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អ�្កត និងព�កកត 
 

ADB Asian Development Bank មុេអភិវឌ្ន្អស� ី

AOP Annual Operational Plan ែផនក់អមអិមយិ់ អបរ ក រ 

ASEAN Association of South East Asian Nations សរ្ស់អជជមអិស�ីអរ្ក័ ្
CAR Council for Administrative Reform ់្ស់អរឹរែនិ់សុបណដលគ 
CDPF Capacity Development Partnership Fund សនគនមិ�ិពជពណ ន្ស់រអបអភិវឌ្សសមត�ព 
CDRI 

Cambodia Development Resource 
Institute 

វ ិិ ្សត ន់សវ់ជវនិុអភិវឌ្ន្ស��ជ 
CLC Community Learning Centre សជ្សនណ គសិឹស ្សន ្
CRDB 

Cambodian Rehabilitation and 
Development Board 

្នយរ� មិកសយ នីមិសសដនិុអភិវឌ្ន្

ស��ជ 
CSO Civil Society Organisation អុ�កសុ�សស�ីវគិ 
D&D Decentralisation and Deconcentration វសិជ្កនិុវសិ សជ្ក 
DGAF 

Directorate General of Administration 
and Finance 

អ្�ុ័ ដ នណដលគនិុ  ិរ�វមត� 

DOE District Office of Education 
កាិគស័អអប រ �័វជននិុីឡ់្ុ  ់ស្ 

ខនណ  
DTMT District Training and Monitoring Team 

់្សអរអាននិុ ពិនិមធតស នថក ប់្ុ  ់ស្ 

ខនណ  
ECE Early Childhood Education កអអប រ�រមនេ 
ECED Early Childhood Education Department ុ័ ដ នអអប រ�រមនេ 
EEQP 

Education Equity and Quality 
Programme 

ស�វមិសីសមស៌និុ �្ន�ពពនកអអប រ 
EFA Education For All កអអប រស់រអបរុ អសបេក  
EMIS 

Education Management Information 
System 

់អពសនទពសម៌រន់្អប់្ុអអប រ 
ESP Education Strategic Plan ែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ 
EU European Union ស �ពអឺ ា�អ 
FTI-EFA 

Education Fast Track Initiative for 
Education for All (now GPE) 

្រនិមផយកេរផយសីពរន�នកអអប រស់រអបកអអប រ

ស់រអបរុ អសបេក  � ឡនវរនេរះថGPE) 
GIZ German International Cooperation ស ់អមអិមយិកអរេចរិសអគឺសាុ ប 



 iv 

GPE Global Partnership for Education �ពជពណ ន្សគស់រអបកអអប រ 
GSED 

General Secondary Education 
Department 

ុ័ ដ នសមធសសិឹេររនេ និរេ 
HE Higher Education កអអប រឧមយសសិឹ 
HRD Human Resource Development កអភិវឌ្មនធនសន�ស្ 
HRMIS 

Human Resource Management 
Information System 

់អពសនទពសម៌រន់្អប់្ុមនធនសន�ស្ 
IBEC Improving Basic Education in Cambodia 

្រ់រុរគីស�សបកអអប រជសនគ ដ នរន

ក�ុ់អរិសស��ជ 
ICT 

Information and Communications 
Technology 

អរេចវ ិិ ្ពសម៌រននិុ ស្សុ្សន ្
IIEP 

International Institute for Educational 
Planning 

វ ិិ ្សត នអនយជមសិ់រអបករៀអេរែផនក

អអប រ 
IP3 Implementation Plan (3 years) ែផនកអន�វមយ �័យរពគ៣ ក រំ  
JICA Japan International Cooperation Agency 

ិី�ក ប់ស ់អមអិមយកិអនយជមិ់អរិស

ជអា�ន 
MDGs Millennium Development Goals រេគរដអភិវឌ្នស្ ស្វម្ ្
MoEYS Ministry of Education, Youth and Sport ់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ 
M&E Monitoring and Evaluation កពិនិមធតស ននិុ កប័មពស 
MPCD Master Plan for Capacity Development  

ែផនករេគស�ីពី កអភិវឌ្សសមត�ព រន

ក�ុវសិស័អអប រ 

MEF Ministry of Economy and Finance ់សកុរសណដិេចនិុ ិរ�វមត� 
NEFAC National EFA Committee ្នយរ� មិកជមអិអប រស់រអបរុ អសបេក  
NGO Non-Government Organisation អុ�កសនិែសន ដ ភិលគ 
NFE Non Formal Education កអអប ររ់រ់អពសនទ 
NIE National Institute of Education វ ិិ ្សត នជមិអអប រ 
NSDP National Strategic Development Plan ែផនក �័ិទសសសយអភិវឌ្នជ្ម ិ
PAR Public Administrative Reform រែនិ់សុបណដលគសធនយ 
PFMR Public Financial Management Reform រែនិ់សុបក់្អប់្ុ ិរ�វមត�សធនយ 
POE Provincial Office of Education សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡលជធន ីរខមយ 
RGC Royal Government of Cambodia លជ ដ ភិលគស��ជ 



 v 

RUPP Royal University of Phnom Penh សគវ ិិ ្គស័ភនសិន�ភកររពេ 
Sida 

Swedish International Development 
Agency 

ិី�ក ប់អភិវឌ្នអ្នយជមិ់ អរិស 

ស៊�័ែអម 
SNA Sub National Administration ណដលគថក បរ់កសជម ិ
SNDD Sub-National Democratic Development 

កអភិវឌ្តសែអអ់អជមអិរម័ធរនថក ប

រ់កសជម ិ
SSC School Support Committee ្នយស�ក់ិ់ិុបសគរៀន 
TTC Teacher Training College សគ្�រកសគធ 
TVET 

Technical and Vocational Education and 
Training 

កអអប រអនយ� េអ យំ គអរេចរិស និុ 

វជិា ជីវយ 
UNESCO 

United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organisation 

ិី�ក ប់អអប រវ ិិ ្សសសយនិុ វអដមស៌ពន   

ស ់អជជម ិ
UNICEF United Nations Children’s Fund សនគនមិសិ ់អជជមិរណសីដី�រ 
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១. សនិទននភ ព េពា និង េសពផរស  

 

១.១ េសចក�ីេផ� ម 

់សកុអអប រ �័វជន និុឡី រនមកុិី�ិេចផយគបេធ�រ់្អបនអ រនក�ុ់អរិសស��ជ  

ននវករៀនសន់ម់អអរ ័ �្ន�ព រភី័មអរេនរុ ម់សតវកអសបពករ្ា កអរុ�ីមននវសត អសន    

់មរស់មតវ និុ រុ ររ រណសីដផីយគបននវករៀនសន់មែអអរនេ ្ជឺគ�ខនណ បរលេប ែណគ់មតវអររពេជស�នា  

ែផនករេគស់រអបអភិវឌ្សសមត�ពរនេ ផយគបននវករភី័មអសក័ ែណគរនគ�នយ    

ស�ីស ធ់ បេក  រនករៀអេរែផនក �ិជស�ន់មរស់មតវ និុរនគ�នយ់្អប់ជ្ុរ់ជ័ រណីសដធីុ

ាា ុំេធរនកអររពេរេតសរសេយី់មតវកែផកកអភិវឌ្សសមត�ព ែណគពបពសនទអសបអ�្�គ 

និុសត អសន រនក�ុវសិស័អអប រ �ណនេជ ់្ស កាិគស័  ុ័ ដ ន អក់្អប់្ុ ្នរន័ធ�ព 

ជរណីសំា  

ែផនករេគរនេ ជ់មីវសិស័ អ ប់ េផនវណគបថក បណរុរ់ សកុអអប រ �័វជន និុឡី ក�ុក

រ់អី់លសបអភិ់សអភិវឌ្សសមត�ព ែណគរយ មេររេគរដ រនគរ អបគររ ័េចសបគសប និុក

រនមបអិិ�ព់មរស់មតវា ែផនករេគរនេព់ុរុកអន�វមយែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ ២០០៩-

២០១៣ និុជក័េធែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ ២០១៤-២០១៨ ិិកគលនរជ្ជស័ា  

ែផនករេគស់រអបអភិវឌ្សសមត�ព នរុេរ់ ិណគប់សកុអអប រ �័វជន និុ ឡី ក�ុក 

រភី័មអេររពេស�វមិីរែនិ់សុបិ នគរ និគ័អសបលជ ដ ភិលគស��ជ ែណគុរេធរនកកមប

អនត័�ព់ី់ និុ កអភវិឌ្សុ�ស-រសណដេិចា  

ែផនករេគស់រអបអភិវឌ្សសមត�ព នរុុរេធរនកព់ុរុ�ពជពណ ន្បុសត អសនុុ

អសប ដ ភិលគ បុសត អសនឧមយសសិឹ និុ អន�វសិស័អអប រេររនេ និរេ តណនេជជសក័នរុ ពណ ន្

អភិវឌ្ អុ�កសនិែសន ដ ភិលគ និុិី�ក ប់ណពិរិៀម រនក�ុកផយគបកេរ់ ិណគបក់អភិវឌ្

សសមត�ពក�ុវសិស័អអប រា ែផនករេគរនេ នរុ េរ់ ិណគបវសិស័អអប រ ក�ុករ់អី់លសបិស្នវសិស័  

័យរពគែវុ រណីសដអីភិវឌ្សសមត�ព និុសត អសន តណនេជអនយរមធីកប័មពស និុរភី័មអេររពេ 

ម់សតវក អ ប ់អ្ស និុកគន�វមយ�ពថ�ីងា  
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១.២ សនិទននភ 

កអភិវឌ្សសមត�ព រន់អសិិទ�ពរេលន ែមរនរពគែណគរនក័គប់ជមម់ជអព ី

សរស�្ុុរន់សិមអ�្�គ អុ��ព និុសត អសន ណនេជ �្នមពស សសមត�ព ជរុេ ករគី

ិរេមិយ ័នយក មកុិ ី និុ ស�ខ់អសប់អពសនទ �រៀអេរែផនក ពនិិមធតស ន រៀអេរថវកិំ និុ

ិរុបិ រនុរេវេិរេបុសរស�្រុ រនេា ក័គបណរុពី “សសមត�ព” ែអអរនេ សេធ 

ករ់អី់លសបអភិ់ស ែណគរនគ�នយ់្អប់ជ្ុ រ់ជ័ រណីសដ ី “រមធីកប័មពសសសមត�ព” �ក

វ�ិ្សត អសនំ និុ “ករៀអេរែផនកអភិវឌ្នស្សមត�ព” �រ់អី់លសបសស��ពជរ់េីន ែណគរន

ិរុបិ រនុជសក័េក  និុរនគរ អបគររ ័់មរស់មតវ រណីសដរីយ មរគី័នយក មកុ ិី និុ ់អពសនទ ត  

ណនេជកិិកគលនជរុេ ែណគជែផកសក័ពនណររនីក័យរពគែវុ និុកេរ់ ិណគបរេគរដ

មរង ែណគ់មតវលន បរេេរនក�ុវសិស័រនេំា  

នុស កប័មពសសសមត�ព រយ មជេសដុែមរគសី�ខ់អសបុ័ ដ ននីសក័ ង រ ័

រនករយ មក័េិមយិ � បមិេមកេរគីិ រុ បិ រនុរេវេិរេសបុុ័ ដ នរុ រនេ រគ ី   

អអិិសត អសន និុ រគីិរុបិរនុបរលេបបុ់សកុ អអប រ �័វជន និុឡី ជសក័នរុសត អសនណពិ   

រិៀមា  ដ ភិលគ និុពណ ន្អភិវឌ្ លនផយគបកេរ់ ិណគបកអភិវឌ្សសមត�ព តស័យស�វមិី និុ

្រ់រុជរ់េីន �ណនេជ រនថក បរ់កសជមិ ជរណីសំ អា�ែនយរនសិននបលនរៀអេរជករភី័មអ ែណគ

រនគ�នយជ �័ិទសសសយកស រេនរុរសេយី់មតវករនក�ុវសិស័រនេរនរឡី័ ា  

ែផនកអភិវឌ្សសមត�ព ២០១១-២០១៣ លនរៀអេររឡីុ  ែផផរេតសកប័មពសរគី

ម់សតវក រ ័រនករ់អី់លសបជ់សុសរនក និុឧអន្សធស័ប័មពសជសក័ នរុុ័សគ 

សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡលជធន ីរខមយ និុ ុ័ ដ នជរុេ រណីសដីរនមបពីអិិ�ព និុ ម់សតវក

អសបពករ្ា អភិ់សរនេលនជក័េធរនកសរ់សេននវ “�ពជរច សប” និុកអរុ�ីនក័គបណរុពី

ក័គបរេេីអសប់្សុុអរពមី់សតវកជអិិ�ពអសបពករ្ា រពគខេ រនរពគែណគរនក

រយ មក័េិមយិ � បែមរគីម់សតវកអសបុ័ ដ ន និុ លជធនី រខមយនីសក័ង �ជពិរសស រន

ក�ុអអិិពនគិទផគផយគបថវកិអសបអកផយគបជរនក័ំ ជគិទផគុរេធរនកសុសសមត�ព ែណគ

សិនលនភ�េអ ច រុ ពីអិិ�ពជកសអសបវសិស័ ស ុរេធរនកសុសសមត�ព ែណគ្ករមធីរ ័

ុ័ ដ នសក័រិៀម សរមធីរឡីុ រន់សិមសក័រផ្ុរិៀមា កប័មពសរគមី់សតវកសសមត�ព និុ ក

រៀអេរែផនក នុ ស រមធីរឡីុ ែមតស័យសិក� សគ រពគ្ឺព�ររនករ់អី់លសបណររនីក   
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ែណគរនគ�នយសយុ ប  ណនេជ កពិនិមធរឡីុ វេិ់អបរ ក រ តស័យសនកិលមអអប រ និុ ែផនក

់អមិអមយិ់អបរ ក ររឡី័ ា  

១.៣ អាិនភ និនកមកមិវីកីកំាណមន រថ ករ់ ជិ 

តស័យអភិ់សជ �័ិទសសសយស់រអបអភិវឌ្សសមត�ពរនក�ុវសិស័អអប រ ែផនករេគរនេ  

នរុជក័ ពរន�នវឌ្ន�ពពនកអន�វមយរែនិ់សុបុុ ជក័ព់ុរុ់អសិិទ�ព និុ ្នរន័ធ�ពពន

ក់្អប់្ុ ិរ�វមត� និុករ់អី់លសបមនធនរនក�ុវសិស័រនេា  

ែផនក �័ិទសសសយអភវិឌ្នជ្ម ិ �NSDPំ : NSDP  បអរចន គ �័ិទសសសយេម�រកន 

ណរំបកគិី ៣ អសបលជ ដ ភិលគស��ជ ែណគរយ មរគីអភលិគេិចគផ កសុសសមត�ព និុ

កអភិវឌ្មនធនសន�ស្ កអភិវឌ្វសិស័សធនយ និុក់ កអភិវឌ្រ  ដ េុសស�សនទនអវ សនយ 

និុកជ់ស្េរគីស�សបវសិស័សិស�ា  

ករ់អី់លសបអភិ់សអភិវឌ្សសមត�ព ែណគរនគ�នយជ �័ិទសសសយ និុ ់្អប់ ជ្ុរ់ជ័ 

នរុជក័ ធុេធ់សកុ អអប រ �័វជន និុឡី អររពេមកុ ិីាា ុសរខនប ក�ុកកសេរែនកមបអនត័

�ព់ី់ និុ ជ់ស្េកអភិវឌ្សុ�សរសណដេិចេធណគប់សិមអមិអរា  

រែនិ់សុបណដលគសធនយ �PARំ : ស�វមិីរែនិ់សុបណដលគសធនយរនថក បជមិ

រមធីរឡីុ រ់កសក់្អប់្ុអសប់សកុ ស�ខ់សធនយា ស�វមិីរនេផយគបកេរ់ ិណគបរែនិ់សុប

ក់្អប់្ុ និុកអភិវឌ្មនធនសន�ស្ ់សអតសរេគកន្វសិជ្ក និុកអភិវឌ្សសមត�ព 

ែណគរយ មរគ“ីសសមត�ពសកនគ”ណនេជ ់សសគីមស៌ ក់្អប់្ុ ិរ�វមត� អរេចវ ិិ ្ស្សុ្សន្

និុពសម៌រន/សនគ ដ និនិកនស័  េចអប និុ ណដលគ និរេា ស�វមិីរនេរយ មក័េមិយ �ិ បជពិរសស

រគីុ័ ដ នមនធនសន�ស្អសប់សកុពបពសនទា  

ក័េិមយិ � បរគីក់អភិវឌ្ន្សសមត�ព ពបពសនទជសក័នរុកអភិវឌ្មនធន 

សន�ស្រនក�ុវសិស័អអប រ នរុុរេធរនករនមបេចសបគសបពមីកុិ ី និុ កិិកគខ�ស់មតវ រ ័

រនកេរ់ ិពីករគីិរេិមយណគបកអររពេក់ ជសររ ផុ និុសិនែសនជសររ ផុា រនេនរុ

ជក័ធុថ ិេចខិមខរ់អរុែ់អុ រណីសដីសុជរុេ និុសសមត�ព ពិមជនរុុរេធរនកែគសផ 

កអន�វមយក់់អអរ ័និនយ�ពា  
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រែនិ់សុបកអភវិឌ្តសែអអ់អជមអិរម័ធរនថក បរ់កសជម ិ�SNDDំ : ណររនីករែន

ិ់សុប SNDD រ់កសកណរុរអសប្នយរ� មិកជមិស់រអបកអភិវឌ្តសែអអ់អជមិអរម័ធ

រនថក បរ់កសជមិ �្ ជ អ អំ និុ ម់សុបិសិរ ័ែផនកអន�វមយ ៣ ក រ �ផអ៣ំ ពនស�វមិីជមិ

ស់រអបកអភិវឌ្តសែអអ់អជមអិរម័ធរនថក បរ់កសជម ិ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  រ ័ែផផរេតស

