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ទ្ាំេ័រទី្ 1 

ផែនរទ្ី១៖ របាយការណ៍វឌ្ឍនភារពាររ់ណាា លអាណតា ិ
១. ការវាយត្នម្លវឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅវត្ថុបាំ ងនន្ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ យ័អប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ 
១.១ វត្ថុបាំ ងពគ្នលន្ពយបាយ 

ក្ក្្ងួអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ឡីា បាន្ពរៀបចាំផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ យ័អប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ ពោយក្ាំ ត់្
វត្ថុបាំ ងពគ្នលន្ពយបាយេីរ ា្ំខាន់្ៗ្ក្ម្គប់វ ិ្ ័យអប់រ ាំទាំងមូ្ល៖ 

 ពគ្នលន្ពយបាយទ្១ី៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេក្បក្បពោយ ្ម្ធម៌្ បរយិបន្ន ន្ងិពលីក្ក្ម្ព្ ឱ់្
កា្ក្នុងការ្ិក្ាពេញម្យួជវីតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន   

 ពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ ធានាភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ ន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្់ម្ស្រន្តីអប់រ ាំ      
ក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 

ពដីម្បវីា្់ផវងែល្ពក្ម្ចនន្វត្តុបាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទាំងេីរខាងពលី ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា      
បាន្ក្ាំ ត់្្ូចនាក្រ ន្ូលចាំន្ួន្៨។ ក្នុងចាំពណ្តម្្ូចនាក្រ ន្ូល៨ ម្គន្្ូចនាក្រ ន្ូល២ បាន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
រមួ្ម្គន្ អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ា ន្ិងអក្តាអក្ខរក្ម្មពេញវយ័ (អាយុ១៥ឆ្ន ាំព ងី) ។ ពលី្េីពន្ះ         
្ូចនាក្រ ន្ូល៣ ជិត្្ពក្ម្ចបាន្តាម្ចាំ ុចពៅ រមួ្ម្គន្ អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ា្ំ ិក្ា (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ         
ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ ន្ិងម្ពត្តយយ្ិក្ាឯក្ជន្) ភាគ្រយក្គ្ូបឋម្្ិក្ាម្គន្គុ្ វុឌ្ឍកិ្្បតាម្ ត្ង់ោជាត្ ិ  
អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅឧត្តម្្ិក្ា (អាយុ១៨-២២ឆ្ន ាំ) ន្ងិអក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ    
ម្ិន្្ពក្ម្ចតាម្ចាំ ុចពៅ។  

ពទះបីជា ្ូចនាក្រ ន្ូលម្ួយចាំន្នួ្ម្និ្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅក្នុងអាំ ុងពេលនន្ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្ 
វ ិ្ ័យអប់រ ាំរយ:ពេលេីរឆ្ន ាំក្ន្លះក្ន្លងម្ក្ពន្ះ ក្ក្្ួងបាន្ន្ងិក្ាំេុងបន្តការខ្តិ្ខ្ាំក្បឹងផក្បងអនុ្វត្តក្ម្មវធិី ន្ិង្ក្ម្មភាេ 
ពដីម្បី្ ពក្ម្ចវត្ថុបាំ ងពគ្នលន្ពយបាយផដលបាន្ក្ាំ ត់្។ 
 

តារាងទី្១៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រ្នូល 

្ូចនាក្រ ន្ូល ឆ្ន ាំពគ្នល ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ ត្ង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ ត្ង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ ត្ង 
សាថ ន្ភាេ 

២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ 
ពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេ ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ បរយិបន្ន និ្ងពលីក្ក្ម្ព្ ឱ់្កា្្ិក្ាពេញម្យួជីវតិ្ 

្ក្ម្គបទ់ាំងអ្គ់្នន   
១. អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំ  
(ម្.្ិក្ារដឋ ្ហគ្ម្ន្៍ និ្ងឯក្ជន្) 

៥៨,០ ៥៩,៣ ៥៨,១ ៦០,៦ ៦២,៩ ៦១,៩ ៦១,១  

ក្បុ្ ៥៧,៧ ៥៨,៩ ៥៧,៧ ៦០,១ ៦២,០ ៦១,៣ ៥៨,៦  

ក្្ី ៥៨,៧ ៦០,០ ៥៨,៥ ៦១,៣ ៦៣,៦ ៦២,៧ ៦២,៣  

២. អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ា ៨២,៧ ៨៣,៤ ៨២,១ ៨៤,១ ៨៨,២ ៨៤,៨ ៨៧,៤  

ក្បុ្ ៧៩,១ ៨០,៣ ៧៨,២ ៨១,៥ ៨៤,១ ៨២,៦ ៨៣,៤  

ក្្ី ៨៦,៤ ៨៧,៣ ៨៦,០ ៨៨,២ ៩២,៧ ៨៩,២ ៩១,៦  

៣. អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្
្ិក្ាបឋម្ភូមិ្ 

៤៦,៥ ៤៧,៧ ៤៧,៦ ៤៨,៩ ៤៧,៣ ៥០,២ ៤៨,១  

ក្បុ្ ៤២,៣ ៤៣,៨ ៤២,៩ ៤៥,៤ ៤២,៤ ៤៦,៩ ៤៣,១ 
 

ក្្ី ៥១,១ ៥២,៥ ៥២,៦ ៥៣,៤ ៥២,៥ ៥៤,៤ ៥៣,៤ 
 

៤. ភាគ្រយ្ិ្្្ពក្ម្ចបាន្ក្ក្មិ្ត្្ម្ត្ថភាេពក្កាម្ក្ក្មិ្ត្មូ្លោឋ ន្ មុ្ខ្វជិាា ភាសាផខ្មរ គ្ ិត្វទិ្ា និ្ងរូបវទិ្ា 
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ការអាន្ភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៣ 
៥២,៦ 

(២០១៥) 
 ៥០,៥      

ការ្រព្រភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៣ ៦៤,៨   ៥៨,៨     

គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទី្៣ 
៤៤,៩ 

(២០១៥) 
 ៤០,៩ ៣៨,៩     

ការអាន្ភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៦ ៣១,៥     ២៥,៥ ៣៦,៣  
ការ្រព្រភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៦ ៣៩,៦     ៣៣,៦ ៥៣,៩  

គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទី្៦ 
៥៣,២ 

(២០១៦) 
    ៤៧,២ ៧៤,៣  

ការអាន្ភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៨ 
១៨,៩ 

(២០១៧) 
       

ការ្រព្រភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៨ 
៧១,០ 

(២០១៧) 
       

គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទី្៨ ៣៦,៣        

រូបវទិ្ាថ្នន ក់្ទី្៨ 
៥២,១ 

(២០១៧) 
       

ការអាន្ភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្១១                 ២០,៥        
ការ្រព្រភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្១១                 ៥៨,៩        

គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទី្១១ ៧២,៣        

រូបវទិ្ាថ្នន ក់្ទី្១១                 
៧៩,៦ 

(២០១៨) 
       

៥. ភាគ្រយក្គូ្បឋម្្ិក្ាម្គន្គុ្ វុឌ្ឍ ិ
ក្្បតាម្ ត្ង់ោជាតិ្ 

៧២,០៦ ៧៤ ៦២,៣ ៧៥,០ ៧៩,០ ៧៦,០ ៧៥,០  

៦. អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅឧត្តម្្ិក្ា 
(អាយុ១៨-២២ឆ្ន ាំ)  ១១,៦ ១២,៤ ១១,៦ ១៣,៣ ១២,០ ១៤,២ ១៣,៣  

ក្បុ្ ១៣,២ ១៤,៣ ១៣,២ ១៥,៥ ១២,២ ១៦,៦ ១៥,៥  
ក្្ី ១១,៣ ១១,៦ ១១,៣ ១២,០ ១១,៨ ១២,៣ ១១,៩  

៧. អក្តាអក្ខរក្ម្មពេញវយ័  
(អាយុ១៥ឆ្ន ាំព ងី) 

៨២,៥ ៨៣,៦ ៨២,៥ ៨៤,៧ ៨២,៥ ៨៥,៨ ៨៧,៨  

ពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ ធានាភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ និ្ងក្គ្បក់្គ្ងរប្ម់្ស្រន្តីអបរ់ ាំក្គ្បល់ាំោបថ់្នន ក្ ់ 
៨. ចាំន្នួ្នាយក្សាលាបឋម្្ិក្ា    
និ្ងម្ធយម្្ិក្ាបាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះ-  
បណ្តត លពលីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្  

៧៥២ ៥០០ ៧០៥ ៧០០ ៦៩១ ៧០០ ៦៣០  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
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១.១.១. ពគ្នលន្ពយបាយទ្១ី៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេក្បក្បពោយ ្ម្ធម៌្  បរយិបន្ន ន្ងិពលីក្ក្ម្ព្  ់
ឱ្កា្ក្នុងការ្ិក្ាពេញម្យួជវីតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន   

វត្ថុបាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទ្ី១ ក្ត្ូវបាន្េិន្ិត្យតាម្ោន្ តាម្រយៈ្ូចនាក្រអប់រ ាំ ដូចជា ការចុះព ម្ ះន្ិង 
ការចូលពរៀន្ពៅតាម្ភូម្ិ្ិក្ាន្ីម្ួយៗ ្ ម្ិទ្ធែលអប់រ ា្ំ ពក្ម្ចបាន្ក្ន្លងម្ក្ លទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្ ការ្ិក្ា 
ពរៀន្្ូក្ត្រប្់្ិ្្ពៅតាម្សាលាពរៀន្ ន្ិងការពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូបពក្ងៀន្។ 
 

១. អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំក្គ្ប់របូភាេ 
្ូចនាក្រ ា្ំខាន់្្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចពផ្ទត ត្ពលីការចូលពរៀន្។ ផែអក្តាម្ការអពងេត្ពលីន្ិនាន ការនន្       

ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៤-២០១៨  បងាា ញថ្នអក្តាចូលពរៀន្រប្់កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំក្គ្ប់      
រូបភាេម្គន្ការធាល ក់្ចុះ ពោយសារក្ក្្ួងម្ិន្បាន្ោក់្បញ្ចូ លក្ម្មវធិីអប់រ ាំខ្នងែាះ ផដលក្ម្មវធិីពន្ះអនុ្វត្តពោយ      
អងគការពក្ៅរោឋ ភិបាលម្ួយចាំន្ួន្។ ប៉ាុផន្តពៅដាំណ្តក់្កាលចាប់ពែតីម្នន្ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ 
២០១៩-២០២៣ បងាា ញថ្នអក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំក្គ្ប់រូបភាេម្គន្ភាេក្បព្ីរព ងី។ 

អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំ ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល ់ ពោយពៅចពនាល ះឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨ 
ន្ិង២០១៩-២០២០ ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីក្នុងរងវង់៥ភាគ្រយ ក្នុងពនាះ ការចូលពរៀន្រប្់្ិ្្ក្្ីម្គន្ការពក្ីន្ព ងី
ខ្ព្់ជាង្ិ្្ក្បុ្។ ែាុយពៅវញិ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ អក្តាចូលពរៀន្រប្់្ិ្្ម្គន្ការធាល ក់្ចុះ        
ជាេិព្្ ្ិ្្ក្បុ្។ ពទះជាម្គន្ែលប៉ាះពាល់នន្ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ អក្តាចូលពរៀន្រប្់កុ្ម្គរអាយុ
៥ឆ្ន ាំពៅផត្ជាអាទ្ិភាេ ផដលចាាំបាច់ក្ត្ូវខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងផក្បងបផន្ថម្ពទ្ៀត្ ពដីម្បី្ ន្ពឆ្ព ះពៅ្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
៦៣,១០ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ាំ២០២៣ (តារាងឧប្ម្ព័ន្ធទ្១ី)។ 

ពគ្នលន្ពយបាយជាត្ិ ត្ីេីការគ្នាំពារន្ិងអភិវឌ្ឍន៍្កុ្ម្គរតូ្ច បាន្ែតល់នូ្វក្ក្បខ្ ឌ ្ម្ក្្ប ពដីម្បធីានាឱ្យ 
កុ្ម្គរបាន្ពក្ត្ៀម្ខ្លួន្ជាពក្្ចក្នុងការចូលពរៀន្ពៅបឋម្្ិក្ា។ ការេក្ងីក្ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចពៅផត្បន្ត ពដីម្បឱី្យ
ព្លីយត្បពៅន្ឹងក្ាំព ីន្ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ ពោយម្គន្ការគ្នាំក្ទ្េីអាជាា ធរមូ្លោឋ ន្ ន្ិងអនក្ពាក់្េ័ន្ធដនទ្ពទ្ៀត្។ 
ថ្នន ក់្ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីេី ១ ០៥០សាលា ពៅឆ្ន ាំ២០២០ ដល ់១ ២៥០សាលា ពៅឆ្ន ាំ
២០២១ ប៉ាុផន្តចាំន្ួន្ក្គ្មូ្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍បាន្ថយចុះេី ៣ ២៣៥នាក់្ ក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ ម្ក្ ៣ ១៦៤នាក់្ 
ក្នុងឆ្ន ាំ២០២១ ន្ិងការសាង្ង់អគ្នរម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ពៅម្ិន្ទន់្្ម្ក្្ប ពហយីេិបាក្ពក្ជី្ពរ ី្ ក្គ្ូ 
ការេក្ងាយក្គ្ ូន្ិង្ម្ត្ថភាេក្គ្ពូៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្តាម្ត្ាំបន្់នានា។ 
រូបភាេទ្១ី៖ អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំ (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ ម្ពត្តយយ្ិក្ា ឯក្ជន្) 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
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ពោយម្គន្ការខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងផក្បងបន្តការផក្លម្អក្ម្មវធិី្ិក្ា ្ម្គា របពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ ្ក្ម្គប់ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច
ឱ្យក្្បន្ឹង ត្ង់ោ ន្ងិេក្ងឹងគុ្ ភាេប តុ ះបណ្តត លន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការ្ក្ម្គប់ក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ា។ អនុ្វ ិ្ ័យពន្ះក្ត្ូវ
ពរៀបចាំយុទ្ធសាស្រ ត្បផន្ថម្ពទ្ៀត្ ពដីម្បឱី្យការចូលពរៀន្រប្់កុ្ម្គរទ្ទ្ួលបាន្លទ្ធែលលអក្បព្ីរដូចឆ្ន ា្ំ ិក្ាក្ន្លងម្ក្។ 
 

២. អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ា  
 ពៅពេលចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ បាន្បងាា ញថ្ន អក្តាបញ្ច ប់    

ការ្ិក្ាម្គន្វឌ្ឍន្ភាេគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល ់ពោយម្គន្ការពក្ីន្ព ងី ៦ភាគ្រយ។ ែាុយពៅវញិ អក្តាពន្ះបាន្ធាល ក់្ចុះ
ម្ក្ក្ត្ឹម្ ៨៧,៤ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ប៉ាុផន្តពទះយ៉ា ងណ្ត អក្តាពន្ះន្ឹងរ ាំេឹងថ្ន្ពក្ម្ចពលី្
ចាំ ុចពៅពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ ន្ិនាន ការនន្អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ក្្ី ន្ិង្ិ្្ក្បុ្ក្បហាក់្ក្បផហលគ្នន ។ 
តាម្ន្ិនាន ការក្ន្លងម្ក្ អក្តាពន្ះ្ពក្ម្ចបាន្ក្ក្ម្តិ្ខ្ព្់ (៩២,៧ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០)          
ក្នុងន័្យពន្ះ ចាាំបាច់ក្ត្ូវខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងផក្បងផក្លម្អបផន្ថម្ពទ្ៀត្ ពដីម្បបីពងេីន្ការចូលពរៀន្រប្់្ ិ្្ក្បុ្ (៨៤,១ភាគ្រយ 
ក្នុងឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០)។ ពយងតាម្ការវភិាគ្្ីុជពក្ៅពលីអក្តាលាំហូរ បាន្បងាា ញថ្ន អក្តាបញ្ច ប់          
ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ក្បុ្កាន់្ផត្ធាល ក់្ចុះពៅៗ ពោយមូ្លពហតុ្ ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ម្គន្ការធាល ក់្ចុះ                
ការចូលពរៀន្យតឺ្ ន្ិងម្និ្ក្ត្ូវតាម្អាយុការពបាះបង់ការ្ិក្ា ន្ិងក្ត្តួ្ថ្នន ក់្ខ្ព្ ់ ន្ិងក្តាត ពែ្ងៗ។ 
 

៣. អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ 
អាំ ុងពេលចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ បាន្បងាា ញថ្ន អក្តាបញ្ច ប់

ការ្ិក្ាម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិម្គន្ការពក្ីន្ព ងីត្ិចត្ួច។ អក្តាពន្ះ្ពក្ម្ចបាន្ ៤៨,១ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា 
២០២០-២០២១ ពោយម្គន្ការពក្ីន្ព ងី ១,៦ភាគ្រយ ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ។ ម្៉ាាងពទ្ៀត្ ្ិ្្ម្គន ក់្ក្នុងចាំពណ្តម្
េីរនាក់្ពក្បីពេលពរៀន្្ូក្ត្រហូត្ដល៥់ឆ្ន ាំពទ្ីបអាចបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្។ិ ខ្ ៈផដល្ូចនាក្រ
ពែ្ងពទ្ៀត្ពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិម្គន្ការពក្នី្ព ងី បងាា ញថ្ន អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ក្្ីខ្ព្ជ់ាង
្ិ្្ក្បុ្។ គ្ម្គល ត្រវាង្ិ្្ក្បុ្ន្ិងក្្ីគ្ឺ ១០,៣ភាគ្រយ ពហយីអក្តាពន្ះបាន្ពក្ីន្ព ងីតាាំងេីឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០១៧-២០១៨។ ចាប់េឆី្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១  អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ា្ិ្្ក្បុ្្ពក្ម្ចបាន្ក្ត្ឹម្ ៤៣,១
ភាគ្រយ ប៉ាុពណ្តណ ះ។ 

្ូចនាក្រគុ្ ភាេអប់រ ាំម្ួយពទ្ៀត្ទក់្ទ្ងន្ឹងអក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ពៅបឋម្្ិក្ា ក្នុងពនាះ ចាំន្ួន្ក្ក្ុង ក្្ុក្ 
ខ្ ឌ  ផដល្ពក្ម្ចបាន្អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ពៅបឋម្្ិក្ាត្ិចជាង ឬព ម្ី១០ភាគ្រយ បាន្ធាល ក់្ចុះជាបន្តបនាា ប់ពៅ
ពេលចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣។ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០ ចាំន្ួន្ក្ក្ងុ 
ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ១៨៣ ្ពក្ម្ចបាន្អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ពៅបឋម្្ិក្ាត្ិចជាង ឬព ម្ី១០ភាគ្រយ ដូចចាំ ុចពៅផដលបាន្
ក្ាំ ត់្ពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ ែាុយពៅវញិ ចាំន្ួន្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ផដល្ពក្ម្ចបាន្អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ពៅបឋម្្ិក្ា       
ត្ិចជាង ឬព ម្ី១០ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ បាន្ធាល ក់្ចុះម្ក្ក្ត្ឹម្ ១៧០ ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ផដល      
ភាគ្រយពន្ះទបជាងទ្ិន្នន័្យឆ្ន ាំពគ្នល២០១៧-២០១៨ (១៧៣ ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ ) នន្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ ្រុប
២០៤។ ក្នុងន័្យពន្ះ អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្បាន្ព ងីចុះ បណ្តត លម្ក្េីការបាត់្បង់ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ក្នុងអាំ ុងពេល
កូ្វដី-១៩ ន្ិង្ម្ត្ថភាេចាំព ះដឹងរប្់្ិ្្ម្ិន្ក្ត្ូវតាម្ក្ក្ម្ិត្ថ្នន ក់្ផដល្ិ្្ក្ាំេុងអងគុយពរៀន្។ ពទះយ៉ា ងណ្ត 
ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ផដល្ពក្ម្ចលទ្ធែលការងារទប ចាាំបាច់ក្ត្ូវពផ្ទត ត្ការយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ក្នុងការេក្ងឹង្ម្ត្ថភាេ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្បផន្ថម្ពទ្ៀត្ ជាេិព្្ ្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ត្ីេីវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ ន្ងិការក្គ្ប់ក្គ្ងថ្នន ក់្ពរៀន្ 
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ការពលីក្ក្ម្ព្់ការចូលរមួ្រប្់អនក្ពាក់្េ័ន្ធ ន្ងិអន្តរាគ្ម្ន៍្នានាដនទ្ពទ្ៀត្ ពដីម្បកីាត់្បន្ថយអក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ ន្ិង
ពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ ភាេអប់រ ាំពៅតាម្បណ្តត ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ ទាំងពនាះ (រូបភាេទ្ី២)។  

 

រូបភាេទ្២ី៖ ក្កុ្ង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ផដលម្គន្អក្តាក្តួ្ត្ថ្នន ក់្ត្ចិជាង ឬព ម្នី្ងឹ១០ភាគ្រយ  

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

៤. គុ្ ភាេអប់រ ាំ 
៤.១. ការអនុ្វត្តអាំណ្តន្ដាំបូង ន្ងិគ្ ិត្វទិ្ាដាំបូងពៅបឋម្្ិក្ា 

ក្ក្្ួងបាន្ន្ិងក្ាំេុងអនុ្វត្តក្ញ្ច ប់្ម្គា រអាំណ្តន្ថ្នន ក់្ដាំបូង ពៅក្គ្ប់សាលាបឋម្្ិក្ាទាំងអ្់ពៅក្នុង
ពខ្ត្តចាំន្ួន្ ៨ រមួ្ម្គន្ ពខ្ត្តក្ាំេង់ធាំ ក្ាំេត្ ន្ិងផក្ប ផដលគ្នាំក្ទ្ពោយទ្ីភាន ក់្ងារ្ហរដឋអាពម្រកិ្្ក្ម្គប់ការអភិវឌ្ឍ      
អន្តរជាត្ិ ន្ិងវទិ្ាសាថ ន្ក្សាវក្ជាវក្ត្ីពកា  ន្ិងពខ្ត្តព្ៀម្រាប ក្ក្ពចះ ា្ងឹផក្ត្ង ក្េះវហិារ ន្ិងឧត្តរម្គន្ជ័យ    
ផដលគ្នាំក្ទ្ពោយមូ្លន្ិធិភាេជានដគូ្្ក្ល្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំដាំណ្តក់្កាលទ្ី៣ តាម្រយៈទ្ីភាន ក់្ងារជាំន្ួយអងគការ
យូព េ្ូ។  ចាំពពាះការអនុ្វត្តក្ញ្ច ប់្ម្គា រគ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ដាំបូង ពៅពខ្ត្តព្ៀម្រាប ក្ក្ពចះ ា្ឹងផក្ត្ង ក្េះវហិារ 
ន្ិងឧត្តរម្គន្ជ័យ ផដលគ្នាំក្ទ្ពោយមូ្លន្ិធិភាេជានដគូ្្ក្ល្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំដាំណ្តក់្កាលទ្ី៣ តាម្រយៈ             
ទ្ីភាន ក់្ងារជាំន្ួយអងគការយូព េ្ូ។ 

ក្ក្្ួងបាន្ែលិត្ឯក្សារជាពក្ចីន្ ដូចជា ១) ភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទ្ី១ រមួ្ម្គន្ ព្ៀពៅជាំន្ួយ្ិ្្មុ្ខ្វជិាា
ភាសាផខ្មរភាគ្១ន្ិងភាគ្២ ព្ៀវពៅហវកឹ្ហាត់្អាន្្រព្ររប្់្ិ្្្ម្គ្ទ្ី១ ន្ិង្ម្គ្ទ្២ី ព្ៀវពៅ        
ហវកឹ្ហាត់្្រព្រថ្នន ក់្ទ្ី១ ្ម្គ្ទ្ី១ (កូ្ន្សាវ ឆ្ល ត្ ៦ក្ាល) ព្ៀវពៅពរឿងខ្លីៗ៣០ចាំ ងពជីង ព្ៀវពៅផ នាាំ
្ក្ម្គប់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ភាគ្១ ន្ិងភាគ្២ ប ណអក្្រ-រូបភាេ ន្ងិពរៀបចាំឯក្សារ្ក្ម្គប់គ្នាំក្ទ្ដល់ដាំព ីរការបាំប៉ាន្
នានា ២) ភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទ្ី២ រមួ្ម្គន្ ព្ៀពៅជាំន្ួយ្ិ្្មុ្ខ្វជិាា ភាសាផខ្មរ្ម្គ្ទ្ី១ ព្ៀវពៅហវកឹ្ហាត់្អាន្   
្រព្ររប្់្ិ្្្ម្គ្ទ្ី១ន្ិង្ម្គ្ទ្ី២ ព្ៀវពៅពរឿងខ្លីៗ១៥ចាំ ងពជីង ព្ៀវពៅផ នាា្ំ ក្ម្គប់ក្គ្ូ
បពក្ងៀន្ភាគ្១ន្ិងភាគ្២ ពរៀបចាំឯក្សារ្ក្ម្គប់គ្នាំក្ទ្ដល់ដាំព ីរការបាំប៉ាន្នានា ៣) គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទ្១ី     ន្ិង
ទ្ី២ រមួ្ម្គន្ ព្ៀវពៅផ នាា្ំ ក្ម្គប់ក្គ្ូគ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទ្ី១ ន្ិងទ្ី២ ព្ៀវពៅជាំន្ួយ្ិ្្ថ្នន ក់្ទ្១ីន្ិងទ្ី២ 
ព្ៀវពៅលាំហាត់្ថ្នន ក់្ទ្ី១ ម្គន្៤ភាគ្ ន្ិងទ្២ី ម្គន្៤ភាគ្ ្ ម្គា រឧបពទ្្បពក្ម្ីឱ្យការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ ៤) ការពរៀបចាំ
បញ្ចូ លក្ញ្ច ប់្ម្គា រអាំណ្តន្ពៅក្នុងក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូ រមួ្ម្គន្ ការបញ្ចូ លក្ញ្ច ប់្ម្គា រអាំណ្តន្ថ្នន ក់្ដាំបូង
ពៅក្នុងក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូ១២+២ ន្ិងពៅក្នុងក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូ១២+៤ បាន្ន្ងិក្ាំេុងពរៀបចាំបញ្ចូ ល

