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ការវាយតម្លៃបឋលលលើផលប ៉ះពាល ់
សលំ ើ បញ្ញតតកិលមពាក់ពន័្ធន្ឹងការត្តួតពិន្ិតយសខុភាពសត្ាប់អ្នកសកិាន្ិងបគុ្គលកិអ្ប់រ ំ

 ត្កសងួអ្ប់រ ំយវុជន្ ន្ិងកឡីា 

លេខលោងៈ ០៥/១៨ អយក.ក.វ.ផ.េ   
កាេបរលិឆេទចាប់លផដើមៈ ថ្ងៃទី២០ ខខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨  
កាេបរលិឆេទបញ្ច ប់ៈ ថ្ងៃទី០៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨  
អ្ត្ថា ធបិាយសលងេបអ្ំពសីលំ ើ បញ្ញតតកិលម 

បញ្ញត្តិកមមល េះត្ត្វូបា លរៀបឆាំល ើងកនុងលោេបាំណង លេើកកមពស់ការត្ត្ួត្ពិ ិត្យសុខភាព  ិងកាយ
សមបទាដេ់បុគ្គេិកអប់រ ាំ  ិងអនកសិកា សាំលៅលេើកកមពស់សុខុមាេភាព  ិងអភិវឌ្ឍធ ធា ម ុសស
ត្បកបលោយសកាា  ុពេ មា គុ្ណភាព  ិងមា ត្បសិទធភាពខពស់។ 

បញ្ញត្តិកមមល េះមា វសិាេភាពអ ុវត្តឆាំល េះអនកសិកាលៅកត្មិត្មលត្តយយសិកា  ិងបឋមសិកាថ្ 
ត្គ្រេះសាា  សិកាសាធារណៈ  ិងឯកជ ខដេមា អាជ្ញា បណណអប់រ ាំ  ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំខដេកាំពុងបលត្មើការងារ
លៅតាមអងគភាពលត្កាមឱវាទត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា។ 

ការពិ ិត្យសុខភាព  ិងកាយសមបទា ត្ត្វូបា ផតេ់ជូ ឆាំល េះកុមារលៅលពេឆូេលរៀ ដាំបូងលៅ
តាមត្គ្រេះសាា  មលត្តយយសិកា  ិងត្គ្រេះសាា  បឋមសិកា សាធារណៈ ិងឯកជ ខដេមា អាជ្ញា បណណអប់រ ាំ 
សិសស  ិសសតិ្ គ្រសិុសស   ិងគ្រ ិុសសតិ្ លៅលពេឆូេលរៀ ឆ្ន ាំដាំបូងលៅតាមត្គ្រេះសាា  បណតុ េះបណ្តត េត្គ្ូ 
កមមសិកាការ ីមុ ខត្ងតាាំងស៊ប់ឆូេកនុងត្កបខណឌ  សិសស  ិសសិត្  ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំ មុ លឆញលៅសិកាលៅ
បរលទស  ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំខដេកាំពុងបលត្មើការងារលៅលត្កាមឱវាទត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា។ 

ឆាំល េះកុមារ ការពិ ិត្យសុខភាព ិងកាយសមបទារមួមា  ការផតេ់ថ្ន ាំបងាា រ ការពិ ិត្យអត្តពេភាព 
(ទមៃ ់ កមពស់ កមាល ាំងឮ គ្ាំល ើញ សុខភាពមាត់្ លធមញ ត្ឆមុេះ  ិងបាំពង់ក...) សាា  ភាពរាងកាយ (ឆ្អរងខនង 
សមាព ធឈាម ជីពឆរ ឆងាា ក់លបេះដូង  ិងសួត្...)  ិងសាា  ភាពជាំងឺឆ្លងនានា។ ការពិ ិត្យសុខភាពល េះ គឺ្ត្ត្ូវ
លធាើល ើងលៅត្តី្មាសទី១ថ្ ឆ្ន ាំសិកា  ិងឆ្ន ាំប តបនាា ប់ោ៉ាងលហាឆណ្តស់១ដងថ្ ឆ្ន ាំសិកា ីមួយៗ លោយ
មា លសៀវលៅតាមោ សុខភាព ។ ការពិ ិត្យសុខភាព គឺ្ត្ត្ូវលធាើល ើងលៅតាមទីតាាំងត្គ្រេះសាា  សិកា ីមួយៗ
ខដេកុមារកាំពុងសិកា។ ត្កសួងសុខាភិបាេ ត្ត្ូវបញ្ជូ  ត្កុមត្គ្លូពទយ ឆុេះពិ ិត្យសុខភាព ិងកាយសមបទា
ដេ់កុមារលៅតាមទីតាាំងត្គ្រេះសាា  សិកា ីមួយៗ។  

