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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ២០១៧



ឆ្នាំ២០១៧ តាូវបានចារឹកទុកថាជាឆ្នាំមួយដាលការិយាល័យអង្គកការលំៅឋានមនុសាស 
ជាតិកម្ពុជាមានសកម្មភាពមមាញឹកមានទានខុសពីធម្មភា ោយយើងបានជួយឱាយ 
ពលរដ្ឋចំនួន ២៥០០០គាួសារ មានលំៅឋានសមរមាយ បាកបដោយគុណាព និង 
សុវត្ថិាព ាមរយៈការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់របដស់យើង និង ការអភិវឌាឍទីផាសារ។ 

ពាញមួយឆ្នាំកន្លងទៅនាះ យើងមានឱកាសបដង្កើតបាននូវកិច្ចសន្ទនា និងសកា្តានុពល 
ថ្មភីៗ ហើយបដង្កើតាពជាដាគូៅឋចាើនកមាិត ពាមាំងចំណុចចាបដ់ផ្តរើមជាចាើន រាង 
សង្គកមសុីវិល រដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និងតួអង្គកអភិវឌាឍន៍ដទាទៀត។ ាពបាឈម 
ផ្នាកលំៅឋានៅឋកម្ពុជាកាន់តាមានាពស្មភុគសា្មាញឡើងៗជាងមុន ដាលជា 
មូលហាតុមួយឱាយយើងចំាបាច់តាវូតាមានការពាក់ព័ន្ធកកាន់តាទូលំទូលាយថាមទៀត ៅឋ 
ក្នុងបាសកកម្មភរបដស់យើង។ 

ជាភ័ព្វសំណាងល្អ ដាលយើងមានឱកាសផ្តាតការខិតខំបាឹងបាាងរបដស់យើងទៅលើ
បដណា្តាសមិទ្ធកផលដូចខាងកាាមនាះ៖ 

វ្រចទិកាលើកទីមួយស្តពីីលំនៅឋានថ្ន្រចក់ជាតិ៖ អង្គកការលំៅឋានមនុសាសជាតិកម្ពជុា បាន
សមាាចោយជោគជ័យក្នងុការរៀបដចំវាទិកាលើកទីមួយស្តរពីីលំៅឋានថា្នាក់ជាតិ ាខា 
មិថុា ឆ្នា២ំ០១៧។ អ្នកពាក់ព័ន្ធក និងតំណាងពហុវិស័យចំនួន ៣១០ាក់ (លើស ចំនួន 
ដាល បានគាាងទុកតាឹម១៥០ាក់) បានមកចូលរួមៅឋក្នុងពាឹត្តរិការណ៍ ដាលមាន 
រយៈពាល  មួយថ្ងាាពាលនោះ។ ឯកឧត្តរម ជា សុផា៉ា ទាសរដ្ឋមន្តរាី និងជា 
រដ្ឋមន្តរាីកាសួងរៀបដចំដានដី នគរូបដនីយកម្មភ និងសំណង់ បានធ្វើជាអធិបដតីាពហើយ 
ផ្តរល់សុន្ទនរកថាគន្លះឹៅឋក្នងុពិធីបើកវាទិកា ដាលាពាលនោះឯកឧត្តរមបានទទួលសា្គាល់ 
ថារឿងដីធ្លី និងាពកាីកាផ្នាកកម្មភសិទ្ធកិ ៅឋតាបដន្តរជាបដញ្ហាធំធាងមួយបាឈមមុខដល ់
ពលរដ្ឋសាមញ្ញ វិស័យឯកជន និងាជរដ្ឋាភិបាល។ ឯកឧត្តរមបានធ្វើការគូសបដញ្ជាក់ថា 
ជាបដន្តរបដា្ទាបដ់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការពិាកាសា និងពិគាាះោបដល់ជាចាើនជុំវិញគោល 
នោបាយលំៅឋាន ដូចជាក្នុងនោះមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តរដល់វិស័យឯកជន 
ការធ្វើហិរញ្ញបដាបានលំៅឋានដល់កាមុអ្នកមានចំណូលាបដ និងការរកដំណោះសាាយ 
ដល់បដញ្ហាាា ដូចជាការរៀបដចំឱាយមានសមាបានដីធ្លី ជាដើម។ ៅឋក្នុងវគ្គកពិាកាសានាះ  
ាពបាឈមបដា្ទាន់មួយចំនួនតាូវបានគាលើកឡើង ដាលក្នុងនោះមានលទ្ធកាពមាន 
ដីធ្លីសមាាបដ់សង់លំៅឋាន និងអមជាមួយហាដ្ឋារចាសម្ព័ន្ធកសំខាន់ាា (ដូចជា 
សាលារៀន មណ្ឌលសុខាព ជាដើម) សមាាប់ដបដមាើសាចក្តរតីាវូការររបដស់កាមុអ្នកមាន 

សាររបស់នាយិកាប្រចាំប្រចទ្រចស 

ចំណូលាបដ និងកាុមជនងាយរងគាាះ ៅឋក្នុងតំបដន់ទីបាជុំជន។ ាពបាឈមផាសាងៗ 
ទៀតមាន ការលំបាករបដស់ជនកាកីាក្នងុការខ្ចបុីដលបាាក់ពីសា្ថាប័ដនឥណានផ្លវូការ កង្វះ 
ខាតនាបាភាទកញ្ចប់ដហិរញ្ញបដាបានបដមាើសាចក្តរីតាូវការរបដស់ពលរដ្ឋៅឋគាប់ដសាាប់ដៅឋ 
ក្នុងសង្គកម។ ជាមួយគ្នានាះ គាក៏ចាំបាច់តាូវមានគោលការណ៍ណាាំចាបាស់លាស់ 
ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដារ ជាពិសាសសមាាបដ់លើកទឹកចិត្តរឱាយវិស័យឯកជនចូលរួម 
ពាក់ព័ន្ធកៅឋក្នុងកិច្ចការលំៅឋានសមរមាយ។  សារលាចធ្លាៅឋក្នុងវគ្គកបដិទវាទិកានោះ 
រួមមាន ការបាងចាកឱាយជាះសាឡះរាងលំៅឋានដាលមានតម្លាសមរមាយ និងលំៅឋ 
ានសង្គកម, តួាទីសំខាន់របដស់វិស័យឯកជនក្នងុការជួយធ្វើឱាយលំៅឋានសមរមាយមាន 
តម្លាមួយដាលគាអាចជាវាបាន, ាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតាសិកាសាទៅលើលទ្ធកាពរៀបដចំឱាយ 
មានកញ្ចបដ់លើកទឹកចិត្តរផាសាងៗដាលអាចផ្តរល់លទ្ធកផលវិជ្ជមមាន ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តរ 
ឱាយមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធកពីវិស័យឯកជនកាន់តាចាើនថាមទៀត។ គោលនោបាយ 
លំៅឋានតាូវបានគាទទួលសា្គាល់ថាជាជំហានធំមួយឆ្ពាះទៅរកដំណោះសាាយដល់ 
បដញ្ហាលំៅឋាន។  

