
អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី មានមមាទនភាពក្នងុ្ការមៅខ្លនួឯង្ថាជាស្ថាប័ន
សិក្ាាមរៀនសូត្រ ប  ន្នែមរើឃ្លាថាស្ថាប័នសិក្ាាមរៀនសូត្រមនេះមានន័យយ ាង្
ម  ច? ក្នុង្នា ជាស្ថាប័នសិក្ាាមរៀនសូត្រ អាយស ៊ីស ៊ី ក្ំព ង្ន្រពាាយ ន្ត្ប
កាលាយខ្លួនឯង្ឱាយមានភាពច្ចនត្បឌិរ និង្កាលាយមៅជាអង្គការអភិវឌាឍន៍ ួយន្ែល
ឈាន  ខ្មេមៅក្ ពុជា។ ន្ននក្ ួយច្នស្ថាប័នសិក្ាាមរៀនសូត្រ េឺមែើ ាប៊ីក្ស្ង្
បណ្តាញរឹង្មំាជា ួយនឹង្អង្គការសង្គ ស ៊ីវិលមនាេង្ៗមទៀរ មៅក្នងុ្ត្ស ក្និង្
អនែរជារិ និង្ជា ួយច្ែេូគំត្ទមនាេង្ៗមទៀរ មែើ ាប៊ីបនែខិ្រជិរមៅរក្ការ
អភិវឌាឍត្បក្បមោយច៊ីរភាព តា រយៈការមរៀនសូត្ររួ គនាការន្ចក្រំន្លក្
ព័រ៌មាន និង្ធនធាន ការន្សែង្រក្គំត្ទ រិជាមែើ ។ ក្នុង្រយៈមពលប  នាមានឆនាំ
ថ្ម៊ៗី មនេះ អាយស ៊ីស ៊ី បាននែល់អាទិភាព ក្មលើការសិក្ាាអនែរច្នៃក្នងុ្រវាង្
េមត្មាង្របស់អាយស ៊ីស ៊ី បណ្តាញអនែរជារិ និង្ការន្ក្លំអរស្ថាប័ន តា 
រយៈក្ មវិធ៊ីមនាេង្ៗរបស់អាយស ៊ីស ៊ី ក៏្ែូចជាចូលរួ ក្នុង្សិកាខាស្លា និង្ការ
បណ្តេះបណ្តាលមនាេង្ៗមទៀររបស់ច្ែេូ។ 

ថ្ម៊ីៗមនេះ អាយស ៊ីស ៊ី បានទទួលស្វារេ ន៍ទសាេនៈក្ិចចព៊ីសំណ្ក្់ 
អង្គការចំនួនព៊ីរន្ែល ក្ព៊ីត្បមទសមនបា ាល់ ន្ែលមានមឈាមាេះថា United Mission 

