
  

អង្គការសហការអន្តរជាតិកម្ពុជា(អាយស ៊ីស ៊ី) ជាអង្គការអភិវឌ្ឍន្គ៍្រិសតបរិស័ទគ្បកបដោយរំន្ិត    
ច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ី ដបេជាញន្ិតតបដគ្ម្ើសហរម្ន្ដ៍ែលគ្តូវបាន្ដរយកនិតតទ កោក់តិនតួនដៅកៃុង្គ្បដទសកម្ពុជា។ 



២ 

សេចក្តីស ត្ើម  
កៃុង្ឆ្្២ំ០១៥  អាយស ៊ីស ៊ី បាន្ផ្្ារភ្ជ្ប់ខ្លួន្ដៅនឹ្ង្ការដសែង្រកវិធ៊ី
សាស្រសតច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ីកៃុង្ការងារអភិវឌ្ឍន៍្ ជាឧទាហរណ៍ែូនជាការរួម្នំ
ដណកកៃុង្ការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ ការឆលុុះបញំ្្ង្ ន្ិង្ការដរៀបនំកម្មវិធ៊ីថ្្្ក់
តំបន្រ់បស់អង្គការអ ៊ីន្ធ័រដអត(Interact) សត៊ីអំព៊ីសិទធិក មារ ន្ិង្ការគ្ប
យ ទធគ្បឆំង្ការជួញែូរម្ន្ ស្ស។ ឆ្្ំ២០១៦ បន្ទ្ប់ព៊ីកាល្យជាច្ែរូកម្ម
វិធ៊ីថ្្្កត់ំបន្់ អាយស ៊ីស ៊ី ន្ងឹ្ទទួលបាន្ន្ូវការកសាង្សម្តថភ្ព
ដែលពាក់ព័ន្ធន្ឹង្ដផ្ៃកទាំង្ព៊ីរដន្ុះ ដហើយក៏បាន្ផ្្ារភ្ជ្ប់ទំន្ក់ទំន្ង្
ជាមួ្យអង្គការសង្គម្ស ៊ីវិលែ៏ច្ទដទៀតកៃុង្តំបន្់។ ដយើង្ដជឿជាក់ថ្ 
ការដធែើការកៃុង្កគ្មិ្តថ្្្ក់តំបន់្ វាបដន្ថម្ការពគ្ងឹ្ង្កិនចការអាយស ៊ីស ៊ី 
ដលើដផ្ៃកទាំង្ព៊ីរកៃុង្គ្បដទសកម្ពុជា ន្ឹង្ជំរ ញឲ្យអាយស ៊ីស ៊ី មាន្លទធ
ភ្ពអានរួម្នំដណកកៃុង្ការការពារសិទធិក មារ ន្ិង្តតំង្ការជួញែូរ
ម្ន្ ស្សកៃុង្តំបន្់អាស ៊ីអាដរមយ៍។  
ដៅឆំ្្ដន្ុះ អាយស ៊ីស ៊ី បាន្រកដ ើញវិធ៊ីសាស្រសតច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ីម្ួយដទៀត ព៊ី
លទធភ្ពច្ន្ការដគ្បើគ្បាស់អាជ៊ីវកម្ម ដបបសង្គម្ជាវិធ៊ីសាស្រសតម្ូលោឋ្ន្៊ី
យកម្ម។ ការបដង្កើតអាជ៊ីវកម្មដែលអានដធែើដៅបាន្ រឺដធែើជាមួ្យសហ
រម្ន៍្ដោលដៅរបស់អាយស ៊ីស ៊ី ជំរ ញការងារអភិវឌ្ឍន៍្ជាដគ្នើន្ឆ្្ំឲ្យ

