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1. សេចក្តីស្តើម 

1.1. គរលបណំងននឯកសារ 

ឯកសារន េះបា ចងក្កងន ើងន្វើជាឯកសារពិនក្រេះសក្ាបជ់ាជំ ួយដល់ក្កសួងអបរ់យុំវជ   ងិកឡីា  ងិដដគូ
អភវិឌ្ឍ ឲ៍្យពិ ិត្យន ើងវញិ ូវបទពិនសា្ ដ៍ដលា ក្សាប ់ នៅកនុងក្បនទសអំពីការនក្បើក្បាស់នរលការណ៍ភាពជាដដគូ
រវាងរដឋ  ិងឯកជ  (PPP) កនុងការនលើកកម្ពស់ការងារអភបិាលកិចចសាលានរៀ  ក្ពម្ទងំបនងកើត្សាលានរៀ ដដលា   
សតងដ់ាគុណភាពអបរ់អំត្ិបរា(ផ្ទុយពីសតងដ់ាអបបរា)។ ការដកលម្អអភបិាលកិចចសាលានរៀ ក្ត្ូវបា នគនម្ើលន ើញថា
ជាម្ន្ោបាយគ ្លេះដសំ៏ខា ម់្យួ សក្ាបឈ់ា នៅបនងកើត្គំរអូបរ់ឲំ្យា គុណភាពខ្ពស់  ិងា  ិរ តរភាព ដដលា 
លកខណៈក្សនដៀងនៅ លងអវីដដលនគសនងកត្ន ើញា នៅកនុងសាលានរៀ ឯកជ  ប ុដ តកក្ម្រកន ើញនៅកនុងសាលានរៀ   
រដឋ។ ឯកសារន េះនតត ត្សំខា ន់ៅនលើបទពិនសា្ រ៍បស់អងគការសកម្មភាពសំរាបប់ឋម្សិកានៅកម្ពុជា (នខ្ប) ដដលជា
អងគការម្ ិដម្ រដាឋ ភបិាលកនុងក្សុកម្យួ នៅកនុងកិចចខ្ិត្ខ្ំក្បលងដក្បបនងកើត្គំរអូភបិាលកិចចម្យួក្បកបនដាយនជាគជយ័ 
នក្កាម្កិចចសហការជាម្យួក្កសួងអបរ់ ំ យុវជ   ិងកីឡា ដដលន េះគឺជាបទពិនសា្ ក៍ក្ម្តិ្ខ្ពស់  ិងឆ្ង្ផុ្ត្ពីការអ ុវត្ត
តាម្ដបបសាម្ញ្ញៗ ដដលសំនៅនៅនលើរនបៀបក្គបក់្គង  ិងផ្តល់ហិរញ្ញបបទ នៅតាម្សាលានរៀ រដឋ។  ខាងនក្កាម្ន េះ
ជានសចកតីព យល់លម្អតិ្បដ ែម្៖ 

ត្ក្ម្ូវការឲ្យា សាលានរៀ ជំនា ថ់្មីដដលនក្បើក្បាស់គំរអូភបិាលកិចចថ្មី  ងិផ្តល់គុណភាពអបរ់ខំ្ពស់នៅកនុងសាលា
នរៀ រដឋ កំពុងដត្នកើ ន ើងជាលំដាប ់  ិងបនាទ  ជ់ាម្យួ លងការរកីចនក្ម្ើ យ ងឆាបរ់ហ័ស ូវចំ ួ សាលាឯកជ ទងំ
បឋម្សិកា  ិងម្្យម្សិកា។ 

នទេះបនីៅកនុងអត្តី្កាលសាលានរៀ ដបបននាេះា សក្ាបដ់ត្សហគម្ ជ៍ បរនទស  ិងម្ន្ត តីជា ខ់្ពស់កន៏ដាយ 
ប ុដ តឥ ូវន េះវាបា កា ដ់ត្សម្ក្សបសក្ាបក់្គួសារា ជីវភាពម្្យម្កនុងក្បនទសកម្ពុជា ដដលកំពុងដត្នកើ ន ើងយ ង
នក្ចើ ។ ការវវិត្តទងំន េះបណ្តត លឲ្យកុារដដលម្កពីក្គសួារា ជីវភាពម្្យម្ជានក្ចើ បា ចាកនចញពសីាលារដឋ នដើម្ប ី
បតូរនៅសិកានៅតាម្សាលាឯកជ វញិ ន េះនាឲំ្យនកើត្ន ើង ូវក្បព ័ធអបរ់ពំីរថាន កដ់ដលអាចនាដំល់ការដបងដចកវណណ ៈខុ្ស
រន   ិងឈា នៅបងករជាផ្លអាក្កក់្ ង ់្ ងរដល់សងគម្កម្ពុជា។ ឧទហរណ៍ ការសិកាថ្មីម្យួដ ការអភវិឌ្ឍទងំន េះបា 
រកន ើញថា អក្តាចុេះនឈាម េះចូលនរៀ របស់សិសសកនុងខ្ណឌ ម្យួចំ  ួនៅរាជធា ភីននំពញក ្ងម្កបា ធ្ាកចុ់េះចនន្ាេះពី
៣០%នៅ៥០% បណ្តត លម្កពីសិសសបា នៅចុេះនឈាម េះចូលនរៀ នៅតាម្សាលាឯក1ទំននារក្សនដៀងរន ន េះដដរបចចុបប ន
ន េះកំពុងនកើត្ន ើងនៅតាម្ទរីមួ្នខ្ត្តម្យួចំ  ួដូចជានខ្ត្តកំពងច់ាម្ ដដលា អាក្តាចុេះនឈាម េះចូលនរៀ នានពលបចចុបប ន
ធ្ាកចុ់េះដល់៧៣%2 ។ នដើម្បជីួយ ដល់រដាឋ ភបិាលឲ្យនឆ្្ើយត្បនៅ លង ិនាន ការទងំន េះ អងគការនខ្បបា បនងកើត្គនក្ាង

                                                        
1 KAPE (2013) Enrollment Trends in Phnom Penh: A Need Assessment, Phnom Penh: Save the Children 

 
2 EMIS (2013) Education Indicators and Statistics, Phnom Penh: MoEYS 
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សាលានរៀ ដដគូ សក្ាបជ់ាការពិនសា្ ដ៍សំ៏ខា ម់្យួកនុងការបនងកើ ត្ួនាទតី្ួអងគវស័ិយឯកជ  (NSAs) នៅកនុងវស័ិយ
សាធារណៈ(រដឋ) តាម្រយៈការនក្បើក្បាស់នរលការណ៍ភាពជាដដគូរវាងរដឋ  ងិឯកជ ។ ខ្ណៈដដលគនក្ាងកំពុងប ត
សកម្មភាពការងារនៅន ើយ គនក្ាងសាលានរៀ ដដគូអាចផ្តល់ជូ រដាឋ ភបិាល ូវការយល់ដលងសីុជនក្ៅ  ងិា 
ក្បនយជ  ៍ កនុងកចិចក្បលងដក្បងរបស់ខ្្ួ នដើម្បចីម្្ងគំរអូភបិាលកិចចថ្មីន េះនៅអ ុវត្តនៅតាម្ម្ូលដាឋ  នផ្សងៗនទៀត្ ជា
ពិនសសរាជធា ីភននំពញ  ិងបនងកើត្យ តការនដើម្បធីានា ិ រ តរភាពហិរញ្ញ វត្ែុតាម្រយៈការបនងកើត្ម្ូល ិ្ិសម្្ម្ស៌ងគម្
ម្យួដដលបា ដាកន់សនើន ើង។  

1.2 ការបគងកើតគគ្មាងសាលាគរៀននៃគជូាម្គធោបាយគលើកកម្ពសភ់ាពជានៃគរូវាងរៃឋ នងិឯកជនគៅកនងុវិសយ័អបរ់សំាធារណៈ 
គនក្ាងសាលានរៀ ដដគូ ឬ BSI រកំ្ទនដាយអងគការនខ្ប( KAPE)  , ម្លូ ិ្ អិកូក្ទ(ីthe Oaktree Foundation),  

ទីភាន កង់ារសហរដឋអានម្រកិសក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍអ តរជាត្ិ(USAID)  ិងាច ស់ជំ ួយនផ្សងៗនទៀត្តាងំពីឆាន ២ំ០១១ម្ក។ 
គនក្ាងន េះបា អ ុវត្តសាកលបងនៅកនុងវទិោល័យចំ  ួ២  ិងអ ុវទិោល័យម្យួនៅកនុងនខ្ត្តកពំងច់ាម្។ ការផ្តួចនផ្តើម្
ន េះគឺនដើម្បនីដាេះក្សាយបញ្ហា គុណភាព  ិងអភបិាលកិចចនៅកនុងវស័ិយអបរ់ ំ ដដលគនក្ាងអភវិឌ្ឍម្ុ ៗម្ ិទ រ់កន ើញ
ដំនណ្តេះក្សាយនៅន ើយ។ ដូចកនុងកណំត្ស់ាគ ល់ខាងនដើម្ ធាតុ្សំខា ម់្យួនៅកនុងគំ តិ្ផ្តួចនផ្តើម្ន េះគឺការបនងកើ ត្ួ
នាទីកា ដ់ត្សំខា ដ់ល់វស័ិយ ‘ឯកជ ’ កនុងដំនណើ រការក្គបក់្គងសាលានរៀ  ទ ទលម្រន  លងការរកាទំនាកទ់ំ ងយ ងរ លងាំ
ជាម្យួវស័ិយ ‘សាធារណៈ’ដូចន េះ ិយម្ យ័គំ តិ្ផ្តួចនផ្តើម្ន េះគឺ ការកសាងភាពជាដដគូរវាងរដឋ  ិងឯកជ  (PPP)។  

កិចចខ្ិត្ខ្ំក្បលងដក្បងពមី្ុ ៗ នដើម្បដីកលម្អគុណភាពអបរ់នំៅកនុងក្បនទសកម្ពុជាបា ជំរញុឲ្យបា គំរអូភវិឌ្ឍម្យួ
ដដលនគសាគ ល់ថា “សាលាកុារនម្ក្ត្ី” នហើយបចចុបប នន េះក្ាយជានរល នយបាយដសំ៏ខា រ់បស់ក្កសួងអបរ់ ំ យុវជ 
 ិងកឡីា(MoEYS)។ BSIក៏ន្វើការកនុងក្កបខ្ណ័ឌ នរល នយបាយសាលាកុារនម្ក្ត្ីរបស់ក្កសួងអបរ់ ំយុវជ   ិងកីឡា
ដដរ ប ុដ តនៅកនុងលំនាមំ្យួ ដដលវស័ិយឯកជ (ឧ.នខ្បជាភាន កង់ារម្ ិដម្ រដាឋ ភបិាល) ា ឥទធិពលនលើការក្គបក់្គង  ិង
គណ ីភាពកា ដ់ត្នក្ចើ ជាងម្ុ ។ ន េះផ្ទុយនៅ លងការខ្ិត្ខ្ំក្បលងដក្បងក ្ងម្កដដលបា ន្វើកិចចការទងំក្សុងនៅកនុង
ក្បព ័ធសាលារដឋ ដដលជាទូនៅក្បព ័ធគណ ីភាពា ភាពទ ន់ខ្ាយ។ នៅកនុងបរបិទដបបន េះ ភាន កង់ារអភវិឌ្ឍដូចជាអងគ
ការនខ្បជួបការលំបាកយ ងខ្ាងំ កនុងការជេះឥទធពិលនលើការក្គបក់្គងនដើម្បសីនក្ម្ចបា  ូវសាន ដដា កក្ម្តិ្សតងដ់ារខ្ពស់ 
នក្រេះទីបំផុ្ត្ជាទា្បន់ាយកសាលាម្ ិបា ទទួលខុ្សក្ត្វូនលើការការបំនពញភារកិចចរបស់ខ្្ួ ននាេះនទ។ លំនាដំបបន េះ
ចាកឬ់សយ ងនក្ៅកនុងក្បព ័ធអបរ់សំពវដថ្ងន េះ រមួ្ជាម្យួ លងទនងវើម្ ិសម្ក្សបរបស់ក្គទូកទ់ង លងការត្ក្ម្ូវឲ្យសិសសបង់
ដថ្្ “ម្ ិផ្្ូវការ”  នហើយក្បការន េះន្វើឲ្យប េះរល់យ ងខ្ាងំជាពិនសសចំនរេះសិសសម្កពកី្គួសារក្កីក្កខ្ាងំ។ នដាយសារដត្
ថ្វកិាចំណ្តយម្ ិសែិត្កនុងក្កបខ្ណឌ ចាប ់ (ខុ្សពីការអ ុវត្តនៅតាម្សាលាឯកជ ) វាា ផ្លជៈត្ិចត្ចួនៅនលើគុណ
ភាពអបរ់កំនុងសាលានរៀ ។ ខ្ណៈគនក្ាងម្ ុៗដដលនតត ត្ការយកចិត្តទុកដាកន់លើនរលការណ៍សាលាកុារនម្ក្ត្បីា 
សនក្ម្ចនជាគជយ័កនុងកក្ម្តិ្ម្យួ នដាយបា នដាេះក្សាយ ូវបញ្ហា ម្យួចំ ូ ដូចជា ការដកលម្អការទទួលបា នសវា  អបំរ ំ
 ិងនហដាឋ រចនាសម្ព ័ធយ ងណ្តកតី កគ៏នក្ាងភាគនក្ចើ ហាកដូ់ចជាឈបក់្ទលងម្យួកដ ្ងនៅម្ុខ្ដលងរចួទកទ់ង លងគុណ
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ភាពអបរ់។ំ   
 

1.3 ឥរោិបថ្គឆ្ព ោះគៅរកភាពជានៃគរូវាងរៃឋ នងិឯកជន 

នដាយសារដត្នៅកនុងក្បវត្តិសាន្តសត រដនជំទស់ លងគ ំិត្ដដលចងប់នងកើត្ឲ្យា ការអបរ់ឯំកជ នៅកនុងក្បនទស
កំពុងអភវិឌ្ឍម្យួចំ  ួនៅកនុងអាសីុបា សីុហវិក(EAPR) ក្បការន េះហាកក់ំពុងា ការត្ស់បតូរ។ ក្បនទសជានក្ចើ នៅកនុង
ត្ំប ក់ពុំងដត្ន្វើការត្ស់បតូរឲ្យា ទំនាកទ់ំ ងរវាងក្បព ័ធអបរ់រំដឋ  ិងឯកជ  កនុងននាេះរដឋផ្តល់ ូវក្កបខ្ណ័ឌ គត្ិយុត្តិ
កា ដ់ត្នក្ចើ ជាងម្ុ  ចំដណកវស័ិយឯកជ នដើរត្ួនាទីកា ដ់ត្សំខា ក់នុងការផ្តល់នសវាអបរ់។ំ  ិនាន ការទងំន េះកំពុងក្ត្ូវ
បា នលើកទលកចតិ្តនដាយសាែ ប ័អភវិឌ្ឍ្ំៗដូចជា UNICEF  ិង្នាររអភវិឌ្ឍអាសីុ (ADB) នដាយសាែ ប ័ទងំពីរន េះ
បា នរៀបចំសិកាខ សាលាថាន កត់្ំប ស់តីអពំីភាពជាដដគូរវាងរដឋ  ិងឯកជ នៅកនុងឆាន ២ំ០១០ ដដលតាម្រយៈសិកាខ សាលា
ន េះ នគបា សនងកត្ន ើញថាៈ 

