ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
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ເອກະສານ

3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 2013
1

ຄຳນຳ
ເພື່ອເປັນການຊຸກດັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງການປະ
ຕິ ຮູ ບ ການສຶ ກ ສາໄລຍະສອງໃຫ້ ປ ະກົ ດ ຜົ ນ ເປັ ນ ຈິ ງ ມັ ນ ຈໍ າ ເປັ ນ ຕ້ ອ ງໃຫ້ ພ າກ
ສ່ວນຕ່າງໆເປັນເຈົາ້ ການໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເປັນຂະບວນການ ແລະ ມີໝາກ
ຜົ ນ ອອກມາຢ່ າ ງເປັ ນ ຮູ ບ ປະທຳ,ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຊຶ່ ງ ເປັ ນ ຫົ ວ
ໜ່ວຍຮາກຖານຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ນັ້ນແມ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຫ່ງຕ່າງໆເປັນໃຈກາງໃນການສ້າງຂະບວນການຕົວຈິງ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ສາມ ຂໍ້
ອອກເພືອ
່ ຈຸດປະສົງແນໃສ່ສາ້ ງສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນໃຫ້ເປັນບ່ອນ
ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດດ້ານຕ່າງໆທີ່ມີຄຸນນະພາບໃກ້ຄຽງກັບພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນເທື່ອລະກ້າວ, ສ້າງຄົນລາວໃຫ້ເປັນຄົນສີວິໄລ,ຮູ້ຮັກທຳມະຊາດ,
ຮັກປະເທດຊາດ, ມີລະບຽບແບບແຜນຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ,ປາສະຈາກຄວາມ
ມີອັກຄະຕິ ແລະ ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
ສາມຂໍ້ແຂ່ງຂັນທີ່ກຳນົດ: ສອນດີ-ຮຽນເກັ່ງ, ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຕ່າງໆ
ແລະ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີນີ້

ມັນເປັນເນ້ືອໃນພື້ນຖານເພື່ອເປັນບ່ອນ

ອີງໃນການວາງແຜນພັດທະນາ, ການເລືອກບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງດີເດັ່ນ
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ລະສົກຮຽນເພື່ອໃຫ້ການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຕາມ
ຜົນງານແລະ ແກ້ໄຂ ຫຼື ກ່າວເຕືອນການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກະທຳຜິດອີກດ້ວຍ.
ຫວັງວ່າ: ສາມຂໍ້ແຂ່ງຂັນທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳນົດ
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ອອກນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດສູງສົ່ງໃນທາງການປະຕິບັດແກ່ສັງຄົມເວົ້າລວມ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນ
ທົ່ວປະເທດຈະນຳເອົາໄປເປັນບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານເປັນຢ່າງດີ.
ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

3

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
---------------------------------ວ ັດທະນະຖາວອນ
ວ ັດທະນະຖາວອນ
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ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 131 /ສສກ.ຈຕ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08 JAN 2013

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
- ອີງຕາມ ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2013;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ ລົງ ວັນທີ 07
ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ:
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ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງຂະບວນການແຂ່ງ
ຂັນໃຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ, ເລືອກໄດ້ກົມກອງ ແລະ ບຸກຄົນດີເດັ່ນ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ການແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍຖືກຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຜົນງານຕົວຈິງ
ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຄົນຮຸ່ນສືບທອດ ແລະ ທົ່ວ
ສັງຄົມດີຂຶ້ນພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ການສຶກສາມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນເທົ່າທຽມພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ.
ມາດຕາ 2 ເນື້ອໃນ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ
3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:
		

1. ສອນດີ-ຮຽນເກັ່ງ

		

2. ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້

		

3. ສ້າງສີ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນໂຮງຮຽນ, ສູນ, ສະຖາບັນການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ

ມາຕາ 3 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ໄດ້ ໃນໂຮງຮຽນ, ສູນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ
ແລະ ກິລາແຫ່ງຕ່າງໆທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
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ທີ່ຂຶ້ນກັບຂະແໜງການອື່ນ ກໍສາມາດນຳເອົາ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນນີ້ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັບ
ໄດ້.
ໝວດທີ 2
ການຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ
ມາດຕາ 4 ການຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ
ການເປີດບັ້ນແຂ່ງຂັນ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນ, ສູນ ແລະ ສະ
ຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ໃຫ້ຖືເອົາມື້ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ຂອງແຕ່ລະປີເປັນການເປີດບັ້ນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ.
ການສະຫຼຸບບັ້ນແຂ່ງຂັນໃຫ້ປະຕິບັດທ້າຍສົກຮຽນ ຂອງແຕ່ລະປີໂດຍອີງ
ຕາມຜົນຂອງການປະເມີນນັ້ນ, ໃຫ້ມີການຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນບັ້ນ
ແຂ່ງຂັນເພື່ອນຳສະເໜີການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຈັດພິທີສະຫຼຸບມອບຮັບ ແລະ ປະກາດຜົນບັ້ນແຂ່ງຂັນໃນໂອກາດປິດປີ
ຮຽນ ຂອງແຕ່ລະປີພ້ອມທັງຍ້ອງຍໍກົມກອງ ແລະ ບຸກຄົນດີເດັ່ນ.
ມາດຕາ 6 ການຍ້ອງຍໍກົມກອງລວມໝູ່
ການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດ ການຍ້ອງຍໍ ສຳລັບກົມກອງລວມໝູ່ມີດັ່ງນີ້:
1. ຜົນການປະເມີນໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍດີເລີດ 9.00-10
ຈະໄດ້ຮັບທຸງໄຊ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2. ຜົນການປະເມີນໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍດີ 8.00-8.99 ຈະໄດ້ຮັບໃບ
ຍ້ອງຍໍ ຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
3. ການປະເມີນໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍ 7.00-7.99 ຈະໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ
ຈາກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
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ມາດຕາ 7 ການຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ
ການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດການຍ້ອງຍໍສຳລັບບຸກຄົນ ມີດັ່ງນີ້:
1. ຜົນການປະເມີນໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍດີເລີດ 9.00-10 ຈະໄດ້ຮັບ
ການຍ້ອງຍໍຂັ້ນລັດຖະບານ;
2. ຜົນການປະເມີນໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍດີ 8.00-8.99 ຈະໄດ້ຮັບການ
ຍ້ອງຍໍ ຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊ່ວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
3. ຜົນການປະເມີນໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍ 7.00-7.99 ຈະໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ຈາກ
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບການ
ຮຽນ-ການສອນໃນລະດັບຊາດຈະພິຈາລະນາຍ້ອງຍໍປະເພດຫຼຽນໄຊແຮງງານ.
ໝວດທີ 3
ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບການແຂ່ງຂັນ
ມາດຕາ 8 ຄະນະກຳມາການຮັບຜິດຊອບການແຂ່ງຂັນ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນແຕ່ລະຂັ້ນ
ການແຂງຂັນຕັ້ງແຕ່ຄະນະກຳມາການຮັບຜິດຊອບການແຂ່ງຂັນຂອງ
ແຕ່ລະຂັ້ນປະກອບມີ:
8.1 ຄະນະກຳມາການຂັ້ນກະຊວງປະກອບມີ:
1) ລັດຖະມົນຕີວາ່ ການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນປະທານ
2) ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ		

