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១. ព័ត៌មានពអីង្គការមនុស្សចាស្ក់មពុជា 
អង្គការមនុស្សចាស់្ កមពុជា គឺជាអង្គការមនិប្មនរោឋ ភបិាលកមពុជាមយួ ប្ លបធវើការង្ករជាមយួមនុស្សចាស់្ 

និង្ប ើមបមីនុស្សចាស់្។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១២ អង្គការបានេតូរប ម្ ោះពី អង្គការជយួ ជនចាស់្ជរា អនតរជាតិ ប្ លជាេណ្តត ញ
អង្គការស្កលមយួបៅជាអង្គការកនុង្រស្ុក ប្ លបធវើការង្ករេបរមើមនុស្សចាស់្បៅកនុង្រពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា។ អង្គការ
មនុស្សចាស់្អនតរជាតិ បានបេើកការោិល័យ  និង្រេតិេតតិការរេស់្ខៃួនតងំ្ពីឆ្ន ១ំ៩៩២ កនុង្បខតតបាត ំ់េង្ បហើយ     
ទីស្គន កក់ារកណ្តត លម្នអង្គការបនោះ បៅប្តេនតមានមូលោឋ នបៅកនុង្បខតតបនោះ ប្ ល។ 

 
១.១ ទស្សនៈវិស្យ័ 

អង្គការចង្ប់ឃើញស្ង្គមមយួប្ លមនុស្សចាស់្រគេរូ់េ អាចមានជីវតិរស់្បៅរេកេបោយបស្ចកតីម្លៃលនូរ មាន
ភាពស្កមម មានសុ្ខភាពលអ និង្សុ្វតថិភាពម្នជីវតិ។ 

 
១.២ បេស្កកមម 

អង្គការ មានបេស្កកមមេបរមើការង្ករជូន និង្បធវើការង្ករជាមយួមនុស្សចាស់្ប្ លង្កយរង្បរោោះ ប ើមបេីនតជួយ  
និង្បលើកនូវេញ្ហា កង្វល់ និង្បស្ចកតីរតូវការរេស់្ពួកបគ ចំប ោះសិ្ទធិកនុង្ការទទួលបាននូវការប្លំសុំ្ខភាព បស្វាស្ង្គម 
និង្ស្នតិសុ្ខប្ផ្នកបស្ ឋកិចចរពមំងំ្ ស្នតិសុ្ខផ្ៃូវកាយ និង្ប ើមបបីលើកកមពស់្ការរមួចំប្ណកផ្តល់វភិាគំន ស៏្កមមរេស់្
មនុស្សចាស់្ និង្ការចូលរមួ បស្មើភាពោន បៅកនុង្ស្ង្គម។ 

 
១.៣ គណុតម្មៃ 

 យុតតិធមស៌្ង្គម 
 ស្កមមភាពរេួរមួោន  
 អនកឯកបទស្  
 ោរំទ 

 សុ្ទិ ឋិនិយម 
 ការបេតជាា ចិតត 
 គណបនយយភាព 

 
១.៤ តាំេនប់ោលបៅ 

អង្គការបានអនុវតតគបរមាង្កនុង្បខតតចំនួន ៣ គឺ បខតតបាត ំ់េង្ បខតតេនាា យមានជយ័ និង្បខតតបស្ៀមរាេ។      
បេើបំោះជាោ៉ា ង្បនោះកតី បតត តបលើកិចចការង្ករប្ស្វង្រកការោរំទ ល់មនុស្សចាស់្ និង្បោលនបោបាយជាតិ អង្គការ  
ហាក ូ់ចជាបានេំបពញការង្ករបៅរគេត់ំេនក់នុង្រពោះរាជាណ្តចរកកមពុជាំងំ្មូល។  
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២. របាយការណ៍កមមវិធីឆ្ន ាំ២០១៧ 
២.១ កមមវិធីទី១៖  ការបរៀេចាំយនតការេណ្តត ញស្វុតថិភាពស្ង្គម បរៅផ្ៃូវការ និង្រេកេ
បោយនិរនតរភាពប ើមបពីរង្ឹង្ភាពអង្អ់ាចមនុស្សចាស្ ់ 

២.១.១ ការេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ 
មកទល់ចុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមយួអាជាា ធរមូលោឋ ន និង្ម្ គូរ បាន

ស្រមេស្រមួលេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ១៥៦ ស្មាគម និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចំនួន ០៨ រចួមក
បហើយ។ កនុង្កំ ុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បេើបំោះេីជាបោលបៅចំេង្មនិបានបតត តសំ្ខានប់លើការេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្
េប្នថមកតី ប្តអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបៅប្ត េនតស្ហការ និង្ោរំទ  ល់ម្ គូរកនុង្ការស្រមេស្រមួលេបង្កើតស្មាគម
មនុស្សចាស់្ប្ រ។ ជាកប់្ស្តង្ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ២ រតូវបានេបង្កើតចេស់្ពវរគេជ់ាស្គថ ពរ បហើយស្មាគមមយួ
បផ្សង្បទៀតស្ថិតបៅកនុង្ ំបណើ រការម្នការេបង្កើត។ ខាង្បរកាមគឺជាលទធផ្លម្នការេបង្កើតបនោះ៖ 

 
ក. ការេបង្កើតបោយអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាតា ល់ 
តមរយៈការយល់ ឹង្ពីអតថរេបោជនម៍្ន          

ស្មាគមមនុស្សចាស់្ប្ លអង្គការធាៃ េប់ានបធវើកនៃង្
មក មនុស្សចាស់្ និង្អាជាា ធរកនុង្ភូមនំិបរគៀេ ស្ង្កក ត់
ប្រពករពោះបស្តច រកុង្បាត ំ់េង្ បខតតបាត ំ់េង្ បាន
ចាេអ់ារមមណ៍ោ៉ា ង្ខាៃ ងំ្កនុង្ការេបង្កើតស្មាគមមនុស្ស
ចាស់្បៅកនុង្ភូមពួិកោត។់ បៅចុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បោយ
មានការោរំទេបចចកបទស្ពីអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា 
ពួកោតប់ានរេជំុផ្សពវផ្្យជាមយួរេជាពលរ ឋកនុង្
ភូមបិ្ លជាជំហា៊ា នទី១ម្នការេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្។ ស្កមមភាពេនាា េ ់ ពួកោតប់រោង្នឹង្បធវើប ើង្ និង្េញ្ចេ់
បៅកនុង្ប ើមឆ្ន ២ំ០១៨។  

ខ. កិចចស្ហការជាមយួម្ គូរ 
បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា កប៏ានស្ហការជាមយួអង្គការម្ គូរចំនួន ០២ ប ើមបី

ស្រមេស្រមួលេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ២ គឺ ស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅកនុង្ឃុំកំពង្រ់ពោះ រស្ុកស្ប្ង្ក បខតតបាត់
 ំេង្ និង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅកនុង្ភូមកិរកាញ់ ស្ង្កក តប់ស្ៀមរាេ រកុង្បស្ៀមរាេ បខតតបស្ៀមរាេចំនួនមយួ។  

ជាលទធផ្ល មនុស្សចាស់្ប្ លបានចូលរមួជាស្មាជិកស្មាគមំងំ្ពីរ គឺ 

ប ម្ ោះស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
ចំនួនស្មាជិក 

ស្មាជិកមនុស្សចាស់្
អាយុ៦០ឆ្ន បំ ើង្ 

ស្មាជិកពិការ 

ស្រុេ រសី្ ស្រុេ រសី្ ស្រុេ រសី្ 
ស្មាគមមនុស្សចាស់្ភូមកំិពង្រ់ពោះ ៥៥ ៣២ ៤១ ២៥ ២ ១ 
ស្មាគមមនុស្សចាស់្ភូមកិរកាញ់ ៧០ ៥១ ៣៣ ២៦ ៥ ៤ 

ស្រុេ ១២៥ ៨៣ ៧៤ ៥១ ៧ ៥ 

រេូលត 1៖ ការជេួរេជុោំន រេស់្មនុស្សចាស់្បៅកនុង្ស្ហគមន ៍
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រេូលត 2 ៖ ស្កមមភាពេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅកនុង្បខតតបាត ់េំង្ នងិ្បខតតបស្ៀមរាេ 

 
គ. ការេបង្កើតស្មាគមស្ហពនធម័នុស្សចាស់្ 
បរកាមការជួយ បៅេបចចកបទស្ពីអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា និង្អង្គការម្ គូរ កនុង្ប្ខវចិឆិការឆ្ន ២ំ០១៧ 

ស្មាគមស្ហពនធម័នុស្សចាស់្ចំនួនពីរ បៅកនុង្រស្ុកសំ្បៅលូន បខតតបាត ំ់េង្ និង្ ស្មាគមស្ហពនធម័នុស្សចាស់្
បៅរស្ុកពួកបខតតបស្ៀមរាេបានទទួលលិខិតចុោះេញ្ជ ីជាផ្ៃូវការពីរកសួ្ង្មហាម្ផ្ា។ 

គិតចាេពី់ឆ្ន ២ំ០១២  ល់ឆ្ន ២ំ០១៧ អង្គការបានស្រមេស្រមួល និង្ោរំទេបង្កើតស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្ស
ចាស់្ចំនួនស្រុេ៨ កនុង្បខតតបាត ំ់េង្ េនាា យមានជយ័ និង្បខតតបស្ៀមរាេ ប្ លមានការទទួលស្គគ ល់ជាផ្ៃូវការពី
រកសួ្ង្មហាម្ផ្ា ។ សូ្មបមើល ឧេស្មពនធទី័២ ស្រមាេព់ត័ម៌ានេប្នថម។ 

 
២.១.២ ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ 
២.១.២.១ ការផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត ល និង្វគគផ្សពវផ្្យ 
វគគេណតុ ោះេណ្តត លសំ្ខាន់ៗ ចំនួនេីវគគ បានស្រមេស្រមួល និង្ផ្តល់បៅគណៈកមមការស្មាគមស្ហពន័ធ

មនុស្សចាស់្ និង្គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្។ វគគេណតុ ោះេណ្តត លំងំ្បនាោះរមួមាន៖ 
- វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការកស្គង្ប្ផ្នការអភវិឌ្ឍន៍
ឃុំ កមមវធីិវនិិបោគឃុំ-ស្ង្កក ត ់ និង្ការស្របស្រសំ្ 
បណើ រសំុ្មូលនិធិឃុំ៖ វគគបនោះផ្តល់បៅ ល់ ១១០ 
ស្មាគមមនុស្សចាស់្ ប្ លមានអនកចូលរមួស្រុេ
ចំនួន ២៤៧ នាក ់ រសី្ ៨៧ នាក ់ ប្ លមកពី
ស្មាគមមនុស្សចាស់្ំងំ្ ១១០ ស្មាគម។ 

- វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីសិ្ទធិមនុស្សចាស់្ រ្តស្តី និង្
សិ្ទធិជនពិការ និង្ការោកេ់ញ្ជូ លពួកោតប់ៅកនុង្
កមមវធីិអភវិឌ្ឍន៖៍ វគគេណតុ ោះេណ្តត លបនោះ បានផ្តល់
បៅ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន១១៥ ប្ លមានអនកចូលរមួស្រុេចំនួន ២០០នាក ់កនុង្បនាោះរសី្ ៦៣ 
នាក។់ 

រេូលត 3៖ ស្កមមភាពស្ហពនធម័នុស្សចាស់្ចុោះពរង្ងឹ្ស្មតថភាព ល់      គ
ណៈកមាម ការស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
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- វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការរគេេ់ញ្ជ ីស្គន ម របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ និង្ការរគេរ់គង្ទុនេង្វិល៖ បាន
ផ្តល់បៅ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ៣៣ ស្មាគម ប្ លមានអនកចូលរមួស្រុេ ១៣៦នាក ់កនុង្
បនាោះរសី្ចំនួន ៥៨នាកប់្ លបានចូលរមួ។ 

- វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការរគេរ់គង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ ភាពជាអនក ឹកនា ំ និង្ការឆៃុោះេញ្ហជ ំង្ការ
អនុវតតនជ៍ាកប់្ស្តង្៖ បានផ្តល់បៅស្មាគមចំនួន ២៥នាក ់កនុង្បនាោះរសី្ចំនួន ១៣ នាក។់ 

២.១.២.២ វគគផ្សពវផ្្យ៖ 
បរៅពីវគគេណតុ ោះេណ្តត ល អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា កប៏ានស្ហការជាមយួស្មាគមស្ហពន័ធំងំ្៨តំេន់

