េលើសពីទីជ�មក
១៥ ���ំៃន�រ�ងសង់

២០១៨

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ

�ំងពី��ំ ២០០៣ មក េយើង�នជួយ

លំេ��ន

ដល់�គ��រ�ង

៧០០០០ផ�ះ

ក��ងេ�ះ�គ��រ�ង ២០០០០ផ�ះ �មរយៈ

�រអន��គមន៍ែផ�កលំេ��នេ�យ���ល់ និង
ជិត ៥០០០០ផ�ះ �មរយៈ�ព�ៃដគូ�មួយ
�គឹះ���នហិរ��វត��។

សុខ�ព

វ�ធី��ស�
រួមប���ល���
របស់េយើងចំេ�ះ
លំេ��ន

បរ���ន

�រអប់រ�
េយនឌ័រ និង
ពិ�រ�ព

�រចូលរួម�មួយសង�មសុីវ�ល
និងរ���ភិ�ល

ឯក�ជ���ពៃន

�ព�ៃដគូ

ហិរ��វត�� និង

�របេង�ើតតៃម�

�របេង�ើតចំណ�ល

�រទប់ទល់នឹងេ��ះ
មហន��យ និង�រេ�តៀមខ��ន

�រអភិវឌ��ទីផ��រ

�រអភិវឌ��
សហគមន៍

បេសកកម្ម

ចក្ខវុ ស
ិ យ
័

ស្វែងរកដើម្បីដាក់ចេញនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅជា

សកម្មភាព អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិបានប្រឹងប្រែងកៀងគរកម្លាំង

ពិភពលោកមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមាន
កន្លែងសមរម្យសម្រាប់រស់នៅ

ដើម្បីកសាងលំនៅឋាន សហគមន៍ និងក្តីសង្ឃឹម។

គោលការណ៍បស
េ កកម្ម
បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់
ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ត

ផ្តោតលើទីជម្រក

តស៊ូមតិដើម្បីលំនៅឋានសមរម្យ

លើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងក្តីសង្ឃឹម

យើងបានជ្រើសរើសបង្កើតឱកាសសម្រាប់

ឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវរបស់ព្យាការីមីកា
ឲ្យមានយុត្តិធម៌ ករុណា និងឱនលំទោនចំពោះ
ព្រះជាម្ចាស់ យើងជំរុញឲ្យមានលំនៅឋាន
សមល្មមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ហើយយើង
គាំទ្រដល់ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហគមន៍ក្នុង
សកលលោក ដល
ែ កំណត់ថាលំនៅឋានជាសិទិ្ធ
មនុស្សមូលដ្ឋាន។យើងនឹងធ្វើការតស៊ូមតិ
ឲ្យមានគោលនយោបាយលំនៅឋានបក
្រ បដោយ
សមធម៌ និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីលុបបំបាត់ឧបសគ្គ
នានា ដែលជាចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាព
ក្រីក្រផ្នែកលំនៅឋាន។ គ្រប់ការងារទាំងអស់
យើងនឹងប្រង
ឹ បង
្រែ ឲ្យមានការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់
អស់ពច
ី ត
ិ ច
្ត ពោ
ំ ះបញ្ហជ
ា មក
្រ ដោយធ្វយ
ើ ង
ា៉ ណា
ឲ្យគ្របគ
់ យ
ា្ន ល់ថាភាពក្រក
ី ល
្រ នៅ
ំ ឋានជាបញ្ហា
ដែលមិនអាចទទួលយកបាន ដែលសង្គម
នយោបាយ និងសាសនាត្រូវតែដោះស្រាយ។

យើងមានជំនឿថា លុះត្រាតែគ្រប់គ្នាអាចរស់

យើងអនុវត្តការងាររបស់យើងដើម្បីបង្ហាញអំពី

មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យមានជម្រកសមរម្យយូរ

ដោយគោរពតាមជំនឿថា ក្តស
ី ឡា
្រ ញ់ និងមេត្តា

សកម្មភាពតាមរយៈការជួយសាងសង់

ថាយើងត្រូវធ្វើជា "ដៃនិងជើង" នៃក្តីស្រឡាញ់

តាមរយៈការចាប់ដៃគូនានាដើម្បីពន្លឿន

មានជំនឿថាគ្រាប់ពូជល្អិតតូចនេះ នឹងមាន

ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការលុបបំបាត់

ក្តស
ី ឡា
្រ ញ់នង
ិ ការប្រៀនបដៅ
្រ របស់ពះ្រ យស
េ ូ៊

អង្វែង។ យើងបានប្រែក្លាយជំនឿទៅជា

របស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅអស់កល្ប ហើយ

ការជួសជុល ឬការថែទាំលំនៅឋាននានា និង

និងមេត្តាក្នុងពិភពលោករបស់យើង។ យើង

និងពង្រីកការទទួលបាននូវលំនៅឋានសមរម្យ

លទ្ធភាពទ្វេគុណក្នុងការបង្កើតបាននូវភាព

ភាពក្រីក្រ។

អស្ចរា យ្ ហើយទំនាក់ទន
ំ ងប្រកបដោយការគោរព
គ្នា អាចរីកលូតលាស់ក្នុងចំណោមមនុស្ស
លោកទាំងអស់។
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គាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរ និងការអភិវឌ្ឍ
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរ ទើបមនុស្សម្នាក់ៗរស់នៅ

យើងកំណត់ថា ការងាររបស់យើងថាទទួល

ជំនឿថាមនុស្សម្នាក់ៗ អាចរួមចំណែក ហើយ

ផ្លាស់ប្តូរជិវិត និងគាំទ្រជាវិជ្ជមានដល់សង្គម

ប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរបាន។ យើងមាន
ទទួលផលវិញ ពីការបង្កើតសហគមន៍

ដែលគ្រប់គ្នាមានលំនៅឋានសមរម្យសម្រាប់
រស់នៅ។ យើងមានជំនឿថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ

និងក្តីសង្ឃឹមអាចសម្រេចទៅបានប្រសើរបំផុត
តាមរយៈដៃគូប្រកបដោយគណនេយ្យភាព
និងសមធម៌។

បានជោគជ័យ គឺនៅពេលការងារនោះបាន
សេដ្ឋកិច្ច និងការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុង

សហគមន៍។ វាផ្អែកទៅលើការជឿទុកចិត្តគ្នា
ទៅវិញទៅមក និងមានការចែករំលែក

សមិទផ
្ធ លរួមគ្នយ
ា ង
ា៉ ពញ
េ លញ
េ និងនៅពល
េ
មានការបង្ហាញនូវការថែទាំគ្រប់គ្រងដោយ

ទទួលខុសត្រូវនូវរាល់ធនធានដែលផ្តល់ទំនុក
ចិត្តលើយើង។
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សារពីនាយិកាប្រចាប
ំ ទ
្រ ស
េ

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងក៏បានរួមចំណែកផង

លំនៅឋានមនុសស្ ជាតិកម្ពជា
ុ បានធ្វកា
ើ រពិគះ្រោ យោបល់

បានទទួលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិចំនួន ១៣៦៣នាក់

ដំណរើ ការការងារសំណង់ជារួមរបស់អង្គការលំនៅឋាន

ដែរទៅលើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់យើង។ ដោយ

ឬ ៧៤ ក្រម
ុ ពី ១៦ ប្រទស
េ ផ្សង
េ គ្នា យើងគឺជាទិសដៅ
លើគេសម្រាប់កម្មវិធីភូមិសាកល ក្នុងតំបន់អាស៊ី

ប៉ាស៊ីហ្វិក។ ធ្វើការជាមួយអ្នកស័្មគ្រចិត្តទាំងនោះ ក្រុម
គ្រួសារចំនួន ១១៨ គ្រួសារ មានកន្លែងមួយដែល

នៅពេលដែលយើងសំគាល់

ឆ្នាំទី ១៥ នៃការសាងសង់លំនៅឋាន
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងនៅតែភ្ញាក់ផ្អើលអំពីរបៀបដែលលំនៅឋាន

មានសុវត្ថិភាព និងតម្លៃសមរម្យបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតនៃការ
រស់នៅ។ ជាមួយនឹងដំបូលរឹងមាំនៅពីលើក្បាល និង

គ្រះឹ ដ៏រង
ឹ មាំនៅកម
្រោ ជើងរបស់ពក
ួ គេ គ្រសា
ួ រទាំងនោះអាច
មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាព

លទ្ធផលនៃការសិក្សា និងឱកាសការងាររបស់ពួកគេ។

អ្វី

ដែលយើងបានសាងសង់ គឺលើសពីរូបរាងសំណង់ដែលយើងមើលឃើញ។ យើងធ្វើ

ការជាមួយគ្រួសារដើម្បីកសាងភាពរឹងមាំ ស្ថិរភាព និងការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងតាមរយៈ
ទីជម្រក។ ទាំងនេះអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការរួមចំណែកពីអ្នកស័្មគ្រចិត្តសាងសង់

