
ការវាយតម្លៃបឋល 
ររកាសសតីពីការរគររ់គងអ្នករកប្ររភាសារន្តពមីគគុទេសក៏ទេសចរ 
រកសងួទេសចរណ៍ 
លលខលោង  : ០០០០០៧/system no ៣២ 
កាលបរលិឆេទចាប់ល្ដើម  : ថ្ងៃទី ខខ ឆ្ន ាំ២០១២ 
កាលបរលិឆេទបញ្ច ប់  : ថ្ងៃ ខខ ឆ្ន ាំ២០១២ 
 

 របកាសល េះ ឹងអ ុវត្តឆាំល េះអនកបកខរបភាសាជាជ ជាតិ្បរលទសខដលខសវងរកការងារល្វើជាមួយ
រកមុហ ុ លទសឆរណ៍លៅកនុងររេះរាជាណាឆរកកមពុជា លដើមបីគាំរទដល់មគគុលទសក៏លទសឆរខខមរ។  អនកបក
ខរបភាសាល េះលៅថាអ្នកបកប្របភាសាបន្តពមីគ្គុទេសកទ៏េសចរប្មែរ(អ្.ប.ប.ម.)ខដលមា ខឆងកនុង របកាសល េះ(ល េះគឺជា
វាកយស័រទខដលបា លរបើកនុង PA ន េះ)។ របកាសល េះបញ្ជា ក់រីតួ្នាទីថ្ មុខងារល េះ រីលរ េះបញ្ញត្តិកមមខដល
មា ស្រសាប់ហាមឃាត់្ជ បរលទសមិ ឲ្យល្វើជាមគគុលទសក៏លទសឆរលៅរបលទសកមពុជា។ 
របកាសដាក់ ូវលកខខណឌ ត្រមូវមួយឆាំ ួ  រមួមា ត្រមូវឲ្យសុាំការអ ុញ្ជញ ត្រីរកសួងលទសឆរណ៍ បង់ថ្ងល
អាជាា បណណ លសលៀក ក់ឯកសណាឋ    ិងអ ុវត្តរកមសីល្មវវជិាា ជីវ។។ 

 សាំលណើ របកាសរត្ូវបា វាយត្ថ្មលលដាយលរបៀបល្ៀប ឹងជលរមើសមួយលទៀត្ខដលត្រមវូឲ្យជូ ដាំណឹង
ខត្ប ុលណាណ េះ លលើសរីល េះគឺ អ្.ប.ប.ម.ត្រមូវឲ្យល្វើការជាគូ ឹងមគគុលទសក៏លទសឆរខខមរ។ 

 ជលរមើសល្េងល េះមា ប ទុកឆាំណាយទាបបាំ្ុត្ ិងអាឆ្តល់្លឆាំលណញរបហាក់របខហល ឹង
ជលរមើសទី១(របកាស)ខដរ។ របសិ លបើ របកាសរត្ូវបា ខកសរមួល លដាយដកលឆញលកខខណឌ ត្រមូវ
មិ ចាាំបាឆ់ឆាំល េះអ្.ប.ប.ម.ខដលមិ ខម ជាមគគុលទសឆក៏លទសឆរ លនាេះ ឹង្តល់្លឆាំលណញខពស់បាំ្ុត្លដាយ
សារខត្មា ភារងាយស្រសលួលរឆើ កនុងការររងឹងការអ ុវត្ត។ 

 ការរិលរគេះលោបល់មិ បា ល្វើឲ្យទូលាំទូលាយលទ លទាេះបីោ ងល េះកតី សមាគមមគគុលទសក៏លទសឆរ
បា គាំរទរបកាស ខណ។ អនកត្ាំណាងទីភាន ក់ងារដឹកជញ្ាូ  បារមភអាំរីការលកើ លឡើង ូវប ទុកឆាំណាយ  ិងថា
របកាសល េះមិ ចាាំបាឆ់។ 

 សាំលណើ របកាសរត្ូវបា លគគាំរទថាជាជលរមើសដ៏លអបាំ្ុត្ កនុងការ្តល់លសវាមគគុលទសក៏លទសឆរណ៍
រគប់ភាសាដល់អនកលទសឆរ  ិងសលរមឆលគលលៅបលងកើ ការងារដល់មគគុលទសក៏លទសឆរខខមរ។ លទាបីជា
ោ ងល េះកតី របកាសល េះគួរខត្រត្ូវខកសរមួលឲ្យងាយស្រសួលជាងល េះ លដាយរគ ់ខត្ខឆងរីលកខខណឌ ត្រមូវ



