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សៅសដ្ើមឆ្ាាំ២០១៧ អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី បាន្សបតជ្ញាច្ិត្ត ន្ិង្បាន្ច្ូលរួម
កនុង្វិស័យការងារថ្ម៊ីមួយ គវិឺស័យប្បឆាំង្ការជួញដ្ូរមន្ សាស។ គសប្ោង្
ថ្ម៊ីរយៈសពល៣ឆ្ាាំដដ្លសៅថា គសប្ោង្ទប់ស្កាត្់ការជួញដ្ូរកោ្ាាំង្ពល
កមម បាន្ចាប់ស្តើមសៅថ្ថ្ៃទ៊ី១ ដែមករា កនុង្ប្ស កប្ពះសសតច្ សែត្តថ្ប្ព    
ដវង្។ ជ្សប្ច្ើន្ឆ្ាាំមកស ើយ អាយស ៊ីស ៊ីជ្មួយស គមន្៍សោលសៅ
សៅកនុង្ប្ស កសន្ះដដ្លោន្អង្គការស គមន្៍មូលដ្ឋាន្ជ្សប្ច្ើន្ បាន្
ន្ិង្ កាំព ង្ស្វើការស ការប្បកបសដ្យភាពសជ្គជ័យជ្មួយអាជ្ញា្រ
មូលដ្ឋាន្។ គសប្ោង្ទប់ស្កាត្់ការជួញដ្ូរកោ្ាាំង្ពលកមម កាំព ង្សប្បើ
ប្បាស់សង្គមស ៊ីវិលសកមម ន្ិង្ការសបតជ្ញាច្ិត្តរបសអ់ាជ្ញា្រមូលដ្ឋាន្ 
សដ្ើមាប៊ីពប្ង្ឹង្អាំ  ណាច្ដ្ល់ប្បជ្ពលរដ្ឋសៅកនុង្ប្ស កប្ពះសសតច្ សដ្ើមាប៊ី
សច្ៀសវាង្ ន្ិង្ប្បយ ទធប្បឆាំង្សៅន្ឹង្ការស្វើច្ាំណាកប្ស កែ សច្ាាប់ 
ការជួញដ្ូរកោ្ាាំង្ពលកមម ន្ិង្ទាសភាពសម័យទាំសន្ើប។ 

កនុង្អាំឡុង្ឆ្ាាំ២០១៧ អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី បាន្ប្ត្ួត្ពិន្ិត្ាយ ន្ិង្ស្វើឲាយប្ប
សសើរសឡើង្ន្ូវដ្ន្ការយ ទធស្ស្តសតរបស់ែលួន្ កនុង្សោលបាំណង្បសង្កើន្ 
ន្ិង្អភិវឌាឍបដន្ែមសលើការងារដដ្លកាំព ង្ោន្។ ដ្ន្ការយ ទធស្ស្តសតថ្ម៊ី
សប្ោប់ឆ្ាាំ២០១៨-២០២១ ប្ត្ូវបាន្អន្ ម័ត្ ន្ិង្ច្ូលជ្្រោន្ចាប់
តាំង្ព៊ីសដ្ើមឆ្ាាំថ្ម៊ី។ យ ទធស្ស្តសតស្ដាត្សាំខាន្់ៗ ប្ត្ូវបាន្បសង្កើត្សឡើង្ 
សដ្ើមាប៊ីសលើកកមពស់ជ៊ីវភាពរស់សៅរបស់ប្បជ្ជន្កមពុជ្ ពប្ង្ឹង្ការរួមច្ាំ
ដណករបស់ពួកោត្់ដ្ល់សង្គម ន្ិង្ទទួលបាន្យ ត្តិ្ម៌ប្សបតម  
ច្ាាប់។ អាយស ៊ីស ៊ីកាំព ង្ដត្បន្តស្វើការជ្មួយអនកដដ្លប្ត្ូវបាន្សគយក
ច្ិត្តទ កដ្កត់្ិច្ត្ួច្សៅប្បសទសកមពុជ្ កនុង្សោលបាំណង្សដ្ើមាប៊ីច្ស ើញ 

ព៊ីន្ិរន្តរភាពយូរអដង្វង្ថ្ន្ការងាររបស់អាយស ៊ីស ៊ី សប្កាមភាពជ្ោចាស់ 
ន្ិង្ភាពជ្អនកដ្ឹកនាំកនុង្ប្ស ក។ 

