
របាយការណ៍
បកូសរបុវាយតម្លៃលទ្ធផល

ការងារអបរ់ំ យវុជន និងកីឡាឆ្ន ំសិកា២០១៣-២០១៤ និង
លលើកទ្ិសលៅឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥

បង្ហា ញដោយ ឯកឧតតល ណាត  ប នុលរឿន រដ្ឋដេខាធិការក្រសួងអប់រ ំយវជន   ិងរឡា

ជទិ្យាស្ថា  បដចេរជទិ្យារម្ពវជា  ថ្ងៃទ្យឡ ២៤  ដ្េ់ ២៦ ខែ ម្ឡនា ឆ្ន ំ ២០១៥
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ព្រះរាជាណាចព្កកលពុជា
ជាតិ  សាសនា ព្រះលហាកសព្ត

ព្កសងួអបរំ់ យវុជន និងកីឡា



មាតិកា
• ជឌ្ឍ ភាព

• េទ្យធផេរមួ្របស់ជស័ិយអប់រ ំយវជន   ិងរឡា
• េទ្យធផេតាម្អ វជស័ិយ

• ការអប់ររំវមារតូច
• ការអប់របំឋម្សិរា
• ការអប់រមំ្ធយម្សិរាចំដ េះទូ្យដៅ ិងអប់របំដចេរដទ្យស
• ការអប់រឧំតតម្សិរា
• ការអប់រដំក្ៅក្បព័ ធ
• ការអភិជឌ្ឍយវជន 
• ការអប់រកំាយ ិងរឡា

• ដសចរតឡស និោឋ  
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លទ្ធផលរលួរបសវ់ិសយ័អបរ់ំ យវុជន និងកីឡា
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វឌ្ឍនភារម្នការអនវុតតសកលមភារលោលនលោបាយឆ្ន ំ២០១៤
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វឌ្ឍនភារម្នការសលព្លចបានសចូនាករសនូល
សូចនាររសនូេ

ស្ថា  ភាព
២០១២-១៣

ស្ថា  ភាព
២០១៤-១៥

ចំ វ ចដៅ
២០១៧-១៨

ដោេ ដោបាយទ្យឡ១ ៖ ធានាេទ្យធភាពទ្យទួ្យេបា ដសវាអប់រកំ្បរបដោយសម្ធម៌្ 
១ -ភាគរយរវមារអាយវ ៥ឆ្ន ំ រនវងការអប់ររំវមារតូចក្គប់របូភាព ៥៩,៩% ៦១,៤% ៨០%
២- ចំ ួ ស្សុរខដ្េបា សដក្ម្ចអក្តាបញ្េ ប់បឋម្សិរាោិងតិច 
៨០ ភាគរយ ១១៩ ១០៤ ១៤៤

៣- ចំ ួ ដែតតខដ្េបា សដក្ម្ចអក្តាបញ្េ ប់ម្ធយម្សិរាបឋម្ភូមិ្
ោិងតិច ៤០ ភាគរយ ៧ ៩ ១៧

ដោេ ដោបាយទ្យឡ២ ៖ ដេើររម្ពស់គវ ភាព ិងភាពដ្លើយតប

៤- អក្តាអរខររម្មយវជន  (អាយវ ១៥-២៤) ៩២,១%
(ឆ្ន ំ២០១២)

៩៣%*

(ឆ្ន ំ២០១៣) ៩៧,៥%

៥- អក្តាអរខររម្មន ដពញជយ័ (អាយវ ១៥-៤៥) ៧៧,៦%
(ឆ្ន ំ២០០៨)

៨០%
(ឆ្ន ំ២០១៣) ៩០,៥%
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វឌ្ឍនភារម្នការសលព្លចបានសចូនាករសនូល
សូចនាររសនូេ

ស្ថា  ភាព
២០១២-១៣

ស្ថា  ភាព
២០១៤-១៥

ចំ វ ចដៅ
២០១៧-១៨

៦-ការវាយតថ្ម្លថ្នន រ់ជាតិេទ្យធផេសិរា របស់សិសសថ្នន រ់ទ្យឡ៣ ទ្យឡ៦ 
 ិងទ្យឡ៨ ដេើម្វែជជិាា ភាស្ថខែមរ  ិងគ ិតជទិ្យា

រំពវងអ វជតត
ថ្នន រ់ទ្យឡ៣

ដតសតថ្នន រ់ទ្យឡ ៦៖
ភាស្ថខែមរ ៥២,៥
គ ិតជទិ្យា
៤២,៨

អ វជតត
ថ្នន រ់ទ្យឡ៨

៧- ចំ ួ ក្គូបដក្ងៀ ឧតតម្សិរាមា សញ្ញា បក្តបរញិ្ញា បក្ត
ជា ់ែពស់ ៦៣១១ នារ់ ៧១១៧ នារ់ ៧៣១១ នារ់

៨- ចំ ួ ក្គូបដក្ងៀ ឧតតម្សិរាមា សញ្ញា បក្តប ឌិ ត ៨០៨ នារ់ ៨៣០ នារ់ ១០៥៨ នារ់
ដោេ ដោបាយទ្យឡ៣ ៖ធានាភាពស័រតិសិទ្យធិថ្ ភាពជាអនរដឹ្រនំា  ិងក្គប់ក្គងរបស់ម្ន្ត តឡអប់រកំ្គប់េំោប់ថ្នន រ់
៩-ភាគរយងជកិារម្មជធិឡដធៀប ឹងងជកិាសរវបក្រសួងអប់រ ំ
យវជន   ិងរឡា 

១៣,៦៩%
(ដៅឆ្ន ំ២០១៣) ២១% ១០០%

១០-ភាគរយការទូ្យទាត់ចំណាយងជកិារម្មជធិឡ ៩៣,២% ៨៦,១៦% ១០០%
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វឌ្ឍនភារម្នការអនវុតតផផនការព្រតិបតិតព្រចំឆ្ន  ំ ២០១៤
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ភាគរយសរម្មភាពខដ្េអងគភាពបា បញ្េ ប់រចួរាេ់ ឆ្ន ំ ២០១៤
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វឌ្ឍនភារម្នការអនវុតតទិ្សលៅសននបិាតអបរ់ឆំ្ន ំ ២០១៤
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ភាគរយទិ្យសដៅខដ្េអងគភាពបា អ វជតតចប់រចួរាេ់ដៅឆ្ន ំ ២០១៤
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វឌ្ឍនភារម្នការព្របព់្រង និងព្រសិទ្ធភារហិរញ្ញរបទានសហព្រតិបតិតការ

• រម្មជធិឡជ ិិដោគស្ថធារ ៈឆ្ន ំ ២០១៥-២០១៧  មា ចំ ួ  ២៧ គដក្មាង មា ងជកិា
សរវប ១៩៨ ២៩២ ០០០ ដ្វល្លល រ

• ហិរញ្ាបបទា សហក្បតិបតតិការសក្មាប់ជស័ិយអប់រឆំ្ន ំ២០១៤ មា ងជកិាសរវបក្បមា  
៨០ ល្ល    ដ្វល្លល   រ

• ទ្យឡក្បឹរាបដចេរដទ្យសជាតិ  ិងអ តរជាតិបដក្ម្ើការង្ហរដៅអងគភាពដក្កាម្ឱវាទ្យក្រសួង មា  
១៣ នារ់ ដសមើ ឹង ១០៨ នារ់-ខែ  ិងដៅតាម្ម្ ទឡរអប់រ ំយវជន   ិងរឡារានធា ឡ ដែតត 
១៨ នារ់
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វឌ្ឍនភារម្នការអនវុតតកំផណទ្ព្លងវ់ិលជឈការ និងវិសហលជឈការ

• បា ខរេម្អការផតេ់ដសវាស្ថធារ ៈជស័ិយអប់រ ំតាម្រយៈយ តការក្ចរដចញចូេខតមួ្យ
• បា ដរៀបចំ  ិងផសពវផាយរបាយការ ៍សតឡពឡបញ្ា ឡជភិាគម្វែង្ហរ  ិងរបាយការ ៍សតឡពឡការ
ពិ ិតយដម្ើេម្វែង្ហរដ ើងជញិ

