
សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

 

 

 

 

            ្រពះរជ្ណណច្ររ 

 ទ�ស��ការគណៈរដ�ម�ន��     រាតិិិិ សិិិិ្រពចរណះ្ា 

    សាលាភមូ�ន�រដ�បាល                           3 
    េលខៈ    ៤៨១   ស.ភ.រ                                 

 

 

បទប�� ៃផ�ក�ុងរបសស់ាលាភមូ�ន�រដ�បាល 

3 
 

ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��ត�ិទូេ� 
 

្របកា�រ ១ : េដយអនុវត�តា�មមា�្រតា� ៣-៣ និង៤-១ ៃន្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/១២៩៧/៩១ ចុះៃថ �ទ ី៣១

ែខ ធ�� ឆា�� ំ ១៩៩៧ ស�ពីលីក�ន �ិកៈគតយិុត�ៃន្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈរដ�បា�ល បទប�� ៃផ �ក��ងេនះ អនុវត�

ចំេពា�ះសិស្ស និងកម�សិក្សោកា� រ�សា�លា�ភូមិន �រដ �បា�លទំា�ងអស ់េដយមិនគិតពលីក�ន �ិកៈគតយិុត�មុនរបស់

េគេឡ�យ។ 

្របកា�រ ២ : សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� ្រត�វដក់ឱ្យេ�េ្រកា�មអំណចឋា�ននុ្រកមៃននយកសា�លា� េ�ក��ងរយៈ

េពលបណ�� ះបណ� ល។ 

   រល់កា�រេស��សុ ំ ឬរល់កា�រេឆ��យឆ�ងជឯកត�ភូត ឬជសមហូភា�ព ជមយួនឹងឣជ� ធររដ�បា�ល

ណមយួ សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� ្រត�វេគា�រពឋា�ននុ្រកម។ 

   ចំែណករដ�បា�លវ�ញ ្រត�វេធ��កា�រ្របា�្រសយ័ទា�ក់ទងជមយួសសិ្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� តា�មរយៈ

នយកសា�លា�។ 

្របកា�រ ៣ : េសចក�សីេ្រមចរបសន់យកសា�លា� កំណតច់ា�ត់កា�រ ្រត�វឱ្យសិសស្ និងកម�សិក្សោកា�រ�ដឹង តា�មកា�របទិ

ប័ណ�្របកា�ស និង្រត�វបា�នចា�តទ់ុកជបា�នដឹងេហ�យ េ្រកា�យពបីា�នបិទប័ណ�្របកា�សមយួៃថ �េពញមក។ 

  ជលក�ណៈពិេសស េសចក�ីសេ្រមច កំណតច់ា�ត់កា�រទំា�ងេនះ ្រត�វេធ��ជ វ�� �ត�ដិល់េគមា�� ក់ៗ។ 

្របកា�រ ៤ : សិស្ស កម�សិក្សោកា�រ�មា�� ក់ៗ ្រត�វមា�នសំណ ុលំិខតិផ� ល់ខ��ន។ សំណ ុលំិខតិែចកជពីរែផ �កគឺ រដ�បា�ល 

និងគរុេកា�សល្យ។  



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

សំណ ុលំិខតិឯកត�ភូតរដ�បា�ល មា�នលិខតិទំា�ងឡយទា�ក់ទងនឹងសា�� នភា�ពផ� លខ់��នរបស់សសិ្ស ឬ 

របសក់ម�សិក្សោកា�រ� សំណ ុលំិខតិេពទ្យ និងជយថេហត ុទណ�កម� វ�ន័យដក់េទា�សក��ងលក�ខណ�ែដល

មា�នែចងក��ង្របកា�រ ២១ ៃនបទប�� ៃផ �ក��ងេនះ។  

សំណ ុលំិខតិឯត�ភូតគរុេកា�សល្យ មា�នឯកសា�រទា�ក់ទងនឹងពិន �� ្រពមទំា�ងមូល វ�ចា�រណ៍របសគ់ណៈេម

្របេយគរបស្់រគ�បង� ត ់និងរបស្់រគ�កម�សិក្សោ។ 
 

ជំពូកទី ២ 

សិទ� ិនិងកា�តព�កិច�របសស់សិ្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� 
 

ែផ�កទី ១ 

សិទ�ិ និងកា�តព�កិច� 

្របកា�រ ៥ :  សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� ្រត�វេគា�រពេពលេម៉ា�ងកា�រងររបស់ខ��នេ�សា�លា�។ 

កា�រេគា�រពទង់ជត ិ កា�រចូលរួមក��ងសិកា�� ប័នទំា�ងអស ់ ក៏ដូចជកា�រងរអនុវត� ឬ ដឹកន ំ និងជ 

ទេូ� ្រគបស់កម�ភា�ពគរុេកា�សល្យទំា�ងអស ់ កា�របំេពញកា�រចុះេធ��កម�សិក្សោ្រគបរ់យៈេពល ្រពមទំា�ង

កា�រ្របតិបត�េិដយេទៀងទា�ត់ និង្រតមឹ្រត�វនូវកា�រងរែដលប��ត�េិដយអ�កទទួលខសុ្រត�វកម�សិក្សោ 

្រគ�បង� ត ់នយកកា�រសិក្សោ និងកម�សិក្សោ ឬ នយកកា�របណ�� ះបណ� លបន� សុទ�សឹងជកា�តព�កិច �។ 

  កា�តព�កិច �េសវទំា�ងេនះ កំណតេ់ដយេសចក�សីេ្រមចរបសន់យកសា�លា� កំណតច់ា�តក់ា�រ កា�រ

ផ�ល់ពត័៌មា�ន និងកា�លវ�ភា�គ ែដល្រត�វេធ��តា�មកា�របិទប័ណ�្របកា�ស។ 

្របកា�រ ៦ : និេវសនដ� នរដ�បា�លរបស់សសិ្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� េ�ក��ងរយៈេពលបណ�� ះបណ� ល ្រត�វកំណតេ់�

