សង្គមសវ
៊ី ិលសកមម – យទ្ធសាស្តសរផ្តរតរបស់អាយសស
៊ី ៊ី
សម្រាប់ អង្គការអាយស៊ី ស៊ី អង្គការសង្គមស៊ី វ ិលផ្សេង្ៗដូចជា

កាលពម៊ី ខ្រញ្ហាថម៊ីៗផ្នះ អនរចូលរួមផ្វទិកា ស.៊ី អូ.ភ៊ី ានរ់បាន

អង្គការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល សាគម និង្ស្ថាប័នស្ថសនានាៗតួយ៉ាង្
ំ ំ ផ្ដ៊ីរតួនាទ៊ីយ៉ាង្សំខាន់រនង្ការជួយផ្ម្រជាមមម្រជង្
វតតអារាម និង្ម្ររុមជន

បផ្ចច ញផ្យបលថ្ន “ខ្ាំានអារមមណ៍ថ្ន ម្រគូគងាវលរនង្សហគមន៍ាន

និង្ការមរលំអផ្ៅថ្ននរ់មូលដ្ឋានផ្សេង្ៗផ្ទៀត។ ផ្យង្តាម យទធស្ថស្តសត
ផ្តតតទ៊ី២របស់អាយស៊ី ស៊ី មដលផ្តតតផ្ល៊ី“សង្គមស៊ី វ ិលសរមម”អាយស៊ី ស៊ី
់ ពស់
ចង្ផ្់ ៊ីញ អង្គការសង្គមស៊ី វ ិលានសមតាភាព និង្ានការលះបង្ខ្

ផ្ពលមដលបានផ្

រាជរដ្ឋាភិបាលរមពជា

រនង្ការសផ្ម្រមចបាននូវយទធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

ផ្ដ៊ីមប៊ីម្របមូលសត ំ ចូ លរួម និង្ផ្្ល៊ីយតបផ្ៅនឹង្បញ្ហាម្របឈមនានាផ្ៅរនង្
សង្គមឱ្យបានទាន់ផ្ពលផ្វលា។ គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្៊ីភ៊ី (គផ្ម្រាង្ អភិវឌ្ឍន៍
សាហរណរមមភូ មិ ) របស់ អាយស៊ី ស៊ី គឺ ជាឧទាហរណ៍ មួ យ ននការផ្្វ៊ី
អនតរា គមន៍ មបបអភិវឌ្ឍន៍ មដលម្រតូវបានបផ្ង្ក៊ីតផ្ ៊ីង្ផ្ដ៊ីមប៊ីផ្្វ៊ីការផ្ដ្ឋយ
ំ ំរនង្សហគមន៍ផ្ដ៊ីមប៊ីឱ្យពួរគាត់បានចូលរួមចំមណរ
តាល់ជាមួយម្ររុមជន

យ៉ាង្សរមមរនង្ការមរលំអជ៊ីវភាពរស់ផ្ៅរបស់អនរភូមិ និង្សង្គមស៊ី វ ិល
របស់ពួរផ្គ។

គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្៊ីភ៊ី រំពង្មតអនវតតវ ិ្៊ីស្ថស្តសតសូ នលចំនួនព៊ីរផ្ដ៊ីមប៊ី

ពម្រង្ឹង្សិទធិអំណាច និង្សតល់ការមណនាំផ្ៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវ ិលសរមម។
វ ិ្៊ី ស្ថ ស្តសត សូ ន លទ៊ី មួ យ គឺ ជា ការបផ្ង្ក៊ី ត នូ វ ម្ររុ ម អន រ អន វតត (ស៊ី . អូ . ភ៊ី )

មដលម្រតូវបានផ្រៀបចំផ្ ង្
៊ី ជាផ្រៀង្រាល់ឆ្នផ្ំ ដ្ឋយម្ររុមការងាររបស់ គផ្ម្រាង្

វ ៊ីអាយឌ្ភ
៊ី ។
៊ី ស.៊ី អូ .ភ៊ី គឺជាផ្វទិកាមួយមដលអនរដឹរនាំរនង្សហគមន៍ដូចជា
ម្រគូគងាវល អាចផ្្វកា
អ
៊ី រមចររ ំមលរគំនត
ិ ចំផ្ណះដឹង្ នង្
ិ ការអនវតតលៗ
ជាមួយគានផ្ៅវ ិញផ្ៅមរ មដលជម្រមុញឱ្យានការបំសសគំនត
ិ នង្
ិ ការ្លះ

