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១. ព័ត៌មានពីអង្គការមនុស្សចាស្ក់មពុជា 
អង្គការមនុស្សចាស់្ កមពុជា គឺជាអង្គការមនិផ្មនរោា ភបិាលកមពុជាមយួ ផ្ លបធវើការង្ករជាមយួមនុស្សចាស់្ 

និង្ ប ើមបមីនុស្សចាស់្។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១២ អង្គការបានេតូរប ម្ ោះពី អង្គការជយួ ជនចាស់្ជរា អនតរជាត ិផ្ លជាេណ្តត ញ
អង្គការស្កលមយួបៅជាអង្គការកនុង្រសុ្ក ផ្ លបធវើការង្ករេបរមើមនុស្សចាស់្បៅកនុង្រពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា។ អង្គការ
មនុស្សចាស់្ អនតរជាតិ បានបេើកការោិល័យ នងិ្រេតិេតតកិាររេស់្ខៃួនតងំ្ពីឆ្ន ១ំ៩៩២ កនុង្បខតតបាត ់ំេង្ បហើយ    ទី
ស្អន កក់ារកណ្តត លម្នអង្គការបនោះ បៅផ្តេនតមានមូលោា នបៅកនុង្បខតតបនោះ ផ្ ល។ 

 
១.១ ទស្សនៈវិស្យ័ 

អង្គការចង្ប់ឃើញស្ង្គមមយួផ្ លមនុស្សចាស់្រគេរ់េូ អាចមានជីវតិរស់្បៅរេកេបោយបស្ចកតីម្លៃលនូរ មាន
ភាពស្កមម មានសុ្ខភាពលា និង្សុ្វតថិភាពម្នជីវតិ។ 

 
១.២ បេស្កកមម 

អង្គការ មានបេស្កកមមេបរមើការង្ករជូន និង្បធវើការង្ករជាមយួមនុស្សចាស់្ផ្ លង្កយរង្បរោោះ ប ើមបេីនតជួយ  
និង្បលើកនូវេញ្ហា កង្វល់ និង្បស្ចកតីរតូវការរេស់្ពួកបគ ចំប ោះសិ្ទធិកនុង្ការទទួលបាននូវការផ្លទសុំ្ខភាព បស្វាស្ង្គម 
និង្ស្នតិសុ្ខផ្ផ្នកបស្ ាកិចេ រពមទងំ្ ស្នតិសុ្ខផ្ៃូវកាយ និង្ ប ើមបបីលើកកមពស់្ការរមួចំផ្ណកផ្តល់វភិាគទន ស៏្កមម
រេស់្មនុស្សចាស់្ នងិ្ការចូលរមួ បស្មើភាពោន បៅកនុង្ស្ង្គម។ 

 
១.៥ គុណតម្មៃ 

 យុតតិធមស៌្ង្គម 
 ស្កមមភាពរេួរមួោន  
 អនកឯកបទស្  
 ោរំទ 

 សុ្ទិ ាិនិយម 
 ការបេតជាា ចិតត 
 គណបនយយភាព 

 
១.៦ តាំេន់បោលបៅ 

អង្គការបានអនុវតតគបរមាង្កនុង្បខតតចំនួន ៣ គ ឺ បខតតបាត ់ំេង្ បខតតេនាា យមានជយ័ និង្បខតតបស្ៀមរាេ។ បេើ
បទោះជាោ៉ា ង្បនោះកតី បតត តបលើកិចេការង្ករផ្ស្វង្រកការោរំទ ល់មនុស្សចាស់្ និង្បោលនបោបាយជាតិ អង្គការហាក់
 ូចជាបានេំបពញការង្ករបៅរគេត់ំេនក់នុង្រពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា។  

 
 
 
  



ទំពរ័ទ ី5 / 28 

២. របាយការណ៍កមមវិធីឆ្ន ាំ២០១៦ 
២.១ កមមវិធទីី១៖  ការបរៀេចាំយនតការេណ្តត ញស្វុតថិភាពស្ង្គម បរៅផ្ៃូវការ និង្រេកេ
បោយនិរនតរភាពប ើមបពីរង្ឹង្ភាពអង្អ់ាចមនុស្សចាស្ ់ 

២.១.១ ការេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្ នងិ្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ 
កនុង្ឆ្ន លំមីៗបនោះ កាលពីឆ្ន ២ំ០១៥ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចនំួន៤០ រតូវបានេបង្កើតប ើង្ បរកាមជំនួយលវកិាមក

ពីរេបទស្កូបរ ៉ា បោយមាន ១៨ស្មាគមកនុង្បខតតបាត ់ំេង្ ២ស្មាគមកនុង្បខតតេនាា យមានជយ័ និង្២០ស្មាគមកនុង្
បខតតបស្ៀមរាេ។ រចនាស្មពន័ធស្មាគមមនុស្សចាស់្មានភាា េក់នុង្ ឧេស្មពន័ធទ៤ី។  

បរកាមការស្រមេស្រមួល និង្ោរំទេបចេកបទស្ ល់ម្ គូ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានោរំទកនុង្ការេបង្កើត
ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ២០៦ ផ្ លស្ថិតកនុង្បខតតបាត ់ំេង្ បខតតេនាា យមានជយ័ និង្បខតតបស្ៀមរាេ។ ខាង្បរកាម 
ជាតរាង្ស្បង្េេពចីំនួនស្មាគម និង្ចំនួនស្មាជិកស្រេុតមបខតតបោលបៅ (ទិនននយ័េចេុេបននភាពកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦)៖  

 
ល.រ បេតតបោលបៅ ចាំនួនស្មាគមមនសុ្សចាស្ ់ ចាំនួនស្មាជិកស្រេុ (នាក់) 
១ បាត ់ំេង្ ៩៦ ៩,១២២ 
២ េនាា យមានជយ័ ៩០ ៦,៦៩១ 
៣ បស្ៀមរាេ ២០ ១,៦៨៨ 

ស្រេុ ២០៦ ១៧,៥០១ 
 
កនុង្ឆ្ន  ំ ២០១៦ បនោះ អង្គការបានេនតរេតិេតតិការរេស់្ខៃួន ប ើមបពីរង្ឹង្គុណភាពរេស់្ស្មគមមនុស្សចាស់្

ផ្ លមានបរស្ច បហើយបានពរង្ីកស្កាត នុពលរេស់្ខៃួនចាេយ់កម្ គូរលមីៗកនុង្បខតតបស្ៀមរាេ។ េនាា េម់ានការចាេ់
អារមមណ៍ពមី្ គូរ អង្គការមនុស្សចាស់្ កមពុជា បានផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពី ការេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្ បៅ
 ល់ម្ គូរ និង្បរោង្កនុង្ការផ្តល់េបចេកបទស្ ល់ម្ គូរ បៅបពលមានកមមវធិីេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្។ 

បេើគិតចាេព់ីឆ្ន ២ំ០១២  ល់ឆ្ន ២ំ០១៥ អង្គការបានស្រមេស្រមួល និង្ោរំទេបង្កើតស្មាគមស្ហពន័ធ
មនុស្សចាស់្ចំនួន៦ បហើយកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦បានស្រមេស្រមួលោរំទេបង្កើតស្មាគមស្ហពន័ធចំនួន ២បទៀតគឺ ស្មាគម
ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្សំ្បៅលូន កនុង្បខតតបាត ់េំង្ និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ពួក កនុង្បខតតបស្ៀមរាេ។ សូ្ម
បមើល ឧេស្មពនធទ័ី២ ស្រមាេព់ត័ម៌ានេផ្នថម។ 

 
២.១.២ ការេបង្កើតអនុគណៈកមមការកនុង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ នងិ្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ 

 

 
រូេលត 1 ស្កមមភាពោរំទស្មាគមមនុស្សចាស់្ប ើមបបីរជើស្បរ ើស្គណៈកមមការរគប់ារគង្ 
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កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ អនុគណៈកមាម រទុនេង្វិលរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំននួ ១៣ កនុង្បខតតបស្ៀមរាេរតូវបាន

េបង្កើតប ើង្ បរកាមការស្រមេស្រមួលតា ល់ពីអង្គការម្ គូរ និង្ជំនួយេបចេកបទស្ និង្លវកិាពីអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុ
ជា។ ស្មាជកិអនុគណៈកមមការស្រេុមានចំនួន ៣៩នាក ់រសី្ ២៦នាក។់ កនុង្ការេបង្កើតអនុគណៈកមមការរគេរ់គង្ទុន
េង្វិលបនោះ រតូវបានបរជើស្បរ ើស្ប ើង្តមរយៈការបបាោះបឆ្ន តបរជើស្បរ ើស្ បោយមានការចូលរមួពីស្មាជិកស្មាគម 
ផ្ ល ឹកនាបំោយគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ នងិ្មានការចូលរមួពីអាជាា ធរមលូោា ន។ មកទល់   េចេេបនន
ស្មាគមនុស្សចាស់្មយួចំននួមានអនុគណៈកមមការជាបរចើនស្រមាេរ់គេរ់គង្តមកមមវធិីផ្ លស្មាគមមនុស្សចាស់្នី
មយួៗ។ 

បរៅពីអនុគណៈកមមការទុនេង្វិលរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ អង្គការកប៏ានស្រមេស្រមួល ោរំទកនុង្ការ
េបង្កើតអនុគណៈកមមការទុនេង្វិលរេស់្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចំននួ ២ គឺ មយួអនុគណៈកមមការកនុង្រសុ្ក
សំ្បៅលូន បខតតបាត ់ំេង្ នងិ្មយួអនុគណៈកមមការបទៀតបៅកនុង្រសុ្កពួក បខតតបស្ៀមរាេ។ េនាា េព់ីការេបង្កើតអនុគ
ណៈកមមការរេស់្ស្ហពន័ធរចួមក រកុមការង្ករកប៏ានស្រមេស្រមួលកនុង្ការចង្រកង្លកេនិតកៈ បោលការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 
និង្បោលការណ៍រគេរ់គង្េញ្ា ីស្អន ម ប ើមបបីធវើឲ្យរបាក ថ្ន  ំបណើ រ និង្ការរគេរ់គង្មានគុណភាព។ 

 
២.១.៣ ការពរង្ងឹ្ស្មតថភាពស្មាគមមនុស្សចាស់្ នងិ្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានោរំទ ជនំួយេបចេកបទស្ និង្ស្ហការជាមយួម្ គូកនុង្ការ

