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សេចក្តសី្តើម 
 ឆ្ន ាំ២០១៩ បានក្លា យជាឆ្ន ាំដែល 
គោលនគោបាយស្នូលចាំនួនពីររបស្់
អង្គក្លរអាយស្ ីស្ ីត្រូវបានដែលម្អនិង្
ដាែ់ឱ្យអន វរត។ គោលនគោបាយទី
មួ្យ គជឺាគោលនគោបាយក្លរក្លរ 
ពារែ មារ។ ែិចចក្លរពារែ មារ គជឺាក្លរ
គបតជាា ចិរត និង្ជាគ ណរម្ម្ាស្នូលគៅ
ែន ង្អង្គក្លរអាយស្ សី្ ី គេរ ែូចគនេះ
គេយី គទីបែាំគណីរក្លរេមរ់ចរ់មួ្យ 
ត្រូវបានគ្វីគ ីង្គពញមួ្យឆ្ន ាំ។ ទី
មួ្យ គឺក្លរត្បមូ្លនិង្ក្លរត្ាវត្ជាវ
្នធាននានា គលីស្តង្់ដារដែលែាំព ង្
គត្បី និង្ក្លររ ាំពឹង្ទ ែអបបបរមាពីអនែ
ពាែ់ព័នធ ខាង្គត្ៅអង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី 
ទាែ់ទង្នឹង្ែិចចក្លរពារែ មារ។ ដអអែ
គលីទិននន័យទាាំង្គនេះ និង្ស្តង្់ដារ
ផ្ទា ល់របស្់អង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី គោល
នគោបាយក្លរក្លរពារែ មារ ត្រូវបាន

ទីពីរ គឺគាំនិរអតួចគអតីម្មួ្យចាំនួន ត្រូវ
បានគរៀបចាំគ ងី្ គែីម្បធីានាឱ្យមាន
ក្លរយល់ែឹង្ និង្ក្លរអន វរតគពញ
គលញ ពីស្ាំណាែ់ត្ែុម្ក្លរងារ   
អាយស្ ីស្ ី ែន ង្ែិចចក្លរពារែ មារ។ 
ស្ិក្លា ាលាម្អាែន ង្មួ្យ ត្រូវបានគរៀប 

ចាំគ ងី្ ស្ត្មាប់ប គគលិែអាយស្ ីស្ ី 
គៅដែែញ្ញា  បនាា ប់ម្ែមានស្ិក្លា
ាលាមួ្យចាំនួនគទៀរ ស្ត្មាប់អនែ
ពាែ់ព័នធអាយស្ ីស្  ី គែីម្បគីលីែែម្ពស្់
ស្ិទធិែ មារ និង្ែិចចក្លរពារែ មារ។ 
ស្មាា រគអេង្ៗត្រូវបានអលិរ គែីម្បី
ធានាឱ្យមានក្លរអន វរត ែ៏ែូចជាក្លរ
បគត្ង្ៀន និង្ក្លរអេពវអាយអាំពសី្ិទធ ិ  
ែ មារ។ គៅឆ្ន ាំ២០១៨ ក្លរបណត េះ     
បណាត លម្អាែន ង្ស្តីពី “ជាំេរម្ិនគលីែ
ដលង្គលីក្លរដែាង្បនាាំ និង្អាំគពីព ែ
រលួយ” ត្រូវបានគ្វី ស្ត្មាប់គគត្មាង្
អាយស្ ីស្ ីនី មួ្យៗ ម្ នគពលគ្វី
បចច បបននភាពគោលនគោបាយ ស្តីពី 
ក្លរត្បឆ្ាំង្ក្លរដែាង្បនាាំ និង្អាំគពីព ែ
រលួយ។ វគគបណត េះបណាត លគនេះ ត្រូវ
បានគ្វីគ ងី្ គែីម្បឱី្យមានក្លរយល់
ែឹង្ និង្មានក្លរគបតជាា ចិរតរមួ្ ែន ង្ក្លរ
ត្បយ ទធត្បឆ្ាំង្ក្លរដែាង្បនាាំ និង្អាំគពី
ព ែរលួយគៅែន ង្អង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី។ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ គោលនគោបាយត្រូវ
បានគ្វីបចច បបននភាព និង្អន ម្័រ 
គេយីនាយែដាា នេរិញ្ាវរថ អាយស្ សី្  ី
បានដណនាាំ គោលនគោបាយគនេះ 
ែលត់្ែុម្គគត្មាង្អាយស្ ីស្ ី អាំ  ង្

