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របាយការណ៍សង្ខេបសតពីីការវាយតម្លៃបឋល 
ង្លើផលប ៉ះពាលង់្សចក្ដីព្រពាខព្របកាសសតពីកីារង្រៀបចំនខិការព្របព្រពឹតតង្ៅ 

របសល់នទីរអប់រ ំយវុជន និខក្ឡីា រាជធានី ង្េតត 
ព្រក្សខួអប់រ ំយវុជន នខិក្ឡីា 

 
  ង្សចក្តីង្ផតើល 

ចក្ខុវស័ិយរយៈពេលវវងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ពុជា គឺក្សាងសងគម្ក្ម្ពុជាមួ្យ វែលមានសនតិភាេ 
សថិរភាេនពោបាយ សនតិសុខ សណ្តត ប់ធ្នា ប់សងគម្ កំ្ព ើ នពសែាកិ្ចចរយៈពេលវវង ការអភិវឌ្ឍប្បក្ប
ពដ្ឋយចីរភាេនិងសម្ធម៌្   ការវក្លម្អជីវភាេរស់ពៅ និងការកាត់បនថយភាេប្កី្ប្ក្របស់ប្បជាេលរែា ពែើម្បី
វប្បកាា យជាប្បពេសមានចំ ូលម្ធយម្ក្ប្មិ្តខពស់ពៅឆ្ា ំ២០៣០ និងជាប្បពេសអភិវឌ្ឍពៅឆ្ា ំ២០៥០។  

ពែើម្បីចូលរួម្សពប្ម្ចបាននូវចក្ខុវស័ិយពនេះ េិតណ្តស់គឺប្តូវេឹងវអអក្ពលើក្ត្តត ធនធ្ននម្នុសសជា   
ចម្បង។ ការអភិវឌ្ឍធនធ្ននម្នុសសប្បក្បពដ្ឋយគុ ភាេ សម្តថភាេ និងគុ ធម៌្ គឺជាក្ត្តត គនាឹេះសប្មាប់
ប្េប្េង់កំ្ព ើ នពសែាកិ្ចច និងភាេប្បកួ្តប្បវជងរបស់ប្បពេសទំងពេលចំព េះមុ្ខ និងសប្មាប់អនាគត។ 

ការបពងកើតឱ្យមាននូវសហគម្ន៍ពសែាកិ្ចចអាសា៊ា នពៅក្ាុងសមាគម្អាសា៊ា ន បានបង្ហា ញចាស់អំេី
ែំព ើ រវវិែតននសមាហរ ក្ម្មតំបន់ និងសក្លពោក្។ ែូចពនេះ ពែើម្បែីព តើ ម្ឧតតម្ភាេប្បកួ្តប្បវជងនិង
ពលើក្ក្ម្ពស់កាោនុវតតភាេរបស់ក្ម្ពុជាជាមួ្យប្បពេសជិតខាង ទម្ទរឱ្យមានការប តុ េះបណ្តត លសិសស 
និសសិត និងេលក្រវខមរ ឱ្យមានជំនាញចាស់ោស់និងមានអលិតភាេខពស់ ត្តម្រយៈការេប្ងឹងគុ ភាេ
ននការអប់រ ំនិងការពលើក្ក្ម្ពស់ការស្រសាវប្ជាវវេិាសាស្រសត បពចចក្វេិា និងនវានុវតតន៍។ 

ការពរៀបចំរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងអប់រឱំ្យបានកាន់វតរងឹមំានិងកាន់វតមានប្បសិេធភាេ គឺជាចំវ ក្
មួ្យែ៏សំខាន់ក្ាុងការេប្ងឹងគុ ភាេនិងប្បសិេធភាេអប់រ។ំ ពៅថ្នា ក់្ជាតិ រចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងអប់របំ្តូវបាន
វក្វប្បជាបនតបនាា ប់ ពហើយបចចុបបនាពនេះកំ្េុងអនុវតតត្តម្អនុប្កឹ្តយពលខ ១៥៦ អនប្ក្.បក្ ចុេះនងៃេី១៨      
វខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ា ំ២០១៦។ រឯី ពៅថ្នា ក់្ពប្កាម្ជាតិវញិ រចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងអប់របំ្តូវបានអនុវតតត្តម្ពសចក្តី
វ នំាពលខ ៣៧៦៧ អយក្.ស ន ចុេះនងៃេី១៥ វខធាូ ឆ្ា ំ១៩៩៩។ វអអក្ពលើពសចក្តីវ នំាពនេះ រចនាសម្ព័នធ
ប្គប់ប្គងរបស់ម្នាីរអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា ប្តូវបានវបងវចក្ជា ០៣ ប្បពភេ គឺ៖ ម្នាីរធំវែលមាន១១
ការោិល័យ ម្នាីរម្ធយម្វែលមាន០៩ការោិល័យ និងម្នាីរតូចវែលមាន០៧ការោិល័យ។ ប ុវនតក្ាុងការ
អនុវតតជាក់្វសែងវញិ ពៅត្តម្ម្នាីរមួ្យចំនួនេំុទន់មានចំនួនការោិល័យស្រសបត្តម្ការកំ្ ត់ពនេះព ើយ។ 
ម្ា ងវញិពេៀត ពៅថ្នា ក់្ជាតិបានពធវើការវបងវចក្ជាអនុវស័ិយចំនួន៧ ក្ាុងពនាេះរមួ្មាន៖ អនុវស័ិយការអប់រ ំ
កុ្មារតូច អនុវស័ិយការអប់របំឋម្សិក្ា អនុវស័ិយការអប់រមំ្ធយម្សិក្ានិងអប់របំពចចក្ពេស អនុវស័ិយ
ការអប់រឧំតតម្សិក្ា អនុវស័ិយការអប់រពំប្ៅប្បេ័នធ អនុវស័ិយការអភិវឌ្ឍយុវជន និងអនុវស័ិយការអប់រកំាយ
និងកី្ឡា។ ប ុវនត ពៅត្តម្ម្នាីរខាេះ បានពប្បើប្បាស់ការោិល័យមួ្យឱ្យអនុវតតការង្ហរអនុវស័ិយចំនួនេីរ។ 
ឧទហរ ៍ៈ ការោិល័យបឋម្និងម្ពតតយយសិក្ា ប្តូវអនុវតតការង្ហររបស់អនុវស័ិយចំនួនេីរពៅថ្នា ក់្ជាតិ
គឺអនុវស័ិយអប់រកុំ្មារតូច និងអនុវស័ិយបឋម្សិក្ា។ 
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ត្តម្រយៈពនេះ បង្ហា ញឱ្យព ើញថ្ន រចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងពៅត្តម្ម្នាីរអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា េំុមាន
លក្ខ ៈព្ាើយតបពៅនឹងការកំ្ ត់របស់ពសចក្ែីវ នំាពលខ៣៧៦៧ព ើយ។ ម្ា ងវញិពេៀតរចនាសម្ព័នធ
ប្គប់ប្គងពៅថ្នា ក់្ម្នាីរពនេះពេៀតពសាត  ក៏្េំុទន់ព្ាើយតបពៅនឹងការវបងវចក្ឱ្យមានការេេួលខុសប្តវូត្តម្
អនុវស័ិយែូចវែលថ្នា ក់្ជាតិបានកំ្ ត់ព ើយ ពហើយបញ្ហា ពនេះអាចនឹងជេះឥេធិេលពៅពលើតប្ម្ូវការជាក់្
វសែងក្ាុងការអែល់ពសវាអប់រែំល់ប្បជាេលរែា។ ែូចពនេះ ជាការចំបាច់វែលប្ក្សួងគួរពធវើការេិនិតយព ើង
វញិនិងវក្សប្ម្ួលរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងរបស់ម្នាីរអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា សារជាងមី ត្តម្រយៈការពរៀបចំឱ្យ
មានលិខិតបេដ្ឋា នគតិយុតតរមួ្មួ្យជាពោល។ 

