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១. ព័ត៌មានពីអង្គការមនុស្សចាស្ក់មពុជា 
អង្គការមនុស្សចាស់្ កមពុជា គឺជាអង្គការមនិប្មនរោឋ ភបិាលកមពុជាមយួ ប្ លបធវើការង្ករជាមយួមនុស្សចាស់្ 

និង្ប ើមបមីនុស្សចាស់្។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១២ អង្គការបានេតូរប ម្ ោះពី អង្គការជយួ ជនចាស់្ជរា អនតរជាតិ ប្ លជាអង្គការមាន
លកេណៈេណ្តត ញស្កលមយួបៅជាអង្គការកនុង្រស្ុក បោយមានការរគេរ់គង្បោយនាយករេតិេតតិជនជាតិប្ខមរ និង្
រកុមរេឹក្ភបិាលឯករាជយ។ អង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិ បានបេើកការោិល័យ  និង្រេតិេតតិការរេស់្ខៃួនតងំ្ពីឆ្ន ំ
១៩៩២ កនុង្បខតតបាត ំ់េង្ បហើយទីស្គន កក់ារកណ្តត លម្នអង្គការបនោះបៅប្តេនតមានមូលោឋ នកនុង្បខតតបនោះ ប្ ល។ 
 
១.១ ទស្សនៈវិស្យ័ 

អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ចង្ប់ឃើញស្ង្គមមយួប្ លមនុស្សចាស់្រគេរូ់េ មានជីវតិរស់្បៅរេកេបោយ    
បស្ចកតីម្លៃលនូរ មានភាពស្កមម មានសុ្ខភាពលអ និង្សុ្វតថិភាពម្នជីវតិ។ 
 
១.២ បេស្កកមម 

អង្គការ មានបេស្កកមមេបរមើការង្ករជូន និង្បធវើការង្ករជាមយួមនុស្សចាស់្ប្ លង្កយរង្បរោោះ៖ 
- ប ើមបេីនតជួយ  និង្បលើកនូវេញ្ហា កង្វល់ និង្បស្ចកតីរតូវការរេស់្ពួកបគ ចំបពាោះសិ្ទធិកនុង្ការទទួលបាននូវ
ការប្លទសុំ្ខភាព បស្វាស្ង្គម និង្ស្នតិសុ្ខប្ផ្នកបស្ ឋកិចចរពមទងំ្ ស្នតិសុ្ខផ្ៃូវកាយ  

- ប ើមបបីលើកកមពស់្ការរមួចំប្ណកផ្តល់វភិាគទន ស៏្កមមរេស់្មនុស្សចាស់្ និង្ការចូលរមួ បស្មើភាពោន បៅ
កនុង្ស្ង្គម។ 

 
១.៣ គុណតម្មៃ 

- បលើកកមពស់្ឲ្យមនុស្សទងំ្អស់្បានទទួលការរេរពឹតតិចំបពាោះខៃួនបោយបស្មើភាព បោយពំុមានេុបរនិចឆយ័ 
និង្មានលទធភាពបស្មើោន ប ើមបទីទួលបានធនធាន ឱកាស្ និង្េុពវសិ្ទធិរេស់្ស្ង្គម។ 

- បធវើកិចចការរេកេបោយតមាៃ ភាព  ូចជាការចង្រកង្ទុកជាឯកស្គរ មានការរាយការណ៍ បហើយេបង្កើតបាន
ជាលទធផ្ល មនិថ្នលទធផ្លបនាោះវជិជមាន ឬអវជិជមានកដី។ 

- េង្កា ញនូវការបេដជាា ចិតត បោយបធវើការលោះេង្ទ់ងំ្កមាៃ ងំ្កាយ និង្បពលបវលា ប ើមបសី្បរមចបានបោលបៅ
ជាកល់ាកណ់្តមយួ។ 

- បធវើការជាមយួោន  ជាស្មូហភាព ប ើមបសី្បរមចបានលទធផ្លជាកល់ាកណ់្តមយួ។ 
 

១.៤ តាំេនប់ោលបៅ 
អង្គការបានអនុវតតគបរមាង្កនុង្បខតតចំនួន ៣ គឺ បខតតបាត ំ់េង្ បខតតេនាា យមានជយ័ និង្បខតតបស្ៀមរាេ។      

បេើបទោះជាោ៉ា ង្បនោះកតី កនុង្កិចចការង្ករប្ស្វង្រកការោរំទ ល់មនុស្សចាស់្ និង្បោលនបោបាយនានាប្ លពាកព់នធ ័និង្
ប ើមបមីនុស្សចាស់្ អង្គការហាក ូ់ចបាន និង្កំពុង្េំបពញការង្ករបៅរគេត់ំេនក់នុង្រពោះរាជាណ្តចរកកមពុជាទងំ្មូល។  
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២. របាយការណ៍កមមវិធីឆ្ន ាំ២០១៨ 
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា មានកមមវធីិចមបង្ៗចំនួនេី គឺ៖ 

1. ការបរៀេចំយនតការេណ្តត ញសុ្វតថិភាពស្ង្គម បរៅផ្ៃូវការ និង្រេកេបោយនិរនតរភាពប ើមបពីរងឹ្ង្ភាព
អង្អ់ាចមនុស្សចាស់្ 

2. ការបធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នូវសុ្ខភាព សុ្វតថិភាពហិរញ្ញ វតថុ និង្ ការបរតៀមេង្កក រជាមយួបរោោះមហនតរាយ 
និង្ការេន្ំុនឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ 

3. ការពរងី្កការទទួលស្គគ ល់សិ្ទធិមនុស្សចាស់្បៅកនុង្ស្ហគមន ៍ និង្អនកបធវើបស្ចកតីស្បរមចចិតត និង្
ប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្ បោលនបោបាយោរំទមនុស្សចាស់្។ 

កមមវធីិនីមយួៗមានអនុវតតកមមវធីិ និង្ស្កមមភាពជាបរចើនប ើមបោីរំទ ល់កមមវធីិទងំ្អស់្ខាង្បលើអាចស្បរមច
បានរេកេបោយរេសិ្ទធភាពខពស់្ ប ើមបបី្ៃើយតេនឹង្បោលេំណង្ និង្បេស្កកមមរេស់្អង្គការ។  

 
២.១ កមមវិធទីី១៖  ការបរៀេចាំយនតការេណ្តត ញស្វុតថិភាពស្ង្គម បរៅផ្ៃូវការ និង្រេកេបោយ
និរនតរភាពប ើមបពីរង្ឹង្ភាពអង្អ់ាចមនុស្សចាស្ ់ 
២.១.១ ការេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្ 

កនៃង្មក ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន 
១៥៨ និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចំនួន ០៨ 
រតូវបានេបង្កើត បហើយកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ ស្មាគម
មនុស្សចាស់្ចំនួនមយួបទៀតកប៏ានស្រមេស្រមួល
េបង្កើតោ៉ា ង្បជាគជយ័។ បោយប្ កស្មាគមស្ហ
ពន័ធមនុស្សចាស់្ ឆ្ន បំនោះមានបានេបង្កើតេប្នថមបនាោះ
បទ។ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បៅប្តេនតស្ហការ 
និង្ោរំទ  ល់ម្ គូកនុង្ការស្រមេស្រមួលេបង្កើត
ស្មាគមមនុស្សចាស់្។  

អង្គការបាននឹង្កំពុង្អនុវតតគបរមាង្មយួ ប្ លប ើមបបីធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នូវស្កមមភាពរេស់្ស្មាគមមនុស្ស
ចាស់្ កនុង្រយៈបពលេីឆ្ន គិំតចាេពី់ប្ខមនីា ឆ្ន ២ំ០១៨  ល់ប្ខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១។ យនតការមយួកនុង្ស្មាគមមនុស្ស
ចាស់្រតូវបានេបង្កើតប្ លបៅថ្ន រកុម ជួយ ខៃួនឯង្អនតរជំនាន ់ឬ រកុម វា៉ា វ (WOW)។ ជាជំហាន ំេូង្ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ 
បនោះ អង្គការបានបរៀេចំរកុម WOW ចំនួន៥រកុមកនុង្ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន៥។  

ក. ការស្រមេស្រមួលេបង្កើតបោយផ្ទា ល់ 
កាលពីឆ្ន ២ំ០១៧ ជំហា៊ា នទីមយួម្នការេបង្កើតស្មាគមបានបរៀេចំប ើង្ រពមជាមយួនឹង្ពរង្កង្លកេនិតកៈ។ 

មកទល់ម្លៃទី១៤ ប្ខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ភូមបិនោះ បានេបង្កើតចេជ់ាស្គថ ពរ បោយមានស្មាជិក ំេូង្
ចំនួន  ៣៣នាក ់រសី្ ២៣នាក ់មកទល់េចចុេបននស្មាជិកបកើនប ើង្ ល់ ៨៨នាក ់រសី្៦៥នាក។់ េនាា េពី់េបង្កើតរចួរាល់

រេូលត  1 ៖ កចិចរេជុផំ្សពវផ្្យេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
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ស្មាគមរេជំុជាមយួស្មាជិកបរៀង្រាល់ប្ខ និង្បានបកៀរគរធនធានមយួចំនួនជួយ  ល់ស្មាជិកប្ លខវោះខាត ទងំ្
លវកិា និង្ស្មាភ រៈ។ ស្មាគមភូមនំិបរកៀេបនោះ ជាស្មាគមប្ លបានបរជើស្បរ ើស្កនុង្ការអនុវតតនស៍្គកលបង្នូវរកុមវា៉ា វ 
កនុង្ចំបណ្តមភូម៤ិ បផ្សង្បទៀត។  
 

ខ. ការស្រមេស្រមួលេបង្កើតតមរយៈកិចចស្ហការជាមយួម្ គូ 
បរៅពីការេបង្កើតផ្ទា ល់ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមយួម្ គូោឋ ភបិាលប្ លមាន មនាីរស្ង្គមកិចច 

និង្អាជាា ធរមូលោឋ ន កនុង្ការពរងឹ្ង្ប ើង្វញិនូវរចនាស្មពន័ធស្មាគមមនុស្សចាស់្ថ្នន កឃុ់ំប្ លេបង្កើតបោយរោឋ ភបិាល 
ប ើមប ំីបណើ រការលអប ើង្វញិ។ ជាកប់្ស្តង្ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ឃុំសំ្បរាង្ោ រស្ុកពួក បខតត
បស្ៀមរាេ និង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ឃុំកំពង្ប់រពៀង្រស្ុកស្ប្ង្ក បខតតបាត ំ់េង្ បានពរងឹ្ង្ និង្ ំបណើ រការប ើង្វញិ និង្
បានការោរំទពីគបរមាង្ប្ផ្នកសុ្ខភាព របាកមូ់លនិធិស្ង្គម និង្ទុនេង្វិល រមួជាមយួកមមវធីិមយួចំនួនបទៀត។ 

បលើស្ពីបនោះកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការកប៏ានជួយ ជារេឹក្បោេល់ និង្េបចចកបទស្  ល់អង្គការ YMCA កនុង្ការ
េបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅកនុង្ទីរកុង្។ គិតមក ល់ចុង្ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ មានស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ១៥៨ 
ប្ លរតូវបានេបង្កើតបោយអង្គការបនាោះ។ 
 

 
រេូលត  2 ៖ ស្កមមភាពេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅកនុង្បខតតបាត ់េំង្ នងិ្បខតតបស្ៀមរាេ 
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គ. ការេបង្កើតេណ្តត ញស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
 ចាេពី់ឆ្ន ២ំ០១២  ល់ឆ្ន ២ំ០១៨ អង្គការបាន
ស្រមេស្រមួល និង្ោរំទេបង្កើតស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្ស
ចាស់្ចំនួនស្រុេ៨ កនុង្បខតតបាត ំ់េង្ េនាា យមានជយ័ 
និង្បខតតបស្ៀមរាេ ប្ លមានការចុោះេញ្ជ ីទទួលស្គគ ល់ពី
រកសួ្ង្មហាម្ផ្ា ។ សូ្មបមើល ឧេស្មពនធទី័២ ស្រមាេ់
ពត័ម៌ានេប្នថម។ សំ្ខានជ់ាង្បនោះបៅបទៀត បៅកនុង្ឆ្ន ំ
២០១៨ អង្គការបានបរៀេចំេណ្តត ញមនុស្សចាស់្ថ្នន ក់
ជាតិជាបលើក ំេូង្បោយមានការចូលរមួពីស្គថ េន័ និង្រកុមតំណ្តង្ចំនួន ១៨ ប្ លជាអនកតំណ្តង្មនុស្សចាស់្ និង្ជា
អនកយកចិតតទុកោក ់ល់េញ្ហា ទកទ់ង្នឹង្មនុស្សចាស់្។ សូ្មអានេប្នថមបៅប្ផ្នក ២.៣.៤. ការកស្គង្េណ្តត ញការង្ករ
បលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្។   
 
២.១.២ ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ 

២.១.២.១ ការផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត ល 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ អង្គការបានផ្តល់ វគគេណតុ ោះេណ្តត លសំ្ខាន់ៗ ជាបរចើន ល់គណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមម

ការស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្។  វគគេណតុ ោះេណ្តត លទងំ្បនាោះរមួមាន វគគរលឹំកបលើកិចច
ការង្កររគេរ់គង្ស្មាគម ការកតរ់តេញ្ជ ីស្គន ម កសិ្កមម យល់ ឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ ការបរៀេចំស្កមមភាព
ប្ស្វង្រកការោរំទ...  

វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការេបង្កើតរកុមវា៉ា វ និង្ការរគេរ់គង្រតូវបានផ្តល់បៅ ល់ស្មាគមចំនួន ៥ បោយមាន
អនកចូលរមួស្រុេ កនុង្បនាោះរសី្ចំនួន៣៨ នាក។់ វគគបនោះបផ្ទត តបលើការបរៀេចំរកុមគរមូរេស់្ស្មាគមប្ លមានចំនុចសំ្ខា
ន់ៗ បផ្ទត តបលើរចនាស្មពន័ធ តួនាទី ការបរៀេចំប្ផ្នការ ការរគេរ់គង្ េញ្ជ ីស្គន ម និង្រេធានេទបផ្សង្ៗជាបទៀត។ 

 
២.១.២.២ ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពតមរយៈការចុោះេង្វឹកេប្នថម 
ទកទ់ង្នឹង្ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពេប្នថមផ្ទា ល់តម ល់គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ អង្គការមនុស្ស

ចាស់្កមពុជា បានស្ហការជាមយួស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្បានចុោះពរងឹ្ង្ស្តីពីការបរៀេចំប្ផ្នការ ការស្របស្រ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ការរគេរ់គង្ទិនននយ័ ការចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជិក និង្ការប្ស្វង្រកការោរំទ បៅ ល់ស្មាជិក
ស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅតមមូលោឋ ននីមយួៗ។  

ជាកប់្ស្តង្ោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្បានទទួលការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពេប្នថមចំនួន ៣ ង្កនុង្
ចំបណ្តមស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន៩០ បៅកនុង្តំេនប់ោលបៅ។ 
 
 
 

រេូលត  3 ៖ ស្មាជកិេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជា 
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២.១.២.៣ កិចចរេជុរំេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
កិចចរេជំុបទៀង្ទត ់ (១ប្ខមតង្ ឬ ២ប្ខមតង្) រេស់្

ស្មាគមប្តង្ប្តបរៀេចំប ើង្បៅការណ្តត ់ និង្ ភាពចាបំាច់
រេស់្ស្មាគម។ បោង្តមប្ផ្នការ និង្ការបរកាមការចូលរមួ
ោរំទ រេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ស្មាគមចំនួន៨៣ បាន
រេជំុជាមយួស្មាជិក បហើយស្មាគម១០បផ្សង្បទៀតបានរេជំុ
បោយលវកិារេស់្ស្មាគមផ្ទា ល់ ប ើមបរីាយការណ៍ និង្បធវើ
េចចុេបននភាពការង្ករ ល់ស្មាជិក។ រេធានេទប្ លបផ្ទត ត
សំ្ខានគឺ់ ការរាយការណ៍ពីលទធផ្លការង្ករ េញ្ហា ប្ លរតូវការ
ជំនួយ និង្ ំបណ្តោះរស្គយ ការប្ស្វង្រកការោរំទេប្នថម និង្
ប្ផ្នការេនត។ 
 
 
២.២ កមមវិធីទី២៖ ការបធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នូវស្ខុភាព ស្វុតថិភាពហរិញ្ញវតថុ និង្ ការបរតៀម
េង្កា រជាមួយបរោោះមហនតរាយ និង្ការេន្ុាំនឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ  
២.២.១ ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកសុ្ខភាព និង្អនាមយ័ 

២.២.១.១ ការកស្គង្ស្មតថភាពេុគគលិកសុ្ខាភបិាល 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ អង្គការបាន ចុោះអនុស្គរណៈស្ហការការង្ករជាមយួរកសួ្ង្ និង្មនាីរសុ្ខាភបិាល បលើការ

អនុវតតនគ៍បរមាង្រមួោន រយៈបពលពីរឆ្ន  ំកនុង្បខតតបាត ំ់េង្ េនាា យមានជយ័ និង្បខតតបស្ៀមរាេ។  
 បរកាមការោរំទលវកិាពីស្ហភាពអឺរ ៉ាុេ និង្ទីភាន កង់្ករស្ហរេតិេតតិការរេបទស្ស្វីស្ អង្គការបានបរៀេចំវគគេ
ណតុ ោះេណ្តត ល ល់មន្តនតីសុ្ខាភបិាល មណឌ លសុ្ខភាព និង្ជនេបង្កគ លកនុង្ស្ហគមនប៍ ើមបផី្តល់បស្វា ម៏ានរេសិ្ទធិ
ភាព និង្អាចរេកេបោយនិរនតរភាពកនុង្បពលអនាគត ល់មនុស្សចាស់្ និង្រេជាជននូវតមស្ហគមន។៍  
 

រេូលត  4 ៖ ការរេជុរំេស់្ស្មាជកិស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
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រេូលត  5 ៖ វគគេណតុ ោះេណ្តត ល ល់មន្តនតសុី្ខាភបិាលបៅបខតតេនាា យមានជយ័ 

 
វគគេណតុ ោះេណ្តត លសំ្ខាន់ៗ បផ្ទត តបលើជមៃមឺនិ្ៃង្ និង្សុ្ខភាពផ្ៃូវចិតតមនុស្សចាស់្ រតូវបានបរៀេចបំ ើង្រាល់មុន

បពលចុោះរេតិេតតិការ។ អង្គការបានបរៀេចំវគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការប្លទងំ្សុ្ខភាពេឋម និង្ជមៃមឺនិ្ៃង្ស្រមាេ់
មនុស្សចាស់្បានផ្តល់ជូនគណៈកមមការស្មាគម និង្េុគគលិកសុ្ខាភបិាលចំនួន ៩៤នាក ់ រសី្ ៤៩នាក។់ េប្នថមបលើ
បនោះ វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីសុ្ខភាពផ្ៃូវចិតត ទកទ់ង្នឹង្បរាគស្ញ្ហញ  វធិានការការពារ និង្កិចចអនតរាគមន ៍កប៏ានផ្តល់ជូន
េុគគលិកសុ្ខាភបិាលចំនួន២៧នាក ់ កនុង្បខតតបោលបៅទងំ្េីបោយមន្តនតីជំនាញម្នមនាីរសុ្ខាភបិាល។ ជាមយួោន បនោះ 
អង្គការបានស្ហការជាមយួអង្គការចិតតស្ង្គម និង្ អនតរវេបធម ៌ប ើមបផី្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត ល បៅ ល់អនុគណៈកមមការ
ប្ផ្នកសុ្ខភាពបានទទួលវគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីសុ្ខភាពផ្ៃូវចិតត អំពីការវនិិចឆយ័េឋមបលើបរាគស្ញ្ហញ  ការស្បន្តង្កគ ោះេឋម 
ការពាបាល និង្ការេញ្ជូ ន បានផ្តល់ជូន អនុគណៈកមមការសុ្ខភាពរេស់្ស្មាគមចំនួន ១២២នាក ់រសី្ ៨៦នាក។់ 

 
២.២.១.២ ការោរំទស្ហគមន ៍និង្ការផ្តល់ស្មាភ រៈ ឱស្លស្រមាេសុ់្ខភាពមនុស្សចាស់្ 
េប្នថមបលើការកស្គង្ស្មតថភាព តេតមតរមូវការ

រេស់្ស្ហគមន ៍ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាកប៏ានផ្តល់ 
ឧេករណ៍វាស់្ស្មាព ធ្ម ចំនួន ៨៥  ល់ ស្មាគមចំនួន 
៨៣ កនុង្តំេនប់ោលបៅ បោយអមជាមយួនឹង្ការេណតុ ោះេណ្តត
ល។ កនុង្បនាោះប្ រ អង្គការកប៏ានោរំទឱស្លស្គរវនតមយួចំនួន 
ប្ លទកទ់ង្នឹង្ជមៃមឺនិ្ៃង្ស្រមាេម់នុស្សចាស់្  ល់
មណឌ លសុ្ខភាពប ើមបបីរេើរបាស់្កនុង្យុទធនាការសុ្ខភាពភូម ិ
ប្ លស្រមេស្រមួលបោយស្មាគមមនុស្សចាស់្។ឳស្លទងំ្
បនាោះរមួមាន៖  

រេូលត  6 ៖ េគុគលិកអង្គការរេគល់ឳស្ល ល់មណឌ លសុ្ខភាពឃុំ
េសុ្បូវ បខតតេនាា យមានជយ័ 
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ល.រ ប ម្ ោះឱស្ថ 
ប ម្ ោះឱស្ថ 
ជាភាសាប្ខមរ ករមិត រេបេទ 

េរមិាណ 
(រោេ់)/OPA 

01 Aluminum Hydroxide អាលុយមនីីញ៉ាូ មអុីរ ុកសីុ្ត 500mg TAB 182,145  
02 Cotrimoxazole កូរទីម៉ាកុស្គហសុល 400+80mg TAB  171,480  
03 Multivitamins ម៉ាលុទីវតីមនី -- TAB  176,290  
04 Paracetamol បា៉ា រា៉ា បស្តម៉ាលុ 500mg TAB  180,945  
05 Ibuprofen អុីេ៊ាយុរេូប្ហវន 200mg TAB  172,250  

 
២.២.១.៣ ការចុោះអេរ់ ំនិង្រតួតពិនិតយសុ្ខភាពេឋម  
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្ហការជាមយួ

េុគគលិកមណឌ លសុ្ខភាព មនាីរបពទយេប្ង្អក និង្គណៈកមមការ
ស្មាគមបានផ្តល់ ការផ្សពវផ្្យអេរ់កំារប្លទសុំ្ខភាព
មនុស្សចាស់្បៅ ល់៨១ ស្មាគម ចំនួន៣ ង្។ អនកចូលរមួ
ស្រុេចំនួន ១៣,៧៤១ នាក ់រសី្ចំនួន ១០,៥៦០នាក។់ កនុង្
បនាោះ៤,២៨០នាកជ់ាអនកជមៃមឺនិ្ៃង្ និង្ ២៥១នាកម់ាន ជមៃឺ
ផ្ៃូវចិតត។ កនុង្ចំបណ្តមអនកប្ លបានចូលរមួកនុង្ការអេរ់ ំ
ផ្សពវផ្្យបនោះ មានស្មាជិកចំនួន ១២,៧៤៨នាកប់ានពិនិ
តយសុ្ខភាព។  

បរៅពីការោរំទពីកមមវធីិរេស់្អង្គការ ស្មាគមមនុស្សចាស់្កប៏ានទទួលការោរំទពីមណឌ លសុ្ខភាព មនាីរបពទយ 
ការោិល័យរស្ុករេតិេតតិ កនុង្ការចុោះអេរ់ផំ្សពវផ្្យ ពិនិតយសុ្ខភាព និង្ផ្តល់ថ្នន ។ំ ជាកប់្ស្តង្បៅរស្ុកសំ្បៅលូន 
ស្មាគមមនុស្សចាស់្ទងំ្របាមំយួបានទទួលការអេរ់ផំ្សពវផ្្យចំនួនេី ង្កនុង្មយួស្មាគម។  

បៅកនុង្បពលការអេរ់ ំ និង្ពិនិតយសុ្ខភាពបៅនឹង្មូលោឋ ន មន្តនតីសុ្ខាភបិាលបានផ្តល់ការរេឹក្ និង្ពិនិតយ
ពាបាលបលើជមៃរឺស្គលមយួចំនួនជូន ល់អនកចូលរមួ។ មន្តនតីទទួលខុស្រតូវប្ផ្នកសុ្ខភាព កប៏ានរតូវបានបធវើការេញ្ជូ ន
អនកចូលរមួប្ លរតូវបានពិនិតយបឃើញថ្ន មានេញ្ហា សុ្ខភាពប្ លចាបំាចរ់តូវទទួលការពាបាលបៅមណឌ លសុ្ខភាព 
ឬ មនាីរបពទយេប្ង្អកជាប ើម។ ជាកប់្ស្តង្ មានមនុស្សចាស់្ោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្ ១,២៥០នាករ់តូវបានេញ្ជូ ន។ 

តមរយៈការអេរ់ផំ្សពវផ្្យពីការប្លទសុំ្ខភាពបនោះប្ រ ការជរមុញទឹកចិតតឲ្យមានការហាតរ់បាណបៅផ្ាោះករ៏តូវ
បានបធវើប ើង្ផ្ង្ប្ របៅបពលមានកិចចរេជំុស្មាគម និង្ ការអនុវតតនប៍ៅតមផ្ាោះ។ ជាលទធផ្លោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្មាន
ស្មាជិកស្មាគមចំនួន ១,៨០៩នាក ់រតូវបានរាយការណ៍ថ្នបានបធវើលំហាតរ់បាណបៅផ្ាោះ។ 

ជាលទធផ្លពិនិតយបឃើញថ្នេនាា េពី់ការអេរ់ផំ្សពវផ្្យោ៉ា ង្ណ្តស់្មនុស្សចាស់្ចំនួន ២០០នាកប់្ លមានជមៃឺ
បលើស្្ម មានស្គថ នភាពលអរេបស្ើរប ើង្វញិ (បរកាយពីទទួលបានថ្នន  ំស្គថ នភាពបលើស្្មប្រេមកជាមានស្មាព ធ

រេូលត  7 ៖ យុទធនាការសុ្ខភាពរេស់្ស្មាគម បៅរសុ្កភនំ
រសុ្កបខតតេនាា យមានជយ័ 
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ធមមតវញិ) បនោះបេើតមការរាយការណ៍រេស់្មណឌ លសុ្ខភាពម្រពរជូក រស្ុកពួក បខតតបស្ៀមរាេ និង្មណឌ លសុ្ខភាព
ស្នឹង្ រស្ុកបាណន ់បខតតបាត ំ់េង្។ 

 
២.២.១.៤ ការោរំទស្ហគមនក៍នុង្ការផ្សពវផ្្យពីអនាមយ័ 
បៅឆ្ន ២ំ០១៨ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមយួមនាីរអភវិឌ្ឍនជ៍នេទបខតតបាត ំ់េង្បានផ្តល់នូវ

វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីអនាមយ័ទូបៅប ើមបេីង្កក រជមៃរឺាគ និង្ការស្រមេខៃួនបៅនឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ ល់គ
ណៈកមមការ អនុគណៈកមមការស្មាគម និង្ស្មាជិកស្មាគមចំនួន១០ភូម ិបៅរស្ុកឯកភន ំ និង្បមាង្ឫស្ស ីប្ លមាន
អនកចូលរមួស្រុេចំនួន ៣៨៥នាក ់កនុង្បនាោះមានន្តស្តីចំនួន២៧៨នាក ់ប ើមបេីបង្កើនការយល់ ឹង្េប្នថមទកទ់ង្នឹង្អនាម័
យ និង្េបញ្ជ ៀស្ពីជមៃបឺផ្សង្ៗប្ លេង្កបោយស្គរការបរេើរបាស់្ទឹកមនិស្គអ ត។ 

 
ក. ការបធវើបតស្តទឹក 
ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ តមរយៈការអនុវតតនគ៍បរមាង្ ស្មាគមចំនួន ១០ កនុង្រស្ុកឯកភន ំ និង្រស្ុកបមាង្ឬស្ស ីបានបធវើ

បតស្តទឹកពាង្ប្ផ្ន ីចំនួន៨០ពាង្ ប្ លគបរមាង្ផ្តល់បអាយសំ្រាេផ់្ាុកទឹកស្គអ តបរេើរបាស់្នារ ូវរបាងំ្។ ជាលទធផ្លម្ន
ការបធវើបតស្តបោយបរេើរបាស់្ឧេករណ៍៣អឹុម េង្កា ញបអាយបឃើញថ្នបរកាយពីការផ្សពវផ្្យពួកោតប់ានយល់ ឹង្ពី
ការអនាមយ័ និង្យកចិតតទុកោកប់្លរក្រេភពទឹកបរេើរបាស់្រេស់្ខៃួនបានលអរេបស្ើរជាង្ឆ្ន ២ំ០១៧ បនោះបេើតមការ
រាេេ់រមិាណបមបរាគកូលីហវម និង្អីុកូឡាយប្ លបានបធវើបតស្ត។ 

