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ការវាយតម្លៃបឋលលលើផលប ៉ះពាល ់
សលំ ើ បញ្ញតតកិលមពាក់ពន័្ធន្ឹងលកខ វនិ្ិច្ឆយ័ម្ន្ប្បលេទប្្ឹ៉ះស្ថា ន្សកិាច្ំល ៉ះទូលៅ 

 ប្កសងួអប់រ ំយវុជន្ ន្ិងកឡីា 

លេខលោងៈ ០១/១៨ អយក.ក.វ.ផ.េ   
កាេបរលិឆេទចាប់លផដើមៈ ថ្ងៃទី០៥ ខខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨  
កាេបរលិឆេទបញ្ច ប់ៈ ថ្ងៃទី០៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨  
អត្ថា ធបិាយសលងខបអំពសីលំ ើ បញ្ញតតកិលម 

បញ្ញត្តិកមមល េះត្ត្ូវបា លរៀបឆាំល ើងកនុងលោេបាំណង កាំណត់្អាំពីេកខណវ ិិឆេ័យថ្ ត្បលេទត្ រ្េះស្ថា  
សិកាឆាំលណេះទូលៅ ។ 

បញ្ញត្តិកមមល េះមា វសិ្ថេភាពអ ុវត្តត្្ប់ត្ រ្េះស្ថា  សិកាឆាំលណេះទូលៅ ទាំងស្ថធារណៈ  ិងឯកជ  
សាិត្លត្កាមវសិ្ថេភាពថ្ ឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ។ 

អ ុលោមតាមឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ  ិងត្ពេះរាជត្ករត្យសតីពីត្បព័ ធអប់រ ាំ១២ឆ្ន ាំ ការអប់រ ាំឆាំលណេះទូលៅ  
រមួមា  ៖ ការអប់រ ាំបឋមសិកា ឬេូមិសិកាទី១ មា ៦ថ្នន ក់ ចាប់ពីថ្នន ក់ទី១ ដេ់ថ្នន ក់ទី៦ ថ្ កមមវធីិអប់រ ាំកនុង
ត្បព័ ធ ឬការអប់រ ាំកត្មិត្សមមូេ ការអប់រ ាំមធយមសិកា ឬេូមិសិកាទី២ ចាប់ពីថ្នន ក់ទី៧ ដេ់ថ្នន ក់ទី១២។ 
ការអប់រ ាំមធយមសិកាមា ពីរដាំណាក់កាេ ដាំណាក់កាេទី១ ្ឺមធយមសិកាបឋមេូមិ មា ៣ឆ្ន ាំ ចាប់ពី
ថ្នន ក់ទី៧ ដេ់ថ្នន ក់ទី៩  ិងដាំណាក់កាេទី២ ្ ឺមធយមសិកាទុតិ្យេូមិ មា ៣ឆ្ន ាំ ចាប់ពីថ្នន ក់ទី១០ ដេ់ថ្នន ក់
ទី១២។ លោយខ ក ការអប់រ ាំកត្មិត្មលត្តយយសិកា ពុាំរាប់បញ្ចូ េកនុងត្បព័ ធអប់រ ាំឆាំលណេះទូលៅល ើយ។ ការ
អប់រ ាំបឋមសិកា  ិងមធយមសិកាបឋមេូមិ លៅថ្នការអប់រ ាំមូេោា   ៩ឆ្ន ាំ។ បឋមសិកា ត្ត្ូវបញ្ច ប់លោយ
ការត្ប ងល ើងថ្នន ក់។ មធយមសិកាបឋមេូមិ ត្ត្ូវបញ្ច ប់លោយការត្ប ងយកសញ្ញញ បត្ត្មធយមសិកា
បឋមេូមិ។ មធយមសិកាទុតិ្យេូមិ ត្ត្ូវបញ្ច ប់លោយការត្ប ងយកសញ្ញញ បត្ត្មធយមសិកាទុតិ្យេូមិ។ 

ត្ រ្េះស្ថា  បឋមសិកាមា ការលត្បើត្បាស់ល ម្ េះជាទូលៅថ្ន “ស្ថោបឋមសិកា” ខដេផតេ់លសវា
អប់រ ាំចាប់ពីថ្នន ក់ទី១ ដេ់ថ្នន ក់ទី៦។ េូមិសិកាទី២ដាំណាក់កាេទី១ លត្បើត្បាស់ល ម្ េះជាទូលៅថ្ន “អ ុវទិា
េ័យ” ខដេផតេ់លសវាអប់រ ាំចាប់ពីថ្នន ក់ទី៧ ដេ់ថ្នន ក់ទី៩។ រឯី េូមិសិកាទី២ដាំណាក់កាេទី២ លត្បើត្បាស់
ល ម្ េះជាទូលៅថ្ន “វទិាេ័យ” ខដេផតេ់លសវាអប់រ ាំចាប់ពីថ្នន ក់ទី១០ ដេ់ថ្នន ក់ទី១២។ កនុងស្ថា  ភាពជាក់
ខសតង ការលត្បើត្បាស់ល ម្ េះវទិាេ័យ បា ផតេ់លសវាអប់រ ាំ ចាប់ពីថ្នន ក់ទី៧ ដេ់ថ្នន ក់ទី១២។  

ប្បលេទបញ្ញតតកិលម 

ឆាប់ 
 

 

ត្ពេះរាជ
ត្ករត្យ 
 

អ ុត្ករត្យ 
 

 

ត្បកាស 
 

 

លសឆកដី
សលត្មឆ 
 

ស្ថរាឆរ 
 

 

លផេងៗលទៀត្ 
 
 

