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ពង្រឹរសហគមន៍ ជាតិរឹរមាំ 

 

របាយការណង៍្រចាំឆ្នាំ២០១៦ 

អរគការ អាយស ៊ីស ៊ី 



សេចក្តីស ត្ើម 
ឆ្នាំ២០១៦ ជាឆ្នាំអង្គការអាយស ៊ីស ៊ី-គម្រោង្ផាស (កាតប់ន្ថយ
ភាពររ៊ីររ តាមរយៈការពរង្ងឹ្ស្មារត៊ីសហគមន្ជ៍ន្បទ) រតូវ
បាន្បញ្ចប់ បន្ទាបព់៊ីការអន្ វតតន្ទ៍ទួលបាន្ម្ជាគជ័យរនុង្ដាំ 
ណារក់ាលទ៊ី១ ន្ងិ្ ទ៊ី២។ រនុង្ដាំណារ់កាលចារម្េញ គឺម្្វើ
យ៉ាង្ណាឲ្យរបារដថា សហគមន្រ៍សិរមមេាំន្ួន្បួន្ រនុង្រស រ
រពះម្សតេ ម្េតតព្រពវវង្ ោន្ស្មាន្ភាពរងឹ្ោាំ  ន្ិង្ឯររាជ្យរគប់
រាន្់ ម្ដើម្ប៊ីអាេបន្តម្ោយេលួន្ឯង្ម្ ះប៊ីជាលរខណៈប គគល ន្ិង្ 
ជាររ មរត៊ី តួយ៉ាង្ដូេជា ររ មជួយេលួន្ឯង្វដលបាន្បម្ង្កើតម្ ើង្
ម្រកាមការសរមបសរមួលរបស់គម្រោង្ផាស។ រនងុ្ម្េតន្ទគឺម្ៅ
វតពរង្ឹង្សហគមន្រ៍សិរមម ាំង្ម្ន្ះ ន្ូវអាជ៊ីវរមមវននរសង្គម
វដលរាំព ង្សិរ្ារស្មវរជាវន្ទម្ពលបេចុប្បន្ន។ ោន្ម្ហត នល
មួយវដលគួរជាទ៊ីម្ោទន្ៈភាពព៊ីលទធនល ន្ងិ្ នលប ះពាល់ព្ន្
ការងាររបសគ់ម្រោង្ផាស រនុង្រស ររពះម្សតេរនុង្ឆ្នាំរន្លង្មរ 
ម្ន្ទះគ ឺការនតល់អាំណាេដលរ់សិរររនុង្រស រជាេម្បង្។អង្គការ
អាយស ៊ីស ៊ី ម្ៅវតបន្តម្្វើការជាមួយរសិររ  ន្ិង្បណាាញរបស់

ពួរម្គ តាមរយៈ គម្រោង្ទប់ស្មាតក់ារជួញដូរមន្ ស្ស 
(Trafficking Response) ជាគម្រោង្ថ្ម៊ីម្ោយម្ផាោតម្លើ ការកាត់
បន្ថយ ការជួញដូររោលាំង្ពលរមម ន្ិង្ របយ ទធរបឆ្ាំង្ការជញួដូរ
មន្ ស្ស ន្ិង្  សភាពសមយ័ទាំម្ន្ើប រនុង្រស ររពះម្សតេ(សូម
ម្មើលបវន្ថម ដេូខាង្ម្រកាម)។ 
រនុង្ឆ្នាំ២០១៦ អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី បាន្ចាប់ម្នតើមន្ូវដាំណារ់
កាលថ្ម៊ីសរោបគ់ម្រោង្ព៊ីរវដលោន្រស្មប ់ គវឺីអូ្ ៊ីស ៊ី៣ ន្ងិ្ 
អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី២។ ម្លើសព៊ីម្ន្ះម្ទៀត រមមវិ្ ៊ីអភិវឌ្ឍន្អ៍ង្គការ 
(Organisational Development programs) រតូវបាន្អន្ វតត 
ោន្វននរអភិររមយរសិទធជិាមូលោាន្ របឹរ្ាម្យបល់ ការេូល
រួមរបសរ់ ោរ ន្ិង្ការសិរ្ារស្មវរជាវ ន្ិង្របម្មើម្មើលព៊ីន្និ្ទនកា
រ។ ការនតួេម្នតើម ាំង្ម្ន្ះ បាន្ពរង្ឹង្ អាយស ៊ីស ៊ី រនុង្ន្ទមជាអង្គ
ការមួយ។ 
ជាង្ម្ន្ះម្ៅម្ទៀត អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី រតូវបាន្ពរង្ឹង្តាមរយៈ
ការម្ផាោតម្លើការរគប់រគង្គ ណភាព ន្ងិ្ ការអន្ វតតន្ស៍តង្់ោរ
គ ណភាពអប្បបរោថ្ម៊ីរបសអ់ាយស ៊ីស ៊ី ម្ៅរគប់ររមិត ាំង្អស់
រនុង្អង្គការ ាំង្មលូ អង្គការវថ្ម ាំង្ម្ផាោតម្លើវិ្៊ីស្មស្តសតតស ូ
មតរិបស់អាយស ៊ីស ៊ី ន្ងិ្ រម្បៀបម្្វើការតស មូតវិបបយ ទធស្មស្តសត 
រនុង្គម្រោង្ន្ទន្ទរបសអ់ង្គការអាយស ៊ីស ៊ី។ 
អាយស ៊ីស ៊ី ប ៊ីយ ន្ (ICC Beyond) បាន្ចាប់ម្នតើម រនុង្ឆ្នាំ២០១៦ 
វាជារមមវិ្៊ីរបឹរ្ាម្យបល់ សរោបប់ណាាអង្គការសង្គមស ៊ីវិល 
ម្ោយនតលម់្សវារមមម្ន្សង្ៗ  រ់ទង្ន្ឹង្ការម្រៀបេាំ វននររដឋបាល 
ន្ិង្ការងារអភិវឌ្ឍន្។៍ 

