អង្គការសហការអន្តរជាតិកម្ពុជា(អាយស៊ីស)
៊ី ជាអង្គការអភិវឌ្ឍន្៍គ្រិសតបរិស័ទគ្បកបដោយរំន្ិត
ច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ី ដបេជាន
ញ្ ិតតបដគ្ម្ើសហរម្ន្៍ដែលគ្តូវបាន្ដរយកនិតតទកោក់តិនតួនដៅកៃុង្គ្បដទសកម្ពុជា។

សេចក្តីស្តើម
កៃុង្ឆ្២
្ំ ០១៥

អាយស៊ីស៊ី បាន្ផ្្ារភ្ជ្ប់ខ្លួន្ដៅន្ឹង្ការដសែង្រកវិធ៊ី

មាន្លកខណៈយូរអដង្ែង្គ្បកបដោយន្ិរន្តរភ្ព

បន្ទ្ប់ព៊ីការនូលរួម្

សាស្រសតច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ីកៃុង្ការងារអភិវឌ្ឍន្៍ ជាឧទាហរណ៍ែូនជាការរួម្នំ

របស់អាយស៊ីស៊ីគ្តូវបាន្បញ្ចប់។ ឥឡូវដន្ុះ ដផ្ន្ការអាជ៊ីវកម្ម កំពង្

ដណកកៃុង្ការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ ការឆលុុះបញ្្ំង្ ន្ិង្ការដរៀបនំកម្មវិធថ្
៊ី ្ក់

ដរៀបនំសគ្មាប់វិន្ិដោរិន្បរដទសដែលមាន្សកាត្ន្ពល

តំបន្់របស់អង្គការអ៊ីន្ធ័រដអត(Interact) សតអ
៊ី ំពស
៊ី ិទធិកមារ ន្ិង្ការគ្ប

ណា។ សូម្ដម្ើលដសនកត៊ីលម្អិតបដន្ថម្ដទៀតខាង្ដគ្កាម្៖

យទធគ្បឆំង្ការជួញែូរម្ន្ស្ស។ ឆ្្ំ២០១៦ បន្ទ្ប់ព៊ីកាល្យជាច្ែរូកម្ម

អាយស៊ីស៊ី ក៏មាន្ការច្នៃគ្បឌិតថ្មផ្
៊ី ង្ដែរ កៃុង្ការដសែង្រក ន្ិង្ដគ្ជើស

វិធថ្
៊ី ្កត
់ ំបន្់

ដរើសន្ូវគ្កម្ដោលដៅថ្ម៊ី។ កៃុង្ឆ្្ំ២០១៥ អាយស៊ីស៊ីក៏បាន្រកដ

អាយស៊ីស៊ី

ន្ឹង្ទទួលបាន្ន្ូវការកសាង្សម្តថភ្ព

ដែលពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹង្ដផ្ៃកទាំង្ព៊ីរដន្ុះ

ដហើយក៏បាន្ផ្្ារភ្ជ្ប់ទំន្ក់ទំន្ង្

ជាម្ួយអង្គការសង្គម្ស៊ីវិលែ៏ច្ទដទៀតកៃុង្តំបន្់។

ការដធែើការកៃុង្កគ្ម្ិតថ្្្ក់តំបន្់

ដយើង្ដជឿជាក់ថ្

វាបដន្ថម្ការពគ្ង្ឹង្កិនចការអាយស៊ីស៊ី

ច្ន្ការដថ្ទាំបដណា្្ុះអាសន្ៃ។ អាយស៊ីស៊ី បាន្សដគ្ម្នថ្ ន្ឹង្ចាប់

ដផ្តើម្ដធែើការជាម្ួយគ្កម្ដោលដៅថ្ម៊ីទាំង្ដន្ុះ
អៃកឯកដទសគ្តឹម្គ្តូវ ន្ិង្ម្ូលន្ិធគ្ិ រប់គ្ោន្់។

ភ្ពអានរួម្នំដណកកៃុង្ការការពារសិទធិកមារ

ជាង្ដន្ុះដៅដទៀត

ម្ន្ស្សកៃុង្តំបន្់អាសអា
៊ី ដរមយ៍។
ដៅឆ្ដំ្ ន្ុះ អាយសស
៊ី ៊ី បាន្រកដ

ញ
ើ ព៊ី

ការដធែើការជាម្ួយចាស់ជរា ន្ិង្ជាម្ួយអៃកដែលមាន្តគ្ម្ូវការចាំបាន់

ដលើដផ្ៃកទាំង្ព៊ីរកៃុង្គ្បដទសកម្ពុជា ន្ឹង្ជំរញឲ្យអាយស៊ីស៊ី មាន្លទធ
ន្ិង្តតំង្ការជួញែូរ