• ដផទរម្វែង្ហរម្ដតតយយសិរាសហគម្ ៍  ិងម្នឈម្ ឌ េសិរា សហគម្ ៍ដៅរដ្ឋបាេថ្នន រ់
ដក្កាម្ជាតិដែតតបាត់ដំ្បង

• បា អ វជតតអ វក្រឹតយសតឡពឡ ការដធវើក្បតិភូរម្មអំណាចដ្េ់រដ្ឋបាេថ្នន រ់ដក្កាម្ជាតិ រនវងការ
ខតងតំាង ការផ្លល ស់បតូរ  ិងការបញ្េ ប់ ភាររិចេម្ន្ត តឡរានការសវឡជេិ ខដ្េបំដពញការង្ហរដៅ
ថ្នន រ់ដក្កាម្ជាតិ។
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វឌ្ឍនភារម្នការអនវុតតកំផណទ្ព្លងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ
• បវគគេិរអប់រមំា  ១១៣ ៩៨៦ នារ់ ស្សឡ ៤៨ ៣៤២ នារ់ ដសមើ ឹង ៤២,៤ ភាគរយ 

• ក្របែ ឌ ក្គូម្ដតតយយសិរាមា  ៣ ៣២២ នារ់ ស្សឡ ៣ ២៤៨ នារ់ ដសមើ ឹង ៩៧,៧  ភាគរយ 
• ក្របែ ឌ ក្គូបឋម្សិរា ៥៨ ១២៤ នារ់ ស្សឡ ២៦ ៧០១ នារ់ ដសមើ ឹង ៤៥,៩ ភាគរយ 
• ក្របែ ឌ ក្គូបដក្ងៀ រក្មិ្ត មូ្េោឋ   ៣៨ ២០០ នារ់ ស្សឡ ១៤ ៧១១ នារ់ ដសមើ ឹង ៣៨,៥ ភាគរយ 
• ក្របែ ឌ ក្គូបដក្ងៀ រក្មិ្តមូ្េោឋ  អប់រកំាយ ិងរឡា ១ ៩៤៦ នារ់ ស្សឡ ៣៧៤ នារ់ ដសមើ ឹង 
១៩,២ ភាគរយ  

• អធិការបឋម្ ៨២ នារ់ ស្សឡ ២០ នារ់ ដសមើ ឹង ២៤,៤ ភាគរយ
• អធិការ ម្ធយម្ ៤៦ នារ់ ស្សឡ ១៤ នារ់ ដសមើ ឹង ៣០,៤ ភាគរយ 
• ក្របែ ឌ ក្គូបដក្ងៀ រក្មិ្តឧតតម្ ១២ ២៦៦ នារ់ ស្សឡ ៣ ២៧៤ នារ់ ដសមើ ឹង ២៦,៧ ភាគរយ។ 
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វឌ្ឍនភារម្នការអនវុតតកំផណទ្ព្លងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ

• ក្គូបដក្ងៀ ពឡរដជ   ិងក្គូបដក្ងៀ ថ្នន រ់គួប ១៩ ០១៦ នារ់ ស្សឡ ៦៦៥៣ នារ់ រនវងដនាេះក្គូ
បដក្ងៀ ពឡរដជ  ១៧ ០៣៥ នារ់ ស្សឡ ៥ ៨០១ នារ់ ដសមើ ឹង ៣៤ ភាគរយ  ិងក្គូបដក្ងៀ ថ្នន រ់
គួប ១ ៩៨១ នារ់ ស្សឡ ៨៥២ នារ់ ដសមើ ឹង ៤៣ ភាគរយ

• ក្គូបដក្ម្ើការង្ហរដៅតំប ់ោច់ស្សោេ  ិងតំប ់នួបការេំបារមា  ៣១ ៩៩៤ នារ់ ស្សឡ ១១ 
៤៩៣ នារ់ ដសមើ ឹង ៣៥,៩ ភាគរយ

• ក្គូក្គប់រក្មិ្តបា ក្បកាសខតងតំាង ៤៣៣២ នារ់ ស្សឡ ២៧៥៨ នារ់ ដសមើ ឹង ៦៣,៦ ភាគរយ
• ក្គូម្ដតតយយសិរា ១៩៤ នារ់ ក្គូបឋម្សិរា ២២០៦  នារ់ រក្មិ្តមូ្េោឋ   ១៣៥៤ នារ់ 
រក្មិ្តឧតតម្ ៥៥០ នារ់  ិងឧតតម្សិរា ២៥ នារ់
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វឌ្ឍនភារម្នការអនវុតតកលមវិធើកំផណទ្ព្លងក់ារព្របព់្រង
ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

• រដ្ឋបាេរណាត េអ វជតតងជកិាមិ្ ខម្ រម្មជធិឡ ៨៨,២១ ភាគរយ  ិងងជកិារម្មជធិឡ ៨២,០៣ 
ភាគរយ

• ម្ ទឡរ អយរ.រានធា ឡ ដែតតអ វជតតងជកិាមិ្ ខម្ រម្មជធិឡ ៩៣,០៥ ភាគរយ  ិងងជកិារម្ម
ជធិឡ ៩៣,៨៩  ភាគរយ

• ដរៀបចំក្បព័ ធក្គប់ក្គងហិរញ្ាជតាវតាម្ក្បព័ ធព័ត៌មា ជទិ្យា
• បា បដងកើ អាហារបូររ ៍ ិងរបបឧបតាម្ភនឡជភាពសក្មាប់សិសស  ិសសិតតាម្ក្គឹេះស្ថា  
សិរាស្ថធារ ៈ
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វឌ្ឍនភារម្នការអនវុតតកលមវិធើកំផណទ្ព្លងក់ារព្របព់្រង
ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

• បា ស្ថងសង់អោររដ្ឋបាេ ១ ែនង ៧ ជា ់ អោរសិរា ១ ែនងដៅជទិ្យាស្ថា  ជាតិអប់រ ំ
• ពក្ងឹងការក្គប់ក្គង ិងនួសនវេខរេម្អដហោឋ រចនាសម្ព័ ធដៅពហវរឡ ោឋ  ជាតិ
• បដងកើ ក្បសិទ្យធភាពការង្ហរេទ្យធរម្មទំ្យ ិញ េទ្យធរម្មសំ ង់  ិងេទ្យធរម្មដសវារម្ម
• ក្បមូ្េទិ្យ ន ័យអចេ ក្ទ្យពយឆ្ន ំ ២០១៣  ិងនក្ម្េះអោរចាស់ៗដចញពឡបញ្ា ឡ
• ដធវើរម្មសិរាសជ រម្មដេើការក្គប់ក្គង ិងដក្បើក្បាស់ងជកិារម្មជធិឡដៅថ្នន រ់ដក្កាម្ជាតិ  ិងសជ 
រម្មស្ថរេបងដៅថ្នន រ់ជាតិ

• ដធវើអធិការរិចេដេើការអ វជតតចាប់ បទ្យបញ្ាតតិ ជ ័ិយហិរញ្ាជតាវ ក្បតិបតតិការចំ ូេ ចំណាយងជកិា 
ការក្គប់ក្គងបវគគេិរ  ិងក្ទ្យពយសម្បតតិរដ្ឋ ដៅថ្នន រ់ដក្កាម្ជាតិ
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វឌ្ឍនភារម្នការអនវុតតកលមវិធើកំផណទ្ព្លងទ់ាងំ ៨ ចំណុច
អាទិ្យភាពរំខ ទ្យក្ម្ង់ ជឌ្ឍ ភាពសំខា ់ៗ ឆ្ន ំ ២០១៤