រេគកន្ជសនគ ដ ន ណនេជ �iំ �ពជមរំុតសែអអ់អជមអិរម័ធ �iiំ កេនគកសអសប

់អជជន �iiiំ ្នរន័ធ�ពអសបវសិស័សធនយ �ivំ �ពសសយសិិិ ទិ �vំ ់អសិិ ទ�ព �viំ ក

រយ មរគ�ីព់ី់  រណសីដសីរ់សេេធលនននវរេគរដអភិវឌ្នស្ ស្វម្ា្ េចអបសយីពកី់្អប់្ុ 

ណដលគលជធនី រខមយ ់្ុ ់ស្ ខនណ  ែណគរ្រះជ និរេថ េចអបសយពីកីរៀអេរអុ�ក កសជសក័

នរុ់អខសនណ េចអបជរ់េីនរិៀម ម់សតវេធរនកអរុ�មី់្ស់អរឹ និុ ់្សក់រនថក ប់សកុ 

រណីសដេីរ់ ិណគបកអន�វមយរែនិ់សុបរនេា កអអប រ ្ជឺវសិស័ជអិិ�ពសក័ពនកអភិវឌ្តសែអអ

់អជមិអរម័ធរនថក បរ់កសជមិ ែណគម់សតវេធរនករៀអេរអរា ីវ�ិ្ស�ខ់ និុ មនធន រនថក ប

រ់កសជមិ និុថក បជមិ អ �ុ អបស ់មតវរនកវ�ិ្ស�ខ់រឡីុ វេិ កប័មពសសសមត�ព និុក

រនមបពីស�ខ់ស់រអបរផ�ណរអនុងា  

ណររនីករៀអេរអរា ីវ�ិ្ស�ខ់ និុពនិិមធស�ខ់រឡីុ វេិ រនក�ុរែនិ់សុបវសិជ្ក 

និុវសិ សជ្ក នរុេរ់ ិេធរនកវ�ិ្ និុកប័មពសសសមត�ពសត អសនរនក�ុវសិស័អអប រ ែណគ

ជគិទផគ នរុុរេធរនករនមបពីកសុសសមត�ព់អអរ ័់អសិិទ�ពជ�រវេិក 

់្អប់្ុក សបអយន កស់សអស់សមគវសិស័ និុ កអន�វមយកិិកគខ�ស់មតវថ�ីងរនថក បរ់កសជមិា  

ស�វមិីរែនិ់សុបក់្អប់ ្ុ ិរ�វមត�សធនយ �PFMRំ : ស�វមិី PFMR អន�វមយរ់កសក

ណរុរអសប់សកុរសណដេិច និុ ិរ�វមត� បអបតរុ ពី ក រ ២០០៤សា រេគរដកសអសបស�វមិីរនេ ្ឺ

អរុ�ីន់អសិិទ�ពពនករ់អី់លសបមនធនសធនយ រណីសដសីរ់សេគិទផគរេគនរាល័ា 

រែនិ់សុបរុ រនេរមធីរឡីុ  តស័យ “ជរហន” េរនកន ៤ រណីសដីី នរេករមធីសរ នស�ក

រៀអេរថវកិ ្នរន័ធ�ព និុកពនិិមធរឡីុ វេិរគី ិរ�វមត��គិទផគ ក់ជសក័េក ា រ្ រពរុ

ថ រែនិ់សុបរុ រនេតនរុផយគបកេរ់ ិណគប់អសិិទ�ព ិរ�អដនស ់អមិអមយិកផុែណ  

តស័យកអុ�គ�នយេធរនករ់អី់លសប់អពសនទអសប ដ ភិលគកនបែមរ់េីនជុស�នា កអអប រ្ ឺ

ជវសិស័ជអិិ�ពសក័ ស់រអបរែនិ់សុបក់្អប់្ុ ិរ�វមត�សធនយា  
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១.៤ អាិនភនមិសិស័យរប ី

ែផនករេគស់រអបអភិវឌ្សសមត�ព ់មតវលនរៀអេររឡីុ  រណសីដសីរ់សេននវេ��វសិស័ 

រអសស� និុ រេគរដអសប់សកុអអប រ �័វជន និុ ីឡ ណនេែណគលន បរេេរនក�ុែផនក

�័ិទសសសយវសិស័អអប រ ២០១៤-២០១៨ា 

 េ��វសិស័ អសប់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ ្ឺសុនិុអភិវឌ្មនធនសន�ស្់អអ រ ័

�្ន�ព និុ �្នមស៌់អរសីអរផ�មរគី់ ្អបែផក រណីសដីសុសុ�សស��ជេធក ័ជសុ�សីេរ់សីន ែផផ

រគីេររនេណរុ  និុេររនេរមធជីសនគ ដ នា 

 រណីសដសីរ់សេលនតសេ��វសិស័ខុរគ ី ់សកុ អអប រ �័វជន និុ ីឡរនរអសស� ណរុរ 

់្អប់្ុ និុអភិវឌ្វសិស័អអប រ �័វជន និុីឡពន់ពេលជំេ់ស��ជ េធរភី័មអរេនរុម់សតវក

អភិវឌ្រសណដិេច-សុ�សេិច វអដមស៌អសបស��ជ និុកីេរ់សីនរនក�ុមរអនប និុសគរគា 

 វមត�អរនុ័យរពគែវុអសប់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ ្ឺកអភិវឌ្ �័វជនស��ជរគី់្អបវសិស័ 

និុអន�� េស� មី័ �វជន �័វមីស��ជ់្អបនអេធរនររិន�ពជមិ រនសីគមស៌គផ និុ �្នមស៌ខ�សប ់ពស

រុ រនស�ិិណដនិិ័សេររពេ់អរិសជម ិនិុ់អជពគណដអសបខកន ា 

 វមត�អរនុេររពេស�ខអសប់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ ្ឺធុថ �័វជននិុ�រស��ជ់្អបនអ

រនេកសរស�ី�ពេក ក�ុកិិកគលនកអអប រ់ អអរ ័ �្ន�ព ់សអតសណដមស�ន�រ� និុករអ�ជប

េិម�អសបលជ ដ ភិលគេររពេអន�ស � អុ�កស ់អជជមសិ�ីពីសិិទិ�រ រពគ្រឺេគកន្សិន

រសីរអីុអរពសីត ន�ពសុ�ស ភនសិសសស� ជនជម ិសសុ �ស រភិ និុក័សសដា ់សកុសុ្រស

�ិថ រនរពគែណគសិស្ និស្មិលនអរចអបកសិឹអសបខកន ពករ្នរុរនេររនេណរុ់សអតស     

ស� បុ សក័សស់សអ ់ពសរុ អេ់អកម់អែជុរនរគីិីផឹក់ក�ុមរអនប និុរគីសគរគ និុ

អេក ័ជរ រុ សកនគស់រអបជរ�េកអភិវឌ្សុ�សនិុរសណដេិចអសប់អរិសជមិ ា 

 រណីសដសីរ់សេវមត�អរនុេររពេស�ខរនេ ់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ បរេេននវរេគនរាល័

ជអិិ�ពេរនកន ៣ ណនេជា 

រេគនរាល័ិី ១ : ធុគិទ�ពិិកគលនរសបអអប រ់ អអរ ័សសមស៌ 

រេគនរាល័ិ ី២ : រគីស�សប �្ន�ពនិុ�ពរភី័មអ 

រេគនរាល័ិ៣ី : ធុ�ពសស�សិិិទពន�ពជអកណរុរនិុ់្អប់្ុអសបសសន�ីអអប រ់ ្អបគរ អបថក ប 
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 ែផនករេគរនេ នរុ ផយគបកេរ់ ិណគបកអភិវឌ្សសមត�ពរនក�ុវសិស័វសិស័ អអប រ ជ

ពិរសស ពបពសនទជសក័នរុ រេគនរាល័ិ ី ៣ និុវមត�អរនុពនែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ 

២០១៤-២០១៨ា  

រនក�ុរេគនរាល័ិី ៣ ់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ លនរនមបពី�ពបរលេប រណីសដី

េធរនក់្អប់្ុ់អអរ ័់អសិិទ�ព និុ វជិា ជវីយ រ ័រយ មក័េិមយិ � បរគគីិទផគ 

កពិនិមធតស នគិទផគេធលននបរពគរវគ ់អអរ ័្នរន័ធ�ព រណសីដធីុេធរនក 

ផយគបរសបអអប រ់ អអរ ័់អសិិទ�ព និុ �ពអមបែអនា  

ែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ រៀអលអបពីកអន�វមយរេគនរាល័ជអិិ�ពរុ  ៣ ក�ុ

អន�វសិស័រុ  ៧ អសប់សកុា ជរពនិី ៤ និុ ិី ៥ ែណគនិា័ពី ិរ�អដនស់រអបែផនក 

�័ិទសសសយវសិស័អអប រ និុ័នយនក់្អប់្ុ និុ ពនិមិធតស ន រន�ពពបពសនទជពិរសស ជសក័

នរុែផនករេគរនេា 

១.៥ េគលប រំ នលប័ិមភិសមជឍនភ 

ែផនករេគស់រអបអភិវឌ្សសមត�ពរនឫស្គបរនក�ុក័គបណរុកសេក ពីរេគកន្

ពន “កអភិវឌ្សសមត�ព” ណនេជ ា 

  សសមត�ព សររដរគអី�្�គ ់ស្ កាិគស័  និុ ុ័ ដ ន ក�ុវសិស័ អអប ររុ សនគ និុ រអៀអ 

ែណគអ�្�គ ់ស្ កាិគស័  និុ ុ័ ដ នរុ រនេ់មតវលនរៀអេរេុ់ុា  

សសមត�ពអសបអុ��ព និុ សត អសន ្ឺពរុ ែផផរគី ា 

• សសមត�ព ជរុេ និុិរេិមយអសបអ�្�គរក បង 

• ស�ខ់អសប់អពសនទ និុណររនីក ័នយក ក់ល់សស័បិុ 

• ិរុបិ រនុបុ់អពសនទ អុ��ព និុ់សិមណដលគរផ្ុងេក  

• �័ិទសសសយកស កណរុរ និុ អភលិគេិចគផ 

• វអដមស៌ជមិ តណនេជវអដមស៌សត អសនអសប់សកុ និុ អិ ដ ន ែណគរមធីនិ័សមស�រគ ី

 ាិអថ រនក�ុ់សកុ  

 “សសមត�ព” ្អឺ់សស័ រេតសអអិិជបគប ម់សតវក និុ រេគរដុុ ែណគអេរន ក

ែ់អ់អមគ និុ ែស់សមគរេតសរពគរវគា សសមត�ពជរ�េេធរនក សបអយនផុ និុ រភី័ មអ

េររពេក សបអយនផុា កអភិវឌ្សសមត�ព ជនិេចកគ ្ករ់អី់លសបេររនេណរុ  និុសសមត�ព

ែណគរន់សអបា  
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 កអភវិឌ្សសមត�ព ្ពឺបពសនទជសក័ នរុ កសុេររនេណរុ  កិិកគលនជរុ េ ករន 

មនធន កសុ ក សបអយន និុ កែស់សមគសត អសន រណសីដធីុេធរននិនយ�ព និុ ពនិមិធ 

តស នរគអីាិកស ែណគសត អសនរុ រនេណររនីក់ា 

“សសមត�ព ្ឺជគិទ�ពអសបអ�្�គ ់្ស និុ អុ��ព ក�ុកអររពេស�ខ់់អអរ ័�ព 

សសយិសិិ ទិ ់អសិិ ទ�ព និុ និនយ�ពា ករនសសមត�ព រននស័ថជករនជរុ េណរុរ ក

អេរៀអេរែផនក អន�វមយ ពិនិមធតស ន និុ រៀ្ា ប្ឺជសសមត�ពរមធីក់ និុផយគបរសប

់អអរ ័់អសិិ ទ�ពា ករនសសមត�ព សិនែសន់មរសែមជករនេររនេណរុ និុជរុេ

អា�រ ាំ េរិា សសមត�ពតរន�ពពបពសនទផុែណជសក័នរុករ់អី់លសបមនធនសន�ស្់អអ

រ ័់អសិិទ�ព : រ្េុបរ់អី់លសបពករ្ និុ អេរ់អី់ លសបពករ្ា រនក�ុនស័រនេ កអភិវឌ្

សសមត�ព្ករយ មសិន់មរសែមរគីកសុសសមត�ពអា�រ ាំ េរិ ែថសរុ រគីកឹសសមត�ព 

កអរុ�ីនករ់អី់លសបសសមត�ព និុកេ័សសមត�ពសរ់អី់លសប រណីសដធីុននវសម

សត អសន់អអរ ័និនយ�ពា” ឯសិស្ននសយីពកីអភិវឌ្សសមត�ព រនក�ុរសប     

សធនយអសប់អរិសស��ជ ២០០៧  �្នយរ� មកិនីមិសសដ និុអភិវឌ្ន្ស��ជំ  

 កអភវិឌ្សសមត�ព ្ជឺណររនីកណតសស�សក័  ែណគជអសបអ�្�គ ់ស្ សអុ��ព ែណគុរេធ 

ពករ្កនបែមរនសសមត�ពជអនយអ �ុ អបា  

រនេកសរនករីនរឡីុ ននវសសមត�ពអសបអ�្�គរក បង ក�ុកប័មពស និុរៀអេរែផនកព ី

ម់សតវក និុអិិ�ពែផកកអភិវឌ្សសមត�ពអសបពករ្ា រណីសដរីន់អសិិទ�ពរេលន   

�័ិទសសសយ និុអភិ់សុុ ្ករៀអេររឡីុ  ក�ុអអិិសុ�សវអដមស៌អសប់អរិសស��ជ រ ី័  

់មតវរមធីកពិបំរគីអិ ដ នវអដមស៌ និុសុ�សែណគរន់សអបា  

 កអភវិឌ្សសមត�ពម់សតវេធរនកវ�ិ្តសែអអេនគកសពសីសមត�ព ែណគរន រមៀអជសក័  នរុ

អធែីណគ់មតវរន �សនរុ ់មតវរនុរពគអុ្មំ អ �ុ អបស ្ឺ់ មតវរនណររនីកែណគរន ក

រៀអេរែផនក់មរស់មតវ រណសីដី័ េរន� េខ រុ ែណគរននុ សសរ់អី់ លសបអនយរិៀម និុ        

រ េ់ស័េរន� េរខឹ័ា មនធន និុិេច់អរុ ែ់អុុុ ្ករយ មរគី �័ិទសសសយជអិិ�ព 

ែណគ់មតវលន បរេេរនក�ុែផនក ជជុ់មរសែមជកអន�វមយសស��ពជិរ អប ស 

សស��ព� សងរ ័ព�ររនករ់េុ �ិា  

 កអភវិឌ្សសមត�ព ្ជឺណររនីកស��្ស� េ ែណគរន័យរពគែវុា កពិនិមធតស ន 

រ ័់អ្ុ់អ័សមក �ពអមបែអន និុក័គបណរុថ ណររនីករនេសិនែសនរេេែម់មុបរេស�ខ នម 

រុេរិ រ ី័ អេិិកគុ ិទិពគ រ ័សែម់ពរមយកិន្ពីខុរ់រា  
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 កអភវិឌ្សសមត�ពុរេធរនកអរុ�នី់អសិិ ទ�ព ិរ�អដនស ់អមអិមយកិា កអភិវឌ្ 

សសមត�ព់អអរ ័់អសិិទ�ព ្កុរេធរនកកមបអនត័កពរុែផផរគី ិរ�អដន   

ស ់អមអិមយិករនក�ុ័យរពគែវុ កមបអនត័ម់សតវកជរនក័អរេចរិសពីខុរ់រ និុអរុ�នី

គិទ�ពរ់អី់លសប់អពសនទ ដ ភិលគា 

១.៦ េគេេ េគយីំ ន និនផសេណមចសណរយរលប័មិភិសមជឍនភ  

រេគរដកសអសបែផនករេគរនេ្ឺ ា 

កណរុរ និុក់្អប់្ុអ�្�គិអអប រ រន់្អប់សិមរុ អសប់អអរ ័�ពសសយិសិិ ទ ិ

តស័យអភិ់សអភិវឌ្សសមត�ព ែផផរេតសម់សតវក រនគ�នយ់្អប់ជ្ុ រ់ជ័ ជ

់អពសនទ និុ ់អអរ ័និនយ�ព រ់កសកណរុរអសប់សកុា 
 

រេគអរនុអសបែផនករេគរនេ្ឺ ា 

រេគអរនុអសបែផនករេគរនេ ្ឺ់មតវរនិិសរដជ �័ិទសសសយេធលនេចសបគសប 

កអភិវឌ្សសមត�ពេធេររេគរដ និុរមធសី�ខ�ណ�សនី័ស�លគបកេរ់ ិ �ថវកិស�វមិ ី និុ

កេរ់ ិអសបពណ ន្អភិវឌ្ំ និុអភិ់សុុា 

 

រណីសដសីរ់សេលនរេគរដែផនករេគរនេ់មតវលនរៀអេររេតសផគសរ់សេេរនកន ៥ា 

ផគសរ់សេរុ រនេ លនម់សរសេធ់សអជសក័នរុែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ តណនេជរអៀអបយ 

រែនិ់សុបជអិិ�ពា 

១   រេគនរាល័ ែផផតសភសសយ�តុ់មរស់មតវ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  រ ័្សនគ ដ នរគីក

