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ចក្ខវិុស័យ
ពិភពលោកមួយដែលមនុសែសគែប់គ្នែមាន
កន្លែងសមរមែយសមែែប់រស់នៅ

បែសកកម្ម
ស្វែងរកដើមែបីដាក់ចែញនូវក្តីសែឡាញ់របស់ពែះជាមា្ចែស់ទៅជា
សកម្មភាព អង្គការលំនៅឋានមនុសែសជាតិបានបែឹងបែែងកៀងគរកមា្លែំង
ដើមែបីកសាងលំនៅឋាន សហគមន៍ និងក្តីសងែឃឹម។

បង្ហែញក្តីសែឡាញ់របស់
ពែះយែស៊ូគែីស្ត

យើងអនុវត្តការងាររបស់យើងដើម្បីបងា្ហ្ញអំព ី
ក្តស្ីឡាញ់និងការប្ៀនប្ដៅរបស់ព្ះយ្សូ៊  
ដោយគោរពតាមជំនឿថា ក្តស្ីឡាញ់ និងម្តា្ត្ 
របស់ព្ះជាម្ច្ស់ស្ថិតនៅអស់កល្ប ហើយ 
ថាយើងត្ូវធ្វើជា "ដ្និងជើង" ន្ក្តីស្ឡាញ់ 
និងម្តា្ត្ក្នុងពិភពលោករបស់យើង។ យើង 
មនជំនឿថាគ្្ប់ពូជល្អិតតូចន្ះ នឹងមន 
លទ្ធភាពទ្វ្គុណក្នុងការបង្កើតបាននូវភាព 
អស្ចរ្្យ ហើយទំនាក់ទំនងប្កបដោយការគោរព 
គ្ន្ អាចរីកលូតលាស់ក្នុងចំណោមមនុស្ស 
លោកទាំងអស់។

ផ្តែតលើទីជមែក

យើងបានជ្ើសរីសបង្កើតឱកាសសម្្ប ់
មនុស្សគ្ប់គ្ន្ឲ្យមនជម្កសមរម្យយូរ 
អង្វ្ង។ យើងបានប្្កា្ល្យជំនឿទៅជា 
សកម្មភាពតាមរយៈការជួយសងសង ់
ការជួសជុល ឬការថ្ទាំលំនៅឋាននានា និង 
តាមរយៈការចាប់ដ្គូនានាដើម្បីពន្លឿន  
និងពង្ីកការទទួលបាននូវលំនៅឋានសមរម្យ  
ដ្លជាមូលដ្ឋ្នគ្ឹះក្នុងការលុបបំបាត ់
ភាពក្ីក្។

តស៊ូមតិដើមែបីលំនៅឋានសមរមែយ

ឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវរបស់ព្យាការីមីកា  
ឲ្យមនយុត្តិធម៌ ករុណា និងឱនលំទោនចំពោះ 
ព្ះជាម្ច្ស់ យើងជំរុញឲ្យមនលំនៅឋាន 
សមល្មមសម្្ប់មនុស្សគ្ប់គ្ន្ ហើយយើង 
គំទ្ដល់ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរបស់សហគមន៍ក្នុង 
សកលលោក ដ្លកំណត់ថាលំនៅឋានជាសិទ្ធ ិ
មនុស្សមូលដ្ឋ្ន។យើងនឹងធ្វើការតស៊ូមតិ  
ឲ្យមនគោលនយោបាយលំនៅឋានប្កបដោយ 
សមធម៌ និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីលុបបំបាត់ឧបសគ្គ 
នានា ដ្លជាចំណ្កក្នុងការកាត់បន្ថយភាព
ក្ីក្ផ្ន្កលំនៅឋាន។ គ្ប់ការងារទាំងអស់ 
យើងនឹងបឹ្ងប្្ងឲ្យមនការយកចិត្តទុកដក់ 
អស់ពីចិត្តចំពោះបញ្ហជ្ម្កដោយធ្វើយ្៉ងណា 
ឲ្យគ្ប់គ្នយ្ល់ថាភាពកី្ក្លំនៅឋានជាបញ្ហ ្
ដ្លមិនអាចទទួលយកបាន ដ្លសង្គម 
នយោបាយ និងសសនាត្ូវត្ដោះស្្យ។

លើកកម្ពស់សែចក្តីថ្លែថ្នូរ និងក្តីសងែឃឹម

យើងមនជំនឿថា លុះត្្ត្គ្ប់គ្ន្អាចរស ់
នៅក្នុងភាពថ្ល្ថ្នូរ ទើបមនុស្សម្ន្ក់ៗរស់នៅ 
ប្កបដោយភាពថ្ល្ថ្នូរបាន។ យើងមន 
ជំនឿថាមនុស្សម្ន្ក់ៗ អាចរួមចំណ្ក ហើយ 
ទទួលផលវិញ ពីការបង្កើតសហគមន ៍
ដ្លគ្ប់គ្ន្មនលំនៅឋានសមរម្យសម្្ប ់
រស់នៅ។ យើងមនជំនឿថាស្ចក្តីថ្ល្ថ្នូរ  
និងក្តីសង្ឃឹមអាចសម្្ចទៅបានប្សើរបំផុត 
តាមរយៈដ្គូប្កបដោយគណន្យ្យភាព 
និងសមធម៌។

គំទែការផ្លែស់ប្តូរ និងការអភិវឌែឍ 
បែកបដោយនិរន្តរភាព

យើងកំណត់ថា ការងាររបស់យើងថាទទួល 
បានជោគជ័យ គឺនៅព្លការងារនោះបាន
ផ្ល្ស់ប្តូរជិវិត និងគំទ្ជាវិជ្ជមនដល់សង្គម 
ស្ដ្ឋកិច្ច និងការផ្ល្ស់ប្តូរជាវិជ្ជមននៅក្នុង 
សហគមន៍។ វាផ្អ្កទៅលើការជឿទុកចិត្តគ្ន្
ទៅវិញទៅមក និងមនការច្ករំល្ក 
សមិទ្ធផលរួមគ្នយ្៉្ងព្ញល្ញ និងនៅព្ល 
មនការបងា្ហ្ញនូវការថ្ទាំគ្ប់គ្ងដោយ 
ទទួលខុសត្ូវនូវរាល់ធនធានដ្លផ្តល់ទំនុក
ចិត្តលើយើង។

គោលការណ៍បែសកកម្ម

2 លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨

លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ 3



សារពីនាយិកាបែចំាបែទែស

អ្វី   
 

ដ្លយើងបានសងសង់ គឺលើសពីរូបរាងសំណង់ដ្លយើងមើលឃើញ។ យើងធ្វើ  
 ការជាមួយគ្ួសរដើម្បីកសងភាពរឹងមំ ស្ថិរភាព និងការពឹងផ្អ្កលើខ្លួនឯងតាមរយៈ 
 ទីជម្ក។ ទាំងន្ះអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការរួមចំណ្កពីអ្នកស័្មគ្ចិត្តសងសង ់

លំនៅឋាន។ តាមរយៈព្ឹត្តិការណ៍ដូចជា Cambodia Big Build យើងបានបង្កើតនូវទីវ្ទិកា
សម្្ប់អ្នកស័្មគ្ចិត្ត និងគ្ួសរចូលរួមសងសង់ និងមនបទពិសោធន៍ផ្ល្ស់ប្តូរដ៏ប្សើរមួយ។

 ព្ឹត្តិការណ៍ Cambodia Big Build ឆ្ន្ំ 2០១៧ ប្្រព្វឡើងជាលើកទីបួន នៅខ្ត្ត 
បាត់ដំបង បានបងា្ហ្ញពីអ្នកស្ម័គ្ចិត្តច្ើនជាង 2៥០ នាក់ផ្តល់នូវការគំទ្របស់ពួកគ្ទៅដល់
គ្ួសរទាំង 23 គ្ួសរក្នុងការសងសង់លំនៅឋាន។ អ្នកស្ម័គ្ចិត្តបានមកពីសហរដ្ឋអាម្រិក 
កាណាដ ណូវ្លស្ឡង់ ចក្ភពអង់គ្លស្ ហុងកុង និងអូស្្តាលី។ ពួកគ្បានធ្វើការសងសង់ 
នៅលើទីតាំងពីរ ដ្លស្ថិតនៅលើដីសម្បទានសង្គមកិច្ច ដ្លជាផ្ន្កមួយន្កម្មវិធីរបស ់
អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិក្នុងការជួយដល់ក្ុមគ្ួសរទទួលបាននូវលំនៅឋានសមរម្យ ក ៏
ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លី។ ក្នុងអំឡុងព្លព្ឹត្តិការណ៍ Cambodia Big Build  
យើងក៏បានបងា្ហ្ញផងដ្រនូវការប្ើប្្ស់ឥដ្ឋបរិស្ថ្នដ្លយើងបានផលិត។

នៅព្លដ្លយើងសំគល ់
ឆ្នែំទី ១៥ នែការសាងសង់លំនៅឋាន

នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា

 យើងនៅត្ភា្ញ្ក់ផ្អើលអំពីរបៀបដ្លលំនៅឋាន 
មនសុវត្ថិភាព និងតម្ល្សមរម្យបានផ្ល្ស់ប្តូរជីវិតន្ការ 
រស់នៅ។ ជាមួយនឹងដំបូលរឹងមំនៅពីលើក្បាល និង 

គឹ្ះដ៏រឹងមំនៅក្្មជើងរបស់ពួកគ្ គួ្សរទំាងនោះអាច 
មនលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវសុខភាព 

លទ្ធផលន្ការសិក្សា និងឱកាសការងាររបស់ពួកគ្។

លំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពជុាបានធ្វើការពិគ្្ះយោបល់ 
ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទីផ្សារដើម្បីសម្បសម្ួល 
ដំណើរការការងារសំណង់ជារួមរបស់អង្គការលំនៅឋាន 
មនុស្សជាតិកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើនប្សិទ្ធភាពតម្ល្ ព្ល 
វ្លា និងធនធានមនុស្សឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង។ 
ជាលទ្ធផលន្ការរកឃើញរបស់ក្ុមការងារ ពួកយើង 
ឥឡូវកំពុងសកល្បងវិធីសស្្តថ្មីពីរយ៉្ងគឺការសង 
សង់ដោយម្ចស់្ផ្ទះនិងការសងសង់ដោយអ្នកម្៉ការ។

