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ការវាយតម្លៃបឋលលលើផលប ៉ះពាល ់
សលំ ើ បញ្ញតតកិលមពាក់ពន័្ធន្ឹងការផតល ់ការដកហូត ឬបដិលសធវញិ្ញញ បន្បត្ត ឬសញ្ញញ បត្ត

របសអ់្នកសកិាលៅត្្៉ឹះស្ថា ន្សកិាលត្កាលឱវាទត្កសងួអ្ប់រ ំយវុជន្ ន្ិងកឡីា 
 ត្កសងួអ្ប់រ ំយវុជន្ ន្ិងកឡីា 

លេខលោងៈ ០២/១៨ អយក.ក.វ.ផ.េ   
កាេបរលិឆេទចាប់លផដើមៈ ថ្ងៃទី២១ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧  
កាេបរលិឆេទបញ្ច ប់ៈ ថ្ងៃទី១៧ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០១៨  
អ្ត្ថា ធបិាយសលងេបអ្ំពសីលំ ើ បញ្ញតតកិលម 

បញ្ញត្តិកមមល េះត្តូ្វបា លរៀបឆាំល ើងកនុងលោេបាំណង ធានាភាពត្តឹ្មត្ត្ូវតាមឆាប់កនុងការផតេ់  
ការដកហូត្ ឬបដិលសធវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ របស់អនកសិកាលៅត្្ឹេះស្ថា  សិកាលត្កាមឱវាទត្កសួង
អប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា។ 

បញ្ញត្តិកមមល េះមា វសិ្ថេភាពអ ុវត្តលេើការផតេ់ ការដកហូត្ ឬបដិលសធវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ 
របស់អនកសិកាលៅត្្ឹេះស្ថា  មធយមសិកាឆាំលណេះទូលៅ  ិងត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា ទាំងស្ថធារណៈ  ិង  
ឯកជ  ខដេសាិត្លៅលត្កាមឱវាទត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា។ 

ត្្ឹេះស្ថា  សិកាស្ថធារណៈ  ិងឯកជ  ខដេមា អាជ្ញា បណណពីត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា មា 
សិទធិផតេ់េិខិត្បញ្ញា ក់ការសិកា វញិ្ញញ ប បត្ត្បល ត្ េះអាស ន  ិងសញ្ញញ បត្ត្  ដេ់អនកសិកា ខដេបា 
បាំលពញត្្ប់េកខខណឌ ត្ត្មូវ តាមកត្មិត្សិកា ខដេអនកសិកាលសនើសុាំតាមការកាំណត់្របស់ត្កសួងអប់រ ាំ     
យុវជ   ិងកីឡា។ 

អនកសិកាត្្ប់របូអាឆទទួេបា  ូវវញិ្ញញ ប បត្ត្  ិងសញ្ញញ បត្ត្បា  ដរាប្បា ឆ្លងកាត់្ ូវ
ការសិកាត្បកបលោយលជ្ញ្ជ័យ  ិងលោរពតាមេកខខណឌ ត្ត្មូវលោយត្្ឹេះស្ថា  សិកាលនាេះ ខដេត្បលេទ
ថ្ វញិ្ញញ ប បត្ត្  ិងសញ្ញញ បត្ត្ល េះ ្ឺអាស្ស័យលៅលេើកត្មិត្ថ្ ការបណតុ េះប ត្ េ ខដេរមួមា  ៖ 

១.កត្មិត្មធយមសិកាឆាំលណេះទូលៅ ៖ រមួមា  មធយមសិកាបឋមេូមិ  ិងមធយមសិកាទុតិ្យេូមិ។ 
២.កត្មិត្ឧត្តមសិកា ៖ រមួមា  វញិ្ញញ ប បត្ត្ថ្នន ក់ឆ្ន ាំសិកាមូេោា   វញិ្ញញ ប បត្ត្សត្មាប់វ្គបណតុ េះ

ប ត្ េខលីៗ វញិ្ញញ ប បត្ត្បល ត្ េះអាស ន ទិតុ្យតា  ិងសញ្ញញ បត្ត្ (បរញិ្ញញ បត្ត្រង បរញិ្ញញ បត្ត្ បរញិ្ញញ បត្ត្
ជ្ញ ់ខពស់  ិងបណឌិ ត្ )  

ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា មា សិទធិលធវើការដកហូត្ ឬបដិលសធវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ តាម
សាំលណើ របស់ត្្ឹេះស្ថា  សិកា កនុងករណីរកល ើញភាពមិ ត្បត្កតី្ ឬភាពមិ ត្តឹ្មត្ត្ូវកនុងដាំលណើ រការសិកា
របស់អនកសិកា ឬកនុងការសលត្មឆផតេ់វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ លោយស្ថមីត្្ឹេះស្ថា  សិកា។ ករណីល េះ 
ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ត្ត្ូវបលងកើត្្ណៈកមមការ លដើមបីត្ត្តួ្ពិ ិត្យ  ិងវាយត្ថ្មល លៅលេើស លឹកសញ្ញញ
បត្ត្ វញិ្ញញ ប បត្ត្បល ត្ េះអាស ន  ិងេិខិត្បញ្ញា ក់ការសិកាត្្ប់ត្បលេទរបស់អនកសិកា។ កនុងករណី
ចាាំបាឆ់ ត្កសួង ស្ថា ប័ ពាក់ព័ ធ អាឆលសនើសុាំ ូវកិឆចសហការពីត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា លដើមបីពិ ិត្យលេើ
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ករណីសងស័យមា ភាពមិ ត្តឹ្មត្ត្ូវលេើស លឹកសញ្ញញ បត្ត្ វញិ្ញញ ប បត្ត្បល ត្ េះអាស ន  ិងេិខិត្បញ្ញា ក់
ការសិកា ខដេត្ត្វូយកមកលត្បើត្បាស់កនុងត្កសួង ស្ថា ប័ របស់ខលួ ។ 

លដើមបីលជៀសវាង  ិងទប់ស្ថក ត់្ការខកលងប លាំ ូវស លឹកសញ្ញញ បត្ត្ វញិ្ញញ ប បត្ត្បល ត្ េះអាស ន  ិង
េិខិត្បញ្ញា ក់ការសិកា ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកាត្ត្វូបលងកើត្ត្បព័ ធត្្ប់ត្្ងសញ្ញញ បត្ត្ ា្ំរូស លឹកសញ្ញញ បត្ត្
ស្សបតាម ា្ំរដូូឆមា ខឆងលៅកនុងបទបបញ្ញត្តិថ្ ការត្្ប់ត្្ង ិងការលឆញ លរៀបឆាំសមាសភាព្ណៈត្្ប់ត្្ង
ត្បតិ្បត្តិ ឬត្កមុត្បឹកាេិបាេ  ិង ា្ំរហូត្ាលេខា បញ្ាូ  មកត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា លដើមបតី្មកេ់ទុក។ 

ករណីរកល ើញមា ការខកលងប លាំ ូវសញ្ញញ បត្ត្ ជ លេមើសត្ត្ូវទទួេ ូវលទសរដាបបលវណី  ិងត្ពហមទណឌ
ដូឆមា ខឆងកនុងមាត្តា៤៨ ថ្ ឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ។ 
ត្បលេទបញ្ញតតកិលម 

ឆាប់ 
 

 

ត្ពេះរាជ
ត្កឹត្យ 
 

អ ុត្កឹត្យ 
 

 

ត្បកាស 
 

 

លសឆកដី
សលត្មឆ 
 

ស្ថរាឆរ 
 

 

លផសងៗលទៀត្ 
 
 

ផលប ៉ះពាលស់ខំាន្់ម្ន្សលំ ើ បញ្ញតតកិលមលលើវសិយ័ 

លសដាកិឆច  សងគមកិឆច បរសិ្ថា   អប់រ ាំ 
១. ការកំ ត់បញ្ញា  

១.ក បញ្ញា ឆមបងខដេបញ្ញត្តិកមមមា បាំណងលោេះស្ស្ថយ លោយផដេ់អាំណេះអាំ្ង (េសតុតាង/ភាពជ្ញក់
ខសដង ត្បសិ លបើចាាំបាឆ់) 
១.ភាពយឺត្ោ៉ាវកនុងការលឆញេិខិត្ទទួេស្ថគ េ់បញ្ា លី ម្ េះ ិសសតិ្ជ្ញប់ស្ថា ពរ  ិងេិខិត្លសនើសុាំឆុេះហត្ាលេខា
លេើស លឹកសញ្ញញ បត្ត្  

ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា បនាា ប់ពីលធវើការបូកសរបុេទធផេ ិសសិត្ខដេបា ត្ប ងឆប់ រឆួរាេ់លហើយ 
ត្ត្ូវលផាើបញ្ា ីល ម្ េះ ិសសតិ្ខដេបា ត្ប ងជ្ញប់ល េះ មកនាយកោា  ឧត្តមសិកា លដើមបលីសនើសុាំេិខិត្ទទួេ
ស្ថគ េ់បញ្ា ីល ម្ េះ ិសសតិ្ជ្ញប់ស្ថា ពរ។ ប៉ាុខ តកនុងការអ ុវត្តជ្ញក់ខសតង ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា មួយឆាំ ួ ជួបត្បទេះ
 ូវបញ្ញា ត្បឈម លោយលហតុ្ថ្ន ការលឆញេិខិត្ទទួេស្ថគ េ់បញ្ា ីល ម្ េះ ិសសិត្ជ្ញប់ស្ថា ពរពីនាយកោា  
ឧត្តមសិកា ហាក់មា ភាពយឺត្ោ៉ាវ លោយលហតុ្ថ្ន ឆាំ ួ  ិសសិត្ខដេបញ្ច ប់ការសិកាពីត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តម
សិកា  ិងឆាំ ួ មន្រ តីទទួេប ាុកកិឆចការល េះមិ សមាមាត្ត្ ឹងោន ។ មយ៉ាងវញិលទៀត្ ត្កសួងអប់រ ាំ   យុវជ   ិង
កីឡា ពុាំបា កាំណត់្អាំពីងិរលវលាថ្ ការលឆ្លើយត្បលៅ ឹងការលសនើសុាំល េះល ើយ។ ត្បការល េះ បា លធវើឱយប៉ាេះពាេ់
ដេ់អារមមណ៍  ិងផេត្បលោជ ៍របស់ ិសសតិ្កនុងលត្បើត្បាស់សញ្ញញ បត្ត្។ 
២.ត្្ឹេះស្ថា  សិកាមា ផេេាំបាកកនុងការធានាកុាំឱយមា ការខកលងប លាំវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្  
 ត្្ឹេះស្ថា  សិកា ីមួយៗ បា លត្បើត្បាស់ ូវវធិា ការថ្ផាកនុង សត្មាប់ធានាដេ់ត្បសិទធភាពថ្ ការផតេ់
វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ជូ ដេ់អនកសិកា។ ប៉ាុខ ត ត្្ឹេះស្ថា  សិកា មា ផេេាំបាកកនុងការធានាកុាំឱយ
មា ការខកលងប លាំវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្លោយជ ដថ្ទ ឬត្្ឹេះស្ថា  សិកាដថ្ទ លបើលទេះបីជ្ញ ត្្ឹេះស្ថា    
សិកាបា កាំណត់្ ូវេកខណៈពិលសស សត្មាប់សមាគ េ់លេើស លឹកវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ខដេលឆញ
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លោយត្្ឹេះស្ថា  សិការបស់ខលួ ក៏លោយ លោយលហតុ្ថ្ន ភាពរកីឆលត្មើ ថ្ បលឆចកវទិយ  ិងកងវេះសីេធម៌ 
ត្ពមទាំងកងវេះទាំ ួេខុសត្ត្វូកនុងការលត្បើត្បាស់បលឆចកវទិយ បា បងកឱយមា ឱកាសកនុងការខកលងប លាំវញិ្ញញ ប 
បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្។ 
៣.ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកាពុាំបា កាំណត់្េកខខណឌ ត្ត្មវូសត្មាប់ដកហូត្ ឬបដិលសធវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ពី
អនកសិកា  

ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា ីមួយៗ ពុាំមា យ តការសត្មាប់តាមោ ការលត្បើត្បាស់វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ
បត្ត្ខដេខលួ បា ផតេ់ជូ ដេ់អនកសិកាលទ។ មយ៉ាងវញិលទៀត្ ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា មិ ខដេធាល ប់បា 
ទទួេពាកយបណតឹ ង្មួយខដេពាក់ព័ ធលៅ ឹងវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ខដេបា ផតេ់ជូ ដេ់អនក
សិកាល ើយ។ លោយស្ថរខត្មិ មា យ តការតាមោ   ិងមិ ធាល ប់បា ទទួេពាកយបណតឹ ង ដូលឆនេះលហើយ 
បា ជ្ញត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា ពុាំបា កាំណត់្េកខខណឌ សត្មាប់ដកហូត្ ឬបដិលសធវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬ សញ្ញញ បត្ត្
ពីអនកសិកាល ើយ 
៤.ភាពលផសងោន ថ្ ការផតេ់សិទធិកនុងការឆុេះហត្ាលេខាលេើសញ្ញញ បត្ត្ឆាំលពាេះឯកលទសវជិ្ញា ជីវៈ ខដេសាិត្លៅ
លត្កាមការត្្ប់ត្្ងអ តរត្កសួង  
 បនាា ប់ពីអ ុវត្ត ូវកមមវធីិកាំខណទត្មង់កនុងវស័ិយអប់រ ាំ ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា បា លផារសិទធិ
កនុងការឆុេះហត្ាលេខាលេើវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ ជូ ដេ់ត្កមុត្បឹកាេិបាេ  ិងស្ថកេវទិយធិការ/
នាយក ថ្ ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា ខដេសាិត្លៅលត្កាមឱវាទត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ប៉ាុខ តឆាំលពាេះ
ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា ខដេពុាំសាិត្លៅលត្កាមត្កសួងអប់រ ាំ ការឆុេះហត្ាលេខាលេើវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ 
្ឺសាិត្លៅលេើថ្នន ក់ដឹកនាាំត្កសួង ស្ថា ប័  លនាេះលៅល ើយ។ ត្បការល េះ បា លធវើឱយ ិសសិត្មួយឆាំ ួ  មា ភាព
មិ លពញឆិត្តឆាំលពាេះរបូភាព  ិងត្ថ្មលថ្ ស លឹកវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្របស់ខលួ  លោយបា លត្បៀបលធៀប
វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្របស់ខលួ  លៅ ឹងវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ថ្ ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកាដថ្ទ ខដេ
ឆុេះហត្ាលេខាលោយថ្នន ក់ដឹកនាាំត្កសួងថ្ ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកាលនាេះ ។ 
៥.ការលត្បើត្បាស់បលឆចកវទិយលោយោម  សីេធម៌ 

 បឆចុបប ន វស័ិយបលឆចកវទិយមា ភាពរកីឆលត្មើ ឥត្ឈប់ឈរ ម ុសសអាឆលធវើអវីត្្ប់ខបបោ៉ាងតាម
ខដេខលួ ឆង់បា ។ ឆាំលពាេះបរបិទកមពុជ្ញ ការរ ាំលលាេលេើកមមសិទធិបញ្ញញ  ការងត្ឆមលង  ិងការលធវើឯកស្ថរខុស
ឆាប់លផសងៗ តាមរយៈបុ្គេផ្ទា េ់ខលួ  ឬលោយលរាងពុមពកតី ្ឺហាក់ពុាំមា យ តការត្្ប់ត្្ង  ិងតាមោ ឱយ
បា ឆាស់លាស់។ ត្បការល េះ បា លធវើឱយការលត្បើត្បាស់បលឆចកវទិយ លដើមបីលធវើវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ខកលង
កាល យ ្ឺមា ភាពងាយស្សួេ  ិងពិបាកលធវើការទប់ស្ថក ត់្ លបើលទេះបីជ្ញ កមពុជ្ញ មា ឆាប់សត្មាប់ត្្ប់ត្្ង 
 ិងហាមត្បាមោ៉ាង្កតី ខត្ការអ ុវត្តហាក់ពុាំសូវមា ត្បសិទធភាព លត្ពាេះសីេធម៌កនុងការលត្បើត្បាស់ ូវ   
មា កត្មិត្ ខដេត្បការល េះ លធវើឱយត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា  ិងត្្ឹេះស្ថា  សិកា មា ផេេាំបាកកនុង
ការទប់ស្ថក ត់្ ូវការខកលងប លាំវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ តាមរយៈការលត្បើត្បាស់ ូវប ត្ បលឆចកវទិយទាំល ើប
ទាំងលនាេះ។ 
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១.ខ បញ្ញា ពាក់ព័ ធលផសងលទៀត្ខដេបញ្ញត្តិកមមអាឆជួយលោេះស្ស្ថយផងខដរ លោយផដេ់អាំណេះអាំ្ង(េសដុ
តាង/ភាពជ្ញក់ខសដង ត្បសិ លបើចាាំបាឆ់) 
១.្ សូមរាយបញ្ា ីេិខិត្បទោា  ្តិ្យុត្តមា ស្ស្ថប់ ខដេពាក់ព័ ធឬត្បហាក់ត្បខហេ។ 
ឆូរបញ្ញា ក់ថ្ន លត្ើលហតុ្អវីបា ជ្ញេិខិត្បទោា  ្តិ្យុត្តទាំងល េះ មិ ទ ់ត្្ប់ត្ោ ់? 

