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សេចក្តីស្តើម 
 ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ អង្គការ

អាយស ីស ី បានចាប់ផ្តីមផ្បីខ្នការ
យ ទធសាស្តសតអាយស ីស ី ខែលមានស 
ពលភាពចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៨ ែល់ឆ្ន ាំ
២០២១។ ផែមីបធីានាថាយ ទធសាស្តសត
ងមីផនេះ ្រូវបានអន វរតផៅ្រប់ក្មិរ
ថ្នអង្គការទាំង្មូល សិកាា សាលាថ្្ៃ
កន ង្ សតីពីខ្នការយ ទធសាស្តសតចាំនួនពីរ
ផលីក ្រូវបានផរៀបចាំស្មាប់ប រគលិក
្បរិបរតិការនិង្ថាន ក់្រប់្រង្។ សិកាា
សាលាទាំង្ផនេះ បានជួយបផង្កីរភាព
ជាមាា ស់និង្ការផបតជាា ចិរតកន ង្ចាំផោម
ប រគលិកនិង្្កមុការងារទាំង្អស់ផឆ្ព េះ
ផៅរកចាំណ ចផតត រ នងិ្ ទសិផៅរបស់
អង្គការអាយស ីស ី កន ង្រយៈផពល
ប  នាម នឆ្ន ាំ ខាង្ម ែផនេះ។ ផលសីពីផនេះ
ផទៀរ កន ង្ឆ្ន ាំ២០១៨ ខ្នការយ ទធ
សាស្តសតអាយស ីស ីងមី  មានសារៈ្ប  
ផោជន៍ កន ង្ការផរៀបចាំរផ្មាង្ និង្
ការផរៀបចាំបផង្កីរ នូវរាំនិរ្តួចផ្តីម
អភិវឌ្ឍន៍សាា ប័ន។ កន ង្អាំឡ ង្ឆ្ន ាំែាំបូង្ 
រផ្មាង្ងមីៗ្រូវបានបផង្ករីផឡងី្ក៏ែូច 

ផចញ្ាយ។ អង្គការអាយស សី ី បាន
ផ្វីបទបងាា ញរបាយការណ៍ នងិ្ការរក
ផ ញី  ផៅផែរតសាវ យផរៀង្  នងិ្  ផែរត 
ថ្្ពខវង្ ែល់អនកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗពី    
វស័ិយរែឋ និង្សង្គមស ីវលិ ក៏ែូចជា
យ វជនវយ័ផកមង្ ខែលមានហានិភ័យ
ថ្នការជួញែូរ។  
 
ផពញមួយឆ្ន ាំ២០១៨ អង្គការអាយស ី
ស ី មានបាំណង្កន ង្ការ្សពវ្ាយកមម
វ ិ្ ីពិផ្រេះផោបល់ អាយស សី ីប ីយ ន 
ែល់បោត អង្គការសង្គមស ីវលិនានា។ 
អង្គការអាយស ីស ី បាន្សពវ្ាយផស
វាកមម ទក់ទង្ផៅនងឹ្ការបង្វឹកបង្វនឺ
ខ្នកហរិញ្ញវរា  ការ្រប់្រង្ និង្ ការ
អភិវឌ្ឍន៍ និង្បាន្តល់វរគសកិារយៈ
ផពលមួយថ្ងៃផពញ សតីពសីមភាពផយន
ឌ័្រ ការផរៀបចាំផរលនផោបាយ និង្
អភិ្កម ខ្ែកផលីសិទធិជាមូលដ្ឋឋ ន។ 
ផសវាកមមទាំង្ ផនេះ  នឹង្បនត ផៅឆ្ន ាំ
២០១៩។ 

 

ជាែាំោក់កាលបនាៃ ប់  ថ្នរផ្មាង្
បចា បបនន។ សាិរកន ង្្កបែ័ណឌ ថ្នខ្ន 
ការយ ទធសាស្តសតងមី កន ង្ឆ្ន ាំ២០១៨ អង្គ
ការអាយស ីស ី បានផតត រផលីការខក
លមែ និង្អន វរតនីរិវ ិ្ ីការងារថ្្ៃកន ង្ 
្សបតាមសតង់្ដ្ឋរអបបបរមា។ ផនេះ
ទក់ទង្នឹង្៖ 
១) ផរលនផោបាយមិនផលីកខលង្         

 ទក់ទង្នឹង្ការខកែង្បនែាំ និង្អាំផពី 
 ព ករលួយ 

២) ការ្រួរពិនិរយ  នងិ្   វាយរថ្មែថ្្ៃ 
      កន ង្(M&E) 
៣) សមភាពផយនឌ័្រ 
 
ផៅផែីមឆ្ន ាំ អង្គការអាយស សី ី បាន
ចូលរមួកន ង្ការសកិា អាំពីការជួញែូរ
មន សសកន ង្រាំបន់ សតពីី”បទពផិសា្ន៍ 
និង្ការយល់ផ ញីថាន ក់មូលដ្ឋឋ ន អាំពី
ការជួញែូរមន សស ផៅអាស ខីាង្របូង្ 
និង្អាស អីាផរនយ”៍។ ផ្កាយមកកន ង្ឆ្ន ាំ 
ែខែល របាយការណ៍សផ្មចបានមក
ពី្បផទសនានាកន ង្រាំបន់  ្រូ វបាន  

