating the number of persons with disabilities according to disability criteria 

and types and levels as stated in Annexes 1 and 2 of Inter-Ministerial Prakas No. 2492 dated 

November 22, 2011 on the criteria for defining disability types and levels shall be applied as 

follows27:  

Type of Work Type of Disability Level of Disability Calculation 

Full-time civil 

servants and 

employees 

Physical disability 
Severe 

One person with 

disability considered as 

two 
Rehabilitated cognitive 

disability 
Physical disability 

Minor, moderate 
One person with 

disability considered as 

one 
Rehabilitated cognitive 

disability  

Part-time employees 

Physical disability 
Severe 

One person with 

disability considered as 

one 
Rehabilitated cognitive 

disability 
Physical disability 

Minor, moderate 
One person with 

disability considered as 

one half 
Rehabilitated cognitive 

disability  
 

C. Appropriate Facilitation for Disability Work  

Government ministries/institutions and legal entities shall have the obligation to ensure appropriate  

facilitation of work for civil servants, workers/employees, apprentices or interns with disabilities, 

including facilitation of the types of jobs and working conditions,  training, work environment, 

workplaces, means, materials/equipment in line with Inter-Ministerial Prakas No. 248 AY.BrK 

dated November 28, 2018 concerning the introduction of technical guidelines on physical 

accessibility for persons with disabilities, except any facilitation that is an excessive burden.  

                                                           
27 Article 8 of Sub-decree No. 108 ANKr.BK dated August 20, 2010  
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Appropriate facilitation refers to appropriate and necessary changes and adjustments that do not 

make responsibility disproportionate or improper to ensure that Persons with disabilities can enjoy 

and exercise all fundamental human rights and freedoms on an equal basis as other people28.  

When recruiting workers, government ministries/institutions and legal entities obliged to recruit 

Persons with disabilities shall prepare a simple job application form for Persons with disabilities 

and facilitate job application completion and submission for Persons with disabilities.29 

Heads of government ministries/institutions and legal entities shall guide and consult with Persons 

with disabilities when employing them with focus on work environment, workplaces, work 

programs, training and personal support.  

In addition, modifications and adjustments need to be made to equipment and the workplace 

environment to be movable and easily accessible with buildings having ramps, wide exits and 

entrances, proper hygienic rest rooms, equipped with handrails, elevators equipped with braille and 

other support devices appropriate for Persons with disabilities.30 

In case health checkups and skill and competency assessment for civil servants and workers are 

required, heads of government ministries/institutions and legal entities shall ensure that there is no 

bias and discrimination due to disability and shall conduct performance reviews for appreciation 

purposes in a transparent and unbiased manner.31 

D. Registration and Inspection  

After LPPRPD as well as Sub-Decree No. 108 and related regulations were adopted, and a 

MOSVY notification on the implementation of the obligation to recruit Persons with disabilities 

was issued government ministries/institutions and legal entities shall register with DRA or with 

the municipal/provincial departments of social affairs to report on the implementation of their 

obligation, the hiring of Persons with disabilities and on their failure to meet the obligation.  

 

Government ministries/institutions and legal entities employing 801 workers or more shall prepare 

and complete applications properly (see Annex 1) as required by DRA based in MOSVY. 

                                                           
28 Point 1 of Inter-ministerial Circular 005 S.Or.Y/SRNN dated 20 September 2010 
29 Point 2 of Inter-ministerial Circular 005 S.Or.Y/SRNN dated 20 September 2010   
30 Point 3 and 4 of Inter-ministerial Circular 005 S.Or.Y/SRNN dated 20 September 2010    
31 Point 5 and 6 of Inter-ministerial Circular 005 S.Or.Y/SRNN dated 20 September 2010   
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Government ministries/institutions and legal entities with 800 employees or less shall prepare and 

complete applications and then submit them to POSAVY. In addition, they shall attach the 

following documents: 

•  Letter to the Ministry or Municipal/Provincial Department of Social Affairs, Veterans and 