 ឆាំល េះសិសស  ិសសតិ្ គ្រសិុសស គ្រ ិុសសិត្ កមមសិកាការ ី ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំ ការពិ ិត្យសុខភាព ិង
កាយសមបទាត្ត្មូវឱយមា វញិ្ញញ ប បត្ត្ពិ ិត្យសុខភាព ខដេការពិ ិត្យសុខភាព ិងកាយសមបទា រមួមា  
ការពិ ិត្យអត្តពេភាព (ទមៃ ់ កមពស់ កមាល ាំងឮ គ្ាំល ើញ សុខភាពមាត់្ លធមញ ត្ឆមុេះ  ិងបាំពង់ក...) សាា  ភាព
រាងកាយ (ឆ្អរងខនង សមាព ធឈាម ជីពឆរ ឆងាា ក់លបេះដូង សួត្ ិងត្បោប់ប តពូជ...)  ិងសាា  ភាពជាំងឺឆ្លងនានា។ 
ការពិ ិត្យសុខភាព គឺ្ត្ត្ូវលធាើល ើងលៅតាមមូេោា  សុខាភិបាេខដេបា ឆុេះកិឆចត្ពមលត្ពៀងជ្ញមួយ ប.ស.ស 
ឬលៅតាមអងគភាពរដាខដេមា សមត្ាកិឆច លោយឥត្បង់ថ្ងល។  
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 ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ត្ត្ូវលេើកខផ ការពិ ិត្យសុខភាព  ិងកាយសមបទាដេ់បុគ្គេិកអប់រ ាំ 
 ិងអនកសិកា ត្ពមទាាំងលបាេះពុមពលសៀវលៅតាមោ សុខភាព  ិងវញិ្ញញ ប បត្ត្ពិ ិត្យសុខភាព។ 
 មូេោា  សុខាភិបាេ ឬអងគភាពខដេ ក់ព័ ធ រងការងារពិ ិត្យសុខភាព ិងកាយសមបទាល េះ ត្ត្ូវ
លេើកខផ ការឆាំណ្តយត្បចាាំឆ្ន ាំតាមឋានា ុត្កម  ិងពិ ិត្យធ ធា សមស្សបកនុងត្បតិ្បត្តិការល េះ។ 
ត្បលេទបញ្ញតតកិលម 
ឆាប់ 

 
 

ត្ពេះរាជ
ត្ករត្យ 
 

អ ុត្ករត្យ 
 

 

ត្បកាស 
 

 

លសឆកដី
សលត្មឆ 
 

សារាឆរ 
 

 

លផសងៗលទៀត្ 
 
 

ផលប ៉ះពាលស់ខំាន្់ម្ន្សលំ ើ បញ្ញតតកិលមលលើវសិយ័ 

លសដាកិឆច  សងគមកិឆច បរសិាា   អប់រ ាំ 
១. ការកំ ត់បញ្ហា  

១.ក បញ្ញា ឆមបងខដេបញ្ញត្តិកមមមា បាំណងលោេះស្សាយ លោយផដេ់អាំណេះអាំណ្តង (ភសតុតាង/ភាពជ្ញក់
ខសដង ត្បសិ លបើចាាំបាឆ់) 

 ១.អនកសិកា ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំ ពុាំទទួេបា លសវាត្ត្តួ្ពិ ិត្យសុខភាព ឱយបា លពញលេញ  ិងលទៀត្ទាត់្ 

 កុមារលៅលពេមុ ឆូេលរៀ ឆ្ន ាំដាំបូងលៅកត្មិត្មលត្តយយសិកា  ិងបឋមសិកា ភាគ្លត្ឆើ  គឺ្ពុាំទទួេ
បា ការពិ ិត្យសុខភាព  ិងកាយសមបទាឱយបា លពញលេញលៅល ើយ។ ការពិ ិត្យសុខភាពល េះ លត្ឆើ លធាើ
ល ើងកនុងកាំ ុងលពេថ្ ការសិកា ខដេរមួមា  ការពិ ិត្យ ិងអប់រ ាំសុខភាពមាត់្លធមញ ការពិ ិត្យគ្ាំល ើញ 
ការចាក់ឬផតេ់ថ្ន ាំបងាា រជមៃឺលផសងៗ ការលេើកកមពស់សុវត្ាិភាពឆាំណីអាហារ កមមវធីិលាងសមាអ ត្ថ្ដ កមមវធីិផតេ់
អាហារបូត្ាមភ កមមវធីិទមាល ក់ត្ព ូ...លផសងៗ។ ឆាំល េះបុគ្គេិកអប់រ ាំ មុ លពេឆូេបលត្មើការងារ ោត់្ទទួេបា 
លសវាត្ត្ួត្ពិ ិត្យសុខភាព លដើមបីលធាើជ្ញមូេោា  កនុងការវាយត្ថ្មលខត្ងតាាំងស៊ប់កនុងត្កបខណឌ  ប៉ាុខ តកនុងកាំ ុង
លពេបលត្មើការងារ គឺ្ពុាំទទួេបា លសវាត្ត្ួត្ពិ ិត្យសុខភាពល ើយ។ ោ៉ាងណ្តមិញ ការពិ ិត្យសុខភាព
ល េះលទៀត្លសាត្ គឺ្លធាើល ើងលៅមា កត្មិត្ លៅមា កត្មិត្លោយសារ កងាេះ ូវសមាភ រខដេលធាើឱយការពិ ិត្យពុាំ
ស្សបតាមសតង់ោ សាា  ភាពភូមិសាស្រសតលៅត្ាំប ់ោឆ់ស្សោេ ិងលៅទីជ បទ  ិងការអ ុវត្តត្កមសីេធម៌
វជិ្ញជ ជីវៈរបស់មន្រ តីទទួេប ាុក។  

