
គាតប់ានទទួលការគាាំទ្ទជាចទ្រើនពីសមាគមមនុសសចាស់តាម
រយៈគចទ្មាងរបស់អងគការមនុសសចាស់កមពុជាទ្ពមទាំងឱកាស
កនុងការចរៀនសូទ្តពីបចរេកចទសកសិកមម ដែលសមទ្សបនឹង
លកខខណ្ឌ អាកាសធាតុកនុងតាំបន់របស់គាត។់ គាតប់ានបដនែម
ថា បរេុបបននគាតម់ានលទធភាពរ៉ា បរ់ងចៅចលើរាំណាយអាហារ
ទ្បចាាំថ្ងៃ ទ្ពមទាំងការដងទាំសុខភាពផងដែរ។

ចោកយាយ ដខែក ចែៀប ជា
ស្រសដីចមមា៉ា យ អាយុ៧៣ឆ្ន ាំ
បានទ្បាបច់អាយែឹងថា គាត់
ពិតជាសបាយរកីរយនឹង
ស្ថែ នភាពរស់ចៅទ្បចាាំថ្ងៃ
ទ្បចសើរច ើងរបស់គាត់
បន្ទា បព់ីរូលជាសមាជិក
សមាគមមនុសសចាស់។ ចោកយាយដខែកចែៀបអាយុ៧៣ឆ្ន ាំ
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ទស្សនវិស្យ័
សងគមមយួដែលមនុសសចាស់ទ្គបរ់បូន្ទាំមកនូវភាពថ្ងៃងនូរ
ភាពសកមម សុខភាពលអ និងសុវតែិភាពជីវតិ។

អងគការមនុសសចាស់កមពុជា គឺជាស្ថែ បន័ន្ទាំមុខចគដែលច ែ្ើការ
ជាមយួមនុសសចាស់កនុងទ្បចទសកមពុជា។អងគការមនុសសចាស់
កមពុជា បានច ែ្ើការជាមយួមនុសសចាស់កនុងទ្បចទសកមពុជាជាង
២៨ឆ្ន ាំច ើយ តាមរយៈសមាគមមនុសសចាស់ (OPAs)។
សមាគមមនុសសចាស់ គឺជាយនតការសុវតែិភាពសងគមមយួ
ដែលែឹកន្ទាំចោយមនុសសចាស់ ចែើមបចី ែ្ើចអាយទ្បចសើរច ើង
នូវជីវភាពរស់ចៅរបស់ពួកគាតច់ៅថ្ងៃចនេះ និងអន្ទគត។

ប្រវត្ដិររស្ព់កួយយើង

ព័ត្៌មានររស្អ់ងគការ

• រូលរមួជាមយួបណាត ញអងគការមនុសសចាស់អនដរជាតិ កនុង
ការអាំពាវន្ទវឲ្យមានអនុសញ្ញា សតីពីសិទធិមនុសសចាស់

• រូលរមួគាាំទ្ទនិងជទ្មុញការអនុវតតន៍ SDGs និង CSDG

ស្កម្មភាពជាម្យួរណ្ដដ ញអនដរជាត្ិ

• ១៦០សមាគមមនុសសចាស់
• ៨សមាគមស ពន័ធមនុសសចាស់
• ៣,៦៣៥ទ្គួស្ថរ
• ១៧,៩៣២ថ្នសមាជិកទ្គួស្ថរ

(៦០% គឺជាស្រសដី)

អនកទទួលផល

ករណីស្កិា

ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល និងនាយកប្រត្រិត្ដិ
ចោក ទុាំ វរី៉ា , ន្ទយកទ្បតិបតតិ

អនកទ្សី នុត អាន,ី ទ្បធានទ្កុមទ្បឹកាភិបាល
អនកទ្សី អ ុក តុបតុសសោិ, អនុទ្បធានទ្កុមទ្បឹកាភបិាល
ចោក ចាន់ ស្ថចវឿង,  ិរញ្ា ឹក

យរស្កកម្ម
ច ែ្ើការជាមយួនឹងមនុសសចាស់ដែលងាយរងចទ្គាេះ ចែើមបី
បនៃនូីវសាំច ង និងតទ្មូវការរបស់ពួកគាតក់នុងការទទួល
បានសិទធិថ្នការដងទាំសុខភាព ចសវាសងគម ចសែឋកិរេ និង
សនតិសុខផៃូវកាយ និងចលើកកមពស់ការរូលរមួរាំដណ្កផតល់
វភិាគទនែស៏កមមរបស់មនុសសចាស់ ចសមើភាពគាន ចៅកនុង
សងគម។

1991 បានរុេះបញ្ជ ីជា “ អងគការជយួជនចាស់ជរអនដរ
ជាត”ិ ជាអងគការអនដរជាតិដែលបានរុេះបញ្ជ ីចទ្កាម
ទ្កសួងការបរចទស។

1992 បានកាៃ យជា “អងគការមនុសសចាស់អនដរជាត”ិ

2012 បានរុេះបញ្ជ ីជាអងគការកនុងទ្សុកចទ្កាមទ្កសួង
មហាថ្ផាច ម្ េះថា “អងគការមនុសសចាស់កមពុជា”

