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ទស្សនៈវស័ិ្យ  
យយើងចងយ់ ើញ ស្ហគមនដ៍ែលត្រូវបានយគយកចិរតទុកដាក់
រិចរចួកនុងត្រយទស្កមពុជា ត្រូវបានផ្លា ស់្ដត្រយដាយយស្ចកតី
ត្ស្ឡាញ់ររស់្ត្រះអម្ចា ស់្ យែើមបទីទលួបាននូវការស្តត រទំនាក់
ទំនងលអយ ើងវញិ ជីវភារនឹងនរ ស្មរថភារកនុងការស្យត្មចចិរត
ែឈ៏្លា ស្វវ និងយ្វើជាទីរនាា ល់វនែំណឹងលអជានិរនតរ។៍ 

យរស្កកមម 
យយើងរមួគ្នន ជយួ ស្ហគមនដ៍ែលទទលួបានការយកចិរតទុកដាក់
រិចរចួ តាមរយៈការរត្ងឹងចំយណះែឹង ដចករដំលកជំនាញ និង
ជយួ ស្ត្មរស្ត្មួលែល់ការគិរត្រិះរះិ។ 



 

 

ឆ្ន ២ំ០១៣ ជាឆ្ន មំយួដែលយលើកទឹកចិរតែល់អងគការ
អាយសីុ្សីុ្។ យៅយរលដែលអនកទងំអស់្គ្នន ត្កយលក មក
យមើលគយត្ម្ចងអភវិឌ្ឍនរ៍រស់្យយើងវញិ ម្ចនការងារលអជា
យត្ចើនដែលអនករាល់គ្នន បានយ្វើកនុងឆ្ន ២ំ០១៣យនះ ជារិ
យស្ស្ យយើងម្ចនអំណរ ការដែលយ ើញអនកទទលួផល
ទងំយនាះ បានរំលាស់្រតូរខ្ាួនឯងយែើមបយី្វើយអាយជីវភារ
រស់្យៅររស់្រកួយគបានកានដ់រលអត្រយស្ើរយ ើង។ យយើង
បានយ ើញការររួរមួគ្នន  ររស់្ជនជារិយែើមភាគរិចយែើមបី
ទមទរសិ្ទវិររស់្រកួគ្នរ ់  ការស្តមគគីគ្នន ររស់្កសិ្ករ
ជាមយួត្កុមែវ៏ទយទៀរយែើមបយី្វើយអាយកត្មរិ ជីវភាររស់្
យៅររស់្រកួយគកានដ់រលអយ ើង   ការយ្វើ យអាយត្រយស្ើរ
យ ើងនូវ  ស្ហគមនដ៍ែលរកួយគរស់្យៅតាម    រយៈការ
យត្រើត្បាស់្្នធានដែលម្ចនត្ស្តរ ់ យុវជនយ្វើយអាយខ្ាួន
យគកានដ់រស្កមមយ ើង កនុងការគិរគូរីអនាគរររស់្រកួ
យគ យហើយនិងការរយងកើរយអាយម្ចន  ររសិ្តថ ន     សុ្វរថិ
ភារយែើមបកីារពារែល់កុម្ចរ និងយលើកកមពស់្សិ្ទធិកុម្ចរ
ររស់្អងគការស្ងគមសីុ្វលិ។  
 