ដែើម្្ប៊ីពិចារ

ដៅដពលណាដែលមាន្

រដគ្មាង្បន្នចុប្បន្ៃដែលកំពង្ែំដណើរការរបស់

អាយស៊ីស៊ីដៅឆ្២
្ំ ០១៥

បាន្បដង្កើន្ការងារដែើម្្ប៊ីដឆលើយតបដៅន្ឹង្

ើញវិធ៊ីសាស្រសតច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ីម្ួយដទៀត ព៊ី

តគ្ម្ូវការគ្កម្ដោលដៅជាម្ួយវិធ៊ីសាស្រសតច្ន្ការច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ី ការនូលរួម្

លទធភ្ពច្ន្ការដគ្បើគ្បាស់អាជ៊ីវកម្ម ដបបសង្គម្ជាវិធសា
៊ី ស្រសតម្ូលោឋ្ន្៊ី

ន្ិង្ការដោរព។ កិនចការដន្ុះ ន្ឹង្ម្ិន្អានដធែើដៅបាន្ដទ ដបើោម្ន្ការ

យកម្ម។ ការបដង្កើតអាជ៊ីវកម្មដែលអានដធែើដៅបាន្ រឺដធែើជាម្ួយសហ

សហការនូលរួម្ែ៏លអព៊ីភ្រ៊ីពាក់ព័ន្ធ

រម្ន្៍ដោលដៅរបស់អាយស៊ីស៊ី

ន្ិង្ការគ្បឹក្ា ដែើម្្ប៊ីសដគ្ម្នដោលដៅរដគ្មាង្។

ជំរញការងារអភិវឌ្ឍន្៍ជាដគ្នើន្ឆ្្ំឲ្យ

កៃុង្ការផ្តល់ជំន្ញ

ការោំគ្ទ

ស្វើការជាមួយអ្នក្ដែលសេយក្ចិត្តទុក្ដាក្់ត្ិចត្ួច
កសិករកៃុង្គ្បដទសកម្ពុជា មាន្សាថ្ន្ភ្ពរស់ដៅទាប ន្ិង្គ្ក៊ីគ្ក ភ្រ

ឲ្យគ្តឹម្គ្តូវច្ន្រកខជាតិ

ដគ្នើន្មាន្កគ្ម្ិតវប្បធម្៌ច្ន្ការអប់រំទាបបំផ្ត ដហតដន្ុះ

គ្បាកែថ្

កំពង្ដធែើការជាម្ួយកសិករដោយផ្ទល
្ ់

អាយស៊ីស៊ី

ដៅដខ្តតសាវ្យដរៀង្

ច្គ្ពដវង្

ន្ិង្គ្ោប់ពូជ

រឺមាន្ដោលបំណង្ដែើម្្បដ៊ី ធែឲ
ើ ្យ

នំពូកទាំង្ដន្ុះន្ឹង្ដៅដតមាន្សគ្មាប់អៃកជំន្ន្់ដគ្កាយ។

ការសហការណ៍ជាម្ួយដអកូអាស៊ី បាន្បញ្ចប់ដៅនង្ឆ្្ំ២០១៥ ក៏

ម្ណឌលរិរើ ន្ិង្រតន្រិរើ។ ភូម្ិដោលដៅនំន្ួន្ែប់កៃុង្រដគ្មាង្ហ្វ្ស

បដន្ត បរគលិក

(FAST) កៃុង្ដខ្តតសាវ្យដរៀង្ គ្តូវបាន្ដគ្ជើសដរើស បន្ទ្បព
់ ៊ីែំណាក់

ទាំង្ព៊ីរ។

អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី ន្ឹង្បន្តដធែើការជាម្ួយកសិករកៃុង្ដខ្តត

