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១. ព័ត៌មានពីអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា 
អង្គការមនុស្សចាស្់ កមពុជា គឺជាអង្គការមិនប្មនរោឋ ភិបាលកមពុជាមួយ ប្ លបធវើការង្ករជាមួយមនុស្សចាស្ ់

និង្ប ើមបមីនុស្សចាស្។់ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១២ អង្គការបានេតូរប ម្ ោះពី អង្គការជយួ ជនចាស្់ជរា អនតរជាតិ ប្ លជាអង្គការ
មានលកេណៈេណ្តត ញស្កលមយួបៅជាអង្គការកនុង្រស្ុក បោយមានការរគេ់រគង្បោយនាយករេតិេតតិជនជាតិប្ខមរ 
និង្រកុមរេឹក្ភិបាលឯករាជយ។ អង្គការមនុស្សចាស្់អនតរជាតិ បានបេើកការោិល័យ  និង្រេតិេតតិការរេស្់ខៃួនតំង្ពី
ឆ្ន ១ំ៩៩២ កនុង្បខតតបាត់ ំេង្ បហើយទីស្គន ក់ការកណ្តត លម្នអង្គការបនោះបៅប្តេនតមានមូលោឋ នកនុង្បខតតបនោះ ប្ ល។ 
 
១.១ ទស្សនៈវិស្័យ 

អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា ចង់្ប ើញស្ង្គមមួយប្ លមនុស្សចាស្់រគេ់រូេ មានជីវតិរស្់បៅរេកេបោយ    
បស្ចកតីម្លៃលនូរ មានភាពស្កមម មានសុ្ខភាពលអ និង្សុ្វតថិភាពម្នជីវតិ។ 
 
១.២ បេស្កកមម 

អង្គការ មានបេស្កកមមេបរមើការង្ករជូន និង្បធវើការង្ករជាមួយមនុស្សចាស្ប់្ លង្កយរង្បរោោះ៖ 
- ប ើមបេីនតជួយ  និង្បលើកនូវេរា កង្វល់ និង្បស្ចកតីរតូវការរេស្់ពួកបគ ចំបពាោះសិ្ទធិកនុង្ការទទួលបាននូវ

ការប្លទំសុ្ខភាព បស្វាស្ង្គម និង្ស្នតសុិ្ខប្ផ្នកបស្ ឋកិចចរពមទំង្ ស្នតិសុ្ខផ្ៃូវកាយ  
- ប ើមបបីលើកកមពស្ក់ាររួមចំប្ណកផ្តលវ់ភិាគទន ៏ស្កមមរេស្់មនុស្សចាស្់ និង្ការចូលរួម បស្មើភាពោន បៅ

កនុង្ស្ង្គម។ 
 
១.៣ គុណតម្មៃ 

- បលើកកមពស្ឲ់្យមនុស្សទំង្អស្់បានទទួលការរេរពឹតតិចំបពាោះខៃួនបោយបស្មើភាព បោយពំុមានេុបរនិចឆយ័ 
និង្មានលទធភាពបស្មើោន ប ើមបទីទួលបានធនធាន ឱកាស្ និង្េុពវសិ្ទធិរេស្់ស្ង្គម។ 

- បធវើកិចចការរេកេបោយតមាៃ ភាព  ូចជាការចង្រកង្ទុកជាឯកស្គរ មានការរាយការណ៍ បហើយេបង្កើតបាន
ជាលទធផ្ល មិនថាលទធផ្លបនាោះវជិាមាន ឬអវជិាមានកដី។ 

- េង្កា ញនូវការបេដជាា ចិតត បោយបធវើការលោះេង់្ទំង្កមាៃ ងំ្កាយ និង្បពលបវលា ប ើមបសី្បរមចបានបោលបៅ
ជាក់លាក់ណ្តមួយ។ 

- បធវើការជាមួយោន  ជាស្មូហភាព ប ើមបសី្បរមចបានលទធផ្លជាក់លាក់ណ្តមួយ។ 
 

១.៤ តាំេន់បោលបៅ 
អង្គការបាននឹង្កំពុង្អនុវតតគបរមាង្កនុង្បខតតចំនួន ៣ គឺ បខតតបាត់ ំេង្ េនាា យមានជ័យ និង្បខតតបស្ៀមរាេ។      

បេើបទោះជាោ៉ា ង្បនោះកតី កនុង្កិចចការង្ករប្ស្វង្រកការោរំទ ល់មនុស្សចាស្់ និង្បោលនបោបាយនានាប្ លពាក់ពនធ ័និង្
ប ើមបមីនុស្សចាស្់ អង្គការហាក់ ូចបាន និង្កំពុង្េំបពញការង្ករបៅរគេ់តំេនក់នុង្រពោះរាជាណ្តចរកកមពុជាទំង្មូល។  
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២. របាយការណ៍កមមវិធីឆ្ន ាំ២០២០ 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា មានកមមវធីិចមបង្ៗចំនួនេី គឺ៖ 

1. ការបរៀេចំយនតការេណ្តត ញសុ្វតថភិាពស្ង្គម បរៅផ្ៃូវការ និង្រេកេបោយនិរនតរភាពប ើមបពីរងឹ្ង្ភាព
អង់្អាចមនុស្សចាស្ ់

2. ការបធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នូវសុ្ខភាព សុ្វតថិភាពហិរញ្ញ វតថុ និង្ ការបរតៀមេង្កក រជាមួយបរោោះមហនតរាយ 
និង្ការេន្ំុនឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ 

3. ការពរងី្កការទទួលស្គគ ល់សិ្ទធិមនុស្សចាស្់បៅកនុង្ស្ហគមន៍ និង្អនកបធវើបស្ចកតសី្បរមចចិតត និង្
ប្ស្វង្រកការោំរទមនុស្សចាស្់ បោលនបោបាយោរំទមនុស្សចាស្។់ 

កមមវធីិនីមួយៗមានអនុវតតកមមវធីិ និង្ស្កមមភាពជាបរចើនប ើមបោីំរទ ល់កមមវធីិទំង្អស្់ខាង្បលើអាចស្បរមច
បានរេកេបោយរេសិ្ទធភាពខពស្់ ប ើមបបី ៃ្ើយតេនឹង្បោលេំណង្ និង្បេស្កកមមរេស្់អង្គការ។  

 
២.១ កមមវិធីទី១៖  ការបរៀេចាំយនតការេណ្តត ញស្វុតថិភាពស្ង្គម បរៅផ្ៃូវការ និង្រេកេបោយ
និរនតរភាពប ើមបពីរងឹ្ង្ភាពអង់្អាចមនុស្សចាស្់  
២.១.១ ការេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស់្ 

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ រកុមការង្កររេស្់អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានស្រមេស្រមួលកនុង្ការេបង្កើតស្មាគម
មនុស្សចាស្់កនុង្រូេភាពពីរោ៉ា ង្គឺ  ការស្រមេស្រមួលេបង្កើតបោយផ្ទា ល់ និង្ការស្រមេស្រមួលេបង្កើតតមរយៈកិចច
ស្ហការជាមយួម្ គូរ។ 

គិតមកទល់ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ១៦០ ស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្់ចំនួន ០៨ និង្
េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជាចំនួន ០១ រតូវបានេបង្កើត។ ទំង្បរកាមការស្រមេស្រមួល ពរងឹ្ង្ស្មតថភាពផ្ទា ល់ និង្
កិចចស្ហការជាមួយប្ គូរ។ ស្រុេមកទលប់ពលបនោះ បយើង្មានស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ១៦០ ស្ថិតកនុង្ការស្រមេ
ស្រមួលរេស្់ស្គថ េ័នផ្ទា ល់ ជាមួយម្ គូរ។ 

 
២.១.១.១ ការស្រមេស្រមលួេបង្កើតបោយផ្ទា ល់ 
ស្ថិតបរកាមគបរមាង្ និង្ការឧេតថមពីមាច ស្់ជំនួយ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានោរំទការចង្រកង្ស្មាគម

មនុស្សចាស្់ចំនួន ៧ បោយ ៤ស្មាគមបៅកនុង្រស្ុករុកេគិរ ីនិង្ ៣ស្មាគមកនុង្រស្ុកោស្រ់ក  ម្នបខតតបាត់ ំេង្)។ 
មយ៉ាង្បទៀត រកុមការង្ករមនុស្សចាស្់កមពុជាក៏បានស្រមេស្រមួលពរងឹ្ង្ស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន េីស្មាគមប ើង្
វញិកនុង្រស្ុកស្ប្ង្ក បខតតបាត់ ំេង្។ 
 

២.១.១.២ ការស្រមេស្រមលួេបង្កើតតមរយៈកិចចស្ហការជាមួយម្ គូរ 
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បៅឆ្ន បំនោះប្ រ បោយមានសំ្បណើ រពីអង្គការម្ គូរ (YMCA) និង្អាជាា ធរមូលោឋ ន អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា 
បានផ្តល់េបចចកបទស្ និង្ការោរំទបោយេបង្កើតបាននូវស្មាគមមនុស្សចាស្់លមីចំនួន ៨ស្មាគម គឺ កនុង្បខតតបាត់ ំេង្
មានចំនួន ១ ស្មាគមមនុស្សចាស្់ និង្កនុង្រកុង្ភនំបពញចំនួន ៧ ស្មាគមមនុស្សចាស្់ រតូវបានេបង្កើតប ើង្។ 

 
ស្រុេមកទលប់ពលបនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស្ប់្ លស្រមេស្រមួលេបចចកបទស្ និង្ោំរទលវកិា ធនធានេបង្កើត

ផ្ទា ល់ពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាមានចំនួន ១៧៤ ស្មាគមមនុស្សចាស្។់ រឯី ១៣៤ ស្មាគមមនុស្សចាស្ប់ផ្សង្
បទៀតស្ថិតកនុង្ការស្រមេស្រមួលោំរទេបចចកបទស្ពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្ម្ គូរ។ 

 
២.១.២ ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្ស្មាគមស្ហពន័ធមនុស្សចាស់្ 

២.១.២.១ ការផ្តល់វគគេណតុ ោះេណ្តត ល 
 កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ គណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស្់ ស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្់
បានទទួល វគគេណតុ ោះេណ្តត លសំ្ខាន់ៗចំនួន ពីរវគគ រួមមាន៖ 

- វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីការរគេ់រគង្
ស្មាគមមនុស្សចាស្់៖ វគគេណតុ ោះេ
ណ្តត លបនោះ បានផ្តលប់ៅគណៈកមម
ការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគម
មនុស្សចាស្់ ១០ភូមិ មានអនកចូល
រួមស្រុេចំនួន ៤៦នាក់ កនុង្បនាោះរសី្ 
២៣ នាក់។ 

- វគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការរគេ់រគង្
ហានិភ័យម្នបរោោះមហនតរាយបោយ
មានការគិតគូរពីមនុស្សចាស្់៖ 
ប្ លបានផ្តល់បៅគណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ៥៣នាក់ រសី្២៣នាក់។ 

 
២.១.២.២ ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពតមរយៈការចុោះប្ណនាំេប្នថម 

 េប្នថមបលើការផ្តល់ជាវគគេណតុ ោះេណ្តត ល េុគគលិកគបរមាង្បានស្ហការជាមួយម្ គូរ កនុង្ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាព
េប្នថម ល់គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស្់ បោយបានចុោះពរងឹ្ង្តមមូលោឋ នស្តីពីការរគេ់រគង្េញ្ា ីស្គន ម ការរគេ់
រគង្ហិរញ្ញ វតថុ ការរគេ់រគង្ទិននន័យ ការចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជិក ការបកៀរគរធនធានកនុង្និង្បរៅស្ហគមន៍ និង្ការ
តមោនការចូលរួមរេស្ស់្មាជិក។  

 ជាក់ប្ស្តង្ស្មាគមមនុស្សចាស្់ បានទទួលការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពេប្នថមជាមធយមចំនួន ៦ ង្ កនុង្ចំបណ្តម
ស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន២៣ និង្ោ៉ា ង្បហាចណ្តស្់ ២ ង្កនុង្មួយឆ្ន ចំំបពាោះស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ៥០ បផ្សង្
បទៀត។ 

រូបភាព៣៖ វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលស្្ីពី ការគ្គ្ប់គ្គ្ងស្មាគ្មមនតស្សចាស់្ 
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២.១.២.៣  កិចចរេជុរំេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ 
ជាទូបៅ ស្មាគមប្តង្ប្តបរៀេចំកិចចរេជំុ១ប្ខមតង្ ឬ ២ប្ខមតង្ប ើង្បៅតមការណ្តត់ និង្ភាពចាំបាច់រេស្់ពួក

ោត់។ បោយប្ កកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស្ម់ានការលំបាកកនុង្ការបរៀេចំកិចចរេជំុ ប្ លមានស្មាជិក
បរចើនបលើស្ពី៣០នាក់ បរពាោះមានការរាលោលម្នជំងឺ្កូវ ី១៩ និង្ រតូវអនុវតតតមវធិានការទេ់ស្គក ត់ការរកីរាលោល
ម្នជមងឺបនោះរេស្រ់កសួ្ង្សុ្ខាភិបាល។ បទោះជាោ៉ា ង្បនោះកតី ស្មាគមមនុស្សចាស្ត់មមូលោឋ នបានប ៃ្ៀតកនុង្ការរេជំុ
ជាមួយស្មាជិក ោ៉ា ង្បណ្តចណ្តស្់ ៣ ង្កនុង្មួយស្មាគមកនុង្ឆ្ន បំនោះ។ 