ស វ្ើការជាមួយអ្នក្ត្រូវបានសេយក្ចិរតទុក្ដាក្់រិចរួច 
គម្រោង្របឆ្ាំង្ការជួញដូរមន្ ស្ស វដលម្ទើបវតចាប់ម្នតើមថ្ម៊ីៗ
ម្ន្ះម្ៅថា ការទប់ស្មាតក់ារជួញដូរមន្ ស្ស រនុង្ឆ្នាំ២០១៦ 
បាន្ម្្វើការសិរ្ារស្មវរជាវ ន្ិង្ ស្មរល្បង្ព៊ីរម្បៀបម្ដើម្ប៊ីកាត់
បន្ថយការជួញដូរមន្ ស្សរនងុ្រស ររពះម្សតេ។អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី 
បាន្ ន្ិង្ រាំព ង្របតិបតតិការរនុង្រស រម្ន្ះជាម្រេើន្ឆ្នាំមរម្ហើយ 
ម្ហើយ ជាស្មរ្ស៊ីវដលម្ ើញោន្ការម្រើន្ម្ ើង្ន្ូវររមិតព្ន្េាំ
ណាររស ររាំលាំង្ពលរមម  ាំង្រសបេ្ាប់ ន្ងិ្េ សេ្ាប់។ 
ម្ាលម្ៅេម្បង្ រនងុ្ការម្ វ្ើេាំណាររស រម្ៅម្រៅរបម្ទសម្ន្ទះ 
គឺរបម្ទសព្ថ្ ម្ហើយការម្្វើេាំណាររស ររោលាំង្ពលរមមភាគ
ម្រេើន្ ម្ៅរបម្ទសព្ថ្ គេឺ សេ្ាប់។ េាំណាររស រមួយេាំន្ួន្ 
របឈមន្ងឹ្បញ្ហាជាមួយអាជាា្រព្ថ្ ឧ ហរណអ៍នរេលះរតូវបាន្

