
ការវាយតម្លៃបឋលលលើផលប ៉ះពាល ់
លេចក្ដីព្រពាងអនុព្រក្តឹយ េដពីកីារផដលរ់ង្វា ន់ដលជ់័យលាភេីេិសពូកក្ 

ព្រក្េងួអប់រ ំយវុជន នងិក្ឡីា 
លេខលោងៈ    
កាេបរលិឆេទចាប់ល្ដើមៈ    
កាេបរលិឆេទបញ្ច ប់ៈ   
អត្ថា ធបិាយេលងេបអំពេីលំ ើ បញ្ញតតកិ្លម 

អនុក្រឹត្យលនេះ រំណត់្អំពីការ្ដេ់រង្វា ន់ដេ់ជ័យលាភីសិសសពូករ ក្ែរអរសរសិេប៍កខែរ 
គណិត្វទិា និងវទិាសាស្រសត រែុងលោេលៅសក្មិត្សក្រំងសិសសពូករទូទំងក្បលទស លេើរទឹរ
ឆិត្តសិសសលៅមធ្យមសិរាឱ្យលដដ ត្ការយរឆិត្តទុរដារ់លរៀនសូក្ត្ និង្ដេ់ត្ម្មៃដេ់ជ័យលាភី
សិសសពូករ កដេរនក្ារ់រង្វា ន់លេើរទឹរឆិត្តពីលេខ១ ដេ់ លេខ១០ ក្ត្វូឆំណាយថវកិាជាតិ្
ក្បរណ ៦៤ ០០០ ០០០៛ (ហុរសិបបួនលានលរៀេ) រែុងមួយឆ្ែ ំសិរា។ បុគគេ បុពាជិត្ 
ក្គួសារ សហគមន៍ សងគមសីុវេិ សាា ប័នរដឋ និងឯរជនទំងអស់ រនសិទធិ្ដេ់រង្វា ន់ជាសរា រៈ 
ឬថវកិាជូនជ័យលាភីសិសសពូករ។  

អនុក្រឹត្យលនេះរនវសិាេភាពអនុវត្តឆំល េះជ័យលាភីសិសសពូករទូទំងក្បលទសលៅ
តាមក្គឹេះសាា នមធ្យមសិរាឆំលណេះទូលៅសាធារណៈនិងឯរជន។ 

ព្របលភទបញ្ញតតកិ្លម 
ឆាប់ 

 
 

ក្ពេះរាជ
ក្រឹត្យ 
 

អនុក្រឹត្យ 
 

 

ក្បកាស 
 

 

លសឆរដី
សលក្មឆ 
 

សារាឆរ 
 

 

ល្សងៗ
លទៀត្ 
 

ផលប ៉ះពាលម់្នេលំ ើ បញ្ញតតិក្លមលលើវិេយ័៖ 

លសដឋរិឆច  សងគមរិឆច បរសិាា ន ល្សងៗ (អប់រ)ំ 
១. ការក្ំ ត់បញ្ហា  
១.រ បញ្ហា ឆមបងកដេបញ្ញត្តិរមែរនបំណងលដាេះស្រសាយ លដាយ្ដេ់អំណេះអំណាង (ភសតុតាង/ភាព
ជារ់កសដង ក្បសិនលបើចំាាឆ់) 

១. ក្ារ់រង្វា ន់លេើរទឹរឆិត្តរនឆំនួនតិ្ឆ  
ក្ារ់រង្វា ន់លេើរទឹរឆិត្តរនគរៃ ត្ខុសោែ រវាងក្ែរអប់រ ំ និងក្ែររីឡា កដេសាិត្រែុង

