ររឿងរោគជ័យរេចរលោ ឃអ
ុំ រូ តាគី

រ្មោះគររោង

រេើកកម្ពស់ការចូេរួម្របស់របោពេរដ្ឋកុង
ន ដ្ុំរ

ើរការ

អភិវឌ្ឍតាម្បបបរបោធិបរេយយថ្ននក់ររកាម្ោេិ
(PROCEDD)
ចុំ

ងរជើងររឿង

កាេបរិរច េទនៃការកេ់រតា

ផ្កា រីកោយរកុង
១០ ម្ិនា ២០១៥
ចាប់តាង
ុំ ពីឆ្នុំ២០១៣

ររឿងរនាោះរកើេរ ើងរៅរពេណា
រ្មោះភូម្ិ ឬរ្មោះរសុក

ភូម្ិ រេស់ ឃុំ អូរតាគី

(ទីកបៃោងបដ្េររឿងបាៃរកើេរ ើង)
រ្មោះអនកៃិយាយររឿងរបាប់

កញ្ញា ញុិ េីៃណា

;

អៃរបលៃបណាាញអងគការសហគម្ៃ៍ម្ូេដ្ឋឋៃ
-ចុំៃួៃអនកទទួេផេ
២៣ ឆ្នុំ
-អាយោម្ធយម្(បរស ឬស្រសាី )

អនកសុំរបសុំរួេ (េួនាទី ទីតាង
ុំ )

កញ្ញា ជិៃ ចិនាា បគគេិកគររោង PROCEED បាេ់ដ្ុំបង

អនកកេ់រតា (េួនាទី ទីតាង
ុំ )

រោក វ៉ាៃ ភាៃ់ បគគេិកគររោង PROCEED
បាេ់ដ្ុំបង

ពិព

កញ្ញា

ញុិ

អាយ២៣ឆ្នុំ

នា
៌ ររឿង

េីៃណា

រស់រៅភូម្ិរេស់
រសុកថ្មរោេ

ឃុំអរូ តាគី

បាេ់ដ្ុំបង។ េីៃណា

រេេា

ោយវនារី

ម្ួយរូបបដ្េរស់រៅររកាម្បៃទក
ុ
ឪពកោាយកនុងជីវភាពេវោះខាេ។
រដ្ឋយកតាាជីវភាពេវោះខាេ
ៃិងសាោរៅឆ្ាយពីផោះទ ផង
ជរម្ុញ

េីៃណា

បាៃ

សុំររចចិេា

របាោះបង់ការសិការេឹម្បេថ្ននក់ទី១០។
ររកាយពីបាៃរបាោះបង់ការសិកា
ោម្ួយឪពកោាយរដ្ើម្បីរករបាក់ចុំ

េីៃណា

បាៃរបកបម្េរបររធវើបរស

ៃិងដ្ឋុំបបៃោ

ូេផគេ់ផង
គ ់ជីវភាព។ កនុងអុំ ុងរពេរនាោះ េីៃណា ម្ិៃបដ្េ

បាៃយកចិេទ
ា កដ្ឋក់ៃិងគិេគូរពីការងារសហគម្ៃ៍

ឬការអភិវឌ្ឍសងគម្អវីរ ើយ។

កាេពីម្ៃ

េីៃណា ម្ិៃបដ្េសាគេ់ទីតាង
ុំ សាោរសុក រកក៏សាោឃរុំ ើយ។ រាេ់រពេ េីៃណា ចូេរួម្កនុង
សកម្មភាពរផេងៗបដ្េររៀបចុំរៅកនុង ភូម្ិ ឃុំ េីៃណា ម្ិៃហ៊ាៃបរចេញរយាបេ់រទ រដ្ឋយសារ
័ រកមងោងរបោពេរដ្ឋ ៃិងអងគការសហគម្ៃ៍ម្ូេដ្ឋឋៃរផេងរទៀេ។
េីៃណា គិេថ្នេោៃ
ួ ោៃភាពវយ
រៅឆ្នុំ២០១៣ សោជិកបណាាញអងគការសហគម្ៃ៍ កនុងរសុកថ្មរោេ បាៃរបាោះរឆ្នេររជើស
ររីស

