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មតិក ទំពរ័ 
ែផនកទី ១ ៖  លទធផល និងទិសេ   

១. េសចក្តីេផ្តើម ១ 
២. វឌ នភព ២ 
២.១ លទធផលរមួរបសវ់សិយ័អប់រ ំយវុជន និងកី  ២ 
២.១.១. វឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយកនុងឆន ំ ២០១៥ ២ 
២.១.២. វឌ នភពៃនករសេ្រមចបនសូចនករសនូល ៥ 
២.១.៣. វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៥ ៧ 
២.១.៤. វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ សននិបតឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥ ៧ 
២.១.៥. វឌ នភពៃនករ្រគប់្រគង និង្របសិទធភពហិរញញបបទនសហ្របតិបតិ្តករ ១០ 
២.១.៦. វឌ នភពៃនករអនុវត្តកំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ ១៣ 
២.១.៧. វឌ នភពៃនករអនុវត្តកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ ១៤ 
២.១.៨.4T វឌ នភពៃនករអនុវត្តកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ ១៦ 
២.១.៩.4T វឌ នភពៃនករអនុវត្តកមមវធីិកំែណទ្រមង់ទំង ១៥ ចំណុច ២០ 
២.១.១០. វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភពឆន ំ ២០១៥ េបសកកមមពិនិតយេឡើងវញិរមួគន  
 

២៥ 
២.២ លទធផល មអនុវិសយ័  ២៦ 
២.២.១. អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមរតូច ២៦ 
២.២.២. អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក  ៣៦ 
២.២.៣. អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយមសិក  និងអប់របំេចចកេទស ៤៦ 
២.២.៤. អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត្តមសិក  ៦៣ 
២.២.៥. អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ៧៧ 
២.២.៦. អនុវស័ិយ ករអភិវឌ យុវជន ៨៩ 
២.២.៧. អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកី  ៩៥ 

៣. ទិសេ ឆន សំកិ  ២០១៥-២០១៦ ១០៤ 
៣.១. ទិសេ មអនុវិសយ័ ១០៤ 
៣.១.១. អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមរតូច ១០៤ 
៣.១.២. អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក  ១០៥ 
៣.១.៣. អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយមសិក  និងអប់របំេចចកេទស ១០៦ 
៣.១.៤. អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត្តមសិក  ១០៧ 
៣.១.៥. អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ១០៨ 
៣.១.៦. អនុវស័ិយ ករអភិវឌ យុវជន ១០៨ 
៣.១.៧. អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកី  ១០៩ 

៣.២ បញ្ហ ្របឈម និងទិសេ កំែណទ្រមង់ឆ្លងអនុវិសយ័ ១១០ 
៣.២. ១. ករព្រងឹងករងរេគលនេយបយនិងែផនករ ១១០ 
៣.២.២. ករងរវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ ១១១ 
៣.២.៣. ករ្រគប់្រគងបុគគលិក ១១១ 
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៣.២.៤. ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ ១១២ 
៣.២.៥. ករងរអភិវឌ កមមវធីិសិក  ១១២ 
៣.២.៦. ករងររដ្ឋបល ១១៣ 
៣.២.៧. ករងរទំនក់ទំនងវបបធម៌ និង របូករណ៍ ១១៣ 
៣.២.៨. ករងរព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន ១១៤ 
៣.២.៩. ករងរសំណង់សិក  ១១៤ 
៣.២.១០. ករងរេបះពុមព និងែចកផ យ ១១៥ 
៣.២.១១. ករងរធនគុណភពអប់រ ំ ១១៥ 

៤. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន ១១៥ 
ែផនកទី២ ៖ ឧបសមពន័ធ  

ឧបសមព័នធទី១ ៖ ចំនួនសកមមភពៃនែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៥ ១១៩ 
ឧបសមព័នធទី២ ៖ ចំនួនសកមមភពៃនទិសេ សននិបតអប់រឆំន ំសិក  ២០១៤-២០១៥ ១២០ 
ឧបសមព័នធទី៣ ៖ ចំនួនសកមមភពៃនែផនករសកមមភពឆន ំ២០១៥ ម ម រតីពិនិតយេឡើងវញិរមួគន  ១២១ 
ឧបសមព័នធទី៤ ៖ វឌ នភពករអនុវត្តទិសេ សននិបតឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥ កំែណទ្រមង់សំខន់ៗ ១២២ 
ឧបសមព័នធទី៥ ៖ វឌ នភពករអនុវត្តទិសេ សននិបតឆន ំសិក  ២០១៤-២០១៥ អនុវស័ិយ ១២៥ 
ឧបសមព័នធទី៦ ៖ វឌ នភពករអនុវត្តទិសេ សននិបតឆន ំសិក  ២០១៤-២០១៥ ឆ្លងអនុវស័ិយ ១៣៣ 
ឧបសមព័នធទី៧ ៖ វឌ នភពករអនុវត្តែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៥ ១៣៥ 
ឧបសមព័នធទី៨ ៖ វឌ នភព ងម៉្រទិកសកមមភពេគលនេយបយឆន ំ២០១៥ ១៧០ 
ឧបសមព័នធទី៩ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភពឆន ំ២០១៥ ម ម រតីពិនិតយេឡើងវញិរមួគន  ១៨១ 

ែផនកទី៣ ៖ ្របធនបទពិភក   
្របធនបទពិភក  ១៩៧ 

 



 

 
 
 
 
 
 

ែផនកទី១ 

លទធផល និងទិសេ  



 



 1 

១. េសចកី្តេផ្តីម 
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  បននិងកំពុងអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ២ំ០១៤-២០១៨ 

ែដលេឆ្លើយតបនឹងកំែណទ្រមង់ និងដំេណើ រករអភិវឌ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលនីតិកលទី៥ ៃនរដ្ឋសភ ដូចមន 
ែចងេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ២០១៤-២០១៨។ េគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត រមួទំង
វធិនករកំែណទ្រមង់ ទិភព ១៥ ចំណុចរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ្រតូវបនស្រមួច េដើមបី 
េឆ្លើយតបេទនឹង្របព័នធអប់រមួំយែដលធនគុណភព្របកបេ យសមធម៌ និងបរយិប័នន េ យមនកិចច
សហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយៃដគូអភិវឌ  និងអនកពក់ព័នធកនុងករេ្របើ្របស់សក្ត នុពលធនធនសរបុ 
ឱយអស់លទធភព។  

ករពិនិតយ ម ន និងពិនិតយេឡើងវញិ ៃនករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំ ម   
ដំ ក់កល និងជ្របចំ គឺជករងរដ៏មន រៈសំខន់ េដើមបីត្រមង់ទិសករងរឱយសេ្រមចបន េគល
េ អប់រែំដលបនេ្រគងទុក។ កនុងេនះ សននិបតអប់រែំដលបនេរៀបចំេឡើងជេរៀង ល់ឆន ំ បនផ្តល់      
ឱកសឱយអនកពក់ព័នធទំងអស់ បនពិភក ពិនិតយវឌ នភពករងរ បញ្ហ ្របឈម និងកំណត់ទិសេ
ស្រមប់អនុវត្តបន្ត។ គណៈកមមករបេចចកេទសសននិបតអប់របំនបេងកើតេឡើង េដើមបីដំេណើ រករេរៀបចំ       
សននិបតែដលមន្រកបខណ្ឌ ករងរ និងមនវតថុបំណងចបស់ ស់។ គុណភពៃនករេរៀបចំសននិបត
អប់រក៏ំ្រតូវបនេលើកកមពស់ មរយៈរបយករណ៍បូកសរបុករងរកន់ែតមនលកខណៈ មញញ វភិគ 
និងេផ្ត តសំខន់េលើលទធផល។ 

វឌ នភពៃនករអនុវត្តករងរ មអនុវស័ិយ និងករពិនិតយ ម នវឌ នភពៃនករអនុវត្ត
ែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៥ បនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងខ្លឹម រៃនរបយករណ៍សននិបតអប់រ ំ េដើមបីជ
មូល ្ឋ នស្រមប់េធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិពីសកមមភព និងចំណុចេ របស់សូចនករបំេពញករងរគន្លឹះៗ។ 
របយករណ៍សននិបតអប់រឆំ្លុះបញច ំងអំពីវឌ នភព បញ្ហ ្របឈម និងអនុ សន៍ជរមួរបស់្រកសួង និង

មអនុវស័ិយទំង៧ រមួមនករអប់រកុំមរតូច ករអប់របំឋមសិក  ករអប់រមំធយមសិក និងអប់រ ំ
បេចចកេទស ករអប់រឧំត្តមសិក  ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ករអភិវឌ យុវជន និងករអប់រកំយនិងកី ។ 
លទធផលសននិបតអប់រនឹំងក្ល យជមូល ្ឋ នដ៏មន រៈសំខន់ កនុងករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ 
និងែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ។ 

កនុងឆន ំសិក  ២០១៤-២០១៥ កន្លងមកេនះ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  បនសេ្រមចលទធផល
ធំៗដូចតេទ ៖  
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២. វឌ នភព 
២.១ លទធផលរមួរបស់ សយ័អបរ់ំ យវុជន និងកី  

២.១.១ វឌ នភពៃនករអនវុត្តសកមមភពេគលនេយបយឆន ំ២០១៥ 

្រកសួងបនេ្រគងអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយស្រមប់ឆន ំ ២០១៥ សរបុ ៧៤។ សកមមភព
េគលនេយបយឆន ំ ២០១៤ ែដលបន្តអនុវត្តកនុងឆន ំ ២០១៥ មន ៤៤ បនបញច ប់ ២១ េសមើនឹង ៤៧,៧ 
ភគរយ កំពុងអនុវត្ត ២២ េសមើនឹង ៥០,៥ ភគរយ និងមិនទន់អនុវត្ត ១ េសមើនឹង ២,៣ ភគរយ (របូភពទី១)។ 
សកមមភពេគលនេយបយឆន ំ ២០១៥ មន ៣០ បនបញច ប់ ១១ េសមើនឹង ៣៦,៧ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត 
១៦ េសមើនឹង ៥៣,៣ ភគរយ និងមិនទន់អនុវត្ត ៣ េសមើនឹង ១០ ភគរយ (របូភពទី២)។ ជរមួ សកមមភព
េគលនេយបយបនបញច ប់ ៣២ េសមើនឹង ៤៣,២ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត ៣៨ េសមើនឹង ៥១,៤ ភគរយ និង
មិនទន់អនុវត្ត ៤ េសមើនឹង ៥,៤ ភគរយ។ 

េគលនេយបយទី១ មន ១៦ សកមមភព បនបញច ប់ ៧ េសមើនឹង ៤៣,៨ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត ៨ 
េសមើនឹង ៥០ ភគរយ និងមិនទន់អនុវត្ត ១ េសមើនឹង ៦,២ ភគរយ។ េគលនេយបយទី២ មន ២៥ 
សកមមភព បនបញច ប់ ១១ េសមើនឹង ៤៤ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត ១២ េសមើនឹង ៤៨ ភគរយ និងមិនទន់អនុវត្ត 
២ េសមើនឹង ៨ ភគរយ។ េគលនេយបយទី៣ មន ៣៣ សកមមភព បនបញច ប់ ១៤ េសមើនឹង ៤២,៥ ភគរយ 
កំពុងអនុវត្ត ១៨ េសមើនឹង ៥៤,៥ ភគរយ និងមិនទន់អនុវត្ត ១ េសមើនឹង ៣ ភគរយ។ (របូភពទី១) 

្របករេនះ បង្ហ ញអំពីត្រមូវករយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀត េលើករព្រងីកវ ិ លភពកមមវធីិ 
េដើមបីបេងកើនករចូលេរៀន និងទទួលេស េន្រគប់អនុវស័ិយ ករេរៀបចំេគលករណ៍ែណនំ និងករបេងកើន 
្របសិទធភពៃនករបេ្រង ននិងេរៀន ជពិេសសករេរៀបចំ្របព័នធែផនករ្រគប់្រគង ពិនិតយ ម ន និង យ
តៃម្លរបស់អនុវស័ិយ។ 

របូភពទី១ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយឆន ២ំ០១៤ បន្តអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៥ 
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េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងឆន ំ២០១៤ ភគរយសកមមភពេគលនេយបយបនអនុវត្តចប់សព្វ្រគប់ 
េកើន ១,៥ ភគរយ សកមមភពកំពុងអនុវត្តេកើន ៩,៨ ភគរយ និងសកមមភពមិនទន់អនុវត្តថយ ១១,៣
ភគរយ។ (របូភពទី២) 

្របករេនះ ទមទរឱយមនករពេន្ល នករអនុវត្តករងរបែនថមេទៀតេដើមបីឱយសម្រសប មេពល
េវ  និងត្រមូវករជក់ែស្តង។ 

 
 

របូភពទី២ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយកនុងឆន ២ំ០១៥  (អនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៥) 

 
 

 អនុវស័ិយករអប់រកុំមរតូចមន ១០ សកមមភព បនបញច ប់ ៤ េសមើនឹង ៤០ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត 
៥ េសមើនឹង ៥០ ភគរយ និងមិនទន់អនុវត្ត ១ េសមើនឹង ១០ ភគរយ។ ភពយឺតយ៉វកនុងករេរៀបចំេគល
ករណ៍ែណនំនន េដើមបីព្រងឹងករ្រគប់្រគង និងដំេណើ រកររបស់អងគភពបនេធ្វើឱយចំណុចេ នន
របស់អនុវស័ិយមិនបនសេ្រមច។  
 អនុវស័ិយករអប់របំឋមសិក មន ១០ សកមមភព បនបញច ប់ ៨ េសមើនឹង ៨០ ភគរយ និងកំពុង
អនុវត្ត ២ េសមើនឹង ២០ ភគរយ។ ករយកចិត្តទុក ក់េលើករេរៀបចំលកខន្តិកៈបេងកើត្រគឹះ ថ នបឋមសិក  

ធរណៈនិងឯកជន និងករបេ្រង ននិងេរៀនេពញមួយៃថង ែដលជបញ្ហ ្របឈមចំេពះមុខ ែដល្រតូវ
េ ះ្រ យបន្ត។ 

អនុវស័ិយករអប់រមំធយមសិក និងអប់របំេចចកេទសមន ២២ សកមមភព បនបញច ប់ ១០ េសមើនឹង 
៤៥,៥ ភគរយ និងកំពុងអនុវត្ត ១២ េសមើនឹង ៥៤,៥ ភគរយ។ ភពយឺតយ៉វកនុងករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្ត និងយន្តករករងរេធ្វើឱយករព្រងីកវ ិ លភពរបស់ករអប់របំេចចកេទេនទបជងកររពឹំងទុក។  

អនុវស័ិយករអប់រឧំត្តមសិក មន ១៤ សកមមភព បនបញច ប់ ២ េសមើនឹង ១៤,៣ ភគរយ និង
កំពុងអនុវត្ត ១១ េសមើនឹង ៧៨,៦ ភគរយ និងមិនទន់អនុវត្ត ១ េសមើនឹង ៧,១ ភគរយ។  

្របករេនះទមទរឱយមនករពេន្ល នករេរៀបចំេគលករណ៍ែណនំ េដើមបីេលើកកមពស់គុណភព 
និងករ្រគប់្រគង្រគឹះ ថ ន ឧត្តមសិក ។ 
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អនុវស័ិយករអប់រេំ្រក្របព័នធមន ៤ សកមមភព បនបញច ប់ ៣ េសមើនឹង ៧៥ ភគរយ និងមិនទន់
អនុវត្ត ១ េសមើនឹង ២៥ ភគរយ។ ករេរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករផ្តល់ របូករណ៍គំ្រទដល់អនក
សិក កមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ គួរ្រតូវបនពិភក េដើមបីបេងកើនចំនួនអនកសិក មុខជំនញវជិជ ជីវៈេន ម 
មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍។  

អនុវស័ិយករអភិវឌ យុវជនមន ៦ សកមមភព បនបញច ប់ ២ េសមើនឹង ៣៣,៣ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត 
៣ េសមើនឹង ៥០ ភគរយ និងមិនទន់អនុវត្ត ១ េសមើនឹង ១៦,៧ ភគរយ។ ្របករេនះទមទរឱយមនករ
យកចិត្តទុក ក់ព្រងឹងយន្តករ្រកុម្របឹក កុមរនិងយុវជន និងនិយមស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ 
វជិជ ជីវៈ។ 

អនុវស័ិយករអប់រកំយនិងកី មន ៨ សកមមភព បនបញច ប់ ៣ េសមើនឹង ៣៧,៥ ភគរយ និង
កំពុងអនុវត្ត ៥ េសមើនឹង ៦២,៥ ភគរយ។ ករេរៀបចំែផនករេគលស្តីពីករអភិវឌ កី េឆព ះេទសីុេហគម 
ឆន ំ២០២៣ និងករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្តីពីករេផទរមុខងរអប់រកំយនិងកី ដល់ថន ក់េ្រកមជតិ
ជក ្ត ទិភព។ (របូភពទី៣) 

របូភពទី៣ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយឆន ២ំ០១៥ ( មអនុវស័ិយ) 

 
 

សកមមភពេគលនេយបយែដលបនអនុវត្តចប់សព្វ្រគប់រមួមន ៖ ករេរៀបចំែផនករេគល
កនុងករជួយកុមរពិករ ករេធ្វើវេិ ធនកមមអនុ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់ របូករណ៍ស្រមប់បឋមសិក  
ករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ ធនគុណភពអប់រកំ្រមិត េរៀន ករផ ព្វផ យនិងអនុវត្ត្របព័នធធន
គុណភព ករែកលម្អលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិស្តីពីករ ងសង់និងករបំពក់សមភ របរកិខ រ្រគឹះ ថ ន
សិក ឱយ្រសប មស្តង់ គុណភព បឋមសិក  ករែកលម្អកមមវធីិសិក េនបឋមសិក   
ករេរៀបចំអនុ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើន្របក់េលើកទឹកចិត្តដល់្រគូបេ្រមើករេនតំបន់ជួបករលំបក និង
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តំបន់ ច់្រសយល ករេរៀបចំែផនករេគលស្រមប់អភិវឌ ករអប់របំេចចកេទស ករេរៀបចំេសចក្តី
ែណនំស្តីពីកមមវធីិ កុមរេម្រតីេនមធយមសិក  ករេរៀបចំេសចក្តីែណនំ ស្តីពីករ្របឡង
សិស ែផនកអប់របំេចចកេទស ករែកលម្អេសចក្តីែណនំ ស្តីពីករ្របឡងថន ក់ជតិ ករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ
្រគូបេ្រង នែផនកអប់របំេចចកេទសបេ្រង នេនវទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស ករេរៀបចំលិខិត
បទ ្ឋ នស្តីពីករ្រគប់្រគង្រគឹះ ថ នអប់រមំធយមសិក ឯកជន ករេរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករព្រងឹង
ករ្រគប់្រគងនិងករអនុវត្តែផនកអប់របំេចចកេទសេន មធយមសិក  ករេរៀបចំែផនករែផ្អកេលើ
លទធផលេនឧត្តមសិក  ករែកស្រមលួេសចក្តីែណនំស្តីពីករអនុវត្តកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ       
ករែកស្រមលួេសចក្តីែណនំស្តីពីករ្រគប់្រគង ឯកជន ករេរៀបចំ្របព័នធ្រគប់្រគងែផ្អកេលើ 
លទធផលៃនកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ ករេរៀបចំែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករអភិវឌ ចលនកយរទឹធិ
ជតិកមពុជ ករេរៀបចំែផនករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធមជឈមណ្ឌ លយុវជន ករេរៀបចំេគល
នេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ វស័ិយអប់រកំយនិងកី  ករេរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករ្របកួត
កី េន ម្រគឹះ ថ នសិក  និងករែកលម្អេសចក្តីែណនំស្តីពីករចង្រកងក្លឹប សមគម សហព័នធ
កី ។ េសចក្តីលម្អិតវឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយមនកនុងឧបសមព័នធទី៧។ 

 

២.១.២   វឌ នភពៃនករសេ្រមចបនសចូនករសនូល 

ងទី១ ៖ វឌ នភពៃនករសេ្រមចបនសូចនករសនលូ 

សូចនករសនលូ 
ថ នភព 

២០១៣-១៤ 
ថ នភព 

២០១៥-២០១៦ 
ចំណុចេ  
២០១៧-១៨ 

េគលនេយបយទី១ ៖ ធនលទធភពទទួលបនេស អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌  
១ - ភគរយកុមរ យុ ៥ឆន ំ កនុងករអប់រកុំមរតូច្រគប់របូភព ៥៩,៩% ៦៤,០៧% ៨០% 
២- ចំនួន្រសុកែដលបនសេ្រមចអ្រ បញច ប់បឋមសិក យ៉ងតិច 

៨០ ភគរយ 
១១៩ ៩៥ ១៤៤ 

៣- ចំនួនេខត្តែដលបនសេ្រមចអ្រ បញច ប់មធយមសិក បឋមភូមិ
យ៉ងតិច ៤០ ភគរយ 

៧ ៨ ១៧ 

េគលនេយបយទី២ ៖ េលើកកមពស់គុណភពនិងភពេឆ្លើយតប 
៤- អ្រ អកខរកមមយុវជន ( យុ ១៥-២៤) ៩២,១% 

(ឆន ំ២០១២) 
៩០,១% 

(ឆន ំ២០១៤) 
៩៧,៥% 

៥- អ្រ អកខរកមមជនេពញវយ័ ( យុ ១៥-៤៥) ៧៧,៦% 
(ឆន ំ២០០៨) 

៧៨,១%* 
(ឆន ំ២០១៤) 

៩០,៥% 

៦- ករ យតៃម្លថន ក់ជតិលទធផលសិក របស់សិស ថន ក់ទី៣ ទី៦ 
និងទី៨ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ និងគណិតវទិយ 

កំពុងអនុវត្ត 
ថន ក់ទី៣ 

ផ ព្វផ យ      
លទធផលេតស្ត

ថន ក់ទី៦ 

អនុវត្ត 
ថន ក់ទី៨ 

៧- ចំនួន្រគបូេ្រង នឧត្តមសិក មនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ៦ ៣១១ នក់ ៨ ៣២១ នក់ ៧ ៣១១នក់ 
៨- ចំនួន្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក មនសញញ ប្រតបណ្ឌិ ត ៨០៨ នក់ ៩៧១ នក់ ១ ០៥៨ នក់ 
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េគលនេយបយទី៣ ៖ធនភពស័ក្តិសិទធិៃនភពជអនកដឹកនំ និង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តីអប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 
៩- ភគរយថវកិកមមវធីិេធៀបនឹងថវកិសរបុ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង

កី   
១៣,៦៩% 

(ឆន ំ២០១៣) 
១០០% 

(ចប់ឆន ំ ២០១៥) 
១០០% 

១០- ភគរយករទូទត់ចំ យថវកិកមមវធីិ ៩៣,២% ៩០,៣%** ១០០% 
P្របភព៖ * ករអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចកមពុជឆន ំ ២០១៤ 
           ** តួេលខបេ ្ត ះ សនន 
P 

កុមរ យុ ៥ ឆន ំបនទទួលេស អប់រកុំមរតូច ម្រគប់របូភព ៦៤,០៧ ភគរយ ៃនចំនួន្របជជន
យុ ៥ឆន ំ េកើន ៤,១៧ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំសិក  ២០១៤-២០១៥ (ចំណុចេ  ESP ៧១ ភគរយ)។ 

ករព្រងីកេស ពំុទន់មនវ ិ លភពទូលំទូ យ កង្វះ េរៀន ថន ក់េរៀន ្រគូមេត្តយយសិក  និងករ
ផ្តល់ធតុចូលេផ ងៗមិនបន មត្រមូវករ ជពិេសសចំ ក្រសុកេន ម្រពំែដនែដលនំឱយករ
សេ្រមចចំណុចេ មនករយឺតយ៉វ។ 

្រសុកែដលសេ្រមចបនអ្រ បញច ប់ករសិក េនបឋមសិក យ៉ងតិច ៨០ ភគរយ មន ៩៥ េលើ 
១៩៧ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ថយ ៩ ្រសុក។  

ជធនី េខត្តែដលបនសេ្រមចអ្រ បញច ប់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិយ៉ងតិច ៤០ ភគរយ 
មន ៨ េលើ ២៥ ជធនី េខត្ត។ េខត្ត ែកវ កំពត និង ជធនីភនំេពញសេ្រមចបនេលើសពី ៤៥ ភគរយ។  

អ្រ អកខរកមមយុវជន ( យុ ១៥ ដល់ ២៤ឆន ំ) បនថយពី ៩២,១ ភគរយ េនឆន ំ ២០១២ មក្រតឹម 
៩០,១ ភគរយ េនឆន ំ ២០១៤។ អ្រ អកខរកមមជនេពញវយ័ ( យុ ១៥ ដល់ ៤៥ឆន ំ) បនេកើនពី ៧៧,៦ 
ភគរយ េនឆន ំ ២០០៨ ដល់ ៧៨,១ ភគរយ េនឆន ំ ២០១៤។ វឌ នភពសូចនករទំងពីរេនះទមទរឱយ
មនករព្រងីកថន ក់អកខរកមមវជិជ ជីវៈបែនថមេទៀត។ 

េតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៦ មុខវជិជ ភ ែខមរ និងគណិតវទិយបនអនុវត្តេលើ សំ ក
គំរ ូ២១០ កនុង ជធនី-េខត្តទំង២៥ សិស ចូលរមួ ៥ ៩៨៤ នក់ ្រសី ៥៣,៧ ភគរយ។  ភគរយេឆ្លើយ្រតូវ
ែដលសិស សេ្រមចបនេលើមុខវជិជ ភ ែខមរគឺ ៤៥,៧ ភគរយ និងគណិតវទិយ គឺ ៤៣,៤ ភគរយ។ 
្រកសួងកំពុងវភិគទិននន័យែដលទទួលបនពីករេធ្វើេតស្តថន ក់ជតិថន ក់ទី៨ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ គណិតវទិយ 
និងរបូវទិយ េលើ េរៀនសំ កគំរ ូ២០០ កនុង២៥ ជធនី-េខត្ត ែដលបនេធ្វើេតស្តកនុងឆន ំ២០១៤ និង
េ្រគងផ ព្វផ យលទធផល កនុងឆន ំ២០១៦ េនះ។ 

្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក មនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់េកើន ២ ០១០ នក់ េធៀបនឹងឆន ំសិក  
២០១២-២០១៣។ ្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក មនសញញ ប្រតបណ្ឌិ តេកើន ១៦៣ នក់ េធៀបនឹងឆន ំសិក  
២០១២-២០១៣ ។ 

ឆន ំ ២០១៥ ្រកសួងបនអនុវត្តថវកិកមមវធីិេពញេលញ និងបនេបះផ យ ណត្តិេបើក្របក់សរបុ  
ចំនួន ១ ៥១៤ ៩៤៣,៧៣ នេរៀល េសមើនឹង ៩០,៣ ភគរយ និងអនុវត្តលទធកមមបន ១១០,៩០ ភគរយ។   
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រដ្ឋបលក ្ដ លអនុវត្តបន ៧០,៩ ភគរយ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី ជធនី េខត្ត អនុវត្តបន 
៩៣,៤ ភគរយ។   

២.១.៣  វឌ នភពៃនករអនវុត្តែផនករ្រប ប ្ត្របចំឆន ំ ២០១៥ 
ែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ ២០១៥ បនបង្ហ ញពីសកមមភព ៦៥១ ្រតូវអនុវត្ត។ គិត្រតឹមែខធនូ ឆន ំ 

២០១៥ សកមមភព ៤៨៩ បនបញច ប់ ៦៨ បន្តអនុវត្ត និង ៩៤ មិនទន់ចប់េផ្តើមអនុវត្ត។ វទិយ ថ នជតិ
អប់រកំយនិងកី  និងមជឈមណ្ឌ លជតិហ្វឹកហ្វឺនកី  បនបញច ប់សកមមភព ១០០ ភគរយ។ េសចក្តីលម្អិត
វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៥ ឧបសមព័នធទី១ និងទី៦។ 

របូភពទី៤ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន  ំ២០១៥ (អងគភពថន ក់ជតិ) 

 
 

២.១.៤  វឌ នភពៃនករអនវុត្តទិសេ សននិបតអបរ់ឆំន សំកិ  ២០១៤- ២០១៥ 

សននិបតអប់រឆំន ំ ២០១៥ បនេលើកទិសេ  ១៥១ កនុងេនះទិសេ កំែណទ្រមង់សំខន់ៗ ២៥ 
ទិសេ អនុវស័ិយ ១០៥ និងទិសេ ឆ្លងអនុវស័ិយ ២១។ ទិសេ  ៨០ េសមើនឹង ៥៣ ភគរយ បន        
អនុវត្តចប់ ទិសេ  ៥៥ េសមើនឹង ៣៦ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត និងទិសេ  ១៦ េសមើនឹង ១១ ភគរយ មិនទន់
អនុវត្ត។  

ទិសេ កំែណទ្រមង់សំខន់ៗ ១៦ េសមើនឹង ៦៨ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយ ៥០ េសមើនឹង ៤៨ ភគរយ 
និងទិសេ ឆ្លងអនុវស័ិយ ១៤ េសមើនឹង ៧៦ ភគរយ បនអនុវត្តចប់។ ទិសេ កំែណទ្រមង់សំខន់ៗ ៨ 
េសមើនឹង ២៨ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយ ៤២ េសមើនឹង ៤០ ភគរយ និងទិសេ ឆ្លងអនុវស័ិយ ៥ េសមើនឹង 
២៤ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត។ ទិសេ កំែណទ្រមង់សំខន់ៗ ១ េសមើនឹង ៤ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយ ១៣ 
េសមើនឹង ១២ ភគរយ និងទិសេ ឆ្លងអនុវស័ិយ ២ េសមើនឹង ១០ ភគរយ មិនទន់អនុវត្ត។ (របូភពទី៥) 

េសចក្តីលម្អិតវឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ សននិបតអប់រឆំន ំ២០១៥ ឧបសមព័នធទី២, ៣, ៤ និងទី៥។ 

 



 8 

របូភពទី៥ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ សននិបតអប់រឆំន  ំ២០១៥ ថន ក់ជតិ 

(កំែណទ្រមង់សំខន់ៗ អនុវស័ិយ និងឆ្លងអនុវស័ិយ) 

 
 

 វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ កែំណទ្រមងសំ់ខន់ៗ 

ទិសេ កំែណទ្រមង់សំខន់ៗសរបុ ២៥ កនុងេនះករព្រងឹង្របព័នធែផនករ ៥ ករងរវមិជឈករនិង
វសិហមជឈករ ៤ ករ្រគប់្រគងបុគគលិក ៦ និងករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ ១០។ ទិសេ  ១៧ េសមើ
នឹង ៦៨ ភគរយបនអនុវត្តចប់ (ករព្រងឹង្របព័នធែផនករ ២ ករងរវមិជឈករនិងវសិហមជឈករ ៣      
ករ្រគប់្រគងបុគគលិក ៥ និងករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ ៦)។ ទិសេ  ៨ េសមើនឹង ៣២ ភគរយ កំពុង 
អនុវត្ត និងទិសេ  ១ មិនទន់អនុវត្ត។ (របូភពទី៦)  

េសចក្តីលម្អិតវឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ កំែណទ្រមង់សំខន់ៗឆន ំ២០១៥ ឧបសមព័នធទី២ និងទី៣។ 

របូភពទី៦ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ កំែណទ្រមង់សំខន់ៗ ឆន ២ំ១០៥ 
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 វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ មអនុវិស័យ 
ទិសេ អនុវស័ិយ ១០៥ កនុងេនះអនុវស័ិយករអប់រកុំមរតូច ១៨ អនុវស័ិយករអប់របំឋមសិក  

១៥ អនុវស័ិយករអប់រមំធយមសិក និងអប់របំេចចកេទស ២២ អនុវស័ិយករអប់រឧំត្តមសិក  ១១ អនុវស័ិយ
ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ៧ អនុវស័ិយករអភិវឌ យុវជន ១៤ និងអនុវស័ិយករអប់រកំយនិងកី  ១៨។ ទិសេ  
៥០ េសមើនឹង ៤៨ ភគរយ បនអនុវត្តចប់ ទិសេ  ៤២ េសមើនឹង ៤០ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត និងទិសេ  ១៣ 
េសមើនឹង ១២ ភគរយ មិនទន់អនុវត្ត។ 

ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រកុំមរតូច ៣ េសមើនឹង ១៧ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយករអប់របំឋមសិក  
១៣ េសមើនឹង ៨៧ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រមំធយមសិក និងអប់របំេចចកេទស ៩ េសមើនឹង ៤១ ភគរយ  
ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រឧំត្តមសិក  ៣ េសមើនឹង ២៧ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រេំ្រក្របព័នធ ៥ 
េសមើនឹង ៧១ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយករអភិវឌ យុវជន ៩ េសមើនឹង ៦៤ ភគរយ និងទិសេ អនុវស័ិយ
ករអប់រកំយនិងកី  ៨ េសមើនឹង ៤៤ ភគរយ បនអនុវត្តចប់។ 

 ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រកុំមរតូច ៨ េសមើនឹង ៤៤ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយករអប់របំឋម 
សិក  ២ េសមើនឹង ១៣ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រមំធយមសិក និងអប់របំេចចកេទស ១១ េសមើនឹង 
៥០ ភគរយ  ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រឧំត្តមសិក  ៧ េសមើនឹង ៧១ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រ ំ
េ្រក្របព័នធ ១ េសមើនឹង ១៤ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយករអភិវឌ យុវជន ៤ េសមើនឹង ២៩ ភគរយ និងទិសេ  
អនុវស័ិយករអប់រកំយនិងកី  ៩ េសមើនឹង ៤៧ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត។  

ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រកុំមរតូច ៧ េសមើនឹង ៣៩ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រមំធយម
សិក និងអប់របំេចចកេទស ២ េសមើនឹង ៩ ភគរយ  ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រឧំត្តមសិក  ១ េសមើនឹង ៩ ភគរយ 
ទិសេ អនុវស័ិយករអប់រេំ្រក្របព័នធ ១ េសមើនឹង ១៤ ភគរយ ទិសេ អនុវស័ិយករអភិវឌ យុវជន ១ េសមើនឹង 
៧ ភគរយ និងទិសេ អនុវស័ិយករអប់រកំយនិងកី  ១ េសមើនឹង ៦ ភគរយ មិនទន់អនុវត្ត។ (របូភពទី៧)  

េសចក្តីលម្អិតវឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ កំែណទ្រមង់សំខន់ៗឆន ំ២០១៥ ឧបសមព័នធទី២ និងទី៤។ 

របូភពទី៧ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ អនុវស័ិយ ឆន ២ំ០១៥ 
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 វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ ឆ្លងអនុវិស័យ 
ទិសេ ឆ្លងអនុវស័ិយ ២១ កនុងេនះករអភិវឌ កមមវធីិសិក  ៣ ករងររដ្ឋបល ៣ ករងរទំនក់

ទំនងវបបធម៌និង របូករណ៍ ៣ ករងរព័ត៌មននិងកិចចករ ៊ ន ៣ ករងរសំណង់សិក  ៣ ករងរ
េបះពុមពនិងែចកផ យ ៣ និងករងរធនគុណភពអប់រ ំ៣។ ទិសេ  ១៤ េសមើនឹង ៦៧ ភគរយ បន
អនុវត្តចប់ ទិសេ  ៥ េសមើនឹង ២៤ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត និងទិសេ  ២ េសមើនឹង ១០  ភគរយ មិនទន់  
អនុវត្ត។ (របូភពទី៨)  

េសចក្តីលម្អិតវឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ កំែណទ្រមង់សំខន់ៗឆន ំ២០១៥ ឧបសមព័នធទី២ និងទី៥។ 

របូភពទី៨ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ ឆ្លងអនុវស័ិយ ឆន ំ២១០៥ 

 
 

២.១.៥     វឌ នភពៃនករ្រគប្់រគង និង្របសិទធភពហិរញញបបទនសហ្រប ប ្តករ 
 កមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈឆន  ំ២០១៦-២០១៨ 

 ្រកសួងបនេរៀបចំកមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈឆន ំ២០១៦-២០១៨ មន ២៧ គេ្រមង កនុងេនះ 
គេ្រមងកំពុងដំេណើ រករមន ២០ គេ្រមង និងគេ្រមងកំពុងចរច (េសនើសំុថមី) មន ៧ គេ្រមង ែដលមន
ថវកិសរបុ ១៨៦ ២៩១ ០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ។  

ងទី២ ៖ កមមវិធីវិនេិយគ ធរណៈ(PIP)ឆន ២ំ០១២-២០១៤ ដល់ឆន  ំ២០១៦-២០១៨ (គិតជពន់ដុ ្ល រ េមរកិ) 

ឆន  ំ

សរុបគេ្រមងជំនួយ គេ្រមងកំពុងដំេណើ រករ គេ្រមងកំពុងចរច 

គេ្រមង 
 

ថវិក 
 

គេ្រមងវិនិេយគ គេ្រមងជំនួយបេចចកេទស 
ចំនួនគេ្រមង ថវិកេ្រគង 

គេ្រមង ថវិក គេ្រមង ថវិក 
២០១២-២០១៤ ៣៩ ១៨១ ៦៦៥ ៧ ៥៦ ៨៨២ ១៨ ៤៧ ៥២៣ ១៤ ៧៧ ២៦០ 

២០១៣-២០១៥ ៤១ ២៣១ ៨៣៣ ១ ១ ១៩០ ២២ ១៤១ ៩៧២ ១៨ ៨៨ ៦៧១ 
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២០១៤-២០១៦ ២៩ ២៦៦ ៥៧១ ២ ២១ ៥០០ ១៤ ១១៦ ៧៩២ ១៣ ១២៨ ២៧៨ 

២០១៥-២០១៧ ២៧ ១៩៨ ២៩២ ៥ ៤៩ ៥៧០ ១៣ ៩៨ ១០៩ ៩ ៥០ ៦១៩ 

២០១៦-២០១៨ ២៧ ១៨៦ ២៩១ ៧ ៥៧ ៩៥៣ ១៣ ៣៧ ៩៦៩ ៧ ៩០ ៣៦៩ 

 
េយើងសេងកតេឃើញថ ចំនួនគេ្រមងៃនកមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈេនឆន ំ២០១៦-២០១៨ មិនមន

ករថយចុះេទ េបើេធៀបេទនឹងពីរឆន ំចុងេ្រកយ ជពិេសសគេ្រមងជំនួយបេចចកេទស បុ៉ែន្តគេ្រមងកំពុង
ចរចមនករថយពី ៩ គេ្រមងកនុងឆន ំ២០១៥-២០១៧ មក ៧ គេ្រមង កនុងឆន ំ២០១៦-២០១៨ ។ 

 វឌ នភពៃនហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករ 
ហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករស្រមប់វស័ិយអប់រឆំន ំ២០១៥ មនថវកិសរបុជង ៧៤ នដុ ្ល រ 

េមរកិ ថវកិេនះមនករេកើនេឡើងេបើេធៀបនឹងឆន ំ២០១៤។ កនុងចំេ មៃដគូអភិវឌ ទំង ៩ មន
្របេទសជបុ៉ន បនចំ យថវកិេ្រចើនជងេគ បនទ ប់ពីេនះមន អងគករេសប ង រពិភពេ ក និង
សហភពអឺរ ៉បុ។ 

ភន ក់ងរផ្តល់ហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករដល់វស័ិយអប់រចំំនួន ៩ ែដលសថិតេនកនុងលំ ប់ខពស់
ជងេគ មនបង្ហ ញេនកនុង ងខងេ្រកម៖ 

ងទី៣ ៖ ហិរញញបបទនសហ្របតិបតិ្តកររបស់ៃដគូអភវិឌ  ៩ កនុងវិស័យអប់រ ំ  (ឯក ៈ ពន់ដុ ្ល រ េមរកិ) 

លរ 
 

អនកផ្តល់ជំនយួ 
 

ចំ យ 
ជក់ែស្តង 
ឆន  ំ២០១៣ 

ចំ យ 
ជក់ែស្តង 
ឆន  ំ២០១៤ 

ចំ យ 
ជក់ែស្តង 
ឆន  ំ២០១៥ 

ែផនករឆន  ំ
២០១៦ 

ែផនករឆន  ំ
២០១៧ 

ែផនករឆន  ំ
២០១៨ 

១ ្របេទសជបុ៉ន ២ ៦៥៤ ៦ ៥០៣ ៨ ៩៨៧ ៦១៩ N/A N/A 

២ 
អងគករេសប ង រ 
ពិភពេ ក 

២០ ៥៦៥ ៩ ៩៥៨ ៨ ៩១០ ១៤ ៩១០ N/A N/A 

៣ សហភពអឺរ ៉បុ ១៤ ៧៦៨ ១ ០២១ ៨ ៤៩៨ ៣៨ ៧១៧ ៣០ ២០៨ ២៣៩ 

៤ ្របេទសសុ៊យែអត ១១ ៩៩៩ ១១ ៩៤៨ ៧ ៩១៤ ៣ ១៧៥ N/A N/A 

៥ សហរដ្ឋ េមរកិ ៣ ៦៧១ ៦ ៣៣៤ ៧ ២០៦ ២ ២៣៣ N/A N/A 

៦ អងគករយូនីែសហ្វ ១ ៧០៩ ៧ ២២៧ ៦ ៩៩៧ N/A N/A N/A 

៧ ធនគរអភិវឌ សីុ ១៧ ៧០០ ៥០៩ ៥ ៥០០ ២១ ០០០  ២១ ០០០ ២ ៣០០ 

៨ ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ ៩ ០៧១ ១ ៤៣២ ៣ ៧២៣ ១ ១៣០ ៣ ៦៥០ N/A 

៩ ធនគរពិភពេ ក ៦ ០០០ ៧ ៤៨៩ ១ ៧៣៦ ៣ ៨៧៨ ៨ ៥៧១ ១១ ២០១ 

សរបុភគីផ្តល់ជំនួយចំនួន៩ ៨៨ ៤០៥ ៥២ ៤២១ ៥៩ ៤៧១ ៨៥ ៦៦២ ៦៣ ៤២៩ ១៣ ៧៤០ 
សរបុភគីផ្តល់ជំនួយទំងអស់ ៨៨ ៧៣៩ ៥៣ ១៨០ ៧៤ ៣៤៨ ១០៤ ៥៦៧ ៦៥ ៧០១ ១៣ ៧៤១ 

(្របភពៈ CDC  ដក្រសង់េចញពីទិននន័យជំនួយអភិវឌ ន៍ផ្លូវករេនៃថងទី ២១ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៦) 
 



 12 

ជបុ៉នបនអនុម័តគេ្រមង ែដល្រកសួងបនេលើកេសនើសំុស្រមប់អនុវត្តេនឆន ំ២០១៥ ចំនួន ១
គេ្រមង គឺគេ្រមង ងសង់អគរឧបសមព័នធ េដើមបីព្រងឹងតួនទីរបស់មជឈមណ្ឌ លសហ្របតិបត្តិករកមពុជ 
ជបុ៉ន (CJCC) គំ្រទដល់ប ្ត ញ ជីវកមម។ ឆន ំ២០១៥ ្រកសួងបនេលើកសំេណើ សំុគេ្រមងហិរញញបបទន
សហ្របតិបត្តិករអភិវឌ ន៍ផ្លូវករជបុ៉នស្រមប់ឆន ំ២០១៦ ចំនួន ២ គេ្រមង៖ 

- ករក ងមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់ករែកទ្រមង់ករអប់រ្ំរគូបេ្រង ន 
- ករបំប៉នស្តីពី្របព័នធអប់រេំន កលវទិយល័យវសិ្វកមម រមួចំែណកកនុងករអភិវឌ វស័ិយឧស ហកមម។  

ទនទឹមនឹងេនះ ្រកសួងក៏បនេលើកេសនើសំុគេ្រមងហិរញញបបទនឥតសំណងពី ធរណរដ្ឋកូេរ ៉
ស្រមប់ឆន ំ២០១៧ ចំនួន ៣ គេ្រមង៖ 

- គេ្រមងព្រងីកករអប់របំេចចកេទសេនក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ  
- គេ្រមងអភិវឌ ន៍ និងអនុវត្តវគគវ្ិរកឹតករេទៀងទត់  
- គេ្រមង ងសង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រកំយ និងកី  េដើមបីបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស ។  

 ទី្របឹក បេចចកេទសជតិ និងអន្តរជតិបំេពញករងរេន មអងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសងួ អយក និងថន ក់េ្រកមជតិ  
្រកសួងបន្របមូលនិងេរៀបចំចង្រកងព័ត៌មនស្តីពីទី្របឹក បេចចកេទសជតិ និងអន្តរជតិ េដើមបី   

ពិនិតយ ម នេមើលវឌ នភពៃនករបំេពញករងររបស់ទី្របឹក បេចចកេទស។ េនឆន ំ២០១៥ ទី្របឹក  
េចចកេទសជតិ និងអន្តរជតិបេ្រមើករងរេនអងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួងមន ១៧ នក់ េសមើនឹង ១២៣ នក់-ែខ 
និងេន មមនទីរអបរ ំយុវជន និងកី ជធនី េខត្ត មនទី្របឹក បេចចកេទស ៣៤ នក់ ែដលភគេ្រចើន
ជអនកសម័្រគចិត្ត។  

ជរមួ ចំនួនទី្របឹក បេចចកេទសបេ្រមើករងរេនកនុង្រកសួង មនករថយចុះជលំ ប់ពីមួយឆន ំ
េទមួយឆន ំ ្រសបេទនឹងេគលករណ៍្របសិទធភពហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករ។  

 លទធផលករងររបស់្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះវិស័យអប់រ ំ 
្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះវស័ិយអប់រថំន ក់ជតិបនេរៀបចំកិចច្របជំុ ម្រតីមស េ យមនករ

ពិភក េបើកចំហ អំពីករអនុវត្តេគលនេយបយនិងែផនករ កំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំករព្រងឹង្របសិទធភព
ហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករ និងករបង្ហ ញពីវឌ នភពសំខន់ៗ។ ្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះវស័ិយ
អប់រថំន ក់េ្រកមជតិទំង ២៥ ជធនី េខត្ត ក៏បនដំេណើ រករករងររបស់ខ្លួនបនល្អ្របេសើរពីមួយឆន ំេទ
មួយឆន ំ។ យន្តករេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់េរៀបចំ និងពិនិតយេមើលវឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករ
្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំ ករេរៀបចំសននិបតអប់រ ំ និងករេកៀរគរធនធន។ ្រកុម
ករងរេនះ ក៏បនព្រងឹងសមតថភព មរយៈសិកខ បណ្តុ ះប ្ត ល្របចំឆន ំ និងេលើកទិសេ
ស្រមប់ឆន ំបនទ ប់។ 
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២.១.៦     វឌ នភពៃនករអនវុត្តកំែណទ្រមង់ មជឈករនិង សហមជឈករ 

ករេលើកកមពស់អភិបលកិចចេន្រគប់ក្រមិត 

  ្រកសួងបនព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគងអប់រ ំស្តីពីអភិបលកិចចល្អស្រមប់ព្រងឹងករផ្តល់េស អប់រ ំ
ដល់គណៈ្រគប់្រគង េរៀន េនេខត្ត្រកេចះ សទឹងែ្រតង និងកំពង់សពឺ មនអនកចូលរមួ ២៩៤ នក់ ្រសី 
៤៥ នក់ និងបនពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លេលើករដឹកនំ និង្រគប់្រគង េរៀនែផ្អកេលើេគលករណ៍
អភិបលកិចចល្អេនកនុងេខត្ត ៩។ 
  ្រគឹះ ថ នសិក ឯកជន ៤៧ បនេសនើសំុ ជញ បណ្ណ មរយៈ្រចកេចញចូលែតមួយរបស់្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី ។ ្រកសួងបនចុះពិនិតយ ម នេលើករអនុវត្តករផ្តល់េស ធរណៈេន្រកុង ្រសុក 
េគលេ ៃនករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ កនុងេខត្តកំពង់ឆន ំង ែកវ ែកប េសៀម ប បត់ដំបង 
និងេពធិ៍ ត់។ 

ករងរកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគង មែបបវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ 

្រកសួងបន ៖ 
- េរៀបចំបញជ ីវភិគមុខងរ និងករពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវមុខងរ និងបន ក់ឆ្លងគណៈកមម ធិករ

ជតិអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ ែដលមន ៥៧៣ មុខងរ 
- េរៀបចំេសចក្តី្រពងចុងេ្រកយេគលនេយបយ ស្តីពីកំែណទ្រមង់វមិជឈករនិងវសិហមជឈករ     

វស័ិយអប់រ ំ 
- េរៀបចំសំេណើ មុខងរវស័ិយអប់រ ំ ៣៖ មុខងរអប់រមំេត្តយយសិក  មុខងរអប់របំឋមសិក  និង

មុខងរអប់រេំ្រក្របព័នធ ស្រមប់េផទរជូនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ  

- ែចករែំលកបទពិេ ធករេផទរមុខងរកនុងវស័ិយអប់ររំបស់្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ ជូនដល់ថន ក់ដឹកនំ
្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  និងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិេខត្តបត់ដំបង មនអនកចូលរមួ ១០០
នក់ ្រសី ១១ នក់ 

- អភិវឌ សមតថភពបុគគលិករដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិេខត្តបត់ដំបង ១១០ នក់ ្រសី ៣៨ នក់ កនុង
ករេ្រត មទទួលយកមុខងរវស័ិយអប់រ ំ 

- បណ្តុ ះប ្ត លគណៈ្រគប់្រគង េរៀន ១៤០ នក់ ្រសី ៤០ នក់ ស្តីពីករ្រគប់្រគង េរៀន
ែផ្អកេលើលទធផល ស្រមប់គំ្រទករេធ្វើកំែណទ្រមង់វមិជឈករនិងវសិហមជឈករកនុងវស័ិយអប់រ ំ 

- ្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីករេផទរមុខងរ និងធនធនវស័ិយអប់រជូំនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកៃនេខត្តបត់ដំបង 

ករងរេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន និងករព្រងឹងករអនុវត្ត  

្រកសួងបន ៖ 
- េរៀបចំ្រពះ ជ្រកឹតយ ១ អនុ្រកឹតយ ៧ ្របកស ១៤ េសចក្តីសេ្រមច ៣ និង ចរ ២ 
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- ផ ព្វផ យចបប់ស្តីពីករអប់រ ំ និងអនុ្រកឹតយស្តីពី្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង នេនេខត្តេសៀម ប 
និង ែកវ មនអនកចូលរមួ ១៧៥ នក់ ្រសី ២៩ នក់ 

- ផ ព្វផ យ្រកបខណ្ឌ ចបប់ស្តីពីករ្របយុទធ្របឆំងអំេពើជួញដូរមនុស េនេខត្តេពធិ៍ ត់ និងកំពត 
មនអនកចូលរមួ ១៨៩ នក់ ្រសី ២២ នក់ 

- ផ ព្វផ យនីតិវធីិៃនករេសនើឬករត ៉ ករប្តឹង និងដំេ ះ្រ យេនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី កំពត 
េសៀម ប និងកំពង់ឆន ំង មនអនកចូលរមួ ៣៣៩ នក់ ្រសី ៥១ នក់  

- ពិនិតយ ម នវ ិ ទបុគគលិកអប់រ ំ១២ េខត្ត  
- ពិនិតយ ម នករអនុវត្តចបប់ស្តីពីករអប់រនិំង្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន េន១៥ េខត្ត ។ 

២.១.៧ វឌ នភពៃនករអនវុត្តកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ 

ថ នភពបុគគលិកអប់រ ំ

បុគគលិកអប់រមំន ១១៥ ៣០៥ នក់ ្រសី ៥០ ១៤៥ នក់ កនុងេនះថន ក់ជតិ ៣ ០៥១ នក់ ្រសី 
៨២៥ នក់ និងថន ក់េ្រកមជតិ ១១២ ២៥៤ នក់ ្រសី ៤៩ ៣២០ នក់។ ្រកបខណ្ឌ ្រគូមេត្តយយសិក       
៣ ៣៦៩ នក់ ្រសី ៣ ៣០១ នក់ ្រគូបេ្រង នបឋមសិក  ៥៦ ៤២៣ នក់ ្រសី ២៦ ៩២៣ នក់ ្រគូ
បេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន ៤១ ៤៦៦ នក់ ្រសី ១៦ ០០៥ នក់ ្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តម ១៣ ៧៥១ នក់   
្រសី ៣ ៨៥៨ នក់ និង្រកបខណ្ឌ ្រគូបេចចកេទស ១៧៩ នក់ ្រសី ៣១ នក់ អធិករបឋម ៧៧ នក់       
្រសី ១៤ នក់ និងអធិករមធយម ៤២ នក់ ្រសី ១៣ នក់។ 
 បុគគលិកជប់កិចចសនយនិងបុគគលិកអែណ្ត ត ៧ ៨១៦ នក់ ្រសី ៣ ២០៣ នក់ កនុងេនះម្រន្តីជប់
កិចចសនយ ១២៣ នក់ ្រសី ១០ នក់ ្រគូជប់កិចចសនយចំេណះទូេទ ២ ៨០០ នក់ ្រសី ១ ៤៤៦ នក់    ្រគូ
អកខរកមមជប់កិចចសនយ ៤ ៤១៧ នក់ ្រសី ១ ៥៦២ នក់ ្រគូកមមវធីិសមមូលបឋមសិក  ១៧៨ នក់ ្រសី 
៣៨ នក់ និងបុគគលិកអែណ្ត ត ២៩៨ នក់ ្រសី ១៤៧ នក់។ ្រគូបេ្រង នពីរេវន ១៧ ៣៧៤ នក់ ្រសី      
៧ ៦៥៦ នក់ ្រគូបេ្រង នគួបពីរក្រមិតថន ក់ ២ ៦០៩ នក់ ្រសី ៨៦៩ នក់ ្រគូបេ្រង នគួបបីក្រមិតថន ក់ ៨៥ 
នក់ ្រសី ១៤ នក់ ។  
្រកសួងបន ៖  

- ្របកសទទួល គ ល់្រគូបេ្រង នបេ្រមើករេនតំបន់ ច់្រសយល និងតំបន់ជួបករលំបក      
៣៣ ៤១៧ នក់ ្រសី ១៣ ០៣៧ នក់ 

- ព្រងយ្រគូពីកែន្លងេលើសេទកែន្លងខ្វះ្រគូ  ៤២ នក់ ្រសី ២៥ នក់ 
- ព្រងយ្រគូេចញថមី ៤ ២៣៩ នក់ ្រសី ២ ៦៥៣ នក់ 
- ្របកសអនុញញ តឱយបុគគលិកអប់រចូំលបេ្រមើករងរវញិ ៤៧២ នក់ ្រសី ១៧៤ នក់ 
- ្របកសផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងេធ្វើករ ៨៨៦ នក់ ្រសី ៣៣៥ នក់ និង្របកសអនុញញ តចបប់ ៦៤ នក់ 

្រសី ១៦ នក់ 
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- ្របកសេផទរបុគគលិកអប់រេំទ្រកសួង ថ ប័ននន ១០៧ នក់ ្រសី ២២ នក់។ 

ករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកអប់រ ំ

្រកសួងបន ៖ 
- ែបងែចក្រកបខណ្ឌ ស្រមប់ករ្របឡងេ្រជើសេរ ើសឆន ំ ២០១៥ ចំនួន ៣ ០១៥ កែន្លង ្រកបខណ្ឌ

ម្រន្តីជប់កិចចសនយ ៣ ៥០៩ កែន្លង និងបុគគលិកអែណ្ត ត ៣០០ កែន្លង ដល់អងគភពថន ក់ជតិ និង
ថន ក់េ្រកមជតិ 

- េ្រជើសេរ ើស្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តមបេ្រង នេនឧត្តមសិក  ២២ នក់ ្រសី ៤ នក់។ 

ករេលើកទឹកចិត្តបុគគលិកអប់រ ំ

្រកសួងបន៖ 
- សហករជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈេរៀបចំ្របក់េបៀវត ជូន្រគូបេ្រង នេចញថមី ៤២៣៩នក់ 

្រសី ២ ៦៥៣ នក់ 
- ែតង ំងម្រន្តី្រគប់្រគងេនកនុងអងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួង និង្របធនមនទីរ ៨៦ នក់ ្រសី ១៣ នក់ 
- ពិនិតយនិតយនុកូលករងរែតង ំងម្រន្តី្រគប់្រគងថន ក់េ្រកមជតិ  ២០២ នក់ ្រសី ២៥ នក់ 
- ំងស៊ប់កនុង្រកបខណ្ឌ ជូនគរុសិស  គរនិុស ិតែដលបញច ប់កមមសិក  ៤ ១២៣ នក់ ្រសី ២ ៤០៤

នក់ និងបុគគលិកែដលបន្របឡងប្តូរ្រកបខណ្ឌ  ២ ១៥៦ នក់ ្រសី ១ ០៥៤ នក់ 
- ផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយសករងរ ៧ ៤៧៨ េ្រគ ង ជូន ជធនី េខត្ត កនុងេនះ េធ្វើពិធីបំពក់ជូន

បុគគលិកអប់រ ំ៣ ១៩៥ នក់ ្រសី ២៩,៣៨ ភគរយ 
- េលើកសរេសើរអងគភពមន ន ៃដករងរឆន ំសិក ២០១៣-២០១៤ ចំនួន ៣៧៧ អងគភព កនុង 

េនះ ទង់េលខ១ ចំនួន ៩០ េលខ២ ចំនួន ១០៩  និងប័ណ្ណសរេសើរ ១៧៧ 
- េលើកសរេសើរជូនអងគភពមន ន ៃដករងរឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥ ចំនួន ៣៦៥ អងគភព  
- ផ្តល់លិខិតសរេសើរេលើកទឹកចិត្តជូនេ ក្រគូ អនក្រគូ ៧៨២ នក់ ្រសី ១៧,១៣ ភគរយ ែដលបន

សម័្រគចិត្តបេ្រង នសិស េ្រត ម្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ សម័យ្របឡងៃថងទី១៣ 
តុ  ២០១៤ 

- ផ្តល់ពនរង្វ ន់ សេម្តចេតេជែសន ដល់នយកល្អ ៣ របូ និង្រគូបេ្រង នល្អ ៥ របូ។ 
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២.១.៨  វឌ នភពៃនករអនវុត្តកំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ  

ករងរហិរញញកិចច 

 ឆន ំ ២០១៥ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី បនអនុវត្តថវកិកមមវធីិេពញេលញ និងេបះផ យ
ណត្តិេបើក្របក់សរបុ ១ ៥១៤ ៩៤៣,៧៣ នេរៀល េសមើនឹង ៩០,៣ ភគរយ ៃនឥណទនែកត្រមូវសរបុ 

១ ៦៤៣ ៣៩៣,១០ នេរៀល កនុងេនះ រដ្ឋបលក ្ដ លអនុវត្តបន ៧០,៩ ភគរយ និងមនទីរអប់រ ំយុវជន 
និងកី ជធនី េខត្ត អនុវត្តបន ៩៣,៤ ភគរយ។   

្រកសួងបន ៖ 

- េបើកគណនីឱយ្រគប់ េរៀនទូទំង្របេទសកនុងឆន ំ ២០១៥ 
- េរៀបចំ្របព័នធ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ មព័ត៌មនវទិយ និងេ្រជើសេរ ើសអងគភពថវកិេនរដ្ឋបលក ្ត ល 

៩ និង ជធនី េខត្ត ៩ ឱយដំេណើ រករ កលបងកនុងឆន ំ ២០១៥ 
- ផ ព្វផ យអនុ្រកឹតយេលខ ៣៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៧ ែខមីន ឆន ំ២០១៥ ស្តីពី របូករណ៍ដល់

សិស ្រកី្រកេនបឋមសិក និងមធយមសិក   
- អនុវត្ត្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ ៣៦៦ សហវ. ចុះៃថងទី ០៦ ែខ េម  ឆន ំ២០១៥ ស្តីពីករអនុវត្ត

ថវកិស្រមប់ េរៀន ធរណៈ 
- េរៀបចំេសៀវេភនីតិវធីិហិរញញវតថុ្រគប់្រគង របូករណ៍ និងអនុវត្តថវកិគេ្រមងគំ្រទវស័ិយអប់រទីំ

២ ឆន ំ២០១៥ ស្រមប់ របូករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក និងេរៀនពូែកេនបឋមសិក និងមធយមសិក
ឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥ 

- េរៀបចំេសៀវេភនីតិវធីិហិរញញវតថុអនុវត្តថវកិគេ្រមងគំ្រទវស័ិយអប់រទីំ២ ឆន ំ២០១៥ ស្រមប់
្រគប់្រគងសំណង់មេត្តយយសិក សហគមន៍ 

- ែកស្រមួលអនុ្រកឹតយេលខ ១០២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២២ ែខមិថុន ឆន ំ២០០១ ស្តីពីករកំណត់
ចំ យេ យែឡកស្រមប់អនុវត្តកមមវធីិសកមមភពជ ទិភពេន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី   

- ែកស្រមួល្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ ៥០៥ សហវ ស្តីពីេគលករណ៍ស្រមប់ករ្របឡងមធយម
សិក ចំេណះទូេទ ្របឡងឧត្តមសិក  ្របឡងមធយមសិក បេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ ្របឡង្រគូ
បេ្រង ន និង្របឡង របូករណ៍ 

- េរៀបចំនីតិវធីិលទធកមមទំនិញថវកិជំពូក ៦០ ចំនួន ៣៦ គេ្រមង មនទឹក្របក់ ៥៩ ២៤៨ ០០៨ ២៥៣ 
េរៀល េ យបនចុះកិចចសនយ ៣៦ គេ្រមង មនទឹក្របក់ ៥៤ ០២១ ៣២៩ ៥៣៥ េរៀល និងបនេបះ 
ផ យ ណត្តិចំនួន ៣៦ គេ្រមង មនទឹក្របក់ចំនួន ៥៤ ០២០ ៧៥៥ ៥៣៥ េរៀល 

- េរៀបចំនីតិវធីិលទធកមមសំណង់ថវកិជំពូក ៦១ ចំនួន ២៤ គេ្រមង មនទឹក្របក់ ២០ ១៧០ ៨៨០ ៨៥០ 
េរៀល កនុងេនះបនចុះកិចចសនយ ១២ គេ្រមង មនទឹក្របក់ ១៦ ៧០៨ ៤៤៧ ៩៨៨ េរៀល និងបន
េបះផ យ ណត្តិ ១២ គេ្រមង មនទឹក្របក់ ១៦ ៧០៨ ៤៤៧ ៩៨៨ េរៀល 
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- េរៀបចំនីតិវធីិលទធកមមសំណង់ថវកិជំពូក ២១ ចំនួន ១៨ គេ្រមង មនទឹក្របក់ ៣៥ ៩៤១ ៨០៧ ២០០ 
េរៀល េ យបនចុះកិចចសនយ ១៨ គេ្រមង មនទឹក្របក់ ៣៣ ០៨៤ ១៦៣ ៧២៣ េរៀល និងបន
េបះ ណត្តិ ១៧ គេ្រមង មនទឹក្របក់ ២៤ ៥៦៩ ៨៨១ ១១៨ េរៀល។ 

ករងរ ងសង់ 

គេ្រមងថវកិរដ្ឋ 

- កំពុង ងសង់អគរសិក ថមីេនេខត្តបត់ដំបង េពធិ៍ ត់ ្រពះវ ិ រ ឧត្តរមនជ័យ េសៀម ប 
បនទ យមនជ័យ កំពង់ឆន ំង និងកំពង់ធំ 

- ជួសជុលែកលម្អអគរសិក មួយចំនួនេនកនុងេខត្តឧត្តរមនជ័យ ្រពះវ ិ រ និងកំពង់ចមបន ១០០ 
ភគរយ 

- ចូលរមួចុះពិនិតយករ យតៃម្ល និង្របគល់ទទួលករផគត់ផគង់តុ េកអី សិស បឋមសិក  មធយមសិក  
និងសង្ហ រមិ ប ្ណ ល័យ ជូនមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជធនី េខត្តទំង២៥ 

- បនពិនិតយករងរជួសជុល្រគឹះេនវទិយ ថ នបេចចកេទសវទិយកមពុជ 

- ចុះពិនិតយករងរ្របគល់ទទួលអគររដ្ឋបលកមពស់ ៧ជន់េន េចពញហុក និងអគរសិក
េនេខត្តតបួងឃមុំ 

- ជួសជុល ែកលម្អទី នអត្តពលកមម និងបំពក់េកអីជ័របែនថមេលើេវទិកកិត្តិយសសថិតកនុងពហុកីឡ ្ឋ ន
ជតិអូរ ំពិក 

- សិក គំនូសប្លង់អគរកមពស់ ៧ ជន់ និងេលើកបញជ ីប៉ន់តៃម្ល េន កលវទិយល័យភនំេពញបន ៧៥ 
ភគរយ 

- ពិនិតយទី ំង និងសិក គេ្រមងស្រមប់ ងសង់ ជួសជុលែកលម្អអគរសិក  និង ៥០ មណ្ឌ ល
្របឡងស្រមប់ ២៥ ជធនី េខត្ត។ 

គេ្រមងអភិវឌ វស័ិយអប់រទីំ៣ (ESDP III) 

- កំពុង ងសង់អគរសិក ជំ នទី១ និងទី២ អេន្ត សិក ្ឋ ន ផទះសំ ក់្រគូ និងបងគន់អនម័យ 
កនុងេខត្តកំពង់សពឺ កំពង់ឆន ំង េពធិ៍ ត់ បត់ដំបង បនទ យមនជ័យ ៃប៉លិន និង ជធនីភនំេពញបន 
៩០ ភគរយ និងសិក ទី ំងរបស់គេ្រមងជំ នទី៣ េនេខត្តឧត្តរមនជ័យ និងកំពង់ធំ បន 
១០០ ភគរយ (គេ្រមងអភិវឌ វស័ិយអប់រទីំ៣)។ 

គេ្រមងភពជៃដគូសកលស្រមប់ករអប់រ ំ(GPE) 

- សិក េលើករងរ ងសង់អគរសិក របស់គេ្រមងភពជៃដគូសកលស្រមប់ករអប់រ ំ 
- បំប៉នស្តីពីករងរ ងសង់ េរៀនជូនគណៈ្រគប់្រគង េរៀន ១៩៩ នក់ ្រសី ១០៥ នក់ 
- កំពុង ងសង់មេត្តយយសហគមន៍ ១០១ ខនង មេត្តយយធនធន ៣៤ ខនង បឋមសិក /អនុវទិយល័យ 
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១៤ខនង និងករយិល័យអប់រ ំ យុវជន និងកី ្រសុក ៧ ខនង េនេខត្តកំពង់ធំ ្រពះវ ិ រ ៃប៉លិន   
ឧត្តរមនជ័យ េសៀម ប កំពង់ឆន ំង េពធិ៍ ត់ បត់ដំបង និងបនទ យមនជ័យ។ 

សំណង់អគរសិក ែដលជអំេ យដ៏ៃថ្លថ្ល របស់ សេម្តចអគគម េសនប េតេជ     
ហ៊នុ ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តចកិ ្ត្រពឹទធបណ្ឌ ិត ប៊នុ ៉ នី ហ៊នុែសន 
មន ៣  ៦២៣ ខនង េសមើនឹង ១៨ ៨៨៦ បនទប់ គិត្រតឹម ៃថងទី០៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៥។ 

ករងរ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 

្រកសួងបន៖ 
- ទទួលករយល់្រពមជេគលករណ៍ពី សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន េលើករ

េធ្វើវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុរបស់្រកសួងេ យេស ទំងអស់ជបនទុករបស់រដ្ឋ 
- កំណត់ស្តង់ សមភ របរកិខ រអបបបរមស្រមប់ករងររដ្ឋបល េរៀន  
- កំណត់ករ្រគប់្រគងនិងេ្របើ្របស់ផទះ្រគូបេ្រង ន 
- កំណត់ករ្រគប់្រគងនិងផគត់ផគង់សមភ របរកិខ រ និងករេរៀបចំបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ  
- កំណត់ករេកៀរគរចំណូលរយៈេពលមធយម ២០១៤-២០១៨ េ្រកមសមតថកិចចរបស់្រកសួង 
- ្របមូលចំណូល និងបង់ចូលថវកិរដ្ឋ មរយៈករជួលទី ំងមនទឹក្របក់សរបុ ៤៥ ០៨០ ដុ ្ល រ  
- េរៀបចំវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុ ៣០ ទី ំង កនុងចំេ ម ៣៣ ទី ំង 
- នំចូលេ យពនធ និង ករជបនទុករបស់រដ្ឋ ៧ េលើក  
- ជ្រមះអគរសិក ចស់េចញពីបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ  ១ខនង េនអនុវទិយល័យបឹងកុក េខត្តកំពង់ចម  
- ្របមូលទិននន័យអចលន្រទពយឆន ំ ២០១៤ រចួ ល់ មនទី ំងសរបុ ៩០៩១  
- បំប៉នសមតថភពស្ដីពីករ្រគប់្រគងសមភ រៈនិង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋដល់ម្រន្តីអប់រទំទួលបនទុកថន ក់ជតិ 

ថន ក់េ្រកមជតិ និងនយក  ៩៧២ នក់ ្រសី ៨៤ នក់។ 

ករព្រងឹងសវនកមមៃផទកនុង 

្រកសួងបន ៖ 

- េធ្វើស្រមង់ព័ត៌មនេលើករ្រគប់្រគងទិននន័យ្របព័នធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង  និងករ្រគប់្រគងហិញញវតថុ
ស្រមប់ករអនុវត្តថវកិែកលម្អ េរៀនេនសវន ្ឋ នថន ក់េ្រកមជតិ ៧៣ អងគភព (មនទីរអប់រ ំ
យុវជន និងកី  ១៦  ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី ្រកុង ្រសុក ១៨ និង េរៀន ៣៩) 

- េធ្វើកមមសិក ព្រងឹងករអនុវត្តសវនកមមជក់ែស្តង ែដល្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុបនបំប៉នរចួ
េលើករ្រគប់្រគងទិននន័យ្របព័នធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងករ្រគប់្រគងហិញញវតថុ  ស្រមប់ករ្រគប់្រគង
និងេ្របើ្របស់ថវកិកមមវធីិ េន មសវន ្ឋ នថន ក់េ្រកមជតិ ១០៥ (មនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី  ៥ 
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ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី ្រកុង ្រសុក ១៩ មជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគ ២  
គរេុកសលយនិងវ្ិរកឹតករេខត្ត ៤ និង េរៀន ៧៥)  

- អនុវត្តស្តង់ របយករណ៍សវនកមមេចញេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ និងចុះេធ្វើសវនកមម
ៃផទកនុងេលើករ្រគប់្រគងនិងេ្របើ្របស់ថវកិកមមវធីិ េន មសវន ្ឋ នថន ក់េ្រកមជតិ ៣២ (មនទីរ
អប់រ ំយុវជន និងកី  ៣ ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី ្រកុង ្រសុក ៨ គរេុកសលយ
និងវ្ិរកឹតករេខត្ត ៣  និង េរៀន ១៨)  

- ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លេលើករបំេពញករងរសវនកមមរបស់ម្រន្តីសវនកមមៃផទកនុងេន ម
សវន ្ឋ នថន ក់េ្រកមជតិ ៧៨ (មនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី  ២ ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី
្រកុង ្រសុក ១០ មជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគ ១  គរេុកសលយនិងវ្ិរកឹតករេខត្ត ១ 
និង េរៀន ៦៦) 

- ម្រន្តីសវនកមមៃផទកនុង ្របុស ២ នក់ ចូលរមួសិកខ  ស្តីពីស្តង់ របយករណ៍សវនកមម  
េរៀបចំេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 

- ម្រន្តីសវនកមមៃផទកនុង ២០ នក់ ្រសី ៨ នក់ ចូលរមួសិកខ ស្តីពី្រទឹស្តីសវនកមមៃផទកនុង េរៀបចំ
េ យអគគនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ។ 

ករងរអធិករកិចចរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុ 

្រកសួងបន ៖  
- េធ្វើអធិករកិចចេនមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជធនី េខត្ត ៩ ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី

ខណ្ឌ  ្រសុក ្រកុង ៤៤ ្រគឹះ ថ នសិក  ២៤២ គរេុកសលយនិងវ្ិរកឹតករេខត្ត ៧ និង
មជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគ ១ 

- ្រតួតពិនិតយវឌ នភពៃនករែកលម្អ និងអធិករកិចចេលើករងរ្រគប់្រគងបុគគលិក រដ្ឋបល ហិរញញវតថុ 
និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋេនមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជធនី េខត្ត ៤ ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និង
កី ខណ្ឌ  ្រសុក ្រកុង ១០ ្រគឹះ ថ នសិក  ៥២ និង គរេុកសលយនិងវ្ិរកឹតករេខត្ត ២ 

- ្រ វ្រជវបតុភពមិន្រប្រកតីេន ម ជធនី េខត្ត ២០ ករណី 
- បំប៉នស្តីពីនីតិវធីិ្រ វ្រជវ េ ះ្រ យទំនស់ និងផ ព្វផ យរបយករណ៍អធិករកិចចេនេខត្ត

រតនគិរ ី និងផ ព្វផ យរបយករណ៍អធិករកិចចនិងេសៀវេភែណនំ ស្តីពីនីតិវធីិអធិករកិចចេន
ថន ក់ភូមិភគេខត្តបត់ដំបង ២៨៥ នក់ ្រសី ២៩ នក់។ 
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២.១.៩  វឌ នភពៃនករអនវុត្តកំែណទ្រមងទ់ំង ១៥ ចំណុច 

កំែណទ្រមង់ទី ១ ៖ ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ 

្រកសួងបន៖ 

- អនុវត្ត កលបងថវកិកមមវធីិេពញេលញកនុងចំេ ម្រកសួងទំង ១០ 
- បេងកើតអងគភពថវកិ ៣៩ េនថន ក់ជតិ និង ២៥ េនថន ក់ ជធនី េខត្ត 
- េធ្វើទំនក់ទំនងល្អជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុកនុងករទម្ល ក់ថវកិ និងស្រមួលនីតិវធីិ

ចំ យនិងទូទត់ 
- ក់ឱយេ្របើ្របស់ជផ្លូវករ មដំ ក់កលនូវ្របព័នធ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ម្របព័នធព័ត៌មនវទិយ 
- សិក អំពីទំនក់ទំនងរ ង ទិភពេគលនេយបយនិងថវកិ ថវកិដំេណើ រករ េរៀន 

េ យសហករជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ និងឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចចជតិ 
- កំណត់ករ្រគប់្រគង និងផគត់ផគង់សមភ របរកិខ រេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 
- កំណត់ស្តង់ សមភ របរកិខ រអបបបរមបេ្រមើរដ្ឋបល េរៀន។ 

កំែណទ្រមង់ទី ២ ៖ ករព្រងយ្រគូបេ្រង ន 

្រកសួងបន៖ 

- បំប៉ន្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ នឱយក្ល យជ្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តម េដើមបីេទបេ្រមើករងរេន      
កែន្លងខ្វះ្រគូ 

- េរៀបចំរបយករណ៍ ស្តីពី ជធនី េខត្ត ែដលខ្វះនិងេលើស្រគូបេ្រង ន មមុខវជិជ  និង មក្រមិត
ភូមិសិក   

- េរៀបចំជេ្រមើសេគលនេយបយស្តីពីករព្រងយ្រគូ 
- ពិនិតយេឡើងវញិអំពីលកខខណ្ឌ  នីតិវធីិេផទរ និងផ្ល ស់ប្តូរកែន្លងេធ្វើករ។ 

កំែណទ្រមង់ទី ៣ ៖ កំែណទ្រមង់មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

្រកសួងបន៖ 

- សិក ពី ថ នភពរបស់មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ 
- េរៀបចំេសចក្តី្រពងអំពីស្តង់ អនកផ្តល់េស បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ 
- េរៀបចំសំេណើ  និងឯក រទស នទន ស្តីពីករអភិវឌ មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន

េទអងគករ JICA េ យមនកិចចសហករជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ។ 
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កំែណទ្រមង់ទី ៤ ៖ ករេលើកកមពស់គុណវឌុ ្ិរគូបេ្រង ន 

្រកសួងបន៖ 

- បំប៉ន្រគូថន ក់ទី ១២ មុខវជិជ គណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្តទូទំង្របេទស 
- ែកលម្អលកខខណ្ឌ េ្រជើសេរ ើសេបកខជន្រគូបេ្រង ន ៖ េបកខជននិេទទស “A”, “B”, “C” ែដលបន ក់

ពកយចូលេធ្វើ្រគូបេ្រង នជប់ជស្វ័យ្របវត្តិេ យមិនចំបច់្របឡង (១ ២០០ នក់ និេទទស B, C 
ឆន ំ២០១៥) 

- បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូឧេទទស ៥៦ នក់ ្រសី ២០ នក់ ឱយមនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់។ 

កំែណទ្រមង់ទី ៥ ៖ ករងរអធិករកិចច 

្រកសួងបន៖ 

- េធ្វើអធិករកិចច ម្របធនបទេលើមុខវជិជ គណិតវទិយេនវទិយល័យ ១២៤ កនុងេខត្ត ២២។ ជលទធផល 
្រកុមករងរបនរកេឃើញថ ករសិក របស់សិស េនទប សិស អវត្តមនេ្រចើន កង្វះ្រគូបេ្រង ន
េនក្រមិតអប់រមូំល ្ឋ ន ្រគូបេ្រង នខុសមុខវជិជ ជំនញ និងកង្វះសមភ រសិក … 

- បណ្តុ ះប ្ត លអធិករថមី ៣២ នក់ េនវទិយ ថ នជតិអប់រ ំ
- បញច ប់បញញត្តិស្តីពីករធនគុណភពអប់រ ំ និងអនុវត្ត កលបងករេធ្វើអធិករកិចច មកលកំណត់

េលើ េរៀនមធយមសិក  ៧០ កនុង៦ ជធនី េខត្ត េ យសហករជមួយអធិករ ្ឋ នអប់រ ំ
្របេទសសុ៊យែអត។ 

កំែណទ្រមង់ទី ៦ ៖ រង្វ យតៃម្លលទធផលសិក  

្រកសួងបន៖ 

- បញច ប់ករេធ្វើេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៣ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ និងគណិតវទិយ  
- បញចូ លចេម្លើយេតស្ត និងក្រមងសំណួរសិស  និង្រគូថន ក់ទី៣ េទកនុង្របព័នធទិននន័យកំុពយូទ័រ 
- ផ ព្វផ យលទធផលេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៦ 
- វភិគទិននន័យេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៨ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ គណិតវទិយ និងវទិយ

្រស្ត  
- េរៀបចំឧបករណ៍េតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់តំបន់ (SEA-PLM) និងេរៀបចំ កលបង 
- េរៀបចំឧបករណ៍េតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់អន្តរជតិ (PISA for Development)។ 
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កំែណទ្រមង់ទី ៧ ៖ កំែណទ្រមង់ករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ 

្រកសួងបន៖ 

- ្របកសលទធផល្របឡង្របកបេ យេជគជ័យ ឈរេលើេគលករណ៍ចបប់ យុត្តិធម៌ តម្ល ភព 
និងលទធផលទទួលយកបន្រសប មពកយេ ្ល ក “អនកេចះគឺជប់”  

- បេងកើនជំេនឿទុកចិត្តរបស់ម ជនមកេលើករដឹកនំរបស់្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល និងបនេធ្វើឱយមន
ករែ្រប្របួលឥរយិបថរបស់សិស កនុងករេរៀនសូ្រត 

- ែកលម្អគុណភពៃនករចូលេរៀនេនឧត្តមសិក  
- ទក់ទញករចូលរមួគំ្រទពី្រគប់ភគីពក់ព័នធ 
- េរៀបចំគំរវូញិញ ្របឡងមធយមសិក បឋមភូមិ 
- បេងកើតក្លឹបសិក គណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្តេន ម្រគឹះ ថ នមធយមសិក  
- ែណនំឱយមនករ្របឡងមុខវជិជ ភ ែខមរពីរវញិញ  គឺែតងេសចក្តី និងសរេសរ ម នេន 

មធយមសិក បឋមភូមិ។ 

កំែណទ្រមង់ទី ៨ ៖ កំែណទ្រមង់កមមវធីិសិក និងេសៀវេភសិក េគល 

្រកសួងបនេរៀបចំ៖ 

- អនុគណៈកមមករបេចចកេទស មមុខវជិជ  
- ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក ចំេណះទូេទ និងអប់របំេចចកេទសចប់ពីមេត្តយយសិក ដល់មធយមសិក

ទុតិយភូមិ 
- ផ ព្វផ យ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក ចំេណះទូេទ និងអប់របំេចចកេទស 
- ែណនំករបេ្រង ន្របវត្តិវទិយ និងអក រសិលប៍េនមធយមសិក ។ 

កំែណទ្រមង់ទី ៩ ៖ ករ ងសង់អគរសិក និងករជួសជុល 

គេ្រមងថវកិរដ្ឋ 
- សិក ទី ំង េដើមបីជួសជុល ងសង់ ែកលម្អមណ្ឌ ល្របឡងមធយមសិក ទុតិយភូមិ ៥០  
- ្របមូលព័ត៌មន េ ងេ ល េ្រត មបេងកើតថមី ឧបសមព័នធ និង សមព័នធ 
- សិក ទី ំង ងសង់អគរម វទិយល័យវសិ្វកមម េន កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ 
- បនសង់អគរ កលវទិយល័យ េហង សរំនិ តបូងឃមុំ េនេខត្តតបួងឃមុំ 
- កំពុង ងសង់ កលវទិយល័យ្រកេចះ េនេខត្ត្រកេចះ  
- បេងកើតវទិយ ថ នបេចចកវទិយកំពង់សពឺ េខត្តកំពង់សពឺ 
- បេងកើតវទិយ ថ នបេចចកវទិយកំពង់េឈើទល េខត្តកំពង់ធំ។  
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កំែណទ្រមង់ទី ១០ ៖ ករ យតៃម្ល្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

្រកសួងបន៖ 

- ផ ព្វផ យេសៀវេភមគគុេទទសក៍មុខជំនញស្រមប់និស ិតេ្រជើសេរ ើសចូលេរៀនេន្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក  

- ផ ព្វផ យអំពី រៈសំខន់ៃនករសិក វទិយ ្រស្ត វសិ្វកមម សិលបៈេសរ/ីៃចន្របឌិត និងគណិតវទិយ 
- បញចូ លព័ត៌មនវទិយ បេចចកវទិយ និង រគមនគមន៍កនុងករអប់រគំណិតវទិយ  
- េរៀបចំកមមវធីិសិក ភ អង់េគ្លសស្រមប់និស ិតែដលមិនសិក ជំនញភ អង់េគ្លស 
- បេងកើតេវទិកស្រមប់ករ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កមពុជ 
- េរៀបចំឯក រេគលនេយបយ ស្តីពីែផនករអភិវឌ ន៍ឧត្តមសិក រយៈេពលែវង 
- បេងកើត្របព័នធ និងយន្តករ្រគប់្រគងទិននន័យ និងករពិនិតយ ម នែផ្អកេលើលទធផល 
- ក ងេគលករណ៍ែណនំ ស្តីពីករធនគុណភពអប់រៃំផទកនុង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  
- អនុម័តស្តង់  និងេរៀបចំេសៀវេភែណនំ ស្តីពីករ យតៃម្ល្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  
- បណ្តុ ះប ្ត លអំពីនីតិវធីិ និងដំេណើ រករទទួល គ ល់គុណភពអប់រេំន ម្រគឹះ ថ នសិក  ១៧  
- យតៃម្ល កលបងករទទួល គ ល់គុណភពអប់រឧំត្តមសិក  ១១ 
- េ្រជើសេរ ើស និងបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី យតៃម្ល ៤៦ នក់ ្រសី ៥ នក់។ 

