
 

ររឿងរោគជ័យរេចរលោ  ឃ ុំអូរតាគី 

 

 

 

 

រ ម្ ោះគររោង រេើកកម្ពស់ការចូេរួម្របស់របោពេរដ្ឋកនុងដ្ុំរ ើរការ

អភិវឌ្ឍតាម្បបបរបោធិបរេយយថ្នន ក់ររកាម្ោេិ 

(PROCEDD) 

ចុំ ងរជើងររឿង ផ្កា រីកោយរកុង 
កាេបរិរច េទនៃការកេ់រតា ១០ មិ្នា ២០១៥ 

 

ររឿងរនាោះរកើេរ ើងរៅរពេណា 

ចាប់តាុំងពីឆ្ន ុំ២០១៣ 

រ ម្ ោះភូមិ្ ឬរ ម្ ោះរសុក 

(ទីកបៃ ោងបដ្េររឿងបាៃរកើេរ ើង) 

 

ភូមិ្ រេស់ ឃ ុំ អូរតាគ ី

រ ម្ ោះអនកៃិយាយររឿងរបាប ់

; 

កញ្ញា  ញុិ េីៃណា 

អៃ របលៃបណាា ញអងគការសហគម្ៃ៍មូ្េដ្ឋឋ ៃ 

 -ចុំៃួៃអនកទទួេផេ  

  

 -អាយ ោម្ធយម្(ប រស ឬស្រសាី ) 

២៣ ឆ្ន ុំ 

អនកសុំរបសុំរួេ (េួនាទី  ទីតាុំង) 

 

កញ្ញា  ជិៃ ចិនាា  ប គគេិកគររោង PROCEED បាេ់ដ្ុំបង 
អនកកេ់រតា (េួនាទី ទីតាុំង) 

 

រោក វ៉ា ៃ ភាៃ់ ប គគេិកគររោង PROCEED 

បាេ់ដ្ុំបង 



ពពិ ន៌ាររឿង 

កញ្ញា  ញុ ិ េៃីណា 

អាយ ២៣ឆ្ន ុំ រស់រៅភូមិ្រេស់ 

ឃ ុំអរូតាគ ី រសុកថ្ មរោេ រេេា 

បាេ់ដ្ុំបង។ េៃីណា  ោយ វនារី

មួ្យរូបបដ្េរស់រៅររកាម្បៃទកុ

ឪព កោា យកនុងជីវភាពេវោះខាេ។ 

រដ្ឋយកតាា ជីវភាពេវោះខាេ 

ៃិងសាោរៅឆ្ា យពីផ ទោះផង បាៃ

ជរមុ្ញ េៃីណា សុំររចចិេា

របាោះបង់ការសិការេឹម្បេថ្នន ក់ទី១០។ 

     ររកាយពីបាៃរបាោះបង់ការសិកា េៃីណា បាៃរបកបម្ េរបររធវើបរស ៃិងដ្ឋុំបបៃ ោ

ោមួ្យឪព កោា យរដ្ើម្បីរករបាក់ចុំ េូផគេ់ផ គងជ់ីវភាព។ កនុងអុំ ុងរពេរនាោះ េៃីណា មិ្ៃបដ្េ