ເປັນຮອງປະທານ

3) ຫົວໜ້າກົມກວດກາ				

ເປັນກຳມະການ

4) ຫົວໜ້າກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ

ເປັນກຳມະການ

5) ຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ			

ເປັນກຳມະການ

6) ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ			

ເປັນກຳມະການ
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7) ຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ງສູງ			

ເປັນກຳມະການ

8) ຫົວໜ້າກົມພາລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

ເປັນກຳມະການ

9) ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ				

ເປັນກຳມະການ

10) ຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ເປັນກຳມະການ

11) ຫົວໜ້າພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍ

ເປັນເລຂານຸການ

8.2 ຄະນະກຳມະການຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບມີ:
1) ຮອງເຈົ້າແຂວງ ທີ່ຊີ້ນຳວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ເປັນປະທານ

2) ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ເປັນຮອງປະທານ
3) ບັນດາຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກ່ອນໄວຮຽນ- ປະ
ຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາ, ພັດທະນາຄູ, ກວດ
ກາ,ນອກໂຮງຮຽນ-ອົບຮົມວິຊາຊີຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ພາລະ ແລະ
ສິລະປະສຶກສາ ເປັນກຳມະການ
4) ພະນັກງານຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ເປັນເລຂານຸການ
8.3 ຄະນະກຳມະການຂັ້ນເມືອງ, ເທດສະບານ ປະກອບມີ:
1) ຮອງເຈົ້າເມືອງ ທີ່ຊີ້ນຳວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ເປັນປະທານ

2) ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານເປັນ
ຮອງປະທານ
3)ບັ ນ ດາຫົ ວ ໜ້ າ ໜ່ ວ ຍງານການສຶ ກ ສາກ່ ອ ນໄວຮຽນ,ການສຶ ກ ສາ
ນອກໂຮງຮຽນ, ກວດກາ, ພັດທະນາຄູ, ພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກ
ສາເປັນກຳມະການ
4) ພະນັກງານໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
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ເປັນເລຂານຸການ

8.4 ຄະນະກຳມະການຂັ້ນໂຮງຮຽນ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ
ກິລາແຫ່ງຕ່າງໆ ປະກອບມີ:
1) ຜູ້ອຳນວຍການ				

ເປັນປະທານ

2) ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ				

ເປັນຮອງປະທານ

3) ຫົວໜ້າຫ້ອງການ/ໜ່ວຍງານ ຈຳນວນໜຶ່ງ

ເປັນກຳມະການ

4) ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ເປັນກຳມະການ

5) ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ		

ເປັນກຳມະການ

6) ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ			

ເປັນກຳມະການ

ມາດຕາ 9. ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ ຂອງຄະນະກຳມະການ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ
9.1 ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ ຂອງຄະນະກຳມະການ ຂັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ
ແລະ ເມືອງ ມີດັ່ງນີ້:
1) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
2) ສ້າງແຜນ ແລ ະກິດຈະກຳລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ຂໍ້
ແຂ່ງຂັນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
3) ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຂອງ
ແຕ່ລະຂັ້ນ.
4) ກວດກາຕີລາຄາ ແລະ ຕັດສິນຜົນການແຂ່ງຂັນ 3 ຂ້ໍແຂ່ງຂັນ.
ພ້ອມທັງຍ້ອງຍໍແກ່ກົມກອງ ຫຼື ບຸກຄົນດີເດັ່ນ.
5) ສະຫຼຼຸບ, ລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການແຂ່ງ
		

ຂັນໃນແຕ່ລະປີ.
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9.2 ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງຄະນະກຳມະການຂັ້ນໂຮງຮຽນ, ສູນ ແລະ
ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຫ່ງຕ່າງໆ ມີດັ່ງນີ້:
1) ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3
		

ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ.
2) ສ້າງແຜນການ ງົບປະມານ ແລະ ກິດຈະກຳລະອຽດໃນ ແຕ່

		

ລະປີ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງຂອງຕົນຮັບຮອງ.
3) ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ບັ້ນແຂ່ງຂັນໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ, ຄະນະ

		

ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ຊຸມຊົມຮັບຊາບເພື່ອ
ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
4) ເປີດບັ້ນແຂ່ງຂັນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 4.
5) ຄັດເລືອກເອົາກົມກອງ ແລະ ບຸກຄົນ ດີເດັ່ນ ໃນພາກສ່ວນທີ່

		

ຂຶ້ນກັບຕົນເອງ.
6) ກວດກາປະເມີນຜົນບັ້ນແຂ່ງຂັນໃຫ້ປະຕິບັດໃນທ້າຍສົກຮຽນ

		
		

ຕາມແບບຟອມທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳນົດ
ອອກ.
7) ລາຍງານ ແລະ ສະຫຼຸບບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງດີເດັ່ນ ໃນການ

		

ຈັດຕັ້ງທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບຮັບຊາບ.
8) ສະຫຼຸບບັ້ນແຂ່ງຂັນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 4.
9) ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການແຂ່ງ

		

ຂັນໃນແຕ່ລະປີ.
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ໝວດທີ 4
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 10. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
		

ມອບໃຫ້ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກບົດແນະນຳ ເພືອ
່ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ 3 ຂໍແ
້ ຂ່ງຂັນ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 11. ການຜັນຂະຫຍາຍ
		

ມອບໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນ

ຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ, ໂຮງ
ຮຽນ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງຕ່າງໆ ສ້າງແຜນການ ແລະ
ກິດຈະກຳລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ
ມາດຕາ 12. ຜົນສັກສິດ
		

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນ

ຕົ້ນໄປ. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອ
ກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
			

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

1 ສະບັບ

3. ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນ
ພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ-ແຂວງໆລະ 1 ສະບັບ
5. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

