សេចក្តីេសខេបរបាយការណ៍វាយតម្មៃបឋមសលើផលប៉ះពាល់
ម្ៃសេចក្តីព្រពាខអៃុព្រក្ឹតយេតព
ី ីការកក្េព្រមួលមាព្រា១០ ៃិខមាព្រា១១ ម្ៃអៃុព្រក្ឹតយេតព
ី ីការ
សរៀបចំយៃតការព្ររប់ព្ររខក្ព្រមិតថ្នាក្់ ៃិខក្ំណត់ព្របាក្់ក្ម្ព្រមសមាខបសព្រខៀៃេព្រមាប់សោធាចារយ

របឈមនឹងការលំបាកផ្ផនកថវ ិកាសរាប់ ររររង់ដល់ដំណណើរការហ្វឹកហ្វឺន
បណងកើនសមត្ថភាពណោធិនននកងណោធពលណេមរភូមិនទ

បណុ្ ុះបណ្ត
្ ល

រកសួងការពារជាត្ិ បានណរៀបចំ ផ្កសរមួល

ារា១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០០៩ ស្ីពីការ
ណរៀបចំយន្ការររប់ររងករមិត្ថ្ននក់

និងកំណត្់របាក់កនរមណា៉ោ ងបណរងៀនបផ្នថមសរាប់ណោធាចារយ

ណោយបណងកើនរបាក់ណា៉ោ ងបផ្នថមណសមើនឹង សាស្ត្សា្ចារយ ររូបណរងៀន ណៅាមររឹុះសាថនសិកាសាធារណៈ
ផ្ដលររួលបានរបាក់ណា៉ោ ងបផ្នថមាមអនុរកឹត្យណលេ១០ អនរក.បកចុុះនថៃរី៣០ ផ្េមករា ឆ្នំ២០១៧
របស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងបណងកើនបផ្នថមណលើចំណុចរបាក់កនរមកិចចការស្រសាវរជាវចង
រកង និងបកផ្របឯកសារ។ ការណរៀបចំ ផ្កសរមួលណនុះានណោលបំណងពរងឹងរុណភាពហ្វឹកហ្វឺន ប
ណុ្ ុះបណ្ត
្ ល បណងកើនសមត្ថភាពណលើវ ិស័យការពារជាត្ិ ធានាឲ្យានសាស្ត្សា្ចារយ ណោធាចារយ ររប់

រោន់ាមត្រមូវការ និ ងធានាបាននូ វសមភាពនិងសមធម៌ កុងចំ
ន
ណណ្តមសាស្ត្សា្ចារយ ររូបណរងៀនកនុងវ ិ
ស័យការពារជាត្ិ និងវ ិស័យអប់ រ ំសុីវ ិល។

រកុមការងារRIA របស់រកសួងការពារជាត្ិ

1

បានសហ្ការជាមួយរកុមរបត្ិបត្្ិលិេិត្បរោាន

រត្ិយុត្ន្ នរកុមរបឹកាណសដាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ រីសីកា
្ ររណៈរដាមន្រន្ី(រកុមRIA ក.ស.វ.) ណធវើ
ការសិកាវាយត្នមលណលើផលប៉ោ ុះពាល់ននរំនិត្ផ្ួចណផ្ើមណសនើឲ្យានការផ្កសរមួល

ណដើ មបីបណងកើនរបាក់

កនរមណា៉ោ ងបផ្នថម និងបណងកើនរបាក់ណលើកិចចស្រសាវរជាវចងរកងនិងបកផ្របឯកសារ។ ការណធវើការសិកា
វាយត្នមលណោយណរបើ របាស់វ ិធីសាស្ត្សR
្ IA