ការអរគុណែត៏្ជាលយត្ៅ គរួត្រូវបានផតល់យអាយែល់
រុគគលិកអាយសីុ្សីុ្ទងំអស់្ ស្ត្ម្ចរវ់ ិ្ ីស្តស្រស្តកនុងការ
ចូលរមួដែលត្រូវបានយត្រើជាមយួអនកទទលួផល យែើមបយី្វើ
យអាយរកួគ្នរជ់យួ ខ្ាួនឯងបាន។ យនះគឺជាវ ិ្ ីស្តស្រស្ត
ការងារ ដែលដែមទងំជួយ យយើងទងំអស់្គ្នន យអាយយល់
កាន ់ ដរចាស់្រីរត្មូវការ និង រញ្ហា ររស់្អនកទទលួផល
ទងំយនាះ ែូចយនះយយើងស្ហការគ្នន  យែើមបអីាចដស្វងរក
ែំយ ះត្ស្តយែល៏អមយួ។ 
កិចាការងារយនះ មនិអាចស្យត្មចបានយទ យរើគ្នម នការជយួ 
យត្ជាមដត្ជងយដាយយស្តម ះត្រង ់ និងយរតជាា ចិរតរីវែគូររស់្
យយើង ដែលរកួគ្នរម់និត្រឹមដរជួយ ខាងហិរញ្ញ វរថុយទ 
រ ុដនតដែមទងំរញ្ាូ នអនកជំនាញវជិាា ជីវៈ ដែលបានរមួ
ចំដណកយ ងសំ្ខានចំ់យពាះការងារររស់្យយើង។ យលើស្រី
យនះយទៀរ យយើងអរគុណយ ងត្ជាលយត្ៅចំយពាះទំនាក់

ទំនងយូរអដងវង និង ជិរស្និទវជាមយួត្កសួ្ងកិចាការ
ររយទស្ និង ត្កសួ្ងដែលពាករ់ន័ធែវ៏ទយទៀរ ដែលការ
ស្ហការររស់្យយើងជាមយួរកួគ្នរគឺ់ម្ចន រវមាខ្ពស់្
ស្ត្ម្ចរក់ារងារររស់្អាយសីុ្សីុ្។ 

ត្រឹរតការណ៏មយួ ដែលយយើងរកីរាយកនុងការយរៀរចំកាលរី
ដខ្វចិឆិកាជាមយួត្កសួ្ងអររ់ ំ យុវជន និងកីឡា ជាមយួ 
ជនជារិយែើមភាគរិច កនុងយខ្រតររនៈគីរ ី ត្រមទងំវែគូ 
យផសងៗយទៀរយនាះ គឺសិ្កាា ស្តលាស្តីរីស្មទិធផលការអររ់ ំ
យត្ៅត្ររន័ធ (NFE) និង រិ្ីស្យម្ចព ្មជឍលមណឌ ល
្នធានរហុភាស្ត (MRC)។ យនះគឺជាការយរៀរចំែល៏អ
មយួវនស្មទិធផលការងារនាយរលកនាងមក និង ការចូល
រមួកំលំាងគ្នន  យែើមបតី្រឈមនឹងរញ្ហា     យផសងៗនាយរល

ខាងមុខ្។ 

ឆ្ន ២ំ០១៣ ជាឆ្ន វំជិាម្ចនមយួដែលអងគការអាយសីុ្សីុ្
បានរយងកើរគំនិរែមីកនុងការយរៀរចំគយត្ម្ចង និងយ្វើយអាយរកី
ចយត្មើនខាងដផនកយុទធស្តស្រស្ត នាយរលអ គរ។        
គណៈកម្ចម ្ិការយរៀរចំគយត្ម្ចង ត្រូវបានរយងកើរយ ើងយៅ
យែើមឆ្ន ២ំ០១៣ ដែលបានចារយ់ផតើមរយងកើរគំនិរែមីកនុងការ
យរៀរចំគយត្ម្ចងយផសងៗគ្នន ស្ត្ម្ចរន់ាយរលអ គរ។      
គណៈកម្ចម ្ិការដផនការយុទធស្តស្រស្តកត៏្រូវបានរយងកើរ
យ ើងផងដែរ កនុងយគ្នលរំណងយ្វើយអាយម្ចនដផនការ
យុរតិស្តស្រស្តែមី ស្ត្ម្ចរអ់ាយសីុ្សីុ្យអាយបានរចួជាយត្ស្ច 
យែើមបអីនុវរតនច៍ាររី់ ពាកក់ ត លឆ្ន  ំ២០១៤ យៅ។ 

 ដផនកសំ្ខាន់ៗ ស្ត្ម្ចររ់បាយការណ៍ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