១៧៣

១៨០
១៨៣

១៧០

១៦០

១៦៥

១៧០

១៧៥

១៨០

១៨៥

ឆ្ន ាំពគ្នល
២០១៧ -២០១៨

ជាក់្ ផ្តង
២០១៨ -២០១៩

ជាក់្ ផ្តង
២០១៩ -២០២០

ជាក់្ ផ្តង
២០២០ -២០២១
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ក្ញ្ច ប់្ម្គា រ គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ដាំបូងពៅក្នុងក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូ១២+២ ន្ិងក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូ១២+៤ 
បាន្ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូឧពទ្ា្ឯក្ពទ្្ភាសាផខ្មរ ន្ងិគ្ ិត្វទិ្ានន្សាលាគ្រុពកា្លយទាំង១៨ ន្ិង៥) ការពរៀបចាំ
ឯក្សារែតល់ការគ្នាំក្ទ្ដល់ទ្ីក្បឹក្ាគ្រុពកា្លយ រមួ្ម្គន្ បាន្ពរៀបចាំព្ៀវពៅផ នាាំក្បត្ិបត្តិ ត្ីេីការក្បឹក្ាគ្រុពកា្លយ
ក្ក្ម្ិត្ថ្នន ក់្ដាំបូង ពរៀបចាំក្បេ័ន្ធក្បមូ្លទ្និ្នន័្យ ត្ីេីការអនុ្វត្តការក្បកឹ្ាគ្រុពកា្លយតាម្ក្បេ័ន្ធ KOBO ពរៀបចាំឯក្សារ
គ្នាំក្ទ្ដល់ដាំព ីរការបាំប៉ាន្ផដលម្គន្២ដាំណ្តក់្កាល។ 

ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា បាន្អនុ្វត្ត ន្ិងបាំប៉ាន្ដល់មុ្ខ្្ញ្ញ ពៅតាម្សាលាពរៀន្ពគ្នលពៅក្នុង       
ពខ្ត្តព្ៀម្រាប ក្ក្ពចះ ា្ងឹផក្ត្ង ក្េះវហិារ ន្ិងឧត្តរម្គន្ជ័យ ្ក្ម្គប់មុ្ខ្វជិាា ភាសាផខ្មរ ន្ងិគ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទ្ី១ 
ន្ិងទ្ី២ ក្នុងពនាះម្គន្ ក្គ្ូឧពទ្ា្ថ្នន ក់្ក្ក្្ួង ក្គ្ូឧពទ្ា្ថ្នន ក់្ម្ន្ាីរ ក្គ្ូឧពទ្ា្សាលាគ្រុពកា្លយ ក្គ្ូឧពទ្ា្ជា         
ក្គ្ូបពក្ងៀន្លអ នាយក្សាលាបឋម្្ិក្ា ក្គ្បូពក្ងៀន្ថ្នន ក់្ទ្ី១ ន្ងិថ្នន ក់្ទ្ី២ ទ្កី្បឹក្ាគ្រុពកា្លយជាំនាញ ទ្ីក្បឹក្ា
គ្រុពកា្លយក្បចាាំសាលា ន្ិងសាលាបឋម្្ិក្ាអនុ្វត្ត រមួ្ទាំង្ិ្្ថ្នន ក់្ទ្ី១ ន្ិងថ្នន ក់្ទ្ី២។ 
 

៤.២ រងាវ យត្នម្លលទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្មុ្ខ្វជិាា ភាសាផខ្មរ ន្ងិគ្ ិត្វទិ្ាពៅបឋម្្ិក្ា 
ពគ្នលពៅនន្គុ្ ភាេអប់រ ាំក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈលទ្ធែលការ្ិក្ារប្់្ិ្្។ ្ូចនាក្រ ន្ូល

ផដលបាន្ពក្បីក្បា្់ពនាះ គ្ឺការ្ពក្ម្ចបាន្ភាគ្រយក្ក្ម្ិត្្ម្ត្ថភាេ្ិ្្ពៅក្នុងក្ក្ម្ិត្ពក្កាម្មូ្លោឋ ន្តាម្     
ភូម្ិ្ិក្ា ន្ងិមុ្ខ្វជិាា ។ ផែអក្តាម្លទ្ធែលពត្ ដ្វាយត្នម្លថ្នន ក់្ជាត្ិ្ ក្ម្គប់ថ្នន ក់្ទ្ី៦ ពៅឆ្ន ាំ២០២១ បាន្បងាា ញថ្ន 
លទ្ធែល្ិក្ា រប្់្ិ្្មុ្ខ្វជិាា ភាសាផខ្មរ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា បាន្ថយចុះពៅបឋម្្ិក្ា។ 

រហូត្ម្ក្ដល់ពេលពន្ះ ម្គន្ផត្្ិ្្ថ្នន ក់្ទ្ី៣ បាន្ពធវីពត្ ត្អាំណ្តន្ភាសាផខ្មរ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា ជាលទ្ធែល
អាចទ្ទ្ួលយក្បាន្។ លទ្ធែលពត្្តក្ក្ម្ិត្្ម្ត្ថភាេ្ិ្្ម្គន្ការផក្លម្អ ជាេិព្្ គ្ ិត្វទិ្ា។ ពៅឆ្ន ាំ២០១៥ 
្ិ្្ថ្នន ក់្ទ្ី៣ ម្គន្ ៤៥ភាគ្រយ ទ្ទ្លួបាន្េិន្ាុពក្កាម្ក្ក្ម្ិត្មូ្លោឋ ន្គ្ ិត្វទិ្ា ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩ 
្ិ្្ ៤១ភាគ្រយ ក៏្ទ្ទ្លួបាន្េិន្ាុពក្កាម្ក្ក្ម្ិត្មូ្លោឋ ន្ ធាល ក់្ចុះ ៤ភាគ្រយ។ ការវា្់ផវងលទ្ធែលពត្្តអាំណ្តន្ 
ភាសាផខ្មរ្ិ្្ថ្នន ក់្ទ្ី៣ ក៏្ធាល ក់្ចុះែងផដរ។ ពៅឆ្ន ាំ២០១៥ ្ិ្្ ៥២,៦ភាគ្រយ ក្ត្ូវបាន្វាយត្នម្ល ជាលទ្ធែល
ទ្ទ្ួលបាន្េនិ្ាុពក្កាម្ក្ក្ម្ិត្មូ្លោឋ ន្។ ៣ឆ្ន ាំពក្កាយម្ក្ លទ្ធែលពន្ះបាន្លអក្បព្ីរបន្តិច (៥០,៥ភាគ្រយ)។ 

លទ្ធែលពត្្ត្ិ្្ថ្នន ក់្ទ្ី៦មុ្ខ្វជិាា ភាសាផខ្មរ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ាក្ត្ូវបាន្ែ្េវែាយ។ លទ្ធែលជារមួ្ គ្តិ្ជា
ភាគ្រយ ផែនក្អាំណ្តន្ភាសាផខ្មរ ៣៦,៣ភាគ្រយ ្ាំព រភាសាផខ្មរ ៥៣,៩ភាគ្រយ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា ៧៤,៣ភាគ្រយ 
ក្នុងឆ្ន ាំ២០២១។ ការពក្បីក្បា្់លទ្ធែលវាយត្នម្លពន្ះម្គន្សារៈក្បពយជន៍្្ក្ម្គប់វា្់ផវងគុ្ ភាេអប់រ ាំ ពដីម្ប ី   
ផក្លម្អក្បេ័ន្ធអប់រ ាំទាំងមូ្ល។ ផែអក្ពលី្ូចនាក្រទក់្ទ្ងន្ឹងមុ្ខ្វជិាា ភាសាផខ្មរ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទ្ី៣ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០១៨-២០១៩ ផែនក្អាំណ្តន្ភាសាផខ្មរ ៥០,៥ភាគ្រយ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា ៤០,៩ភាគ្រយ។ ប៉ាុផន្តចាំ ុចពៅ
២០២០-២០២១ ម្ិន្ទន់្ដល់ពេលអនុ្វត្ត ផដលការពធវីពត្ ត្វាយត្នម្លពន្ះន្ឹងក្ត្ូវពរៀបចាំពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២៣-
២០២៤។ ការផ្ទអ ក្ពធវីពត្ ត្វាយត្នម្លថ្នន ក់្ជាត្ិ្ក្ម្គប់្ិ្្ថ្នន ក់្ទ្ី៣ពន្ះ ពោយសារធន្ធាន្ម្គន្ក្ក្ម្ិត្។       
ចាំពពាះមុ្ខ្វជិាា អាំណ្តន្ភាសាផខ្មរ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា្ក្ម្គប់ថ្នន ក់្ទ្ី៨ ន្ិង១១ ន្ឹងអនុ្វត្តពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២១-
២០២២ ន្ិងឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២២-២០២៣។ ពត្ ត្ផដលក្ត្ូវពរៀបចាំពៅក្នុងឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ក្ត្ូវបាន្    
េន្ារពេលពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២៣-២០២៤ ពោយសារែលប៉ាះពាល់នន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩។  

យុទ្ធសាស្រ ត្ម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្យុទ្ធសាស្រ្ត្ ាំខាន់្ៗជាពក្ចីន្ ពដីម្បផីក្លម្អលទ្ធែលការ្ិក្ារប្់្ិ្្ពៅ
ក្ម្ពុជា គ្ឺការពធវីក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ជាេិព្្ ការពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូបពក្ងៀន្។ ភាគ្រយក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅ
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បឋម្្ិក្ាម្គន្គុ្ វុឌ្ឍកិ្្បតាម្ ត្ង់ោជាត្ិបាន្ផក្លម្អពធៀបន្ឹងឆ្ន ាំពគ្នល ប៉ាុផន្តក៏្ម្គន្ការផក្បក្បួលគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ 
ក្នុងអាំ ុងពេលពន្ះ។ ជាលទ្ធែល្ពក្ម្ចបាន្ ៧៥ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ផដលខ្ិត្ពៅជិត្
ចាំ ុចពៅក្បចាាំឆ្ន ាំ ៧៥,៨ភាគ្រយ។ ក្ប្ិន្ពបីបន្តការខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងផក្បងបផន្ថម្ពទ្ៀត្ ក្ក្ម្ិត្គុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូបពក្ងៀន្     
ពៅបឋម្្ិក្ារ ាំេឹងថ្នន្ឹង្ពក្ម្ចបាន្ពៅក្ត្ឹម្ឆ្ន ាំ២០២៣។ ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ គ្ឺជាអាទ្ិភាេម្ួយរប្់
ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា ផដលបាន្គ្នាំក្ទ្ពោយរាជរោឋ ភិបាល ន្ិងនដគូ្អភិវឌ្ឍ តាម្រយៈជាំន្ួយបពចចក្ពទ្្ 
ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្។ ែាុយពៅវញិ ពៅឆ្ន ាំ២០២០ រាជរោឋ ភិបាលបាន្ពធវីវចិារ ក្ម្ម ន្ិងេក្ងងឹ
ក្ប្ិទ្ធភាេចាំណ្តយថវកិាជាត្ិពៅក្គ្ប់ក្ក្្ួងសាថ ប័ន្ទាំងអ្់ ក្នុងពនាះម្គន្ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីាែងផដរ 
ផដលថវកិាអប់រ ាំក្ត្ូវបាន្កាត់្បន្ថយម្ក្ក្ត្ឹម្ពាក់្ក្ណ្តត លនន្ការចាំណ្តយ ពោយសារែលប៉ាះពាល់នន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩។      
ជាលទ្ធែល ្ក្ម្មភាេអនុ្វត្តម្ួយចាំន្នួ្ក្ត្ូវបាន្ផ្ទអ ក្ រមួ្ម្គន្ ការពក្ជី្ពរ ី្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងការប តុ ះបណ្តត ល។ 
ពោយសារ្ក្ម្មភាេទាំងពន្ះម្ិន្អាចអនុ្វត្តបាន្ពៅឆ្ន ាំ២០២០ ន្ិង២០២១ ជាពហតុ្ពធវីឱ្យម្គន្ការលាំបាក្ក្នុង
ការបន្តពលីក្ក្ម្ព្់ក្ក្ម្ិត្គុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូបពក្ងៀន្បឋម្្ិក្ាក្្បតាម្ ត្ង់ោជាត្ិ ផដលបាន្ក្ាំ ត្់លទ្ធែលរ ាំេឹងទុ្ក្
ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ លុះក្តាផត្្ក្ម្មភាេទាំងពន្ះក្ត្ូវបាន្ក្ាំ ត់្ជាអាទ្ិភាេ 
ពៅឆ្ន ាំខាងមុ្ខ្។ 
 

៥. ការអប់រ ាំពៅឧត្តម្្ិក្ា 
ការចូលពរៀន្ពៅក្ក្ម្ិត្ឧត្តម្្ិក្ាក្ត្ូវបាន្វា្់ផវង តាម្រយៈអក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពាក់្េ័ន្ធន្ឹងក្បជាជន្

ផដលម្គន្អាយុចាប់េី១៨-២២ឆ្ន ាំ។ ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ពៅក្ក្ម្ិត្ឧត្តម្្ិក្ាពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាដាំបូងម្ិន្ម្គន្       
ការផក្បក្បួល បនាា ប់ម្ក្ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាបន្តបនាា ប់។ អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាបាន្ពក្ីន្ព ងីេី ១១,៦
ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩ ដល ់ ១៣,៣ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ប៉ាុផន្តក្ាំព ីន្ពន្ះ   
ពៅផត្ទបជាងចាំ ុចពៅ។ អក្តាចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ម្គន្ភាេយតឺ្យ៉ា វជាងម្យួឆ្ន ាំ ពបីពធៀបន្ឹងចាំ ុចពៅពៅក្នុង
ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ ជារមួ្ អក្តាចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ន្ិ្្តិ្ក្បុ្ម្គន្ភាេលអក្បព្ីរជាងន្ិ្្តិ្ក្្ី។ 
លទ្ធភាេ្ពក្ម្ចបាន្ចាំ ុចពៅពៅឆ្ន ាំ២០២៣ គ្ឺម្និ្អាចបញ្ា ក់្េលីទ្ធែលបាន្ពៅព យី ពោយសារែលប៉ាះពាល់
នន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩។ ដូចពន្ះ ពដីម្បី្ ពក្ម្ចបាន្ចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត់្ក្ត្ូវគ្ិត្គូ្រេិចារណ្តអាំេីអន្តរាគ្ម្ន៍្    
ឬយុទ្ធសាស្រ្តថមីៗបផន្ថម្ពទ្ៀត្ក្នុងការបពងេីន្ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ពៅក្ក្ម្ិត្ឧត្តម្្ិក្ា ពោយម្គន្ការចូលរមួ្េី       
ភាគ្ពីាក់្េ័ន្ធ ជាេិព្្ ែតល់លទ្ធភាេឱ្យន្ិ្្តិ្ក្្ីចូលពរៀន្បាន្កាន់្ផត្ពក្ចីន្ពៅឧត្តម្្ិក្ាតាម្រយៈការែារភាា ប់
ការអប់រ ាំពៅម្ធយម្្ិក្ាចាំព ះទូ្ពៅ (រូបភាេទ្៣ី)។ 

 

រូបភាេទ្៣ី៖ អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅឧត្តម្្ិក្ា (អាយុ១៨-២២ឆ្ន ាំ) 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 

១១
.៦

១២
.៤

១១
.៦ ១៣
.៣

១២ ១៤
.២

១៣
.៣

១៣
.២

១៤
.៣

១៣
.២ ១៥
.៥

១២
.២ ១៦

.៦

១៥
.៥

១១
.៣

១១
.៦

១១
.៣

១១
.៩

១១
.៨

១២
.៣

១១
.៩

ឆ្ន ាំ ពគ្នល
២០១៧ -២០១៨

ចាំ ុច ពៅ
២០១៨ -២០១៩

ជាក់្ ផ្តង
២០១៨ -២០១៩

ចាំ ុច ពៅ
២០១៩ -២០២០

ជាក់្ ផ្តង
២០១៩ -២០២០

ចាំ ុច ពៅ
២០២០ -២០២១

ជាក់្ ផ្តង
២០២០ -២០២១

្រុប ក្បុ្ ក្្ី
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៦. ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 
អក្តាអក្ខរក្ម្មពេញវយ័អាយុ១៥ឆ្ន ាំព ងី បងាា ញអាំេីវឌ្ឍន្ភាេត្ិចត្ួចពៅចពនាល ះឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨ 

ន្ិងឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០ ប៉ាុផន្តពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ អក្តាពន្ះបាន្ពក្ីន្ព ងីយ៉ា ងគ្ាំហុក្រហូត្ដល់ 
៨៧,៨ភាគ្រយ ខ្ិត្ពៅរក្ចាំ ុចពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ ពន្ះជាការ្លុះបញ្ច ាំងអាំេីការពបតជាា ចិត្តខ្ព្់រប្់ក្ក្្ួងអប់រ ាំ    
យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា ពោយម្គន្ក្ិចច្ហការគ្នន ជាម្ួយអងគការយូព េ្ូ ន្ងិនដគូ្អភិវឌ្ឍនានា ន្ិងការពក្បីក្បា្់
ម្ពធាបាយពែ្ងៗពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់អក្ខរក្ម្មពេញវយ័។ ក្ម្មវធិីជាពក្ចីន្ផដលបាន្អនុ្វត្តពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាក្ន្លងម្ក្
ក្ាំេុងទ្ទ្ួលបាន្ផែលផ្ទេ ។ ពទះបីជាម្គន្ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩យ៉ា ងណ្តក៏្ពោយ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិ
ក្ីឡា បាន្ជាំរុញឱ្យម្គន្ក្ម្មវធិី្ិក្ាេីចម្គៃ យ ពដីម្បែីតល់ឱ្កា្ដលអ់នក្្ិក្ាទ្ទ្ួលបាន្ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្ម (រូបភាេ
ទ្ី៤)។  

 

រូបភាេទ្៤ី៖ អក្តាអក្ខរក្ម្មពេញវយ័ (១៥ឆ្ន ាំព ងី) 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

៧. ការអភវិឌ្ឍយុវជន្ 
ក្ក្្ួងបាន្ប តុ ះបណ្តត លបាំ ិន្្ត្វត្្រទ៍្២ី១្ក្ម្គប់យុវជន្ ពោយពផ្ទត ត្ពលី ១) ក្ម្មវធិី “បរសិាថ ន្លអ

ពែតីម្ពចញេីខ្ាុ ាំ” ពដីម្បចូីលរមួ្អបអរសាទ្រទ្ិវាអន្តរជាត្ិ៦០នាទ្ីពដីម្បផីែន្ដី ២) ក្ម្មវធិី “ការក្បក្ួត្រូបថត្កាយរទឹ្ិធ
ពរៀម្ចបងពលីក្ទ្១ី” ពក្កាម្ក្បធាន្បទ្ “កាយរទឹ្ិធពដមី្បី្ ន្តភិាេ ន្ងិការងារ្ហគ្ម្ន៍្” ៣) ក្ម្មវធិ ី “ទ្វិាកាយរទឹ្ធិ
កាល ហាន្” ៤) ្ិកាខ សាលាផ្ទល ្់បតូរបទ្េិពសាធន៍្ពលីបាំ ិន្បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ ន្ិងឌ្ីជីថល (JoTa-JoTi) ជាម្ួយ
អងគការ/្ម្គគ្ម្កាយរទឹ្ិធជាត្ិនានា ក្នុងត្ាំបន់្ ន្ិងេភិេពលាក្ ៥) ក្ម្មវធិី្ម្មូ្លអប់រ ាំក្ក្ម្ិត្មូ្លោឋ ន្តាម្អុីន្ធឺ ិត្ 
ជាក្ម្មវធិីែតល់ឱ្កា្ទ្ី២ ដល់យុវជន្ផដលពបាះបង់ការ្ិក្ាពក្កាយបញ្ច ប់បឋម្្ិក្ា ៦) ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្មឌ្ីជីថល៖ 
បស្រញ្ច បចាំព ះដឹងដល់យុវជន្េីការបងាេ រ ន្ិងទ្ប់សាេ ត់្ហាន្ិភ័យពក្ីត្ព ីងេីការ្ពបាក្តាម្ក្បេ័ន្ធអន្ឡាញ 
ការពក្បីក្បា្់ក្បេ័ន្ធទ្ាំនាក់្ទ្ាំន្ង្ងគម្ឱ្យបាន្ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវន្ិងម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ ៧) ក្ម្មវធិីជផជក្ពដញពោលយុវជន្
ថ្នន ក់្ជាត្ិ២០២២  ៨) ក្ម្មវធិីយុវជន្២១  ៩) ក្ម្មវធិធុីរក្ិចចជាត្ិ្ក្ម្គប់យុវជន្ ន្ិង១០) ក្ម្មវធិីការក្គ្ប់ក្គ្ងែលូវចិត្ត
យុវជន្។ ក្ម្មវធិីទាំងពន្ះ បាន្ជួយពលីក្ក្ម្ព្់្ម្ត្ថភាេន្ងិជាំនាញរប្់យុវជន្ឱ្យព្លីយត្បន្ឹងការអភិវឌ្ឍ្ងគម្។ 

 

១.១.២ ពគ្នលន្ពយបាយទ្ី២៖ ធានាភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ ន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្់ម្ស្រន្តីអប់រ ាំក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
្ូចនាក្រគ្ន្លឹះពដីម្បវីា្់ផវងវឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅរក្វត្ថុបាំ ងពន្ះ គ្ឺចាំន្ួន្គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្បឋម្

្ិក្ាន្ិងម្ធយម្្ិក្ាបាន្ទ្ទ្ួលការប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ ន្ិងក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ាបាន្ 
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អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្។ ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ ក្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុ្ក្ថ្នជាក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់គ្ន្លឹះ ពដីម្បី
ពលីក្ក្ម្ព្ ់គុ្ ភាេអប់រ ាំ តាម្រយៈការេក្ងឹង្ម្ត្ថភាេភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ ន្ងិក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ ពៅក្នុង  
បរបិទ្ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់វមិ្ជឈការន្ិង្ហវមិ្ជឈការ។ ពក្កាយេីការប តុ ះបណ្តត លគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ក្ត្ូវបាន្
រ ាំេឹងថ្នន្ឹងម្គន្្ម្ត្ថភាេបផន្ថម្ពទ្ៀត្ក្នុងការវភិាគ្បញ្ា ក្បឈម្ ន្ិងត្ក្ម្ូវការផែអក្ពលី្ូចនាក្របាំពេញការងារ 
ដូចជា អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ា  ការក្ាំ ត់្អាំេីត្ក្ម្វូការអាទ្ិភាេពៅតាម្ក្ក្ម្ិត្សាលាពរៀន្កាន់្ផត្
ក្បព្ីរ ន្ិងការពរៀបចាំផែន្ការ ន្ងិការពក្គ្នងថវកិាម្គន្លក្ខ ៈជាក្បេ័ន្ធផែអក្ពលីភ ត្ុតាង ន្ិង្ក្ម្មភាេជាក់្ផ ត្ង 
ព្លីយត្បពៅន្ឹងបញ្ា ក្បឈម្ពៅមូ្លោឋ ន្។ ពទះបីជា ្ូចនាក្រពន្ះបាន្បងាា ញេីន្និាន ការធាល ក់្ចុះេីឆ្ន ាំពគ្នល 
ប៉ាុផន្តចាំន្ួន្គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ផដលបាន្ទ្ទ្ួលការប តុ ះបណ្តត ល្ពក្ម្ចបាន្លទ្ធែលខ្តិ្ពៅជិត្ន្ឹង
ចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត់្ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០។ ផែអក្តាម្លទ្ធែល បាន្បងាា ញថ្ន ចាំន្ួន្នន្               
ការប តុ ះបណ្តត លគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្បាន្ធាល ក់្ចុះពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ បណ្តត លម្ក្េែីលប៉ាះពាល់
នន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ (រូបភាេទ្ី៥)។  