រេូលត  8 ៖ ស្កមមភាពផ្សពវផ្្យចបំណោះ ងឹ្អនាមយ័ នងិ្ស្រមេខៃួនបៅនងឹ្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ 
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ខ. ការោរំទស្គថ នីយផ្លិតទឹកសុ្ទធ 
បរកាមកិចចស្ហការម្ គូជាមយួអង្គការលំបៅោឋ នមនុស្សជាតិកមពុជា ស្មាគមមនុស្សចាស់្ភូមសិ្ាឹង្ចកបាន

េបង្កើតបអាយមានស្គថ នីយផ្លិតទឹកសុ្ទធ បរកាយពីបានកំណតទី់តងំ្ និង្ស្កាត នុពលទីផ្្ររេស់្កនុង្ចំបណ្តមស្ហគម
នច៍ំនួន ៥ទីតងំ្ប្ លស្ថិតបៅរស្ុកបមាង្ឫស្ស ីនិង្រស្ុកឯកភនកំនៃង្មក។ ស្គថ នីយទឹកសុ្ទធបនោះេបង្កើតកនុង្បោលេំណង្ 
បអាយស្ហគមនម៍ានមុខរេរ/អាជីវកមម ទទួលបាន     បស្ថរភាពរបាកច់ំណូល និង្ការង្ករ ឹកនាបំោយស្ហគមនខ៍ៃូន
ឯង្ផ្ទា ល់ ពិបស្ស្មានទឹកស្គអ តេរបិភាគបោយមានតម្មៃស្មរមយ។ 

ស្គថ នីយប៍នោះមានទំហំ៤X១៦ប្ម៉ារតជាអាោរជាេនឹ់ង្ ីបធវើអំពីលម និង្ខាង្បលើបធវើអំពីប្ ក ជញ្ហជ ំង្ និង្ ំេូលស័្ង្កសី្ 
បហើយរេភពទឹកបានពី អណតូ ង្។ ចំបពាោះការរគេរ់គង្គឺនឹង្រតូវរគេរ់គង្ទូបៅបោយស្មាគមស្ហពនធម័នុស្សចាស់្
រស្ុកបមាង្ឫស្ស ី និង្រគេរ់គង្បោយផ្ទា ល់បោយស្មាគមនុស្សចាស់្ និង្គណៈកមមការរេតិេតតិស្គថ នីយប៍្ លគបរមាង្
បនោះ        ចំណ្តយលវកិារេមាណជា ២០,០០០ ុលាៃ រស្ហរ ឋអាបមរកិ។ ចាេពី់ស្គថ នីយបនោះ  ំបណើ រការកំ ុង្បពល
ប្ខមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨មក ោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្ មនុស្សចាស់្ និង្អនកង្កយរង្បរោោះ ម៏្ទបៅតមស្គលាបរៀន និង្មណឌ ល
សុ្ខភាព ចំនួន១៤០ នាកប់ានទទួលទឹកសុ្ទធទទួលទនជារេចាបំោយពំុគិតរបាក។់ 

 

 
 
 

រេូលត  9 ៖ ស្កមមភាពបធវើបតស្តទកឹពាង្ប្ផ្ន  ីនងិ្លទធផ្លម្នការបតស្តទកឹ 

រេូលត  10 ៖ ពធិសី្បមាភ ធស្គថ នយីផ្លិតទកឹសុ្ទធបៅភមូសិ្ាឹង្ចក ឃុមំ្រពតូច រសុ្កបមាង្ឫស្ស ីបខតតបាត ់េំង្ 
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២.២.១.៥ ការប្លទតំមលំបៅោឋ ន និង្ចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
កនុង្ចំបណ្តមភារកិចចជាបរចើន ការចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជិ

ក គឺជាតួនាទីសំ្ខានម់យួរេស់្គណៈកមមការស្មាគម មនុស្ស
ចាស់្។ ស្មាជិក ប្ លមានេញ្ហា សុ្ខភាព និង្ជីវភាពរតូវបាន
ចុោះសួ្រសុ្ខទុកេជាញឹកញាេពី់គណៈកមមការ និង្ស្មាជិករេស់្
ស្មាគមមនុស្សចាស់្។ ជាកប់្ស្តង្កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ បនោះ 
ស្មាជិកចំនួន២,៣០៥ នាក ់(រសី្ ១,៤២៩នាក)់ រតូវបានសួ្រ
សុ្ខទុកេ និង្ទទួលបានការពិភាក្ពីេញ្ហា សុ្ខភាព និង្ជីវ
ភាពប្ លពួកោតជ់ួេរេទោះ។ បនោះេញ្ហជ កថ់្ន ពួកោតទ់ទួល
បានការយកចិតតទុកោក ់ និង្ោរំទពីស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
ោ៉ា ង្របាក ណ្តស់្។ 
 
២.២.២. ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកបស្ ឋកិចច និង្ការរបាកច់ណូំល 

២.២.២.១ ការោរំទបលើជនំាញ 
បរៅពីការចុោះេង្វឹក និង្បធវើការប្ណនាេំប្នថមពីការោ ុំោះ

បោយអនុវតតេបចចកបទស្កសិ្កមមប្ លធនរ់ទ ំ និង្េន្ំុ នឹង្ការ
ប្រេរេួលអាកាស្ធាតុរេស់្រគូេបង្កគ លទងំ្៨រូេបៅរស្ុកឯកភន ំ
និង្រស្ុកបមាង្ឫស្ស ីល់កសិ្ករវយ័ចំណ្តស់្ចំនួន ១៧០
រគួស្គរ ជាបរៀង្រាល់ប្ខ រគូេបង្កគ លបានបរៀេចំវគគរលឹំកនុង្ឆ្ន ំ
២០១៨ ពីេបចចកបទស្ោេំប្នៃ ចិញ្ច ឹមមាន ់ និង្ការបធវើជីធមមជាតិ 
និង្បោោះរស្គយេញ្ហា បរាគមយួចំនួនបលើ ំណំ្តរស្ូវ និង្េប្នៃ។ 
តមរយៈការចុោះេង្វឹក និង្វគគរលឹំកកនៃង្មកកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ កសិ្ករវយ័ចំណ្តស់្ទងំ្អស់្បានអនុវតតេបចចកបទស្ោ ុំោះ
ប្ លធនរ់ទភំាពរាងំ្ស្ៃួតបោយោកំនុង្ការ ៉ាុង្ បកោះបស្គន  បរេើរបាស់្បៅរទឺេតំណក ់ និង្េន្ចទឹកជាប ើម និង្បធវើចំណី
េំេ៉ានមាន ់ រពមទងំ្ជីធមមជាតិបផ្សង្ៗ ូចជាជីេំេ៉ានប្ផ្ៃ ស្ៃឹក និង្ថ្នន សំំ្លាេស់្តវលអិតធមមជាតិជាប ើម។ ការអនុវតតន៍
របេៀេបនោះបធវើបអាយពួកោតម់ានេប្នៃស្រមាេហូ់េរគេរ់ោនក់នុង្រគួស្គរ និង្មយួចំនួនបទៀតបានលកប់ ើមបរីករបាក់
ចំណូលេប្នថមស្រមាេផ់្គតផ់្គង្រ់គួស្គរបាន។  

រេូលត 11 ៖ ការចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជកិបៅភមូរិចបនៀង្ រសុ្ក
ពួក បខតតបស្ៀមរាេ 

រេូលត 12 ៖ ការអេរ់ពំេីបចចកបទស្កសិ្កមម 
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២.២.២.២ ការោរំទរេភពហរិញ្ញ វតថុ និង្ធនធានបផ្សង្ៗ 
 ក. កមមវធីិរបាកទុ់នេង្វលិ 

កមមវធីិឥណទនខាន តតូច/កមមវធីិទុនេង្វិល បានេនតស្កមមភាពរេស់្ខៃួន កនុង្ផ្តល់ទុន ល់ស្មាជិកខចីស្រមាេ់
រេកេមុខរេររេស់្ស្មាជិក។ បលើស្ពីទុន និង្អវីប្ លស្មាគមមាន មានស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ១០ បានទទលួ
ទុនេប្នថមពីអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាតមរយៈគបរមាង្ប្ លខិតខំពាោម។ ស្រុេជាទឹករបាក ់ ប្ លបាន   ផ្តល់
េប្នថមបៅស្មាគមកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ មានចំនួន ១៥,០០០  ុលាៃ រស្ហរ ឋអាបមរកិគត។់  

បរៅពីផ្តល់ទុន េុគគលិកបានចុោះពរងឹ្ង្ស្មតថភាពរេស់្អនុគណៈកមាម ការ និង្ពិនិតយតមោនបលើការអនុវតតនម៍្ន
កមមវធីិបនោះ។ ជាលទធផ្លតមរយៈរបាយការណ៍រេស់្ស្មាគមបោលបៅ ទឹករបាកស់្រុេទងំ្អស់្ បានបកើនប ើង្រហូត
 ល់ ២,០២៩,៣៤០,៧០០បរៀល ឬ បស្មើនឹង្ ៥០៧,៣៣៥ ុលាៃ រស្ហរ ឋអាបមរកិ។ ស្មាជិកប្ លទទួលបាន
រេបោជនពី៍កមមវធីិបនោះ មានចំនួន ៣,៨៦៥នាក(់គិតប្តកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨)។  

ភាគរយម្នការបរេើរបាស់្ទុនរេស់្ពួកោត ់ ៨៦.២៤% ម្នទុនកមចបីានបរេើរបាស់្ស្រមាេវ់ស័ិ្យកសិ្កមម បរៅពី
បនាោះបរេើរបាស់្ស្រមាេស់្កមមភាពមនិប្មនកសិ្កមម។ 

ខ. កមមវធីិធានាោរបោ និង្រសូ្វ 
កមមវធីិធានាោរបោកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ បានេង្កា ញថ្ន ចំនួនបោប្ លបៅអនុវតតនក៍មមវធីិេចចុេបននមានចំនួន ៤៨៥

កាល បហើយចំនួនបានលកប់ោយស្គរប្តកូនបកើតមកប ម្ ល ឈ ឺ និង្ចាស់្(ផ្តល់កូនមនិសូ្វលអ) បានទឹករបាកច់ំនួន 
២២,៣០០,០០០បរៀល (គិតពីបពលផ្តល់មកទល់ចុង្ឆ្ន ២ំ០១៨)។ ស្មាជិកស្រុេប្ លបានទទួលផ្លពីកមមវធីិបនោះ
មកទល់ចុង្ឆ្ន ២ំ០១៨មានចំនួន ៤៨៤នាក ់ទងំ្បផ្ាររចួ និង្កំពុង្ចិញ្ច ឹម។ 

ចំប្ណកឯធានាោររស្ូវ រតូវបានតមោន និង្រាយការណ៍ពីការរកីចំបរមើន និង្េញ្ហា ប្ លបានជួេរេទោះ។ ចំនួន
រស្ូវបៅស្ល់មកទល់េចចុេបននមាន៥១០បតន បោយស្គរស្មាគមមនុស្សចាស់្មយួចំនួនមានេញ្ហា រេមូលបានតិច
តួច បរពាោះប្តបរោោះទឹកជំនន ់និង្រាងំ្ស្ៃួត។ ការស្ង្រត េភ់ាគបរចើនគឺស្ង្ជាស្គចរ់បាកជំ់នួស្។ ចាេត់ងំ្ពីចាេប់ផ្តើម
កមមវធីិមកទល់ចុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ រគួស្គរប្ លទទួលបានផ្លរេបោជនប៍ោយការខចីពូជរស្ូវស្រុេមានចំនួន 
៣,៥៣០រគសួ្គរ។ 

 

រេូលត 13 ៖ កសិ្ករទទួលផ្លពកីារោបំោោះតមេបចចកបទស្កសិ្កមមប្ លធនន់ងឹ្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ 
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២.២.២.៣ មខុរេរខាន តតូច 
កមមវធីិមុខរេរខាន តតូចរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ ជាប្ផ្នកមយួម្នការបលើកកមពស់្ជីវភាពរេស់្ស្មាជិកតមរយៈ

ការផ្តល់លវកិា និង្ជំនាញ ល់ពួកោតស់្មរស្េតមលទធផ្ល និង្ស្មតថភាព។ កមមវធីិបនោះមានលកេណៈពិបស្ស្ 
ស្រមាេស់្មាជិកប្ លរតូវបានបរជើស្បរ ើស្កនុង្កមមវធីិបនោះ បោយពួកោតនឹ់ង្ទទួលបានការោរំទប្ផ្នកជំនាញចំបណោះ ឹង្ 
ពីអង្គការ និង្ទទួលបានប ើមទុនប ើមបបីៅរេកេអាជីវកមមប្លមបទៀត។ ពួកោតក់ទ៏ទួលបានការជួយ េង្វឹកេប្នថមពីការ
កាតរ់តនូវរបាយការណ៍ចំណូលចំណ្តយផ្ង្ប្ រ។  

គិតរតឹមឆ្ន  ំ ២០១៨ បនោះ ស្មាជិកចំនួន ៤២០ នាក ់បានទទួលការោរំទពីកមមវធីិ បហើយមានស្មាជិកចំនួន 
១៥៤ នាក ់ ប្ លបៅប្តេនតមុខរេររេស់្ពួកោត។់ បោយប្ ក ស្មាជិកបផ្សង្បទៀត ប្ លមនិេនតគឺបោយស្គរោត់
បានផ្ទៃ ស់្េតូរមុខរេរ មយួចំនួនបានស្គៃ េ ់ បហើយមយួចំនួនបទៀត មានជមៃជឺរា ប្ លពិបាកកនុង្ការេនតមុខរេររេស់្ោ
ត។់ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ ក ូ៏ចជារយៈបពលពីរេីឆ្ន មំក បនោះអង្គការមនិបានជួយ ស្មាគមប ើមបអីនុវតតនូវកមមវធីិបនោះបទៀតបទ។ 

២.២.២.៣ ការោរំទប្ផ្នកទីផ្្រ 
 ជាបលើកទីមយួបហើយប្ លបៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ អង្គការបានបធវើការបផ្ទត តបលើការជួយ ប្ស្វង្រកទីផ្្រស្រមាេ់
ផ្លិតផ្លមនុស្សចាស់្ ឬេបង្កើតឱកាស្ទីផ្្ររករបាកច់ំណូលស្រមាេព់ួកោត។់ ការរកទីផ្្បនោះ រោនប់្តជាជំហា៊ា ន 
ស្គកលបង្ តូ៏ចមយួរេស់្អង្គការ បោយបោង្បៅបលើលទធភាពហិរញ្ញ វតថុប្ លមាន។ អង្គការបានបរជើស្បរ ើស្ទីរេឹក្
កនុង្រស្ុកមយួរូេប ើមបបីធវើនូវកិចចការង្ករបនោះ។ ជាលទធផ្ល បោង្បៅបលើការសិ្ក្កនុង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន៨១ 
មានស្មាគមចំនួន ៤ កនុង្បខតតបាត ំ់េង្ េនាា យមានជយ័ និង្បស្ៀមរាេ រតូវបានបរជើស្បរ ើស្អនុវតតស្គកលបង្បលើ
គបរមាង្ទីផ្្របនោះ បោយការស្គង្ស្ង្តូ់េស្រមាេម់នុស្សចាស់្ និង្ស្ហគមនអ៍ាចលកផ់្លិតផ្លបៅបរៀង្រាល់ស្បាត
ហ៍ ឬបពលមានពិធីេុណយសំ្ខាន់ៗ ។  
 

