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 ចកខវុស័ិយរយៈេពលែវងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ គឺក ងសងគមកមពជុមួយែដលមន សន្តភិព  
សថរិភពនេយបយ សន្តសុិខ ស ្ត ប់ធន ប់សងគម កំេណើ នេសដ្ឋកិចច ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព និង
សមធម៌ ករែកលម្អជីវភព និងករកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជន ករករពរបរ ិ ថ ន ករេលើកសទយួ
វបបធម៌ និងអត្តសញញ ណជតិ ជមួយនឹងករេគរពយ៉ងខជ ប់ខជនួនូវេគលករណ៍្របជធិបេតយយេសរ ី     
ពហុបក  ្រពមទំងករេគរពសិទធ ិ និងេសចក្តៃីថ្លថនរូរបស់មនុស  និងមន្របជជន្របកបេ យចំេណះដឹង
ខពស់ និងវបបធម៌េ្រជ្រជះ មនជីវភពសមរមយ និងមនកររស់េន្របកបេ យសុខដុមរមន ទំងកនងុសងគម
ជតិ ទំងកនងុ្រកមុ្រគួ រ ្រពមទំងមនកិតយនុភពខពស់េលើឆកអន្តរជតិ។  

្រពះពិធីបញចុ ះបឋមសិ ងសង់វទិយ ថ នបេចចកវទិយកំពង់សព ឺ                                              
កលពីៃថងទី២៣ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៦ េនភូមិអូរអងគ ំឃំុអម ងំ ្រសកុថពង េខត្តកំពង់សព។ឺ 

១. ទស ន សយ័ៃនករអ វឌ ជ   
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២. ទស ន សយ័ៃនករអ វឌ ធនធនមនសុ  និងេគលនេយបយអបរ់ ំ

ករអភិវឌ ធនធនមនុស ្របកបេ យគុណភព សមតថភព និងគុណធម៌ គឺជក ្ត គន្លឹះស្រមប់ 
្រទ្រទង់កំេណើ នេសដ្ឋកិចច និងភព្របកួត្របែជងរបស់្របេទសទំងេពលចំេពះមុខ និងស្រមប់អនគត។   
កនងុន័យេនះ ករអភិវឌ ធនធនមនុស គឺសំេ េទេលើករក ងសមតថភពខងចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វើ       
សហ្រគិនភព ជំនញករៃចន្របឌិត និងន នុវត្តន៍េលើ្រគប់ែផនក ្រគប់វស័ិយពិេសសែផនកវទិយ ្រស្ត និង        
បេចចកវទិយ ្រពមទំងសមតថភពកនងុករ្រ វ្រជវនិងករអភិវឌ ។ ទនទមឹនឹងេនះ ករេលើកសទយួគុណភពែផនក
សុខភព កយសមបទ សីលធម៌ ម រតីទទួលខុស្រតវូ និងមនសិករេសន ជតិ និងវជិជ ជីវៈេ យគម នករ
េរ ើសេអើងខងេយនឌ័ររមួជមួយនឹង្របព័នធសុវតថភិពសងគមគត់មត់។ 

្របេទសកមពជុបនឈនចូលកនងុដំ ក់កលមួយថមេីទៀតៃនករអភិវឌ វស័ិយអប់រ ំ ែដលចំបច់ 
្រតវូេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េទេលើករព្រងឹងករអប់រមូំល ្ឋ ន និងគុណភពសិក េនកនងុ្រកបខ័ណ្ឌ  
េសដ្ឋកិចចជតិ ែដលមនលកខណៈជ្របព័នធដ៏ទូលំទូ យ។  

