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I.េគលករណ៍ចបប់

១.រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឆន ១ំ៩៩៣
 ម្រ ៦៥៖ រដ្ឋផ្តល់កិចចករអប់រែំផនកបឋម និងមធយមសិក

េន េរៀន ធរណៈសំ ប់្របជពល 
រដ្ឋ្រគប់របូេ យឥតបង់ៃថ្ល

២.ចបប់ស្តពីីករអប់រ៖ំ
. ម្រ ២៩: រដ្ឋេលើកទឹកចិត្ត និងគំ្រទដល់ ថ ប័នឯកជន េដើមបីបេងកើត 
  ភពជៃដគូកនុងករផ្តល់េស អប់រ្រគប់្របេភទ និង្រគប់ក្រមិត
. ម្រ ៣០:រដ្ឋ្រតូវកំណត់េគលនេយបយស្តពីីករផ្តល់ របូករណ៍
  ឧបតថមភធន និងឥណទនស្រមប់អនកសិក
. ម្រ ៣១: ្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូមនសិទធិទទួលបនករអប់រយំ៉ងតិច

         ៩ឆន ្របកបេ យគុណភពេ យឥតបង់ៃថ្លេន េរៀន ធរណៈ



៣. ្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន
. ម្រ ៧: ្រគូបេ្រង ន្រតូវ ្ត ប់ ពិនិតយ ឱយដំបូនម ន ឬ 
េធ្វើ ពយបលអនកសិក ទូេទ េ យមិនលេម្អ ង 
មិន្របកន់អំពី្របភព យុ េភទ ភ  ពូជ សន៍ េដើមកំេណើ តជតិ 
ពណ៌សមបុរ... 

. ម្រ ១៣: ្រគូបេ្រង នមិន្រតូវៃរអងគ ស្របក់ ឬ ្របមូល្របក់េ្រកផ្លូវ 
  ករ ឬ េធ្វើ ជីវកមមននកនុងថន ក់េរៀនេឡើយ



II.ករេលើកកមពស្របសទិធភពៃនករផ្តលេ់ស
១. ករបេងកើត្រចកេចញចូលែតមួយ

- ែផនកជួរមុខ : ទទួល ្របគល់ឯក រ និងផ្តល់ព័ត៌
មននន

- ែផនកជួរេ្រកយ: ទទួល ៉ ប់រងអនុវត្តេស កមមេទ មនីតិវធិីរដ្ឋបល 
    និងបេចចកេទស

- ករេរៀបចំ្របកសរមួស្តពីីករផ្តល់េស ធរណៈរបស់្រកសួងអប់រ ំ
 យុវជន និងកី

ករេចញ ជញ ប័ណ្ណ
េបើក

តៃម្លេស រយៈេពលៃន
ករ ផ្តល់េស

(ៃថងេធ្វើករ)

សុពល
ភព

- ្រគឹះ ថ នបឋមសិក ឯក
ជន េន ជ

  ធនី

4,000,000
R

35 ៃថង 5 ឆន ំ



២. ករផ្តល់ របូករណ៍ដល់អនកសិក  (អនកសិក ្រកី្រក)
 ក្រមិតបឋមសិក  (3,643 schools)

- រេពល្រពឹក: (288,303 students)

- របូករណ៍្របចំឆន ំជថវកិ 60$/year

ក្រមិតមធយមសិក ៈ
- អនុវទិយល័យ (7-9) 60$/year ឆន ំសិក ២០១៦-២០១៧ សិស  
បន របូករណ៍ សរបុៈ 71,969 /42,814 students

- វទិយល័យ      (10-12) 90$/year ឆន ំសិក ២០១៦-២០១៧ សិស  
បន របូករណ៍ សរបុៈ 7,196 / 4,315 students

     (្របភពឯក រៈ នយក ្ឋ នបឋមសិក  និងនយក ្ឋ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ)



៣. វធិនករកំែណទ្រមង់របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
- ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ
- ករព្រងយ្រគូបេ្រង ន
- កំែណទ្រមង់មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ
- ករេលើកកមពស់គុណវឌុ ្រគូបេ្រង ន
- ករងរអធិករកិចច
- រង្វ យតៃម្លលទធផលសិក
- កំែណទ្រមង់ករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ
- កំែណទ្រមង់កមមវធិីសិក និងេសៀវេភសិក
  េគល
- ករ ងសង់អគរសិក និងករជួសជុល
- ករ យតៃម្ល្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក
- ករអប់របំេចចកទស

្របភពឯក រៈ អគគនយក ្ឋ នេគលនេយបយនិងែផនករ



៤.ករេផទរមុខងរឱយេទដល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ៃនេខត្តបត់ដំបង
   ( កលបងឆន ២ំ០១៧)

អនុ្រកឹតយស្តពីីករ្របគល់មុខងរពក់ព័នធករ្រគប់្រគងៈ
- ករអប់រកំុមរតូច
- ករអប់របំឋមសិក
- ករអប់រេំ្រក្របព័នធ

អនុ្រកឹតយមនេគលបំណងេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវគុណភពេស អប់រកំុមរតូច 
េស អប់របំឋមសិក  និងេស អប់រេំ្រក្របព័នធ

្របភពឯក រៈ នយក ្ឋ ននីតិកមម



III. វិធនករចំេពះមុខ

១.កនុងករណីករអនុវត្ត កលបងេលើករេផទរមុខងរ អប់រកំុមរតូច អប់របំឋម 
   និងអប់រេំ្រក្របព័នធ បនេជគជ័យ ្រកសួងនឹងបន្តេផទរមុខងរេនះ េនេខត្ត
   ដៃទេទៀត
២.បន្តជំរញុករអនុវត្តចំណុច ទិភពេនកនុងវធិនករកំែណទ្រមង់ែដលមន 
    វឌ នភពតិចតួច



សូមជូន្រជប

សមសភពែដល្រតវូអេញជ ើញចូលរមួពី ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ៖

១.ឯកឧត្តម ជ័យ រនិ អគគ ធិករ និងសមជិក្រកមុករងរកំែណទ្រមង់

រដ្ឋបល ធរណៈ

២.េ ក េនៀ សុផន ្របធននយក ្ឋ នបុគគលិក និងជសមជិក្រកមុ

ករងរកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ (ជ គមិន)