ពរង្ឹង្ស្មតថភាព ល់គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ ូចខាង្បរកាម៖ 
 បានផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីភាពជាអនក ឹកនា ំនិង្ការរគេរ់គង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ ចំននួ ២ ង្បៅ
 ល់ស្មាគមចនំួន ៣០ ផ្ លស្ថិតបៅកនុង្តំេនប់ខតតបោលបៅទងំ្េី។ វគគេណតុ ោះេណ្តត លបនោះ ជាទុន ៏
សំ្ខានក់នុង្ការពរង្ឹង្ស្មតថភាពរេស់្គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ កនុង្ការ កឹនា ំ និង្រគេរ់គង្
ស្មាគម ផ្ លអាច្នបៅរកគុណភាព និង្រកីចបរមើន។ 

 េនាា េព់ីទទួលវគគេណតុ ោះេណ្តត លរចួ គណៈកមម
ការស្មាគមបានទទួលការពរង្ឹង្េផ្នថមពី
េុគគលិករេស់្អង្គការ និង្ស្មាគមស្ហពន័ធ 
ប ើមបពីិនិតយការអនុវតតនត៍ា ល់រេស់្ពួកោត ់ ការ
ពរង្ឹង្ស្មតថភាពេផ្នថមនូវរាល់ចំនុចខវោះខាត
រេស់្ពួកោត។់ ការពរង្ងឹ្េផ្នថមបនោះ បានផ្តល់
ជូនចំននួ ១០  ង្ោ៉ា ង្តិចកនុង្ឆ្ន បំនោះ។ លទធ
ផ្លផ្ លទទួលបានពីកិចេការបនោះ ពិនិតយបឃើញ
ថ្ន ទងំ្គណៈកមមការ នងិ្អនុគណៈកមមការស្មាគមមានលទធភាពកនុង្ការរគេរ់គង្ស្មាគម េញ្ា ីស្អន ម 
រេតិេតតិការកមមវធិីរេស់្ស្មាគម មានភាពរកីចបរមើន បហើយស្មាជិកស្មាគមមានការបកើនប ើង្ជា        
លំោេ។់ 

 
 

រូេលត 2៖ វគគេណតុ ោះេណ្តត លគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
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២.១.៤ ស្កមមភាពបលើផ្ផ្នកស្ង្គម នងិ្សុ្ខភាព 
ក. ផ្ផ្នកស្ង្គម 
ជាទូបៅ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ផ្តង្ផ្តផ្តល់

ឲ្យស្មាជិកបៅទំនាកទ់ំនង្បរៅផ្ៃូវការមយួ ផ្ ល
េង្កា ញពីការយកចិតតទុកោក ់ និង្បចោះយល់ទុកធុរៈ
ោន បៅវញិបៅមក រពមទងំ្ចូលរមួកនុង្ស្កមមភាពជា
បរចើនកនុង្ស្ហគមនរ៍េស់្ពួកោត។់ ការចុោះសួ្រសុ្ខ
ទុកេ ការរេឹក្បោេល់ ការេង្កា ញការយកចិតត
ទុកោករ់វាង្ោន  និង្ោន ទងំ្កនុង្កិចេរេជុំ និង្ការចុោះ
តមផ្ាោះសុ្ទធផ្តេង្កា ញ ល់ស្មាជិក នងិ្េបង្កើនភាព
កកប់ៅត  ល់ស្មាជិក។  

ជាកផ់្ស្តង្កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦បនោះ ស្មាគមបាន
ចុោះសួ្រសុ្ខទុកេ ល់ស្មាជិកជាមធយមោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្ ២ផ្ខមតង្ស្រមាេស់្មាជកិធមមត ផ្ លមនិមានជមង ឺ
និង្មយួផ្ខមតង្ស្រមាេស់្មាជិកផ្ លឈ ឺប ើមបតីមោន ជមង ឺផ្ លអាចជួយ ពកួោតប់ានទនប់ពល រេសិ្នបេើ
មានករណីមនិរេរកត។ី  

បោង្តមការរតួតពនិិតយគបរមាង្កនៃង្មក ស្មាជិករេផ្ហល ៥% ម្នស្មាជិកស្មាគមមនុស្ស
ចាស់្ស្រេុ បានទទួលការចុោះសួ្រសុ្ខទុកេ នងិ្រេឹក្បោេល់ កនុង្មយួផ្ខៗ។ បរៅពបីនោះ ស្មាគមមនុស្ស
ចាស់្បានបធវើឲ្យស្មាជិកមានភាពស្និតស្អន លជាង្មុន បរ ោះភាគបរចើនស្មាជិកបានេញ្ហា កថ់្ន ពីមនុបពលមាន
ស្មាគមមនុស្សចាស់្ ពកួោតរ់ស់្បៅបោយផ្ កៗពីោន  បពលខៃោះទល់ផ្តលឺសូ្រសំ្បលង្បមរកូ បទើេ ងឹ្ថ្នពួក
ោតប់ាតេ់ង្ស់្មាជិកពកីនុង្ភមូរិេស់្ោត ់ េ៉ាុផ្នតេនាា េព់ីមានស្មាគមមនុស្សចាស់្ ពួកោតម់ានឱកាស្ជេួជុំ
ោន  ជផ្ជកោន  សួ្រសុ្ខទុកេ  ឹង្ពសី្អថ នភាពរេស់្ស្មាជកិកនុង្ភមូោិត ់ នងិ្ជួយ ោន បានទនប់ពល។េផ្នថមបលើ
បនោះបទៀត ពួកោតអ់ាចបរៀេចជំាស្ង្ឃទន ឬ ស្ង្គហទនស្រមាេស់្មាជិកផ្ លមានស្អថ នភាពមនិសូ្វលា និង្
មានជីវភាពខវោះខាត ប ើមបជីាចំផ្ណកកនុង្ការជួយ ផ្ផ្នកជីវភាព និង្ស្អម រតី។ 

អង្គការកប៏ានជួយ បរជាមផ្រជង្ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស់្ប ើមបផី្លរក្ និង្បានចូលរមួកនុង្រពឹទាិការ
ស្ង្គមនានារេបោជនឲ៍្យពួកោតម់ានឪកាស្រក្ការេង្កា ញនូវស្អន ម្ រេស់្ពួកោត ់ នងិ្បធវើឲ្យមានការទទួល
ស្អគ ល់កនុង្ស្ង្គមជាពិបស្ស្មនុស្សជំនានល់ម។ី ជាកផ់្ស្តង្អង្គការបានោរំទពួកោតស់្រមាេក់ារផ្តួចបផ្តើមបរៀេចំ
កមមវធិរីស្ង្រ់ពោះ និង្ការចូលរមួការរេកួតការរេណ្តងំ្ទូកកនុង្បខតតផ្ង្ផ្ រ។ 

 

រូេលត 3៖ ស្កមមភាពស្មាគមចុោះសួ្រសុ្ខទុកស្មាជកិ 
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រូេលត 4៖ ស្កមមភាពស្មាគមមនុស្សចាស់្ចូលរមួការរេណំ្តង្ទូក  នងិ្អភបិាលបខតតរស្ង្រ់ពោះជូនចាស់្ៗកនុង្ស្មាគម 

 
ខ. ផ្ផ្នកសុ្ខភាព 
ស្រមាេត់ំេនប់ោលបៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦បនោះ បេើបទោះេអីង្គការ ពុំអាចចុោះអនុស្អរណៈការង្ករជាម

រកសួ្ង្សុ្ខាភបិាលបលើការអនុវតតគបរមាង្រមួោន កត ី អង្គការបានការោរំទេផ្នថម ល់ស្មាជកិកប៏ោយ 
ស្កមមភាពរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅផ្តអាចេនតស្រមាេត់ំេនប់ោលបៅផ្ លធាៃ េម់ាន និង្បានពរង្ឹង្
ស្មតថភាពរេស់្គណៈកមមការស្មាគមកនុង្ការផ្តួចបផ្តើមឲ្យមានជាកមមវធិីសុ្ខភាព។  

ជាកផ់្ស្តង្ អង្គការ និង្ស្មាគមស្ហពនធម័នុស្សចាស់្បានបរៀេចំនូវទិវាសុ្ខភាពពិភពបោក ៧ បម
ស្អ ជាមយួមនាីសុ្ខាភបិាលបខតតបាត ់ំេង្ និង្មនានីានាផ្ លជាម្ គូរ បោយមានការចូលរមួពីសំ្ណ្តក់
អភបិាលបខតតផ្ង្ផ្ រ។ បលើស្ពីបនាោះបទៀត ស្មាគមមនុស្សចាស់្ភូមមិាតរ់ស្ោះ ឃំុរស្ោះជីក នងិ្ស្មាគម
មនុស្សចាស់្ភូមរិតង្ ឃំុភន ំី កនុង្រសុ្កភនរំសុ្ក បខតតេនាា យមានជយ័ បានទទួលការស្ហការ និង្ោរំទពី
ការោិល័យរសុ្ករេតិេតតិ កនុង្បរោង្ការទទួលបានការកាតេ់នថយតម្មៃបស្វាសុ្ខភាពស្រមាេជ់មងកឺរមតិរស្អ
ល។ ទនាមឹោន បនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំននួ ០៦ស្មាគម កនុង្ឃំុតស្អត  រសុ្កសំ្បៅលូន បខតតបាត ់េំង្ 
បានទទួលការប្ៃើយតេ និង្ោរំទផ្ផ្នការស្មាគម បោយមានកិចេស្ហការកនុង្ការផ្តល់ជាវគគផ្សពវផ្្យការ
ផ្លទសុំ្ខភាព ការផ្តល់ថ្នន  ំនងិ្ការវាស់្សំ្ ធ្ម ល់មនុស្សចាស់្ ផ្ លនងឹ្បរតៀមអនុវតតកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
រឯីស្មាគមមនុស្សចាស់្រសុ្កបមាង្ឬស្ស ី បានទទួលការោរំទអាជាា រឃំុ ស្រមាេស់្កមមភាពផ្សពវផ្្យអេរ់ ំ
សុ្ខភាពស្រមាេម់នុស្សចាស់្។ 