បណ្តត ក្បនទសជានក្ចើ នទៀត្ទទួលសាគ ល់អត្ែិភាពដ ភាន ក់ងារឯកជ   ិងផ្លក្បនយជ ៍ដ ការនក្បើក្បាស់អនកផ្តល់នសវា   
ឯកជ (NSPs)សក្ាបជ់ំរុញឲ្យនជឿ នលឿ  ូវនរលនៅអប់រជំាត្ិ  ិងចំណុចអាទិភាពនានា។ ភាពជាដដគូរវាងរដឋ  ិង  
ឯកជ (PPPs)ជាម្យួ លងអនកផ្តល់នសវាម្ ិដម្ រដឋ(NSPs)គឺា ទក្ម្ងន់ក្ចើ  ដត្ា នរលនៅរមួ្ដូចរន  នរលគកឺារ
ពក្ងលងគុណភាពអបរ់សំក្ាបទ់ងំអស់រន  ក្ពម្រន  លងការកាត្ប់ ែយការចំណ្តយ។ នៅកនុងនរលការណ៍ភាពជាដដគូវាងរដឋ
 ិងឯកជ (PPPs) វស័ិយសាធារណៈកំណត្់វសិាលភាពដ លទធផ្ល ចំដណកវស័ិយឯកជ ទទួលប ទុកផ្តល់នសវាកម្ម
(UNICEF-ADB,2010) 3។ 

ដូចន េះការទទលួយករបស់រដាឋ ភបិាលកនុងត្បំ ន់ដើម្បបីនងកើត្ឲ្យា ភាពជាដដគូរវាងរដឋ  ងិឯកជ ហាកដូ់ចជាកពុំងដត្នកើ 
ន ើង។ ន េះគឺជាការពតិ្នៅកនុងក្បនទសកម្ពុជាដដលទងំអាជាា ្រអបរ់នំៅម្ូលដាឋ    ងិថាន កដ់លកនាកំ្កសួង(ថាន កជ់ាត្ិ)បា 
សដម្តងការចាបអ់ារម្មណ៍កនុងការន្វើការងារជាម្យួអងគការនខ្ប នដើម្បអីភវិឌ្ឍ គ៍ំរដូ ភាពជាដដគូរវាងរដឋ  ិងឯកជ ដដល
ជួយ បនងកើ គុណភាពអបរ់នំៅកនុងក្បព ័ធអបរ់រំដឋ។  

ា ករណីជានក្ចើ ដដលឆ្ ទៈន េះនាមំ្ក ូវហា ិភយ័ដ៏្ ំៗ ម្យួចំ ួ  នហើយថានត្ើសាធារណជ  លងក្បត្ិកម្ម
យ ងណ្តចំនរេះហា ិភយ័ន េះ។ ហា ភិយ័ទងំននាេះក្ត្ូវបា ដចករដំលករមួ្រន រវាងរដាឋ ភបិាល  ិងអងគការនខ្ប។ 

នទេះបីនៅនពលន េះហាកដូ់ចជានពលនវលាសម្ក្សបសក្ាបប់ងាា ញពីគំរដូ ការអភវិឌ្ឍការអបរ់ដំដលនក្បើវ ិ្ ីសាន្តសត PPP 
យ ងណ្តកន៏ដាយ នខ្បបា ចាបយ់កកិចចការទងំន េះទងំដលងចាស់ថា បញ្ញត្តិទងំន េះគឺនៅថ្មីក្សឡាងសក្ាបក់្បនទស
កម្ពុជា ដដលក្បព ័ធអបរ់រំដឋ  ងិឯកជ ជាទូនៅដញកដាចព់រីន ។ សូម្បដីត្នៅកនុងចំនណ្តម្អនកឯកនទសអភវិឌ្ឍ  ៍បញ្ញត្តិជា
នក្ចើ ទកទ់ង លង PPP គឺនៅដត្នក្បៀបបា  លងអងគធាតុ្រាវដដលងាយដក្បក្បួល ដូនចនេះា  ិយម្ យ័ខុ្សៗរន ជានក្ចើ 
ចំនរេះអវីនៅភាពជាដដគូរវាងរដឋ  ិងឯកជ  កនុងបរបិទនផ្សងរន ។ ឧទហរណ៍ដដគូអភវិឌ្ឍ ជ៍ានក្ចើ បា បដិនស្ គ៍ំ ិត្
ដដលចាត្ទុ់កអងគការនក្ៅរដាឋ ភបិាលគឺជា ‘សាែ  ប ័ឯកជ ’ នដាយសារដត្ជាទូនៅអងគការម្ ិដម្ រដាឋ ភបិាលជាសាែ ប ័
                                                        
3 Delivering Education Services to the Poor- What Role for the Non-State Sector?, Position Paper prepared for UNICEF-ADB Workshop 

on “The Role of Non-State Providers in Delivering Basic Social Services for Children,” Manila, April 2010. 
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ម្ ិរកក្បាកក់ំដរក្បត្ិបត្តិការនៅកនុងវស័ិយសាធារណៈ។ អនកនផ្សងនទៀត្រមួ្ទងំក្កមុ្បនចចកនទសរបស់នខ្បនជឿជាកថ់ា អងគ
ការណ្តកន៏ដាយ ដដលម្ ិដម្ ជារបស់រដឋ នដាយា ទិសនៅខ្្ួ ឯងគឺអាចរាបថ់ាជាសាែ ប ័ឯកជ ។ ផ្ទុយនៅវញិការរក 

ន ើញថ្ម ី  ងិភាពសាវ ហាបដ់ វ ិ្ សីាន្តសតកនុងវដតអភវិឌ្ឍ ន៍ េះបា បងាា ញថា BSIបា បនងកើត្ឲ្យា ការរកន ើញថ្មមី្យួ នៅ
កនុងវស័ិយអបរ់កំ្បនទសកម្ពុជា  ងិពក្ងកីការយល់ដលងរបស់នយើងសតីអពំកីារអភវិឌ្ឍវស័ិយអបរ់នំៅតាម្លំនាថំ្មីៗ  ដដលម្ ិ
ធ្ាបា់ ពមី្ ុម្ក។ នហតុ្ដូនចនេះការរកំ្ទរបស់ាច ស់ជ ំួយចំនរេះគំ តិ្ផ្តួចនផ្តើម្ថ្មីន េះបា រមួ្ចំដណកយ ងនក្ចើ ដល់
សម្ត្ែភាពកម្ពុជាខ្្ួ ឯង នដើម្បនីរៀបចំ  ិងសនក្ម្ចបា  ូវសម្ទិធិផ្លរបូីដផ្នកគុណភាពអបរ់នំៅតាម្សាលានរៀ ដដលបា 
នក្ជើសនរ ើស។ លកខណៈទងំន េះជាភសតុតាងដដលបញ្ហា កព់នីឈាម េះដ គំ ិត្ផ្តួចនផ្តើម្ថ្មី ថាគំ ិត្ម្យួកនុងការដសវងរកឲ្យបា 
 ូវការនដើរត្ួជា ‘ក្បទីបបំភ្ផឺ្្ូវ’ សក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍវស័ិយអបរ់នំានពលអនាគត្។ 
 

2. ការវិភាគបញ្ហា ដែលជាមួលដ្ឋា នក្នងុការបសងកើតគសរោងសាលាសរៀនដែគូ 
 

2.1 បញ្ហា ទគូៅខៃលគធវើឲ្យគណុភាពអបរ់ចំោុះគខ្ោយ 

ការពិពណ៌នាអពំីក្បវត្តនិដើម្ដដលបា នរៀបរាបខ់ាងនលើន្វើឲ្យកា ដ់ត្ចាស់ថា ា ត្ក្ម្ូវការចាបំាចខ្់ាងំកនុងការ
នតត ត្ការយកចិត្តទុកដាកន់ៅនលើគុណភាពអបរ់។ំ ត្ក្ម្ូវការន េះបា ផ្តល់ស ិទ ភាពសក្ាបគ់នក្ាងតូ្ចម្យួ ប ុដ តយក
ចិត្តទុកដាកខ្់ាងំដូចជាគនក្ាងBSI ដដលបា ឈា ផុ្ត្នៅម្ុខ្នលើសពីគំរអូភវិឌ្ឍ ន៍ានាក ្ងម្ក។ ទ ទលម្ លងន េះ
គនក្ាងកា៏ នរលបំណងជួយ សកម្មភាពសាលាកុារនម្ក្ត្ី នដើម្បនីដាេះក្សាយបញ្ហា រុាដំរ  នៅកនុងក្បព ័ធសាលានរៀ រដឋ
ដដលន្វើឲ្យគុណភាពអបរ់ចុំេះនខ្ាយ។ បញ្ហា ទងំអស់ន េះជាបញ្ហា រមួ្របស់សាលានរៀ រដឋកនុងបណ្តត ក្បនទសនផ្សងនទៀត្
ដដររមួ្ា  (i)ដផ្នកគណន យយភាពកនុងការបំនពញភារកចិចនៅា កក្ម្តិ្ទបទងំសហគម្  ៍  ិងម្ន្ត តីអបរ់កំ្សុក (ii)ភាព
អ ថ់្យកនុងការកំណត្ ់ិយម្ យ័ក្ចកអាជីពសក្ាបប់ុគគលដដលា សតងដ់ាវជិាា ជីវៈខ្ពស់(ា ផ្លវបិាកកនុងការនលើកទលក
ចិត្ត)  ិង(iii)ក្បាករ់ងាវ  ន់លើកទលកចតិ្តត្ិចត្ួច។ នបើនក្បៀបន្ៀបជាម្យួសាលាឯកជ នៅកនុងក្បនទសកម្ពុជា ដដលឪពុក   
ាត យបា បងដ់ថ្ស្ាលាទម្ទរ ូវការអបរ់កំ្បកបនដាយសតងដ់ាខ្ពស់ ននាេះសាលារដឋនៅកនុងក្បនទសកម្ពុជាកំពុងក្ាយជាទី
កដ ្ងចុងនក្កាយដត្ម្យួគត្ស់ក្ាបសិ់សសក្កីក្កដដលា ចំ ួ កា ដ់ត្នក្ចើ  ជាពិនសសគឺនៅត្ំប ទ់ីក្បជុំជ ។ 

ការទទួលសាគ ល់ពតី្ក្ម្ូវការដ វ ិ្ ីសាន្តសតនដើម្បដីកលម្អគុណភាពអបរ់នំៅកនុងក្បនទសកម្ពុជាម្ ិដម្ ជានរឿងថ្មីនថាម ង
ននាេះនទ  ិងទងំអនកឯកនទសអបរ់ជំាត្ិ  ិងអ តរជាត្ិបា   ិងកពុំងពិភាកាអស់រយៈកាលយូរម្កនហើយ។ នទេះជាយ ង
ន េះកតី ា ការម្ូលម្ត្ិរន កា ដ់ត្នក្ចើ នលើចំណុចម្យួចំ  ួថា យុទធសាន្តសតទងំននាេះដដលនតត ត្ទងំក្សុងនៅនលើសាលា
រដឋនដាយម្ ិនយងនលើវស័ិយឯកជ កំពុងក្ាយជាយុទធសាន្តសតម្ ិសូវសម្ក្សបប តិចម្តងៗ សក្ាបន់្វើឲ្យសនក្ម្ចបា  ូវ
សម្ទិធិផ្ល្ំដផ្នកដកលម្អគុណភាពអបរ់។ំ ន េះម្យួដផ្នក្ំនដាយសារដត្កងវេះអភបិាលកិចចលអកនុងវស័ិយអបរ់សំាធារណៈជា
ការបាត្ប់ងម់្ូលដាឋ  ក្គលេះជាយូរម្កនហើយសក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍក្បកបនដាយក្បសិទធភាព(នម្ើលខាងនក្កាម្)។ ននាេះគឺវស័ិយ
សាធារណៈដដលខ្វេះទា្បម់្ុងឺា ត្ក់នុងការន្វើឲ្យក្គូបនក្ងៀ   ិងនាយកសាលាា ការទទួលខុ្សក្ត្ូវចំនរេះក្បសិទធភាព
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ដ ការផ្តល់នសវាអបរ់ ំនលើកដលងដត្កនុងសាែ  ភាព្ង ់្ ងរខ្ាងំ។ 

ចំ ួ សាលាឯកជ បា រកីដុេះដាលនៅកនុងក្បនទសកម្ពុជាម្ ិក្ត្លម្ដត្នៅរាជធា ីភននំពញនទ ប ុដ តកា៏ នៅតាម្
នខ្ត្តជានក្ចើ ដូចជាកពំងច់ាម្ជានដើម្។ ជានលើកដំបងូនហើយកនុងក្បវត្តិសាន្តសតកម្ពុជាក្បជាជ ទូនៅឥ ូវន េះា ជនក្ម្ើស
ចំនរេះសាលានរៀ រដឋ យ ងនហាចណ្តស់នៅតាម្ទីក្បជុំជ ។ នទេះជាយ ងន េះកតី សាលាឯកជ ជាទូនៅម្ ិបា ផ្តល់
សម្្ម្ស៌ក្ាបក់ារចូលនរៀ ដល់អនកក្កីក្កនៅត្ំប ដ់ាចក់្សយល  ិងនៅទីក្បជុជំ នទ នហើយា ទំនាកទ់ំ ងត្ចិត្ួច
ជាម្យួវស័ិយសារធារណៈ នទេះកនុងករណីណ្តកន៏ដាយ4។ នទេះបីជាា ចលនារកីចនក្ម្ើ គួរកត្ស់ាគ ល់កនុងវស័ិយអបរ់ ំ
សាធារណៈ នដាយា ការដកលម្អនហដាឋ រចនាសម្ព ័ធ កម្មវ ិ្ ីសិកា   ិង្ ធា សាា រៈនកើ ន ើងយ ងណ្តកតី កងវេះខាត្
អភបិាលកិចចលអ  ជាពិនសសកនុងចំនណ្តម្នាយកសាលា  ិងក្គូបនក្ងៀ  ា  យ័ថាការនក្បើក្បាស់្ ធា បា ផ្តល់ កនុង
ត្ដម្្យ ងនក្ចើ នដាយាច ស់ជ ំួយ ា ក្បសិទធភាពត្ិចត្ចួបំផុ្ត្។ សាែ  ភាពន េះន្វើឲ្យគុណភាពអបរ់ធ្ំាកចុ់េះយ ងខ្ាងំ។ 

