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ករ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពល ់
សេំណើ បញញត្តិកមមពក់ព័នធករ្រគប់្រគងមេត្តយយសកិ សហគមន៍ 

្រកសងួអបរ់ ំយវុជន និងកី  
 

េលខេយងៈ    
កលបរេិចឆទចប់េផ្ដើមៈៃថងទី១៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៧  
កលបរេិចឆទបញច ប់ៈ ៃថងទី១៦ ែខសី  ឆន ំ២០១៧ 

អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីសេំណើ បញញត្តិកមម 

បញញត្តិកមមេនះកំណត់អំពីករ្រគប់្រគងមេត្តយយសិក សហគមន៍កនុងេគលេ ផ្ដល់ឱកសឱយកុមរ
ែដលមន យុចប់ពី ០៣(បី)ឆន ំដល់េ្រកម ០៦(្របំមួយ)ឆន ំ ទទួលបនេស អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌
និងបរយិប័នន។ 

បញញត្តិកមមេនះមនវ ិ លភពអនុវត្តេលើករ្រគប់្រគងមេត្តយយសិក សហគមន៍េន មរដ្ឋបលឃំុ 
សងក ត់។ 

រដ្ឋបលឃំុ សងក ត់ គួរមនសិទធិសេ្រមចេលើករបេងកើតមេត្តយយសិក សហគមន៍។ ករ្រគប់្រគងម
េត្តយយសិក សហគមន៍ គួរ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យគណៈ្រគប់្រគងមួយ។ មេត្តយយសិក  សហគមន៍ គួរ
េគរព មស្តង់ អបបរម។ មេត្តយយសិក សហគមន៍នីមួយៗ គួរទទួលបនថវកិស្រមប់ដំេណើ រករនិង
កិចចអភិវឌ ថន ក់េរៀន។្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍ គួរទទួលបន្របក់ឧបតថមភ្របចំែខ អបបរម
្រប ក់្របែហលឬេ្រចើនជង្របក់ែខអបបបរមរបស់កមមករនិេយជិក និង្រតូវទទួលបន្រសប មកិចច
សនយ។ ្របក់ឧបតថមភ្របចំែខរបស់្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍ និងថវកិស្រមប់ដំេណើ រករ និងកិចច
អភិវឌ េរៀនេនះ គួរ្រតូវ ក់បញចូ លេទកនុងគេ្រមងមូលនិធិអភិវឌ ឃំុ សងក ត់។ រដ្ឋបលឃំុ 
សងក ត់ ចផ្តល់្របក់ឧបតថមភបែនថមជូនដល់្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍េទ មលទធភព េរៀងៗខ្លួន។ 

 

្របេភទបញញត្តិកមម 

ចបប់ 
 

 

្រពះ ជ
្រកឹតយ 

 
 

អនុ្រកឹតយ 
 

 

្របកស 
 

 

េសចក្ដី
សេ្រមច 

 


ចរ 
 

 

េផ ងៗេទៀត
 
 

ផលប៉ះពលៃ់នសេំណើ បញញត្តិកមមេលើវិសយ័៖ 

េសដ្ឋកិចច  សងគមកិចច បរ ិ ថ ន អប់រ ំ
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១. ករកំណត់បញ្ហ  

១.កបញ្ហ ចមបងែដលបញញត្តិកមមមនបំណងេ ះ្រ យ េ យផ្ដល់អំណះអំ ង (ភស្តុ ង/ភពជក់
ែស្ដង ្របសិនេបើចំបច់) 
 
១.បញ្ហ ៃនករផ្តល់េស អប់រកំ្រមិតមេត្តយយសិក េន មទីជនបទ តំបន់ ច់្រសយល និង តំបន់ជួប

ករលំបក 

កន្លងមក ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  បនបេងកើតមេត្តយយសិក រដ្ឋេនទូទំង្របេទសេដើមបីផ្តល់ 
េស អប់រកុំមរតូចេនក្រមិតមេត្តយយសិក េឆ្លើយតបេទនឹងចបប់ស្តីពីករអប់រ ំ\ និងេគលនេយបយ 
របស់្រកសួងែដលធនឱយករអប់រមំនគុណភព្របកបេ យសមធម៌និងបរយិប័នន និងេលើកកមពស់ ឱ
កសកនុងករសិក េពញមួយជីវតិស្រមប់ទំងអស់គន ។ បុ៉ែន្តេ យេហតុថ េន ម ទីជនបទតំបន់ 

ច់្រសយលនិងតំបន់ជួបករលំបកមួយចំនួនកុមរមួយចំនួនពំុទន់បនទទួលេស  អប់រេំនះឱយបន 
េពញេលញេនេឡើយេទ។ដូេចនះ េដើមបីេ ះ្រ យនូវបញ្ហ ្របឈមេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកើតឱយ 
មនមេត្តយយសិក សហគមន៍េន មឃំុសងក ត់ កនុងេគលេ ផ្តល់ឱកសឱយកុមរែដលសថិតេន ម ទី
ជនបទ តំបន់ ច់្រសយល និងតំបន់ជួបករលំបកមួយចំនួនទទួលបនករអប់រេំនក្រមិតមេត្តយយ 
សិក ។ 