មាន្លកខណៈយូរអដង្ែង្គ្បកបដោយន្ិរន្តរភ្ព បន្ទ្ប់ព៊ីការនូលរួម្
របស់អាយស ៊ីស ៊ីគ្តូវបាន្បញ្ចប់។ ឥឡូវដន្ុះ ដផ្ន្ការអាជ៊ីវកម្ម កំព ង្
ដរៀបនំសគ្មាប់វិន្ិដោរិន្បរដទសដែលមាន្សកាត្ន្ ពល ដែើម្្ប៊ីពិចារ
ណា។ សូម្ដម្ើលដសនកត៊ីលម្អិតបដន្ថម្ដទៀតខាង្ដគ្កាម្៖ 
អាយស ៊ីស ៊ី ក៏មាន្ការច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ីផ្ង្ដែរ កៃុង្ការដសែង្រក ន្ិង្ដគ្ជើស
ដរើសន្ូវគ្ក ម្ដោលដៅថ្ម៊ី។ កៃុង្ឆ្្ំ២០១៥ អាយស ៊ីស ៊ីក៏បាន្រកដ ើញព៊ី
ការដធែើការជាមួ្យចាស់ជរា ន្ិង្ជាមួ្យអៃកដែលមាន្តគ្មូ្វការចំាបាន់
ច្ន្ការដថ្ទំាបដណ្្ាុះអាសន្ៃ។ អាយស ៊ីស ៊ី បាន្សដគ្ម្នថ្ ន្ឹង្ចាប់ 
ដផ្តើម្ដធែើការជាមួ្យគ្ក ម្ដោលដៅថ្ម៊ីទំាង្ដន្ុះ ដៅដពលណាដែលមាន្
អៃកឯកដទសគ្តឹម្គ្តូវ ន្ិង្ម្ូលន្ិធគិ្រប់គ្ោន់្។  
ជាង្ដន្ុះដៅដទៀត រដគ្មាង្បន្នចុប្បន្ៃដែលកំព ង្ែំដណើរការរបស់    
អាយស ៊ីស ៊ីដៅឆ្្២ំ០១៥ បាន្បដង្កើន្ការងារដែើម្្ប៊ីដឆលើយតបដៅន្ឹង្
តគ្មូ្វការគ្ក ម្ដោលដៅជាមួ្យវិធ៊ីសាស្រសតច្ន្ការច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ី ការនូលរួម្ 
ន្ិង្ការដោរព។ កិនចការដន្ុះ ន្ឹង្ម្ិន្អានដធែើដៅបាន្ដទ ដបើោម្ន្ការ
សហការនូលរួម្ែ៏លអព៊ីភ្រ៊ីពាក់ព័ន្ធ កៃុង្ការផ្តល់ជំន្ញ ការោំគ្ទ 
ន្ិង្ការគ្បឹក្ា ដែើម្្ប៊ីសដគ្ម្នដោលដៅរដគ្មាង្។ 

ស វ្ើការជាមួយអ្នក្ដែលសេយក្ចិត្តទុក្ដាក្តិ់្ចតួ្ច  
កសិករកៃុង្គ្បដទសកម្ពុជា មាន្សាថ្ន្ភ្ពរស់ដៅទាប ន្ិង្គ្ក៊ីគ្ក ភ្រ
ដគ្នើន្មាន្កគ្មិ្តវប្បធម្៌ច្ន្ការអប់រំទាបបំផ្ ត ដហត ដន្ុះ   អាយស ៊ីស ៊ី 
កំព ង្ដធែើការជាមួ្យកសិករដោយផ្ទល់្ ដៅដខ្តតសាវ្យដរៀង្ ច្គ្ពដវង្ 
ម្ណឌលរិរើ ន្ិង្រតន្រិរើ។ ភូមិ្ដោលដៅនំនួ្ន្ែប់កៃុង្រដគ្មាង្ហ្វ្ស
(FAST) កៃុង្ដខ្តតសាវ្យដរៀង្ គ្តូវបាន្ដគ្ជើសដរើស បន្ទ្បព់៊ីែំណាក់
កាលសាកល្បង្បញ្ចបក់ៃុង្ឆ្្២ំ០១៤។ រដគ្មាង្ហ្វ្ស កំព ង្ផ្តល់ឲ្យ
កសិករ ន្ូវបដនចកដទសកសិកម្មថ្ម៊ី ន្ិង្យកកសិកររំរពូ៊ីែំណាក់កាល
សាកល្បង្ ដែើម្្ប៊ីបងាហ្ញព៊ីការដកលម្អដែលទទួលបាន្ដជារជ័យែល់
កសិករថ្ម៊ី។ សមាជិកប រគលិកហ្វ្ស ក៏ទទួលបាន្អតថគ្បដោជន៍្ផ្ង្
ដែរព៊ីរដគ្មាង្ផ្ស(PARCE) ដែលមាន្បទពិដសាធន៍្ជាដគ្នើន្ឆ្្ំកៃុង្ 
ការដធែើការជាមួ្យកសិករកៃុង្ដខ្តតច្គ្ពដវង្ការរួម្ញ្ចូលោ្្ រឺដែើម្្ប៊ី
សដគ្ម្នដោលដៅរវាង្រដគ្មាង្ទាំង្ព៊ីរដៅភ្រខាង្ត្បូង្។  
កៃុង្ឆ្្២ំ០១៥ រដគ្មាង្អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី(iBCDE) បាន្សហការជាម្ួយ
ដអកអូាស ៊ី(ECHO Asia) ដែលមាន្ជនំ្ញកៃងុ្ការទទលួ ន្ងិ្រកា្
ទ ក ដោយស វតថិភ្ពន្ូវនំពូករ កខជាតិកគ្ម្កសិកម្ម។ នំពូករ កខជាតិកគ្ម្
ម្ួយនំន្ួន្កៃុង្ដខ្តតរតន្រិរើ ន្ិង្ម្ណឌលរិរើ បាន្បាត់បង់្កៃុង្សហរម្ន៍្
ខ្លុះ ក៏ប  ដន្តតម្រយៈការសហការោ្រ្បស់ប រគលិកអាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ៊ី ន្ិង្
កសិករអានរកដ ើញនំពូករ កខជាតដិន្ុះម្តង្ដទៀត ដហើយឥឡូវដន្ុះ គ្តូវ
បាន្ការពារ ន្ិង្រើកលូតលាស់កៃុង្កដន្លង្បណ្តុះកូន្រ កខជាតិ។ ការទ ក