ចកខវុស័ិយអប់រសំ្រមប់រយៈេពលែវងរបស់កមពជុ គឺ
យកចិត្តទុក ក់ផ្តល់េស អប់រចំប់ពីកុមរតូចេន ម្រគប់របូ
ភព ែដលជមូល ្ឋ ន្រគឹះរងឹមំស្រមប់ករអប់រេំនក្រមិតបន្ត
បនទ ប់េទៀត និងយកចិត្តទុក ក់ដល់សិស នុសិស េនក្រមិត
ដំបូងៃនបឋមសិក េលើបំណិន អំ ន និងេលខនព្វន្ត។         
វស័ិយអប់រ ំ នឹងព្រងីកវ ិ លភពៃនករអប់រសំ្រមប់ទំងអស់
គន ពីបឋមសិក  ៦ ឆន  ំេទដល់អប់រមូំល ្ឋ ន ៩ ឆន ។ំ 
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 ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  បននិងកំពុងអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំ ២០១៤-
២០១៨ ែដលេឆ្លើយតបនឹងកំែណទ្រមង់ និងដំេណើ រករអភិវឌ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលនីតិកលទី៥ ៃន  
រដ្ឋសភ ដូចមនែចងេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ២០១៤-២០១៨។ េគលនេយបយ  
យុទធ ្រស្ត រមួទំងវធិនករកំែណទ្រមង់ ទិភព ១៥ ចំណុចរបស់្រកសួងអប់រ ំ  យុវជន និងកី  
្រតូវបនស្រមួចេដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹង្របព័នធអប់រមួំយ ែដលធនគុណភពអប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ 
និងបរយិប័នន េ យមនកិចចសហករយ៉ងជិតសនទិធជមួយៃដគូអភិវឌ  និងអនកពក់ព័នធកនុងករេ្របើ
្របស់សក្ត នុពលធនធនសរបុឱយអស់លទធភព។ 

មកដល់បចចុបបននេនះ េយើងមន េរៀន ធរណៈសរបុ ១២ ៥០៤  និងឯកជន      
ចំនួន ៦៧៨  េនទូទំង្របេទស កនុងេនះសំណង់អគរសិក ែដលជអំេ យដ៏ៃថ្លថ្ល របស់                 

សេម្តចអគគម េសនប េតេជ ហ៊នុ ែសន  នយករដ្ឋម្រន្តៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពជុ និង        

សេម្តចកិ ្ត្រពទឹធបណ្ឌ តិ ប៊នុ ៉ ន ី ហ៊នុ ែសន មន ៣ ៦២៣ ខនង េសមើនឹង ១៨ ៨៨៦ បនទប់ គិត្រតឹម      
ៃថងទី០៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៥។   
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សេម្តចអគគម េសនប េតេជ ហ៊នុ ែសន  នយករដ្ឋម្រន្តៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពជុ     
អេញជ ើញជអធិបតីដ៏ខពង់ខពស់កនុងពិធីសេមភ ធ ក់ឱយេ្របើ្របស់ជផ្លូវករនូវ កលវទិយល័យ េហង សំរនិ 

តបូងឃមុំ  េនេខត្តតបូងឃមុំ 
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វឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយឆន ២ំ០១៤ បន្តអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៥ 

វឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយកនុងឆន ២ំ០១៥  (អនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៥) 

វឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយឆន ២ំ០១៥ ( មអនុវស័ិយ) 
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៣.១ ករអបរំ់កមុរតចូ 

មេត្តយយសិក រដ្ឋមន ៣ ៧០៥ េកើន ២៦២ មេត្តយយសិក ច់េ យែឡក ២៤៤ ថយ 
២ មេត្តយយសិក ឯកជន ៣២១ េកើន ៨៦ និង មេត្តយយសិក សហគមន៍ ២ ៨៨៧ កែន្លង េកើន ៣៤១ កែន្លង 
មនទី ំងកនុង ១ ០៤៤ ឃំុ សងក ត់កនុងចំេ ម ១ ៦៣៣ ឃំុ សងក ត់។ ជរមួ មេត្តយយសិក ្រគប់របូភព
មន ៦ ៩១៣ /កែន្លង េកើន ៦៨៩។  

ថន ក់មេត្តយយសិក ្រគប់្របេភទមន ១០ ២៦៧ 
េកើន ១ ៣៤៩ កនងុេនះថន ក់មេត្តយយសិក រដ្ឋ ៥ ៩៧៣ 
េកើន ៧០០ មេត្តយយសិក សហគមន៍ ២ ៩៩៩ េកើន 
៣៣៣ និងមេត្តយយសិក ឯកជន ១ ២៩៥ េកើន ៣១៦។ 
 កុមរ យុពី ០ េទេ្រកម ៦ឆន  ំ បនទទួល   
េស 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 េសមើ
នឹង ១៩,៧៩ ភគរយ ៃនចំនួន្របជជន យុ    
៣ឆន ំ ្រសី ៣១ ៧៧០ នក់ េសមើនឹង ៥២,១ ភគ
រយ េកើន ១០ ៥១១ នក់ ្រសី ៥ ៩១១ នក់។  

