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១.ង្សចក្តីង្ផតើម 
 សោយបានការគាំទ្ទផ្ផនក្ហរិញ្ដវតថុពីេហភាពអឺុរ  ុប គណៈក្មាា ធិការសដីមបកីារសបាោះ សនន តសោយ
សេរ ី និងយុតតិធម៌សៅក្មពុជា (ខុមផ្ស្រហែល) បានសរៀបចាំេិកាា សាលា េតីពីការក្ាំណត់តទ្មូវការជាអាទិភាព
សៅឃុាំោច់ទ្េយាលចាំននួ១០០ឃុាំ សៅ១៦សខតត ក្នុងនន ាំ ២០១១-២០១២ ។ 
 

សគលបាំណងម្នេិកាា សាលាគឺសដីមបបីសងកីនការយល់ដឹងអាំពីេិទធិ តនួាទី និងកាតពែកិ្ចច របេ់មាច េ់
សនន ត ក្នុងការផ្េែងយល់ពីតទ្មូវ ការជាអាទិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍មូលោា ន។ ផតល់ឱកាេឲ្យមាច េ់សនន តបាន
ចូលរមួពិភាក្ា សដីមបកី្ាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពក្នុងឃុាំរបេ់ខៃួន សហយីលទធផលម្នេិក្ាសាលា ទ្តូវបានម
ស្រនតីជាប់សនន ត ឬគណបក្សនសយាបាយ យក្សធែីជាផ្ផន ការអភិវឌ្ឍន៍ ជារសបៀបវារៈ ឬជាក្មាវធីិនសយាបាយ
េទ្មាប់ សោេនាសបាោះ សនន តនាសពលខាងមុខ។ 

 
សទ្កាយេិកាា សាលាេតីពីការក្ាំណត់អាទិភាពទាំង៥តាមឃុាំនីមយួៗ គណៈក្មាា ធិការខុមផ្ស្រហែល

បានសធែីការវាយតម្មៃអាំពីការបាំសពញការងារ និងការសឆៃីយតបរបេ់មស្រនតីជាប់សនន ត តាំណាងគណបក្ស
នសយាបាយ ជាពិសេេវាយតម្មៃសលីតទ្មូវអាទិភាពទ ផ្ដលទ្បជាពលរដាបានោក់្សចញក្ាំឡុងសពលសធែីេិកាា
សាលាតាមបណាត ឃុាំរបេ់ខៃួនក្នៃងមក្។  

 
ការវាយតម្មៃសនោះ ទ្តូវបានសរៀបចាំសឡងី ជាេក្មាភាពបនត សដីមបឱីយទ្បជាពលរដាចូលរមួតាមោន 

ទ្តួតពិនិតយ និងវាយតម្មៃពីលទធផលការងាររបេ់ មស្រនតីជាប់សនន ត ជាពិសេេតទ្មូវការអាទិភាពផ្ដលទ្បជា
ពលរដាបានសលីក្ក្នុងេិកាា សាលាេតីពីការក្ាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពសៅឃុាំោច់ទ្េយាល និងឃុាំជនជាតិ
សដីមភាគតិច។ មយ ងវញិសទៀតខុមផ្ស្រហែល និងផសពែផាយ និងផតល់របាយការណ៍េតីពីការរកី្ចាំសរនីការអនុវតត 
និងការសឆៃីយតបរបេ់មស្រនតីជាប់សនន តសលីតទ្មូវការអាទិភាពដល់គណបក្សនសយាបាយ េងគមេុីវលិ និង  
ភាគីពាក់្ព័នធ។ 
 
២. វិធីសាស្រសតវាយតម្មៃ 

ប័ណណពិនទុទ្បជាពលរដា (citizen’s score card)ជាវធីិសាស្រេតផ្ដលទ្តូវបានសទ្បីទ្បាេ់ក្នុងការវាយ
តម្មៃសលីការអនុវតតន៍ការ បាំសពញការងារ ការសឆៃីយតប និងលទធផលេសទ្មចបានរបេ់មស្រនតីជាប់សនន ត ឬ
តាំណាងគណបក្សនសយាបាយ ជាពិសេេវាយតម្មៃទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ ក្នុងការសឆៃីយតបសៅសលីតទ្មូវការជាអាទិ
ភាពរបេ់ទ្បជាពលរដាបានោក់្សចញក្នុងក្ាំឡុងសពលសធែីេិកាា សាលាេសមៃងមាច េ់សនន ត ក្នុងការក្ាំណត់
តទ្មូវការអាទិភាពសៅឃុាំោច់ទ្េយាល និងឃុាំជនជាតិសដីមភាគតិចក្នៃងមក្។ 
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ការសផញីសារជាអក្សរតាមទ្បព័នធទូរេ័ពទ (SMS) ទ្តូវបានសទ្បីទ្បាេ់ជាមសធយបាយេទ្មាប់បញ្ជូ នព័ត៌ 
មាន ឬទិននន័យពីលទធផលវាយតម្មៃតាមរយៈប័ណណពិនទុទ្បជាពលរដាសោយអនក្េា័ទ្គចិតតទ្បចាំឃុាំនីមយួៗ។ 

 
េិកាា សាលាេសមៃងមាច េ់សនន តក្នុងការក្ាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពសៅឃុាំោច់ទ្េយាល និងឃុាំជន

ជាតិសដីមភាគតិចចាំននួ ១០០ ទ្តូវបានសរៀបចាំសឡងី។ សៅក្នុងេិកាា សាលាម្នឃុាំនីមយួៗ មាច េ់សនន តបាន
ពិភាក្ា និងក្ាំណត់ពីតទ្មូវការអាទិភាពចាំននួ៥ សដីមបទី្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ ឬតាំណាងគណបក្សនសយាបាយយក្
សៅពិចរណាោក់្ក្នុងផ្ផនការអភិវឌ្ឍឃុាំ និងក្មាវធីិនសយាបាយរបេ់គណបក្សេទ្មាប់ការសបាោះសនន តខាង    
មុខ។ សហយីជារមួ តទ្មូវការអាទិភាពេាំខាន់ចាំននួ ២១ ទ្តូវបានក្ាំណត់ និងបានសរៀបចាំជាកូ្ដតាមលាំោប់
លាំសោយ ទ្បសយាជន៍ងាយទ្េួលក្នុងការវាយតម្មៃ និងសផញីរលទធផលវាយតម្មៃតាមរយៈ SMS។ ខាងសទ្កាមគឺ
ជា តារាងម្នកូ្ដតទ្មូវការអាទិភាព ខៃឹមសារតទ្មូវការអាទិភាព និងចាំននួឃុាំផ្ដលបានសលីក្សឡងីតទ្មូវ ការ
អាទិភាពទាំងសនាោះ។ 

 
កូ្ដ 

អាទិភាព 
តទ្មូវការអាទិភាព ចាំននួឃុាំម្ន 

តទ្មូវការអាទិភាព 
១ េុាំសាងេង់មណឌ លេុខភាព ប ុេតិ៍េុខភាព អណតូ ងទឹក្ ផតល់

ឥណទនជនបទ សពទយឆាប រថយនតេសស្រងាគ ោះ ម ូតូក្ង់បី(តុតុ) ទ្គូ
សពទយ និងបុគគលិក្សពទយ 

៥៥ 

២ សាងេង់ផៃូវ ជេួជុលផៃូវ និងសាព ន ៦៦ 
៣ ការសេនីេុាំមា េុីនសគយនត វគគបណតុ ោះបណាត លក្េិក្មា ពូជទ្េូវ 