កាលសាកល្បង្បញ្ចបក
់ ៃុង្ឆ្២
្ំ ០១៤។ រដគ្មាង្ហ្វ្ស កំពង្ផ្តល់ឲ្យ
កសិករ ន្ូវបដនចកដទសកសិកម្មថ្ម៊ី ន្ិង្យកកសិកររំរព
ូ ៊ីែំណាក់កាល
សាកល្បង្ ដែើម្្ប៊ីបងាហ្ញព៊ីការដកលម្អដែលទទួលបាន្ដជារជ័យែល់
កសិករថ្ម៊ី។ សមាជិកបរគលិកហ្វ្ស ក៏ទទួលបាន្អតថគ្បដោជន្៍ផ្ង្
ដែរព៊ីរដគ្មាង្ផ្ស(PARCE) ដែលមាន្បទពិដសាធន្៍ជាដគ្នើន្ឆ្្ំកៃុង្
ការដធែើការជាម្ួយកសិករកៃុង្ដខ្តតច្គ្ពដវង្ការរួម្ញ្ចូលោ្្

រឺដែើម្្ប៊ី

សដគ្ម្នដោលដៅរវាង្រដគ្មាង្ទាំង្ព៊ីរដៅភ្រខាង្ត្បូង្។
កៃុង្ឆ្២
្ំ ០១៥ រដគ្មាង្អាយប៊ីសឌ
៊ី ៊ីអ៊ី(iBCDE) បាន្សហការជាម្ួយ
ដអកូអាស(
៊ី ECHO Asia)

ដែលមាន្ជំន្ញកៃង្
ុ ការទទួល

ន្ិង្រក្ា

ថ្ម៊ីៗដន្ុះ អាយស៊ីស៊ី បាន្ចាប់ដផ្តើម្ដធែើការជាម្ួយគ្កម្ដែលគ្តូវដរយក

ទក ដោយសវតថិភ្ពន្ូវនំពូករកខជាតិកគ្ម្កសិកម្ម។ នំពូករកខជាតិកគ្ម្

និតទ
ត កខោក់តិនតួនម្ួយដផ្្សង្ដទៀត ដន្ុះរឺសហរម្ន្៍ចារា្យ។ នង្ឆ្្ំ

ម្ួយនំន្ួន្កៃុង្ដខ្តតរតន្រិរើ ន្ិង្ម្ណឌលរិរើ បាន្បាត់បង្់កៃុង្សហរម្ន្៍

២០១៥ បន្ទ្បព
់ ៊ីបរគលិកអាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី ដធែើការោ្ង្លអិតលអន្ជា
់ ម្ួយ

ខ្លុះ ក៏បដន្តតម្រយៈការសហការោ្រ្ បស់បរគលិកអាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី ន្ិង្

ជន្ជាតិដែើម្ចារា្យម្ក ម្ន្ទ៊ីរោឋ្ន្អប់រំដខ្តតរតន្រិរើ ន្ិង្គ្កសួង្អប់រំ

កសិករអានរកដ

អកខរគ្កម្ជន្ជាតិចារា្យ គ្តូវបាន្អន្ម្័ត ដហើយឥឡូវដន្ុះ គ្តូវបាន្

ើញនំពូករកខជាតិដន្ុះម្តង្ដទៀត ដហើយឥឡូវដន្ុះ គ្តូវ

បាន្ការពារ ន្ិង្រើកលូតលាស់កៃុង្កដន្លង្បណ្តុះកូន្រកខជាតិ។ ការទក

ដបាុះពម្ពផ្្ាយ។

២

ការពង្រឹរង្រុមគោលគៅ
ដោយការដគ្បើឧបករណ៍ការនូលរួម្

រដគ្មាង្អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី

ជំរញឲ្យ

ម្ន្ស្សនូលរួម្ជាម្ួយោ្្ ពួកោត់អានផ្ល្ស់បតូរសាថ្ន្ភ្ពរស់ដៅ ដបើ

សហរម្ន្៍ដោលដៅជន្ជាតិដែើម្ភ្រតិន អានកំណត់អតតសញញ្ណ

ដទាុះជាមាន្ជំដន្ឿសាសន្ដផ្្សង្ោ្្។

ព៊ីបញហ្ ន្ិង្កង្ែល់របស់ពួកោត់តម្រយៈការសន្ទន្។ កៃុង្ឆ្២
្ំ ០១៥

ឧទាហរណ៍ម្ួយដទៀតព៊ីការគ្បម្ូលផ្តុំោ្ ព៊ីរដគ្មាង្វើអូធ៊ីស៊ី(VOTC)។

សហរម្ន្៍ដោលដៅដខ្តតរតន្រិរើ ន្ិង្ម្ណឌលរិរបា
ើ ន្ចាប់ដផ្តើម្អភិវឌ្ឍ

រដគ្មាង្ដន្ុះដលើកកម្ពស់សិទធិកមារ ន្ិង្ការការពារកមារ ដៅកៃុង្ដខ្តត

ដផ្ន្ការភូម្ិរបស់ពួកោត់ផ្ទ្ល់ ដន្ុះជាការដធែើការដបបសកម្មកៃុង្ការកំ
ណត់ន្ូវអែដ៊ី ែលពួកោត់មាន្បំណង្នង្់ដធែកា
ើ រផ្ល្សប
់ តូរ។

