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២  
របាយការណ៍អង្គការសហការអន្តរជាតិកម្ពុជា (អាយសុ៊ីសុ៊ី) 
ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១២  
 
ប្រឹតតកិារណ៍សាំខាន្់ៗ  កនុង្ឆ្ន ាំ២០១២ 
 
នៅឆ្ន ាំ២០១២ អង្គការអាយសុ៊ីសុ៊ី មាន្សកម្មភារដែលគរួ
ឱ្យចរអ់ារម្មណ៍ និ្ង្ វជិ្ជមាន្ជានប្រើន្។ រាំន ោះគនប្មាង្ 
នយើង្បាន្ន្វើការយ៉ា ង្សប្ាកស់ប្ាាំនែើម្ប៊ីរនង្កើតកម្មវ ិ្ ៊ីថ្ម៊ី
ម្យួន ម្ ោះថា កម្មវ ិ្ ៊ីការអររ់ ាំ និ្ង្ អភវិឌ្ឍសហគម្ន្ន៍ោយ
ដអែកនលើអតតសញ្ញា ណ (អាយរ ៊ីសុ៊ីឌ្៊ីអុ៊ី)។ អាយរ ៊ីសុ៊ីឌ្៊ីអុ៊ី 
ោករ់ញ្ចូ លគ្នន  នូ្វអត៊ីតគនប្មាង្ អាយសុ៊ីសុ៊ី រាំន្ួន្៣ដែល
មាន្ទ៊ីតាំង្នៅកនុង្ នេតតរតន្គិរ ៊ី និ្ង្ ម្ណឌ លគិរ ៊ី ន លគឺ៖ 
គនប្មាង្រាយែ ៍ រ ៊ីែ និ្ង្ រ ៊ីសុ៊ីអាយរ ៊ីអុ៊ី ។ នយើង្នរៀររាំដអន្
ការឱ្យ កម្មវ ិ្ ៊ី អាយរ ៊ីសុ៊ីឌ្៊ីអុ៊ី ថ្ម៊ីនន្ោះន្វើការនលើដអនកអររ់ ាំរ៊ីរ
ភាាររស់ អាយសុ៊ីសុ៊ី កនុង្រាំនោម្ជ្ន្ជាតិនែើម្ភាគតិរ
កនុង្កប្ម្តិម្យួនអេង្នទៀតនោយនប្រើវ ិ្ ៊ីាស្តសតលែជាង្មុ្ន្
កនុង្ការរូលរមួ្ជាម្យួសហគម្ន្។៍ 
 
ការអដួរនអដើម្រយៈនរលដវង្ម្យួនទៀតររស់ អាយសុ៊ីសុ៊ី គឺ 
“គនប្មាង្ាក យ” ដែលបាន្ន្វើការយ៉ា ង្សប្ាកស់ប្ាាំ
នែើម្ប៊ីនរៀររាំ និ្ង្ រុោះរញ្ជ ៊ីជាអង្គការម្និ្ដម្ន្រោា ភបិាល កនុង្
ប្សុក។ ទប្ម្ង្ដ់រររទនសនើសុាំប្តូវបាន្អនុ្ម្ត័យល់ប្រម្ និ្ង្ 
ចររ់៊ី ថ្ថ្ៃទ៊ី១ ដេម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៣ តនៅ គនប្មាង្ ាក យ 
ដលង្ជាគនប្មាង្ររស់អាយសុ៊ីសុ៊ី នទៀតនហើយ រ៉ាុដន្តជា   
អង្គការ ម្និ្ដម្ន្រោា ភបិាល កនុង្ប្សុកម្យួន ម្ ោះថា “ម្លរ់
ឫសេ៊ី”។ 
 