់សវ់ជវ និុកពិរ់េេរាអគប់្អប់ជ្ុរ់ជ័ 

២   រនករៀអេរែផនក រេគនរាល័ និុ ពិនមិធតស ន�កអន�វមយ�គរហមប EMIS) រយ ម

រគីគិទផគរន់្អប់សមិ 

៣   កផយគប ិរ�អដនអសប ដ ភិលគ រមធីរឡីុ ែផផរេតសរេគកន្សសមស៌ និុ �្ន�ព 

និុធុេធរន្នរន័ធ�ព ិរ�វមត�ខ�សបជុស�ន 

៤   រនកព់់័ និុក់្អប់្ុអ�្�គិ �់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ និុ ់្តអរ់ុៀនំ កនបែម

រន់អសិិទ�ពជុស�ន តស័យ័នយកអភិវឌ្សសមត�ព ក�ុគ�នយជ់អពសនទ 

៥   សសមស៌ និុ �្ន�ពពនកផយគបរសបអអប រ ីឡនិុកអភិវឌ្ �័វជន រនករីនរឡីុ ជុស�ន 
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២. ផ�កបខណ� សផរកតកអអិិវឌសរ�នភ 

 ែផនករេគរនេនរុរ់អី់លសប់អខសនណ ណតសសរ�សក័ �នអ�ពិី១) ែណគ់មតវលនែ

ស់សមគេធ់សអរេនរុអអិិស��ជ ែផផរេតស រ្នអនយជមិនិុមរអនបជរ់េីន0

1ា ់អខសនណ រនេ

អេរ់អី់លសបស់រអបកអរ �ុីមននវិស្នន វ�ិ្ និុអ ប់ េពីកអភិវឌ្សសមត�ព និុ     

សត អសនា ់អខសនណ រនេរនមបពីសរស�្ពនកអភិវឌ្សសមត�ពជសនគ ដ នេរនកន៤ ែណគ

រន រិុប រិនុជសក័ េក រេវេិរេសា 
 

នអ�ពិ ី១ : ់អខសនណ អភវិឌ្សសមត�ព 
 

 
                                                

1 គំរូេនះគឺែផ�កេគាលេាលគគរូូ‘7S’ ៃនកររអភិ វឌ ឍ្ សនូែនាកគលកណំតរេីររសរំរស់អណ�គនពនូ៧ូែនាេន�លំណតគីូាូរ� រចននមូ ន័�ម្

�រ�ូ្សណនមូគនលកៃចមរពចូសនគ់ាភកូូនភសែសសែផនូ ូគគរូេនះកក័ កគគនភកេ�ចណតករែករ្ចា្ូ7S រ្រសសំរ ភស�ិ ភរ័រសរំ គូ ែនា្ក្ិ តនសបា ច

េនកីនសូ“ករសេសងលករអភ្ កច�ូទគសិ ភរ័រសរំ គែផ�កេាលរភ�មភូេនរនតុសកូសូ: េ�ចណតអរ�នតសូេេទរកចសអណ”  (២០០៨)ូរសរំ័ូនតេរហ� ូ 
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 អាិកសផយគប�ពអន�រ់េេ : ់អពសនទអអប រ សិនែសនជ់អពសនទ “អិិជិម”រុេរិ �ែណគរន

់មរសែមេុសស�សនទ ដ ភិលគជផនវក រ ័រនរនមប់ពរែណនេចសបគសបស់រអបកអអប រ ែណគ

់មតវអររពេស�ខ់រ ័ែឡពីរ្រុេរិំា ់អពសនទអអប រណររនីករនក�ុវអដមស៌ រុិ បិ រនុ 

អរំ េ និុអិ ដ នស �ុសអសប់អរិស ែណគ់្អណនយ អបរគអីនយស�បុសន�ស្ និុសត អសនា 

ែផកណពិរិៀមអសប ដ ភិលគរន ទិិពគ និុរន រិុប រិនុជសក័ នរុ់អពសនទអអប រ តណនេជ 

ជសក័ នរុ់អពសនទអភិលគិេច េចអប និុអិអដរ�មយិុុ ជពិរសស ក�ុ់សិមែណគ់អពសនទរុ

រនេ ផយគបកេរ់ ិណគបកពិរ់េេរាអគប កេនគកស ករភី័មអេររពេអអិិសនគ ដ ន រនក�ុ

កផយគបរសបអអប រា រិុប រិនុបុស �ុសស�ីវគិ និុ ដ ភិលគ តរន ទិិពគាា ុសរខនបស

រគី់អពសនទអអប រ និុវសិស័អអប ររុ សនគផុែណា  

អធីែណគសរខនបរុេ្ឺ វសិស័រនេរនកេនគកសពី “អករ់អី់លសប”រសបអអប រ ណនេជ       

អកសិឹ រតអិត និុសរជិស ្សន្ា សសមត�ពអសបពករ្ រណីសដី់ ិ់ិ បុសគរៀន 

និុស�វមីិអអប ររនក�ុសនគ ដ ន តណនេជពិនិមធតស នរគី �្ន�ព និុ្នរន័ធ�ព រន 

សយសរខនបាា ុខ រុ  េររពេកសរ់សេរេគរដអសបវសិស័អអប រា សសមត�ពអសបពណ ន្អភិវឌ្ 

និុិី�ក ប់ វសិស័ឯជន ែណគផយគបកេរ់ ិណគបវសិស័អអប រ រ ័� គប សរ ័់អរាគ រន

់សិមរផ្ុងពីេក  តជែផកសក័ ពនវសិស័រនេផុែណា ក័េិមយ �ិ បេររពេ់អសិ ទិ�ពពន

កេនគកសេរែន និុអនយស�អសបអកែណគរនមកុ ិីរុ រនេ នរុជក័ ជរ�េវឌ្ន�ពពនក

អភិវឌ្សសមត�ព រនក�ុវសិស័រនេណគប់សិមអមិអរា 

មនធនសន�ស្ : ុ័ ដ ន និុសត អសនុុរនក�ុវសិស័អអប រ ់មតវនអរុ�ីមរឡីុ  រ ័

សន�ស្ ែណគជែផកពនុ័ ដ ន និុ សត អសនរុ រនេា អា�ែនយ កអភិវឌ្សសមត�ពសិនែសន់មរសែមជ

អ ប ពនកធុាា ុំេធអ�្�គរនជរុេ េររនេណរុ  និុ ក័គបណរុែណគបរលេបរណីសដអីន�វមយ

ិេចក និុអររពេមកុិជីរុ េអសបពករ្អា�រ ាំ េា បរលេប់មតវរនសសមត�ព និរេជរ់េីនា ក

ណរុរ់ អអរ ័់អសិិទ�ព រន់សិមជនបខ�សបផុ និុ រន់សិម់្ស ុ័ ដ ន និុអុ��ពផុ 

្ឺជកណរុរណតរនសយសរខនប រ ី័ រនក�ុអអិិពនក សបអយន សរែនិ់សុប ជរុេសរខនបង

ែអអរនេ កសរន “ក់្អប់ ្ុក សបអយន” ែណគរននស័ថជ�ពិនបភនប និុកអមបែអនរេតស

�ពសនិ់លណ់អជា កអរុ�ីមននវអុ��ពរៀនសន់ម ែណគរន់អសិិទ�ព ម់សតវេធសន�ស្អេរមធកី

់ល់សស័បិុលន់អអរ ័់អសិិទ�ព រមធីក់ជ់្សែេ រែគពសម៌រន និុ់្អប់្ុរពគ

រវគ និុិេចកអសបពករ្លនា ជរេ័ង ករគីិរេមិយរនិរុបិរនុជសក័នរុ វសិគ�ព 
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ែណគសន�ស្រនក�ុអុ��ពសក័រន �្នមពសកស និុ ណរុណនេងេក អរពរីអសស� និុរេគអរនុអសប

អុ��ពា ណនរេកេ កអភិវឌ្មនធនសន�ស្ម់សតវេធរនករ់អី់លសប �័ិទសសសយ និុអភិ់សជរ់េីន 

�សិនែសន់មរសែមជសិក� សគអនយ� េអ យំ គអា�រ ាំ េរិំ រណីសដេីរ់ ិណគបកអភិវឌ្សសមត�ព 

�្នមពស និុ ាិអថេ់ស្េ ែណគរនគ�នយស��្ស� េា 

់អពសនទ : វសិស័អអប រិ ិកគលនកេរ់ ិពី់អពសនទជរ់េីន ែណគរន រិុប រិនុ ជសក័ េក

រេវេិរេសា ់អពសនទនីសក័ង ក�ុេររំស់អពសនទរុ រនេ បរលេប់មតវអររពេស�ខ់េធលនគនន 

រិីអ់អពសនទអអប ររុ សនគអេណររនីករេលន់អអរ ័់អសិ ទិ�ពា ់អសិនរអីសិនរន់អពសនទ

ែណគអររពេស�ខ់លនគផរុេរិ សនសដែីមរនែនុែណគអ� �្គ និុ់្ស រនជរុេ រុ ររាា ុ

ំតរ ័ ជរុេរុ រនេនរុសិន់មតវ័សរ់អី់លសបេធលនគផអរផ�មរុេរឡី័ ា ឧ ន្ 

ុ័សគរក ប ែណគរនជរុេអនយអ� �្គ និុជរុេផយគបកែនុរ� គបាា ុគផ នរុជកអ

់អិេកគរលរនក�ុកេរ់ ិណគបកអភិវឌ្សគរៀន់អអរ ័់អសិ ទិ�ព ់អសិនរអីសិន

រន់អពសនទេចសបគសប រ ី័ ែណគ់មតវលនរ្័គប់ជមម់ជអ ស់រអបរមធីកអរ �ុីមែផនកអភិវឌ្

សគរៀន ែអុែេ និុផយគបននវសនគនិមិេធលន់្អប់្ុណគបសគរៀន សពិនិមធតស នរុេ

រិា រគីសពីរនេ រណីសដេីធសន�ស្អេរ់អី់លសបជរុេអសបពករ្ និុ “អែនតស �្នមពស” ណគប

ក់អសប់្សសុ័ ដ នអសបពករ្ ពករ្តបរលេប់មតវរនអរំេសស់សអ ក់្អប់្ុ

េធលនគផ និុិិកគលនករគី រិេិមយេររពេកអររពេក់ ែណគរននស័ថ បរលេប់មតវ

រនក័េិមយ �ិ បរគីកអរ �ុីមននវ់អពសនទអភិវឌ្មនធនសន�ស្ា  

័ន�ក : ករៀុ្មនធនសន�ស្់អអរ ័់អសិ ទិ�ព និុកអររពេស�ខ់អសប

់អពសនទ ពរុអ់សស័រគី់អសិ ទិ�ពអសប័ន�ក ែណគ់មតវលន បេធអន�វមយ រណីសដេីរ់ ិេធរន

�ពស�សី ធ់ បេក  កស់សអស់សមគ និុកស ក រន់សិមណដលគរផ្ុងពីេក ា ័ន�កែណគ

ែសយុរេេាា ុេចសប ្ឺែខ្អរ យំ ័ពនក់្អប់្ុ និុកល័កន្ជផនវកា រណីសដេីធ

់អពសនទអអប ររន់អសិ ទិ�ព ្ករន័ន�ករណីសដេីរ់ ិ ា  

 ថក បណរុរជនបខ�សប័គបណរុពីិិណដ�ពកសជ �័ ទិសសសយអសបវសិស័រនេ និុធុាា ុំេធ

រន�ពស�ីស ធ់ បេក  និុិិសរដជកស 

 កពិរ់េេរាអគបនិុកេនគកសជសក័ នរុអកពបពសនទសរខនប ែណគពបពសនទនរុកអអប រ 

 កអស ា អរ័នឌស សសមស៌ និុអ ប អនយវសិស័ណពិរិៀម 

 ក�ា អប រិុប រិនុជសក័ នរុស�វមីិរែនិ់ស បុក�ុជក ដ ភិលគ 
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 កស់សអស់សមគរគីកេរ់ ិអសបពណ ន្អភិវឌ្ និុកអន�វមយរសរៀនែណគិិកគលនពីស�វមីិ

ុុ ែណគេរ់ ិរ ័ពណ ន្អភិវឌ្ 

 ក់ល់សស័បិុតសែខ្ិ រិុ និុករមធីករមធីកកសេក  ណនេជបុុ័ ដ នជរុេ 

និុបុវសិស័ុុ រនរពគែណគពបពសនទ 

អអិផ�រអអិិវឌសរ�នភ 

រន់សមិអ�្�គ 

 កផយគបកែនុរ និុកអ ប់ មបអ ប់ េរ ័� គប 

 កអនយ� េអ យំ គ រពគអររពេក់ជបែសយុ 

 កអនយ� េអ យំ គក�ុ់ស្ 

 ណររនីិស្នេិចសិឹ 

 កអនយ� េអ យំ គរនខុរ់រ 

 ់អពសនទអ ា ប �្ន�ពលគបកអនយ� េអ យំ គវ ិ់រមកែណគិិកគលនរុ អសប រ ័រន�ា អប

ិរុបិ រនុជសក័នរុកអភិវឌ្អជីព រនរពគែណគលគបកអនយ� េអ យំ គរុ អសប ់មតវលន

រៀអេររឡីុ រ ័វ ិិ ្សត នជមិអអប រ 

 កេនគកសអសបអុ�កសនិែសន ដ ភិលគ វសិស័ឯជន សគវ ិិ ្គស័ 

 កផយគបសររ អកិ�  

 កជកគេធសត អសនខុរ់រជអករមធ ី

 ជរនក័អរេចរិស 

 េកសអភិវឌ្ន្វជិា ជីវយស់រអបុ័សគ កាិគស័អអប រ �័វជន និុីឡ់្ុ ់ស្ ខនណ  

និុសន�ីអអប រ �័វជន និុឡីលជធន ី រខមយ ែណគរនសសមត�ពខ�សប រណសីដេីធពករ្ិិកគលន

អិពិរសមន្ក�ុ់សកុ អអប រ �័វជន និុ ឡីរនថក បជមិ�កអនយ� េអ យំ គរពគអររពេក់ 

ជបែសយុ�“ក ធរហមបអររពេក់” 

រន់សមិអុ��ព និុ សត អសន 

 កែស់សមគេចអប�អិ ដ ន និុ់អខសនណ រេគនរាល័ 

 រែនិ់សុប់សិមរា ់ត 

 កែស់សមគេុសស�សនទអុ��ពសក័េរនកនអសប់សកុ  

 កព់ុរុអ យំ េក�ុ និុរ់រ់អខសនណ  ដ ភិលគ�អុ�កថក បមរអនប�សគវ ិិ ្គស័�សត អសន

ុុ
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៣. ផ�កបខណ� អនុិ�ែ នកព េ 

 ់អខសនណ អន�វមយរនេ អ ប់ េពីផគសរ់សេ សត អសនអន�វមយ ់អភពថវកិែណគអេរន វសិគ�ព េរន� េរដ ិិនកនស័ រេគ និុសស��ពសរខនបងា រនេ

្ឺជ់អខសនណ ែណគុ័ ដ នជរុេ សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡ និុកាិគស័អអប រ �័វជន និុីឡ ់្ុ ់ស្ ខនណ  ្ករ់អី់លសប់អខសនណ រនេ រណីសដរីៀអេរ

អិិ�ពអភិវឌ្ជ �័ិទសសសយអសបពករ្ រនក�ុែផនក់អមិអមយិ់អបរ ក រា 

ុ័ ដ ន និុសន�ីអអប រ �័វជន និុ ឡី ្ករនមបេរន� េរដ់អបរ ក រេធលនសស់សអរនក�ុែផនក់អមិអមយិ់អបរ ក រអសបខកន ែណគនរុ់មតវពនិិមធតស

 ននិុ ល័កន្រនណរំ េប ក រា េរន� េរដរុ រនេ ់មតវលនរនមប រ ័ពិបំរគីេរន� េរដ ក រ ២០១៨ា សស��ពេរ់ ិណគបកអភិវឌ្សសមត�ព 

អ ប់ េរនរ់កសសស��ពេសដុា រនក�ុែផនក់អមិអមយិ់ អបរ ក ររនេ សស��ពុគសផមិអែនតសរិៀម ្កអែនតសេនគរ់កសសស��ពេសដុា 

ែផនក់អមអិមយិ់ អបរ ក រ នរុក ័ជ័នយកស់រអបរៀអេរែផនក់អបរ ក រនិុអន�វមយសស��ពរេតសគរ អបគររ ័ រ ី័ សស��ពនិុ សស��ពុ

ជក័េធសរ់សេលនននវផគសរ់សេា ណនេរនេ �័ិទសសសយ និុសស��ពអភិវឌ្សសមត�ព នរុ់មតវ បអរចន គរពេរគេជសក័នរុ �័ិទសសសយ និុ សស��ព

ុុអសបុ ័ ដ នជរុេ រខមយ និុ់ស្ា កអន�វមយែផនករេគរនេ នរុ់មតវល័កន្រនក�ុសនកិលមអអប រ់ អបរ ក រថក បជមិា 
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៣.១ំផលកេ្មមំ �លាលមរណយ មេុំករមសាលំននួ ននងន� េគល 

ផគសរ់សេិ១ី : រេគនរាល័ ែផផតសភសសយ�តុ់មរស់មតវ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  រ ័្សនគ ដ នរគកី់សវ់ជវ និុ កពរិ់េេរាអគប់្អប់ជ្ុ រ់ជ័ 
សត អសនអន�វមយ 

 ់្ស់អរឹ់សវ់ជវអអប រ �ERCំ 

 សគវ ិិ ្គស័ភនសិន�ភកររពេ 

 ុ័ ដ នែផនក 

 អ្�ុ័ ដ ន 

់អភពថវកិែណគអេរន  

 ់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ 

 សនគនិម�ិពជពណ ន្ស់រអបអភិវឌ្ន្សសមត�ព 

 មុេអភិវឌ្ន្អស� ី

 មុេពិភពរគ 

វសិគ�ព 

ក់សវ់ជវ និុកេរ់ ិ ែណគផយគបរ ័ ERC  កអភិវឌ្សសមត�ព់្អប់្ុស់រអបថក បណរុរ់ សកុ និុ កេរ់ ិណគបអ ាំ គស័�សជ្សនណ គឯស រនក�ុ 