២.មេត្តយយសិក សហគមន៍្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យគម នែផនករនិងចកខុវស័ិយចបស់ ស់ 

កន្លងមកមេត្តយយសិក សហគមន៍្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យពំុមនែផនករសកមមភពជក់ ក់ 
និងគម នចកខុវស័ិយកនុងករអភិវឌ ចបស់ ស់េនះេទ។មេត្តយយសិក សហគមន៍មួយចំនួន ែដលបន 
បេងកើតមកេហើយ្រតូវបនបិទេទវញិ។ ភគេ្រចើនមេត្តយយសិក សហគមន៍ែដលដំេណើ ករបនល្អគឺ 
្រស័យេទេលើករយកចិត្តទុក ក់របស់េមឃំុ ឬេចសងក ត់ និង្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ 

និងៃដគូអភិវឌ ។  

៣.មេត្តយយសិក សហគមន៍ពំុទន់បនអនុវត្តស្តង់ អបបរមជក់ ក់ 

មេត្តយយសិក សហគមន៍ែដលកំពុងដំេណើ រករបចចុបបនន ពំុទន់បនអនុវត្ត្រសប មស្តង់  អបប
បរមសម្រសបេនះេទេ យមេត្តយយសិក សហគមន៍ខ្លះពំុមនអគរ ខ្លះេទៀតពំុមនសមភ រ ឧបេទទស
ស្រមប់បេ្រង ន និងសមភ រៈស្រមប់េកមងេលង ខ្លះេទៀតបេ្រង នេ យ្រគូែដលពំុបនទទួល ករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លចបស់ ស់។ ពំុទន់មនស្តង់ អគរ េ យេហតុថមេត្តយយសិក សហគមន៍មួយ ចំនួនសថិត
េន មេ្រកមេដើមេឈើ ផទះ្របជពលរដ្ឋ ឆទន កនុងវត្ត ម និងផទះេមភូមិ េមឃំុ -ល- ែដលក ្ត
េនះេធ្វើឱយមេត្តយយសិក សហគមន៍មួយចំនួន ពំុមនទីធ្ល ស្រមប់េកមងេលង និងសមភ រឧបេទទស ស្រមប់
បេ្រង ន និងសមភ រៈស្រមប់េកមងេលងេឡើយ។ ចំេពះស្តង់ ្រគូ គឺេ យេហតុថ ្រគូមេត្តយយ សិក សហ
គមន៍មួយចំនួន េនេពលមនបញ្ហ ្របឈម ្រគូបនសំុឈប់មុនករបញច ប់កិចចសនយេធ្វើឱយ គណៈ
្រគប់្រគងមេត្តយយសិក សហគមន៍្រតូវេ្រជើសេរ ើស្រគូថមីែដលពំុទន់ទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លេពញ
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េលញ។ ម៉យងវញិេទៀត ចំេពះមេត្តយយសិក សហគមន៍ ែដលទទួលបនករឧបតថមភពីៃដគូអភិវឌ  ្រគូ
ភគេ្រចើន ទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតឹមែតរយៈេពល ០៧ៃថង បុ៉េ ្ណ ះ។ េហតុដូចេនះេហើយ េធ្វើឱយ
្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍ ពំុមនស្តង់ រមួ។ សរបុមក ្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ពំុទន់
បនអនុវត្ត្រសប មស្តង់  េ យេហតុថ ្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍មិនបន ដឹងអំពីស្ត
ង់ អបបរមរបស់មេត្តយយសិក សហគមន៍ និងេ យ រពំុមនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករ អនុវត្តឱយ
្រសប មស្តង់ អបបរមេនះ។ 

៤.ពំុទន់មន្របភពជក់ ក់កនុងករផ្ដល់្របក់ឧបតថមភ្របចំែខដល់្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហ
គមន៍ 

 មេត្តយយសិក សហគមន៍ខ្លះ្រតូវបនៃដគូអភិវឌ ជំរញុឱយបេងកើត េហើយៃដគូអភិវឌ ជអនកឧបតថមភ 
្របក់្របចំែខដល់្រគូបេ្រង ន បុ៉ែន្តេនេពលែដលៃដគូអភិវឌ បញឈប់ករឧបតថមភេធ្វើឱយប៉ះពល់ដល់ករ 
សិក របស់កុមរនិងប៉ះពល់ដល់និរន្តរភពរបស់មេត្តយយសិក សហគមន៍និងបងកជករលំបកដល់
រដ្ឋបលឃំុ សងក ត់ មី។ ម៉យងវញិេទៀត ្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍ខ្លះ ទទួលបន្របក់ឧបតថមភ ខ្លះ
តិច ខ្លះេ្រចើន េទ មលទធភពរបស់ឃំុ សងក ត់ ករចូលរមួឧបតថមភពីអនក ពយបលសិស  និងៃដគូ
អភិវឌ  ែដល្របករេនះ េធ្វើឱយ្របក់ឧបតថមភ្របចំែខស្រមប់្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍ ពំុទទួលបន
េសមើៗគន េនេឡើយេទ។ករេបើកថវកិឧបតថមភជូនដល់្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍មួយចំនួន
មិនបនេទៀងទត់េនះេឡើយ េ យេពលខ្លះ ឃំុ សងក ត់េបើកជ្របចំែខ និងខ្លះេទៀត េបើកជ្របចំ្រតីម
ស។ បញ្ហ េនះេកើតេឡើង េ យ រែតចរន្តៃនករទម្ល ក់ថវកិពីថន ក់ជតិមកថន ក់ េ្រកមជតិមនភព
យឺតយ៉វ និងករណីខ្លះេទៀត េ យ រែតេសម នឃំុ សងក ត់ មនភពយឺតយ៉វកនុង ករបំេពញនូវភរកិ
ចចរបស់ខ្លួន។ 