អាយសុ៊ីសុ៊ីទទលួបាន្ប្រោះររ នោយារមាន្ថ្ែគូ អដល់
ជ្ាំន្យួរយៈនរលដវង្ និ្ង្មាន្ការនរដជាា រិតតេពស់ដែលជ្យួ 
នលើដអនកហិរញ្ា វតថុ និ្ង្រមួ្សហការជាម្យួ អាយសុ៊ីសុ៊ីនែើម្ប៊ី
នលើកសទួយជ្៊ីវភារ ររស់ប្រជាជ្ន្ និ្ង្ សហគម្ន្ក៍នុង្
ប្រនទសកម្ពុជា។ នៅឆ្ន ាំ ២០១២ នយើង្បាន្រប្ង្៊ីក

រោដ ញថ្ែគូអតល់ជ្ាំន្យួ និ្ង្ ាវ គម្ន្ន៍ោយកដ៊ីនាម្ន្េ
រ ៊ីករាយរាំន ោះ “ជ្ាំន្ួយបាទ៊ីសទ រិភរនោក ថ្ន្ប្រនទស     
អូស្តាត ល៊ី” ដែលបាន្កាល យជាថ្ែគូ អដល់ជ្ាំន្ួយររស់ នយើង្។ 
អាយសុ៊ីសុ៊ី កទ៏ទលួបាន្ប្រោះររអង្ដែរ ដែលមាន្កិរចរមួ្
សហការលែនិ្ង្ប្រករនោយដអលផ្កក ជាម្យួ     រោា ភបិាល  
កម្ពុជា និ្ង្ ប្កសួង្នានា។ ទាំនាកទ់ាំន្ង្ជា ម្យួ “ប្កសួង្
សង្គម្កិរច អត៊ីតយុវជ្ន្ និ្ង្ យុវនិ្តិសម្បទា” បាន្ចរ់
នអដើម្ន ើង្ជាវជិ្ជមាន្ នែើម្ប៊្ី ន្នៅរកកិរចរមួ្សហការ 
ខាល ាំង្កាល ជាង្មុ្ន្កាលរ៊ីឆ្ន ាំ២០១២។ 
 
នៅឆ្ន ាំ២០១២ ែដែល គណៈកម្មការប្កុម្ប្រឹកាភបិាល
ររស់អាយសុ៊ីសុ៊ី បាន្នរើកកិរចប្រជុ្ាំជានប្រើន្នលើក នែើម្ប៊ី
នប្ជ្ើសនរ ើសនាយកប្រតិរតតិ ថ្ម៊ីម្យួរូរ។ នយង្តម្ អនុ្
ាសន្ ៍ កនុង្អង្គប្រជុ្ាំ ប្កុម្ប្រឹកាភបិាលបាន្នប្ជ្ើសនរ ើស 
អនកប្ស៊ី ស ូាន្ នៅវ៉ា  មា៉ា តនសន្ ជានាយកប្រតិរតតិ ថ្ន្
អង្គការអាយសុ៊ីសុ៊ី ចរត់ាំង្រ៊ី កក់ោដ ល ដេវរិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

លទធអលសនង្េរ រ៊ីដអនក យុទធាស្តសតសាំខាន្់ៗ  ររស់     
អាយសុ៊ីសុ៊ី 
 
ជ្ន្ជាតិនែើម្ភាគតិរ 
ជ្ន្ជាតិនែើម្ភាគតិរជាប្កុម្នគ្នលនៅ យុទធាស្តសតម្យួ
ររស់ អាយសុ៊ីសុ៊ី កនុង្ ឆ្ន ាំ២០១២។  អាយសុ៊ីសុ៊ី បាន្ជ្យួ  