សលើសព៊ីសន្ះសៅសទៀត្ អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី ប្ត្ូវបាន្ពប្ង្ឹង្តមរយៈកមម
វិ្៊ីអភិវឌាឍន្៍ស្ថាប័ន្ ន្ិង្គាំន្ិត្្តួច្ស្តើមនន សៅឆ្ាាំ២០១៧ ត្ួយ ាង្ 
អាយស ៊ីស ៊ីដដ្លជ្ស្ថាប័ន្អង្គការ ទទួលបាន្ការបណ្តះបណាតាលសត៊ីព៊ី 
ការត្ស ូមត្ិ អភិប្កមយកសិទធិជ្មូលដ្ឋាន្ ការសរសសររបាយការណ៍ 
ច្ាាប់យ ត្ិត្ម៌អន្៊ីត្ិជន្ន្ិង្បទដ្ឋាន្ការងារថ្្ៃកនុង្ប្ត្ូវបាន្ស្វើឲាយប្បសសើរ
សឡើង្្ង្ដដ្រ។ 

អាយស ៊ីស ៊ីប ៊ីយ៉ន្ ជ្កមមវិ្៊ីពិសប្ោះសយបល់របស់អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី
សប្ោប់អង្គការសង្គមស ៊ីវិល ប្ត្ូវបាន្្ាសពវ្ាាយដ្ល់អង្គការសប្ៅរដ្ឋាភិ
បាលកនុង្ប្ស ក ន្ិង្ស្ថាប័ន្ស្សនមួយច្ាំន្ួន្កនុង្ឆ្ាាំ២០១៧ សដ្ើមាប៊ីស្វើ
ឲាយសង្គមស ៊ីវិលស្គាល់កមមវិ្៊ីសន្ះ។ អាយស ៊ីស ៊ីប ៊ីយ៉ន្ ្តល់សសវាដ្ល់
អត្ិថ្ិជន្ទាក់ទង្ន្ឹង្ប្បព័ន្ធ ិរញ្ញវត្ែុ ន្ិង្ការសរសសរសាំសណើ។ 

ប្ក មក ោរែលះ គឺជ្អនកដដ្លប្ត្ូវបាន្សគយកច្ិត្តទ កដ្ក់ត្ិច្ត្ួច្សៅ
កនុង្ប្បសទសជ្សប្ច្ើន្ រាប់បញ្ចលូទាាំង្ប្បសទសកមពុជ្្ង្ដដ្រ។ រាជរដ្ឋា
ភិបាលកមពុជ្ កាំព ង្ស្វើការសឆ្ាះសៅរកការអន្ វត្តន្៍ឲាយបាន្សជ្គជ័យថ្ន្
អន្ សញ្ញាសត៊ីព៊ីសិទធិក ោរ(អសក) ស ើយដ្ាំណាក់កាលមួយគឺកាបសង្កើត្
គណៈកោមា្ិការទទួលបន្ៃុកកិច្ចការនរីន្ិង្ក ោរ   ាំសងាកាត្់(គ.ក.
ន្.ក) សៅទូទាាំង្ប្បសទស។ កនុង្អាំឡុង្សពលដែឧសភាដ្ល់ដែកកកដ្ឆ្ាាំ
២០១៧ គណៈកោមា្ិការអន្តរាគមន្៍បសង្កើត្គសប្ោង្របស់អាយស ៊ីស ៊ី 
បាន្ស្វើការសិកាាអាំព៊ីដ្ាំសណើរការថ្ន្រច្នសមព័ន្ធ គ.ក.ន្.ក ន្ិង្លទធ
ភាពកនុង្ការស ការ។ អនក្តល់ព័ត្៌ោន្ស្ាសង្ៗប្ត្ូវបាន្សោភាសរួម
ទាាំង្ក ោរ ន្ិង្ឪព កោតាយ អនកសមើលដថ្។ 

លទធ្លមួយច្ាំន្ួន្ដដ្លបាន្មកព៊ីការសិកាាសន្ះ គឺក ោរ ន្ិង្សកមង្ជាំ
ទង្ ់យល់ដ្ឹង្ថាជ៊ីវភាពរស់សៅរបស់ពួកសគមិន្លអប្បសសើរសឡើយ ស ើយ
បាន្បងាហាញព៊ីត្ប្មូវការច្ង្់ឲាយ គ.ក.ន្.ក ជួយអន្តរាគមន្៍ដ្ល់ពួកសគ។ 
សាំណូមពរែលះៗរបស់ពួកសគ គឺការោាំប្ទក ាំឲាយោន្ក ោរឈប់សរៀន្ ឬក ាំ