1 ສະບັບ

6. ເກັບມ້ຽນ		

3 ສະບັບ

11
8

12
9

ການກຽມພ້ອມ
ກ່ອນຂຶນ
້ ຫ້ອງ
ການສິດສອນ

ຂອງນັກຮຽນ

ຄຸນສົມບັດ

ການຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນ

ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516 1718 19 20 212223 24 25

ຄຸນລັກສະນະຂອງຄູ

ສອນດີ-ສອນເກັ່ງ
ຜົນການ
ຮຽນຂອງ
ນັກຮຽນ

ລວມ

ໝາຍເຫດ: ກ່ອນໃຫ້ຄະແນນ ໃຫ້ອ່ານເນື້ນໃນ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຂອງ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນກ່ຽວກັບສອນດີ-ຮຽນເກັ່ງໃນບົດແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ..................ລົງວັນທີ.............................ໃຫ້ລະອຽດ
1. ລະດັບການໃຫ້ຄະແນນ				
2. ຄວາມໝາຍຂອງຄະແນນສະເລ່ຍ
1. ປະເພດ 1 ຄະແນນແຕ່ 9-10				
- ຄະແນນສະເລ່ຍແຕ່ 9.00-10 ໝາຍຄວາມວ່າດີຫຼາຍ
2. ປະເພດ 2 ຄະແນນແຕ່ 8.00-8.99			
- ຄະແນນສະເລ່ຍແຕ່ 8.00-8.99 ໝາຍຄວາມວ່າດີ
3. ປະເພດ 3 ຄະແຮນນແຕ່ 7.00-7.99			
- ຄະແນນສະເລ່ຍ 7.00-7.99 ໝາຍຄວາມວ່າປານກາງ

ລ/ດ ຊື່ແລະນາມສະກຸນ

ສອນດີ-ຮຽນເກັ່ງ

ແບບຟອມປະເມີນ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະກິລາ (ແບບຟອມທີ 1)
ຊື່ໂຮງຮຽນ/ສູນ/ສະຖາບັນ.......................ເມືອງ.........................ແຂວງ.....................ປະຈຳປີ..................
ໝາຍ

ສະເລ່ຍ ເຫດ

13
10

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນໂຮງຮຽນ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນສຶກສາ
ລວມ ສະ ໝາຍເຫດ
ການສະກັດກັ້ນຄວາມບໍ່ໂປງໃສ
ເລ່ຍ
ການສະກັດກັ້ນແລະ
ດ້ານນິຕິກຳ
ຕ້ານການຄ້າຂາຍ ດ້ານການຮຽນ ຕ້ານຄວາມ ຕ້ານຄວາມບໍໂ
່ ປ່ງ
ສິ່ງເສບຕິດ
ການສອນ ໂປ່ງໃສໃນ ໃສໃນການປອມ
ການສອບເສງ ແປງເອກະສານ

ໝາຍເຫດ: ກ່ອນການໃຫ້ຄະແນນໃຫ້ອ່ານເນື້ອໃນ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຂອງ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ກ່ຽວກັບ ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນບົດແນະນຳຂອງລັດ
ຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ............ລົ
ງວັນທີ....................ໃຫ້
08/01/2013 ລະອຽດ
131
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1
2
3
4
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6
7
8
9
10
11
12

ລ/ດ

ແບບຟອມປະເມີນ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ແບບທີ 2)
ຊື່ໂຮງຮຽນ/ສູນ/ສະຖາບັນ..........................ເມືອງ..................ແຂວງ.......................ປະຈຳສົກປີ..............................

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ອຳຍນວຍຄວາມສະ ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນ,ສູນ ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນ,ສູນ ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນ,ສູນ
ດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການ ແລະ ສະຖາບັນການ ແລະ ສະຖາບັນການ
ການສອນ
ສຶກສາມີຄວາມສະອາດ ສຶກສາມີຄວາມສວຍງາມ ສຶກສາເປັນສີຂຽວ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີດີໃນໂຮງຮຽນ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນສຶກສາ

ລວມ ສະເລ່ຍ ໝາຍ
ເຫດ

ໝາຍເຫດ: ກ່ອນການໃຫ້ຄະແນນໃຫ້ອ່ານເນື້ອໃນ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຂອງ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ກ່ຽວກັບ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີດີໃນໂຮງຮຽນ, ສູນ ແລະ ສະ
137 ງວັນທີ.................ໃຫ້
08/01/2013 ລະອຽດ
ຖາບັນການສຶກສາໃນບົດແນະນຳຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ..........ລົ

13
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11
12
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8

7

6

5

4

3

2

1

ລ/ດ

ແບບຟອມປະເມີນ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ແບບຟອມທີ 3)
ຊື່ໂຮງຮຽນ/ສູນ/ສະຖາບັນ..........................ເມືອງ..................ແຂວງ.......................ປະຈຳສົກປີ..............................

11
14

15
12

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ

ການຍ້ອງຍໍກົມ
ກອງໃຫ້ອງີ ຕາມ
ຄະແນນສະເລ່ຍ
ທັງໝົດ

ການຍ້ອງຍໍບຸກ
ຄົນໃຫ້ອີງຕາມ
ຄະແນນສະເລ່ຍ
ທັງ 3 ດ້ານຂອງ
ແຕ່ລະຄົນ

ຄະແນນສະເລ່ຍ
ຄະແນນສະເລ່ຍດ້ານ ຄະແນນສະເລ່ຍ ລວມ ສະເລ່ຍ ໝາຍເຫດ
ດ້ານສອນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ດ້ານສ້າງສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ່ດີ

ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ສັງລວມ ແລະ ຄິດໄລ່ຄະແນນສະເລ່ຍທັງ 3 ດ້ານ ຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຄະແນນສະເລ່ຍທັງໝົດຂອງໂຮງຮຽນ,
ສູນ ຫຼືສະຖາບັນການສຶກສາ
- ໃສ່ຜົນການປະເມີນໃຫ້ຄັດເລືອກບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງດີເດັ່ນຕາມມາດຕາ 6 ການຍ້ອງຍໍກົມກອງລວມໝູ່ ແລະ
ມາດຕາ 7 ການຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ
137
ວ່າດ້ວຍ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ສະບັບເລກທີ......................ລົ
ງວັນທີ................................
8 ມັງກອນ 2013

ລວມຄະແນນສະເລ່ຍທັງໝົດ
ຂອງໂຮງຮຽນ, ສູນ ຫຼື ສະຖາ
ບັນການສຶກສາ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ລ/ດ

ແບບຟອມປະເມີນ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ແບບທີ 4)
ຊື່ໂຮງຮຽນ/ສູນ/ສະຖາບັນ..........................ເມືອງ..................ແຂວງ.......................ປະຈຳສົກປີ..............................
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ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
ວ ັດທະນະຖາວອນ
ວ ັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶ
ກສາທິ
ການ
ແລະ
ກິລກິ
າລາ
ກະຊວງສຶ
ກສາທິ
ການ
ແລະ
lbdlk{dy]k

