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ការវាយតម្លៃបឋលលលើផលប ៉ះពាល ់
លេចក្ដីព្រពាងអនុព្រក្តឹយេដពីកីារក្ព្រលិតរបបល  ងក្ណំត់  

ល  ងបន្នែល និងព្រាក្់ល  ងបន្នែល 
ព្រក្េងួអប់រ ំយវុជន នងិក្ឡីា 

លេខលោងៈ    
កាេបរលិឆេទចាប់ល្ដើមៈ ថ្ងៃទី២៥ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦  
កាេបរលិឆេទបញ្ច ប់ៈ ថ្ងៃទី១៣ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០១៧   
អត្ថែ ធបិាយេលងេបអំពេីលំណើ បញ្ញតតកិ្លម 

បញ្ញត្តិកមមល េះត្ត្ូវបា ល្នើល ើង ល ើមបខីក្ត្មួេរបបល ៉ោងកាំណត់្ ល ៉ោងបខ ែម  ិងត្បាក់ល ៉ោង
បខ ែម ខ េកាំពុងអ ុវត្តកនុងលពេបឆចុបប ន ្ ត្ ប់សាស្រ្សាត ចារយ ត្របូលត្ងៀ  មន្រ តីរាជការ ឬអនកឯកលទ ល្្េង
លទៀត្ ខ េបលត្ងៀ   ិងបាំលពញការងារររលុកា្េយ ត្ពមទាំងបាំលពញការងារខ េពាក់ព័ ធ ឹងការបលត្ងៀ លៅ
កនុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំ  ិងអប់រ ាំបណតុ េះបណ្តត េបលឆចកលទ្ ិងវជិ្ជា ជីវៈ លៅតាមត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈ ល ើមបី
ល្លើយត្បលៅ ឹងល្ឆកតីត្ត្វូការថ្ ការ្តេ់ល្វាបលត្ងៀ   ិងលរៀ លៅតាមត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈ 
ស្្បតាមអាទិភាពកាំណត់្លោយរាជរោា ភិបាេ  ិងស្្បតាមេទធភាពថ្ ងវកិា កនុងលោេលៅពត្ងឹង
រុណភាព  ិងត្ប្ិទធភាពថ្ ការបលត្ងៀ  ិងលរៀ លៅតាមត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈ  ិងលេើកទឹកឆិត្ត
 េ់បុរគេិកអប់រ ាំខ េបលត្ងៀ លេើ្ពីរបបល ៉ោងកាំណត់្។ 

បញ្ញត្តិកមមល េះ  វសិាេភាពអ ុវត្ត ឆាំលពាេះត្រប់ត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈទាំងអ្់ខ េ្ែិត្
លៅកនុងវសិាេភាពថ្ ឆាប់្ដីពីការអប់រ ាំ។   

របបល ៉ោងកាំណត់្ ល ៉ោងបខ ែម  ិងត្បាក់ល ៉ោងបខ ែម ត្ត្ូវបា អ ុវត្តលោយខ្ែកលេើ្ញ្ញញ បត្ត្
ខ េត្ត្ូវ ឹងមុខវជិ្ជា បលត្ងៀ  ត្កបខណឌ   ិងកត្មិត្្ិកាខ េបា បលត្ងៀ ។ 

ត្ក្ួង សាែ ប័  ខ េ  ត្ត្មូវការលត្បើត្បា្់ល ៉ោងបខ ែមលៅតាមត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈ
លត្កាមឱវាទរប្់ខលួ  ត្ត្ូវលរៀបឆាំខ្ ការលត្បើត្បា្់  ិងងវកិារបបល ៉ោងបខ ែមឱយបា ឆា្់លា្់ ល ើមបី
ោក់ល្នើ េ់រាជរោា ភិបាេ ្ត្ ប់បញ្ចូ េកនុងឆាប់្តីពីហិរញ្ញវត្ែុ្ត្ ប់ការត្រប់ត្រងថ្ ឆ្ន ាំ ីមួយៗ។ 
បនាា ប់ពីបា ទទួេការអ ុញ្ញញ ត្លេើការលត្ោងងវកិា្ត្ ប់របបល ៉ោងបខ ែម ត្ក្ួង សាែ ប័  ត្ត្ូវល្វើការ
ខបងខឆក ជូ  ាំណឹង  ិងអ ុវត្តរបបល ៉ោងបខ ែមស្្បតាមឥណទ ងវកិាខ េបា កាំណត់្ លោយមិ 
អាឆអ ុវត្តលោយោម  ឥណទ ងវកិាបា ល ើយ។ រណៈត្រប់ត្រងត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈ ីមួយៗ 
ត្ត្ូវលរៀបឆាំឱយបា ឆា្់លា្់  ូវខ្ ការបណតុ េះបណ្តត េត្បចាាំឆ្ន ាំរប្់ត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈ 
ខ េរមួ  ឆាំ ួ ្ិ្េ  ិ្េិត្ ថ្នន ក់លរៀ  ត្រូបលត្ងៀ  ឆាំ ួ មុខវជិ្ជា  ឆាំ ួ ល ៉ោងបលត្ងៀ ។ រណៈ
ត្រប់ត្រងត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈ ត្ត្ូវទទួេខុ្ត្ត្ូវទាំងស្្ងុឆាំលពាេះមុខឆាប់ លេើកាំហុ្នានា
ខ េលកើត្ល ើងពីការលត្បើត្បា្់របបល ៉ោងបខ ែមកនុងត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈរប្់ខលួ ។ 

  
ព្របលេទបញ្ញតតកិ្លម 
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ឆាប់ 
 

 

ត្ពេះរាជ
ត្កឹត្យ 
 

អ ុត្កឹត្យ 
 

 

ត្បកា្ 
 

 

ល្ឆកដី
្លត្មឆ 
 

សារាឆរ 
 

 