2.2 បញ្ហា គណនយីភាព 

អភបិាលកិចចទ ន់ខ្ាយឆ្្ុេះឲ្យន ើញថាខ្វេះគណ ីយភាពកនុងការបំនពញភារកិចច ដដលនាឲំ្យា ការអ ុនក្រេះ
ខ្ពស់ចំនរេះទនងវើខ្វេះវជិាា ជីវៈ ឬសូម្បទីនងវើអសម្ត្ែភាព។ ការន្វើឲ្យក្គូបនក្ងៀ  នាយកសាលា  ិងបុគគលិកអបរ់សំំខា ់ៗ
ក្បកា ខ់ាា ប ូ់វការបំនពញភារកិចចតាម្សតងដ់ារកណំត្ជ់ាការលំបាកណ្តស់ នៅនពលដដលា ការនលើកទលកចតិ្តត្ិចត្ួច
សក្ាបអ់នកបំនពញការងារវជិាា ជីវៈបា លអ  ិងា ការដាកទ់ណឌ កម្មត្ចិត្ួចចំនរេះអនកម្ ិយកចិត្ទុកដាកក់នុងការបំនពញ
ភារកិចច។ លទធផ្លដ សាែ  ភាពន េះបងាា ញថាសាា រៈ ឬ្ ធា ដដលបា ផ្តល់ឲ្យ ជានរឿយៗា ការនក្បើក្បាស់ត្ិចត្ួច ឬ
ម្ ិា ការនក្បើក្បាស់ដត្ម្តង។ ា ឧទហរណ៍ទូនៅជានក្ចើ សតីពីលទធផ្លដបបន េះ។ ឧទហរណ៍ក្គូបនក្ងៀ ជានក្ចើ 
ា អារម្មណ៍ថាពកួរត្ម់្ ិសែិត្នៅនក្កាម្ការត្ក្ម្ូវដាចខ់ាត្ឲ្យអ ុវត្តវ ិ្ ីសាន្តសតថ្មីដដលទទួលបា ពីការបណតុ េះបណ្តត ល 
ឬនក្បើសាា រៈឧបនទសដដលបា ទទួលសក្ាបក់ារនរៀ សូក្ត្ បណ្តណ ល័យដដលបា ជួសជុលនហើយនៅដត្ចាកន់សារ 
នហើយម្ ិបា បនក្ម្ើនសចកតីក្ត្ូវការដល់សិសស ក្បព ័ធទលកម្ ិា ការដថ្ទ ំនហើយទីបផុំ្ត្ក្ត្ូវនបាេះបងន់ចាលឈបន់ក្បើ  ិង
ម្ ិដថ្ទ ំឬសាា រៈIT ក្ត្ូវខូ្ចខាត្យ ងរហ័សនដាយសារដត្ខ្វេះការដថ្រកា  ងិនក្បើក្បាស់។ ប ុដ តបញ្ហា ម្យួចំ ួ ខាងនលើ
ន េះ គនក្ាងអភវិឌ្ឍ ប៍ា ជួយ ជានក្ចើ ឆាន មំ្កនហើយ។ តាម្ពិត្នៅកា៏ បុគគល  ិងសាលានរៀ ម្យួចំ  ួដដលបា 
បងាា ញឲ្យន ើញថាា សតងដ់ារវជិាា ជីវៈខ្ពស់ ប ុដ ត្ម្មតាក្បការន េះបា នកើត្ន ើងម្ ិដម្ នដាយសារដត្ការបងខំណ្តម្យួ 
ឬដាកក់ំហិត្នដាយក្បព ័ធអបរ់នំនាេះនទ។ កនុងន េះា បញ្ហា គ ្លេះម្យួកនុងការអ ុវត្តកម្មវ ិ្ សីាលាកុារនម្ក្ត្ីថាន កជ់ាត្ិ ននាេះ
គឺភាពខុ្សដប្ករន ខ្ាងំកនុងចំនណ្តម្បុគគលិកអបរ់ ំ កនុង យ័ក្បកា ខ់ាា បស់តងដ់ាវជិាា ជីវៈ  ិងអសម្ត្ែភាពដ ក្បព ័ធអបរ់សំា
ធារណៈនដើម្បអី ុវត្តសតងដ់ារឲ្យបា ទូលំទូលាយ ដដលន្វើឲ្យការអភវិឌ្ឍក្បកបនដាយអត្ែ យ័នពញនលញា ការធ្ាក់
ចុេះ។ 

                                                        
4 KAPE (2013) Enrollment Trends in Phnom Penh: A Need Assessment, Phnom Penh: Save the Children  
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2.3 ្ចកអាជីព នងិ្ាកគ់លើកទកឹចតិតសតចួគសតើង 
 

ទកទ់ងនៅ លងអវីដដលនរៀបរាបខ់ាងនលើគឺជាបញ្ហា ក្ចក
អាជីពសក្ាបប់ុគគលបនក្ម្ើការងាររដឋដដលបា បងាា ញ ូវ
ឥរយិបថ្វជិាា ជីវៈលអ។  ិយយឲ្យខ្្ីា ក្ចកអាជីពដបបន េះត្ិច
ត្ួចណ្តស់សក្ាបក់្គូបនក្ងៀ   ិងនាយកសាលានឆ្នើម្បផុំ្ត្កនុង
ក្បព ័ធអបរ់សំាធារណៈនៅកនុងក្បនទសកម្ពុជា។ ដូចន េះក្បព ័ធ
ជាកល់ាកម់្យួកនុងការប តផ្តល់រងាវ   ់(ឧ. អាហារបូករណ៍សក្ាប់
ប តការសិកា កុំពយូទរ័យួរដដ  ិងឱកាសសក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍ) 
ដដលទទួលសាគ ល់ពីឥរយិបថ្វជិាា ជីវៈគឺពិត្ជាក្ត្ូវការចាបំាច់
នដើម្បធីានាបា  ូវការប តនលើកទលកចតិ្ត  ងិគុណភាពនៅតាម្
សាលានរៀ នរលនៅ។  

ការផ្ារភាា ប ់លងក្បាករ់ងាវ  ត់្ចិត្ួច (នពលខ្េ្ះម្ ិនទៀងទត្)់ កដូ៏ចជារចនាសម្ព ័ធគណ ីភាពទ ន់ខ្ាយនៅកនុង
ក្បព ័ធអបរ់ ំ រម  ការនលើកទលកចិត្តផ្តល់ក្ចកអាជីព ដដលន្វើឲ្យសតងដ់ារវជិាា ជីវៈទបនៅទូទងំក្បព ័ធអបរ់នំៅកម្ពុជា។  

2.4 ភាពចបំាចក់នងុការបគងកើតសាលាជំនានថ់្មី ខៃលមានសតងដ់ារ “អតបិរមា” 
គនក្ាងសាលានរៀ ដដគូបា ជួបការលំបាកជាម្យួ លងសញ្ហញ ណ “សតងដ់ាអបបរា” ជាគំរកូណ្តត លដដលជាញលក

ញាបជ់ាម្ូលដាឋ  ក្គលេះសក្ាបគ់នក្ាងអភវិឌ្ឍ ជ៍ានក្ចើ ។ ននាេះា  យ័ថា គនក្ាងអភវិឌ្ឍ ជ៍ានក្ចើ ដដលក្រ ដ់ត្ដសវង
រកការបនងកើ គុណភាពអបរ់នំដាយន្វើឲ្យសាលានរៀ ននាេះក្ាយជាសាលាកក្ម្តិ្សតងដ់ាអបបរា ធានាបា ថាសាលានរៀ 
ក្បកា ខ់ាា ប ូ់វសតងដ់ារ “កក្ម្តិ្ទបបំផុ្ត្”អ ុញ្ហញ ត្នដាយចាប។់ ននាេះគឺជាដំនណើ រដសវងរកសតងដ់ាអបបរានក្បៀបបា  លង
អនាទ កដ់ដលរារាងំសាលានរៀ ជានក្ចើ នៅកនុងក្បព ័ធអបរ់រំដឋពីការសនក្ម្ចបា សតងដ់ាអបរ់ខំ្ពស់។ នហតុ្ន េះ BSI បា ន្វើ
ការសនក្ម្ចចិត្តនក្បើយុទធសាន្តសតនតត ត្នៅនលើសតងដ់ារអត្ិបរា ដដលផ្ទុយ លងសតងដ់ាអបបរា  ិងការន្វើវ ិិនយគក្សប លង
នរលបំណងន េះ។ នរលបំណងឲ្យា សតងដ់ាអត្បិរា គនក្ាងបា ស មត្យ់ ងចាស់ថានទេះបីគំរនូ េះម្ ិអាចក្ត្ូវ
បា នគចម្្ងនៅក្គបទ់ីកដ ្ងយ ងណ្តកន៏ដាយ វាអាចក្ត្ូវបា ចម្្ងនៅកនុងកដ ្ងជានក្ចើ ដដលា ្ ធា   ងិការ
ក្គបក់្គងក្ត្លម្ក្ត្ូវលអ។ គនក្ាងន េះបា បដិនស្ គ៍ ំិត្ដដលថា គំរដូដលម្ ិអាចក្ត្វូបា នគចម្្ងក្គបទ់ីកដ ្ងម្ ិសម្
 លងទទួលបា  ូវការរកំ្ទ  ងិនសនើសំុជំ ួសនដាយទសស ៈការអភវិឌ្ឍនក្ចើ ដបប(multiple development tracks)ដដល
ធានាថាយ ងនហាចណ្តស់សាលានរៀ រដឋម្យួច ំួ អាចសនក្ម្ចបា សតងដ់ាការអបរ់លំអឈា ម្ុខ្នគ។ សាលានរៀ ដដល
សនក្ម្ចបា សតងដ់ាដបបន េះអាចនដើរត្ួជាសាលានរៀ ជនំា ថ់្មដីដលផ្តល់សតងក់ារអបរ់ខំ្ពស់ដល់កុារក្គបក់្សទបវ់ណណ ៈនៅ
កនុងសងគម្  ិងម្ ិដម្ សក្ាបដ់ត្សិសសម្យួចំ  ួតូ្ចដដលា បុពវសិទធចូិលនរៀ នៅសាលាឯកជ ននាេះនទ។ 

ការក្បជុំជាម្យួក្គូនដើម្បតីាម្ដា នលើដផ្ ការ  ិងការ
ឆ្្ុេះបញ្ហច ំងពីកំណត្់ក្តា 
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3. បទពិសសាធន៍ែ៏ធំមយួក្នងុអនុវតតការបងដ់លៃេកិ្ាសែើមបធីានានិរនតរភាពគុណភាព
អប់រ ំនិងលបុបំបាត់អំសពើពុក្រលយួ 
3.1 ជំហានទមី្យួ៖ ការបគងកើតគរូំននគណុភាព “អតបិរមា” 
ការជរំញុដ ត្ក្ម្វូការ៖ គនក្ាងBSI រពំលងទុកម្ុ តាងំពីនដើម្ទីម្កថា ការរកំ្ទហិរញ្ញ វត្ែុពីឪពុកាត យសិសសទំ ងជា
 លងក្ាយជាយុទធសាន្តសតដសំ៏ខា ស់ក្ាបក់្ទក្ទង ូ់វគំរអូភបិាលកិចចថ្មីម្យួ ផ្ារភាា ប ់លងសតងដ់ារការអបរ់ខំ្ពស់។ ការ
នកើ ន ើងយ ងឆាបរ់ហ័យ ូវចំ ួ សាលាឯកជ គឺ
ជាភសតុតាងបងាា ញថាឪពុកាត យជានក្ចើ ា ឆ្ ទៈ
ចំណ្តយថ្វកិានៅនលើនសវាអបរ់ាំ គុណភាពខ្ពស់។ 

ដូចនចនេះគនក្ាងន េះបា សវេះដសវង នរៀបចំឲ្យា សតង់
ដារអបរ់ខំ្ពស់ដំបូងនគនៅតាម្សាលានរលនៅរបស់
ខ្្ួ ដដលជាជហំា ទមី្យួកនុងការអ ុវត្ត។ សាលា
ម្យួកនុងចំនណ្តម្សាលានផ្សងនទៀត្ដដលបា នក្ជើស
នរ ើសសក្ាបក់ារខ្ិត្ខ្នំ េះគជឺាសាលាដដលនហៀប លង
ដួលនៅនហើយ  ិងា ទីតាងំនៅកនុងទីរមួ្នខ្ត្ត។ 
សាលាដដលសាងសងស់ក្ាបទ់ទួលសិសសបា 
៨០០នាក ់ ប ុដ តចំ ួ សិសសបា ធ្ាកចុ់េះម្កសល់
ក្ត្លម្ដត្៥០នាកប់ុនណ្តណ េះនដាយសារសតងដ់ារអបរ់បំា 
ធ្ាកចុ់េះដល់បាត្ ដដលន េះជាភសតុតាងក្សាប។់ 
សាលាន េះគនឺសទើរដត្ក្ត្ូវបិទទវ រនៅនហើយ។ សាលា
ពីរនផ្សងនទៀត្គជឺាសាលាលំដាបម់្្យម្  ងិ្ជំាង
សាលាទីម្យួ។ កនុងចំនណ្តម្សាលាទងំពីរន េះ ម្យួ
ា ទីតាងំនៅរកក់ណ្តត លទីក្បជុំជ   ងិជ បទ ឯ
សាលាម្យួនទៀត្គសឺែិត្នៅត្បំ ជ់ បទទងំក្សុង។ 

ការនរៀបចរំចនាសម្ព ័ធអភបិាលកចិចថ្ម ី  ងិការនក្ជើសនរ ើសក្គៈូគនក្ាងបា ចាបន់ផ្តើម្ដំនណើ រការវ ិិនយគ ម្ ិក្រ ដ់ត្
នៅនលើនហដាឋ រចនាសម្ព ័ធ នក្គឿងសងាា រ លម្  ងិបរកិាខ រសំខា ់ៗ ប ុនណ្តណ េះនទ ប ុដ តកវ៏ ិិនយគនៅនលើដបបបទក្គបក់្គង
សាលានរៀ ផ្ងដដរ។ ក្កុម្ក្បលកាភបិាលដដលា សាភាពម្កពមី្ ទីរអបរ់ ំយុវជ   ងិកីឡានខ្ត្ត  ិងម្ន្ត តអីងគការ
នខ្បក្ត្ូវបា បនងកើត្ន ើងនដើម្បធីានាឲ្យបា  ូវគណ ីយភាពសក្ាបប់ុគគលិកសាលានរៀ ទងំននាេះកនុងបំនពញភារ

ម្ុ   ិងនក្កាយ កាលពីម្ុ  ិងនក្កាយសាលាអ ុវត្តបា 
ដក្បក្ាយនៅជាសាលាជំនា ថ់្មី 
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កិចចកនុងសាលា។ 

គំរដូ ការក្គបក់្គងចំរេុះផ្ារភាា បយ់ ងជិត្សនិទធជាម្យួក្បព ័ធផ្តល់ថ្វកិានលើកទលកចតិ្តបដ ែម្ តាម្ការបំនពញភារកចិច 
សក្ាបន់ាយកសាលាដដលក្ត្ូវធានាឲ្យបា  ូវគណ ីយភាពចំនរេះក្កុម្ក្បលកាភបិាល។ សក្ាបស់ាលាអ ុវត្ត 
ក្គូបនក្ងៀ ថ្មីៗក្ត្ូវបា នក្ជើសនរ ើសតាម្រយៈការក្បកួត្ក្បដជងសម្ត្ែភាព  ងិត្ា្ភាពនដាយក្កុម្ក្បលកាភបិាល
នដើរត្ួជាគណៈកម្មការសាា ស ។៍ នដាយសារការយិល័យបុគគលិករបស់ម្ ទីរអបរ់ ំ យុវជ   ិងកឡីានខ្ត្តកជ៏ា
សាជិកក្កុម្ក្បលកាភបិាលដដរននាេះ ន្វើឲ្យក្កុម្ក្បលកាភបិាលបា សក្ម្បសក្ម្ួលយ ងនក្ចើ ម្ហិាកនុងកិចចខ្តិ្ខ្ំ
ក្បលងដក្បងទងំអស់ន េះ។  វ ិ្ ីនក្ជើសរក្គូបនក្ងៀ ថ្មីៗដបបន េះបា បងាា ញឲ្យន ើញ ូវការចាបន់ផ្តើម្គួរឲ្យកត្ស់ាគ ល់
ម្យួខុ្សពីការអ ុវត្តដបបសាម្ញ្ញៗដ យ តការការចាត្ត់ាងំ នៅជាការនក្ជើសនរ ើសដផ្អកតាម្លកខណៈសម្បត្តិ។ ក្គូ
បនក្ងៀ ថ្មីៗក្ត្ូវបា នក្ជើសនរ ើសតាម្រយៈការពិ ិត្យនម្ើលចណំ្តបអ់ារម្មណ៍នលើការអភវិឌ្ឍ ស៍ម្ត្ែភាពវជិាា ជីវៈ។ 
នៅកនុងការសាា សនក្ជើសនរ ើនសើ បំណងរបស់ក្គូដដលចងឲ់្យសិសសបងដ់ថ្ ្ “នរៀ គួរ” នហើយក្ត្ូវជំ ួសនដាយក្បាក់
ឧបត្ែម្ាបដ ែម្នលើក្បាកដ់ខ្ក្ត្ូវបា យកម្កវាយត្ដម្្ផ្ងដដរ។ ជាអកុសលគនក្ាងពុំទ ា់ លទធភាពត្ស់បតូរដូច
រន ន េះបា នទសក្ាបប់ុគគលិកសិកានៅសាលាពីរនទៀត្នដាយសារដត្សាលាទងំននាេះជាសាលាចាស់  ិងជា
សាលា្ំដដលា ក្គូបនក្ងៀ ជានក្ចើ រចួនក្សចនៅនហើយ (សតងដ់ាវជិាា ជីវៈា អនថ្រខ្ពស់) ។  