ការខរេម្អក្បសិទ្យធភាពថ្ 
ការផតេ់ដសវាអប់រ ំ

- ខផ ការសរម្មភាពជាតិសតឡពឡការោំពារ ិងអភិជឌ្ឍ ៍រវមារតូច
- ការផតួចដផតើម្ដរៀបចំស្ថល្លដរៀ នំនា ់ងមឡ
- ការស្ថងសង់ស្ថល្លម្ធយម្សិរាងមឡ  ិងស្ថរេបងជទិ្យាេ័យគំរូ
- ការបដងកើ អាហារបូររ ៍ដ្េ់សិសសក្រឡក្រ
- ការដរៀបចំខផ ការសរម្មភាពសតឡពឡការអភិជឌ្ឍក្គូបដក្ងៀ 
- ការដរៀបចំក្របែ ឌ រម្មជធិឡសិរា

ការក្គប់ក្គងបវគគេិរ
- ការដបើរក្បារ់ដបៀជតសតាម្ធនាោរ
- ការបដងកើ ក្បារ់ដបៀជតសបវគគេិរអប់រ ំ
- ការោរ់ឱយអ វជតត ិោម្ដក្បើក្បាស់បវគគេិរ (ងមឡ)
- ការោរ់ឱយអ វជតតក្បព័ ធវាយតថ្ម្លការបំដពញការង្ហរ

រំខ ទ្យក្ម្ង់ការក្ប ង - ការដផទរការទ្យទួ្យេែវសក្តជូការក្ប ងថ្នន រ់ទ្យឡ៩ ដ្េ់ថ្នន រ់ដក្កាម្ជាតិ
- រំខ ទ្យក្ម្ង់ការក្ប ងថ្នន រ់ទ្យឡ១២

ការផតេ់នំនាញបដចេរដទ្យស ិង 
នំនាញទ្យ ់ដ្េ់យវជន 

- ការដរៀបចំខផ ការសរម្មភាពសតឡពឡការអភិជឌ្ឍយវជន 
- ការរស្ថងមូិ្ឌ្វេ  ិងការប តវ េះបណាត េនំនាញដៅម្នឈម្ ឌ េយវជន 
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វឌ្ឍនភារម្នការអនវុតតកលមវិធើកំផណទ្ព្លងទ់ាងំ ៨ ចំណុច
អាទិ្យភាពរំខ ទ្យក្ម្ង់ ជឌ្ឍ ភាពសំខា ់ៗ ឆ្ន ំ ២០១៤

រំខ ទ្យក្ម្ង់ឧតតម្សិរា
- ការដរៀបចំចរខវជស័ិយឧតតសិរា ២០៣០
- ការដផទរសិទ្យធិឱយក្គឹេះស្ថា  ឧតតម្សិរាទ្យទួ្យេែវសក្តូជការដចញសញ្ញា បក្ត
- ការដរៀបចំខផ ការយវទ្យធស្ថស្តសតដៅតាម្ក្គឹេះស្ថា  ឧតតម្សិរា  ិង សរម្មភាព
ស្ស្ថជជាជ

ការក្គប់ក្គងហិរញ្ាជតាវស្ថធារ ៈ

- ការោរ់ឱយអ វជតតក្បកាសអ តរក្រសួងដេែ ៥០៨
- ការដផទរការទ្យទួ្យេែវសក្តជូដ្េ់ម្ ទឡររនវងដរៀបចំ  ិងអ វជតតងជកិាឆ្ន ំ ២០១៥
- ងជកិាអប់រដំរើ ដ្េ់ ១៧ ភាគរយ ថ្ ងជកិាជាតិ
- ការបដងកើតអងគភាពេទ្យធរម្ម
- ការពិ ិតយដ ើងជញិការក្គប់ក្គងសមាភ រៈ  ិងក្ទ្យពយសម្បតតិរដ្ឋ

ការអប់រកំាយ ិងរឡាដដ្ើម្បឡដក្តៀម្
ដឆ្ព េះដៅរឡាសវឡដហគម្ ឆ្ន ំ ២០២៣

- ការអ វម័្តដោេ ដោបាយសតឡការអប់រកំាយ  ិងរឡា
- ការបដងកើតគ ៈរម្មការក្គប់ក្គងពហវរឡ ោឋ  ជាតិអូាំពិរ
- ការបដងកើ ក្បារ់រង្ហវ  ់សក្មាប់ន័យល្លភឡ

ការបដងកើតធនាោរែួររាេសក្មាប់ជ ិ
ស័យអប់រ ំ

- ការបដងកើតក្រុម្ក្បឹរាស្ស្ថជក្ជាជអប់រ ំ ិងដេខាធិការោឋ  
- ការចូេរមួ្ដរៀបចំខផ ការសរម្មភាពសតឡពឡរឡា  ិងក្គូបដក្ងៀ 

16



លទ្ធផលតាលអនវុិសយ័
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំកមុារតចូ

• ស្ថល្លម្ដតតយយសិរារដ្ឋមា  ៣ ៤៤៣ ម្ដតតយយសិរាឯរន  ២៣៥ រខ លង ម្ដតតយយសិរា
សហគម្ ៍ ២ ៥៤៦ រខ លង  ិងមា ទ្យឡតំាងរនវង ៩៥៩ ឃវំ សង្ហក ត់រនវងចំដណាម្ ១ ៦៣៣ ឃវំ 
សង្ហក ត់

• រវមារអាយវពឡ ០  ដៅដក្កាម្ ៦ ឆ្ន ំ សរវប ៣៦០ ០៤១ នារ់ ស្សឡ ៥០,៦ ភាគរយ 
• រវមារអាយវ ៣ឆ្ន ំ ដសមើ ឹង ១៦,៦ ភាគរយ ថ្ ចំ ួ ក្បជាន អាយវ ៣ ឆ្ន ំ
• រវមារអាយវ ៤ឆ្ន ំ ដសមើ ឹង ២៩ ភាគរយ ថ្ ចំ ួ ក្បជាន អាយវ ៤ឆ្ន ំ
• រវមារអាយវ ៥ ឆ្ន ំ ៦១,៤ ភាគរយថ្ ចំ ួ ក្បជាន អាយវ ៥ឆ្ន ំ (ចំ វ ចដៅ ESP ៦៦ ភាគរយ)
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំកមុារតចូ
• រម្មជធិឡអប់រពំហវភាស្ថសក្មាប់រវមារន ជាតិដដ្ើម្ភាគតិចបា អ វជតតរនវងក្រុង ស្សុរ ១២ 
ថ្ ដែតតដោេដៅ ៥ មា សិសស ៧០៧  នារ់

• រម្មជធិឡអប់របំញ្េូ េោន សក្មាប់រវមារពិការបា អ វជតតដៅដែតតដោេដៅ ៥ មា សិសស 
១២២ នារ់

• រវមារអាយវ ៥ឆ្ន ំ  ្លងកាត់ដសវាអប់រ ំរវមារ តូចក្គប់របូភាព  ិងចូេដរៀ ថ្នន រ់ទ្យឡ១ ថ្ 
ស្ថល្លបឋម្សិរាបា  ៥៧,៩ ភាគរយ

• ការអ វជតតរម្មជធិឡសិរា ិងកាេជភិាគសិរា 
• ម្ដតតយយ សិរារក្មិ្តទាបអ វជតតបា  ៨៣,៤ ភាគរយ 
• ម្ដតតយយសិរារក្មិ្តម្ធយម្ ៨៨,២ ភាគរយ  
• ម្ដតតយយ សិរារក្មិ្តែពស់ ៨២,២ ភាគរយ 
• ម្ ឌ េឬថ្នន រ់ម្ដតតយយសិរាសហគម្ ៍អ វជតតបា  ៩៣ ភាគរយ ។
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំកមុារតចូ

បញ្ញា ក្បឈម្
• ការក្បមូ្េរវមារអាយវ ៣ ដ្េ់ ដក្កាម្ ៦ ឆ្ន ំចូេដរៀ ដៅទាបជាងចំ វ ចដៅ 
• សម្តាភាពក្គូម្ដតតយយសិរាមិ្ ទា ់ដ្លើយតប ឹងការអ វជតត បដចេរដទ្យសម្ដតតយយសិរា
• រម្មជធិឡអប់ររំវមារតូចតាម្ផទេះ ិងរម្មជធិឡអប់រមំាតាបិតាមិ្ ទា ់អ វជតតស្សបតាម្ដោេ
ការ ៍ខ នំា