to Nepal (យ ូ.មអ .អិន) និង្ International Nepal Fellowship (អាយ.មអន.ន្អែស) 
(ែូចបានម ើញមៅក្នុង្រូបភាពខាង្មលើ)។ អង្គការទំង្ព៊ីរបានមធែើទសាេនក្ិចច 
សិក្ាា ក្កាន់ េមត្មាង្ការ់បនថយហានិភ័យច្នការមធែើចំណ្ក្ត្ស ក្ខ្ សចាាប់ 
មៅមខ្រែច្ត្ពន្វង្ ន្ែលពួក្មេបានយល់ែឹង្អំព៊ីការត្បយ ទធត្បឆំង្នឹង្ការមធែើ 
ចំណ្ក្ត្ស ក្ខ្ សចាាប់ និង្ការមលើក្ក្ ពស់ការយល់ែឹង្អំព៊ីរមបៀបមធែើចំណ្ក្ 
ត្ស ក្ត្បក្បមោយស វរថិភាព។ ពួក្មេក្៏បានមធែើទសាេនក្ិចចសិក្ាា ក្កាន់ 
េមត្មាង្សិទធិក្ មារ មៅមខ្រែតាន្ក្វនង្ន្ែរ ម ើយពួក្មេបានយល់ែឹង្អំព៊ី 
ការមលើក្ក្ ពស់ការការពារសិទធិក្ មារ និង្ការការពារក្ មាររបស់អាយស ៊ីស ៊ី។ 
ត្ក្  ការងាររបស់ េមត្មាង្សិទធកិ្ មារ បានមធែើការន្ចក្រំន្លក្បទពិមស្ធន៍ 
ក្នុង្ការមធែើការជា ួយអង្គការសង្គ ស ៊ីវិលនានា ក្៏ែូចជាការមធែើការមោយផ្ទាល់
ជា ួយនឹង្េណៈក្មាមាធិការមនាេង្ៗក្នុង្ស្ថាប័នរោឋាភិបាលែូចជា េណៈក្មាមា
ធិការពិមត្គេះមយបល់ក្ិចចការស្តសែ៊ីនិង្ក្ មារ (េ.ក្.ស.ក្) និង្ េណៈក្មាមា
ធិការក្ិចចការនារីនិង្ក្ មារ (េ.ក្.ន.ក្)។ ការមធែើទសាេនក្ិចចសិក្ាាព៊ី 
យ ូ.មអ .អិន និង្ អាយ.មអន.ន្អែស បាននំាឱាយពួក្មេ ក្៏ែូចជា អាយស ៊ីស ៊ី
ខ្លនួឯង្ផ្ទាល់ បានផ្លាស់បែូរការអន វរែ និង្បទពិមស្ធន៍លអៗ ន្ែល ជាការ
មរៀនសូត្រែ៏មានអរថត្បមយជន៍បំន រសត្មាប់អាយស ៊ីស ៊ី និង្មធែើឱាយពួក្មេ 
(យ ូ.មអ .អិន និង្ អាយ.មអន.ន្អែស) អាចយក្បទពិមស្ធន៍មនេះមៅ បំន្បលង្
ជាបរិបទក្នុង្ថានាក់្ ូលោឋានរបស់ពួក្មេនង្ន្ែរ។ ទសាេនក្ិចចសិក្ាាន្បប មនេះ
មានរច្ លខាលាំង្ណ្ស់សត្មាប់អាយស ៊ីស ៊ីមែើ ាប៊ីរក្ាាទំនាក់្ទំនង្ និង្ទទួល
បានការមរៀនជា ួយនឹង្អង្គការែច្ទមទៀរមៅក្នុង្រំបន់។ 

មៅឆនាំ២០១៨ ត្ក្  ការងារត្បរិបរែអិាយស ៊ីស ៊ី បានមធែើទសាេនកិ្ចច
សិក្ាាមៅកាន់ យ ូ.មអ .អិន និង្ អាយ.មអន.ន្អែស មៅត្បទសមនបា ាល់។ 

មគលបំណង្ច្នទសាេនក្ិចចសិក្ាាមនេះ េឺមែើ ាប៊ីទទួលបានការមរៀនសូត្រអំព៊ី 
ការែឹក្នាំអង្គការព៊ីសំណ្ក្់អង្គការ យ ូ.មអ .អិន ន្ែលពួក្មេមានរចនា
ស ព័នធ និង្យ ទធស្ស្តសែមផ្តារត្សមែៀង្អាយស ៊ីស ៊ី។ ក្នុង្ែំមណើរទសាេនក្ិចច
សិក្ាាមនាេះ ត្ក្  ការងារត្បរិបរែអិាយស ៊ីស ៊ី បានមរៀន និង្ន្សែង្យលអំ់ព៊ីការ
អភិវឌាឍអង្គការ និង្ការរំពឹង្ទ ក្នាមពលបចចបុាបនន ក៏្ែូចជាឱកាសសត្មាប់
អង្គការអភិវឌាឍន៍អនែរជារិនានាក្នុង្រំបន់។ យ ូ.មអ .អិន និង្ អាយស ៊ីស ៊ី 
បានចំណ្យមពលជា ួយគនា មែើ ាប៊ីមធែើការឆលេុះបញ្ាំង្ព៊ីនិនានាការថ្ម៊ីៗមៅក្នុង្
វិស័យអភិវឌាឍន៍ ក្៏ែូចជាពិភាក្ាា អំព៊ីវិធ៊ីស្ស្តសែន្ែលមានស្រៈត្បមយជន៍ 
និង្ត្បសិទធភាពបំន រ មែើ ាប៊ីមឆលើយរបមៅនឹង្រត្ ូវការ និង្បញហាន្ែលត្បឈ 
 ក្កាន់វិស័យអភិវឌាឍនក៍្នុង្មពលបចចុបាបនន។ 