ចាប់េលួន្ ឬរប៏ញ្ចូន្ម្ៅពន្ធន្ទារ។ ម្ ះប៊ី េាំន្នួ្អនរេាំណារ
រស រព៊ីរស ររពះម្សតេម្ៅរបម្ទសព្ថ្ ោន្ររមិតេពស ់ អនរភូមិ
ជាម្រេើន្ ម្ៅវតមិន្បាន្យលព់៊ីការរំម្លភបាំពាន្រោលាំង្ពលរមម 
ន្ិង្ការជួញដូរមន្ ស្ស ពារព់ន័្ធន្ឹង្េាំណាររស ររោលាំង្ពលរមម 
ការបម្ង្កើន្ការយល់ដងឹ្ គជឺាវននរមួយព្ន្ម្ាលបាំណង្របស់
គម្រោង្ ទប់ស្មាតក់ារជួញដូរមន្ ស្ស ម្រាង្ន្ឹង្ម្ោះរស្មយ។ 
អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី បាន្សិរ្ាម្ ើញថាេាំណាររស ររោលាំង្ពល
រមម ម្្វើឲ្យប ះពាលដ់ល់ស្មាបន័្រពះព ទធស្មសន្ទនង្វដរ។ វតត
អារាមភាគម្រេើន្ វដលសថិតរនងុ្តាំបន្ម់្ាលម្ៅរបសអ់ង្គការរនុង្
រស ររពះម្សតេ ោន្រពះសង្្ឃវដលោន្អាយ រម្រកាម១៨ឆ្នាំ 
ម្ហើយរពះសង្្ឃអង្គេលះោន្អាយ រហូតដល១់០ឆ្នាំម្ទៀតនង្។  
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ពត្រឹរត្កុ្មសោលសៅ 
ព្ថ្លស្មលរបសយ់ វជន្ជាម្រេើន្ រតូវឪព រោោយរបសព់ួរម្គផាាល់
បង្ឲ់្យ រហូតដលស់្មរលវិទ្ាល័យ  រ៏ប  វន្ត យ វជន្វដលោន្
ឪព រោោយររ៊ីររ ម្ោយព ាំោន្របារ់េាំណលូរគបរ់ាន្ស់រោប់
ការសិរ្ារបស់រូន្ៗ ជាម្រឿយៗ ពរួាតប់ង្ខាំឲ្យរូន្ឈប់ម្រៀន្ 
ន្ិង្ ម្បាះបង្ម់្សេរត៊ីរសព្មរបស់ពួរម្គ។  
គម្រោង្អាយស ៊ីស ៊ីហ្វាស(ការអភិវឌ្ឍន្៍រគសួ្មរន្ិង្ស្មលម្រៀន្) 
បាន្េូលមរម្ោះរស្មយបញ្ហាម្ន្ះចាប់តាាំង្ព៊ីឆ្នាំ២០១៦ ម្ោយ
ម្ វ្ើការផាាលជ់ាមួយររ មយ វជន្ ន្ិង្ បម្ង្កើតរលបឹយ វជន្ ម្ៅរនុង្
ម្េតតស្មាយម្រៀង្។ យ វជន្វដលជាសោជិររលិបយ វជន្ ាំង្ម្ន្ះ 
ម្រៀន្ព៊ីរម្បៀបវដលម្ៅថា របជា្ិប្បម្តយ្យរនុង្ការម្រៀបេាំររ ម 
ន្ិង្ទទួលេ សរតូវម្លើម្ជាគវាសន្ទរបស់ពួរម្គផាាល។់ តាមរយៈ
រ៊ីឡា ការជវជរពិភារ្ា ន្ិង្ការជួបជ ាំ ពួរម្គរាំព ង្អភិវឌ្ឍ
រម្បៀបរស់ម្ៅលអ អារស័យម្លើគ ណតព្មលសនលូព្ន្ជ៊ីវិត ន្ិង្ការម្ជឿ
ជារម់្លើេលួន្ឯង្។ ររ មការងារហ្វាស រប៏ាន្បម្រង្ៀន្យ វជន្អាំព៊ី 
ការម្្វើេាំណាររស រម្ោយស វតថិភាព សិទធមិន្ ស្ស ការរគបរ់គង្
េលួង្ឯង្ ការម្ វ្ើវនន្ការ ។ល។ 
រលឹបយ វជន្ភាគម្រេើន្ សម្រមេេិតតបម្ង្កើតរមមវិ្៊ីរបារស់ន្្សាំ/ឥណ
 ន្ផាាល់របសព់ួរម្គ ម្ហើយគម្រោង្ហ្វាស រាន្់វតជួយ
សរមួលរនុង្ការម្រៀបេាំរមមវិ្៊ី ន្ិង្ បង្វរឹសត៊ីព៊ីម្ាលបាំណង្វដល

ោន្របម្យជន្៍រនុង្ការោររ់បាររ់មច៊ី។ េាំម្ពាះយ វជន្វដលោន្
សមតថភាពបន្តការសិរ្ាម្ៅវិទ្ាល័យ  ន្ិង្ ស្មរលវិទ្ាល័យ 
ចាប់ម្នតើមសន្្សាំរនងុ្រលឹបយ វជន្ ដូម្េនះ ពរួម្គោន្ថ្វិការបវន្ថម
សរោប់បង្ព់្ថ្លស្មល ន្ងិ្ សោារសិរ្ា។  ជាមួយការអប់រំលអ 
យ វជន្ោន្ឱកាសម្រេើន្រនុង្ការវសវង្ររការងារ វដលេលួន្ម្ពញ
េិតត។ េាំម្ពាះយ វជន្វដលមិន្េង្ ់ ឬមិន្ោន្សមតថភាពសិរ្ា
ម្ៅវិទ្ាល័យ ន្ិង្ ស្មរលវិទ្ាល័យ ពួរម្គបាន្ម្្វើជាំន្សួមរ
វិញម្ោយការសន្្សាំរបារ់/ឥណ ន្ ម្ដើម្ប៊ីម្រតៀមម្រៀបេាំសរោប់
អន្ទគតរបសព់ួរម្គផាាល់ ជាឧ ហរណយ៍ វជន្វដលជារសិររ 
បាន្រាំព ង្យររបាររ់មច៊ីម្ដើម្ប៊ីចាបម់្នតើមម្្វើរសះរត៊ី ម្ហើយអនរ
ម្ន្សង្ម្ទៀតយររបាររ់មច៊ីម្ដើម្ប៊ីចាបម់្នតើមអាជ៊ីវរមមខានតតូេ។ 
ម្លើសព៊ីម្ន្ះម្ទៀត រនុង្ឆ្នាំ២០១៦ រលឹបយ វជន្មួយេាំន្ួន្ បាន្
រប ូរេលួន្រនុង្រិេចការអភិវឌ្ឍន្៍សហគមន្ ៍វដលទទួលការម្កាត
សរម្សើរព៊ីរបធាន្ភូមិ ន្ិង្អាជាា្រមូលោាន្។ អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី 
ម្ជឿថាការចាតប់ញ្ចូល ន្ងិ្ នតលអ់ាំណាេដលយ់ វជន្ គជឺាការ
បម្ង្កើតមលូោាន្រគឹះរឹង្ោាំ សរោបក់ារឈាន្ដល់ការផាលសប់តូរយូរ
អវង្វង្ ន្ិង្ ការរីរេម្រមើន្សរោប់របជាជន្រមពុជា  ាំង្ម្ពល
បេចុប្បន្ន ន្ិង្ ន្ទម្ពលអន្ទគត។ 