ទីសា�� ក់កា�ររបស់សា�លា�។ 

   ទីកែន�ងបណ�� ះបណ� ល ្រត�វកំណតេ់�ទីសា�� ក់កា�រសា�លា� ក��ងរយៈេពលសិក្សោ ឬេ�ទសីា�� ក់កា�រ

របសរ់ដ�បា�ល ឬ អង�ភា�ពែដលទទួលក��ងរយៈេពលេធ��កម�សិក្សោ។ 

   កា�រផ� សប់��រទកីែន �ងបណ�� ះបណ� ល ្រត�វមា�នលិខិតប�� េបសកកម�ពនីយកសា�លា�។ 

្របកា�រ ៧ : សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� ្រត�វេគា�រពកា�តព�កិច �លក�កា�រណ៍ និងកា�ររក្សោកា�រសមា�� ត ់វ�ជ� ជីវៈ េ�ក��ង

រយៈេពលបណ�� ះបណ� ល។ 

្របកា�រ ៨ : សិស្ស្រត�វដក់ឱ្យេ�េ្រកា�មកា�រដឹកនរំបស់្រគ�កម�សិក្សោមា�� ក់ ក��ងរយៈេពលេធ��កម�សិក្សោ។ េគ្រត�វ 

េគា�រពេម៉ា�ងេពល និងបទប�� ៃផ �ក��ងរបសរ់ដ�បា�ល ឬ អង�ភា�ពែដលទទួលពួកេគ។ 

េគ្រត�វេគា�រពកា�តព�កិច �ែដលមា�នែចងក��ង្របកា�រ ៥ ។ ្រគបក់ា�រខ�ះខាតធ�ន់ធ�រចំេពា�ះកា�តព�កិច �

េនះ រល់អវត�មា�នមិនសមេហតផុល ្រគ�កម�សិក្សោ្រត�វរយកា�រណ៍ដល់នយកសា�លា�ឱ្យបា�នទា�ន់

េពល។ 

្របកា�រ ៩ :  គា�� នកា�រ្របជុំណឣចេធ��បា�នក��ងសា�លា� េដយគា�� នកា�រអនុ�� តពនីយកសា�លា�េទ។ 

្របកា�រ ១០ :  គា�� នឯកសា�រណមួយ្រត�វបា�នបិទផ្សោយ េដយគា�� នកា�រអនុ�� តពីនយកសា�លា�េទ។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

្របកា�រ ១១ :  ្រគបស់កម�ភា�ពនេយបា�យ ្រត�វហា�មឃា�ត់េ�្រគបទ់ីកែន�ងៃនសា�លា�។ 

្របកា�រ ១២ :  សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� មា�នេសរ�ភា�ពក��ងកា�របេ��ញមតេិយបល់ក��ង្រកបខណ�ៃនករសិក្សោ។ 

្របកា�រ ១៣ : សិស្ស ឬកម�សិក្សោកា�រ�មា�� ក់ចូលរួមជមយួនយកសា�លា� េដ�ម្ីបពិភា�ក្សោេល�ប�� ទំា�ងឡយ ែដលទា�ក់

ទងនឹងសសិ្ស ឬកម�សិក្សោកា�រ� តា�មកា�រអេ���ញរបសន់យកសា�លា�។ 
 

ែផ�កទី ២ 

កា�រឈប់ស្រមា�ក និងអវត�មា�ន 
 

្របកា�រ ១៤ :  ្របតទិនិឈប់ស្រមា�ក្របចា�ឆំា��  ំ្រត�វកំណតេ់ដយនយកសា�លា�។ 

្របកា�រ ១៥ :  តា�មកា�រេស��សុជំមុន ជលា�យល័ក�អក្សរ និងសមេហតផុល កា�រអនុ�� ត�អវត�មា�នជឯកត�ភូត 

ស្រមា�បរ់យៈេពលខ� ី ឣច្រត�វបា�នយល្់រពមជលក�ណៈពេិសសពនីយកសា�លា� ដល់សសិ្ស និង 

កម�សិក្សោកា�រ� ក��ង្រកបខណ�ៃនបទប�� ជធរមា�ន។ 

្របកា�រ ១៦ : ្រគប់អវត�មា�នែដលគា�� នកា�រអនុ�� ត េដយេហតផុលសុខភា�ពរបស់សសិ្ស ឬ របសក់ម�កា�រ�សិក្សោ ឬ 

េដយមូលេហតុដៃទែដលនយកសា�លា�ទទួលសា�� ល ់ ថឣចយកជកា�របា�ន ្រត�វេធ��យតុ�ិកម�ជ

សំឣង ក��ងកំឡ�ងេពល ២៤េម៉ា�ង។ 

្របកា�រ ១៧ : ្រគប់អវត�មា�នែដលគា�� នកា�រអនុ�� ត ឬ គា�� នេធ��យុត�ិកម� ្រត�វចា�ត់ទុកជអវត�មា�នមិន្រតឹម្រត�វតា�ម

ច្បោប់។ 

្របកា�រ ១៨ : ្រគប់អវត�មា�នេដយេហតុផលសុខភា�ព ្រត�វមា�នពា�ក្យសុឈំប់ស្រមា�កេដយជម� ឺ េដយមា�នភា�� ប់នូវ

 វ��� បនប្រតប�� ក់េចញេដយ្រគ�េពទ្យព្យោបា�ល។ 

្រគ�េពទ្យ្របតិ្រស�ត ចា�ត់តា�ងំេដយនយកសា�លា� ឣចជយេហត ុ ្រត�វេ�រកេដ�ម្ីបពិនិត្យ

េម�លពា�ក្យសុំឈប់ស្រមា�ក និង វ��� បនប្រតែដលបា�ន្របគល ់េ្រកា�យពពីិនិត្យសសិ្ស ឬ កម�កា�រ�សិក្សោ

រួច។ 

្របកា�រ ១៩ : ្រគប់េ្រគា�ះថ� ក់ៃនកា�រេធ��ដំេណ�រ ឬេ្រគា�ះថ� ក់ែដលេក�តមា�នេឡ�ងក��ងេពលបំេពញកា�រងរ ្រត�វឱ្យ