២ 



 

 

ស្ហគមនជ៍នជារិភាគរិច 
គយត្ម្ចងររស់្អងគការអាយសីុ្សីុ្ បាននឹងកំរុងផតល់នូវ
ថ្នន កអ់ការកមមកនុងភាស្តកំយណើ រ និងគ្នតំ្ទែល់គំនិរផតួច 
យផតើមយផសងៗ ដែលពាករ់ន័ធនឹងការអភវិឌ្ឍស្ហគមនក៍នុង
រំរនអ់ស់្រយៈយរលជាយត្ចើនឆ្ន  ំ យដាយម្ចនយគ្នលរំណង
ចងយ់ ើញ ជនជារិយែើមភាគរិចរយងកើរជយត្មើស្ស្ត្ម្ចរ់
សុ្ខុ្ម្ចលភារ និងការអភវិឌ្ឍររស់្រកួគ្នរ។់ 
 
យៅយែើមឆ្ន ២ំ០១៣ កមមវ ិ្ ីែមីមយួត្រូវបានរយងកើរម្ចន
ែំយណើ រការយ ើង យៅកនុងរំរនដ់ាចត់្ស្យ លវន យខ្រត 
ររនគិរ ី និង យខ្រតមណឌ លគិរ ី ។ កមមវ ិ្ ីែមីយនះគឺម្ចនស្តរៈ
សំ្ខានរំ់ផុរ យែើមបយី្វើយអាយស្ហគមនជ៍នជារិភាគរិច
ចូលរមួកនុងែំយណើ រការអភវិឌ្ឍ ដែលពាករ់ន័ធនឹងវរប្ម ៌
យហើយដែលត្គរត់្គង យដាយស្ហគមនខ៍្ាួនឯងផ្លា ល់។ 
យៅចំស្នូលក ត លវនកមមវ ិ្ ីយនះគឺត្កុមរិភាកា ដែលយ្វើ
ការយ ងជិរស្និរ ជាមយួស្ហគមនយ៍ដាយនិយយភាស្ត
ររស់្ស្ហគមនជ៍នជារិយែើមភាគរិច អមជាមយួនឹងការ
យត្រើត្បាស់្យគ្នលវ ិ្ ីទនភ់ាន។់ ការងារយនះម្ចនស្តរៈ
សំ្ខាន ់ យែើមបយី្វើការត្ស្តវត្ជាវរុករកយ ងយរញយលញអំរី
រត្មូវការ និងរញ្ហា រិរត្បាកែររស់្ស្ហគមន។៍ ការ
ឧររថមភគ្នតំ្ទរដនថមមយួយទៀរ គឺជយួ ែល់រួកគ្នរក់នុងការ
យរៀរចំដផនការយែើមបយីដាះត្ស្តយរញ្ហា  និងស្តត រយ ើងវញិ
នូវទំនាកទំ់នងររស់្រួកគ្នរ។់ ជាឧទហរណ៍កនុងយខ្រត
មណឌ លគិរ ី ត្កុមការងារវនកមមវ ិ្ ីបានយ្វើការយ ងជិរស្និរ
ជាមយួរ ត ញរិយត្គ្នះយយរល់ វនស្ហគមនជ៍នជារិ
រនង ដែលយកើរយចញគយត្ម្ចងជាអាទិភារយផសងៗររស់្ អងគ
ការអាយសីុ្សីុ្ ។ ស្ម្ចជិកស្ហគមនែ៍ស៏្កមមទងំយនះ 
និងអនកែឹកនារំរស់្រួកគ្នរ ់បានជួរជំុគ្នន ៦ែងមកយហើយ 
យដាយដចករដំលក នូវរទរិយស្ត្នយ៍ផសងៗជាមយួគ្នន អំរី
ភូមរិរស់្ខ្ាួន និងបានជួយ គ្នតំ្ទគ្នន យៅវញិយៅមកផងដែរ 
។ យៅយែើមឆ្ន  ំ រកួយគបានយ្វើការយស្នើយអាយម្ចនមរិគ្នតំ្ទ
ស្ត្ម្ចរក់ារអររ់រំហុភាស្ត ដផអកយលើភាស្តកំយណើ រយៅ