ផលប ៉ះពាលស់ខំាន្់ម្ន្សលំ ើ បញ្ញតតកិលមលលើវសិយ័ 

លសដាកិឆច  សងគមកិឆច បរសិ្ថា   អប់រ ាំ 



 

2/10 

 

១. ការកំ ត់បញ្ហា  

១.ក បញ្ញា ឆមបងខដេបញ្ញត្តិកមមមា បាំណងលោេះស្រស្ថយ លោយផដេ់អាំណេះអាំណាង (េសតុតាង/ភាពជាក់
ខសដង ត្បសិ លបើចាាំបាឆ់) 

 ១.ពុាំទ ់បា អ ុវត្តស្រសបតាមស្ថម រតី្ថ្ ឆាប់សតពីីការអប់រ ាំត្ត្ង់មាត្តា១២  ិងមាត្តា៥៤ 
មាត្តា១២ថ្ ឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ បា កាំណត់្ថ្ន “ការកាំណត់្ត្បលេទត្ រ្េះស្ថា  សិកាទាំងអស់ ត្ត្ូវ

ស្រសបតាមលបសកកមមអប់រ ាំរបស់ខលួ ។ ត្កសួងទទួេប ទុកវស័ិយអប់រ ាំ ត្ត្ូវលរៀបឆាំបទបបញ្ញត្តិ  ិងលោេការណ៍
ខណនាំសតីពីការកាំណត់្ត្បលេទត្ រ្េះស្ថា  សិកា។” មាត្តា៥៤ បា កាំណត់្ថ្ន “បនទ ប់ពីឆាប់ល េះឆូេជា
ធរមា  ស្ថា ប័ អប់រ ាំ  ិងត្ រ្េះស្ថា  សិកាណាខដេកាំពុងដាំលណើ រការខុសពីបញ្ញត្តិថ្ ឆាប់ល េះ ត្ត្ូវបាំលពញ
ខបបបទឱ្យបា ត្ត្រមត្ត្ូវ កនុងរយៈលពេោ៉ាងយូរ ២ (ពីរ) ឆ្ន ាំ។”  តាមស្ថម រតី្ល េះ លយើងល ើញថ្នអវីៗត្ត្ូវលធវើឱ្យ
បា ឆប់សពវត្្ប់កនុងកាំ ុងឆ្ន ាំ២០០៩ លោយលេតុ្ថ្ន ឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ ត្ត្ូវបា ោក់ឱ្យលត្បើត្បាស់លៅថ្ងៃ
ទី០៨ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៧។ ប៉ាុខ ត រេូត្មកដេ់លពេល េះ បញ្ញត្តិកមមពាក់ព័ ធ រងការកាំណត់្ត្បលេទត្ រ្េះស្ថា  
សិកា មិ ទ ់មា លៅល ើយលទ។  

២.បលឆចកសពទសត្មាប់លៅល ម្ េះត្ រ្េះស្ថា  សិកាមា េកខណសមបូរខបប  

បឆចុបប ន ត្ រ្េះស្ថា  សិកាឆាំលណេះទូលៅស្ថធារណៈមា  ត្ រ្េះស្ថា  បឋមសិកា ខដេលត្បើត្បាស់
ល ម្ េះថ្ន “ស្ថោបឋមសិកា” ផតេ់ការអប់រ ាំចាប់ពីថ្នន ក់ទី១ដេ់ថ្នន ក់ទី៦ ត្ រ្េះស្ថា  មធយមសិកាបឋមេូមិ 
លត្បើត្បាស់ល ម្ េះថ្ន “អ ុវទិាេ័យ” ផតេ់ការអប់រ ាំចាប់ពីថ្នន ក់ទី៧ដេ់ទី៩  ិងត្ រ្េះស្ថា  មធយមសិកាទុតិ្យ
េូមិ លត្បើត្បាស់ល ម្ េះថ្ន “វទិាេ័យ” ផតេ់ការអប់រ ាំចាប់ពីថ្នន ក់ទី១០ដេ់ទី១២។ បខ ាមលេើល េះ លយើងសលងេត្
ល ើញមា ការលត្បើត្បាស់ល ម្ េះ “វទិាេ័យឆាំលណេះទូលៅ ិងបលឆចកលទស ស្ថោមធយមសិកាធ ធា   ិង
ស្ថោលរៀ ជាំន ់ងមី” ខដេផតេ់លសវាអប់រ ាំកត្មិត្ដូឆោន  រងវទិាេ័យខដរ ្ឺចាប់ពីថ្នន ក់ទី៧ ដេ់ថ្នន ក់ទី១២។ 
ករណីល េះ បងេឱ្យមា ត្បតិ្ឃាត្រវាងការលត្បើត្បាស់បលឆចកសពទត្ រ្េះស្ថា  សិកាងមី  ិងបលឆចកសពទត្ រ្េះស្ថា   
សិកាចាស់ ខដេខុសពីអត្ា ័យថ្ កត្មិត្បណតុ េះបណាត េរបស់ខលួ   ិងបងេឱ្យបាត់្បង់ ូវឯកភាពកនុងការ
លត្បើត្បាស់បលឆចកសពទត្ រ្េះស្ថា  សិកា។ 

