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េសចក�ីែណនា ំ

គេ្រមាងកសិកម�អពំីករដកប់��ូ លបេច�កវទិ្យោកសិកម�របស់កសិករ (ASEM/2013/003) របស់មជ្ឍ

មណ� លអូ�ស� លីេដម្បកីរ្រសវ្រជាវកសិកម�អន�រជាតិែដលដំេណ រករចបព់ីែខ េមស ឆា� ២ំ០១៧ដល់ែខធ�ូឆា� ំ

២០២០ ក�ុងេគាលបណំងេដម្បបីេង�នកររក្របាកច់ំណូលរបស់កសិករ កតប់ន�យករខូចខតនងិបាកេ់្រចះដីែដល

បណា� លមកពីផលិតកម�ដំឡូងមនីិងេដម្បជីួយ កសិករេអយទទួលយកនូវបេច�កេទសផលិតកម�្របកបេដយនិរន�រ

ភាពបរសិ� ន។ គេ្រមាងេនះនឹងអនុវត�េទេលែផ�កសំខន់ៗ ពីរ គឺទីមយួេផា� តករេធ�ពិេសធនេ៍លបេច�កេទសដំ

ដំឡូងម ី នងិែផ�កទពីីរគឺេផា� តេលករ្របមូលទិន�នយ័ពីករដដុំះដំណាដំំឡូងមនីិងដណំាកំសិកម�េផ្សងៗរបស់កសិករ

្រពមទងំប�� ជួប្របទះេផ្សងៗេនក�ុងភូមចិំនួន១៣ (សូមេមលប�� ីេឈ� ះភូមភិា� បខ់ងេ្រកម)។ 

ករចប់េផ�មគេ្រមាង 

អង�ករៃដគូេដម្បកីរអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ (PRD)និងគេ្រមាង ACIAR ASEM/2013/003 បានេរៀបចំករ

្របជុំមយួស�ីពីករចបេ់ផ�មគេ្រមាង្រសវ្រជាវថ�ីកលពីៃថ�ទី០៤ ែខសីហឆា� ២ំ០១៧ េនសណា� គាេមម៉៉ូរយ៉ីាផាេលស

និងរសីតេន្រក�ងៃបលិ៉ននងិករញុាំអហររមួគា� ជាមយួៃដគូពកព់ន័� ជាពិេសសមានករអេ�� ញចូលរមួជាេភ��វ

កិត�ិយសពីសំណាក ់ឯកឧត�ម េកត សុធា អភបិាលៃនគណៈអភបិាល្រក�ងៃបលិ៉ន។ 

កិច�្របជុំេនះមានេគាលបំណងបេង�តកចិ�សហករនិងករគា្ំរទពីអជា� ធរនិងៃដគូពកព់ន័�នានាេនក�ុង្រក�ង

ៃបលិ៉ននិង្រស�កសំឡូត េខត�បាតដ់ំបង អំពីករដកប់��ូ លបេច�កវទិ្យោកសិកម�របស់កសិករ េនក�ុងេខត�ៃបលិ៉ននិង

បាតដ់ំបង។ គេ្រមាង្រសវ្រជាវេនះគឺេផា� តសំខនេ់ទេលករអនុវត�របស់កសិករ េដម្បវីភិាគអំពីផលវបិាក នងិ 

អង�ករៃដគូេដម្បកីរអភវិឌ្ឍជនបទ Partners for Rural Development (PRD) 

អស័យដ� ន៖ ផ�ះេលខ ១៦៩, ្រក�មទី៨, ភូមែិ្រពកតតន់ សង� ត់ែ្រពក្រពះេស�ច ្រក�ង-េខត�បាត់ដបំង 
Tel:   (855) - 12 67 39 54    E-mail: sokuntheanuon@yahoo.com; manikayim@gmail.com 
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ឱកស ែដលកសិករកំពុង្របឈមេនក�ុងតំបន ់ជាពិេសសករផា� ស់ប�ូរករដដុំះដំណាដូំចជាដំឡូងម ី ែដលកពុំងរកី

