
គេ្រមងែកល្�ងរ�ក ច់ ែណូលមនិងជីវភរេរសកវនតវមក្ ៈគកូលំ្រ�េំ្ិ ក
វបភរ្រ�នូជនវមេ្មេ

វគ�បណ�ុ ះបណ� �លព
ករច �ិ �ឹ ម្រជ�កឲ្យ�ាមរល្

ឧប�ក�ថងលតេេនណទីភា �ក់ ងរអ �ូ សី�លីសករងប់ករអភអ�ងជា់ិ(AusAID)

អូុង្ភងក�ជីេេនិង�រងា�ក�កលាូអ��ិអ់ងិកិទ �ាទ្ យ អល គិា�អិ(AVSF)



គ- ចីន្នជងងចូតរណ

ធគធាកកសលអរាកក់េទិភិធអកក់ិ
អឹងជទ�ឺរាកក់េទកទម

ង- ចីន្នជងងកុម្ភរងណ

សរាល�ក់ាឺិអ់ងិីអាន ខកកល់ីអិស�ក
អកេ�មិាាែីអភិធអកអឹងនរ�
ធាតិអ់ងិជទ�ជឺង រិជូគ់ រសម

១. លូ្ម្រជ

ខ- ចីន្នជងកក�ចែណ

ជ រិជលជរ�ា�សសរាល�កកសលអិ
ីអូ ក់ល�្ទកល់ីអិាិាែ
ទទទងសក់េ�កទ�់់ចេ ឹទឹម�កម



២. កាម្លជា លជជូ្ ម្រជជមកប្រច �ិ �ឹ

ភ្របរ�លចិ�កនងយ�រណ
 យូ ង�ីិឹនរអាកងិិលា្�ង�ីិ�ាកងសអ�់់
 ីអលសកា�់់ិ�កល�ក
 ីអទគងអក �់ ក់ក់េិយា ងា់់ិ៥ិគ.�

ភ្របរៈុងេកេិេក
្រតគាក

គ្បោល នោគ កបមក

យា នរ ិ ចលានេោ៦ោគូ
្រនង់ ជួតគ

ចលា់ជនួ រនចម

ខ�ជលែវនោខគនាកនងលន ិ

ាកបោចល នខុខបាោ
អរងចល់កម�ឺ �នោល នោ
ក លជងង្  រកតគ

គូលណែែបលមលងោល នលមជនាគគគនន មងនគ



៣. ករសជស្ម់្សម្រជ
យវភកំ រូ

 រងរង�ាទិី�គកំិកបន�ង....
 លិ�សសល ់គចីិអង់ិាថទគ
 រិាកសអ�់រងនងជទ�ឺិីាងកលង
តវភម រ្ ៈរម

 លទទងទគ្គ២ិទx២.៥ិទិិ�គិ�កិ ២.៥ិទិ
ន់់�កកទលជរ�អិ១ិ�ិសិអង់ិ�រអ
១ិ�គសត�ិិឬលជរ�ូ ក់ិ៤ិ�ិសមិ

 លទទងលារកីអជកលទសលសា្សិ�អនេា�ឹ
 លទទងលារកីអ�ារ�ទឹ�(ិឬ�ិសសឺា)ិអង់

�ារ�់គចី

ោួប
គមខ
 ង

១ោក

ោងាណន កោ២.៥ោក

ោគមខ ងោ
២.៥ោក

ោា់ជន
រនោ

១.៨ោក

ោទ ួោ០.៦ោកោទទរនោ២ោក



៤. កយផរ្្ណព ម្រជ
ងចូ្នជងក្�រេេេ
 សសង ត់ងង�ងិល់�អន�កិអ់ងិល់់គចីទ់ខិីី ផងិ(ាថទេទសទទភិ)

 សកលងងអ�រអលជរ�ល ក់េ�តី់គចីសាអបទសអ�់់ទ�ងមិ(លា�កអិ�អទគកថាិ់�...)