៣  
អភវិឌ្ឍ សម្តថភារ អនកែឹកនាាំភូម្ ិ តម្រយៈគណៈកម្មការ 
ភាាដែលតប្មូ្វឱ្យជ្យួ កតប់្ត នរឿង្ប្រថ្រណ៊ី និ្ង្ ប្រវតតិ 
ាស្តសត ប្ាវប្ជាវ កយនិ្ង្ការនប្រើប្បាស់ កយតម្រររិទ
កនុង្តាំរន្ ់ និ្ង្ ដកសប្មួ្លនរឿង្ ដែលរុគគលិក អាយសុ៊ីសុ៊ី
នរៀររាំនែើម្ប៊ីនបាោះរុម្ភ។ សមាជិ្កគណៈកម្មការ ភាា ទាាំង្
នន្ោះនែើរត ួ ជា្ន្ធាន្ ម្យួែស៏ាំខាន្រ់ាំន ោះ សហគម្ន្ន៍ា
នរលអនាគត នប្ ោះថាគ្នតប់ាន្ទទួលការរណដុ ោះរោដ ល
រ៊ីរនរៀរ អភរិកេ និ្ង្កតប់្តភាា និ្ង្ វរប្ម្រ៌រស់ សហ
គម្ន្។៍ ថាន កអ់កេរកម្ម (ជាភាា រនង្ នប្ៅ ប្គឹង្ ទាំរួន្ និ្ង្ 
ដេមរ) រនប្ង្ៀន្រ៊ី ការអាន្ និ្ង្ ការសរនសរ កែូ៏រជា រាំណិន្
ជ្៊ីវតិ នែើម្ប៊ីនលើកសទួយជ្៊ីវភារ ឱ្យមាន្និ្រន្តរភារ។   
 

រុគគលសាំខាន្់ៗ  ម្ករ៊ីសហគម្ន្ជ៍្ន្ជាតិនែើម្ រនង្កនុង្នេតត
ម្ណឌ លគិរ ៊ី បាន្ទាកទ់ង្យ៉ា ង្សកម្ម ជាម្យួាោនរៀន្ 
និ្ង្ ថាន កអ់កេរកម្ម នែើម្ប៊ីរញ្ចូ ល វរប្ម្និ៌្ង្ភាារនង្ កនុង្
ការសិកា ររស់សិសេ។ កិរចការនន្ោះបាន្រប្ង្៊ីក រដន្ថម្
ហួសរ៊ីាោនរៀន្នែើម្ប៊ីជ្យួ ែល់សហគម្ន្ ៍ ឱ្យគិតអាំរ៊ី 
ការផ្កល ស់រតូរឆ្ររ់ហ័ស វរប្ម្ ៌និ្ង្ ជ្៊ីវភារររស់គ្នតដ់ែល
ទាកទ់ង្យ៉ា ង្ជិ្តសនិទធ នឹ្ង្រញ្ញា ដែលបាន្ជ្រួប្រទោះកនុង្     
វស័ិយអររ់ ាំ។ ឥ ូវ រុគគលសកម្ម ដែលម្ករ៊ីសហគម្ន្ ៍
ជ្ន្ជាតិនែើម្រនង្ ទាាំង្នន្ោះបាន្រនង្កើតជា រោដ ញប្រឹកា
នយរល់សហគម្ន្រ៍នង្ នៅទូទាាំង្នេតត ប្រម្ទាាំង្មាន្ការ
ជ្រួជុ្ាំគ្នន យ៉ា ង្នទៀង្ទាតន់ែើម្ប៊ី នោោះប្ាយរញ្ញា  ដែលរកួ
គ្នតប់ាន្ចតអ់ាទិភារេពស់រាំអុត។ 
 
ប្កុម្ប្គួារ 
កនុង្រររិទ ប្រនទសកម្ពុជា កុមារភាគនប្រើន្ទទលួបាន្ការ
រិញ្ច ឹម្រ៊ីបាររ់៊ីឪរុកមាដ យផ្កទ ល់ ឬ ញាតតិសនាដ ន្។ អវ៊ីដែល
សាំខាន្រ់ាំអុតគឺកុមាររង្ឥទធិរលរ៊ី គុណតថ្ម្លប្គួារ ជ្ាំនន្ឿ 
និ្ង្ ររយិកាសសង្គម្។ អាយសុ៊ីសុ៊ីបាន្ោកប់្កុម្ប្គួារ
ជាសនូល នែើម្ប៊ីនាាំឱ្យមាន្ការរាំផ្កល ស់រាំដប្រ និ្ង្ នសរកត៊ី
សង្ឃមឹ្ ែល់សហគម្ន្ន៍គ្នលនៅ។ 