វ ិិ ្សត នជមអិអប រ ែណគជែផកសក័ពន ERC ែណា ផគសរ់សេ ែណគិិកគលនពកីេរ់ ិរនេ នរុ កសេរែនក�ុកអរុ�ីនសសមត�ព់សវ់ជវអសប់សកុ  រណីសដផី�គប

ជសនគ ដ នស់រអបរៀអេររេគនរាល័ និុេិចពិរ់េេរាអគប់្អប់ជ្ុរ់ជ័ា  

េរន� េរដ ក រ ២០១៨ 

 ់្ស់អរឹ់សវ់ជវអអប រ េនគកសាា ុសស� រនក�ុកផយគបធម�េនគណគបក

រៀអេរែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រអ �ុ អប 

 ក់សវ់ជវ់អអរ ័ �្ន�ពគផ ់មតវលនរៀអេររឡីុ រ ័ ERC រ ័ 

រនផយគបននវអន�សសន្រេគនរាល័ពបពសនទ 

 ់អធនអិរេគនរាល័ជអិិ�ពេរនកន ២៥ ់មតវលនរ់ជីសរសី ស់រអប 

រៀអេរក់សវ់ជវ ែផផរេតសអិិ�ពថ�ីងអសប់សកុ 

ិនិកនស័ រេគ ក រ ២០១៤  

 ់្ស់អរឹ់សវ់ជវអអប រ ់មតវលនអរុ�ីមរឡីុ  និុ  បេធណររនីក 

 ក់សវ់ជវពិរសស ់មតវលនរៀអេររឡីុ �ិិកគលនកឧអមតសរថវកិពីអក 

ផយគបជរនក័  

 ធម�េនគមិេមកេពីគិទផគ់សវ់ជវ ស់រអបរៀអេររេគនរាល័ 

 សជ្សនណ គឯស ់មតវលនអរុ�ីមរឡីុ រនក�ុវ ិិ ្សត នជមិអអប រ  ក រ 
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 អ ាំ គស័�សជ្សនណ គឯស ែណគណររនីក ់មតវលនអរុ�ីមរឡីុ  រនក�ុ 

វ ិិ ្សត នជមអិអប រ 

២០១៣ អា�ែន�រនឯសពបពសនទនរុ ែផនកអអប ររនរនមិេមកេ 

សស��ពេសដុ  

ក់សវ់ជវ និុ កេរ់ ិ ែណគផយគបរ ័់ស្់អរឹ់សវ់ជវអអប រ រគកី់រែនិ់ស បុជអិ�ិព 

១   េរ់ ិណគបករៀអេររសៀវរៀែនុរ់ អមិអមយកិសយ បុ  ស់រអប ERC 

២  េរ់ ិណគបករៀអេរែផនកសស��ពរេគនរាល័់្តអរ់ុៀន 

៣  េរ់ ិណគបរែនិ់ស បុស�វមិសីិឹ 

៤  ក់សវ់ជវអរពីអ ប តស់អធនអិ ែណគរៀអេររមធីរឡីុ  រ ័់សកុអអប រ �័វជន និុ ីឡ 

៥  រវិិក់សវ់ជវរនថក បមរអនប និុអនយជមិ អរពីកអអប រ និុ ករ់អៀអរមៀអកអអប រ និុណររនីិស្នេិចសិឹរេកនប់្សមុេ្រនិម់សមិអនយជម ិ

៦  កពិនិមធរឡីុ វេិ និុកផ្ពធផឹ័ក់សវ់ជវ រណសីដផីយគបពសម៌រនស់រអបរៀអេររេគនរាល័  

េរ់ ិណគបអ ាំ គស័ �សជ្សនណ គឯស រនក�ុវ ិិ ្សត នជមអិអប រ ែណគជែផកសក័ ពន  ERC ែណ 

កអភវិឌ្សសមត�ព់្អប់្ុ ស់រអបថក បណរុរ់ សកុ  
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ផគសរ់សេិ២ី : រនករៀអេរែផនក រេគនរាល័ និុ ពនិមិធតស ន��កអន�វមយ�គរហមប EMISំ រយ មរគគីិទផគ រន់្អប់សមិរុ អសប  

សត អសនអន�វមយ 

 ថក បណរុរជនបខ�សប អក់្អប់្ុថក ប យំ គ និុអន�់អធន អសប់សកុ

អអប រ �័វជន និុីឡ 

 ុ័ ដ នែផនក 

 វ ិិ ្សត នជមអិអប រ 

 សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡ លជធនីរខមយ 

 កាិគស័អអប រ �័វជន និុីឡ់្ុ ់ស្ ខនណ  

 សគរៀន 

 ្នយស�ក់ិ់ិ បុសគរៀន  

់អភពថវកិែណគអេរន  

 ់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ 

 សនគនិម�ិពជពណ ន្ស់រអបអភិវឌ្ន្សសមត�ព �CDPFំ ក�ុវសិស័អអប រ 

 �ពជពណ ន្ជសគស់រអបកអអប រ 

 មុេអភិវឌ្ន្អស� ី

 ន័រនស�ន 

 អមិក ដ នអអប រស៊�័ែអម 

 

វសិគ�ព 

សសមត�ពរៀអេរែផនក និុ ់្អប់្ុ រន់្អប់សិមរុ អសបពន់អពសនទអអប រា ផគសរ់សេរនេនរុផយគបកេរ់ ិរ ័� គបណគបកអភិវឌ្សសមត�ពរៀអេរែផនកអអប រ 

រន់្អប់សមិរុ អសប ណគបករគីស�សបកស់សអស់សមគ ិរ�អដនស ់អមអិមយិករន់្អប់សិមរុ អសប ណគបកអភិវឌ្សសមត�ពរណសីដអីន�វមយែផនករេគ

អសប EMIS និុណគបកព់ុរុកពិនិមធតស ន និុប័មពសក�ុវសិស័អអប រា 

េរន� េរដ ក រ ២០១៨  

 ែផនកអន�វសិស័ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  រន់្អប់សិម 

 កពិនិមធរឡីុ វេិពប យំ គអនម�ិរគីែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ ់មតវ

លនរៀអេររឡីុ  

ិនិកនស័ រេគ ក រ ២០១៤  

 ែផនកអន�វសិស័ ់មតវលនរៀអេររឡីុ រនថក បជម ិ

 ែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ ២០១៤-២០១៨ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  
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 រសៀវរៀែនុរអរពីកពិនិមធតស ន និុប័មពស តសអន�វសិស័ ់មតវលន 

រៀអេររឡីុ  

 ់អពសនទ EMIS តសរ្ ិរពស រនណររនីក រន់្អបរខមយរុ អសប 

 លជធន ីរខមយេរនកន ២០ ក�ុេររំសលជធនីរខមយរុ  ២៥ រន់្សក់ 

អរេចរិសេ់សេ្ ែណគណររនីក និុរន �្ន�ពគផ 

 លជធន ីរខមយេរនកន ២៤ រនរសេយី់ពុែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ 

២០១៥-២០១៧ 

 ែផនក់អមអិមយិ់អបរ ក រ ២០១៦ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  តសអន�វសិស័ 

 លជធន ីរខមយរុ  ២៥ រនែផនក់អមអិមយិ់អបរ ក រថក បរខមយ ែណគរន  

�្ន�ពគផ 

 ់ស្រុ  ១០០% លនរៀអេរននវែផនក់អមិអមយិ់អបរ ក រអសបខកន 

 

 រនិិនកនស័ QEMIS ែណគ់មតវលនរ់អី់លសប ស់រអបក់អមិកេិច 

 ព�ររនរសៀវរៀែនុរអរពីកពិនិមធតស ន និុប័មពស តសអន�វសិស័ 

 
 EMIS ណររនីកអ ធឡេ 

 សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡ លជធនីរខមយ េរនកន ១២ រន់្សក់អរេចរិស 

េ់ស្េវសិស័អអប រ ែណគណររនីក 

 លជធន ីរខមយេរនកន ១០ រនរសេយី់ពុែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ 

២០១៥-២០១៧ 

 ែផនក់អមអិមយិ់អបរ ក រ ២០១៤ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  តសស�វមិី�អន�ស�វមិ ី

 លជធនីរខមយរុ  ១៨ រនែផនក់អមិអមយិ់អបរ ក រថក បរខមយ ែណគរន      

�្ន�ព់្អប់េនប 

 កាិគស័អអប រ �័វជន និុ ីឡ់្ុ ់ស្ ខនណ  ៤០% លនរ់អី់លសប

ែផនក់អមអិមយិ់អបរ ក រ រនក�ុ ក រ ២០១៤ 

 ិិនកនស័ EMIS រយ មខ រុ រគអីរិន 

សស��ពេសដុ  

ករៀអេរ់ អពសនទរៀអេរែផនកអអប រ រន់្អប់សមិ 

១   ករៀអេរែផនក់អមិអមយិ់អបរ ក រស់រអបអន�វសិស័ រន់្អប់សមិ 

២  ិី់អរឹអរេចរិសជនបខ�សបខុែផករៀអេរែផនក រណីសដជីក័ព់ុរុករៀអេរែផនក កពិនិមធតស ន និុប័មពស និុកល័កន្តសអន�វសិស័ 

៣  កពិនិមធរឡីុ វេិរគីែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ ២០១៤-២០១៨ �ពប យំ គអនមយិំ 

៤  កអភិវឌ្សសមត�ពអសបសសនយីរៀអេរែផនក 
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៥  កអនយ� េអ យំ គសសនយីែផនក រនថក បជមិ លជធន ីរខមយ និុ់ស្ 

៦  កឧអមតសរេធសសនយី់សកុអអប រ �័វជន និុ ីឡ េនគរៀនថក បអ ិ� អ់មជនបខ�សបរនសគវ ិិ ្គស័ភនសិន�ភកររពេ និុផយគប់លបឧអមតសរ់អបរពថ� 

៧  ករៀអេរែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ រនថក បលជធន ីរខមយ 

៨  កផយគបកេរ់ ិណគបណររនីិស្នេិចេនគកសក�ុសនកសិីិ  និុសិក� សគថក បមរអនបអរពីអ ប ុុពបពសនទនរុ  CDPF 
 

ស�វមិ�ីពជពណ ន្បុ IIEP និុ  ់សកុ អអប រ �័វជន និុ ឡី �អ្�ុ ័ ដ នរេគនរាល័និុ ែផនកនី័ ស��DGPPំ) 

៩  កេរ់ ិអរេចរិសណគបវ ិិ ្សត នជមអិអប រ ក�ុករៀអេរកអនយ� េអ យំ គវ ិ់ រមកសគដុណគបសន�ីអអប រ �័វជន និុីឡ លជធនីរខមយ 

១០  ករៀអេរ់អខសនណ ស�វមិសីិឹ និុសានឌ�គអរពីករៀអេរែផនក និុក់្អប់្ុ រ ័រនកេរ់ ិពី DGPP/ុ័ ដ នែផនក និុសគវ ិិ ្គស័ភនសិន� 

ភកររពេ ឯសស់រអបសគដុក�ុ់ិ បុ់័មនេ 

១១  កផយគបសសន� ី៤ ុប េនគកសក�ុស�វមិីអនយ� េអ យំ គជនបខ�សប រន IIEP ់អរិសលល រុ  

១២  កផយគបសសន� ី១៥ ុប េនគកសក�ុស�វមិីអនយ� េអ យំ គឯរិស រន IIEP ់អរិសលល រុ  

ករគីស�សបកស់សអស់សមគ ិរ�អដនស ់អមអិមយកិ រន់្អប់សមិ 

១៣  េរ់ ិណគបអ យំ េ់្សក់អរេចរិសេ់សេ្ថក បលជធនី រខមយ 

១៤  ករៀអេរស�វមិ ី�softwareំ ់អពសនទពសម៌រន់្អប់្ុជរនក័ �AMISំ រនថក បសន�ីអអប រ �័វជន និុ ីឡ លជធន ីរខមយ 

១៥  ករៀអេរស�វមិ ី�softwareំ ់អពសនទពសម៌រន់្អប់្ុជរនក័ �ជរនក័អរេចរិសក�ុ់ស្ំ 

១៦  កអនយ� េអ យំ គអរពី AMIS ណគបសសនយីរន់្អប់សមិ 

កព់ុរុ កពនិមិធតស ន និុ ប័មពសអសបវសិស័  

១៧  ករៀអេររសៀវរៀែនុរ និុ ឧអន្ពនិិមធតស ន និុ ប័មពស ែណគរយ មរគីគិទផគ 

១៨  កអនយ� េអ យំ គអរពីកពនិិមធតស ន និុ ប័មពស រយ មរគីគិទផគ 
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១៩  កេរ់ ិណគបែផនករេគសយីពីកពនិិមធតស ន និុ ប័មពស រ ័រយ មរគីកអភិវឌ្សសមត�ព 

២០  កពិនិមធរឡីុ វេិរគីវឌ្ន�ពពនកអន�វមយក់់សមិអន�វសិស័ 

២១  កពិនិមធរឡីុ វេិរគីកអន�វមយែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ តសស�វមិី ណនេជ ស�វមិីអហនអន្ ជរណីស 

២២  កេរ់ ិណគបកពិនមិធរឡីុ វេិកសេក រគីវសិស័ 

កអភវិឌ្សសមត�ព រណសីដអីន�វមយែផនករេគ EMIS 

២៣  ិី់អរឹអរេចរិសអនយជមខិុ EMIS 

២៤  ក បេធអន�វមយននវ EMIS តសរ្ ិរពស 

២៥  កអនយ� េអ យំ គអរពីក់្អប់្ុ់អពសនទិិនកនស័ EMIS ក់្អប់្ុអករ់អី់លសប និុ ករៀអេរល័កន្ រ ័រ់អី់លសបល័កន្ Crystal 

២៦  កអនយ� េអ យំ គអរពី server security, data security, firewall security និុកែេ រ រែគអ�ីនមរនិម រ ័រ់អ ីWIFI និុ Hotspot 

២៧  កអរុ�ីន �្ន�ពអសបិិនកនស័ EMIS 

២៨  សិក� សគរផ�េុ� មបិិនកនស័ EMIS 

២៩  កតស នអនយ�កពិនមិធតស ន EMIS 

៣០  កអនយ� េអ យំ គ់្តអរ �់ គអរព ីQEMIS 

៣១  ក បអន�វមយអសនាពសម៌រន 

៣២  កអភិវឌ្ជរុ េអរេចរិសណគបអ�្�គិ EMIS 

៣៣  កអនយ� េអ យំ គអរពីស�វមិ�ីsoftwareំ MySQL ណគបអ�្�គិ EMIS 

៣៤  កអនយ� េអ យំ គអរពីកវ�ិ្ិិនកនស័ណគបអ�្�គិ EMIS រន់្អប់សមិរុ អសប 

៣៥  កអនយ� េអ យំ គអរពី ASCF និុ QEMIS ស់រអបុ័សគែណគរិីអិិកគលនកែមុតរុ ថ� ី
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៣៦  កអភិវឌ្សររ នអវ សនយ EMIS 

៣៧  ក បេធអន�វមយកតស នសិស្ រន់សិមសគរៀន 

៣៨  កអភិវឌ្សររ នអវ សនយ ស់រអបតស នសិស្ រនតសសគរៀនសក័េរនកន 

៣៩  កអនយ� េអ យំ គអរពីកតស នសសិ្ រន់សិមសគរៀន 

៤០  កពិនិមធរឡីុ វេិ់អបរ ក ររគី EMIS 

កេរ់ ិ់អធនណគបសន�ីអអប រ �័វជន លជធន ីរខមយ ខុករៀអេរែផនក និុ កស់សអស់សមគជរនក័  

៤១  េរ់ ិណគប់្សក់អរេចរិសេ់សេ្ថក បលជធន ីរខមយ 

៤២  េរ់ ិណគប EMIS កាិគស័អអប រ់ស្ និុ្នយ់្អប់្ុសគរៀន ក់្អប់្ុ ិរ�វមត� សសិឹន�សសិ្ និុ ់្ស់អរឹ �័វជន 

អុ�កសនិែសន ដ ភលិគផយគបិ ី់ អរឹអរេចរិសណគបសន�ីអអប រ �័វជន និុ ឡីលជធន ីរខមយ រណសីដេីរ់ ិណគបករៀអេរែផនក និុ ក់្អប់្ុ រ ័រយ មរគ ី

់ស្េរនកន ២០ 

៤៣  េរំ័រគីអកស�ស់្េមិយ និុកអន�វមយសស��ព 

៤៤  ក់្អប់្ុ និុបមបែេុស�វមិ ី

ផគសរ់សេិ៣ី : កផយគប ិរ�អដនអសប ដ ភលិគ រមធរីឡីុ ែផផរេតសរេគកន្សសមស៌ និុ �្ន�ព និុ ធុេធរន្នរន័ធ�ព ិរ�វមត�ខ�សបជុស�ន 

សត អសនអន�វមយ 

 អុ��ពថវកិ�ុ័ ដ នជរុ េរុ អសប 

 ់សកុរសណដិេច និុ ិរ�វមត� 

 ឧមយស់ស្់អរឹរសណដិេចជម ិ

់អភពថវកិែណគអេរន  

 ់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ 

 �ពជពណ ន្សគស់រអបកអអប រ �GPEំ 

 សនគនិម�ិពជពណ ន្សគស់រអបកអអប រ �CDPFំ 
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 ុ័ ដ នែផនក 