ការក្ំណត់បញ្ហា   
ពបើគិតម្ក្ែល់បចចុបបនា ពសចក្តីវ នំាពលខ ៣៧៦៧ ពនេះ គឺមានអាយុកាលជិត ១៧ ឆ្ា ំពហើយ 

វែលរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងពនេះ ហាក់្េំុសូវមានភាេព្ាើយតបពៅនឹងសាថ នភាេបចចុបបនាននការអភិវឌ្ឍក្ាុង   
វស័ិយអប់រពំ ើយ។ ជាក់្វសតង ត្តម្រយៈការអនុវតតនូវពសចក្តីវ នំាពនេះ នាពេលក្នាងម្ក្ ប្ក្សួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី្ឡា សពងកតព ើញមាននូវបញ្ហា ប្បឈម្មួ្យចំនួនែូចខាងពប្កាម្៖ 
១-បញ្ហា ប្បសិេធភាេការង្ហរ៖ និនាា ការវប្បប្បួលននចំនួនអាក្េេួលពសវាអប់រ ំ និងអាក្អែល់ពសវាអប់រ ំ េីមួ្យ
ឆ្ា ំពៅមួ្យឆ្ា ំ បានពធវើឱ្យប្បសិេធភាេននការអតល់ពសវាអប់រក៏ំ្មានការវប្បប្បួលវែរ។ ការង្ហរជំនាញខាេះ ប្តូវ
បានប្បមូ្លអតុំក្ាុងការោិល័យវតមួ្យ ពធវើឱ្យចរនតននការអែល់ពសវា និងចរនតននការង្ហរវអាក្ខាេះ មិ្នអាចព្ាើយ
តបពៅនឹងពសចក្ែីប្តូវការរបស់អាក្អែល់ពសវានិងអាក្េេួលពសវា។ ម្ា ងវញិពេៀត ម្នាីរមួ្យចំនួនគួរវតប្តវូ
បានវប្បកាា យេីប្បពភេមួ្យពៅជាប្បពភេមួ្យពេៀត ប ុវនតមិ្នទន់បានពធវើការវប្បកាា យពៅព ើយ។ 
២-េំនួលខុសប្តវូពប្ចើន៖ ប្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា បចចុបបនាកំ្េុងែំព ើ រការពអារមុ្ខង្ហរ ននអនុវស័ិយ 
០៣ ពៅឱ្យរែាបាល ប្ក្ងុ ស្រសុក្ គឺមុ្ខង្ហរការអប់រកុំ្មារតូច បឋម្សិក្ា និងការអប់រពំប្ៅប្បេ័នធ។ ការពអារ
មុ្ខង្ហរពនេះនឹងនំាឱ្យម្នាីរកាន់វតមានេំនួលខុសប្តវូពប្ចើនជាងមុ្នពៅចំព េះមុ្ខរែាបាលរាជធ្ននី ពខតត អង 
និងប្ក្សួងអង ក្ាុងនាម្ជាពសនាធិការ។ អនុវតតត្តម្រចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងបចចុបបនា ម្នាីរអាចនឹងមានសមាព ធ
ក្ាុងការេេួលខុសប្តូវពលើការង្ហរវែលប្ក្សួងពអារឱ្យរែាបាលប្ក្ុង ស្រសុក្ ក្ាុងខ ៈពេលវែលម្នាីរមួ្យ
ចំនួន មិ្នទន់មានរចនាសម្ព័នធព្ាើយតបពៅនឹងអនុវស័ិយវែលបានពអារ។ ពដ្ឋយវ ក្ម្នាីរមួ្យចំនួនពេៀត 
មានរចនាសម្ព័នធព្ាើយតបពៅនឹងអនុវស័ិយវែលបានពអារ ប ុវនតរចនាសម្ព័នធពនេះមិ្នស្រសបត្តម្ពសចក្តីវ នំា
ពលខ ៣៧៦៧ អយក្-ស ន សតីេីមុ្ខង្ហរ ភារកិ្ចចននរចនាសម្ព័នធរបស់ម្នាីរអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡាពខតត-
ប្ក្ងុព ើយ។ 
៣-រចនាសម្ព័នធរបស់ម្នាីរ៖ រចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងម្នាីរមួ្យចំនួននាពេលបចចុបបនាមិ្នស្រសបត្តម្ពសចក្តីវ នំា
ពលខ ៣៧៦៧ អយក្-ស ន ព ើយ ពដ្ឋយពហតុថ្ន ម្នាីរខាេះបានេេួលការអនុញ្ហា តឱ្យបពងកើតការោិល័យ
ងមីបវនថម្ វែលប្បការពនេះ បាននំាឱ្យសាម រតីននពសចក្តីវ នំាពលខ ៣៧៦៧ ប្តវូបាត់បង់សុេលភាេបនតិច
ម្តងៗ។  
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ង្ោលបំណខ 
ការពរៀបចំពសចក្ែីប្ ងប្បកាសសតីេីការពរៀបចំនិងការប្បប្េឹតតពៅរបស់ម្នាីរអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា 