កនុងស្ហគមនរ៍រស់្រួកគ្នរ ់ និងបានជួរជាមយួថ្នន ក់
ែឹកនា ំ ឬ មស្រនតីររស់្រដាា ភបិាល យែើមបរិីភាកាអំរីរយរៀរ
រញ្ាូ លកិចាការយនះយៅកនុងដផនការអភវិឌ្ឍ ុំ និងដផនការ
ត្ររិររតិររស់្មនាីរអររ់។ំ យៅឆ្ន យំនះ រញ្ហា ែី្ាី និងវត្រ
យឈើគឺជាត្រធានរទែយ៏ៅត គគុកមយួ ស្ត្ម្ចរក់ាររិភាកា
អំ ុងយរលវនកិចាត្រជំុមតងៗ។ យៅចុងឆ្ន  ំ រ ត ញមយួ
យនះអាចទទលួបាន មូលនី្ិគ្នតំ្ទជារិយស្ស្ស្ត្ម្ចរ់
យដាះត្ស្តយទុកាកងវល់ ររស់្រកួយគជំុវញិរញ្ហា វត្រយឈើ។
យដាយម្ចនការគ្នតំ្ទរីត្កុមរយចាកយទស្ទងំរី ែូចជាត្កុម
សុ្ខុ្ម្ចលភារស្ហគមន(៍CW) ត្កុមអររ់ផំារភាា រនឹ់ង
ត្រវរណីវរប្ម(៌CRE) និងត្កុមដកលមអជីវភាររស់្យៅ
ជនជារិយែើមភាគរិច(IIL) កមមវ ិ្ ីយនះកំរុងស្ថិរកនុងទីតាងំ
ែល៏អត្រយស្ើរមយួ កនុងស្ហត្ររិររតការជាមយួអងគការមនិ
ដមនរដាា ភបិាលែវទយផសងយទៀរ ត្រមទងំជាមយួរដាា ភបិា
លផងដែរ។ ត្កុមរយចាកយទស្ដកលមអជីវភារជនជារិយែើម
ភាគរិច(IIL) បាននឹងកំរុងម្ចនលទធភារគ្នតំ្ទស្ហគមន៍
កនុងការឆាុះរញ្ហា ំងររស់្រកួគ្នរ ់ យៅរញ្ហា យផសងៗែូចជា 
ការអនុវរតការងារកសិ្កមម ការយត្រើត្បាស់្ និងការការ់
រំផ្លា ញវត្រយឈើ។ ត្កុមរយចាកយទស្យនះកប៏ានគ្នតំ្ទផងដែរ
យៅយលើស្កមមភារររស់្ស្ហគមន ៍ ជាមយួនឹងការ
ត្គរត់្គងត្គ្នររូ់ជ និងបានផតល់វគគរណតុ ះរ ត លរដនថម
អំរីការដាែុំះរដនា(សួ្នរដនាតាមត្គួស្តរ) ការឆាុះរញ្ហា ំង
អំរីជីវជារិ និងការដាែុំះយែើមយឈើហូរដផា។ រកួគ្នរក់៏
បានជយួ ផងដែរ យដាយផតល់ជាររ័ម៌្ចនយផសងៗអំរី
កសិ្កមម យស្ែាកិចាកសិ្កមម និងការយត្រើត្បាស់្ស្តរធារុគីមី
ត្រករយដាយសុ្វរថិភារ ។  

និរនតរភារ និងការទំនាកទំ់នងត្រករយដាយការយជឿទុកចិរត
គ្នន ត្រូវបានគូស្រញ្ហា កជ់ាសំ្ខាន ់ ចារត់ាងំរីយរលចារ ់
យផតើមែំរូងវនគយត្ម្ចង ។ ការយនះបានយកើរម្ចនយ ើងយហើយ
យទះរីជាការរិរ អងគការអាយសីុ្សីុ្ផតល់ជាយស្វាកមមកនុង
កត្មរិមយួែ…៏ 

