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ពិភពលោកមួយ ដេលមនុស្ស  
េ ប់រូបមានទីន្ល េងសមរម្យ 

ស េ ាប់រស់នៅ។

អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិធ្វ ើកា រក្ន ងុភា ពជា ដគូជា មួយមនុស្ស  ប់ទិសទី  ប់អា ជីព និង  ប់  ទា ប់វណ្ណ ៈ 
ដើម្ប ីអភិវឌ្ឍ សហគមន៍ជួយដល់អ្ន កខ្វ ះខា ត និងមា នត  វូកា រ  យសា ងសង់ និងជួសជុលគហដា  នឲ្យ  សើរ
ឡើងវិញ ដើម្ប ីឲ្យ មា នលំ  ដា  នសមរម្យ  ក្ន ងុសហគមន៍កំពុងលូតលា ស់ ដល  ជា ជនអា ចទទួលបា ននូវ
សចក្ត ី  លា ញ់របស់  ះ និងអា ចរស់   និងធំធា ត់  ក្ន ងុ  លបំណងទា ងំអស់របស់  ះ។ 

 លបំណងសំខា ន់បំផុតរបស់អង្គ កា រ
លំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិ គឺដើម្ប ីលុបបំបា ត់នូវ
ភា ពខ្វ ះខា ត និងភា ពគា  នលំ  ដា  ន  ើ
នដី  យសា ងសង់លំ  ដា  នជា មូលដា  ន

និងឲ្យ បា ន   ប់   ន់។

 ប់  ក្យ សំដី និងសកម្ម ភា ពរបស់ ើង គឺធ្វ ើ
ឡើងដើម្ប ីស   ចបា ននូវ  លបំណង
សំខា ន់បំផុតក្ន ុងកា រធ្វ ើឲ្យ មនុស្ស ទា ំងអស់ចង  ំ
នូវប   ទីជ  កតា មវិធីដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព
មួយ   ភា ពខ្វ ះខា ត និងភា ពគា  នលំ  ដា  ន គឺជា 
កតា  មួយដលមិនអា ចទទួលយកបា នទា ំង ្ន ក
សង្គ ម  ្ន កន  បា យ និង ្ន កសា ស   

 ក្ន ុងសង្គ មជា តិ និងពិភព  ករបស់ ើង។

ល
បណំង



សា ររបសន់ា យកិា 
 ក្ន ងុ   ំ ប     ះមហន្ត  យធ្ង ន់ធ្ង រ និងកា រ  តុចុះ ្ន កសដ្ឋ កិច្ច អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ជុា បា នប ្ក ើតឲ្យ មា ន  តឹ្ត កិា រណ៍ជា 
 វត្ត ិសា ្ត  មួយក្ន ុងកា រជួយដល់  ួសា រ  ជា ជនកម្ព ុជា ជា ង ១០០០  ួសា រ។  ើងសប   យរីក  យ  ស់ដល   ំ ះអង្គ កា រលំ  ដា  ន

មនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា     បា នជួយ  ួសា រកម្ព ុជា រហូតដល់  ស្ទ ើរ បីដង ើស   ំមុន។  ះបីជា កំពុង  ឈមមុខនឹងវិបត្ត ិសដ្ឋ កិច្ច ធ្ង ន់ធ្ង រក៏
 យក៏អង្គ កា លំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិ   កម្ព ុជា  បា នជួយសា ងសង់ និងជួសជុលលំ  ដា  នបា នរហូតដល់ ១៤៥ ខ្ន ង  ជួយ  ជា ជនចំនួន 

៨៣៨  សួា រ ឲ្យ ទទួលបា នទឹកសា  ត  ើ   ស់ និងមា នអ  ម័យ  សើរជា ងមុន និងបណ្ណ ះុប ្ខ  លសមា ជិកក្ន ងុសហគមន៍ជា ង ១០០០  ក់ 
ឲ្យ យល់ដឹងពីសកម្ម ភា ព ្ស ងៗ ក្ន ុងកា រ  កបរបរ   ំ ្ង ។ ភា គ  ើន កា រ  រទា ំង ះធ្វ ើឡើង  យមា នជំនួយពីអ្ន កស្ម ័  ចិត្ត អន្ត រជា តិ
ចំនួន ៥០០  ក់ ដលបា នចូលរួមក្ន ុងកម្ម វិធីដ៏មា ន  ជា  ិយភា ពមួយ   ះកម្ម វិធី គ្ល ូប៊លវី ជ (Global Village) របស់អង្គ កា រលំ  ដា  ន   
ដើម្ប ីធ្វ ើកា រ  ក្ន ុង  សកម្ព ុជា ។     ើងខ្ញ ុំសូម ្ល ងអំណរគុណដល់មា  ស់ជំនួយសប្ប ុរសធម៌ទា ំងអស់ ក្ន ុងកា រផ្ត ល់នូវធនធា នរបស់ពួកគ 
ដើម្ប ីធ្វ ើឲ្យ កា ររស់  របស់អ្ន កដ កា ន់  សើរឡើង។ ក្ត ីសុបិន្ត រួមគា  របស់ពួក ើងនឹងមិនអា ចកា  យជា កា រពិត   សិនបើគា  នកា រ
ចូលរួមពីពួកគា ត់។

ក្ន ងុ   ំ ២០០៩ ើងមា ន  ទនភា ព  ស់ ដលអង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ជុា  បា នធ្វ ើជា មា  ស់ផ្ទ ះក្ន ងុកា ររៀបចំកម្ម វិធីស   ប់អ្ន កស្ម ័  
ចិត្ត ជា តិ និងអន្ត រជា តិចំនួន ២៣១  ក់ ក្ន ងុកំឡុង ល   រព្ធ ធ្វ ើគ   ងកា រ  រជីមី និង រូ៉សា លីន ខា ធើ (Jimmy and Rosalynn Carter 