 ុ័ ដ ន ិរ�វមត� 

 ុ័ ដ នអនសសិឹ 

 ុ័ ដ នអអប រសមធសសិឹេររនេ និរេ 

 ុ័ ដ ននីមិស� 

 សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡ លជធនីរខមយ 

 កាិគស័អអប រ �័វជន និុីឡ់ស្ 

 សគរៀន 

 ្នយរ� មកិ់ិ់ិ បុសគរៀន 

 ់្ស់អរឹរខមយ និុ់ស្ 

 មុេអភិវឌ្ន្អស� ី

 ស �ពអឺ ា�អ 

 

 

វសិគ�ព 

េរ់ ិណគបកអន�វមយរែនិ់ស បុក់្អប់្ុ ិរ�វមត�សធនយ កសគដុ់អពសនទពសម៌រន់្អប់្ុ ិរ�វមត� កព់ុរុករៀអេរែផនកសគរៀន និុ កផយគប 

 ិរ�អដនណគបសគរៀន និុកេរ់ ិណគបរែនិ់ស បុវសិជ្ក និុវសិ សជ្ក រនក�ុវសិស័អអប រា ផគសរ់សេរនេរភី័មអរេនរុ�ពបរលេប រណសីដអីនយព់ុរុ

់្អបេរន� េរុ អសបពនក់្អប់្ុ ិរ�វមត� រណីសដសីរ់សេេធលនននវ់អសិិទ�ព មរ �ព ្នរន័ធ�ព និុមពសេររពេ់លបែណគលនេរំ ័ រនក�ុកផយគបរសប

អអប រា  

េរន� េរដ ក រ ២០១៨  

 ថវកិអអប រ ភ�េអ ច រុ ពីអិ�ិពរេគនរាល័ រនក�ុែផនក �័ិទសសសយ       

វសិស័អអប រ 

 កសគដុ FMIS ់មតវលនផយកេរផយីសរឡីុ  រនក�ុអុ��ពថវកិេរនកន ៥ រន  

ិនិកនស័ រេគ ក រ ២០១៤  

 ថវកិអអប រ់ មតវលនរៀអេររឡីុ  តសុ័ ដ នជរុ េ 

 

 ់អពសនទ FMIS សិននប់មតវលន បេធអន�វមយ 
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ថក បជមិ និុថក បរ់កសជម ិ

 ក និមបថវកិ PB រមធីលន ៩៥% 

 ែផនក �័ិទសសសយថវកិ ភ�េអ ច រុ ពីអិិ�ព ែណគ់មតវលនរគីរឡីុ ជ       

អន�សសន្ រនក�ុល័កន្សនកិលមអអប រ 

 កាិគស័រនថក ប យំ គេរនកន ៥០% ់មតវលនរមធីសវនស� 

 រនក�ុ ក រ ២០១៨ ុ័ ដ នជរុេ ៣០% សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡលជធនី 

រខមយ ១០០% កាិគស័អអប រ �័វជន និុីឡ់ស្ ៧០% និុសគរៀន 

៧,១% ់មតវលនរមធីសវនស� 

 សគរៀន ៧០% ិិកគលនថវកិជរនក័ សគរៀន�ថវកិ PB តស័យករផ� 

់លបតសមុេ 

 សគរៀនសិនលនសរ់សេគិទផគលនគផរុ  ១០០% ិិកគលនកអនយ� េ

អ យំ គ  រំ រឡីុ វេិអរពថីវកិជរនក័ែគសផសគរៀន�ថវកិណររនីក    

សគរៀន 

 សនគនិមសិសមស៌អអប រ ់មតវលនអន�វមយ រនក�ុសគរៀនេរនកន ៣០% ក�ុេររំស 

សគរៀន និរុ ់អរិស 

 រេគនរាល័េ�ុរ់ក័អរពីវសិជ្ក និុវសិ សជ្ក ់មតវលនរៀអេររឡីុ  

រន់មរស ក រ ២០១៥ 

 ករផ�ស�ខ់សគសរមយ័ ធស ្សន្ និុ សជ្សនណ គសិឹស ្សន្ ់មតវលន 

អន�វមយរនក�ុរខមយាា ុរហេំសប ៤ 

 
 ក និមបថវកិ PB រមធីលន ៩៣% រនក�ុ ក រ ២០១៣ 

 ករៀអេរថវកិរនគ�នយជកអរុ�ីនអែនតសពី ក រស�ន  

 

 កាិគស័រនថក ប យំ គេរនកន ២០% ់មតវលនរមធីសវនស� 

 រនក�ុ ក រ ២០១៤ ុ័ ដ នជរុេ ៣០% សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡ

លជធនី រខមយ ៩០% កាិគស័អអប រ �័វជន និុឡី់ស្ ៦២% និុ

សគរៀន ៧,១% ់មតវលនរមធីសវនស� 

 សគរៀន ២៧% ិិកគលនថវកិជរនក័ ែគសផគសផសគរៀន �SIGំ 

តស័យករផ�ថវកិតសមុេ 

 រសៀវរៀែនុរ ិរ�វមត�ស់រអបជរនក័ែគសផសគរៀន�ថវកិណររនីក 

សគរៀន ់មតវលនរៀអេររឡីុ  

 

 ព�ររនសនគនិមសិសមស៌អអប រ ់មតវលន បេធអន�វមយ 

 
 រសេយី់ពុរេគនរាល័វសិជ្ក និុ វសិ សជ្ក ់មតវលនរៀអេរ 

រឡីុ  

 ក់្អប់្ុវសិស័អអប រ់ អសនគផយ� ររនថក បជម ិ
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 ុ័�ុ័ុសគសមធសសិឹ ៩០% លនិិកគកអនយ� េអ យំ គអរពីក 

ណរុរ និុ ក់្អប់្ុសគរៀន 

 ុ័�ុ័ុសគសមធសសិឹ ៤៥% លនិិកគកអនយ� េអ យំ គ

អរពីកណរុរ និុ ក់្អប់្ុ រ់កសកេរ់ ិពី CDPF 

 

សស��ពេសដុ 

កេរ់ ិណគបកអន�វមយរែនិ់ស បុក់្អប់្ុ ិរ�វមត�សធនយ 

១   កផយគបិី់អរឹអរេចរិសអនយជមិខុក់្អប់្ុ ិរ�វមត�សធនយ 

២  ជរនក័អរេចរិស រណីសដពី់ុរុ ិរុបិរនុបុថវកិ និុ រេគនរាល័ 

៣  កអនយ� េអ យំ គអរពីរេគកន្ែនុរ ិរ�វមត�ថ�សីយីពកីអន�វមយថវកិស�វមិ ីនិុ កែអុែេខ�ុ បថវកិថ�ី កអនយ� េអ យំ គអរពីសវនស�ពផ�ក�ុ កអនយ� េ-

អ យំ គអរពី់អខសនណ ពនិិមធតស ន និុអន�វមយ ស់រអបកអន�វមយថវកិ កេរ់ ិណគបកេ�េពនិិមធតស នកសេក រេថក បរខមយ ់ស្ និុសគរៀន 

៤  កអនយ� េអ យំ គណគបសសនយសីវនស�ពផ�ក�ុរនថក បជមិ និុថក បរ់កសជមិ អរពីសវនស�ពផ�ក�ុ 

កេរ់ ិណគបកសគដុ FMIS 

៥  ិី់អរឹអរេចរិសអនយជមខិុ FMIS 

៦  ព់ុរុ្នរន័ធ�ព ិរ�វមត� តស័យកព់ុី FMIS រេកនបអុ��ពថវកិមរង 

៧  ផយគបកេរ់ ិអរេចរិស�ករ េ់ស័អ ប  ពបពសនទនរុ  FMIS 

៨   Server និុ�រពធន សិ ែណគពបពសនទជសក័នរុ EMIS 

៩  ណររនីិស្នេិចសិឹ រណីសដរីៀនសន់មពីក់្អប់្ុ ិរ�វមត�សធនយ និុ្នរន័ធ�ព ិរ�វមត� រនក�ុ់អរិសពបពសនទំ សក័ 
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កព់ុរុ ករៀអេរែផនក និុ កផយគប ិរ�អដនណគបសគរៀន 

១០  កផ្ពធផឹ័ពគីិទផគរេេីពនកសិឹអរពីកផយគប ិរ�អដនណគបសគរៀន ែណគរមធីរឡីុ រ ័ឧមយស់្ស់អរឹរសណដិេចជមិ និុ ់សកុអអប រ    

�័វជន និុ ីឡ 

១១  កព់ុរុ់អពសនទ់្អប់្ុ ិរ�វមត� កសរុ ក់្អប់្ុថវកិ PB រនថក ប់ស្ និុ ថក បសគរៀន 

១២  កអនយ� េអ យំ គុ័សគ និុ្នយស�ក់ិ់ិ បុសគរៀនអរពកីផយគប ិរ�អដនណគបសគរៀន �ថវកិណររនីកសគរៀន និុថវកិជរនក័

ែគសផសគរៀនំ ែផនកអភិវឌ្សគរៀន 

១៣  រៀអេរកអនយ� េអ យំ គ រំ រឡីុ វេិអរពថីវកិណររនីកសគរៀន�ថវកិជរនក័ ែគសផសគរៀន និុកព់ុរុ កអន�វមយរសេយែីនុរអរពី្នយស�ក 

់ិ់ិ បុសគរៀន រ ័រយ មក័េមិយ �ិ បរគីរខមយ ែណគរនសគរៀនរនមរអនប េប់សាគ 

១៤  ពិនិមធ និុតស នកអន�វមយមកុិ ី និុ កិិកគខ�ស់មតវអសប្នយស�ក់ិ់ិ បុសគរៀន ក�ុកអន�វមយថវកិណររនីកសគរៀន�ថវកិជរនក័ែគសផ

សគរៀន និុ សិក� សគភ�េអ ច រុ ់អបរ ក រ 

១៥  កអនយ� េអ យំ គ រំ រឡីុ វេិអរពីថវកិណររនីកសគរៀន�ថវកិជរនក័ែគសផសគរៀន និុកេរ់ ិណគបកពិនិមធតស ន 

១៦  កេរ់ ិស់រអបកព់ុីសនគនិមសិសមស៌អអប រ 

កេរ់ ិណគបរែនិ់ស បុវសិជ្ក និុ វសិ សជ្ក 

១៧  ិី់អរឹអរេចរិស រណីសដេីរ់ ិណគបរែនិ់ស បុវសិជ្ក និុវសិ សជ្ក និុ ជរនក័ កថក បជមិែណគអររពេុិជីអកអែ់អ 

១៨  កអភិវឌ្សសមត�ពណដលគថក បរ់កសជមិ រនក�ុរខមយលមបណរអុ និុរសៀសលអ ស�នរពគរនករផ�ស�ខ់ 

១៩  កេរ់ ិណគបកព់ុីករផ�ស�ខ់ ណគបរខមយរផ្ុរិៀម 

២០  ណររនីិស្នេិចសិឹ ស់រអប់្ស់អរឹ រនក�ុរខមយលមបណរអុ 

២១  កពិនិមធរឡីុ វេិរគីស�ខ់ណពិរិៀម ស់រអបរផ�រេថក បរ់កសជម ិ
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ផគសរ់សេិ៤ី : រនកព់់័ និុ ក់្អប់ ្ុអ�្�គិ �់សកុ អអប រ �័វជន និុ ឡី និុ ់្តអរ់ុៀនំ កនបែមរន់អសិិ ទ�ពជុស�ន តស័យ័នយកអភវិឌ្  

សសមត�ព ក�ុគ�នយជ់អពសនទ 

សត អសនអន�វមយ 

 អ្�ុ័ ដ នណដលគ និុ  ិរ�វមត� 

 ុ័ ដ នអ�្�គិ 

 វ ិិ ្សត នជមអិអប រ 

 ុ័ ដ នអនយ� េអ យំ គ និុវ ិ់ រមក 

 សជ្សនណ គ្�រកសគធភនស�ិ្ 

 សគ្�រកសគធនិុ វ ិ់ រមករខមយ 

 ុ័ ដ នពសម៌រន និុិេចកអស៊ន 

 សត អសនអនយ� េអ យំ គក�ុវសិស័ឯជន 

់អភពថវកិែណគអេរន  

 ់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ 

 សនគនិម ិCDPF 

 អុ�ក VSO 

 អុ�ក VVOB 

 អុ�ក JICA 

 ន័រនស�ន 

 

វសិគ�ព 

កេរ់ ិ រណីសដពី់ុរុក់្អប់្ុអ�្�គិ កព់ុរុកពិនិមធរឡីុ វេិរគីកអររពេក់ ករ់អី់លសប់អពសនទ HRMIS និុកេរ់ ិណគបរែនិ់ស បុកអភិវឌ្      

់្តអរ់ុៀនា ផគសរ់សេរនេនរុកសេរែន� គបក�ុកព់ុរុ់អពសនទ់្អប់្ុ អភិវឌ្ និុផយគបករគីិរេមិយណគបណររនីកមនធនសន�ស្ ់អអរ ័�ពសសយសិិិ ទ ិ

់អសិិទ�ព និុសសមស៌ រណសីដេីធរនក់្អប់្ុ់អអរ ័�ពសសយិសិិ ទិា 
េរន� េរដ ក រ ២០១៨  
 ់អពសនទប័មពសកអររពេក់អសបអ�្�គិ រនណររនីក រនក�ុ់្អប 
ុ័ ដ នរុ  ២៨ 

 ែផនក កសនរុ កលា នប់អរនេរំ ័័យរពគសមធស ់មតវលនរៀអេររឡីុ  

ិនិកនស័ រេគ ក រ ២០១៤  
 ស្��រិស្សយពីីកអន�វមយ់អពសនទប័មពសកអររពេក់អសបអ�្�គិ់សកុ 
អអប រ �័វជន និុីឡ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  

 ព�ររនែផនក ែណគរនលា នប់អរនេរំ័័យរពគសមធស 
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រណីសដអីរុ�ីន់សិមសជ្សនណ គ្�រកសគធរេជសគវ ិិ ្គស័ និុ ជ 
សជ្សនណ គអភិវឌ្់្តអរ់ុៀន 

 ២៥% ពនសសនយីនិុអក់្អប់្ុ ក�ុ់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ ែណគេនគកស 
ក�ុកអនយ� េអ យំ គ ែណគិ កិគលនថវកិពីពណ ន្អភិវឌ្និុ ដ ភិលគ្ឺជសសយី 

 រសេយី់ពុេុសស�សនទថ�ីអសប់សកុ អអប រ �័វជន និុឡី ់មតវលនរៀអេរ
រឡីុ  

 ់្តឧរិ�ស ៣០% រនតសសជ្សនណ គអភិវឌ្់្តអរ់ុៀនរនថក បរខមយ រន
ស � អ់ម អ ិ� អ់មជនបខ�សប ់មរស ក រ ២០២០ 

 ់្តឧរិ�ស ៩០% រនតសសជ្សនណ គអភិវឌ្់្តអរ់ុៀនភនសិ�្ រន     
ស � អ់ម អ ិ� អ់មជនបខ�សប ់មរស ក រ ២០២០ 

 
 

 ១៥% ពនសសនយី និុ អក់្អប់្ុ ក�ុ់សកុអអប រ �័វជន និុ ីឡ ែណគេនគកស 
ក�ុកអនយ� េអ យំ គ ែណគេរ់ ិរ ័សនគនិមិ CDPF ្ឺជសសយ ី

 េុសស�សនទអសប់សកុអអប រ �័វជន និុ ីឡ ែផផរេតសអន�់រមធរគខ ៨៤ 
�២០០៩ំ រ ័រនុ័ ដ នជរុេេរនកន ២៩ 

 ់្តឧរិ�ស ៥,៧% រនសគ្�រកសគធនិុវ ិ់ រមករខមយ រនស � អ់ម
អ ិ� អ់មជនបខ�សប 

 ់្តឧរិ�ស ១១,៤% រនសជ្សនណ គ្�រកសគធភនសិ�្ រនស � អ់ម 
អ ិ� អ់មជនបខ�សប 

 

សស��ពរេគ 

កព់ុរុ ក់្អប់ ្ុអ�្�គិ និុ កអររពេក់ 

១   ិី់អរឹអរេចរិស រណីសដេីរ់ ិណគប់អពសនទប័មពសកអររពេក់អ�្�គិ និុ ែផនកសស��ពពនរេគនរាល័មនធនសន�ស្ 

២  កេរ់ ិ ពបពសនទនរុ ់អពសនទប័មពសកអររពេក់អ�្�គិ 

៣  ព់ុរុសសមត�ព់្អប់្ុ ក�ុេររំសអក់្អប់្ុថក ប យំ គអសប់សកុ អអប រ �័វជន និុីឡ 

៤  ិី់អរឹអរេចរិសអនយជមិ រណីសដពីិនិមធរឡីុ វេិ និុរៀអេររមធីកែស់សមគេុសស�សនទ់្អប់្ុ និុស�ខ់អសប់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ �ករៀអេរ 

េុសស�សនទរឡីុ វេិំ 

៥  កពិរ់េេរាអគប និុ កផ្ពធផឹ័ពិពន៌ុក់�គ�នយសសដមយកិ់ 

 



32 
 

៦  កេរ់ ិណគបករៀន�សអ បុរ្ស រនថក បជម ិនិុថក បរ់កសជម ិ

៧  កអនយ� េអ យំ គអរេចវ ិិ ្ពសម៌រន និុស្សុ្សន្ ស់រអបថក បជមិ និុថក បរ់កសជម ិ

កព់ុរុ ស�់មិ�ព និុ ករ់អី់ លសប HRMIS 

៨  កអនយ� េអ យំ គ និុករៀអេរ់អពសនទ HRMIS រនតសអ យំ ់ស្ ែណគរនរសសសគប 

៩  កអនយ� េអ យំ គអរពីរអៀអរ់អី់លសបល័កន្ ែណគិិកគលនព ី HRMIS រណីសដី់ មមមពិនមិធ និុ ់្អប់្ុអ�្�គិ �ករផ� ណររឡីុ ដនយ ព់់័ និុ