ល្េងៗលទៀត្ 
 

 
ផលប ៉ះពាលម់្នេលំណើ បញ្ញតតិក្លមលលើវិេយ័ 

ល្ ាកិឆច  ្ងគមកិឆច បរសិាែ   អប់រ ាំ 
 
១. ការក្ំណត់បញ្ហា  

១.ក បញ្ញា ឆមបងខ េបញ្ញត្តិកមម  បាំណងលោេះស្សាយ លោយ្ដេ់អាំណេះអាំណ្តង (ភ្តុតាង/ភាពជ្ជក់
ខ្ដង ត្ប្ិ លបើចាាំបាឆ់) 

១.កងវេះត្របូលត្ងៀ  

កងវេះត្រូលៅតាមត្រឹេះសាែ  ្ិកា នាាំឱយ  ការអ ុញ្ញញ ត្ឱយត្រូបលត្ងៀ លៅបលត្ងៀ  ូវមុខវជិ្ជា ល្េង
ពីឯកលទ្ល ើមរប្់ខលួ  ឬបលត្ងៀ កនុងកត្មិត្្ិកាខ េមិ ល្លើយត្បលៅ ឹងត្កបខណឌ រប្់ខលួ ។ 
ឧទហណ៍ទី១៖ ត្រឯូកលទ្ត្បវត្តិវទិា ត្កបខណឌ ត្រូបលត្ងៀ កត្មិត្មូេោា   លៅបលត្ងៀ មុខវជិ្ជា ត្បវត្តិ
វទិា ថ្នន ក់ទី១១ (បលត្ងៀ កនុងកត្មិត្្ិកាខ េមិ ល្លើយត្បលៅ ឹងត្កបខណឌ រប្់ខលួ )។ 
ឧទហណ៍ទី២៖ ត្រឯូកលទ្រីមីវទិា លៅបលត្ងៀ មុខវជិ្ជា ខ្  ីវទិា (បលត្ងៀ  ូវមុខវជិ្ជា ល្េងពីឯក
លទ្ល ើមរប្់ខលួ )។ 
ឧទហណ៍ទី៣៖ ល្លើយត្បលៅ ឹងបរបិទថ្ ការអភិវឌ្ឍរប្់អាសា៊ា    ិងពិភពលលាក  ិងល្លើយត្បលៅ
 ឹង្មម ុញ្ញរប្់អាសា៊ា  ត្ត្ង់ ត្តា៣៤ ខ េបា កាំណត់្យកភាសាអង់លរល្  ជ្ជភាសាលត្បើត្បា្់្លូវ
ការរប្់អាសា៊ា   ត្ក្ួងបា អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ី្ិកាលោយោក់បញ្ចូ េភាសាបរលទ្លៅកនុងកមមវ ិ្ ី្ិកា
ថ្នន ក់បឋម្ិកាចាប់ពីកត្មិត្ថ្នន ក់ទី៤។ ប៉ោុខ ត ្មត្ែភាពរប្់ត្របូលត្ងៀ បឋម្ិកាខ េ  ស្សាប់ 
មិ ទ ់ល្លើយត្បលៅ ឹងការអ ុវត្តកមមវ ិ្ ី្ិកាងមីល េះ ជ្ជលហតុ្ល្វើឱយ  ត្ត្មូវការត្របូលត្ងៀ ភាសាបរលទ្
លៅថ្នន ក់បឋម្ិកា ។  ូឆល េះ ត្ក្ួងបា ្លត្មឆអ ុញ្ញញ ត្ឱយត្រមូ្យម្ិកាអាឆបលត្ងៀ ្លងភូមិ
្ិកាបា  ខ េល េះ រឺជ្ជការអ ុវត្ត ូវលោេការណ៍ខ េ  ខឆងលៅកនុងអ ុត្កឹត្យចា្់ ល ើមបីបាំលពញ
ត្ត្មូវការបញ្ញា កងវេះត្របូលត្ងៀ ។ 

២.ត្បាក់ល ៉ោងបខ ែមបឆចុបប ន  កត្មិត្ទប 

ខ្ែកលេើអ ុត្កឹត្យលេខ៣៨ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី០៦ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ត្បាក់ល ៉ោងបខ ែមរប្់ត្រូ
បលត្ងៀ កត្មិត្មូេោា  បលត្ងៀ លៅម្យម្ិកាបឋមភូមិទទួេបា  ២៦០០ លរៀេ កនុងមួយល ៉ោង ត្រូ
បលត្ងៀ កត្មិត្ឧត្តមបលត្ងៀ លៅម្យម្ិកាទុតិ្យភូមិទទួេបា  ៥២០០លរៀេ កនុងមួយល ៉ោង  ិងត្រូ
បលត្ងៀ កត្មិត្ឧត្តមបលត្ងៀ លៅឧត្តម្ិកាទទួេបា  ៩៣០០ លរៀេ កនុងមួយល ៉ោង ខ េកថ្ត្មល េះ
  កត្មិត្ទប ល្ៀបលៅ ឹងសាែ  ភាពថ្ ការអភិវឌ្ឍវ ិ្ ័យល្ ាកិឆចកនុងលពេបឆចុបប ន។ លោយត្បាក់
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ល ៉ោងបខ ែម  ឆាំ ួ តិ្ឆតួ្ឆ លបើល្ៀបជ្ជមួយត្បាក់ល ៉ោងថ្ ត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ  ជ្ជលហតុ្ល្វើឱយត្រូ
បលត្ងៀ មិ ្ូវ  ្ ាៈកនុងការបាំលពញ ឬទទួេយក ូវល ៉ោងបខ ែមពីត្រឹេះសាែ  សាធារណៈ លោយល្លៀត្
យកលពេល្្្េ់ពីការបាំលពញកាត្ពវកិឆចលៅកនុងអងគភាពរប្់ខលួ  លៅបលត្ងៀ លៅត្រឹេះសាែ  ្ិកា
ឯកជ  ល ើមបទីទួេបា ត្បាក់កថ្ត្មបខ ែម។ 