Work Project) កា រសា ងសង់តំបន់ គង្គ ។ អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា  និងដគូររបស់ខ្ល ួន មា នកិត្ត ិយស  យទទួលបា នកា រ
អ ្ជ ើញចូលរួមរបស់  ក ជីមី ខា ធើ (Jimmy Carter) ដលជា អតីត  ធា  ធិបតីសហរដ្ឋ អា រិក និងភរិ  របស់  ក គឺអ្ន ក  ី 

រ៉ូសា លីន (Rosalynn)  ឯកឧត្ត ម សុខ អា ន ឧប  យករដ្ឋ ម ្ត  ី  សកម្ព ុជា  អ្ន កដឹក  ំអភិវឌ្ឍ  និងប ្ខ  រឥស្ស រជនជា តិជា  ើន  ក់ ៀត ដលបា នចូលរួម
ក្ន ុងកា រស   ធលំ  ដា  នថ្ម ីចំនួន ២១ខ្ន ង ដលសា ងសង់ឡើងក្ន ុងរយៈ ល មួយសបា  ហ៍។ គ   ង ះ បា នទទួល  គជ័យ ៉ ងខា  ំង ើយអង្គ កា រ
លំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា    ងនឹង   រព្ធ ពិធីខួបគ  ប់មួយ   ំ  ក្ន ុង វិច្ឆ ិកា រ   ំ ២០១១ ខា ងមុខ ះ។ អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា  ក៏បា ន 
 ប់ ្ត ើមគ   ងមួយដលមា ន   ះ   កា រសា ងសង់កម្ព ុជា  (CambodiaBUILDS) ក្ន ុងកំឡុង លគ   ងកា រ  រខា ធើ (Carter Work Project)។ 
គ   ងកា រសា ងសង់កម្ព ុជា  គឺជា គ   ងយុទ្ធ សា  ្ត រយៈ ល   ំ   ំ ដើម្ប ីផ្ត ល់នូវលំ  ដា  នកា ន់ មា នភា ព  សើរឡើងដល់  ួសា រកម្ព ុជា ដលមា ន   ក់ 
ចំណលទា បចំនួន១០,០០០  ួសា រ និងជ  ុញ ើកទឹកចិត្ត  កា រចូលរួមរបស់បុគ្គ ល  ុម ្ស ងៗ អង្គ កា រ និងរដា  ភិបា ល។

 ក្ន ុង  ឧសភា    ំ ២០១០ អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា  បា ន  ប់ ្ត ើមគ   ងសា កល្ប ងមួយដលមា ន   ះ   "  កម្ម វិធី  ះ   យលំ  ដា  ន
ធ្វ ើឲ្យ  សើរឡើងដល់អ្ន កជម្ង ឺ ដស៍ និងកុមា រកំ    យរង   ះ "   ដលនឹងផ្ត ល់នូវលំ  ដា  ន  កប  យសន្ត ិសុខដល់កុមា រកំ    នងិកុមា រ  យរង   ះ 
(OVC) និងអ្ន ករងផលប៉ះ  ល់  យសា រ  គ ដស៍/ជម្ង ឺ ដស៍ ចំនួន ៣២០  ក់  យធ្វ ើកា រជា ដគូជា មួយអង្គ កា រមិន នរដា  ភិបា លជា តិ និងអន្ត រជា តិ
ចំនួន ៤ ដលបច្ច ុប្ប ន្ន កំពុង ដំ ើរកា រកម្ម វិធីជួយដល់កុមា រកំ    និងកុមា រ  យរង   ះ  កប  យ  គជ័យ  ក្ន ុង  សកម្ព ុជា ។ 

ក្ន ុងកំឡុង   ំ ២០១០ ើងបា ន  យត ្ល គ   ងអភិវឌ្ឍ លំ  ដា  ន និងសហគមន៍របស់ ើងដើម្ប ី ្វ ងរក រៀនជា បទពិ  ធន៍ និងកា រអនុវត្ត ន៍ល្អ ៗ
ស   ប់ព  ឹងដល់សហគមន៍ និង ើកឡើងនូវត  ូវកា ររបស់សហគមន៍ ើង។ ើងក៏បា នពិនិត្យ ើលឡើងវិញនូវ នកា រយុទ្ធ សា ្ត  របស់ ើងផងដរ។ 
អនុសា សន៍ ច   ដ៏ល្អ ពីរ ជា វិស័យដលអង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា អា ចដើរតួ  ទី ៉ ងសំខា ន់  ះគឺកា រកា ត់បន្ថ យ   ះមហន្ត  យ និងកា រ
ផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប្ប ទា នខា  តតូចស   ប់ទឹកសា  ត និងអ  ម័យ។ អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា    ងនឹងប ្ក ើននូវកា រទទួលបា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ នងិកា រផ្ត ល់

 បល់ ្ន កប ្ច ក សស   ប់ទឹកសា  ត និងអ  ម័យ ក៏ដូចជា  កា រកា ត់បន្ថ យមហន្ត  យដល់  ជា ពលរដ្ឋ ដលរស់  តំបន់ជនបទ។ 

ើងខ្ញ ុំសូម ្ល ងអំណរគុណដល់ភា ពជា ដគូជា មួយធ  គា រពិភព  ក អា ជា  ធរក្ន ុងខត្ត បា ត់ដំបង និងសហគមន៍អង្គ កា រមិន នរដា  ភិបា លក្ន ុង  ុក ដល
ជួយឲ្យ ើងកា ន់ ដើរខិត  មុខ ទា ក់ទង ើប   កម្ម សិទ្ធ ដីិធ្ល សី   ប់  សួា រដលរស់  ក្ន ងុតំបន់សួនច   របំរុង (Reserved Garden) ក្ន ងុខត្ត បា ត់ដំបង។ 

