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អន្ុរ�ត្យ 

ស��ព� 

ការក្រម�តរបបេម៉ាងកំណត ់េម៉ាងបែន�ម ន�ង្រ�កេ់ម៉ាងបែន�ម 

ស្រមាបក់ារបេ្រង�នក�ុង្រ�ះសា� នស�ក�សាធារណៈ 

3 
រាជរដា� �បាលកម�ុជា 

 

− បា�នេឃ�ញរដ�ធម�នុ� �ៃន្ពះរជណច្ររម��ជ  

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រឹត្យចុះៃថ �ទ ី២៤ ែខ រ��  ឆា�� ំ ១៩៩៣ ស�ពីីកា�រែតងតា�ងំនយររដ�ម�ន�ីទ ី១ និងនយរ 

រដ�ម�ន�ីទី ២  

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រឹត្យចុះៃថ �ទ ី០១  ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា�� ំ ១៩៩៣ ស�ពីីកា�រែតងតា�ងំរជរដ� ភិបា�លរម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី២០  ែខ ររ�ដ ឆា�� ំ ១៩៩៤ ស�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ 

្ប្ពឹត�េ�ៃនគណៈរដ�ម�ន�ី 

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រឹត្យេលខ នស/ររត/១០៩៤/៨៣ ចុះៃថ �ទ ី ២៤ ែខ តុលា� ឆា�� ំ ១៩៩៤ ស�ពីីកា�រែរ 

ស្ម�លសមា�សភា�ពរជរដ� ភបិា�លរម��ជ 

−  បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រឹត្យេលខ នស/ររត/១០៩៤/៩០ ចុះៃថ �ទ ី ៣១ ែខ តុលា� ឆា�� ំ ១៩៩៤ ស�ពីកីា�រែរ 

ស្ម�លសមា�សភា�ពរជរដ� ភបិា�លរម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រមេលខ នស/ររត/០១៩៦/០១ ចុះៃថ �ទ ី ២៤ ែខ មររ ឆា�� ំ ១៩៩៦ ស�ីពកីា�របេង ��ត 

្រសួងអប់រ� យវុជន និងរីឡ 

− បា�នេឃ�ញេសចរ�សីេ្មចរបស់្ រ�ម្បឹរ្សោរដ�ម�ន�ី េលខ ៧៧ សសរ ចុះៃថ �ទ២ី០ ែខសីហា� ឆា�� ំ ១៩៨៣ ស�ីព ី

កា�ររ្មិត្បា�រ់រៃ្មេម៉ា�ងបែន�ម ស្មា�បរ់មា�� ភិបា�ល បុគ�លរិ ្គ�បេ្ង�ន និងសា��សា�� ចា�រ្យ 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រឹត្យេលខ ០៥ អន្រ ចុះៃថ �ទ ី១១ ែខមិន ឆា�� ំ ១៩៩២ ស�ពីីកា�រែរលម�េបៀវត្ស រមា�� ភិបា�ល 

បុគ�លិរ រម�រររដ� 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រ�ម្បឹរ្សោរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងរម�វ�ធីរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

 

− តា�មសំេណ�របស់រដ�ម�ន�ី្រសួងអប់រ� យុវជន និងរីឡ 

− តា�មកា�រយល់្ពមៃនគណៈរដ�ម�ន�ី 

សេ្រមច 
 

មា�្រតា� ១.− 

− ែដលេ�ថេម៉ា�ងរំណត ់ គឺជរយៈេពលគតិជេម៉ា�ងរ��ងមយួសបា�� ហ ៍ ែដល្គ�បេ្ង�ន និងសា��សា�� ចា�រ្យ

