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ការវាយតម្លៃបឋលលលើផលប ៉ះពាល ់
សលំ ើ បញ្ញតតកិលមពាក់ពន័្ធន្ឹងឋានាន្ុក្កលរដ្ឋបាល ន្ងិការក្រប់ក្រងការអប់រ ំ

 ក្កសងួអប់រ ំយវុជន្ ន្ិងកឡីា 

លេខលោងៈ ០៤/១៨ អយក.ក.វ.ផ.េ   
កាេបរលិឆេទចាប់លផដើមៈ ថ្ងៃទី១៩ ខខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨  
កាេបរលិឆេទបញ្ច ប់ៈ ថ្ងៃទី០៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨  
អត្ថា ធបិាយសលងេបអំពសីលំ ើ បញ្ញតតកិលម 

បញ្ញត្តិកមមល េះត្ត្ូវបា លរៀបឆាំល ើងកនុងលោេបាំណង កាំណត់្អាំពីឋានា ុត្កមរដ្ឋបាេ ិងការត្រប់ត្រង
ការអប់រ ាំ លដ្ើមបឱី្យមា ភាពល្លើយត្បលៅ ឹងលសឆកតីត្ត្វូការកនុងវស័ិយអប់រ ាំ។ 

បញ្ញត្តិកមមល េះមា វសិាេភាពអ ុវត្តត្រប់អងគភាពថ្នន ក់កណ្តត េ ថ្នន ក់រាជធា ី លខត្ត ថ្នន ក់ត្កុង ស្សកុ 
ខណឌ   ិងថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកា។ 

លោងតាមឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ កនុងវស័ិយអប់រ ាំត្ត្ូវមា ឋានា ុត្កមរដ្ឋបាេ  ិងការត្រប់ត្រងការអប់រ ាំ 
៤ ថ្នន ក់ រមួមា  ថ្នន ក់ជាតិ្ឬកណ្តត េ ថ្នន ក់លខត្ត ត្កងុ ថ្នន ក់ស្សុក ខណឌ   ិងថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកា។ 

អងគភាពថ្នន ក់ជាតិ្ ឬកណ្តត េ សាំលៅលេើត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ខដ្េរឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រង
រមួមា  អរគនាយកដ្ឋឋ   អោគ ធិការដ្ឋឋ   នាយកដ្ឋឋ    ិងការោិេ័យ ។ អងគភាពថ្នន ក់លខត្ត ត្កងុ សាំលៅលេើ
ម ទីរអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា រាជធា ី លខត្ត ខដ្េរឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រងខឆកលឆញជា ការោិេ័យ។  អងគភាព
ថ្នន ក់ត្កងុ ស្សុក ខណឌ  សាំលៅលេើការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ត្កងុ ស្សុក ខណឌ  ខដ្េរឆនាសមព័ ធ
ត្រប់ត្រងខឆកលឆញជា ខផនក។ ឆាំខណកថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកា សាំលៅលេើមលត្តយយសិកា បឋមសិកា មធយម
សិកា  ិងឧត្តមសិកា។ 

ការលរៀបឆាំ ិងការត្បត្ពឹត្តរបស់ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ត្ត្ូវបា កាំណត់្លដ្ឋយអ ុត្កឹត្យ។ ការ
លរៀបឆាំ ិងការត្បត្ពឹត្តលៅរបស់ម ទីរអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ក លងមកពុាំទា ់មា ភាពជាក់លាក់លៅល ើយលទ 
លដ្ឋយអ ុវត្តការងារតាមលសឆកតីខណនាាំលេខ ៣៧៦៧ អយក.សណ  ឆុេះថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ សតីពី
មុខងារ ភារកិឆច ថ្ រឆនាសមព័ ធរបស់ម ទីរអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា លខត្ត ត្កងុ លេើកខេងខត្ ម ទីរអប់រ ាំ យុវជ  
 ិងកីឡា លខត្តត្បូងឃមុាំ ខដ្េមា ត្បកាស សតីពីការលរៀបឆាំ ិងការត្បត្ពឹត្តលៅរបស់ម ទីរអប់រ ាំ យុវជ   ិង
កីឡា លខត្តត្បូងឃមុាំ។   

ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា មា តួ្នាទី ិងភារកិឆច កាំណត់្លោេ លោបាយអប់រ ាំ កសាង ីតិ្ត្កម 
កសាងខផ ការអភិវឌ្ឍ ពិ ិត្យតាមដ្ឋ  ិងវាយត្ថ្មល ជាំរញុលេើកកមពស់រុណភាពវស័ិយអប់រ ាំ  ិងត្រប់ត្រង 
ត្ត្តួ្ពិ ិត្យវាយត្ថ្មលដ្ាំលណើ រការសិកា។ 

