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     រកសងួមហៃផទ 
       ករយិលយ័សរមបសរមួលគេរមង 
 

 

គេរមងេលកកមពសជី់វភពរបជជនរកីរក 
 

ហរិញញបបទនឥណទនេលខ ៥៩៦០-KH 
 
 

សេំណ គេរមង 
 

កិចចរបជំុេលកទី២ 
 

គណៈកមម ធិករតរមង់ទិសគេរមង (លភ) 

សតពីី  
វឌឍនភពគេរមង និងករពិនិតយ និងអនុម័តេលែផនករសកមមភព  

និងថវិក ឆន ២ំ០២០ 
 

ៃថងទី៣០-៣១  ែខតុល ឆន ២ំ០១៩  
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កមមវិធី 
កិចចរបជំុេលកទី២ 

គណៈកមម ធិករតរមង់ទិសគេរមងលភ 
១- របវតតិកមមវិធី 

 គេរមងេលីកកមពស់ជីវភពរបជជនរកីរក (LEAP) ែដលសរមបសរមួលអនុវតតេដយរកសួងមហៃផទែដល
សហករជមួយរដឋបលេខតតេសៀមរប  រដឋបលរជធនីភនំេពញ និងរកសួងកសិកមម រុកខ របមញ់ និងេនសទ។  

េគលបំណងៃនករបេងកីតគេរមង (PDO) គឺេដីមបបីេងកីនលទធភពរបស់រគួសររកីរក និងជនងយរងេរគះកនុង 
សហគមន៍ែដលបនេរជីសេរសីកនុងករទទួលបននូវ េសវហរិញញវតថុ ឱកសបេងកីតរបក់ចំណូល និងេហដឋ រចន 
សមព័នធខន តតូច រពមទងំេដីមបផីដល់ករេឆលីយតបភល មៗ និងមនរបសិទធភព កនុងករណីមនវបិតតិ ឬេរគះអសនន។ 
េគលបំណងេនះ នឹងសេរមចបនតមរយៈ៖ (ក) ករបេងកីតរកុមជួយខលួនឯង (SHGs) ករបេងកីតរកុមសនសរំបក់ 
និងឥណទន ករបេងកីតរកុមអនកផលិត ករបេងកីតសហគមន៍កសិកមម និងរកុមមនុសសេផសងេទៀត (ខ) ករផដល់ករ 

កសងសមតថភព និងករបណដុ ះបណដ លដល់អនកទទួលផល េដីមបេីលីកកមពស់ឱកសរករបក់ចំណូលរបស់ពួកេគ 
(គ) ករបេងកីតតំណរភជ ប់វស័ិយឯកជន េដីមបេីលីកកមពស់ និងពរងីកឱកសទីផសរ និង (ឃ) ករកំណត់ 
អតតសញញ ណ និងករផដល់េហដឋ រចនសមព័នធសងគម និងេសដឋកិចច តមសហគមន៍ េដីមបជួីយេលីកកមពស់ជីវភពរស់េន 
និងផលិតភពេសដឋកិចចរបស់របជជនរកីរក។ េនេខតតេសៀមរប គេរមងេនះមនេគលបំណងេដះរសយតរមូវ 

កររបស់រគួសរជនងយរងេរគះ និងរគួសរងយរងេរគះេនកនុង ឃុ ំ សងក ត់ ចំនួន៤៧ តមរយៈករចូលរមួ។ 
េដយសររបភពរបក់ចំណូលដ៏េរចីនសរមប់រគួសររកីរកេនតមជនបទទងំេនះ គឺមកពីវស័ិយកសិកមម ចិញច ឹម 
សតវ និងជលផល គេរមងេនះនឹងទទួលបនករគរំទបេចចកេទសពីរកសួងកសិកមម រុកខ របមញ់ និងេនសទ តម 
រយៈមនទីរកសិកមម រុកខ របមញ់ និងេនសទេខតត និងអនកផតល់េសវកមមបេចចកេទសេផសងេទៀត។  