ព់់័សជថ�ី កអនយ� េអ យំ គ ករមធីេររំគំ ណគបកាិគស័អអប រ �័វជន និុីឡ់ស្ និុ សន�ីអអប រ �័វជន និុ ីឡលជធន ីរខមយ 

១០  រៀអេរកអនយ� េអ យំ គអរពីរអៀអរៀអេរ និុ អន�វមយ់អពសនទរអីរអៀវម្ ្រ ័រ់អី់លសប់អពសនទ HRMIS ែណគរនគ�នយសរ នស� 

១១  ផយគបកអនយ� េអ យំ គណគបសន�ីអអប រ �័វជន និុីឡលជធន ីរខមយ កាិគស័អអប រ �័វជន និុឡី់្ុ ់ស្ ខនណ  និុុ័សគសក័ េរនកន អរពីក

់អសនគិិនកនស័ និុ់សុសរនក  

១២  េរ់ ិណគបកពិនិមធតស ន និុកេ�េពិនមិធរគីក់អសនគិិនកនស័ HRMIS 

១៣  េរ់ ិណគបកអនយ� េអ យំ គ និុករៀអេរស ធែវថ�ី ស់រអបអរុ�ីម HRMIS 

១៤  កអនយ� េអ យំ គ និុកអរុ�ីមសនគ ដ និនិកនស័ HRMIS រនតសវ ិិ ្គស័សក័ េរនកន 

១៥  ករលេព�ស� និុកផ្ពធផឹ័់អវមយិនអអសបសសនយអីអប រ រនថក បជមិ និុថក បរ់កសជម ិ

១៦  កអនយ� េអ យំ គ រំ រឡីុ វេិ រ ័រន បអរចន គករ េ់ស័អ ប ពបពសនទនរុ ក់អសនគិិនកនស័ រណីសដរីមធអីេច�អដនកស�សនគ ដ និនិកនស័អសបHRMIS 

រនតសកាិគស័អអប រ �័វជន និុីឡ់្ុ  ់ស្ ខនណ សក័េរនកន  

១៧  សិក� សគថក បមរអនបអរពីកព់ុរុករ់អី់លសបរសៀវរៀសតិមិ ខមិអសនា � រុ អិិតសជ ា រុ  និុជរុ េវជិា ជីវយខុ HRMIS និុល័កន្សក័េរនកន 

ស់រអបថក បជមិ និុថក បរ់កសជម ិ
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កេរ់ ិណគបរែនិ់ស បុកអភវិឌ្់្តអរ់ុៀន 

១៨  ណររនីិស្នេិចសិឹ រេកនប់អរិសពបពសនទ រណីសដរីៀនសន់មពកីអភិវឌ្់្តអរ់ុៀន 

១៩  ពិនិមធរឡីុ វេិរគី្�រកសគធ និុផយគបកអនយ� េអ យំ គ 

២០  អរុ�ីនសសមត�ពអសប់្តឧរិ�សតសសគ្�រកសគធ រណសីដីី នណគប់សិម �្នវ�ឌ្រិេគរដ ់មរស ក រ ២០២០ 

២១  អហនអន្ណគបអករនស � អ់មសមធសសិឹ �ិមិ័ ភនសិ ៣០% ក�ុសគ្�រកសគធនិុ វ ិ់ រមករខមយ រណីសដេីធពករ្ិិកគលនអ ិ� អ់ម 

២២  អហនអន្ណគបអករនស � អ់មអ ិ� អ់ម ៥០% ក�ុសគ្�រកសគធនិុវ ិ់រមករខមយ រណីសដេីធពករ្ិិកគលនអ ិ� អ់មជនបខ�សប 

២៣  អហនអន្ណគបអករនស � អ់មអ ិ� អ់ម ៧០% ក�ុសជ្សនណ គ្�រកសគធភនសិ�្ រណីសដេីធពករ្ិិកគលនអ ិ� អ់មជនបខ�សប 

២៤  កអភិវឌ្សត អសនស់រអបសជ្សនណ គ្�រកសគធភនសិ�្ និុសគ្�រកសគធនិុវ ិ់រមករខមយ រណសីដេីធក ័ជសគវ ិិ ្គស័ និុសជ្សនណ គអភិវឌ្

់្តអរ់ុៀន 

២៥  េរ់ ិណគបករៀអេរស�វមិីសិឹថ�ី ស់រអបកអនយ� េអ យំ គ់្ត�ស � អ់មអអប រ និុ ករមធីវ ិ់ រមក 

២៦  កេរ់ ិ រណីសដអីនយ� េអ យំ គសសសយ បធអរពីស�វមិីសិឹថ�ី និុ្�រកសគធ 

 

ផគសរ់សេិ៥ី : សសមស៌ និុ �្ន�ពពនកផយគបរសបអអប រ ឡី និុ កអភវិឌ្ �័វជន រនករនីរឡីុ ជុស�ន 

សត អសនអន�វមយ 

 ុ័ ដ នអអប រ�រមនេ 

 ុ័ ដ នអអប រអនសសិឹ 

 ុ័ ដ នអអប រសមធសសិឹេររនេ និរេ 

 ុ័ ដ នអអប ររ់រ់អពសនទ 

់អភពថវកិែណគអេរន  

 ់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ 

 សនគនិម ិCDPF 

 �ពជពណ ន្សគស់រអបកអអប រ �GPE) 

 ADB 
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 សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡលជធន ីរខមយ 

 កាិគស័អអប រ �័វជន និុីឡ់្ុ ់ស្ ខនណ  

 សគរៀន 

 ្នយស�ក់ិ់ិ បុសគរៀន 

 អ្�ុ័ ដ ន �័វជន 

 អ្�ុ័ ដ នឡី 

 ុ័ ដ នអភិវឌ្ន្ស�វមិសីិឹ 

 វ ិិ ្សត នជមអិអប រ 

 ុ័ ដ នអនយ� េអ យំ គ និុវ ិ់ រមក  

 JICA 

 KOICA 

 UNESCO 

 WFP 

 NEP 

 

វសិគ�ព 

េរ់ ិណគបកពិនិមធរឡីុ វេិរគីស�វមិសីិឹសមធសសិឹ ណនេជ កែស់សមគរសៀវរៀសិឹ និុកពិរ់េេរាអគប ព់ុរុក់អឡុសមធសសិឹរនថក បជមិ និុក 

ព់ុរុក់្អប់្ុសគសរៀន�្នរន័ធ�ពសនគ ដ ន រណីសដេីធរនកផយគបរសប់អអរ ័សសមស៌ា  

េរន� េរដស់រអប ក រ ២០១៨  
 រមិកពនរសេយី់ពុស�វមិសីិឹថ�ី ស់រអបសមធសសិឹ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  
 
  

 ្នយស�ក់ិ់ិ បុសគរៀន ១០០% រនក�ុរខមយេរនកន ១០ ិិកគលន
កអនយ� េអ យំ គអរពីក់្អប់្ុសគរៀន 

 ់ស្េរនកន ១៤៤ រនអ់តអរចអបកសិឹរនអនសសិឹាា ុមិេ ៨០% 
រនក�ុ ក រសិឹ ២០១៧-២០១៨ 

ិនិកនស័ រេគ ក រ ២០១៤  

 ស�វមិីសិឹសមធសសិឹ ែផផរគីរេគនរាល័សយីពីស�វមិីសិឹ ២០០៥-
២០០៩ ែណគ បអន��ខ រុ រពរគសីិស្ រ ័ព�ររនក�ា អបិរុបិរនុ
់្អប់េនប ជសក័នរុ ិីផឹក់ សកអអប រ់សិមឧមយសសិឹ 

 ្នយស�ក់ិ់ិ បុសគរៀនរស�ីែមរុ អសប រនក�ុរខមយេរនកន ៥ លន 
ិិកគកអនយ� េអ យំ គអរពកី់្អប់្ុសគរៀន 

 ់ស្េរនកន ១៣០ រនអ់តអរចអបកសិឹរនអនសសិឹាា ុមិេ ៨០% 
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 អមិកសគរៀនរន់សអបេរនកន ៦៨ ុប ិិកគលនវ ិ់រមក 
 អមិកសគរៀនថ�ីងេរនកន ៤៥០ ុប ិិកគលនកអន�� េអ �ំ គ 
 

 ុ័/ុ័ុសគរៀនសមធសសិឹេរនកន ៤០៨ ុប ិិកគលនក     
អន�� េអ �ំ គអរពីសធស័ប័មពសសគរៀន 

 េរនកន �័វជន ែណគលនិិកគកអនយ� េអ យំ គខីខុជរុ េិនប ណនេជ 
ជរុេរមធីអិអ ប់ េ ជរុេអនយអ�្�គ ជរុេេប ាគា រនករីនរឡីុ
ពី ២៧០០ ុប រនក�ុ ក រ ២០១៣ ណគប ៣៣០០ ុប រនក�ុ ក រ ២០១៨ 

 ិីគនឡីេរនកន ៤ �ព �ឡី ដ នជមិ សគវ ិិ ្គស័ភនសិន�ភកររពេ    
វ ិិ ្សត នជមអិអប រ ឡី ដ នរសៀសលអំ ់មតវលនែគសផ ់មរស ក រ ២០១៨ 

 ់អរិសស��ជអេិិកគលនរស ័េរនកន ២០ រ់្េុ រនក�ុក់អកមីឡ 
ស�ីរ �ស រនក�ុ ក រ ២០១៨ 

រនក�ុ ក រសិឹ ២០១៣-២០១៤ 
 អមិកសគរៀនរន់សអប សិនធ អបិិកគលនវ ិ់រមកគបែមរសេ 
 បអបតរុ ព ីក រ ២០០០ ស ់សកុអអប រ �័វជន និុីឡ សិនលនអន�� េ-      
អ �ំ គអមិកសគរៀនថ�ងីរឡី័  

 ុ័/ុ័ុសគរៀនសមធសសិឹសិនធ អបិិកគលនកអន�� េ-         
អ �ំ គអរពសីធស័ប័មពសសគរៀន ពីវ ិិ ្សត នជមអិអប ររឡី័   

 �័វជន ២៧០០ ុប ិិកគលនកអនយ� េអ យំ គជរុេិនប រនក�ុ ក រ 
២០១៣ 
 

 រនិីគនីឡែម ១ អា�រ ាំ េ �ព �ីឡ ដ នជមិំ 
 

 ់អរិសស��ជិិកគលនរស ័ ៤ រ់្េុ រនក�ុក់អកមីឡស�ីរ �ស 
�២០១២ំ 

 

សស��ពរេគ 

កេរ់ ិអរេចរិស ស់រអបកពនិមិធរឡីុ វេិរគីស�វមិសីិឹ់សមិសមធសសិឹ កសរុ  កែស់សមគរសៀវរៀសិឹ និុ កពរិ់េេរាអគប 

កេរ់ ិណគបរែនិ់ស បុក់អឡុ់សមិសមធសសិឹ 

១   ព់ុរុសសមត�ព្នយរស់អរា្ 

២  ិី់អរឹអរេចរិសថក បជម ិរណីសដេីរ់ ិណគបកអរចនគពនិ��់អឡុក�ុ់អពសនទឌីជីថគ 

៣  សិក� សគ រណីសដផី្ពធផឹ័គិទផគពនកវ�ិ្រគីក់អឡុថក បជម ិ
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ព់ុរុ ់អពសនទផយគបរសប់អអរ ័សសមស៌ 

៤  កវ�ិ្សត ន�ពពនកអអប រព ��ស និុកផ្ពធផឹ័ែផនកសស��ពជមអិអប រព ��ស ២០១៤-២០១៨ កព់ុរុកស់សអស់សមគបុ    

ថក បជមិ និុថក បរ់កសជម ិកេរ់ ិអរេចរិសណគបក់្អប់្ុកអអប រព ��ស រនថក បរខមយ និុថក ប់ស្ 

៥  កេរ់ ិណគប់អពសនទផយគបកអអប រ�រមនេរនថក បរ់កសជមិ �ជករ់មៀសស់រអប D&D) 

៦  េរ់ ិណគបក់សវ់ជវ�កវ�ិ្ រណីសដពី់ុីស�វមិីសសសនគអអប ររ់រ់អពសនទ 

៧  កអភិវឌ្សសមត�ពអក់្អប់្ុសគសរមយ័ធស ្សន្ �ជករ់មៀសស់រអប D&D) 

៨  កេរ់ ិណគបកពិនមិធរឡីុ វេិរគីរ័នឌស និុករៀអេរែផនកអស ា អរ័នឌស 

ព់ុរុ ក់្អប់្ុសគរៀន និុ ្នរន័ធ�ពសនគ ដ ន 

៩  ព់ុរុ្នរន័ធ�ព ស់រអបកផយគបរសប់អអរ ័ �្ន�ព និុរភី័ មអ តស័យករ់អី់លសបក់ល់សស័បិុេ់សេ្នអ�ព និុកផយគបក 

អនយ� េអ យំ គរនថក បសគរៀន�ស ្សន្ 

១០  េរ់ ិណគបកអភិវឌ្សសមត�ព្នយស�ក់ិ់ិ បុសគអនសសិឹ រនក�ុរខមយមន្ិ ីនិុសនណ គ្ិ ី

១១  កអនយ� េអ យំ គ់្តអរ �់ គ ស់រអប់្តឧរិ�សអសប់សកុ អអប រ �័វជន និុ ីឡ និុកេនគកសអនយ� េអ យំ គ់្តឧរិ�សស់រអប DTMT 

១២  អនយ� េអ យំ គ និុេរ់ ិេធ្នយស�ក់ិ់ិ បុសគរៀន អន�វមយកិិកគខ�ស់មតវ រេតសកែនុរ 

១៣  ព់ុរុសសមត�ពអសប្នយស�ក់ិ់ិ បុសគរៀន ណរំ បកគិីសក័  រ ័ផយគបននវកិិកគខ�ស់មតវអែនតស 

១៤  េនគកសពនិិមធតស ននិុ ប័មពសគិទផគក់ កសជសក័នរុ់សកុ អអប រ �័វជន និុ ីឡ ផយគបកេរ់ ិអរេចរិស រណីសដពី់ុរុ ឯស និុ       

រេគកន្ែនុរអនយ� េអ យំ គអែនតសរិៀម រផ�្រ់រុជផនវករេេធ់សកុអអប រ �័វជន និុ ីឡ 

១៥  កអនយ� េអ យំ គុ័សគសមធសសិឹអរពីកណរុរ ក់្អប់្ុ និុកអស ា អរ័នឌស 

១៦  េរ់ ិណគបកអរចន គក់អភិវឌ្ន្វជិា ជីវយុ័សគជសក័េក េធរនគ�នយជ់អពសនទ 
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វ ិិ ្សត នជមអិអប រ ផ�គបកអន�� េអ �ំ គអរពអីមកិេិចសគរៀន ណគបអមកិែណគរន់សអប និុ អមកិថ�ងី 

១   ផ�គបករមធីវ ិ់ រមកណគបអមកិសគរៀនែណគរន់សអប 

២  ផ�គបកអន�� េអ �ំ គណគបអមិកសគរៀនថ�ីង 

៣  កអន�� េអ �ំ គអរពីសធស័ប័មពសសគរៀនណគបុ័/ុ័ុសគសមធសសិឹ    
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៣.២ំ្រអប�ណ� លនននតត្មតនំននួ  តងមាំ - មរណយ មេុំននួ ននងន� េគល 
 

ផគសរ់សេិ ី១ : រេគនរាល័ ែផផតសភសសយ�តុ់មរស់មតវ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  រ ័្សនគ ដ នរគកី់សវ់ជវ និុ កពរិ់េេរាអគប់្អប់ជ្ុ រ់ជ័ 

 េរន� េរដ ក រ ២០១៨ ិនិកនស័ រេគ ក រ ២០១៤  

 ់្ស់អរឹ់សវ់ជវអអប រ េនគកសាា ុសស� រនក�ុកផយគបធម�េនគ ណគបក

រៀអេរែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រអ �ុ អប 

់្ស់អរឹ់សវ់ជវអអប រ ់មតវលនអរុ�ីមរឡីុ  និុ  បេធណររនីក  

 ក់សវ់ជវ់អអបរ ័ �្ន�ពគផ ់មតវលនរៀអេររឡីុ រ ័ ERC រ ័ 

រនផយគបននវអន�សសន្រេគនរាល័ពបពសនទ 

ក់សវ់ជវពិរសស ់មតវលនរៀអេររឡីុ �ិិកគលនកឧអមតសរថវកិពីអកផយគប

ជរនក័ 

 ់អធនអិរេគនរាល័ជអិិ�ពេរនកន ២៥ ់មតវលនរ់ជីសរសី ស់រអប 

រៀអេរក់សវ់ជវ ែផផរេតសអិិ�ពថ�ីងអសប់សកុ 

កតបែមុរេគនរាល័ ិិកគលនធម�េនគមិេមកេពីគិទផគរេេីពន 

ក់សវ់ជវ 

 អ ាំ គស័�សជ្សនណ គឯស ែណគណររនីក ់មតវលនអរុ�ីមរឡីុ  រនក�ុ 

វ ិិ ្សត នជមអិអប រ 

សជ្សនណ គឯស ់មតវលនអរុ�ីមរឡីុ  រនក�ុវ ិិ ្សត នជមិអអប រ រនក�ុ ក រ 

២០១៣ ែមរនឯសមិេមកេអា�រ ាំ េអរពីករៀអេរែផនកអអប រ 

ផគសរ់សេិ ី២ : រនករៀអេរែផនក រេគនរាល័ និុ ពនិមិធតស ន��កអន�វមយ�គរហមប EMISំ រយ មរគគីិទផគ រន់្អប់សមិរុ អសប 

 ែផនកអន�វសិស័ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  រន់្អប់សិមរុ អសប ែផនកអន�វសិស័ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  រនថក បជម ិ