- ឆាប់ សដីពីការអប់រ ាំឆ្ន ាំ២០០៧ ត្ត្ង់មាត្តា១៤ បា ខឆងថ្ន “ត្កសួងទទួេប ាុកវស័ិយអប់រ ាំ ត្ត្ូវ
លឆញលោេការណ៍សតីពីការផតេ់ ដកហូត្ ឬបដិលសធវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ដេ់អនកសិកា” 

- ត្ពេះរាជត្កឹត្យលេខ  ស/រកត្/០៣០៣/១២៩ ឆុេះថ្ងៃទី៣១ ខខ០៣ ឆ្ន ាំ២០០៣ សតីពីការទទួេ
ស្ថគ េ់្ុណភាពអប់រ ាំឧត្តមសិកា ត្ត្ង់មាត្តា២៨ មាត្តា៣០ មាត្តា៣៧ 

- អ ុត្កឹត្យលេខ ១៥៣ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី២៨ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីត្កបខណឌ ្ុណវឌិ្ឍិជ្ញតិ្ 
- អ ុត្កឹត្យលេខ ១៥១ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី០៦ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១០ សតីពីការបណតុ េះប ត្ េថ្នន ក់
បណឌិ ត្ ត្ត្ង់មាត្តា១៤ មាត្តា២០ មាត្តា២១ 

- ត្បកាសលេខ ៤៥០ អយក.ត្បក ឆុេះថ្ងៃទី០៦ ខខមិងុនា ឆ្ន ាំ២០០២ សតីពីបទបញ្ញា លត្ជើសលរ ើស
 ិសសិត្ឱយឆូេលរៀ លៅកនុងត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា ត្ត្ង់មាត្តា១១  

- ត្បកាសបាំលពញបខ ាមលេើត្បកាសលេខ ១០៤៩ អយក.ត្បក ឆុេះថ្ងៃទី២៨ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០០៣ 
សតីពីការបណតុ េះប ត្ េថ្នន ក់អ ុបណឌិ ត្ ត្ត្ង់មាត្តា០២ 

- ត្បកាសលេខ ២៩១៤ អយក.ត្បក ឆុេះថ្ងៃទី២៣ ខខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពីេកខខណឌ  ិង
េកខណវ ិិឆេ័យេមអិត្សត្មាប់ដាំលណើ រការបណតុ េះប ត្ េថ្នន ក់បណឌិ ត្ ត្ត្ង់ត្បការ៣១ ត្បការ
៣៥ ត្បការ៣៦ ត្បការ៣៧ 

- លសឆកតីសលត្មឆលេខ ០២/០៤ ្.ទ.ក.ស.ស.រ ឆុេះថ្ងៃទី២២ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០០៤ សតីពីេកខខណឌ
សាំរាប់ការលឆញវញិ្ញញ ប បត្ត្ថ្នន ក់ឆ្ន ាំសិកាមូេោា   ត្ត្ង់ត្បការ០៤ 

- លសឆកតីសលត្មឆលេខ ០៤/០៤ ្.ទ.ក.ស.ស.រ ឆុេះថ្ងៃទី១៩ ខខវឆិេិកា ឆ្ន ាំ២០០៤ សតីពីការអ ុវត្ត
កមមវធីិសិកាតាមត្បព័ ធលត្កឌី្ត្  ិងការលផារការសិកា 

- េិខិត្លេខ ១១៦៥ អយក.ឧស ឆុេះថ្ងៃទី២៥ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការឆុេះហត្ាលេខាលេើ
សញ្ញញ បត្ត្លៅតាមត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា 

- េិខិត្លេខ ២៦២៨ អយក.ឧស ឆុេះថ្ងៃទី០៣ ខខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការត្ប្េ់សិទធិជូ 
ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកាឆុេះហត្ាលេខាលេើការបញ្ញា ក់វញិ្ញញ ប បត្ត្បល ត្ េះអាស ន  ិងស លឹកសញ្ញញ
បត្ត្ងត្ឆមលង 

- េិខិត្លេខ ៣២០៩ អយក.ឧស ឆុេះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការត្ប្េ់សិទធិជូ 
ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកាលឆញសញ្ញញ បត្ត្លេើកទី២។ 