ផ្ង្ប្ រកនុង្ការ ផ្តល់វគគផ្សពវផ្្យបៅ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស់្ អំពីសិ្ទធិមនុស្សចាស់្ រ្តស្តី និង្សិ្ទធិជនពិការ អំបពើ
ហិង្្កនុង្រគួស្គរ និង្ការគិតគូរពួកោតប់ៅកនុង្កមមវធីិអភវិឌ្ឍន ៍ បៅ ល់ ១៥៦ស្មាគម ស្ថិតបៅកនុង្បខតតបាត ំ់េង្ 
េនាា យមានជយ័ និង្បខតតបស្ៀមរាេ ប្ លមានអនកចូលរមួស្រុេចំនួន ៥,៧១២ នាក ់កនុង្បនាោះរសី្ ៣,២៦២ នាក ់ពិការ 
២៧២នាក ់និង្រសី្តពិការចំនួន ១០៩នាក។់ តមរយៈវគគផ្សពវផ្្យបនោះបានផ្តល់ឱកាស្ឲ្យស្មាជិកស្មាគមយល់ ឹង្
កានប់្តរេបស្ើរ ំកទ់ង្នឹង្សិ្ទធិមនុស្សចាស់្ ពិបស្ស្រ្តស្តី រ្តស្តីវយ័ចំណ្តស់្មានពិការភាព និង្អនកង្កយរង្បរោោះប្ ល
ទទួលរង្អំបពើហឹង្្។ 

២.១.២.៣ ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពេប្នថមតមរយៈការចុោះពិនិតយការអនុវតតនត៍ា ល់ 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧កនៃង្បៅបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្

កមពុជា បានស្ហការជាមយួស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្
ំងំ្ ៨ តំេនក់នុង្ការចុោះពរងឹ្ង្ស្មតថភាព ល់គណៈកមមការ
ស្មាគមមនុស្សចាស់្ ស្តីពីការស្របស្ររបាយការណ៍រេចាំ
ប្ខ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ទិនននយ័ស្មាគម ការពរងឹ្ង្
ស្មតថភាពរេស់្គណៈកមមការស្មាគមបលើការរេជំុរេចាបំ្ខ
ជាមយួស្មាជិកប្ លមានរេសិ្ទធិភាព ការបកៀរគរធនធាន 
និង្ការចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជិក។  

ជាលទធផ្លកនុង្មយួតំេន់ៗ ោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្ ស្មាគមមនុស្សចាស់្បានទទួលការចុោះពរងឹ្ង្ស្មតថភាព
េប្នថមពីេុគគលិក និង្គណៈកមមការស្មាគមស្ហពន័ធ ចំនួន ៦ ង្ប្ លមានអនកចូលរមួស្រុេ ៥៦១ នាក ់កនុង្បនាោះរសី្ 
២៣២នាក ់ប្ លបានចូលរូមពរងឹ្ង្ស្មតថភាព។ 

 
២.១.២.៤ កិចចរេជំុរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
ជាទូបៅកិចចរេជំុរេស់្ស្មាគមប្តង្ប្តបរៀេចំប ើង្បរៀង្រាល់ ១ប្ខ ឬ ២ប្ខ ឬ ៣ប្ខមតង្បៅការណ្តត ់ភាពរវល់ 

ភាពចាបំាចរ់េស់្ស្មាគមនីមយួៗ។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ បរកាមការស្រមេស្រមួល រេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា 
កិចចរេជំុចំនួន ៤  ង្ោ៉ា ង្តិចកនុង្មយួស្មាគម បានបរៀេចំប ើង្ បោយគណៈកមមការ និង្ចូលរមួបោយស្មាជិកស្មា
គម។ ស្មាជិកចូលរមួជាមធយមចបនាៃ ោះពី ១៥ បៅ៤៥ នាកក់នុង្មយួកិចចរេជំុ អារស័្យបលើចំនួនស្មាជិកម្នស្មាគមនី
មយួៗ។ 
  

រេូលត 4៖ ស្កមមភាពចុោះរតតួពនិតិយ នងិ្ពរង្ងឹ្ការកាតរ់តេញ្ជ ីស្គន ម 
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២.២ កមមវិធីទ២ី៖ ការបធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នូវស្ខុភាព ស្វុតថិភាពហរិញ្ញវតថុ នងិ្ ការ
បរតៀមេង្កា រជាមួយបរោោះមហនតរាយ និង្ការេន្ុាំនឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាត ុ 
២.២.១ ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកសុ្ខភាព 

មនិខុស្ពីឆ្ន ២ំ០១៦ ស្រមាេតំ់េនប់ោលបៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ បេើបំោះេីជាអង្គការ ពំុអាចចុោះអនុស្គរណៈ
ការង្ករជាមយួរកសួ្ង្សុ្ខាភបិាលបលើការអនុវតតនគ៍បរមាង្រមួោន កតី អង្គការកប៏ានេនតរការោរំទ ល់ស្មាជិក បោយ 
ស្កមមភាពរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅប្តអាចេនតស្រមាេតំ់េនប់ោលបៅប្ លធាៃ េម់ាន និង្បានពរងឹ្ង្ស្មតថភាព
រេស់្គណៈកមមការស្មាគមកនុង្ការផ្តួចបផ្តើមឲ្យមានជាកមមវធីិសុ្ខភាព។  

 
២.២.១.១ ការប្លំតំមលំបៅោឋ ន និង្ចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្ 

ការចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជិក គឺជាតួនាទីសំ្ខានរ់េស់្គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្។ ជាទូបៅ ស្មាជិក
ប្ លមានេញ្ហា សុ្ខភាព និង្ជីវភាពរតូវបានចុោះសួ្រសុ្ខទុកេជាញឹកញាេពី់គណៈកមមការ និង្ស្មាជិករេស់្ស្មាគម
មនុស្សចាស់្។ ជាលទធផ្លកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បនោះ ស្មាជិកចំនួន ១,៨៧៨ នាក ់រតូវបានសួ្រសុ្ខទុកេ និង្ទទួលបានការ
ពិភាក្ពីេញ្ហា សុ្ខភាព និង្ជីវភាពប្ លពួកោតជួ់េរេទោះ។ បនោះេញ្ហជ កថ់្ន ពួកោតទ់ទួលបានការយកចិតតទុកោក ់
និង្ោរំទពីស្មាគមមនុស្សចាស់្ ោ៉ា ង្របាក ណ្តស់្។ 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ អង្គការពំុមានគបរមាង្ និង្លវកិារប ើមបោីរំទអនកស្មរគចិតតប្លំមំនុស្សចាស់្តមស្ហគមន៍
ប ើយ។ បោយប្ ក អង្គការបានចុោះបលើកទឹកចិតត ល់ស្ហគមនប៍ ើមបេីនតរនូវកិចចការ ល៏អ និង្មានស្គរៈសំ្ខានប់នោះ។ 
ជាលទធផ្ល ខណៈប្ លមានស្មាគមមយួចំនួនប្ លធាៃ េម់ានស្កមមភាពប្លំមំនុស្សចាស់្បានលយចុោះនូវស្កមមភាព
រេស់្ អង្គការស្បង្កតបឃើញស្មាគមមានមយួចំនួននូវប្តេនតនូវកិចចការបនោះ បហើយបានបលើកវាជាសំ្បណើ របៅកានអ់ាជាា
ធរឃុំស្ង្កក តប់ ើមបោីរំទផ្ង្ប្ រ។   

 
២.២.១.២ ការផ្សពវផ្្យ និង្ការេញ្ចូ ន 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ តមរយៈអង្គការបានេរ្តញ្ហជ េការបរេើរបាស់្បស្វាសុ្ខាភបិាលស្គធារណៈ និង្ការបរេើរបាស់្

នូវេណណ័ ស្មធមស៌្រមាេម់នុស្សចាស់្ និង្រគួស្គររកីរក។ មនិប្តេ៉ាុបណ្តណ ោះ អង្គការកប៏ានបលើកទឹកចិតត ល់ស្មាគម និង្
ស្ហពនធម័នុស្សចាស់្ ប ើមបបីលើកយកពីេញ្ហា សុ្ខភាពរេស់្ស្មាជិកខៃួនបៅពិភាក្ និង្ប្ស្វង្រកការជួយ ោរំទពីអាជាា
ធរមូលោឋ ន មណឌ លសុ្ខភាព ឬការោិល័យរេតិេតតិរស្ុក។   

ជាកប់្ស្តង្ បោយមានការោរំទពីមណឌ លសុ្ខភាព ការោិល័យរស្ុករេតិេតតិសំ្បៅលូន និង្មនាីរបពទយេប្ង្អក
រស្ុកសំ្បៅលូន បខតតបាត ំ់េ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួនំងំ្៦ ទទួលបានការោរំទបលើការចុោះផ្សពវផ្្យពីការប្លំំ
សុ្ខភាព ការយល់ ឹង្ពីការេរបិភាគអាហារប្ លអាចេ៉ាោះ ល់ ល់សុ្ខភាព ផ្លរេបោជនម៍្នការហាតរ់បាណ ការ
បរេើរបាស់្បស្វាសុ្ខាភបិាលរេស់្រ ឋបពលោតម់ានជំងឺ្ ប ើមបកីាតេ់នថយការចំណ្តយ បៅបលើការពាបាល។ ជា
ពិបស្ស្ អនកចូលរមួទទួលបានការពិនិតយសុ្ខភាព ការផ្តល់ថ្នន សំ្ង្កូវ (និង្វតីមនី) ពីសំ្ណ្តកប់ោករគូបពទយប្ លចុោះ
មក ល់ភូមរិេស់្ពួកោត។់ កនុង្ករណី បេើរគបូពទយពិនិតយបឃើញោតម់ានអាការៈធងនធ់ងរ រគូបពទយនឹង្បធវើលិខិតេញ្ជូ នបៅ
កានម់នាីរបពទយេប្ង្អករស្ុក។ តមរយៈស្កមមភាពបនោះ មនុស្សចាស់្ចំនួន ៤៩៥នាក ់ កនុង្បនាោះរសី្ ៣៩២នាក ់ បាន
ទទួលអតថរេបោជនោ៍៉ា ង្បរចើនពីការមកចូលរមួបៅកនុង្កមមវធីិបនោះ។ 
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២.២.១.៣ ប្ផ្នកសុ្ខភាពេឋម  
បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ពំុ

មានគបរមាង្ប ើមបោីរំទស្កមមភាពចុោះអេរ់សុំ្ខភាពបៅ
តមស្ហគមនប៍ោយតា ល់ប ើយ។ េ៉ាុប្នតបំោះជាោ៉ា ង្
ណ្ត អង្គការបានពរងឹ្ង្នូវការអនុវតតតួនាទីគណៈកមាម ការ
ស្មាគមមនុស្សចាស់្បលើប្លំសុំ្ខភាព  ូចជាការហាត់
របាណ ការប្ណនាពីំការេរបិភាគអាហារប្ លគួរបជៀស្វា
ស្រមាេម់នុស្សចាស់្បៅកនុង្រាល់កិចចរេជំុរេស់្ស្មាគម។ 

 
២.២.១.៤ ស្កមមភាពអនាមយ័ និង្ទឹក (WASH)  

េប្នថមបលើ រស្ោះស្ហគមនច៍ំនួន១២ប្ លមានទំហំេបណ្តត យ៤០ប្ម៉ារត ទទឹង្២០ប្ម៉ារត និង្ជំបៅ៤ប្ម៉ារតបៅ
តមតំេនប់ោលបៅកនុង្រស្ុកឯកភន ំ និង្រស្ុកបមាង្ឬស្ស ី អង្គការបានោរំទផ្តល់  ង្រក្ទុកខាន តធំ (ប្ផ្ន ីចំនួន៨០
រតូវបានផ្ាុកទឹកចំណុោះ៤០០០លីរតស្រមាេស់្ហគមនប៏រេើរបាស់្)។ ផ្ង្ប្ របនាោះធុង្ចបរមាោះចំនួន ៧២០ធុង្រេស់្
ស្មាជិកស្មាគមបៅកនុង្តំេនប់ោលបៅរេស់្អង្គការរតូវបានបរេើរបាស់្កនុង្ការទទួលបានទឹកស្គអ តបរេើរបាស់្។  

 

 
បរកាមកិចចស្ហការជាមយួ មនាីរអភវិឌ្ឍនជ៍នេទ និង្អង្គការសីុ្ោេប់ាលយូបអស្ (CWS) អង្គការមនុស្ស

ចាស់្កមពុជាបានផ្តល់នូវវគគេណតុ ោះេណ្តត ល ចំនួន ូចជា ការយល់ ឹង្ពីេញ្ហា អនាមយ័ និង្ទឹកស្គអ ត រពមំងំ្ការបធវើបត
ស្តគុណភាពទឹក  ល់គណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគម រពមំងំ្ស្មាជិកស្មាគមេប្នថមបទៀតចំនួន៥២
ភូមបិ្ លមានអនកចូលរមួចំនូន១៧៣៥នាក ់ ប្ លកនុង្បនាោះមានរ្តស្តីចំនួន១២១៣នាក ់ ប ើមបឲី្យពួកោតម់ានការយល់
 ឹង្កានប់្តចាស់្ បធវើោ៉ា ង្ណ្តឲ្យពួកោតរ់ចួចាកផុ្តពីេញ្ហា នានាប្ លមានប ើង្ពីការបរេើរបាស់្ទឹកមនិស្គអ ត។ 