កសាងអនាគត2



គម្រច្រចងថ្មីៗត្រចូវបានសម្ព្រចធ៖ ាមរយៈាពជាដាគូរបដស់យើងជាមួយ Habitat for  

Humanity Singapore សមាាបដ់គមាាងហ្គកាាស(Grace) និង Walter និង Alice Abrams ពី  
សហរដ្ឋអាមារិក យើងបានទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថថុ្មភពីីមា្ចាស់ជំនួយដាលសំុមិនបដញ្ចាញឈ្មាះ 
មា្នាក់ៅឋបាទាសសិង្ហបដុរី យកមកធ្វើសកម្មភាពផ្នាកលំៅឋាន ទឹកសា្អាតអាម័យ និង 
សុខាព។ ាមរយៈគមាាងាំងនាះ យើងមានលទ្ធកាពបដង្កើនការរកដំណោះសាាយ 
បដញ្ហាលំៅឋានជូនជាលក្ខណៈបដុគ្គកល ដល់កាុមជនងាយរងគាាះបដំផុត ដាលគាមិន 
អាចចូលទៅដល់បានាមាមរយ:យន្តរការកម្មភវិធីៅឋាមសហគមន៍ និងយន្តរការ 
ផ្អាកលើទីផាសារ។ មធាយោបាយសាដ្ឋកិច្ចដាលមានកមាិត និង/ឬាពងាយរងគាាះមាន 
លក្ខណៈជាក់លាក់របដស់ពួកគា បានអំពាវាវឱាយមានការឧបដត្ថម្ភតមាវូទៅាមសា្ថានាព 
ជាក់ស្តរាងនីមួយៗ និងការឧបដត្ថម្ភសមាាបដ់ការអនុវត្តរបដន្តរក្នុងការអភិវឌាឍគាួសាររបដស ់
ពួកគា។ គមាាងាំងនោះចាបដ់ដំណើរការៅឋក្នុងខាឧសា ឆ្នាំ២០១៧ ជាមួយគោល 
បដំណងធាាឱាយមានបាព័ន្ធកជាើសរីសអ្នកទទួលផលមួយមានាពយុត្តរិធម៌តាឹមតាូវ 
តមា្លាាព និងមានបាសិទ្ធកាព ោយឈរលើាពជាដាគូជាមួយអង្គកការមិនមាន 
រដ្ឋាភិបាលផាសាងទៀត និងជាមួយគោលបដំណងធ្វើឱាយកាន់តាមានាពបាសើរៅឋក្នុង 
លក្ខខណ្ឌជីវាពរស់ៅឋ និងសុខាពរបដស់គាសួារដាលងាយរងគាាះជាងគា ាមរយៈ 
ការផ្តរល់លំៅឋានសមរមាយ ទឹកមានសុវត្ថិាព និងការសង្កាតាមដនមើលថាមទៀត 
លើសា្ថានាពរស់ៅឋរបដស់គាួសារនីមួយៗ។ កាាពីនាះ គមាាងាំងនាះក៏មាន 
គោលដៅផងដារគឺឈានទៅបដង្កើនចំណាះដឹងក្នុងចំណោមាគីពាក់ព័ន្ធក ស្តរីពីឥទ្ធកិពល 
នាការពងាកីកម្មភវិធីអភិវឌាឍន៍សមាាប់ដកាមុងាយជនរងគាាះបំដផុត ាមរយៈដំណោះសាាយ 
បដញ្ហាលំៅឋានជារួម។  

ពង្រចកីកម្មវិធីលំនៅឋាននៅតាមតំបន់បឹងទន្ល្រចាប៖ ការគំទាហិរញ្ញវត្ថរុយៈពាលបាាឆំ្នាំ 
ដល់គមាាង Grace គឺពិតជាកំពុងជួយសមាួលបានចាើនឱាយអង្គកការលំៅឋាន មនុសាស   
ជាតិកម្ពុជា ក្នុងការពងាីកកម្មភវិធីលំៅឋានរបដស់ខ្លួនដល់កាុមជនងាយរងគាាះបដំផុត 
ៅឋាមភូមិចំនួន២៩៤ នាឃុំ១៣៤ និង ២២សាុក/ខណ្ឌ ចាបដ់ពីទីកាុងភ្នំពាញ 
ខាត្តរសៀមាបដ និងខាត្តរបាត់ដំបដង ដល់តំបដន់បដឹងទន្លាសាបដ។ ដើមាបីឱាយយើងអាចចូល 
ទៅដល់កាុមគាួសារគោលដៅបាកបដោយបាសិទ្ធកាពបាន អង្គកការលំៅឋានមនុសាស 
ជាតិកម្ពជុាបានចាប់ដដាគូជាមួយអង្គកការមិនមានរដ្ឋាភិបាលចំនួនបាាំបដី ដាលធ្វើសកម្មភ
ាពគំទាផ្នាកចិត្តរសាស្តរាសង្គកម សុខាភិបាល និងមុខរបដរចិញ្ចឹមជីវិត។  