រយៅទំររ័ទី៤                                                                      

 យស្ចកតសី្យងាររីលទធផលយៅកនុងរំរនយ់គ្នលយៅយុទធស្តស្រស្តររស់្អងគការអាយសីុ្សីុ្                    

៣ 



 

 

ស្ហគមនជ៍នជារិភាគរិច.. 
ររីទំររ័ទី៣ 

រិចរចួយៅែល់ស្ហគមន។៍ ទនាឹមនឹងយនះវាកប៏ានជយួ 
យដាះគនាឹះយចញនូវ របាងំវនស្កាត នុរលររស់្ស្ហគមន ៍
និងរយងកើរយអាយម្ចន ររយិកាស្មយួែល៏អស្ត្ម្ចរក់ារ
អភវិឌ្ឍជារនតរនាា រ ់។  

  

៤ 

ត្គសួ្តរ 
ម្ចនពាកយយស្តា កមយួនិយយថ្ន ត្គួស្តរងឹម្ចយំ្វើយអាយ
ស្ងគមរងឹម្ច។ំ  
ត្គួស្តរមយួត្រូវបានរយងកើរយ ើង យដាយស្ម្ចជិកម្ចន ក់ៗ  
ដែលយត្រៀររីែូចជាចំដណករចួៗវនអាគ្នរមយួ ត្រសិ្ន
យរើស្ម្ចជិក ម្ចន កយ់ៅកនុងត្គួស្តរយនាះ ម្ចនរញ្ហា  
ត្គួស្តរទងំមូលនឹងទទលួរងផលរ ះពាល់។ អាយសីុ្សីុ្
ដរងដរចងយ់ ើញត្គួស្តរត្រូវបានចាកយចញរី ភារត្កីត្ក 
យហើយរស់្យៅជាមយួគ្នន ម្ចនស្តមគគីភារនិងភារវែាែនូរ។ 
 
យៅឆ្ន ២ំ០១៣ អាយសីុ្សីុ្បានយ្វើការជាមយួត្គួស្តរត្កី
ត្កដែលរស់្យៅតាមត្រំដែន និង រំរនដ់ាចត់្ស្យល។ 
អាយសីុ្សីុ្បានជរួជាមយួត្គួស្តរជាយត្ចើន ដែលម្ចន
ជីវភារខ្សរយ់ខ្ាយខ្វះខារនូវរត្មូវការមូលដាា ន និងរ
 ត ញ សុ្វរថិភារស្ងគម។ យដាយស្តរយ ើញរីរត្មូវការ
ររស់្គ្នរ ់ អាយសីុ្សីុ្ បានខិ្រខំ្យ្វើការ ជាមយួគ្នរ ់
យែើមបរីងាា ញ យអាយ គ្នរប់ានស្តគ ល់រីស្មថរភារដែល
គ្នរម់្ចន និងជួយ គ្នរយ់ដាះត្ស្តយរញ្ហា ររស់្គ្នរ់
យដាយ យត្រើត្បាស់្ភារវចនត្រឌិ្រ និង ្នធានដែលគ្នរ់
ម្ចន។  អាយសីុ្សីុ្ កប៍ានរយងកើរទំនាកទំ់នង រីត្គួស្តរ
មយួយៅត្គួស្តរមយួយទៀរ យែើមបយីអាយត្គួស្តរទងំយនាះ
យចះជួយ គ្នន  និង យរៀនរីគ្នន តាមរយៈត្កុមជួយ ខ្ាួនឯង។ 
ជាលទធិផល ត្កុមត្គួស្តរយគ្នលយៅម្ចន    ស្មថរភារ
ជយួ ខ្ាួនឯង និងអាចរយងកើនត្បាកចំ់ណូលយែើមបផីគរផ់គងជី់វ