 កពិនិមធរឡីុ វេិពប យំ គអនមយរគីែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ ់មតវ

លនរៀអេររឡីុ  

ែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ ២០១៤-២០១៨ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  

 រសៀវរៀែនុរអរពីកពិនិមធតស ន និុប័មពស តសអន�វសិស័ ់មតវលន 

រៀអេររឡីុ  

ព�ររនរសៀវរៀែនុរអរពីកពិនិមធតស ន និុប័មពស តសអន�វសិស័  

 ់អពសនទ EMIS តសរ្ ិរពស រនណររនីក រន់្អបរខមយរុ អសប EMIS ណររនីកអ ធឡេ 
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 លជធនីរខមយេរនកន ២០ ក�ុេររំសលជធនីរខមយរុ  ២៥ រន់្សក់ 

អរេចរិសេ់សេ្ ែណគណររនីក និុរន �្ន�ពគផ 

សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡ លជធនីរខមយ េរនកន ១២ រន់្សក់អរេចរិស 

េ់ស្េវសិស័អអប រ ែណគណររនីក 

 លជធនីរខមយេរនកន ២៤ រនរសេយី់ពុែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ 

២០១៥-២០១៧ 

លជធនីរខមយេរនកន ១០ រនរសេយី់ពុែផនក �័ិទសសសយវសិស័អអប រ ២០១៥-

២០១៧ 

 ែផនក់អមអិមយិ់អបរ ក រ ២០១៦ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  តសអន�វសិស័ ែផនក់អមអិមយិ់អបរ ក រ ២០១៤ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  តសស�វមិី�អន�ស�វមិ ី

 លជធនីរខមយរុ  ២៥ រនែផនក់អមអិមយិ់អបរ ក រថក បរខមយ ែណគរន �្ន

�ពគផ  

លជធនីរខមយរុ  ១៨ រនែផនក់អមិអមយិ់អបរ ក រថក បរខមយ ែណគរន �្ន�ព 

់្អប់េនប  

 ់ស្រុ  ១០០% លនរៀអេរននវែផនក់អមិអមយិ់អបរ ក រអសបខកន កាិគស័អអប រ់ស្ ៤០% លនរ់អី់លសបែផនក់អមិអមយិ់អបរ ក រ រនក�ុ ក រ 

២០១៤ 

 រនិិនកនស័ QEMIS ែណគ់មតវលនរ់អី់លសប ស់រអបក់អមិកេិច ិិនកនស័ EMIS រយ មខ រុ រគអីរិន 

ផគសរ់សេិ ី៣ : កផយគប ិរ�អដនអសប ដ ភលិគ រមធរីឡីុ ែផផរេតសរេគកន្សសមស៌ និុ �្ន�ព និុ ធុេធរន្នរន័ធ�ព ិរ�វមត�ខ�សបជុស�ន  

 ថវកិអអប រ ភ�េអ ច រុ ពីអិ�ិពរេគនរាល័ រនក�ុែផនក �័ិទសសសយ 

វសិស័អអប រ 

ថវកិអអប រ់ មតវលនរៀអេររឡីុ  តសុ័ ដ នជរុ េ 

 កសគដុ FMIS ់មតវលនផយកេរផយីសរឡីុ  រនក�ុអុ��ពថវកិេរនកន ៥ រន

ថក បជមិ និុថក បរ់កសជម ិ

់អពសនទ FMIS សិននប់មតវលន បេធអន�វមយ 

 ក និមបថវកិ PB រមធីលន ៩៥% ក និមបថវកិ PB រមធីលន ៩៣% រនក�ុ ក រ ២០១៣ 

 ែផនក �័ិទសសសយថវកិ ភ�េអ ច រុ ពីអិិ�ព ែណគ់មតវលនរគីរឡីុ ជ  

អន�សសន្ រនក�ុល័កន្សនកិលមអអប រ  

ករៀអេរថវកិរនគ�នយជកអរុ�ីនអែនតសពី ក រស�ន 
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 កាិគស័រនថក ប យំ គេរនកន ៥០% ់មតវលនរមធីសវនស� កាិគស័រនថក ប យំ គេរនកន ២០% ់មតវលនរមធីសវនស� 
 រនក�ុ ក រ ២០១៨ ុ័ ដ នជរុេ ៣០% សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡលជ

ធនីរខមយ ១០០% កាិគស័អអប រ �័វជន និុ ីឡ់ស្ ៧០% និុសគ

រៀន ៧,១% ់មតវលនរមធសីវនស� 

រនក�ុ ក រ ២០១៤ ុ័ ដ នជរុេ ៣០% សន�ីអអប រ �័វជន និុីឡលជ

ធនីរខមយ ៩០% កាិគស័អអប រ �័វជន និុីឡ់ស្ ៦២% និុសគរៀន 

៧,១% ់មតវលនរមធីសវនស� 

 សគរៀន ៧០% ិិកគលនថវកិជរនក័ សគរៀន�ថវកិ PB តស័យករផ� 

់លបតសមុេ 

សគរៀន ២៧% ិិកគលនថវកិជរនក័ ែគសផសគរៀន �SIGំ តស័យ 

ករផ�ថវកិតសមុេ 

 សគរៀនសិនលនសរ់សេគិទផគលនគផរុ  ១០០% ិិកគលនកអនយ� េ-

អ យំ គ រំ រឡីុ វេិអរពថីវកិជរនក័ែគសផសគរៀន�ថវកិណររនីក 

សគរៀន 

រសៀវរៀែនុរ ិរ�វមត�ស់រអបជរនក័ែគសផសគរៀន�ថវកិណររនីក 

សគរៀន ់មតវលនរៀអេររឡីុ  

 សនគនិមសិសមស៌អអប រ ់មតវលនអន�វមយ រនក�ុសគរៀនេរនកន ៣០% ក�ុ

េររំសសគរៀន និរុ ់អរិស 

ព�ររនសនគនិមសិសមស៌អអប រ ់មតវលន បេធអន�វមយ 

 

 រេគនរាល័េ�ុរ់ក័អរពីវសិជ្ក និុវសិ សជ្ក ់មតវលនរៀអេររឡីុ  

រន់មរស ក រ ២០១៥ 

រសេយី់ពុរេគនរាល័វសិជ្ក និុ វសិ សជ្ក ់មតវលនរៀអេររឡីុ  

 ករផ�ស�ខ់សគសរមយ័ ធស ្សន្ និុ សជ្សនណ គសិឹស ្សន្ ់មតវ

លនអន�វមយរនក�ុរខមយាា ុរហេំសប ៤  

ក់្អប់្ុវសិស័អអប រ់ អសនគផយ� ររនថក បជម ិ 

 ុ័�ុ័ុសគសមធសសិឹ ៩០% លនិិកគកអនយ� េអ យំ គអរពី

កណរុរ និុក់្អប់្ុសគរៀន  

ុ័�ុ័ុសគសមធសសិឹ ៤៥% លនិិកគកអនយ� េអ យំ គអរពី 

កណរុរ និុក់្អប់្ុ រ់កសកេរ់ ិពី CDPF 
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ផគសរ់សេិ ី៤ : រនកព់់័ និុ ក់្អប់ ្ុអ�្�គិ �់សកុ អអប រ �័វជន និុ ឡី និុ ់្តអរ់ុៀនំ កនបែមរន់អសិិ ទ�ពជុស�ន តស័យ័នយកអភវិឌ្ 

សសមត�ព ក�ុគ�នយជ់អពសនទ 

 ់អពសនទប័មពសកអររពេក់អសបអ�្�គិ រនណររនីក រនក�ុ់្អប 

ុ័ ដ នរុ  ២៨ 

ស្��រិស្សយពីីកអន�វមយ់អពសនទប័មពសកអររពេក់អសបអ�្�គិ់សកុ 

អអប រ �័វជន និុីឡ ់មតវលនរៀអេររឡីុ  

 ែផនក កសនរុ កលា នប់អរនេរំ ័័យរពគសមធស ់មតវលនរៀអេររឡីុ  

រណីសដអីរុ�ីន់សិមសជ្សនណ គ្�រកសគធរេជសគវ ិិ ្គស័ និុ ជ 

សជ្សនណ គអភិវឌ្់្តអរ់ុៀន 

ព�ររនែផនក ែណគរនលា នប់អរនេរំ័័យរពគសមធស  

 ២៥% ពនសសនយី និុអក់្អប់្ុ ក�ុ់សកុ អអប រ �័វជន និុីឡ ែណគេនគកស 

ក�ុកអនយ� េអ យំ គ ែណគិិកគលនថវកិពីពណ ន្អភិវឌ្ន្ និុ ដ ភិលគ ្ឺ

ជសសយ ី

១៥% ពនសសនយី និុ អក់្អប់្ុ ក�ុ់សកុអអប រ �័វជន និុ ីឡ ែណគេនគកស 

ក�ុកអនយ� េអ យំ គ ែណគេរ់ ិរ ័សនគនិមិ CDPF ្ឺជសស� ី

 រសេយី់ពុេុសស�សនទថ�ីអសប់សកុ អអប រ �័វជន និុឡី ់មតវលនរៀអេរ 

រឡីុ   

េុសស�សនទអសប់សកុអអប រ �័វជន និុ ីឡ ែផផរេតសអន�់រមធរគខ ៨៤ 

�២០០៩ំ រ ័រនុ័ ដ នជរុេេរនកន ២៩ 

 ់្តឧរិ�ស ៣០% រនតសសជ្សនណ គអភិវឌ្ន្់្តរនថក បរខមយ រនស � អ់ម 

អ ិ� អ់មជនបខ�សប ់មរស ក រ ២០២០ 

 

់្តឧរិ�ស ៥,៧% រនសគ្�រកសគធរខមយ រនស � អ់មអ ិ� អ់មជនបខ�សប 

 ់្តឧរិ�ស ៩០% រនតសសជ្សនណ គអភិវឌ្ន្់្តភនសិ�្ រនស � អ់ម 

អ ិ� អ់មជនបខ�សប ់មរស ក រ ២០២០ 

 

 

់្តឧរិ�ស ១១,៤% រនសជ្សនណ គ្�រកសគធភនសិ�្ រនស � អ់ម 

អ ិ� អ់មជនបខ�សប 
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ផគសរ់សេិ ី៥ : សសមស៌ និុ �្ន�ពពនកផយគបរសបអអប រ ឡី និុ កអភវិឌ្ �័វជន រនករនីរឡីុ ជុស�ន 

 រមិកពនរសេយី់ពុស�វមិសីិឹថ�ី ស់រអបសមធសសិឹ ់មតវលនរៀអេររឡីុ   

 

ស�វមិីសិឹសមធសសិឹ ែផផរគីរេគនរាល័សយីពីស�វមិីសិឹ ២០០៥-

២០០៩ ែណគ បអន��ខ រុ រពរគសីិស្ រ ័ព�ររនក�ា អបិរុបិ រនុ 

់្អប់េនប ជសក័នរុ ិីផឹក់ សកអអប រ់សិមឧមយសសិឹ  

 ្នយស�ក់ិ់ិ បុសគរៀន ១០០% រនក�ុរខមយេរនកន ១០ ិិកគលនក 

អនយ� េអ យំ គអរពីក់្អប់្ុសគរៀន 

្នយស�ក់ិ់ិ បុសគរៀនរស�ីែមរុ អសប រនក�ុរខមយេរនកន ៥ លន ិិកគ

កអនយ� េអ យំ គអរពីក់្អប់្ុសគរៀន  

 

 ់ស្េរនកន ១៤៤ រនអ់តអរចអបកសិឹរនអនសសិឹាា ុមិេ ៨០% រន

ក�ុ ក រសិឹ ២០១៧-២០១៨** 

 

់ស្េរនកន ១៣០ រនអ់តអរចអបកសិឹរនអនសសិឹាា ុមិេ ៨០% រន

ក�ុ ក រសិឹ ២០១៣-២០១៤ 

 អមិកសគរៀនរន់សអបេរនកន ៦៨ ុប ិិកគលនវ ិ់រមក អមិកសគរៀនរន់សអប សិនធ អបិិកគលនវ ិ់រមកគបែមរសេ 

 
អមិកសគរៀនថ�ីងេរនកន ៤៥០ ុប ិិកគលនកអន�� េអ �ំ គ 
 

បអបតរុ ព ីក រ២០០០ ស ់សកុអអប រ �័វជន និុឡី សិនលនអន�� េអ �ំ គ
អមិកសគរៀនថ�ីងរឡី័  

 
ុ័/ុ័ុសគរៀនសមធសសិឹេរនកន ៤០៨ ុប ិិកគលនក 
អន�� េអ �ំ គអរពីសធស័ប័មពសសគរៀន 

ុ័/ុ័ុសគរៀនសមធសសិឹសិនធ អបិិកគលនកអន�� េអ �ំ គ
អរពីសធស័ប័មពសសគរៀន ពីវ ិិ ្សត នជមិអអប ររឡី័   
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 េរនកន �័វជន ែណគលនិិកគកអនយ� េអ យំ គខីខុជរុ េិនប ណនេជ 

ជរុេរមធីអិអ ប់ េ ជរុេអនយអ�្�គ ជរុេេប ាគា រនករីនរឡីុ ពី 

២៧០០ ុប រនក�ុ ក រ ២០១៣ ណគប ៣៣០០ ុប រនក�ុ ក រ ២០១៨ 

�័វជន ២៧០០ ុប ិិកគលនកអនយ� េអ យំ គជរុេិនប រនក�ុ ក រ 

២០១៣ 

 

 ិីគនឡីេរនកន ៤ �ព �ឡី ដ នជមិ សគវ ិិ ្គស័ភនសិន�ភកររពេ វ ិិ ្

សត នជមិអអប រ ីឡ ដ នរសៀសលអំ ់មតវលនែគសផ ់មរស ក រ ២០១៨ 

រនិីគនីឡែម ១ អា�រ ាំ េ �ព �ីឡ ដ នជមិំ 

 ់អរិសស��ជអេិិកគលនរស ័េរនកន ២០ រ់្េុ រនក�ុក់អកមីឡ 

ស�ីរ �ស រនក�ុ ក រ ២០១៨ 

់អរិសស��ជិិកគលនរស ័ ៤ រ់្េុ រនក�ុក់អកមីឡស�ីរ �ស 

�២០១២ំ 

 

  
 

**ែផផរេតសែផនកសស��ពរេគនរាល័់្តអរ់ុៀន (TPAP) 

** ែផផរេតស CBI ែណគ័រេេព ីESP 2014-2018  
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ឧកសរ�ខន� ១ : អអិផ�រអអិិវឌសរ�នភ 

ផគសរ់សេនីសក័ងនរុ ់មតវអន�វមយតស័យអភិ់សអភិវឌ្សសមត�ពជរ់េីនា អភិ់សរុ

រនេ់្អណនយ អបរគីសរស�្សរខនបងរុ ៣ពន់អខសនណ អភិវឌ្នស្សមត�ពរនេ ណនេជមនធន

សន�ស្ ់អពសនទ និុ័ន�កា ជសក័រុេ នរុរនកអន�វម�អភិ់ស ែណគនរុ អន�វម�ែណគេរ់ ិណគប

សរស�្ិី ៤ ្ឺអាិកសអររំ័ផគតសគិទ�ពែណគអេរមធីរេលនា 

័ិណកមសណរយរ័ិមភិវនននមនមសុ 

�័ិទសសសយរនេនរុេរ់ ិណគបកអរុ�ីមននវ �្នមពសកសករគីិរេមិយ សសមត�ព ជរុេ និុ

កអន�វមយក់់អអរ ័់អសិិទ�ពអសបអ�្�គស់្សា អភិ់សុុកសរនណនេខុរ់កសា 

 កវ�ិ្រគមី់សតវករ ័រនកេនគកស - កអភិវឌ្សសមត�ពែណគរន់អសិិទ�ព្ករមធីរឡីុ

រ ័ែផផរគីក័គបណរុអរពីអធែីណគជម់សតវកបរលេប ជពិរសសរេតសក័គបរេេីអសប

់្សរេគរដា ណនរេកេកវ�ិ្រគីម់សតវករ ័រនកេនគកស្ឺជែផកសក័ណតសរខនបពន

សស��ពុុែណគ បរេេខុរ់កសា 

 ស�វមិអីភវិឌ្វជិា ជវីយរគែីផកក់្អប់ ្ុ- អភិ់សណតសរខនបសក័្កឺអរុ�ីមនិុកអន�វមយននវស�វមិី

អភិវឌ្នវ្ជិា ជីវយអនយស�ីពកីណរុរ និុក់្អប់្ុកអអប រែណគរនគ�នយ់្អប់ ជ្ុរ់ជ័និុ

រននិនយ�ពា ស�វមិីរុ រនេនរុរយ មរេគរដរគី់្អប់សិមរុ អសបជពិរសសរយ មរគ ី 

ថក បរ់កសជម ិ និុុ័សគតណនេជអក់្អប់្ុជនបខ�សបរនថក បជមិា អភិ់សែណគ័

សអន�វមយរុ រនេ នរុ ជក័េធសសនយីនិុ អក់្អប់្ុជនបខ�សបរមធីកភ�េអ ច រុ ាា ុសស�រគីក

អន�វមយក់� គបអសបពករ្និុក ័ខកនជ�ក ប់ែណគុរេធរនក សបអយនា កអនយ� េ-

អ យំ គរនេនរុរនិរុបិ រនុជសក័នរុកេរ់ ិរពគអររពេក់ជបែសយុនិុ កតស ន

អនយ រណសីដេីធអកេនគកសក�ុកអនយ� េអ យំ គអេអន�វមយរ់អី់លសបអភិ់សថ�ីងលនា ស�វមិអីនយ

អភិវឌ្វជិា ជីវយនរុ ់្អណនយ អបរគី់អធនអិជរ់េីន ែណគពបពសនទជសក័នរុ ក់្អប់្ុក

 សបអយនកណរុរកសុ់្សជរុេ់្អប់្ុ និរេរៀអេរែផនក និុករ េ់ស័អ ប អនយ      

វសិស័ា 

 ស�វមិអីនយ� េអ យំ គេររេគរដ - ស�វមិអីនយ� េអ យំ គ័យរពគខីែណគរយ មរគីកអភិវឌ្

ជរុេនិុសសមត�ពជបគបអែនតសរិៀមា ស�វមិីអនយ� េអ យំ គរុ រនេកសរនកអនយ� េ-
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អ យំ គែណគណររនីករ ័ុ័ ដ នជរុេអសប់សកុអអប រ �័វជននិុ ីឡ សសន�ីអអប រ 

