
                                                         ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ម្ន្ទរីអប់រ ំយវុជន្  ន្ិង រីឡា     ខេត្ត បាត្់ដំបង                                                        ជាត្ ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត្

អងគភារ៖ អងគការខ្េែរខដើម្បកីារអប់រ ំ(KHEN)

សាា ន្ ខសចរតី
ភារ រដឋ ដដគូ បញ្ជា រ់

សរបុរមួ្ទូទងំខេត្តបាត្់ដំបង -               1,362,768,700.00       

រម្ែវិធីទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការអប់ររំនងុព្បរ័ន្ធ ខព្ៅព្បរ័ន្ធ ន្ិងម្ិន្ផ្លូវការ 107,832,700.00          

  ១.១ ការរព្ងរីការអប់ររំមុារត្ូច                  -                40,234,900.00 

បង្កើតនិ្ដំង ើ រការ គទំ្រដល់ សាលាឧបសម ្
ពន័ធនិ្សាលារដឋតាមជនបរ (១៥សាលា
ក្នុ្ទ្សុក្សំរបូត និ្ ១៥សាលាក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

-               40,234,900.00             

១.១ ពទ្្ីក្ថ្នន ក្ម់ងតេយ្យសិក្ារដឋ 1
ងេនបានសហការពទ្្ីក្ថ្នន ក្ម់ងតេយ្យសិក្ារដឋបានចំននួ ២ថ្នន ក្ង់ៅក្នុ្
សាលាសហគមនដូ៍នទ្តិត និ្ងអោ ្ងទ្ៅ ននទ្សុក្សំឡូត

សហការគទំ្រ (តាមការចបំាច)់ 28,000.00                    

១.២ ពទ្្ីក្ថ្នន ក្ម់ងតេយ្យសិក្ាសហគមន៍ 1

គទំ្រដំង ើ រការថ្នន ក្ង់រៀន និ្កិ្ចចសនាទ្គួមងតេយ្យ សហគមនប៍ានចំននួ ៩
សាលាងរៀនងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត នឹ្ ៨សាលាងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ។ី សិសស
សរុបចំននួ ១៤៥នាក្ ់(ទ្សី ៦៨នាក្)់ បានចូលងរៀនងៅក្នុ្សាលាងគលងៅ
ទំ្  ៩ងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត និ្សិសសចំននួ ១៤៨នាក្ ់(ទ្សី ៩១នាក្)់ បាន
ចូលងរៀនងៅក្នុ្សាលាងគលងៅទំ្  ៨ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ។ី

គទំ្រដំង ើ រការថ្នន ក្ង់រៀន និ្ កិ្ចចសនាទ្គូ
សហគមន ៍(មងតេយ្យសិក្ាសហគមន)៍ចំននួ 
១១ សាលាងៅទ្សុក្សំឡូត  នឹ្ ៨សាលា
ងៅទ្សុក្រុក្ខគិរ ី

24,203,200.00             

ង្វើការគទំ្រទ្បចខំេ 
(១អន  ំ១០ខេ)

១.៣ បំពាក្ស់ម្ភា រៈបរកិាខ  សម្ភា រៈងរៀន និ្បងទ្្ៀន សម្ភា
រៈខលប្ក្នុ្ និ្ងទ្ៅថ្នន ក្់

1

សាលាសហគមនចំ៍ននួ ៩ (ទ្សុក្រុក្ខគិរ ី(បឹ្អំពិល, អូរទ្ចក្ថ្នា ្, បឹ្ចក្, ្មួយ្
 និ្បា៉ា លហាល), ទ្សុក្សំឡូត (កំ្ព្ទ់្តាំ្ , ងអោ ្ងទ្ៅ, ខទ្សពនាក្ និ្អូរអន ្
ស្)) បានបំពាក្ស់ម្ភា រៈបរកិាខ  សម្ភា រៈងរៀន និ្បងទ្្ៀនសទ្ម្ភបថ់្នន ក្ម់ងតេយ្យ
រចួរាល់ងហើយ្។ 

ថ្នន ក្ម់្ភនសម្ភា រៈបងទ្្ៀនិ្ងរៀនសទ្ម្ភបសិ់សស
មងតេយ្យ

7,237,800.00               

ខ ែ្ ះសរម្ែភារ រនងុខ្ផ្ន្ការ លទធផ្លសខព្ម្ច (ធាត្ុខចញ ) ថវិកាបាន្អន្ុវត្ត

សក្មមភាពងគលរី១:ពទ្្ឹ្ការអភិវឌ្ឍងសវាអបរ់កុំ្ម្ភរតូច និ្ពិនិតយតាមដាន

ការអន្វុត្តខ្ផ្ន្ការព្បត្បិត្ិតព្បចឆំ្ន  ំ២០១៨ (រខី្េម្ររា ដល ់ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨)

លទធផ្លររំឹងទុរ

1



១.៤ បំប៉ានសមតថភាព/ប េុ ុះបណ្តេ លអនក្ទ្គបទ់្គ្     និ្
វទិ្កឹ្តការបុគគលិក្ងលើកិ្ចចគពំារ និ្អភវិឌ្ឍកុ្ម្ភរតូច

1

ទ្គូមងតេយ្យសហគមនចំ៍ននួ ៤០នាក្ ់(ទ្សី ៤០នាក្)់ បានចូលរមួវគគបំប៉ានសម ្
ថតភាពងលើការងរៀន និ្បងទ្្ៀន កិ្ចចការងាររដឋបាល ការផលិត សម្ភា រៈ ការ
រសសនៈកិ្ចចសាលាមងតេយ្យទ្កុ្្ នឹ្កិ្ចចការពារកុ្ម្ភរ បានចំននួ ៤ដ្ងៅក្នុ្
ទ្សុក្រុក្ខគិរចំីននួ ៣ដ្ និ្ទ្សុក្សំឡូតចំននួ ១ដ្។

ងទ្ជើសងរ ើស និ្ គទំ្របំប៉ានទ្គូមងតេយ្យ សហ
គមន ៍ខដលរមួបញ្ចូ លទំ្ ការដាក្ព់ទ្ងាយ្ទ្គូ
បងទ្្ៀនងៅបងទ្្ៀនងៅសាលាឧបសមពន័ធ 
(ខដលរមួទំ្ ទ្គូកិ្ចចសនា),(ទ្សុក្សំឡូត និ្
 ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី។ ង្វើការប េុ ុះបណ្តេ លងៅទ្គូមត ្
ងតយ្យ (ទ្សុក្សំឡូត និ្ ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ីវគគប ្
តុុះបណ្តេ លចំននួ ៤ ទ្តូវបានផេល់ជូនទ្គូ
បងទ្្ៀនតាមសាលាមងតេយ្យសិក្ាសហគមន៍
 ។ ទ្គូបងទ្្ៀនមងតេយ្យសិក្ាចំននួ ២៥នាក្ ់
បានររលួការប េុ ុះបណ្តេ ល។

7,466,600.00               

១.៥ ការចុុះពិនិតយតាមដានការងារងរៀន និ្បងទ្្ៀន និ្
ការគពំារ
និ្អភវិឌ្ឍកុ្ម្ភរតូច

1

ទ្កុ្មបំប៉ានពិនិតយតាមដាន និ្វាយ្តនមាថ្នន ក្ទ់្សុក្ បានចុុះងៅពិនិតយការងារងរៀន
 និ្បងទ្្ៀន ការគពំារ និ្ការអភវិឌ្ឍកុ្ម្ភរតូចបានចំននួ ១៨សាលាងរៀន
ងគលក្នុ្ (១៥សាលាងគលងៅងៅទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ ៣សាលាងគលងៅងៅ
ក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត)

ការចុុះជាទ្បចខំេគទំ្របងចចក្ងរស 1,299,300.00               

សាា ន្ ខសចរតី
ភារ រដឋ ដដគូ បញ្ជា រ់

                 -                54,300,100.00 

សមតថភាពបំងពញការងារ និ្បងចចក្ងរស
បងទ្្ៀនទ្តូវបានងលើក្ក្មពស់

-               38,427,500.00             

១.១.ការពិងទ្គុះងោបល់ជាមយួ្អនក្ពាក្ព់ន័ធនិ្អភវិឌ្ឍ
្នធានរិនននយ័្,និ្រំរ្ខ់ដលរមួទំ្  ToR ងដាយ្ខផោក្
ងលើអបបរម្ភរសេ្ដ់ារសាលាកុ្ម្ភរងមទ្តី (ទ្សុក្សំឡូត និ្
 ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

