
 

ឯកសារទស្សនាទាន 

បាឋកថាគោលនគោបាយ:  
បរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្ដំគ ើ រការននការគ្វើផែនការគៅថាន កមូ់លដ្ឋា ន និង្ឱកាស្ស្ម្រាបក់ារគម្របើម្របាស់្

បណ្តា ញស្ង្គម 

ស្ហការគរៀបចំគដ្ឋយ៖ អង្គការមូលនិ្ិអាសុ្៊ី និង្អង្គការស្មពន័ធគ គនយយភាពស្ង្គមកមពុជា 

គៅនងៃទ៊ី២៣ ផែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

គេលាគា៉ោ ង្១០.០០ម្រពឹក ដល់គា៉ោ ង្១១.៣០ម្រពឹក តាមរយៈ៖ Zoom 

គលែកូដ: ៩២៧ ៥១៣២ ៩៩៥១ គលែសំ្ងាត:់ ១០៤៥៣៧ 

តំ ភាា បគ់ដើមប៊ីចូលរមួ: https://bit.ly/3A6BvHr 

 

បរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្កមមេ ិ្ ៊ីេនិិគោគឃុំ/ស្ងាា ត ់

រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាបានគ វ្ើកំផ ទម្រមង្រ់ដាបាលមូលដ្ឋា នគដ្ឋយគែេរអំណ្តច និង្ការស្គម្រមចចិតាគៅ
ថាន កគ់ម្រកាមជាតិ ផដលម្រតូេបានគគគៅថា េមិជឈការ។ គួរកតស់្ាគ ល់ថា រដាបាលឃុំស្ងាា តម់្រតូេបានែាល់
លទធភាពគដើមប៊ី ស្គម្រមចចិតាស្វយត័គលើការគ វ្ើផែនការកមមេ ិ្ ៊ីឃុំ/ស្ងាា ត ់ រមួទាងំ្កមមេ ិ្ ៊ីេនិិគោគឃុំ/
ស្ងាា តែ់ង្ផដរ។ 

គោលការ ៍ផ នាសំ្ា៊ីព៊ីការគរៀបចំផែនការកមមេ ិ្ ៊ីឃុំ/ស្ងាា តត់ម្រមូេឱយានការចូលរមួព៊ីម្របជាពលរដាជា
ពិគស្ស្ស្តស្ា៊ី យុេជន ជនានពិការភាព  មនុស្សចាស់្ អង្គការគម្រៅរដ្ឋា ភបិាល ម្រកុមហ ុនឯកជន និង្អនក
ពាកព់ន័ធដនទគទៀត។ គោលបំ ង្ននតម្រមូេការគនេះគឺគដើមប៊ីធានាថាអនកតំណ្តង្របស់្ម្របជាជនកនុង្តំបន់
ម្រតូេបានបញ្ចូ លគៅកនុង្ដំគ ើ រការស្គម្រមចចិតារបស់្រដ្ឋា ភបិាលថាន កមូ់លដ្ឋា ន។ បរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្
កមមេ ិ្ ៊ីេនិិគោគឃុំ/ស្ងាា តា់នសារៈសំ្ខានគ់ម្រពាេះវាធានាថាមតិរបស់្ម្របជាជនមកព៊ីមជឈដ្ឋា នគែសង្ៗរមួ
ទាងំ្មតិរបស់្ម្រកុមងាយរង្គម្រោេះម្រតូេបានដឹង្លឺ និង្ឆុ្េះបញ្ញច ំង្គៅកនុង្ការអភេិឌ្ឍគៅមូលដ្ឋា ន។ 

 

 



