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របយករណ៍សេងខបស្តពីីករ យតៃម្លបឋម 
េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពី របូករណ៍និងរបបឧបតថមភជីវភពអេន្ត សិក ស្រមប់

សិស  និស ិតសិក ម្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ 
្រកសួងៈ   អប់រ ំយុវជន និងកី  

េលខេយង:   ០០០០០២០ 

កលបរេិចឆទចប់េផ្ដើម : ៃថងទី១៨  ែខកុមភៈ  ឆន ំ២០១៤  
កលបរេិចឆទបញច ប់ : ៃថងទី០៦ ែខេម  ឆន ំ២០១៤ 
  

អនុ្រកឹតយេនះ មនេគលបំណងបេងកើនសុខុមលភពនិស ិតែដលទទួលបន្របក់
របូករណ៍និងេលើកទឹកចិត្តកនុងករសិក របស់និស ិតទំងេនះ។ េដើមបីសេ្រមចបនេគលបំណង
េនះ បញញត្តិកមមេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីបេងកើន្របក់ឧបតថមភ្របចំែខដល់សិស  និស ិត និង
បុគគលិកអប់រ ំ ម្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈនន ឲយ្រសប មករវវិត្តៃនេសដ្ឋកិចចជតិនេពល 
បចចុបបនន។ កន្លងមក ករផ្តល់ របូករណ៍ និង្របក់ឧបតថមភជីវភពអេន្ត សិក្របចំែខ្រតូវបន
អនុវត្ត មអនុ្រកឹតយេលខ១៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខឧសភ ឆន ំ១៩៩៧ ស្ដីពី របូករណ៍និង
របបឧបតថមភជីវភពអេន្ត សិក ែដលមនក្រមិតទបេពក មិនមនករទក់ទញដល់អនកសិក ន
េពលបចចុបបនន។ ថវកិែដល្រតូវេ្របើ្របស់េដើមបីអនុវត្តអនុ្រកឹតយេនះជបនទុកថវកិរបស់រដ្ឋ។ 

ករសិក យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមងដំេឡើង្របក់ របូករណ៍និងរបបឧបតថមភ
ជីវភពអេន្ត សិកស្រមប់សិស  និស ិតសិក ម្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
េ យេផ្ត តសំខន់េលើជេ្រមើស៣ មនដូចខងេ្រកម៖ 

 ១-ជេ្រមើសទី១ : បន្តអនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ១៨ ដែដល។ 
២-ជេ្រមើសទី២ : ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  អនុវត្តអនុ្រកឹតយថមីេនះ បុ៉ែន្ត្រកសួងេផ ង
េទៀតបន្តអនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ១៨ដែដល។  
៣-ជេ្រមើសទី៣ : អនុវត្តអនុ្រកឹតយថមីេនះ ្រគប់្រកសួងពក់ព័នធទំង៦។ 

 ែផ្អក មករវភិគេលើបនទុកចំ យថវកិរដ្ឋៃនជេ្រមើសទំង៣ ខងេលើេនះ បង្ហ ញថ 
ជេ្រមើសទី១ មនបនទុកចំ យថវកិរដ្ឋចំនួន ១.៩២០.៣១៤.២០០េរៀល តិចជងជេ្រមើសទី២ 
ែដលមនបនទុកចំ យថវកិរដ្ឋចំនួន ៦.៧៥១.៤២៧.២០០េរៀល ក៏បុ៉ែន្ត បនទុកចំ យរបស់
ជេ្រមើសទី២ េនះ តិចជងជេ្រមើសទី៣ ែដលមនបនទុកចំ យថវកិរដ្ឋចំនួន ៨.៣៤៨.៣៧៧.
២០០េរៀល ែដលរដ្ឋមនលទធភពកនុងករចំ យ។ េទះជជេ្រមើសទី៣ មនបនទុកចំ យខពស់
ជងជេ្រមើស២ ក៏េ យ ក៏ករវភិគេលើផលចំេណញៃនជេ្រមើសទំង៣ េនះ បនបង្ហ ញថ 
ជេ្រមើសទី៣ ផ្តល់ផលចំេណញែផនកេសដ្ឋកិចច សងគម (មនសមធម៌កនុងចំេ មសិស និស ិតៃន
្រគឹះ ថ នសិក េ្រកម្រកសួងននែដល្រតូវទទួលរបប រូបករណ៍) េ្រចើនជងេគ កនុងចំេ ម
ជេ្រមើសទំង៣េនះ េ យមនចំនួនសិស  និស ិតចំនួន ២៨ ០៥៤នក់ នឹង្រតូវទទួលបន្របក់ 