៥.រដ្ឋបលឃំុ សងក ត់មនករលំបកកនុងករផ្ដល់្របក់ឧបតថមភ្របចំែខដល់្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយ 
សិក សហគមន៍ 

មូលនិធិអភិវឌ ឃំុ សងក ត់ ្រតូវករចំ យេលើករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលេធ្វើឱយ្របជជន 
ឆប់េមើលេឃើញ ចំែណកករចំ យេលើករអភិវឌ និងករគំពរកុមរតូច ជករអភិវឌ ែដលេគ មិន
បនេមើលេឃើញភ្ល មៗេ យែភនកទេទ មនន័យថទល់ែតេ្របើករគិតេទើបេគេមើលេឃើញ ដូេចនះ រដ្ឋបល
ឃំុ សងក ត់មនករ ែរកកនុងករចំ យឬវនិិេយគេលើករគំពរនិងអភិវឌ កុមរតូចេន ម មូល ្ឋ ន

មរយៈករឧបតថមភជេបៀវត ្របចំែខដល់្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍។ 

៦.ករេបះបង់ករងររបស់្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ 

្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍មួយចំនួនទទួលបន្របក់ឧបតថមភ្របចំែខតិចតួច ដូេចនះ
េនេពលែដលមនជេ្រមើស្របេសើរជង ពួកគត់នឹងេបះបង់េចលករងរជ្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក
សហគមន៍ េ យេហតុថ ពួកគត់្រតូវគិតគូរនិងេ ះ្រ យបញ្ហ ជីវភព្រគួ ររបស់ពួកគត់។ ម៉យង
វញិេទៀត ករេបះបង់ករងរជ្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍េនះ ក៏េ យ រែតករ យក
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ចិត្តទុក ក់ពីរដ្ឋបលឃំុ សងក ត់ និងសហគមន៍េនមនក្រមិត និងេ យ រែតមនភពងយ ្រសួល
កនុងករេបះបង់ េពលគឺមិនមនចំ ត់ករេលើករមិនអនុវត្តកតព្វកិចចកនុងកិចចសនយេហើយ ខ្លះេទៀត
មិនមនកិចចសនយែតម្តង។ 

៧.្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ជសហព័ទធឬជកូនរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

េ យ រែត្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ជសហព័ទធឬជកូនរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
េធ្វើឱយ មីខ្លួនេនះអនុវត្តភរកិចចមិនបនល្អ និងមិនបនយកចិត្តទុក ក់កនុងករអភិវឌ ថន ក់ ឬយកចិត្ត 
ទុក ក់មិនបនដិតដល់កនុងករបេ្រង នសិស ។ សថិតកនុងលកខខណ្ឌ ែបបេនះ បនេធ្វើឱយថន ក់មេត្តយយសិក  
សហគមន៍ែលងទទួលបនករគំ្រទពី្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន េហើយ្របឈមនឹងករេសនើសំុបិទេចល។ 

៨.កង្វះសមភ រឧបេទទសបេ្រង ន និងសមភ រៈស្រមប់េកមងេលង 

មេត្តយយសិក សហគមន៍មួយចំនួនមិនមនសមភ រឧបេទទសបេ្រង នបន្រគប់្រគន់េនះេទ េ យ
េហតុថ្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍មួយចំនួន ពំុសូវយកចិត្តទុក ក់កនុងករបេ្រង ន ដូចេនះ 
េធ្វើឱយពំុដឹងថ េតើ្រតូវករសមភ រៈអ្វីខ្លះ និងខ្លះេទៀតបនេសនើសំុេហើយ ែតពំុមនចំ ត់ករចំេពះគត់។ 
ម៉យងវញិេទៀត មេត្តយយសិក សហគមន៍មួយចំនួនមិនបនបំពក់ ឬក៏ ក់សមភ រៈស្រមប់េកមងេលង 
េនះេទ េ យេហតុថ មេត្តយយសិក សហគមន៍ពំុមនទីធ្ល សម្រសប មេត្តយយសិក សហគមន៍ ខ្លះ
េទៀតមនទីធ្ល សម្រសប បុ៉ែន្តពំុមនលទធភពបំពក់ចំែណកខ្លះេទៀត្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយ សិក
សហគមន៍មិនយល់និងមិនដឹង េតើ្រតូវករេសនើសំុឧបករណ៍អ្វីខ្លះ ឬសមភ រៈអ្វីខ្លះស្រមប់បេ្រមើឱយ ករេលង
និងករេរៀនរបស់េកមង។ 