កុមរ យុ ៤ឆន ំមន ៨៤ ៣៤៣ នក់ េសមើ
នឹង ២៨,២៩ ភគរយ ៃនចំនួន្របជជន យុ     
៤ឆន ំ ្រសី៤២ ៩២៨ នក់ េសមើនឹង ៥០,៨ ភគរយ 
ថយ ១ ១១៦ នក់  ្រសី ថយ ២៩១ នក់។ 

៣. លទធផល មអនុ សយ័                                                                
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៣.២ ករអបរ់ំបឋមសិក  

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

បឋមសិក ធរណៈមន ៧ ០៨៥ េកើន ៣៤ េធៀបនឹងឆន ំសិក  ២០១៤-២០១៥។ 
េរៀនមិន្រគប់ក្រមិតថយពី ៧៤៣ មក ៦៧៩។ ចំនួន កុមរេម្រតី (ក្រមិតមធយមនិងក្រមិត

អភិវឌ ) េកើនពី ៥ ១៤៩ ដល់ ៥ ១៧៧។ ថន ក់េរៀនមន ៦០ ២២៤ េកើន ៥៧០។  បនទប់េរៀនមន ៤២ ១២៩ 
ថយ ៣៥១ ។ បឋមសិក ឯកជនមន ៣៥៧ េកើន ៦០ មនទី ំងេន្រគប់ ជធនី េខត្ត។ 

លទធផលេធៀបនឹងចំណុចេ  ESP ឆន សិំក ២០១៥ -២០១៦  

(្របភពៈ ទិននន័យ EMISD និង ECED) 
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 សិស បឋមសិក មនចំនួន 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 ភគ
រយ ្រសី ៥,៦ ភគរយ និងអ្រ ពិតចូលេរៀនថមីបឋមសិក ឯកជន ៤,៦ ភគរយ ្រសី ៤,៥ ភគរយ។  
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ទិ ជតអិំ ន ១១ មនី                                                                       

បណ្តុ ះទម្ល ប់ ន ជរំញុវបបធម៌ ន  
ៃថងទី១១ ែខមីន ឆន ២ំ០១៦ េន កលវទិយល័យភូមិនទភនេំពញ                                                       
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េពលេវ ជមស្រ ក់ 

្រគឹះ ថ នមធយមសិក ធរណៈមន ១ ៧១៤ កនងុេនះអនុវទិយល័យ  ១ ២៥១ និងវទិយល័យ ៤៦៣។ 
វទិយល័យែដលមនក្រមិតថន ក់ទី៧ ដល់ទី១២ មន ៤៣៣ និងក្រមិតថន ក់ចប់ពីថន ក់ទី១០ ដល់ ទី១២ មន 
៣០។ អនុវទិយល័យេកើន ២ និងវទិយល័យេកើន ៨ កនងុចំេ មវទិយល័យទំង ៤៦៣ មនវទិយល័យធនធន   
៣៦ ។ 

៣.៣ ករអបរ់ំមធយមសិក  និងអបរ់ំបេចចកេទស 

ឃំុ សងក ត់ ១៣៩ េលើ ១ ៦៣៣ េសមើនឹង ៨,៥ ភគរយ មិនទន់មនអនុវទិយល័យ និង្រសកុ 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 ្រសកុ ែវង អូរជំុ អូរយ៉ វ និងលំផត់ េខត្ត

រតនគិរ។ី ្រកសួងបន ងសង់អគរសិក ថម ី ១៤ ខនង េហើយបចចបុបននេនះបននិងកំពុងបន្ត ងសង់អគរ
សិក ជបន្តបនទ ប់ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ ខ្វះអគរសិក េន មឃំុ សងក ត់ែដលពំុទន់មន       
អនុវទិយល័យ និងេន ម្រសកុែដលពំុទន់មនវទិយល័យ។ 
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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។  

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។  

សិស អប់របំេចចកេទសចូលេរៀនថមីេនវទិយល័យកំពង់េឈើទល េខត្តកំពង់ធំ ៣១៩នក់ ្រសី      
១៥៦ នក់ វទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស សេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ ហ៊ុន ែសន-រ ៉ូ    

