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១. ព័ត៌មានពីអង្គការមនុស្សចាស្ក់មពុជា 

អង្គការមនុស្សចាស្់ កមពុជា គឺជាអង្គការមិនប្មនរោឋ ភិបាលកមពុជាមួយ ប្ លប វើការង្ករជាមួយមនុស្សចាស្់ និង្ប ើមបី

មនុស្សចាស្់។ កនុង្ឆ្ន ំ២០១២ អង្គការបានេតរូប ម្ ោះពី អង្គការជួយជនចាស្់ជរា អនតរជាតិ ប្ លជាអង្គការមានលកេណៈេណ្តត ញ

ស្កលមួយបៅជាអង្គការកនងុ្រសុ្ក បោយមានការរគេ់រគង្បោយនាយករេតិេតតិជនជាតិប្ខមរ និង្រកុមរេឹក្ភិបាលឯករាជយ។ 

អង្គការមនុស្សចាស្់អនតរជាតិ បានបេើកការិោល័យ  និង្រេតិេតតិការរេស្់ខៃួនតំង្ពីឆ្ន ំ១៩៩២ កនុង្បខតតបាត់ ំេង្ បហើយទីសាន

ក់ការកណ្តត លម្នអង្គការបនោះបៅប្តេនតមានមូលោឋ នកនុង្បខតតបនោះ ប្ ល។ 

 

១.១. ទស្សនៈវសិ្យ័ 
អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា ចង់្ប ើញស្ង្គមមួយប្ លមនុស្សចាស់្រគេ់រូេមានជីវិតរស់្បៅរេកេបោយបស្ចកតីម្លៃ

លនរូ មានភាពស្កមម មានសុ្ខភាពលអ និង្សុ្វតថិភាពម្នជីវិត។ 

 

១.២. បេស្កកមម 
អង្គការ មានបេស្កកមមេបរមើការង្ករជូន និង្ប វើការង្ករជាមួយមនុស្សចាស្់ប្ លង្កយរង្បរោោះ៖ 

- ប ើមបីេនតជួយ និង្បលើកនូវេញ្ហា កង្វល់ និង្បស្ចកតីរតូវការរេស្់ពួកបគ ចំបពាោះស្ិទធិកនុង្ការទទួលបាននូវការប្លទំ

ស្ុខភាព បស្វាស្ង្គម និង្ស្នតិស្ុខប្ផ្នកបស្ ឋកិចចរពមទំង្ ស្នតិសុ្ខផ្ៃវូកាយ  

- ប ើមបីបលើកកមពស្់ការរួមចំប្ណកផ្តល់វិភាគទន ៏ស្កមមរេស្់មនុស្សចាស្់ និង្ការចូលរួមបស្មើភាពោន កនុង្ស្ង្គម។ 

 

១.៣. គណុតម្មៃ 
- បលើកកមពស្់ឲ្យមនុស្សទំង្អស្់បានទទួលការរេរពឹតតិចំបពាោះខៃនួបោយបស្មើភាព បោយពុំមានេុបរនិចឆ័យ និង្មាន

លទធភាពបស្មើោន ប ើមបីទទួលបាន នធាន ឱកាស្ និង្េុពវសិ្ទធិរេស្់ស្ង្គម។ 

- ប វើកិចចការរេកេបោយតមាៃ ភាព  ូចជាការចង្រកង្ទុកជាឯកសារ មានការរាយការណ៍ បហើយេបង្កើតបានជាលទធ

ផ្ល មិនថាលទធផ្លបនាោះវិជជមាន ឬអវិជជមានកដី។ 

- េង្កា ញនូវការបេដជាា ចិតត បោយប វើការលោះេង់្ទំង្កមាៃ ំង្កាយ និង្បពលបវលា ប ើមបីស្បរមចបានបោលបៅជាក់

លាក់ណ្តមួយ។ 

- ប វើការជាមួយោន  ជាស្មូហភាព ប ើមបីស្បរមចបានលទធផ្លជាក់លាក់ណ្តមួយ។ 

 

១.៤. តាំេន់បោលបៅ 
អង្គការបាននឹង្កំពុង្អនុវតតគបរមាង្កនុង្បខតតចំនួន ៣ គឺ បខតតបាត់ ំេង្ េនាា យមានជ័យ និង្បខតតបស្ៀមរាេ។      បេើ

បទោះជាោ៉ា ង្បនោះកតី កនុង្កិចចការង្ករប្ស្វង្រកការោំរទ ល់មនុស្សចាស្់ និង្បោលនបោបាយនានាប្ លពាក់ពនធ ័និង្ប ើមបីមនុស្ស

ចាស្់ អង្គការហាក់ ូចបាន និង្កំពុង្េំបពញការង្ករបៅរគេ់តំេនក់នុង្រពោះរាជាណ្តចរកកមពុជាទំង្មូល។  
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២. របាយការណ៍កមមវិធីឆ្ន ាំ២០២១ 

កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១ បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា មានកមមវិ ីចមបង្ៗចំនួនេី គឺ៖ 

1. ការបរៀេចំយនតការេណ្តត ញស្ុវតថិភាពស្ង្គម បរៅផ្ៃវូការ និង្រេកេបោយនិរនតរភាពប ើមបីពរងឹ្ង្ភាពអង់្អាច

មនុស្សចាស្់ 

2. ការប វើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នូវស្ុខភាព ស្ុវតថិភាពហិរញ្ញវតថុ និង្ ការបរតៀមេង្កក រជាមួយបរោោះមហនតរាយ និង្ការេ

ន្ំុនឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ 

3. ការពរងី្កការទទួលសាគ ល់ស្ិទធិមនុស្សចាស្់បៅកនុង្ស្ហគមន៍ និង្អនកប វើបស្ចកតីស្បរមចចិតត និង្ប្ស្វង្រកការ

ោំរទមនុស្សចាស្់ បោលនបោបាយោំរទមនុស្សចាស្់។ 

កមមវិ ីនីមួយៗមានអនុវតតកមមវិ ី និង្ស្កមមភាពជាបរចើនប ើមបីោំរទ ល់កមមវិ ីទំង្អស្់ខាង្បលើអាចស្បរមចបានរេកេ

បោយរេស្ិទធភាពខពស្់ ប ើមបីប្ៃើយតេនឹង្បោលេំណង្ និង្បេស្កកមមរេស្់អង្គការ។  

 

រូេភាព វគគេណតុ ោះេណ្តត ល លស់្មាគមមនុស្សចាស្់បៅតមស្ហគមន៍ ប្ លបរៀេចំប ើង្បោយកមមវិ ី និង្គបរមាង្រេស្់អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា  
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២.១ កមមវធិីទ១ី៖  ការបរៀេចាំយនតការេណ្តត ញស្វុតថិភាពស្ង្គម បរៅផ្ៃូវការ និង្រេកេបោយ
និរនតរភាពប ើមបពីរង្ងឹ្ភាពអង្់អាចមនសុ្សចាស្ ់ 
២.១.១ ការេបង្កើតស្មាគមមនសុ្សចាស្ ់

កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១ រកុមការង្កររេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាមិនបានេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស្់ ឬ ស្មាគមស្ហព័នធ

មនុស្សចាស្់លមីបនាោះបទ។ អង្គការបតត តស្ំខាន់បលើការពរងឹ្ង្គុណភាព និង្រេតិេតតិការរេស្់ស្មាគមមនុស្សចាស្់បៅកនុង្តំេន់

ប្ លមានរសាេ់។ 

េ៉ាុប្នតកនុង្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ អង្គការបានចូលរួមស្ហការណ៍ និង្ស្រមេស្រមួលផ្តល់េបចចកបទស្ ល់េណ្តត ញមនុស្សវ័យ

ចាស្់កមពុជា បានចូលរួមកនងុ្ការេបង្កើតស្មាគមមនុស្សចាស្់ភូមិចំការឬស្សីប្ លមានគណៈកមមការរគេ់រគង្ចំនួន ៤នាក់ រស្ី ២

នាក់ បហើយស្មាជិក៦១នាក់ រស្ី ៤៦នាក។់ មកទល់េចចុេបននស្មាគមចំការឬស្សីបានទទួលការឯកភាពពីរកុមរេឹក្ស្ង្កក ត់

ប្រពករពោះបស្តច រកុង្បាត់ ំេង្រួចបហើយ។ 

 ូបចនោះ គិតមក ល់បពលបនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស្់ប្ លស្រមេស្រមួលេបចចកបទស្ និង្ោំរទលវិកា  នធានតា ល់ពីអង្គ

ការមនុស្សចាស្់កមពុជាមានចំនួន ១៧៤ ស្មាគមមនុស្សចាស្់ ស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្់ចំនួន៨ និង្េណ្តត លមនុស្សចាស្់

ចំនួនមួយ។ ចំប្ណក ១៣៥ ស្មាគមមនុស្សចាស្់ និង្េណ្តត ញមនុស្សចាស្់ពីរ បផ្សង្បទៀតស្ថិតកនងុ្ការស្រមេស្រមួលោំរទ

េបចចកបទស្ពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្ោំរទពមី្ គូរ។ 

 

២.១.២ ការពរង្ងឹ្ស្មតថភាពស្មាគមមនសុ្សចាស្ ់នងិ្ស្មាគមស្ហពន័ធមនសុ្សចាស្់ 

២.១.២.១ ការផ្តលវ់គគេណតុ ោះេណ្តត ល 

 កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ គណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស្់ ស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្់បានទទួល 

វគគរំលឹកចំនួនមួយវគគ គឺ៖ 

- វគគរំលឹកស្តីការរគេ់រគង្ស្មាគមមនុស្សចាស្់/រកុមគរមូអនតរជំនាន់៖ វគគេណតុ ោះេណ្តត លបនោះ បានផ្តល់បៅគណៈកមមការ 

និង្អនុគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស្់ ១០ភូមិ មានអនកចូលរួមស្រុេចំនួន ៤៨នាក់ កនងុ្បនាោះរស្ី ២១ នាក់។ 

- វគគរំលឹកស្តីពីការបរៀេចំប្ផ្នការបរតៀមេង្កក រ និង្ការកាត់េនថយហានិភ័យម្នបរោោះមហនតរាយបោយមានការគិតគូរពី

មនុស្សចាស្់៖ បានផ្តល់បៅគណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស្់ គណៈកមាម  ិការរគេ់រគង្បរោោះ

មហនតរាយ ំុ គណៈកមាម  ិការរគេ់រគង្បរោោះមហនតរាយរសុ្ក ចំនួន ៦៨នាក់ រស្ី ៣៧នាក់។ 
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២.១.២.២ ការពរង្ងឹ្ស្មតថភាពតមរយៈការចោុះប្ណនំាេប្នថម 

 បរៅពីការផ្តល់វគគរំលឹកខាង្បលើ រកុមការង្កររេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាបានស្ហការជាមួយម្ គូរ កនុង្ការពរងឹ្ង្

ស្មតថភាពេប្នថម  ល់គណៈកមមការស្មា

គមមនុស្សចាស្់ បោយបានចុោះពរងឹ្ង្តម

មូលោឋ ន ស្តីពីការរគេ់រគង្េញ្ជ ីសាន ម ការ

រគេ់រគង្ហិរញ្ញវតថុ ការរគេ់រគង្ទិននន័យ 

ការចុោះសួ្រសុ្ខទុកេស្មាជិក ការបកៀរគរ

 នធានកនុង្និង្បរៅស្ហគមន៍ ការតម

ោនការចូលរួមរេស់្ស្មាជិក ការបលើក

ទឹកចិតត និង្ ឹកនំាស្មាជិកហាត់របាណ ការ

ោំរទស្មាជិកប្ លជួេេញ្ហា លំបាក និង្

ការបរៀេចំប្ផ្នការបកៀរគរ នធានរេស់្

ស្មាគម។  

 ជាលទធផ្លស្មាគមមនុស្សចាស្់ បានទទួលការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពេប្នថមជាម យមចំនួន ៥ ង្ោ៉ា ង្តិច កនងុ្ចំបនាម

ស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ២០ និង្ោ៉ា ង្បហាចណ្តស្់ ២ ង្កនុង្មួយឆ្ន ំចំបពាោះស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ៥៦ បផ្សង្បទៀត។ 

លទធផ្លម្នការចុោះពរងឹ្ង្ គឺការអនុវតតប្ផ្នការរេស់្ស្មាគម ការផ្តល់ការោំរទបៅស្មាជិក ប្ លនឹង្មានេរិោយបៅ

ស្កមមភាពេនតេនាា េ់ខាង្បរកាម។ 

២.១.២.៣  កចិចរេជុរំេស្ស់្មាគមមនសុ្សចាស្ ់

 កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស្់មួយចំនួនបៅតមមូលោឋ នមានការខកខានកនុង្ការបរៀេចំកិចចរេជុំ បោយរតូវ

អនុវតតតមបោលការណ៍ប្ណនំារេស្់រោឋ ភិបាលនូវវិធានការទេ់សាក ត់ការរីករាលោលម្នជមងឺកូវី ១៩។ មានស្មាគមមួយចំនួន

បានរេជំុជាមួយស្មាជិកកនុង្រទង់្រទយតូច គឺបានប្ត

បរកាម២០នាក់កនងុ្មួយកិចចរេជុំ បហើយពួកោត់បាន

េំប្េកការរេជំុជារកុមវិញ ប ើមបីចូលរួមកាត់េនថយហា

និភ័យម្នការ្ៃង្ជមងឺបនោះ។ បទោះេីជាោ៉ា ង្ណ្ត ោ៉ា ង្

បហាចណ្តស្់ស្មាគមមនុស្សចាស្់/ រកុមអនតរជំនាន់

ចំនួន២០ បានបរៀេចំកិចចរេជុំជាបរៀង្រាល់ប្ខ បទោះកនងុ្

ទរមង់្តូច ឬ  ំកតី កនុង្ខណៈប្ លស្មាគមមនុស្សចាស្់

៥០បផ្សង្បទៀត អាចរេជំុជាមួយស្មាជិកបានប្តេី ឬ 

េួន ង្ បហើយស្មាគមបផ្សង្បទៀតអាចបរៀេចំបានប្ត

មតង្ ឬ ពីរ ង្េ៉ាុបណ្តណ ោះកនងុ្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ។  

ស្កមមភាពហាត់របាណរេស្ស់្មាជិកស្មាគមមនសុ្សចាស្់ ភូមិប្រពករតេ់  

 ុំប្រពកនរិនា រស្ុកឯកភនំ បខតតបាត់ ំេង្ 

រកុមការង្ករអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាចុោះពរងឹ្ង្ការចុោះេញ្ច ទីុនេង្វិលកនងុ្ភូមិម្រពទទឹង្ 
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ស្មាជិកស្មាគមចំនួន ៧០៩ នាក់ (រសី្ ៤១២នាក់) បានចូលរួមរេជំុជាបទៀង្ទត់កនុង្ចំបនាមស្មាគមមនុស្សចាស់្/

រកុមអនតរជំនាន់ទំង្២០ រឯីស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ១,៥៥៩នាក់ (រសី្ ១,០២៧នាក់) បានចូលរួមរេជំុកនងុ្ចំបនាម

ស្មាគមមនុស្សចាស់្៥០បផ្សង្បទៀ បហើយស្មាជិកចំនួន ១,៦៩១នាក់ (រស្ី ១,១៨៦នាក់) បានចូលរួមរេជំុជាមួយស្មាគម