ឧបក្រណ៍ក្េិក្មា 
១០ 

៤ សាងេង់សាលាសរៀន និងទ្គូបសទ្ងៀន សាលាទ្បជុាំភូមិ សាងសាង់
ទ្ពោះវហិារ និងសាលានន់ 

៤៣ 

៥ ការបសងកីតទ្កុ្មផ្ក្ម្ចនផលឹតផលសតត  និងវគគបណតុ ោះ បណាត លជាំនាញ
េិបបក្មា 

១ 

៦ តទ្មូវការសាងេង់សាថ នីយបូមទឹក្ សាងេង់ និងសាត រទ្បឡាយទឹក្ 
ជីក្ទ្េោះ ទាំនប់ទឹក្ និងទែ រទឹក្ សាត ផ្ទ្ពក្ ជេួជុលទាំនប់អាងទឹក្ 
អាងេតុក្ទឹក្ 

៣៤ 

៧ អប់រ ាំេុខភាព និងអនាម័យ សាងេង់បងគន់អនាម័យ និងចសទ្មាោះ
ទឹក្សាា ត អណតូ ងេនប់ 

៣៦ 
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៨ តបណាត ញអគគីេនី េុាំមា េុីនសភៃីង ១១ 
៩ វគគបណតុ ោះបណាត លបសចចក្សទេចិញ្ច ឹមេតែ និងពូជេតែទ្ក្បី និង

ចក់្ថ្ន ាំវា ក់្សាាំងេតែ កូ្នសឈ ីនិងសពទយេតែ ជីក្េិក្មា 
៨ 

១០ េុាំជយួសោោះទ្សាយទាំនាេ់ដីធៃី ការផតល់ដីម្ទ្ពេហគមន៍ និងបសងកីត
េហគមន៍ 

២០ 

១១ េុាំ បសងកីតេហគមន៍ម្ទ្ពសឈ ី សនសាទ សេនីេុាំការពារម្ទ្ពសចបោះ ៦ 
១២ ពសនៃឿនការសធែីអតតេញ្ញដ ណប័ណណ ការសធែីអតតេញ្ញដ ណប័ណណ ការ

ទប់សាក ត់ការយក្លុយសធែីអតតេញ្ញដ ណប័ណណសលីេក្ាំណត់ 
៨ 

១៣ បញ្ចុ ោះតម្មៃទាំនិញ បញ្ចុ ោះតម្មៃជីក្េិក្មា សទ្បងសាាំង មា េ ូត និងផតល់
ពូជទ្េូវ 

៤ 

១៤ ទប់សាក ត់សក្ាងទាំសនីង េនតិេុខេណាត ប់ធ្នន ប់ េនតិេុខ ៧ 
១៥ ទប់សាក ត់ការសនសាទខុេចបប់ ការកាត់បនថយឡូត៍សនសាទ សេនីេុាំ

ោក់្លប និងកាប់ម្ទ្ពលបេ់ ការផ្ថរក្ាធនធ្ននធមាជាតិ ការទប់
សាក ត់ការបាំផ្លៃ ញ 

១០ 

១៦ ក្េិក្មា និងបសងកីតទីផាលក់្ផលឹតផលក្េិក្មា ១ 
១៧ ការបសទ្ងៀន និងវគគបណតុ ោះបណាត លអាំសពីហងឹាក្នុងទ្គួសារ និងចបប់

ចរាចរ ចបប់ភូមិបាល រក្ាទ្បម្ពណី 
១០ 

១៨ េុាំសាងេង់ឈាបនោា ន និងសាថ នីយភាញ េ់កូ្នទ្តី ១ 
១៩ េុាំសាងេង់ប ុេតិ៍នគរបាលរដាបាល និងសាលាឃុាំ ១ 
២០ ការសេនីេុាំជយួេទ្មួលបញ្ញា ទាំនប់វារអីគគីេនី ១ 
២១ េុាំអាហារូបក្រណ៍ និងរក្ការងារ ១ 

 
៣. អ្នក្ចូលរមួវាយតម្មៃ 
  

អនក្េា័ស្រគគចិតតឃុាំចាំននួ៣នាក់្ ផ្ដលបានសទ្ជីេសរេីក្នុងេិកាា សាលាក្ាំណត់តទ្មូវការ អាទិភាពតាម 
ឃុាំនីមយួៗ ជាអនក្ទ្បមូលព័ត៌មានតាមរយៈការជបួេមាា េន៍ជាមយួអនក្ភូមិអាំពីការយល់សឃញី និងវាយ
តម្មៃការសឆៃីយតបរបេ់មស្រនតីជាប់សនន ត ឬតាំណាងគណបក្សនសយាបាយមូលោា ន សលីតទ្មូវការជាអាទិភាព 
ផ្ដលទ្បជាពលរដាបានោក់្សចញសពលេិកាា សាលាក្នុងឃុាំរបេ់ខៃួនក្នៃងមក្តាមរយៈ ផតល់ពិនទរចួសផញីរសារ
មក្កាន់សាន ក់្ការក្ណាត លខុមផ្ស្រហែល។  
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អនក្ចូលរមួក្នុងេិកាា សាលា ១៥ នាក់្ម្នអនក្ចូលរមួទាំងអេ់តាមបណាត ឃុាំនីមយួៗ ទ្តូវបានសទ្ជីេ

សរេីសដីមបេីមាា េន៍អាំពីការយល់សឃញីរបេ់ពកួ្សគសៅសល ី ចាំណុចផ្ដលទ្តូវវាយ តម្មៃ គឺសផ្លត តេាំខាន់សលី
តទ្មូវការអាទិភាពទាំង៥ ម្នឃុាំនីមយួៗ។ អនក្ផ្ដលបានសទ្ជីេសរេី ទ្តូវបានសលីក្ទឹក្ចិតតឱយចូលរមួវាយ
តម្មៃ តាមរយៈការផតល់ពិនទុ សៅសលីចាំណុច ម្នតទ្មូវការ អាទិភាពនីមយួៗ ម្នឃុាំរបេ់ខៃួនផ្ដលេសទ្មចបាន 
តាមការយល់សឃញីសរៀងៗខៃួន ពីសលខ ១ ដល់សលខ ៥ ផ្ដលបាន ន័យដូចខាងសទ្កាម៖ 

១= ( ០% - ២០%) មិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬបានសធែីតិចតចួ 
២= ( ២១% - ៤០%) បានសធែីខៃោះ 
៣= ( ៤១% - ៦០%) បានសធែីមធយម ឬបានសធែីពាក់្ក្ណាត ល 
៤= ( ៦១% - ៨០%) បានសធែីសទ្ចីន 
៥= ( ៨១% - ១០០%) បានសធែីសេទីរផ្តទាំងទ្េុង ឬបានសធែីទាំងទ្េុង 