ខ ច់ក ្ត ល េខត្តក ្ត ល  ៨២នក់ ្រសី ៦នក់   វទិយល័យចំេណះទូេទ   និងបេចចកេទស ្រពះបទ    

សេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមនុ ីេខត្តកំពង់ឆន ំង ១០២ នក់ ្រសី ៤៨ នក់ និងវទិយល័យចំេណះ
ទូេទ និង បេចចកេទសឯកជនសន្ត្រហ្វង់ស្វ័រ េខត្ត ែកវ ៣៦ នក់ ្រសី ១៧ នក់។ 
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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។  

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង់ ជួន រ ៉នុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអប់រយុំវជន និងកី                                            
អេញជ ើញជអធិបតីកនុងពិធីេបើកកិចច្របជំុ 

ស្តីពី 
ករេរៀបចំក្លឹបគណិតវទិយ េន មអនុវទិយល័យ និង វទិយល័យ 

កលពីៃថងទី២៨ ែខមក  ឆន ំ២០១៦ េនទីស្តីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
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សននិសទី រព័ត៌មន                                                                          
ស្តីពី ករេរៀបចំករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិចំេណះទូេទ និងបំេពញវជិជ                   

សម័យ្របឡង៖ ២៤ សី  ២០១៥                                                                 
កលពីៃថងទី១៤ ែខសី  ឆន ំ២០១៥ េនទីស្តីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
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េបកខជន្របឡងជប់សញញ ប្រតមធយមសិក
បឋមភូមិ ៩៣,៦ ភគរយ ្រសី ៩៥,៧៧ ភគរយ។  

េបកខជន្របឡងជប់សញញ ប្រតមធយមសិក
ទុតិយភូមិ ៥៥,៨៨ ភគរយ េកើន ១៥,២១ ភគ
រយ ្រសី៥៩,៤៣ ភគរយ េកើន ១៣,៧ ភគរយ។  

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង ់ជួន រ ៉ុន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  បនផ្តល់រង្វ ន់េលើកទឹកចិត្តដល់          
កញញ  េសឿ សីុថន់ ែដលបន្របឡងជប់សញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិឆន ំសិក  ២០១៤-២០១៥ 

និេទទស A េនទីស្តីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ។ 

លទធផល្របឡងសញញ ប្រតមធយមសកិ ឆន សំកិ  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។ 

លទធផល្របឡងសញញ ប្រតបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ឆន សំកិ  ២០១៤-២០១៥ 
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 ្រកសួងបនេរៀបចំករ្របឡងេ្រជើសេរ ើសសិស ពូែកទូទំង្របេទសែផនកអក រសិលប៍ែខមរ គណិតវទិយ និង
របូវទិយថន ក់ទី៩ និង ទី១២ និងេ្រជើសេរ ើសជ័យ ភី ៦០ នក់ ្រសី ២៤ នក់ េលើចំនួនេបកខជនសិស ពូែកថន ក់ 
ជធនី េខត្ត ៤៨០ នក់ ្រសី ៣០១ នក់ ែដលកនងុមួយមុខវជិជ  និងមួយក្រមិតថន ក់េ្រជើស ១០ នក់ ។ 

 
 សិស  ៥ នក់ ្រសី ២ នក់ ចូលរមួ្របឡងរបូវទិយអូ ពំយដទ្វបី សីុេលើកទី ១៦ េន្របេទសចិន 
សិស  ១ នក់ ទទួលបនេម យសំរទឹធ និង ១ នក់ ទទួលបនពនរង្វ ន់កិត្តយិស 
 សិស  ៥ នក់ ្រសី ២ នក់ ចូលរមួ្របឡងរបូវទិយអូ ពំយដអន្តរជតិេលើកទី ៤៦ េន្របេទសឥ ្ឌ  
សិស  ១ នក់ ទទួលបនេម យសំរទឹធ និង ១ នក់ ទទួលបនពនរង្វ ន់កិត្តយិស 
 សិស  ៦ នក់ ្រសី ១ នក់ ចូលរមួ្របឡងគណិតវទិយអូ ពំយដអន្តរជតិេលើកទី ៥៦ េន្របេទសៃថ 
សិស  ២ នក់ ទទួលបនពនរង្វ ន់កិត្តយិស 
 សិស  ៦ នក់ ្រសី ១ នក់ ចូលរមួ្របឡងអនកវទិយ ្រស្តវយ័េកមង អូ ំពយដអន្តរជតិេលើកទី១២ 
េន្របេទសកូេរ ៉សិស  ៣ នក់ បនទទួលេម យសំរទឹធ។ 
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្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។ 