អំព៊ីកមមេ ិ្ ៊ី 

គដ្ឋយានការោមំ្រទព៊ីម្រកសួ្ង្ការបរគទស្ និង្ពា ិជាកមមអូស្តសាា ល៊ី តាមរយៈកមមេ ិ្ ៊ីពន្កចំគ េះ៖ 
ទិនននយ័ និង្ការពិភាកាស្ម្រាបក់ារអភេិឌ្ឍគៅកមពុជារបស់្អង្គការមូលនិ្ិអាសុ្៊ី អង្គការស្មពន័ធភាព
គ គនយយភាពស្ង្គមកមពុជាបានអនុេតាការសិ្កាមយួផដលានចំ ង្គជើង្ថា “បរោិបន័នស្ង្គមគៅ
កនុង្ដំគ ើ រការននការគ វ្ើផែនការថាន កមូ់លដ្ឋា ន”។ គោលបំ ង្ននការសិ្កាគនេះគឺគដើមប៊ីកំ តព់៊ី
និនាន ការគស្ដាកិចចស្ង្គម និង្គោលនគោបាយសំ្ខាន់ៗ ជំុេញិបរោិបន័នស្ង្គមគៅថាន កមូ់លដ្ឋា ន និង្វាយ
តនម្ការអនុេតាជាកផ់ស្ាង្ននបរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្ដំគ ើ រការននការគ វ្ើផែនការថាន កមូ់លដ្ឋា ននាគពល
បចចុបបនន និង្ែាល់ជាអនុសាស្នសំ៍្ខាន់ៗ ស្ម្រាបក់ារពិចារណ្ត ឧទាហរ ៍ការគម្របើម្របាស់្ម្របពន័ធ
ែសពវែាយស្ង្គមគដើមប៊ីគលើកកមពស់្បរោិបន័នស្ង្គម។ ការសិ្កាគនេះម្រតូេបានគ វ្ើគ ើង្គៅចគន្ាេះផែកុមភៈ
ដល់ ផែ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ គៅគែតាចំនួនប៊ីគៅកនុង្ម្របគទស្កមពុជា រមួាន រតនគ៊ីរ ៊ី គស្ៀមរាប និង្តាផកេ។ 

អង្គការមូលនិ្ិអាសុ្៊ី និង្អង្គការស្មពន័ធភាពគ គនយយភាពស្ង្គមកមពុជានឹង្ស្ហការគរៀបចំបាឋកថា
គោលនគោបាយតាមម្របពន័ធអនឡាញមយួស្ា៊ីព៊ី “បរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្ដំគ ើ រការននការគ វ្ើផែនការ
គៅថាន កមូ់លដ្ឋា ន និង្ឱកាស្ស្ម្រាបក់ារគម្របើម្របាស់្បណ្តា ញស្ង្គម” គដើមប៊ីែសពវែាយការរកគឃើញសំ្ខា
ន់ៗ អំព៊ីការសិ្កាគនេះ។ គដ្ឋយផែែកគលើការយល់គឃើញរបស់្អនកបគង្ាើតគោលនគោបាយ អនកអនុេតា
គោលនគោបាយ អនកម្រសាេម្រជាេ និង្លទធែលម្រសាេម្រជាេរបស់្អង្គការស្មពន័ធភាពគ គនយយភាពស្ង្គម
កមពុជា បាឋកថាគោលនគោបាយគនេះនឹង្ផស្វង្យល់ព៊ីម្របធានបទពាកព់ន័ធដូចខាង្គម្រកាម៖ 

• គោលនគោបាយសំ្ខាន់ៗ ស្ា៊ីព៊ីបរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្ការគ វ្ើផែនការមូលដ្ឋា ន៖ គតើគោល
នគោបាយសំ្ខាន់ៗ ផដលទាកទ់ង្នឹង្បរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្កមមេ ិ្ ៊ីេនិិគោគឃុំ/ស្ងាា តគ់ៅកមពុ
ជាានអវ៊ីែ្េះ? 

• ការអនុេតាជាកផ់ស្ាង្ននបរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្កមមេ ិ្ ៊ីេនិិគោគឃុំ/ស្ងាា តគ់ៅកមពុជា៖ គតើមតិ
គោបល់របស់្ស្តស្ា៊ី យុេជន មនុស្សចាស់្ ម្រកុមជនជាតិគដើមភាគតិច ជនានពិការភាព និង្ម្រកុម
ងាយរង្គម្រោេះគែសង្គទៀតម្រតូេបានបញ្ចូ លកនុង្ដំគ ើ រការននកមមេ ិ្ ៊ីឃុំ/ស្ងាា តផ់ដរឬគទ? គតើាន
បញ្ញា ម្របឈមអវ៊ីែ្េះកនុង្ការអនុេតា? គតើែលប៉ោេះពាល់ននកូេ ៊ីដ-១៩ គៅគលើបរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្
កមមេ ិ្ ៊ីឃុំ/ស្ងាា តា់នអវ៊ីែ្េះ? 