៣.ការទទួេខុ្ត្ត្វូរប្់រណៈត្រប់ត្រង 

លោយសារកងវេះត្រូបលត្ងៀ  ល្វើឱយរណៈត្រប់ត្រងត្រឹេះសាែ  ្ិកា  ការេាំបាកកនុងការធានា្តេ់
ល្វាអប់រ ាំ េ់អនក្ិកា  ិងេាំបាកកនុងការធានារុណភាពអប់រ ាំឱយបា ល្លើយត្បលៅ ឹងឆកខុវ ិ្ ័យ  ិង
លោេ លោបាយរប្់ត្ក្ួង។ លោយសារខត្ ត្បាក់ល ៉ោងបខ ែម  កត្មិត្ទប ល្វើឱយរណៈត្រប់ត្រង
ត្រឹេះសាែ  ្ិកា   ការេាំបាកកនុងការជាំរញុត្រូបលត្ងៀ ឱយទទួេបលត្ងៀ ល ៉ោងបខ ែម។  ូលឆនេះលហើយ       
ប ាុកថ្ ការទទួេខុ្ត្ត្ូវរប្់រណៈត្រប់ត្រងលេើត្រឹេះសាែ  ្ិកាលត្កាមឱវាទរប្់ខលួ  ពុាំ្ូវបា លពញ
លេញ។ 

 
១.ខ បញ្ញា ពាក់ព័ ធល្េងលទៀត្ខ េបញ្ញត្តិកមមអាឆជួយលោេះស្សាយ្ងខ រ លោយ្ដេ់អាំណេះអាំណ្តង(ភ្ដុ
តាង/ភាពជ្ជក់ខ្ដង ត្ប្ិ លបើចាាំបាឆ់) 

១.កាត់្ប ែយការល្នើ្ ុាំភាពទាំល រោម  លបៀវត្េ 

លបើលត្បៀបល្ៀបត្បាក់កថ្ត្មល ៉ោងបខ ែមថ្ ា្ំលណើ បញ្ញត្តិកមមងមីល េះ ជ្ជមួយ ឹងត្បាក់កថ្ត្មលៅតាម  
ត្រឹៈសាែ  ្ិកាឯកជ បឆចុបប នល ើញថ្នត្បហាក់ត្បខហេោន  ខ េក លងមក ត្បាក់ល ៉ោងបខ ែមលៅកនុង
អ ុត្កឹត្យលេខ៣៨ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី០៦ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៩៦   ត្ថ្មលតិ្ឆតួ្ឆ ជ្ជលហតុ្ល្វើត្រូមួយឆាំ ួ 
ល្វើការល្នើ្ុាំភាពទាំល រោម  លបៀវត្េ ល ើមបីលៅបលត្ងៀ លៅត្រឹៈសាែ  ្ិកាឯកជ  ឬលៅបលត្មើការងារលៅ
កខ លងល្េងលទៀត្។ 

២.កាត់្ប ែយការផ្លល ្់បតូរទីកខ លងបលត្មើការងារ 

ក លងមក ត្របូលត្ងៀ ខត្ងខត្  ត្ត្មូវការកនុងការផ្លល ្់បតូរទីកខ លងបលត្មើការងារលៅទីត្បជុាំជ  ឬ 
ទីត្កងុ ល ើមបី  ឱកា្កនុងការបលត្ងៀ រួរលត្ៅល ៉ោងខ្វងរកត្បាក់កថ្ត្មលត្ៅ  ិងល្លៀត្ត្បកបរបររក
ទទួេទ បខ ែមលេើមុខរបរជ្ជត្រូបលត្ងៀ  ខ េល្វើឱយត្រូលៅតាមត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈលៅទីត្បជុាំ
ជ    ឆាំ ួ លេើ្  ិងល្វើឱយខវេះត្រូលៅទីជ បទ ឬត្ាំប ់ោឆ់ស្្ោេ។ បនាា ប់ពីបញ្ញតិ្កមមល េះត្ត្វូបា 
ោក់ឱយលត្បើត្បា្់ ការល្នើ្ុាំផ្លល ្់បតូរទីកខ លងបលត្មើការងាររប្់ត្របូលត្ងៀ  ឹងត្ត្ូវបា កាត់្ប ែយ លត្ពាេះ
ត្បាក់កថ្ត្មល ៉ោងបខ ែម រឺត្បហាក់ត្បខហេលៅ ឹងត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ  ខ េល្វើឱយោត់្  ទឺកឆិត្ត
ជ្ជងមុ  កនុងការបាំលពញការងារលៅអងគភាពល ើម ល ើមបីទទូេបា  ូវឆាំ ួ ល ៉ោងបខ ែមឱយបា លត្ឆើ   ិង
ត្បាក់កថ្ត្មល ៉ោងបខ ែមបា លត្ឆើ ។ 

៣.កាត់្ប ែយភាពខវេះឆលនាល េះកនុងការបាំលពញកាត្ពវកិឆច 
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លោយសារត្បាក់បលត្ងៀ កនុងរបបល ៉ោងបខ ែម  កថ្ត្មតិ្ឆ ត្រមួូយឆាំ ួ ពុាំ្ូវរ ាំពឹងត្បាក់កថ្ត្មពី
ការបលត្ងៀ លេើ្ល ៉ោងល ើយ  ិងលពេខលេះពុាំ្ូវយកឆិត្តទុកោក់កនុងការបលត្ងៀ របបល ៉ោងកាំណត់្ខ េ
ជ្ជកាត្ពវកិឆចរប្់ខលួ ល ើយ លោយសារខត្ត្របូលត្ងៀ មួយឆាំ ួ ល្លៀត្លៅរកទទួេទ លៅខាងលត្ៅ។ 
ត្ប្ិ  ត្បាក់ល ៉ោងបខ ែមបា ត្បាក់កថ្ត្មបា លត្ឆើ  ជួយជាំរញុ ិងលេើកទឹកឆិត្តត្របូលត្ងៀ  ឱយ  ្ ាៈ
កនុងការបាំលពញការងារកនុងអងគភាពរប្់ខលួ  ជ្ជជ្ជងការល្លៀត្លពេលៅបលត្ងៀ លៅត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ ។ 

