
  

   

របាយការណ៍ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

Annual Report 2019 

អង្គការមនុស្សចាស្ក់មពុជា 

HelpAge Cambodia 



មាតិកា 
 

១. ពត័ម៌ានពីអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ....................................................................................................1 

១.១ ទស្សនៈវស័ិ្យ .........................................................................................................................1 

១.២ បេស្កកមម..............................................................................................................................1 

១.៣ គុណតម្មៃ ...............................................................................................................................1 

១.៤ តេំនប់ោលបៅ ........................................................................................................................1 

២. របាយការណ៍កមមវធិីឆ្ន ២ំ០១៩ ...........................................................................................................2 

២.១ កមមវធិទីី១៖  ការបរៀេចំយនតការេណ្តត ញសុ្វតថិភាពស្ង្គម បរៅផ្ៃូវការ និង្រេកេបោយនិរនតរភាពប ើមបពីរង្ឹង្
ភាពអង្អ់ាចមនុស្សចាស់្ ..................................................................................................................2 

២.១.១ ការេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្ ........................................................................................2 

២.១.២ ការពរង្ឹង្ស្មតថភាពស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ ...........................3 

២.២ កមមវធិទីី២៖ ការបធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នូវសុ្ខភាព សុ្វតថិភាពហិរញ្ញ វតថុ និង្ ការបរតៀមេង្កក រជាមយួបរោោះមហនត
រាយ និង្ការេន្ុនំឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ .....................................................................................5 

២.២.១ ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកសុ្ខភាព និង្អនាមយ័ ...........................................................................5 

២.២.២. ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកបស្ ឋកិចច នងិ្ការរបាកច់ំណូល ...............................................................7 

២.២.៣. ស្កមមភាពស្ង្គម នងិ្ការរាេេ់ញ្ចូ ល .................................................................................9 

២.២.៤. ស្កមមភាពេញ្ជ្រា េបលើេរា ប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ និង្បរោោះមហនតរាយ ................................. 11 

២.៣ កមមវធិីទ៣ី៖ ការពរង្ីកការទទួលស្គគ ល់សិ្ទធមិនុស្សចាស់្បៅកនុង្ស្ហគមន ៍និង្អនកបធវើបស្ចកតីស្បរមចចតិត 
និង្ប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្ បោលនបោបាយមនុស្សចាស់្ បោលនបោបាយោរំទមនុស្សចាស់្ .......... 13 

២.៣.១. ការចូលរមួ នងិ្ោរំទកិចចការង្ករបោលនបោបាយមនុស្សចាស់្៖ .......................................... 13 

២.៣.២. ការបរៀេចំស្កមមភាព និង្យុទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្៖ ..................................... 15 

២.៣.៣. ការប្ស្វង្រកមូលនធិិោរំទកនុង្មូលោឋ ន (ឃំុ/ស្ង្កក ត)់៖ ........................................................ 18 

២.៣.៤. ការកស្គង្េណ្តត ញការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្៖ ........................................................... 18 

២.៣.៥. កិចចការង្ករសុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្បៅថ្នន កត់ំេន ់នងិ្ អនតរជាតិ៖ ..................................... 20 

២.៣.៦. កមមវធិីវទិយុសំ្ប ង្មនុស្សចាស់្ (VOP) ........................................................................... 21 



២.៤. ការអភវិឌ្ឍនស៍្គថ េន័ នងិ្ទំនាកទ់នំង្ ......................................................................................... 22 

២.៤.១. ការេណតុ ោះេណ្តត លេុគគលិក ........................................................................................... 22 

២.៤.២. សិ្ក្រស្គវរជាវ នងិ្វាយតម្មៃ ........................................................................................ 23 

២.៤.៣. ទស្សនៈកិចចរេស់្ភាគីពាកព់នធ ័....................................................................................... 23 

២.៤.៤. កមមវធិីអនកស្ម័រគចិតត ...................................................................................................... 24 

២.៤.៥. ការផ្សពធផ្្យ ............................................................................................................ 24 

៥. របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ នងិ្របាយការណ៍បផ្សង្ៗ ................................................................................... 28 

៥.១. របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុស្បង្េេ ................................................................................................. 28 

៥.២. មាច ស់្ជំនួយ ......................................................................................................................... 28 

៥.៣. រកុមរេឹក្ភបិាល ................................................................................................................. 29 

៥.៤. េុគគលិក .............................................................................................................................. 29 

៥.៥. ម្ គូ ................................................................................................................................... 30 

 

*********** 



ទំពរ័ទ ី1 / 35 

១. ព័ត៌មានពីអង្គការមនុស្សចាស្ក់មពុជា 
អង្គការមនុស្សចាស់្ កមពុជា គឺជាអង្គការមនិប្មនរោឋ ភបិាលកមពុជាមយួ ប្ លបធវើការង្ករជាមយួមនុស្សចាស់្ 

និង្ប ើមបមីនុស្សចាស់្។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១២ អង្គការបានេតូរប ម្ ោះពី អង្គការជួយ ជនចាស់្ជរា អនតរជាតិ ប្ លជាអង្គការ
មានលកេណៈេណ្តត ញស្កលមយួបៅជាអង្គការកនុង្រសុ្ក បោយមានការរគេរ់គង្បោយនាយករេតិេតតជិនជាតបិ្ខមរ 
និង្រកុមរេឹក្ភបិាលឯករាជយ។ អង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិ បានបេើកការោិល័យ  និង្រេតិេតតិការរេស់្ខៃួនតងំ្ពី
ឆ្ន ១ំ៩៩២ កនុង្បខតតបាត ់ំេង្ បហើយទីស្គន កក់ារកណ្តត លម្នអង្គការបនោះបៅប្តេនតមានមូលោឋ នកនុង្បខតតបនោះ ប្ ល។ 
 
១.១ ទស្សនៈវសិ្យ័ 

អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ចង្ប់ឃើញស្ង្គមមយួប្ លមនុស្សចាស់្រគេរ់េូ មានជីវតិរស់្បៅរេកេបោយ    
បស្ចកតីម្លៃលនូរ មានភាពស្កមម មានសុ្ខភាពលអ និង្សុ្វតថភិាពម្នជីវតិ។ 
 
១.២ បេស្កកមម 

អង្គការ មានបេស្កកមមេបរមើការង្ករជូន និង្បធវើការង្ករជាមយួមនុស្សចាស់្ប្ លង្កយរង្បរោោះ៖ 
- ប ើមបេីនតជួយ  និង្បលើកនូវេរា កង្វល់ និង្បស្ចកតីរតូវការរេស់្ពួកបគ ចំបពាោះសិ្ទធិកនុង្ការទទួលបាននូវ

ការប្លទសុំ្ខភាព បស្វាស្ង្គម និង្ស្នតិសុ្ខប្ផ្នកបស្ ឋកចិចរពមទងំ្ ស្នតិសុ្ខផ្ៃូវកាយ  
- ប ើមបបីលើកកមពស់្ការរមួចំប្ណកផ្តល់វភិាគទន ស៏្កមមរេស់្មនុស្សចាស់្ និង្ការចូលរមួ បស្មើភាពោន បៅ

កនុង្ស្ង្គម។ 
 
១.៣ គុណតម្មៃ 

- បលើកកមពស់្ឲ្យមនុស្សទងំ្អស់្បានទទួលការរេរពឹតតិចំបពាោះខៃួនបោយបស្មើភាព បោយពុំមានេុបរនិចឆយ័ 
និង្មានលទធភាពបស្មើោន ប ើមបទីទួលបានធនធាន ឱកាស្ និង្េុពវសិ្ទធិរេស់្ស្ង្គម។ 

- បធវើកិចចការរេកេបោយតមាៃ ភាព  ូចជាការចង្រកង្ទុកជាឯកស្គរ មានការរាយការណ៍ បហើយេបង្កើតបាន
ជាលទធផ្ល មនិថ្នលទធផ្លបនាោះវជិាមាន ឬអវជិាមានកដ។ី 

- េង្កា ញនូវការបេដជាា ចិតត បោយបធវើការលោះេង្ទ់ងំ្កមាៃ ងំ្កាយ និង្បពលបវលា ប ើមបសី្បរមចបានបោលបៅ
ជាកល់ាកណ់្តមយួ។ 

- បធវើការជាមយួោន  ជាស្មូហភាព ប ើមបសី្បរមចបានលទធផ្លជាកល់ាកណ់្តមយួ។ 
 

១.៤ តាំេន់បោលបៅ 
អង្គការបានអនុវតតគបរមាង្កនុង្បខតតចំននួ ៣ គឺ បខតតបាត ់ំេង្ បខតតេនាា យមានជយ័ និង្បខតតបស្ៀមរាេ។      

បេើបទោះជាោ៉ា ង្បនោះកតី កនុង្កិចចការង្ករប្ស្វង្រកការោរំទ ល់មនុស្សចាស់្ និង្បោលនបោបាយនានាប្ លពាកព់នធ ័និង្
ប ើមបមីនុស្សចាស់្ អង្គការហាក ូ់ចបាន នងិ្កំពុង្េំបពញការង្ករបៅរគេត់ំេនក់នុង្រពោះរាជាណ្តចរកកមពុជាទងំ្មលូ។  
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២. របាយការណ៍កមមវិធីឆ្ន ាំ២០១៩ 
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា មានកមមវធិីចមបង្ៗចនំួនេ ីគ៖ឺ 

1. ការបរៀេចំយនតការេណ្តត ញសុ្វតថិភាពស្ង្គម បរៅផ្ៃូវការ និង្រេកេបោយនិរនតរភាពប ើមបពីរង្ឹង្ភាព
អង្អ់ាចមនុស្សចាស់្ 

2. ការបធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នូវសុ្ខភាព សុ្វតថិភាពហិរញ្ញ វតថុ នងិ្ ការបរតៀមេង្កក រជាមយួបរោោះមហនតរាយ 
និង្ការេន្ុនំឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ 

3. ការពរង្ីកការទទួលស្គគ ល់សិ្ទធិមនុស្សចាស់្បៅកនុង្ស្ហគមន ៍ និង្អនកបធវើបស្ចកតីស្បរមចចិតត និង្
ប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្ បោលនបោបាយោរំទមនុស្សចាស់្។ 

កមមវធិនីីមយួៗមានអនុវតតកមមវធិី និង្ស្កមមភាពជាបរចើនប ើមបោីរំទ ល់កមមវធិីទងំ្អស់្ខាង្បលើអាចស្បរមច
បានរេកេបោយរេសិ្ទធភាពខពស់្ ប ើមបបី្ៃើយតេនងឹ្បោលេំណង្ និង្បេស្កកមមរេស់្អង្គការ។  

 
២.១ កមមវធិីទ១ី៖  ការបរៀេចាំយនតការេណ្តត ញស្វុតថិភាពស្ង្គម បរៅផ្ៃូវការ និង្រេកេបោយ
និរនតរភាពប ើមបពីរង្ងឹ្ភាពអង្់អាចមនសុ្សចាស្ ់ 
២.១.១ ការេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្ 

គិតមកទល់ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ១៦០ ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចំនួន ០៨ នងិ្
េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជាចំនួន ០១ រតូវបានេបង្កើត។ ទងំ្បរកាមការស្រមេស្រមួល ពរង្ឹង្ស្មតថភាពផ្ទា ល់ និង្
កិចចស្ហការជាមយួប្ គូរ។ ស្រេុមកទល់បពលបនោះ បយើង្មានស្មាគមមនុស្សចាស់្ចនំួន ១៦០ ស្ថិតកនុង្ការស្រមេ
ស្រមួលរេស់្ស្គថ េន័ផ្ទា ល់ ជាមយួម្ គូរ។ 

 
២.១.១.១ ការស្រមេស្រមលួេបង្កើតបោយផ្ទា ល់ 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ទទួលបានគបរមាង្ប ើមបេីបង្កើត នងិ្េប្នថមបលើគុណភាពម្នការ

អនុវតតតមស្ហគមន ៍បោយបានស្រមេស្រមួល នងិ្ចង្រកង្រកុមស្កមមចំននួរបាមំយួ រកុមកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ។ រកមុ
ប្ លបានស្រមេស្រមួលេបង្កើតេប្នថមបនោះ មានប ម្ ោះថ្នរកុមវា៉ា វ ស្ថិតបៅកនុង្បខតតបាត ់ំេង្ចនំួនរបាលំមី េនួចាស់្ នងិ្
កនុង្បខតតបស្ៀមរាេ មានមយួរកុមបទើេេបង្កើតលមីកនុង្ឆ្ន បំនោះ។ ស្រេុចំនួនរកុមបនោះគឺ ១០រកុមទងំ្លមី និង្ចាស់្ ប្ លមាន
ស្មាជិកស្រេុចំននួ ២៧០នាក។់ បោយប្ កស្មាគមមនុស្សចាស់្មនិមានេបង្កើតលមកីនុង្ឆ្ន បំនោះបទ។ 
 

២.១.១.២ ការស្រមេស្រមលួេបង្កើតតមរយៈកិចចស្ហការជាមយួម្ គូរ 
បរៅពីការស្រមេស្រមួេបង្កើតរកុមវា៉ា វ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមយួម្ គូោឋ ភបិាលប្ លមាន 

មនាីរស្ង្គមកចិច និង្អាជាា ធរមូលោឋ ន កនុង្ការពរង្ងឹ្ប ើង្វញិនូវរចនាស្មពន័ធស្មាគមមនុស្សចាស់្ថ្នន កឃំុ់ប្ លេបង្កើត
បោយរោឋ ភបិាល ប ើមប ីំបណើ រការលអប ើង្វញិ។ ជាកប់្ស្តង្ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ឃំុសំ្បរាង្ោ 
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រសុ្កពួក បខតតបស្ៀមរាេ នងិ្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ឃំុកំពង្ប់រពៀង្រសុ្កស្ប្ង្ក បខតតបាត ់ំេង្ បៅប្តេនតពរង្ឹង្ និង្បាន
ការោរំទពីគបរមាង្ប្ផ្នកសុ្ខភាព របាកម់ូលនិធិស្ង្គម នងិ្ទុនេង្វិល រមួជាមយួកមមវធិមីយួចំនួនបទៀត។ 
 