េិខិត្បទោា  ទាំងអស់ខាងលេើល េះ មា ខឆងជ្ញរួមខត្អាំពីេកខខណឌ   ិង ីតិ្វធីិថ្ ការផតេ់
វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ដេ់អនកសិកាខត្ប៉ាុល ណ្ េះ ប៉ាុខ តពុាំមា ខឆងអាំពីលោេការណ៍  ិង ីតិ្វធីិថ្ ការ
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ដកហូត្ ឬបដិលសធវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ពីអនកសិកាល ើយ។ ដូឆល េះ ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិង
កីឡា ្ួរលរៀបឆាំេិខិត្បទោា  ងមី សត្មាប់ត្្ប់ត្្ងលេើដាំលណើ រការថ្ ការផតេ់ ការដកហូត្ ឬបដិលសធ
វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ ដេ់អនកសិកា ស្សបតាមស្ថម រតី្ថ្ មាត្តា ១៤ ថ្ ឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ។ 

១.  លត្ើសាំលណើ បញ្ញត្តិកមមមា ផេប៉ាេះពាេ់អវជិាមា ដេ់ការត្បកួត្ត្បខជងខដរឬលទ? (ត្បសិ លបើមា សូម
ព យេ់) 

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ ពុាំមា ផេប៉ាេះពាេ់អវជិាមា ដេ់ការត្បកួត្ត្បខជងជ្ញមួយត្្ឹេះស្ថា  សិកា
ឯកជ លទ។ 

២. លោលប ំង លត្ើលយើងឆង់សលត្មឆបា អវី? 

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ ត្ត្ូវបា លរៀបឆាំល ើងកនុងលោេបាំណងធានាត្បសិទធភាព  ិងភាពត្តឹ្មត្ត្វូកនុង
ដាំលណើ រថ្ ការផតេ់វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ដេ់អនកសិកាលៅតាមត្្ឹេះស្ថា  សិកាលត្កាមឱវាទត្កសួង
អប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ជ្ញពិលសស ការកាំណត់្អាំពីេកខខណឌ   ិង ីតិ្វធីិកនុងការដកហូត្ ឬបដិលសធ  
វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្របស់អនកសិកា សាំលៅេុបបាំបាត់្ការខកលងប លាំវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្លៅតាម
ត្្ឹេះស្ថា  សិកា។ 

៣. ជលត្លើស 

ជលត្មើសលផសងៗរមួទាំងសាំលណើ បញ្ញត្តិកមម (សត្មាប់ការវភិា្លេើផេប៉ាេះពាេ់) 
១.រកាស្ថា  ភាពលដើម 
២.សាំលណើ ត្បកាសងមី 

 
៤. ការប ន្ស់្ថម ន្បឋលលលើត្បលេទបន្ទុកចណំាយកាតពវកចិច ន្ងិផលចលំ ញ 
៤.១ ការកាំណត់្ភារកិឆច  ិងត្បលេទប ាុកឆាំ្យ 

ជលត្មើស រាជរោា េិបាេ ធុរកិឆច 

ជលត្មើសទី១៖ រកាស្ថា  ភាព
លដើម 

ប ាុកឆាំ្យកនុងការលបាេះពុមព 
វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ដេ់
អនកសិកា ៖  
១.ត្្ឹេះស្ថា  មធយមសិកាឆាំលណេះ
ទូលៅ 
- សញ្ញញ បត្ត្មធយមសិកាបឋម
េូមិ  

- សញ្ញញ បត្ត្មធយមសិកាទុតិ្យ
េូមិ 

ប ាុកឆាំ្យកនុងការលបាេះពុមព 
វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ដេ់អនក
សិកា ៖  
១.ត្្ឹេះស្ថា  មធយមសិកាឆាំលណេះ
ទូលៅ 
- សញ្ញញ បត្ត្មធយមសិកាបឋម
េូមិ  

- សញ្ញញ បត្ត្មធយមសិកាទុតិ្យ
េូមិ 
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២.ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា 
- ឆ្ន ាំសិកាមូេោា   ៖  
- បរញិ្ញញ បត្ត្ 
- បរញិ្ញញ បត្ត្ជ្ញ ់ខពស់ 
- បណឌិ ត្ 

២.ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា 
- ឆ្ន ាំសិកាមូេោា   ៖  
- បរញិ្ញញ បត្ត្ 
- បរញិ្ញញ បត្ត្ជ្ញ ់ខពស់ 
- បណឌិ ត្ 