ម ទីរអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ជាអងគភាពជាំនាញ ខខែបលណ្តត យឆាំណុេះត្កសួង មា តួ្នាទី ិងភារកិឆច 
ខសែងយេ់ អ ុវត្ត ិងផែពែផាយ ូវលោេ លោបាយ ិងេិខិត្បទដ្ឋឋ  រតិ្យុត្តលផែងៗខដ្េមា ជាធរមា  
ត្រប់ត្រងបុរគេិក ិងត្ទពយសមបត្តិ ត្រប់ត្រងត្រឹេះសាា  សិកា (មលត្តយយសិកា បឋមសិកា មធយមសិកា ិង
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មធយមសិកាបលឆចកលទស  ិងអប់រ ាំលត្ៅត្បព័ ធ)  សហការជាមួយអាជាា ធរខដ្ ដី្ត្រប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់  ិងលធែើអធិការ
កិឆចបលឆចកលទស។ 

ការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ជាខខែបលណ្តត យឆាំណុេះម ទីរលេើការងារបលឆចកលទស មា តួ្នាទី
 ិងភារកិឆច ផែពែផាយ ិងអ ុវត្តខផ ការអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា លោេ លោបាយ ិងេិខិត្បទដ្ឋឋ       
រតិ្យុត្តលផែងៗខដ្េមា ជាធរមា  កសាងខផ ការ ិងត្តួ្ត្ពិ ិត្យការអ ុវត្តកមមវធីិសិកា ដឹ្កនាាំជាំរុញ
សកមមភាពលរៀ  ិងបលត្ងៀ  លធែើអធិការកិឆចជាត្បចាាំលៅត្រឹេះសាា  សិកា  ិងសហការជាមួយអាជាា ធរខដ្ ដី្
ត្រប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់លេើការងារអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា។ 

ត្រឹេះសាា  សិកាចាប់ពីមលត្តយយសិការហូត្ដ្េ់មធយមសិកា ជាអងគភាពសែ័យភាពខាងហិរញ្ញវត្ាុ 
ខដ្េត្ត្ូវសាិត្លៅលត្កាមការត្រប់ត្រងរបស់ម ទីរ។ ឆាំខណកត្រឹេះសាា  ឧត្តមសិកា ជាអងគភាពសែ័យភាពខាង
ការត្រប់ត្រង។ ត្រឹេះសាា  ឧត្តមសិកាមា ពីរត្បលភទ រឺត្រឹេះសាា  ឧត្តមសិកាសាធារណៈ  ិងត្រឹេះសាា  ឧត្តម
សិកាសាធារណៈរដ្ឋបាេ។  
ក្បលេទបញ្ញតតកិលម 

ឆាប់ 
 

 

ត្ពេះរាជ
ត្កឹត្យ 
 

អ ុត្កឹត្យ 
 

 

ត្បកាស 
 

 

លសឆកដី
សលត្មឆ 
 

សារាឆរ 
 

 

លផែងៗលទៀត្ 
 
 

ផលប ៉ះពាលស់ខំាន្់ម្ន្សលំ ើ បញ្ញតតកិលមលលើវសិយ័ 

លសដ្ឋកិឆច  សងគមកិឆច បរសិាា   អប់រ ាំ 
១. ការកំ ត់បញ្ហា  

១.ក បញ្ហា ឆមបងខដ្េបញ្ញត្តិកមមមា បាំណងលដ្ឋេះស្សាយ លដ្ឋយផដេ់អាំណេះអាំណ្តង (ភសតុតាង/ភាពជាក់
ខសដង ត្បសិ លបើចាាំបាឆ់) 

១.ការអ ុវត្តេិខិត្បទដ្ឋឋ  ពាក់ព័ ធ ឹងការកាំណត់្ឋានា ុត្កម  ិងការត្រប់ត្រងការអប់រ ាំ 
កនុងត្កបខណឌ ថ្ ការអ ុវត្តការងារកាំខណទត្មង់វមិជឈការ  ិងវសិហមជឈការ ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ  

 ិងកីឡា លត្ត្ៀម ឹងលផទរមុខងារថ្ អ ុវស័ិយ ០៣ រឺមុខងារពាក់ព័ ធ ឹងការត្រប់ត្រងការអប់រ ាំកុមារតូ្ឆ ការ
អប់រ ាំបឋមសិកា  ិងការអប់រ ាំលត្ៅត្បព័ ធ ជូ រដ្ឋបាេ ត្កុង ស្សកុ។ ការលផទរមុខងាល េះ ត្ត្មូវឱ្យត្កសួងអប់រ ាំ 
យុវជ   ិងកីឡា ត្ត្ូវលរៀបឆាំខកសត្មួេរឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រងរបស់ខលួ  ខដ្េបឆចុបប នមា ឆាំ ួ ០៤ថ្នន ក់ ឱ្យ
មា សងគតិ្ភាពលៅ ឹងឆាប់សតីពីការត្រប់ត្រងរដ្ឋបាេឃុាំសងាា ត់្  ិងឆាប់សតីពីការត្រប់ត្រងរដ្ឋបាេរាជធា ី 
លខត្ត ត្កុង ស្សកុ ខណឌ  ខដ្េការត្រប់ត្រងរដ្ឋបាេរមួមា ២ថ្នន ក់ រឺរដ្ឋបាេថ្នន ក់ជាតិ្  ិងរដ្ឋបាេថ្នន ក់លត្កាម
ជាតិ្ ។ ករណីល េះ ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា  ឹងត្ត្ូវលធែើវលិសាធ កមមឆាប់សតីពីការអប់រ ាំល ើងវញិ ត្ពម
ទាាំងលរៀបឆាំឋានា ុត្កមរដ្ឋបាេអប់រ ាំ ឱ្យមា សងគតិ្ភាពជាមួយឆាប់សតីពីការត្រប់ត្រងរដ្ឋបាេរាជធា ី លខត្ត 
ត្កងុ ស្សកុ ខណឌ ។ 
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 ២.ភាពមិ ឆាស់លាស់កនុងការលត្បើត្បាស់ពាកយ  ិងការលរៀបឆាំអងគការលេខ ិងរឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រង 
ថ្នន ក់ការោិេ័យ ត្កងុ ស្សុក ខណឌ   ិងថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកាមួយឆាំ ួ  ពុាំទា ់សូវយេ់ឆាស់ពី

