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មតិក

1. េសចកី្ដសេងខប ៃនគេ្រមង កលបង 
2.ឧបករណប៍េ្រង នចំេណះដឹង មរយៈករប្រញជ ប

A.ករ ភគសំណលរ់ឹង-សំ ម
B.ករេរៀបចំ្របពន័ធែញកសំណលេ់ន េរៀន
C.ករែកៃចនជីកំប៉សុ



1.េសចកី្ដសេងខប ៃនគេ្រមង កលបង 
ែផនកទី ១. ករ្រសង ់ក្រមិតយលដឹ់ងបរិ ថ ន-ករ្រគប្់រគងសំណលរ់ឹង-សំ ម

A. ក្រមងបញជ ីសំនរួស្រមបេ់ ក្រគូ អនក្រគូ៖ 
េគលបំណង
a)    េដើមបី ែស្វង យល់   ពី កំរតិ ៃន ចំេណះដឹង  ឥរយិបទ  និង កបបកិរយិ  ែដល ទក់ទង នឹង ករ ្រគប់ 

្រគង សំណល់ រងឹ  និង េគលករ ណ៍៣ែអ៊រ (3R) េន េរៀន។
b) េដើមបី ែស្វង យល់  ពី    ថ នភព ៃន  ករ  អប់រ ំ បរ ិ ថ ន  ែដល េផ្ដ ត េទ េលើ  ករ ្រគប់ ្រគង សំណល់  និង 

េគល  ករ ណ៍  ៣ែអ៊រ (3R) េន កនុង  បឋម សិក  េគល េ  ទំង   ៣ ស្រមប់ គេ្រមង ក 
លបង េនះ។ 

B. ក្រមងបញជ ីសំនរួស្រមបសិ់ស នសិុស
េគល បំណងៈ េដើមបី ែស្វង យល់   ពី កំរតិ ៃន ចំេនះ ដឹង  ឥរយិបទ  និង កបបកិរយិ  ែដល ទក់ទង នឹង ក
្រគប់ ្រគង សំណល់  រងឹ  និង េគលករ ណ៍៣ែអ៊រ (3R) របស់សិស នុសិស ។

1.េសចកី្ដសេងខប ៃនគេ្រមង កលបង 

១. ករ្រសង ់ក្រមិតយលដឹ់ងបរិ ថ ន-ករ្រគប្់រគងសំណលរ់ឹង-សំ ម

A. ក្រមងបញជ ីសំនរួស្រមបសិ់ស នសិុស
េគល បំណងៈ េដើមបី ែស្វង យល់   ពី កំរតិ ៃន ចំេនះ ដឹង  ឥរយិបទ  និង កបបកិរយិ  ែដល ទក់ទង នឹង ករ 
្រគប់ ្រគង សំណល់  រងឹ  និង េគលករ ណ៍៣ែអ៊រ (3R) របស់សិស នុសិស ។



1. Yes
85%

2. No
14%

No 
response

1%
• ចង់ែញក/ែបងែចកសំណល់រងឹ-សំ ម
• ចង់ផ្ល ស់ប្ដូរទម្ល ប់  េដើមបីអនម័យ បរ ិ ថ ន
• មិនចង់សហករ
• ចង់បនធុងសំ មេ្រចើន
• ចង់កត់បនថយ សំ ម
• ចង់េ យ េរៀន បេ្រង នពីសំណល់រងឹ-

សំ ម បឋមសិក
ែសនសុខ

សំនរួទី៧.  េ អនកចង ់ែញក/ែបងែចកសំណលរឹ់ង-សំ ម ែដរឬេទ ្របសិន េបី  ច េធ្វី េ យ អ្វីមយួ
ែ្រប្របួល? ្របសិនេបីចង ់េ ចងេ់ យ អ្វីបនែ្រប្របួល? េធ្វី យ៉ងដចូេម្ដច?

1. Yes
82%

2. No
17%

No response
1%

បឋមសិក
ទួលេគក

• ចង់ែញក/ែបងែចកសំណល់រងឹ-សំ ម
• ចង់ផ្ល ស់ប្ដូរទម្ល ប់  េដើមបីអនម័យ បរ ិ ថ ន
• មិនចង់សហករ
• ចង់បនធុងសំ មេ្រចើន
• ចង់កត់បនថយ សំ ម
• ចង់េ យ េរៀន បេ្រង នពីសំណល់រងឹ-

សំ ម 

សំនរួទី៧.  េ អនកចង ់ែញក/ែបងែចកសំណលរឹ់ង-សំ ម ែដរឬេទ ្របសិន េបី  ច េធ្វី េ យ អ្វីមយួ
ែ្រប្របួល? ្របសិនេបីចង ់េ ចងេ់ យ អ្វីបនែ្រប្របួល? េធ្វី យ៉ងដចូេម្ដច?