មា�នកា�តព�រិច �បេ្ង�ន និងបំេពញកា�រងរគរុេកា�សល្យេ�រ��ង្គឹះសា�� នសិរ្សោ។ 

− ែដលេ�ថេម៉ា�ងបែន�ម គឺជរយៈេពលគតិជេម៉ា�ងែដល្គ�បេ្ង�ន និងសា��សា�� ចា�រ្យបា�នបេ្ង�ន   

និងបំេពញកា�រងរគរុេកា�សល្យ េល�សពីេម៉ា�ងរំណត។់ 

មា�្រតា� ២.−  
អពំីចំនួនេម៉ា�ង្បចា�សំបា�� ហ៍ៈ 

រ) ចំេពា�ះ្គ�បេ្ង�ន និងសា��សា�� ចា�រ្យ ែដលមា�នមុខងរ និងឋា�នៈ្ត�វនឹងរ្មិតសិរ្សោែដលបេ្ង�នមា�ន 

 រំណត់ដូចខាងេ្កា�មៈ 

្គះឹសា�� នសរិ្សោ ឬ ថ� រប់ណ�� ះបណ� ល ចនំនួេម៉ា�ងបេ្ង�ន្ទសឹ�ី្ បចា�សំបា�� ហ ៍ ចនំនួេម៉ា�ងអនវុត�−េរៀបចកំា�រងរ 

បេ្ង�ន−រែំណ្បចា�សំបា�� ហ ៍

ែផ �រចេំណះទេូ� 

− អនុវ�ទ្យោលយ័ 

−  វ�ទ្យោលយ័ 

 

១៨ េម៉ា�ង 

១៦ េម៉ា�ង 

 

២០ េម៉ា�ង 

១៨ េម៉ា�ង 

ែផ �រមខុជនំញ 

− បណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ 

− មធ្យមសិរ្សោបេច �រេទស 

− ឧត�មសិរ្សោ 

− េ្កា�យឧត�មសិរ្សោ 

 

១៦ េម៉ា�ង 

១៤ េម៉ា�ង 

១២ េម៉ា�ង 

១០ េម៉ា�ង 

 

១៨ េម៉ា�ង 

១៨ េម៉ា�ង 

១៦ េម៉ា�ង 

១៤ េម៉ា�ង 

ថ� រប់ណ�� ះបណ� លរយៈេពលខ� ី

− ថ� រ់រ្មតិពា�រ់រណ� លមធ្យម 

− ថ� រ់រ្មតិមធ្យម 

 

១៦ េម៉ា�ង 

១៤ េម៉ា�ង 

 

១េម៉ា�ង្ទសឹ�ីេស��នឹង ២េម៉ា�ងពភិា�រ្សោ 

សំណរួ ឬអនុវត�ជរ់ែស�ង 

ថ� រ់វ�្ រតឹកា�រ 

− ថ� រ់រ្មតិពា�រ់រណ� លមធ្យម 

− ថ� រ់រ្មតិមធ្យម 

 

១៦ េម៉ា�ង 

១៤ េម៉ា�ង 

 

១េម៉ា�ង្ទសឹ�ីេស��នឹង ២េម៉ា�ងពភិា�រ្សោ 

សំណរួ ឬអនុវត�ជរ់ែស�ង 
 

ខ) − សា��សា�� ចា�រ្យ ្គ�បេ្ង�ន ែដលមា�ន្របខ័ណ�ខ�ស ់េហ�យេ�បេ្ង�នេ�្គឹះសា�� នសិរ្សោទា�ប ្ត�វ 

អនុវត�របបេម៉ា�ងរំណតេ់�តា�ម្របខណ័� របសខ់��ន។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រ�ម្បឹរ្សោរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងរម�វ�ធីរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

− សា��សា�� ចា�រ្យ ្គ�បេ្ង�ន ែដលមា�ន្របខ័ណ�ទា�ប េហ�យេ�បេ្ង�នេ�្គឹះសា�� នសិរ្សោខ�ស់្ ត�វ   

 អនុវត�របបេម៉ា�ងរំណតេ់�តា�មរ្មតិ្គឹះសា�� នសិរ្សោេនះ។ 

− ្របខ័ណ�បេច �រេទស ែដលមា�នភា�ររិច �ជួយេរៀបចំ និងេធ��កា�រេ�តា�មទពីេិសា�ធន៍ េរងជងសិរ្សោ  