1

ទ្កុ្មការងារគងទ្ម្ភ្, ទ្កុ្មបំប៉ានពិនិតយតាមដាន និ្វាយ្តនមាថ្នន ក្ទ់្សុក្ និ្មនេី ្
រជំនាញអបរ់ទំ្សុក្បានចុុះសិក្ា និ្ទ្បមូលរិនននយ័្បឋមតាមសាលាងគល
ងៅចំននួ ២៨សាលាងគលងៅ (១៥សាលាងរៀនងគលងៅងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ី
និ្ ១៣សាលាងៅទ្សុក្សំឡូត) បានចំននួ ២ដ្ (ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរចំីននួ 
១ដ្ និ្ទ្សុក្សំឡូតចំននួ ១ដ្)។

ចុុះសិក្ានិ្ទ្បមូលរិនននយ័្បឋមតាមសាលា
ងគលងៅ   សេីពី សេ្ដ់ាកុ្ម្ភរងមទ្តី

3,824,600.00               

សក្មមភាពងគលរី១:ការពទ្្ឹ្សមតថភាព ងលើក្ក្មពស់បងចចក្ងរសបងទ្្ៀន  និ្ងរៀន

ខ ែ្ ះសរម្ែភារ រនងុខ្ផ្ន្ការ លទធផ្លសខព្ម្ច (ធាត្ុខចញ ) លទធផ្លររំឹងទុរ
ថវិកាបាន្អន្ុវត្ត

១.២ ការរព្ងឹងគុណភារ ន្ិងព្បសទិធភារដន្ការអប់រខំៅបឋម្សរិា

2



១.២.ការផសពវផាយ្គងទ្ម្ភ្ (ទ្សុក្សំឡូត និ្ ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី 1

ការផសពវផាយ្គងទ្ម្ភ្ទំ្ ក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្សំឡូតទ្តូវបានបញ្ចបង់ដាយ្
ម្ភនអនការសហការជាមយួ្អភបិាលននគ ៈអភបិាលទ្សុក្ , ការោិល័យ្
អបរ់ទំ្សុក្, គក្សក្, ទ្កុ្មទ្បឹក្ាទ្សុក្, គក្នគ, ងមឃុំ, ប៉ាូលីស, ទ្គូងពរយ, 
អាជាា ្រភូមិ/ឃុ,ំ នាក្ក្ទ្ម្, នាយ្ក្សាលា, ទ្គូបងទ្្ៀន,គ ៈក្មមការ
ទ្រទ្រ្ស់ាលា,សហគមន ៍នឹ្អ្គការនដគូរ។ អនក្ចូលរមួសរុបម្ភនចំននួ 
១៨៩នាក្ ់(ទ្សី ៤៦នាក្)់ ក្នុ្ងនាុះម្ភនជនពិការចំននួ ១នាក្។់

ងរៀបចំនិ្ខសវក្រកិ្ចចសហទ្បតិបតេិការងារ
ជាមយួ្គងទ្ម្ភ្ 

6,023,100.00               

១.៣. គទំ្រកិ្ចចពិងទ្គុះងោបល់ និ្បង្កើតខផនការ
សក្មមភាពជាមយួ្សាលាងរៀន និ្ឃុំ (ទ្សុក្សំឡូត និ្ 
ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

1

ការទ្បជំុចំននួ ២៨ដ្បានង្វើងឡើ្ងៅក្នុ្សាលាងគលងៅចំននួ ២៨សាលា
ងដាយ្ម្ភនការចូលរមួពី នាយ្ក្សាលា, គ ៈក្មមការ, ទ្គូបងទ្្ៀន និ្អាជាា ្
រភូមឃុិ។ំ ខផនការក្នុ្ការង្វើយុ្រធនាការចំននួ ២៨បានងរៀបចំងឡើ្ជាមយួ្អនក្
ចូលរមួទំ្ អស់គន ។

ម្ភនខផនការក្នុ្ការង្វើយុ្រធនាការចុុះង ម្ ុះ
ចូលងរៀន

354,700.00                  

សក្មមភាពងនុះងក្ើត
ងឡើ្ទ្បចអំន ំ

១.៤. គទំ្រការង្វើយុ្រធនាការចុុះង ម្ ុះ នឹ្ទ្បមូលកុ្ម្ភរ
ចូលងរៀនងៅក្នុ្ខេ តុលា ចបពី់នថៃរី ១៥-៣០(ទ្សុក្សំ
ឡូត និ្ ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

1

ទ្កុ្មក្ការងារគងទ្ម្ភ្បានង្វើយុ្រធនាការទ្បមូលសិសសចូលងរៀនបានចំននួ 
២៨សាលាងរៀន/ ភូម/ិ ចំនុច (១៥សាលាងរៀនងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ ១៣
សាលាងរៀនងៅក្នុ្សំឡូត) ខដលម្ភនអនក្ចូលរមួសរុបចំននួ ២៦៧នាក្ ់(ទ្សី 
១១២នាក្)់ (រុក្ខគិរចំីននួ ១២៨នាក្ ់(ទ្សី ៤៣នាក្)់ និ្សំឡូតចំននួ ១៣៩
នាក្ ់(ទ្សី ៦៩នាក្)់)។ 

បនាា បពី់ង្វើយុ្រធនាការទ្បមូលសិសសចូលងរៀនមក្ , កុ្ម្ភរថមចំីននួ 770នាក្ ់
អាយុ្ពី ៣-៦អន បំានមក្ចុុះង ម្ ុះចូលងរៀនងៅក្នុ្សាលាងរៀនងគលងៅចំននួ
 ២៨ (៣៩៩ នាក្ប់ានចុុះង ម្ ុះចូលងរៀនងៅក្នុ្សាលាងរៀនចំននួ ១៥ងៅ
ក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ ៣៧១នាក្ប់ានចុុះង ម្ ុះចូលងរៀនងៅក្នុ្សាលាងរៀន
ងគលងៅចំននួ ១៣ងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត)។

យុ្រធនាការចុុះទ្បមូលកុ្ម្ភរចូលងរៀន 5,420,600.00               
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១.៥. គទំ្រងៅងលើការងបើក្បងវសនកាលសទ្ម្ភបស់ាលា
ងគលងៅទំ្ អស់ (ទ្សុក្សំឡូត និ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

1

ក្មមវ ិ្ បិីរបងវសនកាលចំននួ ១២ដ្ទ្តូវបានង្វើងឡើ្ងៅក្នុ្សាលាងគល
ងៅចំននួ ១២ងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត ខដលម្ភនអនក្ចូលរមួសរុបចំននួ ៤៨៦ នាក្់
 (ទ្សី២៥៣នាក្)់ ក្នុ្ងនាុះម្ភនដូចជា សិសានុសិសស, នាយ្ក្, ទ្គូបងទ្្ៀន,
គ ៈក្មមការទ្រទ្រ្ស់ាលា, អាជាា ្រភូម ិឃុ ំនិ្សហគមន។៍ 

ក្មមវ ិ្ ងីបើក្បងវសនកាលចំននួ ២៨ដ្បានងក្ើតងឡើ្ងៅក្នុ្សាលាងរៀន
ងគលងៅចំននួ ២៨ (ទ្សុក្រុក្ខគិរចំីននួ ១៥ និ្ទ្សុក្សំឡូតចំននួ ១៣) ខដល
ម្ភនអនក្ចូលរមួសរុបចំននួ ១,៤២២នាក្ ់(ទ្សី ៧៥១នាក្)់ ពិការចំននួ ៦នាក្ ់
(ទ្សី ៣នាក្)់, (អនក្ចូលរមួងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរចំីននួ ៨៦៤នាក្ ់(ទ្សី ៤៣៥នាក្)់
 និ្សំឡូតចំននួ ៥៥៨នាក្ ់(ទ្សី ៣១៦នាក្)់) ក្នុ្ងនាុះម្ភនដូចជា នាយ្ក្
សាលា, ទ្គូបងទ្្ៀន, អាជាា ្រភូមឃុិំ, សហគមន ៍និ្សិសស។

ងរៀបចំរិវាងបើក្បងវសនកាលតាមសាលាងរៀន
ងគលងៅនីមយួ្ៗ

2,374,600.00               

១.៥.គទំ្រការវគគឆាុុះបញ្ច ំ្ ETL ទ្បចអំន  ំ(SWOT) 
ជាមយួ្នឹ្ទ្គូ, គ ៈក្មមការទ្រទ្រ្ស់ាលា, នាយ្ក្សាលា
, ឃុ ំ, តំណ្ត្សិសស និ្យុ្វជន (ទ្សុក្សំឡូត និ្ ទ្សុក្
រុក្ខគិរ)ី

1
ទ្កុ្មការងារអ្គការងេនចំននួ ១៩នាក្ ់នឹ្ទ្កុ្មយុ្វជនចំននួ ៤នាក្ប់ានង្វើការ
រសសនៈកិ្ចចសិក្ាងៅកានស់ាលាងរៀន វតេបូរ ៍។