 ៣.ការលត្បើល ម្ េះត្ រ្េះស្ថា  សិកាខដេមិ មា កនុងត្បព័ ធផតេ់ត្បាក់បាំណាឆ់មុខងារកនុងវស័ិយអប់រ ាំ  
 លៅតាមរាជធា ី លខត្ត មួយឆាំ ួ  បា លរៀបឆាំឱ្យមា ស្ថោលរៀ  ខដេផតេ់លសវាអប់រ ាំ ចាប់ពីថ្នន ក់ទី១
ដេ់ថ្នន ក់ទី៩។ ការលរៀបឆាំឱ្យមា ស្ថោលរៀ ខបបល េះ លេើយោក់ឱ្យសាិត្លៅលត្កាមការត្្ប់ត្្ងរបស់នយក
០១របូ ខដេនយកលនេះទទួេត្បាក់បាំណាឆ់មុខងារជានយកអ ុវទិាេ័យ ប៉ាុខ តទាំេាំការងារ  ិងការ
ទទួេខុសត្ត្ូវរបស់ោត់្ លសមើ រងទាំេាំការងាររបស់នយកស្ថោបឋមសិកាបូកជាមួយ រងទាំេាំការងារ
របស់នយកអ ុវទិាេ័យ។ ករណីល េះ បា បងាា ញឱ្យល ើញអាំពីភាពលផេងោន ថ្ ទាំ ួេខុសត្ត្ូវការងារ  ិង
ោេការខដេត្ត្ូវទទួេបា ។ ករណីល េះលទៀត្លស្ថត្ បា បលងេើត្ឱ្យមា បញ្ញា ត្បឈមមួយឆាំ ួ ដូឆជា ៖ 
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ការត្្ប់ត្្ងេិរញ្ញវត្ាុ ការត្្ប់ត្្ងបុ្គេិក ការត្្ប់ត្្ងសមាភ រ ិងត្ទពយសមបត្តិរដា  ិងត្បព័ ធត្្ប់ត្្ង     
រដាបាេ ជាពិលសស ការលរៀបឆាំខផ ការអេិវឌ្ឍស្ថោលរៀ ។  

 ៤.ពុាំទ ់មា លោេការណ៍ ឬេកខណវ ិិឆេ័យឆាស់ោស់សត្មាប់ោក់ល ម្ េះ ឬលៅល ម្ េះត្ រ្េះស្ថា  
សិកា 
កនុងការោក់ល ម្ េះ ឬលៅល ម្ េះត្ រ្េះស្ថា  សិកា លយើងពុាំទ ់មា លោេការណ៍ ឬេកខណវ ិិឆេ័យ

ជាក់ោក់លៅល ើយ។ ឧទេរណ៍ ៖ កនុងការលៅល ម្ េះស្ថោបឋមសិកា លត្ើ្ួរមា េកខណវ ិិឆេ័យ ឬ
លោេការណ៍អវីខលេះ សត្មាប់ោក់ល ម្ េះ  ឬលៅល ម្ េះ ដូឆជា៖ ការផតេ់លសវាអប់រ ាំ យុយុរបស់អនកសិកា       
រយៈលពេបណតុ េះបណាត េ ឬលេោា រឆនសមព័ ធជាលដើម។  
 ៥.ភាពលផេងោន ថ្ ការលត្បើត្បាស់បលឆចកសពទសមាគ េ់ល ម្ េះត្ រ្េះស្ថា  សិកាឆាំលណេះទូលៅជាក់ខសតង  ិងបឆ្

លឆកសពទខដេមា លៅកនុងត្ពេះរាជត្ករត្យសតពីីត្បព័ ធអប់រ ាំ១២ឆ្ន ាំ  

អ ុលោមតាមត្ពេះរាជត្ករត្យសតីពីត្បព័ ធអប់រ ាំ១២ឆ្ន ាំ បា កាំណត់្ថ្ន កនុងត្បព័ ធអប់រ ាំឆាំលណេះទូលៅមា 
១២ឆ្ន ាំ ខដេខបងខឆកតាមេូមិសិកា រមួមា  បឋមសិកា មធយមសិកាបឋមេូមិ  ិងមធយមសិកាទុតិ្យេូមិ។ 
កនុងស្ថា  ភាពជាក់ខសតង ត្ រ្េះស្ថា  សិកាស្ថធារណៈលត្បើត្បាស់ល ម្ េះ ”ស្ថោបឋមសិកា” សត្មាប់សមាគ េ់
ការអប់រ ាំចាប់ពីថ្នន ក់ទី១ ដេ់ថ្នន ក់ទី៦។ រឯី “អ ុវទិាេ័យ” សត្មាប់សមាគ េ់ការអប់រ ាំចាប់ពីថ្នន ក់ទី៧ ដេ់ថ្នន ក់
ទី៩  ិង”វទិាេ័យ” សត្មាប់សមាគ េ់ការអប់រ ាំចាប់ពីថ្នន ក់ទី១០ ដេ់ថ្នន ក់ទី១២។ ពាកយ “អ ុវទិាេ័យ”  ិង
“វទិាេ័យ” មិ មា លត្បើលៅកនុងត្ពេះរាជត្ករត្យសតីពីត្បព័ ធអប់រ ាំ១២ឆ្ន ាំ ល ើយ។ 
 ៦.ភាពលសរថី្ ការោក់ល ម្ េះត្ រ្េះស្ថា  សិកាឯកជ   