បាៃយកចិេាទ កដ្ឋកៃ់ិងគិេគូរពកីារងារសហគម្ៃ៍ ឬការអភិវឌ្ឍសងគម្អវីរ ើយ។ កាេពីម្ ៃ 

េៃីណា មិ្ៃបដ្េសាគ េ់ទីតាុំងសាោរសុក  រកក៏សាោឃ ុំរ ើយ។ រាេ់រពេ េៃីណា ចូេរួម្កនុង

សកម្មភាពរផេងៗបដ្េររៀបចុំរៅកនុង ភូមិ្ ឃ ុំ េៃីណា មិ្ៃហ៊ា ៃបរចេញរយាបេ់រទ រដ្ឋយសារ 

េៃីណា គិេថ្នេោៃួោៃភាពវយ័រកមងោងរបោពេរដ្ឋ ៃិងអងគការសហគម្ៃ៍មូ្េដ្ឋឋ ៃរផេងរទៀេ។ 

រៅឆ្ន ុំ២០១៣ សោជិកបណាា ញអងគការសហគម្ៃ៍ កនុងរសុកថ្ មរោេ បាៃរបាោះរឆ្ន េររជើស

ររីស េៃីណា ោអៃ របលៃបណាា ញអងគការសហគម្ៃ៍មូ្េដ្ឋឋ ៃ របចាុំរសុក។ កនុងេួនាទីរៃោះ 

េីៃណាៃិងសហការអៃ វេាគររោងោមួ្យរកុម្របឹការសុកនៃគររោង “រេើកកម្ពសក់ារចេូរមួ្

របសរ់បោពេរដ្ឋ កនុងដ្ុំរ ើរការអភវិឌ្ឍតាម្បបបរបោធបិរេយយរៅថ្នន ករ់រកាម្ោេ"ិ រៅកាេ់ថ្ន 

(PROCEED) សរម្បសរមួ្េរដ្ឋយអងគការ រកុម្រទរទង់ភូមិ្ ឧបេថម្មូ្េៃិធិព ី "ទីភាន ក់ងារ

សហរបេិបេាិការអៃារោេរិដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍរបស់របរទសស៊ា យបអេ" តាម្រយៈអងគការរផកកម្ពោុ។ 

 េៃីណា បាៃទទួេការបងាា េប់ងាា ញៃិងសរម្បសរមួ្េោរបចាុំរដ្ឋយអងគការនដ្គូ ៃិង

បាៃទទួេការប ាុ ោះបណាា េោររចើៃពគីររោងរួម្ោៃ៖ សិទធិោមូ្េដ្ឋឋ ៃ ការរេើកកម្ពស់ការចូេ

រួម្របស់របោពេដ្ឋកនុងដ្ុំរ ើរការអៃ វេាគររោង េនួាទី ៃិងការទទួេេ សរេូវរបស់រកុម្របឹកា 

ជុំនាញសរម្បសរមួ្េសហគម្ៃ៍ ជុំនាញៃិយាយសាលរ ៈ ការររកៀគររបោពេរដ្ឋឲ

ចូេរួម្កនុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍរបស់រកុម្របឹកា។េ។ ររៅពីរៃោះេីៃណាបាៃរេើកទឹកចិេាឲរបោ



ពេរដ្ឋចូេរួម្កនុងកិច េពិររោោះរយាបេ់មូ្េដ្ឋឋ ៃ រវទិកាសារលរ ៈ រដ្ើម្បីឲរបោពេរដ្ឋោៃ

ឱកាសរេើករ ើងពីបញ្ញា  ៃិងេរមូ្វការជូៃរកុម្របឹការដ្ឋោះរសាយ។  

ររកាយពី េៃីណា ទទួេបាៃចុំរ ោះដឹ្ង បទពិរសាធៃ៍ពីការអៃ វេាគររោង PROCEED 

េៃីណា ោៃភាពកាោ ហៃ ហ៊ា ៃបរចេញម្េិរយាបេ់ជួសឲសហគម្ៃ៍ ៃិងសកម្មចូេរួម្អៃ វេា

គររោងោមួ្យរកុម្របឹកាផងបដ្រ។ េៃីណា បាៃរកៀរគររបោពេរដ្ឋ ោពិរសស ស្រសាី យ វជៃ 

រកុម្ជៃងាយរងររោោះឲចូេរួម្កនុងសកម្មភាពពិររោោះរយាបេ់រកុម្របឹកាឃ ុំ រសុក សហការ

ោមួ្យរបលៃបណាា ញ ៃងិសោជិកអងគការសហគម្ៃ៍មូ្េដ្ឋឋ ៃរបចាុំរសុកថ្ មរោេ ររៀបចុំរវទិកា

អងគការសហគម្ៃ៍មូ្េដ្ឋឋ ៃ កិច េរបជ ុំរបចាុំបេរបស់រកុម្របឹកាឃ ុំ ៃិងកម្ម វិធីរោង ងជួបរបោពេរដ្ឋ