សាា ប័ន/វស័ិយកត្មួយ លដាយក្ែររីឡារនក្ារ់រង្វា ន់លេើរទឹរឆិត្តខពស់ខ្ៃ ំងជាងក្ែរអប់រ។ំ
ដូលចាែ េះលដើមបីឆូេរមួលេើររមពស់ក្ែរទំងពីរឱ្យរនភាពក្បហារ់ក្បកហេោែ  ក្រសួងរ៏គួរោំក្ទ 
និងជំរញុក្ែរអប់រ ំ ពិលសសលេើការខិត្ខំក្បឹងកក្បងលរៀនសូក្ត្របស់សិសានុសិសស រែុងន័យ
ល្ៃើយត្បលៅនឹងរំកណទក្មង់រែុងវស័ិយអប់រ ំ ទរ់ទងនឹងការរសាងសមត្ាភាព និងអភិវឌ្ឍ
ធ្នធានមនុសស កដេជាមូេដាឋ នរងឹរំម្នក្ែរបញ្ហញ  សាែ រតី្របស់សិសស និងជាកាតាេីររមួយ



ឆូេរមួអភិវឌ្ឍន៍លសដឋរិឆចក្បលទសរមពុជា កដេសងឃឹមថានឹងកាៃ យជាក្បលទសរនឆំណូេ
មធ្យមរក្មិត្ខពស់លៅឆ្ែ ំ២០៣០ខ្ងមុខ។  

រតាត ខ្ងលេើ ជាមូេលហតុ្ជំរញុឱ្យក្រសួងគួរបលងកើនការយរឆិត្តទុរដារ់លេើេទធ្េ
សិរារបស់សិសសពូករ ពិលសសគួរបកនាមលេើក្ារ់រង្វា ន់លេើរទឹរឆិត្តរបស់ពួរោត់្ ។  

២. ក្បរួត្ក្បកជងលេើឆ្រអនតរជាតិ្  
ធ្នធានមនុសសជារតាត សំខ្ន់ និងជាបរបិទសរេ មិនអាឆខាេះានសក្រប់ការ

អភិវឌ្ឍក្បលទស។ លោងលេើក្បលទសរមពុជា ជាក្បលទសរំពុងអភិវឌ្ឍ ការអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធាន
មនុសសក្បរបលដាយគុណភាព សមត្ាភាព  លទពលកាសសេយ និងសកាត នុពេសក្រប់ធានា
ការអភិវឌ្ឍសងគម លសដឋរិឆចជាតិ្ក្បរបលដាយឆិរភាព ទមទរឱ្យរនការក្បរួត្ក្បកជងម្នការ
ររីឆំលរ ើនម្នបលឆចរវជិាា ោ៉ាងខ្ៃ ំងទំងរែុងតំ្បន់ និងពិភពលលារ។ លដើមបទីទួេានភាព
លជាគជ័យលេើឆ្រអនតរជាតិ្ ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡា លដើរតួ្រោ៉ាងសំខ្ន់រែុងការពក្ងឹង
គុណភាពអប់រ ំទំងក្ទឹសតី និងការអនុវត្ត (ការពិលសាធ្ន៍) ពិលសសការលេើរត្ម្មៃដេ់សិសសពូករ 
លដើមបីជាលរទនភាពរបស់សិសានុសិសស រតាបិតា សាលាលរៀន សងគមជាតិ្ និងពិភពលលារ 
តាមរយៈការបលងកើត្ក្ារ់រង្វា ន់លេើរទឹរឆិត្ត។ 

៣. ការបតូរមុខវជិាា របូវទិា លៅ ជាវទិាសាស្រសត 
របូវទិាជាមុខវជិាា មួយរែុងបណតុំ មុខវជិាា វទិាសាស្រសត កដេរនមុខមុខវជិាា បីសំខ្ន់គឺ 

របូវទិា គីមីវទិា និងជីវវិទិា  លហើយរាេ់ការក្បឡងសិសសពូករថាែ រ់តំ្បន់ និងពិភពលលារគឺលគ
លដត ត្លេើមុខវជិាា វទិាសាស្រសត កដេលកាត បមុខវជិាា ទំងបីខ្ងលេើ។ ដូលចាែ េះលដើមបីជាមូេដាឋ នក្គឹេះ
អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពរបស់សិសានុសិសសឱ្យានទូលាយ និងស្រសបតាមេរខខណឌ ក្បឡងនានា
ខ្ងលេើ ក្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡា ានករសក្មួេមុខវជិាា ពី «របូវទិា» លៅ «វទិាសាស្រសត»
លេើឆំណងលជើងម្នលសឆរតីក្ ងអនុក្រឹត្យលនេះ។ 