រាជធ្ននី ពខតត ពធវើព ើងក្ាុងពោលបំ ងធ្ននាប្បសិេធភាេការង្ហររបស់ម្នាីរ សំពៅពលើក្ក្ម្ពស់គុ ភាេ
អប់រឱំ្យព្ាើយតបពៅនឹងពសចក្តីប្តូវការរបស់សងគម្។  

ជង្ព្រលើស 
ពែើម្បីពដ្ឋេះស្រសាយបញ្ហា ែូចមានពលើក្ព ើងខាងពលើ  ការោិល័យវាយតនម្ាអលប េះ ល់លិខិត 

បេដ្ឋា ននននាយក្ដ្ឋា ននីតិក្ម្ម បានពលើក្យក្ជពប្ម្ើសចំនួនបី ម្ក្ពធវើការសិក្ាវភិាគែូចខាងពប្កាម្ ៖ 
១.ជពប្ម្ើសេី១ ៖ រក្ាសាថ នភាេពែើម្ ពដ្ឋយបនតអនុវតតពសចក្តីវ នំាពលខ ៣៧៦៧ អយ ក្.ស ន ចុេះ
នងៃេី១៥ វខធាូ ឆ្ា ំ១៩៩៩ វែលរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងរបស់ម្នាីរមាន ០៣ ប្បពភេ គឺម្នាីរធំវែលមាន១១
ការោិល័យ ម្នាីរម្ធយម្វែលមាន០៩ការោិល័យ និងម្នាីរតូចវែលមាន០៧ ការោិល័យ។ 
២.ជពប្ម្ើសេី២ ៖ ពសចក្តីប្ ងប្បកាសងមី វែលរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងរបស់ម្នាីរមានែូចោា ទំងអស់ គឺមាន
១២ការោិល័យ។ 
៣.ជពប្ម្ើសេី៣ ៖ ពសចក្តីប្ ងប្បកាសងមី វែលរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងរបស់ម្នាីរមាន ០២ ប្បពភេ គឺម្នាីរធំ
វែលមាន១២ការោិល័យ និងម្នាីរតូចវែលមាន១០ការោិល័យ។ 

ការបា ន់ស្មា នបឋលង្លើព្របង្េទបនទុក្ចំណាយកាតពវក្ចិច នខិផលចំង្ណញ 
១.ជពប្ម្ើសេី១៖ រក្ាសាថ នភាេពែើម្ ពដ្ឋយបនតអនុវតតពសចក្តីវ នំាពលខ ៣៧៦៧ អយក្.ស ន ចុេះនងៃ   
េី១៥ វខធាូ ឆ្ា ំ១៩៩៩ គឺេំុមានបនាុក្ចំណ្តយគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ព ើយ។ 
 ២.ជពប្ម្ើសេី២៖ ពសចក្តីប្ ងប្បកាសងមី វែលរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងរបស់ម្នាីរមានែូចោា ទំងអស់ គឺមាន
១២ ការោិល័យ ប្តវូបពងកើនបនាុក្ចំណ្តយសរបុប្បវហល ៤ ៧៧៩ ៦៥៦ ៨៥៩ ពរៀល ពសមើនឹង  
១ ១៩៤ ៩១៤ ែុោា រសហរែាអាម្រកិ្។ 
៣.ជពប្ម្ើសេី៣៖ ពសចក្តីប្ ងប្បកាសងមី វែលរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងរបស់ម្នាីរមាន ០២ ប្បពភេ គឺម្នាីរធំ 
វែលមាន១២ការោិល័យ និងម្នាីរតូច វែលមាន១០ការោិល័យ ប្តូវបពងកើនបនាុក្ចំណ្តយសរបុចំនួន  
២ ៨០៥ ២៤៦ ៦០៧ ពរៀល ពសមើនឹង ៧០១ ៣១២ ែុោា រសហរែាអាម្រកិ្។ 

ក្ិចចពិង្ព្រោ៉ះង្ោបលប់ឋល 
កិ្ចចេិពប្ោេះពោបល់ប្តូវបានពធវើព ើងែូចតពៅ ៖ 

 - ប្ក្មុ្ការង្ហរវាយតនម្ាអលប េះ ល់លិខិតបេដ្ឋា នគតិយុតត (MoEYS–RIA TEAM) បានពធវើការ
ប្បជំុនិងេិពប្ោេះពោបល់ក្ាុងនាយក្ដ្ឋា ននីតិក្ម្ម។ 
 -  ប្ក្មុ្ការង្ហរវាយតនម្ាអលប េះ ល់លិខិតបេដ្ឋា នគតិយុតតននប្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា 
(MoEYS–RIA TEAM) បានពធវើការប្បជំុនិងេិពប្ោេះពោបល់ចំនួន៤ពលើក្ជាមួ្យប្ក្ុម្ ORIA-ECOSSOC 
ននេីសតីការគ ៈរែាម្ន្រនតី។ 
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 - ប្ក្មុ្ការង្ហរវាយតនម្ាអលប េះ ល់លិខិតបេដ្ឋា នគតិយុតតននប្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា 
(MoEYS–RIA TEAM) បានពធវើការេិពប្ោេះពោបល់ជាមួ្យថ្នា ក់្ែឹក្នំាម្នាីរអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា រាជធ្ននី 
ពខតត និងថ្នា ក់្ែឹក្នំាអងគភាេពប្កាម្ឱ្វាេប្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា ពៅពខតតពសៀម្រាប។ 
  សននដិ្ឋា ន   