ម្ន្ះជាន្ិន្ទនការថ្ម៊ីមួយ វដលវតតអារាមរាំព ង្ទទួលយរម្រមង្រប ស
ម្រេើន្បាំបសួជារពះសង្្ឃ។ វាជាការពិតវដលម្រមង្រប សៗភាគ
ម្រេើន្ រតូវបាន្ទទលួយរឲ្យស្មនរ់ម្ៅរនងុ្វតត ម្ដើម្ប៊ីឲ្យវតតម្ៅវត
ដាំម្ណើរការបាន្។ មួយវិញម្ទៀត ភាពររ៊ីររជាំរ ញឲ្យឪព រោោយ 
បញ្ជូលម្រមង្រប សវដលជារូន្ម្ៅរស់ម្ៅរនុង្វតត ម្ដើម្ប៊ីឲ្យរពះ
សង្្ឃដ៏ព្ទម្ទៀតជួយម្មើលការេ សរតូវ ឥ ូវហ្វរដ់ូេជាកាន្វ់ត
ម្រេើន្ជាង្ឆ្នាំម ន្ៗ។ អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី បាន្ររម្ ើញថាម្ពល
រពះសង្្ឃម្រមង្ៗចារម្េញព៊ីវតត គតឺរមូវឲ្យាតវ់សវង្ររការងារ
ម្ដើម្ប៊ីនគត់នគង្រ់គួស្មរ។ ភាគម្រេើន្ព្ន្រពះសង្្ឃម្រមង្ៗ ម្្វើេាំណារ
ម្ៅម្្វើការងារសាំណង្ ់ ការងារម្រាង្េររ ឬវសវង្ររការងារម្ៅ
ម្រៅរបម្ទស ដូេជារបម្ទសព្ថ្ជាម្ដើម។ ម្លើសព៊ីម្ន្ះម្ទៀត រពះ
សង្្ឃម្រមង្ៗោន្របវតតអិប់រ ំប ន្ិង្មរព៊ីរគួស្មរេ្សត់ម្េ្ាយ
ខាលាំង្ ម្ហត ម្ន្ះការម្្វើេាំណាររស រវសវង្ររការងារ គជឺាជម្រមើស
វតមួយគត ់បន្ទាបព់៊ីចារម្េញព៊ីវតត។ 
រនុង្ឆ្នាំ២០១៦ គម្រោង្ទបស់្មាតក់ារជួញដូរមន្ ស្សបាន្បម្រង្ៀន្
អនរដឹរន្ទាំ  ាំង្ររ មជាំន្ ាំរគិសតបរិសទ័ ន្ិង្ ស្មាបន័្រពះព ទធ

ស្មសន្ទ អាំព៊ីហ្វន្ិភ័យព្ន្ការម្្វើេាំណាររស រេ សេ្ាប ់ ន្ិង្
ការជួញដូររោលាំង្ពលរមម រនងុ្ម្ាលបាំណង្ម្ដើម្ប៊ីនតល់អាំណាេ
ដលព់ួរាតជ់ួយការពារសហគមន្៍េលនួ្ឯង្។ រនងុ្ម្ន្ទះនង្វដរ 
គម្រោង្រប៏ាន្ជួយឲ្យអនរដរឹន្ទាំស្មសន្ទ វសវង្ររព័ត៌ោន្វដល
អាេឲ្យពួរាត ់ អាេបងាាត់បងាាញអនរភមូពិ៊ីការម្្វើេាំណារ
រស រម្ោយរសបេ្ាប ់ន្ិង្ស វតថិភាព។  