មនុស្សចាស្់បានប្តមតង្ ឬ ពីរ ង្េ៉ាុបណ្តណ ោះ។ 

 
រូេភាពស្មាគមមនសុ្សចាស្់បៅ   ុំម្រពរជូក រស្ុកពកួ បខតតបស្ៀមរាេ 
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២.២. កមមវធិីទី២៖ ការបធវើឲ្យរេបស្ើរប ើង្នវូស្ខុភាព ស្វុតថិភាពហរិញ្ញវតថុ និង្ ការបរតៀម
េង្កា រជាមយួបរោោះមហនតរាយ និង្ការេន្ុាំនឹង្ការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ  
២.២.១. ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកស្ខុភាព នងិ្អនាមយ័ 

២.២.១.១. ការអេរ់ ំផ្សពវផ្្យពកីារការពារការរកីរាលោលម្នជមងកឺូវ ី១៩ 

រតីមាស្ទី១ ឆ្ន ំ២០២១បនោះ រកុមការង្ករអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានេញ្ហច ក់ និង្ស្រមេស្រមួលជាមួយគណៈកមមការ

ស្មាគមមនុស្សចាស់្/រកុមគរមូអនតរជំនាន់ កនុង្ការផ្សពវផ្្យពីវិធានការម្នការការពារ និង្ទេ់សាក ត់ការ្ៃង្រីករាលោលម្នជមងឺ

កូវី  ១៩ រពមទំង្បានផ្សពវផ្្យេប្នថមពីការពាបាល និង្ការប្លទំអនកជមងឺបៅតមផ្ាោះ កនុង្កំ ុង្ប្ខតុលា និង្ប្ខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០២១។ រេធានេទ បនោះបានេញ្រ្ញ្ហជ េកនុង្កំ ុង្បពលម្នការផ្សពវផ្្យពីការបរៀេចំស្ហគមន៍កនុង្ការបរតៀមេង្កក រ និង្កាត់

េនថយហានិភ័យម្នបរោោះមហនតរាយប្ លនឹង្េរិោយលមអិតបៅកនុង្ចំនុច ស្កមមភាព ២.២.៤។ 

អង្គការក៏បានោំរទជាលវិកា និង្ ស្ំភារៈ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស្់ប ើមបីការពារពីការ្ៃង្រាលោលម្នជមងឺកូវី ១៩ និង្

ការនំាស្មាជិករេស់្ខៃនួប្ លជាមនុស្សចាស់្បៅទទួលការចាក់វា៉ា ក់សំាង្បោយស្ម័រគចិតត ពីមញ្រ្នតីសុ្ខាភិបាលតមតំេន់និមួយៗ

រេស្់ពួកោត់ (ស្ូមបមើលព័ត៌មានេប្នថមកនុង្ចំនុចស្កមមភាព ២.៣.៣.២ ស្តពីីយទុធនាការប្ស្វង្រកការោរំទ និង្យុទធនាការជរំញុការ

ចាក់វា៉ា កសំ់ាង្ នងិ្ ចោុះប ម្ ោះបស្នើរស្ុេំ័ណណស្ម ម៌)។ 

២.២.១.២. ការអេរ់ផំ្សពវផ្្យស្ខុភាពេឋមស្រមាេម់នសុ្សចាស្ ់

 

ស្កមមភាពរេជុំរេចំាប្ខរេស្់ស្មាគមមនុស្សចាស្ ់



ទំព័រទី 8 / 36 

ក. ការប វើលហំាតរ់បាណ នងិ្ការប្លទំស្ុខភាព 

ការប្លទំស្ុភាព ប ើមបីភាពស្កមម ការសាត រកាយស្មបទ បោយមានលំហាត់របាណរតូវបានបលើកទឹកចិតតអនុវតតបៅតម

ស្មាគមមនុស្សចាស់្។ ជាលទធផ្ល មានស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ១,១៧២នាក់ (រស្ី ៦៨០នាក់) បានប វើលំហាត់

របាណបៅផ្ាោះ តមរយៈការអេ់រំផ្សពវផ្្យ និង្ការពរងឹ្ង្េប្នថមពីការហាត់របាណបៅបពលកិចចរេជំុ។ 

ខ. ការអេរ់សំ្ុខភាពេឋមស្រមាេម់នសុ្សចាស្់ ពនិតិយស្ខុភាពបោយេគុគលកិមណឌលស្ខុភាព 

កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស្់ប្ លបានពរងឹ្ង្េប្នថមពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានបស្នើស្ុំ និង្ស្ហការ

ជាមួយេុគគលិកមណឌលស្ុខភាព កនងុ្ការផ្សពវផ្្យអេ់រំការប្លទំស្ុខភាពមនុស្សចាស្់ជាពិបស្ស្កនងុ្កំ ុង្បពលមានការរីក

រាលោលម្នជមងឺកូវី ១៩ ចំនួន៣៣ ស្មាគមមនុស្សចាស្់។  

គ. ការេញ្ជូ ន 

កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ មនុស្សចាស្់ោ៉ា ង្បហាចណ្តស្់ ៦៣៧នាក់ (រស្ី ២៨១នាក់) បានទទួលបានការចុោះស្ួរស្ុខទុកេបពល

ពួកោត់មានជំងឺ្ និង្ ទទួលបានការោំរទជាលវិកា និង្ស្មាា រៈពីស្មាគមមនុស្សចាស្់បពលប្ លសាថ នភាពជមងឺរេស្់ពួកោត់រតូវ

េញ្ជូ នបៅកាន់មណឌលស្ុខភាព ឬ មនាីរបពទយ។  

២.២. ១.៣. សាថ នយីផ្លតិទកឹស្ទុធ 

កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ សាថ នីយផ្លិតទឹកស្ុទធ បានជួេរេទោះនឹង្េញ្ហា បរចើនទក់ទង្នឹង្រេភពទឹក េបចចកបទស្បរចើនប្ លជា

បហតុប វើបអាយស្មាគមមនុស្សចាស់្ និង្រកុមរេតិេតតិករមិនអាចរេតិេតតិ និង្ ំបណើរការបាន រតូវសិ្ក្េប្នថម និង្ប្ស្វង្រក

 ំបណ្តោះរសាយស្មរស្េ។ 

២.២.១.៤. ការចោុះស្រួស្ខុទកុេស្មាជកិតមផ្ាោះ 

ឆ្ន ំ២០២១បនោះ ោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្ស្មាជិកចំនួន ១,៨៧៩ នាក់ (រស្ី ១,០៥៤នាក់) ទទួលបានការចុោះស្ួរស្ុខទុកេ ពី

ស្មាគមមនុស្សចាស្់កនុង្ចំបនាមស្មាគមចំនួន១១៥។ តួនាទី

ស្ំខាន់មួយរេស្់គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស្់ គឺការ

យកចិតតទុកោក់ការផ្តល់ភាពសំ្ខាន់ និង្បលើកទឹកចិតតស្មាជិក 

ប្ លមានេញ្ហា សុ្ខភាព និង្េញ្ហា ជីវភាព ជាពិបស្ស្កនុង្កំ

 ុង្បពលការ្ៃង្រីករាលោលម្នជមងឺកូវី ១៩ ក៏ ូចជាេញ្ហា

ទំនាក់ទំនង្កនុង្ស្ហគមន៍។ តួបលខជាលទធផ្លម្នការចុោះស្ួរ

ស្ុខទុកេតមផ្ាោះកនងុ្ឆ្ន ំបនោះហាក់មានការលយចុោះ បោយសារការ

រំាង្ស្ាោះ និង្ការេិទខាេ់មួយរយៈកនងុ្កំ ុង្បពលជមងឺកូវី ១៩ 

កំពុង្រាលតាតខាៃ ំង្ បហើយអាជាា  រមានការរឹតេនតឹង្។ 
គណៈកមមការស្មាគមមនុស្សចាស្់ភូមិរកាងំ្សាវ តចុោះស្ួរស្ុខទុកេ

ស្មាជិកតមផ្ាោះប្ លមានជមង ឺ
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២.២.២. ស្កមមភាពបលើប្ផ្នកបស្ ឋកចិច នងិ្ការរបាកច់ណំលូ 

២.២.២.១. ការកសាង្ស្មតថភាព 

កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ រកុមការង្ករបានស្ហការជាមួយស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្់កនងុ្ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាពគណៈកមមការ 

និង្ស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស្់ស្តីពីេបចចកបទស្ផ្លិត យូង្ជី ការឧេតថមា និង្េបរង្ៀនពីការបរេើរបាស្់ចញ្រ្ង្កក នស្នសសំ្ំម្ចអុ

ស្បៅ ល់រគួសារមនុស្សចាស្់ចំនួន១០រគួសារ បៅកនុង្ភូមិម្រពទទឹង្រសុ្កោស់្រក ។ េចចុេបនន រគួសារមនុស្សចាស្់ចំនួន ១០

រគួសារ បានបរេើរបាស់្េបចចកបទស្ផ្លិត យូង្ជី ប ើមបីផ្លិតជាជី មមជាតិប ើមបីោក់ ំណ្ត ំនិង្េបង្កើនគុណភាព ី ខណៈបពលប្ ល

មនុស្សចាស្់ចំនួន ៣០រគួសារបផ្សង្បទៀតបានបរេើរបាស្់ចញ្រ្ង្កក នស្នសសំ្ំម្ចអុស្ បោយរីករាយ។ ចំប្ណក ស្មាជិកស្មាគម

មនុស្សចាស្់ចំនួន ៥នាកប់ផ្សង្បទៀតបៅប្តេនត ំបណើការផ្លិតសាេ ូលាង្ចាន ប្ លអាចរករបាក់ចំណូលស្រមាេ់រគួសារ និង្

ចូលរួមកនុង្ស្មាគមមនុស្សចាស្់បានមួយចំនួន។  

២.២.២.២. ោរំទស្ហគមនប៍ ើមបទីទលួបានហិរញិ្ញវតថុ នងិ្ស្នតសិ្ខុបស្បៀង្ 

ក. កមមវ ិីទនុេង្វលិ 

កមមវិ ីកមមវិ ីទុនេង្វិល បៅតមស្មាគមមនុស្សចាស្់នីមួយៗបៅប្តេនតស្កមមភាពរេស្់ខៃនួ កនងុ្ការផ្តល់ទុន ល់

ស្មាជិកខចីស្រមាេ់រេកេមុខរេរបផ្សង្ៗ។ ស្មាគមប្ លទទួលបានទុនទំង្៨៧ បាន និង្កំពុង្រេតិេតតិការទុនេង្វិលកនងុ្

ស្មាគមរេស្់ខៃួន។ មកទល់បពលបនោះ ទុនប្ លស្មាគមមនុស្សចាស្់ទំង្អស្់ទទួលបានទុនស្រមាេ់អនុវតតកមមវិ ីទុនេង្វិលពី

អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាស្រុេចំនួន ៣១៤,៧០០  ុលាៃ រអាបមរិក បហើយមានការចូលរួមេ ិភាគពីស្មាគមមានចំនួន 

២២០,០០២  ុលាៃ រស្ហរ ឋអាបមរិក បហើយការរបាក់មានចំនួន ១៦៧,៧០៨  ុលាៃ អាបមរិក។ មកទល់េចចុេបននទុនបានបកើន ល់ 

៦០៨,៦៨០  ុលាៃ រស្ហរ ឋអាបមរិក បោយមានស្មាជិកទទួលផ្លស្រុេចំនួន ៤,៣៤៩ នាក់ (រស្ី២,៥៩៨នាក់)។          

ខ. កមមវ ិីធានាោរបោ  

កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១ចំនួនបោស្រុេមានចំនួន ៧០២កាល កនងុ្ចំបនាមស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន៥៧។ បោយបោចាេ់បផ្តើម

 ំេូង្មានចំនួន ៣៧៤កាល (ពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាចំនួន ៣៧០កាល)។ កនុង្កំ ុង្ការអនុវតត នាោរបោបនោះ មានេញ្ហា

មួយចំនួនបានបកើតប ើង្ និង្បានប្ស្វង្រក ំបណ្តោះរសាយស្មរស្េ បោយបោចំនួនបានលក់បោយសារប្តកូនបកើតមកប ម្ ល 

ឈឺ និង្ចាស្់(ផ្តល់កូនមិនសូ្វលអ) បានលក់បចញ ប ើមបីយករបាក់ោក់ចូលកនងុ្កមមវិ ីទុនេង្វិល។ រគួសារទទួលផ្លស្រុេម្នកមម

 វិ ីបនោះមានចំនួន ១,០០៣ នាក់ (រស្ី ៣៣០នាក់)។ 

គ. កមមវិ ីធានាោររស្វូ 

កនៃង្មកអង្គការមនុស្សចាស្់ធាៃ េ់បានផ្តចួបផ្តើម និង្ោំរទកមមវិ ីបនោះ ល់ស្មាគមមនុស្សចាស្់ ប្ លជាកមមវិ ីបលើក

កមពស្់ស្នតិស្ុខបស្បៀង្ និង្ការផ្តល់ពូជម្នការបរតៀមេង្កក រការប្រេរេួលអាកាស្ធាតុ។ រស្ូវ ំេូង្ប្ លអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុ

ជាផ្តល់បៅស្មាគមមានចំនួន ៣៣៧បតន។ មកទល់ឆ្ន ំ២០២១ រស្ូវមកទល់េចចុេបននមាន ៤៦៥ បតន បោយគិតទំង្បៅនឹង្

ស្មាជិកជំពាក់កនុង្ចំនួនស្មាគមចំនួន ៧០ស្មាគមមនុស្សចាស្់។ អនកទទួលផ្លពីកមមវិ ីរស្ូវស្រុេមានចំនួន ២,៦២២នាក់ 
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(រស្ី ១,០៤៥នាក់)។ កនុង្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ ស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅកនុង្រសុ្កបមាង្ឬស្សីជួេនឹង្េញ្ហា  ងន់បោយសារទឹកជំនន់រំុាម្រ៉ា 

េណ្តត លឲ្យខូចរសូ្វរេស់្ស្មាជិក ប្ លប វើឲ្យការស្ង្រត េ់មិនបាន ូចស្នា។ោ៉ា ង្ណ្តមិញ ស្មាគមមនុស្សចាស្់មួយ

ចំនួនក៏បានស្បរមចចិតតលក់រស្ូវប្ លបៅស្ល់ ប ើមបីយករបាក់បរេើជាទុនេង្វិលវិញ ប្ លង្កយជាមុខរេរស្មរស្េជាមួយ

នឹង្សាថ នភាពេចចុេបនន។ 

២.២.២.៣. ោរំទស្ហគមនប៍លើការប្ស្វង្រករបាកច់ណំលូ (មខុរេរខាន តតចូ) 

មុខរេរខាន តតូចរេស់្ស្មាគមមនុស្សចាស់្ ជាប្ផ្នកមួយម្នការបលើកកមពស់្ជីវភាពរេស់្

ស្មាជិកតមរយៈការ  ផ្តល់លវិកា និង្ជំនាញ ល់ពួកោត់ស្មរស្េតមលទធផ្ល ស្មតថភាព 

និង្ប្ លអាចឲ្យោត់រកចំណលូកនងុ្រគួសារ។ស្មាជិកចំនួន ៤២៥ នាក់ ប្ លបានទទួលការោំរទពី

កមមវិ ី បហើយមានស្មាជិកចំនួន ១៦៧នាក់ (រសី្ ១១៨នាក់) ប្ លបៅប្តេនតមុខរេររេស្់ពួក

ោត់រហូតមក។ ស្មាជិកប្ លមិនេនតបោយសារោត់បានតៃ ស្់េតរូមុខរេរ បហើយមួយចំនួនបទៀត

បានសាៃ េ់។  

២.២.៣ ស្កមមភាពស្ង្គម នងិ្ការរាេេ់ញ្ចូ ល 

២.២.៣.១ ការចលូរមួការអភវិឌ្ឍន ៍

ប ើមបីចូលរួមចំប្ណកកនុង្ការអភិវឌ្ឍន៍កនុង្ស្ហគមន៍ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានស្ហការជាមួយម្ គូរ ស្មាគម

