រ ឿងរោគជ័យរេចរលោ ស្រុកព្ស្ៃឈ

ឈ្មោះគឈរោង

ឈ ើកកម្ពស់ការចូ រួម្របស់របជាព រដ្ឋកុង
ន ដ្ំឈ

ើការអភិវឌ្ឍ

តាម្បបបរបជាធិបឈេយ្យឈៅថ្ននក់ឈរកាម្ជាេិ
ចំ

ៃីស្តររីរេផ្ទះ រៅោស្តររីរកេមកង
នុ អភិបាេកិចច

ងឈ ង
ើ ឈរឿង

កា បរិឈច េទនៃការកេ់រតា

២០ ម្ីនា ឆ្នំ ២០១៥

ឈរឿងឈនាោះឈកើេឈ ង
ើ ឈៅឈព ណា

ឆ្នំ២០១៣

ឈ្មោះភូម្ិ ឬរសុក (ទីកបៃែងបដ្ ឈរឿងបាៃឈកើេឈ ង
ើ )

ភូម្ិអូដ្ូៃញារ ឃំរេពំងរពោះ រសុកនរពឈរ ឈេេតកព
ំ ង់ចាម្

ឈ្មោះអនកៃិយាយ្ឈរឿងរបាប់

ឈោករសី ឈំ សេៃ សហគម្ៃ៍ម្ូ ដ្ឋឋៃ ឃំរេពំងរពោះ

ចំៃៃ
ួ អនកទទួ ផ

ុ ) បដ្ ទទួ ផ ពី
(ជារកម្

របជាព រដ្ឋ ១២០រគួសារឈៅកនុងភូម្ិអូដ្ូៃញារ

សកម្មភាពរបស់បគគ បដ្ ផត ឈ់ រឿង
អាយ្ជាម្ធយម្ (បរស ឬស្តសត)ី

៤៥ឆ្នំ

អនកសោាសៃ៍ (េួនាទី, អងគភាព)

ឈោក រសី ោ៉ាន

បគគ ិកគឈរោង PROCEED

អងគការភនំរសីឈដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍៃ៍
អនកកេ់រតា (េួនាទី, អងគភាព)

ឈោក ឈហង យ្ូដ្ឋ បគគ ក
ិ គឈរោង PROCEED
អងគការភនំរសីឈដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍៃ៍

ពិព

នា
៌ ឈរឿង
ឈោករសី ឈំ សេៃ ជាសីប៊ីអស
ូ ័រម គចិេត

កនុងឃំរេពំងរពោះ រសុកនរពឈរ ឈេេតកព
ំ ង់ចាម្។
ឈោករសី ោៃកូៃបីនាក់ ៃិងោៃការម្ោញឹក
ខ្ែំងកនុងកិច ចការផទោះ។ ឈោកស្តសតីពំធ្លែប់សាគ ់រកុម្
ុ ៃិងចូ រួម្កនុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍ
របឹកាឃំ រសក
របស់ភូម្ិឃំដ្ូចស្តសតីទូឈៅកនុងភូម្ិបដ្រ។ ឈោករសី
បញ្ជាក់ថ្ន “ស្តសតីឈផេងឈទៀេក៏ដ្ូចជាេែៃ
ួ គាេ់បដ្រ គឺ

ម្ិៃយ្ ់ពីសិទធិ ៃិងេួនាទីរបស់េៃែួ បដ្ រេូវចូ រួម្
ុ របឹកាឈ ើយ្ នាំឲឈយ្ើងម្ិៃបាៃចូ រួម្ ៃិងទទួ បាៃព័េ៌ោៃពីភូម្ិ ឃំ ៃិងគាមៃទំនាក់
កនុងសកម្មភាព រកម្
ទំៃងជាម្ួយ្េំណាងោចស់ឈឆ្នេឈទ”។ ឈោកស្តសតី ចាប់អារម្ម ៍ចង់ចូ រួម្កនុងសកម្មភាពសងគម្ ៃិងចង់ឈឃើញស្តសតី
កនុងភូម្ិ អាចចូ រួម្កាៃ់បេសកម្មឈៅកនុងសកម្មភាពសងគម្ ៃិងចង់ឲម្ៃសេទូឈៅឲេនម្ែេស
ព ់ដ្ ់ស្តសតី ឈៅតាម្
សហគម្ៃ៍។

ឈោករសីធ្លែប់បាៃចូ រួម្កនុងកិច ចរប ភ
ំ ូម្ិ ៃិងឃំម្ួយ្ចំៃួៃ ឈហើយ្បាៃដ្ឹងពីកិច ចការរកុម្របឹកា

ៃិងព័េ៌ោៃកនុងសហគម្ៃ៍ម្ួយ្ចំៃួៃតាម្រយ្ៈចូ រួម្ជាសោ ិកគ

ៈកម្មការឈកៀរគរសហគម្ៃ៍ឃំ។ ឈោករសី

បៃតចូ រួម្រហូេដ្ ់ឆ្នំ២០១៣ ឈោករសី រេូវបាៃឈរ ស
ើ ឈរើសឲចូ រួម្កនុងសកម្មភាពគឈរោងឈ ក
ើ កម្ពស់ការ
ចូ រួម្របស់របជាព រដ្ឋកុង
ន ដ្ំឈ