ក្ន ុង  មជា អង្គ កា រមួយក្ន ុងចំ  មអង្គ កា រតិចតួចដលធ្វ ើកា រ ើប   លំ  ដា  ន  ក្ន ុង  សកម្ព ុជា  អង្គ កា រលំ  ដា  ន កំពុង ធ្វ ើកា រ និងប ្ក ើនភា ព
ជា ដគូជា មួយសា  ប័ន និងអង្គ កា រជា  ើនទា ំងក្ន ុង  ុក និងអន្ត រជា តិ ដើម្ប ីផ្ត ល់ឱកា សដល់បុគ្គ ល  ួសា រ មា  ស់ជំនួយដលធ្វ ើកា ររួមគា   អង្គ កា រមិនរក   ក់
ក    អ្ន កដឹក  ំ   ក់សហគមន៍ អ្ន កអប់រំ ក៏ដូចជា  អ្ន កដលកំពុងរស់  ក្ន ុងផ្ទ ះដលសង់ឡើងមិន  ប់តា មបទដា  ន ដើម្ប ីរួមចំណកក្ន ុងគ   ងដីធ្ល ី 
លំ  ដា  ន និងកា ររស់   កប  យនិរន្ត រភា ពរបស់ ើង។ ើងនឹងចករំ កនូវព័តម៌ា នអំពីភា ពរីកច  ើនរបស់ ើង  ក្ន ុងកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងដ៏គួរឲ្យ  
រំ ើប ះក្ន ុង   ំ ២០១១។

ជា មួយនឹងកា រគា ំ  របស់អ្ន ក ើងនឹង  បន្ត ធ្វ ើជា ដគូសំខា ន់ក្ន ុងកា របំ ញនូវត  ូវកា រលំ  ដា  នរបស់  ួសា រ  ជា ជនកម្ព ុជា ។ កា រប្ត ជា  ចិត្ត របស់អ្ន ក
ស្ម ័  ចិត្ត  និងបុគ្គ លិករបស់ ើងចំ  ះបំណង     របស់ដគូក្ន ងុ  កុរបស់ ើង និងចក្ខ វិុស័យរបស់មា  ស់ជំនួយដើម្ប ីធ្វ ើឲ្យ សហគមន៍មា នភា ព  សើរឡើង
គឹជា ្ន កដ៏សំខា ន់ អ្វ ីៗដល ើងបា នធ្វ ើ។ ើងនឹងព    មជួយដល់ដគូរបស់ ើង  ន  ស   ច  ល  អភិវឌ្ឍ របស់ពួកគដើម្ប ីផល   ជន៍
ដ៏ធំធងរបស់  ជា ជនកម្ព ុជា  តា មសហគមន៍។ ខណៈដល ើងបន្ត ដំ ើរ  មុខ  លបំណងរបស់អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា     គឺបន្ត ធ្វ ើជា 
ដគូរបស់អ្ន កទា ំងអស់គា  ក្ន ុងកា រផ្ត ល់នូវលំ  ដា  នដលជា ត  ូវកា រ  ំបា ច់បំផុត។ 

ើងខ្ញ ុំសង្ឃ ឹម    កអ្ន កនឹងរីក  យជា មួយកា រចករំ កនូវសា  ដសំខា ន់ៗ របស់ពួក ើង។

ប៊ឺណា ត ប៊ូឡូឌ្យ ូធី
នា យិកា 



២,៨១៦
បុរស  ្ត ី និងកុមា រទទួលបា ន
វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លស្ត ីអំពីសុខភា ព
បឋម និងអនា ម័យ

១,៨៦០
 ួសា រ  ូវបា នជួយរហូតមក

ដល់ពលបច្ច ុប្ប ន្ន 

១,០៥២
 ួសា រ  ូវបា នជួយ  ក្ន ុង

ឆា  ំកា រ  រទី១០

៨៣៨
 ួសា រមា នទឹកសា  ត    និងបង្គ ន់

អនា ម័យស   ប់  ើ   ស់

១៤៥
 ួសា ររស់  ក្ន ុងលំ  ដា  នសា មញ្ញ  

តំ ល្ម ម និងសមរម្យ 



សា  នភា ពលំ  ដា  ន
 ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា 

៨៨%  ៨៨%  
 ជា ជនសា  ប់  យសា រជម្ង ឺ

រា គរូស  យកា រ  ើ   ស់ទឹកគា  ន
សុវត្ថ ិភា ព កង្វ ះអនា ម័យ  ឹម  ូវ និង
គា  នឧបករណ៍មា នអនា ម័យ  ើ   ស់ 
(របា យកា រណ៍របស់អង្គ កា រសុខភា ព
ពិភព  ក) 

 ួសា រ  ក្ន ុង  ុកអង្គ រជុំ 
ត្ត ៀមរៀប គា  នបង្គ ន់អនា ម័យ 

(នា យកដា  នស្ថ ិតិ ក សួង
នកា រឆា  ំ ២០០៩) 

 ជា ជនកម្ព ុជា រស់    ម
បនា  ត់ក ីក ថា  ក់ជា តិដល ្ម ើនឹង 
០.៤៥ ដុលា  អា មរិក ក្ន ុងមួយ ្ង -
(របា យកា រណ៍អភិវឌ្ឍ មនុស្ស របស់
អង្គ កា រ UNDP ឆា  ំ២០០៩) 

សហគមន៍  ក្ន ុង  ុកអង្គ រជុំ
 ើ   ស់ទឹកគា  នសុវត្ថ ិភា ព 

(នា យកដា  នស្ថ ិតិ ក សួង នកា រ
ឆា  ំ ២០០៩)  

៣៥% ៦៣.៦%  

១នា ក់
ក្ន ុងចំ  ម  ជា ជនកម្ព ុជា  ៤ នា ក់ 
គឺជា  ជា ជនក ីក 

១នា ក់
ក្ន ុងចំ  មមនុស្ស  ៣នា ក់ រស់  
ជនបទបា នទទួលទឹកពិសា រដលមា ន 
សុវត្ថ ិភា ព (  ល  អភិវឌ្ឍ 
សហសវត្ស កម្ព ុជា )