ពាកយ អែីលៅជាអងគការលេខ អែីលៅជារឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រង ឱ្យបា ឆាស់លាស់លៅល ើយលទ លដ្ឋយថ្នន ក់ខលេះ 
អែីខដ្េអងគភាពសាមីលរៀបឆាំរឺជាអងគការលេខ ខត្អងគភាពលនាេះ ដ្ឋក់ល ម្ េះជារឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រង រឯីថ្នន ក់
ខលេះលផែងៗលទៀត្ អងគភាពសាមីលរៀបឆាំរឺជារឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រង ខត្អងគភាពលនាេះដ្ឋក់ល ម្ េះជាអងគការលេខ។ 
មយាងវញិលទៀត្ ការលរៀបឆាំអងគការលេខ  ិងរឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រងលៅតាមថ្នន ក់ ីមួយៗ មិ ទា ់មា ការ  
ឯកភាពោន លៅល ើយ លដ្ឋយលៅតាមថ្នន ក់ ីមួយៗ មា ការលរៀបឆាំ  អងគការលេខ  ិងរឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រង
លផែងៗពីោន  លហើយករណីខលេះ លរៀបឆាំលដ្ឋយខផែកលេើទមាល ប់ខដ្េមា ពីមុ ។ 
 ៣.ភាពខុសោន ថ្ អងគការលេខ  ិងរឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រងលៅត្រឹេះសាា  សិកា 

ភូមិសិកា ីមួយៗ មា អងគការលេខ  ិងរឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រងលផែងៗពីោន  អងគការលេខ  ិងរឆនា
សមព័ ធលៅបឋមសិកាលផែង  ិងលៅមធយមសិកាលផែង ខដ្េពុាំទា ់មា ការលរៀបឆាំឱ្យមា េកខណៈដូ្ឆោន
លៅល ើយ។ មយាងវញិលទៀត្ អងគការលេខ  ិងរឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រងលៅតាមភូមិសិកា ីមួយៗក៏ពុាំមា េកខណៈ
ដូ្ឆោន លៅល ើយ ជាក់ខសតង អងគការលេខ  ិងរឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រងលៅអ ុវទិាេ័យមួយមា ការលរៀបឆាំ
ខុសោន ពីអ ុវទិាេ័យមួយលទៀត្។ 

 ៤.េាំហូរការងារ  ិងរណល យយភាពពីឋានា ុត្កមមួយលៅឋានា ុត្កមមួយ ពុាំទា ់កាំណត់្បា  
  ឆាស់លាស់ មិ ទា ់មា េកខណៈជាខផ ការ ខត្មា េកខណៈជាត្ត្មវូការភាល មៗ 
េាំហូរការងារពីត្កសួងលៅម ទីរ ពីម ទីរលៅការោិេ័យ ពីការោិេ័យលៅត្រឹេះសាា  សិកា ពុាំទា ់