វអអក្ពលើការវភិាគអំេីចំណ្តយននជពប្ម្ើសទំងបីខាងពលើពនេះបានបង្ហា ញថ្ន ជពប្ម្ើសេី១ មានការ
ចំណ្តយមួ្យចំនួនវែលមិ្នអាចគ នាជាតួពលខបាន ប ុវនតជពប្ម្ើសេី២ មានការចំណ្តយពលើក្ែំបូង
ចំនួន ៦៣ ៣៦០ ០០០ ពរៀល ពសាើនឹង ១៥ ៨៤០ ែុោា រសហរែាអាពម្រកិ្ រឯីជពប្ម្ើសេី៣ មានការចំណ្តយ
ពលើក្ែំបូងចំនួន ២៩ ០៤០ ០០០ ពរៀល ពសមើនឹង ៧ ២៦០ ែុោា រសហរែាអាពម្រកិ្។ ពបើពប្បៀបពធៀបជពប្ម្ើស
ទំងបីពនេះ ព ើញថ្នជពប្ម្ើសេី១ ការចំណ្តយ និងអលចំព ញ ពធវើឱ្យមានការេិបាក្ក្ាុងការអភិវឌ្ឍការ
ប្គប់ប្គងរចនាសម្ព័នធឱ្យមានភាេរកី្ចពប្ម្ើននិងពឆ្ព េះពៅមុ្ខ រឯីជពប្ម្ើសេី២ និងេី៣ មានអលចំព ញ  
ស្រសពែៀងោា  និងមានភាេខុសោា រវាងេឹក្ប្បាក់្ននការចំណ្តយ ពដ្ឋយការចំណ្តយរបស់ជពប្ម្ើសេី៣ ទប
ជាងជពប្ម្ើសេី២។  

ែូពចាេះ ជពប្ម្ើសេី៣៖ ពសចក្ែីប្ ងប្បកាសងមីវែលរចនាសម្ព័នធរបស់ម្នាីរមាន ០២ ប្បពភេ គឺម្នាីរធំ 
និងម្នាីរតូច គួរប្តូវបានេិចរណ្តពប្ជើសពរ ើស។ 
 លេធអលននវាយតនម្ាបឋម្ពនេះ អាចេេួលយក្បានពដ្ឋយមិ្នចំបាច់ពធវើការវាយតនម្ាបនតពេៀតពេ។  
  ការអនុវតត និខការពនិតិយតាលដ្ឋន 

នាយក្ដ្ឋា នជំនាញវែល ក់្េ័នធរបស់ប្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា ប្តូវអសេវអាយប្បកាសពនេះ
ែល់បុគគលិក្អប់រនំនម្នាីរអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា រាជធ្ននី ពខតត ទំងអស់ ពែើម្បឱី្យមានការអនុវតតស្រសបត្តម្
តួនាេី និងភារកិ្ចច វែលបានកំ្ ត់ក្ាុងប្បកាស និងត្តម្ដ្ឋនប្តតួេិនិតយវាយតនម្ាពលើប្បសិេធភាេននការ
អនុវតតប្បកាសពនេះ។  

ប្ក្ុម្ការង្ហរវាយតនម្ាពលើអលប េះ ល់ននលិខិតបេដ្ឋា នគតិយុតតប្តូវេិនិតយ និងវាយតនម្ាពលើអល 
ប េះ ល់ជាក់្វសតងននការអនុវតត និងពលើក្ជាពោបល់ជូនថ្នា ក់្ែឹក្នំា េិនិតយ និងសពប្ម្ច។ ប្បកាសពនេះ
នឹងពធវើការវក្សប្ម្ួលព ើងវញិ ប្បសិនពបើប្ក្សួងមាន្នាៈក្ាុងការវក្សប្ម្ួល។ 
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ការវាយតម្លៃបឋលង្លើផលប ៉ះពាល ់
ង្សចក្ដីព្រពាខព្របកាស សតពីីការង្រៀបចំនខិការព្របព្រពឹតតង្ៅ 
របសល់នទីរអប់រ ំយវុជន និខក្ឡីា រាជធានី ង្េតត 

ព្រក្សខួអប់រ ំយវុជន នខិក្ឡីា 
ពលខពោងៈ    
កាលបរពិចេេចប់ពអែើម្ៈ នងៃេី០៨ វខសីហា ឆ្ា ំ២០១៦    
កាលបរពិចេេបញ្ច ប់ៈ នងៃេី១៥ វខធាូ ឆ្ា ំ២០១៦ 
  
អតាា ធបិាយសង្ខេបអំពសីងំ្ណើ បញ្ញតតកិ្លា 

សំព ើ បញ្ាតតិក្ម្មពនេះកំ្ ត់អំេីការពរៀបចំ និងការប្បប្េឹតតពៅរបស់ម្នាីរអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា 
រាជធ្ននី ពខតត ក្ាុងពោលពៅពរៀបចំរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គង កំ្ ត់តួនាេី និងភារកិ្ចច ពែើម្បីធ្ននាប្បសិេធភាេ
ការង្ហររបស់ម្នាីរអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា រាជធ្ននី ពខតត ព្ាើយតបពៅនឹងកំ្វ េប្ម្ង់សីុជពប្ៅរបស់រាជរដ្ឋា
ភិបាលក្ាុងវស័ិយអប់រ។ំ  

ត្តម្រយៈសំព ើ បញ្ាតតិក្ម្មពនេះ ម្នាីរអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា រាជធ្ននី ពខតត ប្តវូមានរចនាសម្ព័នធ
ប្គប់ប្គង ០២ (េីរ) ប្បពភេគឺ៖ 

ក្. ពខតតធំ មានការោិល័យ ចំ ុេះចំនួន ១២ (ែប់េីរ) 
ខ. ពខតតតូច មានការោិល័យ ចំ ុេះចំនួន ១០ (ែប់)             

សំព ើ បញ្ាតតិក្ម្មពនេះមានវសិាលភាេអនុវតតចំព េះម្នាីរអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា រាជធ្ននី ពខតត 
វែលជាពសនាធិការរបស់ប្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា និងជាពសនាធិការរបស់គ ៈអភិបាលរាជធ្ននី 
ពខតត ពលើការង្ហរអប់រ។ំ 

ព្របង្េទបញ្ញតតកិ្លា 
ចាប់ 
 
 

ប្េេះរាជប្កឹ្តយ 
 
 

អនុប្កឹ្តយ 
 
 

ប្បកាស 
 
 

ពសចក្ែី
សពប្ម្ច 
 

សារាចរ 
 
 

ពអសងៗពេៀត 
 
 