ការអភវិឌ្ឍក្ចកអាជពីសក្ាបក់្គបូនក្ងៀ ៈ
នទេះបីជាក្គបូនក្ងៀ បា ទទលួក្បាកន់លើក
ទលកចិត្តបដ ែម្អាក្ស័យការបំនពញកិចចការ
ពិនសសបា អ ុវត្ត វាសំខា ន់សមើរន  ដដល
ក្គូៗនទើបក្ត្ូវបា នក្ជើសនរ ើសថ្មីៗក្ត្ូវវាយ
ត្ដម្្ខ្ពស់ម្ ិដម្ ដត្នៅនលើការនលើកទលក
ចិត្តដផ្នកថ្វកិាដត្ម្យួម្ុខ្ននាេះនទ ប ុដ តរត្់
ក្ត្ូវឲ្យត្ដម្្នៅនលើការទទួល ូវបា ការ
ពក្ងលងវជិាា ជីវៈក្គូបនក្ងៀ នទៀត្ផ្ង ។ 

អាហារបូករណ៍  ិងកុំពយូទរ័យួរដដក្ត្ូវបា 
ផ្តល់ជួ ដល់ក្គបូនក្ងៀ ក្គបរ់បូនដើម្បជីា
ការនលើកទលកចិត្តរត្ក់នុងនាម្ជាក្គូបនក្ងៀ កដូ៏ចជាសម្ត្ែភាពអាជីព។ គនក្ាងបា នរៀបចំការជួបក្បជុំក្បចាដំខ្
ជាម្យួក្គូបនក្ងៀ នដើម្បកីំណត្ន់រលនៅអភវិឌ្ឍជំនាញវជិាា ជីវៈ  ិងនដើម្បកី្ត្ួត្ព ិិត្យនរលនៅទងំននាេះន ើងវញិ
ជានទៀងទត្។់ ក្គូដដលា ឆ្ ទៈចងន់្វើការងារបដ ែម្ (ឧ. ដលកនាកំ្ិបម្ុខ្វជិាា  នរៀបចទំសស ៈកិចចសិកា...ល។) 

ការបនងកើត្ម្ណឌ លពត័្ា៌ : សិសសបា កំពុងទសសនាភាពយ តឯកសារ
ដដលជាដផ្នកម្យួដ នម្នរៀ ក្បចាដំថ្ង 
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បា ទទួលក្បាកន់លើកទលកចិត្តកា ដ់ត្នក្ចើ ។ 

ការនក្បើក្បាស់បនចចកវទិោ៖ ការនក្បើក្បាស់បនចចកវទិោពត័្ា៌ កនុងការសិកាផ្ារភាា បជ់ាម្យួវ ិ្ ីសាន្តសតបនក្ងៀ ដបប
សាែ បនា បា បងាា ញភាពនលចនធ្ាសក្ាបជ់ាម្ន្ោបាយកនុងការនលើកកម្ពស់គុណភាពដ ការបនក្ងៀ   ិងនរៀ ។ 
ក្បការន េះត្ក្ម្ូវឲ្យា ការបនងកើត្ប ទបព់ត័្ា៌ វទិោICT ម្ណខ លពត័្ា៌  ការនក្បើក្បាស់ទូរទសស  ៍  ិងឧបករណ៍
នអ ិចក្ត្ូ ិចtablets  អម្ជាម្យួកុំពយូទរ័យួរដដ  ិងា សីុ បញ្ហច ងំLCD ក្ពម្ទងំបណ្តណ ល័យដដលា ភាា បន់សវា
អុី ្ឺនណត្។ ក្គបូនក្ងៀ បា ទទួលការបំប  សម្ត្ែភាពនក្បើក្បាស់ឧបករណ៍ទងំអស់ន េះកនុងការបនក្ងៀ  រមួ្ទងំ
ការនក្បើ Power Point សក្ាបន់្វើបទបងាា ញនម្នរៀ  កម្មវ ិ្ ីសក្ាបន់្វើកិចចដត្ងការបនក្ងៀ   ិងភាពយ តឯកសារ
ដដលជាដផ្នកបដ ែម្ជួយ រកំ្ទដល់ដំនណើ រការបនក្ងៀ ។ ការនក្បើក្បាស់បនចចកវទិោទងំអស់ន េះម្ ិក្រ ដ់ត្ន្វើឲ្យ
ក្បនសើរន ើងនលើការបនក្ងៀ ប ុនណ្តណ េះនទ ប ុដ តដថ្ម្ទងំជាកតាត នលើកទលកចតិ្តដ៏្ មំ្យួសក្ាបសិ់សស  ិងដកលម្អ     
ទសស ៈរបស់ាតាបិតាសិសស  ិងសាជកិសហគម្ ច៍ំនរេះសាលានរៀ នទៀត្ផ្ង។ 

ត្នួាទសីាែ បត្យកម្មអររសិកាថ្មកីនុងការន្វើឲ្យទ ស់ម្យ័ៈ កតាត សំខា ម់្យួនទៀត្ដ កិចចខ្ិត្ខ្ំក្បលងដក្បងរបស់BSI
នដើម្បដីកលម្អសតងដ់ារអបរ់គំទឺកទ់ង លងការសនក្ម្ចចិត្តងាកនចញពីគំរអូររសិកាចាស់ ដដលក្ត្ូវបា នក្បើក្បាស់
នៅកនុងក្បព ័ធអបរ់ចំាបត់ាងំពសីម្យ័អាណ្ត ិគម្បារាងំម្ក។ ការនក្បើក្បាស់សាែ បត្យកម្មដចនក្បឌ្ិត្ថ្ម ី ដដលកំពុងដត្
នកើ ន ើងយ ងឆាបរ់ហ័សនៅកនុងក្បនទសជានក្ចើ នទៀត្ សំនៅដកលម្អនសាភណភាពបរសិាែ  សិកា នហើយការ
ត្ស់បតូរដបបន េះា ភាពយឺត្យ វគួរឲ្យនសាកសាត យសក្ាបស់ាលានរៀ ក្បនទសកម្ពុជា ដដលក្ត្ូវបា នម្ើល
ន ើញជាទូនៅថារម  ភាពទកទ់ញ  ិងខ្វេះនសាភណភាព។  
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សាលានរៀ BSI ា ដាកក់ញ្ចកយ់ ងនក្ចើ  ដបក្ពីសាា រៈសំណងច់ាស់ ា សួ ចារនៅខាងកនុងអររ  ិងា 
កដ ្ងសិកាបដ ែម្កនុងប ទប ់ នដើម្បបីនងកើ បរសិាែ  សិកា។ ការវ ិិនយគន េះបា ដកលម្អនសាភណភាពយ ងនក្ចើ 
ដល់បរសិាែ  សាលានរៀ  
នហើយកប៏ា បងាា ញឲ្យ
ន ើញថាា ត្ដម្្នថាក
ជាងអររសតងដ់ារដដល
ជិត្ខាងជានក្ចើ សាងសង់
នដាយធានាររអភវិឌ្ឍ
អ តរជាត្ិ។ ដូចន េះការនក្បើ 
សាែ បត្យកម្មដចនក្បឌ្ិត្ថ្មី
បា ក្ាយជាយុទធសាន្តសត
គ ្លេះកនុងការដកលម្អរបូវ ័ធ 
សាលានរៀ ក្សប លង
បំណងក្បាថាន   ិងជាការ
នលើកទលកចិត្តទងំសិសស 
 ិងក្គូឲ្យចងម់្កសាលា។ ជាការពិត្ណ្តស់ក្គូភាគនក្ចើ បា បងាា ញថា ា ការនពញចិត្ត លងបរសិាែ  សាលានរៀ  
ជាងបរសិាែ  ជុំវញិលំនៅដាឋ  របស់រត្ត់ទ ល់ នហើយជាញលកញាបរ់ត្ប់ា ម្កនលងសាលានៅចុងសបាត ហ៍ ឬនៅ
នា ងទំន រពីការងារ។ 

3.2 ការធានានរិនតរភាពនវូគរូំថ្មី  
បញ្ហា ក្បឈម្ៈ បនាទ បព់ីក្បត្ិបត្តិការអស់រយៈនពល៣ឆាន ំ
ក ្ងម្ក ទសស ៈរបស់សហគម្ ន៍ៅនលើគុណភាពអបរ់ ំ
ដដលយ ងនហាចណ្តស់នៅកនុងសាលានរៀ ពីររបស់
គនក្ាង ា ភាពក្បនសើរន ើងគួរឲ្យកត្ស់ាគ ល់។ នទេះជា
យ ងន េះកតី  ិរ តភាពដ គំរនូ េះនៅដត្ជាបញ្ហា ក្បឈម្ 
នដាយសារដត្ថ្វកិា PB  ិងSIG ម្ ិា ក្គបក់្រ ់
សក្ាបរ់កាសតងដ់ារដដលគនក្ាងផ្តល់ឲ្យ កវ៏ាកម៏្ ិដម្ ជា
ក្បភពក្បាកច់ណូំលដដលផ្តល់ឲ្យបា នទៀងទត្ ់  ិងា 

ត្ក្ម្វូការឪពុកាត យនក្ចើ ជាងការរពំលងទុក ាតាបិតាសិសស
បំនពញដបបបទចុេះនឈាម េះនៅសាលាអ ុវត្តដដលពិនសា្ ៍
អភបិាលកិចច  ិងទក្ម្ងដ់ ការបងដ់ថ្្សិកា។ 

បង្ស់ាែ បត្យកម្មថ្មនីដើម្បនីលើកសទួយបរសិាែ  សិកា: អររសិកាថ្មីដដលនក្បើក្បាស់កញ្ចក់
នក្ចើ   ិងសួ ចារ នបើនក្បៀបន្ៀបជាម្យួសាលា្ម្មតាម្គឺម្ ិអាចន្វើបា នទ 
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ភាពបត្ដ់ប ក្គបក់្រ ន់នាេះដដរ។  

នៅកនុងឆាន ២ំ០១៤ អងគការនខ្បបា ចាបន់ផ្តើម្ការពិនសា្ ដ៍៏្ ំម្យួនៅកនុងសាលាអ ុវត្តនៅកនុងក្កុងកំពង់
ចាម្ នដើម្បកី្ទក្ទងគ់ំរនូ េះនដាយា ការរកំ្ទពីឪពុកាត យសិសស នដាយដាកន់ចញ ូវការនបតជាា ចិត្តខ្ពស់កនុងការលប់
បំបាត្អ់ំនពើពុករលួយដដលបា រកីរាលដាលកនុងក្បព ័ធអបរ់។ំ ការស ោទងំន េះផ្ារភាា បជ់ាម្យួសតងដ់ារអបរ់ខំ្ពស់
ដដលបា នរៀបចំជាម្ុ ន្វើជាបុនរលកខខ្ណឌ ចំនរេះការបងដ់ថ្្សិកានដាយសម័ក្គចិត្ត សក្ាបឪ់ពុកាត យដដលា 
ជីវភាពថាន កក់ណ្តត ល។ ការចរចាក្សនដៀងរន ន េះ លងក្ត្ូវយកនៅអ ុវត្តសក្ាបស់ាលាពីរនទៀត្របស់គនក្ាង 
នដាយរងច់ាលំទធផ្លដ ការសាកលបងនៅកនុងសាលាអ ុវត្តជាម្ុ សិ ។ 

ការនបតជាា ចតិ្តនដើម្បឲី្យា អភបិាលកចិចលអ គជឺាបនុរលកខខ្ណឌ ដ ការចាបន់ផ្តើម្ការបងដ់ថ្ក្ារសិកានដាយសម័ក្គចតិ្ត 

នៅនដើម្ដខ្កញ្ហញ ឆាន ២ំ០១៤ សាលាអ ុវត្តបា ន្វើបណ័ណ ផ្សពវផ្ាយម្យួនដាយស ោជាម្យួឪពុកាត យថា 
 លងផ្តល់នសវាកម្មគុណភាពអបរ់ខំ្ពស់សក្ាបរ់ចនាសម្ព ័ធអភបិាលកិចចថ្មីន េះ (នម្ើលខាងនក្កាម្)។ បណ័ណ ផ្សពវផ្ាយ
ន េះក្ត្ូវបា ក្ជួត្ក្ជាបយ ងទូលំទូលាយដល់សហគម្ ទ៍ងំម្ូល នដាយបា បងាា ញដល់ឪពុកាត យសិសសដដល
នាកូំ ម្កចុេះនឈាម េះ  ិងបា ផ្សពវផ្ាយតាម្រយៈបណ្តត ញផ្សពវផ្ាយសងគម្របស់គនក្ាងដថ្ម្នទៀត្ផ្ង។ ជាដផ្នក
ម្យួដ ដំនណើ រការចរចារជាម្យួសហគម្  ៍សាលាបា ស ោដូចខាងនក្កាម្៖ 

1) ក្គូបនក្ងៀ យល់ក្ពម្ឲ្យសាលានរៀ លបប់ំបាត្រ់ាល់ទក្ម្ងដ់ ការបងដ់ថ្្នរៀ គួរ5(ជំ ួសម្កវញិ ូវការផ្តល់
ក្បាកឧ់បត្ែម្ាបដ ែម្  ងិឱកាសទទួលបា ក្បាកន់លើកទលកចិត្តតាម្ការបំនពញភារកិចច)។ 

2) សកម្មភាពដ លក ់ំឲ្យសិសស(ការបងខំ)នៅកនុងថាន កន់រៀ ក្ត្ូវបា លបប់ំបាត្ ់
3) សកម្មភាពយកដថ្្ក្កដាស់ក្ប ងកក៏្ត្ូវលបប់ំបាត្ ់
4) សិសសអាចនក្បើក្បាស់បរកិាខ ា គុណភាពខ្ពស់រមួ្ទងំប ទបវ់ទិោសាន្តសត ប ទបកុ់ំពយូទរ័  ម្ណឌ លពត័្ា៌  

ទទួលបា វ ិ្ សីាន្តសតបនក្ងៀ នដាយបន្តញ្ហា បបនចចកវទិោពត័្ា័  ICT   ិងនសវាកម្មអាហារដាឋ  ផ្ងដដរ។ 
5) ាតាបិតា លងទទួលបា ពត័្ា៌ សតីពីសិសសអវត្តនដាយរម  ម្ូលនហតុ្ (ដដលបចចុបប នកពុំងអ ុវត្តនៅតាម្

សាលានរៀ ឯកជ ) 
6) សាលា លងរាយការណ៍នៅក្កុម្ក្បលកាភបិាល ដដម្ា សាសភាពម្កពមី្ ទីរអបរ់ ំ  ងិអងគការនខ្ប ក្ពម្

ទងំផ្តល់របាយការណ៍ក្ត្ីាសសតីពីការនក្បើក្បាស់ម្ូល ិ្ិ (ភាគនក្ចើ គឺការបដ ែម្ក្បាកដ់ខ្ក្គូ  ងិការផ្តល់
ថ្វកិានលើកិចចការពិនសសសក្ាបក់្ិបសិកា នសវាផ្តល់ក្បលកាអាជីព ជានដើម្។) 

 
 

                                                        
5 Private tutoring that is mandatory for promotion 
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បណ័ណ ផ្សពវផ្ាយ  ិងខ្្លម្សារលម្អតិ្ា សនងខបដូចខាងនក្កាម្ៈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ការដណនាពំកីារបងដ់ថ្ក្ារសិកានដាយសម័ក្គចតិ្ត  ងិការចរចារដដលក្ត្វូន្វើៈ  
 