សម្រាប់អ្នកស័្មគ្រចិត្ត និងគ្រួសារចូលរួមសាងសង់ និងមានបទពិសោធន៍ផ្លាស់ប្តូរដ៏ប្រសើរមួយ។
ព្រឹត្តិការណ៍ Cambodia Big Build ឆ្នាំ ២០១៧ ប្រារព្វឡើងជាលើកទីបួន នៅខេត្ត

បាត់ដំបង បានបង្ហាញពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តច្រើនជាង ២៥០ នាក់ផ្តល់នូវការគាំទ្ររបស់ពួកគេទៅដល់
គ្រួសារទាំង ២៣ គ្រួសារក្នុងការសាងសង់លំនៅឋាន។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក

កាណាដា ណូវល
ែ សេឡង់ ចក្រភពអង់គស
េ្ល ហុងកុង និងអូសា្ត្រ លី។ ពួកគេបានធ្វកា
ើ រសាងសង់

នៅលើទីតាំងពីរ ដែលស្ថិតនៅលើដីសម្បទានសង្គមកិច្ច ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់

អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិក្នុងការជួយដល់ក្រុមគ្រួសារទទួលបាននូវលំនៅឋានសមរម្យ ក៏
ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លី។ ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ Cambodia Big Build
យើងក៏បានបង្ហាញផងដែរនូវការប្រើប្រាស់ឥដ្ឋបរិស្ថានដែលយើងបានផលិត។
លើសពីទីជម្រក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

ស្ម័គ្រចិត្តច្រើនជាងមុនគឺដោយសារការពង្រីកតំបន់
របស់អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាទៅកាន់
តំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប។ យើងសូមចែករំលែក

សមិទ្ធិផលទាំងអស់នេះជាមួយកម្មវិធីបញ្ជូនអ្នកស័្មគ្រ
ចិត្តសាងសាង់លំនៅឋានទាំងអស់។

ចំណែកនៅក្នុងស្រុក យើងបានធ្វើការជាមួយ

អ្នកគាំទ្រជាច្រើនតាមរយៈយុទ្ធនាការកម្មវិធីអ្នកដឹកនាំ
សាងសង់លំនៅឋានវ័យក្មេងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

ខេត្តកណ្តាល ខេត្តបាត់ដំបង និង ខេត្តសៀមរាប។

អ្នកគាំទច
្រ ន
ើ្រ ជាង ៦០០០ នាក់ និងអ្នកស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ជា
្ត ង

មានក្តរី ភ
ំ ប
ើ ក្នង
ុ ការជួយទៅដល់គសា
ួ្រ រចំនន
ួ ៥៥០០០

មនុស្សជាតិកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតម្លៃ ពេល

សមច
្រេ គោលដៅនេះបាន ដោយបន្តការងាររបស់យង
ើ

វេលា និងធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ជាលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់ក្រុមការងារ ពួកយើង
ឥឡូវកំពុងសាកល្បងវិធីសាស្រ្តថ្មីពីរយ៉ាងគឺការសាង

សង់ដោយម្ចស
ា ផ
់ ះ្ទ និងការសាងសង់ដោយអ្នកម៉កា
ៅ រ។
ដោយមានការគាំទ្រពីនាយកដ្ឋានកិច្ចការ

បន្ថែមទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២០។ យើងនឹងអាច
ជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការកសាងអានុភាពសហគមន៍

វិស័យឯកជន និងសង្គម។ យើងមានបំណងជំរុញ

ការងាររបស់យើងក្នុងវិស័យទីក្រុង ក្នុងការគាំទ្រដល់
របៀបវារៈទីក្រុងថ្មី ដើម្បីបន្តភាពជាដៃគូជាមួយ

រដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសតាមរយៈការបង្ហាញសាកល្បង

បរទេស និងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសអូស្រ្តាលីតាមរយៈ

នៃលំនៅឋានសង្គម និងមើលទៅលើវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗ

ដល់ដំណាក់កាលទី២ នៃការអនុវត្តគម្រោង Solid

សមរម្យសមប
្រា ម
់ នុសស្ គប
្រ រ់ ប
ូ ជាពិសស
េ គសា
ួ្រ រដល
ែ

អង្គការលំនៅឋានមនុសស្ ជាតិអស
ូ ា្ត្រ លី យើងបានឈាន

ពីស្ថាប័ននានា ដើម្បីបង្កើនលំនៅឋានមានតម្លៃ

Ground។ យើងកំពុងលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួល

មានប្រាក់ចំណូលទាប។

ការងាររបស់យើងទៅលើគោលនយោបាយជាតិស្តីពី

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះនឹងបង្ហាញ។ ប៉ុន្តែយើងនឹង

បាននូវលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យតាមរយៈ
លំនៅឋានរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

យើងមានមោទនភាពដែលស្ថិតនៅក្នុង

លទ្ធផលនេះមានសារៈសំខាន់ដូចដែល

មិនអាចធ្វើវាបានឡើយប្រសិនបើគ្មានការប្តេជ្ញាចិត្តពី

ដៃគូអនុវត្ត ចិត្តសប្បុរស និងតង្វាយរបស់ម្ចាស់ជំនួយ

ចំណោមប្រទេសដែលបានជ្រើសរើសដើម្បីសាកល្បង

និងដៃគូបណ្តាញជំនួយសាកល និងការគាំទ្រដោយ

ការរៀនសូត្រ (MEAL)។ នេះគឺជាភស្តុតាងនៃការ

របស់យើង។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ម្ចាស់ផ្ទះ និង

គណនេយ្យភាពទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយ ម្ចាស់ផ្ទះ និង

បចា
្រ ថ
ំ រៃ្ង បស់យង
ើ ។ ភាគចន
ើ្រ នព
ៃ ក
ួ គេមានអ្វត
ី ច
ិ តួច

ការតាមដានការវាយតម្លៃ គណនយ
េ យ្ ភាព និងគមន
ូ្រ ៃ

មិនប្រែប្រួលពីរដ្ឋាភិបាល និងសហគមន៍ក្នុងស្រុក

នេះ។ បន្ថែមពីលើការសាងសង់ផ្ទះ អ្នកគាំទ្រកម្មវិធី

ប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការទទួលខុសត្រូវ និងមាន

ដគ
ៃ ស
ូ ហគមន៍របស់យង
ើ គឺជាបភ
្រ ពនកា
ៃ រជំរញ
ុ គំនត
ិ

ពីសំឡេងរបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រដល់យុទ្ធនាការ

សហគមន៍នានារបស់យើង។

សម្រាប់ចាប់ផ្តម។ ប៉ុន្តែពួកគេហ៊ានសុបិនធំ ពីព្រោះ

២១០០ នាក់បានជួយដល់ក្រុមគ្រួសារជាង ៦០០

គ្រួសារនៅក្នុងកម្មវិធីដែលផ្តោតលើយុវជន ជាច្រើនខែ
អ្នកដឹកនាំសាងសង់លនៅ
ំ ឋានវ័យក្មង
េ បានលើកឡើង
Solid Ground ជាសាកលរបស់អង្គការលំនៅឋាន
មនុស្សជាតិ។

ចំពោះផ្នែកសំណង់ យើងកាន់តែមានភាព

លំនៅឋាន។ តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ដូចជា Cambodia Big Build យើងបានបង្កើតនូវទីវេទិកា
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ហៅថាផ្ទះ។ សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការទទួលអ្នក

ដូចដែលយើងសម្លឹងមើលទៅអនាគត យើង

ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទីផ្សារដើម្បីសម្របសម្រួល

ខ្លាំងក្លា។ មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការសម្ពោធ គម្រោងហ្គ្រេស
ដែលបានជួយដល់គ្រួសារងាយរងគ្រោះនៅក្នុងខេត្ត

សៀមរាបបាត់ដំបង និងភ្នំពេញជាមួយនឹងលំនៅឋាន

និងទឹកស្អាត និងសុវត្ថិភាពអនាម័យបានដំណើរការ

យ៉ង
ា ពញ
េ លញ
េ ។ នៅក្នង
ុ តំបន់ទាង
ំ នោះ យើងក៏បាន
ចាប់ផ្តើមផងដែរនូវគម្រោងថ្មីមួយដើម្បីសាងសង់ផ្ទះ
និងសហគមន៍ដែលមានភាពរឹងមាំ ក្រោមជំនួយពី

Dutch Post Code Lottery តាមរយៈអង្គការលំនៅឋាន
មនុស្សជាតិហុល្លង់។ គម្រោងដែលឧបត្តម្ភដោយ

