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របាយការណ៍សង្ខេបសតពីីការវាយតម្លៃបឋល 
សេចក្តីព្រាងអនុព្រកឹ្ត្យេតីពី 

ការផ្ដល់រង្វា ន់ដល់ជ័យលាភីេិេសពូកក្ កផ្ែក្អក្សរេិលប៍កមែរ គណិត្វទិ្យា និងវទិ្យាសាស្រេត 
 

ង្សចក្តីង្្តើល 

ចក្ខុវេ័ិយរយៈសពលកវងរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ពុជា គឺក្សាងេងគម្ក្ម្ពុជាមួ្យកដលមានេនតិភាព 
េថិរភាពនសោបាយ េនតិេុម េណ្តត ប់ធ្នែ ប់េងគម្ កំ្សណើ នសេដាកិ្ចច ភាពព្រកី្ព្រក្របេ់ព្របជាពលរដាព្រត្ូវ
បានកាត់្បនថយ និងការអភិវឌ្ឍសលើព្រគប់វេ័ិយ។ សដើម្បចូីលរមួ្េសព្រម្ចបាននូវចក្ខុវេ័ិយសនេះ គឺព្រត្វូពឹងកផ្ែក្
សលើក្ត្តត ធនធ្ននម្នុេសជាចម្បង។ ការអភិវឌ្ឍធនធ្ននម្នុេសព្របក្បសដ្ឋយគុណភាព េម្ត្ថភាព និង
គុណធម៌្ គឺជាកិ្ចចការមួ្យកដលទាម្ទារឱ្យមានការចូលរមួ្ពីព្រគប់ភាគីាក់្ព័នធ និងព្រត្ូវសព្របើព្របាេ់រយៈសពល
យូរអកងាង។  

ការសលើក្ទឹ្យក្ចិត្តេិេសពូកក្ត្តម្រយៈការផ្តល់ជាអាហារបូក្រណ៍ ឬព្របាក់្រង្វា ន់ជ័យលាភីសផ្សងៗ គឺ
ជាម្សធាបាយេំខាន់មួ្យ ក្ែុងការចូលរមួ្ចំកណក្ជំរញុសលើក្ទឹ្យក្ចិត្តេិេានុេិេស ឱ្យមិត្មំព្របឹងកព្របង
សរៀនេូព្រត្ ឈានស ព្ េះសៅរក្ការអភិវឌ្ឍធនធ្ននម្នុេសព្របក្បសដ្ឋយគុណភាព េម្ត្ថភាព និងគុណធម៌្។ 
ក្នលងម្ក្ ការផ្តល់រង្វា ន់ដល់ជ័យលាភីេិេសពូកក្ទូ្យទំាងព្របសទ្យេ គឺសធាើស ើងសៅក្ព្រមិ្ត្ម្ធយម្េិក្ាចំសណេះ
ទូ្យសៅសាធ្នរណៈ និងឯក្ជន សៅថ្នែ ក់្ទី្យ៩ និងថ្នែ ក់្ទី្យ១២ សលើមុ្មវជិាា ចំនួន ០៣ (បី) គឺ កផ្ែក្អក្សរេិលបក៍មែរ 
គណិត្វទិ្យា និងរបូវទិ្យា កដលមានចំនួន ១០ ចំណ្តត់្ថ្នែ ក់្ គឺពីសលម ១ ដល់សលម ១០ កដលព្របាក់្រង្វា ន់
ជ័យលាភីសលម១ ទ្យទួ្យលបានព្របាក់្រង្វា ន់សលើក្ទឹ្យក្ចិត្តចំនួន ៨០០ ០០០ (ព្របំាបីរយាន់) សរៀល និងសលម
១០ ទ្យទួ្យលបានព្របាក់្រង្វា ន់សលើក្ទឹ្យក្ចិត្តចំនួន ៥៣០ ០០០ (ព្របំារយសាបេិបាន់) សរៀល  ដូចមានកំ្ណត់្
សៅក្ែុងអនុព្រកឹ្ត្យសលម ០៦ អនព្រក្.បក្ ចុេះថ្ងៃទី្យ១៥ កមកុ្ម្ភៈ ែ្ ំ២០០០ េតីពីការសរៀបចំថ្នែ ក់្េិេសពូកក្   
កផ្ែក្គណិត្វទិ្យា អក្សរេិលប៍កមែរ និងរបូវទិ្យា។ កផ្ែក្ត្តម្មលឹម្សារថ្នអនុព្រកឹ្ត្យសនេះ សយើងេសងេត្ស ើញថ្ន 
ព្របាក់្រង្វា ន់ជ័យលាភីេិេសពូកក្មានចំនួនតិ្ចតួ្ច កដលហាក់្ពំុេម្ស្េបសៅនឹងការមិត្មំព្របឹងកព្របងរបេ់
េិេានុេិេស និងពំុស្លើយត្បសៅនឹងសោលនសោបាយរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ពុជា ក្ែុងការសលើក្ក្ម្ពេ់
ធនធ្ននម្នុេសសៅក្ម្ពុជានាសពលបចចុបបនែស ើយ។ 