ກະຊວງສຶ
ກສາທິ
ການ
ແລະ
ກິລກິ
າລາ
ກະຊວງສຶ
ກສາທິ
ການ
ແລະ
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                                                                         Àì¡êó
  37 /¦¦¡.¥ª
¡½§¸¤-¦ô¡¦¾-êò¡¾ນ Áì½ ¡òì¾

			
ນ½£ºນÍ¸¤-¸¼¤-¥ນ
ñ , ¸ñນêó 08 JAN  2013
¡ö´-¥ñ©-ª˜¤ -Áì½ ²½ນñ¡¤¾ນ
						

®ö©-Áນ½ນ¿

      À«ò¤: êÈ¾ນ¹ö¸Îû¾¹Éº¤¡¾ນ¡½§¸¤, ¹ö¸Îû¾¡ö´ Áì½ ºö¤¡¾ນÀê‰¾¡ö´

             êÈ¾ນº½êò¡¾ນ®ð©ò ´½¹¾¸òê½¨¾ÄìÁ¹È¤ªÈ¾¤Å

             êÈ¾ນ
 ¹ö¸Îû¾²½Áນ¡¦ô¡¦¾êò¡¾ນ Áì½ ¡òì¾Á¢¸¤,ນ½£ºນÍ¸¤
°øÉº¿ນ¸¨¡¾ນ¦½«¾®ñນ
 , ¦øນ Áì½ Â»¤»¼ນÁ¹È¤ªÈ¾¤Å

    Àìˆº¤: ¡¾ນ¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ© 3  ¢ÓÁ¢È¤¢ñນ
 ¦ºນ©ó»¼ນÀ¡„¤, ªÉ¾ນ¯½¡ö©-

¡¾ນ-¹¨Ó-êÓ Áì½ ¦É¾¤-¦…¤-Á¸©-ìÉº´-ê†-©ó-ÃນÂ»¤»¼ນ, ¦øນ
 Áì½ -¦½«¾®ñນ¡¾ນ¦ô¡¦¾ -Áì½ ¡òì¾

Œ ºó¤-ª¾´ ¢Ó-ªö¡ìö¤-¢º¤-ìñ©«½´öນ
 ªó-¸È¾-©É¸¨ 3 ¢Ó-Á¢È¤¢ñ-ນ
 ¢º¤-¢½-ÁÎ¤¡¾ນ¦ô¡¦¾ -Áì½ ¡òì¾ ¦½®ñ®-Àì¡êó 131/¦¦¡.¥ª, ìö¤-¸-ນ
ñ êó 8 ´ñ¤¡ºນ 2013.
ÃນÄì¨½-°È¾ນ
 -´¾¸¼¡¤¾ນ¡¾ນÁ¢ú¤¢ñນ¨Éº¤¨ð ¢º¤¢½ÁÎ¤¡¾ນ¦ô¡
1
16

-

¦¾ Áì½ ¡òì¾ µøÈÃນ
 Â»¤»¼ນ, ¦øນ
 ¦½«¾®ñນ¡¾ນ¦ô¡¦¾ -Áì½ ¡òì¾¢˜ນªÈ¾¤Å

ª½Íº©»º© ²½Áນ¡¦ô¡¦¾êò¡¾ນ Áì½ ¡òì¾Á¢¸¤, ນ½£ºນÍ¸¤ Áì½

¹Éº¤¡¾ນ¦ô¡¦¾êò¡¾ນ

Áì½

¡òì¾À´õº¤,

-Ä©É´ó¢½®¸ນ¡¾ນê†³ö©³œນ
 ©ó²ð

¦ö´£¸ນ, ¦½Á©¤ºº¡ÃນÁªÈì½¯ó´ó ¡ö´¡º¤ Áì½ ®÷¡£öນ©óÀ©„ນ ê†Ä©É»ñ®¡¾ນ¨Éº¤
¨ð¯½À²© ê÷¤Ä§, Í¼ນÄ§, Í¼ນ¡¾ Áì½ Ã®¨Éº¤¨ðì½©ñ®ªÈ¾¤Å À¯ñ-ນ¥¿ນ¸ນÍ¸¤Í¾¨;

ÁªÈ¦ñ¤À¡©À¹ñນ¸È¾¡¾ນ¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¡¾ນÁ¢È¤¢ñນ¨Éº¤¨ð©„¤¡È¾¸

¨ñ¤®ÒêñນÀ¯ñນ¢½

-®¸ນ ¡¾ນ-µÈ¾¤¯ö¡¡½ªò Áì½ ªÒÀນˆº¤, ºó¡©É¾ນÎ‡¤ÀນœºÃນ´¾©ª½«¾ນÃນ¡¾ນÁ¢È¤

¢ñນ, ¡¾ນÀ£ˆºນÄ¹¸¦É¾¤¢½®¸ນ ¡¾ນ Áì½ ¡¾ນ£ñ©Àìõº¡¨ñ¤®ÒêñນÀìò¡À§úò¤ Áì½
À¯ñນÀº¡½²¾®¡ñນ.À²ˆºªº®¦½Îº¤Ã¹ÉÁ¡È¢½®¸ນ¡¾ນÁ¢È¤¢ñນ ¨Éº¤¨ðÃ¹É«õ¡ª¾´

À¯í¾Ï¾¨ Áì½ ¦º©£Èº¤¡ñ®°öນ¤¾ນ ªö¸¥ò¤êñ¤À¯ñນ¡¾ນ¡½ª÷¡§÷¡¨øÉ¯ø¡¥ò©¦¿ນຶ¡
ê†©óÃ¹ÉÁ¡È£öນ»÷Èນ¦õ®êº© Áì½ ê‰¸¦ñ¤£ö´©ó-¢›ນ.

ìñ©«½´öນ
 ªó¸È¾¡¾ນ¡½§¸¤¦ô¡¦¾êò¡¾ນÁì½ ¡òì¾
¥‡¤ºº¡®ö©Áນ½ນ¿ :
I. ¥÷©¯½¦ö¤-

¥÷©¯½¦ö¤ ¢º¤¡¾ນ¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ© 3 ¢ÓÁ¢È¤¢˜ນ
 ÃນÂ»¤»¼ນ, ¦øນ Áì½ ¦½«¾®ñນ
¡¾ນ¦ô¡¦¾ -Áì½ ¡òì¾  À²ˆº:

1. ¦É¾¤¢½®¸ນ¡¾ນÁ¢È¤¢ñນÃ¹ÉÀ¢í¾¦øÈ§ó¸ò©ªö¸¥ò¤¢º¤ÁªÈì½Â»¤»¼ນ, ¦øນ, ¦½«¾®ñນ

¡¾ນ¦ô¡¦¾ -Áì½ ¡òì¾¢˜ນªÈ¾¤Å;