២.១.១.៣ ការេបង្កើតេណ្តត ញស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
 ជាមយួនឹង្ការបលើកទឹកចិតត និង្ស្ហរេតិេតតិការ
ជាមយួរកសួ្ង្ស្ង្គមកិចច មកទល់ឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការបាន 
និង្េនតស្រមេស្រមួល និង្ោរំទ ល់េណ្តត ញមនុស្សវយ័
ចាស់្ប្ លបានេបង្កើតកាលពឆី្ន ២ំ០១៨កនៃង្បៅបនោះ ។ 
េប្នថមពីបនោះ អង្គការកប៏ានស្រមេស្រមួល ល់គណៈកមម
ការស្មាគមស្ហពន័ធកនុង្ការបរៀេចំស្ននិបាត ប ើមបពីនិិតយ
លកេនតិកៈ និង្បបាោះបឆ្ន តបរជើស្បរ ើស្រកុមរេឹក្ភបិាល នងិ្
គណៈកមមការបៅតមអាណតតិ និង្បានស្រមួលកនុង្ការបរៀេចំឯកស្គរប ើមបបីផ្ាើរជូនបៅរកសួ្ង្មហាម្ផ្ាផ្ង្ប្ រ។    
 
២.១.២ ការពរង្ងឹ្ស្មតថភាពស្មាគមមនុស្សចាស់្ នងិ្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ 

២.១.២.១ ការផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត ល 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ គណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្

បានទទួល វគគេណតុ ោះេណ្តត លសំ្ខាន់ៗ ចំននួ េីវគគ រមួមាន៖ 

- វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពជីមងមឺនិ្ៃង្ស្រមាេម់នុស្សចាស់្៖ វគគេណតុ ោះេណ្តត លបនោះ បានស្ហការជាមយួមនាីរសុ្
ខាភបិាលបខតតបាត ់េំង្ េនាា យមានជយ័ និង្បខតតបស្ៀមរាេ ប ើមបផី្តល់បៅ ល់អនុគណៈកមមការស្មាគម
មនុស្សចាស់្ចំននួ៨១ និង្េគុគលិកមណឌ លសុ្ខភាព មនារីបពទយេប្ង្អកចំនួន២៥ និង្២រសុ្ករេតិេតតិ ប្ ល
មានអនកចូលរមួស្រេុចំនួន ៩៥នាក ់កនុង្បនាោះរសី្ ៤៣ នាក។់ 

- វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការស្បញ្ជ្ង្កគ ោះេឋមសុ្ខភាពផ្ៃូវចិតត៖ ប្ លស្រមេស្រមួលបោយមនាីរសុ្ខាភបិាលបាន
ផ្តល់ជូន ល់េុគគលិកមណឌ លសុ្ខភាពចំននួ ៣០នាក ់ រសី្១០ ប ើមបពីរង្ឹង្ចំបណោះ ងឹ្េប្នថម នងិ្ផ្តល់បស្វា
បៅអនកជមង។ឺ 

- វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការស្បញ្ជ្ង្កគ ោះេឋមសុ្ខភាពផ្ៃូវចិតត៖ ប្ លបានផ្តល់បៅ ៨១ ស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
ប្ លមានអនកចូលរមួស្រេុចនំួន ៨៧ នាក ់រសី្ ៦០ នាក ់បោយបផ្ទត តបលើការការរលឹំកប ើង្វញិនូវចំបនោះ ឹង្ម្ន
ការស្បង្កតស្មាជិកស្ហគមនប៍្ លមានជមងផឺ្ៃូវចិតត វធិីជយួ ស្បញ្ជ្ង្កគ ោះេឋម ផ្តល់ពត័ម៌ានពីទីតងំ្ប្ លមានបស្
វាពាបាល និង្ការរេឹក្។ េប្នថមបលើបនោះ េុគគលិកម្ គូរកប៏ានចុោះតមមូលោឋ នប ើមបពីរង្ឹង្អនុគណៈកមមការ
ប្ផ្នកសុ្ខភាពបៅបពលប្ លពួកោតចុ់ោះអនកជមងផឺ្ទា ល់ និង្ប្កស្រមួលបលើេបចចកបទស្េប្នថម។ 

- វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការេបង្កើតរកុមវា៉ា វ និង្ការរគេរ់គង្៖ បានផ្តល់េណតុ ោះេណ្តត លចំនួនពីរវគគបៅរកុមវា៉ា វ
ទងំ្១០ បោយមានអនកចូលរមួស្រេុ៦៣ កនុង្បនាោះរសី្ចនំនួ ៣៨នាក។់ វគគបនោះបផ្ទត តបលើការបរៀេចំរកុមគរមូ
រេស់្ស្មាគមប្ លមានចនុំចសំ្ខាន់ៗ បផ្ទត តបលើចំបណោះប្ផ្នករករបាកច់ណូំល សុ្ខភាព ការរគេរ់គង្ និង្

រេូលត 1 ៖ ស្មាជិកេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជា 
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 ឹកនារំកុម ការបរៀេចំប្ផ្នការប្ផ្អកបលើសូ្ចនាករគបរមាង្ ការពរង្ឹង្បលើកមមវធិីកចិចរេជុំស្មាគម និង្រេធាន
េទបផ្សង្ៗបទៀត។ 

 
២.១.២.២ ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពតមរយៈការចុោះប្ណនាេំប្នថម 

 បលើស្ពីការផ្តល់ ជាវគគរលឹំក េុគគលិក
គបរមាង្ បានស្ហការជាមយួម្ គូរ កនុង្ការ
ពរង្ឹង្ស្មតថភាពេប្នថម ល់ គណៈកមមការ
ស្មាគមមនុស្សចាស់្បោយបានចុោះពរង្ងឹ្
តមមូលោឋ នស្តីពីការរគេហិ់រញ្ញ វតថុ ការ
រគេរ់គង្ទិនននយ័ ការចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជកិ 
ការោរំទប្ផ្នកសុ្ខភាព  ល់ស្មាជិក នងិ្ការ
តមោន ការចូលរមួរេស់្ស្មាជិកប ើមប ីឹង្
លទធផ្លរេស់្កមមវធិីស្មាគមប្ លមាន ។  
 ជាកប់្ស្តង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ បាន
ទទួលការពរង្ឹង្ស្មតថភាពេប្នថមជាមធយម
ចំនួន ៥ ង្ កនុង្ចំបនាមស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន៨៣ និង្ោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្ ២ ង្កនុង្មយួឆ្ន ចំំបពាោះស្មាគម
មនុស្សចាស់្ចំននួ១៥ បផ្សង្បទៀត បៅកនុង្តំេនប់ោលបៅ។ 

 
២.១.២.៣  កិចចរេជុរំេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
ស្មាគមប្តង្ប្តបរៀេចំកិចចរេជុំ១ប្ខមតង្ ឬ ២ប្ខមតង្ប ើង្បៅតមការណ្តត ់ និង្ភាពចាបំាចរ់េស់្ពួកោត។់ 

បោង្តមប្ផ្នការ នងិ្ការបរកាមការចូលរមួ
ោរំទ រេស់្អង្គការ មានស្មាគមចំននួ៨៣ 
បានរេជុំជាមយួស្មាជកិ បហើយស្មាគម១៥ 
បផ្សង្បទៀតបានរេជុំ បោយលវកិារេស់្ស្មា
គមផ្ទា ល់ ប ើមបរីាយការណ៍ និង្េចចុេបននភាព
ការង្ករ ល់ស្មាជិក។ បោង្តមការស្បង្កត 
បឃើញថ្នោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្ ៣០% បៅ 
៣៥% ប្ លបផ្ទត តសំ្ខានគ់ឺ ការរាយការណ៍ពី
លទធផ្លការង្ករ េរា ប្ លរតូវការជំនួយ 
និង្ ំបណ្តោះរស្គយ ការប្ស្វង្រកការោរំទ
េប្នថម និង្ប្ផ្នការេនត។ 
 
  

រេូលត  2 - ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពគណៈកមមការស្មាគមភូមិរមំ្ជ បលើការកតរ់តេញ្ាី 

រេូលត  3 -លំហាតរ់បាណរេស់្ស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្មុនចាេប់ផ្តើម កិចចរេជុំ
រេចាបំ្ខរេស់្ស្មាគមភូមិបោកម្រជ 
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២.២ កមមវិធទីី២៖ ការបធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នូវស្ខុភាព ស្វុតថិភាពហរិញ្ញវតថុ និង្ ការបរតៀម
េង្កា រជាមយួបរោោះមហនតរាយ និង្ការេន្ុាំនឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ  
២.២.១ ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកសុ្ខភាព នងិ្អនាមយ័ 

២.២.១.១ ការកស្គង្ស្មតថភាពេគុគលិកសុ្ខាភិបាល 
 ូចប្ លបានេករស្គយខាង្បលើវគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការប្លទងំ្សុ្ខភាពេឋម នងិ្ជមងមឺនិ្ៃង្ស្រមាេ់

មនុស្សចាស់្បានផ្តល់ជូនគណៈកមមការស្មាគម និង្េុគគលិកសុ្ខាភបិាលចំននួ ៩៤នាក ់រសី្ ៤៩  នាក។់ េប្នថមបលើ
បនោះ វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពសុី្ខភាពផ្ៃូវចិតត ទកទ់ង្នងឹ្បរាគស្រញ  វធិានការការពារ និង្កិចចអនតរាគមន ៍កប៏ានផ្តល់ជូន
េុគគលិកសុ្ខាភបិាលចំនួន២៧នាកក់នុង្បខតតបោលបៅទងំ្េីបោយមញ្ជ្នតីជំនាញម្នមនាីរសុ្ខាភបិាលផ្ង្ប្ រ។ 

បរកាមកិចចស្ហការជាមយួអង្គការចិតតស្ង្គម នងិ្ អនតរវេបធម ៌ បៅ ល់អនុគណៈកមមការប្ផ្នកសុ្ខភាពបាន
ទទួលវគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពសុី្ខភាពផ្ៃូវចិតត ពីការវនិិចឆយ័េឋមបលើបរាគស្រញ  ការស្បញ្ជ្ង្កគ ោះេឋម ការពាបាល និង្ការ
េញ្ាូ ល បានផ្តល់ជូនអនុគណៈកមមការសុ្ខភាពរេស់្ស្មាគមចំននួ៨៧នាក ់រសី្ ៦០នាក។់ 

 
២.២.១.២ ការោរំទស្ហគមន ៍និង្ការផ្តល់ស្មាា រៈ ឱស្លស្រមាេសុ់្ខភាពមនុស្សចាស់្ 
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាកប៏ានោរំទឱស្លរគេរ់គង្ការបលើស្ស្មាព ធ្មមយួចនំនួេប្នថម ស្រមាេម់នុស្ស

ចាស់្  ឧេករណ៍វាស់្ស្មាព ធ្ម ៥ ជញ្ា ីង្លៃឹង្ទមងន-់វាស់្កពំស់្ និង្ស្មាា រៈសំ្ខាន់ៗ ស្រមាេ ់ំបណើ រការរេស់្
ស្មាគម និង្រកមុវា៉ា វ កនុង្តំេនប់ោលបៅ។ ខាង្បរកាមជាពត័ម៌ានេប្នថមម្នឱស្លប្ លបានផ្តល់ជូន៖ 

ល.រ ប ម្ ោះឱស្ល ប ម្ ោះឱស្លជាភាស្គប្ខមរ ករមតិ េរិមាណ(រេអេ)់ េរមិាណ (រោេ)់ 

01 Amlopine អំមៃូពីន 5mg 350 (35,000 pcs) 

 
២.២.១.៣ ការចុោះអេរ់ ំនិង្រតតួពិនិតយសុ្ខភាពេឋម  
ក. ការបធវើលំហាតរ់បាណ និង្ការប្លទសុំ្ខភាព 

ចំប្ណកមយួកនុង្ការប្លទសុំ្ភាព ប ើមបភីាពស្កមម 
ការស្គត រកាយស្មបទន បនាោះគឺលំហាតរ់បាណ។ ជាលទធ
ផ្ល មានស្មាជកិស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំននួ ៣,០៨២
នាក ់ (រសី្ ២,៣១២នាក)់ បានបធវើលំហាតរ់បាណបៅផ្ាោះ 
តមរយៈការអេរ់ផំ្សពវផ្្យ និង្ការពរង្ឹង្េប្នថមពីការ
ហាតរ់បាណបៅបពលមានកិចចរេជុំ។ 

ខ. ការអេរ់សុំ្ខភាពេឋមស្រមាេម់នុស្សចាស់្ ពិនិតយសុ្ខភាពបោយេគុគលិកមណឌ លសុ្ខភាព 
ការស្រមេស្រមួល និង្ោរំទជាពិបស្ស្ប្ផ្នកសុ្ខភាព កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបាន

ស្ហការជាមយួេុគគលិកមណឌ លសុ្ខភាព មនាីរបពទយេប្ង្អក និង្គណៈកមមការស្មាគមបានផ្តល់ ការផ្សពវផ្្យអេរ់ ំ

រេូលត  4 -លំហាតរ់បាណរេស់្ស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្មុន
ចាេប់ផ្តើម កិចចរេជុរំេចាបំ្ខរេស់្ស្មាគមភូមិបោកម្រជ 
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ការប្លទសុំ្ខភាពមនុស្សចាស់្បៅ ល់៨១ ស្មាគម ចនំួន៣ ង្។ អនកចូលរមួស្រេុចំនួន ៣,៧៣៤ នាក ់ រសី្ចនំួន 
២,៨៨៩នាក។់ កនុង្បនាោះ១,៤៤១នាកជ់ាអនកជមងមឺនិ្ៃង្ និង្ ៧៤នាកម់ាន ជមងផឺ្ៃូវចិតត។ កនុង្ចំបនាមអនកប្ លបានចូល
រមួកនុង្ការអេរ់ផំ្សពវផ្្យបនោះ មានស្មាជិកចនំួន ៣,៥៤៧នាកប់ានពនិិតយសុ្ខភាព។ 