កំែណទ្រមង់ទី ១១ ៖ ករេលើកកមពស់វស័ិយកី  

្រកសួងបន៖ 
- ទទួលេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ វស័ិយអប់រកំយ និងកី  ពី ជរ ្ឋ ភិបល 
- ែកស្រមួល្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពីេគលករណ៍ចំ យស្រមប់្របមូលផ្តុំ ត់ហ្វឹកហ្វឺន្រកុម

ជេ្រមើសជតិ និងេគលករណ៍ផ្តល់្របក់រង្វ ន់ដល់ជ័យ ភីពីករ្របកួតេជើងឯកអន្តរជតិនន 
- ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធកី េនពហុកីឡ ្ឋ នជតិ រមួមន៖ ទី នអត្តពលកមម ទី នបល់

ទត់ េភ្លើងបំភ្លឺទី នបល់ទត់ ្របព័នធបង្ហូរទឹក បំពក់េកអី របងករពរសុវតថិភព និង ល
ដំបូលទូក 

- េរៀបចំកមមវធីិសិក អប់រកំយេនក្រមិតអនុវទិយល័យ េ យសហករជមួយអងគករេបះដូងមស 
- េរៀបចំអនុ្រកឹតយនិងឯក រឧបសមព័នធ ស្តីពីភន ក់ងរ្របតិបត្តិករពិេសស ពហុកីឡ ្ឋ នជតិ  
- ែកស្រមួលេគលករណ៍ចំ យស្តី ពីករ្របកួតកី ្របចំឆន ំ្រគប់្របេភទ 
- េរៀបចំកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូអប់រកំយ និងកី ក្រមិតឧត្តម 
- េរៀបចំថន លកី  ៩ ្របេភទកី  
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- កំណត់េគលករណ៍េរៀបចំ្របកួតែលបងកី ជតិ េ យ្រប្រពឹត្តេទេរៀង ល់ពីរឆន ំម្តង ឱយបន
បួនដង គិតចប់ពីឆន ំ ២០១៦ េនះ ដល់ឆន ំ ២០២៣ មករអនុញញ តជេគលករណ៍របស់
ជរ ្ឋ ភិបល េលខ ១៣០ សជណ.អវ ចុះៃថងទី០១ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៦។ 

កំែណទ្រមង់ទី ១២ ៖ ករអនុវត្តែផនករសកមមភពេគលនេយបយយុវជន 

្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករអនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ យុវជនកមពុជ 
- អនុវត្តគេ្រមង កលបងស្តីពីករអប់រសំហ្រគិនភព បណ្តុ ះប ្ត លជំនញទន់ េស ផ្តល់

ព័ត៌មនករងរនិង ត់ករងរេន មសហ្រគស េ យសហករជមួយៃដគូអភិវឌ  
- បេងកើតមជឈមណ្ឌ លបេចចកេទសមិត្តភពកមពុជ ជបុ៉ន ស្រមប់យុវជន េនេខត្តេសៀម ប 
- ទទួលេធ្វើជមច ស់ផទះកមមវធីិន យុវជន ៊ ន ជបុ៉ន 
- អនុវត្តកមមវធីិអភិវឌ យុវជនកនុងវស័ិយអប់រេំហើយបញជូ នេទ្រគប់ ជធនី េខត្ត។ 

កំែណទ្រមង់ទី ១៣ ៖ ករអប់របំេចចកេទស 

្រកសួងបន៖ 

- អនុម័តែផនករេគល និងែផនករសកមមភព ស្តីពីករអប់របំេចចកេទសេនមធយមសិក ទុតិយភូមិ 
- អនុម័តកមមវធីិសិក  និងេសៀវេភសិក េគលេលើ ៥ មុខជំនញ រមួមនអគគិសនី េអឡិច្រតូនិច  

េមកនិច កសិកមម និងគណេនយយ 
- អនុវត្តកមមវធីិបំណិនជីវតិ េ យេ្រជើសេរ ើសេចញពីបញជ ីបំណិនជីវតិ ២៨ េន មអនុវទិយល័យ 
- ផ ព្វផ យកមមវធីិត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ និងជំនញទន់េន មអនុវទិយល័យ វទិយល័យ 
- កលបងកមមវធីិ្របឹក ជីពេនេខត្តបត់ដំបង 
- កំណត់ស្តង់ អបបបរមវទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស។ 

កំែណទ្រមង់ទី ១៤ ៖ ករបេងកើត េរៀនជំនន់ថមី 

្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំឯក រទស នទនស្តីពី េរៀនជំនន់ថមី  
- េរៀបចំែផនករសកមមភពស្រមប់ឆន ំ ២០១៦ និងឆន ំបន្តបនទ ប់ 
- អនុវត្តកមមវធីិ េរៀនជំនន់ថមី េ យេផ្ត តេលើអភិបលកិចច េរៀន ព័ត៌មនវទិយ បេចចកវទិយ 

និងគមនគមន៍ និងវទិយ ្រស្តេនវទិយល័យ្រពះសីុសុវតថិ េ យសហករជមួយៃដគូអភិវឌ  
- ែកែ្របបរ ិ ថ នវទិយល័យ្រពះសីុសុវតថិ េទជ េរៀនជំនន់ថមី។ 
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កំែណទ្រមង់ទី ១៥ ៖ ករេរៀបចំគន្លង ជីព និងករបណ្តុ ះប ្ត លនយក  

្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំឯក រទស នទន ស្តីពីគន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន   
- េរៀបចំេសៀវេភមគគុេទទសក៍នយក  
- បំប៉ននយក ្រគប់ក្រមិតេលើករងរ្រគប់្រគង ដឹកនំ អភិបលកិចច និង្របព័នធអធិករកិចចថមី ។ 

 

២.១.១០. វឌ នភពៃនករអនវុត្តែផនករសកមមភពឆន ំ ២០១៥ េបសកកមមពិនិតយេឡីង ញ
រមួគន  

ែផនករសកមមភពឆន ំ ២០១៥ របស់េបសកកមមពិនិតយេឡើងវញិរមួគន  បនបង្ហ ញពីសកមមភព
ែដល្រតូវអនុវត្ត មអនុវស័ិយនីមួយៗ សរបុ ៧២ បនអនុវត្តបញច ប់ ៣៩ កំពុងអនុវត្ត ២២ និងមិនទន់
ចប់េផ្តើមអនុវត្ត ១១។ 

អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច មនសកមមភព ១១ បនអនុវត្តបញច ប់ ៤ កំពុងអនុវត្ត ៣ និងមិនទន់ចប់
េផ្តើមអនុវត្ត ៤។ អនុវស័ិយអប់របំឋមសិក  មនសកមមភព ១០ បនអនុវត្តបញច ប់ ៨ កំពុងអនុវត្ត ១ និង
មិនទន់ចប់េផ្តើមអនុវត្ត ១។ អនុវស័ិយអប់រមំធយមសិក និងអប់របំេចចកេទស មនសកមមភព ១៤ បន
អនុវត្តបញច ប់ ៦ កំពុងអនុវត្ត ៥ និងមិនទន់ចប់េផ្តើមអនុវត្ត ៣។ អនុវស័ិយអប់រឧំត្តមសិក  មន
សកមមភព ១២ បនអនុវត្តបញច ប់ ៥ និងកំពុងអនុវត្ត ៧។ អនុវស័ិយអប់រេំ្រក្របព័នធ មនសកមមភព ៧ 
បនអនុវត្តបញច ប់ ៦ និងមិនទន់ចប់េផ្តើមអនុវត្ត ១។ អនុវស័ិយករអភិវឌ យុវជន មនសកមមភព ៩បន
អនុវត្តបញច ប់ ៤ កំពុងអនុវត្ត ៣ និងមិនទន់ចប់េផ្តើមអនុវត្ត ២។ អនុវស័ិយករអប់រកំយនិងកី  មន
សកមមភព ៩ បនអនុវត្តបញច ប់ ៦ និងកំពុងអនុវត្ត ៣។ 

េសចក្តីលម្អិតៃនវឌ នភពករអនុវត្តែផនករសកមមភព មនេនកនុងឧបសមព័នធទី៩។ 

របូភពទី៩ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភព ២០១៥ េបសកកមមពិនិតយេឡើងវញិរមួគន  
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២.២ លទធផល មអនុ សយ័ 

២.២.១ អនុ សយ័ ករអបរ់ំកមុរតចូ 
ក. លទធផលសេ្រមចបន 
ក.១ ធនលទធភពទទលួបនេស អបរ់ំ្របកបេ យសមធម ៌

ឆន ំសិក  ២០១៥-២០១៦ មេត្តយយសិក រដ្ឋមន ៣ ៧០៥ េកើន ២៦២ មេត្តយយសិក
ច់េ យែឡក ២៤៤ ថយ ២ មេត្តយយសិក ឯកជន ៣២១ េកើន ៨៦ និងមេត្តយយសិក សហគមន៍      

២ ៨៨៧ កែន្លង េកើន ៣៤១ កែន្លង មនទី ំងកនុង ១ ០៤៤ ឃំុ សងក ត់កនុងចំេ ម ១ ៦៣៣ ឃំុ សងក ត់។ 
ជរមួ មេត្តយយសិក ្រគប់របូភពមន ៦ ៩១៣ /កែន្លង េកើន ៦៨៩។  

កំេណើ ន មេត្តយយសិក ខងេលើ បនជួយឱយកុមរចូលេរៀន្រតឹម្រតូវ ម យុេនបឋមសិក
បនេ្រចើន។ 

ថន ក់មេត្តយយសិក ្រគប់្របេភទមន ១០ ២៦៧ េកើន ១ ៣៤៩ កនុងេនះថន ក់មេត្តយយសិក រដ្ឋ ៥ ៩៧៣ 
េកើន ៧០០ មេត្តយយសិក សហគមន៍ ២ ៩៩៩ េកើន ៣៣៣ និងមេត្តយយសិក ឯកជន ១ ២៩៥ េកើន ៣១៦។ 

កុមរ យុពី ០ េទេ្រកម ៦ឆន ំ បនទទួលេស អប់រ្ំរគប់របូភពមន ៣៨៨ ៧៩៤ នក់ េសមើនឹង 
២០,១៧ ភគរយ ៃនចំនួន្របជជន យុពី ០ េទេ្រកម ៦ឆន ំ ្រសី ១៩៨ ០៤៤ នក់ េសមើនឹង ៥១ ភគរយ។ 

កុមរ យុ ៣ឆន ំមន ៦០ ៩៤៩ នក់ េសមើនឹង ១៩,៧៩ ភគរយ ៃនចំនួន្របជជន យុ ៣ឆន ំ ្រសី 
៣១ ៧៧០ នក់ េសមើនឹង ៥២,១ ភគរយ េកើន ១០ ៥១១ នក់ ្រសី ៥ ៩១១ នក់។  

កុមរ យុ ៤ឆន ំមន ៨៤ ៣៤៣ នក់ េសមើនឹង ២៨,២៩ ភគរយ ៃនចំនួន្របជជន យុ ៤ឆន ំ ្រសី
៤២ ៩២៨ នក់ េសមើនឹង ៥០,៨ ភគរយ ថយ ១ ១១៦ នក់  ្រសី ថយ ២៩១ នក់។ 

កុមរ យុ ៥ឆន ំ បនទទួលេស អប់រ ំ ម្រគប់របូភព ១៨៧ ៤១២ នក់ េសមើនឹង ៦៤,០៧ ភគរយ ៃន
ចំនួន្របជជន យុ ៥ឆន ំ (ចំណុចេ  ESP ៧១ ភគរយ) ្រសី ៩៥ ៣២២ នក់ េសមើនឹង ៥០,៨ ភគរយ េកើន 
១០ ៣៣៥ នក់ ្រសី ៦ ១៩២ នក់។  

េទះបី្រកុមកុមរ យុ ៥ឆន ំ មិនទន់េឆ្លើយតបនឹងចំណុចេ  បុ៉ែន្តមនករេកើនេឡើងគួរឱយកត់
សមគ ល់ េបើេធៀបនឹងឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥។ 
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របូភពទី១០ ៖ លទធផលេធៀបនឹងចំណុចេ  ESP ឆន សិំក ២០១៥ -២០១៦ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(្របភពៈ ទិននន័យ EMISD និង ECED) 

ជលទធផល ករព្រងីកេស អប់រកុំមរតូចមិនទន់េឆ្លើយតបេទនឹងចំណុចេ កនុងឆន ំសិក  ២០១៥-
២០១៦ ៃនែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រឆំន ំ ២០១៤-២០១៨ េនេឡើយ មូលេហតុករផ្តល់ធតុចូលពី
ថន ក់ជតិមិនទន់េឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករៃនថន ក់េ្រកមជតិ និងសមតថភពៃនករអនុវត្តធតុចូលេនថន ក់
េ្រកមជតិមិនទន់បនេពញេលញេនេឡើយ។  

របូភពទី១១ ៖ ភគរយកុមរ យុ៥ឆន  ំទទួលបនករអប់រ ំ ម ជធនី េខត្ត 

 

 

 

 

 

 

 
 

(្របភពៈ ទិននន័យ ECED) 

បុគគលិកអប់រមំន ១១ ១១២ នក់ ្រសី ៨៩,២ ភគរយ េកើន ១០៩៧ នក់ ្រសី ៨,៣ ភគរយ កនុង
េនះបុគគលិកអប់រមំេត្តយយសិក រដ្ឋ ៤ ៧២៤ នក់ ្រសី ៩៤,៩ ភគរយ ថយ ៣០៣ នក់ ្រសី ថយ ៧       
ភគរយ បុគគលិកមេត្តយយសិក សហគមន៍ ៣ ១៣៨ នក់ ្រសី ៩៣,៣ ភគរយ េកើន ៣៥២ នក់ ្រសី ៩,៥ 
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ភគរយ និងបុគគលិកមេត្តយយសិក ឯកជន ៣ ២៥០ នក់ ្រសី ៧៧,៣ ភគរយ េកើន ១ ០៤៨ នក់ ្រសី 
៥០,៦ ភគរយ។ 

្របករេនះ បនជួយធនឱយករអប់រកុំមរតូចដំេណើ រករ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

ក.១.១ មេត្តយយសិក រដ្ឋ 

មេត្តយយសិក រដ្ឋមន ៣ ៧០៥ េកើន ២៦២ ( មេត្តយយសិក ច់េ យែឡក ២២៤ 
ថយ ២) ថន ក់េរៀនមន ៥ ៩៧៣ េកើន ៧០០។ បុគគលិកអប់រមំេត្តយយសិក រដ្ឋ ៤ ៧២៤ នក់ ្រសី ៤ ៤៨៣ 
នក់ ថយ ៣០៣ នក់ ។ 

កុមរ យុ ៣ ឆន ំ បនទទួលេស អប់រមំេត្តយយសិក រដ្ឋ ៩ ០៣៧ នក់ េសមើនឹង ២,៩ ភគរយ  ្រសី 
៤ ៧០៦ នក់។  កុមរ យុ ៤ ឆន ំ បនទទួលេស អប់រ ំមេត្តយយសិក រដ្ឋ ៣១ ៨៦៨ នក់ េសមើនឹង ១០,៧ 
ភគរយ ្រសី ១៦ ២៨៦ នក់។ កុមរ យុ ៥ ឆន ំ បនទទួលេស អប់រមំេត្តយយសិក រដ្ឋ ១៣២ ៩៧៣ 
នក់ េសមើនឹង ៤៥,៥  ភគរយ ្រសី ៦៥ ៨១៥ នក់។  

ក.១. ២ មេត្តយយសិក ឯកជន 
មេត្តយយសិក ឯកជនមន ៣២១  េកើន ៨៦ ថន ក់េរៀនមន ១ ២៩៥ េកើន ៣១៦។ 

បុគគលិកមេត្តយយសិក ឯកជន ៣ ២៥០ នក់ ្រសី ២ ៥១២ នក់ េកើន ១ ០៤៨ នក់ ។ 
កុមរ យុ ៣ ឆន ំ បនទទួលេស មេត្តយយសិក ឯកជន ១១ ០០៥ នក់ េសមើនឹង ៣,៦ ភគរយ ្រសី 

៥ ៧៧៦ នក់។ កុមរ យុ ៤ ឆន ំ បនទទួលេស មេត្តយយសិក ឯកជន ១២ ០០៧ នក់ េសមើនឹង ៤   
ភគរយ ្រសី ៥ ៨៧០ នក់។ កុមរ យុ ៥ ឆន ំ បនទទួលេស មេត្តយយសិក ឯកជន ៦ ៨៧៨ នក់ េសមើនឹង 
២,៤ ភគរយ ្រសី ៣ ៣៥៣ នក់។ 
ក.១.៣ មេត្តយយសិក សហគមន៍ 

មេត្តយយសិក សហគមន៍មន ២ ៨៨៧ កែន្លង មនទី ំង ១ ០៤៤ ឃំុ សងក ត់ កនុងចំេ ម         
១ ៦៣៣ ឃំុ សងក ត់។ ថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍មន ២ ៩៩៩ ថន ក់ េកើន ៣៣៣ ថន ក់ ។  

កុមរ យុ ៣ ឆន ំ បនទទួលេស អប់រមំេត្តយយសិក សហគមន៍ ១៨ ៦៦៧ នក់ េសមើនឹង ៦,១  
ភគរយ ្រសី ៩ ៩៣៣ នក់។  កុមរ យុ ៤ ឆន ំ បនទទួលេស មេត្តយយសិក សហគមន៍ ១៩ ១៧១ 
នក់ េសមើនឹង ៦,៤ ភគរយ ្រសី ១០ ១៩៥ នក់។  កុមរ យុ ៥ ឆន ំ បនទទួលេស មេត្តយយសិក    
សហគមន៍បន ២៨ ២៥៤ នក់ េសមើនឹង ៩,៧ ភគរយ ្រសី ១៦ ៣២០ នក់។   

បុគគលិកមេត្តយយសិក សហគមន៍ ៣ ១៣៨ នក់ ្រសី ២ ៩២៨ នក់ េកើន ៣៥២។  
ក.១.៤ ករអប់រកុំមរតូច មផទះ 

កុមរ យុពី ០ ដល់េ្រកម ៣ ឆន ំ បនទទួលេស អប់រកុំមរតូច មផទះ ៥៦ ០៩១ នក់ េសមើនឹង 
៥,៤ ភគរយ ្រសី ២៨ ០២៥ នក់។ កុមរ យុ ៣ ឆន ំ បនទទួលេស អប់រកុំមរតូច មផទះ ២២ ២៤០ នក់ 
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េសមើនឹង ៧,២ ភគរយ ្រសី ១១ ៣៥៥ នក់។  កុមរ យុ ៤ ឆន ំ បនទទួលេស អប់រកុំមរតូច មផទះ  
២១ ២៩៧ នក់ េសមើនឹង ៧,១ ភគរយ ្រសី ១០ ៥៧៧ នក់។  កុមរ យុ ៥ ឆន ំ បនទទួលេស អប់រ ំ
កុមរតូច មផទះ ១៩ ៣០៧ នក់ េសមើនឹង ៦,៦ ភគរយ ្រសី ៩ ៨៣៤ នក់។ 

ករអប់រកុំមរតូច មផទះ និង្រកុមខនងផទះ មនម បិ កុមរចូលរមួ ១០៤ ១១៥ នក់ ្របធន្រកុម
ម បិ  ១៧ ៤២៥ នក់ ម បិ បេងគ ល ៣ ៨១៥ នក់ ្រសី ៣ ៧៧១ នក់ និងកុមរ ១១៨ ៩៣៥ នក់ 
្រសី  ៥៩ ៧៩១ នក់ ។  

ភូមិែដលបនអនុវត្តកមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះមន ៣ ៣៦១ កនុងចំេ ម ១៤ ១១៩ ភូមិ សថិតកនុង
ឃំុ សងក ត់ ៩៤៨ កនុងចំេ ម ១ ៦៣៣ និង្រសុក ខណ្ឌ  ១៧៤ កនុងចំេ ម ១៩៧។ ភូមិអនុវត្តកមមវធីិ
េកើន ៣៣៦ ភូមិ។ 

ករអនុវត្តកមមវិធីនន 

ករផ្តល់ថវកិដំេណើ រករនិងថវកិែកលម្អ េរៀន 
្រគប់ េរៀនមេត្តយយសិក ធរណៈបនទទួលថវកិដំេណើ រករ និងកមមវធីិែកលម្អ

េរៀនេពញេលញ។ េរៀននីមួយៗមនករេរៀបចំែផនករអភិវឌ ្របចំឆន ំ េ យមនករចូលរមួពី   
គណៈកមមករ្រទ្រទង់ ។ េរៀននីមួយៗកន់ែតមនគណេនយយភពចំេពះចំណូលចំ យ 
េ យមនបិទផ យ ង តម្ល ភព។  

្របករេនះជួយឱយ េរៀនមនលទធភព្របមូលកុមរចូលេរៀន និងមនករចូលរមួពីសហគមន៍
កន់ែត្របេសើរេឡើង។ 

កមមវធីិអប់រពំហុភ  

កមមវធីិអប់រពំហុភ ស្រមប់កុមរជនជតិេដើមភគតិច បនអនុវត្តកនុង្រកុង ្រសុក ១៨ េកើន ៦ ៃន  
េខត្តេគលេ  ៥ មនេខត្តរតនគិរ ីសទឹងែ្រតង មណ្ឌ លគិរ ី្រពះវ ិ រ និងេខត្ត្រកេចះ។ កមមវធីិេនះបនអនុវត្ត
េន ម សិក មេត្តយយសិក រដ្ឋ ៤  មនសិស  ១២៧ នក់ ្រសី ៦៦ នក់ និងមេត្តយយសិក   
សហគមន៍ ៨០ កែន្លង េកើន ៤៦ កែន្លង សិស  ១ ៤៦១ នក់ ្រសី ៧៨២ នក់។ ភ ែដលបនេ្របើ្របស់
រមួមនភ  ទំពួន ្រគឹង ពនង កួយ េ្រកល កែវត៉ កចក់ វ និងេ្រព។ 

ករព្រងីកេស អប់រពំហុភ េនក្រមិតមេត្តយយសិក  បនទទួលលទធផលេលើសចំណុចេ េន
កនុង្រកបខណ្ឌ លទធផលស្រមប់អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច ៣០ កែន្លង។ េស េនះទមទរករបេងកើនសមតថភព
ថន ក់ជតិ ថន ក់េ្រកមជតិ និងថន ក់េស េលើករ្រគប់្រគងកមមវធីិ ករអនុវត្តកមមវធីិសិក  ករបញចូ លភ
ែខមរកនុងេម៉ងបេ្រង ន ករចង្រកងឯក រក្រមិតមេត្តយយសិក េទ មភ ជនជតិេដើមភគតិច។ 
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កមមវធីិអប់របំរយិប័ននស្រមប់កុមរពិករេនមេត្តយយសិក  
កមមវធីិអប់របំរយិប័ននស្រមប់កុមរពិករេនមេត្តយយសិក  បនអនុវត្តេខត្តេសៀម ប បត់ដំបង 

កំពង់ធំ ៃ្រពែវង រតនគិរ ីនិង ជធនីភនំេពញ។ កមមវធីិេនះ បនអនុវត្តមេត្តយយសិក រដ្ឋ ៦៣  េកើន ៥។ 
កុមរកនុងកមមវធីិអប់របំរយិប័នន ១២៥ នក់ ្រសី ៤៣ នក់ េកើន ២៧ នក់ ្រសីថយ ៦ នក់ ្រគូមេត្តយយ
សិក រដ្ឋមនជំនញ ៧៩ នក់ ្រសី ៧៨ នក់ េកើន ៨ នក់ ្រសី ៧ នក់។ មេត្តយយសិក សហគមន៍មន 
១៧ កែន្លង សិស  ២០ នក់ ្រសី ៩ នក់ ថយ ៤ នក់ ្រសីថយ ១ នក់ ្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍មន
ជំនញ ១៧ នក់ ្រសី ១៦ នក់ ។  

ករអប់របំរយិប័ននស្រមប់កុមរពិករេនមេត្តយយសិក  អនុវត្តទទួលលទធផលសេ្រមចបន ម
ចំណុចេ កនុង្រកបខណ្ឌ លទធផលែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរនិងអភិវឌ ន៍កុមរតូច។ 

ករងរ ងសង់ 

បនកំណត់ទី ំង ងសង់អគរមេត្តយយសិក រដ្ឋ (គំរ្ូរសុក) េន ម្រសុកេគលេ  ៧៦ ្រសុក 
ែដលបននិងកំពុងដំេណើ រករករ ងសង់ ៣៤ អគរ េនកនុង ជធនី េខត្ត ១០។ អគរែដលេនសល់ 
៤២ ខនង នឹងេ្រគងបញច ប់េនកនុងឆន ំ ២០១៦ េនះ េន ម្រសុកេគលេ កនុងេខត្ត ១៤ ។ 

បននិងកំពុងដំេណើ រករ ងសង់អគរមេត្តយយសិក សហគមន៍ ១០១ កែន្លង កនុង ជធនី េខត្ត 
៦ កនុងគេ្រមង ៥០០ កែន្លង េ យមនករចូលរមួរបស់សហគមន៍កនុងករ្រគប់្រគងករ ងសង់។  

អគរមេត្តយយសិក រដ្ឋ និងមេត្តយយសិក សហគមន៍ទំងេនះបនជំរញុឱយថន ក់េស អនុវត្ត និង
បំេពញ មស្តង់ បរ ិ ថ នៃនេស នីមួយៗ។ 

ក.២ េលីកកមពសគ់ណុភព និងភពេឆ្លីយតប 

លទធផលៃនករសិក  
កុមរ យុ ៥ឆន ំបនបញច ប់ករសិក ថន ក់មេត្តយយសិក ក្រមិតខពស់ ១៦៦ ៥៨៧ នក់ ្រសី ៨៣ ៥៣៣ 

នក់ េកើន ៧ ០៦២ នក់ ្រសី ៣ ៣៥៤ នក់។ កុមរ យុ ៥ឆន ំ ឆ្លងកត់េស អប់រកុំមរតូច្រគប់រូបភព 
ែដលបនចូលេរៀនថន ក់ទី១ ៃន បឋមសិក បន ៦១,៨៥ ភគរយ ។ 

ករែកលម្អបរ ិ ថ ន  និងសមភ រសិក  

មេត្តយយសិក ច់េ យែឡក និងមេត្តយយសិក សហគមន៍េន ម ជធនី េខត្ត បន ង
សង់ ជួសជុល ែកលម្អបរ ិ ថ នសិក  ផ្តល់សមភ រៈសិក  និងអនម័យ្រសប មនិយមគរេុកសលយ និង 
ស្តង់ មេត្តយយសិក  ។  
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ករអភិវឌ កមមវធីិសិក  និងចង្រកងឯក រ 

្រកសួងបន ៖ 

- េបះពុមពេសៀវេភគណិតវទិយ និងគំនូស និងករេ្រត មកុមរឱយ ត់សរេសរេនមេត្តយយសិក  
ែចកជូន ជធនី េខត្ត ៣ ០០០ កបល (១ ៥០០ កនុងមួយមុខ) 

- េរៀបចំឯក របំប៉នដំបូងដល់្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍ មស្តង់  ៣៥ ៃថង  
- េរៀបចំឯក របំប៉ន្រគូបឋមសិក  និង្រគូជប់កិចចសនយែដលបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក ម   

ស្តង់  ៣០ ៃថង  
- េរៀបចំឯក របំប៉ន្រគូមេត្តយយសិក រដ្ឋ មស្តង់  ១៥ ៃថង  
- េរៀបចំឯក របំប៉នម បិ បេងគ លកនុងកមមវធីិអប់រមំ បិ មស្តង់  ៣៥ ៃថង         
- បញច ប់ឯក រចុងេ្រកយេគលករណ៍ែណនំស្រមប់ មេត្តយយសិក ធនធន 
-  បញច ប់ឯក រ្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លអនុវស័ិយអប់រកុំមរតូចបនពិនិតយចុងេ្រកយ 
- េរៀបចំេសចក្តី្រពង្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក ថមីចំេណះទូេទ (ចប់ពីមេត្តយយសិក េឡើងេទ)។ 

ករអនុវត្តេម៉ង និងកមមវធីិសិក  

ករអនុវត្តកមមវធីិសិក  កលវភិគេន េរៀន និងថន ក់េរៀនមេត្តយយសិក រដ្ឋ មេត្តយយសិក
ក្រមិតទបអនុវត្តបន ៧១,៦៤ ភគរយ មេត្តយយសិក ក្រមិតមធយម ៧៨,៦៤ ភគរយ មេត្តយយសិក
ក្រមិតខពស់ ៨៦,៩៦ ភគរយ េធៀបេទនឹងកមមវធីិសិក ្របចំឆន ំ។ 

ករអនុវត្តកមមវធីិសិក  និងកលវភិគេនមណ្ឌ លឬថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍អនុវត្តបន ៨៥,៤ 
ភគរយ េធៀបេទនឹងកមមវធីិសិក ្របចំឆន ំ។  

ករអភិវឌ សមតថភព្រគូបេ្រង ន 

្រគូមេត្តយយសិក រដ្ឋ បនបញច ប់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនន់ទី ២៧ ចំនួន ២០២ នក់ ្រសី ១៩១ នក់។ 
កំពុងបណ្តុ ះប ្ត លគរសិុស ជំនន់ទី ២៨ ឆន ំទី២ ចំនួន ២៦៥ នក់ ្រសី ២៥៥ នក់ និងគរសិុស ្របឡងជប់
ករេ្រជើសេរ ើសថមីជំនន់ទី ២៩  ចូលេរៀនឆន ំទី១  ចំនួន ២០០ នក់ ្រសី ១៨៩ នក់។  

្រគូមេត្តយយសិក រដ្ឋ និងនយិក នយិករងៃន មេត្តយយសិក  បនទទួលករបំប៉នកមមវធីិ
សិក ថមី មស្តង់  ១ ១៦១ នក់ ្រសី ១ ១៤៣ នក់។ ្រគូបឋមសិក បេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក  បន
ទទួលករបំប៉ន មស្តង់  ១ ០៥១ នក់ ្រសី ៩៣៨ នក់។ ្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍បនទទួលករ
បំប៉ន មស្តង់  ១ ០១៦ នក់ ្រសី ៩៣១ នក់។ ម បិ បេងគ លបនទទួលករបំប៉ន មស្តង់  ៧០៤ 
នក់ ្រសី ៦៦០ នក់។   
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ករងរ្រតួតពិនិតយ ម ន និងសិក ្រ វ្រជវ 

 ករពិនិតយ ម នេនថន ក់ជតិបនអនុវត្ត  ២០ េខត្ត ៤៤ ្រកុង ្រសុក មេត្តយយសិក ច់
េ យែឡក ៨០  និងកមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះ ២០ ភូមិ សរបុេសមើនឹង ៨០ ភគរយ ៃនែផនករ
ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល។  លទធផលៃនករពិនិតយ ម នេផ្ត តេលើករអនុវត្តករងររបស់ ជធនី 
េខត្តេគលេ រមួមន៖ 

- ករេធ្វើែផនករ និងអនុវត្តែផនករ ជធនី េខត្ត 
- ករ្រគប់្រគងបុគគលិក  
- ករ្រគប់្រគងសមភ រៈប ្ណ ល័យ និងឧបករណ៍បេ្រង ន 
- ករ ងសង់និងករ្រគប់្រគង  
- ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ករេបើក និងករចំ យថវកិ 
- ករពិនិតយ ម ន និងករ យតៃម្ល 
- ករអនវតុ្តករងររបស់ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី  ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   
- ករេ្របើ្របស់ថវកិ េរៀនឱយមន្របសិទធភព 
- របយករណ៍ និងព័ត៌មន្រតឡប់។ 

 ករសិក អំពីករ យតៃម្លេលើែផនកបរ ិ ថ នកនុងករផ្តល់េស អប់រកុំមរតូច បននិងកំពុងេរៀបចំ 
េ យេ្រជើសេរ ើស មេត្តយយសិក រដ្ឋគំរសំូ ក ៥០ និងថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍គំរសំូ ក 
១០០ កនុងករចុះ យតៃម្លបរ ិ ថ នៃនករផ្តល់េស ទំងេនះ។  

 ជរមួ ករពិនិតយ ម ន និងករ យតៃម្លេលើករអនុវត្តេស អប់រកុំមរតូចពិតជមន រៈសំខន់ 
កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមទន់េពលេវ  និងេរៀបចំែផនករអនុវត្ត។ 

ក.៣ ធនភពសក័ិកសិទធៃនភពជអនកដឹកនំ និង្រគប្់រគងរបសម់្រន្តីអបរ់ំ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់
ករអភិវឌ សមតថភពកនុង្របេទស 

្រកសួងបន ៖ 

- បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់េ្រកមជតិ ស្តីពីកមមវធីិមេត្តយយសិក សហគមន៍ ២៧៧ នក់ ្រសី ២២០ នក់ 
- បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់ជតិ ស្តីពីករអប់រមំ បិ  ២០ នក់ ្រសី ១៧ នក់  
- បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់េ្រកមជតិ ស្តីពីករអប់រមំ បិ  ២៩៥ នក់ ្រសី ២២៥ នក់ 
- បំប៉នម បិ បេងគ ល ស្តីពីករអប់រមំ បិ មស្តង់  ៣៥ ៃថង ៧០៤ នក់ ្រសី ៦៦០ នក់ 
- បំប៉នម បិ បេងគ លជំ នដំបូង ស្តីពីកមមវធីិអប់រមំ បិ ផ រភជ ប់មេត្តយយសិក សហគមន៍ 

២២៩ នក់ ្រសី ២០៤ នក់ 
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- បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់េ្រកមជតិ ស្តីពីករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លែផ្អកេលើលទធផល
ស្រមប់អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច ៣០០ នក់ ្រសី ២០៥ នក់ 

- បំប៉នម្រន្តីថន ក់េ្រកមជតិ ស្តីពីេគលករណ៍ែណនំស្រមប់ មេត្តយយសិក ធនធន ១២៩ 
នក់ ្រសី ១២១ នក់ 

- បំប៉ន្រគូបេងគ លថន ក់េ្រកមជតិ ស្តីពីកមមវធីិសិក មេត្តយយសិក សហគមន៍ ២៧៧ នក់ ្រសី ២២០ 
នក់ 

- បំប៉នសមតថភពម្រន្តីអប់រកុំមរតូចេលើែផនកកំុពយូទ័រេន កលវទិយល័យ យ យសីុ ៤ នក់ 
្រសី ៤ នក់។ 

ករអភិវឌ សមតថភពេ្រក្របេទស 

្រកសួងបន ៖ 

- បញជូ នម្រន្តីអប់រ ំ៣ នក់  ្រសី ១ នក់ ចូលរមួសិកខ ថន ក់តំបន់ស្តីពីករ យតៃម្លករអភិវឌ
កុមរតូចេនប ្ត ្របេទស សីុ េគនយ៍ េន្របេទសៃថ   

- បញជូ នម្រន្តីអប់រ្ំរបុស ១ នក់ ចូលរមួសិកខ  ស្តីពីករេរៀបចំេគលករណ៍ែណនំ្រគូមេត្តយយ
សិក មស្តង់ េនប ្ត ្របេទស សីុ េគនយ៍ េន្របេទសៃថ  

- បញជូ នម្រន្តីអប់រ្ំរសី ២ នក់ ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីសិទធិកុមរ ករ្រគប់្រគងថន ក់ និង
េរៀនេន្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ  

- បញជូ នម្រន្តីអប់រ្ំរសី ១ នក់ ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លគុណភពៃនេស អប់រកុំមរតូច េន្របេទស 
សិង្ហបុរ ី 

- បញជូ នម្រន្តីអប់រ្ំរសី ១ នក់ ចូលរមួកមមវធីិ V-star project មរយៈអងគករ The World Fellowship 
of Budthish Youth (WFBY) េន្របេទសៃថ  

- បញជូ នម្រន្តីអប់រ្ំរបុស ២ នក់ ចូលរមួកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ថន ក់តំបន់ស្តីពីករអភិវឌ បទ ្ឋ ន    
គុណភពេស ស្តីពីករគំពរនិងអភិវឌ ន៍ និងករអប់រកុំមរតូចេនកនុងតំបន់ ៊ ន េន្របេទស 
ម៉េឡសីុ  

- បញជូ នម្រន្តីអប់រ្ំរបុស ១ នក់ ចូលរមួកមមវធីិបំប៉ន ស្តីពីភពជអនកដឹកនំវយ័េកមងតំបន់ ៊ ន
េលើកទី ៤០ េន្របេទសចិន 

- បញជូ នម្រន្តីអប់រ ំ១១ នក់ ្រសី ៤ នក់ ចូលរួមសននិសីទអន្តរជតិថន ក់តំបន់ ស្តីពីករអភិវឌ ន៍កុមរ
តូចេន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន។ 

ករក ងលិខិតបទ ្ឋ ន 

- បនបញច ប់ស្តង់ មេត្តយយសិក រដ្ឋ និងសហគមន៍  
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- បនេចញេសចក្តីែណនំ ស្តីពីករអនុវត្តនីតិវធីិៃនករចូលរមួរបស់សហគមន៍កនុងករ្រគប់្រគងករ
ងសង់អគរមេត្តយយសិក សហគមន៍។ 

ករងរគណៈកមម ធិករជតិគំពរ និងអភិវឌ កុមរតូច 

្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំ្រកបខណ្ឌ លទធផលស្រមប់ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរនិងអភិវឌ ន៍កុមរតូចឆន ំ
២០១៤-២០១៨  

- េរៀបចំឯក រទស នទនស្តីពីករ្របមូលរបយករណ៍ មវស័ិយរបស់្រកសួងពក់ព័នធកនុងករ
អនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច  

- ផ ព្វផ យេគលនេយបយជតិនិងែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរ
តូចឆន ំ២០១៤-២០១៨ ដល់្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ គណៈអភិបល
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េចសងក ត់ េមឃំុ និងមនទីរជំនញទំង ១៣ ចំនួន ២៥ ជធនី 

េខត្ត ៥ ៥០៨ នក់ ្រសី ២ ១៧១ នក់។  

ខ. វឌ នភពៃនសចូនករផលសេ្រមច 
ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 ករអប់រកុំមរតូច 
ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង 

ថ នភព 
២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៥-១៦ 

១ ភគរយកុមរ យុ ៥ឆន ំទទួលបនករអប់រ្ំរគប់របូភព ៦១,៤% ៧១% ៦៤,០៧%  

២ ភគរយកុមរ យុ ៤ឆន ំទទួលបនករអប់រ្ំរគប់របូភព ២៩,១% ៣៧% ២៨,២៩%  

៣ ភគរយកុមរ យុ ៣ឆន ំទទួលបនករអប់រ្ំរគប់របូភព ១៦,៦% ៣២% ១៩.៧៩  

៤ ភគរយេស កុមរតួចែដលេគរព មស្តង់ គុណភព N/A ៦០% ១១%  

៥ ភគរយេស កុមរតូចែដលបនអនុវត្តេតស្តេទៀងទត់

េដើមបី ស់សមតថភពកុមរ យុ ៥ឆន ំ ជេទៀងទត់ N/A ៦០% ២០%  

៦ ភគរយកុមរកនុងេស គំពរនិងអភិវឌ កុមរតូច ែដល

មន ថ នភព របូតថមភ N/A ៦០% N/A  

៧ ភគរយកុមរេន ម មេត្តយយសិក ធរណៈ

ទទួលបនថន ំទម្ល ក់្រពូន ៨៧,៨% ៩០% ៩៥%  

Uសមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន  សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  

 
កុមរ យុ៣ និង ៥ឆន ំបនទទួលេស មនករេកើនេឡើងជលំ ប់េលើកែលងែតកុមរ យុ ៤ឆន ំ 

ករទទួលបនករ ត់េរៀនពីដំបូងមនករថយចុះបន្តិច។ 
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ពិនិតយជរមួសូចនករទី៤ ទី៥ និងទី៦ មិនសេ្រមចបន មចំណុចេ ែដលបនេ្រគងទុក។ 
្របករេនះប ្ត លមកពីលិខិតបទ ្ឋ នគំ្រទ សមតថភពករ្រគប់្រគង ករេកៀរគរធនធននិងធតុចូល
េនមនក្រមិតទំងថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។ 

 
គ. បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 
បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- លទធផលៃនករអនុវត្តស្តង់ គុណភព មេស អប់រកុំមរតូចនីមួយៗ មិនទន់បនសេ្រមច ម
ចំណុចេ  

- ខ្វះលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តកនុងករគំ្រទដំេណើ រករេរៀន និងបេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ 
និងមេត្តយយសិក ឯកជន 

- ករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លមិនទន់្រគប់្រជុងេ្រជយ។ 
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២.២.២ អនុ សយ័ ករអបរ់ំបឋមសិក  
ក. លទធផលសេ្រមចបន 
ក.១ ធនលទធភពទទលួបនេស អបរ់ំ្របកបេ យសមធម ៌

ឆន ំសិក  ២០១៥-២០១៦ បឋមសិក ធរណៈមន ៧ ០៨៥ េកើន ៣៤ េធៀបនឹងឆន ំ
សិក  ២០១៤-២០១៥។ េរៀនមិន្រគប់ក្រមិតថយពី ៧៤៣ មក ៦៧៩។ កុមរេម្រតី (ក្រមិត
មធយម និងក្រមិតអភិវឌ ) េកើនពី ៥ ១៤៩ ដល់ ៥ ១៧៧។ ថន ក់េរៀនមន ៦០ ២២៤ េកើន ៥៧០។  បនទប់
េរៀនមន ៤២ ១២៩ ថយ ៣៥១ ។ 

បឋមសិក ឯកជនមន ៣៥៧ េកើន ៦០ មនទី ំងេន្រគប់ ជធនី េខត្ត។ 
 សិស បឋមសិក  ២ ០១០ ៦៧៣ នក់ ្រសី ៩៧១ ៨១២ នក់ េសមើនឹង ៤៨,៣ ភគរយ ថយ       
១ ៥០២ នក់ េ យែឡកសិស ្រសីេកើន ៨១៣ នក់ ។ សិស បឋមសិក ឯកជន ៩៥ ២៣០ នក់ ្រសី 
៤៦ ៨៥៣ នក់ េសមើនឹង ៤៩,២ ភគរយ។  អ្រ ពិតចូលេរៀនថមីបឋមសិក សរបុ ៩៥,៩ ភគរយ ្រសី 
៩៥,៤ ភគរយ ថយ ៣,៥ ភគរយ កនុងេនះអ្រ ពិតចូលេរៀនថមីបឋមសិក ធរណៈ ៩១,៣ ភគរយ 
្រសី ៩០,៩ ភគរយ ថយ ៤,៦ ភគរយ ្រសី ៥,៦ ភគរយ និងអ្រ ពិតចូលេរៀនថមីបឋមសិក ឯកជន ៤,៦ 
ភគរយ ្រសី ៤,៥ ភគរយ។  

្របករេនះបញជ ក់ឱយេឃើញថ កុមរកមពុជកន់ែតទទួលបនករអប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ និង   
បរយិប័នន។ 

 បុគគលិកអប់រ ំ៥៦ ៤២១ នក់ ្រសី ២៧ ៥៧៣ នក់ េសមើនឹង ៤៨,៨ ភគរយ េកើន ៦៣៣ នក់ ្រសី 
១ ១៤២ នក់។ បុគគលិកបេ្រង ន ៤៤ ៨៨៤ នក់ ្រសី ២៤ ៣០១ នក់ េសមើនឹង ៥៤,១ ភគរយ េកើន ៥៩២ 
នក់ ្រសី ១ ០៧៤ នក់។ ្រគូបេ្រង នពីរេវន ១៧ ៣៧៤ នក់ ្រសី ៧ ៦៥៦ នក់ ្រគូបេ្រង នថន ក់គួបពីរ
ក្រមិតថន ក់ ២ ៦០៩ នក់ ្រសី ៨៦៩ នក់ និង្រគូបេ្រង នថន ក់គួបបីក្រមិតថន ក់ ៨៥ នក់ ្រសី ១៤ នក់។ 
 
ករអនុវត្តកមមវធីិ និងសកមមភពនន 

ករផ្តល់ថវកិដំេណើ រករ និងថវកិែកលម្អ េរៀន 
្រគប់ េរៀនបឋមសិក ធរណៈបនទទួលថវកិដំេណើ រករ និងកមមវធីិែកលម្អ េរៀន

េពញេលញ។ េរៀននីមួយៗមនករេរៀបចំែផនករអភិវឌ ្របចំឆន ំ េ យមនករចូលរមួពីគណៈ
កមមករ្រទ្រទង់ ។ េរៀននីមួយៗកន់ែតមនគណេនយយភពចំេពះចំណូលចំ យ េ យ
មនបិទផ យ ងតម្ល ភព។  

្របករេនះជួយឱយ េរៀនមនលទធភព្របមូលកុមរចូលេរៀន និងមនករចូលរមួពីសហគមន៍
កន់ែត្របេសើរេឡើង។ 
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កមមវធីិអប់រពំហុភ  
កមមវធីិអប់រពំហុភ ស្រមប់កុមរជនជតិេដើមភគតិច បនអនុវត្តកនុង្រកុង ្រសុក ១៥ ថយ ១ 

េលើេខត្តេគលេ  ៤ គឺេខត្តរតនគិរ ី មណ្ឌ លគិរ ី សទឹងែ្រតង និង្រកេចះ។ កមមវធីិេនះបនអនុវត្តេន ម
េរៀន ៦៧ េកើន ២ មនសិស ចូលរមួ ៤ ១១៥ នក់ ្រសី ២ ១២៨ នក់ េកើន ៦២ នក់ ្រសី ១៤ នក់។ 

្រកសួងបនបញច ប់ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករអប់រពំហុភ ឆន ំ២០១៥-២០១៨។  
្របករេនះ បនបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់សិស ជនជតិេដើមភគតិចឱយមនឱកសបន្តករ

សិក ្របកបេ យសមធម៌។ 

កមមវធីិពេន្ល នករសិក  
ថន ក់ពេន្ល នករសិក បនអនុវត្តកនុង េរៀន ៣២ េន្រកុង ្រសុក ៩ ៃនេខត្តកំពត ្រកេចះ និង

្រពះវ ិ រ េ យសហករជមួយអងគករេដើមបីភពញញឹមៃនកុមរ សិស មន ១១៧ នក់ ្រសី ៤៣ នក់ 
េកើន ២៥ នក់ ្រសី ៦ នក់។ 

្រកសូង បនសហករជមួយអងគករភពញញឹមៃនកុមរ អនុវត្តកមមវធីិពេន្ល នករសិក ចំនួន ២៣
្រសុក ខណ្ឌ  កនុង ជធនី េខត្ត ៥ (កំពង់សពឺ ៦្រសុក ៃ្រពែវង ៩្រសុក ្រពះសីហនុ ១្រសុក ជធនីភនំេពញ ៤
ខណ្ឌ  និងេសៀម ប ៣្រសុក) ែដលមន ៨៦  ្រគូបេ្រង ន ៩៨ នក់ ្រសី ៣៧ នក់ ម្រន្តីបេងគ ល
ថន ក់ជតិ ១៨ នក់ ្រសី ៦ នក់ និងថន ក់េ្រកមជតិ ៤៧ នក់ ្រសី ៩ នក់ ្រពមទំងបនេបះពុមពេសៀវេភ    
កមមវធីិថន ក់ពេន្ល នស្រមប់្រគូ ១០០ កបល និងស្រមប់សិស  ៦ ០០០ កបល។  

្របករេនះ បនជួយសិស ែដលេលើស យុឱយបនចូលេរៀន្រសប មក្រមិតថន ក់ និង្រតូវ យុ។ 

កមមវធីិអប់របំរយិប័នន 
កមមវធីិអប់របំរយិប័ននស្រមប់កុមរពិករ បនអនុវត្តេន ម េរៀន ៣០០ េកើន ៤ មន

សិស  ៩១៣ នក់ ្រសី ២៦៧ នក់ េកើន ១២៣ នក់ ្រសី ៤៦ នក់។  ្រគូបេ្រង ន ៨២០ នក់ ្រសី ២១៨ នក់ 
បនបំប៉នស្តីពីករអប់របំរយិប័នន េ យសហករជមួយអងគករយូនីេសហ្វ និងអងគករកត់តូលិចសេ្រងគ ះ 
និងអភិវឌ ន៍។  

្រកសួងបនេបះពុមពេសៀវេភអក រេ្របលស្រមប់កុមរពិករែភនក និងេសៀវេភអក រសញញ ស្រមប់
កុមរគថ្លង់ ១១ ៧៧១ កបល។ េ្រកពីផ្តល់េស អប់រដំល់កុមរពិករែភនកនិងគថ្លង់ គេ្រមងៃដគូរមួគន ផ្តល់
ឱកសអប់រដំល់កុមរបត់បង់ឱកសេនកមពុជ បនផ្តល់េស អប់រដំល់កុមរេខ យបញញ ផងែដរ។ 

្របករេនះ បនជួយសិស ពិករែដលបត់បង់ឱយកស ចចូលេរៀននិងេរៀនបនដូចកុមរធមម  
្រពមទំងបន្តករេរៀនសូ្រតដល់ចប់្រគប់ភូមិសិក ។ 
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កមមវធីិេសប ង រេន ម េរៀន 
កមមវធីិេសប ង រេន ម េរៀនបនអនុវត្តកនុង បឋមសិក និងថន ក់មេត្តយយសិក

េលើេខត្តេគលេ  ១២ ែដលគំ្រទេ យកមមវធីិេសប ង រពិភពេ ក។ េរៀន ១ ០០៦ មន
សិស  ២៤៤ ៦៣១ នក់ ្រសី ១២០ ៥០១ នក់ បនទទួល រេពល្រពឹក េរៀន ២ មនសិស   
១ ០៦៣ នក់ ្រសី ៥៣២ នក់ បនទទួល រេពល្រពឹកេ យេ្របើ្របស់កសិផលកនុងសហគមន៍ 

េរៀន ១ ៥៩៥  មនសិស  ៣១ ១០៣ នក់ ្រសី ១៧ ៤៣២ នក់  បនទទួល របូករណ៍ជ
េសប ង និង េរៀន ៤២៦ មនសិស  ៥ ០២២ នក់ ្រសី ២ ៨០១ នក់  បនទទួល របូករណ៍ជ

ច់្របក់។ កមមវធីិេនះ គំ្រទដល់កុមរែដលមកពី្រគួ រ្រកី្រក និងកុមរជួប្របទះអសន្តិសុខេសប ង
ទទួលករអប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌។ កមមវធីិេសប ង រេន ម េរៀន្រតូវបនេរៀបចំជែផនទី
បង្ហ ញផ្លូវ េដើមបីធននិរន្តរភពកនុងករអនុវត្ត។ 

គេ្រមងៃដគូរមួគន ផ្តល់ឱកសអប់រដំល់កុមរបត់បង់ឱកសេនកមពុជ បនផ្តល់ របូករណ៍
ជថវកិ រ និងសមភ រៈសិក ដល់កុមរ ១០ ៥៨៣ នក់ ្រសី ៤ ១៣៣ នក់ កនុង ១៩ ជធនី េខត្ត។ 

េលើសពីេនះេទៀត កមមវធីិ រស្រមប់ករអប់ររំបស់អងគករអភិវឌ ន៍ និងសេ្រងគ ះអន្តរជតិ
េ្រកមជំនួយឧបតថមភ្រកសួងកសិកមមសហរដ្ឋ េមរកិ បនផ្តល់កមមវធីិេសប ង រ ម េរៀនដល់

បឋមសិក  ៧៣ កនុងេខត្តកំពង់ឆន ំង ែដលកនុងេនះសិស  ្រគូ ២០ ០០០ នក់ ្រសី ៩ ២០០ នក់ 
បនទទួល រស្រមន់ជេរៀង ល់ៃថងសិក ។ ម បិ សិស ែដលបនជំរញុកូនឱយេរៀនចប់បឋម
សិក  និងបន្តចូលេរៀនអនុវទិយល័យ ២ ៤៧៤ នក់ ្រសី ១ ៣៦០ នក់ បនទទួលរបបេសប ងេលើកទឹក
ចិត្ត ( របូករណ៍េសប ង)។ ម បិ សិស ែដលបននំកូនមកចុះេឈម ះចូលេរៀនទន់េពលេវ  
(មុន យុ ៧ឆន ំ) ២ ០០៥ នក់ ្រសី ១ ១១៥ នក់ បនទទួលរបបេសប ងេលើកទឹកចិត្ត ( របូករណ៍
េសប ង)។ អងគករក៏បនផ្តល់របបេសប ងេលើកទឹកចិត្ត ( របូករណ៍េសប ង) ដល់្រគូទំងអស់ែដល  

ន ក់េនឆង យពីផទះ និង្រគូែដលមនវត្តមនបេ្រង នបនេទៀងទត់ផងែដរ។  
ជរ ្ឋ ភិបលបនេចញអនុ្រកឹតយ ស្តីពីករផ្តល់ របូករណ៍ដល់សិស ្រកី្រកេនបឋមសិក  

និងមធយមសិក ចំេណះទូេទ េហើយ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  ក៍បនេចញ្របកសស្តីពីករកំណត់
លកខខណ្ឌ  និងនិតិវធីិៃនករផ្តល់ របូករណ៍ដល់សិស ្រកី្រកេនបឋមសិក  និងមធយមសិក ចំេណះ
ទូេទផងែដរ។ ដូេចនះ មរយៈករអនុវត្តកមមវធីិ របូករណ៍បឋមសិក  ែដលគំ្រទេ យថវកិគំ្រទ  
វស័ិយអប់រទីំ២ និងថវកិកមមវធីិមនសិស  ៦៨ ២៣៤ នក់ ្រសី ៣៥ ៩៦២ នក់ ៃន បឋមសិក    
២ ៩៣៤ បនទទួល របូករណ៍។  

្របករេនះ បនជួយបេងកើនលទធភពដល់កុមរែដលមកពី្រគួ រ្រកី្រកឱយបនមកេរៀន និងេរៀន
េទៀតទត់ កនុងន័យេដើមបីបេងកើនករចូលេរៀន និងកត់បនថយករេបះបង់ករសិក ។ 

 
 



 39 

ករអប់រសុំខភព 
្រកសួងបន៖ 

- ទទួលេសៀវេភករអប់របំំណិនជីវតិ ស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទស្រមប់បឋម
សិក ថន ក់ទី៥ និងទី៦ ចំនួន ៣ ៥០០ កបល 

- ្របរពធពិធី្របកស ក់ឱយេ្របើ្របស់ជផ្លូវករ េសៀវេភែណនំស្រមប់ េរៀន និងសហគមន៍ 
របស់គេ្រមង ”អនម័យគំរូ ម េរៀន” េន ជធនីភនំេពញ សហករជមួយៃដគូពក់ព័នធ 
១២៥ នក់ ្រសី ២៨ ភគរយ 

- ្របរពធទិ ងសម្អ តៃដ េន បឋមសិក េចពញហុក   េ យមនករចូលរមួពីបុគគលិក
អប់រថំន ក់ជតិ ម្រន្តី ថ ប័នពក់ព័នធ តំ ងអងគករៃដគូអភិវឌ  តំ ងមនទីរអប់រ ំ យុវជន និង
កី  ្រគប់ ជធនី េខត្ត េ ក្រគូ អនក្រគូ និងសិស  ៧០០ នក់ ្រសី ៥២ ភគរយ 

- េរៀបចំកិចច្របជំុ ស្តីពីវឌ នភពៃនករអនុវត្តកមមវធីិេលើកកមពស់សុខភពសិក  េនេខត្ត្រពះសីហនុ
េ យមនករចូលរមួពីបុគគលិកអប់រថំន ក់ជតិ ថន ក់េ្រកមជតិទំង២៥ ជធនី េខត្ត ២៩ នក់ 
្រសី ១៦ ភគរយ 

- បំប៉នស្តីពីសុខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ ្រពមទំងករបងក រេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ និង
េ្រគ ងេញ នដល់េ ក្រគូ អនក្រគូ បឋមសិក  ១ ៧៥៦ នក់ ្រសី ៥៩ ភគរយ កនុង ៣ េខត្ត  

- បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់េខត្តស្តីពីករបងក រជំងឺ្រគុនចញ់ ១៤េខត្ត ៣២៥ នក់ ្រសី ២១ ភគរយ ្រគូ
បឋមសិក  ៨េខត្ត ២ ១៥៥ នក់ ្រសី ៤៧ ភគរយ និងគរសិុស  ១១ គរេុកសលយនិង
វ្ិរកឹតករេខត្ត ១ ៥១៥ នក់ ្រសី ២៩ ភគរយ 

- អប់រផំ ព្វផ យពីវធិនករអនម័យ និងសុខភពមត់េធមញ ្រពមទំងករ ងសម្អ តៃដ ដល់្រគូ
បឋមសិក  ១២៥ នក់ ្រសី ៣២ ភគរយ ្រពមទំងបនែបងែចកសមភ រៈអនម័យ ដូចជ

បូ៊ ្រចស និងថន ំដុសេធមញ ែដលឧបតថមភេ យ្រកុមហុ៊ន Colgate ដល់សិស ថន ក់ទី៣ និងទី៤ 
េន ជធនីភនំេពញ េខត្តកំពត និង្រពះសីហនុ ៨៩ ៧៩៥ នក់ ្រសី ៤៨ ភគរយ 

- េរៀបចំសិកខ ត្រមង់ទិស ស្ដីពីករអនុវត្តកមមវធីិ ងសម្អ តៃដ និងដុសសម្អ តមត់េធមញេន
ម បឋមសិក ដល់នយក េ ក្រគូ អនក្រគូ និងសហគមន៍ ២ ៤៧១ នក់ ្រសី ៥២    

ភគរយ េន ម បឋមសិក  ១៧១ កនុង ជធនីភនំេពញ េខត្តកំពត កំពង់ឆន ំង កំពង់ធំ 
ែកវ េសៀម ប និង្រពះវ ិ រ សិស  ៦៦ ១៦២ នក់ ្រសី ៤៧ ភគរយ 

- បណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីសុវតថិភពចំណី រេន ម េរៀនដល់ម្រន្តីអប់រថំន ក់េខត្ត ្រសុក 
នយក បឋមសិក  ៣េខត្ត ៧៧៨ នក់ ្រសី ៤៥ ភគរយ និងអនកចម្អិន រេន ម

បឋមសិក  ១ ២០៩ នក់ ្រសី ៦០ ភគរយ 
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- បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់ជតិ ថន ក់េខត្ត និង្រគូ្របចំថន ក់ ម បឋមសិក  ១៥ ២៣៧ នក់ ្រសី 
៣៧ ភគរយ ស្តីពីករអប់រសុំខភពែភនក ៥េខត្ត និងអភិវឌ េសៀវេភសិស ថន ក់ទី១ ដល់ទី៣ ស្តីពី
សុខភពែភនក ៤៤ ០០០ កបល ពីមូលនិធិេ្រហ្វតហូឡូ  

- ទទួល្របអប់សេ្រងគ ះបឋម ១ ២៤០ ្របអប់ េ យថវកិរដ្ឋ ២៤០ ្របអប់ និងថវកិគ្រមងគំ្រទ     
វស័ិយអប់រទីំ២  ចំនួន ១ ០០០ ្របអប់   

- សហករជមួយ្រកសួងសុខភិបលកនុងករផ្ដល់ថន ំទម្ល ក់្រពូនដល់សិស នុសិស េន ម
បឋមសិក ទូទំង្របេទស ២ េលើក៖ េលើកទី១ ចំនួន ១ ៤៩៩ ៦០៤ នក់ និងេលើកទី២ ចំនួន       
១ ១៤៤ ៤០២ នក់ 

- សហករែបងែចកសមភ រៈសិក េ្រកមគេ្រមង “កុមរឆ្ល តកនុងករបងក រដងកូវ្រពូន” េ្រកមករ
ឧបតថមភពីអងគករ Family Health Internatonal 360 (FHI360) ដល់សិស េន ម បឋម
សិក មួយចំនួនេន្រគប់ ជធនី េខត្ត 

- បំប៉នបុគគលិកអប់រ ំ និងម្រន្តីសុខភិបល ១ ២២៤ នក់ ្រសី ៤១ ភគរយ ស្តីពីករេ្របើេសៀវេភ
្រតួតពិនិតយសុខភព និងកយសមបទសិស ថន ក់ទី១ និងករ្រគប់្រគង្របអប់សេ្រងគ ះបឋមេន
េខត្តែកប ៃប៉លិន និងេខត្ត ែកវ េ្រកមករឧបតថមភពីគេ្រមងគំ្រទវស័ិយអប់រេំលើកទី២  

- សហករជមួយម្រន្តីសុខភិបលកនុងករចុះពិនិតយសុខភព និងកយសមបទដល់សិស ថន ក់ទី១ 
េនេខត្តកំពង់ឆន ំង និងកំពត ៥៧១  មនសិស  ២៧ ២០១ នក់ ្រសី ៤៨ ភគរយ 

- ទទួល និងែបងែចកេសៀវេភ “ករលូត ស់ និងករែ្រប្របួល” ដល់សិស ្រសីថន ក់ទី៤ ទី៥ និង
ទី៦ ចំនួន ៦០ ៩៧១ នក់ ៥ េខត្ត 

- ពិនិតយសុខភព និងកយសមបទដល់គរសិុស  ១ ៨៣៥ នក់ ្រសី ៤៤ ភគរយ េន ម
គរេុកសលយនិងវ្ិរកឹតករ ជធនី េខត្ត  

- ពិនិតយ ម ន្របចំ្រតីមស ស្តីពីករអនុវត្តសកមមភពេលើកកមពស់សុខភព ម េរៀន    
រមួបញចូ លទំងករអប់របំងក រជំងឺឆ្លង ជំងឺមិនឆ្លង ករបងក រេ្រគះថន ក់េផ ងៗ ករសេ្រងគ ះបឋម 
វធិនករអនម័យ និងបរ ិ ថ ន ម េរៀនេន្រគប់ ជធនី េខត្ត។  

្របករេនះ បនជួយសិស ឱយមនបំណិនពក់ព័នធនឹងសុខភព។ 

ក.២ េលីកកមពសគ់ណុភព និងភពេឆ្លីយតប 

អ្រ េឡើងថន ក់េនបឋមសិក បនេកើនដល់ ៨៧,០ ភគរយ ្រសី ៨៩,៤ ភគរយ និង ្របុស ៨៤,៧ 
ភគរយ។ អ្រ ្រតួតថន ក់បនេកើនដល់ ៦,៧ ភគរយ ្រសី ៥,៣ ភគរយ និង្របុស ៨,១ ភគរយ។ អ្រ
េបះបង់ករសិក បនថយមក្រតឹម ៦,២ ភគរយ ្រសី ៥,២ ភគរយ និង្របុស ៧,២ ភគរយ។ 
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ងទី៤ ៖ អ្រ លំហូរសិស េនបឋមសិក  រ ងឆន សិំក  ភូមិ ្រស្ត និងេយនឌរ័ 

 
អ្រ លំហូរ (សរបុ) អ្រ លំហូរ (្រសី) អ្រ លំហូរ (្របុស) 

េឡើងថន ក់ ្រតួតថន ក់ េបះបង់ េឡើងថន ក់ ្រតួតថន ក់ េបះបង់ េឡើងថន ក់ ្រតួតថន ក់ េបះបង់ 
២០

១៤
-២

០១
៥ ថន ក់ជតិ ៨៧,០ ៦,៧ ៦,២ ៨៩,៤ ៥,៣ ៥,២ ៨៤,៧ ៨,១ ៧,២ 

្របជំុជន ៩០,៩ ៤,៦ ៤,៥ ៩៣,២ ៣,៤ ៣,៥ ៨៨,៨ ៥,៨ ៥,៥ 
ជនបទ ៨៦,៣ ៧,២ ៦,៦ ៨៨,៧ ៥,៧ ៥,៦ ៨៤,០ ៨,៥ ៧,៥ 

២០
១៣

-២
០១

៤ ថន ក់ជតិ ៨៦,៥ ៥,១ ៨,៣ ៨៨,៥ ៤,៣ ៧,២ ៨៤,៧ ៦,០ ៩,៤ 
្របជំុជន ៩០,៦ ៣,៧ ៥,៧ ៩២,៤ ២,៩ ៤,៧ ៨៩,០ ៤,៥ ៦,៥ 
ជនបទ ៨៥,៨ ៥,៤ ៨,៨ ៨៧,៨ ៤,៥ ៧,៧ ៨៣,៩ ៦,២ ៩,៩ 

 

អ្រ បញច ប់ករសិក បឋមសិក បនថយមក ៨០,៦២ ភគរយ ្រសី ៨៣,៩៧ ភគរយ និង្របុស 
៧៧,៤៥ ភគរយ។  លំនំៃនករថយចុះអ្រ បញច ប់ករសិក េនបឋមសិក មនសភពដូចគន ទំងថន ក់
ជតិ ទំងតំបន់ជនបទ និងទំងតំបន់្របជំុជន។ 

ងទី៥ ៖ អ្រ បញច ប់ករសិក េនបឋមសិក  រ ងឆន ំសិក  ភូមិ ្រស្ត និងេយនឌ័រ 
 អ្រ បញច ប់ករសិក  ២០១៤-២០១៥ អ្រ បញច ប់ករសិក  ២០១៥-២០១៦ 

សរបុ ្រសី ្របុស សរបុ ្រសី ្របុស 
ថន ក់ជតិ ៨៤,១ ៨៦,៦ ៨១,៨ ៨០,៦២ ៨៣,៩៧ ៧៧,៤៥ 

្របជំុជន ៧៤,១ ៧៦,៦ ៧១,៨ ៧២,៦១ ៧៥,២១ ៧០,២១ 

ជនបទ ៨៦,៥ ៨៨,៨ ៨៤,២ ៨២,៥០ ៨៦,០០ ៧៩,១៨ 
 

ករបណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្ិរកឹតករ្រគូបេ្រង ន 
្រកសួងបន៖ 

- បញច ប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបឋមសិក  ១២+២ និង ៩+២ ចំនួន ២ ៣០៩ នក់ ្រសី ៦៩,៩៤   
ភគរយ និងកំពុងបណ្តុ ះប ្ត ល ៣ ១១៨ នក់ ្រសី ៦៦,៥១ ភគរយ ្រពមទំងបន្របឡង
េ្រជើសេរ ើស្រគូបឋមសិក  ១២+២ ចំនួន ១ ៨១៣ នក់ ្រសី ៦០,៦១ ភគរយ 

- េបះពុមពឯក រស្រមប់បំប៉ន្រគូក្រមិតមូល ្ឋ ន ៧ ៨០៤ កបល  
- បំប៉ន្រគូឧេទទស ៨២ នក់ ្រសី ៧៧,៨ ភគរយ និង្រគូថន ក់ទី២ ចំនួន ១ ៨២២ នក់ ្រសី ៣៨,៤ 

ភគរយ ស្តីពីករអប់របំរយិប័នន 
- បំប៉ន្រគូបេ្រង នថន ក់ទី៤ ចំនួន ៣ ៦៧៥ នក់ ្រសី ៤២,២ ភគរយ ស្តីពីវធីិ ្រស្តបេ្រង នភ

អង់េគ្លស 
- បំប៉ន្រគូបេ្រង នថន ក់ទី២ និងអនកពក់ព័នធ ១០ ៧០៤ នក់ ្រសី ៣ ៨៣៥ នក់ េនេខត្ត ១០ ស្តីពី

ករេ្របើ្របស់េសៀវេភភ ែខមរ “ ន-សរេសរ” ថន ក់ទី២ ថមី ស្រមប់កមមវធីិអំ នថន ក់ដំបូង  
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- បំប៉ន្រគូបេ្រង នថន ក់ទី៣ និងអនកពក់ព័នធ ២២ ៧៤៧ នក់ ្រសី ៧ ៣៨៧ នក់ េន ម្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ ៃន ជធនី េខត្តទំង ២៥ ស្តីពីករេ្របើេសៀវេភភ ែខមរ “ ន-សរេសរ” ថន ក់ទី៣ ថមី ។  
្របករេនះ បនជួយេលើកកមពស់គុណភពៃនករបេ្រង នរបស់្រគូបេ្រង ន។ 

ករផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគល និងករអនុវត្តកមមវធីិសិក  
្រកសួងបន៖ 

- កំណត់ឱយបេ្រង នភ អង់េគ្លសេនបឋមសិក ចប់ពីថន ក់ទី៤ េឡើងេទ 
- កំណត់ស្តង់ អំ នភ ែខមរថន ក់ទី១ និងទី២ 
- ែចកចយេសៀវេភសិក េគល ៤ ០២០ ០០០ ចបប់ ដល់ េរៀនទូទំង្របេទស មផល

េធៀបេសៀវេភ-សិស  ១:១ េនថន ក់ទី១-៣ សិស មន ក់៣កបល ជក់ែស្ដង ៣កបល (ចំណុចេ
៣) ថន ក់ទី៤-៥ សិស មន ក់ ៥កបល ជក់ែស្ដង ៥កបល និងេនថន ក់ទី៦ សិស មន ក់ ៤កបល ជក់
ែស្ដង ៤កបល (ចំណុចេ ៤) 

- បំប៉នម្រន្តីទទួលបនទុកករ្រគប់្រគងនិងផគត់ផគង់េសៀវេភ ២២៣ នក់ ្រសី ៥៩ ភគរយ េលើករ
្រគប់្រគង ម ន្រតួតពិនិតយនិងផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគល 

- អភិវឌ សមតថភពអនកនិពនធេសៀវេភភ អង់េគ្លសថន ក់ទី៥ ចំនួន ១២ នក់ ្រសី ៨,៣ ភគរយ  
- ផ្តល់ Tablet ១ ១៧០ េ្រគ ង និងម៉សីុន្រពិនធ័រ ៧៣ ដល់សិស កនុង េរៀន ៧៣ និងេសៀវេភ

ស្តង់ អំ នថន ក់ទី១ និងទី២ ចំនួន ២៣ ០០០ ចបប់ ែចកជូន្រគូបេ្រង នថន ក់ទី១ និងទី២ េន 
ទូទំង្របេទស និងតមកល់ទុកកនុងមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី  ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និង េរៀន 

- ប្រញជ បសកមមភពកត់បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត យេនក្រមិតបឋមសិក ។ 
្របករេនះ បនជួយបេងកើនសមតថភព នរបស់សិស  និងេលើកកមពស់គុណភពៃនករបេ្រង ន ។  

ករងរប ្ណ ល័យ 
្រកសួងបន៖ 

- អនុវត្តស្តង់ ប ្ណ ល័យបឋមសិក េន ម េរៀនទូទំង្របេទស ៣ ៨៩៦ ប ្ណ ល័យ 
- ចុះ ម នករអនុវត្តស្តង់ ប ្ណ ល័យបឋមសិក  ៥ េខត្ត ចំនួន ៥០  
- អភិវឌ េសចក្តី្រពងេគលករណ៍ែណនំនិងឯក រជំនួយស្តីពីករជំរញុករ ន ម េរៀន 
- បំប៉នស្តីពីករងរ្រគប់្រគងនិងស្តង់ ប ្ណ ល័យបឋមសិក ដល់្រគូឧេទទស នយកនិងប ្ណ រក  

៦៦២ ្រសី ៣៨,១ ភគរយ និងម្រន្តីថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ស្តីពីវធីិគូរគំនូរេនបឋមសិក  
៣៤៨ នក់ ្រសី ២៤,៧ ភគរយ 

- បំប៉នប ្ណ រក េន ម បឋមសិក  ៩៨ នក់ ្រសី ៣៤,៧ ភគរយ ស្តីពីបេចចកេទស        
ប ្ណ ល័យ 
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- ទទួលេសៀវេភ ន ១ ៤៦១ កបល ឧបតថមភេ យសបបុរសជនជបុ៉ន និង ២១ ៣៣០ កបល       
ពីអងគកររមូធូរដី ស្រមប់េ្របើ្របស់កនុងប ្ណ ល័យ។ 
អងគកររមូធូរដីបន ងសង់អគរប ្ណ ល័យ ២៣ ខនង បេងកើតប ្ណ ល័យ ៧៧ កែន្លង និង

ព្រងីកកមមវធីិអំ នបន ៦៩  េនេខត្តកំពង់ចម ៣៣  តបូងឃមុំ ៦  កំពង់ធំ ១៥ 
 និងៃ្រពែវង ១៥ ។ អនកេបះពុមពផ យេសៀវេភស្រមប់កុមរ បនេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ពី

អនកពក់ព័នធ េដើមបីយល់ដឹងពីត្រមូវករេសៀវេភកុមរក្រមិតទប កនុងេគលបំណងព្រងីកវ ិ លភពេន
េលើ ទីផ រកមពុជ។  

្របករេនះ បនជំរញុទម្ល ប់ ន និងបណ្តុ ះវបបធម៌ ន។ 

ករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល  
្រកសួងបន៖ 

- ចុះអធិករកិចចេន បឋមសិក  កនុង ជធនីភនំេពញ ១៣  
- េធ្វើេតស្តរង្វ យតៃម្ល កលបងថន ក់ជតិថន ក់ទី៣ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ និងគណិតវទិយេន ជធនី

ភនំេពញ ្វ យេរៀង ្រកេចះ ្រពះសីហនុ និងបនទ យមនជ័យ ២០  
- េធ្វើេតស្តនិងបញចូ លទិននន័យេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៣ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ និងគណិតវទិយ 

េលើ បឋមសិក សំ កគំរ ូ២២៨ េនកនុង ២៥ ជធនី េខត្ត កនុងេនះ បឋមសិក
ធរណៈ ២១០ និង្រគឹះ ថ នសិក ឯកជន ១៨  

- ផ ព្វផ យលទធផលេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់តំបន់ក្រមិតបឋមសិក  (SEA-PLM) 
- ផ ព្វផ យ និង ក់ឱយអនុវត្តបញញត្តិៃនករធនគុណភពអប់រកំ្រមិតមេត្តយយសិក  និងអប់រ ំ

ចំេណះទូេទេនកមពុជ ដល់នយក ្ឋ នពក់ព័នធ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី ជធនី េខត្ត
ទំង ២៥  

- ផ ព្វផ យលទធផលេតស្តរង្វ យតៃម្លលទធផលសិក ថន ក់ជតិថន ក់ទី៦ ដល់អនកពក់ព័នធ។ 
 

ក.៣ ធនភពសក័ិកសិទធៃនភពជអនកដឹកនំ និង្រគប្់រគងរបសម់្រន្តីអបរ់ំ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់
្រកសួងបន៖ 

- បំប៉នគណៈ្រគប់្រគង េរៀន ២៩៤ នក់ ្រសី ១៥,៣ ភគរយ ស្តីពីអភិបលកិចចល្អស្រមប់   
ផ្តល់េស អប់រេំនេខត្ត្រកេចះ សទឹងែ្រតង និងកំពង់សពឺ 

- បំប៉នគណៈ្រគប់្រគង េរៀន ២៧០ នក់ ្រសី ១៧ ភគរយ ស្តីពីករ្រគប់្រគង េរៀន 
ែផ្អកេលើលទធផល េនេខត្តបត់ដំបង ែកវ និងកំពង់ធំ 
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- ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លេលើករដឹកនំ និង្រគប់្រគង េរៀនែផ្អកេលើេគលករណ៍
អភិបលកិចចល្អេនេខត្តកំពង់ធំ មណ្ឌ លគិរ ី កំពង់ឆន ំង កំពត ្វ យេរៀង ្រពះវ ិ រ ែកវ       
បត់ដំបង និង្រពះសីហនុ 

- បំប៉នសមតថភពគណៈកមមករ្រទ្រទង់ បឋមសិក  ស្តីពីករអនុវត្តតួនទីភរកិចចរបស់       
គណៈកមមករ្រទ្រទង់ បឋមសិក  ១ ៦១៦ នក់ ្រសី ២៥៣ នក់  

- េរៀបចំទស នកិចចសិក ដល់គណៈកមមករ្រទ្រទង់ បឋមសិក មកពីេខត្តរតនគិរ ី ៥០ នក់ 
្រសី ១០ នក់ ស្តីពីករចូលរួមនិងករអនុវត្តល្ៗអ របស់គណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀនេនេខត្តកំពត។ 

 

ខ. វឌ នភពៃនសចូនករផលសេ្រមច មអនុ សយ័ 
ខ.១ វឌ នភពសចូនករសនូល 

ចំនួន ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលបនសេ្រមចអ្រ បញច ប់បឋមសិក យ៉ងតិច ៨០ ភគរយ មន 
៩៥ េលើ ១៩៧។ 

ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 ករអប់របំឋមសិក  
ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង 

ថ នភព 
២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៥-១៦ 

១ ភគរយ កុមរេម្រតី ក្រមិតមធយមនិងក្រមិតអភិវឌ  ៧៣,៦៣% ៩០% ៧៣,៤៥%  

២ អ្រ ពិតចូលេរៀនថមី 
៩៥,៤% 

(៩៩,៤%)* 
១00% 

៩១,៣% 
(៩៥,៩%)* 

 

 អ្រ ពិតចូលេរៀនថមី (្រសី) 
៩៦,៥% 

(១០០%)* 
១00% 

៩០,៩% 
(៩៥,៤%) 

 

៣ អ្រ ពិតៃនករសិក  
៩៤,៥%

(៩៧,៩%)* 
៩៩% 

៩៣,៩% 
(៩៨,៤%)* 

 

 អ្រ ពិតៃនករសិក  (្រសី) 
៩៤,៩% 

(៩៨,៤%)* 
៩៩% 

៩៤,៧% 
(៩៩,៣%) 

 

៤ អ្រ េបះបង់ករសិក  ៨,៣%** ៣% ៦,២%***  
 អ្រ េបះបង់ករសិក  (្រសី) ៧,២%** ៣% ៧,២%***  
៥ អ្រ ្រតួតថន ក់ ៥,១%** ៣% ៦,៧%***  
 អ្រ ្រតួតថន ក់ (្រសី) ៤,៣%** ៣% ៨,១%***  
៦ អ្រ បញច ប់ករសិក  ៨៤,១% ១00% ៨០,៦%  
 អ្រ បញច ប់ករសិក  (្រសី) ៨៦,៦% ១00% ៨៣,៩%  
៧ ភគរយសិស ថមីថន ក់ទី ១ ែដលបនឆ្លងកត់មេត្តយយសិក  N/A ៩០% ៦១,៨៥%  
៨ អ្រ ឆ្លងភូមិសិក ពីបឋមសិក េទមធយមសិក បឋមភូមិ ៧៨,៧% ៩១% ៨២,១%  
 អ្រ ឆ្លងភូមិសិក ពីបឋមសិក េទម.បឋមភូមិ (្រសី) ៨១,២% ៩២% ៨៥%  
៩ ភគរយ បឋមសិក មន      
 បងគន់អនម័យ ៨០,៩% ៨៧% ៨៥,៩%  
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 ទឹក ្អ ត ៥៦,៨% ៨៧% ៥៨,១%  

 កែន្លងសម្អ តៃដ ៤៧,២% ៦០% ៤៧,២%  
 ្របអប់សេ្រងគ ះបឋម ២៩% ៧០% ៥៤,៣%  

សមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  
*   រមួបញចូ លទំង ឯកជន  
**  ឆន ំសិក ២០១៣-២០១៤  
*** ឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥ 

 

គ.  បញ្ហ ្របឈម 
ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 

បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 
- សមភ របរកិខ រេន ម្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន មិនទន់េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករ 
- សមតថភពជំនញរបស់្រគូឧេទទស្រតូវករេលើកកមពស់ 
- កៃ្រម្របក់េម៉ងបែនថមរបស់្រគូឧេទទសមិនទន់ែកលម្អ 
- ្របសិទធភពៃនករអនុវត្តករងរអំ នេន បឋមសិក  
- ករផ្តល់និងករព្រងីកេស អប់រដំល់តំបន់ជួបករលំបក និង្រកុមកុមរជួបករលំបក 
- ្របសិទធភពៃនករអនុវត្តេម៉ងសិក េនបឋមសិក  
- ្របសិទធភពៃនភពជអនកដឹកនំ និង្រគប់្រគងេន បឋមសិក មួយចំនួនែដលមននយក

ែតង ំងថមី 
- ថន ក់គួប ៣ក្រមិតថន ក់មិនសូវបនអនុវត្ត េ យមនករពិបកកនុងករបេ្រង ន និងពិបកេលើក

គេ្រមង្របក់ឧបតថមភ 
- ខ្វះេគលករណ៍ផ្តល់្របក់ឧបតថមភ្រគូបេ្រង នថន ក់ពេន្ល ន 
- សមតថភព្រគូពហុភ េនមនក្រមិត 
- ករចូលរមួពីអនក ពយបលសិស  និងករចូលរួមរបស់គណៈកមមករ្រទ្រទង់  សហគមន៍ 

និង ជញ ធរមូល ្ឋ នកនុងករជួយកុមរពិករនិងកុមរជួបករលំបក និងករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ
ម ន េរៀនេនមនក្រមិត 

- កង្វះថវកិស្រមប់ករព្រងឹងដំេណើ រកររបស់ក្រមង េរៀន។ 
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២.២.៣ អនុ សយ័ ករអបរ់ំមធយមសិក  និងអបរ់ំបេចចកេទស 

ក. លទធផលសេ្រមចបន 

ក.១ ធនលទធភពទទលួបនេស អបរ់ំ្របកបេ យសមធម ៌  

ឆន ំសិក  ២០១៥-២០១៦ ្រគឹះ ថ នមធយមសិក ធរណៈមន ១ ៧១៤ កនុងេនះអនុវទិយល័យ         
១ ២៥១ និងវទិយល័យ ៤៦៣។ វទិយល័យែដលមនក្រមិតថន ក់ទី៧ ដល់ទី១២ មន ៤៣៣ និងក្រមិតថន ក់
ចប់ពីថន ក់ទី១០ ដល់ ទី១២ មន ៣០។ អនុវទិយល័យេកើន ២ និងវទិយល័យេកើន ៨ កនុងចំេ មវទិយល័យ 
ទំង ៤៦៣ មនវទិយល័យធនធន ៣៦ ។ 

ឃំុ សងក ត់ ១៣៩ េលើ ១ ៦៣៣ េសមើនឹង ៨,៥ ភគរយ មិនទន់មនអនុវទិយល័យ និង្រសុក ៥ េលើ 
១៩៧ េសមើនឹង ២,៥ ភគរយ មិនទន់មនវទិយល័យេនេឡើយេ យ រ ថ នភពភូមិ ្រស្ត និង ថ នភព
្របជ ្រស្តមិនអំេ យផល ជពិេសសេន មតំបន់េកះ និងតំបន់ៃ្រពភនំ ែដល្របជពលរដ្ឋរស់េន
យប៉យ។ តំបន់ទំងេនះរមួមន្រសុកថមបំង េខត្តេកះកុង ្រសុក ែវង អូរជំុ អូរយ៉ វ និងលំផត់ េខត្ត

រតនគិរ។ី ្រកសួងបន ងសង់អគរសិក ថមី ១៤ ខនង េហើយបចចុបបននេនះបននិងកំពុងបន្ត ងសង់អគរ
សិក ជបន្តបនទ ប់ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ ខ្វះអគរសិក េន មឃំុ សងក ត់ែដលពំុទន់មន       
អនុវទិយល័យ និងេន ម្រសុកែដលពំុទន់មនវទិយល័យ។ 