៤ 

គម្រោង្វីអ ូ្៊ីស ៊ី របសអ់ង្គការអាយស ៊ីស ៊ី (សម្មលង្រ ោរ) ម្ វ្ើការ
ម្ឆ្ពះម្ៅររការអន្ វតតន្ ៍របរបម្ោយម្ជាគជ័យព្ន្អន្ សញ្ហាសត៊ីព៊ី
សិទធរិ ោរ (CRC) ម្ោយហវឹន្ហវឺន្ ន្ិង្ នតលអ់ាំណាេដល់អនរ
ដឹរន្ទាំររ មជាំន្ ាំ ម្ដើម្ប៊ីម្លើររមពស់សទិធរិ ោរ ន្ិង្ ជាំន្ទញការ
េិញ្ចឹមប៊ីបាេល់អ ម្ៅរនងុ្សហគមន្រ៍បសព់ួរាត។់ 
ចាបត់ាាំង្ព៊ីឆ្នាំ២០១៦ គម្រោង្វីអ ូ្ ៊ីស ៊ី ោន្ការម្ផាោតថ្ម៊ីម្លើការ 
នតលអ់ាំណាេដលស់ង្គមស ៊ីវិល ម្េតន្ទរនងុ្ការបម្ង្កើតបណាាញ 
ន្ិង្ តស មូតិម្្វើការជាមួយអាជាា្ រមូលោាន្។ ការម្ផាោតរបស់
គម្រោង្ គឺពរង្៊ីរការសហការជាមួយររ មរបឹរ្ា  ាំសងាាត ់
របធាន្ភូមិ រង្រោលាំង្ប ូល៊ីស ន្ងិ្ ស្មលម្រៀន្រដឋ។ អនរដឹរន្ទាំ
ររ មជាំន្ ាំ បាន្ទទួលការបណ្តះបណាាលព៊ីគម្រោង្វីអ ូ្៊ីស ៊ី រាំព ង្
ម្ដើរតួន្ទទ៊ីរនុង្ការភាាបប់ណាាញ ន្ិង្ តស មូតិ។ 
លទធនលលអ គឺរតូវបាន្ម្គម្មើលម្ ើញរួេម្ៅម្ហើយ ព៊ីការម្្វើការ
ម្ោយផាាល ់ ជាមួយរគូបម្រង្ៀន្ស្មលរដឋ  បន្ទាបព់៊ីបាន្ម្្វើការ  
បណ្តះបណាាលជាំន្ទញេិញ្ចឹមប៊ីបាេ់រនូ្ ដលរ់គូស្មលរដឋ អនរ
េូលរួម  បងាាញការយលដ់ឹង្ថ្ម៊ីព្ន្ដាំណារក់ាល អភិវឌ្ឍន្រ៍បស់
រ ោរ។ ពួរាត ់ រ៏បាន្ទទួលការយល់ដឹង្ថ្ម៊ី អាំព៊ីគ ណតព្មល
របសរ់ ោរ អាំព៊ីតួន្ទទ៊ីរបស់ឪព រោោយ ន្ងិ្ អនរម្មើលវថ្ ាំ។ 
ម្ន្ះ គឺជាការផាលសប់តូរននតគ់ាំន្តិមួយវដលជាសនូលសរោបផ់ាលសប់តូ
ររបព្ពណ៊ី ន្ងិ្ ទោលបច់ាស់ ន្ងិ្ ជាការចាររ់គឹះសរោប់
ស េ ោលភាពរ ោរឲ្យកាន្វ់តរបម្សើរម្ ើង្ ម្ៅរនុង្របម្ទស  
រមពុជា។ 

