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បណ្តា ញមនសុ្សវ័យចាស្ក់មពជុា (CAN) គជឺា
វេទិកា និងជាបណ្តា ញមយួដែលបវងកើតវ ើងវែើមបពីង្ងីក
និងបនលឺនូេសំវ ងរបស់មនុសសចាស់កនុងង្បវទសកមពុជា។
បណ្តា ញរមួជាមយួដែគូសំខាន់ៗ ដែលមានទងំសមាគម
មនុសសចាស់ សហពន័ធមនុសសចាស់ នងិ សមាជកិអងគការ
មនិដមនរដ្ឋា ភបិាល វែើមបបីានពិភាកា និងវ្វើការងាររមួគ្នន
កនុងវគ្នលបណំងវលើកកមពស់គុណភាពជីេតិសង្មាបម់នុសស
ចាស់ ង្គសួារ និងសហគមនរ៍បស់ពកួគ្នត់ ង្ពមទងំចូលរមួ
ចំដណកជាមយួរាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាកនុងការវរៀបចំ និងអនុ
េតាវគ្នលនវោបាយជាតិមនុសសចាស់ កនុងង្បវទសកមពុជា។

គាំទ្រដោយ: ឧបត្ថម្ភដោយ:

ប
ម
ក

របបៀបចូលជាស្មាជកិ

ស្មាជិកបចចបុបនន

១. សមាគម្ម្នុសសចាស់ និង សហព័នធម្នុសសចាស់
សមាគមមនុសសចាស់ គឺជាយនាការមយួដែលង្តូេបាន
បវងកើតវ ើយវដ្ឋយអងគការសហគមនម៍លូដ្ឋា នចង្មរុះេយ័។
សមាគមមនុសសចាស់ គឺជាសមាគមដែលែឹកនំ នងិង្គប់
ង្គងវដ្ឋយអនកសម័ង្គចតិា ដែលជាមនុសសចាស់វៅកនុងភមូិ
និងមានសមាជិកសហគមនច៍ង្មរុះចូលរមួ។ សមាគម
មនុសសចាស់នីមយួៗ មានសមាជិកចាបព់ី៥០-១០០នក់
សមាគមមនុសសចាស់គជឺាយនាការគង្មមូយួដែលមានការ
ទទួលសាគ ល់វដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា។
សហពន័ធមនុសសចាស់ (OPAF) គឺជាបណ្តា ញមយួដែល
ង្គបែណា បស់មាគមមនុសសចាស់វៅថ្នន កង់្សរក។ កនុង
OPAF មយួមាន សមាគមជាសមាជកិចនំួន៦ោ៉ា ងតចិ។
បចចុបបននវនុះ OPAF បានចុុះបញ្ជ ីជាផ្លូេការវៅង្កសួង
មហាដផ្ៃ។
២. អងគការវង្ៅរដ្ឋា ភបិាល
សមាជកិអងគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាលអាចវ្វើតំណ្តង ឬវ្វើ
ការវដ្ឋយផ្ទៃ ល់ ឬវដ្ឋយង្បវោលជាមយួមនុសសចាស់
កនុងទិសវៅរមួគ្នន វែើមបវី្វើវអាយង្បវសើរវ ើងនូេេស័ិយ
សុខុមាលភាពមនុសសចាស់វៅកមពុជា។

១៦,២៩៦
សមាជកិ (ទងំអស់)

១៨
សាា បន័

នុស្សវ័យចាស្់
មពុជា

• អងគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល (NGO) និងសមាគម
• អងគការសហគមនម៍លូដ្ឋា ន និងសមាគមមនុសស

ចាស់ (OPA)

ទំនាក់ទំនង

នរណ្ត? ពាកយសំុចូលជាសមាជិក សង្មាបអ់ងគការមនិ
ដមនរដ្ឋា ភបិាល (NGO) ឬអងគការសហគមនម៍លូដ្ឋា ន
(CBO) ឬសាា បន័ឯកជន
រវបៀបណ្ត? បំវពញពាកយសំុចូលជាសមាជកិ តាមរយៈ
ទំនកទ់ំនងអាសយដ្ឋា នរបស់បណ្តា ញដែលមានែូចខាង
វង្កាម
ការចូលរមួរបស់អនក? ចូលរមួសកមមភាព និងង្ពឹតាិការណ៍
ននរបស់បណ្តា ញ