អ ុលោមតាមឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ  ិងអ ុត្ករត្យលេខ ១៨ អ ត្ក ឆុេះថ្ងៃទី១៥ ខខមិងុន ឆ្ន ាំ១៩៩២ 
សតីពីការលបើកស្ថោលរៀ ឆាំលណេះទូលៅឯកជ  បា អ ុញ្ញញ ត្ឱ្យវស័ិយឯកជ លបើកស្ថោលរៀ ឆាំលណេះទូលៅ
ឯកជ  លដើមបីរមួឆាំខណកជួយរដាកនុងវស័ិយអប់រ ាំ។ លបើខផែកតាមស្ថា  ភាពបឆចុបប ន លយើងសលងេត្ល ើញថ្ន  
ស្ថោលរៀ ឆាំលណេះទូលៅឯកជ ភា្លត្ឆើ  លត្បើត្បាស់ល ម្ េះជាទូលៅថ្ន “ស្ថោ” ខដេពុាំលត្បើត្បាស់បលឆចក
សពទដូឆត្ រ្េះស្ថា  សិកាស្ថធារណៈរមួមា  បឋមសិកា អ ុវទិាេ័យ  ិងវទិាេ័យលនេះលទ។  ករណីល េះ 
បងាា ញឱ្យល ើញអាំពីភាពលសរថី្ ការោក់ល ម្ េះត្ រ្េះស្ថា  សិកាឯកជ   ិងកងវេះភាពយកឆិត្តទុកោក់របស់
ត្កសួង លោយពុាំបា ពិ ិត្យដិត្ដេ់អាំពីផេប៉ាេះពាេ់ថ្ ការលត្បើត្បាស់ល ម្ េះស្ថោ កនុងកាំ ុងលពេថ្ ការ
អ ុញ្ញញ ត្លបើកស្ថោឯកជ ។ 
៧.កត្មិត្ថ្ ការបណតុ េះបណាត េមិ ឆលុេះបញ្ញច ាំងលបសកកមមអប់រ ាំ 

ត្ រ្េះស្ថា  សិកាឯកជ  មិ មា ការលត្បើត្បាស់ល ម្ េះសមាគ េ់ការផដេ់លសវាអប់រ ាំឆាស់ោស់លទ។ 
ត្ រ្េះស្ថា  សិកាឯកជ  បា ផដេ់លសវាអប់រ ាំឆាំរេុះកត្មិត្ ខដេកត្មិត្ថ្ ការបណដុ េះបណាដ េលនេះ មិ ឆលុេះបញ្ញច ាំង
លបសកកមមអប់រ ាំ ិងមិ លឆលើយត្បលៅ រងល ម្ េះខដេបា លត្បើ។ ត្ រ្េះស្ថា  សិកាឯកជ  បា លត្បើល ម្ េះថ្ន    
”ស្ថោ” លេើយបា ផដេ់លសវាអប់រ ាំរមួោន  មា ទាំងកត្មិត្មលត្តយយសិកា កត្មិត្បឋមសិកា កត្មិត្មធយម
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សិកាបឋមេូមិ កត្មិត្មធយមសិកាទុតិ្យេូមិ ភាស្ថបរលទសលត្ៅលមា៉ាងលធវើការឬវ្គជាំនញខលីៗជាលដើម។ ការ
លត្បើត្បាស់ល ម្ េះ “ស្ថោ” លធវើឱ្យស្ថធារណៈជ ពិបាកដរងអាំពីកត្មិត្ថ្ ការបណតុ េះបណាត េថ្ ត្ រ្េះស្ថា  សិកា
ឯកជ ។ 

១.ខ បញ្ញា ពាក់ព័ ធលផេងលទៀត្ខដេបញ្ញត្តិកមមយុឆជួយលោេះស្រស្ថយផងខដរ លោយផដេ់អាំណេះអាំណាង (េសដុ
តាង/ភាពជាក់ខសដង ត្បសិ លបើចាាំបាឆ់) 

 ១.ទីតាាំងខត្មួយមា ស្ថោពីរលៅជាមួយោន   
 ដូឆជាបឋមសិកាលៅជាមួយអ ុវទិាេ័យ អ ុវទិាេ័យលៅជាមួយវទិាេ័យ។ ករណីល េះ លកើត្
ល ើងភា្លត្ឆើ លោយស្ថរកងវេះដីសត្មាប់ស្ថងសង់អោរ។ ទីតាាំងខត្មួយមា ស្ថោពីរលៅជាមួយោន ល េះ 
បា លធវើឱ្យមា បញ្ញា ត្បឈមដូឆជា ៖ បញ្ញា លមា៉ាងសិកាខុសោន  (លមា៉ាងលឆញលេង ិងឆូេលរៀ  កាេបរលិឆេទ
វសិេមកាេ...) ខដេជេះឥទធិពេដេ់សតិ្យុរមមណ៍របស់សិសេកនុងការលរៀ  ការលដើរឆលងោន របស់សិសេបា 
លធវើឱ្យ្ណៈត្្ប់ត្្ងស្ថោពិបាកកនុងការត្្ប់ត្្ង ិងតាមោ សិសេ ការសមាែ ត្ ិងខងរកាបរសិ្ថា  
ស្ថោលរៀ   ភាពជាកមមសិទធិលេើការត្្ប់ត្្ងទីតាាំង  ិងការកស្ថងខផ ការ ិងអេិវឌ្ឍស្ថោលរៀ ។ 
 ២.ត្ រ្េះស្ថា  សិកាឆាំលណេះទូលៅស្ថធារណៈមួយឆាំ ួ  ពុាំទ ់មា ត្បកាសទទួេស្ថគ េ់ឬត្បកាសសតពីី

ការបលងេើត្  
ករណីល េះ លកើត្ល ើងលោយស្ថរខត្ត្ រ្េះស្ថា  សិកាទាំងលនេះ បលងេើត្មុ ឆាប់កាំណត់្ ភាពមិ 