 



ស្វើការជាមយួអ្នក្ដែលប្រូវបានសេ 

យក្ចរិតទកុ្ដាក្់រចិរចួ 

នូវការចាប់ផ្តមីែ៏លែផលីការសកិាផរៀន
សូ្រ នងិ្ការអប់រ ាំ។ 
 
ការអប់រ ាំមផរតយយសិកា និង្បឋម
សិកា រឺជាខ ន្កមួយថ្នចាំណ ចផតត រ
របស់រ ផ្មាង្ អាយស ីស ី -ហាវ ស 
(អភិវឌ្ឍន៍ ្រួសារ និង្សាលាផរៀន) 
ផៅផែរតសាវ យផរៀង្។ រផ្មាង្ហាវ ស 
ផ្វីកិចាសហការ ជាមួយនឹង្រណៈកមម
ការ្ទ្ទង់្សាលា(រ.ទ.ស)ជួយែល់
ក មារផៅសហរមន៍ជនបទ ឲ្យទទួល
បានការអប់រ ាំ ្បកបផដ្ឋយរ ណភាព
តាាំង្ពីវយ័ផកមង្។រមួរន ជាមួយ រ.ទ.ស 
 

និង្ រណៈកមាម ្ិការមផរតយយសិកា 
បចា បបននផនេះក មារ ទទួលការអប់រ ាំកាន់
ខរ្បផសីរ ចាប់ពអីាយ បីឆ្ន ាំែល់្បាាំឆ្ន ាំ 
ផដ្ឋយចូលផរៀន ផៅសាលាមផរតយយ 
សហរមន៍ចាំនួន១១សាលា ខែល
បានបផង្កីររួចរាល់ ផៅតាមរាំបន់
ជនបទែែេះថ្នផែរត។ សាលាបឋម
សិកាចាំននួបីផទៀរ ្រូវបានកសាង្
ផឡីង្កន ង្ឆ្ន ាំ២០១៨ ជាមួយនឹង្ 
មូលនិ្ិ ខែល្បមូលបានតាមរយៈ         
រ.ទ.ស។ 

 

 

ការអប់រ ាំ ជាសទិធិមន សសមួយែ៏សាំខាន់ 
ផហយីក្មិរ និង្្លប េះពាល់ថ្នការ
អប់រ ាំ រឺសាិរផលីវ ិ្ ីជាផ្ចីន ខែល
កាំណរ់អនាររ និង្លទធភាពស្មាប់
ក មារ។ កន ង្អាំឡ ង្ផពល២៥ឆ្ន ាំកនែង្
មក ្បព័នធអប់រ ាំផៅកមព ជា្រូវបាន       
សាា បនាផឡីង្វញិ បនាៃ ប់ពីការបាំ្ែិច
បាំតែ ញទាំង្្សុង្ កន ង្របបប  លពរ
ផៅទសវរសឆ្ន ាំ១៩៧០។ ផ្ៅពីរចនា
សមព័នធសាលាផរៀនទូផៅ ្កសួង្អប់រ ាំ
យ វជន និង្កីឡា(អ.យ.ក) ក៏កាំព ង្
ផលីកកមពស់ ការចូលផរៀនមផរតយយ
សិកា ផែីមបឲី្យក មាររូចៗ ទទួលបាន 
 



បញ្ហា ្បឈមមួយផទៀរ រែឺវេះខារ្រូ
បផ្ង្ៀន ផដ្ឋយសារ្បាក់ខែទប។ 
រផ្មាង្ហាវ ស ែរិែាំស្មលួឲ្យមាន
កិចាសហ្បរិបរតិការ កាន់ខរខាែ ាំង្
ផឡងី្រវាង្ រ.ទ.ស និង្អាជាា ្រមូល
ដ្ឋឋ ន ផហយីជាលទធ្ ល  ាំ អាចមាន
លទធភាព បផង្កនី្បាក់ខែ្របូផ្ង្ៀន  
ម ផរតយយសិកាសហរមន៍  ពី៣០
ែ លាែ រអាផមរចិ ែល់៥០ែ លាែ រអាផមរចិ
កន ង្មួយខែ។ 
 

 

រឺ្តល់ផសវាអប់រ ាំ ែល់ក មារ្បកប  
ផដ្ឋយរ ណភាព ក៏ែូចជាចាំផណេះែឹង្
ចាាំបាច់ែថ្ទផទៀរស្មាប់អនាររពួក
ផរ។ 
 