ឲ្យគ្តឹម្គ្តូវច្ន្រ កខជាតិ ន្ិង្គ្ោប់ពូជ រឺមាន្ដោលបំណង្ដែើម្្ប៊ីដធែើឲ្យ 
គ្បាកែថ្ នំពូកទំាង្ដន្ុះន្ឹង្ដៅដតមាន្សគ្មាប់អៃកជំន្ន្់ដគ្កាយ។ 
ការសហការណ៍ជាម្ួយដអកូអាស ៊ី បាន្បញ្ចប់ដៅន ង្ឆំ្្២០១៥ ក៏
ប  ដន្ត ប រគលិក   អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី ន្ឹង្បន្តដធែើការជាមួ្យកសិករកៃុង្ដខ្តត
ទាំង្ព៊ីរ។  

ថ្ម៊ីៗដន្ុះ អាយស ៊ីស ៊ី បាន្ចាប់ដផ្តើម្ដធែើការជាមួ្យគ្ក ម្ដែលគ្តូវដរយក
និតតទ កខោក់តិនតួនម្ួយដផ្្សង្ដទៀត ដន្ុះរឺសហរម្ន៍្ចារា ្យ។ ន ង្ឆ្្ំ
២០១៥ បន្ទ្បព់៊ីប រគលិកអាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី ដធែើការោ ្ង្លអិតលអន់្ជាមួ្យ
ជន្ជាតិដែើម្ចារា ្យម្ក ម្ន្ទ៊ីរោឋ្ន្អប់រំដខ្តតរតន្រិរើ ន្ិង្គ្កសួង្អប់រំ
អកខរគ្កម្ជន្ជាតិចារា ្យ គ្តូវបាន្អន្ ម័្ត ដហើយឥឡូវដន្ុះ គ្តូវបាន្
ដបាុះព ម្ពផ្្ាយ។ 

២ 



 

 