         ៤.ឆូេរមួពត្ងឹងយ តការពត្ងាយត្របូលត្ងៀ  

          ត្ប្ិ ត្បាក់កថ្ត្មល ៉ោងបខ ែម  ត្ថ្មល្មស្្បលៅ ឹងសាែ  ភាពថ្ ការអភិវឌ្ឍល្ ាកិឆច  ិង
ត្បហាក់ត្បខហេលៅ ឹងកថ្ត្មថ្ ត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ  ត្រូបលត្ងៀ មួយឆាំ ួ  ឹង  ្ ាៈទទួេយក ូវ
ទីកខ លងល្វើការតាមការចាត់្តាាំង មិ ថ្នលៅត្ាំប ់ទីជ បទ  ិងត្ាំប ់ោឆ់ស្្ោេ។ ត្បការល េះ ជួយ
លេើកកមព្់ការអ ុវត្ត ូវលោេ លោបាយពត្ងាយត្រូបលត្ងៀ ឱយ  ត្ប្ិទធភាព។ 

 
១.រ ្ូមរាយបញ្ា ីេិខិត្បទោា  រតិ្យុត្ត  ស្សាប់ ខ េពាក់ព័ ធឬត្បហាក់ត្បខហេ។ 
ឆូរបញ្ញា ក់ថ្ន លត្ើលហតុ្អវីបា ជ្ជេិខិត្បទោា  រតិ្យុត្តទាំងល េះ មិ ទ ់ត្រប់ត្ោ ់? 

- អ ុត្កឹត្យលេខ៣៨ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី០៦ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ្ តីពីការកត្មិត្របបល ៉ោងកាំណត់្ 
ល ៉ោងបខ ែម  ិងត្បាក់ល ៉ោងបខ ែម ត្្ ប់ការបលត្ងៀ កនុងត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈ «ត្បាក់ល ៉ោង
បខ ែម  ឆាំ ួ ទឹកត្បាក់ពី ២៦០០លរៀេ-៥២០០លរៀេ ត្្ ប់ម្យម្ិកា  ិង ៩៣០០លរៀេ-
១០៤០០លរៀេ ្ ត្ ប់ឧត្តម្ិកា» 

- អ ុត្កឹត្យលេខ៥៦ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី០១ ខខលមសា ឆ្ន ាំ២០១៦ ្ដីពីការត្រប់ត្រងវត្ត  មន្រ តី
រាជការ្ីុវេិ ិងមន្រ តីជ្ជប់កិឆច្ ា ត្ត្ង់ ត្តា៥ បា ខឆងថ្ន «មន្រ តីរាជការ្ីុវេិត្ត្ូវអ ុវត្ត
កាពវកិឆចការងាររយៈលពេ៨ (ត្បាាំបី) ល ៉ោងកនុងមួយថ្ងៃ  ិង៥ (ត្បាាំ) ថ្ងៃ កនុងមួយ្បាត ហ៍ ឬរយៈ
លពេ៤០ (ខ្្ិប) ល ៉ោងកនុងមួយ្បាត ហ៍ ល ើមបីធានាឱយបា  ូវ ិរ តរភាព  ិងត្ប្ិទធភាពថ្ ការ
្តេ់ល្វាសាធារណៈកនុងសាែ ប័   ិងអងគភាព» 

- ឆាប់្តីពី្ហេកខ តិកៈមន្រ តីរាជការ្ីុវេិថ្ ត្ពេះរាជ្ជណ្តឆត្កកមពុជ្ជ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ រឺត្ោ ់ខត្
ជ្ជឆាប់ទូលៅ ខ េខឆងអាំពីបទបបញ្ញត្តិ្ត្ ប់ត្រប់ត្រងមន្រ តីរាជការ្ីុវេិ 

- ឆាប់្ដីពីការអប់រ ាំឆ្ន ាំ២០០៧ ត្ត្ង់ ត្តា២១ ខឆងថ្ន «រ ាលេើកមព្់រុណភាពអប់រ ាំ ល ើមបីបាំលពញ
ល្ឆកតីត្ត្វូការខាង្ិកាមូេោា    ិងជាំនាញ្ត្ ប់ឱយអនក្ិកា  ្មត្ែភាព  ិងេទធភាព
ឆូេរមួអភិវឌ្ឍត្បលទ្» 

- ត្ពេះរាជត្កឹត្យលេខ  /្រកត្/០៧០១/២៤០ ឆុេះថ្ងៃទី២៣ ខខកកកោ ឆ្ន ាំ២០០១ ្ តីពីេកខ តិកៈលោយ
ខ កថ្ ត្កបខណឌ ត្របូលត្ងៀ កត្មិត្ឧត្តម «បា ខឆងពីរឆនា្មព័ ធ តួ្នាទី  ិងភារកិឆច ប៉ោុខ តមិ 
បា ខឆងពីងវកិាទក់ទង ឹងការបលត្ងៀ ល ើយ» 
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- ត្ពេះរាជត្កឹត្យលេខ  /្រកត្/០៧០១/២៤១ ឆុេះថ្ងៃទី២៣ ខខកកកោ ឆ្ន ាំ២០០១ ្ តីពីេកខ តិកៈលោយ
ខ កថ្ ត្កបខណឌ ត្របូលត្ងៀ កត្មិត្មូេោា  «បា ខឆងពីរឆនា្មព័ ធ តួ្នាទី  ិងភារកិឆច ប៉ោុខ ត
មិ បា ខឆងពីងវកិាទក់ទង ឹងការបលត្ងៀ ល ើយ» 