ភាត្គួស្តរ។ យត្ៅរីយនះ ស្ម្ចជិក                ត្គួស្តរ
ម្ចនការយល់ែឹងរដនថមយទៀរអំរីរនួាទីររស់្ខ្ាួន យៅកនុង
ត្គួស្តរ និង រយរៀរវនការរំយរញនូវយស្ចកតីត្រូវការ យអា
យគ្នន យៅវញិយៅមក។ ឪរុកម្ចត យកប៏ានចារយ់ផតើមយចះ
ស្នសតំ្បាក ់ ស្ត្ម្ចរក់ារសិ្កា និង អាពារិពាហ៍ររស់្
កូនគ្នរយ់ៅវែៃអនាគរ យហើយយចះរដំលកត្បាកស់្នសខំ្ាះ 
ស្ត្ម្ចរស់្ងរំណុលយគ និង យដាះត្ស្តយយរលម្ចនការ
ចាបំាច ់ឬ រនាា ន។់ ជាទូរយៅ យយើងយ ើញថ្នឪរុកម្ចត យ
បានទទលួការយល់ែឹងរដនថម អំរីសិ្ទធកុម្ចរ ការអភវិឌ្ឍ
កុម្ចរនិងជំនាញរីបាចដ់ែរកា កូន។ រកួគ្នរែឹ់ងថ្នកូ
នៗររស់្គ្នរគឺ់ជាកាែូ មនិដមនជារនាុកយ ើយ។ ឪរុក
ម្ចត យដែលបានយរៀនអំរីជំនាញរីបាចដ់ែរកាកូន រកួ
គ្នរប់ានផ្លា ស់្រតូរ អាករបកិរយិររស់្គ្នរម់កអររ់កូំន
កនុងផាូវវជិាម្ចន។ ម្ចនឪរុកម្ចត យខ្ាះបានត្បារថ់្ន រកួ
គ្នរច់ងយ់អាយកូនៗ ររស់្គ្នរម់្ចនរទរិយស្ត្នល៍អៗ
យៅកុម្ចរភារររស់្យគ យហើយចងយ់ ើញកូនៗទងំយនាះ
ម្ចនភារយជាគជយ័យរលយគ្ំយរញវយ៍។ អាយសីុ្សីុ្
បានែឹងថ្នការយ្វើការជាមយួយុវជនគឺជាយរឿងសំ្ខាន ់
រីយត្ពាះយៅវែៃអនាគរ រួកយគនឹងយរៀរការ យហើយកាា យ
ជាឪរុកម្ចត យយគ។ ចារត់ាងំរីយុវជនដែលបានចូលរមួ
កនុងកាឹរយុវជន រកួយគម្ចនការផ្លា ស់្ដត្រជាយត្ចើន។ កាឹរ
យុវជន បានផតល់ ទីកដនាងស្ត្ម្ចរយុ់វជនជរួជំុគ្នន  និង 
ររួរមួគ្នន យ្វើអវីដែលម្ចនត្រយយជន ៏ រំបារភ់ារឯកា 
យហើយយៅយរលដែលយគស្រាយ...         រយៅទំររ័ទី៥                                                                                     
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ត្គសួ្តរ... 
ររីទំររ័ទី៤  

ចិរត និង រវល់ជាមយួការងារ រកួយគមនិម្ចនទំយនារចូលរមួ
យកមងទំយនើង។ យដាយទទួលបានការយលើកទឹកចិរត ម្ចនយុវ
ជនមយួចំនួន បានស្នសតំ្បាកស់្ត្ម្ចរក់ារសិ្ការររស់្
យគ យហើយម្ចនយុវជនខ្ាះយទៀរយៅកនុងត្កុមសំ្នសបំាន
ស្នសលុំយបានខ្ាះស្ត្ម្ចរយ់រៀរការ។ យុវជនម្ចនឆនាះ
ខ្ពស់្ និង ម្ចនភារស្កមមកនុងការងារអភវិឌ្ឍន ៍ ែូចជា ដាំ
ែំ ំ ចិញ្ា ឹមស្រវ និង កីឡា។ យុវជនទទួលបានការរ
ណតុ ះរ ត ល និង រទរិយស្ត្នដ៏ែលយ្វើយអាយគ្នរម់្ចន
ស្មរថភារជាងមុន យហើយរទរិយស្ត្នទ៏ងំយនាះកជ៏យួ 
យរៀរចំគ្នរក់នុងការដស្វងរកការងារ យៅវែៃអនាគរ។ 
អាយសីុ្សីុ្ បានជំរុញយុវជនចូលរមួកនុងការងារស្ងគម 
និង យលើកទឹកចិរតយគយអាយម្ចនការត្បាត្ស័្យទកទ់ង 