ជាមួយនឹងសាចក្តរីផ្តរើមខាងលើនាះ ខ្ញុំមានមោទនាពកាាលាងោយបានពាំាំមក 
ជូននូវរបាយការណ៍មួយឆ្លុះបដញ្ចាំងសមិទ្ធកផលបាចាំឆ្នាំកាាមចំណងជើងថា «កសាង 
អាគត» របដស់អង្គកការលំៅឋានមនុសាសជាតិកម្ពុជា។ របាយការណ៍នាះរំលាចឡើង 
នូវសមិទ្ធកផលគួរឱាយកត់សមា្គាល់មួយចំនួន។ អង្គកការលំៅឋានមនុសាសជាតិកម្ពុជា មាន 
មោទនាពក្នុងការអបដអរសមិទ្ធកផលាំងនាះ ក៏ដូចជាវឌាឍនាពបដន្តរទៅមុខរបដស់យើង 
ក្នងុការឈានទៅពងាកីកម្មភវិធី និងគំនិតច្នាបាឌិតថ្មភីៗ ទៀត សមាាប់ដជួយបាជាជនកម្ពជុា 
ាបដ់លានាក់ដាលមានតមាូវការអោយមានលទ្ធកាពទទួលបានលំៅឋានក្នុងតម្លា 
សមរមាយ មានសុវត្ថិាព និងបាកបដោយគុណាព សមាាបដ់រស់ៅឋ។ 

ដើមាបីឈានទៅសមាាចលទ្ធកផលបាកបដោយចីរាពបាន យើងខ្ញុំដឹងបាាកដថាតាូវ 
ពងាីកការចូលរួមពាក់ព័ន្ធកឱាយបានកាន់តាទូលំទូលាយថាមទៀត ក៏ដូចជាការស្វាងរក 
មធាយោបាយបាកបដោយច្នាបាឌិតាា ដើមាបីសមាលួដល់ការរួមចំណាកពីសំណាក់អ្នក 
ពាក់ព័ន្ធកពហុាគី ដល់ការងាររបដស់យើង។ ពីនាះទៅមុខ យើងនឹងរង់ចាំសាទរាពជា
ដាគូជាមួយអ្នកាំងអស់គ្នាាឆ្នាំបដន្តរទៀត។ 

បដណា្តាសមិទ្ធកផលរយៈពាលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនាះ និងកិច្ចការដាលរង់ចាំយើងទៅថ្ងា 
ខាងមុខ ពឹងផ្អាកលើការឧបដត្ថម្ភនិងការរួមចំណាករបដស់បដណា្តាដាគូ និងបដុគ្គកលិកដាល 
មានការាំងចិត្តរមុះមុត របដស់យើង។ ក្នុងន័យនាះ យើងសូមសម្តរាងការដឹងគុណដ៏ធ ំ
ធាងដល់បដុគ្គកល និង ដាគូាំងឡាយ ដាលបានបាឹងបាាងចំណាយថាមពល និង ការ 
ឧបដត្ថម្ភគំទាជួយឱាយអង្គកការលំៅឋានមនុសាសជាតិកម្ពុជាបដន្តរបាសកកម្មភរបដស់ខ្លួនបាន 
រហូតមកទល់ពាលនាះ។ 

ាំងអស់គ្នា យើងសហការគ្នាក្នុងការជួយកសាងអាគតដ៏បាសើរមួយដល់បដណា្តា 
សហគមន៍ និង គាួសារកាីកា ៅឋក្នុងបាទាសកម្ពុជា! 

បដ៊ឺណាដាត បដូឡូ ឌាយូធី៊ឺណាដ យូធី

កសាងអនាគត 3



ពិភពលោកមួយដាលមនសុាសគាបដ់គ្នាមានកន្លាង
សមរមាយសមាាបដ់រស់ៅឋ

ស្វាងរកដើមាបីដក់ចាញនូវក្តរីសាឡាញ់របដស់ពាះជាមា្ចាស់
ទៅជាសកម្មភាព អង្គកការលំៅឋានមនុសាសជាតិបាន បាងឹ  
បាាងកៀរគរកមា្លាំង ដើមាបីកសាងលំៅឋាន សហគមន៍ 
និងក្តរីសងាឃឹម។

ចក្ខុវិស័យ

ប្រចសកកម្ម

កសាងអនាគត4



បង្ហ្រចញក្តីស្រចឡាញ់របស់ព្រចះយ្រចស៊ូគ្រចីស្ត

យើងអនុវត្តរការងាររបដស់យើងដើមាបីបដងា្ហាញអំពីក្តរសីាឡាញ់ និងការបាៀនបាដៅរបដស់ពាះយាសូ៊ ោយគោរពាមជំនឿថា ក្តរសីាឡាញ់ និងមាា្តា 
របដស់ពាះជាមា្ចាស់ស្ថិតៅឋអស់កលាប ហើយថាយើងតាូវធ្វើជា “ដា និងជើង” នាក្តរីសាឡាញ់ និងមាា្តាក្នុងពិភពលោករបដស់យើង។ យើងមាន 
ជំនឿថាគាាបដ់ពូជល្អិតតូចនាះ នឹងមានលទ្ធកាពទ្វាគុណក្នងុការបដង្កើតបាននូវាពអសា្ចារាយ ហើយទំាក់ទំនងបាកបដោយការគោរពគ្នា អាច 
រីកលូតលាស់ក្នុងចំណោមមនុសាសលោកាំងអស់។

ផ្ត្រចតលើទីជម្រចក

យើងបានជាើសរីសបដង្កើតឱកាសសមាាប់ដមនុសាសគាប់ដគ្នាឲាយមានជមាកសមរមាយ យូរអង្វាង។ យើងបានបាាកា្លាយជំនឿទៅជាសកម្មភាព ាមរយៈ 
ការជួយសាងសង់ការជួសជុល ឬការថាាំលំៅឋានាា និងាមរយៈការចាប់ដដាគូាាដើមាបីពន្លឿន និងពងាកីការទទួលបាននូវលំៅឋាន 

សមរមាយ ដាលជាមូលដ្ឋានគាឹះក្នុងការលបុដបដំបាត់ាពកាីកា។

តស៊ូមតិដើម្រចបីលំនៅឋានសមរម្រចយ

ឆ្លើយតបដចំពោះការអំពាវាវរបដស់ពាយោការីមីកា ឲាយមានយុត្តរធិម៌ ករុណា និងឱនលំទោនចំពោះពាះជាមា្ចាស់ យើងជំរុញឲាយមានលំៅឋានសមល្មភម 
សមាាប់ដមនុសាសគាប់ដគ្នា ហើយយើងគំទាដល់ការប្តរាជា្ញាចិត្តររបដស់សហគមន៍ក្នងុសកលលោក ដាលកំណត់ថាលំៅឋានជាសិទ្ធកមិនុសាសមូលដ្ឋាន។ 
យើងនឹងធ្វើការតសូ៊មតិ ឲាយមានគោលនោបាយលំៅឋានបាកបដោយសមធម៌ និងយុត្តរធិម៌ ដើមាបីលុបដបំដបាត់ឧបដសគ្គកាា ដាលជាចំណាក 
ក្នងុការកាត់បដន្ថយាពកាកីាផ្នាកលំៅឋាន។ គាប់ដការងារាំងអស់ យើងនឹងបាងឹបាាងឲាយមានការយកចិត្តរទុកដក់អស់ពីចិត្តរចំពោះបដញ្ហាជមាក 
ោយធ្វើយា៉ាងណាឲាយគាបដ់គ្នាយល់ថាាពកាីកាលំៅឋានជាបដញ្ហាដាលមិនអាចទទួលយកបាន ដាលសង្គកម នោបាយ និងសាសាតាូវតា 
ោះសាាយ។