 
៤. លទធផលវាយតម្មៃ 
 សៅចុងនន ាំ២០១២ ក្នុងសគលបាំណងសលីក្ក្ាំពេ់ការចូលរមួរបេ់មាច េ់សនន ត និងពទ្ងឹងការទទលួ
ខុេទ្តូវរបេ់មស្រនតីជាប់សនន ត ជាពិសេេេមៃងមាច េ់សនន តសៅឃុាំោច់ទ្េយាល និងជនជាតិសដីមភាគតិច 
ក្នុងការអនុវតតន៍វមិជឈការ និងអភិបាលកិ្ចចមូលោា ន គណៈក្មាា ធិការខុមផ្ស្រហែលបានយក្តទ្មូវអាទិភាព 
ផ្ដលទ្បជាពលរដាបានក្ាំណត់ក្នុង េិកាា សាលាេសមៃងមាច េ់សនន តក្នុងការក្ាំណត់តទ្មូវការអាទិភាពនន ាំ 
២០១០-២០១២ក្នុងនន ាំសៅសអាយពកួ្សគ សដីមបផីតល់ពិនទុវាយតម្មៃសលីការបាំសពញ ការសឆៃីយតបរបេ់មស្រនតី
ជាប់ សនន តចាំសពាោះតទ្មូវការទ្បជាពលរដាផ្ដលបានសលីក្សឡងី។ ខាងសទ្កាមគឺលទធផលម្នវាយតម្មៃសោយ
ទ្បជាពលរដាៈ 
 
អាទិភាពកូ្ដសលខ១៖ មណឌ លេុខភាព ប ុេតិ៍េុខភាព អណតូ ងទឹក្ ឥណទនជនបទ សពទយឆាប រថយនត
េសស្រងាគ ោះ ម ូតូក្ង់បី(តុតុ) ទ្គសូពទយ និងបុគគលកិ្សពទយ 

 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៧០៨ នាក់្ម្ន៥៥ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន៤១៦ នាក់្ សេាីនឹង៥៨.៧៦% យល់
សឃញីថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបានតិច
តចួ ចាំសពាោះ តទ្មូវការរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងមក្ដូចជា តទ្មូវការសអា
យមាន មណឌ លេុខភាព ប ុេតិ៍េុខភាព អណតូ ងទឹក្សាា ត ឥណទនជនបទ សពទយឆាប រថយនតេសស្រងាគ ោះ 
បនាទ ន់ ម ូតូក្ង់បី(តុតុ)េទ្មាប់មណឌ លេុខភាព ទ្គូសពទយ និងបុគគលិក្សពទយ។ មាន១៣៧ នាក់្ សេាីនឹង 
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១៩.៣៥% បានវាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំបានសធែីខៃោះ ចាំសពាោះតទ្មូវការទាំង សនោះ សហយីមាន ១០៥ នាក់្ 
សេាីនឹង ១៤.៨៣% វាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ សឆៃីយតបបានមធយម ឬសធែីបានពាក់្ ក្ណាត លម្នតទ្មូវការ
របេ់អនក្ភូមិផ្ដលបាន
សលីក្សឡងី។ មាន ៤៦ 
នាក់្ សេាីនឹង ៦.៥០% 
សលីក្សឡងី ថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ា
ឃុាំសធែីបានសទ្ចីន ឬសឆៃីយតប
បានសទ្ចីនចាំសពាោះ តទ្មូវការ
អាទិភាព របេ់ពកួ្សគ និង
មាន ទ្តឹមផ្ត ៤នាក់្ សេាី
នឹង ០.៥៦% បានផតល់
ពិនទុវាយតម្មៃ ខពេ់បាំផុតគឺ
ថ្ទ្កុ្ម ទ្បឹក្ាឃុាំបានសឆៃីយតប ឬសធែីបានទាំងទ្េុងសៅម្នតទ្មូវការអាទិភាពផ្ដលបាន សលីក្សឡងីក្នុង 
េិកាា សាលាក្នៃងមក្។ 
 
អាទិភាពកូ្ដសលខ២៖ េុាំជយួសាងេង់ផៃូវ ជេួជុលផៃូវ ោក់្លូ និងសាព ន 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៨៥៣ នាក់្ម្ន៦៤ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន៣៣៧ នាក់្ សេាីនឹង ៣៩.៥០% វាយ
តម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបានតិច
តចួ ចាំសពាោះ តទ្មូវការរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងមក្ដូចជា សាងេង់ផៃូវ ជេួ
ជុលផៃូវ និងសាព ន និង
មាន២៤៥ នាក់្ សេាី
នឹង ២៨.៧% បាន
វាយតម្មៃថ្ ទ្ក្ុម
ទ្បឹក្ាឃុាំបានសធែីខៃោះ 
ចាំសពាោះតទ្មូវការទាំង
សនោះ សហយីមាន 
១៥៩ នាក់្ សេាីនឹង 
១៨.៦% វាយតម្មៃថ្ 

58.76% 

19.35% 14.83% 
6.50% 0.56% 
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ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំសឆៃីយតបបានមធយម ឬសធែីបានពាក់្ក្ណាត លម្នតទ្មូវការរបេ់អនក្ ភូមិ ផ្ដលបានសលីក្សឡី
ង។ មាន ៩៩ នាក់្ សេាីនឹង ១១.៦% សលីក្សឡងីថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំសធែីបានសទ្ចីន ឬសឆៃីយតបបានសទ្ចីន
ចាំសពាោះ តទ្មូវការអាទិភាពរបេ់ពកួ្សគ និងមានទ្តឹមផ្ត ១៣នាក់្ សេាីនឹង ១.៥% បានផតល់ពិនទុវាយតម្មៃថ្ 
ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំបានសឆៃីយតប ឬសធែីបានទាំងទ្េុងសៅម្នតទ្មូវការ អាទិភាពផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុង េិកាា
សាលាក្នៃងមក្។ 
 
អាទិភាពកូ្ដសលខ៣៖ ការសេនេុីាំមា េុនីសគយនត វគគបណតុ ោះបណាត លក្េកិ្មា ពូជទ្េវូ ឧបក្រណ៍ ក្េកិ្មា 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៩៩ នាក់្ ម្ន១០ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន៣៣ នាក់្ សេាីនឹង៣៣.៣% វាយតម្មៃ
ថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬតាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែី បានតិចតចួ
ចាំសពាោះ តទ្មូវ ការរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ ការសេនី េុាំមា េុីនសគយនត 
វគគ បណតុ ោះបណាត
លក្េិក្មា ពូជទ្េូវ និង
មាន់ ឧបក្រណ៍ក្េិក្មា 
និងមាន២០ នាក់្ សេាីនឹង 
២០.២% បានវាយតម្មៃថ្ 
ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំបានសធែីខៃោះ 
ចាំសពាោះតទ្មូវការទាំងសនោះ 
សហយី មាន ២១ នាក់្ សេាី
នឹង ២១.២% វាយតម្មៃថ្ 
ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ សឆៃីយតប
បានមធយម ឬសធែីបានពាក់្ក្ណាត លម្នតទ្មូវការរបេ់ អនក្ភូមិផ្ដលបានសលីក្សឡងី។ មាន ២១ នាក់្ សេាី
នឹង ២១.២% សលីក្សឡងីថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំសធែី បានសទ្ចីន ឬសឆៃីយតបបានសទ្ចីនចាំសពាោះ តទ្មូវការអាទិភាព
របេ់ពកួ្សគ និងមានទ្តឹមផ្ត ៤នាក់្ សេាីនឹង ៤.០% សផសងសទៀត បានផតល់ពិនទុវាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ
បានសឆៃីយតប ឬសធែីបានទាំង ទ្េុងសៅម្នតទ្មូវការអាទិភាពផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុង េិកាា សាលាក្នៃង   
មក្។ 