កនុង្៥០ស្មាគម មានប្តស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួនប្ត២៣េ៉ាុបណ្តណ ោះ ប្ លអាចបរៀេចំកិចចរេជំុ១ប្ខមតង្ ឬ ២
ប្ខមតង្បាន។ ស្មាគមបផ្សង្បទៀតអាចរេជំុោន បានប្ត៣ ង្េ៉ាុបណ្តណ ោះកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ។ ស្មាជិកចូលរួមជាមធយម
ចបនាៃ ោះពី២០ បៅ ៣០នាក់ (រសី្ត ៧០%)។  
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២.២ កមមវិធីទី២៖ ការបធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នូវស្ខុភាព ស្វុតថិភាពហរិញ្ញវតថុ និង្ ការបរតៀម
េង្កា រជាមួយបរោោះមហនតរាយ និង្ការេន្ុាំនឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ  
២.២.១ ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកសុ្ខភាព និង្អនាមយ័ 

២.២.១.១ ការស្ហការជាមួយេុគគលិកមូលោឋ នសុ្ខាភបិាលកនុង្ការចុោះផ្សពវផ្្យពីការរស់្បៅោចប់ោយប្ ក
រេស់្អនកចំណូលរស្កុ និង្ការការពារការរកីរាលោលម្នជមងកូឺវ ី១៩ 

កាលពីម្លងទី១៩ -២០ ប្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ រកុមការង្ករអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា ស្ហការជាមួយរស្ុក
រេតិេតតិស្ប្ង្ក អាជាា ធរមូលោឋ ន ស្មាគមមនុស្សចាស្់ និង្ស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្់រស្ុកឯកភនំ បានស្រមេ
ស្រមួលកនុង្ការអេ់រផំ្សពវផ្្យស្តីពីការរស្ប់ៅោច់បោយប្ ករេស្់អនកចំណូលរស្ុក និង្ការការពារការរកីរាលោល
ម្នជមងឺកូវ ី១៩ បៅ លស់្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ៨ភូមិ កនុង្រស្ុកឯកភនំ បោយមានអនកចូលរួមស្រុេចំនួន១០២នាក ់
ញ្ជ្ស្តី ៦១នាក់។ 

២.២.១.២ ការោំរទស្ហគមន ៍ការផ្តល់ស្មាា រៈ និង្លវកិា ល់រគសួ្គរមនុស្សចាស់្ប្ លរង្ផ្លេ៉ាោះពាល់ប្ផ្នក
បស្ ឋកិចចពីវេិតតមិ្នជមងកូឺវ ី ១៩ 

អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា ស្ហការ
ជាមួយអាជាា ធរមលូោឋ ន ស្មាគមមនុស្សចាស្ ់
និង្ស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្់កនុង្ការចុោះ
វាយតម្មៃរគួស្គរមនុស្សចាស្់ ប្ លរកីរក ឬ ប្កបរ
េនាា ត់ភាពរកីរក ប្ លមានបានទទួលលវកិាោរំទ
ពីកមមវធីិឧេតថមាស្គច់របាក់ពីរាជរោឋ ភិបាល កនុង្
បខតតបាត់ ំេង្ េនាា យមានជ័យ និង្បខតតបស្ៀមរា
េ។ ជាលទធផ្លកនុង្ចំបនាមរគួស្គរប្ លស្មាា ន៍
ទំង្អស្់ រគួស្គរប្ លជាេ់កនុង្លកេណៈវនិិចឆយ័
មាន៖ 

- ១៩២ រគួស្គរ ទទួលបានលវកិាោរំទពីកមមវធីិចំនួន ៤០០០០០បរៀល ប្ លអាចចូលរួមបោោះរស្គយេរា
ជីវភាពកនុង្រយៈបពល៤ប្ខ។ 

- ១៥០ រគួស្គរ ទទួលបានលវកិាោំរទពីកមមវធីិចំនួន ៣០០០០០បរៀល ប្ លអាចចូលរួមបោោះរស្គយេរា
ជីវភាពកនុង្រយៈបពល៣ប្ខ។ 

- ២ រគួស្គរ ទទួលបានលវកិាោំរទពីកមមវធីិចំនួន ២០០០០០បរៀល ប្ លអាចចូលរួមបោោះរស្គយេរា
ជីវភាពកនុង្រយៈបពល២ប្ខ។ 
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េប្នថមពីបនោះ កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះផ្ង្ប្ រ អង្គកាមនុស្សចាស្់កមពុជា ក៏បានោំរទស្
មាា រៈ ូចជាស្គេ ូ មា៉ា ស្ អាល់កុល បៅ លស់្មាជិក និង្គណៈកមមការស្មាគមមនុស្ស
ចាស្់ចំនួន ២,១៨៨នាក់ (ញ្ជ្ស្តី ១,២៥២នាក់)។ 

មយ៉ាង្បទៀត អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា ក៏បានស្រមេស្រមួលជាមួយអនកជំនាញកនុង្
ការផ្តលវ់គគេណតុ ោះេណ្តត ល ល់ស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ៥នាក់ ស្តីពីការផ្លិ
តស្គេ ូលាង្ចាន អាល់កុលលាង្ម្ ។ េចចុេបនន សិ្កាេ កាមប្ លបានបរៀនបាន និង្កំពុង្ផ្
លិតស្គេ ូលាង្ចាន លក់បៅតមស្ហគមន៍រេស្់ខៃួនប ើមបជីាប្ផ្នកកនុង្ការប្ស្វង្រករបាក់
ចំណូលេប្នថម។  

២.២.១.៣ ការអេរ់ផំ្សពវផ្្យសុ្ខភាពេឋមស្រមាេម់នុស្សចាស់្ 

ក. ការបធវើលំហាតរ់បាណ និង្ការប្លទំសុ្ខភាព 

ការប្លទំសុ្ខភាព ប ើមបភីាព 
ស្កមម ការស្គត រកាយស្មបទន បោយ
មានលំហាត់របាណរតូវបានបលើកទឹកចិតត
អនុវតតបៅតមស្មាគមមនុស្សចាស្់។ 
ជាលទធផ្ល មានស្មាជិកស្មាគម
មនុស្សចាស្់ចំនួន ១,៣៧៣នាក់ (រសី្ 
៩៨៦នាក់) បានបធវើលំហាត់របាណបៅ
ផ្ាោះ តមរយៈការអេ់រផំ្សពវផ្្យ និង្ការ
ពរងឹ្ង្េប្នថមពីការហាត់របាណបៅបពល
មានកិចចរេជំុ។ 

ខ. ការអេរ់សុំ្ខភាពេឋមស្រមាេម់នុស្សចាស់្ ពិនិតយសុ្ខភាពបោយេុគគលិកមណឌ លសុ្ខភាព 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស្ប់្ លបានពរងឹ្ង្េប្នថមពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានបស្នើសំុ្ និង្
ស្ហការជាមួយេុគគលិកមណឌ លសុ្ខភាព កនុង្ការផ្សពវផ្្យអេ់រកំារប្លទសុំ្ខភាពមនុស្សចាស្់ជាពិបស្ស្កនុង្កំ ុង្
បពលមានការរកីរាលោលម្នជមងឺកូវ ី១៩ ចំនួន១៤ស្មាគមមនុស្សចាស្។់ អនកចូលរួមស្រុេចំនួន ១,២២០ នាក់ រសី្
ចំនួន ៧៨៣នាក់។ រឯីស្មាជិកស្មាគម និង្ស្មាជិកស្ហគមន៍ចំនួន ៣,៦៩១នាក់ (រសី្ ២,៥៣៣នាក់) បផ្សង្បទៀត 
បានចូលរួម ទទួលចំបណោះ ឹង្ពីការអេ់រផំ្សពវផ្្យពីស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ៥៦ ស្តីពីការការពារការរកីរាលោល
ម្នជមងឺកូវ ី១៩។ 
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គ. ការប្ណនាំ និង្េញ្ាូ នមនុស្សចាស់្ និង្ស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅពយបាល 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ មនុស្សចាស្់ោ៉ា ង្បហាចណ្តស្់ ១,១៨៩នាក់ (រសី្ ៨០៤នាក់) រតូវបានោរំទជាលវកិា និ
ស្មាា រៈពីស្មាគមមនុស្សចាស្់បពលប្ លស្គថ នភាពជមងឺរេស្់ពួកោត់រតូវេញ្ាូ នបៅកាន់មណឌ លសុ្ខភាព ឬ មនាីរ
បពទយ។  

២.២. ១.៤ ស្គថ នីយផ្លិតទឹកសុ្ទធ 

 កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ ស្គថ នីយផ្លិតទឹកសុ្ទធ បានជួេរេទោះនឹង្េរា បរចើនទក់ទង្នឹង្រេភពទឹក បោយស្គរ
ស្គថ នភាពរាងំ្យូរប្ខ បហើយបៅកនុង្ប្ខតុលាបទៀតបស្គតក៏រតូវទទួលរង្ទឹកជំនន់។ េរា បនោះបានបធវើឲ្យ ំបណើ រការម្នការ
រេតិេតតិរេស្់ស្គថ នីយ៍មានភាពរអាក់រអួល បហើយខកខានផ្លិតកនុង្ប្ខខៃោះ ប្ លបធវើឲ្យការផ្លិតជួេនឹង្ការខាតរបាក់ចំ
ណូល។ បេើបទោះេីជាោ៉ា ង្បនោះកតី ចាេ់តំង្ពីការចាេ់បផ្តើមមកទល់នឹង្ចុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ ស្គថ នីយ៍ផ្លិតទឹកពិស្គរបាន 
ោំរទ លរ់គួស្គរមនុស្សចាស្់កនុង្ភូមិចំនួន ៣៦៤។ 

២.២.១.៥ ការចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជិកតមផ្ាោះ 

ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ ោ៉ា ង្បហាចណ្តស្ស់្មាជិកចំនួន ២,៨១៦នាក់ (រសី្ ១,៧៨៣នាក់) ទទួលបានការចុោះសួ្រ
សុ្ខទុកេ ពីស្មាគមមនុស្សចាស្់កនុង្ចំបនាមស្មាគមចំនួន១៤១។ តួនាទីសំ្ខាន់មួយរេស្់គណៈកមមការស្មាគម
មនុស្សចាស្់ គឺការយកចិតតទុកោក់ការផ្តលភ់ាពសំ្ខាន់ និង្បលើកទឹកចិតតស្មាជិក ប្ លមានេរា សុ្ខភាព និង្េរា
ជីវភាព ក៏ ូចជាេរា ទំនាក់ទំនង្កនុង្ស្ហគមន៍។ 

 
២.២.២. ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកបស្ ឋកិចច និង្ការរបាកច់ំណូល 

២.២.២.១ ការកស្គង្ស្មតថភាព 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានស្ហការស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្់កនុង្ការពរងឹ្ង្ស្មតថ
ភាពគណៈកមមការ និង្ស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស្ស់្តីពីេបចចកបទស្ផ្លិតស្គេ ូ ការផ្លិតធយូង្ជី និង្មុខរេរស្ម
រស្េជាមយួស្គថ នភាពស្ហគមន៍។ ជាកប់្ស្តង្  មានមនុស្សចាស្់ចំនួន ៥នាក់កំពុង្ ំបណើ ការផ្លិតស្គេ ូលាង្ចាន 
ស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន៥នាក់បផ្សង្បទៀតបានផ្លិតធយូង្ជី និង្បានបរេើរបាស្់ធយូង្ជីកនុង្ ីកសិ្កមមរេស្់
ោត់។ ស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស្់បផ្សង្បទៀតចំនួន១៥រគួស្គរ បានេនតអនុវតតចំបណោះ ឹង្ពីការផ្លិតជីអីអឹម និង្
ទឹកបផ្ោះកនុង្រេរចិញ្ច ឹមរតីអប្ណត ង្ ពយបាលស្តវបោប្ លបកើតជមងឺស្គរទឹក ចិញ្ច ឹមមាន់ និង្ជាជីពិបស្ស្ស្រមាេ់ ំណ្តំ
រេស្់ោត។់ 
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២.២.២ ោំរទស្ហគមនប៍ ើមបទីទួលបានហិរញិ្ញ វតថុ 

ក. កមមវធីិទុនេង្វិល 

 បេើបទោះជាមានការេ៉ាោះពាល់ពីជំងឺ្កូវ ី១៩ កមមវធីិឥណទនខាន តតូច/ កមមវធីិទុនេង្វិលបៅតមស្មាគមមនុស្ស
ចាស្់នីមួយៗបៅប្តេនតស្កមមភាពរេស្់ខៃួន កនុង្ការផ្តល់ទុន ល់ស្មាជិកខចីស្រមាេ់រេកេមុខរេរបផ្សង្ៗ។ េប្នថមពី
ស្មាគមប្ លធាៃ េ់ទទួលបានទុនទំង្៧៧ មានស្គមគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ១០បទៀត បានទទួលលវកិាស្រមាេ់
រេតិេតតិទុនេង្វិលកនុង្ស្មាគមរេស្់ខៃួន បោយកនុង្មួយស្មាគមទទួលបានទឹករបាក់ ១៣,០០០,០០០បរៀល។ មក
ទល់បពលបនោះស្មាគមមនុស្សចាស្់ទំង្អស្់ប្ លទទួលបានទុនស្រមាេ់អនុវតតន៍កមមវធីិទុនេង្វលិស្រុេចំនួន ៨៧
ស្មាគមមនុស្សចាស្។់ ទុនស្រុេរេស្់ស្មាគមគិតទំង្ការចូលរួមេ ិភាគពីស្មាគមមានចំនួន ២១៩,៩២៤ ុលាៃ រ
ស្ហរ ឋអាបមរកិ។ មកទល់េចចុេបននទុនបានបកើន ល់ ៥១៥,៧៣៩ ុលាៃ រស្ហរ ឋអាបមរកិ បោយមានស្មាជិកទទួល
ផ្លស្រុេចំនួន ៤,៣១៤នាក់ (រសី្២,៥៨៣នាក់)។   

