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គេ្រមងេរដបូកតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូង(SCRP) ្រតូវបនផ្ដួចេផ្ដីមេរៀបចំេឡងីេដីមបជីួយជំរុញឲយមនករកត់
បនថយ និងករបន ុ ំេទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ អភិរក ជីវច្រមុះ និងបេងកីតឲយមនជេ្រមីសជីវភពរស់េន ្រសប ម
ែផនកររបស់អងគករសហ្របជជតិ កនុងករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់ែដលប ្ដ លមកពីករបត់បង់ និងេរច
រលឹៃ្រពេឈ ី(REDD+) ។ ៃផទដីទី ងំគេ្រមងេរដបូកតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូងមនទំហ ំ៤៩៣ ៥៨២.៦ ហកិ  កនុងេនះ 
ែផនកខ្លះសថិតេនកនុងឧទយនជតិជួរភនំ្រក ញខងតបូង និងមួយែផនកេទៀតសថិតកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រព ៃត េហយីនឹងផ្ដល់នូវ
ករករពរ ចំែណកដ៏សំខន់ៃនតំបន់េអកូៃ្រពទឹកេភ្ល ងតំបន់ជួរភនំ្រក ញ ជទីកែន្លងអភិរក ជីវច្រមុះដ៏សំខន់មួយកនុងចំ
េ មទីកែន្លងអភិរក ជីវច្រមុះដ៏សំខន់ៗជងេគទងំ ២០០ ទី ងំ េនេលីភពែផនដី ។ តំបន់គណនីយគេ្រមងេរដបូក
តំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូងគឺមនទំហ ំ៤៤២,៨៧១ ហកិ  ែដល្រតូវបនកំណត់េ យវធីី ្រស្តស្តង់  VCS និង សថិតេន
ចំចំណុចសំខន់បំផុត ៃនឧបទ្វីបឥណ្ឌូ -ភូម ជទី ងំសំបូរេ យជីវច្រមុះដ៏សំខន់មួយ កនុងចំេ មទី ងំជីវច្រមុះ
សំខន់ៗទងំ ៣៤ កែន្លង េនេលីពិភពេ ក និងជទីជ្រមលដ៏ចបំច់េនឈូងសមុ្រទៃថ ្រគបដណ្ដ ប់េ យគ្រមបៃ្រពេឈី
្របេភទេផ ងៗគន  រមួមនទងំៃ្រពេ្រ ងពណ៌ៃបតងជនិចច និងៃ្រព្រសល់ខពង់ ប រហូតដល់គ្រមបៃ្រពតំបន់ទំនប មនៃ្រព
ម ច់តំបន់ដីេសីម លេ ម លិចទឹក បឹង និងៃ្រពេកងកងមត់សមុ្រទ ។ គ្រមបៃ្រពច្រមុះ្របេភទេនះគឺជជ្រមកសត្វែដល

មនចំនួនយ៉ងេ ច ស់ ៥២ ្របេភទ េយង មបញជ ីថនិកសត្វ បក  ី និងសត្វលមូនែដលកំពុងរងេ្រគះជសកល របស់
អងគករ យ-យូ-សីុ-អិន ែដលកនុងេនះ រមួមន ្រកេពីភនំ និង្រកុមសត្វដំរ ី សីុមួយហ្វូង ចរស់េនបន កនុងចំេ ម្រកុមហ្វូង
សត្វដំរកីមពុជទងំពីរហ្វូង ។ តំបន់េទសភពេនះ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជចត់ទុកជឱកសៃនករ ្ដ រសត្វខ្ល ធំផងែដរ ។ 

េដីមបជីករេឆ្លីយតបេទនឹងករគំ មកំែហងដល់តំបន់េទសភពជួរភនំ្រក ញខងតបូង អងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រពជ
មួយនិង្រកសួងបរ ិ ថ ន (MOE) បនសេ្រមចបេងកីតគេ្រមងេរដបូកតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូងេនះេឡងី ។ ករករពរ
គេ្រមងេរដបូកតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូងនឹងទទួលបន មរយៈករបន្ត និងបេងកីនករលបត េនកនុងតំបន់គេ្រមង ក៏ដូចជ
ផ្តល់សកមមភពគេ្រមងបែនថមដល់សហគមន៍ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េដីមបកីត់បនថយក ្ត ជំរុញៃនករកប់បំផ្ល ញៃ្រព
េឈ ី។ សកមមភពសំខន់របស់គេ្រមងមនពីរ គឺករព្រងីកកសិកមម និងសហគមន៍េអកូេទសចរណ៍។ ទងំេនះនឹងជួយបេងកីន
េ យមនសន្តិសុខែផនកហរិញញវតថុ េនកនុងសហគមន៍ ដូេចនះមិនចបំច់អនុវត្តករទញយកធនធនែដលមិនមននិរន្តរភព
េចញពីតំបន់គេ្រមងេទ។ មូលនិធិក៏នឹង្រតូវបនផ្តល់ែដរេដីមបគី្ំរទ រូបករណ៍ស្រមប់កុមរមកពីសហគមន៍គេ្រមង 
េដីមបជីករេ ះ្រ យនូវក ្ត ជំរុញសំខន់មួយ គឺករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ ី ែដល្រតូវបនកំណត់េនកនុងសិកខ របស់
ភគីពក់ព័នធ (ឧទហរណ៍ដូចជ អ្រ ករអប់រទំប និងមនឱកសតិចស្រមប់ករអប់រេំ្រកយថន ក់បឋមសិក ) ។ មូលនិធិ
េនះនឹងមនស្រមប់សមជិកសហគមន៍មកពីភូមិចំនួន ៨បែនថមេទៀតកនុងឃុចំំនួន ៤ េលីអនកែដលទទួលបនអតថ្របេយជន៍
ពីគេ្រមងេនះ។ សកមមភពគេ្រមងទងំេនះបែនថមពីេលីករកត់បនថយក ្ត ជំរុញករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ ី នឹងផ្តល់ករចូលរមួ
វភិគទនកនុង្រសុកយ៉ងសំខន់រហូតដល់ ១៥ ៃន ១៧េគលេ  អភិវឌឃន៍្របកបេ យចីរភពរបស់អងគករសហ្របជជតិ 
(SDGs) និងជួយផ្តល់នូវអតថ្របេយជន៍យូរអែង្វងដល់សហគមន៍ និងជីវច្រមុះធមមជតិេនកនុងតំបន់គេ្រមង ។   
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ផលប៉ះពលេ់លើភគីពក់ព័នធ 

ផលប៉ះពល់ទី១ 
្របជពលរដ្ឋចំនួន ៧១ ្រគួ រេនឆយ ែរង៉បនចូលរមួជមួយនឹងកមមវធីិមី្រកូហរិញញវតថុ 
 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនលទធភពទទួលបនធនធនេសដ្ឋកិចច មរយៈករផ្តល់នូវ្របក់កមជីមី្រកូហរិញញវតថុ។ 

 

ផលបះ៉ពល់ទី២ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៥០ ្រគួ របនទទួលវគគបណ្តុ ះប ្ត លៃនករបេងកីន្របក់ចំណូល ។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនលទធភពទទួលបនធនធនេសដ្ឋកិចច េ យផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លេលីសកមមភពថមី
ៃនករបេងកីត្របក់ចំណូល ។ 

 

ផលបះ៉ពល់ទី៣ 
កិចច្របជំុស្តីពីែផនករេ្របី្របស់ដីធ្លីចំនួន ៩េលីក ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យមនករចូលរមួនិង
ករគ្ំរទពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 
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ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនចំនួន្រគួ រែដលទទួលបនសិទធិេពញេលញកនុងករេ្របី្របស់ដីធ្លី 