 
រេូលត  14៖ តូេោយតស្រមាេម់នុស្សចាស់្លកប់ៅ 
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២.២.៣. ស្កមមភាពស្ង្គម និង្ការរាេេ់ញ្ចូល 
បរៅពីការចូលរមួចំប្ណក កនុង្ស្កមមភាពរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ ស្មាជិក ក ូ៏ចជាគណៈកមមការ

ស្មាគម បានចូលរមួកនុង្កិចចរេជំុជាមយួរេជាពលរ ឋបផ្សង្បទៀតបៅកនុង្ភូម ិកនុង្បពលកិចចរេជំុបរៀេចំប្ផ្នការអភវិឌ្ឍន៍
ភូម ិ និង្កិចចរេជំុជាមយួរកុមរេឹក្ឃុំ ស្តីពីការបរៀេចំប្ផ្នការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ បៅរគេតំ់េនប់ោលបៅ កាលពីប្ខកកកោ 
 ល់ប្ខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៨ បៅតមតំេន ់ នីមយួៗ។ ជាកប់្ស្តង្ មនិខុស្ពីឆ្ន ២ំ០១៧ បៅភូមសិ្គវ យរជំុ ភូម ួិង្មា ភូមិ
ប្រពករតេ ់និង្ភូមមិយួចំនួនបទៀតកនុង្រស្ុកបាណន ់រស្ុកសំ្បៅលូន និង្រស្ុកពួក បានចូលរមួបលើកសំ្បណើ រោកេ់ញ្ជូ
លបស្នើសំុ្ ការស្គង្ស្ង្ផ់្ៃូវកនុង្ភូម ិរស្ោះទឹក ធុង្ចំបរាោះទឹកស្គអ ត និង្អណតូ ង្ស្នេ។់ 
 បរៅពី បរកាមកិចចស្ហរេតិេតតិការជាមយួអង្គការលំបៅោឋ នមនុស្សជាតិ អង្គការបានចូលរមួចំប្ណកកនុង្ការ
បរៀេចំប្ផ្នការអភវិឌ្ឍនភូ៍ម ិឃុំ ស្មាគម និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ កប៏ានចូលរមួកនុង្ការកំណតរ់គួស្គរប្ ល
រតូវទទួលបានជំនួយ ស្គង្ស្ង្ផ់្ាោះលមី ជួស្ជុលផ្ាោះ ស្គង្ស្ង្េ់ង្គនអ់នាមយ័ស្រមាេរ់គួស្គររកីរកផ្ង្ប្ រ។ លទធផ្ល
មាន ូចខាង្បរកាម៖ 

ល.រ រេបភទជំនួយ ចនំនួបានោរំទរចួ (រគួស្គរ) 
១ ស្គង្ស្ង្ផ់្ាោះលមី ៧ 
២ ជួស្ជុលផ្ាោះ ៣៩ 
៣ ស្គង្ស្ង្េ់ង្គនអ់នាមយ័ 0 
៤ ោរំទលវកិាស្រមាេច់ាេប់ផ្តើមមុខរេរ 0 

 
២.២.៤. ស្កមមភាពបលើេញ្ហា ប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ និង្បរោោះមហនតរាយ 

២.២.៤.១ ការេណតុ ោះេណ្តត ល ល់គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមយួអង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិបានបរៀេចំវគគេ

ណតុ ោះេណ្តត លចំនួនពីរបលើក ស្តីពីការយល់ ឹង្ពីេប្រមេរមួលអាកាស្ធាតុ និង្ ការបរតៀមេង្កក រ ប្ៃើយតេបរោោះមហនត
រាយប្ លបផ្ទត តបលើមនុស្សចាស់្។ វគគេណតុ ោះេណ្តត លទងំ្បនោះស្រមេស្រមួលបោយអនកជំនាញពីអង្គការមនុស្សចាស់្
អនតរជាតិ ប្ លបធវើប ើង្បៅកនុង្ប្ខមករា និង្ប្ខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៨ បោយមានការចូលរមួពីស្មាគមស្ហពនធ ័ស្មាគម
មនុស្សចាស់្ អនុគណៈកមមការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ អាជាា ធរភូម ិ ឃុំ និង្រស្ុក រពមទងំ្មនាីរពាកព់នធប័ផ្សង្ៗបទៀត
ស្រុេចំនួន ៥៣នាក ់កនុង្បនាោះមានន្តស្តី២១នាក។់  

តមរយៈវគគេណតុ ោះេណ្តត លបនោះបានបធវើបអាយស្មាគមទងំ្១០បៅកនុង្រស្ុកឯកភន ំ និង្រស្ុកបមាង្ឫស្សមីាន
ប្ផ្នការបរតៀមេង្កក រ និង្ប្ៃើយតេបរោោះមហនតរាយ និង្បានោកេ់ញ្ចូ លកនុង្ប្ផ្នការទងំ្បនាោះចូលកនុង្ប្ផ្នការរេស់្ឃុំ
បោលបៅ។ រស្េជាមយួប្ផ្នការប្ៃើយតេបរោោះមហនតរាយទងំ្១០ភូម ិគណៈកមមការស្មាគម និង្អនុគណៈកមមការ
ប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ បាន ឹកនាតំមស្ហគមននី៍មយួៗបធវើជបមៃៀស្ស្គកលបង្បពលមានបរោោះទឹកជំនន ់ ប្ លមាន
រេជាពលរ ឋ និង្ស្មាជិកស្មាគម អាជាា ធរភូម ិឃុំ រេជាការពារ និង្មណឌ លសុ្ខភាពចូលរមួស្រុេ ៥៣០នាក ់មាន
ន្តស្តី ៣១២នាកជ់ាបហតុបធវើបអាយស្ហគមនម៍ានភាពសំុ្គ និង្ ឹង្ពីការជបមៃៀស្ និង្ស្បន្តង្កគ ោះជនង្កយរង្បរោោះ ូចជា 
មនុស្សចាស់្ កុមារ និង្ជនពិការជាប ើម។  
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ខ. ផ្សពវផ្្យផ្លេ៉ាោះពាល់ពីបរោោះមហនតរាយបោយេញ្ចូលមនុស្សចាស់្ 
បរៅពី១០ស្មាគមភូមបិោលបៅរេស់្គបរមាង្កនុង្រស្ុកឯកភន ំ និង្រស្ុកបមាង្ឫស្ស ី បខតតបាត ំ់េង្ អង្គការ

មនុស្សចាស់្កមពុជា បានផ្តល់ការផ្សពវផ្្យការយល់ ឹង្ពីការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ និង្បរោោះមហនតរាយ ល់
ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន៤០ភូមបិផ្សង្បទៀតបៅបខតតបស្ៀេរាេ េនាា យមានជយ័ និង្បាត ំ់េង្បោយមានការចូលរមួ
ស្រមេស្រមួលពីេុគគលិកគបរមាង្ និង្គណៈកមាម ធិការរគេរ់គង្បរោោះមហនតរាយបខតត រពមទងំ្ស្មាគមស្ហពនធ័
មនុស្សចាស់្ប្ លមានអនកចូលរមួស្រុេ ១៤៤៦នាក ់ កនុង្បនាោះមានរសី្តចំនួន ១០៥២នាក ់ជាគណៈកមមការស្មាគម 
អនុគណៈកមមការស្មាគម ស្មាជិកស្មាគម និង្រេជាពលរ ឋ។  

 

 
គ. ការបរតៀមេង្កក រ និង្ប្ៃើយតេបរោោះមហនតរាយ 
េនាា េពី់ទទួលបានការវាយតម្មៃផ្លេ៉ាោះពាល់ និង្រង្បរោោះបោយបរោោះមហនតរាយទឹកជំននប់្ លបានបកើតប ើង្

នាចុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ កនុង្ប្ខតុលាបៅរស្ុកឯកភន ំបខតតបាត ំ់េង្ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមយួ   គណៈ
កមាម ធិការរគេរ់គង្បរោោះមហនតរាយបខតត និង្ស្មាគមស្ហពនធម័នុស្សចាស់្បានប្ចកជូនកញ្ចេស់្បន្តង្កគ ោះេនាា ន ់ល់
រគួស្គររង្បរោោះចំនួន ៣៥៤រគួស្គរ ប្ លកនុង្មយួកញ្ចេរ់មួមានអង្ករ២៥គី ូរកាម ទឹករតី១យរួ រតីខ១ ូ ស្គេ៊ាូបមស ៉ា១
គី ូរកាម ស្គេ៊ាូ ុស្ខៃួន១ ូ បរេង្កូឡា៦ េ រកមា៉ា ១ មុង្១ និង្ភយួ១។  

រេូលត  15 ៖ វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពកីាររគេរ់គង្បរោោះមហនតរាយ នងិ្ការបរៀេចបំ្ផ្នការបរតៀមេង្កក រ 

រេូលត  16 ៖ ស្កមមភាពអេរ់ផំ្សពចផ្្យពអីនាមយ័ នងិ្ទកឹស្គអ ត 
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មុននឹង្េញ្ចេគ់បរមាង្ប្ លបានអនុវតតរយៈបពលេីឆ្ន បំោយគិតចាេពី់ម្លៃទី០១ ប្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៥  ល់ម្លៃទី

៣០ ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ម្នគបរមាង្កស្គង្ស្ហគមនប៍្ លេន្ំុនឹង្បរោោះមហនតរាយ និង្ការគិតគូពីមនុស្សចាស់្តមរ
យៈការកាតេ់នថយពីផ្លេ៉ាោះពាល់នានាពីការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ និង្បរោោះមហនតរាយ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា
បានទិញកញ្ចេស់្បន្តង្កគ ោះេនាា នេ់ប្នថមប ើមបបីរតៀមេង្កក រជួយ  ល់រគួស្គររង្បរោោះមហនតរាយ ូចជា ទឹកជំនន ់ បរោោះរាងំ្
ស្ៃួត ខយល់ពយុោះនាបពលអនាគត ជាពិបស្ស្រគួស្គរមនុស្សចាស់្កនុង្បខតតបាត ំ់េង្ចំនួន៥៧០កញ្ចេ ់ (អង្ករ២៥
គី ូរកាម ទឹករតី១យរួ បរេង្កូឡា២ េ ស្គេ៊ាូបមស ៉ា១គី ូរកាម មុង្១ ភយួ១) និង្    តង្ប់ាៃ ស្ាីកទំហំ ៤x៥ប្ម៉ារតចំនួន
១២០តង្ ់គិតជាទឹករបាករ់េមាណជា ១៤,៥០០ ុលាៃ អាបមរកិ។  

តមរយៈការពិបរោោះបោេល់រវាង្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ជាមយួគណៈកមាម ធិការរគេរ់គង្បរោោះមហនត
រាយបខតតបាត ំ់េង្ ស្មាគមស្ហពនធម័នុស្សចាស់្រស្ុកឯកភន ំ និង្រស្ុកបមាង្ឫស្ស ីបានរេគល់ស្មាភ រៈទងំ្អស់្ខាង្
បលើជូន ល់គណៈកមាម ធិការរគេរ់គង្បរោោះមហនតរាយបខតតបាត ំ់េង្ ប ើមបរីក្ទុកបរេើរបាស់្បពលមានបរោោះមហនត
រាយនាឆ្ន េំនាា េ។់ 
 

 
 

រេូលត  17 ៖  ស្កមមភាពការប្ចកស្មាភ រៈនងឹ្ការោរំទរគួស្គររង្បរោោះបោយទកឹជនំនក់នុង្រសុ្កឯកភន ំ

រេូលត  18 ៖ ស្កមមភាព ររេគល់ នងិ្ទទួលស្មាភ រៈស្បន្តង្កគ ោះេនាា នប់ៅគណៈកមាម ធកិាររគេរ់គង្បរោោះមហនតរាយបខតតបាត ់េំង្ 
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២.៣ កមមវិធីទី៣៖ ការពរង្ីកការទទួលសាគ លស់្ទិធិមនុស្សចាស្ប់ៅកនងុ្ស្ហគមន៍ និង្អនកបធវើបស្
ចកតីស្បរមចចិតត និង្ប្ស្វង្រកការោាំរទមនុស្សចាស្ ់បោលនបោបាយមនុស្សចាស្ ់បោល
នបោបាយោាំរទមនុស្សចាស្ ់
២.៣.១. ការចូលរមួ និង្ោរំទកិចចការង្ករបោលនបោបាយមនុស្សចាស់្៖ 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានចូលរមួចំប្ណកោរំទប្ផ្នកេបចចកបទស្ និង្លវកិាមយួប្ផ្នកកនុង្
 ំបណើ រការបរៀេចំ និង្បបាោះពុមពផ្្យនូវប្ផ្នការស្កមមភាពជំ
ហា៊ា នទី១ ម្នបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស់្ឆ្ន ំ
២០១៧ - ២០៣០ ។ អង្គការ កប៏ានោកេ់ញ្ចូ លនូវគបរមាង្
ស្កមមភាពសំ្ខាន់ៗ រេស់្ខៃួនប្ លទកទ់ង្បៅនឹង្ការចូលរមួ
ចំប្ណកោរំទការអនុវតតនប៍ោលនបោបាយ និង្បលើកកមពស់្
ស្គថ នភាពរស់្បៅរេស់្មនុស្សចាស់្ ចូលបៅកនុង្ប្ផ្នការ
ស្កមមភាព ំេូង្បនោះផ្ង្ប្ រ។ បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ អង្គការ
មនុស្សចាស់្កមពុជា បានចូលរមួកិចចរេជំុរកុមការង្ករចំបពាោះកិចច
ប្ លមានស្គថ េន័ចំនួន៤ រមួមានទងំ្រកសួ្ង្ប្ផ្នការ រកសួ្ង្ស្ង្គមកិចចអតីតយុទធជន និង្យុវនីតិស្មបទ (ស្.អ.យ) 
UNFPA និង្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានចំនួន ៥បលើក ប ើមបពិីភាក្ និង្រតួតពិនិតយបៅបលើធាតុចូលម្នតរាមា៉ា រទី
ស្ និង្មតិបោេល់ប្ លផ្តល់បោយរកសួ្ង្ ស្គថ េន័នានា ស្រមាេប់រៀេចំប្ផ្នការស្កមមភាព ំេូង្ ម្នបោល
នបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស់្។ 