៤១០
កន្ល ង  ទីក ុងភ្ន ំពញជា តំបន់
សំណង់អនា ធិបតយ្យ  (សមា គម
ធា ង   ត ឆា  ំ ២០០៩)

៤០,៥៤៨
ជា  ជា ជនក ីក មា នទីលំ  ក្ន ុងតំបន់
សំណង់អនា ធិបតយ្យ  (សមា គម
ធា ង   ត ឆា  ំ ២០០៩)



“Th is new house brings me and 
my family harmony 
and prosperity lives.” 
Hevy Teay, Habitat home partner, Siem Reap

លំ  ដា  ន និងទីជំរក

ចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០០៣:
៤៧៧  ួសា រ បា នរស់

 ក្ន ុងលំ  ដា  នសមរម្យ  
និងមា នសុវត្ថ ិភា ព

៣១
ភូមិ  ក្ន ុង ត្ត ៀមរា ប

៨
តំបន់ជា យក ុង  
ក ុងភ្ន ំពញ

២
ភូមិ  ក្ន ុង ត្ត កណា្ខ  ល

ស
មិទ

្ធ ផល
១,១៧៧

 ជា ជនរស់  ក្ន ុងផ្ទ ះដល
មា នសុវត្ថ ិភា ព និងមា នអគ្គ ីសនី

 ើ   ស់  ប់   ន់

១៧៤
ជា ងសំណង់ក្ន ុង  ុកទទួលបា ន
វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ្ន កសា ងសង់

១០៩
ផ្ទ ះថ្ម ី  ូវបា នសា ងសង់ 

៦៩ 
ផ្ទ ះ   ទទួលបា នកា រតភា  ប់

 ព័ន្ធ អគ្គ ីសនី

៣៦
ផ្ទ ះ  ូវបា នជួសជុល

លំ  ដា  នថ្ម ីនះ ធ្វ ើឲ្យ ខ្ញ ុំ និង  ួសា ររបស់ខ្ញ ុំរស់  លំ  ដា  នថ្ម ីនះ ធ្វ ើឲ្យ ខ្ញ ុំ និង  ួសា ររបស់ខ្ញ ុំរស់  
 កប  យភា ពសុខដុមរមនា  និងច  ុងច  ើន កប  យភា ពសុខដុមរមនា  និងច  ុងច  ើន

ទា យ ហវី  ួសា រដគូររបស់អង្គ កា រលំ  ដា  ន  ក្ន ុង ត្ត ៀមរា ប



ទឹកសា  ត    និង  អនា ម័យ

 ន កវ
កា ន វ  យុ ១៤   ំ ជា សិស្ស  សា  បឋមសិក      សា ទ

  វ ក្ន ុង ត្ត ៀម  ប ។ កា លពីមួយ   ំមុន លអង្គ កា រ
លំ  ដា  នបា នជួយសង់បង្គ ន់ និង   ប់  ភពទឹក  ផ្ទ ះរបស់  ត់ 

 ត់មិន លបា ន  ើ   ស់បង្គ ន់អនា ម័យ  ។ ឥឡូវនះ  ត់
តងត  ើ   ស់បង្គ ន់អនា ម័យ ជា ជា ងកា រ ើរ  ប   របង់  
ក្ន ុងវា ល   ដូចពីមុន ។  ល ល កា ន វ បា នដឹងពីសា រៈ
សំ  ន់ កា រ  ើ   ស់បង្គ ន់ កា រ  ងសមា  ត  និង  ើ   ស់ 
ទឹកសា  ត ើម្ប ី សុខ  ព  ត់ និង  ុម  សា ររបស់  ត់

 ចផា  ស់ប្ត ូរទទួលយកកា រអនុវត្ត ន៍ ើម្ប ីសុខ  ពល្អ  ំងនះ ។ 
កា រអនុវត្ត ន៍ ើម្ប ីសុខ  ពល្អ  ្វ ើឲ្យ  សា រមា នសុខ  ពល្អ  ។ 

 សា រ ល  ចរក   ក់ចំណលបា ន  ើនកូនៗ  ចចូល
សា  ៀត  ត់ និង ្វ ើឲ្យ អនា គតកា ន់តភ្ល ឺសា  ង ។ 

អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា  កំពុងផ្ត ល់នូវ   ក់កម្ច ីខា  តតូចដលមា ន
និរន្ត រភា ព ដល   ត  ើត  ូវកា រទឹក និងអ  ម័យ ស   ប់  ួសា រ  ជា ជន
កម្ព ុជា  រួមមា ន អណ្ណ ូងទឹក បង្គ ន់អ  ម័យ ធុងច   ះទឹក និង  ងទឹក។

“

២,១៣៤    នា ក់
 ជា ជនមា នទឹកសា  ត និង

បង្គ ន់អនា ម័យ  ើ   ស់

២៧១
តភា  ប់  ព័ន្ធ ទឹកសា  ត ពា ងទឹក និង
ធុងច   ះទឹក  វូបា ន កជូន

១៦០
សមា ជិកសហគមន៍ទទួល
វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លលើប   
ទឹកសា  ត និងអនា ម័យ