ស្ហព័នធ និង្ស្មាគមមនុស្សចាស្់កនងុ្ការវាយតម្មៃរគួសារប ើមបីទទួលបានការោំរទបលើការសាង្ស្ង់្ផ្ាោះលមី និង្ផ្ាោះជួស្ជុល 

 ល់រគួសារមនុស្សចាស្់រកីរក។ ខាង្បរកាមគឺជាលទធផ្លម្នចំនួនផ្ាោះប្ លបានសាង្ស្ង់្រួចបៅកនុង្រសុ្កឯកភនំ និង្ កនុង្រសុ្ក

បមាង្ឬស្សី បខតតបាត់ ំេង្៖ 

ល.រ រេបភទជនំួយ ចំននួបានោរំទរចួ (រគសួារ) 

១ សាង្ស្ង់្ផ្ាោះលមី ៥ 

២ ជួស្ជុលផ្ាោះ ២ 

មកទល់េចចុេបនន តមរយៈការោំរទ និង្ស្ហការពីម្ គូរ អង្គ

ការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្រមេស្រមួល ល់ស្មាជិកស្មាគម

មនុស្សចាស្់ចំនួន ១៧០រគួសារ បោយមានទំង្ទិញ ីលមី សាង្

ស្ង់្ផ្ាោះ ជួស្ជុស្ផ្ាោះ និង្េង្គន់។ 

២.២.៣.២ ស្ង្គម សាស្នា វេប ម ៌នងិ្ការបកៀរគរ នធាន 

 ស្មាគមមនុស្សចាស្់ ប្តង្ប្តមានកមមវិ ីរេម្ពណីផ្្រភាជ េ់នឹង្ការជួយទុកេ ុរៈោន បៅវិញបៅមក។ កនុង្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ 

មានមនុស្សចាស្់ចំនួន ១១៥នាក់(រស្ី ៧៧នាក់) បាន និង្កំពុង្ទទួលការប្លទំ ខណៈបពលស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន

៣០៧នាក ់(រស្ី២១០នាក់) កំពុង្រតូវការការប្លទំ បហើយ ស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស់្៣២១នាក់ (រសី្ ២០៦នាក់) បទៀតបាន

ទទួលការោំរទតមរយៈការផ្តល់កមាៃ ំង្ចិតត រេឹក្បោេល់ និង្ការបលើកទឹកចិតតពីគណៈកមមការស្មាគម។  

ស្មាជិកស្មាគមមនុស្សចាស្់ភូមិរាជ ូនប្កវទទួលបានផ្ាោះលម ី

ការេណតុ ោះស្ប្ណត ករេស្ស់្មាជិក 

ស្មាគមមនសុ្សចាស្ ់



ទំព័រទី 11 / 36 

ស្កមមភាពមួយបទៀតគឺការបកៀរគរមូលនិ ិ បោយស្មាគមកនងុ្បខតតបាត់ ំេង្ េនាា យមានជ័យ បស្ៀមរាេ  ទទួលបាន

លទធផ្ល ូចខាង្បរកាម៖ 

ស្កមមភាព ចំននួលវកិារេមូលបាន (បរៀល) គតិជា លុាៃ រ 

ពីស្េបុរស្ជន ៨,២៦០,០០០ ២,០៦៥.០០ 

មូលនិ ិ ុំ ២២,៣៣៦,០០០ ៥,៥៨៤.០០ 

រេភពបផ្សង្ៗ ១៩,៣០៦,៣០០ ៤,៨២៧.០០ 

ស្រុេ ៤៩,៩០៣,០០០ ១២,៤៧៦.០០  ុលាៃ រអាបមរិក 

 

២.២.៤. ស្កមមភាពកាតេ់នថយហានភិយ័ពកីារប្រេរេលួអាកាស្ធាត ុនងិ្បរោោះមហនតរាយ 

២.២.៤.១. ការបរតៀមេង្កក រ នងិ្ប្ៃើយតេបរោោះមហនតរាយ  

ក. ជំនយួស្បញ្រ្ង្កគ ោះេនាា ន ់

កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានោំរទលវិកាជំនួយស្បញ្រ្ង្កគ ោះេនាា ន់បៅ ល់ស្មាគមចំនួន១០ េប្នថមបទៀត 

ស្រុេមកទល់េចចុេបននបនោះស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ៣០ទទួលបានមូលនិ ិស្បញ្រ្ង្កគ ោះេនាា ន់បនោះប្ លបានោក់េញ្ជូលេប្នថម 

និង្រក្ទុកកនងុ្មូលនិ ិស្ង្គម។ គិតជាទឹករបាក់អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានផ្តល់លវិកាចំនួន ១៤,៥៤៧.៨៣  ុលាៃ អាបមរិក 

បហើយេចចុេបននមូលនិ ិបនោះបកើន ល់ ១៧,៧៤៣  ុលាៃ ស្ហរ ឋអាបមរិក។ លទធផ្លម្នការបរេើរបាស្់កញ្ច េ់លវិកាបនោះ បានជួយបៅ

 ល់ ៧៧រគួសារប្ លបានរង្ឥទធិពលម្នខបល់កញ្រ្នាត ក់ ទឹកជំនន់ បរោោះអាស្ននម្នជមងឺពិបស្ស្កនងុ្កំ ុង្បពលចតត  ីស្័កប្ ល

ជាេ់ពាក់ព័នធនឹង្អនកជមងឺកូវី ១៩ជាប ើម។   

ខ. ការោរំទ ទឹក និង្អនាមយ័ 

 
រូេភាព កមមវិ ីស្បមាា  រស្ោះ រេឡាយទកឹស្ហគមន៍ បៅរស្ុកោស្់រក  បខតតបាត់ ំេង្ 
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កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានោំរទសាត ររស្ោះស្ហគមន៍ចំនួន៦កប្នៃង្ និង្សាង្ស្ង់្លមីចំនួនមួយ

រស្ោះស្ហគមន៍ ប្ លស្ថិតបៅកនងុ្រសុ្កស្ប្ង្កចំនួន៣រស្ោះ រសុ្កោស់្រក ចំនួន៤រស្ោះ។ មកទល់បពលបនោះ រស្ោះស្ហគមន៍

ចំនួន២១ រស្ោះ ប្ លស្ថិតកនុង្រសុ្កឯកភនំ រសុ្កបមាង្ឬស្សី រសុ្កស្ប្ង្ក និង្រសុ្កោស់្រក ។ 

 
រូេភាពរស្ោះទឹកស្ហគមមួយប្ លផ្តលជូ់នស្មាគមមនុស្សចាស្់បៅកនងុ្រស្ុកស្ប្ង្ក បខតតបាត់ ំេង្ 

 

េប្នថមបលើបនោះ គបរមាង្ក៏បានពរងី្ករេឡាយប្វង្២០០ប្ម៉ារតបៅភូមិឆ្ន ល់មាន់ និង្ជីករស្ោះពង្កវ ង្រេប្វង្៦៥ប្ម៉ារតបៅ

កនងុ្ភូមិម្រពទទឹង្  ំុឆ្ន ល់មាន់ រសុ្កោស់្រក  បខតតបាត់ ំេង្។ ស្មិទធផ្លមួយកប្នៃង្បទៀត គឺបានសាង្ស្ង់្ប ើង្វិញទវ រទឹក

ប្ លស្តិតបៅកនុង្ភូមិរចំាង្ខពស់្  ំុបាសាក់ រសុ្ករុកេគិរ ីបខតតបាត់ ំេង្។ 

គ. ការអនវុតតនេ៍បចចកបទស្កស្កិមមេន្ំនឹង្អាកាស្ធាត ុ

កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ រកុមការង្ករបានស្ហការជាមួយមនាីរកសិ្កមម 

រុកាេ រេមាញ់ និង្បនសាទបាត់ ំេង្ និង្រកុមហ ុនមួយចំនួន ប ើមបីផ្តល់វគគ

េណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការបរជើស្បរីស្មុខរេរស្មរស្េនឹង្ការប្រេរេួល

អាកាស្ធាតុចំនួនេីវគគ បោយមួយវគគផ្តល់ជូន ល់រគូេបង្កគ លចំនួន ២០

នាក់ និង្គណៈកមមការស្មាគម៣២នាក់េប្នថម រួមជាមួយវគគេណតុ ោះេណ្តត

ល ពីរវគគបផ្សង្បទៀតផ្តល់ជូន ល់អនកចូលរួមស្រុេចំនួន ១០៦នាក់ រស្ី 
៧៥នាក់។ ជាលទធផ្លេនាា េ់ពីទទួលបានវគគេណតុ ោះេណ្តត ល និង្

េបចចកបទស្ពីវគគេណតុ ោះេណ្តត លរួចបហើយ រគូេបង្កគ លទំង្អស្់បានអនុវតត

េបចចកបទស្ប្ លបានបរៀនរួច និង្បានចុោះេង្វឹកេនត ល់ស្មាជិកកសិ្ករ។ 

ជាក់ប្ស្តង្ តមរយៈការចុោះពរងឹ្ង្មានកសិ្ករចំនួន ៧៧នាក់ កនុង្ចំបនាម 

អនកមីង្ ឆ្យ ខា រគូេបង្កគ លកនងុ្ភូមិរកាងំ្សាវ ត អនុវតត

េបចចកបទស្ ំណ្តបំលើប នើ បរេើទឹកតិច 
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១០៦នាក់ រាយការណ៍ថា ោត់បានអនុវតតេបចចកបទស្ពីការបរៀនកនុង្វគគេណតុ ោះេណ្តត ល បានអនុវតតតម បហើយបានបអវើឲ្យរគួសារ

រេស្់ោត់កាត់េនថយការចំណ្តយបលើការទិញេប្នៃ សាច់ មអូេអាហាររេចំាម្លងប្ លបានជួយស្នសសំ្ំម្ចការចំណ្តយមួយប្ផ្នក។ 

េប្នថមបលើស្បនោះ កស្ិករចំនួន ៣៨នាក់ រស្ី ២៣នាក់ ទទួលបានលវិកាឧេតថមាពីគបរមាង្ោ៉ា ង្តិចណ្តស្់កនុង្មាន ក់ 

១០០,០០០បរៀល បៅ៣០០,០០០បរៀល ប ើមបីចូលរួមចំប្ណកកនងុ្ការទិញពូជមាន់ ស្មាា រៈ ពូជ ស្រមាេ់អនុវតតថាន លេង្កា ញ 

បោយមានទឹករបាក់ស្រុេចំនួន ៦,៤៤០,០០០ បរៀលោំរទពីគបរមាង្។ 

 . ការរេជុវំាយតម្មៃភាពង្កយរង្បរោោះ ហានភិ័យ នងិ្ ស្មតថភាព រេស្ស់្ហគមន៍ 

ឆ្ន ំ២០២១កនៃង្បៅបនោះ រកុមការង្កររេស់្អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានោំរទលវិកា ល់គណៈកមមការស្មាគមមនុស្ស

ចាស្់កនងុ្ការបកៀរគរស្មាជិករេជំុវាយតម្មៃពីហានិភ័យ ភាពង្កយរង្បរោោះ និង្ស្មតថភាពស្ហគមន៍ោ៉ា ង្បហាចណ្តស់្មតង្កនងុ្

១០ស្មាគមលមី ប្ លស្ថិតកនងុ្តំេន់មានហានិភ័យពីបរោោះមហនតរាយខពស្់។ អនកចូលរួមស្រុេមានចំនួន ១៦៤នាក់ រស្ី ១០៣នា

ក់។ េប្នថមពីបនាោះមុនបពលប្ លគបរមាង្ោំរទសាង្ស្ង់្ទវ រទឹក រកុមការង្កររេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានស្ហការ

ជាមួយអាជាា  រមូលោឋ នប ើមបីចុោះស្ិក្ និង្ស្បរមច។ 

ង្. ការបរៀេចបំ្ផ្នការកាតេ់នថយ និង្បរតៀមេង្កក របរោោះមហនតរាយ 

កាលពីប្ខកញ្ហញ   ល់ប្ខតុលា ឆ្ន ំ២០២១ េនាា េ់ពីទទួលបានវគគេណតុ ោះេណ្តត លស្តីពីការបរៀេចំប្ផ្នការកាត់េនថយហានិភ័យ 

និង្ការបរតៀមេង្កក របរោោះមហនតរាយ គណៈកមមការ និង្អនុគណៈកមមការស្មាគមចំនួន ៧៣នាក់ (រសី្៣០នាក់) និង្ស្មាគមជិ

កស្រុេ ២២០នាក់ រសី្១៧៤នាក់ មកពីស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន១០ភូមិ  ឹកនំាស្មាជិកស្មាគម ប ើមបីបរៀេចំប្ផ្នការកាត់

េនថយហានិភ័យពីបរោោះមហនតរាយ និង្ការបរតៀមេង្កក រថាន ក់ភូមិ។ 

ច. លហំាតស់ាកលបង្ 

កនងុ្ប្ខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០២១បនោះ បរកាមកិចចស្ហការ

ជាមួយគណៈកមាម  ិការរគេ់រគង្បរោោះមហនតរាយបខតត រសុ្ក 

 ំុ រកុមរទរទង់្បរោោះមហនតរាយភូមិ និង្គណៈកមមការ

ស្មាគមមនុស្សចាស់្បៅកនុង្រសុ្កស្ប្ង្ក រកុមការង្ករ

មនុស្សចាស្់កមពុជា បានបរៀេចំ និង្អនុវតតលំហាត់សាក

លបង្បពលមានទឹកជំនន់ចំនួនមួយទីតំង្ស្ថិតកនងុ្ភូមិេឹង្ទឹម 

 ុំតេ៉ាុន រសុ្កស្ប្ង្ក បខតតបាត់ ំេង្ មានអនកចូលរួមស្រុេ 

៧៩នាក់ រសី្៤៥នាក់។ រឯី បៅកនងុ្រសុ្កោស់្រក ប្ លជា

តំេន់រេឈមនឹង្បរោោះរំាង្ស្ងួតញឹកញាេ់ បានបរៀេចំជាលំ

ហាត់សាកលបង្ប្ៃើយតេ នឹង្បរោោះរំាង្ស្ងួត បោយមានអនកចូលរួមស្រុេ ៨០នាក់ រស្ី៤១នាក់។ 

 

ការអនុវតតលំហាតស់ាកលបង្ប្ៃើយតេបរោោះទឹកជំនន់ កនងុ្ភូមិេឹង្ទឹម  ុំ

តេ៉ាុន រស្ុកស្ប្ង្ក បខតតបាត់ ំេង្ 
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្. ការផ្សពវផ្្យ ពកីារបរៀេចបំ្ផ្នការបរតៀមេង្កក រ និង្ការកាតេ់នថយហានិភយ័ពបីរោោះមហនតរាយ 

 កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ រកុមការង្កររេស់្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា បានផ្សពវផ្្យពីការបរៀេចំប្ផ្នការបរតៀមេង្កក រ និង្

ការកាត់េនថយហានិភ័យពីបរោោះមហនតរាយបៅ ល់៤០ភូមិប្ លស្ថិតបៅកនងុ្បខតតបាត់ ំេង្ បខតតេនាា យមានជ័យ និង្បខតត

បស្ៀមរាេ បោយមានអនកចូលរួមស្រុេចំនួន ១,៣៧៨នាក់ រស្ី ១,០០៩នាក់។ 

 