ដូចសនេះ ជាការចំបាច់កដលព្រក្េួងគួរសធាើការពិនិត្យ និងកក្េព្រម្ួលព្របាក់្រង្វា ន់ជ័យលាភីេិេសពូកក្ 
ទូ្យទំាងព្របសទ្យេសនេះស ើងវញិ សដើម្បី្ លុេះបញ្ច ងំឱ្យស ើញអំពីការយក្ចិត្តទុ្យក្ដ្ឋក់្របេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ែុងការ
អភិវឌ្ឍធនធ្ននម្នុេស និងសលើក្ទឹ្យក្ចិត្តអែក្េិក្ាកដលមានេម្ត្ថភាព និងបញ្ា មពេ់។ 

ការក្ំណត់បញ្ហា   
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១. ព្របាក់្រង្វា ន់សលើក្ទឹ្យក្ចិត្តមានចំនួនតិ្ច  

បចចុបបនែ េិេានុេិេសកដលកំ្ពុងសរៀនសៅក្ព្រមិ្ត្ម្ធយម្េិក្ាចំសណេះទូ្យសៅ សាធ្នរណៈ និងឯក្
ជន គឺមានចំនួនសព្រចើន ព្របកែលរាប់មឺុ្ននាក់្សៅទូ្យទំាងព្របសទ្យេ។ ការសរៀបចំឱ្យមាននូវក្ម្ែវធីិព្រប ងេិេស
ពូកក្ គឺសធាើស ើងសដើម្បីសធាើការេព្រមិ្ត្េព្រមំាងសព្រជើេសរ ើេេិេសកដលសរៀនពូកក្សៅត្តម្សាលានីមួ្យៗ កដល
ព្រត្ូវ្លងកាត់្នូវការព្រប ងព្របកជងទំាងសៅថ្នែ ក់្រាជធ្ននី សមត្ត និងសៅថ្នែ ក់្ជាតិ្ ក្ែុងចំសណ្តម្សបក្ខជនរាប់មឺុ្ន
នាក់្។  ក្នលងម្ក្ សយើងេសងេត្ស ើញថ្ន ការផ្តល់ព្របាក់្រង្វា ន់េិេសពូកក្កដលទ្យទួ្យលបានជ័យលាភី គឺមាន
ចំនួនតិ្ចតួ្ច កដលហាក់្ពំុស្លើយត្បសៅនឹងការមិត្មំព្របឹងកព្របងរបេ់េិេានុេិេសកដលមិត្មំព្របឹងកព្របង
សរៀនេូព្រត្ស ើយ។  ដូសចែេះ សដើម្បីចូលរមួ្សលើក្ទឹ្យក្ចិត្តដល់ការមិត្មំព្របឹងកព្របង និងការពាោម្របេ់េិេា
នុេិេសក្ែុងការសរៀនេូព្រត្ ព្រក្េួងគួរបសងេើននូវការយក្ចិត្តទុ្យក្ដ្ឋក់្ដល់េិេសពូកក្ទំាងសនាេះ ពិសេេគួរ
ដំស ើងព្របាក់្រង្វា ន់សលើក្ទឹ្យក្ចិត្តដល់អែក្េិក្ាបកនថម្សទ្យៀត្ ។  