Youth Rehabilitation 

• Registration Application form  

• Implementation plan  

• Declaration on the number of workers/employees with disabilities 

• Declaration on the minimum wage for workers (recognized by MOLVT)  

• Workplace policy/principles on the rights of persons with disabilities  

• Accessible catalogue for persons with disabilities 

• Contribution request form 

• List and profile of persons with disabilities 

Type of Institution 
Number of 

Employees 

Competent 

Institution 
Attached Document  

 

Government 

ministries/institutions 

and legal entities  

 0-800   POSAVY 

• Letter to MOSAVY or POSAVY 

• Registration application form 

• Implementation plan 

• Declaration on the number of 

workers with disabilities 

• Declaration on the minimum 

wage for workers (recognized by 

the ministry of labour) 

• Workplace policy/principles on 

disability rights   

• Accessible catalog 

• Contribution application form   

• List and profile of persons with 

disabilities    

801 and more 
DRA located 

MOSAVY 
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Government ministries/institutions and legal entities shall prepare and complete all required 

documents and submit them to DRA or POSAVY for review and submission to DDW in order to 

request their approval to conduct assessment visits to those institutions before issuing a letter 

confirming their registration. 

Upon receiving the registration applications of the government ministries/institutions and legal 

entities from DRA or POSAVY, DDW shall assign an inspection team to carry out an assessment 

before issuing letters confirming registration as follows: 

1. Gold Certificate: Issued to government ministries/institutions and legal entities who meet the 

requirements of the disability inspection team including:  

• Declaration on the total number of workers and  workers with disabilities  

• Declaration on the annual recruitment plan for workers with disabilities  

• Ramps or handrails for persons with disabilities  

• Desks and assistive technologies for workers with disabilities  

• Parking lots for workers with disabilities 

• Restroom/sanitary toilets for workers with disabilities  

Or have recruited more than 2% of persons with disabilities for government ministries/institutions 

and more than 1% for legal entities and other requirements set by the inspection team.  

2. Silver Certificate: Issued to government ministries/institutions and legal entities who hire  

1.2% to 1.4% of persons with disabilities for government ministries/institutions and 0.6% to 

0.7% for legal entities or pay the full contribution as determinedby Sub-Decree No. 108 or 

apply more than 60% of other requirements set by the inspection team.  

3. General Certificate: Issued to government ministries/institutions and legal entities that hire 

0.8% of Persons with disabilities for government ministries/institutions and 0.4% for legal 

entities or apply more than 60% of the requirements set by the inspection team.  
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4. Contribution Payment and Penalty 

A. Contribution Payment Procedures 

Any government ministries/institution and legal entity failing to fulfill the obligation in accordance 

with the spirit of LPPRPWDs and Sub-Decree No. 108 on quota setting and procedures for hiring 

Persons with disabilities shall be obliged to pay contributions as follows 32: 

• Heads of government/ministries/institutions shall pay each month per one civil servant with 

disabilities 50 percent of the monthly basic minimum wage of civil servants for Category C10.   

• Legal entities shall pay each month per one worker with disabilities 40 percent of the monthly 

basic minimum wage of workers.  

Contribution payment shall be made based on Prakas No. 255 MoSAVY BrK dated May 30, 2018 

(see Annex 2),  be calculated in the national currency according to the exchange rate of the National 

Bank of Cambodia (NBC) and  be made each month no later than the first week of the following 

month based on the number of civil servants and workers/employees in the monthly payroll. In 

addition, government ministries/institutions and legal entities shall  pay the contribution directly 

to the PWDF or into its  bank account  at the bank approved by MEF in accordance with PWDF’s 

notification.33 

Upon paying the contribution at the designated bank, the government ministries/institutions and 

legal entities concerned shall send to PWDF the bank receipt with their names and date of payment 

on it. Upon receiving the bank receipt, PWDF shall issue a letter confirming receipt of the 

contribution to the government ministry/institution and legal entity concerned and send  a copy of 

the same to DRA at the end of each month .34 

B. Transitional Penalty 

In case government ministries/institutions and legal entities fail to pay the contribution after the 

first week of the following month they shall pay an additional 5 percent of the contribution 

calculated based on the number of civil servants and workers in the payroll of that month. 