២- េគលបំណងៃនកិចចរបជំុ 

េគលបំណងៃនកិចចរបជុ ំេនះ គឺបងហ ញពីវឌឍនភព និងសមិទធផលសំខន់ៗែដលគេរមងសេរមចបន  
នេពលកមលងមក តមរយៈករចុះពិនិតយផទ ល់ដល់មូលដឋ នៃនទីតងំគេរមង បញហ របឈម ដំេណះរសយ និង 
ករពិនិតយែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០២០ របស់សមជិកគណៈកមម ធិករតរមង់ទិសរបស់គេរមង េដីមប ី
ជែផនទីបងហ ញផលូវសរមប់អនុវតតគេរមងឱយកន់ែតរបេសីរេឡងី និងសេរមចបននូវេគលេដគេរមង។  

៣- សមសភពអេញជ ញចូលរមួអងគរបជំុមន  

អងគរបជំុរយៈេពលមួយៃថងេរគងនឹងអេញជ ីញអនកចូលរមួសរុបចំនួន    ៧១ នក់ 

១-ថន ក់ដឹកន ំនិងមរនតីករយិល័យសរមបសរមួលគេរមង       ចំនួន ១៧នក់ 

២-សមជិកគណៈកមម ធិករតរមង់ទិសរបស់គេរមងលភ រមួមន៖ 

- តំណងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ      ចំនួន ១ នក់ 

- តំណងរកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ    ចំនួន ១ នក់ 

- តំណងរកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម     ចំនួន ១ នក់ 
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- តំណងរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ      ចំនួន ៣ នក់ 

៣- ភន ក់ងរអនុវតតគេរមងលភ រដឋបលរជធនីភនំេពញ     ចំនួន ១១នក់ 

៤- ភន ក់ងរអនុវតតគេរមងលភ រដឋបលេខតតេសៀមរប     ចំនួន ១២នក់ 

៥- ភន ក់ងរអនុវតតគេរមង រកសួងកសិកមម រុកខ របមញ់ និងេនសទ   ចំនួន ៤ នក់ 

៦-របធនរកុមករងរគេរមង មនទីរកសិកមម រកុខ របមញ់ និង េនសទេខតតេសៀមរប ចំនួន ២ នក់ 

៧-ទីរបឹកសគេរមង រដឋបលរជធនីភនំេពញ      ចំនួន ៣ នក់ 

៨-ទីរបឹកសគេរមង រដឋបលេខតតេសៀមរប      ចំនួន ៩ នក់ 

៩-ទីរបឹកសករយិល័យ សរមបសរមួលគេរមង       ចំនួន ៤ នក់ 

១០-ធនគរពិភពេលក        ចំនួន ៣ នក់ 

៤- កមមវិធីរបជំុមនដូចខងេរកម៖ 

ៃថងទី១៖ ៃថងទី៣០ ែខតុល ឆន ២ំ០១៩៖ ទសសនកិចចពីសមិទធផលគេរមង ( េហដឋ រចនសមព័នធផលូវលំ ពិនិតយ 
ដំេណីករៃនករចងរកងរកុមសនស ំនិងករអភិវឌឍជំនញ)។ 

ៃថងទី២៖ ៃថងទី៣១ ែខតុល ឆន ២ំ០១៩៖ បទបងហ ញពីវឌឍភពគេរមង និងករផតល់អនុសសន៍េលីករ 
េរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០២០ និងករផតល់អនុសសន៍របស់គណៈកមម ធិករ 
តរមង់ទិសគេរមង កនុងករអនុវតតគេរមងឱយកន់ែតរបេសីរ។  

ទីកែនលង៖ សណឋ គរ  អបសរអងគរ  េខតតេសៀមរប                    
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គេរមងេលកកមពស់ជីវភពរ2ជជនរកីរក (លភ) 
 