រស្េបពលជាមយួោន បនោះ ស្មាគមជាអនកអនុវតតតា ល់បោយមានបោលការណ៍កនុង្ការេញ្ាូ ន 
ស្មាជិកបៅមណឌ លសុ្ខភាព ឬ មនាីរបពទយ និង្ជួយ  ល់ពួកោតត់មរយៈការសួ្រសុ្ខទុកេ បោយមានជាស្ម ្
ភារៈ និង្លវកិាមយួចំននួ ជាការបលើកទឹកចិតត។ ជាលទធផ្លកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦បនោះ ោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្មាន
ស្មាជិកស្មាគមស្រេុរេមាណ ២២៨ នាកផ់្ លបានទទួលការោរំទលវកិា ការេញ្េូ នបៅមណឌ លសុ្ខភាព 
ឬ មនាីរបពទយ និង្ស្មាជិកមយួចំនួនធំបទៀតការសួ្រសុ្ខទុកេបៅផ្ាោះរេស់្ោត ់ បពលពួកោតម់ានជមង។ឺ កមមវធិី
ផ្លទមំនុស្សចាស់្តមផ្ាោះបៅតមស្មាគមមនុស្សចាស់្ទងំ្ ៥៦កនុង្បខតតបាត ់ំេង្ និង្បខតតេនាា យមានជយ័
បៅផ្តេនត ខណៈបពលផ្ លបេើបទោះេីជា មនិមានលវកិាគបរមាង្ោរំទពួោតក់ប៏ោយ។ បនោះេញ្ហា កោ់៉ា ង្ចាស់្
ពីផ្លរេបោជនរ៍េស់្ស្មាជិក និង្ការខិតខំរេឹង្ផ្រេង្រេស់្គណៈកមមការស្មាគម មនុស្សចាស់្ ផ្ លវាជា
លទធផ្ល សំ៏្ខានម់និអាចកាតម់្លៃបាន។ 



ទំពរ័ទ ី9 / 28 

២.២ កមមវិធទីី២៖ ការបធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នវូស្វុតថិភាពហរិញ្ញវតថុ និង្ ការបរតៀមេង្កា រ
ជាមួយបរោោះមហនតរាយ និង្ការេន្ុាំនឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ  

២.២.១. កមមវធិទុីនេង្វលិ 
តរមូវការទុនកនុង្ការចាេប់ផ្ដើមអនុវតតមុខរេរេស់្រេជាកសិ្ករជាការចាបំាចណ់្តស់្ ពិបស្ស្មនុស្សវយ័ចំណ្ត

ស់្។ ្ ៃង្កាតត់មតរមូវការ នងិ្ផ្ផ្នការកនុង្ការអនុវតតមុខរេរេស់្ពួកោត ់អង្គការបានជួយ េបង្កើតបអាយមានអនុគណៈ
កមមការ និង្ផ្តល់របាកទុ់នេង្វលិ (អង្គការមនិរេមូលប ើមពសី្មាគមវញិបទ) បៅតមស្មាគមមនុស្សចាស់្ កនុង្បោល
េំណង្ប ើមបបីអាយពួកោតអ់ាចរគេរ់គង្ និង្ទទួលបាននូវកមេខីាន តតូចយកបៅរេកេមុខរេរកសីុ្រេស់្ពួកោត។់ អនុ
គណៈកមមការទុនេង្វិលរតូវបានពរង្ឹង្ស្មតថភាពតម   រយៈវគគេណតុ ោះេណ្តត លបៅបលើការ ឹកនា ំ និង្រគេរ់គង្េញ្ា ី
ស្អន ម រពមទងំ្ការេង្វឹកតា ល់ពីេុគគលិករេស់្អង្គការជារេចាបំ ើមបបីអាយពួកោតម់ានស្មតថភាពរគេរ់ោនក់នុង្ការ
 ឹកនារំកុមរេស់្ោត។់ 
 

 
 

ស្មាជិករេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន៤៤ស្មាគមបានទទួលនូវប ើមទុន ប ើមបផី្តល់ជារបាកក់មេ ីល់
ស្មាជិករេស់្ខៃួនផ្ លស្រេុជាលវកិារេមាណ ៦៤,៤០០ ុោៃ អាបមរកិ ស្រមាេយ់កបៅអនុវតតមុខរេរេស់្ោតជ់ា
ពិបស្ស្បតដ តបលើវស័ិ្យកសិ្កមម នងិ្មុខរេរខាន តតូចបផ្សង្ៗបទៀត។ ជាលទធផ្លមកទល់បពលបនោះស្មាជិកស្មាគម
ស្រេុ ៩១៤នាក ់កនុង្បនាោះ៦០៩នាកជ់ាស្រស្តីបានទទួលកមេយីកបៅបរេើរបាស់្។ 

 
២.២.២. េបចេកបទស្កសិ្កមមធនន់ងឹ្ការផ្រេរេលួអាកាស្ធាតុ 
ប ើមបធីានាបអាយបានថ្នកសិ្ករអាចផ្លិតបានរគេរ់ ូវកាល និង្បទោះេីជាមានេញ្ហា បរោោះមហនតរាយបផ្សង្ៗ

បកើតប ើង្ ូចជាបរោោះរាងំ្ស្ងួត និង្ទឹកជនំនក់ប៏ោយ កព៏កួោតអ់ាចមានេផ្នៃ នងិ្ស្តវស្រមាេេ់របិភាគ រពមទងំ្មយួ
ចំផ្ណកបទៀតផ្ លស្ល់ពីការហូេចុកពួកោតអ់ាចលកប់ ើមបេីបង្កើនរបាកច់ណូំលកនុង្រគសួ្អរេស់្ពូកោត ់ អង្គការ
មនុស្សចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមយួអង្គការបស្ោក នងិ្មនាីរកសិ្កមមរកុាេ រេមា៉ា ញ់ នងិ្បនស្អទបខតតបាត ់េំង្ បាន
បរៀេចំវគគេណតុ ោះេណ្តត ល ល់រគួេបង្កគ លចំនួន១០រេូផ្ លមានស្មាស្ភាពមកពីស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចំននួ
ពីររសុ្ក (បមាង្ឬស្ស ីនងិ្ឯកភន)ំ នងិ្មស្រនតីរេស់្មនាីរកសិ្កមម រកុាេ រេមា៉ា ញ់ និង្បនស្អទ បខតតបាត ់េំង្ កនុង្បោលេណំង្
ប ើមបឲី្យពួកោតេ់នតផ្តល់ចំបណោះ ងឹ្ទងំ្បនោះ ល់កសិ្ករវយ័ចំណ្តស់្បៅកនុង្តំេនប់ោលបៅរេស់្អង្គការ។ 
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េនាា េព់ីបនាោះ បរកាមកិចេស្ហការោន រវាង្គណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ រពមទងំ្
រគួេបង្កគ ល កសិ្ករវយ័ចំណ្តស់្ចំនួន១៧០រគួស្អររតូវបានបរជើស្បរ ើស្កនុង្ការអនុវតតស្កមមភាពគបរមាង្ បោយ្ៃង្កាត់
ការផ្ដល់វគគេណតុ ោះេណ្តត លពេីបចេកបទស្កសិ្កកមមផ្ លធនរ់ទ ំ និង្ការផ្រេរេួលអាកាស្ធាតុ បោយរគួេបង្កគ លតម
តំេនប់ោលបៅនីមយួៗ។ បរកាយពីទទួលបានវគគេណតុ ោះេណ្តត ល និង្តមរយៈការបរៀេចំផ្ផ្នការស្កមមភាព និង្តរមូវ
ការបផ្សង្ៗរេស់្ពួកោតប់ ើមបអីនុវតតការោ ុំោះ កសិ្ករវយ័ចំណ្តស់្ទងំ្អស់្រតូវបានផ្ដល់នូវស្មាា រៈកសិ្កមម និង្រោេ់
ពូជបផ្សង្ៗពីគបរមាង្ ផ្ លបានចំណ្តយអស់្លវកិាររេមាណ៣មុនឺ ុោៃ អាបមរកិ ល់កសិ្ករទងំ្១៧០រគសួ្អរ។ 

 

 
រូេលត 5៖ កសិ្ករវយ័ចណំ្តស់្ផ្ លបានទទលួការេណតុ ោះេណ្តត លកសិ្កមម នងិ្ការោ ុំោះ 

មនិរតឹមផ្តេ៉ាុបណ្តណ ោះជាបរៀង្រាល់ផ្ខរគួេបង្កគ លបៅតមតំេនប់ោលបៅនីមយួៗបានចុោះេង្វឹក និង្បធវើការតម
ោនជារេចាបំៅបលើការអនុវតតេបចេកបទស្ទងំ្អស់្បនាោះរេស់្កសិ្ករ ជាលទធផ្លបយើង្បឃើញថ្នកសិ្ករវយ័ចំណ្តស់្
ទងំ្អស់្បានអនុវតតេបចេកបទស្កសិ្កមមធនរ់ទនំឹង្ភាពរាងំ្ស្ងួត ផ្ លកនុង្បនាោះកសិ្ករវយ័ចំណ្តស់្បានអនុវតត       េ
បចេកបទស្ោេំផ្នៃ ចិញ្េ ឹមមាន ់និង្បធវើជីធមមជាត។ិ តមរយៈការអនុវតតទងំ្អស់្បនោះបយើង្បឃើញថ្នកសិ្ករទងំ្អស់្មាន
េផ្នៃ និង្ស្តវហូេរគេរ់ោន ់ រពមទងំ្កសិ្ករមយួចនំួនបានលកផ់្លិតផ្លរេស់្ខៃូនបៅឲ្យអនកភូមជិិតខាង្ តមរយៈ
ឈមួញកណ្តត ល នងិ្យកបៅលកប់ៅទីផ្្របោយខៃួនឯង្តា ល់ ប ើមបេីបង្កើនរបាកច់ណូំលបៅកនុង្រកុមរគសួ្អររេស់្ោ
ត។់ 

២.២.៣. អនាមយ័ នងិ្ទកឹស្អា ត 
ប ើមបបីធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នូវការយល់ ឹង្ពីេញ្ហា អនាមយ័ នងិ្ទឹកស្អា ត រពមទងំ្បធវើោ៉ា ង្ណ្តប ើមបឲី្យ  ស្ហ

គមនោ៍តអ់ាចមានទកឹបរេើរបាស់្រគេប់ពលបវោ បទោះេីជាមានេញ្ហា បរោោះមហនតរាយនានាបកើតមានកប៏ោយ បរកាម
កិចេស្ហការោន រវាង្អង្គការ និង្មនាីរអភវិឌ្ឍនជ៍នេទបខតត បានស្រមេស្រមួល ល់ស្មាគម ស្មាជិកស្ហគមន ៍និង្
រកុមរេឹក្ឃំុប ើមបសី្អា េស្ាង្ព់ីតរមូវការផ្ាុកទឹកបៅកនុង្ស្ហគមន ៍ និង្កណំតនូ់វទីកផ្នៃង្ប ើមបជីីករស្ោះផ្ លមានទហំំ
េបណ្តត យ៤០ផ្ម៉ារត ទទងឹ្២០ផ្ម៉ារត និង្ជំបៅ៤ផ្ម៉ារត រពមទងំ្ ង្ផ្ផ្ន ីផ្ លមានចណុំោះ៤០០០លីរត។  