ការដធែើដផ្ន្

ការផ្ទ្ល់ ដធែើឲ្យពួកោត់មាន្ការជគ្ម្ញនិតត ការដបតជាញ្និតត ន្ិង្មាន្
ភ្ពជាមា្្ស់។ បរគលិកអាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី បង្ែឹក ន្ិង្គ្តួតពិន្ិត្យដោយដធែើ

ឲ្យគ្បាកែថ្សកម្មភ្ពគ្តូវបាន្អន្វតត ដហើយគ្តូវបាន្តម្ោន្ ដោង្

ដពាធិ៍សាត់ ន្ិង្ដខ្តតតដកវដោយបដគ្ង្ៀន្អៃកែឹកន្ំគ្កម្ជំន្ំព៊ីម្ខ្វិជាជ្
ទាំង្ដន្ុះ។ បន្ទ្ប់ម្ក អៃកែឹកន្ំគ្កម្ជំន្ំបដគ្ង្ៀន្អែ៊ីដែលពួកោត់បាន្
ដរៀន្ដៅែល់អៃកភូម្ិ

កៃុង្ដោលបំណង្ដែើម្្ប៊ីឲ្យមាន្ជំហររឹង្មាំទាំង្

អស់ោ្កៃុង្ការគ្បយទធគ្បឆំង្ការរំដលាភបំពាន្

ន្ិង្ការដកង្គ្បវ័ញ្ច

តម្ដផ្ន្ការរបស់អៃកភូម្ិ។ ដលើសព៊ីដន្ុះដទៀត រដគ្មាង្អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី

កមារ។ កៃុង្ឆ្២
្ំ ០១៥ ផ្លបុះពាល់ជាវិជជមាន្ែ៏សំខាន្់ម្ួយគ្តូវបាន្

ផ្តលន្
់ ូវជំន្ញបដនចកដទស

ដរដម្ើលដ

ន្ិង្ឧបករណ៍ដែលន្ឹង្ពគ្ង្ឹង្សាម្រត៊ីអៃក

ភូម្ក
ិ ៃុង្ការសដគ្ម្នដោលដៅរបស់ពួកោត់។
រដគ្មាង្វើអាយឌ៊ីភ៊ី(VIDP)បាន្បន្តគ្បម្ូលផ្តគ្ុំ ពុះវិហ្រ

ដែើម្្បដ៊ី ធែើឲ្យគ្ប

ដសើរដឡើង្ព៊ីជ៊ីវភ្ពរស់ដៅរបស់សមាជិកខ្លួន្ជាម្ួយន្ឹង្ធន្ធាន្ធម្ម
ជាតិដែលមាន្គ្សាប់ នំដណុះែឹង្ ឱកាសដធែើបណា្្ញ។ល។ កៃុង្ឆ្្ំ
២០១៥

ើញដៅកៃុង្សហរម្ន្៍ដោលដៅ រឺអៃកភូម្ិ អាជាញ្ធរម្ូល

ោឋ្ន្ ន្ិង្សាថ្ប័ន្សាសន្រួម្ោ្្កៃុង្ការការពារកូន្ៗរបស់ខ្លួន្។ ឥឡូវ
ដន្ុះ កមារគ្តូវបាន្រាយការណ៍ថ្ ពួកដរមាន្អារម្មណ៍ថ្មាន្សវតថិ
ភ្ព ន្ិង្ទទួលបាន្ការការពារបដន្ថម្ដទៀតព៊ីអៃកដថ្ទាំរបស់ខ្លួន្។

