
   

 
ESC-BORDA CAMBODIA 

 

 

ENVIRONMENTAL SANITATION CAMBODIA 

BREMEN OVERSEAS RESEARCH AND DEVELOPMENT ASSOCIATION    

 

 
2nd floor, #490, St 456, Sangkat Tuoltompoung 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia Tel: 023 218 084 Page 1 of 9 

 

គម្រោងតាតប់ន្ថយម្ររោះមហន្តរាយតាមសហគមន្-៏ជំហាន្ទី២ (សាលាបបតង) 
របាយការណស៏តីពដីំម្ណីរការសាងសងប់ងគន្អ់នាមយ័តាមសាលា 

 
ក. កញ្ច ប់ទី១ (សាងសង់ដោយក្កុមហ ៊ុន សំណង់ ដេង ចំដ ើន) 
 ១. សាលាបឋមសិកា  ហាត់ទឹក 
  ចាប់ដ្តើមសាងសង់ថ្ងៃទី០៧ ខែមិង៊ុនា ឆ្ន ំ២០១៨ និងបញ្ច ប់ថ្ងៃទី ១៤ កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 
  - សាងសង់បងគន់ងមី ចំនួន ២ បនទប់ (សក្ាប់សិសសមដតតយយ) 
  - ជួសជ៊ុលបងគន់ចាស់ ចំនួន ៤ បនទប់ (១បនទប់សក្ាប់សិសសពិកា ) 
  - សាងសង់កខនែងលាងថ្ៃ ចំនួន ៩ កាល បូ ីដន (៣ សក្ាប់សិសសមដតតយ, ៣សក្ាប់សិសស

ក៊ុា  ីនិង ៣ សក្ាប់សិសសក៊ុារា) 
  - សាងសង់កខនែងដនាមក៊ុារា ចំនួន ៤ ងត 
  - សាងសង់្ែូវដៃើ ពីេគា សាលាដៅទីតំងបងគន់ងមីនឹងជួសជ៊ុល 
  - ជួសជ៊ុលេណតូ ងទឹក ១ទីតំង និងបំពាក់ម ូទ័ បូមកន៊ុងទឹក 
  - សាងសង់អាងសត៊ុកទឹកជ័ ផ្លែ សទិច ២ ខម ក្តគីប  មូទំងដជើងទំ , តដមែើងទ ទឹកដ្ែៀង នឹងក្បព័នធ

សាា តទឹកដ្ែៀង 
  - តបណ្តត ញទឹកពីេណតូ ងចូលទីតំងបងគន់ងមី និងជួសជ៊ុល  មួទំងកខនែងលាងថ្ៃ នឹងកខនែងដនាម 
  - ្តល់ធ៊ុងចដក្ាោះទឹកសាា ត ចំនួន ១០  មួទំងដជើងទំ ស៊ុវតថិភាព 
  - សាងសង់អាងក្បព័នធក្គប់ក្គងទឹកសមា៊ុយខ្នន តតូច ខៃលានសមតថភាពដធវើក្បក្ពឹតតិកមមទឹក

សមា៊ុយ ១ ខម ក្តគីបកន៊ុងមួយថ្ងៃ ទំហំ(២.៦២ម x ១.៣៣ម x ២.១៨ម) អាងៃំ ងដក្គាោះ ទំហំ(៥ម 
x ១.៨ម x ០.៥ម) និងអាងក្តួតពិនិតយទឹកចំនួន ១ 

 បូភាព៖ 
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 ២. សាលាបឋមសិកា ដគាកពថ្នែ 
  ចាប់ដ្តើមសាងសង់ថ្ងៃទី០៧ ខែមិង៊ុនា ឆ្ន ំ២០១៨ និងបញ្ច ប់ថ្ងៃទី ១៤ កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 
  - សាងសង់បងគន់ងមី ចំនួន ៣ បនទប់ (១បនទប់សក្ាប់សិសសពិកា ) 
  - សាងសង់កខនែងលាងថ្ៃ ចំនួន ៩ កាល បូ ីដន (៣ សក្ាប់សិសសក៊ុារា, ៣សក្ាប់សិសស