ស្វើឲាយក ោរសបាះបង្់សចាលការសិកាា ្តល់ស្លាសរៀន្លអជ្មួយការអប់
រំោន្គ ណភាព ន្ិង្បរិកាខាលអ ជួយបញ្ាឈប់អាំសពើ ឹង្ាាកនុង្ប្គួស្រ ប្ពម
ទាាំង្ប្បយ ទធប្បឆាំង្សៅន្ឹង្ការរំសលាភបាំពាន្្លូវសភទសលើក ោរ ន្ិង្
កោ្ាាំង្ពលកមម។ 

ឪព កោតាយ ន្ិង្អនកសមើលដថ្បាន្សដមតង្ន្ូវការសកាត្សរសសើរច្ាំសពាះការ
ងារ ន្ិង្ការច្ូលរួមសៅកនុង្ស គមន្៍របស់ គ.ក.ន្.ក។ សៅតម  ាំ
មួយច្ាំន្ួន្ គ.ក.ន្.ក កាំព ង្ស្វើការសលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹង្អាំព៊ីសិទធិ
ក ោរ ន្ិង្អាហារូបត្ែមភសប្ោប់ក ោរ។ ឪព កោតាយ ន្ិង្អនកដថ្ទាាំ បាន្
បញ្ជាក់ព៊ីត្ប្មូវការថ្ន្វត្តោន្របស់ គ.ក.ន្.ក ជ្ពិសសសកនុង្ការស្វើ
របាយការណ៍សៅកាន្់អាជ្ញា្រថា្ាក់សលើ សៅសពលោន្ការរំសលាភបាំពាន្
្លូវសភទសកើត្សឡើង្ច្ាំសពាះក ោរឬស្តសត៊ី។ ដ្ូច្ោ្ាសន្ះដដ្រ គ.ក.ន្.ក ោន្ត្ួ
នទ៊ីសាំខាន្់កនុង្ការោាំប្ទស្លាមសត្តយាយកនុង្ស គមន្៍ សប្ោប់   ឧត្តម
ប្បសយជន្៍ដ្ល់ក ោរត្ូច្ៗ។ 

២ 

សសចក្ត៊ីស្ដើម 

ស្វើការជាមួយអនក្ដែលប្រូវបានសេយក្ចិរតទ ក្ដាក្រ់ិចរួច 



៣ 

សៅច្ ង្ឆ្ាាំ២០១៧ ប្បជ្កសិករសទៀង្ទាត្់មួយប្ក មសៅកនុង្សែត្តស្វាយ
សរៀង្ ោន្សោទន្ភាពច្ាំសពាះែលួន្ឯង្ ព៊ីសប្ពាះពួកោត្់សទើបដត្បាន្
បញ្ចប់ដ្ាំសណើរការសរៀបច្ាំដ្ន្ការ ន្ិង្បសង្កើត្ ស គមន្៍កសិកមមដដ្ល
ជ្របស់ែលួន្ឯង្ ទ្ាល់ប្សបតមច្ាាប់រដ្ឋាភិបាល។ ពិត្ណាស់ ស 
គមន្ក៍សិកមម ន្ឹង្្តល់ប្បសយជន្៍ដ្ល់កសិករសប្ច្ើន្ កនុង្សពលជ្មួយ
ោ្ាដដ្រ ក៏្តល់ឲាយកសិករន្ូវឋាន្ៈប្សបច្ាាប់មួយ។ កនុង្នមជ្ប្ក ម
កសិករបញ្ជាក់ថា        ”ស គមន្៍កសិកមម គឺជ្ប្កបែ័ណឌប្សបច្ាាប់
សប្ោប់កសិករសៅកមពុជ្ ស្វើឲាយពួកសយើង្ោន្ទាំន្ កច្ិត្តច្ាំសពាះការងារ
របស់សយើង្ ន្ិង្សពលជ្មួយោ្ាដដ្រ ពួកសយើង្ប្ត្ូវបាន្ទទួលស្គាល់
សដ្យរដ្ឋាភិបាល”។ 