បទ
្រ ស
េ ហុលង
្ល ់ រួមមានការបង្កន
ើ ការអនុវត្តនកា
៍ រលើក
កំពស់ការចូលរួមយល់ដឹងពីទីជម្រកមានសុវត្ថិភាព។

ជាផ្នែកមួយក្នុងការបន្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅ

ក្នុងដំណើរការការងាររបស់យើង យើងបានបង្កើតក្រុម
ការងារស្នូលផ្នែកសំណង់។ ក្រុមបុគ្គលិកនៃអង្គការ

ខណៈពេលដែលយើងអបអរឆ្នាំទី ១៥ នៃ

ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចទៅដល់គ្រួសារតាមរយៈទីជម្រក

លំនៅឋានសមរម្យមួយអាចផ្តល់នូវគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយ
ដើម្បីកសាងនូវអនាគតមួយដ៏ប្រសើរឡើង។

យើងមិនបានបំភ្លេចប្រភពកំណើតរបស់យើងឡើយ។

ខណៈដែលភាពជាដៃគូរបស់យើងកាន់តែមានភាព

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ជាមួយនឹងកិច្ច

តែមានភាពច្នៃប្រឌិត ចក្ខុវិស័យរបស់យើងនៅតែមិន

ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបពីការខ្ចីលុយខុសច្បាប់

ឲ្យកាន់តជ
ែ ត
ិ ពិភពលោកមួយដល
ែ មនុសស្ គប
្រ គ
់ ាមា
្ន ន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកលំនៅឋាន។ មកដល់សព្វថ្ងៃយើង

ដោយក្តីគោរព

អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមនៅ

រឹងមាំ ហើយដំណោះស្រាយលំនៅឋានរបស់យើងកាន់

ខិតខំបង
ឹ្រ បង
្រែ របស់យង
ើ ក្នង
ុ ការជួយរំដោះក្រម
ុ គ្រសា
ួ រ

មានការផ្លាស់ប្តូរ។ ទាំងអស់គ្នា ចូលយើងនាំគ្នាចូល

ដោយផ្តល់ជូនគ្រួសារទាំងនោះនូវសេវាគ្រឹះស្ថាន

លំនៅឋានសមរម្យដើម្បីរស់នៅ។

បានជួយដល់កម
ុ្រ គសា
ួ្រ រចន
ើ្រ ជាង ៧០០០០ គសា
ួ្រ រ
ទទួលបាននូវការបំពេញតម្រូវការផ្នែកលំនៅឋាន

ដែលមានតម្លៃសមរម្យរបស់ពួកគេ តាមរយៈដំណោះ
ស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងនោះ ច្រើនជាង

២០០០០ គ្រួសារបានទទួលនូវការគាំទ្រលំនៅឋាន

ដោយផ្ទល
ា ខ
់ ណៈដល
ែ ស្ទរើ តែ ៥០០០០គសា
ួ ្រ រទទួល

បាននូវការគាំទតា
្រ មរយៈដគ
ៃ គ
ូ ះឹ្រ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថ។
ុ

ប៊ឺណាដេត បូឡូ ឌ្យូធី
លើសពីទីជម្រក
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អំពអ
ី ង្គការលំនៅឋាន
មនុសស្ ជាតិកម្ពជា
ុ
តាំងពីឆំា្ន ២០០៣ មក យើងបានជួយដល់គសា
ួ្រ រជាង ៧០០០០ ផ្ទះ ក្នង
ុ នោះ គ្រសា
ួ រជាង
២០០០០ ផ្ទះតាមរយៈការអន្តរាគមន៍ផក
ែ្ន លំនៅឋានដោយផ្ទល
ា ់ និងជិត ៥០០០០ ផ្ទះ
តាមរយៈភាពជាដៃគជា
ូ មួយគ្រះឹ ស្ថន
ា ហិរញ្ញវត្ថ។
ុ

ៃថ

អង្គការលំនៅឋានមនុសស្ ជាតិកម្ពជា
ុ ស្វង
ែ រកដំណោះសយ
្រា

�វ

ផ្នែកលំនៅឋាន ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖

	ចំណេះដឹងពិសេសដោយឡែកមួយអំពីស្ថានភាពក្នុងវិស័យ

ទីលំនៅសម្រាប់ជនក្រីក្រជាងគេ និងពលរដ្ឋមានចំណូលទាប

េសៀម�ប

ក

កម���

�ត់ដំបង

តំបន់ជុំវ�ញបឹង
ទេន��ប

ែ�សព

ភ�ំេពញ
ក���ល

កំពត

	ជំនាញបច្ចេកទេសដែលមានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងការផ្តល់

ដំណោះស្រាយបញ្ហាទីលំនៅ សម្រាប់ជនក្នុងក្រុមងាយរងគ្រោះ

បំផុត ដែលក្នុងជំនាញនោះរួមមានជាកញ្ចប់រចនាបទលំនៅឋាន
ន

ទេ

ង�

គ
�េម

ប្រកបដោយគុណភាព សុវត្ថិភាព និងតម្លៃសមរម្យ អមដោយ
អន្តរាគមន៍ផ្នែកទឹកស្អាត សុខភាព និងអនាម័យ ផងដែរ។

	ដំណោះសយ
្រា បែបច្នប
ៃ ឌ
្រ ត
ិ គួបផ្សគ
ំ ជា
ា្ន មួយនឹងការអភិវឌ្ឍទីផសា
្ រ
ដែលក្នុងនោះមានបទពិសោធន៍អំពីការងារហិរញ្ញប្បទាន

ទីលំនៅ និងសេវាគាំទ្រលំនៅឋាន ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់

េវៀត�ម

រដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិល និងដំណោះស្រាយបញ្ហាទីលំនៅ

សមប
្រា ជ
់ នក្រក
ី នៅ
្រ កម្រត
ិ មូលដ្ឋន
ា តាមរយៈកិចស
្ច ហការជាមួយ
អង្គការមិនស្វែងរកផលប្រាក់ចំណេញ និងអង្គការសហគមន៍
មូលដ្ឋាននានា។

លើសពីទីជម្រក
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គោលដៅយុទសា
្ធ ស្រ្ត

�ត់បន�យ

១៨%ៃនកង�ះ
�តលំេ��ន

ក�ង�នុ�ព
វ�សយ
័ ឯកជន

ក�ង�នុ�ព
សហគមន៍

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

ក�ងអនុ�ព
សង�ម

scale

បេង�ើន�រផ�ត់ផ�ង់ទីផ��រៃនលំេ��ន�ន
តៃម�សមរម��សុវត�ិ�ព និងគុណ�ព…

៣.

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…
�

េ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

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

ក�ងអង��រមួយែដល�នចីរ�ព
េកៀងគរធន�ន

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

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

�រអនុេ�ម�មច��ប់ស�ង់�រ
ៃនឧត�ម�ព

លើសពីទីជម្រក
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លើសពីផះ្ទ

�ប់េផ�ើមកម�វ�ធីអប់រ�សុខ�ព អ�ម័យ

ក��ងេខត�េសៀម�ប និងលំេ��នស��ប់

១៥ ឆ្ននៅ
ំា ក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ

• េរៀបចំកម�វ�ធី Khmer Harvest Build និង

ទទួលេភ��វអន�រ�តិចំនួន
៣៥០�ក់

អ�កផ��កេមេ�គេអដស៍
ជួយដល់�គ��រ�ង
៧០០�គ��រ

• �ប់េផ�ើមេ�ក��ងទី�កុងភ�ំេពញ�បេទសកម���

• េរៀបចំេវទិ��តិស�ីពីលំេ��ន�មួយ

�គី�ក់ព័ន� ៣១០�ក់

• �ប់េផ�ើមអនុវត�កម�វ�ធីចូលរួមរបស់យុវជន

ក��ង�សុក៖ Habitat Youth Build

• ព�ងីកកម�វ�ធីេ�ជុំវ�ញបឹងទេន��ប

• �ប់េផ�ើមកម�វ�ធីហិរ��វត��ែផ�កលំេ��ន

• ជួយដល់�គ��រ�ង

• ចុះេ���ះ�មួយ�កសួង�របរេទស និង
កិច�សហ�បតិបត�ិអន�រ�តិ

េរៀបចំកម�វ�ធីេភ��វ
អន�រ�តិចំនួន

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

២៥៤�ក់
មកពី
៦ �បេទសេផ��ង���

២០១២

• �ប់េផ�ើមកម�វ�ធីអ�កស�័�គចិត�
ភូមិ�កល

២០០២
២០០៣

• ជួយដល់�គ��រ�ង

៣០០�គ��រ

២០០៤
២០០៦

២០១០
២០០៨
២០០៩

២០១៧
២០១៨
២០១៦

២០១៣
២០១៥

២០០៧

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

ទទួលេភ��វអន�រ�តិ
ចំនួន១៦០�ក់

ជួយដល់�គ��រែដល�ន

ចំណ�ល�បចំនួន
៣៦�គ��រ
�មរយៈកម�ី��តតូចេដើម��ី

ជួយរ�េ�ះពួកេគពី�រខ�ីលុយ
ខុសច��ប់
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១៥ ឆ្នាំនៃការសាងសង់
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• សេ���ធកម�វ�ធីដីសម���ន
សង�មកិច�

• េរៀបចំគេ��ង�ទ័រ�មួយ

អ�កស�័�គចិត�អន�រ�តិ
ចំនួន ១៥០�ក់

៧០០០០�គ��រ

• �ប់េផ�ើម�រ�រអភិវឌ��ទីផ��រ

• 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

• ជួយដល់�គ��រ�ង

១០០០០�គ��រ

• ចុះេ��ះស��ប់យុទ���រ Solid
Ground �េជើងឯក�ំ�ទមតិ

១៥ ឆ្នាំន
លើៃកា
សរសាងសង់
ពីទីជម្រក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

11

ហត
េ អ
ុ បា
ី្វ នជាយើងសាងសង់?