ោមួ្យរកុម្របឹកា។ េៃីណា បេងបេរេើកទឹកចិេាឲរបោពេរដ្ឋោពរិសសស្រសាី យ វជៃ រកុម្ជៃ

ងាយរងររោោះរេើកពីបញ្ញា  ៃិងេរមូ្វការជូៃរកុម្របឹការដ្ឋោះ រសាយ ៃិងោពិរសសរបោពេរដ្ឋ

បដ្េោៃបញ្ញា  ។ 

 រេើសពីរៃោះ េៃីណា មិ្ៃរេឹម្បេបាៃចូេរួម្ោរភញៀវកិេាិយសកនុងកម្មវិធីកិច េរបជ ុំពិភាកា

េ ម្ូេកនុងការពិភាកាអុំពអីភិបាេកិច េមូ្េដ្ឋឋ ៃ ៃិងបញ្ញា ោអាទិភាពកនុងសហគម្ៃ៍ បថ្ម្ទុំង

បាៃរធវើោអនកសរម្បសរមួ្េកនុងការផេពវផាយចុំរ ោះដឹ្ងបៃាដ្េ់របោពេរដ្ឋ ពសិីទឋេួនាទី របស់

របោពេរដ្ឋ រកុម្របឹកាដ្េ់សហគម្ៃ៍ ៃិងរបោពេរដ្ឋកនុងមូ្េដ្ឋឋ ៃផងបដ្រ។ 

រដ្ឋយសារទទួេបាៃបទពរិសាធៃ៍នៃការអៃ វេាគររោង PROCEED ៃិងបាៃចូេរមួ្

កនុងសកម្មភាពរកុម្របឹកាោររចើៃម្ក កញ្ញា  ញុ ិ េៃីណា ហ៊ា ៃរេើករ ើងពីបញ្ញា អាទិភាពមួ្យ

ចុំៃួៃជូៃរកុម្របឹការសុក ឃ ុំ រដ្ើម្បីរដ្ឋោះរសាយ េីៃណា បាៃរេើកពីបញ្ញា ផ ោវូពិបាករធវើដ្ុំរ ើរ 

ពីវេារេស់ រៅដ្េ់ ផ ោវូោេិរេេ៥ ោៃចុំងាយ ២,៧០០បម្ងរេ បញ្ញា ផ ោវូពបិាករធវើឲរអាយ

របោពេរដ្ឋកនុងភូមិ្ពិបាកកនុងការដឹ្កកសិផេរៅកាៃ់ទីផារ  រី សិសាៃ សិសេ ពិបាករធវើដ្ុំរ ើរ

រៅកាៃស់ាោ។ កញ្ញា កប៏ាៃរេើកបញ្ញា មួ្យរទៀេគ ឺ ការេវោះពជូបបៃ ោ បដ្េោកតាា ជរមុ្ញឲ 

របោពេរដ្ឋកនុងភូមិ្ចុំណាករសុកររចើៃ។  េៃីណា បាៃរេើកបព្ហា  ទុំងរៃោះដ្បដ្េៗ ចុំៃួៃ៣ដ្ងកនុង

រវទិការបស់រកុម្របឹការសុក ៃិងឃ ុំ ៃិងកិច េរបជ ុំរបចាុំបេរបស់រកុម្របឹកា ឃ ុំ រដ្ើម្បីជូៃរកុម្របឹកា