របូករណ៍ មរបបថមីេនះ េ្រចើនជងជេ្រមើសទី២ ចំនួន ១៥ ៤៧៥នក់។  
េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនផលចំេណញជចមបង ជេ្រមើសទី៣ គួរ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសកនុង

ករេ ះ្រ យបញ្ហ ដូចបនេលើកេឡើងខងេលើ។       
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របយករណ៍ស្តពីីករ យតៃម្លបឋម 

េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពី របូករណ៍និងរបបឧបតថមភជីវភពអេន្ត សិក 
ស្រមប់សិស  និស ិតសិក ម្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ 

្រកសួងៈ   អប់រ ំយុវជន និងកី  

េលខេយង:   ០០០០០២០ 

កលបរេិចឆទចប់េផ្ដើម : ៃថងទី១៨ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៤  
កលបរេិចឆទបញច ប់ : ៃថងទី០៦ ែខេម  ឆន ំ២០១៤ 

ទំនក់ទំនង : 
 េឈម ះ េលខទូរស័ពទ អីុែមល 
IA-ទទួលបនទុក េ ក ស៊ន េសងហុក ០១២ ៥៨៦ ៥៥៤ hoklaw@gmail.com

IA-ជំនួស េ ក បូ៉វ វ ី ០១២ ៩៨៥ ៨៣២ povvy2002@yahoo.com

IA-ជំនួស េ ក្រសី េហង ងួន ង ០១១ ៨៥៦ ៥២៧ ayuthyaly@gmail.com

IA-ជំនួស េ ក សឹង ្របក់ ០១២ ៩៥៧ ៥០៧ prak_soeung@yahoo.com

ORIA-ទទួលបនទុក ល.ជ ៊ ង សុផ ្ល  ០១២ ៦៦៥ ២០១ seangsophalla@yahoo.com

ORIA-ជំនួស េ ក្រសី សីុម រត័នថ ០១២ ៩៤៨ ៤៦៥ simrotha80@yahoo.com

អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីសំេណើ បញញត្តិកមម 
អនុ្រកឹតយេនះមនេគលបំណងបេងកើនសុខុមលភពនិស ិតែដលទទួលបន្របក់ របូករណ៍
និងេលើកទឹកចិត្តកនុងករសិក របស់និស ិតទំងេនះ។ េដើមបីសេ្រមចបនេគលបំណងេនះ 
បញញត្តិកមមេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីបេងកើន្របក់ឧបតថមភ្របចំែខដល់សិស  និស ិត និង
បុគគលិកអប់រ ំ ម្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈនន កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  
ឲយ្រសប មករវវិត្តៃនេសដ្ឋកិចចជតិេពលបចចបបនន(ក្រមិតៃថ្លទំនិញ និងទំហំកំេណើ នេសដ្ឋកិចច)។ 
កន្លងមក ករផ្តល់ របូករណ៍ និង្របក់ឧបតថមភ្របចំែខបនអនុវត្ត មអនុ្រកឹតយេលខ១៨ អន
្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខឧសភ ឆន ំ១៩៩៧ ស្ដីពី របូករណ៍និងរបបឧបតថមភជីវភពអេន្ត សិក 
ែដលមនក្រមិតទបេពក មិនមនករទក់ទញដល់អនសិក នេពលបចចុបបនន។ ថវកិែដល្រតូវ
េ្របើ្របស់េដើមបីអនុវត្តអនុ្រកឹតយេនះជបនទុកថវកិរបស់រដ្ឋ។ 
្របក់ របូករណ៍្របចំែខនិងចំនួនសិស  និស ិតែដល្រតូវទទួលបន មនដូចខងេ្រកម ៖ 

 េ្រកយបរញិញ ប្រត : របូករណ៍្របចំែខ ៨០.០០០ េរៀល បនទទួលចំនួន ២៥% (ពី
មុន ១២.០០០េរៀល បនទទួលចំនួន៥០%) 

 បរញិញ ប្រត : របូករណ៍្របចំែខ ៤៥.០០០ េរៀល បនទទួលចំនួន ១០% (ពីមុន
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១០.០០០េរៀល បនទទួលចំនួន១០%) 
 ក្រមិតមធយមសិក ឯកេទស : រូបករណ៍្របចំែខ ៤០.០០០ េរៀល បនទទួលចំនួន 

៣០% (ពីមុន ៩.០០០េរៀល បនទទួលចំនួន៣០%) 
 ក្រមិតបឋមសិក ឯកេទស : របូករណ៍្របចំែខ ៣០.០០០ េរៀល បនទទួលចំនួន 