ខ. កមមវធីិធានាោរបោ  

កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ ចំនួនបោស្រុេមានចំនួន ៤៤៧កាល កនុង្ចំបនាមស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន៥០។ បោយ
បោចាេ់បផ្តើម ំេូង្មានចំនួន ៣៧៤កាល (ពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាចំនួន ៣៧០កាល)។ ចំនួនប្ លបៅបនោះគឺ
បោយស្គរបោចំនួនបានលក់បោយស្គរប្តកូនបកើតមកប ម្ ល ឈឺ និង្ចាស្់(ផ្តល់កូនមិនសូ្វលអ) បានលក់បចញ 
ប ើមបយីករបាក់ោក់ចូលកនុង្កមមវធីិទុនេង្វលិ។ រគួស្គរទទួលផ្លស្រុេម្នកមមវធីិបនោះមានចំនួន ៧០៦នាក់ (រសី្ ២៣១
នាក់)។ 

គ. កមមវធីិធានាោររស្វូ 

កមមវធីិរស្វូកនៃង្មកអង្គការមនុស្សចាស្់ធាៃ េ់មានកមមវធីិោំរទ លស់្មាគមមនុស្សចាស្់ ប្ លជាកមមវធីិបលើក
កមពស្់ស្នតិសុ្ខបស្បៀង្ និង្ការផ្តល់ពូជម្នការបរតៀមេង្កក រការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ។ រស្ូវ ំេូង្ប្ លអង្គការមនុស្ស
ចាស្់កមពុជាផ្តល់បៅស្មាគមមានចំនួន ៣៣៧បតន។ មកទល់ឆ្ន ២ំ០២០ រស្វូមកទល់េចចុេបននមាន៤៩០បតន 
បោយគិតទំង្បៅនឹង្ស្មាជិកជំពាក់កនុង្ចំនួនស្មាគមចំនួន ៧៤ស្មាគមមនុស្សចាស្។់ អនកទទួលផ្លពីកមមវធីិរស្វូ
ស្រុេមានចំនួន ២,៦២២នាក់ (រសី្ ១,០៤៥នាក់)។ ចំនួនរស្វូប្ លបៅស្លប់នោះ ហាក់ ូចជាមិនបរចើនបេើបធៀេបៅ
នឹង្រយៈបពលម្នការផ្តល់ជូនបៅស្ហគមន៍ បោយមានកតត មួយចំនួនបកើតប ើង្។ ោ៉ា ង្ណ្តមិញកនុង្ចំបនាមកតត ទំង្
បនាោះ ស្មាគមមនុស្សចាស្់មួយចំនួនក៏បានស្បរមចចិតតលក់រស្ូវ ប ើមបយីករបាក់បរេើជាទុនេង្វិលវញិ ប្ លង្កយជា
មុខរេរស្មរស្េជាមួយនឹង្ស្គថ នភាពេចចុេបនន។ 

២.២.២.៣ ោំរទស្ហគមនប៍លើការប្ស្វង្រករបាកចំ់ណូល (មុខរេរខាន តតូច) 

 កមមវធីិមុខរេរខាន តតូចរេស្ស់្មាគមមនុស្សចាស្់ ជាប្ផ្នកមយួម្នការបលើកកមពស្់ជីវភាពរេស្ស់្មាជិកតមរ
យៈការផ្តល់លវកិា និង្ជំនាញ ល់ពួកោត់ស្មរស្េតមលទធផ្ល ស្មតថភាព និង្ប្ លអាចឲ្យោត់រកចំណូលកនុង្រគួ
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ស្គរ។ស្មាជិកចំនួន ៤២៥ នាក់ ប្ លបានទទួលការោំរទពីកមមវធីិ បហើយមានស្មាជិកចំនួន ១៦៧នាក់ (រសី្ ១១៨
នាក់) ប្ លបៅប្តេនតមុខរេររេស្់ពួកោត់។ បោយប្ ក ស្មាជិកបផ្សង្បទៀតប្ លមិនេនតគឺបោយស្គរោត់បានផ្ទៃ ស្់
េតូរមុខរេរ មួយចំនួនបានស្គៃ េ់។  

 

២.៣ សកម្មភាពសង្គម្ និង្ការរាប់បញ្ចូល 
២.៣.១ ការចូលរួមការអភវិឌ្ឍន ៍

 ប ើមបចូីលរួមចំប្ណកកនុង្ការអភិវឌ្ឍន៍កនុង្ស្ហគមន៍ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា
បានស្ហការជាមួយម្ គូរ ស្មាគមស្ហព័នធ និង្ស្មាគមមនុស្សចាស្់កនុង្ការវាយតម្មៃ 
រគួស្គរប ើមបទីទួលបានការោំរទបលើការស្គង្ស្ង់្ផ្ាោះលមី និង្ផ្ាោះជួស្ជុល  ល់រគួស្គរ
មនុស្សចាស្់រកីរក។ ជាក់ប្ស្តង្ ខាង្បរកាមគឺជាលទធផ្លមានប្ លទទួលបានបៅកនុង្
រស្ុកឯកភនំ បខតតបាត់ ំេង្ ៖ 

ល.រ រេបភទជំនួយ ចំនួនបានោំរទរួច 
(រគសួ្គរ) 

១ ស្គង្ស្ង់្ផ្ាោះលមី ៦ 
២ ជួស្ជុលផ្ាោះ ១៣ 

 

២.៣.២ ស្ង្គម ស្គស្នា និង្វេបធម ៌

 ជាទូបៅ ស្មាគមមនុស្សចាស្ប់ៅតមមូលោឋ ន ប្តង្ប្តមានកមមវធីិរេម្ពណីផ្្រភាា េ់នឹង្ការជួយ ទុកេធុរៈោន
បៅវញិបៅមក។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ មានមនុស្សចាស្់ចំនួន ៧៨នាក់ (រសី្ ៥៧នាក់) បាន និង្កំពុង្ទទួលការប្លទំ ខ
ណៈបពលស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន៣៩០នាក់ (រសី្៣០៩នាក់) បទៀតបានទទួលការោរំទតមរយៈ
ស្កមមភាពបកៀរគរកនុង្ និង្បរៅស្ហគមន៍។  

តមរយៈស្កមមភាពបកៀរគរមូលនិធិបនោះស្មាគមមនុស្សចាស្់បាន ចំនួន៨០កនុង្បខតតបាត់ េំង្ េនាា យមានជយ័ 
បស្ៀមរាេ កពំង្់ធំ និង្ភនបំពញ ទទលួបានលទធផ្ល ចូខាង្បរកាម៖ 

ស្កមមភាព ចំនួនលវកិារេមូលបាន (បរៀល) គិតជា ុលាៃ រ 
ពីស្េបុរស្ជន ១១២,៦១៨,២០០ ២៨,១៥៥ 
មូលនិធ ិុ ំ ១៤២,៨៧៩,៣០០ ៣៥,៧២០ 
រេភពបផ្សង្ៗ ១១,០១៣,៥០០ ២,៧៥៣ 
ស្រុេ ៨៦,០៨៣,៦០០ ២១,៥២០.៩១  ុលាៃ រអាបមរកិ  
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លវកិាទងំ្បនោះបានបរេើរបាស្់ស្រមាេ់េបរមើស្កមមភាពរេស្ស់្មាគម ការជួយ  ល់ស្មាជកិ និង្មួយចនំួនរក្
ស្រមាេរ់េតេិតតិការបៅកនុង្ស្មាគម។ 

  

២.២.៣ ស្កមមភាពស្ង្គម និង្ការរាេេ់ញ្ចូ ល 

២.២.៣.១ ការចូលរួមការអភវិឌ្ឍន ៍

 ប ើមបចូីលរួមចំប្ណកកនុង្ការអភិវឌ្ឍន៍កនុង្ស្ហគមន៍ អង្គការ
មនុស្សចាស្់កមពុជាបានស្ហការជាមួយម្ គូរ ស្មាគមស្ហព័នធ និង្
ស្មាគមមនុស្សចាស្់កនុង្ការវាយតម្មៃ រគួស្គរប ើមបទីទួលបានការោំរទ
បលើការស្គង្ស្ង់្ផ្ាោះលមី និង្ផ្ាោះជួស្ជុល  ល់រគួស្គរមនុស្សចាស្រ់កីរក។ 
ជាក់ប្ស្តង្ ខាង្បរកាមគឺជាលទធផ្លមានប្ លទទួលបានបៅកនុង្រស្ុកឯក
ភនំ បខតតបាត់ ំេង្ ៖ 

ល.រ រេបភទជំនួយ ចំនួនបានោំរទរួច 
(រគសួ្គរ) 

១ ស្គង្ស្ង់្ផ្ាោះលមី ៦ 
២ ជួស្ជុលផ្ាោះ ១៣ 

 

២.២.៣.២ ស្ង្គម ស្គស្នា និង្វេបធម ៌

 ជាទូបៅ ស្មាគមមនុស្សចាស្ប់ៅតមមូលោឋ ន ប្តង្ប្តមានកមមវធីិរេម្ពណីផ្្រភាា េ់នឹង្ការជួយ ទុកេធុរៈោន
បៅវញិបៅមក។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ មានមនុស្សចាស្់ចំនួន ៧៨នាក់ (រសី្ ៥៧នាក់) បាន និង្កំពុង្ទទួលការប្លទំ ខ
ណៈបពលស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន៣៩០នាក់ (រសី្៣០៩នាក់) បទៀតបានទទួលការោរំទតមរយៈ
ស្កមមភាពបកៀរគរកនុង្ និង្បរៅស្ហគមន។៍  

តមរយៈស្កមមភាពបកៀរគរមូលនិធិបនោះស្មាគមមនុស្សចាស្់បាន ចំនួន៨០កនុង្បខតតបាត់ ំេង្ េនាា យមាន
ជ័យ បស្ៀមរាេ កំពង់្ធំ និង្ភនំបពញ ទទួលបានលទធផ្ល ូចខាង្បរកាម៖ 

ស្កមមភាព ចំនួនលវកិារេមូលបាន (បរៀល) គិតជា ុលាៃ រ 
ពីស្េបុរស្ជន ១១២,៦១៨,២០០ ២៨,១៥៥ 
មូលនិធិ ុ ំ ១៤២,៨៧៩,៣០០ ៣៥,៧២០ 
រេភពបផ្សង្ៗ ១១,០១៣,៥០០ ២,៧៥៣ 
ស្រុេ ៨៦,០៨៣,៦០០ ២១,៥២០.៩១  ុលាៃ រអាបមរកិ  



ទំព័រទី 11 / 35 

លវកិាទំង្បនោះបានបរេើរបាស្ស់្រមាេ់េបរមើស្កមមភាពរេស្ស់្មាគម ការជួយ  លស់្មាជិក និង្មួយចំនួនរក្
ស្រមាេ់រេតិេតតិការបៅកនុង្ស្មាគម។ 

 

២.២.៤. ស្កមមភាពេញ្ជ្រា េបលើេរា ប្រេរេលួអាកាស្ធាតុ និង្បរោោះមហនតរាយ 
២.២.៤.១ ការបរតៀមេង្កក រ និង្ប ៃ្ើយតេបរោោះមហនតរាយ  

ក. ជំនួយស្បញ្ជ្ង្កគ ោះេនាា ន ់

បៅម្លងទី ២០ ប្ខតុលា ឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានស្ហការជាមួយរ ឋបាលស្គលាបខតតបាត់
 ំេង្គណៈកមាម ធិការរគេ់រគង្បរោោះមហនតរាយថាន ក់រស្ុក និង្ថាន ក់ ុំ បានចុោះប្ចកកញ្ច េ់ស្បញ្ជ្ង្កគ ោះេឋម ល់រគួស្គររង្
បរោោះបោយទឹកជំនន់កនុង្រស្ុករុកេគិរចំីនួន ៩៤រគួស្គរ និង្កនុង្រស្ុកស្ប្ង្កចំនួន ៦រគួស្គរ។ កញ្ច េ់ប្ លបាន  ផ្តល់ជូន
បនោះ គឺ ប ើមបជីាចូលរួមចំប្ណកកនុង្ការប ៃ្ើយតមបរោោះអាស្ននប្ លេ៉ាោះផ្ល ល់រគួស្គររកីរកង្កយរង្បរោោះ ពិបស្ស្
រគួស្គរប្ លមានមនុស្សចាស្់។ 

ខ. ការោំរទ ទឹក និង្អនាមយ័ 

េនាា េ់ពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានសិ្ក្ពីេរា  តរមូវការរេស្ស់្ហគមន៍បោលបៅកនុង្ភូមិចំនួន១០ 
កនុង្រស្ុកស្ប្ង្ក រស្ុករុកេគិរ ី និង្រស្ុកោស្រ់ក  គបរមាង្រេស្់អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានស្បរមចោំរទពាង្រតង់្
ទឹកបភៃៀង្ចំណុោះ១០០០លីរត  ល់រគួស្គរខវោះលទធផ្ល ពិបស្ស្រគួស្គរមនុស្សចាស្់ចំនួន១១០រគួស្គរនូវចំនួនពាង្ 
៣៣០ពាង្។ 

េប្នថមបលើបនោះ គបរមាង្ក៏បានទិញធុង្ទឹកចំណុោះ ២០០០លីរត ប្ លនឹង្ផ្តល់បៅស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន 
១០ ប ើមបផី្តល់ទឹកកនុង្បពលរតូវការប្ លស្មរស្េ ល់ស្មាជិកស្មាគម ពិបស្ស្មនុស្សចាស្់ ពិការ រកីរក តមរយៈ
យនតការរគេ់រគង្រេស្់ស្មាគមមនុស្សចាស្។់ 