៥៦
អណ្ណ ូងទឹក  ូវបា នធ្វ ើពិ  ធន៍

៤២
អណ្ណ ូងទឹកចំហរ  ូវបា នជីក

៣២ 
បង្គ ន់អនា ម័យ  មផ្ទ ះ  ូវ
បា នសា ងសង់

២៩ 
អណ្ណ ូងស្ន ប់  ូវបា នបំពា ក់

១២
អា ងស្ត ុកទឹក ្ល ៀង  ូវ
បា នសា ងសង់

២ 
បង្គ ន់អនា ម័យសហគមន៍

 ូវបា នសា ងសង់

ស
មិទ

្ធ ផល
សូម ្ល ងអំណរគុណដល់អង្គ កា រលំ  ដា  នសូម ្ល ងអំណរគុណដល់អង្គ កា រលំ  ដា  ន
មនុស្ស ជា តិញូហ្ស ន ដលបា នឧបត្ថ ម្ភ មនុស្ស ជា តិញូហ្ស ន ដលបា នឧបត្ថ ម្ភ 
ដល់អ្ន កឯកទស ទឹកសា  ត និងអនា ម័យរបស់ដល់អ្ន កឯកទស ទឹកសា  ត និងអនា ម័យរបស់
អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា   អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា   



សុវត្ថ ភិា ពដីធ្ល ី 
ស   ប់លំ  ដា  ន

 យមា នជំនួយពីធ  គា រពិភព  ក និងមូលនិធិអភិវឌ្ឍ សង្គ មជប៉ុន និងក្ន ុង
ភា ពជា ដគូជា មួយអា ជា  ធរ  ុកបា ត់ដំបង និងអង្គ កា រមិន នរដា  ភិបា ល អង្គ កា រ
លំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា  មា នបំណងនឹងប ្ក ើនគុណភា ពលំ  ដា  នដលមា ន

  ប់ចំនួន ៣០០៣០០ ខ្ន ង និង   ស់ប្ត ូរទីលំ  របស់  ជា ជនចំនួន ១០០១០០  ួសា រ 
ពីសហគមន៍ គា  នរបៀបរៀបរយ  កា ន់តំបន់សួនច   របំរុង  ក្ន ុង
ខត្ត បា ត់ដំបង។

ស
មិទ

្ធ ផល
ធ្ន  ូ២០០៧
មា នដីសម្ប ទា នសង្គ មកិច្ច  
តំបន់ជា យក ុងចំនួន ៦៧.៦០០
ម៉  កា រ៉ (ក ុងបា ត់ដំបង)

សី   ២០០៩
មា នកា រ  កា សបញ្ច ប់
គ   ង - Cut Off Date

ធ្ន  ូ២០០៩
អភិបា ល ត្ត បា ត់ដំបងបា ន

 កា សកា រអនុម័តដីសា ធា រណៈ 
ជា ដីកម្ម សិទ្ធ ឯិកជន



Quatar

Australia

USA

China

Singapore
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Great Britain

Canada

$១២១,៥៤៤.១២
  ក់បរិចា  គ

៤៥
ផ្ទ ះ  ូវបា នសា ងសង់

២២
អណ្ណ ូង  ូវបា នជីក

សា លា ១
ខ្ន ង  ូវបា នលា បពណ៌

៦៨៨
អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត ចូលរួមសរុប

៥០០
អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត អន្ត រជា តិ

១៨៨
អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត ជា តិ

២២
ក ុមគ្ល ូប៊ល 
វីលជ

អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត 

"ខ្ញ ុំមា ន  រម្ម ណ៍រំ ើប   ំងណា ស់ លខ្ញ ុំមា នឱកា សចូលរួម
ជួយសា ងសង់ផ្ទ ះស   ប់  ជា ជន។ ខ្ញ ុំស្ញ ប់ ្ញ ង  ជា ជនកម្ព ុជា     ។ 
ខ្ញ ុំគិត   ើងមា ន ឿងជា  ើន  វ ៀនសូ  ពីពួក  ត់ ។ " 
ខូលីន លសុន អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត មកពីច  ភពអង់ ្ល ស

ស
មិទ

្ធ ផល



ធ្វ ើកា រសា  បស្ទ ង់ពីផលប៉ះពា ល់ កា រ    ួលអា កា សធា តុ
 លើគំរូប្ល ង់ផ្ទ ះ ប  ណី
្ន ើផ្ត ល់ជូននូវឧបករណ៍ព  ឹងសា  នភា ពផ្ទ ះ    ើម្ប ីទប់ទល់

 នឹង   ះមហន្ត រា យ

៣២,៨០០    ដុំឥដ្ឋ 
ដីផលិត  យដ  ូវបា នផលិត

៩៨
ជា ងសំណង់ក្ន ុង  ុកទទួលបា នវគ្គ 
បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ្ន កព  ឹងសា  នភា ព
ផ្ទ ះទប់ទល់នឹង   ះមហន្ត រា យ

៣១
ផ្ទ ះសា ងសង់ ើង  យ  ើ   ស់
ឥដ្ឋ ផលិត  យដ

២៥
ជា ងសំណង់ក្ន ុង  ុកទទួលបា ន
វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លពីប ្ច កទស
ផលិត  ទឥដ្ឋ ្ស ងៗ

២១
ផា  ំងថា មពលពន្ល ឺ  ះអា ទិត្យ 

 ូវបា នបំពា ក់  មផ្ទ ះ

១
អណ្ណ ូងទឹកដំនើកា រ  យផា  ំង
ថា មពលពន្ល ឺ  ះអា ទិត្យ 



អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា  កំពុងផ្ត ល់នូវ   ក់កម្ច ីខា  តតូចដលមា ន
និរន្ត រភា ព ស   ប់ឱកា ស  កបរបរចិញ្ច ឹមជីវិត និងប ្ក ើន   ក់ចំណល

  ំ ្ង ដល់  ួសា រ  ជា ជនកម្ព ុជា ។

 ក រស់ សា រឿន
 ួសា ៃដគូររបស់អង្គ កា រលំ  ដា  ន

អ្ន ក   ីច័ន្ទ  រី 
អ្ន កតំណា ងភូមិ សន សុខ ក ុងភ្ន ំពញ

"នះគឺជា វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ដ៏មា នសា រៈ   ជន៍មួយ ។ 
វា ជួយឲ្យ ខ្ញ ុំយល់ដឹងកា ន់ត  ើនអំពីជំនា ញក្ន ុងកា រសា ងសង់ 
និង  ចប   ត់ប  ៀនជំនា ញនះដល់អ្ន កដ ម ៀតផង ។ 