ដុះដលបានផ�ល់ជាករណីស្រមាបវ់ភិាគេលទស្សនៈវស័ិយរបស់កសិករ និង ករសេ្រមចចិត�របស់ពកួេគេនក�ុងករ

េធ�ចមា� រ។ ក�ុងកឡុំងេពល្របជុំ ្រក�មករងរកប៏ានចុះេទពិនិត្យចមា� រដំឡូងមនីិងជងំឺដំឡូងមេីផ្សងៗ។ ពត័ម៌ាន

បែន�មអំពីគេ្រមាងអចរកេមលបានេនេលេគហទំពរ័ https://farmerdecisionmaking.com/wp/  

   
េ្រកយពីកិច�្របជុំបានប��ប ់អង�ករ PRD និងគេ្រមាងASEM/2013/003  បានចបេ់ផ�មសកម�ភាពរបស់

ខ�ួនបន�បនា� បដូ់ចខងេ្រកម។ 

 

សកម�ភាពចុះ្របមលូទនិ�ន័យពីករដដំុះដឡំងូម ី 

ករ្របមូលទិន�នយ័បានចបេ់ផ�មេដយេធ�ករចុះជួបជាមយួអជា� ធរភមូឃំុិេនក�ុងភមូេិគាលេដទងំអស់

េដម្ប្ីរបមូលស�ិតិ្របជាពលរដ� ែដលមានដីស្រមាបដ់ដុំះដំណាកំសិកម�។ េ្រកយពី្របមូលបានស�ិតិទងំេនាះេហយ 

ករេធ�សមា� សនប៍ានចបេ់ផ�មេដយេ្រជសេរ សយកកសិករែត៣០្រគ�សរក�ុងភូមនិីមយួៗ សរបុទងំអស់១៣ភមូ។ិ 

ករសមា� សនវ៍គ�ទីមយួេធ�េឡងពីែខធ�ូឆា� ២ំ០១៧ ដល់ែខឧសភាឆា� ២ំ០១៨។ វគ�ទីពរីនឹងចបេ់ផ�មក�ុងែខសីហឬ

ក�� ឆា� ២ំ០១៨ខងមុខេនះ។ 

   

 

សកម�ភាពពិេសធន៍េលបេច�កេទសដដំឡំងូម ី

អង�ករបានចបេ់ផ�មេធ�សកម�ភាពពិេសធនេ៍លករដដុំះដំណាដំំឡូងមចីំននួពីរកែន�ង (មយួកែន�ងេនភូមិ
េព្រជគីរ ី េខត�ៃបលិ៉ន នងិ មយួកែន�ងេទៀតេនភូមកិពំងទូ់ក ្រស�កសំឡូត េខត�បាតដ់បំង) ែដលកែន�ងនមីយួៗមាន

ៃផ�ដីទំហំ២ហិកត។ ករពិេសធនគ៍ឺេធ�េទេលករដដុំះដំឡូងមេីលថា� លពិេសធនច៍នំួន៨្របេភទ ែដលរមួមាន ករ

ដឆំា� ស់ជាមយួដំណាេំផ្សងៗ ករដេំដយេផា� តេលេពលេវល ករដបំ�្ឈរនិងេផ�ក នងិចនំួនេដមែដលដកំ�ុង១  

ហិកត/ប�ង។់ ករ្របមូលផលពីចមា� រពិេសធនក៍�ុងឆា� ទំមីយួ េធ�េឡងេនែខមនីានងិែខេមសឆា� ២ំ០១៨ េហយ

ទិន�នយ័ៃនករ្របមូលផលេនាះ កំពុង្រត�វបានេធ�ករវភិាគរកលទ�ផលេនេឡយ។ 

អង�ករៃដគូេដម្បកីរអភវិឌ្ឍជនបទ Partners for Rural Development (PRD) 