 ដោយមនការគំទ្ពីនាយកដ្ឋ្នកិច្ចការ 
បរទ្ស និងពាណិជ្ជកម្មន្ប្ទ្សអូស្្តាលីតាមរយៈ 
អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិអូស្្តាលី យើងបានឈាន 
ដល់ដំណាក់កាលទី2 ន្ការអនុវត្តគម្្ង Solid 

Ground។ យើងកំពុងលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួល 
បាននូវលំនៅឋានដ្លមនតម្ល្សមរម្យតាមរយៈ 
ការងាររបស់យើងទៅលើគោលនយោបាយជាតិស្តីពី
លំនៅឋានរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា។

 យើងមនមោទនភាពដ្លស្ថិតនៅក្នុង 
ចំណោមប្ទ្សដ្លបានជ្ើសរីសដើម្បីសកល្បង  
ការតាមដនការវាយតម្ល ្គណន្យ្យភាព និងគមូ្ន្ 
ការរៀនសូត្ (MEAL)។ ន្ះគឺជាភស្តុតាងន្ការ 
ប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរបស់យើងចំពោះការទទួលខុសត្ូវ និងមន 
គណន្យ្យភាពទៅកាន់ម្ច្ស់ជំនួយ ម្ច្ស់ផ្ទះ និង 
សហគមន៍នានារបស់យើង។

 ខណៈព្លដ្លយើងអបអរឆ្ន្ំទី ១៥ ន ្
ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចទៅដល់គ្ួសរតាមរយៈទីជម្ក  
យើងមិនបានបំភ្ល្ចប្ភពកំណើតរបស់យើងឡើយ។ 
អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមនៅ 
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជានៅក្នុងឆ្ន្ំ 2០០3 ជាមួយនឹងកិច្ច 
ខិតខំបឹ្ងប្្ងរបស់យើងក្នងុការជួយរំដោះកុ្មគួ្សរ 
ដ្លមនប្្ក់ចំណូលទាបពីការខ្ចីលុយខុសច្បាប់
ដោយផ្តល់ជូនគ្ួសរទាំងនោះនូវស្វាគ្ឹះស្ថ្ន 
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុផ្ន្កលំនៅឋាន។ មកដល់សព្វថ្ង្យើង 
បានជួយដល់កុ្មគួ្សរច្ើនជាង ៧០០០០ គួ្សរ 
ទទួលបាននូវការបំព្ញតម្ូវការផ្ន្កលំនៅឋាន 
ដ្លមនតម្ល្សមរម្យរបស់ពួកគ្ តាមរយៈដំណោះ 
ស្្យប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិត។

 ក្នុងចំណោមគ្ួសរទាំងនោះ ច្ើនជាង 
2០០០០ គ្ួសរបានទទួលនូវការគំទ្លំនៅឋាន
ដោយផ្ទល់្ខណៈដ្លស្ទើរត្ ៥០០០០   គួ្សរទទួល 
បាននូវការគំទ្តាមរយៈដ្គូគឹ្ះស្ថន្មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

 ដូចដ្លយើងសម្លឹងមើលទៅអនាគត យើង 
មនក្តរំីភើបក្នងុការជួយទៅដល់គួ្សរចំនួន ៥៥០០០  
បន្ថ្មទៀតរហូតដល់ឆ្ន្ំ 2០2០។ យើងនឹងអាច 
សម្្ចគោលដៅន្ះបាន ដោយបន្តការងាររបស់យើង 
ជាយុទ្ធសស្្តក្នុងការកសងអានុភាពសហគមន៍ 
វិស័យឯកជន និងសង្គម។ យើងមនបំណងជំរុញ 
ការងាររបស់យើងក្នុងវិស័យទីក្ុង ក្នុងការគំទ្ដល ់
របៀបវារៈទីក្ុងថ្មី ដើម្បីបន្តភាពជាដ្គូជាមួយ 
រដ្ឋ្ភិបាល ជាពិស្សតាមរយៈការបងា្ហ្ញសកល្បង
ន្លំនៅឋានសង្គម និងមើលទៅលើវិធីសស្្តផ្ស្ងៗ
ពីស្ថ្ប័ននានា ដើម្បីបង្កើនលំនៅឋានមនតម្ល ្
សមរម្យសម្្ប់មនុស្សគ្ប់រូប ជាពិស្សគួ្សរដ្ល 
មនប្្ក់ចំណូលទាប។

 លទ្ធផលន្ះមនសរៈសំខាន់ដូចដ្ល 
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំន្ះនឹងបងា្ហ្ញ។ ប៉ុន្ត្យើងនឹង
មិនអាចធ្វើវាបានឡើយប្សិនបើគ្ម្នការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តពី
ដ្គូអនុវត្ត ចិត្តសប្បុរស និងតងា្វ្យរបស់ម្ច្ស់ជំនួយ 
និងដ្គូបណា្ត្ញជំនួយសកល និងការគំទ្ដោយ 
មិនប្្ប្ួលពីរដ្ឋ្ភិបាល និងសហគមន៍ក្នុងស្ុក 
របស់យើង។ សំខាន់ជាងន្ះទៅទៀត ម្ច្ស់ផ្ទះ និង 
ដ្គូសហគមន៍របស់យើងគឺជាប្ភពន្ការជំរុញគំនិត 
ប្ចំាថ្ងរ្បស់យើង។ ភាគច្ើនន្ពួកគ្មនអ្វតិីចតួច 
សម្្ប់ចាប់ផ្តម។ ប៉ុន្ត្ពួកគ្ហ៊្នសុបិនធំ ពីព្្ះ
លំនៅឋានសមរម្យមួយអាចផ្តល់នូវគ្ឹះដ៏រឹងមំមួយ 
ដើម្បីកសងនូវអនាគតមួយដ៏ប្សើរឡើង។

ខណៈដ្លភាពជាដ្គូរបស់យើងកាន់ត្មនភាព 
រឹងមំ ហើយដំណោះស្្យលំនៅឋានរបស់យើងកាន ់
ត្មនភាពច្ន្ប្ឌិត ចក្ខុវិស័យរបស់យើងនៅត្មិន
មនការផ្ល្ស់ប្តូរ។ ទាំងអស់គ្ន្ ចូលយើងនាំគ្ន្ចូល 
ឲ្យកាន់ត្ជិតពិភពលោកមួយដ្លមនុស្សគ្ប់គ្នម្ន 
លំនៅឋានសមរម្យដើម្បីរស់នៅ។

ដោយក្តីគោរព

 អ្នកស្ម័គ្ចិត្តរបស់យើងក៏បានរួមចំណ្កផង
ដ្រទៅលើព្ឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់យើង។ ដោយ 
បានទទួលអ្នកស្ម័គ្ចិត្តអន្តរជាតិចំនួន ១3៦3  នាក់  
ឬ ៧៤ កុ្ម ពី ១៦ ប្ទ្សផ្ស្ងគ្ន ្យើងគឺជាទិសដៅ 
លើគ្សម្្ប់កម្មវិធីភូមិសកល ក្នុងតំបន់អាសុ ី
បា៉្សុីហ្វិក។ ធ្វើការជាមួយអ្នកស័្មគ្ចិត្តទាំងនោះ ក្ុម 
គ្ួសរចំនួន ១១៨ គ្ួសរ មនកន្ល្ងមួយដ្ល 
ហៅថាផ្ទះ។ សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការទទួលអ្នក
ស្ម័គ្ចិត្តច្ើនជាងមុនគឺដោយសរការពង្ីកតំបន ់
របស់អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាទៅកាន ់
តំបន់ជុំវិញបឹងទន្ល្សប។ យើងសូមច្ករំល្ក 
សមិទ្ធិផលទាំងអស់ន្ះជាមួយកម្មវិធីបញ្ជូនអ្នកស័្មគ្
ចិត្តសងសង់លំនៅឋានទាំងអស់។

 ចំណ្កនៅក្នុងស្ុក យើងបានធ្វើការជាមួយ 
អ្នកគំទ្ជាច្ើនតាមរយៈយុទ្ធនាការកម្មវិធីអ្នកដឹកនា ំ
សងសង់លំនៅឋានវ័យក្ម្ងនៅក្នុងទីក្ុងភ្នំព្ញ  
ខ្ត្តកណា្ត្ល ខ្ត្តបាត់ដំបង និង ខ្ត្តសៀមរាប។  
អ្នកគំទ្ច្ើនជាង ៦០០០ នាក់ និងអ្នកស្មគ្័ចិត្តជាង  
2១០០ នាក់បានជួយដល់ក្ុមគ្ួសរជាង ៦០០  
គ្ួសរនៅក្នុងកម្មវិធីដ្លផ្ត្តលើយុវជន ជាច្ើនខ្ 
ន្ះ។ បន្ថ្មពីលើការសងសង់ផ្ទះ អ្នកគំទ្កម្មវិធ ី
អ្នកដឹកនំាសងសង់លំនៅឋានវ័យក្មង្ បានលើកឡើង 
ពីសំឡ្ងរបស់ពួកគ្ក្នុងការគំទ្ដល់យុទ្ធនាការ 
Solid Ground ជាសកលរបស់អង្គការលំនៅឋាន
មនុស្សជាតិ។