 
១.ខ បញ្ហ ពក់ព័នធេផ ងេទៀតែដលបញញត្តិកមម ចជួយេ ះ្រ យផងែដរ េ យផ្ដល់អំណះអំ ង(ភស្ដុ

ង/ភពជក់ែស្ដង ្របសិនេបើចំបច់) 

សំេណើ បញញត្តិកមមេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េដើមបីចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ ៖ 
- ករេធ្វស្របែហសរបស់ឳពុកម្ដ យ ឬអនក ពយបលកនុងករបញជូ នកូនេទេរៀន 
- ករេធ្វស្របែហសរបស់ឳពុកម្ដ យ ឬអនក ពយបលកនុងករែថទំកូនតូចៗ 
- ករយកចិត្តទុក ក់តិចតួចរបស់រដ្ឋបលឃំុ សងក ត់េលើវស័ិយអប់រនិំងអភិវឌ ធនធនមនុស  
- ករចំ យរបស់ឳពុកម្ដ យឬអនក ពយបលកនុងករបញជូ នកូនេទទទួលយកេស អប់រ ំ
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១.គ សូម យបញជ ីលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តមន្រ ប់ ែដលពក់ព័នធឬ្រប ក់្របែហល។ 
ចូរបញជ ក់ថ េតើេហតុអ្វីបនជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តទំងេនះ មិនទន់្រគប់្រគន់? 

- រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឆន ំ១៩៩៣ 
- ចបប់ស្ដីពីករអប់រ ំឆន ំ២០០៧ 
- ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលឃំុ សងក ត់ ឆន ំ២០០១ 
- េសចក្ដីែណនំេលខ ០៥១ ស.ណ.ន/គ.ជ.អ.ប ឆន ំ២០១០ 
- អនុ្រកឹតយេលខ ១៩១ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៤ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៥ ស្ដីពីករ្របគល់មុខងរនន

ពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគងករអប់រកុំមរតូច ករអប់របំឋមសិក  និងករអប់រេំ្រក្របព័នធឱយដល់ 
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក 

- អនុ្រកឹតយេលខ ១៥៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៨ែខកកក  ឆន ំ២០១៦ ស្ដីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្ត 
េទរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

 
១.ឃ េតើសំេណើ បញញត្តិកមមមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជងែដរឬេទ? (្របសិនេបើមន សូម
ពនយល់) 

សំេណើ បញញត្តិកមមេនះពំុមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជងរបស់ធុរកិចចេឡើយ។ 
២. េគលបំណង េតើេយើងចង់សេ្រមចបនអ្វី? 

ករេរៀបចំេសចក្ដី្រពងអនុ្រកឹតយេនះេឡើង កនុងេគលបំណងផ្ដល់ឱកសឱយកុមរែដលមន យុ
ចប់ពី៣(បី)ឆន ំដល់េ្រកម៦(្របំមួយ)ឆន ំ ទទួលបនេស អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌និងបរយិប័នន។  

៣. ជេ្រមើស 
ជេ្រមើសេផ ងៗរមួទំងសំេណើ បញញត្តិកមម (ស្រមប់ករវភិគេលើផលប៉ះពល់) 

១.រក ថ នភពេដើម 
២.សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីែដលផ្ដល់្រតឹម្របក់ឧបតថមភដល់្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ទំង
អស់ 
៣.សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីែដលផ្ដល់្របក់ឧបតថមភដល់្រគូបេ្រង ន ថវកិស្រមប់ដំេណើ រករនិងកិចចអភិវឌ  
និងថវកិឧបតថមភកុមរមេត្តយយសិក សហគមន៍ទំងអស់ 

៤.សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីែដលផ្ដល់្របក់ឧបតថមភដល់្រគូបេ្រង ន ថវកិស្រមប់ដំេណើ រករនិងកិចចអភិវឌ  
និងថវកិឧបតថមភកុមរមេត្តយយសិក សហគមន៍ មដំ ក់កល 
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៤. ករប៉ន់ ម នបឋមេលើ្របេភទបនទុកចំ យកតព្វកិចច និងផលចំេណញ 
៤.១ ករកំណត់ភរកិចច និង្របេភទបនទុកចំ យ 

ជេ្រមើស ជរ ្ឋ ភិបល ធុរកិចច 
ជេ្រមើសទី១៖រក ថ នភពេដើម - បនទុកចំ យេលើដំេណើ រករថន ក់មេត្តយយសិក