 
 

រេូលត 5៖ ស្កមមភាពបធវើលំហាតរ់បាណកនុង្កចិចរេជុសំ្មាគមនម៍នុស្សចាស់្ 

រេូលត 6៖ ស្កមមភាពចុោះអេរ់ផំ្សពវផ្្យពអីនាមយ័បរកាយបពលមានទកឹជនំនប់កើតប ើង្ 
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២.២.១.៥ ការបរៀេចទិំវាសុ្ខភាពពិភពបោក  
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បនោះអង្គការបានោរំទេបចចក

បទស្ និង្លវកិារមយួប្ផ្នក ប ើមបសី្មាគម និង្ស្ហពន័ធ
មនុស្សចាស់្កនុង្រស្ុកសំ្បៅលូនប ើមបបីរៀេចំទិវាសុ្ខ
ភាពទិភពបោក កាលពីម្លងទី០៧ ប្ខបមស្គ ឆ្ន ំ
២០១៧ កនៃង្បៅបនោះបរកាមរេធានេទ ជមងធឺាៃ កទឹ់ក
ចិតត ប្ លមានពីអាជាា ធរ មនាីរនានាជំុវញិបខតតបាត់
 ំេង្ រេជាពលរ ឋបៅកនុង្មូលោឋ ន និង្ អង្គការបរៅ   
រោឋ ភបិាល បភាៀវតំណ្តង្មនុស្សចាស់្មកពីបខតត
េនាា យមានជយ័ និង្ បស្ៀមរាផ្ង្ប្ រ ប្ លស្រុេមាន
អនកចូលរមួរេមាណ ៣៦៥នាក ់(រសី្ ២៤៧នាក)់។  

អង្គការកប៏ានជួយ តំណ្តង្ស្ហពនធម័នុស្សចាស់្ប ើមបបីៅបធវើការទំនាកទ់ំនង្មនាីរសុ្ខាភបិាលបខតតបាត ំ់េង្ 
និង្អង្គការចិតតស្ង្គម អនតរវេបធម ៌(TPO) ប ើមបចុីោះអេរ់ផំ្សពវពីេញ្ហា  និង្ជមងធឺាៃ កទឹ់កចិតតជូន ល់គណៈកមមការស្មាគម
មនុស្សចាស់្បៅបខតតបាត ំ់េង្ េនាា យមានជយ័ និង្បស្ៀមរាេ។ 

 
២.២.២. ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកបស្ ឋកិចច និង្ការរបាកច់ណូំល 
២.២.២.១ កមមវធីិទុនេង្វលិ 

បោយមានការស្រមេស្រមួលពី អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា និង្ម្ គូរំងំ្អស់្ ស្មាគមប្ លប្ លមានកមម
វធីិឥណំនខាន តតូច/កមមវធីិទុនេង្វិល បានេនតស្កមមភាពរេស់្ខៃួន កនុង្ផ្តល់ទុន ល់ស្មាជិកខចីស្រមាេរ់េកេមុខរេរ
រេស់្ស្មាជិក។ េប្នថមបលើបនោះបទៀត បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ មានស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ២៤ បានទទួលទុន
េប្នថមពីអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាតមរយៈគបរមាង្ប្ លខិតខំពាោម ប្ លស្រុេជាទឹករបាកម់ានចំនួន ១២,០០០ 
 ុោៃ រស្ហរ ឋអាបមរកិគត។់  
 

 
រេូលត 8៖ ស្កមមភាពផ្តល់ នងិ្រេមលូរបាកទុ់នេង្វលិរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ 

 

រេូលត 7៖ ថ្នន ក ់កឹនាបំខតតបាត ់េំង្ចូលរមួកនុង្ទវិាសុ្ខភាពពភិពបោក 
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តមរយៈការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពេប្នថម និង្ពិនិតយតមោនបលើការអនុវតតនរ៍េស់្េុគគលិក និង្ម្ គូរ ចំនួនទឹក
របាកម់្នកមមវធីិទុនេង្វិលបនោះ បានបកើនប ើង្រហូត ល់ ១០៤,០០០.០០  ុោៃ រស្ហរ ឋអាបមរកិ កនុង្ចំបនាមស្មាគម
មនុស្សចាស់្ និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ប្ លេបង្កើតពីឆ្ន ២ំ០១៥-២០១៦។ ស្មាជិកប្ លទទួលបាន
រេបោជនពី៍កមមវធីិបនោះ កនុង្ចំបណ្តមស្មាគមលមីចំនួន ៤០ មានស្មាជិកចំនួន ១,០០១ នាក ់ ប្ លរសី្តមានចំនួន 
៧២១នាក ់(បស្នើនឹង្ ១,០០១ រគួស្គរ)។  

បោយប្ ក ស្មាគមបផ្សង្បទៀតប្ លបានេបង្កើតមុនស្មាគម៤០ បនោះ កប៏ានផ្តល់ទុនកមចបីៅ ល់ស្មាជិក
ចំនួន ២,៣១៥ នាក ់ កនុង្បនាោះរសី្ ១,៥១៣ នាក។់ មកទល់េចចុេបននទុនស្រុេម្នស្មាគមំងំ្បនោះ មានចំនួន  
១៧៩,០៩១  ុោៃ រស្ហរ ឋអាបមរកិ។  ូចបនោះ ទឹករបាកស់្រុេម្នស្មាគមំងំ្អស់្មានចំនួន ២៨៣,០៩១   ុោៃ រ
ស្ហរ ឋអាបមរកិ ប្ លបានផ្តល់ទុនបៅ ល់ស្មាជិកស្រុេចំនួន ៣,៣១៦ នាក ់កនុង្បនាោះរសី្ចំនួន ២,២៣៩នាក។់ 

ការបរេើរបាស់្ទុនរេស់្ពួកោត ់គឺ ៨០% បានបរេើរបាស់្ស្រមាេវ់ស័ិ្យកសិ្កមម បរៅពីបនាោះបរេើរបាស់្ស្រមាេ់
ស្កមមភាពបផ្សង្ៗប្ លមនិំកទ់ង្នឹង្ការង្ករកសិ្កមម។ 

 
២.២.២.២ កមមវធីិធានាោរបោ និង្ធានាោររសូ្វ 

អង្គការធាៃ េប់ានជួយ ោរំទ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស់្ឲ្យ ំបណើ រការនូវធនាោរបោ និង្ ធនាោររស្ូវបៅកនុង្
ស្ហគមន ៍ប ើមបជីួយ បោោះរស្គយនូវតរមូវការរេកេការង្ករកសិ្កមមរេស់្ស្ហគមន ៍និង្បោោះរស្គយនូវេញ្ហា ស្នតិសុ្ខ 
បស្បៀង្ផ្ង្ប្ រ។ បៅកនុង្រយៈបពលេីឆ្ន ចុំង្បរកាយបនោះ អង្គការពំុបានជួយ ផ្តល់នូវបោ ឬរស្ូវេប្នថមស្រមាេធ់នាោរ
ំងំ្ពីររេបភទបនោះបទ។ េ៉ាុប្នត អង្គការបានជួយ ោរំទស្មាគមមនុស្សចាស់្ បលើេបចចកបទស្ម្នការរគេរ់គង្ និង្បោោះ
រស្គយេញ្ហា ប្ លអាចបកើតមានបៅកនុង្ស្ហគមន។៍  

តមរយៈកិចចរេជំុរេចាពីំរប្ខមតង្រេស់្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្តមរស្ុកនីមយួៗ កមមវធីិធានាោរបោ 
និង្ធានាោររស្ូវ រតូវបានតមោន និង្រាយការណ៍ពីការរកីចំបរ ើន និង្េញ្ហា ប្ លបានជួេរេទោះ។ មយួរយៈចុង្បរកាយ
បនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស់្មយួភាគធំមានេញ្ហា ជាមយួធានាោររស្ូវ បោយស្គរប្តផ្លរស្ូវប្ លរេមូលបានតិចតួច 
បរ ោះប្តបរោោះទឹកជំនន ់ និង្រាងំ្ស្ងួត។ ការស្ង្រត េភ់ាគបរចើនគឺស្ង្ជាស្គចរ់បាកជំ់នួស្។ ជាលទធផ្លមកទល់
េចចុេបនន រស្ូវប្ លបៅ ំបណើ រការមានចំនួន ៥៦២.៤៩ បតន។ 

បោយប្ ក បេើបំោះេីការបកើនប ើង្ម្នចំនួនបោយឺត ប្ត ំបណើ រការម្នកមមវធីិបនោះបៅប្តេនតបៅមុខ។ មកទល់
េចចុេបនន បោស្រុេមានចំនួន ៦៩៣ ប្ លកំពុង្ប្ត ំបណើ រការស្មាជិកចិញ្ច ឹម។ 

 
២.២.២.៣ មខុរេរខាន តតូច 

មុខរេរខាន តតូចគឺជាប្ផ្នកមយួម្នការកាតេ់នថយភាពរកីរក និង្បលើកកមពស់្ជីវភាពស្ហគមនជ៍ាពិបស្ស្ ស្មា
ជិកស្មាគម។ ស្កមមភាពមុខរេរខាន តតូចរតូវបានបធវើប ើង្តមរយៈការផ្តល់ជំនាញ និង្លវកិា ល់មនុស្សចាស់្ ឬ
រគួស្គររេស់្ពួកោតប់្ លជាស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្ ប្ លស្មរស្េតមស្មតថភាព និង្ការប្ លអាចបធវើបៅ
បាន ប ើមបឲី្យពួកោតម់ានឪកាស្ចាេប់ផ្តើមរករបាកច់ំណូលផ្គតផ់្គង្ក់នុង្រកុមរគួស្គរ។ មកទល់ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ មាន
ស្មាជិកចំនួន ១៦៣នាក ់ ប្ លកំពុង្រេកេមុខរេររកចំណូលខាន តតូចរេស់្ពួកោត ់ បហើយេប្នថមពីបនាោះកម៏ាន
ស្មាជិកមយួចំនួនប្ លមនិបានេនតគឺបោយស្គរោតប់ានតៃ ស់្េតូរមុខរេរ ឬទីលំបៅ មយួចំនួនបានស្គៃ េ ់បហើយមយួ
ចំនួនបទៀត មានជំងឺ្ជរា ប្ លពិបាកកនុង្ការេនតមុខរេររេស់្ោត។់ 
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២.២.៣. ស្កមមភាពស្ង្គម និង្ការរាេេ់ញ្ចូល 
២.២.៣.១ ការចូលរមួការអភវិឌ្ឍន ៍

បរៅពីការចូលរមួចំប្ណក កនុង្ស្កមម
ភាពរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ អង្គការបាន
បលើកទឹកឲ្យស្មាជិក ក ូ៏ចជាគណៈកមមការ
ស្មាគម បានចូលរមួកនុង្កិចចរេជំុជាមយួរេជា
ពលរ ឋបផ្សង្បទៀតបៅកនុង្ភូម ិ កនុង្បពលកិចច
រេជំុបរៀេចំប្ផ្នការអភវិឌ្ឍនភូ៍ម ិ និង្កិចចរេជំុ
ជាមយួរកុមរេឹក្ឃុំ ស្តីពីការបរៀេចំប្ផ្នការ
អភវិឌ្ឍនឃុ៍ំបៅរគេតំ់េនប់ោលបៅកាលពីប្ខ
កកកោ  ល់ប្ខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ បៅតមតំេន់
នីមយួៗ។ 

ជាកប់្ស្តង្ បៅភូមសិ្គវ យរជំុ ភូម ួិង្មា ភូមបិ្រពករតេ ់ ម្នរស្ុកឯកភន ំ និង្ភូមមិយួចំនួនបទៀតកនុង្រស្ុកបាណន ់
រស្ុកសំ្បៅលូន និង្រស្ុកពួក បានចូលរមួបលើកសំ្បណើ របស្នើសំុ្ ការស្គង្ស្ង្ផ់្ៃូវកនុង្ភូម ិ រស្ោះទឹក ធុង្ចំបរាោះទឹកស្គអ ត 
និង្អណតូ ង្ស្នេ។់ បរៅពីការចូលរមួកនុង្ការបរៀេចំប្ផ្នការអភវិឌ្ឍនភូ៍ម ិ ឃុំ ស្មាគម និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្ស
ចាស់្ កប៏ានចូលរមួកនុង្ការកំណតរ់គួស្គរប្ លរតូវទទួលបានជំនួយ ស្គង្ស្ង្ផ់្ាោះលមី ជួស្ជុលផ្ាោះ ស្គង្ស្ង្េ់ង្គនអ់នា
មយ័ស្រមាេរ់គួស្គររកីរកផ្ង្ប្ រ។ លទធផ្លមាន ូចខាង្បរកាម៖ 