2. ¯ñ®¯÷¤¡¾ນ»¼ນ¡¾ນ¦ºນÃ¹É´ó£÷ນນ½²¾®Ã¡É£¼¤¡ñ®²¾¡²œນÁì½ ¦¾¡öນ;

3. ªÉ¾ນ Áì½ ¦½¡ñ©¡ûñນ¯½¡ö©¡¾ນ¹¨ÓêÓªÈ¾¤Å ÃນÂ»¤»¼ນ, ¦øນ Áì½ ¦½«¾®ñນ
¡¾ນ¦ô¡¦¾ Áì½ ¡òì¾;

4. ¦É¾¤¦½²¾®Á¸©ìÉº´êó©
ú ó À²ˆºº¿ນ¸¨£¸¾´¦½©¸¡Ã¹ÉÁ¡È ¡¾ນ»¼ນ-¡¾ນ¦ºນ
Áì½ ¯ø¡¥ò©¦¿ນô¡ê†©óÃ¹ÉÁ¡È£ø º¾¥¾ນ Áì½ °øÉ»¼ນ;

 ¡¾ນ¦¡
ô ¦¾ Áì½ ¡òì¾ ¡É¾¸¦ø´
È ¾©ª½«¾ນ
5. ¦É¾¤À¤ˆºນ
 Ä¢Ã¹ÉÂ»¤»¼ນ, ¦øນ, ¦½«¾®ñນ

£ຸນນ½²¾®²Éº´êñ¤£ñ©Àìõº¡ Ä©É®÷¡£öນÁì½ ¡ö´¡º¤©óÀ©„ນ.
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II. Àນື້ອ-ÃນÁì½ ªö¸-§š®º¡ ¢º¤- 3 ¢ÓÁ¢È¤¢ñນ
-

1. ¦ºນ©ó»¼ນÀ¡„¤
¡. ¦ºນ©ó¦ºນÀ¡„¤ ¦½Á©¤ºº¡©É¾ນ
 ªÈ¾¤Å ©„¤ນš:
      1)  £÷ນìñ¡¦½ນ½-¢º¤£ø;
       1.1 ´ó-Áນ¸-£ò©-¡¾ນ-À´õº¤-Îñ¡-ÁÎÉນ, »ñ¡-º¾§ó®-£ø  Áì½ ´ó-Á®®-Á°ນ-¸òêó              À»ñ©¸¼¡-;

      1.2   ¦¾´ñ¡£ó-²¾¨-ÃນµÈ¾¤ÁÎûນ
 Á³Éນ Áì½ ²¾¨ນ-º¡- µÈ¾¤¡¸É¾¤¢¸¾¤;
      1.3  ¹É¾¸¹ñ-ນ
 ¯½ªò®ñ©-ÎÉ¾-ê†¸ò§¾¦½À²¾½ Áì½ ª˜¤ÎÉ¾-£-ນ
í £É¸¾-¸ò-Ä¥²¾¡
              ¯½ªò®ñ© ¡È¼¸¡ñ®-¡¾ນ»¼ນ-¡¾ນ¦ºນ;
      1.4   ´ó-¡¾ນ-²ñ©ê½ນ¾ -Áì½- ¨ö¡-ì½©ñ®-ª-ນ
ö Àº¤-Ã-ນ
 ©É¾ນ-ªÈ¾¤Å- µÈ¾¤-ªÒ-Àນˆ-º¤;
      1.5   ´ó-¸÷©-êò¡¾-ນ¦ô¡¦¾, -¸ò§¾--£ø- Áì½ ´ó£¸¾´¦¾´¾©¦ò©¦ºນÃນ-¸ò§¾
¦ºນ¢º¤ªöນ

2) ¡¾ນ¡¼´£¸¾´²Éº´¢º¤£ø¡Èºນ¢›ນ¹Éº¤¦ºນ;
      2.1   ´ó-Á°ນ¡¾-ນ¦ºນ¯½¥¿-²¾¡»¼ນ,  ¯ó»¼ນ Áì½  -ÁªÈ¤-®ö©-¦ºນ£ö®«É¸-ນ
 ¡Èº-ນ
 ¢›ນ¹Éº¤-¦ºນ;
      2.2  ¦É¾¤º÷¯½¡ºນ¡½¡¼´-¦¡
-ˆ ¾ນ»¼ນ-¡¾ນ
- ¦ºນÁì½ ¡¾ນêö©ìº¤ À²ˆº
-      	   »ñ®Ã§É-Ãນ
 ¡¾ນ-¦ºນ;
      2.3   ¯›´ªò©ª¾´, ¯›´»¼¡§ˆ Áì½ Ã¹É-£½-Áນນນ-ñ¡»¼-ນ.
3) ¡¾ນ¦ò©¦ºນ¢º¤£ø.

      3.1   ¯½ªò®ñ©-Â´¤-À¸ì¾-¦ò©-¦ºນµÈ¾¤-À¢˜´¤¸©;

      3.2   ນ¿-Ã§É-®¾©¡É¾¸, Íñ¡¡¾ນÁì½ ¸òêó¦ò©¦º-ນµÈ¾-¤«õ¡ªÉº¤;

      3.3   ¡¾ນ-«¾´, ¡¾-ນªº®ນ-ñ¡»¼-ນ´ó-ìñ¡¦½ນ½-¦É¾¤¦ñ-ນ
 Áì½ -Ã¹É-¡¿ìñ¤-Ã¥;
      3.4    ນ¿-Ã§É-º÷¯½¡ºນ-Áì½ ¦ˆ-¡¾ນ¦ºນÃ¹ÉÀÏ¾½¦ö´¡ñ®¡ò©¥½¡¿¡¾ນ¦ºນ;

3
18

                           3.5                             ນ¿²¾ນ-ñ¡»¼ນ-À»ñ©-²¾¡¯½ªò®ñ©ªö¸¥ò¤,     êö©-ìº¤, -  ¡¾ນນ¿Ã§É-¹Éº¤

          -        ºÈ¾ນ
 ¹Éº¤¦½Ï÷© -Áì½ ¡ò©¥½¡¿-ºນ
‡ Å-ê†-²ö¸²ñ-ນ
 ¡ñ®¡¾ນ»¼ນ¡¾-ນ
¦º-ນ Áì½ »ñ®¯½¡ñ-ນ
 £¸¾´-¯º©-Ä²;

   3.6 ¡¸©¡¾-¯½-À´óນ-°öນ¡¾ນ»¼ນ¢º¤ນñ¡»¼ນ-¯½¥¿-À©õºນ, ²¾¡»¼ນ
-

À¯ñ-ນ
 ¯ö¡¡½ªò;