គ. ការអនុវតតនេ៍បចចកបទស្ទេទ់ល់បរោោះរាងំ្ស្ងួត 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានស្ហការជាមួយមនារីកសិ្កមម រកុាេ រេមាញ់ និង្បនស្គទបាត់
 ំេង្ និង្រកុមហ ុនមួយចំនួន ប ើមបផី្តលវ់គគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការបរជើស្បរ ើស្មុខរេរស្មរស្េនឹង្ការប្រេរេួល
អាកាស្ធាតុចំនួនវគគ មានអនកចូលរួមស្រុេចំនួន ២៩នាក់ រសី្១២នាក់។ ជាលទធផ្លេនាា េ់ពីការសិ្ក្រទឹស្តី និង្អនុ
វតតរួចមក កសិ្កររគូេបង្កគ លបានចង្រកង្រកុម ប ើមប ំីបណើ រការោំគលស់្ៃឹកម្រគ ប្ លជារេបភទមុខ ំណ្តរំតូវការទឹក 
និង្ការប្លទំតិច បេើបធៀេនឹង្ ំណ្តំបផ្សង្បទៀត។ 

 

 



ទំព័រទី 12 / 35 

 . ការោរំទលវកិាមូលនិធិស្បញ្ជ្ង្កគ ោះេនាា ន ់

កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានោំរទលវកិា លស់្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ២,០០០,០០០
លានបរៀលកនុង្មួយស្មាគម បៅ ល១់០ស្មាគម ប ើមបបីរតៀមេរមុង្កនុង្ស្មាគមប្ លអាចបរៀេចំទុកជាមុននវូ
ធនធានេរមុង្ បពលប្ លមានបរោោះអាស្ននបកើតប ើង្។ កនុង្ស្កមមភាពបនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស្់នីមួយៗបានបរៀេចំ
លកេខណឌ ម្នការបរេើរបាស្់មូលនិធិបនោះ។ 

 

 

២.៣ កមមវិធីទី៣៖ ការពរងី្កការទទួលស្គគ ល់សិ្ទធិមនុស្សចាស់្បៅកនុង្ស្ហគមន៍ និង្អនកបធវើបស្
ចកតីស្បរមចចិតត និង្ប្ស្វង្រកការោាំរទមនុស្សចាស្់ បោលនបោបាយមនុស្សចាស្់ បោល
នបោបាយោាំរទមនុស្សចាស្់ 
២.៣.១.  ំបណើ រការ និង្ការរេរពឹតតបៅរេស់្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស់្កមពុជា៖ 

តមរយៈមូលនិធិោំរទពីរោឋ ភិបាលហូ ង់្តមរយៈគបរមាង្វ ៉ាយ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានជួយ ស្រមេ
ស្រមួល និង្ោំរទេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា បរៀេចំកិចចរេជំុរេចារំតីមាស្រេស្់ខៃួនជាបរៀង្រាល់៣ប្ខមតង្ ចំនួន៤
 ង្ បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ។  

កិចចរេជំុបលើកទី១ បធវើប ើង្បៅម្លងទី០៤-០៥ និង្ទី
១១ ប្ខមិលុនា ឆ្ន ២ំ០២០ បោយេំប្េកបៅតមបខតតនិមួ
យៗ ជារកុមតូចៗ ប ើមបេីបញ្ាៀស្ការជួេជំុមនុស្សចាស្់
បរចើន និង្ចូលរួមទេ់ស្គក ត់ការរកីរាលោលម្នជមងឺកូវ ី១៩ 
ប្ លមានស្មាជិកចូលរួមស្រុេទំង្៣តំេន់ចំនួន៣៩
នាក់ រសី្ ៨នាក់ មនុស្សចាស្់ ២៣នាក់ និង្ជនពិការ ៦
នាក់។ តមរយៈកិចចរេជំុបនោះ ស្មាជិកេណ្តត ញនិមួយ  ៗ
បានបធវើបស្កតីរាយការណ៍ជំុវញិេរា រេឈមរេស្់មនុស្សចាស្់ បោយស្គរផ្លេ៉ាោះពាលម្នជមងឺកូវ ី១៩ រពមទំង្ប្ចក
របំ្លកនូវព័ត៍មានអំកមមវធីិបផ្ារស្គច់របាក់រេស្រ់ោឋ ភិបាលកនុង្អំ ុង្ការរកីរាលោលម្នជមងឺកូវ ី១៩ រពមទំង្បាន
បរៀេចំប្ផ្នការស្កមមភាពកនុង្ការជួយ ោរំទមនុស្សចាស្ប់្ លរកីរកបអាយបានបៅចុោះប ម្ ោះបធវើេ័ណណ រកីរកផ្ង្ប្ រ។ 
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 កិចចរេជំុបលើកទី២ បធវើប ើង្តមរយៈបៅម្លងទី
១៣ ប្ខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០២១ តមរយៈអនឡាញ 
ជាមួយស្មាជិកេណ្តត ញទូទំង្៥ រាជធានីបខតត 
ប ើមបបីធវើការរាយការណ៍អំពីេចចុេបននភាពម្នផ្លេ៉ាោះ
ពាល់ម្នការរកីរាលោលម្នជមង្ងឺកូវ ី១៩ បៅ ល់
ជីវភាពរស្់បៅរេស្់មនុស្សចាស្់ និង្ស្ហគមន៍
រេស្់ពួកោត់ និង្រេមូលទិននន័យមនុស្សចាស្ប់្ ល
បានទទួលេ័ណណ រកីរក និង្របាក់ឧេតថមាពីរាជរោឋ ភិបា
លកនុង្អំ ុង្ការផ្ាុោះម្នជមងឺបនោះ រពមទំង្លវកិារ ុំឆ្ន ំ
២០២០ ប្ លជួយ ោំរទ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស្់
បៅតមស្ហគមន៍ផ្ង្ប្ រ។ តមរយៈកិចចរេជំុបនោះ 
អង្គការមនុស្សចាស្់កប៏ាន ប្ចករបំ្លកព័ត៌មានេប្នថម
អំពីអតថរេបោជន៍ម្នេ័ណណ ស្មធម៌ រពមទំង្យនតការេនតកនុង្ការជរមុញបអាយមនុស្សចាស្់បៅចុោះប ម្ ោះបធវើេ័ណណ ស្ម
ធម៌េនតេនាា េ់។ 

តមរយៈកិចចរេជំុបលើកទី៣ រេស្់េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជាបៅម្លងទី១០ ប្ខករញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ប្ ល
ស្ហការបរៀេចំជាមួយមនាីរស្ង្គមកិចចអតីតយវុជន និង្យុវនីតិស្មបទបខតតបស្ៀមរាេ។ ស្មាជិកេណ្តដ ញមនុស្សវយ័
ចាស្់កមពុជាចំនួន៤២នាក់ ប្ លមកពីេណ្តដ  ៥រាជធានីបខតត បានជួេជំុ ជប្ជកពិភាក្ោន បរៀេចំប្ផ្នការស្កមមភាព
ប្ស្វង្រកការោំរទស្រមាេ់មនុស្សចាស្់ កនុង្ឱកាស្ម្នពិធីេុណយភាុ ំេិណឌ  និង្ទិវា១តុលាខាង្មុខ ប ើមបបីស្នើរសំុ្បអាយរាជ
រោឋ ភិបាលជួយ ផ្តល់អាទិភាព ល់មនុស្សចាស្់កនុង្ការទទួលបានេ័ណណ ស្មធម៌ និង្បស្វាសុ្ខភាពបោយឥតគិតម្លៃ។ 

 
 

នាកិចចរេជំុចុង្បរកាយបលើកទី៤ កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ រេស្់េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជាបៅម្លងទី២៤ ប្ខ
តុលា ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ ប្ លមានអនកចូលរួមស្រុេចំនួន៥២នាក់ (រសី្ ៧នាក់ មនុស្សចាស្់ ៤៣នាក់ និង្ជនពិការ ៣
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នាក់)។ តមរយៈកិចចរេជំុបនោះ ស្មាជិកេណ្តត ញទូទំង្៥ រាជធានីបខតត បានផ្តួចបផ្តើម និង្បស្នើរសំុ្បអាយអង្គការមនុស្ស
ចាស្់កមពុជាជួយ បរៀេចំបវទិការជួេជំុថាន ក់ជាតិមួយ ប្ លរេមូលផ្តុសំ្មាគមមនុស្សចាស្់ទូទំង្ ២៥រាជធានីបខតត ប ើមប ី
ជប្ជក ពិភាក្ និង្ប្ចករបំ្លកេទពិបស្គធន៍ និង្ប្ស្វង្យល់អំពីការប ៃ្ើយតេរេស្់រាជរោឋ ភិបាលជំុវញិកិចចោពំារ
ស្ង្គមស្រមាេ់មនុស្សចាស្ប់ៅកមពុជា។ បៅកនុង្កិចចរេជំុបនោះ ប្ រស្មាជិកេណ្តត ញទំង្អស្់ បានបរៀេចំប្ផ្នការ
ស្កមមភាពប ើមបចុីោះរេមូលទិននន័យស្មាគមមនុស្សចាស្់បៅតមមូលោឋ នរេស្់ខៃួន បៅប ើមប្ខវចិឆិកាខាង្មុខ ប ើមប ី
ប្ស្វង្យល់អំពីស្គថ នភាព  ំបណើ រការ និង្បធវើេចចុេបននភាពស្មាគមប ើង្វញិ។ 

 

 

ប ើមបជួីយ ោំរទ និង្ជួយ ពរងឹ្ង្េប្នថមបៅ លស់្មាជិកេណ្តត ញបៅបខតតកំពង់្ធំ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា 
បានោំរទគនៈកមមការេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា កនុង្ការបធវើទស្សនកិចច ចុោះជួេពិភាក្ និង្ប្ស្វង្យល់នូវ ំបណើ រ
ការស្មាគមមនុស្សចាស្ប់ៅភូមិម្រពគុយ បខតតកំពង់្ធំ ប្ លជាស្មាជិកលមីរេស្់េណ្តត ញ រពមទំង្ប្ចករបំ្លកនូវេទ
ពិបស្គធន៍មួយចំនួនកនុង្ការរគេ់រគង្ និង្បកៀរគរធនធានប ើមបជួីយ រទរទង់្ លស់្មាគម និង្មនុស្សចាស្។់ 
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បៅម្លងទី២២ ប្ខតុលា ឆ្ន ២ំ០២០ តមរយៈការអបញ្ញ ើញពីរកសួ្ង្ប្ផ្នការ តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សចាស្់កមពុ
ជា និង្ អង្គការមនុស្សចាស្់បានចូលរួម និង្ប្ចករបំ្លកលទធផ្លម្នការសិ្ក្រស្គវរជាវអំពីេរា រេឈមរេស្់មនុស្ស
ចាស្់ និង្កិចចការង្ករបលើកកមពស្សុ់្ខុមាលភាពមនុស្សចាស្់ នាអង្គសិ្កាេ ស្គលាស្តីអំពី "ការវភិាគកាលានុវតតភាពនិង្
េរា រេឈម ម្នការវនិិបោគកនុង្វសិ្័យស្ង្គមកិចច និង្ការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស៖ រេជាជនវយ័ចាស្់" ប្ លបរៀេចំ
ប ើង្បោយរកសួ្ង្ប្ផ្នការ បៅបខតតមណឌ លគិរ។ី តមរយៈកិចចរេជំុបនោះ តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា បាន
ប្ចករបំ្លកេប្នថមបៅបលើការចង្រកង្នូវស្មាគមមនុស្សចាស្់ និង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់ ប ៃ្ើយតេបៅនឹង្សំ្ណួរ
រេស្់អនកចូលរួម រពមទំង្ទទួលស្គវ គមន៍ ំបណើ រទស្សនកិចចរេស្់គណៈរេតិភូពីរកសួ្ង្ប្ផ្នការបៅកាន់ស្មាគម
មនុស្សចាស្់បៅកនុង្បខតតបាត់ ំេង្ បៅប្ខេនាា េ់។ 

  
បៅម្លងទី១៣ ប្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានស្ហការជាមួយគណៈកមមការេណ្តត ញ

មនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា បរៀេចំទទួលទស្សនកិចចរេស្់គណៈរេតិភូតំណ្តង្ពីរកសួ្ង្ប្ផ្នការ  មកកាន់ស្មាគមមនុស្ស
ចាស្់បៅភូមិស្ស្រពក  ុំកនាឺ១ រស្ុកបាណន់ កនុង្បខតតបាត់ ំេង្ ប ើមបបីលើកទឹកចិតត និង្ោំរទនូវការង្កររេស្់ពួក
ោត់ផ្ង្ប្ រ។ បៅកនុង្ ំបណើ រទស្សនកិចចបនោះ គណៈរេតិភូក៏បានេង្កា ញពី្នាៈកនុង្ការជរមុញការអនុវតតបោល
នបោបាយជាតិរេជាជន បៅកនុង្អាទិភាពទី៤ បៅជំហានេនាា េ់សំ្បៅចូលរួមបលើកកមពស្សុ់្ខុមាលភាពមនុស្សចាស្់
បៅកមពុជា។ 
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២.៣.២. ការចូលរួម និង្ោំរទកិចចការង្ករបោលនបោបាយជាតិពាកព់ន័ធនឹង្មនុស្សចាស់្៖ 