ការសនក្ម្ចដាកឲ់្យអ ុវត្តទក្ម្ងដ់ ការបងដ់ថ្្ការសិកាម្ ិដម្ ន្វើន ើងកនុងកក្ម្តិ្ទបនទ  ិងត្ក្ម្ូវឲ្យ
ា ការពិភាកានៅថាន កខ់្ពស់ជាម្យួ លងក្កសួង នដើម្បទីទលួបា ការដណនាពំីវ ិ្ ីដាកឲ់្យអ ុវត្តការបងដ់ថ្្ន េះ  ជា
ពិនសស ការចរចារជាម្យួាតាបិតាសិសស។ នដាយដផ្អកនលើការពិភាកាទងំន េះ ក្កសួងបា អ ុញ្ហញ ត្ឲ្យនខ្បផ្តួច
នផ្តើម្ការពិភាកាជាម្យួឪពុកាត យសិសស  ិងក្គបូនក្ងៀ អំពីរចនាសម្ព ័ធអភបិាលកចិចថ្មីៗ  ិងលទធភាពដ ការបង់
ដថ្្នដាយសម័ក្គចិត្ត ន្វើជាម្ន្ោបាយម្យួសក្ាបរ់កាសតងដ់ារអបរ់ខំ្ពស់។ ក្បសិ នបើឪពុកាត យឯកភាពចំនរេះការ
បរចិាច កនដាយសម័ក្គចិត្តន េះ  ិងក្បសិ នបើការចរចារជាម្យួក្គូកស៏នក្ម្ចបា ការក្ពម្នក្ពៀងបញ្ឈបស់កម្មភាពយក
ដថ្្នសវានក្ៅផ្្ូវការ ននាេះនខ្បអាចនបាេះជហំា នៅម្ុខ្នទៀត្ជាម្យួ លងដផ្ ការចាបន់ផ្តើម្ទក្ម្ងដ់ ការបងដ់ថ្្នដាយ
សម័ក្គចិត្ត។  

ក្សបរន ន េះភាន កង់ារបា ចាបន់ផ្តើម្ចរចារជាម្យួឪពុកាត យ ដដលា ជីវភាពម្្យម្អំពលីទធភាព  ិងឆ្ ទៈ
កនុងការជួយ រកំ្ទដល់សាលានរៀ តាម្រយៈការបងដ់ថ្្នសវានដាយសម័ក្គចិត្ត ដដលជាម្ន្ោបាយសក្ាបជ់ំ ួស
ថ្វកិាពីាច ស់ជំ ួយដដល លងក្ត្ូវបញ្ចបន់ៅរយៈនពលពីរឆាន ខំាងម្ុខ្ន េះ។ ក្បព ័ធថ្មីន េះអ ុវត្តដត្ចំនរេះសិសសថ្មី
ដដលបា ចុេះនឈាម េះចូលនរៀ នៅសាលាអ ុវត្តប ុនណ្តណ េះ នដើម្បសិីសសដដលបា ចុេះនឈាម េះរចួពីម្ុ  (ភាគនក្ចើ ជា
សិសសក្កីក្ក) គឺម្ ិា ប េះរល់នទ។ សក្ាបសិ់សសថ្មចីនន្ាេះពី៣០%នៅ៥០%កដ ្ងក្ត្ូវបា បំរងុទុកសក្ាប់
សិសសក្កីក្ក  ិងសក្ាបសិ់សសទងំឡាយណ្តដដលបា ដាករ់កយសំុម្ ិបងដ់ថ្(្នដាយា ការវាយត្ដម្្ជីវភាព

បណ័ណ ផ្សពវផ្ាយ  ងិការស ោ: សាលាអ ុវត្តបា ស ោជាសាធារណៈដល់សហគម្ ស៍តីពគុណភាព ិង
អភបិាលកិចច 
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ក្គួសារ)។ គនក្ាងា ការក្បុងក្បយត័្នណ្តស់ម្ុ  លងដាកឲ់្យអ ុវត្តទក្ម្ងដ់ ការបងដ់ថ្្នសវាថ្មីន េះ នហើយកប៏ា 
ពិភាកាបញ្ហា ន េះជាម្យួ លងម្ ទីរអបរ់រំចួជាម្ុ  កនុងកចិចក្បជុំក្បលកាភបិាលកាលពីដខ្កញ្ហញ ឆាន ២ំ០១៤ក ្ងនៅ។ 
បនាទ បព់កីារពិភាកាទងំអស់ន េះ  ិងនក្កាយពីា ការទទួលសាគ ល់ពីក្កសួងដូចបា បញ្ហា កខ់ាងនលើ ដផ្ ការ
ពិនសសដត្ម្យួគត្ ់ ិងម្ ិធ្ាបា់ ពីម្ ុម្កសតីពីវភិាគទ ហិរញ្ញ វត្ែុនដាយសម័ក្គចិត្តពីឪពុកាត យសិសសដដលា 
ជីវភាពម្្យម្ទបីំផុ្ត្ក្ត្ូវបា ផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈ កាលពីដថ្ងទី១៥ ដខ្កញ្ហញ ឆាន ២ំ០១៤ ក ្ងនៅ សក្ាប់
សិសសថ្មីចូលនរៀ នៅសាលាអ ុវត្ត។ ដថ្្នសវាក្ត្ូវបា កណំត្ស់ម្រម្យគ ឺ៦៥ដុល្ាកនុងម្យួឆាន  ំឬ៣២.៥០ដុល្ាកនុង
ម្យួឆ្ាស។ ន េះនបើនក្បៀបន្ៀបជាម្យួ លងសាលាឯកជ កនុងម្ូលដាឋ  គ៤ឺ០០ដុល្ាកនុងម្យួឆាន  ំ នហើយក្សនដៀង
រន ន េះដដរ ការបងដ់ថ្្នក្ៅផ្្ូវការយ ងខ្ពស់នៅតាម្សាលានរៀ រដឋនផ្សងៗនទៀត្នៅកនុងត្បំ ។់ ជ ំួសឲ្យការបងដ់ថ្្
ការសិកាដបបន េះ សាលានរៀ បា ស ោថា លងលបប់បំាត្ន់ចាល ូវរាល់ក្បព ័ធម្ ិផ្្ូវការ  ិងខុ្សចាបន់ានា
ដដលជានម្នរាគរុាដំរ  នៅតាម្សាលារដឋនានា។ បណ័ណ ផ្សពវផ្ាយដូចដដលបា បងាា ញខាងនលើបា ដចករដំលកនៅ
ដល់ឪពុកាត យកនុងកំ ុងនពលពិភាកាអពំីការបងដ់ថ្្ការសិកានដាយសម័ក្គចិត្ត។  

 
ការអ ុវត្តនរលការណ៍បងដ់ថ្សិ្កាគលសក្ាបដ់ត្សិសសចុេះនឈាម េះចូលនរៀ ថ្មបី នុណ្តណ េះ នដាយសារដត្សិសសភាគ
នក្ចើ បា ចុេះនឈាម េះចូលនរៀ នៅសាលាអ ុវត្តនៅឆាន ដំំបូងៗជាសិសសម្កពីក្គសួារក្កីក្ក សាលានរៀ នៅដត្រកា
លកខខ្ណ័ឌ ដ ចុេះនឈាម េះសិកានដាយម្ ិបងដ់ថ្្ដដដល នដាយនក្ជើសនរ ើសឲ្យា ក្បព ័ធបងដ់ថ្្នដាយសម័ក្គចតិ្ត 
សក្ាបសិ់សសថ្មីប ុនណ្តណ េះ ដូចបា បញ្ហា កខ់ាងនដើម្។ ក្កុម្ក្បលកាភបិាលបា ព ិិត្យន ើងវញិពីសម្ត្ែភាពរបូវ ័ត
សាលាអ ុវត្តទងំបឋម្  ងិម្្យម្សិកានដើម្បកីំណត្ច់ំ  ួសិសសថ្មីជាម្យួ លងការក្គបក់្គងសាលាផ្ងដដរ។ ន េះ
រមួ្ទងំសិសសថ្មសីរបុចំ  ួ៥០នាកន់ៅបឋម្សិកា  ិង៩០នាកន់ៅម្្យម្សិកា។ ដូចន េះសាលានរៀ អាចទទួល
សិសសថ្មបីា ចំ  ួ១៤០នាក ់ បដ ែម្នទៀត្ កនុងននាេះច ំួ ៧០កដ ្ង លងក្ត្ូវរកាទុកសក្ាបសិ់សសក្កីក្កដដល
ក្គួសារម្ ិា លទធភាពបងដ់ថ្្ការសិកា។ ជាទូនៅសាលានរៀ នៅដត្រកាផ្លន្ៀបសិសស  ិងក្គូច ំួ  36:1។ 

នទេះជាយ ងន េះកតី កនុងរយៈនពលម្ ិដល់ពីរសបាត ហ៍ផ្ងបនាទ បព់ីចាបន់ផ្តើម្ដំនណើ រការចុេះនឈាម េះចូលនរៀ  សិសសថ្មី
ចំ ួ ១៦១នាកប់ា ដាករ់កយចុេះនឈាម េះចូលនរៀ  (៨៦នាកន់ៅម្្យម្សិកា  ងិ៧៥នាកន់ៅបឋម្សិកា) នពញ
នលើសសម្ត្ែភាពរបស់សាលានរៀ បចចុបប ន  ិងត្ក្ម្ូវឲ្យា ភាពបត្ដ់ប ខ្្េះៗចំនរេះផ្លន្ៀបវាងសិសស  ិងក្គ ូ
ដដលបា កំណត្។់ ការម្កចុេះនឈាម េះសិសសចូលនរៀ នៅសាលាអ ុវត្ត យ ងឆាបរ់ហ័សដបបន េះ សរបញ្ហា កឲ់្យ
ន ើញពីការត្ស់បតូរទសស ៈរបស់សហគម្ ក៍នុងម្ូលដាឋ  ម្កនលើសាលានរៀ  ដដលពមី្ុ ធ្ាបន់គចនចញពីសាលា
នរៀ ន េះ។ ក្បការគួរឲ្យភាា កន់ផ្អើលជាងន េះនៅនទៀត្ ឪពុកាត យសិសសច ំួ ១១២នាកប់ា សម័ក្គចិត្តចុេះនឈាម េះ
យល់ក្ពម្ផ្តល់វភិាគទ ថ្វកិាចំ ួ ៦៥ដុល្ា/ឆាន ។ំ ន េះា  យ័ថានសទើរដត្៧០%ដ សិសសថ្មីគឺនចញម្កពីក្គួសារ
កក្ម្តិ្ម្្យម្ គឺនក្ចើ ជាងការរពំលងទុកពដីំបូង។ ឪពុកាត យដដលា ឆ្ ទៈ  ិងអាចចូលរមួ្បរចិាច កនដាយសម័ក្គចិត្ត
ក្ត្ូវបា នសនើរឲ្យចុេះហត្ែនលខានលើនសចកតីបញ្ហា ក ់ ដដលបា បងាា ញពីឆ្ ទៈកនុងការបងដ់ថ្ក្ារសិកាន េះ ការបងន់ េះ
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ន្វើន ើងនដាយរម  ការបងខិត្បងខំណ្តម្យួន ើយ។ សក្ាបឪ់ពុកាត យដដលនសនើសំុម្ ិបងក់្បាកក់្ត្ូវនក្បើទក្ម្ង់
អនងកត្ក្បាកច់ណូំលក្គួសារន្វើន ើងនដាយគណៈកម្មការក្ទក្ទងស់ាលា នដើម្បបីញ្ហា កព់ីកងវេះលទធភាពកនុងការផ្តល់
វភិាគទ ដបបន េះដល់សាលា។ ពុំា សិសសណ្តាន កក់្ត្ូវបា បដិនស្ម្ ិឲ្យចុេះនឈាម េះចូលនរៀ កនុងសាលាននាេះ
នទ នហើយការអ ុញ្ហញ ត្ទទួលគឺដផ្អកនលើម្ូលដាឋ  ម្កដល់ម្ ុទទួលបា នសវាម្ុ ។ 

លទធផ្លបឋម្ៈ នចញពីអវីៗដដលបា ពណ៌នាខាងនលើ ឪពុកាត យដដលា ជីវភាពម្្យម្បា សំដដងឲ្យន ើញ ូវ
ចំណ្តបអ់ារម្មណ៍យ ងខ្ាងំចនំរេះនរល នយបាយថ្មីរបស់សាលាអ ុវត្តកនុងការលុបបំបាត្ក់្បព ័ធដថ្្នសវានក្ៅផ្្ូវ
ការនដាយអ ុវត្តការបងដ់ថ្្សិកានដាយសម័ក្គចិត្ត  ិងា ត្ា្ភាព។ នលើសពីន េះនទៀត្ក្បដហលជា១០%ដ 
សិសសចុេះនឈាម េះចូលនរៀ ថ្មីគជឺាសិសសដដលពីម្ុ នរៀ នៅសាលានរៀ ឯកជ ជតិ្ៗន េះ នហតុ្ដូចន េះវាបា ជួយ ឲ្យ
សាលារដឋឲ្យា លទធភាពក្បកួត្ក្បដជងជាម្យួសាលានរៀ ឯកជ  ដដលបា ក្សូបយកសិសសពីសាលានរៀ រដឋ
ក ្ងម្ក។ 

ាតាបិតាសិសសបា សំដដងឲ្យន ើញចំណ្តបអ់ារម្មណ៍យ ងខ្ាងំកនុងការឲ្យកូ ចុេះនឈាម េះចូលនរៀ សាលា
នរៀ ដដលម្ ិក្ត្លម្ដត្ផ្តល់ការអបរ់ាំ គុណភាពខ្ពស់ប ុនណ្តណ េះនទ ប ុដ តដថ្ម្ទងំា រចនាសម្ព ័ធអភបិាលកិចចថ្មី
ដដលា ភាពកា ដ់ត្ងសម្ក្សប ត្ា្ភាព  ងិសម្្ម្។៌ ទងំអងគការនខ្ប កដូ៏ចជាម្ ទីរអបរ់មំ្ ិបា ទទួលរកយ
បណតល ង ឬការត្វាណ្តម្យួអពំីក្បព ័ធថ្មីន េះនទ  ក្បការន េះវាបា ផ្តល់សុពលភាពចំនរេះការសនក្ម្ចរបស់ក្កសួង
អបរ់ ំ  ិងអងគការនខ្ប ដដលបា ក្បឈម្ លងហា ិភយ័កនុងការបងាា ញក្បព ័ធដ ការអភបិាលកិចចថ្មីដដលបា បនងកើត្
ន ើងន េះនដើម្បលុីបបំបាត្អ់ំនពើពុករលួយដរុ៏ាដំរ  នៅកនុងក្បព ័ធអបរ់នំៅសាលានរៀ ។ នៅនក្កាម្ក្បព ័ធន េះ សិសសក្កី
ក្កអាចទទួលបា  ូវក្បព ័ធអបរ់ាំ គុណភាពខ្ពស់ពសីាលារដឋ នដាយម្ ិចាបំាចប់ងដ់ថ្្ពិត្ក្បាកដ (ម្ ិដូចជា
ក្បព ័ធអបរ់បំចចុបប នដដលជាផ្្ូវការម្ ិា ការបងដ់ថ្្នទ ប ុដ តក្គបរ់ន ក្ត្ូវបង ់នទេះបីជាអនកា  ឬអនកក្ក)។  

3.3 ការបា៉ា នស់ាម នតនម្ៃរបសគ់រូំអបរ់ថំ្មី  នងិនរិនតភាពនាគពលអនាគត 
អងគការនខ្បបា ចណំ្តយអស់រយៈនពលក្បដហលជាបីឆាន កំ ្េះ នដើម្បបីនងកើត្គំរអូបរ់ាំ គុណភាពខ្ពស់ 