• ការដក្បើក្បាស់មូ្េ ិធិឃវំ សង្ហក ត់សក្មាប់ឧបតាម្ភក្គូម្ដតតយយសិរាសហគម្ ៍  ិងងជកិា
សក្មាប់ដំ្ដ ើ រការថ្នន រ់ម្ដតតយយសិរាសហគម្ ៍មិ្ ទា ់មា ការឯរភាពោន
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំបឋលសិកា

• ស្ថល្លបឋម្សិរាស្ថធារ ៈសរវប  ៧ ០៥១
• ស្ថល្ល រវមារ ដម្ក្តឡ (រក្មិ្ត ម្ធយម្ ិងអភិជឌ្ឍ)ដរើ ពឡ ៥ ០៦៨ ដ្េ់ ៥ ១៤៩
• ស្ថល្លដរៀ មិ្ ក្គប់រក្មិ្តងយពឡ ៨១៦ ម្រ ៧៤៣
• មា បណាា េ័យ ៣ ៨៨០

• ស្ថល្លបឋម្សិរាឯរន មា  ២៩៧  មា ទ្យឡតំាង ដៅក្គប់រានធា ឡ ដែតត
• សិសសបឋម្សិរាសរវប ២ ០១២ ១៧៥ នារ់ ស្សឡ ៤៨,៣ ភាគរយ
• សិសសបឋម្សិរាឯរន សរវប ៧៣ ៧៩៤ នារ់ ស្សឡ ៤៩,៧ ភាគរយ
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំបឋលសិកា

• អក្តាពិតចូេដរៀ ងមឡសរវបមា  ៩៩,៤ ភាគរយ ស្សឡ ១០០ ភាគរយ
• បឋម្សិរាស្ថធារ ៈ ៩៥,៩  ភាគរយ ស្សឡ ៩៦,៥ ភាគរយ 
• បឋម្សិរា ឯរន  ៣,៥ ភាគរយ ស្សឡ ៣,៥ ភាគរយ

• អក្តាពិតថ្ ការសិរាសរវបមា  ៩៧,៩  ភាគរយ ស្សឡ ៩៨,៤ ភាគរយ
• បឋម្សិរាស្ថធារ ៈមា  ៩៤,៥  ភាគរយ ស្សឡ ៩៤,៩ ភាគរយ 
• បឋម្សិរាឯរន  ៣,៤ ភាគរយ ស្សឡ ៣,៥ ភាគរយ
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំបឋលសិកា

• រម្មជធិឡអប់រពំហវភាស្ថសក្មាប់រវមារន ជាតិដដ្ើម្ភាគតិច អ វជតត ដៅតាម្ស្ថល្លដរៀ  
៤៣ មា សិសស ៣ ៣៣៨ នារ់ ស្សឡ ៤៦,៨ ភាគរយ

• ថ្នន រ់ពដ លឿ បា អ វជតតដៅតាម្ស្ថល្លដរៀ  ៥២ មា  សិសស ២ ០១៥ នារ់ ស្សឡ ២០,៥  
ភាគរយ 

• រម្មជធិឡអប់របំញ្េូ េោន សក្មាប់រវមារពិការបា អ វជតតដៅតាម្ស្ថល្លដរៀ  ៣ ៤២០ មា 
សិសស ៧២ ៣៦៦ នារ់  ស្សឡ ៤២,១ ភាគរយ 

• ក្រសួងដធវើជដិស្ថធ រម្មអ វក្រឹតយសតឡពឡការផតេ់អាហារបូររ ៍សក្មាប់បឋម្សិរា  ិង
ម្ធយម្ សិរាចំដ េះទូ្យដៅ
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំបឋលសិកា

• រម្មជធិឡដសបៀងអាហារដៅតាម្ស្ថល្លដរៀ 
• ស្ថល្លដរៀ ១ ៣៣៣ មា សិសស ៣៨៤ ៣៩៤ នារ់ ស្សឡ ៤៩ ភាគរយ ទ្យទួ្យេអាហារ   
ដពេក្ពឹរ

• ស្ថល្ល ដរៀ    ៣ ៣៦៥ មា សិសស ៤៣ ៧២៧ នារ់ ស្សឡ ៥៥ ភាគរយ ទ្យទួ្យេអាហារបូររ ៍
ជាដសបៀង  

• ស្ថល្ល ដរៀ  ៧២២ មា សិសស ៨ ៥៥៩ នារ់ ស្សឡ ៥៥,៤ ភាគរយ ទ្យទួ្យេអាហារបូររ ៍   
ជាស្ថច់ក្បារ់
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំបឋលសិកា

• អក្តាដ ើងថ្នន រ់ដៅបឋម្សិរា ៨៦,៥  ភាគរយ ស្សឡ ៨៨,៥  ភាគរយ  
• អក្តាក្តួតថ្នន រ់ ៥,១ ភាគរយ ស្សឡ ៤,៣ ភាគរយ 
• អក្តាដបាេះបង់  ការសិរា  ៨,៣ ភាគរយ ស្សឡ ៧,២ ភាគរយ  
• អក្តាបញ្េ ប់ការសិរាបឋម្សិរា ៨៤,១ ភាគរយ ស្សឡ ៨៦,៦  ភាគរយ
• េទ្យធផេដតសតបង្ហា ញថ្ន សិសសសដក្ម្ចបា សតង់ោរម្វែជជិាា  ភាស្ថ ខែមរ ៥២,៥ ភាគរយ 
 ិងគ ិតជទិ្យា ៤២,៨ ភាគរយ
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំបឋលសិកា

• ប តវ េះបណាត េក្គបូឋម្សិរា ២ ២២២ នារ់ ស្សឡ ៦៩,៨ ភាគរយ
• បំបិ ក្គូបឋម្សិរា  ិងក្គូម្ដតតយយសិរា ២ ៩៩៤  នារ់ ស្សឡ ៤៦,២ ភាគរយ ឱយដៅជា
ក្គូ បដក្ងៀ   រក្មិ្តមូ្េោឋ  

• បំបិ ក្គូបដក្ងៀ ថ្នន រ់ទ្យឡ៤ ចំ ួ  ១ ៤៨៩ នារ់ ស្សឡ ២៨,៩ ភាគរយ សតឡពឡជធិឡស្ថស្តសត 
បដក្ងៀ  ភាស្ថ អង់ដគលស

• ផេដធៀប  ដសៀជដៅ-សិសសដៅ ថ្នន រ់ ទ្យឡ១-៣ សិសសមាន រ់ ៣ រាេ ជារ់ ខសែង ២,៩៧  ិង
ដៅ ថ្នន រ់ ទ្យឡ៤-៦ សិសសមាន រ់ ៤ រាេ ជារ់ ខសែង ៣,៩៩
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំបឋលសិកា

បញ្ញា ក្បឈម្
• អ តរាគម្ ៍រនវងការផតេ់  ិងការពក្ងឡរដសវាអប់រតំំប ់នួបការេំបារ ិងក្រុម្រវមារ
បាត់បង់ឱកាស មិ្ ទា ់បា ដពញដេញ 