៣.៤ ករអបរំ់ឧត្តមសិក  

និស តិកំពុងសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតរង ២៤ ៩៧០ នក់ ្រសី ១២ ២៤៧ នក់ េសមើនឹង ៤៩,០៥ ភគរយ កនងុ
េនះនិស តិ របូករណ៍ ២ ៤៩១ នក់ ្រសី ១ ១៥៤ នក់ េសមើនឹង ៤៦,៣៣ ភគរយ។  េ្រប បេធៀបនឹងឆន ំ
សិក កន្លងមក និស តិថន ក់បរញិញ ប្រតរងេកើន ៩ ៣៣៥ នក់ ្រសី ៤ ៩៤៨ នក់ េសមើនឹង ៥៩,៧១ ភគរយ។ 

និស តិថន កប់រញិញ ប្រតរង   ពីឆន សំកិ  ២០០៩ - ២០១០ ដល ់២០១៤ - ២០១៥ 
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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 តិ របូករណ៍មន ២៤ ០០៩ នក់ ្រសី ១១ ២៤៤ នក់ េសមើនឹង ៤៦,៨៣ ភគរយ េបើ
េ្រប បេធៀបនឹងឆន សិំក កន្លងមក និស តិ របូករណ៍ថយ ១៦,២៧ ភគរយ ្រសីថយ ១១,៨៤ ភគរយ។ 
និស តិកំពុងសិក ឆន ទីំ១ ៃនថន ក់បរញិញ ប្រតមន ៤១ ៣៥២ នក់ ្រសី ១៩ ៤៤៣ នក់ េសមើនឹង ៤៧,០២ ភគរយ 
េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន សិំក កន្លងមក និស តិឆន ទីំ១ ថយ ៣២,២២ ភគរយ ្រសីថយ ២៥,៤៩ ភគរយ។ 

និស តិថន កប់រញិញ ប្រត ពីឆន សំកិ   ២០០៩ - ២០១០ ដល ់២០១៤ -២០១៥ 
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និស តិកំពុងសិក ថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រតសរបុ ១៩ ៤២៨ នក់ េកើន ១,២៣ ភគរយ ្រសី ២០,៦៦ ភគ
រយ េកើន ៤,៧៧ ភគរយ កនងុេនះថន 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 តិថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រតចូលសិក ឆន ដំំបូងមន ៣ ២៤៦ នក់ ថយ ៤៥,៦៦ ភគរយ 
្រសី ២៦,៤០ ភគរយ ថយ ៤១,៩៤ ភគរយ កនងុេនះថន 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។ 

និស តិកំពុងសកិ ថន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពសឆ់ន សំកិ ២០០៩ - ២០១០ ដល ់២០១៤ - ២០១៥ 
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មេ ្រសពជតេិលើកទ ី២ េនកមពជុ 

ស្តពី ី                                                                                         
វទិយ ្រស្ត នងិ វសិ្វកមម 
៩ - ១០ - ១១ មនី ២០១៦ 

េនវទិយ ថ នបេចចកវទិយកមពជុ 
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និស តិកំពុងសកិ ថន កប់ណ្ឌិ ត ពីឆន សំកិ  ២០០៩ - ២០១០ ដល ់២០១៤ - ២០១៥ 
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៣.៥ ករអបរំ់េ្រក្របពន័្ឋ 

ជធនី េខត្តែដលបនអនុវត្តកមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ ២៥ កមមវធីិេ្រកយអកខរកមម ២៥ កមមវធីិចូលេរៀន
េឡើងវញិ ២១ កមមវធីិបេងកើន្របក់ចំណូល េន មមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ ២៣ កមមវធីិសមមូលបឋម
សិក  ១៦ និងបំេពញវជិជ  ២០។ 