ខដលចាាំបាឆ់ ឆាំល េះអ្.ប.ប.ម.ប ុលណាណ េះ  លហើយមិ គួរខឆងលកខខណឌ លរឆើ លរកលទ រីលរ េះអ្.ប.ប.ម.មិ ខម 
ជាមគគុលទសក៏លទសឆរលទ គឺរគ ់ខត្ជាអនកបកខរបប ុលណាណ េះ។  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការវាយតម្លៃបឋល 
ររកាសសតីពីការរគររ់គងអ្នករកប្ររភាសារន្តពមីគគុទេសក៏ទេសចរ 
រកសងួទេសចរណ៍ 
លលខលោង  : ០០០០០៧/system32  
កាលបរលិឆេទចាប់ល្ដើម  : ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១២ 
កាលបរលិឆេទបញ្ច ប់  : ថ្ងៃ  ខខ ឆ្ន ាំ២០១២ 
ទាំនាក់ទាំ ង  : 
 

 ល ម្ េះ លលខទូរស័រទ អីុខម ល 
IA-ទទួលប ទុក លលាក លកើត្ រុទធវរ ី ០១២ ៨៩៧ ៤៧៣ puthvory@yahoo.com 
IA-ជាំ ួស លលាក ប ូ ឆ ទ សិរ ី ០១២ ៨៨៥ ៥៥៩ bouserey@yahoo.com 
ORIA-ទទួលប ទុក លលាក លហង សុភ។បញ្ជញ  ០១៦ ៨៤៧ ៧៤៩ pangha.h@gmail.com 
ORIA-ជាំ ួស លលាកស្រសី សឹុម រដាឋ  

លលាក ឈិត្ រត្ ។ 
០១២ ៩៤៨ ៤៦៥ 
០៨១ ៤៤៤ ៤១២ 
 

srothakh@yahoo.com 
ch_rotanak77@yahoo.com 

 

អ្ត្ថា ធិរាយសទងេរអ្ំពសីំទណើ រញ្ញត្តិកមម 

 
 
ទត្ើសំទណើ ទន្េះមាន្ចរតិ្ជារញ្ញត្តិកមមប្ែរឬទេ? ប្មន្ 
 
 
 
 
 
ទត្ើវាផ្លល ស់រដូរឥរយិារេធុរកចិចប្ែរឬទេ ?  ប្មន្ 
ឆាប់  ររេះរាជរកឹត្យ  អ ុរកឹត្យ 

 
 ររកាស 
 

 សេចក្តីេសរេច 
 

 សារាឆរ  ល្េងៗ 

 
ទត្ើសំទណើ រញ្ញត្តិទន្េះមាន្ផលរ េះពាលទ់លើវសិ័យធុរកិចចប្ែរឬទេ? មាន្ 
 
១. រញ្ហា - ទេត្អុ្វីបាន្ជាទយើងទធវើរញ្ញត្តទិន្េះទ ើង? 
ររធាន្រេេូទៅ  ភសតុត្ថង/ភាពជាក់ប្សដង (សូមភាជ រក់ំណត្ស់មាគ លរ់រសិន្ទរើចបំាច)់ 

របកាសល េះជាំ ួសលសឆកតីខណនាាំលលខ០០៣ ឆុេះថ្ងៃទី៩ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៥ លហើយរបកាសល េះ ឹង
អ ុវត្តឆាំល េះអនកបកខរបភាសាប តរីមគគុលទសក៏លទសឆរខខមរ(អ្.ប.ប.ម.) ខដលជាជ ជាតិ្បរលទស 
ដល់អនកលទសឆរលៅកខ លងរបវត្តិសាស្តសត កខ លងវបប្មវ  ិងកខ លងលទសឆរសិបប ិមិមត្។  របកាសល េះ
ត្រមូវឲ្យអ្.ប.ប.ម.លគររតាមវធិា មួយឆាំ ួ  ដូឆជា ឯកសណាឋ   មា មគគុលទសក៏លទសឆរខខមរ
មួយឬលរឆើ ល្វើការជាមួយ មា លិខិត្អ ុញ្ជញ ត្។ល។។ មយ ងលទៀត្ របកាសខឆងរីទណឌ កមម លៅលរល
អ្.ប.ប.ម.មិ អ ុវត្តតាមលកខខណឌ ត្រមូវរបស់របកាស។  
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សុខភារសាធារណ។ ិង
សុវត្ថិភារ 

មិ ខម   

ការការ រ ិង
អភិរកេបរសិាថ   

មិ ខម   

សម្មវលយ ឌ័រ,
ការអភិរកេសងគម ិង
វបប្មវ 

មិ ខម   

ជាំរញុការរបកួត្របខជង មិ ខម   
ការរបមូល្ដុាំរ័ត្វមា  មិ ខម   

អ ុលលាមតាមកិឆចររម
របស់(WTO)  ិងកិឆចររម
លររៀងអ តរជាតិ្នានា 

មិ ខម   

 

