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ឯរសារទសសនទាន 
ស្រីីវគគប ុ្ះបណ្ាលរីរម្បៀបម្ព្បើព្ាសព់្បរ័នធព្គប់ព្គងរ័ត៌ោនសព្ោប់ផ្ទែរព្រុម្ជយួខ្លួនឯង 

ផ្នគម្ព្ោងម្លើររម្ពសជ់ីវភារព្បជាជនព្រីព្រ(លាភ) 

១- ម្សចរ្ីម្ទ្ើម្ 

 គលរោងលេើកកម្ពស់ជើវភាពរប្ជាជនរកើរក (លាភ) ដែេសរម្ប្សរមួ្េលោយរកសួងម្ហាផ្ទៃ សហការជាម្យួ 
រែឋបាេសាលាលខត្តលសៀម្រាប្  សាលារាជធានើភនំលពញ និងរកសួងកសិកម្ម រុកាា រប្ោញ់និងលនសាទ។ លោេបំ្ណង 
ផ្នការប្លងកើត្គលរោង (PDO) គឺលែើម្បើប្លងកើនេទធភាពរប្ស់រគួសាររកើរក និងងាយរងលរោោះកនុងសហគម្ន៍ ដែេបាន 
លរជើសលរ ើសកនុងការទទេួបាននូវលសវាហរិញ្ញវត្ថុ ឱកាសប្លងកើត្របាក់ចំណូេ និងលហោឋ រចនាសម្ព័នធខ្នន ត្តូ្ច រពម្ទាងំលែើម្បើ 
ទដេ់ការល ល្ើយត្ប្ភាល ម្ៗ និងោនរប្សិទធភាព កនុងករណើ ោនវបិ្ត្តិ ឬលរោោះអាសនន។ លោេប្ំណងលនោះ នឹងសលរម្ច 
បានតាម្រយៈ៖ (ក) ការប្លងកើត្រកុម្ជយួខលួនឯង (SHGs)  និងឥណទានរកុម្អ្នកទេិត្ សហគម្ន៍ កសិកម្ម 
និងរកុម្ម្នុសសលទសងលទៀត្/អ្ងគការ (ខ) ការទដេ់ការកសាងសម្ត្ថភាព និងការប្ណដុ ោះប្ណ្ដដ េែេ់អ្នកទទេួ 
ទេលែើម្បើលេើកកម្ពស់ឱកាសរករបាក់ចំណូេរប្ស់ពកួលគ (គ) ការប្លងកើត្តំ្ណភាា ប់្វស័ិយឯកជន លែើម្បើលេើកកម្ពស់ និង 
ពរងើកឱកាសទើទារ និង (ឃ) ការកំណត់្អ្ត្តសញ្ញញ ណ ការទដេ់លហោឋ រចនាសម្ព័នធសងគម្ និងលសែឋកិចចតាម្សហគម្ន៍
លែើម្បើជយួលេើកកម្ពស់ជើវភាពរស់លៅ និងទេិត្ភាពលសែឋកិចចរប្ស់រប្ជាជនរកើរក។  

ការយិាេ័យសរម្ប្សរមួ្េគលរោងលាភថ្នន ក់ជាតិ្ នឹងលប្ើកវគគប្ណតុ ោះប្ណ្ដត េម្យួសតើពើរលប្ៀប្លរប្ើរបាស់រប្ព័នធរគប់្រគង 
ព័ត៌្ោនសរោប់្ដទនករកុម្ជួយខលួនឯង លៅែេ់អ្នកសរម្ប្សរមួ្េឃុកំនុងលខត្តលសៀម្រាប្ លែើម្បើលអាយោត់្លចោះពើរលប្ៀប្លរប្ើ 
របាស់កម្មវធិើកនុងឧប្ករណ៍ប្ញ្ចូ េទិននន័យលនោះ លែើម្បើប្ញ្ចូ េទិននន័យរកុម្ជយួខលួនឯងលៅកនុងរប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោនរប្ស់ 
គលរោង។  

២- ម្ោលបំ ង ផ្នវគគប ុ្ះបណ្ាល 
 ប្ណតុ ោះប្ណ្ដត េអ្នកសរម្ប្សរមួ្េឃុ ំ និងអ្នកសរម្ប្សរមួ្េរសុក កនុងលខត្តលសៀម្រាប្ ពើរលប្ៀប្លរប្ើរបាស់ 
រប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោនសរោប់្ដទនករកុម្ជយួខលួនឯង 

៣- លទធទលររំឹងទុរ 

 អ្នកសរម្ប្សរមួ្េឃុ ំ និងអ្នកសរម្ប្សរមួ្េរសុក បានយេ់ចាស់ និងលចោះពើររលប្ៀប្ប្ញ្ចូ េទិននន័យរកុម្ 
ជយួខលួនឯងលៅកនុងរប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោន 