១៥,៧ លាននាក់
ចំនួនប្រជាជនសរុប

១៤%

នៃចំនួនប្រជាជនទាំងអស់
ក្នុងឆ្នា ំ ២០១៤ រស់នៅក្រោម
*
បន្ទាត់ភាពក្ក្រ
រី

៥៨%

កង្វះលំ នៅឋាន

*ADB

12

លើសពីទីជម្រក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

១៥ ឆ្នាំនៃការសាងសង់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
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ផ្ទះថ្មីចំនួន
១,១ លានខ្នង

ដែលប្រទេសកម្ពុជានង
ឹ ត្រូវ
ការនៅត្រឹមឆ្នា ំ ២០៣០*

ផ្ទះប្រហែល
៨០០,០០០ ខ្នង
ដែលតែទីក្រុងភ្នំពេញមួយ
នឹងមានតម្រូវការ*

ប្រហែលជា ៨០%

នៃប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅតំបន់
ដាច់ស្រយាល មានភាពខ្សត់
ខ្សោយក្នុងការទទួលបានទក
ឹ
មានសុ វត្ថិភាព និងអនាម័យ*
* water.org

14

១៥ ឆ្នាំនៃការសាងសង់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

មិនទាន់មានកូដនៃ
៩០%
នៃកម្មករសំ ណង់មន
ិ ទាន់
ការសាងសង់ជា
ទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀន
ផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេស ផ្វការនៅឡ�យ
ើ
លូ
កម្ពុជា

៥៥%

នៃប្រជាជនក្នុងទបី ្រជុំជនកំពុង
រស់នៅក្នុងតំបន់សំណង់មន
ិ ទាន់
រ�ៀបរយដែលមានប្រហែល
១,៧ លាននាក់*
* UNDP (2016)

១៥ ឆ្នាំនៃការសាងសង់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
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យើងកសាង
អានុភាពសហគមន៍
បង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាន

លំនៅឋានសមរម្យ ជាពិសេសក្រុមជនងាយ
រងគ្រោះបំផុត

ជំនយ
ួ ផ្នក
ែ លំនៅឋានផ្អក
ែ លើ
ជំនយ
ួ ឥតសំណងដល់
ក្រម
ុ ជនងាយរងគះ្រោ បំផត
ុ
៤៥០ គ្រួសារ

បានទទួលផលពីដំណោះស្រាយលំនៅឋាន

២០២ខ្នង
ផ្ទះថ្មី

២៤៨ខ្នង
ផ្ទះជួសជុស និង
កែលម្អ

៤០៥ គ្រួសារ

ទទួលបានបង្គន់ថ្មី និងហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធទឹកស្អាត

៣៨៧ គ្រួសារ

៣៤០ គ្រួសារ

ទទួលបាននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី
តំហែទាំលំនៅឋាន

៥១ គ្រួសារ

ទទួលបាននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
នៃការចិញ្ចឹមជីវិត

១២ គ្រួសារ

ទទួលបាននូវឥណទានខ្នាតតូចដើម្បី
ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិត

ទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកអភិវឌ្ឍគ្រួសារ
និងការតាមដានរយៈពេល ៦ខែដើម្បីធ្វើ
ឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពរស់នៅ
របស់ពួកគេ
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១៥ ឆ្នាំនៃការសាងសង់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

លើសពីទីជម្រក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

19

ទឹកស្អត
ា និងអនាម័យ
២៥២១ គ្រួសារ

ប្រជាជន ២៧៣៦ នាក់

សាលាបឋមសិកសា
្ ចំនន
ួ ៤២

១២១០ គ្រួសារ

បានអនុវត្តសុខភាព និងអនាម័យ
កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈការលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹង

ទទួលបានផលពីការកែលម្អបន្ថែម

ទទួលផលពីការអប់រំសុខភាព និងអនាម័យ
ជាមួយសិស្ស

១៥៧៤៩
នាក់

ទទួលបាននូវការ
អប់រល
ំ ក
ើ កម្ពសកា
់ រ
យល់ដង
ឹ

៩៦ គ្រួសារ

ទទួលបាននូវការប្រើប្រាស់បង្គន់សាធារណៈ

៣៤០ គ្រួសារ

ទទួលបាននូវការបណ្តះុ បណ្តល
ា អំពត
ី ហ
ំ ទា
ែ ផ
ំ ះ្ទ

20

លើសពីទីជម្រក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

ទទួលបាននូវការប្រើប្រាសហ
់ េដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធអនាម័យតាមឃុំចំនួន ៤៣

៨
១២
២០
២
១

អណ្តង
ូ ស្នបតា
់ មឃុត
ំ វ្រូ បានសាងសង់ឡង
ើ
អណ្តូងតាមឃុំត្រូវបានសាងសង់ឡើង
អណ្តង
ូ ត្រវូ បានជួសជុលឡើង
ស្រះត្រវូ បានរៀបចំឡង
ើ

ទ្វរា ទឹក ត្រវូ បានសាងសង់ឡង
ើ
ដោយក្រម
ុ PASSA

៥៥០០ គ្រួសារ

នៅក្នុង ៣០ភូមិ ទទួលបាននូវការបរិភោគ
ទឹកស្អាតតាមរយៈស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតចំនួន ២

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពអនាម័យ

នៅតាមសាលាចំនួន ២៣

បានជួយដល់សិស្សចំនួន់

១២៦២ នាក់
ប៉មអាងទឹក ១ ត្រូវបានសាងសង់់
ធុងសម្រាមតាមសាលាចំនួន ២០ ត្រូវបានចែកចាយ
កន្លែងដុតសម្រាមតាមសាលាចំនួន ២ ត្រូវបានសង់ឡើង

ទ្រពយ្ នៃករី្ត ក
ី រាយ

ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច

ជីវិតមិនងាយស្រួលទេនៅពេលដែលសារិន បានរៀបការជាមួយសារួន

ដែលជាកសិករវ័យ ៦៤ ឆ្នាំម្នាក់ កាលពី ៨ឆ្នាំកន្លងទៅ។ សារិនមើលថែ

កូនៗមុនរបស់ សារួន ហើយក្រោយមកនាងមានកូនផ្ទាល់ខ្លួនពីរនាក់ទៀត
ជាមួយគាត់។ ពួកគេបានរស់នៅក្នុងខ្ទមតូចមួយក្បែរបឹងទន្លេសាបនៅលើ

ដីមួយដែលមិនជារបស់ពួកគេ។ ក្រៅពីកង្វះខាតនៃសុវត្ថិភាព និងទីកន្លែង
ពួកគេប្រឈមនឹងជំងឺដោយសារតែពួកគេបានផឹកទឹកផ្ទាល់ពីបឹង។

តំបន់សំណង់ ៤៥

មិនទាន់រៀបរយត្រូវបានធ្វើការអង្កេត

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជា
មូលដ្ឋានចំនួន ៣

ត្រូវបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់សហគមន៍

៦
១០
៦៣

ផ្លូវបេតុង (៣៦១,៥០ ម៉ែត្រ)
បង្គល
ោ ភ្លង
ើ ត្រវូ បានតំឡង
ើ ដែល
អាចឲ្យ គ្រសា
ួ រចំនន
ួ ៥៨ អាចប្រប
ើ ស
្រា ់
ភ្លង
ើ រដ្ឋបាន
គ្រសា
ួ របានភ្ជប
ា ទ
់ ក
ឹ រដ្ឋ