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី 

- ប ាុកឆាំ្យលេើការលរៀបឆាំ  
- ប ាុកឆាំ្យលេើការពិលត្ោេះ 
- ប ាុកឆាំ្យលេើការផសពវផាយ 
- ប ាុកឆាំ្យកនុងការលបាេះពុមព 
វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ដេ់
អនកសិកា ៖  
១.ត្្ឹេះស្ថា  មធយមសិកាឆាំលណេះ
ទូលៅ 
- សញ្ញញ បត្ត្មធយមសិកាបឋម
េូមិ  

- សញ្ញញ បត្ត្មធយមសិកាទុតិ្យ
េូមិ 
២.ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា 

- ឆ្ន ាំសិកាមូេោា   ៖  
- បរញិ្ញញ បត្ត្ 
- បរញិ្ញញ បត្ត្ជ្ញ ់ខពស់ 
បណឌិ ត្ 

ប ាុកឆាំ្យកនុងការលបាេះពុមព 
វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្ដេ់អនក
សិកា ៖  
១.ត្្ឹេះស្ថា  មធយមសិកាឆាំលណេះ
ទូលៅ 
- សញ្ញញ បត្ត្មធយមសិកាបឋម
េូមិ  

- សញ្ញញ បត្ត្មធយមសិកាទុតិ្យ
េូមិ 
២.ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកា 

- ឆ្ន ាំសិកាមូេោា   ៖  
- បរញិ្ញញ បត្ត្ 
- បរញិ្ញញ បត្ត្ជ្ញ ់ខពស់ 

- បណឌិ ត្ 

៤.២ ការកាំណត់្ត្បលេទថ្ ផេឆាំលណញ 

ជលត្មើស រាជរោា េិបាេ ធុរកិឆច 

ជលត្មើសទី១៖ រកាស្ថា  ភាព
លដើម 

- រកាស្ថា  ភាពលដើម 
- ផេឆាំលណញបា តិ្ឆតួ្ឆ 
- ពុាំបលងកើ ប ាុកឆាំ្យកនុង
ការលរៀបឆាំបញ្ញតិ្តកមមងមី 

- ោម   

ជលត្មើសទី២៖លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី 

- លេើកកមពស់ត្បសិទធភាព  ិង
ភាពត្តឹ្មត្ត្ូវកនុងការផតេ់

- លេើកកមពស់ត្បសិទធភាពកនុងការ
ត្្ប់ត្្ងវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ
បត្ត្ 
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វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្
ដេ់អនកសិកា 

- លេើកកមពស់ត្បសិទធភាពកនុង
ការត្្ប់ត្្ងវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬ
សញ្ញញ បត្ត្ 

- កាត់្ប ាយការខកលងប លាំ
វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្។ 

- កាត់្ប ាយការខកលងប លាំ
វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្។ 

៤.៣ វសិ្ថេភាពថ្ ជលត្មើស ីមួយៗ 

ជលត្មើស វស័ិយឬត្បលេទធុរកិឆច ឆាំ ួ ធុរកិឆច 
ឯកស្ថរលោង 
/េសដុតាង 

ជលត្មើសទី១៖ រកាស្ថា  
ភាពលដើម ត្្ឹេះស្ថា  សិកាឯកជ  

 អ ុវទិយេ័យ = 66 
 វទិយេ័យ =122 
 ស្ថកេវ.ិ = 60 

ស និបាត្អប់រ ាំឆ្ន ាំ
២០១៦-២០១៧ 

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតី
ត្ពាងត្បកាសងមី ត្្ឹេះស្ថា  សិកាឯកជ  

 អ ុវទិយេ័យ = 66 
 វទិយេ័យ =122 
 ស្ថកេវ.ិ = 60 

ស និបាត្អប់រ ាំឆ្ន ាំ
២០១៦-២០១៧ 

៥. កចិចពិលត្ោ៉ះលោបល ់
- បា លធវើការពិលត្ោេះលោបេ់ជ្ញមួយត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកានានាកនុងលខត្តលោេលៅឆាំ ួ ០៨ ចាប់ពី    
ថ្ងៃទី០៦ ខខមិងុនា ដេ់ថ្ងៃទី១៣ ខខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