 ជ. ទស្សនៈកិចចស្ិក្ 

 ទស្សនៈកិចចស្ិក្មួយបានបរៀេចំប ើង្ពីចំង្កយ បោយមានអនកចូលរួមស្រុេចំនួន ៤៦នាក់ រស្ី១៩នាក់ បោយ

អបញ្ជ ើញមកពីតំណ្តង្គណៈកមាម  ិការរគេ់រគង្បរោោះមហនតរាយបខតត  ំុ រកុមរទរទង់្បរោោះមហនតរាយភូមិ និង្ស្មាគមមនុស្ស

ចាស្់។ ចំនុចស្ំខាន់ម្នទស្សនៈកិចចស្ិក្បនោះ បតត តបលើការបរៀេចំប្ផ្នការកាត់េនថយហានិភ័យពីបរោោះមហនតរាយបោយគិតគូរពី

មនុស្សចាស្់។ 

  

ការផ្សពវផ្្យការបរៀេចំប្ផ្នការបរតៀមេង្កក រ និង្កាត់េនថយហានិភយ័ពីបរោោះមហនតរាយភូមិតបៅ  ុំេុស្បូវ រស្ុករពោះបនរតរពោះ 
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២.៣ កមមវធិីទី៣៖ ការពរង្ីកការគិតគូរពមីនសុ្សចាស្ប់ៅកនងុ្ស្ហគមន៍ នងិ្ ប្ស្វង្រកការោាំរទ
មនសុ្សចាស្ក់នងុ្បោលនបោបាយ  
២.៣.១.  បំណើរការ នងិ្ការរេរពតឹតបៅរេស្េ់ណ្តត ញមនសុ្សវយ័ចាស្ក់មពុជា៖ 

តមរយៈមូលនិ ិោំរទពីរោឋ ភិបាលហូ ង់្តមរយៈគបរមាង្វ៉ាយ បោយរួមជាមួយស្ហភាពអឺុរ៉ាុេ និង្អាលៃឺម៉ាង់្ អង្គការ

មនុស្សចាស្់កមពុជាបានជួយោំរទ និង្ស្រមេស្រមួល ល់េណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា កនងុ្ការបរៀេចំកិចចរេជុំរេចំារតីមាស្

ជាមួយស្មាជិកទូទំង្៥រាជធានី-បខតត ចំនួន៤ ង្ បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ តមរយៈជំនួេតា ល់បោយេំប្េកជារកុមតូច- ំ និង្

តមអនឡាញ។  

 កិចចរេជុំបលើកទី១ ប វើប ើង្បៅម្លងទី២០ ប្ខបមសា ឆ្ន ំ២០២១ តមរយៈអនឡាញ បោយបរេើរបាស្់រេព័នធហសូម ប្ ល

មានអនកចូលរួមស្រុេ ២៦នាក់ (រស្ី៤នាក់ មនុស្សចាស្់១៧នាក់ និង្ជនពិការ ២នាក់) ចូលរួមបៅកនុង្កិចចរេជុំបនោះ។ បៅកនងុ្កិចច

រេជំុបនោះប្ រ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ក៏បានប្ចករំប្លក និង្ប្ណនំាអំពី "នីតិវ ីីម្នការចុោះប ម្ ោះចាក់វា៉ា ក់សំាង្ តមរយៈអន

ឡាញ" ស្រមាេ់ស្មាជិក #េណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា ប ើមបីជួយស្រមួល  ល់មនុស្សចាស្់បៅតមស្ហគមន៍ កនងុ្ការចុោះ

ប ម្ ោះចាក់វា៉ា ក់សំាង្ និង្ជួយោំរទកនងុ្ការបរៀេចំប្ផ្នការស្កមមភាពេនាា េ់ ប ើមបីប្ស្វង្រកការោំរទស្រមាេ់មនុស្សចាស់្ បៅតម

ស្ហគមន៍។ 

 

 

កិចចរេជំុបលើកទី២ ប វើប ើង្តមរយៈអនឡាញមតង្បទៀតបៅម្លងទី២២ ប្ខមិលុនា ឆ្ន ំ២០២១ កនុង្ចំបណ្តមគណៈកមមការ ឹកនំា

រេស្់េណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា ប ើមបីរតួតពិនិតយ និង្ប្កស្រមួលបៅបលើប្ផ្នការយុទធសាញ្រ្ស្តរយៈបពល៣ឆ្ន ំរេស្់េណ្តត ញ 

និង្បរៀេចំប្ផ្នការស្កមមភាពរេចំាឆ្ន ំ។ អនកចូលរួមស្រុេ ៩នាក់ (រស្ី២នាក់ មនុស្សចាស្់៤នាក់ និង្ជនពិការ ១នាក់) ប្ លបាន

ចូលរួមបៅកនុង្កិចចរេជុំពីចមាង យបនោះ។ តមរយៈកិចចរេជុំបនោះ គណៈេណ្តត ញបានប វើេចចុេបននភាពបៅបលើប្ផ្នការយុទធសាញ្រ្ស្ត និង្

បរៀេចំប្ផ្នការរេចំាឆ្ន ំ បោង្តមេរិេទម្នការរីករាលោលម្នជមងឺកូវី ១៩ បោយបឆ្ព ោះបៅប្ស្វង្រកការោំរទស្រមាេ់មនុស្ស

រូេភាព កិចចរេជំុតំណ្តង្ស្មាជិកេណ្តត ញបលើកទី១ ប វើប ើង្បៅម្លងទី២០ ប្ខបមសា ឆ្ន ំ២០២១ តមរយៈអនឡាញ (Zoom) 
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ចាស្់បអាយទទួលបានបស្វាជំនួយស្ង្គម និង្កិចចោំពារស្ង្គមជាអាទិភាព។ បៅជំហា នេនាា េ់ គណៈកមមការេណ្តត ញនឹង្ចុោះជួេ

រេជំុជាមួយស្មាជិកេណ្តត ញតមតំេន់និមួយៗប ើមបីប្ចករំប្លកនូវប្ផ្នការយុទធសាញ្រ្ស្តលមី និង្ជួយស្រមេស្រមួលកនងុ្ការ

បរៀេចំប្ផ្នការប្ស្វង្រកការោំរទស្រមាេ់មនុស្សចាស្់បៅតមស្ហគមន៍។ 

 

 

 

 

 កិចចរេជុំបលើកទី៣ ប វើប ើង្ចាេ់ពីម្លងទី១៤ ប្ខកញ្ហញ  រហូត ល់ម្លងទី១៥ ប្ខតុលា ឆ្ន ំ២០២១ បោយេំប្េកជារកុមតូចបៅ

តមតំេន់ និង្បខតតនិមួយៗ ប ើមបីេបញ្ជ ៀស្ការជួេជុំមនុស្សបរចើន និង្ចូលរួមទេ់សាក ត់ការរីករាលោលម្នជមងឺកូវី ១៩ បៅករមិត

ស្ហគមន៍។ កិចចរេជំុបនោះ រតូវបានបរៀេចំប ើង្ចំនួន១៣កប្នៃង្ ប្ លមានស្មាជិកចូលរួមស្រុេចំនួន១២៨នាក់ រស្ី ៤៩នាក ់

មនុស្សចាស់្ ៨៩នាក់ និង្ជនពិការ ២១នាក់។ តមរយៈកិចចរេជំុបនោះ ស្មាជិកេណ្តត ញនិមួយៗ បានប វើបស្កតីរាយការណ៍ជំុវិញ

េញ្ហា រេឈមរេស្់មនុស្សចាស្់ បោយសារផ្លេ៉ាោះពាលម្នជមងឺកូវី ១៩ និង្ប្ចករំប្លកពីេទពិបសា ន៍មួយចំនួនកនុង្កិចច

ការង្ករជួយោំរទមនុស្សចាស្់បៅចាក់វា៉ា ក់សំាង្ និង្បស្នើរសំុ្េណណស្ម ម៌កនុង្អំ ុង្ការរកីរាលោលម្នជមងឺកូវ ី១៩។ តមរយៈ

កិចចរេជំុបនោះ គណៈកមមការេណ្តត ញ និង្រកុមការង្ករអង្គការមនុស្សចាស់្ក៏បានប្ចករំប្លកអំពីប្ផ្នការយុទធសាញ្រ្ស្តរេស់្េណ្តត ញ

ប្ លបានប្កស្រមួលលមី និង្ជួយោំរទស្មាជិកតមតំេន់និមួយៗកនុង្ការបរៀេចំប្ផ្នការស្កមមភាពរេស្់ខៃួន បោយប្ផ្អកបៅតម

សាថ នភាពបៅតមតំេន់និមួយៗ និង្តរមូវការចំាបាច់រេស់្មនុស្សចាស់្ បោយបតត តជាពិបស្ស្បៅបលើការជរមុញមនុស្សចាស់្

បៅចាក់វា៉ា ក់សំាង្បអាយបានរគេ់ៗោន  និង្េនតបស្នើរសំុ្េណណស្ម ម៌ស្រមាេ់មនុស្សចាស់្ប្ លកំពុង្ធាៃ ក់ចូលកនុង្សាថ នភាពរកីរក 

ឬលំបាក។ 

  

រូេភាព កិចចរេជុំបលើកទី២ រវាង្គណៈកមមការេណ្តត ញ ប វើប ើង្បៅម្លងទី២២ ប្ខមិលុនា ឆ្ន ំ២០២១ តមរយៈអនឡាញ (Zoom) 
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តមរយៈកិចចរេជុំបលើកទី៤ រេស្់េណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជាបៅម្លងទី០២ ប្ខ ន ូឆ្ន ំ២០២១ កនៃង្បៅលមីៗបនោះ ប្ លបាន

ស្ហការបរៀេចំជាមួយមនាីរស្ង្គមកិចចអតីតយុវជន និង្យុវនីតិស្មបទបខតតបស្ៀមរាេ ប្ លមានស្មាជិកេណ្តដ ញចូលរួមស្រុេ

ចំនួន៦០នាក់ (រស្ី ២២នាក់ មនុស្សចាស្់ ២៦នាក់ និង្ជនពិការ ៧នាក់) ប្ លមកពីេណ្តដ  ៥រាជធានីបខតត។ បៅកនុង្កិចចរេជុំបនោះ 

ប្ រ ស្មាជិកេណ្តត ញទំង្អស់្ក៏បានប្ស្វង្យល់េប្នថមអំពីមូលោឋ នរគឹោះម្នរកេខណឌ ោំពារស្ង្គម និង្វឌ្ឍនភាពលមីៗម្នកិចចោំពារ

ស្ង្គមស្រមាេ់រេជាជនកមពុជា ប្ លកនងុ្បនាោះរួមមានទំង្មនុស្សចាស់្ ប្ លប្ចករំប្លកបោយ តំណ្តង្រកុមរេឹក្ជាតិោំពារស្

ង្គម។ េប្នថមពីបនោះ ស្មាជិកេណ្តត ញទំង្អស់្ក៏បានចូលរួមប្ចករំប្លក និង្បរៀនសូ្រតពីោន បៅវិញបៅមក នូវការអនុវតតលអ និង្

េទពិបសា ន៍កនងុ្ការជួយោំរទបៅ ល់មនុស្សចាស្់បៅតមស្ហគមន៍ កនុង្អំ ុង្ការរីករាលោលម្នជមង្ងឺកូវីឌ្១៩ បៅករមិត

ស្ហគមន៍។ តមរយៈការប្ចករំប្លកបនោះ បយើង្ស្បង្គតប ើញមានការបកើនប ើង្នូវចំនួនមនុស្សចាស្់រកីរក និង្ង្កយរង្បរោោះ

បៅតមស្ហគមន៍ ប្ លទទួលបានការចាក់វា៉ា ក់សំាង្េង្កក រជមង្ងឺកូវ១ី៩ ទន់បពលបវលា និង្ទទួលបានេណណស្ម ម៍ ក៏ ូចជា

របាក់ឧតថមាពីរោឋ ភិបាលកនងុ្អំ ុង្ការរីករាលោលម្នជមង្ងឺកូវី ១៩បនោះប្ រ។ 

 

រូេភាព កិចចរេជំុស្មាជិកេណ្តត ញតមតំេន់ របារពធប ើង្បៅកនងុ្បខតតេនាា យមានជ័យ 

រូេភាព កិចចរេជុំរតីមាស្ចុង្បរកាយរេស្់េណ្តត ញមនសុ្សវ័យចាស្់កមពុជាបៅម្លងទី០២ ប្ខ ន ូឆ្ន ំ២០២១ បៅបខតតបស្ៀមរាេ 
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បលើស្ពីបនោះ បៅម្លងទី១៩ ប្ខមករា ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានស្ហការជាមួយគណៈកមមការេណ្តត ញ

មនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា បរៀេចំទទួលទស្សនកិចចរេស្់គណៈរេតិភូពីគណៈកមាម  ិការស្ិទធិមនុស្សកមពុជា និង្តំណ្តង្ពីរកសួ្ង្ 

ស្ង្គមកិចច (ស្.អ.យ) មកកាន់ស្មាគមមនុស្សចាស្់បៅភូមិប្រពករតេ់  ុំប្រពកនរិនា រសុ្កឯកភនំ បខតតបាត់ ំេង្ ប្ លមានអនក

ចូលរួមស្រុេ ១១៥នាក់ (រស្ី៨៧នាក់)។ បៅកនុង្ ំបណើរទស្សនកិចចបនោះ ឯកឧតតម ប្កវ បរ៉ាមី ប្ លជារេធានគណៈកមាម  ិការស្ិទធិ

មនុស្សកមពុជា ក៏បានរេកាស្ស្នាោំរទការបស្នើបអាយមានអនុស្ញ្ហញ អនតរជាតិស្តីអំពីស្ិទធិមនុស្សចាស្់ រពមទំង្េង្កា ញអំពីការ

ោំរទនូវរាល់ស្កមមភាពរេស្់អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្ស្មាគមមនុស្សចាស្់ កនុង្កិចចការង្ករបលើកកមពស្់ស្ុខុមាលភាព

មនុស្សចាស្់បៅកមពុជា។  

រស្េជាមួយ ំបណើរទស្សនកិចចរេស្់គណៈរេតិភូរេស្់គណៈកមាម  ិការស្ិទធិមនុស្សកមពុជាបនោះផ្ង្ប្ រ បៅម្លងទី២០ ប្ខមក

រា ឆ្ន ំ២០២១ ប្ លមានស្មាជិកេណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស់្ស្រុេ ៥២នាក់ (រសី្៦នាក់ មនុស្សចាស់្ ៣៤នាក់ ជនពិការ ៤នាក់) 

តំណ្តង្មកពី ៥រាជធានី-បខតត បានចូលរួមបរៀនស្ូរត និង្ប្ស្វង្យល់េប្នថមអំពីបោលការណ៍ និង្បស្ចកតីរេកាស្ជាស្កលស្តីអំពី

ស្ិទធិមនុស្ស រពមទំង្បស្ចកតីរពាង្ស្ំបណើម្នអនុស្ញ្ហញ អនតរជាតិស្តីពីស្ិទធិមនុស្សចាស្់។ បៅកនងុ្ស្ិកាេ សាលាបនោះប្ រ តំណ្តង្

មនុស្សចាស្់ក៏បានចូលរួមពិភាក្ និង្បលើកប ើង្អំពីស្ិទធិអាទិភាពស្ំខាន់ៗចំនួន៣ ប្ លរួមមាន៖ ស្ិទធិោម នការបរីស្បអើង្ ស្ិទធ

ទទួលបានសុ្ខភាព និង្ស្ិទធិទទួលបានស្នតិសុ្ខស្ង្គម និង្ោំពារពីស្ង្គម។  

 