 

ផលបះ៉ពល់ទី៤ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៥០ ្រគួ របនឆ្លងកត់ករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកកសិកមម 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនចំេណះដឹងអំពីករអនុវត្តជក់ែស្ដងល្ៗអ េលីែផនកកសិកមម វធីិ ្រស្តកនុងករេ្រជីសេរសី
ពូជដំ ែំដលល្អ និងទិននផលដំ ខំពស់ េដីមបបីេងកីតភពធន់ និងកត់បនថយ និភ័យ ។ 

 

ផលបះ៉ពល់ទី៥ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៥០ ្រគួ របនឆ្លងកត់ករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកកសិកមម ។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនចំេណះដឹងអំពីករបណ្តុ ះប ្ត លកសិកមមេលីវធីិ ្រស្ត ឧបករណ៍និងពូជដំ ែំដល

បនែកលម្អ េដីមបបីេងកីនទិននផលដំ និំងទទួលបននូវនិរន្តរភព ។ 
 

ផលបះ៉ពល់ទី៦ ឡូត៍គំរូកសិកមមមួយកែន្លង្រតូវបនបេងកីតេនកនុងតំបន់សហគមន៍ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនចំេណះដឹងអំពីករបណ្តុ ះប ្ត លកសិកមមេលីវធីិ ្រស្ត ឧបករណ៍និងពូជដំ ែំដល
បនែកលម្អ េដីមបបីេងកីនទិននផលដំ និំងទទួលបននូវនិរន្តរភព។ 
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ផលបះ៉ពល់ទី៧ 
មណ្ឌ លសុខភព ១កែន្លង ្រតូវបន ងសង់ និងបំពក់ឧបករណ៍ េដីមបផី្តល់េស សុខភព
ជូនសហគមន៍េនកនុងគេ្រមង 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

េលីកកមពស់លទធភពទទួលបនករផ្តល់េស សុខភពជូន្របជពលរដ្ឋកនុង 
សហគមន៍ៃនគេ្រមង ។ 

 

ផលបះ៉ពល់ទី៨ ផ្តល់ករងរជូនបុគគលិកសុខភិបនចំនួន ១រូប 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

េលីកកមពស់លទធភពទទួលបនេស សុខភព្របកបេ យគុណភព េ យ្របជពលរដ្ឋកនុង
សហគមន៍ៃនគេ្រមង ។ 

 

ផលប៉ះពល់ទី៩ 
និស តិចំនួន៥រូបទទួលបនអតថ្របេយជន៍ រូបករណ៍ស្រមប់ករអប់រកំ្រមិតឧត្តមសិក  
រមួទងំ កលវទិយល័យផងែដរ ។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនឱកសទទួលបនករអប់រសំ្រមប់យុវជន ែដលនឱំយមនករេលីកកមពស់សមតថភព
បុគគលេនកនុងសហគមន៍គេ្រមង ។ 
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ផលប៉ះពល់ទី១០ 
ករចូលរមួរបស់្រស្តីមនចំនួន ៦២% េនកនុងកមមវធីិ រូបករណ៍ស្រមប់ករអប់រ ំ និង
្រពឹត្ដិករណ៍អប់រផំ ព្វផ យែដលដំេណីរករេ យគេ្រមង ។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនែដលបនទស ន៍ទយទុកជមុន និងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

កត់បនថយវសិមភពស្រមប់្រស្តីកនុងឱកសករងរ ទទួលបនករអប់រ ំនិងភពជអនកដឹកន ំ

 

ផលប៉ះពល់ទី១៣ 
៥៥% ៃនអនកចូលរមួកនុងករ្របជំុសហគមន៍ជ្រស្តី។ ្របែហល ៥០ ភគរយៃនអនកចូលរមួកនុង
សកមមភពមី្រកូហរិញញវតថុនិងសកមមភពបេងកីត្របក់ចំណូលគឺជ្រស្តី ។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនករចូលរមួរបស់្រស្តីេនកនុងសកមមភពគេ្រមង និងកត់បនថយវសិមភពស្រមប់្រស្តីកនុង
ឱកសករងរនិងភពជអនកដឹកន ំ

 

ផលប៉ះពល់ទី១៤ ៧% ៃនបុគគលិកគេ្រមងគឺជ្រស្តី 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

និងរ ្ឋ ភិបល/ ជញ ធរ 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនឱកសករងររបស់្រស្តីេនកនុងគេ្រមង និងកត់បនថយវសិមភពស្រមប់្រស្តីកនុងឱកស 
ករងរ និងភពជអនកដឹកន ំ
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ផលប៉ះពល់ទី១៥ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៥០ ្រគួ របនឆ្លងកត់ករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកកសិកមម 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនែដលបនទស ន៍ទយទុកជមុន និងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនករេ្របី្របស់វធីិ ្រស្តកសិកមម ឧបករណ៍ និងពូជដំ ែំដលបនែកលម្អ េដីមបបីេងកីន 
ទិននផលដំ និំងនិរន្តរភព ែដលនឹងជួយបេងកីន្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ទឹក ។ 

 

ផលប៉ះពល់ទី១៧ 
្របជពលរដ្ឋចំនួន ៧១ ្រគួ របនចូលរមួជមួយនឹងកមមវធីិមី្រកូហរិញញវតថុ ។ ្របែហល 
៥០% ៃនអនកចូលរមួជមួយនឹងកមមវធីិមី្រកូហរិញញវតថុគឺជ្រស្តី ។  

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនករចុះបញជ ី ជីវកមមជផ្លូវករ និងកររកីលូត ស់ៃនសហ្រគសខន តតូច និងមធយម
េនកនុងសហគមន៍ៃនតំបន់គេ្រមង  និងធនបននូវលទធភពទទួលបនហរិញញវតថុ្របកប
េ យសមធម៌ស្រមប់្រស្តី ។ 

 

ផលប៉ះពល់ទី១៨ 
្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៥០ ្រគួ របនទទួលវគគបណ្តុ ះប ្ត លៃនករបេងកីន្របក់ចំណូល។ 
្របែហល ៥០% ៃនអនកចូលរមួសរុបៃនសកមមភពេនះគឺជ្រស្តី។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនែដលបនទស ន៍ទយទុកជមុន និងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនករបេងកីតករងរ សហ្រគិនភព និងករៃចន្របឌិតេនកនុងសហគមន៍តំបន់គេ្រមងនិង
ធនបននូវករទទួលបនហរិញញវតថុ្របកបេ យសមធម៌ស្រមប់្រស្តី 
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ផលប៉ះពល់ទី១៩ 

៤៨១ ្រគួ របនចូលរមួកនុងសកមមភពេអកូេទសចរណ៍ (CBET) 

ជីផត - ៣៣២ 

ឆយ ែរង៉ - ១៤៩ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនចំនួន្រគួ រែដលបនចូលរមួកនុងសកមមភពេអកូេទសចរណ៍ និងទទួល្របក់ចំណូល 

 

ផលប៉ះពល់ទី២០ 

ចំនួនេភញ វេទសចរណ៍សរុបចំនួន ១,៨៥៣នក់ បនមកទស នកែន្លងេអកូេទសចរណ៍
សហគមន៍(CBET)  

ជីផត៖ េភញ វេទសចរចំនួន ១,២២២នក់ េនជីផត [១,១៦១នក់ ជេភញ វេទសចរជតិ 
និង៦១នក់ ជេភញ វេទសចរអន្តរជតិ] 

ឆយ ែរង៉៖ េភញ វេទសចរចំនួន ៦៣១នក់ េនជីផត [៦០៧នក់ ជេភញ វេទសចរជតិ 
និង២៤នក់ ជេភញ វេទសចរអន្តរជតិ] 

