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ចក្ាុវសិ្យ័  និងដេស្ក្ក្លមខលុហ្វ្រែល 

 

 

ចក្ាុវសិ្យ័ 

សង្គមរបជាធិបតេយ្យ មយួ្ដែលែំត ើ រការរបជាធិបតេយ្យហូបនីយ្កមម ជាពិតសសរាល់
ការត ោះតនោ េ តាមដបបរបជាធិបតេយ្យរេូវ នតលើកេតមកើង្ និង្មានគុ ភាពដែលនមំកនូវផល
របតោជន ៏ជូនែល់របជាពលរែឋ។ 

ដេស្ក្ក្លម 

តែើមបជីួយ្ បតង្កើេបរោិកាសតោគយ្ល់ និង្ែឹង្ឮសុោះសាយ្ 

១- ែល់ការត ោះតនោ េតោយ្តសរ ី និង្យុ្េតិធមត៌ាមរយ្ៈការបញុ្ោះបញូ្ល និង្ការេស ូមេិឲ្យមាន
គតរមាង្ការគេិយុ្េតិសមរសបមយួ្មានការអបរ់ ំ ផដល់ពេម៌ានែល់អោកត ោះតនោ េ អំពីសិទ្ធរិបស់ពកួ
តគ និង្មានសកមមភាពអតង្កេឃ្ល តំមើល ដែលកាេប់នថយ្ភាពមនិរបរកេី តហើយ្ផតល់ទិ្នោនយ័្អតង្កេ
ដែលអនុញ្ញា េឲ្យមានការវាយ្េម្មលមនិលតមអៀង្ និង្ជាកច់្បាស់ចំ្បត ោះែំត ើ រការត ោះតនោ េ។  
 

២- សរមាបស់ារសំខានរ់បកបតោយ្អេថនយ័្តៅតរកាយ្ការត ោះតនោ េ តាមរយ្ៈការអបរ់ ំ និង្តវទិ្កា
សាធារ ៈនន តែើមបជំីរុញឲ្យរបជាពលរែឋចូ្បលរមួកោុង្នតោ យ្ និង្ការតធវើតសច្បកតីសតរមច្បចិ្បេត 
ការេស ូមេិ/បញុ្ោះបញូ្ល ឲ្យមានកំដ ទ្រមង្ក់ារត ោះតនោ េ ដែលបតង្កើនគ តនយ្យភាពរបស់មន្តនតី
ជាបត់នោ េតហើយ្ ផតល់ឲ្យនូវទិ្នោនយ័្អតង្កេដែលនតំៅែល់ការវាយ្េម្មលមនិលតមអៀង្ និង្ជាកច់្បាស់
សតីពីការបំតពញការងារតាមកមមវធីិនតោ យ្របស់មន្តនតីជាបត់នោ េ។ 
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ខុមហ្វ្រវល(ហ្វផបកបណ្តថ ញ) ទុំព័រ- 1  
 

១-មេចក្តមី្តើម  
 ម្រកាយការម្បាោះម្នប តរកុមរបឹកាឃុុំ-ស្ង្កា ត់ រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា បានម្ធវើកុំហ្វណទរមង់រដឌបាល
ម្ៅថ្នប ក់ម្រកាមជាតិ ហ្វដលបានចាប់ម្ផថើមតាមរយៈរកបខណា ចាប់ស្ថីពីការ រគប់រគងឃុុំ-ស្ង្កា ត់។ ហ្វផែក
ម្លើរកបខណា ចាប់ម្នោះ គណៈកម្ចម ធិការជាតិស្រម្ចប់ការអភិវឌណន៍តាមហ្វបបរបជាធិបម្តយយម្ៅថ្នប ក់
ម្រកាមជាតិ(គ.ជ.អ.ប) បានដាក់ម្ចញនូវម្ោលការណ៍ពាក់ព័នន ហ្វផនការអភិវឌណន៏ និងកមមវធីីវនិិម្យាគ
ឃុុំ-ស្ង្កា ត់ជាម្ដើម ម្ដើមផជីរមុញឲ្យម្ចនការអនុវតថរបព័ននវមិជឈការ វសិ្រមជឈការ និងអភិបាលកិចចលែ 
ម្ៅថ្នប ក់ម្រកាមជាតិឲ្យរបកបម្ដាយរបសិ្ទនិភាព។ 

 ម្ ោះបីជាម្ចនហ្វផនការអភិវឌណន៏ និងកមមវធីិវនិិម្យាគឃុុំ-ស្ង្កា ត់ ម្ដើមផហី្វស្វងយល់ពីតរមូវការ
របស់្របជាពលរដឌពិតហ្វមន ក៏ម្ៅហ្វតម្ចនម្ស្វាកមមមួយចុំនួន របជាពលរដឌម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល មិន ន់
ទទួលបានរគប់វស័ិ្យម្ៅម្ ើយ ជាពិម្ស្ស្ម្ចច ស់្ម្នប តពិបាកកបុងការវាយតម្មល និងតាមដានពីការអនុ
វតថហ្វផនការ និងកមមវធីិ ុំងម្ ោះ។ 

ម្ដាយស្ម្ងាតម្ឃើញបញ្ហា ម្នោះ គណៈកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល     ម្ដាយម្ចនការឧបតទមភោុំរទចុំបង 
ស្រភាពអឺរ  បុ (EU)    និងម្ចច ស់្ជុំនួយម្ផេងម្ទៀតដូចជា OXFAM NOVIB, NPA , Forum Syd បាន 
ម្រៀបចុំសិ្កាា សាលា “សំលលងម្ចា សល់នោ ត សតីពី ការកណំតត់ររវូការជាអាទភិាព លៅឃ ំដាចស់្សយាល“ ។ 

២-មោលបាំណង 

សិ្កាា សាលាម្នោះ ជាគុំនិតផថួចម្ផថើម កបុងម្ោលបុំណងឲ្យម្ចច ស់្ម្នប ត និងអបកដឹក ុំមូល
ដាឌ ន ឬតុំណ្តងគណបកេនម្យាបាយម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាលនីមួយៗ ៖ 

១- យល់ដឹងអុំពីសិ្ទនិ តួ ទី និងកាតពវកិចចរបស់្ម្ចច ស់្ម្នប ត កបុងការហ្វស្វងយល់ពីតរមូវ
ការជាអាទិភាពកបុងការអភិវឌណន៍កបុងមូលដាឌ ន។ 

២- ផថល់ឱកាស្ឲ្យម្ចច ស់្ម្នប តចូលរមួ ជហ្វជកពិភាកា ម្ដើមផីកុំណត់តរមូវការអាទិភាព
កបុងឃុុំ/ស្ង្កា ត់របស់្ខលួន។ 

៣- តរមូវការជាអាទិភាពកបុងឃុុំដាច់ស្ស្យាល  នឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍
ហ្វដលអាចឲ្យសិ្កាា កាមង្កយចងចាុំម្ដើមផីចូលរមួតាមដាន ជរមុញការអនុវតថរបស់្រកមុរបឹកា



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

ខុមហ្វ្រវល(ហ្វផបកបណ្តថ ញ) ទុំព័រ- 2  
 

ឃុុំ/ស្ង្កា ត់ រពម ុំងដាក់បញ្ចូ លតរមូវការអាទិភាព ុំងម្ ោះកបុងកមមវធីិនម្យាបាយរបស់្គណ
បកេ ស្រម្ចប់ការម្បាោះម្នប តឃុុំ នប ុំ២០១២។ 

៣-េមងេបវធិសីាស្តេត1 

 ឃុុំចុំនួន១០០ ម្ៅ១៨ម្ខតថ រតូវបានម្រជើស្ម្រ ើស្ម្ ើង កបុងចុំម្ណ្តមឃុុំដាច់ស្ស្យាល
ចុំនួន៣៥០ឃុុំ ម្ៅទូ ុំងរបម្ទស្កមពុជា ម្ដើមផីម្រៀបចុំសិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ស្ថីពី ការ
កុំណត់តរមូវការអាទិភាព ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល កបុងនប ុំ២០១១-២០១២ម្នោះ។ ឃុុំដាច់ស្ស្យាល
ម្ចនន័យថ្ន នង យពីទីរបជុុំជន ខវោះផលូវ ឬលុំបាកម្ធវើដុំម្ណើ ម្ដើមផីម្ៅដល់ោម នរបព័ននផេពវផាយ, 
និងភាគម្រចើនជាឃុុំ/ស្ង្កា ត់របស់្ជនជាតិម្ដើមភាគតិច។ អបកចូលរមួជាម្ចច ស់្ម្នប តរបម្ចណ  
៥៨០៧ ក់ កបុងម្ ោះ ១៩៨៧ ក់ជាស្រស្ថី  រមូម្ចនតុំណ្តងស្រគមន៍ តុំណ្តងអងគការស្ងគមសីុ្វលិ 
របជាពលរដឌ ម្មភូមិ បានហ្វបងហ្វចករកមុពិភាកាជា ៣រកុម ម្ដើមផីពិភាកាកុំណត់តរមូវការតាម
ឃុុំនីមួយៗ។ ការកុំណត់ ឬអម្ញ្ជ ើញអបកចូលរមួ រកុមការង្ករខុមហ្វ្រវលម្ខតថបានស្រការ
ជាមួយអាជាញ ធរ អងគការស្រគមន៍មូលដាឌ ន និងបណ្តថ ញខុមហ្វ្រវល ម្ដើមផីម្រជើស្ម្រ ើស្អបកចូល
រមួ ដូចជា អាចម្ចោះអាន ឬស្រម្ស្រអកេរហ្វខមរ ម្រើយរតវូមកពីរគប់ភូមិកបុងឃុុំ។ មយ ងវញិម្ទៀត
តុំណ្តងគណបកេនម្យាបាយម្ៅតាមឃុុំ នីមួយៗរមួ ុំងស្ម្ចជិករកុមរបឹកាឃុុំ/ស្ង្កា ត់ និង
ម្មភូមិ  ក៏បានអម្ញ្ជ ើញឲ្យចូលរមួ និងពិភាកា ការោុំរទ នូវតរមូវការជាអាទិភាពហ្វដលអបកចួល
រមួ ុំងអស់្បានកុំណត់ និងម្បាោះម្នប តោុំរទផងហ្វដរ។  

ខាងម្រកាមម្នោះជាការស្ម្ងាបវធីិសាស្រស្ថកបុងការកុំណត់តរមូវការអាទិភាព៖  

 ជុំហានទី១៖ ហ្វបងហ្វចករកុមពិភាកាជាបីរកមុ ម្ដាយដាក់ឲ្យអបកចូលរមួមកពីភូមិម្ផេងៗ
ោប  ប ធ ប់រកុមនីមួយៗរតូវពិភាកាោប  ហ្វស្វងរក អវីហ្វដលជាតរមវូការកបុងមូលដាឌ នផ្ទធ ល់ ។ 

 ជុំហានទី២៖ តាមរកុមពិភាកានីមួយៗ រតវូម្បាោះម្នប តម្រជើស្ម្រ ើស្យកហ្វត ៥ តរមូវការហ្វត
ប ុម្ណ្តត ោះកបុងមួយរកុម ម្ដាយគិតថ្នអាទិភាពជាងម្គ។ 

                                                             
1 ម្ស្ចកថីហ្វណ ុំ ស្ថីពី ការម្រៀបចុំសិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត កបុងការកុំណត់តរមូវការអាទិភាពម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

ខុមហ្វ្រវល(ហ្វផបកបណ្តថ ញ) ទុំព័រ- 3  
 

 ជុំហានទី៣៖ ចាប់បញ្ចូ លតរមូវការតាមហ្វផបក រចួតរមូវឲ្យរបជាពលរដឌចូលរមូម្បាោះម្នប ត 
ម្រជើស្ម្រ ើស្យកហ្វត ៥ អាទិភាពប ុម្ណ្តត ោះ។ ជាចុងបញ្ច ប់ស្ម្ចជិករតូវម្បាោះម្នប តោុំរទមថងម្ទៀត 
នូវលទនផល។  

 

៤-លទ្ធ្លេិកាេ សាលា 

 ៤.១.េមាេភាពអ្នក្ចូលរមួ 

 អបកចូលរមួសិ្កាា សាលា(សិ្កាា កាម) ស្របុ ុំង១០០ ឃុុំ ស្ង្កា ត់ម្ចនចុំនួន  ៥៨០៧ ក់ កបុង
ម្ ោះ ១៩៨៧ ក់ជាស្រស្ថី ហ្វដលម្ស្មើនឹង ៣៤% ។ សិ្កាា កាមចូលរមួជា ជនជាតិម្ដើមភាគតិច (កួយ ពបង 
រគឹង ចារាយ ....) ៧៤៣ ក់ ម្ស្មើ ១៣%  យុវជន (អាយុពី១៨ ដល់៣៥)  ៨៩០ ក់ហ្វដលម្ស្មើ ១៥.៣% ,
របជាពលរដឌធមមតា ១៥២៨ ក់ តុំណ្តងស្រគមន៍ និងស្ងគមសីុ្វលិ ២៦៣ ក់  ម្មភូមិ ឃុុំ ៧៥៨ ក់  
រកមុរបឹកាឃុុំ៣៦៦ ក់ រកុមរបឹកាស្ស្ុក ៦ ក់  និងបណ្តថ ញអងគការខុមហ្វ្រវល ២៤២ ក់។  