ងវីផបី មាន្លប េះពាល់ជាែ ាំកាំភួនកន ង្
ឆ្ន ាំ២០១៨ អាចផមលីផ ញី ពីកិចា
សហការ របស់រផ្មាង្ហាវ ស ជាមួយ
នឹង្  រ.ទ.ស ក៏ផដ្ឋយ បញ្ហា ្បឈម
ផៅខរមាន។ បញ្ហា ្បឈមមយួ រឺែវេះ
ខារសមាា រសិកា ពី ផ្ពាេះសាលា       
មផរតយយសិកាភារផ្ចីន មានទីតាាំង្      
សាិរផៅបរផិវណ្ៃេះរបស់្រូបផ្ង្ៀន។ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

សាលាមផរតយយសិកាចាំនួនពីរ ្រូ វ
បានទទលួសាគ ល់ផដ្ឋយ្កមុ្បឹកា  ាំ 
និង្ការោិល័យអប់រ ាំយ វជន និង្
កីឡាថាន ក់ ្សុក  ស្មាប់បាំ ផពញ           
សូចនាករចាំនួន៣៣ថ្ន "សតង់្ដ្ឋអបប
បរមាមផរតយយសិកាសហរមន៍"ខែល 
កាំណរ់ផដ្ឋយ អ.យ.ក។ រផ្មាង្
ហាវ ស និង្ រ.ទ.ស កាំព ង្ផ្វកីារផែីមបី
ឲ្យមាន មផរតយយសិកាសហរមន៍
ែថ្ទផទៀរ កន ង្ការបាំផពញតាមសូចនា
ករខែលរ្មូវ ស្មាប់សតង់្ដ្ឋអបបបរ
មា ផែីមបឲី្យមាន ការទទួលសាគ ល់ែូច
រន ខែរ ពីអាជាា ្រ ប  ខនតសាំខាន់បាំ  ្រ   



ពប្រឹរអ្ាំណាចែល់ប្ក្ុមសោលសៅ 

ែែួនឯង្តាមរយៈចាំផណេះែឹង្ និង្ជាំ  
នាញ ផែីមបទីទលួបានការងារសមរមយ 
អាជីវកមម្បកបផដ្ឋយចីរកាល និង្
កសិកមម ខែល្តល់្លចាំផណញ។ 
អង្គការអាយស ីស ី បានផ្វកីចិាការផនេះ
កន ង្រផ្មាង្របស់ែែួន ែូចជារផ្មាង្ 
អាយប ីស ីឌ្ីអ ី(អប់រ ាំ និង្ អភិវឌ្ឍន៍ 
សហរមន៍ ខ ែ្កផលីអរតសញ្ហញ ណ)     
វអីាយឌី្ភី (អភិវឌ្ឍន៍ សមាហរកមម
ភូមិ) និង្ ហាវ ស(អភិវឌ្ឍន៍្រួសារ 
និង្សាលាផរៀន) ខែលផ្វីការផដ្ឋយ
តៃ ល់ជាមយួកសកិរ យ វជន និង្សហ
រមន៍ជនបទ។ 
 

 
មា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្កុមផរលផៅរបស់អង្គការអាយស ីស ី 
្រូវបានកាំណរ់ថា ជាអនកខែល្រូវ
បានផរ យកចិរតទ កដ្ឋក់រិចរួចកន ង្
្បផទសកមព ជា។ កន ង្ខ្នការយ ទធ  
សាស្តសតអាយស ីស ីងមី ្កុមផរលផៅ
ផនេះ ្រូវបានបញ្ហា ក់បខនាមែូចខាង្
ផ្កាម៖ 
 នារ ី និង្ស្តសត;ី  ទក់ទង្នឹង្សម
ភាពផយនឌ័្រ 

 ក មារ និង្យ វជន; ទក់ទង្នងឹ្ការ
ព្ង្ឹង្អាំោច  ែល់អនកជាំនាន់
ផ្កាយ 

 កសិករ; ផដ្ឋយផតត រជាពិផសស
ផលីកសកិរ    ខែលមានអរតញ្ហញ ណ 

 

កមម្កី្ក 
 ជនជារិផែីមភាររិច; ទក់ទង្
នឹង្សិទធជិនជារិផែីមភាររចិ និង្
ការចូលរួមរបស់ពួកផរ ផៅកន ង្
សង្គមកមព ជាទាំង្មូល 

 ជនមានពិការភាព; ទក់ទង្នឹង្
ការខងទាំស ែភាព និង្ផសចកតី
ថ្ងែងនូរ 

 
កន ង្កាំឡ ង្មួយឆ្ន ាំ អង្គការអាយស ីស ី 
ផ្វីការជាមួយ្កមុទាំង្ផនេះតាមរផបៀប
ផ្សង្ៗរន ផហយីសាិរកន ង្ចាំណ ចផតត ច 
ខាង្ផ្កាមផនេះ៖ 
១. ផលីកកមពស់ជីវភាពរស់ផៅ  ផដ្ឋយ 



ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០៩មក វអូី្សី ី បាន       
ផតត រការយកចិរតទ កដ្ឋក់ ោ ង្ខាែ ាំង្
ផលីសិទធិក មារ និង្ការការពារក មារ 
ខែលនឹង្បនតតាមរយៈ រ.ក.ក តាម
មូលដ្ឋឋ ន ផៅផពលខែលរផ្មាង្         
វ អូី្ីស ី  ្រូ វបានបញ្ា ប់ផៅច ង្ឆ្ន ាំ
២០១៨។ 
 
៣. កសាង្ចាំផណេះែឹង្ ខ្នកចាប់កន ង្
ចាំផោមអនកមានសិទធិ និង្អនកធានា
ឲ្យមានសិទធិ ផែីមបីសផ្មចឲ្យបាននូវ
អន សញ្ហញ សតីពីសិទធិ  និង្ការអន វរត
ចាប់ផដ្ឋយសម្ម៌ និង្យ រតិ្ម៌
ស្មាប់មន សសទាំង្អស់។ កន ង្ឆ្ន ាំ
២០១៨ អន សញ្ហញ មួយចាំនួនខែល
អង្គការអាយស ីស  ី បានផតត រកន ង្ការ
អន វរត  រឺផសចកតី្បកាសរបស់អង្គការ 
 

សហ្បជាជារិ សតីពីសទិធិជនជារិផែីម
ភាររិច(UNDRIP) អន សញ្ហញ សតីពី
សិទធិក មារ(CRC) ផសចកតី្បកាសសទិធិ
មន សស  អន សញ្ហញ ល បបាំបារ់ ្រប់
ទ្មង់្ ថ្នការផរសីផអីង្្បឆ្ាំង្នឹង្នារ ី
(CEDAW)  ក៏ែូចជាការផបតជាា ចិរត
ចាំ ផពាេះផរលផៅអភិវឌ្ឍន៍ ្បកប
ផដ្ឋយចីរភាព របស់អង្គការសហ្បជា
ជារិ២០៣០ (UN-SDG 2030)។ 
ផៅឆ្ន ាំ២០១៨ រាល់រផ្មាង្អង្គការ
អាយស ីស ីទាំង្អស់ បានអន វរតអភិ
្កម ខ្នក ផលី សិទិធ មូលដ្ឋឋ ន  ផែីមបី
បស្តញ្ហា ប នងិ្ព្ង្ងឹ្សទិធិអាំោចែល់
្កុមផរលផៅឲ្យយល់ និង្ផចេះទម 
ទរសិទធិរបស់ពួកផរ។ 
 

 

២. ព្ង្ឹង្អាំោច ែល់អង្គការសង្គម
ស ីវលិងម ីនិង្អង្គការសង្គមស ីវលិខែល
មាន្សាប់(អ.ស.ស) តាមរយៈការ
កសាង្សមរាភាព ការ្បឹកាផោបល់
(អាយស ីស ីប ីយ ន) ការ្បមូល្្ ាំ 
និង្ការចូលរមួ ផែមីបផី្ែីយរប្បកប
ផដ្ឋយផជារជ័យ និង្ទន់ផពលផវលា
ចាំផពាេះបញ្ហា ្បឈមនានា។ អង្គការ
សង្គមស ីវលិមយួចាំននួ ខែលអង្គការ
អាយស ីស  ីបានផ្វីការជាមយួ រមួមាន
្កុមជួយែែួនឯង្ សហរមន៍កសិកមម 
្កុមយ វជន    និង្    រណៈកមាម ្ិការ  
ការពារក មារ(រ.ក.ក)។ រ.ក.ក ្រូវ
បានបផង្កីរផឡងី្ ជាអង្គការសង្គមស ី
វ លិឯករាជយ  ជាមួយការស្មប
ស្មួល និង្ការរា្ំ ទផដ្ឋយរផ្មាង្
អាយស ីស -ីវអូី្ីស  ី (សផមែង្ក មារ)។ 



ការរភ្ជនរអ់ាជាញន្រ នរិេរគមេុវីិល 

 
ោ ង្ជិរសនិទធជាមួយ អាជាា ្រមូល
ដ្ឋឋ ន ក៏ែូចជាសង្គមស ីវលិ្ង្ខែរ។ 
 
កន ង្អាំឡ ង្ផពល កិចា្បជ ាំ្បចាាំឆ្ន ាំជា
មួយរាំោង្មកពី ការោិល័យ្សុក 
្កុម្បឹកា  ាំ រណៈកមាម ្ិការអភិ     
វឌ្ឍន៍ភូម ិ អង្គការសហរមន៍មូលដ្ឋឋ ន 
និង្្កុមការងារ អាយប ីស ឌី្អី ី  អនក
មកពីភូមិ្រឹង្ បានផលីកផឡីង្ពីបាំ 
ណង្របស់ពួកផរ កន ង្ការកសាង្
សាលាផរៀន ពីផ្ពាេះពួកផរ មានជាំផនឿ
ពីសារៈសាំខាន់ថ្នការអប់រ ាំ ស្មាប់
អនាររកូនៗរបស់ពួកផរ។ 
 
 

 