អស័យដ� ន៖ ផ�ះេលខ ១៦៩, ្រក�មទី៨, ភូមែិ្រពកតតន់ សង� ត់ែ្រពក្រពះេស�ច ្រក�ង-េខត�បាត់ដបំង 
Tel:   (855) - 12 67 39 54    E-mail: sokuntheanuon@yahoo.com; manikayim@gmail.com 
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ករដដុំះដំឡូងមកី�ុងចមា� រពិេសធនេ៍នឆា� ទំពីីរ បានប��បេ់ទថ�ីៗេនះ។ េទះជាយ៉ាងណា ករលូតលស់

របស់ដំណាមំានករយឺតយ៉ាវេ្រពះមានេភ��ងេ្រចនេពក។ េដមដំឡូងមយួចំននួដមំនិដុះេដយសរេដមែដលរក្សោ

ទុកេធ�ពូជមានរយៈេពលយូររហូតដល់៣ែខេទបបានដ ំែដលជាេហតុេធ�េអយរលួយេដមឬស�ុយ។  ខណៈែដលជំងឺ
ដំឡូងេឈ� ះម៉សូអកិ (CMD) ្រត�វបានេគរកេឃញេនទូទងំតំបនក់�ុងឆា� េំនះ កវ៏មនិេឃញេកតមានេនេលថា� ល

ពិេសធនរ៍បស់េយងេនក�ុងដំណាកក់លេនះែដរ។ 

    

    

ជាែផ�កមយួៃនេគាលបំណងរបស់គេ្រមាង គឺករអនុវត�ប�ូរ្របពន័�កសិកម�ពីករដដំំណាដំំឡូងមមីយួហិកត

េទជា្របពន័�កសិកម�ែដលកសិករចងប់ាន។ តមរយៈករសមា� សនជ៍ាមយួកសិករភាគេ្រចនបានបង� ញថាពកួេគ

ចងប់�ូរពីករដដំំណាដំំឡូងមេីទជាដំណាេំឈហូបែផ�េនេលចមា� ររបស់េគ។ ដូេច�ះេហយ ដីចមា� រពិេសធនម៍យួ 

ហិកតេនក�ុងតំបនទ់ងំពីរ ្រត�វបានផ�ួចេផ�មយកមកដដំណំាេំឈហូបែផ�ែដលេយងគតិថាជាករអនុវត�ល�និងជាគរំូ

ឬឧទហរណ៍ស្រមាបក់សិករ។ 

ចមា� រេឈហូបែផ�មយួហិកតេនតំបនសំ់ឡូតេពលេនះបានបំពកនូ់វ្របពន័�េ្រសច្រសពខ� តតូចនិងបានដំ

ដំណាេំឈហូបែផ�មានដូចជាមង្ុឃត ស� យ តែងន៉ និង ទុេរន។ ករផ្សោំពូជទុេរនតមរេបៀបេផ្សងៗ្រត�វបានវយតៃម�

េទេលភាពធនេទនឹងជំងឺរសឹ ្រពមទងំគុណភាពនិងរសជាតិ (េពលវចបេ់ផ�មេចញែផ�)។ ដូចគា� េនះែដរ ដណំាំ

ស� យក្៏រត�វបានដេំនក�ុងចមា� រេនះ តមរយៈករដេំដយផ្សោតំមពូជស� យ្របេភទខុសគា�  េដម្បេីមលេទេលភាព

ធនៃនេដមនងិគុណភាពែផ� ទល់នឹងស� យែដលដេំដយបណ�ុ ះ្រគាប ់(អតផ់្សោ)ំ។ 

ចំែណកឯចមា� រេឈហូបែផ�មយួហិកតេនតំបនៃ់បលិ៉នវញិ ្រត�វបានចបេ់ផ�មដដំណំាសំ� យេដយែផ�កេល
ទឹកេភ��ង (មនិមាន្របពន�េ័្រសច្រសព) េហយេនះកជ៏ាអ�ែីដលកសិករភាគេ្រចនបានដនំិងចងដ់។ំ ជាថ�មី�ងេទៀតករ

ដដុំះេនះគឺ ផ្សោំពូជស� យតម្របេភទេផ្សងៗគា� ពី្របេទសៃថ េហយយកមកេ្រប�បេធៀបលទ�ផល ជាមយួស� យែកវ