របស់រកុមការងារRIA

នាយកោាននីត្ិកមមរបស់រកសួង

ការពារជាត្ិ រឺផ្ផែកាមណសចក្ីសណរមចណលេ១៣២ សសរ ស្ីពីការបណងកើត្រកុមការងារវាយត្នមលណលើ
ផលប៉ោុះពាល់ននលិេិត្បរោានរត្ិយុត្្ ចុុះនថៃរី២៦ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៦។
កនុងដំណណើរការសិកាវាយត្នមលណោយណរបើ របាស់វ ិធី សាស្ត្សR
្ IA រកុមការងារបានពិចារណ្តណលើ

ជណរមើសមួយចំនួន

ណហ្ើយសណរមចយកជណរមើសរី ២

សណរមចនូ វណោលបំ ណងផ្ដលបានកំ ណត្់

ផ្ដលអាចណោុះស្រសាយបញ្ហ
ា បាន

មកណធវើការវ ិភារវាយត្នមល។

ជណរមើ សទំង២

រពមទំង
ណនាុះរឺ

ជណរមើសរី ១៖ ពរងឹងការអនុវត្្អនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០០៩ ណោយ
ណរៀបចំណា៉ោ ងបផ្នថមណៅាមររឹុះសាថនសិកានីមួយ្ឲ្យបានច់ស់ស់ស់ជាងមុន និងណរបើរបាស់ណា៉ោ ង

1

រកុមការងារវាយត្នមលណលើផលប៉ោុះពាល់ននលិេិត្បរោានរត្ិយុត្្(RIA)រកសួងការពារជាត្ិបណងកើត្ណ

របក/២០១៦ របរល់ឲ្យនាយកោាននីត្ិកមមររួលបនទុកបផ្នថមណលើការងារRIA

1

ើងណោយរបកាសរកសួងការពារជាត្ិណលេ០៧៨

បផ្នថមាមការកំណត្់ណោយអនុរកឹត្យ និងជណរមើសរី ២ រឺការផ្កសរមួលារា១០ និងារា១១ នន
អនុរកឹត្យស្ីពីការណរៀបចំយន្ ការររប់ររងករមិត្ថ្ននក់ និងកំណត្់របាក់កនរមណា៉ោ ងបណរងៀនសរាប់
ណោធាចារយ។
លរធផលននការសិកាវាយត្នមលបងាាញថ្ន

ណទុះបីជណរមើសរី ២ានបនទុកចំណ្តយសរុប

សរាប់សាស់ទំង៣២ របាណ ៦៦៦,១០២,៦០០ ណរៀល ណសមើនឹង ១៦៦ ៥២៦ ដុស់លរ ណហ្ើយណបើ

រិត្ជាមធយមកនុងមួយសាស់រឺ ានបនទុកចំ ណ្តយរបាណ ២០ ៨១៥ ៧០៦ ណរៀល ណហ្ើយ ៥ ២០៤

ដុស់លរ និងជណរមើសរី ១ានបនទុកចំ ណ្តយសរុបរបាណ ២០០,០៧៤,០០០ ណរៀល ណសមើនឹង ៥០

០១៩ ដុស់លរ ណហ្ើយណបើរិត្ជាមធយមកនុងមួយសាស់រឺ ានបនទុកចំ ណ្តយរបាណ ៦ ២៥២ ៣១៣
ណរៀល ណសមើនឹង ១ ៥៦៣ ដុស់លរ។ ដូណចនុះជណរមើសរី ២ានចំណ្តយណលើសជណរមើសរី ១ចំនួន ៣០% ណសមើ

នឹង៤៦៦ ០២៨ ៦០០ណរៀល (១១៦ ៥០៧ដុស់លរ)សរាប់ ៣២សាស់កនុងរយៈណពលមួយឆ្នំ ប៉ោុ ផ្ន្
ជណរមើសរី ២ណនុះបានផ្ល់ផលចំណណញណរចើនជាងជណរមើសរី ១

និងានការោំររពីសំណ្តក់សាស់

នាយទហានសកមម សាកលវ ិរាល័យការពារជាត្ិ វ ិរាសាថនរ័ ពណជើងណោក មជឈមណឌលហ្វឹកហ្វឺន
កងរ័ពណជើ ងណោក និងវ ិរាសាថនបណចចកណរសណោធាណត្ណជា ហ្ុន ផ្សន ផ្ដលរកុមការងារបានចុ ុះ
ពិណរោុះណោបល់