នៅឆ្ន ាំ២០១២ អាយសុ៊ីសុ៊ីបាន្ទទលួលទធអលលែៗ  នប្រើន្ 
ជារិនសស ការផ្កល ស់រដូរអដតគ់ាំនិ្ត និ្ង្ឥរយិរថ្ ឪរុក
មាដ យរាំន ោះកូន្។ េុសរ៊ីនរលមុ្ន្ ឪរុកមាដ យមាន្ការ
យល់ែឹង្នប្រើន្រ៊ី តនួាទ៊ីររស់គ្នត ់ និ្ង្ តប្មូ្វការ ររស់     
កូន្ៗ។ ជាលទធអល រកួគ្នតអ់ាររោិះរកម្ន្ោបាយ សម្
ប្សរ កនុង្ការប្បាប្ស័យទាកទ់ង្ ជាម្យួកូន្ និ្ង្ នប្រៀន្
ប្រនៅកូន្។ ប្កុម្ប្គួារទាាំង្ននាោះទទលួបាន្ការ រប្ងឹ្ង្
អាំោរ នែើម្ប៊ីរកឱ្យន ើញនូ្វ្ន្ធាន្ផ្កទ ល់េលួន្ និ្ង្ នប្រើ
ប្បាស់ការ ថ្រនប្រឌិ្ត នែើម្ប៊ីចរន់អដើម្ ន្វើគនប្មាង្តូរៗ ែូរ 
ជា៖ ការោាំែាំោាំរប្មុ្ោះ កសិោា ន្រិញ្ច ឹម្ប្ត៊ី និ្ង្ រិញ្ច ឹម្
សតវនោយនប្រើរនរចកនទសថ្ម៊ី។ ជាលទធអល ប្គួារទាាំង្
ននាោះអារ ប្ទប្ទង្ក់ាររស់នៅ ររស់រកួគ្នតប់ាន្ ប្រម្ទាាំង្
អាររញ្ជូ ន្ កូន្នៅាោនរៀន្នទៀតអង្។ នលើសរ៊ីនន្ោះ 
នៅនទៀត រួកគ្នតអ់ារជាគាំរូលែ ែល់អនកជិ្តខាង្ តម្រយៈ
រទរិនា្ន្ថ៍្ន្ការ ផ្កល ស់រដូរជ្៊ីវភាររស់នៅ។ ប្គួារមាន្
ភារ សរាយរ ៊ីករាយនោយមាន្ ការងារន្វើកនុង្តាំរន្ជិ់្ត
អទោះ និ្ង្ អាររាំោយនរលនវោ ជាម្យួប្គួារ និ្ង្កូន្ៗ 
បាន្នប្រើន្ជាង្មុ្ន្។ 

 

សាំខាន្ជ់ាង្នន្ោះនៅនទៀត នៅឆ្ន ាំ២០១២ អាយសុ៊ីសុ៊ីបាន្
ន្វើការ នែើម្ប៊ីនលើកសទួយការយល់ែឹង្អាំរ៊ីសិទធកុិមារ និ្ង្ការ
គ្នាំ រកុមារ ប្រម្ទាាំង្បាន្ ទាម្ទារការគ្នាំប្ទម្តិ នលើនគ្នល
ន្នយបាយ សិទធិកុមារ។ កិរចការនន្ោះ បាន្ន្វើកនុង្រាំនោម្
អង្គការសង្គម្សុ៊ីវលិ និ្ង្ នោយផ្កទ ល់ ជាម្យួអាជាា ្រថាន ក ់    
ជាតិ។  
 