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ តំណ្តង្អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្គណៈកមមការេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា 
ប្ លចាត់ចូលជាស្មាជិករកុមការង្ករចំបពាោះកិចច ជាមួយរកសួ្ង្ស្ង្គមកិចច អតីតយុទធជន និង្យុវនីតិស្មបទ កនុង្ការ
រតួតពិនិតយ និង្ប្កស្រមួលនូវប្ផ្នការស្កមមភាពម្នបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស្់ឆ្ន ២ំ០១៧-២០៣០ 
បានចូលរួមកនុង្កិចចរេជំុពិភាក្ចំនួន ៣ ង្ ជាមួយរកុមការង្ករចំបពាោះកិចច បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ ប ើមបបីរៀេចំប្ផ្នការ 
រតួតពិនិតយ និង្រេមូលធាតុចូលពីរកសួ្ង្ពាក់ព័នធបផ្សង្ៗ ទក់ទង្បៅនឹង្ប្ផ្នការស្កមមភាពឆ្ន ២ំ០១៨-២០២០ និង្
ប្ផ្នការេនតឆ្ន  ំ២០២១-២០២៥។ 

តមរយៈកិចចរេជំុបលើកទី១ ប ើមបរីេកាស្ស្មាស្ភាពរកុមការង្ករចំបពាោះកិចច ប ើមបពិីនិតយ និង្ប្កស្រមួលនូវ
ប្ផ្នការស្កមមភាពម្នបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស្ឆ់្ន ២ំ០១៧-២០៣០ បៅម្លងទី១៦ ប្ខកកកោ ឆ្ន ំ
២០២០ បៅបភាជនីយោឋ នទបនៃបាស្គក់២ រាជធានីភនំបពញ។ តមយរៈកិចចរេជំុបលើកទី១បនោះ រកុមការង្ករចំបពាោះកិចច ក៏
បានបរៀេចំ នូវប្ផ្នទីតរមង់្ទិស្ស្រមាេ់រតួតពិនិតយ និង្ប្កស្រមួលបៅបលើប្ផ្នការស្កមមភាពម្នបោលនបោបាយជាតិ
ស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស្់ឆ្ន ២ំ០១៧-២០៣០ រពមទំង្ជំហា នេនាា េ់កនុង្ការបរៀេចំទរមង់្ប ើមបរីេមូលធាតុចូលពីរកសួ្ង្
ពាក់ព័នធ។ 

   
 

 នាកិចចរេជំុបលើកទី២ រេស្់រកុមការង្ករចំបពាោះកិចច 
បានបរៀេចំប ើង្បៅម្លងទី០៦ ប្ខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០២០ បៅបខតត
បាត់ ំេង្ ប ើមបបីធវើការប្កស្រមួលបៅបលើបពលបវលាម្ន
ប្ផ្នការស្កមមភាពស្រមាេ់រតួតពិនិតយ និង្រេមូលធាតុចូល
ស្រមាេ់ប្ផ្នការស្កមមភាពម្នបោលនបោបាយជាតិស្តីពី
មនុស្សវយ័ចាស្់ឆ្ន ២ំ០១៨-២០២០ រពមទំង្ប្ផ្នការេនត
ឆ្ន ២ំ០២១ -២០២៥។ តមរយៈកិចចរេជំុបនោះ រកុមការង្ករ
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បានឯកភាពបៅបលើបពលបវលា និង្កំណត់នូវស្កមមភាពបៅជំហានេនាា េ់មួយចំនួន ។ 

បៅម្លងទី៣១ ប្ខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០២០ រកុម
ការង្ករចំបពាោះកិចច បានបរៀេចំកិចចរេជំុពិភាក្
បលើកទី៣ បៅនាយកោឋ នសុ្ខមាលភាពមនុស្ស
ចាស្់ម្នរកសួ្ង្ស្.អ.យ ប្ លមានតំណ្តង្ពីអង្គ
ការមនុស្សចាស្់ និង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់ចូល
រួម ប ើមបបីរៀេចំ និង្ប្កស្រមួលនូវទរមង់្កនុង្ការ
រេមូលធាតុចូលស្រមាេប្ផ្នការស្កមមភាពបោល
នបោបាយជាតិ ស្តីពីមនុស្សចាស្ឆ់្ន ២ំ០១៨ -
២០២០ និង្ប្ផ្នការេនតឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥ ពី
រកសួ្ង្ពាក់ព័នធ។ តមរយៈកិចចរេជំុបនោះ រកុម

ការង្ករង្ករ ក៏បានឯកភាពបៅបលើទរមង់្ប្ លបានប្កស្រមួល រពមទំង្ប្េង្ប្ចកនូវកនុង្ចំបណ្តមរកុមការង្ករចំបពាោះកិចច
កនុង្ការជួយ ោំរទ និង្រេមូលធាតុចូលពីរកសួ្ង្ពាក់ព័នធ។ 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ជាមួយោន បនោះផ្ង្ប្ រ អង្គការមនុស្ស
ចាស្់កមពុជា រពមទំង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា និង្រកុម
ការង្ករេបចចកបទស្រេស្់រកសួ្ង្ និង្មនាីរ ស្.អ.យ. បានរេជំុ
ចំនួន ៤បលើក ទំង្តមរយៈជួេរេជំុផ្ទា ល់ និង្តមអនឡាញ 
ប ើមបពិីភាក្ និង្បរៀេចំចង្រកង្ផ្លិតនូវប្ខសវបី អូរអេ់រអំំពី
មនុស្សចាស្់ និង្បោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស្់
កមពុជាឆ្ន ២ំ០១៧-២០៣០។ 

តមរយៈកិចចរេជំុចុង្បរកាយ បៅម្លងទី០៧ ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ចុង្ឆ្ន បំនោះ រកុមការង្ករេបចចកបទស្បានេញ្ច េ់នូវ
ការប្កស្រមួលការចង្រកង្ស្គច់បរឿង្ និង្ផ្លិតបានជាប្ខសវបី អូរចំនួន ១២បរឿង្ ប ើមបបីរតៀមចាក់ផ្្យបៅប ើមឆ្ន ំ
២០២១បនោះ ជាមួយរពឹតតការណ៍កមមវធីិបទពបកាស្លយមនុស្សចាស្់វគគផ្ទត ច់រព័រត។ ោ៉ា ង្ណ្តមិញ ប្ខសវបី អូរទំង្១២ 
បរឿង្បនោះ កំពុង្ស្ថិតកនុង្ការរតួតពិនិតយ និង្ស្បរមចពីថាន ក់ ឹកនាំរេស្់រកសួ្ង្ ស្.អ.យ។ ស្រមាេ់ឯកស្គរវបី អូរប្ ល
បានផ្លិត សូ្មចុចបៅបលើLink ខាង្បរកាមបនៈ៖ 

videos production related to the National Ageing Policy and Age Discrimination.  

 

 

 

https://phare-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vincent_pharestudio_org/EkaEbdzOOhVOrU7sHWr1rCYBlKefiKqWyFcuxfbOCvzsQQ?e=3BpwDE
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២.៣.៣. ការបរៀេចំស្កមមភាព និង្យុទធនាការប្ស្វង្រកការោំរទមនុស្សចាស់្៖ 

នាប ើមឆ្ន ២ំ០២០បនោះ បោយមានកិចចស្ហការជាមួយអង្គការមនុស្សចាស្់អនតរជាតិ និង្អង្គការមនុស្សចាស្់
រេចាំតំេន់អាសីុ្បា៉ា សីុ្ហវិក អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានបរៀេចំបស្នើរនូវកិចចជំនួេស្ប្មតង្ការគួរស្ម និង្ពិភាក្
ការង្ករជាមយួរកសួ្ង្ពាក់ព័នធសំ្ខាន់ៗ ប ើមបបី្ស្វង្យល់ និង្ប្ស្វង្រកការោំរទពីបោលនបោបាយនានាប្ លជួយ 
ោំពារស្ង្គមស្រមាេ់មនុស្សចាស្់ ។ 

កាលពីម្លងទី២១ ប្ខមករា ឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា រពមទំង្បោយមានកិចចស្ហការជាមួយ
តំណ្តង្ពីអង្គការមនុស្សចាស្់អនតរជាតិ និង្អង្គការមនុស្សចាស្់រេចាំតំេន់អាសីុ្បា៉ា សីុ្ហវិក បានចូលជួេស្ប្មតង្ការគួរ
ស្ម កិចចជំនួេជាមួយឯកឧតតមអនុរ ឋបលខាធិការម្នរកសួ្ង្បស្ ឋកិចច និង្ហិរញ្ញ វតថុ រពមទំង្រកុមការង្ករម្នបលខាធិការ
រកុមរេឹក្ជាតិោំពារស្ង្គម ប ើមបបី្ស្វង្យល់អំពីកមមវធីិជំនួយស្ង្គមបៅកមពុជា និង្វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវតតរកេខ័ណឌ
បោលនបោបាយជាតិោពំារស្ង្គមឆ្ន ២ំ០១៦-២០២៥ រពមទំង្ប្ផ្នការស្កមមភាពប ើមបបី្ស្វង្រកលទធភាពកនុង្ការ
ចូលរួមចំប្ណក បៅជំហានេនាា េ់ម្នការអនុវតដកមមវធីិោពំារមនុស្សចាស្់។ 

 
នារបស្ៀលម្លងទី២១ ប្ខមករា ឆ្ន ២ំ០២០បនោះប្ រ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា រពមទំង្បោយមានកិចចស្ហការ

ជាមួយតំណ្តង្ពីអង្គការមនុស្សចាស្់អនតរជាតិ និង្អង្គការមនុស្សចាស្រ់េចាំតំេន់អាសីុ្បា៉ា សីុ្ហវិក ក៏បានចូលជួេស្
ប្មតង្ការគួរស្ម និង្ពិភាក្ការង្ករជាមួយនាយកោឋ នសុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស្់ បៅទីស្តីការរកសួ្ង្ ស្.អ.យ. កនុង្
បោលេំណង្ប ើមបបី្ស្វង្យល់អំពីកមមវធីិជំនួយស្ង្គមស្រមាេ់មនុស្សចាស្់ និង្វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវតតប្ផ្នការ
ស្កមមភាពម្នបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវយ័ចាស្់  ំណ្តក់កាលទី១ ឆ្ន  ំ២០១៧-២០២០ រពមទំង្ពិភាក្
បៅបលើប្ផ្នការេនាា េ់កនុង្ការបរៀេចំកមមវធីិោំពារស្រមាេ់មនុស្សចាស្់ និង្កិចចស្ហការប្ផ្នកេបចចកបទស្ពីតំណ្តង្អង្គ
ការមនុស្សចាស្់អនតរជាតិ ថាន ក់តំេន់ និង្ពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា។ 
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បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះប្ រ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានេណតុ ោះេណ្តត ល និង្ជួយ ោរំទបៅ ល់ស្មាជិកេ

ណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា ទំង្ ៥រាជធានី-បខតត កនុង្ការបរៀេចំស្កមមភាព និង្បានផ្តល់កញ្ច េ់លវកិារប ើមបោីរំទ
 ល់ស្មាជិកេណ្តត ញកនុង្ការបរៀេចំស្កមមភាពប្ស្វង្រការកោំរទស្រមាេ់មនុស្សចាស្់ ចំនួន២បលើកបៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០
បនោះ។ 

អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានស្ហការជាមួយគណៈកមមការេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា កនុង្ការជួយ ោំ
រទស្មាគមមនុស្សចាស្់កនុង្បខតតកំពង់្ធំបរៀេចំទិវាមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្អនតរជាតិ បៅម្លងទី០៩ ប្ខតុលា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ប្ លអនកចូលរួមស្រុេចំនួន ១២៣នាក់ ប្ លរួមមាន (រសី្៨៩នាក់ មនុស្សចាស្់ ៧៦នាក់ និង្ជនពិការចំនួន៥នាក់) 
រពមទំង្តំណ្តង្មនារី អាជាា ធរថាន ក់រស្ុក  ុំ ភូមិបផ្សង្ៗបទៀត បានចូលរួមអេអរស្គរទរបៅកនុង្កមមវធីិបនោះ។ បៅកនុង្
រពឹតតិការណ៍បនោះ តំណ្តង្មនុស្សចាស្់ បានអំពាវនាវសំុ្បអាយរោឋ ភិបាល ក៏ ូចជាអាជាា ធរ ុំ-ស្ង្កក ត់ ជួយ ពិចារណ្ត 
និង្ផ្តល់អាទិភាព ល់មនុស្សចាស្់កនុង្ការទទួលបាន េ័ណណ ស្មធម៍ កនុង្អំ ុង្ផ្លេ៉ាោះពាលម់្នការាតតាតជមងឺកូវ ី១៩ 
បនោះផ្ង្ប្ រ។  

 
បៅកនុង្អំ ុង្ប្ខតុលាបនោះ ប្ ល  អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានស្ហការជាមួយគណៈកមមការេណ្តត ញ

មនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា កនុង្ការជួយ ោំរទស្មាគមមនុស្សចាស្់កនុង្ស្ង្កក ត់ភនបំពញលមីកនុង្ការបរៀេចំទិវាមនុស្សចាស្់កមពុ
ជា និង្ទិវាមនុស្សចាស្់អនតរជាតិបរកាមរេធានេទ "បលើកកមពស្់កិចចោំពារស្ង្គម  ល់មនុស្សចាស្់កមពុជា" ប្ លមាន
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អនកចូលរួមចំនួន ៣៤២នាក់ (រសី្២៨៧នាក់ មនុស្សចាស្់២៩៣នាក់ និង្ជនពិការ៨នាក់) រួមទំង្តំណ្តង្ពីមនាីរពាក់
ព័នធ ស្គលារកុង្ និង្អាជាា ធរបៅមូលោឋ ន។ បៅកនុង្រពឹតតិការណ៍ ៏សំ្ខាន់បនោះផ្ង្ប្ រ តំណ្តង្មនុស្សចាស្់កនុង្ស្ង្កក ត់
ភនំបពញលមី ក៏បានអំពាវនាវសំុ្បអាយរោឋ ភិបាល ក៏ ូចជាអាជាា ធរ ុំ-ស្ង្កក ត់ ជួយ ពិចារណ្ត និង្ផ្តល់អាទិភាព ល់
មនុស្សចាស្់កនុង្ការទទួលបាន បស្វាសុ្ខភាពបោយឥតគិតម្លៃ  រពមទំង្អាទិភាពកនុង្ការផ្តល់េ័ណណ ស្មធម៌ជូន ល់
មនុស្សចាស្់បអាយបានរគេ់ៗោន ។ 