ដោយការដគ្បើឧបករណ៍ការនូលរួម្ រដគ្មាង្អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី ជំរ ញឲ្យ
សហរម្ន៍្ដោលដៅជន្ជាតិដែើម្ភ្រតិន អានកំណតអ់តតសញញ្ណ
ព៊ីបញហ្ ន្ិង្កង្ែល់របស់ពួកោត់តម្រយៈការសន្ទន្។ កៃុង្ឆ្្២ំ០១៥ 
សហរម្ន៍្ដោលដៅដខ្តតរតន្រិរើ ន្ិង្ម្ណឌលរិរើបាន្ចាប់ដផ្តើម្អភិវឌ្ឍ
ដផ្ន្ការភូមិ្របស់ពួកោត់ផ្ទ្ល់ ដន្ុះជាការដធែើការដបបសកម្មកៃុង្ការកំ
ណត់ន្ូវអែ៊ីដែលពួកោត់មាន្បំណង្នង់្ដធែើការផ្ល្សប់តូរ។ ការដធែើដផ្ន្
ការផ្ទ្ល់ ដធែើឲ្យពួកោត់មាន្ការជគ្ម្ ញនិតត ការដបតជាញ្និតត ន្ិង្មាន្
ភ្ពជាមា្្ស់។ ប រគលិកអាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី បង្ែឹក ន្ិង្គ្តួតពិនិ្ត្យដោយដធែើ
ឲ្យគ្បាកែថ្សកម្មភ្ពគ្តូវបាន្អន្ វតត ដហើយគ្តូវបាន្តម្ោន្ ដោង្
តម្ដផ្ន្ការរបស់អៃកភូមិ្។ ដលើសព៊ីដន្ុះដទៀត រដគ្មាង្អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី
ផ្តល់ន្ូវជំន្ញបដនចកដទស ន្ងិ្ឧបករណ៍ដែលន្ឹង្ពគ្ងឹ្ង្សាម្រត៊ីអៃក
ភូមិ្កៃុង្ការសដគ្ម្នដោលដៅរបស់ពួកោត់។ 
រដគ្មាង្វើអាយឌ៊ីភ៊ី(VIDP)បាន្បន្តគ្បមូ្លផ្តុគំ្ពុះវិហ្រ ដែើម្្ប៊ីដធែើឲ្យគ្ប
ដសើរដឡើង្ព៊ីជ៊ីវភ្ពរស់ដៅរបស់សមាជិកខ្លួន្ជាមួ្យនឹ្ង្ធន្ធាន្ធម្ម
ជាតិដែលមាន្គ្សាប់ នំដណុះែឹង្ ឱកាសដធែើបណ្្ាញ។ល។ កៃុង្ឆ្្ំ
២០១៥ រដគ្មាង្បាន្ចាប់ដផ្តើម្ពគ្ង្ឹង្សាម្រត៊ីែល់គ្ក ម្ជំន្ ំដែើម្្ប៊ីទទួល
យកការងាររបស់ពួកោត់ដឆ្្ុះដៅកគ្មិ្តបន្ទ្ប់ ដោយពគ្ង្៊ីកដៅែល់
អៃកម្ិន្ដម្ន្គ្រិសតបរិស័ទកៃុង្សហរម្ន៍្របស់ពួកោត់។ ដទាុះប៊ីជា 
សហរម្ន៍្មាន្រ ណតច្ម្ល ន្ិង្ដោលការណ៍សាសន្ដផ្្សង្ោ្្ ពួក
ោត់មាន្តគ្មូ្វការ ន្ិង្សិទធិដែើម្្ប៊ីដធែើឲ្យគ្បដសើរដឡើង្ន្ូវជ៊ីវភ្ពរស់ដៅ 
ន្ិង្រួនផ្ តព៊ីភ្ពគ្ក៊ីគ្ក។ សហរម្ន៍្ទាំង្ដន្ុះ ន្ឹង្កាល្យជាជន្រំរូ 
សគ្មាប់អៃកដផ្្សង្ ដែើម្្ប៊ីដធែើឲ្យដ ើញការពិត ន្ិង្បងាហ្ញដពលដែល

ម្ន្ ស្សនូលរួម្ជាម្ួយោ្្ ពួកោត់អានផ្ល្ស់បតូរសាថ្ន្ភ្ពរស់ដៅ ដបើ
ដទាុះជាមាន្ជំដន្ឿសាសន្ដផ្្សង្ោ្្។ 
ឧទាហរណ៍ម្ួយដទៀតព៊ីការគ្បមូ្លផ្តុំោ្្ ព៊ីរដគ្មាង្វើអូធ៊ីស ៊ី(VOTC)។ 
រដគ្មាង្ដន្ុះដលើកកម្ពស់សិទធិក មារ ន្ិង្ការការពារក មារ ដៅកៃុង្ដខ្តត
ដពាធិ៍សាត់ ន្ិង្ដខ្តតតដកវដោយបដគ្ង្ៀន្អៃកែឹកន្ំគ្ក ម្ជំន្ ំព៊ីម្ ខ្វិជាជ្
ទាំង្ដន្ុះ។ បន្ទ្ប់ម្ក អៃកែឹកន្ំគ្ក ម្ជំន្ ំបដគ្ង្ៀន្អែ៊ីដែលពួកោត់បាន្

ដរៀន្ដៅែល់អៃកភូមិ្ កៃុង្ដោលបំណង្ដែើម្្ប៊ីឲ្យមាន្ជំហររឹង្មំាទាំង្
អស់ោ្្កៃុង្ការគ្បយ ទធគ្បឆំង្ការរំដលាភបំពាន្ និ្ង្ការដកង្គ្បវ័ញ្ច
ក មារ។ កៃុង្ឆ្្២ំ០១៥ ផ្លប ុះពាលជ់ាវិជជមាន្ែ៏សំខាន់្ម្ួយគ្តូវបាន្
ដរដម្ើលដ ើញដៅកៃុង្សហរម្ន្៍ដោលដៅ រឺអៃកភូម្ិ អាជាញ្ធរមូ្ល