 
ល.រ រេបភទជំនួយ ចនំនួបានោរំទរចួ (រគួស្គរ) 
១ ស្គង្ស្ង្ផ់្ាោះលមី ១៦ 
២ ជួស្ជុលផ្ាោះ ១៥ 
៣ ស្គង្ស្ង្េ់ង្គនអ់នាមយ័ ១០ 
៤ ោរំទលវកិាស្រមាេច់ាេប់ផ្តើមមុខរេរ ៧ 

 
២.២.៣.២ ស្ង្គម ស្គស្នា និង្វេបធម ៌

ស្កមមភាពស្ង្គម ស្គស្នា និង្វេបធម៌ជាអវីប្ លស្មាគមមនុស្សចាស់្ប្តង្ប្តអនុរតតនជ៍ារេចា។ំ កនុង្ឆ្ន ំ
២០១៧ បនោះ ស្មាជិកចំនួន ៤,៧៤៤ នាក ់បានទទួលការោរំទំងំ្ជាលវកិា និង្ស្មាា រៈពីស្មាគមមនុស្សចាស់្រេស់្
ពួកោត ់តមរយៈការបកៀរគរពីស្េបុរស្ជនកនុង្ និង្បរៅរស្ុក។  បរៅពីបនោះ ការបរៀេចំរបារពធពិធីរស្ង្ទឹ់កជូនមនុស្ស
ចាស់្មានបធវើប ើង្ បៅកនុង្ស្មាគមចំនួន ៦៣% ម្នស្មាគមស្រុេ ប្ លបរៀេចំកនុង្កំ ុង្បពលមុនឱកាស្េុណយចូល
ឆ្ន បំ្ខមររេម្ពណីជាតិ។ កមមវធីិបនោះ ចង្េ់ង្កា ញពីការយកចិតតទុកោកចំ់ប ោះមនុស្សចាស់្ ការបោរព  ឹង្គុណ និង្ផ្តល់
តម្មៃបៅ ល់ឪពុកមាត យ បោករគូអនករគូ ចាស់្រពឹ ធំ ចារយកនុង្ភូម ិប្ លជាមនុស្សចាស់្។ 

 

រេូលត 9៖ ស្កមមភាពជេួជុោំន រេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ប ើមបបីរៀេចសំំ្បណើ របៅឃំុរេស់្ពកួ
ោតប់ៅកនុង្ បខតតេនាា យមានជយ័ 
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េុណយស្ង្េំ ន និង្េុណយស្ង្គហំន 
ករ៏តូវបានបរៀេចំប ើង្ស្រមាេស់្មាជិកប្ ល
មានេញ្ហា ជីវភាព មានជមងធឺងនធ់ងរ បោយបាន
យកចិតតទុកោកចូ់លរមួំងំ្ស្មាជិកស្មាគម 
និង្រេជាពលរ ឋទូបៅកនុង្ភូម ិ ឬ អនកប្ លរស់្
បៅជិតភូមផិ្ង្ប្ រ។ ជាលទធផ្លមានស្មាគម
ចំនួន ៣២ ប្ លបានរបារពធពិធីេុណយបនោះ ជូន
បៅ ល់ស្មាជិកចំនួន ៥១នាក ់កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ 
បនោះ។ ទឹករបាក ់ និង្ស្មាា រៈប្ លទទួលបានពី
កមមវធីិបនោះ ោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្ជួយ ស្រមួលជីវភាពរេស់្អនកទទួលបាន២ បៅ ៤ ប្ខ។ ំងំ្បនោះបានេង្កា ញពីការ យក
ចិតតទុកោក ់ការមនិទុកមនុស្សចាស់្ប្ លមានេញ្ហា បចាល បហើយជំនួស្បៅការជួយ ោន  បលើកទឹកចិតត និង្បលើកកមពស់្
ជីវភាពរវាង្ោន ផ្ង្ប្ រ។ 

 
២.២.៤. ស្កមមភាពបលើេញ្ហា ប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ និង្បរោោះមហនតរាយ 
២.២.៤.១ ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ និង្ការង្ករកសិ្កមម 

កនុង្ឆ្ន  ំ២០១៧ អង្គការបានបធវើកិចចការជាបរចើនប្ លំកទ់ង្នឹង្កសិ្កមម និង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ។ ជាក់
ប្ស្តង្ អង្គការបានស្ហការជាមយួមនាីរកសិ្កមមរុកាេ រេមា៉ា ញ់ និង្បនស្គទបខតតបាត ំ់េង្ និង្ ស្មាគមស្ហពនធម័នុស្ស
ចាស់្ចំនួន២ ប ើមបចុីោះរតួតពិនិតយ និង្ចុោះប្ណនាកំសិ្ករប្ លទទួលបានការជួយ ោរំទការបធវើការង្ករកសិ្កមម។  
 រគួេបង្កគ លចំនួន១០រូេ ប្ លមានស្មាស្ភាពមកពីស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចំនួនពីររស្ុក (រស្ុកបមាង្ឬស្ស ី
និង្ឯកភន)ំ និង្មរ្តនតី២រូេរេស់្មនាីរកសិ្កមម រុកាេ រេមា៉ា ញ់ និង្បនស្គទ បខតតបាត ំ់េង្ ប្ លទទួលបានវគគេណតុ ោះេណ្តត ល
ស្ដីពីេបចចកបទស្កសិ្កមមធនរ់ំនឹំង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ បានប ើរតួនាទីោ៉ា ង្សំ្ខានក់នុង្ការេនត ផ្តល់ចំបណោះ ឹង្
ំងំ្បនោះ ល់កសិ្ករវយ័ចំណ្តស់្បៅកនុង្តំេនប់ោលបៅរេស់្អង្គការ ជាពិបស្ស្កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ កនៃង្បៅបនោះវគគរលឹំក
ចំនូនពីរបលើករតូវបានេណតុ ោះេណ្តត ល ល់កសិ្ករវយ័ចំណ្តស់្រេស់្បយើង្ជាស្រុេចំនួន១៧៣រូេ កនុង្បនាោះរ្តស្តីចំនួន
១០២នាក។់  

 
រេូលត 11៖ ការចូលរមូរេស់្រ្តស្តីកនុង្ការពភិាក្ នងិ្ប្ចករបំ្លកេទពបិស្គធនរ៍េស់្ខៃូន កព់ន័ធេបចចកបទស្កសិ្កមមធនរ់ំនំងឹ្ការប្រេរេលួអាកាស្ធាតុ 

 

រេូលត 10៖ ការបរៀេចេំណុយស្ង្េហំនស្រមាេស់្មាជកិរេស់្ស្មាគមកនុង្រសុ្កសំ្បៅលូន 
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េប្នថមពីបលើបនាោះបទៀតជាបរៀង្រាល់ប្ខរគួេបង្កគ លបៅតមតំេនប់ោលបៅនីមយួៗបានចុោះេង្វឹក និង្បធវើការតម
ោនជារេចាបំៅបលើការអនុវតតេបចចកបទស្ំងំ្អស់្បនាោះរេស់្កសិ្ករ ប្ លជាលទធផ្លេង្កា ញថ្នកសិ្ករវយ័ចំណ្តស់្
ំងំ្អស់្បានអនុវតតេបចចកបទស្កសិ្កមមធនរ់ំនឹំង្ភាពរាងំ្ស្ងួត ប្ លកនុង្បនាោះបានអនុវតតេបចចកបទស្ោេំប្នៃ ចិញ្ច ឹម
មាន ់និង្បធវើជីធមមជាតិ។ តមរយៈការអនុវតតំ ងំ្អស់្បនោះ កសិ្ករំងំ្អស់្មានេប្នៃ និង្ស្តវស្រមាេក់ារេរបិភាគរគេ់
រោន ់រពមំងំ្កសិ្ករមយួចំនួនបានលកផ់្លិតផ្លរេស់្ខៃូនបៅឲ្យអនកភូមជិិតខាង្ តមរយៈឈ្មួញកណ្តត ល និង្យក
បៅលកប់ៅទីផ្្របោយខៃួនឯង្តា ល់ ប ើមបេីបង្កើនរបាកចំ់ណូលបៅកនុង្រកុមរគួស្គររេស់្ោតផ់្ង្ប្ រ។ 

 
២.២.៤.២ ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ និង្ការកាតេ់នថយបរោោះភយ័ម្នបរោោះមហនតរាយ 

េប្នថមមបលើស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន១០ កនុង្បខតតបាត ំ់េង្ប្ លទទួលការោរំទ អង្គការបានផ្តល់វគគ
ផ្សពវផ្្យស្មតថភាព និង្ការយល់ ឹង្ស្តីពីបរោោះមហនតរាយ នឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស់្
ចំនួន៥២ភូមបិោយមានការស្រមេស្រមួលពីេុគគលិកគបរមាង្ និង្គណកមាម ការរគេរ់គង្បរោោះមហនតរាយបខតត ប្ ល
មានការចូលរមួពីគណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្ស្ហគមនប៍្ លមានអនកចូលរមួចំនួន
១៦១០នាក ់កនុង្បនាោះរ្តស្តីចំនួន១១៩៨នាក។់  

ឆៃង្កាតត់មរយៈការស្រមេរមួលពីេុគគលិកគបរមាង្ ប្ផ្នការបរតៀមេង្កក រ និង្កាតេ់នថយបរោោះភយ័ម្នបរោោះ
មហនតរាយថ្នន កភូ់មចំិនួន៥២ រតូវបានបរៀេចំប ើង្ បោយឆៃង្កាតក់ារបា៉ា នរ់េមាណបៅបលើមុខស្ញ្ហញ បរោោះថ្នន កភ់ាព
ង្កយរង្បរោោះ ធនធានស្មតថភាព និង្រតូវោកេ់ញ្ចូ លកនុង្ប្ផ្នការវនិិបោគរេស់្រកុមរេឹក្ឃុំ។ 

 
រេូលត 12៖ ស្កមមភាពអនុវតតជបមៃៀស្ស្គកលបង្ពទីកឹជនំនប់ៅភមូសិ្ាឹង្ចក ឃំុម្រពតូច បខតតបាត ់េំង្ 

 
ស្កមមភាពបរតៀមេង្កក រ និង្កាតេ់នថយផ្លេ៉ាោះ ល់នានាពីបរោោះមហនតរាយ និង្េប្រមេរមួលអាកាស្ធាតុរតូវ

បានអនុវតតបរកាមកិចចស្ហការវាង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ អាជាា ធរមូលោឋ ន និង្គណៈកមាម ធិការរគេរ់គង្បរោោះមហនត
រាយបខតតបាត ំ់េង្បានអនុវតតការជបមៃៀស្ស្គកលបង្ពីទឹកជំននចំ់នួន១០ភូម ិ រពមំងំ្ស្មាា រៈស្បរ្តង្កគ ោះេនាា នច់ំនួន
៤៣០កញ្ចេរ់តូវបានបរតៀេទុកស្រមាេជួ់យ  ល់ជនរង្បរោោះរេស់្បយើង្រតូវបានបរៀេចំ និង្បរកាមការស្រមេស្រមួលពី
គណកមាម ការរគេរ់គង្បរោោះមហនតរាយបខតត បហើយស្មាា រៈំងំ្បនាោះរតូវបានស្តុកទុកបៅស្គខាកាករកបាទរកហម
បខតតបាតេ់ង្។  
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២.៣ កមមវិធីទី៣៖ ការពរង្ីកការទទួលស្គគ លស់្ទិធិមនសុ្សចាស្ប់ៅកនងុ្ស្ហគមន៍ នងិ្អនក
បធវើបស្ចកតសី្បរមចចតិត និង្ប្ស្វង្រកការោាំរទមនុស្សចាស្ ់បោលនបោបាយមនុស្សចាស្ ់
បោលនបោបាយោាំរទមនុស្សចាស្៖់ 

២.៣.១. ការចូលរមួ និង្ោរំទកិចចការង្ករបោលនបោបាយមនុស្សចាស់្៖ 
អង្គការបានចូលរមួោរំទេបចចកបទស្ និង្លវកិារមយួប្ផ្នកកនុង្ ំបណើ រការបរៀេចំ និង្បបាោះពុមពផ្្យនូវបោល

នបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស់្ឆ្ន ២ំ០១៧ - ២០៣០។ អង្គការមនុស្សចាស់្ កមពុជា គឺជាស្មាជិកមយួម្នរកុម
ការង្ករចំប ោះកិចចប្ លមាន រកសួ្ង្ស្ង្គមកិចចអតីតយុទធជន 
និង្យុវនីតិស្មបំ រកសួ្ង្ប្ផ្នការ និង្ អង្គការ UNFPA 
ប ើមបបីរៀេចំបោលនបោបាយបនោះ។ បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ 
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានចូលរមួកិចចរេជំុរកុមការង្ករ
ចំប ោះកិចច បានចំនួន៦បលើក ប ើមបពិីភាក្ និង្រតួតពិនិតយ
បៅបលើមតិបោេល់ប្ លផ្តល់បោយរកសួ្ង្ ស្គថ េន័នានា 
ស្រមាេជ់ាធាតុចូលម្នបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ ័
យចាស់្។ 