ផលប ៉ះពាលម់្នសងំ្ណើ បញ្ញតតិក្លាង្លើវិសយ័៖ 
ពសែាកិ្ចច  សងគម្កិ្ចច បរសិាថ ន អប់រ ំ      ពអសងៗ 
១. ការក្ំណត់បញ្ហា  
១-បញ្ហា ប្បសិេធភាេការង្ហរ ៖ និនាា ការវប្បប្បួលននចំនួនអាក្េេួលពសវាអប់រ ំ និងអាក្អែល់ពសវាអប់រេីំមួ្យ
ឆ្ា ំពៅមួ្យឆ្ា ំ បានពធវើឱ្យប្បសិេធភាេននការអតល់ពសវាអប់រក៏ំ្មានការវប្បប្បួលវែរ។ ការង្ហរជំនាញមួ្យចំនួន 
ប្តូវបានប្បមូ្លអតុំក្ាុងការោិល័យវតមួ្យ ពធវើឱ្យចរនតននការអែល់ពសវា និងចរនតននការង្ហរវអាក្ខាេះ មិ្នអាច
ព្ាើយតបពៅនឹងពសចក្ែីប្តវូការរបស់អាក្អែល់ពសវានិងអាក្េេួលពសវា។ ម្ា ងវញិពេៀត ម្នាីរមួ្យចំនួនគួរ
វតប្តូវបានវប្បកាា យេីប្បពភេមួ្យពៅជាប្បពភេមួ្យពេៀត ប ុវនតមិ្នទន់បានពធវើការវប្បកាា យពៅព ើយ។ 
២-េំនួលខុសប្តវូពប្ចើន ៖ ប្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា បចចុបបនាកំ្េុងែំព ើ រការពអារមុ្ខង្ហរ ននអនុវស័ិយ 
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០៣ ពៅឱ្យរែាបាល ប្ក្ុង ស្រសុក្ គឺមុ្ខង្ហរការអប់រកុំ្មារតូច បឋម្សិក្ា និងការអប់រពំប្ៅប្បេ័នធ។ ការពអារ
មុ្ខង្ហរពនេះនឹងនំាឱ្យម្នាីរកាន់វតមានេំនួលខុសប្តវូពប្ចើនជាងមុ្នពៅចំព េះមុ្ខរែាបាលរាជធ្ននី ពខតត អង 
និងប្ក្សួងអង ក្ាុងនាម្ជាពសនាធិការ។ អនុវតតត្តម្រចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងបចចុបបនា ម្នាីរអាចនឹងមានសមាព ធ
ក្ាុងការេេួលខុសប្តូវពលើការង្ហរវែលប្ក្សួងពអារឱ្យរែាបាលប្ក្ុង ស្រសុក្ ក្ាុងខ ៈពេលវែលម្នាីរមួ្យ
ចំនួន មិ្នទន់មានរចនាសម្ព័នធព្ាើយតបពៅនឹងអនុវស័ិយវែលបានពអារ។ ពដ្ឋយវ ក្ម្នាីរមួ្យចំនួនពេៀត 
មានរចនាសម្ព័នធព្ាើយតបពៅនឹងអនុវស័ិយវែលបានពអារ ប ុវនតរចនាសម្ព័នធពនេះមិ្នស្រសបត្តម្ពសចក្តីវ នំា
ពលខ ៣៧៦៧ អយក្-ស ន សតីេីមុ្ខង្ហរ ភារកិ្ចចននរចនាសម្ព័នធរបស់ម្នាីរអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡាពខតត-
ប្ក្ងុ ព ើយ។ 
៣-រចនាសម្ព័នធរបស់ម្នាីរ ៖ រចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងម្នាីរមួ្យចំនួននាពេលបចចុបបនា មិ្នស្រសបត្តម្ពសចក្តីវ នំា
ពលខ ៣៧៦៧ អយក្-ស ន ព ើយ ពដ្ឋយពហតុថ្ន ម្នាីរមួ្យចំនួនបានេេួលការអនុញ្ហា តឱ្យបពងកើតនូវ
ការោិល័យងមីបវនថម្ វែលប្បការពនេះបាននំាឱ្យសាម រតីននពសចក្តីវ នំាពលខ ៣៧៦៧ ប្តូវបាត់បង់សុេល
ភាេបនតិចម្តងៗ។  

ត្តម្រយៈពនេះ បង្ហា ញឱ្យព ើញថ្ន រចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងពៅត្តម្ម្នាីរអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡាេំុមាន
លក្ខ ៈព្ាើយតបពៅនឹងការកំ្ ត់របស់ពសចក្ែីវ នំាពលខ៣៧៦៧ព ើយ។ ម្ា ងវញិពេៀតរចនាសម្ព័នធ
ពៅថ្នា ក់្ម្នាីរពនេះពេៀតពសាត ក៏្េំុទន់ព្ាើយតបពៅនឹងការវបងវចក្ឱ្យមានការេេួលខុសប្តូវត្តម្អនុវស័ិយ
ែូចវែលថ្នា ក់្ជាតិបានកំ្ ត់ព ើយ ពហើយបញ្ហា ពនេះអាចនឹងជេះឥេធិេលពៅពលើតប្ម្ូវការជាក់្វសែងក្ាុង
ការអែល់ពសវាអប់រែំល់ប្បជាេលរែា។ ែូចពនេះ ជាការចំបាច់វែលប្ក្សួងគួរពធវើការេិនិតយព ើងវញិនិងវក្
សប្ម្ួលរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងរបស់ម្នាីរអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា សាជាងមីត្តម្រយៈការពរៀបចំឱ្យមានលិខិត
បេដ្ឋា នគតិយុតតរមួ្មួ្យជាពោល។ 

១.គ សូម្រាយបញ្ជ ីលិខិតបេដ្ឋា នគតិយុតតមានស្រសាប់ វែល ក់្េ័នធឬប្បហាក់្ប្បវហល។ 

-ពសចក្តីវ នំាពលខ ៣៧៦៧ អយក្-ស ន ចុេះនងៃេី១៥ វខធាូ ឆ្ា ំ១៩៩៩ សតីេីមុ្ខង្ហរ ភារកិ្ចចនន
រចនាសម្ព័នធរបស់ម្នាីរអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡាពខតត-ប្ក្ុង បានកំ្ ត់ប្បពភេម្នាីរមាន០៣ (បី)ប្បពភេគឺ៖    
១.ពខតតធំមាន១១ (ែប់មួ្យ) ការោិល័យ  ២.ពខតតម្ធយម្មាន០៩ (ប្បំាបួន) ការោិល័យ  ៣.ពខតតតូចមាន
០៧ (ប្បំាេីរ) ការោិល័យ។ ែូចពនេះ ពេលមានការពសាើសំុបពងកើតការោិល័យបវនថម្ពធវើឱ្យចំនួន
ការោិល័យពក្ើនព ើងអាុយេីពសចក្តីវ នំាពនេះ។ ម្ា ងវញិពេៀត ពសចក្តីវ នំាពនេះ បានកំ្ ត់ោ ង
ចាស់េីចំណ្តត់ថ្នា ក់្ននប្បពភេពខតត ប ុវនតនាពេលបចចុបបនាពនេះ សាថ នភាេបុគគលិក្ពៅក្ាុងពខតតមួ្យចំនួន
មានការផ្លា ស់បតូរ ជាមូ្លពហតុពធវើឱ្យការបនតអនុវតតពសចក្តីវ នំា មិ្នស្រសបត្តម្សាថ នភាេបចចុបបនា។ 