និុកេរ់ ិណគបអ�្�គិសក័ េរនកនរណីសដេីធពករ្អេិិកគលន់អរាជនព្ីស�វមិីខុរ់រា 

់អសិិទ�ពអសបស�វមិីអនយ� េអ យំ គរុ រនេពរុែផផរគីកែណគសិក� សគុុ ្កា 

 រនិរុបិរនុជសក័នរុ ែផនកជកសឧ ន្ករៀអេរែផនកផយគបននវធម�េនគរណីសដី

សរ់សេរេគរដជបគបរន់សិមុ័ ដ ន រខមយ ស ់ស្ 

 រយ មរគីអកសិឹ�រពគ្រឺយ មរគីអធីែណគអកសិឹរនអិពិរសមនន្ិុរេេណរុជប

ែសយុ) 

 ស់សិមស់ររុ ាា ុស�់រមេធ់សអរេនរុម់សតវកអសប់្សរេគរដ តស័យករមធីក

ប័មពសកសេក រគីអិិ�ពែណគអកសិឹរនមបរ ័ខកនឯុ និុអធីែណគជម់សតវក់អពសនទ

រុ សនគរ ័ផឹ�ា អបជសក័នរុពិពន៌ុក់ 

 រន �្ន�ពខ�សប �អកអនយ� េអ យំ គរនសសមត�ពែអុែផនពនកអនយ� េអ យំ គរន

�ពសស់សអរេនរុខរសសនិុរេគរដពនករៀនសន់មអភិ់សកមបអនត័េរន� េរខឹ័

ែណគរនរនក�ុ្រនអនយ� េអ យំ គអន�ំ 

 រនិរុបិរនុជសក័នរុ ់អពសនទស់រអបរមធកីតស នអនយ ែណគក�ុរុេអកសិឹអេ

ិិកគលនកេរ់ ិរនក�ុនីែណគបរលេប �ឧ រនេអេកសរនកេរ់ ិព“ីអកជរុ េ”    

សិមយកសក់កសិឹពីសរ� ័សឯសស់រអបរមធសីធស័សិឹជរណសីំ 

 រយ មរគី់្សផុនិុ រគីអ�្�គរក បងផុរណសីដេីរ់ ិណគបនិនយ�ព និុកេុបរអសបសត អសន

តណនេជរគីិរេិមយេធរនកអរុ�ីមននវ �្នមពសកសនិុ កេរ់ ិណគបេក រេវេិរេស 

 សធស័ សិឹ និុ កសិឹពេីរ� ័ - រ ័សែមរ្់មតវករពគរវគរណីសដី់ ្អណនយ អបរគី់្អប   

សសនយែីណគរនគ�នយសសដមយិសស់សអរុ អសប ជសក័ នរុកអនយ� េអ យំ គរ ័� គបរ ី័

រ ័សែមសយសរខនបពនកតស នអនយ និុ េកសស់រអបេធរនកសិឹែណគរនក 

ផយកេរផយសី្រនិមរ ័ខកនឯុនរុរនករយ មក័េមិយ �ិ បណនេខុរ់កសា 

 កអរុ�ីមនិុ ករ់អី់លសបរចអបសធស័សិឹនិុរសៀវរៀែនុរែណគរន �្ន�ពខ�សបែណគ

េរ់ ិេធរនកេនគកសាា ុសស�រនក�ុករៀនសន់មជគ�នយអ�្�គនិុ់្សអករមធី

ក់ជសក័េក  

 ករ់អី់លសបអភិ់សសិឹពីេរ� ័ រ ័រនកេរ់ ិពីកអរុ�ីនគិទ�ពរ់អី់លសប       

អរេចវ ិិ ្ពសម៌រននិុ ិរុបិរនុនិុ អ�ីនមនិឺម 
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 កផ្ពធផឹ័េធលន និគរ និគ័ននវឯសរាុែណគរន �្ន�ពខ�សប ជពិរសស      

ឯសរាុអរពកី់្អប់្ុនិុកអភិវឌ្សគរៀនរន់សិមកាិគស័អអប រ �័វជន 

និុឡី់្ុ  ់ស្ ខនណ  និុ ់សុសគរៀន 

 ក់សវ់ជវែណគរនកេនគកស - ក់សវ់ជវែណគរនកេនគកស់មតវលនរ្អ ប់ េរនក�ុ

់អរិស និុអអិិជរ់េីនថជវមិីសសសយណតរន់អសិិទ�ពសក័ “ពនករៀនសន់មតស័យ      

កអន�វមយជបែសយុា ក់សវ់ជវ់អរភិរនេេរ់ ិេធអកេនគកសក ័ជ “អកអន�វមយក់ែណគ

រមធីកភ�េអ ច រុ ” ែណគអេរមធកីវ�ិ្ពីអ ប សរខនបងែណគពករ្់អ្សអរុ�ីមនិុរមធីរមសយរគី

�័ិទសសសយុ ុ រណីសដរី េ់ស័អ ប រុ រុេកេរមធីកពិនិមធតស នគិទផគា កអន�វមយ 

ស�វមិី់ សវ់ជវែណគរនកេនគកស ក�ុ់ិុប់័មនេងជរ់េីនកសជសក័នរុអក់្អប់ ្ុក់

អអប រនរុ អេអភិវឌ្សសមត�ពអសបពករ្រ ័� គបា រគីសពីរនេក់សវ់ជវែអអរនេនរុ

អភិវឌ្សសមត�ពអសបុ័ ដ នអអប រ ែណគរមធីក់ពបពសនទជសក័នរុសត អសនឧមយសសិឹ 

រណីសដេីធុ័ ដ នរុ រនេអេអរុ�មីអន�វមយនិុ ធុនិនយ�ពស�វមិី់សវ់ជវែណគរនកេនគ

កស់អអរ ័និនយ�ពុរពគអុ្មរ ី័ ក�ុរពគជសក័េក ជក័សុននវវអដមសរ៌ៀនសន់ម

ែណគរនគ�នយ និគរ និគ័រនក�ុសត អសនា 

 ជរនក័ អរេចរិសជមនិិុ អនយជម-ិ ជរនក័អរេចរិស្ឺជិ់សុបណតសរខនបសក័ពនកេរ់ ិណគបក

អភិវឌ្សសមត�ពណគបវសិស័អអប ររនក�ុ់អរិសស��ជា រណីសដធីុថជរនក័អរេចរិស់មតវលន

រ់អី់លសបលនាា ុគផអរផ�ម និុុរេធរនកអភិវឌ្សសមត�ពពិម់លណ និុ រននិនយ�ព

រេគកន្ខុរ់កសនរុ់មតវលន ន្សអ ា បជសរខនប ា 

 ករនមបពីម់សតវកករ់ជីសរសីករមធីគិទស�ក់្អប់្ុ និុកពិនិមធតស នជរនក័

អរេចរិស្ករមធីរឡីុ េធលនរ់េីន តសគិទ�ពែណគអេរមធរីេលនរនក�ុ់អខសនណ ់សកុ

អអប រ �័វជន និុ ីឡនិុ ុ័ ដ នជរុេែណគិិកគជរនក័អរេចរិស សនសដែីមរនក�ុ

នីែណគរនកេនគកសផយគបថវកិនិុ រមធីគិទស�ពខីុរ់រតរ ័ា 

 ិី់អរឹអរេចរិស្កបមបវធិនកពីណរអនុរេ រណីសដេីធុ័ ដ នជរុេែណគុរស�ខរន

�ពជរច សបា 

 ិី់អរឹអរេចរិស្កផយគបកេរ់ ិនិុកែនុររពគអររពេក់ជបែសយុ �ជជុរមធី

ក់ជរនកសំ រណសីដេីធអកិិកគជរនក័អេណរុរក់រេស�ខអនយេិសយុ ា 
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 រនរពគែណគរន្ករ់អី់លសបអកជរុេជនជមិែខ�ស�ន រពគ្សឺិនែសនរ់ជីសរសីជ

ជរ់សីសេ�ុរ់ក័រុេរិា 

 ្ករនក័េិមយិ � បេររពេរពគរវគ និុគរ អបគររ ័ពនធម�េនគអសបជរនក័

អរេចរិសរណីសដសីរ់សេេធលនននវគិទផគគផអរផ�មា �ឧ ន្រនក�ុនីសក័េរនកន 

បរលេប់ មតវរនកផយគបធម�េនគែណគរននិនយ�ព័យរពគែវុ រណីសដេីរ់ ិណគបណររនីក

ែណគរនគ�នយស��្ស� េា អា�ែនយរនក�ុនីរផ្ុរិៀមកផយគបធម�េនគក�ុ័យរពគ

សក័រនមបអេរន់អសិិទ�ពជុំា 

 ណររនីិស្នេិចសិឹក សបអយនអិពរិសមនន្ិុ កបមបេធអររពេក់ - សសនយ ី និុ          

អក់្អប់្ុជនបខ�សបិិកគលនពិរសមន ្ និុ្រនិមថ�ីងអរពីរអៀអអររពេមកុិជីបគបអសប 

ពករ្ អេជវមិីែណគរន់អសិិទ�ពអរផ�ម រណីសដីសុសសមត�ពផុ និុផយគបករគីិរេមិយ 

ផុា រណីសដីិ ិកគលន់អរាជនរ្ពេរគេពអីភិ់សរុ រនេនរុ រនិេចខិមខរ់ អរុែ់អុរណីសដី

ធុេធរនា 

 ករ់ជីសរសីអកេនគកសរ ័់អ្ុ់អ័សមករ ័ធុថអកែណគិិកគលន់អរាជន ្ ្ឺជ

អកែណគអររពេេរមកុិ ីនិុេរ់សិមែណគអេអន�វមយក សបអយនពិម់លណ 

 ករ់ជីសរសីរ ័់អ្ុ់អ័សមកននវអា�សយកិ់ិីតរុ អររពេក់ និុក់ែណគ់មតវរមធី

រណីសដផី�នផ�ុេធ់សអរេនរុអិិ�ពនិុម់សតវកអសបអកេនគកស 

 �ពពបពសនទពនករៀនសន់មពី់អរិសនិុអអិិុុរណីសដសី់សមគណគបកអន�វមយរសរៀនរុ

រុេរនក�ុ់អរិសស��ជនិុ  

 ក�ា អបិរុបិ រនុជសក័នរុស�វមិអីនយអភិវឌ្នវ្ជិា ជីវយែណគរនគ�នយ និគរ និគ័ 
 

័ិណកមសណរយរយេន�ជណរភិនននិនសន�លប 

អភិ់សរុ រនេ នរុរយ មជសរខនបរគីកព់ុរុ់អពសនទ់្អប់្ុុុរនក�ុ់អខសនណ

់សកុអអប រ �័វជន និុ ឡីតណនេជ័ន�ករណីសដេីធរន�ពស�សី ធ់ បកស់សអស់សមគ ក

់ល់សស័បិុនិុកស កេក ាអភិ់សរុ រនេកសរនណនេខុរ់កសា 

 កអរុ�មីនិុ ផ្ពធផឹ័គខិមិ�អន្េចអប និុ អិអដរ�មយិុ ុ់អអរ ័់អសិិ ទ�ព -        

គិខិម�អន្រុ រនេ នរុេរ់ ិណគបរែនិ់សុបកអភិវឌ្តសែអអ់អជមិអរម័ធរនថក ប 

រ់កសជមិរនក�ុវសិស័អអប រា គិខិម�អន្រុ រនេរនណនេជ់អកសែណគធុេធរន�ព

េចសបគសបអរពមីកុិនីិុកិិកគខ�ស់មតវនិុ់សិមសធស័ �ពនិុ សសមតេិចា 
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 កអរុ�មីនិុ ផ្ពធផឹ័័នយក់អខសនណ និុ រេគកន្ែនុរុ ុ់អអរ ័់អសិិ ទ�ព - 

រន់អពសនទជរ់េីនែណគម់សតវេធរនករនមប និុកែនុរអែនតសរិៀមរណីសដរីន់អសិិទ�ព

េធលនរពេរគេ និុបរលេប់ មតវរមធីកអ ា បេធលនេចសបគសបផុែណអរពមីកុិីនិុ កិិកគ

ខ�ស់មតវអសបអ�្�គ្នយរ� មិកអុ��ព ស់្សក់ និុរណីសដេីរ់ ិណគបពករ្រនក�ុក

សរ់សេននវមកុិីរុ រនេា ឧ ន្ ា 

 កអរុ�ីមននវ់អខសនណ ធុ �្ន�ព 

 កអរុ�ីមននវ់អពសនទប័មពសកអររពេក់អសបអ�្�គិ 

 កែស់សមគនិុ កែគសផរេគកន្ែនុរសយីពី្ នយស�ក់ិ់ិុបសគរៀន 

 រេគកន្ែនុរស់រអប់្ស់អរឹេ�រអរពកី់្អប់្ុ និុក់មមមពិនិមធស�វមិីសរមយ័ធ

ស ្សន្និុ ស�វមិអីអប រ�រមនេតសផ�េ 

 រេគកន្ែនុរអរពDីTMTs និុ់្សអនយុ័ ដ ន 
 

 កវ�ិ្សត អសន�័ន�កស�ខ់និុ មកុ ិីំ  - កវ�ិ្សត អសនក�ុវសិស័អអប រជរ់េីន់មតវលនរមធី

រឡីុ កគពីរពគថ�ីងរនេា សត អសនរុ រនេកសរនកវ�ិ្សរុ�អែណគរមធីរឡីុ ស់រអបកអរុ�ីម

ែផនករេគរនេ និុកអរុ�ីមអរា ីវ�ិ្ស�ខ់ែណគ់មតវលនរមធរីឡីុ ជែផកសក័ ពនរែនិ់សុប

កអភិវឌ្តសែអអ់អជមអិរម័ធរនថក បរ់កសជមិា ក់អែនតសរិៀមែណគរ់េុនរុរមធី

រ់កសរែនិ់សុបកអភិវឌ្តសែអអ់អជមអិរម័ធរនថក បរ់កសជមិ ពបពសនទនរុករៀអេរ   

អរា ីវ�ិ្មនធនែណគពបពសនទជសក័នរុ ស�ខ់ែណគអ �ុ អបសនរុ រនកប័មពសសសមត�ព

រន់សិមនសីក័ា រគសីពីរនេរន្រ មជរ់េីនរនក�ុកវ�ិ្ែណគរន់សអបរុ រនេជ

ពិរសសខនយរពគែណគ “អុ�ករគខ” ជផនវកអសប់សកុអអប រ �័វជននិុ ីឡ រន�ព

េចសបគសបរនករៀអេរអរា ីវ�ិ្សកវ�ិ្មិេមកេែមអា�រ ាំ េរគីេរន� េិរុបិ រនុ និុ

់អសពធេក អសបអុ��ពរនក�ុេុសស�សនទរនេា 

 កអរុ�មី�ពជពណ ន្បុសត អសន�institutional twinningំ - “កអរុ�ីម�ពជពណ ន្”បុសត អសន

ុុអេជ �័ិទសសសយែណគរន់អសិិទ�ពសក័ រណីសដេីរ់ ិណគបណររនីក័យរពគែវុពនក

 សបអយនសត អសនែណគរន�ពស��្ស� េា IIEP នរុក ័ជសត អសនពណ ន្ជសក័នរុវ ិិ ្សត នជមិ

អអប រ �រណសីដេីរ់ ិណគបកអនយ� េអ យំ គអរពកី់្អប់្ុអអប រំ ផុនិុសគវ ិិ ្គស័ភនសិន�

ភកររពេផុ រណីសដេីរ់ ិណគបកអភិវឌ្សសមត�ពែផកក់សវ់ជវអរពកីអអប រា 
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 កអរុ�មីសករមធសីនិនស�់ ស្អ យំ េស្នយរ� មកិស់រអបរេគអរនុជបគប - រន

ក�ុនីសក័េរនកនបរលេប់ មតវអរុ�ីមននវេុសស�សនទថ�ីង រណីសដេីរ់ ិណគបក់ល់សស័បិុ

់អអរ ័់អសិិទ�ព ស អន�វមយិេចកកសេក រ ័វសិស័ជរ់េីនាឧ ន្កអរុ�ីម

អ យំ េែណគរន់អសិិទ�ព រណីសដេីរ់ ិណគបក់ល់សស័បិុនិុកស កេក បុអក

ផយគបរសបនិុអកផយគបកេរ់ ិណគបកអអប ររ់រ់អពសនទា 

 កផយគបមនធននិុ កផ�មបផ�ុ បេធេររេគរដ - សសមត�ពនរុិិកគលនកេរ់ ិតស័យកផយគប

មនធនសររ េធេររេគរដា មនធនរុ រនេនរុ់មតវរនមប និុ បអិិ�ពរេតស           

សកយ ន�ពគអសបប រណីសដជីក័រមធីេធរនកែគសផេធលនរ់េីននិុ់អអរ ័និនយ�ពរេតស

រអៀអែណគ់អពសនទរនណររនីកសអរុ�ីន់អសិិទ�ព រណីសដេីធសសនយអីេអររពេមកុិីអសបពករ្

និុអេរ េ់ស័អ ប ជអិិ�ពុុលនា 

 

 