តមរយៈកិចចខិតខំរេឹង្ប្រេង្រេស់្រកសួ្ង្ស្ង្គមកិចចអតីតយុទធជន និង្យុវនីតិស្មបំ និង្រកសួ្ង្ប្ផ្នការ 
បោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស់្ រតូវបានអនុមត័ជាផ្ៃូវការបៅឯកិចចរេជំុគណៈរ ឋមរ្តនតី កាលពីម្លងទី២៥ ប្ខ
សី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៧ កនៃង្បៅបនោះ។ េប្នថមពីបលើបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានជួយ ឧេតថមាោរំទកនុង្ការបបាោះពុមា
នូវបស្ៀវបៅបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវច័ាស់្បនោះ ចំនួន ១,២៥៨ កាល (ភាស្គប្ខមរ និង្ភាស្គអង្ប់គៃស្) 
ស្រមាេរ់កសួ្ង្កនុង្ការបរេើរបាស់្ និង្ផ្សពវផ្្យបៅ ល់រកសួ្ង្ ស្គថ េន័ និង្មនាីរប្ ល កព់ន័ធកនុង្ការអនុវតតនូវបោល
នបោបាយបនោះំងំ្បៅថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កប់រកាមជាតិ ។  

អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បាន និង្កំពុង្េនតជួយ ោរំទបៅ
 ល់រកសួ្ង្ស្ង្គមកិចចអតីតយុទធជន និង្យុវនីតិស្មបំ និង្រកសួ្ង្
ប្ផ្នការ កនុង្ការបរៀេចំប្ផ្នការស្កមមភាពអនុវតតបោលនបោបាយ
ជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស់្  ំណ្តកក់ាលទីមយួ ប្ លរគេ ណត េពី់ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២០ តមរយៈសិ្កាេ ស្គោពិបរោោះបោេល់ចំនួន២
បលើក បៅករមតិេបចចកបទស្ និង្ករមតិនបោបាយ ប្ លមានការចូល
រមួពីេណ្តត រកសួ្ង្សំ្ខាន់ៗ ចំនួន ៣៦រកសូ្ង្ និង្ ស្គថ េន័ កព់ន័ធ
ចំនួន ៧ស្គថ េន័។ 

ជាមយួោន បនោះប្ រ កាលពីម្លងទី១៤ ប្ខកុមាោះ ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ រកសួ្ង្សុ្ខាភបិាល បានរេកាស្ផ្សពវផ្្យ និង្
ោកប់អាយបរេើរបាស់្ជាផ្ៃូវការនូវ “បោលនបោបាយប្លំសុំ្ខភាព និង្បោលនបោបាយ និង្យុទធស្គរ្តស្តសុ្ខាភបិា
លជាតិ ស្រមាេប់្លំសុំ្ខភាពមនុស្សចាស់្” ជាមយួរកសួ្ង្ ស្គថ េន័ និង្ម្ គូរប្ ល កព់ន័ធកនុង្ការអនុវតតនូវបោល
នបោបាយបនោះ។ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានចូលរមួោរំទកនុង្ការបបាោះពុមានូវបស្ៀវបៅបោលនបោបាយលមីបនោះ

រេូលត 13៖ កចិចរេជុគំណៈរ ឋមរ្តនត ីអនុមត័បៅបលើបោលនបោបាយ 

រេូលត 14៖ សិ្កាេ ស្គោពបិរោោះបោេល់ ករមតិេបចចកបទស្ 
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ចំនួន១,០១៥កាល និង្េនតស្ហការជាមយួអង្គការសុ្ខភាពពិភពបោក (WHO) និង្ រកសួ្ង្សុ្ខាភបិាល កនុង្ការ
ជួយ បរៀេចំនូវប្ផ្នការស្កមមភាពស្រមាេប់ោលនបោបាយលមីបនោះ បៅប ើមឆ្ន ខំាង្មុខ។ 

 
២.៣.២. ការបរៀេចសំ្កមមភាព និង្យុទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្៖ 
បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បនោះ អង្គការបានស្ហការណ៍នឹង្ោរំទការបរៀេចំយុទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្

កនុង្កមមវធីិសំ្ខាន់ៗ ចំនួនេី គឺបៅកនុង្ទិវាសុ្ខភាពពិភពលបោក ៧បមស្គ ទិវាយល់ ឹង្អំពីការរបំោភេំ នបលើ
មនុស្សចាស់្ពិភពបោក ១៥ មលុិនា និង្ ទិវាមនុស្សចាស់្ជាតិ-អនតរជាតិ ១ តុោ។  ូចប្ លបានបរៀេរាេប់ៅកនុង្
ចំណុចទី ២.២.១.៤ ស្តីពីទិវាសុ្ខភាព បានបរៀេចំប ើង្បោយមានការចូលរមួោ៉ា ង្បរចើនពីសំ្ណ្តកអ់ាជាា ធរ និង្បភាៀវ
ំងំ្កនុង្ និង្បរៅបខតត។ េប្នថមពីបលើបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានបរៀេចំសិ្កាេ ស្គោស្តីអំពី “បស្វាកមមសុ្ខាភ ិ
បាលថ្នន កស់្ហគមនប៍ ើមបោីរំទ ល់សុ្ខភាពមនុស្សចាស់្” ស្ហការជាមយួមនាីរសុ្ខាភបិាលបខតតបាត ំ់េង្ កាលពី
ម្លងទី០១ ប្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧ និង្មានចូលរមួស្រុេ ៤២នាក ់ប្ លជាតំណ្តង្មកពីមនាីរសុ្ខាភបិាល មនាីរបពទយបខតត 
ការោិល័យសុ្ខាភបិាលរស្ុក មណឌ លសុ្ខភាព រពមំងំ្ស្មាគម ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ កនុង្បខតតំ ងំ្េី (បាត ំ់េង្ 
េនាា យមានជយ័ បស្ៀមរាេ)។ 

បោយប្ កស្រមាេ ់ ទិវាយល់ ឹង្អំពីការរបំោភេំ នបលើមនុស្សចាស់្ពិភពបោក ១៥ មលុិនា អង្គការ
មនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្ហការជាមយួតំណ្តង្ស្មាគម ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ពីបខតតចំនួនេនួ (បខតតបាត ំ់េង្ 
េនាា យមានជយ័ បស្ៀមរាេ និង្កំពង្ធំ់) បរៀេចំនូវសិ្កាេ ោមយួបរកាមរេធានេទ “សិ្ទធិ និង្ ការទទួលបានរេស់្
មនុស្សចាស់្” ប្ លមានការចូលរមួពីមរ្តនតីរោឋ ភបិាលប្ លរមួមានំងំ្តំណ្តង្ថ្នន ក ឹ់កនារំេស់្រកសួ្ង្ស្ង្គមកិចច មនាីរ
នានាកនុង្បខតត តំណ្តង្ការោិល័យឧតតមស្នង្ការស្ហរេជាជាតិទទួលេនាុកសិ្ទិធមនុស្សរេចាភូំមភិាគ យព័យ អង្គការ
បរៅរោឋ ភបិាលជាតិ និង្អនតរជាតិ តំណ្តង្មនុស្សចាស់្តា ល់ពីបខតតំ ងំ្េនួ និស្សតិម្នស្កលវទិាល័យនានា និង្រពោះ
ស្ង្ឃចំនួន ១១៣នាក ់(រសី្ ៣៩នាក)់។ ផ្ង្ប្ របនាោះ នាប ើមប្ខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធំ ងំ្េនួ
បខតត បានបរៀេចំរបារពធនូវទិវាមនុស្សចាស់្ជាតិ-អនតរជាតិ និង្យុទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទស្រមាេម់នុស្សចាស់្បៅតម
តំេននិ់មយួៗ ប្ លមានអនកចូលរមួស្រុេ ២,១៦៨ នាក ់(មានរសី្រេប្ហល ១,៤២០នាក)់។ 

យុទធនាការខាង្បលើំងំ្អស់្បនោះ បានចូលរមួចំប្ណកោ៉ា ង្បរចើនកនុង្ការេបង្កើនការយល់ ឹង្ស្គធារណៈជន      
រោឋ ភបិាល អង្គការស្ង្គមសីុ្វលិ ម្ គូរអភវិឌ្ឍនន៍ានាអំពីេញ្ហា មនុស្សចាស់្ និង្ជរមុញឲ្យមានការោកេ់ញ្ជូ លេញ្ហា
មនុស្សចាស់្បៅកនុង្បោលនបោបាយ និង្កមមវធីិអភវិឌ្ឍនន៍ានាំងំ្បៅថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កប់រកាមជាតិ។ 

 
២.៣.៣. ការប្ស្វង្រកមូលនិធិោរំទកនុង្មលូោឋ ន (ឃុ/ំស្ង្កក ត)់៖ 
កនុង្ម្លងទី ០៣  ល់ ម្លងទី ០៥ ប្ខ ឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៧ អង្គការបានស្ហការណ៍ជាមយួរ ឋបាលបខតតបាត ំ់េង្ 

េនាា យមានជយ័ និង្បស្ៀមរាេ បរៀេចំវគគេណតុ ោះេណ្តត លរគូេបង្កគ លស្តីពី កមមវធីិវនិិបោគឃុសំ្ង្កក ត ់ និង្ការស្របស្រ
គបរមាង្សំ្បណើ រសំុ្លវកិារ ប្ លេបរង្ៀនបោយមរ្តនតីជំនាញពីស្គោបខតតំ ងំ្េី។ វគគេណតុ ោះេណ្តត លមានចូលរមួពី 
ស្មាគមស្ហពនធម័នុស្សចាស់្កនុង្បខតតំ ងំ្េី េុគគលិកអង្គការម្ គូរ និង្ េុគគលិករេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា។  

តមរយៈវគគេណតុ ោះេណ្តត ល និង្វគគរលឹំកជាេនតេនាា េ ់ អំពីការបរៀេចំគបរមាង្សំ្បណើ រប្ស្វង្រកមូលនិធិឃុំ-
ស្ង្កក ត ់ បៅ ល់ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ំងំ្េីបខតត (បាត ំ់េង្, េនាា យមានជយ័, បស្ៀមរាេ) មកទល់
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េចចុេបនន មានការបកើនប ើង្នូវចំនួនស្មាគមមនុស្សចាស់្ប្ លបានទទួលបានមូលនិធិោរំទពីឃុំ-ស្ង្កក ត ់បកើនបៅ ល់ 
៨០ស្មាគម (បកើនប ើង្ចំនួន ១៦ស្មាគម បធៀេបៅនឹង្ឆ្ន ២ំ០១៦ ប្ លមានប្ត ៦៤ស្មាគម) កនុង្ចំបណ្តម
ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ៩០ស្មាគម ប្ លបានបលើកប ើង្នូវសំ្បណើ របៅឃុំ-ស្ង្កក ត ់កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បនោះ។ ប្ ល
កញ្ចេមូ់លនិធិំងំ្បនោះ មានចំនួនចបនាៃ ោះជាមធយមចាេពី់ ៣០មុនឺបរៀល  ល់ ៨០មុនឹបរៀលកនុង្មយួស្មាគម ប្ លកនុង្
បនាោះមានស្មាជិកស្មាគម និង្មនុស្សចាស់្កនុង្ ៨០ភូម ិ ប្ លបានទទួលផ្លពីមូលនិធិបនោះ។ បោង្បៅតមរបាយ
ការណ៍រេចាបំ្ខរេស់្ស្មាគម បឃើញថ្នមានការបកើនប ើង្នូវចំនួនមនុស្សចាស់្ប្ លទទួលផ្លពីគបរមាង្ំងំ្អស់្
បនោះ។ 

េនាា េពី់វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីអំពីបស្ៀវបៅមូលនិធិស្េបុរស្បោយអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ស្មាគម និង្
ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្កនុង្រស្ុកចំនួន៥ បានបរៀេចំចង្រកង្នូវបស្ៀវបៅមូលនិធិស្េបុរស្បនោះប ើង្ កនុង្ចំបណ្តមបនាោះ 
មានស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្កនុង្រស្ុកចំនួន៣ ប្ លបានចាេប់ផ្តើមអនុវតត ចុោះបកៀង្គរបោយបរេើរបាស់្នូវ
បស្ៀវបៅមូលនិធិស្េបុរស្បនោះនិង្ទទួលបានលវកិារេមាណជាង្ ៥ោនបរៀល ប ើមបជួីយ បៅ ល់មនុស្សចាស់្ប្ ល
កំពុង្ជួេការលំបាកប់ៅកនុង្ស្ហគមន។៍ 