 ចំពោះផ្ន្កសំណង់ យើងកាន់ត្មនភាព 
ខា្ល្ំងកា្ល្។ មួយឆ្ន្ំបនា្ទ្ប់ពីការសមោ្ព្ធ គម្្ងហ្គ្្ស 
ដ្លបានជួយដល់គ្ួសរងាយរងគ្្ះនៅក្នុងខ្ត្ត 
សៀមរាប  បាត់ដំបង និងភ្នំព្ញជាមួយនឹងលំនៅឋាន  
និងទឹកស្អ្ត និងសុវត្ថិភាពអនាម័យបានដំណើរការ 
យ្៉ងព្ញល្ញ។ នៅក្នងុតំបន់ទំាងនោះ យើងក៏បាន 
ចាប់ផ្តើមផងដ្រនូវគម្្ងថ្មីមួយដើម្បីសងសង់ផ្ទះ   
និងសហគមន៍ដ្លមនភាពរឹងមំ ក្្មជំនួយពី  
Dutch Post Code Lottery តាមរយៈអង្គការលំនៅឋាន 
មនុស្សជាតិហុល្លង់។ គម្្ងដ្លឧបត្តម្ភដោយ 
ប្ទ្សហុល្លង់ រួមមនការបង្កើនការអនុវត្តន៍ការលើក 
កំពស់ការចូលរួមយល់ដឹងពីទីជម្កមនសុវត្ថិភាព។

 ជាផ្ន្កមួយក្នុងការបន្តធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនៅ 
ក្នុងដំណើរការការងាររបស់យើង យើងបានបង្កើតក្ុម 
ការងារស្នូលផ្ន្កសំណង់។ ក្ុមបុគ្គលិកន្អង្គការ 

ប៊ឺណាដែត បូឡូ ឌែយូធី

៤ លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨

លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ ៥



អង្គការលំនៅឋានមនុសែសជាតិកម្ពជុា ស្វែងរកដំណោះសែែយ
ផ្នែកលំនៅឋាន ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖ 

  ចំណ្ះដឹងពិស្សដោយឡ្កមួយអំពីស្ថ្នភាពក្នុងវិស័យ 
ទីលំនៅសម្្ប់ជនក្ីក្ជាងគ្ និងពលរដ្ឋមនចំណូលទាប

  ជំនាញបច្ច្កទ្សដ្លមនការទទួលស្គ្ល់នៅក្នុងការផ្តល ់
ដំណោះស្្យបញ្ហ្ទីលំនៅ សម្្ប់ជនក្នុងក្ុមងាយរងគ្្ះ 
បំផុត ដ្លក្នុងជំនាញនោះរួមមនជាកញ្ចប់រចនាបទលំនៅឋាន 
ប្កបដោយគុណភាព សុវត្ថិភាព និងតម្ល្សមរម្យ អមដោយ 
អន្តរាគមន៍ផ្ន្កទឹកស្អ្ត សុខភាព និងអនាម័យ ផងដ្រ។ 

  ដំណោះស្្យប្បច្នប្្ឌិតគួបផ្សំគ្នជ្ាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារ  
ដ្លក្នុងនោះមនបទពិសោធន៍អំពីការងារហិរញ្ញប្បទាន 
ទីលំនៅ និងស្វាគំទ្លំនៅឋាន ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស ់
រដ្ឋ្ភិបាលនិងសង្គមសុីវិល និងដំណោះស្្យបញ្ហ្ទីលំនៅ 
សម្្ប់ជនកី្ក្នៅកមិ្តមូលដ្ឋន្ តាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយ 
អង្គការមិនស្វ្ងរកផលប្្ក់ចំណ្ញ និងអង្គការសហគមន ៍
មូលដ្ឋ្ននានា។ 

ែ�សពក

ទេន
�េមគ

ង�

េសៀម�ប

�ត់ដំបង

ភ�ំេពញ
ក���ល

ៃថ

កម���

តំបន់ជុំវ�ញបឹង
ទេន��ប

�វ

េវៀត�ម
កំពត

តំាងពីឆ្នែ ំ២០០៣ មក យើងបានជួយដល់គែសួារជាង ៧០០០០ ផ្ទះ ក្នងុនោះ គែសួារជាង 
២០០០០ ផ្ទះតាមរយៈការអន្តរាគមន៍ផ្នែកលំនៅឋានដោយផ្ទែល់ និងជិត ៥០០០០ ផ្ទះ 
តាមរយៈភាពជាដែគូជាមួយគែះឹសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថ។ុ

អំពីអង្គការលំនៅឋាន
មនុសែសជាតិកម្ពជុា

លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ ៧



ក�ង�នុ�ព
សហគមន៍

ក�ង�នុ�ព
វ�ស័យឯកជន

ក�ងអនុ�ព
សង�ម

scale

ក�ងអង��រមួយែដល�នចីរ�ព  េកៀរគរធន�ន និង�គប់�គង�ត់ែចងេ�យ
�ពេ���ះ�តង់ និងេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ�មួយឧត�ម�ព។

េកៀងគរធន�ន �រអភិវឌ��ន៍សមត��ព៖ 
បុគ�លិក ៩៥% �ត�វ�នបេ�ងៀន

�រអនុេ�ម�មច��ប់ស�ង់�រ
ៃនឧត�ម�ព 

 

១.  េធ�ើឲ���បេសើរេឡើងនូវ�រទទួល
 �នលំេ��នសមរម��
១.១ �រ�ំ�ទ�គ��រែដលែផ�កេលើជំនួយ
 ដល់អ�ក�កី�កបំផុតៃនជន�កី�ក�មួយ
 នឹង�ព�យរងេ��ះ�ក់�ក់
១.២  �រេលើកកម�ស់���ន�ពលំេ��នក��ង
 សហគមន៍�កី�កេ�ក��ងតំបន់សំណង់
 មិន�ន់េរៀបរយ និងសហគមន៍�កី�ក
១.៣ �រ�ំ�ទេ�ដល់សហគមន៍ែដល�ន
 �ពធុននឹងេ��ះមហន��យ

២.១  បេង�ើន�រផ�ត់ផ�ង់ទីផ��រៃនលំេ��ន�ន
 តៃម�សមរម��សុវត�ិ�ព  និងគុណ�ព…
២.១.១  �ំ�ទដល់�រអភិវឌ��ៃនឥណ�នលំេ��ន
 ស��ប់អ�ក�កី�ក
២.១.២ �របេង�ើន�រផ�ត់ផ�ង់ែផ�កេលើទីផ��រៃនលំេ��ន�ន
 តៃម�សមរម�� គុណ�ព និងសុវត�ិ�ព
២.១.៣ �ំ�ទដល់�រអភិវឌ��ៃនទីផ��រលំេ��នស��ប់ជួល 
 និងលំេ��នសង�ម

២.២ �ំ�ទដល់�រែកលម�េ�លនេ��យ និង�បព័ន�…
២.២.១  �រ��វ��វ�ំ�ទមតិេ�េលើសិទ�ិកម�សិទ�ិដីធ�ី និង
 លំេ��ន
២.២.២ �រចូលរួមក��ង�រ�ំ�ទមតិ��កុមច�មុះអំពីដីធ�ី  
 និងលំេ��ន
២.២.៣  �រេធ�ើយុទ���រ Solid Ground េ�ក�មិត���ក់�តិ

៣. េលើកកម�ស់�រយល់ដឹង និង�បមូល
 អ�កស�័�គចិត�...
៣.១ �របេង�ើន�រយល់ដឹង���រណៈ
 ក��ង�បេទសកម���
៣.២  �បមូលផ��ំអ�កស�័�គចិត�ក��ង�សុក
 �មរយៈកម�វ�ធីយុវជន និង
 �កុមក��ង�សុក
៣.៣  �រេកៀងគរអ�កស័��គចិត�អន�រ�តិៃន
 ភូមិ�កល

�ត់បន�យ

១៨%ៃនកង�ះ
�តលំេ��ន

គោលដៅយុទ្ធសាសែ្ត

លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ 9



• �ប់េផ�ើមេ�ក��ងទី�កុងភ�ំេពញ �បេទសកម���
• ចុះេ���ះ�មួយ�កសួង�របរេទស និង
 កិច�សហ�បតិបត�ិអន�រ�តិ

ជួយដល់�គ��រែដល�ន

ចំណ�ល�បចំនួន
៣៦�គ��រ
�មរយៈកម�ី��តតូចេដើម��ី
ជួយរ�េ�ះពួកេគពី�រខ�ីលុយ
ខុសច��ប់

• ព�ងីកតំបន់េ��ន់េខត��ត់ដំបង
 និងេសៀម�ប

• �ប់េផ�ើមកម�វ�ធីអ�កស�័�គចិត�
 ភូមិ�កល

• ជួយដល់�គ��រ�ង
 ៣០០�គ��រ

២០០២
២០០៣

២០០៤
២០០៦ ២០០៧

២០០៨
២០០៩

• សេ���ធកម�វ�ធីដីសម���ន
 សង�មកិច�

• េរៀបចំគេ��ង�ទ័រ�មួយ

 អ�កស�័�គចិត�អន�រ�តិ
 ចំនួន ១៥០�ក់

២០១០

២០១៦

�ប់េផ�ើមកម�វ�ធីអប់រ�សុខ�ព អ�ម័យ
ក��ងេខត�េសៀម�ប និងលំេ��នស��ប់

អ�កផ��កេមេ�គេអដស៍

ជួយដល់�គ��រ�ង
៧០០�គ��រ

• េរៀបចំកម�វ�ធី Khmer Harvest Build និង

 ទទួលេភ��វអន�រ�តិចំនួន 
 ៣៥០�ក់
• �ប់េផ�ើមអនុវត�កម�វ�ធីចូលរួមរបស់យុវជន
 ក��ង�សុក៖ Habitat Youth Build
• �ប់េផ�ើមកម�វ�ធីហិរ��វត��ែផ�កលំេ��ន

• េរៀបចំកម�វ�ធី Mekong Big Build អំពី
 លំេ��នស��ប់ជួល និង

 ទទួលេភ��វអន�រ�តិ
 ចំនួន១៦០�ក់
• �ប់េផ�ើម�រ�រអភិវឌ��ទីផ��រ

• ជួយដល់�គ��រ�ង
 ១០០០០�គ��រ
• ចុះេ��ះស��ប់យុទ���រ Solid   
 Ground �េជើងឯក�ំ�ទមតិ

• ចុះកិច��ពមេ�ពៀង�មួយអគ��យក��នលំេ��ន
 េដើម��ី�ំ�ទដល់�រអនុវត�េ�លនេ��យ�តិស�ីពីលំេ��ន

• ជួយដល់�គ��រ�ង ១៨០០០�ក់
• ទទួលេភ��វអន�រ�តិ�ង
 ៧០០០�ក់

• េរៀបចំេវទិ��តិស�ីពីលំេ��ន�មួយ

 �គី�ក់ព័ន� ៣១០�ក់
• ព�ងីកកម�វ�ធីេ�ជុំវ�ញបឹងទេន��ប

• ជួយដល់�គ��រ�ង
 ៧០០០០�គ��រ

២០១២

២០១៣
២០១៥

២០១៧
២០១៨

២៥៤�ក់

េរៀបចំកម�វ�ធីេភ��វ
អន�រ�តិចំនួន

មកពី ៦ �បេទសេផ��ង���

លើសពីផ្ទះ
១៥ ឆ្ន្នំៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា

លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ ១១១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ ១១១០ ១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨



១៥,៧ លាននាក់
ចំនួនប្រជាជនសរ្ុរ

៥៨%
កង្វះលំនៅឋាន

១៤%
ននចំនួនប្រជាជនទាងំអស់ 
ក្ុងឆ្្ ំ២០១៤ រស់នៅនបរោម 
្រន្ទា តភ់ាពបករីបក*

*ADB

ហែតុអ្វបីានជាយើងសាងសង់?