កសិករទាាំង្សន្ះ មកព៊ី  ាំមួយកនុង្ច្ាំសណាម  ាំសោលសៅរបស់គសប្ោង្
អាយស ៊ីស ៊ី ហាវាស(អភិវឌាឍន្៍ប្គួស្រ ន្ិង្ ស្លាសរៀន្) បាន្ស្វើទសាសន្
កិច្ចស គមន្៍កសិកមមមួយសៅខាង្សប្ៅ  ាំរបស់ពួកោត្់។ ពួកោត្់
រំសភើប អាំព៊ីអវ៊ីដដ្លពួកោត្ប់ាន្សរៀន្សូប្ត្ព៊ីស គមន្៍កសិកមមសន្ះ 
ស ើយគិត្ថា ប្បសិន្សបើពួកោត្់អាច្ោន្ស គមន្៍កសិកមម្ទាល់ វា
ន្ឹង្បសង្កើត្ប្កបែ័ណឌប្សបច្ាាប់ សប្ោប់កសិករ ន្ិង្សប្ោប់ប្ក មជួយ
ែលួន្ឯង្ច្ាំន្ួ ួន្១១ប្ក មសៅកនុង្  ាំពួកោត្់។ សៅសពលប្ត្ឡប់មកវិញ 

ពួកោត្់ បាន្ចាប់ស្តើមដសវង្យល់ព៊ីរសបៀបបសង្កើត្ស គមន្៍កសិកមម
សដ្យោន្ការត្ប្មង្់ទិសព៊ីគសប្ោង្ហាវាស។ កសិករបាន្សប្មច្ថា 
សោលបាំណង្ ន្ិង្ម ែងាររបស់ស គមន្៍កសិកមមរបស់ពួកោត្់គឺ ៉៖ 
១) ការជួញដ្ូរ្លិត្្លកសិកមម ២) សសវាកមមសន្ាសាំ ៣) បណាតាញ 
ន្ិង្ទ៊ី្ាារ។ 

ម ែងារទាាំង្ប៊ីសន្ះ ោន្អត្ែន្័យសដ្ើមាប៊ី្តល់្លប្បសយជន្៍ដ្ល់កសិករ
សៅមូលដ្ឋាន្កនុង្  ាំ ន្ិង្ជ្ពិសសសោចាស់ភាគ   ន្ស គមន្៍កស ិ    
កមម។ វាោន្អត្ែប្បសយជន្៍សប្ោប់កសិករ ដដ្លពួកោត្់អាច្ទិញ
ទាំន្ិញកសិកមមព៊ីស គមន្៍កសិកមមទាបជ្ង្ សបើសប្បៀបស្ៀបសៅន្ឹង្
ការទិញព៊ីឈមួញកណាតាល។ កសិករអាច្សន្ាសាំប្បាក់ ឬែច៊ីព៊ីស គមន្៍
កសិកមមសដ្យោន្លកខែណឌលអ ជ្ជ្ង្ស្វើតមរយៈ្នោរ ឬប្គឹះ
ស្ថាន្ម៊ីប្កូ ិរញ្ញវត្ែុ។ ស គមន្៍កសិកមម ស្ៃរច្ាំសណះដ្ឹង្បសច្ចកសទស
ដ្ល់កសិករដដ្លពួកោត្់បាន្សរៀន្ព៊ីអង្គការសប្ៅរដ្ឋាភិបាល ន្ិង្
នយកដ្ឋាន្រដ្ឋ។ សលើសព៊ីសន្ះសៅសទៀត្ ស គមន្៍កសិកមម ក៏ជួយ
កសិករលក់្លិត្្លកនុង្ត្ថ្មលសមរមាយ ន្ិង្សែិត្សៅសប្កាមលកខែណឌ
ប្ត្ឹមប្ត្ូវ។ អត្ែប្បសយជន្៍សប្ោប់ោចាស់ភាគ   ន្ដដ្លទទួលបាន្ គឺព៊ី
ប្បាក់ច្ាំសណញរបស់ស គមន្៍កសិកមម។ 

គសប្ោង្អាយស ៊ីស ៊ី អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី (អប់រំ ន្ិង្អភិវឌាឍន្៍ស គមន្៍ដ្អក
សលើអត្តសញ្ញាណ) ដដ្លកាំព ង្ស្វើការជ្មួយប្ក មជន្ជ្ត្ិសដ្ើមភាគត្ិច្
ននសៅកនុង្សែត្តរត្ន្គិរី ដត្ង្ដត្ែិត្ែាំប្បឹង្ដប្បង្ឲាយោន្ការច្ូលរួមព៊ី
ប្គប់ភាគ៊ីពាក់ព័ន្ធកនុង្ស គមន្៍សោលសៅ សដ្ើមាប៊ីឆលុះបញ្ចាាំង្ វិភាគ ន្ិង្
ដសវង្រកដ្ាំសណាះប្ស្យរួមោ្ា។ កនុង្អាំឡុង្សពលថ្ន្ការឆលុះបញ្ចាាំង្ បាន្