ជាពិណសសានការរបជុំផ្លលស់បូរណោបល់
្
ជាណរចើនដងជាមួយរកុមRIAរបស់រកុម

របឹកាណសដាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ននរីសីកា
្ ររណៈរដាមន្រន្ី ផងផ្ដរ។ ដូណចនុះជណរមើសរី ២ រឺការ
ផ្កសរមួលារា១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យស្ីពីការណរៀបចំយន្ ការររប់ររងករមិត្ថ្ននក់ និង
កំណត្់របាក់កនរមណា៉ោ ងបណរងៀនសរាប់ណោធាចារយ រួររត្ូវបានណរជើសណរ ើស។

2

របាយការណ៍វាយតម្មៃបឋមសលើផលប៉ះពាល់
សំណណើបញ្ញ ត្ិក
្ មមៈ

ការផ្កសរមួលារា១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យស្ីពីការណរៀបចំយន្
ការររប់ររងករមិត្ថ្ននក់

និងកំណត្់ របាក់កនរមណា៉ោ ងបណរងៀនសរាប់

ណោធាចារយ
រកសួងៈ

រកសួងការពារជាត្ិ

កាលបរ ិណចេរចាប់ណផ្ើម:

នថៃរី២៤ ផ្េមករា ឆ្នំ២០១៨

កាលបរ ិណចេរបញ្ចប់:

នថៃរី១២ ផ្េកុមៈភ ឆ្នំ២០១៩

អាថធិប់យសណងេបអំពីសំណណើបញ្ញត្ិក
្ មម

ណឆលើយត្បណៅនិងការេិ ត្េំ របឹ ងផ្របងរបស់ណោធាចារយកងណោធពលណេមរភូ មិនទ

កនុងការ

បំណពញភារកិចរច បស់េួន
ល ណដើមបីណលើកកមពស់រុណភាពហ្វឹកហ្វឺនឱ្យកាន់ផ្ត្ានរបសិរធភាព និងបណងកើន
សមត្ថភាពណលើវ ិស័យការពារជាត្ិរបស់កងណោធពលណេមរភូមិនទ។

រកសួងការពារជាត្ិ បានណរៀបចំ

ផ្កសរមួលារា១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្នំ
២០០៩

ស្ីពីការណរៀបចំយន្ការររប់ររងករមិ ត្ថ្ននក់

និងកំណត្់របាក់កនរមណា៉ោ ងបណរងៀនបផ្នថម

សរាប់ណោធាចារយ ណោយបណងកើនរបាក់ណា៉ោ ងបផ្នថមណសមើនឹង សាស្ត្សា្ចារយ ររូបណរងៀន ណៅាម
ររឹុះសាថនសិកាសាធារណៈផ្ដលររួលបានរបាក់ណា៉ោ ងបផ្នថមាមអនុរកឹត្យណលេ១០

អនរក.បក

ចុុះនថៃរី៣០ ផ្េមករា ឆ្នំ២០១៧ របស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងបណងកើនបផ្នថមណលើចំណុច
របាក់កនរមកិចកា
ច រស្រសាវរជាវចងរកង និងបកផ្របឯកសារ ។
បញ្ញ ត្ិក
្ មមណនុះានវ ិសាលភាពអនុ វត្្ ចំ ណពាុះសាស្ត្សា្ចារយ ណោធាចារយ នាយទហាននន

កងណោធពលណេមរភូមិនទ និង ររូបណរងៀន សាស្ត្សា្ចារយ មន្រន្ីរាជការសុីវ ិល អនកច់ប់ ឬអនកាន
ចំណណុះដឹងវ ិរាសាស្ត្សប
្ ណចចកណរសផ្ដលរត្ូវបានអណញ្ជើញមកបណរងៀនណៅាមររឹុះសាថនសិកានន
កងណោធពលណេមរភូមិនទ។
របណភរបញ្ញត្ិក
្ មម
ច់ប់