៣៥% (ពីមុន ៨.០០០េរៀល បនទទួលចំនួន៣៥%) 

្របេភទបញញត្តិកមម   
 

ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស េសចក្តីសេ្រមច ចរ េផ ងេទៀត 

       
១. ករកំណត់បញ្ហ   
 

បញ្ហ សំខន់ៗ បញញត្តិកមមេនះមន
បំណងេ ះ្រ យ 
(ែមន ឬមិនែមន ) 

ភស្តុ ង/ភពជក់ែស្ដង (សូមភជ ប់
កំណត់សមគ ល់្របសិនេបើចំបច់) 

សុខភព និងសុវតថិភព ធរណៈ មិនែមន  
ករករពរ និងអភិរក បរ ិ ថ ន មិនែមន  
សមធម៌េយនឌ័រ និងសងគម និងករ
អភិរក វបបធម៌ 

មិនែមន  

ករ្របកួត្របែជង មិនែមន  
ករ្របមូលព័ត៌មន មិនែមន  
អនុេ ម មកិចច្រពមេ្រព ង WTO 
និងកិចច្រពមេ្រព ងអន្តរជតិេផ ងេទៀត 

មិនែមន  

្របសិនេបើមនបញ្ហ េផ ងេទៀត សូមអធិបបយ និងផ្ដល់ភស្តុ ង 
របូករណ៍និងរបបឧបតថមភជីវភពអេន្ត សិកែដលបនផ្តល់កន្លងមកេនមនក្រមិតទបេពក 

េបើេធៀបនឹងករវវិត្តៃនេសដ្ឋកិចចបចចុបបនន។ េនកនុងអនុ្រកឹតយេលខ១៨ ែដលេចញកលពីៃថងទី១៥ ែខ
ឧសភ ឆន ំ១៩៩៧ បនផ្ដល់ របូករណ៍ដល់និស ិតឧត្តមសិក កនុង១ែខ ១០ ០០០េរៀល។ ្របក់

របូករណ៍ចំនួន ១០ ០០០េរៀល កនុងឆន ំ១៩៩៧ ចជួយរមួចំែណកេលើកទឹកចិត្តខ្លះៗដល់
សិស  និស ិត ក៏បុ៉ែន្តេពលបចចុបបននេនះ ចំនួនទឹក្របក់េនះមនក្រមិតទបេពកកនុងករេលើកទឹកចិត្ត
អនកសិក ។ មយ៉ងវញិេទៀត អនុ្រកឹតយេលខ១៨ េនះ មន យុកល១៧ឆន ំ េហើយ្រតូវបនអនុវត្ត
េ យពំុមនករែកែ្របអ្វីេ ះ។  
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លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ ប់ ែដលពក់ព័នធ ឬ្រប ក់្របែហល។ 
១. អនុ្រកឹតយេលខ១៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខឧសភ ឆន ំ១៩៩៧ ស្ដីពី របូករណ៍និងរបប
ឧបតថមភជីវភពអេន្ត សិក 
២. ចបប់ស្តីពីករអប់រ ំឆន ំ២០០៧ ្របកសឲយេ្របើេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១២០៧/០៣២ 
ចុះៃថងទី០៨ ែខធនូ ឆន ំ២០០៧ 
៣. អនុ្រកឹតយេលខ១០២ ចុះៃថងទី០៣ ែខតុ  ឆន ំ២០០២ ស្ដីពីករកំណត់ចំ យេ យែឡក 
ស្រមប់អនុវត្តកមមវធីិសកមមភពជ ទិភពេន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

៤. អនុ្រកឹតយេលខ១០ ចុះៃថងទី១២ ែខឧសភ ឆន ំ២០០៤ ស្ដីពីករកំណត់្របក់េបសកកមមកនុងនិង
េ្រក្របេទស 

ចូរបញជ ក់ថ េតើេហតុអ្វីបនជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តទំងេនះមិនទន់្រគប់្រគន់? 
ចបប់និងអនុ្រកឹតយខងេលើមិនបនែចងចបស់ស្តីពីករផ្តល់ រូបករណ៍និងរបបឧបតថមភជីវភព
ដល់សិស  និស ិត។ ក៏បុ៉ែន្តអនុ្រកឹតយេលខ១៨ បនែចងចបស់អំពីករផ្តល់ របូករណ៍ ែតអ្រ
្របក់ របូករណ៍េនមនក្រមិតទបេពក េបើេធៀបនឹងករវវិត្តៃនេសដ្ឋកិចចជតិនិងអ្រ អតិ     
ផរ  នេពលបចចុបបនន។ 