លើកកម្ពស់ស្រចចក្តីថ្ល្រចថ្នូរ និងក្តីសង្រចឃឹម

យើងមានជំនឿថា លុះតាាតាគាប់ដគ្នាអាចរស់ៅឋក្នងុាពថ្លាថ្នរូ ទើបដមនុសាសមា្នាក់ៗរស់ៅឋបាកបដោយាពថ្លាថ្នរូបាន។ យើងមានជំនឿថាមនុសាស 
មា្នាក់ៗអាចរួមចំណាក ហើយទទួលផលវិញ ពីការបដង្កើតសហគមន៍ដាលគាបដ់គ្នាមានលៅំឋានសមរមាយសមាាបដ់រស់ៅឋ។ យើងមានជំនឿថា 

សាចក្តរីថ្លាថ្នូរ និងក្តរីសងាឃឹមអាចសមាាចទៅបានបាសើរបដំផុតាមរយៈដាគូបាកបដោយគណនាយាយាព និងសមធម៌។

គាំទ្រចការផ្ល្រចស់ប្តូរ និងការអភិវឌ្រចឍប្រចកបោយនិរន្តរាព

យើងកំណត់ថា ការងាររបដស់យើងថាទទួលបានជោគជ័យ គឺៅឋពាលការងារនោះបានផ្លាសប់ដ្តរូរជិវិត និងគំទាជាវិជ្ជមមានដល់សង្គកម សាដ្ឋកិច្ច  
និងការផ្លាស់បដ្តរូរជាវិជ្ជមមានៅឋក្នុងសហគមន៍។ ាផ្អាកទៅលើការជឿទុកចិត្តរគ្នាទៅវិញទៅមក និងមានការចាករំលាកសមិទ្ធកផលរួមគ្នាយា៉ាង 
ពាញលាញ និងៅឋពាលមានការបដងា្ហាញនូវការថាាំគាបដ់គាងោយទទួលខុសតាូវនូវាល់ធនធានដាលផ្តរល់ទំនុកចិត្តរលើយើង។

គោលការណ៍ប្រចសកកម្ម
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ថ្វីបើ ាពកាីកាតាូវបានកាត់បដន្ថយគួរឱាយកត់សំគល់យា៉ាង 
ណាក្តរី ៅឋមានគាួសារកម្ពុជាចាើនណាស់ដាលគាាន់តាស្ថិត 
ៅឋសំកាំងពីលើខាសាបដា្ទាត់ាពកាីកាបដ៉ុណោ្ណាះ ដាលងាយនឹង 
ធា្លាក់ចុះមកក្នុងាពកាីកាវិញ។ ជិតបដីាគបដួននាបាជាជន 
កម្ពុជាាំងអស់ៅឋរស់ក្នុងជីវាព កាាម ៣ដុលា្លារអាមារិក  
ក្នុងមួយថ្ងា។ អង្គកការលំៅឋានមនុសាសជាតិកម្ពុជា ពាយោយាម 
បំដបាកវដ្តរនាាពកាកីានាះ ាមរយៈការស្វាងរកដំណោះសាាយ 
លំៅឋានមានសុវត្ថិាព រឹងមាំយូរអង្វាង និងមានតម្លា 
សមរមាយ។ ចាបដ់ាំងពីឆ្នាំ២០០៣មកអង្គកការនាះ បានជួយ 
ដល់ ២២០០០គាសួារ ក្នងុការកសាងាពរឹងមំា ស្ថរិាព 
និងាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ាមរយៈអន្តរាគមន៍ផ្តរល់ទីលំៅឋ 
និងជមាកដល់ជនងាយរងគាាះ។

អង្គកការលំៅឋានមនុសាសជាតិកម្ពុជាបាើវិធីសាស្តរាជារួមៅឋ
ក្នុងកិច្ចការអន្តរាគមន៍ផ្តរល់ទីលំៅឋដាលក្នុងនោះរួមមាន៖ 

•  ចំណាះដឹងពិសាសោយឡាកមួយអំពីសា្ថានាពក្នុង 
វិស័យទីលំៅឋសមាាបដ់ជនកាីកាជាងគា និងពលរដ្ឋមាន 
ចំណូលាបដ 

•   ជំាញបដច្ចាកទាសដាលមានការទទួលសា្គាល់ៅឋក្នុងការ 
ផ្តរល់ដំណោះសាាយបដញ្ហាទីលំៅឋ សមាាបដ់ជនក្នុងកាុម 
ងាយរងគាាះបដំផុត ដាលក្នុងជំាញនោះរួមមានជាកញ្ចបដ ់
រចាប័ដទ្មភលំៅឋានបាកបដោយគុណាព សុវត្ថាិព និង 
តម្លាសមរមាយ អមោយអន្តរាគមន៍ផ្នាកទឹកសា្អាត សុខាព 
និងអាម័យ ផងដារ។

•  វិធីសាសា្តរផ្តរចួផ្តរើមក្នងុការរួមបដញ្ចលូការអភិវឌាឍន៍ទីផាសារដាល 
ក្នុងនោះមានបដទពិសោធន៍ អំពីការងារហិរញ្ញបដាបាន 
ទីលំ ៅឋ និងសាាគំទាលំៅឋាន ការចួលរួមពាក់ព័ន្ធករបដស់ 
រដ្ឋាភិបាលនិងសង្គកមសុីវិល និងដំណោះសាាយបដញ្ហាទ ី
លំៅឋសមាាបដ់ជនកាីកាៅឋកមាិតមូលដ្ឋាន ាមរយៈកិច្ច 
សហការជាមួយអង្គកការមិនស្វាងរកបាាក់ចំណាញ និង 
អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋានាា។