ករអនុវត្តកមមវធីិអបរ់េំ្រក្របពន័ធរបស់ ជធនី េខត្ត 

េបើេធៀបនឹងឆន សិំក ២០១៣-២០១៤ កមមវធីិេ្រកយអកខរកមមេកើន ២ កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិថយ ២    
កមមវធីិបេងកើន្របក់ចំណូលថយ ២ កមមវធីិសមមូលបឋមសិក ថយ ២ និងបំេពញវជិជ ថយ ២។ 
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង់ ជួន រ ៉នុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួអប់រ ំយវុជន និងកី  

អេញជ ើញជអធិបតីកនុងពិធី 

អបអរ ទរ ទិ អកខរកមមជតិ អន្តរជតិ ៨កញញ  េលើកទី១៥ 

កលពីៃថងទី០៨ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ េនេខត្តៃ្រពែវង 
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៣.៦ ករអ វឌ យវុជន  

 -្រកុម្របឹក កុមរមន ៧៦០១ ្រកមុ្របឹក
ខ ៣៨ ២៣៧ អនុ ខ ២២៤ ៤៥៧ និង

សមជិក ១ ៤៦១ ០២៧នក់ ្រសី ៧១៥ ៩០៣ នក់ 
េសមើនឹង ៤៩ ភគរយ ស្រមប់កុមរពីថន ក់ទី៤ ដល់ 
ទី៩។ 
 -្រកុម្របឹក យុវជនមន ៤៤៤ ្រកមុ្របឹក  

ខ ៦ ០៣១ អនុ ខ ៣៦ ១៨៦ សមជិក 
២៦៦ ២៩៣ នក់ ្រសី១២៧ ០៣៧ នក់ េសមើនឹង 
៤៧,៧ ភគរយ ស្រមប់យុវជនពីថន ក់ទី១០ ដល់  
ទី១២។ 
  

 -្របជំុបូកសរបុ យតៃម្លចលន្របឡង
្រប ំង៣ល្អ “កូនល្អ សិស ល្អ មិត្តល្អ”             
េន ជធនី និងេខត្តមួយចំនួន ។ 

 -ផ្តល់រង្វ ន់និងបណ្ណសរេសើរដល់យុវជន និង
កុមរជសមជិក្រកុម្របឹក យុវជន និងកុមរែដល
មន ន ៃដកនុងសកមមភពបីល្អ។ 

 -បូកសរបុ យតៃម្លចលន្របឡង្រប ំង 
៣ល្អ “កូនល្អ សិស ល្អ មិត្តល្អ” ម េរៀន        
ថន ក់្រកងុ ្រសកុ ខណ្ឌ  និង ជធនី េខត្ត ។ 

្រកសួងបនេរៀបចំ៖ 
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង ់ជនួ រ ៉នុ រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី                                               
បនអនុញញ តឱយ្របតិភូន យុវជន សីុ េគនយ៍ ចូលជួបសែម្តងករគួរសម 

កលពីៃថងទី៣០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ េនទីស្តកីរ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង ់ជនួ រ ៉នុ រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី   បនអនុញញ តឱយ                              
្រកមុកយរទឹធជិតិកមពជុ ចូលជួបសែម្តងករគួរសម                                                                   

កលពីៃថងទី២៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៥                                                                              
េនទីស្តកីរ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  



 

26 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង ់ជនួ រ ៉នុ រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី                                                   
បនអនុញញ តឱយគណៈ្របតិភូយុវជន ជបុ៉ន ចូលជួបសែម្តងករគួរសម 

កលពីៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥  

េនទីស្តកីរ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
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ឯកឧត្តម ពតិ ចំ ន រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី                                                     
បនអនុញញ តឱយគណៈ្របតិភូយុវជន សីុបូព៌ (Japan-East Network of Exchange for Students and Youth 2015 )  

ចូលជួបសែម្តងករគួរសម 

កលពីៃថងទី០១ ែខធន ូឆន ២ំ០១៥ េនទីស្តកីរ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
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៣.៧ ករអបរ់ំកយ នងិកី  

្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។ 

កី េដើមបសីុខភព 
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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 
-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 