េតើេយើងពិតជចំបច់្រតូវរកជេ្រមើសេផ ងេទៀតែដរឬេទ?  ែមន  

២. េគលបំណង  
រមួចំែណកេលើកទឹកចិត្តដល់អនកសិក ែដលេរៀនពូែក ជំរញុអនកសិក ែដលមនជីវភពលំបក និង/
ឬជនជតិេដើមភគតិចឲយទទួលបនករសិក ខពង់ខពស់។ 

៣. ជេ្រមើស  
១. ្រកសួងទំងអស់បន្តអនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ១៨ ឆន ំ១៩៩៧ ទំងអស់គន ។ 
២. សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីស្រមប់អនុវត្តចំេពះែត្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  ចំែណក្រកសួងេផ ង
េទៀត បន្តអនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ១៨ ឆន ំ១៩៩៧ ដែដល។ 
៣. អនុវត្តសំេណើ អនុ្រកឹតយថមីទំងអស់គន ។ 

៤. ករប៉ន់ ម នបឋមេលើចំ យកតព្វកិចច និងផលប៉ះពលដ់លក់រ្របកតួ្របែជង 

៤.១. ករកំណត់ភរកិចច និង្របេភទចំ យ (tasks and cost-categories) 
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ជេ្រមើស ជរ ្ឋ ភិបល ធុរកិចច 
ជេ្រមើសទី១: បន្តអនុវត្ត
អនុ្រកឹតយេលខ១៨ ឆន ំ
១៩៩៧។ 

-បនទុកចំ យេលើ របូករណ៍្របចំែខ 
-បនទុកចំ យេលើ្របក់ឧបតថមភអេន្ត សិក 
-បនទុកចំ យេលើ្របក់េបសកកមមនិង្របក់

ន ក់េនស្រមប់ម្រន្តី ជករចូលរមួវគគបំប៉ន
ឬវ្ិរកឹតករ 

គម ន 

ជេ្រមើសទី២: សំេណើ អនុ
្រកឹតយថមីស្រមប់អនុវត្ត
ចំេពះែត្រកសួងអប់រ ំ យុ
វជន និងកី  ចំែណក
្រកសួងេផ ងេទៀត បន្ត
អនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ 
១៨ ឆន ំ១៩៩៧។ 

-បនទុកចំ យេលើ របូករណ៍្របចំែខ 
-បនទុកចំ យេលើ្របក់ឧបតថមភអេន្ត សិក 
-បនទុកចំ យេលើ្របក់េបសកកមមនិង្របក់

ន ក់េនស្រមប់ម្រន្តី ជករចូលរមួវគគបំប៉ន
ឬវ្ិរកឹតករ 
 

គម ន 

ជេ្រមើសទី៣: អនុវត្ត
សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីទំង
អស់គន ។ 

-បនទុកចំ យេលើ របូករណ៍្របចំែខ 
-បនទុកចំ យេលើ្របក់ឧបតថមភអេន្ត សិក 
-បនទុកចំ យេលើ្របក់េបសកកមមនិង្របក់

ន ក់េនស្រមប់ម្រន្តី ជករចូលរមួវគគបំប៉ន
ឬវ្ិរកឹតករ 

គម ន 

៤.២. វ ិ លភពៃនជេ្រមើសនីមួយៗ 
ជេ្រមើស វស័ិយ ឬ្របេភទធុរកិចច ចំនួនធុរកិចច ឯក រេយង/ភស្តុ ង 
ជេ្រមើសទី១ : បន្តអនុវត្ត
អនុ្រកឹតយេលខ១៨ ឆន ំ
១៩៩៧។ 

គម ន គម ន គម ន 

ជេ្រមើសទី២ :សំេណើ អនុ
្រកឹតយថមីស្រមប់អនុវត្ត
ចំេពះែត្រកសួងអប់រ ំយុ
វជន និងកី  ចំែណក
្រកសួងេផ ងេទៀត បន្ត
អនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ 
១៨ ឆន ំ១៩៩៧។ 

គម ន គម ន គម ន 

ជេ្រមើសទី៣ : អនុវត្ត គម ន គម ន គម ន 
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សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីទំង
អស់គន ។ 