• អនុសាស្នគ៍ដើមប៊ីគលើកកមពស់្បរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្កមមេ ិ្ ៊ីឃុំ/ស្ងាា ត៖់ គតើអនុសាស្នអ៍វ៊ីែ្េះ
ផដលអាចយកគៅពិចារណ្តគដើមប៊ីគលើកកមពស់្បរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្កមមេ ិ្ ៊ីេនិិគោគឃុំ/
ស្ងាា ត?់ គតើការគម្របើម្របាស់្ម្របពន័ធែសពវែាយស្ង្គមអាចការគលើកកមពស់្បរោិបន័នស្ង្គមបានផដរ
ឬគទ? 



គដ្ឋយផែែកគលើការពិភាកាដូចបានគរៀបរាបខ់ាង្គលើ បាឋកថាគោលនគោបាយគនេះនឹង្រមួចំផ កគៅ
ដល់ការយល់ដឹង្ និង្ការគលើកកមពស់្បរោិបន័នស្ង្គមគៅកនុង្ដំគ ើ រការននការគ វ្ើផែនការថាន កមូ់លដ្ឋា ន
គៅកមពុជា។ 

នដគូគរៀបចំ៖ 

• ស្ហការគរៀបចំគដ្ឋយ៖ អង្គការមូលនិ្ិអាសុ្៊ី និង្អង្គការស្មពន័ធគ គនយយភាពស្ង្គមកមពុជា 
• ោមំ្រទគដ្ឋយ៖ ម្រកសួ្ង្ការបរគទស្ និង្ពា ិជាកមមអូស្តសាា ល៊ី (DFAT) តាមរយៈកមមេ ិ្ ៊ីពន្កចំគ េះ 

ទិនននយ័ និង្ការពិភាកាគដើមប៊ីការអភេិឌ្ឍគៅកមពុជារបស់្អង្គការមូលនិ្ិអាសុ្៊ី 
• ម្របគភទននកមមេ ិ្ ៊ី៖ កិចចពិភាកាអនឡាញ។ កមមេ ិ្ ៊ីគនេះនឹង្ែាល់ជូននូេការបកផម្របព៊ីភាសាអង្គ់គ្ស្

គៅភាសាផែមរ និង្ព៊ីភាសាផែមរគៅភាសាអង្គ់គ្ស្ 
•  វាគមិន និង្អនកស្ម្រមបស្ម្រមួល៖ 

• អនកតំណ្តង្មកព៊ីម្រកសួ្ង្មហានែេ, វាគមិន 
• គលាក ស្ន ជយ័, នាយកម្របតាិបតាិ, អង្គការស្មពន័ធគ គនយយភាពស្ង្គមកមពុជា, វាគមិន 
• គលាកម្រស្៊ី គជត ចរោិ, នាយកម្របតាិបតាិ, អង្គការសាា រកមពុជា, វាគមិន 
• Diya Nag, អនកជំនាញផែនកចាប ់ និង្អភបិាលកិចច, អង្គការមូលនិ្ិអាសុ្៊ី, អនកស្ម្រមប

ស្ម្រមួល 
• អនកចូលរមួ: អនកចូលរមួកនុង្បាឋកថាគោលនគោបាយគនេះរមួាន អនកម្រសាេម្រជាេឯករាជយ សាស្តសាា

ចារយ និស្សតិ មស្តនា៊ីរាជរដ្ឋា ភបិាល និង្អនកពាកព់ន័ធតាមបណ្តា សាា បន័ម្រសាេម្រជាេ សាកលេទិាល័យ 
និង្អង្គការគម្រៅរដ្ឋា ភបិាល។ ម្រពឹតាិការ ៍គនេះនឹង្អនុញ្ញា តគអាយសាធារ ជនទូគៅអាចចូលរមួបា
ន។ 

ទម្រមង្ន់នកមមេ ិ្ ៊ី៖ 

បាឋកថាគោលនគោបាយគនេះនឹង្ម្រតូេបានគរៀបចំគ ើង្ព៊ីចាៃ យតាមរយៈម្របពន័ធអនឡាញកនុង្ទម្រមង្ជ់ា
កិចចពិភាកាផដលចូលរមួគដ្ឋយអនកតំណ្តង្មកព៊ីសាា បន័ពាកព់ន័ធ ម្រពមជាមយួសាា បន័គរៀបចំកមមេ ិ្ ៊ី។ ការ
ពិភាកាគោលនគោបាយគនេះចាបគ់ែាើមជាមយួការផ នា ំនិង្ការផង្ង្ស្នេរកថា កិចចបនាេ បគឺ់ជាពិភាកា 
និង្សំ្ ួរ/ចគម្ើយ។ 