 ្របកួតកី និស ិតឧត្តមសិក  និងមធយមសិក បេចចកេទស េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកទូទំង្របេទស 
េនរធនីភនំេពញ មន្របតិភូ ១៧៧ នក់ ្រសី ១២ នក់ និងកី ករ ៨៩០ នក់ កី ករនីិ ២២១ 
នក់។ 
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-កី វ ៉វូ ី ម កី ករ ១១៩ នក់ កី ករនីិ ៥៩ នក់ 
-កី អត្តពលកមមេដើមបីទំងអស់គន  កី ករ ១៨៤ នក់ កី ករនីិ ៩២ នក់ ។  

-លទធផលៃនករ្របកួតេជើងឯកពិភពេ ក សីុ និង សីុ េគនយ៍ កមពុជទទួលបនេម យ ៣០   

 កនុងេនះេម យមស៧ ្របក់៦ និងសំរទឹធ១៧  
-លទធផលៃនករ្របកួតកី សីុេហគមេលើកទី២៨ កមពុជទទួលបនេម យ ១៥  កនុងេនះេម យ 

មស១ ្របក់៥ និងសំរទឹធ៩។ លទធផលេនះ េធ្វើឱយកមពុជសថតិកនុងចំ ត់ថន ក់ទី៨  កនុងចំេ ម ១១   

្របេទស។  

លទធផលៃនករ្របកតួកី ជលកខណៈអន្តរជត ិ

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។ី 
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត សភចរយ  សខុ ន អេញជ ើញជអធិបតីកនងុពិធី្របគល់្របក់រង្វ ន់េលើកទឹកចិត្តរបស់         
ជរ ្ឋ ភិបលដល់ជ័យ ភីៃនករ្របកួតសីុេហគមេលើកទី២៨                                                          

េន្របេទសសឹង្ហបុរ ី និងអន្តរជតិនន  

កលពីៃថងទី១០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ េនវទិយ ថ ជតិអប់រ ំ
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ពិធី្របគល់្រ ក់រង្វ ន់េលើកទឹកចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលជូនដល់ជ័យ ភីៃនករ្របកួតកី េប៉តងេ់្រជើសេរ ើសេជើ ងឯក សុីេលើកទី១៥        
និងករ្របកួតកយសមព័នធេ្រជើសេរ ើសេជើ ងឯក សុីេលើកទី៥ ឆន ២ំ០១៥ 

េនទីស្តីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
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ទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន ខបួេលើកទី ១០៥ 
្របធនបទ វិនិេយគេលើសមភពេយនឌ័រ េដើមបកីចិចអភិវឌ េ យចីរភព 

វទិយ ថ នជតិអបរ់ ំៃថងទ៧ី ែខមនី ឆន ២ំ០១៦ 
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៤. ករងរសហ្រប ប ្តករ 

ករេលើកកមពស់កិចចសហ្របតិបត្តិករវស័ិយអប់រ ំ យុវជន និងកី  ្រតូវបនេធ្វើេឡើង មរយៈករ  
អនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងជមួយប ្ត ្របេទសកនុងតំបន់ និងពិភពេ ក ជពិេសសប ្ត ្របេទស            
ជសមជិក  សីុេមអូ- ៊ ន ្រហង់កូហ្វូនី ែដគូអភិវឌ ន៍ អងគករជតិ និងអន្តរជតិ និងមជឈមណ្ឌ ល      
បណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស អន្តរជតិ ្រពមទំងវស័ិយឯកជនផង េ្រកមរបូភពកិចចសហ្របតិបត្តិករ 
អប់រេំទ្វភគី និងពហុភគី។ 
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 ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង ់ជនួ រ ៉នុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី                                   
បនអនុញញ តឱយគណៈ្របតិភូ្រកុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts  ចូលជួបសែម្តងករគួរសម និង

ពិភក ករងរេលើវស័ិយអប់ររំ ងកមពុជ និង ្រកុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts  ។ 
កលពីៃថងទី១៧ ែខមក  ឆន ំ២០១៥ េនទីស្តីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងី  

 ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង ់ជនួ រ ៉នុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី                                   
បនអនុញញ តឱយេ ក WOO EUI-HA នយកមជឈមណ្ឌ លព័ត៌មន និង្រ វ្រជវ ទី្រកុងបូ៊ ន           

ៃន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ចូលជួបសែម្តងករគួរសម កលពីៃថងទី២៨ ែខមក  ឆន ំ២០១៥                           
េនទីស្តីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងី  