តមរយៈកិចចស្ហការជាមួយរកស្ួង្ ស្.អ.យ. បៅម្លងទី៤ ប្ខកុមាៈ ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានបរៀេចំនូវ

បវទិកាជួេជុំថាន ក់ជាតិមួយ ប្ លមានតំណ្តង្ស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ១២០នាក់ (ប្ លកនុង្បនាោះមាន រស្ី៣២នាក់, មនុស្ស

ចាស្់ ៤៦នាក់, ជនពិការ ៩នាក់) មកពី ២៥ រាជធានី-បខតត ប ើមបីចូលរួមបៅកនុង្ស្ិកាេ សាលាស្តីអំពី “កិចចោំពារស្ង្គម និង្

ស្មាគមមនុស្សចាស្់បៅកមពុជា”។ តមរយៈស្ិកាេ សាលាបនោះ តំណ្តង្ស្មាគមមនុស្សចាស្់ប្ លមកពីតមបខតតនិមួយៗ បាន

ប្ស្វង្យល់អំពីវឌ្ឍនភាពម្នបោលនបោបាយជាតិនានា រពមទំង្ការប្ៃើយតេរេស្់រកស្ួង្ពាក់ព័នធកនុង្កិចចោំពារស្ង្គម

ស្រមាេ់មនុស្សចាស្់។ អង្គស្ិកាេ សាលាបនោះ ក៏បានផ្តល់ឱកាស្ ល់តំណ្តង្ស្មាគមមនុស្សចាស្់បៅទូទំង្រេបទស្កនុង្ការ

ជប្ជកពិភាក្ និង្កំណត់នូវតរមូវការអាទិភាពរេស់្មនុស្សវ័យចាស្់ចំនួន ៣ចំណចុស្ំខាន់ៗ ប្ លរួមមាន៖ (១) តរមូវការ

ស្រមាេ់របាក់ឧេតថមាកនងុ្វ័យចាស្់ (២) តរមូវការទទួលបានការប្លទំស្ុខភាព បោយឥតគិតម្លៃ និង្(៣)តរមូវការទទួលបានស្ិទធិ

ស្រមាេ់មនុស្សវ័យចាស្់។  

រូេភាព  ំបណើរទស្សនកិចច និង្វគគេណតុ ោះរេស្់គណៈរេតិភូរេស្់គណៈកមាម  កិារស្ិទធិមនសុ្សកមពុជា បៅកនងុ្បខតតបាត់ ំេង្ ម្លងទី១៩-២០ ប្ខមករា ២០២១ 
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២.៣.២. ការចលូរមួ នងិ្ោរំទកចិចការង្ករបោលនបោបាយជាតពិាកព់ន័ធនងឹ្មនសុ្សចាស្៖់ 

បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ តំណ្តង្អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្គណៈកមមការេណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា ប្ លជា

ស្មាជិករកុមការង្ករចំបពាោះកិចច បានចូលរួម និង្ជួយស្រមេស្រមួលកនុង្កិចចរេជំុពិបរោោះបោេល់ទំង្បៅកនុង្រកុមការង្ករ

ចំបពាោះកិចចជាបរចើនបលើក និង្ជួយបរៀេចំស្ិកាេ សាលាករមិតេបចចកបទស្អនតររកសួ្ង្ ចំនួន២បលើក កនុង្អំ ុង្ម្ន ំបណើរការរតួត

ពិនិតយ និង្ប្កស្រមួលនូវប្ផ្នការស្កមមភាពម្នបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស្់ឆ្ន ំ២០១៧-២០៣០។ េប្នថមពីបលើបនោះ 

តំណ្តង្អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ក៏បានចូលរួមជាមួយរកុមរេឹក្ជាតិោំពារស្ង្គម ម្នរកសួ្ង្បស្ ឋកិចច និង្ហិរញ្ញវតថុ កនុង្កិចច

រេជំុពិបរោោះបោេល់ពាក់ព័នធនឹង្ បស្ចកតីរពាង្ចាេ់ស្តីពីកិចចោំពារស្ង្គម រពមទំង្យនតការផ្សពវផ្្យពីរេព័នធោំពារស្ង្គម

ថាន ក់ជាតិផ្ង្ប្ រ។ 

បៅម្លងទី០៣ ប្ខកុមាៈ ឆ្ន ំ២០២១ តំណ្តង្អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់ ប្ លជា

ស្មាជិកបានចូលរួមកិចចរេជំុរកុមការង្ករចំបពាោះកិចចបៅទីស្តីការរកសួ្ង្ស្ង្គមកិចច (ស្.អ.យ) ប្ លមានអនកចូលរួមចំនួន១០ 

នាក់ (កនុង្បនាោះរួមមានរស្ីត៣នាក់ មនុស្សចាស្់ ២នាក់ ជនពិការ១នាក់) ប ើមបីចូលរួមពិនិតយបៅបលើ ំបណើរការរេមូលធាតុចូល ម្ន

ប្ផ្នការស្កមមភាពបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស្់ និង្ប្ផ្នការឆ្ន ំ២០២១។ តមរយៈកិចចរេជុំបនោះ អង្គការមនុស្ស

ចាស្់ នឹង្ចូលរួមកនុង្ការេំបពញេប្នថមនូវធាតុចូលស្រមាេ់ប្ផ្នការស្កមមភាព ម្នបោលនបោបាយជាតិ ស្រមាេ់ឆ្ន ំ ២០២១-

២០២៥ និង្រពមទំង្េំបពញេប្នថមនូវប្ផ្នការស្រមាេ់កិចចស្ហការជាមួយនាយកោឋ នស្ុខុមាលភាពមនុស្សចាស្់ស្រមាេ់ឆ្ន ំ

២០២១បនោះ។ 

បៅម្លងទី០៥ ប្ខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានបរៀេចំកិចចរេជុំផ្សពវផ្្យរំលឹកមួយស្តីអំពីបោល

នបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជាបៅ ល់តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជាទូទំង្ ៥រាជធានី-បខតត ប្ លមាន

អនកចូលរួមចំនួន ២៤នាក់ (រស្ី៥នាក់ មនុស្សចាស្់១៦នាក់ និង្ជនពិការ ២នាក់) ប ើមបីបានប្ស្វង្យល់ និង្ពិភាក្ផ្តល់ធាតុចូល

រូេភាព ស្ិកាេសាលាស្តីអំពី “កិចចោំពារស្ង្គម និង្ស្មាគមមនុស្សចាស្់បៅកមពុជា” បៅបភាស្ជនីយោឋ នទបនៃបាសាក២់ ភនំបពញ ម្លងទី៤ ប្ខកុមាៈ ២០២១ 
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រពមទំង្កំណត់ អាទិភាពសំ្ខាន់ៗរេស្់មនុស្សចាស្់បៅកនុង្ ំបណើរការម្នការបរៀេចំ “ប្ផ្នការស្កមមភាព ំណ្តក់កាលទី២ ឆ្ន ំ

២០២១-២០២៥ ម្នបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យ ចាស្់កមពុជា” ។ 

បៅម្លងទី២៤ ប្ខមិលុនា ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា បានចូលរួម

កិចចរេជំុរកុមការង្ករចំបពាោះកិចច តមរយៈអនឡាញ ប្ លមានអនកចូលរួមចំនួន ២៤នាក់ (រសី្៥នាក់ មនុស្សចាស់្១៦នាក់ និង្ជន

ពិការ ២នាក់) ប ើមបីពិភាក្បៅបលើវឌ្ឍនភាពម្នការរេមូលធាតុចូលស្រមាេ់ "ប្ផ្នការស្កមមភាព ំណ្តក់កាលទី១ និង្ ំណ្តក់

កាលទី២ម្នបោលនបោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស្់ ២០១៧-២០៣០" និង្ប ើមបីបតៀមបរៀេចំស្ិកាេ សាលាពិបរោោះបោេល់

អនតររកស្ួង្ករមិតេបចចកបទស្ បៅចុង្ប្ខមិលុនាបនោះ។ 

បៅម្លងទី៣០ ប្ខមិលុនា ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា បានស្ហ

ការជាមួយរកស្ួង្ ស្.អ.យ កនងុ្ការបរៀេចំ និង្ចូលរួមជួយស្រមេស្រមួលស្ិកាេ សាលាពិបរោោះបោេល់អនតររកសួ្ង្ករមិត

េបចចកបទស្តមរយៈអនឡាញ ស្តីអំពី "វឌ្ឍនភាពម្នការរតួតពិនិតយបៅ បលើប្ផ្នការស្កមមភាព ំណ្តក់កាលទី១ ២០១៨-២០២០ 

និង្ ំបណើរការរេមូលធាតុចូលស្រមាេ់ប្ផ្នការស្កមមភាព ំណ្តក់កាលទី២ ២០២១-២០២៥ ម្នបោលនបោបាយជាតិស្តីពី

មនុស្សវ័យចាស្់ ២០១៧-២០៣០" ប្ លមាន តំណ្តង្ថាន ក់ ឹកនំា និង្មញ្រ្នតីេបចចកបទស្ពី ៣២រកសួ្ង្-សាថ េ័ន បានចូលរួមចំនួន

ជាង្១០០នាក់។ បៅកនុង្ស្ិកាេ សាលាបនោះ រកស្ួង្ ស្.អ.យ ក៏បានេង្កា ញអំពីវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវតតប្ផ្នការស្កមមភាព ំណ្តក់

កាលទី១ និង្បលើកប ើង្អំពីេញ្ហា រេឈមមួយចំនួនប្ លជាឧេស្គគកនុង្ការអនុវតតស្កមមភាពមួយចំនួនផ្ង្ប្ រ។ កនងុ្បនាោះ 

តំណ្តង្អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា ក៏បានេង្កា ញពីទិននន័យ និង្ភាគរយមួយចំនួនប្ លស្បរមចបានបៅកនងុ្ការអនុវតតប្ផ្នការ

ស្កមមភាព ំណ្តក់កាលទី១ និង្បានបលើកប ើង្អំពីកតីបារមាមួយចំនួនស្រមាេ់ការបរៀេចំប្ផ្នការ ំណ្តក់កាលទី២ ផ្ង្ប្ រ។  

 

បៅម្លងទី៣០ ប្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា ក៏បានស្ហការជាមួយរកស្ួង្ ស្.អ.យ កនុង្ការបរៀេចំ 

និង្ចូលរួមជួយស្រមេស្រមួលស្ិកាេសាលាពិបរោោះបោេល់អនតររកសួ្ង្ករមិតេបចចកបទស្បលើកទី២ តមរយៈអនឡាញ ស្តី

អំពី “ការផ្ដល់ធាតុចូលបលើប្ផ្នការស្កមមភាពមនុស្សវ័យចាស្់ ំណ្តក់កាលទី២ (២០២១-២០២៥) ម្នបោលនបោបាយជាតិ ស្តី

ពីមនុស្សវ័យ ចាស្់ ២០១៧-២០៣០” ប្ លមាន តំណ្តង្ថាន ក់ ឹកនំា និង្មញ្រ្នតីេបចចកបទស្ពី ៣២រកសួ្ង្-សាថ េ័ន បានចូលរួមចំនួន

ជាង្៧៨នាក់។ បៅកនុង្ស្ិកាេ សាលាបនោះ ឯកឧតតម បលង្ ្វីរិទធអគគនាយករង្េបចចកបទស្បានស្ង្កត់េញ្ហជ ក់ថា អំពីការពិនិតយ

បមើលបៅបលើវឌ្ឍនភាពការង្ករប្ លរកសួ្ង្ សាថ េ័នពាក់ព័នធបានអនុវតដបៅបលើប្ផ្នការស្កមមភាព ំណ្តក់កាលទី១ (២០១៨-

រូេភាព ស្ិកាេសាលាពិបរោោះបោេល់អនតររកស្ួង្ករមិតេបចចកបទស្តមរយៈអនឡាញ 
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២០២០) កនៃង្មក ក៏ ូចជាេញ្ហា រេឈមបផ្សង្ៗ។ រកសួ្ង្ សាថ េ័នពាក់ព័នធបានអនុវតដស្កមមភាពមួយចំនួន េ៉ាុប្នតក៏បៅមាន

ស្កមមភាពមួយចំនួន ំបទៀតប្ លមិនបានអនុវតដ គឺបោយសារប្តេញ្ហា ម្នការរីករាលោលជំងឺ្កូវី -១៩។  

 

បោយប្ ក បៅម្លងទី០១ ប្ខកកកោ ឆ្ន ំ២០២១ តំណ្តង្អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា ក៏រតូវបានអបញ្ជ ើញចូលរួមបៅកនងុ្ស្ិកាេ

សាលារេស់្រកុមរេឹក្ជាតិោំពារស្ង្គម ប្ លបានបរៀេចំសិ្កាេសាលាតមរេព័នធអនឡាញ (Zoom) ប ើមបីពិនិតយ និង្វាយ

តម្មៃបស្ចកតីរពាង្ចាេ់ ស្តីពីរេព័នធោំពារស្ង្គម បរកាមអ ិេតីភាព ៏ខពង់្ខពស្់ ឯកឧតតម រស្់ សី្លវា៉ា  រ ឋបលខា ិការរកសួ្ង្បស្ ឋ

កិចច និង្ ហិរញ្ញវតថុ និង្ជារេធានគណៈកមាម  ិការរេតិេតតិម្នរកុមរេឹក្ជាតិោំពារស្ង្គម បោយមានការចូលរួមពីតំណ្តង្រកសួ្ង្ 

សាថ េ័ន និង្េណ្តត ម្ គូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័នធ។ បស្ចកតីរពាង្ចាេ់បនោះ មានបោលេំណង្ធានាស្ុខុមាលភាព និង្កាត់េនថយភាពរង្

បរោោះប្ផ្នកបស្ ឋកិចច និង្ហិរញ្ញវតថុ ពរងឹ្ង្ស្នតិសុ្ខរបាក់ចំណូលរេស្់រេជាពលរ ឋ រពមទំង្បលើកកមពស្់ស្មភាពស្ង្គម តមរ

យៈការេបង្កើត និង្រគេ់រគង្រេព័នធោំពារស្ង្គម រេកេបោយេរិោេនន វឌ្ឍនភាព និង្ចីរភាព។ 

 

េប្នថមពីបនោះ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ក៏បានចូលរួមជាមួយរកុមរេឹក្ជាតិោំពារស្ង្គម និង្អង្គការអុកហាវ មកនុង្

 ំបណើរការបរជើស្បរីស្ទីរេឹក្ឯករាជយ ប ើមបីបរៀេចំយនតការផ្សពវផ្្យោំពារស្ង្គមកមពុជាកនុង្អំ ុង្ប្ខស្ីហា ឆ្ន ំ២០២១បនោះ។ 

បៅម្លងទី៣០ ប្ខសី្ហាបនោះផ្ង្ប្ រ យនដការផ្សពវផ្្យោំពារស្ង្គមកមពុជាបនោះ រតូវបានោក់ ំបណើរការជាផ្ៃវូការ ប្ លយនតការបនោះ 

ជាប្ផ្នកមួយ ៏ស្ំខាន់ម្នការអនុវតតយុទធសាញ្រ្ស្តទំនាក់ទំនង្ និង្ផ្សពវផ្្យោំពារស្ង្គមជារួម យុទធសាញ្រ្ស្តបនោះមានបោលេំណង្

ជំរុញ ការផ្សពវផ្្យស្រមាេ់បោលបៅចំនួន៣រួមមាន៖ (១) រកសួ្ង្-សាថ េ័នម្ គូ និង្តួអង្គពាក់ព័នធនានាកនុង្រេព័នធោំពារស្ង្គម 