ជាលទធផ្លស្បរមចបានអង្គការបានជីករស្ោះស្ហគមនច៍នំួន១២បៅតមតំេនប់ោលបៅរេស់្ខៃួនកនុង្រសុ្ក
ឯកភន ំ និង្រសុ្កបមាង្ឬស្ស ី និង្ផ្តល់ ង្ផ្ផ្ន ីចនំួន៨០ ល់ស្មាគម និង្ស្មាជិកស្ហគមនស៍្រមាេផ់្ាុកទឹកស្អា ត
ស្រមាេប់រេើរបាស់្ជាពិបស្ស្បៅបពលមានេញ្ហា បរោោះមហនតរាយបកើតមានប ើង្  ូចជាបរោោះទឹកជំនន ់ឬបរោោះរាងំ្ស្ងួត
ោ៉ា ង្ណ្តកប៏ោយ។ មនិផ្តេ៉ាុបណ្តណ ោះប ើមបធីានាថ្នស្ហគមនោ៍តទ់ទួលបានទឹកស្អា តបរេើរបាស់្គបរមាង្បានផ្ដល់នូវ
ធុង្ចបរមាោះចំននួ៧២០ធុង្ ល់ស្មាជិកស្មាគមបៅកនុង្តំេនប់ោលបៅរេស់្អង្គការ។ 
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រូេលត 6៖ រូេរស្ោះស្ហគមន ៍នងិ្ ង្ផ្ផ្ន ផី្ លជាជនំយួរេស់្អង្គការ ស្រមាេក់ាតេ់នថយកង្វោះទកឹបរេើរបាស់្កនុង្ស្ហគមន ៍នងិ្រគសួ្អរមនុស្សចាស់្ 

មនិរតឹមផ្តផ្ដល់ឲ្យនូវរស្ោះស្ហគមន ៍  ង្ផ្ផ្ន ី និង្ធុង្ចបរមាោះេ៉ាុបណ្តណ ោះបទបរកាមកិចេស្ហការជាមយួ មនាីរ
អភវិឌ្ឍនជ៍នេទ និង្ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានផ្តល់នូវវគគេណតុ ោះេណ្តត ល នានា ូចជា ការយល់ ឹង្ពីេញ្ហា អនាម័
យ និង្ទឹកស្អា ត រពមទងំ្ការបធវើបតស្តគុណភាពទកឹ  ល់គណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគម រពមទងំ្
ស្មាជិកស្មាគមេផ្នថមបទៀតឲ្យពួកោតម់ានការយល់ ងឹ្កានផ់្តចាស់្ បធវើោ៉ា ង្ណ្តឲ្យពួកោតរ់ចួចាកផុ្តពីេញ្ហា
នានាផ្ លមានប ើង្ពីការបរេើរបាស់្ទឹកមនិស្អា ត។ 
 

 
រូេលត 7៖ ស្កមមភាពបរេើរបាស់្ទកឹស្អា ត នងិ្ការបធវើបតស្តិ៍ទកឹកនុង្ស្មាគមពមីស្រនតជីនំាញ 

២.២.៤. ការកាតេ់នថយបរោោះភយ័ម្នបរោោះមហនតរាយ នងិ្ការេន្ុនំងឹ្ការេផ្រមេរមលួអាកាស្ធាតុ 
ប ើមបចូីលរមួចំផ្ណកកនុង្ការកាតេ់នថយផ្លេ៉ាោះ ល់នានាពីបរោោះមហនតរាយ និង្េផ្រមេរមួលអាកាស្ធាតុ 

បរកាមកិចេស្ហការរវាង្អាជាា ធរមូលោា ន គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្អនុគណៈកមមការេផ្រមេរមលួ
អាកាស្ធាតុ ចំនួន១០ភូមរិតូវបានេបង្កើតប ើង្ ប ើមបចូីលរមួចំផ្ណកកនុង្ស្កមមភាពនានាផ្ ល កព់នធប័រោោះមហនត
រាយ និង្ការផ្រេរេួលអាកាស្ធាតុ និង្ប ើមបធីានាថ្នរាល់េញ្ហា ទងំ្ឡាយផ្ លទកទ់ង្ នងឹ្មនុស្សចាស់្រតូវបានយក
ចិតតទុកោកប់ទោះជាបៅកនុង្កាលៈបទស្ៈណ្តកប៏ោយ។ 

ស្មតថភាព និង្ការយល់ ងឹ្ស្តីពីបរោោះមហនតរាយ នឹង្ការផ្រេរេួលអាកាស្ធាតុរតូវបានផ្ដល់ នឹង្ពរង្ងឹ្តមរ
យៈការផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តដ លបោយមានការស្រមេស្រមួលពីទីរេឹក្េបចេកបទស្អនតរជាតិមកពអីង្គការមនុស្សចាស់្
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អនតរជាតិបោយមានការចូលរមួពីគណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្មកពីរសុ្កឯកភន ំ និង្រសុ្ក
បមាង្ឬស្ស ី និង្អនក កព់ន័ធនានាបៅកនុង្បខតតបាត ់េំង្ចនំួន៤៩នាក ់ ស្រស្តី២២នាក ់ បរៅពីពរង្ឹង្ស្មតថភាពតមរយៈ
វគគេណដុ ោះេណ្តត លបនោះេុគគលិកផ្តង្ផ្តចុោះពរង្ឹង្េផ្នថមបៅបលើអវីផ្ លជាបស្ចកដីរតូវការកនុង្ការ ឹកនាសំ្កមមភាពឲ្យ
កានផ់្តមានរេសិ្ទធិភាព។ 

្ៃង្កាតត់មរយៈការស្រមេរមួលពីេុគគលិកគបរមាង្ និង្កចិេស្ហការជាមយួទីចាតក់ារផ្ផ្នការវនិិបោគបខតត
កនុង្ការពរង្ឹង្ស្មតថភាពស្មាគម បៅបលើការស្របស្រសំ្បណើ រគបរមាង្ និង្ផ្ផ្នការវនិិបោគឃំុ បយើង្បឃើញថ្នផ្ផ្នការ
បរតៀមេង្កក រ និង្កាតេ់នថយបរោោះភយ័ម្នបរោោះមហនតរាយថ្នន កភ់ូមរិតូវបានបរៀេចំប ើង្ បោយ្ៃង្កាតក់ារបា៉ា នរ់េមាណ
បៅបលើមុខស្ញ្ហញ បរោោះថ្នន ក ់ភាពង្កយរង្បរោោះ ធនធានស្មតថភាព និង្រតូវោកេ់ញ្េូលកនុង្ផ្ផ្នការវនិិបោគរេស់្រកុម
រេឹក្ឃំុ។ 

ស្កមមភាពបរតៀមេង្កក រ និង្កាតេ់នថយផ្លេ៉ាោះ ល់នានាពីបរោោះមហនតរាយ និង្េផ្រមេរមួលអាកាស្ធាតុរតូវ
បានអនុវតត  បរកាមកិចេស្ហការវាង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្គណៈកមាម ធិការរគេរ់គង្បរោោះមហនតរាយបខតតបានអនុ
វតតការជបមៃៀស្ស្អកលបង្ពីទកឹជំនន។់ កស្អង្ និង្ស្អត រប ើង្វញិបៅរស្ោះស្ហគមនច៍នំួន១២រស្ោះ ផ្ លជារមួរស្ោះ
នីមយួៗមានេបណ្តត យ៤០ផ្ម៉ារត ទទងឹ្២០ផ្ម៉ារត និង្ជបរៅ៤ផ្ម៉ារត ផ្តល់រេពនធរ័េកាស្ពត័ម៌ានចំននួ១០ភមូ(ិ១០០អាវ
ប ង្ ១០រេពន័ធេំពង្ស្បមៃង្ េបង្កគ លទឹកជនំនត់មភូម ិ និង្តា ងំ្ពត័ម៌ានពទីឹកជនំន)់  រពមទងំ្បៅកនុង្ស្មាគម
នីមយួៗមានលវកិាចំនួន៥០០ ុោៃ អាបមរកិស្រមាេប់រេើរបាស់្ជាជំនួយស្បស្រង្កគ ោះេនាា នប់ៅបពលផ្ លស្ហគមនជ៍ួេ
នឹង្បរោោះមហនតរាយនានា។ 

 

 
រូេលត 8៖ ស្កមមភាពបរៀេចផំ្ផ្នការ នងិ្ការហវកឹហាតស់្អកលបង្ប ើមបបីរតៀមេង្កក រនងឹ្បរោោះទកឹជនំាន ់នងិ្បរោោះធមមជាតបិផ្សង្  ៗ

ជារមួបយើង្បឃើញថ្នគណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្បានប ើរតួនាទីោ៉ា ង្សំ្ខានក់នុង្
ការស្រមេស្រមួល និង្បរៀេចំផ្ផ្នការស្កមមភាពនានាប ើមបបី្ៃើយតេបៅនឹង្េញ្ហា បរោោះមហនតរាយផ្ លបកើតមាន
ប ើង្បៅកនុង្ស្ហគមនរ៍េស់្ពួកោតជ់ាពិបស្ស្បយើង្បឃើញថ្នបៅកនុង្ឆ្ន បំនោះបពលមានេញ្ហា បរោោះមហនតរាយបកើត
មានប ើង្ជាកផ់្ស្ដង្ ូចជាខយល់កស្រនាត កប់ធវើឲ្យេ៉ាោះ ល់ ល់ស្មាជិកស្មាគមរេស់្ពួកោត ់  ូចជារលំផ្ាោះ របេើក េំូល
ជាប ើម។ គណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការបានបរៀេចំរេមូលពត័ម៌ាន និង្បានរាយការណ៍ ល់ឃំុ រសុ្កនិង្ស្អខា
កាកបាទរកហមកមពុជាប ើមបផី្ស្វង្រកការោរំទ មនិផ្តេ៉ាបុណ្តណ ោះស្មាគមខៃួនឯង្តា ល់បានបរេើរបាស់្នូវលវកិាស្បស្រង្កគ ោះ
េនាា នផ់្ លស្មាគមមានកនុង្ការោរំទ ល់រកុមជនង្កយរង្បរោោះ។ 
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២.៣ កមមវិធីទី៣៖ ការពរង្ីកការទទួលស្គគ លស់្ទិធិមនុស្សចាស្ប់ៅកនងុ្ស្ហគមន៍ និង្
អនកបធវើបស្ចកតីស្បរមចចិតត និង្ប្ស្វង្រកការោាំរទមនុស្សចាស្ ់បោលនបោបាយមនុស្ស
ចាស្ ់បោលនបោបាយោាំរទមនុស្សចាស្៖់ 

