ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
សសចរតីថ្ថែងការរ ួម្សតរ
ី ជ
ី ំហររបស់

សម្ព័នទ
ធ សនែរម្ពជា
(RCC) ចំស
ុ

ព្បជុំរិសព្រះសោបល់តាម្នីតវ
ិ ិធជ
ី ូនដំណឹង ការរិសព្រះសោបល់

ះ

ជាម្ុន និងរិចចព្រម្សព្រៀង (PNPCA) របស់គសព្ោងសាងសង់ទន
ំ ប់
វារ ីអគគស
ិ នីដនសាហុង ព្បសទសឡាវ
សមព័នទ
ធ ន្នលកមពុជា (RCC)

តាមដងទន្នលន្មគងគ និងទន្នលសាប
ចិ ត្ត ចំ

សាហុង ន្ៅភាគខាងត្បូងរបន្ទសឡាវ។

សំ
វារ ីអគគិសនីដន

កតីបារមភចមបងរបស់ន្យើងទាក់ទងនឹងការដាក់ន្សនើនាន្ពល

ន្ដាយរដាាភិ បាលរបន្ទសឡាវអំ ពីទំនប់ដនសាហុងសរាប់ ការពិន្ររោះន្ោបល់ន្ៅតាមនីត្ិវ ិធី

ថ្មីៗ

ជូនដំណឹង

ពិន្ររោះន្ោបល់

មុន និងកិចរច ពមន្រពៀង (PNPCA)។ ន្យើងានការរពួយបារមភថា

ដំ ន្ណើការននការពិ ន្ររោះន្ោបល់តាមនីត្ិវ ិធី PNPCA ននទំ នប់ ដនសាហុងមិ នរត្ឹមរត្ូវតាមកិចចរពម
ន្រពៀងសតីពីកិចចសហរបត្ិបត្តិការន្ដើ មបីការអភិ វឌ្ឍរបកបន្ដាយនិរនតរភាពននអាងទន្នលន្មគងគ ឆ្នំ១៩៩៥
(MRC Agreement, 1995)។

PNPCA ដដលនឹ ងន្ធវើន្ៅន្េត្តសឹង
ទ ដរត្ងន្ៅ

ន្ពលខាងមុេន្នោះអាចនឹ ងន្ដើ រតាមបទពិន្សាធន៍ទំនប់សាោ៉ា បូ រ ី ដដលបានបំផិច
ល បំ ផ្លលញ និ ងប៉ា ោះពាល់
ធងន់ធងរដល់ធនធានទន្នលន្មគងគ និងរបជាជន។
ការសិកាជាន្រចើ នបានបង្ហាញថា

របសិនន្បើ ទំនប់ ដនសាហុងរត្ូវបានសាងសង់ ន្នាោះវានឹ ង

ានផលប៉ា ោះពាល់ធន
ង ់ ធរង ដល់សត្វន្ផាត្ រត្ីទន្នលន្មគងគ និងការបាលស់ទីរបស់រត្ី ន្ៅទូ ទាំងអាងទន្នល
ន្មគងគន្រកាម និងទន្នលសាប ដដលគំរាមកំដហងដល់សនតិសុេន្សបៀង និងការចិញ្ចឹមជី វ ិត្របស់របជាជន
រាប់លាននាក់ ក៏ដូចជាន្សេរភាពន្សដាកិចច និ ងនន្ោបាយកនុងត្ំ បន់។ ន្ទាោះជាដូន្ចនោះកតីគន្រាងសាងសង់
ទំនប់ដនសាហុង ន្ៅដត្បនតដំន្ណើរការដដដល។

ការពិ ន្ររោះន្ោបល់ PNPCA ររន់ដត្ជាមន្ធោបាយន្ដើ មបីផតល់ភាពស្សបចាប់ ដល់ការសាង
សង់ទំនប់វារ ីអគគិសនីដនសាហុងតាមកិចចរពមន្រពៀងគណៈកមមការទន្នលន្មគងគឆ្នំ ១៩៩៥ ន្ដាយសារ៖


មិ នានការផសពវផាយព័ត្៌ានពីគន្រាងទំ នប់ ជាសាធារណៈជាភាសាជាត្ិ។



មិ នានការពិ ន្ររោះន្ោបល់ជាសាធារណៈ ជាមួ យភាគី ពាក់ព័នធជាមុ ន។



មិ នានការរពមន្រពៀងន្លើលកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ របស់នីត្ិវ ិធី ជូនដំ ណឹង