កមមវិធីរបជំុេលកទី២ 
គណៈកមម ធិករតរមង់ទិសគេរមងេលកកមពសជី់វភពរបជជនរកីរក 

(Second Project Steering Committee Meeting)  
ៃថងទី៣១ ែខតុល ឆន ២ំ០១៩ 

សណឋ គរ អបសរអងគរ េខតតេសៀមរប 

កលបរេិចឆទ សកមមភព ទីកែនលង 

ៃថងទី៣០ ែខតុល ឆន ២ំ០១៩ 
៧:០០-៧:៣០ ជួបជំុគន េនសលេខតតេសៀមរប សលេខតត 

៧:៣០-៨:០០ េចញដំេណីរេទសលពហុបេចចកវជិជ េតេជែសន  រកុងេសៀមរប 

៨:០០-៨:៣០ 
ជួបរបជំុពិភកសជមួយអនកផតល់េសវែផនកអភិវឌឍជំនញ 
និងសិសសកំពុងេរៀនជំនញ 

សលពហុបេចចកវជិជ  
េតេជែសន 

៨:៣០-៩:៣០ េធវីដំេណីរេទសងក ត់រកបីេរៀល  
៩:៣០-១០:០០ ជួបរបជំុពិភកសជមួយសមជិករកុមសនស ំ សងក ត់រកបីេរៀល រកុងេសៀមរប 

១០:០០-១១:៣០ ចុះតមផទះរគួសរជសមជិករកុមសនស ំែដលទទួលបន 
ថវកិពីគេរមងសរមប់បេងកីនមុខរបររករបក់ចំណូល 

១. ដំណបំែនល 

២. ចិញច ឹមសតវ 

៣. តមបញលព ក់ 

សងក ត់រកបីេរៀល រកុងេសៀមរប 

 

ភូមិរកសងំ 

ភូមិតរស់ 

ភូមិបឹង 
១១:៣០-១៣:៣០ សរមកអហរៃថងរតង់េនអហរដឋ នពិភពៃបតង ឃុខំន ត 
១៣:៣០-១៤:៣០ េធវីដំេណីរេទឃុសំសរសតមភ ឃុសំសរសតមភ រសុកពួក 
១៤:៣0-១៥:៣0 ចុះពិនិតយទីតងំគេរមងសងសង់លូរបអប់ លូមូលជមួយ 

នឹងសនទះទឹក 
ឃុសំសរសតមភ រសុកពួក 

១៥:៣0-១៦:៣០ ជួបសំេណះសំណលជមួយអនកទទួលផលគេរមងេហដឋ រចន 

សមព័នធខន តតូច (គេរមងសងសង់លូរបអប់ លូមូល 
ជមួយនឹងសនទះទឹក) 

ឃុសំសរសតមភ រសុកពួក 

១៦:៣0-១៧:៣០ េធវីដំេណីររតឡប់មកេខតតេសៀមរបវញិ រកុងេសៀមរប 

កលបរេិចឆទ សកមមភព អនកសរមបសរមួល 

ៃថងទី៣១ ែខតុល ឆន ២ំ០១៩ 
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កលបរេិចឆទ សកមមភព ទីកែនលង 

០៨:០០ - ០៨:៣០ ចុះបញជ ីវតតមន រកុមករងរ PCO 
០៨:៣0-០៨:៤០ § របកសេហតុ 

§ េគរពេភលងជតិៃនរពះរជណចរកកមពុជ 
េលករសី មន សមបតតិ 

០៨:៤០ - ០៨:៥០ មតិសវ គមន៍េភញៀវកិតតិយស ឯ.ឧ ល ីសរំទឹធ អភិបលរង 
េខតត ទទួលបនទុកគេរមង  

០៨:៥០ - ០៩:០០ ចំណប់អរមមណ៍របស់តំណងធនគរពិភពេលក 
Mr. Erik Caldwell Johnson 

០៩:០០ - ០៩:១០ 
មតិសវ គមន៍េបីកអងគរបជំុេដយឯកឧតតមរបធនគណៈកមម ធិករ 
តរមង់ទិសគេរមង 

ឯកឧតតម ងី ច័រនទផល 

រដឋេលខធិករ 

០៩:១០ - ១០:០០ 
បទបងហ ញ អំពីសមិទធផលរបស់គេរមង និងែផនករសកមមភព និង 
ថវកិឆន ២ំ០២០ ករយិល័យសរមបសរមួលគេរមង រកសួងមហៃផទ 