• ស ិទា រម្មក្គូបដក្ងៀ ដៅមិ្ ទា ់មា ក្បសិទ្យធភាព
• ក្បសិទ្យធភាពថ្ ការអ វជតតដមិាងសិរា  ិងរ ម្ម ជធិឡសិរាដៅបឋម្សិរាមិ្ ទា ់សវក្រឹត
• ការដក្បើក្បាស់ងជកិាស្ថល្លដរៀ  មិ្ បា ដផ្លត តដេើការដេើររម្ពស់គវ ភាពអប់រ ំ
• អភិបាេរិចេស្ថល្លដរៀ មិ្ ទា ់មា ក្បសិទ្យធភាពែពស់។
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលធយលសិកា និងអបរ់ំបលចេកលទ្ស
• អ វជទិ្យាេ័យ  ១ ២៤ ៩  (ឃវំ សង្ហក ត់ ៨,៦ ភាគរយ មិ្ ទា ់មា អ វជទិ្យាេ័យ)
• ជទិ្យាេ័យ ៤៥៥ (ស្សុរ  ៤ ភាគរយ មិ្ ទា ់មា ជទិ្យាេ័យ) ជទិ្យាេ័យធ ធា  ៣៦
• ស្ថល្លរវមារដម្ក្តឡម្ធយម្សិរាបឋម្ភូមិ្ ៩២៣ ដសមើ ឹង ៥៥,១ ភាគរយថ្  ស្ថល្លដរៀ 
ខដ្េមា រក្មិ្តម្ធយម្សិរាបឋម្ភូមិ្ ១ ៦៧៤ ស្ថល្ល

• សិសសម្ធយម្សិរាបឋម្ភូមិ្ស្ថធារ ៈសរវប ៥៤៦ ៨៦៤ នារ់ ស្សឡ ៥០,៣ ភាគរយ 
• សិសសម្ធយម្សិរាបឋម្ភូមិ្ឯរន សរវប ៣ ៦១៥ នារ់ ស្សឡ ៥២,៧ ភាគរយ 
• អក្តារមួ្ថ្ ការសិរាដៅម្ធយម្សិរាបឋម្ភូមិ្ ៥៥,១ ភាគរយ ស្សឡ ៥៦,២ ភាគរយ 
(ស្ថធារ ៈ ៥៣,៣ ភាគរយ ស្សឡ ៥៥,៣ ភាគរយ  ិង ឯរន  ១,៨ ភាគរយ ស្សឡ ០,៩ 
ភាគរយ)
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលធយលសិកា និងអបរ់ំបលចេកលទ្ស 

• សិសសម្ធយម្សិរា ទ្យវតិយភូមិ្ ស្ថធារ ៈសរវប ២៦២ ០៧២ នារ់ ស្សឡ ៤៩ ភាគរយ 
• សិសសម្ធយម្សិរាទ្យវតិយភូមិ្ឯរន សរវប ២៦ ៩៤០ នារ់ ស្សឡ ៤៧,៨ ភាគរយ 
• អក្តារមួ្ថ្ ការសិរាម្ធយម្សិរាទ្យវតិយភូមិ្ ២៥,៣ ភាគរយ ស្សឡ ២៦,៩ ភាគរយ 

(ស្ថធារ ៈ ២៤,២ ភាគរយ ស្សឡ ២៤,៦ ភាគរយ  ិង ឯរន  ១,១ ភាគរយ ស្សឡ ២,៣ 
ភាគរយ)

• សិសសចូេដរៀ ខផនរអប់របំដចេរដទ្យសមា  ៨០៥ នារ់ ស្សឡ ៣៨,១ ភាគរយ
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលធយលសិកា និងអបរ់ំបលចេកលទ្ស 

• រម្មជធិឡអាហារបូររ ៍សិសសក្រឡក្រដៅម្ធយម្សិរាបឋម្ភូមិ្ 
•  សិសស ៥៩ ៩៧១ នារ់ ស្សឡ ៥៩,៧ ភាគរ យ ោំក្ទ្យដោយងជកិាជាតិ
• សិសស ៣៥៣ នារ់ ស្សឡ ៥៨ ភាគរយ គដក្មាងមូ្េ ិធិអភិជឌ្ឍជស័ិយអប់ររំម្ពវជា
• សិសស ៨៩ នារ់ ស្សឡ ៦៥ ភាគរយ អងគការអនាគតរវមារអ តរជាតិដែតតបាត់ដំ្បង 
• សិសស ១ ២៥១ នារ់ ស្សឡ ៤៧,២ ភាគរយ អងគការទ្យសស ៈពិភពដល្លរ

• សិសសក្រឡក្រ  ិងដរៀ ពូខរដៅម្ធយម្សិរាទ្យវតិយភូមិ្បា ទ្យទួ្យេអាហារបូររ ៍ ១ ០០០ នារ់  
ស្សឡ  ៦០ ភាគរយ 
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលធយលសិកា និងអបរ់ំបលចេកលទ្ស 

• ក្រសួងបា អ វជតតស្ថរេបងស្ថល្លដរៀ នំនា ់ងមឡ ដៅដែតតរំពង់ចាម្ (អ វជទិ្យាេ័យ
អ វជតត)ដោយដផ្លត តការយរចិតតទ្យវរោរ់ដេើអភិបាេរិចេេអស្ថល្លដរៀ 

• ក្រសួងប តអ វជតតរម្មជធិឡទ្យប់ស្ថក ត់សិសសដបាេះបង់ការសិរា ដៅតាម្ស្ថល្លម្ធយម្សិរា 
៣២២ រនវង៤៥ ស្សុរថ្ ដែតត ៦

• ក្រសួងបា អភិជឌ្ឍរម្មជធិឡសិរាអប់របំដចេរដទ្យស ៥ ម្វែ នំនាញ
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលធយលសិកា និងអបរ់ំបលចេកលទ្ស 

បរោិយ
ម្ធយម្សិរា
បឋម្ភូមិ្

ម្ធយម្សិរា
ទ្យវតិយភូមិ្

២០១២-១៣ ២០១៣-១៤ ២០១២-១៣ ២០១៣-១៤

អក្តាដ ើងថ្នន រ់ ៧៧,៤ ៧៧.២ ៨៤,៤ ៦៨,៥

អក្តាក្តួតថ្នន រ់ ១,៤ ១,៨ ១,៦ ៤,០

អក្តាដបាេះបង់
ការសិរា ២១,២ ២១ ១៤,០ ២៧,៥

អក្តា្លងភូមិ្
សិរា ៧៦,៨ ៧៨,៧ ៧០,២ ៧១,១
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលធយលសិកា និងអបរ់ំបលចេកលទ្ស 

• សិសស ២ នារ់ បា ទ្យទួ្យេពា រង្ហវ  ់េអក្បដសើរបំផវត  ិងសិសស ១ នារ់  ទ្យទួ្យេបា  ពា  
រង្ហវ  ់ ពិដសសដៅរនវងការក្បរួតក្បខនងអនរស្ស្ថជក្ជាជជទិ្យាស្ថស្តសត  ិងគ ិតជទិ្យាជយ័
ដរមង របស់ សវឡដម្អូ ដេើរទ្យឡ៩ ដៅមិាដ សវឡ

• ថ្នន រ់ទ្យឡ៩  ិងថ្នន រ់ទ្យឡ១២ អ វជតតរម្មជធិឡសិរាបា  ១០០ ភាគរយ ចំខ ររក្មិ្តថ្នន រ់ ដ្ថ្ទ្យ
ដទ្យៀត អ វជតតបា ពឡ ៨៧ ដៅ ៩៧ ភាគរយ ថ្ រម្មជធិឡសិរា

• ក្រុម្ការង្ហររំពវងពិ ិតយដ ើងជញិរម្មជធិឡសិរា  ិងសរដសរដសចរតឡក្ពាងរម្មជធិឡសិរាងមឡ
• បា ចវេះដធវើដតសតវាយតថ្ម្លថ្នន រ់ជាតិដេើម្វែជជិាា ភាស្ថខែមរ គ ិតជទិ្យា  ិងរបូជទិ្យា ថ្នន រ់ទ្យឡ
៨ ដៅ ២០០ ស្ថល្លដរៀ ។
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលធយលសិកា និងអបរ់ំបលចេកលទ្ស 

• ការផគត់ផគង់ដសៀជដៅសិរាដោេ
• ដៅថ្នន រ់ទ្យឡ៧-៩ សដក្ម្ចបា  ១០០ ភាគរយ
• ដៅថ្នន រ់ទ្យឡ១០ សដក្ម្ចបា  ៩៧,៨ ភាគរយ
• ដៅ ថ្នន រ់ទ្យឡ១១-១២ សដក្ម្ចបា ៩៨,៧ ភាគរយ