១.ខ បញ្ហា  រ់ព័នធល្សងលទៀត្កដេបញ្ញត្តិរមែអាឆជួយលដាេះស្រសាយ្ងកដរ លដាយ្ដេ់អំណេះអំណាង
(ភសដុតាង/ភាពជារ់កសដង ក្បសិនលបើចំាាឆ់) 

- អនុក្រឹត្យលេខ០៦ អនក្រ.បរ ឆុេះម្ថៃទី១៥ កខរុមាៈ ឆ្ែ ំ២០០០ សដីពីការលរៀបឆំថាែ រ់សិសសពូករ
ក្ែរគណិត្វទិា អរសរសិេប៍កខែរ និងរបូវទិា...។ 

១.គ សូមរាយបញ្ា ីេិខិត្បទដាឋ នគតិ្យុត្តរនស្រសាប់ កដេ រ់ព័នធឬក្បហារ់ក្បកហេ។ 
ឆូរបញ្ហា រ់ថា លត្ើលហតុ្អាីានជាេិខិត្បទដាឋ នគតិ្យុត្តទំងលនេះ មិនទន់ក្គប់ក្ោន់? 

- ឆាប់សដីពីការអប់រ ំឆ្ែ ំ២០០៧ ក្ត្ង់រក្តា៣៨ ការអប់រពិំលសស ានកឆងថា « រដឋលេើរទឹរឆិត្ត 
និងជំរញុឱ្យរនការអប់រពិំលសស សក្រប់ជនពិការ និងអែរសិរាពូករកដេរនលទពលកាសេយ 
និង/បញ្ហញ ខពស់» 

- អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ. ឆុេះម្ថៃទី១៥ កខរុមាៈ ឆ្ែ ំ២០០០ សដីពីការលរៀបឆំថាែ រ់សិសសពូករក្ែរ



គណិត្វទិា អរសរសិេប៍កខែរ និងរបូវទិា ាន្ដេ់រង្វា ន់រនរក្មិត្ទបលបើលក្បធបលធ្ៀបសាា ន
ភាពបឆចុបបនែ។ 

១. ឃ លត្ើសំលណើ បញ្ញត្តិរមែរន្េប៉ាេះ េ់អវជិារនដេ់ការក្បរួត្ក្បកជងកដរឬលទ? (ក្បសិនលបើរន 
សូមពនយេ់) 

សំលណើ បញ្ញត្តិរមែលនេះ មិនរន្េប៉ាេះ េ់អវជិារនដេ់ការក្បរួត្ក្បកជង(ជាេរខណៈ ណិជា
រមែ)លឡើយ។ 

២. លោលប ំង លត្ើលយើងឆង់សលក្មឆានអាី? 

ការលរៀបឆំលសឆរដីក្ ងអនុក្រឹត្យលនេះលឡើង រែុងលោេបំណងលដាេះស្រសាយបញ្ហា ខ្ងលេើទំងប៉ាុនាែ ន
តាមរយៈ ការបលងកើនក្ារ់រង្វា ន់លេើរទឹរឆិត្តសិសសពូករ ការជក្មុញ និងលេើរទឹរឆិត្តសិសសពូករឱ្យ
រនការក្បរួត្ក្បកជងសមត្ាភាពទំងរែុងតំ្បន់ និងពិភពលលារ និងលរៀរគរការឆូេរមួលេើរទឹរឆិត្ត
ដេ់សិសសពូករ។   

៣. ជលព្រលើេ 
ជលក្មើសល្សងៗរមួទំងសំលណើ បញ្ញត្តិរមែ (សក្រប់ការវភិាគលេើ្េប៉ាេះ េ់) 
១. បនតអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.បរ កដេរនស្រសាប់ 
២. សំលណើ អនុក្រឹត្យថែី 

៤. ការប នស់្មម នបឋលលលើព្របលភទបនទុក្ចណំាយកាតពាក្ចិច នងិផលចលំ ញ 
៤.១ ការរំណត់្ភាររិឆច និងក្បលភទបនទុរឆំណាយ 