េីៃណា

ោអៃរបលៃបណាាញអងគការសហគម្ៃ៍ម្ូេដ្ឋឋៃ

របចាុំរសុក។

េីៃណាៃិងសហការអៃវេាគររោងោម្ួយរកុម្របឹការសុកនៃគររោង

កនុងេួនាទីរៃោះ

“រេើកកម្ពសកា
់ រចូេរួម្

របស់របោពេរដ្ឋ កនុងដ្ុំរ រើ ការអភិវឌ្ឍតាម្បបបរបោធិបរេយយរៅថ្ននក់ររកាម្ោេិ" រៅកាេ់ថ្ន
(PROCEED)

សរម្បសរម្ួេរដ្ឋយអងគការ

រកុម្រទរទង់ភូម្ិ

សហរបេិបេាិការអៃារោេិរដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍរបស់របរទសស៊ាយបអេ"
េីៃណា

ឧបេថម្ម្ូេៃិធិពី

"ទីភានក់ងារ

តាម្រយៈអងគការរផកកម្ពោ
ុ ។

បាៃទទួេការបងាាេ់បងាាញៃិងសរម្បសរម្ួេោរបចាុំរដ្ឋយអងគការនដ្គូ

ៃិង

បាៃទទួេការប ុា ោះបណាាេោររចើៃពីគររោងរួម្ោៃ៖ សិទធិោម្ូេដ្ឋឋៃ ការរេើកកម្ពស់ការចូេ
រួម្របស់របោពេដ្ឋកុង
ន ដ្ុំរ

ើរការអៃវេាគររោង េួនាទី ៃិងការទទួេេសរេូវរបស់រកុម្របឹកា

ជុំនាញសរម្បសរម្ួេសហគម្ៃ៍

ជុំនាញៃិយាយសាលរ

ុ របឹកា។េ។
ចូេរួម្កនុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍរបស់រកម្

ៈ

ការររកៀគររបោពេរដ្ឋឲ

ររៅពីរៃោះេីៃណាបាៃរេើកទឹកចិេឲ
ា របោ

ពេរដ្ឋចូេរួម្កនុងកិច េពិររោោះរយាបេ់ម្ូេដ្ឋឋៃ

រវទិកាសារលរ

ៈ

រដ្ើម្បីឲរបោពេរដ្ឋោៃ

ឱកាសរេើករ ើងពីបញ្ញា ៃិងេរម្ូវការជូៃរកុម្របឹការដ្ឋោះរសាយ។
ររកាយពី េីៃណា ទទួេបាៃចុំរ
េីៃណា

ោៃភាពកាោហៃ

ោះដ្ឹង បទពិរសាធៃ៍ពីការអៃវេាគររោង PROCEED

ហ៊ាៃបរចេញម្េិរយាបេ់ជួសឲសហគម្ៃ៍

ៃិងសកម្មចូេរួម្អៃវេា

គររោងោម្ួយរកុម្របឹកាផងបដ្រ។ េីៃណា បាៃរកៀរគររបោពេរដ្ឋ ោពិរសស ស្រសាី យវជៃ
រកុម្ជៃងាយរងររោោះឲចូេរួម្កនុងសកម្មភាពពិររោោះរយាបេ់រកុម្របឹកាឃុំ