្នជងយ�រ
 រ��គចសកីនេ់ិ ល់�អន�កិ សាអនិ ់លូិិ �គឡរង�់អិ �រអលាីិិ ឹ ង....ិ

អ់ងិកទ់គចីិទ់ខិីី ផងម
 កគន់ល់�អន�កស�ិ ៥-១០ិ គ.�ជទក់កទ់គចីិ ១គ.�មិ ស នូ សកទ�់�ែ

ក់ល់ជទក់រ��គចសកីនេ់ិអង់ិសាអនកីកងិ(លា�កអិីនីង...)
 កិ�ីទ្លី លជរ�ជសកធគិ កគន់ល់់គចី��កាល់ងក់ ិ (�អន�កិ អង់កទ់គចី)

១០០ិគ.�ិជទក់ូងធាតសាអបទិ១ិគ.�ិ(�ទត់់)



៤. កយផរ្្ណព ម្រជ
េក្នជង

 រ��គចសកីនេ់ិិ ល់ជទក់�អន�កិ លា�កអនអកល ស�់ាិ អង់ិ ល់កទ
់គចី�លីសកកទលជរ�ជា់ក�ាី�រអិ(កសីីអសទទភិ)

 ី�សកសាអនៃសាងសាអបទល កទលជរ��តីិ៧-១០ិិៃថ�ទតអក�ីា�រអិ(រងរងក���អ)



តវេ្រិ្�ភរ�ក់ិភេ្ក�

់គចី�កលទ់ជ់គចីីអូងធាត់់ចេ ឹទលគសកល្អកិ
�លីសករងសរាលាកងស�កលជរ�ិសាតាអ�លារក់គរ់កល់ីអម

 រងី�សក់ គចី�កលទ់លារកី�សកេទរងាចូគងស�កល�ទទ
្៊តអអទីក់មម

ិិល�ទទ្៊តអ់គចីងកទីអា
 �តីបី
 កទីកកា
 កសេល�រ
 .......



៥. ករែថម្្រជ

 លទទងលជរ�ិ�ារ�់គចីិ�ារ�ទឹ�ិអង់ិលជរ�លារកាាលង�គនាជលសតគ
 លារកី�សក់គចីិអង់ិទ�ឹល អកទងងទាកិអ់ងិលគសកល្អក
 �ិងចីីអទរ�កល់ីអិលារក់�កទតងរងរង
 �ិងចីទ់ខ�រអលជរ�ា�សកគ��ឹទ�ិីល�ទ�ជ� ់ិលារកា

តិ�កេា គកេីទអីិ ក�ិ អ់ងិិ ិក�កាលេ�តីគនីអយា ងកន់រ�កល អិ
ជសក ា្ ិ៣ៃថ�ិ ក�ីទ្រីងរងកអ���ិអ់ងិជទ�ឺនងទក់់គអកអ

តិ�កេា គទ នី �កសក�់ាិអ់ងិែា�កូគងរងរងជទ�ឺិ (�ងចីទ់ខ�រអលជរ�
ទ់អ �ូ សកលសបិ)

 េទ់អ�តឹភិិ អ់ងិ ិ្សលជរ�ល ទអកកិសកកលិ �ាតង�ងចីីអិិ
ជទ�ឺម



ង-នក�ឺបរភល
កកគ�ស� ាិ�ាទ���ិឧ�ផ ភ្កគិ��ទិីអាង�
កគន់ិ្សក់់កលសីេា គិ ក�ិតីាក�ទត់់ទីអា
កទលជរ�ាិកលរ់ �់ ក់ក់េ
�រអលជរ�ាិិស នូ សកិី �់ ក់ក់េិអ់ងិង គសឹ�កសកិ២ាឹ

៦. ្ឹ�ជឺខ្្្់ ្ចសកលពឲ�

ខ-នក�ឺេប៉ភ្្នជង

កកគ�ស� ាិាក�តី់ិលគទអកង� ាន គងិក���អិស នូ សកទ�កគិ
ីអិិឹ�ាបា�ិ��កាិក��ី�ត គ្ ា ិីអ ាូ ទជគិ ចជ ទូ ់ិ
លាងកករេិ�ិសិអ់ងិលាក់ង�មិលជរ�ស រ់ ខរងងទអក
កជីងកលរ់ម