 បរៅពីការោរំទពីកមមវធិីរេស់្អង្គការ ស្មា
គមផ្ទា ល់បោយស្ហការជាមយួស្ហពន័ធបានទទួល
បានការោរំទពីមណឌ លសុ្ខភាព មនាីរបពទយ ការោិ
ល័យរសុ្ករេតិេតត ិកនុង្ការចុោះអេរ់ផំ្សពវផ្្យ ពិនតិយ
សុ្ខភាព និង្ផ្តល់ថ្នន សំ្ង្កូវ។ ជាកប់្ស្តង្បៅរសុ្ក
សំ្បៅលូន បលាករគូបពទយអបញ្ា ើញមកពីមណឌ លសុ្ខ
ភាពបានចុោះពិនិតយ នងិ្អេរ់សុំ្ខភាពេឋមជូន
មនុស្សចាស់្បៅកនុង្ភមូបិរៀង្រាល់៣ប្ខមតង្ បោយ
មានអនកចូលរមួស្រេុចំនួន ២៣១ នាក ់ ញ្ជ្ស្តី ១៤៥ 
នាក ់កនុង្១ឆ្ន  ំ២០១៩។ េនាា េព់ីបានទទួលការអេរ់ ំ
និង្ពិនតិយសុ្ខភាពពីបលាករគូបពទយ មនុស្សចាស់្ភាគបរចើនយល់ ឹង្ពីការប្លទសុំ្ខភាព នងិ្ការហាតរ់បាណ បពល
ឈោឺតប់ៅរកបស្វាសុ្ខាភបិាលរេស់្រ ឋ ប ើមបកីាតេ់នថយការចំណ្តយបៅបលើការពាបាលបៅឯកជន ជាពិបស្ស្ 
បានទទួលថ្នន ពំសិ្គរបៅតមបរាគវនិិចឆយ័រេស់្បលាករគូបពទយ បេើមានអាការៈធងនធ់ងរបលាករគូបពទយេញ្ាូ នបៅមនាីរបពទយ
េប្ង្អកេនត។  

 
គ. ការេញ្ាូ ន 
េនាា េព់ីការអេរ់ ំ និង្ពិនិតយសុ្ខភាពបៅនឹង្មូលោឋ ន ចបំពាោះជមងបឺ្ លមនិអាចផ្តល់ការរេឹក្ឬ ពាបាលបាន

រតូវបានេញ្ាូ នមកមណឌ លសុ្ខភាព ប្ លមានមនុស្សចាស់្ោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្ ១០៦នាករ់តូវបានេញ្ាូ ន។ ភាា េ់
ជាមយួោន បនោះ មនុស្សចាស់្បៅតមភូម ិ និង្ស្មាគម ប្ លបានអបញ្ា ើញមកពិនិតយសុ្ខភាពស្រេុទងំ្៦ភូមបិៅកនុង្
រសុ្កសំ្បៅលូន បានេញ្ាូ នបៅមនាីរបពទយេប្ង្អក នងិ្មណឌុ លសុ្ខភាព ចំននួ៦៥នាក ់រសី្ចំនួន៤៩ នាក។់ ស្រេុជារមួ
តមរយៈការអេរ់ ំ និង្ការពិនិតយសុ្ខភាពតមមូលោឋ ន ចំនួនម្នករណីេញ្ាូ នរតូវបានកាតេ់នថយ ប្ លបនោះជាស្រញ
វជិាមានេង្កា ញថ្នឥរោិេល និង្ការយល់ ឹង្ម្នការបរេើរបាស់្បស្វាមូលោឋ នសុ្ខាភបិាល លអរេបស្ើរជាង្មុន។ 

 
២.២.១.៤ ការោរំទស្ហគមនក៍នុ ង្ការផ្សពវផ្្យពីអនាមយ័ 
េនាា េព់ីអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានោរំទកនុង្ការស្គង្ស្ង្រ់ស្ោះទឹកស្ហគមនច៍ំននួ ៨០រស្ោះ ប ើមបបី្ៃើយ

តេបៅបពលមានបរោោះរាងំ្ស្ងួត មានរស្ោះចនំួន ៥៥ បានកំពុង្បរេើរបាស់្មកទល់េចចុេបនន។ ស្រមាេរ់ស្ោះរគសួ្គរ កនុង្
ចំបណ្តមរស្ោះចំននួ២៦៩ មានរស្ោះចំនួន ២២០ កំពុង្បរេើរបាស់្។ មា៉ាង្បទៀត មានធុង្ចំបរាោះចំនួន ១,៣១២ ប្ ល
កំពុង្បរេើរបាស់្បៅតមផ្ាោះរេស់្ោតផ់្ទា ល់ បហើយពាង្ប្ផ្ន ីចំនួន ២៣៨ កំពុង្បរេើរបាស់្។ រឯីអណតូ ង្ស្នេម់ានចំននួ 
៥៧១ បាន និង្កពុំង្បរេើរបាស់្។ រស្ប ៀង្ោន បនោះ កនុង្ចំបនាមអណតូ ង្លូប្ លធាៃ េោ់រំទ មានអណតូ ង្លូចំននួ ១០ បាន 
និង្កំពុង្បរេើរបាស់្ ប ើមបផី្តល់ទឹក ល់ស្មាជកិស្មាគមមនុស្សចាស់្។ 

រេូលត  5 ៖ ការអេរ់ ំនិង្ពិនិតយសុ្ខភាពជូនមនុស្សចាស់្ 
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ស្គថ នីយផ្លិតទឹកសុ្ទធ បាន និង្កំពុង្ ំបណើ រការ ផ្លិត ប្ចកចាយ លក ់ និង្ផ្គតផ់្គង្ទ់ឹកបៅ ល់អតិលជិន 

ស្មាជិកស្មាគម ស្គលាបរៀន និង្ រគួស្គររកី
រកមានមនុស្សចាស់្។ ជាលទធផ្លស្គថ នីយបានផ្ត
ល់ទឹកពសិ្គរបៅ ល់ស្គលាបរៀន និង្រគួស្គរ
ង្កយរង្បរោោះ ចំនួន ២១៨ ពី ុង្ធំកនុង្ចំបនាម
ការផ្លិតទឹកបានចំនួន ២៣,០៤១ ពី ុង្ធ។ំ 
ចំណូលស្រេុកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ មានចំនួន
៣៤,៩៣១,១០០បរៀល បហើយចំណ្តយស្រេុ
ចំនួន ២៣, ០៧៩,០០០ បរៀល។ 

 
២.២.១.៥ ការប្លទតំមលំបៅោឋ ន និង្ចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
ការចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជកិ គឺជាតួនាទីសំ្ខានម់យួរេស់្គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្។ ស្មាជិក ប្ ល

មានេរា សុ្ខភាព នងិ្េរា ជីវភាព ក ូ៏ចជាេរា ទំនាកទ់ំនង្កនុង្ស្ហគមន ៍រតូវបានចុោះសួ្រសុ្ខទុកេជាញឹកញាេព់គី
ណៈកមមការ និង្ស្មាជិករេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្។ ជាកប់្ស្តង្កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ បនោះ ស្មាជិកចនំួន១,៩០៨ នាក ់
(រសី្ ១,២៧៨នាក)់ រតូវបានសួ្រសុ្ខទុកេ និង្ទទួលបានការពិភាក្ពេីរា សុ្ខភាព នងិ្ជីវភាពប្ លពកួោតជ់ួេ
រេទោះពីសំ្ណ្តកគ់ណៈកមាម ការស្មាគម។ កនុង្ករណីប្ លពួកោតម់ានតរមូវការខពស់្ បលើប្ផ្នកលវកិា ស្មាគមមនុស្ស
ចាស់្បានបរៀេចំ និង្របារពវពធិីរេម្ពណីកនុង្ការបកៀរគរធនធានកនុង្ស្ហគមនេ៍ប្នថមប ើមបជីួយ ោត។់ 
 
២.២.២. ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកបស្ ឋកចិច នងិ្ការរបាកច់ណូំល 

២.២.២.១ ការោរំទបលើជនំាញ 
 កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ បនោះ រកុមការង្ករស្ហការជាមយួស្មាគមស្ហពន័ធ នងិ្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ រកុមវា៉ា វ បានចុោះ

ពរង្ឹង្ស្មតថភាពរេស់្ស្មាជិកេប្នថម នងិ្ពិនតិយពី ំបណើ រការម្នការបរេើរបាស់្េបចចកបទស្ោ ុំោះ ក ូ៏ចការផ្លិតចណីំ
ស្តវ ការេបណត ញស្តវចម្រង្ពី ំណ្ត ំនិង្ការផ្លិតជីធមមជាតិ។ ជាកប់្ស្តង្ រគួស្គរស្មាជិកចំននួ ៣៨ រគួស្គរបានអនុ
វតតផ្លិតជ ីអអីឹមប ើមបេីេំ៉ាន ់ំណ្ត ំនិង្លាយជាមយួចំនសី្តវ និង្ រគសួ្គរចំនួន ២៥ បទៀត បានផ្លិតទឹកបផ្ោះប ើមប ីេ
បណត ញស្តវលអិតចម្រង្។ 

រេូលត  6 ៖ ទឹកសុ្ទធពី ុង្ធំប្ ល បំណើ រការផ្លិត និង្រគេរ់គង្បោយ
ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្បមាង្ឬស្សី 
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២.២.២.២ ការោរំទរេភពហិរញ្ញ វតថុ  និង្ធនធានបផ្សង្ៗ 

 ក. កមមវធីិរបាកទុ់នេង្វិល 
កមមវធិីឥណទនខាន តតូច/កមមវធិីទុនេង្វិល បាន និង្េនតស្កមមភាពរេស់្ខៃួន កនុង្ការផ្តល់ទុន ល់ស្មាជិកខចី

ស្រមាេរ់េកេមុខរេរបផ្សង្ៗ។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ រកមុវា៉ា វចំនួន ៥បានទទួលទុនេប្នថមពីអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា
បោយកនុង្មយួស្មាគមទទលួបាន ៣,០០០  ុលាៃ រអាបមរកិគត។់ មកទល់ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ មានស្មាគមមនុស្សចាស់្
ចំនួន ៧៧ បហើយស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ទងំ្របាេំសុី្ទធប្តមានទុនេង្វិលស្រមាេស់្មាជិករេស់្ខៃួនខច។ី គិតជា
ទុនស្រេុប្ លអង្គការមនុស្សចាស់្បានផ្តល់ជូន ល់ស្មាគម និង្ស្មាគមនស្ហពន័ធមានចំនួន ២១២,៨០៩  ុលាៃ រ
ស្ហរ ឋអាបមរកិ។ មកទល់េចចុេបនន ទុនស្រេុរេស់្ពួកោតប់ានបកើនប ើង្ ល់ ៤៦៨,៩៦៥ ុលាៃ រស្ហរ ឋអាបមរកិ។ 
ស្មាជិកស្មាគមប្ លទទលួបានកមចពីកីមមវធិីបនោះមានចនំួន ៣,៣៧៣នាក ់ រសី្ ២,៦០៧នាក ់ ប្ ល ៧៨% បរេើ
របាស់្ស្រមាេវ់ស័ិ្យកសិ្កមម បហើយស្ល់ពីបនាោះបរេើរបាស់្ស្រមាេម់ុខរេរ និង្ជីវភាពផ្ទា ល់។ 

 
ខ. កមមវធីិធានាោរបោ និង្រសូ្វ 
ធានាោរបោជាកមមវធិីមយួ កនុង្ចំបនាមស្កមមភាពជាបរចើនបផ្សង្បទៀតរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្។ កនុង្ឆ្ន ំ

២០១៩ បានេង្កា ញថ្ន ចំននួបោប្ លកំពុង្ នងិ្េនតអនុវតតមានចំននួ ៤០៣កាល បហើយចំនួនបានលកប់ោយស្គរប្ត
កូនបកើតមកប ម្ ល ឈ ឺនិង្ចាស់្(ផ្តល់កូនមនិសូ្វលអ) បានទឹករបាកច់នំួន ១៦,៩២៥,០០០បរៀល ។ ស្មាជិកស្រេុ
ប្ លបានទទួលផ្លពីកមមវធិបីនោះមកទល់ចុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំនួន ៤៩០នាក ់ទងំ្បផ្ាររចួ និង្កំពុង្ចិញ្ច ឹម។ 

រឯីធានាោររសូ្វ បឃើញថ្នចំនួនរសូ្វបៅស្ល់មកទល់េចចុេបននមាន៦០១បតន ប្ លចនំួនម្នបកើនប ើង្មនិសូ្វ
រេបស្ើរ បោយស្គរស្មាជិកមយួចំនួនមានេរា រេមូលរត េប់ានតចិតួចបរពាោះប្តបរោោះរាងំ្ស្ងួត។ ការស្ង្រត េ់
ភាគបរចើនគឺស្ង្ជាស្គចរ់បាកជ់ំនួស្។ ចាេត់ងំ្ពីចាេប់ផ្តើមកមមវធិីមកទល់ចុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ រគួស្គរប្ លទទួលបាន
ផ្លរេបោជនប៍ោយការខចីពូវរសូ្វស្រេុចំនួន ៣,៥៥០រគសួ្គរ។ 

 
២.២.២.៣ មខុរេរខាន តតូច 

រេូលត  7 ៖ ទឹកបផ្ោះប្ លស្មាជិករកមុវា៉ា វបានផ្លិតប ើមបីសំ្លាេស់្តវលអិត 
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កមមវធិមីុខរេរខាន តតូចរេស់្ស្មាគមមនុស្ស
ចាស់្ ជាប្ផ្នកមយួម្នការបលើកកមពស់្ជីវភាពរេស់្
ស្មាជិកតមរយៈការផ្តល់លវកិា និង្ជំនាញ ល់ពួក
ោតស់្មរស្េតមលទធផ្ល ស្មតថភាព និង្ប្ ល
អាចឲ្យោតរ់កចំណូលស្រមាេរ់គួស្គរ។ ស្មាជិក
ចំនួន ៤២៥ នាក ់បានទទួលការោរំទពីកមមវធិី បហើយ
មានស្មាជិកចនំួន ១៦៩នាក ់ (រសី្ ១១៩នាក)់ 
ប្ លបៅប្តេនតមុខរេររេស់្ពួកោត។់ បោយប្ ក 
ស្មាជិកបផ្សង្បទៀតប្ លមនិេនត គឺបោយស្គរោត់
បានផ្ទៃ ស់្េតូរមុខរេរ មយួចំននួបានស្គៃ េ ់ បហើយមយួ
ចំនួនបទៀតមានជំង្ឺ ជរាពិបាកេនតមខុរេររេស់្ោត។់  

 
២.២.២.៤ ការោរំទប្ផ្នកទីផ្្រ 
េនតពឆី្ន កំនៃង្បៅ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ អង្គការ បានេនតស្រមេស្រមួលស្មាគមកនុង្ការបរៀេចំ និង្ ំបណើ រមុខ

រេររេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្។ 
ជាលទធផ្ល កនុង្ចំបនាមស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួនេនួប្ លបានបរជើស្បរ ើស្ស្រមាេ ់ំបណើ រការបលើការលក ់

រកមុខរេរស្រមាេស់្មាជិក បឃើញថ្នោតប់ានរបារពធការបេើកស្បមាា ធមុខរេររេស់្ពួកោត ់ និង្បានបេើកលក់
ផ្លិតផ្លកនុង្ភូមរិសុ្ករេស់្ខៃួនបៅតមម្លងប្ លបានឯកភាពោន  (ភាគបរចើនលកប់ៅម្លងបៅរ ៍អាទិតយ)។  