-សារាចរវ នំាពលខ ០៧ អយក្-សរ ន សតីេីការប្គប់ប្គង ម្នាីរអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា ពខតត-
ប្ក្ងុ ពៅវតបនតអនុវតត ពប្ េះសារាចរពនេះ បានវចងេីភារកិ្ចច និងសិេធ របស់ថ្នា ក់្ប្គប់ប្គងម្នាីរ មិ្នមានអវី
ប្បតិឃាតជាមួ្យនឹងប្បកាសពនេះព ើយ។ 

-ប្បកាសពលខ ៣៧៤ អយក្.ប្បក្ ចុេះនងៃេី១៨ វខមី្នា ឆ្ា ំ២០១៤ សតីេីការបពងកើតការោិល័យ
វអនការនិងប្គប់ប្គងជំនួយពៅពប្កាម្ឱ្វាេម្នាីរអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា ប្បពភេម្ធយម្ និងប្បពភេពខតតតូច 
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ការអនុវតតប្បកាសពនេះបានអាុយពៅនឹងពសចក្តីវ នំាពលខ ៣៧៦៧ អយក្-ស ន ចុេះនងៃេី១៥ វខធាូ   
ឆ្ា ំ១៩៩៩ ប្តង់ចំ ុចននការកំ្ ត់េីចំនួនការោិល័យ។ 

-ប្បកាសពលខ ១៤០ អយក្.ប្បក្ ចុេះនងៃេី២៦ វខម្ក្រា ឆ្ា ំ២០១៥ សតីេីការបំវបក្ការោិល័យ
បឋម្ និងម្ពតតយយសិក្ាពៅជាការោិល័យអប់រកុំ្មារតូច និងការោិល័យបឋម្សិក្ា ការអនុវតតប្បកាស
ពនេះបានអាុយពៅនឹងពសចក្តីវ នំាពលខ ៣៧៦៧ អយក្-ស ន ចុេះនងៃេី១៥ វខធាូ ឆ្ា ំ១៩៩៩ ប្តង់ចំ ុច
ននការកំ្ ត់េីចំនួនការោិល័យ។ ប ុវនតប្បកាសពនេះ ប្តូវបានអនុវតតឱ្យស្រសបត្តម្នពោបាយកំ្វ េប្ម្ង់
សីុជពប្ៅរបស់រដ្ឋា ភិបាលពលើវស័ិយអប់រ ំ វែលប្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា កំ្េុងែំព ើ រការពអារមុ្ខង្ហរ 
វែលជាអនុវស័ិយ ០៣ ពៅឱ្យរែាបាល ប្ក្ុង ស្រសុក្ គឺមុ្ខង្ហរការអប់រកុំ្មារតូច បឋម្សិក្ា និងការអប់រ ំ
ពប្ៅប្បេ័នធ ពៅឱ្យថ្នា ក់្ពប្កាម្ជាតិ។ 

-ចាប់សែីេីការអប់រ ំ ឆ្ា ំ២០០៧ គឺប្ោន់វតជាចាប់រមួ្មួ្យវែលប្គប់ែ ត ប់ប្គប់េិែាភាេ ក់្េ័នធ
នឹងវស័ិយអប់រ ំ ពដ្ឋយវ ក្ចាប់ពនេះក៏្ចងអុលបង្ហា ញអងវែរអំេីឋានានុប្ក្ម្រែាបាល និងការប្គប់ប្គងការ
អប់រ។ំ  

-អនុប្កឹ្តយពលខ ១៥៦ អនប្ក្.បក្ ចុេះនងៃេី១៨ វខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ា ំ២០១៦ សែីេីការពរៀបចំ និងការប្បប្េឹតត
ពៅរបស់ប្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា គឺជាអនុប្កឹ្តយមួ្យវែលវចងជារមួ្ពែើម្បីពធវើការកំ្ ត់អំេីការពរៀបចំ 
និងការប្បប្េឹតតពៅរបស់ប្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា និងរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងទំងអងគភាេថ្នា ក់្ក្ណ្តត ល 
និងអងគភាេមូ្លដ្ឋា ន។ 

១.   ពតើសំព ើ បញ្ាតតិក្ម្មមានអលប េះ ល់អវជិជមានែល់ការប្បកួ្តប្បវជងវែរឬពេ? 

សំព ើ បញ្ាតតិក្ម្មពនេះ មិ្នមានអលប េះ ល់អវជិជមានែល់ការប្បកួ្តប្បវជង (ជាលក្ខ ៈ  ិជជក្ម្ម) 
ព ើយ។ 

២. ង្ោលបណំខ  
ការពរៀបចំពសចក្ែីប្ ងប្បកាសសតីេីការពរៀបចំនិងការប្បប្េឹតតពៅរបស់ម្នាីរអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា 

រាជធ្ននី ពខតត ពធវើព ើងក្ាុងពោលបំ ងធ្ននាប្បសិេធភាេការង្ហររបស់ម្នាីរ សំពៅពលើក្ក្ម្ពស់គុ ភាេ
អប់រឱំ្យព្ាើយតបពៅនឹងពសចក្តីប្តូវការរបស់សងគម្។ 