៤-សោសភារអម្ ជ្ ើញចូលរមួ្រែងុវគគប ុ្ះបណ្ាលម្នះរមួ្ោន៖  

វគគប្ណតុ ោះប្ណ្ដត េលនោះោនរយៈលពេពើរផ្ងៃលរោងនឹងអ្លញ្ា ើញអ្នកចូេរមួ្សរុប្ចំនួន ៧១ នាក់៖ 
១-ថ្នន ក់ែឹកនា ំនិង ម្ន្រនតើការយិាេ័យសរម្ប្សរមួ្េគលរោង     ចំននួ ៩ នាក់ 

២-ទើរបឹ្កាការយិាេ័យសរម្ប្សរមួ្េគលរោង       ចំននួ ២ នាក់ 

៣-ម្ន្រនតើដទនក តាម្ោន រតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ផ្ម្ល សាលាលខត្តលសៀម្រាប្   ចំននួ ១ នាក់ 

៤-ម្ន្រនតើដទនក រប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោនវទិា សាលាលខត្តលសៀម្រាប្    ចំននួ ១ នាក់ 
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៥-ម្ន្រនតើដទនក រកុម្ជយួខលួនឯង សាលាលខត្តលសៀម្រាប្     ចំននួ ១ នាក់ 

៦-ទើរបឹ្ការប្តិ្ប្ត្តិការ តាម្ោន រតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ផ្ម្ល សាលាលខត្តលសៀម្រាប្  ចំននួ ១ នាក់ 

៧-ទើរបឹ្កាអ្ភិវឌ្ឍន៌ធុរកិចច សាលាលខត្តលសៀម្រាប្     ចំននួ ១ នាក់ 

៨-ទើរបឹ្កាម្ើរកូហរិញ្ញវត្ថុ សាលាលខត្តលសៀម្រាប្      ចំននួ ១ នាក់ 

៩-អ្នកសរម្ប្សរមួ្េឃុ ំលៅលខត្តលសៀម្រាប្      ចំននួ ៤៧ នាក់ 

១០-អ្នកសរម្ប្សរមួ្េរសកុ លៅលខត្តលសៀម្រាប្      ចំននួ ៧ នាក់ 

៥- រម្មវិធីផ្នវគគប ុ្ះបណ្ាលោនដូចខាងម្ព្កាម្ៈ 

- ផ្ងៃទើ ២១ និងផ្ងៃទើ ២២ ដខ តុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

- ទើកដនលង៖ សាលាលខត្តលសៀម្រាប្  

លពេលវលា រប្ធានប្ទ អ្នកសរម្ប្សរម្េួ 
ផ្ងៃទើ ២១ ដខ តុ្លា ឆ្ន  ំ២០១៩ 

០៧:៣០-០៨:០០  ការម្កែេ់រប្ស់សិកាា កាម្ នងិចុោះប្ញ្ច ើវត្តោន  សាលាលខត្តលសៀម្រាប្ 

០៨:០០-០៨:១៥  ម្ត្ិសាា គម្ន៍ និងសំលណោះសណំ្ដេ លលាក សុខ ងុេ 
រប្ធានរគប់្រគងគលរោងលាភលខ
ត្តលសៀម្រាប្ 

០៨:១៥-០៨:៣០  ម្ត្ិសាា គម្ន៍ លប្ើកកម្មវធិើ និងដចកឧប្ករណ៍ប្ញ្ចូេទិននន័យ លលាក លហង សុផាត្ 
រប្ធានរគប់្រគងគលរោងលាភ 
ថ្នន ក់ជាត្ ិ

០៨:៣០-១០:០០  សលងាប្ពើលោេប្ណំង យនតការរប្ស់រប្ព័នធ និងមុ្ខងារម្ួយចំននួ 
រប្ស់ឧប្ករណ៍ប្ញ្ចូេទិននន័យ 

 សលងាប្ពើត្ួនាទើរប្ស់អ្នកសរម្ប្សរម្េួឃុ ំអ្នកសរម្ប្សរម្េួរសុក 
 ប្ណតុ ោះប្ណ្ដត េពើរលប្ៀប្ប្ញ្ចូេ លម្ើេ និងដកដរប្ព័ត៌្ោនរកុម្ជួយខលួន 
ឯង 

 អ្នុវត្តន៍ 

លលាក គើ វណ្ដា រទិៃ 

ទើរប្ឹការប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោន 
និងរកុម្ការងារ 

១០:០0-១០:១៥ សរោកអាហារសរម្ន់ សាលាលខត្តលសៀម្រាប្ 

១០:១៥-១២:០០  ប្ណតុ ោះប្ណ្ដត េពើរលប្ៀប្ប្ញ្ចូេ លម្ើេ ដកដរប្ព័ត៌្ោនសោជិករកុម្ជួយ 
ខលួនឯង 

 ប្ណតុ ោះប្ណ្ដត េពើរលប្ៀប្ប្ញ្ចូេ លម្ើេ ដកដរប្ព័ត៌្ោនសោជិករគួសារ 
 អ្នុវត្តន៍ 

លលាក គើ វណ្ដា រទិៃ 

ទើរប្ឹការប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោន 
និងរកុម្ការងារ 

សរោកអាហារផ្ងៃរត្ង ់
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២:០០-៣:៣០  ប្ណតុ ោះប្ណ្ដត េពើរលប្ៀប្ប្ញ្ចូេ លម្ើេ ដកដរប្ព័ត៌្ោនកិចចរប្ជុំរប្ស់ 
រកុម្ជួយខលួនឯង 