Furthermore, should they fail to pay the contribution later than 30 days they shall be penalized to 

                                                           
32 Article 5 of Prakas 255 MoSAVY dated 30 May 2018  
33 Article 6 and 7 of Prakas 255 MoSAVY dated 30 May 2018 
34 Article 8 of Prakas 255 MoSAVY dated 30 May 2018 
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FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT: 1270 (Free of Charge) 
023 218 437  011 506 767  012 911 616  087 338 818  070 475 757 

pay a transitional fine following DRA’s penalty measure as stated in Article 54 of LPPRPWDs in 

addition to the outstanding contribution. 

In addition, any government ministry/institution or legal entity failing to fulfill the obligation 

stipulated in Articles 35 and 37 of LPPRPWDs without a valid reason, shall be subject to a 

transitional fine from KHR100,000.00 to KHR1,000,000.00. 
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前言 

柬埔寨王国政府维护和平，政治稳定和国家安全，这是实现经济增长并从新冠肺炎

（Covid-19）大流行和部分城市的洪灾中恢复并发展可持续经济的先决条件。这就要求所有

层面的劳动力的参与，例如将残疾人纳入国家经济恢复计划，是使用国家总劳动力的重要前

提。迄今为止，柬埔寨王国政府已努力通过支持贫困人口和弱势群体，包括残疾人、孕妇、2
岁以下儿童、老人和有 HIV 阳性成员的家庭，来制定和维持各种社会政策，例如社会保护框

