នៅអង្គការអាយស៊ីស៊ី នយើង្ន ឿជាក់ន ើការមាននេទិការន ើកចំហរដែ ក្កមនោ នៅ និង្អនកទទួ ផ អាចន្វើការ ួ ពិភាកសាោនស

ដចករំដ កចំន

េះែឹង្ និង្ នា
ំ ញ នហើយន្វើការជាមួយោនសសក្មា ់ការអភិេឌសឍសហគមន៍។ ន ើសព៊ីននេះនទៀត នែើមសបន៊ី ្វឲ
ើ សយវាមានការនកើតមាន

ននាេះ គឺចំបាច់ក្តូេមានទសសសនៈេិស័យចសាស់លាស់ និង្មានការចូ រួមព៊ីភាគ៊ីពាក់ពន
័ ធនៅកនុង្តំ ន់ទំង្អស់ នែើមសប៊ី នង្កើតនូេគំនិតផតួចនផតើម
ការងារអភិេឌសឍតាមរយៈមន្សោបាយដែ មាននិរនតរភាព។ ជា ទធផ
សមាហរ
ែំន

ក្កមអនកអនេតត (សអ
៊ី ូភ៊ី) ក្តូេបាននរៀ ចំន ើង្នោយ គនក្មាង្អភិេឌសឍន៍

កមមភូមិ រ ស់អង្គការអាយសស
៊ី ៊ី (េីអាយឌ៊ីភ)
៊ី នែើមសបរ៊ី ួ រួមរា ់អក
ន អនេតតច នាក្កម ំនំ និង្សហគមន៍ (សស
៊ី ៊ីអឹម) កនង្
ុ

ើរការសិកសារួមោនសនោយនក្ ើក្បាស់គន
ំ ិតផតច
ួ នផតើមសក្មា ់ការអភិេឌសឍសហគមន៍រ ស់ពួកនគ។
ស៊ីអូភ៊ី ក្តូេបាន នង្កើតន

ើង្នែើមសប៊ីផត ់ជានេទិកាដចករំដ កដែ អនកែឹកនាំកនុង្តំ ន់ អាចដចករំដ កការយ ់ែឹង្ និង្ ំនាញផ្ទស ់

ខ្លួនរ ស់ពួកោត់ នែើមសបផ
៊ី តួចនផតម
ើ ជាគនក្មាង្អភិេឌសឍកនុង្ការផត ់អតថក្ នោ ន៍នៅែ ់សហគមន៍ និង្នែើមសប៊ីពក្ង្ឹង្ទំនាក់ទំនង្រវាង្ក្កម ន
ំ ំ
កនុង្តំ ន់ជាមួយនឹង្អនកពាក់ពន
័ ធែទទនទៀង្។ ការអនេតត ស៊ីសអ
៊ី ឹម / អូមច
ូ ក្តូេបានដ
ពួកនគមានអារមម
ការកាន់ដតខ្ង្
សំ ន

៍ជាមាចសស់ន ើការងារអភិេឌសឍសហគមន៍រ ស់ពួកនគ
ើង្រវាង្ភាគ៊ីពាក់ព័នន
ធ ៊ីមួយៗ។

នាំែ ់សហគមន៍នោ នៅ នោយបានអនញ្ញសតឲសយ

តាមរយៈការអនេតតក្ ក នោយច៊ីរភាព

្នធានដែ ក្តូេការសក្មា គ
់ ំនិតផតួចនផតើមការអភិេឌសឈសហគមន៍

និង្កិចចសហក្ តិ តតិ
ក្តូេបានក្ មូ ផ្ព
ុំ ៊ី

សហគមន៍រ ស់ខ្លួនឯង្ផ្ទស ់ តាមរយៈការទរអងាគស
ស ក្បាក់ និង្ការ រិចចសកសម័ក្គចិតត នែើមសប៊ីផ ក្ នោ ន៍រម
ួ ។
ឧទហរ

ែ
៍ ៏ ម
អ ួយព៊ី សអ
៊ី ភ
ូ ៊ី គឺអំពក្៊ី កម ំនំមយ
ួ ដែ មានទ៊ីតាំង្នៅ ិតក្ពំដែនរវាង្កមពុជា និង្នេៀតណាម។ ែំ ូង្សហគមន៍