 ៤.២.ត្ម្មវូការអាទិ្ភាព 

លទនផលខាងម្រកាមគឺ ជាបណឋុុំ តរមូវការជាអាទិភាព ម្ដាយម្ចច ស់្ម្នប តម្ៅកបុងឃុុំដាច់
ស្ស្យាល ុំង១០០ឃុុំ ម្ៅតាមហ្វផនការអភិវឌណន៍ និងកមមវធីិវនិិម្យាគឃុុំ/ស្ង្កា ត់ ។ 

 
 

របជាពលរដឌកបុង ឃុុំម្ោ
គរម្មៀត ស្សុ្កថមពួក ម្ខតថ
ប ធ យម្ចនជ័យ កុំពុង
ពិភាកា ម្ដើមផកីុំណត់
តរមវូ ការជាអាទិភាព 
កាល ពីម្ថងទី១៥ ហ្វខវចិឆិកា 
នប ុំ២០១១។ 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

ខុមហ្វ្រវល(ហ្វផបកបណ្តថ ញ) ទុំព័រ- 4  
 

៤.២.១.មេោា រចនាេមពន័្ធរបូវន្ត 

o ម្ស្បើសុ្ុំជួស្ជុលផលូវលុំចុំនួន១១៥ហ្វខេ ម្ស្មើនឹងរបហ្វវងស្របុ ៤៤៥គី ូហ្វម រត ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន 
៤៤ សុ្ុំសាងស្ង់ផលូវថមី ហ្វដលជារបម្ភទផលូវលុំ ចុំនួន ២៤០ហ្វខេ  ម្ស្មើនឹងរបហ្វវងស្របុ ១,៣៦៥ 
គី ូហ្វម រត  ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៧៥ឃុុំ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំជួស្ជុលផលូវជារបម្ភទផលូវម្ៅស្ ូ ចុំនួន៥ហ្វខេ ម្ស្មើនឹងរបហ្វវងស្របុ ១២.៣៥គី ូហ្វម រត 
ការម្ស្បើសុ្ុំម្នោះម្ចន    ៣ឃុុំ គឺ  ឃុុំហ្វរពកកម្ណថ ៀងម្នម្ខតថម្រពហ្វវង  ឃុុំផារហ្វដក  និងឃុុំថមគរម្ន 
ម្ខតថកណ្តថ ល។ សុ្ុំសាងស្ង់ផលូវថមីជារបម្ភទផលូវម្ៅស្ ូ ចុំនួន ១៩ហ្វខេ ម្ស្មើនឹងរបហ្វវងស្របុ 
១៥៩គី ូហ្វម រត ហ្វដលការម្ស្បើសុ្ុំម្នោះម្ចនចុំនួន១១ ឃុុំ/ស្ង្កា ត់។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់សាព នចុំនួនស្របុ ១៨៥កហ្វនលង ម្ស្មើនឹង ៥១ឃុុំ/ស្ង្កា ត់ ,ម្ស្បើសុ្ុំជួស្ជុលសាព ន 
ចុំនួន២ កហ្វនលង  គឺឃុុំម្បងម្នម្ខតថឧតថរម្ចនជ័យ  និងឃុុំធ្មម ម្នម្ខតថរពោះវហិារ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំជីកស្ស្ោះទឹកចុំនួនស្របុ ៧៩កហ្វនលង ម្ៅកបុង ១៥ឃុុំ/ស្ង្កា ត់  ហ្វដលកបុងម្ ោះម្ចន៦ 
កហ្វនលងម្ស្បើសុ្ុំសាថ រស្ស្ោះ គឺ ឃុុំសាវ យចចិបម្នម្ខតថកុំពង់ស្ពឺ និងឃុុំម្ពាធិម្នម្ខតថរពោះវហិារ។  

o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់អាងស្ថកុទឹកតូចៗ ចុំនួនស្របុ ៤០២អាង ម្ៅពីរឃុុំ គឺឃុុំម្កាោះស្ស្ឡាយម្ន
ម្ខតថស្ធឹងហ្វរតង និងឃុុំផ្ទន់ម្ញឿមម្នម្ខតថកុំពង់ធុំ។ ម្ស្បើសុ្ុំធុងចម្រម្ចោះទឹក ចុំនួនស្របុ 
១០៥០០ធុង ម្ៅ១៤ឃុុំ ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំជួស្ជុលទុំនប់ទឹក/ វ រទឹក/សាទ នីយបូមទឹកចុំនួនស្របុ  ៣៦កហ្វនលង ម្ស្មើនឹងរបហ្វវងស្របុ
២៧.៣៦គី ូហ្វម រត ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ១១ឃុុំ និងសុ្ុំសាងស្ង់ទុំនប់/ វ រទឹក/សាទ នីយបូមទឹកថមី
ចុំនួនស្របុ ៣៦កហ្វនលង  ម្ចនរបហ្វវងស្របុ ១២.១៤គី ូហ្វម រត ម្ៅឃុុំចុំនួន១៥។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់របឡាយទឹកថមីចុំនួនស្របុ ២៤ហ្វខេ ហ្វដលម្ចនរបហ្វវងស្របុ ១៦៨គី ូហ្វម រត 
ម្ៅឃុុំចុំនួន ១១ឃុុំ។ សុ្ុំសាថ ររបឡាយទឹកចុំនួនស្របុ ៣២ហ្វខេ ម្ស្មើនឹងរបហ្វវងស្របុ១២០ 
គី ូហ្វម រត ម្ៅឃុុំចុំនួន១៧ឃុុំ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំដាក់លូចុំនួនស្របុ ៨៩១កហ្វនលង ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៤៨ឃុុំ  និងដាក់លូរ ុំម្ដាោះទឹក ចុំនួន 
១៥កង់ ម្ៅឃុុំសាវ យចចិបម្នម្ខតថកុំពង់ស្ពឺ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំជីកអណថូ ងលូថមីស្របុ ២៣៥៣ អណថូ ង ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៣១ឃុុំ និងសាថ រអណថូ ងលូ
ចុំនួន ២អណថូ ង ម្ៅកបុងឃុុំថមី ស្សុ្កចិរតបុរ ីម្ខតថរកម្ចោះ,ជីកអណថូ ងស្បប់ថមី ចុំនួនស្របុ ១២១២
អណថូ ង ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ២៨ឃុុំ និងសាថ រ ៣អណថូ ង ម្ៅកបុងឃុុំបរខាុំ ស្សុ្កអូរយា ដាវ ម្ខតថរត
នៈគិរ។ី   



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

ខុមហ្វ្រវល(ហ្វផបកបណ្តថ ញ) ទុំព័រ- 5  
 

o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់បងគន់អ ម័យថមីចុំនួនស្របុ ៣៤០៤១បងគន់ ម្ៅឃុុំចុំនួន ៦៦ឃុុំ កបុងម្ ោះរមួ
ម្ចន៧៤៧បងគន់ សុ្ុំហ្វតស្ុំភារៈយកមកសាងស្ង់ខលួនឯង គឺម្ចនហ្វត២ឃុុំប ុម្ណ្តត ោះ គឺឃុុំអូរ
សារាយម្នម្ខតថតាហ្វកវ, ឃុុំជីខម្រកាមម្នម្ខតថម្កាោះកុង។ 
 

៤.២.២.អ្បរ់ ាំ និ្ងេុខាភបិាល 

o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់សាលាម្រៀន៖ 
 សាលាមម្តថយយ ៖ ចុំនួនស្របុ ២០ខបង, រគូ ២០ ក់ ស្ុំភារៈ ៤ករណី រមួម្ចនទីចាត់ការ 

បណ្តត ល័យ តុម្ៅអី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន៨ គឺឃុុំ រពោះរ ុំកិលម្នម្ខតថស្ធឹងហ្វរតង, ឃុុំ រពោះឃ្ល ុំងម្ន
ម្ខតថរពោះវហិារ ឃុុំអូរម្រៅម្ន ម្ខតថប ធ យម្ចនជ័យ ឃុុំហ្វស្ស្អ្ងគងម្នម្ខតថរតនៈគិរ ី ឃុុំលុំ
ទងម្នម្ខតថឧតថរម្ចនជ័យ  ឃុុំរពីងធុំម្នម្ខតថរពោះវហិារ ឃុុំកុំពង់រាបម្នម្ខតថតាហ្វកវ ឃុុំចាន់
មូលម្នម្ខតថកុំពង់ចាម។ 

 សាលាបឋមសិ្កា ៖ ចុំនួនស្របុ ៧២ខបង, ជួស្ជុល ១ខបង, រគូ ៣៥១  ក់, ស្ុំភារៈ ៤០
ករណី កបុងម្ ោះរមួម្ចនផធោះរគូសាប ក់ម្ៅ១៨ករណី សិ្ស្េ១ករណី និងបណ្តត ល័យ២ 
ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៣៥ឃុុំ។ 

 សាលាអនុវទិយល័យ៖ ចំនួនសរបុ ២៧ខបង ហ្វដលកបុងម្ ោះ  រមួម្ចន ១ករណីជាសាលា 
បហ្វណថ តទឹក រគូ៦៨ ក់ ស្ុំភារៈ៩ករណី កបុងម្ ោះរមួម្ចនផធោះរគូសាប ក់ម្ៅអម្នថវាសិ្កដាឌ ន
បណ្តត ល័យ ទីចាត់ការ ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន១៩ឃុុំ។ 

 សាលាវទិយល័យ៖ ចុំនួនស្របុ ៣ខបង ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៣ឃុុំ គឺឃុុំស្ុំអាង ឃុុំតាហ្វវង ឃុុំ
ម្កាោះជីវាុំង សុ្ុំរគូ ២៣ ក់ ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន៣ឃុុំគឺ ឃុុំស្ុំអាងម្នម្ខតថស្ធឹងហ្វរតង ឃុុំជីខ
ម្រកាមម្នម្ខតថម្កាោះកុង ឃុុំតាហ្វវងម្លើម្នម្ខតថរតនៈគិរ ីសុ្ុំស្ុំភារៈ ៦ករណី កបុងម្ ោះរមួម្ចន
ផធោះរគូសាប ក់ម្ៅ ២ករណី វទិយល័យ  ស្ុំភារៈ ៦ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន៥ឃុុំ គឺឃុុំស្ុំអាង
ម្នម្ខតថស្ធឹងហ្វរតង    ឃុុំបាក់អនលូងម្នម្ខតថឧតថរម្ចនជ័យ   ឃុុំកុំពង់ឃ្ល ុំងម្នម្ខតថរពោះវហិារ  
ឃុុំតាហ្វវងម្លើម្នម្ខតថរតនៈគិរ ីឃុុំម្កាោះជីវាុំងម្នម្ខតថបាត់ដុំបង។   



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

ខុមហ្វ្រវល(ហ្វផបកបណ្តថ ញ) ទុំព័រ- 6  
 

o ម្ស្បើសុ្ុំម្ធវើរបងសាលាម្រៀន/ម្កាល ង វ រចុំនួនស្របុ ១១កហ្វនលង ហ្វដលម្ចនរបហ្វវងស្របុ  ២៨៩០ 
ហ្វម រត ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន៥ឃុុំ គឺឃុុំស្ុំអាងម្នម្ខតថស្ធឹងហ្វរតង ឃុុំកាលដុំរមី្នម្ខតថរកម្ចោះ ឃុុំខធុុំ
រកាុំងម្នម្ខតថកុំពង់ស្ពឺ ឃុុំអូរម្រៅម្នម្ខតថប ធ យម្ចនជ័យ, ឃុុំហ្វតផងម្នម្ខតថម្ស្ៀមរាប ។   

o ម្ស្បើសុ្ុំរគបូម្រងៀនអការកមម ចុំនួន៦ ក់ម្ៅកបុងឃុុំជីខម្រកាម ស្ស្កុហ្វស្ស្អុំបិល ម្ខតថម្កាោះកុង ។   
o ម្ស្បើសុ្ុំផថល់អាហាររបូករណ៏ដល់សិ្ស្េរកីរកម្ៅកបុងស្រគមន៍ចុំនួន ៤ករណី គឺឃុុំកុំពង់