អំពីអង្គការលំនៅឋានមនុស្រចសជាតិកម្ពុជា 
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កាងអង្គកការមួយដ្រចលមានចីរាព កៀរគរធនធាន និងគាប់ដគាងចាត់ចាងោយាពសោ្មាះតាង់ និងធ្វើបាតិបដត្តរកិារជាមួយឧត្តរមាព។

កាងអនុាពសហគមន៍៖

បដង្កើនលទ្ធកាពក្នុងការទទួលបានទីលំៅឋ 
សមាាបដ់បាជាជនកម្ពុជា ជាពិសាសកាុម 
ជនងាយរងគាាះបដំផុត។

កាងអនុាពតាមវិស័យ៖ 

បដង្កើនការផ្គកត់ផ្គកង់ឈរលើមូលដ្ឋានទីផាសារនូវ 
ដំណោះសាាយលំៅឋានបាកបដោយ 
គុណាព សុវត្ថិាព និងមានតម្លាសមរមាយ  
ហើយគំទាដល់ការអភិវឌាឍ និងការអនុវត្តរ 
គោលនោបាយ និងបាព័ន្ធករបដស់ជាតិ ដាល 
មានលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបដង្កើត 
និងថារកាសាទីលំៅឋសមរមាយសមាាបដ់ជនគាបដ់រូបដ។

កាងអនុាពសង្គកម៖ 

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបដស់ 
សាធារណជន មា្ចាស់ជំនួយ និង 
រដ្ឋាភិបាលអំពីសារសំខាន់នាលំៅឋ 
ាន  សមរមាយដាលជាកាាលីក រមួយ 
សមាាបដ់ការអភិវឌាឍន៍។

គោលដៅយុទ្ធកសាស្តរា 
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ចំនួនបាជាជនសរុបដ  
១៥,៧លាននាក់

បាជាជនកម្ពុជាជិត៩,៨លាននាក ់
ៅឋខ្វះខាតលទ្ធកាពទទួលបានលំៅឋាន 

សមរមាយ 

ឱនាពលំៅឋាន ៥៨%

តម្រចូវការលំនៅឋានក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុជា 

ប្រចជាជនមានចំណូលទាបចំនួន 
៨,៨លាននាក់ 

មានលទ្ធកាពទិញផ្ទនះសាមញ្ញមួយបានមាន 
បដ៉ុន្តរាខ្វះលទ្ធកាពទទួលបានមីកាូឥណាន 

លំៅឋានាមតមាូវការជាក់ស្តរាង

នៅមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 
២,៨លាននាក់

ដាលរស់ៅឋក្នុងាពកាីកាខា្លាំង 
គ្មានលទ្ធកាពទទួលបានលំៅឋាន 

សមរមាយ ហើយមិនអាចមានលទ្ធកាពសង 
បដំណុលមីកាូឥណានវិញបាន។  

១៨%៥៧%
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គិតតាឹមឆ្នាំ២០៣០ បាទាសកម្ពុជា បាហាល ជាចាំបាច់តាូវការលំៅឋានថ្មភីចំនួន ១,១លានខ្នង  
ោយមិនាន់គិតចូលនូវ ឱនាពលំៅឋ ាន ដាលកំពុងមានក្នុងពាលបដច្ចុបដាបន្ន។

តម្រចូវការលំនៅឋានក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុជា 

កម្ពុជាៅឋតាមិនាន់មានកាមសំណង់អគរ 
ជាផ្លូវការៅឋឡើយទា ហើយជាង

នាកម្មភករសំណង់ មិនាន់ទទួលបាន 
ការហ្វឹកហ្វឺនបដណ្តុះបដណា្តាលជាផ្លូវការ  

ក្នុងទមាង់ណាមួយឡើយ។

ៅឋឡើយរាងតំបដន់ទីបាជុំជន និង 
ទីជនបដទ។

ផ្ទនាគាបដដណ្តបដ់ការផ្គកត់ផ្គកង់ទឹកសា្អាតកាាមការគាបដ់គាង 
បាកបដោយសុវត្ថិាព ៅឋមានគមា្លាត 

៩០% ៣៩%
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១១៥ 
គ្រចួារ

ទទួលផលបាោជន៍ព ី
ដំណោះសាាយលៅំឋាន៖

• ផ្ទនះថ្មភីចំនួន៦៩   
• ផ្ទនះចំនួន៤៦តាូវបានជួសជុល  
   និង ពងាីកបដន្ថាម 

៩៤០ 
គ្រចួារ

ទទួលផលបាោជន៍ព ី
ការកាលម្អលំៅឋាន 

៩០គ្រចួារ
ទទួលបានបដង្គកន់ និងបដណា្តាញទឹកថ្មភី  

៥៩០គ្រចួារ
ទទួលបានហាដ្ឋារចាសម្ព័ន្ធក 

អគ្គកិសនី និងទឹក

៦០ 
គ្រចួារ

ទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុខា្នាតតូច 
សមាាបដ់យកទៅចាបដ់ផ្តរើមមុខរបដរ 

១៣៥គ្រចូារ
ទទួលបានផលបាោជន៍ព ី

ការបដណ្តុះបដណា្តាលផ្នាកមុខរបដរចិញ្ចឹម 
ជីវិត ទឹកសា្អាត និង 

អាម័យ ការគាបដ់គាងថវិកា

ក្នុងគាួសារ និងផ្នាកសុខាព
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ាពរឹងមាំសមាាបដ់ជនងាយរងគាាះបំដផុត

លំៅឋានសមរមាយមួយជាមួយនឹងអាម័យ និងការចិញ្ចឹមជីវិតសមរមាយ មានន័យថាជា ការចាបដ់ផ្តរើមថ្មភីមួយ និង ជាលទ្ធកាពសមាាបដ់ជនងាយ  
រងគាាះបដំផុត ឈានទៅរកសកា្តានុពល និង អាគតដ៏បាសើរមួយ។

ជំនួយ លំនៅឋានគាំទ្រចដល់ ក្រចុម ជន   
ងាយ រង គ្រច្រចះបំផុត
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សុខាពកាន់ត្រចប្រចសើរឡើងសមាាបដ់សហគមន៍