រដគ្មាង្បាន្ចាប់ដផ្តើម្ពគ្ង្ឹង្សាម្រត៊ីែល់គ្កម្ជំន្ំដែើម្្ប៊ីទទួល

យកការងាររបស់ពួកោត់ដឆ្្ុះដៅកគ្ម្ិតបន្ទ្ប់ ដោយពគ្ង្៊ីកដៅែល់
អៃកម្ិន្ដម្ន្គ្រិសតបរិស័ទកៃុង្សហរម្ន្៍របស់ពួកោត់។
សហរម្ន្៍មាន្រណតច្ម្ល
ោត់មាន្តគ្ម្ូវការ

ន្ិង្ដោលការណ៍សាសន្ដផ្្សង្ោ្្

ពួក

ន្ិង្សិទធិដែើម្្ប៊ីដធែើឲ្យគ្បដសើរដឡើង្ន្ូវជ៊ីវភ្ពរស់ដៅ

ន្ិង្រួនផ្តព៊ីភ្ពគ្ក៊ីគ្ក។
សគ្មាប់អៃកដផ្្សង្

ដទាុះប៊ីជា

សហរម្ន្៍ទាំង្ដន្ុះ

ដែើម្្ប៊ីដធែើឲ្យដ

ើញការពិត

ន្ឹង្កាល្យជាជន្រំរូ
ន្ិង្បងាហ្ញដពលដែល

ការផ្សារភ្ជសបអា
់ ជ្ញសធរ និរសរគមសុ៊ីវិល

រដគ្មាង្ផ្ស ន្ិង្អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី បាន្ដធែើការយូរម្កដហើយកៃុង្ការផ្្ារ

ដលើតគ្ម្ូវការកៃុង្ភូម្ិ ន្ិង្រួម្ោ្្ដធែើឱ្យគ្បដសើរដឡើង្ន្ូវជ៊ីវភ្ពរស់ដៅរបស់

ភ្ជ្បស
់ ហរម្ន្៍ដោលដៅជាម្ួយអាជាញ្ធរម្ូលោឋ្ន្ជាវិជជមាន្។ ដន្ុះរួម្

កសិករ។ ជាម្ួយោ្្ដន្ុះដែរ ពួកោត់រួម្ោ្្ដែើម្្ប៊ីដលើកកំពស់នំដណុះែឹង្

បញ្ចូលទាំង្ការពគ្ង្ឹង្សាម្រត៊ីសហរម្ន្៍ដោលដៅ ដែើម្្ប៊ីដធែើការតសម្
ូ តិ

ន្ិង្ជំន្ញ

សគ្មាប់កង្ែល់ផ្ទ្លរ់ បស់ពួកោត់

ផ្ល្ស់បតូរអាកាសធាត

ន្ិង្ម្ិន្ពឹង្ដផ្អកដលើអាយស៊ីស៊ី។

កៃុង្ដោលបំណង្ដែើម្្បដ៊ី រៀបនំកៃុង្ការដឆលើយតបដៅន្ឹង្ការ

ឥឡូវដន្ុះពួកោត់ែឹង្ព៊ីរដបៀប ន្ិង្ែឹង្ព៊ីកដន្លង្ដែលពួកោត់អានដលើក

វិស័យកសិកម្ម។

ព៊ីកង្ែល់

រដគ្មាង្អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី

បដន្តពួកោត់ដៅដតគ្តូវការការដលើកទឹកនិតេ

ន្ិង្ការោំគ្ទ

បដន្ថម្ដទៀតព៊ីរដគ្មាង្ ដែើម្្ប៊ីរើកលូតលាស់ ន្ិង្ឈររឹង្មាំ។
ការដផ្ត្តសំខាន្់របស់រដគ្មាង្ផ្ស

បាន្បងាហ្ត់បដគ្ង្ៀន្

ន្ិង្តគ្ម្ូវការ

ដហើយន្ិង្ការផ្គត់ផ្គង្់ថ្ម៊ីដៅកៃុង្

បាន្ភ្ជ្ប់សហរម្ន្៍ដោលដៅជាម្ួយគ្កម្

សង្គម្ស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធកៃុង្ដោលបំណង្ដែើម្្ប៊ីតសូម្តិដលើសិទធិែ៊ីធល៊ី ន្ិង្
ន្ិង្ពគ្ង្ឹង្