 
 

33.30% 

20.20% 21.20% 21.20% 

4.00% 

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
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35.00%

ការសឆៃយីតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បកឹ្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទភិាពទ៣ី 
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អាទិភាពកូ្ដសលខ៤៖ សាងេង់សាលាសរៀន និងទ្គបូសទ្ងៀន សាលាទ្បជុាំភូមិ សាងសាង់ទ្ពោះវហិារ និងសាលា
នន់ 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៥៦៩ នាក់្ ម្ន៤៣ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន២៧៥ នាក់្ សេាីនឹង៤៨.៣% វាយ
តម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែី បានតិច
តចួចាំសពាោះតទ្មូវការរបេ់ពួក្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ សាង េង់សាលាសរៀន 
និងទ្គូបសទ្ងៀន សាលាទ្បជុាំភូមិ សាងសាង់ទ្ពោះវហិារ និងសាលានន់ និងមាន១៣៦ នាក់្ សេាីនឹង 
២៣.៩% បានវាយតម្មៃ
ថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំបានសធែី
ខៃោះ ចាំសពាោះតទ្មូវការទាំង
សនោះ សហយី មាន ៧២ 
នាក់្ សេាីនឹង ១៣.៤% 
វាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា
ឃុាំ សឆៃីយ តបបានមធយម 
ឬសធែីបានពាក់្ ក្ណាត ល
ម្នតទ្មូវ ការរបេ់អនក្
ភូមិផ្ដលបានសលីក្សឡី
ង។ មាន ៧៦ នាក់្ សេាីនឹង ៩.៧% សលីក្ សឡងីថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឃុាំសធែីបានសទ្ចីន ឬសឆៃីយតបបានសទ្ចីន
ចាំសពាោះ តទ្មូវការអាទិភាពរបេ់ពកួ្សគ និងមាន ២៧នាក់្ សេាីនឹង ៤.៧% សផសងសទៀត បានផតល់ពិនទុវាយ
តម្មៃ ថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំបានសឆៃីយ តប ឬសធែីបានទាំងទ្េុងសៅម្នតទ្មូវការអាទិភាពផ្ដលបានសលីក្សឡងី 
ក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងមក្។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.30% 

23.90% 
13.40% 9.70% 

4.70% 

0.00%
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40.00%
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60.00%

ការសឆៃីយតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទិភាពទី៤ 
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អាទិភាពកូ្ដសលខ៥៖ ការបសងកតីទ្ក្មុផ្ក្ម្ចនផលតឹផលសតត  និងវគគបណតុ ោះ បណាត លជាំនាញេបិបក្មា 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយ
តម្មៃ ៦ នាក់្ ម្ន១ឃុាំ
ោច់ទ្េយាល មាន៥ 
នាក់្ សេាីនឹង៨៣.៣% 
វាយតម្មៃ ថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា 
ឬ តាំណាងគណបក្ស
នសយាបាយសៅមូលោា ន
មិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ 
ឬសធែីបានតិច តចួចាំសពាោះ 
តទ្មូវ ការរបេ់ពកួ្សគ
ផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ ការបសងកីតទ្កុ្ម ផ្ក្ម្ចនផលឹតផលសតត  និងវគគបណតុ ោះបណាត
លជាំនាញេិបបក្មា និងមានផ្ត១ នាក់្ សេាីនឹង ១៦.៧% បានវាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្ម ទ្បឹក្ាឃុាំបានសធែីខៃោះ 
ចាំសពាោះតទ្មូវការទាំងសនោះ។ 
 
អាទិភាពកូ្ដសលខ៦៖ សាងេង់សាថ នីយបូមទឹក្ សាងេង់ និងសាត រទ្បឡាយទឹក្ ជីក្ទ្េោះ ទាំនប់ទឹក្ និងទែ រ
ទឹក្ សាត ផ្ទ្ពក្ ជេួជុលទាំនប់អាងទឹក្ អាងេតុក្ទឹក្ 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៤៣០ នាក់្ ម្ន៣៤ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន២៤៤ នាក់្ សេាីនឹង៥៦.៧% វាយ
តម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ 
តាំណាងគណបក្ស
នសយាបាយសៅមូលោា ន
មិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ 
ឬសធែបីានតិចតចួចាំសពាោះ 
តទ្មូវការរបេ់ពកួ្សគផ្ដល
បានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា
សាលាក្នៃងសនាោះគឺ តទ្មូវ
ការសាងេង់សាថ នីយបូម

83.30% 

16.70% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

ការសឆៃីយតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទិភាពទី៥ 

56.70% 

24.00% 
13.70% 

3.50% 2.10% 
0.00%

10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

ការសឆៃីយតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទិភាពទី៦ 
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ទឹក្ តទ្មូវការសាងេង់ និងសាត រទ្បឡាយទឹក្ ជីក្ទ្េោះ ទាំនប់ទែ រទឹក្ សាត ផ្ទ្ពក្ និងអាងេតុក្ទឹក្ និង មាន
១០៣ នាក់្ សេាីនឹង ២៤.០% បានវាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំបានសធែីខៃោះ ចាំសពាោះតទ្មូវការ ទាំងសនោះ សហយី
មាន ៥៩ នាក់្ សេាីនឹង ១៣.៧% វាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ សឆៃីយតបបានមធយម ឬសធែីបានពាក់្ក្ណាត ល
ម្នតទ្មូវ ការរបេ់អនក្ភូមិផ្ដលបានសលីក្សឡងី។ មាន ១៥ នាក់្ សេាីនឹង ៣.៥% សលីក្សឡងីថ្ ទ្កុ្ម
ទ្បឹក្ា ឃុាំសធែីបានសទ្ចីន ឬសឆៃីយតបបានសទ្ចីនចាំសពាោះតទ្មូវការអាទិភាព របេ់ពួក្សគ និងមាន៩ នាក់្ សេាី
នឹង ២.១% សផសងសទៀត បានផតល់ពិនទុវាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ បានសឆៃីយតប ឬសធែីបានទាំង ទ្េុងសៅម្ន
តទ្មូវការអាទិភាពផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុង េិកាា សាលាក្នៃងមក្។ 