 
ររសិន្ទរើមាន្រញ្ហា ទផេងទេៀត្  ចូរពន្យល ់ន្ិងផតលភ់សតុត្ថង 
កងវេះខាត្មគគុលទសក៏លទសឆរខខមរខដល ិោយភាសាជាក់លាក់មួយឆាំ ួ  ជារិលសសភាសារសុេុី ភាសា
លវៀត្ណាម  ិងភាសារកូលរ   មា  ័យថា អនកលទសឆរខដល ិោយភាសាទាាំងល េះ មិ មា មគគុលទសឆក៏
លទសឆរខខមរ្តល់លសវាឲ្យបា រគប់រគ ់លទ លៅកខ លងរបវត្តិសាស្តសត ិងកខ លងវបប្មវ ្ទុយលៅវញិ
អនកលទសឆរខដល ិោយភាសាអង់លគលស ភាសាបារាាំង។ល។ មា មគគុលទសក៏លទសឆរខខមររគប់រគ ់
សរមាប់មលរបើជូ ។ បញ្ជា រិត្របាកដលនាេះលៅរត្ង់ ឆាំ ួ លភៃៀវលទសឆរខដល ិោយភាសាទាាំងល េះ
បា លកើ លឡើងោ ងខាល ាំងលៅប ុនាម  ឆ្ន ាំងមីៗល េះ។ បញ្ជា ល េះអាឆរត្ូវបា លដាេះស្រសាយ តាមរយ។ការលរបើអនក
បកខរបភាសាជាជ ជាតិ្បរលទស។ ឆាប់សតីរីលទសឆរណ៍(មារតា៣៥)បា រតិ្ត្បតិ្ជ បរលទសល្វើការ
លដាយផ្ទទ ល់ជាមួយលភៃៀវលទសឆរបរលទសកនុងនាមជាមគគុលទសឆរក៏លទសឆរ លដើមបីបលងកើ ការងារដល់
ជ ជាតិ្ខខមរ។ តាមការលលឆឡឺ របខហលជាមា ករណីអនកបកខរបភាសាជាជ បរលទសលដើរតួ្រជាមគគុលទស
ក៏លទសឆរ ខដល្ទុយ ឹងឆាប់សតីរីលទសឆរណ៍។ ករណីល េះបា លលឆឡឺលឡើងតាមរយ។បណតឹ ង
រីមគគុលទសក៏លទសឆរឯករាជយ ិងរីសមាគមមគគុលទសក៏លទសឆរ លៅរកសួងលទសឆរណ៍។ អ ុរកឹត្យសតីរី
មគគុលទសក៏លទសឆរបា ខឆងលមអិត្រីការអ ុវត្តឆាប់សតីរីលទសឆរណ៍ ក់រ័ ធ ឹងមគគុលទសឆរក៏លទសឆរ 
លហើយមិ បា ខឆងរីជ បរលទសអាឆល្វើជាអ្.ប.ប.ម.។  បញ្ជា ល េះអាឆលដាេះស្រសាយបា លៅលរលលវលា
ណាមួយ ខដលមគគុលទសក៏លទសឆរខខមរលរៀ អាឆ ិោយភាសាខដលខវេះខាត្បា ។ ដូលឆនេះ ល េះរគ ់
ខត្ជាវធិា ការបលណាត េះអាស នប ុលណាណ េះ។   
 
សូមរញ្ហជ ក់ថាទត្ើរញ្ញត្តកិមមទន្េះន្ឹងទធវើឲ្យសាា ន្ការណ៏ររទសើទ ើងយា ងែចូទមតច? 



របកាសល េះ្តល់ជាបលណាត េះអាស នដល់ អ្.ប.ប.ម. ល្វើការជាមួយ ឹងមគគុលទសក៏លទសឆរខខមររីលរ េះល េះជា
អ តរកាលថ្ ឧសាហកមមមគគុលទសក៏លទសឆរប ុលណាណ េះ លដើមបតី្រមូវការទី្ារលទសឆរណ៍ងមី។ ការលឆញលិខិត្
អ ុញ្ជញ ត្ជាបលណាត េះអាស នដល់អ្.ប.ប.ម. រដាឋ ភិបាល ឹងមា លទធភារធានា ូវសតង់ដាខដលអាឆទទួលយក
បា   ិង មយ ងលទៀត្ រដាឋ ភិបាល ឹងបញ្ឈប់ការអ ុញ្ជញ ត្លៅលរលមគគុលទសក៏លទសឆរខខមរអាឆ ិោយ
ភាសាមួយឆាំ ួ ខដលមា ការខវេះខាត្លៅលរលបឆចុបប នល េះ។ 

 
 
២. ទោលរំណង - ទត្ើទយើងចងស់ទរមចអ្វី? 