(២) រេជាពលរ ឋ និង្រគួសាររេជាពលរ ឋរតូវទទួលផ្លពីរេេ និង្កមមវិ ីោំពារស្ង្គមនានា និង្ (៣) សាធារណជន។ 

រូេភាព កិចចរេជំុពិបរោោះបោេល់រកុមការង្ករចំបពាោះកិចច និង្ ស្ិកាេសាលាករមិតេបចចកបទស្អនតររកស្ួង្ ស្.អ.យ. កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១ 

រូេភាព ស្ិកាេសាលារេស្់រកុមរេឹក្ជាតិោំពារស្ង្គម ប្ លបានបរៀេចំស្ិកាេសាលាតមរេព័នធអនឡាញ នាម្លងទី០១ កកកោ ឆ្ន ំ២០២១ 
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២.៣.៣. ការបរៀេចសំ្កមមភាព នងិ្យទុធនាការប្ស្វង្រកការោរំទមនសុ្សចាស្៖់ 

២.៣.៣.១. ការេនៃនឺវូេញ្ហា តមរយៈស្លិបៈ 

តមរយៈកិចចស្ហការជាមួយអង្គការហាវ រពនៃឺស្ិលបៈ អង្គការមនុស្សចាស្់បានចូលរួមកនុង្ការបរៀេចំកមមវិ ីបទពបកាស្លយ

មនុស្សចាស្់វគគតត ច់រព័តត បៅស្មាគមហាវ រពនៃឺស្ិលបៈកនុង្បខតតបាត់ ំេង្ បៅម្លងទី១០ ប្ខកុមាៈ ឆ្ន ំ២០២១ ប្ លមានតំណ្តង្

មនុស្សចាស់្ និង្បេកេជនរេកួតមកពីរសុ្កចំនួន៣ កនុង្បខតតបាត់ ំេង្ រួមទំង្តំណ្តង្មនុស្សចាស្់មកពីបខតតេនាា យមានជ័យ និង្

បស្ៀមរាេ ប្ លមានអនកចូលរួមស្រុេរេមាណ ២៤៥នាក់បានចូលរួមកនុង្កមមវិ ីបនោះ។ បៅកនុង្រពឹតតិការណ៍បនោះ បេកេភាពមនុស្ស

ចាស្់ប្ លបានចូលរួមរេកួតបានេង្កា ញសាន ម្ ស្ិលបៈរេស្់ពួកោត់ ប្ លរួមមានគំនូរ កំណ្តពយ បលាេ ន រូេលត និង្   វីប អូ ប្ ល

រគេ់សាន ម្ ស្ិលបៈនីមួយៗសុ្ទធប្តភាជ េ់នូវសារ ក៏ ូចជាតរមូវការស្ំខាន់ៗរេស្់ពួកោត់បៅកាន់សាធារណៈជន និង្រោឋ ភិបាល។ 

២.៣.៣.២. យទុធនាការប្ស្វង្រកការោរំទ 

ក. ទិវាស្ុខភាពពភិពបលាក 

បៅម្លងទី៧  ប្ខបមសា ឆ្ន ំ២០២១អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាប្ លជាបលខា ិការ បានជួយោំរទ និង្ស្រមេស្រមួល

ជាមួយេណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា កនុង្ការបរៀេចំរបារពធ #ទិវាស្ុខភាពពិភពបលាក ម្លងទី៧បមសា ឆ្ន ំ២០២១ តមរយៈអន

ឡាញ ជាមួយស្មាជិកេណ្តដ ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា ទូទំង្៥រាជធានី-បខតត ប្ លមានអនកចូលរួមចំនួន ៣២នាក់ (រស្ី៥នាក់ 

ជនពិការ ៣នាក់)។ ប្ លទិវាបនោះបានបរៀេចំប ើង្កនុង្បោលេំណង្របារពធ #ទិវាស្ុខភាពពិភពបលាក ឆ្ន ំ២០២១ បោយផ្្រភាជ េ់

ជាមួយរេធានេទ " ការយកចិតតទុកោក់ បៅបលើស្ុខភាពមនុស្សចាស្់កនុង្េរិេទ #ជមងឺកូវី ១៩ " ។ បៅកនងុ្ឱកាស្ម្នទិវាបនោះ 

តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស់្កមពុជា ប ើមបីផ្សពវផ្្យ និង្ជរមុញស្មាជិក ជាពិបស្ស្មនុស្សចាស់្បអាយបានបៅចុោះប ម្ ោះ

ប ើមបីទទួលបានការចាក់វា៉ា ក់សំាង្ ក៏ ូចជាេ័ណណស្ម ម៌ស្រមាេ់រគួសារប្ លរកីរក។ េប្នថមពីបនោះ តំណ្តង្មនុស្សចាស្់ទូទំង្ ៥

រាជធានី-បខតត ក៏បានអំពាវនាវបៅ ល់រេមុខរាជរោឋ ភិបាល បអាយជួយបលើកប្លង្ការយកម្លៃបស្វាពាបាល ឬប្លទំង្ស្ុខភាព

ស្រមាេ់មនុស្សវ័យចាស្់រគេ់ោន ផ្ង្ប្ រ។ 

 

រូេភាព ស្ិកាេសាលាអំពី ការយនដការោក់ ំបណើរការជាផ្ៃវូការ នូវយនតការផ្សពវផ្្យោំពារស្ង្គមកមពុជា នាម្លងទី៣០ ស្ហីា ឆ្ន ំ២០២១ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%89%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%9C%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWHaOkt9dPuin9k-Q06CO2YilAE-A9MFDJIMHSL7PUkt0uIWjip8VXI0KDH_r4ukId6Leo5H35UB6xvvuAxta44JEXVhZYpCAW-tKgyqkxVqYuF3kO9zPal4iyo1nIGwtqOeYvsVHysLFKSDCCwcKTUJLNfPhxkafXKiB09F28FKFtLGvqyiNdyX3g0SP3AcGM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%91%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%81%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%96%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWHaOkt9dPuin9k-Q06CO2YilAE-A9MFDJIMHSL7PUkt0uIWjip8VXI0KDH_r4ukId6Leo5H35UB6xvvuAxta44JEXVhZYpCAW-tKgyqkxVqYuF3kO9zPal4iyo1nIGwtqOeYvsVHysLFKSDCCwcKTUJLNfPhxkafXKiB09F28FKFtLGvqyiNdyX3g0SP3AcGM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%87%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%84%E1%9E%BA%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%A1%E1%9F%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWHaOkt9dPuin9k-Q06CO2YilAE-A9MFDJIMHSL7PUkt0uIWjip8VXI0KDH_r4ukId6Leo5H35UB6xvvuAxta44JEXVhZYpCAW-tKgyqkxVqYuF3kO9zPal4iyo1nIGwtqOeYvsVHysLFKSDCCwcKTUJLNfPhxkafXKiB09F28FKFtLGvqyiNdyX3g0SP3AcGM&__tn__=*NK-R
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ខ. ទិវាពិភពបលាកយល់ ឹង្ពកីាររបំលាភេពំានបលើមនសុ្សចាស្ ់

បៅម្លងទី១៥ ប្ខមិលុនា ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានស្ហការជាមួយមនាីរស្.អ.យ បៅកនងុ្បខតតបាត់ ំេង្ 

បរៀេចំកិចចរេជំុផ្សពវផ្្យមួយជាមួយេណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា និង្សាធារណជន បៅកនុង្ឱកាស្ម្នការរបារពធទិវាពិភព

បលាកយល់ ឹង្អំពីការរំបលាភេំពានបៅបលើមនុស្សចាស្់បរកាមរេធានេទ “ការប្ស្វង្យល់ពីការរំបលាភេំពាន និង្ការោំពារ

ស្ង្គមស្រមាេ់មនុស្សចាស្់” ប្ លមានអនកចូលរួមចំនួន៥៨នាក់ (រស្ី១២នាក់ មនុស្សចាស្់ ៣១នាក់ និង្ជនពិការ ២នាក់)។ 

តមរយៈកមមវិ ីបនោះ តំណ្តង្មនាីរ ស្.អ.យ ក៏បានប្ចករំប្លកនូវព័ត៌មាន ក៏ ូចជាវឌ្ឍនភាពម្នកមមវ ីរេេសាច់របាក់ស្រមាេ់ជន

ពិការ ប្ លកំពុង្អនុវតតសាកលបង្បៅកនុង្រសុ្កលមបោល។ និង្ជាព័ត៌មានស្រមាេ់តំណ្តង្មនុស្សចាស្់ទូទង្៥ រាជធានីបខតតកនងុ្

ការកំណត់ និង្រស្ង់្ទិននន័យស្មាជិករេស់្ខៃូនប្ លមានពិការភាព ប ើមបីបរតៀមោក់េញ្ចូ លបៅកនុង្កមមវិ ីបនោះ នាបពលខាង្មុខ។  

ជាមួយោន បនោះផ្ង្ប្ រ បៅកនុង្អំ ុង្ពីម្លងទី១៦ ប្ខមិលុនា ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស្់ បានស្ហការជាមួយអង្គការ

ហាវ រពនៃឺស្ិលបៈ និង្ Mino Act បរៀេចំ និង្ផ្សពវផ្្យ និង្ប្ចករំប្លកប្ខសវីប អូអេ់រំ និង្ប្ស្វង្រកការោំរទស្រមាេ់ស្ិទធិរេស្់

មនុស្សចាស់្  កនុង្បោលេំណង្ប ើមបីជរមុញបអាយមានការគិតគូរ បអាយមានសិ្ទធិរេស់្មនុស្សវ័យចំណ្តស់្រស្េតមសាម រតីម្ន

បោលបៅអភិវឌ្ឍន៍រេកេបោយចីរភាពទី៣ ប្ លនិោយអំពី“ការធានាឲ្យជីវភាពរស់្បៅរេស់្ រេជាជនរេកេបោយសុ្ខភាព

លអនិង្បលើកកមពស្់ស្ុខុមាលភាពរេស់្មនុស្សរគេ់រូេនិង្រគេ់វ័យ” ។ 

គ. ទវិាមនុស្សចាស្ក់មពជុា និង្ ទិវាមនុស្សចាស្ព់ិភពបលាក 

បៅម្លងទី០១ ប្ខតុលា ឆ្ន ំ២០២១បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា ក៏បានស្ហការជាមួយេណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា 

កនងុ្ការបរៀេចំទិវាមនុស្សចាស្់ ០១តុលា អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានស្ហការជាមួយេណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា 

បរៀេចំពិ ីអេរអរសាទរទិវាមនុស្សចាស្់កមពុជាខួេទី២៣ និង្ទិវាមនុស្សចាស្់អនតរជាតិខួេទី៣១ តមរេព័នធអនឡាញ 

(ZOOM)។ បរៅពីការជួេជុំោន ប្េេនិមមិត អង្គការនឹង្ប វើការចាក់ផ្្យប្ខសរវីប អូឯកសារ, ព័ត៌មាននានា, និង្វីប អូប្ លផ្លិត

ប ើង្បោយមនុស្សចាស្់ តមរយៈេណ្តត ញស្ង្គមបហវស្េ ុករយៈបពល ១០បមា៉ា ង្ ប្ លមានអនកចូលរួមស្រុេ ៦៥នាក់ រស្ី១៩

នាក់ មនុស្សចាស្់ ៤៦នាក់ និង្ជនពិការចំនួន ៧នាក់។  យុទធនាការតមរេព័នធអនឡាញទំង្បនោះ មានបោលេំណង្បលើកកមពស្់

ការយល់ ឹង្ជាសាធារណៈអំពីទិវាមនុស្សចាស់្ និង្េបង្កើនការយកចិតតទុកោក់បៅបលើមនុស្សវ័យចាស់្ ជាពិបស្ស្កនុង្អំ ុង្

ផ្លេ៉ាោះពាល់ ម្នការរាតតាតជមងឺស្កលកូវី ១៩ ។ បៅកនុង្យុទធនាការ ៏មានសារៈស្ំខាន់បនោះ តំណ្តង្មនុស្សចាស្់ទូទំង្ ៥រាជ

ធានី-បខតត ក៏មានបចតនាអំពាវនាវបៅ ល់រោឋ ភិបាល ជាពិបស្ស្ស្បមតចនាយករ ឋមញ្រ្នតី កនុង្ការពិចារណ្តេនតជួយផ្តល់ការឧេតថមា

សាច់របាក់ជួយ ល់មនុស្សវ័យចាស្់ទូបៅ ប្ លកំពុង្រង្ផ្លេ៉ាោះពាល់ទំង្កនុង្អំ ុង្បពល និង្បរកាយបពលម្នការរាតតាតជមងឺ

កូវ ី១៩ ប្ លជាតរមូវការ ៏ចំាបាច់េំផុ្តស្រមាេ់ពួកោត់ កនងុ្ការរស់្បៅជាមួយេរិេទលមី កនុង្សាថ នភាព ៏លំបាកបនោះ។ 
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 . យុទធនាការជរំញុការចាក់វា៉ា កសំ់ាង្ និង្ ចោុះប ម្ ោះបស្នើរស្ុំេណ័ ណស្ម ម៌ 

គិតចាេ់ពីរតឹមពាក់កណ្តត លប្ខកកកោ រហូត ល់ចុង្ប្ខស្ីហា ឆ្ន ំ២០២១បនោះ តមរយៈមូនិ ិោំរទពីមាច ស្់ជំនួយពីរេបទស្

ហូ ង់្ ស្ហភាពអឺុរ៉ាុេ និង្អាលៃឺម៉ាង់្ អង្គការមនុស្សចាស់្បានជួយោំរទ និង្ស្រមេស្រមួល ល់ស្មាជិកេណ្តត ញមនុស្សវ័យ

ចាស្់ទូទំង្ ៥រាជធានី-បខតត កនុង្ការបរៀេចំយុទធនាការប្ស្វង្រកការោំរទស្រមាេ់មនុស្សចាស្់ប្ លកំពុង្ជួេការលំបាក ង្ករយ

រង្បរោោះ និង្ស្ថិតកនុង្សាថ នភាពរកីរក បអាយបានបៅទទួលការចាក់វា៉ា ក់សំាង្េង្កក រជមង្ងឺកូវី ១៩ និង្ចុោះប ម្ ោះបស្នើរសំុ្េណណស្ម

 ម៌ទន់បពលបវលា។  

 

តមរយៈយុទធនាការរយៈបពលជាង្មួយប្ខបនោះ បានបអាយប ើញថា មានការបកើនប ើង្នូវចំនួនមនុស្សចាស្់បៅកនុង្

ចំបណ្តមបខតតបោលបៅទំង្ ៥រាជធានី-បខតត ចំនួនរហូត ល់ ១៤,៩៤៤នាក់ ប្ លទទួលបានការចាក់វា៉ា ក់សំាង្េង្កក រជមងឺកូវ ី១៩ 

ទន់បពលបវលា។ េប្នថមពីបនាោះ ក៏មានមនុស្សចាស្់ប្ លរកីរក និង្ង្ករយរង្បរោោះចំនួន ១,១៤២នាក់ ប្ លបានចុោះប ម្ ោះ និង្

ទទួលបានេណណស្ម ម៌ កនុង្អំ ុង្បពលម្នការរីករាលោលបនោះ។ 
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ង្. ការបស្នើរស្ុមំូលន ិិ ុសំ្ង្កក ត ់

បោយប្ កបៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ មានស្មាគមមនុស្សចាស្់ចំនួន ៤៨ស្មាគម ប្ លបានទទួលមូនិ ិោំរទពី ំុ-ស្ង្កក ត់