ឃ្ល ុំង ស្ស្ុកសូ្រទនិគម ម្ខតថម្ស្ៀមរាប និងឃុុំបាក់អនលូង ស្ស្ុករតពាុំងរបាសាទ ម្ខតថឧតថរ
ម្ចនជ័យ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់ប ុស្ថិ៍សុ្ខភាព ចុំនួនស្របុ ៥៧ខបង ជួស្ជុល ៩ ខបង ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន២៧ឃុុំ 
ម្ពទយឆមប១៩ ក់ ម្ៅកបុង ១១ឃុុំ ម្ពទយទូម្ៅ៣២ ក់ ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន១៣ឃុុំ ម្ពទយរម្បង
ហ្វភបក-រចមុោះ/បុំពង់ក-កុម្ចរ៧៧ ក់ ម្ៅកបុង ១៥ឃុុំ ថ្នប ុំម្ពទយ ៤ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៤គឺឃុុំ 
ម្ស្ដា ឃុុំបរខាុំ ឃុុំតាហ្វវងម្លើ ឃុុំបា ម្តម្នម្ខតថរតនៈគិរ,ី បរកិាា រម្ពទយ៩ករណី  ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន 
៩ឃុុំ គឺឃុុំហ្វស្ស្អ្ងគង ឃុុំសាមគគី ឃុុំបា តាង ឃុុំបរខាុំ ឃុុំតាហ្វវងម្លើ ឃុុំបា ម្ត ឃុុំប ូយ ឃុុំកិោះ
ចុងម្នម្ខតថរតនៈគិរ ី ឃុុំបឹងចារម្នម្ខតថរកម្ចោះ។   

o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់មណឍ លសុ្ខភាព ចុំនួនស្របុ ២៧ខបង ជួស្ជុល១ខបង ម្ៅកបុង ២៣ឃុុំ 
អាោរង់ចាុំ ១ខបង ម្ៅឃុុំម្ោករម្មៀតម្នម្ខតថប ធ យម្ចនជ័យ ម្ពទយឆមប២៥ ក់ ម្ៅ ១២ឃុុំ, 
ម្ពទយកុម្ចរ១៤ ក់ ម្ៅ ៧ឃុុំ ម្ពទយទូម្ៅ៥២ ក់ ម្ៅ១៦ឃុុំ ម្ពទយរម្បង-ហ្វភបក-រចមុោះ/
បុំពង់ក-២១ ក់ ម្ៅ ៦ ឃុុំ ថ្នប ុំម្ពទយ ៩ករណី ម្ៅ៩ ឃុុំ គឺឃុុំបាក់អនលូងឧតថរម្ចនជ័យ ឃុុំ
កុំពង់ឃ្ល ុំងម្នម្ខតថរពោះវហិារ ឃុុំអងគហ្វកវម្នម្ខតថតាហ្វកវ ឃុុំម្កាោះកាពិម្នម្ខតថម្កាោះកុង ឃុុំយា ទុង
ម្នម្ខតថរតនៈគិរ ី ឃុុំកុំពង់ចាមម្នម្ខតថរកម្ចោះ ឃុុំអុំពិលទឹកម្នម្ខតថកុំពង់នប ុំង, ឃុុំញ ងម្នម្ខតថ
រតនៈគិរ ីឃុុំលាវ រកាុំងម្នម្ខតថម្ស្ៀមរាប បរកិាា រម្ពទយ១៤ករណី ម្ៅ១៤ឃុុំ យានយនថ ៩ករណី
ម្ៅ៨ឃុុំគឺ ឃុុំស្ុំម្រាងហ្វស្នម្នម្ខតថកុំពង់នប ុំង ឃុុំបាក់អនលូងម្នម្ខតថឧតថរម្ចនជ័យ ឃុុំកុំពង់
ឃ្ល ុំងម្នម្ខតថរពោះវហិារ ឃុុំតាម្ស្ៀម ឃុុំហ្វតផង ឃុុំហ្វស្ស្ណូយ ឃុុំលាវ រកាុំង និងឃុុំហ្វលវងឬស្េីម្ន
ម្ខតថម្ស្ៀមរាប។   

o ម្ស្បើសុ្ុំមុងរជលក់ថ្នប ុំស្របុចុំនួន ១៥៥៩មុង ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន២ឃុុំគឺ ឃុុំលុំទង ស្សុ្កអនលង់ហ្វវង 
ម្ខតថឧតថរម្ចនជ័យ និងឃុុំបា តាង ស្ស្ុកលុំផ្ទត់ ម្ខតថរតនៈគិរ។ី 
 

 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

ខុមហ្វ្រវល(ហ្វផបកបណ្តថ ញ) ទុំព័រ- 7  
 

៤.២.៣.ដីធល ី

o ម្ស្បើសុ្ុំឲ្យម្ដាោះស្សាយទុំ ស់្ដីធលីរវាងរបជាពលរដឌ ជាមួយរកមុរ ុន រកមុរ ុនអភិវឌណន៍ និង
អបកម្ចនអុំណ្តច ស្របុចុំនួន ៤១ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ២២ឃុុំ។   

o ម្ស្បើសុ្ុំផថល់ដីស្មផ នស្ងគមកិចច                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ស្រម្ចប់លុំម្ៅដាឌ ន ចុំនួនស្របុ ៧ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន៧ឃុុំគឺ ឃុុំរមណីម្នម្ខតថរពោះវហិារ 
ឃុុំទុំរងីម្នម្ខតថកុំពង់ធុំ ឃុុំកាលដុំរមី្នម្ខតថរកម្ចោះ ឃុុំកុំពង់ចាមម្នម្ខតថរកម្ចោះ ឃុុំម្ស្ដាម្ន
ម្ខតថរតនៈគិរ ីឃុុំ២ធបូម្នម្ខតថរកម្ចោះ ឃុុំញ ងម្នម្ខតថរតនៈគិរ ីនិងស្រម្ចប់កសិ្កមមស្របុ ១៣។  
ចុំនួន ១៣ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន១៣គឺឃុុំទុំរងីម្នម្ខតថកុំពង់ធុំ ឃុុំកាលដុំរមី្នម្ខតថរកម្ចោះ ឃុុំ
យា ទុងម្នម្ខតថរតនៈគិរ ីឃុុំរបម្ម្ច យម្នម្ខតថម្ពាធិសាត់ ឃុុំម្ស្ដាម្នម្ខតថរតនៈគិរ ីឃុុំលុំទងម្ន
ម្ខតថឧតថរម្ចនជ័យ ឃុុំ២ធបូម្នម្ខតថរកម្ចោះ ឃុុំម្កាោះជីវាុំងម្នម្ខតថបាត់ដុំបង ឃុុំញ ងម្នម្ខតថរត
នៈគិរ ីឃុុំរកយាម្នម្ខតថកុំពង់ធុំ ឃុុំភញីម្ចស្ម្នម្ខតថម្កាោះកុង ឃុុំម្រជាយរបស់្ម្នម្ខតថម្កាោះកុង។ 

 
៤.២.៤.ការម្របម់្រងធន្ធាន្ធមមជាតិ្ និ្ងបរសិាថ ន្ 

o ម្ស្បើសុ្ុំទប់សាា ត់ការកាប់បុំផ្ទល ញម្រពម្ឈើ/ការការពារធនធ្មនធមមជាតិ/ទុំនប់វារអីគគិស្នី ស្របុ
ចុំនួន ១៥ករណីម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ១៣ឃុុំ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំទប់សាា ត់ការម្នសាទខុស្ចាប់ចុំនួន ១០ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៩ឃុុំ គឺឃុុំតាលាស់្
ម្នម្ខតថបាត់ដុំបង ឃុុំទឹកវលិ និងឃុុំថមគរម្នម្ខតថកណ្តថ ល ឃុុំដុំរពូីនម្នម្ខតថម្រពហ្វវង ឃុុំផារ
ហ្វដកម្នម្ខតថកណ្តថ ល ឃុុំស្ុំបូរម្នម្ខតថប ធ យម្ចនជ័យ ឃុុំម្លើកហ្វដកម្នម្ខតថកណ្តថ ល ឃុុំ
ហ្វរពកកម្ណថ ៀងម្នម្ខតថម្រពហ្វវង ឃុុំភញីម្ចស្ម្នម្ខតថម្កាោះកុង។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំបម្ងាើតស្រគមន៏ ម្នសាទ ស្រគមន៍ម្រពម្ឈើ  និងស្រគមន៍អូរប័រស្របុចុំនួន ១៣
ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន  ៩ឃុុំ គឺឃុុំរមណីម្នម្ខតថរពោះវហិារ ឃុុំតឺន និងឃុុំលុងឃុងម្នម្ខតថរតនៈគិរ ី
ឃុុំម្ពាធិ៍ ឃុុំរពីងធុំ និងឃុុំរកាម្នម្ខតថរពោះវហិារ ឃុុំតាហ្វវងម្លើម្នម្ខតថរតនៈគិរ ី ឃុុំម្កាោះជីវាុំង
ម្នម្ខតថបាត់ដុំបង ឃុុំរកាុំងសាគ រម្នម្ខតថកុំពង់នប ុំង ឃុុំកាហ្វ ងម្នម្ខតថរតនៈគិរ ីឃុុំម្រជាយរបស់្
ម្នម្ខតថម្កាោះកុង។ 

៤.២.៥.រដាបាល និ្ងេន្តេុិែ 
o ម្ស្បើសុ្ុំឲ្យរកាស្នថិសុ្ខ ស្ណ្តថ ប់ធ្មប ប់ពីអុំម្ពើ លួច ឆក់ បលន់ ម្កមងទុំម្នើងស្របុចុំនួន ៦ករណី 

ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន៦គឺ ឃុុំទឹកវលិម្នម្ខតថកណ្តថ ល ឃុុំជាុំរកម្វៀនម្នម្ខតថកុំពង់ចាម ឃុុំដុំរផុីងម្ន



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
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ម្ខតថរកម្ចោះ ឃុុំពាមជីលាុំងម្នម្ខតថកុំពង់ចាម ឃុុំផលូវទូកម្នម្ខតថកុំពង់នប ុំង ឃុុំបឹងចារម្នម្ខតថ
រកម្ចោះ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំពម្នលឿនការម្ធវើអតថស្ញ្ហដ ណបណត័ ចុំនួនស្របុ ៧ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៧គឺឃុុំសាវ យច
ចិ និងឃុុំខធុុំរកាុំងម្នម្ខតថកុំពង់ស្ពឺ ឃុុំជាុំរកម្វៀន និងឃុុំពាមជីលាុំងណស្ម្ខតថកុំពង់ចាម ឃុុំផលូវ
ទូកម្នម្ខតថកុំពង់នប ុំង ឃុុំបូករងូ និងឃុុំរតពាុំងម្ជារម្នម្ខតថកុំពង់ស្ពឺ ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំចុោះបញ្ជ ីដីធលី ៩ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៧ឃុុំ គឺឃុុំភញីម្ចស្ម្នម្ខតថម្កាោះកុង ឃុុំកុំពង់ដុំរមី្ន
ម្ខតថរកម្ចោះ ឃុុំដាក់ដាុំម្នម្ខតថមណឍ លគិរ ី ឃុុំរកាុំងសាគ រម្នម្ខតថកុំពង់នប ុំង ឃុុំហ្វស្ស្ខធុមម្នម្ខតថ
មណឍ លគិរ ីឃុុំជីខម្រកាមម្នម្ខតថម្កាោះកុង ឃុុំពាមជីលាុំងម្នម្ខតថកុំពង់ចាម។ 

៤.២.៦.សាងេងប់ េុតិ៍ន្ររបាល រដាបាល សាលាឃុាំ និ្ងសាលាម្បជុាំភូម ិ
o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់ប ុស្ថិ៍នគបាល រដឌបាលឃុុំស្របុ ចុំនួន ៩ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៩ឃុុំ គឺ ឃុុំ 

ទឹកវលិម្នម្ខតថកណ្តថ ល ឃុុំអូរម្រៅម្នម្ខតថប ធ យម្ចនជ័យ ឃុុំផារហ្វដកម្នម្ខតថកណ្តថ ល ឃុុំ
រកសាុំង និងឃុុំម្បងម្នម្ខតថឧតថរម្ចនជ័យ ឃុុំបឹងម្បងប ធ យម្ចនជ័យ ឃុុំញ ងរតនៈគិរ ី ឃុុំ
របឡាយម្នម្ខតថម្កាោះកុង ឃុុំស្ុំបូរម្នម្ខតថប ធ យម្ចនជ័យ។   

o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់សាលាឃុុំ យកស្ថង់ដារកសួ្ងមហាម្ផធស្របុ ចុំនួន ១២ករណី ម្ៅ ១២ឃុុំ 
បញ្ចុ ោះតម្មលម្ស្វាសាធ្មរណៈដូចជាការម្ធវើស្ុំបុរតកុំម្ណើ ត ស្ុំបុរតអាពារ៍ពិពារ៍ជាម្ដើម
ស្របុចុំនួន២ករណី ម្ៅឃុុំជីខរម្រកាមម្នម្ខតថម្កាោះកុង និងឃុុំចាន់មូលម្នម្ខតថកុំពងចាម ។   

o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់សាលារបជុុំភូមិស្របុចុំនួន ៧កហ្វនលង ម្ៅកបុងឃុុំ ចុំនួន៦ គឺឃុុំខធុុំរកាុំងម្នម្ខតថ
កុំពង់ស្ពឺ ឃុុំលុងឃុងរតនៈគិរ ី ឃុុំហ្វស្ស្ខធុុំម្នម្ខតថមណឍ លគិរ ី ឃុុំតាហ្វវងម្លើម្នម្ខតថរតនៈគិរ,ី ឃុុំ
អូរម្សាមម្នម្ខតថម្ពាសាធិសាត់ ឃុុំបា ម្តម្នម្ខតថរតនៈគិរ។ី   

៤.២.៧.ម្េងៗ 
o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់សាលានន់ ចុំនួន ២កហ្វនលងម្ៅឃុុំហ្វស្ស្អ្ងគងម្នម្ខតថរតនៈគិរ ីឃុុំរាុំងទិលម្ន