បងាហាញថាស គមន្៍ោន្អនកសកើត្ជាំង្ឺ ង្់សិន្( លង្់)។ ប្ក មការងារ
អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី បាន្ដ្ឹង្ថាជន្រង្សប្ោះោន្ជាំង្ឺ ង្់សិន្ទាាំង្សន្ះ មិន្
ប្ត្ូវបាន្សគយកច្ិត្តទ កដ្ក់ ស ើយពួកសគមិន្ោន្ទាំនក់ទាំន្ង្ជ្មួយ
អនកភូមិស្ាសង្សទៀត្សៅកនុង្ស គមន្៍។ ស គមន្៍ មិន្រាបរ់កអនកោន្
ជាំង្ឺទាាំង្សនះ។ 

ជ្ង្សន្ះសៅសទៀត្ តមរយៈការសិកាាសន្ះ គណៈកោមា្ិការអន្តរា   
គមន្៍បសង្កើត្គសប្ោង្របសអ់ាយស ៊ីស ៊ី សរៀន្បាន្ថាប គគលិក គ.ក.ន្.ក 

ោន្ច្ាំណង្់ច្ិត្ត ន្ិង្ទឹកច្ិត្តច្ង្់ស្វើឲាយជ៊ីវភាពរស់សៅ ន្ិង្បង្កបសង្កើត្  

កាលៈសទសៈកាន្់ដត្ប្បសសើរសឡើង្សប្ោប់ក ោរ សៅកនុង្ស គមន្៍។ 
វិស្លភាពថ្ន្បញ្ហាសង្គមដដ្លប៉ះពាល់ដ្ល់ក ោរោន្ទាំ ាំ្ាំ រាជរដ្ឋា
ភិបាល កាំព ង្សវះដសវង្កនុង្ការ្តល់ឲាយមស្តន្ត៊ី គ.ក.ន្.ក ន្ូវច្ាំសណះដ្ឹង្
ថ្ម៊ីៗសៅតមដ្នកបសច្ចកសទស។ ដ្នកមួយដដ្ល គ.ក.ន្.ក បាន្ច្ូលរួម 
គឺធានថា ក ោរប្ត្ូវបាន្្តល់ជូន្ន្ូវសាំប ប្ត្កាំសណើត្សៅសពលពួកសគ
សកើត្មក។ ឪព កោតាយែលះ មិន្យកច្ិត្តទ កដ្ក់កនុង្ការ្តល់ឲាយកូន្ៗ
របស់ែលួន្ន្ូវឋាន្ៈប្សបច្ាាប់សន្ះសទ ប៉ ដន្ត គ.ក.ន្.ក ្តល់អាទិភាពសលើ
បញ្ហាសន្ះ សដ្ើមាប៊ីបាំសពញសិទិធដ្ល់ក ោរ។ 

ពប្ង្ឹង្អាំណាចែល់ប្ក្ មសោលសៅ 

ការរភ្ជនរ់អាជាញន្រ និង្សង្គមស ៊ីវិល 



៤ 

ពាកាយសស្្ាករបស់អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី គឺ"ពប្ង្ឹង្ស គមន្៍ ជ្ត្ិរឹង្ោាំ" 
ដដ្លោន្ន្័យថា ស គមន្៍មូលដ្ឋាន្ប្ត្ូវបាន្ពប្ង្ឹង្អាំណាច្ ប្បមូល
្្ុាំ ន្ិង្បាំពាក់បាំប៉ន្ សដ្ើមាប៊ីសដ្ះប្ស្យបញ្ហាសដ្យែលួន្ឯង្ ន្ិង្អនកភូមិ
របស់ពួកោត្់ សនះន្ឹង្ស្វើឲាយប្បសទសកមពុជ្កា្ាយសៅជ្ជ្ត្ិមួយរឹង្ោាំ
្ង្ដដ្រ។ 