៤០ គ្រួសារ

ពីតំបន់សំណង់មិនទាន់រៀបរយទទួល
បាននូវដំណោះស្រាយផ្នែកលំនៅឋាន

សារិន ជាមផ
េ ះ្ទ អាយុ ៤៦ឆ្នំា បាននិយាយថា "ពីមន
ុ ខ្ញព
ំុ បា
ិ កចិតណា
្ត
ស់។
តែឥឡូវខ្ញុំរីករាយ ហើយរំភើប ពីព្រោះខ្ញុំមានផ្ទះ និងដីផ្ទាល់ខ្លួន។" នាង

ហើយនិងគ្រួសាររបស់នាងបានផ្លាស់ចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេដែល

បានសាងសង់ឡើងក្រោមការគាំទ្រពីអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា
កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦។ ផ្ទះរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងភូមិ ព្រែកត្រប់

ឃុំព្រែកនរិន្ទ ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីចាប់

ផ្តើមជីវិតថ្មី (CCT) ដែលទទួលបានការឧបត្តម្ភគាំទ្រពីអង្គការលំនៅឋាន

៥៦០ នាក់

ទទួលបាននូវការលើកកម្ពស់ការយល់
ដឹងពីដីសម្បទានសង្គមកិច្ច

មនុស្សជាតិហុល្លង់។

ចំណាយពេលរស់នៅពេញមួយជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដែល
ជាទីកន្លែងកំណើតរបស់គាត់ សារួននៅតែប្រកបរបរនេសាទ ដោយប្រើ

វិធីសាស្រ្តបែបបុរាណ ដោយប្រើខ្សែសន្ទូច និងសំណាញ់។ គាត់ប្រើប្រាស់

គ្រុនក្តៅ រាគ និងក្អួត តែងតែកើតឡើងជារឿយកាលពីពេលដែលគ្រួសារ

ក្នុងមួយថ្ងៃ ពីការលក់ត្រីដែលគាត់រកបាន។ គាត់សារភាពថា លុយដែល

ទឹកស្អាតដែលបានផ្តល់ដោយអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា

ជុលទូកគាត់ដល
ែ បានខូចនោះឡើយ។ សារួន រកបានជាមធ្យម ៨ពាន់រៀល
រកបាន គឺមន
ិ គប
្រ គ
់ ន
្រា ស
់ មប
្រា គ
់ សា
ួ្រ ររបស់គាត់ដល
ែ មានសមាជិក ៦នាក់

រួមទាំងកូនស្រីមុនរ បស់គាត់ ម៉ី អាយុ ១០ឆ្នាំ រស្មី អាយុ ៥ឆ្នាំ និងសំណាង
កូនប្រុសអាយុ ៣ឆ្នាំ និង ចៅស្រី លីណា អាយុ ១៦ខែ។

ហើយ សារួន បានឃើញពីប្រយោជន៍ទាំងនេះ។ "ទឹក គឺអាចប្រើប្រាស់

បាន ហើយយើងមិនចំណាយលុយសម្រាប់ថ្នាំពេទ្យច្រើនដូចមុនឡើយ"។
សារួន ត្រងទឹកភ្លៀងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅ និងបោកគក់។

ជាមួយនឹងស្ថេរភាពដែលគាត់ និងគ្រួសារគាត់បានជួបប្រទះ គាត់មាន

ដោយអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិរបស់ពួកគេ។ ជាមួយនឹងប្រាក់ជំនួយ

កូនៗ របស់គាត់រៀនបានខ្ពស់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គម។

ចាប់ផម
ើ្ត ដាំដណា
ំ
ំ បន្លប
ែ ន្ទប
ា ព
់ ផ
ី ស
ា្ល ច
់ ល
ូ ទៅរស់នៅក្នង
ុ ផ្ទះដល
ែ សាងសង់

សម្រាប់ស្រោចដំណាំ។ គូស្វាមីភរិយាទាំងពីរនេះក៏បានចិញ្ចឹមទា ៧ក្បាល
និងមាន់ ២៨ ក្បាលផងដែរ។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

របស់គាត់ទទួលទានទឹកពីបឹង។ ឥឡូវពួកគេបានប្រើប្រាស់ធុងចម្រោះ

ដើមប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ នូវតមវូ្រ ការម្ហប
ូ អាហាររបស់ពក
ួ គេ សារួន និងបព
្រ ន្ធរបស់គាត់

និងដាំល្ហុង ចេក ស្វាយ អំពៅ និងម្រុំ។ ពួកគេក៏បានទិញផងដែរនូវធុងទឹក
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សារិន, មផ
េ ះ្ទ អាយុ ៤៦ឆ្នំា

ទូកមួយដែលខ្ចីពីកូនប្រុសរបស់គាត់ ពីព្រោះគាត់មិនមានលុយដើម្បីជួស

បន្តិចមួយ ពីអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា ពួកគេបានទិញគ្រាប់

លើសពីទីជម្រក

"ពីមន
ុ ខ្ញព
ំុ បា
ិ កចិតណា
្ត
ស់។
តែឥឡូវខ្ញុំរីករាយ ហើយរំភើប
ពីព្រោះខ្ញុំមានផ្ទះ និងដីផ្ទាល់ខ្លួន។"

ក្តីសង្ឃឹមថាកូនៗរបស់ពួកគាត់ និងមានអនាគតភ្លឺស្វាង។ គាត់ក៏ចង់ឲ្យ
បន្ទរជាមួយក្តីរីករាយពីប្រពន្ធរបស់គាត់ សារួន និយាយថា៖ "ទោះបីជាខ្ញុំ
មិនមែនជាអ្នកមាន តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្ត និងមាន

ផាកសុខភាព ពីព្រោះខ្ញុំមានផ្ទះ និងដីធ្លីដែលជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំ។"
១៥ ឆ្នាំនៃការសាងសង់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
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យើងកសាង
អានុភាពផ្នក
ែ ឯកជន
បង្កើនកា
 រផ្គតផ
់ ្គងឈ
់ រលើមូលដ្ឋានទ
 ីផ្សារនូវដំណោះស្រាយលំនៅឋាន
ប្រកបដោយគុណភាព សុវត្ថិភាព និងមានតម្លៃសមរម្យ

ហើយគាំទដល់
្រ កា
 រអភិវឌ្ឍនិងកា
 រអនុវត្តគោ
 លនយោបាយនិងប
 ្រព័ន្ធ

របស់ជាតិ ដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់កា
 របង្កើតនិងថ
 ែរក្សា
ទីលំនៅសមរម្យសម្រាប់ជនគ្រប់រូប។

ការដាក់បញ្ចល
ូ បន្ថម
ែ
ផ្នក
ែ ហិរញ្ញវត្ថុ និងការ
អភិវឌឍ្ ទីផសា
្ រ
ទីជមក
្រ មានសុវត្ថភា
ិ ព និង
តម្លស
ៃ មរមយ្ សមប
្រា គ
់ ប
្រ គ
់ ា្ន
តាមរយៈការអភិវឌឍ្ ទីផសា
្ រ

២០២៣៦ គ្រួសារ

ជាង ១៣នាក់

ទទួលីកម្ចីគេហដ្ឋានតាមរយៈដៃគូ

បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល
ជំនួយការបច្ចេកទេសផ្នែកសំណង់

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ការចូលរួមជាមួយ
សង្គមស៊វី ល
ិ និងរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

ទឹកប្រាក់ចំនួន
១០១០៦៣០៥៧ ដុល្លារ
ត្រូវបានប្រមូលសម្រាប់កម្ចីគេហដ្ឋាន
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១៥ ឆ្នាំនៃការសាងសង់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

គោលជំហរ ២

ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមចម្រុះ

សកម្មភាពចំនន
ួ ២៨៣១
ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមចម្រុះ

យុវជនចំនន
ួ ៦៨៩២ នាក់
បានបង្កើនការយល់ដឹងអំពីលំនៅឋាន
មានតម្លៃសមរម្យ

គ្រូបង្គោល ១០នាក់

បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពី
វគ្គខ្លីនៃបែបបទក្នុងផ្នែកសំណង់់

អ្នកសាងសង់
ផ្ទះ ២០នាក់

ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលអំពី
វគ្គខ្លីនៃបែបបទក្នុងផ្នែកសំណង់

១៥ ឆ្នាំនៃការសាងសង់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
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ថ្ងកា
ៃ ន់តល
ែ ប
្អ ស
្រ រើ
ស្រីមុំ អាយុ ៤៥ឆ្នាំ និងប្តីរបស់គាត់ ណារិទ្ធិ អាយុ ៤៤ឆ្នាំ រស់នៅក្នុង

ស្រីមុំ ប្រាប់ថាផ្ទះថ្មីនឹងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការសំអាត ហើយគាត់