 អ្នុវត្តន៍ 

លលាក គើ វណ្ដា រទិៃ 

ទើរប្ឹការប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោន 
និងរកុម្ការងារ 

៣:៣០-៣:៤៥ សរោកអាហារសរម្ន់ សាលាលខត្តលសៀម្រាប្ 
 
៣:៤៥-៥:០០ 

 ប្ណតុ ោះប្ណ្ដត េពើរលប្ៀប្ប្ញ្ចូេ លម្ើេ ដកដរប្ព័ត៌្ោនទុនឧប្ត្ថម្ភរប្ស់ 
រកុម្ជួយខលួនឯង 

 អ្នុវត្តន៍ 
 

លលាក គើ វណ្ដា រទិៃ 

ទើរប្ឹការប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោន 
និងរកុម្ការងារ 

ផ្ងៃទើ ២២ ដខ តុ្លា ឆ្ន  ំ២០១៩ 
០៨:០០-១០:០០  ប្ណតុ ោះប្ណ្ដត េពើរលប្ៀប្លម្ើេពើសាថ នភាពផ្នការប្ញ្ចូ នទនិនន័យលៅ 

ោ៉ា សុើនលម្ថ្នន ក់ជាត្ ិ
 អ្នុវត្តន៍ 

លលាក គើ វណ្ដា រទិៃ 

ទើរប្ឹការប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោន 
និងរកុម្ការងារ 

១០:០0-១០:១៥ សរោកអាហារសរម្ន់ សាលាលខត្តលសៀម្រាប្ 

១០:១៥-១២:០០  រេំឹកល ើងវញិ លលាក គើ វណ្ដា រទិៃ 
ទើរប្ឹការប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោន 
និងរកុម្ការងារ 

សរោកអាហារផ្ងៃរត្ង ់

២:០០-៣:៣០  រេំឹកល ើងវញិ លលាក គើ វណ្ដា រទិៃ 

ទើរប្ឹការប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោន 
និងរកុម្ការងារ 

៣:៣០-៣:៤៥ សរោកអាហារសរម្ន់ សាលាលខត្តលសៀម្រាប្ 
 
៣:៤៥-៤:៤៥ 

 រេំឹកល ើងវញិ លលាក គើ វណ្ដា រទិៃ 

ទើរប្ឹការប្ព័នធរគប់្រគងព័ត៌្ោន 
និងរកុម្ការងារ 

៤:៤៥-៥:០០  ម្ត្ិប្ិទកម្មវធិើ លលាក លហង សុផាត្ 
រប្ធានរគប់្រគងគលរោង 

ចំណាយា៉ា ន់សាម ន: ភាា ប់្ម្កជាម្ួយនូវតារាងចំណ្ដយ (គិត្ជាែុលាល រអាលម្រកិ) លេខកូែងវកិា ១.១១ និងខៃង់ចំណ្ដយ ១.៦ 

ពណ៌នា យប់្/ផ្ងៃ ត្ផំ្េឯកតា សរុប្ 
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របាក់លហាល ៉ា  (៤ផ្ងៃ x ១៣នាក់) ៥២ផ្ងៃ ៤ ែុលាល រ ២០៨ ែុលាល រ 

របាក់ហូប្ចុក (៤ផ្ងៃ x ១៣នាក់) ៥២ផ្ងៃ ១០ ែុលាល រ ៥២០ ែុលាល រ 

សាន ក់លៅ (៣យប់្ x ១៣នាក់) ៣៩យប់្ ២០ ែុលាល រ ៧៨០ ែុលាល រ 

សរុប្រមួ្   ១៥០៨ ែុលាល រ 

 

 

ប្ញ្ញា ក់៖ 

- ការចំណ្ដយសរោប់្លប្សកកម្មរប្ស់ម្ន្រនតើ នងិទើរប្កឹាការយិាេ័យសរម្ប្សរម្ួេគលរោង ជាប្នៃុករប្ស់ការយិាេ័យ 
សរម្ប្សរម្ួេគលរោង 

- ការចំណ្ដយសរោប់្វគគប្ណតុ ោះប្ណ្ដត េ និង DSA សរោប់្សិកាា កាម្ ជាប្នៃុករប្ស់សាលាលខត្តលសៀម្រាប្ 

សូម្រកាសិទធិចលំ ោះការដកដរប្កម្មវធិើកនុ ងករណើ ចបំាច់!      

  

           

លរៀប្ចំលោយ 

 Prepared by: 
  
  
 

  
 

        ម៉ា  និរទិធ 
      រប្ធានរែឋបាេ 
គណលនយយ 
កាេប្រលិចេទ៖.................. 

ពិនិត្យប្ញ្ញា ក់ 

Check by: 
  
  

 
   មន សម្បត្ ិ
រប្ធានដទនកហរិញ្ញវត្ថុ 
 

 

 

............. 

អ្នុម័្ត្លោយ  
Approved  by: 
  
  
  
  

     ម្េង សផុាត 

រប្ធានរគប់្រគងគលរោង 
 
 
....... 