ជាមយួោន នឹង្លទធការខិតខំរេឹង្ប្រេង្រេស់្អង្គការ
កនុង្ការកស្គង្ និង្ពរងឹ្ង្ស្មតថភាពបៅ ល់ស្មាគម និង្
ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្កនុង្ស្កមមភាពបកៀង្គរធនធាន បៅ
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះប្ រ ស្មាគម-ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្
ំងំ្៨ បានរមួោន ផ្តូចបផ្តើម នឹង្ស្របស្រនូវគបរមាង្សំ្បណើ រ
រមួមយួ ប្ លបតត តបៅបលើ “ការកាតេ់នថយការបរ ើស្បអើង្បៅ
បលើមនុស្សចាស់្ ជាពិបស្ស្មនុស្សចាស់្ប្ លជារ្តស្តី និង្ជា
រ្តស្តីប្ លមានពិការភាព តមរយៈការកស្គង្ស្មតថភាព
រកុមតំណ្តង្ និង្បលើកកមពស់្សិ្ទធិរេស់្ពួកោត”់ បហើយទទួលបានបជាគជយ័ បោយអង្គការ អុកហាវ ម បខមេូបឌ្ៀ បានផ្ត
ល់មូលនិធិោរំទគបរមាង្បនោះ រេមាណជាង្ ២មុនឺ៤ ន ុ់ោៃ  ស្រមាេក់ារអនុវតតរយៈបពល១ឆ្ន ។ំ ប្ លគបរមាង្បនោះ 
រគេ ់ណត េប់ៅ ល់ ១៥៦ស្មាគម កនុង្បខតតចំនួន៣ (បខតតបាត ំ់េង្ េនាា យមានជយ័ បស្ៀមរាេ)។ 

 
២.៣.៤. ការកស្គង្េណ្តត ញការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្៖ 
ការកស្គង្ភាពជាម្ គូរ និង្េណ្តត ញការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្បៅកមពុជា គឺជាយនតការ សំ៏្ខានម់យួ

ប្ លអង្គការ កំពុង្អនុវតត និង្បបាោះជំហានបៅមុខ។ បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្ហការ
ជាមយួតំណ្តង្ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ពីេណ្តត បខតតចំនួន៤ (បាត ំ់េង្ េនាា យមានជយ័ បស្ៀមរាេ កំពង្់
ធំ) រមួំងំ្តំណ្តង្អង្គការកនុង្រស្ុកចំនួន៥ បរៀេចំនូវស្ននិបាតរវាង្ស្មាគម-ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចំនួន ៣បលើក ប ើមបី
ជប្ជកពិភាក្ និង្ប្ស្វង្រកនូវយុទធស្គរ្តស្តកនុង្ការបធវើកាង្កររមួោន  បលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្បៅកមពុជា។ ជាលទធផ្លម្នកិចច
ពិភាក្បនោះ តមរយៈស្ននិបាតំងំ្៣បលើកបនោះ តំណ្តង្ស្មាគម ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ំងំ្៤បខតត រមួំងំ្អង្គការកនុង្
រស្ុកំងំ្៥ បានេង្កា ញពីឆនាៈ និង្ទស្សនៈវស័ិ្យរមួោន  កនុង្ការចង្រកង្បអាយមានស្មពន័ធមនុស្សចាស់្កមពុជា ប ើមបបីធវើ
ការប្ស្វង្រកការោរំទស្រមាេម់នុស្សចាស់្ និង្ជាតំណ្តង្ស្បមៃង្មនុស្សចាស់្បៅថ្នន កជ់ាតិ ។  

រេូលត 15៖ ការចុោះកចិចរពមបរពៀង្អនុវតតគបរមាង្រេស់្ស្មាគមស្ហពនធ័
មនុស្សចាស់្ ជាមយួអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា 
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រស្េជាមយួោន បនោះប្ រ អង្គការកកំ៏ពុង្េនតកិចចស្ហការ និង្បធវើការង្ករជាមយួអង្គការជាតិ និង្អនតរជាតិមយួចំនួន

 ូចជា ៖ 
• កិចចស្ហការជាមយួ ស្មាគម-ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ំងំ្៨ កនុង្ការស្រមេស្រមួល និង្ផ្តល់ការោរំទ

ប្ផ្នកេបចចកបទស្ កនុង្ការអនុវតតគបរមាង្ “ការកាតេ់នថយការបរ ើស្បអើង្បៅបលើមនុស្សចាស់្ ជាពិបស្ស្
មនុស្សចាស់្ប្ លជារ្តស្តី និង្ជារ្តស្តីប្ លមានពិការភាព តមរយៈការកស្គង្ស្មតថភាពរកុមតំណ្តង្ និង្
បលើកកមពស់្សិ្ទធិរេស់្ពួកោត”់  

• កិចចស្ហការជាមយួ អង្គការពនៃឺពិភពបោក (Light For the World) កនុង្ការផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត ល និង្
េរ្តញ្ហជ េអំពីការង្ករពិការភាព បយនឌ្រ័ បៅ ល់ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ 

• កិចចស្ហការជាមយួអង្គការពនៃឺកុមារ (PK) កនុង្ការបរៀេចំកមមវធីិោរំទមនុស្សចាស់្ និង្េបង្កើតស្មាគម 
និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្បៅបខតតបស្ៀមរាេ 

• កិចចស្ហការជាមយួ អង្គការផ្ាោះស្េបុរស្ (GHCC) កនុង្ការបរៀេចំកមមវធីិោរំទមនុស្សចាស់្ និង្េបង្កើត
ស្មាគមមនុស្សចាស់្កនុង្បខតតបស្ៀមរាេ ប្ លស្ថិតកនុង្តំេនប់ោលបៅរេស់្ GHCC។ 

• កិចចស្ហការជាមយួអង្គការ លំបៅោឋ នមនុស្សជាតិ (HFHC) កនុង្ការជួយ ជួស្ជុល និង្ស្គង្ស្ង្លំ់បៅ ្
ឋានស្រមាេម់នុស្សចាស់្ប្ លមនិមានទីជរមកស្មរមយ និង្កំពុង្ជួេការលំបាក។ 

• កិចចស្ហការជាមយួរកុមរទរទង្ភូ់ម ិ (VSG) កនុង្ការេបង្កើត និង្ពរងឹ្ង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្កនុង្រស្ុកេ
បវល បខតតបាត ំ់េង្ 

• កិចចស្ហការជាមយួ អង្គការស្កមមភាពប ើមបអីភវិឌ្ឍនពិ៍ការភាពអនតរជាតិ (ADD International) ការ
រេមូល និង្ោកេ់ញ្ជូ លេញ្ហា ម្នការបរ ើស្បអើង្បៅបលើមនុស្សចាស់្បៅកនុង្បោលបៅអភវិឌ្ឍរេកេបោយចីរ
ភាព (CSDGs) 

• កិចចស្ហការជាមយួ អង្គការ CCC និង្ អង្គការ ADD International ប ើមបបីរៀេចំរកុមការង្ករេបចចកបទស្
អង្គការស្ង្គមសីុ្វលិសំ្បៅបធវើការង្ករបតត បៅបលើ បោលបៅអភវិឌ្ឍរេកេបោយចីរភាព (SDGs)។ 

២.៣.៥. កិចចការង្ករសុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្បៅថ្នន កត់េំន ់និង្ អនតរជាតិ៖ 
បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមយួ អង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិកនុង្ការ

ចុោះពិបរោោះបោេល់ និង្រេមូលនូវពត័ម៍ានពីរកុមមនុស្សចាស់្ប្ លរស់្បៅតមស្ហគមនចំ៍នួន២បលើក បៅកនុង្តំេន់
បផ្សង្ៗ ោន  ប្ លំកទ់ង្បៅនឹង្េញ្ហា  តរមូវការ និង្សិ្ទធិរេស់្ពួកោត ់ ផ្្រភាជ េប់ៅនឹង្បស្ចកតីរ ង្អនុស្ញ្ហញ អនតរ
ជាតិ ស្តីពីសិ្ទធិមនុស្សចាស់្។  

នា កក់ណ្តត លប្ខតុោឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានចាតតំ់ណ្តង្េុគគលិកមយួរូេ បៅចូល
រមួបវទិការវាង្រោឋ ភបិាល-អង្គការមនិប្មនរោឋ ភបិាលអាស្គ៊ា ន បៅរេបទស្ភូមា តេតមការអបញ្ជ ើញរេស់្រកសួ្ង្ស្ង្គម
កិចច អតីតយុទធជន និង្យុវនីតិស្មបំ (ស្.អ.យ.)។ តមរយៈបេស្កកមមបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានប្ចក
របំ្លកនូវវឌ្ឍនភាពម្នកិចចស្ហរេតិេតតិការជាមយួរកសួ្ង្ ស្.អ.យ. កនុង្រកេខណ័ឌ កិចចការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្
បៅកមពុជា បៅកនុង្បវទិកាបនោះ រមួជាមយួនឹង្ប្ផ្នការស្កមមភាពរេស់្រកសួ្ង្កនុង្ការអនុវតតបោលនបោបាយជាតិស្តីពី
មនុស្សវយ័ចាស់្ បអាយរស្េបៅនឹង្រកេខណ័ឌ អភវិឌ្ឍបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្ កនុង្តំេនអ់ាស្គ៊ា ន និង្អនតរជាតិ។ លទធ
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ផ្លម្នកិចចរេជំុបនោះ កប៏ានរមួចំប្ណកពរងឹ្ង្េប្នថមបៅបលើទំនាកទំ់នង្ និង្កិចចស្ហរេតិេតតិការរវាង្អង្គការមនុស្ស
ចាស់្កមពុជា និង្រកសួ្ង្ ស្.អ.យ. កនុង្រកេខណ័ឌ ការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្បៅកមពុជា។ 

សំ្ខានជ់ាង្បនោះបៅបទៀត អង្គការបានចូលរមួចំប្ណកេញ្ចេក់ារសិ្ក្រស្គវរជាវថ្នន កត់ំេនស់្តីពី ស្មាគម
មនុស្សចាស់្បៅអាសីុ្អាបគនយ ៍និង្បានបធវើេទេង្កា ញប្ចករបំ្លកកនុង្ពិធីស្បមាា ធផ្ង្ប្ រ។  

 
 

២.៣.៦. កមមវធីិវទិយុសំ្ប ង្មនុស្សចាស់្ (VOP) 
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្ហការជាមយួមនាីរពត័ម៌ានបខតតបាត ំ់េង្ (ស្គថ នីយវ៍ទិយុជាតិចំការបចក FM 

92.70 MHz) ប ើមបបីរៀេចំកមមវធីិវទិយុសំ្ប ង្មនុស្សចាស់្ចាេពី់         កណ្តត លប្ខតុោ ប ើមបបីធវើការចាកផ់្្យនូវកមម
វធីិបនោះជាបរៀង្រាល់ម្លង ចាេពី់បវោបមា៉ា ង្ ៥:០០  ល់ បមា៉ា ង្ ៦:០០ របស្ៀល និង្មានផ្្យតា ល់តមរយៈេណ្តត ញ
ស្ង្គមបហវស្េុករេស់្ស្គថ នីយវ៍ទិយុផ្ង្ប្ រ។ 

កមមវធីិ “សំ្ប ង្មនុស្សចាស់្” របឺៅកាតថ់្ន VOP គឺជាកមមវធីិវទិយុលមីរស្ឡាង្មយួប្ លបានផ្តូចបផ្តើមប ើង្
បោយមនុស្សចាស់្ ជាមយួនឹង្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា កនុង្បោលេំណង្េបង្កើតជាបវទិការមយួស្រមាេម់នុស្សចាស់្ 
ប ើមបអីាចប្ចករបំ្លក  បរឿង្រា៉ា វបផ្សង្ៗ ទស្សនៈ េញ្ហា  និង្ កង្វល់រេស់្ពួកោតជូ់ន ល់ស្គធារណៈជន។ កមមវធីិ 
“សំ្ប ង្មនុស្សចាស់្” កម៏ានបោលេំណង្ផ្្ភាជ េរ់វាង្មនុស្សចាស់្ និង្ ស្គធារណៈជន ប ើមបឲី្យមានការប្ចករបំ្លក 
បតត ោះេតូរនូវមតិបោេល់រេស់្ខៃួនចូលកនុង្កមមវធីិ និង្ ឲ្យស្គធារណៈជនបានយល់ ឹង្ពីស្គថ នភាព េញ្ហា នានា និង្ការ
ចូលរមួចំប្ណកោ៉ា ង្បរចើនរេស់្មនុស្សចាស់្កនុង្ស្ង្គម តមរយៈកិចចពិភាក្ជាមយួនឹង្វាគមិនកិតតិយស្។  

គិតរតឹមប្ខធនូបនោះ កមមវធីិVOPបនោះ បានបធវើការចាកផ់្្យនូវស្បមៃង្រេស់្មនុស្សចាស់្ចំនួន ៤៣នាក ់ ប្ ល
បានបលើកប ើង្ជំុវញិ េញ្ហា  តរមូវការ និង្បរឿង្រា៉ា វរេស់្ពួកោតត់មរយៈនាទីស្បមៃង្មនុស្សចាស់្បរៀង្រាល់ម្លងចនា។ កនុង្
បនាោះប្ រ កម៏ានវាគមិនចំនួន ២៧រូេ ប្ លជាតំណ្តង្មកពីស្គថ េន័ កព់ន័ធនានា រតូវបានអបញ្ជ ើញចូលរមួបៅកនុង្វាគមិន