架，等等。此外，柬埔寨王国政府设立了用于公务员，退伍军人的国家社会保障基金和残疾

人基金会，旨在为人民提供收入保障，包括提供养恤金、医疗保健，职业风险的福利和残疾

服务和其他好处。  
根据《柬埔寨王国宪法》、政治纲领、国会第六次任期的四角战略，《 2019-2023 年

全国残疾人战略计划》和柬埔寨可持续发展目标，柬埔寨王国政府为实现残疾人福利这一目

标做出了巨大努力。社会事务、退伍军人与青年康复部通过制定一系列政策和法律文书以加

强对残疾人基本权利的尊重，在其就业计划中将残疾人工作列为优先事项。残疾退伍军人和

前残疾公务员已经获得了津贴计划，所有类型的残疾人都免费获得了身体康复服务和职业培

训。已经建立了针对残疾人的盲文服务和手语，以响应他们的需求，基于社区的康复服务帮

助改善了残疾人并促进了他们参加社会活动的权利。通过建立自助小组，残疾人增强了自立

性，减少了对残疾人的歧视，并保护和促进了其合法权利。  
《保护和促进残疾人权利法》对于解决残疾人在社会上的困境以及促进执行王国政府通

过整合残疾人问题来增进残疾人的福利和权利的政策至关重要。 纳入所有部委、机构，各级主

管部门和私营业的国家发展战略计划，政策和就业计划。 该法律将通过提供平等的机会创造就

业机会，解决就业问题，增加收入，从而促进对残疾人基本权利的尊重，减少对残疾人的歧视，

增强评估残疾人能力的视角而不是收入。 增强残疾人的流动性，获得教育、保健，社会事务以

及参与政治活动和社会发展的机会。 
该法律还鼓励和敦促公共机构，私营业和非政府组织通过将残疾人纳入其活动中，并

鼓励发展伙伴将残疾人纳入其发展项目中，以吸收并利用残疾人的潜力，使残疾人融入社会

和国际社会。 
 该法律指南对于提高雇主，工人/雇员，尤其是负责残疾人权利的行政主管的认识，以

了解有效和可持续实施法律和法律文书的过程至关重要。 将使所有机制都在国家层面和基层

各级发挥作用，使残疾人从经济活动的弱势群体转变为活跃人群，并有平等的机会在公共和

私营机构工作。 
雇主，工人/雇员和残疾人可以通过热线 1270和本书中的联系电话免费与残疾人福利局

和残疾人部门的残疾人权利管理局联系并咨询。 
 
    金边               日期………………………… 

                                                                                  部长     
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1. 简介  

柬埔寨每天都在显著发展，宏观经济的稳定，从而实现了国内生产总值的增长、家庭收入的

增加和贫困的减少，特别是与国家发展和其他部门以及公民福利部门的发展相适应，政府在

每一项任务中都予以重视，并不断加以改进。然而，柬埔寨此前经历了一个战争时代，许多

爆炸物、未爆弹（UXO）、地雷遍布全国。此外，越来越多的车辆上路，造成交通事故急剧

增加。根据国家统计学院 2014年的经济调查，这些因素给国家和人民造成了许多后果，总人

口中约有 52.4万人为残疾人士。 

残疾人须受到关注并享有所有权利，包括像无残疾人士一样拥有工作的权利。残疾人在接受

残疾人的活动和话语权时，会改变对残疾人的社会行为，从而促进社会发展，因此，应将残

疾人纳入发展活动中而不应被遗忘。在经济背景下，土地、劳动力和资本是生产要素的三种

基本资源。因此，在平等权利原则的基础上，让残疾人参加所有行业，将使他们成为劳动行

业的额外劳动力，特别是将使他们的生活和家庭更加美好。此外，有人观察到残疾人和残疾

儿童有其他能力弥补他们的残疾，使其有足够的能力独自克服障碍。这些因素使他们有能力

和足够的资格成为劳动力行业的额外劳动力，以提高生产力和在国际市场上的竞争力。 

基于这些原因，柬埔寨王国政府重视残疾人的福祉，制定了一项保护和促进残疾人权利的法

律，并颁布了关于各部委、公共机构和法律实体招募残疾人的费率和手续的次级法令，以便

他们有平等的机会和权利像其他人一样积极参与经济活动。 

本法律指南将讨论残疾行业的主管当局，以及对违反法律和残疾相关条例的任何部委、公共

机构和法律实体的义务、便利、检查和罚款。 

2. 残疾行业主管机构 

为了保护和促进残疾人的权利，柬埔寨王国政府通过法律和次级法令设立了其干预措施，这

些干预措施是残疾行业的技术学院，部长令和一些法规，以确保任务的执行和改善残疾人的

福祉。 

A. 残疾行动理事会(DAC)  
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残疾行动理事会(DAC)是根据 2009年 7月 30日皇家法令签发保护和促进残疾人权利法而设立

的一个全国残疾问题促进和协商机制。 

最初，残疾行动理事会(DAC)是由社会事务、劳工、职业培训与青年改造部（MOSALVY）

的部长令和各部委以及柬埔寨信托基金（CT）、国际残疾协会（HI）、国家残疾人中心

（NCDP）、耶稣会救济会（JR）、柬埔寨残疾人组织（CDPO）等 5 个国家和国际非政府组

织于 1999年 10月 26日通过社会事务、劳工、职业培训与青年改造部的 308 MOSALVY号部

长令成立的。 

残疾行动理事会起源于 1995-1997年成立的一个工作队，由社会事务、职业培训和青年改造部

（MOSALVY）和国际劳工组织残疾部门的代表组成。该工作队已转变为残疾行动委员会。 

1999年至 2009年，残疾行动理事会会是一个永久性的半政府和非政府组织机构，以取代任期

结束的残疾行动委员会。  

残疾行动理事会的主要职责是就有关发展和支持残疾人服务的政策提供咨询35。 

《保护和促进残疾人权利法》于 2009年 7月 30日生效后，残疾人行动理事会负有下列职责36: 

• 就残疾问题和恢复劳动能力提供技术咨询。 

• 帮助各部、各机构和有关组织制定有关残疾和恢复劳动能力的政策、国家和战略

计划。 

• 促进执行政策，法律和相关法规以及残疾问题和恢复劳动能力。 

• 对与残疾问题有关的法律政策和条例提出进一步的修改和修正。  

• 监督与残疾问题有关的政策、国家计划、法律和法规执行情况的评估。  

                                                           
35残疾行动理事会网(http://dac.org.kh/kh/article/about/ព្បវតតិរបស-់ក.ស.ជ.html)  
36 2009年保护和促进残疾人权利法第 6条 
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• 与国家和国际社会沟通，交流经验，调动国内外资源。 