ការម្ វ្ើឲ្យជ៊ីវភាពរស់ម្ៅរបម្សើរម្ ើង្ សរោបរ់បជាជន្ វដល
ងាយរង្ម្រាះរនុង្របម្ទសរមពជុា គឺមនិ្វមន្រាន្វ់តជាភាររិេច
របសអ់ាជាា្ររនុង្ការម្ោះរស្មយប  ម្ណាណះម្ទ ប  វន្តជាការេតិេាំ
របឹង្វរបង្រួមាន ន្ងិ្ការសហការរវាង្សង្គមស ៊ីវិលន្ិង្អាជាា្ រ។ 
គម្រោង្វីអាយឌ៊ីភ៊ីរបសអ់ង្គការអាយស ៊ីស ៊ី (អភិវឌ្ឍន្ស៍ោហរ
រមមភូមិ) រ៏ដូេានម្ៅន្ឹង្គម្រោង្វីអ ូ្៊ីស ៊ីរាំព ង្ម្្វើការម្ឆ្ពះម្ៅររ
ការនតលអ់ាំណាេដលស់ហគមន្៍មូលោាន្ ប  វន្តរយៈការសហការ
ជាមួយអាជាា្រមូលោាន្។ រនុង្ឆ្នាំ២០១៦ គម្រោង្វីអាយឌ៊ីភ៊ី 
បាន្ម្្វើការម្ឆ្ពះម្ៅររការបាំពារ់បាំប ន្ ន្ិង្ នតលអ់ាំណាេដល់
ររ មជាំន្ ាំម្ាលម្ៅមូលោាន្ ម្ដើម្ប៊ីសហការជាមួយអាជាា្រ 
ម្ដើម្ប៊ីធាន្ទឲ្យបាន្ន្ូវការអភិវឌ្ឍសហគមន្៍សរោបអ់នរភូម ិាំង្
អស់មិន្រតឹមវតសរោបអ់នរភមូិជារគ៊ីសទបរិស័ទម្ន្ទះម្ទ។ ទាំន្ទរ់
ទាំន្ង្ម្ៅអាជាា្រម្ន្ះ ម្បើរឱកាសសរោបក់ារតស ូមត ិ  ាំង្
គម្រោង្វអីាយឌ៊ីភ៊ី ន្ិង្ វអី ូ្៊ីស ៊ី។ 

ការច្ចនបសរកើរថ្មី និរ ការអ្ភិវឌ្ឍត្បក្បសដាយនិរនតរភាព 

គម្រោង្អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី របសអ់ង្គការអាយស ៊ីស ៊ី (អប់រំ ន្ិង្
អភិវឌ្ឍសហគមន្វ៍នអរម្លើអតដសញ្ហាណ) បេចបុ្បន្ន រាំព ង្ម្្វើការ
ជាមួយសហគមន្៍ជន្ជាតមិ្ដើមភាគតេិ ម្ៅរនុង្តាំបន្ភ់ាគឦ
ស្មន្ម្ៅរនុង្ម្េតតរតន្គិរី ន្ងិ្ មណឌលគិរី ម្ោយម្របើវិ្៊ីស្មស្តសតព្េន
បម្ង្កើតថ្ម៊ីវដលម្ៅថា "ររ មការងារសន្ទន្ទ"។ ម្ាលបាំណង្ព្ន្
ការម្របើររ មការងារសន្ទន្ទម្ន្ះ គមឺ្្វើការម្ោយរប ង្របយ័តន រនុង្
រិេចសន្ទន្ទជាមួយសហគមន្ម៍្ាលម្ៅ ម្ដើម្ប៊ីរាំណតត់រមូវការ
របសព់ួរម្គ ន្ិង្ រួមានបម្ង្កើតដាំម្ណាះរស្មយវដលអាេម្្វើម្ៅបា
ន្។ ររ មការងារសន្ទន្ទ របស់អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី បាន្ម្របើឧបររណ៍
ន្ទន្ទ ោន្របម្យជន្ ៍ សរោបស់ហគមន្ ៍ ម្ដើម្ប៊ីរបម្មើម្មើលអវ៊ី
វដលពួរម្គេង្់ម្្វើឲ្យរបម្សើរម្ ើង្ ន្ិង្ រម្បៀបម្្វើឲ្យវាម្រើត     
ម្ ើង្។ របជាជន្រមពុជាជាម្្យម ន្ងិ្ ជាពិម្សស ជន្ជាតិម្ដើម

ភាគតិេមិន្ធាលបស់វមតង្មត ិ ន្ិង្ បងាាញការយល់ម្ ើញរបស់
ពួរម្គម្ទ ម្ហត ម្ន្ះ ររ មការងារសន្ទន្ទ ម្លើរទឹរេិតដ ន្ិង្ នតល់
អាំណាេដលព់ួរម្គឲ្យហ្វ៊ាន្វេរចាញសម្មលង្ សហគមន្៍រួម
របស់ពួរាត។់ គម្រោង្អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ីបាន្ម្មើលម្ ើញលទធនល
យ៉ាង្សាំខាន្ព់៊ីវិ្៊ីស្មស្តសតម្ន្ះម្ៅឆ្នាំ២០១៦ ម្ហើយឥ វូម្ន្ះ
សហគមន្ ៍កាន្់វតោន្ការម្លើរទឹរេិតតបវន្ថមម្ទៀត ន្ិង្េលូរួម
រនុង្ការអភិវឌ្ឍន្៍សហគមន្រ៍បស់ពួរម្គ ម្បើម្របៀបម្្ៀបម្ៅន្ឹង្
ឆ្នាំម ន្។  
ឧ ហរណអ៍ាំព៊ី រម្បៀបសន្ទន្ទវដលជួយសរមួលដលស់ហគមន្ ៍
ចាត់វិធាន្ការ ម្ោះរស្មយជាមួយន្ឹង្បញ្ហាផាាល់េលួន្របសព់ួរម្គ 
មរព៊ីអនរភូមជិន្ជាតមិ្ដើមជារវន្លង្វដលសពវព្ថ្ៃម្ន្ះ ស្តសត៊ីហ្វ៊ាន្
ន្ិយយអាំព៊ី របធាន្បទស េភាពរម្សើបៗ។  