ការចុុះសិក្ាងរៀនសូទ្តពីបរពិងសា្ន ៍   ល្
អៗពីសាលាងរៀនគំរូ 

8,563,400.00               

១.៦.គទំ្រការង្វើខផនការអភវិឌ្ឍនស៍ាលាតាមសាលា
នីមយួ្ៗងដាយ្ម្ភនការចូលរមួជាមយួ្អនក្ពាក្ព់ន័ធ   សំខា
ន់ៗ , នាយ្ក្សាលា, ទ្គូបងទ្្ៀន, គ ៈក្មមការទ្រទ្រ្់
សាលាងរៀន, ទ្កុ្មទ្បឹក្ាកុ្ម្ភរ និ្ ក្ាឹបកុ្ម្ភរ (ទ្សុក្សំឡូត
 និ្ ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

1
ខផនការអភវិឌ្ឍនស៍ាលាចំននួ ២៨ទ្តូវបានបង្កើតងឡើ្ងៅក្នុ្សាលាងគល
ងៅចំននួ ២៨ (ទំ្ ក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ី នឹ្ទ្សុក្សំឡូត)

ម្ភនខផនការអភវិឌ្ឍនស៍ាលាងរៀន ទ្គបង់គល
ងៅ 

442,600.00                  

១.៧. គទំ្រក្ញ្ចបថ់វកិារងដើមបជីយួ្ ដល់ការអភវិឌ្ឃនស៍ាលា
ងរៀន (ងៅងពលង្វើខផនការអភវិឌ្ឍនស៍ាលាងរៀន) ងៅក្នុ្
សាលាងរៀនងគលងៅចំននួ ៣០ (ទ្សុក្សំឡូត និ្ទ្សុក្
រុក្ខគិរ)ី

2

សាលាងគលងៅចំននួ ៧ (ជំនាបទ់្កូ្ចអម , ភនទំ្ពុះ, រងតេ ងប, ជីកំ្ប៉្ា ,់ ចុ្ពរ, 
ជំនាបស់ាម ច ់នឹ្អូរទ្ចក្ថ្នា ្) ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរបីានររលួថវកិាខាន តតូច 
១៥០ដុលាា ក្នុ្ការខក្លមោ/ អភវិឌ្ឍនស៍ាលាងរៀន។

ផេល់ថវកិាខាន តតូច១៥០ដុលាា ដល់សាលា
ងគលងៅនីមយួ្ៗ

4,200,000.00               

សក្មមភាពងនុះនឹ្បនេ
ង្វើងរៀតងៅ   សបាេ
ហ៍រី ៣ក្នុ្ខេ ្នូ អន  ំ
២០១៨

១.៧.បំប៉ាន/ប េុ ុះបណ្តេ លគ ៈក្មមការទ្រទ្រ្ស់ាលា 
និ្ទ្កុ្មទ្បឹក្ាឃុសំទ្ម្ភបស់្តសេី និ្កុ្ម្ភរពីតួនារី និ្មុេងារ 
(ទ្សុក្សំឡូត និ្ ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

1

គ ៈក្មមការទ្រទ្រ្ស់ាលាចំននួ ១២៦នាក្ ់(ទ្សី ២៣នាក្)់, ក្នុ្ងនាុះ ៦៩
នាក្ង់ៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត និ្ ៥៧ ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ,ី ងៅក្នុ្សាលាងគល
ងៅចំននួ ២៨ (១៥ សាលាងៅទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្១៣សាលាងៅទ្សុក្សំឡូត) 
បានររលួវគគបំប៉ានពីតួនារី និ្មុេងាររបស់គ ៈក្មមការទ្រទ្រ្ស់ាលាងរៀន 
និ្ការបង្កើតខផនការអភវិឌ្ឍនស៍ាលាងរៀន។

ពទ្្ឹ្ការពីតួនារីនិ្ការងារគទំ្រចូលរមួ
សទ្ម្ភបស់ាលាងរៀន

4,022,700.00               
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១.៨. គទំ្រទ្ពឹតេិការ ៍រិវាកុ្ម្ភរអនេរជាតិ និ្រិវាទ្បអំ្
នឹ្ពលក្មមកុ្ម្ភរ (១ទ្ពឹតេិការ ៍ក្នុ្ ១អន ងំៅតាមមូលដ ្
ឋានសាលានីមយួ្ៗ, នថៃរី ១ ខេមថុិនា និ្ នថៃរី ១២ ខេ 
មថុិនា), (ទ្សុក្សំឡូត និ្ ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

1

សាលាងរៀនងគលងៅចំននួ ២៣ (ទំ្ ក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្សំឡូត) បាន
ទ្បទ្ពឹតេិ/ ង្វើរិវាកុ្ម្ភរអនេរជាតិ និ្រិវាទ្បអំ្ នឹ្ពលក្មមកុ្ម្ភរ។ អនក្ចូលរមួ
សរុបម្ភនចំននួ ១,៤៧៤នាក្ ់(ទ្សី ៧០៦នាក្)់។

ងរៀបចំរិវា១មថុិនា និ្១២ មថុិនា  តាម
សាលាងគលងៅ

3,201,200.00               

គុ ភាពអបរ់ងំៅបឋមសិក្ាទ្តូវបានពទ្្ឹ្ 
នឹ្ពទ្្ីក្

-               15,872,600.00             

២.១. គទំ្រការបង្កើតខផនរីសាលា/សិក្ាជាមយួ្នឹ្ការ
ចូលរមួពីអនក្ពាក្ព់ន័ធសំខាន់ៗ  (ទ្សុក្សំឡូត និ្ ទ្សុក្រុក្ខ
គិរ)ី

1
ខផនរីសាលាទ្តូវបានបង្កើតងឡើ្ងៅក្នុ្សាលាងរៀនងគលងៅចំននួ ១៥ងៅ
ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ ១៣ងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត

ង្វើខផនរីេន្ សាលា តាមតំបនង់គលងៅ៣០
សាលាងរៀន 

247,000.00                  

២.២. បំប៉ាន/ ប េុ ុះបណ្តេ លទ្គូឧបសមពន័ធ (ទ្គូបឋមសិក្ា),
 (ទ្សុក្សំឡូត និ្ ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

1

ទ្គូបឋមសិក្ាចំននួ ២៩នាក្ ់(ទ្សី ១១នាក្)់ ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ ៩៨នាក្ ់
(ទ្សី ៧២នាក្)់ ងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូតបានររលួវគគបំប៉ានពីវ ិ្ សីាស្តសេងរៀន និ្
បងទ្្ៀន, ការផលិតសម្ភា រៈ, កិ្ចចខត្ការបងទ្្ៀន នឹ្កិ្ចចការពារកុ្ម្ភរ។

ទ្គូចំននួ ១៥០នាក្ប់ានររលួបានការជយួ្ 
បំប៉ាន 

8,055,200.00               

២.៣. ង្វើការទ្បជំុតាមក្ទ្ម្ងដាយ្ខផោក្ងៅតាមកាលវភិាគ/
 ងពលងវលាខដលបានទ្ពមងទ្ពៀ្ (៧ ដ្ងៅសាលា
ក្ទ្ម្), (ទ្សុក្សំឡូត និ្ ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

1

ការទ្បជំុចំននួ ៦៤ដ្ទ្តូវបានង្វើងឡើ្ងៅក្នុ្ក្ទ្ម្ងគលងៅចំននួ ១៤ 
(ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ទ្សុក្សំឡូត) ក្នុ្ងនាុះម្ភន នាយ្ក្ និ្ទ្គូងគលងៅចំននួ 
១១៤នាក្ ់(ទ្សី ៦៥នាក្)់ បានចូលរមួងៅក្នុ្ការទ្បជំុទំ្  ១៤ក្ទ្ម្ងនុះ។

ទ្បជំុបងចចក្ងរសតាមក្ទ្ម្ទំ្  ១២ សាលា
ងរៀន

1,933,100.00               ១ អន  ំទ្បជំុ ៧ដ្

២.៤.គទំ្រងៅងលើការទ្បជំុទ្បចទំ្តីម្ភសជាមយួ្ទ្កុ្ម
អ្ិការកិ្ចច  (DTMT) ,ងៅការោិល័យ្អបរ់ទំ្សុក្ ៣ដ្
ក្នុ្ ១អន  ំ(ទ្សុក្សំឡូត និ្ ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