ការមរៀនសូត្រ ួយមទៀរសត្មាប់អាយស ៊ីស ៊ីក្នុង្នា ជាអង្គការ មនាេះេឺ 
ការត្បជ ំរ  ូលត្បចំឆនាំរបស ់អង្គការ Interact (ជាអង្គការ ួយក្នុង្ចំមណ្  
អង្គការសមាជិក្មនាេង្ៗមទៀររបស់អាយស ៊ីស ៊ី) មៅត្បមទសច្ថ្ន្ែលទក់្ទង្ 
មៅនឹង្សិទធិក្ មារ ការត្បយ ទធត្បឆំង្ការជួញែូរ ន សាេ និង្ការចិញ្ចឹ ជ៊ីវិរ 
ត្បក្បមោយនិរនែរភាព។ ការត្បជ ំរ  ូលទំង្អស់មនេះ េឺជាមវទិកាសត្មាប់ 
មរៀនសូត្រ ន្ចក្រំន្លក្ មធែើន្ននការ និង្ភាជាប់បណ្តាញទំនាក្់ទំនង្ជា ួយនឹង្ 
អង្គការច្ែេូែច្ទមទៀររបស់ អង្គការ Interact មៅក្នុង្រំបន់។ អង្គការ 
Interact បានមរៀបចំការត្បជ ំរ  ូលន្បបមនេះអស់រយៈមពលជាង្៥ឆនាំ ក្ម ើយ 
ន្ែលទំង្អស់មនេះបានអន ញញារឱាយមានការចូលរួ  និង្ការពត្ង្ឹង្ទំនាក្់ទំនង្ 
ជាមរឿយៗជា ួយនឹង្អង្គការអភិវឌាឍន៍មនាេង្ៗមទៀរ ន្ែលមានេំនិរត្សមែៀង្
គនា។ មលើសព៊ីមនេះមទៀរ ការត្បជ ំរ  ូលទំង្មនេះបាននែល់ឱកាសឱាយ អាយស ៊ីស ៊ី 
បានចូលរួ ក្នុង្ការបណ្តេះបណ្តាល ពត្ងឹ្ង្ស រថភាពន្ែលមានសែង្់ោរខ្ពស ់
ែូចជាការបណ្តេះបណ្តាលសែ៊ីព៊ី ស ភាពមយនឌ័រ ការន្សែង្រក្គំត្ទ រិ 
និង្ត្ទឹសែ៊ីច្នការផ្លាស់បែូរ។ អាយស ៊ីស ៊ី ទទួលស្គាល់ថាការបណ្តេះបណ្តាល
ទំង្អសម់នេះ ពិរជាមានរច្ លខាលាងំ្ណ្ស់សត្មាប់ការងារបចចបុាបនននិង្ការងារ
ក្នងុ្មពលអនាេររបស់អាយស ៊ីស ៊ី ម ើយអាយស ៊ីស ៊ី នឹង្ន្ចក្ចយអែ៊ីន្ែលបាន
មរៀនសូត្រទំង្អស់មនេះ បនែមៅកាន់ត្េប់េមត្មាង្ទំង្អស់របស់អាយស ៊ីស ៊ី
មែើ ាប៊ីពត្ង្ឹង្នលប េះពាល់វិជជមាននិង្អរថត្បមយជន៍ន្ែលលអបំន រ។ 

ែូចបានន្ចង្មៅក្នុង្ន្ននការយ ទធស្ស្តសែរបស់អាយស ៊ីស ៊ី ២០១៨ - 
២០២១ អាយស ៊ីស ៊ីនែល់អាទិភាពខាលាំង្មៅមលើទំនាក្់ទំនង្ខាង្មត្ៅ ន្ែលវាជា 
ក្តាតាចំបាច់សត្មាប់ការសថិរមសថររបសអ់ាយស ៊ីស ៊ីមៅមពលអនាេរ សត្មាបក់ារ
អន វរែន្ននការយ ទធស្ស្តសែរបស់អាយស ៊ីស ៊ី និង្សត្មាប់ការទទួលបានមជាេ 
ជ័យនូវនិ ិរែ និង្មបសក្ក្ មរបស់អាយស ៊ីស ៊ី។ ជា ួយគនាមនេះ អាយស ៊ីស ៊ី 
ខ្ិរខ្ំន្សែង្រក្ការស ការជា ួយបរិបទខាង្មត្ៅមទៀរ ក្នុង្មគលបំណង្មែើ ាប៊ី 
បនែរួ ចំន្ណក្មៅែល់នលប េះពាល់និង្ការផ្លាស់បែូរន្បបវិជជមានមៅក្ ពុជា។ 

កាលបរិមចេទ៖ ន្ខ្ធន ូឆនាំ២០១៩ 

អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី ជាស្ថា ប័នសកិ្សាររៀនសតូ្រ 

 


