
សម្រាប់ អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី អង្គការសង្គមស ៊ីវលិផ្សេង្ៗដូចជា 
អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល សាគម និង្ស្ថា ប័នស្ថសនានាៗតួយ៉ា ង្ 
វតតអារាម និង្ម្ររុមជនំ  ំ ផ្ដ៊ីរតួនាទ៊ីយ៉ា ង្សំខាន់រន ង្ការជួយផ្ម្រជាមមម្រជង្
រាជរដ្ឋា ភិបាលរមព ជា រន ង្ការសផ្ម្រមចបាននូវយ ទធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
និង្ការមរលំអផ្ៅថ្នន រ់មូលដ្ឋា នផ្សេង្ៗផ្ទៀត។ ផ្យង្តាម យ ទធស្ថស្តសត
ផ្តត តទ៊ី២របស់អាយស ៊ីស ៊ីមដលផ្តត តផ្ល៊ី“សង្គមស ៊ីវលិសរមម”អាយស ៊ីស ៊ី 
ចង្ផ់្ ៊ីញ អង្គការសង្គមស ៊ីវលិានសមតាភាព និង្ានការលះបង្ខ់្ពស់ 
ផ្ដ៊ីមប៊ីម្របមូលសត  ំ ចូលរមួ និង្ផ្្ល៊ីយតបផ្ៅនឹង្បញ្ហា ម្របឈមនានាផ្ៅរន ង្
សង្គមឱ្យបានទាន់ផ្ពលផ្វលា។ គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្៊ីភ៊ី (គផ្ម្រាង្ អភិវឌ្ឍន៍
សាហរណរមមភូមិ) របស់អាយស ៊ីស ៊ី  គឺជាឧទាហរណ៍មួយននការផ្្វ៊ី
អនតរាគមន៍មបបអភិវឌ្ឍន៍ មដលម្រតូវបានបផ្ង្ក៊ីតផ្ ៊ីង្ផ្ដ៊ីមប៊ីផ្្វ៊ីការផ្ដ្ឋយ
តា លជ់ាមួយម្ររុមជនំ ំរន ង្សហគមន៍ផ្ដ៊ីមប៊ីឱ្យពួរគាត់បានចូលរមួចមំណរ
យ៉ា ង្សរមមរន ង្ការមរលំអជ៊ីវភាពរស់ផ្ៅរបស់អនរភូមិ និង្សង្គមស ៊ីវលិ
របស់ពួរផ្គ។ 

គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្៊ីភ៊ី រំព ង្មតអន វតតវ ិ្ ៊ីស្ថស្តសតសនូលចំនួនព៊ីរផ្ដ៊ីមប៊ី 
ពម្រង្ឹង្សិទធិអំណាច និង្សតល់ការមណនាផំ្ៅដល់អង្គការសង្គមស ៊ីវលិសរមម។ 
វ ិ្ ៊ីស្ថស្តសតសនូលទ៊ីមួយគឺជាការបផ្ង្ក៊ីតនូវ ម្ររុមអនរអន វតត (ស ៊ី.អូ.ភ៊ី) 
មដលម្រតូវបានផ្រៀបចំផ្ ៊ីង្ជាផ្រៀង្រាល់ឆ្ន ផំ្ដ្ឋយម្ររុមការងាររបស់ គផ្ម្រាង្ 
វ ៊ីអាយឌ្៊ីភ៊ី។ ស ៊ី.អូ.ភ៊ី គឺជាផ្វទិកាមួយមដលអនរដឹរនារំន ង្សហគមន៍ដូចជា 
ម្រគូគងាវ ល អាចផ្្វ៊ីការមចររមំលរគំនិត ចំផ្ណះដឹង្ និង្ការអន វតតលអៗ  
ជាមួយគាន ផ្ៅវញិផ្ៅមរ មដលជម្រមុញឱ្យានការបំស សគំនិត និង្ការ្ល ះ 
បញ្ហច ងំ្ ផ្ដ៊ីមប៊ីបផ្ង្ក៊ីតគំនិតសតួចផ្សត៊ីមរន ង្សហគមន៍បមនាមផ្ទៀតសម្រាប់ការ 
ផ្្វ៊ីឱ្យសហគមន៍កាន់មតម្របផ្ស៊ីរផ្ ៊ីង្។ គំនិតសតួចផ្សត៊ីមរន ង្ការបផ្ង្ក៊ីត ស ៊ី.អូ.ភ៊ី 
ម្រតូវបានសតួចផ្សត៊ីមផ្ ៊ីង្ផ្ដ្ឋយ គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្៊ីភ៊ី ផ្ៅរន ង្ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
ដំបូង្ផ្ ៊ីយ ផ្វទិកា ស ៊ី.អូ.ភ៊ី ានទំហតូំចផ្ដ្ឋយស្ថរមតអនរចូលរមួភាគ 
ផ្ម្រច៊ីនគឺជាម្រគូគងាវ លផ្ៅរន ង្សហគមន៍ ផ្ហ៊ីយចូលរមួភាគផ្ម្រច៊ីនសម្រាប់ 
មតផ្្វ៊ីការមចររមំលរបទពិផ្ស្ថ្ន៍ និង្ផ្រៀនព៊ីគាន ផ្ៅវញិផ្ៅមរមត
ប៉ា ផ្ណាណ ះ។ មរដល់ផ្ពលផ្នះ ស ៊ី.អូ.ភ៊ី បានរ ៊ីរចផ្ម្រម៊ីនខាល ងំ្ ផ្ហ៊ីយឥ ូវ
ផ្នះ ានការចូលរមួព៊ីអាជាា ្រថ្នន រ់មូលដ្ឋា ន ដូចជាផ្មភូមិ និង្ភាគ៊ីពារ់
ព័នធដនទផ្ទៀត មដលានចំណាប់អារមមណ៍រន ង្ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់
ពួរគាត់។ ផ្ៅរន ង្ផ្វទិកា ស ៊ី.អូ.ភ៊ី មដលបានផ្្វ៊ីផ្ ៊ីង្ផ្ៅមខ្រញ្ហា  
ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្នះ(សូមផ្ម៊ីលរូបថតខាង្ផ្ល៊ី) ម្រគូគងាវ លបានចូលរមួកាន់
មតផ្ម្រច៊ីនផ្ ៊ីង្ រន ង្ការផ្្វ៊ីការសម្រមបសម្រមួល និង្ដឹរនាផំ្វទិកាផ្នះ មដល
បង្កឱ្យានការវវិតត មបបវជិជានកាន់មតខាល ងំ្ផ្ ៊ីង្ននវ ិ្ ៊ីស្ថស្តសត ស ៊ី.អូ.ភ៊ី 
មួយផ្នះ។ 

កាលព៊ីមខ្រញ្ហា ថម៊ីៗផ្នះ អនរចូលរមួផ្វទិកា ស ៊ី.អូ.ភ៊ី ាន រ់បាន 
បផ្ចចញផ្យបលថ្ន “ខ្ា ំានអារមមណ៍ថ្ន ម្រគូគងាវ លរន ង្សហគមន៍ាន 
ចំផ្ណះដឹង្ផ្ម្រច៊ីន អំព៊ីការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និង្អំព៊ីជ៊ីវភាពរស់ផ្ៅមដល 
ាននិរនតរភាព។ វារ៏ជាការផ្ល៊ីរទឹរចិតត និង្ជម្រមុញទឹរចិតតសង្មដរផ្ៅ 
ផ្ពលមដលបានផ្ ៊ីញអនរដឹរនាវំយ័ផ្រនង្ាន រ់ បានខ្ិតខ្ផំ្រៀរគរយ វជន
មរ ព៊ីម្ររុមជំន ំផ្សេង្ៗគាន ផ្ៅរន ង្សហគមន៍របស់គាត់ផ្ដ៊ីមប៊ីចូលរមួរន ង្
ការមរលមអសហគមន៍។ 