ផៅតាមសហរមន៍ជនបទ មយួចាំនួន
របស់ជនជារិផែីមភាររិច កន ង្ផែរត
ររនរិរ ី ពិរជាលាំបាកខាែ ាំង្ស្មាប់
ក មារកន ង្ការទទួលបាន ផសវាអប់រ ាំ
ថាន ក់មូលដ្ឋឋ ន ពីផ្ពាេះពួកផរ្រូវផ្វី
ែាំផណីរឆ្ៃ យពី្ៃេះរបស់ពួកផរ ផៅ
កាន់ភូមមិួយផ្សង្ផទៀរ ផែមីបទីទួល
បានផសវាអប់រ ាំ។ ករណីមួយថ្នភូមិ
ជនជារិផែីមភាររិច្រឹង្ ក មារ្រូវ
ខរផ្វីែាំផណីរផៅ មណឌ លសកិា្សុក 
ផែីមបទីទួលបានផសវាអប់រ ាំសាធាណៈ
ខរមួយររ់ ផៅកន ង្្សុករបស់ពួក
ផរ។ 

រផ្មាង្ អាយស ីស ី-អាយប ីស ីឌី្អ ី 
កាំព ង្ផ្វីការផដ្ឋយតៃ ល់  ជាមួយអនក 
ជាំនាញចាំនួនបួន្កុម ផៅកន ង្ផែរត
ររនរិរ ី រមួមានសហរមន៍្រងឹ្ ខែល
ចាំណ ចផតត រជារនែឹេះ ផលីការពិផ្រេះ
ពិភាកា និង្ស្មបស្មួល ផែីមបី
ពិភាកា និង្្ែ េះបញ្ហា ាំង្អាំពីបញ្ហា សហ
រមន៍របស់ពួកផរ និង្ផែីមបីផរៀបចាំ
វធិានការ។ ជាលទធ្ល ភូមិ្រឹង្ខែល
បានផរៀបរាប់ខាង្ផលី បានពភិាការន  
ផហីយសផ្មច ឲ្យមានសាលាផរៀន
តៃ ល់ែែួន។ ផែីមបីសផ្មចផរលផៅ
របស់ពួកផរ ភូមិ្រឹង្ ្រូវការសហការ 



ផ្សង្ៗផទៀរ។   ការសាង្សង់្សាលា
ផរៀន ្រូវបានបញ្ា ប់ និង្ផបកីែាំផណីរ
ការកន ង្ខែផមសា ឆ្ន ាំ២០១៨។ ផៅឆ្ន ាំ
២០១៨្ង្ខែរ រផ្មាង្ អាយស ីស -ី
អាយប ីស ឌី្ីអ ី បាន្តល់ថាន ក់អការកមម
ភាសាកាំផណីរ ែល់សិសាន សិសស
ខែលជាក មារ ផដ្ឋយផ្បី្បាស់្រូ
បផ្ង្ៀនសម័្រចិរត។ រផ្មាង្ បាន      
បាំពាក់បាំប ន ្រូបផ្ង្ៀនសម័្រចិរតនូវ
ជាំនាញ និង្ឧបករណ៍នានាខែលចាាំ 
បាច់ ផែមីបបីផង្កនីសមរាភាពបផ្ង្ៀន។ 
្រូបផ្ង្ៀនសម័្រចិរតទាំង្ផនេះ ក៏អាច
បនតការសិការបស់ែែួនតៃ ល់ ចាប់ពី
ថាន ក់ទ៩ី ផៅសាលាផរៀនរែឋ ្បសិនផបី
ពួកផរបផ្ង្ៀនក មារ បានោ ង្រិច       
៣ឆ្ន ាំ    ស្មាប់ថាន ក់អការកមមរបស់ 

អង្គការអាយស ីស ។ី ផនេះរឺជារ្មូវការ
មួយ ពីមនៃី រអប់ រ ាំផែរត។  អង្គការ
អាយស ីស  ីចង់្ផ ញី្របូផ្ង្ៀនសម័្រ
ចិរតែែួនឯង្ អាចបនតការសិកាែល់
ថាន ក់ឧរតមសិកា បនាៃ ប់ពីផ្វីការជា
មួយអង្គការអាយស ីស ី។ អង្គការ 
អាយស ីស  ីសង្ឃមឹថា្របូផ្ង្ៀនខែល
រផ្មាង្ អាយប ីស ីឌ្ីអ ី បានបណត េះ    
បោត ល នឹង្្រឡប់មកវញិកាែ យជា
្រូ ប ផ្ង្ៀ ន រ ប ស់ រ ែឋ  ខែលមាន        
លកាណៈសមបរតិ្រប់្រន់ ផែីមបី្ តល់
ែល់ក មារ ផៅសហរមន៍ជនបទនូវ
ការអប់រ ាំចាាំបាច់   ខែលក មារទាំង្ផនាេះ 
មានសិទធទិទលួ ផៅផពលអនាររ។ 
 

 

 