១2 លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨

១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ ១3



ផ្ទះប្ហ្ល
៨០០,០០០ ខ្នង
ដែលដតទរីបករុងភ្នំពញមយួ 
នឹងមានតបមរូវរោរ* 

9០%
ននកម្មករសំណងម់និទាន ់
ទទួលបានរោរ្រង្ហា ត្់រនបងៀន 
ផ្លូវរោរនៅន�ើយ

ប្ហ្លជា ៨០%
ននប្រជាជនកម្ុជារស់នៅតំ្រន់
ដាចប់សយាល មានភាពខ្សត ់
នខសោយក្ុងរោរទទួលបានទឹក 
មានសុវត្ិភាព និងអន្មយ័*
* water.org

៥៥%
ននប្រជាជនក្ុងទរីប្រជំុជនកំពុង 
រស់នៅក្ុងតំ្រនសំ់ណងម់និទាន់
នរៀ្ររយដែលមានប្រដែល  
១,៧ លានន្ក ់* 
* UNDP (2016)

ផ្ទះថ្មីចំនួន
១,១ លានខ្នង
ដែលប្រនទសកម្ុជានឹងបតរូវ 
រោរនៅបតឹមឆ្្ ំ២០៣០* 

មិនទាន់មនកូដនន
ការសងសង់ជា
ផ្លូវការនៅក្នុងបបនទស
កម្ពុជា

១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ ១៥១៤ ១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨



បង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាន
លំនៅឋានសមរម្យ ជាពិស្សក្ុមជនងាយ

រងគ្្ះបំផុត

យើងកសាង
អានុភាពសហគមន៍



៣៤០ គែួសារ
ទទួលបាននូវវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លអំពី
តំហ្ទាំលំនៅឋាន

៥១ គែួសារ
ទទួលបាននូវវគ្គបណ្តុះបណា្ត្ល
ន្ការចិញ្ចឹមជីវិត

១២ គែួសារ
ទទួលបាននូវឥណទានខា្ន្តតូចដើម្បី
ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិត

៤០៥ គែួសារ
ទទួលបានបង្គន់ថ្មី និងហ្ដ្ឋ្រចនា
សម្ព័ន្ធទឹកស្អ្ត

៣៨៧ គែួសារ
ទទួលបានការគំទ្ផ្ន្កអភិវឌ្ឍគ្ួសរ
និងការតាមដនរយៈព្ល ៦  ខ្ដើម្បីធ្វើ
ឲ្យប្សើរឡើងនូវស្ថ្នភាពរស់នៅ
របស់ពួកគ្

៤៥០ គែួសារ
បានទទួលផលពីដំណោះស្្យលំនៅឋាន

២០២ខ្នង  
ផ្ទះថ្មី

២៤៨ខ្នង  
ផ្ទះជួសជុស និង 
ក្លម្អ

ជំនួយផ្នែកលំនៅឋានផ្អែកលើ
ជំនួយឥតសំណងដល់ 
កែមុជនងយរងគែែះបំផុត

លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ ១9១៨ ១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨



ទឹកសា្អែត និងអនាម័យ

ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពអនាម័យ

នៅតាមសាលាចំនួន ២៣ 
បានជួយដល់សិស្សចំនួន់

១២៦២ នាក់
ប៉មអាងទឹក ១ ត្ូវបានសងសង់់

ធុងសម្្មតាមសលាចំនួន ២០ ត្ូវបានច្កចាយ

កន្ល្ងដុតសម្្មតាមសលាចំនួន ២ ត្ូវបានសង់ឡើង

៩៦ គែួសារ
ទទួលបាននូវការប្ើប្្ស់បង្គន់សធារណៈ

៣៤០ គែួសារ
ទទួលបាននូវការបណ្តះុបណា្តល្អំពីតំហ្ទំាផ្ទះ

បែជាជន ២៧៣៦ នាក់
បានអនុវត្តសុខភាព និងអនាម័យ
កាន់ត្ប្សើរឡើងតាមរយៈការលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹង

សាលាបឋមសិកែសាចំនួន៤២
ទទួលផលពីការអប់រំសុខភាព និងអនាម័យ
ជាមួយសិស្ស

៥៥០០ គែួសារ
នៅក្នុង 3០ភូមិ ទទួលបាននូវការបរិភោគ
ទឹកស្អ្តតាមរយៈស្ថ្នីយ៍ទឹកស្អ្តចំនួន 2

២៥២១ គែួសារ
ទទួលបានផលពីការក្លម្អបន្ថ្ម

១៥៧៤៩
នាក់ 

ទទួលបាននូវការ 
អប់រំលើកកម្ពស់ការ
យល់ដឹង

១២១០ គែួសារ
ទទួលបាននូវការប្ើប្្សហ់្ដ្ឋ្រចនា
សម្ព័ន្ធអនាម័យតាមឃុំចំនួន ៤3

១២ អណ្តូងតាមឃុំត្ូវបានសងសង់ឡើង
៨ អណ្តងូស្នប់តាមឃុតំ្វូបានសងសង់ឡើង

២០ អណ្តងូតូ្វបានជួសជុលឡើង

ស្ះតូ្វបានរៀបចំឡើង២
ទា្វរ្ទឹក តូ្វបានសងសង់ឡើង
ដោយកុ្ម PASSA

១

2០ លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨



គ្ុនក្ត្ រាគ និងក្អួត ត្ងត្កើតឡើងជារឿយកាលពីព្លដ្លគ្ួសរ 
របស់គត់ទទួលទានទឹកពីបឹង។ ឥឡូវពួកគ្បានប្ើប្្ស់ធុងចម្្ះ 
ទឹកស្អ្តដ្លបានផ្តល់ដោយអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា  
ហើយ សរួន បានឃើញពីប្យោជន៍ទាំងន្ះ។ "ទឹក គឺអាចប្ើប្្ស ់
បាន ហើយយើងមិនចំណាយលុយសម្្ប់ថា្ន្ំព្ទ្យច្ើនដូចមុនឡើយ"។  
សរួន ត្ងទឹកភ្លៀងសម្្ប់ការប្ើប្្ស់ទូទៅ និងបោកគក់។

ជាមួយនឹងស្ថ្រភាពដ្លគត់ និងគ្ួសរគត់បានជួបប្ទះ គត់មន 
ក្តីសង្ឃឹមថាកូនៗរបស់ពួកគត់ និងមនអនាគតភ្លឺស្វ្ង។ គត់ក៏ចង់ឲ្យ 
កូនៗ របស់គត់រៀនបានខ្ពស់ និងមនទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គម។  
បន្ទរជាមួយក្តីរីករាយពីប្ពន្ធរបស់គត់ សរួន និយយថា៖ "ទោះបីជាខ្ញុ ំ
មិនម្នជាអ្នកមន ត្ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្ត និងមន 
ផកសុខភាព ពីព្្ះខ្ញុំមនផ្ទះ និងដីធ្លីដ្លជារបស់ផ្ទ្ល់ខ្លួនខ្ញុំ។"

ជីវិតមិនងាយស្ួលទ្នៅព្លដ្លសរិន បានរៀបការជាមួយសរួន 
ដ្លជាកសិករវ័យ ៦៤ ឆ្ន្ំម្ន្ក់ កាលពី ៨ ឆ្ន្ំកន្លងទៅ។ សរិនមើលថ ្
កូនៗមុនរបស់ សរួន ហើយក្្យមកនាងមនកូនផ្ទ្ល់ខ្លួនពីរនាក់ទៀត 
ជាមួយគត់។ ពួកគ្បានរស់នៅក្នុងខ្ទមតូចមួយក្ប្របឹងទន្ល្សបនៅលើ 
ដីមួយដ្លមិនជារបស់ពួកគ្។ ក្្ពីកង្វះខាតន្សុវត្ថិភាព និងទីកន្ល្ង 
ពួកគ្ប្ឈមនឹងជំងឺដោយសរត្ពួកគ្បានផឹកទឹកផ្ទ្ល់ពីបឹង។

សរិន ជាម្ផ្ទះ អាយុ ៤៦ឆ្ន្ ំបាននិយយថា "ពីមុនខ្ញុពិំបាកចិត្តណាស់។  
ត្ឥឡូវខ្ញុំរីករាយ ហើយរំភើប ពីព្្ះខ្ញុំមនផ្ទះ និងដីផ្ទ្ល់ខ្លួន។" នាង
ហើយនិងគ្ួសររបស់នាងបានផ្ល្ស់ចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគ្ដ្ល
បានសងសង់ឡើងក្្មការគំទ្ពីអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា 
កាលពីខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ 2០១៦។ ផ្ទះរបស់ពួកគ្ស្ថិតក្នុងភូមិ ព្្កត្ប់ 
ឃុំព្្កនរិន្ទ ស្ុកឯកភ្នំ ខ្ត្តបាត់ដំបង ដ្លជាផ្ន្កមួយន្កម្មវិធីចាប់
ផ្តើមជីវិតថ្មី (CCT) ដ្លទទួលបានការឧបត្តម្ភគំទ្ពីអង្គការលំនៅឋាន
មនុស្សជាតិហុល្លង់។ 