សូវមា េកខណៈឆាស់លាស់  ិងយ តការសត្មបសត្មួេត្រប់ត្ោ ់លៅល ើយលទ លដ្ឋយសារឋានា ុត្កម
ថ្នន ក់លត្កាម ពុាំមា មន្រ តីត្រប់ត្ោ ់  ិងរឆនាសមព័ ធរបស់ខលួ  លដ្ើមបអី ុវត្តភារកិឆចខដ្េឋានា ុត្កមថ្នន ក់លេើ
ត្បរេ់ជូ លនាេះលទ។ មយាងវញិលទៀត្ េាំហូរការងារពីថ្នន ក់ ីមួយៗ មិ ទា ់មា េកខណៈឆាស់លាស់ជា
ខផ ការត្បចាាំឆ្ន ាំ  ត្បចាាំខខលៅល ើយលទ  ខត្មា េកខណៈជាត្ត្មូវការភាល មៗ។ ឆាំខណក ត្បព័ ធទាំនាក់ទាំ ង 
ការងាររវាងថ្នន ក់ ីមួយ  ៗរឺពុាំទា ់សូវមា ភាពេែត្បលសើរខដ្រ។ លេើសពីល េះ លៅថ្នន ក់ម ទីរ  ិងថ្នន ក់ការោិេ័យ 
ខត្ងខត្ត្ែូញខត្ែរអាំពីការបាំលពញ ូវរបាយការណ៍ ឬទិ ន ័យលផែងៗ ខដ្េលផាើលដ្ឋយនាយកដ្ឋឋ  ជាំនាញរបស់
ត្កសួងលេើការងារស្សលដ្ៀងៗោន  ខដ្េកិឆចការល េះលធែើល ើងលដ្ឋយមិ មា ជាេកខណៈខផ ការ បយុខ តមា 
េកខណៈជាត្ត្មូវការភាល ម។ ករណីល េះ លធែើឱ្យឋានា ុត្កមថ្នន ក់លត្កាម រឺថ្នន ក់ម ទីរ  ិងថ្នន ក់ការោិេ័យ ពុាំមា 
លពេត្រប់ត្ោ ់សត្មាប់បាំលពញការងារសនូេរបស់ខលួ ។ 
៥.ត្ត្មវូការរបស់ឋានា ុត្កមរដ្ឋបាេថ្នន ក់លត្កាម មិ ត្ត្វូបា ផគត់្ផគង់ឬល្លើយត្បទា ់លពេលវលាពី 
ឋានា ុត្កមរដ្ឋបាេថ្នន ក់លេើ 
ថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកាមួយឆាំ ួ កាំពុងជួប ូវបញ្ហា ត្បឈមមពាក់ព័ ធ ឹងកងែេះត្រូបលត្ងៀ  អោរសិកា 

សមាភ រឧបលទទសលរៀ  ិងបលត្ងៀ  បយុខ តលៅលពេមា ការលសនើសុាំលៅថ្នន ក់លេើ លពេខលេះថ្នន ក់លេើ ពុាំបា ផគត់្ផគង់ 
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ផគត់្ផគង់ពុាំឆាំត្ត្មវូការ ឬល្លើយត្បឱ្យបា ទា ់លពេលវលាលៅល ើយលទ។ ករណីល េះ លធែើឱ្យឋានា ុត្កមថ្នន ក់លត្កាម
មិ អាឆសលត្មឆលោេ លោបាយរបស់ត្កសួងបា កនុងនាមជាអនកអ ុវត្ត។ មយាងវញិលទៀត្ លៅតាមត្រឹេះសាា  
សិកាខលេះ នាយកបាំលពញការងារ២ រឺការងាររដ្ឋបាេផង  ិងបលត្ងៀ ផង។ 
 ៦.សមត្ាភាព ិងធ ធា ម ុសែសត្មាប់អ ុវត្តភារកិឆចលៅតាមឋានា ុត្កម ីមួយៗលៅមា កត្មិត្ 

រឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រងលៅថ្នន ក់ត្កសួង រឺត្ត្វូបា លរៀបឆាំ លដ្ើមបីអ ុវត្តស្សបតាមអ ុវស័ិយ ីមួយៗ។ 
បយុខ ត លៅថ្នន ក់ម ទីរ  ិងថ្នន ក់ការោិេ័យ ពុាំមា រឆនាសមព័ ធត្រប់ត្រង ស្សបតាមរឆនាសមព័ ធរបស់ត្កសួង
ល ើយ លដ្ឋយការងារខលេះ រឺត្ត្ូវបា ត្ជកលៅលត្កាមការោិេ័យ ឬខផនកថ្ ម ទីរ  ិងការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ  
 ិងកីឡា ត្កងុ ស្សុក ខណឌ ។ ដូ្ឆល េះ លធែើឱ្យមន្រ តីមាន ក់ ទទួេប ទុកការងារលត្ឆើ ខផនក មយាងវញិលទៀត្ មន្រ តី
មួយឆាំ ួ ខដ្េទទួេការងារលនាេះលទៀត្លសាត្ សមត្ាភាពហាក់លៅមា កត្មិត្ ខដ្េលធែើឱ្យរុណភាព  ិង
ត្បសិទធផេថ្ ការបាំលពញការងារហាក់ពុាំសូវមា ភាពេែត្បលសើរ  ិងទា ់លពេលវលា។ 
៧. ិោមមន្រ តីលៅតាមការោិេ័យ ីមួយ រៗបស់ម ទីរ ការោិេ័យ អ.យ.ក ត្កងុ ស្សុក ខណឌ   ិងលៅតាម
ត្រឹេះសាា  មួយឆាំ ួ មិ ត្ត្វូបា អ ុវត្ត ឬមិ បា កាំណត់្  ិងោម  ដ្ាំលណ្តេះស្សាយ 
លៅថ្នន ក់ម ទីរ ថ្នន ក់ការោិេ័យ  ិងថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកាមួយឆាំ ួ  ពុាំទា ់មា េទធភាពត្រប់ត្ោ ់កនុង