សហគមន៍ចំនួន ២ ៩០៦ នក់ចំនួន៥ ៨៣២ ០៦០ 
០០០េរៀលកនុងមួយឆន ំេសមើនឹង ១ ៤៥៨ ០១៥ដុ ្ល រ
សហរដ្ឋ មរកិ និងេសមើនឹង ១៧ ៤៩៦ ១៨០ ០០០ 
េរៀល កនុងរយៈេពល ៣ ឆន ំេសមើនឹង ៤ ៣៧៤ ០៤៥ 
ដុ ្ល រសហរដ្ឋ មរកិ។

គម ន 

ជេ្រមើសទី២៖ សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីែដល
ផ្ដល់្រតឹម្របក់ឧបតថមភដល់្រគូបេ្រង ន
ថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ទំងអស់ 
 

- បនទុកចំ យេលើ្របក់ឧបតថមភ្របចំែខដល់្រគូ
បេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ចំនួន២ ៩០៦ 
នក់ ចំនួន២០ ៩២៣ ២០០ ០០០ េរៀល កនុងមួយឆន ំ
េសមើនឹង៥ ២៣០ ០០០ដុ ្ល រសហរដ្ឋ មរកិ(១២ែខ)
និងមនចំនួន ៦២ ៧៦៩ ៦០០ ០០០  េរៀល េសមើនឹង 
១៥ ៦៩២ ៤០០ដុ ្ល រ កនុងរយៈេពល៣ឆន ំដំបូង។ 

 

ជេ្រមើសទី៣៖ សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីែដល
ផ្ដល់្របក់ឧបតថមភដល់្រគូបេ្រង ន ថវកិ
ស្រមប់ដំេណើ រករនិងកិចចអភិវឌ  និង
ថវកិឧបតថមភកុមរមេត្តយយសិក សហ
គមន៍ ទំងអស់ 
 

- បនទុកចំ យេលើ្របក់ឧបតថមភ្របចំែខដល់្រគូ
បេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ចំនួន២៩០៦ 
នក់ចំនួន២០ ៩២៣ ២០០ ០០០ េរៀល កនុងមួយឆន ំ
េសមើនឹង៥ ២៣០ ០០០ដុ ្ល រសហរដ្ឋ មរកិ(១២ែខ) 

-បនទុកចំ យេលើថវកិដំេណើ រករ េរៀន ចំនួន 
២ ៨៩៤ ថន ក់កនុងមួយឆន ំចំនួន៨៦៨ ២០០ ០០០ 
េរៀល 

- បនទុកចំ យេលើ្របក់ឧបតថមភសិស ចំនួន 
៦១ ៨៩៣ នក់ កនុងមួយឆន ំចំនួន ៤៩៥ ១៤៤ ០០០ 
េរៀលចំ យសរបុេលើ្របក់ឧបតថមភ្រគូ សិស  និង
ករអភិវឌ ថន ក់េរៀន មនចំនួន២២ ២៨៦ ៥៤៤ ០០០ 
េរៀល េសមើនឹង៥ ៥៧១ ៦៣៦ដុ ្ល រ សហរដ្ឋ មរកិ។ 

        ដូចេនះ បនទុកចំ យេកើន ១៦ ៤៥៤ ៤៨៤ 
០០០ េរៀល េសមើនឹង ៤ ១១៣ ៦២១ ដុ ្ល រសហរដ្ឋ ម
រកិេធៀបនឹងបនទុកចំ យស្រមប់ជេ្រមើសទី១េកើន 
២៨២,១៤%។ 
េបើេ្រប បេធៀបជមួយជេ្រមើសទី២ បនទុកចំ យេកើន 
១ ៣៦៣ ៣៤៤ ០០០ េសមើនឹង ៣៤៣ ៨៣៦ ដុ ្ល រ 
សហរដ្ឋ មរកិ េកើន ៦.៥២%។ 

- គម ន 
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ជេ្រមើសទី៤៖ សំេណើ អនុ្រកឹតយថមីែដល
ផ្ដល់្របក់ឧបតថមភដល់្រគូបេ្រង ន ថវកិ
ស្រមប់ដំេណើ រករនិងកិចចអភិវឌ  និង
ថវកិឧបតថមភកុមរមេត្តយយសិក សហ
គមន៍ មដំ ក់កល 

១.គិត មចំនួនភគរយែដលេនសល់ ៖  
- បនទុកចំ យេលើ្របក់ដំេណើ រករ េរៀន 

-ឆន ំទី១ (២០% = ៥៧៩ ថន ក់) ចំនួន 
១៧៣ ៦៤០ ០០០ េរៀល 
-ឆន ំទី២ (១០% = ២៣២ ថន ក់) ចំនួន   
២៤៣ ០៩៦ ០០០ េរៀល 
-ឆន ំទី៣ (១០% = ២០៨ ថន ក់) ចំនួន  
៣០៥ ៦០៦ ៤០០ េរៀល 
ចំនួនថន ក់ែដលេនសល់ ១ ៨៧៥ ថន ក់   ជបនទុក