៤.៣. ប៉ន់ ម នចំ យបែនថមរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

ជរ ្ឋ ភិបល 

ជេ្រមើស កំេណើ នចំ យ 
អនុេ ម មបញញត្តិកមម

ផ្តល់អំណះអំ ង 

ជេ្រមើសទី១ : បន្តអនុវត្ត
អនុ្រកឹតយេលខ១៨ ឆន ំ
១៩៩៧។ 

មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ -បនទុកចំ យចំនួន ១.៩២០.៣១៤.២០០ 
េរៀល មនចំនួនតិចតួចេបើេធៀបនឹងថវកិ
្របចំឆន ំសរុបទំង៦្រកសួង (្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី  ្រកសួងករងរនិងបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លវជិជ ជីវៈ ្រកសួងកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និងេន ទ ្រកសួងសុខភិបល 
្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ និង
្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ
សមបទ) (៣.១៨២.៧៦៩,៦ នេរៀល)។ 
-បនទុកចំ យេនះតិចតួច មិនសម្រសប
េទនឹងករវវិត្តៃនេសដ្ឋកិចចជតិ។ 

ជេ្រមើសទី២ : សំេណើ អនុ
្រកឹតយថមីស្រមប់អនុវត្ត
ចំេពះែត្រកសួងអប់រ ំ   
យុវជន និងកី  ចំែណក
្រកសួងេផ ងេទៀត បន្តអនុ
វត្តអនុ្រកឹតយេលខ ១៨ ឆន ំ
១៩៩៧។ 

មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ 
( ងធំជងជេ្រមើសទី១) 

-្រកសួងអប់រ្ំរតូវចំ យថវកិចំនួន 
៦.៣៩៧.១៤៧.២០០ េរៀល េបើេធៀបនឹង
ថវកិ្របចំឆន ំ(១.៣៤២.០៤៩,០ ន
េរៀល) ្របមណ ០,០៥% េឃើញថមន
ចំនួនតិចតួច។ 
-បនទុកចំ យេកើនេឡើងពី 
១.៩២០.៣១៤.២០០ េរៀល (៤៨០.០៧៩ 
ដុ ្ល រ) ៃនជេ្រមើសទី១ េទ 
៦.៧៥១.៤២៧.២០០ េរៀល (១.៦៨៧ 
៨៥៧ ដុ ្ល រ)ៃនជេ្រមើសទី២  មនគម្ល ត
្របមណ ៤.៨៣១.១១៣.០០០ េរៀល 
(១.២០៧.៧៧៨ ដុ ្ល រ)។  
-្រកសួងករងរែដលជ្រកសួងធំទី២ 
បនទ ប់ពី្រកសួងអប់រ ំកនុងវសិយ័អប់រ ំបន្តអនុ
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្រកឹតយេលខ១៨ ឆន ំ១៩៩៧ រមួនឹង្រកសួង
េផ ងេទៀត មិនមនបនទុកថវកិធងន់ធងរេទ 
ពីេ្រពះកន្លងមក្រកសួងទំងេនះមនថវកិ
្រគប់្រគន់ ចទូទត់បនជេរៀង ល់ឆន ំ។ 
 -សិស  និស ិតែដលសថិតេនេ្រកម្រកសួង
េផ ងេទៀតនឹងមិនសបបយចិត្ត ែដល ច
មន និភ័យដល់សងគម(មិនមនសមធម៌
កនុងចំេ មសិស  និស ិត)។ 

ជេ្រមើសទី៣ : អនុវត្ត
សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីទំង
អស់គន ។ 

មិនគួរឲយកត់សមគ ល់
( ងធំជងជេ្រមើសទី២) 

-្រកសួងចំនួន៦ មន្រគឹះ ថ នសិក  ែដល
្រតូវអនុវត្ត ម ម រតីៃនសំេណើ អនុ្រកឹតយថមី
េនះ។ េបើគិតពីបនទុកចំ យសរបុកនុងករ
អនុវត្តជេ្រមើសទី៣េនះ មនចំនួន 
៨.៣៤៨.៣៧៧.២០០ េរៀល េបើេធៀបនឹង
ថវកិ្របចំឆន ំសរបុទំង៦្រកសួងេនះ
(៣.១៨២.៧៦៩,៦ នេរៀល) ្របមណ 
០,០៣% េឃើញថមនចំនួនតិចតួច។ 
-បនទុកចំ យ េកើនេឡើងពី 
១.៩២០.៣១៤.២០០ េរៀល(៤៨០.០៧៩ 
ដុ ្ល រ) ៃនជេ្រមើសទី១ េទ 
៨.៣៤៨.៣៧៧.២០០ េរៀល 
(២.០៨៧.០៩៤ ដុ ្ល រ) ៃនជេ្រមើសទី៣។ 
េបើេធៀបនឹងជេ្រមើសទី២មនគម្ល ត
្របមណ ១.៥៩៦.៩៥០.០០០ េរៀល 
(៣៩៩ ២៣៨ ដុ ្ល រ)។ 
 -ជេ្រមើសទី៣ េធៀបនឹងជេ្រមើសទី ២ មន
គម្ល ត ៣៩៩ ២៣៨ ដុ ្ល រ) ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 