ម្ខតថម្ពាធិសាត់ រពោះវហិារចុំនួន ២កហ្វនលងគឺ ឃុុំរាុំងទិលម្នម្ខតថម្ពាធិសាត់ ឃុុំរពីងធុំម្នម្ខតថ
រពោះវហិារ ឈាបនដាឌ ន ចុំនួន៤កហ្វនលង ម្ៅឃុុំម្កាោះជីវាុំងម្នម្ខតថបាត់ដុំបង និងចាក់ដីរគឺោះ
វហិារ ២កហ្វនលង ម្ៅឃុុំកាលដុំរមី្នម្ខតថរកម្ចោះ ឃុុំចាន់មូលម្នម្ខតថកុំពង់ចាម។   

o ម្ស្បើសុ្ុំឲ្យម្ចនការអនថរាគមន៍បញ្ចុ ោះតម្មលម្របង ស្របុចុំនួ៩ ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៨ឃុុំ គឺឃុុំ 
ប ធ យចរកីម្នម្ខតថម្រពហ្វវង ឃុុំអូរម្រៅ និងឃុុំបឹងម្បងម្នម្ខតថប ធ យម្ចនជ័យ ឃុុំដុំបូករងូម្ន
ម្ខតថកុំពង់ស្ពឺ ឃុុំហ្វរពកកម្ណថ ៀងម្នម្ខតថម្រពហ្វវង ឃុុំម្ឈើម្មម ម្នម្ខតថកណ្តថ ល ឃុុំហ្វស្ស្ចារម្ន
ម្ខតថរកម្ចោះ។ 
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o ម្ស្បើសុ្ុំម្បើកវគគបណថុ ោះបណ្តថ លហ្វផបកចាប់   ដូចជា រកមរពរមទណឍ  ចរាចរណ៏ ភូមិបាល 
សុ្ខភាពអ ម័យ ចាប់ការង្ករ ការហ្វរបរបួលអាកាស្ធ្មតុ រគុនឈាម ស្របុចុំនួន ៣៥  
ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ២៨ ឃុុំ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងអប់រ ុំចាប់អុំម្ពើរិងាកបុងរគួសារ ម្យនឌ័រ សិ្ទឌិកុម្ចរ ការជួញ
ដូរកុំលាុំងពលកមមកុម្ចរ ជួញដូរស្សី្ថ ការម្រ ើស្ម្អើងស្រស្ថីចុំនួនស្របុ ៣០ ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន 
២៦ឃុុំ។  

o ម្ស្បើសុ្ុំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លម្ធវើជីចិញ្ច ឹមស្តវ ការម្របើរបាស់្ថ្នប ុំគីមី ហ្វកម្ចបម្តថ  ម្ៅស្ ូ ចុំនួនស្របុ 
១៣ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ៩ឃុុំ  និងម្ស្បើសុ្ុំពូជស្ស្វូ កូនម្ឈើ ចុំនួនស្របុ ១១ ករណី ម្ៅកបុង
ឃុុំចុំនួន ១១ឃុុំ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំសាងស្ង់ហ្វផស្រម្ចប់ចតទូកដរចមលងថមី ១កហ្វនលង ម្ៅកបុងឃុុំ ភញីម្ចស្ម្នម្ខតថម្កាោះកុង 
និងជួស្ជុល៣កហ្វនលង ម្ៅឃុុំ ម្កាោះជីវាុំងម្នម្ខតថបាត់ដុំបង។ 

o ការបម្ងាើតរកមុស្រគមន៏ស្នេុំ ម្ទស្ចរណ៏ ៣ករណី ម្ៅឃុុំម្កាោះជីវាុំង ស្សុ្កឯកភបុំ ម្ខតថ
បាត់ដុំបង។  

o ម្ស្បើសុ្ុំតបណ្តថ ញអគគិស្នី/ទឹកសាែ ត  ម្ច សីុ្នម្ភលើង/ម្ច សីុ្នបូបទឹក និងបញ្ចុ ោះតម្មលទឹក ម្ភលើង 
ស្របុចុំនួន ២៩ ករណី ម្ៅកបុងឃុុំចុំនួន ២៧ឃុុំ។ 

o ការបម្ងាើតទីផារលក់ផលិតផល ៣ ករណី ម្ៅឃុុំបឹងម្បង ឃុុំម្ោករម្មៀត និងឃុុំអូរម្រៅ ម្ន
ម្ខតថប ធ យម្ចនជ័យ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំពូជស្តវវា ក់សាុំងស្តវ រគមូ្ពទយស្តវ ម្ច សីុ្នកិនស្ស្ូវ ម្ោយនថ រតាក់ទ័រ ស្របុចុំនួន 
២៩ករណី ម្ៅឃុុំចុំនួន២៧ឃុុំ។ 

o ម្ស្បើសុ្ុំឲ្យម្ចនការរការបម្ពណី ទុំម្នៀមទម្ចល ប់ជនជាតិ ដូចជាភាសា និងស្ុំភារៈម្របើរបាស់្ជា
ម្ដើម ១ករណីម្ៅកបុងឃុុំរមយទម ស្ស្កុរម្វៀង ម្ខតថរពោះវហិារ។  
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៤.៣.ការេន្ារបេ់រណបក្េន្មោបាយក្នុងេិកាេ សាលា 

 ម្រកាយម្ពលហ្វដលតរមូវការអាទិភាពរតូវបានកុំណត់ម្ដាយសិ្កាា កាម ម្ៅកុំ ុងម្ពល
សិ្កាា សាលា ម្រើយរគប់គណបកេនម្យាបាយ ុំងអស់្ហ្វដលបានចូលរមួ បានម្ធវើការម្បថជាញ ចិតថ
ថ្ន និងយកតរមូវការ ុំងម្នោះម្ៅអនុវតថម្ៅតាមវធីិសាស្រស្ថម្ផេងៗោប ។ កបុងម្ ោះម្ចនបីចុំណុច
ស្ុំខាន់ៗ ដូចជាការស្នយចាស់្លាស់្ រោន់ហ្វតោុំរទហ្វតោម នការស្នយ និងមិនចាស់្លាស់្។ 

តុំណ្តងគណបកេនម្យាបាយថ្នប ក់ឃុុំ ហ្វដលបានចូលរួមសិ្កាា សាលា ស្ថីពីស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត កបុងកាកុំណត់ 
តរមូវការអាទិភាពឃុុំដាច់ស្ស្យាល កុំពុងបង្កា ញចុំណ្តប់អារមមណ៍ចុំម្ពាោះតរមូវអាទិភាព ុំង៥។ 
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ពនយល់៖  

 ការស្នយចាស់្លាស់្៖ ស្ុំម្ៅម្ៅម្លើការម្បជាញ ចិតថរបស់្តុំណ្តងគណបកេ ថ្ននឹងយក
តរមូវការជាអាទិភាពរបស់្ម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅដាក់បញ្ចូ លកបុងហ្វផនការអភិវឌណន៍ និងកមមវធីិ
វនិិម្យាគឃុុំ ស្ង្កា ត់ដាក់បញ្ចូ លកបុងកមមវធីិនម្យាបាយរបស់្គណបកេ,ដាក់កបុងស្និប
បាតម្ខតថ ហ្វផនការស្ម្ចររណកមមថ្នប ក់ម្ខតថ និងស្នយថ្ន ម្ដាោះស្សាយឲ្យបាន 
របសិ្នម្បើគណបកេខលួនជាប់ម្នប ត។ 

 រោន់ហ្វតោុំរទ ហ្វតោម នការស្នយ៖ ស្ុំម្ៅម្ៅម្លើ ចុំណ្តប់អារមមណ៍ចុំម្ពាោះតរមូវការជា
អាទិភាព អបអរសាទរ ស្ម្ងាតឃ្ល ុំម្មើល ម្ធវើយា ងណ្តជរមុញឲ្យម្ចនការម្ដាោះស្សាយ 
ប ុហ្វនថមិនបានបញ្ហជ ក់ពីវធីិសាស្រស្ថកបុងដាក់បញ្ចូ លតរមូវការ ុំងម្នោះ ម្ៅកបុងកមមវធីិណ្ត
មួយម្ ើយ។ 

 មិនចាស់្លាស់្៖ ស្ុំម្ៅម្ៅម្លើការបង្កា ញពីចុំណ្តប់អារមមណ៍ ហ្វតមិនចុំម្ពាោះតរមវូការ
ជាអាទិភាព ុំង៥ ម្ៅកបុងសិ្កាា សាលា ឬម្លើកម្ ើងពីបញ្ហា ម្ផេង។ 

ខាងម្រកាមម្នោះជាការម្បថជាញ ចិតថរបស់្ស្ម្ចជិកគណបកេរបជាជនកមពុជា ៖ ម្ចន៦៨% 
ស្នយចាស់្លាស់្ ថ្ននឹងយកតរមូវការអាទិភាព ុំងរបាុំម្ៅដាក់បញ្ចូ លកបុងហ្វផនការអភិវឌណន៍ 
និងកមមវធីិវនិិម្យាគឃុុំ ស្ង្កា ត់ រពម ុំងដាក់បញ្ចូ លម្ៅកបុងម្ោលនម្យាបាយរបស់្គណបកេ
ខលួន(គណបកេ របជាជនកមពុជា)  ម្ចន ២៥% រោន់ហ្វតោុំរទ ហ្វតោម នការស្នយ និងម្ចន ៧%
មិនចាស់្លាស់្ ចុំម្ពាោះការោុំរទម្ៅម្លើតរមូវការអាទិភាព ុំង៥ ម្បើម្ធៀបម្ៅនឹងចុំនួន ៩៥
សិ្កាា សាលា ហ្វដលម្នថីគណបកេបានចូលរមួ កបុងចុំម្ណ្តមសិ្កាា សាលា ុំង១០០ហ្វដលខុម
ហ្វ្រវលបានម្រៀបចុំ។ 

 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

ខុមហ្វ្រវល(ហ្វផបកបណ្តថ ញ) ទុំព័រ- 12  
 

 
ខាងម្រកាមម្នោះ ជាការម្បថជាញ ចិតថរបស់្ស្ម្ចជិកគណបកេស្មរងេុ៖ី ម្ចន៥៦%ស្នយ

ចាស់្លាស់្ថ្ន នឹងយកតរមូវការអាទិភាព ុំងរបាុំម្ៅដាក់បញ្ចូ លកបុងហ្វផនការអភិវឌណន៍ និង
កមមវធីិវនិិម្យាគឃុុំ/ស្ង្កា ត់ រពម ុំងដាក់បញ្ចូ លម្ៅកបុងម្ោលនម្យាបាយរបស់្គណបកេខលួន
(គណបកេ ស្មរងេុី)  ម្ចន ២៨% រោន់ហ្វតោុំរទ ហ្វតោម នការស្នយ និងម្ចន ១៦% មិន
ចាស់្លាស់្ ចុំម្ពាោះការោុំរទម្ៅម្លើតរមូវការអាទិភាព ុំង៥ ម្បើម្ធៀបម្ៅនឹងចុំនួន ៦៨ សិ្កាា
សាលា ហ្វដលម្នថីគណបកេបានចូលរមួ កបុងចុំម្ណ្តមសិ្កាា សាលា ុំង១០០ហ្វដលខុមហ្វ្រវល
បានម្រៀបចុំ។ 

 

មិនចាស់លាស់  
៧% 

ការសនា
ចាស់លាស់ ៦៨% 

គ្រាន់តែាំគ្ររ ាា ន
ការសនា ២៥% 

គណបក្សគ្របជាជនក្មពុជា 

មិនចាស់លាស់ ១៦% 

ការសនាចាស់លាស់ 
៥៦% 

គ្រាន់តែាំគ្ររ ាា នការ
សនា ២៨% 

គណបក្សសមរងសុ៉ី 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

ខុមហ្វ្រវល(ហ្វផបកបណ្តថ ញ) ទុំព័រ- 13  
 

ខាងម្រកាមម្នោះ ជាការម្បថជាញ ចិតថរបស់្ស្ម្ចជិកគណបកេនម្រាតថមរណឬទិន៖ ម្ចន៧៣% 
ស្នយចាស់្លាស់្ថ្ន នឹងយកតរមូវការអាទិភាព ុំងរបាុំម្ៅដាក់បញ្ចូ លកបុងហ្វផនការអភិវឌណន៍ 
និងកមមវធីិវនិិម្យាគឃុុំ ស្ង្កា ត់ រពម ុំងដាក់បញ្ចូ លម្ៅកបុងម្ោលនម្យាបាយរបស់្គណបកេ
ខលួន(គណបកេនម្រាតថមរណឬទិន ) ម្ចន ៩% រោន់ហ្វតោុំរទហ្វតោម នការស្នយ និងម្ចន ១៨% មិន
ចាស់្លាស់្ ចុំម្ពាោះការោុំរទម្ៅម្លើតរមូវការអាទិភាព ុំង៥ ម្បើម្ធៀបម្ៅនឹងចុំនួន ១១សិ្កាា
សាលា ហ្វដលម្នថីគណបកេបានចូលរមួ កបុងចុំម្ណ្តមសិ្កាា សាលា ុំង១០០ហ្វដលខុមហ្វ្រវល
បានម្រៀបចុំ។ 

 
 