ជលក្មើស រាជរដាឋ ភិាេ ធុ្ររិឆច 
ជលក្មើសទី១៖ បនតអនុវត្តអនុ
ក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.បរ 
កដេរនស្រសាប់ 

- បនទុរឆំណាយសក្រប់គណៈ
ក្បតិ្ភូមរពីតាមបណាត លខត្ត
ក្បកហេ ៧៥១ ១១០ ០០០ 
លរៀេ  

- បនទុរឆំណាយលេើការលរៀបឆំ
ការក្បឡងក្បកហេ  
៤០ ២៩៤ ៤០០ លរៀេ 

- បនទុរឆំណាយលេើការ្ដេ់
រង្វា ន់ដេ់ជ័យលាភីក្បកហេ 
១៩ ៩៥០ ០០០ លរៀេ 
ឆំណាយសរបុក្បកហេ  
៨១១ ៣៥៤ ៤០០ លរៀេ  
លសែើនឹង ២០២ ៨៣៨ $  

- ោែ ន 



ជលក្មើសទី២៖ លសឆរដីក្ ងអនុ
ក្រឹត្យសដីពីការ្ដេ់រង្វា ន់ដេ់
ជ័យលាភីសិសសពូករក្ែរអរសរ
សិេប៍កខែរ គណិត្វទិា និងវទិា
សាស្រសត  

- បនទុរឆំណាយសក្រប់គណៈ
ក្បតិ្ភូមរពីតាមបណាត លខត្ត
ក្បកហេ ៧៥១ ១១០ ០០០ 
លរៀេ  

- បនទុរឆំណាយលេើការលរៀបឆំ
ការក្បឡងក្បកហេ  
៤០ ២៩៤ ៤០០ លរៀេ 

- បនទុរឆំណាយលេើការ្ដេ់
រង្វា ន់ដេ់ជ័យលាភីក្បកហេ 
៦៥ ៥០០ ០០០ លរៀេ 
ឆំណាយសរបុក្បកហេ  
៨៥៦ ៩០៤ ៤០០ លរៀេ 
លសែើនឹង ២១៤ ២២៦ $ 

- ោែ ន 

៤.២ ការរំណត់្ក្បលភទម្ន្េឆំលណញ 

ជលក្មើស រាជរដាឋ ភិាេ ធុ្ររិឆច 
ជលក្មើសទី១៖ បនតអនុវត្តអនុ
ក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.បរ 
កដេរនស្រសាប់ 

- ររាសាា នភាពលដើម។ 
- ្េឆំលណញានតិ្ឆតួ្ឆ
លដាយសិសសពូករលៅកត្
ទទួេានរង្វា ន់តិ្ឆ 

- ោែ ន 

ជលក្មើសទី២៖ លសឆរដីក្ ងអនុ
ក្រឹត្យសដីពីការ្ដេ់រង្វា ន់ដេ់
ជ័យលាភីសិសសពូករក្ែរអរសរ
សិេប៍កខែរ គណិត្វទិា និង
វទិាសាស្រសតន៍  

- ានបង្វា ញនូវការយរឆិត្ត
ទុរដារ់ឆំល េះវស័ិយអប់រ ំ ជា
ពិលសសឆំល េះសិសសពូករ  

- សិសសនឹងខិត្ខំលរៀនសូក្ត្ 
លនាេះធ្នធានមនុសសនឹង
សមបូរណ៍កបប ល្ៃើយត្បលៅ
នឹងការអភិវឌ្ឍលសដឋរិឆច 
លដាយយរមូេធ្នមនុសសជា
មូេដាឋ ន 

- កាត់្បនាយភាពអស់សងឃមឹឬ
គំនិត្អវជិារនរបស់សិសស។ 

- ោែ ន 

 
 



៤.៣ វសិាេភាពម្នជលក្មើសនីមួយៗ 

ជលក្មើស វស័ិយឬក្បលភទធុ្ររិឆច ឆំនួនធុ្ររិឆច ឯរសារលោង/ភសដុ
តាង 

ជលក្មើសទី១៖ បនតអនុវត្ត 
អនុក្រឹត្យលេខ ០៦  
អនក្រ.បរ កដេរនស្រសាប់ 

   