កន ង្អាំឡ ង្ ផពលកចិា្បជ ា្ំ បចាាំឆ្ន ាំផនេះ 
អនករាំោង្ភូមិ្រឹង្ ក៏បានខចក
រ ាំខលក អាំពីខ្នការសកមមភាពរបស់
ពួកផរ នងិ្ផសចកតី្ រូវការរបស់ពួកផរ 
កន ង្ការ ផ្បី ្បាស់  ែីសហរមន៍
ស្មាប់ការសាង្សង់្សាលាផរៀន ក៏
ែូចជា ផ្វីការសាំណូមពរឲ្យមាន្រូ
ប ផ្ង្ៀន ្កបែ័ណឌ របស់ រែឋ  មក
បផ្ង្ៀន ផៅភូមិរបស់ពួកផរ្ង្ខែរ។ 
ជាលទធ្ល អនករាំោង្មកពីការោិ
ល័យ្សុក និង្  ាំ បានសនាថានឹង្
ចារ់្របូផ្ង្ៀន ផៅបផ្ង្ៀនជា្ែូវការ
ផៅភូមិរបស់ពួកផរ។ សាលាផរៀនផនេះ 
្រូវបានសាង្សង់្ ផដ្ឋយផ្បី្បាស់
្នធាន ខែលមាន្សាប់ផៅកន ង្
សហរមន៍   ែូចជាផឈ ី និង្  សមាា រ 



ការងារអ្ភវិឌ្ឍន៍ ប្រក្រសដាយការច្ចនប្រឌ្រិ  
និរចីរភ្ព 

ថាន ក់ែឹកនាាំវរតអារាម។ ផដ្ឋយសារខរ
ការផបតជាា ចិរត នងិ្ទឹកចិរតែ៏រងឹ្មាាំរបស់
ពួកផរកន ង្ការ្បយ ទធ្បឆ្ាំង្នឹង្បញ្ហា  
ជួញែូរមន សស ្កុមឃ្ែ ាំផមីល ទទួល
បាន ការផការសរផសីរ និង្ការទទួល
សាគ ល់ ពី្បធានភូមិរបស់ពួកផរ  និង្
ពីសហរមន៍របស់ពួកផរចាំផពាេះសកមម 
ភាពវជិាមានរបស់ពកួផរ។ 
 

 

រផ្មាង្ ការ់បនាយហានិភ័យថ្នការ
ផ្វីចាំោក្សុកែ សចាប់ ខែលមាន
សាិរផៅផែរតថ្្ពខវង្ បានសង់្មូល
ដ្ឋឋ ន្រេឹះ ស្មាប់្កុមឃ្ែ ាំផមីលកន ង្
មូលដ្ឋឋ នផៅឆ្ន ាំ២០១៧ផែមីបសីាំរល់ 
និង្កាំណរ់អរតសញ្ហញ ណអនកជួញែូរ 
និង្ ឈមួញកោត លផៅពីផ្កាយការ
ផ្វីចាំោក្សុកែ សចាប់ នងិ្ផែីមបី
ការពារអនកភូមពិីបញ្ហា ជួញែូរ ក៏ែូច
ជាការផ្វីចាំោក្សុក រម នស វរាិ    
ភាព។ ផៅឆ្ន ាំ២០១៨  ្កមុឃ្ែ ាំផមីល 

ទាំង្ផនេះ រកីចផ្មីនទាំង្ចាំផណេះែឹង្ 
និង្ការអន វរតរបស់ពួកផរ ផហយីលទធ
្លលែៗ  ្រូវបានផរផមលីផ ញី ពី
វរតមានរបស់្កុមឃ្ែ ាំផមីល ផៅកន ង្   
ភូមិ។ បចា បបនន មាន្កុមឃ្ែ ាំផមីល
សាមសិបបួន ផហីយ្កុមទាំង្ផនេះ 
្រូវបានបផង្កីរផឡីង្ផដ្ឋយអនកខែល
មានការផបតជាា ចិរតែពស់ នងិ្មានទឹក
ចិរតការពារភូមិរបស់ពួកផរ ែូចជា
សមាជិក្កុមជយួែែួនឯង្ ខែលមាន
្សាប់ ចាស់ទ ាំកន ង្ភូមិ ្របូផ្ង្ៀន និង្ 



ការកសាង្សមរាភាព ពី្កមុការងារ 
ការ់បនាយហានិភ័យ ថ្នការផ្វីចាំ   
ោក្សុកែ សចាប់្ង្ខែរ អាំពី
រ ផបៀ បសាំរ ល់  និ ង្ កាំណ រ់អរត
សញ្ហញ ណអនកជួញែូរ និង្ ឈមួញ       
កោត លផៅពីផ្កាយការផ្វីចាំោក
្សុកែ សចាប់ រផបៀបសរផសររបាយ
ការណ៍ និង្រផបៀបរាយការណ៍ករណី 
ផៅអាជាា ្រមូលដ្ឋឋ ន។ 
 