និង យរៀនសូ្ត្ររីចាស់្ទំុ។  
អាយសីុ្សីុ្ ទទលួបានការយលើកទឹកចិរតតាមរយៈការផ្លា ស់្
ដត្រវនជីវរិររស់្យុវជន និង ត្គួស្តរររស់្យគ។ អាយសីុ្សីុ្ 
នឹងរនតយ្វើការជាមយួយុវជន និងត្កុមត្គួស្តរររស់្យគយែើមបី
យអាយម្ចនឥទធិរលវជិាម្ចនដែមយទៀរ យៅកនុងស្ងគម។ 

រញ្ហា ឆាងត្ររន័ធ  

អាយសីុ្សីុ្ បានដាកអ់ាទិភារយលើរីដផនកសំ្ខាន់ៗ វន
រញ្ហា ឆាងត្ររន័ធគឺ រញ្ហញ ស្តម ររី ររសិ្តថ ន និង ស្មភារដយ
នឌ្រ័ យហើយដផនកទងំយនះត្រូវបានអនុវរតយៅកនុង អងគការ
អាយសីុ្សីុ្ទងំមូល។ អាយសីុ្សីុ្ បានអនុវរតយគ្នល
នយយបាយ ររសិ្តថ ន និង ស្មភារដយនឌ្រ័ យហើយត្រូវ
បានយកយៅយត្រើត្បាស់្ និង អនុវរតយៅកនុងគយត្ម្ចងអាយ
សីុ្សីុ្ទងំអស់្។ គយត្ម្ចងនីមយួៗ កប៏ានរយងកើរដផនការ
អនុវរតយគ្នលនយយបាយទងំរីរ។  
គយត្ម្ចងអាយសីុ្សីុ្កំរុងយ្វើការផសរវផាយ អំរីររសិ្តថ នវរ
រងតាមរយៈការយលើកទឹកចិរត ស្ហគមនអ៍នុវរតរយចាក
យទស្កសិ្កមមយស្ររីាងគ និង ចារយ់ផតើមដាយំែើមយឈើ។ 
គយត្ម្ចងអាយសីុ្សីុ្ កប៏ានយ្វើជាគំរូលអែល់ស្ហគមន ៍
តាមរយៈការដែលម្ចនការយិល័យវររង និង ស្ម្ចភ រៈ
សួ្នែំ ំយស្ររីាងគ។  

ទកទ់ងនឹងការងារស្មភារដយនឌ្រ័ គយត្ម្ចងអាយសីុ្សីុ្
បានយ្វើការផសរវផាយែល់ស្ហគមន ៍ និង រុគគលិក។ 
ទងំរុគគលិក និង ស្ហគមនប៍ានយល់ែឹងរីររួនាទី និង
ការទទលួខុ្ស្ត្រូវរវាងស្តវ ម ីនិង ភរិយិ។ យយើងយ ើញថ្ន
រុរស្ម្ចនចិរតជួយ ភរយិយ្វើការងារផាះ និង ការងារយផសងៗ
យទៀរ។ គយត្ម្ចងអាយសីុ្សីុ្កប៏ានយលើកកមពស់្រនួាទីស្រស្តី
កនុងការងារជាអនកែឹកនា ំ ទងំយៅកនុងគយត្ម្ចង និង ស្ហ
គមន។៍ 