រសុក

ៃិងសោជិកអងគការសហគម្ៃ៍ម្ូេដ្ឋឋៃរបចាុំរសុកថ្មរោេ

ោម្ួយរបលៃបណាាញ

សហការ

ររៀបចុំរវទិកា

អងគការសហគម្ៃ៍ម្ូេដ្ឋឋៃ កិច េរបជុំរបចាុំបេរបស់រកុម្របឹកាឃុំ ៃិងកម្មវិធីរោងងជួបរបោពេរដ្ឋ
ោម្ួយរកុម្របឹកា។ េីៃណា បេងបេរេើកទឹកចិេឲ
ា របោពេរដ្ឋោពិរសសស្រសាី យវជៃ រកុម្ជៃ
ងាយរងររោោះរេើកពីបញ្ញា ៃិងេរម្ូវការជូៃរកុម្របឹការដ្ឋោះ រសាយ ៃិងោពិរសសរបោពេរដ្ឋ
បដ្េោៃបញ្ញា ។
រេើសពីរៃោះ េីៃណា ម្ិៃរេឹម្បេបាៃចូេរួម្ោរភញៀវកិេិយ
ា សកនុងកម្មវិធីកិច េរបជព
ុំ ិភាកា
េម្ូេកនុងការពិភាកាអុំពអ
ី ភិបាេកិច េម្ូេដ្ឋឋៃ
បាៃរធវើោអនកសរម្បសរម្ួេកនុងការផេពវផាយចុំរ

ៃិងបញ្ញាោអាទិភាពកនុងសហគម្ៃ៍

បថ្ម្ទុំង

ោះដ្ឹងបៃាដ្េ់របោពេរដ្ឋ ពីសិទឋេួនាទី របស់

របោពេរដ្ឋ រកុម្របឹកាដ្េ់សហគម្ៃ៍ ៃិងរបោពេរដ្ឋកុង
ន ម្ូេដ្ឋឋៃផងបដ្រ។
រដ្ឋយសារទទួេបាៃបទពិរសាធៃ៍នៃការអៃវេាគររោង

PROCEED

ៃិងបាៃចូេរួម្

កនុងសកម្មភាពរកុម្របឹកាោររចើៃម្ក កញ្ញា ញុិ េីៃណា ហ៊ាៃរេើករ ើងពីបញ្ញាអាទិភាពម្ួយ
ចុំៃួៃជូៃរកុម្របឹការសុក ឃុំ រដ្ើម្បីរដ្ឋោះរសាយ េីៃណា បាៃរេើកពីបញ្ញាផោវូ ពិបាករធវើដ្ុំរ
ពីវេារេស់

រៅដ្េ់

ផោវូ ោេិរេេ៥

ោៃចុំងាយ ២,៧០០បម្ងរេ

របោពេរដ្ឋកុង
ន ភូម្ព
ិ ិបាកកនុងការដ្ឹកកសិផេរៅកាៃ់ទីផារ
រៅកាៃ់សាោ។

កញ្ញាក៏បាៃរេើកបញ្ញាម្ួយរទៀេគឺ

ើរ

បញ្ញាផោវូ ពិបាករធវើឲរអាយ

រី សិសាៃសិសេ

ការេវោះពូជបបៃោ

ពិបាករធវដ្
ើ ុំរ

ើរ

បដ្េោកតាាជរម្ុញឲ

របោពេរដ្ឋកុង
ន ភូម្ិចុំណាករសុកររចើៃ។ េីៃណា បាៃរេើកបព្ហា ទុំងរៃោះដ្បដ្េៗ ចុំៃួៃ៣ដ្ងកនុង
រវទិការបស់រកុម្របឹការសុក ៃិងឃុំ ៃិងកិច េរបជុំរបចាុំបេរបស់រកុម្របឹកា ឃុំ រដ្ើម្បីជូៃរកុម្របឹកា
ជួយរដ្ឋោះរសាយោបនាទៃ់។ ោេទឋផេ រកុម្របឹកាបាៃសហការោម្ួយអងគការនដ្គូបាៃជួសជេ
ផោវូ បដ្េពិបាករធវើដ្ុំរ

ើរ

បដ្េរធវើឲរបោពេរដ្ឋអាចរធវើដ្ុំរ

ើរបាៃរសួេោងម្ៃ

របោពេរដ្ឋចុំៃួៃ៩០រគួសារ បាៃទទួេរោប់ពូជ រសូវ ដ្ុំណា ុំ

ចុំប

ក

បបៃោ នសព រេកួៃ រេសក់

សប ា កគួរ។េ។ រេើសពីរៃោះ េីៃណា ក៏បាៃចូេរួម្ោម្ួយរកុម្យវជៃកនុង ភូម្ិ ៃិងររៅភូម្ិ
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