អវី ខែល្កុមឃ្ែ ាំផមីល សផ្មចបាន
កនែង្មក ផនាេះរឺពួកផរអាចសាំរល់
ែឹង្ជនចខមែក ខែលមកភូមិរបស់ពួក
ផរ ជនចខមែកផនាេះសាំផៅក មាររូចៗ
តាមរយៈការ្តល់អាំផោយ។ ពួកផរ 
ក៏អាចខចករ ាំខលក នូវអវីខែលពួកផរ
បានផរៀនសូ្រ ពីរផ្មាង្   ការ់បនាយ 

ហានិភ័យថ្នការផ្វីចាំោក្សុកែ ស
ចាប់ ែល់អនកភូមិតៃ ល់ែែួន សាច់
ញារិ និង្អនកជរិខាង្ ក៏ែូចជា្តល់
្បឹកា អាំពីថាផរី្រូវផ្វីចាំោក្សកុ
ផៅ្បផទសថ្ង  ឬផ្វីការផៅកន ង្្ប     
ផទស។ រហូរមកែល់ផពលផនេះ ការ
យល់ផ ញីអនកមូលដ្ឋឋ ន មកផលី្កុម
ឃ្ែ ាំផមីល មានភាពវជិាមាន ផដ្ឋយ
ផហរ ថា អនកមូលដ្ឋឋ នផ ញី្កុមឃ្ែ ាំ
ផមីល ចូលរមួចាំខណកោ ង្សាំខាន់កន ង្
ការការពារសហរមន៍របស់ពកួផរ ពី
បញ្ហា ជួញែូរ និង្ការផ្វីចាំោក្សកុ
ែ សចាប់។ សមាជិក្កុមឃ្ែ ាំផមីល 
ផ្បី្បាស់ ្នធានតៃ ល់ែែួនរបស់ពួក
ផរផដ្ឋយសម័្រចិរត ផែមីបកីារពារសហ
រមន៍ែែួនឯង្។ 

 

ផែីមបីផដ្ឋេះ្សាយ នូវបញ្ហា ជួញែូរ
មន សស ្កុមឃ្ែ ាំផមីលផ្បីឧបករណ៍ 
ែូចជា ការបងាា ញវផីែអូផពលយប់អាំពី
្លប េះពាល់ ថ្នការជួញែូរមន សស 
និង្រផបៀបកាំណរ់អរតសញ្ហញ ណ និង្
រាយការណ៍ អាំពីករណីជួញែូរមន សស
ផៅអាជាា ្រមូលដ្ឋឋ ន ផែមីបជីួយអនត 
រារមន៍។ ឧបករណ៍ចាាំបាច់ទាំង្ផនេះ 
បានមកពីការសហការោ ង្ជិរសនិទធ 
ជាមួយរផ្មាង្ ការ់បនាយហានិភ័យ 
ថ្នការផ្វីចាំោក្សុក  ែ សចាប់ 
ខែលពួកផរបានទទួលជាំនាញ និង្ចាំ
ផណេះែឹង្ កន ង្ការអភិវឌ្ឍន៍តៃ ល់ែែួន 
នូវចកា វស័ិយ ផបសកកមម និង្រ ណ
រថ្មែ រួនាទីនិង្ការទទួលែ ស្រូវ  
និង្ការផ្វីខ្នការសកមមភាព។ ពួក
ផរ ក៏បានទទួលការបណ្ េះបោត ល 



ដ្នការេប្ារ់ឆ្នាំ២០១៩ 
អង្គការអាយស ីស ី  នឹង្ ្បឹង្ ខ្បង្
ព្ង្ឹង្កិចាសហការរបស់ែែួន ជាមួយ
ថ្ែរូរា្ំ ទ ផហីយផរៀបចាំកិចា្បជ ាំថ្ែរូ
មួយផៅខែផមសា។ ផនេះនឹង្ជាថ្ងៃថ្ន
ការ្ែ េះបញ្ហា ាំង្ ការផរៀនសូ្រផៅវញិ
ផៅមក និង្ការផ្វីបោត ញ។ លទធ
្លពីកិចា ្បជ ាំ ផនេះ នឹង្រួមចាំខណក
ែល់ការផ្វី ខ្នការអនាររ របស់   
អង្គការអាយស ីស ី  ពី រផបៀបខែល       
អាយស ីស ី ជាអង្គការខែលពាក់ព័នធ
មួយ អាចរា្ំ ទែ៏្បផសីរបាំ  ្រ ែល់
្បជាជនកមព ជា និង្្បផទសជារិតាម  
រយៈការសហការែ៏លែ ជាមួយថ្ែរូ    
រា្ំ ទ និង្អនកពាក់ព័នធែថ្ទផទៀរ កន ង្
បរោិកាស ខែលអាំផោយ្ល។ 
កមមវ ិ្ ីពិផ្រេះផោបល់ អាយស ីស ី       
ប ីយ ន នឹង្បនត្តល់ផសវាកមម និង្វរគ
សិកាកន ង្ឆ្ន ាំ២០១៩ ក៏ែូចជាព្ង្ីក
រាំបន់ផរលផៅ ែល់សហរមន៍ជន  
បទ។ 
 