ខកលមអលសវាលទសឆរណ៍លដាយធានាថាលភៃៀវលទសឆរបរលទសអាឆមា អនកបកខរបលៅជាភាសាកាំលណើ ត្របស់
រួកលគ លដាយគាំរទដល់ការងាររបស់មគគុលទសឆរក៏លទសឆរខខមរ។ 
 
៣. ជទរមើស- ពចិរណាជទរមើសទផេងៗទងំឡាយ 
៣.ក. សូមរាយរញ្ជ ីន្ូវលិខិត្រេដ្ឋឋ ន្គត្ិយុត្តប្ែលមាន្ស្រសារ ់ប្ែលពាក់ពន័្ធឬររហាក់ររប្េល។ 

១. អ ុរកឹត្យសតីរីមគគុលទសឆក៏លទសឆរ(១៧ សីហា ២០១១)។ 
២. ឆាប់សតីរីលទសឆរណ៍(១០មិងុនា២០០៩)។ 
 
 

ចូររញ្ហជ កថ់ាទត្ើទេត្ុអ្វីបាន្ជាលិខិត្រេដ្ឋឋ ន្ទងំទន្េះមិន្ទន្រ់គររ់ោន្?់ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ជទរមើសែទេទេៀត្ 
៣.ខ. ជទរមើសែទេទេៀត្ប្ែលអាចអ្ន្ុវត្តបាន្ (សរមារក់ាវភិាគទលើផលរ េះពាល)់ 
១.របកាស។ 
២.របកាស្តល់ការអ ុញ្ជញ ត្ជាបលណាត េះអាស នដល់អនកបកខរបភាសាជាជ ជាតិ្បរលទសល្វើការជា
គូរ ឹងមគគុលទសក៏លទសឆរខខមរ កនុងនាមជាអនកបកខរបភាសាប ត។ អនកបកខរបភាសាប តឬការ ី

ឆាប់សតីរីលទសឆរណ៍ខឆងរីលគលការណ៍ទូលៅ រឯីអ ុរកឹត្យសតីរីមគគុលទសក៏លទសឆររគ ់ខត្ខឆងរី
លកខខណឌ ត្រមូវមួយឆាំ ួ  ក់រ័ ធ ឹងមគគុលទសឆរក៏លទសឆរ។ ឆាប់ខដលមា ស្រសាប់ទាាំងល េះបញ្ជា ក់
ោ ងឆាស់ថាអនកបកខរបជាជ ជាតិ្បរលទសមិ អាឆល្វើជាមគគុលទសក៏លទសឆរលៅកមពុជាបា លទ 
ប ុខ តមិ បា ខឆងថាលត្ើអនកបកខរបភាសាជាជ ជាតិ្បរលទសអាឆល្វើការជាមួយមគគុលទសក៏លទសឆរខខមរបា
 ឬលទ។  



លទសឆរណ៍ ឹងត្រមវូឲ្យ្តល់រ័ត្វមា ដល់អាជាា ្រកនុងស្រសកុ។ ភារខុសគន រីសាំលណើ របកាសស 
គឺថា ជលរមើសល េះមិ ត្រមូវឲ្យមា កថ្រមអាជាា បណណ លកខខណឌ ឯកសណាឋ   ឬលកខខណឌ
ឥរោិបង។  
 
៣.គ. ជទរមើសែទេទេៀត្ប្ែលត្ថមរេឹសដីអាចមាន្ រ ុប្ន្តមិន្អាចន្ុវត្តបាន្  
៣.បលងកើត្លសវាមគគុលទសក៏លដាយឧបករណ៍សាត ប់សលមលង(Audio-Guide service)ជាលរឆើ ភាសា។ ជលរមើសល េះ

ទាំ ងជាមិ អាឆអ ុវត្តបា លទ រីលរ េះលសវាមគគុលទសក៏លដាយឧបករណ៍សាត ប់សលមលងលគលរឆើ លរបើលៅ
កនុងសារម ទីរខដលជាទីតាាំងបិទជិត្ រឯីកខ លងលទសឆរណ៍លៅកនុងរបលទសកមពុជាគឺលៅទីវាលខាងលរៅ 
 ិងរគបដណត ប់លលើត្ាំប ់ ា្ំ។ លដើមបឲី្យលសវាមគគុលទសក៏លដាយឧបករណ៍សាត ប់សលមលងអាឆអ ុវត្តបា លៅ
ទីវាលខាងលរៅ ឹងត្រមូវឲ្យវ ិិលោគ ា្ំលលើលហដាឋ រឆនាសមព័ វទិយុទាំនាក់ទាំ ង។ 