មូ ោឋសន (រួមទំង្នមភូមិ) មិនចូ ចិតតក្កម ំនំននេះនទ ព៊ីនក្ពាេះពួកនគមិនសូេស្គស ់ចសាស់អំពក្៊ី កម ំនំមួយននេះន យ
ើ ។ នទេះជាោសង្ណា
ក៏នោយ សហគមន៍មួយននេះបានច ់នផ្ម
ើ ន្វើការ ត
ិ សនត
ិ ជាមួយក្កម ំនំននេះ នោយស្រដតក្ ជា នកនុង្សហគមន៍ បានទទួ ការ
ណាតស

ំនាញ ែូចជាការចិញ្ចឹមសតវ

ោំ ដនល

េះ្ត

ក៏ែច
ូ ជា ំនាញែទទនទៀត។ ទំង្អស់ននេះនហើយបានន្វើឲសយក្ ជា នកនុង្សហគមន៍

ជានក្ចើនអាចក្ ក មខ្រ ររស់នៅនោយខ្លួនឯង្បាន តាមរយៈ ំនាញដែ ទទួ បានថ្ម៊ីៗននេះ។ ពួកនគក៏មានគំនិតផតួចនផតើមអភិេឌសឍន៍នោយ
ខ្លួនឯង្ ដែ នផ្តសតន ើការកស្ង្ផលូេសហគមន៍ នហើយ ចចុ សបននននេះពួកនគបានស្ង្សង្់ផលូេចំនួន ៣ រួចជាស្ថសពរ នហើយក៏នឹង្កំពង្ នតន្វើការ
ទរអងាគសស ដនថមនទៀត នែើមសបក
៊ី ស្ង្ផលូេ នតនទៀតនានព អនាគត។
នៅទថ្ៃទ៊ី០៤ ដខ្តលា គនក្មាង្េីអាយឌ៊ីភ៊ី ក៏បាននរៀ ចំសននិបាទ សអ
៊ី ូភ៊ី មួយនៅរា ធាន៊ីភនំនពញដែ អនកែឹកនាំក្កម ំនំ និង្
អាជាញស្រមូ ោឋសន មកព៊ីតំ ន់នោ នៅរ ស់គនក្មាង្េីអាយឌ៊ីភ៊ី បានមក ួ

ំោនស នែើមសបន៊ី ្វើការពិភាកសា នរៀនសូក្ត និង្នសនស
ើ ផ
ំ តួចនផតើម

គនក្មាង្ការអភិេឌសឍថ្ម៊ីៗ តាមរយៈដផនការសកមមភាពនផសសង្ៗ ក៏ែូចជា នង្កើតនូេទសសសនៈេិស័យថ្ម៊ីសក្មា អ
់ វ៊ីដែ ពួកោត់ចង្់សនក្មចបាននៅ
ឆនខ
សំ ង្មខ្ននេះ។
ចចុ សបននននេះអាយសស
៊ី ៊ី កំពង្ន្វើការោសង្ ិតសនទ
ិ ធជាមួយក្កម ំនំដែ សថិតនៅកនុង្នខ្តតចន
ំ ួន៥ តាមរយៈគនក្មាង្េីអាយឌ៊ីភ៊ី ដផអក
ន េើ ិ្៊ីស្ស្រសត ស៊ីសអ
៊ី ឹម / អូមច
ូ នែើមសប៊ី នតន្វឲ
ើ សយ ៊ីេភាពរស់នៅរ ស់ក្ ជា នកនុង្សហគមន៍កាន់ដតក្ នសើរន

ើង្ និង្នែើមសប៊ី នង្កើតនូេភាពជា

មាចសស់ការ និង្ការរួ រួមោនសសក្មា ់សហគមន៍រ ស់ពួកោត់ នែើមសប៊ីន្វើឲសយក្កមអនកអនេតត មាននិរនតរភាព និង្សកមមនៅនព ដែ គនក្មាង្
េីអាយឌ៊ីភ៊ី ក្តូេបាន ញ្ច ។
់

កា

រិនចេទ៖ តលា ២០១៨