鉴于残疾行业正在增长，而且范围广泛，必须予以重视，以便为残疾人的利益服务，柬埔寨

王国政府已于 2013年 5月 2日第 216号令 OrNKr.BK将第 59号令 OrNKr.BK修改，增加了残

疾行动理事会(DAC)在全国范围内的更多作用和职责与残疾有关的战略计划和行动计划等。  

 B. 残疾福利局 

截至 2011年 3月 24日，残疾福利局最初被命名为社会事务、退伍军人和青年改造部下属的劳

动能力恢复局。  

残疾福利局的职责如下37: 

• 管理、领导和安排部里的残疾福利任务 

• 制定与残疾福利相关的法律原则和法规 

• 促进保护和促进残疾人权利的实施 

• 执行有关残疾人权利的国际公约 

• 检查残疾人权利保护和促进法的执行情况 

• 准备活动并执行部所分配的其他职责。 

C. 残疾人权利管理局 

残疾人权利管理由《残疾人权利保护和促进法》第 8 条组成，将其置于劳动能力恢复局的监

督之下，劳动能力恢复局目前是残疾人福利局，并于 2010年 1月 28日就残疾人权利管理的成

立发布了 056号部长令文件。 

残疾人权利管理具有以下作用和职责： 

• 宣传、检查、监测和促进《残疾人权利保护和促进法》及相关条例的执行。 

• 根据《保护和促进残疾人权利法》对各部委、公共机构和法律实体进行检查。 

                                                           
37第 2 页，柬埔寨王国残疾部门检查程序的基本文件  
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• 根据《保护和促进残疾人权利法》第 54条，对未能履行保护和促进残疾人权利义务的

部委、公共机构和私营机构采取措施，处以临时罚款。 

• 准备对违反保护和促进残疾人权利法规定的人提起诉讼。 

D. 残疾人基金会   

根据《保护和促进残疾人权利法》，残疾人基金会由 2010年 9月 13日关于残疾基金会

的组织和运作以及残疾基金会理事会成员任命的 118 OrNKr.BK 次级法令于 2011 年 3

月成立。 

残疾人基金会是一个公共行政机构，由社会事务、退伍军人和青年改造部进行技术监

督，并由财经部进行财务监督，其职责如下38: 

• 免费为残疾人提供劳动能力恢复服务 

• 管理残疾人劳动能力恢复中心 

• 为实施各种帮助残疾人的方案提供资金，并支持在健康、劳动能力恢复、教育、技术

和职业教育、培训和求职方面为残疾人提供援助的机构 

• 促进和增加残疾福利 

• 在社区中整合残疾人 

• 管理从政府支持、资金来源、发展伙伴、非政府组织的合作、慈善人士的捐赠以及投

资和法律业务收入中获得的预算 

• 未履行《残疾人权利保护和促进法》规定义务的事业单位和法人单位负责人的缴费、

临时罚款和其他罚款 

• 促进和鼓励私营部门和民间社会组织中的公民和慈善人士帮助支持残疾人 

• 制定支持残疾人的政策 

• 为残疾人设立慈善捐款箱 

• 为残疾人提供各种服务的基础 

• 安排和管理残疾人基金会的投资 

• 为残疾人提供康复服务开展技术研究和职业培训 

• 在社会事务、退伍军人和青年改造部的指导下进行合作。 

                                                           
38  (残疾基金会-PWDF)的脸书 
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3. 招聘和协助义务 