៤.អនកបកខរបភាសាជាជ ជាតិ្បរលទសរត្ូវបា អ ុញ្ជញ ត្ឲ្យល្វើការជាមួយមគគុលទសក៏លទសឆរខខមរលដាយលសរ។ី 
ជលរមើសល េះខុសរីជលរមើសទី២ លៅរត្ង់មិ បា កាំណត់្លរលលវលា។ លហតុ្ដូលឆនេះ ជលរមើសល េះមិ 
សីុជាមួយ ឹងលគល លោបាយរបស់រដាឋ ភិបាលកនុងការបលងកើត្ការងារសរមាប់ជ ជាតិ្ខខមរលទ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
៤. ការបា ន្ស់ាម ន្រឋមចណំាយកាត្ពវកិចចន្ងិផលរ េះពាលច់ទំពាេះការររកតួ្ររប្ជង 
៤.១. ការកំណត្ន់្ូវភារកចិច ន្ិងររទភេចណំាយ 

៤.២. វសិាលភាពទន្ជទរមើស 
លៅទាំរ័រភាា ប់ខាងលរកាយមា ការបា  ់សាម  រីប ទុកឆាំណាយរបស់្ុរកិឆច ិងរដាឋ ភិបាល។ ដូលឆនេះវាបា ឆ្លង
ត្ប ឹងឆាំណុឆទាាំងរីរខាងលលើល េះ។ 

៤.៣. បា ន្ស់ាម ន្ករមតិ្កំទណើ ន្ទន្ចំណាយកាត្ពវកិចចររស់ធុរកិចចន្ងិររសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាល 



ធុរកិចច ករមិត្កំទណើ ន្ទន្ចណំាយ

កាតព្វកិ្ចច 
អ្ំណេះអ្ណំាង(ទមើលេំពរ័ខាងទរកាយ) 

ជលរមើសទី១ : របកាស មិ គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ ប ទុកឆាំណាយសរបុរបស់្ុរកិឆចគឺ ៧៥ ០០០ 
ដុលាល រ។ អ្.ប.ប.ម. មាន ក់ៗរត្ូវឆាំណាយអស់១៩០
ដុលាល រ កនុងមួយឆ្ន ាំ។ លយើងរិចារណាថា ល េះជា
ឆាំ ួ តិ្ឆតួ្ឆ លបើល្ៀប ឹងឆាំណូលរបស់រួកលគ។ 

ជលរមើសទី២: របកាស 
្តល់ការអ ុញ្ជញ ត្ជា 

បលណាត េះអាស នដល់អនក 

បកខរបភាសាជាជ ជាតិ្
បរលទសល្វើការជាគូរ ឹង 

មគគុលទសក៏លទសឆរខខមរ ។ 

មិ គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ អ្.ប.ប.ម. មាន ក់ៗរត្ូវឆាំណាយខត្២ដុលាល រកនុងមួយ
ឆ្ន ាំ។ 

របសិបលបើល្ៀប ឹងជលរមើសទី១ ជលរមើសល េះមា 
ប ទុកឆាំណាយកាត្រវកិឆចទាបណាស់។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ករមិត្កំទណើ ន្ទន្ចណំាយ 
កាត្ពវកចិច 

អ្ំណេះអ្ណំាង 

ជលរមើសទី១ : របកាស មិ គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ លដាយដកលឆញ ូវកថ្រមអាជាា បណណរីអ្.ប.ប.ម. 
ខដលកថ្រមល េះយកមកទូទាត់្ ឹងឆាំណូលរបស់រដាឋ
ភិបាល ដូឆល េះ ប ទុកឆាំណាយសុទធរបស់
រដាឋ ភិបាលតិ្ឆតួ្ឆណាស់(២៧០០ដុលាល រ)។ 

ជលរមើសទី២: របកាស 
្តល់ការអ ុញ្ជញ ត្ជា 

បលណាត េះអាស នដល់អនក 

មិ គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ 

 

ប ទុកឆាំណាយរបស់រដាឋ ភិបាលខពស់ជាងប ទុកឆាំ
ណាយជលរមើសទី១ ក៏ប ុខ តលៅខត្ទាប(២៥ ២០០
ដុលាល រ)។ ឆាំ ួ ល េះ គឺតិ្ឆតួ្ឆល្ៀប ឹងងវកិារបចាាំ
ឆ្ន ាំរបស់រកសួងលទសឆរណ៍។ 



បកខរបភាសាជាជ ជាតិ្
បរលទសល្វើការជាគូរ ឹងម
គគុលទសក៏លទសឆរខខមរ ។ 

 