២.២.៣. ស្កមមភាពស្ង្គម នងិ្ការរាេេ់ញ្ចូល 
២.២.៣.១ ការចូលរមួការអភិវឌ្ឍន ៍

រេូលត  8 -ស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្ភូមិបោកម្រជេនតមុខរេរលក ូ់រកនុ ង្ភូមិ 

រេូលត 9 - កមមវធីិបេើកស្បមាា ធមុខរេររេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ភូមបិោកម្រជ និង្ភូម ំិណ្តកស់្គៃ ញ 
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េប្នថមបលើការចូលរមួចំប្ណកកនុង្ការអភវិឌ្ឍនក៍នុង្ស្ហគមន ៍ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមយួ
អង្គការលំបៅោឋ នប ើមបមីនុស្សជាតិ ស្មាគមស្ហពន័ធ និង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្កនុង្ការវាយតម្មៃ រគសួ្គរប ើមបទីទួល
បានការោរំទបលើការស្គង្ស្ង្ផ់្ាោះលម ីការជួស្ជុល ការផ្តល់ជាអំពូលសូ្ឡា និង្កង្ ់ល់រគួស្គរមនុស្សចាស់្រកីរក មាន
កុមាររតូវការបរៀនបៅស្គលាតំេនឆ់្ង យពផី្ាោះ។ ជាកប់្ស្តង្ ខាង្បរកាមគឺជាលទធផ្លប្ លទទួលបានលំបៅោឋ នបៅកនុង្
រសុ្កឯកភន ំបាណន ់និង្រសុ្កសំ្បៅលូន បខតតបាត ់េំង្ ៖ 

 
ល.រ រេបភទជនំយួ ចនំនួបានោរំទរចួ (រគសួ្គរ) 
១ ស្គង្ស្ង្ផ់្ាោះលម ី ២៣ 
២ ជួស្ជុលផ្ាោះ ៥៩ 
៣ ោរំទអំពូលសូ្ឡា ៥៣ 
៤ កង្ ់ ១ 

 

២.២.៣.២ ស្ង្គម ស្គស្នា និង្វេបធម ៌

ស្កមមភាពស្ង្គម ស្គស្នា និង្វេបធម៌ ជាទូបៅប្តង្ប្តអនុវតតបោយស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅតមមូលោឋ ន
រេស់្ោត។់ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ មានមនុស្សចាស់្ចំនួន ១៦៩នាក ់បាន និង្កពុំង្ទទួលការប្លទ ំ(រសី្៩៤នាក)់ កនុង្ 
ចំបនាមស្មាគមចនំួន៨១។ កនុង្បនោះអនកប្លទសំ្រេុមានចនំួន៧៩នាក ់ កនៃង្មកមានមនុស្សចាស់្ចំននួ៧០នាកប់ាន
ស្គៃ េ ់នងិ្េតូរទីលំបៅ។ បេើបទោះេីជាោ៉ា ង្ណ្តមានមនុស្សចាស់្ចំនួន ៣៨៦នាកប់ទៀតកំពុង្រតូវការការប្លទខំាៃ ងំ្។ 

ស្មាគមអាច ំបណើ រការបៅបានលុោះរតមានមូលនធិិស្រមាេេ់បរមើការង្ករបៅកនុង្ស្មាគមរេស់្ខៃួន។ ជាក់
ប្ស្តង្ធានធានប្ លស្មាគមមានស្រមាេេ់នតស្កមមភាពរេស់្ខៃួនបៅឆ្ន េំនាា េគ់ឺ ២២,៧៦៤  ុលាៃ រស្ហរ ឋអាបមរកិ។ 
កនុង្ចំននួបនោះ គបរមាង្បានោរំទលវកិាមូលនិធិស្ង្គម ល់ស្មាគមចំននួ ១០ េប្នថមបទៀត បោយកនុង្មយួស្មាគម
ទទួលបាន១៣០ ុលាៃ រស្ហរ ឋអាបមរកិ។ មូលនិធិបនោះ រតូវបានបរេើរបាស់្ស្រមាេជ់ួយ ស្មាជិក បពលឈ ឺ បៅមនាីរ
បពទយ មានេរា ជីវភាព ការបៅសួ្រសុ្ខទុកេ និង្ចំណ្តយបផ្សង្ៗបទៀត។ 

រេូលត 10 - ផ្ាោះប្ លបានចុោះវាយតម្មៃ និង្ផ្ាោះប្ លស្គង្ស្ង្ល់មីោរំទបោយគបរមាង្ 
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បលើស្ពីបនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស់្កប៏ានបកៀរគរលវកិាពីរេភពបផ្សង្ៗ ប ើមបេីប្នថមធនធានកនុង្ការជួយ  ល់
ស្មា ជិក។  ូចខាង្បរកាមបនោះជារេភព និង្លវកិាប្ ប  លបកៀរគរបាន៖ 

ស្កមមភាព ចនំនួលវកិារេមលូបាន (បរៀល) គតិជា ុលាៃ រ 
ោកហិ់េ ១០,៩៩២,៥០០ ២,៧៤៨.១៣ 
ពីស្េបុរស្ជន ៤,៨២៥,០០០ ១,២០៦.២៥ 
មូលនិធិឃំុ ៣២,១៧០,៩០០ ៨,០៤២.៧៣ 
េ ិភាគស្មាជកិ ២៧,០១៥,៦០០ ៦,៧៥៣.៩០ 
រេភពបផ្សង្ៗ ១១,០៧៩,៦០០ ២,៧៦៩.៩០ 
ស្រេុ ៨៦,០៨៣,៦០០ ២១,៥២០.៩១  ុលាៃ រអាបមរកិ 

លវកិាទងំ្បនោះបានបរេើរបាស់្ស្រមាេេ់បរមើស្កមមភាពរេស់្ស្មាគម ការជួយ  ល់ស្មាជិក នងិ្មយួចនំួនរក្
ស្រមាេរ់េតិេតតិការបៅកនុង្ស្មាគម។ េប្នថមបលើបនោះ បៅកនុង្ប្ខបមស្គ ៧០%ម្នស្មាគមតមភមូកិតី បៅតមឃំុកតីបាន
បរៀេចំកមមវធិីរស្ង្ទ់ឹកជូនមនុស្សចាស់្ បោយផ្្រភាា េន់ឹង្កមមវធិីេណុយចូលឆ្ន រំេម្ពណីប្ខមរ និង្ទិវាសុ្ខភាពពភិព
បលាកផ្ង្ប្ រ បោយមានការចូលរមួពីអាជាា ធរ អនកពាកព់ន័ធ និង្កូនបៅរេស់្ោត ់ផ្ទា ល់។ 

 
២.២.៤. ស្កមមភាពេញ្ជ្រា េបលើេរា ប្រេរេលួអាកាស្ធាតុ នងិ្បរោោះមហនតរាយ 

២.២.៤.១ ការេណតុ ោះេណ្តត ល ល់គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការមនិមានស្កមមភាពពរង្ងឹ្ស្មតថភាពគណៈកមមការបលើកមមវធិីេន្ុំនងឹ្ការប្រេរេួល

អាកាស្ធាតុបទ។ ្ៃង្តមការេណតុ ោះេណ្តត លកនៃង្មក គណៈកមមការទទួលេនាុកការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុបានបរៀេចំ
ប្ផ្នការជាមយួស្មាជិកកនុង្ការបរតៀមេង្កក របពលមានបរោោះអាស្នន កំណតរ់កុមស្បញ្ជ្ង្កគ ោះ នងិ្របេៀេប្ៃើយតេកនុង្បពល
បរោោះអាស្ននបកើតប ើង្។ 

 
២.២.៤.២ ការអនុវតតនេ៍បចចកបទស្កសិ្កមមទេទ់ល់បរោោះមហនតរាយ 
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាធាៃ េប់ានពរង្ឹង្ស្មតថភាព នងិ្ផ្តល់ជាស្មាា រៈ ល់ស្មាជកិស្មាគមមនុស្សចាស់្

មយួចំនួន តមរយៈគបរមាង្បផ្សង្ៗោន ។ មកទល់បពលបនោះ កសិ្ករប្ លបៅេនតអនុវតតេបចចកបទស្បនោះមានចនំួន 
១៩១ រគសួ្គរ។ ជាលទធផ្លបឃើញថ្ន មានរគួស្គរចនំួន១០រគួស្គរ បានអនុវតត និង្បានលកផ់្ល ណំ្តេំប្នៃ តមរយៈ
េបចចកបទស្បនោះ បោយគតិជាទឹករបាកច់ំននួ ១,៨០០,០០០ បរៀល។ 

 
២.២.៤.៣ ផ្សពវផ្្យផ្លេ៉ាោះពាល់ពីបរោោះមហនតរាយបោយេញ្ចូ លមនុស្សចាស់្ 
បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាមនិមានស្កមមភាពផ្សពវផ្្យពីផ្លេ៉ាោះពាល់ពីបរោោះមហនតរាយ

បៅ ល់ស្ហគមនប៍ទ។ កនៃង្មក ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន៤០ ស្មាគមបានទទលួចំបណោះ ងឹ្បលើរេធានេទបនោះ 
បោយបានេនតបៅស្មាជិក ប ើមបជីាចំបណោះ ឹង្ និង្បានផ្សពវផ្្យពីការបរតៀមស្រមាេប់រោោះរាងំ្ស្ងួត នងិ្ការបរជើស្
បរ ើស្ពូជ ំណ្តបំ្ លសំុ្គនឹង្បរោោះរាងំ្ស្ងួតប្លមបទៀតផ្ង្។ 
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២.២.៤.៤ ការបរតៀមេង្កក រ និង្ប្ៃើយតេបរោោះមហនតរាយ 
េនាា េព់ីគបរមាង្ប្ លោរំទបោយ រកសួ្ង្ស្ហពន័ធស្រមាេក់ិចចស្ហរេតេិតតិការបស្ ឋកិចច និង្អភវិឌ្ឍនរ៍េបទស្

អាលៃឺម៉ាង្ ់អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានរេគល់ កញ្ចេស់្បញ្ជ្ង្កគ ោះេនាា នច់ំនួន ៦៤២កញ្ចេ ់ (លមី៥៧០ និង្ កញ្ចេច់ាស់្ 
៧២) និង្តង្ ់ ៤x៥ប្ម៉ារត ចនំួន ១២០  ល់គណៈកមាម ធិការរគេរ់គង្បរោោះមហនតរាយ បខតតបាត ់ំេង្ ប ើមបបីរតៀម
ស្រមាេប់រេើរបាស់្បពលមានបរោោះអាស្ននបកើតប ើង្។  

ជាលទធផ្ល បៅម្លងទី ០៤ ប្ខមនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមយួរ ឋបាលស្គលា
បខតតបាត ់ំេង្ បានចុោះប្ចកកញ្ចេស់្បញ្ជ្ង្កគ ោះេឋម ( ូចបានបរៀេរាេខ់ាង្បលើ)  ល់រគសួ្គររង្បរោោះ បោយខយល់កញ្ជ្នាត ក់
កនុង្រសុ្កសំ្បៅលូនចំននួ ១៦១រគសួ្គរ។ កញ្ចេប់្ លបាន  ផ្តល់ជូនបនោះ គឺបានបរេើរបាស់្កញ្ចេប់្ លបានរក្ទុកនឹង្
កាកបាទរកហមកមពុជាស្គខាបខតតបាត ់ំេង្ ប ើមបជីាធនធានបរតៀមប្ៃើយតមបរោោះអាស្ននប្ លេ៉ាោះផ្ល ល់រគួស្គររកី
រកង្កយរង្បរោោះ ពិបស្ស្រគួស្គរប្ លមានមនុស្សចាស់្។ 

េប្នថមពីបនោះ បៅម្លងទ១ី៨ ប្ខមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ បរកាមគបរមាង្ប្ លទទួលបានពីរេបទស្អាលៃឺម៉ាង្ ់ អង្គការ
មនុស្សចាស់្កមពុជាកប៏ានស្ហការជាមយួអាជាា ធរមូលោឋ ន បានប្ចកកញ្ចេស់្បញ្ជ្ង្កគ ោះេនាា នប់ៅរគួស្គររង្បរោោះបោយ
ទឹកជំនន ់ចំននួ២៧ រគួស្គរបៅកនុង្ឃំុប្រពកហៃួង្ នងិ្ឃំុប្រពកនរនិា រសុ្កឯកភន ំបខតតបាត ់ំេង្។ 
  

ជាបរឿង្ប្ លស្គទរ បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការនឹង្ចាេប់ផ្តើមអនុវតតគបរមាង្លមីមយួបទៀតប្ លទទួលបានការោំ
រទពីអង្គការមនុស្សចាស់្អា ឺម៉ាង្ ់កនុង្រយៈបពលេីឆ្ន  ំ(ចាេព់ីឆ្ន ២ំ០២០  ល់ឆ្ន ២ំ០២២)។  

រេូលត  11 - ស្កមមភាពប្ចកកញ្ចេស់្បញ្ជ្ង្កគ ោះេនាា នប់ៅរស្កុសំ្បៅលូន 
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២.៣ កមមវធិីទី៣៖ ការពរង្ីកការទទលួស្គគ លស់្ទិធមិនសុ្សចាស្ប់ៅកនងុ្ស្ហគមន៍ នងិ្អនកបធវើបស្
ចកតសី្បរមចចិតត និង្ប្ស្វង្រកការោាំរទមនសុ្សចាស្ ់បោលនបោបាយមនុស្សចាស្ ់បោល
នបោបាយោាំរទមនសុ្សចាស្ ់
២.៣.១. ការចូលរមួ នងិ្ោរំទកចិចការង្ករបោលនបោបាយមនុស្សចាស់្៖ 

បៅកនុង្ប ើមឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា
បានជួយ ោរំទកនុង្ការបបាោះពុមពេប្នថមនូវ បស្ៀវបៅបោល
នបោបាយជាតិស្តីពមីនុស្សវយ័ចាស់្ចំនួន ៣៥០កាល និង្
បស្ៀវបៅប្ផ្នការស្កមមភាពបោលនបោបាយជាតិស្តីពមីនុស្ស
វយ័ចាស់្ចំនួន ៣៥០កាល ប ើមបរីេគល់ជូន ល់ រកសួ្ង្
ស្ង្គមកិចចអតីតយុទធជន នងិ្យុវនីតិ          ស្មបទ (ស្.អ.យ.) 
តេតមសំ្បណើ រ និង្តរមូវការចំបាចក់នុង្ការផ្សពវផ្្យ នងិ្អនុ
វតតបោលនបោបាយ។  