ការអ ុវត្តតាមលសឆកតីខណនាាំលេខ ៣៣ សតីពី ិោមលត្បើត្បាស់បុរគេិកអប់រ ាំ ឱ្យមា ត្បសិទធភាពលៅល ើយ។ 
ភាពខកខា មិ បា អ ុវត្ត រឺលដ្ឋយលហតុ្ថ្ន ម ទីរ ឬការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ត្កុង ស្សកុ ខណឌ  
ទាាំងលនាេះពុាំមា មន្រ តីត្រប់ត្ោ ់សត្មាប់បាំលពញការងារ។   មយាងវញិលទៀត្ ឆាំ ួ មន្រ តីលៅតាមការោិេ័យអប់រ ាំ 
យុវជ   ិងកីឡា ត្កុង ស្សកុ ខណឌ  មិ ស្សប ឹងទាំហាំការងារខដ្េឋានា ុត្កមខាងលេើត្បរេ់ជូ ។ ឆាំខណក 
លៅត្រឹេះសាា  សិកាមួយឆាំ ួ  ករណីមា ថ្នន ក់លរៀ ចាប់ពី២១ល ើង ត្ត្ូវមា នាយក ០១ របូ  ិងនាយករង 
០២ ឬ០៣ របូ បយុខ ត សាិត្កនុងសាា  ភាពបឆចុបប ន ត្រឹេះសាា  សិកាមួយឆាំ ួ  ពុាំបា អ ុវត្តស្សបតាម ិោម
របស់ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡាល ើយ លដ្ឋយត្រឹេះសាា  សិកាខលេះ រួរមា នាយករងឆាំ ួ  ០២ របូ បយុខ ត 
ជាក់ខសតង មា នាយករងខត្០១ របូ។ ករណីល េះ លធែើឱ្យការបាំលពញការងារ ពុាំសូវមា ត្បសិទធភាព  ិងពុាំសូវ
ទា ់លពេលវលា ស្សបតាមខផ ការ។  

៨.មិ ទា ់មា ការកាំណត់្ឆាស់លាស់អាំពីភារកិឆចរបស់ឋានា ុត្កមថ្នន ក់ការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ   ិង 
កីឡា ត្កងុ ស្សុក ខណឌ   ិងថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកា 
ថ្នន ក់ការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ត្កងុ ស្សុក ខណឌ  អ ុវត្តតាមលសឆកតីខណនាាំលេខ ៣៧៦៧ 

អយក .សណ  ឆុេះថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ សតីពីមុខងារ ភារកិឆច ថ្ រឆនាសមព័ ធរបស់ម ទីរអប់រ ាំ យុវជ   ិង
កីឡា លខត្ត ត្កងុ។ បយុខ ត េិខិត្បទដ្ឋឋ  ល េះ ពុាំទា ់បា លធែើបឆចុបប នភាពឱ្យស្សប ឹងសាា  ភាពថ្ វស័ិយអប់រ ាំ
បឆចុបប ន  ិងស្សបតាមកាំខណទត្មង់វមិជឈការ ិងវសិហមជឈការរបស់ត្កសួងល ើយ លដ្ឋយខផនកខលេះ មា ការ
បខ ាមតួ្នាទី ិងភារកិឆចងមីបខ ាម។ ឆាំខណក ថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកាវញិ ពុាំមា េិខិត្បទដ្ឋឋ  ណ្តមួយ ខដ្េខឆង
អាំពីភារកិឆចរបស់ត្រឹេះសាា  សិកាឱ្យបា ឆាស់លាស់លនាេះលទ ត្បការល េះ ជាលហតុ្លធែើឱ្យឋានា ុត្កមទាាំងពីរ 
បាំលពញការងារតាមខត្ការលសនើសុាំថ្ ឋានា ុត្កមថ្នន ក់លេើរបស់ខលួ  លទាេះបីជាកិឆចការលនាេះ មិ មា លៅកនុង
ខផ ការរបស់ខលួ  ឬការអ ុវត្តការងារតាមការលសនើសុាំលនាេះ លធែើឱ្យខកខាកកនុងការអ ុវត្តខផ ការរបស់ខលួ ក៏
លដ្ឋយ។ 
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១.ខ បញ្ហា ពាក់ព័ ធលផែងលទៀត្ខដ្េបញ្ញត្តិកមមអាឆជួយលដ្ឋេះស្សាយផងខដ្រ លដ្ឋយផដេ់អាំណេះអាំណ្តង(ភសដុ
តាង/ភាពជាក់ខសដង ត្បសិ លបើចាាំបាឆ់) 

១.រ សូមរាយបញ្ជ ីេិខិត្បទដ្ឋឋ  រតិ្យុត្តមា ស្សាប់ ខដ្េពាក់ព័ ធឬត្បហាក់ត្បខហេ។ 
ឆូរបញ្ហជ ក់ថ្ន លត្ើលហតុ្អែីបា ជាេិខិត្បទដ្ឋឋ  រតិ្យុត្តទាាំងល េះ មិ ទា ់ត្រប់ត្ោ ់? 