1

ការទ្បជំុទ្បចទំ្តីម្ភសជាមយួ្ទ្កុ្មបំប៉ានពិនិតយតាមដាន និ្វាយ្តនមាថ្នន ក្ទ់្សុក្
ចំននួ ៥ដ្បានងក្ើតងឡើ្ (ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរចំីននួ ៤ដ្ នឹ្ទ្សុក្សំឡូ
តចំននួ ១ដ្) ខដលម្ភនអនក្ចូលរមួសរុចចំននួ ៥១នាក្់។ ខផនការចុុះទ្តួត
ពិនិតយតាមដាន និ្វាយ្តនមារបស់ទ្កុ្ម DTMT ទ្តូវបានបង្កើតងឡើ្ងៅក្នុ្
ការទ្បជំុ។

ទ្បជំុងដើមបងីរៀបចំខផនការចុុះទ្តួតពិនិតយ និ្
វាយ្តនមាតាមសាលាងរៀនងគលងៅ

446,100.00                  

ការទ្បជំុងនុះងក្ើតងឡើ្
ទ្បចទំ្តីម្ភស

២.៥.ពិនិតយ និ្ ខក្លមោខផនការអភវិឌ្ឍនស៍ាលាងរៀនទ្បចំ
 ទ្តីម្ភស (ទ្សុក្សំឡូត និ្ ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

1

ខផនការសាលាងរៀនចំននួ ១៥ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ ១៣ងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត
ទ្តូវបានពិនិតយជាងរៀ្រាល់ទ្តីម្ភសជាមយួ្ នាយ្ក្សលា ,គ ៈក្មមការ, ទ្គូ
បងទ្្ៀន និ្អាជាា ្រភូមឃុិ ំតាមសាលាងគលងៅនីមយួ្ៗ។

ទ្បជំុតាមដាននិ្ខក្រលមោការងារទ្បចទំ្តីម្ភស 574,000.00                  

ការទ្បជំុងនុះងក្ើតងឡើ្
ទ្បចទំ្តីម្ភស

សក្មមភាពងគលរី២:ពទ្្ឹ្ និ្ពទ្្ីក្គុ ភាពអបរ់ងំៅសាលាបឋមសិក្ា
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២.៦.គទំ្រងៅងលើការតាមដាន និ្ទ្តួតពិនិតយងៅដល់
សាលាមូលដាឋ នទ្បចខំេ (ទ្សបជាមយួ្នឹ្ខផនការខដល
បានទ្ពមងទ្ពៀ្), ទំ្ ក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ទ្សុក្សំឡូត

1

ការទ្បជំុពីការងរៀបចំការជលួជុល នឹ្ង្វើប្គនប់ានចំននួ ២ដ្ងៅក្នុ្សាលា
ទ្រូ្ខាា  និ្ភននំរ ទ្សុក្សំឡូត។ 
ងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូតបានទ្បជុតាមដាន និ្ទ្តួតពិនិតយខផនការសាលាបានចំននួ
 ៨ ដ្ងៅក្នុ្ ៦សាលាងគលងៅ ខដលម្ភនអនក្ចូលរមួសរុបចំននួ ១១៤នាក្់
 (ទ្សី ៦២នាក្)់។ និ្ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរបីានចំននួ ១២ដ្ងៅក្នុ្ ៨សាលា
សហគមន ៍ខដលម្ភនអនក្ចូលរមួសរុបចំននួ ១៧៨នាក្ ់(ទ្សី ៤៦នាក្)់។

ទ្បជំុតាមដាននិ្ខក្រលមោការងារទ្បចខំេ 655,800.00                  

២.៧. ផេល់សម្ភា រៈងរៀន និ្ក្្ង់ៅដល់សិសសពិការ/ពិបាក្
ក្នុ្ការងៅងរៀនចំននួ  ៩៦នាក្ ់(ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្សំឡូត)

2

ងយ្ើ្នឹ្ផេល់សម្ភា រៈសិក្ា និ្ក្្ង់ៅដល់សិសសពិការ និ្សិសសពិបាក្ក្នុ្
ការសិក្ាចំននួ ៤៨ នាក្ង់ៅក្នុ្សាលាងគលងៅចំននួ ១៥ ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ី
 ងៅសបាេ ហ៍រី ៣ ខេ្នូ អន  ំ២០១៨។

ផេល់ឃតីសិក្ាដល់សិសពិការ
នឹ្ផេល់ងអាយ្ក្នុ្សប ្
តាហ៍រី  ៣ខេ ្នូ អន  ំ
២០១៨

២.៨. ផេល់សម្ភា រៈសិក្ាងៅដល់សិសសសាលាសហគមន៍
ងគលងៅចំននួ ២០សាលាងៅទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ទ្សុក្សំឡូត

2

សិសសចំននួ ៨៦៣នាក្ ់ងៅក្នុ្សាលាងគលងៅចំននួ ១១ (ជីកំ្ប៉្ា ,់ ចុ្ពរ, 
ព្រឹក្, បឹ្អំពិល, ភនទំ្ពុះ, អូរទ្ចក្ថ្នា ្ នឹ្បឹ្ចក្) ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរបីាន
ររលួសម្ភា រៈសិក្ាចំននួ ៨៦៣ឃតី (ក្នុ្ ១នាក្រ់រលួបាន ១ឃតីសិក្ា)។
 សម្ភា រៈសិក្ារមួម្ភនៈ ងសៀវងៅសរងសរ, ប ចិ, ងមម នដ, ជរ័លុប, ទ្បដាបេួ្  
នឹ្បនាា ត។់ 

ងៅសបាេ ហ៍រី ៣ខេ្នូ អន  ំ២០១៨, សម្ភា រៈសិក្ាចំននួ ៣,០៩៨សិត ទ្តូវបានផ ្
តល់ងៅងអាយ្សិសសចំននួ ១,៤៨២ ងៅក្នុ ៃ្ សាលាងគលងៅចំននួ ១៣ងៅ
ទ្សុក្សំឡូត និ្ ១,៦១៦ងៅក្នុ្សាលាងគលងៅចំននួ ១៥ ងៅទ្សុក្រុក្ខគិរ។ី

សិសសទំ្ អស់ក្នុ្សាលាងគលងៅទំ្ ២០ 3,961,400.00               

នឹ្ផេល់ងអាយ្ក្នុ្សប ្
តាហ៍រី  ៣ខេ ្នូ អន  ំ
២០១៨

                 -                  5,548,800.00 

សិកាខ សាលាម្ភតាបិតា ទ្តូវបានង្វើងឡើ្ងៅ
ក្នុ្សាលាងរៀន/ភូមចំិននួ ៣០ ពីក្មមវ ិ្ មី្ភតា
បិតាលោនិ្ការខថទកូំ្ន។ ងហើយ្ក្ជ៏ាម្ភតា
បិតាគំរូងៅងលើគុ តនមាននការអបរ់ ំនិ្ការ
ការពារកុ្ម្ភរ/ កិ្ចចការពារ     កុ្ម្ភរ។

-                 5,548,800.00               

១.៤ ការរព្ងីរការអប់រខំព្ៅព្បរ័ន្ធ

សក្មមភាពងគលរី២: ការអភិវឌ្ឍនិ្ពទ្្ីក្ការអបរ់ងំទ្ៅទ្បពន័ធ
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១.១. គទំ្រងៅងលើសិកាខ សាលាពីម្ភតាបិតាខថទកូំ្នពីការ
គទំ្រ និ្ខថរក្ាកូ្នរបស់ពកួ្ងគ (ទ្បចទំ្តីម្ភស), ទ្សុក្រុក្ខ
គិរ ីនិ្ទ្សុក្សំឡូត

1

ទ្កុ្មអាណ្តពាបាលគំរូចំននួ ២៨ទ្កុ្ម ខដលម្ភនសម្ភជិក្ចំននួ ៦៣២នាក្ ់
(ទ្សី ៤២៩នាក្)់ បានបង្កើតងឡើ្ងៅក្នុ្សាលាងគលងៅចំននួ ១៥ ងៅក្នុ្
ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្សាលាងគលងៅចំននួ ១៣ងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត។  
វគគសិកាខ សាលាបំប៉ានពីការគទំ្រកូ្ន ការចិញ្ច ឹមកូ្នខបបវជិជម្ភន និ្ខថទកូំ្ន
ទ្តូវបានង្វើងឡើ្ចំននួ ៣៨ដ្ងៅសាលាងគលងៅ (ងៅក្នុ្ទ្សុក្រក្ខគិរចំីននួ 
១៥សាលា និ្ទ្សុក្សំឡូតចំននួ ១៣សាលាងគលងៅ) ខដលម្ភនអនក្ចូល
រមួសរុបចំននួ ៩៣៩នាក្ ់(ទ្សី ៦៤៩នាក្)់

ទ្កុ្មម្ភតាបិតាគំរូនិ្ជយួ្ ការសិក្ារបស់កូ្ន 
(៣០ទ្កុ្ម)

