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១. េសចក�ីេផ�ម 

់ររកីចេ្ម�ៃ�ទិ្សោស��ិរបេច�កទិ្ �ិរ់រធសរររកឧត�ម�ពេេេលពិតពេក ប�

ជំរសញឱ្្បេទស�ីមទយៗខិតខំេធរ់រ្បកទត្បធជរលលិតលល �ិរេសវកម�របសលខ់ទ�។ ធ��ម�សស្

់កសំ់រចលករកីសរ់រសេ្មចបំារ្បថីាេ�ប។ ្រគបេ្រង�្តគប�េរទទទលសល លល�ិរឱ្តៃមខ់�សល

ថាស�តទនាទី �ិរ�រកិច�៏សំខ�លកីសរ់រកសរធ��ម�សស្ �ិរល�លល�ិរទ�លល់រអតិិវ

បសរលល ្រ�សរ សរម�រ សរលម់តិ �ិរសកលេក។ ់រទទទលសល លលេ�បប�ធស�រេចញមរយ:

់រ្បរព�ទិវ្រគបេ្រង�់េររររលលឆំីា។ ចំេាបហរ ជំនាញ សីលធម៌ �ិរលក�ាសម្ត�ិធល់

ត្មគ់រំបចលស្សបល្រគបេ្រង�ស�់រធ្ប្ប�លេពមត្មគ់រកីសរ់រអតិិវសរលម េស�កិច� 

ប្ធម៌ បេច�កទិ្ៃ�សរលមពសទ�ិ។ 

សរម�រអស៊�ស�បំារបេរេ�ជី�ព �ិរសសខសសល�ព្ប់ជ�មរយរសកម��ព

់េ្ច�ិច់ ់រេលកកម�សល់ រ�ិិេនរស័ិយអបលរ ំ ់រអតិិវធ��ម�សស្ ់រសិក្េពញ

មទយជីតិ ់រអ�សត�ទិ្សោស��ិរបេច�កទិ្កីសរ្របលសកម��ពអតិិវសរលម េស�កិច�។ ្ប់រេ�ប

ទមទរឱ្ស�់រចិលរទមន៉រសកម�ពី្រគបេ្រង�។ ់រសិក្កីសរតំប�លេដយ្បព័��វយតៃម់

�ិរវសលធរលទ�លលអបលរ ំ ប�កំាតលេគលេដកីសរ់រអតិិវេគល�េនបយ្រគបេ្រង�ិច់ ់រ

ទកលទញេបក�ជ�ធលស�សមតត�ពឱ្ចិល្បកប ិ់ វ ជីរ់្រគបេ្រង� ់របា�ស បប�� ល�ិរ

អតិិវសមតត�ព ់រគំ្ទ�ិរេលកទហកចិត� �ិរ់រទទទលប�់រហកនំាល�។  

រជរដ� តិបលប�ល�លលអទិ�ពកីសរ់រកសរសមតត�ព �ិរអតិិវធ��ម�សស្មរយ:

់រព្រហររសា�ពស័ិយអបលរធំលស�ធចរកីសរមសំទី១ៃ�យសទ�សោស�ចតសេ់ា។ ច្បោបលស�ីពី់រអបលរ ំ

ស�េគលបំារអតិិវធ��ម�សស្ េលកកម�សលរសា�ពអបលរ ំ កំាតលសិទ�ិ�ិរ់តពរកិច�របសល

បសរលលិកអបលរិំច់ សិទ�ិទទទលប�តៃម់ ិ់ វ ជីរ សិទ�ិអតិិវខរ ិ់ វ ជីរ សិទ�ិចិលរទមអតិិវស�រលដរ

អបលរ ំសិទ�ិទទទលេសវអបលរេំល្រៗ ់រេគរព្កមសីលធម៌ ិ់ វ ជីរ �ិរ់របំេពញ់តពរកិច�េល្រេទរត។ 