ដដលទទួលបា ការនររពជាទូនៅយ ងលអពីសហគម្ ក៍នុងម្ូលដាឋ  កនុងក្កុងនខ្ត្តកំពងច់ាម្ន េះ។ សក្ាបរ់យៈ
នពល២ឆាន ចុំងនក្កាយន េះ គនក្ាងនតត ត្សំខា ន់លើកិចចក្បលងដក្បងធានា ិរ តរភាពគំរនូ េះ នក្រេះការរកំ្ទផ្្ូវពីក្បព ័ធ
អបរ់(ំភាគនក្ចើ ជាថ្វកិាPB  ិងSIG)  បងាា ញយ ងចាស់ថាម្ ិក្គបក់្រ ស់ក្ាបអ់ ុវត្តគំរនូ េះបា  នហើយការរំ
ក្ទពីាច ស់ជំ ួយ លងក្ត្ូវបញ្ចបន់ៅឆាន ២ំ០១៦ខាងម្ុខ្ន េះ។ ន េះា  យ័ថា ការនរៀបចំឲ្យា កិចចចរចារ ក្សនដៀង
រន ជាម្យួឪពុកាត យសិសស  ិងក្គូបនក្ងៀ នៅសាលានផ្សងនទៀត្ក្ត្ូវដផ្អកនលើបទពិនសា្ ន៍ៅសាលាអ ុវត្ត។ 

ការវភិាគពីចរ តចំណ្តយបចចុបប នកនុងការផ្តល់នសវាអបរ់ាំ គុណភាពខ្ពស់ នៅសាលាអ ុវត្តន េះតាម្ការ
បា  សាម  ក្ត្ូវការចំណ្តយក្បាណ២៥,០០០ដុល្ាកនុងម្យួឆាន សំក្ាបស់ាលានរៀ  ដដលា ក្គូចំ ួ ២៣នាក់
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កំពុងបនក្ម្ើការក្បកបនដាយក្បសិទធភាពខ្ពស់។ ថ្វកិាន េះរមួ្បញ្ចូ លទងំការចំណ្តយនលើការរកំ្ទដល់ក្គូបនក្ងៀ 
សាលាបឋម្សិកាផ្ងដដរ ដដលបចចុបប នបនក្ងៀ ក្បាមំ្យួនា ងកនុងម្យួដថ្ងតាម្សតងដ់ារអ តរជាត្ិ។ ន េះករ៏មួ្
បញ្ចូ លទងំការចំណ្តយសក្ាបក់ារបងក់្បាកឧ់បត្ែម្ាបដ ែម្ដល់ក្គូបនក្ងៀ   ិងក្បាកប់ដ ែម្សក្ាបន់ាយកសាលា 
២០០ដុល្ាកនុងម្យួដខ្ ក្បាកស់ក្ាបស់ តិសុខ្ ការជសួជុល/ដថ្រកា  ងិថ្វកិាអំនណ្តយសាលាចំ  ួ៣០០០
ដុល្ាសក្ាបន់្វើសកម្មភាពនផ្សងៗសំនៅនលើកកម្ពស់គុណភាពអបរ់នំទៀត្ផ្ង។ ការចំណ្តយន េះា បងាា ញ
លម្អតិ្កនុងតារាងទ១ីខាងនក្កាម្ន េះ។ 

តារាងទ១ី: ការចណំ្តយលម្អតិ្  ងិក្បភពចណូំលសំខា ់ៗ នៅសាលាអ ុវត្ត 

ចំណ្តយសំខា ់ៗ ក្បចាឆំាន  ំ ភាគរយលម្អតិ្  ក្បភពក្បាកច់ណូំល ភាគរយលម្អតិ្ 

ក្បាកឧ់បត្ែម្ាក្គបូនក្ងៀ  73%  វភិាគទ ឪពុកាត យសិសស 31% 

អំនណ្តយសាលានរៀ  10%  ចំណូលពីអាហារដាឋ   6% 

ស តិសុខ្ 7%  ចំណូលនផ្សងៗកនុងសាលា 3% 

ការក្គបក់្គង 9%  អំនណ្តយសាែ ប ័ឯកជ  8% 

ការដថ្ទ ំ 1%  ថ្វកិាEndowment Fund 4% 

សរបុ 100%  ក្បភពចណូំលពីគនក្ាង/
ថ្វកិាដផ្ទកនុងរបស់នខ្ប 

48% 

   សរបុ 100% 
 

ជាការចាស់នហើយថា ខ្ទងច់ំណ្តយដន៏ក្ចើ ជាងនគគឺសក្ាបឧ់បត្ែម្ាក្គ(ូ73%) ដដលជាម្ន្ោបាយទប់
សាក ត្ក់្គូម្ ិឲ្យយកដថ្្នសវានក្ៅផ្្ូវការនផ្សងៗពីសិសស  ងិនដើម្បបីនងកើ នា ងបនក្ងៀ ព៤ីនា ងនៅ៦នា ងសក្ាប់
ក្គូបនក្ងៀ សិសសនៅបឋម្សិកា។ រហូត្ម្កដល់នពលន េះការចំណ្តយរបស់សាលាគំរថូ្មីន េះនៅដត្នលើសពីក្បាក់
ចំណូលពីក្បព ័ធបងដ់ថ្្នសវានដាយសម័ក្គចិត្ត  ិងក្បពភចណូំលនផ្សងនទៀត្នដាយា ឱ ភាព ដដលបចចុបប នន េះ
ក្ត្ូវបំនពញនដាយ្ ធា ដផ្ទកនុងរបស់នខ្ប  ងិពីគនក្ាងBSI ។ កិចចខ្ិត្ខ្ំក្បលងដក្បងនដើម្បកី្ទក្ទងគ់ំរនូ េះទទួលបា 
នជាគជយ័រហូត្ម្កដល់នពលន េះនដាយអាចរា បរ់ងបា  52% ដ ចំណ្តយសរបុ។  វភិាគទ ឪពុកាត យគឺជាដផ្នក
ដ៏្ ំបំផុ្ត្ដ ក្បាកច់ណូំល(31%) រមួ្ជាម្យួ លងវធិា ការណ៍នផ្សងៗនទៀត្ដូចជាថ្វកិាEndowment Fund 6 ដដល

                                                        
6 Apple donated $ 20 000 to KAPE to establish and Endowment that will be put into low risk investments that should generate a 

return on base capital of 5-10% per annum. 
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នខ្បបា បនងកើត្ន ើងនានពលថ្មីៗន េះនដាយទទួលបា ជ ំយួពីក្កុម្ហ ុ  Apple Corporation។ 

នទេះជាយ ងណ្ត នខ្បរពំលងថានដាយា សិសសចុេះនឈាម េះថ្មីបដ ែម្  លងបនងកើ ក្បាកច់ណូំល  ិងសងមលម្ថា
 លងទទួលបា ការឧបត្ែម្ាបំនពញបដ ែម្ពមី្ូល ិ្ិសម្្ម្ស៌ងគម្ (Social Equity Fund) ដដលក្កសួងកំពុងន្វើការ
ពិចារណ្ត នហើយទងំអស់ន េះសាលានរៀ ធានា ិរ តភាពគំរអូបរ់ដំដលា គុណភាពខ្ពស់សក្ាបអ់នកក្កីក្កបផុំ្ត្
ទទួលបា  ូវការអបរ់នំដាយម្ ិបងដ់ថ្ព្ីក្បព ័ធអបរ់រំដឋ។ រដឋម្ន្ត តីក្កសួងអបរ់យុំវជ   ងិកីឡាបា ផ្តល់នយបល់ថា 
ម្ូល ិ្ិសម្្ម្ស៌ងគម្ លងផ្តល់ដល់សាលានរៀ ណ្ត ដដលអាចលុបបំបាត្ន់ចាលក្បព ័ធយកដថ្្នសវានក្ៅផ្្ូវការ
ដដលា ផ្លប េះរល់អាក្កកយ់ ង្ង ់្ ងរដល់សិសសក្កីក្ក  ិងជាសាលាដដលបា ន្វើឲ្យា ភាពក្បនសើរន ើង
នលចនធ្ាដផ្នកគុណភាពអបរ់។ំ ក្កុម្ការងារកំពុងក្ត្ូវបា នរៀបចំន ើង នដើម្បកីំណត្ ូ់វលកខណៈដ ក្កបខ្ណ័ឌ ដបប
ន េះ ដូចបា កត្ស់ាគ ល់ខាងនដើម្។  

4. បទពិសសាធន៍េតពីកីារអនុវតតគសរោងBSI 

នដាយលទធផ្លនជាគជយ័របស់គនក្ាងសាលានរៀ ដដគូ(BSI) ក្កសួងអបរ់យុំវជ  ិងកីឡាកក៏្ពម្ទងំដដ
គូអភវិឌ្ឍម្យួច ំួ ា ចណំ្តបអ់ារម្មណ៍កនុងការចម្ង្  ិងពក្ងកីគំរនូ េះឲ្យបា ទូលំទូលាយដថ្ម្នទៀត្។ នទេះជា
យ ងន េះកតី ម្ ុនពលចាបន់ផ្តើម្ការងារន េះ ា នម្នរៀ បទពិនសា្សំខា ់ៗ ជានក្ចើ  ដដលអាចជួយ ឲ្យនជៀសផុ្ត្ពី
កំហុស្ំៗ  ិងបនងកើ  ូវក្បសិទធភាព។ នម្នរៀ សំខា ់ៗ ម្យួចំ ួ សតីពីគំរនូ េះា កនុងនសចកតីសនងខបខាងនក្កាម្ៈ 

1. ការនក្ជើសនរ ើសសាលា: BSI បា នក្ជើសនរ ើសន្វើការនៅទីតាងំបី ដដលរមួ្ា សាលានរៀ ា ក្សាបច់ំ  ួពីរ 
 ិងសាលានរៀ នហៀប លងបិទទវ រម្យួ ដដលក្ត្ូវនរៀបចំឲ្យដំនណើ រការន ើងវញិ(ន្វើជាសាលាថ្មីទងំក្សុង)។ 
ា ដដ កណំត្ន់ក្ចើ កនុងការន្វើការងារជាម្យួសាលាដដលា ពីម្ុ ក្សាប ់ ពីនក្រេះដត្ម្ ិា ភាពបត្ដ់ប 
នក្ចើ កនុងត្ស់បតូរក្គូបនក្ងៀ   ិងនាយកសាលា។ នលើសន េះនទៀត្ ការន្វើការងារជាម្យួក្គូបនក្ងៀ ដដលា 
ក្សាប ់ ធានាថា លងា ភាពខុ្សរន នក្ចើ ទងំកនុងការនលើកទលកចតិ្ត  ងិកក្ម្តិ្សម្ត្ែភាព ដដលបងករជាបញ្ហា
សក្ាបក់ារអ ុវត្តកម្មវ ិ្ ផី្តល់ក្បាកន់លើកទលកចិត្តបដ ែម្។ ដូនចនេះសាលានរៀ ដដលា ក្សាបា់ ឧបសគគ 
នក្ចើ រកព់ ័ធនៅ លងអវីៗដដលនយើងអាចសនក្ម្ចនៅកនុងសាលាថ្មី ឬសាលាជតិ្ដួល ឬបិទទធ រដដលផ្តល់ ូវ
ភាពបត្ដ់ប នក្ចើ ។ ដូចជាករណីBSI លទធផ្លដដលទួលបា នជាគជយ័ដអ៏សាច រយន េះជាភសតុតាងចាស់គឺ
សាលាអ ុវត្ត ដដលសលងដត្ជាសាលាថ្មីម្យួ ចំនរេះសាលាា ក្សាបម់្យួដដលា នាយកដរ៏ លងា ំ  ិងក្គូ
ខ្ាងំៗជានក្ចើ ដបរជាលទធផ្លបា នជាគជយ័កក្ម្តិ្ម្្យម្ ខ្ណៈសាលាា ក្សាបទ់ី៣ដដលា អនកដលកនាំ
ទ ន់ខ្ាយ  ិងក្គូា ការដបកបាករ់ន ជាក្កុម្ៗ គឺបា នជាគជយ័កក្ម្តិ្ទបជាងនគកនុងចំនណ្តម្សាលាប។ី 
ដូចន េះ ការបនងកើត្ឲ្យា សាលាគំរដូូចដដលបា នសនើន ើងន េះនៅកនុងសាលានរៀ ដដលា ក្សាប ់លងជបួ
ក្បទេះការលំបាកនក្ចើ បំផុ្ត្។ 
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2. ទីតាងំក្បជាសាន្តសត: ការធានា ូវ ិរ តរភាពរបស់សាលាគំរBូSIត្ក្ម្ូវឲ្យា ការរកំ្ទពីឪពុកាត យដដលា 
ជីវភាពកក្ម្តិ្ម្្យម្តាម្រយៈក្បព ័ធបងវ់ភិាគទ នដាយសម័ក្គចិត្ត។ ដូចន េះ សកាត  ុពលដល៏អបំផុ្ត្សក្ាប់
 ិរ តភាពរបស់គំរនូ េះ ត្ក្ម្ូវឲ្យា ការកំណត្ក់្បជាសាន្តសតកនុងត្ំប ទ់ីក្បជុជំ  ឬរកក់ណ្តត លក្បជុជំ ដដល
ជាប ់លងសហគម្ ជ៍ បទ។ ការកណត្យ់កត្ំប ជ់ បទទងំក្សុងគឺា  យ័ថាម្ ិអាចធានា ិរ តរភាព
នដាយងាយក្សួលបា ទតាម្រយៈការរកំ្ទពីម្ូលដាឋ  ននាេះ។ 

3. ទំហំសាលានរៀ : ឱកាសខ្ពស់បំផុ្ត្សក្ាបច់ម្្ងគំរនូ េះឲ្យទទួលបា នជាគជយ័គួរដត្អ ុវត្តនៅតាម្សាលា
តូ្ចៗនៅម្្យម្ ដដលា ក្គកូ្ត្លម្ដត្២៥នាកឬ់ត្ចិជាងន េះ។ សាលានរៀ ា ទំហំតូ្ចន្វើឲ្យកា ដ់ត្ា ភាព
ងាយក្សួលអ ុវត្តកម្មវ ិ្ ីបា សីុជនក្ៅ កាត្ប់ ែយត្ក្ម្ូវការតាម្ដា   ិងន្វើឲ្យទំហំដ ការវ ិិនយគកា ដ់ត្
អាចក្គបក់្គងបា ។ នៅនពលនគន្វើការកនុងសាលាា ក្គូនក្ចើ ជាង៣០នាក ់ ការក្ត្តួ្ពិ ិត្យទម្ទរកា្ងំ
ពលកម្មនក្ចើ  ចំដណកទំហំវ ិិនយគកខ៏្ពស់ ជាពិនសសការចំណ្តយនលើក្បាកឧ់បត្ែម្ាក្គ។ូ  

4. ការរកំ្ទពីម្ូលដាឋ  : នខ្បទទួលបា ការរកំ្ទខ្ាងំពីម្ ទីរអបរ់ ំយុវជ   ិងកឡីានខ្ត្តកពំងច់ាម្ ដដលបា ផ្តល់
ការចូលរមួ្យ ងសកម្មតាម្រយៈក្កុម្ក្បលកាភបិាល។ ក្បការន េះបងករលកខណៈអំនណ្តយផ្លកនុងន្វើលំហាត្់
យ តកាគណន យយភាពឲ្យា ក្បសិទធិភាព ដដលនាឲំ្យា ត្ក្ម្ូវការត្ស់បតូរនានាកនុងសាលានរៀ នរលនៅ
ជាពិនសសរកព់ ័ធនៅ លងការនក្ជើសនរ ើសនាយកសាលា  ងិក្គូបនក្ងៀ ថ្មីៗ។ ជាការពិត្ វត្តា ការយិល័យ
បុគគលិកកនុងក្កុម្ក្បលកាភបិាលជាការសំខា ណ់្តស់ នក្រេះការចូលរមួ្ការយិល័យន េះា សារៈសំខា ក់នុង
ការន្វើការសនក្ម្ចចាបំាចន់ានារកព់ ័ធ លងការដត្ងតាងំក្គូបនក្ងៀ ។ 