៤.៤. បា ន្ស់ាម ន្ករមតិ្ទន្ផលចំទណញ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ករមិត្ផលចំទណញ មូលទេត្ ុ

ជលរមើសទី១ : របកាស គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ ្លរបលោជ ៍គឺគាំរទលិខិបទដាឋ  គតិ្យុត្តខដល
មា ស្រសាប់ លដើមបបីលងកើ ការងារដល់មគគុលទសក៏
លទសឆរខខមរ  ិងធានាថាលភៃៀវលទសឆរទទួល
បា រ័ត្វមា សុរកឹត្យអាំរីរបវត្តិសាស្តសត ិងវបប្មវរប
ស់ខខមរ។ របកាសល េះលឆ្លើយត្ប ឹងការលកើ លឡើង
ទី្ារលសវាលទសឆរណ៍សរមាប់លភៃៀវលទសឆរខដល
មិ លឆេះភាសាអង់លគលស បារាាំង ឬភាសាល្េងលទៀត្
ខដលមគគុលទសក៏លទសឆរខខមរអាឆបលរមើជូ បា ។ 
របកាសល េះ ឹងល្វើឲ្យកា ់ខត្របលសើរ ូវលសវាលទស
ឆរណ៍ លដើមបីលឆ្លើយត្ប ឹងការលកើ លឡើងថ្ ទី្ារ
លទសឆរណ៍  ិង្តល់ ូវ្លឆាំលណញខ្នកលសដឋកិឆច
ដល់របលទសកមពុជា។ 

ជលរមើសទី២: របកាស 
្តល់ការអ ុញ្ជញ ត្ជា 

បលណាត េះអាស នដល់អនក 

បកខរបភាសាជាជ ជាតិ្
បរលទសល្វើការជាគូរ ឹង 

គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ 

 

ជលរមើសល េះអាឆ្តល់ ូវ្លឆាំលណញខ្នកលសដឋកិ
ឆចដូឆជរម់សទី១ខដរ។ ក៏ប ខ ត ជលរមើសទី១ ងាយ
ស្រសួលររងឹងការអ ុវត្តជាង។ 



មគគុលទសក៏លទសឆរខខមរ ។ 

 

៤.៥. ទត្ើមាន្ផលរ េះពាលែ់លក់ារររកួត្ររប្ជងប្ែរឬទេ?    មនិ្មាន្ 

របកាសល េះមា ្លប េះ ល់ដល់ការរបកួត្របខជងជាលកខណ។រទឹសតី ខដលលកើត្លឡើងរីលកខខណឌ ត្រមូវដល់
អ្.ប.ប.ម. រត្វូសុាំអាជាា បណណ ក៏ប ុខ ត លដាយសារ ឆាំណាយកាត្រវកិឆចតិ្ឆតួ្ឆ ្លប េះ ល់ដល់ការរបកួត្
របខជងមិ គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់។  មយ ងលទៀត្ របកាសគាំរទដល់លិខិត្បទដាឋ  គតិ្យុត្តខដលមា ស្រសាប់ ខដល
រតិ្ត្បតិ្ជ បរលទសមិ ឲ្យរបកួត្របខជងជាមួយមគគុលទសក៏លទសឆរខខមរ  ករណីល េះសថិត្លៅលរៅវសិាលភារ
ថ្ ការវភិាគល េះ។ 
 
៤.៦. ទត្ើមាន្ផលរ េះពាលទ់លើទយន្ឌរ័ប្ែរឬទេ? 
លត្ើបញ្ញត្តិកមមល េះមា ឥទធិរលមកលលើស្តសតី(បុគគល ិងស្តសតីជាមាច ស់្ុរកិឆច)លរឆើ ជាងបុរស?មនិ្ មាន្  
 
 
 
 
 
 
 
 
៥. កិចចពទិរោេះទយារលរ់ឋម 
 

រកមុ សហរគស វ ិ្ ីសាស្តសត េសខេបទេសនៈ 

មគគុលទសក៏លទសឆរ សមាគមមគគុលទសក៏លទសឆរ 

 ិោយភាសារសុេុ ី

(មិ ដឹងឆាំ ួ ) 

ការសាំខដងមតិ្លដាយ 

សរលសររីរបធា សមាគម 

គាំរទរបកាស រីលរ េះវា
្តល់ ូវវធិា សរមាប់ 

រគប់រគងអនកបកខរបភាសា 

 សមាគមមគគុលទសក៏លទសឆរ 

 ិោយភាសាកូលរ   

ការសាំខដងមតិ្លដាយ 

សរលសររីរបធា សមាគម 

គាំរទរបកាស រីលរ េះវា
្តល់ ូវវធិា សរមាប់ 



(មិ ដឹងឆាំ ួ ) រគប់រគងអនកបកខរបភាសា 

ទីភាន ក់ងារដឹកជញ្ាូ   រកមុហ ុ (រកុមហ ុ បុរត្សមព័ ធ 

កនុងស្រសុកខដលជាសាខា 

របស់រកុមហ ុ អ តរជាតិ្) 