២. ព្របកួ្ត្ព្របកជងសលើ្ ក្អនតរជាតិ្  

ធនធ្ននម្នុេសជាក្ត្តត េំខាន់ និងជាបរបិទ្យេក្ល មិ្នអាចមាេះបានេព្រមាប់ការអភិវឌ្ឍព្របសទ្យេ។ 
សដ្ឋយព្រពេះរាជាណ្តចព្រក្ក្ម្ពុជា ជាព្របសទ្យេកំ្ពុងអភិវឌ្ឍ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធ្ននម្នុេសព្របក្បសដ្ឋយគុណ
ភាព េម្ត្ថភាព សទ្យពសកាេលយ និងេកាត នុពលេព្រមាប់ធ្ននាការអភិវឌ្ឍេងគម្ សេដាកិ្ចចជាតិ្ព្របក្បសដ្ឋយ
ចិរភាព ទាម្ទារឱ្យមានការព្របកួ្ត្ព្របកជងឱ្យស្េបសៅនឹងការរកី្ចសព្រម្ើនថ្នបសចចក្វទិ្យាទំាងក្ែុងតំ្បន់ និង
ពិភពសលាក្។ សដើម្បទី្យទួ្យលបានឧត្តម្ភាព និងសជាគជ័យសលើ្ក្អនតរជាតិ្ ព្រក្េួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា 
សដើរតួ្រោ៉ាងេំខាន់ក្ែុងការពព្រងឹងគុណភាពអប់រ ំ ទំាងព្រទឹ្យេតី និងការអនុវត្ត (ការពិសសាធន៍) ពិសេេការ
សលើក្ត្ថ្ម្លដល់េិេសពូកក្ សដើម្បីជាសមាទ្យនភាពរបេ់េិេានុេិេស មាត្តបិត្ត អែក្អាណ្តពាបាល 
សាលាសរៀន េងគម្ជាតិ្ និងពិភពសលាក្ ត្តម្រយៈការផ្តល់ព្របាក់្រង្វា ន់សលើក្ទឹ្យក្ចិត្ត។ ក្នលងម្ក្ សបក្ខជន
របេ់ក្ម្ពុជាសយើង បានព្រប ងជាប់ក៏្កម្នពិត្ ប៉ាុកនតជាប់បានចំនួនតិ្ច។ សដើម្បីបសងេើនលទ្យធផ្លឱ្យបាន
កាន់កត្សព្រចើន និងកាន់កត្លែសនាេះ ព្រក្េួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា គួរសរៀបចំឱ្យមានការសលើក្ទឹ្យក្ចិត្តពីក្ែុង
ព្របសទ្យេជាមុ្នេិន។  

៣. ការបតូរមុ្មវជិាា របូវទិ្យា សៅ ជាវទិ្យាសាស្រេត 

របូវទិ្យាជាមុ្មវជិាា មួ្យក្ែុងបណតុំ មុ្មវជិាា វទិ្យាសាស្រេត កដលមានមុ្មវជិាា បីេំខាន់គឺ របូវទិ្យា គីមី្វទិ្យា 
និងជីវវិទិ្យា  សែើយរាល់ការព្រប ងេិេសពូកក្ថ្នែ ក់្តំ្បន់ និងពិភពសលាក្ គឺសគសតត ត្សលើមុ្មវជិាា វទិ្យាសាស្រេត 
កដលសកាត បមុ្មវជិាា ទំាងបីខាងសលើ។ ដូសចែេះ សដើម្បជីាមូ្លដ្ឋា នព្រគឹេះអភិវឌ្ឍេម្ត្ថភាពរបេ់េិេានុេិេស 
ឱ្យបានទូ្យលំទូ្យលាយ និងស្េបត្តម្លក្ខមណឌ ព្រប ងនានាខាងសលើ ព្រក្េួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា បានកក្
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េព្រម្ួលមុ្មវជិាា ពី «របូវទិ្យា» សៅ «វទិ្យាសាស្រេត» សដើម្បីស្លើយត្បសៅនឹងបរបិទ្យថ្នការព្របកួ្ត្ព្របកជងេិេស
ពូកក្សលើ្ក្អនតរជាតិ្។ 

ង្ោលបំណខ 

ការសរៀបចំសេចក្ដីព្រាងអនុព្រកឹ្ត្យសនេះស ើង ក្ែុងសោលបំណងផ្ដល់ត្ថ្ម្ល ផ្ដល់កិ្ត្តិយេ និងសលើក្
ទឹ្យក្ចិត្តឱ្យេិេសមិត្មំសរៀនេូព្រត្សដើម្បីព្របកួ្ត្ព្របកជងសៅសលើ្ក្អនតរជាតិ្ និងសដើម្បឱី្យកាល យជាមូ្លធន
ម្នុេសេព្រមាប់អភិវឌ្ឍសេដាកិ្ចចជាតិ្ស្េបត្តម្ចក្ខុវេ័ិយរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ត្តម្រយៈការសរៀបចំឱ្យមាន
ថ្នែ ក់្េិេសពូកក្ ការព្រប ងព្របកជងេម្ត្ថភាពេិេសពូកក្ និងសក្ៀរគរការចូលរមួ្សលើក្ទឹ្យក្ចិត្តដល់េិេស  
ពូកក្។   