 
អាទិភាពកូ្ដសលខ៧៖ អប់រ ាំេុខភាព និងអនាម័យ សាងេង់បងគន់អនាម័យ និងចសទ្មាោះទឹក្សាា ត អណតូ ង
េនប់ 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៤៧៩ នាក់្ ម្ន៣៦ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន២៧០ នាក់្ សេាីនឹង៥៤.៥% វាយ
តម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបានតិច
តចួចាំសពាោះ តទ្មូវការរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ តទ្មូវការសាងេង់
បងគន់អនាម័យ ធុងចសទ្មាោះទឹក្សាា ត និងអណតូ ងេនប់ និងមាន១២៩ នាក់្ សេាីនឹង ២៦.១% បានវាយតម្មៃ
ថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំបានសធែីខៃោះ ចាំសពាោះតទ្មូវការទាំងសនោះ សហយីមាន ៦២ នាក់្ សេាីនឹង ១២.៥% វាយតម្មៃ 
ថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ សឆៃីយតប
បានមធយម ឬសធែីបានពាក់្
ក្ណាត លម្នតទ្មូវ ការរបេ់
អនក្ភូមិផ្ដលបាន សលីក្សឡី
ង។ មាន ៣០ នាក់្ សេាី
នឹង ៦.១% សលីក្សឡងីថ្ 
ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឃុាំសធែីបានសទ្ចីន 
ឬសឆៃីយតប បានសទ្ចីន
ចាំសពាោះតទ្មូវការអាទិភាព 
របេ់ពកួ្សគ និងមានផ្ត៤ 
នាក់្ សេាីនឹង ០.៨% ប ុសណាណ ោះបាន ផតល់ពិនទុវាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ បានសឆៃីយតប ឬសធែីបានទាំងទ្េុង
សៅម្នតទ្មូវការអាទិភាព ផ្ដល បានសលីក្សឡងីក្នុង េិកាា សាលាក្នៃងមក្។ 

 

54.50% 

26.10% 

12.50% 
6.10% 0.80% 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

ការសឆៃីយតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទិភាពទី៧ 
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អាទិភាពកូ្ដសលខ៨៖ េុាំតបណាត ញអគគេីនី េុាំមា េុនីសភៃងី 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ១០៣ នាក់្ ម្ន១១ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន៦១ នាក់្ សេាីនឹង៥៩.២% វាយតម្មៃ
ថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបានតិចតួច
ចាំសពាោះ តទ្មូវការរបេ់ពួក្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ តទ្មូវការតបណាត ញ        
អគគីេនី និង េុាំមា េុីន 
សភៃីង និងមាន១២ នាក់្ 
សេាីនឹង១១.៧%បានវាយ 
តម្មៃថ្ ទ្ក្ុមទ្បឹក្ាឃុាំបាន
សធែីខៃោះ ចាំសពាោះតទ្មូវការ
ទាំងសនោះ សហយីមាន ២៤ 
នាក់្ សេាីនឹង ២៣.៣% 
វាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ 
សឆៃីយតបបានមធយម ឬសធែី
បានពាក់្ក្ណាត លម្ន
តទ្មូវ ការរបេ់អនក្ភូមិផ្ដលបានសលីក្សឡងី។ មាន ៦ នាក់្ សេាីនឹង ៥.៨% សលីក្សឡងីថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឃុាំ
សធែីបានសទ្ចីន ឬសឆៃីយតបបានសទ្ចីនចាំសពាោះតទ្មូវ ការអាទិភាពរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា
សាលាក្នៃងមក្ ។ 

 
អាទិភាពកូ្ដសលខ៩៖ វគគបណតុ ោះបណាត លបសចចក្សទេចិញ្ច ឹមេតែ និងពូជេតែទ្ក្បី និងចក់្វា ក់្សាាំងេតែ 
កូ្នសឈ ីនិងសពទយេតែ ជីក្េកិ្មា 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៨៦ នាក់្ ម្ន៨ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន២៨ នាក់្ សេាីនឹង៣២.៦% វាយតម្មៃថ្
ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបានតិចតួចចាំសពាោះ 
តទ្មូវ ការរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ តទ្មូវការវគគបណតុ ោះបណាត ល 
បសចចក្សទេចិញ្ច ឹមេតែ និងពូជេតែ និងចក់្ថ្ន ាំវា ក់្សាាំងេតែ កូ្នសឈ ីនិងសពទយេតែ និងជី ក្េិក្មា និង
មាន៣០ នាក់្ សេាីនឹង ៣៤.៩% បានវាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំបានសធែីខៃោះ ចាំសពាោះតទ្មូវការ ទាំងសនោះ 
សហយីមាន ១៩ នាក់្ សេាីនឹង ២២.១% វាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ សឆៃីយតប បានមធយម ឬសធែីបានពាក់្ក្
ណាត លម្នតទ្មូវការរបេ់អនក្ភូមិផ្ដលបានសលីក្សឡងី។ មាន ៨ នាក់្ សេាីនឹង ៩.៣% សលីក្សឡងីថ្ទ្កុ្ម
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ការសឆៃីយតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទិភាពទី៨ 
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ទ្បឹក្ា ឃុាំសធែីបានសទ្ចីន ឬ
សឆៃីយតបបានសទ្ចីនចាំសពាោះ
តទ្មូវការអាទិភាពរបេ់ 
ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្
សឡងី និងមានផ្ត១ នាក់្ 
សេាីនឹង ១.២% ប ុសណាណ ោះ
បានផតល់ ពិនទុវាយតម្មៃថ្ 
ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ បានសឆៃីយ
តប ឬសធែីបានទាំងទ្េុង
សៅម្នតទ្មូវការអាទិភាព 
ផ្ដលបាន សលីក្សឡងីក្នុង េិកាា សាលាក្នៃងមក្។ 
 
អាទិភាពកូ្ដសលខ១០៖ សោោះទ្សាយទាំនាេ់ដីធៃី ការផតល់ដីម្ទ្ពេហគមន៍ និងបសងកតីេហគមន៍ 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ២០៧ នាក់្ ម្ន២០ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន១២០ នាក់្ សេាីនឹង៥៨.០% វាយ
តម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបានតិច
តចួចាំសពាោះ តទ្មូវ ការរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ ការសោោះទ្សាយទាំនាេ់
ដីធៃ ីការ ផតល់ដីម្ទ្ពេហ
គមន៍ និងមាន៤៣ នាក់្ 
សេាីនឹង ២០.៨% បាន
វាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ា
ឃុាំបាន សធែីខៃោះ ចាំសពាោះ
តទ្មូវការទាំងសនោះ សហយី
មាន ៣៣ នាក់្ សេាីនឹង 
១៥.៩% វាយតម្មៃថ្
ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ សឆៃីយតប
បានមធយម ឬសធែីបាន
ពាក់្ក្ណាត លម្នតទ្មូវការរបេ់អនក្ភូមិផ្ដលបានសលីក្សឡងី។ មាន ៩ នាក់្ សេាីនឹង ៤.៣% សលីក្សឡងីថ្
ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឃុាំសធែីបានសទ្ចីន ឬសឆៃីយតបបានសទ្ចីនចាំសពាោះតទ្មូវកា រអាទិភាពរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្
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សឡងី និងមានផ្ត២ នាក់្ សេាីនឹង ១.០% ប ុសណាណ ោះបានផតល់ ពិនទុវាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ បានសឆៃីយតប 
ឬសធែីបានទាំងទ្េុងសៅម្នតទ្មូវការអាទិភាព ផ្ដលបាន សលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងមក្។ 

