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សេចក្តីេសខេបរបាយការណ៍វាយតម្មៃបឋមសលើផលប ៉ះពាល ់
ម្ៃសេចក្តីព្រពាខអៃពុ្រក្ឹតយេតពីីការកក្េព្រមលួមាព្រា១០ ៃិខមាព្រា១១ ម្ៃអៃុព្រក្ឹតយេតពីីការ
សរៀបចំយៃតការព្ររប់ព្ររខក្ព្រមិតថ្នា ក្់ ៃិខក្ំណត់ព្របាក្់ក្ម្ព្រមសមា ខបសព្រខៀៃេព្រមាប់សោធាចារយ 

 
របឈមនឹងការលំបាកផ្ផនកថវកិាសរាប់ររររង់ដល់ដំណណើ រការហ្វឹកហ្វឺន បណុ្ុះបណ្្តល 

បណងកើនសមត្ថភាពណោធិនននកងណោធពលណេមរភូមិនទ រកសួងការពារជាតិ្បានណរៀបចំផ្កសរមលួ
ារា១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ស្ីពីការ
ណរៀបចំយន្ការររប់ររងករមិត្ថ្នន ក់ និងកំណត់្របាក់កនរមណា៉ោងបណរងៀនបផ្នថមសរាប់ណោធាចារយ 
ណោយបណងកើនរបាក់ណា៉ោងបផ្នថមណសមើនឹង សាស្ត្ស្ាចារយ ររូបណរងៀន ណៅាមររឹុះសាថ នសិកាសាធារណៈ
ផ្ដលររួលបានរបាក់ណា៉ោងបផ្នថមាមអនុរកឹត្យណលេ១០ អនរក.បកចុុះនថៃរី៣០ ផ្េមករា ឆ្ន ំ២០១៧ 
របស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងបណងកើនបផ្នថមណលើចំណុចរបាក់កនរមកិចចការស្រសាវរជាវចង
រកង និងបកផ្របឯកសារ។ ការណរៀបចំផ្កសរមួលណនុះានណោលបំណងពរងឹងរុណភាពហ្វឹកហ្វឺន  ប
ណុ្ុះបណ្្តល បណងកើនសមត្ថភាពណលើវស័ិយការពារជាតិ្  ធានាឲ្យានសាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ ររប់
រោន់ាមត្រមូវការ  និងធានាបាននូវសមភាពនិងសមធម៌កនុងចំណណ្តមសាស្ត្ស្ាចារយ ររូបណរងៀនកនុងវ ិ
ស័យការពារជាតិ្និងវស័ិយអប់រសីុំវលិ។ 

រកុមការងារRIA របស់រកសួងការពារជាតិ្1 បានសហ្ការជាមួយរកមុរបតិ្បត្្ិលិេិត្បរោា ន

រតិ្យុត្ន្នរកមុរបឹកាណសដាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ រីស្ីការរណៈរដាមន្រន្ី(រកុមRIA ក.ស.វ.) ណធវើ
ការសិកាវាយត្នមលណលើផលប៉ោុះពាល់ននរំនិត្ផ្ួចណផ្ើមណសនើឲ្យានការផ្កសរមួល ណដើមបបីណងកើនរបាក់
កនរមណា៉ោងបផ្នថម និងបណងកើនរបាក់ណលើកិចចស្រសាវរជាវចងរកងនិងបកផ្របឯកសារ។ ការណធវើការសិកា
វាយត្នមលណោយណរបើរបាស់វធីិសាស្ត្សR្IA របស់រកុមការងារRIA នាយកោា ននីតិ្កមមរបស់រកសួង
ការពារជាតិ្  រឺផ្ផែកាមណសចក្ីសណរមចណលេ១៣២ សសរ ស្ីពីការបណងកើត្រកុមការងារវាយត្នមលណលើ
ផលប៉ោុះពាល់ននលិេិត្បរោា នរតិ្យុត្្ ចុុះនថៃរី២៦ ផ្េធនូ ឆ្ន ំ២០១៦។ 