- ត្ពេះរាជត្កឹត្យលេខ  /្រកត្/០៩០១/៣៤១ ឆុេះថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០០១ ្តីពីេកខ តិកៈលោយ
ខ កថ្ ត្កបខណឌ ត្របូលត្ងៀ កត្មិត្បឋម «បា ខឆងពីរឆនា្មព័ ធ តួ្នាទី  ិងភារកិឆច ប៉ោុខ តមិ 
បា ខឆងពីងវកិាទក់ទង ឹងការបលត្ងៀ ល ើយ» 

- អ ុត្កឹត្យលេខ១២៦ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០០៨ ្តីពីត្កម្ីេ្ម៌វជិ្ជា ជីវៈត្រូ
បលត្ងៀ ត្ត្ង់ ត្តា៨ បា ខឆងថ្ន «ត្របូលត្ងៀ ត្បកា ់ខាា ប់ម ្ិការវជិ្ជា ជីវៈ   ករណីយកិឆច
លរៀបឆាំកិឆចខត្ងការបលត្ងៀ   ិងកាំណត់្ការព យេ់ ា្ំលៅធានារុណភាព  ិងត្ប្ិទធភាពថ្ ការ
បលត្ងៀ » 

េិខិត្បទោា  ទាំងអ្់ខាងលេើ បា កាំណត់្អាំពីតួ្នាទី ភារកិឆច  ិងកាត្ពវកិឆចខ េត្របូលត្ងៀ ត្ត្ូវ
បាំលពញ ឬអ ុវត្ត ប៉ោុខ តេិខិត្បទោា  ទាំងល េះ មិ បា កាំណត់្អាំពីកថ្ត្មខ េត្របូលត្ងៀ ត្ត្ូវទទួេបា 
លៅលពេបាំលពញការងារលេើ្ពីឆាំ ួ ល ៉ោងកាំណត់្លនាេះល ើយ។   ខត្អ ុត្កឹត្យលេខ៣៨ អ ត្ក.បក 
ឆុេះថ្ងៃទី០៦ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៩៦ មួយរត់្ ខ េបា កាំណត់្ពីកថ្ត្មត្បាក់ល ៉ោងបខ ែម ប៉ោុខ តត្បាក់កថ្ត្ម
ល ៉ោងបខ ែមល េះ  កត្មិត្ទប មិ បា ល្លើយត្បលៅ ឹងសាែ  ភាពល្ ាកិឆចបឆចុបប នល ើយ។ 

 
១.  លត្ើ ា្ំលណើ បញ្ញត្តិកមម  ្េប៉ោេះពាេ់អវជិា   េ់ការត្បកួត្ត្បខជងខ រឬលទ? (ត្ប្ិ លបើ  ្ូម
ព យេ់) 

ា្ំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ   ្េប៉ោេះពាេ់អវជិា   េ់ការត្បកួត្ត្បខជងជ្ជមួយត្រឹេះសាែ  ្ិកា
ឯកជ  ូឆខាងលត្កាម ៖ 

ា្ំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះអាឆ ឹង  ្េប៉ោេះពាេ់អវជិា  ខលេះៗ េ់ត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ  លោយ
លហតុ្ថ្ន រលត្ ងកាំណត់្ត្បាក់ល ៉ោងបខ ែមងមីល េះ  ឹង  ត្ថ្មលត្បហាក់ត្បខហេ ឹងត្ថ្មលល ៉ោងបលត្ងៀ 
លៅតាមត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ  ខ េជ្ជកតាត ជាំរញុឱយត្រូខ េធាល ប់លឆញលៅបលត្មើការលៅតាមត្រឹៈសាែ  
ឯកជ   ឹងបតូរមកបាំលពញការងារលពញលេញលៅកនុងអងគភាពរប្់ខលួ វញិ  ិងល្វើឱយរុណភាពអប់រ ាំលៅ
តាមត្រឹៈសាែ  ្ិកាសាធារណៈកា ់  ភាពត្បល ើ្រល ើងវញិ។ ត្បការល េះ  ឹងល្វើឱយ្ិ្េងាកមក
ទទួេយកល្វាអប់រ ាំលៅតាមត្រឹៈសាែ  ្ិកាសាធារណៈវញិ លត្ពាេះអនកអាណ្តពាបាេ្ិ្េឆាំណ្តយ
អ្់តិ្ឆកនុងការ្គត់្្គងការ្ិកាកូ ។  ូលឆនេះ ត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ មួយឆាំ ួ អាឆ ឹង  បញ្ញា ត្បឈម
កងវេះត្របូលត្ងៀ ។  ូឆល េះ ត្រឹៈសាែ  ្ិកាឯកជ មួយឆាំ ួ  អាឆ ឹងត្ាំល ើងថ្ងល្ិកាល ើមបឱីយខលួ អាឆ  
ត្ាំល ើងត្បាក់ល ៉ោងបលត្ងៀ រប្់ខលួ បា  ខ េត្បការល េះ អាឆជេះឥទធិពេលៅប ាុកឆាំណ្តយរប្់អនក
អាណ្តពាបាេ្ិ្េខ េបញ្ាូ  កូ មកលរៀ លៅត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ ។ 