ពិ ន្ររោះន្ោបល់

និ ងកិ ចរច ពមន្រពៀង (PNPCA)។


មិ នានការសិកាវាយត្នមលន្ហត្ុប៉ាោះពាល់បរ ិសាេន និងផលប៉ា ោះពាល់ឆង
ល ដដន។



មិ នានការរពមន្រពៀងន្លើគន្រាងសាងសង់ទំនប់ កុងចំ
ន
ន្ោមរបន្ទសជាសាជិ ក។



មិ នបានអន្ញ្ជើញសហគមន៍ តាមដងទន្នលន្មគងគឲ្យចូលរួមន្ពញន្លញកនុងដំ ន្ណើរគន្រាង។

មុ ន



មិ នានការន្ឆលើយត្បជាសាធារណៈ និងន្ដាោះស្សាយន្ដាយត្ាលភាពពី កងវល់របស់សហគមន៍
ជាសហគមន៍

សមព័នធទន្នលកមពុជា (RCC)

-

បញ្ឍប់ ការសាងសង់ទំនប់

ដនសាហុង

-

ធធវើការសិក្សាពី ធហតុ ប៉ះពាល់បរ ិសាាន និងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដដន

-

សិក្សាពី ផលប៉ះពាល់ធលើធនធានជលផលទធនលធមគងគ

-

ផសពវផាយព័ត៌មានពីគធរមាងទំនប់ ជាសាធារណៈជាភាសាជាតិ ។

-

ធបើក្សឲ្យមានការពិ ធររ៉ះធោបល់ធពញធលញជាសាធារណៈ ជាមួ យភាគី ពាក្ស់ព័នធជាមុ ន។

-

គណៈក្សមមការទធនលធមគងគ

និ ងរដ្ឋាភិ បាលជាសមាជិ ក្សរតូវក្សំ ណត់

និ ងឯក្សភាពធលើលក្សខណៈ

វ ិនិច្័ យ
ឆ របស់ននដំ ធណើរការ PNPCA
-

របធទសក្សនុងតំ បន់ ទធនលធមគងគធរកាមធររពតាមក្សិច្ចរពមធរពៀងគណៈក្សមមការទធនលធមគងគឆ្នំ
១៩៩៥
នថ្ងទី១៦ ដេត្ុ លា ឆ្នំ ២០១៤

បញ្ជី
-

និងសហគមន៍
ធវទិ កាននអងគការមិនដមនរដ្ឋាភិ បាលសតីពីក្សមពុជា (NGOF)

បណ្ត
ត ញការពារទធនលធសសាន ធសក្សុ ង និងដរសពក្ស (3SPN)

-

សមព័នធភាពធដើ មបីអភិ រក្សសធនធានជលផល (FACT)

-

សមាគមដថក្សាបរ ិសាាន និងវបបធម៌ (CEPA)

-

អងគការភូមិខំុញ (MVi)

-

អងគការស័រម គច្ិតតធដើមបីសងគម (CVS)
អងគការសធរ្គ៉ះអនក្ស្យរងធររ៉ះក្សមពុជា (SVC)
អងគការអភិ វឌ្ឍន៍ធសដាក្សិច្ស
ច ហគមន៍ (CED)

-

សមាគមក្សសិក្សរដខមរ (KFA)

-

អងគការអភិ វឌ្ឍន៍ជនបទភាគឦសាន (NRD)

-

អងគការពនលក្សដខមរ

-

មជឈមណឌលមលប់រពហមវ ិហារធម៌

-

អងគការសហរបតិ បតតិការបរ ិសាាន និងធទសច្រណ៍ (CETO)

-

(CRDT)

-

ធោក្ស គង់ ចាន់ធី

សហគមន៍ ទធនលធមគងគធខតតសឹង
ទ ដរតង

០១២៥០៩៨៧៩

-

ធោក្ស អាន ហូ

សហគមន៍ ទធនលធមគងគធខតតរក្សធច្៉ះ

០៩៧២៩១៧៩៥០

-

ធោក្ស ឡង
ុ សូដច្ត

សហគមន៍ ទធនលសាប

០១២៩៨៩៣១៨

អាសយដាានទំនាក់ទំនង៖
ការ ិោល័យន្វទិ ការននអងគការមិ នដមនរដាាភិ បាលសតីពីកមពុជា
ផទោះន្លេ៩-១១ ផលូវ៤៧៦ ទួលទំ ពូង ភនំន្ពញ

ទូ រស័ពន្ទ លេ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ៤២៩/ ១២ ៧៩៣ ៤៨៩
អុី ដម៉ា ល៖ vannara@ngoforum.org.kh / ngoforum@ngoforum.org.kh