កនុងដំណណើ រការសិកាវាយត្នមលណោយណរបើរបាស់វធីិសាស្ត្សR្IA រកុមការងារបានពិចារណ្តណលើ
ជណរមើសមួយចំនួន ណហ្ើយសណរមចយកជណរមើសរី២ ផ្ដលអាចណោុះស្រសាយបញ្ហា បាន រពមទំង
សណរមចនូវណោលបំណងផ្ដលបានកំណត់្ មកណធវើការវភិារវាយត្នមល។ ជណរមើសទំង២ ណនាុះរឺ 
ជណរមើសរី១៖ ពរងឹងការអនុវត្្អនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ណោយ
ណរៀបចំណា៉ោងបផ្នថមណៅាមររឹុះសាថ នសិកានីមួយ្ឲ្យបានច់ស់ស់ស់ជាងមុន និងណរបើរបាស់ណា៉ោង
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 រកុមការងារវាយត្នមលណលើផលប៉ោុះពាល់ននលិេិត្បរោា នរតិ្យុត្្(RIA)រកសួងការពារជាតិ្បណងកើត្ណ ើងណោយរបកាសរកសួងការពារជាតិ្ណលេ០៧៨        
របក/២០១៦ របរល់ឲ្យនាយកោា ននីតិ្កមមររួលបនទុកបផ្នថមណលើការងារRIA 



2 

 

បផ្នថមាមការកំណត់្ណោយអនុរកឹត្យ និងជណរមើសរី២ រឺការផ្កសរមួលារា១០ និងារា១១ នន
អនុរកឹត្យស្ីពីការណរៀបចំយន្ ការររប់ររងករមិត្ថ្នន ក់ និងកំណត់្របាក់កនរមណា៉ោងបណរងៀនសរាប់
ណោធាចារយ។ 

លរធផលននការសិកាវាយត្នមលបងាា ញថ្ន ណទុះបីជណរមើសរី២ានបនទុកចំណ្តយសរបុ
សរាប់សាស់ទំង៣២ របាណ ៦៦៦,១០២,៦០០ ណរៀល ណសមើនឹង ១៦៦ ៥២៦ ដុស់ល រ ណហ្ើយណបើ
រិត្ជាមធយមកនុងមួយសាស់រឺានបនទុកចំណ្តយរបាណ ២០ ៨១៥ ៧០៦ ណរៀល ណហ្ើយ ៥ ២០៤ 
ដុស់ល រ និងជណរមើសរី១ានបនទុកចំណ្តយសរបុរបាណ ២០០,០៧៤,០០០ ណរៀល ណសមើនឹង ៥០ 
០១៩ ដុស់ល រ ណហ្ើយណបើរិត្ជាមធយមកនុងមួយសាស់រឺានបនទុកចំណ្តយរបាណ ៦ ២៥២ ៣១៣ 
ណរៀល ណសមើនឹង ១ ៥៦៣ ដុស់ល រ។ ដូណចនុះជណរមើសរី២ានចំណ្តយណលើសជណរមើសរី១ចំនួន ៣០% ណសមើ
នឹង៤៦៦ ០២៨ ៦០០ណរៀល (១១៦ ៥០៧ដុស់ល រ)សរាប់៣២សាស់កនុងរយៈណពលមួយឆ្ន ំ ប៉ោុផ្ន្
ជណរមើសរី២ណនុះបានផល់្ផលចំណណញណរចើនជាងជណរមើសរី១ និងានការោំររពីសំណ្តក់សាស់
នាយទហានសកមម សាកលវរិាល័យការពារជាតិ្ វរិាសាថ នរ័ពណជើងណោក មជឈមណឌ លហ្វឹកហ្វឺន
កងរ័ពណជើងណោក និងវរិាសាថ នបណចចកណរសណោធាណត្ណជា ហ្ ុន ផ្សន ផ្ដលរកមុការងារបានចុុះ
ពិណរោុះណោបល់ ជាពិណសសានការរបជំុផ្លល ស់ប្ូរណោបល់ជាណរចើនដងជាមួយរកុមRIAរបស់រកុម
របឹកាណសដាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ននរីស្ីការរណៈរដាមន្រន្ី ផងផ្ដរ។ ដូណចនុះជណរមើសរី២ រឺការ
ផ្កសរមលួារា១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យស្ីពីការណរៀបចំយន្ ការររប់ររងករមិត្ថ្នន ក់ និង
កំណត់្របាក់កនរមណា៉ោងបណរងៀនសរាប់ណោធាចារយ រួររត្វូបានណរជើសណរ ើស។ 
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របាយការណ៍វាយតម្មៃបឋមសលើផលប ៉ះពាល ់

 
សំណណើ បញ្ញត្្ិកមមៈ ការផ្កសរមួលារា១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យស្ីពីការណរៀបចំយន ្