 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនចំនួនេភញ វេទសចរមកទស នគេ្រមង និងសកមមភពេអកូេទសចរណ៍ 

 

ផលប៉ះពល់ទី២១ 
្របជពលរដ្ឋចំនួន ៧១ ្រគួ រេនឆយ ែរង៉បនចូលរមួជមួយនឹងកមមវធីិមី្រកូហរិញញវតថុ ។ 
្របែហល ៥០% ៃនអនកចូលរមួជមួយនឹងកមមវធីិមី្រកូហរិញញវតថុគឺជ្រស្តី ។ 



 

9 

 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនលទធភពទទលួបនឥណទនមនតំៃលសមរមយេនកនុងសហគមន៍ៃនតំបន់គេ្រមង 

 

ផលប៉ះពល់ទី២២ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៥០ ្រគួ របនឆ្លងកត់ករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកកសិកមម 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនែដលបនទស ន៍ទយទុកជមុន និងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីន្របសិទធភពករេ្របី្របស់ធនធន និងករេផ្ត តសំខន់េលីអនម័យ បរ ិ ថ ន ្អ ត និង 
បេចចកេទសកនុងវស័ិយកសិកមមកនុងសហគមន៍តំបន់គេ្រមង 

 

ផលប៉ះពល់ទី២៣ ដីគំរូកសិកមម ១ ឡូតិ៍្រតូវបនបេងកីតេនកនុងតំបន់សហគមន៍ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនែដលបនទស ន៍ទយទុកជមុន និងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

មរយៈករអនុវត្តសួនកសិកមមគំរូេនះ នឱំយមនករេកីនេឡងីៃន្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់
ធនធន និងករទទួលបននូវបេចចកវទិយែដលបងកករប៉ះពល់បរ ិ ថ នទបកនុងវស័ិយកសិកមម
េនកនុងសហគមន៍ៃនតំបន់គេ្រមង។ 

 

ផលប៉ះពល់ទី២៤ 
៥៥% ៃនអនកចូលរមួកនុងកិចច្របជំុសហគមន៍គឺជ្រស្តី។ ្របែហល ៥០% ៃនអនកចូលរមួែផនក 
មី្រកូហរិញញវតថុ និងបេងកីន្របក់ចំណូលគឺជ្រស្តី។ 
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្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

និងរ ្ឋ ភិបល/ ជញ ធរ 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

ករបេងកីនករចូលរមួរបស់្រស្តីេនកនុងសកមមភពគេ្រមងនិងកត់បនថយវសិមភពស្រមប់្រស្តី
កនុងឱកសករងរនិងភពជអនកដឹកន ំ

 

ផលប៉ះពល់ទី២៥ 
កិចច្របជំុស្តីពីែផនករេ្របី្របស់ដីធ្លីចំនួន ៩េលីក េ យមនករចូលរមួ និងគ្ំរទពីសំ ក់
ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនែដលបនទស ន៍ទយទុកជមុន និងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរង
ផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនចំនួន្រគួ រែដលមនសិទធិកន់កប់ដីធ្លី្របកបេ យសុវតថិភពនិងកនុងែផនករ
េ្របី្របស់ដីធ្លីេ យករចូលរមួនិង្របកបេ យនិរន្តរភព 

 

ផលប៉ះពល់ទី២៦ 
្របជពលរដ្ឋចំនួន ១,៩៦៨នក់ បនទទួលករផ ព្វផ យ មរយៈ្រពឹត្តិករណ៍េលីកកមពស់
ម រតី និងករយល់ដឹង។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរ
ងផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនករយល់ដឹងអំពីករអភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព កនុងន័យជួយែថរក បរ ិ ថ ន និងករ
ករពរសត្វៃ្រពកនុងសហគមន៍ៃនតំបន់គេ្រមង។ 
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ផលបះ៉ពល់ទី២៧ 

្របជពលរដ្ឋចំនួន ៤៨១ ្រគួ រកំពុងចូលរមួកនុងសកមមភពេអកូេទសចរណ៍(CBET) 

ជីផត - ៣៣២ 

ឆយ ែរង៉ - ១៤៩ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដល 
រងផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនចំនួន្រគួ រែដលបនចូលរមួកនុងសកមមភពេអកូេទសចរណ៍ និងទទួល្របក់ចំណូល
ពីសកមមភពទងំេនះ 

 

ផលបះ៉ពល់ទី២៨ 

េភញ វេទសចរសរុបចំនួន ១,៨៥៣នក់ បនមកទស នកែន្លងេអកូេទសចរណ៍សហគមន៍
(CBET)  

ជីផត៖ េភញ វេទសចរចំនួន ១,២២២នក់ េនជីផត [១,១៦១នក់ ជេភញ វេទសចរជតិ 
និង៦១នក់ ជេភញ វេទសចរអន្តរជតិ] 

ឆយ ែរង៉៖ េភញ វេទសចរចំនួន ៦៣១នក់ េនជីផត [៦០៧នក់ ជេភញ វេទសចរជតិ 
និង២៤នក់ ជេភញ វេទសចរអន្តរជតិ] 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដល 
រងផលបះ៉ពល់ សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនចំនួនេភញ វេទសចរមកទស នគេ្រមង និងសកមមភពេអកូេទសចរណ៍ 
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ផលបះ៉ពល់ទី២៩ 
ៃផទដីៃ្រពចំនួន ៤៤២,៨៧០.៨៥ ហត ្រតូវបនករពរមិនឲយមនករបត់បង់ េនកនុងតំបន់
គេ្រមង  

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរ
ងផលបះ៉ពល់ សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

មរយៈករករពរៃ្រពេឈតំីបន់គេ្រមងេនះ តំបន់េនះនឹងេធ្វីឱយមនករេកីនេឡងីនូវក្រមិត
ភពធន់ និងភពបន ំខ្លួនេទនឹងេ្រគះថន ក់ែដលបងកេ យក ្ត កសធតុ និងេ្រគះ
ធមមជតិេផ ងៗ ។ 

 

ផលបះ៉ពល់ទី៣១ 
្របជពលរដ្ឋជង ១,៩៦៨នក់ បនទទួលករអប់រផំ ព្វផ យ មរយៈ្រពឹត្ដិករណ៍ៃនករ
េលីកកមពស់ែផនកករយល់ដឹង និង ម រតី ។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនែដលបនទស ន៍ទយទុកជមុន និងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដល 
រងផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 
និងរ ្ឋ ភិបល/ ជញ ធរ 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

េលីកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីករែ្រប្របួល កសធតុ ករអភិរក  ករបេងកីនសមតថភពកនុង
ករកត់បនថយករែ្រប្របួល កសធតុ 

 

ផលបះ៉ពល់ទី៣៣ 
កិចច្របជំុស្តីពីែផនករេ្របី្របស់ដីធ្លីចំនួន ៩ េលីក ជមួយនឹងករចូលរមួ និងករគ្ំរទពី
សំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនែដលបនទស ន៍ទយទុកជមុន និងេ យផទ ល់ 
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្រកុមអនកពក់ព័នធែដល 
រងផលបះ៉ពល់ 

តំបន់សហគមន៍ៃនគេ្រមង កនុងេពលបចចុបបនន និងនេពលអនគត រមួទងំ ជរ ្ឋ ភិបល 
និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ។ 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

ផ ព្វផ យនិងេលីកកមពស់ៃនករ្រគប់្រគងតំបន់ៃ្រពេឈ ី្របកបេ យនិរន្តរភព ។ 

ផលបះ៉ពល់ទី៤០ 
្រកុមលបតៃនកមមវធីិករពរៃ្រពេឈតំីបន់ភនំ្រក ញ់ខងតបូងបនចង្រកងសំណំុេរឿងបទេលមីស
ៃ្រពេឈចំីនួន ២២៥ ករណី (១៣២ករណី ្រតូវបនបញជូ នេទតុ ករ និង ៩៣ករណី 
ជករណីពិន័យអន្តរករណ៍) ។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដល 
រងផលបះ៉ពល់ 

សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

និងរ ្ឋ ភិបល/ ជញ ធរ 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

កត់បនថយករកប់េឈ ីនិងករបរបញ់សត្វៃ្រពខុសចបប់េនកនុងតំបន់គេ្រមង។ 

 

ផលបះ៉ពល់ទី៤១ 
្របជពលរដ្ឋចំនួន ៧១ ្រគួ រេនឆយ ែរង៉បនចូលរមួជមួយនឹងកមមវធីិមី្រកូហរិញញវតថុ ។ 
្របែហល ៥០% ៃនអនកចូលរមួជមួយនឹងកមមវធីិមី្រកូហរិញញវតថុគឺជ្រស្តី 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនែដលបនទស ន៍ទយទុកជមុន និងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដល 
រងផលបះ៉ពល់ 

តំបន់សហគមន៍ៃនគេ្រមង កនុងេពលបចចុបបនន និងនេពលអនគត ។ 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

ជ្រមុញឲយមនករវនិិេយគ និងមី្រកូហរិញញវតថុ េដីមបបីេងកីនករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព ។ 
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ផលបះ៉ពល់ទី៤២ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៥០ ្រគួ របនឆ្លងកត់ករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកកសិកមម ។ 

្របេភទៃនផលបះ៉ពល់ េនះគឺជផលប៉ះពល់វជិជមនពិតនិងេ យផទ ល់ 

្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរ
ងផលបះ៉ពល់ សហគមន៍កនុងតំបន់គេ្រមង - កនុងេពលបចចុបបនន និងេទអនគត 

ករផ្ល ស់ប្តូរលទធផលេន
កនុងសុខុមលភព 

បេងកីនករយល់ដឹងេនកនុងសហគមន៍ៃនតំបន់គេ្រមងអំពីករអភិវឌ ្របកបេ យនិរន្តរភព 
កនុងន័យជួយែថរក បរ ិ ថ ន និងករករពរសត្វៃ្រពកនុងសហគមន៍ៃនតំបន់គេ្រមង។ 

 

1. វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តពីីវធីិ ្រស្តកសិកមម និងកសិកមមេពញេលញ៖ ចប់ ងំពីឆន  ំ២០០៤ អងគករសមព័នធ
មិត្តសត្វៃ្រពបនគ្ំរទគេ្រមងអភិវឌ ន៍កសិកមមសហគមន៍ (CADP) ែដលដំបូងេឡយីេធ្វីករជមួយ
្រគួ រចំនួន ១៨៧ ្រគួ រែដល្របកបរបរកសិកមមខុសចបប់េនកនុងៃ្រពកនុងតំបន់គេ្រមង។ គេ្រមង
អភិវឌ ន៍កសិកមមសហគមន៍បនេធ្វីករែបងែចកសិទធិកន់កប់ដីធ្លី្រសបចបប់ស្រមប់សហគមន៍ ផ្តល់ករ
បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមមទំេនីបនិងចំេណះដឹងហរិញញវតថុេហយីបនបេងកីតឃ្ល ងំកសិកមម
សហគមន៍និងផ រភជ ប់េទនឹងកសិករជមួយនឹងទីផ រយ៉ងទូលំទូ យេនភគខងតបូងៃន្របេទស
កមពុជ។ CADP បនបេងកីន្របក់ចំណូលនិងទិននផលកសិកមមរបស់សមជិកេ្រចីនជង ៣០០% ។ េន
េ្រកមគេ្រមងេរដបូកតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូង គេ្រមងអភិវឌ ន៍កសិកមមសហគមន៍ នឹង្រតូវអនុវត្ត
ស្រមប់សហគមន៍យ៉ងតិចចំនួនពីរែដលសថិតេនភគខងេកីតៃនតំបន់គេ្រមង (កំលត/ឆយ បនិង
រមងំសរ)េហយី្របសិនេបីេរដបូករកចំណូលបន្រគប់្រគន់ គេ្រមងអភិវឌ ន៍កសិកមមសហគមន៍មួយ
េផ ងេទៀតនឹង្រតូវអនុវត្តេនភគពយពយ (អូរេ ម) ។ 

េនឆន  ំ២០២១ សមជិកសហគមន៍ចំនួន ១២ នក់ ៃនភូមិសុវ ្ណ ៃបតង់បនទទួលករបណ្តុ ះ
ប ្ត លេលីករងរ ដុំះ និងែថទេំដីមេឈហូីបែផ្ល។ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៥០ ្រគួ រក៏បនបន្ត
ទទួលបននូវវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេ យ្របេយល េលីករព្រងឹងវសិ័យកសិកមម ែដលេផ្ត តជសំខន់េលី
ករ េំដីមេឈហូីបែផ្លែដលមនតៃម្លខពស់ (ែផ្លទុេរន ែផ្ល ែង៉ន ែផ្ល វម៉វ ែផ្លប៊រ និងែផ្លខនុរ) ករេធ្វី
រងដំ  ំ ដូចជករេលីករងខពស់ និងប ្ត ញបង្ហូរទឹក េដីមបេីចៀស ងកររលួយកនុងរដូវវស  ករបេងកីន
គុណភពដី មែបបសរ ី ងគ ្របព័នធធ ្រស្ត រធតុបំប៉ន ករ្រគប់្រគងករេ្របី្របស់ថន សំម្ល ប់សត្វ
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ល្អិត ករកត់សំ តែមក និងករកត់សំ តេ ម  ។ ្រគួ រែដលេនភូមិទងំ ៤ ជំុវញិេនះ ក៏បនទទួល
ករបណ្តុ ះប ្ត លេ យ្របេយល មរយៈឡូត៍គំរូបង្ហ ញស្តីពីករេ្របី្របស់ជី ករបណ្តុ ះ្រគប់ពូជ និង
សមភ រកសិកមមេផ ងេទៀតពីអនក្រគប់្រគងឃ្ល ងំ ។ 

2. ករអភិវឌ សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ ៖ គេ្រមងេរដបូកតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូងគ្ំរទសហគមន៍
េទសចរណ៍ធមមជតិកនុងតំបន់ចំនួន ២ កនុងតំបន់គេ្រមងគឺជីផត (១ ឃុនិំង ៤ ភូមិ) និងេនតំបន់ ែរង៉ 
(៣ ឃុនិំង ៨ ភូមិ) ។ សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ជីផត្រតូវបនបេងកីតេឡងីកនុងឆន  ំ២០០៧ េ យមន
ករគ្ំរទែផនកបេចចកេទសនិងហរិញញវតថុពីអងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រព េដីមបផី្តល់នូវជំេរសីជីវភពថមីដល់
្របជជនកនុងតំបន់ មរយៈសកមមភពេទសចរណ៍ កត់បនថយករគំ មកំែហងដល់ធនធនធមមជតិកនុង
តំបន់និងអភិរក  តំបន់ែដលមន រៈសំខន់ស្រមប់ធមមជតិ និងវបបធម៌។ គេ្រមងសហគមន៍េអកូ
េទសចរណ៍េនជីផតបចចុបបននេនះគ្ំរទ្របជជនកនុងតំបន់ចំនួន ៣៣២ ្រគួ រេនកនុងឃុែំដលេដីរតួជ
អនកផ្តល់េស កមមនិងបនទទួលវគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញែដល្រតូវករ េដីមប្ីរគប់្រគងនិងអនុវត្ត្របកប
េ យ្របសិទធភពនូវេអកូេទសចរណ៍។ 