 
អាទិភាពកូ្ដសលខ១១៖ ការបសងកតីេហគមន៍ម្ទ្ពសឈ ី សនសាទ សេនេុីាំការពារម្ទ្ពសចបោះ 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៥៦ នាក់្ ម្ន៦ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន៩ នាក់្ សេាីនឹង១៦.១% វាយតម្មៃថ្ទ្ក្ុម
ទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបានតិចតចួចាំសពាោះ
តទ្មូវ ការរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ តទ្មូវការសអាយមានការបសងកីត
េហគមន៍ម្ទ្ពសឈ ី
សនសាទជាសដីម និង
មាន២៨ នាក់្ សេាីនឹង 
៥០.០% បានវាយ
តម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ
បានសធែីខៃោះ ចាំសពាោះតទ្មូវ
ការទាំងសនោះ សហយី
មាន ១៧ នាក់្ សេាីនឹង 
៣០.៤% វាយតម្មៃ ថ្
ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ សឆៃីយ
តបបានមធយម ឬសធែីបានពាក់្ក្ណាត លម្នតទ្មូវការរបេ់អនក្ភូមិផ្ដលបាន សលីក្សឡងី។ មានផ្ត ១ នាក់្ 
សេាីនឹង ១.៨%ដូចគន បានវាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំសធែីបានសទ្ចីន ឬ សឆៃីយតបបានសទ្ចីន  និងបានសឆៃីយ
តប ឬសធែីបានទាំងទ្េុងសៅម្នតទ្មូវការអាទិភាព ផ្ដលបានសលីក្ សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងមក្។ 
 
អាទិភាពកូ្ដសលខ១២៖ ពសនៃឿនការសធែអីតតេញ្ញដ ណប័ណណ ការសធែអីតតេញ្ញដ ណប័ណណ ការយក្លុយសធែអីតត
េញ្ញដ ណប័ណណសលេីក្ាំណត់ 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៩១ នាក់្ ម្ន៨ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន១១ នាក់្ សេាីនឹង២១.១% វាយតម្មៃថ្
ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបានតិចតួចចាំសពាោះ
តទ្មូវ ការរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ តទ្មូវការ សអាយមានការពសនៃឿន 
ការសធែីអតតេញ្ញដ ណប័ណណ និងទប់សាក ត់ភាពមិនទ្បទ្ក្តីក្នុងការសធែីអតតេញ្ញដ ណប័ណណ ដូចជាការយក្លុយ 
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ការសឆៃីយតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទិភាពទី១១ 



 

13 

 

សលីេក្ាំណត់ និងមាន
២៧ នាក់្ សេាីនឹង 
២៩.៧% បានវាយ
តម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ
បាន សធែីខៃោះ ចាំសពាោះ
តទ្មូវការទាំងសនោះ 
សហយីមាន ៣៩ នាក់្ 
សេាីនឹង ៤២.៩% វាយ
តម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ 
សឆៃីយតបបានមធយម ឬ
សធែីបានពាក់្ក្ណាត លម្ន
តទ្មូវការរបេ់អនក្ភូមិផ្ដលបានសលីក្សឡងី។ មាន ១១ នាក់្ សេាីនឹង ១២.១% សលីក្សឡងីថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា
ឃុាំសធែីបានសទ្ចីន ឬសឆៃីយតបបានសទ្ចីនចាំសពាោះ តទ្មូវការអាទិភាពរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងី និងមាន
ផ្ត៣ នាក់្ សេាីនឹង ៣.៣% ប ុសណាណ ោះ បានផតល់ពិនទុវាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ បានសឆៃីយតប ឬសធែីបាន
ទាំងទ្េុងសៅម្នតទ្មូវការអាទិភាព ផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងមក្។ 
 
អាទិភាពកូ្ដសលខ១៣៖ បញ្ចុ ោះតម្មៃទាំនិញ បញ្ចុ ោះតម្មៃជីក្េកិ្មា សទ្បងសាាំង មា េ ូត និងផតល់ពូជទ្េវូ 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៥៥ នាក់្ ម្ន៤ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន២៣ នាក់្ សេាីនឹង៤១.៨២% វាយតម្មៃ
ថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ 
តាំណាងគណបក្ស
នសយាបាយសៅមូល
ោា នមិនបានសធែីទល់ផ្ត
សសាោះ ឬសធែីបានតិចតួច
ចាំសពាោះតទ្មូវ ការរបេ់
ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្
សឡងីក្នុងេិកាា សាលា
ក្នៃងសនាោះគឺ ការបញ្ចុ ោះ
តម្មៃទាំនិញ ដូចជា ជី
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ក្េិក្មា សទ្បងសាាំង មា េ ូតជាសដីម និងមាន១៩ នាក់្ សេាីនឹង ៣៤.៥៤% បានវាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ
បានសធែីខៃោះ ចាំសពាោះតទ្មូវការទាំងសនោះ សហយីមានផ្ត ១ នាក់្ សេាីនឹង ១.៨១% វាយតម្មៃ ថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ 
សឆៃីយតបបានមធយម ឬសធែីបានពាក់្ក្ណាត លម្នតទ្មូវការរបេ់អនក្ភូមិ ផ្ដលបាន សលីក្សឡងី។ រឯី ១២ 
នាក់្ សេាីនឹង ១២.១% សផសងសទៀតវាយតម្មៃថ្ទ្ក្ុមទ្បឹក្ាឃុាំសធែីបានសទ្ចីន ឬសឆៃីយតបបានសទ្ចីនចាំសពាោះ 
តទ្មូវការអាទិភាពរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលា ក្នៃងមក្។ ។ 