សិទធិរបស់ជន្ជាតិដែើម្ភ្រតិនរបស់ខ្លួន្។ ដោលដៅរឺដែើម្្ប៊ីនង្់ដ

ញ
ើ

សាម្រត៊ី ែល់សហរម្ន្៍កសិកម្មឲ្យកាល្យជាសំដឡង្ដតម្ួយកៃុង្ន្ម្ជា

ជន្ជាតិដែើម្ភ្រតិនដនុះតសម្
ូ តិដលើសិទធិ

សមាជិករបស់ពួកោត់ដឆ្្ុះដៅអាជាញ្ធរម្ូលោឋ្ន្កៃុង្ដខ្តតច្គ្ពដវង្។

ឧបករណ៍សំខាន្់ម្ួយដទៀតដន្ុះដៅកៃុង្ែំដណើរការដន្ុះ

សហរម្ន្៍កសិកម្ម បាន្បដង្កើតការសហការោ្គ្្ បកបដោយការដោរព

រដគ្មាង្អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី ោំគ្ទែល់ការអប់រំព៊ីរភ្សា សគ្មាប់សិស្សដរៀន្

ន្ិង្មាន្សារៈគ្បដោជន្៍ ជាម្ួយគ្កម្គ្បឹក្ា

ដៅថ្្្ក់ទាបដៅសាលារែឋ

ំសងាក្ត់ ន្ិង្រណៈកមាម្

ធិការអភិវឌ្ឍន្៍ភូម្ិ។ ជាម្ួយោ្្ ពួកោត់បាន្ដសែង្រកការដោុះគ្សាយ

ន្ិង្តគ្ម្ូវការផ្ទ្ល់ខ្លួន្
រឺជាភ្សា។

រហូតែល់ពួកដរអានទទួលការអប់រំជា

ភ្សាដខ្មរ។ ជាលទធផ្លច្ន្ការផ្្សពែផ្្ាយព៊ីការអប់ររំ បស់បរគលិក.....

៣

អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី កៃុង្នំដណាម្សហរម្ន្៍ជន្បទ ពួកោត់ចាប់ដផ្តើម្យល់

ព្ាោម្អែ៊ីដែលថ្ម៊ីដែើម្្ប៊ីដលើកកម្ពស់ការអប់រំ

ព៊ីរដបៀបដែលភ្សាជំរញឱ្យពួកោត់កាល្យជាពលរែឋសកម្ម

ម្ួយ ផ្តល់ជូន្ន្ូវឯកសារអាន្ជាភ្សាជន្ជាតិដែើម្ភ្រតិនដផ្្សង្ៗ។

ទំន្ួលខ្សគ្តូវដៅកៃុង្សហរម្ន្៍របស់ពួកោត់ផ្ទ្ល់

ន្ិង្មាន្

ហ្្ន្ទំន្ក់

ទំន្ង្ជាម្ួយអាជាញ្ធរម្ូលោឋ្ន្។ កៃុង្ឆ្្ំ២០១៥ រដគ្មាង្អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី

បណាណ្ល័យនល័ត បាន្បងាហ្ញឲ្យដ

មាន្បណាណ្ល័យនល័ត

ើញព៊ីការទទួលដជារជ័យកៃុង្ការ

បដង្កើតឲ្យមាន្ការចាប់អារម្មណ៍សគ្មាប់ការដរៀន្ភ្សា ន្ិង្ការអប់រំ។

ការងារអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្រក្រសដាយភាពច្ចនប្រឌិត្ថ្មី និងប្រក្រសដាយនិរនតរភាព
អាជ៊ីវកម្មដបបសង្គម្ជាវិធ៊ីសាស្រសត
សគ្មាប់

គ្បកបដោយភ្ពច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ីម្ួយ ឲ្យបាន្ន្ូវន្ិរន្តរភ្ពរយៈដពលដវង្ច្ន្ការងារអភិវឌ្ឍន្៍

តម្រយៈអាជ៊ីវ

ការដធែើជាម្ូលោឋ្ន្៊ីយកម្មការងារអភិវឌ្ឍន្៍របស់អាយស៊ីស៊ី។ កម្មកសិកម្ម ជាឧទាហរណ៍ការងាររដគ្មាង្ផ្ស ជាម្ួយគ្កម្ជួយខ្លួន្

កៃុង្ឆ្្ំ២០១៥ ជាម្ួយោ្្ន្ឹង្វើដអធ័រ(Viator) អាយស៊ីសបា
៊ី ន្ចាប់ដផ្តើម្ ឯង្ន្ិង្គ្កម្ផ្លិតកម្មកសិកម្ម។