5. ការបនងកើត្សតងដ់ារអបរ់ខំ្ពស់គជឺាជំហា ដំបូង: ការសវេះដសវងរកការរកំ្ទពីក្កុម្ក្គួសារដដលា ជីវភាពម្្យម្
ា ការលំបាកសក្ាបគ់នក្ាងសាលានរៀ ដដគូនៅកនុងដំណ្តកក់ាលដបំូង ជាពិនសសក្បសិ នបើសាលាដដល 
គនក្ាងកំពុងជួយ រកំ្ទជាសាលាដដលជិត្ដួលរលំ ឬជាសាលាថ្មីក្សឡាង។ ដូចន េះ កចិចខ្ិត្ខ្ំក្បលងដក្បង
ដំបូងៗ ចាបំាចក់្ត្ូវនតត ត្ការយកចិត្តទុកដាកន់លើការបនងកើត្ឲ្យបា  ូវគុណភាព “នពញនលញ” នៅដំណ្តក់
កាលដំបូងដ ការអ ុវត្តនៅកនុងសាលា។ នៅនពលណ្តដដលសនក្ម្ចលទធផ្លនហើយ វាកា ដ់ត្ងាយក្សួលកនុង
ការសនក្ម្ចបា  ូវការផ្តល់នសចកតីទុកចិត្ត  ិងទបីំផុ្ត្ទទួលបា ការរកំ្ទហិរញ្ញ វត្ែុពីក្គួសារកនុងម្ូលដាឋ  
ដដលា លទធភាព នដាយនហតុ្ន េះវាជាការសនក្ម្ចបា  ិរ តភាពកនុងកក្ម្តិ្ម្យួចំ ួ ។  

6. អភបិាលកិចចគឺជាកតាត គ ្លេះ៖ លកខណៈពិនសសរបស់គនក្ាងសាលានរៀ ដដគូដដលធានាបា  ូវភាពនជាគជយ័ 
គឺម្ ិដម្ នដាយសារការវ ិិនយគយ ងនក្ចើ នៅនលើបរកិាខ  ការបំប   ឬកន៏ហដាឋ រចនាសម្ព ័ធននាេះនទ នបើនទេះជា
ការវ ិិនយគទងំអស់ន េះា សារៈសំខា ក់ន៏ដាយ។ គនក្ាងនផ្សងៗនទៀត្កប៏ា ន្វើការវ ិិនយគដផ្នកន េះដដរ
នដាយទទួលបា នជាគជយ័ត្ចិត្ួច។ ក្បការកា ដ់ត្ក្បនសើរជាងការវ ិិនយគខាងនលើ គឺសាសភាគគ ្លេះកនុង
ការនរៀបចំគនក្ាងរកព់ ័ធនៅ លងកិចចក្បលងដក្បងត្ស់បតូរវបប្ម្គ៌ណន យយភាពកំនសាយនៅកនុងសាលារដឋ។ 
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ន េះទម្ទរវធិា ការជានក្ចើ  រមួ្ទងំការបនងកើត្ក្កុម្ក្បលកាភបិាល ដដលផ្ារភាា បក់ារផ្តល់ថ្វកិានលើកទលកចតិ្ត
ក្គូបនក្ងៀ ជាម្យួការបំនពញភារកិចច ការនសនើឲ្យនាយកសាលា  ងិក្គូបនក្ងៀ ចុេះកិចចស ោ ការផ្សពវផ្ាយការ
ស ោរបស់សាលានរៀ កនុងការដកលម្អអភបិាលកិចចតាម្រយៈបណ័ណ ផ្សពវផ្ាយដចកជូ ឪពុកាត យ  ិងវធិា ការ
នផ្សងៗនទៀត្។ នបើរម  វធិា ការទងំអស់ន េះនទ ការវ ិិនយគនលើគុណភាពអបរ់មំ្ ិអាចយកនៅអ ុវត្តបា 
នជាគជយ័ដូចរយៈកាលក ង្ម្កន េះនទ។ 

7. កាលនម្ើលន ើញពីនក្រេះថាន កដ់ ផ្តល់ក្បាកន់លើកទលកចតិ្តដផ្អកនលើការបំនពញភារកិចច៖ គនក្ាងBSIបា បនងកើត្
បទពិនសា្ ដ៍ា៏ សារក្បនយជ ជ៍ានក្ចើ សតីពីការនក្បើក្បាស់ថ្វកិានលើកទលកចិត្តតាម្ការបំនពញភារកិចច។ នបើ
ម្ ិបា ក្គបក់្គងឲ្យបា ក្ត្លម្ក្ត្ូវលអនទ PbP អាចជាកា្ងំន្វើឲ្យបាកទ់លកចតិ្តនៅកនុងសាលានរៀ នៅវញិ ដដល
នានំៅដល់អវីម្យួផ្ទុយនៅ លងការនក្រងទុក។ វាកអ៏ាចនាឲំ្យា ការក្ចដណ   ិងដបកបាករ់ន កនុងចំនណ្តម្ក្គូ
បនក្ងៀ ។ BSI បា ចងក្កងឯកសារសក្ាបក់សាងសម្ត្ែភាពដា៏ សារសំខា ម់្យួ ដដលពិភាកាពីរនបៀប
អ ុវត្តក្បព ័ធ PbP ឲ្យា ក្បសិទធភាព។ ឯកសារន េះនតត ត្នលើនរលការណ៍សំខា ់ៗ បី ដដលនៅថា ការ
ដបងដចក PbP ក្ត្ូវដត្យុត្តិ្ម្ ៌  ា ត្ា្ភាព  ិង តាម្នរលការណ៍ចាប។់ ក្គបូនក្ងៀ ទងំអស់ក្ត្ូវដលង
លកខខ្ណឌ នានារបស់ថ្វកិានលើកទលកចតិ្តតាម្ភារកិចច PbP ក្ត្ូវយកនៅអ ុវត្ត នហើយកិចចការណ្តខ្្េះដដលអាច
ទទួលបា ថ្វកិានលើកទលកចិត្តន េះ នាយកសាលានរៀ ក្ត្ូវធានាថា ការសនក្ម្ចដបងដចកថ្វកិា PbP ា 
យុត្តិ្ម្ ៌  ងិម្ ិលនម្អៀង  នហើយនាយកសាលាក្ត្ូវធានាដថ្ម្នទៀត្ថា ការផ្តល់ថ្វកិាន េះម្ ិអាចនកើត្ន ើង
បា នទ នពលដដលក្គូម្ ិបា អ ុវត្តកចិចការដដលរត្ប់ា ក្ពម្នក្ពៀងន្វើ។ នាយកសាលាភាគនក្ចើ ចងប់ា 
ក្ចកម្យួដដលា ការជំទស់ត្ិចត្ួចបំផុ្ត្ នដើម្បនីជៀសវាងជនា្េះជាម្យួក្គបូនក្ងៀ  នទេះជាយ ងន េះកតី នៅ
នពលក្គបក់្គងក្បព ័ធ PbP នាយកសាលាចាបំាចក់្ត្ូវក្បកា  ូ់វយុត្តិ្ម្ ៌ប ុដ តម្ុងឺា ត្ក់នុងការនររពលកខខ្ណឌ
ដ ការផ្តល់ឬម្ ិផ្តល់ថ្វកិានលើកទលកចតិ្តតាម្ការបំនពញភារកិចចន េះ។
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5. ការចាប់ស្តើមមូលនិធិេមធម៌េងគមសែើមបពីរងីក្សេេរភាពសាលាសរៀនជំនាន់លមី និង
ការចមៃងតាមគំរសូនេះ 
5.1 គរលធំៗ ននម្លូនធិសិម្ធម្ស៌ងគម្ 

បចចុបប នន េះក្កសួងកំពុងដត្ន្វើការពិចារណ្តពីការបនងកើត្ម្លូ ិ្ិសម្្ម្ ៌ នដើម្បជីួយ ក្ទក្ទងគ់ំរអូបរ់ដំដល
ា គុណភាពខ្ពស់ ដដលា រចនាសម្ព ័ធអភបិាលកិចចថ្មីដូចគំរដូដលបា ពណ៌នាខាងនលើ។នទេះជាយ ងន េះកត ី
ការបនងកើត្  ិងការក្គបក់្គងម្ូល ិ្ិជាត្ិដបបន េះ ទម្ទរ ូវការពិភាកាសីុជនក្ៅបដ ែម្នទៀត្។ វាជាការចាបំាច់
ខ្ាងំណ្តស់ ដដលម្ូល ិ្ ិម្យួដបបន េះក្ត្ូវបា ផ្តល់នៅឲ្យសាលានរៀ ណ្តដដលអាចសនក្ម្ចបា  ូវសតងដ់ារអបរ់ ំ
ខ្ពស់តាម្ការក្ពម្នក្ពៀង។ សតងដ់ារទងំន េះអាចរមួ្បញ្ចូលទងំ”លកខណៈវ ិចិឆយ័ចាបំាច”់  ិង”លកខណៈវ ិចិឆយ័
ជនក្ម្ើសបដ ែម្” ប ុដ តម្ ិចាបំាចត់្ក្ម្ូវឲ្យា ក្គបល់កខណៈវ ិិចឆយ័ទងំអស់ននាេះនទ។ ចំណុចសនូលដ សតងដ់ាទងំ
ន េះគឺរចនាសម្ព ័ធអភបិាលកចិចដដលធានាបា  ូវការលុបនចាល ូវក្បព ័ធបងដ់ថ្្នសវានក្ៅផ្្ូវការ  ិងការអ ុវត្តរដឋ
បាលរម  ត្ា្ភាព។ ន េះា  យ័ថា ក្គូបនក្ងៀ នៅតាម្សាលាដដលដាករ់កយសំុម្ូល ិ្ិក្ត្ូវដត្យល់ក្ពម្
បញ្ឈបស់កម្មភាពឲ្យបងដ់ថ្ ្“នរៀ គួរ” ដដលជាបរ់កព់ ័ធ លងការសនក្ម្ចឲ្យសិសសន ើងថាន កក់ដូ៏ចជាដថ្្នសវាម្ ិផ្្ូវ
ការនផ្សងៗនទៀត្ដដលប ទុចបងាអ កដ់ល់ការទទួលបា នសវានដាយសម្្ម្។៌ ជាថ្នូរម្កវញិ សាលានរៀ  លងផ្តល់
ក្បាកឧ់បត្ែម្ាបដ ែម្ដល់ក្គបូនក្ងៀ  អាចជាក្បាកន់ថ្រកប៏ា  ឬក្បាកត់ាម្ការបំនពញការងារ ឬ(យកលអ) ជាប សរំន
ទងំពីរជនក្ម្ើសន េះ។ ចណុំចន េះគួរចាត្ទុ់កជាត្ក្ម្ូវការគ ្លេះនដើម្បទីទួលបា ម្ូល ិ្ិ។ ការអ ុវត្តជាក្បចា ូំវ
លកខណៈវ ិិចឆយ័ដបបន េះក្ត្ូវក្ត្ួត្ពិ តិ្យន ើងវញិជានទៀងទត្ ់  ិងការពយួរទុកការទទលួបា ម្ូល ិ្ិក្ត្ូវដត្អ ុវត្ត 
កនុងករណីសាលាខ្កខា ម្ ិបា បំនពញតាម្លកខណៈវ ិចិឆយ័ទងំន េះ។  

នសចកតីសនងខបសក្ាបផ់្តល់ជានយបល់សតីអំពីលកខណៈវ ិិចឆយ័សិទធិទទួលបា ម្ូល ិ្ ិសម្្ម្ា៌ 
បងាា ញជូ កនុងតារាងនលខ្១ខាងនក្កាម្។ គណៈកម្មការជាត្ិដូចជាគណៈកម្មការម្យួដដលបា បនងកើត្នានពលថ្មីៗ
ន េះនដាយក្កសួងអបរ់ ំ យុវជ   ិងកឡីា ដដលនគឲ្យនឈាម េះថាគណៈកម្មការជាត្វិាយត្ដម្្សាលានរៀ   លងពិ ិត្យ
វាយត្ដម្ស្ាលានរៀ ដដលបា ដាករ់កយសំុ នដើម្បកីណំត្ព់ីសិទធិ ឬលកខណសម្បត្តទិទួលបា ម្ូល ិ្សិម្្ម្៌
របស់សាលាននាេះ។ គណៈកម្មការន េះ លងនក្បើវ ិិចឆយ័សិទធរិកព់ ័ធទងំដផ្នកអភបិាលកចិច  ងិគុណភាព ដូចដដលគ
ណៈកម្មការសក្ាបក់ចិចសហក្បត្ិបត្តិការនៅកម្ពុជា(CCC) ត្ក្ម្ូវឲ្យបំនពញតាម្ការអ ុវត្តលអ  ិងសតងដ់ារវជិាា ជីវៈ
(GPP) សក្ាបអ់ងគការនក្ៅរដាឋ ភបិាល តាម្រយៈការផ្តល់វញិ្ហញ ប បក័្ត្។ ជាការពិត្ណ្តស់គំរ ូ CCC បា ផ្តល់ជា
ឧទហរណ៍លអក្បនសើរសតីពីវ ិ្ ីបនងកើត្គណៈកម្មការជាត្មិ្យួក្សនដៀងរន ន េះនៅកនុងក្កសួង នដើម្បពីិ តិ្យវាយត្ដម្្
សិទធិទទួលបា ម្ូល ិ្ិសម្្ម្ស៌ងគម្។ កនុង យ័ន េះCCC រកាគណៈកម្មការដាចន់ដាយដ កសក្ាបព់ិ ិត្យលកខ
ណៈវ ិិចឆយ័  ងិផ្តល់ជូ វញិ្ហញ ប បក័្ត្ជាកដ់សតង។ ក្កសួងកក៏្បដហលជាា បំណងពចិារណ្តអំពីការបនងកើត្គណៈ
កម្មការដាចន់ដាយដ កពីរន  ដដលបញ្ហា កព់ីសិទធិសក្ាបក់ារដាករ់កយសំុម្ូល ិ្ិសម្្ម្ ៌  ិងគណៈកម្មការដាច់
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នដាយដ កម្យួដដលន្វើការសនក្ម្ចថា នត្ើរងាវ  គ់ួរដត្ផ្តល់ឬម្ ិផ្តល់ នដើម្បបីងាក រ ូវជនា្េះផ្លក្បនយជ ណ៍្ត
ម្យួដដលអាចនកើត្ា ន ើង។ ជាការពិត្ណ្តស់ ឯករាជយភាពរបស់គណៈកម្មការទងំពីរគឺជាត្ក្ម្ូវការចាបំាច់
នដើម្បធីានាបា ថា រាល់ការសនក្ម្ចគឺន្វើន ើងនដាយម្ ិលនម្អៀង  ិងសម្ក្សប។ 