២.៣.១. ការចូលរមួ នងិ្ោរំទកចិេការង្ករបោលនបោបាយមនុស្សចាស់្៖ 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦បនោះ អង្គការបានេនតជួយ ោរំទទងំ្ផ្ផ្នកលវកិា និង្េបចេកបទស្ បៅ ល់គណៈកមមការជាតិកមពុជាប ើមបី
មនុស្សចាស់្ (គមច) កនុង្ បំណើ រការរតួតពិនិតយ នងិ្បរៀេចំបោលនបោបាយជាតមិនុស្សចាស់្ឆ្ន ២ំ០១៧-២០៣០ 
ផ្ លមានរកសួ្ង្ស្ង្គមកិចេ អតីតយុទធជន នងិ្យុវនីតិស្មបទ (អ.ស្.យ.) និង្ រកសួ្ង្ផ្ផ្នការ បធវើជាស្ហរេធាន។ 
បោលនបោបាយជាតិលមីបនោះ បានបលើកយកបៅពិភាក្ និង្ពិបរោោះបោេល់ តមរយៈសិ្កាេ ស្អោសំ្ខាន់ៗ ចនំនួេ ី
ផ្ លរមួមាន៖ 

1. សិ្កាេ ស្អោពិបរោោះបោេល់ករមតិេបចេកបទស្បលើកទីមយួ ផ្ លបធវើប ើង្បៅម្លងទី ០៦ ផ្ខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៦  
2. សិ្កាេ ស្អោពបិរោោះបោេល់ករមតិេបចេកបទស្បលើកទីពីរ ផ្ លបធវើប ើង្បៅម្លងទី ០៧ ផ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
3. សិ្កាេ ស្អោពិបរោោះបោេល់ករមតិបោលនបោបាយ ផ្ លបធវើប ើង្បៅម្លងទី ១៣ ផ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 
តមរយៈសិ្កាេ ស្អោពិបរោោះបោេល់សំ្ខាន់ៗ

ទងំ្េីបលើក េចេុេបននបោលនបោបាយជាតិលមីបនោះ បានរមួេ
ញ្ាូ លនូវធាតុចូល សំ្ខាន់ៗ  ពីរគេវ់ស័ិ្យ កព់ន័ធ ជា
ពិបស្ស្វស័ិ្យបស្ ាកិចេ នងិ្សុ្ខាភបិាល រមួទងំ្យនតការ
េបង្កើត និង្ពរង្ឹង្ឲ្យមានស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅថ្នន កម់លូ
ោា ន សំ្បៅបលើកកមពស់្សុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្។ បោល
នបោបាយជាតិលមីបនោះ មានវសិ្អលភាពរគេ ់ណត េប់ៅរគេ់
រកសួ្ង្ ស្អថ េន័ នងិ្មនាីរទងំ្ ២៥រាជធាន-ីបខតត ផ្ លជាស្
មាស្ភាពគណៈកមមការ នងិ្អនុគណៈកមមការជាតិមនុស្ស
ចាស់្ បហើយេចេុេបននបោលនបោបាយបនោះ បរោង្នឹង្ោក់
ជូនបៅទីស្តីការគណៈរ ាមស្រនតបី ើមបរីតួតពិនិតយ េនាា េព់ីរកមុការង្ករចំប ោះកិចេទងំ្ពីររកសួ្ង្បធវើការេិទេញ្េេនូ់វការផ្ក
ស្រមួលចុង្បរកាយ។  

  
ទនាឹមនងឹ្ស្មទិធផិ្លបនោះផ្ រ លមីៗបនោះ រកសួ្ង្សុ្ខាភបិាល បានោកប់ចញឲ្យបរេើ

របាស់្នូវបោលនបោបាយលមីមយួ ផ្ លបានផ្កស្រមលួ និង្បធវើសុ្ពលភាពពីបោល
នបោបាយចាស់្ឆ្ន ១ំ៩៩៩ ផ្ លបោលនបោបាយលមីបនោះ ប ម្ ោះថ្ន “បោលនបោបាយ
ផ្លទសុំ្ខភាព និង្បោលនបោបាយ និង្យុទធស្អស្រស្តសុ្ខាភបិាលជាតិ ស្រមាេផ់្លទសុំ្ខ
ភាពមនុស្សចាស់្”។ បោលនបោបាយលមីបនោះ បតត តសំ្ខានប់ៅបលើផ្ផ្នកយុទធស្អស្រស្ត និង្ 
ផ្ផ្នការស្កមមភាពោរំទ ល់រេពន័ធសុ្ខាភបិាលកនុង្ការអភវិឌ្ឍនប៍ឆ្ព ោះបៅរករេពន័ធមយួ 
ផ្ លមានការរមួេញ្េូ លោន នូវ ការផ្លទសុំ្ខភាពករមតិេឋម ករមតិទីពីរ និង្ករមតិទីេី

រូេលត 9៖ ការោរំទសិ្កាេ ស្អោពបិរោោះបោេល់ថ្នន កជ់ាតបិលើការបរៀេចំ
បោលនបោបាយមនុស្សចាស់្ 
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ស្រមាេម់នុស្សចាស់្។ អង្គការបានបធវើការបបាោះពុមានូវបស្ៀវបៅបោលនបោបាយលមីបនោះចំនួន១០១៥កាល និង្ស្ហ
ការជាមយួអង្គការសុ្ខភាពពភិពបោក (WHO) និង្ រកសួ្ង្សុ្ខាភបិាល ប ើមបបីរៀេចំសិ្កាេ ស្អោផ្សពវផ្្យអពំី
បោលនបោបាយលមីបនោះ បៅប ើមឆ្ន ខំាង្មខុ។ 

 
២.៣.២. ការបរៀេចសំ្កមមភាព នងិ្យុទធនាការផ្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្៖ 
តមរយៈការកស្អង្ស្មតថភាព និង្ពរង្ងឹ្ភាពជាម្ គូពអីង្គការ ស្ហពន័ធ នងិ្ស្មាគមមនុស្សចាស់្មាន

ស្មតថភាពកនុង្ការ ឹកនាសំ្មាជិក និង្ស្ហគមនប៍ៅតមតំេនរ់េស់្ខៃួននមិយួៗចូលរមួោ៉ា ង្ស្កមមកនុង្យុទធនាការ
ផ្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្ តមរយៈរពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ   ូចខាង្បរកាម៖ 

1. ស្ហពន័ធ និង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្រសុ្កបមាង្េាស្សបីាន កឹនា ំនិង្បកៀង្គរស្មាជកិ និង្ស្មាគមស្ហ
ពន័ធ ពីរសុ្កបផ្សង្ៗ រមួទងំ្អនកចូលរមួរេមាណ ៤១១នាក ់(រសី្ ១៨៦នាក)់ ពីរគេម់នាីរ ស្អថ េន័ កព់ន័ធ
បៅថ្នន កប់ខតត រសុ្ក ឃំុ និង្ថ្នន កម់ូលោា ន ប ើមបបីរៀេចំរបារពធទិវា “សុ្ខភាពពិភពបោក” ផ្ លបតត តបៅបលើ 
ជំង្ឺទឹកបនាមផ្ផ្ាម និង្សុ្ខភាពរេស់្មនុស្សចាស់្ បៅកនុង្រសុ្កបមាង្េាស្ស ីបខតតបាត ់េំង្ កាលពីម្លងទី០៦ 
ផ្ខបមស្អ ឆ្ន ២ំ០១៦ កនៃង្បៅបនោះ។  

2. បៅម្លងទី ២៤ ផ្ខមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្ហពន័ធ និង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្រសុ្កឯកភនបំាន ឹកនា ំនិង្បកៀង្គរ
ស្មាជិក និង្ស្មាគមស្ហពន័ធពីរសុ្កបផ្សង្ៗ និង្អនកចូលរមួរេមាណ ៣២៣នាក ់(រសី្ ១៤៣នាក)់ ពី
រគេម់នាីរ ស្អថ េន័ កព់ន័ធបៅថ្នន កប់ខតត រសុ្ក ឃំុ និង្ថ្នន កម់លូោា ន ប ើមបបីរៀេចំរបារពធទិវា “រេយុទធរេឆ្ងំ្
ការរបំោភេំ នបៅបលើមនុស្សចាស់្” បោយផ្្ភាា េប់ៅនឹង្ទិវាេរសិ្អថ ន និង្ការោកូំនបឈើ។  

3. នាប ើមផ្ខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៦បនោះ ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធចនំួនរបាេំីរសុ្ក បានបរៀេចំរបារពធនូវទិវាមនុស្ស
ចាស់្ជាតិ-អនតរជាតិ នងិ្យុទធនាការផ្ស្វង្រកការោរំទស្រមាេម់នុស្សចាស់្បៅតមតេំនន់ិមយួៗ ផ្ ល
មានអនកចូលរមួស្រេុជិត ១០០០ នាក ់(មានរសី្រេផ្ហល ៣៦០នាក)់។ 

 

 
រូេលត 10៖ ស្កមមភាពទវិាជាត ិនងិ្អនតរជាតមិនុស្សចាស់្ 

យុទធនាការផ្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្ផ្ លបានបរៀេចបំ ើង្កនុង្ឆ្ន បំនោះ បានេបង្កើននូវការយកចិតតទុកោក ់
និង្ការចូលរមួោរំទោ៉ា ង្បរចើនពីរគេភ់ាគី កព់ន័ធ និង្រាជរោា ភបិាលកនុង្កិចេការង្ករបលើកកមពស់្សុ្ខុមាលភាពមនុស្ស
ចាស់្ និង្ជរមុញឲ្យមានការោកេ់ញ្ាូ លេញ្ហា មនុស្សចាស់្បៅកនុង្បោលនបោបាយ និង្កមមវធិអីភវិឌ្ឍនន៍ានាទងំ្បៅ
ថ្នន កត់ំេន ់ នងិ្ថ្នន កជ់ាត។ិ ជាមយួោន បនោះ ស្មាគម នងិ្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ នាឆ្ន បំនោះ កប៏ានទទួលលិខតិស្របស្ើរ 
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និង្ទទួលស្អគ ល់ ស្រមាេក់ិចេខិតខំរេឹង្ផ្រេង្ចូលរមួកនុង្កិចេការង្ករបលើកកមពស់្សុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្បៅតម
ស្ហគមន ៍ពីសំ្ណ្តករ់ាជរោា ភបិាល។ 