៣. ជង្ព្រលើស 
១.រក្ាសាថ នភាេពែើម្៖ បនតអនុវតតលិខិតបេដ្ឋា នវែលមានស្រសាប់  
២.សំព ើ ប្បកាសងមីវែលមានរចនាសម្ព័នធែូចោា ទំងអស់ 
៣.សំព ើ ប្បកាសងមី វែលរចនាសម្ព័នធមាន ០២ ប្បពភេ គឺម្នាីរធំ និងម្នាីរតូច 
៤. ការបា នស់្មា នបឋលង្លើព្របង្េទបនទុក្ចណំាយកាតពវក្ចិច នខិផលចងំ្ណញ 
៤.១ ការកំ្ ត់ភារកិ្ចច និងប្បពភេបនាុក្ចំណ្តយ 

ជពប្ម្ើស រាជរដ្ឋា ភិបាល ធុរកិ្ចច 
ជពប្ម្ើសេី១៖ បនតអនុវតតពសច - ោម ន - ោម ន 
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ក្តីវ នំាពលខ ៣៧៦៧ 
អយក្-ស ន វែលមាន
ស្រសាប់ 
ជពប្ម្ើសេី២៖ ពសចក្ែីប្ ង
ប្បកាសងមីវែលរចនាសម្ព័នធ
របស់ម្នាីរមានែូចោា ទំងអស់ 
 
 
 
  

- បនាុក្ចំណ្តយពលើការពរៀបចំ
សំព ើ បញ្ាតតិក្ម្មងមីប្បវហល  
៩ ៤៧៤ ៩១៦ ពរៀល 

- បនាុក្ចំណ្តយពលើការេិពប្ោេះ
ពោបល់ប្បវហល  
៦៦ ៦៦៨ ៣៣៩ ពរៀល 

- បនាុក្ចំណ្តយពលើការេិញ 
សមាា រការោិល័យប្បវហល 
៣ ៧៣២ ៦៣៨ ៤០០ ពរៀល 

- បនាុក្ចំណ្តយពលើប្បាក់្
បំណ្តច់មុ្ខង្ហរអាក្វែលប្តូវ
វតងតំ្តងប្បវហល  
៧២ ៨៦៤ ០០០ ពរៀល 

-  បនាុក្ចំណ្តយពលើការ
អសេវអាយប្បវហល  
១០៤ ២៧២ ០០០ ពរៀល 
បនាុក្ចំណ្តយសរបុប្បវហល 
៤ ៧៧៩ ៦៥៦ ៨៥៩ ពរៀល 
ពសមើនឹង ១ ១៩៤ ៩១៤ $   

- ោម ន 

ជពប្ម្ើសេី៣៖ ពសចក្ែីប្ ង
ប្បកាសងមីវែលរចនាសម្ព័នធ
របស់ម្នាីរមាន ០២ ប្បពភេគឺ
ម្នាីរធំ និងម្នាីរតូច 
 

- បនាុក្ចំណ្តយពលើការពរៀបចំ
សំព ើ បញ្ាតតិក្ម្មងមីប្បវហល  
៩ ៤៧៤ ៩១៦ ពរៀល 

- បនាុក្ចំណ្តយពលើការេិពប្ោេះ
ពោបល់ប្បវហល  
៦៦ ៦៦៨ ៣៣៩ ពរៀល 

- បនាុក្ចំណ្តយពលើការេិញ 
សមាា រការោិល័យប្បវហល 
១ ៧១០ ៧៩២ ៦០០ ពរៀល 

- បនាុក្ចំណ្តយពលើប្បាក់្
បំណ្តច់មុ្ខង្ហរអាក្វែលប្តូវ

-ោម ន 
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វតងតំ្តងប្បវហល  
២៩ ០៤០ ០០០ ពរៀល 

-  បនាុក្ចំណ្តយពលើការ
អសេវអាយប្បវហល  
១០៤ ២៧២ ០០០ ពរៀល 

- បនាុក្ចំណ្តយសរបុប្បវហល 
២ ៨០៥ ២៤៦ ៦០៧ ពរៀល 
ពសមើនឹង ៧០១ ៣១២ $   

៤.២ ការកំ្ ត់ប្បពភេននអលចំព ញ 

ជពប្ម្ើស រាជរដ្ឋា ភិបាល ធុរកិ្ចច 
ជពប្ម្ើសេី១៖ បនតអនុវតតពសចក្តី
វ នំាពលខ ៣៧៦៧ អយក្-
ស ន វែលមានស្រសាប់ 

- រក្ាសាថ នភាេពែើម្។ 
- អលចំព ញបានតិចតួច
ពដ្ឋយសារ៖ 
 មិ្នប្តូវបានបពងកើនបនាុក្
ចំណ្តយ 
 មិ្នប េះ ល់ែល់េឹក្
ចិតតបុគគលិក្វែលពេញចិតត
នឹងបំពេញការង្ហរត្តម្
រចនាសម្ព័នធចស់ 
 មិ្នខាតពេលក្ាុងការ
អសេវអាយ ប តុ េះបណ្តត
ពរៀបចំរចនាសម្ព័នធងមី 

- ោម ន 

ជពប្ម្ើសេី២៖ ពសចក្ែីប្ ង
ប្បកាសងមីវែលរចនាសម្ព័នធ
របស់ម្នាីរមានែូចោា ទំងអស់ 
 

- កំ្ ត់រចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គង 
តួនាេី និងភារកិ្ចចរបស់
ការោិល័យ មានភាេចាស់
ោស់ព្ាើយតបពៅនឹងេំហំ
ការង្ហរ និងមានការឯក្ភាេ
ោា េូទំងប្បពេស 

- វបងវចក្េំនួលខុសប្តូវរបស់
ការោិល័យនីមួ្យៗដ្ឋច់េី
ោា  និងកាន់វតខាា ំងជាងមុ្ន 

- មានេំនាក់្េំនងការង្ហរលអ 

- ោម ន 
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- ចនតរការង្ហរពោរេត្តម្
ឋានានុប្ក្ម្ចាស់ោស់ 

ជពប្ម្ើសេី៣៖ ពសចក្ែីប្ ង
ប្បកាសងមីវែលរចនាសម្ព័នធ
របស់ម្នាីរមាន ០២ ប្បពភេគឺ
ម្នាីរធំ និងម្នាីរតូច 
 

- រចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គង និងេំហំ
ការង្ហរមានភាេព្ាើយតបពៅ
នឹងប្បពភេរបស់ម្នាីរ 