តមរយៈកិចចខិតខំរេឹង្ប្រេង្រេស់្រកសួ្ង្ស្ង្គមកិចចអតីតយុទធជន និង្យុវនីតិស្មបទ និង្រកសួ្ង្ប្ផ្នការ 
បោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស់្ រតូវបានោកប់អាយបរេើរបាស់្ជាផ្ៃូវការកាលពីម្លៃទី១៨ ប្ខមករា ឆ្ន ំ
២០១៨ កនៃង្បៅបនោះ បៅទីស្តីការគណៈរ ឋមន្តនតី។ េប្នថមពីបលើ
បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានជួយ ឧេតថមភោរំទកនុង្ការ
បបាោះពុមភេប្នថមទងំ្បស្ៀវបៅបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ ័
យចាស់្ និង្បស្ៀវបៅប្ផ្នការស្កមមភាពបោលនបោបាយបនោះ
ចំនួន៩០០កាល (ភាស្គប្ខមរ) និង្បានរេគល់ជូន ល់រកសួ្ង្
ចំនួន៧០០កាល ស្រមាេក់នុង្ការបរេើរបាស់្ និង្គបរមាង្
ផ្សពវផ្្យបៅ ល់រកសួ្ង្ ស្គថ េន័ និង្មនាីរប្ លពាកព់ន័ធកនុង្ការ
អនុវតតននូ៍វបោលនបោបាយបនោះទងំ្បៅថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន ក់
បរកាមជាតិបៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ ខាង្មុខបនោះ។  

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះផ្ង្ប្ រ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បាននឹង្កំពុង្េនតជួយ ោរំទបៅ ល់រកសួ្ង្ស្ង្គមកិចច
អតីតយុទធជន និង្យុវនីតិស្មបទ និង្រកសួ្ង្ប្ផ្នការ កនុង្ការផ្សពវផ្្យ និង្អនុវតតប្ផ្នការស្កមមភាពបោល
នបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស់្  ំណ្តកក់ាលទីមយួ ប្ លរគេ ណត េពី់ឆ្ន  ំ ២០១៨-២០២០ តមរយៈរេពន័ធ

រេូលត  19 ៖ ពធិផី្សពវផ្្យបោលនបោបាយជាតសិ្តីពី
មនុស្សវយ័ចាស់្ បៅវមិានស្នតភិាព ភនបំពញ 

រេូលត  20 ៖ សិ្កាេ ស្គលាអនតររកសួ្ង្ស្តីពកីារបរៀេចបំ្ផ្នការ
ស្កមមភាពបោលនបោបាយជាតសិ្តីពមីនុស្សវយ័ចាស់្  

បៅរាជធានភីនបំពញ 
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ផ្សពវផ្្យ និង្វទិយុស្បមៃង្មនុស្សចាស់្ រពមទងំ្តមរយៈសិ្កាេ ស្គលានានាប្ លបរៀេចំបោយគបរមាង្ ស្ហការ
ជាមយួនឹង្រកសួ្ង្។ 
 
២.៣.២. ការបរៀេចសំ្កមមភាព និង្យុទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្៖ 

បៅម្លៃទី០៥  ល់ម្លៃទី០៧ ប្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៨
បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្ហការជាមយួអង្គ
ការមនុស្សចាស់្រេបទស្ហវីលីពីន បរៀេចំវគគេណតុ ោះេណ្តត
លមយួអំពី “យុទានាការប្ស្វង្រកការោរំទស្រមាេម់នុស្ស
ចាស់្” បៅ ល់ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ប្ លជា
ស្មាជិករេស់្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជា ប្ លមាន
អនកចូលរមួស្រុេចំនួន ៤២នាក ់(រសី្ៈ ១៤នាក,់ ជនពិការៈ 
១០នាក)់។ េនាា េពី់វគគេណតុ ោះេណ្តត លបនោះ ស្មាគម និង្
ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្បានយល់ ឹង្េប្នថមអំពីស្គថ នភាព
មនុស្សចាស់្ទងំ្កនុង្រេបទស្ និង្ថ្នន កតំ់េន ់រពមទងំ្ប្ស្វង្យល់ពីេទពិបស្គធនម៍្នការបរៀេចំយុទធនាការប្ស្វង្រកការោំ
រទមនុស្សចាស់្បៅតមរេបទស្បផ្សង្ៗ និង្បរៀេចំប្ផ្នការស្រមាេប់្ស្វង្រកការោរំទ នាទិវាមនុស្សចាស់្អនតរជាតិ ១
តុលា នាបពលខាង្មុខបនោះ។ 

តមរយៈកិចចស្ហការ និង្ការោរំទពីម្ គូ និង្ស្គថ េន័ពាកព់ន័ធបៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ បនោះ អង្គការបានោរំទ
ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្កនុង្បខតតចំនួន៤ (បាត ំ់េង្, េនាា យមានជយ័, បស្ៀមរាេ, កំពង្ធំ់) កនុង្ការបរៀេចំ
យុទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្កនុង្កមមវធីិសំ្ខាន់ៗ ចំនួនេី គឺបៅកនុង្ទិវាសុ្ខភាពពិភពលបលាក ៧បមស្គ 
ទិវាយល់ ឹង្អំពីការរបំលាភេំពានបលើមនុស្សចាស់្ពិភពបលាក ១៥មលុិនា និង្ទិវាមនុស្សចាស់្ជាតិ-អនតរជាតិ ១តុលា 
ប្ លមានអនកចូលរមួស្រុេបៅកនុង្រពឹតតិការណ៍ទងំ្៣បនោះ ជិត៤ពានន់ាក។់ 

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្ស
ចាស់្កនុង្បខតតទងំ្៤ខាង្បលើ បាន ឹកនា ំនិង្បរៀេចំនូវយុទធនាការ
ប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្តមរយៈរពឹតតិការណ៍ទិវាសុ្ខភាព
ពិភពបលាកបនោះ ចំនួន ១២កប្នៃង្បផ្សង្ៗោន  បោយមានការចូល
រមួោ៉ា ង្បរចើនពីសំ្ណ្តកអ់ាជាា ធរ រមួទងំ្តំណ្តង្មកពីមនាីរសុ្ខា
ភបិាល មនាីរបពទយបខតត ការោិល័យសុ្ខាភបិាលរស្ុក មណឌ ល
សុ្ខភាព រពមទងំ្ស្មាគម ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ កនុង្បខតតទងំ្
៤ (បាត ំ់េង្ េនាា យមានជយ័ បស្ៀមរាេ, កំពង្ធ់ំ) ប្ លមាន
អនកចូលរមួស្រុេរេមាណ ១,២៥៤នាក ់ ប្ លកនុង្បនាោះមានរសី្
ចំនួន ៧២៨នាក,់ មនុស្សចាស់្អាយុ៦០ឆ្ន បំ ើង្ មាន៥១៥នាក ់(រសី្ៈ៣០៥នាក)់, ជនពិការចំនួន ២៧៥នាក ់(រសី្៖
១៥៣នាក)់ និង្ប ើមេណតឹ ង្រ ឋេបបវនីចំនួន ២០នាក ់ (រសី្ៈ១៣នាក)់។ បៅកនុង្រពឹតតិណ៍ សំ៏្ខានប់នោះ មានអនកចូលរមួ

រេូលត  21 ៖ វគគេណតុ ោះេណ្តត លពកីារប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្ 
ប្ លមានការចូលរមួពអីនកជនំាញពរីេបទស្ហវលីីពនី 

រេូលត  22 ៖ ការចុោះជួយ ពនិតិយសុ្ខភាពមនុស្សចាស់្តេតម
ការបស្នើរសំុ្រេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ប្ លបានបលើកប ើង្កនុង្

ពធិសុី្ខភាពពភិពបលាក 
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ចំនួន ៣៨៥នាក ់(រសី្ៈ ២៣០នាក)់ បានទទួលការពិនិតយសុ្ខភាព និង្ទទួលបានថ្នន េំឋមមយួចំនួនបោយឥតគិតម្លៃ
ពីរគូបពទយស្ម័រគចិតតប្ លមកពីមណឌ លសុ្ខភាពបៅតមតំេន។់ 

បោយប្ កស្រមាេទិ់វាយល់ ឹង្អំពីការរបំលាភ
េំពានបលើមនុស្សចាស់្ពិភពបលាក ១៥មលុិនា ឆ្ន ំ
២០១៨បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា កប៏ានស្ហការ
ជាមយួតំណ្តង្ស្មាគម ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ពីបខតត
ចំនួនេនួ (បខតតបាត ំ់េង្ េនាា យមានជយ័ បស្ៀមរាេ 
និង្កំពង្ធំ់) បរៀេចំនូវសិ្កាេ ស្គលាមយួបរកាមរេធានេទ 
“ការទទួលបានបស្វាស្គធារណៈស្រមាេម់នុស្សចាស់្” 
ប្ លមានការចូលរមួមពីតំណ្តង្មនាីរជំនាញសំ្ខាន់ៗ
ចំនួន៥ ប្ លរមួទងំ្មនាីរស្ង្គមកិចច មនាីរកសិ្កមម មនាីរអភវិឌ្ឍនជ៍នេទ មនាីរកិចចការនារ ីនិង្មនាីរសុ្ខាភបិាល រពមទងំ្
អង្គការម្ គូ ស្រុេអនកចូលរមួមាន ៥៥នាក ់(រសី្ ១៦នាក)់ ប្ លកនុង្បនាោះកម៏ានមនុស្សចាស់្អាយុ ៦០ឆ្ន បំ ើង្ចំនួន 
២៩នាក ់(រសី្ៈ ១១នាក)់, ជនពិការ ៥នាក ់(រសី្ៈ២នាក)់។ បៅកនុង្ទិវាបនោះ កម៏ានការប្ចករបំ្លក និង្ពិភាក្បៅបលើ
តរមូវការសំ្ខាន់ៗ  និង្បស្វាស្គធារណៈប្ លជាអាទិភាពស្រមាេម់នុស្សចាស់្ផ្ង្ប្ រ។ 

កនុង្អំ ុង្ប្ខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធទងំ្េនួបខតត កប៏ានបរៀេចំរបារពធនូវទិវាមនុស្សចាស់្
ជាតិ-អនតរជាតិ និង្យុទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទស្រមាេម់នុស្សចាស់្បៅតមតំេននី់មយួៗចំនួន ១៣កប្នៃង្ ប្ លមាន
អនកចូលរមួស្រុេរេមាណ ២,៥៨៦នាក ់ ប្ លកនុង្បនាោះមានរសី្ចំនួន ១,៥៤៨នាក,់ មនុស្សចាស់្អាយុ៦០ឆ្ន បំ ើង្ 
មាន១,១៥០នាក ់(រសី្ៈ ៧៣៦នាក)់, ជនពិការចំនួន ៥៥១នាក ់(រសី្៖៣៦២នាក)់ និង្ប ើមេណតឹ ង្រ ឋេបបវណីចំនួន 
៨នាក ់ (រសី្ៈ៣នាក)់។ បៅកនុង្រពឹតតិណ៍ សំ៏្ខានប់នោះ មានអនកចូលរមួចំនួន ៦៩នាក ់ (រសី្ៈ ២៨នាក)់ បានទទួលការ
ពិនិតយសុ្ខភាព និង្ទទួលបានថ្នន េំឋមមយួចំនួនបោយឥតគិតម្លៃពីរគូបពទយស្ម័រគចិតតប្ លមកពីមណឌ លសុ្ខភាពបៅ
តមតំេន។់  

 
 
 
 

រេូលត  24 ៖ ការរបារពធទវិាមនុស្សចាស់្កមពុជា នងិ្អនតរជាតបិៅបខតតេនាា យមានជយ័ 

រេូលត  23 ៖ សិ្កាេ ស្គលាប្ចករបំ្លកេទពបិស្គធនគ៍បរមាង្ នងិ្ការយល់
 ងឹ្ពកីាររបំលាភេពំានបលើមនុស្សចាស់្ (របារពធបៅបខតតបាត ់េំង្) 
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ជាលទធផ្ល ម្នយុទធនាការខាង្បលើទងំ្អស់្បនោះ បានចូលរមួចំប្ណកោ៉ា ង្បរចើនកនុង្ការេបង្កើនការយល់ ឹង្ស្គ
ធារណៈជន រោឋ ភបិាល អង្គការស្ង្គមសីុ្វលិ ម្ គូអភវិឌ្ឍនានាអំពីេញ្ហា មនុស្សចាស់្ និង្ជរមុញឲ្យមានការោកេ់ញ្ជូ
លេញ្ហា មនុស្សចាស់្បៅកនុង្បោលនបោបាយ និង្កមមវធីិអភវិឌ្ឍនានាទងំ្បៅថ្នន កជ់ាតិ និង្ថ្នន កប់រកាមជាតិ។ 
២.៣.៣. ការប្ស្វង្រកមូលនិធិោរំទកនុង្មលូោឋ ន (ឃុ/ំស្ង្កក ត)់៖ 

តមរយៈវគគេណតុ ោះេណ្តត ល និង្ការចុោះជួយ ប្ណនាពីំេុគគលិកអង្គការ កនុង្ការបរៀេចំគបរមាង្សំ្បណើ រប្ស្វង្រក
មូលនិធិឃុំ-ស្ង្កក តក់នុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ មានស្មាគមចំនួន៥៧ កនុង្ចំបណ្តម ៩៣ស្មាគម បានទទួលមូលនិធិពីកមមវធីិ
វនិិបោគឃុំស្ង្កក តប់្ លកញ្ចេមូ់លនិធិទងំ្បនោះ មានចំនួនចបនាៃ ោះជាមធយមចាេពី់ ៥០មុនឺបរៀល  ល់ ១លានបរៀលកនុង្
មយួស្មាគម (បកើនប ើង្ចបនាៃ ោះ២០មុនឺបរៀល បេើបរេៀបធៀេបៅឆ្ន ២ំ០១៧ ប្ លកនុង្មយួស្មាគមទទួលបានរតឹមប្ត 
៣០មុនឺបរៀល  ល់រតឹម ៨០មុនឺបរៀលកនុង្មយួស្មាគមប្តេ៉ាុបណ្តណ ោះ) ។ បោង្បៅតមរបាយការណ៍រេចាបំ្ខរេស់្
ស្មាគមបឃើញថ្នមានការបកើនប ើង្នូវចំនួនមនុស្សចាស់្ប្ លង្កយរង្បរោោះ ឬជួេការលំបាកទទួលផ្លពីគបរមាង្
ទងំ្អស់្បនោះ។ 
២.៣.៤. ការកស្គង្េណ្តត ញការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្៖ 