ជង្្លើស 

សដើម្បីសដ្ឋេះស្សាយបញ្ា ដូចមានសលើក្ស ើងខាងសលើ  ព្រក្េួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា គួរពិចរណ្ត
សលើជសព្រម្ើេចំនួនពីរដូចខាងសព្រកាម្ ៖ 

១.ជសព្រម្ើេទី្យ១ ៖  រក្ាសាថ នភាពសដើម្ សដ្ឋយបនតអនុវត្តអនុព្រកឹ្ត្យសលម ០៦ អនព្រក្.បក្ ចុេះថ្ងៃទី្យ១៥   
កមកុ្ម្ភៈ ែ្ ំ២០០០ េដីពីការសរៀបចំថ្នែ ក់្េិេសពូកក្កផ្ែក្គណិត្វទិ្យា អក្សរេិលបក៍មែរ និងរបូវទិ្យា ។ 

២.ជសព្រម្ើេទី្យ២ ៖  សេចក្តីព្រាងអនុព្រកឹ្ត្យងែី។ 

ការបា៉ា ន់ស្មា នបឋលង្លើ្ បង្េទបនទុក្ចំណាយកាតពវក្ចិច នខិ្លចំង្ណញ 

១.ជសព្រម្ើេទី្យ១ ៖ រក្ាសាថ នភាពសដើម្ សដ្ឋយបនតអនុវត្តអនុព្រកឹ្ត្យសលម ០៦ អនព្រក្.បក្ ចុេះថ្ងៃទី្យ១៥     
កមកុ្ម្ភៈ ែ្ ំ២០០០ េដីពីការសរៀបចំថ្នែ ក់្េិេសពូកក្កផ្ែក្គណិត្វទិ្យា អក្សរេិលប៍កមែរ និងរបូវទិ្យា គឺព្រក្េួង
ព្រត្ូវរក្ាបនទុក្ចំណ្តយចេ់ដកដល កដលព្រត្ូវចំណ្តយព្របកែល ៨១១ ៣៥៤ ៤០០ (ព្របំាបីរយដប់មួ្យលាន 
បីរយហាេិបបួនាន់ បួនរយ) សរៀល សេែើនឹង ២០២ ៨៣៨ ដុលាល រ ក្ែុងមួ្យ ែ្ ំ សដើម្បីសព្រជើេសរ ើេេិេសពូកក្
ត្តម្ ែ្ ំេិក្ានីមួ្យៗ ។ ព្របេិន បនតអនុវត្តអនុព្រកឹ្ត្យសនេះដកដល ផ្លចំសណញនឹងទ្យទួ្យលបានតិ្ចតួ្ច សដ្ឋយ
េិេសពូកក្សៅកត្ទ្យទួ្យលបានព្របាក់្រង្វា ន់ជ័យលាភីតិ្ច។ 

 ២.ជសព្រម្ើេទី្យ២ ៖ សេចក្តីព្រាងអនុព្រកឹ្ត្យងែី គឺព្រត្វូចំណ្តយព្របកែល ៨៥៦ ៩០៤ ៤០០ ( ព្របំាបីរយ
ហាេិបព្របំាមួ្យលាន ព្របំាបួនរយបួនាន់ បួនរយ) សរៀល សេែើនឹង ២១៤ ២២៦ ដុលាល រក្ែុងមួ្យ ែ្ ំ កដល
សក្ើនបនទុក្ចំណ្តយចំនួន ៤៥ ៥៥០ ០០០ (កេេិបព្របំាលាន ព្របំារយហាេិបាន់) សរៀល សេែើនឹង ១១ 
៣៨៧ ដុលាល រ សធៀបនឹងជសព្រម្ើេទី្យ១  សដើម្បីសព្រជើេសរ ើេេិេសពូកក្ត្តម្ ែ្ ំេិក្ានីមួ្យៗ  ។ ព្របេិន សរៀបចំ
អនុព្រកឹ្ត្យងែី ផ្លចំសណញនឹងទ្យទួ្យលបានសព្រចើន សព្រាេះនឹងបង្វា ញឱ្យស ើញនូវការយក្ចិត្តទុ្យក្ដ្ឋក់្ចំសាេះ     
វេ័ិយអប់រ ំជាពិសេេចំសាេះេិេសពូកក្។ សលើេពីសនេះ េិេានុេិេសនឹងមិត្មំសរៀនេូព្រត្ សនាេះធនធ្នន
ម្នុេសនឹងេម្បូរណ៍កបប កដលអាចស្លើយត្បសៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដាកិ្ចចសដ្ឋយយក្មូ្លធនម្នុេសជា
មូ្លដ្ឋា ន ព្រពម្ទំាងអាចកាត់្បនថយនូវភាពអេ់េងឃមឹ្ ឬគំនិត្អវជិាមានរបេ់េិេសបានផ្ងកដរ។ 
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ក្ិចចពិង្្ោោះង្ោបលប់ឋល 