 ២.អនកទទួេប ាុកខផនកសុខភាពសិកាលៅតាមម ាីរ ការោិេ័យ អ.យ.ក  ិងត្គ្រេះសាា  សិកា ពុាំមា 
ជាំនាញឆាស់លាស់ខផនកសុខាភិបាេ 

 បឆចុបប ន លៅថ្ន ក់កណ្តត េ ត្កសួង មា នាយកោា  សុខភាពសិកា ជ្ញអងគភាពខដេមា ភារកិឆច
ពិ ិត្យសុខភាពបុគ្គេិកអប់រ ាំ ិងអនកសិកា។ លៅថ្ន ក់ម ាីរ មា ខផនកសុខភាពសិកា ខដេមា អ ុត្បធា 
ការោិេ័យ ០១ របូ ថ្ ការោិេ័យបឋមសិកា ិងមលត្តយយសិកា ជ្ញអនកទទួេប ាុក។ លៅថ្ន ក់ស្សុក 
មា ត្កមុសុខភាពសិកា ខដេមា អ ុត្បធា ការោិេ័យ ០១ របូ ជ្ញអនកទទួេប ាុក។ ឆាំល េះត្គ្រេះសាា  
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សិកាចាប់ពីមលត្តយយសិកា រ ូត្ដេ់ឧត្តមសិកា មា នាយករង ០១ របូ ជ្ញអនកទទួេប ាុក។ ប៉ាុខ ត កនុង
សាា  ភាពជ្ញក់ខសតង អនកខដេទទួេប ាុកកិឆចការទាាំងលនាេះ ពួកោត់្ពុាំមា ឆាំលណេះដរងត្គ្ប់ត្ោ ់ខាងខផនក
សុខាភិបាេលនាេះល ើយ លោយល តុ្ថ្ ពួកោត់្ជ្ញត្កបខណឌ ត្គ្បូលត្ងៀ   ិងពុាំសូវទទួេបា ការបណតុ េះ   
បណ្តត េអាំពីខផនកសុខាភិបាេល ើយ។ ភាគ្លត្ឆើ  ោត់្លធាើការខត្ការងារអប់រ ាំ ផសពាផាយ  ិងបណតុ េះបណ្តត េ
ប តខត្ប៉ាុលណ្តណ េះ ឬត្ោ ់ខត្ឆូេរមួស ការ ិងសត្មបសត្មួេជ្ញមួយត្កសួងសុខាភិបាេ  ិងថ្ដគូ្អភិវឌ្ឍ 
លដើមបីលេើកកមពស់សុខភាព  ិងអនាម័យសិកាលៅតាមសាលាលរៀ  ឬកខ លងលធាើការ។ 

 ៣.ការងារសុខភាពសិកាជ្ញការងារឆ្លងវស័ិយ 

 លបសកកមមឆមបងរបស់ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា គឺ្លតត ត្សាំខា ់លៅលេើការងារអប់រ ាំ យុវជ   ិង
កីឡា។ ដូឆល េះ លដើមបីសលត្មឆបា  ូវលបសកមមល េះ ទាមទារមា ការឆូេរមួ  ិងស ការពីភាគី្ ក់ព័ ធ។ 
លោយខ ក លេើការងារអប់រ ាំ លដើមបកីសាងធ ធា ម ុសសខដេមា សកាា  ុពេ ទាមទារឱយមា ការអភិវឌ្ឍ
ធ ធា ម ុសសឱយមា េកខណសមបត្តិលពញលេញ  ិងមា សុខភាពេអទាាំងកាយសមបទា បញ្ញញ   ិងសាម រតី្។ 
ល តុ្ដូលឆនេះល ើយ ការងារអប់រ ាំ ត្ត្ូវមា ការឆូេរមួពីវស័ិយលផសង ជ្ញអាទ៍ វស័ិយសុខាភិបាេ។ បឆចុបប ន 
ការលេើកកមពស់សុខភាពអនកសិកា ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំ ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ពុាំខម ជ្ញត្កសួងជាំនាញ 
ខដេជាំនាញកនុងការលធាើកិឆចការលៅការងារល េះលទ ខដេទាមទារកិឆចស ការពីត្កសួងសុខាភិបាេ។ ដូឆល េះ 
ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា មា បញ្ញា កងាេះត្គ្ូលពទយខដេបលត្មើការងារលៅតាមអងគភាពលត្កាមឱវាទ
ត្កសួង  ិងលៅតាមត្គ្រេះសាា  សិកា លោយល តុ្ថ្ ត្កសួងពុាំមា សិទធិអាំណ្តឆកនុងការលត្ជើសលរ ើសត្កបខណឌ
មន្រ តីសុខាភិបាេឆូេបលត្មើការងារកនុងត្កបខណឌ អប់រ ាំល ើយ។ ម៉ាាងវញិលទៀត្ មន្រ តីសុខាភិបាេ ោត់្ពុាំឆង់
តល ស់លៅបលត្មើការងារកនុងត្កបខណឌ អប់រ ាំ លត្ េះោត់្ខាល ឆបាត់្បង់ផេត្បលោជ ៍ លោយសារខុសត្កបខណឌ ។ 