ឆមាស្ទី២ម្នឆ្ន ាំ២០១៩។ វាជាអាទិ
ភាពែពស្គ់ែីម្បធីានាថា អនែពាែព់័នធ
អាយស្ ីស្ ីទាាំង្អស្យ់ល់ថា អង្គក្លរ
អាយស្ ីស្ ី ម្ិនមានក្លរគលីែដលង្
ទាែ់ទង្នឹង្ក្លរដែាង្បនាាំ នងិ្អាំគពពី ែ  
រលួយ។ 
 ឆ្ន ាំ២០១៩ អង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី
ទទួលបានអរថត្បគោជន ៍ ពជីាំនួយ
អភិវឌ្ឍន៍ាថ ប័នគអេង្ៗ និង្ទទួល
បានចាំ គណេះែឹង្ និង្ជាំនាញគលី
ត្បធានបទជាគត្ចីនែូចជា៖ ក្លរត្រួរ
ពិនិរយនិង្វាយរម្ម្ា  ក្លរស្ាង្់ម្រិ
បឋម្ វ ិ្ ីាស្តស្តដអអែគលីយ រតិ្ ម្៌ជា
មូ្លដាា ន ចាប់ ក្លរគ្វបីទបងាា ញនិង្
ក្លរស្ត្ម្បស្ត្ម្ួល ក្លរស្រគស្រ
របាយក្លរណ៍ ក្លរចូលរួម្ របស្់       
យ វជន និង្ ក្លរគត្បី ត្បាស្់ ដអនែ
បគចចែវជិាា  រមួ្មានក្លរគ្វឱី្យត្បគស្ីរ
គ ងី្នូវត្បព័នធគណគនយយថ្មី ស្ត្មាប់
អង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី។ ជាំនាញថ្មីៗ ទាាំង្
អស្់គនេះ បានអតល់អលត្បគោជន៍
ែល់ក្លរងារអភិវឌ្ឍន៍ របស្់អង្គក្លរ 
អាយស្ ីស្ ី ស្ត្មាប់ត្បជាជនត្ែីត្ែ 
និង្ អនែដែលត្រូវបានគគយែចិរតទ ែ
ដាែ់រិចរួចែន ង្ត្បគទស្ែម្ព ជា។ 



ការចញិ្ចមឹជីវិតសោយខ្លួនឯង 
យុទធស្មស្តសតគតោតអាយសុសីុ ី

 ឆ្ន ាំ២០១៩ បារ ភូរ្ម្មជារិ   
គអលនីណូ បានបង្កឱ្យមានគត្ោេះ
ម្េនតរាយ និង្គ វ្ីឱ្យជីវភាពរស្់គៅ
របស្់ ត្បជាជន ក្លន់ដរែ នដាប
គៅៗ។ ម្ន ស្េ ែគ៏ វ្ីឱ្យប េះពាលែ់ល់
្ម្មជារិ ដែលជាក្លររមួ្ចាំដណែ ែល់
ក្លរដត្បត្បួលអាក្លស្ធារ  និង្អល
ជេះបរាិថ នអវជិាមាន រួម្ទាាំង្គត្ោេះ
រា ាំង្ស្ងួរអង្ដែរ។ ែន ង្ក្លលៈគទស្ៈ
គនាេះ គគត្មាង្អាយប សី្ ីឌី្អ  ី (អបរ់ ាំ
និង្អភិវឌ្ឍនស៍្េគម្ន ៍ ដអអែគលីអរត

ស្ញ្ញា ណ)គៅគែរតររនគិរ ី ែាំព ង្គ វ្ី
ក្លរ គលកី្លរក្លរប់នថយគត្ោេះម្េនត
រាយ ចាំគពាេះជនជារិគែីម្ភាគរិច 
គដាយគផ្ទត រ គលីក្លរក្លរ់បនថយក្លរ
បាំផ្ទា ញត្បភពទឹែ្ម្មជារិ គៅែន ង្
ស្េគម្ន៍។ ែន ង្អាំ  ង្ឆ្ន ាំថ្មីៗគនេះ 
អនែភូមិ្ែន ង្គែរតររនគិរ ី បានត្បឈម្
នឹង្គត្ោេះរា ាំង្ស្ងួរ គដាយារក្លរ
ក្លបប់ាំផ្ទា ញម្ត្ពគឈ ីនងិ្ក្លរដត្បត្បួល
អាក្លស្ធារ ។ គទាេះបីជាោ ង្ណាែ៏
គដាយ អនែភូមិ្ជាគត្ចីនែវេះចាំគណេះ

ែឹង្ ស្តីពីែិចចក្លរពារទឹែដែលត្បភព 
ធាា បប់ានម្ែពីភនាំ និង្ម្ត្ពគឈរីបស្់
ពួែគគ។ ត្បភពទឹែ ែប៏ានអតលែ់ល់
ត្បជាជន នូវបដនាដែលពួែគគពឹង្
ដអអែោ ង្ខាា ាំង្អង្ដែរ គត្ពាេះអាចដាាំ
ែ េះបាន ដរគៅរាំបន់ដែលមានស្ាំ
គណីម្ គៅតាម្បគណាត យដែេទឹែ
ប  គណាណ េះ។ គបីែត្មិ្រត្បភពទឹែមិ្ន
ត្ោបត់្ោន ់ គនាេះត្បជាជនស្េគម្ន ៍
ត្បឈម្នឹង្បញ្ញា ង្ន់្ ងរ និង្ែវេះបដនា
ត្ស្ស្។់ 



 ត្ែុម្ក្លរងារអាយប ីស្ ីឌី្អ ី បាន
គ វ្ីក្លរអបរ់ ាំត្បជាជនស្េគម្ន ៍ អាំពី
ហានិភ័យ និង្អលជេះអវជិាមានម្ន
គត្ោេះរា ាំង្ស្ងួរ ដែលបណាត លម្ែពី 
ឧទាេរណ៍ ក្លរក្លបប់ាំផ្ទា ញម្ត្ពគឈ ី
និង្ក្លរដត្បត្បួលអាក្លស្ធារ ។ ត្ែមុ្
ក្លរងារអាយប សី្ ីឌី្អ ី ែប៏ានជួយដថ្
រែាទ ែ និង្ក្លរពារត្បភពទឹែ្ម្ម
ជារិរបស្់ពួែគគ។ ទនាឹម្នឹង្គពល
គនាេះ ត្ែុម្ក្លរងារអាយប សី្ ីឌ្ីអ ី មាន
លទធភាពដស្វង្រែក្លរចូលរមួ្ទាែទិ់ន 