ោ៉ោងណ្តមិញ លបើលទេះបីជ្ជ ា្ំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ   ្េប៉ោេះពាេ់អវជិា   េ់ត្រឹេះសាែ  
្ិកាឯកជ កតី ប៉ោុខ ត  ្េប៉ោេះពាេ់ខាល ាំងត្តឹ្មខត្ត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ ខ េ្ែិត្លៅលត្ៅទីត្បជុាំជ 
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លទ លត្ពាេះត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ លៅទីត្បជុាំជ  សាលា  េទធភាពត្រប់ត្ោ ់កនុងការត្ាំល ើងត្បាក់កថ្ត្ម
ត្របូលត្ងៀ  ឆាំខណកអនកអាណ្តពាបាេ្ិ្េវញិ ក៏  េទធភាពត្រប់ត្ោ ់ល ើមបបីង់ថ្ងល្ិការប្់កូ 
ខ រ ប៉ោុខ ត្ត្ ប់ត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ លៅលត្ៅទីត្បជុាំជ  ពុាំ្ូវ  េទធភាពលទ លោយលហតុ្ថ្ន្ិ្េ
  ឆាំ ួ តិ្ឆ លហើយកត្មិត្ជីវភាពអនកអាណ្តពាបាេ្ិ្េលៅ  កត្មិត្លៅល ើយ។ លេើ្ពីល េះ លបើ
លទេះបីជ្ជ  ្េប៉ោេះពាេ់អវជិា   េ់ត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ ោ៉ោងណ្តកតី ខត្  ្េឆាំលណញលត្ឆើ 
 េ់រុណភាពអប់រ ាំលៅត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈ ជ្ជពិល្្ជួយលេើក្ាួយកត្មិត្ជីវភាពរប្់ត្រូ    
បលត្ងៀ ។  

 
២. លោលបណំង លត្ើលយើងឆង់្លត្មឆបា អវី? 

ល្ឆកដីត្ពាងអ ុត្កឹត្យល េះ លរៀបឆាំល ើងកនុងលោេបាំណង ល ើមបបីលងកើ ត្បាក់កថ្ត្មល ៉ោងបខ ែមជូ 
 េ់ត្របូលត្ងៀ លៅតាមត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារណៈ ល្លើយត្បលៅ ឹងការអភិវឌ្ឍល្ ាកិឆចជ្ជតិ្ លោយ
ឆូេរមួលោេះស្សាយ  ូវបញ្ញា កងវេះត្រូបលត្ងៀ   ិងជូយខងរកាត្របូលត្ងៀ  ឱយ្ែិត្លៅកនុងត្រឹេះសាែ  ្ិកា
សាធារណៈ ា្ំលៅឆូេរមួធានារុណភាព  ិងត្ប្ិទធិភាពថ្ ការអប់រ ាំ។  

៣. ជលព្រលើេ 

ជលត្មើ្ល្េងៗរមួទាំង ា្ំលណើ បញ្ញត្តិកមម (្ត្ ប់ការវភិារលេើ្េប៉ោេះពាេ់) 
១.ប តអ ុវត្តអ ុត្កឹត្យលេខ ៣៨ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី០៦ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៩៦ 
២. ា្ំលណើ អ ុត្កឹត្យងមីខត្អ ុវត្តត្តឹ្មត្ក្ួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា 
៣. ា្ំលណើ អ ុត្កឹត្យងមីខត្អ ុវត្តត្រប់ត្ក្ួង សាែ ប័ ទាំងអ្់ 

 
៤. ការា នស់្មម នបឋលលលើព្របលេទបនទុក្ចណំាយកាតពវក្ចិច នងិផលចលំណញ 
៤.១ ការកាំណត់្ភារកិឆច  ិងត្បលភទប ាុកឆាំណ្តយ 

ជលត្មើ្ រាជរោា ភិបាេ ្ុរកិឆច 
ជលត្មើ្ទី១៖ ប តអ ុវត្តអ ុ
ត្កឹត្យលេខ ៣៨ អ ត្ក.បក 
ឆុេះថ្ងៃទី០៦ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ
១៩៩៦ 

- ប ាុកឆាំណ្តយលេើការ្តេ់ល ៉ោង
បខ ែម 

 

ោម   

ជលត្មើ្ទី២៖ ល្ឆកដីត្ពាង
អ ុត្កឹត្យងមី ខត្អ ុវត្ត្ត្ ប់
ខត្ត្រឹេះសាែ  ្ិកាខ េ្ែិត្
លៅលត្កាមឱវាទត្ក្ួងអប់រ ាំ 
យុវជ   ិងកីឡា 

- ប ាុកឆាំណ្តយលេើការលរៀបឆាំ
ល្ឆកដីត្ពាងអ ុត្កឹត្យងមី
ត្បខហេ ១៥,២៥៤,៤៤៤ លរៀេ
(ល្មើ ឹង ៣,៨១៤ $) 

- ល្វាឯកជ វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ត្ត្វូ
បលងកើ ប ាុកឆាំណ្តយលេើត្បាក់
ល ៉ោង  ិងត្បាក់លបៀវត្េ េ់
បុរគេិក 
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 - ប ាុកឆាំណ្តយលេើការ្េពវ្ ាយ
២៥ រាជធា ី លខត្ត ត្បខហេ
៨,៥២៩,៤១៤,២០០ លរៀេ (ល្មើ
 ឹង ២,១៣២,៣៥៣.៥៥$) 

- បលងកើ ប ាុកឆាំណ្តយលេើត្បាក់
ល ៉ោងបខ ែមត្បខហេឆាំ ួ  
១៧,២៨២,៤៧៣,៤០០លរៀេ
(ល្មើ ឹង ៤,៣១៦,០១២ ុលាល ) 

 

- បលងកើ ប ាុកឆាំណ្តយរប្់
អាណ្តពាបាេ្ិ្េកនុងការ
បង់ថ្ងល្ិកា 

ជលត្មើ្ទី៣៖ ល្ឆកដីត្ពាង
អ ុត្កឹត្យងមី ខត្អ ុវត្តត្រប់
ត្ក្ួង សាែ ប័ ទាំងអ្់ 
 

ពុាំអាឆល្វើការរណនាបា  
លោយលហតុ្ថ្ន ពិបាកកនុងការ
ល្នើ្ុាំទិ ន ័យពី ត្ក្ួង សាែ ប័  
ពាក់ព័ ធ 