 ៤.ការផសពាផាយ ូវរាេ់េិខិត្បទោា    ិងលសឆកតីខណនាាំលផសងៗពុាំដេ់ត្គ្រេះសាា  សិកា 

 នាយកោា  សុខភាពសិកាកនុងនាមត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា បា លឆញ ូវេិខិត្បទោា    ិង
លសឆកតីខណនាាំជ្ញលត្ឆើ  ក់ព័ ធ រងការលេើកកមពស់សុខភាពសិកាលៅដេ់ត្គ្រេះសាា  សិកា តាមរយៈម ាីរ
អប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា រាជធា ី លខត្ត  ិងការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ត្កងុ ស្សុក។ ប៉ាុខ តសាិត្កនុង
សាា  ភាពជ្ញក់ខសតង ត្គ្រេះសាា  សិកាមួយឆាំ ួ ពុាំទទួេបា  ូវេិខិត្បទោា    ិងលសឆកតីខណនាាំពីនាយក
ោា  សុខភាពសិកាល ើយ។ ត្បការល េះ លធាើឱយបុគ្គេិកអប់រ ាំ ិងអនកសិកា ពុាំទទួេបា ព័ត៌្មា  ក់ព័ ធ រង
សុខភាព  ិងវធិា ការបងាា រនានា លដើមបទីប់សាា ត់្ការរកីរាេោេ ូវជាំងឺលផសងៗទា ់លពេលវលាល ើយ។ 

 ៥.កងាេះ ូវព័ត៌្មា ត្ត្េប់ 

 លៅលពេអ ុវត្តខផ ការសកមមភាពសុខភាពសិកា េាំ ូររបាយការណ៍វឌ្ឍ ភាពសុខភាពពី
ត្គ្រេះសាា  សិកា ការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ត្កងុ ស្សុក  ិងម ាីរអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា រាជធា ី 
លខត្ត មកនាយកោា  សុខភាពមា ភាពយឺត្ោ៉ាវ។  
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 ៦.កងាេះត្គ្លូពទយ  ិងសមាភ រៈលពទយលៅតាមមូេោា  សុខាភិបាេ 
បឆចុបប ន លៅតាមមូេោា  សុខាភិបាេ ជួបត្បទេះ ូវកងាេះត្គ្លូពទយ  ិងសមាភ រលពទយ ជ្ញពិលសស លៅ

តាមមណឌ េសុខភាព  ិងលៅតាមទីជ បទ។ ករណីល េះ លកើត្ល ើងលោយសារ កងាេះឆាំ ួ ត្គ្ូលពទយកនុងវស័ិយ
សុខាភិបាេ កងាេះត្បសិទធភាពកនុងការពត្ងាយត្គ្ូលពទយ  ិងកងាេះត្បសិទធភាពកនុងការអ ុវត្តឆាប់។  

 ៧.ត្គ្រេះសាា  សិកា  ិងអងគភាពពុាំបា វភិាជ ៍ងវកិាសត្មាប់អនាម័យសិកាឆាស់លាស់ 

អ ុលលាមតាមត្បកាសអ តរត្កសួងលេខ ៥០៨ ស វ .ត្បក ឆុេះថ្ងៃទី២០ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីពី
លោេការណ៍ឆាំណ្តយសត្មាប់អ ុវត្តងវកិាកមមវធីិលៅត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា បា ផតេ់េទធភាពដេ់
ត្គ្រេះសាា  សិកា លដើមបីលត្ោងងវកិាររបស់ខលួ សត្មាប់ខកេមអបរសិាា  សាលា ិងថ្ន ក់លរៀ ។ ឆាំខណកអងគភាព
ទាាំងថ្ន ក់ម ាីរ  ិងការោិេ័យអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា ត្កុង ស្សកុ ក៏មា ខផ ការសត្មាប់ឆាំណ្តយលេើ
ការងារល េះខដរ ប៉ាុខ តកនុងសាា  ភាពជ្ញក់ខសតង អងគភាព  ិងត្គ្រេះសាា   ទាាំងលនាេះ ហាក់ពុាំបា វភិាជ ៍ងវកិា
សត្មាប់ឆាំណ្តយលេើការខកេមអបរសិាា   ការលេើកកមពស់សុខភាព  ិងអនាម័យ ឱយមា ត្បសិទធភាព  ិង
ឆាស់លាស់លៅល ើយ លោយល តុ្ថ្លៅតាមអងគភាព  ិងត្គ្រេះសាា  សិកាមួយឆាំ ួ  ប ាប់ទរក ិងបងគ ់   
អនាម័យពុាំទា ់មា ភាពេអត្បលសើរ ពុាំមា កខ លងលាងសមាអ ត្ថ្ដ ឬមា ភាពកខាក់ ពុាំមា សាបូ៊។េ។  
 ៨.ត្គ្រេះសាា  សិកា  ិងអងគភាពពុាំបា លេើកខផ ការសាំអាត្បរសិាា    