 

36 

                                                                                    
ពិធីសេមព ធមជឈមណ្ឌ លអប់របំេចចកេទស មិត្តភព កមពុជ ជប៉ុន 

េសៀម ប ៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ 
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង ់ជនួ រ ៉នុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី         
 បនអនុញញ តឱយឯកឧត្តម SERGEY POSPETOV ្របធនទីភន ក់ងរសហព័នធយុវជនរសុ ី       

ចូលជួបសែម្តងករគួរសម                                                                            
កលពីៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ំ២០១៥                                                                      

េនទីស្តីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង ់ជនួ រ ៉នុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី         
 បនអនុញញ តឱយគណៈ្របតិភូ ្របុ៊យេណ ចូលជួបសែម្តងករគួរសម                                              

កលពីៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៥                                                                      
េនទីស្តីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងី  
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ត ប៊នុេរឿន រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី    និង                                 
គណៈ្របតិភូ ែបល៊ហ កិ  បនជួបពិភក ករងរសហ្របតិបត្តិករេលើវស័ិយអបរ់ ំរ ង្របេទសទងំពីរ                         

កលពីៃថងទី១៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ េនទីស្តីករ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង ់ជនួ រ ៉នុ                    
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  បនអនុញញ ត
ឱយឯកឧត្តម Kim Weon-Jin  ឯកអគគរដ្ឋទូតកូេរ ៉
្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  ចូលជួបសែម្តង
ករគួរសម  កលពីៃថងទី០៤ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥   

េនទីស្តីករ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  

ពិធីចុះហតថេលខេលើអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន រ ង ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  និង ថ នទូតេឆក 
្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ស្តីពីករផ្តល់ហិរញញបបទនរយៈេពល៣ឆន  ំ២០១៥-២០១៧ ែដលេផ្ត ត 
សំខនេ់ទេលើករបេងកើតវទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស េន្រសុកកំពង្់រត ច េខត្តកំពងឆ់ន ងំ  

កលពីៃថងទី០៤ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ េនទីស្តីករ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហង ់ជនួ រ ៉នុ  រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី                                             
បនអនុញញ តឱយអងគករសបបុរសធម ៌ៃឡហគ័រ ចូលជួបសែម្តងករគួរសម                                                 

កលពីៃថងទី១៨ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ េនទីស្តីករ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  

ពិធីចុះហតថេលខេលីអនុស រណៈេយគយល់គន ភពជៃដគូ និងសហ្របតិបត្តិករ                                           
រ ង                                                                                            

្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  និង កលវទិយល័យ Chang Zhou ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 
ជធនីភនំេពញ ៃថងទី០៥ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥                                                                  
េនទីស្តីករ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  
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ពិធីចុះហតថេលខេលើអនុស រណៈេយគយលគ់ន                                                      
ស្តពីីគេ្រមងអភិវឌ កមមវិធីសកិ មុខវិជជ អប់រកំយស្រមប់សសិ អនុវិទយលយ័                          

រ ង                                                                                      
្រកសងួអប់រ ំយវុជន និងកី  និង អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេបះដូងមស 

 

ជធនីភនំេពញ ៃថងទី២៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៥ េនទីស្តីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

ពិធីចុះហតថេលខេលើគេ្រមងផ ព្វផ យ្របព័នធផលិតកមម្របកបេ យនិរន្តរភពស្រមប់ករ្រគប់្រគងដំ ដំំឡូងមី         
ដល់ កលវិទយល័យេខត្តបត់ដំបង ែដលមនទឹក្រ ក់ចំនួន ១០០ ន េយន                                 

ស្រមប់រយៈេពល ៥ឆន  ំចប់ពីឆន  ំ២០១៦ - ២០២០ ។                                                    
កលៃថងទី២២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ េនទីស្តីករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
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សមិទធផលែដលសេ្រមចបនខងេលើ ពិតជបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់េយើង
ទំងអស់គន  ែដលមនករទទួលខុស្រតូវខពស់ មតួនទីនិងភរកិចច សំេ េធ្វើឱយករអភិវឌ វស័ិយអប់រមំន
កររកីចេ្រមើន ្រសប មយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៣ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈករអនុវត្ត
ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ២ំ០១៤-២០១៨។  
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