្ប់រេ�បរទមចំធាកបំេពញេសចក�ី្តគ់ររបសល្រគបេ្រង��ិរអីកសិក្ឱ្ទទទលប��ិចំេាបហរ 

ជំនាញ សីលធម៌ �ិរស�លទ��ពចិលរទមកីសរ់រអតិិវ្បេទស់តិ្បកបេដយរសា�ព។ 

្កសទរអបលរ ំ យសជ� �ិរកីឡាប�េររបចំេគល�េនបយ �ិរលិខិតបទដ� �រតិយសត�់េ្ច�

រទមស� ធល�់រយសទ�សោស�ស័ិយអបលរ ំ េគល�េនបយស�ីពីធ��ម�សស្កីសរស័ិយអបលរ ំ �ិរ

េគល�េនបយេល្រៗេទរត។ េម្េីឆ់យតប�ហរបរបិទេ�ប ្កសទរប�េររបចំេគល�េនបយ

សតីពី្រគបេ្រង� េម្រីទមចំធាកអតិិវធ��ម�សស្ឱ្ស�បសរលលិកលក�ា:េពញេលញ។ 

េគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង�ស�សិល�ពេល់រអបលរសំរារ�ិរឯកជ�បលពី

មេត�យ្សិក្លលមធ្មសិក្ទសតិយតិមិ�ិរ្រហបសត �បា�ស បប�� ល្រគបេ្រង�។ 



 

2/8 
 

២. ចក�វុសិយ័ 

េគល�េនបយេ�បស�ចក�សស័ិយ កសរ្រគបេ្រង�ឱ្ស�ចំេាបហរ ជំនាញ សីលធម៌ �ិរ

ស�សមតត�ពអ�សត� ិ់ វ ជីរ េដយស�់រទទទលសល លលពីសរលម។ 

៣. េគាលបំ ណ 

េគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង�ស�េគលបំារអតិិវ្រគបេ្រង�ឱ្ស�រសា�ព 

សមតត�ព ស� រតីទទទលខសស្តគ�សបម្កមសីលធម៌ ិ់ វ ជីរ �ិរល�លលលក�ខា� ំបចលកីសរ់រ

បំេពញ់រររ្បកបេដយ្បសិទ��ព�ិរ�ពសក�ិសិទ�ិ។ 

៤. េគាេេ 

៤.១ ទកលទញ�ិរេលកទហកចិត�អីកស�សមតត�ពឱ្្បកប ិ់ វ ជីរ់្រគបេ្រង�។ 

៤.២ នា់របា�ស បប�� លមស�េពលបេ្ម់រររ់្រគបេ្រង�។ 

៤.៣ នា់រអតិិវ ិ់ វ ជីរ្រគបេ្រង�កីសរេពលបេ្ម់រររ់បល់្បំ។ 

៤.៤ នាលក�ខា� ំបចលចំេពប្រគបេ្រង�កីសរ់របំេពញ់រររ្បកបេដយ្បសិទ��ព 

�ិរ�ពសក�ិសិទ�ិ។ 

៥. យទុ�សសស 

េម្ីសេ្មចេគលបំារ�ិរេគលេដខរេល យសទ�សោស�សំខ�លៗស�ិចខរេ្់ម៖ 

៥.១ កសណាិិ ិិលទទដ �ិិយុិ សណិយសន� 

- ពិ�ិត្េេរញិ�ធកលម���ិរកសរលិខិតបទដ� �រតិយសត� 

- កសរយ��់រំបចលស្សបលល្ពរល្យ�អ�សត�� គំ្ទ� ពិ�ិត្មដ� �ិរវយតៃម់់ រ

អ�សត្តេគល�េនបយ 

- កសរធល�់រសកម��ព់កលកល��ិរកម�ធីិលម�ិតេម្អី�សត�េគល�េនបយ។ 

៥.២ ទកកទទញកមសមិត�ភាព្លកលវជិា �ីវវជ្�គលេ្ណរ 

- េលកកម�សលជី�ព តៃម់ ិ់ វ ជីរ េសចក�ីៃថថ់ីិរ �ិរ់រយកចិត�ទសកដកលពីសរលម 

- េលកកម�សល់រអតិិវ ិ់ វ ជីររបសល្រគបេ្រង� 

- កំាតលលក�ា�ិិច�័យ�ិរលក�ខា� ត្មគខរ ិ់ វ ជីរស្សបល់រេ្ជសេរ ស  

- េធរទំេ�បកម�ស�រលដរកម�ធីិបា�ស បប�� ល្រគបេ្រង�ឱ្េឆ់យតបេព�ហរត្មគ់ររបសល

់តិ�ិរ់រ្បកទត្បធជរកីសរតំប�ល�ិរសកលេក។ 

៥.៣ កបំិកសសណកទ�្លភ័�ល �ំុ �លះ� ា្�គលេ្ណរ 

- េធរបច�សប្�ី�ព្បព័��បា�ស បប�� ល្រគបេ្រង�  

- បេរេ�្បសិទ��ពកម�សិក្មស�េពលំរស៊បលកីសរ្កបខ័ា�   

- កំាតលក្មិតសរ័យ�ពរបសល្រគបេ្រង�។ 
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៥.៤ ភវិឌ្្�ប�សត ល សំុ �លះស ា្�គលេ្ណរ 