  ្ត�វបំេពញភា�ររិច �្ បចា�សំបា�� ហ ៍តា�មកា�ររំណត់ដូចខាងេ្កា�មៈ 

− រម�ររមន�ីរពិេសា�ធន៍ និង េរងជងសិរ្សោ ៣៦ េម៉ា�ង 

− បរ�វេច �កា�រ� ្គ�អនុវត�េ�មន�ីរពេិសា�ធន៍ និងេរងជងសិរ្សោ ៣០ េម៉ា�ង 

មា�្រតា� ៣.− 

− អ�រែដលមា�នភា�ររិច �បេ្ង�នជរបបេម៉ា�ងបែន�ម ្ត�វរំណតយ៉់ងេ្ច�នបំផុត ៤៨ េម៉ា�ងរ��ងមួយែខ។ 

− ម�ន�ីរជកា�រទំា�ងអស់ឣចបេ្ង�នេម៉ា�ងបែន�មជអតបិរមា� ចំនួន ៣២ េម៉ា�ង រ��ងមយួែខ។ 

មា�្រតា� ៤.− 

− អពំី្ បា�រេ់ម៉ា�ងបែន�មៈ 

 រ) សា��សា�� ចា�រ្យ ្គ�បេ្ង�ន ែដលបា�នបេ្ង�នេល�សពីចំនួនេម៉ា�ងរំណត ់ដូចរ��ងមា�្តា� ២ ្ត�វបា�ន  

     ទទួល្បា�រ់រៃ្មេម៉ា�ងបែន�ម រ��ងមយួេម៉ា�ងមា�នតៃម�ដូចតា�រងខាងេ្កា�មៈ 

               រ្មតិសរិ្សោ 

 

ស�� ប័្ ត 

ឬ្របខណ័� 

− មធ្យមសិរ្សោបេច �រេទស 

− បណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ 

−  វ�ទ្យោល័យ 

− អនុវ�ទ្យោល័យ 

 

ឧត�មសិរ្សោ 

 

េ្កា�យឧត�មសិរ្សោ 

សា��សា�� ចា�រ្យថ� រ ់

អនបុណ�តិ ឬ ខ I ៤ េឡ�ង េ� 

 ៩.៣០០ ៛ 

“្បា�បំួនពា�ន់បីរយេរៀល” 

១០.៤០០៛ 

“ដប់ពា�ន់បួនរយេរៀល” 

ស�� ប័្ តឧត�មសរិ្សោ 

្របខណ័� ខ I 

៥.២០០ ៛ 

“្បា�ពំា�ន់ពីររយេរៀល” 

៧.៨០០ ៛ 

“្បា�ពំីរពា�ន់្បា�បំីរយេរៀល” 

 

ស�� ប័្ តមធ្យមសរិ្សោ 

្របខណ័� ខ II 

             ២.៦០០ ៛ 

“ពីរពា�ន់្បា�ំមួយរយេរៀល” 

 

២.៦០០ ៛ 

“ពីរពា�ន់្បា�ំមួយរយេរៀល” 

 

្បេភទខ III 

គ I ឬគ II 

          ២.0០០ ៛ 

    “ពីរពា�ន់េរៀល” 

 

          ២.0០០ ៛ 

     “ពីរពា�ន់េរៀល” 

 

  

ខ) ររណពីេិសសៈ 

− ចំេពា�ះម�ន�ីរជកា�រែដលបា�នចា�ត់តា�ងំជផ��វកា�រ េឣយេ�បេ្ង�នជ្គ�ជំនួយេ�សា�លា� 

មធ្យមសិរ្សោឯរេទស សា�លា�បណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជវីៈ ្គឹះសា�� នឧត�មសិរ្សោ និង្គឹះសា�� ន 

សិរ្សោេផ្សងៗរបស់រដ� ្ត�វអនុវត�របបេម៉ា�ងបែន�ម េដយគិតជទឹរ្បា�រ់េម៉ា�ងបែន�មេ� 

តា�មស�� ប័្ត ឬ្របខណ័� របស់សា�មជីន។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រ�ម្បឹរ្សោរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងរម�វ�ធីរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