៣៩សងក ត់ កនុង ជធនីភនំេពញ មិនត្រមូវឱយបេងកើតអនុវទិយល័យ េ យ ថ នភពភូមិ ្រស្ត។ ៣៦ 
ឃំុកនុងេខត្តរតនគិរ ីមិនទន់ទមទរឱយបេងកើតេ យក ្ត ភូមិ ្រស្ត និង្របជ ្រស្ត។ 

អនុវទិយល័យ ១១,៨ ភគរយ និងវទិយល័យ ១,៥ ភគរយ មិនទន់មនបងគន់អនម័យ។ អនុវទិយល័យ 
៥៥ ភគរយ និងវទិយល័យ ៤២,៨ ភគរយ មិនទន់មនទឹក ្អ ត។ 

មធយមសិក បឋមភូមិមនបុគគលិកអប់រ ំ៣៣ ១៦៤ នក់ ្រសី ១៣ ៨១១ នក់ េសមើនឹង ៤១,៦៤ ភគរយ 
េកើន ៦៣៩ នក់ ្រសី ៨៧៨ នក់។ បុគគលិកបេ្រង ន ២៨ ៣៥៤ នក់ ្រសី ១២ ៦៥៦ នក់  េសមើនឹង ៤៤,៦៣ 
ភគរយ េកើន ៥៦១ នក់ ្រសី ៨១២ នក់។  

បុគគលិកអប់រ ំនិងបុគគលិកបេ្រង នេកើន ្រសប មកំេណើ នសិស ។ 

មធយមសិក ទុតិយភូមិមនបុគគលិកអប់រ ំ១៤ ៤៣៤ នក់ ្រសី ៤ ៣៣៤ នក់ េសមើនឹង ៣០,០២ ភគរយ 
េកើន ៣៧៩ នក់ េ យែឡកបុគគលិកអប់រ្ំរសីថយ ១៧១ នក់។ បុគគលិកបេ្រង ន ១២ ៥៧០ នក់ ្រសី   
៣ ៨៥២ នក់ េសមើនឹង ៣០,៦៤ ភគរយ េកើន ៣៤៣ នក់ េ យែឡកបុគគលិកបេ្រង ន្រសីថយ ២០១នក់។  
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េទះបីចំនួន្រគូបេ្រង នេកើនេឡើងក៏េ យ ក៏្រគូបេ្រង នថន ក់ទី១២ មុខវជិជ គីមីវទិយ របូវទិយ េន ម
វទិយល័យមួយចំនួនេនមិនទន់េឆ្លើយតប មត្រមូវករជក់ែស្តង ជពិេសស្រគូបេ្រង នមុខវជិជ ែផនដី និង
បរ ិ ថ នវទិយខ្វះខតជងេគ។ 

សិស មធយមសិក បឋមភូមិ ធរណៈមន ៥៥៨ ៦២១ នក់ ្រសី ២៨៥ ៤៧៨ នក់ េសមើនឹង 
៥១,១០ ភគរយ េកើន ១១ ៧៥៧ នក់ ្រសី ២៣ ៤០៦ នក់។ សិស មធយមសិក បឋមភូមិឯកជនមន   
២៨ ២៣៥ នក់ ្រសី ១៣ ៧៩៧ នក់ េសមើនឹង ៤៨,៨៦ ភគរយ។  

អ្រ រមួៃនករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ ៥៦,៥ ភគរយ ្រសី ៥៩,៤ ភគរយ កនុងេនះអ្រ រមួ
ៃនករសិក មធយមសិក បឋមភូមិ ធរណៈ ៥៣,៨ ភគរយ ្រសី ៥៦,៧ ភគរយ និងអ្រ រមួៃនករ
សិក មធយមសិក បឋមភូមិឯកជន ២,៧ ភគរយ ្រសី ២,៧ ភគរយ។ 

អ្រ ឆ្លងភូមិសិក ក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ ៨២,១ ភគរយ េកើន ៣,៤ ភគរយ ្រសី ៨៥ ភគរយ 
េកើន ៣,៨ ភគរយ។ អ្រ ឆ្លងភូមិសិក ក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ ៧២,៤ ភគរយ េកើន ១,៣ ភគរយ 
្រសី ៧៤,៦ ភគរយ េកើន ១,៧ ភគរយ។  

សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិ ធរណៈមន ២៦៦ ៤៤៩ នក់ ្រសី ១៣៣ ៦៥៧ នក់ េសមើនឹង 
៥០,១៦ ភគរយ េកើន ៤ ៣៧៧ នក់ ្រសី ៥ ០៦៣ នក់។ សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិឯកជន ៨ ៦៩១ 
នក់ ្រសី ៤ ១៩៨ នក់ េសមើនឹង ៤៨,៣ ភគរយ។  

អ្រ រមួៃនករសិក មធយមសិក ទុតិយភូមិ ២៥,១ ភគរយ ្រសី ២៦ ភគរយ កនុងេនះអ្រ រមួៃន
ករសិក មធយមសិក ទុតិយភូមិ ធរណៈ ២៤,៣ ភគរយ ្រសី ២៥,២ ភគរយ និងអ្រ រមួៃនករ
សិក មធយមសិក ទុតិយភូមិឯកជន ០,៨ ភគរយ ្រសី ០,៨ ភគរយ។ 

្របករេនះបញជ ក់ឱយេឃើញថ ករវនិិេយគេលើវស័ិយសងគមកិចច េហ ្ឋ រចនសមព័នធ មនជ ទិ 
ករ ងសង់អនុវទិយល័យ និងវទិយល័យ គួបផ ំនឹងកមមវធីិ របូករណ៍កន់ែតមន្របសិទធភព 
ភពទក់ទញ និងទទួល គ ល់តៃម្លៃនករអប់ររំបស់សហគមន៍ែដលជំរញុឱយអ្រ ឆ្លងភូមិសិក េកើន 
ទំងក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ និងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ។ 

ងទី៦ ៖ សថតិមិធយមសិក  េ្របៀបេធៀបរ ងឆន សំកិ  ២០១៤-២០១៥ នងិ២០១៥-២០១៦ 
បរយិយ ២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ េកើន-ថយ 

អនុវទិយល័យ 
េរៀន ១ ២៤៩ ១២៥១ +៣ 

បនទប់េរៀន ៦ ៥៩១ ៦៦៤០ +៤៩ 
បុគគលិកអប់រេំនអនុវទិយល័យសរបុ ១៨ ០៩៦ ១៨៣៤៧ +២៥១ 
បុគគលិកអប់រេំនអនុវទិយល័យ្រសី ៦ ៩៨៦ ៧៣០៨ +៣២២ 
ថន ក់េរៀនមធយមសិក បឋមភូមិ ១២ ៣៩០ ១២ ៥៩០ +២០០ 
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បុគគលិកអប់រមំធយមសិក បឋមភូមិសរបុ ៣២ ៥២៥ ៣៣ ១៦៤ +៦៣៩ 

បុគគលិកអប់រមំធយមសិក បឋមភូមិ្រសី ១២ ៩៣៣ ១៣ ៨១១ +៨៧៨ 

បុគគលិកបេ្រង នមធយមសិក បឋមភូមិសរុប ២៧ ៧៩៣ ២៨ ៣៥៤ +៥៦១ 

បុគគលិកបេ្រង នមធយមសិក បឋមភូមិ្រសី ១១ ៨៤៤ ១២ ៦៥៦ +៨១២ 

សិស មធយមសិក បឋមភូមិ ធរណៈសរបុ ៥៤៦ ៨៦៤ ៥៥៨ ៦២១ +១១ ៧៥៧ 

សិស មធយមសិក បឋមភូមិ ធរណៈ្រសី ២៧៥ ២២២ ២៨៥ ៤៧៨ +១០ ២៥៦ 

សិស មធយមសិក បឋមភូមិឯកជនសរបុ ១៨ ៦០៨ ២៨ ២៣៥ +៩ ៦២៧ 
សិស មធយមសិក បឋមភូមិឯកជន្រសី ៩ ០៥៣ ១៣ ៧៩៧ +៤ ៧៤៤ 

វទិយល័យ 
េរៀន ៤៥៥ ៤៦៣ +៨ 

បនទប់េរៀន ១០ ០៩៦ ១០៣០១ +២០៥ 

បុគគលិកអប់រេំនវទិយល័យសរបុ ២៨ ៤៨៤ ២៩២៥១ +៧៦៧ 

បុគគលិកអប់រេំនវទិយល័យ្រសី ១០ ៤៥២ ១០៨៣៧ +៣៨៥ 

ថន ក់េរៀនមធយមសិក ទុតិយភូមិ ៥ ៩៣៣ ៦០២០ +៨៧ 

បុគគលិកអប់រមំធយមសិក ទុតិយភូមិសរបុ ១៤ ០៥៥ ១៤៤៣៤ +៣៧៩ 

បុគគលិកអប់រមំធយមសិក ទុតិយភូមិ្រសី ៤ ៥០៥ ៤៣៣៤ -១៧១ 

បុគគលិកបេ្រង នមធយមសិក ទុតិយភូមិសរបុ ១២ ២២៧ ១២៥៧០ +៣៤៣ 

បុគគលិកបេ្រង នមធយមសិក ទុតិយភូមិ្រសី ៤ ០៥៣ ៣៨៥២ -២០១ 

សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិ ធរណៈសរបុ ២៦២ ០៧២ ២៦៦៤៤៩ +៤៣៧៧ 

សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិ ធរណៈ្រសី ១២៨ ៥៩៤ ១៣៣៦៥៧ +៥០៦៣ 

សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិឯកជនសរបុ ១១ ៩៤៧ ៨ ៦៩១ -៣ ២៥៦ 
សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិឯកជន្រសី ៥ ៧៣៣ ៤ ១៩៨ -១ ៥៣៥ 

 
សិស អប់របំេចចកេទសចូលេរៀនថមីេនវទិយល័យកំពង់េឈើទល េខត្តកំពង់ធំ ៣១៩ នក់ ្រសី 

១៥៦ នក់ វទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស សេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ ហ៊ុន ែសន-រ ៉ូ    
ខ ច់ក ្ត ល   េខត្តក ្ត ល  ៨២  នក់ ្រសី ៦ នក់   វទិយល័យចំេណះទូេទ   និងបេចចកេទស ្រពះបទ
សេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី េខត្តកំពង់ឆន ំង ១០២ នក់ ្រសី ៤៨ នក់ និងវទិយល័យចំេណះ
ទូេទ និងបេចចកេទសឯកជនសន្ត្រហ្វង់ស្វ័រ េខត្ត ែកវ ៣៦ នក់ ្រសី ១៧ នក់។ 

្រកសួងបនបេងកើតវទិយ ថ នបេចចកវទិយកំពង់េឈើទល េខត្តកំពង់ធំ។ 

្របករេនះបញជ ក់ថសហគមន៍កន់ែតមនករចប់ រមមណ៍ និងយល់ដឹងពី រ្របេយជន៍ៃនករ
អប់របំេចចកេទស ែដលនឹងផ្តល់ករងរសមរមយដល់យុវជនេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករទីផ រពលកមម។ 
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ងទ៧ី ៖ សថតិសិិស េនវទិយលយ័ចេំណះទូេទ នងិបេចចកេទស 
បរយិយ ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ េកើន-ថយ 

វទិយល័យកំពង់េឈើទល (សរបុ) ៥៩៧ ៦៨០ +៨៣ 

វទិយល័យកំពង់េឈើទល (្រសី) ២៧៣ ៣២៩ +៥៦ 
វទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទសសេម្ដចអគគម េសនបតី
េតេជហុ៊ន ែសន-រ ៉ូ  ខ ច់ក ្ត ល(សរបុ) 

១៧៥ ១៦៦ -៩ 

វទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទសសេម្ដចអគគម េសនបតី
េតេជ ហុ៊ន ែសន-រ ៉ូ  ខ ច់ក ្ត ល(្រសី) 

៧ ១០ +៣ 

វទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស្រពះបទសេម្ដច្រពះបរមនថ 
នេ ត្តម សីហមុនី (សរបុ) 

៩៦ ១៨៤ +៨៨ 

វទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស្រពះបទសេម្ដច្រពះបរមនថ 
នេ ត្តម សីហមុនី (្រសី) 

៤៦ ៨៨ +៤២ 

វទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទសឯកជនសន្ត្រហង់ស្វ័រ(សរបុ) ០ ៣៦ ០ 

វទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទសឯកជនសន្ត្រហ្វង់ស្វ័រ(្រសី) ០ ១៧ ០ 

 

រូបភពទ១ី២ ៖ ករែ្រប្របួលចនំនួសិស អប់របំេចចកេទស  
វទិយល័យកំពង់េឈើទលេខត្តកំពង់ធំ វទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស      

 សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ           
ហុ៊ន ែសន -រ ៉ូ  ខ ច់ក ្ត ល 

វទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស     
 សេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី 

 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

    សរបុ                ្រសី 



 50 

ងទ៨ី ៖ ចនំនួសិស ថមែីផនកអបរ់បំេចចកេទស មជនំញឆន សិំក ២០១៥-២០១៦ 

ល.រ មុខជំនញ 
ឆន ំសិក  

២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ េកើន-ថយ 
សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

១ អគគិសនី ៣៧៧ ៥៣ ៣៧៣ ៦៣ -៤ +១០ 
២ េអឡិច្រតូនិច ១៦៧ ៣៤ ២៣១ ៥៥ +៦៤ +២១ 
៣ េក ្រត ្រស្ត ៩៣ ៦៧ ២៣២ ១៥៤ +១៣៩ +៨៧ 
៤ បសុវបបកមម ២៣៤ ១៧២ ២៣០ ១៧២ -៤ ០ 

សរបុ ៨៧១ ៣២៦ ១០៦៦ ៤៤៤ +១៩៥ +១១៨ 

ករអនុវត្តកមមវិធីនន 

កមមវធីិផ្តល់ របូករណ៍សិស ្រកី្រកមធយមសិក  
កមមវធីិ របូករណ៍សិស ្រកី្រកេនក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ បន្រគបដណ្ត ប់េលើ េរៀន 

៨០៩ ែដលមនសិស របូករណ៍ ៧០ ៤៩៤ នក់ ្រសី ៤២ ៣៨១ នក់ េសមើនឹង ៦០,១ ភគរយ េហើយ
កមមវធីិ របូករណ៍សិស ្រកី្រកេនក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ បន្រគបដណ្ត ប់េលើ េរៀន ១២០ 
ែដលមនសិស របូករណ៍ ៣ ៦០០ នក់ ្រសី ២ ១៦០ នក់ េសមើនឹង ៦០ ភគរយ គំ្រទេ យថវកិ
ជតិ។ េ្រកពីេនះ របូករណ៍ផ្តល់េ យៃដគូអភិវឌ ននេ្រកមរបូភពេផ ងៗ ដូចជ៖ 

- អងគករទស នៈពិភពេ កកនុងគេ្រមងទប់ ក ត់ករជួញដូរពលកមមកុមរផ្តល់មេធយបយ
េធ្វើដំេណើ រ ឯកស ្ឋ ន ែសបកេជើង សមភ រៈសិក ជេដើម ដូចជ បនផ្តល់កង់ ១៣៤ េ្រគ ង 
និងផ្តល់ របូករណ៍ ៦ ៥៥១ នក់ ្រសី ៣ ៣៨៦ នក់ េនេខត្តបនទ យមនជ័យ        
បត់ដំបង កំពង់ចម េពធិ៍ ត់ និងេសៀម ប  

- អងគករ្រពះពុទធ សនេដើមបីអភិវឌ បនផ្តល់ របូករណ៍ ៤០ នក់ ្រសី ២៤ នក់ 
េនេខត្តឧត្តរមនជ័យ  

- អងគករសេ្រមចសុបិន្តកុមរបនផ្តល់ របូករណ៍ ៣២ នក់ ្រសី ១៩ នក់ ដល់សិស េន
ម្រគឹះ ថ នមធយមសិក ធរណៈ 

- អងគកររមូធូរដីបនផ្តល់សមភ រៈសិក ដល់កុមរែីដលជួបករលំបក ២ ៦៤៨ នក់ និងផ្តល់
កង់ ៦៨៤ េ្រគ ង ដល់កុមរែីដលរស់េនឆង យពី េរៀនចប់ពី ៣ គីឡូែម៉ត េនេខត្ត  
កំពង់ចម កំពង់ធំ េសៀម ប និងៃ្រពែវង 

- អងគករកមពុជេដើមបីជួយ្រស្តីមនវបិត្តិ បនផ្តល់សមភ រៈសិក ដល់សិស ្រសី  ៣១៥ នក់ និង
កង់ ៨៤ េ្រគ ង េន ជធនីភនំេពញ និងេខត្តេសៀម ប។ 
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កមមវធីិេនះ បនជួយបេងកើនអ្រ ចូលេរៀន និងកត់បនថយអ្រ េបះបង់ករសិក េនមធយមសិក  
ជពិេសស សិស ្រសី។ 

ករអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតីេនក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ  

្រកសួងបន៖ 

- េរៀបេរៀង និងអនុម័តឯក រគំ្រទករអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតីេនក្រមិតមធយមសិក បឋម
ភូមិ រួមមនឯក រែណនំ្រកុមពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឯក រែណនំ
្របធន្រកុមបេចចកេទសនិង្រគូបេ្រង ន និងឯក រែណនំ្រគូបេ្រង នអប់របំំណិនជីវតិ មមូល ្ឋ ន 
េដើមបីេលើកកមពស់គុណភពៃនករសិក របស់សិស  មរយៈករព្រងឹងបេចចកេទសៃនករបេ្រង ន
របស់្រគូ និងសំេ េលើកទឹកចិត្ត េរៀនឱយេទជ កុមរេម្រតី 

- េរៀបចំ និងេ្របើ្របស់ក្រមងសំណួរស្រមប់ចុះពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតី
េនកនុងេខត្ត ែកវ កំពត ្រពះសីហនុ េសៀម ប សទឹងែ្រតង និងេខត្តរតនគិរ ី

- អនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតីេន ម េរៀន ៣៤៧ េសមើនឹង ២០,៦០ ភគរយ ៃន េរៀន
ែដលមនក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ ១ ៦៨៤  កនុងេនះក្រមិតមូល ្ឋ ន ៨៨ េសមើនឹង 
២៥,៣៦ ភគរយ ក្រមិតមធយម ២២៩ េសមើនឹង ៦៦ ភគរយ និងក្រមិតអភិវឌ  ៣០ េសមើនឹង ៨,៦៤ 
ភគរយ ែដលគំ្រទេ យអងគករយូនីេសហ្វ េនេខត្ត ែកវ កំពត ្រពះសីហនុ េសៀម ប សទឹងែ្រតង 
និងរតនគិរ ី

- បំប៉នបុគគលិកអប់រេំនថន ក់េខត្ត ថន ក់្រសុក និងថន ក់ េរៀនស្ដីពីករអនុវត្ត កមមវធីិ កុមរ
េម្រតីេនមធយមសិក  ៨៣៥ នក់ ្រសី ១២៥ នក់ កនុងេនះេខត្ត ែកវ ១៨៧ នក់ ្រសី ២៥ នក់ 
េសៀម ប ២៣១ នក់ ្រសី ៤១ នក់ សទឹងែ្រតង ១១៥ នក់ ្រសី ៣១ នក់ កំពត ១០៩ នក់ ្រសី ៦ នក់ 
្រពះសីហនុ ៤០ នក់ ្រសី ១៤ នក់ និងរតនគិរ ី១៥៣ នក់ ្រសី ៨ នក់ ែដលគំ្រទេ យអងគករ  
យូនីេសហ្វ  

- បំប៉ន្រគូបេ្រង នេន មអនុវទិយល័យស្ដីពីករអប់របំំណិនជីវតិមូល ្ឋ ន ៤៤៥ នក់ ្រសី ៨៦ នក់ 
កនុងេនះេខត្ត ែកវ ១៣៧ នក់ ្រសី ១៤ នក់ េសៀម ប ២២៤ នក់ ្រសី ៥៧ នក់ និងសទឹងែ្រតង 
៨៤ នក់ ្រសី ១៥ នក់ ែដលគំ្រទេ យអងគករយូនីេសហ្វ។ 

កមមវធីិេនះ បនេលើកកមពស់គុណភពអប់រ ំ និងកត់បនថយអ្រ េបះបង់ករសិក េនក្រមិតមធយម
សិក បឋមភូមិ។ 

េរៀនជំនន់ថមី 
េ្រកយពីបនអនុវត្ត្របកបេ យេជគជ័យកមមវធីិ េរៀនជំនន់ថមី េនកនុងអនុវទិយល័យអនុវត្ត 

េខត្តកំពង់ចម េលើករងរ្រគប់្រគង អភិវឌ សមតថភព្រគូបេ្រង ន លទធផលសិក  ករអនុវត្តចប់កមមវធីិសិក  
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បរិ ថ ន េរៀន និងមនករ យតៃម្លលទធផលសិក សិស ជប់ជ្របចំ ្រកសួងបនព្រងីកបែនថម
េរៀនជំនន់ថមីេនកនុងវទិយល័យ្រពះសីុសុវតថិ ជធនីភនំេពញ េ យបេងកើត្រកុម្របឹក ភិបល ែដល

មនអងគករសកមមភពស្រមប់បឋមសិក េនកមពុជ ជទី្របឹក េដើមបីផ្ដល់េស កមម និងគំ្រទគេ្រមង
េរៀនជំនន់ថមី។ កមមវធីិេនះ េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើអភិបលកិចចល្អ េរៀន ជពិេសសេលើ

ករ្រគប់្រគងថវកិដំេណើ រករបេ្រង ននិងេរៀន បំណិនកំុពយូទ័រ ពិេ ធន៍វទិយ ្រស្ត គណិតវទិយ បនទប់កំុពយូទ័រ 
ប ្ណ ល័យេអឡិច្រតូនិច សួនបំណិនជីវតិ ទី្របឹក ជីព ្រកុម្របឹក យុវជន និងករចូលរមួមូលធនពី
សហគមន៍កនុងករអភិវឌ េរៀន។  

ករអនុវត្តកមមវធីិទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  

្រកសួងបន៖ 

- បន្តអនុវត្តកមមវធីិែកលម្អ េរៀនេន្រគប់ មធយមសិក ធរណៈ េដើមបីេ្របើ្របស់ថវកិ 
េឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករជក់ែស្តងរបស់ េរៀនេ យភពទន់ភ្លន់ 

- បន្តអនុវត្តកមមវធីិទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េន ម មធយមសិក  ២១៥ កនុង ៤៥ ្រសុក 
ៃនេខត្តបនទ យមនជ័យ បត់ដំបង កំពង់សពឺ ៃ្រពែវង េពធិ៍ ត់ និង ្វ យេរៀង។ េរៀន ១០៧ 
បនអនុវត្ត្របព័នធរលឹំកជមុន និង េរៀន ១០៨ េទៀតអនុវត្ត្របព័នធរលឹំកជមុនភជ ប់េ យ    
កមមវធីិេរៀនកំុពយូទ័រ  

- អនុវត្តគេ្រមងអភិវឌ វស័ិយអប់រទីំ៣ េន េរៀន ១០០ កនុងេខត្តបត់ដំបង េសៀម ប កំពង់ធំ   
្រពះវ ិ រ សទឹងែ្រតង តបូងឃមុំ រតនគិរ ីមណ្ឌ លគិរ ី េពធិ៍ ត់ កំពង់សពឺ ៃប៉លិន បនទ យមនជ័យ និង  
ឧត្តរមនជ័យ េដើមបីឱយ េលើកគេ្រមងែផនករសកមមភព ពិេសសសំេ ទប់ ក ត់សិស េបះបង់
ករសិក  

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករអនុវត្ត្របព័នធរលឹំកជមុន េដើមបីទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ស្រមប់ផ ព្វផ យអនុវត្តទូទំង្របេទស។ 

ករអប់របំំណិនជីវតិ 
្រកសួងបន៖ 

- អនុវត្តកមមវធីិអប់របំំណិនជីវតិមូល ្ឋ ន ៥្របេភទ រមួមន (១). ករសន ំនិងករចំ យ (២). ករ
្រគប់្រគង្របក់ (េសៀវេភ្រគូនិងេសៀវេភសិស ) (៣). ជំនញទីផ រខញុំ (េសៀវេភ្រគូនិងេសៀវេភសិស ) 
៤ ៥០០ ចបប់ និងបនែចកផ យដល់ មធយមសិក េនេខត្ត ែកវ េសៀម ប និងសទឹងែ្រតង 
ែដលគំ្រទេ យអងគករយូនីេសហ្វ 

- អនុវត្តកមមវធីិអប់របំំណិនជីវតិេន ម្រគឹះ ថ នសិក  
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- េបះពុមពឯក រេរៀននិងបេ្រង នែផនកអប់របំំណិនជីវតិ ២៣្របធនបទ េសមើនឹង ៦ ៣២០ កបល និង
ែចកជូនដល់មនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជធនី េខត្ត   

- អភិវឌ ឯក រទស នទន និង្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក ែផនកអប់របំំណិនជីវតិ ស្រមប់អនុវត្តេន ម
្រគឹះ ថ នសិក   

- អភិវឌ ឯក រជំនញទន់ និងបំណិនកងរ េដើមបីបំប៉នសមតថភព្រគូអប់របំំណិនជីវតិេន ម 
្រគឹះ ថ នមធយមសិក ។ 

្របករេនះបនរមួចំែណកជួយេលើកកមពស់គុណភពជីវតិ្របចំៃថង និងកត់បនថយអ្រ េបះបង់ករ
សិក េនមធយមសិក ។ 

ករងរត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ 
្រកសួងបន៖ 

- េបះពុមពឯក រអប់រតំ្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈស្រមប់មធយមសិក បឋមភូមិ ៥ ០០០ កបល និងបនែចក
ជូនដល់ មធយមសិក េន ម ជធនី េខត្ត  

- បំប៉នស្តីពីករអនុវត្តកមមវធីិអប់រតំ្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈស្រមប់មធយមសិក បឋមភូមិ េនេខត្តកំពត និង
កំពង់ចម មនគណៈ្រគប់្រគង  និង្រគូបនទុកថន ក់ ២២៨ នក់ ្រសី ៥៤,៨០ ភគរយ េដើមបីដឹកនំ
ករអនុវត្តសកមមភពត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈេន មអនុវទិយល័យ  

- ពិនិតយ ម នករផ្តល់េស ត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ េនេខត្តៃ្រពែវង កំពង់ឆន ំង កំពត និង ្វ យេរៀង។ 

 កមមវធីិេនះ បនជួយត្រមង់ទិសសិស ឱយ គ ល់មុខរបរ េចះេ្រជើសេរ ើសមុខរបរ និងគន្លងសិក ៃថង
អនគតបន្រតឹម្រតូវ្រសប មចំណង់ចំណូលចិត្ត សមតថភព និងឧបនិស ័យរបស់ខ្លួន។ 

ករងរ្របឹក ជីព និងកមមវធីិ ព នចម្លង 
្រកសួងបន៖ 

- ដឹកនំ្រគូបេងគ លែផនក្របឹក ជីព ១៥ នក់ ្រសី ៦ នក់ េទទស នកិចចសិក េន្របេទសៃថ  
- េរៀបចំឯក រទស នទនស្តីពីកមមវធីិផ្តល់្របឹក ជីព េ យសហករជមួយអងគករជំនួយ្រពះវិ រ

្វ ំងឡង់ (FINN CHURCH AID) បនអនុវត្ត កលបងេន មធយមសិក  ៤ កនុងេខត្តបត់ដំបង 
- ផ ព្វផ យអំពីបំណិន្របឹក ជីព មរយៈករ្របជំុសិស  ករបណ្តុ ះប ្ត លសិស ឱយក្ល យជ

ជំនួយករ្រគូបេ្រង ន ទស នកិចចសិក េន ម កលវទិយល័យ មនទីរេពទយ បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ និងស ្ឋ គរមួយចំនួនមនសិស  ៦២ នក់ ្រសី ៣៧ នក់ េនេខត្តេសៀម ប និងករអភិវឌ
សមតថភព្រគូស្តីពីបេចចកវទិយព័ត៌មន និង រគមនគមន៍ ផគត់ផគង់សមភ រៈបេចចកវទិយព័ត៌មននិង រ
គមនគមន៍ និងតប ្ត ញអីុនេធើែណត េ យសហករជមួយអងគករែថរក េដើមបីកមពុជ 
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- អភិវឌ ឯក រទស នទន ស្តីពីកមមវធីិ ព នចម្លង ស្រមប់ កលបងេន មវទិយល័យចំេណះ
ទូេទ និងបេចចកេទស។ 

  កមមវធីិេនះ បនរមួចំែណកផ្តល់ចំេណះដឹងដល់្រគូ េដើមបីផ្តល់្របឹក ដល់សិស កនុងករសិក ។ 

ក.២ េលីកកមពសគ់ណុភព និងភពេឆ្លីយតប 
អ្រ េឡើងថន ក់េនមធយមសិក បឋមភូមិេកើន ១,៤ ភគរយ ្រសីេកើន ២ ភគរយ និងមធយមសិក         

ទុតិយភូមិេកើន ៤,៥ ភគរយ ្រសីេកើន ៣,៩ ភគរយ។ អ្រ ្រតួតថន ក់េនមធយមសិក បឋមភូមិេកើន ០,៤ 
ភគរយ ្រសីេកើន ០,១ ភគរយ និងមធយមសិក ទុតិយភូមិថយ ០,៨ ភគរយ ្រសីេកើន ១,៣ ភគរយ។ អ្រ
េបះបង់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិថយ ១,៨ ភគរយ ្រសីថយ ២,១ ភគរយ និងមធយមសិក         
ទុតិយភូមិថយ ៣,៧ ភគរយ ្រសីថយ ៣,២ ភគរយ។ 

្របករេនះបញជ ក់ឱយេឃើញថ កំែណទ្រមង់ករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក  បនជំរុញឱយករេរៀន 
និងបេ្រង នកន់ែតមនគុណភព និង្របសិទធភពជងមុន។ 

ងទី៩ ៖ អ្រ លំហូរសិក េនមធយមសិក  រ ងឆន សិំក  ២០១៣-២០១៤ និង ២០១៤-២០១៥ 

បរយិយ 
មធយមសិក បឋមភូមិ មធយមសិក ទុតិយភូមិ 

២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ េកើន-ថយ ២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ េកើន-ថយ 
អ្រ េឡើងថន ក់ ៧៧.២ ៧៨.៦ +១,៤ ៦៨,៥ ៧៣.០ +៤,៥ 
អ្រ ្រតួតថន ក់ ១,៨ ២,២ +០,៤ ៤,០ ៣.២ -០,៨ 
អ្រ េបះបង់ករសិក  ២១ ១៩,២ -១,៨ ២៧,៥ ២៣.៨ -៣,៧ 
អ្រ ឆ្លងភូមិសិក  ៧៨,៧ ៨២,១ +៣,២ ៧១,១ ៧២.៤ +១,៣ 

ផលេធៀបសិស -្រគូេនេថរ ១៩,៧ េនមធយមសិក បឋមភូមិ និងថយពី ២១,៤ មក ២១,២ េន
មធយមសិក ទុតិយភូមិ។ ផលេធៀបសិស -ថន ក់េនមធយមសិក បឋមភូមិបនេកើនពី ៤៤,១ ដល់ ៤៤,៤ 
និងេកើនពី ៤៤,២ ដល់ ៤៤,៣ េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ។ ផលេធៀបសិស -បនទប់បនេកើនពី ៤៨,៥ ដល់ 
៤៨,៧ េនមធយមសិក បឋមភូមិ និងេកើនពី ៤៨,៥ ដល់ ៤៨,៧ េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ។ 

ងទី១០ ៖ ផលេធៀបសំខន់ៗ េនមធយមសកិ  រ ងឆន សំកិ  ២០១៤-២០១៥ និង ២០១៥-២០១៦ 

បរយិយ 
មធយមសិក បឋមភូមិ មធយមសិក ទុតិយភូមិ 

២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ េកើន-ថយ ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ េកើន-ថយ 
ផលេធៀបសិស -្រគូ ១៩,៧ ១៩,៧ ០ ២១,៤ ២១,២ -០,២ 
ផលេធៀបសិស -ថន ក់េរៀន ៤៤,១ ៤៤,៤ +០,៣ ៤៤,២ ៤៤,៣ +០,១ 
ផលេធៀបសិស -បនទប់េរៀន ៤៨,៥ ៤៨,៧ +០,២ ៤៨,៥ ៤៩,៧ +០,២ 

េបកខជន្របឡងជប់សញញ ប្រតមធយមសិក បឋមភូមិ ៩៣,៦ ភគរយ ្រសី ៩៥,៧៧ ភគរយ 
េ យែឡកភគរយ្រសីថយ ០,៣៧ ភគរយ។ 
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េបកខជន្របឡងជប់សញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ ៥៥,៨៨ ភគរយ េកើន ១៥,២១ ភគរយ ្រសី
៥៩,៤៣ ភគរយ េកើន ១៣,៧ ភគរយ។ សិស ជប់និេទទស A មន ១០៨ នក់ ្រសី ៤៩ នក់ បនទទួល

រង្វ ន់េលើកទឹកចិត្តពី សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

រូបភពទី១២ ៖ លទធផល្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ឆន សិំក  ២០១៤-២០១៥ 

 
 

រូបភពទី១៣ ៖ លទធផល្របឡងសញញ ប្រតបេចចកេទស នងិវជិជ ជវីៈក្រមិត៣ ឆន សិំក ២០១៤-២០១៥ 

េបកខជន្របឡងជប់សញញ ប្រតបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈក្រមិត៣ ែផនកអគគិសនី ៦៩ នក់ ្រសី ៦ នក់ 
េអឡិច្រតូនិច ៣១ នក់ ្រសី ២ នក់ េក ្រត ្រស្ត ១៩ នក់ ្រសី ១២ នក់ និងបសុវបបកមម ៥៩ នក់ ្រសី 
៤១ នក់។ 

លទធផល្របឡងេ្រជើសេរ ើសសិស ពូែកទូទំង្របេទស និង្របឡងអូ ពំយដ 
្រកសួងបន៖ 

- ្របឡងេ្រជើសេរ ើសសិស ពូែកទូទំង្របេទសែផនកអក រសិលប៍ែខមរ គណិតវទិយ និងរបូវទិយថន ក់ទី៩ និង
ទី១២ និងេ្រជើសេរ ើសជ័យ ភី ៦០ នក់ ្រសី ២៤ នក់ េលើចំនួនេបកខជនសិស ពូែកថន ក់ ជធនី េខត្ត 
៤៨០ នក់ ្រសី ៣០១ នក់ ែដលកនុងមួយមុខវជិជ  និងមួយក្រមិតថន ក់េ្រជើស ១០ នក់  
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- បញជូ នសិស  ៥ នក់ ្រសី ២ នក់ ចូលរួម្របឡងរបូវទិយអូ ំពយដទ្វីប សីុេលើកទី ១៦ េន
ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន សិស  ១ នក់ ទទួលបនេម យសំរទឹធ និង ១ នក់ ទទួលបនពន

រង្វ ន់កិត្តិយស 
- បញជូ នសិស  ៥ នក់ ្រសី ២ នក់ ចូលរមួ្របឡងរូបវទិយអូ ំពយដអន្តរជតិេលើកទី ៤៦ េន្របេទស 

ឥ ្ឌ  សិស  ១ នក់ ទទួលបនេម យសំរទឹធ និង ១ នក់ ទទួលបនពនរង្វ ន់កិត្តិយស 
- បញជូ នសិស  ៦ នក់ ្រសី ១ នក់ ចូលរមួ្របឡងគណិតវទិយអូ ំពយដអន្តរជតិេលើកទី ៥៦ េន

្របេទសៃថ សិស  ២ នក់ ទទួលបនពនរង្វ ន់កិត្តិយស 
- បញជូ នសិស  ៦ នក់ ្រសី ១ នក់ ចូលរមួ្របឡងអនកវទិយ ្រស្តវយ័េកមង អូ ំពយដអន្តរជតិេលើក

ទី១២ េន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉សិស  ៣ នក់ បនទទួលេម យសំរទឹធ។ 

្របករេនះបង្ហ ញឱយេឃើញថ សិស បនខិតខំបេញចញសក្ត នុពលរបស់ខ្លួន េដើមបី្របកួត្របែជង
ដេណ្តើ មជ័យ ភីថន ក់ជតិ តំបន់ និងអន្តរជតិ។ 

ករអភិវឌ ន៍ និងអនុវត្តកមមវធីិសិក   

្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក ចំេណះទូេទ និងអប់របំេចចកេទស  
- ែកលម្អេសៀវេភសិក េគល្រគប់ក្រមិតថន ក់ ្រគប់មុខវជិជ  
- ប្រញជ បករអប់រកំរ្របឆំងអំេពើពុករលួយេនមធយមសិក បឋមភូមិ 
- ែណនំឱយបេ្រង នអតថបទអក រសិលប៍ទំងមូលមួយចំនួនេនមធយមសិក បឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ 
- ប្រញជ បករែ្រប្របួល កសធតុេនថន ក់ទី៧ និងទី៨ 
- កំណត់ករបេ្រង នសរេសរ ម នេនមធយមសិក បឋមភូមិ 
- ព្រងឹងករអនុវត្តសកមមភព សុវតថិភពច ចរណ៍ផ្លូវេគក ចំេពះបុគគលិកអប់រ ំនិងអនកសិក  
- អនុវត្តកមមវធីិសិក  ៩៦ ភគរយ េនថន ក់ទី៩ ក្រមិតថន ក់ដៃទេទៀតពី ៩៥ េទ ៩៧ ភគរយ និងថន ក់  

ទី១២ បន ៩៩,៥ ភគរយ 
- អនុវត្តករេរៀន និងបេ្រង នេ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើែផនកកំុពយូទ័រ ពិេ ធន៍ែផនកវទិយ ្រស្ត 

និងប ្ណ ល័យ េនវទិយល័យធនធនទំង ៣៦  
- កត់បនថយករសិក ពីរេវនថយពី ១៤,៤ ភគរយ មក  ១៣,២ ភគរយ េនមធយមសិក បឋមភូមិ និង 

ថយពី ៣៧,១ ភគរយ មក ៣១,១ ភគរយ េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ  
- អភិវឌ េសៀវេភសិក េគលែផនកអប់របំេចចកេទស ៥ មុខជំនញគឺ អគគិសនី េអឡិច្រតូនិច េមកនិច 

កសិកមម និងគណេនយយ  
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- េបះពុមព និងផ ព្វផ យេសៀវេភសិក េគលែផនកអប់របំេចចកេទសដល់វទិយល័យចំេណះទូេទ និង   
បេចចកេទស 

- ប្រញជ បសកមមភពកត់បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត យេនក្រមិតមធយមសិក ។  

ករផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគល និងេសៀវេភអំ នបែនថម 

្រកសួងបន៖ 

- ផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគល មផលេធៀបេសៀវេភ-សិស  ១:១ (សិស  ១ នក់ ទទួលបនេសៀវេភ 
១ ស្រមប់មន ៤ កបល) េនថន ក់ទី៧-៩ សេ្រមចបន ១០០ ភគរយ េលើចំណុចេ  ។ មផលេធៀប
េសៀវេភ-សិស  ១:១ (សិស  ១ នក់ ទទួលបនេសៀវេភ ១ ស្រមប់មន ៧ កបល) េនថន ក់ទី ១០ 
សេ្រមចបន ៩៧,៨៥ ភគរយ។ មផលេធៀបេសៀវេភ-សិស  ២:១ (សិស  ២ នក់ ទទួលបន
េសៀវេភ ១ ស្រមប់មន ១០ កបល) េនថន ក់ទី ១១-១២ សេ្រមចបន ៩៨,៧ ភគរយ  

- ែបងែចកេសៀវេភអប់របំំណិនជីវតិស្តីពីសុខភពបន្តពូជនិងសុខភពផ្លូវេភទ ដល់្រគូបេ្រង នេនមធយម
សិក   

- ែបងែចកេសៀវេភ ស្តីពីករលូត ស់និងករែ្រប្របួលរូប ងកយរបស់សិស  ម េរៀនេគលេ  
- ែបងែចកេសៀវេភ្របឆំងអំេពើពុករលួយ ១០៩ ០០០ កបល ដល់ មធយមសិក បឋមភូមិទំង 

២៥ ជធនី េខត្ត។ 
្របករេនះ ជួយសិស ឱយមនសមតថភពយល់ដឹងពីករេធ្វើែផនករ្រគួ រ ទប់ ក ត់ជំងឺេផ ងៗនិងករ

សិក ្រ វ្រជវ។ 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ្រគូបេ្រង ន 
្រកសួងបន៖ 

- បំប៉ន្រគូបេ្រង ន ៣ ៣១៥ នក់ ្រសី ៣៤,៩០ ភគរយ េនអនុវទិយល័យ ៦៧៣ ស្តីពីឯក រែណនំ
ស្រមប់្រគូបេ្រង នេលើមុខវជិជ គណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្តភគទី៤ គំ្រទេ យគេ្រមងបំប៉ន្រគូ
បេ្រង នមធយមសិក ែផនកវទិយ ្រស្ត និងគណិតវទិយដំ ក់កលទី៣ (STEPSAM 3) 

- បំប៉ន្រគូបេ្រង ន ៣ ៣៤៥ នក់ ្រសី ៣៤,៩១ ភគរយ េនអនុវទិយល័យ ៦៧៧ ស្តីពីឯក រែណនំ
ស្រមប់្រគូបេ្រង នេលើមុខវជិជ គណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្តភគទី៥ គំ្រទេ យគេ្រមង បំប៉ន្រគូ
បេ្រង នមធយមសិក ែផនកវទិយ ្រស្ត និងគណិតវទិយដំ ក់កលទី៣ (STEPSAM 3) 

- បំប៉ន្រគូឧេទទស ្រគូបេ្រង នអនុវទិយល័យ និងវទិយល័យ ១០២ នក់ ្រសី ២៧,៤៥ ភគរយ ស្តីពី     
បេចចកវទិយព័ត៌មន និង រគមនគមន៍  

- េបះពុមពឯក របំប៉ន្រគូក្រមិតមូល ្ឋ នជំនន់ទី៩ េវនទី១ បន ១៣មុខវជិជ  ចំនួន ៧ ៨០៤ កបល  
- ក ងឯក របំប៉ន្រគូក្រមិតមូល ្ឋ ន មុខវជិជ របូវទិយ  ្របវត្តិវទិយ  និងភូមិវទិយ  
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- ក ងឯក របំប៉ន្រគូក្រមិតមូល ្ឋ ន មុខវជិជ ចិត្តវទិយ និងគរេុកសលយស្រមប់បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ
បេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ នបេ្រង នេនអនុវទិយល័យ  

- េរៀបចំកមមវធីិស្រមប់បំប៉នរយៈេពល ១ ឆន ំដល់អតីត្រគូបេ្រង នអនុវទិយល័យ ១២+២ ែដលមន
សញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិឱយេទជ្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តម ែដលគំ្រទេ យគេ្រមង     
មូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់អភិវឌ សមតថភព  

- បំប៉ន្រគូបេ្រង នវទិយល័យថន ក់ទី១២ មុខវជិជ  គណិតវទិយ របូវទិយ គីមីវទិយ និងជីវវទិយ ៣ ១៧៥ នក់ 
្រសី ២០,១២ ភគរយ គំ្រទេ យគេ្រមងមូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់អភិវឌ សមតថភព 

- បំប៉ននយក នយករង្រគឹះ ថ នមធយមសិក  ៣២២ នក់ ្រសី ៩,៩៣ ភគរយ ស្តីពីករងរ្រគប់្រគង
និងដឹកនំ គំ្រទេ យថវកិកមមវធីិ និងគេ្រមងមូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់អភិវឌ សមតថភព 

- បំប៉នម្រន្តីទទួលបនទុកពិេ ធន៍វទិយ ្រស្ត ១២ នក់ ្រសី ២៥ ភគរយ ស្តីពី ករេរៀបចំដំេណើ រករ
ពិេ ធន៍ គំ្រទេ យអងគករអនកសម័្រគចិត្ត (VSO) 

- បញច ប់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន ១២+២ ជំនន់ទី២៥ ចំនួន ៩៥៧ នក់ ្រសី 
៦០,៥០ ភគរយ  និង្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តមបរញិញ +១ ជំនន់ទី២០ ចំនួន ១ ១៨៣ នក់ ្រសី ២៦,៥ 
ភគរយ និងបន្តបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន ១២+២ ជំនន់ទី២៦ ចំនួន ៧៩៣ នក់ 
្រសី ៥៧,៦២ ភគរយ  

- បំប៉ន្រគូបឋមសិក  និងមេត្តយយសិក ែដលមនសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិឱយេទជ្រគូ
ក្រមិតមូល ្ឋ ន ១ ៥០០ នក់ ្រសី ៥០,២០ ភគរយ ជំនន់ទី៩ េវនទី១ និង ១ ៤៩២ នក់ ្រសី    
៥២,៦១ ភគរយ ជំនន់ទី៨ េវនទី២ 

- បណ្តុ ះប ្ត លកំុពយូទ័រក្រមិតមូល ្ឋ ន និងក្រមិតមធយមដល់បុគគលិកអប់រេំនថន ក់ជតិ និងថន ក់ 
េ្រកមជតិ ៧៣០ នក់ ្រសី ២៨,២១ ភគរយ 

- បំប៉នជំនញបេចចកវទិយព័ត៌មន និងគមនគមន៍កនុងវស័ិយអប់រដំល់ម្រន្តី្រគប់្រគង និងបុគគលិកអប់រ ំ
ថន ក់េ្រកមជតិ េនទូទំង ២៥ ជធនី េខត្ត ៩០ នក់ ្រសី ៥,៥៥ ភគរយ។ 
្របករេនះ បនជួយេលើកកមពស់គុណភព និងសមតថភព្រគូបេ្រង នេនមធយមសិក ។ 

ករងរប ្ណ ល័យ 
្រកសួងបន ៖ 

- េរៀបចំអនុវត្តទិ ជតិអំ ន្រសប មអនុ្រកឹតយេលខ ១២០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៤ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៥ 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

- ្របមូលសថិតិប ្ណ ល័យ េរៀនេនេខត្តក ្ត ល កំពង់ចម កំពង់ធំ កំពង់សពឺ កំពត ្រកេចះ 
បនទ យមនជ័យ េពធិ៍ ត់ ្រពះវ ិ រ ្រពះសីហនុ ៃ្រពែវង េសៀម ប ្វ យេរៀង ឧត្តរមនជ័យ និង
ជធនីភនំេពញ  
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- សហករជមួយអងគករែថរក េដើមបីកមពុជ េលើកមមវធីិប ្ណ ល័យកនុង េរៀន ស្តីពីករព្រងឹង 
សមតថភព ករ្រគប់្រគងប ្ណ ល័យ និងពិនិតយ ម នប ្ណ រក  េ យផ្តល់សមភ រៈប ្ណ ល័យមួយ
ចំនួន និងជំរញុករចូល នរបស់សិស នុសិស ។ 
្របករេនះបនេធ្វើឱយករងរប ្ណ ល័យកន់ែតមនដំេណើ រករល្អ្របេសើរេឡើង និងបនបណ្តុ ះទម្ល ប់

ន ជំរញុវបបធម៌ ន េលើកកមពស់សមតថភព ននិងករែតងនិពនធ េដើមបីរមួចំែណកករពរ និងព្រងឹង    
វបបធម៌ែខមរ។ 

ក.៣ ធនភពសក័ិកសិទធៃនភពជអនកដឹកនំ និង្រគប្់រគងរបសម់្រន្តីអបរ់ំ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់

ករព្រងឹង្របព័នធ្រគប់្រគង និងពិនិតយ ម នែផ្អកេលើលទធផល 

្រកសួងបន៖ 
- ចុះអធិករកិចចពិនិតយេមើលករបេ្រង នគណិតវទិយថន ក់ទី១២ េនវទិយល័យ ១១១ កនុង ជធនី 

េខត្ត ២២  
- េធ្វើអធិករកិចច ម្របធនបទេន មវទិយល័យ ៨៦ និងេធ្វើអធិករកិចច មកលកំណត់េន    

វទិយល័យ ២៥ េនកនុង ៧ ជធនី េខត្ត 
- ពិនិតយ ម នេលើករ្រគប់្រគង ករបេ្រង ន និងេរៀនេន ម្រគឹះ ថ នមធយមសិក  ៨៥ េន ១៤ 

េខត្ត កនុងេនះវទិយល័យ ៦៣ 
- ពិនិតយ ម នេលើករេរៀននិងបេ្រង ន េន អងគករ្រគួ រថមី េខត្តកំពង់ចម បត់ដំបង  

ជធនីភនំេពញ និងអងគករជំនួយៃនក្តីសងឃឹម េខត្តក ្ត ល  
- ពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិអប់របំំណិនជីវតិ ១០០  កនុងេខត្តេគលេ  ៦ 
- ពិនិតយ ម នករបេ្រង ន និងេរៀន និងករ្របឡងឆមសែផនកអប់របំេចចកេទសេនវទិយល័យ 

កំពង់េឈើទលេខត្តកំពង់ធំ វទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស សេម្តចអគគម េសនបតី
េតេជ ហ៊ុន ែសន-រ ៉ូ  ខ ច់ក ្ត ល េខត្តក ្ត ល និងវទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស
្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី េខត្តកំពង់ឆន ំង 

- ពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិអប់របំំណិនជីវតិ ៦៣  ១១េខត្ត េលើករអនុវត្តមុខវជិជ      
េគហវជិជ  សិលបៈ កសិកមម កំុពយូទ័រ និងេ ងជង។ 

្របករេនះ បនជួយព្រងឹងគុណភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តល់េស ករអប់របំេចចកេទសេន ម
វទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស។ 

ករអភិវឌ សមតថភព 
្រកសួងបន៖ 

- បំប៉នសមតថភពនយក នយិក អនុវទិយល័យនិងវទិយល័យ ១២០ នក់ ្រសី ៥ នក់ កនុងេខត្ត ៦ 
ស្តីពីករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ករក ងែផនករអភិវឌ ន៍ េរៀន និងរបយករណ៍វឌ នភព 
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ស្រមប់កមមវធីិជំនួយេដើមបីែកលម្អ េរៀន គំ្រទេ យមូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់ករអភិវឌ
សមតថភព  

- បំប៉នសមតថភព្រគូមធយមសិក បឋមភូមិ ៧០៨ នក់ ្រសី ១២៣ នក់ ស្តីពីករអនុវត្តកមមវធីិអប់រ ំ
បំណិនជីវតិ កនុងេខត្តេគលេ  ៣ 

- សហករេបើកវគគបំប៉ន ស្តីពីករអនុវត្តកមមវធីិអប់រកំរ្របឆំងអំេពើពុករលួយេនមធយមសិក  មន
អនកចូលរមួ ៣២០ នក់ ្រសី ១០៥ នក់ 

- បំប៉នករអនុវត្តកមមវធីិអប់រសុំវតថិភពច ចរណ៍ មនអនកចូលរមួ ២៦០ នក់ ្រសី ១១៣ នក់ 
- េបើកវគគបំប៉នករសរេសរ ម នស្រមប់មធយមសិក បឋមភូមិ មនអនកចូលរមួ ៣០៤ នក់ ្រសី 

១០៥ នក់ 
- េបើកសិកខ ករអភិវឌ គំរវូញិញ ្របឡងថន ក់ទី៩ មនអនកចូលរមួ ៨៨ នក់ ្រសី ៣៨ នក់ 
- បំប៉នសមតថភពដល់ម្រន្តីករយិល័យអធិករកិចច ជធនី េខត្តទំង ២៥ ចំនួន ១៤២ នក់ ្រសី 

២៨ នក់ ស្តីពីបញញត្តិៃនករធនគុណភពអប់រកំ្រមិតមេត្តយយសិក  និងចំេណះទូេទ   
- បញជូ នម្រន្តីអប់រេំននយក ្ឋ នធនគុណភពអប់រ ំ និងអធិករេន ម ជធនី េខត្ត ២៣ នក់ 

េទចូលរមួវគគបំប៉នស្តីពីករេធ្វើេតស្តរង្វ យតៃម្ល េន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉
- បំប៉នម្រន្តីទទួលបនទុកកំុពយូទ័រនីយកមមករងរ្របឡង ២០៩ នក់ ្រសី ១៦ នក់ េន មមនទីរអប់រ ំ

យុវជន និងកី ជធនី េខត្ត និងេន មវទិយល័យែដលមនថន ក់ទី១២  
- បំប៉នសមតថភព្របធនមណ្ឌ លសំេណរ ស្រមប់ករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ 

១៦០ នក់ ្រសី ១៦ នក់ ឧបតថមភេ យថវកិមូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់អភិវឌ សមតថភព 
- បំប៉នសមតថភពស្តីពីករេរៀបចំអក រសមង ត់ ស្រមប់ករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ 

ដល់បុគគលិកអប់ររំបស់អងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួង ១០៧ នក់ ្រសី ២០ នក់ 
- េបើកសិកខ ផ ព្វផ យ ស្តីពីករវភិគលទធផល្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ ឆន ំ

២០១៥ ដល់្របធនករយិល័យ្របឡង និងមធយមសិក ៃនមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី ជធនី 
េខត្ត និងនយក នយិកវទិយល័យ ៥២២ នក់ ្រសី ១៨ នក់ ឧបតថមភេ យថវកិមូលនិធិភពជ
ៃដគូស្រមប់អភិវឌ សមតថភព 

- បំប៉ននយក និងេហរញញិកៃន្រគឹះ ថ នមធយមសិក កនុងេខត្ត ច់្រសយល ស្តីពីកមមវធីិជំនួយេដើមបី
ែកលម្អ េរៀន និងថវកិដំេណើ រករ េរៀន អនកចូលរមួ ១២៥ នក់ ្រសី ៥ នក់ 

- បំប៉នសមតថភព ស្តីពីករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លដល់ម្រន្តីករយិល័យមធយម
សិក ៃនមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី  ម្រន្តីករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី  នយក នយករង 
និងេលខធិករ មធយមសិក េនទូទំង្របេទស អនកចូលរមួ ២ ២២២ នក់ ្រសី ១៦០ នក់ 
ឧបតថមភថវកិេ យគេ្រមងគំ្រទវស័ិយអប់រទីំ២ 



 61 

- បញជូ នបុគគលិកអប់រ ំ២ នក់ ្រសី ១ នក់ ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លករអប់របំេចចកេទសវជិជ ជីវៈេន
ជបុ៉ន។ បុគគលិកអប់រ្ំរបុស ១ នក់ េទសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េនអូ្រ ្ត លី។ បុគគលិកអប់រ ំ
និង្រគូែផនកអប់របំេចចកេទសេនវទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស ១០ នក់ ្រសី ១ នក់ េទ
ចូលរមួសិកខ  ស្តីពីករអប់របំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសវជិជ ជីវៈេន សីុ េគនយ៍ េនៃថ 
ឥណ្ឌូ េនសីុ ភូម វ។ បុគគលិកអប់រ្ំរបុស ១ នក់ បុគគលិកអប់រអំងគភពពក់ព័នធ គណៈ្រគប់្រគង
និង្រគូែផនកអប់របំេចចកេទស េនវទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស ១៥ នក់ ្រសី ១ នក់ ចូល
រមួសិកខ អភិវឌ ករអប់របំេចចកេទសេន ធរណរដ្ឋកូេរ។៉ បំប៉នសមតថភព្រគូទទួលបនទុក
ែផនកបំណិនជីវតិ ៣១២ នក់ ្រសី ២៨៤ នក់ បនបំប៉នែផនកេគហវជិជ  កសិកមម  កត់េដរសំេលៀក 
បំពក់ ករបណ្តុ ះផ ិតអំេបះ និងផ ិតចំេបើង។ បុគគលិកអប់រ្ំរបុស ១ នក់ េទចូលរួមវគគបណ្តុ ះ    
ប ្ត លអនកជំនញ្របតិបត្តិែផនកអប់របំេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ េនេវៀត ម ៃថ និង ឡឺម៉ង់។ 
បុគគលិកអប់រ្ំរបុស ១ នក់ េទចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករអប់របំេចចកវទិយឧស ហកមមេនជបុ៉ន 

- បំប៉នស្តីពីករអប់របំំណិនជីវតិ សុខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ ករបងក រជំងឺេអដស៍ និង
េ្រគ ងេញ ន មរយៈ្របព័នធព័ត៌មនដល់្រគូបេ្រង នេន មធយមសិក ។ 

្របករេនះបនជួយបេងកើនសមតថភពករងរឱយកន់ែតមន្របសិទធភព ជពិេសសករងរ្របឡង
សញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ និងកំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ។ំ 

ខ. វឌឈនភពៃនសចូនករផលសេ្រមច 
ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 ករអប់រមំធយមសិក  និងអប់របំេចចកេទស 
ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង 

ថ នភព 
២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៥-១៦ 

១ អ្រ េបះបង់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ ២១%** ១១% ១៩,២%***  

 អ្រ េបះបង់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ(្រសី) ២០,៣%** ១១% ១៨,២%***  

២ អ្រ រមួៃនករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ ៥៣,៣%
(៥៥,១%)* 

៦៧% 
៥៣,៨% 

(៥៦,៥%)* 

 

 អ្រ រមួៃនករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ(្រសី) ៥៥,៣%
(៥៦,២%)* 

៦៦% 
៥៦,៧% 

(៥៩,៤%)* 

 

៣ អ្រ រមួៃនករសិក េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ ២៤,២%
(២៥,៣%)* 

៣១% 
២៤,៣% 

(២៥,១%)* 

 

 អ្រ រមួៃនករសិក េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ(្រសី) ២៤,៦%
(២៦,៩%)* 

២៨% 
២៥,២% 
(២៦%)* 

 

៤ អ្រ ឆ្លងភូមិសិក ពីម.បឋមភូមិេទម.ទុតិយភូមិ ៧១,១%** ៨៣% ៧២,៤%  

 អ្រ ឆ្លងភូមិសិក ពីម.បឋមភូមិេទម.ទុតិយភូមិ(្រសី) ៧២,៩%** ៨៣% ៧៤,៦%***  

៥ អ្រ បញច ប់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ ៤០,៣% ៥២% ៣៩,២៣%  
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 អ្រ បញច ប់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ(្រសី) ៤១,៨% ៥២% ៤១,២៧%  
៦ ភគរយសិស មធយមសិក បឋមភូមិទទួល របូករណ៍ ១០,៩៧% ៩% ១២,៦២%  
៧ ចំនួន្រគឹះ ថ នមធយមសិក អនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតី ៥៣,១% ៦០% ២០,៦០%  
៨ មធយមសិក មនបងគន់អនម័យ  
 មធយមសិក បឋមភូមិ ៦៣,១% ៩០% ៦៥,៥%  

 មធយមសិក ទុតិយភូមិ ៩៥,៨% ១០០% ៩៨,៥%  

៩ មធយមសិក មនទឹក ្អ ត  
 មធយមសិក បឋមភូមិ ៣៤,៥% ៩០% ៣៣,៤%  

 មធយមសិក ទុតិយភូមិ ៥៩,៩% ១០០% ៥៧,២%  

១០ ចំនួនវទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស ៣ ៥ ៤  

១១ ចំនួនសិស កនុងករអប់រមំធយមសិក បេចចកេទស ៨៦៨ ១ ៤៩២ ១ ០៦៦  

 ចំនួនសិស កនុងករអប់រមំធយមសិក បេចចកេទស(្រសី) ៣២៦ ៤៥៨ ៤៤៤  

Uសមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  
* រមួបញចូ លទំង ឯកជន  
** ឆន ំសិក ២០១៣-២០១៤ 
*** ឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥ 

គ. បញ្ហ ្របឈម 
ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន ចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 

បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 
- េហ ្ឋ រចនសមព័នធរបូវន័្ត សមភ រៈបេ្រង ននិងេរៀន ្រគូឯកេទស មមុខវជិជ មួយចំនួន ជពិេសស

មុខវជិជ វទិយ ្រស្ត និង្រគូបេ្រង នបេចចកេទសេន មវទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស  
មិនទន់េឆ្លើយតប មត្រមូវករ 

- កមមវធីិទប់ ក ត់ករេបះបង់ករសិក របស់សិស េនមធយមសិក មិនទន់មន្របសិទធភព        
- េរៀនអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតីមធយមសិក េន មិនទន់បនព្រងីកវ ិ លភព  
- ករអប់របំំណិនជីវតិ ករត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ និងករ្របឹក ជីពមិនទន់បនព្រងីកវ ិ លភព 
- លទធផល្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិេលើមុខវជិជ គណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្តេនមន

ក្រមិតទប  
- ករងរអធិករកិចចេនមធយមសិក មិនទន់បនអនុវត្តទូលំទូ យ 
- ្រគូបេ្រង នែផនកអប់របំេចចកេទសេលើមុខវជិជ មួយចំនួនពំុទន់មនបទពិេ ធ្រគប់្រគន់  
- ករងរអប់របំេចចកេទសមិនសូវមនភពទក់ទញ។ 
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២.២.៤ អនុ សយ័ ករអបរ់ំឧត្តមសិក  
64T64Tក.     លទធផលសេ្រមចបន 
64Tក.១ ធនលទធភពទទលួបនេស អបរ់ំ្របកបេ យសមធម ៌

្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ទូទំង្របេទសមន ១១៨ េកើន ៨ កនុងេនះ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋ ៤៦ និង
ឯកជន ៧២ ែដលមនទី ំងេន មប ្ត ជធនី េខត្ត១៩។ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក សថិតេនេ្រកមករ
្រគប់្រគងរបស់្រកសួង ថ ប័ន ១៥។ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ែដលសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី មន ៧១ រដ្ឋ ១២ និងឯកជន ៥៩។ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ៣៨ បណ្តុ ះប ្ត លថន ក់
េ្រកយបរញិញ ប្រត។ 

ងទ១ី១ ៖ ចនំនួ្រគះឹ ថ នឧត្តមសកិ សថតិេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ 

ល.រ េឈម ះ្រកសួង ថ ប័ន រដ្ឋ ឯកជន សរបុ 
១ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ១២ ៥៩ ៧១ 
២ ្រកសួងសុខភិបល ២ ០ ២ 
៣ ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ១ ០ ១ 
៤ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ៣ ០ ៣ 
៥ ្រកសួងធមមករ និង សន ៣ ០ ៣ 
៦ ្រកសួងករពរជតិ ៥ ០ ៥ 
៧ ្រកសួងម ៃផទ ១ ០ ១ 
៨ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ១ ០ ១ 
៩ ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ១ ០ ១ 
១០ ធនគរជតិៃនកមពុជ ១ ០ ១ 
១១ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ១ ០ ១ 
១២ ្រកសួងែរ ៉និងថមពល ១ ០ ១ 
១៣ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ១២ ១៣ ២៥ 
១៤ ្រកសួងៃ្របសណីយ និងទួរគមនគមន៍ ១ ០ ១ 
១៥ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ១ ០ ១ 

 សរបុ ៤៦ ៧២ ១១៨ 

្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក មន ១២ ២៥៦ នក់ ្រសី ១ ៩១៨ នក់ េសមើនឹង ១៥,៦៦ ភគរយ កនុងេនះ្រគូ
មនសញញ ប្រតក្រមិតបរញិញ ប្រត ២៩៦៤ នក់ ្រសី ៨៩៤ នក់ េសមើនឹង ៣០,១៦ ភគរយ ក្រមិតបរញិញ ប្រត
ជន់ខពស់ ៨ ៣២១ នក់ ្រសី ៩២៩ នក់ េសមើនឹង ១១,១៧ ភគរយ និងក្រមិតបណ្ឌិ ត ៩៧១ នក់ ្រសី ៩៥ 
នក់ េសមើនឹង ៩,៧៨ ភគរយ។ 
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ងទី១២ ៖ ករេ្របៀបេធៀបបុគគលិកអប់រេំនឧត្តមសិក  

្រគូបេ្រង ន 
ឆន សិំក ២០១៣-២០១៤ ឆន សិំក ២០១៤-២០១៥ 

បរញិញ ប្រត បរ.ិជន់ខពស់ បណ្ឌិ ត សរបុ បរញិញ ប្រត បរ.ិជន់ខពស់ បណ្ឌិ ត សរបុ 
ជនជតិែខមរ ៣ ១៣៩ ៦ ៦៣២ ៧១៧ ១០ ៤៨៨ ២ ៧៧២ ៧ ៩៩០ ៩០៦ ១១ ៦៦៨ 
ជនបរេទស ២៧០ ៤៨៥ ១១៩ ៨៧៤ ១៩២ ៣៣១ ៦៥ ៥៨៨ 
សរបុ ៣ ៤០៩ ៧ ១១៧ ៨៣៦ ១១ ៣៦២ ២ ៩៦៤ ៨ ៣២១ ៩៧១ ១២ ២៥៦ 

និស ិតកំពុងសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតរង ២៤ ៩៧០ នក់ ្រសី ១២ ២៤៧ នក់ េសមើនឹង ៤៩,០៥ ភគរយ 
កនុងេនះនិស ិត របូករណ៍ ២ ៤៩១ នក់ ្រសី ១ ១៥៤ នក់ េសមើនឹង ៤៦,៣៣ ភគរយ។  េ្រប បេធៀបនឹង
ឆន ំសិក កន្លងមក និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតរងេកើន ៩ ៣៣៥ នក់ ្រសី ៤ ៩៤៨ នក់ េសមើនឹង ៥៩,៧១ ភគរយ។ 

 រូបភពទី១៣ ៖ នសិ តិកពុំងសិក ថន កប់រញិញ ប្រតរង ពីឆន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់ ២០១៤-២០១៥ 

 

និស ិតកំពុងសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតមន ១៨២ ៩៨៧ នក់ ្រសី ៨៤ ១៦៤ នក់ េសមើនឹង ៤៥,៩៩ 
ភគរយ។ េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន ំសិក កន្លងមក និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតថយ ១៤,៦០ ភគរយ ្រសីថយ 
៩,០៥ ភគរយ។ និស ិត របូករណ៍មន ២៤ ០០៩ នក់ ្រសី ១១ ២៤៤ នក់ េសមើនឹង ៤៦,៨៣ ភគរយ េបើ
េ្រប បេធៀបនឹងឆន ំសិក កន្លងមក និស ិត របូករណ៍ថយ ១៦,២៧ ភគរយ ្រសីថយ ១១,៨៤ ភគរយ។ 
និស ិតកំពុងសិក ឆន ំទី១ ៃនថន ក់បរញិញ ប្រតមន ៤១ ៣៥២ នក់ ្រសី ១៩ ៤៤៣ នក់ េសមើនឹង ៤៧,០២ ភគរយ 
េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន ំសិក កន្លងមក និស ិតឆន ំទី១ ថយ ៣២,២២ ភគរយ ្រសីថយ ២៥,៤៩ ភគរយ។ 
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រូបភពទ១ី៤ ៖ នសិ តិកពុំងសិក ថន ក់បរញិញ ប្រត ពឆីន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់ ២០១៤-២០១៥ 

 
 

និស ិតកំពុងសិក ថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រតសរបុ ១៩ ៤២៨ នក់ េកើន ១,២៣ ភគរយ ្រសី ២០,៦៦ 
ភគរយ េកើន ៤,៧៧ ភគរយ កនុងេនះថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ១៨ ២៥៣ នក់ េកើន ១,៣៥ ភគរយ ្រសី 
២១,៦៦ ភគរយ េកើន ៤,៨២ ភគរយ និងថន ក់បណ្ឌិ ត ១ ១៧៥ នក់ ថយ ០,៥១ ភគរយ ្រសី ៥,១៩ ភគរយ 
េកើន ១,៦៧ ភគរយ។ និស ិតថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រតចូលសិក ឆន ំដំបូងមន ៣ ២៤៦ នក់ ថយ ៤៥,៦៦ 
ភគរយ ្រសី ២៦,៤០ ភគរយ ថយ ៤១,៩៤ ភគរយ កនុងេនះថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់    ៣ ២៤១ នក់ ថយ 
៤៤,៥២ ភគរយ ្រសី ២៦,៤១ ភគរយ ថយ ៤១,៧៧ ភគរយ និងថន ក់បណ្ឌិ ត ៥ នក់ ថយ ៩៦,២១ ភគរយ 
្រសី ២០ ភគរយ ថយ ៨៣,៣៣ ភគរយ។ 

រូបភពទ១ី៥ ៖ នសិ តិកពុំងសិក ថន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពស់ ពឆីន សិំក  ២០០៩-២០១០ ដល់ ២០១៤-២០១៥ 
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រូបភពទី១៦ ៖ នសិ តិកំពុងសិក ថន ក់បណ្ឌិ ត ពីឆន សិំក  ២០០៩-២០១០ ដល់ ២០១៤-២០១៥ 

 
និស ិតបញច ប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតរង ៧ ៦៦០ នក់ ្រសី ៣ ៤៩៩ នក់ េសមើនឹង ៤៥,៦៨ ភគរយ 

កនុងេនះនិស ិត របូករណ៍ ១ ០៨៣ នក់ ្រសី ៤១៩ នក់ េសមើនឹង ៣៨,៦៩ ភគរយ។ និស ិតបញច ប់
ករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតមន ៤៩ ២៥៤ នក់ ្រសី ២២ ៤៨៧ នក់ េសមើនឹង ៤៥,៦៦  ភគរយ កនុងេនះ
និស ិត របូករណ៍ ៦ ៨៨០ នក់ ្រសី ២ ៨១៦ នក់ េសមើនឹង ៤០,៩៣ ភគរយ។ និស ិតបញច ប់ករ
សិក ពីបរេទសមន ២២៧ នក់ េកើន ៥៩,៨៦ ភគរយ ្រសី ១៤,៩៧ ភគរយ។ 

រូបភពទ១ី៧ ៖ នសិ តិបញច ប់ករសកិ ថន កប់រញិញ ប្រតរង ពឆីន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់២០១៤-២០១៥  
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រូបភពទី១៨ ៖ នសិ តិបញច ប់ករសកិ ថន កប់រញិញ ប្រត ពឆីន សំកិ  ២០០៥-២០០៦ ដល់២០១៤-២០១៥ 

 
 

  និស ិតបញច ប់ករសិក ថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រតមន ៣ ០២៤ នក់ ថយ ៣៣,៥២ ភគរយ ្រសី 
២៣,១៥ ភគរយ កនុងេនះបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ៣ ០១៣ នក់ ថយ ៣៣,២៧ ភគរយ ្រសី ២៣,២៣  
ភគរយ ថយ ៣៣,១៤ភគរយ (និស ិតបនសរេសរនិេកខបបទបញច ប់ករសិក  ៧៦ នក់ ថយ ៤១,៥៤ 
ភគរយ ្រសី ២៥ ភគរយ ថយ ២០,៨៣ ភគរយ) និងថន ក់បណ្ឌិ ត ១១ នក់ ថយ ៦៧,៦៥ ភគរយ ។ 

្របករេនះបញជ ក់ឱយេឃើញថ ចំនួននិស ិតចូលេរៀនឧត្តមសិក មនករេកើនេឡើងគួរឱយកត់សមគ ល់។ 

រូបភពទ១ី៩ ៖ នសិ តិបញចបក់រសកិ ថន កប់រញិញ ប្រតជន់ខពស់ ពឆីន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់២០១៤-២០១៥ 
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រូបភពទ២ី០ ៖ នសិ តិបញចបក់រសិក ថន កប់ណ្ឌិ ត ពីឆន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់២០១៤-២០១៥ 
 
 

 
រូបភពទី២១ ៖ នសិ តិកពុំងសិក ថន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពស់ មវស័ិយ 
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រូបភពទ២ី២ ៖ នសិ តិបញច ប់ករសកិ ថន កប់រញិញ ប្រតជន់ខពស់ មវសិយ័ 

 

រូបភពទី២៣ ៖ នសិ តិកំពុងសិក ថន កថ់ន កប់ណ្ឌិ ត មវសិយ័ 
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រូបភពទ២ី៤ ៖ ស តិបញច ប់ករសកិ ថន កប់ណ្ឌិ ត មវស័ិយ 

 
 

ករព្រងឹងយន្តករេ្រជើសេរ ើសនិស តិ 
្រកសួងបន៖ 

- េបះពុមពេសៀវេភក្រមងព័ត៌មនស្រមប់ជំនួយ ម រតីដល់េបកខជនេសនើសំុ របូករណ៍ចូលេរៀន
ថន ក់បរញិញ ប្រត ៨០ ០០០ កបល និងេសៀវេភមគគុេទទសក៍ស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើស្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក  និងមុខជំនញ ៣ ០០០ កបល 

- ពិនិតយ ម នករសិក របស់និស ិត របូករណ៍ ទិភពពិេសស េន ម្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក  ៣៣  និស ិតចូលរមួ ៧៩៦ នក់ ្រសី ៤៥ ភគរយ 

- បំប៉នម្រន្តីទទួលបនទុកករងរែបងែចកនិងទទួលពកយសំុ របូករណ៍ទូទំង្របេទស ៤៩៦ នក់ 
្រសី ២៧ នក់ េសមើនឹង ៥,៤៤ ភគរយ 

- ្របឡង និងេ្រជើសេរ ើសនិស ិត របូករណ៍ឱយចូលេរៀនថន ក់បរញិញ ប្រត ៤ ៥២០ នក់ ្រសី       
២ ៧២៩ នក់ េសមើនឹង ៦០,៣៧ ភគរយ  កនុងេនះនិស ិត ទិភពទូេទ ៣ ៣២៧ នក់ ្រសី      
១ ៨១៦ នក់ េសមើនឹង ៥៤,៥៨ ភគរយ ទិភពនរ ី៥៦៥ នក់ ទិភព្រកី្រក ៤៤៩ នក់ ្រសី 
២៦១ នក់ េសមើនឹង ៥៨,១២ ភគរយ ទិភពតំបន់ជួបករលំបក ១៧៩ នក់ ្រសី ៧៩ នក់  
េសមើនឹង ៤៤,១៣ ភគរយ 
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- ទទួលនិស ិតបរេទស របូករណ៍មកសិក េនកមពុជ ១៥២ នក់ េកើន ១,៩៧ ភគរយ ្រសី 
៣៧,៥ ភគរយ កនុងេនះនិស ិតេវៀត ម ៨៧ នក់ ្រសី ៣៥,៦៤ ភគរយ និស ិត វ ៥០ នក់ 
្រសី ២០ ភគរយ និងនិស ិតមកពី ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ១៥ នក់ ្រសី ៩៣,៣៤ ភគរយ 

- ទទួលនិស ិតបរេទសសិក បង់ៃថ្លសិក  ១១ នក់ ្រសី ១៨,១៨ ភគរយ កនុងេនះនិស ិត
ធរណរដ្ឋកូេរ ៉៦ នក់ និស ិតេវៀត ម ៤ នក់ និស ិតជបុ៉ន ១ នក់ 

- បញជូ ននិស ិត ៥៥២ នក់ ថយ ១,៥១ ភគរយ ្រសី ២៦,៦៤ ភគរយ េទសិក េន្របេទសៃថ 
ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន េវៀត ម ជបុ៉ន វ សហព័នធរសុ ី ហុង្រគី និងសិង្ហបុរ ី

- ទទួលនិស ិត របូករណ៍ែខមរនិងបរេទសឱយ ន ក់េនមជឈមណ្ឌ លអេន្ត សិកនរ ី ៨២៦ នក់ 
េកើន ៤,៩៦ ភគរយ ្រសី ៦៧,៦២ ភគរយ។ 
 

្របករេនះបញជ ក់ថ ករផ្ល ស់ប្តូរនិស ិតកនុង្រកបខណ្ឌ កិចចសហ្របតិបត្តិករកន់ែតមនភព   
ទូលំទូ យ។ 

ក.២ េលីកកមពសគ់ណុភព និងភពេឆ្លីយតប 

ករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយឧត្តមសិក  

្រកសួងបន៖ 
- បង្ហ ញលទធផលៃនករសិក ្រ វ្រជវ េលើអភិបលកិចច និងហិរញញបបទនេនឧត្តមសិក   
- េរៀបចំេវទិករេលើកទី២ ស្តីពីេគលនេយបយ និងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ងឧត្តមសិក កមពុជ 

និងសហគមន៍អឺរ ៉បុ  
- េរៀបចំករសិក ថ នភពស្តីពី របូករណ៍ ឧបតថមភធន និង្របក់កមចី ដល់អនកសិក េន   

ឧត្តមសិក  ។ 

ករទទួល គ ល់គុណភពអប់រេំនឧត្តមសិក  
្រកសួងបន៖ 

- អភិវឌ ស្តង់ ជតិស្រមប់ករទទួល គ ល់គុណភពអប់រ្ំរគឹះ ថ នឧត្តមសិក  
- ែកលម្អេសៀវេភែណនំស្រមប់ករទទួល គ ល់គុណភពអប់រឧំត្តមសិក  
- ផ ព្វផ យស្ដង់ ជតិស្រមប់ករទទួល គ ល់គុណភពអប់រឧំត្ដមសិក  អនកចូលរមួ ១៣៥ នក់ 

្រសី ៩ នក់ 
- ពិេ្រគះេយបល់េលើកទី២ េលើេសៀវេភែណនំស្រមប់ដំេណើ រករទទួល គ ល់គុណភពអប់រ ំ

ឧត្ដមសិក  អនកចូលរមួ ៦២ នក់ ្រសី ៦ នក់ 
- ពិេ្រគះេយបល់ចុងេ្រកយេលើេសៀវេភែណនំស្រមប់ដំេណើ រករទទួល គ ល់គុណភពអប់រ ំ

អនកចូលរមួ ៦៤ នក់ ្រសី ៦ នក់ េសមើនឹង ៩,៤០ ភគរយ 
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- បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី យតៃម្លគុណភពអប់រ ំ៦៤ នក់ ្រសី ៤ នក់ េសមើនឹង ៦,៣០ ភគរយ 
- បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីធនគុណភពអប់រ ំនិងសវនករ ៨៨ នក់ ្រសី ១៥ នក់ 
- បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក អំពីរេបៀបសរេសររបយករណ៍ស្វ័យ យតៃម្ល

្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ១៥  
- យតៃម្ល កលបងេលើករអនុវត្តស្ដង់ ជតិស្រមប់ករទទួល គ ល់គុណភពអប់រឧំត្ដមសិក ១១  
- េរៀបចំលម្អិតេលើឧបករណ៍្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល្រពមទំងែផនករែផ្អកេលើលទធផល

ស្រមប់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  និងអនុវស័ិយឧត្តមសិក  
- េរៀបចំវធីិ ្រស្តនិងយន្តករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លស្រមប់អនុវស័ិយឧត្តមសិក  ៣៧ នក់ 

្រសី ១៣ នក់  
- បណ្តុ ះប ្ត លដល់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ៦៨ ស្តីពីករេរៀបចំែផនករេ យែផ្អកេលើលទធផល និង

្របព័នធៃនករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល ១៩៩ នក់ ្រសី ៣០ នក់ 
- េរៀបចំឧបករណ៍្របព័នធធនគុណភពអប់រៃំផទកនុងក្រមិតកមមវធីិ ស្រមប់្រគឺះ ថ នឧត្តមសិក

ែផ្អកេលើឧបករណ៍របស់ប ្ត ញ កលវទិយល័យ ៊ នជមូល ្ឋ ន 
- ពិនិតយ ម ន ថ នភពៃនករបណ្តុ ះប ្ត លនិងករ្រគប់្រគងេន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ៥២។ 

្របករេនះបញជ ក់ថ ្របព័នធធនគុណភពអប់រេំនឧត្តមសិក ្រតូវបនេរៀបចំ និងែកលម្អ។ 

ករេលើកកមពស់សកមមភព្រ វ្រជវ 
្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំសិកខ  ស្តីពីេគលនេយបយជំរញុករ្រ វ្រជវស្រមប់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក មន  
សិកខ កម ១០០ នក់ ្រសី ១៨ នក់  

- ជំរញុ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ២០ ឱយេរៀបចំេគលនេយបយជំរញុករ្រ វ្រជវ 
- េរៀបចំេវទិក្រ វ្រជវអប់រេំនកមពុជេលើកទី២  សិកខ កម ១១៦ នក់ ្រសី ៤៤ នក់  
- េរៀបចំមេ ្រសពវទិយ ្រស្ត និងវសិ្វកមមកមពុជេលើកទី១ សិកខ កម ១១ ០០០ នក់ ្រសី ៤ ៩៥០ នក់  
- េរៀបចំេវទិក ធរណៈស្តីពីវទិយ ្រស្ត និងករ្រ វ្រជវអនគតៃនគណន និងចំេណះដឹង 

សិកខ កម ១ ៤៨៥ នក់ ្រសី ៧២៧ នក់   
- ែចករែំលកបទពិេ ធ និងេមេរៀនចំេណះដឹង ែដលទទួលបនពីករអនុវត្តគេ្រមង្រ វ្រជវដល់

អនុគេ្រមងទំង ៤៥ ្របគល់ពនរង្វ ន់និងែចកវញិញ បនប្រតដល់អនុគេ្រមងជ័យ ភី 
- ែណនំ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឱយេរៀបចំ និងែកលម្អកមមវធីិសិក មខ្លឹម រៃន្រកបខណ្ឌ គុណវឌុ ិ

ជតិកមពុជ 
- ែណនំ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឱយេរៀបចំេសៀវេភែណនំ្របតិបត្តិស្តីពីករ្រគប់្រគងប ្ណ ល័យ និង

ករ្រគប់្រគងបនទប់ពិេ ធន៍ 
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- ែណនំ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឯកជនឱយេរៀបចំ្រកុម្របឹក ភិបល និងទទួល គ ល់្រកុម្របឹក ភិបល
េន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឯកជន ២៧ 

- បេងកើតវទិយ ថ នបេចចកវទិយកំពង់េឈើទល វទិយ ថ នជតិៃ្របសណីយិ៍ ទូរគមនគមន៍និង
ព័ត៌មន កលវទិយល័យ្រកេចះ និងទទួល គ ល់វទិយ ថ នពណិជជ ្រស្តេអសីុលី  និង
វទិយ ថ នវទិយ ្រស្តែថទំបត់ដំបង 

- ផ ព្វផ យករផ្អ កជបេ ្ត ះ សនន  កនុងករផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណស្រមប់ករេបើកមុខជំនញ្រគប់្រគង 
គណេនយយ ធនគរ និងហិរញញវតថុេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ។ 

64Tក.៣ ធនភពសក័ិ្តសិទធៃនភពជអនកដឹកនំ និង្រគប្់រគងរបសម់្រន្តីអបរ់ំ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់

ករេលើកកមពស់អភិបលកិចច្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក   
្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំ្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យព័ត៌មនវទិយឧត្តមសិក សេ្រមច ៩០ ភគរយ និងបនបណ្តុ ះ     
ប ្ត ល្រគប់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ទំងអស់ 

- ពិនិតយនិង ម នករផ ព្វផ យពណិជជកមមេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  និងេចញទិ ្ឋ ករ ២០ 
្រគឹះ ថ ន 

- ព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក េ្រក្របេទស េលើករផ្ល ស់ប្តូរនិសិ ត 
្រ ្ត ចរយ កមមវធីិសិក  ករ្រ វ្រជវ និងករផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធដូចជ ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ៃថ 