េលក េហង សផុត របធន 
គេរមងថន ក់ជតិ 

១០:០០- ១០:១៥ សរមកអហរសរមន់  

១០:១៥ - ១០:៣៥ 
បទបងហ ញអំពីែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០២០ 
របស់រដឋបលេសៀមរប 

តំណងេខតតេសៀមរប  

១០:៣៥ - ១០:៥៥ 
បទបងហ ញអំពីែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០២០ របស់រកសួង 
កសិកមម រុកខ របមញ់ និងេនសទ 

តំណងរកសួងកសិកមម 

១០:៥៥ - ១១:១៥ 
បទបងហ ញវឌឍនភពគេរមង និងែផនករសកមមភព និងថវកិ 
ឆន ២ំ០២០ រដឋបលរជធនីភនំេពញ 

តំណងរជធនីភនំេពញ 

១១:១៥ - ១១:៤០ 
ពិនិតយ និងឯកភពេលីែផនករសកមមភព និងថវកិគេរមង 
ឆន ២ំ០២០  

គណៈកមម ធិករតរមង់ទិស 
គេរមង  

១១:៤០- ១២:០០ មតិបិទអងគរបជំុ 
ឯកឧតតម ងី ច័រនទផល 

រដឋេលខធិករ 
១២:០០  សរមកអហរៃថងរតង់  

 
 

ចំណ៖ំ @ រកសសិទធិែកែរបកមមវធីិកនុ ងករណីចបំច់។ 
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ចំណយប៉ន់សម ន ភជ ប់មកជមួយនូវតរងចំណយ (គិតជដុលល រអេមរកិ) ខទង់ចំណយ ១.៥ អនុសមសភគ ៣.១។ 

ល.រ បរយិយខទង់ចំណយ ឯកត បរមិណ តៃមលឯកត សរបុ 

១. 
អហរៃថងរតង់សរមប់ចុះទសសកិចចមូលដឋ ន
(៥០នក់x១០ដុលល រ)  នក់/ៃថង  

          
50  10 $ 

          
500$  

២. 
េសវៃថលជួលសណឋ គរ (៧0នក់x17ដុលល រ)  នក់/ៃថង  

          
70  

           
17$   

        
1,190$  

៣. 
សមភ រៈ និងឯកសររបជំុ (៧0នក់x២ដុលល រ)  នក់  

          
70  

              
2$   140$  

៤. 
ហវុងអកសរ ផទ ងំខងេរកយ  ដង  

             
1  

         
120$  

           
120$  

៥. 
របក់េបសកកមម របក់េហេប៉ និងអហរ (២៩នក់x៤ៃថង)  នក់/ៃថង  

         
116   14$  1,624$ 

៦. 
របក់េបសកកមម ៃថលសន ក់េន (២៩នក់x៣យប់) 

 
នក់/យប់  

           
87  

           
20$   

        
1,740$ 

៧. 
ៃថលេធវីដំេណីរ ៃថលយនតេហះថន ក់ដឹកន ំ  េទមក  

            
2  140 $           

           
280$ 

៨. 
ៃថលេធវីដំេណីរ សរមប់រកសួង សថ ប័នសមជិក  េទមក  

            
4  

            
90$  

          
360$  

៩. ៃថលេធវីដំេណីរមរនត ី
និងទីរបឹកសករយិល័យសរមបសរមួលគេរមង 

 នក់ 
េជីង  

             
8  

           
30$   240 $           

សរបុ        $    6,194  

 
សូមរកសសិទធិចំេពះករែកែរបកមមវធីិកនុ ងករណីចបំច់! 

 

េរៀបចំេដយ  ពិនិតយេដយ  ពិនិតយបញជ ក់េដយ  អនុមតតេដយ 

  

 

ម៉ និរទិធ   មន សមបតតិ  េហង សុផត   របក់ សំេអឿន 
របធនរដឋបល  របធនហរិញញវតថុ  របធនរគប់រគងគេរមង  នយកគេរមង 
កលបរេិចឆទ៖  កលបរេិចឆទ៖  កលបរេិចឆទ៖   កលបរេិចឆទ៖ 

 
 
 