ខាងម្រកាមម្នោះជាការម្បថជាញ ចិតថរបស់្ស្ម្ចជិកគណបកេសិ្ទនិមនុស្េ៖ ម្ចន២៩%  ស្នយ
ចាស់្លាស់្ថ្ន នឹងយកតរមូវការអាទិភាព ុំងរបាុំម្ៅដាក់បញ្ចូ លកបុងហ្វផនការអភិវឌណន៍ និង
កមមវធីិវនិិម្យាគឃុុំ/ស្ង្កា ត់ រពម ុំងដាក់បញ្ចូ លម្ៅកបុងម្ោលនម្យាបាយរបស់្គណបកេខលួន
(គណបកេសិ្ទនិមនុស្េ ) ម្ចន ៥៧% រោន់ហ្វតោុំរទ ហ្វតោម នការស្នយ និងម្ចន ១៤% មិន
ចាស់្លាស់្ ចុំម្ពាោះការោុំរទម្ៅម្លើតរមូវការអាទិភាព ុំង៥ ម្បើម្ធៀបម្ៅនឹងចុំនួន ៧សិ្កាា
សាលា ហ្វដលម្នថីគណបកេបានចូលរមួ កបុងចុំម្ណ្តមសិ្កាា សាលា ុំង១០០ហ្វដលខុមហ្វ្រវល
បានម្រៀបចុំ។ 

0%

100%

18% 

73% 

9% 

គណបក្សនរោែតមរណឬរិធ 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

ខុមហ្វ្រវល(ហ្វផបកបណ្តថ ញ) ទុំព័រ- 14  
 

 
ខាងម្រកាមម្នោះ ជាការម្បថជាញ ចិតថរបស់្ស្ម្ចជិកគណបកេរ វនុសិុ្នបិុច៖ ម្ចន៦៣% 

ស្នយចាស់្លាស់្ថ្ន នឹងយកតរមូវការអាទិភាព ុំងរបាុំម្ៅដាក់បញ្ចូ លកបុងហ្វផនការអភិវឌណន៍ 
និងកមមវធីិវនិិម្យាគឃុុំ/ស្ង្កា ត់ រពម ុំងដាក់បញ្ចូ លម្ៅកបុងម្ោលនម្យាបាយរបស់្គណបកេ
ខលួន(គណបកេរ វុនសិុ្នបិុច ) ម្ចន ១៩% រោន់ហ្វតោុំរទ ហ្វតោម នការស្នយ និងម្ចន ១៨% មិន
ចាស់្លាស់្ ចុំម្ពាោះការោុំរទម្ៅម្លើតរមូវការអាទិភាព ុំង៥ ម្បើម្ធៀបម្ៅនឹងចុំនួន២៧សិ្កាា
សាលា ហ្វដលម្នថីគណបកេបានចូលរមួ កបុងចុំម្ណ្តមសិ្កាា សាលា ុំង១០០ហ្វដលខុមហ្វ្រវល
បានម្រៀបចុំ។ 

 

0%

50%

100%

14% 29% 
57% 

គណបក្សសិរឋិមនុសស 

មិនចាស់លាស់  
១៨% 

ការសនា
ចាស់លាស់ ៦៣% 

គ្រាន់តែាំគ្ររ ាា ន
ការសនា ១៩% 

 គណបក្សហ្៊វនុសិុនបិុច 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

ខុមហ្វ្រវល(ហ្វផបកបណ្តថ ញ) ទុំព័រ- 15  
 

៤.៤.ការមម្ជើេមរ ើេអ្នក្េ័មម្រចិត្តមូលោា ន្  

អបកស័្មរគចិតថមូលដាឌ ន របម្ចណ ២៨៥  ក់ កបុងម្ ោះ (៨៤  ក់ជាស្រស្ថី)  ចុំនួន ម្ៅកុំ ុងម្ពល
ម្ធវើសិ្កាា សាលា ម្ដាយការម្រជើស្ម្រ ើស្ម្ ោះ ម្យាងតាមលកាខណឍ មួយចុំនួនដូចជា គឺរតូវម្ចោះអាន និង
ស្រម្ស្រអកេរហ្វខមរ និងអាចម្ចោះម្របើរបាស់្ការម្ផញើសារតាមទូស័្ពធម្ដ ម្ចនចរតិស្លតូបូត កាល ហាន អាចម្ចន
ម្ពលម្វលាម្ធវើកិចចការង្ករស័្មរគចិតថ អពយរកឹត។ ការម្រជើស្ម្រ ើស្អបកស័្មរគចិតថមូលដាឌ នម្នោះ កបុងម្ោល
បុំណងតាមដាន និងជរមញុការអនុវតថរបស់្រកមុរបឹកាឃុុំ ឬគណបកេនម្យាបាយ ស្ស្បតាមការស្នយ 
ឬម្បថជាញ ចចិតថ កុំ ុងម្ពលសិ្កាា សាលា។ 

អបកស្ម័រគចិតថមូលដាឌ នក៏នឹងម្ធវើការវាយតម្មលការម្ពញចិតថ ឬមិនម្ពញចិតថម្លើការអនុវតថការស្នយ 
ម្នោះ តាមរយៈ ការរបមូលពិនធុពីរបជាពលរដឌកបុងឃុុំរបស់្ខលួន ម្រើយបញ្ជូ នពិនធុម្នោះតាមរយៈ ការម្ផញើសារ
ទូរស័្ពធម្ដ SMS មកកាន់់សាប ក់ការកណ្តថ លខុមហ្វ្រវល និងមកម្វបសាយ cambodiavotervoice.org។ 

៥-ការ្េពវ្ាយលទ្ធ្លេិកាេ សាលា 
ប ធ ប់ពីទទួលបានលទនផលសិ្កាា សាលារចួ ខុមហ្វ្រវលបានផេពវផាយតរមវូការអាទិភាពជា

បួនហ្វផបកគឺ៖ 

 ផថល់ជូនតុំណ្តងគណបកេកបុងឃុុំ អបកស័្មរគចិតថមូលដាឌ នខុមហ្វ្រវល និងរបជាពលរដឌ។ 
 ផថល់ជូនរគប់គណបកេនម្យាបាយថ្នប ក់ស្ស្ុក និងថ្នប ក់ម្ខតថ ។ 
 ផេពវផាយតាមរយៈរបព័ននផេពវផាយ និងម្ៅម្លើម្វបសាយខុមហ្វ្រវល។ 
 ផេពវផាយតាមរយៈវទិយុ កបុងកមមវធីិស្ម្មលងស្ងគមសីុ្វលិ ។ 

៦-ការតាមោន្ 
អបកស្ម័រគចិតថមូលដាឌ ន និងម្ធវើការវាយតម្មលការម្ពញចិតថ ឬមិនម្ពញចិតថម្លើការអនុវតថន៍ការ

ស្នយម្នោះ តាមរយៈការរបមូលពិនធុពីរបជាពលរដឌ កបុងឃុុំរបស់្ខលួន ម្រើយបញ្ជូ នពិនធុម្នោះតាមរយៈ ការ
ម្ផញើសារទូរស័្ពធម្ដ SMS មកកាន់់សាប ក់ការកណ្តថ លខុមហ្វ្រវល និងមកម្វបសាយ 
cambodiavotervoice.org។ 
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គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-16  
 

៧.ឧបសម្ពន័ធ 
ឧបសម្ពន័ធ១  

ឈ ម្ ោះ ឃ ុំ ស្សកុ ឈេត្ត ដែលបានឈ ៀបចុំសិក្ខា សាលា សឈម្េងម្ចា សឈ់នោ ត្កោ ងឃ ុំ ដាចស់្សយាល 
 និងឈលេកែូឈសចក្តតស្រក្ខសពត័្ម៌្ចន 

 
 

ល.រ ឃុាំ/េង្កា ត្ ់ ម្េកុ្/ែណ័ឌ  
មែត្ត/រាជ
ធានី្ 

អ្ងគការ និ្ងេមារមន្ចូ៏លរមួ
េេការ 

មត្ខិដលបាន្មលើក្ម ើងរបេ់រណបក្េន្មីយួៗ 
មលែកូ្ដ
មេចក្តី
ម្បកាេ 
ពត័្ម៍ាន្ 

ការេន្ាចាេ់លាេ់  ម្ោន្ខ់ត្ោាំម្ទ្ ោម ន្ការេន្ា មនិ្ចាេ់លាេ់ 
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១ ម្កាោះជីវាុំង ឋកភបុុំ 
បាត់ដុំបង 

ស្ម្ចគមយុវជនហ្វខមរ 1    1   1           31 
២ តាលាស់្ ម្ម្ចងឬស្េី ស្ម្ចគមអាដរុក       1 1           88 

៣ 
ម្ោក
រម្មៀត 

ថមពួក 

ប ធ យ
ម្ចនជ័យ 

ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ទឹកដីសុ្វណតភូមិ 

1 1   1              
63 

៤ ស្ុំបួរ មងគលបុរ ី
ស្រគមន៏ម្នសាទស្ស្ណ្ត
ល 

1    1              
33 

៥ អូរម្រៅ អូរបីជាន់ ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ទឹកដីសុ្វណតភូមិ 

1       1           
69 

៦ បឹងម្បង ម្ច ម្  ស្ម្ចគមអាដរុក, ស្រ
គមន៍ម្ដើមផីអភិវឌណន៍កសិ្កមម 

    1  1            
28 

៧ ពាមជី តផូងឃមុុំ កុំពង់ចាម ស្ម្ចគមអាដរុក       1            67 
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គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-17  
 

លាុំង 
៨ ជាុំ 

 
ម្មមត់ 

 

ស្ម្ចគមអាដរុក        1           13 
៩ ជាុំរកម្វៀន ស្ម្ចគមអាដរុក 1                   

១០ ចាន់មូល 
ស្ម្ចគមអាដរុក, និងអងគ
ការម្ដគូអភិវឌណន៍ 

      1            
11 

១១ រកាុំងសាគ រ ទឹកផុស្ 

កុំពង់នប ុំង 

ស្ម្ចគមអាដរុក, 
ស្ម្ចគមការពារសិ្ទនិមនុស្េ
ហ្វខមរកមពុជា
ម្រកាម”KKKHRA”,  និងអងគ
ការស្កមមភាពម្ដើមផីបរសិាទ ន
និងស្រគមន៍ 

  1 1   1            

26 

១២ អុំពិលទឹក កុំពង់រតលាច 
ស្ម្ចគមអាដរុក, ស្ម្ច
គមការពារសិ្ទនិមនុស្េហ្វខមរ
កមពុជាម្រកាម “KKKHRA” 

1 1 1 1               
70 

១៣ 
ស្ុំម្រាង
ហ្វស្ន 

កុំពង់ហ្វលង 

ស្ម្ចគមអាដរុក, 
ស្ម្ចគមការពារសិ្ទនិមនុស្េ
ហ្វខមរកមពុជាម្រកាម”KKKHRA” 

1 1   1              
98 

១៤ ផលូវទូក 

ស្ម្ចគមអាដរុក, 
ស្ម្ចគមការពារសិ្ទនិមនុស្េ
ហ្វខមរកមពុជា
ម្រកាម”KKKHRA”, និងអងគ
ការស្កមមភាពម្ដើមផីបរសិាទ ន
និងស្រគមន៍ 

1 1                 

34 

១៥ រតពាុំង ឪរា ល់ កុំពង់ស្ព ឺ ស្ម្ចគមអាដរុក, ស្រ 1   1 1              មនិ្មាន្ 
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គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-18  
 

ម្ជារ គមន៍ម្រពម្ឈើ, និងអងគការ
ម្ដគូរអភិវឌណន៍ 

១៦ ដុំបូករងូ ភបុំស្ស្ួច 
ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ជីវតិម្ថលថបូរ, និងស្រគមន៍
ភូមិទឹកលែក់ 

 1 1    1            
20 

១៧ សាវ យចចិ
ប 

បរម្ស្ដឌ ស្ម្ចគមអាដរុក  1     1            
100 

១៨ ខធុុំរកាុំង ស្ុំម្រាងទង ស្ម្ចគមអាដរុក 1 1 1                91 
១៩ ផ្ទន់ម្ញឿម 

 
របាសាទបលល័

ងា 
 

កុំពង់ធុំ 

ស្ម្ចគមអាដរុក 1    1              79 

២០ រកយា 
ស្ម្ចគមអាដរុក, និងអងគ
ការទស្េនៈពិភពម្លាក 

1 1   1              
12 

២១ ដូង ស្ម្ចគមអាដរុក, និងអងគ
ការទស្េនៈពិភពម្លាក 

1 1                 
14 

២២ កុំពង់ម្ោ 
កុំពង់សាវ យ 

ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ទស្េនៈពិភពម្លាក 

1 1                 
17 

២៣ នីម្ពជ ស្ម្ចគមអាដរុក 1 1                 61 

២៤ ទុំរងី ស្ណ្តថ ន់ 
ស្ម្ចគមអាដរុក, និងអងគ
ការអភិរកេធនធ្មនធមមជាតិ 

1 1                 
96 

២៥ ទឹកវលិ សាែ ង 

កណ្តថ ល 

ស្ម្ចគមអាដរុក 1 1                 81 
២៦ លាវ ឋម ថមគរ ស្ម្ចគមអាដរុក       1 1           78 