រេមៀតែដលដេំដយបណ�ុ ះ្រគាប(់នងិផ្សោ)ំជាលក�ណៈស�ងដ់របស់្រក�មហុ៊នេន្រស�កែខ�រ។ ករដេំឈហូបែផ�េន

ចមា� រេនះ កេ៏ផា� តេលចំននួេដម ែដល្រត�វដកំ�ុងមយួហិកត្រពមទងំករេ្រប្របាស់ជីេនេលថា� លេនាះផងែដរ។  

ចមា� រពិេសធនេ៍ឈហូបែផ�ទងំពីរកែន�ង ្រត�វបានដដំណំាឆំា� ស់េនចេនា� ះេដមេឈទងំេនាះ េធ�ជាគ្រមបដី
េដម្បកីតប់ន�យករហូរេ្រចះដីេដយសរេភ��ងនិងខ្យល់ខ� ងំ ករេ្រប្របាស់ទឹកេអយអស់លទ�ភាព ្រពមទងំទទលួ

បាន្របាកច់ំណូលពីដំណាឆំា� ស់េនាះផងែដរ។ ដណំាឆំា� ស់ែដលដេំនចមា� រេឈហូបែផ�េនតំបនសំ់ឡូតមានដូច



ជាសែណ� កបាយ សែណ� កដ ីនិងេពត រឯីេនៃបលិ៉នវញិមានសែណ� កដ ីសែណ� កេសៀង និងេពត។ គួរកតស់មា� ល់

ផងែដរថា ពូជសែណ� កបាយែដលយកមកដ ំ ជា្របេភទបេង�ន្រគាប ់ យកមកពី្របេទសអ�ូស� លី ែដលផ�ល់េដយ

គេ្រមាងបងប�ូនACIAR (CSE/2015/044) ស្រមាបែ់ចកចយេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ពពួកពូជសែណ� កបាយ ផ�ល់

សក� នុពលទិន�ផលល� េហយកម�ស់ែផ�ខ�ស់ពដីីសមល�មែដលអចឱ្យករ្របមូលផលេដយម៉ាសីុនមានភាពងយ 

្រស�ល។ 

    

ករបណ�ុ ះបណា� ល 

ករបណ�ុ ះបណា� លដំបងូស្រមាបគ់េ្រមាងេផា� តេទេលអង�ករៃដគូេនក�ុង្រស�កនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់

េគេដម្បេីរៀបចំអនុវត�ករចុះជបួសមា� សនត៍មផ�ះ។ ករបណ�ុ ះបណា� លេនះ្រត�វបានេធ�េឡងេនក�ុងែខសីហ ឆា� ំ

២០១៧។ េហយក�ុងឆា� ២ំ០១៨េនះ នឹងមានករបណ�ុ ះបណា� លមយួេទៀតេនក�ុងែខសីហេនះផងែដរ។ គេ្រមាង

េនះកប៏ានរមួចំែណកយ៉ាងសំខនក់�ុងករបេង�នសមត�ភាពបុគ�លិក ែដលជាកែ់ស�ងក�ុងឆា� ទំីមយួេនះ េលក ផាន សុ

ផានណ់ារ៉ ជា្របធានែផ�កេក្ស្រតស�ស�ៃនមន�ីរកសិកម�េខត�ៃបលិ៉ន ទទលួបានអហរបូករណ៍ែផ�កអនុបណ�ិ តពីស

កលវទិ្យោល័យបេច�កវទិ្យោសូ៊រ៉ណារ ី (SUT) េនេខត�ណាកនរត័�ឈេិសម៉ា ្របេទសៃថ។ ករសិក្សោរបស់គាតច់បេ់ផ�
មេនចុងែខកក�ដឆា� ២ំ០១៨ េហយែផ�កេទេលករ្រសវ្រជាវស�ូលរបស់គេ្រមាងែដលជាគេ្រមាង្រសវ្រជាវេល
ដំណាដំំឡូងមេីនេលចមា� រពិេសធនទ៍ងំពីរកែន�ងេនាះ។ 