ឆាស់ោស់ពីមាច ស់កមមសិទធិលេើដី ្ណៈត្្ប់ត្្ងត្ រ្េះស្ថា  សិកាមួយឆាំ ួ មិ ទ ់បា យេ់ដរងអាំពី ីតិ្
វធីិ  ិងស្ថរៈត្បលោជ ៍ថ្ ការលសនើសុាំត្បកាសទទួេស្ថគ េ់ ឬការបលងេើត្។ ករណីល េះ លធវើឱ្យត្ រ្េះស្ថា  សិកា
មា ផេេាំបាកកនុងការលបើក្ណ ីលៅធនោរ លត្ពាេះត្ រ្េះស្ថា  ធនោរទាំងលនេះ ទមទរត្បកាសទទួេ
ស្ថគ េ់ឬត្បកាសសតីពីការបលងេើត្។ ដូឆល េះ លដើមបីលបើក្ណ ីលៅធនោរបា  ត្ រ្េះស្ថា  សិកា ត្ត្ូវសុាំេិខិត្
បញ្ញា ក់ពីម ទីរ។ 
៣.កងវេះលេោា រឆនសមព័ ធ  ិងសមាភ ររបូវ ័ត 
លៅតាមត្ រ្េះស្ថា  សិកាស្ថធារណៈភា្លត្ឆើ  លៅកងវេះលេោា រឆនសមព័ ធ  ិងសមាភ ររបូវ ័ត ខដេ

រមួមា ដូឆជា ៖ ប ទប់ពិលស្ថធ ៍ កខ លងោក់សត្មាម យុងសដុកទរក សួ ឆារ សួ ជីវៈឆត្មរេះ។េ។ ជាពិលសស 
ប ទប់ទរក បងគ ់អនម័យ លៅមិ ទ ់មា ភាពេែត្បលសើរ លឆលើយត្បលៅ រងត្ត្មូវការជាក់ខសដងរបស់អនកសិកា 
 ិងបុ្គេិកអប់រ ាំលៅល ើយ។ លោយខ ក សត្មាប់ត្ រ្េះស្ថា  សិកាឯកជ វញិ លៅមិ ទ ់លឆលើយត្បលៅ រង
ការកាំណត់្របស់េិខិត្បទោា  ្តិ្យុត្ត ដូឆជា ៖ មិ ទ ់មា សួ ឆារ សួ ជីវឆត្មរេះ ទីោ ហាត់្កីឡា 
ឆាំណត្ លដើមលឈើ ឆាស់ោស់លៅល ើយ។ ម៉ាាងវញិលទៀត្ ទាំេាំប ទប់ថ្ ត្ រ្េះស្ថា  សិកាឯកជ ភា្លត្ឆើ  
មិ ទ ់លឆលើយត្បលៅ រងទាំេាំប ទប់ខដេេិខិត្បទោា  ្តិ្យុត្តកាំណត់្ ខដេប ទប់ ីមួយៗត្ត្ូវមា ទាំេាំ 
១,៤០ ខម៉ាត្ត្ត្កឡា សត្មាប់សិសេមាន ក់។ 
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១.្ សូមរាយបញ្ា ីេិខិត្បទោា  ្តិ្យុត្តមា ស្រស្ថប់ ខដេពាក់ព័ ធឬត្បហាក់ត្បខេេ។ 
ឆូរបញ្ញា ក់ថ្ន លត្ើលេតុ្អវីបា ជាេិខិត្បទោា  ្តិ្យុត្តទាំងល េះ មិ ទ ់ត្្ប់ត្ោ ់? 

- ឆាប់ សដីពីការអប់រ ាំឆ្ន ាំ២០០៧  
- ត្ពេះរាជត្ករត្យលេខ  ស/រកត្/០៧៩៦/៥២ ឆុេះថ្ងៃទី២៦ ខខកកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ សតីពីត្បព័ ធអប់រ ាំ
១២ឆ្ន ាំ 

- អ ុត្ករត្យលេខ ១៨ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃទី១៥ ខខមិងុន ឆ្ន ាំ១៩៩២ សតីពីការលបើកស្ថោលរៀ 
ឆាំលណេះទូលៅឯកជ  

- អ ុត្ករត្យលេខ ២៥ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃ១០ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៩២ សតីពីអនម័យសិកា 
- ត្បកាសលេខ ២៤៩១ អយក.ត្បក ឆុេះថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពីបទបញ្ញា ថ្ផទកនុង
សត្មាប់ត្ រ្េះស្ថា  មលត្តយយសិកាស្ថធារណៈ 

- ត្បកាសលេខ ១២៥៨ អយក.ត្បក ឆុេះថ្ងៃទី២៧ ខខមីន ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពីបទបញ្ញា ថ្ផទកនុងសត្មាប់
ត្ រ្េះស្ថា  បឋមសិកាស្ថធារណៈ 

- ត្បកាសលេខ ២៧៨៦ អយក.ត្បក ឆុេះថ្ងៃទី២២ ខខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពីបទបញ្ញា ថ្ផទកនុង
សត្មាប់ត្ រ្េះស្ថា  មធយមសិកាឆាំលណេះទូលៅស្ថធារណៈ 

- លសឆកតីខណនាំលេខ ៣៣ អយក.សណ  ឆុេះថ្ងៃទី០៤ ខខមិងុន ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពី ិោមលត្បើ
ត្បាស់បុ្គេិកអប់រ ាំ។ 

េិខិត្បទោា  ខាងលេើល េះ ពុាំទ ់មា ខឆងអាំពីការលត្បើត្បាស់ល ម្ េះសមាគ េ់ត្បលេទត្ រ្េះស្ថា  សិកា
ឆាំលណេះទូលៅ  ិងេកខណវ ិិឆេ័យលៅល ើយ ។ ដូឆល េះ ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ្ួរលរៀបឆាំេិខិត្
បទោា  ងមី សត្មាប់កាំណត់្េកខណៈវ ិិឆេ័យថ្ ត្បលេទត្ រ្េះស្ថា  សិកាឆាំលណេះទូលៅ ស្រសបតាមស្ថម រតី្ថ្ 
មាត្តា ១២ ថ្ ឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ។ 

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

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ មា ផេប៉ាេះពាេ់អវជិាមា ដេ់ការត្បកួត្ត្បខជងជាមួយត្ រ្េះស្ថា  សិកា
ឆាំលណេះទូលៅឯកជ ។ 

២. លោលប ំង លត្ើលយើងឆង់សលត្មឆបា អវី? 