ក៊ុា  ីនិង ៣ សក្ាប់ទីតំងបងគន់ចាស់) 
  - សាងសង់កខនែងដនាមក៊ុារា ចំនួន ២ ងត 
  - សាងសង់្ែូវដៃើ ពីេគា សាលាដៅទីតំងបងគន់ងមីនឹងចាស់ 
  - ែួងេណតូ ងទឹកងមី ១ទីតំង និងបំពាក់ម ូទ័ បូមកន៊ុងទឹកដោយសវ័យក្បវតតិ 
  - សាងសង់អាងសត៊ុកទឹកជ័ ផ្លែ សទិច ២ ខម ក្តគីប  មូទំងដជើងទំ , តដមែើងទ ទឹកដ្ែៀង នឹងក្បព័នធ

សាា តទឹកដ្ែៀង 
  - តបណ្តត ញទឹកពីេណតូ ងចូលទីតំងបងគន់ងមី និងចាស់  មួទំងកខនែងលាងថ្ៃ នឹងកខនែងដនាម 
  - ្តល់ធ៊ុងចដក្ាោះទឹកសាា ត ចំនួន ៥  មួទំងដជើងទំ ស៊ុវតថិភាព, ធ៊ុងសក្ាមចំនួន ៥ និងធ៊ុងខញក

សក្ាមចំនួន ១ 
  - សាងសង់អាងក្បព័នធក្គប់ក្គងទឹកសមា៊ុយខ្នន តតូច ខៃលានសមតថភាពដធវើក្បក្ពឹតតិកមមទឹក

សមា៊ុយ ១ ខម ក្តគីបកន៊ុងមួយថ្ងៃ ទំហំ(២.៦២ម x ១.៣៣ម x ២.១៨ម) អាងៃំ ងដក្គាោះ ទំហំ(៥ម 
x ១.៨ម x ០.៥ម) និងអាងក្តួតពិនិតយទឹកចំនួន ១ 

 បូភាព៖ 
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 ៣. សាលាបឋមសិកា ចំដណ្តម 
  ចាប់ដ្តើមសាងសង់ថ្ងៃទី០៧ ខែមិង៊ុនា ឆ្ន ំ២០១៨ និងបញ្ច ប់ថ្ងៃទី ១៤ កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 
  - សាងសង់បងគន់ងមី ចំនួន ៣ បនទប់ (១បនទប់សក្ាប់សិសសពិកា ) 
  - សាងសង់កខនែងលាងថ្ៃ ចំនួន ៦ កាល បូ ីដន (៣ សក្ាប់សិសសក៊ុារា, ៣សក្ាប់សិសស

ក៊ុា )ី 
  - សាងសង់កខនែងដនាមក៊ុារា ចំនួន ២ ងត 
  - សាងសង់្ែូវដៃើ ពីេគា សាលាដៅទីតំងបងគន់ងមី 
  - ជួសជ៊ុលេណតូ ងទឹក ១ទីតំង និងបំពាក់ម ូទ័ បូមកន៊ុងទឹកដោយសវ័យក្បវតតិ 
  - សាងសង់អាងសត៊ុកទឹកជ័ ផ្លែ សទិច ២ ខម ក្តគីប  មូទំងដជើងទំ , តដមែើងទ ទឹកដ្ែៀង នឹងក្បព័នធ

សាា តទឹកដ្ែៀង 
  - តបណ្តត ញទឹកពីេណតូ ងចូលទីតំងបងគន់ងមី  មួទំងកខនែងលាងថ្ៃ នឹងកខនែងដនាម 
  - ្តល់ធ៊ុងចដក្ាោះទឹកសាា ត ចំនួន ៥  មួទំងដជើងទំ ស៊ុវតថិភាព, ធ៊ុងសក្ាមចំនួន ៧ និងធ៊ុងខញក

សក្ាមចំនួន ១ 
  - សាងសង់អាងក្បព័នធក្គប់ក្គងទឹកសមា៊ុយខ្នន តតូច ខៃលានសមតថភាពដធវើក្បក្ពឹតតិកមមទឹក

សមា៊ុយ ១ ខម ក្តគីបកន៊ុងមួយថ្ងៃ ទំហំ(២.៦២ម x ១.៣៣ម x ២.១៨ម) អាងៃំ ងដក្គាោះ ទំហំ(៥ម 
x ១.៨ម x ០.៥ម) និងអាងក្តួតពិនិតយទឹកចំនួន ១ 