ការររប់ររងករមិត្ថ្នន ក់ និងកំណត់្របាក់កនរមណា៉ោងបណរងៀនសរាប់
ណោធាចារយ 

រកសួងៈ   រកសួងការពារជាតិ្ 
កាលបរណិចេរចាប់ណផ្ើម: នថៃរី២៤  ផ្េមករា ឆ្ន ំ២០១៨ 
កាលបរណិចេរបញ្ច ប់:        នថៃរី១២ ផ្េកុមភៈ  ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

អាថ ធិប់យសណងេបអំពីសំណណើ បញ្ញត្្ិកមម 
ណឆលើយត្បណៅនិងការេិត្េំរបឹងផ្របងរបស់ណោធាចារយកងណោធពលណេមរភូមិនទ កនុងការ

បំណពញភារកិចចរបស់េលួន ណដើមបីណលើកកមពស់រុណភាពហ្វឹកហ្វឺនឱ្យកាន់ផ្ត្ានរបសិរធភាព និងបណងកើន
សមត្ថភាពណលើវស័ិយការពារជាតិ្របស់កងណោធពលណេមរភូមិនទ។  រកសួងការពារជាតិ្បានណរៀបចំ
ផ្កសរមលួារា១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្ន ំ
២០០៩ ស្ីពីការណរៀបចំយនក្ារររប់ររងករមិត្ថ្នន ក់ និងកំណត់្របាក់កនរមណា៉ោងបណរងៀនបផ្នថម
សរាប់ណោធាចារយ ណោយបណងកើនរបាក់ណា៉ោងបផ្នថមណសមើនឹង សាស្ត្ស្ាចារយ ររូបណរងៀន ណៅាម
ររឹុះសាថ នសិកាសាធារណៈផ្ដលររួលបានរបាក់ណា៉ោងបផ្នថមាមអនុរកឹត្យណលេ១០ អនរក.បក
ចុុះនថៃរី៣០ ផ្េមករា ឆ្ន ំ២០១៧ របស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងបណងកើនបផ្នថមណលើចំណុច
របាក់កនរមកិចចការស្រសាវរជាវចងរកង និងបកផ្របឯកសារ ។ 

បញ្ញត្្ិកមមណនុះានវសិាលភាពអនុវត្្ ចំណពាុះសាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ នាយទហាននន
កងណោធពលណេមរភូមិនទ និង ររូបណរងៀន សាស្ត្ស្ាចារយ មន្រន្ីរាជការសីុវលិ អនកច់ប់ ឬអនកាន
ចំណណុះដឹងវរិាសាស្ត្សប្ណចចកណរសផ្ដលរត្វូបានអណញ្ជ ើញមកបណរងៀនណៅាមររឹុះសាថ នសិកានន
កងណោធពលណេមរភូមិនទ។  
 

របណភរបញ្ញត្្ិកមម   
 

ច់ប់ រពុះរាជរកឹត្យ អនុរកឹត្យ របកាស សេចក្តីេសរេច សារាចរ ណផេងណរៀត្ 
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១. ការក្ំណត់បញ្ហា   
 

១. របាក់ណា៉ោងបផ្នថមបចចុបបននានករមិត្ទបណពក 
ណោយអនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ របាក់កនរមណា៉ោងរបស់

ណោធាចារយសញ្ហញ បរត្ សាស្ត្ស្ាចារយថ្នន ក់មធយមឬរកបេណឌ េ២.េ១.៣ឬថ្នន ក់អនុរបធានការោិល័យ
បណរងៀនណៅករមិត្បឋម ២.៦០០ណរៀលកនុងមួយណា៉ោង ណោធាចារយសញ្ហញ បរត្សាស្ត្ស្ាចារយថ្នន ក់ឧត្្ម
ឬរកបេណឌ េ១.១ េ១.៣ ឬថ្នន ក់របធានការោិល័យបណរងៀនណៅករមិត្មធយម៥.២០០ណរៀលកនុងមួយ
ណា៉ោង ណោធាចារយសញ្ហញ បរត្សាស្ត្ស្ាចារយថ្នន ក់អនុបណឌិ ត្ឬរកបេណឌ េ១.៤ឬថ្នន ក់នាយកោា ន
បណរងៀនណៅករមិត្ឧត្្ម៩.៣០០ណរៀលកនុងមួយណា៉ោង និងណោធាចារយសញ្ហញ បរត្សាស្ត្ស្ាចារយថ្នន ក់
បណឌិ ត្ឬថ្នន ក់អរគនាយកណ ើងណៅ បណរងៀនណៅករមិត្ឧត្ម្ ១០.៤០០ ណរៀល កនុងមួយណា៉ោង ផ្ដល
កនរមណនុះានករមិត្ទបណពក ណបើណធៀបអនុរកឹត្យណលេ១០ អនរក.បកចុុះនថៃរី៣០ ផ្េមករា ឆ្ន ំ
២០១៧ របស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា     និងណោងាមសាថ នភាពរកីចណរមើនននណសដាកិចចជាតិ្
ផ្ដលណធវើឲ្យជីវភាពរស់ណៅានត្រមូវការណរចើន។ 

២. សាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយមិនររប់រោន់ាមត្រមវូការណៅាមររឹុះសាថ នសិកាននកងណោធ
ពលណេមរភូមិនទ 

របាក់កនរមណា៉ោងបផ្នថមណៅានករមិត្ទបណពក និងមិនទន់ានរបាក់ណា៉ោងបផ្នថមឲ្យបាន
ររប់ររឹុះសាថ នសិកាននកងណោធពលណេមរភូមិនទណៅណ ើយ ផ្ដលជាណហ្តុ្ផលមួយណធវើឲ្យណោធិន
េលុះ្មិនចង់ណធវើជាសាស្ត្សច្ារយ ណោធាចារយ។ 
 
២. សោលបំណខ  

សំណណើ បញ្ញត្្ិកមមណនុះានណោលបំណង៖ 
១.ពរងឹងរុណភាពហ្វឹកហ្វឺន បណុ្ុះបណ្្តល បណងកើនសមត្ថភាពណលើវស័ិយការពារជាតិ្។ 
២.ធានាឲ្យានសាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ ររប់រោន់ាមត្រមូវការ ាមរយៈការបណងកើនការ

ណលើករឹកចិត្្ (របាក់កនរមណា៉ោងបផ្នថម និងរបាក់ណា៉ោងបណរងៀន)។ 
៣.ធានាបាននូវសមភាពនិងសមធម៌កនុងចំណណ្តមសាស្ត្ស្ាចារយ ររូបណរងៀនកនុងវស័ិយការពារ

ជាតិ្និងវស័ិយអប់រសីុំវលិ។ 
 
៣. ជសព្រមើេ 

១.ពរងឹងការអនុវត្្អនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ៖ 
 -ណរៀបចំណា៉ោងបផ្នថមណៅាមររឹុះសាថ នសិកានីមួយ្ឲ្យបានច់ស់ស់ស់ជាងមុន 
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 -ណរបើរបាស់ណា៉ោងបផ្នថមាមការកំណត់្ណោយអនុរកឹត្យ 
២.ការផ្កសរមលួារា១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យស្ីពីការណរៀបចំយន ្ការររប់ររងករមិត្ថ្នន ក់        
    និងកំណត់្របាក់កនរមណា៉ោងបណរងៀនសរាប់ណោធាចារយ។ 
 

 
៤. េមូសរៀបរាប់ពពី្របសភទបៃទុក្ចំណាយកាតពវក្ិចច ៃិខផលចំសណញេខំាៃ់ៗ 
៤.១. របណភរបនទុកចំណ្តយ  
 

ជណរមើស រាជរោា ភិបាល 
ជណរមើសរី១: ពរងឹងការអនុវត្្អនុ
រកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃ
រី១៦ ផ្េធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ណោយ៖ 
-ណរៀបចំណា៉ោងបផ្នថមណៅាម   
 ររឹុះសាថ នសិកានីមួយ្ឲ្យបាន  
 ច់ស់ស់ស់ជាងមុន 
-ណរបើរបាស់ណា៉ោងបផ្នថមាមការ 
 កំណត់្ណោយអនុរកឹត្យ 
 

- ាមការបា៉ោ ន់សាម ន រាជរោា ភិបាលចំណ្តយរបចាំឆ្ន ំជា
មធយម      របាណ ៦ ២៥២ ៣១៣ ណរៀល (១ ៥៦៣ 
ដុស់ល រ) កនុងមួយសាស់។ ណបើរិត្សរបុរមួទំង ៣២ សាស់
របាណ២០០,០៧៤,០០០ ណរៀល (៥០ ០១៩ ដុស់ល រ)។   