រពុះរាជរកឹត្យ

អនុរកឹត្យ

របកាស

សេចក្តីេសរេច

សារាចរ

ណផេងណរៀត្
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១. ការក្ំណត់បញ្ហ
ា
១. របាក់ណា៉ោ ងបផ្នថមបចចបបនន
ានករមិត្ទបណពក
ុ

ណោយអនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០០៩ របាក់ កនរមណា៉ោ ងរបស់

ណោធាចារយសញ្ហញបរត្

សាស្ត្សា្ចារយថ្ននក់មធយមឬរកបេណឌេ២.េ១.៣ឬថ្ននក់អនុរបធានការ ិោល័យ

បណរងៀនណៅករមិត្បឋម ២.៦០០ណរៀលកនុងមួយណា៉ោ ង ណោធាចារយសញ្ហញបរត្សាស្ត្សា្ចារយថ្ននក់ឧត្្ម

ឬរកបេណឌេ១.១ េ១.៣ ឬថ្ននក់របធានការ ិោល័យបណរងៀនណៅករមិត្មធយម៥.២០០ណរៀលកនុងមួ យ
ណា៉ោ ង

ណោធាចារយសញ្ហញបរត្សាស្ត្សា្ចារយថ្ននក់អនុបណិ ឌ ត្ឬរកបេណឌេ១.៤ឬថ្ននក់នាយកោាន

បណរងៀនណៅករមិត្ឧត្្ម៩.៣០០ណរៀលកនុងមួ យណា៉ោ ង
បណិឌ ត្ឬថ្ននក់អរគនាយកណ

និ ងណោធាចារយសញ្ហញបរត្សាស្ត្សា្ចារយថ្ននក់

ើងណៅ បណរងៀនណៅករមិត្ឧត្្ម ១០.៤០០ ណរៀល កនុងមួយណា៉ោ ង ផ្ដល

កនរមណនុះានករមិត្ទបណពក

ណបើណធៀបអនុរកឹត្យណលេ១០

២០១៧ របស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា

អនរក.បកចុុះនថៃរី៣០

ផ្េមករា

ឆ្នំ

និងណោងាមសាថនភាពរ ីកចណរមើនននណសដាកិចជា
ច ត្ិ

ផ្ដលណធវើឲ្យជីវភាពរស់ណៅានត្រមូវការណរចើន។
២. សាស្ត្សា្ចារយ ណោធាចារយមិនររប់រោន់ាមត្រមូវការណៅាមររឹុះសាថនសិកាននកងណោធ
ពលណេមរភូមិនទ
របាក់កនរមណា៉ោ ងបផ្នថមណៅានករមិត្ទបណពក និងមិនទន់ានរបាក់ណា៉ោ ងបផ្នថមឲ្យបាន
ររប់ ររឹុះសាថនសិកាននកងណោធពលណេមរភូមិនទណៅណ

ើយ ផ្ដលជាណហ្ត្ុ ផលមួយណធវើឲ្យណោធិន

េលុះ្មិនចង់ណធវើជាសាស្ត្សចា
្ រយ ណោធាចារយ។
២. សោលបំណខ
សំណណើបញ្ញ ត្ិក
្ មមណនុះានណោលបំណង៖

១.ពរងឹងរុ ណភាពហ្វឹកហ្វឺន បណុ្ ុះបណ្ត
្ ល បណងកើនសមត្ថភាពណលើវ ិស័យការពារជាត្ិ ។

២.ធានាឲ្យានសាស្ត្សា្ចារយ ណោធាចារយ ររប់រោន់ាមត្រមូវការ ាមរយៈការបណងកើនការ
ណលើករឹកចិត្្ (របាក់កនរមណា៉ោ ងបផ្នថម និងរបាក់ណា៉ោ ងបណរងៀន)។