 
អាទិភាពកូ្ដសលខ១៤៖ ទប់សាក ត់សក្ាងទាំសនីង េនតេុិខេណាត ប់ធ្នន ប់េនតេុិខ 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៨៣ នាក់្ ម្ន៧ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន៥ នាក់្ សេាីនឹង៦.០% វាយតម្មៃថ្ទ្កុ្ម
ទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបានតិចតចួចាំសពាោះ
តទ្មូវ ការរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ ការរក្ាេនតិេុខេណាត ប់ធ្នន ប់ 
សៅមូលោា នដូចជា 
ក្រណីសក្ាងទាំសនីង 
សចរក្មា និងផ្លបង
េុីេង ។ល។ និងមាន
៣៣ នាក់្ សេាីនឹង 
៣៩.៨% បានវាយ
តម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ
បាន សធែីខៃោះ ចាំសពាោះ
តទ្មូវការទាំងសនោះ 
សហយីមាន ៣២ នាក់្ 
សេាីនឹង ៣៨.៦% វាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ សឆៃីយតប បានមធយម ឬសធែីបានពាក់្ក្ណាត លម្នតទ្មូវ ការ
របេ់អនក្ភូមិផ្ដលបានសលីក្សឡងី។ មាន ១២ នាក់្ សេាីនឹង ១៤.៥% សលីក្សឡងីថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឃុាំសធែីបាន
សទ្ចីន ឬសឆៃីយតបបានសទ្ចីនចាំសពាោះ តទ្មូវការអាទិភាពរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងី  និងមានផ្ត១ នាក់្ 
សេាីនឹង ១.២% ប ុសណាណ ោះ បានផតល់ពិនទុវាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំបានសឆៃីយតប ឬសធែីបានទាំងទ្េុងសៅម្ន
តទ្មូវការអាទិភាពផ្ដលបានសលីក្សឡងីខាងសលី។ 
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អាទិភាពកូ្ដសលខ១៥ ៖ ទប់សាក ត់ការសនសាទខុេចបប់ ការកាត់បនថយឡូត៍សនសាទ សេនេុីាំោក់្លប និង
កាប់ម្ទ្ពលបេ់ ការផ្ថរក្ាធនធ្ននធមាជាតិ ការទប់សាក ត់ការបាំផ្លៃ ញ 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ១២៤ នាក់្ ម្ន១០ឃុាំោច់ទ្េយាល មាន៨ នាក់្ សេាីនឹង៦.៥% វាយតម្មៃថ្
ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្សនសយាបាយសៅមូលោា នមិនបានសធែីទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបានតិចតួចចាំសពាោះ
តទ្មូវ ការរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ ទប់សាក ត់ការសនសាទខុេចបប់ 
ការកាត់បនថយឡូត៍
សនសាទ សេនីេុាំោក់្លប 
និងកាប់ម្ទ្ពលបេ់ ការ
ផ្ថរក្ាធនធ្ននធមាជាតិ 
ការទប់ សាក ត់ការ
បាំផ្លៃ ញម្ទ្ពសឈ ី និង
មាន ៤១ នាក់្ សេាីនឹង 
៣៣.១% បានវាយ
តម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ
បាន សធែីខៃោះ ចាំសពាោះតទ្មូវ
ការទាំងសនោះ សហយីមាន ៤០ នាក់្ សេាីនឹង ៣៤.៧% វាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ សឆៃីយតបបានមធយម ឬសធែី
បានពាក់្ក្ណាត លម្នតទ្មូវ ការរបេ់អនក្ភូមិផ្ដលបានសលីក្សឡងី។ មាន ១៦ នាក់្ សេាីនឹង ១២.៩% ដូច
គន បានវាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំសធែីបានសទ្ចីន ឬសឆៃីយតបបាន សទ្ចីន និងបានសឆៃីយតប ឬសធែីបាន 
ទាំងទ្េុងសៅម្នតទ្មូវ ការអាទិភាពផ្ដលបានសលី ក្សឡងីខាងសលី។ 
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ការសឆៃីយតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទិភាពទី១៥ 
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អាទិភាពកូ្ដសលខ១៦ (ក្េកិ្មា និងបសងកតីទីផាលក់្ផលតឹផលក្េកិ្មា) 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយ
តម្មៃ ១១ នាក់្ មាន៦ 
ម្ន១ឃុាំោច់ទ្េយាល 
នាក់្ សេាីនឹង៥៤.៤% 
វាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា 
ឬ តាំណាងគណបក្ស
នសយាបាយសៅមូលោា ន 
បានសធែីខៃោះ ចាំសពាោះតទ្មូវ
ការចាំសពាោះតទ្មូវការផ្ដល
ពកួ្សគ បានសលីក្សឡងី
សនាោះគឺ ទីផារេទ្មាប់លក់្ផលឹតផល ក្េិក្មា សហយីមាន ៥ នាក់្ សេាីនឹង ៤៥.៥% វាយតម្មៃថ្ទ្កុ្ម
ទ្បឹក្ាឃុាំ សឆៃីយតបបានមធយម ឬសធែីបានពាក់្ក្ណាត លម្នតទ្មូវការរបេ់អនក្ភូមិផ្ដល បានសលីក្សឡងីខាង
សលី។  
 
អាទិភាពកូ្ដសលខ១៧៖ ការបសទ្ងៀន និងវគគបណតុ ោះបណាត លអាំសពីហងឹាក្នុងទ្គសួារ និងចបប់ចរាចរ ចបប់
ភូមិបាល រក្ាទ្បម្ពណី 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយ
តម្មៃ ១២១ នាក់្ ម្ន
១០ឃុាំោច់ទ្េយាល
មាន៤៦ នាក់្ សេាីនឹង
៣៨.០% វាយតម្មៃថ្
ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ តាំណាង
គណបក្សនសយាបាយ
សៅមូលោា នមិនបានសធែី
ទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបាន
តិចតចួចាំសពាោះតទ្មូវ 
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ការសឆៃីយតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទិភាពទី១៦ 
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ការសឆៃីយតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទិភាពទី១៧ 
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ការរបេ់ពកួ្សគផ្ដលបានសលីក្សឡងីក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងសនាោះគឺ ការអប់រ ាំ និងផសពែផាយអាំពីចបប់ ដូចជា
ចបប់ភូមិភូមិ ចបប់ចរាចរ ការរក្ាទ្បម្ពណីជនជាតិសដីមភាគតិច និង វគគបណតុ ោះបណាត លអាំសពី ហងឹាក្នុង
ទ្គួសារ និងមាន ៣២ នាក់្ សេាីនឹង ២៦.៤% បានវាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំបានសធែីខៃោះ ចាំសពាោះតទ្មូវការ
ទាំងសនោះ សហយីមាន ២៥ នាក់្ សេាីនឹង ២០.៧% វាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំ សឆៃីយ តបបានមធយម ឬសធែី
បានពាក់្ក្ណាត លម្នតទ្មូវ ការរបេ់អនក្ភូមិផ្ដលបានសលីក្សឡងី។ មាន ១០ នាក់្ សេាីនឹង ៨.៣% ដូចគន
បានវាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុាំសធែីបានសទ្ចីន ឬសឆៃីយតបបានសទ្ចីន និងមាន ៨នាក់្ សេាីនឹង ៦.៦% បាន
វាយតម្មៃថ្ ទ្កុ្មទ្បឹក្ាបានសឆៃីយតប ឬសធែីបានទាំងទ្េុង សៅម្នតទ្មូវការអាទិភាពផ្ដលបានសលីក្សឡងី
ខាងសលី។ 
 
អាទិភាពកូ្ដសលខ១៨៖ សាងេង់ឈាបនោា ន និងសាថ នីយភាញ េ់កូ្នទ្តី 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ១៥ នាក់្ម្ន១ឃុាំោច់ទ្េយាល ទាំងអេ់គន  បានវាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ 
តាំណាងគណបក្ស 
នសយាបាយសៅមូល
ោា នសធែីបាន ឬសឆៃីយ
តបបានខៃោះៗសហយី 
ចាំសពាោះតទ្មូវការ
របេ់ពកួ្សគ ផ្ដល
បាន សលីក្សឡងីក្នុង
េិកាា សាលាក្នៃង
សនាោះគឺ ការសាងេង់
ឈាបនោា ន និង
សាថ នីយភាញ េ់កូ្នទ្តី។ 
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ការសឆៃីយតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទិភាពទី១៨ 
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អាទិភាពកូ្ដសលខ១៩៖ សាងេង់ប ុេតិ៍នគរបាលរដាបាល និងសាលាឃុាំ 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ៦ នាក់្ ម្ន១ឃុាំោច់ទ្េយាលទាំងអេ់គន  បានវាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ 
តាំណាងគណបក្ស 
នសយាបាយសៅមូលោា ន
មិនទន់សធែីបានទល់ផ្ត
សសាោះ ឬសធែីបានតិចតចួ 
ចាំសពាោះតទ្មូវការរបេ់ពកួ្
សគ ផ្ដលបាន សលីក្សឡងី
ក្នុងេិកាា សាលាក្នៃង
សនាោះគឺ តទ្មូវការសអាយ 
មានការសាងេង់ប ុេតិ៍
នគរបាល រដាបាល និង
សាលាឃុាំ។ 
 