- ការរណនាណនុះផ្ផែកណលើរិននន័យផ្ដលររួលបានពី 
ណសៀវណៅមរគុ ណរសក៏ស្ីពីការដឹកនំាររប់ររងនិងការប
ណុ្ុះបណ្្តល និសេិត្ ណៅសកលវរិាល័យការពារ
ជាតិ្ ២០១០ និងវរិាសាថ នរ័ពណជើងណោក  ណទុះបីជា
ោ៉ោងណ្ត តួ្ណលេណនុះអាចានករមិត្លំណអៀងរបាណ១០
ភាររយ។ 

ជណរមើសរី២: ការផ្កសរមួលារា
១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យស្ីពី
ការណរៀបចំយន ្ការររប់ររងករមិត្
ថ្នន ក់ និងកំណត់្របាក់កនរមណា៉ោង
បណរងៀនសរាប់ណោធាចារយ។ 

- ាមការបា៉ោ ន់សាម ន រាជរោា ភិបាលចំណ្តយរបចាំឆ្ន ំជា
មធយមរបាណ ២០ ៨១៥ ៧០៦ ណរៀល (៥ ២០៤ដុស់ល រ) 
កនុងមួយសាស់។ ណបើរិត្សរបុរមួទំង ៣២ សាស់
របាណ៦៦៦,១០២,៦០០ណរៀល (១៦៦ ៥២៦ ដុស់ល រ) ។  

- ការរណនាណនុះផ្ផែកណលើរិននន័យផ្ដលររួលបានពី 
ណសៀវណៅមរគុ ណរសក៏ស្ីពីការដឹកនំាររប់ររងនិងការបណុ្ុះ
បណ្្តល និសេតិ្ ណៅសកលវរិាល័យការពារជាតិ្ 
២០១០ និងវរិាសាថ នរ័ពណជើងណោក  ណទុះបីជាោ៉ោងណ្ត 
តួ្ណលេណនុះអាចានករមិត្លំណអៀងរបាណ១០ភាររយ។ 

 
៤.២. របណភរននផលចំណណញ 
 

ជណរមើស រាជរោា ភិបាល សហ្រមន៍/បុរគល 
ជណរមើសរី១:ពរងឹងការអនុវត្្
អនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក

- ណោធិនានសមត្ថភាពណលើ     
វស័ិយការពារជាតិ្របណសើរជាង

- សាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ
ានការសប់យចិត្្ណោយ
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.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្ន ំ
២០០៩ ណោយ៖ 
-ណរៀបចំណា៉ោងបផ្នថមណៅាម
ររឹុះសាថ នសិកានីមួយ្ឲ្យ
បានច់ស់ស់ស់ជាងមុន 
-ណរបើរបាស់ណា៉ោងបផ្នថមាម
ការកំណត់្ណោយអនុរកឹត្យ 
 

មុនាមរយៈការណលើកកមពស់
រុណភាពបណុ្ុះបណ្្តលាម
ររឹុះសាថ នសិកាននកងណោធ
ពលណេមរភូមិនទ។ 

- ានផ្ផនការបណុ្ុះបណ្្តល
ច់ស់ស់ស់ជាងមុន។ 

- អាចបំណពញកងវុះខាត្    
សាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ ឬ
ររូឯកណរសមកពីខាងណរៅ
បានសមរមយ។ 

 

ររួលបានរបាក់ណា៉ោងបផ្នថម 
និងការផ្បងផ្ចកណា៉ោងបផ្នថម
ណោយសមធម៌។  

 

ជណរមើសរី២: ការផ្កសរមួល
ារា១០ និងារា១១ នន
អនុរកឹត្យស្ីពីការណរៀបចំយន ្
ការររប់ររងករមិត្ថ្នន ក់ និង
កំណត់្របាក់កនរមណា៉ោង
បណរងៀនសរាប់ណោធាចារយ 

 បងាា ញពីការណលើករឹកចិត្្និង
យកចិត្រុ្កោក់ចំណពាុះវស័ិយ
ការពារជាតិ្ ជាពិណសសដល់
សាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ។ 

 ណលើកមពស់រុណភាពហ្វឹកហ្វឺន 
បណុ្ុះបណ្្តល ណឆលើយត្បនឹង
ការណធវើរំណនើបកមមកងណោធ
ពលណេមរភូមិនទ។ 