ម្ោ៉ាង្នទៀត នកមង្ៗ ជានប្រើន្ដែលរស់នៅកនុង្ ម្ណឌ លកុមារ
កាំប្ បាន្ជ្រួជុ្ាំជាម្យួ ប្កុម្ប្គួារររស់រកួនគវញិ។ នប្ៅ
រ៊ីកិរចការដែលបាន្សនប្ម្រនជាគជ្យ័ អាយសុ៊ីសុ៊ីសរាយ
រ ៊ីករាយរាំន ោះទាំនាកទ់ាំន្ង្ និ្ង្ទាំនុ្ករិតតដែលបាន្នកើតមាន្
ន ើង្ជាម្យួប្កុម្ប្គួារនគ្នលនៅ។ នយើង្សង្ឃមឹ្ថា  
លទធអលទាាំង្នន្ោះ នឹ្ង្ជ្ោះឥទធិរលជា វជិ្ជមាន្ែល់ សង្គម្       
កម្ពុជា។  



 

រញ្ញា ឆ្លង្ប្ររន័្ធ (សុ៊ីសុ៊ីអាយ) 
ការអដួរនអដើម្សុ៊ីសុ៊ីអាយ ដែលបាន្ដរង្កនុង្ដអន្ការ យុទធ 
ាស្តសត ររស់អាយសុ៊ីសុ៊ី ទាម្ទារឱ្យមាន្ការអនុ្វតត នលើ
រញ្ញា ៣ដអនកកនុង្ អង្គការអាយសុ៊ីសុ៊ី ទាាំង្មូ្ល ន លគឺ៖ 
រញ្ញា ាម រត៊ី ររាិថ ន្ និ្ង្ សម្ភារដយន្ឌ្រ័។ សកម្មភារ
ររស់សុ៊ីសុ៊ីអាយ បាន្ចរន់អដើម្ កាលរ៊ី ដេម្ថុិ្នាឆ្ន ាំ
២០១២ នោយមាន្ការនប្ជ្ើសនរ ើសអនកតាំោង្៨រូរ ឱ្យ
រូលរមួ្កនុង្ដអនកន្៊ីម្យួៗ ររស់សុ៊ីសុ៊ីអាយ ែូនរនោះឥ ូវនន្ោះ
គនប្មាង្ន្៊ីម្យួៗ មាន្អនកតាំោង្៣នាករូ់លរមួ្កនុង្ដអនក
ទាាំង្ននាោះ។  
 

នយើង្បាន្ន្វើវគគសិកាេ ាោ រាំន្នួ្២កាលរ៊ីឆ្ន ាំ២០១២។ 
វគគសិកាេ ទ៊ី១សដ៊ីរ៊ី “រញ្ញា ាម រត៊ី” ដែលនលើកទឹករិតត និ្ង្
រប្ងឹ្ង្សម្តថភារសិកាេ កាម្ ឱ្យលូតោស់ នរញលកេណៈ
ដអនកាម រត៊ីនែើម្ប៊ីផ្កល ស់រដូរ ឫក  ទមាល រ ់ឥរយិរថ្ និ្ង្ អនត់
គាំនិ្ត។ កនុង្ែាំនណើ រការនន្ោះ រកួគ្នតប់ាន្រនង្កើន្ការយករិតត
ទុកោកនិ់្ង្នគ្នររគ្នន  នៅវញិ នៅម្ក ប្រម្ទាាំង្ការនរដជាា
រិតតជ្យួ គ្នន កនុង្នរលចាំបារ ់ឬ ប្គ្នអាសន្ន។ រាំដណកឯ វគគ
សិកាេ ាោសដ៊ីរ៊ី “សម្ភារដយន្ឌ្រ័“ វញិ សិកាេ កាម្បាន្
ទទលួ រាំនណោះែឹង្ ការយល់ែឹង្ និ្ង្ អភវិឌ្ឍជ្ាំនាញ និ្ង្
ឫក ប្តឹម្ប្តូវរាំន ោះរញ្ញា សម្ភារ ដយន្ឌ្រ័ និ្ង្ សិទធិ  
ម្នុ្សេ។ រកួគ្នតក់ប៏ាន្ទទលួរាំនណោះែឹង្ អាំរ៊ីសម្ភារ
ដយន្ឌ្រ័ និ្ង្ ការការ រស្តសត៊ី និ្ង្កុមាររ៊ីការ រ ាំនោភរាំ ន្
កនុង្ប្គួារនិ្ង្សហគម្ន្។៍   