5,548,800.00               

                  -                 7,748,900.00 

សក្មមភាពងគលរី១ :ការពទ្្ឹ្អ្គភាព និ្ការពិនិតយតាមដាន
សមតថភាពការបំងពញការងារអបរ់សុំេភាព
សិក្ាទ្តូវបានពទ្្ឹ្

-                 540,600.00                  

១.៥ ការរព្ងឹង  ន្ិងការរព្ងីររម្ែវិធីខលើររម្ពស់សេុភារសរិា

7



ងេនបានអនេរាគមនកុ៍្ម្ភរបីានចំននួ ១៥នាក្ៈ់
១. ជីតាយ្ក្ងៅង្វើចំការជាមយួ្ (មនិងអាយ្ងៅងរៀន)
(បចចុបបននកុ្ម្ភរខដលជីតាងៅង្វើចំការជាមយួ្បានចូលងរៀនងរៀ្ទតវ់ញិងហើយ្ )
២. ឪពុក្ម្ភេ យ្ងបាុះប្ង់ចល
(បចចុបបននម្ភនអនក្យ្ក្ងៅចិញ្ច ឹម ងហើយ្ងេនបាន    ផេល់ជាអាហាររូបតថមា
៣. បញ្ា េូចចលក្រទ្បសារ (រន)់
 (បានងៅររលួថ្នន  ំនឹ្រងរុះគបរចួរាល់ងហើយ្)
៤. កុ្ម្ភរ ៣នាក្ម់និម្ភនផាុះសំខប្ទ្តឹមទ្តូវ និ្មនិម្ភនអាហាររូបតថមាទ្គបទ់្គន់
(បចចុបបននកុ្ម្ភរទំ្  ៣នាក្ប់ានររលួផាុះសទ្ម្ភបស់ទ្ម្ភក្សមរមយងដាយ្ម្ភន
ការបដិភាគពីសហគមន ៍ទ្ពុះស្ឍ និ្អ្គការ World Vision។ ងហើយ្ងេន
បានផេល់ជាអាហាររូបតថមា  និ្សម្ភា រៈងទ្បើទ្បាស់ក្នុ្ផាុះេាុះៗ)។ បចចុបបននកុ្ម្ភរ
ទំ្  ៣នាក្ប់ានងៅងរៀនងរៀតទតង់ៅសាលាសេុក្ទ្បវកឹ្។ 
៥. កុ្ម្ភរ ៣នាក្ម់្ភនបញ្ា េូចចលក្ទ្បសារ (រន)់ (បចចុបបននកុ្ម្ភរបានបញ្ចូ ន
ងៅម ឌ លសាេ ររចួងហើយ្ កំ្ពុ្ខតពិនិតយ) 
៦. កុ្ម្ភរ ១នាក្ម់្ភនបញ្ា សតិអារមម ៍,គងទ្ម្ភ្បានបញ្ចូ នងៅម ឌ លសុេ
ភាពអនា្ វ់លិ (បចចុបបននកុ្ម្ភរបាន្ូទ្គនង់បើងហើយ្ ងទ្ពាុះងទ្បើទ្បាស់ថ្នន ជំាទ្បចំ)
៧. កុ្ម្ភរ ២នាក្ម់្ភនបញ្ា េូលចលក្ទ្បសារ (រន ់ ប៉ាុខនេកំ្រតិម្យម),គងទ្ម្ភ្
បានបញ្ចូ នងៅម ឌ លសាេ រ (បចចុបបននកុ្ម្ភរទំ្ ពីរនាក្ប់ានររលួងជើ្អប
រចួរាល់

១.១ គទំ្រការបញ្ចូ នកុ្ម្ភរងាយ្រ្ងទ្គុះងៅរក្ងសវា
ពាបាលទំ្ ទ្សុក្សំឡូត និ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ី

1 ក្រ ីកុ្ម្ភរម្ភនបញ្ា និ្ងទ្គុះថ្នន ក្ ់បនាា ន់

សក្មមភាពងនុះងក្ើត
ងឡើ្ជាទ្បចងំៅ

ងពលកុ្ម្ភរទ្តូវការ ងស
វាពាបាល

540,600.00                  
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៨. កុ្ម្ភរម្ភនងក្ើតមនិទ្គបខ់េងហើយ្កុ្ម្ភរម្ភនសុេភាពមនិសូវលោ ,និ្ម្ភនម្ភន
១.៦k.g(មយួ្គីឡូ ទ្បាមំយួ្ខាំ) ងោ្តាមងពរយម ឌ ល់សុេភាពឃុំងអាយ្
បញ្ជូ នកុ្ម្ភររក្ងសវាពាបាលនិ្ខថទ។ំ គងទ្ម្ភ្បានបញ្ចួ នងៅមនាីងពរយគនធ
បុបាា ងៅងេតេងសៀមរាបងៅនថៃរី ១១ ខេ វចិឆកិា អន  ំ២០១៨, បចចុបបននកុ្ម្ភរបាន
ទ្តឡបម់ក្ផាុះវញិងដាយ្សុវតថិភាព។ 
៩.  កុ្ម្ភរាបានធាា ក្ពី់ងលើខទ្គស្សយ័្បាក្ឆ់ោឹ្ នដបានបញ្ជូ នងៅពិនិតយនិ្
ពាបាលងៅមនាងីពរយអីុងមចិនសីុងៅងេតេបាត់ដំប្ងៅនថៃរី ២៣ ខេ វចិឆកិា អន ំ
 ២០១៨។ កុ្ម្ភរមនិបាក្ឆ់ោឹ្ ងរទ្គនខ់តបាក្ស់ាចដំុ់,ងលាក្គរូងពរយបានងអាយ្
កុ្ម្ភរទ្តឡបង់ៅផាុះងពរយងអាយ្ថ្នន មំក្ពាបាលងៅផាុះ,កុ្ម្ភរបានទ្គនជ់ា្មុន
,កុ្ម្ភរមក្ងរៀន្មមតា។
១០. កុ្ម្ភរាម្ភនបញ្ា ពិការងជើ្ (ងដើរមនិរចួ, រ ឹ្ ឆោឹ្) រស់ងៅភូមដូិនទ្តិត បាន
បញ្ចូ នងៅពាបាលងៅម ឌ លសាេ រងេតេបាត់ដំប្ងៅនថៃរី ១៥ និ្រី ២៦ ខេ 
វចិឆកិា អន  ំ២០១៨។ ងពរយបានតំរ្ង់ជើ្គតង់អាយ្ទ្ត្ ់ងហើយ្ងាយ្ទ្សួល
ជា្មុន ប៉ាុខនេងៅខតមនិអាចងដើរ (ទ្គនជ់ា្មុនបនេិច)។ 
១១. កុ្ម្ភរមី្ភនបញ្ា ទ្សងឡវខភនក្ រស់ងៅភូមដូិនទ្តិត, គងទ្ម្ភ្បានបញ្ចូ នងៅ
ងពរយខភនក្ងៅបាតដំ់ប្ងៅនថៃរី ១៥ នឹ្នថៃរី ១៩ ខេវចិឆកិា អន  ំ២០១៨។ 
កុ្ម្ភរបានទ្គនជ់ា្មុន ប៉ាុខនេមនិអាចជាទំ្ ទ្សុ្ងរ។

សាលាងគលងៅម្ភនរឹក្សាោ តសទ្ម្ភបញុ់ំ 
និ្ម្ភនអនាមយ័្

-                 7,208,300.00               

២.១. ផេល់្ុ្ចងទ្ម្ភុះរឹក្សាោ តងៅសាលាងគលងៅចំននួ
 ៣០សាលា (ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ទ្សុសំឡូត)

1
្ុ្ចងទ្ម្ភុះចំននួ ៣០បានផេល់ងៅងអាយ្សាលាងគលងៅចំននួ ១៥សាលា
ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ី

សាលាទំ្ ៣០ររលួបាន្ុ្ចំងរាុះរឹក្
សទ្ម្ភបញ់ំតាមថ្នន ក្ង់រៀន

4,638,000.00               

ងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត
នឹ្ផេល់ងអាយ្ងៅក្នុ្
ទ្តីម្ភសរី ៤

២.២. ផេល់សម្ភា រៈអនាមយ័្ងៅដល់សាលាងគលងៅចំននួ
 ៣០សាលា (ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ទ្សុក្សំឡូត)

1

សម្ភា រៈអនាមយ័្ (្ុ្ ឬងបា៉ា តដ្រឹក្ ផេលិដ្រឹក្ ចនទ្ទប ់រឹក្លា្ប្គន ់អំ
ងបាលដ្ខវ្ ក្ខនស្ជូតនដ ទ្ចសដុុះចនប្គន ់          កូ្នក្ស្តនេក្ដាក្ស់ាប ូ 
ក្ស្តនេក្ដាក្សំ់រាម និ្អំងបាលធា្ដូ្) ចំននួ ១០សិតបាន  ផេល់ងៅងអាយ្
សាលាងគលងៅចំននួ ១០សាលាងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ។ី