ទកទ់ងនិងការរត្ងឹងដផនករញ្ហញ ស្តម ររី ការយិល័យ ក
 ត ល អាយសីុ្សីុ្បានយរៀរចំយអាយម្ចនការត្រជំុ ស្នានា
យៅកំ ុងយម្ច ងអាហារវែៃត្រង ់ យែើមបផីតល់ឳកាស្យអាយ
រុគគលិកដចកចាយរទរិយស្ត្ន ៍ និង រយញ្ាញយយរល់
កនុងការយដាះត្ស្តយការលំបាក យៅកនុងជីវរិត្គីស្ាររស័ិ្ទ។ 



 

 

៦ 

ការរយងកើរគំនិរែមីកនុងការយរៀរចំគយត្ម្ចង និង យុរតិស្តស្រស្តែមីត្រូវការយអាយម្ចនការគ្នតំ្ទខាង អនកជំនាញវជិាា ជីវៈ និង
ខាងហិរញ្ញ វរថុ។ កិចាការស្ត្ម្ចរអ់ាយសីុ្សីុ្កនុង ឆ្ន ២ំ០១៤ នឹងធានាយអាយបាននូវ អនកជំនាញ និង មូលនិ្ិ
ស្ត្ម្ចរអ់នុវរតនូវការផតួចយផតើមែមីៗ។ យយើងកដ៏ស្វងរកនូវការរត្ងឹងរដនថមយទៀរ យែើមបអីនុវរតនូវយុទធស្តស្រស្តែមីទងំយនះ 
និងយត្រៀមខ្ាួនកនុងការរត្មូវនឹង និនាន ការ ត្រមទងំការត្រឈមយផសងៗកនុងស្ងគម។ 
យលើស្រីយនះយទៀរ អងគការអាយសីុ្សីុ្ចាររី់ឆ្ន ២ំ០១៤ យនះយៅ នឹងចារយ់ផតើមអនុវរតការរត្ងីកខ្ាួនយដាយរញ្ាូ លដផនក
កិចាការទំនាកទំ់នងខាងយត្ៅ  ដែលរយងកើរឱកាស្ ជាឧទហរណ៍ ភារជាវែគូដផនកខាងយត្ៅ និង ទំនាកទំ់នងភារ
ជាស្ម្ចជិក។ 

  ដផនការស្ត្ម្ចរ ់ឆ្ន ២ំ០១៤ 

 ការទទលួស្តគ ល់ 
អរគុណចំយពាះរ ត អងគការ និង ត្កសួ្ងយផសងៗខាងយត្កាម ដែលបានគ្នតំ្ទ និងជយួ យ ងយរញទំហឹងចំយពាះកិចា
ការររស់្អាយសីុ្សីុ្កនុងត្រយទស្កមពុជា៖ 
ត្កសួ្ងកិចាការររយទស្  ត្កសួ្ងអររ់យុំវជន និងកីឡា  ត្កសួ្ងស្ងគមកិចាអរីរយុទធជន  និងយុវនីរិស្មបទ  
ត្កសួ្ងអភវិឌ្ឍនជ៍នរទ  ត្កសួ្ងសុ្ខាភបិាល InterAct Cambodia Action  SIL International Normisjon  
Digni  FELM  Tearfund UK  TEAR Australia  Danmission Transform Aid Int. LEAD Asia  EFC  
CCC MEDICAM. 
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ការយិល័យក ត ល 
ផាះយលខ្ ១C ភូមយិតាន រត្ជុ ំផាូវ៣៧១ ដកងនងិ២៦យរយរ 

ស្ងាក ររ់ងឹទរំន ់ 
ខ្ណ័ឌ ម្ចនជយ័  

ទូរស័្រាយលខ្៖ ០៩២ ៤៦៩ ៩៣៤ 
អុដីមល៖  info@icc.org.kh,  

យគហទរំរ័៖ www.icc.org.kh 
 

 
 

 