ោឋ្ន្ ន្ិង្សាថ្ប័ន្សាសន្រួម្ោ្្កៃុង្ការការពារកូន្ៗរបស់ខ្លួន្។ ឥឡូវ
ដន្ុះ ក មារគ្តូវបាន្រាយការណថ៍្ ពួកដរមាន្អារម្មណ៍ថ្មាន្ស វតថិ
ភ្ព ន្ិង្ទទួលបាន្ការការពារបដន្ថម្ដទៀតព៊ីអៃកដថ្ទាំរបស់ខ្លួន្។ 

ការពង្រឹរង្រុមគោលគៅ 

ការផ្សារភ្ជសបអ់ាជ្ញសធរ និរសរគមសុ៊ីវិល 
រដគ្មាង្ផ្ស ន្ិង្អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី បាន្ដធែើការយូរម្កដហើយកៃុង្ការផ្្ារ
ភ្ជ្ប់សហរម្ន៍្ដោលដៅជាមួ្យអាជាញ្ធរមូ្លោឋ្ន្ជាវិជជមាន្។ ដន្ុះរួម្
បញ្ចូលទាំង្ការពគ្ង្ឹង្សាម្រត៊ីសហរម្ន៍្ដោលដៅ ដែើម្្ប៊ីដធែើការតស មូ្តិ
សគ្មាប់កង្ែល់ផ្ទ្ល់របស់ពួកោត់ ន្ិង្ម្ិន្ពឹង្ដផ្អកដលើអាយស ៊ីស ៊ី។ 
ឥឡូវដន្ុះពួកោត់ែឹង្ព៊ីរដបៀប ន្ិង្ែឹង្ព៊ីកដន្លង្ដែលពួកោត់អានដលើក
ព៊ីកង្ែល់ ប  ដន្តពួកោត់ដៅដតគ្តូវការការដលើកទឹកនិតេ ន្ិង្ការោំគ្ទ
បដន្ថម្ដទៀតព៊ីរដគ្មាង្ ដែើម្្ប៊ីរើកលូតលាស់ ន្ិង្ឈររឹង្មំា។ 
ការដផ្ត្តសំខាន់្របស់រដគ្មាង្ផ្ស បាន្បងាហ្ត់បដគ្ង្ៀន្ ន្ិង្ពគ្ងឹ្ង្
សាម្រត៊ី ែល់សហរម្ន៍្កសិកម្មឲ្យកាល្យជាសំដឡង្ដតម្ួយកៃុង្ន្ម្ជា
សមាជិករបស់ពួកោត់ដឆ្្ុះដៅអាជាញ្ធរម្ូលោឋ្ន្កៃុង្ដខ្តតច្គ្ពដវង្។ 
សហរម្ន៍្កសិកម្ម បាន្បដង្កើតការសហការោ្គ្្បកបដោយការដោរព
ន្ិង្មាន្សារៈគ្បដោជន្៍ ជាមួ្យគ្ក ម្គ្បឹក្ា  ំសងាក្ត់ ន្ិង្រណៈកមាម្
ធិការអភិវឌ្ឍន៍្ភូមិ្។ ជាម្ួយោ្្ ពួកោត់បាន្ដសែង្រកការដោុះគ្សាយ

ដលើតគ្មូ្វការកៃុង្ភូម្ិ ន្ិង្រួម្ោ្្ដធែើឱ្យគ្បដសើរដឡើង្ន្ូវជ៊ីវភ្ពរស់ដៅរបស់     
កសិករ។ ជាមួ្យោ្្ដន្ុះដែរ ពួកោត់រួម្ោ្្ដែើម្្ប៊ីដលើកកំពស់នំដណុះែឹង្ 
ន្ិង្ជំន្ញ កៃុង្ដោលបំណង្ដែើម្្ប៊ីដរៀបនំកៃុង្ការដឆលើយតបដៅនឹ្ង្ការ
ផ្ល្ស់បតូរអាកាសធាត  ន្ិង្តគ្មូ្វការ ដហើយន្ិង្ការផ្គត់ផ្គង្់ថ្ម៊ីដៅកៃុង្      
វិស័យកសិកម្ម។ 
រដគ្មាង្អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី បាន្ភ្ជ្ប់សហរម្ន៍្ដោលដៅជាមួ្យគ្ក ម្
សង្គម្ស ៊ីវិលពាក់ព័ន្ធកៃុង្ដោលបំណង្ដែើម្្ប៊ីតស ូម្តិដលើសិទធិែ៊ីធល៊ី ន្ិង្
សិទធិរបស់ជន្ជាតិដែើម្ភ្រតិនរបស់ខ្លួន្។ ដោលដៅរឺដែើម្្ប៊ីនង់្ដ ើញ
ជន្ជាតិដែើម្ភ្រតិនដនុះតស មូ្តិដលើសិទធិ ន្ិង្តគ្មូ្វការផ្ទ្ល់ខ្លួន្ 
ឧបករណ៍សំខាន់្ម្ួយដទៀតដន្ុះដៅកៃុង្ែំដណើរការដន្ុះ រឺជាភ្សា។ 
រដគ្មាង្អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី ោំគ្ទែល់ការអប់រំព៊ីរភ្សា សគ្មាប់សិស្សដរៀន្
ដៅថ្្្ក់ទាបដៅសាលារែឋ រហូតែល់ពួកដរអានទទួលការអប់រំជា
ភ្សាដខ្មរ។  ជាលទធផ្លច្ន្ការផ្្សពែផ្្ាយព៊ីការអប់ររំបស់ប រគលិក..... 
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៤ 

អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី កៃុង្នំដណាម្សហរម្ន៍្ជន្បទ ពួកោត់ចាប់ដផ្តើម្យល់
ព៊ីរដបៀបដែលភ្សាជំរ ញឱ្យពួកោត់កាល្យជាពលរែឋសកម្ម    និ្ង្មាន្
ទំនួ្លខ្ សគ្តូវដៅកៃុង្សហរម្ន្៍របស់ពួកោត់ផ្ទ្ល់ ហ្ ្ន្ទំន្ក់
ទំន្ង្ជាមួ្យអាជាញ្ធរមូ្លោឋ្ន្។ កៃុង្ឆ្្ំ២០១៥ រដគ្មាង្អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី 

ព្ាោម្អែ៊ីដែលថ្ម៊ីដែើម្្ប៊ីដលើកកម្ពស់ការអប់រំ មាន្បណាណ្ល័យនល័ត
មួ្យ ផ្តល់ជូន្នូ្វឯកសារអាន្ជាភ្សាជន្ជាតិដែើម្ភ្រតិនដផ្្សង្ៗ។ 
បណាណ្ល័យនល័ត បាន្បងាហ្ញឲ្យដ ើញព៊ីការទទួលដជារជ័យកៃុង្ការ
បដង្កើតឲ្យមាន្ការចាបអ់ារម្មណ៍សគ្មាប់ការដរៀន្ភ្សា ន្ិង្ការអប់រំ។ 

ការងារអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្រក្រសដាយភាពច្ចនប្រឌិត្ថ្មី និងប្រក្រសដាយនិរនតរភាព 
អាជ៊ីវកម្មដបបសង្គម្ជាវិធ៊ីសាស្រសត គ្បកបដោយភ្ពច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ីម្ួយ
សគ្មាប់ ការដធែើជាមូ្លោឋ្ន្៊ីយកម្មការងារអភិវឌ្ឍន៍្របស់អាយស ៊ីស ៊ី។ 
កៃុង្ឆ្្ំ២០១៥ ជាមួ្យោ្្នឹ្ង្វើដអធ័រ(Viator) អាយស ៊ីស ៊ីបាន្ចាប់ដផ្តើម្
ដសែង្យល់ព៊ីការដរៀបនំអាជ៊ីវកម្មដៅដខ្តតច្គ្ពដវង្ រវាង្សហករណ៍
កសិកម្មនំនួ្ន្បួន្ ន្ិង្វិន្ិដោរិន្ន្័រដវស។ ដោលបំណង្រ ឺ ដែើម្្ប៊ីធាន្