សាលា៣០ររលួបាសម្ភា រៈអនាមយ័្និ្
សំអាតបរសិាថ នសាលា

1,448,400.00               

សទ្ម្ភបសំ់ឡូត និ្ផ ្
តល់ងអាយ្ងៅក្នុ្ទ្តី
ម្ភសរី ៤

សក្មមភាពងគលរី២:ការអភិវឌ្ឍ និ្ការងលើក្ក្មពស់សុេភាពសិក្ា

១.១ គទំ្រការបញ្ចូ នកុ្ម្ភរងាយ្រ្ងទ្គុះងៅរក្ងសវា
ពាបាលទំ្ ទ្សុក្សំឡូត និ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ី

1 ក្រ ីកុ្ម្ភរម្ភនបញ្ា និ្ងទ្គុះថ្នន ក្ ់បនាា ន់

សក្មមភាពងនុះងក្ើត
ងឡើ្ជាទ្បចងំៅ

ងពលកុ្ម្ភរទ្តូវការ ងស
វាពាបាល

540,600.00                  
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២.៣. គទំ្រការទ្បជំុងលើក្កំ្ពស់ការយ្ល់ដឹ្ពីអនាមយ័្ជា
ងរៀ្រាល់ ៣  ខេ   មេ្  (បង្កើនការយ្ល់ដឹ្ដល់សម្ភជិក្ក្ាឹ
បកុ្ម្ភរ និ្សិសសសាលា)ងៅក្នុ្សាលាងគលងៅងៅ
ក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ទ្សុក្សំឡូត

1

ងេន បានសហការជាមយួ្នាយ្ក្សាលា, ទ្គូបងទ្្ៀនក្នុ្ការទ្បជំុងលើក្ក្មពស់
ការយ្ល់ដឹ្ពីអនាមយ័្, សិរធកុ្ម្ភរ និ្កិ្ចចការពារកុ្ម្ភរបានចំននួ ៤៣ដ្ 
ងៅក្នុ្សាលាងរៀនងគលងៅចំននួ ២៨ (១៥ សាលាងគលងៅងៅក្នុ្ទ្សុក្
រុក្ខគិរ ីនិ្ ១៣សាលាងគលងៅងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត)។ ក្នុ្ងនាុះម្ភនអនក្ចូល
រមួចំននួ ១,៤៧១នាក្ ់(ទ្សី ៧០៣នាក្)់។

ក្នុ្សាលាងរៀនងគលងៅពីសក្មមភាពសុេ
ភាពអនាមយ័្សាលាងរៀន 

1,121,900.00               

សាា ន្ ខសចរតី
ភារ រដឋ ដដគូ បញ្ជា រ់

                 -                12,734,500.00 

                 -                12,734,500.00 

ទ្កុ្មងគលងៅចំននួ ២៧ (យុ្វជនសទ្ម្ភបក់ារ
គទំ្រខផនក្អបរ់)ំ ទ្តូវបានប េុ ុះបណ្តេ ល និ្
ម្ភនវ ិ្ សីាស្តសេងដើមបជីយួ្ ដល់កុ្ម្ភរខដលទ្កី្
ទ្ក្ងហើយ្ម្ភនបញ្ា ក្នុ្ការងរៀន/ ងរៀនយ្ឺត និ្
កុ្ម្ភរពិការ។ សាលាងរៀនចំននួ ២៧ទ្តូវបាន
តាមដាន និ្គទំ្រសទ្ម្ភបកុ់្ម្ភរខដលងរៀន
យ្ឺត/ ងេាយ្ និ្កុ្ម្ភរពិការងដាយ្ទ្កុ្មយុ្វជ
ន។

-               4,704,700.00               

១.១. បំប៉ាន/ ប េុ ុះបណ្តេ លងៅដល់ទ្កុ្មយុ្វជនពីសិរធ
កុ្ម្ភរ/ កិ្ចចការពារកុ្ម្ភរ, ពិការភាព, ភាពជាអនក្ដឹក្នា ំនិ្
ការសទ្មបសទ្មួល ងៅក្នុ្ភូមិ/ សាលាងគលងៅ (ទ្សុក្
រុក្ខគិរ ី និ្ទ្សុក្សំឡូត)

1

ទ្កុ្មយុ្វជនចំននួ ២៨ទ្កុ្ម (១៣ ទ្កុ្មងៅទ្សុក្សំឡូត និ្ ១៥ ទ្កុ្មងៅទ្សុក្
រុក្ខគិរ)ី បានចូលរមួវគគប េុ ុះបណ្តេ លពីសិរធកុ្ម្ភរ កិ្ចចការពារកុ្ម្ភរ ការ
សទ្មបសទ្មួល សិរធជនពិការ ទ្បងភរននពិការភាព ការបងទ្្ៀនកុ្ម្ភរខដល
ងរៀនងេាយ្ និ្កុ្ម្ភរពិការ ងៅក្នុ្សាលា/ ចំនុច/ភូមងិគលងៅចំននួ ២៨
សាលា។ កុ្ម្ភរពិការចំននួ ៤៧នាក្ ់(ទ្សី ២៨នាក្)់ បានកំ្ ត/់ ខសវ្រក្
ងឃើញងៅក្នុ្សាលា/ ភូម/ិ ចំនុចងគលងៅចំននួ ២៨។

ក្ាបឹយុ្វជមតិេជួយ្ មតិេបានយ្ល់ដឹ្ពីការងារ
ជយួ្ កុ្ម្ភរពិការក្នុ្ការសិក្ារ និ្ដឹក្នាកំ្ាឺប
កុ្ម្ភរផសពវផាយ្ពីសិរធកុិ្ម្ភរនិ្កុ្ម្ភរពិការ 

4,704,700.00               

រម្ែវិធីទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍជំនាញបខចេរខទសន្ិងជំនាញទន្់សព្មាប់យវុជន្

លទធផ្លសខព្ម្ច (ធាត្ុខចញ ) លទធផ្លររំឹងទុរ

៤.១ រព្ងងឹសរម្ែភារភារយវុជន្

សក្មមភាពងគលរី១ គំទ្រអ្គភាព និ្ការពិនិតយតាមដាន

ខ ែ្ ះសរម្ែភារ រនងុខ្ផ្ន្ការ
ថវិកាបាន្អន្ុវត្ត
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វគគប េុ ុះបណ្តេ លដល់ទ្កុ្មយុ្វជនចំននួ ៤២
ដ្ ក្នុ្ ២៧សាលាងគលងៅ។ក្យុវជនចំននួ 
១៣៥នាក្ប់ានចូលរមួ និ្ ផេល់ការគទំ្រជា
ងរៀ្ទតង់ៅការទ្បជំុក្ាបឹកុ្ម្ភរ។ទ្កុ្មងគល
ងៅចំននួ ២៧ (យុ្វជនសទ្ម្ភបក់ារគទំ្រខផនក្
អបរ់)ំ ទ្តូវបានប េុ ុះបណ្តេ ល និ្ម្ភនវ ិ្ ី
សាស្តសេងដើមបជីយួ្ ដល់កុ្ម្ភរងរៀនងេាយ្/ 
ងរៀនយ្ឺត និ្កុ្ម្ភរពិការ។ សាលាងរៀនចំននួ 
២៧ទ្តូវបានតាមដាន និ្គទំ្រសទ្ម្ភបកុ់្ម្ភរ
ខដលងរៀនយ្ឺត/ ងេាយ្ និ្កុ្ម្ភរពិការងដាយ្
ទ្កុ្មយុ្វជន។

0 8,029,800.00               

២.១. ផេល់សម្ភា រៈពីសិរធកុ្ម្ភរ និ្កិ្ចចការពារកុ្ម្ភរងៅ
ដល់ទ្កុ្មយុ្វជនចំននួ ២៧ទ្កុ្ម

1

បានផេល់ឃតីសទ្ម្ភបផ់សពវផាយ្ពីសិរធកុ្ម្ភរ, កិ្ចចការពារកុ្ម្ភរ, ការបងទ្្ៀន
សិសសពិការ និ្សិសសងរៀនយ្ឺតចំននួ ២៨ឃតីងៅដល់ទ្កុ្មមតិេអបរ់មំតិេចំននួ 
២៨ទ្កុ្មងៅក្នុ្សាលាងគលងៅចំននួ ២៨ (ងៅទ្សុក្រុក្ខគិរចំីននួ១៥សាលា 
និ្សំឡូតចំននួ ១៣សាលា)។