ប ើមបចូីលរមួចំប្ណកជាមយួរោឋ ភបិាលកនុង្ការអនុវតតននូ៍វបោលនបោបាយនានា ប្ លោរំទបៅ ល់មនុស្ស
ចាស់្បអាយមានរេសិ្ទធភាព និង្រស្េតមទិស្បៅម្នកិចចស្ហការជាមយួរកសួ្ង្ អង្គការមនុស្សចាស់្បានផ្តល់
េបចចកបទស្ និង្ជួយ ោរំទ ល់ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្កនុង្ការបរៀេចំចង្រកង្នូវេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្
កមពុជា។ េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជា គឺជាបវទិកាមយួស្រមាេស់្មាគមមនុស្សចាស់្ ស្មាគមស្ហពនធម័នុស្ស
ចាស់្ អង្គការមនិប្មនរោឋ ភបិាល និង្ស្គថ េនន័ានាប ើមបពិីភាក្ និង្បធវើកិចចការរមួោន កនុង្បោលេំណង្បលើកកមពស់្គុណ
ភាពជីវតិមនុស្សចាស់្ និង្បធវើបអាយស្គថ នភាពរស់្បៅរេស់្ស្ហគមនពួ៍កោតក់ានប់្តរេបស្ើរប ើង្។ ទស្សនៈវស័ិ្យ 
បេស្កកមម បោលបៅ បោលេំណង្ ប្ផ្នការស្កមមភាព ម្នេណ្តត ញរតូវបានបរៀេចំប ើង្បោយមានការពិបរោោះ
បោេល់ពីស្មាជិក ភាគីពាកព់នធ ័និង្មានការជួយ ស្រមេស្រមួលបោយទីរេឹក្ឯករាជយកនុង្រស្ុក។ 
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រេូលត  25 ៖ អង្គស្ននបិាតអពំេីណ្តត ញមនុស្សចាស់្កមពុជា ប្ លបានរបារពធបៅរាជធានភីនបំពញ 

 
េណ្តត ញបនោះចង្រកង្ប ើង្បោយស្គថ េន័ចំនួន ១៨ រមួមានស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចំនួន៨ អង្គការមនិ

ប្មនរោឋ ភបិាលចំនួន៥ស្គថ េន័ និង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន៥ ប្ លតំណ្តង្បអាយស្មាជិករាយចំនួន ១៦,២៩៦ 
រគេ ណត េក់នុង្បខតតរកុង្ចំនួន ៥ កនុង្ឆ្ន  ំ ទី ១ គឺរាជធានីភនបំពញ បខតតបាត ំ់េង្ បខតតេនាា យមានជយ័ បខតតបស្ៀមរាេ 
និង្ បខតតកំពង្ធំ់។  

បរៅពីបានចូលរមួបរៀេចំេណ្តត ញ មនុស្ស
ចាស់្ កមពុជា បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ អង្គការមនុស្ស
ចាស់្កមពុជា បានេនតបរៀេចំនូវយនតការកស្គង្ភាពជា
ម្ គូ និង្េណ្តត ញការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្បៅ
កមពុជា។ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្ហការ
ជាមយួអង្គការម្ គូ និង្រកសួ្ង្ស្ង្គមកិចច អតីតយុទធជន 
និង្យុវនីតិស្មបទ បរៀេចំនូវសិ្កាេ ស្គលាចំនួន ២
បលើក បៅភនបំពញជាមយួអង្គការជាតិ អនតរជាតិប្ លបធវើ
ការបលើវស័ិ្យបផ្សង្ៗ និង្តំណ្តង្ស្គថ េន័រោឋ ភបិាល
បៅថ្នន កជ់ាតិ ប ើមបជីប្ជកពិភាក្ និង្ប្ស្វង្រកយុទធស្គន្តស្តកនុង្ការបធវើកាង្កររមួោន បលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្បៅកមពុជា។ ជា
លទធផ្លម្នសិ្កាេ ស្គលាទងំ្២បលើកបនោះ តំណ្តង្អង្គការជាតិ និង្អនតរជាតិមយួចំនួនបានប្ស្វង្យល់ពីស្គថ នភាព និង្
ពត័ម៌ានសំ្ខាន់ៗ មយួចំនួនអំពីមនុស្សចាស់្ រពមទងំ្បានចូលរមួប្ចករបំ្លក និង្ផ្ទៃ ស់្េតូរនូវគំនិតបោេល់ េទ
ពិបស្គធន ៍ និង្ចំបណោះ ឹង្មយួចំនួនជំុវញិកមមវធីិ បោលនបោបាយ និង្កិចចការង្ករអភវិឌ្ឍនន៍ានាប្ លជួយ ោរំទបៅ
 ល់មនុស្សចាស់្។ 

រេូលត  26 ៖ សិ្កាេ ស្គលាប្ស្វង្រកភាពជាម្ គូរ 
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េប្នថមពីបនោះ តមរយៈេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជាប្ លបានេបង្កើតប ើង្បៅចុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ កប៏ាន
ជួយ ពរងឹ្ង្េប្នថមនូវកិចចស្ហការេនត និង្យនតការកនុង្ការបធវើការរមួោន ជាមយួរកសួ្ង្ពាកព់ន័ធសំ្ខាន់ៗ  ស្មាគម ស្ហ
ពន័ធមនុស្សចាស់្ អង្គការជាតិ និង្អនតរជាតិមយួចំនួន ូចជា ៖ 

• កិចចស្ហការជាមយួអង្គការ UNFPA កនុង្ការជួយ ោរំទទងំ្ប្ផ្នកេបចចកបទស្ និង្លវកិាកនុង្ ំបណើ រការបរៀេចំ
ប្ផ្នការស្កមមភាពស្រមាេប់ោលនបោបាយមនុស្សវយ័ចាស់្ 

• កិចចស្ហការជាមយួ អង្គការពនៃឺពិភពបលាក (Light For the World) កនុង្ការចូលរមួប្ចករបំ្លក និង្កស្គង្
ស្មតថភាព ល់ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ ជំុវញិរេធានជំុវញិទកទ់ង្េទពិការភាព 

• កិចចស្ហការជាមយួ អង្គការេនាា យរសី្ (Banteay Srey) កនុង្ការចូលរមួប្ចករបំ្លក និង្កស្គង្ស្មតថភាព
 ល់ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ជំុវញិរេធានេទទកទ់ង្នឹង្បយនឌ្រ័ និង្ស្គថ នភាពន្តស្តីវយ័ចំណ្តស់្ 

• កិចចស្ហការជាមយួ អង្គការ CWCC កនុង្ការចូលរមួប្ចករបំ្លក និង្កស្គង្ស្មតថភាព ល់ស្មាគម និង្
ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ជំុវញិរេធានេទទកទ់ង្នឹង្អំបពើហឹង្្បៅបលើន្តស្តី និង្ប្ណនាវំាគមិនប្ លជាមនុស្ស
ចាស់្ចូលរមួកនុង្កមមវធីិវទិយុស្បមៃង្ន្តស្តី 

• កិចចស្ហការជាមយួអង្គការ លំបៅោឋ នមនុស្សជាតិ (HFHC) កនុង្ការជួយ ជួស្ជុល និង្ស្គង្ស្ង្លំ់បៅោឋ ន
ស្រមាេម់នុស្សចាស់្ប្ លមនិមានទីជរមកស្មរមយ និង្កំពុង្ជួេការលំបាក 

• កិចចស្ហការជាមយួ អង្គការ CCC និង្ VSG ប ើមបេីន្តញ្ហជ េអំពីេញ្ហា មនុស្សចាស់្បៅកនុង្បោលបៅអភវិឌ្ឍ
រេកេបោយចីរភាព (CSDGs) តមរយៈការជិោះកង្ប់ ើមបផី្សពវផ្្យ និង្អេរ់។ំ 

 
២.៣.៥. កិចចការង្ករសុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្បៅថ្នន កត់េំន ់និង្ អនតរជាតិ៖ 

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ អង្គការមនុស្ស
ចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមយួ អង្គការមនុស្ស
ចាស់្អនតរជាតិកនុង្ការជួយ ោរំទតំណ្តង្មនុស្ស
ចាស់្មយួរូេពីរេបទស្កមពុជា ប្ លរតូវបានអ
បញ្ញ ើញបៅចូលរមួ និង្ ប្ចករបំ្លកេទពិបស្គធនជំុ៍
វញិរេធានេទទកទ់ង្បៅនឹង្សិ្ទធិសំ្ខានរ់េស់្
មនុស្សចាស់្ បៅកនុង្កិចចរេចារំេស់្រកុមការង្ករ
ថ្នន កអ់នតរជាតិប្ លបធវើការបៅបលើវស័ិ្យមនុស្ស
ចាស់្ បៅឯទីស្គន កក់ារអង្គការស្ហរេជាជាតិ ម្ន
ទីរកុង្ញូយ៉ាក ស្ហរ ឋអាបមរកិ កាលពីម្លៃទី ២៣ 
 ល់ម្លៃទី ២៦ ប្ខកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៨។  

ជាមយួោន បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា
បានស្ហការជាមយួអង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិ កនុង្ការចុោះពិបរោោះបោេល់ និង្រេមូលនូវពត័ម៌ានពីរកុមមនុស្ស

រេូលត  27 ៖ តណំ្តង្មនុស្សចាស់្កមពុជាចូលរមួកចិចរេជុបំៅការោិល័យ  

អង្គការស្ហរេជាជាតបិៅទរីកុង្ញូវយ៉ាក 
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ចាស់្ប្ លរស់្បៅតមស្ហគមនច៍ំនួន២បលើក បៅកនុង្តំេនប់ផ្សង្ៗោន  ប្ លទកទ់ង្បៅនឹង្េញ្ហា  តរមូវការរេស់្ពួក
ោតទ់កទ់ង្បៅនឹង្សិ្ទធិសំ្ខាន់ៗ  ផ្្រភាជ េប់ៅនឹង្បស្ចកតីរពាង្អនុស្ញ្ហញ អនតរជាតិ ស្តីពីសិ្ទធិមនុស្សចាស់្។  

េប្នថមពីបលើបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្ហការជាមយួអង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិ ប ើមបោីរំទមន្តនតីរ
ោឋ ភបិាលកមពុជាចំនួន២រូេ ពីរកសួ្ង្ ស្.អ.យ. និង្ពីរកសួ្ង្ប្ផ្នការ ប ើមបបីៅចូលរមួស្ននិសី្ទរេចាឆំ្ន រំេស់្អង្គការ
មនុស្សចាស់្អនតរជាតិថ្នន កតំ់េន ់ បៅរេបទស្អីុរ ៉ាង្ ់ ប្ លបផ្ទត តបៅបលើរេធានេទ “រគួស្គរ ស្ហគមន ៍ និង្រ ឋប្ លបៅ
កនុង្ស្ង្គមប្ លសំ្េូរមនុស្សវយ័ចាស់្។ តមរយៈស្ននិសី្ទបនោះ តំណ្តង្អនកចូលរមួពីរេបទស្កមពុជា បានប្ស្វង្យល់ពី
លកេណៈរេជាស្គន្តស្ត ស្គថ នភាពរស់្បៅ និង្េទពិបស្គធនក៍នុង្ការបធវើការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្ពីរេបទស្បផ្សង្ៗ។ 
២.៣.៦. កមមវធីិវទិយុសំ្ប ង្មនុស្សចាស់្ (VOP) 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានេនតស្ហការជាមយួមនាីរពត័ម៌ានបខតតបាត ំ់េង្ បធវើការចាក់
ផ្្យនូវកមមវធីិវទិយុសំ្ប ង្មនុស្សចាស់្ជាបរៀង្រាល់ម្លៃ តមរយៈស្គថ នីយវ៍ទិយុជាតិចំការបចក FM 92.70 MHz ចាេពី់
បវលាបមា៉ា ង្ ៥:០០  ល់ បមា៉ា ង្ ៦:០០ របស្ៀល និង្មានផ្្យផ្ទា ល់តមរយៈេណ្តត ញស្ង្គមបហវស្េុករេស់្ស្គថ នីយ៍
វទិយុផ្ង្ប្ រ។ 

គិតរតឹមប្ខធនូបនោះ កមមវធីិVOPបនោះ បានបធវើ
ការចាកផ់្្យនូវស្បមៃង្រេស់្មនុស្សចាស់្ចំនួន 
១៨២នាក ់ ប្ លបានបលើកប ើង្ជំុវញិ េញ្ហា  
តរមូវការ និង្បរឿង្រា៉ា វរេស់្ពួកោតត់មរយៈនាទី
ស្បមៃង្មនុស្សចាស់្បរៀង្រាល់ម្លៃចនា។ កនុង្បនាោះ
ប្ រ កម៏ានវាគមិនចំនួន ៥៦រូេ ប្ លជាតំណ្តង្
មកពីស្គថ េន័ពាកព់ន័ធនានា រតូវបានអបញ្ជ ើញចូល
រមួបៅកនុង្វាគមិនរេចាសំ្បាត ហ៍ ជាបរៀង្រាល់ម្លៃពុធ 
ប ើមបជីប្ជកពិភាក្បៅបលើេញ្ហា រេស់្មនុស្ស
ចាស់្ប្ លបានបលើកប ើង្ ប្ចករបំ្លកនូវេទ
ពិបស្គធនន៍ានាជំុវញិកិចចការង្ករជួយ ោរំទបៅ ល់មនុស្សចាស់្ ។ េប្នថមពីបលើបនោះ កមមវធីិប្ចករបំ្លកចំបណោះ ឹង្អំពី
មនុស្សចាស់្ប្ លចាកផ់្្យបរៀង្រាល់ម្លៃសុ្រកកប៏ានប្ចករបំ្លកនូវចំបណោះ ឹង្តមរយៈបស្ៀវបៅអេរ់ចំំនួន ៥កាល 
កនុង្អំ ុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ ប្ លរូមមានៈ 

១. បោលការណ៍ជាតិស្តីពីការប្លទមំនុស្សចាស់្តមផ្ាោះ  
២. បស្ៀវបៅប្ណនាសំ្តីអំពី ជមៃមឺនិ្ៃង្បលើមនុស្សចាស់្ 
៣.  បស្ៀវបៅអេរ់ពីំការប្លទសុំ្ខភាពស្រមាេម់នុស្សចាស់្ 
៤. បោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស់្ឆ្ន  ំ២០១៧-២០៣០ 
៥. បស្ៀវបៅប្ណនាពីំបស្វាកមមថ្នន កស់្ហគមនស៍្រមាេម់នុស្សចាស់្ 

ការផ្សពវផ្្យ មករា កុមភៈ មនិា បមស្គ ឧស្ភា មលុិនា កកកោ សី្ហា កញ្ហញ  តុលា វចិឆិកា ធនូ ស្រេុ 

ចំនួនវាគមនិ 6 6 5 3 4 3 5 5 6 6 2 5 56 

ចំនួនសំ្ប ង្ 16 20 12 8 8 16 16 15 21 13 21 16 182 

រេូលត  28 ៖ កមមវធិវីទិយុសំ្ប ង្មនុស្សចាស់្ ប្ លផ្សពវផ្្យពសី្គថ នយីវ៍ទិយុចកំារ
បចកបខតតបាត ់េំង្ នងិ្មានផ្្យផ្ទា ល់ព ីFacebook 
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២.៤. ការអេិវឌ្ឍន៍សាថ េ័ន និង្ទាំនាក់ទាំនង្ 
២.៤.១. ការេណតុ ោះេណ្តត លេុគគលិក 

អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានយកចិតតោកោ់៉ា ង្ខាៃ ងំ្បៅបលើការអភវិឌ្ឍនស៍្មតថភាពេុគគលិក។ ជាកប់្ស្តង្បៅ
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ អង្គការបានបរៀេចំវគគេណតុ ោះេណ្តត លកនុង្ការោិល័យ និង្បានេញ្ជូ នេុគគលិកបៅចូលរមួវគគេណតុ ោះេ
ណ្តត លជាបរចើនមាន ូចជាទងំ្បៅខាង្កនុង្ និង្បរៅរេបទស្ ប្ លមាន ូចជា៖  

• ការសិ្ក្បៅកនុង្រេបទស្៖ បានផ្តល់ឱកាស្ ល់េុគគលិករគេរូ់េ និង្ករមតិប ើមបចូីលរមួកនុង្បវទិការបរៀន
សូ្រត ការរគេរ់គង្ហិរញ្ញ វតថុ, ការរគេរ់គង្ធនធានមនុស្ស, ការរតួតពិនិតយ និង្វាយតម្មៃ, េបចចកបទស្ទំនាក់
ទំនង្ និង្ពត័ម៌ានវទិា, បោលនបោបាយការពារកុមារ, ការអភវិឌ្ឍនប៍្ ល ឹកនាបំោយស្ហគមន,៍ វគគរគូ
េបង្កគ លស្តីពីម៉ាូប្ លរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ ពហុមុខង្ករ, យុទានាកាប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្, ការ
បរតៀមេង្កក រ និង្ប្ៃើយតេបៅនិការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ និង្បរោោះមហនតរាយ, និង្ការរគេរ់គង្អាជីវកមម
ខាន តតូច។ វគគេណតុ ោះេណ្តត លទងំ្បនោះរតូវបានបរៀេចំប ើង្បៅរាជធានីភនបំពញ និង្តមេណ្តត បខតតនានា រមួ
ទងំ្បខតតបាត ំ់េង្ផ្ង្ប្ រ។ 

• វគគេណតុ ោះេណ្តត លបៅបរៅរេបទស្៖ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ បនោះ អង្គការបានេញ្ជូ នេុគគលិកប ើមបសិី្ក្ជំនាញ
ទកទ់ង្នឹង្ការអភវិឌ្ឍនធ៍នធាន, រេពនធក័ារប្លទរំយៈបពលប្វង្, ការអភវិឌ្ឍប្ ល ឹកនាបំោយស្ហគមន,៍ 
និង្ រេពនធម័្នរបាកប់ស្គធនស៍្ង្គម ប្ លបានបរៀេចំប ើង្បៅរេបទស្ម្ល, រេបទស្បវៀតណ្តម និង្រេបទស្មា៉ា
ប សីុ្។   

 

 
 

 

 
  

រេូលត  29 ៖ វគគេណតុ ោះេណ្តត លកនុង្រេបទស្ នងិ្បរៅរេបទស្ស្រមាេេ់គុគលិក 
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២.៤.២. សិ្ក្រស្គវរជាវ និង្វាយតម្មៃ 
កនុង្ឆ្ន  ំ២០១៨ បនោះ អង្គការបានស្ហការ និង្ោរំទបលើការង្ករសិ្ក្ចំនួន ពីរចមបង្ៗរេស់្ អនករស្គវរជាវ

ប្ លជាបេកេភាពេណឌិ តម្នស្គកលវទិាល័យ Oxford University និង្ស្គកលវទិាល័យ Washington University
។ ការសិ្ក្រស្គវរជាវទងំ្បនាោះរមួមាន៖ ទីមយួ ការប្លទបំៅៗរេស់្ជី ូនជីតបៅកនុង្រគួស្គរប្ លមនិមានវតតមាន
រេស់្ឪពុកមាត យ និង្ ទីពីរ ការរស្គវរជាវពីេញ្ហា  និង្តរមូវការរេស់្មនុស្សចាស់្កនុង្ករមតិស្ហគមន។៍ គិតមក ល់
បពលបនោះ ការសិ្ក្ទីមយួបានេង្កា ញនូវលទធផ្ល
េឋម ប្តការសិ្ក្រស្គវរជាវទីពីរ កំពុង្ស្ថិតកនុង្
 ំបណើ រការបៅប ើយ។ អង្គការកប៏ាន ចូលរមួចំប្ណក
កនុង្ ំបណើ រការបរៀេចំនូវរកេខណឌ័ ស្តីពី ស្ហគមន៍
ប្ លបផ្ទត តបលើការកាតេ់នថយបរោោះមហនតរាយចំបពាោះ
មនុស្សចាស់្ និង្រេកេបោយេរោិេនន។័  

ផ្ង្ប្ របនាោះ អង្គការបានបរជើស្បរ ើស្ទីរេឹក្ឯករាជយប ើមបពិីនិតយ និង្វាយតម្មៃបៅបលើគបរមាង្ប្ លបផ្ទត តបលើេ
ប្រមេរមួលអាកាស្ធាតុប្ លបានេញ្ចេប់ៅកនុង្ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ អង្គការកប៏ាន បធវើស្វនកមមបោយរកុមហ៊ាុនស្វនកមម
អនតរជាតិឯករាជយ ប ើមបបីធវើការរតួតពិនិតយ និង្វាយតម្មៃបលើគណបនយយភាពម្នការបរេើរបាស់្លវកិាគបរមាង្ និង្លវកិាស្គថ
េន័ទងំ្មូល។  លទធផ្លសិ្ក្ និង្ស្វនកមម នឹង្រតូវបានេង្កា ញបៅកនុង្រតីមាស្ទីមយួឆ្ន ២ំ០១៩។   
 

២.៤.៣. ទស្សនៈកិចចរេស់្ភាគីពាកព់នធ ័
កនុង្ឆ្ន  ំ២០១៩ បនោះ អង្គការទទួលការទស្សនៈកិចចរេស់្មាច ស់្ជំនួយ ម្ គូ អនកសិ្ក្រស្គវរជាវ និង្ភាគីពាកព់

នធន័ានាជាបរចើន។ ឆ្ន កំនៃង្បៅបនោះ មានមាច ស់្ជំនួយធំៗចំនួនពីរ បានមកទស្សនៈកិចចកមមវធីិរេស់្បយើង្ គឺ៖ 
-  ំបណើ រទស្សនៈកិចចរេស់្វទិាស្គថ ន គីមា រេស់្រេបទស្មា៉ា
ប សីុ្(IKM)។ បៅកនុង្ ំបណើ រទស្សនៈកិចច អង្គការទទួល
បាន ស្រមាេស់្កមមភាពចូលរមួស្កមមភាពស្ង្គម។ ទងំ្គ
ណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ ស្មាជិកស្មាគម និង្
អាជាា ធរមូលោឋ នជាង្៥០នាក ់បានបរៀេចំកមមវធីិ  ទទួល
ស្គវ គមនម៍យួប ើមបបីធវើជាមាច ស់្ផ្ាោះ និង្ទទួលគណៈរេតិភូ
ោ៉ា ង្កកប់ៅត ។ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ភូមរិចបនៀង្បាន
ស្បរមចចិតតបរេើរបាស់្លវកិាបនាោះកនុង្ការជួយ  ល់កុមារខវោះ
ខាតអាហារូេតថមភ និង្មយួចំនួនស្រមាេប់រេើរបាស់្ជាទុន 
ស្រមាេេ់ង្វិល ល់ស្មាជិកមានជីវភាពខវោះខាត។ 

- ការទស្សនៈកិចចរេស់្មន្តនតីជានខ់ពស់្ម្នទីភាន កង់្កររេតិេតតិការអនតរជាតិកូបរ ៉ា និង្ រកុមសិ្ក្វាយតម្មៃលទធផ្ល
គបរមាង្ពីរេបទស្កូបរ ៉ា។  

រេូលត  31 ៖  បំណើ រទស្សនៈកចិចរេស់្វទីាស្គថ នគមីា៉ា  
ពរីេបទស្មា៉ា ប សីុ្បៅកានស់្មាគមមនុស្សចាស់្ភមូិ

រចបនៀង្ បខតតបស្ៀមរាេ 

រេូលត  30 ៖ រេូលតេគុគលិក នងិ្រកុមការរស្គវរជាវ 
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-  ំបណើ រទស្សនៈកិចចសិ្ក្ និង្ពិនិតយបមើលវឌ្ឍនភាពគបរមាង្េប្រមេរមួលរេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិ 
រេចាតំំេនអ់ាសីុ្បា៉ា សីុ្ហវិក និង្មន្តនតីគបរមាង្វ ៉ាយរេស់្អង្គការអុកស្គវ ម កមពុជា។ 

-  ំបណើ រទស្សនៈកិចចរេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្ម្នស្ហរ ឋអាបមរកិប ើមបបី្ស្វង្យល់ពីស្គថ នភាព និង្កិចចការង្ករ
បលើវស័ិ្យសុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្បៅកមពុជា បៅកនុង្បខតតបស្ៀមរាេ។ 

-  ំបណើ រទស្សនៈកិចចរេស់្ស្គកលវទិាល័យ Macquarie University ម្នរេបទស្អូន្តស្គត លី និង្អង្គការអនកស្ម
រគចិ័តតអូន្តស្គត លីអនតរជាតិ ប ើមបពីរងឹ្ង្ភាពជាម្ គូកនុង្ការអនុវតតនគ៍បរមាង្។ 

- ទស្សនៈកិចចរេស់្គណៈកមាម ការរេឹក្បោេល់គបរមាង្ ប្ លមានស្មាស្ភាពពីរកសួ្ង្ស្ង្គមកិចច អតីត
យុទធជន និង្យុវនីតិស្មបទ, មនាីរសុ្ខាភបិាល, អង្គភាពោពំារជនរង្បរោោះម្នស្គលាកតីប្ខមររកហម។ 

-  ំបណើ រទស្សនៈកិចចសិ្ក្បរៀនសូ្រតពីការង្កររេស់្ស្មាគមមនុស្ស រេស់្អង្គការ Great Pace Cambodia 
និង្អង្គការ YMCA កមពុជា។ 

 

២.៤.៤. កមមវធីិអនកស្ម័រគចិតត 
កមមវធីីអនកស្ម័រគចិតត (ឬហាតក់ារ) គឺជាធាតុ សំ៏្ខានរ់េស់្អង្គការប ើមបទីញយកនូវធនធានមនុស្សមកអនុវតត

ការង្ករកនុង្អង្គការបៅតមរេបភទ និង្វជិាជ ជីវៈរេស់្អនកស្ម័រគចិតត។ អនកស្ម័រគចិតតបៅកនុង្អង្គការមានពីររេបភទ គឺទីមយួ
អនកស្ម័រគចិតតជនជាតិប្ខមរប្ លភាគបរចើនម្នពួកោតជ់ានិស្សតិកំពុង្សិ្ក្ ឬ បទើេេញ្ចេក់ារសិ្ក្រប្ លមានបោល 
េំណង្បធវើការស្ម័រគចិតតប ើមបបីានចំបណោះ ឹង្ និង្េទពិបស្គធនពី៍ការង្ករ។ ពួកោតរ់តូវបានបរជើស្បរ ើស្ពី ស្គកលវទិា
ល័យនានាកនុង្បខតតបាត ំ់េង្។ បៅឆ្ន ២ំ០១៨ អង្គការបានបរជើស្បរ ើស្ និង្េណតុ ោះេណ្តត លអនកស្ម័រគចិតតចំនួន ៩នាក ់
(ន្តស្តីចំនួន៥នាក)់។  

អនកស្ម័រគចិតតមយួរេបភទបទៀត ជាអនកស្ម័រគចិតតជាជនេរបទស្ប្ លពួកោតម់ានជំនាញ និង្េទពិបស្គធនច៍ាស់្
លាស់្។ ទំនូលខុស្រតូវរេស់្ពួកោតប់រចើនបផ្ទត តបលើការកស្គង្ស្មតថភាពេុគគលិក អភវិឌ្ឍស្គថ េន័ និង្កិចចការរស្គវរជា
វ។ ភាគបរចើនរតូវបានបរជើស្បោយម្ គូរេស់្អង្គការប្ លមានជាអាទិ៍ មកពី Plannet Urgence, Australian 
Volunteer International ជាប ើម។ បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ អង្គការបានទទួលអនកស្ម័រគចិតតចំនួន ១នាក ់ ប្ លមកពី
រេបទស្អូន្តស្គត លី១នាក។់ 
២.៤.៥. ការផ្សពធផ្្យ 

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

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ រេពន័ធផ្សពវផ្្យកនុង្រស្ុកមានការចាេអ់ារមមណ៍កានប់្តបរចើនប ើង្ៗ ជំុវញិស្កមមភាព 
និង្ការង្ករប្ លពាកព់ន័ធបៅនឹង្វស័ិ្យមនុស្សចាស់្បៅកមពុជា។ ជាលទធផ្លកនុង្ឆ្ន បំនោះ មានការបកើនប ើង្នូវចំនួនម្ន
ការបចញផ្្យពត័ម៌ាន ជំុវញិរពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ ប្ លទកទ់ង្បៅនឹង្យុទានាការប្ស្វង្រកការោរំទស្រមាេម់នុស្ស
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ចាស់្ និង្សិ្កាេ ស្គលានានាប្ លពាកព់ន័ធបៅនឹង្ការបរៀេចំកមមវធីិ ឬបោលនបោបាយជាតិប្ លមានការោរំទ ល់
មនុស្សចាស់្ តមរយៈេណ្តត រេពន័ធផ្សពវផ្្យកនុង្រស្ុក។  
 
បគហទពំរ័បវេស្គយ (Website)៖ 

អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានបធវើការផ្សពវផ្្យបលើបគហទំពរ័ប្ លទកទ់ង្នឹង្រពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ  និង្ ការវវិ
ឌ្ឍនម៍្នការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្ មានចំនួន ៧០ (Post) ប្ លមានអនកចូលបមើលស្រុេចំនួន ២៣,២៨៩នាក ់គិត
មកទល់ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ។ 

 
 

 
េណ្តត ញទនំាកទ់នំង្ស្ង្គម៖  
បោង្តមការេូកស្រុេនាចុង្ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ បៅបលើេណ្តត ញស្ង្គមបហវស្េុករេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្

ប្ លបានបធវើការផ្សពវផ្្យនូវពត័ម៌ាននានាជំុវញិបរឿង្រា៉ា វ រពឹតតិការណ៍សំ្ខាន ់ និង្ស្កមមភាពការង្ករជួយ ោរំទមនុស្ស
ចាស់្ បានបអាយ ឹង្ថ្នមានអនកចុចបលើពាកយ “Follow” ចំនួន ៧,៤០៤នាក ់និង្អនកចុចបលើពាកយ “Like” ចំនួន ៧,៤០៦
នាក។់  