1.េសចកី្ដសេងខប ៃនគេ្រមង កលបង 
ែផនកទី២. ករ ភគសំណលរ់ឹង-សំ ម

្របេភទសំណល់ ទលួេគក ែសនសខុ
ជីវៈ 58% 54%
ប្ល សទិក 25% 19%
េ ន រ 1% 5%
្រក ស 5% 6%
ែកវ 0% 1%
ែដក 1% 1%

លុយមីញូ៉ម 0% 0%
ដី/ថម 2% 4%
្រក ត់ 1% 1%
ែសបក 0% 0%
េកសូ៊ 1% 1%
េផ ងៗ 5% 10%

បឋមសិក ែសនសុខ

បឋមសិក ទួលេគក

1.េសចកី្ដសេងខប ៃនគេ្រមង កលបង 
ែផនកទី៣. ករ ងសង ់មណ្ឌ លែកៃចនជីកំប៉សុ

បឋមសិក ែសនសុខបឋមសិក ទួលេគក



1.េសចកី្ដសេងខប ៃនគេ្រមង កលបង 
ែផនកទី៣. ករ ងសង ់មណ្ឌ លែកៃចនជីកំប៉សុ

្របព័នធែញកសំណល់េន បឋមសិក ទួលេគក និង បឋមសិក ែសនសុខ
្របភពសំណលរ់ឹង-សំ ម

ទី ំងលកដ់រូ

្ន ក់េរ ន ការ ិ ល័យ 
ទី ្ល

ទី ងំេ្រប្ីរ ស់
• ថន ក់េរៀន
• ករយិល័យ 
• ទីធ្ល

ករែញកសំណលេ់អតចយ សំណលជ់ីវៈេធ្វីជីកំប៉សុ សំណលទ់ី នចកសំ់ ម

1.េសចកី្ដសេងខប ៃនគេ្រមង កលបង 
ែផនកទី៣. ករេរៀបចំឧបករណអ៍បរ់ំបរិ ថ ន និងករអបរ់ំផ ព្វផ យ



១

១. ករ ភគសមសភពសំណលរឹ់ង-សំ ម
េ្រកឌីត: គេ្រមង កលបងស្ដីពីករអប់របំរ ិ ថ នេន បឋមសិក ទួលេគក និង បឋមសិក ែសនសុខ 

មរយៈករេរៀបចំ “យុទធ ្រស្តែផនករសកមមភព្រគប់្រគងសំណល់ ជធនីភនំេពញឆន ំ២០១៨-២០៣៥”  

១.  ករេរៀបចំឧបរណ/៍សមភ រៈ ភគសំណល ់ ២.  ដំេណីរករៃនករ ភគសំណល់

ក. ករ
្រចបល់

ខ. ករែបងគំនរ
      ជ៤ែផនក

គ. ករដក២ែផនក
     េចញ

ករេធ្វើ្រតឡប់នូវ ជំ ន “ក”

 ករកត្់រ ទិនននយ័ និង
ភគ

កលបរេិចឆទ: ...... /........ / .........
្របេភទសំណល់

ទមងន់េលើកទី ១
(្រកម)

ទមងន់ េលើកទី ២
(្រកម)

ទមងន់ េលើកទី ៣(្រកម)

សំណល់ជីវៈ/សរី ងគ (សំណល់ម្ហូប រ/សួន)

ប្ល សទិក
……..