      3.7  Ã¹É¸¼¡®É¾ນ, ®ö©±ô¡¹ñ© Áì½ ນ¿²¾Á¡É®ö©±ô¡¹ñ© À¯ñນ
 ¯ö¡¡½ªò;

      3.8  ¡¾-ນ»¼ນ, -¡¾ນ-¦º-ນ£ö®-ª¾´-¹ùñ¡¦ø©Â£¤¡¾ນ-¦ºນ-ÁªÈ-ì½§˜ນ
 »¼ນ
      3.9  ¥ñ©¡¾ນ-§È¸¨-ÀÍõºນ-ñ¡»¼-ນºÈº-ນ
 ©É¸¨-Í¾¨-»ø®-¡¾ນ.
¢. »¼ນ©ó»¼ນÀ¡„¤ ¦½Á©¤ºº¡©É¾ນªÈ¾¤Å ©„¤ນš:
1) £÷ນ
 ¦ö´®ñ©¢º¤ນັກ»¼ນ

   1.1 ¯½ªò®ñ©-ì½®¼®-¢º¤-Â»¤»¼ນ, ¦½«¾®ñນ
 ¡¾ນ¦ô¡¦¾ Áì½ ¡ö©
Ï¾¨®É¾ນ
 À´õº¤ µÈ¾¤-À¢˜´¤¸©;

      1.2   ¡¾-ນ¯½-À´ó-ນ
 £÷ນ¦ö´®ñ©-¢º¤-ນ
 ັ¡»¼ນªÉº¤-Ä©É-£½-Áນນ8 ¢›ນ-Ä¯;

      1.3  ´ó£
- ¸¾´-¦¾´ñ¡£ó§
- ¸
È ¨-ÀÍõºÏøÀ-È ²úº
õ ນ, À- £ö¾ìö®ນ-®
ñ «õ£
- -ø Áì½ °
- º
-Éø ¾¸÷Â
- ¦.
2) ¡¾ນ£íນ£¸É¾»Ô»¼ນÁì½ ¡¾ນÀ£ˆºນÄ¹¸¡ò©¥½¡¿

      2.1   ª˜¤Îû¾£íນ
 £¸É¾»Ô»¼ນ Áì½ ³ñ¤£øº½êò®¾¨;

      2.2   ´ó-£¸¾´-¡É¾¹¾-ນ«¾´Œªº® -Áì½ ¦öນ
 ê½ນ¾-¡ñ®-£ø;

      2.3   ´¾Â»¤»¼ນÃ¹Éêນ
ñ À¸ì¾ Áì½ ®Ò¢¾©Â»¤»¼ນÂ©¨®Ò´óÀ¹©°öນ
;

      2.4   ¡¾ນÁ¡É¸¼¡®É¾ນ, ®ö©±ô¡¹ñ© Áì½ ¦‰¤®ö©ì¾¨¤¾ນÃ¹É£ø     	     	
              µÈ¾¤«õ¡ªÉº¤ Áì½ £ö®«É¸ນ
;

      2.5   ª˜¤-Îû¾¯½¡º®¦È¸-ນ
 Ãນ-¡ò©¥½¡¿-ªÈ¾¤Å  êñ¤ÃນÁì½ ນº¡Â»¤
              »¼ນê†-£ø- Áì½ -Â»¤»¼ນ¥ñ©-¢ນ
› µÈ¾¤-´ó-¯½¦ò©êò-°ນ
ö .
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3) °öນ¡¾ນ»¼ນ¢º¤ນັ¡»¼ນ.

      3.1   °öນ-¡¾ນ-»¼-ນ¯½¥¿-À©õºນÁì½ ²¾¡»¼ນ-ÁªÈ-ì½¸ò-§¾-®ÒÃ¹ÉÍ÷©£¾©
Ï¾¨ Áì½Ä©É-£½-Áນນ7 ¢›-ນ
 Ä¯ Áì½ ´ó£½Áນນນັ¡»¼ນÀ¡„¤¦½

              ÀìÈ¨êñ¤Ïö© 70% ¢º¤ນັ¡»¼ນêñ¤Ïö©.
2.

ªÉ¾ນ¯½¡ö©¡¾ນ¹¨ÓêÓ-Ã-ນ
 Â»¤»¼ນ, ¦øນÁì½ ¦½-«¾-®ນ
ñ ¡¾ນ¦ô¡¦¾

Áì½ ¡òì¾ ¡¾ນªÉ¾ນ¯½¡ö©¡¾ນ¹¨ÓêÓ- ¦½Á©¤ºº¡Ãນ©É¾ນ
 ªÈ¾¤Å©„¤ນš:

1)

©É¾ນນ-òªò¡¿

      1.1   ´óì½®¼®-¡¾-ນ£÷É´-£º¤-Â»¤»¼ນ, ¦øນ
 Áì½ ¦½-«¾-®ນ
ñ ¡¾-ນ¦ô¡¦¾  	
              Áì½ ¡òì¾  ;
      1.2   ´óì½®¼®-¡¾ນ-£÷É´-£º¤-¹ð-²ñ¡ -Áì½ ¡¾ນ-¯Éº¤-¡-ນ
ñ £¸¾´-¦½¹¤ö®;
      1.3   ´ó¡¾ນ-ÁªÈ¤ª˜¤£½ນ½-»ñ®°ò©§º®-¸¼¡¤¾ນÁªÈì½©É¾ນ
;
      1.4   ¦É¾¤Á°ນ¡¾-ນÀ£ˆºນ-Ä¹¸-ÁªÈì½-Äì¨½;

      1.5   ¥ñ©¡¾ນ-±ô¡-ºö®»ö´ ÍõÀ°ó¨-Á°È-Á°ນ¡¾-ນÀ£ˆº-ນ
 Ä¹¸ì½®¼®-¡¾ນ              ªÈ¾¤Å;

      1.6   ¦½ÍÑ-®°ö-ນ
 -¡¾ນ-¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-ÁªÈì½-Äì¨½, ¨Éº¤¨ð-§ö´-À§ó¨ -Áì½     	
              ì¾¨-¤¾-ນ-¢˜ນ-Àêò-¤¢º¤-ªນ
ö -.