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ ត្ត្ូវបា លរៀបឆាំល ើងកនុងលោេបាំណងកាំណត់្ត្បលេទត្ រ្េះស្ថា  សិកាឆាំលណេះ
ទូលៅ ឱ្យបា ជាក់ោក់ សាំលៅពត្ងរងត្បសិទធភាពកនុងការត្្ប់ត្្ងត្ រ្េះស្ថា  សិកាឆាំលណេះទូលៅ  ិងលេើក
កមពស់ការលរៀបឆាំ ិងលត្បើត្បាស់ល ម្ េះ ឱ្យស្រសប រងលបសកកមមអប់រ ាំរបស់ត្ រ្េះស្ថា  សិកាឆាំលណេះទូលៅទាំង
ស្ថធារណៈ  ិងឯកជ ។  
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៣. ជលប្លើស 

ជលត្មើសលផេងៗរមួទាំងសាំលណើ បញ្ញត្តិកមម (សត្មាប់ការវភិា្លេើផេប៉ាេះពាេ់) 
១.រកាស្ថា  ភាពលដើម 
២.សាំលណើ ត្បកាសងមី ខដេមា វសិ្ថេភាពត្្បដណត ប់ខត្ត្ រ្េះស្ថា  ឆាំលណេះទូលៅស្ថធារណៈ 
៣.សាំលណើ ត្បកាសងមី ខដេមា វសិ្ថេភាពត្្បដណត ប់ទាំងត្ រ្េះស្ថា  ឆាំលណេះទូលៅស្ថធារណៈ
 ិងឯកជ ។ 

៤. ការប ន្ស់្ថម ន្បឋលលលើប្បលេទបន្ទុកច្ណំាយកាតពវកចិ្ច ន្ងិផលច្លំ ញ 
៤.១ ការកាំណត់្ភារកិឆច  ិងត្បលេទប ទុកឆាំណាយ 

ជលត្មើស រាជរោា េិបាេ ធុរកិឆច 
ជលត្មើសទី១៖ រកាស្ថា  ភាព
លដើម 

- ោម   - ោម   

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី ខដេមា វសិ្ថេ
ភាពត្្បដណត ប់ខត្ត្ រ្េះស្ថា  
ឆាំលណេះទូលៅស្ថធារណៈ 
 

- ប ទុកឆាំណាយលេើការលរៀបឆាំ
ត្បកាស ត្បខេេ ១ ០៧៧ ៤៤២ 
លរៀេ 

- ប ទុកឆាំណាយលេើការពិលត្ោេះ
លោបេ់ ៧២ ៩០៧ ២០០ លរៀេ 

- ប ទុកឆាំណាយកនុងការផ្លល ស់បតូរ
ល ម្ េះ  

- ប ទុកឆាំណាយកនុងការផ្លល ស់បតូរ
ត្តា  

- ប ទុកឆាំណាយកនុងការលរៀបឆាំ 
លេោា រឆនសមព័ ធ  ិងសមាភ ររបូ
វ ័ត  

 

ជលត្មើសទី៣៖ លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី ខដេមា វសិ្ថេ
ភាពត្្បដណត ប់ទាំង
ត្ រ្េះស្ថា  ឆាំលណេះទូលៅ 
ស្ថធារណៈ ិងឯកជ ។ 

- ប ទុកឆាំណាយលេើការលរៀបឆាំ
ត្បកាស ត្បខេេ ១ ០៧៧ ៤៤២ 
លរៀេ 

- ប ទុកឆាំណាយលេើការពិលត្ោេះ
លោបេ់ ៧២ ៩០៧ ២០០ លរៀេ 

- ប ទុកឆាំណាយកនុងការផ្លល ស់បតូរ
ល ម្ េះ  

- ប ទុកឆាំណាយកនុងការផ្លល ស់បតូរ
ល ម្ េះ  

- ប ទុកឆាំណាយកនុងការផ្លល ស់បតូរ
ត្តា  

- ប ទុកឆាំណាយកនុងការលរៀបឆាំ 
ឯកសណាា  សិសេ  

- ប ទុកឆាំណាយកនុងការផេពវផាយ 
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- ប ទុកឆាំណាយកនុងការផ្លល ស់បតូរ
ត្តា  

- ប ទុកឆាំណាយកនុងការលរៀបឆាំ 
លេោា រឆនសមព័ ធ  ិងសមាភ ររបូ
វ ័ត  

៤.២ ការកាំណត់្ត្បលេទថ្ ផេឆាំលណញ 

ជលត្មើស រាជរោា េិបាេ ធុរកិឆច 
ជលត្មើសទី១៖ រកាស្ថា  ភាព
លដើម 

- រកាស្ថា  ភាពលដើម 
- ផេឆាំលណញបា តិ្ឆតួ្ឆ 
- ពុាំបលងេើ ប ទុកឆាំណាយកនុង
ការលរៀបឆាំបញ្ញតិ្តកមមងមី 