ឃំុសងក ត់ 
- បនទុកចំ យេលើ្របក់ឧបតថមភសិស កនុងមួយឆន ំ 

-ឆន ំទី១ (២០% = ១២ ៧៣៤ នក់) ចំនួន  
១០១ ៨៦៨ ៨០០ េរៀល 
-ឆន ំទី២ (១០% = ៥ ០៩៣ នក់) ចំនួន   
១៤២ ៦១៦ ៣២០ េរៀល 
-ឆន ំទី៣ (១០% = ៤ ៥៨៤ នក់) ចំនួន  
១៧៩ ២៨៩ ០៨៨ េរៀល 
ចំនួន្រគូែដលេនសល់ ១ ៨៨៣នក់ ជបនទុកឃំុ   
សងក ត់។ 

បនទុកចំ យេលើ្របក់ឧបតថមភ្របចំែខដល់្រគូ
បេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ មដំ ក់
កល៖ 

-ឆន ំទី១ (២០% = ៥៨១ នក់) ចំនួន  
៤ ១៨៤ ៦៤០ ០០០ េរៀល 
-ឆន ំទី២ (១០% = ២៣២ នក់) ចំនួន  
៥ ៨៥៨ ៤៩៦ ០០០ េរៀល 
-ឆន ំទី៣ (១០%= ២០៩ នក់) ចំនួន  
៧ ៣៦៤ ៩៦៦ ៤០០ េរៀល 
ចំនួនសិស ែដលេនសល់្របែហល៣៩ ៤៨២ន 

ជបនទុកឃំុសងក ត់ 
 

បនទុកចំ យេលើករពិនិតយ ម ន មដំ ក់ 
កល ៖  

-ឆន ំទី១ ្របែហល ៤០ ១៥៤ ២៤០ េរៀល 
(១៥េខត្ត=៥០ ្រសុក) 

- គម ន 
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- ឆន ំបន្តបនទ ប់ ្រប ក់្របែហលនឹងឆន ំទី១  

៤.២ ករកំណត់្របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេ្រមើស ជរ ្ឋ ភិបល ធុរកិចច 
ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភព
េដើម 

- រក ថ នភពេដើម។ 
- ផលចំេណញបនតិចតួចពីករគំពរនិងអភិវឌ
កុមរតូច 

- មិន្រតូវបេងកើនបនទុកចំ យ 

- គម ន 

ជេ្រមើសទី២៖ សំេណើ អនុ្រកឹតយ
ថមីែដលផ្ដល់្រតឹម្របក់ឧបតថមភ
ដល់្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយ
សិក សហគមន៍ទំងអស់ 

- បនបង្ហ ញនូវករយកចិត្តទុក ក់ចំេពះវស័ិយ
អប់រ ំជពិេសស ករេលើកកមពស់ក្រមិតជីវភព ្រគូ
បេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ 

- ្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍មនឆនទៈ
និងមនសិករវជិជ ជីវៈ កនុងករ្របកបរបរជ្រគូបេ្រង ន 
និងជអនកផ្ដល់ករអប់រដំល់កុមរតូច 

- កុមរតូចបនទទួលករអប់រែំដលេធ្វើឱយពួកេគមន
លកខណៈេ្រត មរចួជេ្រសចកនុងករចូលេរៀនេន 
បឋមសិក  

- ចូលរមួកត់បនថយអ្រ េបះបង់េនេពលកុមរ
តូចចូលេរៀនេនបឋមសិក  

- បង្ហ ញឱយេឃើញពីភពវយ័ឆ្ល តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
ែដលយកចិត្តទុក ក់ចំេពះករគំពរនិងអភិវឌ
កុមរតូច េ យករសិក ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញ 
ថ េបើេគវនិិេយគ១ដុ ្ល រេទេលើករគំពរ និង 
អភិវឌ កុមរតូចេនះេគនឹងទទួលបនផលចំេណញ 
ចេន្ល ះពី៧េទ១៤ដុ ្ល រនេពលអនគត 

- ជរ ្ឋ ភិបលមិនបេងកើនបនទុកចំ យេលើថវកិ
ដំេណើ រករនិងកិចចអភិវឌ  និងថវកិឧបតថមភស្រមប់ 
កុមរថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ 

- ជំរញុករចូលរមួរបស់សហគមន៍កនុងកិចចដំេណើ រ
ករ និងអភិវឌ ថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ 
 

-  



9/12 
 

ជេ្រមើសទី៣៖ សំេណើ អនុ្រកឹតយថមី
ែដលផ្ដល់្របក់ឧបតថមភដល់្រគូ
បេ្រង ន ថវកិស្រមប់ដំេណើ រ
ករនិងកិចចអភិវឌ  និងថវកិ
ឧបតថមភកុមរមេត្តយយសិក
សហគមន៍ ទំងអស់ 
 

- បនបង្ហ ញនូវករយកចិត្តទុក ក់ចំេពះវស័ិយ
អប់រ ំជពិេសស ករេលើកកមពស់ក្រមិតជីវភព ្រគូ
បេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ 

- ្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍មនឆនទៈ
និងមនសិករវជិជ ជីវៈ កនុងករ្របកបរបរជ្រគូបេ្រង ន 
និងជអនកផ្ដល់ករអប់រដំល់កុមរតូច 