- ឆាប់ សដីពីការអប់រ ាំឆ្ន ាំ២០០៧  
- ឆាប់សតីពីការត្រប់ត្រងរដ្ឋបាេរាជធា ី លខត្ត ត្កងុ ស្សុក ខណឌ   
- អ ុត្កឹត្យលេខ ១៥៦ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី១៨ ខខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីពីលរៀបឆាំ ិងការត្បត្ពឹត្ត
លៅរបស់ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា 

- លសឆកតីខណនាាំលេខ ៣៧៦៧ អយក.សណ  ឆុេះថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ សតីពីមុខងារ ភារកិឆច
ថ្ រឆនាសមព័ ធរបស់ម ទីរអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា លខត្ត ត្កងុ 

- លសឆកតីខណនាាំលេខ ៣៣ អយក.សណ  ឆុេះថ្ងៃទី០៤ ខខមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពី ិោមលត្បើ
ត្បាស់បុរគេិកអប់រ ាំ 

េិខិត្បទដ្ឋឋ  ខាងលេើល េះ កាំណត់្អាំពីឋានា ុត្កមរដ្ឋបាេ ិងការត្រប់ត្រងការអប់រ ាំ៤ថ្នន ក់ បយុខ តពុាំ
បា កាំណត់្អាំពីរឆនាសមព័ ធ តួ្នាទី ិងភារកិឆច  ិងខខែរណល យយភាពថ្ ឋានា ុត្កម ីមួយៗឱ្យបា 
ឆាស់លាស់ល ើយ លេើកខេងខត្ថ្នន ក់កណ្តត េ រឺត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា មួយបយុលណ្តណ េះ ខដ្េមា 
រឆនាសមព័ ធ  ិងតួ្នាទី ិងភារកិឆចឆាស់លាស់។ មាយងវញិលទៀត្ េិខិត្បទដ្ឋឋ  មួយឆាំ ួ  ពុាំទា ់បា លធែើ
បឆចុបប នភាព ឱ្យស្សបតាមសាា  ភាពថ្ វស័ិយអប់រ ាំនាលពេបឆចុបប ន។ ដូ្ឆល េះ ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិង
កីឡា រួរលរៀបឆាំេិខិត្បទដ្ឋឋ  ងមី ខដ្េកាំណត់្អាំពីឋានា ុត្កមរដ្ឋបាេ  ិងការត្រប់ត្រងការអប់រ ាំល ើងវញិ 
ឱ្យស្សបតាមសាម រតី្ថ្ ឆាប់សតីពីការត្រប់ត្រងរដ្ឋបាេរាជធា ី លខត្ត ត្កងុ ស្សុក ខណឌ  ត្ពមទាាំងលរៀបឆាំ
រឆនាសមព័ ធលៅតាមថ្នន ក់ ីមួយៗឱ្យមា េកខណឯកសណ្តឋ  ភាព  ិងកាំណត់្ខខែរណល យយភាពឱ្យបា 
ឆាស់លាស់។ 

 
១.ឃ លត្ើសាំលណើ បញ្ញត្តិកមមមា ផេបយេះពាេ់អវជិជមា ដ្េ់ការត្បកួត្ត្បខជងខដ្រឬលទ? (ត្បសិ លបើមា សូម
ព យេ់) 

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ ពុាំមា ផេបយេះពាេ់អវជិជមា ដ្េ់ការត្បកួត្ត្បខជងជាមួយត្រឹេះសាា  សិកា
ឯកជ ល ើយ។ 

២. លោលប ំង លត្ើលយើងឆង់សលត្មឆបា អែី? 

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ ត្ត្វូបា លរៀបឆាំល ើងកនុងលោេបាំណងកាំណត់្ឋានា ុត្កមរដ្ឋបាេ  ិងការ
ត្រប់ត្រងការអប់រ ាំឱ្យបា ឆាស់លាស់ សាំលៅអភិវឌ្ឍសាា ប័  ពត្ងឹងត្បសិទធភាពកនុងការត្រប់ត្រង  ិងលេើក
កមពស់ខខែរណល យយភាពលៅតាមអងគភាព ីមួយៗឱ្យមា ភាពេែត្បលសើរជាងមុ ។ 
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៣. ជលក្លើស 

ជលត្មើសលផែងៗរមួទាាំងសាំលណើ បញ្ញត្តិកមម (សត្មាប់ការវភិារលេើផេបយេះពាេ់) 
១.រកាសាា  ភាពលដ្ើម 
២.សាំលណើ ត្បកាសងមី ខដ្េរួរមា រឆនាសមព័ ធ២ថ្នន ក់ រឺរដ្ឋបាេអប់រ ាំថ្នន ក់ជាតិ្  ិងរដ្ឋបាេអប់រ ាំ
ថ្នន ក់លត្កាមជាតិ្។ 

៣.សាំលណើ ត្បកាសងមី ខដ្េរួរមា រឆនាសមព័ ធ៣ថ្នន ក់ រឺថ្នន ក់ជាតិ្ ថ្នន ក់រាជធា ី លខត្ត  ិងថ្នន ក់
ត្រឹេះសាា  សិកា។ 