 
២.៣.៣. ការផ្ស្វង្រកមលូនធិោិរំទកនុង្មលូោា ន (ឃំុ/ស្ង្កក ត)់៖ 
ប ើមបពីរង្ឹង្និរនតរភាពស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ អង្គការ បានេនតផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត លអំពីការ

បរៀេចំគបរមាង្សំ្បណើ រផ្ស្វង្រកមូលនិធិឃំុ-ស្ង្កក ត ់ នងិ្ វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីអំពីបស្ៀវបៅមូលនិធិស្េបុរស្ បៅ ល់
ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ទងំ្េីបខតត (បាត ់េំង្, េនាា យមានជយ័, បស្ៀមរាេ) បៅកនុង្ឆ្ន  ំ២០១៦បនោះ។ 
 

 
រូេលត 11៖ ស្កមមភាពេណតុ ោះេណ្តត លការស្របស្រគបរមាង្សំ្បណើ រស្រមាេក់មមវធិវីនិបិោគឃុសំ្ង្កក ត ់នងិ្ការជយួ ោរំទការបរៀេចផំ្ផ្នការអាទភិាព 

 
បរកាយពីវគគេណតុ ោះេណ្តត លបនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំននួ ៦៤ស្មាគម ទទួលបានការោរំទពីមូលនិធិឃំុ-

ស្ង្កក តត់មរយៈកមមវធិីវនិិបោគ ផ្ លចនំួនបនោះមានការបកើនប ើង្បេើបរេៀេបធៀេបៅនិង្ឆ្ន  ំ ២០១៥ (ទទួលបានការ
ោរំទផ្ត ៥២ស្មាគម) ផ្ លលវកិាទទួលបានជាមធយម ៦០មុនឺបរៀលកនុង្មយួស្មាគម កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦។ បោង្បៅ
តមរបាយការណ៍រេចាផំ្ខរេស់្ស្មាគម បឃើញថ្នមានការបកើនប ើង្នូវចំនួនមនុស្សចាស់្ផ្ លទទួលផ្លពគីបរមាង្
ទងំ្អស់្បនោះ។  

គិតរតឹមរយៈបពលពីរផ្ខេនាា េព់ី វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីអពំីបស្ៀវបៅមូលនិធិស្េបុរស្បោយអង្គការ ស្មាគម 
និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្កនុង្រសុ្កចំនួនេី បានបរៀេចំចង្រកង្នូវបស្ៀវបៅស្េបុរស្បនោះប ើង្ និង្បកៀង្គរបានលវកិា
ស្រេុរេមាណជាង្ របាោំនបរៀល ប ើមបជីួយ បៅ ល់មនុស្សចាស់្ផ្ លកំពុង្ជេួការលំបាកប់ៅកនុង្ស្ហគមន។៍ 

 
២.៣.៤. ការកស្អង្េណ្តត ញការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្៖ 
ប ើមបពីរង្ីកវសិ្អលភាពការង្ករបលើកកមពស់្សុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្បៅកមពុជា អង្គការបានបធវើការទំនាក់

ទំនង្ និង្កស្អង្េណ្តត ញការង្ករជាមយួអង្គការស្ង្គមសីុ្វលិ និង្ម្ គូរអភវិឌ្ឍនានាទងំ្បៅថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កម់ូល ្
ឋាន តមរយៈកិចេរេជុពំិបរោោះបោេល់ សិ្កាេ ស្អោផ្សពវផ្្យអំពីការង្ករមនុស្សចាស់្ និង្ទស្សនៈកិចេនានា សំ្បៅ
ផ្ស្វង្រកម្ គូរប ើមបបីធវើការបលើវស័ិ្យសុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្។  េចេុេបនន អង្គការបានស្ហការ និង្បធវើការង្ករជាមយួ
អង្គការជាតិ និង្អនតរជាតជិាបរចើន (សូ្មបមើលេផ្នថមកនុង្ផ្ផ្នក ៥.៥ ម្ គូរ )។ 
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២.៣.៥. កចិេការង្ករសុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្បៅថ្នន កត់េំន ់នងិ្ អនតរជាត៖ិ 
នាប ើមផ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦កនៃង្បៅលមីៗបនោះ រកសួ្ង្

ស្ង្គមកិចេ អតីតយុទធជន នងិ្យុវនីតិស្មបទ បានស្ហការ
ជាមយួអង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិ នងិ្អង្គការមនុស្សចាស់្
កមពុជា បរៀេចំសិ្កាេ ស្អោថ្នន កត់ំេនអ់ាស្អ៊ា នមយួស្តីអំព ី “ការ
បលើកកមពស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្” កាលពីម្លងទ៦ី-៨ ធនូ 
២០១៦ បៅកនុង្បខតតបស្ៀមរាេ បានបោយបជាគជយ័ នងិ្ 
មានការចូលរមួពីតំណ្តង្រោា ភបិាលអាស្អ៊ា ន អនកបធវើបោល
នបោបាយ អនករស្អវរជាវជានខ់ពស់្ អនកជំនាញៗ តំណ្តង្អង្គ

ការជាតិ អនតរជាតិ តណំ្តង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្អនក កព់ន័ធ ។   
 
សិ្កាេ ស្អោរយៈបពលេីម្លងបនោះ បានផ្ចករផំ្លកនូវេទ

ពិបស្អធន ៍ការអនុវតតលាៗ  នងិ្ចំបណោះ ឹង្ជាបរចើនកនុង្ការបរៀេច ំ
េបង្កើត នងិ្រគេរ់គង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ បោយផ្ផ្ាកបៅបលើ
គំនិតផ្តួចបផ្តើមរេស់្ស្ហគមនម៍ូលោា ន, ការយល់ ឹង្ពេីញ្ហា
រេឈម ផ្លេ៉ាោះ ល់ និរនតភាព ការបរៀេចំរកុមជួយ ខៃួនឯង្
អនតរជំនានរ់េកេបោយការចូលរមួ ការោ ំរសុ្ខភាព និង្ 
គនៃឹោះសំ្ខាន់ៗ កនុង្ការ ឺកនា ំនិង្ រគេរ់គង្ ំបណើ រការស្មាគម
មនុស្សចាស់្កនុង្េរេិទបផ្សង្ៗ ។  
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២.៤. ការអភិវឌ្ឍនស៍្គថ េន័ និង្ទាំនាក់ទាំនង្ 
២.៤.១. ការេណតុ ោះេណ្តត លេគុគលិក 
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានយកចិតតោកោ់៉ា ង្ខាៃ ងំ្បៅបលើការអភវិឌ្ឍស្មតថភាពេុគគលិក។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ 

អង្គការបានបរៀេចំវគគេណតុ ោះេណ្តត លកនុង្ការោិល័យ និង្ បានេញ្ាូ នេុគគលិកបៅចូលរមួវគគេណតុ ោះជាបរចើនបៅរាជធានី
ភនបំពញ ូចជា ជំនាញកនុង្ការស្របស្រ. ការចូលរមួកនុង្បវទិការបរៀនសូ្រតពីរគេរ់គង្ហិរញ្ញ វតថុ រគេរ់គង្ធនធានមនុស្ស 
ការការរតួតពិនិតយ និង្វាយតម្មៃ េបចេកបទស្ពត័ម៌ានវទិា វគគេណតុ ោះេណ្តត លពីការេបង្កើត និង្រគេស់្មាគមមនុស្ស
ចាស់្ និង្ ការជំនាញផ្សពវផ្្យ ផ្ស្វង្រកមូលនិធជិាប ើម។ 

 

 
រូេលត 12៖ ការផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត ល ល់េុគគលិកអង្គការ នងិ្ម្ គូរ 

ពិបស្ស្ជាង្បនោះបទៀត អង្គការបានផ្តល់ឪកាស្ ល់េគុគលិក ប ើមបបីានចូលរមួវគគេណតុ ោះ និង្ កនុង្សិ្កាេ ស្អោ
ថ្នន កអ់នតរជាតិ និង្តំេន ់ ប ើមបេីបង្កើន និង្ទទួលបាននូវចំបណោះ ងឹ្ និង្េទពិបស្អធនស៍្រមាេក់ារអនុវតតការង្ករ ពី
រេបទស្ផ្ លមានជាអាទិ៍រេបទស្ហវីលីពិន រេបទស្ម្ល នងិ្រេបទស្បវៀតណ្តម។ 

 
រូេលត 13៖ ការផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត ល នងិ្សិ្កាេ ស្អោអភវិឌ្ឍចបំណោះ ងឹ្បៅរេបទស្ម្ល នងិ្បវៀតណ្តម 

២.៤.២. សិ្ក្រស្អវរជាវ 
អង្គការបានគិតគូរពគុីណភាព ម្នការអនុវតតគបរមាង្រេស់្ខៃួន និង្ ងឹ្នូវេញ្ហា  និង្តរមូវរេស់្មនុស្សចាស់្

ប ើមបងី្កយរសួ្លកនុង្ការបរៀេចំផ្ផ្នការរេស់្ខៃួន។  
បៅកនុង្ឆ្ន  ំ ២០១៦ អង្គការបានជួលនូវទីរេឹក្ឯករាជយប ើមបពីិនិតយ និង្វាយតម្មៃបៅបលើគបរមាង្ផ្ លបាន

អនុវតតផ្ លកនុង្បនាោះរមួមាន ការរតួតពិនិតយតមោនគបរមាង្ចំនួនេី។ លទធផ្លផ្ លទទូលបានពីការរតួតពិនិតយ និង្
តមោនរតូវបានយកបៅបធវើការផ្ចករផំ្លកកនុង្សិ្កាេ ស្អោជាមយួភាគី កព់នធក័នុង្គបរមាង្។ បលើស្ពបីនោះអង្គការបាន
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អបញ្ា ើញអនកជំនាញពីអង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិពរីេបទស្ម្ល ប ើមបមីកពនិិតយ និង្ផ្តល់អនុស្អស្នប៍ៅបលើការអនុវតត
គបរមាង្ផ្ង្ផ្ រ។ 