របស់ពួកគាត់បានមកពីការធ្វើដំណាំស្រូវ និងការចិញ្ចឹមគោ។ ប្រាក់

នៅដោយមានសុខភាពល្អជាងមុន ដោយពួកគេមិនងាយនឹងផ្តាសាយ

ឃុំកោះចូរ៉ាម ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ប្រាក់ចំណូលចំបង
ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគាត់ប្រហែលប្រមាណជា ២,៨០០ ដុល្លារ។
បន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅតាំងពីកើតមក ស្រីមុំគិតថា

វាដល់ពេលដែលត្រូវសង់ផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ពួកគាត់ហើយ។ ផ្ទះចាស់

របស់ពក
ួ គាត់ទឌ
ុ្រ ទម
្រោ អស់ជាច្រន
ើ ឆ្នម
ំា កហើយ។ ឈើពក
ុ ហើយដំបល
ូ
លិចទឹកនៅក្នុងរដូវវស្សា។

ដោយគ្មន
ា បក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ ទៀងទាត់ ពះ្រោ តកា
ែ រធ្វក
ើ សិកម្មតាមរដូវ វាពិត

នឹងមិនអារម្មណ៍អំពីភ្លៀងលិចទៀតហើយ។ គ្រួសាររបស់គាត់អាចរស់
ដោយសារសំណើមទៀតឡើយ។

គាត់និយាយថា “ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាផ្ទះថ្មីនេះនឹងកាន់តែងាយស្រួល

សមប
្រា ក
់ ន
ូ ប្រស
ុ ខ្ញរ
ំុ ៀន។ វានឹងមានពន្លជា
ឺ ងមុន មានបន្ទបច
់ ន
ើ្រ ជាងមុន

គ្រួសាររបស់គាត់នឹងបង់រំលោះប្រចាំខែវិញនូវទឹកប្រាក់ចំនួន ៤១០

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃជីវិតរបស់ពួកគាត់។

នឹងជួយបង់ប្រចាំខែ។ បន្ទាប់ពីបង់កម្ចីសម្រាប់គេហដ្ឋានរួច ស្រីមុំ និង

ពួកគាត់បានទៅរកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីខ្ចីប្រាក់កម្ចី

សម្រាប់គេហដ្ឋានចំនួន ១០,០០០ ដុល្លារ ដើម្បីសង់ផ្ទះថ្មីមួយ។ ស្រីមុំ
បាននិយាយថា “ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ យើងបានខ្ចីកម្ចី
ចំនួន ៤ តាមរយៈគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ សម្រាប់តម្រូវការ

កសិកម្ម។ ប៉ន
ុ យ
ែ្ត ង
ើ ទទួលបក
្រា ក
់ ម្ចស
ី មប
្រា គ
់ ហ
េ ដ្ឋន
ា តាមរយៈ LOLC។
នេះគឺ ជាកម្ចីសម្រាប់គេហដ្ឋានលើកទី១ របស់យើង។”

បរិស្ថានល្អជាងមុន ផ្ទះដែលរឹងមាំជាងមុន និងទីធ្លាជាច្រើនសម្រាប់

រឹងមាំជាងមុន និងកន្លែងជាច្រើន

ហើយនឹងបើកភោជនីយដ្ឋន
ា មួយ។ គាត់នយា
ិ យថា “ភោជនីយដ្ឋន
ា នេះ

សម្រាប់សត្វដែលយ�ើងចិញ្ចឹម។ ”

គឺសម្រាប់គ្រួសារទាំងឡាយនៅក្នុងសហគមន៍មកកម្សាន្ត និងចំណាយ
ពេលជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ យើងក៏នឹងតំឡើងតារាងបាល់ទះ

មួយ ដូច្នេះ ពួកគេអាចលេងកីឡានៅពេលដែលពួកគេនៅទីនោះ។”

គម្រោងធ្វើការងារជាច្រើនជាមួយវានៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាព។

សម្រាកនៅពេលរសៀល ពេលដែលវាក្តៅ។ គ្រួសាររបស់យើងនឹងមាន

មានបរិស្ថានល្អជាងមុន ផ្ទះដែល

មួយនៅលើដីផ្ទះចាស់របស់ពួកគាត់។ ពួកគាត់ចង់លក់ម្ហូប និងភេសជ្ជៈ

របស់គាត់នឹងមានបន្ទប់ពីរនៅជាន់លើ និងវាលខាងក្រោម ដែលអាចធ្វើ
ថា “វានឹងមានកន្លែងចំអិនអាហារ និងកន្លែងសម្រាក ដែលយើងអាច

ដែលវាក្តៅ។ គ្រួសាររបស់យ�ើងនឹង

ប្តីរបស់គាត់កំពុងគិតពីការខ្ចីប្រាក់កម្ចីមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់សង់តូប

“យើងមានអារម្មណ៍ថាមិត្តភក្តិរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍នេះគោរព

ជាជម្រកសម្រាប់សត្វដែលពួកគាត់ចិញ្ចឹមសម្រាប់លក់។ ស្រីមុំនិយាយ

សម្រាកនៅពេលរស�ៀល ពេល

ដុល្លារ ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ។ កូនស្រីរបស់ ស្រីមុំ ប៊ីរូហ្សា អាយុ ២៤ឆ្នាំ

បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់កម្ចី ពួកគាត់បានរៀបចំដីសម្រាប់ការសាងសង់
ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ ដែលរំពឹងថានឹងរួចរាល់ក្នុងរយៈពេលមួយខែ។ ផ្ទះថ្មី

និងកន្លែងសម្រាក ដែលយ�ើងអាច

ជាងផ្ទះចាស់។” ផ្ទះថ្មីនេះនឹងកាន់តែមានសោភ័ណភាពជាងមុន ហើយ

ស្រីមុំ ជឿថាវានឹងជួយលើកស្ទួយគ្រួសាររបស់ាគាត់នៅក្នុងសហគមន៍។

ជាមានការលំបាកសម្រាប់គ្រួសារទាំងឡាយ ដូចជា ស្រីមុំ និងណារិទ្ធ
ក្នុងការខ្ចីលុយពីធនាគារ។ ជំនួសនេះ ពួកគាត់បានងាកទៅរក់កម្ចីពី

“ វានឹងមានកន្លែងចំអិនអាហារ

សម្រាប់ការរៀនសូត្រ ហើយផ្ទះនេះកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងរឹងមាំ

ស្រីមុំ អាយុ ៤៥ឆ្នាំ រស់នៅឃុំកោះចូរ៉ាម
ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។

យើងច្រើនជាងមុន។ ពួកគេឃើញយើងសង់ផ្ទះស្អាតថ្មីមួយ ហើយមាន
យើងមានមោទនភាពដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកយើងមានភាព

ល្អប្រសើរជាងមុន ហើយសូមអរគុណដល់ LOLC ដែលជួយយើងក្នុង
ការធ្វើការទាំងនេះ។”

សត្វចិញ្ចឹមរបស់យើង។”
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យើងកសាង
អានុភាពសង្គម
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជន

ម្ចាស់ជំនួយ និងរដ្ឋាភិបាលអំពីសារៈសំខាន់នៃ
លំនៅឋានសមរម្យដែលជាកាតាលីករមួយ
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។

កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
ភូមិសាកល

អ្នកស័្មគ្រចិត្តអន្តរជាតិ

១៣៦៣នាក់
មកពី១៦ ប្រទេស
បានចូលរួម និងជួយទៅដល់
គ្រួសារចំនួន

១១៨ ផ្ទះ
32

១៥ ឆ្នាំនៃការសាងសង់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

១៥ ឆ្នាំនៃការសាងសង់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

33

អ្នកស័្មគ្រចិត្តក្នុងស្រុក

២៨៦២នាក់

អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំជួយ
ដល់គ្រួសារចំនួន

៦៤៦គ្រួសារ
34

លើសពីទីជម្រក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

អ្នកដឹកនាំសាងសង់លំនៅឋាន
វ័យក្មេងឆ្នាំ ២០១៨
អង្គការលំនៅឋានមនុសស្ ជាតិកម្ពជា
ុ បានចូលរួម និងរៀបចំកម្មវធ
ិ អ
ី ក
្ន ដឹកនាំសាង
សង់លំនៅឋានវ័យក្មេងប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ៖ " អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង

គាំទ្រដល់គោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋាន ដើម្បីទទួលបាននូវលំនៅឋាន

មានតម្លៃសមរម្យ"។ យុវជនជាង ៥០០នាក់ បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិ

"យើងខ្ញុំជាយុវជនកម្ពុជា ទទួលស្គាល់នូវផលប៉ះពាល់ពីកង្វះលំនៅឋាននៅក្នុង
ជំនាន់យើងខ្ញុំ សូមជម្រុញឲ្យមានការពន្លឿនការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តី

ពីលនៅ
ំ ឋានតាមរយៈការបង្កត
ើ កប
្រ ខ័ណស
្ឌ មប
្រា កា
់ រអនុវត្ត និងអនុមត
័ យន្តការ
អភិបាលកិច្ចរួមគ្នា ក្នុងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃភាពច្នៃប្រឌិត និងគំនិតថ្មីៗក្នុង
វិស័យលំនៅឋាន។"

លើសពីទីជម្រក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
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នៅក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះ ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយ

ខេត្តបាត់ដំបង។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងឡាយបាន

ព្រឹត្តិការណ៍សាងសង់នេះក៏មានសារៈសំខាន់

២០១៧ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង សំឡេង "ជយោ!