ផលប៉ះពលេ់លកសកិរ 

កសិករេនក�ុងភមូេិគាលេដទងំ១៣ទទួលបានករែណនានំិងពន្យល់អពំីសកម�ភាពគេ្រមាង តមរយៈេម

ភូមនិិងករចុះសមា� សនត៍មផ�ះ្របែហលជា៣០្រគ�សរក�ុងមយួភូម។ិ សំនួរែដល្រត�វសួរសំខន់ៗ គឺចងដ់ឹងថាេត
កសិករមានចំណាបអ់រម�ណ៍ចងេ់ទេមលកែន�ងេធ�ពិេសធនរ៍បស់អង�ករែដរឬេទ នងិ មយួែផ�កេទៀត្រក�ម្របមលូ

ពត័ម៌ានកពុំងដំេណ រករពិភាក្សោពីភាព្របេសរេឡងនូវទនំាកទ់ំនងគា� រវងភូមេិគាលេដនិងចំករពិេសធន។៍ ក�ុងករ

បេង�តទំនាកទ់នំងរវងចមា� រពិេសធនន៍ិងភមូេិគាលេដវមនិេធ�េអយបះ៉ពល់ដល់ករចំណាយរបស់កសិករេឡ
យ។ ករផ�ួច  េផ�មេធ�បង� ញទងំេនះជាជហំនមយួេឆា� ះេទរកករយល់ដឹងនិងបេង�តទនំាកទ់នំងចបំាចេ់ដម្បេីអ

យយល់ពីដំេណាះ្រសយរបស់កសិករនិងលទ�ផលៃនករេធ�ករសេ្រមចចិត�។  

ឯកសរភា� ប ់

១-ប�� ីរេឈ� ះភូមេិគាលេដ 

២-កលវភិាគចុះសមា� សន ៍
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ប�� រីេឈ� ះភូមិេគាលេដ 

របសអ់ង�ករៃដគូេដម្បកីរអភវិឌ្ឃជនបទ 
----------------- 

 
លរ េឈ� ះភូម ិ

 

េឈ� ះឃំុ/ខណ�័  

 

េឈ� ះ្រស�ក/្រក�ង 

 

សកម�ភាពអនុវត� េលខទំនាកទ់ំនង 

ៃបលិ៉ន 

1 សួនអំេពេកត ៃបលិ៉ន ៃបលិ៉ន កសិកម�(ករពិេសធន៍

និង្របមូលទនិ�នយ័េល
ដំណាដំំឡូងម)ី 

េលកេមភូម ិ 

េជៀន ៃហ 

Mr. Chien Hai (097 

766 9412)  

េលកអនុភូម ិអ៊ចុ

្រសិត 

Mr. Uch Sreth (097 

889 6655)  

2 ទឹកផុស ៃបលិ៉ន ៃបលិ៉ន ែផ�កកសិកម�  

អបរ់ទូំេទនិង 

សកម�ភាពេផ្សងៗរបស់

អង�ករ 

េលកេមភូម ិសន 

េសឿន 

Mr. San Soeurn 

(097 916 9357)  

3 េព្រជ គីរ ី

 

ៃបលិ៉ន 

 

ៃបលិ៉ន 

 

ែផ�កអបរ់ទូំេទនិង

សកម�ភាព េផ្សងៗរបស់

អង�ករ 

េលកេមភូម ិែមន៉ ទង 

Mr. Men Toung 

(097 526 5997) 

4 ្រកចប ់

 

អូតេវ 

 

ៃបលិ៉ន 

 

កសិកម�(ករពិេសធន៍

និង្របមូលទនិ�នយ័េល
ដំណាដំំឡូងម)ី 

េលកេមភូម ិ 

ែអម ហីុម 

Mr. Em Him (097 

619 2784)  

េលកអនុភូម ិ 

ចក ់េហង 

 Mr. Chak Heng 

(097 669 7200)  

5 អូររអិល 

 