២៧ ផាហ្វដក ពញលឺ 
ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
រកុមរបឹកាយុវជនកមពុជា ,
និង ស្ម្ចគមឥ្នធម្ទវ ី

1       
 

1           
55 

២៨ ម្លើកហ្វដក ម្កាោះធុំ ស្ម្ចគមអាដរុក,  ស្រ 1       1           19 
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គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-19  
 

 គមន៍ហ្វរពកម្រជម្ដើមផីការ
អភិវឌណន៍ ,និងស្ម្ចគមឥ្នធ
ម្ទវ ី

២៩ ម្ឈើម្មម  

ស្ម្ចគមន៍ការពារសិ្ទនិ
មនុស្េនិងអភិវឌណន៍ម្ៅ
កមពុជា, ស្រគមន៍ហ្វរពក
ម្រជម្ដើមផីការអភិវឌណន៍, 
និង ស្ម្ចគមឥ្នធម្ទវ ី

1 1                 

អ្ត្ម់ាន្ 

៣០ របឡាយ ថមបាុំង 

ម្កាោះកុង 

ស្ម្ចគមអាដរុក, និង
ស្រគមន៍ម្រពម្ឈើ 

            1      
30 

៣១ ភញីម្ចស្ គិរសីាគរ 
ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ហ្វឃរ, និងអងគការម្ដគូរ
អភិវឌណន៍ 

1                  
05 

៣២ ម្រជាយ
របស់្ ម្កាោះកុង 

 

ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ហ្វឃរ, និងអងគការម្ដគូរ
អភិវឌណន៍ 

1                  
06 

៣៣ ម្កាោះកាពិ ស្ម្ចគមអាដរុក       1 1           85 
៣៤ ជីខម្រកាម ហ្វស្ស្អុំបិល ស្ម្ចគមអាដរុក 1 1                 101 

៣៥ ហ្វស្ស្ចារ 
 
 

ស្ុំបូរ 
 

រកម្ចោះ 

ស្ម្ចគមអាដរុក, បណ្តថ
ញអងគការសី្លកា, ស្រ
គមន៍ម្លើកស្ធួយសិ្ទនិដីធលី 
និងធនធ្មនធមមជាតិ ,និង
អងគការម្ដគូរអភិវឌណន៍ 

1 1 1                

អ្ត្ម់ាន្ 

៣៦ អូរម្រគៀង ស្ម្ចគមអាដរុក, និងអងគ   1    1       1     08 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-20  
 

ការម្ដគូរអភិវឌណន៍ 
៣៧ កុំពង់ចាម ស្ម្ចគមអាដរុក 1 1       1          77 

៣៨ បឹងចារ 
ស្ម្ចគមអាដរុក, ស្រ
គមន៍ម្រពម្ឈើ ,និងអងគការ
ម្ដគូរអភិវឌណន៍ 

1    1   1           
04 

៣៩ កាលដុំរ ី ស្ម្ចគមអាដរុក 1       1       1    86 

៤០ ពីរធបូ ស្បួល 
ស្ម្ចគមអាដរុក, ស្រ
គមន៏ម្លើកស្ធួយសិ្ទឌិដីធលី 

1       1           
64 

៤១ ថមី ចិរតបុរ ី
ស្ម្ចគមអាដរុក, ស្រ
គមន៍ម្លើកស្ធួយសិ្ទនិមនុស្េ 

      1 1       1    
45 

៤២ ដុំរផុីង 
ឆលូង 

ស្ម្ចគមអាដរុក, និង
ស្រគមន៍ម្ស្ដឌ 

1 1 1                
68 

៤៣ កុំពង់ដុំរ ី ស្ម្ចគមអាដរុក 1    1              25 

៤៤ ហ្វស្ស្ខធុម ហ្វកវសី្ម្ច  

មណឍ លគិរ ី

ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ស្រស្ររទូង, និង អងគការ
ភូមិខញុុំ 

1 1                 
49 

៤៥ ហ្វស្ស្រ ុយ 

ម្កាោះហ្វញ ក 

ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
សុ្ខភាពោម នរពុំហ្វដន(ម្អច
យូ) ,និងអងគការម្ស្ដាក 

1                  
38 

៤៦ រយ  
ស្ម្ចគមអាដរុក, និងប
ណ្តថ ញស្រគមន៍របស់្អងគ
ការម្ស្ដាក 

1                1  
46 

៤៧ ដាក់ដាុំ អូររាុំង ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ោុំរទស្រគមន៍ជនជាតិ

      1            
23 
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គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-21  
 

ម្ដើមភាគតិច(ICSO) ,និង 
អងគការសាព នយុតថិធម៌អនថរ
ជាតិ(អាយប ីម្ជ) 

៤៨ រម  ហ្វស្នមម្ 
រមយ 

ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ោុំរទស្រគមន៍ជនជាតិ
ម្ដើមភាគតិច(ICSO), និង
អងគការការពារសិ្ទឌិមនុស្េ(
Vigilance) 

1                  

59 

៤៩ ពូម្រជ ម្ពរជដា ស្ម្ចគមអាដរុក 1                  87 

៥០ រមនីយ 

រម្វៀង 

រពោះវហិារ 

ស្ម្ចគមជនជាតិម្ដើមភាគ
តិចកួយ 

 1   1  1            
93 

៥១ រមទមយ ស្ម្ចគមជនជាតិម្ដើមភាគ
តិចកួយ 

1 1   1              
80 

៥២ រកា 

ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
រពោះពុទឌសាស្ ម្ដើមផី
អភិវឌណន៏, និងស្ម្ចគមជន
ជាតិម្ដើមភាគតិចកួយ 

 1     1    1        

54 

៥៣ របម្មរ ថិ ័

ហ្វតផងម្ចន
ជ័យ 

ស្ម្ចគមជនជាតិម្ដើមភាគ
តិចកួយ 

 1   1  1            
92 

៥៤ រពោះឃ្ល ុំង 
ស្ម្ចគមជនជាតិម្ដើមភាគ
តិចកួយ 

1 1   1              
84 

៥៥ ម្ពាធ៏ិ 
ស្ម្ចគមអាដរុក, ស្ម្ច
គមជនជាតិម្ដើមភាគតិច
កួយ ,និង ស្រគមន៍រពោះ

1             1  1 1  
58 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-22  
 

ពុទឌសាស្ ម្ដើមផីការ
អភិវឌណ(BFD) 

៥៦ 
កុំពង់

ស្ស្ម្ៅ១ ហ្វឆប 
ស្រគមន៏ពនលកហ្វខមរ 1 1   1              

39 

៥៧ ធ្មម  ជ័យហ្វស្ន 
ស្ម្ចគមជនជាតិម្ដើមភាគ
តិចកួយ 

    1   1     1      
52 

៥៨ រពីងធុំ ជាុំកានថ 
ស្ម្ចគមអាដរុក, និង 
ស្ម្ចគមជនជាតិម្ដើមភាគ
តិចកួយ 

1             1     
65 

៥៩ 
ម្រពក
ម្ណថ ៀង ពាមរក៏ 

ម្រពហ្វវង 

ស្ម្ចគមអាដរុក, និងអងគ
ការម្ដគូរអភិវឌណន៍ 

      1 1           
07 

៦០ 
ម្កាោះ
ស្ុំម្ៅ 

ពាមជរ 
ស្ម្ចគមអាដរុក, និងអងគ
ការម្ដគូអភិវឌណន៍ 

1  1                
10 

៦១ ដុំរពូីន សាវ យអនធរ 
ស្ម្ចគមអាដរុក ,អងគការ
ពនលឺម្នកថីស្ងឃឹម(PNKS) ,
និង អងគការ  (COFAP) 

1 1                 
56 

៦២ 
ប ធ យ
ចរកី 

រពោះម្ស្ថច 

ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ពនលឺម្នកថីស្ងឃឺម (PNKS)  ,
និង អងគការស្រការណ៍
កាត់បនទយភាពរកីរក(ICC) 

       1           

74 

៦៣ រាុំងទិល កម្ណថ ៀង 
ម្ពាធិសាត់ 

ស្ម្ចគមអាដរុក, និង អងគ
ការវជីីហ្វ ន(VIGILANCE) 

1                  
57 

៦៤ របម្ម្ច យ 
វាលហ្វវង 

 
អងគការវជីីហ្វ ន
(VIGILANCE) 

1                  
75 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-23  
 

៦៥ អូរម្សាម 
អងគការវជីីហ្វ ន
(VIGILANCE) 

1                  
41 

៦៦ ម្ឈើតុុំ រកគរ 
អងគការវជីិហ្វ ន
(VIGILANCE) 

1       1           
36 

៦៧ ហ្វតផង ប ធ យស្សី្ 

ម្ស្ៀមរាប 

ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ហ្វភលន, អងគការម្ស្  ដាក, និង
ស្រគមម្រពម្ឈើ 

1 
 

1                 
66 

៦៨ តាម្ស្ៀម សាវ យម្លើ 
ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
លីកាដូ ,  និងស្រគមស្នេុំ 

1             1     
90 

៦៩ ហ្វស្ស្ណូយ 

វា រនិ 
 

ស្ម្ចគមអាដរុក, អងគការ
ការពារម្រពម្ឈើនិងអភិរកេ
ស្តវម្រពជលផលកមពុជា, 
និង ស្រគមន៍ជនជាតិភាគ
តិចគួយ 

1 1 
 

                

27 

៧០ លាវ រកាុំង 

ស្ម្ចគមអាដរុក, បណ្តថ
ញអងគការរកវា ត់ម្បតង ,
ស្ម្ចគមកសិ្ករ ,និង
ស្ម្ចគមស្នេុំ 

1  1                

16 

៧១ ហ្វលវងឬស្េី ជីហ្វរកង ស្ម្ចគមអាដរុក 1 1                 15 

៧២ កុំពង់ឃ្ល ុំង សូ្រទនិគម 
ស្ម្ចគមអាដរុក,  និង
ស្រគមម្នសាទ 

1             1     
97 

៧៣ ញ ង អណថូ ងម្ចស្ 
រតនគិរ ី

ស្ម្ចគមអាដរុក  1     1            35 
៧៤ ម្ស្ដា  

លុំផ្ទត់ 
ស្ម្ចគមអាដរុក             1      76 

៧៥ កាហ្វ ង ស្ម្ចគមអាដរុក              1   1  24 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-24  
 

៧៦ បា តាង  ស្ម្ចគមអាដរុក 1    1     1         50 
៧៧ សាមគគី អូរជុុំ 

 
ស្ម្ចគមអាដរុក  1     1            51 

៧៨ ប ូយ ស្ម្ចគមអាដរុក 1 1                 29 
៧៩ បា ម្ត 

អូរយា ដាវ 
 

ស្ម្ចគមអាដរុក 1 1                 40 
៨០ បរខាុំ ស្ម្ចគមអាដរុក         1 1           44 
៨១ យា ទុង ស្ម្ចគមអាដរុក 1             1     83 
៨២ លុងឃុង 

បរហ្វកវ 
ស្ម្ចគមអាដរុក             1 1     71 

៨៣ កិោះចុង 
ស្ម្ចគមអាដរុក, និង 
ស្រគមន៍ម្រពម្ឈើ 

             1   1  
22 

៨៤ តាហ្វវងម្លើ តាហ្វវង 
ស្ម្ចគមអាដរុក, និង ប
ណ្តថ ញស្រគមន៍របស់្អងគ
ការម្ស្ដាក 

 1     1            
48 

៨៥ ម្ស្រមីងគល 
កូនមុុំ 

ស្ម្ចគមអាដរុក 1                1  21 
៨៦ តឺន ស្ម្ចគមអាដរុក       1            82 
៨៧ ហ្វស្ស្អ្ងគង ស្ម្ចគមអាដរុក       1 1   1        72 
៨៨ ហ្វស្ស្ស្ុំបូរ ម្ស្ៀមបា ង 

ស្ធឹងហ្វរតង 

ស្ម្ចគមអាដរុក  1                 62 

៨៩ 
ម្កាោះស្ស្
ឡាយ ម្ស្ៀមបូក 

(មិនម្ចន) 1                  
18 

៩០ ម្កាោះរពោះ ស្ម្ចគមអាដរុក             1      43 
៩១ រពោះរ ុំកិល 

ថ្នឡាបរវិា ត់ 
 

ស្ម្ចគមអាដរុក 1 1                 89 

៩២ ស្ុំអាង 
ស្ម្ចគមការពារសិ្ទនិមនុស្េ
ហ្វខមរកមពុជាម្រកាម 
(KKKHRA) 

1                  
99 

៩៣ អូរសារាយ រតាុំកក់ តាហ្វកវ ស្ម្ចគមអាដរុក, និង 1 1         1        53 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-25  
 

ស្រគមន៏អភិវឌណន៏កសិ្កមម
អូរសារាយ 

៩៤ កុំពង់រាប ម្រពកបាស្ 
អងគការអុកសាវ ម, និង ស្រ
គមន៍ម្នសាទ 

      1 1  1         
37 

៩៥ ម្ជើងគួន ស្ុំម្រាង ស្ម្ចគមអាដរុក 1       1  1         47 
៩៦ រ ុំង អងគហ្វកវ ស្រគមជលផល 1 1        1         94 
៩៧ លុំទង អនលង់ហ្វវង 