កនុង្អំ ុង្ពាកក់ណ្តត ល ឆ្ន ២ំ០១៩ បនោះ តណំ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្បៅកនុង្បខតតចំននួ៤ (បាត ់ំេង្ 
េនាា យមានជយ័ បស្ៀមរាេ នងិ្កំពង្ធ់ំ) បានចូលរមួកនុង្សិ្កាេ ស្គលាផ្សពវផ្្យអំពីបោលនបោបាយជាតិស្តីពមីនុស្ស
វយ័ចាស់្ប្ លបរៀេចំបោយរកសួ្ង្ស្ង្គមកិចច បៅតមេណ្តត រាជធានីបខតតនិមយួៗ។  

េប្នថមបលើបនោះ បៅកនុង្សិ្កាេ ស្គលាផ្សពវផ្្យអំព ី “លទធផ្លម្នការសិ្ក្រស្គវរជាវស្តីពី តរមូវការ នងិ្េរា
រេឈមរេស់្មនុស្សវយ័ចាស់្បៅកមពុជា” នាចុង្ប្ខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ បៅកនុង្រាជធានីភនបំពញ អង្គការមនុស្សចាស់្
កមពុជា បានអបញ្ា ើញរកសួ្ង្ពាកព់ន័ធសំ្ខាន់ៗ  ប ើមបមីកបធវើេទេង្កា ញ និង្ប្ចករបំ្លកអំពីវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវតតបោល
នបោបាយនានាប្ លជួយ ោរំទ ល់មនុស្សចាស់្ ូចជា បោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ ចាស់្ រកេខណ័ា
បោលនបោបាយជាតិោពំារស្ង្គម បោលបៅអភវិឌ្ឍរេកេបោយបចរភាព និង្ជប្ជកពភិាក្បៅបលើយនតការសំ្ខាន់ៗ
កនុង្ការជួយ ោរំទ ល់មនុស្សចាស់្ បោយតេបៅនឹង្របាយការណ៍សិ្ក្រស្គវរជាវប្ លបានរកបឃើញ។ 

 

 

 

 

 

 

 

រេូលត 12 - រេគល់បស្ៀវបៅបោលនបោបាយជូនរកសួ្ង្ ស្.អ.
យ. 

 

រេូលត 13 - ការបធវើេទេង្កា ញអំពី បោលបៅអភវិឌ្ឍនរ៍េកេបោយបចរភាព និង្បោលនបោបាយជាតិ 
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នាចុង្ប្ខសី្ហា នងិ្ពាកក់ណ្តត លប្ខករញ បនោះ អង្គការ
មនុស្សចាស់្កមពុជា រពមទងំ្តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្
កមពុជាបានទទួល ំបណើ រទស្សនកិចចសិ្ក្រេស់្រកុមរេឹក្ជាតិ
ោពំារស្ង្គម ម្នរកសួ្ង្បស្ ឋកិចច នងិ្ហិរញ្ញ វតថុ ចំនួន២បលើក 
បៅកនុង្បខតតបាត ់េំង្ ប ើមបបី្ស្វង្យល់អំពសី្គថ នភាព និង្តរមូវ
ការរេស់្មនុស្សចាស់្។ បៅកនុង្ ំបណើ រទស្សនកិចចសិ្ក្បនោះ 
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានប្ចករបំ្លកអំពីពត័ម៌ានគបរមាង្
កមមវធិីរេស់្អង្គការ នងិ្ការចូលរមួចំប្ណករេស់្ស្មាគម
មនុស្សចាស់្កនុង្កិចចការបលើកមពស់្សុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្
បៅតមស្ហគមន។៍ 

តមរយៈជំនួេជាមយួេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្ នងិ្
មនុស្សចាស់្បៅតមស្ហគមន ៍ភាគបរចើន ពួកោតប់ានបលើក
ប ើង្អំពីេរា ស្នតិសុ្ខហិរញ្ញ វតថុ និង្ការចណំ្តយបៅបលើការ
ប្លទសុំ្ខភាពប្ លជាេរា បចាទចំេង្ ស្រមាេព់ួកោតក់នុង្
ជីវភាពរេចាមំ្លង បហើយពួកោតក់ប៏ានបស្នើរសំុ្បអាយគណៈ
រេតិភូពីរកុមរេកឹ្ជាតិោពំារស្ង្គម រពមទងំ្អំពាវនាវ ល់
រាជរោឋ ភបិាលជួយ គតិគូរ នងិ្ពិចារណ្តផ្តល់ របាកឧ់េតថមាជា
រេចាសំ្រមាេព់ួកោតប់្ លជាមនុស្សចាស់្ ស្រមាេប់ោោះ
រស្គយជីវភាពរេចាមំ្លង ជាជាង្ពឹង្ពាកប់ៅបលើកូនបៅ រពម
ទងំ្ផ្តល់អាទិភាព ល់ពួកោតប់្ លជាមនុស្សចាស់្បអាយទទួលបានេណ័ណ រកីរក និង្ពនិិតយ-ពាបាលសុ្ខភាពបោយ
ឥតគិតម្លៃ។  

េប្នថមពីបនោះ នាពាកក់ណ្តត លប្ខធនូបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា កប៏ានជួយ ស្រមេស្រមួលជាមយួអង្គការ
មនុស្សចាស់្អនតរជាតិថ្នន កត់េំន ់ ប ើមបទីទួល ំបណើ រទស្សនរេស់្គណៈរេតិភូពីរកមុរេឹក្ជាតិោពំារស្ង្គម កនុង្ការ
 ករស្ង្េ់ទពិបស្គធន ៍ និង្ប្ស្វង្យល់អំពីរេពន័ធោពំារស្ង្គមស្រមាេម់នុស្សចាស់្ នងិ្កមមវធិីផ្តល់ស្គចរ់បាកស់្រមាេ់
ជនពិការបៅឯរេបទស្ម្ល។ បៅកនុង្ ំបណើ រទស្សនកិចចបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្ រពមទងំ្តំណ្តង្រេតិភូ បានកស្គង្
ទំនាកទ់ំនង្កានប់្តជតិស្និទធិ និង្បានប្ស្វង្យល់ពេីទពិបស្គធន ៍នងិ្ការអនុវតតលអរេស់្រេបទស្ម្លទកទ់ង្នងឹ្ការបរៀេចំ
រេពន័ធោពំារស្ង្គមស្រមាេម់នុស្សចាស់្ និង្កមមវធិីផ្តល់ស្គចរ់បាកស់្រមាេជ់នពិការ។  

ជាង្បនោះបៅបទៀត បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា កប៏ានផ្តល់កចិចស្ហការ និង្ការោរំទការ
បរៀេចំកិចចរេជុំបលើក ំេងូ្ រេស់្អនុគណៈកមាម ធិការប ើមបមីនុស្សចាស់្បខតតបាត ់ំេង្ នាម្លងទី២៤ ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ បៅ
មនាីរស្ង្គមកចិចបខតតបាត ់ំេង្ ប្ ល ឹកនាបំោយ ឯកឧតតម ស្ ូ អារា៉ាហាវ ត ់អភបិាលរង្បខតត និង្ជារេធានអនុគណៈកមាម

រេូលត 14 - ទស្សនកិចចសិ្ក្រេស់្រេតិភូរកមុរេឹក្ជាតិោពំារ
ស្ង្គម 

 

រេូលត 15 - កិចចជំនេួ និង្ស្មាា ស្នជ៍ាមយួមនុស្សចាស់្បៅតមស្ហ
គមន ៍
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ធិការប ើមបមីនុស្សចាស់្បខតតបាត ់ំេង្ ប្ លមានស្មាស្ភាពមនាីរពាកព់ន័ធចំននួ៩ និង្រកុង្/រសុ្កចនំួន ១៤ រពមទងំ្
តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សចាស់្ចំនួន២រេូចូលរមួផ្ង្ប្ រ។  

តមរយៈកិចចរេជុំបនោះ អនុគណៈកមាម ធិការមនុស្សចាស់្ បខតតបាត ់ំេង្ បានរេកាស្ពីស្មាស្ភាពរេស់្
ស្មាជិកភាព រពមទងំ្ជប្ជកអំពីប្ផ្នការរេស់្អនុគណៈកមាម ធិការបនោះ។ កនុង្កចិចរេជុំបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា 
កប៏ានប្ចករបំ្លកអំពីលទធផ្លម្នការសិ្ក្រស្គវរជាវអំពីតរមូវការ និង្េរា រេឈមរេស់្មនុស្សចាស់្បៅ ល់អង្គ
រេជុំផ្ង្ប្ រ។ បៅចុង្េញ្ចេម់្នកិចចរេជុំបនោះ កម៏ានកចិចពិភាក្អំពីប្ផ្នការរេស់្អនុគណៈកមាម ធិការប ើមបមីនុស្សចាស់្
កនុង្បខតតបាត ់ំេង្ ស្រមាេអ់នុវតតបៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ។ អនុគណៈកមាម ធិការបនោះ កប៏ានេបង្កើតនូវ Telegram មយួ
ប ើមបទីំនាកទ់ំនង្ និង្ជប្ជកអំពីការង្ករបៅជំហានេនាា េផ់្ង្ប្ រ។ 

 

 

 

 

 

 

 

២.៣.២. ការបរៀេចសំ្កមមភាព នងិ្យុទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្៖ 

បៅកនុង្អំ ុង្ប្ខបមស្គ ឆ្ន ២ំ០១៩ បនោះ េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្ បានស្ហការ និង្ោរំទ ល់ស្មាគម និង្
ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចំនួន១0កប្នៃង្ បរៀេចំរបារពវនូវទិវាសុ្ខភាពពិភពបលាកម្លង៧ បមស្គ ប្ លមានអនកចូលរមួស្រេុ
រេមាណជាង្ ១៣១១នាក ់ប្ លកនុង្បនាោះមាន (រសី្ចំនួន ៨៧៤នាក,់ មនុស្សចាស់្ចនំនួ ៧១១នាក,់ ជនពិការចនំនួ 
៥៣៩នាក)់ រមួទងំ្អាជាា ធរថ្នន កប់ខតត រសុ្ក ឃំុ ជាពិបស្ស្ មនាីរ អង្គភាពជំនាញប្ផ្នកសុ្ខាភបិាល និង្មណឌ លសុ្ខ
ភាព ប្ លបានចូលរមួផ្សពវផ្្យបៅ ល់មនុស្សចាស់្ នងិ្ស្ហគមនប៍អាយយល់ ងឹ្ពីេរា  និង្ការប្លទសុំ្ខភាព។ 
បហើយបេើតមរបាយការណ៍ម្នរពឹតតិការណ៍បនោះ បយើង្បឃើញថ្នមានមនុស្សចាស់្រេមាណជាង្៣០៥នាក ់ ទទួលបាន
ការពិនិតយសុ្ខភាព នងិ្ទទលួបានថ្នន សំ្ង្កូវបោយឥតគិតម្លៃ។  

រេូលត  16 - កិចចរេជំុបលើក ំេូង្រេស់្អនុគណៈកមមការមនុស្សចាស់្បខតតបាត ំ់េង្ 
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កនុង្រពឹតតិការណ៍ សំ៏្ខានប់នោះ បឃើញថ្នមនុស្សចាស់្ជាបរចើនបៅតមតំេនន់ិមយួៗ បានបស្នើរសំុ្បអាយមណឌ ល

សុ្ខភាព និង្រគូបពទយចុោះជយួ អេរ់ផំ្សពវផ្្យ និង្ពិនិតយសុ្ខភាព ល់មនុស្សចាស់្បៅតមស្ហគមន ៍ រពមទងំ្អំពាវ
នាវ ល់រាជរោឋ ភបិាលបអាយជួយ ផ្តល់ការោរំទ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស់្ រពមទងំ្ផ្តល់របាកឧ់េតថមា ល់មនុស្ស
ចាស់្ប្ លរកីរក និង្ោម នទពីងឹ្ប្ លកំពុង្ខវោះខាត និង្រតូវការជំនួយ។ 

 បោយប្ កស្រមាេទ់ិវាយល់ ឹង្អំពីការរបំលាភេំពានបលើមនុស្សចាស់្ពិភពបលាក ១៥មលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ 
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្ហការជាមយួគណៈកមមការេបចចកបទស្រេស់្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជា កនុង្
ការបរៀេចំកិចចរេជុំពិបរោោះបោេល់ ជាមយួអាជាា ធររសុ្ក និង្ឃំុរពោះបនរតរពោះ និង្េសុ្ស្បូវ បៅម្លងទី១៤ មលុិនា ផ្្រ
ភាា េប់ៅនឹង្ទិវាយល់ ឹង្ពភិពបលាកពីការរបំលាពេំពានបលើមនុស្សចាស់្។ តមរយៈកចិចរេជុំបនោះ អភបិាលរង្រសុ្ក 
រពមទងំ្អាជាា ធរឃំុទងំ្ពីរ បានស្នានងឹ្វភិាជកញ្ចេល់វកិារឃំុឆ្ន ២ំ០២០បនោះ ប ើមបជីយួ ោរំទ ល់ការង្ករស្មាគម 
និង្ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្កនុង្រសុ្ករពោះបនរតរពោះ។  

រេូលត  17  - ការរតួតពិនិតយសុ្ខភាព ល់មនុស្សចាស់្ បៅកនុង្ទិវាសុ្ខភាពពិភពបលាក 

រេូលត 18 - ស្កមមភាពម្នយុទធនាការ នាទិវាសុ្ខភាពពិភពបលាក ៧ 
បមស្គ 
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បៅកនុង្អំ ុង្ចុង្ប្ខសី្ហាបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានបរៀេចំវគគរលឹំកអំពីការបរៀេចំយុទធនាការប្ស្វង្
រកការោរំទស្រមាេម់នុស្សចាស់្ តេតមសំ្បណើ រេស់្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជា។ វគគេណតុ ោះេណ្តត ល បនោះ 
ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធប្ លជាស្មាជិកេណ្តត ញបានបធវើការបរៀនសូ្រត និង្្ៃុោះេរច ងំ្ពីលទធផ្លប្ លស្បរមចបាននា
បពលកនៃង្មកតមរយៈយុទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទមនុស្សចាស់្ រពមទងំ្បានបធវើការតរមង្ទ់ិស្ប ើង្វញិ ជាមយួ
ប្ផ្នការស្កមមភាព នងិ្គបរមាង្សំ្បណើ រស្រមាេប់រៀេចំទិវាមនុស្សចាស់្១តុលា នាឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ។ 