បញ្ហចង្
ំ ផ្ដ៊ីមបប
៊ី គំនត
៊ី ផ្ង្កត
ិ សតួចផ្សត៊ីមរនង្សហគមន៍បមនាមផ្ទៀតសម្រាប់ការ

ចំផ្ណះដឹង្ផ្ម្រចន
៊ី អំពកា
៊ី រអភវិ ឌ្ឍសហគមន៍ នង្
ិ អំព៊ីជវ៊ី ភាពរស់ផ្ៅមដល
ាននិរនតរភាព។ វារ៏ជាការផ្ល៊ីរទឹរចិតត និង្ជម្រមុញទឹរចិតតសង្មដរផ្ៅ
មរ

័
ញ
ង្ានរ់
៊ី អនរដឹរនាំវយផ្រន

បានខ្ិតខ្ំផ្រៀរគរយវជន

ព៊ីម្ររុមជំនំផ្សេង្ៗគានផ្ៅរនង្សហគមន៍របស់គាត់ផ្ដ៊ីមបច
៊ី ូលរួមរនង្

ការមរលមអសហគមន៍។

វ ិ្៊ីស្ថស្តសតទព
៊ី ៊ីរ មដលបានផ្ម្រប៊ីម្របាស់ផ្ដ្ឋយ គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្៊ីភ៊ី

គឺការបផ្ង្ក៊ីតនូ វ

ម្ររុមជំនស
ំ ហគមន៍ផ្ៅរមពជា

(ស៊ី.ស.៊ី អឹម.ផ្ខ្ម)។

ផ្គាលបំណង្របស់ ស៊ី.ស.៊ី អម
ឹ .ផ្ខ្ម គឺផ្ដ៊ីមបធា
៊ី នាបានថ្នការគាំម្រទមដល
សតល់ផ្ដ្ឋយ គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្ភ
៊ី ៊ី ផ្ៅដល់សហគមន៍ផ្គាលផ្ៅនង្
ឹ ម្រតូវររា

ឱ្យបានសាត
ិ ផ្សារ បនាាប់ព៊ី គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្ភ
៊ី ៊ី ម្រតូវបានបចច ប់រនង្រយៈ
ផ្ពលប៉ានាមនឆ្នខា
ំ ង្មខ្ផ្ទៀត។

ស៊ី.ស.៊ី អឹម.ផ្ខ្ម គឺរំពង្មតផ្ដ៊ីរតួយ៉ាង្
សរមម រនង្ការររាបាននូ វភាពជារិចចសនានា និង្ការសហការគានម្របរប
ផ្ដ្ឋយមសលសលផ្ៅរនង្ស្ថាប័នស្ថសនានិង្សហគមន៍ផ្គាលផ្ៅរបស់ខ្ួ ន។
ល
ស៊ី.ស.៊ី អឹម.ផ្ខ្ម

រំពង្មតចូលរួមចំមណរដល់ការផ្បតជាាចិតត

និ ង្ ភាពជាាច ស់ កា រ ចំ ផ្ពាះរាល់ កា រមរលមអ មដលបានផ្្វ៊ី ផ្
សហគមន៍ផ្គាលផ្ៅរបស់ពួរគាត់។

ស.៊ី ស.៊ី អឹម.ផ្ខ្ម

និរនតរភាព
៊ីង្ ផ្ៅរន ង្

រ៏រំពង្មតផ្ម្រប៊ី

ម្របាស់បណា
ត ញរបស់ខ្ួ នជាមួ
ល
យនង្
ឹ ស.៊ី ស.៊ី អម
ឹ ផ្ៅសាត
ិ រម្រមត
ិ ថ្ននរ់តំបន់
អាស៊ីអាផ្គនយ៍ ផ្ដ៊ីមបផ្៊ី ្វកា
ត ផ្ណះដឹង្ នង្
៊ី រតលស់បូ រចំ
ិ បទពផ្ិ ស្ថ្ន៍ រ៏ដូច
ជាសម្រមួលដល់ការបណតះបណា
ត ល្លង្ម្របផ្ទសសង្មដរ។ ម៉ាាង្វ ិញផ្ទៀត