 បូភាព៖ 
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៤. សាលាបឋមសិកា បនាទ ត់ដ ោះ 
  ចាប់ដ្តើមសាងសង់ថ្ងៃទី០៨ ខែមិង៊ុនា ឆ្ន ំ២០១៨ និងបញ្ច ប់ថ្ងៃទី ១៤ កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 
  - សាងសង់កខនែងលាងថ្ៃ ចំនួន ៩កាល បូ ីដន (៦សក្ាប់ទីតំងបងគន់, ៣សក្ាប់ទីតំងលក់នំ) 
  - សាងសង់្ែូវដៃើ ពីេគា សាលាដៅទីតំងបងគន់ចាស់ទំងពី  
  - តបណ្តត ញទឹកពីអាងសត៊ុកទឹកដៅទីតំងបងគន់ចាស់ទំពី  និងកខនែងលាងថ្ៃ 
  - សាងសង់ឡៃ៊ុតសក្ាម ចំនួន ១ទីតំង 
  - សាងសង់អាងសត៊ុកទឹកដធវើពីលូដបត៊ុង ចំនួន ១ទីតំង នឹងបំពាក់ម ូទ័ បូមទឹក 
  - ចាក់បំដពញៃីដៅខ្នងម៊ុែទីធ្លែ សាលា និងជ៊ុំវញិបងគន់ ( 2200m2) 
  - ្តល់ធ៊ុងចដក្ាោះទឹកសាា ត ចំនួន ៥  មួទំងដជើងទំ ស៊ុវតថិភាព, ធ៊ុងសក្ាមចំនួន ៥ និងធ៊ុងខញក

សក្ាមចំនួន ១ 
  - សាងសង់អាងសត៊ុកកាកសំណល់ដចញពីបងគន់ទំងពី ទីតំងដធវើេំពីលូដបត៊ុង 
 បូភាព៖ 
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ែ. កញ្ច ប់ទី២ (សាងសង់ដោយក្កុមហ ៊ុន សំណង់ ជា ដែង) 
 ១. សាលាបឋមសិកា ទឹកដជា  
  ចាប់ដ្តើមសាងសង់ថ្ងៃទី០៥ ខែមិង៊ុនា ឆ្ន ំ២០១៨ និងបញ្ច ប់ថ្ងៃទី ៣០ កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 
  - សាងសង់បងគន់ងមី ចំនួន ៣ បនទប់ (១បនទប់សក្ាប់សិសសពិកា ) 
  - សាងសង់កខនែងលាងថ្ៃ ចំនួន ៦ កាល បូ ីដន (៣ សក្ាប់សិសសក៊ុារា, ៣សក្ាប់សិសស

ក៊ុា )ី 
  - សាងសង់កខនែងដនាមក៊ុារា ចំនួន ២ ងត 
  - សាងសង់្ែូវដៃើ ពីេគា សាលាដៅទីតំងបងគន់ងមី 
  - ែួងេណតូ ងទឹក ១ទីតំង និងបំពាក់ម ូទ័ បូមកន៊ុងទឹកដោយសវ័យក្បវតតិ 
  - សាងសង់អាងសត៊ុកទឹកជ័ ផ្លែ សទិច ២ ខម ក្តគីប  មូទំងដជើងទំ , តដមែើងទ ទឹកដ្ែៀង នឹងក្បព័នធ

សាា តទឹកដ្ែៀង 
  - តបណ្តត ញទឹកពីេណតូ ងចូលទីតំងបងគន់ងមី នឹងចាស់  មួទំងកខនែងលាងថ្ៃ នឹងកខនែងដនាម 
  - ្តល់ធ៊ុងចដក្ាោះទឹកសាា ត ចំនួន ៥  មួទំងដជើងទំ ស៊ុវតថិភាព, ធ៊ុងសក្ាមចំនួន ៥ និងធ៊ុងខញក

សក្ាមចំនួន ១ 
  - សាងសង់អាងក្បព័នធក្គប់ក្គងទឹកសមា៊ុយខ្នន តតូច ខៃលានសមតថភាពដធវើក្បក្ពឹតតិកមមទឹក