កនុង្អំ ុង្ប្ខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ ស្មាគម និង្ស្ហពន័ធទងំ្េនួបខតត កប៏ានបរៀេចំរបារពធនូវទិវាមនុស្សចាស់្
ជាតិ-អនតរជាតិ នងិ្យុទធនាការប្ស្វង្រកការោរំទស្រមាេម់នុស្សចាស់្បៅតមតំេនន់មិយួៗ ចំនួន ១៣កប្នៃង្បៅកនុង្
បខតតចំនួន៤ ប្ លមានអនកចូលរមួស្រេុចំនួនជតិ ២,៤០០នាក ់ប ើមបបី្ស្វង្រកការោរំទស្រមាេម់នុស្ស និង្បានបរៀេចំ
បស្ចកតីអំពាវនាវរមួបៅរកសួ្ង្ពាកព់ន័ធបស្នើសំុ្បអាយគិតគូរកនុង្ការផ្តល់របាកឧ់េតថមស្រមាេម់នុស្សចាស់្ ការផ្តល់អាទិ
ភាពកនុង្ការទទួលបានេណ័ណ រកីរក និង្ការពិនតិយ-ពាបាលសុ្ខភាពស្រមាេម់នុស្សចាស់្បោយឥតគិតម្លៃ។ 

តមរយៈយុទធនាការទងំ្អស់្បនោះ បយើង្កស៏្បង្កតបឃើញមានប្ៃើយតេជាវជិាមានបៅតមតំេនម់យួមយួចនំួន
 ូចជាការស្នាផ្តល់ នងិ្ពរង្ីកលវកិាឃំុរេចាឆំ្ន បំ ើមបោីរំទ ល់មនុស្សចាស់្បៅឆ្ន  ំ២០២០។ ការោរំទ និង្បលើកទឹក
ចិតត/ផ្តល់អាទិភាព ល់មនុស្សចាស់្កនុង្ការទទួលបានអតតស្រញ ណេណ័ណ -រកីរកនងិ្េណ័ណ ស្មធម ៌ ស្រមាេប់ស្វាប្លទំ
សុ្ខភាព។ 

េ៉ាុប្នតបទោះោ៉ា ង្ណ្ត បយើង្មនិទនទ់ទួលបានការប្ៃើយតេជាកល់ាកណ់្តមយួបៅប ើយពីខាង្រកសួ្ង្ប្ ល
ពាកព់ន័ធ តេតមសំ្ណូមពរប្ លបានបលើកប ើង្បៅកនុង្បស្ចកតីអំពាវនាវរមួរេស់្េណ្តត ញបយើង្បៅប ើយ។  

រេូលត 19 - កិចចរេជំុប្ស្វង្រកការោរំទមូលនិធិឃុសំ្ង្កក ត ់បៅស្គលារស្កុរពោះបនរតរពោះ នាទិវាសិ្ទធមិនុស្សចាស់្ ១៥មលុិនា 
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២.៣.៣. ការប្ស្វង្រកមលូនធិោិរំទកនុង្មលូោឋ ន (ឃំុ/ស្ង្កក ត)់៖ 

តមរយៈវគគេណតុ ោះេណ្តត ល និង្ការចុោះជួយ ប្ណនាពំីេគុគលិកអង្គការ កនុង្ការបរៀេចំគបរមាង្សំ្បណើ រប្ស្វង្រក
មូលនិធិឃំុ-ស្ង្កក តក់នុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ មានស្មាគមចំននួ៧៧ កនុង្ចំបណ្តម ៩៣ស្មាគម បានទទួលមូលនធិិពីកមមវធិី
វនិិបោគឃំុស្ង្កក តប់្ លកញ្ចេម់ូលនិធិទងំ្បនោះ មានចំនួនចបនាៃ ោះជាមធយមចាេព់ី ៥០មុនឺបរៀល  ល់ ២លានបរៀលកនុង្
មយួស្មាគម (បកើនប ើង្ចបនាៃ ោះ២០ បៅ ល់១លានបរៀលមុនឺបរៀល បេើបរេៀេបធៀេបៅឆ្ន ២ំ០១៨ ប្ លកនុង្មយួ
ស្មាគមទទួលបានរតឹមប្ត ៣០មុនឺបរៀល  ល់រតឹម ១លានបរៀលកនុង្មយួស្មាគមប្តេ៉ាុបណ្តណ ោះ) ។ បោង្បៅតម
របាយការណ៍រេចាបំ្ខរេស់្ស្មាគមបឃើញថ្នមានការបកើនប ើង្នូវចំនួនមនុស្សចាស់្ប្ លង្កយរង្បរោោះ ឬជួេការ
លំបាកទទួលផ្លពីគបរមាង្ទងំ្អស់្បនោះ។ 

២.៣.៤. ការកស្គង្េណ្តត ញការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្៖ 

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ អង្គការ បានេនតកស្គង្ភាពជាម្ គូរ និង្េណ្តត ញការង្ករបលើ   វស័ិ្យមនុស្សចាស់្បៅ
កមពុជា។ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្ហការជាមយួវទិាស្គថ នជាតិស្ង្គមកិចច បរៀេចំនូវសិ្កាេ ស្គលា ចំនួន១បលើក 
បៅរាជធានីភនបំពញជាមយួរកសួ្ង្ពាកព់ន័ធសំ្ខាន់ៗ អង្គការជាតិ អនតរជាតិប្ លបធវើការបលើវស័ិ្យបផ្សង្ៗ និង្តំណ្តង្

រេូលត 20 - ស្កមមភាពម្នយុទធនាការ នាទិវាមនុស្សចាស់្ជាតិ និង្អនតរជាតិ ១តុលា 
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ស្គថ េន័ រោឋ ភបិាលបៅថ្នន កជ់ាតិ ប ើមបជីប្ជកពិភាក្ នងិ្ប្ស្វង្រកយុទធស្គញ្ជ្ស្តកនុង្ការបធវើកាង្កររមួោន បលើវស័ិ្យមនុស្ស
ចាស់្បៅកមពុជា តេបៅនឹង្របាយការណ៍សិ្ក្រស្គវរជាវប្ លបានរកបឃើញ។  

នាចុង្ប្ខវចិឆិកាបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា កប៏ាន
ស្ហការជាមយួអង្គការេណ្តត ញបៅបខតតបស្ៀមរាេ ប ើមបី
បរៀេចំកិចចរេជុំរេចាឆំ្ន ជំាមយួស្មាជិក និង្ប្ចករបំ្លកពីលទធ
ផ្លម្នការសិ្ក្រស្គវរជាវ និង្ផ្សពវផ្្យអពំីការចូលរមួ
ចំប្ណករេស់្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ និង្េណ្តត ញ
មនុស្សវយ័ចាស់្កនុង្ការចូលរមួចំប្ណកជួយ ោរំទ ល់មនុស្ស
ចាស់្ទងំ្បៅករមតិស្ហគមន ៍ និង្ប្ស្វង្រកការោរំទបៅ
ករមតិបោលនបោបាយបៅថ្នន កជ់ាតិ។ 

ជាលទធផ្លម្នសិ្កាេ ស្គលាទងំ្២បលើកបនោះ តណំ្តង្រកសួ្ង្ពាកព់ន័ធ រពមទងំ្អង្គការជាតិ និង្អនតរជាតិមយួ
ចំនួនបានប្ស្វង្យល់ពីស្គថ នភាព និង្តរមូវការសំ្ខាន់ៗ រេស់្មនុស្សចាស់្ តមរយៈលទធផ្លម្នការសិ្ក្រស្គវរជាវ 
ប្លមទងំ្បានពិភាក្ ប្ចករបំ្លក និង្ផ្ទៃ ស់្េតូរេទពិបស្គធន ៍និង្ចំបណោះ ឹង្មយួចំនួនជុវំញិកមមវធិី បោលនបោបាយ 
និង្កិចចការង្ករអភវិឌ្ឍនន៍ានាប្ លជួយ ោរំទបៅ ល់មនុស្សចាស់្។ 

េប្នថមពីបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា នងិ្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជា កប៏ានចូលរមួោ៉ា ង្ស្កមមបៅកនុង្
កិចចរេជុំ នងិ្សិ្កាេ ស្គលាពាកព់ន័ធនានារេស់្អង្គការម្ គូរ ស្ង្គមសីុ្វលិ និង្រាជរោឋ ភបិាល ូចចា ៖ 

• ចូលរមួសិ្កាេ ស្គលាភាា េទ់ំនាកទ់ំនង្ និង្បរៀនសូ្រត ជាមយួអង្គការម្ គូររេស់្កមមវធិវី ៉ាយបៅរាជធានីភនបំពញ 
ប ើមបបី្ចករបំ្លកអំពីេទពិបស្គធន ៍ការអនុវតតលអ េរា រេឈមកនុង្ការអនុវតតគបរមាង្ប្ លទទួលបានមូលនិធិ
ពីកមមវធិ ីវ ៉ាយ។ 

• បានស្ហការជាមយួអង្គការហាវ រពនៃឺសិ្លបៈ ប្ លជាអង្គការមយួទទួលបានមូលនិធោិរំទពីកមមវធិីវ ៉ាយ កនុង្
ផ្សពវផ្្យនូវគបរមាង្លមី និង្ពិភាក្បលើគបរមាង្អនុវតតនជ៍ាមយួមនាីរ ស្គថ េន័ នងិ្អង្គការពាកព់ន័ធកនុង្បខតតបាត់
 ំេង្។ 

• ស្ហការផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីអំពីស្គថ នភាព ការបរ ើស្បអើង្ នងិ្ការបធវើការង្ករជាមយួមនុស្សចាស់្បៅ ល់
សិ្ស្្នុសិ្ស្ស នងិ្បលាករគ ូអនករគូម្នអង្គការហាវ រពនៃឺសិ្លបៈ បៅកនុង្បខតតបាត ់ំេង្។ 

• ជំនួេជាមយួអង្គការស្មាគមម្េតង្បៅបខតតបពាធិ៍ស្គត ់ប ើមបបី្ស្វង្យល់ពីកមមវធិី នងិ្កស្គង្ចណំ្តេអ់ារមមណ៍
អង្គការបនោះកនុង្ការចូលរមួជាស្មាជិកេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្ និង្បរៀេចំេបង្កើតបអាយមានស្មាគមមនុស្ស
ចាស់្បៅកនុង្បខតតបពាធិ៍ស្គតប់ៅទិស្បៅខាង្មុខ។ 

• កិចចជំនេួរវាង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជា ជាមយួគណៈកមាម ធិការសិ្ទធមិនុស្សកមពុជា បៅភនបំពញ ប ើមបី
ជរមាេជូនពេីរា មនុស្សចាស់្ (ប្ផ្អកបលើការសិ្ក្រស្គវរជាវ) និង្ប្ស្វង្រកកិចចស្ហការ ក ូ៏ចជាបស្នើរសំុ្
ឲ្យជួយ ផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត ល ល់ស្មាជិកេណ្តត ញបៅបពលខាង្មុខបនោះ។ 

ររូេូលត 21 - កិចចរេជំុរេចាឆំ្ន រំេស់្អង្គការេណ្តត ញបៅ
បស្ៀមរាេ 
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• កិចចជំនេួជាមយួឯកឧតតមរ ឋបលខាធិការរេចាកំារតំណ្តង្រកសួ្ង្វេបធម៌ និង្ស្គស្នា បៅភនបំពញ ប ើមបី
ជរមាេជូនអពំីស្គថ នភាព នងិ្តរមូវការរេស់្មនុស្សចាស់្ រពមទង្ប្ស្វង្រកកចិចស្ហការ។ 

• ជំនួេជាមយួអង្គការ UNFPA ប ើមបពីិភាក្ និង្ប្ស្វង្រកការោរំទទងំ្ប្ផ្នកេបចចកបទស្ និង្លវកិាកនុង្ ំបណើ រ
ការបរៀេចំប្ផ្នការស្កមមភាពស្រមាេប់ោលនបោបាយមនុស្សវយ័ចាស់្ ំណ្តកក់ាលទី២។ 

• កិចចស្ហការជាមយួរកសួ្ង្ស្ង្គកិចច (ស្.អ.យ.) និង្រកសួ្ង្ប្ផ្នការកនុង្ការបរៀេចំ និង្ជរមុញការអនុវតត
ប្ផ្នការស្កមមភាពជហំានទ១ី ស្រមាេប់ោលនបោបាយមនុស្សវយ័ចាស់្ឆ្ន ២ំ០១៨-២០៣០ និង្ការបរៀេចំ
ប្ផ្នការស្កមមភាព ណំ្តកក់ាលទី២ 

• កិចចស្ហការជាមយួ ស្មាគម-ស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ទងំ្៨ និង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន៥បផ្សង្បទៀតប្ ល
មនិស្ថិតបរកាមចណុំោះរេស់្ស្ហពន័ធ កនុង្កិចចការង្ករេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជា។ 

 

២.៣.៥. កចិចការង្ករសុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្បៅថ្នន កត់េំន ់នងិ្ អនតរជាត៖ិ 
បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្ រពមទងំ្តណំ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្ចំនួនមយួរេូ រតូវបាន

អបញ្ា ើញបអាយចូលរមួជាមយួតំណ្តង្រកសួ្ង្ ស្.អ.យ កនុង្សិ្កាេ ស្គលាអាស្គ នេកូ៣ស្តីអំពី ការប្លទមំនុស្សចាស់្
បោយប្ផ្នកបលើសិ្ទធិជាមូលោឋ ន បៅទីរកុង្មា៉ា នីល រេបទស្ហវីលីពីន កាលពីម្លងទី២៩-៣១ ប្ខកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ តម
រយៈសិ្កាេ ស្គលាថ្នន កត់ំេនប់នោះ តំណ្តង្អនកចូលរមួពីកមពុជា បានប្ចករបំ្លកពីការអនុវតតលអរេស់្ស្មាគម អង្គការ និង្
រោឋ ភបិាលកនុង្ការជួយ ោរំទបៅ ល់មនុស្សចាស់្បៅកនុរេបទស្កមពុជា រពមទងំ្អំពាវនាវ ល់ស្ហគមនអ៍ាស្គ ន ឲ្យ
ពិចារណ្តេបង្កើតបអាយមានកញ្ចេល់វកិាស្រមាេជ់ួយ ោរំទ ល់យនតការស្មាគមមនុស្សចាស់្ប្ លមានរស្គេ ់ បៅកនុង្ 
ថ្នន កត់ំេន ់ ប ើមបជីរមុញនូវការចូលរមួចំប្ណកោ៉ា ង្ស្កមមរេស់្ពួកបគ កនុង្ការបលើកកមពស់្វស័ិ្យសុ្ខុមាលភាពមនុស្ស
ចាស់្។ 