ឲ្យបាន្នូ្វន្ិរន្តរភ្ពរយៈដពលដវង្ច្ន្ការងារអភិវឌ្ឍន្៍ តម្រយៈអាជ៊ីវ
កម្មកសិកម្ម ជាឧទាហរណ៍ការងាររដគ្មាង្ផ្ស ជាមួ្យគ្ក ម្ជួយខ្លួន្
ឯង្ន្ិង្គ្ក ម្ផ្លិតកម្មកសិកម្ម។ 
ដពញមួ្យឆំ្្២០១៥ រដគ្មាង្អភិវឌ្ឍន៍្ទំាង្អស់របស់អាយស ៊ីស ៊ី បាន្
ព្ាោម្ដធែើការដែើម្្ប៊ីដឆ្្ុះដៅរកលទធផ្លគ្បកបដោយនិ្រន្តរភ្ព 
ដោយដគ្បើវិធ៊ីសាស្រសតច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ី។ ដហត ដន្ុះ ការផ្តល់ដសវាច្ន្រដគ្មាង្
ទាំង្អស់របស់អាយស ៊ីស ៊ី បន្តវិសាលភ្ពដែលអានដធែើដៅបាន្ រឺដធែើ
ឲ្យកាន់្ដតតូន ដែើម្្ប៊ីដជៀសវាង្ការពឹង្ដផ្អកដលើអាយស ៊ីស ៊ី។ ជំន្ួសម្ក
វិញ រដគ្មាង្អាយស ៊ីស ៊ី ដផ្ត្តដលើការកសាង្សម្តថភ្ព ន្ិង្ការពគ្ង្ឹង្
សាម្រត៊ីរបស់គ្បជាពលរែឋដែលអន្ ដលាម្ដលើសិទធិគ្សបន្ាប់ ន្ិង្ដោយ
គ្បដម្គ្បមូ្លពួកោត់ឲ្យនូលរួម្ជាមួ្យោ្្កៃុង្ការបដង្កើតគ្ក ម្។ ការ
កាល្យជាសមាជិកគ្ក ម្សង្គម្ស ៊ីវិលរឹង្មំា គ្បជាពលរែឋអានជួយខ្លួន្
ឯង្ ន្ិង្អានសដម្តង្ម្តិជាសំដឡង្ដតម្ួយ ដែើម្្ប៊ីដោុះគ្សាយបញហ្ 
ន្ិង្កង្ែល់ទាំង្ឡាយរបស់ពួកោត់។ 

េសប្ោងេប្ោរ់ឆ្្ាំ២០១៦  
អាយស ៊ីស ៊ី ដគ្ោង្ន្ឹង្នូលរួម្បដន្ថម្ដទៀតកៃុង្សកម្មភ្ពគ្បឆំង្ការ
ជួញែូរម្ន្ ស្សតម្រយៈកម្មវិធ៊ីថ្្្ក់តំបន់្របស់អ ៊ីន្ធ័រដអត។ កិនចកាដន្ុះ 
អានន្ឹង្ដធែើដៅបាន្ តម្រយៈរដគ្មាង្ដឆលើយតបការជួញែូររបស់   
អាយស ៊ីស ៊ីដែលបាន្ដរៀបនំថ្ម៊ី  ឆ្្ំ២០១៦ជាអំឡុង្ដពលែំណាក់
កាលសាកល្បង្។ ដន្ុះជាវិស័យថ្ម៊ីសគ្មាប់អាយស ៊ីស ៊ី ដែើម្្ប៊ីទទួល
បាន្ការនូលរួម្ ដហើយដោលបំណង្រឺដែើម្្ប៊ីដឆ្្ុះដៅរកការងារជាវិធ៊ី
គ្តួសគ្តយផ្លូវដែលម្ិន្ទាន់្បាន្ដគ្បើដៅកៃុង្វិស័យដន្ុះដៅដឡើយ។ 
កៃុង្ឆ្្២ំ០១៦ អាយស ៊ីស ៊ី ន្ឹង្ដបើកែំដណើរការច្ន្ការនូលរួម្ថ្ម៊ីរបស់
ខ្លួន្កៃុង្ វិស័យអភិវឌ្ឍន្ដ៍ែលដៅថ្ “អាយស ៊ីស ៊ីប ៊ីយ  (ICC 

beyond)”។        អាយស ៊ីស ៊ីប ៊ីយ ន្ រឺជាកម្មវិធ៊ីពិដគ្ោុះដោបល់ម្ួយ
សគ្មាប់អង្គការសង្គម្ស ៊ីវិល ដោយផ្តល់ដសវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹ្ង្ការ
ដរៀបនំ ការគ្រប់គ្រង្ ន្ិង្ការអន្ វតតរដគ្មាង្។ សម្តថភ្ពរបស់អាយស ៊ី
ស ៊ីប ៊ីយ ន្ រឺដផ្អកដលើការនូលរួម្ដោយផ្ទល់្របស់អាយស ៊ីស ៊ី កៃុង្