៣.ធានាបាននូវសមភាពនិងសមធម៌កុងចំ
ន
ណណ្តមសាស្ត្សា្ចារយ ររូបណរងៀនកនុងវ ិស័យការពារ

ជាត្ិ និងវ ិស័យអប់ រ ំសុីវ ិល។
៣. ជសព្រមើេ

១.ពរងឹងការអនុវត្្អនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០០៩ ៖

-ណរៀបចំណា៉ោ ងបផ្នថមណៅាមររឹុះសាថនសិកានីមួយ្ឲ្យបានច់ស់ស់ស់ជាងមុន
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-ណរបើរបាស់ណា៉ោ ងបផ្នថមាមការកំណត្់ណោយអនុរកឹត្យ

២.ការផ្កសរមួលារា១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យស្ីពីការណរៀបចំយន្ ការររប់ររងករមិត្ថ្ននក់
និងកំណត្់ របាក់កនរមណា៉ោ ងបណរងៀនសរាប់ណោធាចារយ។

៤. េូមសរៀបរាប់ពព្រី បសភទបៃទក្ចំ
ណាយកាតពវក្ិចច ៃិខផលចំសណញេំខាៃ់ៗ
ុ
៤.១. របណភរបនទកចំ
ុ ណ្តយ
ជណរមើស

ជណរមើសរី ១: ពរងឹងការអនុវត្្អនុ

រកឹត្យណលេ២២២ អនរក.បក ចុុះនថៃ
រី១៦ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០០៩ ណោយ៖
-ណរៀបចំណា៉ោ ងបផ្នថមណៅាម

ររឹុះសាថនសិកានីមួយ្ឲ្យបាន
ច់ស់ស់ស់ជាងមុន

-ណរបើរបាស់ណា៉ោ ងបផ្នថមាមការ
កំណត្់ណោយអនុរកឹត្យ

- ាមការបា៉ោ ន់សាមន

រាជរោាភិបាល

រាជរោាភិបាលចំណ្តយរបចាំឆ្នំជា

របាណ ៦ ២៥២ ៣១៣ ណរៀល (១ ៥៦៣

មធយម

ដុស់លរ) កនុងមួយសាស់។ ណបើរិត្សរុបរួមទំង ៣២ សាស់
របាណ២០០,០៧៤,០០០ ណរៀល (៥០ ០១៩ ដុស់លរ)។

- ការរណនាណនុះផ្ផែកណលើរិននន័យផ្ដលររួលបានពី

ណសៀវណៅមរគុណរសក៏សីព
្ ីការដឹកនាំររប់ររងនិងការប
ណុ ្ ុះបណ្ត
្ ល និសេិត្ ណៅសកលវ ិរាល័យការពារ
ជាត្ិ ២០១០ និងវ ិរាសាថនរ័ពណជើងណោក

ណទុះបីជា

ោ៉ោ ងណ្ត ត្ួណលេណនុះអាចានករមិត្លំណអៀងរបាណ១០
ជណរមើសរី ២: ការផ្កសរមួលារា

១០ និងារា១១ ននអនុរកឹត្យស្ីពី

ការណរៀបចំយន្ ការររប់ររងករមិត្
ថ្ននក់ និងកំណត្់ របាក់កនរមណា៉ោ ង
បណរងៀនសរាប់ណោធាចារយ។

ភាររយ។

- ាមការបា៉ោ ន់សាមន

រាជរោាភិបាលចំណ្តយរបចាំឆ្នំជា

មធយមរបាណ ២០ ៨១៥ ៧០៦ ណរៀល (៥ ២០៤ដុស់លរ)
កនុងមួ យសាស់។ ណបើរិត្សរុបរួមទំង ៣២ សាស់
របាណ៦៦៦,១០២,៦០០ណរៀល (១៦៦ ៥២៦ ដុស់លរ) ។

- ការរណនាណនុះផ្ផែកណលើរិននន័យផ្ដលររួលបានពី

ណសៀវណៅមរគុណរសក៏សីព
្ ីការដឹកនាំររប់ររងនិងការបណុ ្ ុះ
បណ្ត
្ ល
និសេិត្
ណៅសកលវ ិរាល័យការពារជាត្ិ
២០១០ និងវ ិរាសាថនរ័ពណជើងណោក