កិ្ចចពិសព្រោេះសោបល់ព្រត្ូវបានសធាើស ើងត្តម្រយៈ៖ 

 - ការព្របជំុក្ែុងព្រក្េួង និងបានសេែើេំុសោលការណ៍ដំស ើងព្របាក់្រង្វា ន់ពីរាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ពុជា  

 សននដិ្ឋា ន   
កផ្ែក្សលើការវភិាគអំពីបនទុក្ចំណ្តយថ្នជសព្រម្ើេទំាងពីរខាងសលើសនេះបានបង្វា ញថ្ន ជសព្រម្ើេទី្យ២ 

មានការសក្ើនបនទុក្ចំណ្តយសព្រចើនជាងជសព្រម្ើេទី្យ១ ចំនួន ៤៥ ៥៥០ ០០០ (កេេិបព្របំាលាន ព្របំារយ
ហាេិបាន់) សរៀល ប៉ាុកនតបនទុក្ចំណ្តយកដលសក្ើនសនេះ គឺសក្ើនកត្សលើការដំស ើងព្របាក់្រង្វា ន់ជ័យលាភីេិេស
ពូកក្កត្ប៉ាុសណ្តណ េះ ពំុកម្នសក្ើនសលើបនទុក្ចំណ្តយក្ែុងដំសណើ រការសរៀបចំ និងការផ្តល់ព្របាក់្សបេក្ក្ម្ែជូន       
គណៈក្ម្ែការសរៀបចំការព្រប ងស ើយ ។  សបើសព្របៀបសធៀបរវាងជសព្រម្ើេទំាងពីរសនេះ ស ើញថ្នជសព្រម្ើេទី្យ១ មាន
ការចំណ្តយតិ្ចពិត្កម្ន កត្ផ្លចំសណញកដលទ្យទួ្យលក្ែុងការសលើក្ទឹ្យក្ចិត្តេិេសឱ្យយក្ចិត្តទុ្យក្ដ្ឋក់្ក្ែុង
ការមិត្មំសរៀនេូព្រត្ក៏្មានតិ្ចតួ្ចកដរ ។ រឯីជសព្រម្ើេទី្យ២  សទាេះបីជាព្រត្ូវចំណ្តយសព្រចើន  ប៉ាុកនតនឹងមានផ្ល
ចំសណញសព្រចើន សព្រាេះព្របាក់្រង្វា ន់សលើក្ទឹ្យក្ចិត្តសក្ើនដល់បីដង កដល្លុេះបញ្ច ំឱ្យស ើញអំពីភាពយក្ចិត្ត
ទុ្យក្ដ្ឋក់្របេ់ព្រក្េួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា ក្ែុងការសលើក្ទឹ្យក្ចិត្តដល់េិេសពូកក្ សែើយក៏្ស្លើយត្បផ្ងកដរ 
សៅនឹងការមិត្មំព្របឹងកព្របងរបេ់េិេស។ សលើេពីសនេះ ព្រក្េួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា នឹងកាន់កត្មានភាព
ង្វយស្េួលក្ែុងការសព្រជើេសរ ើេេិេសពូកក្ េព្រមាប់យក្សៅសធាើការព្របកួ្ត្ព្របកជងសលើ្ក្អនតរជាតិ្ផ្ងកដរ។ 

ដូសចែេះ ជសព្រម្ើេទី្យ២៖ សេចក្ដីព្រាងអនុព្រកឹ្ត្យងែី គួរព្រត្ូវបានពិចរណ្តសព្រជើេសរ ើេ។ 

 លទ្យធផ្លថ្នវាយត្ថ្ម្លបឋម្សនេះ អាចទ្យទួ្យលយក្បានសដ្ឋយមិ្នចំបាច់សធាើការវាយត្ថ្ម្លបនតសទ្យៀត្សទ្យ។  
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