ដំណឹងដល់នយកសា�លា� តា�មកា�រែដលេធ��េ�បា�ន។  
 

ជំពូកទី ៣ 

 វ�ន័យ 
 

្របកា�រ ២០ : កា�រ្រប្រពតឹ�បទេល ��សនឹងបទប្ប�� ត�ិទំា�ងឡយែដលែចងក��ងបទប�� ៃផ �ក��ងេនះ េហ�យជទេូ� រល់

កា�រខ�ះខាតក��ងកា�របំេពញកា�តព�កិច �កា�រងរ និងបរ្រកម រល់កំហុសធ�ន់ធ�រប៉ះពា�លដ់ល់ វ�ន័យកិត�យិស 

េសចក�ីេទៀង្រតង ់ជឣទិ៍ កា�រ្រប្រពឹត� ឬ ប៉ុនប៉ង្រប្រពឹត�អំេព�បន�ំលួចក��ងេពល្របឡង ្រពមទំា�ងរល់

កា�រខ�ះខាត មិនេគា�រពកា�តព�កិច �លក�កា�រណ៍ កា�ររក្សោសមា�� ត់វ�ជ� ជីវៈ ្រត�វទទួល វ�ធា�នកា�រខាងវ�ន័យ។ 

្របកា�រ ២១ :   វ�ធា�នកា�រវ�ន័យ អនុវត�ចំេពា�ះសិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� មា�នដូចតេ� ៖ 

 ្របេភទទ ី១ : ១- កា�រ្រពមា�ន 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

    ២- កា�រស�ីបេន� ស 

 ្របេភទទ ី២ : ៣- កា�រេដញេចញជបេណ� ះឣសន� 

    ៤- កា�រេដញេចញសា�� ពរ 

 កា�រ្រពមា�ន និងកា�រស�ីបេន� ស ្រត�វសេ្រមចេដយនយកសា�លា�។ 

 កា�រេដញេចញបេណ� ះឣសន� ស្រមា�ប់រយៈេពលយ៉ងេ្រច�ន ១៥ ៃថ � និងកា�រេដញេចញសា�� ពរ្រត�វ

សេ្រមចេដយ្របកា�ររបសរ់ដ�ម�ន�ីទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី តា�មកា�រេស��សុរំបសន់យកសា�លា� និងបន� ប់

ពកីា�រផ �ល់េយបល់ៃន្រក�ម្របឹក្សោ វ�ន័យ។ 

  កៃ្រមទំា�ងអស់្រត�វដកហូតេ�េពលមា�នកា�រសេ្រមចេដញេចញ។ 

   េ្រ�ពកីា�រ្រពមា�ន ្រគបទ់ណ�កម�ទំា�ងអស ់ ្រត�វកត់សមា�� លទ់ុកក��ងសំណ ុឯំកសា�ររដ�បា�លរបសស់ិស្ស 

ឬ កម�សិក្សោកា�រ� េដយមា�នភា�� ប់កា�រពន្យលរ់បសស់ា�មខី��នផង។ 

្របកា�រ ២២ : ក��ងករណីធ�ន់ធ�រ និង ្របញប ់ នយកសា�លា�ឣចសេ្រមចចិត�ព្យ�រកា�រសិក្សោរបសស់សិ្ស និង

កម�សិក្សោកា�រ� ែដលកំពុងស�ិតក��ងនីតិវ�ធេីដញេចញ រហូតដល់មា�នេសចក�សីេ្រមចរបសរ់ដ�ម�ន�ីទីស�កីា�រ

គណៈរដ�ម�ន�ី។ 

្របកា�រ ២៣ : ្រក�ម្របឹក្សោវ�ន័យរួមមា�ន : 

− នយកសា�លា�     ្របធា�ន 

− សមា�ជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបា�លពីររូប   ចា�ត់តា�ងំេដយ្រក�ម្របឹក្សោេនះ 

− នយកកា�រសិក្សោ និង កម�សិក្សោ ឬ នយកកា�របណ�� ះបណ� លបន� 

− តំណង្រគ�បង� ត ់ចា�តត់ា�ងំេដយនយកសា�លា� 

្រក�ម្របឹក្សោ វ�ន័យទទួលបណ� ឹង តា�មគំនិតផ ��ចេផ ��មរបស់នយកសា�លា� ក��ងករណេីស��ឱ្យមា�នទណ�កម�

ណមយួៃន្របេភទទ ី២។ 

្របកា�រ ២៤ :  វ�ធា�នកា�រវ�ន័យេនះែដលេ្រគា�ងទុកក��ង្របកា�រ ២១ េល�កែលងកា�រ្រពមា�នេចញ នមំកនូវអសមត�ភា�ព

ជសា�� ពរក��ងកា�រកា�ន់មុខងរជតំែណងសសិ្ស ឬកម�សិក្សោកា�រ� ្រពមទំា�ងមិនឣចេ្រជ�សតា�ងំ្រគប់

ឣណត�តិំណង។ 

ជំពូកទី ៤ 

េ្រជ�សេរ�សឱ្យចូលេរៀនេ�សា�លា�ភូមិន�រដ�បា�ល 
 

្របកា�រ ២៥ : កា�របា�នចូលេរៀនេ�សា�លា�ភូមិន �រដ �បា�ល ្រត�វេធ��េដយកា�រ្របឡង្របែជង ស្រមា�បវ់គ�បណ�� ះបណ� ល

ដំបូងរបសម់�ន�ីជន់ខ�ស ់និងម�ន�ី្រកមកា�រ។ 

្របកា�រ ២៦ :  ទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី េចញេសចក�ីសេ្រមចកំណតចំ់នួនម�ន�ីែដល្រត�វេ្រជ�សេរ�ស ក��ងចំេណមម�ន�ី

រជកា�រ និងក��ងចំេណមនិស្ិសត លក�ខណ�េ្រជ�សេរ�ស ចំនួនមុខ វ��� សា� គណៈេម្របេយគ េ្រកា�យកា�រ