សហរដ្ឋ េមរកិ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ប ងំ េវៀត ម ហ្វីលីពីន  ម៉េឡសីុ ។ល។ 
- បំប៉នវធីិ ្រស្តស្តីពីករសរេសរករវភិគ ថ នភព និងករពិនិតយេទបើងវញិស្រមប់េរៀបចំលកខណ

វនិិចឆ័យលម្អិតកនុងករបេងកើត្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  និងករផ្តល់សុពលភព សិកខ កម ២១ នក់  
្រសី ៥ នក់ 

- បំប៉នករេធ្វើេតស្តនិង យតៃម្លករបេ្រង នភ អង់េគ្លស សិកខ កម ១២០ នក់ ្រសី ១៥ នក់ 
- បំប៉នកមមវធីិអិចែស៊លស្រមប់វភិគទិននន័យ យតៃម្លគេ្រមង និងករងររបស់អងគភពដល់ម្រន្តី

មកពីនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  និងនយក ្ឋ ន្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត ៣២ នក់ ្រសី ៨ នក់  
- កំណត់សកមមភព ទិភពស្រមប់ែផនកររយ:េពលែវងរបស់អនុវស័ិយឧត្តមសិក  សិកខ កម 

២៧ នក់ ្រសី ៦ នក់ 
- បំប៉នករងរអភិបលកិចច និងហិរញញបបទនឧត្តមសិក  សិកខ កម ២៧ នក់ ្រសី ៧ នក់ 
- ពិភក េលើកិចច្រពមេ្រព ងរ ងទីភន ក់ងរ្របតិបត្តិករអន្តរជតិកូេរ ៉និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ស្តីពី

គេ្រមងេលើកកមពស់គុណភព ជតិកសិកមមកំពង់ចម  មវធីិ ្រស្តចលនភូមិថមី 
- ្រពងេសៀវេភមគគុេទទសក៍្របតិបត្តិករ និងេសៀវេភមគគុេទទសក៍ហិរញញវតថុ ស្រមប់ដំេណើ រករមូល

និធិៃនករ្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន៍ 
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- េបះពុមពក្រមងព័ត៌មន ស្តីពីករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បណ្ឌិ ត រមួមនទិននន័យស្តីពី្រគូបេ្រង ន     
្រគូែណនំ ចំនួននិស ិត និង្របធនបទនិេកខបបទថន ក់បណ្ឌិ ត។ 

ករអភិវឌ សមតថភពម្រន្តីឧត្តមសិក  
្រកសួងបន៖ 

- បំផុសចំ ប់ រមមណ៍កនុងករសរេសរសំេណើ សំុមូលនិធិ្រ វ្រជវ សិកខ កម ៧៤ នក់ ្រសី 
១៧ នក់ 

- បំប៉នវធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ និងករសរេសរសំេណើ ្រ វ្រជវ សិកខ កម ៧៧ នក់ ៧នក់ 
- េរៀបចំសននិសីទជតិគណិតវទិយេលើកទី២ ស្តីពីករេលើកកមពស់គុណភព និង្របសិទធភពៃនករ

អប់រគំណិតវទិយេនកមពុជ សិកខ កម ១៥១ នក់ ្រសី ៣១ នក់ 
- ផ ព្វផ យពីនិនន ករថមីៗៃនករបេ្រង ន និងេរៀនភ អង់េគ្លស សិកខ កម ១១៤ នក់ ្រសី ១៤ នក់ 
- បំប៉នករប្រញជ បបញ្ហ បរ ិ ថ ន និង្រគប់្រគងធនធនធមមជតិកនុងកមមវធីិសិក ថន ក់ឧត្តមសិក   

សិកខ កម ៥៦ នក់  ្រសី ១១ នក់ 
- ពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីករែស្វងរកយន្តករ េដើមបីព្រងឹងសមតថភពសិស ពីក្រមិតមធយមសិក

ឈនេទឧត្តមសិក  កនុងមុខវជិជ វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ វសិ្វកមម និងគណិតវទិយ សិកខ កម ៤៧ 
នក់ ្រសី ៦ នក់ 

- បំប៉នករេរៀបចំេសៀវេភសិក ភ អង់េគ្លសស្រមប់េគលបំណងករសិក ជំនញ មួយ
ជក់ ក់ សិកខ កម ៧៨នក់ ្រសី ៧នក់ 

- បំប៉នសមតថភព្រគូឧេទទសគណិតវទិយថន ក់ជតិស្តីពី ករប្រញជ បព័ត៌មន គមនគមន៍ និងបេចចក
វទិយ េទកនុងករអប់រគំណិតវទិយេនកមពុជ សិកខ កម ៥១ នក់ ្រសី ១ នក់ 

- បំប៉នករ្រ វ្រជវ និង្រគប់្រគងគេ្រមងកនុងវស័ិយអប់រថំន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត សិកខ កម ៣៤ 
នក់ ្រសី ៧ នក់ 

- េបើកឱយេ្របើ្របស់ជផ្លូវករកមមវធីិលបង្របជញ គណិតវទិយ អនកចូលរួម ៤០០ នក់ ្រសី ១២០ នក់ 
- េរៀបចំសននិសីទជតិេលើកទី២ ស្តីពីករព្រងឹងគុណភព និង្របសិទធភពៃនករអប់រគំណិតវទិយ

េនកមពុជ  អនកចូលរួម ១៨០ នក់ ្រសី ២៥ នក់    
- បំប៉ន ស្តីពីវធីិ ្រស្ត យតៃម្លលទធផលសិក សំណួរលបង្របជញ គណិតវទិយ សិកខ កម ៣៩០ នក់ 

្រសី ១១៨ នក់ 
- បញជូ នម្រន្តីនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  និង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋនិងឯកជនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល

ស្តីពី ករ្រគប់្រគងកមមវធីិនិងគេ្រមង និងករពិនិតយ ម ន េន្របេទសម៉េឡសីុ ្របុស ៥ នក់   
- បញជូ នម្រន្តីនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  និង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋនិងឯកជន ចូលរមួសននិសីទ

េលើកទី៧ស្តីពី “ករអប់រគំណិតវទិយ កនុងតំបន់ សីុខងេកើត”េន្របេទសហ្វីលីពីន ្របុស ៥នក់ 
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- បញជូ នម្រន្តីអគគនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  និង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋ និងឯកជន ្របុស ៤ នក់ 
ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីភពជអនកដឹកនំ៖ ្រកុមករងរ្រគប់្រគងគេ្រមងេដើមបីសេ្រមច
បននូវករផ្ល ស់ប្តូរ”េន្របេទសម៉េឡសីុ  

- បញជូ នម្រន្តីនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  ្របុស ៣ នក់ ចូលរមួសិកខ អន្តរជតិ ស្តីពីវទិយ ្រស្ត 
បេចចកវទិយ និង្រគប់្រគង េន្របេទសចិន  

- បញជូ នម្រន្តីនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  និងម្រន្តីេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ្របុស ៨ នក់ ចូលរមួ
វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករអប់រេំនឧត្តមសិក ស្រមប់ៃថងែស្អក  េនទី្រកុងហុងកុង  

- បញជូ នម្រន្តីនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  និង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋ និងឯកជន ្របុស ១៣ នក់ 
ចូលរមួសននិសីទអន្តរជតិ ស្តីពីគុណភពអប់រឧំត្តមសិក  កររពឹំងទុកជសកល និងបទពិេ ធ
ល្ៗអ  េន្របេទសេវៀត ម  

- បញជូ នម្រន្តីអគគនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  និង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋ និងឯកជន ្របុស ១៣ នក់ 
ចូលរមួសននិសីទអន្តរជតិេលើកទី៦ ស្តីពីបេ្រង នភ អង់េគ្លសជភ ទី២ េនេវៀត ម  

- បញជូ នម្រន្តីអគគនយក ្ឋ នឧត្តមសិក ្របុស ៤ នក់ ចូលរមួសននិសីទអន្តរជតិេលើកទី៨ ស្តីពី 
ឧស ហកមម និងករអនុវត្តែផនកគណិតវទិយ េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន  

- បញជូ នម្រន្តីអប់រ ំ ៣០ នក់ ្រសី ២ នក់ ចូលរមួសិកខ  និងទស នកិចចសិក  ស្តីពីករ
្រគប់្រគង និងពិនិតយ ម នគុណភពអប់រឧំត្តមសិក េនៃថ  

- បញជូ នម្រន្តីអប់រ ំ្របុស ៤ នក់ ចូលរមួសននិសីទស្តីពី ករេរៀនសូ្រតស្រមប់និរន្តរភពេទអនគត៖  
ករ្រប្រស័យទក់ទង  េនអង់េគ្លស 

- បញជូ នម្រន្តីនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  ម្រន្តី ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋ និងឯកជន ៥ នក់ ្រសី ២
នក់ ចូលរមួសននិសីទស្តីពីកិចច្របជំុ សីុេលើកទី៧ ស្រមប់ករអប់រឧំត្តមសិក េនសិង្ហបុរ ី 

- បញជូ នម្រន្តីអគគនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  ្របុស ៣ នក់ ចូលរមួសននិសីទអន្តរជតិ ស្តីពីអន្តរអប់រ ំ
ឧត្តមសិក : ចលភពៃនករផ្ល ស់ប្តូរ េនអីុ លី  

- បញជូ នម្រន្តីនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  ម្រន្តីេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋ និងឯកជន ្របុស ១០ 
នក់ ចូលរមួទស នកិចចសិក  ករអប់រែំផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ វសិ្វកមម សិលបៈៃចន្របឌិត 
និងគណិតវទិយ (STEAM) េនឧត្តមសិក ម៉េឡសីុ   

- បញជូ នម្រន្តីនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  ម្រន្តីេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋ និងឯកជន ១៣ នក់ 
្រសី ២ នក់ ចូលរមួទស នកិចចសិក ស្តីពីអភិបលកិចចនិងស្វ័យភពឧត្តមសិក េនៃថ និងសិង្ហបុរ ី

- បញជូ នម្រន្តីនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  ម្រន្តីេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  និងម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហិរញញវតថុ ១០ នក់ ្រសី ៤ នក់ ចូលរមួទស នកិចចសិក ស្តីពី របូករណ៍និង្របក់កមចី
របស់និស ិត េនហ្វីលីពីន  
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- បញជូ នម្រន្តីអប់រជំន់ខពស់និងអនកបេចចកេទសេនឧត្តមសិក េទទស នកិចចសិក ស្តីពីករពិនិតយ
ម ននិង យតៃម្លេលើករ្រគប់្រគងគុណភពអប់រេំនឧត្តមសិក  ៦១ នក់ ្រសី ៨ នក់ េនៃថ  

- បញជូ នម្រន្តីនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  ម្រន្តីនយក ្ឋ នអភិវឌ កមមវធីិសិក  និងម្រន្តីវទិយ ថ នបេចចក
វទិយកំពង់េឈើទល ៩ នក់ ្រសី ៤ នក់ ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករេរៀបចំអភិវឌ កមមវធីិ
សិក ឱយ្រសបទីផ រករងរេនៃថ។ 

្របករេនះ បនជួយផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធេលើករដឹកនំ ្រគប់្រគង និងបេចចកេទស។ 

ខ.  វឌ នភពៃនសចូនករផលសេ្រមច 
ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 
ឧត្តមសិក  

ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង 
ថ នភព 

២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៥-១៦ 
១ ភគរយនិស ិត របូករណ៍រដ្ឋចូលេរៀនឆន ំទី ១ ៨% ១១% ១០,៥៥%  
២ អ្រ រមួៃនករសិក េនឧត្តមសិក  (១៨-២២ឆន ំ) ១៥% ១៥% ១២%  
៣ ្រគូបេ្រង នែដលមនគុណវឌុ ិេនក្រមិតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់េកើន ១ ០០០ នក់ និងបណ្ឌិ ត ២៥០នក់ 
 - បរញិញ ប្រតជន់ខពស់កនុង្រសុក ៧០ ៨០ ៤១  
 - បណ្ឌិ តកនុង្រសុក ៣០ ៣០ ៣  
 - បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េនបរេទស ៧០ ៨០ ១៨  
 - បណ្ឌិ តេនបរេទស ២០ ២០ ១៧  
៤ ភគរយនិស ិតបញច ប់ករសិក កនុងកមមវធីិ ទិភព ៊ ន ៨៨% ៨៩% ៦,៩%  
៥ ភគរយនិស ិតបញច ប់ករសិក មនករងរេធ្វើ ៧២% ៧៤% ៨៩,៦%  
៦ ភគរយៃន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក េរៀបចំែផនករថវកិ្របចំឆន ំ ២០% ៤០% ២៥%  

៧ 
ភគរយៃន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក សេ្រមចបន មស្តង់ ធន
គុណភពៃផទកនុង ២០% ២០% ២១,៩%  

៨ ថវកិស្រមប់អនុវស័ិយឧត្តមសិក  ៨% ១២% ៩%  
២២ Uសមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន   សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  
 
គ.  បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ បញ្ហ
្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ែដលបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ វសិ្វកមម សិលបៈៃចន្របឌិត 
និងគណិតវទិយ មនចំនួន្រតឹម ៧ ភគរយ  

- ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ភគេ្រចើនពំុទន់មនសមតថភពេពញេលញកនុងករជំរញុករងរ្រ វ្រជវ 
- ធនធន្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក  មូល ្ឋ នសមភ រៈ និងមនទីរពិេ ធន៍ែផនកវទិយ ្រស្តេន ម

្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក មួយចំនួនេនមនក្រមិត និងមិនទន់សមម្រតេទនឹងចំនួននិស ិត 
- កង្វះលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ស្តីពីស្វ័យភព្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ។ 
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២.២. ៥ អនុ សយ័ ករអបរ់ំេ្រក្របពន័ធ 
ក. លទធផលសេ្រមចបន 

ក.១ ធនលទធភពទទលួបនេស អបរ់ំ្របកបេ យសមធម ៌  
ជធនី េខត្តែដលបនអនុវត្តកមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ ២៥ កមមវធីិេ្រកយអកខរកមម ២៥ កមមវធីិចូលេរៀន

េឡើងវញិ ២១ កមមវធីិបេងកើន្របក់ចំណូល េន មមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ ២៣ កមមវធីិសមមូល
បឋមសិក  ១៦ និងបំេពញវជិជ  ២០។ 

រូបភពទ២ី៥ ៖ ករអនុវត្តកមមវធិអីប់រេំ្រក្របពន័ធរបស់ ជធនី េខត្ត 

 
េបើេធៀបនឹងឆន ំសិក ២០១៣-២០១៤ កមមវធីិេ្រកយអកខរកមមេកើន ២ កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិថយ ២ 

កមមវធីិបេងកើន្របក់ចំណូលថយ ២ កមមវធីិសមមូលបឋមសិក ថយ ២ និងបំេពញវជិជ ថយ ២។ 

កមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ  

មករអេងកត ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចចេនកមពុជ ឆន ំ២០១៥ របស់្រកសួងែផនករ បង្ហ ញថ  អ្រ
អកខរកមមជនេពញវយ័ យុ ១៥ឆន ំេឡើង បនថយពី ៨០,៧០ ភគរយ េនឆន ំ២០១៣ មក ៧៨,១០ ភគរយ
េនឆន ំ ២០១៤។ ឆន ំ២០១៥េនះ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  េ យសហករជមួយអងគករយូេណសកូ 
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ និងៃដគូអភិវឌ  បនេបើកយុទធនករអកខរកមមជតិេដើមបីបេងកើនអ្រ អកខរកមមជន
េពញវយ័ យុ ១៥ឆន ំេឡើង ឱយបនដល់ ៨៤,៤ ភគរយ សំេ សេ្រមចេគលេ ទី ៤ ៃនករអប់រសំ្រមប់
ទំងអស់គន ។ យុទធនករេនះ ្រតូវរេំ ះអនកខរជន ៩២ ១២៥ នក់ ឱយឆ្លងផុតពីេ្រគះមិនេចះអក រ។ 
្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី បន្របរពធទិ អកខរកមមជតិ-អន្តរជតិ ៨ កញញ  េនេខត្តៃ្រពែវង េ្រកម
្របធនបទ «អកខរកមមរមួចំែណកកត់បនថយចំ ក្រសុកេ យ្របថុយ្របថន» មនអនកចូលរមួ ១ ២០០ 
នក់ ្រសី ៥០៩ នក់។ 
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រូបភពទី២៦ ៖ អ្រ អកខរជន យុ ១៥ឆន េំឡងី ពីឆន  ំ២០១០ ដល់ ២០១៤ 

 
្របភព៖ របយករណ៍អេងកត ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចចកមពុជឆន ំ២០១៥  (តុ  ២០១៥)  
 

ថន ក់អកខរកមមវជិជ ជីវៈមន ៣ ៥០៩ េកើន ២ ៣១៩ េសមើនឹង ១៩៤,៨៧ ភគរយ។ ថន ក់អកខរកមមវជិជ ជីវៈ
្រគប់្រគងេ យ្រកសួងមន ៣ ៤១៥ េកើន ២ ៣០៧ េសមើនឹង ២០៨,២១ ភគរយ និងគំ្រទេ យៃដគូ
អភិវឌ  ៨ មន ៩៤ ថន ក់ េកើន ១២ ថន ក់ េសមើនឹង ១៤,៦៣ ភគរយ។  

ថន ក់អកខរកមមេនះ បនអនុវត្តេន មភូមិ ២ ៨៨៥ ឃំុ សងក ត់ ១ ០៤០ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ១៩០ កនុង
ជធនី េខត្តទំង២៥។ 

្រគូអកខរកមមវជិជ ជីវៈមន ៣ ៥៣៤ នក់ ្រសី ១ ២២៥ នក់ េសមើនឹង ៣៤,៦៦ ភគរយ េកើន ២ ៣២៣
នក់ េសមើនឹង ១៩១,៨២ ភគរយ ្រសី ៧៤២ នក់ េសមើនឹង ១៥៣,៦២ ភគរយ។ ្រគូអកខរកមមវជិជ ជីវៈ
្រគប់្រគងេ យ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី មន ៣ ៤១៥ នក់ ្រសី ១ ១៧២ នក់ េសមើនឹង ៣៤,៣២ 
ភគរយ េកើន ២ ៣០៧ នក់ េសមើនឹង ២០៨,២១ ភគរយ ្រសី ៧៤៧ នក់ េសមើនឹង ១៧៥,៧៦ ភគរយ និង 
គំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មន ១១៩ នក់ ្រសី ៥៣ នក់ េសមើនឹង ៤៤,៥៤ ភគរយ េកើន ១៦ នក់ េសមើនឹង 
១៥,៥៣ ភគរយ េ យែឡក្រសីថយ ៥ នក់ េសមើនឹង ៨,៦២ ភគរយ។ 

អនកសិក អកខរកមមវជិជ ជីវៈមន ៧៤ ៨៩៩ នក់ ្រសី ៥២ ៧៤១ នក់ េសមើនឹង ៧០,៤២ ភគរយ េកើន
៤៨ ២៩៨ នក់ េសមើនឹង ១៨១,៥៦ ភគរយ ្រសី ៣៤ ៧៣០ នក់ េសមើនឹង ១៩២,៨៣ ភគរយ ។ អនកសិក
អកខរកមមវជិជ ជីវៈ្រគប់្រគងេ យ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី មន ៧២ ៨៣២ នក់ ្រសី ៥១ ៤៨៨ នក់ 
េសមើនឹង ៧០,៦៩ ភគរយ េកើន  ៤៨ ០៣៩ នក់ េសមើនឹង ១៩២,៨៣ ភគរយ ្រសី ៣៤ ៦២៩ នក់ េសមើនឹង 
២០៥,៤០ ភគរយ និងគំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មន ២ ០៦៧ នក់ ្រសី ១ ២៥៣ នក់ េសមើនឹង ៦០,៦២ 
ភគរយ េកើន ២៥៩ នក់ េសមើនឹង ១៤,៣២ ភគរយ ្រសីេកើន ១០១ នក់ េសមើនឹង ៨,៧៧ ភគរយ។ 

្របករេនះជួយបេងកើនអ្រ អកខរកមមជនេពញវយ័ យុ ១៥ ឆន ំេឡើង ឱយសេ្រមចេគលេ ទី៤        
ៃនករអប់រសំ្រមប់ទំងអស់គន ឆន ំ២០១៥។  
 
 
 



 79 

កមមវធីិេ្រកយអកខរកមម  
េនទូទំង្របេទសមនប ្ណ ល័យ ៣៨ េកើន ៦ េសមើនឹង ១៨,៧៥ ភគរយ កនុងេនះប ្ណ ល័យ    

គំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មន ៨ េសមើនឹង ២១,៦២ ភគរយ និងមណ្ឌ ល ន ២០២ ថយ ២ េសមើនឹង ០,៩៨  
ភគរយ កនុងេនះមណ្ឌ ល នគំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មន ២២ េសមើនឹង ១០,៨៩ ភគរយ ។ 

ងទី១៣ ៖ សថតិបិ ្ណ ល័យ មណ្ឌ ល ន នងិអនកចូល ន 

បរយិយ 
២០១៣-២០១៤ ២០១៤-២០១៥ េកើន(+) / ថយ(-) 

សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

ប ្ណ ល័យ 

អយក ៣១  ៣០  -១  
ៃដគូ ១  ៨  +៧  
សរបុ ៣២  ៣៨  +៦  

មណ្ឌ ល ន 

អយក ១៧៤  ១៨០  +៦  
ៃដគូ ៣០  ២២  -៨  
សរបុ ២០៤  ២០២  -២  

ចំនួនអនក ន 
(ប ្ណ ល័យ) 

អយក ២២ ២០១ ១២ ៧០៨ ១៤ ៩៦៧ ៧ ០៥៣ -៧ ២៣៤ -៥ ៦៥៥ 
ៃដគូ ៩ ៤១៤ ៤ ៦៩២ ១២៤ ១០៤ -៩ ២៩០ -៤ ៥៨៨ 
សរបុ ៣១ ៦១៥ ១៧ ៤០០ ១៥ ០៩១  ៧ ១៥៧ -១៦ ៥២៤ -១០ ២៤៣ 

 ចំនួនអនក ន
(មណ្ឌ ល ន) 

អយក ៧៦ ២៨២ ៣៩ ០៩៨ ៣៧ ៥៩៨ ២០ ១៦៤ -៣៨ ៦៨៤ -១៨ ៩៣៤ 

ៃដគូ ៨ ៥៦០ ៤ ៨១៤ ១ ៤៣២ ៦៤៤ -៧ ១២៨ -៤ ១៧០ 

សរបុ ៨៤ ៨៤២ ៤៣ ៩១២ ៣៩ ០៣០ ២០ ៨០៨ -៤៥ ៨១២ - ២៣ ១០៤ 

អនកចូល នសរបុ ១១៦ ៤៥៧ ៦១ ៣១២ ៥៤ ១២១ ២៧ ៩៦៥ -៦២ ៣៣៦ -៣៣ ៣៤៧ 

 
អនកចូល នមន  ៥៤ ១២១ នក់ ្រសី ២៧ ៩៦៥នក់ េសមើនឹង ៥១,៦៧ ភគរយ ថយ ៦២ ៣៣៦ 

នក់ េសមើនឹង ៥៣,៥៣ ភគរយ ្រសី ៣៣ ៣៤៧ នក់ េសមើនឹង ៥៤,៣៩ ភគរយ។ អនកចូល នេន
ប ្ណ ល័យ និងមណ្ឌ ល នគំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ  ១ ៥៥៦ នក់ ្រសី ៧៤៨ នក់ េសមើនឹង ៤៨,០៧ ភគរយ 
ថយ ១៦ ៤១៨ នក់ េសមើនឹង ៩១,៣៤ ភគរយ ្រសីថយ ៨ ៧៥៨ នក់ េសមើនឹង ៩២,១៣ ភគរយ។ 

កមមវធីិេនះបនជួយបេងកើនចំេណះដឹង និងទប់ ក ត់េ្រគះេភ្លចអក រដល់អកខរជនថមី  ។ 

កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ 
ថន ក់កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិមន ៨១៧ ថន ក់ មន្រគូ ៨១៧ នក់ ្រសី ២២៩ នក់ េសមើនឹង ២៨,០៣

ភគរយ កនុងេនះថន ក់គំ្រទេ យ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី បនដំេណើ រករ ៩៩,៦១ ភគរយ េធៀប
នឹងែផនករ។ ៃដគូអភិវឌ មន ៤៧ ថន ក់ មន្រគូ ៤៧ នក់ ្រសី ១៤ នក់ េសមើនឹង ២៩,៧៩ ភគរយ។ 
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្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់របំង្ហ ញថ សិស េបះបង់ករសិក េនក្រមិតបឋមសិក  ១២៥ ៦៥១ 
នក់ ្រសី ៥០ ៨៣៧ នក់ េសមើនឹង ៤០,៤៦ ភគរយ និងករេបះបង់េនក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិមន 
១០៤ ៩៨១ នក់ ្រសី ៤៩ ៩៥៧ នក់ េសមើនឹង ៤៧,៥៨ ភគរយ។  

ងទី១៤ ៖ សថតិថិន ក ់្រគូ នងិសិស កមមវធិចូីលេរៀនេឡងីវញិ 

បរយិយ 
២០១៣-២០១៤ ២០១៤-២០១៥ េកើន(+) / ថយ(-) 

សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

ថន ក់ 

អយក ១ ០៤៦  ៧៧០  -២៧៦  

ៃដគូ ១៣  ៤៧  +៣៤  
សរបុ ១ ០៥៩  ៨១៧  -២៤២  

្រគូថន ក់ចូលេរៀន
េឡើងវញិ 

អយក ១ ០៤៦ ៣២៩ ៧៧០ ២១៥ -២៧៦ -១១៤ 

ៃដគូ ១៣ ២ ៤៧ ១៤ +៣៤ +១២ 

សរបុ ១ ០៥៩ ៣៣១ ៨១៧ ២២៩ -២៤២ -១០២ 

សិស  

អយក ១៧ ៦២៥ ៨ ២០១ ១៣ ៥៨៦ ៦ ១៥២ -៤ ០៣៩ -២ ០៤៩ 

ៃដគូ ៣១៣ ១៥១ ២៣៤ ១០៤ -៧៩ -៤៧ 
សរបុ ១៧ ៩៣៨ ៨ ៣៥២ ១៣ ៨២០ ៦ ២៥៧ -៤ ១១៨ -២ ០៩៦ 

 

ថន ក់ចូលេរៀនេឡើងវញិមន ៨១៧ ថយ ២៧៦ េសមើនឹង ២២,៨៥ ភគរយ។ ថន ក់ចូលេរៀនេឡើងវញិ
ែដល្រគប់្រគងេ យ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី មន ៧៧០ ថយ ២៥៨ េសមើនឹង ២៦,៣៩ ភគរយ។ 
ថន ក់ចូលេរៀនេឡើងវញិគំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មន ៤៧ េកើន ៣៤ េសមើនឹង ២៦១,៥៤ ភគរយ។ 

្រគូបេ្រង នកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិមន ៨១៧ នក់ ្រសី ២២៩ នក់ េសមើនឹង ២៨,០៣ ភគរយ ថយ 
២៤២នក់ េសមើនឹង ២២,៨៥ ភគរយ ្រសីថយ ១០២ នក់ េសមើនឹង ៣០,៨១ ភគរយ។ ្រគូបេ្រង នកមមវធីិ
ចូលេរៀនេឡើងវញិ្រគប់្រគងេ យ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី មន ៧៧០ នក់ ្រសី ២១៥ នក់ េសមើនឹង 
២៧,៩២ ភគរយ ថយ ២៧៦ នក់ េសមើនឹង ២៦,៣៨ ភគរយ ្រសីថយ ១១៤ នក់ េសមើនឹង ៣៤,៦៥ ភគរយ។ 
្រគូបេ្រង នកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិគំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មន ៤៧ នក់ ្រសី ១៤ នក់ េសមើនឹង ២៩,៧៩ 
ភគរយ េកើន ៣៤ នក់ េសមើនឹង ២៦១,៥៤ ភគរយ ្រសីេកើន ១២ នក់ េសមើនឹង ៦០០ ភគរយ។   

សិស ចូលេរៀនេឡើងវញិមន ១៣ ៨២០ នក់ ្រសី ៦ ២៥៦ នក់ េសមើនឹង ៤៥,២៧ ភគរយ ថយ     
៤ ១១៨នក់ េសមើនឹង ២២,៩៥ ភគរយ ្រសីថយ ២ ០៩៦ នក់ េសមើនឹង ២៥,០៩ ភគរយ។ សិស កមមវធីិ
ចូលេរៀនេឡើងវញិ្រគប់្រគងេ យ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី មន ១៣ ៥៨៦ នក់ ្រសី ៦ ១៥២ នក់ 
េសមើនឹង ៤៥,២៨ ភគរយ ថយ ៤ ០៣៩ នក់ េសមើនឹង ២២,៩១ ភគរយ ្រសីថយ ២ ០៤៩ នក់ េសមើនឹង 
២៤,៩៨ភគរយ។ សិស កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិគំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មន ២៣៤ នក់ ្រសី ១០៤ 
នក់ េសមើនឹង ៤៤,៤៤ ភគរយ ថយ ៧៩ នក់ េសមើនឹង ២៥,២៤ ភគរយ។  
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ករបំប៉នសិស េបះបង់ករសិក េនក្រមិតបឋមសិក រមួចំែណក្របមូលសិស ឱយបន្តករសិក កនុង
្របព័នធេឡើងវញិ។ 

កមមវធីិបេងកើន្របក់ចំណូល មរយៈមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍  

មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ ៣៤២ កនុងេនះ្រគប់្រគងេ យ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី មន 
៣២៤ េសមើនឹង ៩៤,៧៤ ភគរយ មន ២៧៩ េសមើនឹង ៨១,៥៨ ភគរយ ែដលបនដំេណើ រករ និងមជឈមណ្ឌ ល
សិក សហគមន៍ ១៨ េសមើនឹង ៥,២៦ ភគរយ ្រគប់្រគងេ យៃដគូអភិវឌ ។ ថន ក់ជំនញមន ៥៤៤ ថយ 
១២៧ េសមើនឹង ១៨,៩២ ភគរយ កនុងេនះ្រគប់្រគងេ យ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ៤៩៩ េលើជំនញ 
៤៥ ថន ក់ជំនញកត់េដរមនរហូតដល់ ១៦៨ សិស ចូលេរៀន ២ ៧០១ នក់ េសមើនឹង ៤០,៥៦ ភគរយ 
្រសី ២ ៥៦៤ នក់ េសមើនឹង ៩៤,៩២ ភគរយ។ ថន ក់ជងេឈើនិងថន ក់បណ្ដុ ះកូនេឈើមន ១ សិស ្របុស
ចូលេរៀន ១១ នក់ េសមើនឹង ០,៤១ ភគរយ។ ថន ក់ជំនញ្រគប់្រគងេ យៃដគូអភិវឌ មន ៤៥ េកើន ៤។  

្រគូជំនញមន ៥៦៨ នក់ ្រសី ២៨២ នក់ េសមើនឹង ៤៩,៦៥ ភគរយ ថយ ១០៧ នក់ េសមើនឹង 
១៥,៨៥ ភគរយ ្រសីថយ ៧១ នក់ េសមើនឹង ២០,១១ ភគរយ។  

ភគរយខពស់ៃនករចូលេរៀនថន ក់ជំនញកត់េដរេនះ មកពីភគេ្រចើនៃនមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 
្រតូវបនបំពក់ម៉សីុនកត់េដរ ែដលបងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងកររក្រគូជំនញ។ មុខសញញ ភគេ្រចើន
េលើសលុបជ្រស្តី ែដលមនបំណងចូលេទបេ្រមើករងរេន មេ ងច្រកកត់េដរ។ 

ងទី១៥ ៖ សថតិិថន ក់ ្រគូជំនញ អនកេរៀនជនំញមុខរបរ នងិមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន ៍

បរយិយ 
២០១៣-២០១៤ ២០១៤-២០១៥ េកើន(+) / ថយ(-) 

សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

ម.ស.ស 
អយក ៣២៤  ៣២៤  ០  
ៃដគូ ២៣  ១៨  -៥  
សរបុ ៣៤៧  ៣៤២  -៥  

ថន ក់ជំនញ 
មុខរបរ 

អយក ៦៣០  ៤៩៩  -១៣១  
ៃដគូ ៤១  ៤៥  +៤  
សរបុ ៦៧១  ៥៤៤  -១២៧  

្រគូជំនញ 
មុខរបរ 

អយក ៦៣៤ ៣៣៧ ៥០៥ ២៦២ -១២៩ -៧៥ 
ៃដគូ ៤១ ១៦ ៦៣ ២០ +២២ +៤ 
សរបុ ៦៧៥ ៣៥៣ ៥៦៨ ២៨២ -១០៧ -៧១ 

អនកេរៀន 
ជំនញ 

អយក ៨ ៨០២ ៥ ៦២៦ ៧ ០៦៦ ៤ ៥៥២ -១ ៧៣៦ -១ ០៧៤ 
ៃដគូ ១ ១១៤ ៦៤០ ១ ០២៤ ៥៦០ -៩០ -៨០ 
សរបុ ៩ ៩១៦ ៦ ២៦៦ ៨ ០៩០ ៥ ១១២ -១ ៨២៦ -១ ១៥៤ 

អនកចូលេរៀនមន ៨ ០៩០ នក់ ថយ ១ ៨២៦ នក់ េសមើនឹង ១៨,៤១ ភគរយ ្រសី ៥ ១១២ នក់ 
ថយ ១ ១៥៤ នក់ េសមើនឹង ១៨,៤២ ភគរយ។  
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កមមវធីិសមមូល-បំេពញវជិជ   
កមមវធីិសមមូលបឋមសិក អប់រេំ្រក្របព័នធ 

ថន ក់កមមវធីិសមមូលបឋមសិក អប់រេំ្រក្របព័នធមន ២០៧ ្រគូ ២០៧ នក់ ្រសី ៤៥ នក់ េសមើនឹង 
២១,៧៤ ភគរយ េកើន ២៩ េសមើនឹង ១៦,២៩ ភគរយ។ ថន ក់គំ្រទេ យ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី
បនដំេណើ រករ ១៧៨ ថន ក់ េសមើនឹង ៨៥,៩៩ ភគរយ ្រគូ ១៧៨ នក់ ្រសី ៣៣ នក់ េសមើនឹង ១៨,៥៤  
ភគរយ េកើន ៣៧ នក់ េសមើនឹង ២៦,២៤ ភគរយ។ ថន ក់គំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មន ២៩ ថន ក់ ្រគូ ២៩ 
នក់ ្រសី ១២ នក់ េសមើនឹង ៤១,៣៨ ភគរយ ថយ ១២ នក់ េសមើនឹង ៣២,៤៣ ភគរយ។ 

អនកសិក កមមវធីិសមមូលបឋមសិក អប់រេំ្រក្របព័នធមន ៤ ២២៨ នក់ ្រសី ២ ១៥៦ នក់ េសមើនឹង 
៥០,៩៩ ភគរយ េកើន ៨២ នក់ េសមើនឹង ១,៩៨ ភគរយ ្រសីេកើន ១៤៦ នក់ េសមើនឹង ៧,២៦ ភគរយ។ 
អនកសិក ែដល្រគប់្រគងេ យ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី មន ៣ ២៤៧ នក់ េកើន ៤៣២ នក់ េសមើនឹង 
១៥,៣៥ ភគរយ ្រសី ១ ៦២៦ នក់ េកើន ២២៩ នក់ េសមើនឹង ១៦,៣៩ ភគរយ។ អនកសិក ្រគប់្រគងេ យ
ៃដគូអភិវឌ មន ៩៨១ នក់ ថយ ៣៥០ នក់ េសមើនឹង ២៦,៣០ ភគរយ ្រសី ៥៣២ នក់ ថយ ៨៣ នក់  
េសមើនឹង ១៣,៥០ ភគរយ។ 

ងទី១៦ ៖ សថតិិថន ក់ ្រគូ នងិសិស /អនកេរៀនកមមវធិសីមមូលបឋមសិក  

បរយិយ 
២០១៣-២០១៤ ២០១៤-២០១៥ េកើន(+) / ថយ(-) 

សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

ថន ក់ 

អយក ១៤១  ១៧៨  +៣៧  

ៃដគូ ៣៧  ២៩  -១២  

សរបុ ១៧៨  ២០៧  +៣៥  

្រគូ 

អយក ១៤១ ៣២ ១៧៨ ៣៣ +៣៧ +១ 

ៃដគូ ៣៧ ១៥ ២៩ ១២ -៨ -៣ 

សរបុ ១៧៨ ៤៧ ២០៧ ៤៥ +២៩ -២ 

សិស  

អយក ២ ៨១៥ ១ ៣៩៧ ៣ ២៤៧ ១ ៦២៦ +៤៣២ +២២៩ 

ៃដគូ ១ ៣៣១ ៦១៥ ៩៨១ ៥៣២ -៣៥០ -៨៣ 

សរបុ ៤ ១៤៦ ២ ០១២ ៤ ២២៨ ២ ១៥៨ +៨២ +១៤៦ 

កមមវធីិេនះ បនជួយដល់្រកុមមុខសញញ ែដលគម នឱកសចូលេរៀន ម អប់រកំនុង្របព័នធបនេរៀន
បញច ប់ក្រមិតបឋមសិក ។ 

មធយមសិក បឋមភូមិបំេពញវជិជ  
មធយមសិក បឋមភូមិបំេពញវជិជ មនសិស ចូលេរៀន ៥២៤ នក់ ្រសី ១៥៦ នក់ េសមើនឹង ២៩,៧៧

ភគរយ ថយ ២៥៦ នក់ េសមើនឹង ៣២,៨២ ភគរយ ្រសីថយ ៤ នក់ េសមើនឹង ២,៥០ ភគរយ។ 
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មធយមសិក ទុតិយភូមិបំេពញវជិជ   
មធយមសិក ទុតិយភូមិបំេពញវជិជ មនសិស ចូលេរៀន ៣ ០៨៩ នក់ ្រសី ១ ១៧៩ នក់ េសមើនឹង 

៣៨,១៦ ភគរយ ថយ ៤ ១៣២ នក់ េសមើនឹង ៥៧,២២ ភគរយ ្រសីថយ ១ ១៥៩ នក់ េសមើនឹង ៤៩,៥៧
ភគរយ។  

ងទ១ី៧ ៖ សថតិិថន ក់ ្រគូ នងិសិស មធយមសិក បឋមភូមនិិងទុតិយភូមិបេំពញវជិជ  

កមមវធីិេនះផ្ដល់ករអប់រេំនក្រមិតមធយមសិក ដល់អនកសិក ែដលពំុមនឱកស្រគប់្រគន់ េដើមបីឱយ
ពួកេគបនេរៀន និង្របឡងបញច ប់ក្រមិតសិក នីមួយៗ េហើយទទួលបនវញិញ បនប្រត សញញ ប្រតែដល
មនតៃម្លេសមើក្រមិតមធយមសិក ចំេណះទូេទ។ 

កមមវធីិែកលម្អគុណភពៃនជីវតិ មរយៈ េរៀនចល័ត  

ងទី១៨ ៖ សថតិិចុះបេ្រងៀន នងិអនកចូលរមួកមមវធិែីកលម្អគុណភពៃនជវីតិ 

កមមវធីិែកលម្អគុណភពៃនជីវតិ មរយៈរថយន្តចល័តអនុវត្តបន ៥ េលើក ថយ ៥ េលើក េសមើនឹង 
៥០ ភគរយ អនកចូលរួម ៥០៨ នក់ ្រសី ៣៦៤ នក់ េសមើនឹង ៧១,៦៥ ភគរយ ថយ ៩២៨ នក់ េសមើនឹង 
៦៤,៦២ ភគរយ ្រសី ៥៦១ នក់ េសមើនឹង ៦០,៦៤ ភគរយ។  

កមមវធីិេនះផ្ដល់ដល់ពលរដ្ឋ្រគប់របូនូវចំេណះដឹងឥរយិបថ តៃម្ល និងបំណិនជីវតិសំខន់ៗ េដើមបីជួយ
ពួកេគឱយែកលម្អគុណភពៃនកររស់េន។ 

ក.២ េលីកកមពសគ់ណុភព និងភពេឆ្លីយតប 
កមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ         

អនកសិក បនបញច ប់កមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈមន ៥៣ ៩៩៦ នក់ ្រសី  ៣៨ ៨៨៤ នក់ េសមើនឹង ៧២,០១
ភគរយ េកើន ៣១ ៩៥៧ នក់ េសមើនឹង ១៤៥ ភគរយ ្រសីេកើន ២៣ ៧០៨ នក់ េសមើនឹង ១៥៦,២២     
ភគរយ។  

 
 

បរយិយ 
មធយមសិក បឋមភូមិបំេពញវជិជ  មធយមសិក ទុតិយភូមិបំេពញវជិជ  

២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ េកើន ឬ ថយ ២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ េកើន ឬថយ 
សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

្រគូ េ្របើ្របស់្រគូអប់រកំនុង្របព័នធ 
សិស  ៧៨០ ១៦០ ៥២៤ ១៥៦ -២៥៦ -៤ ៧ ២២១ ២ ៣៣៨ ៣ ០៨៩ ១ ១៧៩ -៤ ១៣២ -១ ១៥៩ 

បរយិយ 
២០១៣-២០១៤ ២០១៤-២០១៥ េកើន ( + ) ថយ ( - ) េកើន(+) ថយ( - )ជ % 

ចំនួន សរបុ ្រសី ចំនួន សរបុ ្រសី ចំនួន សរបុ ្រសី ចំនួន សរបុ ្រសី 
ចុះបេ្រង ន ១០   ៥   -៥   -៥០   
អនកចូលរមួ  ១៤៣៦ ៩២៥  ៥០៨ ៣៦៤  -៩២៨ -៥៦១  -៦៤,៦២ -៦០,៦៤ 
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រូបភពទី២៧  ៖ លទធផលរេំ ះេ្រគះមនិេចះអក ររយៈេពល ៥ឆន  ំ

 
 
អនកសិក កមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈបនេធ្វើបុេរេតស្តមន ៦២ ៤៧៤ នក់ េសមើនឹង ៨៤,៤១ ភគរយ ្រសី 

៤៤ ១២១ នក់ េសមើនឹង ៨៣,៦៥ ភគរយ េហើយបនេធ្វើេតស្តបញច ប់ ៥៧ ១៣៦ នក់ េសមើនឹង ៧៦,២៨
ភគរយ ្រសី ៤០ ៨៤០ នក់ េសមើនឹង ៧៧,៤៣ ភគរយ េធៀបនឹងអនកសិក ែដលបនចូលេរៀន។ អនក
សិក កមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈបនេធ្វើេតស្តជប់ ៥៣ ៩៩៦ នក់ េសមើនឹង ៩៤,៥០ ភគរយ ្រសី ៣៨ ៨៨៤
នក់ េសមើនឹង ៩៥,២១ ភគរយ េធៀបនឹងអនកសិក ែដលបនេធ្វើេតស្តបញច ប់ កនុងេនះអនកសិក បនទទួល
ប័ណ្ណអកខរកមម ២៩ ៥១៤ នក់ េសមើនឹង ៥៤,៦៦ ភគរយ ្រសី ២០ ៧១២ នក់ េសមើនឹង ៥៣,២៦ ភគរយ ៃន
អនកសិក បនេធ្វើេតស្តជប់។  

រូបភពទ២ី៨  ៖ លទធផលយុទធនករអកខរកមមជតឆិន ២ំ០១៥ 

 
 
ករេកើនេឡើងៃនអនកសិក បនបញច ប់កមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ េ យ រករអនុវត្តយុទធនករ     

អកខរកមមជតិឆន ំ២០១៥។ 
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កមមវធីិេ្រកយអកខរកមម 

រូបភពទ២ី៩  ៖ ករេ្របី្របស់ប ្ណ ល័យ មណ្ឌ ល នកនុងកមមវធិេី្រកយអកខរកមម 

 
ប ្ណ ល័យមន ៣៨ កែន្លង េសមើនឹង ៩៧,៣៧ ភគរយ បនដំេណើ រករ និង ១ កែន្លងេទៀត េសមើនឹង 

២,៧៣ ភគរយ មិនដំេណើ រករ។ មណ្ឌ ល នមន ២០២ េសមើនឹង ៨៥,១៥ ភគរយ បនដំេណើ រករ និង 
៣០ កែន្លងេទៀត េសមើនឹង ១៤,៨៥ ភគរយ មិនដំេណើ រករ។ 

កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ 

សិស បនចូលេរៀនេឡើងវញិកនុង្របព័នធចំេណះទូេទ ១២ ០៩៦ នក់ ្រសី ៥ ៥៥៦ នក់ េសមើនឹង 
៤៥,៩៣ ភគរយ ថយ ៤ ៧៣៩ នក់ េសមើនឹង ២៨,១៥ ភគរយ ្រសីថយ ១ ៨៦៦ នក់ េសមើនឹង ២៥,១៤ 
ភគរយ។ 

រូបភពទ៣ី០ ៖ លទធផលកមមវធិចូីលេរៀនេឡងីវញិ 

 
កមមវធីិបេងកើន្របក់ចំណូល មរយៈមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 

សិស េរៀនជំនញបនបញច ប់ ៧ ២៧២ នក់ េសមើនឹង ៨៩,៨៩ ភគរយ ថយ ១ ២៥២ នក់ េសមើនឹង 
១៤,៦៩ ភគរយ ្រសី ៤ ៦៨០ នក់ ថយ ៧០១ នក់ េសមើនឹង ១៣,០៣ ភគរយ។ សិស ្រគប់្រគងេ យៃដគូ
អភិវឌ  ៧២៥ នក់ ថយ ៦៥ នក់ េសមើនឹង ៨,២៣ ភគរយ ្រសី ៤៦៨ នក់ ថយ ១៤ នក់ េសមើនឹង ២,៩០ 
ភគរយ។ 
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រូបភពទ៣ី១  ៖ លទធផលកមមវធិបីេងកនី្របកច់ណូំល នងិមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 

 
កមមវធីិសមមូល-បំេពញវជិជ   

កមមវធីិសមមូលបឋមសិក  
សិស បនបញច ប់កមមវធីិសមមូលបឋមសិក  ១ ៦២៥ នក់ ្រសី ៨៣១ នក់ េសមើនឹង ៥១,១៤ ភគរយ 

េកើន ១ ២៥៥ នក់ េសមើនឹង ៣៣៩,១៩ ភគរយ ្រសីេកើន ៦៤៩ នក់ េសមើនឹង ៣៥៦,៥៩ ភគរយ។ សិស
បញច ប់ថន ក់្រគប់្រគងេ យ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី មន ១ ៤៩៤ នក់ ្រសី ៧៦២ នក់ េកើន ១ ៣៩០ 
នក់ ្រសីេកើន ៧១៦ នក់។ 

រូបភពទ៣ី២ ៖ លទធផលបញចបក់មមវធិសីមមូលបឋមសកិ   

  
មធយមសិក បឋមភូមិបំេពញវជិជ  

េបកខជនមធយមសិក បឋមភូមិបំេពញវជិជ  និងៃស្វរនិមក្របឡង ៤១៣ នក់ ្រសី ៣២,៤៤ ភគរយ 
កនុងេនះ្របឡងជប់ ២៨០ នក់ េសមើនឹង ៦៧,៧៩ ភគរយ ថយ ២៣៤ នក់ េសមើនឹង ៤៥,៥៣ ភគរយ 
្រសី ៩៧ នក់ ថយ ២២ នក់ េសមើនឹង ១៨,៤៩ ភគរយ។ 
មធយមសិក ទុតិយភូមិបំេពញវជិជ   

េបកខជនមធយមសិក ទុតិយភូមិបំេពញវជិជ និងៃស្វរនិបំេពញវជិជ មក្របឡង ៤ ៣៤៦ នក់ ្រសី ១ ៦៥៤ 
នក់ កនុងេនះ្របឡងជប់ ២ ៥០៨ នក់ េសមើនឹង ៥៧,៧១ ភគរយ េកើន ៥០៦ នក់ េសមើនឹង ២៥,២៧  
ភគរយ ្រសី ១ ១១២ នក់ េកើន ២៩៦ នក់ េសមើនឹង ៣៦,២៧ ភគរយ។ 
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ក.៣ .ធនភពសក័ិ្តសិទធៃនភពជអនកដឹកនំនិង្រគប្់រគងរបសម់្រន្តីអបរ់ំ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់
 ជរ ្ឋ ភិបលបនេរៀបចំករ្រគប់្រគង និងករចត់ែចងេស បេ្រង ន្រគប់កមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ 
េ យអនុេ ម មអនុ្រកឹតយេលខ ២០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៥ ែខមីន ឆន ំ២០១៥  េ យបេងកើន្របក់
កៃ្រមជូន្របេភទ្រគូបេ្រង នជប់កិចចសនយអប់រេំ្រក្របព័នធ ្របក់េលើកទឹកចិត្តស្រមប់គណៈ្រគប់្រគង
មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍។ 
 េដើមបីជំរញុករអនុវត្តអនុវស័ិយអប់រេំ្រក្របព័នធេនទូទំង្របេទស ឱយមនភពរលូន្របកបេ យ
គុណភព និង្របសិទធភព  ្រកសួងបនបំប៉នសមតថភពម្រន្តីដឹកនំ និង្រគប់្រគងករងរអប់រេំ្រកែដល 
រមួមន៖ 

- ព្រងឹងករអនុវត្តកមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈថន ក់ជតិ ៩៥ នក់ ្រសី ១៩ នក់ េសមើនឹង ២០ ភគរយ 
- បំប៉ន្រគូឧេទទសកមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈថន ក់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ស្រមប់ចូលរមួយុទធនករ 

អកខរកមមជតិ ៦៦០ នក់ ្រសី ១៦៨ នក់ េសមើ ២៥,៤៥ ភគរយ 
- បំប៉នកមមវធីិសមមូលបឋមសិក ថន ក់ជតិ  ១២០ នក់ ្រសី ៣២ នក់ េសមើនឹង ២៦,៦៦ ភគរយ 
- បំប៉នកមមវធីិសមមូលមធយមសិក ថន ក់ជតិ  ១១២ នក់ ្រសី ១០ នក់ េសមើនឹង ៨,៩២ ភគរយ 
- សិកខ ស្ដីពីករេ្របើ្របស់្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រេំ្រក្របព័នធថន ក់ជតិ ៣២ នក់ ្រសី ៨

នក់ េសមើនឹង ២៥ ភគរយ 
- បំប៉នគណៈ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ថន ក់េ្រកមជតិ ១៣៨ នក់ ្រសី ១៧ នក់ េសមើនឹង 

១២,៣២ ភគរយ 
- េបះពុមពបណ្ណផនត់ ផទ ំងរបូភព និងេគលនេយបយអប់រេំ្រក្របព័នធែចកជូន្រគប់ ជធនី េខត្តកនុង

ទិ អកខរកមមជតិ ៨ កញញ ។ 
 

ខ. ករសេ្រមចបនសចូនករផលសេ្រមច 
ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

ល.រ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ 
ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង 

ថ នភព 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៥ 

១ អ្រ អកខរកមមមនុស េពញវយ័ យុចប់ពី១៥-៤៥ឆន ំ ៨៧,០% ៨៨,១៥% ៧៨,១០%  
២ ភគរយ្របជជនមិនេចះអក របនបញច ប់ថន ក់អកខរកមម ៨២,៨% ៧៤% ៧២,០៩%  
៣ ចំនួនអនកបនបញច ប់វគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ ៨ ៥២៤ ១៨ ៣០៥ ៧ ៥៦៣  

៤ 
ភគរយកុមរែដលបនបញច ប់កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ និង
បនបញជូ នេទកនុង្របព័នធ 

៨៦,២% ៩៥% ៩៤,៩៣%  

៥ ចំនួនសិស ចូលេរៀនកនុងកមមវធីិសមមូល ៤ ១៤៦ ៦ ៦៩២ ៤ ២២៨  
៦ ជធនីេខត្តេរៀបចំបន្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រេំ្រក្របព័នធ ២២ ១០ ២៥  
៧ ចំនួនមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ ៣៤៧ ៣៩១ ៣៤២  
៨ មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍មនស្តង់  ០% ១០% ០  

បញជ ក់:   សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន  សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  
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គ. បញ្ហ ្របឈម 
ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 

បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 
- សមភ រៈស្រមប់្រទ្រទង់ថន ក់អកខរកមមវជិជ ជីវៈផ្ដល់ជូនពំុទន់េពលេវ  
- ករេបើក្របក់ឧបតថមភជូន្រគូជប់កិចចសនយអប់រេំ្រក្របព័នធេនមនករយឺតយ៉វ 
- អនកសិក កនុងកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធែដលជ្រកុមេគលេ  មកេរៀនមិន្រគប់ មនិយម និងមិន

េទៀងទត់ 
- ប ្ណ ល័យ និងមណ្ឌ ល នមួយចំនួនពំុទន់មនភពទក់ទញ ទំងបរ ិ ថ ន ទំងឯក រ និង

ខ្វះអនក្រគប់្រគង 
- មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍មិនទន់េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករជក់ែស្ដងរបស់្របជជនមូល ្ឋ ន 
- ករផ្តល់ទិននន័យព័ត៌មនអប់រេំ្រក្របព័នធរបស់ ជធនី េខត្ត និងៃដគូអភិវឌ មួយចំនួន ពំុទន់មន

ភពចបស់ ស់ និងទន់េពលេវ  
- កិចចសហករកនុងករអនុវត្តកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធរបស់ ជញ ធរែដនដី និងអនកពក់ព័នធមិនទន់បន

ទូលំទូ យ។ 
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២.២.៦ អនុ សយ័ ករអ វឌ យវុជន 
ក. លទធផលសេ្រមចបន 
ករអនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តពីីករអភិវឌ យុវជនកមពុជ 
្រកសួងបនេរៀបចំ៖ 

- ែផនករសកមមភពជតិេដើមបីអភិវឌ យុវជនកមពុជឆន ំ២០១៦-២០១៨ 
- េសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករេ្របើ្របស់្របស់និមិត្តសញញ  និង្រ មូលរបស់្រកុម្របឹក ជតិកមពុជ 

េដើមបីអភិវឌ យុវជន 
- បទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបីអភិវឌ យុវជន 
- បេងកើត្រកុម្របឹក េដើមបីអភិវឌ យុវជន្រកសួង ថ ប័ន 
- បេងកើត្រកុម្របឹក េដើមបីអភិវឌ យុវជន ជធនី េខត្ត 
- ករេរៀបចំ និង្រប្រពឹត្តេទរបស់អនុគណៈកមមករជតិចំណុះ្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបីអភិវឌ

យុវជន 
- ករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលបេចចកេទសអន្តរវស័ិយ និង  

អនុគណៈកមម ធិករជតិជំនញពក់ព័នធនឹងវស័ិយយុវជន។ 

កមមវធីិកូនល្អ សិស ល្អ មិត្តល្អ  

ករងរ្រកុម្របឹក កុមរ 
- មន ៧ ៦០១ ្រកុម្របឹក  ខ ៣៨ ២៣៧ អនុ ខ ២២៤ ៤៥៧ និងសមជិក ១ ៤៦១ ០២៧

នក់ ្រសី ៤៩ ភគរយ ស្រមប់កុមរពីថន ក់ទី៤ ដល់ទី៩ 
- ពិនិតយ ម នេនបឋមសិក  េនេខត្ត ្វ យេរៀង ែកប កំពង់សពឺ កំពង់ឆន ំង េពធិ៍ ត់ កំពត 

្រពះសីហនុ បនទ យមនជ័យ េកះកុង សទឹងែ្រតង និងកំពង់ចម 
- បូកសរបុ យតៃម្លចលន្របឡង្រប ំង ៣ល្អ “កូនល្អ សិស ល្អ មិត្តល្អ” ម េរៀន ថន ក់

្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និង ជធនី េខត្ត មនសមជិក ៣២៣ នក់ ្រសី ៤៥ ភគរយ។ 

ករងរ្រកុម្របឹក យុវជន 
- មន ៤៤៤ ្រកុម្របឹក  ខ ៦ ០៣១ អនុ ខ ៣៦ ១៨៦ សមជិក ២៦៦ ២៩៣ នក់ ្រសី

៤៧,៧ ភគរយ ស្រមប់យុវជនពីថន ក់ទី១០ ដល់ទី១២ 
- ពិនិតយ ម នេនអនុវទិយល័យ និងវទិយល័យបន ៣ ដងកនុងមួយឆន ំ  ( ២៥ ដងកនុងែផនករ) 
- ្របជំុបូកសរបុ យតៃម្លចលន្របឡង្រប ំង៣ល្អ “កូនល្អ សិស ល្អ មិត្តល្អ” េន ជធនី និង

េខត្តមួយចំនួន 
- ផ្តល់រង្វ ន់និងបណ្ណសរេសើរដល់យុវជននិងកុមរ ៣២០ នក់ ្រសី ៤៣ ភគរយ  ជសមជិក្រកុម

្របឹក យុវជន និងកុមរែដលមន ន ៃដកនុងសកមមភពបីល្អ។ 
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កមមវធីិផ ព្វផ យសកមមភពករងរយុវជន 
្រកសួងបនបេងកើតខ្លឹម រនទីអប់រយុំវជននិងកុមរ ែកលម្អ និងផ ព្វផ យ មវទិយុជតិកមពុជ 

េ យមនកមមវធីិសំណួរ ចេម្លើយជូនរង្វ ន់ដល់សិស  (ផ ព្វផ យ មវទិយុ ៤ ដងកនុងមួយែខ រយៈេពល 
៣០ នទីកនុងមួយដង)។ 

មជឈមណ្ឌ ល្រគប់្រគងយុវជន និងកមមវធីិជំនញវជិជ ជីវៈ 
្រកសួងបន៖ 

- បំពក់សមភ រៈ និងជួសជុលមជឈមណ្ឌ លយុវជន ១៦ េខត្ត 
- ងសង់ ជួសជុលមជឈមណ្ឌ ល ២ កែន្លង េនេខត្តបនទ យមនជ័យ  និងេសៀម ប។ 

ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញខ្លី 
្រកសួងបនបណ្តុ ះប ្ត លជំនញខ្លីដល់យុវជន ៨៩ វគគ ១ ៤២៥ នក់ ្រសី ៦២,៥២ ភគរយ េលើ

មុខវជិជ កំុពយូទ័រ ជួសជុលទូរស័ពទៃដ ចម្ល ក់ បណ្តុ ះផ ិត អក រេភ្លង កត់េដរ សម្អ ងកយ ចម្ល ក់ថមែកវ 
ចម្ល ក់ែសបក អប់រេំបតិកភណ្ឌ  វបបធម៌របិូយនិងអរបិូយ េភ្លងែខមរ េភ្លងមេ រ ីេភ្លងពិណពទយ េភ្លងសម័យ 
និងរបំ្របៃពណី េនេខត្តកំពង់ឆន ំង កំពង់ធំ េសៀម ប បនទ យមនជ័យ េកះកុង បត់ដំបង េពធិ៍ ត់ 
និងៃ្រពែវង។ 

កមមវធីិអប់រយុំវជនែដលបត់បង់ឱកស 
្រកសួងបនស្រមបស្រមួលឱយយុវជនសម័្រគចិត្តចូលរមួជអនកបណ្តុ ះប ្ត លជំនញខ្លី ដល់យុវជន

បត់បង់ឱកសេលើមុខវជិជ ដូចជភ អង់េគ្លស ភ ែខមរ និងសហ្រគិនភព។ 

កមមវធីិយុវជនសម្័រគចិត្ត 
្រកសួងបន៖ 

- បណ្តុ ះប ្ត លេលើករងរសម័្រគចិត្ត ១៥០០ នក់ ្រសី ៤០,៣៣ ភគរយ 
- បណ្តុ ះប ្ត លភពជអនកដឹកនំ ២៥០ នក់ ្រសី ៤២ ភគរយ 
- បេងកើតប ្ត ញយុវជន ៧៣ ្រសុក កនុង ២៤ ជធនី េខត្ត  
- េរៀបចំេវទិកជតិ និងទិ អន្តរជតិអនកសម័្រគចិត្ត ៃថងទី៤-៥ធនូ អនកចូលរមួ ១ ៧០០ នក់ ្រសី   

៤៨,៥៧ ភគរយ េន ជធនីភនំេពញ 
- ស្រមបស្រមួលដល់យុវជនសម័្រគចិត្តកូេរ ៉១៦៧ នក់ ្រសី ៧២,៤៥ ភគរយ និងបេងកើតប ្ណ ល័យ 

១៣  េនេខត្តេសៀម ប។ 

កមមវធីិត្រមង់ទិសករសិក  និងករងរ 
កមមវធីិផ្តល់ព័ត៌មនទីផ រករងរ និង ត់ករេន មសហ្រគសរដ្ឋនិងឯកជន។ 

្រកសួងបន៖ 
- សហករជមួយទីភន ក់ងរជតិមុខរបរនិងករងរ ភន ក់ងរអភិវឌ ន៍អន្តរជតិសុ៊យែអត េដើមបី
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ផ ព្វផ យព័ត៌មនករងរដល់យុវជនកនុង និងេ្រក  (ថន ក់ទី៩ និង១២ និងឧត្តមសិក )   
១២ ០០០ នក់ ្រសី ៥៥ ភគរយ េនេខត្ត ែកវ កំពង់ចម និងកំពង់ធំ 

- េរៀបចំមជឈមណ្ឌ លព័ត៌មន ២េនេខត្ត ែកវ និងកំពង់ចម េ យេរៀបចំប ្ណ ល័យ   និងបំពក់ 
កំុពយូទ័រ េដើមបីេ្របើ្របស់េវប យ ស្រមប់្រ វ្រជវកនុងករែស្វងរកករងរ  

- េរៀបចំ កលបងកមមវធីិផ្តល់្របឹក ករងរេនកនុងេខត្តេសៀម ប 
- េរៀបចំេវទិកផ ព្វផ យ និងែចកខិត្តបណ្ណអំពីចំនួនករងរ និងត្រមូវករករងរដូចជ ករងរ

មេ ងច្រក ករងរបេ្រមើ មផទះ និងករងរេផ ងៗ     
- បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល ១៨៨ នក់ ្រសី ២១,៨០ ភគរយ េនេខត្ត ែកវ និង  កំពង់ចម   
- អនុវត្តកមមវធីិត្រមង់ទិសមុខរបរ និងករសិក បន្ត អនកចូលរមួ ៦០០ នក់ ្រសី ៤៥ ភគរយ េន

េខត្ត ្វ យេរៀង។ 

កមមវធីិអប់រសំហ្រគិនភព 
្រកសួងបន៖ 

- បញច ប់ករ កលបងកមមវធីិអប់រសំហ្រគិនភព ស្តីពីករយល់ដឹងពីធុរកិចច េនវទិយល័យ ៥ េន  
ជធនីភនំេពញ េខត្ត ែកវ ក ្ត ល កំពង់ឆន ំង កំពង់ធំ េ យសហករជមួយអងគករអន្តរជតិ

ខងករងរ ជមួយសិស ថន ក់ទី១០ ចំនួន ១២៥ នក់ ្រសី ៦០ ភគរយ ជលទធផលមនយុវនរ ី២ 
នក់ បនបេងកើតមុខរបរេ យខ្លួនឯង េលើជំនញមុខរបរមន់បំពង (សីុភី) និងបេងកើត ងទំនិញ
ខន តតូច (មីនីម៉ត) ឧបតថមភេ យកមមវធីិករយល់ដឹងពីធុរកិចច េនេខត្តកំពង់ធំ  

- បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លថន ក់ជតិ ២៥ នក់ ្រសី ៣៦ ភគរយ 
- បកែ្របឯក រ ១១ េមេរៀន និងេសៀវេភលំ ត់ ១កបល និងេសៀវេភ្រគូ ១ កបល 
- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីវធីិ ្រស្តបេ្រង នធុរកិចចេន្របេទសអីុ លីដល់ម្រន្តីជំនញ ២ នក់ ្រសី ១ នក់  
- បណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីករអភិវឌ សហ្រគស មសហគមន៍ េនេខត្តេសៀម ប ១៥ នក់ ្រសី 

២៦,៧ ភគរយ និងេន ្វ យេរៀង ២៥ នក់ ្រសី ៤៨ ភគរយ 
- បណ្ដុ ះប ្ត លជំនញទន់ដល់យុវជន ៣៨០ នក់ ្រសី ៣៩,៥០ ភគរយ េនមជឈមណ្ឌ លយុវជន

េខត្តកំពង់ធំ និងកំពង់ចម េ្រកមករឧបតថមភពីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍អន្តរជតិសុ៊យែអត    
- បណ្តុ ះប ្ត លជំនញទន់ដល់យុវជនកនុងនិងេ្រក  ៤៥០ នក់ ្រសី ៣០,៩ ភគរយ េន ១២ 

េខត្ត េហើយស្រមបស្រមួលឱយពួកេគបន ត់ករេន្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និង
បនបញជូ នេទ្រកុមហុ៊នែដល្រតូវនឹងលកខខណ្ឌ ។ 

កមមវធីិទស នកិចចសិក  និងេបះជំរ ំ
្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំទស នកិចចសិក របស់យុវជនសម័្រគចិត្តេនេខត្តេសៀម ប អនកចូលរមួ ១៥០ នក់ ្រសី  
៤០,៦៦ ភគរយ េ្រកម្របធនបទយុវជន និងសមបត្តិវបបធម៌ និង្របធនបទ យុវជននិងករងរ
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សហគមន៍   
- េរៀបចំទស នកិចចសិក របស់្រកុម្របឹក យុវជន ១ វគគ អនកចូលរមួ ១៦០ នក់ ្រសី ៥០ ភគរយ 
- េរៀបចំទស នកិចច្រកុម្របឹក កុមរ ២ វគគ អនកចូលរមួ ៣២០ នក់ ្រសី ៥០   ភគរយ េនេខត្ត

េសៀម ប  
- េបះជំរថំន ក់ជតិ េ្រកម្របធនបទ យុវជនភពជអនកដឹកនំ អនកចូលរមួ ៣៥០ នក់ ្រសី ៤៥,៧១ 

ភគរយ េនេខត្តរតនគិរ ី
- េបះជំរថំន ក់េខត្ត អនកចូលរមួ ៩៧០ នក់ ្រសី ៤៦,៦០ ភគរយ េនេខត្តកំពង់ធំ  
- សហករជមួយអងគករសមព័នធយុវជនអន្តរជតិ ( ធរណរដ្ឋកូេរ)៉ េបះជំរភំ អង់េគ្លស អនក

ចូលរមួ ៧៩៦ នក់ ្រសី ៦០,៣០ ភគរយ េន ជធនីភនំេពញ និងេខត្ត្រពះសីហនុ 
- សហករជមួយអងគករសមព័នធយុវជនអន្តរជតិេនកមពុជ េបះជំរអំន្តរជតិឆន ំ២០១៥ ស្តីពីករ

ផ្ល ស់ប្តូរចិត្តគំនិតយុវជន មនសិស  និស ិតចូលរមួ ១ ៧៥០ នក់ ្រសី ៤៨,៥៧ ភគរយ មកពី
វទិយល័យ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរណ: និងឯកជន េនវទិយ ថ នបេចចកវទិយកមពុជ។ 

 

កមមវធីិអប់រ ំ កបបកិរយិ 
ករងរកយរទឹធិកមម  
្រកសួងបន៖ 

- បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល េន ២៥ ជធនី េខត្ត ២៨៨ នក់ ្រសី ២៧,៨៧ ភគរយ េនេខត្ត
កំពង់ចម ្រពះវ ិ រ ែកវ រតនគិរ ីនិងបនទ យមនជ័យ 

- បញជូ ននិសិ ត ២៥០ នក់ ្រសី ៤៣ ភគរយ េទចូលរមួកមមវធីិផ្ល ស់ប្តូរវបបធម៌ កយរទឹធិ តំបន់ សីុ
ប៉សីុភិច និង ធរណរដ្ឋកូេរ ៉េនតំបន់ សីុប៉សីុភិច អឺរ ៉បុ និង ៉ ប់។ 

ករព្រងឹងសកមមភពសមគមនិស តិ 
្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំសមគមនិស ិត ៤៨ េន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរណៈ 
- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសស្តីពីករេរៀបចំសមគមេន កលវទិយល័យមនជ័យ និង កល

វទិយល័យជសីុម កំចយមរ។ 
កមមវធីិផ្ល ស់ប្តូរអន្តរជតិ 
្រកសួងបន៖ 

- ទទួល្របតិភូយុវជនជបុ៉ន ៨០ នក់ ្រសី ៦០ ភគរយ 
- ចូលរមួេបះជំរេំនសិង្ហបុរ ី ចិន ជបុ៉ន ឥណ្ឌូ េនសីុ េវៀត ម ៃថ ម៉េឡសីុ និង ធរណរដ្ឋកូេរ ៉

េ យបញជូ នអនកចូលរមួ ២៤១ នក់ ្រសី ៥១,៤៥ ភគរយ 
- សហករជមួយសហភពសមព័នធយុវជនកមពុជ េដើមបីេរៀបចំមេ ្រសពវបបធម៌យុវជនអន្តរជតិ 
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េនេខត្តេសៀម ប អនកចូលរមួមកពី្របេទស ១៩ មនសមជិក្របតិភូ ១៨០ នក់ ្រសី ៤២ ភគរយ 
- េរៀបចំកិចច្របជំុថន ក់ឧត្តមម្រន្តីទទួលបនទុកករងរយុវជនេលើកទី៨ និងកិចច្របជំុថន ក់ឧត្តមម្រន្តី

ទទួលបនទុកករងរយុវជន ៊ នបូក៣ េលើកទី៧ េនេខត្តេសៀម ប 
- បញជូ នកុមរ ៦នក់ ្រសី ៣ នក់ េទចូលរមួសននិសីទកុមរេន្របេទសជបុ៉ន 
- បញជូ នយុវជន ២៨ នក់ ្រសី ៥០ ភគរយ  និងអនកដឹកនំ ១ នក់ េទចូលរមួកមមវធីិន យុវជន

សីុ េគនយ៍េលើកទី៤២ េន មប ្ត ្របេទស ៊ ន និងជបុ៉ន 
- ចូលរមួកមមវធីិអភិវឌ ន៍តំបន់្រតីេកណេន្របេទស វ មន្របតិភូបុរស ៧ នក់ 
- ្របរពធខួបេលើកទី១៦ ទិ អន្តរជតិស្រមប់យុវជន ១២ សី  េ្រកម្របធនបទ «យុវជន និង 

សុខភពផ្លូវចិត្ត» យុវជនចូលរមួ ១ ៥៥០ នក់ ្រសី ៤៥ ភគរយ 
- បញជូ នថន ក់ដឹកនំយុវជន ១ នក់ េទចូលរមួ្របជំុ យតៃម្លករងរន យុវជន សីុ េគនយ៍េលើក

ទី៤២ និងេលើកទិសេ ករងរន យុវជន សីុ េគនយ៍េលើកទី៤៣ េន្របេទសជបុ៉ន 
- ែចកសមភ រ:សិក  និងសំេលៀកបំពក់ ២៤០ េកស ទមងន់ ៧២០ គីឡូ្រកម របស់អងគករ Lions 

Clubs International ៃន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ ដល់មជឈមណ្ឌ លយុវជនៃនវទិយល័យ បុ៊ន ៉ នី      
ហ៊ុនែសន ៃ្រពេពន េខត្តៃ្រពែវង។ 

 

ខ. ករសេ្រមចបនសចូនករផលសេ្រមច 
ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 
ករអភិវឌ យុវជន 

ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង 
ថ នភព 

២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៥-១៦ 
១ ចំនួនយុវជនែដលទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញខ្លីៗ ២ ៧០០ ២ ៩០០ ១ ០៥៥  

២ 
ចំនួនយុវជនែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លភពជអនក
ដឹកនំនិងសហ្រគិនភព 

៣០០ ៣០០ ៣៧៥  

៣ 
ចំនួនយុវជនែដលបនបេងកើតករងរេ យខ្លួនឯងកនុងមួយ
មជឈមណ្ឌ លកនុងមួយឆន ំ 

១០ ១០ ៧  

៤ ចំនួនយុវជនែដលទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លពីករងរសម័្រគចិត្ត ២ ៥០០ ២ ៧០០ ១ ៥០០  
៥ ចំនួនមជឈមណ្ឌ លយុវជន ៩ ១៥ ១៦  
៦ ភគរយសិស ថន ក់ទី៤-៩ចូលរមួកនុង្រកុម្របឹក កុមរ ៩៩% ៩៩% ៩៩%  
៧ ភគរយសិស ថន ក់ទី១០-១២ ចូលរមួកនុង្រកុម្របឹក យុវជន ៨៩% ៩៤% ៨៩%  

Uសមគ ល់U៖  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន  សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  

 
គ. បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ បញ្ហ
្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 



 94 

- ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញេលើករងរ្រគប់្រគង្រកុម្របឹក កុមរ និងយុវជនេនមនក្រមិត 
- ធនធនមនុស និងសមភ រៈេ្របើ្របស់ស្រមប់ដំេណើ រករមជឈមណ្ឌ លយុវជនមិនទន់េឆ្លើយតបនឹង

ត្រមូវករជក់ែស្តង 
- ទី ំងដីមជឈមណ្ឌ លយុវជនមួយចំនួនមិនទន់មនរបង និង ងសង់អគរ  
- កង្វះធនធន និងមិនទន់មនយន្តករស្រមប់អនុវត្តេគលនេយបយជតិ ស្តីពីករអភិវឌ       

យុវជនកមពុជ។ 
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២.២.៧ អនុ សយ័ករអបរ់ំកយ និងកី  

ក. លទធផលសេ្រមចបន 

ករ្របកួតកី សិស -និស តិ 
្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំចង្រកងបទបញជ រមួ្របកួតកី សិស -និស ិតទំងបីក្រមិតសិក   
- េរៀបចំកមមវធីិ្របកួត្របចំឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥ ៖  

 ្របកួតកី សិស បឋមសិក  េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកទូទំង្របេទស េនេខត្ត ្វ យេរៀង មន
្របតិភូ ៥០៧ នក់ ្រសី ៥៩ នក់ និងកី ករ ១ ៨៧៨ នក់ កី ករនីិ ៨១៦ នក់  

 ្របកួតកី សិស មធយមសិក  េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកទូទំង្របេទស េនេខត្តបត់ដំបង មន
្របតិភូ ៥៧៣ នក់  ្រសី ៥៧ នក់ និងកី ករ ២ ១៧២ នក់ កី ករនីិ ១ ០៥០ នក់ 

 ្របកួតកី និស ិតឧត្តមសិក  និងមធយមសិក បេចចកេទស េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកទូទំង
្របេទស េន ជធនីភនំេពញ មន្របតិភូ ១៧៧ នក់ ្រសី ១២ នក់ និងកី ករ ៨៩០ 
នក់ កី ករនីិ ២២១ នក់។ 

 

ករ្របកួតកី សហព័នធ 
្រកសួងបនេរៀបចំករ្របកួត៖ 

- កី យកូនបល់ កី ករ ១០២ នក់ កី ករនីិ ១៩ នក់ 
- កី បូ៊លនិងេប៉តង់ កី ករ ៣១១ នក់ កី ករនីិ ៦២ នក់ 
- កី វសូ៊ូ កី ករ ៣៧៧ នក់ កី ករនីិ ១៧៩ នក់ 
- កី ែហលទឹក កី ករ ២៨៩ នក់ កី ករនីិ ៦៩ នក់ 
- កី ចំបប់ កី ករ ២៤៨ នក់ កី ករនីិ ១៧ នក់ 
- កី យូដូ កី ករ ៩៣ នក់ កី ករនីិ ២៣ នក់ 
- កី េបសបល កី ករ ៩២ នក់ កី ករនីិ ១២ នក់ 
- កី សីប៉ក់ ្រក កី ករ ៣៩០ នក់ កី ករនីិ ៥៨ នក់ 
- កី កយសមព័នធ កី ករ ១០១ នក់ កី ករនីិ ៧២ នក់ 
- កី េតក្វ ន់ដូ កី ករ ២៥៨ នក់ កី ករនីិ ៤០ នក់ 
- កី យកូនឃ្លីេលើតុ កី ករ ៩៧ នក់ កី ករនីិ ២០ នក់ 
- កី ្របៃពណី(លបុកកេ ) កី ករ ៣០១ នក់ កី ករនីិ ៣១ នក់ 
- កី សូរនីហ ុ ិកំបូ៉ កី ករ ៩៨ នក់ កី ករនីិ ១៦ នក់ 
- កី ្រប ំងកង់ កី ករ ៥៧០ នក់ កី ករនីិ ១៣៥ នក់ 
- កី ក ៉តេតដូ កី ករ ៨៤ នក់ កី ករនីិ ២៣ នក់ 
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- កី គុន វ កី ករ ៥៩ នក់ កី ករនីិ ១០ នក់ 
- កី យសី កី ករ ១៤៥ នក់ កី ករនីិ ១៧ នក់ 
- កី ្រប ល់ កី ករ ៥៤៥ នក់ កី ករនីិ ៨ នក់ 
- កី ្រទីយ៉ត្លុង កី ករ ១៥០ នក់ កី ករនីិ ១៨ នក់ 
- កី ្រប ំងទូកកនូកយ៉ក់ កី ករ ៦៣៧ នក់ កី ករនីិ ៤១ នក់ 
- កី វ ៉វូ ី ម កី ករ ១១៩ នក់ កី ករនីិ ៥៩ នក់ 
- កី អត្តពលកមមេដើមបីទំងអស់គន  កី ករ ១៨៤ នក់ កី ករនីិ ៩២ នក់ ។  

 

ករ្របកួតកី ជលកខណៈអន្តរជតិ 
្រកសួងបនចូលរមួ៖ 

- ្របកួតកី និស ិត កលវទិយល័យរដូវេក្ត េលើកទី២៨ េន ធរណរដ្ឋកូេរេ៉លើ្របេភទកី    
េតក្វ ន់ដូ ែហលទឹក អត្តពលកមម និង យកូនឃ្លីេលើតុ មន្របតិភូកី ករ កី ករនីិ ២២ នក់   

- ្របកួតកី ែហលទឹកេ្រជើសេរ ើសេជើងឯកពិភពេ កេលើកទី១៦ េន ្របេទសរសុ ុ ី  
- ្របកួតកី វវូ ី មេ្រជើសេរ ើសេជើងឯកពិភពេ កេលើកទី៤ េន្របេទស ល់េហ រ ី 
- ្របកួតកី បល់ទះេឆនខ ច់េ្រជើសេរ ើសេជើងឯក សីុ េគនយ៍េលើកទី២៨ េន្របេទស វ  
- ម សននិបត និងករ្របកួតកី អត្តពលកមមេ្រជើសេរ ើសេជើងឯកពិភពេ កេលើកទី១៥ េន

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 
- កមមវធីិអភិវឌ កី ទូករ ៉អីុូង សីុ េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 
- ្របកួតកី េជើងឯកកយសមព័នធ សីុេលើកទី២ េន្របេទសេវៀត ម 
- ្របកួតកី េជើងឯកេប៉តង់ សីុ េលើកទី១៩ េន ជធនីភនំេពញ  
- ្របកួតកី េជើងឯកចំបប់ សីុ េគនយ៍ េន្របេទសសិង្ហបុរ ី 
- ្របកួតកី េជើងឯកក ៉េតដូ សីុ េគនយ៍ េន្របេទស វ  
- ្របកួតកី េជើងឯកេប៉តង់ សីុ េគនយ៍ េលើកទី២ េន ជធនីភនំេពញ  
- ្របកួតកី សីុេហគមេលើកទី២៨ េន្របេទសសិង្ហបុរ។ី 

 

ងទ១ី៩ ៖លទធផលៃនករ្របកួតកី ជលកខណៈអន្តរជតិ 
្របេភទកី  អនកចូលរួម ករបរេិចឆត ទីកែន្លង េឈម ះករ

្របកួត 
្របេភទេម យ 

មស ្របក់ សំរទឹធ សរុប 
ក ៉េតដូ ៩ ២៧ មីន 

២០១៥ 
វ េជើងឯក សីុ      

េគនយ៍េលើកទី៤ 
  ១ ១ 

េប៉តង់ ៣០ ០២-០៥េម  
២០១៥ 

កមពុជ េជើងឯក សីុ     
េគនយ៍េលើកទី២ 

៣ ៣ ៥ ១១ 

ចំបប់ ៥  សឹង្ហបុរ ី េជើងឯក សីុ 
េគនយ៍ 

១  ៤ ៥ 
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សីុេហគមេលើកទី២៨ ១៤៥ ០៥-១៧មិថុន 
២០១៥ 

សឹង្ហបុរ ី សីុេហគមេលើកទី
២៨ 

១ ៥ ៩ ១៥ 

េតក្វ ន់ដូ ែហលទឹក 
អត្តពលកមម និង
យកូនឃ្លីេលើតុ 

២២ ០៣-១៤កកក  
២០១៥ 

ធរណៈ 
រដ្ឋកូេរ ៉

កលវទិយ 
ល័យរដូវេក្ត  
េលើកទី២៨ 

    

កី ែហលទឹក ៥ ២៤  ែខកកក  
ដល់ៃថងទី០៩ ែខ
សី  ឆន ំ
២០១៥ 

រសុ ុ  ី េជើងឯកពិភព 
េ កេលើក 
ទី១៦ 

    

កី វវូ ី ម ៤ ២៨ កកក  ដល់
០២សី ២០១៥ 

ល់េហ រ ី េជើងឯកពិភព 
េ កេលើកទី៤ 

២  ១ ៣ 

បល់ទះេឆនខ ច់ ៦ ១០-១២កកក  
២០១៥ 

វ េជើងឯក សីុ 
េគនយ៍េលើក 

ទី២៨ 

    

អត្តពលកមម ២ ២២-៣០សី  
២០១៥ 

ចិន េជើងឯកពិភព
េ កេលើក 
ទី១៥ 

    

ទូកកនូកមពុជ ១ ២១ សី  ដល់
២៧ កញញ
២០១៥ 

ចិន េ្រជើសរេលើស
េជើងឯក សីុ 

    

េប៉តង់ ៦ ០៤ -០៨វចិឆិក 
២០១៥ 

ៃថ េជើងឯកពិភព 
េ ក 

១   ១ 

េប៉តង់ ៣៦ ១៦-២០ វចិឆិក  
២០១៥ 

កមពុជ េជើងឯក សីុ 
េលើកទី១៩ 

១ ៣ ៥ ៩ 

កយសមព័នធ ៥ ៧-១៤ ធនូ 
២០១៥ 

េវៀត ម េជើងឯក សីុ 
េលើកទី៥ 

  ១ ១ 

សរបុ ៩ ១១ ២៦ ៤៦ 
 

- លទធលៃនករ្របកួតេជើងឯកពិភពេ ក សីុ និង សីុ េគនយ៍ កមពុជទទួលបនេម យ ៣០  
កនុងេនះេម យមស ៧ ្របក់ ៦ និងសំរទឹធ ១៧  

- លទធលៃនករ្របកួតកី សីុេហគមេលើកទី២៨ កមពុជទទួលបនេម យ ១៥ កនុងេនះេម យ
មស១ ្របក់៥ និងសំរទឹធ៩។ លទធផលេនះ េធ្វើឱយកមពុជសថិតកនុងចំ ត់ថន ក់ទី៨ កនុងចំេ ម ១១
្របេទស។ េម យសរបុែដលទទួលបនពីករ្របកួតអន្តរជតិននមន ៤៦ េ្រគ ង។ 
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ករេលើកកមពស់សកមមភពហ្វកឹ ត់អប់រកំយ និងកី  កនុងេម៉ង និងេ្រកេម៉ងសិក  
្រកសួងបន៖  