បាជាជនចំនួន១៣.៥៤៧នាក់ 
ទទួលបានការគំទាាមរយៈហាដ្ឋារចាសម្ព័ន្ធកសាាទឹកសា្អាត អាម័យ និងការបដណ្តុះបដណា្តាល

បាជាជនចំនួន៦.៤២៣នាក់   
ទទួលបានផលបាោជន៍ពីការអបដ់រំ និង 

ផាសព្វផាសាយអំពីទឹកសា្អាត និងអាម័យ 

កុមារចំនួន ៥.៤០០នាក់  
ទទួលបានផលបាោជន៍ពីហាដ្ឋារចាសម្ព័ន្ធក 
ទឹកសា្អាតនិងអាម័យ និងការបដណ្តុះបដណា្តាល 

សហគមន៍ចំនួន៤២២  
ទទួលផលបាោជន៍ពីហាដ្ឋារចាសម្ព័ន្ធក 
សាាទឹកសា្អាត អាម័យ ដាលបានសង ់

និងផ្តរល់ជូន 

ហាដ្ឋារចាសម្ព័ន្ធកទឹកសា្អាត 

និងអាម័យចំនួន ១៦៧   

តាូវបានសាងសង់ និងបាគល់ជូន

បដង្គកន់ាមគាួសារ និងសហគមន ៍

ចំនួន ១៧១ តាូវបានសង់រួចាល់

ទឹកសា្អ្រចត និងអនាម័យ 

កសាងអនាគត 15



ជនបដង្គាលលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីទឹកសា្អាត 

និងអាម័យចំនួន ៣៣នាក់ បានរបួដរួមគ្នា និង 
ទទួលបានការបដណ្តុះបដណា្តាល

កាុមសកម្មភាពផ្នាកអាម័យ 

ចំនួន ១១ កាុម តាូវបានបដង្កើត 

កសាងអនាគត16



ការផ្គកត់ផ្គកង់ទឹកសា្អាត សុខាពអាម័យ និង 

ការគាបដ់គាងទឹកល្អ គឺជាគាឹះដ៏សំខាន់សមាាបដ ់

កសាងអ្នកដឹកាំដាលមានសុខាពល្អមាំមួន 

ទៅថ្ងាអាគត។ 

កាុមអ្នកបាើបាាស់ទឹក 

ចំនួន ២៣ កាុម តាូវបានបដង្កើត

កាុមការងារទឹកសា្អាត និង 

អាម័យៅឋាមសាលា 

ចំនួន ៦ កាុម តាូវបានបដង្កើត

សាលារៀនចំនួន ៩ ទទួល 

ផលបាោជន៍ពីហាដ្ឋារចា

សម្ព័ន្ធកទឹកសា្អាត និងអាម័យ 

ដាលបានសាងសង់

កសាងអនាគត 17



សិទ្ធិដីធ្លី និងលំនៅឋាន

សន្តិសុខសមាាបដ់ជនគ្មានដីធ្លី 

គាួសារចំនួន ២៨គ្រចួារ ទទួលបាន 

បដងា្កាន់ដាដី និងជំនួយក្នុងការាស់វាងពាំដី 

ហាដ្ឋារចាសម្ព័ន្ធកមូលដ្ឋានចំនួន២ បាន 

សង់ជូនសហគមន៍គឺ៖ បដណា្តាញលូទឹក 

បាវាង៣០៣ម៉ាតា ផ្លូវចាក់បាតុងបាវាង ៣៤៨ម៉ាតា 

គាួសារចំនួន ២៤គ្រចួារ 

ទទួលបានដំណោះសាាយផ្នាកលំៅឋាន

ពលរដ្ឋទទួលបានការបដណ្តុះបដណា្តាលកសាង

សមត្ថាពអំពីដីសមាបានសង្គកមកិច្ចមានចំនួន 

១៣៤នាក់ (ក្នុងនោះស្ត្រចី ៨៤នាក់)

កសាងអនាគត18



ការពងាឹងការសហការគ្នារាងសង្គកមសុីវិល និងរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបដង្កើនលទ្ធកាពទទួលបានសន្តរិសុខផ ្នាកកម្មភសិទ្ធកិដ  ីធ្លី

កសាងអនាគត 19



កសាង  និង ពងាីក ទីផ្រចសារលំនៅឋាន  
តម្ល្រច សមរម្រចយ ឱ្រចយ កាន់ ត្រច ទូលំទូលាយ

ធ្វើការសមាបដសមាួលបាព័ន្ធកទីផាសារលៅំឋានមួយមានបាសិទ្ធកាព 

ដាលជួយធ្វើឱាយលំៅឋានមានតម្លាសមរមាយអាចរកបានសមាាបដ់ពាលបដច្ចុបដាបន្ន 

និងសមាាបដ់មនុសាសជំាន់កាាយៗទៀត។ 

បាជាជនចំនួន ១១.៦៥៩គាួសារ  

ទទួលបានឥណានលៅំឋានាមរយៈដាគ ូ

ជាគាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៥

មូលនិធិទឹកបាាក់ 

៦៧.២៩៩.៦១១ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក តាូវ 

បានកៀរគរសមាាបដ់ឥណានគាហដ្ឋាន

ការដាក់បញ្ចលូបន្ថ្រចមផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ  
ទៅក្នុងការអភិវឌ្រចឍទីផ្រចសារ

កសាងអនាគត20



កសាងអនាគត 21



បដង្កើនសមត្ថាពក្នុង ការ កសាងលំៅឋាន មាន តម្លាសមរមាយ សមាាបដ់ ជនកាីកា 
មាន គុណាព និង មាន ាពធន់ ទៅនឹង គ្រច្រចះមហន្តាយ

លំនៅឋានតម្ល្រចសមរម្រចយមានសុវត្ថិាព 
សម្រច្រចប់ទាំងអសគ់ា្ន្រចាមរយៈការអភិវឌ្រចឍទីផ្រចសារ