គសប្ោង្អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី វីអាយឌ៊ីភ៊ី (គសប្ោង្អភិវឌាឍន្៍សោ រណ
កមមភូមិ) កាំព ង្អន្ វត្តសដ្យដ្អកសលើសោលការណ៍ពាកាយសស្្ាកអង្គការ
អាយស ៊ីស ៊ី។ គសប្ោង្សន្ះ កាំព ង្ស្វើការងារអភិវឌាឍន្៍ស គមន្៍សដ្យ
ចាប់ស្តើមព៊ីប្ក មជាំន្ ាំមូលដ្ឋាន្ន្ិង្ជ្មួយសោជិកប្ក មជាំន្ ាំ។ វីអាយឌ៊ីភ៊ី 
 វឹក វឺន្ ន្ិង្បាំ្ សគាំន្ិត្ឲាយពួកោត្់ស្វើសកមមភាពសៅកនុង្ប្ក មជាំន្ ាំ 
ន្ិង្ប្គួស្រ សដ្ើមាប៊ីស្វើឲាយប្បសសើរសឡើង្ជ្មួយន្ឹង្្ន្ធាន្ដដ្លោន្
ប្ស្ប់ ព៊ី្មមជ្ត្ិ ព៊ីសមត្ែភាព ព៊ីសករដិ៍ដ្ាំដណល ព៊ីទាំនក់ទាំន្ង្។ល។ 
បនទាប់មកប្ក មការងារវីអាយឌ៊ីភ៊ី ពប្ង្ឹង្អាំណាច្ដ្ល់ប្ក មជាំន្ ាំឲាយចាប់
យកការងារអភិវឌាឍន្៍សឡើង្សៅមួយកប្មិត្បនទាប់សទៀត្ គឺប្ក មជាំន្ ាំ 
អសញ្ជើញស គមន្៍ទាាំង្មូលឲាយច្ូលរួមច្ាំដណក។ សជ្គជ័យថ្ន្ការអភិ
វឌាឍស គមន្៍កា្ាយសៅជ្ការទទួលែ សប្ត្ូវរបស់ស គមន្៍ទាាំង្មូល
ដដ្លជ្កិច្ចែិត្ែាំប្បឹង្ដប្បង្រួមរវាង្ប្គប់ោ្ា។ គាំន្ិត្្តួច្ស្តើមត្ូច្ៗ ប្ត្ូវ
បាន្បសង្កើត្សឡើង្ សដ្យអនកភូមិកនុង្ការសលើកកមពស់ស្ថាន្ភាព ិរញ្ញវត្ែុ

របស់ពួកោត្់  សន្តិស ែសៅកនុង្ភូមិ ជាំរ ញឲាយកាន្់ដត្ច្សប្មើន្សឡើង្ន្ូវ
ការអប់រំ ន្ិង្ការការពារក ោរ ស ើយន្ិង្ជួយសមើលការែ សប្ត្ូវច្ាំសពាះ
អនកប្កែាសត្់។ សន្ះ គឺជ្ែលឹមស្រថ្ន្ពាកាយ "ពប្ង្ឹង្ស គមន្៍" ។ 

សមភូមិមួយរូបដដ្លបាន្ច្ូលរួមយ ាង្សកមមជ្មួយប្ក មជាំន្ ាំសៅកនុង្ភូមិ
របស់ោត្់ កនុង្ការស្វើឲាយស គមន្៍ប្បសសើរសឡើង្ បាន្ោន្ប្បស្សន្៍
ថា"ការស្វើការជ្មួយោ្ា ពិត្ជ្ោន្ស្រៈសាំខាន្់សប្ោប់ស គមន្៍។ 
ទោ្ាប់សន្ះ បាន្បាត្់បង្់អស់រយៈសពលយូរមកស ើយ ស ត្ ដ្ូសច្នះ វា
ពិត្ជ្ពិបាកសជឿទ កច្ិត្តោ្ា ន្ិង្ស្វើការជ្មួយោ្ាណាស់។ ឥឡូវសន្ះ ែ្ុាំ
រីករាយណាស់ដដ្លស ើញស គមន្៍ស្វើការជ្មួយោ្ា។ សពលណា 
ពួកសគកាន្់ដត្ស្វើការជ្មួយោ្ា សនះពួកសគកាន្់ដត្សនិទធស្្ាលជ្មួយ
ោ្ា។ ពួកសគ ចាប់ស្តើមោន្ទាំនក់ទាំន្ង្លអ ស ើយប្សឡាញ់ោ្ាសៅវិញ
សៅមក។   សសច្កត៊ីប្សឡាញ់ ជួយឲាយពួកសគសច្ះបនទាបែលួន្ ន្ិង្សរៀន្
សូប្ត្ព៊ីោ្ាសៅវិញសៅមក។ ែ្ុាំសង្ាឃឹមថា ស គមន្៍របស់ែ្ុាំ ន្ឹង្ោន្
ការ្្ាស់បតូរកាន្់ដត្លអប្បសសើរសឡើង្នសពលអនគត្។ ែ្ុាំច្ង្់ស ើញ ពួក
សយើង្ន្ឹង្ែិត្ែាំស្វើការរួមោ្ាសដ្យមិន្ប្បកាន្់ស្សន។ ជ្មួយោ្ា 
សយើង្ន្ឹង្បសង្កើត្ស គមន្៍ប្បកបសដ្យស វត្ែិភាព សប្ោប់អនកភូមិ
របស់សយើង្"។ 