ត្គ្រេះសាា  សិកា  ិងអងគភាពមួយឆាំ ួ  បា លរៀ ឆាំខផ ការ  ិងសាំអាត្បរសិាា   បា ោ៉ាងលទៀត្ទាត់្
 ប៉ាុខ តត្គ្រេះសាា  សិកា ិងអងគភាពភាគ្លត្ឆើ  គឺ្ពុាំបា លេើកខផ ការសាំអាត្បរសិាា  ល ើយ។ ត្បការល េះ បងា

ឱយបរសិាា  អងគភាព  ិងត្គ្រេះសាា  សិកា ពុាំមា ភាពោប់ត្បលសើរ  ិងអាឆបណ្តត េឱយមា ផេប៉ាេះ េ់ដេ់
សុខភាពរបស់បុគ្គេិកអប់រ ាំ  ិងអនកសិកា។  

  ៩ .ការយេ់ដរងពីការខងរកា សុខភាពរបស់កុមារ  ិងសិសា ុសិសស លៅមា កត្មិត្ 
  កុមារ  ិងសិសា ុសិសស ភាគ្លត្ឆើ ខដេរស់លៅតាមទីត្បជុាំជ  ហាក់មា ការយេ់ដរងអាំពីការខង
រកាសុខភាព  ិងអនាម័យ ជ្ញងកុមារ  ិងសិសា ុសិសស ខដេរស់លៅតាមត្ាំប ់ជ បទ។ មូេល តុ្ 
លោយសារ មាតាបិតាសិសសខដេរស់លៅទីត្បជុាំជ លត្ឆើ មា ការយកឆិត្តទុកោក់ខពស់អាំពីសុខភាព   ិងអនា

ម័យរបស់កូ ោត់្ ជ្ញពិលសស កុមារ  ិងសិសា ុសិសស ទាាំងលនាេះទទួេបា ការអប់រ ាំអាំពីការ ខងរកាសុខ
ភាព ិងអនាម័យ បា លត្ឆើ ជ្ញង។ 
  ១០ .កខ លងេក់ដូរ ាំឆាំណីអាហារលៅតាមត្គ្រេះសាា  សិកាពុាំសូវមា អនាម័យ 
  ក លងមក ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា បា លឆញលសឆកតីខណនាាំជ្ញលត្ឆើ  លដើមបីលេើកកមពស់សុវត្ាិ
ភាពឆាំណីអាហារ  ិងអាហារត្បកបលោយសុខភាពលៅតាមត្គ្រេះសាា  សិកាសាធារណៈ  ិងឯកជ ។  ក់
ព័ ធ រងករណីល េះ លយើងសលងាត្ល ើញថ្ ត្គ្រេះសាា  សិកាភាគ្លត្ឆើ  បា ឆូេរមួអ ុវត្តបា ោ៉ាងេអ ប៉ាុខ តក៏
លៅមា ត្គ្រេះសាា  សិកាមួយឆាំ ួ តូ្ឆ ខដេពុាំទា ់បា អ ុវត្តឱយបា េអត្បលសើរលៅល ើយ ដូឆជ្ញ ការ
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ត្គ្ប់ត្គ្ងកខ លងេក់ដូរ ិងឆាំណីអាហារពុាំសូវមា អនាម័យ ឆាំណីអាហារខូឆគុ្ណភាព ជ្ញពិលសស ឆាំណី
អាហារពុាំបា ឆ្លងកាត់្ការត្ត្ួត្ពិ ិត្យត្ត្រមត្ត្ូវ ជ្ញលដើម។ 
 
១.ខ បញ្ញា  ក់ព័ ធលផសងលទៀត្ខដេបញ្ញត្តិកមមអាឆជួយលោេះស្សាយផងខដរ លោយផដេ់អាំណេះអាំណ្តង(ភសដុ
តាង/ភាពជ្ញក់ខសដង ត្បសិ លបើចាាំបាឆ់) 
១.គ្ សូមរាយបញ្ជ ីេិខិត្បទោា  គ្តិ្យុត្តមា ស្សាប់ ខដេ ក់ព័ ធឬត្បហាក់ត្បខ េ។ 
ឆូរបញ្ញជ ក់ថ្ លត្ើល តុ្អាីបា ជ្ញេិខិត្បទោា  គ្តិ្យុត្តទាាំងល េះ មិ ទា ់ត្គ្ប់ត្ោ ់? 