- ល្វាឯកជ វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ត្ត្វូ
បលងកើ ប ាុកឆាំណ្តយលេើត្បាក់
ល ៉ោង  ិងត្បាក់លបៀវត្េ េ់
បុរគេិក 

- បលងកើ ប ាុកឆាំណ្តយរប្់
អាណ្តពាបាេ្ិ្េកនុងការ
បង់ថ្ងល្ិកា 
 

 
៤.២ ការកាំណត់្ត្បលភទថ្ ្េឆាំលណញ 

ជលត្មើ្ រាជរោា ភិបាេ ្ុរកិឆច 
ជលត្មើ្ទី១៖ ប តអ ុវត្តអ ុ
ត្កឹត្យលេខ ៣៨ អ ត្ក.បក ឆុេះ
ថ្ងៃទី០៦ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៩៦ 

- រកាសាែ  ភាពល ើម។ 
- ្េឆាំលណញបា តិ្ឆតួ្ឆពី
របបត្បាក់ល ៉ោងបខ ែម 

- ោម   

ជលត្មើ្ទី២៖ ល្ឆកដីត្ពាងអ ុ
ត្កឹត្យងមី ខត្អ ុវត្ត្ត្ ប់ខត្
ត្រឹេះសាែ  ្ិកាខ េ្ែិត្លៅ
លត្កាមឱវាទត្ក្ួងអប់រ ាំ យុវជ  
 ិងកីឡា 
 
 

- បា បងាា ញ ូវការយកឆិត្ត
ទុកោក់ឆាំលពាេះវ ិ្ ័យអប់រ ាំ ជ្ជ
ពិល្្ការលេើកកមព្់
កត្មិត្ជីវភាពបុរគេិកអប់រ ាំ 

- បុរគេិកអប់រ ាំ  ្ ាៈ 
ម ្ិការវជិ្ជា ជីវៈ កនុងការ
ត្បកបរបរជ្ជត្របូលត្ងៀ  

- ោម   
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- ជាំរញុការលត្បើត្បា្់បុរគេិក
អប់រ ាំខ េ  ស្សាប់អ្់
េទធភាព 

- ្តេ់ត្ថ្មលវជិ្ជា ជីវៈត្របូលត្ងៀ  
-  អាឆជួយកាត់្ប ែយកងវេះត្រូ
បលត្ងៀ លៅតាមជ បទ 

- លេើកកមព្់ការទទួេខុ្
ត្ត្ូវរប្់រណៈត្រប់ត្រង 

ជលត្មើ្ទី៣៖ ល្ឆកដីត្ពាងអ ុ
ត្កឹត្យងមី ខត្អ ុវត្តត្រប់ត្ក្ួង 
សាែ ប័ ទាំងអ្់ 

- បា បងាា ញ ូវការយកឆិត្ត
ទុកោក់ឆាំលពាេះវ ិ្ ័យអប់រ ាំ ជ្ជ
ពិល្្ការលេើកកមព្់
កត្មិត្ជីវភាពបុរគេិកអប់រ ាំ 

- បុរគេិកអប់រ ាំ  ្ ាៈ 
ម ្ិការវជិ្ជា ជីវៈ កនុងការ
ត្បកបរបរជ្ជត្របូលត្ងៀ  

- ជាំរញុការលត្បើត្បា្់បុរគេិក
អប់រ ាំខ េ  ស្សាប់អ្់
េទធភាព 

- ្តេ់ត្ថ្មលវជិ្ជា ជីវៈត្របូលត្ងៀ  
-  អាឆជួយកាត់្ប ែយកងវេះត្រូ
បលត្ងៀ លៅតាមជ បទ 

- លេើកកមព្់ការទទួេខុ្
ត្ត្ូវរប្់រណៈត្រប់ត្រង 

- ោម   

 
៤.៣ វសិាេភាពថ្ ជលត្មើ្ ីមួយៗ 

ជលត្មើ្ វ ិ្ ័យឬត្បលភទ្ុរកិឆច ឆាំ ួ ្ុរកិឆច ឯកសារលោង/
ភ្ដុតាង 

ជលត្មើ្ទី១៖ ប តអ ុវត្ត
អ ុត្កឹត្យ៣៨ អ ត្ក.បក 
ឆុេះថ្ងៃទី០៦ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ
១៩៩៦ ិងល្ឆកតីខណនាាំ
លេខ៣៣អយក.្ណ  

ោម   ោម    
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ឆុេះថ្ងៃទី០៤ ខខមិងុនា ឆ្ន ាំ
២០១៤ ្ដីពី ិោមលត្បើ
ត្បា្់បុរគេិកអប់រ ាំ 
ជលត្មើ្ទី២៖ ល្ឆកដី
ត្ពាងអ ុត្កឹត្យ្ដីពីការ
កត្មិត្របបល ៉ោងកាំណត់្ 
ល ៉ោងបខ ែម  ិងត្បាក់
ល ៉ោងបខ ែម 

ត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ  ឆាំ ួ សាលាឯកជ 
(៧៣៧សាលា) ប៉ោុខ តលយើង
ពុាំអាឆ ឹងថ្នឆាំ ួ 
ត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ 
ខ េទញយកឆាំ ួ  ត្រូ 
 ិងសាស្រ្សាត ចារយពី
ត្រឹេះសាែ  ្ិកាសាធារ
ណៈ  ឆាំ ួ ប៉ោុនាម  លនាេះ