អត្ថប្បបោជនស៍្ប្មាបស់្មាជកិ

Age

ចំវណុះែឹង
ទកទ់ងនឹង
េយ័ចាស់

ដសវងរកការគ្នងំ្ទ
មនុសសចាស់

(ពង្ងីកសំវ ង)

កសាង និង
ពង្ងឹងសមតាភាព 

បណ្តា ញ

អនកង្សី អ ូ េណណ ដ្ឋ ង្បធាន
Tel: 012 863 276

វោក ឈន សាវម៉ាត អនុង្បធាន
Tel: 089 885 095

Facebook: បណ្តា ញមនុស្សវ័យចាស្ក់មពុជា
Email: cambodianagingnetwork@gmail.com

Or

Facebook: HelpAge Cambodia

Tel: 053 953 797 / 012 237 823
Email: info@helpagecambodia.org



សននបិាត

សហពន័ធមនុសសចាស់
៨ សហពន័ធ មាន

សមាជិក ៤,៥00 នក់

សមាគមមនុសសចាស់
៥ សមាគមជាមយួ

សមាជិកចំនួន ៤៧0 នក់

អងគការវង្ៅរដ្ឋា ភបិាល
ចំនួន៥៖ VSG, DYMB, GHCC, 

New Day New Life, YMCA

វលខា
អងគការមនុសសចាស់កមពុជា

គណៈកមមការង្គបង់្គង
ង្បធាន អនុង្បធាន និងសមាជិក

(៥ នក ់២ នកជ់ាស្តសាី)

432

អងគការមនុសសចាស់កមពុជា វដ្ឋយមានការគ្នងំ្ទដផ្នកហិរញ្ញ េតាុពី
កមមេ ី្ ិេ ៉ាយ បានជួយ សង្មបង្មួលបវងកើតបណ្តា ញមនុសសេយ័ចាស់
កមពុជា (Cambodian Ageing Network)។ បណ្តា ញវនុះ
វរៀបចំវ ើងកនុងវគ្នលបំណងវែើមបពីង្ងីកនូេសំវ ងរបស់មនុសស
ចាស់ដែលងាយរងវង្គ្នុះ ជាពិវសសង្ករមដែលង្តូេបានវគវបាុះ
បងវ់ចាលែូចជាមនុសសចាស់ជាស្តសាី និងមនុសសចាស់ដែលមាន
ពិការភាព។
វៅឆ្ន ំ 2015 ង្បជាពលរែាដែលមានអាយុចាប់ពី 60ឆ្ន វំ ើងវៅ
ង្តូេបានបា៉ា នង់្បមាណថ្នមាន 1.3ោននក,់ វសមើនឹង 8.3% ដន
ចំនួនង្បជាជនសរុប។ វគពាករណ៍ថ្នវៅឆ្ន ំ 2050 ចំនួនង្បជា
ជនេយ័ចាស់នឹងឈានែល់ង្បដហល 5ោននកវ់សមើនឹង 21%
ដនចំនួនង្បជាជនកមពុជាសរុប។

មនុសសចាស់ជាង 80% រស់វៅជនបទ វហើយមនិវចុះអកសរនិង
ង្បដហល 25% រស់វៅវង្កាមបនៃ តង់្កីង្ក (1.25ែុោល រកនុងមយួ
ដងៃ)។ បចចុបបននវនុះមនិមានង្បាក់វសា្ននិេតាន៍ ឬអតាង្បវោជន៍
សងគមវផ្សងវទៀត វង្ៅពីបុគគលិករដ្ឋា ភបិាលវទ។ ែូវចនុះង្បព័នធ
សុេតាិភាពវៅមានកង្មតិ សង្មាបង់្បជាជនេយ័ចាស់កមពុជា, ជា
ពិវសសវៅវពលដែលពួកវគមនិអាចពឹងពាក់សមាជិកង្គួសារ ឬ
វៅវពលដែលពួកវគជាវមង្គួសារ។

ងមីៗវនុះរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋកវ់ចញនូេវគ្នលនវោបាយសំខាន់ៗ
ចំនួន៣ ដែលគ្នងំ្ទមនុសសចាស់ែូចជា៖
១. វគ្នលនវោបាយជាតិសាីពីមនុសសេយ័ចាស់ឆ្ន ំ 2017-2030
២. វគ្នលនវោបាយ និងយុទធសាស្តសាសុខាភបិាលជាតិដងទំ