ឧតថរម្ចន
ជ័យ 

ស្ម្ចគមអាដរុក 1       1           60 

៩៨ ម្បង ប ធ យអុំពិល 
ស្ម្ចគមអាដរុក, ស្រ
គមន៍ម្រពម្ឈើដុងម្បង 

      1    1   1     
33 

៩៩ រកសាុំង ចុងកាល់ ស្ម្ចគមអាដរុក 1          1        42 

១០០ 
បាក់អណលូ

ង 
រតពាុំង
របាសាទ 

ស្ម្ចគមអាដរុក  1           1      
95 

េរបុ ១០០ ឃុាំ ៧០ ម្េកុ្ ១៨ មែត្ត  65 38 08 02 17  24 19 01 04 05  06 11 02 01 05     



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-26  
 

ឧបសម្ពន័ធ២ 

 
កម្មវិធីសកិ្ខា សាលាសឈម្េងម្ចា សឈ់នោ ត្ 

សតីព ី
ក្ខ កុំណត្ត់្ស្ម្ូវក្ខ ជាអាទភិាព កោ ងឃ ុំ សង្កា ត្ដ់ាចស់្សយា៉ា ល 

 
ម្ម្ច ង ស្កមមភាព អបកទទួលខុស្រតវូ 

៧:៣0-៨:00 ចុោះម្ឈាម ោះសិ្កាា កាម និងវាយតម្មលមុនសិ្កាា សាលា របធ្មនរកុមពិភាកា ុំងបី  
៨:០០-៨:០៥ ម្ោរពទង់ជាតិ អបកចូលរមួសិ្កាា សាលា 
៨:០៥-៨:១៥ បង្កា ញពីម្ោលបុំណង កមមវធីិ លទនផលរ ុំពឹងទុក ម្នសិ្កាា

សាលានិងតួ ទីម្ចច ស់្ម្នប ត  
អបកស្រមបស្រមួល ម្លខា  

៨:២០-៨:២៥ មតិសាវ គមន៍ ម្បើកសិ្កាា សាលា របធ្មនរកុមរបឹកាឃុុំ ស្ង្កា ត់ 
៨:២៥-៨:៣៥ បទបង្កា ញពីម្ស្ចកថីរតូវការជាអាទិភាពរបស់្ឃុុំ ស្ង្កា ត់ 

ហ្វដលបានមកពីការអម្ងាតមុនសិ្កាា សាលា 
តុំណ្តងស្រគមន៍/អងគការស្ងគមសីុ្
វលិ 

៨:៣៥-៩:៣០ បទបង្កា ញពីរម្បៀបកុំណត់តរមូវការជាអាទិភាពកបុងឃុុំ 
ស្ង្កា ត់ និង ហ្វបងហ្វចករកុមពិភាកា  
រកមុទី១ រកមុទី២ រកមុទី៣ 

អបកស្រមបស្រមួល 
 

៩:៣0-៩:៤៥ ស្រម្ចកពិសារអាហារស្រមន់ ម្លខាម្ខតថខុមហ្វ្រវល 
៩:៤៥-១១:០០ ពិភាកាតាមរកុម សិ្កាា កាម 
១១:០០-១១:៣០ បង្កា ញតាមរកុម តុំណ្តងរកុម 
១១:៣០-១២:៣០ ស្រម្ចកពិសារអាហារម្ថងរតង់  
១២:៣០-០១:០០ បនថការបង្កា ញតាមរកុម តុំណ្តុំងរកុម 
០១:០០-០១:៣០ ការម្បាោះម្នប តម្រជើស្ម្រ ើស្តរមូវការជាអាទិភាព ុំង៥ ហ្វផបក សិ្កាា កាម ុំងអស់្ 
០១:៣០-០១:៤៥ ស្រម្ចកពិសារអាហារស្រមន់  
០១:៤៥-០២:០០ ម្រជើស្ម្រ ើស្ និងបង្កា ញពីស្ម្ចស្ភាពបណ្តថ ញ៣ ក់ 

ចុំណ្តប់អារមមណ៍(ម្ឈាម ោះ ភូមិ មុខរបរ និងអារមភស័្មរគចិតថ) 
អបកស្រមបស្រមួល 

០២:០០-០២:១០ ការម្បាោះម្នប តផថល់ម្ស្ចកថីទុកចិតថម្ៅម្លើតរមូវការជា អាទិ
ភាព ុំង ៥ ហ្វផបក 

អបកស្រមបស្រមួល 



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-27  
 

០២:១០-០២:៣០ ការបុំម្ពញស្ុំណួរម្រកាយសិ្កាា សាលា និងការហ្វចកលទន
ផលដល់សិ្កាា កាម 

រកុមការង្ករ 

០២:៣០-០២:៥៥ ការរបគល់លទនផល និងការហ្វថលងចុំណ្តប់ អារមមណ៏ម្ន 
តរមូវការអាទិភាព ុំង៥ ដល់រកុមរបឹកា ឃុុំ ស្ង្កា ត់ 

តុំណ្តងគណបកេកបុងឃុុំ 
(របជាជន ស្មរងេីុ ..........) 

០២:៥៥-០៣:០០ ការហ្វថលងបិទសិ្កាា សាលា អបកស្រមបស្រមួលម្ខតថ 
 

ឧបសម្ពន័ធ៣ 

៤-វធិសីាស្រសត 
៤-១-ដំលណើ រការសិកាាសាលា 
សិ្កាា សាលានឹងរតវូបានម្រៀបចុំស្រម្ចប់រយៈម្ពលមួយម្ថង ហ្វដលរមួម្ចនស្កមមភាពស្ុំខាន់ៗ ដូច ជា ការ

ចុោះម្ឈាម ោះ ការម្បើកកមមវធីិសិ្កាា សាលា ការបង្កា ញពីម្ោលបុំណង បទបង្កា ញ ក់ទងម្ៅនឹងតរមូវការជាអាទិ
ភាពម្ៅកបុងឃុុំ ស្ង្កា ត់ ការហ្វបងហ្វចករកមុ និងពិភាការកុម រពម ុំងការម្បាោះម្នប ត    ផថល់ម្ស្ចកថីទុកចិតថ ម្ៅ
ម្លើតរមូវការជាអាទិភាព ុំង ៥ ។ 

៤-១-១-ការច  ុះល ម្ ុះ ការចចកកញ្ា បឯ់កសារ នងិបំលពញសំនរួរ នសិកាាសាលា 
រតូវម្រៀបចុំកហ្វនលងចុោះម្ឈាម ោះយា ងតិចចុំនួន ២កហ្វនលង ម្រើយស្ុំនួរមុន និងម្រកាយសិ្កាា សាលាក៏រតូវបាន

ហ្វចកជូនម្ៅកុំ ុងម្ពលចុោះម្ឈាម ោះម្ ោះហ្វដរ ម្ដាយម្ចនដាក់ម្លខម្អាយដូចោប រចួជាម្ស្ស្ច។ បានន័យថ្ន ម្បើ
សិ្កាា កាមម្ចោះអាន និងស្រម្ស្រអកេរ ម្ ោះរតវូរបគល់ស្ុំនួរមុន និងម្រកាយសិ្កាា សាលាហ្វដលម្ចនម្លខដូចោប  
(ម្បើស្ុំនួរមុនសិ្កាា សាលាម្ចនម្លខ ១ ម្ ោះស្ុំនួរម្រកាយសិ្កាា សាលាក៏រតូវម្ចនម្លខ ១ហ្វដរ) ។  ប ធ ប់មកអបក
ចុោះម្ឈាម ោះអបកចូលរមួរតូវហ្វចកជូនសិ្កាា កាម នូវកញ្ច ប់ឯកសារហ្វដលរមួម្ចន ប ិច និងរម្បៀបវារៈ ។  

របធ្មនរកមុស្រមបស្រមលួ ុំងបីរតវូទទួលខុស្រតវូកបុងការចុោះម្ឈាម ោះសិ្កាា កាម។ 
៤-១-២-ការលបើកករមវធិ ី

សិ្កាា សាលានឹងរតវូបានម្បើកម្ដាយ ការហ្វថលងពីម្ោលបុំណង និងបង្កា ញពីកមមវធីិរពម ុំង       ដុំម្ណើ រ
ការសិ្កាា សាលា ម្ដាយអបកស្រមបស្រមួលម្ខតថ ឬម្លខាម្ខតថ។ ប ធ ប់មក របធ្មនរកមុរបឹកាឃុុំ ស្ង្កា ត់ នឹង
រតូវបានអម្ញ្ជ ើញម្អាយចូលរមួសិ្កាា សាលា ម្ដើមផមី្ចនមតិសាវ គមន៏ម្បើកសិ្កាា សាលា។ ចុំម្ពាោះវាគមិនជាតុំណ្តង
អងគការស្ងគមសីុ្វលិ ឬតុំណ្តងស្រគមន៏រតូវម្ធវើបទបង្កា ញពីម្ស្ចកថីរតូវការជាអាទិភាពរបស់្ឃុុំ ស្ង្កា ត់ហ្វដល
បានមកពីការស្សាវរជាវមុនសិ្កាា សាលា ម្ដើមផមី្ធវើយា ងណ្តម្អាយសិ្កាា កាមយល់ដឹងពីតរមវូការជាអាទិភាព
ម្ៅកបុងឃុុំ ស្ង្កា ត់ ។  



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-28  
 

៤-១-៣-ការពនយលពី់រលបៀបកណំតត់ររូវការជាអាទភិាព នងិការចបងចចករររុពិភាកា 
 អបកស្រមបស្រមួលអងគសិ្កាា សាលានឹងរតូវពនយល់ពីរម្បៀបកុំណត់តរមូវការជាអាទិភាព រពម

 ុំងម្ធវើការហ្វបងហ្វចករកុមពិភាកាជា៣ រកមុ ម្រើយរកមុនីមួយៗ រតូវម្ធវើការពិភាការបធ្មនបទ     ដូចៗោប ជុុំវញិ
បញ្ហា ហ្វដលជាតរមូវការជាអាទិភាពម្ៅកបុងឃុុំ ស្ង្កា ត់។ 

រកមុនីមួយៗរតវូម្ចនស្ម្ចជិកយា ងម្រចើន ១៦ ក់ ម្រើយការហ្វបងហ្វចកសិ្កាា កាមតាម 
រកមុពិភាកា គឺតរមូវឲ្យសិ្កាា កាមម្លើកម្ដ រាប់ពីម្លខ១ ដល់ម្លខ ៣។ ប ធ ប់មកស្ម្ចជិករកុមនីមួយៗរតូវ
ចូលតាមម្លខរកុមម្រៀងៗខលួន។ ម្ៅកបុងរកុមនីមួយៗ រតូវម្រជើស្ម្រ ើស្របធ្មនរកុមម្ចប ក់ម្ដើមផសី្រមបស្រមលួរកុម
ពិភាកា ម្ចប ក់ស្រម្ចប់ស្រម្ស្ររបាយការណ៍ និងម្ចប ក់ស្ុំរាប់ម្ធវើបទបង្កា ញពីអវីហ្វដលរកុមបានពិភាកា។ ស្ុំោល់
ថ្ន របធ្មនរកមុ ុំង៣ រតវូម្រជើស្ម្រ ើស្ម្ចញពី តុំណ្តងស្រគមន៍ ឬ      បណ្តថ ញខុមហ្វ្រវល និង CBOs។ 

៤-១-៤-ការពិភាកាកន ងរររុ 
អបកស្រមបស្រមួលកបុងរកមុពិភាការតវូម្ចនការយល់ដឹង និងម្ចនការពនយល់ជាមុនពី 

ដុំម្ណើ រការពិភាកាកបុងរកមុ រពម ុំងពនយល់ពីម្ោលការណ៏ពិភាកាកបុងរកមុ។ ម្ោលការណ៏ហ្វណ ុំនឹងហ្វចក
ជូនអបកស្រមស្រមួលរកមុ ម្រើយការពិភាការវាងរកមុការង្ករ នឹងម្ធវើម្ ើងមុនម្ថងម្វទិកាចាប់  ម្ផថើម ។ 
 ម្ៅកបុងរកមុពិភាកានីមួយៗ រតវូពិភាកាហ្វស្វងរកនូវតរមូវការជាអាទិភាព ប ុហ្វនថម្ធវើយា ងណ្ត ស្ម្ចជិក
កបុងរកមុរតូវម្បាោះម្នប តស្ុំម្រចចុងម្រកាយ យកហ្វតតរមូវការជាអាទិភាពចុំនួន ៥ ប ុម្ណ្តត ោះ។  ដូម្ចបោះស្របុ ៣ រកមុ 
ម្ចន ១៥ តរមវូការជាអាទិភាព។ ម្ៅកបុងរកមុពិភាកានីមួយៗ អបកស្រមបស្រមួល រតូវសួ្រម្ៅស្ម្ចជិករកមុ
 ុំងអស់្នូវតរមូវការជាអាទិភាព ម្ៅនឹងអវីហ្វដលរបជាពលរដឌម្ៅកបុងឃុុំ ស្ង្កា ត់រតូវការជាចាុំបាច់ ហ្វតចុំនុច ុំង
អស់្ម្ ោះរតូវម្អាយម្ចនលកាណៈចាស់្លាស់្ គឺម្ធវើអវី? ម្ធវើម្ៅឯណ្ត? ម្ធវើចុំនួនប ុ ម ន? ម្ធវើម្ៅនប ុំណ្ត?  