៤.៤. ប៉ន់ ម នក្រមិតៃនផលចំេណញ 
ជេ្រមើស ផលចំេណញ ផ្តល់អំណះអំ ង 

ជេ្រមើសទី១ : បន្តអនុវត្ត មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ ផលចំេណញៃនជេ្រមើសេនះមនក្រមិតតិច
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អនុ្រកឹតយេលខ១៨ ឆន ំ
១៩៩៧។ 

តួច។ 

ជេ្រមើសទី២ : សំេណើ អនុ
្រកឹតយថមីស្រមប់អនុវត្ត
ចំេពះែត្រកសួងអប់រ ំយុ
វជន និងកី  ចំែណក
្រកសួងេផ ងេទៀត បន្ត
អនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ 
១៨ ឆន ំ១៩៩៧។ 

គួរឲយកត់សមគ ល់ 
 

-សិស  និស ិតចំនួន១៥ ៤៧៥ នក់ ៃន
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី នឹងមនេសច
ក្តីរកី យពី្របក់ រូបករណ៍ថមី។ 
-រមួចំែណកេលើកកមពស់គុណភពអប់រ ំ
កត់បនថយអ្រ េបះបង់េចលករសិក  
េលើកទឹកចិត្តដល់អនកសិក ែដលេរៀនពូែក 
ជំរញុអនកសិក ែដលមនជីវភពលំបក 
និង/ឬជនជតិេដើមភគតិចឲយទទួលបន
ករសិក ខពង់ខពស់ ែដលជក ្ត សំខន់មួយ
កនុងករក ងសមតថភព និងករអភិវឌ
ធនធនមនុស  សំេ កត់បនថយភព្រកី
្រក។ 
-បនទុកចំ យថវកិបែនថមនឹងច ចរេន
េលើទីផ រ បេងកើនករទិញ បេងកើនផលិតកមម 
បេងកើនករងរ រមួចំែណកជំរញុកំេណើ ន
េសដ្ឋកិចច។ 

ជេ្រមើសទី៣ : អនុវត្ត
សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីទំង
អស់គន ។ 

គួរឲយកត់សមគ ល់ 
 

ជេ្រមើសទី៣េនះក៏ដូចជជេ្រមើសទី២ ែដរ 
បុ៉ែន្ត ផ្តល់ផលចំេណញេ្រចើនជងជេ្រមើស
ទី២ ពីេ្រពះ ៖ 
- ចំនួនសិស និស ិតទទួលបន របូ
ករណ៍ មរបបថមីមនចំនួន ២៨.០៥៤ នក់ 
េ្រចើនជងជេ្រមើសទី២ែដលមនចំនួន១៥ 
៤៧៥ នក់។ 
-មនសមធម៌កនុងចំេ មសិស និស ិតៃន
្រគឹះ ថ នសិក េ្រកម្រកសួងននែដល
្រតូវទទួលរបប របូករណ៍។ 

 

៤.៥. េតើសំេណើ បញញត្តិកមមមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជងែដរឬេទ? 
មិនមន   
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៤.៦.  េតើសំេណើ បញញត្តិកមមេនះមនផលប៉ះពល់អវជិជមនេលើសមធម៌េយនឌ័រែដរឬេទ? 
មិនមន   

៥. កិចចពិេ្រគះេយបល ់
 

្រកុមអនកពក់ព័នធ  វធីិ ្រស្ត សេងខបទស នៈ
សិស  និស ិត 
និងបុគគលិកអប់រ ំ

សិស  និស ិត និងបុគគលិកអប់រ ំ សមភ សន៍ គំ្រទេសចក្តី្រពង
អនុ្រកឹតយថមី ែដល
បញជ ក់ពីករយក
ចិត្តទុក ក់របស់
ជរ ្ឋ ភិបល

ចំេពះអនកសិក
និងម្រន្តី ជករ 

ជរ ្ឋ ភិបល ្រគប់្រកសួង ថ ប័ន របស់ ជ   
រ ្ឋ ភិបល 
 

កិចច្របជំុអន្តរ្រកសួង មនករគំ្រទេសច
ក្តី្រពងអនុ្រកឹតយថមី 
ក៏បុ៉ែន្ត េសនើសំុព្រងីក
វ ិ លភពដល់
្រកសួង ែដលសថិត
េនេ្រកមវ ិ ល
ភពៃនចបប់ស្តីពី
អប់រ។ំ 