ចរភាជ្ប់រវារអាជាញ្្រ និរ េរគមេុីវិល 



៥ 

ផ្នការេត្ាប់ឆ្្ាំ២០១៧  

ចាបព់៊ីម្ដើមឆ្នាំ២០១៧ គម្រោង្ម្្លើយតបការជួញដូរមន្ ស្ស ន្ឹង្
ចាប់ម្នតើមដាំណារក់ាលទ៊ី១ ម្ោយវនអរម្លើម្មម្រៀន្វដលបាន្ម្រៀន្ 
រនុង្អាំ ងុ្ម្ពលដាំណារ់កាលស្មរល្បង្រនុង្ឆ្នាំ២០១៦ ម្លើសព៊ី
ម្ន្ះម្ទៀត ការអន្តរាគមន្៍បវន្ថមរបស់គម្រោង្វីអ ូ្៊ីស ៊ី រទ់ង្
ម្ៅន្ឹង្ការតស មូតសិិទធរិ ោរន្ឹង្រតូវបាន្ម្រៀបេាំម្ ើង្ ម្ោយ
វនអរម្លើការសិរ្ា វនន្ការម្រាង្ន្ឹង្រតូវម្្វើ រនងុ្ឆ្នាំ២០១៧។  
អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី ម្ៅវតោន្ការម្លើរទឹរេតិតយ៉ាង្ខាលាំង្ ម្ដើម្ប៊ី
េូលរួមម្ៅរនុង្ ការម្្វើអន្តរាគមន្ ៍ វននរការវថ្ ាំជ៊ីវិតេ ង្ម្រកាយ 
ន្ិង្ វននរបរិស្មាន្។ ដាំម្ណើរការម្ឆ្ពះម្ៅរររិេចអន្តរាគមន្ថ៍្ម៊ី ាំង្
ព៊ីរ ន្ឹង្រតូវបាន្នតលអ់ាទិភាពេពសរ់នុង្ឆ្នាំ២០១៧ ម្ដើម្ប៊ីរាំណត់
ព៊ីការេូលរមួ របរបម្ោយភាពព្េនបម្ង្កើតថ្ម៊ីលអបាំន តរបសអ់ង្គការ
អាយស ៊ីស ៊ី រនងុ្វិស័យ ាំង្ព៊ីរម្ន្ះ។ ដូេានម្ន្ះនង្វដរ អង្គការ 
នតល់អាទភិាពម្លើ រមមវិ្៊ីអាយស ៊ីស ៊ីប ៊ីយ ន្ន្ិង្ការបម្ង្កើតយ ទធ
ស្មស្តសតទ៊ីន្ារន្ឹង្រតូវអភិវឌ្ឍ រនុង្ម្ាលបាំណង្ឲ្យម្គស្មាល ់ ន្ិង្ 
ម្ វ្ើឲ្យ រ់ ញរនងុ្េាំម្ណាមអង្គការសង្គមស ៊ីវិលម្ៅរមពជុា។ 
រនុង្ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី ន្ឹង្ស្មរល្បង្វិ្៊ីស្មស្តសតថ្ម៊ី
មួយព្ន្បញ្ហា្ លង្របព័ន្ធរបសអ់ង្គការអាយស ៊ីស ៊ី (ស ៊ីស ៊ីអាយ)។ 
ម្ាលបាំណង្ គមឺ្ដើម្ប៊ីបម្ង្កើតម្រាង្ ន្ិង្ ដាំម្ណើរការវដលន្ឹង្