 

លទធ្ល ពីរាំនិរ្តួចផ្តីមអភិវឌ្ឍន៍
សាា ប័នមយួ ខែល្រូវបានអន វរត និង្
អន ម័រកន ង្ឆ្ន ាំ២០១៨ ផនាេះរឺផៅឆ្ន ាំ
២០១៩ អង្គការអាយស សី ី នឹង្តែ ស់
បតូ រ  ្ប ព័នធ រណផនយយ របស់ែែួ ន
ស្មាប់អង្គការទាំង្មូល។ ការតែ ស់
បតូ រ ផនេះ  នឹង្ រួមបញ្ាូ លការបណត េះ         
បោត លប រគលិកហិរញ្ញវរា  ក៏ែូចជា
ការរា្ំ ទ និង្តាមដ្ឋនបនាៃ ប់ពីការ
ដ្ឋក់រាំផឡងី្កមមវ ិ្ ។ី 
 
រាំនិរ្តួចផ្តីម អភិវឌ្ឍន៍សាា ប័នមួយ
ផទៀរទក់ទង្នឹង្ការ្រួរពនិរិយ និង្
វាយរថ្មែ(M&E)ថ្ ៃ្កន ង្ នឹង្រា្ំ ទ
ែល់ការ្សាវ្ជាវមូលដ្ឋឋ ន ចាំនួនពីរ
ខែលនឹង្ផ្វីផឡងី្ កន ង្្រីមាសទីមួយ
ថ្នឆ្ន ាំផនេះ។ បនាៃ ប់ពីរាំនិរ្តួចផ្តីម
ផនេះ នងឹ្្តល់នូវការកសាង្សមរាភាព
ផលី  ការ្រប់្រង្ខ្ែកផលីលទធ្ល
ខ្នការតាមដ្ឋននិង្វាយរថ្មែ និង្
  
 

ឧបករណ៍ផ្សង្ៗ ផែមីបផី្វីឲ្យអង្គការ
អាយស ីស ី  មាន្បព័នធ្រួរពិនិរយ
តាមដ្ឋននងិ្វាយរថ្មែ ្បកបផដ្ឋយ
្បសិទធភាពនិង្ស័កតិសិទធិភាពស្មាប់
រផ្មាង្នីមយួៗ និង្ស្មាប់អង្គការ
ទាំង្មូល។ 
 
ចាប់ពីខែមករាឆ្ន ាំ២០១៩ ចាប់ផ្តីម
រផ្មាង្ងមីមួយ ខែលផតត រផលីក មារ
ផៅថា "ខសវង្រកការរា្ំ ទមរិ ផែីមបី
សិទធិក មារ"។ រផ្មាង្ងមីផនេះ ្រូវបាន
ផរៀ ប ចាំ ផឡី ង្  ផចញ ពី រ ផ្មា ង្         
អាយស ីស ី-វអូី្ីស ី ផហីយនឹង្ផ្បី
្បាស់មូលដ្ឋឋ ន្រេឹះ ខែលបានផរៀបចាំ
ផដ្ឋយ វអូី្ីស ី  ផែីមបីផ្វីការផដ្ឋយ
តៃ ល់ជាមួយអាជាា ្រមូលដ្ឋឋ ន ផៅ
ថាន ក់ជារ ិ ថាន ក់ផ្កាមជារ ិ និង្ថាន ក់
មូលដ្ឋឋ ន កន ង្ការផលីកកមពស់សិទធិ
ក មារនិង្ការការពារក មារ។ 



ការែឹរេុណ 
 
 
សូមខងែង្អាំណររ ណែល់បោត ្កសងួ្ និង្អង្គការនានាខែល្តល់នូវការរា្ំ ទ និង្ជាំនយួសបប រសែ៏មានសារៈ
សាំខាន់បា្ំ  រែល់ការងារអង្គការអាយស សី ី កន ង្្បផទសកមព ជា។ 
 
្កសួង្ការបរផទស នងិ្សហ្បរិបរតកិារអនតរជារិ; ្កសួង្អប់រ ាំយ វជន និង្កីឡា; ្កសងួ្សង្គមកិចា អរីរយ ទធ
ជន និង្យ វនីរិសមបទ; ្កសួង្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ; ្កសងួ្ស ខាភិបាល និង្អង្គការែូចជា Interact; Cambodia 

Action; Normisjon; SIL International; Felm; Tearfund UK; TEAR Australia; Transform Aid International; 
LEAD Asia; ECHO Asia; EFC; CCC; Micah Network; NGO Education Partnership and Chab Dai. 
 

 

ការិយាលយ័ក្ណាតនល អាយេុីេុ ី
្ៃេះផលែ៧B1 ្ែូវសឡា ៣៧១ ភូមអ័ិររីផែ 

សងាក រ់អូខបកកែម ែណឌ ខសនស ែ 

ភនាំផពញ 
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