  យពីបញ្ច ប់វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លនះខ្ញ ុំ និង  ពន្ធ របស់ខ្ញ ុំមា ន
 រម្ម ណ៍សប   យរីក  យណា ស់   ះ ើងបា ន ៀនជំនា ញ

ថ្ម ីមួយ ៀត មា នកា រ  រថ្ម ី ៀត និង  ចរក   ក់ចំណល
ស   ប់សន្ស ំទុកបា ន  ើន។ "

"  ពជា អ្ន កដឹកនា ំ ជួយដល់សហគមន៍ឲ្យ យល់ពីអី្វ លកំពុង
ើតមា ន ើង និងជួយបណ្ណ ុះសមត្ថ  ព។ "

២,៨១៦
បុរស  ្ត ី និងកុមា រទទួល
បា នវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល
ស្ត ីអំពីសុខភា ពបឋម 
និងអនា ម័យ

៥០៥
បុរស និង  ្ត ី ទទួលបា នវគ្គ 
បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  លើជំនា ញ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ជំនា ញ  ប់  ង
អា ជីវកម្ម  និងកា រ  កប
របររស់  

៤៩៤
បុរស និង  ្ត ីបា នទទួល

  ប់ពូជបន្ល 

៨៧
ប ្ក ើតក ុមសន្ស ំ   ក់

២០
សមា គមន៍ភូមិ  ូវ
បា នប ្ក ើត

១០
បុរស និង  ្ត ីទទួលវគ្គ  
បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជំនា ញ
ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ

កា រកសា ងសហគមន៍

ស
មិទ

្ធ ផល



ខួប េ ចាំឆ្ន ាំលើកទី ២៦ របស់អង្គ ការលំនៅដ្ឋ ានមនុស្ស ជាតិ
គ   ងកា រ  រ ជីមី និងរ៉ូសា លីន  ធើ 
កា រសា ងសង់តំបន់មគង្គ 

៥ េ េសៈ កម្ព ុជា   ៀតណា ម ចិន និង  វ 

្ង េទី ១៦ - ២០ េវិច្ឆ ិកា ឆ្ន ាំ ២០០៩

ម ្ត េ ីរដ្ឋ ាភិ  ល
ឯកឧត្ត ម សុខ អា ន  -  ឧបនា យករដ្ឋ ម ្ត  ី និង  កជំ  វ
ឯកឧត្ត ម មា៉ ន់ ឿន  -  អតីតអភិបា ល  ុងរង  ជ  នីភ្ន ំ ញ
ឯកឧត្ត ម ឈុន សីុរុន  -  អភិបា ល ត្ត កណា្ខ  ល

 ក តុង សា មី  -  អភិបា ល  ុកព ្ញ  ឮ
្ញ ៀវកិត្ត ិយស

ជ័យលា ភីរ   ន់ណ លសន្ត ិភា ព និងជា អតីត  ធា នា ធិបតីសហរដ្ឋ អា មរិក  ក ជីមី  ធើ 
និងភរិយា  រ៉ូសា លីន  ធើ, ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតអា មរិក  ក  ី  រ៉ូល រ៉ដលី 
ម្ច ាស់ជំនួយក្ន ុងការសាងសង់លំនៅដ្ឋ ាន
អង្គ កា រ អា យសុីសុី , កូអុីកា , អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិញូវហ្ស ន, 
អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិចិន,  កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដា ំល័រ និង អង្គ កា រលំ  ដា  នមិត្ត សំ  ញ់
អ្ន កឧបត្ថ ម្ភ 
ប៉ូល និងអា យលីន មុន, ធនា គា  ANZ រ៉ូយា៉ ល់, ្ម រសូ  , Campaint, 
Great Alliance,    សា រព៌តមា នភ្ន ំពញប៉ុស្ត ៍

"បនា  ប់ពីផា  ស់ទីលំ    ុកឧត្ត ុង្គ  និងទទួលបា នផ្ទ ះមា នសុវត្ថ ិ  ពរួចមក
ខ្ញ ុំ  ច ើល ើញ   ជីវិតរបស់ ើងមា ន  ពល្អ  ើរជា ងមុន    ជា ពិ សគឺ
សុខ  ពរបស់ ើង ។ ើងក  នឹងមា នជម្ង ឺ ពី   ះទីនះមា នខ្យ ល់កា  កា ស

 ើន ។ ជា ងនះ  ៀត ើងទទួលបា នទឹកសា  ត និងអគិ្គ សនី  ើ   ស់  យ
ឥតគិត ្ល  (ទទួលបា នពីឧបករណ៍  ូបពន្ល ឺ  ះ  ទិត្យ ) ើយ ើង  ចកា ត់
បន្ថ យចំណា យ និងប ្ក ើននូវកា រសន្ស ំរបស់ ើង " 
សំដីរបស់  ួសា រដគូរអង្គ កា រលំ  ដា  ន  ពលដលបា នសួរថា  តើជីវិតរបស់គា ត់មា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ
ដូចម្ត ចបនា  ប់ពីបា នកា  យជា មា  ស់ផ្ទ ះលើកទីមួយ 