2) ¡¾ນ-¦½¡ñ©¡˜ນ
 -Áì½ ªÉ¾ນ
 -¡
 ¾ນ-£
 É¾¢¾¨¡¾ນ-À¦®¦…¤À¦®ªò©

      2.1   ÁªÈ¤ª˜¤£½ນ-½-»ñ®°ò©§º®ªÉ¾-ນ
 -¦…¤-À¦®-ªò© ¢˜ນ
 -Â»¤»¼ນ-, ¦øນ-Áì½
¦½-«¾-®ນ
ñ -¡¾ນ-¦ô¡¦¾ Áì½ ¡òì¾;

      2.2   Â£¦½ນ-¾-À°ó¨-Á°È-°-ນ
ö -»É¾¨-¦…¤-À¦®-ªò©;
      2.3   ¦É¾¤®ñນ
 -©¾-¡ò©¥½¡¿ªÉ¾-ນ
 -¦…¤-À¦®-ªò©;

      2.4   ¦É¾¤-À£õº£È¾-¨-À²ˆº-ªò©ª¾´, ¡¸©¡¾-ê÷¡-Äì¨½-Áì½-®Èºນ-´ó-£¸¾´              ¦È¼¤;
      2.5   ¦ô¡¦¾-ºö®»ö´ªÒ°øÉÀ¦®¦…¤À¦®ªò©- Áì½ -ìö¤-Âê©-ªÒ-°øÉ-£É¾¢¾¨¦…¤À¦®
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	   ªò©-µÈ¾¤-ÀÏ¾½-¦ö´;

      2.6   Ã¹É¡¾-ນ-¨Éº¤¨ð, ì¾¤¸ñນ-Á¡È-°øÉ-ì¾¨-¤¾ນ-Áì½ ¥ñ®-Ä©É-¦…¤-À¦®-ªò©;
3) ¡¾ນ-¦½¡ñ©¡˜ນ-£¸¾´®ÒÂ¯¤Ã¦

      ¡.     ©É¾ນ-¡¾ນ-»¼ນ-¡¾ນ-¦ºນ-

     1.1	   °øÉ-»¼ນ-Áì½ -£ø-´ó-£¸¾´ນ-ñ®«õ-»ñ¡-Á²¤-¡ນ
ñ -

     1.2	   ®Ò-´ó-¡¾ນ-Á®È¤-Á¨¡--À²©, À°‰¾-§ນ
ö -Áì½ §˜ນ
 -£öນ-

     1.3	   £øÃ
- ¹É£
- ½-Áນ
- ນ
- Á
- ¡È°
- »
-Éø ¼ນ
- ©
- ¸
É ¨-£¸¾´-¨ª
÷ ê
-ò ¿-ª¾´-£¸¾´-¦¾´¾©-¢º¤-  	
              °øÉ-»¼ນ-

¢. ªÉ¾ນ-£¸¾´-®Ò-Â¯È-¤-Ã¦-Ã-ນ
 -¡¾-ນ-¦º®-À¦ñ¤-À¢í¾-»¼-ນ-²¾¨-Ãນ-Áì½ ªÈ¾¤¯½-Àê©

     1.1	   ນ-ñ¡¦º®À¦ñ¤ê÷¡£öນ-ªÉº¤¯½ªò®ñ©ª¾´ì½®¼®¡¾ນ-¦º®À¦ñ¤µÈ¾¤
              À¢˜´¤¸©

     1.2	   ນ-ñ¡-¦º®-À¦ñ¤-ê÷¡-£-ນ
ö -ªÉº¤-Ä©É-»ñ®-£¸¾´-À¯ñນ-ê¿-ªÒ-°-ນ
ö -¡
 ¾-ນ-¦º®-À¦ñ¤
     1.3	   ªÉº¤-À£ö¾ìö®ນ
- -ñ®«õ-°-ນ
ö -¢º¤-¡¾ນ-¦º®-À¦ñ¤-¥¾¡-¡¿´½¡¾ນ-ªñ©¦òນ£. ªÉ¾-ນ
 -£¸¾´-®Ò-Â¯È-¤-Ã¦-Ãນ
 -¡¾ນ-¯º´Á¯¤Àº¡½¦¾ນ-

     1.1	   ªÉ¾ນ-¡¾ນ-¯Éº´Á¯¤Àº¡½¦¾ນ-¡¾ນ-À¢í¾»¼ນ-ê÷¡ì½©ñ®§˜ນ
 -»¼ນ-;

     1.2	   ªÉ¾ນ¡
- ¾ນ¯
- º´Á¯¤Ã®£½Áນນ
- - Áì½Ã®¯½¡¾©ê÷¡ì½©ñ®§˜ນ»
- ¼ນ;
     1.3	   ªÉ¾ນ
 -¡¾ນ-ºº¡Àº¡½¦¾ນ-µ˜¤µõນ
 -ê¾¤©É¾ນ
 -¸ò§¾¡¾ນ-ê†®Ò«õ¡ªÉº¤;
     1.4	   ªÉ¾ນ-ê÷¡¡ðì½ນ-óê†À¯ñນ
 -¡¾ນ-Ã¹É¦ນ
ò -®ນ
ö -.

3. ¦É¾¤¦½²¾®Á¸©ìÉº´ê†©ó Ãນ-Â»¤»¼ນ-, ¦øນ-Áì½ ¦½-«¾-®ນ
ñ -¡¾ນ-¦ô¡¦¾

Áì½ ¡òì¾ ¦É¾¤¦½²¾®Á¸©ìÉº´ê†©ó ¦½Á©¤ºº¡Ãນ-©É¾ນ-ªÈ¾¤Å ©„¤ນ-š:

1) º¿ນ-¸¨£¸¾´¦½©¸¡Ã¹ÉÁ¡È ¡¾ນ-»
 ¼ນ--¡¾ນ-¦ºນ-

     1.1	   ¦½«¾ນê†ÀÏ¾½¦ö´Á¡È¡¾ນ-»¼ນ-¡¾ນ--¦ºນ-ÁªÈì½§˜ນ
 -»¼ນ-;
6
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  1.2	   ´óº÷¯½¡ºນ-ê†¥¿À¯ñນ-À²ˆº¦½Îº¤Á¡È¡¾ນ-»¼ນ-¡¾ນ-¦ºນ-;
     1.3	   ´ó¦…¤ê†Àºœºº¿ນ-¸¨Ã¹ÉÁ¡È¡¾ນ-¥ñ©¡ò©¥½¡¿ນ-º¡Íñ¡¦ø©;
     1.4	   ®Ò´ó¡¾ນ-¸öນ-Á§¸ìö®¡¸ນ-¥¾¡¢É¾¤ນ-º¡.
2) À»ñ©Ã¹ÉÂ»¤»¼ນ,- ¦øນ- Áì½ ¦½«¾®ñນ¡
- ¾ນ¦
- ¡
ô ¦¾ Áì½ ¡òì¾ ´ó£¸¾´¦½º¾©

     2.1	   ¹Éº¤-»¼ນ- Áì½ ®ðìÀ-ò ¸ນÂ
- »¤»¼ນ®
- ´
-Ò ¦
-ó ¤… À- ¦©-ÀÍõºÀ- ¯œºນ
- À- ¯ò½§½§¾¨;
     2.2	  ´ó-®Èº-ນ
 -¡¿ນ-ö©-«š´¢š-À¹¨œº-À¯ñ-ນ
 -ì½®¼®;
     2.3   ´ó-¹Éº¤ນ-Õ-¦½º¾©