ស�ឹងកច ់

 

សលេ្រក 

 

កសិកម�(ករពិេសធន៍

និង្របមូលទនិ�នយ័េល
ដំណាដំំឡូងម)ី 

េលក្រសីេមភូម ិ 

គង ់្រសី 

Mrs. Kong Srey 
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(097 571 0551/ 016 

588 489) 

េលកជំនួយករភមូ ិ

មតិ� ស៊ន 

Mr. Mith Sorn (092 

976 692)  

6 អណ�ូ ងថ� 

 

ស�ឹងកច ់

 

សលេ្រក 

 

ែផ�កអបរ់ទូំេទនិង

សកម�ភាព េផ្សងៗ 

េទៀតរបស់អង�ករ 

 

7 អូរឬស្សេី្រកម 

 

សលេ្រក 

 

សលេ្រក 

 

កសិកម�(ករពិេសធន៍

និង្របមូលទនិ�នយ័េល
ដំណា ំដំឡូងម)ី 

េលកេមភូម ិ 

អ៊ុក េ្រសង 

 Mr. Ouk Sreng 

(069 876 316) 

8 សួនអំេពលិច 

 

ៃបលិ៉ន 

 

ៃបលិ៉ន 

 

កសិកម�(ករពិេសធន៍

និង្របមូលទនិ�នយ័េល
ដំណា ំដំឡូងម)ី 

េលកេមភូម ិេនត ទ ី

Mr. Net Ty (088 

3077 989) 

9 តែងន៉េល 

 

ៃបលិ៉ន 

 

ៃបលិ៉ន 

 

កសិកម�(ករពិេសធន៍

និង្របមូលទនិ�នយ័េល
ដំណា ំដំឡូងម)ី 

េលកេមភូម ិយុាងំ ឌ ី

Mr. Yang Dy (097 

766 9411) 

សំឡូត 

1 ដូន្រតឹក 

 

តសញ 

 

សំឡូត 

 

ែផ�កកសិកម� អបរ់ទូំេទ 

និងសកម�ភាពេផ្សងៗ

េទៀតរបស់អង�ករ 

េលក្រសីេមភូម ិ 

្របាក ់េឃឿន 

 (097 453 0571)  

2 អូរស�ួត 

 

តសញ 

 

សំឡូត 

 

ែផ�កកសិកម� អបរ់ទូំេទ

និង 

សកម�ភាព 

េផ្សងៗេទៀតរបស់ 

អង�ករ 

េលកេមភូម ិតឹក ថន 

Mr. Toek Thorn 

(097 779 6976, 

093/012 796976)  

េលក្រសីអនុភមូ ិ

 ជួន សុខ 

Mrs. Chuon Sokha 

(071 852 5280)  

3 កំពងទូ់ក 

 

មានជយ័ 

 

សំឡូត 

 

កសិកម�(ករពិេសធន៍

និង្របមូលទនិ�នយ័េល
ដំណាដំំឡូងម)ី 

េលកេមភូម ិនូ វណ� ៈ 

Mr. Nou Vannak 

(097 263 3613)  

អង�ករៃដគូេដម្បកីរអភវិឌ្ឍជនបទ Partners for Rural Development (PRD) 

អស័យដ� ន៖ ផ�ះេលខ ១៦៩, ្រក�មទី៨, ភូមែិ្រពកតតន់ សង� ត់ែ្រពក្រពះេស�ច ្រក�ង-េខត�បាត់ដបំង 
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4 ៃ្រពរេំចក 

 

តសញ 

 

សំឡូត 

 

ែផ�កអបរ់ទូំេទនិង 

សកម�ភាព 

េផ្សងៗេទៀតរបស់ 

អង�ករ 

 

5 កំចត ់

 

មានជយ័ 

 

សំឡូត 

 

ែផ�កអបរ់ទូំេទនិង

សកម�ភាព 

េផ្សងៗេទៀតរបស់ 

អង�ករ 

 

6 ចម�ងរមាងំេល 

 

អូសំរលិ 

 