- កុមរតូចបនទទួលករអប់រែំដលេធ្វើឱយពួកេគមន
លកខណៈេ្រត មរចួជេ្រសចកនុងករចូលេរៀនេន 
បឋមសិក  

- ចូលរមួកត់បនថយអ្រ េបះបង់េនេពលកុមរ
តូចចូលេរៀនេនបឋមសិក  

- បង្ហ ញឱយេឃើញពីភពវយ័ឆ្ល តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
ែដលយកចិត្តទុក ក់ចំេពះករគំពរនិងអភិវឌ
កុមរតូច េ យករសិក ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញ 
ថ េបើេគវនិិេយគ១ដុ ្ល រេទេលើករគំពរ និង 
អភិវឌ កុមរតូចេនះេគនឹងទទួលបនផលចំេណញ 
ចេន្ល ះពី៧េទ១៤ដុ ្ល រនេពលអនគត 

- ថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍មនថវកិ
ចបស់ ស់ស្រមប់អភិវឌ ថន ក់េរៀន 

- គម ន 

ជេ្រមើសទី៤៖ សំេណើ អនុ្រកឹតយថមី
ែដលផ្ដល់្របក់ឧបតថមភដល់្រគូ
បេ្រង ន ថវកិស្រមប់ដំេណើ រ
ករនិងកិចចអភិវឌ  និងថវកិ
ឧបតថមភកុមរមេត្តយយសិក
សហគមន៍ មដំ ក់កល 

- បនបង្ហ ញនូវករយកចិត្តទុក ក់ចំេពះវស័ិយ
អប់រ ំជពិេសស ករេលើកកមពស់ក្រមិតជីវភព ្រគូ
បេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ 

- ្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍មនឆនទៈ
និងមនសិករវជិជ ជីវៈ កនុងករ្របកបរបរជ្រគូបេ្រង ន 
និងជអនកផ្ដល់ករអប់រដំល់កុមរតូច 

- កុមរតូចបនទទួលករអប់រែំដលេធ្វើឱយពួកេគមន
លកខណៈេ្រត មរចួជេ្រសចកនុងករចូលេរៀនេន 
បឋមសិក  

- ចូលរមួកត់បនថយអ្រ េបះបង់េនេពលកុមរ
តូចចូលេរៀនេនបឋមសិក  

- បង្ហ ញឱយេឃើញពីភពវយ័ឆ្ល តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
ែដលយកចិត្តទុក ក់ចំេពះករគំពរនិងអភិវឌ

-  
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កុមរតូច េ យករសិក ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញ 
ថ េបើេគវនិិេយគ ១ដុ ្ល រ េទេលើករគំពរនិង 
អភិវឌ កុមរតូច េនះេគនឹងទទួលបនផលចំេណញ 
ចេន្ល ះពី៧ េទ ១៤ដុ ្ល រ នេពលអនគត 

- ជរ ្ឋ ភិបល មិនចយថវកិយ៉ងគំហុក ស្រមប់ 
ផ្តល់្របក់ឧបតថមភ្របចំែខស្រមប់្រគូបេ្រង នថវកិ
ស្រមប់ដំេណើ រករនិងកិចចអភិវឌ  និងថវកិឧបតថមភ 
កុមរមេត្តយយសិក សហគមន៍ មដំ ក់កល 

- ជរ ្ឋ ភិបល មនលទធភព្រគប់្រគន់េដើមបី 
សេ្រមចកនុងករផ្តល់ជូនថវកិស្រមប់ថន ក់មេត្តយយ
សិក សហគមន៍ែដលដំេណើ រករល្អមុនេគ 

- មេត្តយយសិក ខំ្របឹងែ្របងអភិវឌ ខ្លួនឱយមន 
លកខខណៈស្តង់  និងមនករ្របកួត្របែជងជមួយ 
មេត្តយយសហគមន៍ដៃទេទៀត េដើមបីទទួលបនករ 
ឧបតថមភពី ជរ ្ឋ ភិបល 

៤.៣ វ ិ លភពៃនជេ្រមើសនីមួយៗ 

ជេ្រមើស វស័ិយឬ្របេភទធុរកិចច ចំនួនធុរកិចច ឯក រេយង/
ភស្ដុ ង 

ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភព
េដើម 

គម ន គម ន គម ន 

ជេ្រមើសទី២៖សំេណើ អនុ្រកឹតយ
ថមីែដលផ្ដល់្រតឹម្របក់ឧបតថមភ
ដល់្រគូបេ្រង នថន ក់មេត្តយយ
សិក សហគមន៍ទំងអស់ 

គម ន គម ន គម ន 

ជេ្រមើសទី៣៖ សំេណើ អនុ្រកឹតយ
ថមីែដលផ្ដល់្របក់ឧបតថមភដល់
្រគូបេ្រង ន ថវកិស្រមប់ដំេណើ រ
ករនិងកិចចអភិវឌ  និងថវកិ
ឧបតថមភកុមរមេត្តយយសិក
សហគមន៍ ទំងអស់ 