អាទិភាពកូ្ដសលខ២០៖ ការសេនេុីាំជយួេទ្មលួបញ្ញា ទាំនប់វារអីគគេីនី 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ ១៥ នាក់្ ម្ន១ឃុាំោច់ទ្េយាល មានសេទីផ្តទាំងអេ់គឺ ១៤នាក់្ សេាីនឹង 
៩៣.៣%  បានវាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ តាំណាងគណបក្ស នសយាបាយសៅមូលោា នមិនទន់សធែីបាន
ទល់ផ្តសសាោះ ឬសធែីបាន
តិចតចួ ចាំសពាោះតទ្មូវការ
របេ់ពកួ្សគ ផ្ដលបាន 
សលីក្សឡងីក្នុងេិកាា
សាលាក្នៃងមក្សនាោះគឺ 
ការសេនីេុាំសអាយជយួ
េទ្មួលបញ្ញា ទាំនប់វារអីគគី
េនី ផ្ដលប ោះពាល់ដល់
ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ទ្បជា
ពលរដា និងមានទ្តឹមផ្ត ៦.៧% ប ុសណាណ ោះបានវាយតម្មៃថ្ទ្ក្ុមទ្បឹក្ាឃុាំសឆៃីយតបបាន ឬសធែីបានខៃោះៗ។ 
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ការសឆៃីយតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បឹក្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទិភាពទី១៩ 

93.30% 

6.70% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%

ការសឆៃយីតបរបេ់ទ្ក្មុទ្បកឹ្ាឃុាំចាំសពាោះតទ្មវូការអាទភិាពទ២ី០ 
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អាទិភាពកូ្ដសលខ២១៖ េុាំអាហារបូក្រណ៍េទ្មាប់េេិសទ្កី្ទ្ក្ និងរក្ការងារ 
 
ក្នុងចាំសណាមអនក្វាយតម្មៃ 
១០ នាក់្ ម្ន១ឃុាំោច់
ទ្េយាល ទាំងអេ់គន  
វាយតម្មៃថ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ា ឬ 
តាំណាងគណបក្ស 
នសយាបាយសៅមូលោា ន
មិនទន់សធែីបាន ទល់ផ្ត 
សសាោះ ឬសធែីបានតិចតួច 
ចាំសពាោះតទ្មូវការរបេ់ពកួ្
សគ ផ្ដលបានសលីក្សឡងី
ក្នុងេិកាា សាលាក្នៃងមក្សនាោះគឺ េុាំអាហារូបក្រណ៍េទ្មាប់េិេសផ្ដល មានជីវភាពទ្កី្ទ្ក្ និងរក្ការងារ។ 
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ឧបេមព័នធ៖ 
 
ទក្មងវ់ាយតម្មៃអ្ពំីការអ្នុវតតន ៍ការបំង្ពញ និងការង្ឆៃើយតបរបសក់្ក្ុមក្បកឹ្ាឃុ ំតំណាង

គណបក្សនង្ោបាយក្នងុឃុចំំង្ ោះតក្មូវអាទភិាពទងំ៥ 
ឈ ម្ ោះអ្នកវាយតមមលៃៈ  ហតថឈលខាអ្នកវាយតមមលៃៈ  

ទីកន្នលងសម្ភា សន៍/ ភូមិ៖  ឃ ុំ/កូដឃ ុំ៖ ......................./.................... 
ស្សុក៖  ឈេតត៖  

មថៃ ន្េ ឆ្ន ុំសម្ភា សន៍៖ ........../........../........... មថៃ ន្េ ឆ្ន ុំឈផញើរសារ៖ ........../........../........... 
 
ខាងក្រោមក្នេះគឺជាសំណួរវាយតម្មៃោរអនុវតតន៍ ោរបំក្ពញ ោរក្ឆៃើយតបរបស់ររមុរបឹរាឃំុ តំណាង
គណបរសនក្ោបាយក្លើតរមវូោរអាទិភាពទំង៥ខាងក្រោម។ ក្ោរអនររតវូបានក្លើរ ទឹរចិតត(ក្លើរ
លលងលតររមុរបឹរាឃំុ)ក្អាយចូលរមួផតល់ចក្មៃើយវាយតម្មៃ ក្ៅក្លើតារាងពិនទុ  ក្ោយគូសរងវង់ ឬសញ្ញា ( 
)រនុងរបអប់  តាមោរយល់ក្ឃើញក្រៀងៗខ្ៃួន៖ 
 
ខាងង្ក្កាមគឺជាចំណុចដ លក្តូវវាយតម្មៃ៖ 
ឈតើការបុំឈពញ ឬការឈឆលើយតបរបស់ក្កមុក្បឹកាឃ ុំ តុំណាងគណបកសនឈោបាយចុំឈ ោះតក្មវូការ អាទិ
ភាពទុំង៥កន ងឃ ុំរបស់អ្នកខាងឈក្កាមបានកក្មិតណាន្ដរ? 

១. ការសាងសង់ផលូវសាា ននិងលូ (កូដ=២) 
  

១=បានឈធវើតិចតួច ឬ
មិនបានឈធវើឈសាោះ 

 
២=បានឈធវើេលោះ 

 
៣=បានក្្វើពារ់ 

រណាត ល 

 
៤=បានឈធវើឈក្ចើន 
 

 
៥=បានឈធវើទុំងស្សងុ 
 

២. ការសាងសង់ទុំនប់ ស្សោះទឹក និងទវ រទឹក (កូដ=៧) 
  

១=បានឈធវើតិចតួច ឬ
មិនបានឈធវើឈសាោះ 

 
២=បានឈធវើេលោះ 

 
៣=បានក្្វើពារ់ 

រណាត ល 

 
៤=បានឈធវើឈក្ចើន 
 

 
៥=បានឈធវើទុំងស្សងុ 
 

៣. ការសាងសង់បងគន់អ្នាម័យនិងប  សតិ៍ស េភាព (កូដ=៨) 
  

១=បានឈធវើតិចតួច ឬ
មិនបានឈធវើឈសាោះ 

 
២=បានឈធវើេលោះ 

 
៣=បានក្្វើពារ់ 

រណាត ល 

 
៤=បានឈធវើឈក្ចើន 
 

 
៥=បានឈធវើទុំងស្សងុ 
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៤. ការបណត ោះបណាត លបឈចេកឈទសកសិកមម (កូដ=១៣) 
  

១=បានឈធវើតិចតួច ឬ
មិនបានឈធវើឈសាោះ 

 
២=បានឈធវើេលោះ 

 
៣=បានក្្វើពារ់ 

រណាត ល 

 
៤=បានឈធវើឈក្ចើន 
 

 
៥=បានឈធវើទុំងស្សងុ 
 

៥. សនតិស េសណាត ប់ធ្នន ប់ (កូដ=១៨) 
  

១=បានឈធវើតិចតួច ឬ
មិនបានឈធវើឈសាោះ 

 
២=បានឈធវើេលោះ 

 
៣=បានក្្វើពារ់ 

រណាត ល 

 
៤=បានឈធវើឈក្ចើន 
 

 
៥=បានឈធវើទុំងស្សងុ 
 

 
 
 
 
 
 