- អតិិវេដ� រចនាសម�័��្រហបសត �បា�ស បប�� ល្រគបេ្រង� 

- ធ្ប់់យសររសេ់សល្ឱ្េព់មជ្ឈមា� លអតិិវ្រគបេ្រង�  

- បេរេ�រសាសិ វ�ិិរបទពិេសធបសរលលិកអបលរេំេមជ្ឈមា� លអតិិវ្រគបេ្រង� 

- ព្រហរមសខរររបសលមជ្ឈមា� លអតិិវ្រគបេ្រង��េម្ីប��អតិិវ ិ់ វ ជីរ្រគបេ្រង�។ 

៥.៥ េធ�សិទកមម្�គលេ្ណរាពេឱ្យិលេយបណិ្មគវន��លសក្ �ប�សត សកិ្ 

- េធរទំេ�បកម�ធល�់រត្មគ់រ�ិរលលតលលលរល្រគបេ្រង�ស្សបល់របា�ស បប�� លមស�េពល

បេ្ម់រររ�� 

- ព្រហរ្បសិទ��ព់រេ្ប្បសល្រគបេ្រង�ម�ិនមេ្ប្បសល�ិរមេគល់រារ  

- េលកកម�សល់រ្របល្ររ�ិរេររបចំ្កបខ័ា� ្រគបេ្រង�  

- េលកកម�សលំេា រ់រ�ិរ�ីតិធីិៃ�់រេ្ជសេរ ស�ិររក្ទសក្រគបេ្រង�ធលស�សីៃ

ល� ស្សបលនា�ិរ��រ�ព្រហបសត �សិក្ 

- េធរ្បតិតិកម�់ រេ្ជសេរ ស�ិរ់រ្របល្ររ្រគបេ្រង�េពថីាកលេ្់ម់តិមេគល់រារ

កំាតល 

- េលកកម�សល់រចិលរទមរបសលរារកម�់រ្ទ្ទរលសេររ��ិរអីកពកលព័��កីសរ់របេរេ�

សមិទ�ិសិក្របសលសិស្។ 

៥.៦ ភវិឌ្សមិត�ភវិជា �វីវ្�គលេ្ណរកញណុេភាលេ្មន�្� 

- បា�ស បប្ធម៌េររ�េពញមទយជីតិេដយេចបធចករធំលកចំេាបហរ�ិរបទពិេសធ់មទយ

ប�� ញ្ក�មអកីអបលរ ំ

- េររបចំយ��់រ្បកបេដយ្បសិទ��ពេម្ីគំ្ទ្រគបេ្រង�េេ�ហរកធ�រ់េធរ់រ   

- េររបចំេគល់រារ ធានំាស�ីពីត្មគ់រ�ិរលល្បេនជ�រៃ�់រអតិិវ ិ់ វ ជីរ។  

៥.៧ េាកទបកចិិ សណិ�ក្ទុក្�គលេ្ណរ 

- េលកកម�សលលក�ខា� េធរ់រររ�ិររសលេេរបសល្រគបេ្រង�មរយរ់រល�លលេបរត្ 

ត់រ សសខសសល�ពសរលម អតត្បេនជ�រទិេព �ិរអតត្បេនជ�រេពលចិល�ិត�

់ពិេសសអីក្រគ �ិរ្រគបេ្រង�បេ្ម់រររេេតំប�លដចល�សនល�ិរតំប�លជទប់រលំបក  

- ទទទលសល លល�ិរជិ�រររ �លលល្រគបេ្រង�ធលស�សីៃល� 

- េលកកម�សល�ពរកីចេ្ម�ៃ�អជីព សរ័យ�ព �ិរ់រសេ្មចចិត�កីសរ ិ់ វ ជីររបសល្រគ

បេ្រង�ធលកំាតលកីសរច្បោបលសំេដធកលម�លទ�លលសិក្របសលសិស្។ 

៥.៨ ភ្ណបណ្លសទិ��ភ�ភជញកអបកដបសនេ�រ 

- ព្រហរយ��់រ�ព់អកីហកនំាសេររ�ឱ្ស�្បសិទ��ព 

- នាសិទ�ិរបសល្រគបេ្រង��សបមច្បោបលស�ីពី់រអបលរ ំ
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- េធរឱ្្បេសរេេរលក�ខា� ត្មគខរ ិ់ វ ជីរស្សបលេ្ជសេរ ស បា�ស បប�� ល បំេពញ