ឥ ូវនន្ោះ អនកតាំោង្ សុ៊ីសុ៊ីអាយ កាំរុង្ដតដរករ ាំដលក
រាំនណោះែឹង្ថ្ម៊ីៗ ដែលទទលួបាន្រ៊ីសិកាេ ាោ ទាាំង្២នន្ោះ
ែល់ប្កុម្ការងារកនុង្គនប្មាង្ និ្ង្ សហគម្ន្។៍ 

 
ដអន្ការ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ឆ្ន ាំ២០១៣ នន្ោះជាឆ្ន ាំដែលអាយសុ៊ីសុ៊ី នឹ្ង្សង្កត់្ ៃន្ន់ៅ
នលើការរប្ង្៊ីកការងារ ររស់េលួន្ដអនកអភវិឌ្ឍន្ ៍ នែើម្ប៊ីរន្ត
ជ្យួ ខាង្រញ្ញា ាម រត៊ី រាង្កាយ និ្ង្ សង្គម្ ែល់អនកដែល
ទទលួបាន្ការយករិតត ទុកោកតិ់រតរួ ន លគឺ៖ ជ្ន្ប្ក៊ី
ប្ក ជ្ន្ងាយរង្នប្គ្នោះ និ្ង្ ជ្ន្ដែលនគម្និ្សូវឱ្យតថ្ម្ល កនុង្
ប្រនទសកម្ពុជា។  
កិរចការនន្ោះ នឹ្ង្ន្វើន ើង្នោយមាន្ការ រមួ្សហការយ៉ា ង្
នរញទាំហឹង្ និ្ង្ជិ្តសនិទធជាម្យួ សហគម្ន្ក៍នុង្តាំរន្ ់ ថ្ែគូ
អដល់ជ្ាំន្យួ និ្ង្អាជាា ្រ កម្ពុជាប្រម្ទាាំង្ ភាជ ររ់ោដ ញ
ទាំនាកទ់ាំន្ង្ជាម្យួ អង្គការសង្គម្សុ៊ីវលិ នអេង្នទៀត។ 

នសរកត៊ីដថ្លង្អាំណរគុណ 
សូម្អរគុណរាំន ោះអង្គការ និ្ង្ ប្កសួង្នានា ដែលគ្នាំប្ទ 
និ្ង្ អដល់ជ្ាំន្ួយ ែស៏របុរសដែលមាន្ារៈសាំខាន្ ់ រាំន ោះ
អាយសុ៊ីសុ៊ី កនុង្ការរាំនរញការងារ ររស់េលួន្កនុង្ប្រនទស 
កម្ពុជា៖ 
 
ប្កសួង្ការររនទស, ប្កសួង្អររ់ ាំ យុវជ្ន្ និ្ង្ ក៊ីឡា, 
ប្កសួង្សង្គម្កិរច អត៊ីតយុទធជ្ន្ និ្ង្ យុវន្៊ីតិសម្បទា, 
ប្កសួង្អភវិឌ្ឍជ្ន្រទ, ប្កសួង្សុខាភបិាល, InterAct, 

Cambodia Action, SIL International, Normisjon, 
FELM, ERIKS, Tearfund UK, TEAR Australia, 

Danmission, BWAA, ប្រិយសម្ពន្ធប្គិសតររស័ិទកម្ពុជា 
(EFC), CCC, និ្ង្ MEDICAM. 

៤ 



៥ 

 

 

 

 

 

 

ការយិល័យកោត ល 
អទោះនលេ ១C ភូម្និតន តប្ជ្ុាំ អលូវ៣៧១ ដកង្ន្ងិ្២៦នរនត 

សងាក តរ់ងឹ្ទាំរន្ ់ 
េណ័ឌ មាន្ជ្យ័  

ទូរស័រទនលេ៖ ០៩២ ៤៦៩ ៩៣៤ 
អុ៊ីដម្ល៖ info@icc.org.kh,  
នគហទាំររ័៖ www.icc.org.kh 

 
 

 