មារៀនសមាាបដ់បដណ្តុះបដណា្តាល 

ជាំញវគ្គកខ្លីៗក្នុងផ្នាកសំណង់ 

ចំនួន៨មារៀន តាូវបានរៀបដច ំ

ឡើង ក្នុងនោះមាន៖ ជំាញ 

ឈើ ជាំញបាតុង ជាំញ 

រៀបដចំបដណា្តាញទឹក ជាំញ 

បៀកថា្នាំនិងលាបដថា្នាំ ជំាញ 

ផាសាដាក ជំាញរៀបដឥដ្ឋ ជំាញ 

តបដណា្តាញអគ្គកិសនី និងការរៀបដច ំ

ផានការគមាាង 

សិកា្ខាសាលាពិគាាះោបដល់ចំនួន 

៥លើក តាូវបានរៀបដចំធ្វើឡើងជាមួយ

សាលាអបដ់រំ និងបដណ្តុះបដណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ 

និងជាមួយពហុាគីពាក់ព័ន្ធក 

ធ្វើការសហការពាក់ព័ន្ធក 

ជាមួយកម្មភករសំណង់ចំនួន  

៣៦ាក់

កសាងអនាគត22



បដង្កើនការផ្គកត់ផ្គកង់របដស់ ទីផាសារនូវលំៅឋានមាន សុវត្ថិាព គុណាព និង តម្លាសមរមាយ សមាាបដ់អ្នកមានបាាក់ចំណូលាបដ ាមរយៈ 

ការអបដ់រំបដណ្តុះបដណា្តាល បដច្ចាកទាស  និងវិជា្ជាជីវៈដល់  កម្មភករសំណង់ 

កសាងអនាគត 23



ាំមកនូវាពប្រច្រចប្រចួលជាវិជ្ជមមាន

ការងារតស៊ូមតិ 

គោលជំហរលើគោលនោបាយ 

លំៅឋានចំនួន ១ តាូវបានរៀបដចំឡើង

បាកាន់យកគោលជំហរចំនួន ៧ 

ៅឋក្នុងសម្ព័ន្ធកាព 

កសាងអនាគត24



ធ្វើឱាយកាន់តាបាសើរនូវលទ្ធកាពទទួលបានដីធ្លីសមាាបដ់សង់លំៅឋាន ាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងាមរយៈការដក់ឱាយ 

ដំណើរការនូវគោលនោបាយជាតិស្តរីពីលំៅឋាន។

អ្នកពាក់ព័ន្ធកពហុាគីចំនួន៣១០ 

បានមកចូលរួមក្នុងវាទិកា 

លំៅឋានថា្នក់ជាតិ

សកម្មភាពដាលបានធ្វើ 

ឡើងោយអ្នកតស៊ូមតិមាន 

៦១៧លើក  

ធ្វើការតស៊ូមតិជំរុញឱាយមាន 

ការផ្លាស់បដ្តរូរផ្នាកគោលនោបាយ 

និងបាព័ន្ធកចំនួន ២

កសាងអនាគត 25



លើកកម្ពស់ការតាៀមលក្ខណៈ 

សមាាប់ដគាាះមហន្តរាយ និង  

ការ សង់ លំៅឋាន មាន ាពធន់

ការកាត់បន្ថយានិភ័យគ្រច្រចះមហន្តរាយ 
និងការឆ្លើយតប

រចាបដ័ទ្មភលំៅឋានដាលមានចីរាព  

និងមានាពធន់នឹងគាាះមហន្តរាយ 

ចំនួន ៥ បាភាទ តាូវបានរៀបដចំឡើង

និងបាើបាាស់

សហគមន៍ដាលមានសុវត្ថិាព និងអាចបត់ប្រចនបាន

កសាងអនាគត26



កសាងអនាគត 27



ឥដ្ឋបដរសិា្ថាន (CEB)  

ចំនួន ៧៧.០៩៥ដុំ 

តាូវបានផលិតឡើង

ផ្ទនះចំនួន ២៨ខ្នង តាូវបានសាងសង់ 

ឡើងពីឥដ្ឋបដរិសា្ថាន (CEB)

កសាងអនាគត28



បច្ច្រចកវិទ្រចយាមានចីរាព

ដំណោះស្រច្រចយសំណង់បរិា្ថ្រចន សមាាបដ់ ធ្វើ ឱាយ លក្ខខណ្ឌ រស់ ៅឋកាន់តាមានាពបាសើរឡើង

លើកកម្ពស ់លៅំឋានមានតម្លាាបដ បដង្កើន បាសិទ្ធកាព និងចីរាព

កសាងអនាគត 29



ឥទ្ធិពលទៅលើ សង្គម

ការ យល់ ដឹង  និង ការ ចូលរួម  ក្នុងការងរ សង្គកម រីក ធំជាងមុន

បាមូលផ្តរុំគ្នាដើមាបីបដង្កើន ការគំទាសមាាបដ់ លំៅឋានមាន តម្លាសមរមាយ

អ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពលើកកម្ពស ់

ការយល់ដឹងមានចំនួនសរុបដ  

១០.៣០២ាក់ 

អ្នកស្មភ័គាចិត្តរក្នុងសាុកចំនួន 

២.៥៨៤ាក់ បានចូលរួម 
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អ្នកស្មភ័គាចិត្តរអន្តររជាតិចំនួន ៦៨៦ាក់  

បានមកចូលរួមពី១២បាទាស មាន៖ អូសា្តរាលី កាណាដ 

ចកាភពអង់គ្លាស ហុងកុង ជបដ៉ុន ហុល្លង់ ណូវាលហាសឺឡង់ 

អៀរឡង់ខាងជើង កាារ សិង្ហបដុរី កូរ៉ាខាងតាបូង និង 

សហរដ្ឋអាមារិក។  

កាុមអ្នកស្មភ័គាចិត្តរអន្តររជាត ិ

ចំនួន ៤៣ កាុម តាូវបានទទួល 

និងចូលរួម 
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ចំណូល៖ 
អង្គកការលំៅឋានមនុសាសជាតិអន្តររជាតិ ២៧០.៤៧០ ២៩%

បដណា្តាញមូលនិធិសាកល (GFN) ៣០៣.៦៨៩ ៣២%

កម្មភវិធីភូមិសាកល (GV) ១៩០.៣៩៦ ២០%

ចំណូលក្នុងសាុក ១២៩.៨៦៤ ១៤%

ចំណូលផាសាងៗ ៥០.៧៩៥ ៥%

ចំណូលសរុបដ ៩៤៥.២១៤ ១០០%

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១.២៦៦.០១៦ 
សរុប

២២៤.០៥០
ចំណាយប្រចោល

១.០៤១.៩៦៦ 
ចំណាយផ្ទ្រចល់

៨២% ១៨% ១០០%

ចំណាយ៖
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ដ្រចគូអន្តរជាតិ
Clifford Chance
Grant Thornton
Habitat for Humanity AUSTRALIA
Habitat for Humanity CANADA
Habitat for Humanity NETHERLANDS
Habitat for Humanity NORTHERN IRELAND
Habitat for Humanity SINGAPORE
Kohler
Linden Root Foundation
Rajinder Kuar
Scot and Keely Sellers
Solid Ground Challenge Grant
Stiho Group
Walter and Alice Abrams