ចំណាយព្លរស់នៅព្ញមួយជីវិតរបស់គត់នៅក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបង ដ្ល 
ជាទីកន្ល្ងកំណើតរបស់គត់ សរួននៅត្ប្កបរបរន្សទ ដោយប្ើ 
វិធីសស្្តប្បបុរាណ ដោយប្ើខ្ស្សន្ទូច និងសំណាញ់។ គត់ប្ើប្្ស ់
ទូកមួយដ្លខ្ចីពីកូនប្ុសរបស់គត់ ពីព្្ះគត់មិនមនលុយដើម្បីជួស 
ជុលទូកគត់ដ្លបានខូចនោះឡើយ។ សរួន រកបានជាមធ្យម ៨ពាន់រៀល 
ក្នុងមួយថ្ង្ ពីការលក់ត្ីដ្លគត់រកបាន។ គត់សរភាពថា លុយដ្ល 
រកបាន គឺមិនគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់គួ្សររបស់គត់ដ្លមនសមជិក ៦នាក់ 
រួមទាំងកូនស្ីមុន របស់គត់ មុី អាយុ ១០ឆ្ន្ំ រស្មី អាយុ ៥ឆ្ន្ំ និងសំណាង 
កូនប្ុសអាយុ 3ឆ្ន្ំ និង ចៅស្ី លីណា អាយុ ១៦ខ្។

ដើម្បីបំព្ញនូវតមូ្វការម្ហបូអាហររបស់ពួកគ្ សរួន និងប្ពន្ធរបស់គត់ 
ចាប់ផ្តើមដំដំណំា បន្លប្នា្ទប់្ពីផ្លស់្ចូលទៅរស់នៅក្នងុផ្ទះដ្លសងសង់ 
ដោយអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិរបស់ពួកគ្។ ជាមួយនឹងប្្ក់ជំនួយ 
បន្តិចមួយ ពីអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា ពួកគ្បានទិញគ្្ប់ 
និងដំល្ហុង ច្ក ស្វ្យ អំពៅ និងម្ុំ។ ពួកគ្ក៏បានទិញផងដ្រនូវធុងទឹក 
សម្្ប់ស្្ចដំណាំ។ គូស្វ្មីភរិយទាំងពីរន្ះក៏បានចិញ្ចឹមទា ៧ក្បាល  
និងមន់ 2៨ ក្បាលផងដ្រ។

ទែពែយនែក្តរីីករាយ

"ពីមុនខ្ញុពិំបាកចិត្តណាស់។  
ត្ឥឡូវខ្ញុំរីករាយ ហើយរំភើប 
ពីព្្ះខ្ញុំមនផ្ទះ និងដីផ្ទ្ល់ខ្លួន។" 
សរិន, ម្ផ្ទះ អាយុ ៤៦ឆ្ន្ំ

៥៦០ នាក់
ទទួលបាននូវការលើកកម្ពស់ការយល់
ដឹងពីដីសម្បទានសង្គមកិច្ច

ដីសមែបទានសង្គមកិច្ច

តំបន់សំណង់ ៤៥
មិនទាន់រៀបរយត្ូវបានធ្វើការអង្ក្ត

៤០ គែួសារ
ពីតំបន់សំណង់មិនទាន់រៀបរយទទួល
បាននូវដំណោះស្្យផ្ន្កលំនៅឋាន

ហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធជា 
មូលដា្ឋែនចំនួន ៣
 ត្ូវបានសងសង់ឡើងសម្្ប់សហគមន៍

៦ ផ្លូវប្តុង (3៦១,៥០ ម៉្ត្)

១០ បង្គល្ភ្លើងតូ្វបានតំឡើងដ្ល
អាចឲ្យ គួ្សរចំនួន ៥៨ អាចប្ើប្្ស់
ភ្លើងរដ្ឋបាន

គួ្សរបានភា្ជប់្ទឹករដ្ឋ៦៣

22 លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨

១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ 23



បង្កើន ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ឈរ លើ មូលដ្ឋ្ន ទីផ្សារ នូវ ដំណោះស្្យ លំនៅឋាន 
ប្កប ដោយ គុណភាព សុវត្ថិភាព និង មនតម្ល្សមរម្យ  

ហើយ គំទ្ ដល់ ការ អភិវឌ្ឍ និង ការ អនុវត្ត គោលនយោបាយ  និង ប្ព័ន្ធ 
របស់ ជាតិ ដ្ល មន លក្ខណៈអំណោយ ផល ដល់ ការ បង្កើត  និង ថ្រក្សា 

ទីលំនៅ សមរម្យ សម្្ប់ ជន គ្ប់ រូប។

យើងកសាង
អានុភាពផ្នែកឯកជន



ការដាក់បញ្ចលូបន្ថែម
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ ុនិងការ

អភិវឌែឍទីផែសារ

ការចូលរួមជាមួយ
សង្គមសីុវិល និងរដា្ឋែភិបាល

គោលជំហរ ២
ត្ូវបានធ្វើឡើងដោយក្ុមចម្ុះ

សកម្មភាពចំនួន ២៨៣១
ត្ូវបានធ្វើឡើងដោយក្ុមចម្ុះ

យុវជនចំនួន ៦៨៩២ នាក់
បានបង្កើនការយល់ដឹងអំពីលំនៅឋាន
មនតម្ល្សមរម្យ

ទីជមែកមានសុវត្ថភិាព និង
តម្លែសមរមែយសមែែប់គែប់គ្នែ
តាមរយៈការអភិវឌែឍទីផែសារ

គែូបង្គែល ១០នាក់
បានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្លអំពី
វគ្គខ្លីន្ប្បបទក្នុងផ្ន្កសំណង់់

អ្នកសាងសង់
ផ្ទះ ២០នាក់
ទទួលបានការបណ្តុះបណា្ត្លអំពី
វគ្គខ្លីន្ប្បបទក្នុងផ្ន្កសំណង់

ជាង ១៣នាក់
បានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្ល
ជំនួយការបច្ច្កទ្សផ្ន្កសំណង់

២០២៣៦ គែួសារ
ទទួលីកម្ចីគ្ហដ្ឋ្នតាមរយៈដ្គូ

គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ

ទឹកបែែក់ចំនួន 
១០១០៦៣០៥៧ ដុលា្លែរ

ត្ូវបានប្មូលសម្្ប់កម្ចីគ្ហដ្ឋ្ន

១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ 2៧2៦ ១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨



ស្ីមុំ ប្្ប់ថាផ្ទះថ្មីនឹងកាន់ត្ងាយស្ួលក្នុងការសំអាត ហើយគត ់
នឹងមិនអារម្មណ៍អំពីភ្លៀងលិចទៀតហើយ។ គ្ួសររបស់គត់អាចរស់
នៅដោយមនសុខភាពល្អជាងមុន ដោយពួកគ្មិនងាយនឹងផ្ត្សយ
ដោយសរសំណើមទៀតឡើយ។ 

គត់និយយថា “ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ថាផ្ទះថ្មីន្ះនឹងកាន់ត្ងាយស្ួល 
សម្្ប់កូនបុ្សខ្ញុរំៀន។ វានឹងមនពន្លជឺាងមុន មនបន្ទប់ច្ើនជាងមុន 
សម្្ប់ការរៀនសូត្ ហើយផ្ទះន្ះកាន់ត្មនសុវត្ថិភាព និងរឹងម ំ
ជាងផ្ទះចាស់។” ផ្ទះថ្មីន្ះនឹងកាន់ត្មនសោភ័ណភាពជាងមុន ហើយ 
ស្ីមុំ ជឿថាវានឹងជួយលើកស្ទួយគ្ួសររបស់្គត់នៅក្នុងសហគមន៍។

គ្ួសររបស់គត់នឹងបង់រំលោះប្ចាំខ្វិញនូវទឹកប្្ក់ចំនួន ៤១០ 
ដុលា្ល្រ ក្នុងរយៈព្លបីឆ្ន្ំ។ កូនស្ីរបស់ ស្ីមុំ ប៊ីរូហ្សា អាយុ 2៤ឆ្ន្ំ 
នឹងជួយបង់ប្ចាំខ្។ បនា្ទ្ប់ពីបង់កម្ចីសម្្ប់គ្ហដ្ឋ្នរួច ស្ីមុំ និង 
ប្តីរបស់គត់កំពុងគិតពីការខ្ចីប្្ក់កម្ចីមួយផ្ស្ងទៀតសម្្ប់សង់តូប 
មួយនៅលើដីផ្ទះចាស់របស់ពួកគត់។ ពួកគត់ចង់លក់ម្ហូប និងភ្សជ្ជៈ  
ហើយនឹងបើកភោជនីយដ្ឋន្មួយ។ គត់និយយថា “ភោជនីយដ្ឋន្ន្ះ 
គឺសម្្ប់គ្ួសរទាំងឡាយនៅក្នុងសហគមន៍មកកម្សាន្ត និងចំណាយ
ព្លជាមួយគ្ួសររបស់ពួកគ្។ យើងក៏នឹងតំឡើងតារាងបាល់ទះ 
មួយ ដូច្ន្ះ ពួកគ្អាចល្ងកីឡានៅព្លដ្លពួកគ្នៅទីនោះ។”

“យើងមនអារម្មណ៍ថាមិត្តភក្តិរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍ន្ះគោរព
យើងច្ើនជាងមុន។ ពួកគ្ឃើញយើងសង់ផ្ទះស្អ្តថ្មីមួយ ហើយមន
គម្្ងធ្វើការងារជាច្ើនជាមួយវានៅព្លដ្លយើងមនលទ្ធភាព។ 
យើងមនមោទនភាពដ្លអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកយើងមនភាព 
ល្អប្សើរជាងមុន ហើយសូមអរគុណដល់ LOLC ដ្លជួយយើងក្នុង
ការធ្វើការទាំងន្ះ។”