ដសែង្យល់ព៊ីការដរៀបនំអាជ៊ីវកម្មដៅដខ្តតច្គ្ពដវង្

រវាង្សហករណ៍

កសិកម្មនំន្ួន្បួន្ ន្ិង្វិន្ិដោរិន្ន្័រដវស។ ដោលបំណង្រឺ ដែើម្្ប៊ីធាន្

ដពញម្ួយឆ្្ំ២០១៥ រដគ្មាង្អភិវឌ្ឍន្៍ទាំង្អស់របស់អាយស៊ីស៊ី បាន្
ព្ាោម្ដធែើការដែើម្្ប៊ីដឆ្្ុះដៅរកលទធផ្លគ្បកបដោយន្ិរន្តរភ្ព
ដោយដគ្បើវិធ៊ីសាស្រសតច្នៃគ្បឌិតថ្ម៊ី។ ដហតដន្ុះ ការផ្តល់ដសវាច្ន្រដគ្មាង្
ទាំង្អស់របស់អាយស៊ីស៊ី បន្តវិសាលភ្ពដែលអានដធែើដៅបាន្ រឺដធែើ
ឲ្យកាន្់ដតតូន ដែើម្្ប៊ីដជៀសវាង្ការពឹង្ដផ្អកដលើអាយស៊ីស។
៊ី ជំន្ួសម្ក
វិញ រដគ្មាង្អាយស៊ីស៊ី ដផ្ត្តដលើការកសាង្សម្តថភ្ព ន្ិង្ការពគ្ង្ឹង្
សាម្រត៊ីរបស់គ្បជាពលរែឋដែលអន្ដលាម្ដលើសិទធិគ្សបន្ាប់ ន្ិង្ដោយ
គ្បដម្គ្បម្ូលពួកោត់ឲ្យនូលរួម្ជាម្ួយោ្្កៃុង្ការបដង្កើតគ្កម្។