" នះគឺជា កា រធ្វ ើបដិសណា្ឋ  រកិច្ច ដ៏អសា  រ្យ ដល" នះគឺជា កា រធ្វ ើបដិសណា្ឋ  រកិច្ច ដ៏អសា  រ្យ ដល
យើងមិនធា  ប់បា នទទួល  លើពិភព  កនះ ។ យើងមិនធា  ប់បា នទទួល  លើពិភព  កនះ ។ 
អស់រយៈពល ២៦ ឆា  ំ ហើយដលខ្ញ ុំ និងភរិយា បា នអស់រយៈពល ២៦ ឆា  ំ ហើយដលខ្ញ ុំ និងភរិយា បា ន
ធ្វ ើដំណើរ  កា ន់កន្ល ងសា ងសង់លំ  ដា  នធ្វ ើដំណើរ  កា ន់កន្ល ងសា ងសង់លំ  ដា  ន
របស់អង្គ កា រ របស់អង្គ កា រ Habitat Habitat ។ យើងមិនដលបា នទទួល។ យើងមិនដលបា នទទួល
នូវសា  គមន៍ដលរំ ើបដូចនះទ ហើយយើងក៏មិននូវសា  គមន៍ដលរំ ើបដូចនះទ ហើយយើងក៏មិន
ដល ើញកន្ល ងណា ដល  ស់សា  តជា ងដល ើញកន្ល ងណា ដល  ស់សា  តជា ង
កន្ល ងនះដរ ។ " កន្ល ងនះដរ ។ " 

 ក ជីមី  ធើ  ក ជីមី  ធើ ជា អតីត  ធា នា ធិបតីសហរដ្ឋ អា មរិក
បា នមា ន  សា សន៍ក្ន ុងដំណើរទស្ស នកិច្ច  កា ន់ 
សហគមន៍ជីវិតថ្ម ី  ឧត្ត ុង្គ  ត្ត កណា្ខ  ល

១០៥
 ជា ជនរស់  ក្ន ុងលំ  ដា  ន

សមរម្យ  និងដីធ្ល ីមា នសុវត្ថ ិភា ព

១០,០០០លី  
ចំនុះអា ងស្ត ុកទឹកចំនួនមួយ

៥២
កុមា រចំនួន ៥២នា ក់ ងបន្ត រស់

 តំបន់គំនរស   មស្ទ ងឹមា នជ័យ

២១
ផ្ទ ះ  ូវបា នសា ងសង់

២១
អា ងស្ត កុទឹក ្ល ៀង  វូបា នសា ងសង់

២១
ផា  ំង  ូបថា មពលពន្ល ឺ

 ះអា ទិត្យ  ូវបា នបំពា ក់  

១
អណ្ណ ូងស្ន ប់

១
អណ្ណ ូង  ើ   ស់ថា មពល
ពន្ល ឺ  ះអា ទិត្យ 

១៤០ អ្ន កស្ម ័ េ ចិត្ត អន្ត រជាតិ
(  សញូវ ្ស ឡន, សហរដ្ឋ អា រិក,

 សអូ    លី,  សកូរ,
 សសា ងំ   ពួរ,  សកា  ដា , 
 សអា ឡឺម៉ង់,  សម៉ា ឡសីុ,

និង  សឥ   )
៩១ អ្ន កស្ម ័ េ ចិត្ត ក្ន ុង េ ុក
(ភ្ន ំ ញ, បា ត់ដំបង, សៀម  ប,  ះសីហនុ, 
ប   យមា នជ័យ,   ង និង តា វ)

140
 

91

អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត 
អន្ត រជា តិ

អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត 
ក្ន ងុ  កុ



២៤%
 

៤៨%

៤៨%24%

៨%
៥%
១% 

១៤% 

ហិរញ្ញវត្ថុ
ចំនូល

ចំនាយ

មូលនិធិ ឹះ - $៥៧៨,៩៨៧
បុគ្គល - $២៩៦,៩៧១
ពហុ ភាគី - $១០២,៦៦៧
វិភាគទាន - $៦៣,៣៩២
កុមហ៊ុន - $ ៧,៤៤៥
ការលក់ផ្ទះ - $១៦៩,៨៩៧

៤៨%
២៤%
៨%
៥%
១% 

១៤% 

៩០% ការចំនាយផ្ទាល់
ផ្ទះថ្មី    
ជួសជុល និង លម្អរ  
ទឹកស្អាត និងអនាម័យ  
ការតភ្ជាប់បណ្ណាញ ្លើង 

ការចំនាយមិនផ្ទាល់
រដ្ឋបាល    
ការ អង្កាសមូលនិធិ 
្សងៗ 

១០% 

១០% 

៩០% តំបន់គំ ង តិបត្តិការអនាគតតំបន់កំពុងមាន តិបត្តិការ

កា រសា ងសង់កម្ព ជុា 

ការសាងសង់កម្ព ុជា
ជួយដល់  ជា ជនជា ង១០,០០០  ួសា រ

្ម ើនឹង ៥៥,០០០នា ក់ឲ្យ មា នទីជំរក 

ផ្ត ល់ការលើកទឹកចិត្ត 
 មូលអ្ន កស្ម ័  ចិត្ត  និងគា ំ  ឲ្យ បា ន

១០០,០០០ នា ក់

បង្ក ើតដើមទុន
 មូលវិភា គទា នឲ្យ បា ន១៤ លា នដុលា  រ

សហរដ្ឋ អា មរិក ពី  ភពរា ជរដា  ភិបា ល 
អ្ន កគា ំ   មា  ស់ជំនួយ និងខ្ទ ង់សន្ស ំពី
មា  ស់ផ្ទ ះ។ ប ្ក ើតមូលនិធិបង្វ លិស   ប់
កា រសា ងសង់ផ្ទ ះ

បង្ក ើនសមត្ថ ភាព
អភិវឌ្ឍ ន៍បណា្ខ  ញជា ក់លា ក់  មរយៈ
បុគ្គ ល ក មុហុ៊ន ក មុសង្គ មសីុវិល 
អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និងរា ជរដា  
ភិបា ល ប្ត ជា  ធ្វ ើកា របញ្ឈ ប់ភា ពខ្វ ះ  ត
ទីជំរកសមរម្យ ស   ប់រស់  