ណទុះបីជាោ៉ោ ងណ្ត

ត្ួណលេណនុះអាចានករមិត្លំណអៀងរបាណ១០ភាររយ។
៤.២. របណភរននផលចំណណញ
ជណរមើស

ជណរមើសរី ១:ពរងឹងការអនុវត្្
អនុរកឹត្យណលេ២២២ អនរក

រាជរោាភិបាល

- ណោធិនានសមត្ថភាពណលើ

វ ិស័យការពារជាត្ិ របណសើរជាង
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សហ្រមន៍/បុរល
គ

- សាស្ត្សា្ចារយ ណោធាចារយ
ានការសប់យចិត្្ណោយ

.បក ចុុះនថៃរី១៦ ផ្េធនូ ឆ្នំ
២០០៩ ណោយ៖

-ណរៀបចំណា៉ោ ងបផ្នថមណៅាម
ររឹុះសាថនសិកានីមួយ្ឲ្យ
បានច់ស់ស់ស់ជាងមុន

-ណរបើរបាស់ណា៉ោ ងបផ្នថមាម
ការកំណត្់ណោយអនុរកឹត្យ

មុនាមរយៈការណលើកកមពស់

ររួលបានរបាក់ណា៉ោ ងបផ្នថម

រុណភាពបណុ្ ុះបណ្ត
្ លាម

និងការផ្បងផ្ចកណា៉ោ ងបផ្នថម

ររឹុះសាថនសិកាននកងណោធ

ណោយសមធម៌។

ពលណេមរភូមិនទ។
- ានផ្ផនការបណុ្ ុះបណ្ត
្ ល
ច់ស់ស់ស់ជាងមុន។

- អាចបំណពញកងវុះខាត្
សាស្ត្សា្ចារយ ណោធាចារយ ឬ
ររូឯកណរសមកពីខាងណរៅ
បានសមរមយ។

ជណរមើសរី ២: ការផ្កសរមួល
ារា១០ និងារា១១ នន

អនុរកឹត្យស្ីពីការណរៀបចំយន្

ការររប់ររងករមិត្ថ្ននក់ និង
កំណត្់របាក់កនរមណា៉ោ ង

បណរងៀនសរាប់ណោធាចារយ

 បងាាញពីការណលើករឹកចិត្្និង

យកចិត្រ
្ ុ កោក់ ចំណពាុះវ ិស័យ

- សាស្ត្សា្ចារយ

ណោធាចារយ

ររួលបានរបាក់ណា៉ោ ងបផ្នថម

ការពារជាត្ិ ជាពិណសសដល់

ស្រសបណៅនឹងការរ ីកចណរមើន

សាស្ត្សា្ចារយ ណោធាចារយ។

សាថនភាពណសដាកិចជា
ច ត្ិ

 ណលើកមពស់រុណភាពហ្វឹកហ្វឺន
បណុ្ ុះបណ្ត
្ ល ណឆលើយត្បនឹង
ការណធវើរំណនើបកមមកងណោធ
ពលណេមរភូមិនទ។
 ររួលបានររូបណរងៀនាមមុេ
វ ិជាជផ្ដលេវុះ និងបណងកើនរុណ
ភាពបណរងៀន។

 បណងកើនសមត្ថភាពណោធិនណលើវ ិ
ស័យការពារជាត្ិ ។

 ផ្ល់ត្នមលណលើវ ិស័យការពារ
ជាត្ិ ។

ណលើកកមពស់ជីវភាពរស់ណៅ
របចាំនថៃ។
- សាស្ត្សា្ចារយ ណោធាចារយ
ានការណពញចិត្្ ណពញណថលើម
ណោយររួលបានរបាក់ណា៉ោ ង
បផ្នថមេពស់ជាងមុន និងការ
ផ្បងផ្ចកណា៉ោ ងបផ្នថមណោយ
សមធម៌។
- សាស្ត្សា្ចារយ