在《保护和促进残疾人法》颁布后，柬埔寨王国政府随后起草了保护残疾人权利的条

例和准则，以责成各部委、公共机构、私营企业/机构，法律实体为残疾人的工作招聘

和提供便利。 
 

A. 残疾人招聘率 

柬埔寨王国政府于 2010年 8月 30日颁布了第 108OrN.Kr.BK号法令，规定机构和

雇主必须在其机构或企业招聘和雇用残疾人工作。 

在公务员达到 50 人以上的部委和事业单位，由部委部长或事业单位负责人招收符

合条件、有能力胜任的残疾人，在公务员制度框架内按工作类别划分的职责和责任，

占部机关公务员总数的 2%。39 

同时，柬埔寨王国法律所涵盖的法律实体的雇主或所有人还必须招聘有资格、有足

够能力在其企业中担任各类工作的职位、角色和责任的残疾人，这意味着雇用 100

名或 100名以上工人/雇员的任何法律实体应按其工人/雇员总数的 1%招聘残疾人40。 

对照表:  

机构类型 职工人数 招聘率 

部委、公共机构 50 人起 2%（百分比） 

私营法律实体 100 人起 1%（百分比） 

 

B. 招聘手续和标准 

                                                           
39 [2010年 8月 30日第 108 OrNKr.BK号次级法令第 5条] 

40 [2010年 8月 30日第 108 OrNKr.BK号次级法令第 6条] 
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 2010年 8月 30日颁布的 108 OrNKr.BK号次级法令，连同各部委、公共机构、机构、私营法

律实体为招募残疾人而制定的费率，还规定了招募残疾人协助部长、机构负责人、机构和雇

主的手续和标准。 

 

招收残疾人的手续和标准应于每年 1 月书面通知社会事务、退伍军人和青年改造部及国家公

务员制度秘书处，具体如下： 

• 公务员总数，武装部队除外 

• 根据费率招聘的残疾人人数 

• 轻度和中度身体残疾的公务员人数 

• 严重身体残疾的公务员人数 

• 轻度和中度精神残疾公务员人数 

• 严重精神残疾公务员人数 

各部、事业单位经王国政府批准录用公务员的，应按上述第三节 A 点规定的比例制定录用计

划，并在收到批准后不迟于一个月将其发送给社会事务和青年改造部以及国家公务员制度秘

书处41.  

每年 1月，雇用 100名或 100名以上工人/雇员的法人实体应定期向社会事务、退伍军人和青

年改造部以及劳工与职业培训部发出书面通知，说明： 

• 全职工作的工人/员工总数 

• 根据费率招聘的残疾工人/雇员人数 

• 有轻度和中度身体残疾的全职工人/雇主人数 

• 全职工作的严重身体残疾工人/雇员人数 

• 全职工作的轻度和中度金属残疾工人/雇员人数 

• 全职工作的严重精神残疾工人/雇员人数 

                                                           
41 2010年 8月 30日第 108 OrNKr.BK号次级法令第 9条 
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• 有轻度和中度身体残疾的兼职工人/雇员人数 

• 有严重身体残疾的兼职工人/雇员人数 

• 轻度和中度精神残疾工人/雇员兼职人数 

• 兼职工作的严重精神残疾工人/雇员人数 

如果法律实体不能按照第 3 节第 A点规定的比率招募身体或精神残疾的工人/雇员，则法律实

体应重新制定招募计划，并在 12月底将其发送给社会事务、退伍军人和青年改造部以及劳工

与职业培训部42。 

2011年 11月 22日，社会事务、退伍军人和青年改造部和卫生部关于残疾类型和级别标准的

联合部长令指出，残疾人是指那些错过、失去、身体或精神部分受损，扰乱生活或日常生活

的人诸如身体残疾者、眼睛残疾者、听力障碍者、精神障碍者、意识障碍者和其他导致不正

常行为的残疾类型的活动43。 

残疾标准分为身体残疾、智力残疾、心理残疾和其他残疾四类。有关残疾标准的详细信息，

请参阅 2011年 11月 22日关于残疾类型和级别标准的联合部长令 2492第 6条附件 1和 2。 

 

如何根据 2011 年 11 月 22 日联合部长令 2492《残疾类型和级别标准》附件 1和附件 2规定的

残疾标准和类型计算残疾人，应执行如下44: 