របូមន្ត: ភគរយ (%) =
ទមងន ់្របេភទសំណល ់ជ ឡ្ូរកម

ទំងនសំ់ណលស់របុ ( ឡ្ូរកម

៣. សមភ រៈប្រញជ ប ករបេ្រង ន

១

១. សមភ រៈបេ្រង នស្តីពី ករអបរ់ំបរិ ថ ន: ករ ភគសមសភពសំណលរ់ឹង-សំ ម

្រទឹស្ដីរយៈេពល:
សរបុ ១៥ នទី
ករពិពណន៌ ១: ៥ នទី
ករពិពណន៌ ២: ១០នទី

ករអនវុត្តរយៈេពល:
២ េម៉ងស្រមប់ ្របមលូនិង ភគសំណល់

ទំហំ្រកុម: សិស មថន ក់

ករេរៀបចំបេ្រង ន:
សន្លឹក ង (សន្លឹកទី១)ៃន ករែណនំេនះ ចេបះពមុពទំហំ A4 ស្រមបេ់ ក្រគូ អនក្រគូ
ជជំនយួ។
ករេ្របី្រ សផ់ទ ំងរបូភពធំ (សន្លឹកទី២) ស្រមបព់នយល់
ហ្វឺតសរេសរ ឬដីស



១

២. សមភ រៈបេ្រង នស្តីពី ករអបរ់ំបរិ ថ ន: ្របពន័ធែញកសំណលរ់ឹង-សំ ម េន េរៀន
េ្រកឌីត: គេ្រមង កលបងស្ដពីីករអប់របំរ ិ ថ នេន បឋមសិក ទួលេគក និង បឋមសិក ែសនសុខ មរយៈករេរៀបចំ 
“យុទធ ្រស្តែផនករសកមមភព្រគប់្រគងសំណល់ ជធនីភនំេពញឆន ំ ២០១៨-២០៣៥”  

្របភពសំណលរ់ឹង-សំ ម

ទី ំងលកដ់រូ

្ន ក់េរ ន ការ ិ ល័យ 
ទី ្ល

ទី ងំេ្រប្ីរ ស់
• ថន ក់េរៀន
• ករយិល័យ 
• ទីធ្ល

្រទឹស្ដីរយៈេពល : សរបុ ១៥ នទី
ករពិពណន៌ ១&២: ៥ នទី
ករពិពណន៌ ៣: ១០ នទី

ករអនវុត្តរយៈេពល: ៣០នទី
ទំហំ្រកុម: សិស មថន ក់

ករេរៀបចំបេ្រង ន:
• សន្លឹក ង (សន្លឹកទី១)ៃន ករែណនំ
េនះ ចេបះពុមពទំហំ A4 ស្រមប់
េ ក្រគូ អនក្រគូជ ជំនួយ

• ករេ្របើ្របស់ផទ ំងរបូភពធំ (សន្លឹកទី
២) ស្រមប់ពនយល់សិស  

• ហ្វឺតសរេសរ ឬដីស ករែញកសំណលេ់អតចយ សំណលជ់ីវៈេធ្វីជីកំប៉សុ សំណលទ់ី នចកសំ់ ម

១

៣. សមភ រៈបេ្រង នស្តីពី ករអបរ់ំបរិ ថ ន: ករែកៃចនជីកំប៉សុេន េរៀន
េ្រកឌីត: គេ្រមង កលបងស្ដីពីករអប់របំរ ិ ថ នេន បឋមសិក ទួលេគក និង បឋមសិក ែសនសុខ មរយៈករេរៀបចំ 
“យុទធ ្រស្តែផនករសកមមភព្រគប់្រគងសំណល់ ជធនីភនំេពញឆន ំ ២០១៨-២០៣៥”  

១. ្របេភទសំណល ់ែដល ចែកៃចនជីកំប៉សុបន និងមិនបន
• សំណលជ់ីវៈ/សរី ងគ ែដល ចេធ្វីជីកំប៉សុបន

• សំណលអ់សរី ងគ ែដលមិន ចេធ្វីជីកំប៉សុបន

២. រេបៀបែកៃចន ជីកំប៉សុ?
ជំ នទី ១: អ្វីែដលអនក្រតូវករ?

ជំ នទី ៤: ករេ្របី្រ សជ់ីកំប៉សុ

្រទឹស្ដីរយៈេពល : សរបុ ១៥ នទី
ករពិពណន៌ ១&២: ៥ នទី
ករពិពណន៌ ៣: ១០ នទី

ករអនវុត្តរយៈេពល: ៣០នទី
ទំហំ្រកុម: សិស មថន ក់

ករេរៀបចំបេ្រង ន:
•សន្លឹក ង (សន្លឹកទី១)ៃន ករែណនំ
េនះ ចេបះពុមពទំហំ A4 ស្រមប់
េ ក្រគូ អនក្រគូជ ជំនួយ

•ករេ្របើ្របស់ផទ ំងរបូភពធំ (សន្លឹកទី
២) ស្រមប់ពនយល់សិស  

•ហ្វឺតសរេសរ ឬដីស