៤-១-៥-ការចបងចចកតររូវការជាអាទភិាពនរួីយៗតារចផោក 
 ប ធ ប់ពីពិភាការចួម្រើយ តុំណ្តងរកុមនីមួយៗ រតូវយកលទនផលរបគល់ម្អាយរកុមការង្ករម្ដើមផីម្ធវើ
ការហ្វបងហ្វចកតាមហ្វផបក ។ ម្ចនន័យថ្ន ការពិភាកាម្ចន ៣រកមុ របសិ្នម្បើរកមុទីមួយម្លើកម្ ើង  ក់ទងពីការ
ជួលជុលផលូវ ម្រើយរកុមទី ២ ម្លើកម្ ើង ក់ទងម្ៅនឹងការម្ធវើផលូវ ដូម្ចបោះរកមុការង្កររតូវ ហ្វបងហ្វចកដាក់ចុំនុ
ច ុំង ២ ម្នោះម្ៅកបុងហ្វផបក ផលូវ ។ ម្បើម្លើកម្ ើង ក់ទងម្ៅនឹងការសាងស្ង់សាលាម្រៀន និងការជួស្ជុល
សាលាម្រៀន រតូវហ្វបងហ្វចកដាក់ម្ៅកបុងហ្វផបក សាលាម្រៀន ។  

៤-១-៦-ការលររើសលរ ើសតររូវការជាអាទភិាពទងំ ៥ នងិការល ុះលនោ ត 
 ប ធ ប់ពីម្ចនការហ្វបងហ្វចករចួម្រើយ រកមុការង្កររតវូដាក់បង្កា ញតរមូវការ ុំងម្ ោះម្អាយសិ្កាា កាម ុំង
អស់្ម្មើល និងអានម្អាយលឺៗ ។ តរមូវការជាអាទិភាពអាចម្ចនម្រចើនហ្វផបក ដូម្ចបោះតរមូវម្អាយសិ្កាា កាម ុំង
អស់្ម្ធវើការម្រជើស្ម្រ ើស្ ឬម្ធវើការម្បាោះម្នប តយកហ្វត ៥ហ្វផបកប ុម្ណ្តត ោះ។ តរមូវការជាអាទិភាព ុំងអស់្រតូវស្រម្ស្រ



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-29  
 

ម្ៅម្លើរកដាស្ធុំ ម្ដើមផដីាក់បង្កា ញស្ុំរាប់ម្អាយសិ្កាា កាមម្ធវើការស្ុំម្រចចិតថម្ធវើការម្រជើស្ម្រ ើស្ ម្ដាយសិ្កាា កាម
ម្ចប ក់ម្រជើស្ម្រ ើស្បានហ្វត ៥ប ុម្ណ្តត ោះ កបុង ចុំម្ណ្តម ១៥។ សិ្កាា កាមម្ពលម្រជើស្ម្រ ើស្បានតរមូវការជាអាទិភាព 
 ុំង ៥ ហ្វផបក រចួម្រើយរតូវស្រម្ស្រដាក់ម្ៅម្លើរកដាស្តូចហ្វដលរកុមការង្ករខុមហ្វ្រវលហ្វចកជូន។ ម្ពលហ្វដល
សិ្កាា កាមម្រជើស្ម្រ ើស្ និងស្រម្ស្រម្ៅម្លើរកដាស្តូចរចួរាល់ម្រើយ រតូវរបគល់រកដាស្ម្ៅម្អាយរកមុការង្ករខុ
មហ្វ្រវលម្ដើមផីម្ធវើការបូកស្របុពិនធុ។ កបុងករណីសិ្កាា កាមណ្តមិនម្ចោះ អាន និងស្រម្ស្រអកេរ អាចរបាប់មក
រកមុការង្ករម្ដើមផីជួយកបុងការម្បាោះម្នប ត។ 
  ការម្បាោះម្នប តផថល់ម្ស្ចកថីទុកចិតថម្ៅម្លើតរមវូការជាអាទិភាព ុំង ៥ ហ្វផបក ៖ ប ធ ប់ពីបូក ស្របុ
ពិនធុរចួម្រើយ រកមុការង្ករខុមហ្វ្រវលរតូវដាក់បង្កា ញតរមូវការជាអាទិភាព ុំង ៥ ហ្វផបក រចួអានម្អាយឮ ម្ដើមផី
ម្អាយសិ្កាា កាម ុំងអស់្បានដឹងពីតរមូវការជាអាទិភាព ុំង ៥ ហ្វផបកហ្វដលទទួលបានពិនធុខពស់្ជាងម្គ។ កបុង
ករណីម្បើតរមូវការជាអាទិភាពទី ៥ និងទី ៦ ម្ចនស្ុំម្លងម្ស្មើោប ម្ ោះនឹង រតូវម្អាយសិ្កាា កាមម្ធវើការម្បាោះម្នប ត
ម្ដាយម្លើកម្ដយកចុំនុចហ្វត ១ កបុងចុំម្ណ្តមចុំនុច ុំង ២ ម្ ោះ។ ប ធ ប់មក ម្ពលទទួលបានតរមវូការជាអាទិ
ភាព ុំង ៥ ម្រើយរតវូម្អាយសិ្កាា កាមម្ធវើ ការម្បាោះម្នប ត ម្ដាយម្លើកម្ដស្ុំម្រចទទួលយកតរមវូការជាអាទិភាព
 ុំង ៥។ ម្បើការម្លើកម្ដម្ ោះម្ចនស្ុំម្លង៥០ បូក ១ម្ ោះ ការម្បាោះម្នប តម្រជើស្ម្រ ើស្តរមូវការជាអាទិភាព ុំង 
៥ ហ្វផបក ស្ុំម្រចថ្នបានការ ។ កបុងករណី ការម្បាោះម្នប តម្ ោះ មិនទទួលបានស្ម្មលង ៥០ បូក ១ ម្ ោះការម្រជើស្
ម្រ ើស្ តរមវូការជាអាទិភាពរតូវម្ធវើម្ ើងវញិមថងម្ទៀត។ 

ករណីពិម្ស្ស្ៈ ប ធ ប់ពីការពិភាការចួម្រើយ ម្បើការហ្វបងហ្វចកចុំនុចនីមួយៗដាក់ម្ៅ 
កបុងហ្វផបក ម្រើយម្ចនហ្វត ៥ ហ្វផបក ម្ ោះម្យើងមិនចាុំបាច់ម្ធវើការម្បាោះម្នប តម្រជើស្ម្រ ើស្តរមវូការជាអាទិភាព  ុំង ៥
ហ្វផបកម្ ោះម្ទ គឺស្ុំម្រចម្បាោះម្នប តផថល់ម្ស្ចកថីទុកចិតថហ្វតមថង ។ ម្រើយម្បើតរមវូការជាអាទិភាព សិ្កាា កាមម្រជើស្ម្រ ើស្
ម្ចនហ្វត ៣ ហ្វផបក ម្ ោះអបកស្រមបស្រមលួអងគសិ្កាា សាលារតវូបុំផុស្យា ងណ្តម្អាយបាន ២ ហ្វផបក (ម្បើអាច) ។ 

 ៤-១-៧-ការលររើសលរ ើសអ្នកសមរ័រចតិ ត 
ខុមហ្វ្រវលនឹងម្ធវើការម្រជើស្ម្រ ើស្អបកស្ម័រគចិតថចុំនួន ៣  ក់ ម្ៅកបុងឃុុំ ស្ង្កា ត់ហ្វដលម្ធវើសិ្កាា  សាលា 

ម្រើយលកាខណឍ ម្នការម្រជើស្ម្រ ើស្អបកស័្មរគចិតថ គឺរតូវម្ចោះអាន និងស្រម្ស្រអកេរហ្វខមរ និងអាច ម្ចោះម្របើរបាស់្ការ
ម្ផញើសារតាមទូស័្ពធម្ដ ម្ចនចរតឹស្លូតបូត កាល ហាន អាចម្ចនម្ពល ម្វលាម្ធវើកិចចការង្ករ ស័្មរគចិតថ អពយរកឹត។ 

ដុំម្ណើ រការម្នការម្រជើស្ម្រ ើស្អបកស្ម័រគចិតថ គឺអបកទុំ ក់ទុំនងស្ស្ុក ឬស្កមមជនខុមហ្វ្រវលរតូវ កុំណត់
ស្ុំោល់ទុកជាមុន សិ្កាា កាមណ្តហ្វដលម្ចនលកាណៈស្មផតថិដូចបានម្រៀបរាប់ខាងម្លើរចួ និងបង្កា ញស្ម្ចស្
ភាពម្ៅអងគសិ្កាា សាលាបានរជាប និងម្អាយអបក ុំងបីហ្វថលងពីចុំណ្តប់អារមមណ៏ផ្ទធ ល់ ខលួន(ម្ឈាម ោះ មកពីភូមិ
ណ្ត មុខរបរ ចុំណ្តប់អារមភចុំម្ពាោះការស័្មរគចិតថម្នោះ)។  



របាយការណ៍ ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត ម្ៅឃុុំដាច់ស្ស្យាល 
 

គណកម្ចម ធិការខុមហ្វ្រវល ទុំព័រ-30  
 

៤-១-៨-ការបំលពញសំនរួលរកាយសិកាាសាលា នងិរររលល់ទ ធផលននតររូវការជាអាទភិាព
ទងំ ៥ ដលវ់ារមនិ នងិអ្នកចលូរួរ 

 ប ធ ប់ពីម្ធវើការម្រជើស្ម្រ ើស្អបកស្ម័រគចិតថរចួម្រើយ រកុមការង្ករខុមហ្វ្រវល រតូវម្អាយអបកចូលរមួហ្វដល
បានបុំម្ពញស្ុំណួរមុនសិ្កាា សាលា រតវូបុំម្ពញស្ុំណួរម្រកាយសិ្កាា សាលា ។ កុំ ុងម្ពលហ្វដល  សិ្កាា កាម
បុំម្ពញស្ុំណួរម្រកាយសិ្កាា សាលា រកុមការង្កររតវូស្រម្ស្រតរមូវការជាអាទិភាព ុំង ៥ ស្ុំរាប់ហ្វចកជូនសិ្កាា
កាម ុំងអស់្។ ម្ៅម្ពលហ្វដលសិ្កាា កាមបុំម្ពញស្ុំណួរម្រកាយសិ្កាា សាលារចួម្រើយ រកមុការង្ករខុមហ្វ្រវល
រតូវហ្វចកលទនផលដល់វាគមិន និងសិ្កាា កាម ុំងអស់្ ។ 
 របធ្មនរកមុនីមួយៗ រតវូទទួលខុស្រតវូស្រម្ស្រតរមវូការជាអាទិភាព ុំង៥ ស្ុំរាប់កូនរកមុរបស់្ ខលួន 
ម្ដាយម្របើរបាស់្រកដាស្ដាម ម្ដើមផមី្ធវើយា ងណ្តស្រម្ស្រ ១ ដងម្អាយបាន ៣ ម្ៅ ៤ ស្នលឹក ។ 

៤-១-៩-ចណំាបអ់ាររមណ៏ចលំ ុះតររូវការជាអាទភិាពទងំ ៥ ចផោក 
 វាគមិនហ្វដលជាតុំណ្តងគណបកេនម្យាបាយម្ៅកបុងមូលដាឌ ន រតូវបានអម្ញ្ជ ើញចូលរមួសិ្កាា សាលា 
ម្ដើមផីហ្វថលងចុំណ្តប់អារមមណ៏ម្ៅម្លើតរមវូការជាអាទិភាព ុំង ៥ ហ្វផបក ហ្វដលជាតរមវូការរបស់្សិ្កាា កាមម្ៅកបុង
ឃុុំ ស្ង្កា ត់ ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ចុំណ្តុំ៖  តរមូវការអាទិភាពចុំនួន៥ កបុងឃុុំនីមួយៗ ម្ៅកបុងរបាយការណ៍ស្ថីពី សិ្កាា សាលាស្ម្មលងម្ចច ស់្ម្នប ត  
កបុ ងងការកុំណត់តរមវូការជាអាទិភាពម្ៅ ១០០ឃុុំដាច់ស្ស្យាលម្នោះ ជាតរមវូការហ្វដលរបជាពលរដឌ ម្ៅស្រ
គមន៍ផ្ទធ ល់បានកុំណត់ និងបានម្ស្បើម្ ើង ម្រើយតុំណ្តងគណបកេម្ៅកបុងឃុុំនីមួយៗ ធ្មល ប់បានស្នយអនុវតថ
ន៍។ ដូម្ចបោះខុមហ្វ្រវល សូ្មឲ្យរបជាពលរដឌ,ជនជាតិម្ដើមភាគតិច,តុំណ្តងគណបកេនម្យាបាយថ្នប ក់ជាតិ និង
ថ្នប ក់មូលដាឌ ន ចូលរមួតាមដាន និងវាយតម្មល ុំងអស់្ោប ចុំម្ពាោះការអនុវតថន៍ម្រកាយការម្បាោះម្នប តរកមុរបឹកាឃុុំ 
ស្ង្កា ត់នប ុំ២០១២ម្នោះ។ 