 
 

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះផ្ង្ប្ រ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា និង្អង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិ កប៏ានោរំទ
តំណ្តង្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្េណ្តត ញមនុស្សវច័ាស់្ចំនួន ៥នាក ់(ញ្ជ្ស្តី១នាក)់, មនុស្សចាស់្២នាក,់ ជនពកិារ១
នាក ់ ប ើមបបីៅចូលរមួ រពឹតតកិារណ៍បរៀនសូ្រតថ្នន កត់ំេនប់ៅហានូយ រេបទស្បវៀតណ្តម។ បៅកនុង្រពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់

រេូលត 22 - ការចូលរមួកនុង្អង្គសិ្កាេ ស្គលាអាស្គ នេូក៣ស្តីអំពី ការប្លទមំនុស្សចាស់្បោយប្ផ្នកបលើសិ្ទធជិាមូល
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បនោះ តណំ្តង្ស្មាគម និង្េណ្តត ញកប៏ានប្ចករបំ្លកនូវការអនុវតតរេស់្ស្មាគមបៅកនុង្រេបទស្កមពុជាជាមយួតណំ្តង្
ស្មាគមមកពីរេបទស្បផ្សង្ៗកនុង្តេំន ់រពមទងំ្បរៀនសូ្រតពីេទពិបស្គធនល៍អៗ  ពីោន បៅវញិបៅមក ប ើមបយីកមកអនុ
វតតបពលរតលេម់កវញិ ជាមយួប្ផ្នការស្កមមភាពជាកល់ាក។់ 

 
២.៣.៦. កមមវធិវីទិយុសំ្ប ង្មនុស្សចាស់្ (VOP) 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានផ្ទអ កជាេបនាត ោះអាស្ននបលើការផ្សពវផ្្យកមមវធិីសំ្ប ង្
មនុស្សចាស់្តមរយៈវទិយុ។ មូលបហតុម្នការផ្ទអ កេបណ្តត ោះអាស្ននបនោះ បានផ្តល់នូវឳកាស្ស្រមាេរ់កុមការង្កររេស់្
អង្គការបានបធវើការ្ៃុោះេរច ំង្ពីរេសិ្ទធិភាពម្នការទទួលបានពត័ម៌ាន ក ូ៏ចជាវសិ្គលភាពម្នការផ្សពវផ្្យប្ លអាច
បៅ ល់មនុស្សចាស់្ ក ូ៏ចជាស្គធារណៈជនបៅកនុង្តេំនប់ោលបៅ។ 

ស្រមាេក់មមវធិីបនោះផ្ង្ប្ រ អង្គការកប៏ានេញ្ាូ នេុគគលិកប ើមបចូីលរមួកមមវធិីរេកតួរេប្ជង្បលើការផ្តួចបផ្តើមគំនតិលមី
ស្រមាេគ់បរមាង្។ ជាលទធផ្ល គបរមាង្ចំននួ ១០រតូវបានស្រមាងំ្កនុង្ចំបណ្តមគបរមាង្ចំនួនរេមាណ ១៥០គបរមាង្
ទូទងំ្ពិភពបលាក ប ើមបយីកបៅរេកួតរេប្ជង្េនត ប្ លកនុង្បនាោះ គបរមាង្ផ្តួចបផ្តើមរេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជារតវូ
បានជាេក់នុង្ចំបនាមគបរមាង្ទងំ្ េខ់ាង្បលើ។ បេើបទោះេជីាបៅ ំណ្តកក់ាលចុង្បរកាយ គបរមាង្អង្គការមនិជាេក់នុង្
លទធផ្លេីចុង្បរកាយ ប្តអង្គការពិតជាមានបមាទនភាពស្រមាេក់ារចូលរមួកនុង្ការរេកតួរេប្ជង្មយួបនោះ។   
  

រេូលត 23 - ការចូលរមួរពឹតតកិារណ៍បរៀនសូ្រតថ្នន កតំ់េនប់ៅហានូយ រេបទស្បវៀតណ្តម 
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២.៤. ការអភិវឌ្ឍន៍ស្គថ េ័ន នងិ្ទាំនាកទ់ាំនង្ 
២.៤.១. ការេណតុ ោះេណ្តត លេគុគលិក 

អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានយកចិតតោកោ់៉ា ង្ខាៃ ងំ្បៅបលើការអភវិឌ្ឍនស៍្មតថភាពេគុគលិក។ ជាកប់្ស្តង្បៅ
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការបានបរៀេចំវគគេណតុ ោះេណ្តត លបៅកនុង្ការោិល័យ នងិ្បានេញ្ាូ នេគុគលិកបៅចូលរមួសិ្កាេ
ស្គលា និង្វគគេណតុ ោះេណ្តត លជាបរចើនមានទងំ្បៅខាង្កនុង្ និង្បរៅរេបទស្ ប្ លមាន ូចជា៖  

• ការសិ្ក្បៅកនុង្រេបទស្៖ បានផ្តល់ឱកាស្ ល់េុគគលិករគេរ់េូ និង្ករមតិប ើមបចូីលរមួកនុង្បវទិការបរៀន
សូ្រត ការរគេរ់គង្ហិរញ្ញ វតថុ, ការរគេរ់គង្ធនធានមនុស្ស, ការរតួតពិនិតយ នងិ្វាយតម្មៃ, េបចចកបទស្ទំនាក់
ទំនង្ និង្ពត័ម៌ានវទិា, បោលនបោបាយការពារកុមារ, ការអភវិឌ្ឍនប៍្ ល ឹកនាបំោយស្ហគមន,៍ វគគរគូ
េបង្កគ លស្តីពីម៉ាូប្ លរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ ពហុមុខង្ករ, ការបរៀេចំស្រស្រគបរមាង្សំ្បណើ រសំុ្មូលនិធ ិ
និង្ យុទានាកាប្ស្វង្រកការោរំទ ល់មនុស្សចាស់្។ វគគេណតុ ោះេណ្តត លទងំ្បនោះរតូវបានបរៀេចំប ើង្បៅរាជ
ធានីភនបំពញ និង្តមេណ្តត បខតតនានា រមួទងំ្បខតតបាត ់េំង្ផ្ង្ប្ រ។ 

• វគគេណតុ ោះេណ្តត លបៅបរៅរេបទស្៖ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ បនោះ អង្គការបានេញ្ាូ នេុគគលិកប ើមបសិី្ក្ជំនាញ
ទកទ់ង្នងឹ្ការអភវិឌ្ឍប្ ល ឹកនាបំោយស្ហគមន ៍ រេពនធម័្នរបាកប់ស្គធនស៍្ង្គម ការរគេរ់គង្ហានិភយ័
ម្នបរោោះមហនតរាយ ប្ លបានបរៀេចំប ើង្បៅរេបទស្ម្ល, រេបទស្បវៀតណ្តម និង្រេបទស្មា៉ា ប សីុ្។  

 

 
 

• ការចូលរមួ នងិ្ប្ចករបំ្លកេទពបិស្គធនប៍រៅរេបទស្៖ េប្នថមពីបលើបនោះ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការកប៏ានចូលរមួ
ប្ចករបំ្លកេទពិបស្គធនប៍ៅ ល់ម្ គូរនានា ប្ លរមួមាន ការប្ចករបំ្លក នងិ្បរៀនសូ្រតអំពីរេធានេទ 
Influencing Unbound បៅស្គធារណៈរ ឋអ ហូាក នោប្ លមានអនកចូលរមួចំនួន ១០រេបទស្ចូលរមួ។  

  

រេូលត 24 - ការចូលរមួកនុង្វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពី បោលបនាបោបាយ ម្នរបាកប់ស្គធនជ៍ាស្កល បៅរេបទស្មា៉ា ប សីុ្ 
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២.៤.២. សិ្ក្រស្គវរជាវ នងិ្វាយតម្មៃ 
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្ហការជាមយួវទិាស្គថ នជាតិស្ង្គមកិចច បធវើការសិ្ក្រស្គវរជាវស្តីអំពី តរមូវ

ការ និង្េរា រេឈមរេស់្មនុស្សវយ័ចាស់្បៅកមពុជា ប្ លបានបធវើប ើង្បៅកនុង្បខតតចនំួន៥ បៅកមពុជា ចាេត់ងំ្ពចុីង្
ឆ្ន ២ំ០១៨មក បោយមានកចិចស្ហការពីរកសួ្ង្ នងិ្ស្គថ េន័ថពាកព់ន័ធមយួចនំួន។ ការសិ្ក្រស្គវរជាវបនោះ បធវើប ើង្កនុង្
បោលេំណង្ប្ស្វង្យល់អពំតីរមូវការ និង្េរា រេឈមរេស់្មនុស្សវយ័ចាស់្ ជាពិបស្ស្រកុមមនុស្សចាស់្ញ្ជ្ស្តី និង្
មនុស្សចាស់្ប្ លមានពិការភាព ទកទ់ង្នឹង្ប្ផ្នកសុ្ខភាព បស្ ឋកិចច ការចូលចំប្ណករេស់្ស្ហគមន ៍ នងិ្គមាៃ ត
បោលនបោបាយ។ 

 

បរកាយការេញ្ចេក់ារសិ្ក្ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា កប៏ានបរៀេចំសិ្កាេ ស្គលាផ្សពវផ្្យអំពី “លទធផ្លម្ន
ការសិ្ក្រស្គវរជាវស្តីពី តរមូវការ និង្េរា រេឈមរេស់្
មនុស្សវយ័ចាស់្បៅកមពុជា” កាលពីម្លងទី២២ ប្ខសី្ហា ឆ្ន ំ
២០១៩បនោះ បៅកនុង្រាជធានីភនបំពញ ប្ លមានស្មាស្ភាព
អនកចូលរមួសំ្ខាន់ៗ ប្ លអបញ្ា ើញមកពសី្គថ េន័ជាតិ ម្ គូរ
អភវិឌ្ឍ អង្គការមនិប្មន   រោឋ ភបិាល ស្គថ េនអ័េរ់ ំអនកស្គរពត័
មាន និង្តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជាមកពីបខតត
រាជធានីចនំួន ៦ (បពាធិ៍ស្គត ់ បាត ់ំេង្ េនាា យមានជយ័ 
បស្ៀមរាេ កំពង្ធ់ំ រាជធានភីនបំពញ) ប្ លមានស្មាស្ភាព
ស្រេុទងំ្អស់្មានចនំួន ៧២នាក។់  

 

២.៤.៣. ទស្សនៈកចិចរេស់្ភាគពីាកព់នធ ័
កនុង្ឆ្ន  ំ២០១៩ បនោះ អង្គការទទួលការទស្សនៈកចិចរេស់្មាច ស់្ជំនួយ ម្ គូ អនកសិ្ក្រស្គវរជាវ និង្ភាគីពាកព់

នធន័ានាជាបរចើន។ ឆ្ន កំនៃង្បៅបនោះ មានមាច ស់្ជនំួយធំៗចនំួនពីរ បានមកទស្សនៈកិចចកមមវធិីរេស់្បយើង្ គឺ៖ 
-  ំបណើ រទស្សនៈកចិចរេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិ រេចាតំំេនអ់ាសីុ្ នងិ្បា៉ា សីុ្ហវិក។ 

រេូលត 26 - ស្កមមភាពចុោះស្មាា ស្នប៍ោយផ្ទា ល់ជាមយួ
មនុស្សចាស់្ 

រេូលត 25 - ស្កមមភាពចុោះស្មាា ស្នជ៍ាមយួស្ហគមនម៍នុស្ស
ចាស់្ 

 

រេូលត 27 - សិ្កាេ ស្គលាផ្សពវផ្្យអំពីលទធផ្លម្នការសិ្ក្
រស្គវរជាវស្តីពីេរា រេឈម និង្តំរវូការរេស់្មនុស្សចាស់្ 
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-  ំបណើ រទស្សនៈកចិចសិ្ក្ នងិ្ពិនិតយបមើលវឌ្ឍនភាពគបរមាង្េប្រមេរមួលរេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្អនតរជាតិ 
រេចាតំំេនអ់ាសីុ្បា៉ា សីុ្ហវិក នងិ្មញ្ជ្នតីគបរមាង្វ ៉ាយរេស់្អង្គការអុកស្គវ ម កមពុជា។ 

-  ំបណើ រទស្សនៈកចិចរេស់្តណំ្តង្មាច ស់្ជំនួយ EU/UNOPS មកកានក់ារោិល័យលមីរេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្
កមពុជា។ 

-  ំបណើ រទស្សនៈកចិចសិ្ក្រេស់្អគគបលខាធិការោឋ ន រកុមរេឹក្ជាតិោពំារស្ង្គម (ចំននួពីរ ង្)។ 
-  ំបណើ រទស្សនៈកចិចរេស់្ អង្គការអនកស្មរគច័ិតតអូញ្ជ្ស្គត លីអនតរជាតិ និង្ អង្គការអនកស្មរគច័តិតជនជាតិបារាងំ្ប ើមបី

ពរង្ឹង្ភាពជាម្ គូកនុង្ការអនុវតតនគ៍បរមាង្។ 
- ទស្សនៈកិចចរេស់្គណៈកមាម ការរេឹក្បោេល់គបរមាង្ ប្ លមានស្មាស្ភាពពីរកសួ្ង្ស្ង្គមកចិច អតតី

យុទធជន នងិ្យុវនីតិស្មបទ, មនាីរសុ្ខាភបិាល, អង្គភាពោពំារជនរង្បរោោះម្នស្គលាកតីប្ខមររកហម។ 
 

២.៤.៤. កមមវធិអីនកស្ម័រគចតិត 
កមមវធីីអនកស្ម័រគចិតត (ឬហាតក់ារ) គឺជាធាតុ សំ៏្ខានរ់េស់្អង្គការប ើមបទីញយកនូវធនធានមនុស្សមកអនុវតត

ការង្ករកនុង្អង្គការបៅតមរេបភទ និង្វជិាា ជីវៈរេស់្អនកស្ម័រគចិតត។ អនកស្ម័រគចតិតបៅកនុង្អង្គការមានពីររេបភទ គឺទមីយួ
អនកស្ម័រគចតិតជនជាតិប្ខមរប្ លភាគបរចើនម្នពួកោតជ់ានសិ្សតិកំពុង្សិ្ក្ ឬ បទើេេញ្ចេក់ារសិ្ក្រប្ លមានបោល 
េំណង្បធវើការស្ម័រគចតិតប ើមបបីានចំបណោះ ឹង្ នងិ្េទពិបស្គធនព៍ីការង្ករ។ ពួកោតរ់តូវបានបរជើស្បរ ើស្ពី ស្គកលវទិា
ល័យនានាកនុង្បខតតបាត ់ំេង្។ បៅឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការបានបរជើស្បរ ើស្ និង្េណតុ ោះេណ្តត លអនកស្ម័រគចតិតចំននួ ៧នាក ់
(ញ្ជ្ស្តីចំនួន៥នាក)់។  