អន្ ញ្ហាតឲ្យសរមមភាពស ៊ីស ៊ីអាយ ជាម្េតន្ទ ន្ិង្ ម្ាលម្ៅ 
ម្ដើម្ប៊ីេូលរមួេាំវណរ ម្ោយម្ជាគជ័យដលក់ារងារអភិវឌ្ឍន្៍
របសអ់ង្គការអាយស ៊ីស ៊ី។ 
វនន្ការយ ទធស្មស្តសតបេចុប្បន្នរបស់អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី ន្ងឹ្ន ត
រាំណតម់្ៅេ ង្ឆ្នាំ២០១៧ ម្ហត ម្ន្ះ ដាំម្ណើរការព្ន្ការវរ
សរមួល វនន្ការយ ទធស្មស្តសតបេចុប្បន្ន ន្ងឹ្ម្្វើម្ ើង្ម្ពញមយួឆ្នាំ
ម្ន្ះ។ ម្ាលបាំណង្ គមឺិន្វមន្បម្ង្កើតវនន្ការយ ទធស្មស្តសត    
អង្គការអាយស ៊ីស ៊ីថ្ម៊ី ាំង្រស ង្ព៊ីឆ្នាំ២០១៨តម្ៅម្ន្ទះម្ទ  ប  វន្ត
គឺម្ដើម្ប៊ីរស្មង្ម្លើភាពខាលាំង្ ន្ងិ្ ឱកាសរបស់អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី 
រនុង្ទិសម្ៅយ ទធស្មស្តសត ន្ិង្ ការម្ផាោត ម្ៅម្ពលបេចុប្បន្ន។ 
សថិតម្លើររមិតរបសស់្មាប័ន្អង្គការ អាយស ៊ីស ៊ី ម្ៅវតបន្តពរង្ឹង្ 
ន្ិង្ ពរង្៊ីរការេលូរួមរបស់េលនួ្ជាមួយន្ឹង្យ ទធស្មស្តសត  តស ូមត ិ
ន្ិង្ គ ណភាពរគប់រគង្។ ការណម៍្ន្ះ ន្ងឹ្ម្្វើឲ្យ     អង្គការ
អាយស ៊ីស ៊ី សថិតម្ៅរនុង្តព្មលជាអង្គការម្រៅរោាភិបាលអន្តរជាត ិ
វដលោន្លទធិភាពអាេម្្លើយតបម្ៅន្ឹង្តរមូវការ ន្ងិ្ សាំម្ណើរ 
របរបម្ោយរបសិទធភាព របសិទធនល  ាំង្រនុង្ឆ្នាំ២០១៧ ន្ិង្ 
ម្ពលអន្ទគត។ 

ការដឹរេុណ 
សូមវថ្លង្អាំណរគ ណដលប់ណាាររសួង្ ន្ិង្អង្គការន្ទន្ទវដលនតល់ន្ូវការាាំរទ ន្ងិ្ជាំន្ួយសប្បុរស វដលោន្ស្មរៈសាំខាន្ប់ាំន ត
សរោបក់ារងាររបសអ់ាយស ៊ីស ៊ីរនុង្របម្ទសរមពុជា៖ 
ររសួង្ការបរម្ទស ន្ិង្សហរបតិបតតកិារបរម្ទស  ររសងួ្អប់រំ យ វជន្ ន្ិង្រ៊ីឡា ររសួង្សង្គមរេិច អត៊ីតយ ទធជន្ ន្ិង្យ វន្៊ីត ិ  
សម្ប   ររសួង្អភិវឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ  ររសងួ្ស ខាភបិាល ន្ងិ្ អង្គការន្ទន្ទដេូជា Interact; Cambodia Action; SIL International; 

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

Micah Network; NGO Education Partnership  ន្ិង្  MRO. 

ឥ ូវម្ន្ះ ស្តសត៊ី ាំង្ម្ន្ះោន្េាំណាបអ់ារមមណ៍ រនុង្ការពិភារ្ា
អាំព៊ីបញ្ហាស េភាពរបស់ពួរម្គម្ោយម្បើរេាំហ រនុង្ម្ាលបាំណង្
ម្ដើម្ប៊ីវសវង្ររវិ្៊ីម្ដើម្ប៊ីការពារស េភាពរបសព់ួរម្គ ន្ិង្ ម្ដើម្ប៊ី
វសវង្ររការវថ្ររ្ាស េភាពឲ្យបាន្រតឹមរតូវ។ 
ម្បើម្ ះប៊ីជា ម្ៅវតោន្ការងារជាម្រេើន្ម្ទៀតម្ដើម្ប៊ីបញ្ចប ់ ម ន្
ម្ពលវដលសហគមន្ម៍្ាលម្ៅជន្ជាតមិ្ដើមភាគតិេ ឈាន្
ដល់ទស្សន្ៈរបស់ពួរម្គយ៉ាង្ម្ពញម្លញ សហគមន្ប៍ាន្ម្មើល
ម្ ើញស្មរៈរបម្យជន្ព៍្ន្ការម្្វើការរួមានជាមួយន្ឹង្ររ មការងារ
សន្ទន្ទរបសគ់ម្រោង្អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី ម្រពាះថាពួរម្គម្ជឿថាការងារ

អភិវឌ្ឍសហគមន្រ៍បរបម្ោយេ៊ីរភាពរតូវវតម្រើតម្ ើង្ជាមួយ
ន្ឹង្ការេូលរួមរបស់ពួរម្គ។ 

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