ប្ក មសោលសៅរបស់អាយស ៊ីស ៊ី  គឺជ្អនកដដ្លប្ត្ូវបាន្សគយកច្ិត្តទ ក
ដ្ក់ត្ិច្ត្ួច្ ស ើយអង្គការមិន្សរីសសអើង្ប្បឆាំង្ន្ឹង្អនកដដ្លោន្បញ្ហា
សដ្យស្រដត្ស ែភាពសឡើយ។ ជ្លទធ្ល ប្ក មការងារអាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី 
បាន្ចាប់ស្តើមដសវង្យល់ព៊ីវិស្លភាពថ្ន្ជមៃឺ ង្់សិន្ សៅកនុង្ត្ាំបន្់
សោលសៅ។ បនទាប់មកប្ក មការងារអាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី បាន្រាយការណ៍អាំព៊ី
ករណ៊ីជាំង្ឺ ង្់សិន្ដដ្លបាន្រកស ើញ កនុង្កាំឡុង្សពលថ្ន្កិច្ចប្បជ ាំ
មន្ៃ៊ីរស ខាភិបាលសែត្្ ន្ិង្អាំព៊ីការមិន្រាប់រកព៊ីស គមន្៍ច្ាំសពាះជន្រង្
សប្ោះ ដដ្លបច្ចុបាបន្នកាំព ង្ដញកែលួន្ឯង្សច្ញព៊ីស គមន្៍។ សៅកនុង្
កិច្ចប្បជ ាំសត៊ីព៊ីស ែភាពថា្ាក់សែត្ត ោន្ត្ាំណាង្ោ្ាក់មកព៊ីប្កសួង្ស ខាភិ
បាលដដ្លោន្វត្តោន្សៅទ៊ីសនះ ោត្់ោន្ការភាញាក់ស្អើលយ ាង្ខា្ាាំង្
ច្ាំសពាះព័ត្៌ោន្សន្ះ សដ្យស្រដត្ប្កសួង្ស ខាភិបាលយល់ស ើញថា
មិន្ោន្ករណ៊ីជមៃឺ ង្់សិន្សទសៅកនុង្ត្ាំបន្់។ សន្ះ គឺជ្ស ត្ ្លមួយ
កនុង្ច្ាំសណាមមូលស ត្ ដដ្លកមមវិ្៊ីជ្ត្ិកាំចាត្់សរាគ  ង្់សិន្ប្ត្ូវបាន្
បញ្ចប់សៅកនុង្សែត្តរត្ន្គិរី។ 
ត្ាំណាង្ប្កសួង្ស ខាភិបាល បាន្សសនើស ាំែលួន្ោត្់្ទាល់សៅសមើលជន្រង្
សប្ោះសដ្យជាំង្ឺ ង្់សិន្ ស ើយោត្់បាន្ច្ ះសៅសមើល្ទាល់សៅដែក មភៈ
ឆ្ាាំ២០១៧។ កនុង្កាំឡុង្សពលច្ ះជួប ោត្់បាន្ស្វើសរាគវិន្ិច្ឆ័យអាំព៊ី
ករណ៊ីជាំង្ឺ ង្់សិន្ជ្្លូវការ។ ជ្លទធ្ល មន្ៃ៊ីរស ខាភិបាលសែត្្ 
បាន្្តល់សសវាដថ្ទាាំស ែភាពដ្ល់ជន្រង្សប្ោះសដ្យជមៃឺ ង្់សិន្ សៅ

កនុង្សែត្តសន្ះ ជ្ថ្ម៊ីមតង្សទៀត្។ ទាំនក់ទាំន្ង្ការងាររឹង្ោាំ ប្ត្ូវបាន្សគ
សមើលស ើញរវាង្មស្តន្ត៊ីនយកដ្ឋាន្ មន្ៃ៊ីរសពទាយបដង្អក ន្ិង្មណឌលស ែ
ភាពសៅសែត្តរត្ន្គិរី សដ្ើមាប៊ីកាំចាត្់ជាំង្ឺ ង្់សិន្ ឲាយោន្ប្បសិទធិភាព។ 
សលើសព៊ីសន្ះ មន្ៃ៊ីរស ខាភិបាលសែត្្បាន្សសនើស ាំជាំន្ួយព៊ីប្ក មការងារ
អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី តមដ្ន្ ន្ិង្ប្បមូលព័ត្៌ោន្អាំព៊ីករណ៊ីស្ាសង្ៗថ្ន្ជាំង្ឺ
 ង្់សិន្សៅកនុង្ស គមន្៍ជន្បទស្ាសង្សទៀត្។ ការប្បមូលសន្ះ រួម
ទាាំង្ទិន្នន្័យព៊ីច្ាំន្ួន្អនកជាំង្ឺ ង្់សិន្ ដដ្លទទួលបាន្ថា្ាាំពាាបាលព៊ី
មណឌលស ែភាពស្ធារណៈ។ ប្ក មការងារោន្ការសលើកទឹកច្ិត្ត ន្ិង្
ជប្ម ញច្ិត្តយ ាង្ខា្ាាំង្ជ្មួយន្ឹង្កិច្ចស ការរវាង្អាជ្ញា្រ សង្គមស ៊ី
វិល ន្ិង្ស គមន្៍។ 