ណោធាចារយ

យកចិត្រ
្ ុកោក់ណលើការ
បណរងៀន និងានការររួល

 ការររួលេុសរត្ូវរណៈ
កាមការដឹ កនាំការងារបណុ្ ុះ

េុសរត្ូវេពស់ ។
- សាស្ត្សា្ចារយ

ណោធាចារយ

បណ្ត
្ ល និងហ្វឹកហ្វឺនកង

ានអារមមណ៍កក់ណៅ្ជាង

ណោធពលណេមរភូមិនទ។

មុន ណោយានការយកចិត្្
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 ានការណរៀបចំផ្ផនការ

រុកោក់ពីសំណ្តក់រាជរោាភិ

បណរងៀនរបចាំឆ្នំនិងររប់ររង

បាល។

ណា៉ោ ងបណរងៀនាមសាស់បាន - ការណធវើផ្ផនការ ការររប់ររង
របណសើរជាងមុន។

ការផ្បងផ្ចកណា៉ោ ង

 ានសមភាពរវាងវ ិស័យ

ការពារជាត្ិ និងវ ិស័យណផេង្
ណរៀត្ របស់ររឹុះសាថនសិកា
សាធារណៈ។

និងការ

រកររូឯកណរសបផ្នថមាន
ភាពងាយស្រសួលជាងមុន។
- ទក់ទញយុវជនានសមត្ថ
ភាពឲ្យចូលបណរមើកុងជួ
ន
រកង
រ័ពជាត្ិ។

៥. ក្ិចចពិសព្រោ៉ះសោបល់បឋម
១.

រកុមការងារវាយត្នមលផលប៉ោុះពាល់លិេិត្បរោានរត្ិយុត្រ្ បស់រកសួងការពារជាត្ិ

បានរបជុំ

ពិណរោុះណោបល់ ជាមួយរកុមរបត្ិបត្្ិលិេិត្បរោានរត្ិយុត្្ របស់រកុមរបឹកាណសដាកិចច សងគម
កិចច និងវបបធម៌ ននរីសីកា
្ ររណៈរដាមន្រន្ី ចំនួន៧ណលើក ណហ្ើយបានផ្ល់ណោបល់ឯកភាពណលើ
ការបណងកើនរបាក់កនរមណា៉ោ ងបណរងៀនសរាប់ សាស្ត្សា្ចារយ ណោធាចារយ ។
២.

រកុមការងារវាយត្នមលផលប៉ោុះពាល់លិេិត្បរោានរត្ិយុត្្របស់រកសួងការពារជាត្ិ

សហ្ការ

ជាមួយរីចាត្់ការហ្វឹកហ្វឺនអរគបញ្ហ
ជ ការ បានណធវើការពិណរោុះណោបល់ាមបណ្ត
្ សាស់ចំនួន៥

កនុងណនាុះរួមាន សាស់នាយកទហានសកមម សាកលវ ិរាល័យការពារជាត្ិ វ ិរាសាថនរ័ ព
ណជើងណោក

មជឈមណឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរ័ ពណជើ ងណោក

និ ងវ ិរាសាថនបណចចកណរសណោធាណត្ណជា

ហ្ុន ផ្សន។ លរធផលផ្ដលររួ លបានណោធាចារយានចំ នួនត្ិ ចណៅណ

ើយ មុ េវ ិជាជេលុះណៅេវុះ

ររូបណរងៀនណហ្ើយរត្ូវណសនើសុំររូពីសាថនប័នណរៅ(ររឹុះសាថនឧត្្មសិកាសាធារណ) រ ីឯ របាក់ណា៉ោ ង
បផ្នថមបចចុបបននានករមិត្ទបណពកណៅណ