• ការប តវ េះបណាត េ ិងជកិ្រឹតការក្គូ
• ក្គូបដក្ងៀ  ៧ នារ់ ស្សឡ ២៨,៥ ភាគរយ ដៅជទិ្យាេ័យរំពង់ដឈើទាេ ដៅប ត ការសិរាដៅថ្ង
• ក្គូបដក្ងៀ  ៣ ៧៦៥ នារ់ ស្សឡ ៣៤,៩ ភាគរយ សតឡពឡ ឯរស្ថរ ខ នំាក្គូបដក្ងៀ ដេើម្វែជជិាា គ ិ
តជទិ្យា  ិងជទិ្យាស្ថស្តសត

• ក្គូរក្មិ្តមូ្េោឋ   ១៣១១ នារ់ ស្សឡ ៥៨,៩ ភាគរយ  ិងក្គូរក្មិ្តឧតតម្ ១០០០ នារ់ស្សឡ ២៨,៤ 
ភាគរយ

34



អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលធយលសិកា និងអបរ់ំបលចេកលទ្ស 

បញ្ញា ក្បឈម្
• ដហោឋ រចនាសម្ព័  ធរបូជ ័ត សមាភ រៈបដក្ងៀ  ិងដរៀ  ក្គូឯរដទ្យសតាម្ម្វែជជិាា មួ្យចំ ួ          
ជាពិដសសម្វែជជិាា ជទិ្យាស្ថស្តសត  ិងក្គូបដក្ងៀ បដចេរដទ្យសដៅតាម្ជទិ្យាេ័យចំដ េះ
ទូ្យដៅ ិង  បដចេរដទ្យសមិ្ ទា ់ដ្លើយតបតាម្តក្ម្ូជការ

• រម្មជធិឡទ្យប់ស្ថក ត់ការដបាេះបង់ការសិរារបស់សិសសម្ធយម្សិរា មិ្ ទា ់មា ក្បសិទ្យធ
ភាពក្គប់ក្ោ ់ដូ្ចជារម្មជធិឡអាហារបូររ ៍

• ការអប់រ ំបំ ិ នឡជតិ ការតក្ម្ង់ទិ្យសជជិាា នឡជៈ  ិងការក្បឹរាអានឡពមិ្ ទា ់បា ពក្ងឡរ
ជសិ្ថេភា ព
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលធយលសិកា និងអបរ់ំបលចេកលទ្ស 

បញ្ញា ក្បឈម្
• េទ្យធផេក្ប ងសញ្ញា បក្តម្ធយម្សិរាទ្យវតិយភូមិ្ដេើម្វែជជិាា គ ិតជទិ្យា  ិងជទិ្យាស្ថស្តសត
ដៅមា រក្មិ្តទាប

• នាយរស្ថល្លម្ធយម្សិរាមួ្យចំ ួ ដៅមិ្ ទា ់ដោរពតាម្តួនាទ្យឡ ភាររិចេ  ិងការទ្យទួ្យេ
ែវសក្តូជ

• ចំ ួ អធិការម្ធយម្សិរាមិ្ ទា ់ដ្លើយតប ឹងតក្ម្ូជការទំាងបរមិា   ិងគវ ភាព

36



អនវុិសយ័  ការអបរ់ំឧតតលសិកា

• ក្គឹេះស្ថា  ឧតតម្សិរាទូ្យទំាងក្បដទ្យសមា  ១១០ សាិតរនវងរានធា ឡ  ដែតត ១៩
• ក្គឹេះស្ថា   ឧតតម្សិរា  រដ្ឋ   ៤៣  ិងឯរន  ៦៧

• ក្គឹេះស្ថា   ឧតតម្សិរា ខដ្េសាិតដក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់ក្រសួងអប់រ ំយវជន   ិងរឡា
មា  ៦៣ 
• ក្គឹេះស្ថា  ឧតតម្សិរា រដ្ឋ ៩  ិងឯរន  ៥៤

• ក្គឹេះស្ថា  ឧតតម្សិរា  ៣៨  ប តវ េះបណាត េ ថ្នន រ់ ដក្កាយ   បរញិ្ញា បក្ត
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អនវុិសយ័  ការអបរ់ំឧតតលសិកា

•  ិសសិតថ្នន រ់បរញិ្ញា បក្តរងមា  ១៥ ៦៣៥ នារ់ ស្សឡ ៤៦,៧ភាគរយ 
•  ិសសិតអាហារបូររ ៍ ១ ៦៣២ នារ់ ស្សឡ ៣៤,៩ ភាគរយ

•  ិសសិតថ្នន រ់បរញិ្ញា បក្តមា  ២១៤ ២៦៦ នារ់ ស្សឡ ៤៣,២ ភាគរយ
•  ិសសិត អាហា របូររ ៍ ២៨ ៦៧៦ នារ់ ស្សឡ ៤៤,៥ ភាគរយ

•  ិសសិតថ្នន រ់បរញិ្ញា បក្តជា ់ែពស់ ១៨ ០១០ នារ់ ស្សឡ  ២០,៩ ភាគរយ  
• ថ្នន រ់ប ឌិ ត ១ ១៨១ នារ់ ស្សឡ ៥,០ ភាគរយ។
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អនវុិសយ័  ការអបរ់ំឧតតលសិកា

• ភាគរយថ្ ក្គឹេះស្ថា  ឧតតម្សិរាសដក្ម្ចបា តាម្សតង់ោរធានាគវ ភាពថ្ផទរនវង ១៨,៩
• ដរៀបចំឯរស្ថរសតង់ោរជាតិសតឡពឡ ការទ្យទួ្យេស្ថគ េ់គវ ភាពអប់រដំៅឧតតម្សិរា
• ស្ថរេជទិ្យាេ័យភូមិ្ ទភនំដពញបា ចាប់ដផតើម្ប តវ េះបណាត េថ្នន រ់បរញិ្ញា បក្តជា ់ែពស់
អរសរស្ថស្តសតខែមរ បដងកើតដដ្បិាតឺមិ្ង់ភាស្ថថ្ង  ិងម្ហាជទិ្យាេ័យអប់រ ំ

• ផតេ់មូ្េ ិធិសក្មាប់អភិជឌ្ឍសម្តាភាពស្ស្ថជក្ជាជដ្េ់ក្គឹេះស្ថា  ឧតតម្សិរា ២៤ មា  
អ វគដក្មាង ៤៥

• ដរៀបចំដជទិ្យកាអនរស្ស្ថជក្ជាជ ការបង្ហា ញជស័ិយអាទិ្យភាពរនវងការស្ស្ថជក្ជាជ ២០១៥-២០១៨ 
 ិងដជទិ្យកាស្ស្ថជក្ជាជអប់ររំម្ពវជាដេើរទ្យឡ ១។
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អនវុិសយ័  ការអបរ់ំឧតតលសិកា
បញ្ញា ក្បឈម្
• ក្គឹេះស្ថា  ឧតតម្សិរាខដ្េប តវ េះបណាត េនំនាញជទិ្យាស្ថស្តសត បដចេរជទិ្យា  ជសិវររម្ម 
សិេបៈថ្ចនក្បឌិ្ត  ិងគ ិតជទិ្យាមា ចំ ួ តិច

• ការប តវ េះបណាត េថ្នន រ់ជជិាា នឡជៈ  ិងបដចេរដទ្យសម្ធយម្  ដៅមា ចំ ួ តិច
• ដោេ ដោបាយជាតិសតឡពឡអាហារបូររ ៍ ការឧបតាម្ភធ   ិងឥ ទា សក្មាប់អនរ
សិរាដៅឧតតម្សិរា មិ្ ទា ់បា ដរៀបចំ