នេពលបចចុបបននេនះមន្រស្តីចូលរមួ្របមណ ២៤០ នក់េនកនុងគេ្រមងសហគមន៍េអកូ
េទសចរណ៍ជីផត។ សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍កំពុងេលីកទឹកចិត្តឱយ្រស្តីកន់ែតេ្រចីនចូលរមួនិងេធ្វី
ពិពិធកមមតួនទីរបស់ពួកេគរមួមនមគគុេទសក៍នេំភញ វចូលៃ្រពធមមជតិនិងេឡងីភនំ ។ សកមមភពេអកូ
េទសចរណ៍មួយចំនួនធំ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យសហគមន៍ និងករផ រភជ ប់ទីផ រជមួយ្របតិបត្តិករ
េទសចរណ៍កនុង្រសុកនិងអន្តរជតិ្រតូវបនបេងកីតេឡងី ។ សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ជីផត្រតូវបន
បង្ហ ញខ្លួនេនកនុងទស នវដ្តីេទសចរណ៍អន្តរជតិ រមួទងំទស នវដ្តីស្ដីពីដំេណីរកំ ន្តនិងេសៀវេភ
មគគុេទសក៍ែដលេពញនិយមនិង្រតូវបនេ្របី្របស់យ៉ងទូលំទូ យ។ សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ជីផត
បនក្ល យជគេ្រមងេអកូេទសចរណ៍សហគមន៍ែដលទទួលបនេជគជ័យបំផុតរបស់្របេទសេហយីមន
និរន្តរភពហរិញញវតថុ។ 

បនទ ប់ពីទទួលបនភពេជគជ័យរបស់សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ជីផត អងគករសមព័នធមិត្ត
សត្វៃ្រពបនចប់េផ្តីមេធ្វីករេនឆន  ំ ២០១៦ ជមួយសហគមន៍ចំនួន ៨ បែនថមេទៀតេន្រជលង ែរង៉
េដីមបបីេងកីតសហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ មសហគមន៍សទឹង ែរង៉ (STAR-CBET) ។ សហគមន៍
សទឹង ែរង៉្របតិបត្តិករេនកនុងតំបន់គេ្រមងគេ្រមងេរដបូកតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូង កនុងតំបន់ជីវច្រមុះ
្រជលងភនំ ែរង៉។ ្រជលងភនំ ច់្រសយលេនះសមបូរេ យរុកខជតិនិងជីវច្រមុះ សត្វៃ្រព និងមន រៈ
សំខន់ជពិេសសស្រមប់ដំរ ី សុីបេងកីតបនជែផនកសំខន់ ៃន្រចករេបៀងសត្វដំរភីនំ្រក ញនិងស្រមប់ជីវ
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ច្រមុះទឹក បរមួទងំ្រកេពីភនំែដលជិតផុតពូជ ។ ្រជលង ែរង៉ជកែន្លងរស់េនរបស់សហគមន៍ៃ្រពេឈី
ចំនួន ៨ (ចំនួន្របជជនសរុប ៤៦១ ្រគួ រ) ែដលភគេ្រចីនជជនជតិេដីម ជង ។ បចចុបបនន
សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចជងមិនមនជីវភពរស់េន្របកបេ យនិរន្តរភពេទ ែដល ចឱយពួកេគ
រក្របក់ចំណូលបន្រគប់្រគន់ពីៃ្រពេឈ។ី េហតុដូេចនះ្រគួ រជនជតិជងជេ្រចីនពឹងែផ្អកេលីកររមួផ គំន  
ៃនករបរបញ់ និងករកប់េឈខុីសចបប់រមួផ ជំមួយនឹងករេធ្វីកសិកមមែដលមិនមននិរន្តរភព ។ ករ
សិក យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់សងគម េធ្វីេឡងីេ យអងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រពបនកំណត់អត្តសញញ ណ
សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ និង ក់បញជូ លមី្រកូហរិញញវតថុែដលជសកមមភពអភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព
ែដលេពញចិត្តស្រមប់ករេលីកកមពស់ករេធ្វីពិពិធកមមេសដ្ឋកិចចនិងករករពរៃ្រពេឈ។ី េ្រចីនជង ៨០% 
ៃន្រគួ រទងំអស់បនេសនីសុំជំនួយស្រមប់ករអភិវឌ សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍េដីមបឱីយកូន ៗ របស់
ពួកេគមនឱកសកន់ែតេ្រចីន និងទទួលបនករអប់រនិំងករក ងសមតថភពស្រមប់ករងរ្របកប
េ យចីរភពនេពលអនគត ។ 

អងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រពបនបេ្រងៀនអនកភូមិេនកនុងភូមិចំនួន ៨ ៃន្រជលងឆយ ែរង៉េដីមបី
េ្រតៀមរកសុីេ យផ្តល់នូវជំនញកនុងករបដិស ្ឋ រកិចចនិងករ្រគប់្រគង ជីវកមមខន តតូចចំេណះដឹងែផនក
កំុពយូទ័រនិងហរិញញវតថុករចំអិននិងមគគុេទសន៍ធមមជតិ និងផ្តល់ករគ្ំរទែផនកហរិញញវតថុេដីមបែីកលំអផទះ
សំ ក់ មជឈមណ្ឌ លេភញ វ, ទិញតង់និងឧបករណ៍េឡងីភនំ។ ្រគួ រចំនួន ១៣៩ ្រតូវបនកំណត់និង
បណ្តុ ះប ្ត លជអនកផ្តល់េស កមម  ផទះ ន ក់ចំនួន៩កែន្លង្រតូវបនអភិវឌ និងមន ន ក់កររងសំ ប់
េភញ វចំនួន ៣ បន ងសង់ (សំណង់ឫស )ី េហយីតង់ចំនួន ៦០ ្រតូវបនទិញរមួជមួយឧបករណ៍
េឡងីភនំ។ សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍សទឹង ែរង៉ ្រតូវបនេបីកជផ្លូវករស្រមប់ ជីវកមមេ យអភិបល
េខត្តេកះកុងេនែខមក ឆន  ំ២០១៨ ។ 

មិនមនវគគបណ្តុ ះប ្ត ល មួយ្រតូវបនេធ្វីេឡងីកនុងកំឡុងឆន  ំ២០២០ េទ េ យ រកររកី
ល លៃនជមងឺកូវដី-១៩ ។ 

កនុងអំឡុងឆន  ំ ២០២១ គេ្រមងបនផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លចំនួន ៨ ដល់អនកផ្តល់េស
សហគមន៍ចំនួន ១៩៦ នក់ េនកនុងសហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ជីផត់ និងឆយ ែរង៉ (CBET)។ វគគ
បណ្តុ ះប ្ត លទងំេនះេផ្ត តេលីបដិស ្ឋ រកិចចេទសចរណ៍ មគគុេទសក៍ធមមជតិ ជំនញេធ្វីម្ហូបនិង 
ជំនញែថទកំែន្លង ន ក់េន អនម័យនិងសុវតថិភពចំណី រ ស្តង់ រផទះ ន ក់ និងជំនញជួសជុល
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កង់េឡងីភនំ ។ េលីសពីេនះេទេទៀត គេ្រមងក៏បនផ្តល់ករបន្តអភិវឌ ន៍េលីករងរ ករបង្វឹក និងករ
ក ងសមតថភព មរយៈករែណន ំនិងករគ្ំរទេផ ងៗ ។ 