- ោម   

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី ខដេមា វសិ្ថេ
ភាពត្្បដណត ប់ខត្ត្ រ្េះស្ថា  
ឆាំលណេះទូលៅស្ថធារណៈ 
 

- ស្ថធារណៈមតិ្មា ភាព
ងាយស្រសួេយេ់ ិងដរងអាំពី
ល ម្ េះ  ិងលបសកកមមរបស់
ត្ រ្េះស្ថា  សិកា 

- ភាពស្រសពិឆស្រសពិេលេើ
េកខណវ ិិឆេ័យថ្ ត្បលេទ
ត្ រ្េះស្ថា  សិកាស្ថធារណៈ 
ត្ត្ូវបា េុបបាំបាត់្ 

- មាតាបិតា ឬអនកយុណា
ពាបាេសិសេ  ិងអនកសិកា
កា ់ខត្មា ទាំ ុកឆិត្តកនុងការ
ទទួេលសវាអប់រ ាំ 

- ត្បសិទធភាពកនុងការត្្ប់ត្្ង
ត្ រ្េះស្ថា  សិកាត្ត្ូវបា លេើក
កមពស់ 

- មា ឱ្កាសកនុងការលកៀរ្រ
ធ ធា ពីសបបុរសជ នន 
លដើមបីអេិវឌ្ឍត្ រ្េះស្ថា  សិកា 

- ោម   
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- ផតេ់ ូវភាពជា ា្ំរសូត្មាប់
្ លឆ្ព េះលៅការត្្ប់ត្្ង
ត្បលេទត្ រ្េះស្ថា  សិកាឯកជ  

- បងាា ញឱ្យល ើញ ូវឯកភាព
ជាតិ្កនុងវស័ិយអប់រ ាំ ជាពិលសស 
ស្ថម រតី្ឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ ត្ត្ង់
មាត្តា១២  ិងមាត្តា៥៤ ត្ត្ូវ
បា អ ុវត្ត 

ជលត្មើសទី៣៖ លសឆកតីត្ពាង
ត្បកាសងមី ខដេមា វសិ្ថេ
ភាពត្្បដណត ប់ទាំងត្ រ្េះស្ថា  
ឆាំលណេះទូលៅ 
ស្ថធារណៈ ិងឯកជ ។ 

- ស្ថធារណៈមតិ្មា ភាព
ងាយស្រសួេយេ់ ិងដរងអាំពី
ល ម្ េះ  ិងលបសកកមមរបស់
ត្ រ្េះស្ថា  សិកា 

- ភាពស្រសពិឆស្រសពិេលេើ
េកខណវ ិិឆេ័យថ្ ត្បលេទ
ត្ រ្េះស្ថា  សិកាស្ថធារណៈ 
ត្ត្ូវបា េុបបាំបាត់្ 

- មាតាបិតា ឬអនកយុណា
ពាបាេសិសេ  ិងអនកសិកា
កា ់ខត្មា ទាំ ុកឆិត្តកនុងការ
ទទួេលសវាអប់រ ាំ 

- ត្បសិទធភាពកនុងការត្្ប់ត្្ង
ត្ រ្េះស្ថា  សិកាត្ត្ូវបា លេើក
កមពស់ 

- មា ឱ្កាសកនុងការលកៀរ្រ
ធ ធា ពីសបបុរសជ នន 
លដើមបីអេិវឌ្ឍត្ រ្េះស្ថា  សិកា 

- ផតេ់ ូវភាពជា ា្ំរសូត្មាប់
្ លឆ្ព េះលៅការត្្ប់ត្្ង
ត្បលេទត្ រ្េះស្ថា  សិកាឯកជ  

- បងាា ញឱ្យល ើញ ូវឯកភាព
ជាតិ្កនុងវស័ិយអប់រ ាំ ជាពិលសស 
ស្ថម រតី្ឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ ត្ត្ង់

- ស្ថធារណៈមតិ្មា ភាពងាយ
ស្រសួេយេ់ ិងដរងអាំពីល ម្ េះ 
 ិងលបសកកមមរបស់ត្ រ្េះស្ថា  
សិកា 

- ភាពស្រសពិឆស្រសពិេលេើេកខណ
វ ិិឆេ័យថ្ ត្បលេទត្ រ្េះស្ថា  សិកា
ស្ថធារណៈ ត្ត្ូវបា េុបបាំបាត់្ 

- មាតាបិតា ឬអនកយុណាពាបាេ
សិសេ  ិងអនកសិកាកា ់ខត្មា 
ទាំ ុកឆិត្តកនុងការទទួេលសវាអប់រ ាំ 

- ត្បសិទធភាពកនុងការត្្ប់ត្្ង
ត្ រ្េះស្ថា  សិកាត្ត្ូវបា លេើក
កមពស់ 

- មា ឱ្កាសកនុងការលកៀរ្រ
ធ ធា ពីសបបុរសជ នន 
លដើមបីអេិវឌ្ឍត្ រ្េះស្ថា  សិកា 

- បងាា ញឱ្យល ើញ ូវឯកភាពជាតិ្
កនុងវស័ិយអប់រ ាំ ជាពិលសស ស្ថម រតី្
ឆាប់សតីពីការអប់រ ាំ ត្ត្ង់មាត្តា
១២  ិងមាត្តា៥៤ ត្ត្ូវបា អ ុវត្ត 
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មាត្តា១២  ិងមាត្តា៥៤ ត្ត្ូវ
បា អ ុវត្ត 