នៅនពលដដលសាលានរៀ ម្យួ
សនក្ម្ចបា នដាយនជាគជយ័  ូវលកខណៈវ ិចិឆ័
យសិទធិសក្ាបទ់ទួលបា ម្លូ ិ្ិសម្្ម្៌
សងគម្(SEF) សាលាននាេះកក៏្ត្ូវទទួលបា ការ
អ ុញ្ហញ ត្ឲ្យចរចារជាម្យួឪពុកាត យសិសស 
នដើម្បចីាបន់ផ្តើម្អ ុវត្តការបងដ់ថ្្នដាយសម័ក្គចិត្ត 
ក្សនដៀងរន នៅ លងវ ិ្ ដីដលសាលាអ ុវត្ត នខ្ត្ត
កំពងច់ាម្បា ន្វើក ង្ម្ក។ នទេះជាយ ងន េះ
កតី ការក្ពម្នក្ពៀងពីាតាបតិាសិសស  ិងការ
ទទួលសាគ ល់ពដីដគូសងគម្សីុវលិា សារៈ
សំខា  ់ នដើម្បបីញ្ហា កថ់ាការបងដ់ថ្្នដាយសម័ក្គ
ចិត្តន្វើន ើងនដាយា ការក្ពម្នក្ពៀងពីាតា
បិតា ចំដណកសិសសក្កីក្កកម៏្ ិក្ត្ូវបា 
បដិនស្ម្ ិឲ្យម្កចុេះនឈាម េះចូលនរៀ ដដរ។ 
ជាការពិត្ណ្តស់ ដថ្ប្ងស់ាលារបស់ក្គួសារក្កីក្ក លងក្ត្ូវដកនចញពីខ្ទងម់្ូល ិ្ ិសម្្ម្ស៌ងគម្។ ការផ្តល់ឲ្យដបប
ន េះ លងនដើរត្ួជាការនលើកទលកចិត្ត សក្ាបទ់កទ់ញសិសសក្កីក្កឲ្យចូលនរៀ កនុងសាលាន េះនទៀត្ផ្ង នក្រេះថាកាល
ណ្តសិសសក្កីក្កកា ដ់ត្នក្ចើ ចុេះនឈាម េះចូលនរៀ  ននាេះសាលា លងទទួលបា ម្ូល ិ្ិសម្្ម្ស៌ងគម្កា ដ់ត្នក្ចើ ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ប្បអប់ទី១: ជំនួយបនចេកនទសចំបាច់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍនៃើម្បបីនង្កើតមូ្លនិធិ
សម្ធម៌្សង្គម្ 

 នរៀបចនំរលនៅ  ិង ិត្ិវ ិ្ ីក្បត្ិបត្តិការសក្ាបគ់ណៈកម្មការកំណត្ព់ី
សិទធិដដលទទលួបា មូ្ល ិ្ ិសម្្ម្។៌ 

 ចងក្កងនរលនៅ  ងិ ិត្វិ ិ្ ីក្បត្បិត្តកិារសក្ាបគ់ណៈកម្មការក្បគល់
មូ្ល ិ្ សិម្្ម្ស៌ងគម្ ។ 

 ចងក្កង យិម្ យ័លកខណវ ិិចឆយ័សតងដ់ារសក្ាបសិ់ទធិទទួលបា ព ី
មូ្ល ិ្ សីម្្ម្ស៌ងគម្  ងិវ ិ្ វីាស់ដវងលកខណៈវ ិចិឆយ័ទងំន េះ។ 

 ការវ ិនិយគនលើសាា រៈ ឧបករណ៍  ងិនហដាឋ រចនាសម្ព ័ធនដើម្បរីកំ្ទឲ្យ
ា ភាពក្បនសើរន ើងនលើបរសិាែ  សិកា នៅសាលានរៀ ដដលឈរ
នឈាម េះ។ 

 ជំ ួយបនចចកនទសសក្ាបដ់កលម្អអភបិាលកិចច ិង បរសិាែ  ដ ការ
បនក្ងៀ   ិងនរៀ ។ 

 ចងក្កងនរលការណ៍ដណនាសំក្ាបន់ក្បើក្បាស់មូ្ល ិ្ ិសម្្ម្ស៌ងគម្ 
 ការបនងកើត្ក្កុម្ក្បលកាភបិាលថាន កន់ខ្ត្តដដលា សាជកិយ ងនហាច

ណ្តស់១នៅ២ ម្កពអីងគការសងគម្សីុវលិ ដដលា ាន កជ់ាគណៈកម្មការ
ក្ទក្ទងស់ាលា ។ 

 នរៀបចនំរលការណ៍ដណនាពំីក្បាកឧ់បត្ែម្ាបដ ែម្តាម្ការបំនពញភារកិចច 
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ត្នួលខ្ទី១:លកខណៈវ ិិចឆយ័នសនើសំុនដើម្បទីទលួបា មូ្ល ិ្ិសម្្ម្ស៌ងគម្ 

សាលាដដលា លកខណៈវ ិិចឆយ័ដូចខាងនក្កាម្ លងា សិទធិទទួលបា មូ្ល ិ្សិម្្ម្ស៌ងគម្ នដើម្បនីលើកកម្ពស់ជ ក្កីក្កឲ្យទទលួ
បា ការអបរ់ាំ សតងដ់ារអ តរជាត្។ិ សាលានរៀ ក្ត្វូា លកខណៈវ ិិចឆយ័ចាបំាច១់០០%ដ លកខណៈវ ិិចឆយ័ជនក្ម្ើស៥០%។ ការបំនពញតាម្
លកខណៈវ ិិចឆយ័ដូចបា បញ្ហា ក ់  លងក្ត្វូបញ្ហា កន់ដាយគណៈកម្មការក្ត្តួ្ព ិិត្យការក្គបក់្គងសាលានរៀ របស់ក្កសួងអបរ់យុំវជ  ិងកីឡាដដល
បា បនងកើត្ន ើងនានពលថ្មីៗ ន េះ ដលកនានំដាយឯកឧត្តម្ណ្តត្ ប ុ នរឿ  ។ 

 ិយម្ យ័លកខខ្ណៈវ ិិចឆយ័នសវាកម្ម លងផ្តល់ជូ នៅដផ្នកបនាទ បដ់ ឯកសារន េះ។ 
លកខខ្ណៈវ ិចិឆយ័នសវាអបរ់ ំ

សាែ  ភាពលកខណៈវ ិចិឆយ័ កណំត្សាគ ល់ 
ចាបំាច ់ ជនក្ម្ើស  

១. លុបបបំាត្ន់រៀ គ ួ(រកព់ ័ធការន ើងថាន កចុ់ងឆាន )ំ  √   
២. លុបបំបាត្ក់ារអ ុវត្តទិញទំ ញិរបស់ក្គូនៅកនុងថាន កន់រៀ  (ឧ.   ំក្កដាស់នម្នរៀ  
។ល។)  

√   

៣. នា ងសិកា ៦នា ង/ដថ្ងតាម្សតងដ់ារអ តរជាត្ ិ √  សក្ាបប់ឋម្សិកា 

៤. ភសតុតាងបងាា ញថាក្កុម្ក្បលកាកុារសកម្ម  ងិចូលរមួ្កនុងការក្គបក់្គងសាលា √  
លកខណៈវ ិិចឆយ័
ត្ក្ម្ូវតាម្សតងដ់ារ 

៥. ភសតុតាងបងាា ញថាគណៈកម្មការក្ទក្ទងស់ាលាសកម្ ្ ិងចូលរមួ្កនុងការក្គបក់្គង
សាលា។ 

√  
លកខណៈវ ិិចឆយ័
ត្ក្ម្ូវតាម្សតងដ់ារ 

៦. ភសតុតាងបងាា ញថាា ការក្បជុជំានទៀត្ទត្ជ់ាម្យួាតាបតិាសិសស (ត្ិចបផុំ្ត្២
ដងកនុងម្យួឆាន )ំ។ 

√   

៧. ភសតុតាងបងាា ញថាក្គនូក្បើវ ិ្ សីាន្តសតសិសសម្ជឈម្ណឌ លយ ងនហាចណ្តស់ឲ្យបា 
៥០%ដ ថាន ក។់ 

 √ 
លកខណៈវ ិិចឆយ័
ត្ក្ម្ូវតាម្សតងដ់ារ 

៨. សាា រៈឧបនទទសា ក្គបក់្រ  ់ ិងា ភសតុតាងបងាា ញថាា ការនក្បើក្បាស់កក្ម្តិ្
ខ្ពស់ √   

៩. ា នសៀវនៅពុម្ាក្គបក់្រ  ់(ម្យួចាបស់ក្ាបសិ់សសាន កក់្គបមុ់្ខ្វជិាា សំខា ់ៗ ទងំ
អស់) 

 √  

១០. ផ្លន្ៀបរវាងសិសស  ងិក្គកូ្ត្លម្ ឬត្ិចជាងន េះ  40:1   √  
១១. ភសតុតាងបងាា ញថាា ការបនក្ងៀ បនចចកវជិាា ពត័្ា៌  (ឧ. អកខរកម្ម digital , ការ
នរៀ នដាយនក្បើក្បាស់  tablets, ។ល។) 

 √ 
លកខណៈវ ិិចឆយ័
ត្ក្ម្ូវតាម្សតងដ់ារ 

១២. ភសតុតាងបងាា ញពីកម្មវ ិ្ ីបំ  ិជីវតិ្នដាយនក្បើក្បាស់កម្មវ ិ្ សិិកាថ្មីដដលក្កសួង
បា អ ុម្ត័្   √ 

លកខណៈវ ិិចឆយ័
ត្ក្ម្ូវតាម្សតងដ់ារ 

១៣. ភសតុតាងបងាា ញពកីារផ្តល់នសវាក្បលកាអាជីព  √ 
លកខណៈវ ិិចឆយ័
ត្ក្ម្ូវតាម្សតងដ់ារ 

១៤. ភសតុតាងបងាា ញការផ្តល់នសវាក្បលកាកុារ ី  √ 
លកខណៈវ ិិចឆយ័
ត្ក្ម្ូវតាម្សតងដ់ារ 

១៥. ភសតុតាងបងាា ញថាា ឧបករណ៍វាស់អណំ្ត ដដលបា អ ុម្ត័្ឲ្យនក្បើក្បាស់នា
នពលថ្មីៗន េះសក្ាបថ់ាន កទ់១ី  ិង២ 

 √ 
លកខណៈវ ិិចឆយ័
ត្ក្ម្ូវតាម្សតងដ់ារ 

១៦. សកម្មភាពបដ ែម្នលើកម្មវ ិ្ សិីកា(ឧ.ក្បិមុ្ខ្វជិាា , កីឡា, សិលបៈ។ល។)  √  
១៧. ា សតងដ់ារខ្ពស់ កនុងការដថ្រកា  ិងអនាម្យ័អររ √   
១៨. សតងដ់ាខ្ពស់ចំនរេះអនាម្យ័បងគ  ់ √   
១៩. ភសតុតាងបងាា ញថាា ការរកំ្ទសិសសក្កីក្ក (ឧ, គូរដផ្ ទសិីកា, ផ្តល់អាហារូប
ករណ៍។ល។) 

 √  

២០. ប ទបព់ិនសា្ វ៍ទិោសាន្តសតដដលា អាក្តានក្បើក្បាស់ខ្ពស់ (សក្ាបសិ់សសម្្យម្  √ លកខណៈវ ិិចឆយ័
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សិកាដត្ប ុនណ្តណ េះ) ត្ក្ម្ូវតាម្សតងដ់ារ 

២១. បណ្តណ ល័ដដលា អាក្តានក្បើក្បាស់ខ្ពស់ √  
លកខណៈវ ិិចឆយ័
ត្ក្ម្ូវតាម្សតងដ់ារ 

២២. ា សួ កុារ ងិទធ្ីានលងកីឡា   √  
២៣. ា ថាន កប់ំប  សិសសនរៀ យតឺ្ដដលា ត្ក្ម្ូវការជ ំួយពិនសស  √  
២៤. ា អាហារដាឋ  សក្ាបសិ់សសដដលផ្តល់ជីវជាត្ាិ សតងដ់ារខ្ពស់  ងិត្ំដលសម្
រម្យ 

 √  

សរុប 10 14  
 

5.2 តនួាទរីបសន់ៃគអូភវិឌ្ឍកនងុការរំ្ ទម្លូនធិសិម្ធម្ស៌ងគម្ 

ដដគូរអភវិឌ្ឍា ត្ួនាទដីសំ៏ខា ក់នុងការន្វើឲ្យម្ូល ិ្ិសម្្ម្ស៌ងគម្ដំនណើ រការនៅបា  នក្រេះថា សាលា
ជានក្ចើ ទំ ងជាម្ ិអាចសនក្ម្ចបា  ូវគុណភាពអបរ់ ំ  ិងរចនាសម្ព ័ធអភបិាលកចិចតាម្ត្ក្ម្ូវការចងប់ា នដាយ
រម  ការរកំ្ទពីខាងនក្ៅននាេះនទ។ ការរកំ្ទដបបននាេះកា ដ់ត្ា សារៈសំខា ណ់្តស់ជាពិសនសសកនុងដំណ្តក់
កាលដបំូងដ ការអភវិឌ្ឍសាលានរៀ ដដលទម្ទរការវ ិិនយគកនុងការបណតុ េះបណ្តត ល  ឧបករណ៍  ងិនហដាឋ រចនា
សម្ព ័ធ។ ជាថ្មីម្តងនទៀត្ត្ួនាទាីច ស់ជំ ួយម្យួច ំួ ដូចជា USAID បា បំនពញកនុងការជួយ អងគការនក្ៅរដាឋ ភ ិ  បា
លកនុងក្សុក កនុងការកសាងសម្ត្ែភាពរហូត្ដល់កក្ម្តិ្ម្យួដដលពួកនគា លកខណៈសម្បត្តិកនុងការដាករ់កយសំុ
វញិ្ហញ ប បក័្ត្បញ្ហា កព់ ី GPPនៅអងគការ CCC ដដលអាចផ្តល់គំរលូអសក្ាបា់ច ស់ជំ ួយនផ្សងនទៀត្នដើម្បពីិចារ
ណ្ត។ គំរដូបបន េះគឺា ក្បនយជ ក៍នុងការន្វើការកំណត្ក់ារ វ ិិនយគចាបំាច ់ ិងពវី ិ្ ីនដលការវ ិិនយគទងំន េះ
ឈា នៅឲ្យទទួលបា វញិ្ហញ ប បក័្ត្  ិងទទួលបា ម្ូល ិ្ិសម្្ម្ស៌ងគម្ ។ គ ំិត្ខ្េ្ះៗសតីពីការនសនើសំុរកំ្ទពីដដ
គូអភវិឌ្ឍា បងាា ញនៅកនុងក្បអបទ់១ី។  

ផ្្ូវដ ការអភវិឌ្ឍយ ងលអម្យួឧបត្ែម្ា្  ធា នដាយាច ស់ជ ំួយក ៏លងធានាឲ្យបា  ូវ ិរ តរភាពដ រាល់ ការវ ិិនយ
គរបស់ាច ស់ជំ ួយ នដាយសារដត្ការរកាបា វញិ្ហញ ប បក័្ត្របស់សាលានរៀ ក ៏លងន្វើឲ្យសាលាប តទទួលបា ម្លូ
 ិ្ិសម្្ម្ស៌ងគម្ពីរដាឋ ភបិាល ទ ទលម្ លងវភិាគទ ពីក្គួសារា ជីវភិាពកក្ម្តិ្ម្្យម្ដដលជាភាគីឯកជ  លង
បនងកើ ក្បភព្ ធា ពីម្ូលដាឋ  តទ ល់។ នទេះជាយ ងន េះកតី ក្បការសំខា គ់គឺណៈកម្មការក្ត្ួត្ពិ ិត្យថាន កជ់ាត្ិកនុង
ឋា ៈជាសាែ ប ័នចញវញិ្ហញ ប បក្ត្ឲ្យសាលាក្ត្ូវដត្ក្បកា ខ់ាា បខ់្ាួ  ូវ ូលកខណៈវ ិចិឆយ័សិទធិរបស់សាលានរៀ   ិង
ា ឆ្ ទៈន្វើនសចកតសីនក្ម្ចដកហូត្វញិ្ហញ ប បក័្ត្នៅនពលណ្តដដលចាបំាច។់ ជាថ្មីម្តងនទៀត្ឆ្ ទៈរបស់ CCC កនុង
ការដកយកវញិ្ហញ ប បក័្ត្ពអីងគការម្ ិដម្   រដាឋ ភបិាលដដលរកន ើញថារម  លកខណៈសម្បត្តិនពញនលញនៅនពល
វាយត្ដម្ត្ាម្ជុំន ើងវញិបា ផ្តល់គំរលូអដ ភាពក្ាហា ន េះeverសក្ាបឲ់្យរដាឋ ភបិាលអ ុវត្តតាម្7។ 

                                                        
7 CCC renews NGO certification every 3 years and has in some cases withholds certification when NGOs no longer comply with 

eligibility criteria.  