 ររួលបានររបូណរងៀនាមមុេ
វជិាជ ផ្ដលេវុះ និងបណងកើនរុណ
ភាពបណរងៀន។ 

 បណងកើនសមត្ថភាពណោធិនណលើវ ិ
ស័យការពារជាតិ្។ 

 ផ្ល់ត្នមលណលើវស័ិយការពារ  
ជាតិ្។ 

 ការររួលេុសរត្ូវរណៈ       
កាម ការដឹកនំាការងារបណុ្ុះ       
បណ្្តល និងហ្វឹកហ្វឺនកង
ណោធពលណេមរភូមិនទ។ 

- សាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ
ររួលបានរបាក់ណា៉ោងបផ្នថម
ស្រសបណៅនឹងការរកីចណរមើន
សាថ នភាពណសដាកិចចជាតិ្ 
ណលើកកមពស់ជីវភាពរស់ណៅ
របចំានថៃ។ 

- សាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ
ានការណពញចិត្្ ណពញណថលើម 
ណោយររួលបានរបាក់ណា៉ោង
បផ្នថមេពស់ជាងមុន និងការ
ផ្បងផ្ចកណា៉ោងបផ្នថមណោយ
សមធម៌។  

- សាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ
យកចិត្រុ្កោក់ណលើការ
បណរងៀន និងានការររួល
េុសរត្ូវេពស់ ។ 

- សាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ 
ានអារមមណ៍កក់ណៅ្ជាង
មុន ណោយានការយកចិត្្
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 ានការណរៀបចំផ្ផនការ
បណរងៀនរបចំាឆ្ន ំនិងររប់ររង
ណា៉ោងបណរងៀនាមសាស់បាន
របណសើរជាងមុន។ 

 ានសមភាពរវាងវស័ិយ
ការពារជាតិ្និងវស័ិយណផេង្
ណរៀត្ របស់ររឹុះសាថ នសិកា
សាធារណៈ។ 

រុកោក់ពីសំណ្តក់រាជរោា ភិ
បាល។ 

- ការណធវើផ្ផនការ ការររប់ររង 
ការផ្បងផ្ចកណា៉ោង និងការ
រកររូឯកណរសបផ្នថមាន
ភាពងាយស្រសលួជាងមុន។ 

- ទក់ទញយុវជនានសមត្ថ
ភាពឲ្យចូលបណរមើកនុងជួរកង
រ័ពជាតិ្។ 

 
៥. ក្ិចចពិសព្រោ៉ះសោបលប់ឋម 
១. រកុមការងារវាយត្នមលផលប៉ោុះពាល់លិេិត្បរោា នរតិ្យុត្រ្បស់រកសួងការពារជាតិ្ បានរបជំុ

ពិណរោុះណោបល់ ជាមួយរកុមរបតិ្បត្្ិលិេិត្បរោា នរតិ្យុត្្ របស់រកមុរបឹកាណសដាកិចច សងគម
កិចច និងវបបធម៌ ននរីស្ីការរណៈរដាមន្រន្ី ចំនួន៧ណលើក ណហ្ើយបានផ្ល់ណោបល់ឯកភាពណលើ
ការបណងកើនរបាក់កនរមណា៉ោងបណរងៀនសរាប់ សាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ ។ 

២. រកុមការងារវាយត្នមលផលប៉ោុះពាល់លិេិត្បរោា នរតិ្យុត្្របស់រកសួងការពារជាតិ្ សហ្ការ
ជាមួយរីចាត់្ការហ្វឹកហ្វឺនអរគបញ្ហជ ការ បានណធវើការពិណរោុះណោបល់ាមបណ្្តសាស់ចំនួន៥ 
កនុងណនាុះរមួាន សាស់នាយកទហានសកមម សាកលវរិាល័យការពារជាតិ្ វរិាសាថ នរ័ព
ណជើងណោក មជឈមណឌ លហ្វឹកហ្វឺនកងរ័ពណជើងណោក និងវរិាសាថ នបណចចកណរសណោធាណត្ណជា 
ហ្ ុន ផ្សន។ លរធផលផ្ដលររួលបានណោធាចារយានចំនួនតិ្ចណៅណ ើយ មុេវជិាជ េលុះណៅេវុះ
ររូបណរងៀនណហ្ើយរត្វូណសនើសំុររូពីសាថ នប័នណរៅ(ររឹុះសាថ នឧត្្មសិកាសាធារណ) រឯី របាក់ណា៉ោង
បផ្នថមបចចុបបននានករមិត្ទបណពកណៅណ ើយ។ ជារមួណ ើញថ្នសាស់ទំង៥ខាងណលើបាន
សំណូមពរឱ្យានការផ្កសរមួលណលើរបាក់ណា៉ោងបផ្នថមសរាប់ សាស្ត្ស្ាចារយ ណោធាចារយ ណដើមបី
ស្រសបាមជីវភាពណសដាកិចចកនុងណពលបចចុបបនន។ 