- បា លរៀបឆាំសិកាខ ស្ថលាពិលត្ោេះលោបេ់ជ្ញមួយអងគភាពពាក់ព័ ធលត្កាមឱវាទត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ  
 ិងកីឡា  ិងប ត្ ត្្ឹេះស្ថា  ឧត្តមសិកាស្ថធារណៈ ិងឯកជ កនុងលខត្តកាំពង់ចាម ឆាំ ួ  ០២ លេើក
្ឺលៅថ្ងៃទី២៥-២៦ ខខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧  ិងថ្ងៃទី១៨-១៩ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ខដេមា សិកាខ កាមសរបុ 
១៧០ របូ។  

៦. សន្នដិ្ឋា ន្ 
លត្ើចាាំបាឆ់លធវើ RIS ខដរឬលទ? 
ចាាំបាឆ់ 
មិ ចាាំបាឆ់ 

បញ្ញត្តិកមមខដេលសនើល ើងល េះ  ពុាំមា ផេប៉ាេះពាេ់ដេ់ត្្ឹេះស្ថា  សិកាឯកជ ល ើយ។ ដូលឆនេះ
ជលត្មើសទី២ ្ួរត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើស។ 

 
៧. ការអ្ន្ុវតតន្ងិការត្ថលដ្ឋន្ត្តួតពិន្តិយ 
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៧.១លត្ើវធិា ការអវីត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើសលដើមបីលេើកកមពស់ត្មាល ភាព ិងអេិបាេកិឆចេអកនុងអាំ ុងលពេថ្ ការ
ត្បតិ្បត្តិ? 

លបើសិ ជ្ញសាំលណើ លរៀបឆាំត្បកាសងមីល េះត្ត្វូបា លត្ជើសលរ ើស វធិា ការលដើមបលីេើកកមពស់ត្មាល ភាព
 ិងអេិបាេកិឆចេអកនុងអាំ ុងលពេត្បតិ្បត្តិ ្ឺត្ត្ូវពត្ងឹងត្បសិទធភាពកនុងការផតេ់វញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ   
បត្ត្លៅតាមត្្ឹេះស្ថា  សិកា ីមួយៗ លរៀបឆាំត្បព័ ធត្្ប់ត្្ងវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្  ិងត្ត្វូរតឹ្ប តឹង
ការអ ុវត្តលទសទណឌ  កនុងករណីមា ការខកលងប លាំវញិ្ញញ ប បត្ត្ ឬសញ្ញញ បត្ត្។ 

៧.២លត្ើ្ួរលធវើការពិ ិត្យ/តាមោ បញ្ញត្តិកមមល េះល ើងវញិលត្កាយលពេបញ្ញត្តិកមមល េះត្ត្ូវបា ត្បតិ្បត្តិខដរ
ឬលទ? លបើដូលចាន េះ លត្ើបញ្ញត្តិកមមល េះ ្ួរត្ត្ូវបា ពិ ិត្យល ើងវញិ/តាមោ ោ៉ាងដូឆលមដឆ  ិងលៅលពេ ្? 

កនុងករណីសាំលណើ ត្បកាសងមីត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើស ត្បកាសងមីល េះ្ួរត្ត្ូវបា ពិ ិត្យល ើងវញិលរៀងរាេ់
០៥ឆ្ន ាំមដង។ 

 
ដាំលណើ រការ ល ម្ េះ មុខងារ ហត្ាលេខា 

លរៀបឆាំលោយត្កសួង
អប់រ ាំ យុវជ   ិង
កីឡា (ត្កមុការងារ
RIA  ិងការ.ិវាយ
ត្ថ្មលផេប៉ាេះពាេ់
េិខិត្បទោា  ) 

ឯឧ. ស៊  លសងហុក ត្បធា RIA  
លលាក ប៉ាូវ វ ី អ ុត្បធា  RIA  
េ.ស ខូវ លស្ថេ័ណ សមាជិកត្កមុការងារRIA  
លលាក រស់ សីុធា ់ អ ុត្បធា ការ.ិវ.ផ.េ  
លលាក លៅ បូរ ិ បុ្គេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  
លលាក ស៊្ថ  បញ្ញញ  សមាជិក RIA   
លលាក ្ូ សុផ្ទត្ បុ្គេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  

ផតេ់លោបេ់លោយ
ត្កមុត្បតិ្បត្តិេិខិត្
បទោា  ្តិ្យុត្ត 

ឯឧ. បិុឆ សុខា អ ុត្បធា អឆិថ្ន្រ តយ៍ RET  

ឯឧ. លអង រត្នម នី ត្បធា ខផនកបណតុ េះប ត្ េ  

 