3) À»ñ©Ã¹ÉÂ»¤»¼ນ,- ¦øນ-Áì½ ¦½«¾®ñນ¡
- ¾ນ¦
- ¡
ô ¦¾ Áì½ ¡òì¾ ´ó£¸¾´¦¸¨¤¾´

     3.1	  Â»¤»¼-´ó-»í¸-ºÉº´-»º® -Áì½ ´ó-¯É¾¨-®º¡-§ˆ-Â»¤»¼ນ-µøÈ-¯½ªø-Â¢¤-ê¾¤
             À¢í¾;
     3.2	  ´ó-Íñ¡ê÷¤ -Áì½ ´ó-À©†-ນ
 ê†-ÀÏ¾½-¦ö´¦¾´¾© ¯½ªò®ñ©¡ò©¥½¡¿ນº¡
             Íñ¡¦ø©;

     3.3	  ¹Éº¤¡¾ນ-£ø Áì½ ¹Éº¤-»¼ນ´ó-¡¾-ນ¯½©ñ® ¯½©¾µÈ¾¤ÀÏ¾½¦ö´Áì½
             ¦½º¾©¤¾´ª¾.
4) À»ñ©Ã¹ÉÂ»¤»¼ນ, ¦øນÁì½ ¦½«¾®ñນ¡¾ນ-¦ô¡¦¾ Áì½ ¡òì¾ À¯ñນ¦ó¢¼¸

     4.1	  ´ó»í¸ºÉº´Â»¤»¼ນ, ´óªນ
í Ä´É¯½©ñ®Íõªນ
í Ä´É¡ນ
ò Ï¾¡;

     4.2	  ®ðìÀò ¸ນÃນÂ»¤»¼ນÄ©É¥©
ñ ¦ñນÃ¹É´ª
ó ນ
í Ä´ûÃ¹É»´
‰ À²ˆºº¿ນ¸¨£¸¾´
¦½©¸¡À¸ì¾ນñ¡»¼ນ¯½ ªò®ñ©¡ò©¥½¡¿ນº¡Íñ¡¦ø©;

     4.3	  ´ó¦¸ນ©º¡Ä´É Íõ ¦¸ນ£ö¸¦½À²¾½ -À²ˆº-À»ñ©Ã¹Éນ
 ັ¡»¼-ນÄ©É»¼ນ»øû

¡¾ນ-¯ø¡, Áì½ -¡¾ນÀªó®-Âª-¢º¤§ó¸½ນ¾Å²ñນ
 Áì½ ´ó¡¾ນºº¡

             Á»¤¤¾ນ.
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III. ¸òêó-¡¾ນ¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-¡¾ນ-Á¢È¤¢ñນ

     1.	  -Ã¹É-ÁªÈ-ì½-²¾¡¦È¸ນ
 Â©¨-¦½-À²¾½-®ນ
ñ ©¾- Â»¤»¼ນ, ¦øນÁì½ ¦½

-«¾-®ນ
ñ -¡¾-ນ¦ô¡¦¾- Áì½ ¡òì¾Á¹È¤-ªÈ¾¤Å À°ó¨-Á°È Áì½ -Áນ½ນ¿ -Ãນ-

¡¾ນ¥ñ©-ª˜¤-¯½ªò®ñ©-®ö©-Áນ
 ½ນ¿-¦½®ñ®ນ-šÃ¹É-ê‰¸À«ò¤;
     2.	  ÁªÈì½²¾¡¦È¸ນªÉº¤ªò©ª¾´, §÷¡¨øÉ Áì½ ¦‰¤-À¦ó´ ®ñນ
 ©¾¹ö¸
             ÎÈ¸¨ Áì½  ®÷¡£öນê†¢ນ
› ¡ñ®ªöນÃ¹É-¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ© 3 ¢Ó-Á¢È¤¢ñນ

¢º¤-¢½-ÁÎ¤¡¾-ນ
 ¦ô¡¦¾ -Áì½ ¡òì¾ À²ˆº-Ã¹ÉÄ©É-»ñ®-°ນ
ö ¦¿Àìñ©µÈ¾¤
             ¥ö®¤¾´;
     3.    Ã¹É-¹Éº¤¡¾ນ, ¡ö´, ²¾¡¦È¸ນÀê‰¾-¡ö´, -¦½-«¾-®ນ
ñ , ¦øນÁì½ -Â»¤

             »¼ນ-Á¹È¤-ªÈ¾¤Å, ²½-Áນ-¡¦ô¡¦¾-êò¡¾ນÁì½ ¡òì¾-Á¢¸¤, ນ½£ºນ

Í¸¤ -Áì½ ¹Éº¤¡¾-ນ¦ô¡¦¾-êò¡¾ນ Áì½ ¡òì¾À´õº¤, -Àê©¦½®¾ນ

             ¥‰¤-¥ñ©-ª˜¤-¯½ªò®ñ©-®ö©-Áນ½ນ¿-¦½®ñ®ນ
- ີ້ª¾´Îû¾ê†-¢º¤-Ã°ì¾¸.

®ö©-Áນ½ນ¿-¦½-®ñ®ນš´ó-°-ນ
ö ¦ñ¡¦ò©ນ
- ັ®-ÁªÈ-¸-ນ
ñ ìö¤-ì¾¨-À§ñນ-À¯ñນªí-ນÄ¯.
			

ìñ©«½´öນ
 ªó-¸È¾¡¾ນ¡½§¸¤-¦ô¡¦¾-êò¡¾ນÁì½ ¡òì¾,

®Èºນ¦‰¤:                                                                      
Œ ¹Éº¤¡¾ນ¡½§¸¤                      1 ¦½®ñ®			
Œ ¡ö´ -Áì½-ê¼®-Àê‰¾-¡ö´-®Èºນì½ 1 ¦½®ñ®
Œ ´½¹¾¸òê½¨¾ÄìÁ¹È¤ì½           1 ¦½®ñ®
Œ ¦½-«¾-®ນ
ñ , ¦øນ®Èºນ
 -ì½
1 ¦½®ñ®
Œ Â»¤»¼ນ, -¸ò-¦¾-¹½¡ò©,
Œ ºÉº´-¢É¾¤-¡½§¸¤ ®Èºນ-ì½
1 ¦½®ñ®
Œ ²½-Áນ-¡¦ô¡¦¾êò¡¾ນ- Áì½ -¡òì¾
-Œ Á¢¸¤,ນ½£ºນÍ¸¤ ®Èºນì½
1 ¦½®ñ®
Œ ¦¿-Àນö¾
2 ¦½®ñ®
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