គោលការ ៍៖   

គដ្ឋយសារផតបាឋកថាគោលនគោបាយគនេះានបំ ង្ជម្រមុញឱយការពិភាកាានភាពគបើកចំហ និង្
គសាម េះម្រតង្ ់អនកចូលរមួមនិអនុញ្ញា តគអាយដកម្រស្ង្ ់ឬែសពវែាយកនុង្ទម្រមង្ណ់្តមយួព៊ីការពិភាកាគនេះ



គ ើយ។ ម្របសិ្នគបើអនកចូលរមួចង្ដ់កម្រស្ង្ស់្មា៊ីណ្តមយួ សូ្មគមតាា គស្នើសំុ្គៅកានវ់ាគមិនរបស់្គយើង្
គដ្ឋយផ្ទេ ល់បនាេ បព់៊ីចបក់មមេ ិ្ ៊ី។ វាគឺជាការស្គម្រមចចិតាផ្ទេ ល់ែួ្នរបស់្វាគមិនកនុង្ការែាល់ស្ាភ ស្ន ៍និង្
អនុញ្ញា តឱយអនកចូលរមួអាចម្រស្ង្ ់ស្មា៊ី។  

តម្រមេូការផែនកបគចចកគទស្៖  

អនកចូលរមួតម្រមូេឱយគម្របើម្របាស់្ម្របពន័ធអុ៊ីន្ឺ ិត គដើមប៊ីចូលរមួកនុង្បាឋកថាគោលនគោបាយគនេះផដល
នឹង្ម្រតូេគរៀបចំគ ើង្គដ្ឋយគម្របើម្របាស់្កមមេ ិ្ ៊ី Zoom។ តំ ភាា បគ់ៅកានប់ាឋកថាគោលនគោបាយគនេះ
នឹង្ផចករផំលកជាមយួអនកចូលរមួគៅកនុង្លិែិតអគញ្ា ើញ/ អុ៊ីផមល។ អនកចូលរមួតម្រមូេឱយចុេះគ ម្ េះមុន
ស្ម្រាបម់្រពឹតាិការ ៍គនេះ។  

កមមេ ិ្ ៊ី (៩០ នាទ៊ី)  

០៩.៤៥-១០.០០ ម្រពឹក៖ កមមេ ិ្ ៊ីZoomម្រតូេបានគបើក  

១០.០០-១០.០៥ ម្រពឹក៖ ការចាបគ់ែាើមគ វ្ើគ ើង្គដ្ឋយអនកស្ម្រមបស្ម្រមួល  

១០.០៥-១០.១៥ ម្រពឹក៖ ការផ នាសំ្គង្េបអំព៊ីវាគមិនគដ្ឋយអនកស្ម្រមបស្ម្រមួល  

១០.១៥-១១.០០ ម្រពឹក៖ ការពិភាកា  

១១.០០-១១.២៥ ម្រពឹក៖ សំ្ ួរ និង្ចគម្ើយ  

១១.២៥-១១.៣០ ម្រពឹក៖ ការបិទ  

អំព៊ីអនកគរៀបចំ 

អង្គការមូលនិ្ិអាសុ្៊ី   
អង្គការមូលនិ្ិអាសុ្៊ី គឺជាអង្គការអភេិឌ្ឍអនារជាតិមយួផដលមនិផស្វង្រកម្របាកចំ់គ ញ ផដលចូលរមួកនុង្
ការគលើកកមពស់្ការរស់្គៅរបស់្ម្របជាជនគៅជំុេញិទវ៊ីបអាសុ្៊ី។ អង្គការមូលនិ្ិអាសុ្៊ីានបទពិគសា្ន៍
ការងារជាង្ម្របាមំយួទស្េតសរ ៍ ផដលការងាររបស់្អង្គការមូលនិ្ិអាសុ្៊ីភាគគម្រចើនគផ្ទា តគៅគលើគោលគៅ
្ំៗចំនួនម្របារំមួាន៖ ការពម្រងឹ្ង្អភបិាលកិចច ការគលើកកមពស់្ស្តស្ា៊ី ការគលើកកមពស់្គស្ដាកិចច ការគលើក
កមពស់្បរសិាា ន និង្ការគលើកកមពស់្កិចចស្ហម្របតិបតិាការគៅកនុង្តំបន។់  