 

  

 

                                                           
42 2010年 8月 30日第 108 OrNKr.BK号次级法令第 10条 

43 2011年 11月 22日联合部长令 2492第 4条 

44 2010年 8月 30日第 108 OrNKr.BK号次级法令第 8条 
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工作类型 残疾类型 残疾程度 计算 

全职公务员和雇员 

 
身体残疾 

严重 
一个残疾人等于两个 

已康复的智障人士 

 
身体残疾 

轻度，中度 
一个残疾人等于一个 

已康复的智障人士 

兼职员工 

身体残疾 
严重 

一个残疾人等于一个 
已康复的智障人士 

 
身体残疾 

轻度，中度 
一个残疾人等于半个 

已康复的智障人士 

C. 为残疾人工作提供便利 

各部委、公共机构和法律实体有义务为残疾公务员、工人/雇员或实习生提供便利，例如为工

作类型、工作条件和培训、工作环境、工作场所、手段、材料和设备提供便利，但任何严重

负担的便利除外。 

这种便利是指对残疾人的责任或工作进行适当和必要的改变和调整，以确保他们能够在与其

他人平等的基础上执行和享有人权和自由45.  

在招聘工人/雇员时，有义务招聘残疾人的部委、公共机构和法律实体应编制一份简化的申请

表，为残疾人提供便利，并为残疾人的申请提供便利46。 

各部委、公共机构和法律实体必须就招聘工作向残疾人说明并征求他们的意见，重点是工作

环境、工作场所、工作方案、培训和个人支持。 

                                                           
45 2010年 9月 20日第 005 S.O.Y/SRNN号联合通知第 1点 

46 2010年 9月 20日第 005 S或 Y/SRNN号联合通知第 2点   
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此外，必须对工作场所的设备和环境进行改变和调整，使其移动和易于接近，如建筑物坡道、

宽阔出口和入口、适当的卫生休息室、保持抓斗杆、残疾人扶手、为残疾人配备残疾信件和

适当的辅助设施的电梯47。 

如果需要对公务员和工人/雇员的技能和能力进行健康检查和评估，各部、公共机构和法律实

体应确保对残疾人士不存在偏见和歧视，特别是各部、公共机构和法律实体必须履行以透明

和公正的方式开展审查48。 

 D. 登记和检查 

在《残疾人权利保护和促进法》以及第 108 号令及其后的相关条例出台后，社会事务、退伍

军人和青年改造部已发出《关于履行招募残疾人义务的通知》和各部委，事业单位和法人必

须向残疾人权利管理部门或者市、省社会事务部门登记，报告义务履行情况、残疾人入伍申

报情况和未履行义务情况。 

雇用 801 名或以上工人/雇员的部委、公共机构和法律实体必须按照社会事务、退伍军人和青

年改造部残疾权利管理局的要求准备和完成手续（见附件 1）。此外，各部委、公共机构和

法律实体必须附上下列文件： 

致社会事务、退伍军人和青年改造部或市/省部门的信 

• 申请表 

• 实施计划 

• 宣布残疾工人/雇员人数 

• 工人最低工资宣言（劳工部认可） 

• 尊重机构中残疾人权利的政策/原则 

• 残疾人无障碍目录 

• 可访问目录 

                                                           
47 2010年 9月 20日第 005 S.Or.Y/SRNN号联合通知第 3和第 4点   

48 2010年 9月 20日第 005 S.O.Y/SRNN号联合通知第 5和第 6点   
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• 缴纳会费申请表 

• 残疾人简介 

机构类型 工人/雇员人数 权威机构 随附文件 

 
各部、公共机构和

法律实体 

 
0至 800名工人/雇员 

市/省社会事务、退

伍军人和青年改造

局 

 
• 致社会事务、退

伍军人和青年改

造或市/省部门
的信 

• 申请表 

• 实施计划 

• 宣布残疾工人/

雇员人数 

• 工人最低工资

宣言（劳工部

认可） 

• 尊重机构中残

疾人权利的政

策/原则 

• 残疾人无障碍

目录 

• 可访问目录 

• 缴纳会费申请

表 

• 残疾人简介 
 

801名工人/雇员起 

社会事务、退伍军

人和青年改造部残

疾人权利管理局 

 