− ចំេពា�ះម�ន�ីរជកា�រែដលមា�នតនួទ ី ចា�បព់ីអនុ្បធា�ននយរដ� នេឡ�ងេ� និងែដលបា�នចា�ត ់

តា�ងំជផ��វកា�រ េឣយេ�បេ្ង�ន ឬេធ��ជ្គ�ជំនួយ េហ�យមា�នេបៀវត្សរ��ងតា�រង “រ” រ� “ខ” 

ែតសា�មខី��នពុំមា�នស�� ប័្តេស��  ឬខ�សជ់ងស�� ប័្តឧត�មសិរ្សោេទេនះ ្ត�វគតិ្បា�រ់ 

េម៉ា�ងបែន�មដូច្គ�បេ្ង�នរ��ង្បេភទ ខ I។ 

− ចំេពា�ះអ�រឯរេទសេផ្សងៗ មិនែមនជម�ន�ីរជកា�រ ែដល្ត�វអេ���ញមរេឣយបេ្ង�ន ្ត�វ 

េស��សុំេ�្រសួង  តា�មឋា�ននុ្រម េដ�ម្ីបេចញលិខិតឧេទ�សនម េដយមា�នភា�� ប់ចម�ងស��  

ប័្ត ឬសណំ ុំលិខតិេផ្សងៗ។ កា�រគិត្បា�រ់េម៉ា�ងបែន�ម ្ត�វគិតតា�មស�� ប័្ត និងរ្មិត 

ភូមិសិរ្សោ ែដលសា�មីជនបា�នបេ្ង�ន។  

មា�្រតា� ៥.− 

អនុ្រឹត្យេនះអនុវត�ចំេពា�ះែតមធ្យមសិរ្សោចំេណះទេូ� បណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈមធ្យមសិរ្សោឯរេទស និង 

ឧត�មសិរ្សោ។ ចំេពា�ះបឋមសិរ្សោនឹងមា�នរំណត់រ��ងអនុ្រឹត្យេដយែឡរ។ 

មា�្រតា� ៦: − 

បទប្ប��ត�ិទំា�ងឡយណែដលផ��យនឹងអនុ្រឹត្យេនះ ្ត�វចា�តទ់ុរជនិរររណ៍។ 

មា�្រតា� ៧: − 

សហរដ�ម�ន�ទីទួលបន��រទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រសួងអប់រ� យុវជន និងរីឡ រដ�ម�ន�ី្រសួងេសដ�រិច � 

និងហិរ� �វត�� រដ�ម�ន�ី្គប់្រសួងពា�រ់ព័ន � និងអភិបា�លេខត�-្រ�ងទំា�ងអស ់ ្ត�វទទលួបន��រអនុវត�អនុ្រឹត្យេនះ 

តា�មភា�ររិច �េរៀងៗខ��ន។ 

មា�្រតា� ៨: − 

អនុ្រឹត្យេនះចូលជធរមា�ន ចា�ប់ពៃីថ �ទ ី០១ ែខ រ��  ឆា�� ំ ១៩៩៦ តេ�។ 

 េធ��េ�រជធា�នីភ�េំពញ ៃថ �ទ ី០៦ ែខ រ��  ឆា��  ំ១៩៩៦ 

នយបា�ន�ទីី ១     នយបា�ន�ីទី ២ 

នេរត�ា ជណឫទ��      ហ៊ុន ែសន  

 

បែន�ងទទួិ ៈ 

−  អគ�េលខាធិកា�រដ� នរដ្ឋសភា� 

−  ខុទ�កា�ល័យ្ពះមហា�រ្ស្ត 

−  ខុទ�កា�ល័យសេម�ច្រ�ម្ពះនយររដ�ម�ន �ីទី ១ 

−  ខុទ�កា�ល័យសេម�ចនយររដ�ម�ន �ីទី ២ 

− ្គប់្រសួង សា�� ប័ន 

− ដូចមា�្តា� ៧ 

− កា�លប្បវត� ិ−ឯរសា�រ 

 