់រររ �ិរលល្បេនជ�រស្សបល្រគឧេទ�ស�ិររារ្របល្ររ្រហបសត �សិក្សរារ 

- កំាតល�ិរអ�សត�ិ�់ររ�បលលល្រគបេ្រង�� ្រគឧេទ�ស� �ិររារ្របល្ររៃ�

្រហបសត �សិក្សរារ�សំេដនា់រអ�សត�េគល់រារ �ិរបំេពញមលក�ខា�

ត្មគៃ�ច្បោបល។ 

៥.៩ ភ្ណបណ្លភ័�នមទ្ិិ ភិិិ ពណិតយិនម្្�គលេ្ណរ 

- បេរេ�្បសិទ��ព្បព័��្ របល្ររព័ត៌ស�្រគបេ្រង� 

- បេរេត�ិរេ្ប្បសលយ��់រពិ�ិត្មដ��ិរវយតៃម់េម្ីធកលម�លទ�លលបំេពញ

់ររររបសល្រគបេ្រង� 

- បេរេ�្បសិទ��ព់រេ្ប្បសលលទ�លលវយតៃម់់រ្បតិបត�ិរបសល្រគបេ្រង�េម្ី

អតិិវសមិទ�ិអបលរ ំ

- កំាតលសិទ�ិរារ្របល្ររ្រហបសត �សិក្សរារកីសរ់រេធរេសចក�ីសេ្មចេល់រ

្របល្ររ�ិរអតិិវអរល�ព។ 

៦. ែផន�សកមម�ភ 

៦.១ ន�លេណងិ យសន� 

ព្រហរយ��់រធលស��សបល ឬបេរេតថ�ី េម្ីជំរសញ់រអ�សត�់រពិ�ិត្មដ� ់រវយតៃម់ 

�ិរ់រល�លលអ�សសស�រធកលម�់រអ�សត�េគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង�៖ 

- េេថីាកល់តិ នាយកដ� �បា�ស បប�� ល�ិរ ិ្ កហត់រ ់េសនាធិ់រឱ្្កសទរអបលរ  ំ

យសជ� �ិរកីឡា ទទទលប��សកអ�សត� ស្មបស្ម�ល ពិ�ិត្មដ� វយតៃម ់ �ិរេលក

សំេា ធកលម�់រអ�សត�េគល�េនបយេដយស់រជិតសីិទ�់មទយអរល�ព 

សត ប័�ពកលព័�� 

- េេថីាកលេ្់ម់តិ ្ប�អរល�ព ្រហបសត �សិក្ ់អីកទទទលប��សកស្មបស្ម�ល 

ពិ�ិត្មដ� វយតៃម ់�ិរអ�សត�េគល�េនបយ។ 

៦.២ ន�លេណងិ្កលិ ខំ �ិិយុិ ស  

- េ្បរចនាសម�័��រ�បលធលស��សបល កីសរករាីំបចលអចបធ�តមតទនាទី�ិរ�រកិច� ឬ

បេរេតរារកម�់រថ�ី ធលរារកម�់រ�ីមទយៗ្តគកំាតលេដយេសចក�ីសេ្មចរបសល

្កសទរអបលរ ំយសជ� �ិរកីឡា 

- រារកម�់រទំរេ�ប្តគពិ�ិត្េេរញិ ធកស្ម�ល ឬកសរលិខិតបទដ� �រតិយសត�ថ�ី

ំបចល េម្ីនា់រអ�សត�េដយេ់រជ័យ�ិេគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង� រទមទំរ

កសរឯកសរស្សបលបំប៉� ឬឧបករារ ស្សបល់ជំ�ទយលល់របា�ស បប�� ល។ 
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៦.៣ ន�គប្ ទ្�ិហិវិត ុ  