ផ�ល់មតិេយបល់របស់្រក�ម្របកឹ្សោភិបា�ល។ 

្របកា�រ ២៧ : េបក�ជនមា�� ក់ឣចអនុ�� ត�ឱ្យ្របឡងចូលសា�លា�ភូមិន �រដ �បា�ល មិនេល�សព ី៣ ដង េឡ�យ។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

្របកា�រ ២៨ : េបក�ជនែដលបា�ន្របឡងជប ់ ្រត�វបា�នែតងតា�ងំជសសិ្សម�ន�ីជន់ខ�ស ់ េដយមា�នឋា�នន�រស័ក�ិជ 

អនុម�ន�ថី� ក់េលខ ១៤ ឬជសសិ្សម�ន�្ីរកមកា�រ េដយមា�នឋា�នន�រស័ក�ជិម�ន�ី្រកមកា�រងរថ� ក់េលខ 

១៤ ចំេពា�ះអ�កមា�នស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោប័្រតភា�គទ ី២ បូក ២ ឆា��  ំសិក្សោេដយេជគជ័យ ឬមា�ន

ស�� ប័្រតែដលមា�នតៃម�េស��គា�� េ�្រគឹះសា�� នឧត�មសិក្សោ និងជម�ន�្ីរកមកា�រថ� ក់េលខ ១៣ ចំេពា�ះ

អ�កមា�នស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោភា�គទ ី២ បូក ៤ ឆា�� ំ សិក្សោទទួលបា�នស�� ប្រត ឬស�� ប្រតែដល

មា�នតៃម�េស��គា�� េ�្រគឹះសា�� នឧត�មសិក្សោ។ 

  សិស្សទំា�ងអសេ់�មុនេពលចូលេរៀន ្រត�វចុះហត�េលខាេល�កិច �សន្យោបេ្រម�កា�រងររដ� តា�មកា�រ

ែបងែចកកែន�ងបំេពញមខុងររបសទ់សី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ីក��ងរយៈេពល ៧ ឆា�� ំយ៉ងតិច គិតចា�ប់ពី

កា�លបិេច �ទ ៃនកា�រែតងតា�ងំ និងដក់ពា�ក្យលា�ឈបព់ី្រកបខណ�ចា�ស ់្របសិនេប�មា�ន។ 

្របកា�រ ២៩ : ក��ងេពល្របឡង កិច �កា�រសិស្ស្រត�វមា�នលក�ណៈជអនមិក េហ�យ្រត�វែកពីរេល�ក។ 

្របកា�រ ៣០ : គណៈេម្របេយគៃនកា�រ្របឡង្របែជងនីមយួៗ ្រត�វវយតៃម�េដយអធិបេតយ្យនូវចំនួនេបក�ជន 

ែដល្រត�វឆ�ងកា�ត ់វ��� សា�សួរផ� លម់ា�តស់េ្រមច។ ក��ងករណីមិនដច់េ្រសច សេម�ង្របធា�នេម

្របេយគមា�នឧត�មា�នុភា�ព។ 

្របកា�រ ៣១ : សា�លា�ភមូិន �រដ �បា�ល េរៀបចំេឣយមា�នវគ�បណ�� ះបណ� លបន�។ 

 លក�ខណ�  និងចំនួនកម�សិក្សោកា�រ� ែដលទទួលឱ្យចូលេរៀនវគ�បណ�� ះបណ� លបន� ្រត�វកំណតេ់ដយ

េសចក�ជីូនដំណឹងរបសទ់ីស�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី។ ្រកសួង សា�� ប័ននីមយួៗ ចា�ត់តា�ងំម�ន�រីជកា�រតា�ម

េសចក�ជីូនដំណឹងេនះ។ 

្របកា�រ ៣២ : កម�សិក្សោកា�រ� បា�ន្រត�វដក់ឱ្យស�ិតក��ងសា�� នភា�ពផ� ច់េចញពមីុខងររបសខ់��ន ក��ងរយៈេពលសិក្សោវគ�

បណ�� ះបណ� លបន�។ 

ជំពូកទី ៥ 

កា�រចា�ត់ថ� ក់េពលេចញពីសា�លា� 
 

្របកា�រ ៣៣ : េសចក�សីេ្រមចរបសទ់ីស�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី កំណតព់កីា�រែបងែចកកែន�ងបំេពញមុខងររបសស់ិស្សម�ន�ី

ជន់ខ�ស ់និងម�ន�ី្រកមកា�រ ពីគណៈកម�កា�រទទលួបន��កកា�រអនុវត�េសចក�សីេ្រមច។ 

  កា�រចា�តថ់� ក់្រត�វេរៀបចំេ�តា�មពិន ��សរុប ទទួលបា�នេដយសិស្សមា�� ក់ៗ េដយបូកប���លពិន ��

កម�សិក្សោ ពិន ��្របឡងតា�មដំណក់កា�លនីមួយៗ និងពិន ��្របឡងប�� ប់។ ឧបមា�ថ មា�នសិស្សេ្រច�ន

បា�នពិន ��សរុបដូចគា��  គណៈកម�កា�រនឹងេកា�ះអេ���ញសា�មខី��ន េដ�ម្ីបឣរកា�តប់��បត់ា�មរយៈកា�រេធ��

សន�នស្រមា�បរ់យៈេពលដូចគា��  ជមយួសិស្សទំា�ងេនះពា�ក់ពន័ �នឹងកម�វ�ធីេមេរៀន និងជយថេហតុ

បទពេិសា�ធន៍ ែដលដក្រសងព់កីា�រចុះេធ��កម�សិក្សោ។ 

្របកា�រ ៣៤ : សិស្សមា�� ក់ៗ ្រត�វេ�ឱ្យេធ��កា�រេ្រជ�សេរ�សេ�តា�មេលខចំណតថ់� ក់របសេ់គ។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