ជទ�ឺកអេ យ្ អេា គិ ្សកទិាាន់រងរងអេទង់ង
រងត�កែា �កូគងរងរងម



គ-នក�ឺអុត្ក

កកគ�ស� ាិលជរ�ក��ិាក�តីិលគទអកង� ិិ
ក្ងងទឹ�ីាកិីអិងក់ងកកសី
ល់ទតេិីាកិកជីងិអង់�ិិសក់េម

កគទ់អន់ិ្សជទ�ឺកអេអកទិាាកគន់ិ្សកកគ�ស� ក់់រងិិិិិិិិិិ
អតកា�អភូទម់ិអ់ងិរងកលសីល�កេា គទក់់គអកអមិ

ឃ-នក�ឺយវៈ�ង

កកគ�ស� ាិលជរ�ថ់រង�តីិលគទអកង� ិិល់ទតេីអ�ភិ
ទ់អធទយេិអង់�ិកលទី�េទ់ ទ់ �ក�កងរីទិក្ី់ កិស���
ទ�ងមងកខឹនកអិអ់ងិី អក្ងងទឹ��គកងាសកមម

លជរ�ន់ជិជីទ�កឺអេិលស�់អកសរីងិ្សសលារកអ
កធទកីឡងីទអកកិសម



៧. ជឹ�វចធពចជ្ វ់ ជរ្ស្កង្ឹ�ឺម្រជ

្នជងេក
កសា��

អនុ

្នជងយ�រ

អនុ

១ិាឹទតអ
់�ក

េងរ់
រងរងជទ�ឺ
ូងទឹ�

រងរងជទ�ឺិ
តារ� ទ

កសា��

កីីទអ
៤៥ិៃថ�

កីីទអ
៦៥ិៃថ�

១០ិៃថ�ទតអិ
�់ ក់ក់េ

រងរងជទ�ឺ
ូងទឹ� កសា��

រងរងជទ�ឺិ
តារ� ទ

រងរងជទ�ឺ
ូងទឹ� កសា��

រងរងជទ�ឺិ
តារ� ទ

២៨ិៃថ� ៣៥ិៃថ� ៤៩ិៃថ� ៥៨ិៃថ� ៦៥ិៃថ� ៧៩ិៃថ�

ភរ ែរណ�ទយកធ់ីត�កែា �កូគងកអេិន់ាលសលសរសក់េទាគសអកិអង់ិរងក�ីាីអអរកជទ�ណឺ



៨. កបបង ្លូ្

ភ�� ៃូតវវងេេ� ែ

 អក់គចីិាល��កទ់អក���ទ
 ាគលទទងិកឡងីរ�កលជរ��ៃទកទងា

 ិិកយអីកឡងីកា ងិអ់ងិីអទ�ឹង គ់ស

តវេងរ់

 ២ិៃថ�កលរ់ិីរងង�ករយ សិជកិសកកលា�ស�ទ
ល�ស�លីសករង់�កិគកឺកិសា�សក់ងី�ង�ាកកសី
ឹាងែិកទលជរ�កក���ទម
 ិិគកង់�ក រិជស�ិ ( រិជូគ់ រស)ក�ីទ្លី �រអក�ីាទ�ិ
កេន �ស�ិ អ់ងិធគធាកកសលអម
 ិជធទយេកទលជរ�កីទី�ាតងង់ងកិសិ១១៤ិៃថ�



៩. កបាសងលជូ្
ភ�� កុូេីែេងិងចូ
ណណ១០ិៃថ�ទតអក�ីា�រអលស់សកសអ� រិជកឡងីិ

�កអផទក់េង�ីធគិ អង់ិកឡងីងងឹម
ិិ៨-១២ិក ាី ងទតអក�ីាទឹ�ក់េតសកកី�ីទិ

ក់ខ
ិ៣០-៩០ិិូទីទតអក�ីាិីអ រ្ងរទ

កលិលងមិអង់ិន់ទភៃលិម

ិកិសូ ក់�តគ� រ្អតសកកី�ីទ�
អ �ូ �កិ�រអតសកកី�ីទក�ាីក់ខទ�
�ាតងង់ងកិស�ងតសលសា្សជិ២
ក ាី ងិ៣០ិូទី