ើ យ។

ជារួមណ

ើញថ្នសាស់ទំង៥ខាងណលើបាន

សំណូមពរឱ្យានការផ្កសរមួលណលើរបាក់ណា៉ោ ងបផ្នថមសរាប់ សាស្ត្សា្ចារយ ណោធាចារយ ណដើមបី
ស្រសបាមជីវភាពណសដាកិចចកុងណពលបចច
ន
ុបបនន។

៦. េៃាិដ្ឋាៃ
ណោយផ្ផែកណលើការរណនាបា៉ោ ន់សាមនជណរមើសរី ១និងជណរមើសរី២ បងាាញថ្ន ជណរមើសរី ២ាន

បនទុកចំណ្តយេពស់ជាងជណរមើសរី ១ ក៏ប៉ោុផ្ន្ជណរមើសរី២បានផ្ល់ផលចំណណញណរចើ នជាងណលើវ ិស័យ
ការពារជាត្ិជាងជណរមើសរី ១ ដូណចនុះជណរមើសរី ២ រួររត្ូវបានណរជើសណរ ើស។
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៧. ការអៃុវតត ៃិខការាមដ្ឋៃ

១.រកុមការងារRIA និងនាយកោាននីត្ិកមមននរកសួងការពារជាត្ិរត្ូវណធវើការផេពវផាយអនុ

រកឹត្យណនុះដល់អក
ន ពាក់ព័នធផ្ដលនឹងរត្ូវអនុវត្្។

២.ាមោនរបសិរនធ នការអនុវត្្ណរៀងរាល់ឆ្នំ និងណធវើរបាយការណ៍ជូនថ្ននក់ដឹកនាំរកសួង។
៣.រួររត្ូវបានពិនិត្យផ្កសរមួលណ

ដណំ

ើ រការ

ើងវ ិញកនុងរយៈណពល៥ឆ្នំ របសិនណបើចាំបាច់ ។

ណ្មោះ

មុខងារ

ឧត្្មណសនី យ៍ឯក ម៉ោ ម សុផ្លត្

របធានRIA

ណេខទូរស័ព្ទ
០៩៧ ៧៩៨ ២២២២
mam_sophat@yahoo.com

ណរៀបចំ ណោយ
រកុមការងារRIA
របស់រកសួង

ឧត្្មណសនី យ៍ណទ វណណ ហ្ុច

អនុរបធានRIA

ឧត្្មណសនី យ៍ណទ ណហ្ង មករា

សាជិ កRIA

ឧត្្មណសនី យ៍ណទ ផ្លត្ និល

ជំ នួយការ

ឧត្្មណសនី យ៍ណទ អុិ ន សុេឃា

សាជិ កRIA
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០៨៨ ៨៦៩ ៦២២២

០៩៧ ៩៩៤ ៩០៩

ការពារជាត្ិ

ឧត្្មណសនី យ៍រត្ី ណហ្ង កុសល

សាជិ កRIA

០៩៧ ៩៩៤ ៦៦៤១
kosalheng2@gmail.com

វរណសនី យ៍ឯក សាន ឈុនរី

សាជិ កRIA

អនុណសនី យ៍ណទ ជាង វណ្តណរា៉ោ

ជំ នួយការ

០៩៨ ៥៧៦ ៦៧២
Vannarakh24@gmail.com

ផ្តល់យោបល់យោយក្រមុ RIA រ.
ស.វ.

ឯ.ឧ បុិច សុខា

អនុរបធានអចិ នន្រន្

ឯ.ឧ ណអង រត្នមុនី

០១២ ៦៩៨ ៩៩៩

យ៍រកុមRET

pechsokha566@gmail.com

របធានផ្ផនកបណុ្ ុះ

០១២ ៩១២ ០០៩

បណ្ត
្ លរកុមRET
ក. ឡាំ វ ិចហ្ួង

បុ រគលិករដាបាល
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃ

ព្របធាៃព្រក្ុមការងារ
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ខែ
ថ្ងៃទី

០៨៩ ៣៤៨ ៧៨៧
ឆ្ន…
ំ …………. េ.ស ……………

ខែ

ឆ្ន ំ ………

អ្នកព្វរី បាយការណ៍