2014 ចាបច់ផដើមទ្បតិបតតិការជាអងគការកនុងទ្សុកចពញ
ចលញ។

2014 បានកាៃ យជាសមាជិកផៃូវការថ្នអងគការមនុសស
ចាស់អនដរជាតិ។

ព័ត្៌មានរន្នែម្
ផាេះចលខ ៣៩០, ទ្កុមទី ២៧, ភូមថិ្ទ្ជចកាង, សងាា ត់
ស្ថៃ ដកត, ទ្កុងបាតែ់ាំបង, កមពុជា
+៨៥៥៥៣៩៥៣៧៩៧
info@helpagecambodia.org 
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យស្ចកដីយផដើម្
មនុសសចាស់ចៅទ្បចទសកមពុជា គជឺាអនកដែលរស់រនពីសស្រងាគ មជាងបី
ទសវតសរម៍កច ើយ។ ចៅទ្បចទសកមពុជា មនុសសចាស់១ន្ទក់ កនុងរាំចណាម
៤ន្ទក់ គឺរស់ចៅចទ្កាមបន្ទា តថ់្នភាពទ្កីទ្ក (១.២៥ែុោៃ រកនុងមយួថ្ងៃ)
ច ើយមនុសសចាស់ជាង ៨០% រស់ចៅតាំបនជ់នបទ នងិភាគចទ្រើនពិបាក
កនុងការអាន ឬសរចសរ ជាពិចសសមនុសសចាស់ដែលជាស្រសតី។ មនុសសចាស់
ភាគចទ្រើនងាយទ្បឈមចៅនឹងបញ្ញា សុខភាព ដែលទកទ់ងចៅនឹងវយ័
ចាស់របស់ពួកគាត់ ច ើយអារបណាត លចអាយធាៃ ករូ់លចៅពិការភាព។
មនុសសចាស់ភាគចទ្រើនបានទ្តូវផ្តត រខ់ៃួនចរញពីសងគម ច ើយទ្តូវបានកូនចៅ
ឬចកមងៗជាំន្ទនច់ទ្កាយទុកចចាល ជាពិចសសទ្បសិនចបើកូនៗ របស់ពួកគាត់
ច ែ្ើរាំណាកទ្សកុចៅច ែ្ើការ ឬពកួគាតអ់ារទ្តូវចាកចរញពីផាេះទាំងសុខភាព
ទនច់ខាយ។

ទ្បចទសជាចទ្រើនចៅជុាំវញិពិភពចោក កាំពុងទ្បឈមនឹងកាំចណ្ើ នទ្បជាជន
វយ័រាំណាស់ ដែលរមួមានទាំងទ្បចទសកមពុជាផងដែរ។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៥
រាំនួនទ្បជាជនកមពុជាដែលមានអាយុ ៦០ឆ្ន ាំច ើង ទ្តូវបានបា៉ា នទ់្បមាណ្ថា
មានរាំនួន ១.៣ោនន្ទក់ ឬ ចសមើនងឹ៨.៣% ថ្នរាំនួនទ្បជាជនសរុប។
រាំនួនចនេះទ្តូវបានពាករណ៍្ថា នឹង្នែល់ ៥ោនន្ទក់ ចៅឆ្ន ាំ២០៥០
ឬ២១% ថ្នរាំនួនទ្បជាជនសរុប ( វទិាស្ថែ នជាតិសិែតឆិ្ន ាំ២០១៣)។ ចទេះបី
យា៉ា ងណាមនុសសចាស់កនុងទ្បចទសកមពុជា គឺជាទ្កុមដែលទ្តូវបានចគយករិតត
ទុកោក់ និងមានការចកាតសរចសើររាំចពាេះការរូលរមួរាំដណ្កែម៏ានតថ្មៃ
របស់ពួកគាតែ់ល់ស គមន។៍

កមពុជាបរេុបបននចនេះមនិមានទ្បាកច់ស្ថ្ននិវតតន៍ ឬអតែទ្បចយាជនស៍ងគម
សទ្មាបទ់្បជាជនទូចៅដែលច ែ្ើការច ើយ ែូចរនេះទ្បពន័ធសុវតែភិាពចៅមាន
កទ្មតិ សទ្មាបទ់្បជាជនវយ័ចាស់កមពុជា ជាពិចសសចៅចពលដែលពកួចគ
មនិអារពឹងពាកស់មាជិកទ្គួស្ថរ និងមនិមានចសែរភាព ិរញ្ា វតែុចៅចពល
ដែលពួកគាតម់និអារច ែ្ើការបាន។

យត្ើពួកយយើងយ្វើអវីខ្លះ?