• ក្គឹេះស្ថា  ឧតតម្សិរាភាគដក្ចើ ដផ្លត តខតដេើការបដក្ងៀ ជាងការស្ស្ថជក្ជាជធ ធា ក្គូ
បដក្ងៀ ឧតតម្សិរា   ិងមូ្េោឋ  សមាភ រៈដៅតាម្ក្គឹេះស្ថា  ឧតតម្សិរាមិ្ ទា ់         
សមាមាក្តដៅ ឹងចំ ួ  ិសសិត។
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលព្ៅព្ររន័ធ

• រានធា ឡ ដែតត អ វជតតរម្មជធិឡអប់រដំក្ៅក្បព័ ធ
• រម្មជធិឡអរខររម្មជជិាា នឡជៈ ២៥ 
• រម្មជធិឡដក្កាយអរខររម្ម  ២៣ 
• រម្មជធិឡចូេដរៀ ដ ើងជញិ ២៣ 
• រម្មជធិឡបដងកើ ក្បារ់ចំ ូេដៅតាម្ម្នឈម្ ឌ េសិរាសហគម្ ៍ ២៥  
• រម្មជធិឡ សម្មូ្េ បឋម្សិរា ១៨ 
• បំដពញជជិាា  ២២
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលព្ៅព្ររន័ធ

• អក្តាអរខររម្មន យវជន  (អាយវ១៥-២៤
ឆ្ន ំ)៩៣ ភាគរយ ស្សឡ ៩២,៨ ភាគរយ
ដៅឆ្ន ំ ២០១៣ 

• អក្តាអរខររម្មន ដពញជយ័ (អាយវ១៥-៤៥
ឆ្ន ំ)៨០ ភាគរយ ដៅឆ្ន ំ២០១៣

• ថ្នន រ់អរខររម្មជជិាា នឡជៈមា ១ ១៩០
• អនរដរៀ អរខររម្មជជិាា នឡជៈមា  ២៦ ៦០១ 
នារ់ ស្សឡ ៦៧,៧  ភាគ រយ
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលព្ៅព្ររន័ធ

• បណាា េ័យមា   ៣២  ិងម្ ឌ េអា   ២០៤ រនវងដនាេះបណាា េ័យ ៣១  ិងម្ ឌ េ
អា  ១៨៧ ដំ្ដ ើ រការ 

• អនរចូេអា  ១១៦ ៤៥៧   នារ់ ស្សឡ ៥២,៦ ភាគរយ 
• សិសសរនវងរម្មជធិឡចូេដរៀ ដ ើងជញិសរវប ១៧ ៩៣៨ នារ់ ស្សឡ ៤៦,៥ ភាគរយ
• ម្នឈម្ ឌ េសិរាសហគម្ ៍មា  ៣៤៧ រនវងដនាេះ ៣៣៧ បា ដំ្ដ ើ រការ
• អនរដរៀ សរវប ៩ ៩១៦ នារ់  ស្សឡ ៦៣,១ ភាគរ យ  ិង បា បញ្េ ប់ ៨ ៥២៤ នារ់ ស្សឡ 
៦៣,១ ភាគរយ
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលព្ៅព្ររន័ធ

• សិសសចូេដរៀ រម្មជធិឡសម្មូ្េបឋម្សិរាសរវប ៤ ១៤៦នារ់ ស្សឡ ៤៨,៥ ភាគរយ
• សិសសចូេដរៀ រម្មជធិឡម្ធយម្សិរាបឋម្ភូមិ្បំដពញជជិាា សរវប ៧៨០ នារ់ ស្សឡ ២០,៥ ភាគរយ
• សិសសចូេដរៀ រម្មជធិឡម្ធយម្សិរាទ្យវតិយភូមិ្បំដពញជជិាា សរវប ៧ ២២១ នារ់ ស្សឡ ៣២,៣      
ភាគរ យ
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំលព្ៅព្ររន័ធ
បញ្ញា ក្បឈម្
• រម្មជធិឡសិរាអរខររម្មជជិាា នឡជៈមិ្ សូជមា ភាពទារ់ទាញក្រុម្ម្វែសញ្ញា
• ការក្បមូ្េ សិសសដបាេះបង់ ការសិរាឱយចូេដរៀ ដ ើងជញិនួបការេំបារ
• ការបដក្ងៀ នំនាញម្វែរបរដៅម្នឈម្ ឌ េសិរាសហគម្ ៍ មិ្ ទា ់មា ការផ្លល ស់បតូរ
ឱយដ្លើយ តប ឹងតក្ម្ូជការសហគម្ ៍

• រងវេះបណាា ររសសក្មាប់ការង្ហរអប់រដំក្ៅក្បព័ ធ
• សម្តាភាពម្ន្ត តឡអប់រដំក្ៅក្បព័ ធថ្នន រ់ដក្កាម្ជាតិ  ិងអនរពារ់ព័ ធដៅមិ្ ទា ់ដ្លើយតប 
• ការក្គប់ក្គងសាិតិ  ិងទិ្យ ន ័យអប់រដំក្ៅក្បព័ ធ ៥ ដែតត មិ្ ទា ់បា េអ
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អនវុិសយ័ ការអភិវឌ្ឍយវុជន

• ខរេម្អរចនាសម្ព័ ធ ិងឯរស្ថរទ្យសសនាទា សតឡពឡការអភិជឌ្ឍយវជន  ិងរវមារថ្នន រ់រានធា ឡ 
ដែតត

• ក្រុម្ក្បឹរារវមារមា  ៧ ៦០១ ក្រុម្ សមានិរ ១ ៣៩៤ ៤១៣ នារ់ ស្សឡ ៤៩ ភាគរយ
• ក្រុម្ក្បឹរាយវជន មា  ៤៤៤ ក្រុម្  សមានិរ ២៦៦ ២៩៣ នារ់ ស្សឡ ៤៨ ភាគរយ
• អ វជតតស្ថរេបងការអប់រសំហក្គិ ភាព ដៅជទិ្យាេ័យដោេដៅ ៥ មា សិសសចូេរមួ្ ១២៥ 
នារ់ ស្សឡ ៧៥  នារ់

• ក្រុម្យវជន សម័ក្គចិតតថ្នន រ់រានធា ឡ ដែតត ស្សុរ ែ ឌ  ២ ៤០០ នារ់ ស្សឡ ៤៣ ភាគរយ
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អនវុិសយ័ ការអភិវឌ្ឍយវុជន

• ដបាេះនំរយំវជន ថ្នន រ់ជាតិដេើរទ្យឡ១៦ ដក្កាម្ក្បធា បទ្យ យវជន   ិងបរសិ្ថា   សមានិរ 
២៩០ នារ់ ស្សឡ ៣៦ ភាគរយ

• ម្នឈម្ ឌ េរនវងដែតត ១៥ បា ប តវ េះបណាត េនំនាញដ្េ់យវជន  ៣ ០៦៥ នារ់      
ស្សឡ ៥៨  ភាគរយ
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អនវុិសយ័ ការអភិវឌ្ឍយវុជន
បញ្ញា ក្បឈម្
• សម្តាភាពក្គប់ក្គង របស់ម្ន្ត តឡទ្យទួ្យេប ទវរការង្ហរម្នឈម្ ឌ េយវជន ទំាងដៅថ្នន រ់ជាតិ 
 ិងថ្នន រ់ដក្កាម្ជាតិដៅមា រក្មិ្ត

• ទ្យឡតំាងដ្ឡម្នឈម្ ឌ េយវជន រានធា ឡដែតត ៦ មិ្ ទា ់មា របង  ិងការស្ថងសង់
• ការផសពវផាយព័ត៌មា ការង្ហរ  ិងការង្ហរសម័ក្គចិតតមិ្ ទា ់បា ទូ្យេំទូ្យល្លយ
• ការបំបិ នំនាញទ្យ ់មិ្ ទា ់ដ្លើយតបដៅ ឹងតក្ម្ូជការរបស់យវជន 
• រងវេះធ ធា   ិងម្ដធាបាយសក្មាប់ដំ្ដ ើ រការក្រុម្ក្បឹរារវមារ  ិងក្រុម្ក្បឹរាយវជន   
ជាពិដសស ការបដងកើតរលឹបសិរា។
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំកាយ និងកីឡា
• ការក្បរួតរឡាសិសសរក្មិ្តម្ធយម្សិរាដក្នើសដរ ើសដនើងឯរទូ្យទំាងក្បដទ្យស មា រឡាររ 
២ ៧៣៧ នារ់ ស្សឡ ៤៤ ភាគរយ