 

រូបភាេទ្៥ី៖ ចាំន្នួ្គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាបឋម្្ិក្ា ន្ងិម្ធយម្្ិក្ាបាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត ល ត្េីកីារ
ក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ (បឋម្្ិក្ាន្ងិម្ធយម្្ិក្ា) 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១  
 

១.២ វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ 
១.២.១ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្១ី៖ បពងេនី្លទ្ធភាេទ្ទ្លួបាន្ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចក្បក្បពោយគុ្ ភាេ ្ ម្ធម៌្ ន្ងិ បរយិបន្ន 

វឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅរក្វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ពន្ះ ក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្២ី៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ  

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧-១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០-២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 

អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំក្គ្ប់រូបភាេ (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ 
ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ ម្ពត្តយយ្ិក្ាឯក្ជន្) 

៥៨,០ ៦១,៩ ៦១,១  

ក្បុ្ ៥៧,៧ ៦១,៣ ៥៨,៦  

៧៥២
៧០៥ ៦៩១

៦៣០

៥៥០
៦០០
៦៥០
៧០០
៧៥០
៨០០

ឆ្ន ាំពគ្នល
២០១៧ -២០១៨

ជាក់្ ផ្តង
២០១៨ -២០១៩

ជាក់្ ផ្តង
២០១៩ -២០២០

ជាក់្ ផ្តង
២០២០ -២០២១
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ក្្ី ៥៨,៧ ៦២,៧ ៦២,៣  
អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៤ឆ្ន ាំក្គ្ប់រូបភាេ (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ 
ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ ម្ពត្តយយ្ិក្ាឯក្ជន្)  

៣៤,០ ៤០,៦ ៣២,៦  

ក្បុ្ ៣២,២ ៣៩,៥ ៣០  
ក្្ី ៣៥,៣ ៤១,៥ ៣៤,១  

អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៣ឆ្ន ាំក្គ្ប់រូបភាេ (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ 
ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ ម្ពត្តយយ្ិក្ាឯក្ជន្)  

១២,៦ ២១,២ ១២,១  

ក្បុ្ ១១,៧ ២០,៣ ១០,៣  
ក្្ី ១៣,៤ ២២,២ ១២,៩  

អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ា (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ម្ពត្តយយ្ិក្ា      
្ហគ្ម្ន៍្ ម្ពត្តយយ្ិក្ាឯក្ជន្)  

៣៥,៨ ៤១,៩ ៣៤,៨  

ក្បុ្ ៣៤,៩ ៤១,៣ ៣៣,១  
ក្្ី ៣៧,០ ៤៣,៨ ៣៥,៩  

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្ថ្នន ក់្ម្ពត្តយយ្ិក្ាក្គ្ប់របូភាេ (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ        
ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ ម្ពត្តយយ្ិក្ាឯក្ជន្) 

១២ ២៦៨ ១៣ ៧៦៨ ១៤ ១៥១  

ចាំន្នួ្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍្ តង់ោជាឧប្ម្ព័ន្ធ
ក្គឹ្ះសាថ ន្អប់រ ាំសាធារ ៈ 

៦០០ ១១៤០ ៩៧៣  

ភាគ្រយកុ្ម្គរម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្សាថ ន្ភាេអាហារូបត្ថម្ា   
ក្បព្ីរព ងី (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្) 

៣០,០ ៣៦,០ ៤១,៤  

ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាបាន្អនុ្វត្តលក្ខខ្ ឌ  អបបបរម្គ ត្ីេីទឹ្ក្សាអ ត្និ្ងអនាម័្យតាម្សាលាពរៀន្  
(ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋោច់ពោយផ ក្) 

ក្ក្មិ្ត្ ១ ៣៥,៤ ៤៤,២ ៣៣,៧  
ក្ក្មិ្ត្ ២ ២៤,៧ ២៧,០ ៣៧,០  
ក្ក្មិ្ត្ ៣ ១,១ ១,៣ ៣,៨  

ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ
្ិក្ាម្គន្ (ម្ពត្តយយ 
្ិក្ារដឋោច់ពោយផ ក្) 

បងគន់្អនាម័្យ ២២,០ ៥៦,៨ ១០០  
ទឹ្ក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទ្លួទន្ ៣០,២ ៤៨,១ ៨៥,៣  

ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ២៨,៨ ៤៧,៥ ៨៤,៤  
ក្បអប់្ ពស្រងាគ ះបឋម្ ៦,៣ ១៧,៥ ៤៤,១  

ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្អគ្គិ្នី្ (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ) ៣១,៧ ៣៧,៣ ៧៧,៩  
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ និ្ងេ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
 

អក្តាចុះព ម្ ះចូលពរៀន្រប្់កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំក្គ្ប់រូបភាេ ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេត្ិចត្ួចពៅក្នុងអាំ ុងពេលនន្    
ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំពៅឆ្ន ាំដាំបូង ពបីពធៀបន្ឹងឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨។ ក្ាំព ីន្ពន្ះពៅចពនាល ះ 
ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨ ន្ិង២០១៩-២០២០ ប៉ាុផន្តអក្តាពន្ះបាន្ធាល ក់្ចុះវញិពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១។ 
ផែអក្ពលីន្ិនាន ការពន្ះ ្ពងេត្ព ញីថ្ន កុ្ម្គរទាំងេីរពភទ្ផដលម្គន្អាយុ៥ឆ្ន ាំ ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីត្ិចត្ួច ប៉ាុផន្តម្គន្
ការក្ត់្្ម្គគ ល់ខាល ាំងចាំពពាះកុ្ម្គរ ី ផដលអក្តាចុះព ម្ ះចូលពរៀន្បាន្ពក្ីន្ព ងី ៣,៦ភាគ្រយ ពៅចពនាល ះឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០១៧-២០១៨ ន្ងិ២០២០-២០២១ (តារាងទ្២ី) ខ្ ៈផដលភាគ្រយកុ្ម្គរាអាយុ៥ឆ្ន ាំបាន្ចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ 
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ម្គន្ការផក្បក្បួលត្ិចត្ួចប៉ាុពណ្តណ ះក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ។ ដូពចនះ កុ្ម្គរផីដលម្គន្អាយុ៥ឆ្ន ាំបាន្បន្តការ្ិក្ាពរៀន្្ូក្ត្
ពក្ចីន្ជាងកុ្ម្គរា។ ពទះយ៉ា ងណ្ត ផែអក្ពលីន្ិនាន ការពន្ះចាាំបាច់ក្ត្ូវេក្ងឹងក្ិចចអន្តរាគ្ម្ន៍្ ពដីម្បសីាដ រក្ាំព ីន្ព ងីវញិ 
តាម្រយៈការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ 

អក្តាចុះព ម្ ះចូលពរៀន្រប្់កុ្ម្គរអាយុ៤ឆ្ន ាំ ន្ិង៣ឆ្ន ាំក្គ្ប់រូបភាេ ម្គន្ការផក្បក្បួលខាល ាំងក្នុងរយៈពេលនន្
ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ ប៉ាុផន្តម្និ្បាន្្ពក្ម្ចតាម្ចាំ ុចពៅ
ផដលបាន្ក្ាំ ត្់។ 

 ជាក់្ផ ត្ងអក្តាចុះព ម្ ះចូលពរៀន្រប្់កុ្ម្គរអាយុ៤ឆ្ន ាំ ន្ិង៣ឆ្ន ាំ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ពៅផត្
ទបជាងឆ្ន ាំពគ្នល។ ពទះបីជា ម្គន្ការផក្្ក្ម្ួលចាំ ុចពៅក៏្ពោយ ពៅផត្ម្គន្បញ្ា ក្បឈម្ចាំពពាះការទ្ទ្ួល
បាន្ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច ដូចបាន្បងាា ញពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំក្ន្លងម្ក្។ បញ្ា ក្បឈម្ម្ួយចាំន្ួន្
ផដលបាន្រក្ព ញី គ្ឺឧប្គ្គក្នុងការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្្ក្ម្គប់កុ្ម្គរអាយុ៣ឆ្ន ាំ ពៅ ៤ឆ្ន ាំ ពោយសារផត្ព្វាអប់រ ាំ
្ក្ម្គប់កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំ ក្ត្ូវបាន្ពម្ីលព ញីថ្នពៅផត្ជាអាទ្ិភាេ ពហយីក្គ្ួសារម្ួយចាំន្ួន្គ្ិត្ថ្នកុ្ម្គរអាយុ៣ឆ្ន ាំ 
ពៅ៤ឆ្ន ាំ ពៅពក្មងពេក្ក្នុងការបញ្ាូ ន្ពៅសាលាពរៀន្។ សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ជាពក្ចីន្បាន្ែតល់ព្វាអប់រ ាំ
ផត្ម្ួយក្ក្ម្ិត្ថ្នន ក់្ ន្ិងលទ្ធភាេពបីក្ថ្នន ក់្្ក្ម្គប់កុ្ម្គរអាយុ៣ឆ្ន ាំ ពៅ ៤ឆ្ន ាំ ពៅម្ិន្ទន់្ជាអាទ្ិភាេពៅព យី       
ន្ិងការយល់ដឹងរប្់្ហគ្ម្ន៍្េីសារៈ្ាំខាន់្នន្ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចពៅម្ិន្ទន់្ទូ្លាំទូ្លាយ ពហយីការចូលរមួ្     
ក្នុងការ្ិក្ាេីចម្គៃ យក្នុងអាំ ុងពេលនន្ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ទប ជាេិព្្ កុ្ម្គរពៅ
ត្ាំបន្់ជន្បទ្ (រូបភាេទ្៦ី)។  
 

រូបភាេទ្៦ី៖ អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំក្គ្ប់របូភាេ 

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ និ្ងរបាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ រមួ្បញ្ាូ លទាំងម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្ ៍និ្ងម្ពត្តយយ្ិក្ាឯក្ជន្ 
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រូបភាេទ្៧ី៖ អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៣-៥ឆ្ន ាំក្គ្ប់របូភាេ 

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ និ្ងរបាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ រមួ្បញ្ចូ លទាំងម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្ ៍និ្ងម្ពត្តយយ្ិក្ាឯក្ជន្ 
 

អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅម្ពត្តយយ្ិក្ា ម្គន្ន្ិនាន ការដូចអក្តាចូលពរៀន្តាម្អាយុជាក់្លាក់្។ អក្តារមួ្នន្
ការ្ិក្ាពន្ះ ម្ិន្ក្ត្ឹម្ផត្ម្ិន្្ពក្ម្ចតាម្ចាំ ុចពៅពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ប៉ាុពណ្តណ ះពទ្ ផថម្ទាំងធាល ក់្ចុះ
ទបជាងឆ្ន ាំពគ្នល។ ្ម្គម្គក្ត្ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្រប្់កុ្ម្គរខី្ព្់ជាងកុ្ម្គរា ប៉ាុផន្តការបន្តចូលពរៀន្រប្់េួក្ពគ្
បាន្ធាល ក់្ចុះពៅក្នុងឆ្ន ា្ំ ិក្ាចុងពក្កាយបនាា ប់េីម្គន្ក្ាំព ីន្ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០។ ការធាល ក់្ចុះពន្ះម្និ្ទន់្
ម្គន្ភាេចា្់លា្់ថ្នដលក់្ក្ម្ិត្ណ្តពនាះពទ្ តាម្ការ្ពងេត្រវាងអក្តាចូលពរៀន្តាម្អាយុជាក់្លាក់្ ន្ងិអក្តារមួ្
នន្ការ្ិក្ាពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាចុងពក្កាយ ពោយសារការបទិ្សាលាពរៀន្ក្នុងអាំ ុងពេលនន្ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩។ 
ពទះយ៉ា ងណ្ត ពដីម្បី្ ពក្ម្ចវត្ថុបាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទ្ី១ ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ន្ិងចាំ ុចពៅ
៤.២ ពៅក្នុងផែន្ទ្ីបងាា ញែលូវការអប់រ ាំក្ម្ពុជាឆ្ន ាំ២០៣០ ពគ្នលពៅអភិវឌ្ឍន៍្ក្បក្បពោយចីរភាេទ្៤ី គ្ឺចាាំបាច់ក្ត្ូវ
វាយត្នម្លព ីងវញិពលីយុទ្ធសាស្រ ត្ផដលបាន្អនុ្វត្តក្ន្លងម្ក្ ពដីម្បីែតល់ឱ្កា្ក្នុងការទ្ទ្ួលព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច     
(រូបភាេទ្៨ី)។ 

 

រូបភាេទ្៨ី៖ អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅម្ពត្តយយ្ិក្ា 

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ រមួ្បញ្ចូ លទាំងម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្ ៍និ្ងម្ពត្តយយ្ិក្ាឯក្ជន្ 
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្ូចនាក្រ្ាំខាន្់ៗទក់្ទ្ងន្ឹង្ុខុ្ម្គលភាេរប្់កុ្ម្គរ គ្ឺភាគ្រយកុ្ម្គរម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្សាថ ន្ភាេ    
អាហារូបត្ថម្ាបាន្ពក្ីន្ព ងីគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ក្នុងអាំ ុងចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ កុ្ម្គរពៅ
សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា ៣០ភាគ្រយ ម្គន្សាថ ន្ភាេអាហារូបត្ថម្ាលអក្បព្ីរពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨ ពហយី    
៣ឆ្ន ាំពក្កាយម្ក្ ្ូចនាក្រពន្ះបាន្ពក្ីន្ព ងីរហូត្ដល់ ៤១,៥ភាគ្រយ ផដលភាគ្រយពន្ះពលី្េីចាំ ុចពៅ    
ផដលបាន្ក្ាំ ត្់ពៅឆ្ន ាំ២០២៣ (៤០ភាគ្រយ)។ វឌ្ឍន្ភាេ្ាំខាន់្ពន្ះ ជាការរមួ្ចាំផ ក្ន្ិងការខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងផក្បង
រមួ្គ្នន រវាងក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា នដគូ្អភវិឌ្ឍ ន្ិងអនក្ពាក់្េ័ន្ធពែ្ងៗពទ្ៀត្ ផដលក្ិចចការពន្ះក្ត្ូវបន្តពធវីឱ្យ
ម្គន្ន្ិរន្តរភាេពៅក្នុងការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំបន្តបនាា ប់ ពដីម្បឱី្យកុ្ម្គរទាំងអ្់បាន្ទ្ទ្ួលព្វាអប់រ ាំ
ក្គ្ប់រូបភាេ្ពក្ម្ចតាម្ចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត់្ (របូភាេទ្៩ី)។ 

 

រូបភាេទ្៩ី៖ ភាគ្រយម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្សាថ ន្ភាេអាហារូបត្ថម្ាក្បព្ីរព ងី 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍នាយក្ោឋ ន្្ុខ្ភាេ្ិក្ា 
្ម្គគ ល់៖ រមួ្បញ្ចូ លទាំងម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ និ្ងម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ 
 

យុទ្ធសាស្រ ត្ម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្យុទ្ធសាស្រ ត្រប្់អនុ្វ ិ្ ័យការរអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចគ្ឺ ពលីក្ក្ម្ព្ ់្ុខុ្ម្គលភាេ
ក្នុងការអភិវឌ្ឍកុ្ម្គរតូ្ច ន្ងិបន្តម្ក្ពរៀន្ឱ្យបាន្ពទ្ៀងទត់្ក្នុងការផក្លម្អការអនុ្វត្តលក្ខខ្ ឌ អបបបរម្គ ត្េីីទ្ឹក្សាអ ត្ 
ន្ិងអនាម័្យតាម្សាលាពរៀន្ ន្ិង្ម្គា របរកិាខ រពៅសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាក្បក្បពោយន្ិរន្តរភាេ។ ភាគ្រយសាលា   
ម្ពត្តយយ្ិក្ាបាន្អនុ្វត្តលក្ខខ្ ឌ អបបបរម្គ ត្ីេីទ្កឹ្សាអ ត្ ន្ងិអនាម័្យតាម្សាលាពរៀន្ បាន្ពក្ីន្ព ងីក្នុងអាំ ុង
ពេលចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨ ម្គន្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា 
៦១,២ភាគ្រយ ្ពក្ម្ចបាន្ក្ក្ម្ិត្១ ក្ក្ម្ិត្២ ន្ងិក្ក្ម្ិត្៣។ យ៉ា ងពហាចណ្ត្់ម្គន្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាចាំន្ួន្
៣ក្នុងចាំពណ្តម្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាចាំន្ួន្៤ ្ពក្ម្ចបាន្ក្ក្ម្ិត្ណ្តម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្ក្ក្ម្ិត្ទាំង៣ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០២០-២០២១។ ក្ក្ម្ិត្២បាន្ពក្ីន្ព ងីខ្ព្់ជាងពគ្ ក្នុងពនាះសាលាម្ពត្តយយ្ ិក្ា ៣៧ភាគ្រយ ម្គន្ភាេលអក្បព្ីរ 
ពលីផែនក្អនាម័្យ ន្ិងបរកិាខ រទ្ឹក្សាអ ត្។ គ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ែងផដរ ភាគ្រយសាលាពរៀន្្ពក្ម្ចបាន្ ត្ង់ោជាត្ិ
្ក្ម្គប់ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ (ក្ក្ម្តិ្៣) បាន្ពក្ីន្ព ងីពលី្ចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត់្ពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ 
សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាពៅ្ល ់ ៣,៨ភាគ្រយពទ្ៀត្ ម្ិន្ទន់្្ន្ដល់ក្ក្ម្ិត្៣។ ដូពចនះ ក្ត្វូខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងផក្បង    
បផន្ថម្ពទ្ៀត្ ពដីម្បីពឆ្ព ះពៅ្ពក្ម្ចបាន្ ត្ង់ោជាត្ិក្នុងរយៈពេលម្ធយម្។ ក្នុងដាំណ្តក់្កាលនន្ការរកី្រាលោល  
ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា បាន្បពងេីន្ការវនិ្ិពយគ្បផន្ថម្ជាបនាា ន់្ពៅពលីក្ិចចការងារទាំងពន្ះ 
ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់្ុខុ្ម្គលភាេកុ្ម្គរ (រូបភាេទ្ី១០)។  
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រូបភាេទ្១ី០៖ ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ កិ្ាបាន្អនុ្វត្តលក្ខខ្ ឌ អបបបរម្គ ត្េីទី្កឹ្សាអ ត្ ន្ងិអនាម័្យតាម្សាលាពរៀន្ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍នាយក្ោឋ ន្្ុខ្ភាេ្ិក្ា ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ លក្ខ :វនិិ្ចឆយ័ ក្ក្មិ្ត្១ ក្ក្មិ្ត្២ និ្ងក្ក្មិ្ត្៣ (ក្ក្មិ្ត្២ លអជាង ក្ក្មិ្ត្១ ក្ក្មិ្ត្៣ លអជាងក្ក្មិ្ត្២) 

 

វធិាន្ការបផន្ថម្ពដីម្បផីក្លម្អ្ម្គា របរកិាខ រម្ពត្តយយ្ិក្ា រមួ្ម្គន្ ការវនិ្ិពយគ្រប្់ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិង
ក្ីឡា ពលីបងគន់្អនាម័្យ ទ្កឹ្សាអ ត្ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ អគ្គិ្ន្ ីន្ិងក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្។ ្ម្គា របរកិាខ រទាំងពន្ះ
បាន្រមួ្ចាំផ ក្ដល់ការបពងេីន្លទ្ធភាេចូលពរៀន្រប្់កុ្ម្គរកាន់្ផត្ពក្ចីន្ព ងី។ ការវនិ្ិពយគ្ទាំងអ្់ពន្ះម្គន្ការ
យក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ខ្ព្់េីក្ក្្ួងព្ដឋក្ិចចន្ិងហរិញ្ញវត្ថុ ផដលបាន្ផក្លម្អឱ្យកាន់្ផត្ក្បព្ីរព ងីពលី្ម្គា របរកិាខ រពៅ 
ម្ពត្តយយ្ិក្ា។ ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ ការវនិ្ិពយគ្រប្់ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ីឡា បាន្ពធវីឱ្យ្ូចនាក្រ្ពក្ម្ច
ពលី្ចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត់្ពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ ជាក់្ផ ត្ង ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា
ទាំងអ្់បាន្សាង្ង់បងគន់្អនាម័្យ្ពក្ម្ចបាន្ ១០០ភាគ្រយ ផដលពៅឆ្ន ាំពគ្នលម្គន្ក្ត្ឹម្ផត្ ២២ភាគ្រយ 
ប៉ាុពណ្តណ ះ (រូបភាេទ្ី១១)។  

លទ្ធភាេទ្ទ្ួលបាន្ទ្ឹក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទ្ួលទន្ ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់។ ផែអក្តាម្រូបភាេ           
បាន្បងាា ញថ្ន ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០ សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា ៩០,១ភាគ្រយ  ម្គន្្ម្គា របរកិាខ រទ្ឹក្សាអ ត្         
ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ ខ្ ៈផដលពៅឆ្ន ាំពគ្នលម្គន្ក្ត្ឹម្ផត្ ៣០,២ភាគ្រយ ប៉ាុពណ្តណ ះ។ ពទះបីជា ភាគ្រយពន្ះម្គន្ការធាល ក់្ចុះ
ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ ប៉ាុផន្តពៅពលី្ចាំ ុចពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ 

ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ បាន្ពក្ីន្ព ងីជាបន្តបនាា ប់ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ ខ្ ៈពេលផដល
សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្្ម្គា របរកិាខ រត្ិចជាង ២៩ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨  ប៉ាុផន្តពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០២០-២០២១ បាន្ពក្ីន្ព ងីរហូត្ដល ់៨៤,៤ភាគ្រយ។ ក្ប្ិន្ពបីក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា ពៅផត្បន្ត
បពងេីន្ការវនិ្ិពយគ្ ពនាះសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាទាំងអ្់អាចន្ងឹម្គន្ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដពៅក្ត្ឹម្ឆ្ន ាំ២០២៣។ 

ជាចុងពក្កាយ ការវនិ្ិពយគ្ពលីការពក្បីក្បា្់អគ្គិ្ន្ីពៅតាម្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា បាន្បងាា ញថ្ន ម្គន្ការ
ពក្ីន្ព ងីយ៉ា ងឆ្ប់រហ័្រហូត្ដល់ ៤៦ភាគ្រយ ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ។ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ម្គន្សាលា 
ម្ពត្តយយ្ិក្ាក្ត្ឹម្ផត្ ២២,១ភាគ្រយ ពៅម្ិន្ទន់្ម្គន្អគ្គិ្ន្ីពក្បីក្បា្់ពៅព យី។ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា 
ន្ឹងខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងផក្បងបផន្ថម្ពទ្ៀត្ ពដីម្បីពធវីឱ្យសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាទាំងអ្់ម្គន្អគ្គិ្ន្ីពក្បីក្បា្់ក្នុងរយៈពេល      
២ពៅ៣ឆ្ន ាំខាងមុ្ខ្។  
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រូបភាេទ្១ី១៖ ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្ បងគន់្អនាម័្យ ទ្កឹ្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទ្លួទន្ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ 
ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្ (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋោច់ពោយផ ក្) 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍នាយក្ោឋ ន្្ុខ្ភាេ្ិក្ា ២០២០-២០២១ 

 

សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាសាធារ :ផដលម្គន្អគ្គិ្ន្ីពក្បីក្បា្់បាន្ពក្ីន្ព ងី ពោយសាររោឋ ភិបាលបាន្ន្ិង
ក្ាំេុងអនុ្វត្តពគ្នលន្ពយបាយជាត្ិ ត្ីេី ការេក្ងីក្បណ្តត ញអគ្គិ្ ន្ីទូ្ទាំងក្បពទ្្ក្ត្ឹម្ឆ្ន ាំ២០២៥។ ពលី្េីពន្ះ 
ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា បាន្អភិវឌ្ឍអគ្នរ្ិក្ា ត្ង់ោ ន្ិងបន្តអនុ្វត្តតាម្ ត្ង់ោ្ក្ម្គប់សាលាសាង្ង់ថមី។ 
 

រូបភាេទ្១ី២៖ ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្អគ្គិ្ ន្ ី(ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ) 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍នាយក្ោឋ ន្្ុខ្ភាេ្ិក្ា ២០២០-២០២១ 

 

បញ្ា ក្បឈម្ជារួម្ ការេក្ងីក្ថ្នន ក់្ម្ពត្តយយ្ិក្ាពៅក្នុងសាលាបឋម្្ិក្ា ពដីម្បីព្លីយត្បពៅន្ឹង           
ការបពងេីន្លទ្ធភាេទ្ទ្ួលបាន្ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចក្បក្បពោយគុ្ ភាេ ន្ងិ្ម្ធម៌្ ប៉ាុផន្តសាលាបឋម្្ិក្ា     
ម្ួយចាំន្ួន្ពៅខ្វះបន្ាប់ពរៀន្ ពហយី្ម្គា របរកិាខ រម្ិន្ទន់្្ម្ក្្បន្ឹង ត្ង់ោម្ពត្តយយ្ិក្ា។  គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ង
សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាម្ួយចាំន្ួន្បាន្ពលីក្ព ងីថ្ន ម្ិន្ចង់បពងេីត្ថ្នន ក់្ម្ពត្តយយ្ិក្ាពៅក្នុងសាលាបឋម្្ិក្ា 
ពោយយល់ព ញីថ្ន ជាបន្ាុក្ការងារធៃន់្ធៃរ ពហយីម្ិន្ទន់្ម្គន្វធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្្ម្ក្្ប ន្ិងខ្វះការចូលរមួ្េី
ម្គតាបិតា ឬអនក្អាណ្តេាបាល ក្នុងការគ្នាំពារន្ិងអភិវឌ្ឍន៍្កុ្ម្គរតូ្ចផដលជាក្តាត ្ាំខាន់្្ក្ម្គប់ការអនុ្វត្ត         
ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចក្បក្បពោយពជាគ្ជ័យ។ 
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៣
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១៣
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ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

បងគន់្អនាម្័យ ទ្ឹក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទួ្លទន្ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ក្បអប់្ពងាគ ះបឋម្

៣១.៧ ៣៣.៦
៣៥.៤

៣៧.៣៣១.៧

៣១.៧

៤៥.១

៧៧.៩

០.