- រដាធមម ុញ្ញញ ថ្ ត្ពេះរាជ្ញណ្តឆត្កកមពុជ្ញ 
- ឆាប់សដីពីការអប់រ ាំឆ្ន ាំ២០០៧  
- អ ុត្ករត្យលេខ ២៥ អ ត្ក.បក ឆុេះថ្ងៃ១០ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៩២ សតីពីអនាម័យសិកា 
- លសឆកតីខណនាាំលេខ ៣៧៦៧ អយក.សណ  ឆុេះថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ សតីពីមុខងារ ភារកិឆច 
ថ្ រឆនាសមព័ ធរបស់ម ាីរអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា លខត្ត-ត្កងុ 

- សារាឆរខណនាាំលេខ ០៣ អយក.សរណ  ឆុេះថ្ងៃទី០៦ ខខមិងុនា ឆ្ន ាំ២០០២ សតីពីរឆនាសមព័ ធ 
តួ្នាទី ភារកិឆច សុខភាពសិកាលៅម ាីរអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា លខត្ត-ត្កងុ ការោិេ័យអប់រ ាំ    
យុវជ   ិងកីឡា ស្សកុ ខណឌ   ិងត្គ្រេះសាា  សិកា 

- លោេ លោបាយសតីពីសុខភាពសិកា 

េិខិត្បទោា  ខាងលេើល េះ កាំណត់្អាំពីការត្ត្តួ្ពិ ិត្យសុខភាពជូ ដេ់អនកសិកាលៅកត្មិត្មលត្តយយ
សិកា  ិងថ្ន ក់ដាំបូងថ្ បឋមសិកា គ្រសិុសស- ិសសតិ្ សិសស- ិសសិត្ ខដេត្ប ងឆូេបលត្មើការងារលៅ
ត្កបខណឌ ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា  ិងសិសស  ិសសិត្ ខដេប តការសិកាលៅបរលទស ខត្ប៉ាុលណ្តណ េះ 
ប៉ាុខ តពុាំមា វសិាេភាពត្គ្ប់ដណត ប់ដេ់អនកសិកាលៅត្គ្ប់កត្មិត្សិកា  ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំទូលៅល ើយ។ 
ល តុ្ដូឆល េះ ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា គួ្រលរៀបឆាំបញ្ញត្តិកមមងមី ខដេមា វសិាេភាពត្គ្ប់ដណត ប់
ត្គ្ប់ភាគី្ ក់ព័ ធ  ិងត្គ្ប់កត្មិត្ថ្ ការសិកា លដើមបអីភិវឌ្ឍធ ធា ម ុសសឱយមា េកខណសមបត្តិលពញ
លេញ  ិងមា សុខភាពេអទាាំងកាយសមបទា បញ្ញញ   ិងសាម រតី្ សត្មាប់អភិវឌ្ឍសងគមកមពុជ្ញត្បកបលោយ
ឆីរភាព។ 

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

សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ មា ផេប៉ាេះ េ់អវជិជមា តិ្ឆតួ្ឆដេ់ការត្បកួត្ត្បខជងរបស់ត្គ្រេះសាា  
សិកាឯកជ ។ 

 
២. លោលប ំង លត្ើលយើងឆង់សលត្មឆបា អាី? 
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សាំលណើ បញ្ញត្តិកមមល េះ ត្ត្វូបា លរៀបឆាំល ើងកនុងលោេបាំណង ធានាថ្អនកសិកា  ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំ
ត្គ្ប់របូទទួេបា លសវាត្ត្តួ្ពិ ិត្យសុខភាព ិងកាយសមបទា  លទៀងទាត់្ លោយឥត្បង់ថ្ងល លដើមបីអភិវឌ្ឍខលួ 
ឱយកាល យលៅជ្ញធ ធា ម ុសសខដេមា េកខណសមបត្តិលពញលេញ សុខភាពេអ  ិងសុខមាេភាពេអ។ 
៣. ជលត្លើស 

ជលត្មើសលផសងៗរមួទាាំងសាំលណើ បញ្ញត្តិកមម (សត្មាប់ការវភិាគ្លេើផេប៉ាេះ េ់) 
១.រកាសាា  ភាពលដើម 
២.សាំលណើ ត្បកាសងមី ខដេមា វសិាេភាពត្គ្ប់ដណត ប់ត្ត្រមអនកសិកា ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំថ្ ត្គ្រេះសាា  
សិកា 
៣.សាំលណើ ត្បកាសងមី ខដេមា វសិាេភាពត្គ្ប់ដណត ប់ទាាំងអនកសិកា ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំថ្ ត្គ្រេះសាា  
សិកា  ិងអងគភាពលត្កាមឱវាទត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា។ 

 
 