3. មី្រកូហរិញញវតថុៈ ្រកុម្រស្តីសន ្ំរបក់សហគមន៍កំពុងសថិតកនុងដំ ក់កលៃនករេរៀបចំ េនកនុងភូមិចំនួន ៨ 
េនតំបន់ភនំ ែរង៉។ កនុងកំឡុងេពល្រតួតពិនិតយេលីកទី៣ មន្រស្ដីចំនួន ៧១ នក់មកពី ៧ ភូមិែដល្រតូវ
បនេរៀបចំជ ៦ ្រកុមនិង្រតូវបនទទួលករហ្វកឹ ត់េលីចំេណះដឹងែផនកហរិញញវតថុេដីមបបីេងកីន
្របសិទធភពៃនសកមមភពសន និំង្របក់កមចីរបស់ពួកេគែដល្រតូវបនផ្តួចេផ្តីមេឡងីកនុងឆន  ំ ២០១៨ ។ 
េនឆន  ំ ២០២១ លទធផលវជិជមនគឺចំនួនទឹក្របក់កមចីេ្រចីន ែដលបនផ្តល់េ យ្រកុមសន និំងកមចី 
ជូនដល់សមជិក េ យមន កមចីចំនួន ១១េលីក កនុងឆន  ំ២០១៩ (សរុប ១,៨០០ ដុ ្ល រ) កមចីចំនួន 
១៣េលីក េនឆន  ំ២០២០ (សរុបចំនួន ៣,១០០ ដុ ្ល រ) និង កមចីចំនួន ២១េលីក (សរុប ៦,២៤៥ 
ដុ ្ល រ) ។ 

4. ករេធ្វីែផនករករេ្របី្របស់ដីធ្លីែដលមនករចូលរមួ៖អងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រពបនេធ្វីករជមួយ ជរ ្ឋ
ភិបលកមពុជនិង ជញ ធរេខត្ត្រសុកនិងឃុចំប់ ងំពីឆន  ំ ២០០៣ េដីមបបីេងកីតែផនករេ្របី្របស់ដីធ្លីេន
តំបន់ភនំ្រក ញខងតបូងរមួទងំករធនសិទធិកន់កប់ដីធ្លីសហគមន៍េនទូទងំភូមិចំនួន ២៨ កនុងឃុំ
ចំនួន ១១ ។ ករងរេនះបនផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់្របជពលរដ្ឋចំនួន ៥.៩៨០ ្រគួ រកនុងេនះមន 
៣.០២៤ ្រគួ រសថិតេនកនុងសហគមន៍តំបន់គេ្រមង។ សហគមន៍តំបន់គេ្រមងចំនួន ៨ បែនថមេទៀត
មិនទន់ទទួលបនករកំណត់តំបន់ចបស់ ស់ និងសិទធិកន់កប់ដីធ្លីេនេឡយីេទេហយីគេ្រមងេនះ្រតូវ
បនេ្រគងសេ្រមចបញចប់កនុងកំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមងេរដបូក។ 

បែនថមពីេលីករបញជ ក់ពីសិទធិកន់កប់ដីសហគមន៍ គេ្រមងនឹងេធ្វីករកំណត់្រពំែដនតំបន់ៃន
តំបន់ករពរធមមជតិទងំបីែដលបេងកីតជតំបន់គេ្រមងេរដបូកៃនតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូង (តំបន់
ជ្រមកសត្វៃ្រព ៃត តំបន់ឧទយនជតិភនំ្រក ញខងតបូង និងឧទយនជតិបុទុម គរ) ។ ករកំណត់្រពំ
ែដនេនះបញជ ក់ចបស់អំពីដីសហគមន៍និងជួយកំណត់្រពំែដនៃនតំបន់ករពរយ៉ងតឹងរងឹ (សនូលនិង
អភិរក )ែដលរមួមនតំបន់គេ្រមងនិងែដល្រតូវបនប្រមុងទុកស្រមប់ករអភិរក ជីវៈច្រមុះនិងេស កមម
េអកូឡូសុី។ 

កនុងកំឡុងេពល្រតួតពិនិតយេលីកទី ៣ (M3) សកមមភពកំណត់ និងកំណត់្រពំែដនេនែតបន្ត
ដូេចនះដីស្រមប់សហគមន៍មូល ្ឋ ន្រតូវបនេគកំណត់យ៉ងចបស់ ស់ ។ កិចច្របជំុេរៀបចំែផនករេ្របី
្របស់ដីធ្លីចំនួន ២១េលីក ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យមនករចូលរមួ និងករគ្ំរទពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន ។ 
បេងគ លកំណត់្រពំដីចំនួន ៦០៣ បេងគ ល្រតូវបនេបះ េន ម្រពំ្របទល់ដីសហគមន៍កនុងឃុំ ៃតេលី 
និងឃុឫំស ្ីរជំុ ។ 
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5. ករព្រងឹងសមគមសហគមន៍៖ អងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រពបនគ្ំរទ ដល់ករបេងកីតសមគមសហគមន៍
ចំនួន ៣ គឺសមគមកសិកមមសុវ ្ណ ៃបតង សមគមសហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ជីផតនិងសទឹង ែរង៉ 
ែដលបនចុះបញជ ី្រសបចបប់េ យ្រកសួងម ៃផទកមពុជ ។ សមគមទងំបី្រតូវបនបេងកីតេឡងីបនទ ប់ពី
ករេបះេឆន ត និងកិចច្រពមេ្រពៀងស្តីពីលកខន្តិកៈចបស់ ស់និងយន្តករែចករែំលកផល្របេយជន៍ ។ 
សមគមកសិកមមសុវ ្ណ ៃបតងមនសមជិក ២០០ នក់និង្រកុមេស កមមចំនួន ៦្រកុម គណៈកមម
ធិករ្រគប់្រគងស្រមប់សមគមសហគមនេអកូេទសចរណ៍សទឹង ែរង៉ មនសមជិកចំនួន ១៥នក់ែដល
សមជិកទងំអស់សុទធែតជជនជតិភគតិចជង េហយីបចចុបបននគណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងជីផតមន
សមជិក ៧នក់។ 
តួនទីរបស់សមគមកសិកមមសុវ ្ណ ៃបតងគឺេដីមប្ីរគប់្រគងចំណូលនិងចំ យកសិកមមកនុងតៃម្លទីផ រ
សម្រសបេដីមបផី្តល់ករគ្ំរទែផនកកសិកមមដល់សមជិករបស់ខ្លួន (្រកុមគ្ំរទកសិកមមជមួយ ងកសិ
កមមនិងកែន្លងបណ្តុ ះកូនបែន្លសហគមន៍) េដីមប្ីរគប់្រគងមូលនិធិសហគមន៍ (្រកុមមូលនិធិសហគមន៍)  
េដីមប្ីរគប់្រគងធនធនធមមជតិ ែដល្របជកសិករពឹងែផ្អកេពលគឺតំបន់្រទនប់ៃ្រពេឈេីនជំុវញិភូមិ
ប ្ត ញផគត់ផគង់ទឹកដល់ ងស្តុកទឹកភូមិចំនួន្រតីេនកនុងអូរ (្រកុមធនធនធមមជតិ) េដីមប្ីរគប់្រគងកក
សំណល់សហគមន ៍(្រកុម្រគប្់រគងសំ ម ) និងផ្តល់ករអបរ់សុំខភពដល់សមជិក (្រកុមអប់រសុំខភព) ។ 
តួនទីរបស់សមគមសហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ គឺេដីមប្ីរគប់្រគងសកមមភពេអកូេទសចរណ៍ផ្តល់ករ
ទទួលេភញ វនិងេចញវកិ័យប័្រតជូនេភញ វ េដីមបធីនថអតថ្របេយជន៍្រតូវបនែចករែំលកេសមីៗគន រ ងអនក
ផ្តល់េស កមមែដលេគរព មចបប់ និងបទបបញញត្តិននជពិេសសទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងធនធន
ធមមជតិ្រតូវបនេធ្វី ម និងេគរពេ យសហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ មរយៈអនកផ្តល់េស កមម និង
្របតិបត្តិករេទសចរណ៍។ អងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រពផ្តល់ករគ្ំរទែផនកបេចចកេទសដល់គណៈកមម ធិករ
សមគមសហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ រមួមនករបណ្តុ ះប ្ត លដំេណីរទស នកិចចសិក និងករគ្ំរទ
េដីមបចូីលរមួេវទិកនិង្រពឹត្តិករណ៍េអកូេទសចរណ៍ថន ក់ជតិនិងថន ក់តំបន់ ។ 