ង្
៊ី ។ គំនិតសតួចផ្សត៊ីមរនង្ការបផ្ង្ក៊ីត ស៊ី.អូ.ភ៊ី

ស៊ី.ស.៊ី អម
ត ញជាមួយអង្គការមន
៊ី បណា
ឹ .ផ្ខ្ម បានបផ្ង្កត
ិ មមនរដ្ឋាភបា
ិ ល
ផ្សេង្ផ្ទៀតផ្ៅរនង្ថ្ននរ់មូលដ្ឋាន ផ្ដ៊ីមបទា
៊ី ញយរនូ វជំនួយ និង្ការគាំម្រទ

ដំបូង្ផ្ យ
ផ្វទិកា ស៊ី.អូ.ភ៊ី ានទំហត
ំ ូចផ្ដ្ឋយស្ថរមតអនរចូ លរួមភាគ
៊ី

ការងាររបស់ ស៊ី.ស៊ី.អឹម.ផ្ខ្ម ដូចមដលបានផ្រៀបរាប់ខាង្ផ្ល៊ី

ផ្្វឱ្
៊ី យសហគមន៍កាន់មតម្របផ្ស៊ីរផ្
ម្រតូវបានសតួចផ្សត៊ីមផ្

ំ ០១៣។
៊ីង្ផ្ដ្ឋយ គផ្ម្រាង្វ ៊ីអាយឌ្៊ីភ៊ី ផ្ៅរនង្ឆ្ន២

បមនាមផ្ទៀត។

ផ្ម្រច៊ីនគឺជាម្រគូគងាវលផ្ៅរនង្សហគមន៍ ផ្ហយ
៊ី ចូ លរួមភាគផ្ម្រច៊ីនសម្រាប់

ផ្នះម្រតូវបានអនវតតផ្

ប៉ាផ្ណាណះ។ មរដល់ផ្ពលផ្នះ ស៊ី.អូ.ភ៊ី បានររចផ្ម្រម
ំ ផ្ហយ
៊ី
៊ីនខាលង្
៊ី ឥ ូ វ
ផ្នះ ានការចូ លរួមពអា
៊ី ជាា្រថ្ននរ់មូលដ្ឋាន ដូចជាផ្មភូមិ នង្
ិ ភាគពា
៊ី រ់

មូលដ្ឋាន អាចរស់ផ្ៅ និង្ផ្្វ៊ីការជាមួយគានម្របរបផ្ដ្ឋយសខ្ដមរមនា

មតផ្្វ៊ី កា រមចររ មំ លរបទពិ ផ្ស្ថ្ន៍

និ ង្ ផ្រៀនព៊ី គាន ផ្ៅវ ញ
ិ ផ្ៅមរមត

ព័នធដនទផ្ទៀត មដលានចំណាប់អារមមណ៍រនង្ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់
ពួរគាត់។

ផ្ៅរនង្ផ្វទិកា

ស.៊ី អូ.ភ៊ី

មដលបានផ្្វ៊ីផ្ ង្
៊ី ផ្ៅមខ្រញ្ហា

ឆ្ន២
ំ ០១៩ ផ្នះ(សូមផ្ម៊ីលរូបថតខាង្ផ្ល៊ី) ម្រគូគងាវលបានចូលរួមកាន់
មតផ្ម្រច៊ីនផ្ ង្
៊ី រនង្ការផ្្វ៊ីការសម្រមបសម្រមួល និង្ដឹរនាំផ្វទិកាផ្នះ មដល

បង្កឱ្យានការវ ិវតត មបបវ ិជជានកាន់មតខាលង្
ំ ផ្ ង្
៊ី ននវ ិ្៊ីស្ថស្តសត ស៊ី.អូ.ភ៊ី
មួយផ្នះ។

តនមលរបស់ខ្ួ ន។
ល

ង្
៊ី ផ្ដ្ឋយមសអរផ្ល៊ីចរខវ ិស័យ ផ្បសររមម និង្គណ
ស.៊ី ស.៊ី អឹម.ផ្ខ្ម ចង្់ផ្ ញ
ំ ិង្សហគមន៍
៊ី ថ្នម្ររុមជំនន

តាម រយៈរច
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