និង្ក្លរចូលរមួ្ ពីអាជាា ្រមូ្លដាា ន 
គេយីបានបគង្កីរ ឱ្យមានក្លរែិរែាំ
ត្បឹង្ដត្បង្រមួ្ោន  ជាម្ួយស្េគម្ន ៍
គែីម្បកី្លរពារ្នធាន្ម្មជារិ របស្់
ពួែគគ។ ត្ែុម្ក្លរងារអាយប សី្ ីឌី្អ ី 
គៅដរបនតតាម្ដាន  ពីគាំនិរអតួចគអតីម្ 
ែន ង្ក្លរក្លរប់នថយ គត្ោេះម្េនតរាយ 
និង្ ជួយស្េគម្ន ៍ ែន ង្ក្លរអភិវឌ្ឍ
ដអនក្លរ ក្លរក្លរប់នថយគត្ោេះម្េនត
រាយរបស្ព់ួែគគផ្ទា ល់។ ស្ពវម្ថ្ងគនេះ 
ត្បជាជនស្េគម្ន ៍ ក្លនដ់រយល់

ែឹង្ អាំពីារៈស្ាំខានម់្ន្នធាន្ម្ម
ជារិរបស្់ពួែគគ ែ៏ែូចជាអលប េះ
ពាល់ ម្នក្លរដត្បត្បួលអាក្លស្ធារ ។ 
ត្បជាជន ឱ្យរម្ម្ាក្លរគែីនគ ីង្ម្ន
ែត្មិ្រទឹែ ែែូ៏ចជាក្លរឱ្យរម្ម្ាពីក្លរ
មានបដនាក្លនដ់រគត្ចីន គៅែន ង្រាំបន់
របស្ព់ួែគគ ដែលជាលទធអលគចញ
ពីដអនក្លរក្លរក្លរប់នថយគត្ោេះម្េនត
រាយស្េគម្នរ៍បស្ព់ួែគគ។ 



េងគមេ វីិលេក្មម 
យុទធស្មស្តសតគតោតអាយសុសីុ ី

 គគត្មាង្ អាយស្ ីស្ -ីវអីាយឌី្ភី
(អភិវឌ្ឍន ៍ ស្មាេរែម្មភូមិ្) បាន
និង្ែាំព ង្គ វ្ីក្លរគដាយផ្ទា ល់ ជាមួ្យ
ពួែជាំន ាំមូ្លដាា ន អស្រ់យៈគពលជាង្
៦ឆ្ន ាំ គេីយបានពត្ងឹ្ង្ាម ររី ឱ្យ
ពួែគគចូលរមួ្បញ្ញា ស្ង្គម្ និង្
ស្ែម្មភាពអភិវឌ្ឍនគ៍ៅែន ង្ស្េគម្
នមូ៍្លដាា នរបស្ព់ួែគគ។ គៅឆ្ន ាំ
២០១៨ គាំនិរបគង្កីរជាត្ែុម្ត្បមូ្ល
អត ាំ ត្រូវបានអភិ  វឌ្ឍនិង្ត្រូវបាន
ដណនាាំ ពីគត្ពាេះត្ែុម្ក្លរងារវអីាយឌី្

ភី យលគ់ ញីថាពួែជាំន ាំមូ្លដាា នជា
គត្ចីនត្រូវក្លរបណាត ញ បនាា បពី់
គគត្មាង្វអីាយឌី្ភី បញ្ចបែ់ន ង្រយៈ
គពលពីរបីឆ្ន ាំចាបពី់គពលគនេះរគៅ។ 
គលីស្ពីគនេះ ត្ែុម្ក្លរងារ     វអីាយឌី្
ភី ចង្ព់ត្ងឹ្ង្ាម ររី ឱ្យពួែជាំន ាំមាន
ភាពជាមាច ស្ ់ គលអីវីដែលពួែគគគ វ្ី
ស្ត្មាបស់្េគម្នរ៍បស្ព់ួែគគ និង្ 
មានែិចចស្េក្លរនិង្បណាត ញក្លន់
ដរគត្ចីន ស្ត្មាបក់្លរោាំត្ទនិង្ក្លរគបត
ជាា ចិរត គៅគពលអនាគរ។ 

 អាំ  ង្ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្មាជិែម្ន
ត្ែុម្ត្បមូ្លអត ាំនីមួ្យៗ បានផ្ទា ស្ប់តូរ
គវនែឹែនាាំក្លរពិភាែាត្ែុម្ ផ្ទា ល់ែាួន 
គលបីញ្ញា គអេង្ៗ។ គទាេះោ ង្ណា 
ត្ែុម្ក្លរងារវអីាយឌី្ភី គៅដរបង្វឹែ
ពួែគគ អាំពីរគបៀបស្ត្ម្បស្ត្ម្ួលែិចច
ត្បជ ាំ ឱ្យបានគជាគជយ័។ រេូរម្ែ
ែលគ់ពលគនេះ បណាត ញត្ែុម្ត្បមូ្ល
អត ាំចាំនួនត្បាាំ ត្រូវបានបគង្កីរគដាយ
គគត្មាង្វអីាយឌី្ភី  មានម្ួយគៅ
ភនាំគពញ មានបីគៅគែរតតាដែវ និង្