សមា៊ុយ ១ ខម ក្តគីបកន៊ុងមួយថ្ងៃ ទំហំ(២.៦២ម x ១.៣៣ម x ២.១៨ម) អាងៃំ ងដក្គាោះ ទំហំ(៥ម 
x ១.៨ម x ០.៥ម) និងអាងក្តួតពិនិតយទឹកចំនួន ១ 

 បូភាព៖ 
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 ២. សាលាបឋមសិកា ទនកំា 
  ចាប់ដ្តើមសាងសង់ថ្ងៃទី០៥ ខែមិង៊ុនា ឆ្ន ំ២០១៨ និងបញ្ច ប់ថ្ងៃទី ៣០ កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 
  - សាងសង់បងគន់ងមី ចំនួន ៣ បនទប់ (១បនទប់សក្ាប់សិសសពិកា ) 
  - ជួសជ៊ុលបងគន់ចាស់ ចំនួន ២ បនទប់ (បតូ ទវ   និងតបណ្តត ញទឹក) 
  - សាងសង់កខនែងលាងថ្ៃ ចំនួន ៦ កាល បូ ីដន (៣ សក្ាប់សិសសក៊ុារា, ៣សក្ាប់សិសស

ក៊ុា )ី 
  - សាងសង់កខនែងដនាមក៊ុារា ចំនួន ២ ងត 
  - សាងសង់្ែូវដៃើ ពីេគា សាលាដៅទីតំងបងគន់ងមី 
  - ែួងេណតូ ងទឹក ១ទីតំង និងបំពាក់ម ូទ័ បូមកន៊ុងទឹកដោយសវ័យក្បវតតិ 
  - សាងសង់អាងសត៊ុកទឹកជ័ ផ្លែ សទិច ២ ខម ក្តគីប  មូទំងដជើងទំ , តដមែើងទ ទឹកដ្ែៀង នឹងក្បព័នធ

សាា តទឹកដ្ែៀង 
  - តបណ្តត ញទឹកពីេណតូ ងចូលទីតំងបងគន់ងមី នឹងចាស់  មួទំងកខនែងលាងថ្ៃ នឹងកខនែងដនាម 
  - ្តល់ធ៊ុងចដក្ាោះទឹកសាា ត ចំនួន ៥  មួទំងដជើងទំ ស៊ុវតថិភាព, ធ៊ុងសក្ាមចំនួន ៥ និងធ៊ុងខញក

សក្ាមចំនួន ១ 
  - សាងសង់អាងក្បព័នធក្គប់ក្គងទឹកសមា៊ុយខ្នន តតូច ខៃលានសមតថភាពដធវើក្បក្ពឹតតិកមមទឹក

សមា៊ុយ ១ ខម ក្តគីបកន៊ុងមួយថ្ងៃ ទំហំ(២.៦២ម x ១.៣៣ម x ២.១៨ម) អាងៃំ ងដក្គាោះ ទំហំ(៥ម 
x ១.៨ម x ០.៥ម) និងអាងក្តួតពិនិតយទឹកចំនួន ១ 

 បូភាព៖ 
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 ៣. សាលាបឋមសិកា ចា ងមី 
  ចាប់ដ្តើមសាងសង់ថ្ងៃទី០៦ ខែមិង៊ុនា ឆ្ន ំ២០១៨ និងបញ្ច ប់ថ្ងៃទី ៣០ កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 
  - ជួសជ៊ុលបងគន់ចាស់ ចំនួន ៤ បនទប់ (១បនទប់សក្ាប់សិសសពិកា ) 
  - សាងសង់កខនែងលាងថ្ៃ ចំនួន ៦ កាល បូ ីដន (៣ សក្ាប់សិសសក៊ុារា, ៣សក្ាប់សិសស

ក៊ុា )ី 
  - សាងសង់កខនែងដនាមក៊ុារា ចំនួន ២ ងត 
  - សាងសង់្ែូវដៃើ ពីេគា សាលាដៅទីតំងបងគន់ងមី 
  - ជួសជ៊ុលអាងសត៊ុកទឹកចាស់ដធវើពីលូដបត៊ុង និងបំពាក់ម ូទ័ បូមទឹក 
  - សាងសង់អាងសត៊ុកទឹកជ័ ផ្លែ សទិច ១០ ខម ក្តគីប  មូទំងដជើងទំ , តដមែើងទ ទឹកដ្ែៀង នឹងក្បព័នធ