២០.

៤០.

៦០.

៨០.

១០០.

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង
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ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ បាន្ជះឥទ្ធេិលយ៉ា ងខាល ាំងពៅពលីលទ្ធភាេទ្ទ្លួបាន្ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច។ 
ពលី្េីពន្ះ ក្ិចច្ហការពលីការ្ិក្ាេីចម្គៃ យ្ក្ម្គប់ម្ពត្តយយ្ិក្ាពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ទបពៅព យី ពោយសារ  
ម្ិន្ទន់្ម្គន្ការចូលរួម្ ន្ិងគ្នាំក្ទ្្ក្ម្គប់ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្តាម្អន្ឡាញ។ ជាការលាំបាក្្ក្ម្គប់ក្គ្ួសារ         
ទាំងអ្ក់្នុងការចូលរមួ្្ិក្ាតាម្អន្ឡាញពៅម្ពត្តយយ្ិក្ា ពោយសារខ្វះ្ម្គា រន្ិងឧបក្រ ៍ឌ្ីជីថល។ ជារមួ្ 
ខ្វះ្ម្គា របពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ ន្ិង្ម្គា រផដលម្គន្ក្សាប់ពៅម្ិន្ទន់្្ម្ក្្ប្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំឌ្ីជីថល។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្២ី៖ អភវិឌ្ឍសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាក្្បតាម្ ដ្ង់ោគុ្ ភាេ 
វឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅរក្វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ពន្ះក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 

 

តារាងទ្៣ី៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ  

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧-១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០-២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយ:ពេលម្ធយម្៖ 
ែលពធៀប្ិ្្-ក្គ្ ូ(ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ) ៤០ ៣១ ៤២  
្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ្ពក្ម្ចបាន្តាម្ ត្ង់ោ 
អបបបរម្គ (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋោច់ពោយផ ក្) 

០ ១៨,០ ១៩,៩  

ចាំន្នួ្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍្ ពក្ម្ចបាន្តាម្ ត្ង់ោ
អបបបរម្គ 

៦០០ ១ ១៤០ ១ ២៥០  

ភាគ្រយក្គូ្ម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្គុ្ វុឌ្ឍកិ្្បតាម្ ត្ង់ោជាតិ្ 
(រូបម្ន្ត១២+២) 

៦៤,០ ៧០,០ ៦៨,៩  

ចាំន្នួ្ក្គូ្អប់រ ាំេហុភាសាពៅម្ពត្តយយ្ិក្ា ៩៤ ១១៩ ១២៣  

ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋនិ្ង្ហគ្ម្ន៍្បាន្ពធវីពត្ ត្
្ម្ត្ថភាេកុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំ 

៣៩,២ ៤៥,១ ៦៧,១  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
 

ែលពធៀប្ិ្្-ក្គ្ូពៅម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ម្ិន្ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេដូចការរ ាំេឹងទុ្ក្ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំនន្ការអនុ្វត្ត
ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ ពៅក្ត្ឹម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្គន ក់្បពក្ងៀន្្ិ្្៤២នាក់្      
ពៅសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ពធៀបន្ឹងចាំ ុចពៅ ៣១នាក់្។ ជាការេិត្ ែលពធៀប្ិ្្-ក្គ្មូ្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ      
ម្ិន្ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨។ ន្ិនាន ការពន្ះបងាា ញថ្ន ចាំន្ួន្ក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្ពត្តយយ្ិក្ាពក្ជី្
ពរ ី្ ថមីបន្តធាល ក់្ចុះជាពរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ដូពចនះពហយី ម្ិន្អាចព្លីយត្បន្ឹងត្ក្ម្ូវការេក្ងីក្ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចបាន្ពទ្។ 
ពលី្េីពន្ះ ពោយសារការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា បាន្្ពក្ម្ចផ្ទអ ក្ការពក្ជី្
ពរ ី្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្ពត្តយយ្ិក្ារយៈពេល១ឆ្ន ាំ ផដលពធវីឱ្យប៉ាះពាល់ដល់ែលពធៀប្ិ្្-ក្គ្មូ្ពត្តយយ្ិក្ារដឋពៅឆ្ន ាំ
ចុងពក្កាយពន្ះ។ 

ក្ងវះក្គ្ះឹសាថ ន្ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្ពត្តយយ្ិក្ា បាន្ពធវឱី្យការពក្ជី្ពរ ី្ ចាំន្ួន្ក្គ្បូពក្ងៀន្ម្ពត្តយយ
្ិក្ាម្ក្ប តុ ះបណ្តត លពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ បចចុបបន្នពន្ះ ម្គន្ក្គ្ឹះសាថ ន្ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្ពត្តយយ្ិក្ា     
ផត្ម្ួយគ្ត់្ផដលទ្ទ្ួលយក្គ្រុ្ិ្្ម្គន្ចាំន្ួន្ក្ាំ ត់្។ ម្ា៉ាងវញិពទ្ៀត្ ក្គ្ូឧពទ្ា្ម្ិន្ទន់្ម្គន្គុ្ វុឌ្ឍិ្ ម្ក្្ប 
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ន្ិងម្ិន្ទន់្ម្គន្ពត្ ត្ ត្ង់ោ្ក្ម្គប់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្ពត្តយយ្ិក្ា ខ្ ៈផដលម្គន្ពៅផត្ក្ក្ម្ិត្បឋម្្ិក្ាប៉ាុពណ្តណ ះ។   
ក្គ្ូបពក្ងៀន្បឋម្្ិក្ាផដលបពក្ងៀន្ពៅម្ពត្តយយ្ិក្ា ម្ិន្បាន្ទ្ទ្ួលការប តុ ះបណ្តត លពលីវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ពៅ
ក្ក្ម្ិត្ម្ពត្តយយ្ិក្ា ឬព្ចក្តីផ នាាំជាក់្លាក់្ ផដលពធវីឱ្យម្គន្ែលប៉ាះពាល់អវជិាម្គន្ដល់គុ្ ភាេនន្ការបពក្ងៀន្
ន្ិងពរៀន្ពៅម្ពត្តយយ្ិក្ា។ 

 

រូបភាេទ្១ី៣៖ ែលពធៀប្ិ្្-ក្គូ្ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ 

 

ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

ពទះបីជា ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា បាន្ពធវកី្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ក្បេ័ន្ធប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្េីរូបម្ន្ត 
១២+២ ពៅ ១២+៤ ប៉ាុផន្តការប តុ ះបណ្តត លក្គ្បូពក្ងៀន្ម្ពត្តយយ្ិក្ាពៅផត្អនុ្វត្តតាម្ក្បេ័ន្ធប តុ ះបណ្តត ល   
ចា្់។ វឌ្ឍន្ភាេក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំក្ន្លងម្ក្ ភាគ្រយនន្ក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្ពត្តយយ្ិក្ាផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍកិ្្បតាម្
ត្ង់ោនន្ក្បេ័ន្ធប តុ ះបណ្តត លព ា្ីរផត្្ពក្ម្ចបាន្ចាំ ុចពៅ ៧០ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១      
(រូបភាេទ្១ី៤)។ ម្ា៉ាងវញិពទ្ៀត្ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីាបាន្ចាត់្ទុ្ក្ថ្នក្បេ័ន្ធប ដុ ះបណ្តដ លក្គ្ូបពក្ងៀន្
ក្បក្បពោយគុ្ ភាេ គ្ួរផត្ម្គន្្ងគត្ិភាេចាប់េីក្ក្ម្ិត្ម្ពត្តយយ្ិក្ាដល់ម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ ដូពចនះពហយី 
ពៅពេលអនាគ្ត្ ក្បេ័ន្ធពន្ះគ្ួរព្លីយត្បន្ឹង ត្ង់ោគុ្ វុឌ្ឍជិាត្ិ (តាម្រូបម្ន្ត១២+៤) ្ក្ម្គប់ក្គ្ប់ក្ក្ម្ិត្នន្      
ការអប់រ ាំមូ្លោឋ ន្។ 
 

រូបភាេទ្១ី៤៖  ភាគ្រយក្គូ្ម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្គុ្ វុឌ្ឍកិ្្បតាម្ ត្ង់ោជាត្ ិ(រូបម្ន្ត១២+២) 

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងធន្ធាន្ម្នុ្្្ ២០២១-២០២១ 

៤០

៣៧ ៣៤ ៣១

៤០ ៤០.៨ ៤៣.១ ៤២

០

១០

២០

៣០

៤០

៥០

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង
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ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ឡីា បាន្ន្ងិក្ាំេុងអនុ្វត្តក្ម្មវធិីអប់រ ាំេហុភាសា្ក្ម្គប់កុ្ម្គរជន្ជាត្ិពដីម្ភាគ្ត្ចិ   
ជាពក្ចីន្ឆ្ន ាំម្ក្ពហយី។ តាម្រូបភាេទ្ី១៥ បាន្បងាា ញថ្ន ចាំន្ួន្ក្គ្ូបពក្ងៀន្េហុភាសាពៅម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្ការ
ពក្ីន្ព ងីបន្តិចម្តងៗេី ៩៤នាក់្ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨ ដល់ ១២៣នាក់្ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១។ 
ពយងតាម្សាថ ន្ភាេ ន្ិងការពក្ជី្ពរ ី្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ថមីពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ ការក្ាំ ត់្ចាំ ុចពៅម្ិន្ទន់្ម្គន្ម្ហចិឆតា 
ដូពចនះពហីយ ចាំន្ួន្ក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំេហុភាសាពៅម្ិន្ទន់្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្។ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ          
យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា ចាាំបាច់ក្ត្ូវបពងេីន្ការវនិ្ិពយគ្បផន្ថម្ពទ្ៀត្ពលីការេក្ងីក្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្េហុភាសា 
(រូបភាេទ្ី១៥)។  

ពយងតាម្របាយការ ៍រប្់អនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច ការេក្ងីក្ការវាយត្នម្ល្ម្ត្ថភាេរប្កុ់្ម្គរ
អាយុ៥ឆ្ន ាំ ពៅក្គ្ប់ក្គ្ឹះសាថ ន្អប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចគ្ឺម្គន្សារៈ ា្ំខាន់្។ ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ន្ិង្ហគ្ម្ន៍្
បាន្ពធវីពត្ ត្្ម្ត្ថភាេកុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំ បាន្ពក្ីន្ព ងីជិត្ ២៨ភាគ្រយ ផដលក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ា្ំ ពក្ម្ចបាន្ 
៦៧,១ភាគ្រយ ពៅក្គ្ប់ក្គ្ឹះសាថ ន្អប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២0-២០២១។ ្ូចនាក្រពន្ះ្ពក្ម្ចបាន្ពលី្
ចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត់្ ៤៩ភាគ្រយ ប៉ាុពណ្តណ ះ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២២-២០២៣។ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា 
ម្គន្ពម្គទ្ក្ភាេចាំពពាះ្ម្ិទ្ធែលផដល្ពក្ម្ចបាន្។ ម្ា៉ាងវញិពទ្ៀត្ ការពរៀបចាំផែន្ការ ន្ិងការក្គ្ប់ក្គ្ងម្គន្គុ្ ភាេ 
េិត្ជាម្គន្សារៈ្ាំខាន់្ ផដលក្ក្្ួងចង់េក្ងីក្អន្តរាគ្ម្ន៍្ ពដមី្បែីតលព់្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចឱ្យ្ពក្ម្ចបាន្ ១០០ភាគ្រយ 
ពៅបណ្តត ឆ្ន ាំខាងមុ្ខ្ (រូបភាេទ្ី១៦)។ 
 

រូបភាេទ្១ី៥៖ ក្គូ្បពក្ងៀន្េហុភាសា 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំឆ្ន ាំ ២០២០-២០២១ 
 

រូបភាេទ្១ី៦៖ ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ន្ងិ្ហគ្ម្ន៍្បាន្ពធវពីត្ ត្្ ម្ត្ថភាេកុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំ 

 
 ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អប់រ ាំឆ្ន ាំ ២០២០-២០២១ 

៩៤
១០៧

១១២ ១១៩
៩៤

១០៧ ១១៦
១២៣

០

៥០

១០០

១៥០

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង



ទ្ាំេ័រទី្ 19 

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ្ាំខាន់្ម្ួយពទ្ៀត្ ពដីម្បវីា្់គុ្ ភាេព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច គ្ឺចាំន្ួន្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា
្ពក្ម្ចបាន្តាម្ ត្ង់ោជាត្ិអបបបរម្គ។ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា បាន្ពលីក្ទ្ឹក្ចតិ្តដល់ក្គ្ប់សាលាម្ពត្តយយ
្ិក្ារដឋ រមួ្ទាំងសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ែងផដរ។ ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨ ចាំន្នួ្សាលាម្ពត្តយយ
្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍្ពក្ម្ចបាន្តាម្ ត្ង់ោជាត្ិអបបបរម្គ បាន្ពក្ីន្ព ងីគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់។ ពៅពេលចាប់ពែតីម្    
អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ចាំន្ួន្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្្ពក្ម្ចបាន្តាម្ ត្ង់ោជាត្អិបបបរម្គ
បាន្ពក្ីន្ព ងីខ្ព្់រហូត្ដល ់៤១,៧ភាគ្រយ។ ពៅក្នុងរយៈពេល២ឆ្ន ាំពៅមុ្ខ្ពទ្ៀត្ ក្ាំព ីន្ជាម្ធយម្ក្បចាាំឆ្ន ាំន្ឹង
ពលី្ ២០ភាគ្រយ។ ពទះបីជា ម្គន្ក្ាំព ីន្ជាបន្តបនាា ប់ក៏្ពោយ ក្នុងន័្យពន្ះ ចង់បងាា ញអាំេីការពលីក្ក្ម្ព្់
គុ្ ភាេនន្ការែតល់ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច (រូបភាេទ្១ី៧)។  
 

រូបភាេទ្១ី៧៖ ចាំន្នួ្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ ព្ក្ម្ចបាន្តាម្ ត្ង់ោអបបបរម្គ  

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំឆ្ន ាំ ២០២០-២០២១ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្៣ី៖ េក្ងងឹ្ម្ត្ថភាេការក្គ្ប់ក្គ្ងអនុ្វ ិ្ យ័ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច  
វឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យពន្ះក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្៤ី៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ  

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧-១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០-២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយ:ពេលម្ធយម្៖ 
ចាំន្នួ្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋបាន្អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ង
តាម្សាលាពរៀន្  

០ ៥៥ ៤៣  

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្នាយក្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋបាន្ទ្ទ្លួការបាំប៉ាន្
ត្ីេីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ 

០ ៥០ ៤៣  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 

 

៦០០
៧៨០

៩៦០
១១៤០

៦០០

៨៥០
១០៥០

១២៥០

០
២០០
៤០០
៦០០
៨០០
១០០០
១២០០
១៤០០

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង
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ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ គ្ឺជាក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់អាទ្ិភាេដ៏ ា្ំខាន់្ម្ួយរប្់ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា 
ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣។ ការេក្ងីក្យុទ្ធសាស្រ ត្ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ពៅ
ក្នុងអនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចម្គន្វឌ្ឍន្ភាេគ្ួរឱ្យគ្ត់្្ម្គគ ល ់ ពយងតាម្ចាំ ុចពៅពៅឆ្ន ាំដាំបូង ប៉ាុផន្តវឌ្ឍន្ភាេពន្ះ 
បាន្ថយចុះពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ (រូបភាេទ្ី១៨)។ ការអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ្តកាលេីឆ្ន ាំក្ន្លងម្ក្ក្្បពេល
ផដលសាលាពរៀន្បិទ្ទវ រ។ ផែអក្ពលីន្ិនាន ការបចចុបបន្នពន្ះ បងាា ញថ្នសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋផដលម្គន្្ម្ត្ថភាេ
ពេញពលញក្នុងការអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្េិបាក្ន្ឹង្ពក្ម្ចបាន្តាម្ចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត់្
ឱ្យបាន្ដល ់៧៩សាលា ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២២-២០២៣ ផដលចាាំបាច់ក្ត្ូវពធវីការេិន្ិត្យតាម្ោន្ ន្ងិវាយត្នម្លពលី
សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋផដលបាន្អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្តាម្ម្ពធាបាយពែ្ងៗ (ឧ. ការពក្បីក្បា្់
ទ្ក្ម្ង់ហគូហគល) ន្ិងបន្តគ្នាំក្ទ្គ្ :ក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ឱ្យម្គន្្ម្ត្ថភាេពេញពលញក្នុងការអនុ្វត្ត
ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ទន់្ពេលពវលា។ 

 

រូបភាេទ្១ី៨៖ ចាំន្នួ្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋបាន្អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

វឌ្ឍន្ភាេក្នុងការអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ពៅសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ បាន្ែារភាា ប់ន្ឹង             
ការប តុ ះបណ្តត លគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ត្ីេីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្។ ក្នុងរយៈពេល២ឆ្ន ាំដាំបូង      
ចាំន្ួន្គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ទ្ទ្ួលបាន្ការប តុ ះបណ្តត លបាន្េី ៣១នាក់្ ដល់ ៤៣នាក់្ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០២០-២០២១ ពទះបីជា រងែលប៉ាះពាល់ពោយសារការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ក៏្ពោយ។ ចាំ ុចពៅ      
ឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២២-២០២៣ ន្ងឹអាច្ពក្ម្ចបាន្ តាម្រយៈភាេជានដគូ្ ន្ងិការពក្បីក្បា្់ម្ពធាបាយតាម្អន្ឡាញ 
ពដីម្បេីក្ងីក្ដល់ក្គ្ប់សាលាពរៀន្។ 
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រូបភាេទ្១ី៩៖ ចាំន្នួ្នាយក្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋបាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត ល ត្េីកីារក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្
ក្នុងម្យួឆ្ន ាំ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

ជាំងឺកូ្វដី-១៩ បាន្រារា ាំងដល់ការអនុ្វត្ត្ក្ម្មភាេការក្គ្ប់ក្គ្ងការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចផដលបាន្ពក្គ្នងទុ្ក្ម្ួយចាំន្ួន្
ផដលពធវីឱ្យប៉ាះពាល់ដល់ការងារក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ិងអនុ្វត្តរប្់អនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចទាំងមូ្ល។ ការេិន្ិត្យតាម្ោន្
ន្ិងវាយត្នម្លម្ិន្ក្ត្ូវបាន្អនុ្វត្ត ពហយីការេិន្ិត្យតាម្ោន្ផដលម្គន្ពហយីអនុ្វត្តម្ិន្បាន្ពេញពលញ។ ការអភិវឌ្ឍ
្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីទ្ទ្ួលបន្ាុក្ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ពៅម្ពត្តយយ្ិក្ាម្ិន្បាន្អនុ្វត្ត ពោយសារម្ិន្បាន្ទ្ទ្ួល
ថវកិាគ្នាំក្ទ្។ 

 

១.២.២ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំបឋម្្ិក្ា 
វត្ថុបាំ ងទី្១៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ការចូលពរៀន្រហូត្ដល់ចប់ថ្នន ក់្ទ្ី៦នន្បឋម្្ិក្ា្ក្ម្គប់កុ្ម្គរទាំងអ្់ជាេិព្្
ក្កុ្ម្កុ្ម្គរជបួការលាំបាក្ 

វឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យពន្ះក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្៥ី៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧-១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០-២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយ:ពេលម្ធយម្៖ 
អក្តាេិត្នន្ការ្ិក្ា  ៩៧,៨ ៩៨,២ ៩១,៩  

ក្បុ្ ៩៧,៦ ៩៨,១ ៩១,០  
ក្្ី ៩៨,១ ៩៨,៦ ៩២,៣  

អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ា  ៨២,៧ ៨៤,៨ ៨៧,៤  
ក្បុ្ ៧៩,១ ៨២,៦ ៨៣,៤  

ក្្ី ៨៦,៤ ៨៩,២ ៩១,៦  

អក្តាគ្ង់វង្  ៧៩,៩ ៨៣,៦ ៨០,២  

ក្បុ្ ៧៦,៥ ៨១,៣ ៧៥,៧  

ក្្ី ៨៣,៥ ៨៦,២ ៨៥,២  

០ ០

៥០ ៥០

០

៣១ ៣១

៤៣

០

១០

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង
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អក្តាេិត្ចូលពរៀន្ថមី  ៩៥,២ ៩៧,២ ៨៧,៤  

ក្បុ្ ៩៥,២ ៩៧,២ ៨៦,៨  

ក្្ី ៩៥,១ ៩៧,១ ៨៨,០  

អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ា  ៤,១ ៣,១ ៧,៣  

ក្បុ្ ៤,៧ ៣,៤ ៧,៧  

ក្្ី ៣,៥ ២,៩ ៦,៨  

អក្តាក្តួ្ត្ថ្នន ក្់  ៦,៥ ៥,៣ ៧,០  

ក្បុ្ ៨,០ ៦,២ ៨,៧  

ក្្ី ៤,៩ ៣,៨ ៥,៣  

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្ក្្ុក្ផដល្ពក្ម្ចបាន្អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ពៅបឋម្្ិក្ា
តិ្ចជាង ឬព ម្ី១០ភាគ្រយ 

១៧៣ ១៧៩ ១៧០  

ចាំន្ួន្្ិ្្បឋម្្ិក្ាបាន្ទ្ទ្ួលអាហារពៅតាម្
សាលាពរៀន្ 

៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ៥៣ ៧៣៧  

ចាំន្នួ្្ិ្្ទ្ទ្លួអាហារូបក្រ ៍ពៅបឋម្្ិក្ា ៨៦ ១២៦ ៩៧ ០០០ ១២២ ២២៨  

ចាំន្នួ្ក្គូ្បពក្ងៀន្អប់រ ាំេហុភាសាពៅបឋម្្ិក្ា ១៩៧ ២៣១ ២៣១  

ភាគ្រយសាលាកុ្ម្គរពម្ក្តី្ក្ក្មិ្ត្ម្ធយម្ និ្ងក្ក្មិ្ត្អភិវឌ្ឍ ៨១,៣ ៨២,៩ ៧៩,៣  
ភាគ្រយសាលាពរៀន្បឋម្្ិក្ាម្គន្អគ្គិ្នី្ពក្បីក្បា្់ ៤៩,៦ ៥៨,៨ ៨៤,៩  
ភាគ្រយសាលាបឋម្្ិក្ាបាន្អនុ្វត្តលក្ខខ្ ឌ អបបបរម្គ ត្ីេីទឹ្ក្សាអ ត្ និ្ងអនាម័្យតាម្សាលាពរៀន្៖ 

ក្ក្មិ្ត្ ១ ៤៥,៣ ៥០,៦ ៣៦,០  
ក្ក្មិ្ត្ ២ ២២,៤ ២៣,៤ ៣៨,៦  

ក្ក្មិ្ត្ ៣ ១,៤ ១,៦ ៣,៣  

ភាគ្រយសាលាបឋម្្ិក្ាម្គន្៖ 
បងគន់្អនាម័្យ ៩០,៦ ៩៣,២ ១០០  

ទឹ្ក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទ្លួទន្ ៥៩,៣ ៦២,១ ៨៩,៦  

ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ៥៦,៧ ៦១,៧ ៨១,២  

ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្ ៥៤,០ ៥៧,៦ ៥៧,៨  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្ មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
 