់រអ�សត�េគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង�េេថីាកល់តិ �ិរថីាកលេ្់ម់តិ្តគេ្ប្បសលថ ិ់

របសល្កសទរអបលរ ំ យសជ� �ិរកីឡា �ិរថ ិ់ ធលប�មកពី្បតពេល្រៗេទរតស្សបលំេា រ់រ

់ររររបសលខ់ទ�។ 

៦.៤ ន�ល �ំុ �លះ� ាធធមុសន 

េម្ីនា្បសិទ��ពៃ�់រអ�សត�េគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង� ្តគយកចិត�ទសកដកលកសរ

ឯកសរស្សបលបំប៉� ឬឧបករារ ស្សបល់ជំ�ទយលល់របា�ស បប�� ល ់រ្របល្ររ �ិរ់រ

អតិិវ្រគបេ្រង�ឱ្ស�លក�ារស�រលដរ់តិេឆ់យតបេព�ហរស�រលដរតំប�ល�ិរស�រលដរសកលេក។ 

់របា�ស បប�� លធ��ម�សស្ ្តគអ�សត�មមសខស�� �ិរខ់ហមសរិចខរេ្់ម៖ 

- នាយក្រហបសត �សិក្សរារ េលខ់ហមសរចំេាបហរ ជំនាញ ់រ�ស្់ �ស

បរេទស បេច�កទិ្ព័ត៌ស� �ិរសមតត�ពទកលទរ�ហរ់រររ្របល្ររ �ព់អីកហកនំា 

់រពិ�ិត្មដ� រររ យតៃម់់រេ្ប្បសល ់រ្របល្ររ �ិរអតិិវសមតត�ព ិ់ វ ជីរ

្រគបេ្រង� 

- ្រគឧេទ�សេេមជ្ឈមា� លអតិិវ្រគបេ្រង� េលខ់ហមសរចំេាបហរ ជំនាញ ់រ�ស្់ 

�សបរេទស បេច�កទិ្ព័ត៌ស� �ិរសមតត�ពទកលទរ�ហរមសខ ិ់ វ ឯកេទស សមតត�ព

ស្មបស្ម�ល ់រពិ�ិត្មដ� �ិររររ យតៃម់់ របា�ស បប�� ល ់រអបលរ ំ �ិរ់រ

អតិិវ្រគបេ្រង� 

- ម���ីធល�់រអបលរ  ំ េលខ់ហមសរចំេាបហរ ជំនាញ ់រ�ស្់ �សបរេទស 

បេច�កទិ្ព័ត៌ស� �ិរសមតត�ពទកលទរ�ហរ់រេររបចំធល�់រ បសរលលិក ់រ�ិរទិ�ី�័យ 

ត្មគ់រ�ិរ់រលលតលលលរល្រគបេ្រង� 

- ម���ីអតិិវ ឬម���ីបា�ស បប�� លធ��ម�សស្ េលខ់ហមសរចំេាបហរ ជំនាញ ់រ

�ស្់ �សបរេទស បេច�កទិ្ព័ត៌ស� �ិរសមតត�ពទកលទរ�ហរ់រ�ិរ់រររ 

�ិរត្មគ់រ ឬមសខស�� ធល្តគបា�ស បប�� លមត្មគ់ររបសល្រហបសត �សិក្

មលក�ារ់្បព័�� �ិរធីិល�លល់របា�ស បប�� ល ឬអតិិវ  

- ្រគបេ្រង�ទំរអសល េលខ់ហមសរសមតត�ព ិ់ វ ជីរ ់រ�ស្់ �សបរេទស 

បេច�កទិ្ព័ត៌ស� ់រ្របល្ររថីាកលេររ� ររសេ់សល្ ធីិសោស�បេ្រង� បេច�កេទស

ធលទកលទរ�ហរ់រររ្រគបេ្រង� �ិរចំេាបហរទកលទរ�ហរេគល�េនបយស�ីពី្រគ

បេ្រង� �ិរលល្បេនជ�រធលទទទលប�ពី់រអ�សត�េគល�េនបយ។ 

៦.៥ អបេ ំ �ន�ុវិស�េ្មណ 

េម្ីនា់រអ�សត�េគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង�ឱ្ប�េ់រជ័យ �ិរស�្បសិទ��ព 