គម ន គម ន គម ន 

ជេ្រមើសទី៤៖ សំេណើ អនុ្រកឹតយថមី
ែដលផ្ដល់្របក់ឧបតថមភដល់្រគូ

គម ន គម ន គម ន 
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បេ្រង ន ថវកិស្រមប់ដំេណើ រ
ករនិងកិចចអភិវឌ  និងថវកិ
ឧបតថមភកុមរមេត្តយយសិក
សហគមន៍ មដំ ក់កល 

 

៥. កិចចពិេ្រគះេយបល ់

បនេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជមួយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក រដ្ឋបលឃំុ សងក ត់ៃន 
េខត្តបត់ដំបងរដ្ឋបលឃំុ សងក ត់ៃនេខត្ត ែកវ េខត្តៃ្រពែវង និងេខត្តេសៀម ប និងបន ពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយតំ ង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ្រកសួងម ៃផទ គណៈកមម ធិករជតិ អភិវឌ ម
ែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ (គជអប) និងតំ ង្រកសួងមុខងរ ធរណៈ។ 

៦. សននិ ្ឋ ន 
េតើចំបច់េធ្វើ RIS ែដរឬេទ? 
ចំបច់ 
មិនចំបច់ 
បញញត្តិកមមែដលបនេសនើេឡើងេនះ  ពំុមនផលប៉ះពល់ដល់ធុរកិចចេឡើយបុ៉ែន្តបញញត្តិកមមេនះនឹងផ្ដល់នូវ 
ផលវជិជមនស្រមប់វស័ិយអប់រ ំ ធរណៈ ដូេចនះជេ្រមើសទី៤ គួរ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស។ 
៧. ករអនុវត្តនិងករ ម ន្រតួតពិនិតយ 
៧.១េតើវធិនករអ្វី្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេដើមបីេលើកកមពស់តម្ល ភពនិងអភិបលកិចចល្អកនុងអំឡុងេពលៃនករ
្របតិបត្តិ? 

េបើសិនជសំេណើ េរៀបចំបញញត្តិកមមថមីេនះ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស វធិនករេដើមបីេលើកកមពស់តម្ល ភពនិង 
អភិបលកិចចល្អ គឺ្រតូវធនថ ករពិនិតយ ម នេលើរបយករណ៍ស្វ័យ យតៃម្ល និងដំេណើ ករថន ក់ ម
េត្តយយសិក សហគមន៍ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យ្រតឹម្រតូវពិត្របកដ េ យ្រសប មស្តង់ រអបបរមរបស់ 
ថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍។ 

៧.២េតើគួរេធ្វើករពិនិតយ/ ម នបញញត្តិកមមេនះេឡើងវញិេ្រកយេពលបញញត្តិកមមេនះ្រតូវបន្របតិបត្តិែដរ
ឬេទ? េបើដូេចន ះ េតើបញញត្តិកមមេនះ គួរ្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិ/ ម នយ៉ងដូចេម្ដចនិងេនេពល ? 

កនុងករណីសំេណើ អនុ្រកឹតយថមី្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស អនុ្រកឹតយថមីេនះគួរ្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិេរៀង ល់ ៥
ឆន ំម្ដង។ 
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ដំេណើ រករ េឈម ះ មុខងរ ទំនក់ទំនង 

េរៀបចំេ យ្រកសួង 
អប់រ ំយុវជន និងកី  

ឯ.ឧ ស៊ន េសងហុក ្របធនRIA ០១២ ៥៨៦ ៥៥៤ 
hoklaw@gmail.com 

ល. បូ៉វ វ ី អនុ្របធនRIA ០១២ ៩៨៥ ៨៣២ 
pov.vy@moeys.gov.kh 

ល.ស. ខូវ េ ភ័ណ សមជិកRIA ០១២ ៧២០ ៩០៨ 
khov.sorphorn@yahoo.com 

ល. ៊ ន បញញ  សមជិកRIA ០៨៧ ៩៧២ ៩២២ 
pagnasean@gmail.com 

ផ្តល់េយបល់េ យ 
្រកុម RIA 

របស់ ECOSOCC៖ 
 

ឯ.ឧ បិុច សុខ  អនក្រគប់្រគង 
គេ្រមងRIA

០១២ ៦៩៨ ៩៩៩ 
pechsokha566@gmail.com 

ឯ.ឧ េអង រតនមុនី ្របធន 
ែផនកបណ្តុ ះប ្ត ល 

០១២ ៩១២ ០០៩ 

ឯ.ឧ សំ សំ ង ្របធន្រកុម៣ ០៧៧ ៦៤៤ ០៩៥ 

ក. េ  កននិក សមជិក្រកុម៣ ០៨៥ ២៥៥ ២២៨ 

ជំនួយករ ក.  ំ វចិហួង បុគគលិករដ្ឋបល ០៨៩ ៣៤៨ ៧៨៧ 

បញចូ លេទកនុង 
Database 

   

 