  េប�មា�នសសិ្សណមា�� ក់អវត�មា�ន េដយមា�នេហតុផលទទួលសា�� លថ់ឣចយកជកា�របា�នេ�

េពលេ្រជ�សេរ�ស សិស្សេនះឣចផ�លប់��បីំណងរបសេ់គក��ងេលខេរៀង ែដល្រត�វបា�នពិនិត្យេ�េពល

េវនៃនកា�រេ្រជ�សេរ�សរបសេ់គបា�នមកដល់ េ�តា�មេលខៃនចំណត់ថ� ក់។ 

  េប�សិស្សណមា�� ក់មិន្រពមសំែដងយកកា�រេ្រជ�សេរ�សណមួយ ឬមិនសំែដងេល�កា�រេ្រជ�សេរ�ស 

ណមយួក��ងចំេណមកែន�ងែដលឣចជរបសខ់��នេនះេទ សសិ្សេនះ្រត�វេ�កា�ន់កែន�ងណមយួេដយ

ប��ត� ិ ែដលមិនទា�ន់បា�នផ�លឱ់្យ េ្រកា�យពកីា�រេ្រជ�សេរ�សរបសស់ិស្សចំណត់ថ� ក់ទំា�ងអសរួ់ច។ បទ- 

ប្ប��ត�ិេនះ ក៏អនុវត�ចំេពា�ះសសិ្សអវត�មា�នែដលគា�� នេហតផុលគួរយកជកា�របា�ន េ�េពលេ្រជ�សេរ�ស

ផងែដរ។ 

 កា�រេ្រជ�សេរ�សយកែន�ង ែដលបា�នសេ្រមចរួចេហ�យ ្រត�វទុកជសា�� ពរ។ 

្របកា�រ ៣៥ : សិស្សម�ន�ីជន់ខ�ស់ែដលបា�នេរៀនចប់េដយេជគជ័យ ្រត�វប���លេ�ក��ងថ� ក់េលខ ១១ ឋា�នន�រសក័�ិ

អនុម�ន�ីៃន្រកបខណ�្រគប្់រគងរដ�បា�ល ឬ្រកបខណ�ម�ន�ីរដ �បា�លជន់ខ�ស ់ ឬ្រកបខណ�ម�ន�កីា�រទូត

ជន់ខ�ស ់ឬ ្រកបខណ�្របេភទ ក របស់្រកសងួេសដ�កិច � និងហរិ��វត��។ 

  សិស្សម�ន�ី្រកមកា�រែដលបា�នេរៀនចប់េដយេជគជយ័ ្រត�វប���លេ�ថ� ក់េលខ ១៣ ចំេពា�ះ

អ�កមា�នស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោប័្រតភា�គទ ី២ បូក ២ ឆា�� ំ សិក្សោេ�្រគឹះសា�� នឧត�មសិក្សោ និងជម�ន�ី

្រកមកា�រថ� ក់េលខ១២ ចំេពា�ះអ�កមា�នស�� ប្រតភា�គទ ី ២ បូក ៤ ឆា��  ំ សិក្សោេ�្រគឹះសា�� នឧត�ម 

សិក្សោ។ 

្របកា�រ ៣៦ : គណៈកម�កា�រ មិនចុះេឈា�� ះសសិ្សែដលបា�នពនិ ��េ្រកា�មមធ្យម េល�ប��ីចា�តថ់� ក់េទ។ 

្របកា�រ ៣៧ : សិស្សែដលមិនបា�នប��បរ់យៈេពលសិក្សោេដយេជគជយ័ េដយមា�នមូលេហតអុ�ីក៏េដយ មិនឣច

ទុកខ��នថ មា�នលក�ណសម្បត�ជិអតតីសា�លា�ភមូិន �រដ �បា�លបា�នេឡ�យ។ 
 

ជំពូកទី ៦ 

កា�របណ�� ះបណ� ល 
 

ែផ�កទី ១ 

កា�រេរៀបចំ 

្របកា�រ ៣៨ : នយកសា�លា� ទទួលខសុ្រត�វចំេពា�ះដំេណ�រកា�រល �ៃនកា�របណ�� ះបណ� ល។ នយកសា�លា�ឃា�� េំម�ល

និយតភា�ព និងក្រមិតល �ៃនកា�រសិក្សោ។ 

  េដយមា�នជំនួយពនីយកកា�រសិក្សោ និងកម�សិក្សោ និងនយកកា�របណ�� ះបណ� លបន� នយក

សា�លា�េរៀបចំ ស្រមា�បជ់ំនន់ និងវគ�នីមយួៗនូវែផនកា�រទូេ�មយួៃនកា�របណ�� ះបណ� ល េ្រត�មេរៀបចំ 

និង្រត�តពិនិត្យកា�រចុះេធ��កម�សកិ្សោ។ 

្របកា�រ ៣៩ : សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ�ទំា�ងអស ់ ែដលចូលមកសិក្សោេ�សា�លា� ្រត�វបំេពញកា�របណ�� ះបណ� លឱ្យ

បា�នចប់សព�្រគប ់ចា�បព់ៃីថ �ចូលេរៀន។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

  កា�របណ�� ះបណ� លសិស្សម�ន�ជីន់ខ�ស ់មា�នរយៈេពល ២៤ ែខ។ កា�របណ�� ះបណ� លេនះមា�នវគ�

សិក្សោមយួ ែដលែចកេចញជ ៥ ដំណក់កា�ល និងកា�រចុះេធ��កម�សិក្សោមួយ ែចកជពីរចំែណក។ 

  កា�របណ�� ះបណ� លសិស្សម�ន�ី្រកមកា�រ មា�នរយៈេពល ១២ ែខ េហ�យមា�នវគ�សិក្សោមួយ 

ែដលែចកេចញជ ៣ ដំណក់កា�ល និងកា�រចុះេធ��កម�សិក្សោម�ង។ 

  កា�របណ�� ះបណ� លកម�សិក្សោកា�រ�ៃនវគ�បណ�� ះបណ� លបន� មា�នរយៈេពលយ៉ងតិច ៩ ែខ។ វគ�

េនះមិនមា�នេធ��ចំណតថ់� ក់េចញេទ។ 

្របកា�រ ៤០ : កម� វ�ធសីិក្សោកា�រ�ែដលបា�នពិន ��េល�សពមីធ្យម និងេគា�រព វ�ន័យបា�នល �ក��ងងេពលបណ�� ះបណ� ល ្រត�វ