៦. សននិ ្ឋ ន 
៦.១.  េសចក្ដីសេងខបៃនចំ យកតព្វកិចចបែនថមនិងផលចំេណញ 

ជេ្រមើស ចំ យរបស់ធុរ
កិចច 

ចំ យរបស់ ជរ ្ឋ ភិ
បល 

ផលចំេណញ 

ជេ្រមើសទី១ : បន្តអនុ
វត្តអនុ្រកឹតយេលខ១៨ 
ឆន ំ១៩៩៧។ 

គម ន មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ 

ជេ្រមើសទី២ : សំេណើ
អនុ្រកឹតយថមីស្រមប់អនុ

គម ន មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ គួរឲយកត់សមគ ល់ 
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វត្តចំេពះែត្រកសួង
អប់រ ំ យុវជន និងកី  
ចំែណក្រកសួងេផ ង
េទៀត បន្តអនុវត្តអនុ
្រកឹតយេលខ ១៨ ឆន ំ
១៩៩៧។ 
ជេ្រមើសទី៣ : អនុវត្ត
សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីទំង
អស់គន ។ 

គម ន មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ គួរឲយកត់សមគ ល់ 
(ផលចំេណញៃន
ជេ្រមើសទី៣េនះ មន
ទំហំធំជងផចំេណញ 
ៃនជេ្រមើសទី២) 

៦.២. េតើចំបច់េធ្វើRIS ែដរឬេទ?  

មិនចំបច់  
មិនចំបច់េធ្វើករ យតៃម្លេពញេលញេទ(RIS) េ យ របនទុកចំ យមនក្រមិតទប េបើេធៀប
នឹងថវកិ្របចំឆន ំរបស់្រកសួងទំងេនះ។�

�

៦.៣. ជេ្រមើសែដលបនេ្រជើសេរ ើស  
មករវភិគខងេលើបង្ហ ញ មនជេ្រមើស២ ែដល្រតូវពិចរ  េដើមបីយកមកអនុវត្ត ក៏បុ៉ែន្ត 

ជេ្រមើសទី៣ ផ្តល់ផលចំេណញែផនកេសដ្ឋកិចច សងគមេ្រចើនជងជេ្រមើសទី២ េបើេទះបី ជេ្រមើសេនះ
មនបនទុកចំ យេ្រចើនជងេគក៏េ យ។ ដូេចនះ ជអនុ សន៍ គួរេ្រជើសេរ ើសយកជេ្រមើសទី៣។ 

ជេ្រមើសែដលគួរេ្រជើសេរ ើសេនះ នឹងផ្តល់្របក់ របូករណ៍ និង្របក់េផ ងៗេទៀត េ្រចើនជងមុន 
ែដល ចេឆ្លើយតបនឹង ថ នភពៃថ្លទំនិញេនេលើទីផ របចចុបបនន។ មយ៉ងវញិេទៀត ជេ្រមើសេនះនឹង
ជួយជំរញុទឹកចិត្តអនកសិក  កនុងករខិតខំេរៀនសូ្រត កត់បនថយករេបះបង់េចលករសិក កនុង
ចំេ មអនកសិក ែដលមនជីវភព្រកី្រកនិងជនជតិេដើមភគតិច។  

លកខណវនិិចឆ័យ  មូលេហតុ 
េតើ ជជេ្រមើសែដលមនចំ យកតព្វកិចច
បែនថមអបបបរមស្រមប់ ជរ ្ឋ ភិបលែដរ
ឬេទ? 

មិនែមន ជេ្រមើសទី៣េនះ មន
បនទុកចំ យបែនថមេ្រចើន
ជងជេ្រមើសទំង៣។ 
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េតើជេ្រមើសេនះផ្ដល់នូវផលចំេណញអតិបរម
ែដរឬេទ? 

ែមន សិស  និស ិតចំនួនរហូត
ដល់  ២៨.០៥៤នក់ នឹង
ទទួលបន របូករណ៍
ថមី ែដលនឹងផ្តល់ផល
ចំេណញដល់សងគម និង
េសដ្ឋកិចច េ្រចើនជង
ជេ្រមើសេផ ងេទៀត។ 

េទះបីជលកខណវនិិចឆ័យមួយខងេលើអវជិជមន ែតកររមួបញចូ លគន ៃនលកខណវនិិចឆ័យទំងពីរមន
លកខណៈសម្រសប។ 