- មានេំនួលខុសប្តូវការង្ហរ
ស្រសបត្តម្រចនាសម្ព័នធនន
ប្បពភេម្នាីរ  

-  

៤.៣ វសិាលភាេននជពប្ម្ើសនីមួ្យៗ 

ជពប្ម្ើស វស័ិយឬប្បពភេធុរកិ្ចច ចំនួនធុរកិ្ចច ឯក្សារពោង/ភសែុ
ត្តង 

ជពប្ម្ើសេី១៖ បនតអនុ
វតតពសចក្តីវ នំាពលខ 
៣៧៦៧ អយក្-ស
 ន វែលមានស្រសាប់ 

   

ជពប្ម្ើសេី២៖ ពសចក្ែី
ប្ ងប្បកាសងមីវែល
រចនាសម្ព័នធរបស់ម្នាីរ
មានែូចោា ទំងអស់ 
 

   

ជពប្ម្ើសេី៣៖ ពសចក្ែី
ប្ ងប្បកាសងមីវែល
រចនាសម្ព័នធរបស់ម្នាីរ
មាន ០២ ប្បពភេគឺ
ម្នាីរធំ និងម្នាីរតូច 
 

   

៥. ក្ចិចពិង្ព្រោ៉ះង្ោបល ់

- ប្ក្មុ្ការង្ហរវាយតនម្ាអលប េះ ល់លិខិតបេដ្ឋា នគតិយុតត (MoEYS–RIA TEAM) បានពធវើការ
ប្បជំុនិងេិពប្ោេះពោបល់ក្ាុងនាយក្ដ្ឋា ននីតិក្ម្ម។ 
 -  ប្ក្មុ្ការង្ហរវាយតនម្ាអលប េះ ល់លិខិតបេដ្ឋា នគតិយុតតននប្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា 
(MoEYS–RIA TEAM) បានពធវើការប្បជំុនិងេិពប្ោេះពោបល់ចំនួន៤ពលើក្ជាមួ្យប្ក្ុម្ ORIA-ECOSSOC 
ននេីសតីការគ ៈរែាម្ន្រនតី។ 
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 - ប្ក្មុ្ការង្ហរវាយតនម្ាអលប េះ ល់លិខិតបេដ្ឋា នគតិយុតតននប្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា 
(MoEYS–RIA TEAM) បានពធវើការេិពប្ោេះពោបល់ជាមួ្យថ្នា ក់្ែឹក្នំាម្នាីរអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា រាជធ្ននី 
ពខតត និងថ្នា ក់្ែឹក្នំាអងគភាេពប្កាម្ឱ្វាេប្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា ពៅពខតតពសៀម្រាប។ 
៦. សននដិ្ឋា ន 
ពតើចំបាច់ពធវើ RIS វែរឬពេ? 
ចំបាច់ 
មិ្នចំបាច់ 

បញ្ាតតិក្ម្មវែលពសាើព ើងពនេះ  មិ្នមានអលប េះ ល់ែល់ធុរកិ្ចចព ើយ ប ុវនតបញ្ាតតិក្ម្មពនេះនឹងអែល់នូវ
អលវជិជមានក្ាុងការេប្ងឹងគុ ភាេ ប្បសិេធភាេរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងថ្នា ក់្ពប្កាម្ជាតិ ពដ្ឋយមានការ
េេួលខុសប្តូវចាស់ោស់ និងធ្ននាបាននូវគុ ភាេ ប្បសិេធភាេពលើការអនុវតតការង្ហរក្ាុងវស័ិយអប់រ។ំ 
ពដ្ឋយវអអក្ពលើការវាយតនម្ាអលប េះ ល់ ជពប្ម្ើសេី៣ គួរប្តូវបានពប្ជើសពរ ើស។ 

៧. ការអនុវតតនខិការតាលដ្ឋនព្រតួតពិនតិយ 
៧.១ ពតើវធិ្ននការអវីប្តូវបានពប្ជើសពរ ើសពែើម្បីពលើក្ក្ម្ពស់តមាា ភាេនិងអភិបាលកិ្ចចលអក្ាុងអំ ុងពេលននការ
ប្បតិបតតិ? 

ពបើសិនជាសំព ើ ពរៀបចំប្បកាសងមីពនេះ ពទេះត្តម្ជពប្ម្ើសណ្តមួ្យក៏្ពដ្ឋយ េំុទម្ទរឱ្យមានការចុេះ
េិនិតយត្តម្ដ្ឋនពនាេះពេ ប្ោន់វតម្នាីរពអញើររបាយការ ៍អំេីការពរៀបចំរចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គងងមីរបស់ខាួនម្ក្
ប្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា ជាការពស្រសច ។ 

៧.២.ពតើគួរពធវើការេិនិតយ/ត្តម្ដ្ឋនបញ្ាតតិក្ម្មពនេះព ើងវញិពប្កាយពេលបញ្ាតតិក្ម្មពនេះប្តវូបានប្បតិបតតិវែរ
ឬពេ? ពបើែូពចា េះ ពតើបញ្ាតតិក្ម្មពនេះ គួរប្តូវបានេិនិតយព ើងវញិ / ត្តម្ដ្ឋនោ ងែូចពម្ែច និងពៅពេលណ្ត? 

ក្ាុងក្រ ីសំព ើ ប្បកាសងមីប្តូវបានពប្ជើសពរ ើស ប្បកាសពនេះេំុទម្ទរឱ្យមានការប្តួតេិនិតយព ើង
វញិពនាេះពេ ប ុវនតពយើងនឹងពធវើការវក្សប្ម្ួលព ើងវញិ ប្បសិនពបើរាជរដ្ឋា ភិបាលមាន្នាៈក្ាុងការវក្សប្ម្ួល។ 
 
ែំព ើ រការ ព ម្ េះ មុ្ខង្ហរ ហតថពលខា កាលបរពិចេេ េំនាក់្េំនង 
ពរៀបចំពដ្ឋយ
ប្ក្សួងអប់រ ំ
យុវជន និង

កី្ឡា 

ឯក្ឧតតម្ ស៊ាន ពសងហុក្ ប្បធ្នន    
ពោក្ ប ូវ វ ី អនុប្បធ្នន    
ពោក្ស្រសី ខូវ ពសាភ័  សមាជិក្    
ពោក្ សា៊ា ន បញ្ហា  សមាជិក្    

ប្តតួេិនិតយ 
ពដ្ឋយ 

ពោក្ជំទវ សា៊ា ង សុអោា  
    

ឯក្ភាេ
ពដ្ឋយ 

ឯក្ឧតតម្ បិុច សុខា     
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