- អនុវត្តេម៉ងសិក មុខវជិជ អប់រកំយ និងកី កនុង េម៉ង និងេ្រកេម៉ង េន្រគឹះ ថ នបឋមសិក  
និងមធយមសិក  ដល់មនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជធនី េខត្តទំង២៥  

- េរៀបចំទីធ្ល ស្រមប់ករងរអប់រកំយ និងកី  ដល់មនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី ជធនី េខត្ត
ទំង២៥  

- ែណនំឱយមនករ្របកួតកី សិស  េន្រគឹះ ថ នបឋមសិក  មធយមសិក  ឧត្តមសិក  និងមធយម
សិក បេចចកេទស  

- បញចូ ល្របេភទកី បូ៊ល េប៉តង់ និង យកូនឃ្លីេលើតុ កនុងករ្របកួតថន ក់ជតិ សិស មធយមសិក
ចំេណះទូេទ និស ិតឧត្តមសិក  និងមធយមសិក បេចចកេទស 

- ែចកេសៀវេភមុខវជិជ អប់រកំយ និងកី ស្រមប់្រគូថន ក់ទី១-៦ េន្រគឹះ ថ នបឋមសិក ដល់មនទីរ
អប់រ ំយុវជន និងកី ជធនី េខត្តទំង ២៥ ចំនួន ៥០ ០០០ កបល 

- ែណនំឱយអនុវត្តេសៀវេភអប់រកំយ និងកី ស្រមប់្រគូ ម េគលេ  េនេខត្តកំពត 
េកះកុង កំពង់ធំ និង្រពះវ ិ រ  េ យសហករជមួយអងគករេបះដូងមស 

- េរៀបចំទិ អប់រកំយ និងកី  េនេខត្តបត់ដំបង សិស ចូលរមួ ៧ ៨០០ នក់ ្រសី ៣ ៨០០ នក់ 
េ យសហករជមួយអងគករេបះដូងមស 

- ចូលរមួេធ្វើកមមវធីិ អុ៊នេ ៃក (ែលបងអប់រកំយ) ជមួយអងគករ JICA។ 

ករក ងលិខិតបទ ្ឋ នស្ដពីីករអប់រកំយ និងកី   
្រកសួងបន៖ 

- េ្រត មអនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ន៍វស័ិយអប់រកំយ និងកី  
- េចញេសចក្តីែណនំស្តីពីករេរៀបចំទិ អប់រកំយថន ក់ជតិ ្របចំឆន ំសិក េន្រគឹះ ថ នសិក  

- ្របមូលទិននន័យសកមមភព ត់្របណម ជន េន ម ជធនី េខត្តទំង២៥ 

- ្របកសទទួល គ ល់ ណត្តិរបស់គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិសហព័នធកី ជតិចំនួន ៧ ៖  
 សហព័នធកី កយសមព័នធ ណត្តិទី៥ ឆន ំ២០១៥-២០១៩  
 សហព័នធែខមរកី សគីទឹកកក ណត្តិទី១ ឆន ំ២០១៥-២០១៩  
 សហព័នធកី ្រប ំងទូក ណត្តិទី៣ ឆន ំ២០១៤-២០១៨  
 សហព័នធកី បញ់កំេភ្លើងកមពុជ ណត្តិទី១ ឆន ំ២០១៥-២០១៨  
 សហព័នធកី សូរនីហ ុ ីកំបូ៉កមពុជ ណត្តិទី២ ឆន ំ២០១៥-២០១៩  
 សហព័នធកី ហុកគីកមពុជ ណត្តិទី២ ឆន ំ២០១៥-២០១៩  
 សហព័នធកី សីប៉ក់ ្រកកមពុជ ណត្តិទី៦ ឆន ំ២០១៥-២០១៩ 

- ្របកសទទួល គ ល់ និងផ្តល់្របក់រង្វ ន់ជ័យ ភី ករ្របកួតកី េប៉តង់េ្រជើសេរ ើសេជើងឯក
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ពិភពេ កនរេីលើកទី១៥ េន្របេទសៃថ (េម យមស ១) កី វ ៉វូ ី មេ្រជើសេរ ើសេជើងឯក
ពិភពេ កេលើកទី៤ េន្របេទស ល់េហ រ ី (េម យមស ១ និងសំរទិធ ១) កី ចំបប់េ្រជើស
េរ ើសេជើងឯក សីុ េគនយ៍ឆន ំ២០១៥ េន្របេទសសិង្ហបុរ ី (េម យមស ១ និងសំរទិធ ៤) ករ្របកួត
កី េប៉តង់េ្រជើសេរ ើសេជើងឯក សីុ េគនយ៍េលើកទី២ េន ជធនីភនំេពញ (េម យមស ៣ ្របក់ 
៣ និងសំរទិធ ៥) ករ្របកួតកី េប៉តង់េ្រជើសេរ ើសេជើងឯក សីុេលើកទី១៩ េន ជធនីភនំេពញ 
(េម យមស ១ ្របក់ ៣   និងសំរទិធ ៥) កី កយសមព័នធ េអរ ៉បិុូច សីុេលើកទី៥ េន្របទស  
េវៀត ម (េម យសំរទិធ ១)។  

- ែណនំឱយបេងកើតគណៈកមមករ្រទ្រទង់កី  េន ម ជធនី េខត្ត 
- ផ្អ កករ្របកួតកី ម ជនថន ក់ភូមិភគ  និងករ្របកួតកី ម ជនេជើងឯកថន ក់ជតិឆន ំ

២០១៥ េដើមបីេ្រត មលកខណៈ្របកួតែលបងកី ជតិឆន ំ២០១៦ 

- ផលិតទស នវដ្តីចំនួន ០៦េលខ (០៨១-០៨៦) ចំនួន ១២ ០០០ កបល  
- ផលិតេសៀវេភករ្រគប់្រគងអងគករកី ភគទី២ ចំនួន ៣០០ កបល  
- ទទួលយក្រគូបរេទសចំនួន ៤ នក់ មកបង្ហ ត់្រកុមជេ្រមើសជតិេតក្វ ន់ដូ ITF េតក្វ ន់ដូ WTF  

យសី និងចំបប់ មរយៈកិចច្រពមេ្រព ងជមួយប ្ត ្របេទសជមិត្ត 
- ែកលម្អកមមវធីិសិក អប់រកំយ និងកី  ស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន

ឯកេទសអប់រកំយ និងកី  
- បេងកើត្រកុមករងរេរៀបចំកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នអប់រកំយ និងកី ពីក្រមិតមូល ្ឋ នឱយ

ដល់ក្រមិតបរញិញ ប្រត 
- ចង្រកងឯក រមនេសៀវេភ សំណំុ ច់ដំុ បទបញជ បល់ទត់ កយសររី ្រស្ត បទបញជ កី

ែហលទឹក កី បល់ទះ គន្លឹះកនុងករេរៀបចំហ្វឹក ត់បល់េបះ វធីិ ្រស្តកី  លំ ត់បល់
ទត់ កី កយសមព័នធ លំ ត់មូល ្ឋ នកី បល់ទះ និងករពនយល់បទបញជ បល់េបះ។ 

ករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធរបូវន្តកី  

្រកសួងបន៖ 
 - េរៀបចំអភិវឌ ពហុកីឡ ្ឋ នេខត្ត្រពះសីហនុ និងេខត្តកំពត 

- ជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមព័នធកី េន កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ  
-  េធ្វើទំេនើបកមមទី នអត្តពលកមម និងទី នកី បល់ទត់កនុងពហុកីឡ ្ឋ នជតិ 

- ជួសជុលអគរ ផ្លូវ សួនចបរ េភ្លើងបំភ្លឺ និងបំពក់េកអីទស នបល់ទត់កនុងបរេិវណពហុកីឡ ្ឋ នជតិ។ 
ករអភិវឌ សមថភពម្រន្តីអប់រកំយ និងកី  
្រកសួងបន៖ 

- ែណនំឱយអនុវត្តេសៀវេភអប់រកំយ និងកី  េន្រគឹះ ថ នបឋមសិក  ៤វគគ ែដលមនេខត្ត 
ែកប កំពត មណ្ឌ លគិរ ី្រកេចះ េសៀម ប និងេខត្តបត់ដំបង សិកខ កម ៤០២ នក់ ្រសី ៨៩ នក់ 
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- បំប៉នេ ក្រគូ អនក្រគូ េន ម បេងគ លេនមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី  េខត្តកំពត េកះកុង 
កំពង់ធំ និង្រពះវ ិ រ ៤៨ នក់ ្រសី ២៨ នក់ 

- បញជូ នម្រន្តីជំនញេទេធ្វើទស នកិចចសិក ស្តីពីទិ អប់រកំយ េន្របេទសជបុ៉ន  
- បញជូ នម្រន្តីជំនញសហព័នធកី បល់េបះកមពុជ្របុស ២នក់ េទចូលរមួ្របជំុស្តីពីែផនករបល់

េបះេ្រជើសេរ ើសេជើងឯក្របេទសតំបន់ជំុវញិទេន្លេមគងគ េន្របេទសៃថ  
- បញជូ ន្របតិភូេស៉បសយល់អូ ំពិកកមពុជ ្របុស ១ នក់ េទចូលរមួសននិសីទកី េស៉បសយល់អូ ំ

ពិក សីុប៉សីុហ្វីក២០១៥ េន្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ 
- េធ្វើេតស្តកយសមបទកុមរពី យុ ៦ឆន ំ ដល់ ១២ឆន ំទូទំង ជធនី េខត្ត កុមរចូលរមួ ១៧ ៥០០

នក់ កុមរ ី៨ ៧៥០ នក់ 

- បញជូ នម្រន្តីបេចចកេទសកី េតក្វ ន់ដូ ្របុស ១ នក់ េទចូលរមួ Rio Log IR Selection &Training Camp 
Tree  េន្របេទស ៉ប់រមួេអមីេរដ។ ម្រន្តីបេចចកេទសកី ៃតក្វ ន់ដូ្របុស ១ នក់ េទចូលរមួ The 
13th Japan W.A.T.A  Open International Taekwondo Championships េន្របេទសជបុ៉ន។ ម្រន្តី
បេចចកេទសកី បល់ទត់្របុស ១នក់ េទចូលរមួដឹកនំករ្របកួត AFC Cup េន្របេទសម៉េឡសីុ។ 
ម្រន្តីបេចចកេទសកី អត្តពលកមម្របុស ១នក់ ចូលរមួម សននិបតសហព័នធកី អត្តពលកមម
សីុេលើកទី២១ េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន។  ម្រន្តីបេចចកេទសកី បល់ទះ ្របុស ១ នក់ 

ចូលរមួដឹកនំករ្របកួតកី សីុ េគនយ៍េលើកទី២៨ ្របេទសសិង្ហបុរ។ី ម្រន្តីបេចចកេទសកី េត
ក្វ ន់ដូ្របុស ២នក់ េទចូលរមួដឹកនំករ្របកួតកី សីុ េគនយ៍េលើកទី២៨ េន្របេទសសិង្ហបុរ។ី 
ម្រន្តីបេចចកេទសកី អត្តពលកមម ្រសី ១ នក់ េទចូលរមួសិកខ ស្តីពីករពយបលេ យ
ចលន េន្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ ។ ម្រន្តីបេចចកេទសកី យសី ្របុស ៣ នក់ េទចូលរមួវគគសិក  
BAC 2015 Asian Development Team Training Camp េន្របេទសម៉េឡសីុ។ ្រគូបង្វឹកកី េតក្វ ន់
ដូ WTF ្របុស ២ នក់ េទចូលរមួវគគ Global Taekwondo Master’s Training Program for 
Developing Countries េន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ 

- បញជូ នម្រន្តីបេចចកេទសកី បល់ទត់្របុស ៣ នក់ េទចូលរមួដឹកនំករ្របកួតកី បល់ទត់
ពន់រង្វ ន់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន េលើកទី៩ ឆន ំ២០១៥ េន ជធនី
ភនំេពញ  េខត្ត ែកវ  កំពង់ធំ ៃ្រពែវង និង ្វ យេរៀង។ ម្រន្តីបេចចកេទសកី បល់ទះ្របុស ២ នក់ 
េទចូលរមួដឹកនំករ្របកួត សិស មធយមសិក ជេ្រមើសេជើងឯក្របចំេខត្ត េនេខត្ត្រកេចះ។ ម្រន្តី
បេចចកេទសកី បល់ទត់្របុស ៣ នក់ េទចូលរមួដឹកនំករ្របកួតកី បល់ទត់មិត្តភព    
អន្តរជតិ រ ង្រកុមជេ្រមើសជតិកមពុជ  និងក្លឹបបល់ទត់ Hwaseong  របស់ ធរណរដ្ឋកូេរ ៉  

- ពិនិតយ ម ន យតៃម្លគរសិុស អប់រកំយ និងកី  ចុះេធ្វើកមមសិក េន មអនុវទិយល័យ និង
វទិយល័យេ្រកមឱ ទមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជធនីភនំេពញ ៣០ ។ 
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ករេលើកកមពស់សមតថភពកី ករ 
្រកសួងបន៖ 

- សហករេរៀបចំពិធីសំេណះសំ លជមួយកី ករ កី ករនីិជេ្រមើសជតិ ែដលបនទទួល
ជ័យ ភី េនវមិនសន្តិភព េ្រកមអធិបតីភពដ៍ខពង់ខពស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- សំេណះសំ លជមួយ្រគូបង្វឹក ្រគូជំនួយ អនុរក  កី ករ កី ករនីិជេ្រមើសជតិ កនុងៃថង
យុទធនករដំបូងៃនករ ត់ហ្វឹកហ្វឺន េ្រកមអធិបតីភព ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង ់ជួន រ ៉នុ រដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  េនវទិយ ថ នជតិអប់រ ំ 

- ្របគល់្របក់រង្វ ន់េលើកទឹកចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលជូនដល់ជ័យ ភីៃនករ្របកួតកី េប៉តង់
េ្រជើសេរ ើសេជើងឯក សីុ េគនយ៍េលើកទី១ េន្របេទស វ និងករ្របកួតកី េតក្វ ន់ដូ (ITF) 
េ្រជើសេរ ើសេជើងឯក សីុេលើកទី៧ េន្របេទសេនប៉ល់ េនទីស្តីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី
េ្រកមអធិបតីភព ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង់ ជួន រ ៉នុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

- ទទួលយក្រគូបង្វឹកនិងកី ករ ៣៩២ នក់ កី ករនីិ ៧៨ នក់ ពីសហព័នធជតិ ២៣ មក ត់
ហ្វឹកហ្វឺនរយៈេពល ៥ ែខ   

- ្របមូលផ្តុំកី បល់ទត់ U១៥ ចំនួន ២៩ នក់ ឱយេធ្វើករហ្វឹក ត់ ន ក់េន េរៀនសូ្រត េន
មជឈមណ្ឌ ល កី បល់ទត់បទី ស្រមប់េ្រត មេធ្វើមច ស់ផទះករ្របកួតកី សីុេហគម ឆន ំ 
២០២៣ 

- បញជូ នកី ករឈិនឡូន្របុស ១០ នក់ េទហ្វឹកហ្វឺនេន្របេទសមីយ៉ន់ម៉   
- បញជូ នកី ករសីប៉ក់ ្រក ១១ នក់ ្រសី ៩ នក់ េទហ្វឹកហ្វឺនេន្របេទសៃថ  
- បញជូ នកី ករ្រទីយ៉ត្លុង ៦ នក់ ្រសី ១ នក់ េទហ្វឹកហ្វឺនេន្របេទសៃថ    
- បញជូ នកី ករ យកូនបល់ ្របុស ១ នក់ េទហ្វឹកហ្វឺនេនសហរដ្ឋ េមរកិ   
- បញជូ នកី ករេតក្វ ន់ដូ ៦ នក់ ្រសី ២ នក់ េទហ្វឹកហ្វឺនេន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉  
- បញជូ នកី ករកយសមព័នធ្របុស ២ នក់ េទហ្វឹកហ្វឺនេន្របេទសជបុ៉ន  
- បញជូ នកី ករ្រប ំងកង់ ្របុស ២ នក់ េទហ្វឹកហ្វឺនេន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ 
- េធ្វើពិធី្របគល់្របក់រង្វ ន់ជ័យ ភី និង្របក់ឧបតថមភរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ជូនដល់ជ័យ ភី្រគូបង្វឹក 

្រគូជំនួយ និងកី ករ កី ករនីិ្របេភទកី េប៉តង់ និងករ្របកួតកី សីុេហគមេលើកទី២៧ 
េ្រកមអធិបតីភពដ៍ខពង់ខពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ សខុ ន  ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី    
ទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េនវទិយ ថ នជតិអប់រ ំ ។ 

 
 



 102 

ករងរបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូអប់រកំយ និងម្រន្តីជំនញ  
្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំអភិវឌ មុខវជិជ អប់រកំយ និងកី េនអនុវទិយល័យ  
- េរៀបចំទិ អប់រកំយ េន េគលេ  ៨  មនសិស  ៩ ០៥០ នក់ ្រសី ៤ ៥៥០ នក់  
- បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូឧេទទសថន ក់ជតិ និង្រគូឧេទទសភូមិភគមុខវជិជ អប់រកំយ និងកី េន ម

េគលេ  ១២ នក់ ្រសី ៧ នក់  
- បំប៉ន្រគូបង្ហ ត់កី បល់ទត់កនុង លេនពហុកីឡ ្ឋ នជតិ ជធនីភនំេពញ ២៥ នក់ ្រសី ៥ នក់ 

- េរៀបចំែផនករ ត់ហ្វឹកហ្វឺនរបស់្រកុមជេ្រមើសជតិ ែដលមន្រគូបង្វឹក ្រគូជំនួយ និងអនុរក  ៨៨ 
នក់ ្រសី ១០ នក់ េនមជឈមណ្ឌ លជតិហ្វឹកហ្វឺនកី   

- បំប៉នស្តីពីវន័ិយ និង្រកមសីលធម៌្រកុមជេ្រមើសជតិ  ស្រមប់ករចូលរមួ្របកួតកី សីុេហគមេលើក
ទី២៨ េន្របេទសសិង្ហបុរ ីសិកខ កម ២១៨ នក់ ្រសី ៣១ នក់ េនមជឈមណ្ឌ លជតិហ្វឹកហ្វឺនកី   

- បំប៉នស្តីពីករ្របឆំងករេ្របើ្របស់ រធតុដូប៉កនុងវស័ិយកី  េនេខត្ត ែកវ កំពង់សពឺ  េសៀម ប  
និងកំពង់ចម  សិកខ កម ៣១០ នក់ ្រសី ១៧ នក់ 

- បំប៉នស្តីពីលកខខណ្ឌ យតៃម្ល ្រកុមជេ្រមើសជតិ ែដលមនសិកខ កមជម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ
ហ្វឹកហ្វឺនកី  ៤៥ នក់ ្រសី ១៦នក់  

- ្របឡងបញច ប់ករសិក គរុសិស ជំនន់ទី២៣ ចំនួន ១៤៨ នក់ ្រសី ៣៩ នក់  
- កំពុងបណ្តុ ះប ្ត លគរសិុស ជំនន់ទី២៤ ឆន ំទី២ ចំនួន ១៤៩ នក់ ្រសី ៣២ នក់ និងគរសិុស

ជំនន់ទី២៥ ឆន ំទី១ ចំនួន ១០០ នក់ ្រសី ២២ នក់ 

- បំប៉នសមតថភព្រគូអប់រកំយនិងកី េនេខត្តេសៀម ប និងកំពត ១២០ នក់ ្រសី ១៨ នក់។  
 

ករេលើកកមពស់ភពជអនកដឹកនំ 
្រកសួងបន៖ 

- ្រតួតពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល េលើករអនុវត្តេម៉ងសិក មុខវជិជ អប់រកំយ និងកី កនុងេម៉ង 
និងេ្រកេម៉ងសិក េន្រគឹះ ថ នបឋមសិក មន េគលេ  ១៦ កនុងមួយេខត្តៗ ២  
គឺេខត្ត ែកវ កំពង់ធំ រតនគិរ ីសទឹងែ្រតង ្រពះវ ិ រ តបូងឃមុំ មណ្ឌ លគិរ ីនិងេសៀម ប  

- បញជូ នម្រន្តីជំនញកី បល់ទត់្របុស ១ នក់ េទចូលរមួជ្រគូឧេទទសវគគ ជញ ក ្ត លជេ្រមើស
ស្រមប់ដឹកនំករ្របកួតេ្រជើសេរ ើសេជើងឯកកី បល់ទត់យុវជន យុេ្រកម ១៣ ឆន ំ េន
មជឈមណ្ឌ ល និង កី បល់ទត់ជតិបទី។ ម្រន្តីបេចចកេទសកី បល់ទត់ ្របុស ១ នក់ 
ចូលរមួដឹកនំករ្របកួត AFC Cup 2015 េន្របេទសម៉េឡសីុ និងម្រន្តីជបុរស ២ នក់ េទចូល
រមួ “Discovery Camp Tomorrow’s Friends Programme”  េន្របេទសជបុ៉ន  

- បញជូ នម្រន្តី ៥ នក់ ្រសី ១ នក់ េទបន្តករសិក ថន ក់ឧត្តមែផនកកី  េន្របេទសេវៀត ម       
រយៈេពល ៥ ឆន ំ  
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- ពិនិតយ ម នករបង្ហ ត់បេ្រង នរបស់្រគូអប់រកំយ និងកី ទំង ២៤ េខត្ត ជលទធផលបន     
ែកលម្អចំណុចខ្វះខតរបស់្រគូបង្ហ ត់េនេលើទី ន។ 

ខ. ករសេ្រមចបនសចូនករផលសេ្រមច 
ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 
ករអប់រកំយនិងកី  

ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង 
ថ នភព 

២០១៤-១៥ ២០១៥ -១៦ ២០១៥ -១៦ 
១ ចំនួន្រគូអប់រកំយនិងកី បណ្តុ ះប ្ត លកនុងមួយឆន ំ  ១៥០ ១៥០ ១៥០  
២ ទី នកី ចំនួន៤ ្រតូវបនែកលម្អ៖     
 - ពហុកីឡ ្ឋ នជតិ  ១០០% ១០០%  

 - កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ   ចប់េផ្តើម ៨០%  

 - វទិយ ថ នជតិអប់រកំយនិងកី     ចប់េផ្តើម   

 - កីឡ ្ឋ នេខត្តេសៀម ប   ចប់េផ្តើម  

៣ ្រគឹះ ថ នមធយមសិក មន៖     
 - ទី នបល់ទត់ ១០ ២ ២ ១  

 - ទី នបល់េបះ ១៥ ៣ ៣ ៤  

 - ទី នបល់ទះ ២០ ៤ ៤ ០  
៤ ចំនួនេម យមសកនុងករ្របកួតកី សីុេហគម ៨ ៨ ១  

Uសមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  
 

គ. បញ្ហ ្របឈម 
ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន ចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។   

បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 
- ករេ្របើ្របស់្រគូអប់រកំយនិងកី មិនចំមុខជំនញ 
-  ករអនុវត្តសកមមភពអប់រកំយនិងកី េន ម េរៀនពំុទន់េពញេលញ  
- ករបំប៉ន្រគូមុខវជិជ អប់រកំយ និងកី េនបឋមសិក  សេ្រមចបន ០,២៨ ភគរយ 
- កង្វះសមភ រៈស្រមប់ដំេណើ រករបេ្រង នមុខវជិជ អប់រកំយ និងកី េន ម   
-  ធនធនមនុស បេ្រមើឱយវស័ិយអប់រកំយ និងកី េនមនក្រមិតែផនកភ បរេទស 
-  ទី ន ត់ហ្វឹកហ្វឺនមិនទន់្រគប់្រគន់ និងមិនទន់េឆ្លើយតប មនិយមបេចចកេទស 
-  សមភ រៈហ្វឹក ត់មិនទន់្រគប់្រគន់ មត្រមូវករ និងមិនទន់សម្រសប មនិយមបេចចកេទស 
-  សហព័នធកី ជតិមួយចំនួនពំុទន់មនែផនករ ត់ហ្វឹកហ្វឺនជ្របចំ 
-  លទធផលៃនករ្របកួតេ្រជើសេរ ើសេជើងឯកថន ក់ជតិមនសិទធិផលទបេនេឡើយ េបើេធៀបេទនឹង

សិទធិផលៃនករ្របកួតកី សីុេហគម 
-  កង្វះអគរសិក  និងអេន្ត សិក ្ឋ ន។ 
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៣. ទិសេ ឆន ំសិក  ២០១៥-២០១៦ 
 េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមនន ទំងបញ្ហ ្របឈម មអនុវស័ិយ និងបញ្ហ ្របឈមជ   
លកខណៈអន្តរអនុវស័ិយ និងែផ្អកេលើបទពិេ ធកន្លងមក ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  នឹងជំរញុេលប ន
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន មទិសេ ដូចខងេ្រកម ៖ 
៣.១ ទិសេ មអនុវិសយ័ 
៣.១.១  អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមរតូច 

-  បេងកើនអ្រ ចូលេរៀនរបស់កុមរ យុ ៣ ឆន ំ ៤ ឆន ំ និង ៥ ឆន ំ ឱយេឆ្លើយតបនឹងចំណុចេ   
- ព្រងីកនិងែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធេស អប់រកុំមរតូច េផ្ត តេលើករក ង ជួសជុលអគរសិក  

និងែកលម្អបរ ិ ថ នសិក ឱយមនលកខណៈស្តង់  និង្រសប មនិយមគរេុកសលយ 
- េរៀបចំនិងអនុវត្តស្តង់  េស មេត្តយយសិក  
- អភិវឌ សមតថភពម្រន្តីអប់រកុំមរតូចថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 
- គំ្រទ្របព័នធអប់រកុំមរតូចថន ក់េ្រកមជតិកនុងករេផទរមុខងរ  
- ព្រងឹងករអនុវត្តយន្តករគណៈកមម ធិករជតិគំពរ និងអភិវឌ កុមរតូច 
- ព្រងីកកមមវធីិអប់រមំ បិ េ យេផ្ត តេលើេស រូបតថមភ ករេលើកមពស់សុខភព អនម័យ 

ករែថទំ និងករេ្របើ្របស់េស សុខភិបល  
- បន្តកមមវធីិផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូន ពិនិតយសុខភព និងកយសមបទបុគគលិកអប់រ ំនិងអនកសិក  េ យ

សហករជមួយ្រកសួងសុខភិបល ផ្តល់ករអប់រសុំខភព អនម័យ សុខភពមត់-េធមញ        
របូតថមភ និងេស សុខភិបលដៃទេទៀត 

- ផលិត និងផ ព្វផ យវេីដអូស្រមប់កមមវធីិអប់រមំ បិ  
- ព្រងឹងយន្តករអនុវត្តកមមវធីិអប់របំរយិប័នន និងករអប់រពំហុភ ែផនកមេត្តយយសិក  
- អភិវឌ កមមវធីិសិក លម្អិតនិងស្តង់ សមតថភព  
- ព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងដល់នយក នយិក មេត្តយយសិក   
- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធធនគុណភព ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន និងផ ព្វផ យក្រមង

្រពឹត្តិប្រត យតៃម្លករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
- បន្តបំប៉ន្រគូបេ្រង នមេត្តយយសិក ែដលមនសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិឱយេទជ្រគូបេ្រង ន

ក្រមិតមូល ្ឋ ន 
- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លែផ្អកេលើលទធផល ករសិក ្រ វ្រជវ និង

វភិគស្រមប់អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច  
- ធននិរន្តរភពមេត្តយយសិក សហគមន៍។ 
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៣.១.២ អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក  
- ែកលម្អេគលនេយបយព្រងយ្រគូ   
- េលើកកមពស់្របសិទធភពៃនករេ្របើ្របស់ថវកិ េរៀន 
- ព្រងឹង្របព័នធពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល េដើមបីធនគុណភពអប់រ ំ
- ផ ព្វផ យលទធផលេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី ៣  
- បន្តេធ្វើេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី ៦ 
- ព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ
- ែកលម្អលកខខណ្ឌ ផ្តល់ រូបករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក និងសិស េរៀនពូែក 
- ព្រងឹងសមតថភព នេនថន ក់ទី១ ទី ២ និងទី ៣  
- បញចូ លវធីិ ្រស្តបេ្រង នថមី េទកនុង ថ ប័នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
- េ្របើ្របស់្រគូភ អង់េគ្លស ពីមធយមសិក ឱយជួយបេ្រង នេនបឋមសិក  
- ផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគលឱយេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវកររបស់សិស  
- េ្រជើសេរ ើសនិងបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបឋមសិក  
- បន្តបំប៉ន្រគូបេ្រង នបឋមសិក ែដលមនសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ ឱយេទជ្រគូបេ្រង ន

ក្រមិតមូល ្ឋ ន 
- បំប៉នសមតថភព្រគូបេ្រង នបឋមសិក ស្តីពី វធីិ ្រស្តបេ្រង នភ អង់េគ្លសថន ក់ទី៤ និងទី៥ 
- អភិវឌ កមមវធីិសិក លម្អិតនិងស្តង់ សមតថភព្រគប់មុខវជិជ   
- អភិវឌ កុមរេម្រតីក្រមិតខពស់ឱយេទជ បឋមសិក ជំនន់ថមី 
- បន្តបំប៉នសមតថភពនយក នយិក បឋមសិក  
- ព្រងឹងតួនទីនិងករទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈកមមករ្រទ្រទង់  
- បំប៉ន្រគូបេ្រង នស្តីពីជំនញបេ្រង នកុមរែដលមនត្រមូវករពិេសស 
- បន្តកមមវធីិផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូន ពិនិតយសុខភព និងកយសមបទបុគគលិកអប់រ ំនិងអនកសិក  េ យ

សហករជមួយ្រកសួងសុខភិបល ផ្តល់ករអប់រសុំខភព អនម័យ សុខភពមត់-េធមញ        
របូតថមភ និងេស សុខភិបលដៃទេទៀត 

- បន្តករផ្តល់សមភ ររបូវន័្ត បរកិខ រអនម័យ ដូចជកែន្លង ងៃដ បងគន់អនម័យ និងទឹក ្អ ត 
- អភិវឌ ខ្លឹម រកមមវធីិសិក លម្អិតស្តីពីករអប់រសុំខភពចប់ពីថន ក់ទី១ ដល់ទី៦ េដើមបីបញចូ លកនុង

កមមវធីិសិក ថន ក់ជតិ ២០១៦-២០២៥ 
- បន្តករផ្តល់េស សុខភពចំបច់ និងកមមវធីិអប់រសុំខភព បងក រជំងឺឆ្លង ជំងឺមិនឆ្លង សុវតថិភព

ច ចរផ្លូវេគក និងសុវតថិភពច ចរផ្លូវេគកដល់ដល់បុគគលិកអប់រ ំនិងអនកសិក  
- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិេដើមបីេផទរមុខងរេទថន ក់េ្រកមជតិ។ 

 



 106 

៣.១.៣ អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយមសិក  និងអប់របំេចចកេទស 
- បេងកើតឱកសទី២ស្រមប់ករទទួលបនករបញច ប់ថន ក់មធយមសិក  មរយៈករបេងកើត្របព័នធ 

សមមូលសញញ ប្រត 
- ែកលម្អេគលនេយបយព្រងយ្រគូ   
- បន្តទប់ ក ត់ករេបះបង់ករសិក របស់សិស  
- បេងកើតក្លឹបសិក េដើមបីជំរញុស្វ័យសិក របស់សិស េលើមុខវជិជ គណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត 
- បន្តអនុវត្តកមមវធីិ រូបករណ៍សិស ្រកី្រក 
- ព្រងីកករអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតីេន មធយមសិក បឋមភូមិ 
- ជំរញុនិងព្រងឹងករអនុវត្តកមមវធីិអប់របំំណិនជីវតិ មមូល ្ឋ ន េន ម្រគឹះ ថ នសិក       
- អនុវត្ត កលបងកមមវធីិវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ វសិ្វកមម និងគណិតវទិយ (STEM) 
- ផលិត និងផ ព្វផ យវេីដអូស្តីពីករបេ្រង នគណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត 
- ព្រងឹងករអនុវត្តកមមវធីិ េរៀនជំនន់ថមី និងជំរញុកមមវធីិ េរៀនជំនន់ថមីេនកនុងវទិយល័យ

្រពះសីុសុវតថិ 
- ព្រងឹង្របព័នធពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល េដើមបីធនគុណភពអប់រ ំ
- ផ ព្វផ យលទធផលេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៨  
- បន្តេធ្វើអធិករកិចចគុណភពអប់រ ំ ម្របធនបទថន ក់ទី៩ និងទី១២ 
- អភិវឌ កមមវធីិសិក លម្អិត និងស្តង់ សមតថភព្រគប់មុខវជិជ  េ យ ក់បញចូ លជំនញទន់ 
- បន្តបំប៉ន្រគូបេ្រង នមធយមសិក បឋមភូមិែដលមនសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ ឱយេទជ

្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន 
- បំប៉ន្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន ឱយេទជ្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តម 
- ជំរញុករ្របឡង និងករបេ្រង នសរេសរ ម នេនមធយមសិក បឋមភូមិ 
- ព្រងឹង្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យកំុពយូទ័រេលើករងរ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ 
- អនុវត្ត កលបងកមមវធីិ ព នចម្លង កមមវធីិបំណិនករងរ និងកមមវធីិ្របឹក ជីព 
- ព្រងីកវទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស ៣ េនេខត្តេសៀម ប ្វ យេរៀង និង ជធនី

ភនំេពញ 
- ជួសជុលនិងែកលម្អមណ្ឌ ល្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ ៥០  
- ព្រងឹងតួនទីនិងករទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈកមមករ្រទ្រទង់  
- បេងកើតនិងជំរញុដំេណើ រករក្រមង មធយមសិក េន មេខត្តេគលេ  
- េធ្វើសហ្របតិបត្តិករជមួយៃដគូពក់ព័នធេលើករងរអប់របំំណិនជីវតិ ករ្របឹក ជីព ករអប់រ ំ

ត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ និងករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
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- អភិវឌ ខ្លឹម រកមមវធីិសិក លម្អិតស្តីពីករអប់រសុំខភពចប់ពីថន ក់ទី៧ ដល់ទី១២ េដើមបី ក់
បញចូ លកនុងកមមវធីិសិក ថន ក់ជតិ ២០១៦-២០២៥ 

- បន្តករផ្តល់េស សុខភពចំបច់ និងកមមវធីិអប់រសុំខភព បងក រជំងឺឆ្លង ជំងឺមិនឆ្លង សុវតថិភព
ច ចរផ្លូវេគក និងសុវតថិភពច ចរផ្លូវេគកដល់ដល់បុគគលិកអប់រ ំនិងអនកសិក ។ 

៣.១.៤ អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត្តមសិក  
- ជំរញុករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ និងយន្តករអភិវឌ ន៍វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និង

ន នុវត្តន៍ 
- ព្រងឹងនិងក ងសមតថភពធនធនមនុស េទ មត្រមូវករស្រមប់ករ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍ 

បេចចកវទិយឧស ហកមម 
- បេងកើតយន្តករ្របឡង្រប ំងអនកជំនញបេចចកវទិយ អនកមនគំនិតផ្តួចេផ្តើមធុរកិចច និងវសិ្វករ

ែដលមនេទពេកសលយ 
- បេងកើតកម្ល ំងចលករឱយខិតខំបេងកើតន នុវត្តន៍ ជពិេសសេនកនុងចំេ មវសិ្វករ និងសហ្រគិន

វយ័េកមង 
- ក ងអនុ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់ស្វ័យភពដល់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក   
- បេងកើនចំនួននិស ិតែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ វសិ្វកមម សិលបៈៃចន្របឌិត និងគណិតវទិយ 

(STEAM) 
- េរៀបចំេគលនេយបយ អភិបលកិចច និងករ្រគប់្រគងេនឧត្តមសិក  
- បេងកើតវទិយ ថ នបេចចកវទិយកំពង់សពឺ 
- អនុវត្ត កលបងករធនគុណភពអប់រៃំផទកនុង មក្រមិតកមមវធីិ េន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក   
- េរៀបចំេសៀវេភមគគុេទទសក៍្របតិបត្តិករ និងមគគុេទទសក៍ហិរញញវតថុ ស្រមប់ដំេណើ រករមូលនិធិៃនករ

្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន៍ េដើមបីជំរញុករ្រ វ្រជវ 
- ពិនិតយេឡើងវញិនីតិវធីិែតង ំង និងផ្តល់ នៈ ្រ ្ត ចរយ 
- ជំរញុនិងេលើកទឹកចិត្ត្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក បេងកើនករ្រ វ្រជវ  
- អនុវត្ត្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈម្រន្តី យតៃម្លគុណភពអប់រឧំត្ដមសិក  
- យតៃម្លផ្តល់ករទទួល គ ល់គុណភពអប់រេំលើ្រគឹះ ថ នឧត្ដមសិក  ៣៨ 
- េរៀបចំស្តង់ យតៃម្លគុណភពថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត 
- េធ្វើជមច ស់ផទះេរៀបចំ្របជំុប ្ដ ញធនគុណភពអប់រ ំ ៊ ន  
- ព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ
- បន្តករផ្តល់េស សុខភពចំបច់ និងកមមវធីិអប់រសុំខភព បងក រជំងឺឆ្លង ជំងឺមិនឆ្លង សុវតថិភព

ច ចរផ្លូវេគកដល់បុគគលិកអប់រ ំនិងនិស ិត។ 
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៣.១.៥ អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ 
- បេងកើនសមតថភពម្រន្តីអប់រេំ្រក្របព័នធ្រគប់លំ ប់ថន ក់ 
- បេងកើនអ្រ អកខរកមមវជិជ ជីវៈេ យផ រភជ ប់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លបំណិនជីវតិ  
- បេងកើនភគរយកុមរបនបញច ប់កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ និងបនបញជូ នេទកនុង្របព័នធវញិ 
- អនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លែផ្អកេលើលទធផល  
- បំប៉ន្រគូកមមវធីិសមមូលបឋមសិក  និងមធយមសិក   
- បំប៉ន្រគូឧេទទសកមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ និងកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ  
- ព្រងឹង្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រេំ្រក្របព័នធ 
- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិេដើមបីេផទរមុខងរេទថន ក់េ្រកមជតិ 
- បន្តករអប់រសុំខភព បងក រជំងឺឆ្លង ជំងឺមិនឆ្លង សុវតថិភពច ចរផ្លូវេគកដល់្រគូអកខរកមម និង្រគូ

មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍។ 

៣.១.៦ អនុវស័ិយ ករអភិវឌ យុវជន 
- អនុម័តែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករអភិវឌ យុវជន និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិរបស់្រកុម្របឹក

ជតិកមពុជស្តីពីករអភិវឌ យុវជន (ក.ជ.យ.) 
- អភិវឌ ែផនករ្របតិបត្តិ ទិភពអប់រ ំ សុខភព និងករងរ របស់ែផនករសកមមភពជតិេដើមបី

អភិវឌ យុវជនកមពុជ 
- ព្រងីកកមមវធីិអប់រសំហ្រគិនភព៖ ករយល់ដឹងអំពីធុរកិចច និងករអភិវឌ សហ្រគស មសហគមន៍

ជមូល ្ឋ ន 
- េរៀបចំសិកខ ត្រមង់ទិសករសិក និងករងរ 
- បន្តេរៀបចំសិកខ ផ ព្វផ យស្តីពីករេរៀបចំសមគមនិស ិតេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក

ធរណៈ និងឯកជន 
- ជំរញុករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈ ជំនញខ្លី  ៗនិងជំនញទន់េន មមជឈមណ្ឌ ល ជធនី េខត្ត 
- ជំរញុករអភិវឌ មជឈមណ្ឌ លយុវជន ជធនី េខត្ត េ យេ្រគង ងសង់មជឈមណ្ឌ លយុវជនថមី

ែផនកេលើចំនួន្របជជន និងក ្ត េសដ្ឋកិចច េន ជធនី េខត្ត ៣ (ៃ្រពែវង ជធនី កំពង់ចម)  
- អភិវឌ ឯក រែផនករសកមមភព និង ងម៉្រទិកស្រមប់េគលេ ៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល 

ជំនញវជិជ ជីវៈជំនញទន់ កំុពយូទ័រ ជំនញអគគិសនី បន រអគគិសនី តប ្ត ញទឹក ជួសជុលេ្រគ ង  
េអឡិច្រតូនិច  

- េរៀបចំេវទិកជតិស្តីពីករងរសម័្រគចិត្តេនកមពុជនិងេរៀបចំទិ អន្តរជតិអនកសម័្រគចិត្តៃថងទី៤ និង ៥ធនូ 
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- ព្រងឹងកិចចសហករជមូយទីភន ក់ងរជតិមុខរបរ និងករងរេលើករត្រមង់ទិសករងរនិងមុខរបរ 
ករផ្តល់ព័ត៌មនទីផ រករងរ ករបេងកើតមជឈមណ្ឌ លផ្តល់ព័ត៌មនទីផ រករងរ និងកែន្លង ត់
ករងរដល់យុវជន 

- ព្រងឹងករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លករអនុវត្តករងរ្រកុម្របឹក កុមរនិង ្រកុម្របឹក យុវជន 
មជឈមណ្ឌ លយុវជន និងសកមមភពយុវជនសម័្រគចិត្តេន ម ជធនី េខត្ត  

- េរៀបចំ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិអភិវឌ យុវជនថន ក់ជតិនិងេ្រកមជតិ 
- ព្រងឹងនិងព្រងីកកមមវធីិផ្ល ស់ប្តូរទំនក់ទំនងអន្តរជតិ 
- បន្តករអប់រសុំខភព បងក រជំងឺឆ្លង ជំងឺមិនឆ្លង សុវតថិភពច ចរផ្លូវេគកដល់្រកុមេគលេ ។ 

៣.១.៧ អនុវស័ិយករអប់រកំយ និងកី  
- ផ ព្វផ យេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ វស័ិយអប់រកំយ និងកី  
- េរៀបចំែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករអនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ វស័ិយអប់រ ំ

កយ និងកី  
- េរៀបចំករ្របកួតកី សិស បឋមសិក  េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកទូទំង្របេទស េនេខត្តបនទ យមន

ជ័យ ្របកួតកី សិស មធយមសិក េនេខត្តកំពត និងឧត្តមសិក េន ជធនីភនំេពញ  
- បំប៉នសមតថភពអប់រកំយ និងកី  ដល់្រគូបេ្រង នេនបឋមសិក  និងម្រន្តី្រគប់្រគងកី  
- បន្តជួសជុលែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធកី  និងបំពក់សមភ ររបូវន័្ត  
- អភិវឌ សមគនកី សិស -និស ិត និងព្រងឹងរចនសមព័នធសហព័នធកី សិស -និស ិត 
- បន្តពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លសកមមភពបេ្រង នមុខវជិជ អប់រកំយនិងកី េន ម្រគឹះ ថ នសិក   
- អភិវឌ ឯក រទិ អប់រកំយ ស្រមប់បឋមសិក  
- អភិវឌ កមមវធីិសិក លម្អិតមុខវជិជ អប់រកំយ និងកី  ស្រមប់អនុវទិយល័យ 
-  េរៀបចំករ្របកួតកី េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកថន ក់ជតិ និងករ្របកួតកី ជតិ 
-  េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីវមិជឈករករងរកី ដល់សហព័នធកី ជតិ េសចក្តីែណនំស្តីពីករ

ត់្របណេដើមបីសុខភព និងែកលម្អេសចក្តីែណនំស្តីពីករបេងកើតសមគមក្លឹបកី  
- េរៀបចំថន លបណ្តុ ះប ្ត លវស័ិយកី េឆព ះេទសីុេហគមឆន ំ២០២៣ 
-  ្របមូលផ្តុំកី ករជេ្រមើសជតិ ២៣ ្របេភទកី  េដើមបីេ្រត មលកខណៈចូលរមួ្របកួតកី ជ  

លកខណៈអន្តរជតិនន  
- ជំរញុករ ងសង់មជឈមណ្ឌ លជតិហ្វឹកហ្វឺនកី  និងមជឈមណ្ឌ លកី ភូមិភគ 
- ផលិតទស នវដ្តីកី  ៦ េលខ និងករចង្រកងឯក រវទិយ ្រស្តកី  
- បណ្តុ ះប ្ត លគរសិុស ជំនន់ទី២៤ ជំនន់ទី២៥ និង្របឡងបញច ប់ករសិក គរសិុស ជំនន់      

ទី២៤ និង្របឡងេ្រជើសេរ ើសជំនន់ទី២៦ 
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- េរៀបចំែផនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូអប់រកំយ និងកី ក្រមិតមូល ្ឋ នឱយឈនដល់ក្រមិតឧត្តម 
- បន្តករអប់រសុំខភព បងក រជំងឺឆ្លង ជំងឺមិនឆ្លង សុវតថិភពច ចរផ្លូវេគកដល់កី ករ កី ករនីិ 

្រគូអប់រកំយ និងកី ។ 

៣.២ បញ្ហ ្របឈម និងទិសេ កំែណទ្រមង់ឆ្លងអនុវិសយ័ 
៣.២. ១. ករព្រងឹងករងរេគលនេយបយនិងែផនករ 
បញ្ហ ្របឈម  

- ករ្របមូលទិននន័យអប់រមិំនបនេទៀងទត់ មកលកំណត់ ជពិេសសព័ត៌មនពក់ព័នធនឹង 
គុណភពអប់រ ំ

- គុណភពៃនែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ មិនទន់្រគប់្រជុងេ្រជយនិងភព្របទក់្រក គន  
- ្រកបខណ្ឌ ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លមិនទន់បនេរៀបចំ 
- ករសិក ្រ វ្រជវេគលនេយបយមិនទន់បនេពញេលញ 
- កង្វះម្រន្តីជំនញ និងសមតថភពេនមនក្រមិត ែផនកបេចចកវទិយព័ត៌មន េគលនេយបយ 

ែផនករ ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល េនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។ 
ទិសេ  

- ស្រមបស្រមួលករេធ្វើមូល ្ឋ ននីយកមមេគលេ អភិវឌ េ យចីរភពទី ៤ ស្តីពីករអប់រ ំ
- បន ុ ី ទិភពកំែណទ្រមង់ ១៥ ចំណុចេទកនុងែផនករយុទធ ្រស្តនិងែផនករសកមមភព្របចំឆន ំ 

្រពមទំងពិនិតយ ម នវឌ នភព មដំ ក់កល 
- ជំរញុករេរៀបចំ ករអនុវត្ត និងករពិនិតយ ម នវឌ នភពសកមមភពេគលនេយបយរបស់

អនុវស័ិយ និងកមមវធីិកំែណទ្រមង់ 
- ក់ឱយអនុវត្តករ្របមូលសថិតិ ម្របព័នធ Online េន្រគប់ ជធនី េខត្ត 
- បេងកើន្របសិទធភពនិងគុណភពៃនករ្របមូលសថិតិពី ថ ប័នពក់ព័នធនិងែផនកឯកជន 
- សិក ផលប៉ះពល់ៃនករអនុវត្តេគលនេយបយរបស់្រកសួង 
- សិក ្រ វ្រជវពីករេបះបង់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ 
- បេងកើនគុណភពៃនករេរៀបចំែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំេនថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ  
- សហករេរៀបចំថវកិកន់ែតេឆ្លើយតបនឹង ទិភពេគលនេយបយ និងមនករស្រមបស្រមួល

គន ល្អ រ ងថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 
- ស្រមបស្រមួលនិងគំ្រទដល់ដំេណើ រកររបស់្រកុមករងរ មអនុវស័ិយ ្រកុមករងរបេចចកេទស

ច្រមុះវស័ិយអប់រេំនថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ  
- ក់ឱយដំេណើ រករ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងជំនួយេនថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ 
- េរៀបចំ្រកបខណ្ឌ ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល 
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- ជំរញុករេរៀបចំរបយករណ៍សមិទធកមមេន មអងគភពអនុវត្តថវកិកមមវធីិ។ 

៣.២.២. ករងរវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ 
បញ្ហ ្របឈម 

- កង្វះលិខិតបទ ្ឋ នគំ្រទករេផទរមុខងរ ( ករេផទរមូលនិធិេ យមនភជ ប់លកខខណ្ឌ ...) 
- ករយល់ដឹងស្តីពីកំែណទ្រមង់វមិជឈករនិងវសិហមជឈកររបស់បុគគលិកអប់រមិំនទន់សីុជេ្រម  
- កង្វះលិខិតបទ ្ឋ នស្រមប់ព្រងឹងយន្តករ្រចកេចញចូលែតមួយ។ 

ទិសេ  
- េផទរមុខងរករអប់រមំេត្តយយសិក  ករអប់របំឋមសិក  និងមុខងរករអប់រេំ្រក្របព័នធជូនរដ្ឋបល

ថន ក់េ្រកមជតិ េនេខត្តបត់ដំបង 
- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តគំ្រទ មអនុវស័ិយ និងករេធ្វើកំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំ
- ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ស្តីពីករអប់រ ំនិងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តកនុងវស័ិយអប់រ ំ
- ព្រងឹងករ្របយុទធ្របឆំងអំេពើជួញដូរមនុស កនុងវស័ិយអប់រ ំ
- ព្រងឹងករផ្តល់េស ធរណៈវស័ិយអប់រ ំ ្រសប មេគលករណ៍អភិបលកិចចល្អ និង ម

ករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ 
- ព្រងឹងករអនុវត្តករងរវមិជឈករ វសិហមជឈករវស័ិយអប់រ ំ 
- ព្រងឹងយន្តករគតិយុត្ត្រគប់្រគង និងេ ះ្រ យវ ិ ទបុគគលិកអប់រ។ំ 

៣.២.៣. ករ្រគប់្រគងបុគគលិក 
បញ្ហ ្របឈម 

- សំេណើ សំុ ំងស៊ប់កនុង្រកបខណ្ឌ ជូន្រគូបេ្រង នែដលបនបញច ប់កមមសិក េនែតមនករយឺតយ៉វ 
- ករេបើកផ្តល់្របក់ឧបតថមភេផ ងៗជូនម្រន្តីអប់រេំនេខត្តមួយចំនួនមិនបនទន់កលកំណត់ 
- គណៈ្រគប់្រគង្រគឹះ ថ នសិក មួយចំនួនមិនទន់មនដីកែតង ំងជផ្លូវករ។  

ទិសេ  
- ពិនិតយ ម ននិងព្រងឹងករងរ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ម្រន្តី ជករ ្រគូបេ្រង នជប់កិចចសនយ 

្រគូបេ្រង នពីរេវន និងបេ្រង នថន ក់គួប 
- សហករជមួយអងគភពពក់ព័នធ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី ជធនី េខត្ត េដើមបី្រតួតពិនិតយ

ករផ្ល ស់ទីកែន្លងេធ្វើករ ករែបងែចក្រគូេចញថមី និងករអនុវត្តវន័ិយករងររបស់បុគគលិកអប់រ ំ
- េរៀបចំវគគត្រមង់ទិសគរសិុស  និស ិត អំពីសហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិ ចបប់ និងេគល

ករណ៍ននែដលម្រន្តី ជករ្រតូវ្របតិបត្តិ និង ភករែដល្រតូវទទួលបន 
- ជំរញុករអនុវត្តេគលករណ៍ យតៃម្លលទធផលបំេពញករងររបស់ម្រន្តី ជករ 
- អនុវត្តែផនករសកមមភពស្រមប់ករអនុវត្តេគលនេយបយ ស្តីពីធនធនមនុស កនុងវស័ិយ អប់រ ំ
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- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីជំនញ និងម្រន្តី្រគប់្រគងទំងេនថន ក់ជតិ ថន ក់េ្រកមជតិ និង្រគឹះ ថ ន
សិក េលើករងរ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងធនធនមនុស  ករងរ្រគប់្រគងបុគគលិក និងភ     
បរេទស។ 

៣.២.៤. ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ 
បញ្ហ ្របឈម  

- ម្រន្តីទទួលបនទុកករងរហិរញញវតថុ មអងគភពថវកិមិនទន់យល់ចបស់ពីនីតិវធីិនិងេគលករណ៍
ៃនករអនុវត្តថវកិ 

- ្របធនកមមវធីិ និងអនុកមមវធីិមួយចំនួនពំុសូវបនចូលរមួ ម នករអនុវត្តថវកិ 
- ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ម្របព័នធព័ត៌មនវទិយ មិនទន់បនអនុវត្ត្រគប់េខត្ត 
- សំេណើ សំុ ងសង់ និងជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រពំុំទន់បនេ ះ្រ យ្រគប់សំណូមពរ 
- ករ្រគប់្រគងែថទំេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ ម្រគឹះ ថ នសិក  និង មអងគភពេ្រកមឱ ទេន

មនក្រមិត  
- នីតិវធីិៃនករ្រគប់្រគងនិងេ្របើ្របស់ថវកិកមមវធីិ មនករែ្រប្របួលេលើេគលករណ៍ែណនំ និង

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននជេ្រចើន  េលើករអនុវត្តកំែណទ្រមង់ហិរញញវតថុ ធរណ:។ 
ទិសេ  

- េរៀបចំែផនករចំ យរយៈេពលមធយមឆន ំ ២០១៧-២០១៩ និងគេ្រមងថវកិ្របចំឆន ំ២០១៧ 
- បន្តែកស្រមួលអនុ្រកឹតយ និង្របកសអន្តរ្រកសួង ែដលពក់ព័នធដល់ករអនុវត្តថវកិ 
- បន្តអនុវត្តកមមវធីិែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ 
- បន្តេរៀបចំករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ម្របព័នធព័ត៌មនវទិយ 
- ព្រងឹងសមតថភពអងគភពថវកិកនុងករអនុវត្តថវកិកមមវធីិ  
- ផ្តល់វញិញ បនប័្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
- បន្តសិក ្រ វ្រជវលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗ ែដលពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគងៃផទកនុង និង

្របតិបត្តិករហិរញញវតថុស្រមប់េរៀបចំជមូល ្ឋ នេធ្វើសវនកមមៃផទកនុង 
- បន្តកិចចសហករជមួយអគគនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ េដើមបីព្រងឹង 

សមតថភពបុគគលិកនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង អំពីករអនុវត្តស្តង់ របយករណ៍សវនកមមៃផទកនុង 
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  និងចុះកមមសិក ករងរសវនកមមៃផទកនុងេន មសវន ្ឋ ន។ 

៣.២.៥. ករងរអភិវឌ កមមវធីិសិក  
បញ្ហ ្របឈម 

- ករអនុវត្តកមមវធីិសិក មិនទន់បនេពញេលញ មករែណនំ 
- េរៀន្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ ផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគលមិនទន់្រតឹម្រតូវ មករែណនំ 
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- ប ្ណ ល័យ េរៀនភគេ្រចើនេបើកដំេណើ រករែតមួយេពល និងមិន្រសប មស្តង់  
- ប ្ណ រក ម េរៀនភគេ្រចើនមនតួនទីទីពីរ (្រគូបេ្រង នផង និងប ្ណ រក ផង) 
- ខ្វះឯក រ នបែនថមស្រមប់សកមមភពជំរញុករ ន ម េរៀន 
- ថវកិស្រមប់ឧបតថមភប ្ណ រក េនមិនទន់បនេ ះ្រ យ 
- ខ្វះធនធនមនុស ជំនញែផនកសថិតិ ម្របព័នធទំេនើបជំនញកមមវធីិសិក  និងជំនញេតស្តរង្វ យ 

តៃម្ល។ 
ទិសេ  

- ផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគល្រគប់ក្រមិតថន ក់ដល់ េរៀន 
- អភិវឌ កមមវធីិសិក លម្អិតក្រមិតអប់រមូំល ្ឋ ន្រគប់មុខវជិជ  
- អភិវឌ េសៀវេភសិក ភ អង់េគ្លសថន ក់ទី ៦ 
- េរៀបចំទិ ជតិអំ ន 
- េរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍ជំរញុករ ន ម បឋមសិក ។ 

៣.២.៦. ករងររដ្ឋបល 
បញ្ហ ្របឈម 

- ករផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយសឆន ំ២០១៣ ឆន ំ២០១៤ និងឆន ំ២០១៥ មិនទន់េពលេវ  
- កង្វះ្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យឯក រ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន។ 

ទិសេ  
- បន្តព្រងឹងករ្រគប់្រគងលិខិតរដ្ឋបល ពិេសសច ចរលិខិត 
- ជំរញុករផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយសករងរជូនបុគគលិកអប់រេំនថន ក់ជតិ និងេ្រកមជតិ 
- អភិវឌ សមតថភពករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបលអប់រ ំនិងបណ្ណ រ 
- េរៀបចំ្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យឯក រ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ។ 

៣.២.៧. ករងរទំនក់ទំនងវបបធម៌ និង របូករណ៍ 
បញ្ហ ្របឈម 

- ករេធ្វើលិខិតឆ្លងែដនជូននិស ិត្រតូវេ្របើ្របស់េពលេវ យូរ  
- និស ិតែដលបញច ប់ករសិក ពីបរេទសមិនបនមកចុះេឈម ះ្រគប់គន ។ 

ទិសេ  
- បន្តកិចចសហករជមួយភគីមិត្ត េដើមបីបេងកើនចំនួននិស ិតកមពុជេទសិក េនបរេទស  
- បន្តសហករជមួយៃដគូជតិ និងអន្តរជតិ េដើមបីជួយអភិវឌ វស័ិយអប់រេំនកមពុជ 
- បន្តព្រងឹងករ្រគប់្រគងនិស ិត របូករណ៍េទសិក េនបរេទស ម្របព័នធព័ត៌មនវទិយ។ 
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៣.២.៨.ករងរព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន 
បញ្ហ ្របឈម 

- េសចក្តី្រពងេគលនេយបយសិក ពីចមង យមិនទន់បនបញច ប់  
- ករេធ្វើបចចុបបននភពេគលនេយបយបេចចកវទិយគមនគមន៍ និងព័ត៌មនកនុងវស័ិយអប់រមិំនទន់

បនបញច ប់ 
- ករផ្តល់ និងបំពក់សមភ របរកិខ រ្រសប មបេចចកវទិយទំេនើបស្រមប់បេ្រមើដល់ករផលិត និង

ផ ព្វផ យព័ត៌មនអប់រ ំយុវជន និងកី មិនទន់បនអនុវត្ត។ 

ទិសេ  
- សហករ និងស្រមបស្រមួលបេចចកេទសកនុងករេ្របើ្របស់អីុនធឺណិត-អីុែមលផ្លូវករ្រកសួង  
- េធ្វើបចចុបបននភពព័ត៌មនេលើេគហទំព័រ្រកសួងេនថន ក់េ្រកមជតិ ឱយកន់ែតទូលំទូ យ និងមន

្របសិទធភព 
- បន្តេរៀបចំេសចក្តី្រពងេគលនេយបយសិក ពីចមង យ  
- បន្តេធ្វើបចចុបបននភពេគលនេយបយបេចចកវទិយគមនគមន៍ និងព័ត៌មនកនុងវស័ិយអប់រ ំ
- ផ្តល់និងបំពក់សមភ របរកិខ ្រសប មបេចចកវទិយទំេនើបស្រមប់បេ្រមើ ដល់ករផលិតនិងផ ព្វផ យ

ព័ត៌មនអប់រ ំយុវជន និងកី   
- អភិវឌ សមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគង និងបុគគលិកអប់រ ំ េលើករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយព័ត៌មន េនថន ក់

ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ។ 

៣.២.៩.ករងរសំណង់សិក  
បញ្ហ ្របឈម 

- ដំេ ះ្រ យសំេណើ សំុ ងសង់ និងជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រពំុំទន់បន្រគប់េនេឡើយ 
- ករ្រគប់្រគង ែថទំេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ ម្រគឹះ ថ នសិក  និង មអងគភពេ្រកមឱ ទេន

មនក្រមិត ។ 
ទិសេ  

- បន្តជំរញុករងរ ងសង់ និងជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ មប ្ត ជធនី េខត្ត 
- បន្តេលើកកមពស់សមតថភព ម្រន្តី្រគប់្រគងេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំេនថន ក់េ្រកមជតិ និងមូល ្ឋ ន 
- ចុះសិក ទី ំង និងេលើកគេ្រមងស្រមប់សំណង់អគរបឋមសិក មិន្រគប់ក្រមិត ៧៧ ខនង ជួស

ជុលអគរសិក  ១០០ខនង, បងគន់អនម័យ, កែន្លង ងៃដ និងអណ្តូ ងសនប់ ៥០០ កែន្លង ែដលគំ
្រទេ យសហគមន៍អឺរ ៉បុស្រមប់ឆន ំ២០១៧។ 
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៣.២.១០. ករងរេបះពុមព និងែចកផ យ 
ទិសេ  

- អភិវឌ េសៀវេភសិក េគល ហ្វឹក ត់ អំ នបែនថម និងសមភ រឧបេទសេផ ងៗ 
- េបះពុមពេសៀវេភសិក េគល ហ្វឹក ត់ និងអំ នបែនថម 
- ដឹកជញជូ នេសៀវេភសិក េគលជូន េរៀនទូទំង្របេទស 
- ព្រងីកករលក់េសៀវេភសិក  សមភ រឧបេទស និងសមភ រករយិល័យជូនអតិថិជនទូេទ។ 

៣.២.១១. ករងរធនគុណភពអប់រ ំ
បញ្ហ ្របឈម 

- ម្រន្តីនិងអធិករកំពុងបេ្រមើករេនករយិល័យអធិករកិចច មមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជធនី 
េខត្ត ពំុទន់បនបណ្តុ ះប ្ត លករងរអធិករកិចច ម្របព័នធថមី្រគប់ មត្រមូវករជក់ែស្តង 

- ម្រន្តីភគេ្រចើនបេ្រមើករងរេនករយិល័យអធិករកិចច មមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី ជធនី 
េខត្តពំុទន់មនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់កនុងករ្របឡងេ្រជើសេរ ើសស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល
អធិករ ម្របព័នធថមី  

- ករែបងែចកថវកិកមមវធីិ មករយិល័យអធិករកិចចថន ក់េ្រកមជតិ េនមនក្រមិត។ 

ទិសេ  
- េរៀបចំេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៦ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ និងគណិតវទិយចំនួន ២១០  
- េធ្វើអធិករកិចចធនគុណភពអប់រ ំ ម្របធនបទ ៤ 
- ពិនិតយ ម នករងរចុះអធិករកិចច មកលកំណត់របស់ថន ក់េ្រកមជតិ 
- សិក ្រ វ្រជវខ្លឹម របែនថម និង្រពងនីតិវធីិៃនករ ស់សទង់សមតថភពក្រមិតសមមូល  
- ផ ព្វផ យលទធផលករងរអធិករកិចច្របចំឆន ំទូទំង្របេទស 
- ផ ព្វផ យលទធផលេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិ ថន ក់ទី៨  េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ គណិតវទិយ និង  

របូវទិយ។ 
 

៤. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  សថិតកនុងដំ ក់កលែ្រប្របួលសំខន់មួយ ៃនករអនុវត្តសសរស្តម
កំែណទ្រមង់ធំៗ ៥។ ្របករេនះទមទរឱយមនករគិតគូរអំពីអភិ្រកមទូទំងវស័ិយ ពក់ព័នធនឹងករព្រងីក
ក នុវត្តភព ្រគប់ករ ្ឋ នអនុវស័ិយទំង្របំពីរ្របកបេ យសមតថភព និងមន្របសិទធភព។ 
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អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច បនបង្ហ ញពីវឌ នភពកនុងករព្រងីកេស អប់រកុំមរតូច ម្រគប់របូភព 
ជពិេសស ករផ្តល់េស មេត្តយយសិក ស្រមប់កុមរ យុ ៥ ឆន ំ ករផ ព្វផ យនិងអនុវត្តេគលនេយបយ 
និងែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរនិងអភិវឌ កុមរតូច។  

អនុវស័ិយបឋមសិក  បនបង្ហ ញពីវឌ នភពកនុងករយកចិត្តទុក ក់ដល់ករ្របមូលកុមរ្របកប
េ យសមធម៌និងបរយិប័នន និងអន្ត គមន៍ពិេសសកនុងករេលើកកមពស់បំណិនអំ នេនក្រមិតដំបូងៃន
បឋមសិក  និងករទប់ ក ត់ករេបះបង់ករសិក ។  

អនុវស័ិយករអប់រមំធយមសិក ចំេណះទូេទនិងអប់របំេចចកេទស បនបង្ហ ញពីវឌ នភពកនុងករ
ព្រងឹងគុណភព ករទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  ករព្រងឹងករយល់ដឹង អប់រអំំពីករចប់ ជីព 
និងជំនញបេចចកេទស និងករព្រងឹងយន្តកររង្វ យតៃម្លលទធផលសិក  និងករ្របឡងថន ក់ជតិ។  

អនុវស័ិយករអប់រេំ្រក្របព័នធ បនបង្ហ ញពីវឌ នភពកនុងករអនុវត្តកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ្រគប់     
របូភព ជពិេសសយុទធនករអកខរកមមជតិ ករបេងកើតឱកសទី២ស្រមប់ករទទួលបនករបញច ប់ថន ក់ 
មធយមសិក  មរយៈ្របព័នធសមមូលសញញ ប្រត ។ 

អនុវស័ិយករអប់រឧំត្តមសិក  បនបង្ហ ញពីវឌ នភពកនុងករអភិវឌ សមតថភពឧត្តមសិក  ដូចជ
ករេលើកកមពស់អភិបលកិចច្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  និងសមតថភពម្រន្តីឧត្តមសិក ។ ករជំរញុករសិក
អប់រេំលើជំនញវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ វសិ្វកមម សិលបៈៃចន្របឌិត និងគណិតវទិយ ពីក្រមិតបឋមសិក
រហូតដល់េ្រកយមធយមសិក ។ 

អនុវស័ិយករអភិវឌ ន៍យុវជន បនបង្ហ ញពីវឌ នភពកនុងករែកលម្អរចនសមព័នធ្រកុម្របឹក កុមរ 
និងយុវជន ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញរងឹ ជំនញទន់ និង្របឹក ជីព។  

អនុវស័ិយករអប់រកំយនិងកី  បនបង្ហ ញពីវឌ នភពៃនសិទធិផលកី របស់កមពុជេនថន ក់
តំបន់និងសកលេ ក ករជំរុញសកមមភពអប់រកំយនិងកី េន ម េរៀន និងកី ម ជន។  

សមិទធផលែដលសេ្រមចបនខងេលើ ពិតជបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់
េយើងទំងអស់គន  ែដលមនករទទួលខុស្រតូវខពស់ មតួនទីនិងភរកិចច សំេ េធ្វើឱយករអភិវឌ វស័ិយ
អប់រមំនកររកីចេ្រមើន ្រសប មយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៣ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈ
ករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ២ំ០១៤-២០១៨។   ករចូលរមួពីសំ ក់ម្រន្តីអប់រ្ំរគប់លំ ប់
ថន ក់ ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ និងៃដគូអភិវឌ  មពកយេ ្ល ក «ករអប់រសំ្រមប់ទំងអស់គន  ទំងអស់គន

ស្រមប់ករអប់រ»ំ េ្រកមករដឹកនំ្របកបេ យចកខុវស័ិយែវងឆង យ និង្របកដនិយមរបស់ សេម្តចអគគម
េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន នយករដ្ឋម្រន្តៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលបនផ្តល់ក្តីសងឃឹម និងភពេជឿជក់ខពស់ 
ចំេពះេជគ សនអនគតរបស់្របជជនមន ក់ៗ របស់្រគួ រនីមួយៗ និង្របេទសជតិទំងមូល។ 
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ែផនកទី ២  

 ឧបសមព័នធ 
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ឧបសមព័នធទី១ ៖ ចំនួនសកមមភពៃនែផនករ្របតបិត្តិ្របចឆំន ២ំ០១៥ 

ល.រ នយក ្ឋ ន 
សកមមភព 

សរបុ 
បន 
បញច ប់ 

កំពុង 
អនុវត្ត 

មិនទន់ 
អនុវត្ត 

១ នយក ្ឋ នអប់រកុំមរតូច ៦២ ៣៥ ២២ ៥ 
២ នយក ្ឋ នបឋមសិក  ៧៥ ៥១ ៩ ១៥ 
៣ នយក ្ឋ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ ៤០ ៣០ ២ ៨ 
៤ នយក ្ឋ នអប់រេំ្រក្របព័នធ ១៥ ១១ ០ ៤ 
៥ នយក ្ឋ នសុខភពសិក  ២៦ ២១ ០ ៥ 
៦ នយក ្ឋ នត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ ៣២ ៣០ ០ ២ 
៧ នយក ្ឋ នបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងវ្ិរកឹតករ ៣៦ ៣៣ ០ ៣ 
៨ នយក ្ឋ នអភិវឌ កមមវធីិសិក  ២០ ១៥ ០ ៥ 
៩ នយក ្ឋ នឧត្ដមសិក  ៥៤ ៤៦ ៣ ៥ 
១០ នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត ១៦ ១១ ១ ៤ 
១១ នយក ្ឋ នអប់រកំយ និងកី  ៨ ៧ ០ ១ 
១២ នយក ្ឋ នអប់រកំយ និងកី សិស -និស ិត ១៣ ៧ ៦ ០ 
១៣ វទិយ ថ នជតិអប់រកំយ និងកី  ៧ ៧ ០ ០ 
១៤ មជឈមណ្ឌ លជតិហ្វឹកហ្វឺនកី  ១៥ ១៥ ០ ០ 
១៥ នយក ្ឋ នយុវជន ១៦ ១២ ១ ៣ 
១៦ នយក ្ឋ ន្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លយុវជន ២៥ ១៩ ២ ៤ 
១៧ នយក ្ឋ នែផនករ ៥៤ ៤៧ ៦ ១ 
១៨ នយក ្ឋ នបុគគលិក ២៥ ២០ ១ ៤ 
១៩ នយក ្ឋ នហិរញញវតថុ ១៨ ៩ ៤ ៥ 
២០ នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង ៧ ៤ ០ ៣ 
២១ នយក ្ឋ នធនគុណភពអប់រ ំ ១៤ ១១ ១ ២ 
២២ អធិករ ្ឋ នរដ្ឋបលនិងហិរញញវតថុ ៦ ៤ ២ ០ 
២៣ នយក ្ឋ នព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន ១៣ ១២ ១ ០ 
២៤ នយក ្ឋ ននីតិកមម ២៤ ១៤ ៤ ៦ 
២៥ នយក ្ឋ នសំណង់សិក  ១៨ ១១ ៦ ១ 
២៦ នយក ្ឋ នសមភ រៈ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ ៩ ៨ ០ ១ 
២៧ នយក ្ឋ នរដ្ឋបល ៨ ៣ ៥ ០ 
២៨ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនងវបបធម៌ និង របូករណ៍ ២១ ១៣ ៥ ៣ 

សរបុ ៦៧៧ ៥០៦ ៨១ ៩០ 
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ឧបសមព័នធទី២ ៖ ចំននួសកមមភពៃនទិសេ សននបិតអប់រឆំន សំកិ  ២០១៤-២០១៥ 

ល.រ ែផនកសំខន់ៗ 
សកមមភព

សរបុ 
បន
បញច ប់ 

កំពុងអនុ
វត្ត 

មិនទន់អនុ
វត្ត 

ក. ទិសេ កែំណទ្រមង់សខំន់ៗ 
១ ករព្រងឹង្របព័នធែផនករ ៥ ២ ៣ ០ 
២ ករងរវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ ៤ ៣ ១ ០ 
៣ ករ្រគប់្រគងបុគគលិក ៦ ៥ ០ ១ 
៤ ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ ១០ ៦ ៤ ០ 

សរបុ ២៥ ១៦ ៨ ១ 
ខ. ទិសេ មអនុវិសយ័ 

១ អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមរតូច ១៨ ៣ ៨ ៧ 
២ អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក  ១៥ ១៣ ២ ០ 
៣ អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយមសិក  និងអប់របំេចចកេទស ២២ ៩ ១១ ២ 
៤ អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត្តមសិក  ១១ ៣ ៧ ១ 
៥ អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ៧ ៥ ១ ១ 
៦ អនុវស័ិយ ករអភិវឌ យុវជន ១៤ ៩ ៤ ១ 
៧ អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកី  ១៨ ៨ ៩ ១ 

សរបុ ១០៥ ៥០ ៤២ ១៣ 
គ. ទិសេ ឆ្លងអនុវិសយ័ 

១ ករងរអភិវឌ កមមវធីិសិក  ៣ ២ ១ ០ 
២ ករងររដ្ឋបល ៣ ៣ ០ ០ 
៣ ករងរទំនក់ទំនងវបបធម៌ និង របូករណ៍ ៣ ១ ២ ០ 
៤ ករងរព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន ៣ ១ ១ ១ 
៥ ករងរសំណង់សិក  ៣ ២ ១ ០ 
៦ ករងរេបះពុមព និងែចកផ យ ៣ ៣ ០ ០ 
៧ ករងរធនគុណភពអប់រ ំ ៣ ២ ០ ១ 

សរបុ ២១ ១៤ ៥ ២ 
សរបុរមួ ១៥១ ៨០ ៥៥ ១៦ 
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ឧបសមព័នធទី៣ ៖ ចំនួនសកមមភពៃនែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៥ ម ម រតីពិនិតយេឡើងវិញរមួគន  
 

 អនុវស័ិយ សកមមភពសរបុ បនបញច ប់ កំពុងអនុវត្ត មិនទន់អនុវត្ត 

១ អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមរតូច ១១ ៤ ៣ ៤ 
២ អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក  ១០ ៨ ១ ១ 

៣ 
អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយមសិក  និង
អប់របំេចចកេទស 

១៤ ៦ ៥ ៣ 

៤ អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត្តមសិក  ១២ ៥ ៧ ០ 
៥ អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ៧ ៦ ០ ១ 
៦ អនុវស័ិយ ករអភិវឌ យុវជន ៩ ៤ ៣ ២ 
៧ អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកី  ៩ ៦ ៣ ០ 

សរបុ ៧២ ៣៩ ២២ ១១ 
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ឧបសមព័នធទី៤ ៖ វឌ នភពករអនវុត្តទិសេ សននិបតឆន សំកិ  ២០១៤-២០១៥ 
កំែណទ្រមង់សខំន់ៗ 

សកមមភព 
ថ ន

ភព 
មូលេហតុ 

១. ករព្រងឹង្របព័នធែផនករ 
- ្របមូលសថិតិអប់រឱំយេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររមួ
ទំងជំរញុករ្របមូលសថិតិពី្រគឹះ ថ នសិក េ្រកម 
ឱ ទ្រកសួង និង ថ ប័នពក់ព័នធ 

២ - បន្របមូលសថិតិពី េរៀនេទៀងទត់េរៀង ល់ឆន ំ 
និងបន កលបង្របមូលពិនទុសិស ស្រមប់ករងរ
អធិករកិចច 

- បននិងកំពុងព្រងឹងកិចចសហករជមួយ្រកសួង ថ ប័ន 
ពក់ព័នធ េដើមបី្របមូលសថិតិ 

- គំ្រទ្រកុមករងរ មអនុវស័ិយនីមួយៗ េលើករ
អនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រេំនថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េ្រកមជតិ 

១ - បននិងកំពុងេរៀចំរបយករណ៍េឡើងវញិៃនករអនុវត្ត
ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ២ំ០១៤-២០១៨ ម
អនុវស័ិយ។ ជធនី េខត្ត ២៣ បនបញច ប់ែផនករ
យុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ២ំ០១៥-២០១៧ 

- ព្រងឹងដំេណើ រករ្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះវស័ិ
យអប់រថំន ក់ ជធនី េខត្ត 

២ - ្រកុមករងរច្រមុះវស័ិយអប់រថំន ក់ ជធនី េខត្ត បន
ដំេណើ រករកិចច្របជំុ 

- ព្រងឹងករងរែផនករ សថិតិេនថន ក់ជតិ និងថន ក់
េ្រកមជតិ 

១ - បំប៉នសមតថភពនិងត្រមង់ទិសករេរៀបចំែផនករ     
ជពិេសសករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តនិងែផនករ
្របតិបត្តិេនថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ 

- ព្រងឹងសកមមភពពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករ
អនុវត្តកមមវធីិៃនែផនករយុទធ ្រស្ត វស័ិយអប់រ ំនិង
គេ្រមងនន។ 

២ - នយក ្ឋ នពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លេទើបបេងកើតថមី
បននិងកំពុង្របមូល សិក ឯក រពក់ព័នធ។ 

២. ករងរវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ 
- េរៀបចំ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ និងលិខិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្តគំ្រទករេផទរមុខងរជូនរដ្ឋបល
ថន ក់េ្រកមជតិ 

២ - មិនទន់បនករេឆ្លើយតបពី គ.ជ.អ.ប េលើេសចក្ដី្រពង
ចុងេ្រកយៃនេគលនេយបយស្តីពីកំែណទ្រមង់        
វមិជឈករនិងវសិហមជឈករវស័ិយអប់រ ំ

- អភិវឌ សមតថភព្រកុមករងរអនុវត្តករងរកំែណ
ទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ 

១ - ្រកុមករងរ ២៩ នក់ បនបណ្តុ ះប ្ត លេលើករ  
អនុវត្តករងរកំែណទ្រមង់វមិជឈករនិងវសិហមជឈករ 

- ្រកុមករងរបនចូលរមួបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីករអនុវត្ត
កំែណទ្រមង់វមិជឈករនិងវសិហវមិជឈករកនុងវស័ិយអប់រ ំ
ៃន្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ 

- បេងកើនករយល់ដឹងពីករ្រគប់្រគងែផ្អកេលើេគល
ករណ៍អភិបលកិចច និង្របសិទធភពៃនករផ្តល់េស

ធរណៈ  

១ - បំប៉នគណៈ្រគប់្រគង ស្តីពីករ្រគប់្រគងែផ្អកេលើ
េគលករណ៍អភិបលកិចច ២៩៤ នក់ ្រសី ៤៥ នក់ 

- ប្រញជ បទស នទនៃនករដឹកនំនិង្រគប់្រគង ម
វធីិ ្រស្តអភិ្រកមៃនករដឹកនំនិង្រគប់្រគង។ 

១ - បំប៉នគណៈ្រគប់្រគង ស្តីពីអភិ្រកមៃនករដឹកនំ 
និង្រគប់្រគង េរៀន ២៧០ នក់ ្រសី ៤៦ នក់។ 

៣. ករ្រគប់្រគងបុគគលិក 
- សហករជមួយ្រកសួងពក់ព័នធ េដើមបីអនុវត្តវធិន ១ - អនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ ៣៦ អន្រក.បក ស្តីពី ករែក
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សកមមភព 
ថ ន

ភព 
មូលេហតុ 

ករកំែណទ្រមង់ករងរ្រគប់្រគងម្រន្តី ជករ    
្របក់េបៀវត  និង្របក់ឧបតថមភេផ ងៗ 

ស្រមួល្របក់បំ ច់មុខងរម្រន្តី ជករសីុវលិ 
- អនុវត្ត្រកឹតយេលខ ៣៧ អន្រក.បកស្តីពី្របក់តំបន់

ស្រមប់ម្រន្តី ជករកនុងវស័ិយអប់រនិំងវស័ិយសុខភិបល 
- ្រតួតពិនិតយករេ្របើ្របស់ម្រន្តី ជករ ្រគូបេ្រង នជប់

កិចចសនយ ្រគូបេ្រង នពីរេវន និង្រគូបេ្រង នថន ក់គួប 
២៣ ជធនី េខត្ត េ យសហករជមួយ្រកសួង  
មុខងរ ធរណៈ 

- អនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ ៤៩៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៦ 
ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៣ ស្តីពីករេធ្វើ្របតិភូកមមអំ ច
ដល់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិកនុងករែតង ំង ករ
ផ្ល ស់ប្តូរ និងករបញច ប់ភរកិចចម្រន្តី ជករបំេពញ
ករងរេនថន ក់េ្រកមជតិ 

១ - ពិនិតយនិតយនុកូលករងរែតង ំងម្រន្តី្រគប់្រគងថន ក់
េ្រកមជតិ  ២០២នក់ (្រសី ២៥ នក់) 

- ្របកសែតង ំង្របធនមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី  ៣
របូ ( ជធនីភនំេពញ េខត្តកំពង់ចម និងេខត្តេសៀម ប) 

- ្របឡងេ្រជើសេរ ើស្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្ដមស្រមប់
បេ្រមើករ ម្រគឹះ ថ នឧត្ដមសិក  

១ - ្របឡងេ្រជើសេរ ើស្រគូក្រមិតឧត្តមស្រមប់បេ្រង នេន
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ២២ និងឱយេទបេ្រមើករងរេន

ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  
- ក ងនិងែកស្រមួលលិខិតបទ ្ឋ នមួយចំនួនេដើមបី
អនុវត្តេគលនេយបយស្ដីពីធនធនមនុស កនុង     
វស័ិយអប់រ ំ

១ - ក ងបនេសចក្តី្រពងចុងេ្រកយៃនែផនករ
សកមមភពេគលនេយបយធនធនមនុស   

- ព្រងីកវ ិ លភពអនុវត្តនិយមថមីស្ដីពីករេ្របើ្របស់
បុគគលិកអប់រ ំ

៣ - ករអនុវត្ត កលបងនិយមថមី បនេធ្វើឱយត្រមូវករ្រគូ
បេ្រង នមនករេកើនេឡើង 

- ពិបកេ ះ្រ យកង្វះ្រគូ ដូេចនះករព្រងីកេទេខត្ត
ននមិន្រតូវបនអនុវត្ត 

- ក់ឱយអនុវត្ត្របព័នធ យតៃម្លលទធផលបំេពញ
ករងររបស់បុគគលិកអប់រ។ំ 

១ - បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីបេងគ លេលើទ្រមង់ យតៃម្ល        
លទ្ឋផលបំេពញករងររបស់បុគគលិកេន ៤តំបន់ 

- អនុវត្ត កលបង្របព័នធ យតៃម្លលទធផលបំេពញករងរ
របស់បុគគលិកអប់រេំនថន ក់ក ្ត ល 

៤. ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ 
- ែកស្រមួលប្លង់គណនី និងទ្រមង់របយករណ៍
ស្រមប់ៃផទកនុង្រកសួង  

១ - បនែកស្រមួលប្លង់គណនីនិងទ្រមង់របយករណ៍
ស្រមប់ៃផទកនុង្រកសួង 

- ជំរញុយន្តករ និងនីតិវធីិកនុងករែកស្រមួល្របកស
អន្តរ្រកសួង និងអនុ្រកឹតយែដលពក់ព័នធនឹងនីតិវធីិ
ចំ យ  

២ - កំពុងែកស្រមួលអនុ្រកឹតយ េលខ ១០២ អន្រក.បក ចុះ
ៃថងទី០៣ ែខតុ  ឆន ំ២០០២ ស្តីពីករកំណត់ករ
ចំ យេ យែឡកស្រមប់អនុវត្តកមមវធីិសកមមភព
ជ ទិភព េន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីកនុងករអនុវត្តថវកិឆន ំ២០១៥ ១ - ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីកនុងករអនុវត្តថវកិឆន ំ២០១៥ 
- េរៀបចំែផនករចំ យរយៈេពលមធយមនិងរយៈ
េពលែវង២០១៦-២៥ និងគេ្រមងថវកិឆន ំ ២០១៦ 