 ពួែជាំន ាំមូ្លដាា ន ជារបស្់ត្ែុម្ត្ប 
មូ្លអត ាំទាាំង្ត្បាាំ ែាំព ង្ចូលរមួ្គដាយ
ផ្ទា ល់ ជាម្ួយត្បជាជនស្េគម្ន៍
មូ្លដាា ននិង្អាជាា ្រមូ្លដាា ន គែីម្បី
គ វ្ីឱ្យត្បាែែថា គាំនិរអតួចគអតីម្អភិ   
វឌ្ឍន៍ស្េគម្ន៍ ត្រូវបានបាំគពញ
តាម្រត្ម្ូវក្លរ និង្ជាអាទិភាពរបស្់
ស្េគម្ន។៍ គនេះជាអវដីែលរភាា ប់
គៅនឹង្យ ទធាស្តស្តគផ្ទត រ អាយស្ សី្  ី
ស្ង្ករ់្ ងនគ់លកី្លរពត្ងឹ្ង្ាម ររី ែល់
អង្គក្លរស្ង្គម្ស្ ីវលិថ្មី និង្អង្គក្លរ

ស្ង្គម្ស្ ីវលិដែលមានត្ាប់ តាម្   
រយៈក្លរែាង្ស្ម្រថភាព ត្បឹែា
គោបល ់ ក្លរត្បមូ្លអត ាំ និង្ក្លរចូល
រួម្ គែីម្បីរួម្ចាំដណែអភិវឌ្ឍស្េ 
គម្ន ៍ និង្គដាេះត្ាយបញ្ញា ត្បឈម្
នានា។ 
 គៅគពលគគត្មាង្វអីាយឌី្ភី បញ្ចប ់
អង្គក្លរអាយស្ ីស្  ី រ ាំពឹង្ចង្គ់ ញី 
ពួែជាំន ាំមូ្លដាា នដែលស្ថិរគៅគត្ក្លម្
ឆត័្រត្ែុម្ត្បមូ្លអត ាំទាាំង្ត្បាាំ នឹង្បនត
ភាពរងឹ្មាាំែន ង្ក្លររបណាត ញ ដចែ

រ ាំដលែបទពិគា្ន ៍ និង្ោាំត្ទោន គៅ
វញិគៅម្ែ។ អង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី ែ៏
រ ាំពឹង្អង្ដែរថា ពែួជាំន ាំដែលជារបស្់
ត្ែុម្ត្បមូ្លអត ាំ នឹង្បនតគ វ្ីក្លរោ ង្
ជិរស្និទធ ជាម្យួគណៈែមាម ្ិក្លរ
អភិវឌ្ឍនភូ៍មិ្ និង្អាជាា ្រមូ្លដាា ន
របស្ពួ់ែគគ គែីម្បធីានាក្លរអភិវឌ្ឍ
ភូមិ្ដែលែាំព ង្បនត និង្គលីែែម្ពស្់
ជីវភាពរស្់គៅរបស្អ់នែភូមិ្។ 



យ តតិធមផ៌្្ែក្ចារ ់
យុទធស្មស្តសតគតោតអាយសុសីុ ី

 ចាបត់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០១២ម្ែអង្គក្លរ
អាយស្ សី្  ី បានចូលរមួ្គដាយផ្ទា ល់
ែន ង្ែិចចក្លរពារែ មារ តាម្រយៈគាំនិរ
អតួចគអតីម្គអេង្ៗគែីម្បែីាង្គលអីល
ជេះដែលស្គត្ម្ចបានរួចគេីយ ចាំ
គពាេះែិចចក្លរពារែ មារ និង្ក្លរបាំគពញ
ស្ិទធិែ មារ គគត្មាង្ថ្មីដែលគៅថា 
គគត្មាង្ស្ិទធិែ មារ ត្រូវបានបគង្កីរ
គ ងី្ និង្ចាបគ់អតីម្ែាំគណីរក្លរគៅម្ថ្ង
ទី១ ដែម្ែរា ឆ្ន ាំ២០១៩។ ក្លរគផ្ទត រ
ស្ាំខាន ់ ម្នែិចចក្លរពារែ មារែនាង្ម្ែ 
របស្់អង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី គឺក្លរត្ប
មូ្លអត ាំស្ង្គម្ស្ ីវលិ ឱ្យស្ែម្មែន ង្ែិចច
ក្លរពារែ មារ។ ប  ដនត គ ែីម្បី គ វ្ីឱ្ យ