ទទួលបា�ននូវ វ��� បនប្រតប�� ក់កា�រសិក្សោមយួ េហ�យទទលួបា�ននូវកា�រេឡ�ងថ� ក់។ 

្របកា�រ ៤១ : កា�លបរ�េច �ទេប�ក និងបិទដំណក់កា�លសិក្សោ និងដំណក់កា�លចុះេធ��កា�រកម�សិក្សោ ្រពមទំា�ងកា�ល

បរ�េច �ទៃនកា�រឈប់ស្រមា�ក និងកា�រេធ�� វ��� សា�្របឡងនន ្រត�វឱ្យសិសស្ និងកម�សិក្សោកា�រ�ដឹង 

េដយនយកសា�លា�។ 

  កា�លវ�ភា�គ េសចក�សីេ្រមចរបសន់យកសា�លា� កំណតច់ា�ត់កា�រពា�ក់ព័ន �នឹងកា�របណ�� ះបណ� ល

្រត�វឱ្យសិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ�ដឹង តា�មកា�របទិប័ណ�្របកា�សេ�ទកីែន�ងសា�លា� ្រសបតា�ម្របកា�រ ៣ 

ៃនបទប�� ៃផ �ក��ងេនះ។ 

្របកា�រ ៤២ : កា�រហា�ត់កីឡ ែដលមិនមា�នេ្រគា�ងទុកក��ងកម�វ�ធរីបសស់ា�លា� ្រត�វទុកលទ�ភា�ពដល់សសិ្ស និង

កម�សិក្សោកា�រ�ជអ�កផ��ចេផ ��មទំា�ង្រស�ង ឬ តា�មរយៈសមា�គមស្រមា�បស់កម�ភា�ពកីឡ ែដលពួកេគ

ឣចបេង ��តេឡ�ង។ សកម�ភា�ពកីឡ ្រត�វេធ��េ្រ�េម៉ា�ងកា�រងរ និងស�តិេ្រកា�មកា�រទទួលខុស្រត�វផ� ល់

របសស់សិ្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� ឬ របស់សមា�គមែដលពា�ក់ព័ន �។ 

  សា�លា�ឣចយល្់រពមេល�ជំនួយមយួជសមា�� រៈ ក��ងក្រមិតថវ�កា�ែដលខ��នមា�ន ស្រមា�បស់ិស្ស

និងកម�សិក្សោកា�រ� ឬ សមា�គមែដលបេង��តេឡ�ងស្រមា�បស់កម�ភា�ពកីឡ ឬវប្បធម។៌ 
 

ែផ�កទី ២ 

 វ��� សា�បរ្ឡង 
 

្របកា�រ ៤៣ :  វ��� សា�្របឡង្រប្រពឹត�េ�េ�េពលចប់ដំណក់កា�លសិក្សោនីមយួៗ។ ស្រមា�បស់ិស្ស  វ��� សា�្របឡង 

ប��ប ់្រប្រពតឹ�េ�េ�េពលចប់កា�របណ�� ះបណ� ល។ 

្របកា�រ ៤៤ :  វ��� សា�្របឡងទំា�ងអស់្រត�វមា�នលក�ណៈជអនមិក។ 

  វ�ន័យេ�ក��ងបន�ប់េធ�� វ��� សា� ្រត�វធា�នរ� បរ់ងេដយអនុរក្សតា�មេសចក�ីបង� បក់ា�ររបសន់យក

សា�លា�។ េ�េពលេធ��វ��� សា� សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� មិន្រត�វអនុ�� តេឣយ ៖ 

− ប���លក��ងកែន�ងេធ��វ��� សា� ឬ កែន�ងេ្រត�មនូវ្រគបឯ់កសា�រ ឬ កំណតណ់មយួេឡ�យ 

េល�កែលងែតមា�នបដិប្ប��ត�ិេចញពនីយកសា�លា� ពីនយកកា�រសិក្សោ និងកម�សិក្សោ ឬ 

នយកកា�របណ�� ះបណ� លបន� 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

− ទា�ក់ទងគា��  ឬ ទទួលសា�� លព់័តម៌ា�នពីេ្រ� 

− េចញពបីន�បេ់ធ�� វ��� សា� េដយគា�� នកា�រអនុ�� តពអី�កទទួលខុស្រត�វបន�ប់។ កា�រេចញឣច

េធ��េ�បា�នែតេពលមួយេម៉ា�ងេ្រកា�យេធ��វ��� សា�។ 

សិស្ស និងកម�សិក្សោកា� រ� ្រត�វសខុចិត�ឱ្យមា�នកា�រែឆក្រត�តពិនិត្យេម�លប�� ក់ចា�បំា�ច់។ 

មជ្ឈមណ�លឯកសា�រមិនមា�នេប�កទា�� រស្រមា�បស់សិ្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� េ�េពលេធ��វ��� សា�

្របឡងេទ។ 

សន�ឹកកិច �កា�រ និង្រកដស្រពា�ង ចា�បំា�ច់្រត�វបា�នផ�លម់ុនកា�រេផ ��មេធ�� វ��� សា�នីមយួៗ។ 

ក��ងករណមីា�ន្របធា�នេ្រច�ន ្រត�វបា�នេស��ស្រមា�ប ់វ��� សា�ែតមយួ កា�រេ្រជ�សេរ�ស្រត�វផ �លចំ់េពា�ះ

សិស្ស និងកម�កា�រ�សិក្សោទំា�ងមលូ។ 

្របកា�រ ៤៥ : ចំេពា�ះករណីែដលមា�នសសិ្ស ឬកម�សិក្សោកា�រ�ណមា�� ក់ ខកខានមិនបា�នេធ�� វ��� សា�្របឡងណមយួ 