១ - េរៀបចំែផនករចំ យរយៈេពលមធយមឆន ំ២០១៦-
២០១៨ និងគេ្រមងថវកិឆន ំ២០១៦ 
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សកមមភព 
ថ ន

ភព 
មូលេហតុ 

- បន្តេរៀបចំករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ម្របព័នធព័ត៌មន
វទិយ  

២ - បន្តេរៀបចំករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ម្របព័នធព័ត៌មន
វទិយ 

- បំប៉នម្រន្តីជំនញ នយក  និងេធ្វើបចចុបបនន
ភពទិននន័យ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 

១ - បំប៉នម្រន្តីអប់រទំទួលបនទុកថន ក់ជតិ ថន ក់េ្រកមជតិ 
និងនយក  ៩៧២នក់ ្រសី ៨៤នក់ 

- េចញ្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពីករផ្តល់វញិញ បនប័្រត
សមគ ល់មច ស់អចលនវតថុរបស់្រកសួងអប់រ ំ   យុវជន 
និងកី  េ យមិនគិតពីេ ហុ៊យ េស សុរេិយដី 

២ - ទទួលករយល់្រពមជេគលករណ៍ពី សេម្តចអគ្គមហា
េសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន េលើករេធ្វើវញិញ បនប្រត
សមគ ល់មច ស់អចលនវតថុរបស់្រកសួងេ យេស
ទំងអស់ជបនទុករបស់រដ្ឋ 

- េលើកកមពស់សមតថភពម្រន្តីសវនកមម និងព្រងឹង   
ស្តង់ របយករណ៍សវនកមមៃផទកនុង 

១ - ម្រន្តីសវនកមមៃផទកនុង ២នក់ ចូលរមួសិកខ ស្តីពី
ស្តង់ បយករណ៍សវនកមម    

- ម្រន្តីសវនកមមៃផទកនុង ២០នក់ ចូលរមួសិកខ ស្តីពី
្រទឹស្តីសវនកមមៃផទកនុង 

- កំណត់ស្តង់ អធិករកិចចេ យេ្របើ្របស់េសៀវេភ
ែណនំនីតិវធីិអធិករកិចច ១ 

- ផ ព្វផ យេសៀវេភែណនំស្តីពីនីតិវធីិអធិករកិចច 
និងផ ព្វផ យរបយករណ៍អធិករកិចចេនេខត្តបត់
ដំបង ២៨៥នក់ ្រសី២៩នក់។ 

- បំប៉នសមតថភពស្តីពីករយល់ដឹងនីតិវធីិ្រ វ្រជវ 
និងេ ះ្រ យទំនស់។ 

១ - បំប៉នស្តីពី នីតិវធីិ្រ វ្រជវ និង េ ះ្រ យទំនស់ 
និងផ ព្វផ យរបយករណ៍អធិករកិចចេនេខត្ត  
រតនគិរ ី៧៧នក់ ្រសី ២៤ នក់ 

បញជ ក់៖  ១- អនុវត្តរចួ ល់    ២- កំពុងអនុវត្ត    ៣- មិនទន់បនចប់េផ្តើមអនុវត្ត 
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ថ ន

ភព 
មូលេហតុ 

១. អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមរតូច 
- បេងកើនអ្រ ចូលេរៀនរបស់កុមរ យុ ៥ឆន ំ ៤ឆន ំ និង 
៣ឆន ំ ឱយេឆ្លើយតបនឹងចំណុចេ   

២ - កុមរ យុ ៥ឆន ំបនចូលេរៀន ៦៤,០៧ ភគរយ 
- កុមរ យុ ៤ឆន ំបនចូលេរៀន ២៨,២៩ ភគរយ 
- កុមរ យុ ៣ឆន ំបនចូលេរៀន ១៩,៧៩ ភគរយ 

- ព្រងីក និងែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធេស អប់រកុំមរ
តូចេផ្ត តេលើករក ង ជួសជុលអគរសិក  និង 
ែកលម្អបរ ិ ថ នសិក ឱយមនលកខណៈស្តង់  និង
្រសប មនិយមគរេុកសលយ 

២ - ស្តង់ េស មិនទន់បនេពញេលញ 

- ព្រងីកកមមវធីិអប់រមំ បិ េផ្ត តេទេលើេស
របូតថមភ ករេលើកមពស់សុខភព អនម័យ ករែថទំ 
និងករេ្របើ្របស់េស សុខភិបល  

២ - បនេរៀបចំមូ៉ឌុល និងបនផ ព្វផ យ  

- ផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូន ពិនិតយសុខភពនិងកយសមបទ
បុគគលិកអប់រ ំ និងអនកសិក  េ យសហករជមួយ
្រកសួងសុខភិបលផ្តល់ករអប់រសុំខភព អនម័យ 
សុខភពមត់-េធមញ របូតថមភ និងេស សុខ   
ភិបលដៃទេទៀត 

១ - ផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូនដល់ដល់សិស ែផនកមេត្តយយសិក
បន ៩៥ ភគរយ 

- ផលិត និងផ ព្វផ យវេីដអូស្រមប់កមមវធីិអប់រមំ
បិ  

២ - កំពុងអនុវត្តកមមវធីិ និងសហករជមួយទូរទស ន៍ជតិ
កមពុជ (ថតឈុតខ្លីៗែដលទក់ទងនឹងកមមវធីិអប់រមំ
បិ )  

- ព្រងឹងយន្តករអនុវត្តកមមវធីិអប់របំញចូ លគន  និងករ
អប់រពំហុភ ែផនកមេត្តយយសិក  

១ - កមមវធីិអប់របំញចូ លគន បនអនុវត្តរចួ ល់ មែផនករ
្របតិបត្តិឆន ំ២០១៥ 

- បំប៉នសមតថភព្រគូបេងគ លថន ក់េ្រកមជតិ ១១េខត្ត   
ស្តីពីករអប់របំរយិប័ននស្រមប់កុមរពិករ 

- អភិវឌ កមមវធីិសិក  ព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងដល់
នយក ឬនយិកមេត្តយយសិក  និងបំប៉នសមតថ
ភពម្រន្តីទទួលបនទុកករងរអប់រកុំមរតូច្រគប់
លំ ប់ថន ក់្រពមទំង្រគូមេត្តយយសិក រដ្ឋ និង   
មេត្តយយសិក សហគមន៍ 

 
២ 

- កំពុងេរៀបចំេសចក្តី្រពង្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក ចំេណះ
ដឹងទូេទ 

- ផ្តល់្រគូបេ្រង ន មឯកេទស និង្រកបខណ្ឌ េ្រជើស
េរ ើស្រគូមេត្តយយសិក  

៣ 
- មិនមនករគំ្រទ 

- បេងកើនសមតថភព និងគុណវឌុ ិ្រគូឧេទទស ៣ - មិនមនករគំ្រទ 

- បំពក់សមភ របរកិខ រព័ត៌មនវទិយជបេណ្តើ រៗដល់
មធយមសិក គរេុកសលយមេត្តយយមជឈិម 

៣ 
- មិនមនករគំ្រទ 
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ភព 
មូលេហតុ 

- បំប៉នសមតថភព្រគូមេត្តយយសិក ែដលមនសញញ ប
្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិឱយទទួលបន្រកបខណ្ឌ ្រគូ
បេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន 

៣ - មិនមនករគំ្រទ 

- បំប៉នសមតថភពភពជអនកដឹកនំ និង្រគប់្រគងដល់
នយក នយិក មេត្តយយសិក  

៣ - មិនមនករគំ្រទ 

- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធធនគុណភព ករងរបណ្តុ ះ
ប ្ត ល្រគបូេ្រង ន និងផ ព្វផ យក្រមង្រពឹត្តិប្រត
យតៃម្លករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

៣ - មិនមនករគំ្រទ 

- បេងកើនគុណវឌុ ិ្រគូមេត្តយយសិក ែដលមនសញញ   
ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិេទជ្រគូក្រមិតអប់រ ំ
មូល ្ឋ ន 

៣ - មិនមនករគំ្រទ 

- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល
ែផ្អកេលើលទធផលករសិក ្រ វ្រជវ និងវភិគ
ស្រមប់អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច  

២ - បំប៉នសមតថភពម្រន្តីថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិស្តីពី
ករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លែផ្អកេលើ
លទធផល 

- ក ងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្រមប់គំ្រទ         
អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច 

២ - បនេចញ្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ៣៦៦សហវ.្របក. 
ចុះៃថងទី០៦ ែខេម  ឆន ំ២០១៥ ស្តីពីនីតិវធីិៃនករ    
អនុវត្តថវកិស្រមប់ដំេណើ រករ េរៀន ធរណៈ 

- ្រតូវមន្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពីករផ្តល់ថវកិ  
មេត្តយយសិក សហគមន៍ សមភ របរកិខ  និង្របក់េលើក
ទឹកចិត្ត 

- ក ង្រកបខណ្ឌ លទធផលៃនែផនករសកមមភពជតិ
ស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូចឆន ំ២០១៤-១៨ 

១ 
- បនេរៀបចំ 

- ជំរញុករអនុវត្តយន្តករគណៈកមម ធិករជតិគំពរ 
និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច។ 

២ - កំពុង្របមូលរបយករណ៍ មវស័ិយរបស់្រកសួងពក់
ព័នធកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តីពីករគំពរ
និងអភិវឌ កុមរតូច 

២. អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក  
- បេងកើនករ្របមូលកុមរចូលេរៀនេនបឋមសិក       
ជពិេសស្រកុមកុមរបត់បង់ឱកស  

១ - អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀនថមីេកើន ០,៤ ភគរយ 
- អ្រ ពិតៃនករសិក េកើន ០,៥ ភគរយ 

- ផ្តល់ របូករណ៍ដល់សិស ្រកី្រកនិង របូតថមភ
េន ម បឋមសិក   

១ 
- សិស បនទទួល របូករណ៍ និង រេពល្រពឹក 

- ែកលម្អកមមវធីិសិក ស្រមប់បឋមសិក  ១ - េរៀបចំ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក  និងចុះហតថេលខេ យ
ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី 

- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធធនគុណភពៃនករ  ប
ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

១ - ផ ព្វផ យឯក រស្តីពី្របព័នធធនគុណភព ៃនករ   
បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នជូនគណៈ្រគប់្រគង  
និង្រគូឧេទទស 
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- អភិវឌ សមតថភព្រគូបេ្រង ន ្រគូឧេទទសេន
គរេុកសលយនិងវ្ិរកិតករេលើែផនកវធីិ ្រស្តបេ្រង ន 
ជពិេសសគណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត 

១ - បំប៉ន្រគូឧេទទសស្តីពីវធីិ ្រស្តបេ្រង ន និងគណិតវទិយ  

- ជួសជុលនិងែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធរបូវន័្ត
គរេុកសលយ និងវ្ិរកិតករ ជធនី េខត្ត 

២ - បនែកលម្អេន គរេុកសលយ និង វ្ិរកិតករេខត្ត
មួយចំនួន 

- ផគត់ផគង់្រគូឧេទទសដល់ គរេុកសលយ និង   
វ្ិរកិតករ ជធនី េខត្ត និងទប់ ក ត់្រគូឧេទទស  
ផ្ល ស់េចញ មរយៈ្របព័នធេលើកទឹកចិត្តសម្រសប 

១ - បនេលើកទឹកចិត្ត្រគូឧេទទស មរយៈករផ្តល់             
របូករណ៍ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ និងបេងកើន

្របក់មុខងរ 
- បំប៉នសមតថភពបេ្រង នដល់្រគូបឋមសិក  (ករ
បេ្រង នភ អង់េគ្លសថន ក់ទី៤ ករបេ្រង នសិស
មនបញ្ហ ្ត ប់ និងេមើល) 

១ - បនបំប៉ន្រគូថន ក់ទី៤ អំពីករែណនំេ្របើ្របស់ភ
អង់េគ្លសថន ក់ទី៤ 

- បនបំប៉ន្រគូថន ក់ទី២ អំពីករអប់របំរយិប័នន 
- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធធនគុណភពករងរ          
បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន និងផ ព្វផ យក្រមង
្រពឹត្តិប្រត យតៃម្លករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគបូេ្រង ន 

១ - ផ ព្វផ យក្រមង្រពឹត្តិប្រត យតៃម្លករងរ                 
បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នជូនគណៈ្រគប់្រគង
គរេុកសលយ និងវ្ិរកិតករេខត្ត 

- អភិវឌ ឯក រគតិយុត្តស្តីពីសុខភពសិក  (ករ
ពិនិតយសុខភព និងកយសមបទ ចរែណនំ 
ស្តីពីរចនសមព័នធសុខភពសិក េនថន ក់េ្រកមជតិ 
អនុ្រកឹតយស្តីពីសុខភពសិក ) 

២ - កំពុងែកស្រមួលេសចក្តី្រពង 

- ផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូន ពិនិតយសុខភព និងកយសមបទ 
បុគគលិកអប់រ ំ និងអនកសិក  ពិេសសសិស ថន ក់ទី១ 
េនេខត្តកំពត និងកំពង់ឆន ំង េ យសហករជមួយ
្រកសួងសុខភិបល 

១ - ៩៤ភគរយ ៃនសិស បឋមសិក ទូទំង្របេទស បន
ទទួលថន ំទំ ក់្រពូន ២ដង កនុងមួយឆន ំ 

- ៩៥ភគរយៃនសិស ថន ក់ទី១ កនុងេខត្តកំពង់ឆន ំង និង 
កំពត បនពិនិតយកយសមបទ 

- ផ្តល់្របអប់សេ្រងគ ះបឋម និងបំប៉នពីវធីិេ្របើ្របស់
េន ម្រគឹះ ថ នសិក   

១ - បឋមសិក  ១៣៣០ បនទទួល្របអប់សេ្រងះ
បឋម 

- ជំរញុករក ងកែន្លង ងសម្អ តៃដ ផគត់ផគង់ទឹក
្អ ត និងេ្របើ្របស់បងគន់អនម័យ  

១ - បន ២៧០  

- ផ្តល់ករអប់រសុំខភព របូតថមភ សុវតថិភពចំណី
រ សុខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ េមេ គ   

េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង្រសវងឹ ថន ំជក់ 
្រគុនចញ់ ្រគនុឈម ផ្ត យ ដងកូវ្រពូន សុខភព
ែភនក សុខភពមត់-េធមញនិងករបងក រេ្រគះថន ក់នន 

១ - បនអនុវត្តេរៀង ល់ឆន ំ 

- ព្រងឹងភពជអនកដឹកនំនិង្រគប់្រគងេនក្រមិត
េរៀន។ 

១ - បំប៉នគណៈ្រគប់្រគង  

៣. អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយមសិក  និងអប់របំេចចកេទស 
- ទប់ ក ត់ករេបះបង់ករសិក របស់សិស  ២ - អនុវត្តបន្តេ្រកយេពលអងគករេខបបញច ប់ និងព្រងីក
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ផ ព្វផ យឯក រែណនំករ អនុវត្ត្របព័នធរលឹំកជមុន
េទដល់ មធយមសិក េនទូទំង្របេទស 

- ព្រងីកករអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតីេន
មធយមសិក បឋមភូមិ 

២ - អនុវត្តបន្ត មរយៈករផ ព្វផ យឯក រ កមមវធីិ
កុមរេម្រតីមធយមសិក ៣ ចំណងេជើងែដល

្រកសួងបនអនុម័តរចួ 
- ជំរញុករអនុវត្តកមមវធីិបំណិនជីវតិ មមូល ្ឋ នេន

មធយមសិក  
១ - អនុវត្តសកមមភព មរយៈករពិនិតយ ម ននិង

ផ ព្វផ យឯក រែដល្រកសួងបនអនុម័ត 
- អភិវឌ សមតថភព្រគូគណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត
ថន ក់ទី១២  

១ - បំប៉នសមតថភព្រគូ ៣ ១៧៥ នក់ ្រសី ២០ ភគរយ 

- ផលិត និងផ ព្វផ យវេីដអូស្តីពីករបេ្រង នគណិត
វទិយ និងវទិយ ្រស្ត 

២ - ផលិតកិចចែតងករបេ្រង ន េ្រជើសេរ ើស្រគូ និងទីកែន្លង
ថតរចួ ល់ េ្រត មថត និងផ ព្វផ យ 

- អភិវឌ ស្តង់ កមមវធីិសិក អប់របំេចចកេទស ៥
ជំនញរមួមនេមកនិច អគគិសនី េអឡិច្រតូនិច
កសិកមម និងគណេនយយហិរញញវតថុ 

៣ - មិនទន់មនថវកិស្រមប់អភិវឌ បន្ត 

- បេងកើតវទិយ ថ នស្រមប់បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូែផនកអប់រ ំ
បេចចកេទស 

១ - អនុ្រកឹតយេលខ ៤៦ អន្រកបក ចុះៃថងទី៧ ែខេម  ឆន ំ
២០១៥  ស្តីពីករបេងកើតវទិយ ថ នកំពង់េឈើទល 

- បន្តសហករជមួយៃដគូអភិវឌ ែផនកឯកជននិងអនក
ពក់ព័នធេរៀបចំកមមវធីិសិក ជំនញេផ ងៗបែនថម
េទៀតេដើមបីេឆ្លើយតបនឹងេគលេ ថមីនិងទីផ រ
ករងរកនុងតំបន់ 

២ - សហករជមួយអងគករ KOICA 

- េធ្វើបចចុបបននភពឯក របណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន
មុខវជិជ ចិត្តគរេុកសលយ 

១ - បនអនុវត្ត 

- ផគត់ផគង់្រគូឧេទទស មឯកេទសនិងបេងកើនគុណវឌុ ិ
្រគូឧេទទសេនមជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយ ភូមិភគ 

១ - បនបំប៉ន ៥៦ នក់ 

- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធធនគុណភពករងរ          
បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ននិងផ ព្វផ យក្រមង
្រពឹត្តិប្រត យតៃម្លករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគបូេ្រង ន 

១ - បនអនុវត្ត 

- ព្រងឹងករអនុវត្តស្តង់ វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន ២ - បនបញចូ លកនុងវគគបំប៉ននយក  
- អភិវឌ គន្លង ជីព្រគបូេ្រង ន ២ - កំពុងេរៀបចំឯក រ 
- អភិវឌ សមតថភពនយក េលើបំណិន ដឹកនំ 
្រគប់្រគង និង្រប្រស័យទក់ទង 

២ - កំពុងបំប៉នសមតថភពនយក បន្ត 

- អភិវឌ កមមវធីិសិក ស្តង់ និងេសៀវេភសិក េគល
ចំេណះទូេទ  

២ - អភិវឌ ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក  និងព្រងឹងសមថភពអនុគ
ណៈកមមករមុខវជិជ េដើមបីែកលម្អកមមវធីិសិក លម្អិត 

- ព្រងឹងករអនុវត្ត្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈរបស់្រគូបេ្រង ន ២ - េចញេសចក្តីែណនំេរៀបចំេ យនយក ្ឋ ននិតិកមម 
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- ផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូន ពិនិតយសុខភពនិងកយសមបទ
បុគគលិកអប់រ ំនិងអនកសិក   

១ - បនអនុវត្ត 

- ជំរញុករក ងកែន្លង ងសម្អ តៃដ ផគត់ផគង់ទឹក
្អ ត និងេ្របើ្របស់បងគន់អនម័យ  

១ - បនអនុវត្ត 

- ផ្តល់ករអប់រសុំខភព របូតថមភ សុវតថិភពចំណី
រ សុខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ េមេ គ 

េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង្រសវងឹ ថន ំជក់ 
្រគុនចញ់ ្រគុនឈម ផ្ត យ ដងកូវ្រពនូ សុខភព
ែភនក និងករបងក រេ្រគះថន ក់នន 

១ - បនអនុវត្ត 

- ងសង់ និងជួសជុលអគរសិក  េដើមបីេឆ្លើយតប
នឹងត្រមូវករចំបច់ 

២ - បន និងកំពុងអនុវត្តបន្ត 

- ព្រងយ្រគូឯកេទស េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងត្រមវូករ
ជំនញឯកេទស 

៣ - មិនទន់បនអនុវត្តេ យករ កលបងនិយមថមីេធ្វើឱយ
ត្រមូវករ្រគូបេ្រង នមនករេកើនេឡើង 

- ងសង់ផទះ្រគូបេ្រង នេនតំបន់ជួបករលំបក  ២ - កំពុងចុះសិក ទី ំង និងេលើកគេ្រមង 

៤. អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត្តមសិក  
- ក ងអនុ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់ស្វ័យភពដល់
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

២ កំពុងេរៀបចំេសចក្តី្រពង 

- េរៀបចំស្តង់  និងេគលករណ៍ែណនំអំពីករធន
គុណភពៃផទកនុង 

២ 
 

បនេរៀបចំេសចក្តី្រពងរចួរង់ចំករសេ្រមចពីថន ក់ដឹកនំ 

- ជំរញុករសិក ស្តីពីលទធភពព្រងីកកមមវធីិែផនកវទិយ
្រស្ត បេចចកេទស វសិ្វកមម សិលបៈៃចន្របឌិត និង   

គណិតវទិយ 

២ 
នឹងេធ្វើសិកខ ពិេ្រគះេយបល់េនឆន ំ២០១៦ 

- ជំរញុករអប់រសុំខភព ករបងក រជំងឺឆ្លង ជំងឺមិនឆ្លង 
េ្រគះថន ក់េផ ងៗ និងេស សុខភិបលដៃទេទៀត 

២ បនអនុវត្តេន ម្រគឹះ ថ នមួយចំនួន 

- េរៀបចំេគលនេយបយស្តីពី របូករណ៍       
ករឧបតថមភធន ្របព័នធ្របក់កមចីដល់និស ិតេនឧត្តម
សិក  

 
២ 

បនេរៀបចំេចញជឯក រទស នទននឹងេធ្វើសិកខ
ពិេ្រគះេយបល់េនឆន ំ២០១៦ 

- េរៀបចំេគលករណ៍ និងយន្តករេលើកទឹកចិត្ត
ស្រមប់អនក្រ វ្រជវេនឧត្តមសិក  

២ កំពុង្របមូលឯក រពក់ព័នធ 

- ជំរញុករអនុវត្តេគលនេយបយស្តីពីករអភិវឌ
ករ្រ វ្រជវេនឧត្តមសិក  

១ បនជំរញុដល់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ចំនួន១៦ កនុងករ
េរៀបចំេគលនេយបយ ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

- ជំរញុករអនុវត្ត្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់ នៈ
្រ ្ត ចរយ 

៣ - មិនទន់បនអនុវត្ត 

- ជំរញុករអនុវត្តស្តង់ ជតិស្រមប់ករទទួល គ ល់
គុណភពអប់រឧំត្តមសិក  

២ - កំពុងអនុវត្ត 
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- េរៀបចំេសៀវេភែណនំស្តីពីករទទួល គ ល់គុណ
ភពអប់រេំនឧត្តមសិក  

១ - បនែកលម្អ 

- បន្តចុះ យតៃម្ល្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក មួយចំនួន ១ - បនអនុវត្តចប់ចំេពះ្រគឹះ ថ នចំនួន១១ 

៥. អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ 
- េបើកយុទធនករអកខរកមមជតិ ឆន ំ ២០១៥ 

១ 

- ពិធីេបើកយុទធនករអកខរកមមជតិ េ្រកមអធិបតីភព
សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ និងបនដំេណើ រករថន ក់អកខរកមម ៣ ៥០៩
ថន ក់ អនកសិក  ៧៤ ៩៤០នក់ 

- ព្រងីកវ ិ លភពកមមវធីិសមមូលបឋមសិក   ២ - បនបេងកើនថន ក់ឆន ំទី១ និងថន ក់ឆន ំទី២ 
- ពិនិតយេឡើងវញិកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លេន
មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ឱយេឆ្លើយតបេទនឹង
ត្រមូវករសងគម 

១ 
- របយករណ៍ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករអនុវត្ត

ករងរមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍  

- េរៀបចំលកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុងករេបើកមជឈមណ្ឌ ល
សិក សហគមន៍ 

១ - ្របកសេលខ ២៤២៩ ចុះៃថងទី៣០ កកក  ២០១៥ ស្ដីពី
ករបេងកើតនិងករ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 

- ផ្តល់ករអប់រសុំខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ េមេ គ 
េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង្រសវងឹ ថន ំជក់ 
្រគុនចញ់ ្រគុនឈម និងករបងក រេ្រគះថន ក់នន 

១ 
- បនប្រញជ បដល់មុខសញញ េន មមជឈមណ្ឌ លសិក

សហគមន៍ 

- អភិវឌ សមតថភពម្រន្តីអប់រេំ្រក្របព័នធថន ក់ជតិ និង
ថន ក់េ្រកមជតិ 

៣ - ពំុមនថវកិស្រមប់ដំេណើ រករ 

- បេងកើនថវកិឧបតថមភ្រគូកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ។ 
១ 

- អនុ្រកឹតយេលខ២០ ចរេលខ០១ និង្របកសេលខ
០២ ស្ដីពីករ្រគប់្រគង និងករចត់ែចងេស បេ្រង ន

មកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ  

៦. អនុវស័ិយ ករអភិវឌ យុវជន 
- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តបេងកើត្រកមុ្របឹក ជតិ
េដើមបីអភិវឌ យុវជននិងអគគេលខធិករ ្ឋ ន 

១ - បញច ប់េសចក្តី្រពងនិងកំពុង ក់ជូនអងគ្របជំុ្រកុម្របឹក
ជតិេដើមបីអភិវឌ យុវជនកមពុជេលើកទី១  នៃថងទី០៣ 
ែខមីន ឆន ំ២០១៦ 

- េរៀបចំបេងកើតែផនករជតិេដើមបីអនុវត្តេគល
នេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ យុវជនកមពុជ 

១ - បញច ប់េសចក្តី្រពងនិងកំពុង ក់ជូនអងគ្របជំុ្រកុម្របឹក
ជតិេដើមបីអភិវឌ យុវជនកមពុជេលើកទី១  នៃថងទី០៣ 
ែខមីន ឆន ំ២០១៦ 

- េរៀបចំបេងកើតែផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់្រកុម្របឹក
ជតិេដើមបីអភិវឌ យុវជន 

១ - បញច ប់េសចក្តី្រពងនិងកំពុង ក់ជូនអងគ្របជំុ្រកុម្របឹក
ជតិេដើមបីអភិវឌ យុវជនកមពុជេលើកទី១ នៃថងទី០៣ ែខ
មីន ឆន ំ២០១៦ 

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តបេងកើត្រកមុ្របឹក      
យុវជន្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 

១ - បញច ប់េសចក្តី្រពងនិងកំពុង ក់ជូនអងគ្របជំុ្រកុម្របឹក
ជតិេដើមបីអភិវឌ យុវជនកមពុជេលើកទី១  ៃថងទី០៣     
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ខណ្ឌ  សងក ត់ ឃំុ ែខមីន ឆន ំ២០១៦ 
- បេងកើតកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល និងបំប៉នសមតថភព   
រយៈេពលខ្លី និងមធយមដល់បុគគលិក ម្រន្តី យុវជន 

១ - វគគបំប៉ននិងបូកសរបុករងរស្តីពី “ករ្រគប់្រគង
មជឈមណ្ឌ ល និងយុវជន” 

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លយុវជនសម័្រគចិត្តថន ក់្រសុក 
៥០ ្រសុក 

២ - បនចំនួន៤៣ខណ្ឌ /្រសុក 
- ករទូទត់ថវកិនិងបេចចកេទស្របតិបត្តិហិរញញវតថុ 

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈេន ម
មជឈមណ្ឌ លយុវជន ជធនី េខត្តចំនួន២០  

២ - បន ៨េខត្ត 
- ករទូទត់ថវកិនិងបេចចកេទស្របតិបត្តិហិរញញវតថុ 

- ជំរញុករេរៀបចំអភិវឌ មជឈមណ្ឌ លយុវជន ២ - ករទូទត់ថវកិនិងបេចចកេទស្របតិបត្តិហិរញញវតថុ 
- ផ្តល់ករអប់រសុំខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ េមេ គ 
េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង្រសវងឹ ថន ំជក់ 
្រគុនចញ់ ្រគុនឈម និងករបងក រេ្រគះថន ក់នន 

៣ - ្រតូវបនលុបេចលពីែផនករ 

- បន្តសហករជមួយៃដគូអភិវឌ េលើករអភិវឌ       
យុវជន និងមជឈមណ្ឌ លយុវជន ជធនី េខត្ត េលើ
ករងរសម័្រគចិត្ត ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ជំនញ
ទន់ និងបំណិន 

១ - បនសហករល្អជមួយៃដគូអភិវឌ និង ថ ប័នពក់ព័នធ 

- េរៀបចំកមមវធីិទស នកិចចសិក យុវជនសម័្រគចិត្តេដើមបី
ែចករែំលក និងផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធេលើករងរសម័្រគ
ចិត្ត និងែស្វងយល់ពីករែថរក មរតកវបបធម៌ែខមរ 

២ -  

- អភិវឌ ឯក រែផនករសកមមភព និង ងម៉្រទិក
ស្រមប់េគលេ ៃនករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ
ជីវៈនិងជំនញទន់េន មមជឈមណ្ឌ លយុវជន និង
ករបណ្តុ ះប ្ត លយុវជនសម័្រគចិត្ត 

១ - កមមវធីិអភិវឌ យុវជនកនុងវស័ិយអប់រឆំន ំ២០១៥-២០១៨ 

- េរៀបចំេវទិកជតិស្តីពីករងរសម័្រគចិត្តេនកមពុជ 
និងេរៀបចំទិ អន្តរជតិអនកសម័្រគចិត្ត  

១ - េរៀបចំេវទិកជតិស្តីពីករងរសម័្រគចិត្តេនកមពុជ និង
េរៀបចំទិ អន្តរជតិអនកសម័្រគចិត្ត ៧៥០ នក់ ្រសី ១០០ 
នក់ 

- េរៀបចំេវទិកយុវជនស្តីពីភពជអនកដឹកនំ និង   
យុវជន 

១ - េរៀបចំេវទិកយុវជនស្តីពីភពជអនកដឹកនំ និងយុវជន 
២៥០នក់ 

៧. អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកី  
- បន្តេរៀបចំ្របកសស្តីពីករ្រគប់្រគងកី ម ជន 
និងកី ្របៃពណី 

២ - ក ្ត េពលេវ  
- នីតិវធីិមនភពសមុគ ម ញ 

- ជំរញុករអនុវត្តកមមវធីិសិក អប់រកំយនិងកី េន
្រគឹះ ថ នបឋម និងមធយមសិក ឱយបនេពញេលញ 

១ - េសចក្ដីែណនំេលខ០៥ អយក.សណន ចុះៃថងទី០៨ 
មក  ២០១៥ 

- ជំរញុបេងកើតសមគមកី េន ម្រគឹះ ថ នសិក
ធរណៈនិងឯកជន 

២ - ្រគឹះ ថ នសិក េកើតេឡើងជលំ ប់ 

- បន្តែកលម្អកមមវធីិេគលបណ្តុ ះប ្ត ល្រគអូប់រកំយ ២ - ក ្ត េពលេវ  
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សកមមភព 
ថ ន

ភព 
មូលេហតុ 

និងកី  - កំពុងអនុវត្ត 
- បន្ត្រ វ្រជវ និងចង្រកងឯក រកី ្របៃពណី
ជតិ 

២ - ក ្ត េពលេវ  
- ករ្របមូលធតុចូលមនភពសមុគ ម ញ 

- េរៀបចំេសចក្ដីែណនំកមមវធីិ្របកួតកី និងករ
្របកួតកី េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកទូទំង្របេទស និង
ជធនី េខត្ត េន្រគឹះ ថ នសិក ទំង ៣ ក្រមិត 

១ - មនេសចក្ដីែណនំ 

- ជំរញុករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងសកមមភពកី  ១ - ប្រញជ ប មរយៈបទបញជ ្របកួត 
- ព្រងឹងរចនសមព័នធសហព័នធកី សិស  និស ិត និង
សហព័នធកី ជតិ 

២ - បននិងកំពុងេរៀបចំនីតិវធីិ 

- ជំរញុករេបះពុមពេសៀវេភអប់រកំយ និងកី
ស្រមប់្រគឹះ ថ នបឋមសិក  

២ - ពំុទន់មនេសៀវេភ្រគប់ចំនួន មត្រមូវករ 

- ផលិត និងែចកចយទស នវដ្តីកី ចំនួន ៦ េលខ  ១ - បនអនុវត្ត មែផនករ 
- បន្តករេធ្វើេតស្តកយសមបទកុមរ យុ៦ ដល់ ១២
ឆន ំ េន ជធនី េខត្ត  

២ - កំពុងអនុវត្ត 

- បំប៉នសមតថភពម្រន្តីជំនញកី  ម្រន្តី្រគប់្រគង
កី និង្រគអូប់រកំយនិងកី ្រគប់ក្រមិត 

១ - បនអនុវត្ត មែផនករ 

- ្របមូលផ្តុំ្រកមុជេ្រមើសជតិ ២៣ ្របេភទកី  ចំនួន 
៣៩២ នក់ មក ត់ហ្វឹកហ្វឺន េដើមបីេ្រត មលកខណៈ
ចូលរមួ្របកួតកី សីុេហគម និង្របកួតជលកខណៈ
អន្តរជតិនន  

១ - បនអនុវត្ត មែផនករ 

- បន្តបណ្តុ ះប ្ត លគរសិុស ជំនន់ទី២៣ ជំនន់   
ទី២៤ និង្របឡងបញច ប់ករសិក គរសិុស ជំនន់   
ទី២៣ និង្របឡងេ្រជើសេរ ើសជំនន់ទី២៥  

១ - បនអនុវត្ត មែផនករ 

- បំពក់សមភ ររបូវន័្ត ក ង និងែកលម្អេហ ្ឋ រចនស
មព័នធទី នកី ទំងថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិឱយ
្រសប មនិយមបេចចកេទស 

២ - កំពុងអនុវត្តេនថន ក់ជតិ 
- បន្តអនុវត្តេនថន ក់េ្រកមជតិ 

- ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធ អគរសិក  និងអេន្ត   
សិក ្ឋ នរបស់វទិយ ថ នជតិអប់រកំយ និងកី  

៣ - នីតិវធីិសមុគ ម ញ 

- ផ្តល់ករអប់រសុំខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ េមេ គ 
េអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង្រសវងឹ ថន ំជក់ 
្រគុនចញ់ ្រគុនឈម និងករបងក រេ្រគះថន ក់នន 

១ - អនុវត្តេ យនយក ្ឋ នសុខភពសិក  

- ជំរញុអភិបលកិចចដល់សមគមកី  និងសហព័នធ
កី ជតិ។ 

២ - បននិងកំពុងេរៀបចំនីតិវធីិ 

បញជ ក់៖  ១- អនុវត្តរចួ ល់    ២- កំពុងអនុវត្ត    ៣- មិនទន់បនចប់េផ្តើមអនុវត្ត 
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ឧបសមព័នធទី៦ ៖ វឌ នភពករអនុវត្តទិសេ សននិបតឆន សំកិ  ២០១៤-១៥ ឆ្លងអនុវិសយ័ 

សកមមភព 
ថ ន

ភព 
មូលេហតុ 

១. ករងរអភិវឌ កមមវធីិសិក  
- េរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍ជំរញុករ ន ម បឋម
សិក  

១ - អនុវត្តេនេខត្តតបូងឃមុំ កំពង់ចម ៃ្រពែវង េសៀម ប និង
កំពង់ធំ 

- ពិេ្រគះេយបល់េលើ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក  និងែក
លម្អកមមវធីិសិក លម្អិតក្រមិតអប់រមូំល ្ឋ ន្រគប់ 
មុខវជិជ  

២ រងចំករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក  

- េរៀបចំទិ ជតិអំ ន និងបេងកើតប ្ណ ល័យឈន
មុខ ម ជធនី េខត្ត។ 

១ - មនអនុ្រកឹតយ ស្តីពីទិ ជតិអំ ន និងបនផ ព្វផ យ 
និងបេងកើតប ្ណ ល័យ ៩ ជធនី េខត្ត  

២. ករងររដ្ឋបល 
- ព្រងឹងករ្រគប់្រគងលិខិតរដ្ឋបល ពិេសសច ចរ
លិខិត 

១ ករងរច ចរលិខិតមនភពរលូន 

- ជំរញុករផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយសករងរជូន
បុគគលិកអប់រេំនថន ក់ជតិ និងេ្រកមជតិ 

១ អនុ្រកឹតយ ១២ មនបុគគលិកអប់រ ំ៨ ៦៧១ នក់ ្រសី 
៣៦,០៦ ភគរយ និងេ្រគ ងឥស រយិយស៧ ៤៧៨  

- អភិវឌ សមតថភពករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបលអប់រ ំ និង
បណ្ណ រ។ 

១ បនបំប៉នបុគគលិកអប់រេំនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ
ស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលអប់រ ំនិងបណ្ណ រ 

៣. ករងរទំនក់ទំនងវបបធម៌ និង របូករណ៍ 
- បន្តព្រងឹងករ្រគប់្រគងនិស ិត របូករណ៍កនុង 
និងេ្រក្របេទស ម្របព័នធព័ត៌មនវទិយ 

២ - កង្វះខតព័ត៌មនែដលផ្តល់េ យ ថ នទូត ឬ ថ ន
កុងសុ៊លកមពុជ្របចំេនបរេទសរមួផ ំនឹងសមតថភពម្រន្តី
ែផនកបេចចកវទិយព័ត៌មនវទិយេនមនក្រមិត 

- ព្រងឹងកិចចសហករជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធ និងៃដគូ
អភិវឌ េលើករេរៀននិងបេ្រង នភ ប ងំ មរយៈ
ករែស្វងរក របូករណ៍និងស្រមប់្រគូបេ្រង ន 
និងសិស -និស ិតែដលេ្របើ្របស់ភ ប ងំ 

២ - បន្តព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយៃដគូអភិវឌ នន 
និងបន្តែស្វងរក របូករណ៍ស្រមប់្រគបូេ្រង ន 
សិស -និស ិតែដលេរៀនភ ប ងំេន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ។ 

- េរៀបចំេគលនេយបយសិក ភ បរេទសឱយ
បនចបស់ ស់។ 

១ - បនេរៀបចំ “្រកបខណ្ឌ េគលស្តីពីសមតថភព្រគ ូបេ្រង ន
ភ ប ងំ”  

៤. ករងរព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន 
- បន្តេរៀបចំេសចក្តី្រពងេគលនេយបយសិក ពី
ចមង យនិងព្រងឹងយន្តករ្រគប់្រគងករអប់រមិំនផ្លូវករ 

២ - កំពុងសិក និងពិនិតយេឡើងវញិេលើទ្រមង់ែបបបទ 
ែដលកំណត់េ យទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

- ចុះសហករ និងស្រមបស្រមួលបេចចកេទសកនុងករ
េ្របើ្របស់អីុនធឺណិត-អីុែមលផ្លូវករ្រកសួង និងករ
េធ្វើបចចុបបននភពព័ត៌មនេលើេគហទំព័រ្រកសួងេន
ថន ក់េ្រកមជតិឱយកន់ែតទូលំទូ យ និងមន
្របសិទធភព 

២ - មិនទន់បន្រគប់ ជធនី េខត្ត េ្រពះនីតិវធីិដក ច់
្របក់មិនបនទន់ករអនុវត្ត 
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សកមមភព 
ថ ន

ភព 
មូលេហតុ 

- ផ្តល់និងបំពក់សមភ របរកិខ ្រសប មបេចចកវទិយ
ទំេនើបស្រមប់បំេរ ើដល់ករផលិត និងផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនអប់រ ំយុវជន និងកី ។ 

៣ - មិនបនេរៀបចំកនុងែផនករលទធកមម 

៥. ករងរសំណង់សិក  
- បន្តជំរញុករងរ ងសង់ និងជួសជុលេហ ្ឋ រចន
សមព័នធអប់រ ំ មប ្ត  ជធនី េខត្ត 

២ -  ្រកុមហុ៊នមួយចំនួនអនុវត្តមិន ម្របតិទិនករងរ 

- បន្តេលើកកមពស់សមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគងេហ ្ឋ រចន
សមព័នធអប់រេំនថន ក់ជតិ ថន ក់េ្រកមជតិ 

១ 
-  បញច ប់ មែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៥ 

- សិក ប្លង់ស្តង់ អគរសិក ម្របេភទ (រងឹមំយូរ
អែង្វង ជមធយម បេ ្ត ះ សនន បែណ្ត តទឹក 

១ -  បញច ប់ មែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៥ 

៦. ករងរេបះពុមព និងែចកផ យ 
- អភិវឌ េសៀវេភសិក េគល ហ្វឹក ត់ អំ ន 
បែនថម និងសមភ រឧបេទសេផ ងៗ 

១ 
- មនែផនករចបស់ ស់ 
- មនម្រន្តីជំនញនិងធនធនថវកិនិងសមភ រៈ 

- េបះពុមពេសៀវេភសិក េគល ហ្វឹក ត់និងអំ ន 
បែនថម 

១ 
- មនែផនករចបស់ ស់ 
- មនម្រន្តីជំនញនិងម៉សីុនេបះពុមព ្រគប់្រគន់ 

- ដឹកជញជូ នេសៀវេភសិក េគលជូន េរៀនទូ
ទំង្របេទស។ 

១ 
- មនែផនករចបស់ ស់ 
- មនម្រន្តីជំនញនិងរថយន្តដឹកជញជូ ន្រគប់្រគន់ 

៧. ករងរធនគុណភពអប់រ ំ
- ផ ព្វផ យលទធផលេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី
៨ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ របូវទិយ និងគណិតវទិយដល់
ម្រន្តីអប់រថំន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិទំង ២៥   
ជធនី េខត្ត 

៣ - ផ ព្វផ យលទធផលេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៦ 

- េរៀបចំដំេណើ រករេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៣ ១ - ២១០ សំ កគំរ ូ ្រតូវបនេធ្វើេតស្តរង្វ យតៃម្ល
លទធផលសិក  

- ព្រងឹងករងរធនគុណភពអប់រនិំងអធិករកិចច 
ម ជធនី េខត្ត។ 

១ - ចុះអធិករកិចច មកលកំណត់និង្របធនបទបន ១១១
 

បញជ ក់៖  ១- អនុវត្តរចួ ល់    ២- កំពុងអនុវត្ត    ៣- មិនទន់បនចប់េផ្តើមអនុវត្ត 
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ឧបសមព័នធទី៧ ៖ វឌ នភពករអនវុត្តែផនករ្របតិបត្តិ្របចឆំន ២ំ០១៥ 

សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
១. ករងរអប់រកំមុរតូច    
១. ករអភិវឌ ែផនករ
សកមមភពជតិ និងអនុ
វត្ត េគលនេយបយ 

២/៦ ១. ដំេណើ រកររបស់គណៈកមម ធិករជតិគំពរនិង អភិវឌ ន៍
កុមរតូច 

 √  

២. បន្តផ ព្វផ យេគលនេយបយនិងែផនករសកមមភពជតិ
ស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍ កុមរតូច ២០១៤-២០១៨ 

√   

៣. ម នករវភិគទិននន័យពី សីុប៉សីុភិចខងេកើតអេងកត
ឆន ំ២០១៣-២០១៤ និង CDHS 

 √  

៤. អេងកតេលើករ យតៃម្ល CPS √   
៥. ផ្ដល់ធតុចូលែផនកបេចចកេទសឆ្លងវស័ិយនិងគំ្រទករអប់រ ំ

ម បិ  
 √  

៦. ករពិនិតយ ម នេលើយន្តករអនុវត្តេគលនេយបយជតិ
ស្តីពីករគំពរនិងអភិវឌ ន៍កុមរតូចេនថន ក់េ្រកមជតិ 

 √  

២. ករក ងសមតថភព
េលើករងរអប់រកុំមរតូច 

១៩/៣៣ ១. ព្រងឹងគុណភពេស អប់រកុំមរតូច  √  
២. បំប៉នសមតថភពនយក នយិកេលើករងរ្រគប់្រគង ពិនិតយ

ម ន និង យតៃម្លែផនក មេត្តយយសិក រដ្ឋ 
 √  

៣. បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់ជតិស្តីពីកមមវធីិមេត្តយយសិក យុ     
៥ឆន ំ 

√   

៤. បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់េ្រកមជតិស្តីពីកមមវធីិមេត្តយយសិក
យុ៥ឆន ំ 

√   

៥. បំប៉ន្រគូមេត្តយយសិក រដ្ឋ ្រគូបឋមបេ្រង នថន ក់មេត្តយយ    
ស្តីពីកមមវធីិមេត្តយយសិក  

√   

៦. េរៀបចំឯក រស្រមប់បេងកើនសមតថភពកមមវធីិមេត្តយយ
សិក ធនធន 

√   

៧. វគគបំប៉នថន ក់តំបន់ដល់ម្រន្តីថន ក់េខត្ត ្រសុក ប ្ត ញ្រកុម
ករងរស្តីពីកមមវធីិមេត្តយយសិក ធនធន ៥ៃថង ៣១៩នក់ 

√   

៨. វគគបំប៉នដល់្រកុមប ្ត ញករងរមេត្តយយសិក ធនធន √   
៩. ថវកិស្រមប់អភិវឌ មេត្តយយសិក ធនធន  √  

១០. អនកជំនួយករបេចចកេទសស្រមប់មេត្តយយសិក ធនធន   √ 
១១. ករចុះពិនិតយទី ំងេដើមបីេរៀបចំបេងកើតមេត្តយយសិក    

សហគមន៍ថមី 
√   

១២. វគគត្រមង់ទិសស្រមប់ប ្ត ញ្រកមុករងរកមមវធីិមេត្តយយ
សិក សហគមន៍និងកមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះ 

√   

១៣. វគគបំប៉នស្តីពីដំេណើ រករ និងបេចចកេទសមេត្តយយសិក
សហគមន៍ដល់្រគូឧេទទសថន ក់ជតិ 

√   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
១៤. វគគបំប៉នដំបូង និងបន្តស្តីពីដំេណើ រករ និងបេចចកេទស        

មេត្តយយសិក សហគមន៍ដល់្រគូឧេទទសថន ក់េ្រកមជតិ    
្រគូមេត្តយយសហគមន៍ចស់ និងថមី 

√   

១៥. ករ្របជំុបេចចកេទស្របចំែខស្រមប់្រគូមេត្តយយសិក     
សហគមន៍ជមួយម្រន្តីអប់រកុំមរតូចថន ក់្រសុក 

 √  

១៦. កញច ប់សមភ រៈស្រមប់មេត្តយយសិក សហគមន៍ចស់និងថមី
កនុងគេ្រមង GPE 

√   

១៧. វគគបំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់ជតិ ថន ក់េ្រកមជតិ ម្ត យ បេងគ ល 
្របធន្រកុមម្ត យស្តីពីកមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះ និងកមម
វធីិអប់រឳំពុកម្ត យ 

√   

១៨. វគគបំប៉នដំបូងនិងបំប៉នបន្តម្ត យបេងគ លស្តីពីកមមវធីិអប់រ ំ
កុមរតូច មផទះ 

√   

១៩. កមមវធីិ្របជំុ្របចំែខស្តីពីករែថទំ របូតថមភបែនថម ម  
ស្តង់ និងករេ្របើ្របស់េស សុខភិបល ស្រមប់កមមវធីិ
អប់រកុំមរតូច មផទះ 

 √  

២០. កញច ប់សមភ រស្រមប់កមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះ √   
២១. វគគបំប៉នស្តីពីករអប់រឳំពុកម្ត យផ រភជ ប់ជមួយកមមវធីិមេត្ត

យយសិក សហគមន៍កនុងទី ំងថន ក់ 
√   

២២. វគគបំប៉នស្តីពីករអប់រ្ំរស្តីមនៃផទេពះនិង្រស្តីមនកូន យុ
េ្រកម ២ឆន ំេនកនុងកមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះ 

 √  

២៣. គំ្រទករអភិវឌ សមតថភពថន ក់្រគប់្រគង និង្រកបខ័ណ្ឌ
ករងរអប់រកុំមរតូច 

√   

២៤. គំ្រទករអនុវត្តករអប់របំញចូ លគន ៃនែផនករសកមមភព
ជតិអប់រកុំមរតូច ២០១៤-២០១៨ ស្រមប់ករក ង
្របព័នធ ករអភិវឌ សមតថភពនិងករព្រងីកកមមវធីិ 

√   

២៥. បញចូ លមូ៉ឌុលករអប់របំញចូ លគន េទកនុងករបណ្ដុ ះ-ប ្ដ ល
្រគូមេត្តយយ 

 √  

២៦. អនុវត្តករអប់រឪំពុកម្ដ យនិងករអប់របំញចូ លគន ដល់សហ
គមន៍្រកី្រកេន ជធនីភនំេពញ 

 √  

២៧. អភិវឌ សមតថភពម្រន្តីអប់រកុំមរតូច មរយៈករចូលរមួវគគ
បំប៉ន សិកខ  ទស នកិចចផ្ល ស់ប្ដូរបទពិេ ធន៍ កនុង
និងេ្រក្របេទស 

√   

២៨. បញច ប់និងអនុវត្តែផនករសកមមភពជតិ២០១៥-២០១៨ 
អប់រកុំមរតូចពហុភ   √  

២៩. ករគំ្រទករងរអប់រកុំមរតូចេនថន ក់េ្រកមជតិ េនេខត្ត
េសៀម ប រតនគិរ ីនិងកំពង់ចម(Plan) 

√   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
៣០. ករគំ្រទករងរអប់រកុំមរតូចេនថន ក់េ្រកមជតិ 

េសៀម ប កំពង់ចម កំពង់ឆន ំង ្រពះវ ិ រ េកះកុង ្រកេចះ 
និងៃ្រពែវង (SC) 

 √  

៣១. ករគំ្រទករងរអប់រកុំមរតូចេនថន ក់េ្រកមជតិ (CYK)  √  
៣២. អភិវឌ ករងរអប់រកុំមរតូចេនថន ក់េ្រកមជតិ (បណ្តុ ះ

កុមរ) 
 √  

៣៣. អភិវឌ ករងរអប់រកុំមរតូចេនថន ក់េ្រកមជតិ (សមគមន៍
្រគួ រេយើង) 

 √  

៣. ករពិនិតយ ម ន 
និង យតៃម្ល 

៦/៩ ១. ករពិនិតយ ម នែផនកអប់រកុំមរតូច (PB) √   
២. ករពិនិតយ ម នកមមវធីិអប់រកុំមរតូចរបស់ថន ក់ជតិ √   
៣. ករពិនិតយ ម នកមមវធីិអប់រកុំមរតូចរបស់ថន ក់េខត្ត √   
៤. ករពិនិតយ ម នកមមវធីិអប់រកុំមរតូចរបស់ថន ក់្រសុក √   
៥. ពិនិតយេឡើងវញិពក់ក ្ដ លឆន ំនិង្របចំឆន ំេលើករបំេពញ

ករងរអនុវស័ិយអប់រកុំមរតូចេដើមបីេលើក ទិភពេន
េពលខងមុខ 

√   

៦. ពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិអប់រកុំមរតូច ម
្រកបខ័ណ្ឌ ករងរពិនិតយ ម នថមី 

√   

៧. ធនសកមមភព HACT ស្រមប់ៃដគូអនុវត្តករអប់រនិំង
អភិវឌ កុមរតូច 

  √ 

៨. គំ្រទមេធយបយេធ្វើដំេណើ រស្រមប់ករអនុវត្តកមមវធីិនិងករ
ពិនិតយ ម ន 

  √ 

៩. ជំនួយករបេចចកេទស   √ 

៤. ករងរផ ព្វផ យ  
និងផគត់ផគង់ 

២/៣ ១. ដំេណើ រករករងរអប់រកុំមរតូច √   
២. ករេបះពុមពឯក រ  √  
៣. សមភ រស្រមប់នយក ្ឋ នអប់រកុំមរតូច √   

៥. អភិវឌ សមតថភព
្រគប់្រគងនិង្រកបខណ្ឌ
ករងរអប់រកុំមរតូច 

៦/១១ ១. គំ្រទ្របព័នធថន ក់េ្រកមជតិស្រមប់ករផ្តល់ករអប់រកុំមរ
តូច (េ្រត មស្រមប់វមិជឈករនិងសហវមិជឈករ) (CDPF 
5.1.2) 

√   

២. ព្រងឹងគុណភពករអប់រកុំមរតូចេនតំបន់កំពង់ចម (ករ
អប់រពំហុភ  ករអប់របំញចូ លគន សមហរណកមម          
ករអភិវឌ កុមរតូច ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូ ករបេ្រង ននិង
េរៀន ករពិនិតយ ម ន) 

 √  

៣. ព្រងឹងគុណភពករអប់រកុំមរតូចេនតំបន់ភនំេពញ (ករអប់រ ំ
បញចូ លគន  សមហរណកមម ករអភិវឌ កុមរតូច ករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល្រគូ ករបេ្រង ននិងេរៀន ករពិនិតយ ម ន) 

 √  
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
៤. ព្រងឹងគុណភពករអប់រកុំមរតូចេនតំបន់ េសៀម ប (ករ

អប់របំញចូ លគន  សមហរណកមម ករអភិវឌ កុមរតូច ករ
បណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូ ករបេ្រង ននិងេរៀន ករពិនិតយ ម ន) 

 √  

៥. វគគបំប៉នស្តីពីករ្របមូលព័ត៌មនទិននន័យស្រមប់ អនុវស័ិយ
អប់រកុំមរតូច 

√   

៦. វគគបំប៉នស្តីពីករេរៀបចំែផនករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល 
ករពិនិតយេឡើងវញិពក់ក ្ត លឆន ំ និង្របចំឆន ំ និងករ
េរៀបចំរបយករណ៍ 

√   

៧. វគគបំប៉នស្តីពីករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល 
និងករេ្របើឧបករណ៍ពិនិតយ ម ន និងរបយករណ៍ 

√   

៨. វគគបំប៉នស្តីពីករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល 
និងករពិនិតយេឡើងវញិពក់ក ្ត លឆន ំ និង្របចំឆន ំ 

√   

៩. ទស នកិចចស្រមប់កមមវធីិអប់រកុំមរតូចកនុងនិងេ្រក្របេទស  √  
១០. ករបេងកើនសមតថភពកនុង្របេទសស្តីពីករវភិគ ទិននន័យ 

និងករេរៀបចំរបយករណ៍ 
  √ 

១១. វគគបំប៉នស្តីពីករេរៀបចំែផនករែផ្អកេលើផលសេ្រមចស្រមប់
ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ កុមរតូច 

√   

២. ករងរបឋមសកិ     
១. អភិវឌ ន៍ឯក រ
ស្រមប់អនុវត្តកមមវធីិ

កុមរេម្រតីនិង
IEBE និងករក ងឯក

រ និងក្រមងសំណួរ
ពក់ព័នធនឹងករសិក
បឋមសិក  

១២/២១ ១. ផ ព្វផ យែផនករេម កុមរេម្រតីដល់DTMTេន១០
េខត្ត 

√ 
    

២. បញច ប់បញជ ី្រតួតពិនិតយនិងលកខណៈសមបត្តិ យតៃម្ល
កុមរេម្រតី 

√ 
    

៣.
បំប៉នDTMTs ពីករេ្របើ្របស់បញជ ី្រតួតពិនិតយ កុមរ
េម្រតីថមី 

√ 
    

៤. ្រគូឧេទទសបេងគ លថន ក់ជតិពិនិតយ ម នDTMTsេលើករ
អនុវត្ត កុមរេម្រតីេនបឋមសិក  

√ 
    

៥. ពិនិតយេឡើងវញិ្របចំឆន ំពីករអនុវត្ត កុមរេម្រតីរមួ
មនករអប់របំញចូ លគន  ករអប់រពំហុភ  កមមវធីិពេន្ល ន 
និងករចូលេរៀនរបស់សហគមន៍កនុងករអភិវឌ    

√   

៦. គំ្រទDTMTsអនុវត្តករ យតៃម្ល កុមរេម្រតីេន
បឋមសិក េនតំបន់ ជធនីភនំេពញ 

√ 
    

៧. គំ្រទDTMTsអនុវត្តករ យតៃម្ល កុមរេម្រតីេន
បឋមសិក េនតំបន់េសៀម ប 

√ 
    

៨. គំ្រទ DTMTs អនុវត្តករ យតៃម្ល កុមរេម្រតីេន
បឋមសិក េនតំបន់កំពង់ចម 

√ 
    

៩. គំ្រទករទប់ ក ត់េ្រគះមហន្ត យនិងែផនករេ្រត មកែន្លង    √  
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
ស្រមប់េរៀនបេ ្ដ ះ សនន 

១០ សិកខ ក ងនិងែកលម្អក្រមងេតស្តសមតថភព
សិស ថន ក់ទី១-៦ (Baseline) អំពីករេរៀនគណិតវទិយ (៣ 
េលើករមួទំង TA ) 

√ 
    

១១. េធ្វើេតស្តថន ក់ទី១ដល់៦ ស្រមប់េខត្តចំនួន១៨េខត្ត √     
១២. ករេ្រជើសេរ ើស ករបញចូ ល វភិគទិននន័យ និងសរេសរ   

របយករណ៍ EGMA   
√ 

  
  

១៣. សិកខ េរៀបចំេសចក្ដី្រពង (Blueprint) និងក ង   
ឯក រគណិតវទិយស្រមប់ថន ក់ទី១ ជមួយ្រកុម
បេចចកេទស បីេលើក (PEO)   

√ 
 

១៤. សិកខ ែកលម្អឯក រគណិតវទិយថន ក់ទី១ ជមួយ្រគូ
បេ្រង នថន ក់ទី១ និងអនកពក់ព័នធ ចំនួន ៤េលើក (PEO)     

√ 

១៥. ថតចម្លងេសៀវេភគណិតវទិយ ថន ក់ទី១ េន ម
េគលេ ែដល កលបងកមមវធីិ EGMA ចំនួន ១២ ៥០០ 
កបល (PEO)     

√ 

១៦. ដឹកេសៀវេភគណិតវទិយ ថន ក់ទី១ េទែចកឱយសិស េន ម
េរៀនេគលេ  ែដល កលបងកមមវធីិ EGMA       

√ 

១៧. រចនរបូភព និងគំនូរេសៀវេភគណិតវទិយថន ក់ទី១     √ 
១៨. ក ងេគលករណ៍ែណនំស្តីពីវន័ិយែបបវជិជមន √     
១៩. ែកលម្អឯក រគំ្រទ កុមរេម្រតីេ យេផ្ត តេលើ 

សមធម៌ៃនករចូលេរៀន   
√ 

 
២០. គំ្រទករែកស្រមួលឧបករណ៍ពិនិតយ ម នេ យ DTMT √     
២១. គំ្រទេបះពុមពឯក របំប៉នវន័ិយជវជិជមន និងសមភ រៈ   √   

២. ព្រងឹងករអនុវត្តកមម
វធីិពេន្ល នករសិក េន
េខត្តេគលេ  

១/២ ១. ផ្ដល់ ងម៉្រទិកសិក េនបឋមសិក    √   
២. េបះពុមពេសៀវេភសិក េគលៃនកមមវធីិពេន្ល ន ៤មុខវជិជ  

ភ ែខមរ គណិតវទិយ សិក សងគម និងវទិយ ្រស្ដ 
√   

  
៤. ករក ងសមតថភព 
ម្រន្តីអប់របំឋមសិក ថន ក់
ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ 
េដើមបីអភិវឌ កមមវធីិ

កុមរេម្រតី និង
ករ អភិវឌ សមតថភព 

១៥/២២ ១. ករ យតៃម្លលទធផលសិក របស់សិស ៖ បំប៉នស្ដីពីរេបៀប
ផលិត និងករេ្របើ្របស់ក្រមងសំណួរពក់ព័នធនឹង ករ
សិក របស់សិស បឋមសិក  (ភ ែខមរ និងគណិតវទិយ) 
ជូន្រគូឧេទទស និងមុខសញញ ពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត 

√   

២. បំប៉នសមតថភពដល់ DTMTស្តីកមមវធីិពេន្ល នករសិក  √   
៣. បំប៉នសមតថភពដល់ DTMT កមមវធីិអប់របំញចូ លគន ស្រមប់

កុមរពិករ 
√   

៤. បំប៉នសមតថភព្រគូឧេទទសថន ក់េខត្តស្តីពីវធីិគូរគំនូរស្រមប់
បឋមសិក  (្របធន្រកុមបេចទកេទស) ចំនួន ៦ េខត្ត    

√   
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១ ២ ៣ 
សិកខ កមចំនួន ៤៦ នក់ 

៥. បំប៉នសមតថភព្រគូឧេទទសថន ក់េខត្តស្តីពីស្តង់  
ប ្ណ ល័យ ៦ េខត្ត សិកខ កម ចំនួន ៣៦ នក់ 

√   

៦. សិកខ ែណនំករេ្របើ្របស់េសៀវេភ " ន សរេសរ " 
ថន ក់ទី២ ៃនកមមវធីិ EGRA ១៣ ជធនីេខត្ត 

√   

៧. សិកខ ែណនំវធីិ ្រស្តៃនករ្រសង់ទិននន័យដល់្រកុម
ករងរ្រសង់ទិននន័យថន ក់មូល ្ឋ ន និងបូកសរបុទិននន័យ
កុមរេ្រក  និងកុមរពិករ (៥ ជធនី េខត្ត) 

√   

៨. បំប៉ន្រគូឧេទទសឯក រគណិតវទិយ កលបងថន ក់ទី១    √ 
៩. សិកខ ែណនំករេ្របើ្របស់ កលបងឯក រ       

គណិតវទិយដល់្រគូថន ក់ទី១ និងអនកពក់ព័នធចំនួន ៨ េខត្ត 
្រគូ ៦៤០ នក់    

 √ 

១០ បំប៉នដល់ DTMTs កនុង ២៥ ជធនី េខត្ត ពី EGMA    √ 
១១. វភិគ បញចូ លទិននន័យ ្រតីមស ឆមស និងបំ ច់ឆន ំ    √ 
១២. ្របជំុ្របចំ្រតីមសៃនអនុគណៈកមមករ កុមរេម្រតី √   
១៣.  ្របជំុ្រកុមករងរកមមវធីិ កុមរេម្រតី Steering 

Committee  
√   

១៤. ្របជំុបូកសរបុពីករអនុវត្ត EGMA   √ 
១៥. បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ស្តីពីវធីិេ ះ

្រ យ លំ ត់ និងចំេ ទថន ក់ទី ៤ 
√   

១៦. សិក ្រ វ្រជវពី្របសិទធភពេ្របើ្របស់ថវកិ េរៀន √   
១៧. ្របជំុពិនិតយេឡើងវញិ្របចំឆន ំ សិកខ បំប៉ន អភិវឌ

ឧបករណ៍ព័ត៌មនវទិយ ផគត់ផគង់និងចំ យ្របតិបត្តិករេលើ
កមមវធីិ របូករណ៍   

 √ 

១៨. សិកខ និងបំប៉នសមតថភព េទដល់្រកុម IT ថន ក់ជតិ 
ស្តីពីករបញចូ លទិននិន័យ M & E System.   

 √ 

១៩. សិកខ  និងបំប៉ន េទដល់្រគូឧេទទសថន ក់ជតិ និង
េ្រកមជតិស្តីពីករេ្របើ្របស់ទិននន័យែដលបន្របមូល
ពី េដើមបីបញច ប់ម៉្រទិកផលសេ្រមច ឆន ំ២០១៤-
២០១៨  

√   

២០ បំប៉នេទដល់្រគូឧេទទសថន ក់ជតិ និងេ្រកមជតិស្តីពីករ
ករបេងកើតឧបករណ៍ និង្របព័នធពិនិតយ ម ន និងករ យ
ករណ៍ពីករអនុវត្ត M & E System. 

√   

២១. សិកខ  និងបំប៉ន េទដល់្រគូឧេទទសថន ក់ជតិ និង
េ្រកមជតិស្តីពីករពិនិតយេឡើងវញិ្របចំឆមស និងឆន ំេទ
េលើករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍និង្របព័នធពិនិតយ ម ន 

√   
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១ ២ ៣ 
២២.  បំប៉នគណៈកមមករថន ក់េខត្ត ្រសុក ្រកុង និង េរៀនស្តី

ពីករអនុវត្តកមមវធីិ របូករណ៍ជ ច់្របក់ PB និង 
GPE 

√   

៥. ព្រងឹងែផនកត្រមូវករ
អប់រនិំងករចូលរមួពីសហ
គមន៍េលើករចូលេរៀននិង
គុណភព មរយៈ្របព័នធ 
ផ ព្វផ យ ធរណៈ 

០/៣ ១. េលើកកមពស់ករយល់ដឹងពីេគលនេយបយអប់រ ំ មរយៈ
្របព័នធផ ព្វផ យ ធរណៈ   

√   

២. ចង្រកងសំណំុឯក រសិស និងព័ត៌មន្រតឡប់ពីសហគមន៍     √ 
៣. ជំរញុេវទិកគណេនយយភពេន មសហគមន៍ផ រភជ ប់  

គណៈកមមករ្រទ្រទង់  និងករយិល័យ អយក. ្រសុក     
√ 

៦. ករពិនិតយ ម ននិង
ករបូកសរបុ យតៃម្លករ
អប់រេំដើមបីព្រងីកនិងព្រងឹង
ករអនុវត្តកមមវធីិ
កុមរេម្រតី និងេដើមបី
ព្រងឹងករអនុវត្ត ក
លបងករបេ្រង ន និងេរៀន
េពញេម៉ង (្រពឹក- ង ច) 

១០/១២ ១. ពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិពហុភ  √     
២. ្របជំុ្របចំ្រតីមសៃនអនុគណៈកមមករអប់របំញចូ លគន  √     
៣. ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លសកមមភពកមមវធីិអប់របំញចូ ល

គន ស្រមប់កុមរពិករ 
√ 

    
៤. ពិនិតយ ម នករបេ្រង ន និងេរៀនភ ែខមរ " ន     

សរេសរ " ថន ក់ទី១ ទី២ ទី៣ េ្រកយករអនុវត្តកមមវធីិ 
EGRA េន ម េរៀនៃន ជធនី េខត្តទំង២៥  

√ 
    

៥. ទស នកិចចសិក ផ្ល ស់ប្ដូរបទពិេ ធន៍ √     
៦. េខត្ត និងDTMTs ជួយ្រគូថន ក់ទី១ ដល់ េរៀន     

េគលេ      
√ 

៧. េធ្វើេតស្តថន ក់ជតិនិងគំ្រទ្រគូថន ក់ទី១ េន េគលេ      √ 
៨. េធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិ្របចំឆមស និង្របចំឆន ំេទេលើករ

អនុវត្តឧបករណ៍ និង្របព័នធពិនិតយ ម នថន ក់ជតិ ជ
ធនី េខត្ត ្រសុក (៣ តំបន់) 

√ 
    

៩. ករចុះពិនិតយ ម នេទេលើករអនុវត្តកមមវធីិ របូករណ៍
ម េរៀន WFP & PB. 

√ 
    

១០. ពិនិតយ ម នដំេណើ រករបេ្រង ននិងេរៀន ម្រតីមស 
និងជំរញុជួយ្រគូពី្របសិទធភពៃនករបេ្រង ននិងេរៀន  

√ 
    

១១. ពិនិតយ ម នេទេលើករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ន និង
យតៃម្លែផ្អកេលើផលសេ្រមចថន ក់ក ្ត ល ថន ក់ ជធនី 

េខត្ត និងថន ក់្រសុក និង េរៀន 
√ 

    
១២. ជំនួយករបេចចកេទស √     

៧. ករផ្តល់ថវកិរដំេណើ រ
ករ េរៀន និង
សមភ រស្រមប់គំ្រទ
សកមមភពករយិល័យ 

   ៤/៤ ១. ករផគត់ផគង់សមភ រៈករយិល័យ (កំុពយូរទ័រ, ម៉សីុន 
Photocopy) 

√ 
    

២. ករផគត់ផគង់សមភ រៈ ករេបះពុមព ែថទំ ជួសជុល សមភ រៈ
មេធយបយ ដឹកជញជូ ន ស្រមប់ករ.ិៃននយក ្ឋ នបឋម
សិក  (ទំនិញលទធកមម) 

√ 
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១ ២ ៣ 
៣. ថវកិគំ្រទេទដល់ដំេណើ រករករយិល័យៃននយក ្ឋ ន

បឋមសិក  និង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ៃនកមមវធីិ  
របូករណ៍េន ម បឋមសិក   SIG, GPE និង 

WFP 

√ 

    
៤. ទម្ល ក់ថវកិ របូករណ៍ GPE √     

៨. ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
និងករអភិវឌ វជិជ ជីវៈ
នយក  និងករ
ក ងសមតថភពជូន
ម្រន្តីអប់របំឋមសិក ្រគប់
លំ ប់ ្រគូឧេទទស និង
អនកពក់ព័នធ 

៦/៧ ១. គំ្រទទស នកិចចសិក េលើករអភិវឌ េរៀន និង       
គណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀនេទកន់េខត្តកំពត ឬ 
កំពង់ចមេដើមបីពិនិតយពីករអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតផ រភជ ប់
ជមួយនឹងគេ្រមងអងគករ CARE ឬ KAPE (CDPF 3.3.4 a)  

√ 

    
២. ព្រងឹងសមតថភពគណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀន និង 

សហគមន៍េដើមបីចូលរមួកនុងករ្រគប់្រគងនិងករអភិវឌ ន៍
េរៀន (CDPF 3.3.4 b) 

√ 
    

៣. បណ្តុ ះប ្ត លរលឹំកេឡើងវញិដល់្រគូបេងគ លថន ក់ជតិ ថន ក់
េ្រកមជតិនិង LCSC េលើថវកិែកលម្អ េរៀន (CDPF 
3.3.4.c) 

√ 
    

៤. ពិនិតយ ម នករអនុវត្តតួនទី និងភរកិចចរបស់                
គណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀន(CDPF 3.3.5) 

√ 
    

៥. ្របជំុបូកសរបុ និង យតៃម្ល េលើដំេណើ រករអនុវត្តថវកិ    
ែកលម្អ េរៀន (CDPF 3.3.4 d) 

√ 
    

៦. គំ្រទករអនុវត្តថវកិ SIG េ យនយក ្ឋ នបឋមសិក
ចំនួន 25,000ដុ ្ល រ (CDPF 3.3.2 b) 

√ 
    

៧. វភិគ ថ នភពៃនករអប់រពំហុភ  និងករផ ព្វផ យ
ែផនករសកមមភពថន ក់ជតិពីពហុភ អប់រ ំឆន ំ២០១៤-
២០១៨ ករព្រងឹងករស្រមបស្រមលួរ ង ថន ក់ជតិនិងថន ក់
េ្រកមជតិ ករគំ្រទបេចចកេទសស្រមប់ករ្រគប់្រគងករអប់រ ំ
ពហុភ េនថន ក់ ជធនីេខត្តនិង្រសុក ខណ្ឌ (CDPF 5.1.1) 

  √ 

 
៩. គំ្រទអភិវឌ សមតថភព
្រកុម្របឹក ្រទ្រទង់
ថន ក់បឋមសិក េនេខត្ត
រតនគិរនិីងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
(CDPF 5.3.1) 

៣/៤ 
 

១. បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង
កី  និងសហបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល DTMT (CDPF 
5.3.1.1) 

√ 
    

២. បណ្តុ ះប ្ត លនិងគំ្រទគណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀន
ឱយមនករទទួលខុស្រតូវេទ មេគលករណ៍ែណនំ 
(CDPF 5.3.1.2) 

√ 
    

៣. ព្រងឹងសមតថភពគណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀនដំ ក់
កលទី១ ឱយមនករទទួលខុស្រតូវបែនថមេទៀត (DPF 
5.3.1.3) 

√ 
    

៤. ពិនិតយរមួគន និង យតៃម្លលទធផលជមួយនឹង្រកសួងអប់រ ំ   √   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
យុវជន និងកី  ផ្តល់ករគំ្រទេដើមបីព្រងឹងសមភ រៈ  េលើករ
បណ្តុ ះប ្ត លនិងេគលករណ៍ែណនំ (CDPF 5.3.1.4) 

៣. ករងរមធយមសកិ     
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ២/២ ១. កិចចដំេណើ រកររបស់នយក ្ឋ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ √   

២. កិចចដំេណើ រកររបស់អគគនយក ្ឋ នអប់រ ំ √   
២. ផ្ដល់ថវកិដំេណើ រករ

េរៀន អគរ
ធនធន និងកមមវធីិជតិ
អប់រពីំរភ  

៣/៥ ១.  ផ្តល់ថវកិែកលម្អ េរៀន √   
២. ពិនិតយ ម នករបេ្រង នពីរភ េនវទិយល័យ √   
៣. េរៀបចំករ្របឡងករអប់រពីំរភ  √   
៤. ទស នកិចចសិក បរេទស   √ 
៥. អភិវឌ សមតថភពពីករអប់រពីំរភ    √ 

៣. ករព្រងឹងសមតថភព
្រគប់្រគង 

៨/១៥ ១. វគគបំប៉នស្តីពីកំែណទ្រមង់ស្រមប់ករងរ្របឡងសញញ ប្រត
មធយមសិក ទុតិយភូមិស្រមប់ម្រន្តីអប់រ ំថន ក់ជតិ ថន ក់
េ្រកមជតិ 

√   

២. វគគបំប៉នស្តីពីព្រងឹងករអនុវត្តកមមវធីិ របូករណ៍សិស
្រកី្រកេនមធយមសិក បឋមភូមិ 

  √ 

៣. វគគបំប៉នស្តីពីព្រងឹងសមតថភពបេចចកេទសកំុពយូទ័រ ស្រមប់
ករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ 

√   

៤. វគគបំប៉នស្តីពីករព្រងឹងសមតថភពករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល 
ករបេ្រង ន និងេរៀន ែផនករ របយករណ៍េនមធយមសិក  

  √ 

៥. េរៀបចំសិកខ ស្តីពីក ងឯក រអប់រពិំេសសស្រមប់
មធយមសិក  

  √ 

៦. េរៀបចំសិកខ ស្តីពីករអប់រពិំេសសមធយមសិក    √ 
៧. ករ្របជំុបូកសរបុ្របចំ្រតីមសៃនអគរធនធន   √ 
៨. ទស នកិចចសិក បរេទស √   
៩. ករសិក អនុបណ្ឌិ តេនកនុង្របេទស និងបរេទស   √ 

១០. ករសិក ភ បរេទស កំុពយូទ័រ √   
១១. បំប៉នបែនថមេលើជំនួយេដើមបីែកលម្អ េរៀន ថវកិ

្របតិបត្តិករ េរៀននិងករពិនិតយ ម ន ករគំ្រទ
សិកខ  (CDPF 3.3.6) 

√   

១២. គំ្រទបេចចកេទសកនុងករពិនិតយកមមវធីិសិក េឡើងវញិេន
ថន ក់មធយមសិក រមួទំងករពិនិតយេសៀវេភសិក និង
ពិេ្រគះេយបល់េឡើងវញិ (CDPF 5.2.1) 

 √  

១៣. ព្រងឹងសមតថភព្របធនមណ្ឌ ល និងអនកេរៀបចំអក រសមង ត់
េពល្របឡង(ស.ទ.ម.ស) (CDPF 5.2.3) 

√   

១៤. ជំនួយករបេចចកេទសថន ក់ជតិេដើមបីគំ្រទបញចូ លពិនទុ √   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
្របឡង (CDPF 5.2.4) 

១៥. សិកខ ផ ព្វផ យករវភិគៃនករ្របឡង ថន ក់ជតិ 
(CDPF 5.2.5) 

√   

៤. ករ្របឡងស្រមប់
សិស មធយមសិក  

៤/៤ ១. ករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ √   
២. ករ្របឡងសិស ពូែកែផនកគណិតវទិយ របូវទិយ និងអក រ

្រស្តែខមរ ស្រមប់ថន ក់ទី៩ និងទី១២ 
√   

៣. ករបំប៉នសមតថភពសិស ពូែកអូ ពំយដ √   
៤. ករបញជូ នសិស ពូែកអូ ពំយដេទបរេទស √   

៥. ព្រងីក កុមរ
េម្រតីេនមធយមសិក
បឋមភូមិ 

៥/៥ ១. ពិនិតយេឡើងវញិនូវកមមវធីិសិក បំណិនជីវតិេន េខត្ត៣ √   
២. េបះពុមពេសៀវេភបំណិនជីវតិស្រមប់ មធយមសិក

បឋមភូមិ 
√   

៣. គំ្រទDTMTs កនុងករពិនិតយ ម ន ករ្របជំុពិនិតយេឡើងវញិ
េលើករអនុវត្តកមមវធីិបំណិនជីវតិេនមធយមសិក បឋមភូមិេន
េខត្តេគលេ  

√   

៤. គំ្រទ្រគូឧេទទសថន ក់ជតិកនុងករពិនិតយ ម ន DTMTs េលើ
ករអនុវត្ត កុមរេម្រតីនិង បំណិនជីវតិេនមធយម
សិក បឋមភូមិ មេខត្តេគលេ  

√   

៥. បំប៉ន្រគូនិងTGLsស្ដីពីបំណិនជីវតិេលើឯក រ៣ របស់់ 
MoEYS/IBEC េនេខត្តេគលេ  ៣ 

√   

៦. ពិនិតយេឡើងវញិករេធ្វើ
សមហរណកមមកមមវធីិ
សិក បំណិនជីវតិ 

៥/៦ ១. ពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក របំប៉ន កុមរេម្រតី √   
២. ែកត្រមូវ្របព័នធរលឹំកជមុនេដើមបីទប់ ក ត់សិស េបះបង់េន

មធយមសិក បឋមភូមិកនុង ៦េខត្ត 
√   

៣. ផលិតវេីដអូខ្លីស្រមប់បេ្រង នគណិតវទិយនិងវទិយ ្រស្ត 
ថន ក់ទី៧-៩ 

 √  

៤. ្រកុមករងរថន ក់េខត្តពិនិតយ ម នករ យតៃម្លករអប់រ ំ
បំណិនជីវតិនិង កុមរេម្រតីេឆ្លើយតបេទនឹងស្ដង់
េនកនុងេខត្តេគលេ  

√   

៥. េបះពុមពឯក រ កុមរេម្រតី √   
៦. គំ្រទ DTMTs កនុងករ យតៃម្លមធយមសិក បឋមភូមិេ យ

េ្របើបញជ ី្រតួតពិនិតយ កុមរេម្រតីេន៦េខត្ត 
√   

៧.ករពិនិតយ ម ន ៣/៣ ១. ករពិនិតយ ម នេលើករសិក នបេវសនកល ករ្រគប់
្រគង េរៀន ករបេ្រង ននិងេរៀន ករ្របឡងឆមស
ទំងពីរេលើក  

√   

២. ករពិនិតយ ម នេលើកមមវធីិ របូករណ៍សិស ្រកី្រក 
កមមវធីិអប់រពិំេសស កមមវធីិអគរធនធន និង្រ វ្រជវអប់រ ំ

√   



 145 

សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
ពិេសសរបស់អងគករ 

៣. ករពិនិតយ ម នេលើករេសនើសំុេបើក េរៀន ករ
េ្រជើសេរ ើសមណ្ឌ ល្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ 

√   

៤. ករងរអប់រេំ្រក្របព័នធ 
   

១. ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី
អប់រេំ្រក្របព័នធថន ក់
េ្រកមជតិ 

១/២ ១. វគគបំប៉នសមតថភពម្រន្តីអប់រេំ្រក្របព័នធថន ក់ ជធនី េខត្ត 
ចំនួន ១១៣ នក់ 

    √ 

២.  ដំេណើ រករអងគភព √   

២. ករព្រងីកដំេណើ រករ 
ករវវិត្តន៍ៃនកមមវធីិអកខរ
កមមវជិជ ជីវៈ និងបំណិន
ជីវតិ 

២/៤ ១. បំប៉ន្រគូឧេទទសកមមវធីិអកខរកមម ចំនួន ១៧៧នក់ √     
២. វគគបំប៉នស្ដីពីករផ ព្វផ យនិងអនុវត្តស្តង់ មជឈមណ្ឌ ល

សិក សហគមន៍ ១៨០ នក់ 
    √ 

៣.  ក ងឯក រេ្រកយអកខរកមម √     
៤. បំប៉នស្តីពីរេបៀបសរេសរអតថបទស្រមប់ផ ព្វផ យ ៩៣នក់     √ 

៣. ករអភិវឌ ន៍ និងកររកី
ចេ្រមើនៃនកមមវធីិចូលេរៀន
េឡើងវញិនិងកមមវធីិសមមូល

២/៣ ១. បំប៉ន្រគូឧេទទសកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិចំនួន ១២០ នក់     √ 
២. បំប៉ន្រគូកិចចសនយកមមវធីិសមមូលបឋមសិក ១០០ នក់ √     
៣. បំប៉ន្រគូកមមវធីិសមមូលមធយមសិក បឋមភូមិ១០០ នក់ √     

៤. ករពិនិតយ ម នកមម
វធីិែផ្អកេលើលទធផលយុទធ

្រស្ត 

២/២ ១. ករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លរបស់ថន ក់ក ្ដ ល √     

២. ករក ងទិននន័យព័ត៌មនអប់រេំ្រក្របព័នធ √     

៥.  ករផ្តល់េស អប់រកំនុង
្របព័នធ និងេ្រក្របព័នធ្រតូវ
បនេរៀបចំឱយមន  
្របសិទធភពនិងធន 
បននូវគុណភព 

២/២ ១. សិក ្រ វ្រជវេលើផលប៉ះពល់កមមវធីិសមមូលអប់រេំ្រក
្របព័នធ េដើមបីព្រងីកវ ិ លភពៃនករអនុវត្តកមមវធីិ ១៧េខត្ត 
(CDPF 5.1.3) 

√     

២. អភិវឌ សមតថភពអនក្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 
េដើមបីេធ្វើវមិជឈករ និងវសិហមជឈករថន ក់េ្រកមជតិ ១៣៨ 
នក់ (CDPF 5.1.4) 

√    

៦. យុទធនករអកខរកមមឆន ំ
២០១៥ 

២/២ ១. បំប៉ន៥ៃថង ដល់្រគូអកខរកមមបេងគ ល ៦៦០ នក់ េដើមបី
បេ្រង នថន ក់អកខរកមម ៣ ៦៨៥ ថន ក់ 

√     

២. ចប់េផចើមយុទធនករបំប៉ន្រគូអកខរកមម ៣ ៦៨៥នក់ និងេធ្វើ
ករពិនិតយ ម ន 

√     

៥. ករងរសខុភពសកិ     
១. ព្រងឹងបរយិកស
េគលនេយបយ        
យុទធ ្រស្ត និងែផនករ 
្របតិបត្តិស្តីពីសុខភព 
សិក  េ យរមួបញចូ ល 
ទំងករេលើកកមពស់     
សុខភពបន្តពូជ និង    

៣/៤ ១. វគគបំប៉នព្រងឹងសមតថភពដល់ម្រន្តីទទួលបនទុកសុខភព
សិក ស្តីពីករអនុវត្តកមមវធីិេលើកកមពស់សុខភពសិក  េន 
េខត្ត ែកវ ៃ្រពែវង និងបនទ យមនជ័យ 

√ 
  

២. សិកខ បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីមគគុេទសក៍ៃនករផ្តល់ថន ំ
ទម្ល ក់ដងកូវ្រពូនដល់សិស  និងគរសិុស េនទូទំង្របេទស 

√   

៣. អភិវឌ ែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំស្តីពីសុខភពសិក េ យ
រមួបញចូ លទំងែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ ស្តីពីករ្របយុទធនឹង

√   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
សុខភពផ្លូវេភទ ជំងឺ       
េអដស៍ និងេ្រគ ងេញ ន 

ជំងឺេអដស៍និងេ្រគ ងេញ នស្រមប់ ឆន ំ២០១៦ 
៤. វគគបំប៉នម្រន្តីទទួលបនទុកសុខភពសិក  ស្តីពីករពិនិតយ

ម ន និងករ ងែផនករសកមមភព េនេខត្ត 
េពធិ៍ ត់ សទឹងែ្រតង កំពង់ធំ និងេខត្ត ្រពះសីហនុ 

  √ 

២. ព្រងឹងកមមវធីិករអប់រ ំ
បំណិនជីវតិ ស្ដីពីសុខ
ភពបន្តពូជ និង សុខ
ភពផ្លូវេភទ ជំងឺេអដស៍ 
និង េ្រគ ងេញ នដល់
កុមរ និង យុវជន 

៣/៣ ១. ព្រងឹងនិងព្រងីកករអនុវត្តកមមវធីិអប់របំំណិនជីវតិ ស្ដីពី  
សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ង
េញ ន ដល់កុមរនិងយុវជន ្រពមទំងេបះពុមពេសៀវេភករ
អប់របំំណិនជីវតិ ស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ 

√   

២. បេងកើនចំេណះដឹងនិងជំនញស្តីពីសុខភពផ្លុវេភទ និង
េ្រគ ងេញ នដល់គរសិុស េនមជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិ
ភគទំង៦តំបន់ 

√   

៣. គំ្រទករក ងសមថភពស្រមប់នយក ្ឋ នសុខភព
សិក េដើមបីឱយករអនុវត្តអនម័យ េរៀនបនទូលំ
ទូ យ មរយៈករេធ្វើទស នកិចចសិក  និងអភិវឌ ែផនទី
អនម័យ េរៀន (CDPF 5.2.2) 

√   

៣. កមមវធីិអប់រសុំខភព 
ស្តីពីករបងក រជំងឺឆ្លង ជំងឺ
មិនឆ្លងករបងក រេ្រគះថន ក់
នន អនម័យ              

របូតថមភនិងវធីិ ្រស្ត
សេ្រងគ ះបឋមេន ម
្រគឹះ ថ នសិក  

៦/១០ ១. វគគបំប៉នស្តីពីសុខភព អនម័យ របូតថមភ និងវធីិ ្រស្ត
សេ្រងគ ះបឋមដល់្រគូបេងគ ល គរេុកសលយ 

  √ 

២. វគគបំប៉នដល់គរសិុស  ស្តីពីករអប់រផំ ព្វផ យករបងក រជំងឺ
ផ្ត យបក ីេនេខត្តកំពត កំពង់ចម ៃ្រពែវង និង ្វ យេរៀង 

  √ 

៣. ករអប់របំងក រជំងឺ្រគុនចញ់ ម្រគឹះ ថ នសិក និងករអប់រ ំ
េ្រក្របព័នធ 

√   

៤. ករអប់រសុំវតថិភពចំណី រ របូតថមភ ម
បឋមសិក  (េខត្តបត់ដំបង េសៀម ប និងកំពង់ធំ ) 

√   

៥. សិកខ ត្រមង់ទិសដល់ម្រន្តី ថន ក់េ្រកមជតិស្ដីពីករេ្របើ
្របស់េសៀវេភ ម នសុខភពស្រមប់សិស ថន ក់ទី១ 

√   

៦. ព្រងឹងករអនុវត្តវន័ិយវជិជមន េនេខត្ត៣ រមូមនករបំប៉ន
្រគូបេ្រង ន នយក  DTMTs និងគណៈកមមករ
្រទ្រទង់  

  √ 

៧. េបះពុមពនិងផ ព្វផ យេសៀវេភយល់ដឹងពីភព្រគប់ករៃន
េកមង្របុស និងេកមង្រសី 

√   

៨. អនុវត្តករចំ យអបបបរមៃនកញច ប់អនម័យ េន  
ៃនេខត្ត ែកវ កំពង់ធំ កំពង់ឆន ំង និងកំពត 

√   

៩. គំ្រទស្តង់ អបបបរមៃនករអប់រេំនទី្របជំុជន្រកី្រក   √ 
១០. ករអប់រសុំខភពែភនក ម បឋមសិក  (កំពង់សពឺ 

កំពង់ឆន ំង កំពង់ធំ ក ្ត ល និងៃ្រពែវង) 
√   

៤. ករេលើកកមពស់េស  ៦/៦ ១. ករចុះពិនិតយសុខភព និងកយសមបទដល់គរសិុស      √   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
សុខភពនិងសមភ ររបូវន័្ត

ម េរៀន េ យរមួ
បញចូ លករ ពិនិតយសុខភព
និងកយសមបទ ករ
សេ្រងគ ះបឋម ករផ្តល់ថន ំ 
បងក រនិងអន្ត គមន៍បនទ ន់ 

គរនិុស ិត និងកមមសិក ករមុីន ំងស៊ប់កនុង្រកបខណ្ឌ  
្រពមទំងសិស  និស ិត មុននឹងេទសិក េនបរេទស     
រមួបញចូ លទំងករទិញសមភ រៈនិងថតចម្លងឯក រស្រមប់
ដំេណើ រករ 

២. ករពិនិតយសុខភពនិងកយសមបទដល់សិស ចូលេរៀន
ថន ក់ទី១ 

√   

៣. េបះពុមពេសៀវេភ ម នសុខភពស្រមប់សិស ចូលេរៀន
ថន ក់ទី១ 

√   

៤. ផ្តល់្របអប់សេ្រងគ ះបឋមនិងសមភ រៈប្រមុងដល់
បឋមសិក  

√   

៥. ករអភិវឌ ន៍សមភ រៈនិងឯក រស្រមប់សុខភពសិក     
(សមព រៈអនម័យ ស្រមប់ផគត់ផគង់ គំរ ូទំង១០ ករ  
ផ្តល់្របអប់សេ្រងគ ះបឋមចំនួន ៤២០ ្របអប់ និងេសៀវេភ
សុខភពអនម័យ របូតថមភ និង វធីិ ្រស្តសេ្រងគ ះ
បឋម) 

√   

៦. កិចចដំេណើ រករអងគភពរមួមនករផគត់ផគង់សមភ រៈរដ្ឋបល ករ
ែថទំ ករជួសជុលបរកិខ រ ករងរទំនក់ទំនង ្របក់បំ ច់
េផ ងៗ និង្របក់វភិជន៍សងគម 

√   

៥. ពិនិតយ ម ននិង
យតៃម្ល 

៣/៣ ១. ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធីិករព្រងឹងនិង
ព្រងីកកមមវធីិេលើកកមពស់សុខភពសិក  (PB) 

√   

២. ពិនិតយ ម ន ករពិនិតយសុខភពសិស ចូលេរៀនថន ក់ទី១ 
ករផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូន និងថន ំបងក រជំងឺនន 

√   

៣. ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធីិករសអប់រ ំ
បំណិនជីវតិ ស្ដីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ជំងឺ
េអដស៍ និងេ្រគ ងេញ ន ដល់កុមរនិងយុវជននិងកមមវធីិ
េលើកកមពស់សុខភពេផ ងៗេទៀត 

√   

៦. ករងរត្រមង់ទិសវិជជ ជីវៈ    

១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ១០/១០ ១. សមភ រៈផគត់ផគង់ែថទំ √   
២. សមភ រៈផគត់ផគង់ែផនករដ្ឋបល √   
៣. សមភ រៈតូច ច សង្ហ រមិ និងសមភ របរកិខ រ √   
៤. ថមពល និងទឹក √   
៥. កិចចសនយៃនករផ្តល់េស ជមួយសហ្រគស √   
៦. ករជួលមេធយបយដឹកជញជូ ន √   
៧. ករែថទំ និងជួសជុល √   
៨. ទំនក់ទំនង ធរណៈ និងផ ព្វផ យ √   
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១ ២ ៣ 
៩. ចំ យេលើករជវ រព័ត៌មន និងឯក រ √   

១០. េ ហុ៊យៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ √   

២. ករេលើកកមពស់គុណ
ភពករអប់របំេចចកេទស 

១១/១២ ១. ក ងនិងអនុវត្តែផនករេមនិងែផនករសកមមភពស្រមប់
ករអប់របំេចចកេទសេនមធយមសិក ទុតិយភូមិ ជមួយ 
សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិ 

√   

២. បំពក់សមភ រៈេនវទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស √   
៣. េបះពុមពឯក រជំនួយ ម រតីបំណិនជីវតិ ៤មុខវជិជ   

(១មុខ x ១ ០០០ កបល) 
√   

៤. េបះពុមពឯក រត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ ៤ ០០០ កបល √   
៥. ្របឡងបញច ប់ឆន ំស្រមប់អប់របំេចចកេទសេន មធយម

សិក និងបេចចកេទសទំង ៣ 
√   

៦. ្រ វ្រជវ្របមូលព័ត៌មនចង្រកងឯក រ ្របឹក ជីព √   
៧. ្រ វ្រជវ និង្របមូលព័ត៌មនេដើមបីព្រងីកកមមវធីិអប់រ ំ

បេចចកេទស 
√   

៨. ្រ វ្រជវសិស េបះបង់ េដើមបីេរៀបចំកមមវធីិ ព នចម្លង √   
៩. េ្រជើសេរ ើសសិស ចូលេរៀនែផនកអប់របំេចចកេទស √   

១០. ទស នកិចចសិក  និងបណ្តុ ះប ្ត លេ្រក្របេទស √   
១១. ថវកិ របូករណ៍កនុង្របេទសែផនកអប់របំេចចកេទស √   
១២. ថវកិ របូករណ៍េ្រក្របេទសែផនកអប់របំេចចកេទស   √ 

៣. ករអភិវឌ សមតថភព
ែផនកអប់របំេចចកេទស 

៥/៦ ១. បំប៉នសមតថភព្រគូបេ្រង នែផនកអប់របំំណិនជីវតិ √   
២. បំប៉នសមតថភព្រគូបេ្រង នែផនកបំណិនទន់   √ 
៣. ផ ព្វផ យឯក រអប់រតំ្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ √   
៤. អនុវត្តកមមវធីិអប់រតំ្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ កលបងេនកនុង

មធយមសិក បឋមភូមិ       
√   

៥. ទស នកិចចសិក  ្របេទស ្វ ងំឡង់ (៧ នក់) √   
៦. ទស នកិចចសិក  ្របេទសៃថ (២០ នក់) √   

៤. ពិនិតយ ម ន ៤/៤ 
១.