ទ្កុ្មយុ្វជន ២៧ទ្កុ្មងៅក្នុ្ ២៧សាលាងរៀន
ងគលងៅបានររលួឃតីសទ្ម្ភបផ់សពវផាយ្
ពីសិរធកុ្ម្ភរ, ការបងទ្្ៀនសិសសពិការ និ្
សិសសងរៀនងេាយ្

3,507,900.00               

២.២ ផេល់សម្ភា រៈក្ាបឹកុ្ម្ភរងៅដល់ក្ាបឹកុ្ម្ភរងដើមបយី្ក្ងៅ
ផសពវផាយ្

1

បានផេល់ឃតីសទ្ម្ភបផ់សពវផាយ្ពីសិរធកុ្ម្ភរ និ្កិ្ចចកុ្ម្ភរកុ្ម្ភរងៅដល់ទ្កុ្មក្ាឹ
បកុ្ម្ភរចំននួ ២៨ទ្កុ្មងៅក្នុ្សាលាងគលងៅចំននួ ២៨ (ងៅទ្សុក្រុក្ខគិរ ី
ចំននួ១៥សាលា និ្សំឡូតចំននួ ១៣សាលា)។

ក្ាបឺកុ្ម្ភរ៣០សាលាងរៀនងគលងៅររលួ
បានឃតីសទ្ម្ភបផ់សពវផាយ្ពីសិរធិកុ្ម្ភរនិ្
ការសិក្ារ 

3,400,000.00               

២.៣ គទំ្រការទ្បជំុងលើក្កំ្ពស់ការយ្ល់ដឹ្ពីសិរធកុ្ម្ភរ/ 
កិ្ចចការពារកុ្ម្ភរជាងរៀ្រាល់ ៣  ខេមេ្  (បង្កើនការយ្ល់
ដឹ្ដល់សម្ភជិក្ក្ាបឹកុ្ម្ភរ និ្សិសសសាលា)

1

ងេន បានសហការជាមយួ្នាយ្ក្សាលា, ទ្គូបងទ្្ៀនក្នុ្ការទ្បជំុងលើក្ក្មពស់
ការយ្ល់ដឹ្ពីអនាមយ័្, សិរធកុ្ម្ភរ និ្កិ្ចចការពារកុ្ម្ភរបានចំននួ ៤៣ដ្ 
ងៅក្នុ្សាលាងរៀនងគលងៅចំននួ ២៨ (១៥ សាលាងគលងៅងៅក្នុ្ទ្សុក្
រុក្ខគិរ ីនិ្ ១៣សាលាងគលងៅងៅក្នុ្ទ្សុក្សំឡូត)។ ក្នុ្ងនាុះម្ភនអនក្ចូល
រមួចំននួ ១,៤៧១នាក្ ់(ទ្សី ៧០៣នាក្)់។

ផសពវផាយ្ការយ្ល់ដឹ្ ពីសិរធិកុ្ម្ភរ(កូ្នលោ 
សិសសលោ  មតិេលោ ទ្បជាពលរដឋលោ)

1,121,900.00               

សាា ន្ ខសចរតី
ភារ រដឋ ដដគូ បញ្ជា រ់

                 -           1,242,201,500.00 

                 -                  1,299,300.00 

រម្ែវិធីទី៥៖ ការគពំ្ទខសវាអប់រ ំន្ិងអភិបាលរិចេលអ

 ៥.៥ ការវាយត្ដម្លលទធផ្លសរិា ន្ិងអធិការរិចេគុណភារអប់រ ំ

សក្មមភាពងគលរី២ ការអភិវឌ្ឍងគន ងោបាយ្ សមតថភាព និ្ជំនាញយុ្វជន

ខ ែ្ ះសរម្ែភារ រនងុខ្ផ្ន្ការ លទធផ្លសខព្ម្ច (ធាត្ុខចញ ) លទធផ្លររំឹងទុរ
ថវិកាបាន្អន្ុវត្ត
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គុ ភាពអបរ់ទំ្តូវបានខក្លមោជាទ្បចំ -               1,299,300.00               

១.១ គទំ្រងៅដល់ទ្កុ្មអ្ិការកិ្ចច (DTMT) ង្វើការទ្តួត
ពិនិតយទ្បចខំេងៅសាលាងគលងៅចំននួ ១៤សាលា 
(ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ទ្សុក្សំឡូត)

1

ទ្កុ្មបំប៉ានពិនិតយតាមដាន និ្វាយ្តនមាថ្នន ក្ទ់្សុក្ បានចុុះងៅពិនិតយការងារងរៀន
 និ្បងទ្្ៀន ការគពំារ បានចំននួ ១៨សាលា (១៥សាលាងៅទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្
 ៣សាលាងៅទ្សុក្សំឡូត)

ទ្កុ្មអ្ិការកិ្ចច (DTMT) នឹ្ង្វើការចុុះទ្តួត
ពិនិតយគំទ្រ ងៅសាលាងគលងៅចំននួ ១៤
សាលាងរៀនក្ទ្ម្ (ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ទ្សុក្សំឡូ
ត)

1,299,300.00               

                 -           1,240,902,200.00 

ជួសជុលខក្លមោ និ្សា្ស្ថ់មីសាសាល
ងរៀនឧបសមពន័ធជនបរ ។ ការងារខថទ ំជសួ
ជុល និ្សា្ស្ង់ហដាឋ រចនាសមពន័ធអបរ់ ំ
ទ្តូវបានងលើក្ងលើក្ក្មពស់ទំ្គុ ភាព 
ទំ្បរមិ្ភ  តាមខបបសាលាកុ្ម្ភរងមទ្តី 

-               1,240,902,200.00       

២.១ ការបង្កើតការរចនាសាលា និ្ការកំ្ តយ់្ក្ការ
រចនា (សាលាងគលងៅងៅទ្សុក្សំឡូត និ្រុក្ខគិរ)ី

1
បា្ ស់ាលាទ្តូវបានបង្កើត ងហើយ្បានឯក្ភាពពីខា្សាលាទ្សុក្, អបរ់ទំ្សុក្ 
នឹ្ឃុងំអាយ្សា្ស្ស់ាលាងៅតាមបា្ នឹ់្។

ងក្ៀ្គររក្្នធានបដិភាគពីសហគមន៍ 406,500.00                  

៥.៩ ការរព្ងងឹការព្គប់ព្គងខេដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធអប់រ ំ

សក្មមភាពងគលរី២. អ្ិការកិ្ចច និ្ការទ្សាវទ្ជាវបងចចក្ងរសគុ ភាពអបរ់ ំ

សក្មមភាពងគលរី២ ការអភិវឌ្ឍអគរសិក្ា និ្ងហដាឋ រចនាសមពន័ធអបរ់ ំ
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ងេនបានសា្ស្ស់ាលាចំននួ ១០ (ម្ភនចំននួ ២៤បនាប)់ នឹ្ជលួជុល
សាលាងរៀន ១ (១បនាប)់  នឹ្ជសួជុលោ៉ា បបាន ១ (៣បនាប)់ងៅទ្សុក្រុក្ខគិរៈី
១. អូរទ្ចក្ថ្នា ្ (២បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
២.បា៉ា ហាល (២បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
៣. ្មួយ្ (២បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០% 
៤. បឹ្អំពិល (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
៥. បឹ្ចក្ (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
៦. ថនំ (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
៧. ទ្តជាក្ចិ់តេ (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
៨. ជីកំ្ប៉្ា  ់ជសួជុល ១បនាប ់សងទ្មចបាន ១០០%
៩. ជំនាបសាម ចជ់សួជុលោ៉ា បសាលាបាន ១េន្  (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន 
១០០%
១០. ជំនាបគ់គីរ (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
១១. ខក្វមុននី (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
១២. ព្រឹក្ (១ បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%

ងេនបានសា្ស្ស់ាលាចំននួ ១២ (ម្ភនចំននួ ៣២បនាប)់ ងៅទ្សុក្សំឡូតៈ
១. ខទ្សពនាក្ (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
២. ងអោ ្ងទ្ៅ (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
៣. កំ្ព្ទ់្តាំ្  (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ៦០%
៤. ខសន សុេ (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
៥. អូរថមរុ្ងរឿ្ (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
៦. ដូនទ្តិតក្ណ្តេ ល (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
៧. អូរអនស្ (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
៨. បុសសរកា (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
៩. វាលធាម រ (៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
១០. នទ្ពឬសស ី(៣បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
១១.ទ្ចក្ចង្ោៀត (១ បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%
១២. ចំការទ្សូវ (១បនាប)់ សងទ្មចបាន ១០០%

២.២ សា្ស្ស់ាលាមងតេយ្យ និ្ សាលាឧបសមពន័ធ
សហគមនចំ៍ននួ ១០សាលា (ទ្សុក្សំឡូត និ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី,
 និ្ជសួជុលសាលាងរៀនចំននួ ២ (ទ្សុក្សំឡូត និ្ទ្សុក្