វ ិ្ ៊ីស្ថស្តសតទ៊ីព៊ីរ មដលបានផ្ម្រប៊ីម្របាសផ់្ដ្ឋយ គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្៊ីភ៊ី 
គឺការបផ្ង្ក៊ីតនូវ ម្ររុមជំន ំសហគមន៍ផ្ៅរមព ជា (ស ៊ី.ស ៊ី.អឹម.ផ្ខ្ម)។ 
ផ្គាលបំណង្របស់ ស ៊ី.ស ៊ី.អឹម.ផ្ខ្ម គឺផ្ដ៊ីមប៊ីធានាបានថ្នការគាមំ្រទមដល
សតល់ផ្ដ្ឋយ គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្៊ីភ៊ី ផ្ៅដល់សហគមន៍ផ្គាលផ្ៅនឹង្ម្រតូវររា
ឱ្យបានសាិតផ្សារ បនាា ប់ព៊ី គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្៊ីភ៊ី ម្រតូវបានបចច ប់រន ង្រយៈ
ផ្ពលប៉ា នាម នឆ្ន ខំាង្ម ខ្ផ្ទៀត។ ស ៊ី.ស ៊ី.អឹម.ផ្ខ្ម គឺរំព ង្មតផ្ដ៊ីរតួយ៉ា ង្
សរមម រន ង្ការររាបាននូវភាពជារិចចសនានា និង្ការសហការគាន ម្របរប
ផ្ដ្ឋយមសលសលផ្ៅរន ង្ស្ថា ប័នស្ថសនានិង្សហគមន៍ផ្គាលផ្ៅរបសខ់្លួន។ 
ស ៊ី.ស ៊ី.អឹម.ផ្ខ្ម រំព ង្មតចូលរមួចំមណរដល់ការផ្បតជាា ចិតត និរនតរភាព 
និង្ភាពជាាច ស់ការ ចំផ្ពាះរាល់ការមរលមអមដលបានផ្្វ៊ីផ្ ៊ីង្ផ្ៅរន ង្
សហគមន៍ផ្គាលផ្ៅរបស់ពួរគាត់។ ស ៊ី.ស ៊ី.អឹម.ផ្ខ្ម រ៏រំព ង្មតផ្ម្រប៊ី
ម្របាស់បណាត ញរបសខ់្លួនជាមួយនឹង្ ស ៊ី.ស ៊ី.អឹម ផ្ៅសាិតរម្រមិតថ្នន រ់តំបន់
អាស ៊ីអាផ្គនយ ៍ ផ្ដ៊ីមប៊ីផ្្វ៊ីការតល ស់បតូរចំផ្ណះដឹង្ និង្បទពិផ្ស្ថ្ន៍ រ៏ដូច
ជាសម្រមួលដល់ការបណត ះបណាត ល្លង្ម្របផ្ទសសង្មដរ។ ម៉ាាង្វញិផ្ទៀត 
ស ៊ី.ស ៊ី.អឹម.ផ្ខ្ម បានបផ្ង្ក៊ីតបណាត ញជាមួយអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល
ផ្សេង្ផ្ទៀតផ្ៅរន ង្ថ្នន រ់មូលដ្ឋា ន ផ្ដ៊ីមប៊ីទាញយរនូវជំនួយ និង្ការគាមំ្រទ
បមនាមផ្ទៀត។ 

ការងាររបស់ ស ៊ី.ស ៊ី.អឹម.ផ្ខ្ម ដូចមដលបានផ្រៀបរាប់ខាង្ផ្ល៊ី 
ផ្នះម្រតូវបានអន វតតផ្ ៊ីង្ផ្ដ្ឋយមសអរផ្ល៊ីចរខ វស័ិយ ផ្បសររមម និង្គ ណ 
តនមលរបស់ខ្លួន។ ស ៊ី.ស ៊ី.អឹម.ផ្ខ្ម ចង់្ផ្ ៊ីញថ្នម្ររុមជំន ំនិង្សហគមន៍ 
មូលដ្ឋា ន អាចរស់ផ្ៅ និង្ផ្្វ៊ីការជាមួយគាន ម្របរបផ្ដ្ឋយស ខ្ដ មរមនា 
តាម រយៈរិចចសហម្របតិបតតិការរមួគាន មដលផ្តត តផ្ល៊ីភាពផ្ស្ថម ះម្រតង់្។ 

ផ្ឆ្ព ះផ្ៅផ្ពលអនាគត អាយស ៊ីស ៊ី ផ្ជឿជារ់ថ្ន ស ៊ី.ស ៊ី.អឹម.ផ្ខ្ម 
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