ការសាំខដងមតិ្លដាយ 

សរលសរ 

មិ គាំរទរបកាស រីលរ េះវា
 ឹងបលងកើ ប ទុកឆាំណាយលលើ
ការជួលអនកបកខរបភាសា 

លហើយរបកាសល េះមិ  

ចាាំបាឆ់លទ 

អនកលរបើរបាស់ រកមុអនកលរបើរបាស់ 

មិ បា រិលរគេះលោបល់លទ 

  

 អនកលរបើរបាស់ 

មិ បា រិលរគេះលោបល់លទ 

  

រដាឋ ភិបាល រកសួង 

មិ បា រិលរគេះលោបល់លទ 

  

លយ ឌ័រ រកមុស្តសតី 

មិ បា រិលរគេះលោបល់លទ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៦.សន្និដ្ឋឋ ន្ 
៦.១: ទសចកដីសទងេរទន្ការចំណាយរប្ន្ាមន្ិងផលចំទណញ 
ជលរមើស ប ទុកឆាំណាយរបស់

វស័ិយឧសាហកមម 
ប ទុកឆាំណាយរបស់
រដាឋ ភិបាល 

្លឆាំលណញ 

ជលរមើសទី១ : របកាស មិ គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ មិ គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ 

ជលរមើសទី២: របកាស 
្តល់ការអ ុញ្ជញ ត្ជាប
លណាត េះអាស នដល់អនក
បកខរបភាសាជាជ ជា
តិ្បរលទសល្វើការជាគូរ
 ឹងមគគុលទសក៏លទសឆរ
ខខមរ ។ 

មិ គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ មិ  គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ 

 



៦.២. ទត្ើចបំាចទ់ធវើRIS ប្ែរឬទេ?  មិ ចាាំបាឆ់ 

ប ទុកឆាំណាយកាត្រវកិឆចរបស់្ុរកិឆច ិងរបស់រដាឋ ភិបាលមិ គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់។ មយ ងលទៀត្ សាំលណើ
របកាសមា បាំណងលដាេះស្រសាយបញ្ជា អ តរកាល។ ដូលឆនេះ បញ្ជា ល េះ ឹងរត្ូវលដាេះស្រសាយបា  លៅលរល
មគគុលទសក៏លទសឆរខខមរអាឆ ិោយភាសាទាាំងល េះបា ។ 

៦.៣. ជទរមើសប្ែលបាន្ទរជើសទរ ើស 
ជាអ ុសាស ៍គឺ ទទួលយកសាំលណើ របកាស ប ុខ តទាមទារការខកសរមួលខលេះ ដូឆជា របកាសគួរខត្ខលីជាងល េះ  
អ្.ប.ប.ម. មិ គួរអ ុវត្តកាត្រវកិឆចមួយឆាំ ួ  ខដលជាកាត្រវកិឆចរបស់មគគុលទសឆក៏លទសឆរលទ(ឧទាហរណ៍ 
ចាាំបាឆ់រត្វូធានាស តិសុខសរមាប់លភៃៀវលទសឆរ  ការ របិត្តិកភ័ណឌ ខខមរ  ឆូលរមួកនុងការបណតុ េះបណាត ល
របស់រកសួងលទសឆរណ៍  ិងឆូលរមួកនុងយុទធនាការ្េរវ្ាយលទសឆរណ៍)។   
 

លកខណ។វ ិិឆេ័យ  មូលលហតុ្ 

លត្ើវាជាជលរមើសខដលមា ប ទុកឆាំណាយ
អបបបរមាសរមាប់វស័ិយឧេាហក្េម ិង
សហគម ៍ខដរឬលទ? 

មិ ខម  ជលរមើសទី២ ជាទូលៅមា ប ទុក 

ឆាំណាយតិ្ឆ។ 

លត្ើជលរមើសល េះ្ដល់ ូវ្លឆាំលណញអតិ្បរមា
ខដរឬលទ? 

ខម  ការខកសរមួលជលរមើសទី១ ដូឆខដលបា 
្តល់ជាអ ុសាស ៍  ឹងល្វើឲ្យការរគប់រគង
ងាយស្រសួលបាំ្ុត្  ិងការររងឹងការអ ុវត្ត 
លដើមបីធានាថា អ្.ប.ប.ម. មិ ដលណតើ ម
ការងាររីមគគុលទសក៏លទសឆរខខមរ ខណ។
ខដលទី្ារលទសឆរណ៍ កាំរុងខត្លកើ 
លឡើង។  

លត្ើវាជាជលរមើសខដលមា ហា ិភ័យអបបបរមា
សរមាប់សាធារណ។ខដរឬលទ? 