រុក្ខគិរ)ី

សាលាងរៀនចំននួ១០ក្ខនា្  ងដាយ្ម្ភនថ្នន ក្់
ងមងតេយ្យ 

1 979,117,300.00          
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ងេនបានសា្ស្ប់្គនចំ់ននួ ៨ (១៦បនាប)់ ងៅទ្សុក្រុក្ខគិរៈី
១. ជំនាបស់ាម ច ់សងទ្មចបាន ១០០%
២. បា៉ា ហាល សងទ្មចបាន ១០០%
៣. ្មួយ្ សងទ្មចបាន ១០០%
៤. បឹ្អំពិល សងទ្មចបាន ១០០%
៥. បឹ្ចក្ សងទ្មចបាន ១០០%
៦. ថន ំសងទ្មចបាន ១០០%
៧. ទ្តជាក្ចិ់តេ សងទ្មចបាន ១០០%
៨. ជំនាបគ់គីរ សងទ្មចបាន ១០០%

ងេនបានសា្ស្ប់្គនចំ់ននួ ១១ (២២បនាប)់ នឹ្ជលួជុលប្គនចំ់ននួ ២ (៤
បនាប)់ ងៅទ្សុក្សំឡូតៈ
១. ទ្រូ្ខាា  សា្ស្ស់ងទ្មចបាន ១០០%
២. ងអោ ្ងទ្ៅ សា្ស្ស់ងទ្មចបាន ១០០%
៣. កំ្ព្ទ់្តាំ្  សា្ស្ស់ងទ្មចបាន ១០០%
៤. ខទ្សពនាក្ សា្ស្ស់ងទ្មចបាន ១០០%
៥. ខសន សុេ សងទ្មចបាន ១០០%
៦. អូរថមរុ្ងរឿ្ សងទ្មចបាន ១០០%
៧. ដូនទ្តិតក្ណ្តេ ល សងទ្មចបាន ១០០%
៨. ភននំរ  ជសួជុលសងទ្មចបាន១០០%
៩. នទ្ពឬសស ីសា្ស្ស់ងទ្មចបាន ១០០% 
១០. អូរអនស្ សា្ស្ស់ងទ្មចបាន ១០០% 
១១.បុសសរកា សា្ស្ស់ងទ្មចបាន ១០០% 
១២. វាលធាម  សា្ស្ស់ងទ្មចបាន ១០០%

1

ងេនបានង្វើសួនកុ្ម្ភរចំននួ ៩ ងៅទ្សុក្រុក្ខគិរៈី (អូរទ្ចក្ថ្នា ្, បា៉ា ហាល, ្មួយ្, 
បឹ្អំពិល, បឹ្ចក្, ជំនាបស់ាម ច,់ រងតេ ងប, ជីកំ្ប៉្ា  និ្ជំនាបទ់្កូ្ចអម ) 
សងទ្មចបាន ១០០%។

២.៣  តំងឡើ្ទ្បពន័ធទ្បមូលរឹក្ងភាៀ្, ង្វើសួនកុ្ម្ភរ និ្
សា្ស្/់ជលួជុលប្គនចំ់ននួ ១៤សាលាងរៀនងគលងៅ 

(ទ្សុក្សំឡូត និ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

បំពាក្ទ់្បពន័ធទ្ត្រឹក្ងភាៀ្តាមសាលាងរៀន 
និ្សួនកំ្សានេសទ្ម្ភបកុ់្ម្ភរងល្ក្ខនា្

1

260,350,000.00          
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1

ងេនបានង្វើទ្បពន័ធទ្បមូលរឹក្ងភាៀ្ខដលម្ភនចំ ុុះ ៩០០០លីទ្តចំននួ ៩
សាលាៈ (អូរទ្ចក្ថ្នា ្, ្មួយ្, បឹ្អំពិល, បឹ្ចក្, ជីកំ្ប៉្ា ,់ បា៉ា លហាល, ភនទំ្ពុះ,
 ព្រឹក្  និ្ចុ្ពរ) ។ ក្នុ្ងនាុះក្ម៏្ភនក្ខនា្ លា្នដភាជ បជ់ាមយួ្ខដរ។ ងៅ
ក្នុ្សាលាចំននួ ៣សាលាខដលដាក្ព់ា្យ្ក្ស (ជំនាបស់ាម ច,់ រងតេ ងប និ្ អូរ
រងំចក្)។ ងៅសាលាជំនាបទ់្កូ្ចអម  បានង្វើក្ខនា្ លា្នដសងទ្មចបាន ១០០%
។ 
ងេនបានង្វើទ្បពន័ធទ្បមូលរឹក្ងភាៀ្ខដលម្ភនចំ ុុះ ១៤០០០លីទ្តចំននួ ១
សាលា (ខសន សុេ) សងទ្មចបាន ១០០%។

២.៤ គទំ្រសហការ បចុចបបននភាព គ ៈក្មមការទ្តួតពិនិត ្
យ្អាគរសាលាងរៀន (ងៅក្នុ្សាលាងរៀនងគលងៅចំននួ 
៣០សាលាទំ្ ទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ទ្សុក្សំឡូត)

1

គ ៈក្មមការទ្តួតពិនិតយការសា្ស្ស់ាលាសហគមនឧ៍បសមពន័ធបានង្វើការ
ទ្តួតពិនិតយ នឹ្វាយ្តនមាសាលាបានចំននួ ១១សាលា (ទំ្ ក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ី
នឹ្សំឡូត)។

គ ៈក្មមការទ្តួតពិនិតយការងារសា្ស្់់

សាលាសហគមនឬ៍ឧបសមពនធ 
514,200.00                  

២.៥ គទំ្រការទ្តួតពិនិតយបងចចក្ងរសជាងរៀ្ទត ់
(សទ្ម្ភបទ់្កុ្មគ ៈក្មមការទ្រទ្រ្ស់ាលា) ងៅក្នុ្សាលា
ងរៀនងគលងៅចំននួ ៣០សាលាទ្សុក្រុក្ខគិរ ីនិ្ទ្សុក្សំឡូត

1

គ ៈក្មមការទ្តួតពិនិតយការសា្ស្ស់ាលាសហគមនឧ៍បសមពន័ធបានង្វើការ
ទ្តួតពិនិតយ នឹ្វាយ្តនមាសាលាបានចំននួ ១១សាលា (ទំ្ ក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ី
នឹ្សំឡូត)។

គ ៈក្មមការទ្រទ្រ្សាលាងរៀន ទំ្ ៣០
សាលា

514,200.00                  

២.៦ ពិនិតយងមើលបងចចក្ងរសជាក្ល់ាក្ង់ឡើ្វញិ , ការរចនា
, តនមា និ្កិ្ចចទ្ពមងទ្ពៀ្ជាមយួ្នដគូខដលបានកំ្ ត។់ 
(ទ្បពន័ធទ្ត្រឹក្ងភាៀ្, ក្ខនា្ លា្នដ, ប្គន ់និ្សួនកុ្ម្ភរ)

1
ទ្កុ្មការងារ RWC បានចុុះមក្ពិនិតយងមើល្ុ្រឹក្ នឹ្រីក្ខនា្ សា្ស្់្ ុ្
រឹក្បានចំននួ២ដ្ ងៅក្នុ្ ៧សាលាសហគមន ៍ងៅក្នុ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ ី។

ការពិនិតយពីគុ ភាពការការងារសា្ស្់
និ្ការបំពាក្ស់ម្ភា រៈ

-                               

បានងឃើញ និ្ ឯក្ភាព
ព្បធាន្អងគភារ

                               ឃនុ្ ប នុ្លី

២.៣  តំងឡើ្ទ្បពន័ធទ្បមូលរឹក្ងភាៀ្, ង្វើសួនកុ្ម្ភរ និ្
សា្ស្/់ជលួជុលប្គនចំ់ននួ ១៤សាលាងរៀនងគលងៅ 

(ទ្សុក្សំឡូត និ្ទ្សុក្រុក្ខគិរ)ី

បំពាក្ទ់្បពន័ធទ្ត្រឹក្ងភាៀ្តាមសាលាងរៀន 
និ្សួនកំ្សានេសទ្ម្ភបកុ់្ម្ភរងល្ក្ខនា្

                                                   សណតុ ះ ម្នុ្ីកា

 នថៃពុ្ ៥ងក្ើត ខេ មកិ្សិរ អន  ំច  សំររឹធស័ិក្ ព.ស ២៥៦២

អនក្ងរៀបចំរបាយ្ការ ៍

260,350,000.00          

បាតដំ់ប ្, នថៃរី ១២ ខេ្នូ អន ២ំ០១៨
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