សាា តទឹកដ្ែៀង 
  - តបណ្តត ញទឹកពីអាងសត៊ុកទឹកចូលទីតំងបងគន់ជួសជ៊ុល  មួទំងកខនែងលាងថ្ៃ នឹងកខនែងដនាម 
  - ្តល់ធ៊ុងចដក្ាោះទឹកសាា ត ចំនួន ៥  មួទំងដជើងទំ ស៊ុវតថិភាព, ធ៊ុងសក្ាមចំនួន ៥ និងធ៊ុងខញក

សក្ាមចំនួន ១ 
  - សាងសង់អាងក្បព័នធក្គប់ក្គងទឹកសមា៊ុយខ្នន តតូច ខៃលានសមតថភាពដធវើក្បក្ពឹតតិកមមទឹក

សមា៊ុយ ១ ខម ក្តគីបកន៊ុងមួយថ្ងៃ ទំហំ(២.៦២ម x ១.៣៣ម x ២.១៨ម) អាងៃំ ងដក្គាោះ ទំហំ(៥ម 
x ១.៨ម x ០.៥ម) និងអាងក្តួតពិនិតយទឹកចំនួន ១ 

 បូភាព៖ 
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៤. សាលាបឋមសិកា ស្សោះរាងំ 
  ចាប់ដ្តើមសាងសង់ថ្ងៃទី០៦ ខែមិង៊ុនា ឆ្ន ំ២០១៨ និងបញ្ច ប់ថ្ងៃទី ៣០ កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 
  - ជួសជ៊ុលបងគន់ចាស់ចំនួន២ទីតំង ដសមើ ៨ បនទប់ (២បនទប់សក្ាប់សិសសពិកា ) 
  - សាងសង់កខនែងលាងថ្ៃ ចំនួន ១២ កាល បូ ីដន (៦ សក្ាប់សិសសក៊ុារា, ៦សក្ាប់សិសស

ក៊ុា )ី 
  - សាងសង់កខនែងដនាមក៊ុារា ចំនួន ២ ងត 
  - សាងសង់្ែូវដៃើ ពីេគា សាលាដៅទីតំងបងគន់ជួសជ៊ុលទំងពី ទីតំង 
  - ជួសជ៊ុលេណតូ ងទឹក ១ទីតំង និងបំពាក់ម ូទ័ បូមកន៊ុងទឹកដោយសវ័យក្បវតតិ 
  - សាងសង់អាងសត៊ុកទឹកជ័ ផ្លែ សទិច ២ ខម ក្តគីប  មូទំងដជើងទំ , តដមែើងទ ទឹកដ្ែៀង នឹងក្បព័នធ

សាា តទឹកដ្ែៀង 
  - តបណ្តត ញទឹកពីេណតូ ងចូលទីតំងបងគន់ជួសជ៊ុលទំងពី ទីតំង  មួទំងកខនែងលាងថ្ៃ នឹង

កខនែងដនាម 
  - ្តល់ដជើងទំ ស៊ុវតថិភាពសក្ាប់ធ៊ុងចដក្ាោះទឹកសាា ត ចំនួន ២, ធ៊ុងសក្ាមចំនួន ៥ និងធ៊ុងខញក

សក្ាមចំនួន ១ 
  - សាងសង់អាងក្បព័នធក្គប់ក្គងទឹកសមា៊ុយខ្នន តតូច ខៃលានសមតថភាពដធវើក្បក្ពឹតតិកមមទឹក

សមា៊ុយ ១ ខម ក្តគីបកន៊ុងមួយថ្ងៃ ទំហំ(២.៦២ម x ១.៣៣ម x ២.១៨ម) អាងៃំ ងដក្គាោះ ទំហំ(៥ម 
x ១.៨ម x ០.៥ម) និងអាងក្តួតពិនិតយទឹកចំនួន ១ 

 បូភាព៖ 
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ស ៊ុបងវកិាចំណ្តយកន៊ុងកា ងា សាងសង់ទំង ៨សាលា  ៩៣ ១៥៥. ៦៥ៃ៊ុលាែ  អាដម កិ 
 