៤.សាំលណើ ត្បកាសងមី ខដ្េរួរមា រឆនាសមព័ ធ៤ថ្នន ក់ រឺថ្នន ក់ជាតិ្ ថ្នន ក់រាជធា ី លខត្ត ថ្នន ក់ត្កងុស្សកុ
ខណឌ   ិងថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកា។ 

៤. ការបា ន្ស់្មម ន្បឋលលលើក្បលេទបន្ទុកចណំាយកាតពវកចិច ន្ងិផលចលំ ញ 
៤.១ ការកាំណត់្ភារកិឆច  ិងត្បលភទប ទុកឆាំណ្តយ 

ជលត្មើស រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ធុរកិឆច 
ជលត្មើសទី១៖ រកាសាា  ភាព
លដ្ើម 

- ោម   - ោម   

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី ខដ្េរួរមា រឆនា
សមព័ ធ២ថ្នន ក់ រឺរដ្ឋបាេអប់រ ាំ
ថ្នន ក់ជាតិ្  ិងរដ្ឋបាេអប់រ ាំ
ថ្នន ក់លត្កាមជាតិ្ 
 

- ប ទុកឆាំណ្តយលេើការលរៀបឆាំ
ត្បខហេ ១ ០៧៧ ៤០០ លរៀេ 

- ប ទុកឆាំណ្តយលេើការពិលត្ោេះ
លោបេ់ ត្បខហេ  
៧៦ ១៥៦ ៨០០ លរៀេ។ 

- ោម   

ជលត្មើសទី៣៖ លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី ខដ្េរួរមា រឆនា
សមព័ ធ៣ថ្នន ក់ រឺថ្នន ក់ជាតិ្ 
ថ្នន ក់រាជធា ី លខត្ត  ិងថ្នន ក់
ត្រឹេះសាា  សិកា 

- ប ទុកឆាំណ្តយលេើការលរៀបឆាំ
ត្បខហេ ១ ០៧៧ ៤០០ លរៀេ 

- ប ទុកឆាំណ្តយលេើការពិលត្ោេះ
លោបេ់ត្បខហេ 
 ៧៦ ១៥៦ ៨០០ លរៀេ។ 

- ោម   

ជលត្មើសទី៤៖ លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី ខដ្េរួរមា រឆនា
សមព័ ធ៤ថ្នន ក់ រឺថ្នន ក់ជាតិ្ ថ្នន ក់
រាជធា ី លខត្ត ថ្នន ក់ត្កងុស្សុក
ខណឌ  ិងថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកា 

- ប ទុកឆាំណ្តយលេើការលរៀបឆាំ
ត្បខហេ ១ ០៧៧ ៤០០ លរៀេ 

- ប ទុកឆាំណ្តយលេើការពិលត្ោេះ
លោបេ់ត្បខហេ 
៧៦ ១៥៦ ៨០០ លរៀេ។ 

- ោម   
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៤.២ ការកាំណត់្ត្បលភទថ្ ផេឆាំលណញ 

ជលត្មើស រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ធុរកិឆច 
ជលត្មើសទី១៖ រកាសាា  ភាព
លដ្ើម 

- ពុាំបលងាើ ប ទុកឆាំណ្តយ 
 - ោម   

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី ខដ្េរួរមា រឆនា
សមព័ ធ២ថ្នន ក់ រឺរដ្ឋបាេអប់រ ាំ
ថ្នន ក់ជាតិ្  ិងរដ្ឋបាេអប់រ ាំថ្នន ក់
លត្កាមជាតិ្ 
 

- ស្សបតាមសាម រតី្ថ្ ឆាប់សតីពី
ការត្រប់ត្រងរដ្ឋបាេរាជធា ី 
លខត្ត ត្កុង ស្សុក ខណឌ   
 - ោម   

ជលត្មើសទី៣៖ លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី ខដ្េរួរមា រឆនា
សមព័ ធ៣ថ្នន ក់ រឺថ្នន ក់ជាតិ្ ថ្នន ក់
រាជធា ី លខត្ត  ិងថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  
សិកា 

- ស្សបតាមលោេ លោបាយ
របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេកនុងការ
បលងាើត្រដ្ឋបាេឯកភាពលៅ
ថ្នន ក់ត្កងុ ស្សុក 

 

ជលត្មើសទី៤៖ លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី ខដ្េរួរមា រឆនា
សមព័ ធ៤ថ្នន ក់ រឺថ្នន ក់ជាតិ្ ថ្នន ក់
រាជធា ី លខត្ត ថ្នន ក់ត្កងុស្សុក
ខណឌ  ិងថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកា 

- ស្សបតាមសាម រតី្ថ្ ឆាប់សតីពី
ការអប់រ ាំ 

 