លទ 

្ ិនបាត្អប់រ ាំ
ឆ្ន ាំ២០១៤-
២០១៥ 

ជលត្មើ្ទី៣៖ ល្ឆកដី
ត្ពាងអ ុត្កឹត្យងមី ខត្អ ុ
វត្តត្រប់ត្ក្ួង សាែ ប័ 
ទាំងអ្់ 

ត្រឹេះសាែ  ្ិកាឯកជ  ឆាំ ួ សាលាឯកជ  ៧៥០
(្ែិត្លត្កាមការត្រប់ត្រង
រប្់ត្ក្ួងអប់រ ាំ យុវជ  
 ិងកីឡា ឆាំ ួ  ៧៣៧
សាលា  ិង្ែិត្លៅលត្កាម
ការត្រប់ត្រងរប្់ត្ក្ួង
ការងារ  ិងបណតុ េះបណ្តត េ
វជិ្ជា ជីវៈឆាំ ួ  ១៣ សាលា)  

្ ិនបាត្អប់រ ាំ
ឆ្ន ាំ២០១៤-
២០១៥ 

 
៥. ក្ចិចពិលព្រោ៉ះលោបល ់
 
 បា ល្វើការពិលត្ោេះលោបេ់ជ្ជមួយត្រឹេះសាែ  ្ិកាលត្កាមឱវាទត្ក្ួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ម ាីរ
អប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា រាជធា ី លខត្ត ត្ក្ួងមុខងារសាធារណៈ  ិងត្ក្ួងល្ ាកិឆច  ិងហិរញ្ញវត្ែុ ។ 
 
៦. េននដិ្ឋា ន 
លត្ើចាាំបាឆ់ល្វើ RIS ខ រឬលទ? 
ចាាំបាឆ់ 
មិ ចាាំបាឆ់ 
បញ្ញត្តិកមមខ េល្នើល ើងល េះ    ្េប៉ោេះពាេ់ េ់្ុរកិឆចប៉ោុខ តបញ្ញត្តិកមមល េះ ឹង្ដេ់ ូវ្េវជិា  
្ត្ ប់វ ិ្ ័យអប់រ ាំសាធារណៈ  ូលឆនេះជលត្មើ្ទី២ រួរត្ត្ូវបា លត្ជើ្លរ ើ្ ។ 
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៧. ការអនុវតតនងិការត្ថលដ្ឋនព្រតួតពិនតិយ 
៧.១លត្ើវធិា ការអវីត្ត្ូវបា លត្ជើ្លរ ើ្ ល ើមបីលេើកកមព្ ់ត្ ល ភាព ិងអភិបាេកិឆចេែកនុងអាំ ុងលពេថ្ ការ
ត្បតិ្បត្តិ? 

លបើ្ិ ជ្ជ ា្ំលណើ លរៀបឆាំអ ុត្កឹត្យងមីល េះត្ត្ូវបា លត្ជើ្លរ ើ្  វធិា ការល ើមបលីេើកកមព្់ត្ ល ភាព
 ិងអភិបាេកិឆចេែកនុងអាំ ុងលពេត្បតិ្បត្តិ រឺត្ត្ូវត្បាក ថ្ន   ការ្េពវ្ាយខលឹមសារអ ុត្កឹត្យល េះឱយ
បា ទូេាំទូលាយ   ការខបងខឆង  ិងអ ុវត្តរបបល ៉ោងបខ ែម  ភាពត្តឹ្មត្ត្ូវឆា្់លា្់។ លេើ្ពី
ល េះ ត្ត្វូ  យ តការតាមោ ការទទួេខុ្ត្ត្វូលេើរណៈត្រប់ត្រងត្រឹេះសាែ  ្ិកាលេើការលរៀបឆាំ  ិង
អ ុវត្តរបបល ៉ោងបខ ែម។ 

 
៧.២លត្ើរួរល្វើការពិ ិត្យ/តាមោ បញ្ញត្តិកមមល េះល ើងវញិលត្កាយលពេបញ្ញត្តិកមមល េះត្ត្ូវបា ត្បតិ្បត្តិខ រ
ឬលទ? លបើ ូលចាន េះ លត្ើបញ្ញត្តិកមមល េះ រួរត្ត្ូវបា ពិ ិត្យល ើងវញិ/តាមោ ោ៉ោង ូឆលមដឆ  ិងលៅលពេណ្ត? 
កនុងករណី ា្ំលណើ អ ុត្កឹត្យងមីត្ត្ូវបា លត្ជើ្លរ ើ្  អ ុត្កឹត្យងមីល េះរួរត្ត្ូវបា ពិ ិត្យល ើងវញិលរៀងរាេ់៥ឆ្ន ាំ
មដង។ 

 

 ាំលណើ រការ ល ម្ េះ មុខងារ ហត្ែលេខា 
កាេ
បរលិឆេទ 

ទាំនាក់
ទាំ ង 

លរៀបឆាំលោយ
ត្ក្ួងអប់រ ាំ 
យុវជ   ិង
កីឡា (ត្កមុ
ការងារRIA 
រប្់ត្ក្ួង 
 ិងការ.ិវាយ
ត្ថ្មល្េប៉ោេះ
ពាេ់េិខិត្
បទោា   

ឯឧ. ៊្ា  ល្ងហុក ត្បធា  RIA    
លលាក ប៉ោូវ វ ី អ ុត្បធា  RIA    

េ.្ ខូវ លសាភ័ណ 
្ ជិក  ិងជ្ជត្បធា 
ការ.ិវ.្.េ 

   

លលាក រ្់ ្ីុធា ់ អ ុត្បធា ការ.ិវ.្.េ    

លលាក លៅ បូរ ិ 
បុរគេិកអប់រ ាំការ.ិ 
វ.្.េ 

   

លលាក សា៊ា   បញ្ញញ  ្ ជិក RIA     

លលាក រូ ្ុផ្លត្ 
បុរគេិកអប់រ ាំការ.ិ 
វ.្.េ 

   

ត្ត្តួ្ពិ ិត្យ
លោយ 

េ.ជ សា៊ា ង ្ុ្លាល      

ឯកភាពលោយ ឯឧ. បិុឆ ្ុខា     
 