៤.៣ វសិ្ថេភាពថ្ ជលត្មើស ីមួយៗ 

ជលត្មើស វស័ិយឬត្បលេទធុរកិឆច ឆាំ ួ ធុរកិឆច ឯកស្ថរលោង/េសដុ
តាង 

ជលត្មើសទី១៖ រកាស្ថា  
ភាពលដើម ោម   ោម   

 

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតី
ត្ពាងត្បកាសងមី ខដេ
មា វសិ្ថេភាពត្្ប 
ដណត ប់ខត្ត្ រ្េះស្ថា  
ឆាំលណេះទូលៅស្ថធារណៈ 
 

-បឋមសិកា = ៧ ១៨៩ 
-អ ុវទិាេ័យ  =  ១ ២៣៧ 
-វទិាេ័យ = ៥១៦ 

ោម   ស និបាត្អប់រ ាំ 
ឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧ 

ជលត្មើសទី៣៖ លសឆកតី
ត្ពាងត្បកាសងមី ខដេមា 
វសិ្ថេភាពត្្បដណត ប់
ទាំងត្ រ្េះស្ថា  ឆាំលណេះ
ទូលៅស្ថធារណៈ ិង 
ឯកជ ។ 

-បឋមសិកា = ៧ ១៨៩ 
-អ ុវទិាេ័យ =  ១ ២៣៧ 
-វទិាេ័យ = ៥១៦ 

-បឋមសិកា = ៤៣២ 
-អ ុវទិាេ័យ = ៦៦ 
-វទិាេ័យ = ១២២ 

ស និបាត្អប់រ ាំ 
ឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧ 

៥. កចិ្ចពិលប្ោ៉ះលោបល ់

 បា ឆុេះសិកាផេប៉ាេះពាេ់ជាមួយម ទីរអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា 
ត្ករង ស្រសរក ខណឌ   ិងត្ រ្េះស្ថា  សិកា ឆាំ ួ  ១១ លខត្ត សរបុមា អនកឆូេរមួត្បមាណ ៥៨១ របូ។ 

៦. សន្នដិ្ឋា ន្ 
លត្ើចាាំបាឆ់លធវើ RIS ខដរឬលទ? 
ចាាំបាឆ់ 
មិ ចាាំបាឆ់ 

បញ្ញត្តិកមមខដេលសនើល ើងល េះ  មា ផេប៉ាេះពាេ់ដេ់ត្ រ្េះស្ថា  សិកាឆាំលណេះទូលៅឯកជ ។ លទេះជា
ខបបណាកតីក៏រាជរោា េិបាេ ្ួរខត្មា វធិា ការឱ្យបា ឆាស់ោស់កនុងការត្្ប់ត្្ង  ិងលត្បើត្បាស់
ត្បលេទត្ រ្េះស្ថា  សិកាទាំងស្ថធារណៈ  ិងឯកជ ។ ដូលឆនេះ ជលត្មើសទី៣ ្ួរត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើស។ 

៧. ការអន្ុវតតន្ងិការត្ថលដ្ឋន្ប្តួតពិន្តិយ 
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៧.១លត្ើវធិា ការអវីត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើសលដើមបីលេើកកមពស់ត្មាល ភាព ិងអេិបាេកិឆចេែកនុងអាំ ុងលពេថ្ ការ
ត្បតិ្បត្តិ? 

វធិា ការលដើមបលីេើកកមពស់ត្មាល ភាព  ិងអេិបាេកិឆចេែកនុងអាំ ុងលពេថ្ ការត្បតិ្បត្តិ ្ ឺការកាំណត់្
រយៈលពេសមស្រសប លដើមបឱី្យត្ រ្េះស្ថា  សិកាខដេកាំពុងដាំលណើ រការ ខត្មិ លោរពតាមេកខណវ ិិឆេ័យ
កាំណត់្  យុឆអ ុវត្តឱ្យស្រសបតាមខលរមស្ថរថ្ បទបបញ្ញត្តិងមី  ិងពត្ងរងយ តការថ្ ការលបើកត្ រ្េះស្ថា  សិកា
ឆាំលណេះទូលៅឯកជ ងមី។ 
៧.២លត្ើ្ួរលធវើការពិ ិត្យ/តាមោ បញ្ញត្តិកមមល េះល ើងវញិលត្កាយលពេបញ្ញត្តិកមមល េះត្ត្ូវបា ត្បតិ្បត្តិខដរ
ឬលទ? លបើដូលចាន េះ លត្ើបញ្ញត្តិកមមល េះ ្ួរត្ត្ូវបា ពិ ិត្យល ើងវញិ/តាមោ ោ៉ាងដូឆលមដឆ  ិងលៅលពេណា? 

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

 
ដាំលណើ រការ ល ម្ េះ មុខងារ េត្ាលេខា 

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

ឯឧ. ស៊  លសងេុក ត្បធា RIA  
លោក ប៉ាូវ វ ី អ ុត្បធា  RIA  
េ.ស ខូវ លស្ថេ័ណ សមាជិកត្ករមការងារRIA  
លោក រស់ សីុធា ់ អ ុត្បធា ការ.ិវ.ផ.េ  
លោក លៅ បូរ ិ បុ្គេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  
លោក ស៊្ថ  បញ្ញញ  សមាជិក RIA   
លោក ្ូ សុផ្លត្ បុ្គេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  

ផតេ់លោបេ់លោយ
ត្ករមត្បតិ្បត្តិេិខិត្
បទោា  ្តិ្យុត្ត 

ឯឧ. បិុឆ សុខា អ ុត្បធា អឆិថ្ៃ តយ៍ RET  

ឯឧ. លអង រត្នម នី ត្បធា ខផនកបណតុ េះបណាត េ  

 
 
 