កនុងអំឡុងេពល្រតួតពិនិតយេលីកទី៣ (m3) េ ក ទិតយ លី ្របធន្រកុមហុ៊ន STAR-CBET 
បន ឈប់ ។ គេ្រមងេនះបនគ្ំរទដល់ករេរៀបចំរចនសមព័នធេឡងីវញិៃនគណៈកមម ធិករ CBET 
រមួទងំករេ្រជីសេរសី្របធន CBET ថមីេដីមបជំីនួសេ ក ទិតយ លី ។ មនេបកខជនមកពីសមជិក
គណៈកមម ធិករ CBET ចំនួន ៤ រូប ែដលបនឈរេឈម ះេបះេឆន ត (េ ក ឡុង កុយ, អនក្រសី េហង 
សុភ័្រក្ត, អនក្រសី េចម េសឿង និងេ ក េឌឿន ចនថ ) ។ ករេបះេឆន តេនះេធ្វីេឡងីេ យេមឃុចំំនួនបី 
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(ឃុជំុំនប់ ឃុ្ំរប យ និងឃុថំមដូនេព) រមួទងំគណៈកមម ធិករ្រគប់្រគង CBET ទងំអស់។ កនុង
ចំេ មេបកខជនទងំ ៤រូបេនះ េ ក ឡុង កុយ ទទួលបនសំេឡងគ្ំរទេ្រចីនជងេគ ។ 

6. ករព្រងឹងសន្តិសុខនិងករអនុវត្តចបប៖់ ចប់ ងំពីឆន  ំ២០០២ មកអងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រពបនេធ្វីករ
េនទូទងំតំបន់ែដលជៃដគូជមួយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េដីមបអីនុវត្តចបប់ និងករលបត្របកបេ យ
្របសិទធភព ្របកលបេ យភពវជិជ ជីវៈ។ កនុងអំឡុងេពលៃនករ្រតួតពិនិតយេលីកទី៣ (m3)  គេ្រមង
េនះក៏បន ក់េ យដំេណីរករនូវ ន ក់ករអនុវត្តចបប់្រកសួងបរ ិ ថ នេពញសមតថភពចំនួន ៩ 
ន ក់ករនិង ន ក់កររងចំនួន ៣ េនកនុងតំបន់គេ្រមង ែដលមនភរកិចចកនុងករករពរៃ្រពេឈ ី

និងសត្វៃ្រព ។ ម្រន្តីឧទយនុរក បនបំេពញករងរ្របចកំរេពញេម៉ងេន ន ក់ករ េហយីនឹងេធ្វីករលបត
យ៉ងតឹងរងឹជេរៀង ល់ៃថងកនុងតំបន់គេ្រមង និងតំបន់្រទនប់ ។ េនឆន ២ំ០២១ ម្រន្តីឧទយនុរក ចំនួន 
១៤៨ នក់ ែដលទទួលបនករគ្ំរទពីគេ្រមងបនបំេពញភរៈកិចចកនុងតំបន់គេ្រមង ។ ម្រន្តីឧទយនុរក
ទងំេនះ បនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លករងរេ យទី្របឹក ន ក់ករ និងអនក្រគប់្រគងែផនកអនុវត្ត
ចបប់ ។ េលីសពីេនះ គេ្រមងក៏បនផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ជនសុីវលិចំនួន ២២នក់ ឱយក្ល យ
ជឧទយនុរក ជួរភនំ្រក ញភគខងតបូង REDD+ កនុងនមជភន ក់ងរម្រន្តីឧទយនុរក បរ ិ ថ នេ្រកមករ
្រគប់្រគងរបស់មនទីរបរ ិ ថ នេខត្ត ៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លេលីករងររបស់ឧទយនុរក ទងំ
េនះ រមួមនចបប់តំបន់ករពរ និងនិតិវធីិចបប់ ករសេ្រងគ ះសត្វៃ្រពែដលជប់កនុងអនទ ក់ ឬកំពុងដឹក
ជញជូ នេ យ្រពនៃ្រព ករសេ្រងគ ះសត្វៃ្រពសេ្រងគ ះបនទ ន់ បេចចកេទសលបត ករេ្របី្របស់ម៉សុីន GPS 
ករែថទនិំងជួសជុលឧបករណ៍ ករសេ្រងគ ះបឋម និងករវភិគពីកែន្លងេកីតេហតុនិងករចង្រកងសំណំុ
េរឿង។ 

7. ករយល់ដឹងនិងករេលីកកមពស់៖ សកមមភព្រកុមករងរអប់របំរ ិ ថ នចល័តែដល្រតូវេធ្វីេឡងីកនុងអំឡុង
េពលេពញមួយជីវតិៃនគេ្រមងេរដបូក នឹងេធ្វី មគំរូៃនគេ្រមងេគៃ្រពអិុចេ្រសពសរបស់អងគករសមព័នធមិត្ត
សត្វៃ្រព ែដលេផ្ត តេលីសហគមន៍ជំុវញិតំបន់ករពរធមមជតិ ែដលនមំកនូវករអប់របំរ ិ ថ នដល់កុមរ
េន ម េរៀន មរយៈកមមវធីិសិក និងករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូនិង េរៀបចំកមមវធីិកំ ន្ដែបបអប់រេំន
េពល ង ចសំ ប់មនុស េពញវយ័េន មសហគមន៍ ។  

ករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីសកមមភពេរដបូកជួរភនំ្រក ញខងតបូង ក៏្រតូវបនេធ្វីេឡងីេន
កនុងកិចច្របជំុចំនួន ៨៥ េនកនុងភូមិចំនួន ២៩ (្របជំុ ៣ េលីកកនុងមួយភូមិ) ៃនឃុចំំនួន ១០ 
និង្រសុកចំនួន ៤ ៃនេខត្តេកះកុងកនុងដំ ក់កល្រតួតពិនិតយឆន  ំ ២០២១ ។ េនឆន  ំ ២០២១ 
សមជិកសហគមន៍ចំនួន ៣៩៧ នក់ (្រសី ១៨៩) និងសិស ចំនួន ៥,៦៥០ នក់ (្រសី ៣,០៥៧) 
្រតូវបនែណនំ មរយៈកមមវធីិេលីកកមពស់ករយល់ដឹងនិង ម រតី ករផ ព្វផ យេន ម េរៀន  
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និងកមមវធីិបញច ងំភពយន្ដេពល ្រតីជូនសហគមន៍ ។ សមភ រៈអប់រកំ៏្រតូវបនែចកជូនផងែដលកនុងេនះ 
រមួមន ប័ណ្ណផ ព្វផ យ ចំនួន ៦,៧២០ សន្លឹក េសៀវេភចំនួន ៦,០៤៧ កបល និងប៊ិចចំនួន ៦,៥១៤ 
េដីម ។ េនឆន  ំ ២០២១ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ១,៩៦៨ នក់បែនថមេទៀត (៦៨ នក់/ភូមិ) 
្រតូវបនទទួលករអប់រផំ ព្វផ យ មរយៈកមមវធីិេលីកកមពស់ករយល់ដឹងកនុងអំឡុងេពលដំេណីរករ្របជំុ
េអហ្វពីក (ករយល់្រពមជមុន េ យេសរ ីនិងេ យទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់) ។ 