េដយេហតផុលធ�ន់ធ�រទទលួសា�� លេ់ដយនយកសា�លា� េគឣច្រត�វបា�នអនុ�� តឱ្យេធ�� វ��� សា�

្របេភទេនះេឡ�ង វ�ញ ក��ងរយៈេពលខ�ីបំផុត។ បទប្ប��ត�ិេនះ មិនអនុវត�ចំេពា�ះករណែីដលសិស្ស ឬ 

កម�សិក្សោកា�រ�បា�នចូលរួមេពលែចក្របធា�ន វ��� សា�រួចេហ�យេទ។ 

្របកា�រ ៤៦ : ក��ងករណមីិនបា�នទទួលលទ�ផល្រគប្់រគា�ន់េ�ក��ងេពលបណ�� ះបណ� ល ែដលេរៀចំេដយសា�លា� េហ�យ

បន� បព់បីា�នទទលួកា�រ្រពមា�នពនីយកសា�លា�រួច ែតេ�មិនបា�នទទួលផលដែដល កា�របេណ�ញេចញពី

សា�លា�ែដលមា�នែចងក��ង្របកា�រ ២១ ឣច្រត�វបា�នេស��េដយនយកសា�លា�។ កា�របេណ�ញេចញេនះ 

្រត�វសេ្រមចេដយរដ�ម�ន�ីទសី�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី េ្រកា�យពកីា�រមា�នេយបលៃ់ន្រក�ម្របឹក្សោ វ�ន័យរួច។ 

 ្រត�វទុកដូចជមិនទទលួបា�នលទ�ផល្រគប់្រគា�ន់ េហ�យនឱំ្យមា�នកា�រសេ្រមចដូចគា�� េនះែដរ

អវត�មា�នែដលគា�� នេហតផុលក��ងកា�រមិនបា�នេធ��វ��� សា�្របឡងណមយួ ឬកា�រផ�លរ់បា�យេហតកុម�-

សិក្សោមិនស�ិតក��ងរយៈេពលែដលសា�លា�បា�នកំណត។់ 

្របកា�រ ៤៧ : អវត�មា�នខកខានេធ�� វ��� សា�្របឡង េដយេហតផុលសុខភា�ព ឣចេធ��យតុ�ិកម�បា�ន ែតតា�ម វ��� -

បនប្រតែដលេចញេដយ្រគ�េពទ្យ្របតិ្រស�ត ចា�ត់តា�ងំេដយរដ�បា�លសា�លា�។ 

្របកា�រ ៤៨ : ចំេពា�ះករណីសសិ្ស ឬ កម�សិក្សោកា�រ� ែដលគា�� នកា�រជប់រវលផ់� លខ់��ន ទទលួសា�� ល់ឣចយកជកា�របា�ន 

េហ�យេគចខ��នព ីវ��� សា�្របឡងណមយួ តា�មរេបៀបណក៏េដយ ឬ េ្រកា�យពដីក់កំហតិណមួយ

េហ�យ េ�ែតមិនបា�នបង� ញខ��ន េដយគា�� នបង� ញេហតុផលែដលគួរយកជកា�របា�ន េដ�ម្ីបេធ�� វ��� សា�

ឱ្យទា�ន់េគ វ�ញ សិស្ស ឬ កម�សិក្សោកា�រ�េនះ ្រត�វទុកដូចជបា�នទទួលលទ�ផលមិន្រគប្់រគា�ន់ េហ�យ

្រត�វ្របឈមមុខនឹងទណ�កម�ែដលមា�នេ្រគា�ងជករណដូីចគា�� ក��ង្របកា�រ ៤៥ និង ៤៦ ៃនបទប�� ៃផ �

ក��ងេនះ។ 

្របកា�រ ៤៩ : សំណ ុលំិខតិគរុេកា�សល្យរបសស់ិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� គា�� នករណណីមយួ ្រត�វេផ ��ឱ្យរដ�បា�លចា�តត់ា�ងំ 

ែដល្រត�វទទលួ្រតឹមែតសណំ ុលំិខិតរដ�បា�ល។ 

  



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

ជំពូកទី ៧ 

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 
 

ែផ�កទី ១ 

កា�រទំនក់ទំនងជមួយរដ�បា�លសា�លា� 
 

្របកា�រ ៥០ : សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� ្រត�វផ �លឱ់្យកា�រ�យល័យរបសស់ា�លា� នូវពត័ម៌ា�នទំា�ងឡយទា�ក់ទងនឹង

រដ�បា�ល ្រពមទំា�ងលិខិត និងឯកសា�រចា�បំា�ច់ ក��ងកា�របេង ��តសណំ ុលំិខិតរដ�បា�លរបសព់ួកេគ។ 

  កា�រផ� សប់��រឣសយដ� នផ� លខ់��ន អ្រតា�នុកូលដ� ន ឬ សា�� នភា�ព្រគ�សា�រ ្រត�វ្របា�បេ់ដយមិនឱ្យ

យតឺយូរដល់រដ�បា�លសា�លា�។ 

្របកា�រ ៥១ : អត�ស�� ណបណ័�សិស្ស ឣច្រត�វបា�ន្របគលឱ់្យអគ�េលខាធកិា�រ ែដលេធ��ឱ្យមា�នសុពលភា�ពក��ងឆា�� ំ

សិក្សោ។ 

  ក��ងករណសីុំលា�ែលងឈប់ ឬ ្រត�វបេណ�ញេចញ អត�ស�� ណប័ណ�្រត�វដកហួតយក វ�ញ។ 

កា�របា�ត់បង ់្រត�វផ �លព់័ត៌មា�នយ៉ង្របញបដ់ល់អគ�េលខាធកិា�រ។ អត�ស�� ណបណ័�េនះ ឣចទា�របា�ន

េដយសមា�ជិកបុគ�លិករដ�បា�លសា�លា� េហ�យ្រត�វបង� ញេ�េពលេគសុេំម�ល។ 

្របកា�រ ៥២ : សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� មិន្រត�វផ �លក់ា�រឆ�ងេឆ��យផ� លខ់��នជមយួសា�លា� តា�មរយៈអ�កណេផ្សង