ភាគ្រយ្ិ្្ថមីថ្នន ក់្ទ្ី១ ផដលបាន្្លងកាត់្ម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្ក្ក្ម្ិត្ខ្ព្់ជាងក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំចុងពក្កាយ
ពធៀបន្ឹងឆ្ន ាំពគ្នលនន្ការចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំបាន្ពក្ីន្ព ងី ៩,៥ភាគ្រយ។ បចចុបបន្នពន្ះ 
្ិ្្ថមីថ្នន ក់្ទ្ី១ក្បម្គ ៣នាក់្ក្នុងចាំពណ្តម្៤នាក់្ បាន្្លងកាត់្ម្ពត្តយយ្ិក្ា។ លទ្ធែលពន្ះរ ាំេឹងថ្នន្ឹងម្គន្
លទ្ធែលលអពលីការពរៀន្្ូក្ត្ ន្ិងអាចរមួ្ចាំផ ក្កាត់្បន្ថយអក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ ជាេិព្្ ពៅថ្នន ក់្ដាំបូងនន្បឋម្្ិក្ា 
កុ្ម្គរម្គន្មូ្លោឋ ន្ក្គ្ឹះពលីការអាន្ ន្ិង្រព្រក្្ៈន្ិងេយញ្ាន្ៈ ពលខ្ន្េវន្ត ការទក់្ទ្ង ការពលងផលបង្ិក្ា 
ការងារក្ក្ុម្ ការប តុ ះភាេកាល ហាន្ ការអភិវឌ្ឍរាងកាយ ន្ងិបញ្ញ ។ល។ ន្ិនាន ការពន្ះ ក្្បន្ឹងក្ាំព ីន្នន្            
ការទ្ទ្ួលបាន្ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចពៅមុ្ន្ពេល ន្ិងពៅពេលចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំពន្ះ 
ប៉ាុផន្តការចូលពរៀន្ពៅម្ពត្តយយ្ិក្ាបាន្ថយចុះម្ក្វញិ ន្ងិបន្តថយចុះពទ្ៀត្ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាចុងពក្កាយ។ លទ្ធែលពន្ះ
អាចពធវីឱ្យ្ិ្្ថមីពរៀន្ថ្នន ក់្ទ្ី១ពៅបឋម្្ិក្ាផដលម្ិន្បាន្្លងកាត់្ម្ពត្តយយ្ិក្ាន្ឹងម្ិន្ម្គន្ការពក្ីន្ព ងី។ 
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របូភាេទ្២ី០៖  ភាគ្រយ្ិ្្ថមថី្នន ក់្ទ្១ី ផដលបាន្្លងកាត់្ម្ពត្តយយ្ិក្ា 

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

្ូចនាក្រម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្្ូចនាក្រជាពក្ចីន្ផដលពក្បីក្បា្់ ពដីម្បវីាយត្នម្លការក្បមូ្លកុ្ម្គរដល់វយ័
្ិក្ាឱ្យចូលពរៀន្តាម្ក្ក្ម្ិត្អាយុ គ្ឺអក្តាេិត្ចូលពរៀន្ថមីពៅបឋម្្ិក្ា។ អក្តាពន្ះ្ពក្ម្ចបាន្ក្ក្ម្ិត្ខ្ព្់ពៅ
ពេលចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ន្ិងបាន្ពក្ីន្ព ងីកាន់្ផត្ខ្ព្ព់ៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាដាំបូងរហូត្ដល់ 
៩៧,៥ភាគ្រយ។ ែាុយម្ក្វញិ បនាា ប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៨-២០១៩ ន្ិនាន ការពន្ះបាន្ធាល ក់្ចុះខាល ាំងពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា 
២០២០-២០២១ ផដលអាចទក់្ទ្ងន្ឹងការបិទ្សាលាពរៀន្បណ្តត លម្ក្េកីាររកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩។ 
ន្ិនាន ការពន្ះម្គន្ភាេក្បហាក្់ក្បផហលគ្នន ្ក្ម្គប់្ិ្្ក្្ី ន្ិង្ិ្្ក្បុ្ ពទះបីជាអក្តាេិត្ចូលពរៀន្ថមីរប្់
្ិ្្ក្បុ្ធាល ក់្ចុះពក្ចីន្ជាង្ិ្្ក្្ីពៅឆ្ន ាំចុងពក្កាយ។ 
 

របូភាេទ្២ី១៖  អក្តាេតិ្ចូលពរៀន្ថមពីៅបឋម្្ិក្ា 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

ជាទូ្ពៅ ន្ិនាន ការធាល ក់្ចុះនន្អក្តាេិត្ចូលពរៀន្ថមីចាប់េឆី្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៨-២០១៩ បាន្ពក្ីត្ព ងីពៅព ា្ីរផត្
ទូ្ទាំងក្បពទ្្។ ពគ្្ពងេត្ព ញីថ្ន អក្តាេិត្ចូលពរៀន្ថមីទបបាំែុត្ម្គន្ពៅក្នុងពខ្ត្តចាំន្នួ្៥ រមួ្ម្គន្៖ ពខ្ត្តផក្ប 
(៧១,២ភាគ្រយ) ពកាះកុ្ង (៥៧,៩ភាគ្រយ) ម្ ឌ លគ្ិរ ី (៧០ភាគ្រយ) នប៉ាលិន្ (៥៣,៨ភាគ្រយ) ន្ិង         
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ឆ្ន ាំ មូ្ លោឋ ន្ ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

្រុប ក្បុ្ ក្្ី
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ពខ្ត្តក្េះ្ីហនុ្ (៦៤,៥ភាគ្រយ) (រូបភាេទ្ី២១) ពោយសារក្ាំព ីន្នន្ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ម្ិន្ក្្បតាម្
ក្ក្ម្ិត្អាយុ (ពលី្ន្ិងខ្វះ) ពៅបឋម្្ិក្ា។ ជាការចាាំបាច់ក្នុងការក្ាំ ត់្អត្ត្ញ្ញ  ក្ក្ុម្កុ្ម្គរផដលដល់          
វយ័្ិក្ាម្ិន្ទន់្ចូលពរៀន្ពៅបឋម្្ិក្ា ដូចជា កុ្ម្គរជន្ជាត្ិពដីម្ភាគ្ត្ិច កុ្ម្គរម្គន្េិការភាេ កុ្ម្គរពៅត្ាំបន់្
ជន្បទ្ោច់ក្្យល ឬកុ្ម្គរនន្ក្គ្ួសារចាំណ្តក្ក្្ុក្។ ជាេិព្្ ចាាំបាច់ក្នុងការអនុ្វត្តវធិីសាស្រ ត្ក្ាំ ត់្        
ពគ្នលពៅ្ក្ម្គប់ក្ក្ុម្ទាំងពន្ះ តាម្រយៈការក្សាវក្ជាវក្បត្ិបត្តិពលីបញ្ា ក្បឈម្ជាក់្លាក់្្ក្ម្គប់ក្ក្ុម្ន្ីម្យួៗ។ 

 

របូភាេទ្២ី២៖  អក្តាេតិ្ចូលពរៀន្ថមពីៅបឋម្្ិក្ាតាម្រាជធាន្ ីពខ្ត្ត េឆី្ន ា្ំ កិ្ា២០១៨-២០១៩ ដល ់២០២០-
២០២១  

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០១៨-២០១៩ ដល់ ២០២០-២០២១ 
 

 អក្តាេិត្នន្ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ារក្ាបាន្ក្ក្ម្តិ្ខ្ព្់ (ចពនាល ះេី ៩៧ភាគ្រយ ដល់ ៩៨ភាគ្រយ) 
រហូត្ដល់ឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៩-២០២០។ ពទះបីជា ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ ម្គន្ការធាល ក់្ចុះខាល ាំងរហូត្ដល់ 
៦,២ភាគ្រយ ពធៀបន្ឹងឆ្ន ា្ំ ិក្ាដាំបូង (២០១៨-២០១៩)។ ការធាល ក់្ចុះពន្ះម្គន្ភាេក្បហាក់្ក្បផហលគ្នន ្ក្ម្គប់
្ិ្្ក្្ី ន្ិង្ិ្្ក្បុ្។ ការធាល ក់្ចុះនន្ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ អាចបណ្តត លម្ក្េែីលប៉ាះពាល់ពោយសារ       
ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ខ្ ៈពេលផដលសាលាពរៀន្បាន្បិទ្ទវ រក្នុងរយៈពេលផវង ន្ិង្ម្ត្ថភាេរប្់
្ិ្្ម្ិន្្ម្ក្្បតាម្ក្ក្ម្ិត្ថ្នន ក់្។ ភាេក្ត្ឹម្ក្ត្ូវនន្ទ្ិន្នន័្យផដលក្បមូ្លបាន្ក្នុងអាំ ុងពេលពន្ះ អាចប៉ាះពាល់
ែងផដរ ដូពចនះ គ្ួរម្គន្ការយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ចាំពពាះត្ពួលខ្ទាំងអ្់ពៅក្នុងអាំ ុងពេលពន្ះ។ ការថយចុះអក្តាេតិ្នន្
ការ្ិក្ាចាាំបាច់ក្ត្ូវពធវីការវភិាគ្ឱ្យក្្បពៅន្ឹង្ូចនាក្រពែ្ងពទ្ៀត្ ពដីម្បឱី្យម្គន្ក្គ្ប់រូបភាេែលប៉ាះពាល់នន្ជាំងឺ
កូ្វដី-១៩ ពលីការ្ិក្ា។ ពទះបីជាបញ្ា ក្បឈម្្ក្ម្គប់ក្ក្ុម្្ិ្្ផដលជួបការលាំបាក្ បាន្បងាា ញឱ្យព ញីតាាំង
េីមុ្ន្ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ផដលចាាំបាច់ក្ត្ូវពលីក្ព ងីនូ្វយុទ្ធសាស្រ ត្ជាក់្លាក់្ពដមី្បែីតល់ព្វាអប់រ ាំឱ្យ
ដល់ក្ក្ុម្្ិ្្ទាំងពន្ះ។  
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របូភាេទ្២ី៣៖  អក្តាេតិ្នន្ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ា 

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

រាជធាន្ី ពខ្ត្ត ផដលម្គន្អក្តាេិត្ចូលពរៀន្ថមីទប ក៏្ម្គន្អក្តាេិត្នន្ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ាទបែងផដរ។ 
ម្គន្ក្រ ីពលីក្ផលងត្ិចត្ួចចាំពពាះរាជធាន្ី ពខ្ត្ត ភាគ្ពក្ចីន្ម្គន្អក្តាេិត្នន្ការ្ិក្ាថយចុះក្នុងរយៈពេល២ឆ្ន ាំ
្ិក្ាចុងពក្កាយពន្ះ។ អក្តាេិត្នន្ការ្ិក្ាបាន្ធាល ក់្ចុះយ៉ា ងខាល ាំងពៅចពនាល ះឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៩-២០២០ ន្ិង
២០២០-២០២១ ពៅភនាំពេញ (១៥,៥ភាគ្រយ) នប៉ាលិន្ (១៣,២ភាគ្រយ) ព្ៀម្រាប (១០ភាគ្រយ) ពកាះកុ្ង 
(៩ភាគ្រយ) ន្ិងបាត់្ដាំបង (៨,៨ភាគ្រយ) ក្នុងចាំពណ្តម្ពខ្ត្តពែ្ងពទ្ៀត្។ 

្ក្លក្ម្មនន្ការអប់រ ាំពៅបឋម្្ិក្ាក៏្អាចវា្់ផវងតាម្រយៈអក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ា ន្ិងអក្តាគ្ង់វង្ែងផដរ។
ពៅពេលចាប់ពែតីម្ដាំបូង អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ាម្គន្ភាេក្បព្ីរព ីងគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ ពោយ
ពក្ីន្ព ងី ៦ភាគ្រយ។ ែាុយម្ក្វញិ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ក្ាំព ីន្ម្យួចាំន្ួន្បាន្បាត់្បង់ ពហយីអក្តាពន្ះ
បាន្ថយចុះម្ក្ពៅក្ត្ឹម្ ៨៧,៤ភាគ្រយ ពទះបីជាពលី្ចាំ ុចពៅរ ាំេឹងទុ្ក្ពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ ន្ិនាន ការពន្ះ          
ម្គន្ភាេក្បហាក់្ក្បផហលគ្នន ្ក្ម្គប់្ិ្្ក្្ី ន្ិង្ិ្្ក្បុ្ ប៉ាុផន្តពៅពេលផដលអក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅ      
បឋម្្ិក្ាបាន្្ន្ដលក់្ក្ម្ិត្ខ្ព្់ (៩២,៧ភាគ្រយ ជាក្ក្ម្ិត្ខ្ព្់បាំែុត្ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០) ចាាំបាច់
ក្ត្ូវបពងេីន្ក្ិចចខ្ិត្ខ្ាំក្បងឹផក្បងក្នុងការពធវីឱ្យវឌ្ឍន្ភាេនន្ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ក្បុ្កាន់្ផត្លអក្បព្ីរ (៨៤,១ភាគ្រយ 
ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០)។ ការវភិាគ្លម្អិត្បផន្ថម្ពលីអក្តាលាំហូរនន្ការ្ិក្ាន្ឹងបងាា ញថ្នពត្ី អក្តាបញ្ច ប់
ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ក្បុ្ទប ពោយសារការចូលពរៀន្ម្គន្ក្ក្ម្ិត្ទប ឬយតឺ្ ការពបាះបង់ការ្ិក្ាខ្ព្  ់ការក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ 
ឬការរមួ្បញ្ចូ លគ្នន នន្ក្តាត ទាំងពន្ះ។ 
 

របូភាេទ្២ី៤៖  អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ាថ្នន ក់្ជាត្ ិ

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 
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វឌ្ឍន្ភាេនន្អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ាក្នុងអាំ ុងពេលេិន្ិត្យព ងីវញិ ម្គន្ភាេខុ្្គ្នន ពៅតាម្
រាជធាន្ី ពខ្ត្ត។ ជាការក្េួយបារម្ាខាល ាំង្ក្ម្គប់បណ្តត ពខ្ត្តផដលពៅម្គន្អក្តាទបជាង ឬពលី្ ៧០ភាគ្រយ ដូចជា 
ពខ្ត្តរត្ន្គ្ិរ ី (៦៣,៦ភាគ្រយ) នប៉ាលិន្ (៦៥,៥ភាគ្រយ) ា្ឹងផក្ត្ង (៧០,៩ភាគ្រយ) ន្ិងត្បូង មុ ាំ (៧៣,៥     
ភាគ្រយ)។ ដូពចនះ ក្ត្ូវម្គន្ការយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្បផន្ថម្ពទ្ៀត្ចាំពពាះពខ្ត្តផដលម្គន្អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាទប។ 

 

របូភាេទ្២ី៥៖  អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ាតាម្រាជធាន្ ីពខ្ត្ត ឆ្ន ា្ំ កិ្ា២០១៨-២០១៩ ដល ់២០២០-
២០២១ 

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០១៨-២០១៩ ដល់ ២០២០-២០២១ 
 

អក្តាគ្ង់វង្ពៅបឋម្្ិក្ា្ក្ម្គប់វា្់ភាគ្រយនន្ក្ក្ុម្្ិ្្ផដលបាន្ចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ពៅថ្នន ក់្ទ្ី១នន្
បឋម្្ិក្ាផដលរ ាំេឹងថ្នេួក្ពគ្ន្ឹងពរៀន្ដល់ថ្នន ក់្ចុងពក្កាយ ពោយម្ិន្គ្ិត្េកីារក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាណ្តម្ួយ។ 
ការវវិត្តចាប់តាាំងេីការចាប់ពែតីម្នន្ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ បាន្បងាា ញេកីារថយចុះបន្តចិរហូត្ដល់
ឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៩-២០២០ ប៉ាុផន្តពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាបនាា ប់ អក្តាពន្ះបាន្ពក្ីន្ព ងីវញិពធៀបន្ឹងឆ្ន ាំពគ្នល។ ម្ា៉ាងវញិពទ្ៀត្ 
្ូចនាក្រពន្ះម្គន្លក្ខ ៈខុ្្គ្នន ្ក្ម្គប់្ិ្្ក្្ីន្ិង្ិ្្ក្បុ្។ ្ិ្្ក្្ីម្គន្អក្តាគ្ង់វង្ខ្ព្់ជាង្ិ្្
ក្បុ្ក្នុងអាំ ុងពេលពន្ះ ពោយថយចុះពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាដាំបូង ប៉ាុផន្តពក្កាយម្ក្ម្គន្ន្ិនាន ការពក្ីន្ព ងីរហូត្ដល់ ៨៥,២
ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១។ ែាុយពៅវញិ សាថ ន្ភាេជាទូ្ពៅពៅក្នុងអាំ ុងពេលពន្ះ្ិ្្ក្បុ្ម្គន្
ការធាល ក់្ចុះខាល ាំង ពទះបីជាម្គន្ភាេលអក្បព្ីរព ងីវញិខ្លះពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាចុងពក្កាយ (៧៥,៧ភាគ្រយ)។ 

ខ្វះវឌ្ឍន្ភាេនន្វធិាន្ការអនុ្វត្តក្នុងការទ្ប់សាេ ត់្ការពបាះបង់ការ្ិក្ា ន្ិងការក្ត្ួត្ថ្នន ក់្តាាំងេីថ្នន ក់្ដាំបូង ឬ
ការចូលពរៀន្យតឺ្ អាចម្គន្ែលប៉ាះពាលព់លីលទ្ធែលទាំងពន្ះ។ ការវភិាគ្បផន្ថម្តាម្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ជាការចាាំបាច់
ពដីម្បកី្ាំ ត់្ត្ាំបន់្ផដលម្គន្បញ្ា ក្បឈម្ខាល ាំង ន្ងិពរៀបចាំវធិាន្ការជាក់្លាក់្។ ពដីម្បបីពងេីន្អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ា
ន្ិងអក្តាគ្ង់វង្ ត្ក្ម្ូវឱ្យក្ាំ ត់្យុទ្ធសាស្រ ត្្ម្ក្្ប្ក្ម្គប់អនុ្វត្តឱ្យព្លីយត្បន្ឹងការអប់រ ាំជា្ក្លពៅក្ក្ម្ិត្
បឋម្្ិក្ា។ ក្ិចចអន្តរាគ្ម្ន៍្ម្ួយចាំន្នួ្បាន្អនុ្វត្តពជាគ្ជ័យរចួម្ក្ពហយីពៅតាម្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ម្ួយចាំន្ួន្ 
ផដលចាាំបាច់ក្ត្ូវវាយត្នម្លក្នុងការេក្ងីក្វសិាលភាេ។ 
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របូភាេទ្២ី៦៖  អក្តាគ្ង់វង្ពៅបឋម្្ិក្ាថ្នន ក់្ជាត្ ិ

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

្ូចនាក្រក្ប្ិទ្ធភាេនែាក្នុងផដលម្គន្ែលប៉ាះពាល់ដល់អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ា គ្ឺអក្តា    
ក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ ន្ងិអក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ា។ បនាា ប់េមី្គន្ភាេលអក្បព្ីរព ងីបន្តិចពៅពេលដាំបូង អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្      
បាន្ពក្ីន្ព ងីក្នុងរយៈពេលេីរឆ្ន ា្ំ ិក្ាចុងពក្កាយពន្ះ ពក្ីន្ព ងីេី ៦,៥ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨ 
ដល់ ៧ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១។ លទ្ធែលពន្ះម្ិន្្ពក្ម្ចបាន្តាម្ចាំ ុចពៅ ន្ងិពលី្េី      
លទ្ធែលផដលម្គន្ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំក្ន្លងម្ក្។ ្ិ្្ក្បុ្ ពៅផត្ម្គន្លទ្ធែលការ្ិក្ា    
ម្ិន្ទន់្បាន្លអពធៀបន្ឹង្ិ្្ក្្ី។ 

អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្អាចពក្ីន្ព ងីបផន្ថម្ពទ្ៀត្ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាខាងមុ្ខ្ពន្ះ ផដល្លុះបញ្ច ាំងេែីលប៉ាះពាល់នន្ការបិទ្ 
សាលាពរៀន្។ កុ្ម្គរជាពក្ចីន្ន្ឹងម្និ្បាន្ពៅសាលាពរៀន្អ្់រយៈពេលជាពក្ចីន្ផខ្ ន្ិងក្បផហលជាម្ិន្បាន្្ិក្ា
តាម្អន្ឡាញ ទូ្រទ្្្ន៍្ ឬវទិ្យុ។ ដូពចនះពហយី ពៅពេលផដលេួក្គ្នត់្ក្ត្ ប់ពៅសាលាពរៀន្វញិន្ឹងជួបការលាំបាក្
យ៉ា ងខាល ាំង ន្ងិអាចពរៀន្ក្ត្ួត្ថ្នន ក់្។ ពដីម្បពីរៀន្នូ្វអវីផដលេួក្ពគ្បាន្ខ្ក្ខាន្ម្ិន្បាន្ពរៀន្ លុះក្តាផត្ម្គន្យុទ្ធសាស្រ្ត
្ម្ក្្ប្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំបផន្ថម្ក្ត្ូវបាន្អនុ្វត្ត។ 

ផែអក្ពលីរបាយការ ៍វាយត្នម្លរួម្គ្នន ដ្ីេីត្ក្ម្ូវការអប់រ ាំក្នុងបរបិទ្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ពៅក្ម្ពុជា បងាា ញថ្ន 
កុ្ម្គរ      ៦១ភាគ្រយ ត្ក្ម្ូវឱ្យចូលរមួ្ចាំផ ក្ក្នុងការពធវីការងារែាះបផន្ថម្ ១៦ភាគ្រយ បាន្ពបាះបង់ការ្ិក្ា ឬ
ងាយន្ឹងពបាះបង់ការ្ិក្ា ៦ភាគ្រយ បាន្ក្ាំេុងពធវកីារពេញពម្គ៉ា ង ន្ងិកុ្ម្គរ ៤ភាគ្រយ ក្ាំេុងពធវីការពក្ៅពម្គ៉ា ងចាប់
តាាំងេីការបិទ្សាលាពរៀន្។ 
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្រុប ក្បុ្ ក្្ី
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របូភាេទ្២ី៧៖  អក្តាក្តួ្ត្ថ្នន ក់្ពៅបឋម្្ិក្ាថ្នន ក់្ជាត្ ិ

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

ពខ្ត្តផដលម្គន្អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ពៅបឋម្្ិក្ាខ្ព្់នន្ឆ្ន ា្ំ ិក្ាចុងពក្កាយពន្ះ រួម្ម្គន្ពខ្ត្តក្ាំេង់ចាម្    
៩ភាគ្រយ ក្ណ្តត ល ៩ភាគ្រយ តាផក្វ ៩ភាគ្រយ ក្េះវហិារ ១០,៦ភាគ្រយ ន្ិង ា្ឹងផក្ត្ង ១១,៦ភាគ្រយ។ 
 

រូបភាេទ្២ី៨៖  អក្តាក្តួ្ត្ថ្នន ក់្ពៅបឋម្្ិក្ាតាម្រាជធាន្ ីពខ្ត្ត េឆី្ន ា្ំ កិ្ា២០១៨-២០១៩ ដល ់២០២០-២០២១ 

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០១៨-២០១៩ ដល់ ២០២០-២០២១ 

 

ក្នុងរយៈពេលេីរឆ្ន ាំដាំបូងនន្ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ម្គន្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ចាំន្ួន្១០
បផន្ថម្ ទ្ទ្ួលបាន្ពជាគ្ជ័យក្នុងការកាត់្បន្ថយអក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ពៅបឋម្្ិក្ាម្ក្ក្ត្ឹម្ ១០ភាគ្រយ ឬត្ចិជាងពន្ះ។     
ពទះយ៉ា ងណ្ត ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ ក្ាំព ីន្ពន្ះបាន្ធាល ក់្ចុះវញិពោយម្គន្ចាំន្ួន្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ     
ក្ត្ឹម្ផត្ ១៧០ ផដល្ពក្ម្ចបាន្អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ពន្ះ។ ការថយចុះពន្ះក្្បជាម្ួយន្ឹងន្ិនាន ការជារមួ្នន្អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្
ផដលបាន្ពរៀបរាប់ខាងពលី។ 
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របូភាេទ្២ី៩៖  ចាំន្នួ្ក្កុ្ងក្្ុក្ខ្ ឌ ផដលម្គន្អក្តាក្តួ្ត្ថ្នន ក់្ទបជាង ឬព ម្១ី០ភាគ្រយ 