សំឡូត 

 

ែផ�កអបរ់ទូំេទនិង

សកម�ភាព 

េផ្សងៗេទៀតរបស់ 

អង�ករ 

 

7 តនន 

 

មានជយ័ 

 

សំឡូត 

 

កសិកម�(ករពិេសធន៍

និង្របមូលទនិ�នយ័េល
ដំណាដំំឡូងម)ី 

េលកេមភូម ិែកវ រទិ�ី 

Mr. Keo Rithy (069 

242 771) -  

8 អំពិប 

 

មានជយ័ 

 

សំឡូត 

 

កសិកម�(ករពិេសធន៍

និង្របមូលទនិ�នយ័េល
ដំណាដំំឡូងម)ី 

េលកេមភូម ិែក នីម 

Ke Nim  

0975478811 

9 ែ្រសជីេព 

 

មានជយ័ 

 

សំឡូត 

 

កសិកម�(ករពិេសធន៍

និង្របមូលទនិ�នយ័េល
ដំណាដំំឡូងម)ី  

េលកេមភូម ិទង ់រនិ 

Mr. Tung Rin (092 

37 64 27) 
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កលវិភាគចុះ្រសងព់តម៌ាន 

េនក�ងុេខត�ៃប៉លនិ នងិ សឡំតូ 

 

 

ៃថ�ែខឆា�  ំ

Date 

សកម�ភាព 

Activities 

ភមូ ិ

Village 

ឃំុ/សង� ត ់

Commune 

េខត�/្រក�ង 

Province 

អ�កទទលួខុស្រត�វ 

Responsible 

person 

៤-៨/១២/១៧ ចុះេធ�សមា� សន ៍ កំពងទូ់ក មានជយ័ បាតដ់ំបង គនា� និងម៉ានីក  

១៨-២២/១២/១៧ ចុះេធ�សមា� សន ៍ សួនអំេពេកត ៃបលិ៉ន ៃបលិ៉ន គនា� និងម៉ានីក  

២-៥/០១/១៨ ចុះេធ�សមា� សន ៍ តនន មានជយ័ បាតដ់ំបង គនា� និងម៉ានីក  

១៥-១៩/០១/១៨ ចុះេធ�សមា� សន ៍ តែងនេល ៃបលិ៉ន ៃបលិ៉ន គនា� និងម៉ានីក  

៥-៩/០២/១៨ ចុះេធ�សមា� សន ៍ អំពិប មានជយ័ បាតដ់ំបង គនា� និងម៉ានីក  

១៩-២៣/០២/១៨ ចុះេធ�សមា� សន ៍ សួនអំេពលិច ៃបលិ៉ន ៃបលិ៉ន គនា� និងម៉ានីក  

៥-៩/០៣/១៨ ចុះេធ�សមា� សន ៍ ែ្រសជីេព មានជយ័ បាតដ់ំបង គនា� និងម៉ានីក  

១៩-២៣/០៣/១៨ ចុះេធ�សមា� សន ៍ ទឹកផុស សលេ្រក ៃបលិ៉ន គនា� និងម៉ានីក  

២-៦/០៤/១៨ ចុះេធ�សមា� សន ៍ អរូស�ួត តសញ បាតដ់ំបង គនា� និងម៉ានីក  

២៣-២៧/០៤/១៨ ចុះេធ�សមា� សន ៍ អូររអិល ស�ឹងកច ់ ៃបលិ៉ន គនា� និងម៉ានីក  

៧-១១/០៥/១៨ ចុះេធ�សមា� សន ៍ ដូន្រតិត តសញ បាតដ់ំបង គនា� និងម៉ានីក  

២២-២៥/០៥/១៨ ចុះេធ�សមា� សន ៍ ្រកចប ់ អរូតេវ ៉ ៃបលិ៉ន គនា� និងម៉ានីក  

៤-៨/០៦/១៨ ចុះេធ�សមា� សន ៍ អរូឬស្សេី្រកម ៃបលិ៉ន ៃបលិ៉ន គនា� និងម៉ានីក  
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