ត្បាែែថាចាប់ និង្គោលនគោ
បាយទាាំង្ឡាយ ត្រូវបានអន វរត ជា
ក្លរចាាំបាច់ ត្រូវមានក្លរត្បមូ្លអត ាំ     
វសិ្័យរែាអង្ដែរ។ ែូគចនេះ គគត្មាង្  
ស្ិទធិែ មារថ្មី គផ្ទត រគលកី្លរដស្វង្រែក្លរ
ោាំត្ទម្រិគែីម្បែីិចចក្លរពារែ មារ និង្
ស្ិទធែិ មារែន ង្រចនាស្ម្ពន័ធរែា ដែល
មានត្ាប ់គៅត្បគទស្ែម្ព ជា។ 
 ែន ង្រចនាស្ម្ពន័ធ រមួ្មានបញ្ចូ ល
ទាាំង្គណៈែមាម ្កិ្លរពិគត្ោេះគោបល់
ែិចចក្លរស្តស្រីនិង្ែ មារ (គ.ែ.ស្.ែ) 
ថាន ែគ់ែរតនិង្ត្ស្ុែ និង្គណៈែមាម ្ិ
ក្លរទទួលបនា ែែិចចក្លរនារ ី និង្ែ មារ
  ាំ/ស្ងាក រ ់ (គ.ែ.ន.ែ) ែត្មិ្រត្បរិ

បរតិក្លរ។ គណៈែមាម ្ិក្លរទាាំង្គនេះ 
ត្រូ វបានបគង្កីរគ ីង្ គៅទូទាាំង្
ត្បគទស្ គេយីរួនាទីស្ាំខាន ់ គឺក្លរ
គ វ្ីរបាយក្លរណ៍ និង្ែាំគណីរក្លរគរឿង្
ែតីទាែទ់ង្នឹង្ស្តស្តនិីង្ែ មារ។ គោល
បាំណង្ស្ាំខាន ់ ម្នគគត្មាង្ស្ិទធិែ មារ 
គឺគែីម្បជីួយនិង្ោាំត្ទវសិ្័យរែា តាម្ 
រយៈ គ.ែ.ស្.ែ និង្ គ.ែ.ន.ែ ែន ង្
ែិចចត្បឹង្ដត្បង្ក្លរពារែ មារ និង្ក្លរ
អន វរតស្ិទធែិ មារ  ដែលែាំព ង្ចូលរមួ្
ចាំដណែែន ង្ក្លរអន វរត ដអនក្លរយ ទធ
ាស្តស្តអភិវឌ្ឍនជ៍ារិ ែន ង្ទិែាភាពម្ន
ែិចចក្លរពារែ មារ និង្ក្លរអភិវឌ្ឍ       
ែ មារ។ 



 គគត្មាង្ស្ិទធិែ មារ ែាំព ង្មានត្ប
រិបរតកិ្លរគៅែន ង្គែរតតាដែវ និង្គែរត
ាវ យគរៀង្។ អង្គក្លរអាយស្ ីស្  ីមាន
បទពិគា្នយូ៍រម្ែគេយី ជាម្ួយ
ែិចចក្លរពារែ មារ គៅែន ង្គែរតតាដែវ 
គេយីគគត្មាង្ស្ិទធែិ មារ នឹង្បនតគ វ្ី
ក្លរជាម្ួយអនែពាែព់ន័ធស្ាំខាន់ៗ  គៅ
ទីគនាេះ។ គៅែន ង្គែរតាវ យគរៀង្ អង្គ
ក្លរអាយស្ ីស្ ី ែ៏បានគ វ្ីក្លរអស្់     
រយៈគពលគត្ចីនឆ្ន ាំម្ែគេយីដែរ ដែល

គគត្មាង្ហាវ ស្(អភិវឌ្ឍនត៍្គួារ និង្
ាលាគរៀន) ែាំព ង្ត្បរិបរតិក្លរ។ 
ម្ួយែន ង្ចាំគណាម្ចាំណ ចគផ្ទត រ របស្់
គគត្មាង្ហាវ ស្ ែាំព ង្គ វ្ីក្លរជាម្ួយ    
គណៈែម្មក្លរត្ទត្ទង្់ាលា និង្
ជាម្ួយ គ.ែ.ស្.ែ  និង្ គ.ែ.ន.ែ 
គៅគែរតាវ យគរៀង្។ គគត្មាង្ស្ិទធិ
ែ មារថ្មី ែាំព ង្គត្បីត្បាស្ទ់ាំនាែទ់ាំនង្
ទាាំង្គនេះ ដែលបានបគង្កីរគដាយ
គគត្មាង្ហាវ ស្ គែីម្បីបគង្កីនែិចច

ក្លរពារែ មារ និង្បាំគពញស្ិទធិែ មារ 
គៅគែរតាវ យគរៀង្។ 
 អង្គក្លរអាយស្ ីស្  ី មានគោលបាំ
ណង្ចង្ឱ់្យែ មារទទួលបាន នូវក្លរ
បាំគពញស្ិទធិ និង្យ រតិ្ម្ដ៌អនែចាប់
ដែលជត្ម្ុញឱ្យែ មារ មានស្ វរថិភាព 
ក្លរស្ិែាក្លនដ់ររែីចគត្មី្ន ក្លរឱ្យ
រម្ម្ាែាួនឯង្ និង្ក្លររស្គ់ៅក្លនដ់រ
ត្បគស្ីរ។  