ករពិនិតយ ម ន និងព្រងីកករបេ្រង ននិងេរៀនែផនក
បំណិនជីវតិ 

√   

២. ករពិនិតយ ម នករ្របឡងឆមសេនវទិយល័យចំេណះ
ទូេទនិងបេចចកេទស 

√   

៣. ករពិនិតយ ម នករបេ្រង ន និងេរៀនែផនកអប់របំេចចកេទស √   
៤. ករពិនិតយ ម នករផ្តល់េស អប់រតំ្រមង់ទិស វជិជ ជីវៈ √   

៧. ករងរបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងវិ្រកឹតយករ    
១. ផ្តល់ថវកិដំេណើ រករ

គរេុកសលយ 
៧/៧ ១. ផ្តល់ថវកិដំេណើ រករ មធយមសិក មេត្តយយមជឈិម √     

២. សិកខ ្របចំឆន ំស្តីពីករអនុវត្តកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល √     
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១ ២ ៣ 
៣. សិកខ បូកសរបុករេ្របើ្របស់ថវកិស្រមប់ករបណ្តុ ះ

ប ្ត ល 
√     

៤. សិកខ ផ ព្វផ យ្របព័នធធនគុណភពបណ្តុ ះប ្ត ល √     
៥. សិកខ ផ ព្វផ យក្រមង្រពឹត្តិប្រត យតៃម្លករងរ    

បណ្តុ ះប ្ត ល 
√     

៦. ្របឡងបញច ប់ និងេ្រជើសេរ ើស្រគូបេ្រង ន √     
៧.  របូករណ៍គរសិុស េន មេត្តយយមជឈិមចំនួន 

៤៥០ នក់ 
√     

២. ផគត់ផគង់សមភ រៈ និង  
ឯក រស្រមប់ករ      
បណ្តុ ះប ្ត ល 

៤/៥ ១. ផគត់ផគង់សមភ រៈ ៃថ្លេស  និងែថទំរថយន្តស្រមប់ដំេណើ រករ
នយក ្ឋ ន  

√     

២. េបះពុមពឯក រស្រមប់បំប៉ន្រគូបេ្រង នក្រមិតបឋមឱយេទ
ជ្រគូក្រមិតមូល ្ឋ ន និងឯក រករអប់របំញចូ លគន  

√     

៣. 
េបះពុមពឯក រ និងវញិញ បនប្រតស្រមប់បំប៉ននយក

 
    √ 

៤. ពិនិតយគរេុកសលយេឡើងវញិទក់ទងនឹងករបណ្តុ ះប ្ត ល
្រគូបេ្រង ន (PRESET/INSET)  

√     

៥. ក ងឯក រស្រមប់បំប៉ន្រគូបេ្រង នក្រមិតបឋមឱយេទ
ជ្រគូក្រមិតមូល ្ឋ ន  

√     

៣. បំប៉ននយក នយករង
អំពីភពជអនក

ដឹកនំ ករងរ្រគប់្រគង 
និងករប្រញជ បេយនឌ័រ 
(CDPF 5.3) 

១/១ ១. បំប៉ននយក នយករង អំពីភពជអនកដឹកនំ ករងរ
្រគប់្រគង (CDPF 5.3.2) 

√     

៤. អភិវឌ សមតថភព
នយក្រគូបេ្រង ន និង 
បុគគលិក 

៧/៧ ១. គំ្រទដល់ករអនុវត្តែផនករសកមមភពេគលនេយបយ
្រគូបេ្រង ន (TPAP) (CDPF 4.3.3) 

√     

២. បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់ជតិអំពីគណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត
ថន ក់ទី១២ (CDPF 4.3.3.1) 

√     

៣. បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់ ជធនី េខត្តអំពីគណិតវទិយ និងវទិយ
្រស្ត ថន ក់ទី១២ (CDPF 4.3.3.2) 

√     

៤. វ្ិរកិតករ្រគូបេ្រង នគណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត ថន ក់ទី១២ 
(CDPF 4.3.3.3) 

√     

៥. ផ្តល់ របូករណ៍ដល់្រគូឧេទទស ៥៦នក់ ែដលមន
បរញិញ ប្រត េទបណ្តុ ះប ្ត លឱយទទួលបនបរញិញ ប្រត
ជន់ខពស់ (CDPF 4.3.3.4) 

√     

៦. អភិវឌ មជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគនិងគរេុកសលយ
េខត្ត ឱយក្ល យេទជមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

√     
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១ ២ ៣ 
(CDPF 4.3.4) 

៧. គំ្រទអភិវឌ កមមវធីិសិក ថមីស្រមប់បណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូ 
សញញ ប្រតអប់រ ំវ្ិរកឹតករ្រគូ (CDPF 4.3.5) 

√     

៥. បេងកើនសមតថភពម្រន្តី
អប់រ ំនយក និង្រគូ
បេ្រង ន 

១៣/១៥ ១. បំប៉ន្រគូមធយមសិក អំពីករសិក ្រ វ្រជវេមេរៀន     √ 
២. បំប៉ន្រគូបេ្រង នមុខវជិជ វទិយ ្រស្ត និងគណិតវទិយ  √     
៣. បំប៉ននយក នយករង និង្រគូបេ្រង នអំពីករប្រញជ បេយនឌ័រ √     
៤. បំប៉នប ្ណ រក  √     
៥. បំប៉ន្រគូឧេទទស និង្រគូមធយមសិក អំពី ICTs √     
៦. គំ្រទ្រគូឧេទទសមជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគ ម ន

្រគូេចញថមីកនុងករអនុវត្ត ETL និងករអប់របំរយិប័នន 
√     

៧. គំ្រទវគគបំប៉នករអប់របំរយិប័ននដល់្រគូឧេទទសេន
មជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគទំង៦ 

√     

៨. បំប៉ន្រគូអនុវទិយល័យអំពីកមមវធីិ កុមរេម្រតី (
សហករ) 

√     

៩. អភិវឌ សមតថភព្រគូឧេទទសេន គរេុកសលយែផនក    
គណិតវទិយ វទិយ ្រស្ត និងកមមសិក គរេុកសលយ 

√     

១០. បំប៉ន្រគូថន ក់ទី២ អំពីករអប់របំរយិប័នន √     
១១. បំប៉ន្រគូបឋមសិក អំពីករបេ្រង នភ អង់េគ្លសថន ក់ទី៤ √     
១២. បំប៉ន្រគូឧេទទសស្ដីពីករអប់របំរយិប័ននេ យមនករគំ្រទ

ពីអងគករ្រគួ រថមី 
√     

១៣. បំប៉ន្រគូេន គរេុកសលយេ យឆ្លងេឆ្លើយជមួយ្រគូ
ឧេទទស មរយៈវេីដអូ 

√     

១៤. គំ្រទេធ្វើឱយជ្របព័នធនិងព្រងឹងកំណត់្រ ករអភិវឌ ជំនញ
វជិជ ជីវៈស្រមប់នយក  (ករពិនិតយ ម ន និងករ
យតៃម្ល និងករ ម នករបណ្តុ ះប ្ត លនយកមធយម

សិក ) (CDPF 5.3.3) 

    √ 

១៥. ចូលរមួសិកខ  និងវគគបំប៉នេនេ្រក្របេទស √     
៦. ករពិនិតយ ម ន 
និង យតៃម្ល 

១/១ ១. ម នករអនុវត្តកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល ករសិក
្រ វ្រជវេមេរៀន និងកមមសិក គរេុកសលយេន
គរេុកសលយ និងករប្រញជ បេយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រ ំ 

√     

៨. ករងរអភិវឌ កមមវិធីសកិ     
១. ករអភិវឌ កមមវធីិ
សិក  និងឯក រ 

៣/៣ ១. អភិវឌ េសៀវេភភ អង់េគ្លសថន ក់ទី៥ √   
២. អភិវឌ ឯក រប្រញជ បខ្លឹម របែ្រមប្រមួល កសធតុ

ថន ក់ទី៧ ដល់ទី៩ និង ១០-១១ 
√   

៣. េរៀបចំអនុ្រកឹត្យទិ ជតិអំ ន √   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
២. ព្រងឹងសមតថភពនិង
ផ ព្វផ យ 

៦/៧ ១. ផ ព្វផ យ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក ចំេណះទូេទ  √   
២. បំប៉នពីករផគត់ផគង់ ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់េសៀវេភសិក

េគល 
√   

៣. បំប៉នពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីកមមវធីិសិក លម្អិតក្រមិតអប់រ ំ
មូល ្ឋ ន 

  √ 

៤. បំប៉នស្តីពីករនិពនធកមមវធីិសិក លម្អិតភ អង់េគ្លសថន ក់
ទី១០ ទី៥ និងទី៤ 

√   

៥. បំប៉នករអនុវត្តកមមវធីិអប់រសុំវតថិភពច ចរណ៍ផ្លូវេគក √   

៦. បំប៉នករអនុវត្តកមមវធីិអប់រ្ំរបឆំងអំេពើពុករលួយ ស្រមប់
ក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ 

√   

៧. បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់េខត្តស្ដីពីសរេសរ ម នស្រមប់
មធយមសិក បឋមភូមិថន ក់ទី៧-៩ 

√   

៣. ករពិនិតយ ម ន 
្រ វ្រជវ និង យតៃម្ល 

២/៣ ១. ្រ វ្រជវេម៉ងសិក បឋមសិក និងមធយមសិក    √ 
២. ករពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិសិក (េសៀវេភសិក

េគល និងប ្ណ ល័យ) 
√ 

  

៣. ពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិសិក  េសៀវេភសិក េគល 
និងប ្ណ ល័យ 

√ 
  

៤. ករអភិវឌ សមភ រៈ និង
េសៀវេភសិក  និងករ
េបះពុមព 

២/៣ ១. ជវេសៀវេភសិក េគល √   
២. េបះពុមពកមមវធីិសិក លម្អិតអប់រមូំល ្ឋ ន កមមវធីិសិក

ចំេណះទូេទ 
  

√ 

៣. វញិញ គំរ ូ(េតស្ត) ថន ក់ទី៩ ្រគប់មុខវជិជ  √   
៥. ក ងសមតថភព ២/៤ ១. ែកលម្អ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក ចំេណះទូេទ (២០១៥-២០១៨) √   

២. ជំនញកមមវធីិសិក និងសមភ រៈសិក     √ 
៣. ជំនញប ្ណ ល័យ េរៀន   √ 
៤.. េតស្តនិងរង្វ យតៃម្ល (3 people From KICE)  √   

៩. ករងរឧត្ដមសកិ     
១. បេងកើនចំនួននិស ិត   

របូករណ៍រដ្ឋចូល
េរៀនឆន ំទី១ េន ម
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

១០/ ១៧ ១. េបះពុមពេសៀវេភក្រមងព័ត៌មន របូករណ៍២០១៥ √   
២. េបះពុមពសំណំុពកយសំុ របូករណ៍ √   
៣. េបះពុមពេសៀវេភមគគុេទសក៍ √   
៤. ចុះពិនិតយ ម នេដើមបីគំ្រទករចុះេឈម ះដឹកជញជូ នសំណំុ

ពកយលទធផល របូករណ៍របស់រ ្ឋ ភិបល 
√ 

  

៥. ចុះពិនិតយ ម នដំេណើ រករចុះេឈម ះចូលេរៀនេន ម
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

√ 
  

៦. ករេ្រជើសេរ ើសនិង្របឡងេ្រជើសេរ ើសនិស ិត របូករណ៍
ឱយចូលេរៀនថន ក់បរញិញ ប្រតេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

√ 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
៧. ចុះពិនិតយ ម ន ថ នភព្រកី្រកដល់លំេន ្ឋ នរបស់

និស ិត របូរកណ៍រដ្ឋ 
  

√ 

៨. ចុះពិនិតយ ម នករសិក របស់និស ិត របូករណ៍
េន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

  
√ 

៩. ករវភិគផលប៉ះពល់និស ិត របូករណ៍ ទិភពពិេសស   √ 
១០. ពិនិតយ ម ននិស ិត របូករណ៍ ទិភពពិេសស

របស់គេ្រមង 
√ 

  

១១. ៃថ្លសិក  ៃថ្លេស េផទរ្របក់និង្របក់ឧបតថមភ្របចំែខស្រមប់
និស ិត របូករណ៍ ទិភពពិេសស 

√ 
  

១២. វគគបំប៉ន របូករណ៍ √   
១៣. សិកខ ស្តីពី ជីពករងររបស់និស ិត របូករណ៍ 

ទិភពពិេសស 
 

√ 
 

១៤. េបះពុមពេសៀវេភស្តីពីភពេជគជ័យរបស់និស ិត           
របូករណ៍ ទិភពពិេសស 

 
√ 

 

១៥. ពិធីជួបជំុនិស ិត របូករណ៍ ទិភពពិេសស   √ 
១៦. សមភ រៈ √   
១៧. សិកខ ពិេ្រគះេយបល់េលើករព្រងីកកមមវធីិ របូ

ករណ៍ 
 

√ 
 

២. ករព្រងឹងគុណភព
និស ិតែដល្រតូវ្របឡង
បញច ប់ករសិក  

១/១ ១. ចុះផ ព្វផ យនូវេសចក្តីែណនំស្តីពីករ្របឡងបញច ប់ករ
សិក និងពិនិតយ ម នករអនុវត្តចបប់ ពិនិតយ ម ន
យន្តករៃនករ្របឡងបញច ប់ករសិក របស់និស ិតេន ម
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

√ 

  

៣. បេងកើតេសៀវេភសថិតិ
្រ ្ត ចរយ និងនិស ិត

ឆន ំសិក  ២០១៤-២០១៥ 
និងខិតបណ្ណ័ ផ ព្វផ យ 
ស្តីពីឧត្តមសិក  

១/២ ១. ចុះពនយល់ និង្របមូលទិននន័យសថិតិនិស ិត សហ្របតិបត្តិករ
ជតិនិងអន្តរជតិ និងទិននន័យ ទិភពបំផុតេហើយគម នកនុង
ែផនករ្របចំឆន ំ 

√ 
  

២. េបះពុមពេសៀវេភស្តីពីសថិតិនិស ិត បុគគលិកសិក  និង    
ខិតប័ណ្ណ 

  
√ 

៤- ម នករ្រគប់្រគង 
ករអនុវត្តបេចចកេទស 
និងបទ ្ឋ នចបប់របស់
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក
េ្រកមឱ ទ 

៣/៣ ១. ចុះពិនិតយ ម នពី ថ នភពជក់ែស្តងទូេទេលើករងរ
្រគប់្រគង ករបណ្តុ ះប ្ត លនិស ិត និងព្រងឹងករអនុវត្ត
បេចចកេទស បទ ្ឋ នចបប់ឱយមនភព្របេសើរេឡើងរបស់
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

√ 

  

២. ព្រងឹងសមតថភពស្រមប់ធនគុណភពៃផទកនុង ស្រមប់
្រគឹះ ថ នឧត្ដមសិក  

√ 
  

៣. ពិនិតយ ម នករផ ព្វផ យពណិជជកមម និងភពមិន
្រប្រកតីរបស់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

√ 
  

៥. ព្រងឹងសមតថភពករ ២/២ ១. ករ្រគប់្រគងជំនួយស្រមប់អភិវឌ និងន នុវត្តន៍ √   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 

្រ វ្រជវ និងករអនុវត្ត
ជំនួយស្រមប់អភិវឌ និង
ន នុវត្តន៍ 

២. ករ្រគប់្រគងជំនួយស្រមប់អភិវឌ និងន នុវត្តន៍ √ 
  

៦. េរៀបចំេសៀវេភែណនំ
្របតិបត្តិ ស្តីពីករ
្រគប់្រគងប ្ណ ល័យ 

៣/៣ ១. េរៀបចំសិកខ ស្តីពីករេរៀបចំេសៀវេភែណនំ្របតិបត្តិ
្រគប់្រគងប ្ណ ល័យ 

√ 
  

២. ករ្របជំុជមួយ្រគបូេងគ ល េដើមបីេរៀបចំសរេសរេសៀវេភ
ែណនំ្របតិបត្តិស្តីពីករ្រគប់្រគងប ្ណ ល័យ 

√ 
  

៣. េបះពុមពេសៀវេភែណនំ្របតិបត្តិស្តីពីករ្រគប់្រគងប ្ណ ល័យ √   
៧. េរៀបចំេសៀវេភ
ែណនំ្របតិបត្តិស្តីពីករ
្រគប់្រគងបនទប់ពិេ ធន៍ 

៣/៣ ១. េរៀបចំសិកខ ស្តីពីករេរៀបចំេសៀវេភែណនំ្របតិបត្តិ
្រគប់្រគងបនទប់ពិេ ធន៍ 

√ 
  

២. ករ្របជំុជមួយ្រគូបេងគ ល េដើមបីេរៀបចំសរេសរេសៀវេភ
ែណនំ្របតិបត្តិ ស្តីពីករ្រគប់្រគងបនទប់ពិេ ធន៍ 

√ 
  

៣. េបះពុមពេសៀវេភែណនំ្របតិបត្តិ ស្តីពីករ្រគប់្រគងបនទប់
ពិេ ធន៍ 

√ 
  

៨. ករចុះពិនិតយេមើល
ករណីផ្ល ស់ប្តូរទី ំង
ព្រងីកទី ំង និងករ
បេងកើតឧបសមព័នធថមី 

៤/៤ ១. ករចុះពិនិតយេមើលករប្តូរទី ំង √   
២. ករចុះពិនិតយេមើលករព្រងីកទី ំង √   
៣. ករចុះពិនិតយេមើលករបេងកើតឧបសមព័នធថមី √   
៤. ករចុះពិនិតយេមើលករេបើក ខថមី √   

៩. ករចូលរមួសេមភ ធ
សមិទធផល សិកខ  
វគគបំប៉ននិងកិចច្របជំុ     
េផ ងៗ 

៤/៤ ១. ករចួលរមួសេមភ ធសមិទធផល √   
២. ករចូលរមួសិកខ  √   
៣. ករចូលរមួ្របជំុេផ ងៗ √   
៤.   វគគបំប៉ន √   

១០. ករអភិវឌ ន៍       
សមតថភព 

៤/៤ ១. ករបណ្តុ ះប ្ត ល សននិសីទេ្រក្របេទស √   
២. របូករណ៍េ្រក្របេទស √   
៣. ករបណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ កនុង្របេទស √   
៤. េលើកកមពស់សមតថភព្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  √   

១១- សកមមភពស្រមប
ស្រមួល និង្របតិបត្តិករ
របស់ឧត្តមសិក  

១១/១១ ១. សមភ រៈករយិល័យ ជួសជុល និងសង្ហ រមិ √   
២. អគគិសនី និងទូរស័ពទ √   
៣. ្របក់េបៀវត ពលករអែណ្ដ ត √   
៤. លំែហមតុភព ឧបតថមភមរណភព √   
៥. សំ ម អនម័យ √   
៦. ចំ យ្របតិបត្តិករេផ ងៗ √   
៧. ចំ យស្រមប់អនកពិេ្រគះករ √   
៨. អភិវឌ ្របព័នធទទួល គ ល់គុណភពអប់រ ំ √   
៩. ្រតួតពិនិតយ និងរង្វ យតៃម្ល √   

១០. ែផនករ និងអភិបលកិចច √   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
១១. សថិតិ និងព័ត៌មន √   

១០. ករងរ្រ វ្រជវវិទយ ្រស្ត    
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ៥/៥ ១. សមភ រៈផគត់ផគង់រដ្ឋបល √   

២. ជួសជុលបរកិខ រករយិល័យ បរកិខ រអគគីសនី សមភ រៈផគត់ផគង់
អគរ និងមេធយបយដឹកជញជូ ន 

√ 
  

៣. េបៀវត មូល ្ឋ ន ្របក់បំ ច់មុខងរនិង្របក់វភិជន៍
សងគមេផ ងៗ 

√ 
  

៤. េបៀវត មូល ្ឋ នបុគគលិកអែណ្ត ត √   
៥. ចំ យេលើករេ្របើ្របស់ថមពល ទឹក េ្របងឥនធនៈ េ្របង

រអិំល និងេ ហុ៊យៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ 
√ 

  

២. ជំរញុករ្រ វ្រជវ
េនឧត្តមសិក  

៤/៩ 

១. ករ្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន៍   √ 

២. វគគបំប៉នស្តីពីករ្រគប់្រគងករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់េ្រកយ
បរញិញ ប្រត និងករ្រ វ្រជវ 

 
√ 

 

៣. ពិនិតយេផទ ងផទ ត់ និង យតៃម្ល ន ៃដ្រ វ្រជវ េដើមបីេបះ
ពុមពផ យកនុងទស នវដ្តី្រ វ្រជវវទិយ ្រស្តកមពុជ កនុង 
១ ឆន ំ ១ េលខ 

  
√ 

៤. ពិនិតយេផទ ងផទ ត់ និងេបះពុមពផ យក្រមងព័ត៌មន ស្តីពីករ
បណ្តុ ះប ្ត លថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រតកនុង ១ ឆន ំ ១ េលខ 

√ 
  

៥. ្របមូលទិននន័យស្តីពីករបេងកើត្រកុមអនក្រ វ្រជវ សិក ពី
ត្រមូវករចំបច់និងលទធផលៃនករ្រ វ្រជវរបស់
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

  
√ 

៦. េរៀបចំសននិសីទជតិស្តីពីគណិតវទិយ និងបេចចកវទិយ ករ
្រ វ្រជវករអប់រ ំនិងករអនុវត្ត 

√ 
  

៧. េរៀបចំេវទិកវទិយ ្រស្តស្តីពីករ្របកួត្របែជង ន ៃដ
្រ វ្រជវស្រមប់្រគឹះ ថ ន កនុង១ឆន ំ ១ដង 

  
√ 

៨. ទស នកិចចសិក េដើមបីដកបទពិេ ធករងរបណ្តុ ះប ្ត ល
ស្រមប់ថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត និងករ្រ វ្រជវ 

√ 
  

៩. េរៀបចំេវទិក្រ វ្រជវអប់រេំនកមពុជ √   
៣.  ករ្រតួតពិនិតយគុណ
ភព និង្របសិទធភពៃន
ករបណ្តុ ះប ្ត ល ថន ក់
េ្រកយបរញិញ ប្រត 

២/២ ១. ចុះពិនិតយករ្របឡង ករករពរនិេកខបបទរបស់និស ិតថន ក់
េ្រកយបរញិញ ប្រត ចំនួន ៣៦ ្រគឹះ ថ ន 

√ 
  

២. ចុះ ម ន្រតតួពិនិតយនិង យតៃម្លេលើធនធនបេ្រមើឱយករ
បណ្តុ ះប ្ត លថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត កនុង ១ឆន ំ ២ដង 

√ 
  

១១. ករងរអប់រកំយ និងកី     

១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ១/១ ១. បេងកើន្របសិទធភពករងរកនុងអងគភព √   
២. ករែកលម្អ ១/១ ១. ជួសជុលអគររដ្ឋបល លហ្វឹក ត់ (ដំបូលទូក និង √   



 155 

សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
េហ ្ឋ រចនសមព័នធកី  បនទប់ផ្ល ស់សំេលៀកបំពក់េនខងតបូង) 
៣. ករព្រងឹងសមតថភព
ម្រន្តីជំនញកី  

១/១ ១. បំប៉នសមតថភព្រគូបេងគ លែផនកបេចចកេទសស្រមប់ កី
ទំេនើបនិងកី ្របៃពណីដល់ថន ក់េ្រកមជតិ  

√ 
  

៤. ករ្របកួតកី       
ម ជន 

៣/៤ ១. ករ្របកួតកី យកូនបល់ បូ៊លេប៉តង់ បញ់ធនូវសូ៊ូ       
ែហលទឹក ចំបប់ យកូនឃ្លីេលើតុ សីប៉ក់ ្រក យូដូ    
កយសមព័នធ គុន វ ក ៉េតដូ កី ្របៃពណី សូរនីស ិគកំបូ៉ 
្រប ល់ វ ៉វូ ី ម េតក្វ ន់ដូ យសី ្របកួតទូកកណូកយ៉ក់ 
និងទូក្របៃពណី ( ជធនីភនំេពញ) 

√ 

  

២. ករ្របកួតកី ្រប ំងកង់េនេខត្តកំពត កី  ្រទីយ៉ត្លុង
េនេខត្តែកប, កី េបសបលេនេខត្តកំពង់ធំ 

√ 
  

៣. ករ្របកួតមណ្ឌ លភូមិភគទំង៥ ជធនីភនំេពញ េខត្ត    
្រពះវ ិ រ ្វ យេរៀង កំពង់សពឺ និងឧត្តរមនជ័យ (បល់ទត់ 
បល់ទះ បល់េបះ និងអត្តពលកមម) 

  
√ 

៤. ករ្របកួតេជើងឯកថន ក់ជតិ េនេខត្តេសៀម ប  (បល់ទត់ 
បល់ទះ បល់េបះ និងអត្តពលកមម) 

√ 
  

៥- ករ្រតួតពិនិតយ ម
ន និង យតៃម្ល 

១/១ ១. ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល √ 
  

១២. ករងរអប់រកំយ និងកី សសិ -និស តិ    
១. កិចចដំេណើ រករអងគ
ភព 

០/១ ១. សមភ រៈដំេណើ រករអងគភព  
√ 

 

២. ក ងទី នកី
កនុង្រគឹះ ថ នសិក  

០/១ ១. ទី នកី កនុង្រគឹះ ថ នសិក េន កលវទិយល័យ
ភូមិនទភនំេពញ មនទីរ អយក. េខត្ត ្វ យេរៀង និងបត់ដំបង 
្រតូវបនក ងថមី 

 

√ 
 

៣. ករ្របកួតកី  និង
អភិវឌ សមគមកី កនុង
ជួរសិស -និស ិត 

២/៣ ១. ករ្របកួតកី េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកសិស បឋមសិក  
មធយមសិក  និងនិស ិតឧត្តមសិក  

√ 
  

២. សមគមកី  ឬក្លឹបកី ជធនី េខត្ត មនរចនសមព័នធ 
និងមនសមតថភពដឹកនំ្រកុមចូលរមួ្របកួត 

 
√ 

 

៣. បង់វភិគទនសហព័នធកី អន្តរជតិ √   
៤. អភិវឌ សមតថភព្រគូ
អប់រកំយ និងកី េន
្រគឹះ ថ នបឋមសិក  

៥/៥ ១. បន្តករែណនំអនុវត្តេសៀវេភអប់រកំយ និងកី  ្រគឹះ ថ ន
បឋមសិក  

√ 
  

២. ម្រន្តី្រគប់្រគង និងម្រន្តីបេចចកេទសមនសមតថភពដឹកនំ
្រកុមកី ករ កី ករនីិចូលរមួ្របកួត 

√ 
  

៣. ចង្រកងទិននន័យេតស្តកយសបបទកុមរ យុ ៦ ដល់១២
ឆន ំ 

√ 
  

៤. េរៀបចំទិ អប់រកំយស្រមប់កុមរេន្រគឹះ ថ នបឋមសិក  √   
៥. ចូលរមួ្របកួតកី កលវទិយល័យ និង្របកួតមិត្តភព √   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
៥. ្រតួតពិនិតយ ម ន 
និង យតៃម្ល 

០/១ ១. ពិនិតយ ម ន ល់សកមមភពអនុវត្តកនុងគេ្រមង 
 

√ 
 

៦. បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់
ជតិ 

០/១ ១. ព្រងឹងសមតថភពករ្រតួតពិនិតយ្រគូឧេទទសថន ក់េ្រកមជតិ  
√ 

 

៧. ក ង្របព័នធករងរ
ផ ព្វផ យនិង្របព័នធ្រតតួ
ពិនិតយ ម ន 

០/១ ១. បំប៉ននិងព្រងឹង បេងគ លស្រមប់ភូមិភគទី២ និងទី៣  

√ 
 

១៣. ករងរវិទយ ថ នជតិអប់ររំកំយ និងកី     
១-  កិចចដំេណើ រករ       
អងគភព 

១/១ ១. សមភ រៈដំេណើ រករករយិល័យ 
√ 

  

២-  សកមមភពបណ្តុ ះ     
ប ្ត ល្រគូអប់រកំយ 
និង កី  

១/១ 
១. ផគត់ផគង់សមភ រៈបេចចកេទស ហ្វឹក ត់និងសមភ រៈស្រមប់

ករយិល័យ √ 
  

៣- ករព្រងឹងសមតថភព 
្រគូអប់រកំយ និងកី  

២/២ ១. បំប៉នសមតថភព្រគូអប់រកំយ និងកី េខត្តេសៀម ប √   
២. បំប៉នសមតថភព្រគូអប់រកំយ និងកី េខត្តកំពត √   

៤- សកមមភព្រ វ្រជវ 
វទិយ ្រស្តអប់រកំយ 
និងកី  

២/២ ១. សមភ រៈស្រមប់ដំេណើ រករ √   

២. បកែ្រប ចង្រកងឯក រកី  √   

៥- ករពិនិតយ ម ន 
និង យតៃម្ល 

១/១ ១. ពិនិតយករបង្ហ ត់េន មវទិយល័យ និងអនុវទិយល័យ     
ជធនី េខត្ត 

√ 
  

១៤. ករងរមជ មណ្ឌ លជតិហ្វកឹហ្វនឺកី     
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ៤/៤ ១. សមភ រៈករយិល័យ និងជួសជុលទី ន ត់ √   

២. ទិញសមភ រសង្ហ រមិ √   
៣. ថមពល និងទឹក √   
៤. បនទុកបុគគលិក √   

២. បំប៉នសមតថភពម្រន្តី
ជំនញ កី ករជេ្រមើស
ជតិ  និងយុទធ ្រស្ត
ចូលរមួ្របកួត 

៥/៥ ១. ឧបតថមភ និង រស្រមន់ស្រមប់វគគបំប៉ន √   
២. ឧបតថមភនិងបំប៉នករ ត់ហ្វឹកហ្វឺន្រកុមជេ្រមើសជតិ √   
៣. ឯកស ្ឋ នផ្លូវករ្របកួតកី សីុេហគម √   
៤. ចំ យទូទត់េ ហុ៊យកនុង និងេ្រក្របេទស √   
៥. ទំនក់ទំនង ធរណៈ និងផ ព្វផ យ √   

៣- ដំេណើ រករ និង
អភិវឌ ករងរ
មជឈមណ្ឌ លជតិ
ហ្វឹកហ្វឺនកី  

៥/៥ ១. ទិញសមភ រៈកី ស្រមប់ករ ត់រហ្វឹកហ្វឺន √   
២. ្របក់រង្វ ន់ជ័យ ភីស្រមប់្របកួតអន្តរជតិ √   
៣. ទិញេសៀវេភ និងេបះពុមពទស នវដ្តីកី  √   
៤. ជួល្រគូបង្វឹកបរេទសស្រមប់ ៥្របេភទកី  √   
៥. េស កមមជួសជុល និងបង់វភិគទន √   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
៤- ករ្រតួតពិនិតយ ម ន 
និង យតៃម្ល 

១/១ ១. ចំ យទូទត់េ ហុ៊យកនុង្របេទស √ 
  

១៥. ករងរយវុជន    
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ០/១ ១. កិចចដំេណើ រករអងគភព  √  
២. ករព្រងឹងនិងដំេណើ រ
ករ្រកុម្របឹក កុមរ និង
យុវជន (៣ ល្អ) 

២/៤ ១. េរៀបចំដំេណើ រទស នកិចចសិក របស់្របតិភូ្រកុម្របឹក កុមរ 
និង្រកុម្របឹក យុវជន 

  √ 

២. េរៀបចំបូកសរបុចលន្របឡង្រប ំង ៣ ល្អ ថន ក់ជតិ   √ 
៣. េរៀបចំករេបះជំរយុំវជនថន ក់ជតិ √   
៤. េរៀបចំកមមវធីិនទីអប់រកុំមរនិងយុវជន មវទិយុជតិ √   

៣. ករយល់ដឹងពី 
សហ្រគិនភព 

០/១ ១- េបើកវគគបំប៉នករយល់ដឹងពីសហ្រគិនភព 
  √ 

៤. ករផ្ល ស់ប្តូរទំនក់ 
ទំនងយុវជនជតិ និង
អន្តរជតិ 

៩/៩ ១. េរៀបចំ្របរពធខួបេលើកទី៦៥ ទិ កុមរអន្តរជតិ √   
២. េរៀបចំ្របពធខួបេលើកទី១៥ ទិ អន្តរជតិ ស្រមប់យុវជន √   
៣. ចូលរមួេវទិកយុវជនតំបន់្រតីេកណអភិវឌ កមពុជ វ   

េវៀត ម 
√   

៤. េរៀបចំបញជូ ន្របតិភូយុវជនកមពុជ ២៩នក់ េទចូលរមួកមមវធីិ
ន យុវជន សីុ េគនយ៍ 

√   

៥. េរៀបចំកិចច្របជំុ AMMY និង AMMY+3 √   
៦. ទទួលេភញ វេ្រក្របេទស √   
៧. េបសកកមមេ្រក្របេទស (កមមវធីិផ្ល ស់ប្ដូរបទពិេ ធ សិកខ

 ្របជំុ ទស នកិចចសិក  និងេបះជំរេំ្រក្របេទស) 
√   

៨. សិស  និស ិតេទចូលរមួកមមវធីិផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធ សិកខ
 ទស នកិចចសិក និងេបះជំរេំ្រក្របេទស 

√   

៩. េរៀបចំមេ ្រសពវបបធម៌យុវជនអន្តរជតិ √   
៥. ករពិនិតយ ម ន 
និង យតៃម្ល 

១/១ ១. ចុះពិនិតយករងរ្រកុម្របឹក យុវជន និងកុមរ √   

១៥. ករងរ្រគប់្រគងមជ មណ្ឌ លយវុជន    
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ៧/៧ ១. សមភ រៈផគត់ផគង់ែថទំ    √   

២. សមភ រៈផគត់ផគង់ែផនករដ្ឋបល √   
៣. សមភ រៈតូច ច សង្ហ រមិ និងសមភ របរកិខ រ √   
៤. ករជួលមេធយបយដឹកជញជូ ន √   
៥. ករែថទំ និងជួសជុល √   
៦. ទំនក់ទំនង ធរណៈនិងផ ព្វផ យ √   
៧. េបៀវត មូល ្ឋ ន ្របក់បំ ច់មុខងរ បុគគលិក្រកបខណ្ឌ  

បុគគលិកមិនែមន្រកបខណ្ឌ  និង្របក់ឧបតថមភេផ ងៗេទៀត
ស្រមប់ម្រន្តី ជករនិង្រគួ រម្រន្តី ជករ 

√ 
  

២. ករអភិវឌ ន៍ ៧/៧ ១. ទស នកិចចសិក យុវជនសម័្រគចិត្ត ២០០ នក់  (២ ដង) √   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
មជឈមណ្ឌ ល និងយុវជន ២. ទិ អន្តរជតិអនកសម័្រគចិត្ត ០៥ ធនូ ចំនួន១០០០នក់ √   

៣. េវទិកជតិអនកសម័្រគចិត្តកមពុជ ចំនួន ៧៥០នក់ √   
៤. េវទិកយុវជនស្ដីពីភពជអនកដឹកនំ និងយុវជន ២៥០ នក់ √   
៥. ព្រងឹងនិងព្រងីកដំេណើ រករអភិវឌ ន៍មជឈមណ្ឌ លយុវជន     

ជធនីេខត្ត 
√ 

  

៦. េបសកកមម មប ្ដ េខត្តរបស់អគគនយក ្ឋ ន នយក
្ឋ នយុវជន និង្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបីអភិវឌ យុវជន 

√ 
  

៧. កមមវធីិេ្រក្របេទសរបស់អគគនយក ្ឋ ន នយក ្ឋ ន ្រកុម
្របឹក ជតិកមពុជេដើមបីអភិវឌ យុវជន 

√ 
  

៣. ក ងសមតថភព
ជំនញនិងសហ្រគិនភព 

២/៧ ១. វគគបំប៉ន និងបូកសរបុករងរស្ដីពីករ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ ល 
និងយុវជន 

√ 
  

២. ្រគឧូេទទសថន ក់ក ្ដ ល និងអនកស្រមបស្រមួលកនុងវគគ
បណ្ដុ ះប ្ដ លយុវជនសម័្រគចិត្ត និងករអភិវឌ ន៍គេ្រមង 

 
√ 

 

៣. ស្រមបស្រមួលកនុងវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញវជិជ ជីវៈ  √  

៤. ផ ព្វផ យព័ត៌មនទីផ រករងរ ជីពស្រមប់យុវជន   √ 

៥. សិកខ អភិវឌ ែផនករសកមមភពេដើមបីអភិវឌ យុវជន √   
៦. ផ ព្វផ យេគលនេយបយនិងែផនករសកមមភពេដើមបី

អភិវឌ យុវជន 
  

√ 

៧. បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី ្រកុម្របឹក េដើមបីអភិវឌ យុវជន 
្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត 

  
√ 

៤. ពិនិតយ ម ន និង 
យតៃម្ល 

៣/៤ ១. ពិនិតយ ម ននិងជំរញុករងរយុវជនសម័្រគចិត្ត √   
២. ពិនិតយ ម នករងរ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លយុវជនេខត្ត √   
៣. ពិនិតយ ម នករងរបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញ √   
៤. ម ន្រតួតពិនិតយករអនុវត្តេគលនេយបយយុវជន

ជតិ ស្ដីពីករអភិវឌ ន៍យុវជនកមពុជ 
  

√ 

១៦. ករងរែផនករ    
១. អភិវឌ ែផនករនិង
ថវកិអប់រេំនថន ក់ជតិ
និងថន ក់េ្រកមជតិ 

១០/១១ ១. អភិវឌ េគលនេយបយនិងព្រងឹងែផនករអប់រ ំ √     
២. ្រ វ្រជវេគលនេយបយអប់រ ំ   √   
៣. ករពិនិតយេឡើងវញិ និងករផ ព្វផ យករ្រ វ្រជវ េដើមបី

ផ្ដល់ព័ត៌មនស្រមប់េរៀបចំេគលនេយបយ (CDPF 1.1.6) 
√    

៤. ផគត់ផគង់សមភ របរកិខ រករយិល័យស្រមប់េរៀបចំែផនករ 
និងករអភិវឌ សមតថភព 

√     

៥. គំ្រទែផនករអប់រ ំ √     
៦. េរៀបចំែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំេន្រគប់ក្រមិត  √     
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
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១ ២ ៣ 
៧. គំ្រទករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំ ជធនី េខត្ត √     
៨. ករគំ្រទករេធ្វើែផនករេ យផទ ល់ដល់ថន ក់ ជធនីេខត្ត

(េ្រជើសេរ ើសពីកញច ប់ែដល ចរកបន) គំ្រទ EMIS, 
ករយិល័យអប់រ ំ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងភពជអនកដឹកនំ

េរៀន ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ សិស និង្រកុម
្របឹក យុវជន 

√     

៩. ផ្តល់ទី្របឹក ្រគប់្រគងអប់រដំល់មនទីរអប់រ ំ ជធនី េខត្តចំនួន
១០េដើមបីគំ្រទដល់ករេធ្វើែផនករនិងករ្រគប់្រគង រមួទំង
េផ្ត តេលើ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ចំនួន២០ 

√     

១០. 
េរៀបចំែផនករវនិិេយគ ធរណៈ ២០១៥-២០១៧ ម
អនុវស័ិយ 

√     

១១. កិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងប ្ដ ៃដគូអភិវឌ េដើមបីរមួចំែណក
កំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំ

√     

២. ករអភិវឌ សមតថភព  
ម្រន្តីែផនករេនក្រមិតស្តី
ពីែផនករនិង្រគប់្រគង
អប់រ ំ

២០/២៤ ១. អភិវឌ ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ √     

២. បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីែផនករថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ √     
៣. ម្រន្តី្រកសួង អ.យ.ក ៤នក់ ចូលរមួកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល

ជន់ខពស់ឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥ េន្របេទសបំ ងំ 
√     

៤. ម្រន្តី្រកសួង អ.យ.ក ១៥នក់ ចូលរមួបណ្តុ ះប ្ត ល     
ឯកេទស ្របេទសប ងំ (CDPF 2.3.4) 

√     

៥. គំ្រទម្រន្តី្រកសួង អ.យ.ក បញច ប់ថន ក់អនុបណ្ឌិ តអប់រេំន
កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ (កូហតទី៨ និងទី៩) 

√     

៦. បំប៉នេលើករ្រគប់្រគងទិននន័យ និងបេញចញរបយករណ៍ √     
៧. បំប៉នស្ដីពីករករពរម៉សីុនបេ្រមើនិងែចករែំលកអិុនេធើេណត √     
៨. សិកខ េផទ ងផទ ត់ទិននន័យ EMIS  √     
៩. ពិនិតយ ម ន EMIS √     

១០. បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លស្តីពី QEMIS  √     
១១. ទី្របឹក ជតិេរៀបចំមូល ្ឋ នទិននន័យ QEMIS    √   
១២. បណ្តុ ះប ្ត លអំពីករវភិគទិននន័យដល់បុគគលិក EMIS 

េន្រគប់ក្រមិត 
  √   

១៣. បណ្តុ ះប ្ត លអំពី ASCF និង QEMIS ស្រមប់នយក
េទើបែតង ំងថមី 

√     

១៤.  បណ្តុ ះប ្ត លកមមវធីិ SQL និង Network ដល់បុគគលិក EMIS   √   
១៥. គំ្រទសថិតិអប់រ ំ √     
១៦. ផគត់ផគង់សមភ របរកិខ រករយិល័យស្រមប់ EMIS √     
១៧. ទី្របឹក បេចចកេទសអន្ដរជតិែផនក EMIS   √   
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១ ២ ៣ 
១៨. សមភ ររបូវន័្ត EMIS ស្រមប់េខត្តតបូងឃមុំ  √     
១៩. ទី្របឹក បេចចកេទសជន់ខពស់ខងែផនកេរៀបចំែផនករេដើមបី

ជួយព្រងឹងករេរៀបចំែផនករ ករពិនិតយ ម ន និង    
យតៃម្ល និងករ យករណ៍ មអនុវស័ិយ (៤ ែខ) 

√     

២០. េរៀបចំកមមវធីិ (software) AMIS េ យជំនួយបេចចកេទស
កនុង្រសុក 

√     

២១. បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពី AMIS ដល់ម្រន្ដីេន្រគប់ក្រមិត √     
២២. បំប៉នម្រន្តី ជធនីេខត្តស្ដីពី UN HACT √     
២៣. ពិធី្របគល់សមភ រៈករយិល័យ CDPF √     
២៤. ផគត់ផគង់សមភ របរកិខ រករយិល័យ និងែថទំ្របព័នធ AMIS √     

៣- ករពិនិតយ ម នពី    
្របសិទធភពនិងផលប៉ះ
ពល់ៃនករអនុវត្តែផនករ
អប់រនិំងេគលនេយបយ 

១៧/១៩ ១. ផលិតនិងែចកផ យេសៀវេភសថិតិសូចនករអប់រ្ំរបចំឆន ំ √     
២. ពិនិតយ ម នពី្របសិទធភពនិងផលប៉ះពល់េលើករអនុវត្ត

គេ្រមង 
√     

៣. គំ្រទដល់ករេរៀបចំសននិបត្របចំឆន ំ √     
៤. សកមមភព្របព័នធ ម ន េរៀន √     

៥.
េធ្វើទស នកិចចសិក ស្តីពី្របព័នធ ម ន េរៀនេន
្របេទស សីុ 

√     

៦. គំ្រទដល់ករអនុវត្ត SIG √     
៧. ពិនិតយេឡើងវញិ្របចំឆន ំេលើ EMIS √     
៨. គំ្រទប ្ត ញ្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះវស័ិយអប់រនិំង

្រកុមករងរវស័ិយអប់រថំន ក់ ជធនី េខត្ដ 
√     

៩. េរៀបចំ្របជំុេទៀងទត់្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមះុវស័ិយអប់រ ំ
និង្រកុមករងរវស័ិយអប់រ ំ

√     

១០. េរៀបចំអងគវបិស ន្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះវស័ិយអប់រ ំ  √   
១១. គំ្រទករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លគេ្រមង √     
១២. េគលនេយបយែផ្អកេលើករ្រ វជវសិក េលើសិស

េ្រក  
√     

១៣. េរៀបចំេគលករណ៍ែណនំ និងឧបករណ៍ពិនិតយ ម ន
និង យតៃម្ល ែដលេផ្ដ តេលើលទធផល 

√    

១៤. បណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លេផ្ដ ត
េលើលទធផល 

√    

១៥. គំ្រទដល់ករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លែផនករេគល
ស្ដីពីករអភិវឌ សមតថភព 

√     

១៦. ពិនិតយវឌ នភពេឡើងវញិស្តីពីករអនុវត្ត មអនុវស័ិយ √     
១៧. ពិនិតយេឡើងវញិករអនុវត្តកមមវធីិែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយ     √ 
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១ ២ ៣ 
អប់រសំ្តីពីវស័ិយសំខន់ៗដូចជ របូករណ៍ 

១៨. ពិនិតយេឡើងវញិេលើវឌ នភពៃនករអនុវត្ដករងរក្រមិត 
អនុវស័ិយ 

√    

១៩. ផ ព្វផ យកររកេឃើញ និងករ យតៃម្ល CDPF √     
១៨. ករងរបុគគលកិ    
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ១/១ ១. ដំេណើ រករនយក ្ឋ នបុគគលិក √   
២. កមមវធីិគំ្រទករ
ព្រងយ្រគូ 

២/២ ១. ព្រងយ្រគូេចញថមី ៤ ២៣៩ នក់ ្រសី ២ ៦៥៣ នក់ √   
២. ព្រងយ្រគូចស់ពីកែន្លងេលើសេទកែន្លងខ្វះ្រគូ បន ៤២ 

នក់ ្រសី ២៥ នក់ 
√   

៣. ករព្រងឹងសមតថភព
ធនធនមនុស  

២/២ ១. ករក ងសមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគង √   
២. ទស នកិចចសិក  សិកខ  និងបណ្តុ ះប ្ត ល រយៈ

េពលខ្លីេ្រក្របេទស 
√ 

  

៤. ករ្របឡងេ្រជើសេរ ើស
្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក  

១/១ ១. េ្រជើសេរ ើសបន្រគូឧត្តមសិក  ២២នក់ ្រសី ៤នក់ √ 
  

៥. ករពិនិតយ ម ន 
និង យតៃម្ល 

៤/៤ ១. ្រតួតពិនិតយករេ្របើ្របស់្រគូបេ្រង នជប់ កិចចសនយ ពីរេវន 
និងថន ក់គួប ១៣៥  

√ 
  

២. ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តនិយមថមីស្តីពីករេ្របើ្របស់បុគគលិក
អប់រ ំ២ េខត្ត ៨  

√ 
  

៣. ្រតួតពិនិតយករផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងេធ្វើកររបស់បុគគលិកអប់រ ំ១៧ 
មនទីរ 

√ 
  

៤. ្រតួតពិនិតយករែបងែចក្រគូេចញថមី ១៨ មនទីរ √   
៦. ព្រងឹងភព្រតឹម្រតូវ 
កនុងករេ្របើ្របស់្របព័នធ 
HRMIS េនថន ក់ជតិ និង
ថន ក់េ្រកមជតិ 
 

៨/១១ ១. ករបណ្តុ ះប ្ត លនិងេរៀបចំ HRMIS េន្រសុកខណ្ឌ េន
េសសសល់ 

√ 
  

២. បណ្តុ ះប ្ត លពីរេបៀបេ្របើ្របស់របយករណ៍ពី HRMIS 
េដើមបី្រតួតពិនិតយបុគគលិក្រគប់្រគង តំេឡើងកំ តំេឡើង នៈ
តួនទី ករផ្ល ស់ប្តូរ ករព្រងយេឡើងវញិ ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ករេធ្វើចំេ ល េទម្រន្តីករយិល័យ ្រសុក ខណ្ឌ  និងមនទីរ   
អយក. ជធនី េខត្ត 

  
 

 √ 

៣. សិកខ ពីរេបៀបបេងកើតនិងអនុវត្ត្របព័នធេបើក្របក់
េបៀវត បញចូ លជមួយនឹង្របព័នធ HRMIS 

√ 
  

៤. បណ្តុ ះប ្ត លដល់មនទីរ អយក. ជធនី េខត្ត ករ.ិ អយក. 
្រសុក ខណ្ឌ  និងនយក ែដលបនេ្រជើសេរ ើសស្តីពីករ
្របមូលទិននន័យនិងករបំេពញក្រមងសំណួរ 

√ 
 
 
 

 

៥. គំ្រទករពិនិតយ ម ននិងពិនិតយេចះៗេលើករ្របមូល
ទិននន័យ HRMIS  

√ 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
៦. គំ្រទករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករេរៀបចំកមមវធីិថមីស្រមប់ករ

អភិវឌ ្របព័នធ HRMIS 
√ 

  

៧. បណ្តុ ះប ្ត ល និងករេរៀបចំមូល ្ឋ នទិននន័យេន       
វទិយល័យែដលបនេ្រជើសេរ ើស 

  
 

√ 

៨. ករបណ្តុ ះប ្ត ល បំប៉នរមួទំងករេ ះ្រ យបញ្ហ
ទក់ទងនឹងករ្របមូលទិននន័យស្រមប់េធ្វើបចចុបបននភព 
មូល ្ឋ នទិននន័យ HRMIS េទករ.ិ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដល
បនេ្រជើសេរ ើស (CDPF 4.2.9) 

√ 

 
 
 

 

៩. សិកខ ថន ក់តំបន់ស្តីពីករេ្របើ្របស់េសៀវេភសថិតិ 
HRMIS  ខិតបណ្ណ សន្លឹកកិចចករ ជំនញវជិជ ជីវៈ និង  
របយករណ៍ត្រមូវករមួយចំនួន 

√ 
 
 
 

 

១០. អភិវឌ ែផនករសកមមភពធនធនមនុស  √   
១១. ព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងកនុងចំេ មអនក្រគប់្រគងថន ក់    

ក ្ត ល 
 

√ 

៧. ព្រងឹងករ្រគប់្រគង
បុគគលិក និងករបំេពញ
ករងរ 

២/៤ ១. ជំនួយករបេចចកេទសអន្តរជតិេដើមបីគំ្រទដល់ករពិនិតយ
ែផនករសកមមភពេគលនេយបយធនធនមនុស របស់
្រកសួង អយក រមួទំងមុខងរ តួនទី ករទទួលខុស្រតូវ
របស់បុគគលិកែដលបនេផទរេនថន ក់េ្រកម វមិជឈករនិង     
វសិហមជឈករ  

√ 

 
 

 

២. គំ្រទករអនុវត្ត្របព័នធ យតៃម្លលទធផលបំេពញករងរ √  
៣. ពិេ្រគះេយបល់ និងផ ព្វផ យឯក រស្តីពីករពិពណ៌ន

មុខតំែណងនិងលកខណៈសមបត្តិមុខតំែណង 
 

√ 

៤. ករគំ្រទករសិក ភ អង់េគ្លសេនថន ក់ជតិ និងថន ក់
េ្រកមជតិ 

√ 
  

១៩. ករងរហរិញញវតថុ    
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ២/៤ ១. រដ្ឋបល និងករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ (SIG) √   

២. ថវកិ ម្របព័នធធនគរ √   
៣. គំ្រទែផនកបេចចកេទសកនុងករអនុវត្តគេ្រមង FMIS   √ 
៤. អនកជំនញករកនុង្រសុកជួយដល់ករអនុវត្តគេ្រមង FMIS   √ 

២. ករព្រងឹងសមតថភព 
និងកិចច្របជំុ 

៣/៥ ១. បណ្ដុ ះប ្ដ លនយក និង្រកុម្របឹក ្រទ្រទង់ េរៀន
ស្ដីពីហិរញញបបទន េរៀន (ថវកិ ្របតិបត្តិ េរៀន
និងថវកិ្រទ្រទង់ េរៀន) ែផនករអភិវឌ ហិរញញវតថុ

េរៀនស្រមប់ ២៥ ជធនី េខត្ត ែដលមនសិកខ កម
សរបុ ១៤ ៧៤១នក់ (CDPF 3.3.3) 

√ 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
២. វគគបំប៉នស្ដីពីនីតិវធីិៃនករេ្រគងថវកិកមមវធីិ មសកមមភព

ផ រភជ ប់ជមួយមតិកថវកិថមីស្រមប់ ករ.ិអយក.្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ  និង េរៀនកនុងេខត្ត ៥ (កំពង់សពឺ កំពង់ធំ 

ែកវ ៃ្រពែវង និង េសៀម ប) 

√ 

  

៣. ព្រងឹងគណេនយយភពហិរញញវតថុ មរយៈរកិំល ្របព័នធ 
FMIS េទអងគភពថវកិ (ែដលមិនែមនជថវកិ្រទ្រទង់

េរៀន) (CDPF 3.2.2) 
 √ 

 

៤. បណ្ដុ ះប ្ដ លនយកេលើេគលករណ៍ែណនំស្ដីពីនីតិវធីិ
អនុវត្តហិរញញវតថុ 

√ 
  

៥. សិក ពីេគលនេយបយហិរញញបបទន េរៀនេ យ
ឧត្ដម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចចជតិ និង្រកសួងអយក. (CDPF 
3.3.1) 

 √ 
 

៣. ទព្វសមភ រៈ សមភ រ
បរកិខ រ និងេបះពុមព 

០/១ ១. ទព្វសមភ រៈ សមភ របរកិខ រ ករេបះពុមព  √ 
 

៤. ករងរសងគមកិចច និង
ចំ យឥតេ្រគងទុក 

១/១ ១. ករងរសងគមកិចច និងចំ យឥតេ្រគងទុក √ 
  

៥. ករពិនិតយ ម ន ១/១ ១. ករពិនិតយ ម ន √   

៦. គំ្រទករអនុវត្តករ
កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគង
ហិរញញវតថុ ធរណៈ 

១/២ ១. ជំនួយករបេចចកេទសេដើមបីព្រងឹងករផ រភជ ប់េគល
នេយបយថវកិ (CDPF 3.1.2) 

 √ 
 

២. វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីេគលករណ៍ែណនំករ្រគប់្រគង
ហិរញញវតថុថមីស្រមប់ករ្របតិបត្តិថវកិកមមវធីិ និងថវកិ
ចំ ក់ថន ក់េសដ្ឋកិចចថមី ករបណ្ដុ ះប ្ដ លេលើករេធ្វើសវន
កមមៃផទកនុង ករបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពី្រកបខណ្ឌ ្រកសួងេសដ្ឋ
កិចច និងហិរញញវតថុ ករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លស្រមប់
ករ្របតិបត្តិថវកិ ករគំ្រទស្រមប់ទស នកិចចសិក រមួគន  
និងករពិនិតយ ម នក្រមិត ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  និង េរៀន (CDPF 3.1.3) 

√ 

  

៧. គំ្រទករ កលបង 
FMIS 

១/៤ ១. ជំនួយករបេចចកេទសអន្តរជតិសពីពី FMIS (រយៈេពល ៣
ែខ) (CDPF 3.2.1) 

 
 

√ 

២. គំ្រទបេចចកេទសករេ ះ្រ យបញ្ហ េនេលើ្របព័នធ FMIS 
(មិនែមនថវកិែកលម្អ េរៀនេទ) (CDPF 3.2.3) 

 
 

√ 

៣. Server និងកំុពយូទ័រែដលទក់ទងេទនឹង្របព័នធ Server និង 
FMIS (CDPF 3.2.4) 

√ 
  

៤. ទស នកិចចសិក អំពីករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈនិង
គណេនយយភពហិរញញវតថុេន ្របេទសនន (CDPF 3.2.5) 

 
 

√ 
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១ ២ ៣ 
២០. ករងរសវនកមមៃផទកនងុ    
១. កិចចដំេណើ រអងគភព 
 

១/២ ១. ផ្តល់ករគំ្រទសមភ រ: និងបរកិខ រសវនកមម √   
២. មេធយបយស្រមប់េធ្វើសវនកមមៃផទកនុង(ែថទំ ជួសជុល)   √ 

២.  គំ្រទកិចចដំេណើ រ
ករងរសវនកមម 

១/៣ ១. ទី្របឹក បេចចកេទសសវនកមមៃផទកនុងជតិនិងអន្តរជតិ   √ 
២. េបះពុមពឯក រនិងេធ្វើករផ ព្វផ យ   √ 
៣. សិកខ ស្តីពីស្តង់ របយករណ៍សវនកមមៃផទកនុង √   

៣.  ដំេណើ រករងរសវន
កមម 
 

២/២ ១. េធ្វើសវនកមមៃផទកនុងនិងចុះ្រតួតពិនិតយែកលម្អ មអនុ សន៍
សវនកមម 

√   

២. ចុះ ម ន្រតតួពិនិតយនិង យតៃម្លករងរសវនកមមៃផទកនុង √   
២១. ករងរធនគុណភពអប់រ ំ    
១- កិចចដំេណើ រករអងគ
ភព 

៣/៣ ១. សមភ រៈផគត់ផគង់ែផនករដ្ឋបល √     
២. សមភ របរកិខ របេចចកេទស េ្រគ ងសង្ហ រមិនិងជួសជុល √     

៣. បនទុកបុគគលិក √     
២- ករព្រងឹងសមតថភព
្របព័នធពិនិតយ ម ន 

២/៣ ១. ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េលើ
ករងរបេចចកេទសពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លគុណភព
អប់រ ំ 

√ 
    

២. ក ងនិងពិេ្រគះេយបល់េលើខ្លឹម រេគលករណ៍     
យន្តករស្រមប់ ស់សទង់សមតថភពក្រមិតសមមូល 

  √ 
  

៣. ផ ព្វផ យបញញត្តិៃនករធនគុណភពអប់រេំនក្រមិតមេត្តយយ
សិក និងអប់រចំំេណះទូេទេនកមពុជ  

√ 
    

៣- ករពិនិតយ ម ន 
យតៃម្ល និងអធិករកិចច

គុណភពអប់រ ំ

១/៣ ១. ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លគុណភពអប់រ ំ     √ 
២. ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល្រកុម្របឹក យុវជន កី  និង

ករបណ្តុ ះប ្ត លអប់រវំជិជ ជីវៈ 
    √ 

៣. អធិករកិចចជួយ េរៀន √     
៤- េតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់
ជតិ 

៥/៥ ១. សរេសរវញិញ េតស្ត និង េបះពុមពេសៀវេភេតស្តថន ក់ទី៣ 
េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ និង គណិតវទិយ  

√ 
    

២. សិកខ ្របមូលព័ត៌មនចំបច់ពី េរៀនែដល្រតូវ
ចូលរមួេធ្វើេតស្តថន ក់ទី៣ 

√ 
    

៣.  ចុះេធ្វើេតស្តថន ក់ទី៣ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ និងគណិតវទិយ  √     
៤. បញចូ ល សំ ត វភិគទិននន័យ និងផ ព្វផ យលទធផលេតស្ត   √     
៥. ជំនួយករបេចចកេទសអន្តរជតិស្តីពីករវភិគទិននន័យ និង

របយករណ៍ យតៃម្លលទធផលេតស្តថន ក់ទី៣ (រយៈេពល ៤ែខ) 
√ 

    
២២. ករងរអធិករកិចចរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុ    
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ០/១ ១. កិចចដំេណើ រករអងគភព   √   
២. ព្រងឹងសមតថភព ១/២ ១. វគគបំប៉នស្តីពីករផ ព្វផ យរបយករណ៍អធិករកិចច និង √     
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
  នីតិវធីិ្រ វ្រជវបណ្តឹ ងត ៉ 

២. បញជូ នម្រន្តីបណ្តុ ះប ្ត លែផនកព័ត៌មនវទិយនិងហិរញញវតថុ
ធរណៈ 

  √   

៣. ពិនិតយ ម ន 
  
  

៣/៣ ១. អធិករកិចចជ្របចំេនអងគភពថន ក់េ្រកមជតិ និង
្រគឹះ ថ នសិក  

√     

២. ពិនិតយេឡើងវញិេលើករែកលម្អរបស់អងគភពរងអធិករកិចច √     
៣. ្រ វ្រជវបតុភពមិន្រប្រកតីេផ ងៗ √     

២៣. ករងរពត៌មន និងកិចចករ ៊ ន    
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ០/១ ១. កិចចដំេណើ រករអងគភព  √  

២. ្របមូលព័ត៌មន និង
ផ ព្វផ យព័ត៌មនអប់រ ំ
យុវជន និងកី  

៣/៣ ១. ពិនិតយ ម ន និងគំ្រទករផ ព្វផ យព័ត៌មនអប់រ ំ √   
២. ករបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញព័ត៌មនដល់ម្រន្តីអប់រ ំ √   

៣. េបះពុមព្រពឹត្តិប្រតអប់រ ំ √   

៣. ក ងសមតថភព
ដល់ម្រន្តី្រគប់្រគងអប់រ ំ

៧/៧ ១. ប្រញជ បករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ ICT(Intel Teach Program)  √   
២. បណ្ដុ ះប ្ដ លកមមវធីិយូនីកូដែខមរ និងកមមវធីិករយិល័យ

ភ ែខមរដល់ម្រន្តីអប់រ ំ
√   

៣. បណ្ដុ ះប ្ដ លអីុនធឺណិត អីុែមលដល់ម្រន្តីអប់រ ំ √   

  ៤. ផលិតសីុឌីកមមវធីិយូនីកូដែខមរ និងកមមវធីិករយិល័យភ
ែខមរ និងែចកជូនសិកខ កមចូលរមួ 

√   

៥. ពិនិតយ ម នករេ្របើ្របស់កមមវធីិយូនីកូដែខមរ និងកមមវធីិ
ករយិល័យភ ែខមរ 

√   

៦. ក ង និងផ ព្វផ យេគលនេយបយអប់រ ំពីចមង យ  √   

៧. េលើកកមពស់សមតថភពម្រន្តីអប់រេំលើករេ្របើ្របស់ ICT (CDPF) √   
៤. ផ ព្វផ យចំេណះដឹង

៊ នដល់សិស
និស ិត 

១/១ ១. ផ ព្វផ យចំេណះដឹង ៊ នដល់គរសិុស និងគរនិុស ិត √   

៥. កមមវធីិបំប៉នបេចចកវទិយ 
និងករបេ្រង ន 

១/១ ១. េបើកវគគបំប៉នស្ដីពីបេចចកវទិយកនុងករបេ្រង នដល់្រគូបេ្រង ន
មកពីវទិយល័យ និងអនុវទិយល័យចំនួន១៨០ នក់ 

√   

២៤. ករងរនីតិកមម    
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ១/១ ១. ថវកិដំេណើ រករនយក ្ឋ ននីតិកមម √   

២. ករព្រងឹងករផ្ដល់  
េស ធរណៈវស័ិយ
អប់រ្ំរសប មេគល
ករណ៍អភិបលកិចចល្អ 

២/២ ១. ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគងអប់រសំ្ដីពីអភិបលកិចចល្អ
ស្រមប់ករផ្ដល់េស អប់រ ំ

√   

២. ផលិតឯក របណ្ដុ ះប ្ដ លស្តីពីអភិបលកិចចល្អស្រមប់
ករផ្ដល់េស អប់រ ំ

√ 
  

៣. ករអនុវត្តករងរ        ៥/១៤ ១. ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគងសពីពីវធីិ ្រស្តៃនករ √   
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
វមិជឈករនិងវសិហមឈករ
វស័ិយអប់រ ំ

្រគប់្រគង េរៀន (School Base Management) 
២. ករអភិវឌ ន៍សមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគងមូល ្ឋ នថន ក់េ្រកម

ជតិ និងកំណត់ធតុចូលស្រមប់ក ងឯក រ SBM 
 √ 

 

៣. បណ្ដុ ះប ្ដ ល កលបងស្ដីពីករ្រគប់្រគងមូល ្ឋ ន  
រមួបញចូ លទំងសកមមភពរង និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លេនកនុង
េខត្តពីរ (CDPF 3.4.4) 

√ 
  

៤. ទស នកិចចសិក េ យនយក េទេខត្តេសៀម ប
េដើមបីជពន្លឺកនុងករ្រគប់្រគង េរៀន (SBM) 

 
 

√ 

៥. ទស នកិចចសិក េ យម្រន្តីថន ក់ក ្ដ លេទេមើលគេ្រមង
គំ្រទេ យអងករករ Care េនេខត្តរតនគិរសី្ដីពីមុខងររបស់  
គណៈកមមករ្រទ្រទង់  

 
 

√ 

៦. បំប៉នសមតថភពម្រន្តីនយក ្ឋ ននីតិកមមេឆ្លើយតបេទនឹង
កំែណទ្រមង់វមិជឈករនិងវសិហមជឈករ 

√ 
  

៧. ករអភិវឌ ន៍សមតថភពរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិេន
េខត្តបត់ដំបងនិងករអនុវត្ត កលបងករេផទរមុខងរ 
(CDPF 3.4.2) 

√ 
  

៨. គំ្រទព្រងីកករផ្ល ស់ប្តូរករេផទរមុខងរែដលបន កលបង
េនេខត្តបត់ដំបងេទេខត្តេផ ងៗេទៀត រមួបញចូ លទំងករ
យតៃម្លនិងករបណ្ដុ ះប ្ដ លពីត្រមូវករៃនករបណ្ដុ ះ

ប ្ដ ល (CDPF 3.4.3) 

 √ 

 

៩. េធ្វើទស នកិចចសិក េ យរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ (SNA) 
និងថន ក់េ្រកមជតិមកពីេខត្តបួន េទេខត្តបត់ដំបង 
េដើមបពិីនិតយករ កលបង (CDPF 3.4.5) 

 
 

√ 

១០. ផ ព្វផ យេគលនេយបយវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ    
វស័ិយអប់រ ំ

 
 

√ 

១១. គំ្រទបេងកើតែផនករសកមមភពេគលនេយបយវមិជឈករ
និងវសិហមជឈករ 

 
 

√ 

១២. ព្រងឹងករផ្ដល់េស ធរណៈវស័ិយអប់រេំនករយិល័យ
្រចកេចញចូលែតមួយ ម្រសុក ខណ្ឌ  េគលេ  

 √ 
 

១៣. ពិនិតយេឡើងវញិនូវមុខងរេផ ងៗែដលេផទរេទថន ក់េ្រកមជតិ
រមួបញចូ លករ យតៃម្លពីសមតថភព្រគប់្រគងៃនប ្ដ េខត្ត
ននេដើមបីេ ះ្រ យករផ្ល ស់ប្ដូរនិងេ្រជើសេរ ើសេខត្តចុង
េ្រកយេ យែផ្អកេលើសូចនករបំេពញករងរ (CDPF 3.4.6) 

 

 

√ 

១៤. ជំនួយករបេចចកេទសអន្តរជតិេដើមបីជួយគំ្រទកំែណទ្រមង់
វមិជឈករនិងវសិហមជឈករ (រយៈេពល៦ែខ) (CDPF 3.4.1) 

√ 
  

៤. ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ៤/៥ ១. និពនធ េរៀបនិងចង្រកងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តវស័ិយអប់រ ំ √   
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១ ២ ៣ 
ស្ដីពីករអប់រ ំនិងលិខិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្តវស័ិយ
អប់រ ំ

២. ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់សពីពីករអប់រ ំនិងលិខិតបទ ្ឋ ន 
គតិយុត្តវស័ិយអប់រ ំ

√ 
  

៣. ព្រងឹងសមតថភពបុគគលិកអប់រសំ្ដីពី្រកបខណ្ឌ លិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តវស័ិយអប់រ ំ

√ 
  

៤. ្របជំុពិេ្រគះេយបល់េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តវស័ិយ
អប់រ ំ

 √ 
 

៥. ផលិតឯក របណ្ដុ ះប ្ដ លសពីពី្រកបខណ្ឌ លិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តវស័ិយអប់រ ំនិងចបប់ស្ដីពីករអប់រ ំលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តវស័ិយអប់រ ំ

√ 
  

៥. ព្រងឹងយន្តករគតិយុត្ត
្រគប់្រគងនិងេ ះ្រ យ
វ ិ ទបុគគលិកអប់រ ំ

២/២ ១. ព្រងឹងករអនុវត្តនីតិវធីិៃនករេសនើ ឬករប្ដឹង ករត ៉ និង
ដំេ ះ្រ យ 

√ 
  

២. ព្រងឹងករ្រគប់្រគងនិងករេ ះ្រ យវ ិ ទបុគគលិកអប់រ ំ √   
២៥. ករងរសណំង់    
១. ករអភិវឌ ន៍សមតថ
ភព 
 

០/៣ ១. បំប៉នម្រន្តីថន ក់តំបន់    √   
២. នយក នយិករ    √   
៣. ចុះស្រមង់ និងសិក ព័ត៌មន េរៀន េន ជធនី េខត្ត   √   

២. ករពិនិតយ ម ន 
យតៃម្ល សិក េលើក

គេ្រមង និងកិចចដំេណើ រ      
ករអងគភព 

០/៣ ១. ពិនិតយ ម ន យតៃម្លករងរ្រគប់្រគងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
អប់រ ំេលើករងរ ងសង់ និងជួសជុល 

  √   

២. ្របតិបត្តិកររដ្ឋបល និង ទិញទព្វសមភ រៈ    √   
៣. ចុះពិនិតយ ជួសជុលអគរសិក  និងអគររដ្ឋបលរងេ្រគះ

ធមមជតិ 
  √   

៣. ករអភិវឌ ន៍ 
េហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ

១១/១២ ១. ករងរ ងសង់អនុវទិយល័យ និងសង្ហ រមិ មប ្ត េខត្ត √     
២. ករងរ ងសង់វទិយល័យបែនថមជន់ៃនអគរសិក េន

ជធនីភនំេពញ 
√     

៣. ករងរ ងសង់អេន្ត សិក ្ឋ ន RTTC េនភនំេពញ √     
៤. ករងរ ងសង់បងគន់អនម័យ និងអណ្តូ ងទឹក ្អ ត ម

េរៀន 
√     

៥. ជួសជុលអគររដ្ឋបលអប់រេំ្រកមឱ ទទីស្ដីករ្រកសួង √    
៦. ជួសជុលអគររដ្ឋបលអប់រេំន ជធនី េខត្ត   √ 
៧. ងសង់អនុវទិយល័យ និងវទិយល័យេនេខត្ត √     
៨. ងសង់ មេត្តយយសិក សហគមន៍េនេខត្ត √     
៩. ងសង់ មត្តយយធនធនេនេខត្ត √     

១០. ងសង់ ថមីទួទំង្របេទស √     
១១. ងសង់ផទះ្រគូ ន ក់េន មេខត្ត √   
១២. ងសង់ករយិល័យអប់រ្ំរសុក √   



 168 

សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣ 
២៦. ករងរសមភ រៈ និង្រទពយសមបត្តរិដ្ឋ    
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ៥/៥ ១. េ្របងឥនធនៈ √     

២. សមភ រៈេ្របើ្របស់ √     
៣. ល ប្រតយនយន្ត្របចំឆន ំ √     
៤. ្របក់ឧបតថមភេផ ងៗ √     
៥. េ ហុ៊យេស េផ ងៗ √     

២. ករអភិវឌ ន៍សមតថភព ២/៣ ១. បំប៉នម្រន្តីជំនញថន ក់តំបន់ √     
២. បំប៉នម្រន្តីថន ក់ក ្ត ល     √ 
៣. បំប៉ននយក  √     

៣. ករពិនិតយ ម ន ១/១ ១. ពិនិតយ ម ននិងេធ្វើបចចុបបននភពសមភ រៈ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ √     
២៧. ករងររដ្ឋបល    
១. កិចចដំេណើ រករអងគភព ១/១ ១. បំពក់សមភ រៈស្រមប់ដំេណើ រករងរ្របចំៃថង √   
២. គំ្រទេស េរៀបចំពិធី
ស្រមប់វស័ិយអប់រ ំ

១/២ ១. ផ្តល់េស គំ្រទដល់ដំេណើ រករេរៀបចំសននិបតអប់រ្ំរបចំឆន ំ  √     
២ ចូលរមួពិធីបុណយជតិ  √   

៣. ព្រងឹងសមតថភព
្រគប់្រគងរដ្ឋបលអប់រ ំ

០/១ ១. េបើកវគគបំប៉នករងររដ្ឋបលអប់រ ំ  √ 
  

៤. ព្រងឹងសមតថភពករងរ
្រគប់្រគងបណ្ណ រអប់រ ំ

០/១ ១. េបើកវគគបំប៉នករងរបណ្ណ រអប់រ ំ   √   

៥. ចូលរមួកមមវធីិសេមព ធ
នន ករ្របកួតកី  
ករ្របឡងសិស ពូែក 
និងករ ចុះ យតៃម្ល
ករងរ្របឡង្រប ំង
េនថន ក់េ្រកមជតិ 