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

ក្តាត ចម្បងផដលជះឥទ្ធិេលពលីការអប់រ ាំជា្ក្លពៅបឋម្្ិក្ាគ្ ឺ ការពបាះបង់ការ្ិក្ាពៅដាំណ្តក់្កាល
ដាំបូង។ ន្ិនាន ការផដលពាក់្េ័ន្ធខាល ាំងក្ត្ូវបាន្ពគ្្ពងេត្ព ីញពៅពលីអក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ា។      
កាលេឆី្ន ា្ំ ិក្ាក្ន្លងម្ក្អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាបាន្ថយចុះជាបន្តបនាា ប់េ ី១០,៨ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០០៧- 
២០០៨ ម្ក្ក្ត្ឹម្ ៤,១ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨។ ែាុយម្ក្វញិ ន្ិនាន ការពន្ះបាន្ផក្បក្បួល          
ពហយីពៅក្នុងរយៈពេលបីឆ្ន ាំចុងពក្កាយពន្ះ ការពបាះបង់ការ្ិក្ាដាំណ្តក់្កាលដាំបូងពៅថ្នន ក់្ជាត្ិបាន្ពក្ីន្ព ងី 
៣,២ភាគ្រយ។ ្ិ្្ក្បុ្បន្តពបាះបង់ការ្ិក្ាក្នុងអក្តាខ្ព្់ជាង្ិ្្ក្្ី ប៉ាុផន្តអក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ារប្់
្ិ្្ក្្ីក្ត្ូវបាន្្ពងេត្ព ញីថ្ន ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីខ្ព្ ់ក្នុងអាំ ុងពេលពន្ះ។ 
 

របូភាេទ្៣ី០៖  អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ាថ្នន ក់្ជាត្ ិ

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

ការេិន្ិត្យពម្ីលបផន្ថម្ពទ្ៀត្ពៅថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ ន្ឹងែតល់នូ្វទ្្្ន្ៈកាន់្ផត្ក្បព្ីរព ីង្ក្ម្គប់ការពធវី  
ពហតុ្វនិ្ិចឆ័យក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០ ពខ្ត្តចាំន្នួ្៧ម្គន្អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាពៅ      
បឋម្្ិក្ាពលី្េី ១០ភាគ្រយ ក្នុងពនាះ ពខ្ត្ត ា្ឹងផក្ត្ង ១៣,៨ភាគ្រយ រត្ន្គ្ិរ ី១២,៧ភាគ្រយ ត្បូង មុ ាំ ១២,៣
ភាគ្រយ ឧត្តរម្គន្ជ័យ ១២,១ភាគ្រយ ក្ក្ពចះ ១០,៨ភាគ្រយ ក្េះវហិារ ១០,៥ភាគ្រយ ន្ិងនប៉ាលិន្ ១០,២ភាគ្រយ។ 
ពខ្ត្តទាំងពន្ះបាន្ជួបក្បទ្ះនូ្វបញ្ា ក្បឈម្ក្នុងការរក្ា្ិ្្ឱ្យបន្តការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ា ពៅពេលចាប់ពែតីម្
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ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង
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អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ បាន្បងាា ញថ្ន អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាកាន់្ផត្ពក្ីន្ព ងី។  ពៅតាម្ពខ្ត្ត      
ជាពក្ចីន្ បាន្បងាា ញនូ្វការពក្ីន្ព ងីពៅមុ្ន្ពេលនន្ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ ខ្ ៈផដលបញ្ា ពន្ះបន្ត     
ពក្ីត្ម្គន្ព ងីកាន់្ផត្ធៃន់្ធៃរពៅៗ ក្នុងពនាះ ពខ្ត្តត្បូង មុ ាំ ម្គន្អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាពក្ីន្ព ងីពទ្វរដងពៅចពនាល ះ
ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨ ន្ិង២០១៩-២០២០ ប៉ាុផន្តម្គន្ក្ាំព ីន្ខ្ព្់ជាងពគ្ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩។ 
ពខ្ត្តក្េះ្ីហនុ្ ម្គន្អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាពក្ីន្ដល់ ១០,៤ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩ ពហយីម្គន្
ភាេលអក្បព្ីរព ងីវញិពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាបនាា ប់។ 

ពទះបីជា សាលាពរៀន្បាន្បិទ្ទវ រអ្់រយៈពេលជាយូរពោយសារការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ន្ងិ 
ម្គន្ែលប៉ាះពាល់ខាល ាំងពៅពលីអក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ក៏្ពោយ ប៉ាុផន្តការរក្ា្ិ្្ឱ្យបន្តការ្ិក្ាគ្ឺ 
ម្ិន្ម្គន្ភាេលអក្បព្ីរតាាំងេពីៅមុ្ន្ពេលនន្ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩។ វបិត្តិពន្ះទ្ាំន្ងជាន្ឹងពធវីឱ្យសាថ ន្ភាេ
កាន់្ផត្ធៃន់្ធៃរព ងីក្នុងចាំពណ្តម្កុ្ម្គរផដលងាយរងពក្គ្នះ អាចន្ឹងម្ិន្ក្ត្ ប់ពៅសាលាពរៀន្វញិពៅពេលសាលា
ពរៀន្ពបីក្ដាំព ីរការព ងីវញិ។ 
 

រូបភាេទ្៣ី១៖  អក្តាពបាះបង់ការ្ កិ្ាពៅបឋម្្ិក្ាតាម្រាជធាន្ ីពខ្ត្តេឆី្ន ាំ២០១៨-២០១៩ ដល ់២០២០-២០២១ 

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០១៨-២០១៩ ដល់ ២០២០-២០២១ 

 

ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ រមួ្បញ្ចូ លនូ្វយុទ្ធសាស្រ ត្ជាបន្តបនាា ប់ពដីម្បបីពងេីន្      
ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ វត្តម្គន្្ិ្្ ន្ិងការរក្ា្ិ្្ឱ្យបន្តពរៀន្ ជាេិព្្ក្ក្ុម្្ិ្្ផដលជួបការលាំបាក្។ 
ម្ពធាបាយម្ួយក្នុងការវា្់ផវងវឌ្ឍន្ភាេនន្ការអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ទាំងពន្ះគ្ឺ ការេិន្ិត្យពលីចាំន្ួន្្ិ្្បឋម្្ិក្ា
ផដលទ្ទ្ួលបាន្អាហារពៅតាម្សាលាពរៀន្។ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨ ក្ម្មវធិីែតល់អាហារតាម្សាលាពរៀន្
បាន្ែតលដ់លកុ់្ម្គរចាំន្ួន្ ៤០ ០០០នាក់្ ផដលទ្ទ្ួលការឧបត្ថម្ាេ ីរាជរោឋ ភិបាល ន្ងិកុ្ម្គរចាំន្ួន្ ២៦៣ ៧៦៧ នាក់្ 
បាន្ទ្ទ្ួលការឧបត្ថម្ាេីក្ម្មវធិីព្បៀងអាហារេិភេពលាក្។ ពទះបីជា ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា បាន្្ពក្ម្ច
រក្ាទុ្ក្តាម្ចាំន្ួន្ពន្ះ ប៉ាុផន្តតាម្ការអនុ្វត្តជាក់្ផ ត្ងចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ក្ម្មវធិីពន្ះបាន្េក្ងីក្ដល់
កុ្ម្គរចាំន្ួន្ ៥៣ ៧៣៧នាក់្ ទ្ទ្ួលបាន្ការឧបត្ថម្ាេរីាជរោឋ ភិបាល ន្ិងកុ្ម្គរចាំន្ួន្ ២៧៦ ៣១៨នាក់្ ទ្ទ្ួលបាន្ 
ការឧបត្ថម្ាេកី្ម្មវធិីព្បៀងអាហារេិភេពលាក្។ ក្ម្មវធិីពន្ះម្គន្សារៈ ា្ំខាន់្ក្នុងការែតល់អាហារូបត្ថម្ាឱ្យបាន្   ក្គ្ប់
ក្គ្នន់្ ពដីម្បរីមួ្ចាំផ ក្ពធវឱី្យកុ្ម្គរម្គន្្ុខ្ភាេលអ ជួយ្ក្ម្ួលដល់សាថ ន្ភាេ្ិក្ា ន្ិងទក់្ទញកុ្ម្គរផដលជួប
ការលាំបាក្ឱ្យបាន្ពៅសាលាពរៀន្។ 
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្ូចនាក្រម្ួយពទ្ៀត្ផដលបងាា ញេីការអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ្តពផ្ទត ត្ពលី្ម្ធម៌្គ្ ឺ ចាំន្ួន្្ិ្្ពៅបឋម្្ិក្ា
ទ្ទ្ួលបាន្អាហារូបក្រ ៍។ ចាំន្ួន្្ិ្្ទ្ទ្ួលបាន្អាហារូបក្រ ៍ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ចាប់េ ី     
ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨។ ក្ាំព ីន្នន្អាហារូបក្រ ៍ក្បចាាំឆ្ន ា្ំ ិក្ាម្គន្ចពនាល ះេី ១១ភាគ្រយ ពៅ ១៤ភាគ្រយ 
ពលី្េីចាំ ុចពៅពៅក្នុងអាំ ុងពេលអនុ្វត្ត។ ជាការេិត្ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៩-២០២០ បាន្្ពក្ម្ចពលី្េី
ចាំ ុចពៅចុងពក្កាយនន្្ិ្្អាហារូបក្រ ៍ចាំន្ួន្ ១០០ ០០០នាក់្ រចួពៅពហយី។ ដូចបងាា ញក្នុងរូបភាេទ្ី៣២ 
ចាំន្ួន្្ិ្្ទ្ទ្ួលអាហារូបក្រ ៍ជាក់្ផ ត្ងពលី្ ១២២ ២០០នាក់្ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាចុងពក្កាយ។ ន្ិនាន ការ្ាំខាន់្ពន្ះ 
បងាា ញនូ្វក្ិចចខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងផក្បងរប្់ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា ន្ិងនដគូ្អភវិឌ្ឍក្នុងការពលីក្ក្ម្ព្់្ម្ធម៌្ពៅ
បឋម្្ិក្ា។ ការបន្តអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះ ន្ិងការេក្ងីក្យុទ្ធសាស្រ ត្ន្ឹងបងាា ញនូ្វភាេពាក់្េ័ន្ធ ពដីម្បធីានា       
ការរក្ា្ិ្្ឱ្យពៅ្ិក្ា ពក្កាយពេលសាលាពរៀន្ពបីក្ដាំព ីរការព ងីវញិ។ ទ្ន្ាមឹ្ន្ងឹវឌ្ឍន្ភាេក៏្ពៅម្គន្
ឧប្គ្គជាពក្ចីន្ចាំពពាះការែតល់អាហារូបក្រ ៍ ដូចជា ខ្វះក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ិន្នន័្យអាហារូបក្រ ៍ ខ្វះការបាំប៉ាន្ដល់
គ្ ៈក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងអាហារូបក្រ ៍ ន្ិងការេន្ាពេលក្នុងការពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំផដលពធវីឱ្យប៉ាះពាល់ក្នុងការែតល់
អាហារូបក្រ ៍ដល់្ិ្្េូផក្។  
 

របូភាេទ្៣ី២៖  ចាំន្នួ្្ិ្្អាហារូបក្រ ៍ពៅបឋម្្ិក្ា 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

ក្ម្មវធិីពផ្ទត ត្ពលី្ម្ធម៌្ពែ្ងពទ្ៀត្ផដលក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡាបាន្អនុ្វត្តគ្ឺ ក្ម្មវធិអីប់រ ាំេហុភាសា
្ក្ម្គប់កុ្ម្គរជន្ជាត្ិពដីម្ភាគ្ត្ិច។ ពយងតាម្ផែន្ការផដលបាន្ពក្គ្នងទុ្ក្ ចាំន្ួន្ក្គ្ូអប់រ ាំេហុភាសាពៅបឋម្
្ិក្ាម្គន្ការពក្ីន្ព ងី ពៅឆ្ន ាំដាំបូងនន្ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ាំ ។  ក្បេ័ន្ធប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូអប់រ ាំ
េហុភាសាគ្ួរម្គន្្ងគត្ិភាេចាប់េីម្ពត្តយយ្ិក្ាដល់ម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ ពដីម្បពី្លីយត្បន្ឹងគុ្ វុឌ្ឍថិ្នន ក់្ជាត្ិ 
ន្ិងគ្ួរបពងេីន្ការពក្ជី្ពរ ី្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ក្ិចច្ន្ាពៅតាម្្ហគ្ម្ន្៍។ 
 

យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ីេីរនន្វត្ថុបាំ ងពគ្នលន្ពយបាយពន្ះគ្ឺ អភិវឌ្ឍពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធរូបវន័្ត ន្ងិបរសិាថ ន្្ិក្ា
សាអ ត្ ន្ិងម្គន្្ុវត្ថិភាេក្្បតាម្ ត្ង់ោសាលាពរៀន្បឋម្្ិក្ា។ យុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះរ ាំេឹងថ្នន្ឹងបពងេីន្ការម្ក្ពរៀន្ 
ន្ិងែតល់នូ្វបរសិាថ ន្គ្នាំក្ទ្ដល់ការ្ិក្ា។ ការអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះអាច្ពងេត្បាន្តាម្រយៈភាគ្រយសាលាកុ្ម្គរ
ពម្ក្ត្ីក្ក្ម្ិត្ម្ធយម្ ន្ិងអភិវឌ្ឍន៍្ (រូបភាេទ្ី៣៣)។  
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របូភាេទ្៣ី៣៖  ភាគ្រយសាលាកុ្ម្គរពម្ក្ត្កី្ក្ម្តិ្ម្ធយម្ ន្ងិអភវិឌ្ឍន៍្ពៅបឋម្្ិក្ា 

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

ការវា្់ផវងពែ្ងពទ្ៀត្ពលីបរសិាថ ន្្ិក្ារូបវន័្តគ្ឺ ភាគ្រយសាលាបឋម្្ិក្ាម្គន្អគ្គិ្ន្ីពក្បីក្បា្់។       
ការវនិ្ិពយគ្យ៉ា ងពក្ចីន្ក្ត្ូវបាន្ពធវីព ងី ពដីម្បធីានាឱ្យសាលាបឋម្្ិក្ាម្គន្អគ្គិ្ន្ីពក្បីក្បា្់ផដល្ពក្ម្ចបាន្
ពលី្េីចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត់្ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ ក្ាំព ីន្សាលាបឋម្្ិក្ាផដលម្គន្
អគ្គិ្ន្ីពក្បីក្បា្់បងាា ញនូ្វវឌ្ឍន្ភាេគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់រហូត្ដល់ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០ ពោយម្គន្សាលាពរៀន្ 
៣៨,៥ភាគ្រយ បផន្ថម្ពទ្ៀត្ ម្គន្អគ្គិ្ន្ីពក្បីក្បា្់ (រូបភាេទ្ី៣៤)។ 

 

របូភាេទ្៣ី៤៖  ភាគ្រយសាលាបឋម្្ិក្ាម្គន្អគ្គិ្ ន្ពីក្បកី្បា្់ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

ភាគ្រយសាលាបឋម្្ិក្ាបាន្ព្លីយត្បលក្ខខ្ ឌ អបបបរម្គ ត្ីេី ទ្ឹក្សាអ ត្ ន្ងិអនាម័្យតាម្សាលាពរៀន្ 
ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩។ ជាទូ្ពៅ សាលាបឋម្្ិក្ា ៧៨ភាគ្រយ ្ ពក្ម្ចបាន្ក្ក្ម្ិត្
១ក្នុង៣ក្ក្ម្តិ្ គ្ិត្ក្ត្ឹម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ពក្ីន្ ៧ភាគ្រយ ពក្ចីន្ជាងឆ្ន ា្ំ ិក្ាដាំបូង។ សាលាពរៀន្        
ភាគ្ពក្ចីន្្ពក្ម្ចបាន្ក្ក្ម្ិត្២ ន្ិងក្ក្ម្ិត្១នន្ក្ក្ម្ិត្ ត្ង់ោ ប៉ាុផន្តម្គន្ការផក្បក្បួលគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់្ក្ម្គប់
ភាគ្រយសាលាពរៀន្ផដលម្គន្ ត្ង់ោខ្ព្់បាំែុត្ពក្ចីន្ជាងពទ្វដង។ ការផក្បក្បួលពន្ះពៅក្នុងទ្ិ្ពៅដ៏លអ ន្ិង      
អាច្ពក្ម្ចបាន្កាន់្ផត្ពក្ចីន្ផថម្ពទ្ៀត្។  
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របូភាេទ្៣ី៥៖  ភាគ្រយសាលាបឋម្្ិក្ាបាន្អនុ្វត្តលក្ខខ្ ឌ អបបបរម្គ ត្េី ីទ្កឹ្សាអ ត្ ន្ងិអនាម័្យ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

លទ្ធភាេនន្ការែតល់បងគន់្អនាម័្យ ទ្ឹក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទ្ួលទន្ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ន្ិងក្បអប់   
្ពស្រងាគ ះបឋម្ រមួ្ចាំផ ក្ពធវីឱ្យ្ិ្្ម្គន្្ុខ្ភាេលអ ន្ិងម្ក្ពរៀន្ពទ្ៀងទត់្។ ្ូចនាក្រភាគ្ពក្ចីន្បាន្ពក្ីន្ព ងី
ជាពរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ សាលាបឋម្្ិក្ាទាំងអ្់ម្គន្បងគន់្អនាម័្យ ម្គន្ទ្ឹក្សាអ ត្
្ក្ម្គប់ទ្ទ្ួលទន្ចាំន្ួន្ ៨៩,៦ភាគ្រយ ន្ិងម្គន្ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដចាំន្ួន្ ៨១,២ភាគ្រយ។ វឌ្ឍន្ភាេគ្ួរឱ្យ 
ក្ត់្្ម្គគ ល់ពន្ះ ទ្ទ្ួលបាន្ការគ្នាំក្ទ្យ៉ា ងពេញទ្ាំហងឹ ជាេិព្្ ក្ក្្ួងព្ដឋក្ិចចន្ិងហរិញ្ញវត្ថុ បាន្ែតល់ការវនិ្ិពយគ្
បផន្ថម្ពទ្ៀត្ពលីការងារ្ុខ្ភាេ្ិក្ា ពោយពម្ីលព ញីថ្ន ជាអាទ្ិភាេ ា្ំខាន់្ពៅក្នុងបរបិទ្នន្ការរកី្រាលោលនន្
ជាំងឺកូ្វដី-១៩។  ទ្ន្ាឹម្ន្ឹងពន្ះ ក្ក្្ួងមុ្ខ្ងារសាធារ ៈ បាន្ែតល់ការឯក្ភាេជាពគ្នលការ ៍ជូន្ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ 
ន្ិងក្ីឡា ឱ្យបពងេីត្ការយិល័យ្ុខ្ភាេ្ិក្ាពៅតាម្ម្ន្ាីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡារាជធាន្ ីពខ្ត្ត ពដីម្បរីមួ្ចាំផ ក្
ក្នុងការពលីក្ក្ម្ព្់ការងារ្ុខ្ភាេ្ិក្ាពៅតាម្សាលាពរៀន្ក្នុងពេលផដលសាលាពរៀន្ពបីក្ដាំព ីរការព ងីវញិ។  
 

របូភាេទ្៣ី៦៖  ភាគ្រយសាលាពរៀន្ម្គន្បងគន់្អនាម័្យ ទ្កឹ្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទ្លួទន្ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ន្ងិក្បអប់
្ពស្រងាគ ះបឋម្ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

ការចូលពរៀន្រប្់្ិ្្តាម្រយៈក្ម្មវធិីពរៀន្េីចម្គៃ យ ក្នុងអាំ ុងពេលនន្ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ 
ពៅម្គន្បញ្ា ក្បឈម្ម្ួយចាំន្ួន្។ បញ្ា ទាំងពនាះរមួ្ម្គន្ ្ិ្្េុាំអាចបក្ក្សាយលាំហាត់្ ្ិ្្ខ្វះការចូលរមួ្ក្នុង
្ក្ម្មភាេពរៀន្្ូក្ត្ ន្ិង្ម្ត្ថភាេរប្់ក្គ្បូពក្ងៀន្ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ពលីការបពក្ងៀន្េីចម្គៃ យ ពោយសារខ្វះ្ម្គា រ
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បងគន់្អនាម័្យ ទឹ្ក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទ្លួទន្ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ក្បអប់្ពងាគ ះបឋម្

២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ២០២០-២០២១
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បពក្ងៀន្តាម្អន្ឡាញ។ ពម្ពរៀន្ផដលបាន្ចាក់្ែាយព ងីវញិតាម្ប៉ាុ ត្ិ៍ទូ្រទ្្្ន៍្ពៅពខ្ត្តម្ ឌ លគ្ិរ ីម្និ្អាចចូល
ពៅពម្ីលបាន្ជាពទ្ៀងទត់្ ពោយសារ្ម្ត្ថភាេ្ិ្្ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ក្នុងការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ា ពហយី្ិ្្
ក្បម្គ  ២០ភាគ្រយ េុាំបាន្ពរៀន្តាម្វទិ្យុ។ ្ិ្្ម្ួយចាំន្ួន្បាន្ទ្ទ្ួលរងការគ្ាំរាម្ក្ាំផហងពោយអាំពេីហឹងា    
តាម្អន្ឡាញ។  
 

វត្ថុបាំ ងទី្២៖ ផក្លម្អការែតល់ធាតុ្ចូលក្បក្បពោយគុ្ ភាេពៅបឋម្្ិក្ា ជាេិព្្ក្ម្មវធីិអាំណ្តន្ និ្ង      
គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ដាំបូង 
 វឌ្ឍន្ភាេវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យពន្ះវា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្៦ី៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
ែលពធៀប្ិ្្-ក្គ្ូម្គន្គុ្ វុឌ្ឍ ិ ៦១,០ ៤៨,០ ៤៤,៨  
្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ភាគ្រយក្គូ្បពក្ងៀន្បឋម្្ិក្ាម្គន្គុ្ វុឌ្ឍកិ្្បតាម្
ត្ង់ោជាតិ្ 

៧៣,០ ៧៦,០ ៧៥,០  

ចាំន្នួ្ក្គូ្បពក្ងៀន្បឋម្្ិក្ាទ្ទ្លួការបាំប៉ាន្្ម្ត្ថភាេ
បផន្ថម្ 

    

ក្ញ្ចប់្ ម្គា រអាំណ្តន្ថ្នន ក់្ដាំបូង ១ ៤៣០ ៣ ៥០០ ៤ ១០០  
ក្ញ្ចប់្ ម្គា រគ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ដាំបូង ១៤៧ ៣ ៥០០ ២ ៨៦០  
ការបាំប៉ាន្្ម្ត្ថភាេពែ្ងពទ្ៀត្ ២៥០ ៣ ០០០ ៣ ៥០០  

ភាគ្រយក្គូ្បឋម្្ិក្ាផដលបាន្បញ្ច ប់បរញិ្ញ បក្ត្     
ពៅវទិ្ាសាថ ន្គ្រពុកា្លយ 

០ ៣ 
ក្ាំេុងប តុ ះ       
បណ្តត ល ៨៩៤ 

 

ភាគ្រយ្ិ្្បឋម្្ិក្ាទ្ទ្លួបាន្ព្ៀវពៅ្ិក្ា
ពគ្នល១្ក្ម្គប់ក្នុងម្គន ក់្ 

៩០,០ ៩៦,០ ៩៨,២  

ចាំន្នួ្សាលាបឋម្្ិក្ាម្គន្បន្ាប់កុ្ាំេយូទ័្រ្ក្ម្គប់្ិ្្ ២០ ២២០ ៧៦  
ចាំន្នួ្សាលាបឋម្្ិក្ាម្គន្បណ្តណ ល័យតាម្ ត្ង់ោ ១ ៥០០ ២ ៨០០ ១ ៤២៧  
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 

 

ការែតល់ធាតុ្ចូលក្បក្បពោយគុ្ ភាេពៅបឋម្្ិក្ាក្ត្ូវបាន្វា្់ផវង តាម្រយៈការែតល់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ 
ផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍ។ិ ែលពធៀប្ិ្្-ក្គ្ូពៅទូ្ទាំងក្បពទ្្ ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា 
២០១៧-២០១៨ ផដលជាលទ្ធែលនន្ក្ាំព ីន្គុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅបឋម្្ិក្ា។ ្ម្គម្គក្ត្ពន្ះបាន្ថយចុះ
ចាំន្ួន្ ១៦នាក់្ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩ ពហយីពក្កាយម្ក្ចាំន្ួន្ពន្ះពៅពថរ ៤៥នាក់្ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-
២០២១ ផែអក្តាម្ន្ិយម្ពក្បីក្បា្់បុគ្គលិក្ពលខ្២០។ ពទះយ៉ា ងណ្ត រូបភាេពន្ះអាចបងាា ញេីការលុបបាំបាត់្
វ ិ្ ម្ភាេពៅថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ ន្ិងម្គន្សារៈ្ាំខាន់្ក្នុងការវភិាគ្ពៅថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ពដីម្បពីឈវងយល់ថ្នពត្ី
ត្ាំបន្់ណ្តខ្លះផដលការែតល់ព្វាអប់រ ាំម្ិន្ទន់្បាន្ពេញពលញ ន្ិងការែតល់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍមិ្ិន្ទន់្
បាន្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្។ 
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របូភាេទ្៣ី៧៖ ែលពធៀប្ិ្្-ក្គូ្ម្គន្គុ្ វុឌ្ឍពិៅបឋម្្ិក្ា 