១.រយងកើត្យនតការស្វុត្ែិភាពស្ងគម្យប្ៅផលាវការ
យដើម្បជីួយពប្ងឹងភាពអង់អាចដលម់្នុស្សចាស្់

• អងគការមនុសសចាស់កមពុជាចផ្តត តចលើការបចងាើតសមាគម
មនុសសចាស់(OPAs) ដែលជាអងគការមូលោឋ ន និងែឹកន្ទាំ
ចោយមនុសសចាស់ ចែើមបចីលើកកមពស់សុខុមាលភាពរបស់
មនុសសចាស់ ទ្កុមទ្គួស្ថរ និងស គមនរ៍បស់ពួកចគ។
យនតការសមាគមមនុសសចាស់ ទ្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ចោយ
រជរោឋ ភបិាលកមពុជា។

• សមាគមមនុសសចាស់ និងស ពន័ធមនុសសចាស់ គឺជាយនត
ការមយួសទ្មាប់ការពិចទ្គាេះចយាបល់ និងមានការរូលរមួ
រទ្មុេះវយ័ ចែើមបចីលើកកមពស់ការគាាំទ្ទ ជួយគាន ចៅវញិចៅមក
រវាងមនុសសចាស់ ស គមន៍ កាតប់នែយភាពឯចកា និង
ភាពងាយរងចទ្គាេះ និងច្ែើចអាយទ្បចសើរច ើងនូវគុណ្ភាព
ជីវតិរបស់ពួកគាត។់

• អងគការមនុសសចាស់កមពុជា និងថ្ែគូរបស់ខៃួន បានបចងាើត
សមាគមមនុសសចាស់រាំនួន១៦០ ទ្ពមទាំងសមាគមស 
ពន័ធមនុសសចាស់រាំនួន ៨។

២. គាំប្ទដលស់្ហគម្ន៍ម្ាលដ្ឋា នយៅតាម្ត្ាំរន់
ម្ួយចាំនួន

• ផតល់ការដងទាំតាមផាេះដងទាំខៃួនឯង និងកមមវ ិ្ ី
គាាំទ្ទភាពសកមមរបស់មនុសសចាស់។

• ផតល់កិរេអនតរគមនដ៍ផនកសុខភាពចៅកទ្មតិ
ស គមន។៍

• ការអបរ់ ាំសុខភាពបឋម។
• ការបញ្ជូ ននិងជាំនួយែល់ការទទួលបានចសវា
សុខាភបិាល។

• ទឹកស្ថអ តនិងអន្ទមយ័(WASH)។

ស្នតិស្ខុ្ប្បាក់ចាំណា ល និងម្ុខ្រររចិញឹ្ចមឹ្ជីវិត្

ការរនាាំនឹងរន្ប្ម្រប្ម្ួលអាកាស្ធាត្ុ និង
ការកាត្់រនែយហានិភ័យននយប្គះម្ហនដរាយ

៣.ស្ាំយេង និងការន្ស្វងរកការគាំប្ទកនងុយគល   
នយោបាយនានា

• ឥណទានខ្នា តតូច(កម្មវធិីទុនបង្វិល)

• មុ្ខរបរសម្ស្សបសស្ាប់ម្នុសសចាស់ 
និង្ការបងង្កីតស្ាក់ចំណូល

• ធនាគារងគា  និង្ធនាគារស្សូវ

• ការបណ្ដុ េះបណាដ ល/ ផសពែផាយអាំពីបដទ្មប
ទ្មួលអាកាសធាតុនិងការកាតប់នែយហានិ
ភយ័ថ្នចទ្គាេះម នតរយ, ការច្ែើដផនការស
ចស្រងាគ េះបន្ទា ន់(ឧ. ទ្បពន័ធជួយសចស្រងាគ េះ)

• វគគបណ្តុ េះបណាត លនិងពទ្ងឹងសមតែភាពថ្ន
ការអនុវតតនក៍ារងារកសិកមមទ្បកបចោយរីរ
ភាពនិងមានភាព្នទ់្ទាំនឹងអាកាសធាតុ។

• កាតប់នែយការចរ ើសចអើងចោយដផអកចលើ
មូលោឋ នអាយុ (មនុសសចាស់)

• គាាំទ្ទស គមន៍ ចែើមបបីចញ្េញសាំច ង
និងបនៃឺកងែល់របស់ពួកចគ

• ច្ែើការជាមយួរោឋ ភបិាលចែើមបជីួយ
ចរៀបរាំ និងរូលរមួអនុវតតចគាលនចយា
បាយគាាំទ្ទែល់មនុសសចាស់ 432

ការដងរកាសុខភាព

ស្កម្មភាព និងការចាលរមួ្កនងុស្ងគម្
ចលើកកមពស់ការរូលរមួរបស់មនុសសចាស់
និងជនងាយរងចទ្គាេះចៅកនុងសកមមភាព
ស គមន៍និងវបប្មែូ៌រជាការច្ែើសងឃ
 ទនកមមវ ិ្ ីទ្សងទ់ឹកនិងពិ្ីស្ថសន្ទ
ចផសងចទៀត។

កន្នលងណ្ដខ្លះន្ដលពួកយយើងយ្វើការ?

បាតែ់ាំបង
ចសៀមរប

កាំពង់្ ាំ

ភនាំចពញ