ស្ីមុំ អាយុ ៤៥ឆ្ន្ំ និងប្តីរបស់គត់ ណារិទ្ធិ អាយុ ៤៤ឆ្ន្ំ រស់នៅក្នុង 
ឃុំកោះចូរា៉្ម ស្ុកខ្សាច់កណា្ត្ល ខ្ត្តកណា្ត្ល។ ប្្ក់ចំណូលចំបង 
របស់ពួកគត់បានមកពីការធ្វើដំណាំស្ូវ និងការចិញ្ចឹមគោ។ ប្្ក ់
ចំណូលប្ចាំឆ្ន្ំរបស់ពួកគត់ប្ហ្លប្មណជា 2,៨០០ ដុលា្ល្រ។

បនា្ទ្ប់ពីរស់នៅក្នុងផ្ទះដ្លគត់ធា្ល្ប់រស់នៅតាំងពីកើតមក ស្ីមុំគិតថា
វាដល់ព្លដ្លត្ូវសង់ផ្ទះក្នុងក្តីស្ម្របស់ពួកគត់ហើយ។ ផ្ទះចាស ់
របស់ពួកគត់ទុ្ឌទ្្មអស់ជាច្ើនឆ្ន្មំកហើយ។ ឈើពុក ហើយដំបូល 
លិចទឹកនៅក្នុងរដូវវស្សា។

ដោយគ្មន្ប្្ក់ចំណូលទៀងទាត់ ព្្ះត្ការធ្វើកសិកម្មតាមរដូវ វាពិត 
ជាមនការលំបាកសម្្ប់គ្ួសរទាំងឡាយ ដូចជា ស្ីមុំ និងណារិទ្ធ 
ក្នុងការខ្ចីលុយពីធនាគរ។ ជំនួសន្ះ ពួកគត់បានងាកទៅរក់កម្ចីព ី
គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពន្ជីវិតរបស់ពួកគត់។  
ពួកគត់បានទៅរកគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីខ្ចីប្្ក់កម្ច ី
សម្្ប់គ្ហដ្ឋ្នចំនួន ១០,០០០ ដុលា្ល្រ ដើម្បីសង់ផ្ទះថ្មីមួយ។ ស្ីមុ ំ
បាននិយយថា “ក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំកន្លងមកន្ះ យើងបានខ្ចីកម្ច ី
ចំនួន ៤ តាមរយៈគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុប្្សក់ សម្្ប់តម្ូវការ 
កសិកម្ម។ បុ៉ន្តយ្ើងទទួលប្្ក់កម្ចសីម្្ប់គ្ហដ្ឋន្តាមរយៈ LOLC។  
ន្ះគឺ ជាកម្ចីសម្្ប់គ្ហដ្ឋ្នលើកទី១ របស់យើង។”

បនា្ទ្ប់ពីទទួលបានប្្ក់កម្ចី ពួកគត់បានរៀបចំដីសម្្ប់ការសងសង ់
ផ្ទះរបស់ពួកគត់ ដ្លរំពឹងថានឹងរួចរាល់ក្នុងរយៈព្លមួយខ្។ ផ្ទះថ្ម ី
របស់គត់នឹងមនបន្ទប់ពីរនៅជាន់លើ និងវាលខាងក្្ម ដ្លអាចធ្វើ 
ជាជម្កសម្្ប់សត្វដ្លពួកគត់ចិញ្ចឹមសម្្ប់លក់។ ស្ីមុំនិយយ 
ថា “វានឹងមនកន្ល្ងចំអិនអាហរ និងកន្ល្ងសម្្ក ដ្លយើងអាច 
សម្្កនៅព្លរសៀល ព្លដ្លវាក្ត្។ គ្ួសររបស់យើងនឹងមន
បរិស្ថ្នល្អជាងមុន ផ្ទះដ្លរឹងមំជាងមុន និងទីធា្ល្ជាច្ើនសម្្ប ់
សត្វចិញ្ចឹមរបស់យើង។”

“ វានឹងមនកនន្លងចំអិនអាហរ 
និងកនន្លងសបមក នដលនយើងអាច 
សបមកនៅនពលរនសៀល នពល 
នដលវាន្្ត្។ បគួសររបស់នយើងនឹង 
មនបរិស្ថ្នល្អជាងមុន ផ្ទះនដល 
រឹងមំជាងមុន និងកនន្លងជានបចើន 
សបមប់សត្វនដលនយើងចិញ្ចឹម។ ”

ថ្ងែកាន់តែល្អបែសើរ

បសីមុំ អាយុ ៤៥ឆ្ន្ំ រស់នៅឃុំនកាះចូរា៉្ម 
បសុកខ្សាច់កណា្ត្ល នខត្តកណា្ត្ល។

លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ 292៨ ១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨



លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សធារណជន
ម្ច្ស់ជំនួយ និងរដ្ឋ្ភិបាលអំពីសរៈសំខាន់ន្

លំនៅឋានសមរម្យដ្លជាកាតាលីករមួយ
សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍ។

យើងកសាង
អានុភាពសង្គម



អ្នកស័្មគែចិត្តអន្តរជាតិ

១៣៦៣នាក់
មកព១ី៦បែទែស
បានចូលរួម និងជួយទៅដល់
គែួសារចំនួន 

១១៨ផ្ទះ

កម្មវិធីអ្នកស្ម័គែចិត្ត
ភូមិសាកល

១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ 3332 ១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់

របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨



២៨៦២នាក់
អ្នកស្ម័គែចិត្ត តែូវបានបែមូលផ្តុំជួយ

ដល់គែួសារចំនួន 

៦៤៦គែួសារ

អ្នកស័្មគែចិត្តក្នុងសែុក
អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពជុា បានចូលរួម និងរៀបចំកម្មវិធីអ្នកដឹកនំាសង 
សង់លំនៅឋានវ័យក្ម្ងប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ ក្្មប្ធានបទ៖ " អ្នកដឹកនាំវ័យក្ម្ង 
គំទ្ដល់គោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋាន ដើម្បីទទួលបាននូវលំនៅឋាន 
មនតម្ល្សមរម្យ"។  យុវជនជាង ៥០០នាក់ បានចុះហត្ថល្ខាលើញត្តិ  
"យើងខ្ញុំជាយុវជនកម្ពុជា ទទួលស្គ្ល់នូវផលប៉ះពាល់ពីកង្វះលំនៅឋាននៅក្នុង 
ជំនាន់យើងខ្ញុំ សូមជម្ុញឲ្យមនការពន្លឿនការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ត ី
ពីលំនៅឋានតាមរយៈការបង្កើតក្បខ័ណ្ឌសម្្ប់ការអនុវត្ត និងអនុម័តយន្តការ 
អភិបាលកិច្ចរួមគ្ន្ ក្នុងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌ន្ភាពច្ន្ប្ឌិត និងគំនិតថ្មីៗក្នុង 

វិស័យលំនៅឋាន។"

អ្នកដឹកនាំសាងសង់លំនៅឋាន
វ័យក្មែងឆ្នែំ ២០១៨

3៤ លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨

លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ 3៥



នៅក្នុងពិធីប្គល់ផ្ទះ ដ្លជាថ្ង្ចុងក្្យ 
ន្កម្មវិធី Cambodia Big Build ប្ចាំឆ្ន្ំ 
2០១៧ ក្នុងខ្ត្តបាត់ដំបង សំឡ្ង "ជយោ! 
ជយោ!" លាន់លឺឡើងរំពងដោយក្តីរីករាយ 
ជាមួយនឹងស្ទាប់ផ្ក្ចម្ុះពណ៌បាចសចចុះ
មកក្្ម។

ការច្ករំល្កពីដួងចិត្ត អាចលឺបានច្ញពីអ្នក 
ស្ម័គ្ចិត្តអន្តរជាតិទាំង  2៥3នាក់ ដ្លបាន 
ពួតដ្គ្ន្ធ្វើការជាមួយគ្ួសរទាំង 23 ដ្ល 
ត្ូវការលំនៅឋានដ្លមនតម្ល្សមរម្យ និង 
សុវត្ថិភាព។ អ៊ំស្ីគី អាយុ ៨៨ ឆ្ន្ំបានស្ត្ប់
យ៉្ងយកចិត្តទុកដក់ ក្នុងខណៈព្លដ្ល 
អ្នកស្ម័គ្ចិត្តជនជាតិអាម្រិក ល្វីស ណូបល 
បាននិយយតាមរយៈអ្នកបកប្្ម្ន្ក់ថា  
"មនក្តីស្ឡាញ់ជាច្ើនបានចូលទៅក្នុងការ 
សងសង់ផ្ទះរបស់អ្នក។ សូមរីករាយជាមួយ 
វា។" ជាការឆ្លើយតប អ៊ំស្ីគ ីបាននិយយថា 
"ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្ម័គ្ចិត្តទាំងអស់ស្ន្ក់នៅ 
និងញាំអ្វីខ្លះនៅទីន្ះ។"  

ន្ះគឺទំនាក់ទំនងដ្លអ្នកស្មគ្័ចិត្ត និងគួ្សរ 
បានច្ករំល្កក្នុងអំឡុងព្លកម្មវិធី  
Cambodia Big Build ដ្លបានធ្វើឡើងចាប់ 
ពីថ្ង្ទី ១3 ដល់ ១៧ ខ្ វិច្ឆិកានៅឯការដ្ឋ្ន 
ពីរកន្ល្ងក្នុងសងា្ក្ត់ព្្កព្ះស្ត្ច 

ខ្ត្តបាត់ដំបង។ អ្នកស្ម័គ្ចិត្តទាំងឡាយបាន 
មកពីសហរដ្ឋអាម្រិក កាណាដ ណូវ្លស្ឡង់  
ចក្ភពអង់គ្ល្ស ហុងកុង និងអូស្្តាលី។ ពួក 
គ្ខ្លះកប៏ានជយួផលិតដុំឥដ្ឋបរិស្ថ្នដ្លបាន 
ប្ើនៅក្នុងការដ្ឋ្នមួយក្នុងភូមិអូរខា្ជ្យ 
ឯឥដ្ឋដុត ប្ើនៅការដ្ឋ្នមួយទៀតក្នុងភូម ិ
ប្កចានថ្មី។

នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើកកម្មវិធីនៅថ្ង្ទី ១2  ខ្ 
វិច្ឆិកា ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ អភិបាល ន្គណៈ 
អភិបាលខ្ត្តបាត់ដំបង បានសង្កត់ធ្ងន់លើ 
ទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមំរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលជាមួយ 
អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា និង 
សង្ឃឹមថាបន្តកំណត់ឱកាសសម្្ប់ការអនុវត្ត
គម្្ងដីសម្បទាន និងលំនៅឋាន។

នៅចុងបញ្ចប់ន្ព្ឹត្តិការណ៍ន្ះ ផ្ទះចំនួន ១៤ 
ខ្នងដ្លត្ូវបានសងសង់នៅក្នុងភូមិអូរខា្ជ្យ  
គឺជាសញ្ញ្មួយន្ការបញ្ចប់ដោយព្ញល្ញ 
នូវគម្្ងដីសម្បទានចំនួន ៨2 ខ្នង ដ្ល 
អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា បាន 
សហការដ្គូជាមួយរដ្ឋភិ្បាល។ អង្គការលំនៅ 
ឋានមនុស្សជាតិកម្ពជុាក៏ទទួលបាននូវការគំទ្ 
ពី Clifford Chance របស់អូស្ត្្លី អង្គការ
លំនៅឋានមនុស្សជាតិអូស្្តាលី និងអង្គការ 
លំនៅឋានមនុស្សជាតិកាណាដ។

ព្ឹត្តិការណ៍សងសង់ន្ះក៏មនសរៈសំខាន ់
ផងដ្រ ដោយសរត្ចំនួនសខារបស់អង្គការ
លំនៅឋានក្នុងសហរដ្ឋអាម្រិក និងកាណាដ  
បានបញ្ជូនសមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល និង 
បុគ្គលិកជាអ្នកស្ម័គ្ចិត្ត។ នាយកប្តិបត្តិ និង 
សមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាលជាង ៤០នាក់ 
លាយបាយអរ រៀបឥដ្ឋ និងតំឡើងបង្អួច ក្នុង 
ចំណោមការងារផ្ស្ងទៀត។ អង្គការលំនៅ 
ឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា បានបងា្ហ្ញពីការកោត 
សរសើរ និងដឹងគុណចំពោះអ្នកតំណាងសខា 
និងអ្នកគំទ្នៅឯពិធីញាំបាយលា្ង្ចមួយនា 
ពាក់កណា្ត្លអាទិត្យ។

អូរីន ស្កន្ដ្្ត អាយុ ៨៧ ឆ្ន្ ំជានាយកស្ថនិ្ក 
ន្អង្គការ Habitat for Humanity Twin 

Cities ក៏ជាអ្នកស្ម័គ្ចិត្តមួយរូបផងដ្រ។  
គត់បានយកចិត្តទុកដក់លើដំបូនា្ម្នរបស ់
វ្ជ្ជបណ្ឌិត និងកូនប្ុសរបស់គត់ ក្នុងការធ្វើ 
ឲ្យឆ្ន្ំន្ះជាឆ្ន្ំដ្លមនសុខភាពល្អ និង 
សប្បាយបំផុតន្ជីវិតរបស់គត់ជាមួយនឹងបទ 
ពិសោធន៍នៅក្នុងព្ឹត្តិការណ៍ Cambodia 

Big Build។ ខណៈដ្លមិត្តរួមក្ុមរបស ់
គត់គោរពភាពស្វ្ហប់ និងរីករាយរបស់គត់ 
អូរីនក៏បានបងា្ហ្ញចំណាប់អារម្មណ៍ស្ដៀង 
គ្ន្ន្ះដ្រ។ "អ្នកខ្លះជានាយកប្តិបត្តិ ហើយ 

កម្មវិធី Cambodia 
Big Build 2017

3៦ លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨

លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ 3៧



ពួកគ្មកនៅលើភក់។ មនក្ម្ងជាច្ើននាក ់
កាយគស់ និងជញ្ជូនឥដ្ឋ។ អ្នករាល់គ្ន្ស្ថិត
នៅក្នុងភាពសប្បាយរីករាយ។ វាគឺជាក្តីរីករាយ
ដ៏អស្ច្រ្យបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។"

ក្មង្សី្ដ្ល អូរី និយយ អូរីន ចង់សំដៅទៅលើ 
កូនស្ីទាំងបីរបស់ ស៊ូហ្គ នាយកប្តិបត្តិ 
និងជាប្ធានន្អង្គការ Habitat for  

Humainty Twin Cities ដ្លបានចូលរួម 
ជាមួយនាងក្នងុការសងសង់ន្ះ។ សូ៊មនកូន 
ស្ី 3 នាក់រស់នៅ និងធ្វើការនៅទីកន្ល្ងបី
ផ្ស្ងគ្ន្ក្នុងសហរដ្ឋអាម្រិក។ "កម្ពុជាគឺជា
ប្ទ្សមួយក្នុងបញ្ជីដ្លត្ូវធ្វើជាមួយកូន
ស្ីរបស់ខ្ញុំ។ វាដូចជាការជួបជុំគ្ួសរមួយ។  
យើងបានឃើញពីវប្បធម៌ផ្ស្ងគ្ន ្ខុសគ្នឆ្្ងយ្ 
ពីការធ្វើដំណើរក្នុងនាមជាអ្នកទ្សចរណ៍។"  
បនា្ទ្ប់ពីនាងត្ឡប់ទៅសហរដ្ឋអាម្រិកវិញ 
នាងបានច្ករំល្កតាមរយៈអ៊ីម្លថា "វាជា 
សបា្ត្ហ៍ដ្លមនការផ្ល្ស់ប្តូរ និងឥទ្ធិពល 
យ្៉ងខា្ល្ងំសម្្ប់អ្នកស្មគ្័ចិត្តទំាងអស់ ហើយ 
ខ្ញុំពិតជាមនមោទនភាពសម្្ប់ប្សកកម្ម 
ទូទាំងពិភពលោករបស់អង្គការលំនៅឋាន 
មនុស្សជាតិ។

សម្្ប់ Mike John Freshey ដ្លជាក្ុម 
ប្ឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការលំនៅឋានមនុស្ស 
ជាតិ Great Britain ការសងសង់ន្ះគឺជា 
ការពិសោធន៍មួយ។ គត់រំពឹងថានឹងដឹកនា ំ
ក្ុមមួយដ្លមនសមជិក ១៧នាក់មកកាន ់
កម្ពុជា។ Mike និយយថា "ដោយមិនគិតព ី
កឹ្តក្មន្ការសងសង់ គួ្សរមួយនៅទីន្ះ 
ដ្លគ្ម្នអ្វីផ្ល្ស់ទីចូលទៅក្នុងផ្ទះ មនទឹក 

និងអនាម័យ ហើយនិងដីតូចមួយកន្ល្ង។ 
វានាំមកនូវស្ថ្រភាព និងសុវត្ថិភាព។ មនុស្ស 
ដ្លមកពីប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍មិនយល់ពីភាព 
ក្ីក្ន្លំនៅឋានរហូតទាល់ត្គ្មកឃើញ 
ដោយផ្ទល់្ភ្នក្។" គត់បន្ថម្ថា "យើងពិតជា 
មនសំណាងណាស់ដ្លបាននាំក្តីសង្ឃឹម 
ដល់ពួកគ្។

លោកស្ី Karen Dolyniuk មន្ត្ីអភិវឌ្ឍន៍ន្ 
Habitat for Humanity Niagara បានអាន 
អំពីកម្ពុជាជារៀងរាល់ថ្ង្មុនព្លដំណើរមក
កាន់ទីន្ះ។ គត់ក៏បានទាញយកកម្មវិធីរៀន
ភាសខ្ម្រដក់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គត់ផងដ្រ។ 
ក្នុងខ្មិថុនា នៅព្លគត់ឈានដល់វ័យ  
៥០ឆ្ន្ ំគត់បានរៀបចំកម្មវិធីអាហរព្លលា្ងច្ 
ជាមួយម្ហូបខ្ម្រ ហើយរ្អងា្គ្សមូលនិធិបាន 
៤០០០ ដុលា្ល្រ។ "អ្វីដ្លខ្ញុំចង់ធ្វើដំបូងបំផុត 
គឺជួបជាមួយគ្ួសរ។ ពួកគ្អាចនឹងនិយយ 
ភាសផ្ស្ង ប៉ុន្ត្មនការប្្ស្័យទាក់ទងគ្ន្
ដោយសរត្ការគោរពសម្្ប់ប្ទ្សដ្ល
ខ្ញុំស្ថិតនៅ។"

ជាចុងបញ្ចប់ នាយិកាប្ចាំប្ទ្សរបស ់
អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពជុា បឺ៊ណាដ្ត  
បូឡូឌ្យូធី សម្ត្ងនូវការដឹងគុណចំពោះអ្នក 
រាល់គ្ន្ដ្លបានចូលរួមរួមមន ក្ុមគ្ួសរ 
ដ្លចង់បង្កើតនូវជីវិតដ៏ប្សើរមួយ អ្នកស្ម័គ ្
ចិត្តដ្លមនបំណងផ្តល់មកឲ្យវិញ ដ្គូរួម 
បញ្ចលូទំាងរាជរដ្ឋភិ្បាលដ្លបានទទួលស្គល់្ 
នូវសរៈសំខាន់ន្លំនៅឋានសមរម្យ អ្នកបក 
ប្្សម្្ប់អ្នកស្ម័គ្ចិត្ត ជាងសំណង់ និង 
បុគ្គលិកទាំងអស់។ សបា្ត្ហ៍ន្ការប្ឹងប្្ង 

ធ្វើការងារន្ះបានបញ្ចប់ ប៉ុន្ត្ដំណាក់កាលថ្ម ី
ន្ជីវិតរបស់គ្ួសរទាំង 23 ទើបត្បាន 
ចាប់ផ្តើមទ្។ ដោយសរត្អ្នកទំាងអស់ពួកគ្ 
អាចមនឱកាសជាច្ើនដើម្បីសន្សំលុយ  
ធ្វើឲ្យសុខភាព និងការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតរបស ់
ពួកគ្កាន់ត្ប្សើរឡើង ហើយមនច្ើន 
ទៀត។ សូមអរគុណ។"