្តគយកចិត�ទសកដកលេល៖ 
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- ់រពិេ្គបេនបលលពី្របលអីកពកលព័��េល់រកសរធល�់រសកម��ពស្សបលអ�សត�

េគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង�សំេដេធរឱ្ស�សសខសម�ីយកម�មិល�ិធិ្ទ្ទរល 

ស�ិទ�កម�់រ្របល្ររ�ិរ់រអតិិវ្រគបេ្រង� ់រអតិិវសត ប័� ់រអ�សត�់រររ

មិជ្ឈ់រ�ិរសិមជ្ឈ់រ �ិរ្បសិទ��ពៃ�់រអ�សត�េគល�េនបយេ�ប 

- �ពសសីសររ កលគីរវរកម�ធីិ�េនបយ�ិរយសទ�សោស�របសលរជរដ� តិបល�ិររបសល

្កសទរអបលរ ំយសជ� �ិរកីឡា  

- ់រពិ�ិត្េេរញិ ់រវយតៃម់េល្បសិទ��ពៃ�់រអ�សត� �ិរអ�សសស�រធកលម�

េគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង� 

- ់រេររបចំធល�់រសកម��ព�ិរធល�់រអ�សត�េគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង�ស្សបល

រយរេពលខ់ី�ិរមធ្ម៖ 

• ល្ពរល្យឱ្ប�ទិយម្របលរបិ�ពលល្របលអរល�ព  ឬសត ប័�អបលរ ំ �ិរអីក

ធលពកលព័���ហរេគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង� 

• េររបចំ់រធានំាលម�ិតស្សបល់រេររបចំ ់រធកលម� �ិរ់រកសរថ�ីលិខិតបទដ� �

រតិយសត�ទកលទរ�ហរេគល�េនបយ 

• េធរបច�សប្�ី�ព សស្កហតកម� ទំេ�បកម�ទិ�ី�័យ ធល�់រលលតលលលរល�ិរត្មគ់រ

់របា�ស បប�� ល្រគថ�ី �ិរធល�់រអតិិវសមតត�ព ិ់ វ ជីរ្រគបេ្រង� 

• េធរបច�សប្�ី�ពតទនាទី �ិរ�រកិច�ស្សបល្របលមសខតំធាររបសល្រគបេ្រង�។ 

៧. ន�នមទ ្ិិ ភិិិព ណិតយិនម ្

េម្ីឱ្េគល�េនបយេ�បស�សិល�ពអ�សត�្បកបេដយេ់រជ័យ�សបមបរបិទ

់កលធស�រ ំបចល្តគស�្បព័��មដ� ្ត�តពិ�ិត្ វយតៃម ់ពិ�ិត្េេរញិ �ិរសំេា ធកលម�េេ

ថីាកល់តិ�ិរថីាកលេ្់ម់តិ ធលស�់រចិលរទមពី្របលអរល�ព ឬសត ប័�ធលពកលព័��េដយេផា� តេល៖ 

- ចំាស ចេដ�ិរសិចនាករបា�ស បប�� ល ្របល្ររ �ិរអតិិវ្រគបេ្រង�ៃ�ធល�់រ

យសទ�សោស�អតិិវ់តិ ធល�់រយសទ�សោស�ស័ិយអបលរ ំ�ិរធល�់រេគលស្សបលអតិិវ

្រគបេ្រង� 

- ចំាស ចេដ �ិរយសទ�សោស� ឬធល�់រសកម��ពស្សបលអ�សត�េគល�េនបយស�ីពី

្រគបេ្រង�  

- លទ�លលធលទទទលប�េធរប�ហរចំាស ចេដ �ិរស�រលដរធលប�កំាតល 

- ់រចិលរទម ់រទទទលលល្បេនជ�រ �ិរលលប៉បពលលរបសលអកីពកលព័��អបលរទំំរអសលកីសរ

់រអ�សត�េគល�េនបយេ�ប 

- ់រេធរអធិ់រកិច� ឬស�កម�់របំេពញ់ររររបសលម���ី្របល្ររអបលរ ំ ទកលទរ�ហរ

្បសិទ��ពៃ�់រអ�សត�េគល�េនបយស�ីពី្រគបេ្រង�។ 
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៨. េសចក�សីញទិដ  