មិ អ ុវត្ត មិ មា ហា ិភ័យឆាំល េះសារណជ  
ខដលរបកាសល េះរត្វូលដាេះស្រសាយលនាេះលទ។ 

 
ការរួមផេំោន ទន្លកេណៈវនិ្ិចឆយ័គឺជាការទពញចិត្ត ទទេះរីជា លកេណៈវនិ្ិចឆយ័  មួយៗមាន្ភាពអ្វជិជមាន្ 
សូមទមើលការអ្ណំេះអ្ំណាងែចូខាងទរកាម  ៖ 



រគប់ជលរមើសទាាំងអស់លដាេះស្រសាយបញ្ជា  ខដលខវេះមគគុលទសក៏លទសឆរមិ អាឆ ិោយភាសាមួយឆាំ ួ តាម
ត្រមូវការរបស់លភៃៀវលទសឆរ កនុងរយ។លរលខលី។ លទាេះបីជាោ ងល េះកតី ជលរមើសខដលគួរលរជើសលរ ើសលនាេះគឺ 
ប្កសរមលួជទរមើសេ១ី ខដលមា ភារងាយស្រសួលកនុងការររងឹងការអ ុវត្ត ិងការរគប់រគងអ្.ប.ប.ម. (ជារិលសស 
លសលៀក ក់ឯកសណាឋ   ងាយស្រសួលសាគ ល់)ជាងជលរមើសទី២។ ជលរមើសខដលបា 
លរជើសលរ ើសល េះ ឹងគាំរទដល់លគល លោបាយរដាឋ ភិបាលកនុងការបលងកើត្ការងារសរមាប់មគកុលទសក៏លទសឆរ
ខខមរ លហើយវារត្ូវបា លគវ ិិឆេ័យថា ្តល់្លឆាំលណញបខ ថមលរឆើ ជាងប ទុកឆាំណាយបខ ថមថ្ ជលរមើសលរ ើស
ខដលបា លរជើសលរ ើសលនាេះ លបើល្ៀបជាមួយ ឹងជលរមើសទី២។ 

 

 

 

៧. ការអ្ន្វុត្ត 
របសិ លបើជលរមើសបញ្ញត្តិកមមរត្ូវបា លរជើសលរ ើស៖ 

៧.១. ទត្ើវធិាន្ការអ្វីរត្ូវបាន្ទរជើសទរ ើសទែើមបីទលើកកមពសត់្មាល ភាពន្ិងអ្ភិបាលកិចចលអកនុងអ្ំ ុងទពលទន្ការអ្ន្ុវត្ត? 

រកសួងលទសឆរណ៍បា ល្ាើលសឆកតីជូ ដាំណឹងលៅរគប់រកមុហ ុ លទសឆរណ៍ទាាំងអស់ សតីរីការលឆញ
របកាសល េះ។ របកាសល េះអ ុញ្ជញ ត្ឲ្យមា ការល្វើអ្ិការកិឆច លដើមបរីរងឹងការអ ុវត្ត។ 

៧.២. ទត្ើគួរទធវើការពិន្ិត្យរញ្ញត្តកិមមទន្េះទ ើងវញិ ទរកាយទពលរញ្ញត្តិកមមទន្េះរត្ូវបាន្អ្ន្ុវត្តប្ែរឬទេ?  លបើដូលចាន េះ 
លត្ើបញ្ញត្តិកមមល េះគួររត្ូវបា រិ ិត្យលឡើងវញិោ ងដូឆលមតឆ  ិងលៅលរលណា? 

របកាសល េះគួររត្ូវបា រិ ិត្យលឡើងវញិ លដើមបកីាំណត់្ថាលត្ើ មា ចាាំបាឆ់រត្ូវប តអ ុវត្តរបកាសល េះត្លៅ
លទៀត្កនុងរយ។លរល៣ឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាងល េះ របសិ លបើ អ្.ប.ប.ម. ងយឆុេះ។ 

 
ដាំលណើ រការ ល ម្ េះ ហត្ថលលខា កាលបរលិឆេទ 

លរៀបឆាំលដាយ (រកសួង ក់រ័ ធ)    

រត្តួ្រិ ិត្យលដាយ (ORIA)    



   

   

ឯកភារលដាយ (ORIA)    

បញ្ចូ លទិ ន ័យលដាយ    

បញ្ចូ លកនុងលគហទាំរ័រលដាយ    

 
 