៤. ការប ន្ស់្មម ន្បឋលលលើត្បលេទបន្ទុកចណំាយកាតពវកចិច ន្ងិផលចលំ ញ 
៤.១ ការកាំណត់្ភារកិឆច  ិងត្បលភទប ាុកឆាំណ្តយ 

ជលត្មើស រាជរោា ភិបាេ ធុរកិឆច 
ជលត្មើសទី១៖ រកាសាា  ភាព
លដើម 

- ោម   - ោម   

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតីត្ ង
ត្បកាសងមី ខដេមា វសិាេ
ភាពត្គ្ប់ដណត ប់ត្ត្រមអនក
សិកា ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំថ្ ត្គ្រេះ
សាា  សិកា 
 
 

- ប ាុកឆាំណ្តយលេើការលរៀបឆាំ
ត្បកាស 

- ប ាុកឆាំណ្តយលេើការពិលត្ោេះ
លោបេ់ 

- ប ាុកឆាំណ្តយកនុងការផតេ់លសវា
ត្ត្តួ្ពិ ិត្យសុខភាព 

- ប ាុកឆាំណ្តយកនុងការផសពាផាយ 

- ប ាុកឆាំណ្តយកនុងការផតេ់លសវា
ត្ត្តួ្ពិ ិត្យសុខភាព 
 

ជលត្មើសទី៣៖ លសឆកតីត្ ង
ត្បកាសងមី ខដេមា វសិាេ
ភាពត្គ្ប់ដណត ប់ទាាំងអនក
សិកា ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំថ្ ត្គ្រេះ
សាា  សិកា  ិងអងគភាព
លត្កាមឱវាទត្កសួងអប់រ ាំ យុវ
ជ   ិងកីឡា 

- ប ាុកឆាំណ្តយលេើការលរៀបឆាំ
ត្បកាស 

- ប ាុកឆាំណ្តយលេើការពិលត្ោេះ
លោបេ់ 

- ប ាុកឆាំណ្តយកនុងការផតេ់លសវា
ត្ត្តួ្ពិ ិត្យសុខភាព 

- ប ាុកឆាំណ្តយកនុងការផសពាផាយ 

- ប ាុកឆាំណ្តយកនុងការផតេ់លសវា
ត្ត្តួ្ពិ ិត្យសុខភាព 
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៤.២ ការកាំណត់្ត្បលភទថ្ ផេឆាំលណញ 

ជលត្មើស រាជរោា ភិបាេ ធុរកិឆច 
ជលត្មើសទី១៖ រកាសាា  ភាព
លដើម 

- រកាសាា  ភាពលដើម 
- ផេឆាំលណញបា តិ្ឆតួ្ឆ 
- ពុាំបលងាើ ប ាុកឆាំណ្តយកនុង
ការលរៀបឆាំបញ្ញតិ្តកមមងមី 

- ោម   

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតីត្ ង
ត្បកាសងមី ខដេមា វសិាេ
ភាពត្គ្ប់ដណត ប់ត្ត្រមអនកសិកា
 ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំថ្ ត្គ្រេះសាា  
សិកា 
 

- អនកសិកា ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំ
ទទួេបា លសវាត្ត្តួ្ពិ ិត្យ
សុខភាព 

- បងាា ញពីការយកឆិត្តទុកោក់
របស់ត្កសួង លេើអនកសិកា ិង
បុគ្គេិកអប់រ ាំ កនុងការរលេើក
កមពស់សុខភាព 

- មាតាបិតា ឬអនកអាណ្តពា 
បាេសិសស  ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំ 
មា ការរកីរាយឆាំល េះត្កសួង
អប់រ ាំ  

- ឆូេរមួកសាងធ ធា 
ម ុសសខដេមា េកខណ
សមបត្តិលពញលេញ  ិងសុខ
ភាពេអ 

- អនកសិកា ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំទទួេ
បា លសវាត្ត្តួ្ពិ ិត្យសុខភាព 

- ឆូេរមួកសាងធ ធា ម ុសស
ខដេមា េកខណសមបត្តិលពញ
លេញ  ិងសុខភាពេអ 

ជលត្មើសទី៣៖ លសឆកតីត្ ង
ត្បកាសងមី ខដេមា វសិាេ
ភាពត្គ្ប់ដណត ប់ទាាំងអនកសិកា
 ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំថ្ ត្គ្រេះសាា  
សិកា  ិងអងគភាពលត្កាមឱវាទ
ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ   ិងកីឡា
សាធារណៈ ិងឯកជ  

- អនកសិកា ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំ
ទទួេបា លសវាត្ត្តួ្ពិ ិត្យ
សុខភាព 

- បងាា ញពីការយកឆិត្តទុកោក់
របស់ត្កសួង លេើអនកសិកា ិង
បុគ្គេិកអប់រ ាំ កនុងការរលេើក
កមពស់សុខភាព 

- មាតាបិតា ឬអនកអាណ្តពា 
បាេសិសស  ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំ 