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ី១នន្វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យពន្ះ ម្គន្ពគ្នលបាំ ងចា្់លា្់ក្នុងការពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍ ិ   
ក្គ្ូបពក្ងៀន្។ ្ូចនាក្រចាំន្នួ្េីរក្ត្ូវបាន្ពក្បីក្បា្់ពដីម្បវីា្់ ា្ង់វឌ្ឍន្ភាេក្នុងការអនុ្វត្ត្ក្ម្មភាេនន្យុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះ 
ភាគ្រយក្គ្ូបពក្ងៀន្បឋម្្ិក្ាម្គន្គុ្ វុឌ្ឍកិ្្បតាម្ ត្ង់ោជាត្ិ ន្ិងភាគ្រយក្គ្ូបឋម្្ិក្ាផដលបាន្បញ្ច ប់
បរញិ្ញ បក្ត្តាម្រយៈវគ្គប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្។ 

ភាគ្រយក្គ្ូបឋម្្ិក្ាផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍិក្្បតាម្ ត្ង់ោជាត្ិ បងាា ញេីការពក្ីន្ព ីងជាលាំោប់           
ក្នុងរយៈពេលេីរឆ្ន ាំដាំបូងចាប់េីការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំបចចុបបន្ន។ ជាការេិត្ ចាំន្នួ្ក្គ្ូបពក្ងៀន្
ផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍ ិ បាន្ពក្ីន្ព ងីពក្ចីន្ន្ិងពលី្េកី្ក្បខ្ ឌ ការងារផដលបាន្ក្ាំ ត់្ ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-
២០១៨ ដូពចនះពហយី ភាគ្រយក្គ្ូបពក្ងៀន្ផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍបិាន្ពក្ីន្ព ងីេី ៧៣ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាពគ្នល ដល់         
៧៩ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០។ ែាុយម្ក្វញិ ្ូចនាក្រពន្ះបាន្ថយចុះពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-
២០២១ ពោយសារក្គ្ូបឋម្្ិក្ាបាន្ចូលរមួ្ក្ម្មវធិីេពន្លឿន្ការប តុ ះបណ្តត លក្គ្កូ្ក្ម្ិត្មូ្លោឋ ន្ ពដីម្បពីលីក្
ក្ម្ព្់្ ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ តាម្រយៈការអនុ្វត្តពគ្នលន្ពយបាយរប្់រាជរោឋ ភិបាល។ ពហតុ្ពន្ះពហយីពទ្ីបនាាំឱ្យ
ខ្វះក្គ្ូបឋម្្ិក្ា ឬម្គន្ការថយចុះ។ 

 

របូភាេទ្៣ី៨៖ ភាគ្រយក្គូ្បឋម្្ិក្ាផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍកិ្្បតាម្ ត្ង់ោជាត្ ិ

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
  

៧៣.០

៧៤.០
៧៥.០

៧៦.០
៧៣.០

៧៥.០

៧៩.០

៧៥.០

៧០.០
៧២.០
៧៤.០
៧៦.០
៧៨.០
៨០.០

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង

៦១ ៥៧ ៥៣ ៤៨
៦១

៤៥ ៤៥ ៤៥

០
២០
៤០
៦០
៨០

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក្ផ់្តង
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យុទ្ធសាស្រ្ត២.២នន្ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ ពផ្ទត ត្ពលីការេក្ងឹងគុ្ ភាេនន្     
ការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបឋម្្ិក្ា ពដីម្បឱី្យព្លីយត្បពៅន្ឹងត្ក្ម្ូវការ្ិក្ារប្់្ិ្្។ ចាំន្ួន្ក្គ្ូបពក្ងៀន្បឋម្្ិក្ា
ផដលបាន្ទ្ទ្ួលការប តុ ះបណ្តត ល បាន្ពក្ីន្ព ងីជាពរៀងរាល់ឆ្ន ាំចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩ ប៉ាុផន្តចាំន្ួន្ពន្ះ
ពៅទបជាងចាំ ុចពៅ។ ពោយសារការខ្ក្ខាន្ម្ិន្បាន្អនុ្វត្តក្នុងអាំ ុងពេលម្ួយឆ្ន ា្ំ ិក្ាចុងពក្កាយពន្ះ នាាំឱ្យ
ពលបឿន្នន្ការប តុ ះបណ្តត លម្គន្ភាេយតឺ្យ៉ា វ ន្ិងអាចពធវីឱ្យម្គន្បញ្ា ក្បឈម្ក្នុងការរក្ាចាំ ុចពៅ្ក្ម្គប់      
រយៈពេលេីរឆ្ន ាំចុងពក្កាយនន្ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ 
 បញ្ា ក្បឈម្ចម្បងពែ្ងពទ្ៀត្ផដលទក់្ទ្ងន្ឹងក្គ្បូពក្ងៀន្ម្គន្ដូចជា ខ្វះ្ម្ត្ថភាេក្នុងការអនុ្វត្តការបពក្ងៀន្
ន្ិងពរៀន្េីចម្គៃ យ ការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ វធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្គ្ ិត្វទិ្ា ន្ងិ           
ការក្គ្ប់ក្គ្ងថ្នន ក់្ពរៀន្។ ត្ក្ម្ូវការពក្ជី្ពរ ី្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្ិន្្ម្គម្គក្ត្ពៅន្ឹងអក្តាក្ាំហាត្បង់ក្គ្ូបពក្ងៀន្បឋម្្ិក្ា
ផដលពធវីឱ្យខ្វះក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅក្ក្ម្ិត្បឋម្្ិក្ា ន្ិងកាន់្ផត្ធៃន់្ធៃរព ងី ពោយការខ្ក្ខាន្ក្នុងការពក្ជី្ពរ ី្          
ក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅឆ្ន ាំ២០២០ ពោយសារការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩។ ទ្ន្ាឹម្ន្ឹងពន្ះ ក៏្ពៅខ្វះក្គ្ូបពក្ងៀន្ជាំន្ួ្
ពៅពេលអវត្តម្គន្ក្គ្ូទ្ទ្ួលបន្ាុក្ថ្នន ក់្។ 
 យុទ្ធសាស្រ ត្២.៣នន្ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ ម្គន្ពគ្នលបាំ ងផក្លម្អការែគត់្ែគង់ 
ន្ិងការពក្បីក្បា្់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលន្ិង្ម្គា របពក្ងៀន្ ន្ិងពរៀន្។ ពទះបីជា ការែតល់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលម្គន្
ក្ក្ម្ិត្ខ្ព្់ក៏្ពោយ ក៏្អនុ្វ ិ្ ័យបឋម្្ិក្ាបាន្បន្តេក្ងីក្ការផចក្ចាយ្ម្គា រ្ិក្ាទាំងពន្ះពៅដល់្ិ្្។       
ក្នុងឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ្ិ្្បឋម្្ិក្ា ៩៨,២ភាគ្រយ បាន្ទ្ទ្លួព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលម្ួយ្ក្ម្គប់    
ក្្បតាម្ផែន្ការផដលបាន្ពក្គ្នងទុ្ក្។ ពទះយ៉ា ងណ្ត ការែតល់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលពៅផត្ម្គន្បញ្ា ក្បឈម្។ 
យន្តការនន្ការផបងផចក្ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលពៅម្គន្ភាេ ម្ុគ្សាម ញ ន្ងិក្ត្ូវបាន្េន្ារពេល ពោយសារការក្បមូ្ល
េ័ត៌្ម្គន្ត្ក្ម្ូវការព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលពៅបន្តពធវីតាម្ទ្ម្គល ប់ចា្់ ពហីយសាលាពរៀន្ម្ួយចាំន្ួន្ម្ិន្បាន្ែតល់
េ័ត៌្ម្គន្ពន្ះឱ្យបាន្ទន់្ពេលពវលាពៅការយិល័យអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡានន្រដឋបាលក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ន្ងិម្ន្ាីរអប់រ ាំ 
យុវជន្ ន្ិងក្ឡីារាជធាន្ី ពខ្ត្ត ។  

ពលី្េីពន្ះ ក៏្ពៅម្គន្បញ្ា ក្នុងការក្គ្ប់ក្គ្ងព្ៀវពៅ ខ្វះក្ផន្លងទុ្ក្ោក់្ព្ៀវពៅ ន្ិងការពក្បីក្បា្់ ន្ិង
ការផថទាំេុាំទន់្បាន្លអផដលនាាំឱ្យបាត់្បង់ព្ៀវពៅ។ បផន្ថម្េីពន្ះ ការពបាះេុម្ពម្គន្ក្ក្ម្តិ្ពៅថ្នន ក់្ជាត្ិពោយសារ 
ន្ីត្ិវធិីលទ្ធក្ម្មពក្បីពេលពវលាយូរចាប់េី៤ ពៅ ៦ផខ្។ ជាទូ្ពៅ ពេលពវលានន្ការែគត់្ែគង់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលពធវី
ព ងីមុ្ន្ពេលពបីក្សាលាពរៀន្ព ងីវញិចាប់េីផខ្វចិឆិកាដល់ផខ្ធនូ។ 

បចចុបបន្នពន្ះ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា បាន្បពងេីត្ ន្ិងសាក្លបងក្ម្មវធិីក្បេ័ន្ធេិន្ិត្យតាម្ោន្
ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ ផដលក្បេ័ន្ធពន្ះបពងេីត្ពោយអងគការអប់រ ាំេិភេពលាក្ គ្នាំក្ទ្ពោយធនាគ្នរ
េិភេពលាក្ ន្ិងបាន្អនុ្វត្តយ៉ា ងពេញពលញពៅតាម្សាលាពរៀន្ទាំងអ្់ពៅឆ្ន ាំ២០២១។ ក្បេ័ន្ធពន្ះន្ឹងជួយឱ្យ
សាលាពរៀន្ទាំងអ្់ក្បមូ្លទ្ិន្នន័្យ ដ្ីេី ត្ក្ម្ូវការព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលបាន្ទន់្ពេលពវលា។ 

ម្ា៉ាងវញិពទ្ៀត្ វឌ្ឍន្ភាេពន្ះក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈការចូលពៅពក្បីក្បា្់្ម្គា ររប្់្ិ្្ពៅក្នុង        
បណ្តណ ល័យ។ រហូត្ម្ក្ដល់ពេលពន្ះ ការអនុ្វត្ត្ក្ម្មភាេពន្ះម្គន្ភាេយតឺ្យ៉ា វ ន្ិងទបជាងចាំ ុចពៅ។          
ជាទូ្ពៅ ្ម្ត្ថភាេក្គ្ប់ក្គ្ងបណ្តណ ល័យពៅម្គន្បញ្ា  ពោយសារខ្វះការប តុ ះបណ្តត លពលីការក្គ្ប់ក្គ្ងបណ្តណ ល័យ 
ក្េម្ទាំងម្ិន្ម្គន្ ត្ង់ោបណ្តណ ល័យចា្់លា្់ ន្ិងចាំន្ួន្ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលម្ិន្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ក្្បតាម្ក្ក្ម្ិត្
នន្ការ្ិក្ារប្់្ិ្្។ 
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ការបពងេីត្បន្ាប់កុ្ាំេយូទ័្រពៅតាម្សាលាបឋម្្ិក្ា ពៅម្គន្ភាេយតឺ្យ៉ា វពធៀបន្ឹង្ក្ម្មភាេផដលបាន្
ពក្គ្នងទុ្ក្។ គ្ិត្ក្ត្ឹម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ រ ាំេឹងថ្នសាលាបឋម្្ិក្ាចាំន្នួ្២២០ ន្ឹងម្គន្បន្ាប់កុ្ាំេយូទ័្រ ប៉ាុផន្ត
ជាក់្ផ ត្ងម្គន្សាលាបឋម្្ិក្ាក្ត្ឹម្ផត្ ៧៦ប៉ាុពណ្តណ ះ ផដលម្គន្បន្ាប់កុ្ាំេយូទ័្រ។ 
 

វត្ថុបាំ ងទ្៣ី ៖ េក្ងងឹការអនុ្វត្ដ្ តង់ោសាលាបឋម្្ិក្ាតាម្រយៈការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ 
វឌ្ឍន្ភាេចាំពពាះវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យពន្ះវា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្៧ី៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
សាលាបឋម្្ិក្ាអនុ្វត្តក្ម្មវធីិការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្
សាលាពរៀន្ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ 

០ ២៦០ ១៦០  

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្នាយក្បឋម្្ិក្ាបាន្ទ្ទ្លួការបាំប៉ាន្ ត្ីេី
ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ 

៤៧២ ៥០០ ៤៥០  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
 

្ក្ម្មភាេពឆ្ព ះពៅរក្ការអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ ពៅតាម្សាលាបឋម្្ិក្ាសាធារ ៈ     
បាន្ចាប់ពែតីម្ជាម្ួយន្ឹងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំបចចុបបន្ន។ ពទះយ៉ា ងណ្ត សាលាពរៀន្ក្ត្ូវការពេលពវលា
ពដីម្បកីាល យជាសាលាផដលអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ។ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-
២០១៩ សាលាបឋម្្ិក្ាចាំន្ួន្ ៨០ បាន្អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ           
ផដលត្ួពលខ្ពន្ះបងាា ញនូ្វការពក្ីន្ព ងីពទ្វរដងម្ួយឆ្ន ាំពក្កាយម្ក្។ ពទះយ៉ា ងណ្ត ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាចុងពក្កាយម្ិន្ម្គន្
ក្ាំព ីន្វឌ្ឍន្ភាេពទ្ ពោយសារែលប៉ាះពាល់នន្ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩។ ផែអក្តាម្ន្ិនាន ការបចចុបបន្ន ពធវីឱ្យ
េិបាក្ក្នុងការ្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២៣ លុះក្តាផត្ម្គន្វធិីសាស្រ ត្ម្ួយចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្ពក្បីក្បា្់ជាំន្ួ្ 
ឧទហរ ៍ ការពរៀន្តាម្ក្បេ័ន្ធពអ ចិក្ត្ូន្ិក្។ 

ការប តុ ះបណ្តត លនាយក្សាលា ជាផែនក្ម្ួយនន្យុទ្ធសាស្រ្ត្ក្ម្គប់អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្
ពៅតាម្សាលាបឋម្្ិក្ា។ ពទះបីជា ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩ ម្គន្នាយក្សាលាជាពក្ចីន្បាន្ទ្ទ្លួ       
ការប តុ ះបណ្តត ល ក៏្ពលបឿន្នន្ការប តុ ះបណ្តត លបាន្ថយចុះពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាបនាា ប់។ ជាការេិត្ នាយក្សាលាចាំន្ួន្ 
៩៩៤នាក់្ បាន្ទ្ទ្ួលការប តុ ះបណ្តត លពៅឆ្ន ាំដាំបូងនន្ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ន្ងិ ៥៣០នាក់្ពទ្ៀត្ 
ពៅឆ្ន ាំបនាា ប់។ ែាុយពៅវញិ ពៅក្នុងបរបិទ្នន្ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ការប តុ ះបណ្តត លម្ិន្អាចអនុ្វត្តបាន្ 
ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១។ 

ទ្ន្ាឹម្ន្ឹងពន្ះ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា ក៏្បាន្ពចញព្ចក្តីផ នាាំពដីម្បធីានាក្នុងការែតល់ព្វាអប់រ ាំ
ដល់្ិ្្ព្លីយត្បន្ឹងវបិត្តិកូ្វដី-១៩ ពោយផក្្ក្ម្ួលក្បត្ិទ្ិន្្ិក្ាជាែលូវការ្ក្ម្គប់ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ 
ចាប់េីនថៃទ្ី១១ ផខ្ម្ក្រា ឆ្ន ាំ២០២១ ដល់ នថៃទ្ី៣០ ផខ្ក្ញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០២១។  ខ្លឹម្សារ ា្ំខាន់្ៗ នន្ដាំព ីរការ្ិក្ា
ពោយពផ្ទត ត្ ា្ំខាន់្ពលី៖ ១) លទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្ព្លីយត្បពៅន្ឹង ត្ង់ោក្ម្មវធិី្ិក្ារប្់ក្ក្្ួងអប់រ ាំ     
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យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា ២) ការពរៀបចាំអនាម័្យពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា ពោយរក្ាឱ្យបាន្នូ្វអភិក្ក្ម្ «៣ការពារ ៣កុ្ាំ» 
ពដីម្បចូីលរមួ្ទ្ប់សាេ ត់្ការ្លងជាំងឺកូ្វដី-១៩ ក្នុងក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា ការអប់រ ាំេី្ុវត្ថិភាេ ្ុខ្ភាេ្ិក្ា ការរក្ាគ្ម្គល ត្
១,៥ផម្៉ាក្ត្ ន្ិង្ុវត្ថិភាេចាំ ីអាហារ ៣) ការអនុ្វត្តទ្្្នាទន្ថមី «គ្ន្លងជវីតិ្ថមីក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំ» ពោយែតល់ព្វា
បពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ផដលម្គន្ភាេទ្ន់្ភលន់្ ផែអក្តាម្ទ្ីតាាំងភូម្ិសាស្រ ត្នន្ហាន្ិភ័យ្លងរកី្រាលោលកូ្វដី-១៩ ន្ិង   
សាថ ន្ភាេអប់រ ាំ ន្ិងបន្តជាំរុញ «ការអប់រ ាំឌ្ីជីថល» ៤) ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ាបក្ងួញ ពោយក្ាំ ត់្មុ្ខ្វជិាា ជពក្ម្ី្
ពម្ពរៀន្ក្ត្ូវ្ិក្ាក្នុងថ្នន ក់្ន្ងិពក្ៅថ្នន ក់្ ៥) ការធានានូ្វភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ការដឹក្នាាំ ន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ងបុគ្គលិក្អប់រ ាំក្គ្ប់
លាំោប់ថ្នន ក់្ រមួ្ទាំងការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ថវកិា ន្ងិការអនុ្វត្តវមិ្ជឈការន្ិងវ ិ្ ហម្ជឈការក្នុងវ ិ្ ័យ 
អប់រ ាំ ន្ិងការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេវជិាា ជីវៈជាក្បចាាំ ៦) ការអនុ្វត្តវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ថមីៗ ផដលជាវធិីសាស្រ ត្តាម្ផបប
ចក្ម្ុះ ៧) ការេក្ងឹង្កាត នុ្េលរប្់ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា ទាំងផែនក្ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធរូបវន័្ត ទាំងព្វាបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ 
ន្ិងសាលាពរៀន្ម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ ន្ិង ៨) ្ហការជាម្ួយក្គ្ប់ភាគ្ីពាក់្េ័ន្ធទាំងអ្់ ពដីម្បធីានាឱ្យព្វាអប់រ ាំ
ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ ន្ងិព្លីយត្បន្ងឹការអភិវឌ្ឍព្ដឋក្ិចចេុទ្ធ ិន្ិងវបុិលភាេ ពដីម្បធីានាបាន្នូ្វការបន្តការ្ិក្ា
រប្់្ិ្ានុ្្ិ្្ក្នុងពេលផដលផ្ទអ ក្ដាំព ីរការក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ាសាធារ ៈពៅទូ្ទាំងក្បពទ្្ អាចេិន្ិត្យលទ្ធភាេ
អនុ្វត្តការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្េីចម្គៃ យ តាម្ក្បេ័ន្ធពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ ឬពរៀន្តាម្ប តុ ាំ តូ្ចៗ  ន្ិងផចក្្ន្លឹក្ក្ិចចការ 
អាក្្័យពលីសាថ ន្ភាេ ន្ងិធន្ធាន្ ពក្កាម្ការនចនក្បឌ្ិត្រប្់ពលាក្ក្គ្ូ អនក្ក្គ្ូពៅតាម្មូ្លោឋ ន្រប្់ខ្លួន្។ 

 

១.២.៣ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំម្ធយម្្ិក្ា ន្ងិការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ 
វត្ថុបាំ ងទ្១ី៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ក់ារចូលពរៀន្ ន្ងិរក្ា្ិ្្ឱ្យបាន្គ្ង់វង្ ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ ន្ងិបរយិបន្នពៅ
ម្ធយម្្ិក្ា 

វឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅ្ពក្ម្ចបាន្វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្៨ី៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល២០១៧/

១៨ 
ចាំ ុចពៅ
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូមិ្   ៥៩,២ ៦៣,៧ ៦០,៧  

ក្បុ្ ៥៥,២ ៦១,១ ៥៥,៣  

ក្្ី ៦៣,៤ ៦៨,៦ ៦៦,៦  

អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាទុ្តិ្យភូមិ្  ២៨,៥ ៣៤,២ ៣២,២  

ក្បុ្ ២៦,៣ ៣២,២ ២៨,៥  

ក្្ី ៣០,៩ ៣៦,៤ ៣២,៣  

អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូមិ្  ៤៦,៥ ៥០,២ ៤៨,១  

ក្បុ្ ៤២,៣ ៤៦,៩ ៤៣,១  

ក្្ី ៥១,១ ៥៤,២ ៥៣,៤  

អក្តាគ្ង់វង្ពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូមិ្  ៥៣,១ ៥៥,៨ ៤៣,១  

ក្បុ្ ៤៨,៣ ៥១,២ ៤០,០  

ក្្ី ៥៨,២ ៦០,៨ ៤៦,៤ 
 

អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូមិ្ ១៥,៤ ១១,៦ ១៨,២  
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ក្បុ្ ១៦,៦ ១២,៣ ១៩,២  

ក្្ី ១៤,២ ១០,៥ ១៦,៩  

ចាំន្នួ្ក្កុ្ង ក្្ុក្ ខ្ ឌ ផដលម្គន្អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាម្ធយម្
្ិក្ាបឋម្ភូមិ្ពក្ចីន្ជាង ១៨,៩ភាគ្រយ 

០ ៣៦ ៩៦  

អក្តា ល្ងភូមិ្្ិក្ាេីម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូមិ្ពៅទុ្តិ្យភូមិ្  ៧៦,៨ ៨២,៣ ៨១,៣  
ក្បុ្ ៧៤,២ ៨០,៧ ៨០,១  
ក្្ី ៧៩,២ ៨៣,៩ ៨២,៤  

អក្តាគ្ង់វង្ពៅម្ធយម្្ិក្ាទុ្តិ្យភូមិ្ ៣៤,៩ ៣៨,៧ ២៤,៧  

ក្បុ្ ៣០,៤ ៣៦,៥ ២២,៦  

ក្្ី ៣៩,៨ ៤២,០ ២៧,០  

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្្ិ្្អាហារូបក្រ ៍ពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូមិ្  ៧២ ០៧១ ៧៥ ៤១៨ ១០១ ៥៦៧  
ភាគ្រយសាលាម្ធយម្្ិក្ាអនុ្វត្តសាលាកុ្ម្គរពម្ក្តី្ ២៣,៥ ២៤,៤ ២៤,០  
ភាគ្រយសាលាម្ធយម្្ិក្ាព ល្យីត្បនឹ្ង ត្ង់ោអបបរម្គទឹ្ក្សាអ ត្ អនាម័្យពៅអនុ្វទិ្ាល័យ និ្ងវទិ្ាល័យ៖ 
អនុ្វទិ្ាល័យ     

ក្ក្មិ្ត្ ១ ៤៨,៣ ៥៨,៩ ៤៧,៧  
ក្ក្មិ្ត្ ២ ១២,៥ ១៣,៤ ២៦,៧  
ក្ក្មិ្ត្ ៣ ១,៥ ១,៨ ១,៦  

វទិ្ាល័យ 
ក្ក្មិ្ត្ ១ ៤៨,៨ ៤៩,៣ ៤២,៦  
ក្ក្មិ្ត្ ២ ២៤,៨ ២៦,៧ ៣៦,៥  
ក្ក្មិ្ត្ ៣ ១,៨ ១,៩ ៣,១  

ភាគ្រយអនុ្វទិ្ាល័យម្គន្៖ 
បងគន់្អនាម័្យ ៩០,៣ ៩៣,១ ១០០  

ទឹ្ក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទ្លួទន្ ៤២,៤ ៤៧,០ ៨៩,៦  

ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ៤០,៩ ៤៣,៤ ៨០,២  

ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្ ២២,០ ៥០,៨ ៤៥,៣  
ភាគ្រយវទិ្ាល័យម្គន្៖ 