េទៀតេទ។ កា�រេ�ទូរសព័�ស្រមា�បែ់តេហតផុលធ�ន់ធ�រ។ 

  កា�រទទួលខុស្រត�វរបសស់ា�លា�ភូមិន �រដ �បា�ល គា�� នទា�ក់ទា�មនឹងកា�រផ�លព់ត័៌មា�នឯកជនទំា�ងេនះ

េទ។ 

ែផ�កទី ២ 

ទីកែន�ង និង សន�ិសុខ 
 

្របកា�រ ៥៣ : កា�រចូលក��ងសា�លា� ្រត�វហា�មឃា�ត់ចំេពា�ះមនុស្សេ្រ�សា�លា� េល�កែលងែតអ�កែដលមា�នកា�រអនុ�� ត 

ពនីយកសា�លា� និងអ�កែដលចង់េធ��ទំនក់ទំនងជមួយសា�លា� ឬ អនុ�� តឱ្យេ្រប�្របា�សម់ជ្ឈមណ�ល

ឯកសា�រ។ 

្របកា�រ ៥៤ : សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� ឣចបំេពញកិច �កា�រផ� លខ់��ន ឬ ជ្រក�មេ�ក��ងបន�បេ់រៀន េប�មា�នកា�រ 

អនុ�� តជមុនសិន។ សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� ្រត�វចា�កេចញពបីន�បេ់រៀនទំា�ងេនះតា�មេម៉ា�ងកំណត ់

និង្រគបក់រណែីដលបុគ�លិកសា�លា�្រត�វកា�រ។ 

្របកា�រ ៥៥ :  សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� ្រត�វទទួលខុស្រត�វេដយទទួលជ វ�ធា�នកា�រ វ�ន័យ និង សងជ្របា�ក់ក��ងកា�រ

េធ��ឱ្យអន�រយ និងកា�រេធ��ឱ្យខចូខាតសមា�� រៈ េសៀវេ� ឬ ឯកសា�រេផ្សងៗ ែដលសា�លា�បា�ន្របគលឱ់្យ

េ្រប�្របា�ស ់ ឬកា�ន់កា�បជ់បេណ� ះឣសន�។ សិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� ្រត�វេគា�រពសណ� បធ់ា�� បរ់េបៀប

េរៀបរយល �  និងរក្សោអនមយ័ដល់្រគបទ់កីែន �ងែដលផ�លឱ់្យខ��ន។ 

្របកា�រ ៥៦ : ែល្បងសុសីង្រគប់្របេភទក��ងបរ�េវណសា�លា� ្រត�វហា�មឃា�ត់។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

្របកា�រ ៥៧ : ឣវុធ និងវត��េ្រគា�ះថ� ក់្រគប្់របេភទ ្រត�វហា�មឃា�ត់។ ភា�� ក់ងររដ�បា�ល មា�នសទិ�កិ��ង កា�រសុំេប�ក 

កា�បូប សំេពៀត និងក��ប់េផ្សងៗ េដ�ម្ីប្រត�តពិនិត្យ។ កា�រេឈា�� ះ្របែកក វយតប ់្រត�វហា�មឃា�តក់��ង 

បរ�េវណសា�លា�។ 

្របកា�រ ៥៨ :  កា�រេ្រប�្របា�សទ់ូរសព័� ឬបរ�ធា�នទា�ក់ទងដៃទេទៀត ្រត�វហា�មឃា�តក់��ងេពលេម៉ា�ងសិក្សោ និងេម៉ា�ង

្របឡង។ 

្របកា�រ ៥៩ : កង់ និងម៉ូត ូ ្រត�វចុះបេណ� �រេ�ក��ងបរ�េវណសា�លា�។ អនុ�� តែតរថយន�របសម់�ន�រីជកា�រៃនសា�លា� 

ភូមិន �រដ �បា�ល និងសា��សា�� ចា�រ្យ ែដលឣចចូលក��ងបិេវណសា�លា�បា�ន។ 

្របកា�រ ៦០ : េដ�ម្ីបរក្សោសន�ិសខុ ្រត�វហា�មឃា�តម់ិនឱ្យជក់បា�រ�ក��ងទកីែន�ងេផ្សងៗរបសស់ា�លា� តា�មកា�រកំណត់

របសន់យកសា�លា�។ 

ែផ�កទី ៣ 

េផ្សងៗ 

្របកា�រ ៦១ : បទប�� ៃផ �ក��ងយថ្របេភទេផ្សងៗេទៀត ឣចេរៀបចំេដយនយកសា�លា� ស្រមា�បម់ជ្ឈមណ�ល 

ឯកសា�រ និងកា�រេ្រប�្របា�សទ់កីែន�ងនន និងសមា�� រៈែដលទុកឱ្យសសិ្ស និងកម�សិក្សោកា�រ�េ្រប�្របា�ស់។ 

្របកា�រ ៦២ : បទប�� ៃផ �ក��ងេនះ ្រត�វ្របគលឱ់្យសិស្ស និងកម�សិក្សោកា�រ� ក��ងមា�� ក់ៗមយួច្បោប់។ 

្របកា�រ ៦៣ : ្រត�វទុកជនិរករណ ៍បទប�� ៃផ �ក��ងមុន។ 

្របកា�រ ៦៤ : កា�រែកែ្របបទប�� ៃផ �ក��ង ្រត�វសុកំា�រយល្់រពមព្ីរក�ម្របឹក្សោភិបា�ល តា�មកា�រេស��សុពំីនយកសា�លា�។ 

 

រជធា�នីភ�ំេភញ ៃថ �ទ ី០៧ ែខ ធ�� ឆា�� ំ ២០០៤ 

នយកសា�លា�ភូមិន�រដ�បា�ល 

 

 

លី គឹមសុខ 

 

  បា�នេឃ�ញ និងឯកភា�ព  

្របធា�ន្រក�ម្របកឹ្សោភិបា�ល 

 

          សុខ ឣន 