ជួយរដ្ឋោះរសាយោបនាទ ៃ់។ ោេទឋផេ រកុម្របឹកាបាៃសហការោមួ្យអងគការនដ្គូបាៃជួសជ េ  

ផ ោវូបដ្េពិបាករធវើដ្ុំរ ើរ បដ្េរធវើឲរបោពេរដ្ឋអាចរធវើដ្ុំរ ើរបាៃរសួេោងម្ ៃ ចុំប ក 

 របោពេរដ្ឋចុំៃួៃ៩០រគសួារ បាៃទទួេរោបព់ូជ រសូវ ដ្ុំណា ុំ  បបៃ ោ នសព រេកួៃ រេសក់ 

សប ាកគួរ។េ។ រេើសពីរៃោះ េៃីណា ក៏បាៃចូេរួម្ោមួ្យរកុម្យ វជៃកនុង ភូមិ្ ៃិងររៅភូមិ្

រផេងរទៀេចុំៃួៃ ២៣នាក ់ រដ្ើម្បីរេើករ ើងៃូវបញ្ញា  ជូៃរកុម្របឹកា រដ្ឋោះរសាយបញ្ញា



ជូៃដ្េ់រគួសារងាយរងររោោះ ៃិងរងររោោះរដ្ឋយសារ ទឹកជុំៃៃ់កនុងឃ ុំផងបដ្រ។  

រោក ភៃ សារី ោរបោពេរដ្ឋភូមិ្រេស់ បាៃោៃរបសាសៃ៍ថ្ន "រដ្ឋយសារបេការេិេ 

េុំរបងឹបរបងរបស់កញ្ញា  ញុិ េៃីណា កនុងការរេើករ ើងពីបញ្ញា  ៃិងចូេរួម្េស៊ាូម្េិ ទុំងរៃោះរហើយ 

រទើបោេ់អាចទទួេបាៃផោវូរធវើដ្ុំរ ើររសួេោងម្ ៃ ៃិងោៃរោប់ពូជសរោប់ដ្ឋុំរដ្ើម្បផី គេ់ផ គង់

ជីវភាពបបបរៃោះ។ រៃោះោរោទៃភាពមួ្យកនុងភូមិ្របស់ោេ់ បដ្េោៃយ វនារីដ៏្កាោ ហៃបបបរៃោះ

រទោះ រទោះោមិ្ៃទៃ់បាៃជួយដ្េ់ោេ់ ១០០%ក៏រដ្ឋយច ោះ ក៏ោេ់រពំឹងថ្នៃឹងអាចជួយភូមិ្ោេ់

បាៃេ អរបរសើរោងរៃោះរទៀេ"។ 

ការផ្កោ ស់បារូបដ្េគួររអាយកេ់សុំោេ់គ ឺ កញ្ញា  េៃីណា ោយ វនារីកាោ ហៃ ហ៊ា ៃេោះបង ់

រពេរវោជួយការងារសងគម្ គិេគូរពីផេរបរយាជៃស៍ហគម្ៃ៍ ហ៊ា ៃរេើករ ើងពីបញ្ញា េរមូ្វការ

របស់របោពេរដ្ឋជូៃរកុម្របឹការសុក ឃ ុំ។ េៃីណា ោយ វនារីបដ្េោៃភាពោអនកដឹ្កនាុំកនុង

សហគម្ៃ៍ ៃិងោៃចុំរ ោះដឹ្ងទូរៅសម្រម្យ។ រទោះោការងារេោោះថ្ មីស ទឋសាធសុំរាប់ េៃីណា    

កេ៏ៃីណា    រៅបេរបាោញ ថ្ន ៃិងរបឹងបរបងបៃាកាងាររៃោះ ៃិងររៀៃសូរេបបៃថម្ពចីាស់ទ ុំោេុំណាង

អងគការសហគម្ៃ៍ម្ ៃៗ ៃិងអនកដ្នទរផេងរទៀេរដ្ើម្បីជួយសហគម្ៃ៍។  

ការសរងាេរេើចុំ  ចសុំខាៃ់ៗ ៖ កាយវកិារ អារម្ម  ៍អេាចរកិរបសអ់នកចេូរមួ្ 

កញ្ញា   ញុិ េីៃណា ោៃជុំរៃឿ ចុំរ ោះដឹ្ង ៃិងោៃអារម្ម ៍សបាយរីករាយកនុងការផាេ់ព័េោ៏ៃ 

 វសិយ័៖:អភិបាេកិច េមូ្េដ្ឋឋ ៃ 

 

 