អងគការអាយេ េី  ី
ជាអរគការគរៀនសូង្ត 

 ែន ង្ប  នាម នឆ្ន ាំថ្មីៗ គនេះ អង្គក្លរ
អាយស្ សី្ ី បានដាែអ់ាទិភាពគលី
ក្លរគរៀនសូ្ត្រអនតរម្អាែន ង្រវាង្គគត្មាង្ 
និង្គគត្មាង្ែន ង្អង្គក្លរ អាយស្ សី្  ី
ក្លររភាា បប់ណាត ញអនតរជារិ និង្ក្លរ
គ វ្ីឱ្យាថ បន័ក្លនដ់រត្បគស្ីរគ យី 
តាម្ រយៈែម្មវ ិ្ ីដែលស្ម្ត្ស្ប 
ស្ត្មាបអ់ង្គក្លរអាយស្ ីស្  ី ែែូ៏ចជា
ចូលរមួ្ស្ិក្លា ាលា និង្ក្លរបណត េះប
ណាត លគអេង្ៗរបស្ម់្ែគូោាំត្ទ។ 
 គៅដែស្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ អង្គក្លរ
អាយស្ ីស្ ី បានទទួលាវ គម្ន៍
ែាំគណីរទស្េនៈែិចចរបស្អ់ង្គក្លរ ចាំ
នួនពីរែន ង្ត្បគទស្គនបា ល ់ គនាេះគឺ
អង្គក្លរ United Mission to Nepal 
(UMN) និង្ International Nepal 

Fellowship (INF)។ អង្គក្លរទាាំង្
ពីរបានច េះគៅទស្េនែិចចគគត្មាង្ ក្លរ់
បនថយហានិភ័យ ម្នក្លរគ វ្ីចាំណាែ
ត្ស្ុែែ ស្ចាប ់ែន ង្គែរតម្ត្ពដវង្ ពួែ
គគ បានគរៀនសូ្ត្រពីក្លរត្បយ ទធត្ប
ឆ្ាំង្នឹង្ក្លរគ វ្ីចាំណាែត្ស្ុែែ ស្
ចាប់ និង្ក្លរគលីែែម្ពស្ក់្លរយល់
ែឹង្ អាំពីវ ិ្ ីាស្តស្តគ វ្ីចាំណាែ់ត្ស្ុែ 
គដាយស្ វរថភិាព។ ពួែគគ ែប៏ានច េះ
គៅរាំបនគ់ោលគៅ របស្់គគត្មាង្
ស្ិទធិែ មារែន ង្គែរតតាដែវ ពួែគគបាន
គរៀនសូ្ត្រ អាំពីក្លរគលីែែម្ពស្ស់្ទិធិ
ែ មារ និង្ែិចចក្លរពារែ មារ របស្អ់ង្គ
ក្លរ អាយស្ ីស្ ។ី ត្ែុម្គគត្មាង្ស្ិទធិ
ែ មារ បានដចែរ ាំដលែបទពិគា្ន ៍
របស្ែ់ាួនែន ង្ក្លរគ វ្ីក្លរ ជាម្ួយ

អង្គក្លរស្ង្គម្ស្ ីវលិ ែែូ៏ចជាគ វ្ីក្លរ
គដាយផ្ទា ល់  ជាម្ួយ គ.ែ.ស្.ែ 
និង្ គ.ែ.ន.ែ។ ែាំគណីរទស្េនៈ
ែិចច របស្ ់UMN និង្ INF ជត្មុ្ញ
ឱ្យអង្គក្លរទាាំង្ពីរ  និង្ អង្គក្លរអាយ
ស្ ីស្  ីផ្ទា ស្់បតូរបទពិគា្ន ៍ និង្ក្លរ
អន វរតលអបាំអ រដែលជាក្លរគរៀនសូ្ត្រ
មានត្បគោជន៍  ស្ត្មាប់អង្គក្លរ 
អាយស្ សី្  ី និង្ អាចយែម្ែអន វរត
ត្រូវគៅនឹង្ ក្លលៈគទស្ៈែន ង្មូ្ល   
ដាា ន។ ែាំគណីរទស្េនៈែិចចដបបគនេះ 
មានរម្ម្ា ែល់អង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី 
គែីម្បរីែាទាំនាែទ់ាំនង្និង្ទទួលបាន
ពីក្លរគរៀនសូ្ត្រឆាង្ ជាម្ួយអង្គក្លរ
នានាែន ង្រាំបន។់ 



 ស្ននិស្ីទគៅត្បគទស្ម្ថ្ ដែល
គរៀបចាំគដាយអង្គក្លរម្ួយ ម្នអង្គក្លរ
ភាន ែ់ងារស្មាជិែអាយស្ ីស្ ី ទាែ់
ទង្នឹង្ែម្មវ ិ្ ី ស្តីពីស្ិទធែិ មារ ក្លរត្ប
យ ទធត្បឆ្ាំង្ក្លរជួញែូរម្ន ស្េ និង្
ក្លរចិញ្ច ឹម្ជីវរិត្បែបគដាយចីរភាព។ 
ស្ននសិ្ីទរ មូ្ល គឺជាគវទិក្លរស្ត្មាប់
ក្លរគរៀនសូ្ត្រ ក្លរដចែរ ាំដលែ ក្លរគ វ្ី
ដអនក្លរ និង្ក្លរគ វ្ីបណាត ញ ជាម្ួយ
អង្គក្លរម្ែគូែន ង្រាំបន។់ ស្ននិស្ីទរ 
មូ្ល ត្រូវបានគរៀបចាំគ ងី្អស្រ់យៈ
គពល៥ឆ្ន ាំម្ែគេីយ រួម្ទាាំង្ឆ្ន ាំ
២០១៩ ដែលនាាំឱ្យមានភាពគទៀង្
ទារែ់ន ង្ក្លរចូលរមួ្ និង្ពត្ងឹ្ង្ទាំនាែ់
ទាំនង្ ជាម្ួយអង្គក្លរអភិវឌ្ឍន ៍ ដែល
មាននិមិ្រតែូចោន ។ គលីស្ពីគនេះគទៀរ 