អនកស្ម័រគចិតតមយួរេបភទបទៀត ជាអនកស្ម័រគចិតតជាជនេរបទស្ប្ លពួកោតម់ានជំនាញ និង្េទពិបស្គធនច៍ាស់្
លាស់្។ ការទទួលខុស្រតូវបលើការង្កររេស់្ពួកោតប់រចើនបផ្ទត តបលើការកស្គង្ស្មតថភាពេុគគលិក អភវិឌ្ឍស្គថ េន័ នងិ្
កិចចការរស្គវរជាវ។ ភាគបរចើនរតូវបានបរជើស្បោយម្ គូរេស់្អង្គការប្ លមានជាអាទិ៍ មកពី Australian Volunteer 
International និង្ Accounting for International Development ជាប ើម។ បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការបានទទលួ
អនកស្ម័រគចតិតេរបទស្ចំនួន ៣ នាក ់ប្ លមកពីរេបទស្អូញ្ជ្ស្គត លី១នាក ់ចរកភពអង្ប់គៃស្ ១នាក ់នងិ្ស្ហរ ឋអាបមរកិ 
១នាក។់ 
 
២.៤.៥. ការផ្សពធផ្្យ 

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

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ រេពន័ធផ្សពវផ្្យកនុង្រសុ្កមានការចាេអ់ារមមណ៍កានប់្តបរចើនប ើង្ៗ ជុំវញិស្កមមភាព 
និង្ការង្ករប្ លពាកព់ន័ធបៅនឹង្វស័ិ្យមនុស្សចាស់្បៅកមពុជា។ ជាលទធផ្លកនុង្ឆ្ន បំនោះ មានការបកើនប ើង្នូវចំននួម្ន
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ការបចញផ្្យពត័ម៌ាន ជុវំញិរពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ ប្ លទកទ់ង្បៅនឹង្យុទានាការប្ស្វង្រកការោរំទស្រមាេម់នុស្ស
ចាស់្ និង្សិ្កាេ ស្គលានានាប្ លពាកព់ន័ធបៅនឹង្ការបរៀេចំកមមវធិី ឬបោលនបោបាយជាតិប្ លមានការោរំទ ល់
មនុស្សចាស់្ តមរយៈេណ្តត រេពន័ធផ្សពវផ្្យកនុង្រសុ្ក។  
 

បគហទពំរ័បវេស្គយ (Website)៖ 
អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានបធវើការផ្សពវផ្្យបលើបគហទំពរ័ប្ លទកទ់ង្នឹង្រពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ  នងិ្ ការវវិ

ឌ្ឍនម៍្នការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្ មានចំនួន ៧០ (Post) ប្ លមានអនកចូលបមើលស្រេុចំនួន ២៣,២៨៩នាក ់គិត
មកទរតឹមឆ្ន ២ំ០១៩។ េចចុេបនន អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា កំពុង្បធវើការបរៀេចំរចនានូវបគហទំពរ័បនោះប ើង្វញិ និង្ោក់
 ំបណើ រការជាផ្ៃូវការប ើង្វញិកនុង្អំ ុង្ប្ខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ខាង្មុខបនោះ។ 

 
េណ្តត ញទនំាកទ់នំង្ស្ង្គម Facebook៖  
បោង្តមការេូកស្រេុនាចុង្ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ បៅបលើេណ្តត ញស្ង្គមបហវស្េកុរេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្

កមពុជាប្ លបានបធវើការផ្សពវផ្្យនូវពត័ម៍ាននានាជុំវញិរពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ  និង្ស្កមមភាពការង្ករជួយ ោរំទមនុស្ស
ចាស់្ បានបអាយ ឹង្ថ្នមានអនកចុចបលើពាកយ “Follow” ចំនួន ៧,៦៩៤នាក ់ នងិ្អនកចុចបលើពាកយ “Like” ចំននួ 
៧,៦៦៥នាក។់  
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េណ្តត ញស្ង្គមវបី អរូ (YouTube) 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្បានបធវើការផ្ាុកវបី អូ បៅបលើេណ្តត ញស្ង្គម YouTube រេស់្អង្គការ

ចំនួនបៅ ល់ ២៤៤ វបី អូ ប្ លទកទ់ង្នងឹ្កមមវធិី រពតឹតិការណ៍ ស្រមង្ស់្មត ី នងិ្ពត័ម៍ាននានាជុំវញិបរឿង្រា៉ា វរេស់្
មនុស្សចាស់្ ប្ លមានអនកចូលបៅបមើលស្រេុ ២,៣០០នាក ់និង្អនកប្ លចុចបលើពាកយ Subscriber ចំនូន ៧៥នាក។់ 

 
 ចំនួនវបី អូ ចំនួនអនកចូលបមើល  ចំនួន Subscriber 

+33 2.7k +21 
ស្រុេ 244 Videos 6.5k Viewed 75 Subscribe 

 

 
បគហទពំរ័អង្គការ (Website) – www.helpagecambodia.org 

អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានបធវើការផ្សពវផ្្យបលើបគហទំពរ័ប្ លទកទ់ង្នឹង្រពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ  នងិ្ កា
រវវិឌ្ឍនម៍្នការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្ មានចនំួន ៧០ (Post) ប្ លមានអនកចូលបមើលស្រេុចំនួនតងំ្ពីប ើមមក 
២៣,២៨៩ ង្គិតមករតឹមឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 

មធយមភាគអនកចូលបមើលបគហទំពរ័អង្គការ 
រេចាបំ្ខ រេចាឆំ្ន  ំ
៣៣០នាក់ ១,១៣០នាក់ 
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េចចុេបនន អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា កំពុង្បធវើការបរៀេចំរចនានូវបគហទំពរ័បនោះប ើង្វញិ និង្ោក ់ំបណើ រការជា
ផ្ៃូវការប ើង្វញិកនុង្អំ ុង្ប្ខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ខាង្មុខបនោះ។ 

 
ការបបាោះពុមាផ្សពវផ្្យ៖  

ល.រ រេបភទស្មាា រៈបបាោះពុមា  ចនំនួបបាោះពុមា 
១ អាវយឺតកមូលទិវាមនុស្សចាស់្ ៥០០ អាវ 

២ អាវយឺតកមូល ២៥០ អាវ 
៣ អាវយឺតមានក  ១៥០ អាវ 
៤ ខត័តេណ័ណ  អំពេីណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជា (ភាស្គប្ខម១,០០០ / អង្ប់គៃស្ ១០០០) ២,០០០ ស្នៃកឹ 
៥ ខត័តេណ័ណ  អំពអីង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា (ភាស្គប្ខម១,០០០ / អង្ប់គៃស្ ១០០០) ២,០០០ ស្នៃកឹ 
៦  ផ្ទា ងំ្បៅស្ ូ (លំហាតរ់បាណ-ស្មាគមគរម)ូ  ១០ ផ្ទា ងំ្ 

ផ្ទា ងំ្បៅស្ ូ (៦ជំហា នម្នកិចចរេជុំ-ស្មាគមគរម)ូ ១០ ផ្ទា ងំ្ 
ផ្ទា ងំ្បៅស្ ូ (សុ្ខុមាលភាពមនុស្សវយ័ចាស់្) ៨៣ ផ្ទា ងំ្ 
ផ្ទា ងំ្បៅស្ ូ (រង្កវ ស់្កមពស់្ ទមងន ់BMI -ស្មាគមគរមូ)  ៨៣ ផ្ទា ងំ្ 
ផ្ទា ងំ្បៅស្ ូ (ពីរា៉ា មតីអាហាររេូតថមា -ស្មាគមគរមូ) ៨៣ ផ្ទា ងំ្ 

៧ លង្រ់កណ្តតរ់ចក (Echo Bag) ១០០ លង្ ់
៨ ផ្ទា ងំ្បា៉ា ោ អំពីអង្គការមនុស្សចាស់្ ៥ ផ្ទា ងំ្ 
៩ បស្ៀវបៅស្របស្រ (មានេញ្ាូលពត័ម៍ានអេរ់)ំ ៣០០ កាល 
១០ ផ្ទា ងំ្បា៉ា ោ ស្រមាេស់្មាគមមនុស្សចាស់្ ៤ ផ្ទា ងំ្ 
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៥. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និង្របាយការណ៍បផ្សង្ៗ 
៥.១. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថសុ្បង្េេ 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការមាន និង្បានទទួល
មូលនិធិស្រមាេរ់េតេិតតិការស្រេុចំនួនជាង្ ៣៣៤
ពាន ុ់លាៃ រអាបមរកិ ប្ លអង្គការបានចំណ្តយស្រេុ
ចំនួនជាង្ ៣១០ពាន ុ់លាៃ រអាបមរកិ។ ស្មតុលយម្ន
មូលនិធិរេមាណជាង្ ២៣ពាន ុ់លាៃ រអាបមរកិ រតូវ
បានេរមុង្ស្រមាេច់ណំ្តយឆ្ន ២ំ០១៩។   
 
 

 
រេូលត  28 ៖ រកាហវកិប្េង្ប្ចកចំណ្តយរេស់្អង្គការតមកមមវធីិ និង្ស្កមមភាពធំៗ 

 
 

៥.២. មាា ស្ជ់ាំនយួ 
 សូ្មប្លៃង្អណំរគុណចំបពាោះមាច ស់្ជំនួយខាង្បរកាម និង្ស្េបុរស្ជនកនុង្ នងិ្បរៅរេបទស្ប្ លបានជួយ ោរំទ
 ល់ស្កមមភាពអង្គការកនុង្ឆ្ន  ំ២០១៩។ 
 

9%

12%

7%

12%
16%

34%

29% 3%

របាយការណ៍ចាំណ្តយតាមរេបភទកមមវិធី

ការេបង្កើតស្មាគម និង្  ស្ហពន័ធ ការរេកេរេរចិញ្ច ឹមជីវតិ សុ្ខភាព

ការតស្ ូមតិ/ការោរំទ ោរំទស្គថ េន័ ចំណ្តយបលើេុគគលិក

ចំណ្តយបលើការោិល័យ ចំណ្តយបលើអង្គការម្ គូរ និង្បផ្សង្ៗ

ចណូំលស្រេុ ៣៣៤,៤១២ ៣៧៤,១៨៤ 

ចណំ្តយស្រេុ ៣១០,៩៧៦ ៣៥៧,៣៣៧ 

ស្មតុលយបោង្បៅឆ្ន េំនាា េ ់ ២៣,៤៣៦ ១៦,៨៤៧ 
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៥.៣. រកមុរេឹក្ភិបាល 

គិតរតឹមឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាមានរកមុរេកឹ្ភបិាលមានស្មាជិកចនំនួ ៧រេូ ប្ លសុ្ទធ
សឹ្ង្ប្តជាអនកមានចំបណោះ ឹង្ជំនាញខពស់្ និង្េទពិបស្គធនក៍ារង្ករបរចើនទងំ្កនុង្ និង្បរៅរេបទស្។ ស្មាជិករកមុ
រេឹក្ភបិាលទងំ្អស់្បានេបំពញតួនាទីោ៉ា ង្ស្កមម និង្រេកេបោយការទទួលខុស្រតវូខពស់្។ 
 

 
រេូលត  29៖ កិចចរេជំុរកមុរេឹក្ភបិាល និង្គណៈរគេរ់គង្រេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា  

បៅកនុង្រយៈបពលមយួឆ្ន បំនោះ អង្គការបានបរៀេចំរេជុំរកុមរេឹក្ភបិាលចំនួន២ ង្រស្េតមលកេខនតកិៈ និង្
តរមូវការជាកប់្ស្តង្។ អង្គការកប៏ានេំបពញកតពវកចិចេញ្ាូ នរបាយការណ៍ស្កមមភាព នងិ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរេស់្
ខៃួនស្រមាេឆ់្ន  ំ២០១៩ បៅកានរ់កសួ្ង្មហាម្ផ្ា និង្រកសួ្ង្បស្ ឋកិចច នងិ្ហិរញ្ញ វតថុរចួរាល់ប្លមបទៀតផ្ង្។  
 

៥.៤. េគុគលកិ 
បៅេំណ្តចឆ់្ន  ំ២០១៩ អង្គការមានេុគគលិកស្រេុ ចនំួន ១៣ នាក ់(ភាគបរចើនម្នពកួោតជ់ាញ្ជ្ស្តី ១០ នាក)់។ 

ចំនួនបនោះរាេេ់ញ្ចូ លទងំ្េុគគលិកស្ម័រគចិតតប្ខមរចំននួ ២ នាក ់(ញ្ជ្ស្តី ២នាក)់ និង្េុគគលិកស្ម័រគចិតតេរបទស្ចនំួន ១នាក់
ជាញ្ជ្ស្តី។  
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៥.៥. ម្ គ ូ
អង្គការបានទទួលការោរំទ និង្ស្ហការជាមយួម្ គូមយួចំនួនរមួមានទងំ្អង្គការបរៅរោឋ ភបិាលកនុង្រសុ្ក 

និង្រកសួ្ង្ មនាីរពាកព់នធ ័និង្រ ឋបាលបខតតទងំ្េ។ី អង្គការកប៏ានស្ហការជាមយួស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ចនំនួ
របាមំយួកនុង្បខតតបាត ់ំេង្ នងិ្េនាា យមានជយ័។ 
 
ជាម្ គូរេស់្រកសួ្ង្ មនាីរ  
 

 
 
 

ជាម្ គូរេស់្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ជាម្ គូ 
 

  
 

 
 
 
               
ជាស្មាជិករេស់្ 
 

            
 

 
 
 

រេូលត  30 ៖ រេូលតេុគគលិកអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបៅពីមុខការោិល័យលម ី



 

 
 

ស្មូទាំនាក់ទាំនង្ 

ផ្ាោះបលខ៣០៥ រកុមទី៥ ភូមរិបំចក៤ ស្ង្កក ត់រតនៈ រកុង្បាត ់ំេង្ បខតតបាត ់ំេង្ 

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

ទូរស្ពាទ័ំនាកទ់ំនង្ 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 

mailto:info@helpagecambodia.org
http://www.helpagecambodia.org/