យុទ្ធ សា  ្ត កា រ  រតំបូងរយៈ ល ៥   ំ មា ន  លបំណងផ្ត ល់នូវលំ  ដា  នល្អ  សើរជូនដល់  ួសា រ 
កម្ព ុជា  ដលមា នចំនូលទា បចំនួន ១០,០០០  ួសា រ និង ើកទឹកចិត្ត ឲ្យ មា នកា រចូលរួមពីបុគ្គ ល 
ម្រនី្ត   ុមអង្គ កា រ និង  ជរដា  ភិបា ល    ដើម្ប ីជរំុញឲ្យ មា នកា រ   ស់ប្ត ូរ  ើដំ  ះ   យលំ  ដា  ន
ជូនដល់  ជា ជនកម្ព ុជា     ដលខ្វ ះទីក ្ល ងសមរម្យ   ផ្ទ ះ។



មូលនិធិ និងមា  ស់ជំនួយជា លក្ខ ណៈបុគ្គ ល
 មូលនិធិជំនួយ លតុន ចន
 មូលនិធិសប្ប ុរសធម៌
 មូលនិធិ រក   កុមា រអន្ត រជា តិអូ    លី
   ក ប៉ូល និង អា យលីន មុន 

មា  ស់ជំនួយ ពហុភា គី និងទ្វ ភា គី
 ធ  គា រពិភព  ក
 មូលនិធិអភិវឌ្ឍ សង្គ មជប៉ុន
 ភា  ក់  រសហ  តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិកូរ៉ 
 
ដគូសហ  តិបត្ត កិា រអង្គ កា រ 
 ស  កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដា ំល័រ
 ធ  គា រ ANZ រ៉ូ ៉ ល់

មា  ស់ជំនួយរងរបស់អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិ 
 អង្គ កា រលំ  មនុស្ស ជា តិអូ    លី
 អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិច  ភពអង់គ្ល ស
 អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិញូ ្ស ឡន
 អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិអា ឡឺម៉ង់
 អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិចិន
 អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិមា៉ ឡសុី
 សា ន់   ៊ ៀល ៉ ឡី អង្គ កា រលំ  ដា  ន   មនុស្ស ជា តិ
 សធី    េ្រវន ៉ នី អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិ
 សកលវិទ   ល័យ ភីតស៊្ប ើក អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិ  
 សកលវិទ   ល័យ សមីនស្ទ ើ អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិ

អ្ន កកសា ងសហគមន៍ 
 ែខ្ម រសូ  ,    េ្រហ្គ ត   អា  យ នស៍, ខម នធ៍, 
  ះវិ  រ អា ក់ធី ទ, លស៍   ហ្គ ូ

ដគូក្ន ងុ  កុ
 អង្គ កា រ Maryknoll

 មជ្ឈ មណ ល ក្ត ីសង្ឃ ឹម មន្ទ ីរពទ្យ  ះសីហនុ 
 អង្គ កា រ មរា 
 អង្គ កា រ ករំ កបទពិ  ធន៍ ើម្ប ីស  ប   មកា រអភិវឌ្ឍ ន៍ 
 អង្គ កា រស    ះកុមា រអូ    លី
 អា ជា  ធរ ត្ត  និង  ុកបា ត់ដំបង
 មូលនិធិអភិវឌ្ឍ តំបន់ក ីក 
 សមា គមន៍ធា ង   ត
 មណ លសុខភា ពអង្គ រជុំ
 មន្ទ ីរកសិកម្ម  ុក
 មូលនិធិ  ះពុទ្ធ សា សនា ើម្ប ីសហគមន៍ និងកា រអភិវឌ្ឍ ន៍
 អង្គ កា រសា មា៉ រី  ន់ ើស
 ក ុមយុវជនគំរូកម្ព ុជា 
 សា លា អន្ត រជា តិ   ណរ ៊ ីជ
 សកលវិទ   ល័យប ្ញ  ្ត  កម្ព ុជា 
 នា យកដា  នអភិវឌ្ឍ កា រ  រសង្គ ម សកលវិទ   ល័ភូមិន្ទ ភ្ន ំពញ 
 សកលវទិ   ល័យបៀល   យ
 សកលវិទ   ល័យន័រតុន

សូម ្ល ងអំណរគុណ



ជួយសា ងសង់ផ្ទ ះ
ជួយចូលរួមសាងសង់ 
ស្ម ័ េ ចិត្ដ , ្វ េងរកមតិគាំ េ  បរិច្ច ាគ
កា រចូលរួមនូវ ល លា    ជា  សា  រតី និងកា រ   ម   ងរបស់អ្ន ក ធ្វ ើឲ្យ លំ  ដា  ន
សមរម្យ ះ មា នស   ប់  ួសា រ  ក្ន ុង  សកម្ព ុជា ។ សូមចូលមកកា ន់គហទំព័រ  
www.habitatcambodia.org  ដើម្ប ីជួយ ើងក្ន ុងកា រជួយដល់អ្ន កខ្វ ះខា ត
លំ  ដា  នសមរម្យ ។ 

រូបថត: សូម ្ល ងអំណរគុណចំ  ះអ្ន កដលបា នផ្ត ល់រូបថតដូចជា  ៉ ើល េហ្វ  ម, 
នីកូឡត ប៊ីតស៍, អ៊ុក  ស  , ប៊ឺ  ដត ប៊ូឡូឌ្យ ូធី
រច     ទំព័រ    យ  ុមហ៊ុន       ណូវា៉    :    info@novacambodia.com

FIGHT POV

អង្គ កា រលំ  ដា  នមនុស្ស ជា តិកម្ព ុជា 
ផ្ទ ះេលខ    ៣៥Bis         , ផ្ល ូវ៤៧៨

ស ្ក  ត់ផ   រ ើមផ្ក ូវ   , ខណ ចំកា រមន
ភ្ន ំពញ, កម្ព ុជា 

+៨៥៥    (០) ២៣  ៩៩៧ ៨៤០
www.habitatcambodia.org