ចក្រភពអង់គ្លេស ហុងកុង និងអូស្រ្តាលី។ ពួក

លំនៅឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា

នៃកម្មវិធី Cambodia Big Build ប្រចាំឆ្នាំ
ជយោ!" លាន់លឺឡើងរំពងដោយក្តីរីករាយ

ជាមួយនឹងស្រទាប់ផ្កាចម្រុះពណ៌បាចសាចចុះ
មកក្រោម។

ការចក
ែ រំលក
ែ ពីដង
ួ ចិត្ត អាចលឺបានចញ
េ ពីអក
្ន

ឯឥដ្ឋដុត ប្រើនៅការដ្ឋានមួយទៀតក្នុងភូមិ
បែកចានថ្មី។

ត្រូវការលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ និង

អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានសង្កត់ធ្ងន់លើ

យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងខណៈពេលដែល

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិអាមេរិក ល្វីស ណូបល
បាននិយាយតាមរយៈអ្នកបកប្រែម្នាក់ថា

"មានក្តីស្រឡាញ់ជាច្រើនបានចូលទៅក្នុងការ
សាងសង់ផ្ទះរបស់អ្នក។ សូមរីករាយជាមួយ

វា។" ជាការឆ្លើយតប អ៊ំស្រីគ ីបាននិយាយថា
"ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ស្នាក់នៅ
និងញាំអ្វីខ្លះនៅទីនេះ។"

នះេ គឺទនា
ំ ក់ទន
ំ ងដល
ែ អ្នកស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ្ត និងគសា
ួ្រ រ

វិច្ឆិកា ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ អភិបាល នៃគណៈ
ទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយ
អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា និង

សង្ឃឹមថាបន្តកំណត់ឱកាសសម្រាប់ការអនុវត្ត
គម្រោងដីសម្បទាន និងលំនៅឋាន។

នៅចុងបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ ផ្ទះចំនួន ១៤
ខ្នងដែលត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងភូមិអូរខ្ជាយ
គឺជាសញ្ញាមួយនៃការបញ្ចប់ដោយពេញលេញ
នូវគម្រោងដីសម្បទានចំនួន ៨២ ខ្នង ដែល
អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា បាន

សហការដៃគជា
ូ មួយរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល។ អង្គការលំនៅ

បានចែករំលែកក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធី

ឋានមនុសស្ ជាតិកម្ពជា
ុ ក៏ទទួលបាននូវការគាំទ្រ

ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ ១៧ ខែ វិច្ឆិកានៅឯការដ្ឋាន

លំនៅឋានមនុស្សជាតិអូស្រ្តាលី និងអង្គការ

Cambodia Big Build ដែលបានធ្វឡ
ើ ង
ើ ចាប់
ពីរកន្លែងក្នុងសង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

ប្រើនៅក្នុងការដ្ឋានមួយក្នុងភូមិអូរខ្ជាយ

នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើកកម្មវិធីនៅថ្ងៃទ១
ី ២ខែ

សុវត្ថិភាព។ អ៊ំស្រីគី អាយុ ៨៨ ឆ្នាំបានស្តាប់

លើសពីទីជម្រក

គេខ្លះក៏បានជួយផលិតដុំឥដ្ឋបរិស្ថានដែលបាន

ស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិទាំង២៥៣នាក់ ដែលបាន

ពួតដៃគ្នាធ្វើការជាមួយគ្រួសារទាំង ២៣ ដែល
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មកពីសហរដ្ឋអាមរេ ក
ិ កាណាដា ណូវល
ែ សឡ
េ ង់

ពី Clifford Chance របស់អូស្ត្រាលី អង្គការ
លំនៅឋានមនុស្សជាតិកាណាដា។

ផងដែរ ដោយសារតែចំនួនសាខារបស់អង្គការ
បានបញ្ជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង

បុគ្គលិកជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត។ នាយកប្រតិបត្តិ និង
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាង ៤០នាក់

លាយបាយអរ រៀបឥដ្ឋ និងតំឡើងបង្អួច ក្នុង
ចំណោមការងារផ្សេងទៀត។ អង្គការលំនៅ

ឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជា បានបង្ហាញពីការកោត

សរសើរ និងដឹងគុណចំពោះអ្នកតំណាងសាខា
និងអ្នកគាំទ្រនៅឯពិធីញាំបាយល្ងាចមួយនា
ពាក់កណ្តាលអាទិត្យ។

អូរន
ី ស្កន
េ ដត
្រេ អាយុ ៨៧ ឆ្នំ ា ជានាយកស្ថន
ា ក
ិ
នៃអង្គការ Habitat for Humanity Twin
Cities ក៏ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបផងដែរ។

គាត់បានយកចិត្តទុកដាក់លើដំបូន្មានរបស់

វេជ្ជបណ្ឌិត និងកូនប្រុសរបស់គាត់ ក្នុងការធ្វើ
ឲ្យឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលមានសុខភាពល្អ និង

សប្បាយបំផុតនៃជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងបទ
ពិសោធន៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Cambodia
Big Build។ ខណៈដែលមិត្តរួមក្រុមរបស់

គាត់គោរពភាពស្វាហាប់ និងរីករាយរបស់គាត់
អូរីនក៏បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ស្រដៀង

គ្នានេះដែរ។ "អ្នកខ្លះជានាយកប្រតិបត្តិ ហើយ
លើសពីទីជម្រក
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ពួកគេមកនៅលើភក់។ មានក្មេងជាច្រើននាក់

និងអនាម័យ ហើយនិងដីតូចមួយកន្លែង។

នៅក្នុងភាពសប្បាយរីករាយ។ វាគឺជាក្តីរីករាយ

ដែលមកពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មិនយល់ពីភាព

កាយគាស់ និងជញ្ជូនឥដ្ឋ។ អ្នករាល់គ្នាស្ថិត
ដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។"

ក្មង
េ ស្រដ
ី ល
ែ អូរី និយាយ អូរន
ី ចង់សដៅ
ំ ទៅលើ
កូនស្រីទាំងបីរបស់ ស៊ូហេគ នាយកប្រតិបត្តិ
និងជាប្រធាននៃអង្គការ Habitat for

វានាំមកនូវស្ថេរភាព និងសុវត្ថិភាព។ មនុស្ស
ក្រីក្រនៃលំនៅឋានរហូតទាល់តែគេមកឃើញ

ដោយផ្ទល
ា ភ
់ ក
ែ្ន ។" គាត់បន្ថម
ែ ថា "យើងពិតជា
មានសំណាងណាស់ដែលបាននាំក្តីសង្ឃឹម
ដល់ពួកគេ។

Humainty Twin Cities ដែលបានចូលរួម

លោកស្រី Karen Dolyniuk មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍នៃ

ស្រី ៣ នាក់រស់នៅ និងធ្វើការនៅទីកន្លែងបី

អំពីកម្ពុជាជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលដំណើរមក

ជាមួយនាងក្នង
ុ ការសាងសង់នះេ ។ ស៊មា
ូ នកូន
ផ្សេងគ្នាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ "កម្ពុជាគឺជា

ប្រទេសមួយក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវធ្វើជាមួយកូន

ស្រីរបស់ខ្ញុំ។ វាដូចជាការជួបជុំគ្រួសារមួយ។

យើងបានឃើញពីវប្បធម៌ផស្ ង
េ គ្នា ខុសគ្នឆ
ា យ
ា្ង
ពីការធ្វើដំណើរក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរណ៍។"
បន្ទាប់ពីនាងត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ

នាងបានចែករំលែកតាមរយៈអ៊ីមែលថា "វាជា
សប្តាហ៍ដែលមានការផ្លាស់ប្តូរ និងឥទ្ធិពល

យ៉ង
ា ខ្លង
ំា សមប
្រា អ
់ ក
្ន ស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ទា
្ត ង
ំ អស់ ហើយ
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពសម្រាប់បេសកកម្ម
ទូទាំងពិភពលោករបស់អង្គការលំនៅឋាន