 
េប្នថមពីបលើបនោះ នាប ើមប្ខវចិឆិកាឆ្ន ២ំ០២០បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់ក៏បានជួយ ោំរទ និង្ផ្តល់កញ្ច េ់លវកិារ

បៅ លស់្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ២៨២ស្មាគម ប្ លស្ថិតបរកាមស្មាជិករេស្់េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា 
កនុង្ការចុោះរេមូលព័ត៌មានស្មាជិក និង្បធវើេចចុេបននភាពស្មាគមមនុស្សចាស្់បៅតមភូមិនិមួយៗ ប ើមបបី្ស្វង្យល់អំពី
ស្គថ នភាព និង្កមមវធីិប្ លស្មាគមបានជួយ ោរំទបៅ ល់មនុស្សចាស្ន់ាបពលកនៃង្មក។ 

 
តមរយៈស្កមមភាពប្ស្វង្រកការោំរទរេស្់មនុស្សចាស្់កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ បានបអាយ ឹង្ថាមនុស្សចាស្់

ចំនួន ២,៩៧០នាក់ កនុង្ចំបណ្តមស្មាគមមនុស្សចាស្ទ់ំង្ ២៨២ភូមិ បានបៅចុោះប ម្ ោះ និង្ទទួលបានេ័ណណ ស្មធ៌
មកនុង្អំ ុង្បពលម្នការរកីរាលោលជមងឺកូវ ី១៩បនោះ។ បោយប្ កកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ មានស្មាគមមនុស្សចាស្់
ចំនួន ៤៥ស្មាគមេ៉ាុបណ្តណ ោះប្ លបានទទួលមូនិធិោរំទពី ុំ ខណៈប្ លឆ្ន កំនៃង្មកមានស្មាគមមនុស្សចាស្ជ់ាង្ 
៧០ស្មាគមបានទទួលមូលនិធិោរំទបនោះ បោយបហតុផ្លថា ុំ-ស្ង្កក ត់មួយចំនួនមានការលមលយលវកិារ ុំកនុង្ការ
ជួយ ោំរទបោយស្គរផ្លេ៉ាោះពាលម់្នជមងឺកូវ ី១៩។ 
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២.៣.៤. ការកស្គង្េណ្តត ញការង្ករបលើវស័ិ្យមនុស្សចាស់្៖ 

បៅប ើមឆ្ន ២ំ០២០បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានស្ហការជាមួយរកសួ្ង្ស្ង្គមកិចចអតីតយុទធជន និង្
យុវនីតិស្មបទបរៀេចំសិ្កាេ ស្គលាផ្សពវផ្្យមួយស្តីអំពី “ការេង្កា ញលទធផ្លម្នការសិ្ក្រស្គវរជាវស្តីពី តរមូវការ 
និង្េរា រេឈមរេស្់មនុស្សវយ័ចាស្់បៅកមពុជា” បៅម្លងទី២២ ប្ខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៩ បៅកនុង្រាជធានីភនបំពញ ប្ ល
មានស្មាស្ភាពអនកចូលរួមសំ្ខាន់ៗចំនួន ៥៦នាក់ប្ លអបញ្ា ើញមកពីស្គថ េ័នជាតិ ម្ គូរអភិវឌ្ឍ អង្គការមិនប្មនរោឋ
ភិបាល ស្គថ េន័អេ់រ ំ អនកស្គរព័តមាន និង្តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជាមកពីបខតតរាជធានីចំនួន ៦ 
(បពាធិ៍ស្គត់ បាត់ ំេង្ េនាា យមានជ័យ បស្ៀមរាេ កំពង់្ធំ រាជធានីភនំបពញ) ប្ លមានស្មាស្ភាពស្រុេទំង្អស្ម់ាន
ចំនួន ៧២នាក់។ ការសិ្ក្រស្គវរជាវស្តីពី តរមូវការ និង្េរា រេឈមរេស្់មនុស្សវយ័ចាស្ប់ៅកមពុជា បានបធវើប ើង្
បៅកនុង្បខតតចំនួន៥ ម្នរពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា ចាេ់តំង្ពីចុង្ឆ្ន ២ំ០១៨មក បោយស្ហការជាមួយវទិយស្គថ នជាតិ
ស្ង្គមកិចច និង្រកសួ្ង្-ស្គថ េ័នថពាក់ព័នធមួយចំនួន។ ការសិ្ក្រស្គវរជាវបនោះ បធវើប ើង្កនុង្បោលេំណង្ប្ស្វង្យល់អំពី
តរមូវការ និង្េរា រេឈមរេស្់មនុស្សវយ័ចាស្់ ជាពិបស្ស្រកុមមនុស្សចាស្ញ់្ជ្ស្តី និង្មនុស្សចាស្់ប្ លមានពិការ
ភាព ទក់ទង្នឹង្ប្ផ្នកសុ្ខភាព បស្ ឋកិចច ការចូលចំប្ណករេស្់ស្ហគមន៍ និង្គមាៃ តបោលនបោបាយ។ 

 
បៅម្លងទី០៤ ប្ខករញ  ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានស្ហការជាមួយេណ្តត ញមនុស្សវយ័

ចាស្់កមពុជា ប ើមបទីទួលនូវ ំបណើ រទស្សនកិចចសិ្ក្រេស្់តំណ្តង្ពីអង្គការ-ស្មាគមចំនួន២០ ប្ លជាម្ គូរកនុង្កមម
វធីិវ ៉ាយ ប ើមបបី្ស្វង្យល់អំពីស្គថ នភាពមនុស្សចាស្់ និង្ការរេរពឹតតបៅរេស្ស់្មាគមរេស្់ពួកោត់ បៅរស្ុកបមាង្ឫស្ស ី
និង្រស្ុកបាណន់ បខតតបាត់ ំេង្។ ប្ លតមរយៈ ំបណើ រទស្សនៈកិចចបនោះប្ រ តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា 
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បានប្ចករបំ្លកអំពីេទពិបស្គធន៍កនុង្ការបរៀេចំ ចង្រកង្េណ្តត ញប ើង្ រួមជាមួយេទពិបស្គធន៍កនុង្ការចូលរួមចំប្ណក
ជាមួយរោឋ ភិបាលកនុង្ការបរៀេចំ និង្រតួតពិនិតយបោលនបោបាយប្ លជួយ ោំពារបៅ ល់មនុស្សចាស្់ តមរយៈការ
បស្នើរសំុ្បអាយប្ចករប្លកបោយអនកចូលរួម។ កនុង្បនាោះប្ រ ស្មាគមមនុស្សចាស្់ ក៏បានប្ចករបំ្លកនូវេទពិបស្គធន៍ 
ប្ លអនកចូលរួមកនុង្ ំបណើ រទស្សនកិចចបនោះភាគបរចើនចង់្បរៀនសូ្រត និង្យកបៅអនុវតតតម ទក់ទង្នឹង្ស្កមមភាព
ប្ស្វង្រកការោំរទពីមូលនិធិ ុំ ប្ លស្មាគមមនុស្សចាស្់បានទទួលការោំរទពី ុំជារេចាំឆ្ន ។ំ 

 
 បៅម្លងទី០៩ ប្ខករញ  ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា រពមទំង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា 
បានស្ហការជាមួយមនាីរស្ង្គមកិចច អតីតយុទធជន និង្យុវនីតិស្មបទ បខតតកំពង់្ធំ បរៀេចំនូវកិចចរេជំុពិបរោោះបោេល់
មួយស្តីអំពី “យនតការោំរទមនុស្សចាស្់បៅកមពុជា” ប្ លបរៀេចំប ើង្បៅកនុង្បខតតកំពង់្ធំ កនុង្បោលេំណង្ប្ស្វង្រកកិចច
ស្ហការ និង្ពរងី្កវសិ្គលភាពការង្ករជួយ ោរំទបៅ ល់មនុស្សចាស្់ ប្ លមានស្មាស្ភាពចូលរួមពីេណ្តត អង្គការ 
ស្មាគម និង្អាជាា ធរថាន ក់ភូមិ  ុំ រស្ុក ចំនួន៤៥នាក់។ ជាលទធផ្ល េនាា េ់ពីកិចចរេជំុបនោះ តំណ្តង្ស្មាគមមនុស្ស
ចាស្់ចំនួន ១០ស្មាគមេប្នថមបានបស្នើរសំុ្ចុោះប ម្ ោះចូលជាស្មាជិកេណ្តត ញ ប ើមបចូីលរួមកនុង្ស្កមមភាពជាមួយេ
ណ្តត ញ និង្ចូលរួមចំប្ណកបលើកកមពស្់ស្គថ នភាពរស្់បៅរេស្់មនុស្សបៅកមពុជា។ 

 
  បៅម្លងទី២៩ ប្ខករញ  ឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានស្ហការជាមួយគណ:កមមការេណ្តត ញ
មនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា បរៀេចំផ្តល់វគគប្ចករបំ្លកមួយស្ដីពី “វធីិស្គញ្ជ្ស្តបកៀរគរធនធាន និង្ប្ស្វង្រកការោសំ្រមាេ់
មនុស្សចាស្់” បៅ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស្់កនុង្ស្ង្កក ត់ភនំបពញលមីប្ លជាស្មាជិកេណ្តត ញ។ តមរយៈវគគេណតុ ោះេ
ណ្តត លបនោះ រគូេបង្កគ លពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា បានប្ចករបំ្លកនូវេទ
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ពិបស្គធន៍កនុង្ការស្របស្រគបរមាង្សំ្បណើ របស្នើរសំុ្មូលនិធិ ុំ រពមទំង្វធីិស្គញ្ជ្ស្តបកៀគរមូលនិធិស្រមាេ់ស្មាគម
មនុស្សចាស្់ផ្ង្ប្ រ។ 

 
 បៅម្លងទី២៦ ប្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២០ តមរយ:ការចូលរួមោរំទពីមូលនិធិកមមវធីិវ ៉ាយ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា 
បានចូលរួមស្ហការបរៀេចំនូវកិចចរេជំុជាមួយេណ្តត ញអង្គការស្ង្គមសីុ្វលិរេចាបំខតតបាត់ ំេង្ កនុង្បោលេំណង្ប្ចក
របំ្លកអំពីចំបណោះ ឹង្ទូបៅអំពីមនុស្សចាស្់ និង្ពិភាក្បៅបលើការកស្គង្េណ្តត ញការង្ករអង្គការស្ង្គមសីុ្វលិ 
ស្រមាេ់ស្ង្គមមនុស្សវយ័ចាស្ន់ាបពលអនាគត ប្ លអនកចូលរួម៤៩នាក់ ប្ លមានការចូលរួមេណ្តត អង្គការស្ង្គមសីុ្
វលិមកពីវសិ្័យបផ្សង្ៗ។ តមរយៈកិចចរេជំុបនោះ អង្គការស្ង្គមសីុ្វលិភាគបរចើន ចង់្បអាយមានការបរៀេចំចង្រកង្ប ើង្
វញិនូវេណ្តត ញបនោះ ប ើមបជីាយនតការបធវើការរួមោន មួយបៅថាន ក់បខតត និង្ចូលរួមបោោះរស្គយេរា នានា លរ់កុមបោល
បៅបផ្សង្ៗ។ 

 
 ស្រមាេ់កិចចរេជំុេណ្តត ញអង្គការស្ង្គមសីុ្វលិកនុង្បខតតបាត់ ំេង្ ស្រមាេ់បលើកទី២ បៅម្លងទី២៥ ប្ខធនូ ឆ្ន ំ
២០២០បនោះ មានតំណ្តង្អង្គការស្ង្គម ស្មាគម និង្ស្ង្គមសីុ្វលិប្ លមកពីស្ថេ័នបផ្សង្ៗចំនួន៣៩នាក់ បានចូលរួម 
ប្ចករបំ្លក និង្ពិភាក្បៅបលើយនតការសំ្ខាន់ៗ បៅកនុង្កិចចរេជំុបលើកទី២ ជំុវញិការផ្តួចបផ្តើមបរៀេចំេណ្តត ញអង្គការ
ស្ង្គមសីុ្វលិបខតតបាត់ ំេង្ប ើង្វញិ បោយមានកិចចស្ហការ និង្ការស្រមេស្រមួលជាមួយអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុ
ជា។ ជាលទធផ្ល តមរយៈកិចចរេជំុបនោះ តំណ្តង្អង្គការស្ង្គមសីុ្វលិ បានោំរទ និង្ចូលរួមកនុង្ការផ្តល់ធាតុចូល
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ស្រមាេក់ារបរៀេចំបោលការណ៍ និង្លកេនតិកៈមួយចំនួន រួមទំង្កិចចរេជំុរេចាំស្រមាេ់េណ្តត ញបនោះ ប ើមបបីអាយមាន
 ំបណើ រការប ើង្វញិ។  
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២.៤. ការអភិវឌ្ឍន៍ស្គថ េ័ន និង្ទាំនាក់ទាំនង្ 
២.៤.១. ការេណតុ ោះេណ្តត លេុគគលិក 

អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានយកចិតតោក់ោ៉ា ង្ខាៃ ំង្បៅបលើការអភិវឌ្ឍន៍ស្មតថភាពេុគគលិក។ ជាក់ប្ស្តង្បៅ
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩ អង្គការបានបរៀេចំវគគេណតុ ោះេណ្តត លបៅកនុង្ការោិល័យ និង្បានេញ្ាូ នេុគគលិកបៅចូលរួមសិ្កាេ
ស្គលា និង្វគគេណតុ ោះេណ្តត លជាបរចើនមានទំង្បៅខាង្កនុង្ និង្បរៅរេបទស្ ប្ លមាន ូចជា៖  

• ការសិ្ក្បៅកនុង្រេបទស្៖ បានផ្តល់ឱកាស្ ល់េុគគលិករគេ់រូេ និង្ករមិតប ើមបចូីលរួមកនុង្បវទិការបរៀន
សូ្រត ការរគេ់រគង្ហិរញ្ញ វតថុ, ការរគេ់រគង្ធនធានមនុស្ស, ការរតួតពិនិតយ និង្វាយតម្មៃ, េបចចកបទស្ទំនាក់
ទំនង្ និង្ព័ត៌មានវទិយ, បោលនបោបាយការពារកុមារ, ការអភិវឌ្ឍន៍ប្ ល ឹកនាបំោយស្ហគមន៍, វគគរគូ
េបង្កគ លស្តីពីម៉ាូប្ លរេស្ស់្មាគមមនុស្សចាស្់ ពហុមុខង្ករ, ការបរៀេចំស្រស្រគបរមាង្សំ្បណើ រសំុ្មូលនិធិ 
និង្ យុទានាកាប្ស្វង្រកការោំរទ ល់មនុស្សចាស្។់ វគគេណតុ ោះេណ្តត លទំង្បនោះភាគបរចើន រតូវបានបរៀេចំ
ប ើង្បោយរេពនធ័អនឡាញ និង្បៅរាជធានីភនំបពញ ក៏ ូចជាបៅកនុង្បខតតបាត់ ំេង្ផ្ង្ប្ រ។ 

• វគគេណតុ ោះេណ្តត លអនតរជាតិ៖ កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ បនោះ អង្គការបានេញ្ាូ នេុគគលិកប ើមបសិី្ក្ជំនាញទកទ់ង្នឹង្ 
ការរគេ់រគង្ហានិភ័យម្នបរោោះមហនតរាយ ប្ លបានបរៀេចំប ើង្បៅរេបទស្បនបា៉ា ល់, និង្តមរេពនធ័អន
ឡាញ។  
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២.៤.២. សិ្ក្រស្គវរជាវ និង្វាយតម្មៃ 

នាប ើមប្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានបធវើការវាយតម្មៃ និង្ស្គា េស្ាង់្មួយជាមួយ
មនុស្សចាស្់ចំនួន៣២៤នាក់ កនុង្ភូមិចំនួន៦៩ ប្ លមានស្មាគមមនុស្សចាស្់ប ើមបបី្ស្វង្យល់អំពីស្គថ នភាព េរា
រេឈម និង្តរមូវការរេស្់មនុស្សចាស្់កនុង្កំ ុង្បពលម្នការរកីរាលោលម្នជមងឺកូវ ី១៩ និង្ប ើមបបី្ស្វង្យល់អំពីកិចច
អនតរាគមន៍រេស្់រោឋ ភិបាលកនុង្ការប ៃ្ើយតេបៅនឹង្ផ្លេ៉ាោះពាល់ម្នជមងងឺ្កូវ ី១៩។ តមរយៈការស្ាង់្មតិទំង្បនោះ អង្គ
ការមនុស្សចាស្់ក៏បានជូន ំណឹង្បៅ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ៨១ភូមិ បៅកនុង្ ៥រាជធានី-បខតត អំពីេ័ណណ ស្ម
ធម៌ និង្កមមវធីិបផ្ារស្គច់របាក់រោឋ ភិបាលបរោង្ជួយ ោរំទ ល់រគួស្គររកីរក និង្ង្កយរង្បរោោះកនុង្កំ ុង្បពលផ្លេ៉ាោះ
ពាល់ម្នជមងឺកូវ ី-១៩។ អង្គការ ក៏បានប្ចករបំ្លករបាយការណ៍បនោះ បៅ លម់្ គូរពាក់ព័នធ អង្គការស្ង្គមសីុ្វលិ រពម
ទំង្ស្មាជិកេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា បៅកនុង្អំ ុង្ប ើមប្ខករញ ឆ្ន ២ំ០២០ កនៃង្បៅបនោះផ្ង្ប្ រ។ 

 
េប្នថមពីបនាោះ បៅកនុង្អំ ុង្ពាក់កណ្តត លប្ខករញ  ឆ្ន ២ំ០២១បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា ក៏បានជួយ ោរំទ 

និង្ផ្តល់ស្ហការជាមួយអង្គការមនុស្សចាស្់អនតរជាតិ កនុង្ការសិ្ក្រស្គវរជាវមួយស្តីអំពីយនតការស្មាគមមនុស្ស
ចាស្់ ផ្្ភាា េ់បៅនឹង្រេព័នធសុ្ខាភិបាល។ ប្ លបោលេំណង្ម្នការសិ្ក្បនោះ បផ្ទត តបៅបលើការប្ស្វង្យល់អំពីស្គថ ន
ភាព និង្យនតការរេស្ស់្មាគមមនុស្សចាស្់ទក់ទង្នឹង្ប្ផ្នកសុ្ខភាព រពមទំង្យនតការប្ លមានរស្គេ់រេស្រ់ោឋ ភិបា
លកនុង្វសិ្យ័សុ្ខាភិបាលប្ លជួយ ោរំទបៅ ល់សុ្ខភាពមនុស្សចាស្។់ ោ៉ា ង្ណ្តមិញ របាយការណ៍ម្នការសិ្ក្
រស្គវរជាវបនោះ បៅកំពុង្សិ្ថតកនុង្ ំណ្តក់កាលបរៀេចំ និង្អាចេញ្ចេ់កនុង្អំ ុង្ប្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២១ ខាង្មុខ។ 
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នាប ើមប្ខធនូលមីៗបនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានស្ហការជាមួយវទិយស្គថ នជាតិស្ង្គមកិចចមតង្បទៀត ប ើមបបីធវើ
ការសិ្ក្រស្គវរជាវមួយស្តីអំពី េរា  និង្តរមូវការរេស្់មនុស្សចាស្ព់ាក់ព័នធនឹង្បស្គធនស្ង្គម បោយមានកិចចស្ហ
ការពីរកសួ្ង្ និង្ស្គថ េ័នថពាក់ព័នធមួយចំនួន។ ការសិ្ក្រស្គវរជាវបនោះ បធវើប ើង្កនុង្បោលេំណង្ប្ស្វង្យល់អំពីតរមូវ
ការ និង្េរា រេឈមរេស្់មនុស្សវយ័ចាស្់ ជាពិបស្ស្រកុមមនុស្សចាស្ញ់្ជ្ស្តី និង្មនុស្សចាស្ប់្ លមានពិការភាព 
បោយបផ្ទត តជាពិបស្ស្បៅបលើប្ផ្នកបស្ ឋកិចច ជីវភាពរស្់បៅរេស្់ពួកោត់ រពមទំង្តរមូវការពាក់ព័នធបៅនឹង្បស្គធន។ 
របាយការណ៍ម្នការសិ្ក្រស្គវរជាវបនោះ នឹង្បធវើការប្ចករបំ្លកបៅអំ ុង្រតីមាស្ទី១ ម្នឆ្ន ២ំ០២១។ 

១.១.២ ការរតតួពិនិតយគុណភាព និង្វាយតម្មៃ 

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ កនៃង្មកបនោះ ស្កមមភាពម្នការវាយតម្មៃគបរមាង្បធវើប ើង្ជាពីរស្ណ្តឋ នគឺ៖ 

1) ការសិ្ក្ទិននន័យប ើមម្នគបរមាង្៖ ការសិ្ក្បនោះរេតិេតតិកនុង្ប្ខកកកោ ឆ្ន ២ំ០២០ បោយរកុមហ ុន
រេឹក្ឯករាជយ បោយបានសិ្ក្ពីព័ត៌មាន និង្ទិននន័យម្នគបរមាង្មានប ម្ ោះថា ការបរៀេចំស្ហគមន៍
ប្ លរួមេញ្ចូលមនុស្សវយ័ចាស្់ និង្មានភាពេន្ំុបៅនឹង្បរោោះមហនតរាយ បៅកមពុជា ប្ លមានរយៈ
បពល៣ឆ្ន  ំ២០២០  ល់ ២០២១។ លទធផ្លពីការវាយតម្មៃបានរក្ទុកកនុង្ទិននន័យប ើមម្នសូ្ចនាករ
រេស្់គបរមាង្។ 

2) ការវាយតម្មៃស្មាគមមនុស្សចាស្់អនតរជំនាន់ និង្ពហុមុខង្ករ៖ ការវាយតម្មៃបនោះបធវើប ើង្បោយរកុម
ការង្កររេស្់អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាប្តមតង្ គឺ ៦ប្ខវាយតម្មៃមតង្។ ជាលទធផ្លប ើញថា កនុង្ចំបនាម
ស្មាគមមនុស្សចាស្់អនតរជំនាន់ ៣០% ជាស្មាគមប្ លខាៃ ំង្ ៦០%ជាស្មាគមមធយម និង្២០%បទៀត
ជាស្មាគមប្ លរតូវការពរងឹ្ង្េប្នថម។ 

 

២.៤.៣. ទស្សនៈកិចចរេស់្ភាគីពាកព់នធ ័
ឆ្ន ២ំ០២០ កនៃង្បៅបនោះ អង្គការមិនសូ្វមាន និង្ទទួល ំបណើ រទស្សនៈកិចចរេស្់ភាគីពាក់ព័នធបទ បោយស្គរ

ការរកីរាលោលម្នជំង្ៗកូវ ី១៩។  បទោះជាោ៉ា ង្ណ្ត មានមាច ស្់ជំនួយធំៗ និង្គណៈរេតិភូមួយរកុមម្នរកសួ្ង្
ប្ផ្នការបានមកទស្សនៈកិចចកមមវធីិរេស្់អង្គការ៖ 

- អង្គការមនុស្សចាស្អ់ាមៃឺម៉ាង់្ (HelpAge Deutschland) 
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- ការោិលយ័តំេន់អាសីុ្បាសីុ្ភិចម្នអង្គការមនុស្សចាស្់អនតរជាតិ (APRO)។ 
  

 

 

 
- រេតិភូ អគគបលខាធិការោឋ នរេជាជន និង្អភិវឌ្ឍម្នរកសួ្ង្ប្ផ្នការ បៅកនុង្ប្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១។  
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២.៤.៤. កមមវធីិអនកស្ម័រគចិតត 
កមមវធីីអនកស្ម័រគចិតត (ឬហាត់ការ) គឺជាធាតុ ៏សំ្ខាន់រេស្់អង្គការប ើមបទីញយកនូវធនធានមនុស្សមកអនុវតត

ការង្ករកនុង្អង្គការបៅតមរេបភទ និង្វជិាា ជីវៈរេស្់អនកស្ម័រគចិតត។ អនកស្មរ័គចិតតបៅកនុង្អង្គការមានពីររេបភទ គឺទីមួយ
អនកស្ម័រគចិតតជនជាតិប្ខមរប្ លភាគបរចើនម្នពួកោត់ជានិស្សិតកំពុង្សិ្ក្ ឬ បទើេេញ្ច េ់ការសិ្ក្រប្ លមានបោល 
េំណង្បធវើការស្ម័រគចិតតប ើមបបីានចំបណោះ ឹង្ និង្េទពិបស្គធន៍ពីការង្ករ។ ពួកោត់រតូវបានបរជើស្បរ ើស្ពី ស្គកលវទិយ
ល័យនានាកនុង្បខតតបាត់ ំេង្។ បៅឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការបានបរជើស្បរ ើស្ និង្េណតុ ោះេណ្តត លអនកស្ម័រគចិតតចំនួន ០២នាក់ 
(ញ្ជ្ស្តីចំនួន០២នាក់)។  

អនកស្ម័រគចិតតមួយរេបភទបទៀត ជាអនកស្ម័រគចិតតជាជនេរបទស្ប្ លពួកោត់មានជំនាញ និង្េទពិបស្គធន៍
ចាស្់លាស្់។ ការទទួលខុស្រតូវបលើការង្កររេស្់ពួកោត់បរចើនបផ្ទត តបលើការកស្គង្ស្មតថភាពេុគគលិក កិចចការ
រស្គវរជាវ និង្ អភិវឌ្ឍស្គថ េ័ន ។ ភាគបរចើនរតូវបានបរជើស្បោយម្ គូរេស្់អង្គការប្ លមានជាអាទិ៍ មកពី Australian 
Volunteer International និង្ Accounting for International Development ជាប ើម។ បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការ
បានទទួលអនកស្មរ័គចិតតេរបទស្ចំនួន ៣ នាក់ ប្ លមកពីរេបទស្អូញ្ជ្ស្គត លី ០២នាក់ ចរកភពអង់្បគៃស្ ០១នាក់។ 
 