ស្រមាេ់ជួយោំរទបៅ ល់មនុស្សចាស្់ប្ លង្កយរង្បរោោះ និង្កំពុង្ជួេការលំបាកបៅតមស្ហគមន៍ បោយបកើនប ើង្ចំនួន៣

ស្មាគម បេើបរេៀេប ៀេបៅឆ្ន ំ២០២០។ េ៉ាុប្នត ោ៉ា ង្ណ្តមិញបេើបរេៀេប ៀេបៅនឹង្ឆ្ន ំ២០១៩ ឬឆ្ន ំកនៃង្មកគឺបៅប្តមានការ

លយចុោះនូវចំនួនស្មាគមមនុស្សចាស់្ប្ លទទួលបានលវិការោំរទពី ំុ-ស្ង្កក ត់ ខណៈឆ្ន ំកនៃង្មក មានស្មាគមមនុស្សចាស្់

រហូតបៅ ល់ជាង្ ៧០ស្មាគមប្ លបានទទួលមូលនិ ិោំរទបនោះ បោយបហតុផ្លថា ុំ-ស្ង្កក ត់មួយចំនួនមានការលមលយ

លវិការ ុំកនុង្ការជួយោំរទបោយសារផ្លេ៉ាោះពាល់ម្នជមងឺកូវី ១៩។ 

 
ស្ថិតិលវកិា ុសំ្ង្កក ត់ប្ លស្មាគមមនសុ្សចាស្់បានទទូលកនងុ្ឆ្ន ំ២០២១ កនងុ្រស្ុកចំនួន៥ 

 

២.៣.៤. ការកសាង្េណ្តត ញការង្ករបលើវសិ្យ័មនសុ្សចាស្៖់ 

តមរយៈកិចចខិតខំរេឹង្ប្រេង្រេស់្គណៈកមមការេណ្តត ញ កនងុ្ការកសាង្ និង្ពរងី្កស្មាជិកភាពរេស់្ខៃួនកនុង្ឆ្ន ំ២០២១

បនោះ បោយមានការជួយោំរទពីអង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាប្ លជាបលខា ិការោឋ ន បយើង្បានប ើញថាមានការបកើនប ើង្នូវ

ចំនួនស្មាជិកភាពកនុង្ចំបណ្តមស្មាគមមនុស្សចាស់្ចំនួន ២៧ស្មាគមលមីេប្នថមបទៀតប្ លមានទីតំង្បៅរសុ្កោស់្រក  រុកេ

គិរសី្ថិតកនងុ្បខតតបាត់ ំេង្ និង្រសុ្ក៤បផ្សង្បទៀត កនងុ្បខតតកំពង់្ ំ និង្បខតតេនាា យមានជ័យ ប្ លបានចុោះប ម្ ោះ និង្បានកាៃ យជា

ស្មាជិករេស់្េណ្តត ញ។ គិតមកទល់រតឹមប្ខ ន ូ េំណ្តច់ឆ្ន ំ២០២១ សាថ េ័នប្ លជាស្មាជិកភាពរេស់្េណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស់្
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កមពុជាមានចំនួនបកើនប ើង្រហូត ល់ ២៩២ស្មាគម ៤អង្គការមិនប្មនរោឋ ភិបាល ប្ លមានស្មាជិរាយស្រុេរេមាណជាង្ ២

មឺុន៨ពាន់នាក់ កនុង្បនាោះមានស្មាជិកជារសី្ជាង្១មឺុន ៧ពាន់នាក់។ 

បៅម្លងទី១៦ ប្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០២១បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា រពមទំង្គណៈកមមការេណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា 

បានជួេរេជុំជាមួយមនាីរស្ង្គមកិចច អតីតយុទធជន និង្យុវនីតិស្មបទ បខតតកំពង់្ ំ ប្ចកពិភាក្ និង្ប្ស្វង្រកកិចចស្ហការកនុង្ការ

ពរងី្កស្មាជិកភាពេណ្តត ញបៅកនងុ្បខតតកំពង់្ ំ និង្ពរងី្កវិសាលភាពកិចចការង្ករជួយោំរទបៅ ល់មនុស្សចាស់្បៅតមស្ហ

គមន៍។ តមរយៈកិចចរេជុំបនោះ មនាីរ ស្.អ.យ បខតតកំពង់្ ំ នឹង្បរៀេចំកិចចរេជុំេណ្តត ញថាន ក់បខតតមួយបៅបពលខាង្មុខ ប ើមបីកំណត់

រកស្មាគមប្ លស្កមមេប្នថម និង្បរៀេចំប្ផ្នការកនងុ្ការពរងឹ្ង្ស្មតថភាព ប ើមបីចុោះជួយោំរទបៅ ល់មនុស្សចាស្់។ 

 

បៅម្លងទី៣០ ប្ខមិលុនា ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានចូលរួមកិចចរេជុំរេចំារតីមាស្ជាមួយេណ្តត ញអង្គការ

ស្ង្គមស្ុីវិលរេចំាបខតតបាត់ ំេង្ ប ើមបីេនតពិភាក្ និង្ពិនិតយបមើលបៅបលើរកេខណឌការង្ករមូយចំនួន កនុង្ការបរៀេចំ និង្កសាង្

េណ្តត ញការង្ករអង្គការស្ង្គមស្ុីវិលកនងុ្បខតតបាត់ ំេង្។ តមរយៈកិចចរេជុំបនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្ចូលរួមជាមួយ

តំណ្តង្ CPDD និង្អង្គការ VSG កនងុ្ការបរៀេចំនូវបោលគំនិត និង្រកេខណឌការង្ករស្រមាេ់េណ្តត ញបនោះ ប ើមបីោក់ពិភាក្បៅ

កិចចរេជុំ បៅជំហា នេនាា េ់។ 

  

រូេភាព ស្កមមភាព ម្នកិចចរេជុំពិបរោោះបោេល់មួយស្តីអំពី “យនតការោំរទមនុស្សចាស្់បៅកមពុជា” បៅមនាីរ ស្.អ.យ. បខតតកំពង់្ ំ 

រេូភាព៣០៖ ស្កមមភាព ម្នកចិចរេជុបំលើកទ១ី ជាមយួេណ្តត ញអង្គការស្ង្គមស្ុីវលិបៅកនងុ្បខតតបាត់ំ េំង្ បៅស្ណ្តឋ ោរបខមរា៉ា  បខតតបាត ់េំង្  
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បៅម្លងទី១៣ ន ូ ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា និង្តំណ្តង្េណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស្់កមពុជា បានចូលរួមជាមួយ

ខាង្េណ្តត ញអង្គការស្ង្គមស្ុីវិលកនុង្បខតតបាត់ ំេង្ កនុង្កិចចរេជុំពិបរោោះបោេល់ ពរងឹ្ង្កិចចស្ហការភាពជាម្ គូររវាង្រ ឋបាល

បខតតបាត់ ំេង្ និង្អង្គការស្ង្គមស្ុីវិល ប្ លកំពុង្រេតិេតតិការ បៅកនបុខតតបាត់ ំេង្។ េនាា េ់ពីកិចចរេជុំបនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់

កមពុជា ក៏បានេនតចូលរួមជាមួយតំណ្តង្អង្គការកនងុ្បខតតបាត់ ំេង្ និង្ថាន ក់ជាតិកនុង្ការបរៀេចំរចនាស្មព័នធ និង្ការទំនាក់ទំនង្ជា

មួយរ ឋបាលសាលាបខតតបាត់ ំេង្ ប ើមបីពរងឹ្ង្កិចចស្ហការកនងុ្រកេខណឌការង្ករស្ង្គមស្ុីវិលកនុង្បខតតបាត់ ំេង្។ អង្គការ

មនុស្សចាស្់ នឹង្ជួយបរៀេចំនូវបស្ចកតីរពាង្ រកេខណឌការង្ករស្រមាេ់េណ្តត ញស្ង្គមស្ុីវិលកនងុ្បខតតបាត់ ំេង្ បោយមានការ

ចូលរួមផ្តល់ធាតុចូលពីេណ្តត ញអង្គការ CCC និង្ CPDD។ 
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៣. ការអភិវឌ្ឍនស៍្ថថ េន័ និង្ទាំនាក់ទាំនង្ 
៣.១. ការេណតុ ោះេណ្តត លេគុគលកិ 

មិនខុស្ពីរាល់ឆ្ន ំ បេើបទោះជាមានការ្ៃង្រាលោលម្នជមងឺកូវី ១៩ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានយកចិតតោក់ោ៉ា ង្ខាៃ ំង្

បៅបលើការអភិវឌ្ឍន៍ស្មតថភាពេុគគលិក។ ជាក់ប្ស្តង្បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ អង្គការបានបរៀេចំវគគេណតុ ោះេណ្តត លបៅកនុង្

ការិោល័យ និង្បានេញ្ជូ នេុគគលិកបៅចូលរួមស្ិកាេ សាលាបៅេណ្តត បខតត រកុង្ប្ លពាក់ព័នធ។  

• ការស្ិក្បៅកនុង្រេបទស្៖ បានផ្តល់ឱកាស្ ល់េុគគលិករគេ់រូេ និង្ករមិតប ើមបីចូលរួមវគគស្ិក្ និង្កនុង្បវទិការ

បរៀនស្ូរតតមប្ផ្នកនិមួយៗរេស្់ពួកបគ ូចជា ការរគេ់រគង្ហិរញ្ញវតថុ, ស្តង់្ោគណបនយយ, ជំនាញ Microsoft Excel 

ករមឹតខពស្់, កតពវកិចចពនធោរ និង្ការរេកាស្ពនធតមរេព័នធអនឡាញ, ជំនាញេបង្កើតបគហទំព័រ, ជំនាញកាត់ត រូេ និង្

 វបី អូ, ការយល់ ឹង្ពីហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ, កិចចោំពារស្ង្គម ជាប ើម។ បៅកនងុ្ប្ខឧស្ភា បោយមានការប្ណនំា និង្

ស្រមេស្រមួលបោយស្មាជិករកុមរេឹក្ភិបាល អង្គការក៏បានបរៀេចំវគគេណតុ ោះេណ្តត លមួយប្ លបតត តបលើ ការ

បរៀេចំកំណត់ទិស្បៅយុទធសាញ្រ្ស្ត និង្ អាជីវកមមរេកេបោយេរិោេ័នន។ វគគេណតុ ោះេណ្តត លទំង្បនោះភាគបរចើន រតូវ

បានបរៀេចំប ើង្បោយរេពនធ័អនឡាញ និង្បៅរាជធានីភនំបពញ ក៏ ូចជាបរៀេចំតា ល់បៅកនុង្បខតតបាត់ ំេង្ផ្ង្ប្ រ។ 

 

 

• វគគេណតុ ោះេណ្តត លអនតរជាត៖ិ កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១ បនោះ អង្គការមិនអាចេញ្ជូ នេុគគលិកប ើមបីស្ិក្បៅបរៅរេបទស្បោយ

តា ល់បទ េ៉ាុប្នត បានអនុញ្ហញ តិឲ្យេុគគលិកចូលរួមបរៀនស្ូរតតមរេព័នធអនឡាញកនងុ្វគគស្ិក្ជាអនតរជាតិ។ កនុង្បនាោះរួម

មាន វគគស្ិក្ពី ការេញ្រ្ញ្ហជ េបយនឌ្័រ និង្មនុស្សចាស្់ ប្ លបរៀេចំប ើង្បោយអង្គការមនុស្សចាស្់អនតរជាតិ និង្ 

វគគស្ិក្អំពី វ័យចាស្់មានសុ្ខភាពលអ ស្រមាេ់លទធផ្ល កនុង្ស្តវតសទី២១ ប្ លបរៀេចំប ើង្បោយអង្គការស្ុខ

ភាពពិភពបលាក។   

 

៣.២. កមមវ ិអីនកស្មរ័គចតិត 

កមមវី ីអនកស្ម័រគចិតត (ឬហាត់ការ) គឺជាធាតុ ៏ស្ំខាន់រេស្់អង្គការប ើមបីទញយកនូវ នធានមនុស្សមកអនុវតតការង្ករ

កនងុ្អង្គការបៅតមរេបភទ និង្វិជាជ ជីវៈរេស់្អនកស្ម័រគចិតត។ អនកស្ម័រគចិតតបៅកនងុ្អង្គការមានពីររេបភទ គឺទីមួយអនកស្ម័រគចិតតជន

ជាតិប្ខមរប្ លភាគបរចើនម្នពួកោត់ជានិស្សិតកំពុង្ស្ិក្ ឬ បទើេេញ្ច េ់ការស្ិក្រប្ លមានបោល េំណង្ប វើការស្ម័រគចិតតប ើមបី
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បានចំបណោះ ឹង្ និង្េទពិបសា ន៍ពីការង្ករ។ ពួកោត់រតូវបានបរជើស្បរីស្ពី សាកលវិទាល័យនានាកនុង្បខតតបាត់ ំេង្។ បៅឆ្ន ំ

២០២១ អង្គការបានបរជើស្បរីស្ និង្េណតុ ោះេណ្តត លអនកស្ម័រគចិតតចំនួន ០៣នាក់ (ញ្រ្ស្តីចំនួន០២នាក់)។  

អនកស្ម័រគចិតតមួយរេបភទបទៀត ជាអនកស្ម័រគចិតតជាជនេរបទស្ប្ លពួកោត់មានជំនាញ និង្េទពិបសា ន៍ចាស់្លា

ស្់។ ការទទួលខុស្រតូវបលើការង្កររេស្់ពួកោត់បរចើនបតត តបលើការកសាង្ស្មតថភាពេុគគលិក កិចចការរសាវរជាវ និង្ អភិវឌ្ឍសាថ

េ័ន ។ ភាគបរចើនរតូវបានបរជើស្បោយម្ គូរេស្់អង្គការប្ លមានជាអាទិ៍ មកពី Australian Volunteer International និង្ 

Accounting for International Development ជាប ើម។ បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមិនបានទទួលអនកស្ម័រគចិតតេរបទស្បទ

បោយសារការ្ៃង្រាលោលម្នជំងឺ្កូវី ១៩។  

 

៣.៣. ស្កិ្រសាវរជាវ នងិ្វាយតម្មៃ 

ក. ការស្ិក្ពីេញ្ហា រេឈម នងិ្តរមវូការមនសុ្សចាស្ ់

បៅកនុង្អំ ុង្ប្ខបមសា ឆ្ន ំ២០២១បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា បានប វើការបបាោះពុមា និង្ប្ចករំប្លកនូវរបាយការណ៍

ស្បង្េេម្នការស្ិក្រសាវរជាវមួយស្តីអំពី “ចំណលូរេស្់មនសុ្សវ័យចាស្ ់ និង្កចិចោពំារស្ង្គមបៅកមពជុា កនងុ្អ ំុង្ នងិ្

បរកាយបពលជមងកឺូវី -១៩”  ប្ លមានកិចចស្ហការជាមួយវិទាសាថ នជាតិស្ង្គមកិចច និង្ទទួលសាគ ល់ពីរកស្ួង្ស្ង្គមកិចច អតីត

យុទធជន និង្យុវនីតិស្មបទ រពមទំង្សាថ េ័នថពាក់ព័នធមួយចំនួន។  

បោលេំណង្ម្នការស្ិក្រសាវរជាវបនោះ ប ើមបីេបង្កើនការយល់ ឹង្ និង្ចង្រកង្ពីសាថ នភាពរេស្់មនុស្សវ័យចាស្ជ់ាញ្រ្ស្តី 