អង្គការបានចាេប់ផ្តើមការង្ករសិ្ក្ម្ផ្ាកនុង្បោយបតត តបៅបលើរេធានេទ “ការបរ ើស្បអើង្ចំប ោះមនុស្សចាស់្កនុង្
បោលនបោបាយ និង្ការអនុវតត” និង្ការសិ្ក្ពកីមមវធិជីួយ ទំនុកេរមុង្ ល់មនុស្សចាស់្ផ្ លទុរគតបៅបរៅតំេន់
ផ្ លអង្គការមានរេតិេតតិការ។ អង្គការកប៏ានចូលរមួចំផ្ណកកនុង្ការសិ្ក្រស្អវរជាវរេស់្អនករស្អវរជាវឯករាជយជាត ិ
និង្អនតរជាតិ និង្ស្អថ េនប័ផ្សង្ៗផ្ លពួកោតប់តត តបលើមនុស្សចាស់្។ 

 

 
រូេលត 14៖ ការចុោះរតតួពនិតិយ នងិ្តមោនការអនុវតតគបរមាង្បោយថ្នន ក ់កឹនាមំ្នរកសួ្ង្ស្ង្គមកចិេ នងិ្ បោយអង្គការមនុស្សចាស់្កូបរ ៉ា 

២.៤.៣. កមមវធិអីនកស្មរគចតិត 
កមមវធីអីនកស្មរគចិតត (ឬហាតក់ារ) គឺជាចណុំចសំ្ខានរ់េស់្អង្គការប ើមបទីញយកនូវធនធានមនុស្សមកអនុវតត

ការង្ករកនុង្អង្គការបៅតមរេបភទ និង្វជិាា ជីវៈរេស់្អនកស្មរគចិតត។ អនកស្មរគចិតតបៅកនុង្អង្គការមានពីររេបភទ គឺទីមយួ
អនកស្មរគចិតតជនជាតិផ្ខមរផ្ លភាគបរចើនម្នពួកោតជ់ានសិ្សតិកំពុង្សិ្ក្ ឬបទើេេញ្េេក់ារសិ្ក្រផ្ លមានបោល
េំណង្បធវើការស្មគរចិតតប ើមបបីានចំបណោះ ឹង្ និង្េទពិបស្អធនព៍ីការង្ករ។ ពួកោតរ់តូវបានបរជើស្បរ ើស្ពសី្អកលវទិា
ល័យនានាកនុង្បខតតបាត ់ំេង្។ បៅឆ្ន ២ំ០១៦ អង្គការបានបរជើស្បរ ើស្ និង្េណតុ ោះេណ្តត លអនកស្មរគចិតតចំនួន ៦ នាក។់  

អនកស្មរគចិតតមយួរេបភទបទៀត ជាអនកស្មរគចិតតជាជនេរបទស្ ផ្ លពួកោតម់ានជំនាញ និង្េទពិបស្អធន៍
ចាស់្ោស់្។ ទនូំលខុស្រតូវរេស់្ពួកោតប់រចើនបតត តបលើការកស្អង្ស្មតថភាពេុគគលិក អភវិឌ្ឍស្អថ េន ័និង្ កិចេការ
រស្អវរជាវ។ ភាគបរចើនរតូវបានបរជើស្បោយម្ គូររេស់្អង្គការផ្ លមានជាអាទិ៍ មកព ីScope Global Plt, Plannet 
Urgence, Australian Volunteer International ជាប ើម។ បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ អង្គការបានទទួលស្មរគចិតតចំនួន ៨
នាក ់ផ្ លពួកោតម់កពីរេបទស្អូស្រស្អត លី អង្ប់គៃស្ នងិ្ បារាងំ្។ 
 

២.៤.៤. ការផ្សពធផ្្យ 
បរៅពកីារផ្សពវផ្្យតមវទិយុ ទូរទស្សន ៍ និង្ស្អរពត័ម៌ានកនុង្រសុ្កនានា អង្គការបានេបង្កើត នងិ្កំពុង្បរេើ

របាស់្នូវេណ្តត ញស្ង្គមផ្ លកំពុង្បពញនិយមមយួចនំនួប ើមបផី្សពវផ្្យ នងិ្ផ្ចករផំ្លកនូវពត័ម៌ាន ចំបណោះ ឹង្រពឹតត
ការណ៌ និង្ស្កមមភាពនានាផ្ លជរមុញ ល់ការង្ករអភវិឌ្ឍស្ង្គមជាតិ នងិ្បលើកកមពស់្សុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្។ 
េណ្តត ញស្ង្គមទងំ្បនាោះ មាន ូចជា៖ 
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បគហទពំរ័បវេស្អយ (Website)៖ 
ចាេត់ងំ្ពីបគហទពំរ័បវេស្អយរេស់្អង្គការ (www.helpagecambodia.org) បានេបង្កើតប ើង្កនុង្ឆ្ន ំ

២០១៣ នងិ្បានផ្កស្រមួលប ើង្វញិបៅ កក់ណ្តត លឆ្ន  ំ២០១៦ បឃើញថ្នមានអនកចូលទស្សនាបគហទំពរ័បនោះចំននួ 
៤៧០២ នាកប់ហើយ មកទល់នឹង្បពលបនោះ។ 
 

 
 

េណ្តត ញស្ង្គមបហវស្េកុ និង្ ធវីតបធើ (Facebook and Twitter)៖ 
មក ល់បពលេចេុេបននបនោះ បគហទំពរ័េណ្តត ញស្ង្គមបហវស្េុករេស់្អង្គការទទួលបានការោរំទតមរយៈការ

ចុចបលើ “Like” ស្រេុចំនួន ១,៣៧៣ ផ្ លកនុង្បនាោះមានអនកតមោនបគហទពំរ័បហវស្េុករេស់្អង្គការតមរយៈការចុច
បៅបលើ “Follow” មានចំននួ ១,៣៥៤ នាក។់ ផ្ លចំនួនទងំ្អស់្បនោះបានបកើនប ើង្ជាលំោេជ់ាបរៀង្រាល់ផ្ខ។  
https://www.facebook.com/HelpAgeCambodia   

បោយផ្ កស្រមាេេ់ណ្តត ញស្ង្គមធវីតបធើ អង្គការមានអនកចុចតមោនពត័ម៌ាន “Follower” មានចំននួ៣៦៨
នាក។់ https://twitter.com/HelpAgeCambodia    
 

  
 

េណ្តត ញយូធយូេ (YouTube) ៖ 
េផ្នថមបលើបនោះ អង្គការកប៏ានបរេើរបាស់្នូវ េណ្តត ញស្ង្គមយ៊ាូធយូេ ប ើមបផី្ចករផំ្លកនូវឯកស្អរ ពត័ម៌ានជាវបី 

អូរផ្ ល កព់ន័ធបៅនឹង្រពតឹតការណ៌នានាខាង្បលើ តមរយៈេណ្តត ញស្ង្គមមយួបនោះ  ល់ស្អធារណៈជន និង្អនកបរេើ
របាស់្េណ្តត ញស្ង្គមទងំ្អស់្ផ្ លកំពុង្តមោន និង្ចាេអ់ារមមណ៌បៅបលើកិចេការង្ករអភវិឌ្ឍនប៍លើវស័ិ្យមនុស្សចា
ស់្។ https://www.youtube.com/channel/UC3TDKtXr-WX6zdMXnEUOlyA  

២.៤.៥. ការផ្លិត នងិ្ការបបាោះពុមព  

http://www.helpagecambodia.org/
https://www.facebook.com/HelpAgeCambodia
https://twitter.com/HelpAgeCambodia
https://www.youtube.com/channel/UC3TDKtXr-WX6zdMXnEUOlyA
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កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦កនៃង្បៅបនោះ អង្គការបានផ្លិតនូវផ្ខសរវបី អូរឯកស្អរអេរ់មំយួចំននួ៨ ផ្ លបតត តបៅ ស្អថ ន
ភាពរេស់្មនុស្សចាស់្។ ផ្ខសរវបី អូរឯកស្អរទងំ្បនាោះមាន ូចជា៖ 
 
ល.រ ចាំណង្បជើង្ប្េសរវីប អរូ បផ្សង្ៗ 

១ “ការចូលរមួចំណែករបស់មនុសសចាស់កនុងគ្រួសារ និងសងគមជាត”ិ 

 

២ “ការចូលរមួចំណែករបស់មនុសសចាស់កនុងគ្រួសារ និងសងគមជាត”ិ 

 

៣ “ការររ ើសរ ើងណននកកមចើហរិញ្ញវតថុរៅរលើមនុសសចាស់” 

 

៤ “ការររ ើសរ ើងរៅរលើមនុសសចាស់” 

 

៥ “កមមវធិើទុនបងវិលរបស់សមារមមនុសសចាស់” 

 

៦ “កមមវធិើណែរទតំាមនទះរបស់សមារមមនុសសចាស់”  

 

៧ ការររ ើសរ ើងរៅរលើសមតថភាពរលើមនុសសចាស់ 

 

៨ សមារមមនុសសចាស់ និងការ ភិវឌ្ឍ 

 

 
សំ្ខានជ់ាង្បនោះបទៀត នាចុង្ឆ្ន ២ំ០១៦បនោះផ្ង្ផ្ រ អង្គការកប៏ានស្ហការ និង្ផ្តល់ការោរំទ ល់រកសួ្ង្សុ្ខា

ភបិាលកនុង្ការបបាោះពុមានូវ “បោលនបោបាយផ្លរទសុំ្ខភាព និង្បោលនបោបាយ និង្យុទធស្អស្រស្តសុ្ខាភបិាលជាតិ 
ស្រមាេផ់្លទសុំ្ខភាពមនុស្សចាស់្” ចំនួន១០១៥កាល មុនការបរៀេចំសិ្កាេ ស្អោផ្សពវផ្្យអពំីបោលនបោបាយ
លមីបនោះ បៅប ើមឆ្ន ២ំ០១៧ខាង្មុខ។  
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៥. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និង្របាយការណ៍បផ្សង្ៗ 
៥.១. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុស្បង្េេ 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦ អង្គការមាន និង្បានទទួលមូលនិធិស្រមាេរ់េតិេតតិការស្រេុចំនួនជាង្ ៦១២ ន ុ់ោៃ ររអា
បមរកិ ផ្ លអង្គការបានចំណ្តយស្រេុចំនួនជាង្ ៥៤៩ ន ុ់ោៃ ររអាបមរកិ។ ស្មតុលយម្នមូលនិធិរេមាណជាង្ ៤០
 ន ុ់ោៃ រអាបមរកិ រតូវបានេរមុង្ស្រមាេច់ំណ្តយឆ្ន ២ំ០១៧។  

 
ចំណូលស្រេុ ៦១២,៦៩៥ 
ចំណ្តយស្រេុ ៥៤៩,៥១៨ 
ស្មតុលយបោង្បៅឆ្ន េំនាេ ់ ៤០,៣២១ 

 