Habitat for Humanity Niagara បានអាន
កាន់ទីនេះ។ គាត់ក៏បានទាញយកកម្មវិធីរៀន
ភាសាខ្មែរដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ផងដែរ។
ក្នុងខែមិថុនា នៅពេលគាត់ឈានដល់វ័យ

៥០ឆ្នំា គាត់បានរៀបចំកម្មវធ
ិ អា
ី ហារពេលល្ងច
ា
ជាមួយម្ហូបខ្មែរ ហើយរៃអង្គាសមូលនិធិបាន

៤០០០ ដុល្លារ។ "អ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើដំបូងបំផុត
គឺជួបជាមួយគ្រួសារ។ ពួកគេអាចនឹងនិយាយ

ភាសាផ្សេង ប៉ុន្តែមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា
ដោយសារតែការគោរពសម្រាប់ប្រទេសដែល
ខ្ញុំស្ថិតនៅ។"

ជាចុងបញ្ចប់ នាយិកាប្រចាំប្រទេសរបស់

ធ្វើការងារនេះបានបញ្ចប់ ប៉ុន្តែដំណាក់កាលថ្មី

សម្រាប់ Mike John Freshey ដែលជាក្រុម

បូឡូឌ្យូធី សម្តែងនូវការដឹងគុណចំពោះអ្នក

ចាប់ផម
ើ្ត ទេ។ ដោយសារតែអក
្ន ទាំងអស់ពក
ួ គេ

ជាតិ Great Britain ការសាងសង់នេះគឺជា

ដែលចង់បង្កើតនូវជីវិតដ៏ប្រសើរមួយ អ្នកស្ម័គ្រ

មនុស្សជាតិ។

ប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការលំនៅឋានមនុស្ស
ការពិសោធន៍មួយ។ គាត់រំពឹងថានឹងដឹកនាំ

អង្គការលំនៅឋានមនុសស្ ជាតិកម្ពជា
ុ ប៊ណា
ឺ
ដត
េ
រាល់គ្នាដែលបានចូលរួមរួមមាន ក្រុមគ្រួសារ
ចិត្តដែលមានបំណងផ្តល់មកឲ្យវិញ ដៃគូរួម

ក្រុមមួយដែលមានសមាជិក ១៧នាក់មកកាន់

បញ្ចល
ូ ទាំងរាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លដែលបានទទួលស្គល
ា ់

កត
ឹ្រ ក្រមនៃការសាងសង់ គសា
ួ្រ រមួយនៅទីនះេ

ប្រែសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ជាងសំណង់ និង

កម្ពុជា។ Mike និយាយថា "ដោយមិនគិតពី
ដែលគ្មានអ្វីផ្លាស់ទីចូលទៅក្នុងផ្ទះ មានទឹក
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លើសពីទីជម្រក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

នូវសារៈសំខាន់នៃលំនៅឋានសមរម្យ អ្នកបក

នៃជីវិតរបស់គ្រួសារទាំង ២៣ ទើបតែបាន
អាចមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីសន្សំលុយ

ធ្វើឲ្យសុខភាព និងការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតរបស់
ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើង ហើយមានច្រើន
ទៀត។ សូមអរគុណ។"

បុគ្គលិកទាំងអស់។ សប្តាហ៍នៃការប្រឹងប្រែង

លើសពីទីជម្រក
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ព័តមា
៌ នហិរញ្ញវត្ថុ
ចំណូល៖
អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិអន្តរជាតិ

១៩%

$៤២៩,៩៥៣
៥៤%

បណ្តាញមូលនិធីសាកល (GFN)

$១,១៩៧,៤៧០

កម្មវិធីភូមិសាកល

២០%

$៤៥១,៧៣៣

ចំណូលក្នុងស្រុក

៤%

$៨៨,៦៤៣

ចំណូលផ្សេងទៀត

៣%

$៧០,៥៧៤

ចំណូលសរុប

$២,២៣៨,៣៧៣

ចំណាយ៖
ចំណាយលើ
កម្មវិធីដោយផ្ទាល់
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ចំណាយទូទៅ
និងរដ្ឋបាល

ចំណាយលើការរៃ
អង្គាសថវិកា

៨២%

១៤%

៤%

$១,៨៩០,៦២៨

$៣១៨,៣៣០

$១០០,៧១៣

លើសពីទីជម្រក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

ចំណាយសរុប

$២,៣០៩,៦៧១

១៥ ឆ្នាំនៃការសាងសង់
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សច
េ ក្តថ
ី ង
ែ្ល អំណរគុណ
ដៃគូអន្តរជាតិ
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

ដង្វាយ

បណ្តញ
ា អ្នកផ្តលជ
់ ន
ំ យ
ួ អង្គការលំនៅឋានមនុសស្ ជាតិ

ដៃគូក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក

បណ្តាញអ្នកផ្តល់ជំនួយអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិ

Habitat for Humanity of the ST. VRAIN VALLEY

Habitat for Humanity ANCHORAGE

Habitat for Humanity OTSEGO COUNTY

Habitat for Humanity ANDERSON, INC.

Habitat for Humanity PUTNAM COUNTY

Habitat for Humanity BUFFALO

Habitat for Humanity RIVER CITY

Habitat for Humanity CENTRAL DELAWARE

Habitat for Humanity SISTERS

Habitat for Humanity CENTRAL OKLAHOMA

Habitat for Humanity TWIN CITIES

Habitat for Humanity CHARLOTTE

Habitat for Humanity WAKE COUNTY

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

Habitat for Humanity FAUQUIER

Habitat for Humanity WAUKESHA COUNTY

Habitat for Humanity FLATIRONS

Habitat for Humanity WILLIAMSON-MAURY

Habitat for Humanity GEORGETOWN COUNTY, SC

Habitat for Humanity OMAHA

បុគ្គល/គ្រួសារ

ដៃគូរដ្ឋាភិបាល

Habitat for Humanity INDIAN RIVER COUNTY

Catherine Wang

Battambang Municipal and Provincial Administrative Offices

Habitat for Humanity LA CROSSE AREA, INC.

Ellen L. Davis

General Department of Housing, Ministry of Land

Habitat for Humanity LEE AND HENDRY COUNTIES, INC.

Pamela A. Silimperi

Management, Urban Planning and Construction

Habitat for Humanity MIDLAND

Rob Latimer
Robert S. Latimer

Kandal Provincial Department of Rural Development

Habitat for Humanity NW CONNECTICUT
Habitat for Humanity of CLALLAM COUNTY

Sharon Amabile and Allyn B. Amabile

Habitat for Humanity GRANTS PASS AREA
Habitat for Humanity GREATER MATTHEWS

Habitat for Humanity of GREATER CINCINNATI
Habitat for Humanity of METRO DENVER

ក្រុមហ៊ុន

មូលនិធិ

Habitat for Humanity of OAKLAND COUNTY AND OAKLAND CO,

Charles Schwab

Esther Foundation

Habitat for Humanity of LEE AND HENDRY COUNTIES, INC.
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K_media Photography
Li & Fung Limited
Nest Restaurant and Bar
Royal Crown Hotel
Vimean Sovannaphoum
Resort
Viroth Restaurant

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
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ស្ថាប័នដៃគូក្នុងស្រុក

ដៃគូសាកលវិទ្យាល័យ/សាលារៀន

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

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

អ្នកគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍ 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
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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

ចូលរួមជាមួយ
យើង

វិភាគទាន

មិនថាវាមានទំហំប៉ុនណាទេអំណោយហិរញ្ញវត្ថុដ៏សប្បុរសរបស់លោកអ្នក
នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាកាន់តែមានលទ្ធភាព
ពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅដល់គ្រួសារបានកាន់តែច្រើន ហើយ
ជាមួយគ្ននោ
ា ះ ជួយកសាងលំនៅឋានសមរម្យ និងមានតម្លស
ៃ មល្មមបាន
ច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សូមចូលមើលក្នុងអាសយដ្ឋាន

ការងារស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ្ត

http://www.give2habitat.org/cambodia
បង្កើតទំព័រកៀរគរមូលនិធិរបស់អ្នក។
ធ្វើវិភាគទាន និង កសាងក្តីសង្ឃឹម

បើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីភូមិសាកល
របស់អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាជាអ្នកហាត់ការ
ឬជាអ្នកសំណង់ សូមចូលមើលក្នុងអាសយដ្ឋាន

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

រកសា
្ ទំនាក់ទន
ំ ង
ជាមួយយើង
តាមដានបច្ចុប្បន្នភាព ពីសកម្មភាពរបស់យើង។ បើលោកអ្នកមាន
បំណងចង់គាំទ្រយើង សូមចូលមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
https://www.facebook.com/HabitatCambodia1
http://www. habitatcambodia.org
FOLLOW US on Twitter @HabitatCambodia
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�រ��ល័យេខត�េសៀម�ប

�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

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