និង្េុរស្បៅកមពុជា និង្កង្វល់ រពមទំង្តរមូវការរេស្់ពួកោត់ ជាពិបស្ស្ទក់ទង្នឹង្ភាពរកីរកស្នតិស្ុខរបាកច់ំណូល និង្លទធ

ភាពរេស្់ពួកោត់កនុង្ការទទួលបានការោំពារស្ង្គម ទំង្មុន និង្អំ ុង្េរិេទកូវី -១៩។ របាយការណ៍បនោះេនតប្ស្វង្រកការ

េង្កា ញឱយកានប់្តចាស្់ និង្គួរឱយចាេ់អារមមណ៍អំពសីាថ នភាព និង្ទស្សនៈរេស្់មនុស្សវ័យចាស្់ជាញ្រ្ស្តី និង្េុរស្ ប ើមបីេញ្ហជ កពី់

តរមូវការម្នការប វើឱយរេបស្ើរប ើង្នូវកិចចោំពារស្ង្គមស្រមាេ់មនុស្សវ័យចាស្់ និង្ជាពិបស្ស្ការប្ណនំាអំពរីបាកប់សា ន

ស្ង្គម (Social Pension)។ 
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ខ. ការរតតួពនិតិយគណុភាព និង្វាយតម្មៃ 

បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២១ បនោះ ស្កមមភាពម្នការវាយតម្មៃគបរមាង្មិនបានប វើប ើង្បៅប ើយបទ។ ប្តអង្គការបានប វើការស្ិក្

បលើការបា៉ា នរេមាណបលើលទធភាពអនុវតតគបរមាង្លមីមួយ។ ការស្ិក្បនោះបានប វើប ើង្បោយទីរេឹក្ឯករាជយបោយមានការោំរទ

លវិកាពីអង្គការមនុស្សចាស្់អាលៃឺម៉ាង់្។ 

 

៣.៤. ទស្សនៈកចិចរេស្ភ់ាគពីាកព់នធ ័

ឆ្ន ំ២០២១ បនោះ បោយសារការរីករាលោលខាៃ ំង្ម្នជមងឺកូវី ១៩ មាច ស្់ជំនួយប្ លបរោង្ចុោះមកពិនិតយគបរមាង្រតូវបាន

ខកខានមិនបានមកបទ បទោះមានការពនាពីរ បៅេី ង្រួចមកបហើយក៏បោយ។ ការពិនិតយអាចនឹង្រេរពឹតតបៅបៅកនងុ្ឆ្ន ំ២០២២។ 

៣.៥. ការផ្សពធផ្្យ 

 បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់ បានស្ហការជាមួយវិទយុបារំាង្អនតរជាតិ កនងុ្ការផ្លិតនូវេទយកការណ៍

មួយអំពី ស្កមមភាពម្នគបរមាង្ "ការពរងី្កសំ្ប ង្តមរយៈសិ្លបៈ" ប្ លជាប្ផ្នកមួយជួយជរមុញេប្នថមឲ្យមនុស្សចាស់្បាន

េនៃឺសំ្ប ង្រេស្់ពួកោត់ ពាក់ព័នធនឹង្េញ្ហា ប្ លមនុស្សចាស្់ បានជួេរេទោះនាបពលេចចុេបនន។ 

https://youtu.be/g3WWux4NCZ0 

ក. បគហទពំរ័បវេសាយ (Website)៖ 

  

បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជាបានប វើការប្កស្រមួលមួយចំនួនេប្នថមបទៀត និង្បរៀេចំប ើង្វិញនូវ

បគហទំព័ររេស្់ខៃួន ប ើមបីបអាយមានភាពង្កយរស្ួលកនងុ្ការផ្វពវផ្្យព័ត៌មាន និង្ប្ចករំប្លកនូវរពឹតតិការណ៍ស្ង្គមបផ្សង្ៗតមរ

យៈបគហទំព័រលមីបនោះ បោយរួមេញ្ជូលនូវឯកសារស្ំខាន់ៗ បៅកនុង្េរិេទេចចុេបននផ្ង្ប្ រ។  

 

 

https://youtu.be/g3WWux4NCZ0
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ខ. េណ្តត ញទនំាកទ់ំនង្ស្ង្គម Facebook៖  

 

 

បោង្តមការេូកស្រុេនាចុង្ប្ខ ន ូ ឆ្ន ំ២០២១បនោះ បៅបលើេណ្តត ញស្ង្គមបហវស្េុករេស្់អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា

ប្ លបានប វើការផ្សពវផ្្យនូវព័ត៍មាននានាជុំវិញរពឹតតិការណ៍ស្ំខាន់ៗ និង្ស្កមមភាពការង្ករជួយោំរទមនុស្សចាស្់ បានបអាយ

 ឹង្ថាមានអនកចុចបលើពាកយ “Follow” បកើនប ើង្ ល់ចំនួន ៨,៦៩៤នាក់ និង្អនកចុចបលើពាកយ “Like” មានចំនួន ៨,៦០៩ នាក់ 

ប្ លបកើនប ើង្ចំនួន ៦៧៤នាក់ បេើបរេៀេប ៀេបៅ ឆ្ន ំ២០២០ ប្ លមានប្ត ៧,៩៣៥នាក់។  

គ. េណ្តត ញស្ង្គមវបី អរូ (YouTube) 

 

កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១បនោះ អង្គការមនុស្សចាស្់បានប វើការផ្ាកុវីប អូ បៅបលើេណ្តត ញស្ង្គម YouTube រេស្់អង្គការមានចំនួន 

៧៤វីប អូ ប្ លទក់ទង្នឹង្កមមវិ ី រពឹតតិការណ៍ ស្រមង់្ស្មតី និង្ព័ត៍មាននានាជុំវិញបរឿង្រា៉ា វរេស្់មនុស្សចាស្់ ប្ លមានអនកចូល

បៅបមើលបកើនប ើង្រហូត ល់ជិត ៣០,០០០នាក់ គិតមកទល់ឆ្ន ំ២០២១បនោះ រពមទំង្មានអនកប្ លចុចបលើពាកយ Subscriber ចំ

នូន ១៨៤ នាក់ បកើនប ើង្៩៤នាក់បទវ ង្ បេើបរេៀេប ៀេបៅឆ្ន ំ២០២០ ប្ លមានរតឹមប្ត៩០នាក់េ៉ាុនបណ្តណ ោះ។ 
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 . ការបបាោះពមុាផ្សពវផ្្យ៖  

ល.រ រេបភទស្មាា រៈ ចំននួ ការបរេើរបាស្/់អនកប្ លបានទទលួ 

១ អាវយឺត (ស្មាគមគរមូ) ១៧៥ អាវ ស្មាគមគរមូកនុង្តំេន់បោលបៅ និង្មនុស្សចាស្់ប្ លបានចូលរួម

កមមវិ ី រពមទំង្រកុមការង្កររេស់្អង្គការ  

២ អាវយឺត (េណណស្ម ម៌) ៨៥ អាវ តំណ្តង្មនុស្សចាស់្ គណៈកមមការ និង្ស្មាជិកេណ្តត ញ អនកចូលរួម

កនងុ្កមមវិ ីពាក់ព័នធនឹង្េណណស្ម ៌ រពមទំង្រកុមការង្កររេស់្អង្គការ 

និង្អាជាា  រពាក់ព័នធ 

៣ មា៉ា ស្រកណ្តត់ ៣០០ មា៉ា ស្ បានប្ចកជូន ល់រកុមការង្ករអង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជា ស្មាជិក

ស្មាជិកាេណ្តត ញ ម្ គូរ និង្ស្មាគមបៅតមតំេន់បោលបៅមួយ

ចំនួន 

៤ បស្ៀវបៅកត់រត ប្ លមាន

ព័ត៌មានអំពីអង្គការមនុស្ស

ចាស្់ 

២៨០ កាល បានប្ចកជូន ល់រកុមការង្កររេស់្នាយកោឋ នសុ្ខុមាលភាពមនុស្ស

ចាស្់ មនាីរ ស្.អ.យបៅបខតតកំពង់្ ំ បស្ៀមរាេ បាត់ ំេង្ និង្ 

ស្មាជិកេណ្តត ញមនុស្សវ័យចាស់្ រពមទំង្តំណ្តង្មនុស្សចាស់្ពី

២៥ រាជធានីបខតត និង្អង្គការពាក់ព័នធប្ លបានចូលរួមកនុង្កមមវិ ី

រេស្់អង្គការ និង្គបរមាង្នាបពលកនៃង្មក 

៥ បា៉ា ោ X-Banner អំពីការពារពី

ជមងឺកូវី ១៩ និង្េណណស្ម ម៌ 

១២ តា ំង្ បានបរេើរបាស្់ ោក់តំង្ផ្សពវផ្្យបៅរាល់កមមវិ ីជួេជុំបផ្សង្ៗរេស់្

អង្គការ និង្គបរមាង្ 

៦ កាេូេបអកូ ភាជ េ់សារមនុស្ស

ចាស្់ 

៧០ កាេូេ បានប្ចកជូន ល់តំណ្តង្រកស្ួង្ពាក់ព័នធ និង្តំណ្តង្ថាន ក់ថាន ក់បខតត ម្ 

គូរអភិវឌ្ឍន៍ និង្អង្គការម្ គូរពាក់ព័នធប្ លបានចូលរួមកនុង្កមមវិ ី

រេស្់អង្គការ និង្គបរមាង្នាបពលកនៃង្មក 
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៥. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និង្របាយការណ៍បផ្សង្ៗ 

៥.១. របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថសុ្បង្េេ 
កនងុ្ឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមាន និង្បានទទួលមូលនិ ិ

ស្រមាេ់រេតិេតតិការស្រុេចំនួនជាង្ ៤៩៦ពាន់ ុលាៃ រអាបមរិក 

ប្ លអង្គការបានចំណ្តយស្រុេចំនួនជាង្ ៣៨២ពាន់ ុលាៃ រអាបមរិ

ក។ ស្មតុលយម្នមូលនិ ិរេមាណជាង្ ១១៤ពាន់ ុលាៃ រអាបមរិក 

រតូវបានេរមុង្ស្រមាេ់ចំណ្តយឆ្ន ំ២០២២។   

 

 

 

រកាហវកិ ប្េង្ប្ចកចណំ្តយរេស្អ់ង្គការតមកមមវ ិ ីនងិ្ស្កមមភាព ំៗ  
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របាយការណ៍ចាំណ្តយតាមរេបភទកមមវិធី

ការេបង្កើតស្មាគម និង្  ស្ហព័នធ ការរេកេរេរចិញ្ច ឹមជីវិត សុ្ខភាព

ការតស្ ូមតិ/ការោរំទ ទឹកសាអ ត និង្អនាម័យ ោរំទសាថ េ័ន

ចំណ្តយបលើេុគគលិក ចំណ្តយបលើការិោល័យ ចំណ្តយបលើអង្គការម្ គូរ និង្បផ្សង្ៗ

ចំណូលស្រុេ ៤៩៦,៤២៨ 

ចំណ្តយស្រេុ ៣៨២,២៧៨ 

ស្មតុលយបោង្បៅឆ្ន ំេនាា េ ់ ១១៤,១៥០ 
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៥.២. មាា ស្ជ់ាំនយួ 
 សូ្មប្លៃង្អំណរគុណចំបពាោះមាច ស្ជ់ំនួយខាង្បរកាម និង្ស្េបុរស្ជនកនងុ្ និង្បរៅរេបទស្ប្ លបានជួយោំរទ ល់

ស្កមមភាពអង្គការកនងុ្ឆ្ន ំ ២០២១។ 

      

     

            

 

៥.៣. រកមុរេឹក្ភិបាល 
គិតរតឹមឆ្ន ំ២០២១ អង្គការមនុស្សចាស់្កមពុជាមានរកុមរេឹក្ភិបាលមានស្មាជិកចំនួន ៧រូេ ប្ លសុ្ទធសឹ្ង្ប្តជាអនក

មានចំបណោះ ឹង្ជំនាញខពស់្ និង្េទពិបសា ន៍ការង្ករបរចើនទំង្កនងុ្ និង្បរៅរេបទស្។ ស្មាជិករកុមរេឹក្ភិបាលទំង្អស់្បាន

េំបពញតួនាទីោ៉ា ង្ស្កមម និង្រេកេបោយការទទួលខុស្រតូវខពស្់។ 

 
រូេលត កិចចរេជំុរកុមរេឹក្ភិបាល និង្គណៈរគេ់រគង្រេស្់អង្គការមនុស្សចាស្់កមពុជា រេរពឹតតបៅតមរយៈរេព័នធអនឡាញ  

បៅកនុង្រយៈបពលមួយឆ្ន ំបនោះ បរពាោះប្តេញ្ហា រាតតាតកូវ ី អង្គការបានបរៀេចំរេជំុរកុមរេឹក្ភិបាលចំនួន១ ង្រស្េ

តមលកេខនតិកៈ និង្តរមូវការជាក់ប្ស្តង្។ បោយប្ ក អង្គការបានេំបពញកតពវកិចចេញ្ជូ នរបាយការណ៍ស្កមមភាព និង្របាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវតថុរេស្់ខៃនួស្រមាេ់ឆ្ន ំ ២០២១ បៅកាន់រកសួ្ង្មហាម្ផ្ា និង្រកស្ួង្បស្ ឋកិចច និង្ហិរញ្ញវតថុរួចរាល់ប្លមបទៀតផ្ង្។ 
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៥.៤. េគុគលកិ 
បៅេំណ្តច់ឆ្ន ំ ២០២១ អង្គការមានេុគគលិកស្រុេ ចំនួន ១៣ នាក់ (ភាគបរចើនម្នពួកោត់ជាញ្រ្ស្តី ១០ នាក់)។ ចំនួនបនោះរាេ់

េញ្ចូ លទំង្េុគគលិកស្ម័រគចិតតប្ខមរចំនួន ០៣ នាក់ (ញ្រ្ស្តី ០២នាក់) និង្មិនមានេុគគលិកស្ម័រគចិតតេរបទស្បទ ។ 

 
រូេលត េុគគលិកអង្គការមនុស្សចាស្់កមពជុា បៅមនាីរស្ង្គមកិចចរកុង្រពោះស្ហីន ុ

 

៥.៥. ម្ គ ូ
អង្គការបានទទួលការោំរទ និង្ស្ហការជាមួយម្ គូមួយចំនួនរួមមានទំង្អង្គការបរៅរោឋ ភិបាលកនុង្រសុ្ក និង្រកស្ួង្ 

មនាីរពាក់ពនធ័ និង្រ ឋបាលបខតតទំង្េី។ អង្គការក៏បានស្ហការជាមួយស្មាគមស្ហព័នធមនុស្សចាស្់ចំនួនរបំាមួយកនងុ្បខតតបាត់

 ំេង្ និង្េនាា យមានជ័យ។ 

ក. ម្ គរូេស្រ់កស្ួង្ មនារី  
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ខ. ជាម្ គរូេស្ស់្មាគមស្ហព័នធមនសុ្សចាស្ជ់ាម្ គ ូ

 

  

 

 

 

 

               

គ. ជាស្មាជកិរេស្ ់

 

      

 

       



 

 

 

ស្មូទាំនាក់ទាំនង្ 

ផ្ាោះបលខ ៣៩០ រកុមទី២៧ ភូមិម្រជបកាង្ ស្ង្កក ត់សាៃ ប្កត រកុង្បាត់ ំេង្ បខតតបាត់ ំេង្ 

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

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

សារបអ ិចរតូនិច Email: info@helpagecambodia.org    

បគហទំព័រ Website: www.helpagecambodia.org   

បហវស្េ ុក Facebook: HelpAge Cambodia 

ទ្វីតធ ើ  Twitter: HelpAgeCambodia 
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