ស្ននិស្ទីរ មូ្លទាាំង្គនេះ អតល់ឱ្ក្លស្
ឱ្យអង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី ចូលរួម្វគគ     
បណត េះបណាត ល ជាក្លរែាង្ស្ម្រថ
ភាពស្តង្ដ់ារែពស្ ់ ែូចជាវគគបណត េះ  
បណាត ល ស្តពីីស្ម្ភាពគយនឌ្រ័ ក្លរ
ដស្វង្រែក្លរោាំត្ទម្រិ និង្ត្ទឹស្តមី្ន
ក្លរផ្ទា ស្ប់តូរ។ អង្គក្លរអាយស្ ីស្  ី
ទទួលាគ លថ់ា ក្លរបណត េះបណាត ល
ទាាំង្គនេះ ពិរជាមានរម្ម្ាណាស្់
ស្ត្មាបក់្លរងារបចច បបនន និង្អនាគរ
របស្់អង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី នឹង្ស្វេះ
ដស្វង្ឱ្យមានក្លរគរៀនសូ្ត្របនត គៅ
ត្ែុម្ក្លរងារគគត្មាង្ អាយស្ ីស្ ី  
គែីម្បីទទួលបានអលជេះ និង្អរថ
ត្បគោជនល៍អបាំអ រ។ 
 ែូចបានគរៀបរាបែ់ន ង្ដអនក្លរយ ទធ

ាស្តស្តអាយស្ សី្  ី២០១៨-២០២០ 
អង្គក្លរអាយស្ ីស្  ី ឱ្យអាទិភាពគលី
ទាំនាែទ់ាំនង្ខាង្គត្ៅ ជាែតាត ចាាំបាច់
ស្ត្មាបអ់រថិភាព គពលអនាគររបស្់
អង្គក្លរអាយស្ ីស្  ី ស្ត្មាបក់្លរអន 
វរតដអនក្លរយ ទធាស្តស្ត របស្អ់ង្គក្លរ 
អាយស្ សី្  ី និង្ស្ត្មាបក់្លរទទួល
បានគជាគជយ័ នូវនិមិ្រត និង្គស្ចែតី
ដថ្ាង្ក្លរណ៍គបស្ែែម្ម របស្អ់ង្គក្លរ    
អាយស្ សី្ ី។ ជាមួ្យោន គនេះដែរ   
អង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី មានគចរនាដស្វង្
រែែិចចស្េក្លរជាម្ួយម្ជឈដាា នខាង្
គត្ៅ ែន ង្គោលបាំណង្រមួ្ចាំដណែ
ែលអ់លជេះ និង្ក្លរផ្ទា ស្ប់តូរត្បគស្ីរ
បាំអ រ គៅត្បគទស្ែម្ព ជា។ 



ផ្្នការេប្ារ២់០២០ 
 ឆ្ន ាំ២០២០ នឹង្ជាក្លរស្មាគ លពី់
ក្លរចាប់គអតីម្គគត្មាង្ ក្លរ់បនថយ 
ហានិភ័យ ម្នក្លរគ វ្ីចាំណាែត្ស្ុែ
ែ ស្ចាប ់ ែាំណាែក់្លលទី២ ដែល
ែាំព ង្បនតត្បរិបរតកិ្លរគៅគែរតម្ត្ពដវង្។ 
គគត្មាង្ នឹង្គៅដរគផ្ទត រគលីក្លរត្ប 
យ ទធត្បឆ្ាំង្នឹង្ ក្លរជួញែូរែមាា ាំង្
ពលែម្មែ ស្ចាបនិ់ង្ោម នស្ វរថិភាព 
ែែូ៏ចជាគផ្ទត រគលកី្លរគែង្ត្បវញ័្ច  និង្
ក្លរជួញែូរអាូ វគភទ គេីយនិង្ក្លរ
ជួញែូរស្ររីាង្គ។ 
 ែូចោន អង្ដែរ ចាបពី់ដែម្ែរា ឆ្ន ាំ
២០២០ ជាក្លរចាបគ់អតីម្គគត្មាង្ថ្មី
ដែលមានទាំេាំរូចម្ួយ ទាែទ់ង្នឹង្
ក្លរចិញ្ច ឹម្ជីវរិ ត្បែបគដាយនិរនតរ
ភាព និង្ភាព្ន់ែន ង្ចាំគណាម្ជន
ជារិគែីម្ភាគរិច។ ក្លរគរៀនសូ្ត្រ
ដែលទទួលបានពីគគត្មាង្គនេះ នឹង្
ត្រូវគត្បី គែីម្បគីរៀបចាំគគត្មាង្ថ្មីចាបពី់
ឆ្ន ាំ២០២២រគៅ។ គគត្មាង្រូចគនេះ 
នឹង្គត្បីយ ទធាស្តស្ត ម្នែរណីស្ិែា 