រេូលត 16៖ បស្ៀវបៅសិ្ក្រស្គវរជាវពសី្មាគមមនុស្សចាស់្ថ្នន កត់េំន ់
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រេចាសំ្បាត ហ៍ ជាបរៀង្រាល់ម្លងពុធ ប ើមបជីប្ជកពិភាក្បៅបលើេញ្ហា រេស់្មនុស្សចាស់្ប្ លបានបលើកប ើង្ ប្ចករបំ្លក
នូវេទពិបស្គធនន៍ានាជំុវញិកិចចការង្ករជួយ ោរំទបៅ ល់មនុស្សចាស់្ ។ 

បេើបោង្បៅបលើេណ្តត ញស្ង្គមបហវស្េុកប្ លបានបធវើការផ្្យតា ល់ជាបរៀង្រាល់ស្បាត ហ៍ពីកមមវធីិបនោះ បាន
បអាយ ឹង្ថ្នមានអនកបានចូលទស្សនា និង្ស្គត េជិ់ត ២ នន់ាក ់ប្ លកនុង្បនាោះមានរេិយមតិតចំនួន ១៣នាក ់ប្ លបាន
ចូលរមួជាមយួកមមវធីិ តមរយៈការបៅទូរស័្ពាចូលមកកនុង្កមមវធីិប ើមបសួី្រជាសំ្ណួរ ប្ចករបំ្លកអំពីេញ្ហា ជំុវញិរេធាន
េទ និង្បលើកជាសំ្ណូមពរ ជាប ើម។ល។  

២.៤. ការអភិវឌ្ឍនស៍្គថ េន័ នងិ្ទាំនាក់ទាំនង្ 
២.៤.១. ការេណតុ ោះេណ្តត លេុគគលិក 

អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានយកចិតតោកោ់៉ា ង្
ខាៃ ងំ្បៅបលើការអភវិឌ្ឍនស៍្មតថភាពេុគគលិក។ បៅកនុង្             
ឆ្ន ២ំ០១៧ អង្គការបានបរៀេចំវគគេណតុ ោះេណ្តត លកនុង្
ការោិល័យ និង្បានេញ្ជូ នេុគគលិកបៅចូលរមួវគគេណតុ ោះជា
បរចើនបៅរាជធានីភនបំពញ ូចជា ជំនាញកនុង្ការស្របស្រ ការ
ចូលរមួកនុង្បវទិការបរៀនសូ្រត ការរគេរ់គង្ហិរញ្ញ វតថុ ការ
រគេរ់គង្ធនធានមនុស្ស ការរតួតពិនិតយ និង្វាយតម្មៃ 
េបចចកបទស្ពត័ម៌ានវទិា វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្ដីពីការេបង្កើត និង្រគេរ់គង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្ការជំនាញ
ផ្សពវផ្្យ ប្ស្វង្រកមូលនិធិជាប ើម។ 

 

  
រេូលត 18៖ ការផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត ល ល់េគុគលិកអង្គការ នងិ្ម្ គូរ 

ពិបស្ស្ជាង្បនោះបទៀត អង្គការបានផ្តល់ឳកាស្ ល់េុគគលិក ប ើមបបីានចូលរមួវគគេណតុ ោះ និង្កនុង្សិ្កាេ ស្គោ
ថ្នន កអ់នតរជាតិ និង្តំេន ់ ប ើមបេីបង្កើន និង្ទទួលបាននូវចំបណោះ ឹង្ និង្េទពិបស្គធនស៍្រមាេក់ារអនុវតតនក៍ារង្ករ ពី
រេបទស្ប្ លមានជាអាទិ៍រេបទស្ម្ល រេបទស្ភូមា និង្រេបទស្បវៀតណ្តម។ 

រេូលត 17៖ ស្គៃ កផ្សពវផ្្យកមមវធិវីទិយុសំ្ប ង្មនុស្សចាស់្ 
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រេូលត 19៖ ការផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត ល នងិ្សិ្កាេ ស្គោអភវិឌ្ឍចបំណោះ ងឹ្បៅរេបទស្ភមូា នងិ្បវៀតណ្តម 

២.៤.២. សិ្ក្រស្គវរជាវ និង្វាយតម្មៃ 
អង្គការបានេញ្ចេក់ារង្ករសិ្ក្ម្ផ្ាកនុង្បោយបតត តបៅបលើរេធានេទ “ការបរ ើស្បអើង្ចំប ោះមនុស្សចាស់្កនុង្

បោលនបោបាយ និង្ការអនុវតតន”៍ និង្ការសិ្ក្ពីកមមវធីិជួយ ទំនុកេរមុង្ ល់មនុស្សចាស់្ប្ លទុរគតបៅបរៅតំេន់
ប្ លអង្គការមានរេតិេតតិការ។ សំ្ខានជ់ាង្បនោះបៅបទៀត អង្គការបានចូលរមួចំប្ណកេញ្ចេក់ារសិ្ក្រស្គវរជាវថ្នន ក់
តំេនស់្តីពី ស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅអាសីុ្អាបគនយ ៍និង្បានបធវើេទេង្កា ញប្ចករបំ្លកកនុង្ពិធីស្បមាា ធផ្ង្ប្ រ។  

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧  អង្គការបានជួលទីរេឹក្ឯករាជយប ើមបពិីនិតយ និង្វាយតម្មៃបៅបលើគបរមាង្ប្ លបាន
េញ្ចេប់ៅកនុង្ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧។ បៅប ើមឆ្ន ២ំ០១៧ អង្គការកប៏ានបធវើការសិ្ក្វាយតម្មៃម្ផ្ាកនុង្ពីលទធផ្លបរកាយការ
េញ្ចេគ់បរមាង្អនុតតបរកាមការចូលរមួចំប្ណកពីអនកស្មរគចិតតេរបទស្។ បរកាយការេញ្ចេក់ារសិ្ក្វាយតម្មៃ អង្គការ
បានយកលទធផ្លបៅបធវើការប្ចករបំ្លកកនុង្សិ្កាេ ស្គោ ឬកិចចរេជំុជាមយួេុគគលិក និង្ ភាគី កព់នធគ័បរមាង្ផ្ង្ប្ រ។  

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ ផ្ង្ប្ រ អង្គការបានទទួល ំបណើ រទស្សនៈកិចចរេស់្មរ្តនតីជានខ់ពស់្ម្នរកសួ្ង្ស្ង្គមកិចច រកសួ្ង្
សុ្ខាភបិាល អង្គការសុ្ខភាពរគួស្គរពិភពបោក និង្ការរតួតពិនិតយគបរមាង្រេស់្មាច ស់្ជំនួយ ស្គថ នទូតអូរ្តស្គត លីរេចាំ
កមពុជា ទីភាន កង់្ករស្ហរេតិេតតិការអនតរជាតិកូបរ ៉ា អង្គការមនុស្សចាស់្កូបរ ៉ា និង្អង្គការមនុស្សចាស់្អាលៃឺម៉ាង្ ់។ 

 

  
រេូលត 20៖ ការចុោះរតតួពនិតិយ នងិ្តមោនការអនុវតតគបរមាង្បោយថ្នន ក ់កឹនាមំ្នរកសួ្ង្ស្ង្គមកចិច នងិ្ តណំ្តង្មាច ស់្ជនំយួ 

២.៤.៣. កមមវធីិអនកស្មរគចិតត 
កមមវធីីអនកស្មរគចិតត (ឬហាតក់ារ) គឺជាចំណុចសំ្ខានរ់េស់្អង្គការប ើមបីំ ញយកនូវធនធានមនុស្សមកអនុវតត

ការង្ករកនុង្អង្គការបៅតមរេបភទ និង្វជិាជ ជីវៈរេស់្អនកស្មរគចិតត។ អនកស្មរគចិតតបៅកនុង្អង្គការមានពីររេបភទ គឺទីមយួ
អនកស្មរគចិតតជនជាតិប្ខមរប្ លភាគបរចើនម្នពួកោតជ់ានិស្សតិកំពុង្សិ្ក្ ឬ បទើេេញ្ចេក់ារសិ្ក្រប្ លមានបោល 
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េំណង្បធវើការស្មរគចិតតប ើមបបីានចំបណោះ ឹង្ និង្េទពិបស្គធនពី៍ការង្ករ។ ពួកោតរ់តូវបានបរជើស្បរ ើស្ពី ស្គកលវទិា
ល័យនានាកនុង្បខតតបាត ំ់េង្។ បៅឆ្ន ២ំ០១៧ អង្គការបានបរជើស្បរ ើស្ និង្េណតុ ោះេណ្តត លអនកស្មរគចិតតចំនួន ៨នាក។់  

អនកស្មរគចិតតមយួរេបភទបទៀត ជាអនកស្មរគចិតតជាជនេរបទស្ប្ លពួកោតម់ានជំនាញ និង្េទពិបស្គធន៍
ចាស់្ោស់្។ ទំនូលខុស្រតូវរេស់្ពួកោតប់រចើនបតត តបលើការកស្គង្ស្មតថភាពេុគគលិក អភវិឌ្ឍស្គថ េន័ និង្កិចចការ
រស្គវរជាវ។ ភាគបរចើនរតូវបានបរជើស្បោយម្ គូរេស់្អង្គការប្ លមានជាអាទិ៍ មកពី Scope Global Plt, Plannet 
Urgence, Australian Volunteer International ជាប ើម។ បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ អង្គការបានទទួលអនកស្មរគចិតតចំនួន 
៧នាក ់ប្ លពួកោតម់កពីរេបទស្អូរ្តស្គត លី៤នាក ់អាលៃឺម៉ាង្១់នាក ់ហូ ង្១់នាក ់និង្ បារាងំ្១នាក។់ 
២.៤.៤. ការផ្សពធផ្្យ 

បរៅពីការផ្សពវផ្្យតមវទិយុ ទូរទស្សន ៍ និង្ស្គរពត័ម៌ានកនុង្រស្ុកនានា អង្គការបានេបង្កើត និង្កំពុង្          
បរេើរបាស់្នូវេណ្តត ញស្ង្គមប្ លកំពុង្បពញនិយមមយួចំនួនប ើមបផី្សពវផ្្យ និង្ប្ចករបំ្លកនូវពត័ម៌ាន ចំបណោះ ឹង្
រពឹតតការណ៌ និង្ស្កមមភាពនានាប្ លជរមុញ ល់ការង្ករអភវិឌ្ឍនស៍្ង្គមជាតិ និង្បលើកកមពស់្សុ្ខុមាលភាពមនុស្ស    
ចាស់្។   

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ រេពន័ធផ្សពវផ្្យកនុង្រស្ុកមានការចាេអ់ារមមណ៍កានប់្តបរចើនប ើង្ៗ ជំុវញិស្កមមភាព 
និង្ការង្ករប្ ល កព់ន័ធបៅនឹង្វស័ិ្យមនុស្សចាស់្បៅកមពុជា។ ជាលទធផ្លកនុង្ឆ្ន បំនោះ មានការបកើនប ើង្នូវចំនួនម្ន
ការបចញផ្្យពត័ម៍ាន ជំុវញិរពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ ប្ លំកទ់ង្បៅនឹង្យុទានាការប្ស្វង្រកការោរំទស្រមាេម់នុស្ស
ចាស់្ និង្សិ្កាេ ស្គោនានាប្ ល កព់ន័ធបៅនឹង្ការបរៀេចំកមមវធីិ របឺោលនបោបាយជាតិប្ លមានការោរំទ ល់
មនុស្សចាស់្ តមរយៈេណ្តត រេពន័ធផ្សពវផ្្យកនុង្រស្ុក។ ប្ លការបចញផ្្យពត័ម៍ានតមរយៈេណ្តត រេពន័ធផ្សពវ 
ផ្្យកនុង្រស្ុកកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បនោះ មានរហូត ល់ ១៧ ង្ បធៀេបៅនឹង្ឆ្ន ២ំ០១៦ ប្ លមានការបចញផ្្យពត័ម៍ាន
រតឹមប្ត ១២ ង្។ េណ្តត ញស្ង្គមំងំ្បនាោះ មាន ូចជា៖ 

 
បគហទពំរ័បវេស្គយ (Website)៖ 
ចាេត់ងំ្ពីបគហទំពរ័បវេស្គយ រេស់្អង្គការ 

(www.helpagecambodia.org) បានេបង្កើតប ើង្កនុង្              
ឆ្ន ២ំ០១៣ និង្បានប្កស្រមួលប ើង្វញិបៅ កក់ណ្តត ល
ឆ្ន ២ំ០១៧ បឃើញថ្នមានអនកចូលទស្សនាបគហទំពរ័បនោះ
ចំនួន ៤៧០២ នាកប់ហើយ មកទល់នឹង្បពលបនោះ។ 
 