បណា្ត្រចញអ្នកផ្តល់ជំនួយអង្គកការលំនៅឋានមនុស្រចសជាតិ
Habitat for Humanity ANCHORAGE
Habitat for Humanity ANDERSON INC.
Habitat for Humanity ASHEVILLE AREA
Habitat for Humanity BREVARD COUNTY
Habitat for Humanity CENTRAL DELAWARE
Habitat for Humanity CENTRAL OKLAHOMA
Habitat for Humanity CROW RIVER
Habitat for Humanity DELLAS AREA
Habitat for Humanity EAST BAY/ SILICON VALLEY
Habitat for Humanity FAUQUIER
Habitat for Humanity FLAGLER
Habitat for Humanity GEORGETOWN COUNTY, SC
Habitat for Humanity GRANTS PASS AREA
Habitat for Humanity GREATER CINCINNATI
Habitat for Humanity GREATER MATTHEWS
Habitat for Humanity HONOLULU

ស្រចចក្តីថ្ល្រចងអំណរគុណ
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Habitat for Humanity INDIAN RIVER COUNTY
Habitat for Humanity LA CROSSE AREA INC.
Habitat for Humanity LEE AND HENDRY COUNTIES INC. 
Habitat for Humanity MIDLAND
Habitat for Humanity NEW YORK CITY
Habitat for Humanity OAKLAND CO
Habitat for Humanity OF LA PLATA COUNTY
Habitat for Humanity OF METRO DENVER
Habitat for Humanity OMAHA
Habitat for Humanity OTSEGO COUNTY
Habitat for Humanity PENSACOLA
Habitat for Humanity PUTNAM COUNTY
Habitat for Humanity RICHMOND METROPOLITAN
Habitat for Humanity SEATTLE-KING COUNTY
Habitat for Humanity SEDALIA AREA
Habitat for Humanity ST. CROIX VALLEY
Habitat for Humanity ST. VRAIN VALLEY
Habitat for Humanity WAKE COUNTY
Habitat for Humanity WEXFORD

ដ្រចគូជាផ្ន្រចកឯកជន
Cambrew Ltd. (Pepsi)
Comfy Travel
Double Leaf Boutique Hotel
FAST Films & Photography
InterContinental Phnom Penh
Li & Fung Limited
Smart Axiata
Sronos Music School
TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd
Vimean Sovannaphoum Resort
Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank

ដ្រចគូក្នុងរដ្ឋ្រចភិបាល
Battambang Municipal and Provincial Administrative Offices
Ministry of Education Youth and Sports
Ministry of Labour and Vocational Training, TVET
Ministry of Land Management, Urban Planning  
and Construction
National Committee for Disaster Management
Phnom Penh Municipality Administrative Office

ដ្រចគូជាអង្គកការក្នុងស្រចុក
Capacity Building for Disability Cooperation
Caritas Cambodia
Community Care First Organization
Don Bosco
First Finance
Hattha Kaksekar Ltd.
HelpAge Cambodia
KREDIT
LOLC (Cambodia) Plc.
Maryknoll
Operations Enfant du Cambodge
Salvation Centre Cambodia
Sovannaphoum
Village Support Group
Women Organization

ដ្រចគូជាាកលវិទ្រចយាល័យ និងាលារៀន
CIA First International School
Royal University of Law and Economic
Royal University of Phnom Penh
Royal University of Phnom Penh Social Work Department
Royal University of Phnom Penh Sociology Department
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ទំនាក់ទំនង

វិាគទាន
មិនថាាមានទំហំបដ៉ុនណាទា អំណោយ 
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏សបដាបុរសរបដស់លោកអ្នកនឹង 
អនុញ្ញាតឱាយអង្គកការលំៅឋានមនុសាស 
ជាតិកម្ពុជាកាន់តាមានលទ្ធកាពពងាីក 

សកម្មភាពរបដស់ខ្លួនទៅដល់គាួសារបាន 
កាន់តាចាើន ហើយជាមួយគ្នានោះ ជួយ 
កសាងលំៅឋានសមរមាយនិងមានតម្លា 
សមល្មភម បានចាើនថាមទៀតៅឋក្នុង 

បាទាសកម្ពុជា។ 

សូមចូលមើលក្នុងអាសយដ្ឋាន 
 http://www.give2habitat.org/

cambodia។ 
បដង្កើតទំព័រកៀរគរមូលនិធិរបដស់អ្នក។

ធ្វើវិាគទាន និង កាងក្តីសង្រចឃឹម

រក្រចសាទំនាក់ទំនង 
ជាមួយយើង
ាមដនបដច្ចុបដាបន្នាព 

ពីសកម្មភាពរបដស់យើង។

បើលោកអ្នកមានបដំណងចង់គំទាយើង 
សូមចូលមើលទំព័រហ្វាសបដ៊ុករបដស់យើង 
https://www.facebook.com/

HabitatCambodia1

ឬចូលទសាសា        http://www.
habitatcambodia.org

       ាមដនយើងៅឋលើ Twitter  
 @HabitatCambodia

ការងរស្ម័គ្រចចិត្ត
បើអ្នកចាបដ់អារម្មភណ៍ចង់ចូលរួម
ក្នុងកម្មភវិធីភូមិសាកលរបដស់អង្គក

ការលំៅឋានមនុសាសជាតិកម្ពុជា 
ជាអ្នកហាត់ការ ឬជាអ្នកសំណង់ 
សូមចូលមើលក្នុងអាសយដ្ឋាន 

http://www.habitat.org/ 
cd/gv/schedule.aspx
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#170 ផ្លូវ 450 សងា្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន  
ាជធានីភ្នំពាញ បាទាសកម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទន៖ +855 23 997 840 | អីុមាល: info@habitatcambodia.org
www.habitatcambodia.org