ភាពមនុសសចាស់ឆ្ន ំ 2016
៣. ង្កបខណ័ឌ វគ្នលនវោបាយជាតិគ្នពំារសងគម
បណ្តា ញ CAN មានវគ្នលបំណងវ្វើការរមួគ្នន ជាមយួអនកវរៀបចំ
វគ្នលនវោបាយ និងសហគមនម៍នុសសចាស់វែើមបសីវង្មចនូេ
វគ្នលវៅរមួគ្នន វែើមបទីងំអស់គ្នន ។

ទស្សនវិស្យ័
មនុសសចាស់កមពុជា មានសុខុមាលភាពលអ និងរស់វៅ
ង្បកបវដ្ឋយវសចកាីដងលងនូរ និងមានគុណភាពជីេតិ និងទទួល
បានសិទធិវពញវលញ។

អំពី CAN

• ទំនកទំ់នង និងដសវងរកឱកាសវែើមបទីទួលបាន
ពត័ម៌ានដែលមានង្បវោជនស៍ង្មាបម់នុសសចាស់

• ដកលមអគុណភាពដនង្បតិបតាិការរបស់បណ្តា ញមនុសស
ចាស់ វែើមបបំីវពញតាមតង្មូេការរបស់មនុសសចាស់

• ពង្ងីកសមាជិកភាពបណ្តា ញ

• ចូលរមួកិចចង្បជំុពាកព់ន័ធជាមយួង្កសួងកនុងការវរៀបចំ និង
អនុេតាវគ្នលនវោបាយននដែលគ្នងំ្ទមនុសសចាស់

• ចូលរមួផ្សពវផ្ាយ ង្តួតពិនិតយ និងផ្ាល់ពត័ម៌ានង្ត បពី់
ការអនុេតានវ៍គ្នលនវោបាយ

ដគលបាំណងរី ២:  ចូលរូមចំដណកជាមយួរដ្ឋា ភបិាលកនុង
ការវរៀបចំ និងអនុេតានូេវគ្នលនវោបាយននដែលជយួ 
គ្នងំ្ទែល់មនុសសចាស់ង្បកបវដ្ឋយង្បសិទធភាព

ដគលបាំណងរី ៣: វលើកកមពស់កិចចសហង្បតិបតាិការលអ 
និងង្បសិទធភាពការងាររបស់បណ្តា ញមនុសសចាស់កមពុជា

• ពង្ងឹងសមតាភាពសមាជិកបណ្តា ញកនុងការងារដសវងរក
ការគ្នងំ្ទសង្មាបម់នុសសចាស់

• ចូលរមួកិចចង្បជំុជាមយួង្កសួង មនៃីរ និងសាា បន័ពាកព់ន័ធ
ទងំវៅថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន កវ់ង្កាមជាតិវែើមបបីស្តរជ បអំពី
បរា មនុសសចាស់ និងដសវងរកការគ្នងំ្ទ

• ផ្ាល់កិចចសហការ និងគ្នងំ្ទសមាជិកបណ្តា ញ និងដែគូ
ពាកព់ន័ធកនុងការវរៀបចំយុទធនការដសវងរកការគ្នងំ្ទ
មនុសសចាស់វៅង្គបក់ង្មតិ

បោលបៅយទុធសាស្ដស្រ
ដគលបាំណងរី   ១ : ដសវងរកការគ្នងំ្ទសង្មាបម់នុសស
ចាស់ទងំវៅថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន កវ់ង្កាមជាតិ

រចនាស្មព័នធ

បស្ចករីប្រើម

បបស្កកមម
ពង្ងឹងសមតាភាពមនុសសចាស់ និងអនកជាបព់ាកព់ន័ធ
វផ្សងវទៀត វែើមបឲី្យពួកគ្នតវ់ែើរតួោ៉ា ងសំខានវ់ៅកនុង
កិចចសនៃនវគ្នលនវោបាយ វែើមបវី វ្ើវអាយជីេតិរបស់
មនុសសចាស់កនុងង្បវទសកមពុជាង្បវសើរវ ើង។