各部委、事业单位和法人办理完上述手续后，将上述手续送交残疾人权利管理部门或市、省

社会事务部门，残疾权利管理局或市/省社会事务部门将对其进行审查，并将其发送给残疾福

利部门，以便在发出确认登记的信函之前进行检查访问。 
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残疾福利局将在收到残疾权利管理局或市/省社会事务局各部委、事业单位和法律实体的所有

登记文件后，派出工作组进行检查和评估，然后发出登记通知书，内容如下： 

4. 金牌证书：提供给符合残疾检查组要求的条件的部委、公共机构和法律实体如下： 

• 所有工人/雇员和残疾工人/雇员的通知声明 

• 年度残疾工人/雇员招聘计划通知声明 

• 残疾人坡道或扶手 

• 为残疾工人/雇员提供办公桌和技术援助 

• 残疾工人/雇员停车场 

• 残疾工人/雇员用卫生厕所/房间 

或者为部委事业单位招收残疾人 2%以上，为法人单位招收残疾人 1%以上，以及检查组要求

的其他条件。 

5. 银牌证书：提供给各部，事业单位、法人招收残疾人的比例，部、事业单位为 1.2%-

1.4%，法人为 0.6%-0.7%，或者按照第 108号令的规定缴纳全额缴费或者执行检查组要

求的条件的 60%以上的。 

6. 普通证书：对招收残疾人的部委、事业单位和法人，按部委、事业单位招收残疾人的

0.8%，法人招收残疾人的 0.4%，或执行检查组要求的 60%以上的条件的。 

4.  缴费和罚款 

 A. 缴费手续   

没有按照《保护和促进残疾人权利法》和第 108号次法令履行义务的部委、公共机构和法

律实体必须有义务支付以下缴款费用49: 

• 为一位残疾公务员支付框架 C.10 公务员每月基本最低工资 50%的部委和公共机构。 

• 已为一名残疾工人/雇员支付工人/雇员每月基本最低工资 40%的法律实体。 

                                                           
49 2018年 5月 30日部长令 255 MoSAVY第 5条 
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按照 2018年 5月 30日 255 MoSAVY部长令（请参见附件 2）的规定支付出资费，且必须按

照柬埔寨国家银行的汇率以柬埔寨货币计算，且必须每月支付，不得迟于下个月的一周，根

据每月工资单，按公务员和职工人数计算。此外，各部，公共机构和法律实体必须根据残疾

基金会的公告，直接向残疾基金会或残疾基金会在经经济和财政部批准的银行账户支付缴款

费用 50。 

各部委、事业单位和法人在向银行缴纳缴费后，必须将注明部委、事业单位和法人身份的收

据以及银行向残疾基金会出具的缴费日期。残疾基金会收到收据后，必须在每个月底向该部、

公共机构和法律实体发出确认收到缴款费的信函，并将副本抄送残疾人权利管理局51。 

B. 临时罚款 

如果政府单位、事业单位和法人单位逾期不缴纳缴费的，按照当月工资总额计算的公务员和

职工人数，下月 1 周以上不缴纳缴费的，必须加收缴费的 5%。此外，逾期 30 日不缴纳缴费

的，除按劳工部规定缴纳缴费外，还必须按照《残疾人权利保护和促进法》第 54 条规定的

《残疾人权利管理罚款办法》的规定，处以临时罚款。 

此外，在无正当理由的情况下，如果政府部门，公共机构和法人未能履行《保护和促进残疾

人权利法》第 35条和第 37条规定的义务，则政府部门，公共机构和法律机构 实体将被罚款

100,000瑞尔至 1,000,000瑞尔。 

 

 

 

                                                           
50 2018年 5月 30日部长令 255 MoSAVY第 6条和第 7条 

51 2018年 5月 30日部长令 255 MoSAVY第 8条 
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