 
 

 
 

71%

22%

4%

3%

របាយការណ៍តាមរេបភទចាំណ្តយធាំៗ

ចំណ្តយបលើកមមវធីី
ចំណ្តយបលើេុគគលិក

ចំណ្តយបលើការោិល័យ

ចំណ្តយបលើអង្គការម្ គូរ និង្បផ្សង្ៗ

38%

11%

0%

2%

13%

7%

22%

4%
3%

របាយការណ៍ចាំណ្តយតាមរេបភទ និង្  កមមវិធី
ការេបង្កើតស្មាគម&ស្ហពន័ធ
ការរេកេរេរចិញ្េ ឹមជីវតិ
សុ្ខុមាលភាព
ការតស្៊ាូមតិ/ការោរំទ
អនាមយ័/ទឹកស្អា ត
ោរំទស្អថ េន័
ចំណ្តយបលើេុគគលិក
ចំណ្តយបលើការោិល័យ
ចំណ្តយបលើអង្គការម្ គូរ និង្បផ្សង្ៗ
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៥.២. មាា ស្ជ់ាំនួយ 
សូ្មផ្លៃង្អំណរគុណចំប ោះមាេ ស់្ជំនួយខាង្បរកាម និង្ស្េបុរស្ជនកនុង្ នងិ្បរៅរេបទស្ផ្ លបានជួយ ោរំទ

 ល់ស្កមមភាពអង្គការកនុង្ឆ្ន  ំ២០១៦ 
 

      

         
 
៥.៣. រកុមរេឹក្ភិបាល 

អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាមានរកុមរេឹក្ភបិាលមានស្មាជិកចំនួន ៧រេូ ផ្ លសុ្ទធសឹ្ង្ផ្តជាអនកមាន
ចំបណោះ ងឹ្ជំនាញខពស់្ នងិ្េទពិបស្អធនក៍ារង្ករបរចើនទងំ្កនុង្ និង្បរៅរេបទស្។ ស្មាជិករកុមរេឹក្ភបិាលទងំ្
អស់្បានេំបពញតួរនាទីោ៉ា ង្ស្កមម និង្រេកេបោយការទទួលខុស្រតូវខពស់្។  

 

 
រូេលត 15៖ រូេលតកចិេរេជុរំកមុរេកឹភបិាលអង្គការ  នងិ្ការផ្ចករផំ្លកចបំណោះ ងឹ្េទពសិ្អធនរ៍េស់្រកមុរេកឹ្ភបិាល ល់គណៈរគេរ់គង្អង្គការ 

  
បៅកនុង្រយៈបពលមយួឆ្ន បំនោះ អង្គការបានបរៀេចំរេជុំរកុមរេឹក្ភបិាលចំនួន២ ង្រស្េតមលកេខនតិកៈ និង្

តរមូវការជាកផ់្ស្តង្។ បលើស្ពីបនោះបទៀត រកុមរេឹក្ភបិាលបានបធវើការបរជើស្បរ ើស្នាយករេតិេតតលិមសី្រមាេអ់ង្គការ 
បានកផ្រមស្រមួលរចនាស្មពនធរ័គេរ់គង្/េុគគលិក បានអនុមតតប័លើផ្ផ្នការយុទធស្អស្រស្ត បានផ្ចករផំ្លកនូវចំបណោះ ឹង្ 
េទពិបស្អធនរ៍គេរ់គង្ និង្ បានចុោះពិនិតយស្កមមភាពគបរមាង្ផ្ង្ផ្ រ។  
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៥.៤. េុគគលកិ 
បៅេំណ្តចឆ់្ន ២ំ០១៦ អង្គការមានេុគគលិកស្រេុចំនួន ២០នាក ់ (ភាគបរចើនម្នពួកោតជ់ាស្រស្តី ១៣នាក)់។ 

ចំនួនបនោះរាេេ់ញ្េូ លទងំ្េុគគលិកស្មរគចិតតផ្ខមរចំនួន ៥នាក ់ (ស្រស្តី៣នាក)់ និង្េុគគលិកស្មរគចិតតេរបទស្ចំនួន ៣នាក ់
(ស្រស្តី៣នាក)់។ សូ្មបមើលេផ្នថមកនុង្ កមមវធិសី្មរគចិតត និង្ឧេស្មពនធទ័ី៦ រេូលតេុគគលិក។  
 

 
រូេលត 16៖ រូេលតេុគគលិកអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបៅកនុង្សិ្កាេ ស្អោបរៀេចផំ្ផ្នការរេចាឆំ្ន បំៅបខតតមណឌ លគរី ី 

 កនុង្រយៈបពលមយួឆ្ន បំនោះ អង្គការបានរេឈមនឹង្ការតៃ ស់្េតូរេុគគលិកមយួចំនួនផ្ លកនុង្បនាោះរមួមានទងំ្
េុគគលិកកនុង្តំផ្ណង្រគេរ់គង្ផ្ង្ផ្ រ។ 
 
៥.៥. ម្ គូរ 

អង្គការបានទទួលការោរំទ និង្បធវើការស្ហការណ៍ជាមយួម្ គូរមយួចំនួនបោយរមួមានទងំ្អង្គការបរៅរោា ភិ
បាលកនុង្រសុ្ក និង្រកសួ្ង្ មនា ីកព់នធ ័ និង្រ ាបាលបខតតទងំ្េី។ អង្គការកប៏ានស្ហការជាមយួស្មាគមស្ហពនធ័
មនុស្សចាស់្ចំនួនរបាមំយួកនុង្បខតតបាត ់ំេង្ និង្េនាា យមានជយ័។ 

រកសួ្ង្ មនាី ជាម្ គូរ 
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អង្គការម្ គូរ និង្ស្ហរេតិេតតិការ 

            
 

               
 
ស្មាគមស្ហពនធម័នុស្សចាស់្ជាម្ គូរ 

 
 

 



ទំពរ័ទ ី25 / 28 

ឧេស្មព័នធ  
 
ឧេស្មព័នធ១៖ តុលយការស្មាគមមនុស្សចាស្ ់និង្កមមវិធបី្ លធាៃ េ់ទទួលបានោាំរទ 

ល.រ កមមវធិី/ការោាំរទ 
ចាំនួនស្មាគមប្ លធាៃ េ់បានទទលួកមមវធិ ី
បាត ់េំង្ េនាា យមានជយ័ បស្ៀមរាេ ស្រេុ 

១ ទុនេង្វិល/ឥណទនស្អចរ់បាក ់ ៣១ ១០ ២០ ៦១ 
២ ធានាោរសូ្វ ៤២ ៣២ 0 ៧៤ 
៣ ធានាោបោ ១៦ ២៣ 0 ៣៩ 
៤ ផ្រេរេួលអាកាស្ធាតុ និង្បរោោះមហនតរាយ ២៤ ១៥ 0 ៣៩ 
៥ ការផ្តល់ធុង្ចបរមាោះ ២៦ ២៤ ០ ៥០ 
៥  ង្ផ្ផ្ន  ី ២៦ ២០ 0 ៤៦ 
៦ ការផ្តល់រស្ោះស្ហគមន ៍និង្រស្ោះរគួស្អរ ១៧ ១១ 0 ២៨ 
៧ ការផ្តល់អណតូ ង្ស្នេ*់ ១ ៦ ០ ៧ 
៨ ការផ្លទសុំ្ខភាពតមផ្ាោះ ២៥ ៣១ 0 ៥៦ 
៩ បរៀេចំបស្ៀវបៅមូលនិធិស្េបុរស្ ២១ ៤ ២០ ៤៥ 
១០ កមមវធិីវនិិបោគឃំុ ៣៤ ១៤ ២០ ៦៨ 
១១ កមមវធិីទំនុកេរមុង្ (SAG)* ៤៦ ៣៦ ០ ៨២ 
១២ កមមវធិីមុខរេរខាន តតូច (SCR)* ៣០ ២៦ ០ ៥៦ 
១៣ កមមវធិីអេរ់សុំ្ខភាពតមស្មាគម* ៣២ ២៨ 0 ៦០ 
១៤ ផ្តល់ឧេករណ៍វាស់្្ម* ១៩ ២១ ០ ៤០ 
១៥ ការេណតុ ោះេណ្តត លពីជងំ្ឺមនិ្ៃង្* ១៦ ២៥ ០ ៤១ 

* កមមវធិចីាស់្ផ្ លបានេញ្េេ ់
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ឧេស្មព័នធ២៖ ទិនននយ័ស្មាគមស្ហពនធម័នុស្សចាស្ ់និង្ស្មាជិក 
ល.រ. បេតតបោលបៅ រស្ុកបោលបៅ ឆ្ន ាំេបង្ាើត ចាំនួនស្មាជិកស្មាគម 

ស្ហពន័ធមនុស្សចាស្ ់
១ បាត ់ំេង្ បមាង្ឬស្ស ី ២០១២ ២១ ស្មាគម 
២ ឯកភន ំ ២០១៣ ១៦ ស្មាគម 
៣ បាណន ់ ២០១២ ២០ ស្មាគម 
៤ េបវល ២០១៤ ១២ ស្មាគម 
៥ សំ្បៅលូន ២០១៦ ៦ ស្មាគម 
៦ េនាា យមានជយ័ រពោះបនរតរពោះ ២០១២ ១៣ ស្មាគម 
៧ េុស្បូវ ២០១២ ១០ ស្មាគម 
៨ បស្ៀមរាេ ពួក ២០១៦ ២០ ស្មាគម 

ស្រេុ ៨ ស្មាគមស្ហពន័ធ ១១៧ ស្មាគម 
 

ឧេស្មព័នធ៣៖ មុេង្ករស្មាគមស្ហពនធ័មនសុ្សចាស្ ់
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ឧេស្មព័នធ៤៖ រចនាស្មព័នធរេស្ស់្មាគមមនសុ្សចាស្ ់
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

ស្មូទាំនាក់ទាំនង្ 

ផ្ទះលេខ៣០៥ ក្រុមទី៥ ភូមិរលំេរ៤ សង្កា ត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង លខតតបាត់ដំបង 
House No. 305, Group 5, Rumchek 4, Rattanak, Battambang, Battambang 

ទូរសព្ទ័ទំនារ់ទំនង Phone: +855 53 953 797  |  +855 12 801 820 
សារលេឡិេក្តូនិេ Email: info@helpagecambodia.org    

លេហទំព័្រ Website: www.helpagecambodia.org   
លហេសប ៊ុរ Facebook: HelpAgeinCambodia 

ទេីតល ើ  Twitter: HelpAgeCambodia 
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