២.៤.៥. ការផ្សពធផ្្យ 

េប្នថមបលើការផ្សពវផ្្យតមវទិយុ ទូរទស្សន៍ និង្ស្គរព័ត៌មានកនុង្រស្ុកនានា អង្គការបានេបង្កើត និង្កំពុង្          
បរេើរបាស្់នូវេណ្តត ញស្ង្គមប្ លកំពុង្បពញនិយមមួយចំនួនប ើមបផី្សពវផ្្យ និង្ប្ចករបំ្លកនូវព័ត៌មាន ចំបណោះ ឹង្
រពឹតតិការណ៌ និង្ស្កមមភាពនានាប្ លជរមុញ លក់ារង្ករអភិវឌ្ឍន៍ស្ង្គមជាតិ និង្បលើកកមពស្សុ់្ខុមាលភាពមនុស្ស    
ចាស្់។   

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២០បនោះ រេព័នធផ្សពវផ្្យកនុង្រស្ុកមានការចាេ់អារមមណ៍កាន់ប្តបរចើនប ើង្ៗ ជំុវញិស្កមមភាព 
និង្ការង្ករប្ លពាក់ព័នធបៅនឹង្វសិ្័យមនុស្សចាស្់បៅកមពុជា។ ជាលទធផ្លកនុង្ឆ្ន បំនោះ មានការបកើនប ើង្នូវចំនួនម្ន
ការបចញផ្្យព័ត៌មាន ជំុវញិរពឹតតកិារណ៍សំ្ខាន់ៗប្ លទក់ទង្បៅនឹង្យុទានាការប្ស្វង្រកការោរំទស្រមាេ់មនុស្ស
ចាស្់ និង្សិ្កាេ ស្គលានានាប្ លពាក់ព័នធបៅនឹង្ការបរៀេចំកមមវធីិ ឬបោលនបោបាយជាតិប្ លមានការោំរទ ល់
មនុស្សចាស្់ តមរយៈេណ្តត រេព័នធផ្សពវផ្្យកនុង្រស្ុក។  
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បគហទំពរ័បវេស្គយ (Website)៖ 

 
អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានបធវើការផ្សពវផ្្យបលើបគហទំព័រប្ លទក់ទង្នឹង្រពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ និង្ ការវវិ

ឌ្ឍន៍ម្នការង្ករបលើវសិ្័យមនុស្សចាស្់ មានចំនួន ៧០ (Post) ប្ លមានអនកចូលបមើលស្រុេចំនួន ២៣,២៨៩នាក់ គិត
មកទរតឹមឆ្ន ២ំ០១៩។ េចចុេបនន អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា កំពុង្បធវើការបរៀេចំរចនានូវបគហទំព័របនោះប ើង្វញិ និង្ោក់
 ំបណើ រការជាផ្ៃូវការប ើង្វញិកនុង្អំ ុង្ប្ខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ខាង្មុខបនោះ។ 

 
េណ្តត ញទំនាកទ់ំនង្ស្ង្គម Facebook៖  
បោង្តមការេូកស្រុេនាចុង្ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ បៅបលើេណ្តត ញស្ង្គមបហវស្េុករេស្់អង្គការមនុស្សចាស្់

កមពុជាប្ លបានបធវើការផ្សពវផ្្យនូវព័ត៍មាននានាជំុវញិរពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ និង្ស្កមមភាពការង្ករជួយ ោំរទមនុស្ស
ចាស្់ បានបអាយ ឹង្ថាមានអនកចុចបលើពាកយ “Follow” ចំនួន ៧,៦៩៤នាក់ និង្អនកចុចបលើពាកយ “Like” ចំនួន 
៧,៦៦៥នាក់។  

 

 

 

េណ្តត ញស្ង្គមវបី អូរ (YouTube) 
កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៩បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្ប់ានបធវើការផ្ាុកវបី អូ បៅបលើេណ្តត ញស្ង្គម YouTube រេស្់អង្គការ

ចំនួនបៅ ល់ ២៤៤ វបី អូ ប្ លទក់ទង្នឹង្កមមវធីិ រពឹតតកិារណ៍ ស្រមង់្ស្មតី និង្ព័ត៍មាននានាជំុវញិបរឿង្រា៉ា វរេស្់
មនុស្សចាស្់ ប្ លមានអនកចូលបៅបមើលស្រុេ ២,៣០០នាក់ និង្អនកប្ លចុចបលើពាកយ Subscriber ចំនូន ៧៥នាក់។ 
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 ចំនួនវបី អ ូ ចំនួនអនកចូលបមើល  ចំនួន Subscriber 

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

 

 
បគហទំពរ័អង្គការ (Website) – www.helpagecambodia.org 

អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានបធវើការផ្សពវផ្្យបលើបគហទំព័រប្ លទក់ទង្នឹង្រពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ និង្ កា
រវវិឌ្ឍន៍ម្នការង្ករបលើវសិ្័យមនុស្សចាស្់ មានចំនួន ៧០ (Post) ប្ លមានអនកចូលបមើលស្រុេចំនួនតំង្ពីប ើមមក 
២៣,២៨៩ ង្គិតមករតឹមឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 

មធយមភាគអនកចូលបមើលបគហទំព័រអង្គការ 
រេចាំប្ខ រេចាំឆ្ន  ំ

៣៣០នាក ់ ១,១៣០នាក ់
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េចចុេបនន អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា កំពុង្បធវើការបរៀេចំរចនានូវបគហទំព័របនោះប ើង្វញិ និង្ោក់ ំបណើ រការជា
ផ្ៃូវការប ើង្វញិកនុង្អំ ុង្ប្ខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ខាង្មុខបនោះ។ 

 
ការបបាោះពុមាផ្សពវផ្្យ៖  

ល.រ រេបភទស្មាា រៈបបាោះពុមា  ចំនួនបបាោះពុមា 
១ អាវយឺតកមូលទិវាមនុស្សចាស្ ់ ៥០០ អាវ 

២ អាវយឺតកមូល ២៥០ អាវ 
៣ អាវយឺតមានក  ១៥០ អាវ 
៤ ខ័តតេ័ណណ  អំពីេណ្តត ញមនុស្សវយ័ចាស្់កមពុជា (ភាស្គប្ខម១,០០០ / អង់្បគៃស្ ១០០០) ២,០០០ ស្នៃឹក 
៥ ខ័តតេ័ណណ  អំពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា (ភាស្គប្ខម១,០០០ / អង់្បគៃស្ ១០០០) ២,០០០ ស្នៃឹក 
៦  ផ្ទា ំង្បៅស្ ូ (លំហាត់របាណ-ស្មាគមគរមូ)  ១០ ផ្ទា ំង្ 

ផ្ទា ំង្បៅស្ ូ (៦ជំហា នម្នកិចចរេជំុ-ស្មាគមគរមូ) ១០ ផ្ទា ំង្ 
ផ្ទា ំង្បៅស្ ូ (សុ្ខុមាលភាពមនុស្សវយ័ចាស្់) ៨៣ ផ្ទា ំង្ 
ផ្ទា ំង្បៅស្ ូ (រង្កវ ស្់កមពស្់ ទមងន់ BMI -ស្មាគមគរមូ)  ៨៣ ផ្ទា ំង្ 
ផ្ទា ំង្បៅស្ ូ (ពីរា៉ា មីតអាហាររូេតថមា -ស្មាគមគរមូ) ៨៣ ផ្ទា ំង្ 

៧ លង់្រកណ្តត់រចក (Echo Bag) ១០០ លង់្ 
៨ ផ្ទា ំង្បា៉ា ោ អំពីអង្គការមនុស្សចាស្ ់ ៥ ផ្ទា ំង្ 
៩ បស្ៀវបៅស្របស្រ (មានេញ្ាូលព័ត៍មានអេ់រ)ំ ៣០០ កាល 
១០ ផ្ទា ំង្បា៉ា ោ ស្រមាេ់ស្មាគមមនុស្សចាស្ ់ ៤ ផ្ទា ំង្ 
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៥. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និង្របាយការណ៍បផ្សង្  ៗ
៥.១. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុស្បង្េេ 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការមាន និង្បានទទួល
មូលនិធិស្រមាេ់រេតិេតតិការស្រុេចំនួនជាង្ ៣៣៤
ពាន់ ុលាៃ រអាបមរកិ ប្ លអង្គការបានចំណ្តយស្រុេ
ចំនួនជាង្ ៣០២ពាន់ ុលាៃ រអាបមរកិ។ ស្មតុលយម្ន
មូលនិធិរេមាណជាង្ ៣៤ពាន់ ុលាៃ រអាបមរកិ រតូវ
បានេរមុង្ស្រមាេ់ចំណ្តយឆ្ន ២ំ០២១។   
 
 

 
រូេលត  1 ៖ រកាហវិកប្េង្ប្ចកចំណ្តយរេស់្អង្គការតមកមមវធីិ និង្ស្កមមភាពធំៗ 
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របាយការណ៍ចាំណ្តយតាមរេបភទកមមវិធី

ការេបង្កើតស្មាគម និង្  ស្ហពន័ធ ការរេកេរេរចិញ្ច ឹមជីវតិ សុ្ខភាព

ការតស្ ូមតិ/ការោរំទ ទឹកស្គអ ត និង្អនាមយ័ ោរំទស្គថ េន័

ចំណ្តយបលើេុគគលិក ចំណ្តយបលើការោិល័យ ចំណ្តយបលើអង្គការម្ គូរ និង្បផ្សង្ៗ

ចំណូលស្រុេ ៣៣៧,៤៣៩ ៣៧៤,១៨៤ 

ចំណ្តយស្រុេ ៣០២,៨៣៥ ៣៥៧,៣៣៧ 

ស្មតុលយបោង្បៅឆ្ន េំនាា េ ់ ៣៤,៦០៤ ១៦,៨៤៧ 
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៥.២. មាា ស់្ជាំនួយ 
 សូ្មប្លៃង្អំណរគុណចំបពាោះមាច ស្់ជំនួយខាង្បរកាម និង្ស្េបរុស្ជនកនុង្ និង្បរៅរេបទស្ប្ លបានជយួ ោរំទ
 ល់ស្កមមភាពអង្គការកនុង្ឆ្ន  ំ២០២០។ 

      

             
 
៥.៣. រកុមរេឹក្ភិបាល 

គិតរតឹមឆ្ន ២ំ០២០ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាមានរកុមរេឹក្ភិបាលមានស្មាជិកចំនួន ៧រូេ ប្ លសុ្ទធសឹ្ង្
ប្តជាអនកមានចំបណោះ ឹង្ជំនាញខពស្់ និង្េទពិបស្គធន៍ការង្ករបរចើនទំង្កនុង្ និង្បរៅរេបទស្។ ស្មាជិករកុមរេឹក្ភិ
បាលទំង្អស្់បានេបំពញតួនាទីោ៉ា ង្ស្កមម និង្រេកេបោយការទទួលខុស្រតូវខពស្់។ 
 

 
រូេលត  2៖ កិចចរេជំុរកមុរេឹក្ភបិាល និង្គណៈរគេរ់គង្រេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា  

បៅកនុង្រយៈបពលមួយឆ្ន បំនោះ បរពាោះប្តេរា រាតតាតកូវ ី អង្គការមិនបានបរៀេចំរេជំុរកុមរេឹក្ភិបាលចំនួន
២ ង្រស្េតមលកេខនតិកៈ និង្តរមូវការជាក់ប្ស្តង្។ បោយប្ ក អង្គការបានេំបពញកតពវកិចចេញ្ាូ នរបាយការណ៍
ស្កមមភាព និង្របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុរេស្់ខៃួនស្រមាេ់ឆ្ន  ំ២០១៩ បៅកានរ់កសួ្ង្មហាម្ផ្ា និង្រកសួ្ង្បស្ ឋកិចច និង្
ហិរញ្ញវតថុរួចរាល់ប្លមបទៀតផ្ង្។  
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៥.៤. េុគគលិក 
បៅេំណ្តចឆ់្ន  ំ២០២០ អង្គការមានេុគគលិកស្រុេ ចំនួន ១៣ នាក់ (ភាគបរចើនម្នពួកោត់ជាញ្ជ្ស្តី ១០ នាក់)។ 

ចំនួនបនោះរាេ់េញ្ចូលទំង្េុគគលិកស្មរ័គចិតតប្ខមរចំនួន ០១ នាក់ (ញ្ជ្ស្តី ០១នាក់) និង្មិនមានេុគគលិកស្ម័រគចិតតេរបទស្បទ 
។  
៥.៥. ម្ គូ 

អង្គការបានទទលួការោំរទ និង្ស្ហការជាមួយម្ គូមួយចំនួនរួមមានទំង្អង្គការបរៅរោឋ ភិបាលកនុង្រស្ុក 
និង្រកសួ្ង្ មនាីរពាក់ពនធ័ និង្រ ឋបាលបខតតទំង្េី។ អង្គការក៏បានស្ហការជាមយួស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្់ចំនួន
របាំមួយកនុង្បខតតបាត់ ំេង្ និង្េនាា យមានជ័យ។ 
 
ជាម្ គូរេស់្រកសួ្ង្ មនាីរ  
 

 

 
 
ជាម្ គូរេស់្ស្មាគមស្ហពន័ធមនសុ្សចាស់្ជាម្ គូ 
 

  
 

 
 
 
               
ជាស្មាជិករេស់្ 
 

   



 

 
 

ស្មូទាំនាក់ទាំនង្ 

ផ្ាោះបលខ ៣៩០ រកុមទី២៧ ភូមិម្រជបកាង្ ស្ង្កក ត់ស្គៃ ប្កត រកងុ្បាត ់ំេង្ បខតតបាត់ េំង្ 

House No. 390, Group 27, Chrey Kaong, Slakaet , Battambang, Battambang 

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

ស្គរបអ ិចរតូនិច Email: info@helpagecambodia.org    

បគហទពំ័រ Website: www.helpagecambodia.org   

ហ្វេសប ៊ុក Facebook: HelpAgeinCambodia 

ទ្េីតហ្ ើ  Twitter: HelpAgeCambodia 
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