ជលក្មើសទី២៖ លសឆរដីក្ ង
អនុក្រឹត្យសដីពីការ្ដេ់រង្វា ន់
ដេ់ជ័យលាភីសិសសពូករ
ក្ែរអរសរសិេប៍កខែរ  
គណិត្វទិា និងវទិាសាស្រសត  

   

៥. ក្ចិចពិលព្រោ៉ះលោបល ់

ទទួេានការឯរភាពពីសំណារ់អែរ រ់ព័នធដូឆជា ពីសំណារ់ថាែ រ់ដឹរនំាក្រសួងដទ េ់ពីក្បមុខ
រាជរដាឋ ភិាេ។ 

៦. េននដិ្ឋា ន 

លត្ើចំាាឆ់លធ្ាើ RIS កដរឬលទ? 
ចំាាឆ់ 
មិនចំាាឆ់ 

បញ្ញត្តិរមែកដេលសែើលឡើងលនេះ  មិនរន្េប៉ាេះ េ់ដេ់ធុ្ររិឆចលឡើយ ប៉ាុកនតបញ្ញត្តិរមែលនេះនឹង
្ដេ់នូវ្េវជិារនសក្រប់សិសានុសិសសជាពិលសសសិសសពូករ។ ដូលឆែេះ ជលក្មើសទី២ គួរក្ត្ូវាន
លក្ជើសលរ ើស។ 

៧. ការអនុវតតនងិការត្ថលដ្ឋនព្រតួតពិនតិយ 
៧.១ លត្ើវធិានការអាីក្ត្ូវានលក្ជើសលរ ើសលដើមបីលេើររមពស់ត្រៃ ភាពនិងអភិាេរិឆចេអរែុងអំឡុងលពេ
ម្នការក្បតិ្បត្តិ? 

លបើសិនជាសំលណើ លរៀបឆំអនុក្រឹត្យថែីលនេះក្ត្ូវានលក្ជើសលរ ើស វធិានការលដើមបីលេើររមពស់ត្រៃ ភាព
និងអភិាេរិឆចេអរែុងអំឡុងលពេក្បតិ្បត្តិ គឺក្ត្ូវលេើររមពស់ក្បសិទធភាពរែុងដំលណើ រការក្បឡង។ 
 
៧.២ លត្ើគួរលធ្ាើការពិនិត្យ/តាមដានបញ្ញត្តិរមែលនេះលឡើងវញិលក្កាយលពេបញ្ញត្តិរមែលនេះក្ត្ូវានក្បតិ្បត្តិ
កដរឬលទ? លបើដូលចាែ េះ លត្ើបញ្ញត្តិរមែលនេះ គួរក្ត្ូវានពិនិត្យលឡើងវញិ / តាមដានោ៉ាងដូឆលមដឆ និងលៅ
លពេណា? 



ររណីសំលណើ អនុក្រឹត្យថែីក្ត្ូវានលក្ជើសលរ ើស អនុក្រឹត្យថែីលនេះគួរក្ត្វូានពិនិត្យលឡើងវញិលរៀងរាេ់
៥ឆ្ែ ំមដង។ 
 

ដំលណើ រការ ល ែ្ េះ មុខង្វរ ហត្ាលេខ្ កាេបរ ិ
លឆេទ 

ទំនារ់
ទំនង 

លរៀបឆំលដាយ
ក្រសួងអប់រ ំ
យុវជន និង
រីឡា 

ឯរឧត្តម ស៊ន លសងហុរ ក្បធាន    
លលារ ប៉ាូវ វ ី អនុក្បធាន    
លលារស្រសី ខូវ លសាភ័ណ សរជិរ    
លលារ អ៊ា ក្ពំ សរជិរ    
លលារ ស៊ាន បញ្ហញ  សរជិរ    

ក្ត្តួ្ពិនិត្យ 
លដាយ 

លលារជំទវ ស៊ាង សុ្លាៃ      

ឯរភាព
លដាយ ឯរឧត្តម បិុឆ សុខ្ 

    

 