ក្លរអតួចគអតីម្គាំនិរ និង្ែម្មវ ិ្ ីត្ស្
គមាលគលតី្បរិបរតិក្លរែស្ិែម្ម និង្    
បរាិថ នរបស្គ់គត្មាង្អាយប សី្ ឌីី្អ ។ី 
គត្ៅពីគនេះ គគត្មាង្រូចគនេះ នឹង្ត្រូវ
គត្បីគែីម្បរី ែរែែិចចក្លរងារគៅតាម្ត្ពាំ
ត្បទល់ រវាង្គែរតររនគិរ ី និង្គែរត
ម្ណឌ លគិរ ី ែ៏ែូចជាក្លររ ែរែែិចច
ក្លរងារជាម្ួយត្ែុម្ជនជារិគែីម្ភាគ
រិចថ្មីមួ្យគទៀរ គនាេះគឺស្េគម្ន៍
ជនជារិគែីម្ភាគរិចគត្ក្លល។ 
 ដអអែគលបីទពិគា្ន ៍ជិរ១០ឆ្ន ាំ
របស្អ់ង្គក្លរអាយស្ ីស្  ី ែន ង្ក្លរងារ
អភិវឌ្ឍនែ៍ន ង្គែរតាវ យគរៀង្ ែិចចអនត
រាគម្នថ៍្មមី្ួយែាំព ង្ែាំគណីរក្លរគរៀបចាំ
ដែលគៅថា “ែស្ិែម្ម និង្ែស្ិ
ពាណិជាែម្ម”។ ែិចចអនតរាគម្នគ៍នេះ 
ត្រូវបានគរៀបចាំ និង្បញ្ចបគ់ៅអាំ  ង្
ឆ្ន ាំ២០២០ គេីយគត្ោង្នឹង្ចាប់     
គអតីម្ចាបពី់ឆ្ន ាំ២០២១ គដាយមាន
គោលគៅអលជេះ៖ ែស្ែិរគៅរាំបន់
ទាំនាបគៅភាគអាគគនយត៍្បគទស្ែម្ព ជា

រួម្ចាំដណែ ែល់ែាំគណីនគស្ែាែិចច
ស្ង្គម្ តាម្រយៈក្លរទទួលអលចាំ 
គណញ ពីែស្ិែម្មត្បែបគដាយនិរនតរ
ភាពនិង្គិរគូរែលប់រាិថ ន គេយី
និង្ែស្ពិាណិជាែម្ម ត្បែបគដាយ
វជិាា ជិវៈ។ 
ែន ង្នាម្ជាអង្គក្លរអាយស្ សី្ ី នឹង្
គផ្ទត រ គលវី ិ្ កី្លរពារម្ន ស្េគពញវយ័
ងាយរង្គត្ោេះែន ង្ែិចចក្លរងារត្បចាាំម្ថ្ង 
អាំ  ង្គពលឆមាស្ទី១ ម្នឆ្ន ាំ
២០២០។ ជាលែាណៈាែល មាន
ក្លរគផ្ទត រ ក្លរយែចិរតទ ែដាែែ់ពស្់
គលីែិចចក្លរពារម្ន ស្េគពញវយ័ងាយ
រង្គត្ោេះ គេយីអង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី
មានក្លរគបតជាា ចិរត ែន ង្ក្លរអភិវឌ្ឍ
វធិាននិង្ស្ែម្មភាព គែីម្បកី្លរពារ
ត្ែុម្ម្ន ស្េដែលមានហានិភយ័ ែន ង្
ត្បគទស្ែម្ព ជា គដាយគោង្គលទីាាំង្
ស្ិទធមិ្ន ស្េ និង្ក្លរទទួលែ ស្ត្រូវ
ខាង្ស្លី្ម្។៌ 



 សូ្ម្ដថ្ាង្អាំណរគ ណែលប់ណាត ត្ែស្ួង្ និង្ អង្គក្លរនានាដែលបានអតលក់្លរោាំត្ទ និង្
ជាំនួយស្បប រស្ែម៏ានារៈស្ាំខានប់ាំអ រែលែ់ិចចក្លរងាររបស្អ់ង្គក្លរអាយស្ ីស្ ី ែន ង្ត្បគទស្
ែម្ព ជា។ 
 ត្ែស្ួង្ក្លរបរគទស្ និង្ស្េត្បរិបរតកិ្លរអនតរជារិ ត្ែស្ងួ្អបរ់ ាំ យ វជន និង្ែីឡា ត្ែស្ងួ្
ស្ង្គម្ែិចច អរីរយ ទធជន និង្យ វនីរិស្ម្បទា ត្ែស្ួង្អភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ត្ែស្ួង្ស្ ខាភិបាល 
ត្ែស្ួង្គស្ចាែិចច និង្េរិញ្ាវរថ  ត្ែស្ួង្ក្លរងារ និង្បណត េះបណាត លវជិាា ជីវៈ និង្អង្គក្លរែូចជា 
Interact; Cambodia Action; Normisjon; SIL International; Felm; Tearfund 
UK; TEAR Australia; Transform Aid International; LEAD Asia; ECHO Asia; 

EFC; CCC; Micah Network; NEP and Chab Dai។ 

ការដងឹគ ណ 

ការិយាល័យក្ណ្តនល អងគការអាយេ េី  ី
អាេះគលែ៧B1 អាូវស្ឡា៣៧១ ភូមិ្អរ័គីគែ 
ស្ងាក រអូ់រដបែែអម្ ែណឌ ដស្នស្ ែ រាជធានីភនាំគពញ 
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