ការងារអភិវឌ្ឍន៍្អស់រយៈដពល២៥ឆ្្ំ។ កៃុង្ន្ម្ជាអង្គការមួ្យ 
អាយស ៊ីស ៊ី បាន្សាង្សង់្ ែល់កគ្ម្ិតសំខាន់្ម្ួយ ច្ន្បទពិដសាធ 
ន្ិង្ នំដណុះែឹង្កៃុង្គ្ស កគ្ពម្ទាំង្ជំន្ញវិជាជ្ជ៊ីវៈកៃុង្ការងារអភិវឌ្ឍន្៍
កៃុង្គ្បដទសកម្ពុជាដែលន្ឹង្គ្តូវយកដៅដគ្បើ កៃុង្កម្មវិធ៊ីអាយស ៊ីស ៊ី     
ប ៊ីយ ន្។ 
ឆ្្២ំ០១៦ កៃុង្អង្គការទាំង្ម្ូល ន្ឹង្កាល្យជាឆ្្ំដផ្ត្តដលើការគ្រប់គ្រង្
គ្បកបដោយរ ណភ្ព ការព្ាោម្ ន្ិង្ការឈាន្ែល់បទោឋ្ន្ខ្ពស់ 
ដលើលទធផ្លការងារ ន្ិង្ផ្លប ុះពាល់។ ការណ៍ដន្ុះន្ឹង្ជំរ ញឲ្យ  
អាយស ៊ីស ៊ីមាន្លទធភ្ពដធែើការគ្បកបដោយគ្បសិទធិភ្ព ន្ិង្គ្បសិទធិ
ផ្លជាមួ្យគ្ក ម្ដោលដៅ ន្ិង្ដធែើឲ្យអាយស ៊ីស ៊ី សថិតដៅជួរម្ ខ្ ន្ិង្
ដរៀបនំរួនជាដគ្សន សគ្មាប់ការផ្ល្ស់បតូរបរិបទកៃុង្វិស័យអភិវឌ្ឍន្៍ ទាំង្
ថ្្្ក់ជាតិ ន្ិង្អន្តរជាតិ។ 

៤ 



 

 

៥ 

ការែឹងេុណ 
សូម្ដថ្លង្អំណររ ណែល់បណ្្ាគ្កសួង្ ន្ិង្អង្គការន្ន្ដែលផ្តល់នូ្វការោំគ្ទ ន្ិង្ជំនួ្យសប្បុរស ដែលមាន្សារៈសំខាន់្បំផ្ តសគ្មាប់ការងារ
របស់អាយស ៊ីស ៊ីកៃុង្គ្បដទសកម្ពុជា៖ 

គ្កសងួ្ការបរដទស ន្ងិ្សហគ្បតបិតតកិារបរដទស;  គ្កសងួ្អបរ់ ំ យ វជន្ ន្ងិ្ក៊ីឡា;  គ្កសងួ្សង្គម្កនិច អត៊ីតយ ទធជន្ ន្ងិ្យ វន្៊ីតសិម្ប្ទា;  
គ្កសងួ្អភវិឌឍ្ន្ជ៍ន្បទ;  គ្កសងួ្ស ខាភបិាល;  ន្ងិ្អង្គការន្ន្ែនូជា Interact; Cambodia Action; SIL International; Normisjon; 

Viator; Digni; FELM; Tearfund UK; TEAR Australia; Transform Aid Int.; Danmission; LEAD Asia; ECHO Asia; EFC; 

CCC; MEDICAM, Micah Network, NGO Education Partnership; MRO and PFC. 

៥ 

ការិយាល័យក្ណ្ត្ល 
ផ្ទុះដលខ្ ១ដស ភូម្ិដត្្តគ្ជ ំ ផ្លូវ៣៧១ សងាក្ត់បឹង្ទំពន្់ ខ្ណឌមាន្ជ័យ ភៃំដពញ កម្ពុជា 

គ្បអបស់ំប គ្តៈ ៦១២ | ទូរស័ពទៈ ០៩២ ៤៦៩ ៩៣៤ អ ៊ីដម្ លៈ infor@icc.ocrg.kh | ដរហទំព័រៈ www.icc.org.kh 

រញ្ជីរាយនាមេសប្ោងជាអ្ក្្សររាំប្ពួយ 
ហ្វ្ស អភិឌ្ឍន៍្គ្រួសារ ន្ិង្សាលាដរៀន្  

អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី អប់រំ ន្ិង្អភិឌ្ឍន៍្សហរម្ន៍្ដផ្ៃកដលើអតតសញញ្ណ 
ផ្ស កាត់បន្ថយភ្ពគ្ក៊ីគ្កតម្រយៈការពគ្ង្ឹង្សាម្រត៊ីសហរម្ន៍្ជន្បទ  

វើអាយឌ៊ីភ៊ី អភិវឌ្ឍន៍្សមាហរកម្មភូមិ្ 
វើអូធ៊ីស ៊ី សដម្លង្ក មារ 

http://www.mosalvy.gov.kh
http://www.mrd.gov.kh
http://www.moh.gov.kh