- អនកសិកា ិងបុគ្គេិកអប់រ ាំទទួេ
បា លសវាត្ត្តួ្ពិ ិត្យសុខភាព 

- ឆូេរមួកសាងធ ធា ម ុសស
ខដេមា េកខណសមបត្តិលពញ
លេញ  ិងសុខភាពេអ 
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មា ការរកីរាយឆាំល េះត្កសួង
អប់រ ាំ  

- ឆូេរមួកសាងធ ធា 
ម ុសសខដេមា េកខណ
សមបត្តិលពញលេញ  ិងសុខ
ភាពេអ 

 
៤.៣ វសិាេភាពថ្ ជលត្មើស ីមួយៗ 

ជលត្មើស វស័ិយឬត្បលភទធុរកិឆច ឆាំ ួ ធុរកិឆច 
ឯកសារលោង/
ភសដុតាង 

ជលត្មើសទី១៖ រកាសាា  
ភាពលដើម 

ោម   ោម    

ជលត្មើសទី២៖ លសឆកតីត្ ង
ត្បកាសងមី ខដេមា 
វសិាេភាពត្គ្ប់ដណត ប់
ត្ត្រមអនកសិកា  ិង
បុគ្គេិកអប់រ ាំថ្ ត្គ្រេះសាា  
សិកា 
 

ោម   ោម   

 

ជលត្មើសទី៣៖ លសឆកតីត្ ង
ត្បកាសងមី ខដេមា 
វសិាេភាពត្គ្ប់ដណត ប់
ទាាំងអនកសិកា ិង
បុគ្គេិកអប់រ ាំថ្ ត្គ្រេះសាា  
សិកា  ិងអងគភាពលត្កាម
ឱវាទត្កសួងអប់រ ាំ យុវជ  
 ិងកីឡាសាធារណៈ ិង
ឯកជ ។ 

ត្គ្រេះសាា  សិកាឆាំលណេះ
ទូលៅឯកជ  

  ស និបាត្អប់រ ាំ
ឆ្ន ាំ២០១៥-
២០១៦ 

៥. កចិចពិលត្ោ៉ះលោបល ់
៦. សន្នដិ្ឋា ន្ 
លត្ើចាាំបាឆ់លធាើ RIS ខដរឬលទ? 
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ចាាំបាឆ់ 
មិ ចាាំបាឆ់ 

បញ្ញត្តិកមមខដេលសនើល ើងល េះ  មា ផេប៉ាេះ េ់តិ្ឆតួ្ឆដេ់ត្គ្រេះសាា  សិកាឯកជ ។ ដូលឆនេះ ជលត្មើស
ទី៣ គួ្រត្ត្វូបា លត្ជើសលរ ើស។ 

៧. ការអ្ន្ុវតតន្ងិការត្ថលដ្ឋន្ត្តួតពិន្តិយ 
៧.១លត្ើវធិា ការអាីត្ត្ូវបា លត្ជើសលរ ើសលដើមបីលេើកកមពស់ត្មាល ភាព ិងអភិបាេកិឆចេអកនុងអាំ ុងលពេថ្ ការ
ត្បតិ្បត្តិ? 
៧.២លត្ើគួ្រលធាើការពិ ិត្យ/តាមោ បញ្ញត្តិកមមល េះល ើងវញិលត្កាយលពេបញ្ញត្តិកមមល េះត្ត្ូវបា ត្បតិ្បត្តិខដរ
ឬលទ? លបើដូលចាន េះ លត្ើបញ្ញត្តិកមមល េះ គួ្រត្ត្ូវបា ពិ ិត្យល ើងវញិ/តាមោ ោ៉ាងដូឆលមដឆ  ិងលៅលពេ ណ្ត? 

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

 
ដាំលណើ រការ លឈាម េះ មុខងារ  ត្ាលេខា 

លរៀបឆាំលោយត្កសួង
អប់រ ាំ យុវជ   ិង
កីឡា (ត្កមុការងារ
RIA  ិងការ.ិវាយ
ត្ថ្មលផេប៉ាេះ េ់
េិខិត្បទោា  ) 

ឯឧ. ស៊  លសង ុក ត្បធា RIA  
លលាក ប៉ាូវ វ ី អ ុត្បធា  RIA  
េ.ស ខូវ លសាភ័ណ សមាជិកត្កមុការងារRIA  
លលាក រស់ សីុធា ់ អ ុត្បធា ការ.ិវ.ផ.េ  
លលាក លៅ បូរ ិ បុគ្គេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  
លលាក ស៊ា  បញ្ញញ  សមាជិក RIA   
លលាក គូ្ សុតត្ បុគ្គេិកអប់រ ាំការ.ិវ.ផ.េ  

ផតេ់លោបេ់លោយ
ត្កមុត្បតិ្បត្តិេិខិត្
បទោា  គ្តិ្យុត្ត 

ឯឧ. បិុឆ សុខា អ ុត្បធា អឆិថ្ន្រ តយ៍ RET  

ឯឧ. លអង រត្នម នី ត្បធា ខផនកបណតុ េះបណ្តត េ  

 