េគល�េនបយសតីពី្រគបេ្រង�ប�កំាតលអំពីចក�សស័ិយ េគលបំារ េគលេដ �ិរ

យសទ�សោស� ធល់ទស្�ទ�ថ�ីស្សបលអតិិវ្រគបេ្រង�ឈ�េពរក់រព្រហររសា�ពៃ�់រ

បេ្រង��ិរេររ�េម្ីអតិិវធ��ម�សស្្បកបេដយរសា�ព។ 

់រទកលទញ ់រអតិិវសមតត�ព ់ររក្ទសក �ិរ់រេធរស�ិទ�កម�្ រគបេ្រង�ឱ្�សបម

ត្មគ់រ្រហបសត �សិក្េេ្របលរជ�ី េខត�ទទទលប�លទ�លលល� រឺ់េ់រជ័យកីសរ់រអ�សត�

េគល�េនបយសតីពី្រគបេ្រង�។ ្ប់រេ�បទមទរឱ្ស�់រេររបចំធល�់រសកម��ពច្បោសលសល 

ធ��ម�សស្ ធ��ិរ��តតស ធ��សស� រ �ិរ់រចិលរទមពី្របលអីកពកលព័��។  

្កសទរអបលរ ំ យសជ� �ិរកីឡាសរ្ហម�ិរេជឿ់កលថា ្រគបេ្រង� សត ប័�ពកលព័�� ៃរិអតិិវ 

ធលកីឯកជ� សរម�រ �ិរអីកពកលព័��ទំរអសល�ហរចិលរទមចំធាកកីសរ់រជំរសញ ល្ពរល្យ គំ្ទ 

�ិរអ�សត�េគល�េនបយេ�បឱ្ប�េ់រជ័យ។ 
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សទ ុ្កម 

 

កមមសកិ្��េុនសាព  5សំេដលល់ររហកឹតល ិ់ វ ជីរកីសរេពលបា�ស បប�� ល។ 

កមមសកិ្ 5សំេដលល់ររហកឹតល ិ់ វ ជីរេ្់យេពលបា�ស បប�� ល។ 

�ុំវុឌ្ ិ សំេដលលលក�ាសម្តតិេលសមតត�ពទទទលសល លល់ល់ិ់រកីសរ្កប

ខា� អបលរ ំឬ ិ់ វ ជីរ ធលប�វ កលេដយស�� ប័្ត ឬ�ិ� ប�ប័្ត។       

្�ប�សត ល �ំុ �លះ� ា  សំេដលល្រហបសត �សិក្ធលទទទលប��សកបាតស បប�ត ល្រគបេ្រង�។  

�បដទ សំេដលលលទ�លលៃ�់រេររ� បាតស បប�ត លេេស លទ�លលៃ�

បទពិេសធធលទទទលប�ពី់រររ លទ�លលៃ�់រ្បតិបតតិ� អ�សតត

ចំេាបហរ។� 

សទិកមម សំេដលល់រេររបចំអរល់រតលំររបសលអរល�ពមទយេពម

េគល់រារ ទិ្សោសតៃ�់រ្របល្ររេម្ីបេរេ�្បសិទ��ព ់រ

េររបចំតលធចរេេរញិរបសលអរល�ពមទយេម្បីេរេ�្បសិទ��ព �ិរ

់រេររបចំឱ្ចេ្ម�េដយចំ�យតិចបំលសត� �ិរ់តលប�តយ�ព

ខវបខវ យ។ 

សមិត�ភ  សំេដលលចំេាបហរ� ជំនាញ សីលធម៌ធលអចេធរឱ្ម�សស្សីកលេធរ

សកម��ព្បកបេដយ្បសិទ��ព ឬមសខររធលប�្បរលលជិ�កីសរ

ក្មិតសតរលដរធលសរហ្មទសក។  

ស�យ័�ភ�លសក្ �គលេ្ណរ 5សំេដលលសមតសល្រវរសរ័យអតិិវ�ិរឯករជ្�ពៃ� ិ់ វ ជីររបសល

្រគបេ្រង� ំេា រ់រេធរ េសចក�ីសេ្មចចិត�ធល្រគបេ្រង�ស�

ទកលទរ�ហរ់រអតិិវ ិ់ វ ជីរ ឬ់របេ្រង� �ិរក្មិតេសរ�ីពធល

្រគបេ្រង�ស�អ�សេមមេគល�េនបយ។ 
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