8. មូលនិធិ រូបករណ៍សហគមន៍៖ គេ្រមងេរដបូកតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូងបនបេងកីត និង្រគប់្រគង
មូលនិធិ រូបករណ៍សហគមន៍។ ករ កលបងមូលនិធិ រូបករណ៍្រតូវបន្របកសជេលីកដំបូង
េនែខកកក ឆន ២ំ០២០ ស្រមប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតរយៈេពល ៤ ឆន េំន កលវទិយល័យភូមិនទ
ភនំេពញនិង កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម ពីែខមីនឆន  ំ ២០២១ ដល់ែខមីនឆន  ំ ២០២៥ ។ ករចប់
េផ្តីមឆន សំិក ្រតូវបនពនយរេពលកនុងឆន  ំ២០២០ េ យ រែតមនករ តតបតៃនជំងឺកូវតី១៩ ។ មូល
និធិេនះ្រតូវបនផ ព្វផ យ មរយៈមនទីរអប់រ្ំរសុកចំនួន ២ (្រសុកបូទុម គរ និង្រសុកថមបងំ) េហយី
បនទ ប់មកេនថន ក់ឃុេំហយីបនទ ប់មក គឺមនមនករផ ព្វផ យេ យផទ ល់ជមួយសិស និងឪពុកម្ត យ
េនកនុងភូមិេគលេ ចំនួន ១៣ ៃនគេ្រមងេរដបូកតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូង។  
េនឆន  ំ២០២១ េនះ គឺជករអនុវត្តមូលនិធិ រូបករណ៍េលីកទីពីរ ។ ទ្រមង់ពកយសុំ រូបករណ៍
្រតូវបនែចកចយដល់េបកខជនែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ចំនួន ២២ នក់េន មឃុេំផ ងៗគន កនុងតំបន់
គេ្រមង ។ សិស ចំនួន ៧ នក់បនបញជូ នទ្រមង់ពកយសុំរបស់ខ្លួនមកកន់គណៈកមមករេ្រជីសេរសី  ។ 
បនទ ប់ពីឆ្លងកត់ដំេណីរករេ្រជីសេរសីេបកខជន ៥ នក់្រតូវបនេ្រជីសេរសីស្រមប់ រូបករណ៍ 
២០២១ ។ សិស ទងំ ៥នក់ េនះមកពី ឃុអូំរេ ម ឃុជីំផត និងឃុដំងេប៉ង។ គេ្រមងេនះផ្តល់
ជូននិស តិនូវករចំ យសរុបស្រមប់ករសិក រយៈេពល ៤ ឆន េំន កលវទិយល័យកនុងទី្រកុងភនំេពញ 
រមួទងំៃថ្លសិក ្របចឆំន  ំសមភ រៈសិក  និងឯកស ្ឋ ន ករ ន ក់េន ្របក់ឧបតថមភៃថ្ល ងំ និង រ 
ករធន ៉ប់រងសុខភព។ អងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រព បនជួលផទះមួយកនុង ជធនីភនំេពញស្រមប់និស តិ 
រស់េន េហយីអងគករក៏បនរក្រស្តីែដលគួរឱយទុកចិត្តមន ក់មករស់េនជមួយនិស តិ កនុងនមជអនកេមីល
ករខុស្រតូវរបស់ពួកេគ។ ករចំ យ្របចឆំន រំបស់សិស នីមួយៗ្រតូវបនផ្តល់ជូនេពញេលញ 
សរុបជថវកិចំនួន $៦,៩៥២ កនុងមួយឆន សំ្រមប់រយៈេពល ៤ ឆន ។ំ 

 
9. ករផ្ដល់ករងរេ យផទ ល់និងករបណ្តុ ះប ្ត លេលីសកមមភពបេងកីត្របក់ចំណូល៖ 

កនុងកំឡុងេពល្រតួតពិនិតយេលីកទី៣ គេ្រមងេនះបនជួលអនកភូមិចំនួន ២៧ នក់េ យផទ ល់និង
េធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត លេលីករងរបែនថមពីេលីវគគបណ្តុ ះប ្ត លែដលបនេរៀប ប់ខងេលី។ ចំនួនមនុស
ែដលមនករងរេធ្វីនិងទី ងំរបស់ពួកេគមនដូចខងេ្រកម៖ 
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 អនក្រគប់្រគងសហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ ចំនួន ១១ នក់មកពីឃុជីំផតេដីមបបំីេពញករងរជ
នយករង្របតិបត្តិ ទទួលេភញ វ ្របធនគណេនយយ ករជួលសំភរៈ អនក្រគប់្រគងេភជនីយ ្ឋ ន 
អនក្រគប់្រគងអនកដឹកជញជូ ន មទូក អនក្រគប់្រគងអនកដឹកជញជូ ន មម៉ូតូ អនក្រគប់្រគងចុងេភៃ្រព 
អនកទទួលខុស្រតូវែផនក ន ក់េន ្របធន្រកុមលបតសហគមន៍ និង្របធនែផនកអនម័យ។ 

 អនក្រគប់្រគងសហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ចំនួន ១១ នក់មកពីឃុទំងំ ៣ ៃន្រជលងឆយ ែរង៉
េដីមបបំីេពញករងរជនយករង្របតិបត្តិ អនកទទួលេភញ វ ្របធនគណេនយយ ករជួលសំភរៈ 
អនក្រគប់្រគងេភជនីយ ្ឋ ន អនក្រគប់្រគងអនកដឹកជញជូ ន មទូក អនក្រគប់្រគងអនកដឹកជញជូ ន ម
ម៉ូតូ អនក្រគប់្រគងចុងេភៃ្រព អនកទទួលខុស្រតូវែផនក ន ក់េន ្របធន្រកុមលបតសហគមន៍ និង
្របធនែផនកអនម័យ។ 

 អនក្រគប់្រគងកសិកមមចំនួន ៥ នក់មកពីភូមិសុវ ្ណ ៃបតង េដីមបេីធ្វីករ (ក) ករងរេនចមក រ
សហគមន៍ ែដលលក់ែផ្លេឈមីនតៃម្លខពស់ (អនក្រគប់្រគងចមក រែដល្រគប់្រគងកមមករ ១២ នក់ 
្របធនបេចចកេទសចមក រ អនកយមេពលយប់) និង (ខ) ករងរេនកនុងភូមិេដីមបជី្របេយជន៍
ស្រមប់ ២០០ ្រគួ រលក់ផលិតផលរបស់ពួកេគ (្របធនឃ្ល ងំកសិកមម ្របធនសមគម
កសិកមម ្របធនបណ្តុ ះកូនបែន្ល អនក្រគប់្រគង្របព័នធធ ្រស្ត) អនកេបីកបរ នដឹកទំនិញ។ 

គេ្រមងេរដបូកតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបូងរពឹំងថ នឹងបន្តបេងកីនចំនួន្របជជនែដលេធ្វីករេ យផទ ល់ជមួយ
គេ្រមងេ យពួកេគេធ្វីករេន្រគប់ែផនកទងំអស់ៃនគេ្រមងរមួមន៖ េអកូេទសចរណ៍សហគមន៍ ករអភិវឌ
កសិកមមសហគមន៍ ករអនុវត្តន៍ចបប់ ករអប់រ ំករេធ្វីឡូត៍គំរូជីវម៉ស ។ ទិភពនឹង្រតូវបនផ្តល់េទឱយសមជិក
មកពីសហគមន៍ៃនតំបន់គេ្រមង ។ 

 