 
 
៦. េៃាិដ្ឋា ៃ 

ណោយផ្ផែកណលើការរណនាបា៉ោ ន់សាម នជណរមើសរី១និងជណរមើសរី២ បងាា ញថ្ន ជណរមើសរី២ាន 
បនទុកចំណ្តយេពស់ជាងជណរមើសរី១  ក៏ប៉ោុផ្ន្ជណរមើសរី២បានផ្ល់ផលចំណណញណរចើនជាងណលើវស័ិយ
ការពារជាតិ្ជាងជណរមើសរី១ ដូណចនុះជណរមើសរី២ រួររត្ូវបានណរជើសណរ ើស។ 
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៧. ការអៃុវតត ៃិខការាមដ្ឋៃ 
១.រកុមការងារRIA និងនាយកោា ននីតិ្កមមននរកសួងការពារជាតិ្រត្ូវណធវើការផេពវផាយអនុ

រកឹត្យណនុះដល់អនកពាក់ព័នធផ្ដលនឹងរត្ូវអនុវត្្។ 
២.ាមោនរបសិរធននការអនុវត្្ណរៀងរាល់ឆ្ន ំ និងណធវើរបាយការណ៍ជូនថ្នន ក់ដឹកនាំរកសួង។ 
៣.រួររត្ូវបានពិនិត្យផ្កសរមួលណ ើងវញិកនុងរយៈណពល៥ឆ្ន ំ របសិនណបើចំាបាច់។ 

  

       

ដណំ ើ រការ ណ ម្ ោះ មខុងារ ណេខទូរស័ព្ទ 
 
 
 
ណរៀបចំណោយ 
រកមុការងារRIA  
របស់រកសួង

ឧត្ម្ណសនីយ៍ឯក ម៉ោម សុផ្លត្ របធានRIA ០៩៧ ៧៩៨ ២២២២ 
mam_sophat@yahoo.com 

ឧត្ម្ណសនីយ៍ណទ វណណ ហ្ ុច អនុរបធានRIA ០៨៨ ៨៦៩ ៦២២២ 

ឧត្ម្ណសនីយ៍ណទ ណហ្ង មករា សាជិកRIA  
ឧត្ម្ណសនីយ៍ណទ ផ្លត្ និល ជំនួយការ ០៩៧ ៩៩៤ ៩០៩ 
ឧត្ម្ណសនីយ៍ណទ អិុន សុេឃា សាជិកRIA  

mailto:mam_sophat@yahoo.com
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 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃ            ខែ             ឆ្ន …ំ…………. េ.ស …………… 
                                                       ថ្ងៃទី          ខែ             ឆ្ន  ំ……… 

                អ្នកព្វរីបាយការណ៍           
           ព្របធាៃព្រក្មុការងារ 
                         
           

ការពារជាតិ្ 
 

ឧត្ម្ណសនីយ៍រតី្ណហ្ង កុសល សាជិកRIA ០៩៧ ៩៩៤ ៦៦៤១ 
kosalheng2@gmail.com 

វរណសនីយ៍ឯក សា ន ឈុនរី សាជិកRIA  

អនុណសនីយ៍ណទ ជាង វណ្តណ រា៉ោ  ជំនួយការ ០៩៨ ៥៧៦ ៦៧២ 
Vannarakh24@gmail.com 

ផ្តល់យោបល់យោយក្រមុRIA រ.
ស.វ. 

 

   
ឯ.ឧ បិុច សុខា  អនុរបធានអចិនន្រន្

យ៍រកុមRET 
០១២ ៦៩៨ ៩៩៩ 

pechsokha566@gmail.com 
ឯ.ឧ ណអង រត្នមុនី របធានផ្ផនកបណុ្ុះ  

បណ្្តលរកមុRET 
០១២ ៩១២ ០០៩ 

ក.  ឡំា វចិហួ្ង បុរគលិករដាបាល ០៨៩ ៣៤៨ ៧៨៧ 

mailto:pechsokha566@gmail.com