េទះបីជជេ្រមើសេនះមនបនទុកចំ យខពស់ជងេគក៏េ យ បុ៉ែន្តផលចំេណញែដលទទួលបនក៏
ខពស់ជងេគែដរ រមួមន ៖  

-ផលចំេណញែផនកសងគម : ជួយដល់និស ិត្រកី្រក និងជជនជតិេដើមភគតិចឲយមនលទធ
ភព និងមនឱកសសិក  េលើកទឹកចិត្តនិងេលើកតេមកើងនិស ិតែដលេរៀនពូែក និងជំរញុករខិតខំ
អភិវឌ សមតថភពបែនថមេទៀត។ រមួចំែណកេលើកកមពស់គុណភពអប់រ ំ និងកត់បនថយអ្រ
េបះបង់ករសិក ។ រមួចំែណកឲយសេ្រមចបននូវេគលនេយបយននកនុងវស័ិយអប់រ ំ និង
ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ។ំ 

-ផលចំេណញែផនកេសដ្ឋកិចច :  បនទុកចំ យថវកិបែនថមនឹងច ចរេនេលើទីផ រ បេងកើន
ករទិញ បេងកើនផលិតកមម បេងកើនករងរ រមួចំែណកជំរញុកំេណើ នេសដ្ឋកិចច។ 

-កញច ប់ចំ យថវកិររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ជះឥទធិពលជវជិជមនេទេលើចំ យបុគគល 
និង ចជំរញុឲយមនកំេណើ នចំណូលជតិសរបុ។ 

៧. ករអនុវត្ត និងករ ម ន 
៧.១. េតើវធិនករអ្វី្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេដើមបីេលើកកមពស់តម្ល ភព និងអភិបលកិចចល្អកនុងអំឡុង
េពលៃនករ្របតិបត្តិ? 

្រកសួងនីមួយៗ (្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ្រកសួង
កសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ និង្រកសួង
សងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ) ែដលនឹងអនុវត្តេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយថមីេនះ ្រតូវ
េរៀបចំបេងកើតគណៈកមមករ និងយន្តករបំេពញករងរ េដើមបីស្រមបស្រមួលកនុងករអនុវត្តអនុ្រកឹតយ
េនះ ឲយ្រសប មេគលករណ៍អភិបលកិចចល្អ (តម្ល ភព គណេនយយភព ករចួលរួម និងករ
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េគរពចបប់)។ ចំេពះ្រកសួង ែដលមិនទន់បនេលើកថវកិចំ យេលើ្របក់ របូករណ៍
មរបបថមីេនះស្រមប់ឆន ំ២០១៤ ្រតូវសហករជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ េដើមបីេធ្វើនិយ័

តកមមថវកិ។  

៧.២. េតើគួរេធ្វើករពិនិតយ/ ម នបញញត្តិកមមេនះេឡើងវញិេ្រកយេពលបញញត្តិកមមេនះ្រតូវបន
្របតិបត្តិែដរឬេទ? េបើដូេចន ះ េតើបញញត្តិកមមេនះគួរ្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិ/ ន នយ៉ងដូចេម្តច 
និងេនេពល ? 

គួរពិនិតយបញញត្តិកមមេនះេឡើងវញិេរៀង ល់ ៥ឆន ំម្ដង ពីេ្រពះេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចកមពុជ មនករ 
វវិត្តេទមុខជនិចច ៃថ្លទំនិញែតងមនករេកើនេឡើង និងអំ ចទិញជទូេទមនករថយចុះ។ 

អ ថ ធិបបយេផ ងេទៀត 

កនុងករណីកំេណើ នេសដ្ឋកិចចមនក្រមិតខពស់ គួរពិនិតយព្រងីកវ ិ លភពេទេលើចំនួននិស ិត។ 

 

ដំេណើ រករ េឈម ះ មុខងរ ហតថេលខ កលបរេិចឆទ 
េរៀបចំេ យ 
(្រកសួងពក់ព័នធ) 

េ ក  
ស៊ន េសងហុក 

្របធន 
RIA/MoEYS 

  

្រតួតពិនិតយេ យ (ORIA) ល.ជ ៊ ង សុផ ្ល  សមជិក RIA   
ឯ.ឧ េអង រតនមុនី ្របធនែផនក

RIA 
  

ឯ.ឧ ម៉ម រទិធ ្របធនែផនក 
CBA 

  
ឯកភពេ យ (ORIA) ឯ.ឧ បិុច សុខ ្របធន

គេ្រមង 
  

បញចូ លទិននន័យេ យ េ ក បូ៉វ វ ី អនុ្របធន 
RIA/MoEYS

  
បញចូ លកនុងេគហទំព័រ
េ យ 

    

 