០/២ ១. ចុះ្របមូលព័ត៌មនពក់ព័នធ និងបូកសរបុរបយករណ៍ជូន
ថន ក់ដឹកនំ 

  √   

២. ចុះែណនំ និងពិនិតយករេសនើសំុេម យករងររបស់ថន ក់
េ្រកមជតិ 

  √   

៦. ្រតួតពិនិតយ និង យ
តៃម្លករងររដ្ឋបលអប់រ ំ

១/១ ១. ចុះពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល
និងបណ្ណ រេនថន ក់េ្រកមជតិ 

√    

២៨. ករងរទំនក់ទំនងវបបធម៌ និង របូករណ៍    
២. ករ្រគប់្រគងនិស ិត 

របូករណ៍កនុង និង
េ្រក្របេទស 
 

១០/១៥ ១. ផ ព្វផ យព័ត៌មនពីកមមវធីិ របូករណ៍េទសិក េន
បរេទស 

√ 
  

២. ដំេណើ រករ្របឡងេ្រជើសេរ ើសនិស ិត របូករណ៍េទ
សិក េនបរេទស 

√ 
  

៣. បំប៉នសិស និស ិត របូករណ៍មុនេចញេទសិក េន
បរេទស និងនិស ិតបរេទសមកសិក េនកមពុជ 

√ 
  

  ៤. ជូនដំេណើ រនិស ិត និង្រគូវទិយល័យកំពង់េឈើទល ចូលរមួ
វគគបណ្តុ ះប ្ត ល េបះជំរ ំទស នកិចចសិក  េន្របេទស

√ 
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១ ២ ៣ 
ៃថនិងករេ្រជើសេរ ើសនិស ិត មប ្ត េខត្ត 

៥. វគគបំប៉ននិស ិត របូករណ៍បរេទសមកដល់ថមី ៦៨ នក់ √   
៦. េស សុខភពនិស ិតបរេទស១៤៩នក់  √  
៧. េស េ្របើ្របស់ទឹក អគគិសនី េនមជឈមណ្ឌ លអេន្ត សិក

និស ិតនរ ីនិងផទះ្រកសួងេលខ ៨៣  
√ 

  

៨. េស ្របមូលសំ ម េនមជឈមណ្ឌ លអេន្ត សិកនិស ិតនរ ី
និងផទះ្រកសួងេលខ ៨៣   

√ 
  

៩. ្របក់ របូករណ៍និស ិតបរេទសចំនួន១៥២នក់ √   
១០. ទស នកិចចសិក និស ិតបរេទសចំនួន១៤៩នក់បនយល់

ដឹងទុកជទុនកនុងករសិក អំពីវបបធម៌ និងអរយិធម៌ែខមរ 
√ 

 
 

១១. និស ិតបរេទសចំនួន៥០នក់េធ្វើដំេណើ រកំ ន្តេនេខត្ត្រពះ
សីហនុ និងេកះកុង េហើយ្រតឡប់េទមតុ្របេទសវញិ 

√ 
 

 

១២. 
ស្រមបស្រមួលរបបលំែហកំ ន្តនិស ិតបញច ប់ករសិក  
(៥០ នក់) 

  
√ 

១៣. ករែថទំអគរ៖ ផទះ្រកសួងេលខ៨៣  អគរD អគរ៧ ជន់  √  
១៤. ពិធីជួបជំុសំេណះសំ លេនអគរនិស ិតបរេទស និស ិត

នរ ីកនុងមជឈមណ្ឌ លអេន្ត សិកនិស ិតនរ ី
  

√ 

១៥. ពិធីបុណយជតិ្របេទសជមិត្ត ៖ ម្រន្តីចូលរមួបុណយជតិ
្របេទសជមិត្ត េវៀត ម និង វ 

  
√ 

៣. បេងកើន្របសិទ្ឋិភព ៃន
កិចចសហ្របតិបត្តិករ 

២/៤ ១. ករេរៀបចំពិធី និងេ្រគ ងឥស រយិយសជូនសបបុរសជន
ជតិ និងអន្តរជតិ 

 
√ 

 

២. ចំ យស្រមប់ទទួលគណៈ្របតិភូមកទស នកិចចេនកមពុជ  √  
៣. ករេរៀបចំកមមវធីិបិទពិធីបុណយ្រហ្វង់កូហ្វូនី √   
៤. ករបង់វភិគទនជូនអងគករ CONFEMEN  √   

៤. ពិនិតយ ម ន យ- 
តៃម្ល និង្របមូលទិននន័យ 
សមិទ្ឋផលរបស់អងគករ
ៃដគូេនថន ក់េ្រកមជតិ 

១/២ ១. ្រគប់្រគងទិននន័យ និងចង្រកងសមិទ្ឋផលរបស់សបបុរសជន 
អងគករជតិ អន្តរជតិ អងគករៃដគូអភិវឌ របស់្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី ែផនកភ អង់េគ្លស 

 
√ 

 

២. ្រគប់្រគងទិននន័យ និងចង្រកងសមិទ្ឋផលរបស់សបបុរសជន 
អងគករជតិ អន្តរជតិ អងគករៃដគូអភិវឌ របស់្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី ែផនកភ ប ងំ 

√ 
  

បញជ ក់៖ ១- អនុវត្តរចួ ល់    ២- កំពុងអនុវត្ត  ៣- មិនទន់បនចប់េផ្តើមអនុវត្ត 
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ឧបសមពន័ធទី៨ ៖ វឌ នភព ងម៉្រទិកសកមមភពេគលនេយបយឆន ំ២០១៥ 
 
 

អនុវិសយ័ ករអប់រកំមុរតូច ២០១៥ វឌ ន
ភព សននិ ្ឋ ន 

េគលនេយបយទី១៖ ធន លទធ
ភពទទួលបនេស អប់រ ំ
្របកបេ យសមធម៌ 

- េរៀបចំេគលករណ៍ែណនំស្តីពីករ
្រគប់្រគងនិងដំេណើ រករ       
មេត្តយយសិក ធនធន េនឆន ំ 
២០១៤ (អកត) 

២ - មិនទន់អនុម័តឱយេ្របើ្របស់ 

- េរៀបចំែផនករករងរ្របចំឆន ំៃន    
គណៈកមម ធិករជតិគំពរនិង
អភិវឌ ន៍កុមរតូចេនឆន ំ២០១៥ 
(អកត) 

១  

េគលនេយបយទី២៖ េលើក
កមពស់គុណភពនិងភពេឆ្លើយ
តប 

- ែកស្រមួលកមមវធីិសិក ស្រមប់មេត្ត
យយសិក រដ្ឋ មេត្តយយសិក សហ
គមន៍ និងកមមវធីិអប់រកុំមរតូច ម
ផទះ ខនងផទះ េនឆន ំ ២០១៤(អកត) 

២ - បនេរៀបចំេសចក្តីរមួនិងកំពុង េរៀបចំ
ស្រមប់ែផនកមេត្តយយសិក  

- េរៀបចំេគលករណ៍ែណនំស្រមប់
អប់រមំ បិ  អនក ពយបល 
ស្តីពីេស របូតថមភ ករគំពរ 
កិចចករពរកុមរ និងករេ្របើ្របស់
េស សុខភិបល េនឆន ំ២០១៤ 

)សស(  

២ - មិនទន់អនុម័តឱយេ្របើ្របស់ នយក
្ឋ នសុខភពសិក  នយក ្ឋ នអប់រ ំ

កុមរតូចនិងមជឈមណ្ឌ លគំពរ
ម និងទរក ្រកសួងសុខភិបល 
កំពុងសហករេរៀបចំេសចក្តី្រពង 

- េរៀបចំែផនករសកមមភពស្រមប់
អនុវត្តេគលនេយបយ្រគូបេ្រង ន 
េនឆន ំ ២០១៥ (បវ) 

១ - បនេរៀបចំែផនករសកមមភពេគល
នេយបយ្រគូបេ្រង ននិងបន    
អនុម័តៃថងទី១២ ែខមក  ឆន ំ២០១៥ 

េគលនេយបយទី៣៖ ធន
ភពស័កិ្តសិទធៃនភពជអនក
ដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តី
អប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- ក់ឱយអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ន
និង យតៃម្លែផ្អកេលើលទធផល
ស្រមប់អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច េន
ឆន ំ ២០១៤ (អកត) 

២ - កំពុងបេងកើនសមតថភពឱយេ្របើ្របស់
្របព័នធ 

- ែកស្រមួលភរកិចច និងករ្រប្រពឹត្តេទ
របស់នយក ្ឋ នអប់រកុំមរតូចេឆ្លើយ
តបនឹងេគលនេយបយវមិជឈករ 
និងវសិហមជឈករ េនឆន ំ២០១៤ 
(នក,អកត) 

១ - ្របកសេលខ ៤២១ អយក.្របក ចុះ
ៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ំ២០១៥ 

- ែកស្រមួលតួនទី ភរកិចច និងករ
្រប្រពឹត្តេទរបស់ែផនកអប់រកុំមរតូច
េនថន ក់េ្រកមជតិ ឆន ំ២០១៤ (នក,
អកត) 

១ - ្របកសេលខ ១៤០ អយក្របក ចុះ
ៃថងទី២៦ ែខមក  ឆន ំ២០១៥  
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អនុវិសយ័ ករអប់រកំមុរតូច ២០១៥ វឌ ន
ភព សននិ ្ឋ ន 

   ករបំែបកករយិល័យបឋមសិក
និងមេត្តយយសិក េទជ
ករយិល័យកុមរតូច និង
ករយិល័យបឋមសិក  

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្រមប់ែផនក
ឯកជន កសិ ្ឋ ន និងសហ្រគស
ធំៗ ឱយចូលរមួចំែណកេលើករងរ
អប់រកុំមរតូច ម្រគប់របូភពឆន ំ
២០១៥ (អកត) 

៣ - មិនទន់បនេរៀបចំ 

- េរៀបចំេគលករណ៍ែណនំស្តីពីករ 
្រគប់្រគង និងដំេណើ រករមេត្តយយ
សិក សហគមន៍ និងកមមវធីិអប់រ ំ
កុមរតូច មផទះ ខនងផទះេនឆន ំ 
២០១៥ (អកត) 

២ - មិនទន់អនុម័តឱយេ្របើ្របស់េន
េឡើយ 

 
អនុវិសយ័ ករអប់របំឋមសកិ  ២០១៥ វឌ ន

ភព សននិ ្ឋ ន 

េគលនេយបយទី១៖ ធន លទធ
ភពទទួលបនេស អប់រ ំ
្របកបេ យសមធម៌ 

- ែកស្រមួលែផនករេគលកនុងករ
ជួយកុមរពិករចប់ពីឆន ំ២០១៤ 
(បស) 

១  

- េធ្វើវេិ ធនកមមអនុ្រកឹតយស្តីពីករ    
ផ្តល់ របូករណ៍ស្រមប់បឋម
សិក  េនឆន ំ២០១៤ (នក,ហវ) 

១ - អនុ្រកឹតយេលខ៣៤អ្រក.បក  ចុះៃថងទី
១៧ ែខមីន ឆន ំ២០១៥  ស្តីពីករផ្តល់

របូករណ៍ដល់សិស ្រកី្រកេន
បឋមសិក ចំេណះទូេទ 

េគលនេយបយទី២៖ េលើក
កមពស់គុណភពនិងភពេឆ្លើយ
តប 

- េរៀបចំ្រកបខណ្ឌ ធនគុណភពអប់រ ំ
ក្រមិត េរៀន េនឆន ំ២០១៤ 
 )ធគអ(  

១ - ប្តូរេឈម ះេទជបញញត្តិធនគុណ
ភពអប់រកំ្រមិតមេត្តយយសិក  និង
អប់រចំំេណះទូេទ េនកមពុជ 

- កលបងករបេ្រង ននិងេរៀនេពញ
មួយៃថងចប់ពីឆន ំ២០១៤ (បស) 

២ - កំពុងេរៀបចំ 

- ផ ព្វផ យនិងអនុវត្ត្របព័នធធន
គុណភពករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ
បេ្រង ន េនឆន ំ២០១៤ (បវ) 

១ - មលិខិតេលខ ១៦២៦អយក.បវ 
ចុះៃថងទី២៤ ែខេម  ឆន ំ២០១៥ 

- ែកលម្អលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិស្តីពី
ករ ងសង់ និងករបំពក់សមភ រ
បរកិខ រ្រគឹះ ថ នសិក ឱយ្រសប ម
ស្តង់ គុណភព បឋមសិក  

១ - ្របកសេលខ ២៣៣៧  ចុះៃថងទី២៥ 
ែខមិថុន ឆន ំ២០១៥  ស្តីពីស្តង់    
បរកិខ រអបបរម ស្រមប់ករងរ       
រដ្ឋបល េរៀន 
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អនុវិសយ័ ករអប់របំឋមសកិ  ២០១៥ វឌ ន
ភព សននិ ្ឋ ន 

េនឆន ំ ២០១៥ (នក) 

- ែកលម្អកមមវធីិសិក េនបឋមសិក
េនឆន ំ ២០១៥ (អកស) 

១  

េគលនេយបយទី៣៖ ធន
ភពស័កិ្តសិទធៃនភពជអនក
ដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តី
អប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- េរៀបចំ្របព័នធ្រតួតពិនិតយ ម ន
ែផ្អកេលើលទធផល េនឆន ំ ២០១៤
(បស) 

១  

- េរៀបចំែផនករសកមមភពអនុវត្ត
េគលនេយបយ្រគូបេ្រង នេនឆន ំ
២០១៥ (បវ) 

១ - បនេរៀបចំែផនករសកមមភពេគល
នេយបយ្រគូបេ្រង ន និងបន   
អនុម័តជផ្លូវករពីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង
នៃថងទី១២ ែខមក  ឆន ំ២០១៥ 

- េរៀបចំលកខន្តិកៈ ស្តីពីករបេងកើត
្រគឹះ ថ នបឋមសិក ធរណៈ 
និងឯកជន   េនឆន ំ ២០១៥ (នក) 

២ - កំពុងេរៀបចំអនុ្រកឹតយេលខ១៨ អន្រក 
ចុះៃថងទី១៥ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៩២    
ស្តីពីករេបើក េរៀនចំេណះ
ទូេទឯកជន 

 
អនុវិសយ័ 

ករអប់រមំធយមសកិ  និងករ
អប់របំេចចកេទស 

២០១៥ វឌ ន
ភព សននិ ្ឋ ន 

េគលនេយបយទី១៖ ធនលទធ
ភពទទួលបនេស អប់រ ំ
្របកបេ យសមធម៌ 

- ក ងេគលនេយបយជតិស្តីពី
របូករណ៍ ឧបតថមភធន និង

ឥណទនអនកសិក  េនឆន ំ ២០១៤ 
(មចទ) 

២ - កំពុងេរៀបចំ 

- េរៀបចំអនុ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើន្របក់
េលើកទឹកចិត្តដល់្រគូបេ្រមើករេន
តំបន់ជួបករលំបក និងតំបន់ ច់
្រសយល េនឆន ំ ២០១៤ )បល(  

១ - អនុ្រកឹតយេលខ ៣៧អន្រក.បក ចុះៃថង
ទី១៨ ែខមីន ឆន ំ២០១៥ ស្តីពី្របក់
តំបន់ ស្រមប់ម្រន្តី ជករសីុវលិ កនុង
វស័ិយសុខភិបល 

- េរៀបចំែផនករេគលស្រមប់អភិវឌ
ករអប់របំេចចកេទស េនឆន ំ២០១៤ 
(តទវ) 

១  

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិនិង
យន្តករ ស្តីពីករព្រងីកវទិយល័យ
ចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស េនឆន ំ
២០១៥ (មចទ) 

២ - កំពុងេរៀបចំ 

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ យន្ត
ករ និង្រកបខណ្ឌ ករងរេដើមបីបណ្តុ ះ
ប ្ត ល ជំនញវជិជ ជីវៈដល់សិស

២ - កំពុងេរៀបចំនិងអនុវត្តទូទំង្របេទស 
េនេដើម ឆន ំ២០១៦ 
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អនុវិសយ័ 
ករអប់រមំធយមសកិ  និងករ

អប់របំេចចកេទស 
២០១៥ វឌ ន

ភព សននិ ្ឋ ន 

ែដលេបះបង់ករសិក េន
មធយមសិក  េនឆន ំ២០១៥ (តទវ) 

េគលនេយបយទី២៖ េលើក
កមពស់គុណភពនិងភពេឆ្លើយ
តប 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីកមមវធីិ
កុមរេម្រតីេនមធយមសិក  

េនឆន ំ ២០១៤  (មចទ) 

១ - េសចក្តី្រពងចុងេ្រកយ និងសំុករ
អនុម័តេបះពុមព និងផ ព្វផ យ       
ទូទំង្របេទសេនឆន ំ២០១៦ 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករ្របឡង
សិស ែផនកអប់របំេចចកេទស េនឆន ំ
២០១៤ (តទវ) 

១  

- ែកលម្អេសចក្តីែណនំស្តីពីករ
្របឡង ថន ក់ជតិ េនឆន ំ ២០១៥ 
 (តទវ) 

១ - មនេសចក្តីែណនំឆន ំ២០១៤េន
មនសុពលភពសំេណរថន ក់ទី១២
បនែកស្រមួលេសចក្តីែណនំមួយ
ចំនួន 

- ព្រងឹងយន្តករេលើកំែណ (ថន ក់ទី១២) 
េ្រជើសេរ ើសគណៈកមមករកំែណមន
សមតថភព  

- េរៀបចំវញិញ គំរ ូនិងវញិញ ក្រមិត
ថន ក់េខត្ត (ថន ក់ទី៩) 

- េរៀបចំគណៈកមមករស្រមប់ផ្តល់
វញិញ បនប្រតបេ ្ត ះ សនន 
២០១៥-២០១៦ ែដលមនចុះ     
ហតថេលខផទ ល់ (ថន ក់ទី១២) 

- េធ្វើបចចុបបននភពែផនករេគល
ស្រមប់ករអនុវត្តបេចចកវទិយ រ
គមនគមន៍ និងព័ត៌មនកនុងវស័ិយ
អប់រ ំេនឆន ំ ២០១៥ (ពអស៊) 

២ - កំពុងេរៀបចំ 

- េរៀបចំែផនករសកមមភពស្រមប់
អនុវត្តេគលនេយបយ្រគូបេ្រង ន
េនឆន ំ ២០១៥ (បវ) 

១ - បនេរៀបចំែផនករសកមមភពេគល
នេយបយ្រគូបេ្រង ននិងបន    
អនុម័តៃថងទី១២ ែខមក  ឆន ំ២០១៥ 

- េរៀបចំស្តង់ វទិយល័យចំេណះ
ទូេទនិងបេចចកេទស េនឆន ំ ២០១៥  
 (តទវ) 

២ - កំពុងេរៀបចំេសចក្ដី្រពង និង ក់ឆ្លង
េយបល់ពីៃដគូអភិវឌ  

េគលនេយបយទី៣៖ ធន
ភពស័កិ្តសិទធៃនភពជអនក
ដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តី
អប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- េរៀបចំស្តង់ ផគត់ផគង់សមភ របរកិខ រ
បេ្រមើដល់រដ្ឋបល េរៀន េន
ឆន ំ២០១៤ (សទរ) 

១ - ្របកសេលខ ២៣៣៧ អយក.្របក 
ចុះៃថងទី២៥ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៥ 

- េរៀបចំ្របព័នធក ងែផនករពិនិតយ ២ - បនបញច ប់េសចក្តី្រពងចុងេ្រកយ 
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អនុវិសយ័ 
ករអប់រមំធយមសកិ  និងករ

អប់របំេចចកេទស 
២០១៥ វឌ ន

ភព សននិ ្ឋ ន 

ម ន និង យតៃម្លែផ្អកេលើ   
លទធផលេនមធយមសិក  េនឆន ំ
២០១៤ (មចទ) 

េដើមបីសំុករអនុម័ត ក់ឱយេ្របើ្របស់
េនឆន ំ២០១៦ 

- េរៀបចំ្រកបខណ្ឌ ្រគូបេ្រង នែផនកអប់រ ំ
បេចចកេទសបេ្រង នេនវទិយល័យ
ចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស េនឆន ំ 
២០១៤ (បល,តទវ) 

១ - ្រកសួងបនចត់ ំង្រគូ បេចចកេទស
េចញថមីនិង្រគូេផទរ ទីកែន្លងបេ្រមើ
ករងរែដលមនឯកេទសសម្រសប
េទកន់វទិយល័យចំេណះទូេទនិង
បេចចកេទសជបន្តបនទ ប់។ បចចុបបនន
្រគូបេចចកេទស ចធននិរន្តរភព
េនវទិយល័យ 

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នស្តីពី ករ
្រគប់្រគង្រគឹះ ថ នអប់រមំធយមសិក
ឯកជន េនឆន ំ ២០១៤  (មចទ) 

១ - េសចក្តីែណនំេលខ១០ អយក.ស
ណន ចុះៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ំ
២០១៤ ស្តីពីករអនុវត្ត្របកសេលខ 
២៧៩២ អយក ្របក ចុះៃថងទី ៣១ ែខ 
កកក  ឆន ំ២០១៣ 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីស្វ័យភព
និងករទទួលខុស្រតូវរបស់
មធយម សិក  េនឆន ំ២០១៤ (មចទ) 

២ - កំពុងបនេរៀបចំ  

- េរៀបចំេគលករណ៍អភិបលកិចចល្អ
េន មធយមសិក ចំេណះទូេទ 
និងវទិយល័យចំេណះទូេទនិង
បេចចកេទស េនឆន ំ២០១៤   (ធគអ) 

២ - េសចក្តីែណនំស្តីពីករព្រងឹងករ
្រគប់្រគងេន ម្រគឹះ ថ នមធយម
សិក   

- េធ្វើបចចុបបននភពេគលនេយបយ     
បេចចកវទិយ រគមនគមន៍និង
ព័ត៌មនកនុងវស័ិយអប់រ ំេនឆន ំ 
២០១៤ (ពអស៊) 

២ - នយក ្ឋ ន និងទី្របឹក បេចចកេទស
របស់KOICA កំពុងសហករេធ្វើ
បចចុបបននភព បញច ប់កនុងឆន ំ២០១៦ 

- េរៀបចំ្របកសស្តីពីករែកស្រមួល
ភរកិចច និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់
នយក ្ឋ នត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈេនឆន ំ
២០១៤ (នក) 

២ - កំពុងសិក  

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករព្រងឹង
ករ្រគប់្រគងនិងករអនុវត្តែផនកអប់រ ំ
បេចចកេទស េន មធយមសិក  
េនឆន ំ២០១៥ (តទវ) 

១ - េសចក្តីែណនំេលខ ៣៩ អយក.   
សណន ស្តីពីករ្រគប់្រគងករងរ
អប់របំេចចកេទសេន ម ជធនី 
េខត្ត  
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អប់របំេចចកេទស 
២០១៥ វឌ ន

ភព សននិ ្ឋ ន 

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន និងយន្តករ
ករងររបស់ទី្របឹក ជីពេន ម

េរៀន េនឆន ំ២០១៥ (តទវ) 

២ 
- កំពុងេរៀបចំេ្រកមជំនួយបេចចកេទស
ពីអងគករ FCA (្រពះវ ិ រ ្វ ងំឡង់)  

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករ
្រគប់្រគងែផ្អកេលើលទធផលេនមធយម
សិក ចំេណះទូេទ និងមធយមសិក
បេចចកេទស េនឆន ំ២០១៥ (មចទ) 

២ - កំពុងសំុករអនុម័តេដើមបី ក់ឱយេ្របើ
្របស់ 

 
អនុវិសយ័ ករអប់រឧំត្ដមសកិ  ២០១៥ វឌ ន

ភព សននិ ្ឋ ន 

េគលនេយបយទី១៖  
ធនលទធភពទទួលបនេស
អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ 

- េរៀបចំេគលនេយបយស្តីពី       
របូករណ៍ ករឧបតថមភធន និង 

ឥណទនស្រមប់អនកសិក េន 
ឧត្តមសិក  េនឆន ំ២០១៤ (ឧស) 

២ - បនសិក វភិគ ថ នភព និងបន
កំពុងសរេសររបយករណ៍ ឯក រ
ទស នទនៃនេគលនេយបយស្តី
ពី របូករណ៍ ករឧបតថមភធន និង
ឥណទនស្រមប់អនកសិក េនឧត្តម
សិក  (បញច ប់របយករណ៍ែខធនូ 
២០១៥) 

- េរៀបចំែផនករបេងកើនចំនួននិស ិត
ែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកេទស      
វសិ្វកមម សិលបៈ ៃចន្របឌិត និង        
គណិតវទិយ េនឆន ំ ២០១៤ (ឧស) 

២ - បនេរៀបចំសិកខ ព្រងឹង 
សមតថភពនិងករងរបណ្តុ ះ          
ប ្ត លស្រមប់បុគគលិកេន ម 
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ពក់ព័នធនឹង
ែផនក (STEAM) 

-  បនផលិតឯក រ េសនើសំុមូលនិធិពី
ភគីចិន េដើមបីព្រងឹងែផនក STEAM  
(ចំករឯកភពពី CDC) 

េគលនេយបយទី២៖  
េលើកកមពស់គុណភពនិងភព
េឆ្លើយតប 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំ ស្តីពីករសិក
ថ នភពនិស ិតេ្រកយបញច ប់ករ

សិក េនឆន ំ ២០១៤ (ឧស) 

២ - បនសិក  និងវភិគ ថ នភព របស់
និស ិត ៤ ០០០នក់ េន ម 
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  (បនបញច ប់
របយកណ៍) 

- េរៀបចំេសៀវេភែណនំ្របតិបត្តិស្តីពី 
គេ្រមង្រ វ្រជវ េនឆន ំ២០១៥ 
(ឧស) 

២ - បនេធ្វើសិកខ ជូនដល់
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ៥៧ ែដលមន
លទធភពកនុងករ្រ វ្រជវ 

- េរៀបចំេគលករណ៍ែណនំស្តីពីករ
យតៃម្ល មថន ក់េរៀនជ្របចំ េន

ឆន ំ ២០១៥ (ឧស) 

៣ - នឹងេធ្វើលិខិត្របគល់ជូន្រគឹះ ថ ន
ឧត្តមសិក េរៀបចំករងរ 
បេចចកេទសផទ ល់ 
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អនុវិសយ័ ករអប់រឧំត្ដមសកិ  ២០១៥ វឌ ន
ភព សននិ ្ឋ ន 

- បេងកើតេគលនេយបយអភិវឌ
ធនធនមនុស ស្រមប់ឧត្តមសិក  
េនឆន ំ ២០១៥ (ឧស) 

២ - បនេរៀបចំែផនករអភិវឌ ធនធន
មនុស េនឧត្តមសិក  

- ករេរៀបចំេគលនេយបយអភិវឌ
ធនធន មនុស ស្រមប់ឧត្តមសិក
្រតូវករអនកជំនួយករបេចចកេទស 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករអភិវឌ  
កមមវធីិចុះកមមសិក េនឆន ំ២០១៥ 
(ឧស) 

២ - បនេរៀបចំេសចក្តី្រពងលិខិត
ែណនំេផទរសិទធិដល់្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក ជអនកអនុវត្ត  

- េរៀបចំស្តង់ និងេគលករណ៍
ែណនំអំពីករធនគុណភពៃផទកនុង 
េនឆន ំ ២០១៥ (ឧស) 

២ - បនសិក ថ នភពអនុវត្តបទ ្ឋ ន
ជធរមន បនបញច ប់ករសរេសរ
េសចក្តី្រពងដំបូងជភ ែខមរ និង
អង់េគ្លសរចួេហើយ  

េគលនេយបយទី៣៖  
ធនភពស័កិ្តសិទធៃនភពជអនក 
ដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តី
អប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- េរៀបចំរចនសមព័នធ និងយន្តករអនុ
វត្តេគលនេយបយស្តីពីករ្រ វ
្រជវនិងអភិវឌ   េនឆន ំ២០១៤ (សវ) 

២ - ខ្វះសមសភពចូលរមួកនុង្រកុម
ករងរ និងករគំ្រទពី្រគឹះ ថ ន   
អនុវត្តផទ ល់ 

- េរៀបចំែផនករែផ្អកេលើលទធផលេន 
ឧត្តមសិក  ២០១៤-២០១៨ េនឆន ំ 
២០១៤ (ឧស) 

១ - បនេរៀបចំសិកខ ស្តីពីេរៀបចំ
ែផនករែផ្អកេលើលទធផល២០១៤-
២០១៨ េដើមបីក ងសមតថភព ដល់
បុគគលិកេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក ទំងអស់ 

- ែកលម្អ្របព័នធស្តីពីករទទួល គ ល់
និងករបេងកើត្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក
េនឆន ំ ២០១៤ (ឧស) 

២ - បនសិក ថ នភពអនុវត្តបទ ្ឋ ន
ជធរមន និងបនបញច ប់ករែកលម្អ
កនុងែខវចិឆិក ២០១៥ 

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នស្តីពីករផ្តល់
ស្វ័យភពដល់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  
េនឆន ំ២០១៤ )ឧស(  

២ - បននិងកំពុងសិក េលើ ២ែផនក     
សំខន់ៗ៖សិក ថ នភព និង      
ក ងឯក រស្តីពីករ្រគប់្រគង
ហិរញញវតថុេនឧត្តមសិក  (បនបញច ប់
ជ ថ ពរ)។ 

- បនកំពុងសិក ថ នភពនិងេរៀបចំ
េគលនេយបយស្តីពី អភិបលកិចច 
និងករ្រគប់្រគង (បុគគលិកនិងករ
សិក )េនឧត្តមសិក នឹងចប់េនែខ
ធនូ២០១៥ 

- េរៀបចំយន្តករអនុវត្ត្រពះ ជ្រកឹតយ
ស្តីពីករផ្តល់ នៈ ្រ ្ត ចរយេន
ឆន ំ២០១៥ (នក) 

២ - កំពុងេរៀបចំ្រពះ ជ្រកឹតយែតង ំង
្រ ្ត ចរយ 

- ្រពះ ជ្រកឹតយែតង ំង្រកុម្របឹក
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អនុវិសយ័ ករអប់រឧំត្ដមសកិ  ២០១៥ វឌ ន
ភព សននិ ្ឋ ន 

ជតិផ្តល់ នៈ ្រ ្ត ចរយ 
- អនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ និងករ
្រប្រពឹត្តេទរបស់អគគេលខធិករ ្ឋ ន
ៃន្រកុម្របឹក ជតិផ្តល់ នៈ ្រ ្ត
ចរយ 

- េរៀបចំេគលករណ៍ែណនំស្តីពី
្របព័នធពិនិតយ ម ន យតៃម្លែផ្អក
េលើលទធផល េនឆន ំ២០១៥ (ឧស) 

១ - បនេរៀបចំឧបករណ៍រចួ ល់ស្រមប់
្របព័នធពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល 

 
អនុវិសយ័ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ២០១៥ វឌ ន

ភព សននិ ្ឋ ន 

េគលនេយបយទី១៖  
ធនលទធភពទទួលបនេស
អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ 

- ែកស្រមួលេសចក្តីែណនំស្តីពីករ
អនុវត្តកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ េន
ឆន ំ២០១៤ (អកប) 

១ - ចរែណនំេលខ០១ អយក.សរច 
 ចុះៃថងទី០២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៥ 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករផ្តល់ 
របូករណ៍ដល់អនកសិក កមមវធីិ

អប់រេំ្រក្របព័នធ េនឆន ំ២០១៤ 
(អកប) 

៣ - មិនមនថវកិស្រមប់គំ្រទដល់អនក
សិក កមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ 

េគលនេយបយទី២៖  
េលើកកមពស់គុណភពនិងភព
េឆ្លើយតប 

 
 

  

េគលនេយបយទី៣៖  
ធនភពស័កិ្តសិទធៃនភពជអនក 
ដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តី
អប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- ែកស្រមួលេសចក្តីែណនំ ស្តីពីករ
្រគប់្រគង ឯកជន េនឆន ំ      
២០១៤(អកប) 

១ - េធ្វើវមិជឈករករងរេនះេទ ជធនី 
េខត្ត េហើយករអនុវត្តមិនមនបញ្ហ  
និង ម្រចកេចញចូលែតមួយ 

- េរៀបចំ្របព័នធ្រគប់្រគងែផ្អកេលើលទធ
ផលៃនកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ េនឆន ំ 
២០១៥ (អកប) 

១ - ទទួលបនកសហករជមួយធ
នគពិភពេ កកនុងករេរៀបចំ
្របព័នធេនះ 

 
អនុវិសយ័ ករអភិវឌ យវុជន ២០១៥ វឌ ន

ភព សននិ ្ឋ ន 

េគលនេយបយទី១៖  
ធនលទធភពទទួលបនេស
អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ 

- េរៀបចំែផនករស្តីពីករចូលរមួរបស់  
យុវជនកនុងសកមមភពសម័្រគចិត្ត េន
ឆន ំ ២០១៤ (យវ) 

២ - កំពុងពិភក ជមួយនយក ្ឋ ន 
នីតិកមមេដើមបីេរៀបចំឱយ្រសប ម
ទ្រមង់ឯក រែផនករសកមមភព
ែដលបនកំណត់េ យទីស្តីករ     
គណៈរដ្ឋម្រន្តីចំនួន៣េលើក 

- េរៀបចំែផនករសកមមភពជតិស្តីពី
ករអភិវឌ ចលនកយរទឹធិជតិ    

១ - ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករ
អភិវឌ ចលនកយរទឹធិជតិកមពុជឆន ំ
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អនុវិសយ័ ករអភិវឌ យវុជន ២០១៥ វឌ ន
ភព សននិ ្ឋ ន 

កមពុជ េនឆន ំ ២០១៤ (យវ) ២០១៣-២០ អនុម័តេនឆន ំ២០១៣  
េគលនេយបយទី២៖ េលើក
កមពស់ គុណភពនិងភពេឆ្លើយ
តប 

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នស្តីពីករព្រងឹង
យន្តករ្រកុម្របឹក កុមរ និងយុវជន 
និងេរៀបចំឯក រពក់ព័នធ េនឆន ំ 
២០១៤ )យវ(  

២ - កមមវធីិ កុមរេម្រតី សមស
ភគទី៥៖ ករចូលរមួរបស់កុមរ 
្រគួ រ និងសហគមន៍ (ឯក រគំ
្រទករអនុវត្ត ១៦ ធនូ ២០១៣) 

- េរៀបចំនិយមអបបបរមស្រមប់ករ   
បណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈ េន
ឆន ំ ២០១៥ (តទវ) 

៣ - មិនទន់បនេរៀបចំ 

េគលនេយបយទី៣៖  ធន
ភពស័កិ្តសិទធៃនភពជអនក
ដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តី
អប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- េរៀបចំយន្តករស្រមប់ករពិនិតយ
ម ននិង យតៃម្លករអនុវត្ត េន

ឆន ំ ២០១៤ (យវ) 

២ - បនេរៀបចំក្រមងសំណួរ ស្រមប់
សិស  នយក និងមនទីរ 

- េរៀបចំែផនករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនស
មព័នធមជឈមណ្ឌ លយុវជន េនឆន ំ
២០១៤ (គមយវ) 

១ - លិខិតេលខ ១៦ អយក .សណន ចុះ
ៃថងទី ២៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៤ ស្ដីពីករ
េរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តេទៃន
មជឈមណ្ឌ លយុវជន 

 
អនុវិសយ័ ករអប់រកំយនិង

កី  ២០១៥ វឌ ន
ភព សននិ ្ឋ ន 

េគលនេយបយទី១៖ ធនលទធ
ភពទទួលបនេស អប់រ ំ
្របកបេ យសមធម៌ 

- េសចក្តីែណនំស្តីពីករងរបេចចក
េទសអប់រកំយនិង កី  េនឆន ំ
២០១៤ (អកឡ) 

២ - បនចុះ្រសង់ទិននន័យនិង ែណនំ
ដល់្រគូបង្ហ ត់ ករ ត់្របណឱយ
មន ករឆ្លងកត់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល

មបទ ្ឋ នបេចចកេទស 
េគលនេយបយទី២៖ េលើក
កមពស់គុណភពនិងភពេឆ្លើយ
តប 

- េរៀបចំេគលនេយបយកី ជតិ
ស្តីពីករអភិវឌ វស័ិយអប់រកំយនិង
កី   េនឆន ំ២០១៤ (អកឡ) 

១ - ឯក រេគលនេយបយបនករ
អនុម័តពីទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

- េរៀបចំែផនករេគលស្តីពីករអភិវឌ
កី េឆព ះេទឆន ំ២០២៣ េនឆន ំ
២០១៤ (អគកឡ) 

២ 
- េពលេវ មិន្រគប់្រគន់ និងខ្វះធតុ
ចូលពីៃដគូអភិរឌ  

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករ្របកួត
កី េន ម្រគឹះ ថ នសិក  េនឆន ំ 
២០១៤ (អកឡសស) 

១ - លិខិតេលខ ០៥ អយក. សណន ចុះ
ៃថងទី២៨ ែខេម  ឆន ំ២០១៥ 

េគលនេយបយទី៣៖ ធន
ភព   ស័កិ្តសិទធៃនភពជអនក
ដឹកនំ និង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តី
អប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិស្តីពី
ករេផទរមុខងរអប់រកំយនិងកី
ដល់ថន ក់េ្រកមជតិ េនឆន ំ២០១៥ 
(អគកឡ) 

២ - ករវភិគមុខងរមនភពសមុ្រគ
ម ញ 
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អនុវិសយ័ ករអប់រកំយនិង
កី  ២០១៥ វឌ ន

ភព សននិ ្ឋ ន 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករករពរ
តៃម្លសីលធម៌និងវជិជ ជីវៈកនុងករេធ្វើ
សកមមភពអប់រកំយនិងកី  េន
ឆន ំ ២០១៥ (អគកឡ) 

២ - េពលេវ មិន្រគប់្រគន់ និងខ្វះធតុ
ចូលពីៃដគូអភិវឌ  

- ែកលម្អេសចក្តីែណនំស្តីពីករចង
្រកងក្លឹបសមគមសហព័នធកី  េន
ឆន ំ ២០១៥ (អគកឡ) 

១ - ជំរញុ និងបេងកើតគណៈកមមករ
្រទ្រទង់វស័ិយកី េនកនុង  ជធនី 
េខត និងអភិវឌ សមគមក្លឹបកី
ម ជន េន ម្រសុក ខណ្ឌ  

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីវមិជឈករ 
ករងរកី ដល់សហព័នធកី ជតិ 
េនឆន ំ២០១៥ (អគកឡ) 

២ - ជំរញុ និងបំផុសឱយមនករេរៀបចំ
្រពឹត្តិករណ៍កី ននឱយបនេ្រចើន
េនកនុង ជធនី េខត្ត របស់ខ្លួនេដើមបី
េ្រត មលកខណៈចូលរមួ្របកួតែលបង
កី ជតិ  

បញជ ក់ ៖  ១- អនុវត្តរចួ ល់ ២- កំពុងអនុវត្ត    ៣- មិនទន់បនចប់េផ្ដើមអនុវត្ត 
 

 

េឈម ះនយក ្ឋ ន/អងគភព អក រកត់  េឈម ះនយក ្ឋ ន/អងគភព អក រកត់ 
នយក ្ឋ នអប់រកុំមរតូច អកត  នយក ្ឋ ននីតិកមម  នក 
នយក ្ឋ នបឋមសិក   បស  នយក ្ឋ នសមភ រៈ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ សទរ 
នយក ្ឋ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ  មចទ  នយក ្ឋ នព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន  ពអស៊ 
នយក ្ឋ នអប់រេំ្រក្របព័នធ  អកប  នយក ្ឋ នែផនករ  ផក 
នយក ្ឋ នសុខភពសិក   សស  អគគនយក ្ឋ នកី  អគកឡ 
នយក ្ឋ នត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ  តទវ  នយក ្ឋ នអប់រកំយ និងកី  អកឡ 
នយក ្ឋ នឧត្តមសិក   ឧស  នយក ្ឋ នអប់រកំយ និងកី សិស  និសិ ត  អកឡសស 
នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត  សវ  អគគនយក ្ឋ នយុវជន អយវ 
នយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ បវ  នយក ្ឋ នយុវជន យវ 
នយក ្ឋ នអភិវឌ កមមវធីិសិក   អកស  នយក ្ឋ ន្រគប់្រគងមជ មណ្ឌ លយុវជន គមយវ 
នយក ្ឋ នបុគគលិក  បល  នយក ្ឋ នធនគុណភពអប់រ ំ ធគអ 
នយក ្ឋ នហិរញញវតថុ  ហវ    
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ឧបសមព័នធទី៩ ៖ វឌ នភពករអនុវត្តែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៥ ម ម រតីពិនិតយេឡើងវិញរមួគន  

១. អនុ សយ័ ករអបរ់ំកមុរតចូ សកមមភព 
អងគភពទទលួ 

ខសុ្រតូវ 
(ECE-SSWG) 

វឌ ន
ភព 

េសចកី្តបញជ ក ់

១.១ ្របសិទធភពៃនករេ្របើ្របស់ថវកិ េរៀនេដើមបីេលើកកមពស់គុណភព 

តម្ល ភពថវកិ 

 ករពិនិតយេឡើងវញិលិខិតបទ ្ឋ នស្រមប់
្រគប់្រគងថវកិដំេណើ រករ មេត្តយយ
មនទី ំងកនុង បឋមសិក  

DOF/ECED ១ 
- បនេចញ្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ ៣៦៦ សហវ.្របក 
ចុះៃថងទី០៦ ែខេម  ឆន ំ២០១៥ ស្តីពីនីតិវធិីៃនករអនុ
វត្តថវកិស្រមប់ដំេណើ រករ េរៀន ធរណៈ 

 ករេរៀបចំ្របព័នធពិនិតយ ម ននិង យ
តៃម្ល និងឧបករណ៍ 

DoME ២ 
- េ្រគងបញច ប់េន្រតីមសទី២ឆន ំ២០១៦ 

 
 
ករក ងែផនករ និងអនុវត្តថវកិ 

 េសចក្តីែណនំស្តីពី្របក់ឧបតថមភ្រគូមេត្តយយ
បេ្រង នពីរេវន 

DoPer ៣ 

- ឆន ំ២០១៦ នឹងពិនិតយ ថ នភព្រគូបេ្រង ន មេត្ត
យយសិក េឡើងវញិ  

- មនករពក់ព័នធដល់អនុ្រកឹតយេលខ ៣០៩ ស្តីពីករ
្រគប់្រគង និងចត់ែចងេស បេ្រង នកនុង្រគឹះ ថ នសិក

ធរណៈ 
១.២ ករផគត់ផគង់និងេ្របើ្របស់្រគូមេត្តយយ 

ករផគត់ផគង់្រគូ្រតូវ្រសបនឹងត្រមូវករ 

 ែផនទីស្តីពីករផ្តល់េស អប់រកំុមរតូច និង
យុទធ ្រស្តេដើមបីព្រងីកវ ិ លភពៃនេស
អប់រកំុមរតូច 

 
ECED/DoP 

 
២ 

- ECED កំពុងេរៀបចំទ្រមង់្របមូលទិននន័យ ម្របព័នធ 
Access ប៉ុែន្ត្រតូវករបេងកើនសមតថភពម្រន្តី 

 ករសិក យតៃម្លត្រមូវករ្រគូមេត្តយយ
ែដលមនគុណភព 

ECED/DoPer/ 
DoP 

៣ 
 

ករព្រងីកករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូមេត្តយយ 
 ករសិក យតៃម្លអំពីសមតថភពរបស់

មជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគទំង ៦ 
ស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូមេត្តយយ 

TTD/ECED/DoP ៣ 
មិនបនអនុវត្តេ យ រចំនួនេ្រជើសេរ ើសថយចុះ ច  
បណ្តុ ះប ្ត លេន មធយមសិក គរេុកសលយ      
មេត្តយយមជឈិមបន 

១.៣ និរន្តរភព មេត្តយយសិក សហគមន៍ 
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ករព្រងីកតួនទី និងដំេណើ រកររបស់ 
មេត្តយយសិក សហគមន៍ 

 ្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពី ករផ្តល់ថវកិ
មេត្តយយសិក សហគមន៍         

សមភ របរកិខ រ និង្របក់េលើកទឹកចិត្ត 
DOL/ECED ៣ 

 

 ករព្រងីកករបំប៉នអំពីករអប់រកំុមរតូច រមួ
បញចូ លទំង្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍ 

ECED/TTD ១ 
- បំប៉ន្រគូមេត្តយយសិក រដ្ឋ មស្តង់  ១៥ៃថងនិងបំប៉ន
្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍ មស្តង់  ៣៥ៃថង 

ករបញជ ក់អំពីលកខខណ្ឌ របូវន័្តករផ្តល់ 
ថវកិ និងនិរន្តរភព មេត្តយយ 
សិក  សហគមន៍ 

 ករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ ចបប់និងលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តស្តីពីករគំ្រទ មេត្តយយសិក  
សហគមន៍និង្រគូបេ្រង ន 

DoF/ECED ២ 

- នយក ្ឋ នអប់រកំុមរតូចកំពុង្របមូលធតុចូលពីអនក
ពក់ព័នធ 

- បន្របជុំពិភក រ ង្រកសួងអយក ្រកសួងម ៃផទ 
និង្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ 

 ករេរៀបចំរចនបថែដលមន្របសិទធភព 
និង ងសង់ មេត្តយយសិក      
សហគមន៍ និងសមភ រៈបេ្រង ន 

DoC/ECED ១ 

- ករងរ ងសង់មេត្តយយសហគមន៍េនកនុងគេ្រមង
មន ៥០០ ទី ំង ជក់ែស្តងកំពុង ងសង់បន ១០១
អគរ ចំែណក ៣៩៩ អគរេទៀត ងសង់ឆន ំ ២០១៦។ 

- នីតិវធិីអនុវត្តកនុងករងរ ងសង់េដញៃថ្ល មលទធកមម
អន្តរជតិ ប៉ុែន្តេ យ ្រកុមហ៊ុន ក់តៃម្លៃថ្លជងករ
គិតរបស់គេ្រមងខ្ល ំងមិន ចទទួលយកបន ្រស័យ
ដូចេនះថន ក់ដឹកនំរបស់គេ្រមងជមួយ្របធនធនគរ
ពិភពេ ក បនបែង្វរេទជករងរ ងសង់េ យ
សហគមន៍វញិ 

- ករ ងសង់េ យេ្របើកិចចសនយសហគមន៍ មិន
ទមទររយៈេពលែវងដូចករេដញៃថ្លេ យ្រកុមហ៊ុន
ខន តអន្តរជតិេទនិងបេងកើតភពជមច ស់របស់សហគមន៍
េទៀត 

- ម្រន្តីរបស់គេ្រមង GPE និងម្រន្តីជំនញរបស់ធនគរ
ពិភពេ កបនេរៀបចំជេសៀវេភនីតិវធិីអនុវត្តគេ្រមង

ងសង់េ យសហគមន៏ និងេធ្វើសិកខ មុនចប់
េផ្តើមករងរ ងសង់។ 
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- កនុងកំឡុងេពល ងសង់មនវសិ្វករ្របចំករ ្ឋ នជួយ
ពិនិតយ និងែណនំបេចជកេទស ងសង់ និងែបបបទ
ទូទត់េផ ងៗ បនដំេណើ រករ ងសង់េ យមនករ
គំ្រទពីគេ្រមង GPE 

 ករផ ព្វផ យអំពី មេត្តយយសិក
សហគមន៍ដល់ម បិ សិស  និង្រកុម
្របឹក ឃុំ សងក ត់ 

ECED ១ 
 

២. អនុ សយ័ ករអបរ់ំបឋមសិក  សកមមភព 
អងគភពទទលួ 

ខសុ្រតូវ 
(PE-SSWG) 

វឌ ន
ភព 

េសចកី្តបញជ ក ់

២.១ ករេ្របើ្របស់ថវកិ េរៀន្របកបេ យ្របសិទធភព េដើមបីេលើកកមពស់គុណភព 

ករផ្តល់ថវកិ េរៀន្រគប់្រគន់ 

 ករពិនិតយេឡើងវញិ និងករបេងកើនថវកិ   
កមមវធិី និងករគំ្រទដល់ េរៀន
្របកបេ យភពបត់ែបន និងកេរៀបចំ       
បរកិខ រៈអនម័យ WASH  

DoPri ២ 

 

 េសចក្តីែណនំស្តីពីករចូលរមួរបស់គណៈ
កមមករ្រទ្រទង់ េរៀន និងសហគមន៍ 
កនុងករក ងែផនករថវកិ និងករេ្របើ
្របស់ 

DoPri/DGE ១ 

 

 ករសិក ស្តីពីមូលនិធិសមធម៌េដើមបីេលើក
ទឹកចិត្តសិស ឱយបញច ប់ករសិក  

ERC ៣ 
 

២.២ ករអនុវត្តនិយមេ្របើ្របស់បុគគលិក្របកបេ យ្របសិទធភព េដើមបីេលើកកមពស់គុណភពៃនករបេ្រង ន 

ករេ្របើ្របស់្រគូបេ្រង នេគរព ម     
និយម 

 ករពិនិតយេឡើងវញិអំពី េរៀនែដល
េលើស្រគូ និងករព្រងយ្រគូេឡើងវញិ 

DoPer ១ 
- មនេគលករណ៍បំប៉ន្រគូក្រមិតមូល ្ឋ នេទជ្រគូ
ក្រមិតឧត្តមេដើមបីព្រងយ្រគូេចញពីអនុវទិយល័យ 

   - ្រកសួងបនបេងកើត្រកុមករងរេដើមបីដឹកនំដំេណើ រករ
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បំប៉ន និងខ្លឹម រេមេរៀន 

  ករ កលបងអំពីករ្រគប់្រគងបុគគលិកេន
ក្រមិត េរៀន 

DoPri/DGPP ១ 
 

 ករសិក អំពីករបេ្រង នគួបថន ក់ ERC/DoPri ១  

២.៣ ករផ្តល់ថវកិ េរៀន្រគប់្រគន់ 

្របសិទធភពៃនករេ្របើ្របស់េម៉ង
បេ្រង ន 

 េសចក្តីែណនំស្តីពីករអនុវត្ត្របតិទិនសិក  
្របកបេ យភពទន់ភ្លន់ 

DoCurr ១ 

- អនុ្រកឹតយទិ អំ ន១១ មិន 
- ្រកបខណ្ឌ កមមវធិីសិក ចំេណះទូេទ  
- វញិញ គំរថូន ក់ទី៩ ្រគប់មុខវជិជ   
- េសៀវេភអង់េគ្លសថន ក់ទី ៥  
- ឯក រែ្រប្របួល កសធតុ ៖ 

- ថន ក់ទី៤ ស្រមប់្រគូ១ចបប់  
- ថន ក់ទី៥ ស្រមប់្រគូ១ចបប់  
- ថន ក់ទី៦ស្រមប់្រគូ១ចបប់  

 ផ ព្វផ យ  
- ឯក រសុវតថិភពច ចរណ៍ ១ចបប់ 
- ឯក រប្រញជ ប្របឆំងអំេពើពុករលួយ   ១ចបប់ 
- ឯក រសរេសរ ម ន ១ចបប់ 

 ករពិនិតយេឡើងវញិអំពីជេ្រមើសស្រមប់   
អនុវត្តករសិក េពញមួយៃថង 

DoPri ១ 
 

 ករសិក យតៃម្លអំពីករែបងែចក
េសៀវេភសិក េគល 

DoCurr ១ 

- ករផគត់ផគង់េសៀវេភ ៦ ០៣១ ០០០កបល 
- ករបំប៉នករ្រគប់្រគងេសៀវេភ២៥   ជធនី េខត្ត 

(១៨៨នក់)។ 
- ករ ម នករេ្របើ្របស់និងករ្រគប់្រគងេសៀវេភ
សិក េគល ១៧េខត្ត បឋម មធយម ចំនួន ៣០៤  
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- យតៃម្លស្តង់ ប ្ណ ល័យ ទទួលបន មស្តង់  
៥០ភគរយ  និង ៥០ភគរយ េ្រកមស្តង់ ។ 

 ករសិក យតៃម្លអំពីសកមមភពេលើក
កមពស់ករសិក របស់សិស  ដូចជ EGRA, 
EGMA 

DGE ១ 
 

៣. អនុ សយ័ ករអបរ់ំមធយមសិក  
និងករអបរ់ំបេចចកេទស 

សកមមភព 
អងគភពទទលួ 

ខសុ្រតូវ 
(SEC-SSWG) 

វឌ ន
ភព 

េសចកី្តបញជ ក ់

៣.១ ករព្រងឹងករបេ្រង ន និងេរៀនមុខវជិជ  គណិតវទយ និងវទិយ ្រស្ត 

ករែកលម្អបំេពញករងររបស់           
្រគូបេ្រង ន  
(្រគូបេ្រង នល្អ=ករសិក ល្អ្របេសើរ) 

 ករពិនិតយេឡើងវញិអំពីករអនុវត្តកមមវធិី
សិក មរយៈ ្រកុម DTMT និងអធិករកិចច 

េរៀន 
EQAD ២ កំពុងអនុវត្ត 

 ករកំណត់េឡើងវញិទស នទនៃនបំណិន
ជីវតិ និងពិនិតយេឡើងវញិករអនុវត្ត 

DoSEC ២ ព្រងងចុងេ្រកយ និងកំពុងអនុវត្ត 

 ករសិក យតៃម្លអំពីករព្រងយ្រគូ
បេ្រង ននេពលបចចុបបនន 

DoPer ១ 
បនសិក េលើេគលករណ៍ផ្តល់្របក់ឧបតថមភ អនុ្រកឹតយ
េលខ ១០២ 

 ករេរៀបចំឯក រយុទធ ្រស្តេដើមបីេ ះ
្រ យកង្វះខត្រគូបេ្រង ន រមួបញជូ លទំង
ករបេងកើត្រកុម្រគូបេ្រង នចល័ត ស្វ័យភព

េរៀនេនក្រមិតមធយមសិក  

ERC/DoPER/Do
SEC 

៣ 

 

 ករេរៀបចំែផនករសកមមភពេដើមបីបំប៉ន្រគូ
មុខវជិជ គណិត និងវទិយ ្រស្ត ្របកបេ យ
គុណភព 

TTD/NIE ១ 
អនុវត្តចប់ទទួលបនលទធផល ១០០ ភគរយ េធៀបនឹង
លទធផលរពំឹងទុក 
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 ករសិក យតៃម្លអំពី្របសិទធភពេម៉ង
សិក េនក្រមិតមធយមសិក  

DoCurr ១ 

ករ្រ វ្រជវេម៉ងសិក ថន ក់ទី១២ ្រគប់មុខវជិជ េធៀបនឹង
កមមវធិីសិក មមុខវជិជ នីមួយៗ៤ េខត្ត ទទួលលទធផល
ដូចខងេ្រកម៖  
- បេ្រង នខ្លឹម របនខពស់បំផុត (េ្រចើន)េធៀបនឹង
កមមវធិីសិក គិតជមធយមភគ ៨៥,២ភគរយ  

- បេ្រង នខ្លឹម របនទបបំផុត (តិច)េធៀបនឹង
កមមវធិីសិក គិតជមធយមភគ ៦០ភគរយ។ 

៣.២ ករព្រងឹងនិងព្រងីកករអប់របំេចចកេទស 
 

 ករបណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្រកិតករ្រគូអប់រ ំ
បេចចកេទសនិងបំណិនជីវតិ 

TTD/DoVO 
 
២ 

- បនបំប៉នសមតថភព្រគូអប់របំំណិនជីវតិជំនញកត់េដរ 
និងបណ្តុ ះផ ិត និងែណនំពីករបេ្រង ន និងនិង្រគូែផនក
កសិកមមេនវទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស
្រពះបទសេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហមុនី 

- កំពុងអនុវត្តបន្ត  េនឆន ំ២០១៥ នយក ្ឋ នត្រមង់ទិស
វជិជ ជីវៈអនុវត្តបន ៨០ភគរយេធៀបនឹងលទធផលរពំឹងទុក 

 េសចក្តីែណនំស្តីពី េម៉ងបេ្រង នេនក្រមិត
អប់របំេចចកេទសនិង មុខវជិជ បំណិនជីវតិ 

DoSEC/DoVO/C
DD 

១ 

- បនផ ព្វផ យរចួ (២-៥េម៉ងកនុងមួយសប្ដ ហ៍) ែត្រកុម
ករងរ្រកសួងកំពុងេរៀបចំថមីមួយេទៀត 

- បនេចញេសចក្តីែណនំេលខ ៣២ អយក សណន   
ស្តីពីករចត់ ំងេរៀបចំករបេ្រង ន និងេរៀនែផនកអប់រ ំ
បំណិនជីវតិេន មធយមសិក  

 ករពិនិតយេឡើងវញិអំពីថវកិស្រមប់ទិញ   
សមភ រៈគំ្រទដល់ករអប់របំេចចកេទសនិង
បំណិនជីវតិ 

DoF/DoVO ២ 

- កំពុងអនុវត្តនីតិវធិីលទធកមម 
- បនេ្រគងថវកិេដើមបីបំពក់សមភ រ ម េគល
េ  ែដលេ្រគងនឹងព្រងីកជវទិយល័យចំេណះទូេទ 
និងបេចចកេទស 

៣.៣ ករេលើកកមពស់គុណភពេនមធយមសិក  មរយៈកំែណទ្រមង់ករ្របឡង 
  ករសិក យតៃម្លអំពីស័ក្តិសិទធភពៃន

វ ិ លភព និងថវកិ របូករណ៍ េន
DGE ៣ 

 



187 
 

មធយមសិក បឋមភូមិ 

  េសចក្តីែណនំស្តីពីករព្រងីកកមមវធិីបងក រ
ករេបះបង់ករសិក  រមួបញជូ លទំង្របព័នធ
រលំឹកជមុននិងករព្រងីកបនទប់កុំពយូទ័រ 

DoSEC ៣ មិនទន់មនែផនករ ឫុ េគលករណ៍ែណនំឱយេរៀបចំ 

 ករពិនិតយេឡើងវញិអំពីថវកិដំេណើ រករ
េរៀន និងគំ្រទននរមួបញជូ លទំង   

បរកិខ រអនម័យ 
DoSEC/DoF ១ 

បនេចញេសចក្តីែណនំអនុវត្តថវកិកមមវធិីស្រមប់
្រគឹះ ថ នមធយមសិក ឆន ំ ២០១៤ 

 បចចុបបននភព្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ
េដើមបីជធតុចូលនិងគំ្រទដល់្របព័នធពិនិតយ

ម ន និង យតៃម្ល 
DoEMIS ១ 

បនេធ្វើបចចុបបននភព្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ  
ស្រមប់ ២៥ ជធនី េខត្ត 

 ករពិនិតយេឡើងវញិតួនទីរបស់្រកុម DTMT 
និងអធិករេនក្រមិតេខត្តែដលេដើរតួជ 
អធិករកិចចខងេ្រក 

EQAD ២ កំពុង កលបង 

៤. អនុ សយ័ ករអបរ់ំឧត្តមសិក  សកមមភព 
អងគភពទទលួ 

ខសុ្រតូវ 
(HE-SSWG) 

វឌ ន
ភព 

េសចកី្តបញជ ក ់

៤.១ ករេលើកកមពស់គុណភពឧត្តមសិក  

គុណភពេនឧត្តមសិក  
 ករអនុវត្តស្វ័យភពរបស់្រគឹះ ថ នឧត្តម

សិក កនុងករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ 
HEIs ១ 

បនអនុវត្តេន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឯកជន បនដំេណើ រ
ករស្វ័យភពហិរញញវតថុេ យខ្លួនឯង។ 
- ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋមន២៖ 
១-្រគឹះ ថ នរដ្ឋបល ធរណៈ (NUM និង RULE) មន
ស្វ័យភពថវកិបង់ៃថ្លរបស់និស ិត េលើកែលងែត្របក់
េបៀវត មួយគត់ ែដលេនបនទុករបស់រដ្ឋ។ 
២-្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរណៈជអងគភពថវកិ   
កមមវធិី(ទទួលថវកិពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ កនុង
នម បក េផទរសិទធិ)ពី្រកសួងអយក។ 
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 ករអនុវត្តស្វ័យភពរបស់្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក កនុងករ្រគប់្រគង បុគគលិក 

HEIs ២ 

១- ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឯកជនមនស្វ័យភពម្រន្តី 
បុគគលិកេ យខ្លួនឯង។ 
២-្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក រដ្ឋគឺករណីជួល្រគូបេ្រង នែដល
ទក់ទងនឹងបង់ៃថ្ល មនស្វ័យភពចំេពះបុគគលិក-្រគូជប់
កិចចសនយ។ េលើកែលងែត្រគូបេ្រង នរបស់រដ្ឋ។ 

 ករពិនិតយេឡើងវញិលិខិតបទ ្ឋ នេនឧត្តម
សិក  និង្រកបខណ្ឌ អភិបលកិចច 

DGHE/DoL ២ 
េរៀបចំែកលម្អលិខិតបទ ្ឋ ន និងឯក រេគលនេយបយ 

 ករបេងកើតម៉ូែដលហិរញញបបទនែផ្អកេលើ
ត្រមូវករទក់ទញសិស េឆនើមឱយចូលេរៀន
មុខវជិជ ទិភព 

ERC/DHE ២ 
 
បននឹងកំពុងេរៀបចំេគលករណ៍ែណនំ។ 

 ករេរៀបចំស្តង់ ឧត្តមសិក រមួបញជូ លទំង
ករចូលេរៀន គុណភពៃនករសិក        
ករ្របឡង និងភពមនករងរេធ្វើបនទ ប់ពី 
បញច ប់ករសិក  

DHE ២ កំពុងេរៀបចំ 

ករផ្តល់ថវកិស្រមប់ករបេ្រង ន     
ករ្រ វ្រជវ និងកររកករងរ 

 ករអភិវឌ សមតថភព្រ វ្រជវែដលេឆ្លើយ
តបេទនឹងត្រមូវករអភិវឌ  

DSR/DHE ១ 
បនេរៀបចំេវទិក្រ វ្រជវអប់រេំនកមពុជេលើកទី២ អនក
ចូលរមួ ១១៦ នក់ ្រសី ៤៤ នក់  

 ករ កលបងផ្តល់ថវកិ្រ វ្រជវ         
មរយៈករផ្តល់ថវកិពីរដ្ឋ ឬ ឯកជន 

DHE/RUPP ១ បនអនុវត្ត 

តួនទីរបស់នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវ    
វទិយ ្រស្ត 

 បចចុបបននភព្រកបខណ្ឌ និងករែកទ្រមង់
រចនសមព័នធនយក ្ឋ ន្រ វ្រជវវទិយ    

្រស្ត រមួបញជូ ល ទំងសមតថភព្រ វ្រជវ 
DSR ២ 

បនេរៀបចំេសចក្តី្រពង្របកស និងឆ្លងនយក ្ឋ ន    
នីតិកមម 

ករទទទួល គ ល់ 

 ករអភិវឌ សមតថភពស្តីពីករធនគុណភព
ៃផទកនុង និងករទទួល គ ល់េន ម្រគឹះ ថ ន
ឧត្តមសិក រដ្ឋ និងឯកជន 

ACC/DHE ២ 
បនេរៀបចំឯក ររចួ ល់នឹងេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល
េនឆន ំ២០១៦ 

 ករអនុវត្ត្របព័នធទទួល គ ល់្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក  

HEIs ២ បននឹងកំពុងេរៀបចំបេណ្តើ រៗ។ 
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៤.២ ករធនគុណភព 

ករព្រងឹង និងនិរន្តរភពឧត្តមសិក  

 ករពិនិតយេឡើងវញិែផនករសកមមភពឧត្តម
សិក  ២០១៥ - ២០១៨ 

DHE ១ បនអនុវត្តរចួ ល់ 

 ករេរៀបចំែផនករសកមមភពរយៈេពលខ្លី
របស់អនុវសិ័យករអប់រឧំត្តមសិក ២០១៥ - 
២០១៦ 

HE-SSWG ១ បនអនុវត្តរចួ ល់ 

៥. អនុ សយ័ ករអបរ់ំេ្រក្របពន័ធ សកមមភព 
អងគភពទទលួ 

ខសុ្រតូវ 
(NFE-SSWG) 

វឌ ន
ភព 

េសចកី្តបញជ ក ់

៥.១ យុទធនករអកខរកមមជតិ 

ករេ្រជើសេរ ើស ្រគូអកខរកមមកិចចសនយ 
 េសចក្តីែណនំស្តីពី ករចូលរមួរបស់    

សហគមន៍ និង ជញ ធរមូល ្ឋ នេលើថវកិ      
សមភ រៈគំ្រទ និងករបំប៉ន 

DoNFE ១ េសចក្ដីែណនំេលខ ២០ ចុះៃថងទី២៧ កុមភៈ ២០១៥ 

អកខរកមមវជិជ ជីវៈ ស្រមប់ជនេពញវយ័ 
និងសិស េបះបង់ករសិក  

 ែផនករសកមមភពេដើមបីបេងកើនករយល់ដឹង
អំពីកមមវធិីអកខរកមមវជិជ ជីវៈស្រមប់ជនេពញវយ័ 

DoNFE ១ េ្របើ្របស់ឯក រពេន្ល នកមមវធិីអកខរកមមេនកមពុជ 

៥.២ ករព្រងឹងដំេណើ រករមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 

តួនទីរបស់មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍
កនុងករជំរុញករសិក  

 េសចក្តីែណនំស្តីពីករ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ ល
សិក សហគមន៍ 

DoNFE ១ 
្របកសេលខ ២៤២៩ ចុះៃថងទី៣០ កកក  ២០១៥ ស្ដីពី
ករបេងកើតនិងករ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 

 ករអភិវឌ សមតថភពអនកដឹកនំ
មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ កនុងករក

ងែផនករថវកិ និងករ្រគប់្រគង 
DoNFE ១ 

បនដំេណើ រករវគគេនពីរតំបន់មនអនកចូលរមួ ១៣៨នក់ 

 ករសិក អំពីត្រមូវកររបស់សហគមន៍ និង
និេយជក្រសប ម ែផនករអភិវឌ ន៍ ឃុំ 
សងក ត់ និងវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ 

DoNFE ១ 
របយករណ៍ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករអនុវត្តករងរ
មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 

៥.៣ ករេលើកកមពស់កមមវធិីសមមូល 
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ករកំណត់អំពីត្រមូវករនិងករេរៀបចំ 
កមមវធិី 

 ករពិនិតយេឡើងវញិវតថុបំណង និងភពពក់
ព័នធៃនកមមវធិីនន របស់អប់រេំ្រក្របព័នធ 

DoNFE ១ 
របយករណ៍អេងកតស្ដីពីករអនុវត្តកមមវធិីសមមូលបឋម
សិក អប់រេំ្រក្របព័នធ 

 ែផនករសកមមភពស្តីពីករព្រងឹងកមមវធិី
សមមូល 

DoNFE ៣ ពុំទន់បនេរៀបចំ 

៦. អនុ សយ័ ករអ វឌ យវុជន សកមមភព 
អងគភពទទលួ 

ខសុ្រតូវ 
(Youth-SSWG) 

វឌ ន
ភព 

េសចកី្តបញជ ក ់

៦.១ ធនឱកស្រមប់យុវជនទំងអស់កនុងកមមវធិីេ្រក  

ករណ្តុ ះប ្ត លជំនញដល់យុវជន 

 ែផនករសកមមភពស្តីពីករអនុវត្តេគល
នេយបយអភិវឌ យុវជន 

DoYC ២ េសចក្ដី្រពងរង់ចំករអនុម័ត 

 ែផនករសកមមភពស្តីពី យុទធនករេលើកទឹក
ចិត្តចូលរមួកនុងសហគមន៍ កយរទឹធ េបះជំរ ំ
និងទស នកិចចសិក  

DoYouth ២ 
- កំពុងេរៀបចំបញចូ លេទកនុង AOP 
- កំពុងេរៀបចំេបះជំរ ំ មេខត្តនីមួយៗ 
- កំពុងេរៀបចំទស នកិចចសិក មេខត្ត 

 ករផ្តល់ព័ត៌មនទីផ ករងរ និងឱកស
ជំនញករ ត់េរៀនេធ្វើករ 

DoYouth ៣ - មិនទន់បនេរៀបចំសកមមភព 

េសចក្តីែណនំស្តីពីេគលនេយបយ 
អភិវឌ យុវជន 

 ែផនករសកមមភពស្តីពីករព្រងីក្រកុម
្របឹក កុមរនិងយុវជន និងក្លឹបសិក  

DoYouth ១ 
- បនេរៀបចំក្លឹបសិក ម េរៀន ៤៤៤ ក្លឹប  
- ្រកុម្របឹក យុវជន ៤៤៤ ្រកុម្របឹក  
- ្រកុម្របឹក កុមរ ៦ ៩៧៨ ្រកមុ្របឹក  

 ែផនករសកមមភពស្តីពីករបណ្តុ ះប ្ត ល
ជំនញដល់យុវជន 

DoYC ១ ១៦ ជធនី-េខត្ត ១ ០៥៥ នក់  

៦.២ ករេលើកកមពស់គុណភពៃនករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសវជិជ ជីវៈ និងឱកសទីផ រករងរ 

ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញករងរេឆ្លើយ
តបនឹងត្រមូវករជំនញនិងករងរ 

 ករេធ្វើអេងកតអំពីត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត ល
ជំនញ 

ERC/DoYC ១ ១៦ ជធនី-េខត្ត ៣២០០នក់ 

 ែផនករសកមមភពេដើមបីបណ្តុ ះប ្ត ល
ជំនញេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករទីផ រករងរ 

DoYC ២ េសចក្ដី្រពងរងចំករអនុម័ត 



191 
 

៦.៣ ធន្របសិទធភពៃនភពជអនកដឹកនំេន្រគប់ក្រមិត 

ករសេ្រមចតុលយភពរ ងសងគម និង
ត្រមូវករពលកមម 

 ករពិនិតយេឡើងវញិតួនទី និងករទទួលខុស
្រតូវរបស់្រកុម្របឹក កុមរ និងយុវជនេន
្រគប់ក្រមិត 

DoYouth ១ 

- សថិតិ្រកុម្របឹក កុមរ្របចំឆន ំ ៦៩៧៨ និងសមជិកមន 
១ ៤៦១ ០២៧ នក់ ្រសី ៧ ១៥៩ ០៣៧ នក់ 

- ្រកុម្របឹក យុវជន្របចំឆន ំ ៤៤៤ នក់និងសមជិកមន 
២៦៦ ២៩៣ នក់ ្រសី ១២៧ ០៣៧ នក់ 

 ែផនករសកមមភពស្តីពីករេ្រជើសេរ ើស្រគូ
ជំនញ្របឹក េយបល់ និងត្រមង់ទិសករងរ 

DoYouth ៣ មិនទន់បនេរៀបចំសកមមភព 

៧. អនុ សយ័ ករអបរ់ំកយនិង
កី  

សកមមភព 
អងគភពទទលួ 

ខសុ្រតូវ 
(Sport-SSWG) 

វឌ ន
ភព 

េសចកី្តបញជ ក ់

៧.១ ករេរៀបចំេគលនេយបយជតិស្តីពី ករអភិវឌ ករអប់រកំយនិងកី  

ករេរៀបចំបញច ប់េគលនេយបយជតិ 

 ករបញចូ លឧស ហកមមកី កនុងេគល
នេយបយជតិ 

Sport-SSWG ១ 
េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ន៍វសិ័យអប់រកំយ 
និងកី ចុះៃថងទី០៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៥ 

 ករបញចូ លករែថរក  និងករអភិវឌ កី
្រគប់្របេភទកនុងេគលនេយបយជតិ 

Sport-SSWG ១ 
េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ន៍វសិ័យអប់រកំយ 
និងកី ចុះៃថងទី០៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៥ 

 ករបញចូ លតួនទីរបស់សហព័នធជតិេទកនុង
េគលនេយបយជតិ 

Sport-SSWG ១ 
េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ន៍វសិ័យអប់រកំយ 
និងកី ចុះៃថងទី០៦ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៥ 

៧.២ កំែណទ្រមង់ករ្របកួតកី  និងករេរៀបចំកី ជតិស្រមប់ SEA GAMES 2023 

ករេរៀបចំកី ជតិស្រមប់            
SEA GAMES 2023 

 ែផនករសកមមភពេដើមបីអភិវឌ ធនធន
មនុស កនុងវសិ័យកី  រមួបញចូ លទំងម្រន្តី
បេចចកេទស ្រគូបង្វឹក ជញ ក ្ត ល និង
េច្រកម 

DoPES ២ 

បំប៉នសមតថភពម្រន្តីបេចចកេទសបី្របេភទកី រមួមន៖
(អត្តពលកមម ្រប ល់ បល់េបះ) 

  ករផ្តល់កញច ប់ថវកិស្រមប់ ជធនី េខត្ត 
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ កនុងករេរៀបចំ និងចូលរមួ
ករ្របកួត ថន ក់ជតិេនឆន ំ២០១៦ 

DOF/NSTC ១ 
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 ករពិនិតយេឡើងវញិតួនទីរបស់សហព័នធ
ជតិ េដើមបីផ្តល់ស្វ័យភព និងធនករ
អភិវឌ ជំនញ្រគប់្របេភទកី ស្រមប់ករ
្របកួតថន ក់ជតិេនឆន ំ២០១៦ 

NSTC ២ 

រហូតដល់ដំ ច់ឆន ំ២០១៥ បនផ្តល់ស្វ័យភពដល់
សហព័នធកី បល់ទត់ (U13) េន បល់ទត់ជតិ
បទី និងេតក្វ ន់ដូេ្រត មចូលរមួ្របកួតអូ ពំិក 

៧.៣ ករព្រងឹងករអប់រកំយនិងកី ទំងកនុង និងេ្រកេម៉ងសិក  

េលើកកមពស់បរកិខ រកី  

 េសចក្តីែណនំស្តីពី ករព្រងឹងរចនសមព័នធ
្រគប់្រគងក្លឹបកី  

DoPES ១ 
ជំរញុនិងបេងកើតគណៈកមមករ្រទ្រទង់វសិ័យកី េនកនុង
ជធនី-េខត្តនិងអភិវឌ សមគម-ក្លឹបកី ម ជនេន
ម្រសុក ខណ្ឌ    

 េសចក្តីែណនំស្តីពីករចូលរមូរបស់សហព័នធ 
និងសហគមន៍កនុងសកមមភពអប់រកំយ និង
កី  

DoPES ២ 
បនចុះ្រសង់ទិនន័យ និងែណនំដល់ ្រគូបង្ហ ត់ករ ត់
្របណឱយមនករឆ្លងកត់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល មបទ ្ឋ ន
បេចចកេទស  

 ែផនករសកមមភពស្តីពី ករេរៀបចំ និងជួស
ជុលទី នកី  និងបំពក់សមភ រៈស្រមប់
ហ្វឹក ត់ 

DoPESS ១ 

- បនេរៀបចំទី នបល់ទត់ ទី នរត់ ក់េភ្លើងបំភ្លឺ   
ទី ន េកអីទស ន របងករពរ និងករសំ តខង
កនុងទី ន 

- បនេរៀបចំគេ្រមងស្រមប់ករជួសជុល ទី នកី
ស្រមប់ កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ 

បញជ ក់ ៖  ១- អនុវត្តរចួ ល់ ២- កំពុងអនុវត្ត      ៣- មិនទន់បនចប់េផ្ដើមអនុវត្ត 
 
បញជអីក រកត់ 

ECE-SSWG: Early Childhood Education Sub-Sector Working Group 
្រកុមករងរអនុវសិ័យអប់រកំុមរតូច 

ERC: Education Research Council 
្រកុម្របឹក ្រ វ្រជវអប់រ ំ

ECED: Early Childhood Education Department 
នយក ្ឋ នអប់រកំុមរតូច 

PE-SSWG: Primary Education Sub-Sector Working Group 
្រកុមករងរអនុវសិ័យបឋមសិក  

DoF: Department of Finance 
នយក ្ឋ នហិរញញវតថុ 

DoVo: Department of Vocational Orientation 
នយក ្ឋ នត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ 

DoEMIS: Department of Education Management Information System EQAD: Department of Education Quality Assurance 
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នយក ្ឋ ន្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ នយក ្ឋ នធនគុណភពអប់រ ំ
DHE: Department of Higher Education  
នយក ្ឋ នឧត្តមសិក  

ACC: Accreditation Committee of Cambodia 
គណៈកមមករទទួល គ ល់គុណភពអប់រៃំនកមពុជ 

DSR: Department of Science Research 
នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត 

HEI: Higher Education Institution 
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរណៈ 

DoL: Department of Legislation 
នយក ្ឋ ននីតិកមម 

DoNFE: Department of Non Formal Education 
នយក ្ឋ នអប់រេំ្រក្របព័នធ 

TTD: Teacher Training Department 
នយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្រកឹតករ 

DoYouth: Department of Youth 
នយក ្ឋ នយុវជន 

Dop: Department of Planning  
នយក ្ឋ នែផនករ 

DoYc: Department of Youth Center 
នយក ្ឋ ន្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លយុវជន 

DoPer: Department of Personnel 
នយក ្ឋ នបុគគលិក 

DoPES: Department of Physical Education and Sport 
នយក ្ឋ នអប់រកំយ និងកី  

DoME: Department of Monitoring and Evaluation 
នយក ្ឋ នពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល 

DoPESS: Department of Physical Education and Sport for Student 
នយក ្ឋ នអប់រកំយ និងកី សិស  និស ិត 

DoPri: Department of Primary Education 
នយក ្ឋ នបឋមសិក  

DoC: Department of Construction 
នយក ្ឋ នសំណង់ 

DoSEC: Department of General Secondary Education 
នយក ្ឋ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ 

DGPP: Directorate General of Policy and Planning 
អគគនយក ្ឋ នេគលនេយបយនិងែផនករ 

DoCurr: Department of Curriculum Development 
នយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍កមមវធិីសិក  

NIE: National Institute of Education 
វទិយ ថ នជតិអប់រ ំ

DGE: Directorate General of Education 
អគគនយក ្ឋ នអប់រ ំ

DGHE: Directorate General of Higher Education 
អគគនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  

RUPP: Royal University of Phnom Penh 
កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ 

NSTC: National Sport Training Center 
មជឈមណ្ឌ លជតិហ្វឹកហ្វឺនកី  
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្របធនបទពិភក  
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្របធនបទពិភក  
Discussion Topic  

I- អនុ សយ័ ករអបរ់ំកមុរតចូ 
Sub-sector: Early Childhood Education  
្របធនបទទី១ ៖ ករេរៀបចំនិងអនុវត្តស្តង់ មេត្តយយសិក ។ 
Topic 1: Preparation and implementation of pre-school standards 

 ្របធនបទទី២ ៖ និរន្តរភពមេត្តយយសិក សហគមន៍។ 

Topic 2: Sustainable of community pre-schools. 

II- អនុ សយ័ករអបរ់ំបឋមសិក  
Sub-sector: Primary Education  
្របធនបទទី១ ៖ ្របសិទធភពៃនករេ្របើ្របស់លទធផលរកេឃើញៃនករ យតៃម្លករសិក របស់សិស  

Topic 1: Effective use of learning assessment findings. 
្របធនបទទី២ ៖ ករេរៀបចំស្តង់ បឋមសិក រដ្ឋនិងឯកជន ស្រមប់ករងរអធិករកិចច។ 

Topic 2: Preparation of public and private primary school standard for inspection  

III- អនុ សយ័ ករអបរ់ំមធយមសិក  និងអបរ់ំបេចចកេទស 
Sub-sector : Secondary and Technical education  
្របធនបទទី១ ៖ ករអនុវត្តេគលនេយបយឱយមន្របសិទធភព េដើមបីបេងកើនករចុះេឈម ះ      

ចូលេរៀន ករបន្តករសិក  និងករបញច ប់ករសិក េនក្រមិតមធយមសិក  

Topic 1: Effective implementation of policy to increase enrollment, retention, and completion 
in secondary.  

្របធនបទទ២ី៖   ករអនុវត្តកំែណទ្រមង់កមមវធីិសិក ស្រមប់ STEM (វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ         
វសិ្វកមម និងគណិតវទិយ) ពិេសស ករក ងសមតថភពស្រមប់្រគូបេ្រង ន។ 

Topic 2: Implementation of curriculum reform for STEM (Science, Technology, Engineer and 
Mathematics) especially for capacity building for teachers. 

IV- អនុ សយ័ ករអបរ់ំឧត្តមសិក  
Sub Sector: Higher Education 
្របធនបទទី១ ៖ េរៀបចំយន្តករធនគុណភពឱយមន្របសិទធភពស្រមប់ករបេ្រង ន ករេរៀន 

ករ្រ វ្រជវស្រមប់្របព័នធធនគុណភពខងកនុងនិងខងេ្រក 
Topic 1: Developing effective quality assurance mechanism for teaching, learning, research 

for internal and external quality assurance system. 
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្របធនបទទ២ី ៖ ស្វ័យភពនិងគណេនយយភពៃន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ។ 
Topic 2: Autonomy and accountability of higher education institutions. 

V- អនុ សយ័ ករអបរ់ំេ្រក្របពន័ធ 
Sub-sector: Non-formal Education  
្របធនបទទ១ី ៖ េលើកកមពស់ដំេណើ រករមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ េដើមបីផ្តល់ជំនញអប់រេំ្រក

្របព័នធ្រសបេទនឹងស្តង់  
Topic 1: Enhancing the function of CLC to deliver NFE skill program in line with CLC 

standard. 
្របធនបទទ២ី ៖ ែកលម្អករអនុវត្តករងរអប់រេំ្រក្របព័នធ រមួមន៖ កមមវធីិអកខរកមម កមមវធីិសមមូល 

និងកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ។ 
Topic 2: Improving implementation of NFE including literacy, equivalency programs, and   

re-entry program. 
VI- អនុ សយ័ ករអ វឌ យវុជន 

Sub-sector: Youth Development  
្របធនបទទ១ី ៖  វឌ នភពៃនករអនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ យុវជន និង

សកមមភពេគលនេយបយជតិយុវជន 
Topic 1: Implementation progress of National Policy on Youth Development and National 

Youth Policy Action. 
្របធនបទទ២ី ៖ សមតថភព និង្របសិទធភពៃនមជឈមណ្ឌ លយុវជន កនុងករអភិវឌ ន៍ ជំនញ

ស្រមប់យុវជន (្រសបនឹងេគលនេយបយយុវជន និងែផនករសកមមភពេគល
នេយបយយុវជន)។ 

Topic 2: Capacities and effectiveness of Youth Centers in Skill Development for Youth      
(in line with the Youth Policy and Youth Policy Action Plan) 

VII- អនុ សយ័ ករអបរ់ំកយ និងកី  
Sub-sector: Physical education and Sport  
្របធនបទទ១ី ៖ ព្រងឹងករអនុវត្តករអប់រកំយនិងកី  កនុងេម៉ងនិងេ្រកេម៉ងសិក ។ 
Topic 1: Strengthen the implementation of physical education and sport activities in and out 

teaching hour. 
្របធនបទទ២ី ៖ បណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស ្រគប់្របេភទកី  េឆព ះេទសីុេហគមឆន ំ ២០២៣។ 
Topic 2 : Human resource training all sports toward the SEA-Games 2023. 
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