• ការក្បរួតរឡា ិសសិតឧតតម្សិរា  ិងម្ធយម្សិរាបដចេរដទ្យស ដៅរានធា ឡភនំដពញ 
មា រឡាររ ១ ១៤៥ នារ់ ស្សឡ ២២ ភាគរយ 

• ការក្បរួតរឡាម្ហាន ដក្នើសដរ ើសដនើងឯរ ថ្នន រ់ជាតិ  ២១ ក្បដភទ្យរឡាមា រឡាររ ៥ 
១៦១ នា រ់ ស្សឡ ១៦ ភាគរយ 

• សហភាពសហព័ ធយវជន រម្ពវជាបា ដរៀបចំការក្បរួតរឡាបាេ់ទ្យេះ  ិងបាេ់ទាត់ពា    
រង្ហវ   ់ សហភាពសហព័ ធយវជន រម្ពវជាក្បចំាឆ្ន ំ២០១៤

• ការក្បរួតេរខ ៈអ តរជាតិ ឆ្ន ំ២០១៤ សរវបដម្ោយមាស ១២ ក្បារ់ ៧  ិងសំរទឹ្យធ ១៦
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំកាយ និងកីឡា

• ក្បគេ់ក្បារ់ដេើរទឹ្យរចិតតដ្េ់រឡាររ រឡាការ ិឡ ទ្យទួ្យេន័យល្លភឡ ក្បរួតរឡាសវឡដហគម្
ដេើរទ្យឡ ២៧ 

• ក្បគេ់ក្បារ់ដេើរទឹ្យរចិតត ិងក្បារ់រង្ហវ  ់ន័យល្លភឡដ្េ់រឡាការ ិឡ ដម្ោយមាសក្បដភទ្យ
រឡាថ្តកាវ  ់ដូ្  ិងរឡាររ រឡាការ ិឡដបិតង់

• ខរេម្អទ្យឡល្ល រឡារនវងក្គឹេះស្ថា  បឋម្សិរា ិងម្ធយម្សិរា ៦
• ពក្ងឹងការអ វជតតសរម្មភាពអប់រកំាយ ិងរឡាដៅតាម្ស្ថល្លបឋម្ សិរាដោេដៅ មា 
អនរចូេរមួ្ ៥៧០នារ់ ស្សឡ ២៥  ភាគរយ

• ដរៀបចំដជទិ្យកាស្ថធារ ៈសតឡពឡរំខ ទ្យក្ម្ង់ជស័ិយអប់រកំាយ ិងរឡា
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំកាយ និងកីឡា

• ពិ ិតយដ ើងជញិដោេ ដោបាយជាតិសតឡពឡការអភិជឌ្ឍជស័ិយអប់រកំាយ ិងរឡា
• អភិជឌ្ឍដហោឋ រចនាសម្ព័ ធ ិងការក្គប់ក្គងពហវរឡ ោឋ  ជាតិ
• ប តវ េះបណាត េគរវសិសសអប់រកំាយ ិងរឡា ១៤៧ នារ់ ស្សឡ ៤៩ នារ់
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អនវុិសយ័ ការអបរ់ំកាយ និងកីឡា
បញ្ញា ក្បឈម្
• ការអ វជតតសរម្មភាព  ិងការដក្បើក្បាស់ដមិាងអប់រកំាយ  ិងរឡាដៅតាម្ស្ថល្លដរៀ ពវំទា ់បា 
អ វជតតដពញដេញ

• សរម្មភាពហាត់ក្បា របស់ម្ហាន មិ្ ទា ់មា សតង់ោរ 
• ការង្ហររឡាក្បថ្ព ឡ មិ្ ទា ់បា ក្បមូ្េផតវំ  ិងចងក្រង 
• សមាភ រៈហវឹរហាត់ទ្យឡល្ល ហាត់ហវឹរហវឺ   ិងក្បរួតមិ្ ទា ់ក្គប់ក្ោ ់  ិងមិ្ ទា ់ដ ល្ើយតបតាម្
 ិោម្បដចេរដទ្យស

• រឡាររ រឡាការ ិឡចូេរមួ្ក្បរួតដក្នើសដរ ើសដនើងឯរថ្នន រ់ជាតិ មា សិទ្យធិផេទាបដៅដ ើយ
• ការចូេរមួ្សរម្មភាពរឡារបស់ស្តសតឡដៅមា រក្មិ្ត។
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លសចកីតសននិដ្ឋឋ ន

• ្លវេះបញ្ញេ ំងពឡជឌ្ឍ ភាពថ្ រំខ ទ្យក្ម្ង់សំខា ់ៗ  ិងជឌ្ឍ ភាពតាម្អ វជស័ិយ ទំាង ៧
• យរចិតតទ្យវរោរ់ដធវើរំខ ទ្យក្ម្ង់ទំ្យេំទូ្យល្លយ ិងតាម្អាទិ្យភាព
• អ វជស័ិយ ការអប់ររំវមារតូច

• ការពក្ងឡរ ដហោឋ រចនាសម្ព័ ធ ការបដងកើ ក្របែ ឌ ក្គូម្ដតតយយសិរា  ិងការចូេរមួ្របស់
ក្រុម្ក្បឹរាឃវំ សង្ហក ត់ 

• អ វជស័ិយ ការអប់របំឋម្សិរា
• អ តរាគម្ ៍ដ្េ់ក្រុម្រវមារនួបការេំបារ  ការដេើររម្ពស់បំ ិ អំណា  ិងគ ិតជទិ្យា 
 ិងការដេើររម្ពស់ភាពជាអនរដឹ្រនំា ិងក្គប់ក្គងដៅស្ថល្លដរៀ 
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លសចកីតសននិដ្ឋឋ ន

• អ វជស័ិយ ការអប់រមំ្ធយម្សិរាចំដ េះទូ្យដៅ ិងអប់របំដចេរដទ្យស
• ការពក្ងឡរដសវាម្ធយម្សិរា ការអ វជតតក្បព័ ធរេឹំរជាម្វ  ការដេើររម្ពស់សម្តាភាពក្គូ
បដក្ងៀ  ការដរៀបចំស្ថល្លគំរ ូ ិងការពក្ងឹងដំ្ដ ើ រការជទិ្យាេ័យចំដ េះទូ្យដៅ ិង
បដចេរដទ្យស

• អ វជស័ិយ ការអប់រដំក្ៅក្បព័ ធ
• ការបដងកើ ថ្នន រ់អរខររម្ម  ិងពក្ងឹងដំ្ដ ើ រការម្នឈម្ ឌ េសិរាសហគម្ ៍
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លសចកីតសននិដ្ឋឋ ន

• អ វជស័ិយ ឧតតម្សិរា
• ការបដងកើ ចំ ួ  ិសសិតចូេដរៀ ម្វែជជិាា អាទិ្យភាព ការធានាគវ ភាពថ្ផទរនវងរបស់ក្គឹេះស្ថា  

• អ វជស័ិយ ការអភិជឌ្ឍយវជន  
• ការពក្ងឹងសរម្មភាពក្រុម្ក្បឹរារវមារ យវជន   ិងប តវ េះបណាត េនំនាញទ្យ ់ដ្េ់យវជន 

• អ វជស័ិយ ការអប់រកំាយ ិងរឡា
• ការប តដេើររម្ពស់សិទ្យធិផេរឡារម្ពវជា ការនំរវញសរម្មភាពអប់រកំាយ ិងរឡា  ិង    
ដហោឋ រចនាសម្ព័ ធរឡាដៅតាម្ស្ថល្លដរៀ ។
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