ើការអភិវឌ្ឍតាម្បបបរបជាធិបឈេយ្យឈៅថ្ននក់ឈរកាម្ជាេិ ឈដ្ឋយ្អងគការភនំរសី

ឈដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍៃ៍។
ឈៅឆ្នំ២០១៣ ឃំរេពំងរពោះបាៃទទួ ការអៃវេតគឈរោង “ឈ ក
ើ កម្ពស់ការចូ រូម្របស់របជា
ព រដ្ឋតាម្បបបរបជាធិបឈេយ្យឈៅថ្ននក់ឈរកាម្ជាេិ” បដ្ ឧបេថម្ម្ូ ៃិធិពី “ទីភានក់ងារអភិវឌ្ឍៃ៍របស់សយ្
បអេ” តាម្រយ្ៈអងគការឈផកកម្ពជា
ុ ។ ឈោករសីទទួ បាៃការបឈងកើៃ ចំឈ

ោះដ្ឹងបបៃថម្អំពីទសេៃៈទាៃនៃការ

អភិវឌ្ឍតាម្បបបរបជាធិបឈេយ្យឈៅថ្ននក់ឈរកាម្ជាេិ រួម្ោៃ អំពីសិទធិចូ រួម្ េួនាទីរបស់របជាព រដ្ឋ ការឈ ើក
កម្ពស់ឈយ្ៃឌ្័រ ការពរងឹងភាពអង់អាចដ្ ់ស្តសតី ំនាញសរម្បសរម្ួ

ការៃិយាយ្ជាសាធ្លរ

ៈ ៃិង ំនាញ

ទំនាក់ទំៃងជាឈដ្ើម្ បាៃឈធវើឲឈោករសីោៃភាពកាែហាៃ ហាៃចូ រួម្ ៃិងឈ ើកបញ្ជា ូៃរកុម្របឹកាឃំ រសុក
ឈេេត ៃិងអនកពក់ព័ៃឈធ ផេងឈទៀេឈដ្ឋយ្គាមៃការភ័យ្ខ្ែច។
ឈោករសីចង់ឈឃើញការផ្លែស់បរតូ ជាវិ ាោៃឈៅកនុងសហគម្ៃ៍ ជាពិឈសសការចូ រួម្របស់ស្តសតីរេូវបាៃឈគ
ទទួ សាគ ់។ ឈោករសីទទួ បាៃការឈ្ែើយ្េបឈដ្ឋយ្ឈជាគ ័យ្ កនុងការឈ ើកបញ្ជាសាោេវោះរគូ េវោះសំភារៈសិកា

គាមៃរបងសាោ អំឈពើហិងា ូៃរកុម្របឹកាឃំឲឈដ្ឋោះរសាយ្។ ឈោករសីចូ រួម្ម្ិៃបដ្ ខ្ៃឈទឈៅកនុងកិច ចរប ំ
ុ ឈដ្ើម្បីឈ ើកបញ្ជា តាម្ដ្ឋៃការឈដ្ឋោះរសាយ្បញ្ជា ៃិងសាតប់ៃូវឈសចកតីសឈរម្ចចិេត
របចាំបេរបស់រកុម្របឹការសក
រពម្ទាំងទទួ បាៃព័េោ
៌ ៃសំខ្ៃ់ៗពីរកុម្របឹកា ៃិងយ្កឈៅផេពវផាយ្ ូៃរបជាព រដ្ឋឈៅកនុងម្ូ ដ្ឋឋៃ។
ឈោករសីបាៃផេពវផាយ្ចំឈ

ោះដ្ឹងបៃតឈៅកាៃ់របជាព រដ្ឋរបោ

១២០រគួសារបដ្ ភាគឈរចើៃជាស្តសតី ៃិងបតីរប

ស់ឈោករសីផងបដ្រ។ ឈោករសីទទួ បាៃការគាំរទឈពញទំហឹងពីបីឈត ោករសី ឈ ក
ើ ិច ចការងារផទោះសំបបង ៃិងបែទាំ
កូៃៗ ឈព ឈោករសីឈៅចូ រួម្កនុងសកម្មភាពសងគម្។ ឈោករសីបាៃឈកៀរគរ ៃិងឈ ក
ើ ទឹកចិេស្តត សតីឲឈៅចូ រួម្
កនុងសកម្មភាពរកុម្របឹកា ជាពិឈសសសកម្មភាពពិឈរគាោះឈយាប ់ ឈវទិកាផេពវផាយ្ៃិងពិឈរគាោះឈយាប ់ ៃិងការ
កសាងបផៃការវិៃិឈយាគឃ។
ំ
របជាព រដ្ឋ ៃិងអាជាាធរភូម្ិ ឃំ បាៃគាំរទ ៃិងបាៃឈសនើឲឈោករសី ឈធវជា
ើ េំណាងឲស្តសតី ៃិងរបជា
ព រដ្ឋកុង
ន សហគម្ៃ៍

ៃិងឈធវើជាគ

ៈកម្មការតាម្ដ្ឋៃព កម្មកោររបចាំភូម្ិ

ឈោក

ជា

សីណា

ឈម្ភូម្ិ

អូរដ្ូៃញារបញ្ជចក់ថ្ន “ឈោករសីពិេជាោៃភាពកាែហាៃ ហាៃេសូ ៃិងសកម្មកុង
ន កិច ចការសងគម្ ឈហើយ្ស្តសតីកុង
ន ភូម្ិ

បេងគាំរទ ៃិងោៃទំៃកចិេឈត ើគាេ់”។
ិ រ អារម្ម
ការអឈងកេឈ ច
ើ ៃ
ំ ចសំខ្ៃ់ៗ៖កាយ្វកា
ចំឈ

ោះដ្ឹង ំឈៃឿចិេត ការអៃវេតៃ៍

បផនកផ្លែស់បរុត (Domain of changes)
អភិបា កិច ច អ

៍ អេតច រិេរបស់អក
ន ទទួ សោាសៃ៍