េណ្តត ញទនំាកទ់នំង្ស្ង្គម៖  
េណ្តត ញទំនាកទ់ំនង្ស្ង្គម រេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានបអាយ ឹង្ថ្ន េចចុេបននេណ្តត ញស្ង្គមបហវស្

េុករេស់្អង្គការ មានការបកើនប ើង្នូវចំនួនអនកប្ លបាន ឹង្ តមោន និង្ចុច “Like” រហូត ល់ ៧,១៦០នាក ់រស្េ
បពលប្ លបគហទំពរ័បវេស្គយរេស់្អង្គការ មានអនកបានចូលទស្សនាចំនួន ១៣,៦៣៤នាក ់ និង្បៅបលើេណ្តត ញ
ស្ង្គមយ៊ាូធូេ មានការចូលទស្សនាចំនួន ២,៥៥០ ង្ បេើគិតមកទល់ចុង្ឆ្ន ២ំ០១៧បនោះ។ 

រេូលត 21៖ រេូភាពបគហទពំរ័រេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា 

http://www.helpagecambodia.org/
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រេូលត 22៖ រេូភាពបលើរេពនធផ័្សពវផ្្យស្ង្គមរេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា (Facebook នងិ្ Youtube) 

 

ការបបាោះពុមាផ្សពវផ្្យ៖  
រេបភទម្នការបបាោះពុមា ចនំនួម្នការបបាោះពុមា 

អាវយតឺ ស្រមាេយុ់ទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្ (ADA) ១,៤៩០ អាវ 
តា ងំ្បា៉ា ណូ (ADA) ៣៦ តា ងំ្ 
តា ងំ្ស្គៃ កប ម្ ោះស្មាគមមនុស្សចាស់្ ៤ តា ងំ្ 
តា ងំ្តៃ ស្ស្ាីកផ្សពវផ្្យ (Wow OPA) ៦៤ តា ងំ្ 
តា ងំ្តៃ ស្ស្ាីករូេលតស្កមមភាពស្មាគមមនុស្សចាស់្ (សំ្បៅលូន) ២ តា ងំ្ 
តា ងំ្តៃ ស្ស្ាីករូេលតស្កមមភាពគបរមាង្កមមវធីិ (HAC) ៤ តា ងំ្ 
បស្ៀវបៅបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស់្ឆ្ន ២ំ០១៧-២០៣០ ១,២៥៨ កាល 
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៥. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ នងិ្របាយការណ៍បផ្សង្ៗ 
៥.១. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថសុ្បង្េេ 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ អង្គការមាន និង្បានទទួលមូលនិធិស្រមាេរ់េតិេតតិការស្រុេចំនួនជាង្ ៥១៤ ន ុ់ោៃ រអាបម
រកិ ប្ លអង្គការបានចំណ្តយស្រុេចំនួនជាង្ ៣៤៣ ន ុ់ោៃ រអាបមរកិ។ ស្មតុលយ ប៏រចើនបនោះបោយស្គរអង្គការបាន
ទទួលរបាកស់្រមាេក់ារអនុវតតគបរមាង្ចំនួនពីរបៅចុង្ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ ស្មតុលយប្ លបៅស្ល់ស្រុេមានចំនួន 
រេមាណជាង្ ១៧១ ន ុ់ោៃ រអាបមរកិ រតូវបានេរមុង្ស្រមាេច់ំណ្តយឆ្ន ២ំ០១៨។  

 
ចំណូលស្រុេ ៥១៤,៣០៩ 
ចំណ្តយស្រុេ ៣៤៣,២៥៤ 
ស្មតុលយបោង្បៅឆ្ន េំនាា េ ់ ១៧១,០៥៥ 

 

53%
33%

6%

8%

របាយការណ៍តាមរេបភទចាំណ្តយធាំៗ

ចំណ្តយបលើកមមវធីិ

ចំណ្តយបលើេគុគលិក

ចំណ្តយបលើការោិល័យ

ចំណ្តយបលើអង្គការម្ គូរ និង្បផ្សង្ៗ

26%

5%1%

8%

1%

12%

33%

6%
8%

របាយការណ៍ចាំណ្តយតាមរេបភទ និង្  កមមវិធី

ការេបង្កើតស្មាគម និង្ស្ហពន័ធ
ការរេកេររេរចិញ្ច ឹមជីវតិ
សុ្ខុមាលភាព
ការតស្៊ាូមតិ/ការោរំទ
អនាមយ័/ទឹកស្គអ ត
ោរំទស្គថ េន័
ចំណ្តយបលើេគុគលិក
ចំណ្តយបលើការោិល័យ
ចំណ្តយបលើអង្គការម្ គូរ និង្បផ្សង្ៗ
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៥.២. មាា ស្ជ់ាំនួយ 
សូ្មប្លៃង្អំណរគុណចំប ោះមាច ស់្ជំនួយខាង្បរកាម និង្ស្េបុរស្ជនកនុង្ និង្បរៅរេបទស្ប្ លបានជួយ ោរំទ

 ល់ស្កមមភាពអង្គការកនុង្ឆ្ន  ំ២០១៧។ 
 

      

         
 
៥.៣. រកុមរេឹក្ភិបាល 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៧ ស្មាជិករកុមរេឹក្ភបិាលពីររូេរតូវបានោឈ្េពី់តួរនាទីបោយស្គរមានភារកិចចរវល់ខាៃ ងំ្
បពក និង្មនិអាចេនតរកិចចការង្ករបទៀតបាន។ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាមានរកុមរេឹក្ភបិាលមានស្មាជិកចំនួន ៧
រូេ ប្ លសុ្ទធសឹ្ង្ប្តជាអនកមានចំបណោះ ឹង្ជំនាញខពស់្ និង្េទពិបស្គធនក៍ារង្ករបរចើនំងំ្កនុង្ និង្បរៅរេបទស្។ 
ស្មាជិករកុមរេឹក្ភបិាលំងំ្អស់្បានេំបពញតួរនាទីោ៉ា ង្ស្កមម និង្រេកេបោយការទទួលខុស្រតូវខពស់្។  

 

 
រេូលត 23៖ រេូលតរកមុរេកឹភបិាលេនួរេូ នងិ្នាយករេតេិតតអិង្គការមនុស្សចាស់្ កមពុជា  
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បៅកនុង្រយៈបពលមយួឆ្ន បំនោះ អង្គការបានបរៀេចរំេជំុរកុមរេឹក្ភបិាលចំនួន២ ង្រស្េតមលកេខនតិកៈ និង្
តរមូវការជាកប់្ស្តង្។ បលើស្ពីបនោះបទៀត រកុមរេឹក្ភបិាល និង្គណៈកមាម ធិការរេតិេតតិបាននឹង្កំពុង្េនតរបធវើកិចចការ
ប ើមបជីរមាេជូនពីការប្កប្រេរចនាស្មពនធ ័ និង្ការតៃ ស់្គណៈរគេរ់គង្ប្ រ។ អង្គការបានេញ្ជូ នរបាយការណ៍ស្កមម
ភាព និង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរេស់្ខៃួនស្រមាេឆ់្ន  ំ២០១៦ បៅកានរ់កសួ្ង្មហាម្ផ្ា និង្រកសួ្ង្បស្ ឋកិចច និង្ហិរញ្ញ
វតថុរចួរាល់ប្លមបទៀតផ្ង្។  
 
៥.៤. េុគគលកិ 

បៅេំណ្តចឆ់្ន  ំ២០១៧ អង្គការមានេុគគលិកស្រុេ ចំនួន ២០ នាក ់(ភាគបរចើនម្នពួកោតជ់ារ្តស្តី ១៣ នាក)់។ 
ចំនួនបនោះរាេេ់ញ្ចូ លំងំ្េុគគលិកស្ម័រគចិតតប្ខមរចំនួន ៨ នាក ់(រ្តស្តី ៦នាក)់ និង្េុគគលិកស្ម័រគចិតតេរបទស្ចំនួន១ នាក់ 
(ស្រ្តី)។ សូ្មបមើលេប្នថមកនុង្ កមមវធីិស្មរគចិតត។  
 

 
រេូលត 24៖ រេូលតេគុគលិកអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបៅកនុង្សិ្កាេ ស្គោឆៃុោះេញ្ហច ងំ្រេចាឆំ្ន បំៅបខតតបស្ៀមរាេ 

 កនុង្រយៈបពលមយួឆ្ន បំនោះ អង្គការបានរេឈ្មនឹង្ការតៃ ស់្េតូរេុគគលិកមយួចំនួនប្តពំុមានេុគគលិកកនុង្តំប្ណង្
រគេរ់គង្ប ើយ។ 
 
៥.៥. ម្ គូរ 

អង្គការបានទទួលការោរំទ និង្ស្ហការជាមយួម្ គូរមយួចំនួនរមួមានំងំ្អង្គការបរៅរោឋ ភបិាលកនុង្រស្ុក 
និង្រកសួ្ង្ មនាីរ កព់នធ ័និង្រ ឋបាលបខតតំងំ្េី។ អង្គការកប៏ានស្ហការជាមយួស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចំនួន
របាមំយួកនុង្បខតតបាត ំ់េង្ និង្េនាា យមានជយ័។ 

រកសួ្ង្ មនាីរ ជាម្ គូរ 
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អង្គការម្ គូរ និង្ស្ហរេតិេតតិការ 

            
 

               
 
ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ជាម្ គូរ 
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ឧេស្មព័នធ  
 

ឧេស្មព័នធ១៖ តុលយការស្មាគមមនុស្សចាស្ ់នងិ្កមមវិធបី្ លធាៃ េទ់ទួលបានការោាំរទ 

ល.រ កមមវិធ/ីការោាំរទ 
ចាំនួនស្មាគមប្ លធាៃ េ់បានទទួលកមមវិធី 
បាត ំ់េង្ េនាា យមានជយ័ បស្ៀមរាេ ស្រុេ 

១ ទុនេង្វិល/ឥណំនស្គចរ់បាក ់ ៣១ ១០ ២០ ៦១ 
២ ធនាោររស្ូវ ៤២ ៣២ 0 ៧៤ 
៣ ធនាោរបោ ១៦ ២៣ 0 ៣៩ 
៤ ប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ និង្បរោោះមហនតរាយ ២៤ ១៥ 0 ៣៩ 
៥ ការផ្តល់ធុង្ចបរមាោះ ២៦ ២៤ ០ ៥០ 
៥  ង្ប្ផ្ន ី ២៦ ២០ 0 ៤៦ 
៦ ការផ្តល់រស្ោះស្ហគមន ៍និង្រស្ោះរគួស្គរ ១៧ ១១ 0 ២៨ 
៧ ការផ្តល់អណតូ ង្ស្នេ*់ ១ ៦ ០ ៧ 
៨ ការប្លំសុំ្ខភាពតមផ្ាោះ ២៥ ៣១ 0 ៥៦ 
៩ បរៀេចំបស្ៀវបៅមូលនិធិស្េបុរស្ ២១ ៤ ២០ ៤៥ 
១០ កមមវធីិវនិិបោគឃុំ ៣៤ ១៤ ២០ ៦៨ 
១១ កមមវធីិទំនុកេរមុង្ (SAG)* ៤៦ ៣៦ ០ ៨២ 
១២ កមមវធីិមុខរេរខាន តតូច (SCR)* ៣០ ២៦ ០ ៥៦ 
១៣ កមមវធីិអេរ់សុំ្ខភាពតមស្មាគម* ៣២ ២៨ 0 ៦០ 
១៤ ផ្តល់ឧេករណ៍វាស់្្ម* ១៩ ២១ ០ ៤០ 
១៥ ការេណតុ ោះេណ្តត លពីជំងឺ្មនិឆៃង្* ១៦ ២៥ ០ ៤១ 

* កមមវធីិចាស់្ប្ លបានេញ្ចេ ់
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ឧេស្មព័នធ២៖ ទិននន័យស្មាគមស្ហពនធម័នុស្សចាស្ ់និង្ស្មាជិក 
ល.រ. បខតតបោលបៅ រស្ុកបោលបៅ ឆ្ន ាំេបង្ាើត ចាំនួនស្មាជិកស្មាគម 

ស្ហព័នធមនុស្សចាស្ ់
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 

ស្រុេ ៨ ស្មាគមស្ហពន័ធ ១១៧ ស្មាគម 
 

 

ឧេស្មព័នធ៣៖ មុខង្ករស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្ ់
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ឧេស្មព័នធ៤៖ រចនាស្មព័នធរេស្ស់្មាគមមនុស្សចាស្ ់
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ស្មូទាំនាក់ទាំនង្ 

ផ្ទះលេខ៣០៥ ក្កុមទី៥ ភូមិរលំេក៤ ្ង្កា ត់រតនៈ ក្កុងបាត់ដំបង លខតតបាត់ដំបង 
House No. 305, Group 5, Rumchek 4, Rattanak, Battambang, Battambang 

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

លេហទំព័្រ Website: www.helpagecambodia.org   
លហេ្ ប ៊ុក Facebook: HelpAgeinCambodia 

ទេីតល ើ  Twitter: HelpAgeCambodia 
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