ការងារអភិវឌនឍនប៍្រក្រសដាយឆ្ននប្រឌិរ និង្ច៊ីរភ្ព 



៥ 

 គសប្ោង្អន្ វត្តរបស់អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី  កាំព ង្ដ្ាំសណើរការ ន្ិង្សឆ្ាះសៅ
រកន្ិរន្តរភាពយូរអដង្វង្សប្កាមភាពជ្ោចាស់ ន្ិង្ភាពជ្អនកដ្ឹកនាំកនុង្
ប្ស ក។ សៅឆ្ាាំ២០១៨ គសប្ោង្វីអាយឌ៊ីភ៊ី ន្ឹង្ចាប់ស្តើមដ្ាំណាក់កាល
ច្ ង្សប្កាយរបស់ែលួន្កនុង្រយៈសពលឆ្ាាំ ២០១៨-២០២០។ គសប្ោង្
អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី ក៏កាំព ង្ឈាន្សៅដ្ាំណាក់កាលច្ ង្សប្កាយរបស់ែលួន្្ង្
ដដ្រ គសប្ោង្ន្ឹង្ប្ត្ូវសប្ោង្ ន្ិង្សរៀបច្ាំកនុង្កាំឡុង្ឆ្ាាំ២០១៨។ ដ្ាំណាក់
កាលច្ ង្សប្កាយថ្ន្គសប្ោង្អាយប ៊ីស ៊ីឌ៊ីអ ៊ី  ន្ឹង្ប្ត្ូវបាន្ដបង្ដច្ក ជ្
គសប្ោង្ឯករាជាយដ្ច្់សដ្យដលកព៊ីោ្ា សប្ោប់សែត្តមណឌលគិរី ន្ិង្
រត្ន្គិរីសរៀង្ៗែលួន្ សដ្ើមាប៊ីទទួលបាន្្លប៉ះពាល់កាន្់ដត្ប្បសសើរ ន្ិង្
ោន្ន្ិរន្តរភាព។ គសប្ោង្វីអ ូ្៊ីស ៊ី សៅសល់រយៈសពលមួយឆ្ាាំសទៀត្ ថ្ន្
ដ្ាំណាក់កាលច្ ង្សប្កាយរបស់ែលួន្ ស ើយកនុង្ឆ្ាាំ២០១៨ គសប្ោង្ថ្ម៊ី
បដន្ែមមួយសទៀត្កាំព ង្ប្ត្ូវបាន្សរៀបច្ាំ។ គសប្ោង្ថ្ម៊ីបដន្ែមសន្ះ សាំសៅ
សលើកកមពស់ការងាររបស់វីអ ូ្៊ីស ៊ីទាក់ទង្ន្ឹង្ការការពារក ោរ ប៉ ដន្តតម
រយៈការស ការសដ្យ្ទាល់ជ្មួយគណៈកោមា្ិការទទួលបន្ៃុកកិច្ច
ការនរី ន្ិង្ក ោរ   ាំសងាកាត្់(គ.ក.ន្.ក)។ សប្ៅព៊ីសន្ះ អង្គការអាយស ៊ី
ស ៊ី បន្តដសវង្យល់ព៊ីរសបៀបច្ូលរួមសៅកនុង្វិស័យការងារថ្ម៊ីៗដ្ូច្ជ្ការ
ដប្បប្បួលអាកាសធាត្  ន្ិង្ការដថ្ទាាំបសណាតាះអាសន្ន។ 

កនុង្អាំឡុង្ឆោសទ៊ីមួយថ្ន្ឆ្ាាំ២០១៨ អង្គការអាយស ៊ីស ៊ី ន្ងឹ្ច្ូលរួម
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