3៨ លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨

លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ 39



ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
ចំណូល៖

អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិអន្តរជាតិ

បណា្ត្ញមូលនិធីសកល (GFN)

កម្មវិធីភូមិសកល

ចំណូលក្នុងស្ុក

ចំណូលផ្ស្ងទៀត

ចំណូលសរុប

១៩% $៤២៩,៩៥៣

$១,១៩៧,៤៧០

$៤៥១,៧៣៣

$៨៨,៦៤៣

$៧០,៥៧៤

$២,២៣៨,៣៧៣

២០%

៤%

៣%

៥៤%

ចំណាយ៖

ចំណាយលើ
កម្មវិធីដោយផ្ទែល់

ចំណាយទូទៅ 
និងរដ្ឋបាល

ចំណាយលើការរែ
អង្គែសថវិកា

៨២% ១៤% ៤% ចំណាយសរុប
$២,៣០៩,៦៧១

$១,៨៩០,៦២៨ $៣១៨,៣៣០ $១០០,៧១៣

៤០ លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨

១៥ ឆ្នែំនែការសាងសង់
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ ៤១



សែចក្តថី្លែងអំណរគុណ

ដែគូអន្តរជាតិ

Clifford Chance
Derek Sanders and Linden Root Dickinson Foundation
Habitat for Humanity AUSTRALIA
Habitat for Humanity CANADA
Habitat for Humanity GREAT BRITAIN
Habitat for Humanity HONG KONG
Habitat for Humanity JAPAN
Habitat for Humanity KOREA
Habitat for Humanity NETHERLANDS
Habitat for Humanity NEW ZEALAND
Habitat for Humanity NORTHERN IRELAND
Habitat for Humanity SINGAPORE
Neale Kemp
Rajinder Kuar
Scot and Keely Sellers
Solid Ground Challenge Grant
Stiho Group
Walter and Alice Abrams

ដង្វែយ

បណា្តែញអ្នកផ្តល់ជំនួយអង្គការលំនៅឋានមនុសែសជាតិ

Habitat for Humanity ANCHORAGE

Habitat for Humanity ANDERSON, INC.

Habitat for Humanity BUFFALO

Habitat for Humanity CENTRAL DELAWARE

Habitat for Humanity CENTRAL OKLAHOMA

Habitat for Humanity CHARLOTTE

Habitat for Humanity FAUQUIER

Habitat for Humanity FLATIRONS

Habitat for Humanity GEORGETOWN COUNTY, SC

Habitat for Humanity GRANTS PASS AREA

Habitat for Humanity GREATER MATTHEWS

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 NW CONNECTICUT

Habitat for Humanity of CLALLAM COUNTY

Habitat for Humanity of GREATER CINCINNATI

Habitat for Humanity of LEE AND HENDRY COUNTIES, INC.

Habitat for Humanity of METRO DENVER

Habitat for Humanity of OAKLAND COUNTY AND OAKLAND CO, 

បុគ្គល/គែួសារ

Catherine Wang

Ellen L. Davis

Pamela A. Silimperi

Rob Latimer

Robert S. Latimer

Sharon Amabile and Allyn B. Amabile

កែុមហ៊ុន

Charles Schwab

មូលនិធិ

Esther Foundation

ដែគូកែុមហ៊ុនក្នុងសែុក

Bambu Hotel
Cambodia Duke Family
Cambrew Ltd. (Pepsi)
CAM-Paint
Comfy Travel
Damrei Angkor Hotel
Domino Pizza
Double Leaf Boutique Hotel

K_media Photography
Li & Fung Limited
Nest Restaurant and Bar
Royal Crown Hotel
Vimean Sovannaphoum 
Resort
Viroth Restaurant

ដែគូរដា្ឋែភិបាល

Battambang Municipal and Provincial Administrative Offices

General Department of Housing, Ministry of Land  

Management, Urban Planning and Construction

Kandal Provincial Department of Rural Development

Ministry of Education Youth and Sports

Ministry of Labour and Vocational Training, TVET

National Committee for Disaster Management

Phnom Penh Municipality Administrative Office

Siem Reap Provincial Department of Rural Development

Siem Reap Municipal and Provincial Administrative Offices

បណា្តែញអ្នកផ្តល់ជំនួយអង្គការលំនៅឋានមនុសែសជាតិ

Habitat for Humanity of the ST. VRAIN VALLEY

Habitat for Humanity OMAHA

Habitat for Humanity OTSEGO COUNTY

Habitat for Humanity PUTNAM COUNTY

Habitat for Humanity RIVER CITY

Habitat for Humanity SISTERS

Habitat for Humanity TWIN CITIES

Habitat for Humanity WAKE COUNTY

Habitat for Humanity WAUKESHA COUNTY

Habitat for Humanity WILLIAMSON-MAURY

៤2 លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨

លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨ ៤3



សា្ថែប័នដែគូក្នុងសែុក

Building Trust Cambodia
Capacity Building for Disability Cooperation
ChumKriel Language School
Community Care First Organization
Engineers without Borders Cambodia
First Finance
Hattha Kaksekar Ltd.
HelpAge Cambodia
Human Resource and Rural Economic  
Development Organization
Khemara Cambodia
KREDIT
LOLC (Cambodia) Plc.
Maryknoll
Operations Enfant du Cambodge
Rural Economic and Agriculture Development Agency
Salvation Centre Cambodia
Sovannaphoum
Village Support Group
Women Organization for Modern Economy and Nursing

ដែគូសាកលវិទែយាល័យ/សាលារៀន

Battambang Reginal Teacher Training Center
Build Bright University, Siem Reap Campus
Chaedey Thmey Primary school
Chey Meangkol Primary school
CIA First International School
Dewey University (Battambang)
Footprint International School
Hope International School
Norton University
Phare Ponleu Selpak
Preak Prah Sdach Primary School
Prek Tameak Primary School
Somrong Thom primary school
Sonny Wu Samrong Thom High School
Tayama Business College
UME University (Battambang)
Wat Chas Primary school
Wat Kos Primary school
Wat Thmey Primary school

អ្នកគំទែពែឹត្តិការណ៍ Cambodia Big Build

Habitat for Humanity CANADA
Habitat for Humanity EDMONTON
Habitat for Humanity GREAT BRITAIN
Habitat for Humanity GREATER BIRMINGHAM
Habitat for Humanity GREATER BOSTON
Habitat for Humanity GREATER TORONTO AREA
Habitat for Humanity INLAND VALLEY
Habitat for Humanity LA CROSSE AREA
Habitat for Humanity NEW ZEALAND
Habitat for Humanity NIAGARA
Habitat for Humanity NORTHWEST TERRITORIES

Habitat for Humanity of DOUGLAS COUNTY MINNESOTA
Habitat for Humanity of GREATER MEMPHIS
Habitat for Humanity of the ST. VRAIN VALLEY
Habitat for Humanity of WAUKESHA COUNTY
Habitat for Humanity OKANAGAN
Habitat for Humanity ROGUE VALLEY
Habitat for Humanity SISTERS
Habitat for Humanity TWIN CITIES
Habitat for Humanity WILLIAMSON-MAURY
Thrivent Financial

៤៤ លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨



តាមដានបច្ចុបែបន្នភាព ពីសកម្មភាពរបស់យើង។ បើលោកអ្នកមាន 
បំណងចង់គំទែយើង សូមចូលមើលទំព័រហ្វែសប៊ុករបស់យើង

https://www.facebook.com/HabitatCambodia1     

http://www. habitatcambodia.org

FOLLOW US on Twitter @HabitatCambodia

ចូលរួមជាមួយ
យើង មិនថាវាមនទំហំប៉ុនណាទ្អំណោយហិរញ្ញវត្ថុដ៏សប្បុរសរបស់លោកអ្នក 

នឹងអនុញ្ញ្តឱ្យអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាកាន់ត្មនលទ្ធភាព 
ពង្ីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅដល់គ្ួសរបានកាន់ត្ច្ើន ហើយ 
ជាមួយគ្នន្ោះ ជួយកសងលំនៅឋានសមរម្យ និងមនតម្លស្មល្មមបាន 
ច្ើនថ្មទៀតនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ សូមចូលមើលក្នុងអាសយដ្ឋ្ន

http://www.give2habitat.org/cambodia 

បង្កើតទំព័រកៀរគរមូលនិធិរបស់អ្នក។ 
ធ្វើវិភាគទាន និង កសាងក្តីសងែឃឹម

វិភាគទាន

រកែសាទំនាក់ទំនង
ជាមួយយើង

បើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីភូមិសកល 
របស់អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាជាអ្នកហត់ការ 

ឬជាអ្នកសំណង់ សូមចូលមើលក្នុងអាសយដ្ឋ្ន 

http://www.habitat.org/cd/gv/schedule.aspx

ការងរស្មគ័ែចិត្ត

៤៦ លើសពីទីជមែក
របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ 2០១៨



េលើសពីទីជ�មក
១៥ ���ំៃន�រ�ងសង់

រ�យ�រណ៍�ប�ំ���ំ
២០១៨

�រ��ល័យភ�ំេពញ
ផ�ះេលខ ១៧០ ផ��វ ៤៥០ ស��ត់ទួលទំពូង ២
ខ័ណ�ចំ�រមន �ជ�នីភ�ំេពញ កម���
ទូរស័ព�: +៨៥៥(0)២៣ ៩៩៧ ៨៤០
អុីែម៉ល: info@habitatcambodia.org
www.habitatcambodia.org

�រ��ល័យេខត�េសៀម�ប
ផ�ះេលខ ១២៥ ភូមិ�ល ស��ត់េ�កចក
�កុងេសៀម�ប េខត�េសៀម�ប

�រ��ល័យេខត��ត់ដំបង
ផ�ះេលខ ២៨៦ �កុមទី ៧ ភូមិែបក�នថ�ី
ស��ត់ែ�ពក�ពះេស�ច �កុង�ត់ដំបង
េខត��ត់ដំបង
ទូរស័ព�៖ +៨៥៥(0)៥៣ ៦៤៥ ២០០០