 
៤.៣ វសិាេភាពថ្ ជលត្មើស ីមួយៗ 

ជលត្មើស វស័ិយឬត្បលភទធុរកិឆច ឆាំ ួ ធុរកិឆច 
ឯកសារលោង/
ភសដុតាង 

ជលត្មើសទី១៖ រកាសាា  
ភាពលដ្ើម 

- ោម   - ោម   
 

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតី
ត្ពាងត្បកាសងមី ខដ្េរួរ
មា រឆនាសមព័ ធ២ថ្នន ក់ រឺ
ថ្នន ក់ជាតិ្  ិងថ្នន ក់លត្កាម
ជាតិ្ 

- ោម   - ោម    
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ជលត្មើសទី៣៖ លសឆកតី
ត្ពាងត្បកាសងមី ខដ្េរួរ
មា រឆនាសមព័ ធ៣ថ្នន ក់ 
រឺថ្នន ក់ជាតិ្ ថ្នន ក់រាជធា ី 
លខត្ត  ិងថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  
សិកា 

- ោម   - ោម    

ជលត្មើសទី៤៖ លសឆកតី
ត្ពាងត្បកាសងមី ខដ្េរួរ
មា រឆនាសមព័ ធ៤ថ្នន ក់ រឺ
ថ្នន ក់ជាតិ្ ថ្នន ក់រាជធា ី 
លខត្ត ថ្នន ក់ត្កងុស្សកុខណឌ
 ិងថ្នន ក់ត្រឹេះសាា  សិកា 

- ោម   - ោម    

៥. កចិចពិលក្ោ៉ះលោបល ់

- បា ពិលត្ោេះលោបេ់ជាមួយថ្នន ក់ដឹ្កនាាំម ទីរ ការោិេ័យឆាំណុេះម ទីរ ការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ  
 ិងកីឡា ត្កុង ស្សុក ខណឌ   ិងត្រឹេះសាា  សិកា ឆាំ ួ  ១២ លខត្ត សរបុមា អនកឆូេរមួត្បមាណ 
៦០៦ របូ។ 

៦. សន្នដិ្ឋឋ ន្ 
លត្ើចាាំបាឆ់លធែើ RIS ខដ្រឬលទ? 
ចាាំបាឆ់ 
មិ ចាាំបាឆ់ 

បញ្ញត្តិកមមខដ្េលសនើល ើងល េះ  មិ មា ផេបយេះពាេ់ដ្េ់ធុរកិឆចល ើយ។ ដូ្ឆល េះ ជលត្មើសទី២ រួរ
ត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើស។ 
៧. ការអន្ុវតតន្ងិការត្ថលដ្ឋន្ក្តួតពិន្តិយ 
៧.១លត្ើវធិា ការអែីត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើសលដ្ើមបីលេើកកមពស់ត្មាល ភាព ិងអភិបាេកិឆចេែកនុងអាំ ុងលពេថ្ ការ
ត្បតិ្បត្តិ? 

វធិា ការលដ្ើមបីលេើកកមពស់ត្មាល ភាព ិងអភិបាេកិឆចេែកនុងអាំ ុងលពេថ្ ការត្បតិ្បត្តិ រឺ 
 
៧.២លត្ើរួរលធែើការពិ ិត្យ/តាមដ្ឋ បញ្ញត្តិកមមល េះល ើងវញិលត្កាយលពេបញ្ញត្តិកមមល េះត្ត្ូវបា ត្បតិ្បត្តិខដ្រ
ឬលទ? លបើដូ្លចាន េះ លត្ើបញ្ញត្តិកមមល េះ រួរត្ត្ូវបា ពិ ិត្យល ើងវញិ/តាមដ្ឋ ោយងដូ្ឆលមដឆ  ិងលៅលពេ ណ្ត? 

កនុងករណីសាំលណើ ត្បកាសងមីត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើស ត្បកាសងមីល េះរួរត្ត្វូបា ពិ ិត្យល ើងវញិលរៀងរាេ់
០៥ឆ្ន ាំមដង។ 
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ដ្ាំលណើ រការ ល ម្ េះ មុខងារ ហត្ាលេខា 

លរៀបឆាំលដ្ឋយត្កសួង
អប់រ ាំ យុវជ   ិង
កីឡា (ត្កមុការងារ
RIA  ិងការ.ិវាយ
ត្ថ្មលផេបយេះពាេ់
េិខិត្បទដ្ឋឋ  ) 

ឯឧ. ស៊  លសងហុក ត្បធា RIA  
លលាក បយូវ វ ី អ ុត្បធា  RIA  
េ.ស ខូវ លសាភ័ណ សមាជិកត្កមុការងារRIA  
លលាក រស់ សីុធា ់ អ ុត្បធា ការ.ិវ.ផ.េ  
លលាក លៅ បូរ ិ បុរគេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  
លលាក ស៊ា  បញ្ហញ  សមាជិក RIA   
លលាក រូ សុផាត្ បុរគេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  

ផតេ់លោបេ់លដ្ឋយ
ត្កមុត្បតិ្បត្តិេិខិត្
បទដ្ឋឋ  រតិ្យុត្ត 

ឯឧ. បិុឆ សុខា អ ុត្បធា អឆិថ្ន្រ តយ៍ RET  

ឯឧ. លអង រត្នម នី ត្បធា ខផនកបណតុ េះបណ្តត េ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