កាល្យជាសមាជិកគ្កម្សង្គម្ស៊ីវិលរឹង្មាំ
ឯង្

ការ

គ្បជាពលរែឋអានជួយខ្លួន្

ន្ិង្អានសដម្តង្ម្តិជាសំដឡង្ដតម្ួយ

ដែើម្្បដ៊ី ោុះគ្សាយបញហ្

ន្ិង្កង្ែល់ទាំង្ឡាយរបស់ពួកោត់។

េសប្ោងេប្ោរ់ឆ២
្ាំ ០១៦
អាយស៊ីស៊ី

ដគ្ោង្ន្ឹង្នូលរួម្បដន្ថម្ដទៀតកៃុង្សកម្មភ្ពគ្បឆំង្ការ

ការងារអភិវឌ្ឍន្៍អស់រយៈដពល២៥ឆ្្ំ។

កៃុង្ន្ម្ជាអង្គការម្ួយ

ជួញែូរម្ន្ស្សតម្រយៈកម្មវិធ៊ីថ្ក
្ ់តប
ំ ន្់របស់អ៊ីន្ធ័រដអត។ កិនចកាដន្ុះ

អាយស៊ីស៊ី បាន្សាង្សង្់ ែល់កគ្ម្ិតសំខាន្់ម្ួយ ច្ន្បទពិដសាធ

អានន្ឹង្ដធែើដៅបាន្

ន្ិង្ នំដណុះែឹង្កៃុង្គ្សកគ្ពម្ទាំង្ជំន្ញវិជាជ្ជ៊ីវៈកៃុង្ការងារអភិវឌ្ឍន្៍

តម្រយៈរដគ្មាង្ដឆលើយតបការជួញែូររបស់

អាយស៊ីស៊ីដែលបាន្ដរៀបនំថ្ម៊ី

ឆ្្ំ២០១៦ជាអំឡុង្ដពលែំណាក់

កៃុង្គ្បដទសកម្ពុជាដែលន្ឹង្គ្តូវយកដៅដគ្បើ

កៃុង្កម្មវិធ៊ីអាយស៊ីស៊ី

កាលសាកល្បង្។ ដន្ុះជាវិស័យថ្ម៊ីសគ្មាប់អាយស៊ីស៊ី ដែើម្្ប៊ីទទួល

ប៊ីយន្។

បាន្ការនូលរួម្

ឆ្២
្ំ ០១៦ កៃុង្អង្គការទាំង្ម្ូល ន្ឹង្កាល្យជាឆ្្ំដផ្ត្តដលើការគ្រប់គ្រង្

ដហើយដោលបំណង្រឺដែើម្្បដ៊ី ឆ្្ុះដៅរកការងារជាវិធ៊ី

គ្តួសគ្តយផ្លូវដែលម្ិន្ទាន្់បាន្ដគ្បើដៅកៃុង្វិស័យដន្ុះដៅដឡើយ។

គ្បកបដោយរណភ្ព ការព្ាោម្ ន្ិង្ការឈាន្ែល់បទោឋ្ន្ខ្ពស់

កៃុង្ឆ្២
្ំ ០១៦ អាយស៊ីស៊ី ន្ឹង្ដបើកែំដណើរការច្ន្ការនូលរួម្ថ្ម៊ីរបស់

ដលើលទធផ្លការងារ

ខ្លួន្កៃុង្

អាយស៊ីស៊ីមាន្លទធភ្ពដធែើការគ្បកបដោយគ្បសិទធិភ្ព

វិស័យអភិវឌ្ឍន្៍ដែលដៅថ្

beyond)”។

“អាយស៊ីសប
៊ី ៊ីយ

(ICC

អាយស៊ីសប
៊ី ៊ីយន្ រឺជាកម្មវិធ៊ីពិដគ្ោុះដោបល់ម្ួយ

សគ្មាប់អង្គការសង្គម្ស៊ីវិល

ដោយផ្តល់ដសវាកម្មពាក់ព័ន្ធន្ឹង្ការ

ដរៀបនំ ការគ្រប់គ្រង្ ន្ិង្ការអន្វតតរដគ្មាង្។ សម្តថភ្ពរបស់អាយស៊ី
សប
៊ី ៊ីយន្

រឺដផ្អកដលើការនូលរួម្ដោយផ្ទល
្ ់របស់អាយស៊ីស៊ី

ន្ិង្ផ្លបុះពាល់។

ការណ៍ដន្ុះន្ឹង្ជំរញឲ្យ
ន្ិង្គ្បសិទធិ

ផ្លជាម្ួយគ្កម្ដោលដៅ ន្ិង្ដធែើឲ្យអាយស៊ីស៊ី សថិតដៅជួរម្ខ្ ន្ិង្
ដរៀបនំរួនជាដគ្សន សគ្មាប់ការផ្ល្ស់បតូរបរិបទកៃុង្វិស័យអភិវឌ្ឍន្៍ ទាំង្
ថ្្្ក់ជាតិ ន្ិង្អន្តរជាតិ។

កៃុង្

៤

ការែឹងេុណ
សូម្ដថ្លង្អំណររណែល់បណា្្គ្កសួង្ ន្ិង្អង្គការន្ន្ដែលផ្តល់ន្ូវការោំគ្ទ ន្ិង្ជំន្ួយសប្បុរស ដែលមាន្សារៈសំខាន្់បំផ្តសគ្មាប់ការងារ
របស់អាយស៊ីស៊ីកៃុង្គ្បដទសកម្ពុជា៖
គ្កសួង្ការបរដទស ន្ិង្សហគ្បតិបតតកា
ិ របរដទស;
គ្កសួង្អភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ;

គ្កសួង្សខាភិបាល;

គ្កសួង្អប់រំ យវជន្ ន្ិង្ក៊ីឡា;
ន្ិង្អង្គការន្ន្ែូនជា

គ្កសួង្សង្គម្កិនច អត៊ីតយទធជន្ ន្ិង្យវន្៊ីតស
ិ ម្្បទា;

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.

រញ្ជីរាយនាមេសប្ោងជាអ្ក្្សររាំប្ពួយ
ហ្វ្ស

អភិឌ្ឍន្៍គ្រួសារ ន្ិង្សាលាដរៀន្

អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី

អប់រំ ន្ិង្អភិឌ្ឍន្៍សហរម្ន្៍ដផ្ៃកដលើអតតសញញ្ណ

ផ្ស

កាត់បន្ថយភ្ពគ្ក៊ីគ្កតម្រយៈការពគ្ង្ឹង្សាម្រត៊ីសហរម្ន្៍ជន្បទ

វើអាយឌ៊ីភ៊ី

អភិវឌ្ឍន្៍សមាហរកម្មភូម្ិ

វើអូធ៊ីស៊ី

សដម្លង្កមារ

ការិយាល័យក្ណ្ត្ល
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