 ជរា� �ី ាីាកិអ់ងិល់ទតេក�ីទ្លី លជរ����កងរទីអ
ល�សស

 កិសី�កជីងកលរ់ ក់ងិក្ី់ ់�ៃ�ទេលទរងឬឹនកអ�រអ
លជរ�ថយទមិក�ទី្លី ទឹ�ង គស់ រ្ងក់ខិជរាឹនកអ �រអលជរ�
�តគល ង់ងិអ់ងិ ត់េកឹផ់ម

១០. កមគប្មគសជូ្ ម្រជាមកកាល�ាជល

 ស នូ សកិីក�ីាលារក់ងិអង់ិរាកទងីេាឹ

 លិង�គនាិអ់ងិ� នី សកកទកកគក់់
េា គល�្ទិ(តី់ារអី)

 រាកកធយខ�រអលជរ�កលរ់កិសក�ីា

 ល �រអលជរ�កកទឹ�ក់េ�គសរងិិិិិិិិិិិិិិ
ភន ទមិល អលគសក�ិស



 រាក�អនត់�រអលជរ�ភន ទក�ទី្�ីតគល 
រ្ងរទកល់ីអ

 កងងស់គ�ាអនងក��ិឬ�គសត� ក�ីទ្ី
រងរង�តគល �រអលជរ�ង់ងម

 ត�កេា គនទាត��តីសីអ��ទយភិ រ់ងិ
០.៥ិក�ក��ាតងិ១�ិសកន ត់ិ១
ៃថ�ម

 ត�កេា គជា់ា��ន ត់ិ២ៃថ�ិអ់ងិ
ង គសឹ�កឡងីកខ់ិ៧ៃថ�កលរ់

 ិិកលគងក�រអលជរ�កិសីអន ត់ិ៧-១០
ៃថ�



១០. ករែថជ្ូ្ ម្រជ ្ចស ាឹម្រជ

កហកិទ �ាទ
ិ្សកទ
លជរ�ក�សីអ
ជទ�ឺិម

 ី�សកទឹ� �ូ ាិអង់ិ់គចីីអគតចភិ�សកកទលជរ�

 សាអបទកលសទត់់ ិ១៥ិលរទ/ៃថ�ិិ (២ិ នូ សលររក្ទកិខ)

�រអលជរ�ទ់អិ
ីអទឹ�ក់េ
កកលគសកល្អក
អ់ងីអ�តឹ
ភិទ់អស�

�រអលជរ�ីអ
ទឹ�ក់េកក
លគសកល្អកិអ់ងិ
ីអ�តឹភិ
ស�

 តសកិី៣នទា់ កឡងីកទលជរ�ទអ់ន់ីស់ាទឹ�ក់េអលគសក
ល្អកកទងាកទិ�រ់កអេលារកសកលងងអ�រអលជរ�ល ក់េ�តី់គចីមិ

 ិីក់េ�តី់គចី�សកន ត់១ាឹិ�រអលជរ�ិ១�ិស�តី់គចី�កិ
លសា្សជិ៣០០ិលរទិ(៣ាគ)ម



១០. រជខ្្្់

 ីអលទទង់់ចេ ឹទ�លីសក់់ចេ ឹទ

 ូទម់លទទងិអង់ិិឹនកអ�ាទ

 ទគល�កលិរអ

 ត�កែ�ូគងរងរងជទ�ឺកសា��

 រងាថទគិ អ់ងិី�សក�គកំ�សក�រអលជរ�ិ(កធទី�ាអនងល �រអលជរ�ក��)

 រាកកធយខិិអង់ិីេឹា�រអលជរ�កលរ់ក�ីា

 ី�សកទឹ� �ូ ាីឹ�ល អលគសកល្អក

 លារកកហកិទ �ាទកកិសលជរ�ីអសសរ

 សកលងងអ�រអលជរ�ល ក់េ�តី់គចីិ(់គចីល្សកិក់�ទតគ...)

 គស្ី់ ់ចេ ឹទកទលជរ�ក�ីទ្សី�ក�រអិឬទត��រអ់់ចេ ឹទ់�ូ ក់



ជូឹ អគុណ
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