ពន្កចំគ េះ៖ ទិនននយ័ និង្ការពិភាកាគដើមប៊ីការអភិេឌ្ឍគៅកមពុជា  
គម្រកាមកិចចស្ហការជាមយួម្រកសួ្ង្ការបរគទស្ និង្ពា ិជាកមមម្របគទស្អូស្តសាា ល៊ី អង្គការមូលនិ្ិអាសុ្៊ី
កំពុង្អនុេតាគគម្រាង្ពន្កចំគ េះ៖ ទិនននយ័ និង្ការពិភាកាគដើមប៊ីការអភេិឌ្ឍគៅកមពុជា ផដលជាគំនិត



ែាួចគែាើមមយួ គដើមប៊ីពម្រងឹ្ង្ស្មតាភាពសាា បន័ម្រសាេម្រជាេគដើមប៊ីអនុេតាការម្រសាេម្រជាេម្របកបគដ្ឋយគុ ភាព
ផដលអាចោមំ្រទដល់ការពិភាកា និង្េភិាគគោលគោបាយសាធារ ៈគៅកមពុជា។  

អង្គការស្មពន័ធគ គនយយភាពស្ង្គមកមពុជា  

អង្គការស្មពន័ធគ គនយយភាពស្ង្គមកមពុជា គឺជាអង្គការកនុង្ម្រស្ុក ផដលានម្របភពព៊ីបណ្តា ញអង្គការ
គម្រៅរដ្ឋា ភបិាលថាន កតំ់បនផ់ដលានមូលដ្ឋា នគៅទ៊ីម្រកុង្ា៉ោ ន៊ីលម្របគទស្ហវ៊ីល៊ីព៊ីន គហើយបានចុេះបញ្ា ៊ីគៅ
ម្រកសួ្ង្មហានែេគៅនងៃទ៊ី ២៣ ផែេចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ។ អង្គការស្មពន័ធគ គនយយភាពស្ង្គមកមពុជាបាន
ម្របគមើលគមើលកមពុជាជាម្របគទស្ផដលានការគោរពសិ្ទធិមនុស្ស និង្ការគលើកកមពស់្សុ្ែុាលភាពស្ហ
គមន ៍។អង្គការស្មពន័ធគ គនយយភាពស្ង្គមកមពុជាានគបស្កកមមស្ម្រមបស្ម្រមួល និង្ពម្រងឹ្ង្ស្មតាភាព
ម្របជាពលរដាគដើមប៊ីអនុេតាការងារកនុង្នយ័សាា បនា គដើមប៊ីពម្រងឹ្ង្គ គនយយភាព តា្ភាព និង្និរនារភាព
កនុង្ការគម្របើម្របាស់្្នធានសាធារ ៈ និង្្មមជាតិ កនុង្គោលបំ ង្គ វ្ើគអាយម្របគស្ើរគ ើង្នូេជ៊ីេភាព
ម្របជាពលរដា សិ្ទធ ិ និង្ការែាល់គស្វាសាធារ ៈ។ អង្គការស្មពន័ធគ គនយយភាពស្ង្គមកមពុជាកអ៏នុេតា
ការងារគដើមប៊ីែាល់ភាពអង្អ់ាចដល់ស្តស្ា៊ី យុេជន និង្ម្រកុមមនុស្សផដលបាតឱ់កាស្ តាមរយៈការផស្វង្រក
ការចូលរមួព៊ីអនកបគង្ាើតគោលនគោបាយ អនកស្គម្រមចចិតា និង្អនកពាកព់ន័ធនានាគៅកនុង្ការពិភាកា និង្
ការគ វ្ើអនារាគមន ៍ គដើមប៊ីគលើកកមពស់្ការគោរពសិ្ទធិមនុស្ស គស្រ ៊ីភាពកនុង្ការបគញ្ចញមតិ សុ្ែាលភាព
ស្ហគមន ៍និង្ការកាតប់នាយភាពម្រក៊ីម្រក។ 

 
ស្ម្រាបព់ត័ា៌នបផនាម 

អុ៊ីផម៉ោល: ponlokchomnes@asiafoundation.org 
ទូរស័្ពេ: +៨៥៥ (២៣) ២១០ ៤៣១ 
គគហទំពរ័: https://policypulse.org/ 

Facebook: https://web.facebook.com/ponlokchomnes 
Twitter: https://twitter.com/PonlokChomnes 

LinkedIn: https://bit.ly/2UVJiYO 
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