មធយមភាគអនកចូលបមើលបគហទំពរ័អង្គការ 
រេចាបំ្ខ រេចាឆំ្ន  ំ
៣៣០នាក ់ ១,១៣០អនក 
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េណ្តត ញស្ង្គមវបី អូរ (YouTube) 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្បានបធវើការផ្ាុកវបី អូ បៅបលើេណ្តត ញស្ង្គម YouTube រេស់្អង្គការ

ចំនួន ១០៧ វបី អូ ប្ លទកទ់ង្នឹង្កមមវធីិ រពឹតតិការណ៍ ស្រមង្ស់្មត ីនិង្ពត័ម៌ាននានាជំុវញិបរឿង្រា៉ា វរេស់្មនុស្សចាស់្ 
ប្ លមានអនកចូលបៅបមើលស្រុេ ២,៣០០នាក ់និង្អនកប្ លចុចបលើពាកយ Subscriber ចំនូន ៣១នាក។់ 

 
 

 ចំននួវបី អ ូ ចំននួអនកចូលបមើល  ចំននួ Subscriber 
+107 2.3k +31 

ស្រេុ 211 Videos 4.7k Viewed 46 Subscribe 
 

 
 



ទំពរ័ទី 28 / 35 

ការបបាោះពុមភផ្សពវផ្្យ៖  
រេបភទម្នការបបាោះពុមភ ចនំនួម្នការបបាោះពុមភ 

អាវយតឺ ស្រមាេយុ់ទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្ (ADA) ១,៤៩០ អាវ 
ផ្ទា ងំ្បា៉ា ណូ (ADA) ៣៦ ផ្ទា ងំ្ 
ផ្ទា ងំ្ស្គៃ កប ម្ ោះស្មាគមមនុស្សចាស់្ ៤ ផ្ទា ងំ្ 
ផ្ទា ងំ្ផ្ទៃ ស្ស្ាីកផ្សពវផ្្យ (Wow OPA) ៦៤ ផ្ទា ងំ្ 
ផ្ទា ងំ្ផ្ទៃ ស្ស្ាីករូេលតស្កមមភាពស្មាគមមនុស្សចាស់្ (សំ្បៅលូន) ២ ផ្ទា ងំ្ 
ផ្ទា ងំ្ផ្ទៃ ស្ស្ាីករូេលតស្កមមភាពគបរមាង្កមមវធីិ (HAC) ៤ ផ្ទា ងំ្ 
បស្ៀវបៅបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស់្ឆ្ន ២ំ០១៧-២០៣០ ១,២៥៨ កាល 

 
 
៥. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ នងិ្របាយការណ៍បផ្សង្ៗ 
៥.១. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថសុ្បង្េេ 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ អង្គការមាន និង្បានទទួលមូលនិធិ
ស្រមាេរ់េតិេតតិការស្រុេចំនួនជាង្ ៣៧៤ពាន់
 ុលាៃ រអាបមរកិ ប្ លអង្គការបានចំណ្តយស្រុេចំនួន
ជាង្ ៣៥៧ពាន ុ់លាៃ រអាបមរកិ។ ស្មតុលយម្នមូលនិ
ធិរេមាណជាង្ ១៦ពាន ុ់លាៃ រអាបមរកិ រតូវបាន
េរមុង្ស្រមាេច់ំណ្តយឆ្ន ២ំ០១៩។  
 
 

ចណូំលស្រុេ ៣៧៤,១៨៤ 

ចណំ្តយស្រុេ ៣៥៧,៣៣៧ 

ស្មតុលយបោង្បៅឆ្ន េំនាា េ ់ ១៦,៨៤៧ 
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រេូលត  32 ៖ រកាហវកិប្េង្ប្ចកចណំ្តយរេស់្អង្គការតមកមមវធិ ីនងិ្ស្កមមភាពធំៗ  

 
 

៥.២. មាា ស្ជ់ាំនួយ 
សូ្មប្លៃង្អំណរគុណចំបពាោះមាច ស់្ជំនួយខាង្បរកាម និង្ស្េបុរស្ជនកនុង្ និង្បរៅរេបទស្ប្ លបានជួយ ោរំទ ល់
ស្កមមភាពអង្គការកនុង្ឆ្ន  ំ២០១៨។ 
 

      

          
 
  

11%

19%

14%

8%4%

7%

29%

7%

0%

របាយការណ៍ចាំណ្តយតាមរេបេទកមមវធិី

ការេបង្កើតស្មាគម និង្  ស្ហពន័ធ ការរេកេរេរចិញ្ច ឹមជីវតិ សុ្ខភាព

ការតស្៊ាូមត/ិការោរំទ អនាមយ័/ទឹកស្គអ ត ោរំទស្គថ េន័

ចំណ្តយបលើេុគគលិក ចំណ្តយរ ឋបាលនានា ចំណ្តយស្កមមភាពបផ្សង្ៗ
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៥.៣. រកុមរេឹក្េិបាល 
គិតរតឹមឆ្ន ២ំ០១៨ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាមានរកុមរេឹក្ភបិាលមានស្មាជិកចំនួន ៧រូេ ប្ លសុ្ទធសឹ្ង្ប្តជា
អនកមានចំបណោះ ឹង្ជំនាញខពស់្ និង្េទពិបស្គធនក៍ារង្ករបរចើនទងំ្កនុង្ និង្បរៅរេបទស្។ ស្មាជិករកុមរេឹក្ភបិាល
ទងំ្អស់្បានេំបពញតួនាទីោ៉ា ង្ស្កមម និង្រេកេបោយការទទួលខុស្រតូវខពស់្។ 
 

 
រេូលត  33៖ កចិចរេជុរំកុមរេកឹ្ភបិាលរេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ប្ លបធវើប ើង្តមមបធាបាយបអ ចិរតូនចិផ្ង្ប្ រ 

 
បៅកនុង្រយៈបពលមយួឆ្ន បំនោះ អង្គការបានបរៀេចរំេជំុរកុមរេឹក្ភបិាលចំនួន២ ង្រស្េតមលកេខនតិកៈ និង្

តរមូវការជាកប់្ស្តង្។ សំ្ខានជ់ាង្បនោះបទៀត កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ បនោះ រកសួ្ង្មហាម្ផ្ាបានបចញលិខិតទទួលស្គគ ល់ពីការបធវើ
េចចុេបននភាពលកេនតិកៈ និង្ការផ្ទៃ ស់្េតូរស្មាជិកភាពរកុមរេឹក្ភបិាល និង្គណៈកមាម ធិការរេតិេតតិជាផ្ៃូវការ។ អង្គ
ការកប៏ានេញ្ជូ នរបាយការណ៍ស្កមមភាព និង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរេស់្ខៃួនស្រមាេឆ់្ន  ំ២០១៨ បៅកានរ់កសួ្ង្
មហាម្ផ្ា និង្រកសួ្ង្បស្ ឋកិចច និង្ហិរញ្ញ វតថុរចួរាល់ប្លមបទៀតផ្ង្។  
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៥.៤. េុគគលកិ 
បៅេំណ្តចឆ់្ន  ំ២០១៨ អង្គការមានេុគគលិកស្រុេ ចំនួន ១៨ នាក ់(ភាគបរចើនម្នពួកោតជ់ាន្តស្តី ១១ នាក)់។ ចំននួបនោះ
រាេេ់ញ្ចូ លទងំ្េុគគលិកស្ម័រគចិតតប្ខមរចំនួន ៦ នាក ់(ន្តស្តី ៤នាក)់។ សូ្មបមើលេប្នថមកនុង្ កមមវធីិស្ម័រគចិតត និង្ឧេស្មពនធ័
ទី៦ រូេលតេុគគលិក។ កនុង្រយៈបពលមយួឆ្ន បំនោះ អង្គការបានរេឈមនឹង្ការផ្ទៃ ស់្េតូរេុគគលិកមយួចំនួន។ 

  

រេូលត  34 ៖ រេូលតេគុគលិកអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបៅកនុង្សិ្កាេ ស្គលាស្តីអពំកីាររគេរ់គង្អាជវីកមម បៅបខតត ម្េ៉ាលិន 

file:///C:/Users/surface/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XMJOGZN1/របាយការណ៍លទ្ធផលឆ្នាំ២០១៨-sv.docx%23_២.៤.៣._កម្មវិធីអ្នកស្មគ្រចិត្ត
file:///C:/Users/surface/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XMJOGZN1/របាយការណ៍លទ្ធផលឆ្នាំ២០១៨-sv.docx%23_ឧបសម្ពន្ធ័៦៖_រូបថតបុគ្គលិក
file:///C:/Users/surface/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XMJOGZN1/របាយការណ៍លទ្ធផលឆ្នាំ២០១៨-sv.docx%23_ឧបសម្ពន្ធ័៦៖_រូបថតបុគ្គលិក
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៥.៥. ម្ គូ 
អង្គការបានទទួលការោរំទ និង្ស្ហការជាមយួម្ គូមយួចំនួនរមួមានទងំ្អង្គការបរៅរោឋ ភបិាលកនុង្រស្ុក និង្
រកសួ្ង្ មនាីរពាកព់នធ ័និង្រ ឋបាលបខតតទងំ្េី។ អង្គការកប៏ានស្ហការជាមយួស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចំនួនរបាំ
មយួកនុង្បខតតបាត ំ់េង្ និង្េនាា យមានជយ័។ 
 
ជាម្ គូរេស់្រកសួ្ង្ មនាីរ  
 

 
 
 
 
 
ជាម្ គូរេស់្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ជាម្ គូ 
 

  
 

 
 
 
               
ជាស្មាជិករេស់្ 
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ឧេស្មព័នធ  
ឧេស្មព័នធ១៖ តុលយការស្មាគមមនុស្សចាស្ ់និង្កមមវិធីប្ លធាៃ េ់ទទួលបានការោាំរទ 

ល.រ កមមវិធី/ការោ ាំរទ 
ចាំនួនស្មាគមប្ លបានទទួលកមមវិធី 

បាត ់េំង្ េនាា យមានជយ័ បស្ៀមរាេ ស្រេុ 
១ ទុនេង្វិល ៣៤ ១០ ២១ ៦៥ 
២ មូលនិធិស្ង្គម ៣១ ១៣ ២០ ៦៤ 
៣ ធនាោររស្ូវ ៤២ ៣២ ០ ៧៤ 
៤ ធនាោរបោ ១៦ ២៣ ០ ៣៩ 
៥ ប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ នងិ្បរោោះ

មហនតរាយ 
២៤ ១៥ ០ ៣៩ 

៦ ការផ្សពវផ្្យពីការប្រេរេួល
អាកាស្ធាតុ និង្បរោោះមហនតរាយ 

៤០ ១១ ៦ ៥៧ 

៧ ធុង្ចបរមាោះ ២៦ ២៤ ០ ៥០ 
៨ ពាង្ប្ផ្ន  ី ២៦ ២០ ០ ៤៦ 
៩ រស្ោះស្ហគមន ៍នងិ្រស្ោះរគួស្គរ ១៧ ១១ ០ ២៨ 
១០ អណតូ ង្ស្នេ ់ ១ ៦ ០ ៧ 
១១ ការប្លទតំមផ្ាោះ ២៥ ៣១ ០ ៥៦ 
១២ បស្ៀវបៅមូលនិធិស្េបុរស្ ២៣ ៥ ២១ ៤៩ 
១៣ កមមវធិីវនិិបោគឃុំ ៣៦ ១៤ ២១ ៧១ 
១៤ កមមវធិីទុនេរមុង្ ៤៦ ៣៦ ១ ៨៣ 
១៥ កមមវធិីមុខរេរខាន តតូច ៣០ ២៦ ០ ៥៦ 
១៦ កមមវធិីអេរ់សុំ្ខភាពតមស្មាគម ៤៣ ៣០ ២១ ៩៤ 
១៧ ផ្តល់ឧេករណ៍វាស់្ស្មាព ធ្ម ៤៨ ៣០ ២១ ៩៩ 
១៨ ការផ្តល់ឱស្ល ៤៣ ១៧ ២១ ៨១ 
១៩ ស្គថ នីយផ៍្លិតទឹកពិស្គរ ១ ០ ០ ១ 
២០ ការេណតុ ោះេណ្តត លជមៃមឺនិ្ៃង្

ស្រមាេម់នុស្សចាស់្ 
៤៨ ២៧ ២១ ៩៦ 
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ឧេស្មព័នធ២៖ ទិននន័យស្មាគមស្ហពនធ័មនុស្សចាស្ ់និង្ស្មាជិក 

ល.រ បខតតបោលបៅ រស្ុកបោលបៅ ឆ្ន ាំេបង្ាើត 
ចាំននួ
ស្មាគម
ស្រេុ 

ចាំននួស្មាជកិស្មាគម
ស្ហពន័ធមនសុ្សចាស្ ់

១ បាត់េំង្ បមាង្ឬស្ស ី ២០១២ ២១ ២១ ស្មាគម 
២ ឯកភន ំ ២០១៣ ២១ ១៨ ស្មាគម 
៣ បាណន ់ ២០១២ ២១ ២០ ស្មាគម 
៤ េបវល ២០១៤ ១២ ១២ ស្មាគម 
៥ សំ្បៅលូន ២០១៦ ៦ ៦ ស្មាគម 
៦ េនាា យមានជយ័ រពោះបនរតរពោះ ២០១២ ១៣ ១៣ ស្មាគម 
៧  េសុ្បូវ ២០១២ ១០ ១០ ស្មាគម 
៨  ភនរំស្ុក មនិទនម់ាន ២ ០ 
៩ បស្ៀមរាេ ពកួ ២០១៦ ២២ ២០ ស្មាគម 
  ស្រេុ  ១២៤  

 
 
 
 
ឧេស្មព័នធ៣៖ មុខង្ករស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្ ់
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ឧេស្មព័នធ៤៖ រចនាស្មព័នធរេស្ស់្មាគមមនុស្សចាស្ ់
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ស្មូទាំនាក់ទាំនង្ 

ផ្ាោះបលខ៣០៥ រកុមទី៥ ភមូរិបំចក៤ ស្ង្កក តរ់តនៈ រកុង្បាត ំ់េង្ បខតតបាត ំ់េង្ 

House No. 305, Group 5, Rumchek 4, Rattanak, Battambang, Battambang 

ទូរស្ពាទ័ំនាកទ់នំង្ Phone: +855 53 953 797  |  +855 12 801 820 

ស្គរបអ ិចរតូនិច Email: info@helpagecambodia.org    

បគហទំពរ័ Website: www.helpagecambodia.org   

ហ្វេសប ៊ុក Facebook: HelpAgeinCambodia 

ទ្េីតហ្ ើ  Twitter: HelpAgeCambodia 
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