បងគន់្អនាម័្យ ៩៧,១ ៩៨,៨ ១០០  

ទឹ្ក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទ្លួទន្ ៥៤,៦ ៥៧,៨ ៩១,២  

ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ៥៤,៩ ៥៨,០ ៨៥,៤  

ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្ ២២,0 ៥០,៨ ៦៨,១  

ភាគ្រយសាលាម្ធយម្្ិក្ាផដលម្គន្អគ្គិ្នី្ពក្បីក្បា្់៖  
 អនុ្វទិ្ាល័យ ៧០,០ ៧៣,០ ៩៣,៣  
 វទិ្ាល័យ ៩១,៨ ៩៣,៧ ៩៨,៩  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
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ការចូលពរៀន្ពៅម្ធយម្្ិក្ាក្ត្ូវបាន្វា្់ផវង តាម្រយៈអក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិន្ងិ
ទុ្ត្ិយភូម្ិ។ អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិបាន្ពក្ីន្ព ងីត្ិចត្ួចចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៧-២០១៨ 
ក្ត្ឹម្ផត្ ១,៥ភាគ្រយ ប៉ាុពណ្តណ ះ។ ពទះបីជា អក្តាពន្ះម្គន្ការពក្ីន្ព ងីពលី្េឆី្ន ាំពគ្នល ពៅផត្ទបជាងចាំ ុចពៅ
ក្គ្ប់ឆ្ន ា្ំ ិក្ាផដលបាន្អនុ្វត្តក្ន្លងម្ក្។ មូ្លពហតុ្នន្ការធាល ក់្ចុះអាចបណ្តត លម្ក្េ ី ១) ការពធវីចាំពណ្តលក្បជា
សាស្រ ត្ ២) ្ម្ត្ថភាេរប្់្ិ្្ម្ិន្ទន់្្ម្ក្្បពៅតាម្ក្ក្ម្ិត្ថ្នន ក់្ពៅបឋម្្ិក្ាន្ិងម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ
ន្ិង៣) សាលាពរៀន្ពៅតាម្ត្ាំបន់្ម្យួចាំន្ួន្ពៅឆ្ៃ យេីែាះរប្់្ិ្្។ អក្តា្ិ្្ក្្ីបាន្ពក្ីន្ព ងីខ្ព្់ជាង
ពធៀបន្ឹងអក្តា្ិ្្ក្បុ្ផដលព ា្ីរផត្ម្និ្ផក្បក្បួល។ ជាលទ្ធែលគ្ម្គល ត្នន្អក្តាចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ រវាងក្ក្ុម្ទាំងេីរ
បាន្ពក្ីន្ព ងីក្នុងរយៈពេលក្ន្លងម្ក្។ ខ្ ៈពេលផដលពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៧-២០១៨ អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ា
រប្់្ិ្្ក្បុ្ ៨,២ភាគ្រយ ទបជាង្ិ្្ក្្ី ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១  គ្ម្គល ត្ពន្ះបាន្ពក្ីន្ព ងីដល់ 
១១,៣ភាគ្រយ។ 

ដូពចនះ ្ន្ា្ ្ន៍្យុគ្គភាេពយន្ឌ័្របាន្ពក្ីន្ព ងី បចចុបបន្ន្ ពក្ម្ចបាន្ ១,២០ភាគ្រយ ពធៀបន្ឹងឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧-២០១៨ ក្ត្ឹម្ផត្ ១,១៥ភាគ្រយ ន្ិងឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៥-២០១៦ ក្ត្ឹម្ផត្ ១,០៥ភាគ្រយ។ 

វឌ្ឍន្ភាេជារមួ្ម្គន្ត្ិចត្ចួ ជាេិព្្ បញ្ា ក្បឈម្ចម្បងៗរប្់្ិ្្ក្បុ្ គ្ចឺាាំបាច់ក្ត្ូវម្គន្
អន្តរាគ្ម្ន៍្ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេបផន្ថម្ពទ្ៀត្ ក្នុងពនាះក្ត្ូវក្ាំ ត់្អត្ត្ញ្ញ  ្ិ្្ផដលម្ិន្បាន្ទ្ទ្ួលការអប់រ ាំ
ពៅក្ក្ម្ិត្ម្ធយម្្ិក្ា ទ្ីក្ផន្លងរ្់ពៅ មូ្លពហតុ្ម្ិន្បាន្បន្តការ្ិក្ា ន្ិងក្ត្ូវពរៀបចាំយុទ្ធសាស្រ្ត្ម្ក្្បបាំែុត្
ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ដល់ក្ក្ុម្្ិ្្ទាំងពនាះ។ 
 

រូបភាេទ្៣ី៩៖ អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

ពៅថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ ម្គន្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត ក្ត្ឹម្ផត្៥ប៉ាុពណ្តណ ះ ព ម្ីន្ឹង២០ភាគ្រយ ្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ 
៦៣,៧ភាគ្រយ ក្នុងពនាះ រាជធាន្ីភនាំពេញ (៨០,២ភាគ្រយ) សាវ យពរៀង (៦៩,៤ភាគ្រយ) ក្ណ្តត ល (៦៦,១  
ភាគ្រយ) នក្េផវង (៦៤,៨ភាគ្រយ) ន្ិងពខ្ត្តតាផក្វ (៦៤,៦ភាគ្រយ)។ ពទះយ៉ា ងណ្ត រាជធាន្ីពខ្ត្តទាំងពន្ះ
្ពក្ម្ចបាន្លទ្ធែលខ្ព្់ជាងឆ្ន ាំពគ្នល។ ពខ្ត្តផដលពៅពក្កាម្ចាំណ្តត់្ថ្នន ក់្ ថ្ិត្ពៅក្នុងលក្ខខ្ ឌ នន្ការចាប់ពែតីម្
អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ 
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ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ពៅម្គន្ក្ក្ម្តិ្ទបពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិ ម្គន្ដូចជា ពខ្ត្តផក្ប (៣៥,៥ ភាគ្រយ 
អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១) ពខ្ត្តនប៉ាលិន្ (៤១,៨ភាគ្រយ) ន្ិងពខ្ត្តពកាះកុ្ង (៤៥,៧
ភាគ្រយ) បងាា ញថ្ន  យុទ្ធសាស្រ្តផដលបាន្អនុ្វត្តក្ន្លងម្ក្ម្ិន្ទន់្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ ពដីម្បពីោះក្សាយឫ្គ្ល់នន្បញ្ា
ចាំពពាះការចូលពរៀន្ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ទបពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្។ិ 

 

រូបភាេទ្៤ី០៖ អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ពិៅតាម្រាជធាន្ ីពខ្ត្ត េឆី្ន ា្ំ កិ្ា២០១៨-២០១៩ ដល ់
២០២០-២០២១   

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០១៧-២០១៨ ដល់ ២០២០-២០២១ 
 

អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅក្ក្ម្ិត្អប់រ ាំម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ិ បាន្បងាា ញេីការវវិត្តជាវជិាម្គន្ ពទះបីជាក្ាំព ីន្
ផដលរ ាំេឹងទុ្ក្ម្ិន្ទន់្្ពក្ម្ចបាន្ក៏្ពោយ។ អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅក្ក្ម្ិត្ពន្ះបាន្ពក្ីន្ព ងី ៣,៧  ភាគ្រយ    
ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំក្ន្លងម្ក្ពន្ះ។ ជាលទ្ធែលក្នុងឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ បងាា ញថ្ន ្ិ្្១នាក់្ក្នុងចាំពណ្តម្ 
៣នាក់្ បាន្ចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ពៅម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ិ។ អក្តាចុះព ម្ ះចូលពរៀន្រប្់្ិ្្ក្្ីពៅផត្បន្តខ្ព្់
ជាង្ិ្្ក្បុ្។ ទ្ន្ាឹម្ន្ងឹពនាះ អក្តាចូលពរៀន្រប្់្ិ្្ក្្ីបាន្លអក្បព្ីរជាលាំោប់ ប៉ាុផន្តអក្តាពន្ះបាន្ថយចុះ
យ៉ា ងខាល ាំងក្នុងឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១។ 
 

រូបភាេទ្៤ី១៖ អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្យិភូម្ ិ

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
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រាជធាន្ី ពខ្ត្តចាំន្ួន្២ប៉ាុពណ្តណ ះ ផដល្ពក្ម្ចបាន្អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពលី្េី ៤០ភាគ្រយ គ្ឺរាជធាន្ភីនាំពេញ 
ន្ិងពខ្ត្តតាផក្វ។ ពខ្ត្តនប៉ាលិន្្ពក្ម្ចបាន្អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាទបជាងពគ្ក្ត្ឹម្ផត្ ១៨,៨ភាគ្រយ បនាា ប់ម្ក្      
ពខ្ត្តផក្ប (២១,៩ភាគ្រយ) ពខ្ត្តក្ក្ពចះ (២២,៤ភាគ្រយ) ពខ្ត្តឧត្តរម្គន្ជ័យ (២២,៧ភាគ្រយ) ន្ិងពខ្ត្តក្េះ្ីហនុ្ 
(២៣,៧ភាគ្រយ)។ 

ជារមួ្ សាថ ន្ភាេផដលនាាំឱ្យបិទ្សាលាពរៀន្ពោយសារការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ ជាមូ្លពហតុ្បណ្តត ល
ឱ្យម្នុ្្ ព្េញវយ័ ន្ិងយុវជន្ម្ួយចាំន្ួន្បន្តពៅពក្ៅសាលាពរៀន្។ ការចូលពរៀន្ពៅពក្កាយក្ក្ម្ិត្បឋម្្ិក្ាពៅជាបញ្ា
ក្បឈម្បន្ដ ក្្ម្គប់ក្បេ័ន្ធអប់រ ាំពៅក្ម្ពុជា ខ្ ៈផដលអក្តារមួ្នន្ការ្ ិក្ាម្គន្ការពក្ីន្ព ងីយតឺ្ពៅទ្ វ្ត្ រ្ក៍្ន្លងម្ក្។  

ពដីម្បជីាំរុញឱ្យម្គន្វឌ្ឍន្ភាេពក្ីន្ព ងី ទម្ទរឱ្យម្គន្ការខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងផក្បងរមួ្គ្នន បន្ដពទ្ៀត្។ ជាចុងពក្កាយ 
ចាាំបាច់ក្ត្ូវេិន្ិត្យពម្ីលឫ្គ្ល់នន្បញ្ា ពែ្ងៗឱ្យបាន្្ីុជពក្ៅ ន្ិងពរៀបចាំយុទ្ធសាស្រ ត្ពាក់្េ័ន្ធបផន្ថម្ពទ្ៀត្ ពដីម្បី
បពងេីន្ការចូលពរៀន្កាន់្ផត្ក្បព្ីរព ងី។ 

 

រូបភាេទ្៤ី២៖ អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្យិភូម្តិាម្រាជធាន្ ីពខ្ត្ត េឆី្ន ា្ំ កិ្ា២០១៨-២០១៩ ដល ់
២០២០-២០២១   

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០១៨-២០១៩ ដល់ ២០២០-២០២១ 

 

ពយងតាម្ទ្និ្នន័្យពៅក្នុងរូបភាេទ្៤ី៣ បងាា ញថ្ន អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅបឋម្ភូម្ិម្គន្ការពក្ីន្ព ងី
បន្តិចបន្តួច ពបីពធៀបពៅន្ឹងឆ្ន ា្ំ ិក្ាន្ីម្ួយៗ ពក្ីន្េី ៤៦,៤៥ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៧-១៨ ដល់ ៤៨,០១
ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ាំ២០២០-២០២១ ផត្ពៅទបជាងចាំ ុចពៅ ២,១ភាគ្រយ។ ក្តាត ផដលពធវីឱ្យអក្តាពន្ះម្ិន្្ពក្ម្ច
បាន្តាម្ចាំ ុចពៅ ពោយសារ្ិ្្ម្ួយចាំន្ួន្ម្ិន្បាន្បន្តពរៀន្ពៅក្នុងថ្នន ក់្ពរៀន្ពោយផ្ទា ល់គ្ឺ ក្ត្ូវពរៀន្តាម្       
អន្ឡាញ តាម្ប តុ ាំ  ពរៀន្េីចម្គៃ យ (្ន្លឹក្ក្ិចចការ) ន្ិងពែ្ងៗ។ ម្៉ាាងពទ្ៀត្ ក្តាត ្ិ្្ម្ួយចាំន្ួន្ពៅត្ាំបន់្ផដល
ជួបការលាំបាក្ម្ិន្ម្គន្លទ្ធភាេទ្ទ្ួលបាន្ការពរៀន្េីចម្គៃ យ ឬតាម្អន្ឡាញ េីពក្ពាះ្ិ្្ទាំងពនាះម្ិន្ម្គន្
ឧបក្រ ៍្ិក្ាផបបឌ្ីជីថល ព្វាអុីន្ធឺ ិត្ពខ្ាយ ន្ិងេុាំម្គន្បណ្តត ញអគ្គិ្ ន្ី។ 

អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិបងាា ញថ្ន ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីត្ិចត្ួចបាំែុត្ពៅពេលអនុ្វត្ត 
ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ អក្តាពន្ះម្គន្ការពក្ីន្ព ងីក្ត្ឹម្ផត្ ១,៦ភាគ្រយ ្ ពក្ម្ចបាន្ 
៤៨,១ភាគ្រយ ក្ត្ឹម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ ទបជាងចាំ ុចពៅ។ ម្ា៉ាងវញិពទ្ៀត្ ្ិ្្ត្ិចជាង១នាក់្       
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ក្នុងចាំពណ្តម្២នាក់្ បាន្ចាំណ្តយពេល្ិក្ារហូត្ដល់៥ឆ្ន ាំ ផដលពលី្េីអាយុដល់វយ័្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ា
បឋម្ភូម្។ិ អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ក្្ី បងាា ញនូ្វលទ្ធែលខ្ព្់ជាង្ិ្្ក្បុ្។ គ្ម្គល ត្រវាងក្ក្ុម្        
ទាំងេីរពន្ះ ១០,៣ភាគ្រយ ន្ិងបាន្ពក្ីន្ព ងីេីឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៧-២០១៨។ គ្ិត្ក្ត្ឹម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១  
អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ក្បុ្្ពក្ម្ចបាន្ក្ត្ឹម្ផត្ ៤៣,១ភាគ្រយ ប៉ាុពណ្តណ ះ (រូបភាេទ្៤ី៣)។ 

្ូចនាក្រពាក់្េ័ន្ធ ដូចជា អក្តាគ្ង់វង្ បាន្បងាា ញនូ្វលទ្ធែលកាន់្ផត្គ្ួរឱ្យយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្។ ភាគ្រយ
ក្ក្ុម្្ិ្្ផដលបាន្ចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ថ្នន ក់្ដាំបូងនន្ម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ (ថ្នន ក់្ទ្៧ី) ក្ត្ូវបាន្រ ាំេឹងថ្នន្ឹង
្ពក្ម្ចបាន្ពៅថ្នន ក់្ចុងពក្កាយនន្ភូម្ិ្ិក្ា ប៉ាុផន្តជាលទ្ធែលបាន្ធាល ក់្ចុះ ១០ភាគ្រយ ពៅចពនាល ះឆ្ន ា្ំ ិក្ា 
២០១៧-២០១៨ ន្ិងឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១។ ការធាល ក់្ចុះភាគ្ពក្ចីន្ពៅក្នុងឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៩-២០២០ 
ពោយសារការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩។ ពហយីក្ក្ុម្្ិ្្ទាំងអ្់្ុទ្ធផត្ក្បឈម្ន្ឹងបញ្ា  ក្នុងពនាះ្ិ្្
ក្្ីម្គន្សាថ ន្ភាេកាន់្ផត្ធៃន់្ធៃរពៅ។ អក្តាគ្ង់វង្្ិ្្ក្បុ្បាន្ធាល ក់្ចុះេី ៤៨,៣ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ាំពគ្នល ពៅ ៤០
ភាគ្រយ ក្នុងឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១។ ប៉ាុផន្តក្នុងចាំពណ្តម្្ិ្្ក្្ីផដលម្គន្ ៥៨,២ភាគ្រយ អក្តាគ្ង់វង្    
ម្គន្ភាេក្បព្ីរជាង ពបីពធៀបន្ឹងឆ្ន ាំពគ្នល្ូចនាក្រពន្ះបាន្ធាល ក់្ចុះជិត្ ១២ភាគ្រយ (រូបភាេទ្ី៤៤)។ 

 

រូបភាេទ្៤ី៣៖ អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

រូបភាេទ្៤ី៤៖ អក្តាគ្ង់វង្ពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
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ឆ្ន ាំ មូ្ លោឋ ន្ ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

្រុប ក្បុ្ ក្្ី
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ឆ្ន ាំមូ្លោឋ ន្ ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង

២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ២០២០-២០២១
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ទ្ាំេ័រទី្ 44 

 

ក្តាត ម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្ក្តាត ផដលអាចម្គន្ែលជះដល់អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ា ន្ិងអក្តាគ្ង់វង្គ្ឺ ្ ិ្្ងាយ
ន្ឹងពបាះបង់ការ្ិក្ា ន្ិងអក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិ។ ពទះបីជាវឌ្ឍន្ភាេ្ាំខាន់្ៗម្ួយចាំន្ួន្ 
្ពក្ម្ចបាន្ពៅពាក់្ក្ណ្តត លអា ត្តិនន្ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំក្ន្លងម្ក្ ការពបាះបង់ការ្ិក្ាពៅផត្បន្ត
ពក្ីន្ព ងីជាថមីម្តងពទ្ៀត្។ ពៅក្ត្ឹម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៩-២០២០ អក្តាពន្ះបាន្ពក្ីន្ដល់ ១៨,៦ភាគ្រយ ពលី្េី    
ឆ្ន ាំពគ្នល ៣,២ភាគ្រយ។ ពទះបីជា ក្ក្ុម្្ិ្្ទាំងេីរទ្ទ្ួលរងនូ្វែលប៉ាះពាល់ ប៉ាុផន្ត្ិ្្ក្បុ្ពៅផត្បន្តពបាះបង់
ការ្ិក្ាខ្ព្់ជាង្ិ្្ក្្ីពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិ តាម្ទ្ិន្នន័្យបងាា ញថ្ន ២០ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៩-
២០២០ ន្ិង ១៩,២ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១។ 

ក្ាំព ីន្ពន្ះ ក្ត្ូវបាន្្ពងេត្ព ញីពៅតាម្រាជធាន្ ី ពខ្ត្តភាគ្ពក្ចីន្ (៦៤ភាគ្រយ)។ ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ 
ពខ្ត្តចាំន្ួន្៦ ម្គន្អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាពលី្េី ២០ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ ក្នុងពនាះរមួ្ម្គន្ 
ក្ាំេង់ ព្ឺ (២៦,១ភាគ្រយ) ក្ាំេត្ (២២,៩ភាគ្រយ) ត្បូង មុ ាំ (២២,២ភាគ្រយ) ក្េះវហិារ (២១,៩ភាគ្រយ)    
ឧត្តរម្គន្ជ័យ (២១,៧ភាគ្រយ) ន្ិង ក្ាំេង់ចាម្ (២១,៣ភាគ្រយ)។ បផន្ថម្េីពន្ះពទ្ៀត្ ចាំន្ួន្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  
ផដលម្គន្អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិពលី្េី ១៨,៩ភាគ្រយ បាន្ពក្ីន្ព ងីគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់
ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៩-២០២០ េី ៥០ក្្ុក្ ពៅ ៩៦ក្្ុក្។ ការពលីក្ព ងីពន្ះបងាា ញថ្ន ការធាល ក់្ចុះគ្ួរផត្ក្ត្ូវបាន្
ពធវីការតាម្ោន្ពៅតាម្ត្ាំបន់្ជាក់្ផ ត្ង ដូពចនះពហយី គ្ួរម្គន្អន្តរាគ្ម្ន្៍ពែ្ងៗពទ្ៀត្ពោយពផ្ទត ត្ពលី ក្ក្ុង ក្្ុក្ 
ខ្ ឌ ទាំងអ្់ពនាះ។ 

សាថ ន្ភាេនន្ការពបាះបង់ការ្ិក្ាហាក់្ដូចជាពៅពថរពៅឆ្ន ាំចុងពក្កាយពន្ះ ប៉ាុផន្តជាការពលឿន្បន្តិចក្នុងការ
ពធវីព្ចក្តី្ន្និោឋ ន្ ពោយសារែលប៉ាះពាលផ់ដលអាចពក្ីត្ម្គន្នន្ការបិទ្សាលាពរៀន្រយៈពេលយូរអាចន្ឹងបន្ត។     
វាជាពរឿង្ាំខាន់្ផដលក្ត្ូវពធវីការវភិាគ្េីមូ្លពហតុ្្ក្ម្គប់យុទ្ធសាស្រ្តបាន្ោក់្អនុ្វត្តពហយី ផត្ម្និ្្ពក្ម្ចលទ្ធែល
តាម្ការរ ាំេឹងទុ្ក្ពលីបញ្ា ្ិ្្ឆ្ប់ពបាះបង់ការ្ិក្ា។ ក្នុងចាំពណ្តម្ពហតុ្ែលពែ្ងពទ្ៀត្អាចន្ឹងម្ិន្ក្ត្ូវបាន្
ពផ្ទត ត្ពលីបញ្ា ក្បឈម្ផដលជាប់ពាក់្េ័ន្ធខាល ាំង ឬពធវីត្ិចត្ួច ឬយុទ្ធសាស្រ្តផដលោក់្អនុ្វត្តអាចម្ិន្គ្នាំក្ទ្ដល់ក្ក្ុម្
ផដលរងែលប៉ាះពាល់ខាល ាំងបាំែុត្។ 

 

រូបភាេទ្៤ី៥៖ អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
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រូបភាេទ្៤ី៦៖ អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ពិៅតាម្រាជធាន្ ីពខ្ត្ត េឆី្ន ា្ំ កិ្ា ២០១៨-
២០១៩ ដល ់២០២០-២០២១   

 
ក្បភេ៖ ក្បេ័ន្ធេត័្ម៌្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ២០១៨-២០១៩ ដល់ ២០២០-២០២១ 

 

ការឆ្ប់ពបាះបង់ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ជាំទ្ង់ពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិ ន្ឹងនាាំឱ្យអក្តា្លងភូម្ិ្ិក្ាេី
ម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិពៅម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ិម្គន្ការថយចុះ។ ដូចក្រ ីជាក់្ផ ត្ង ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-
២០២០ អក្តា្លងភូម្ិ្ិក្ាបាន្ធាល ក់្ចុះជិត្ ២ភាគ្រយ ពធៀបន្ឹងឆ្ន ាំពគ្នល។ លទ្ធែលចុងពក្កាយពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០២០-២០២១ បងាា ញេីន្ិនាន ការលអក្បព្ីរព ងីវញិ ន្ិងគ្ួរផត្បន្តពផ្ទត ត្ការយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្បផន្ថម្ពទ្ៀត្។         
វធិាន្ការទ្ប់សាេ ត់្ែលប៉ាះពាល់ពោយសារជាំងឺកូ្វដី-១៩ អាចពធវីឱ្យអក្តា្លងភូម្ិ្ិក្ាេីម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិពៅ
ម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ិពក្នី្ព ងី ពោយសារក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា បាន្្ពក្ម្ចឱ្យជាប់ពោយ្វ័យក្បវត្តិ
ចាំពពាះការក្ប ងថ្នន ក់្ជាត្ិ្ក្ម្គប់្ិ្្ថ្នន ក់្ទ្ី៩ ដូពចនះ េួក្ពគ្អាចបន្តការ្ិក្ាពៅថ្នន ក់្ទ្ី១០។ 

អក្តា្លងភូម្ិ្ ិក្ារប្់្ិ្្ក្្ីពៅផត្ខ្ព្់ជាង្ិ្្ក្បុ្ក្នុងអាំ ុងពេលពន្ះ ្ពក្ម្ចបាន្ ៧៨,៦
ភាគ្រយ ខ្ ៈផដល្ិ្្ក្បុ្្ពក្ម្ចបាន្ផត្ ៧០,៨ ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៩-២០២០ ។ 
 

រូបភាេទ្៤ី៧៖ អក្តា្លងភូម្ិ្ កិ្ាេមី្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ពិៅទុ្ត្យិភូម្ ិ

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
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ឆ្ន ាំ មូ្ លោឋ ន្ ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង
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អក្តាគ្ង់វង្ពៅម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ ិ ក្ាំេុងបងាា ញនូ្វពរឿងផដលគ្ួរឱ្យក្េួយបារម្ា។ ក្នុងចាំពណ្តម្្ិ្្
ទាំងអ្់ផដលចាប់ពែតីម្ភូម្ិ្ិក្ាពន្ះក្ត្ឹម្ផត្ ២៤,៧ភាគ្រយ ប៉ាុពណ្តណ ះ ្ពក្ម្ចបាន្ចុងពក្កាយពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០២០-២០២១។ ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ អក្តាគ្ង់វង្បាន្ធាល ក់្ចុះគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៧-២០១៨ 
ពក្ចីន្ជាង ១០ភាគ្រយ រចួពៅពហយីក្នុងរយៈពេលេីរឆ្ន ាំដាំបូងនន្ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ ការធាល ក់្ចុះ 
យ៉ា ងគ្ាំហុក្ពន្ះ បាន្បងាា ញថ្ន ភាគ្ពក្ចីន្ជា្ិ្្ក្្ីផដលអក្តាគ្ង់វង្បាន្ថយចុះេី ៣០,៤ ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០១៧-២០១៨ ម្ក្ក្ត្ឹម្ ២២,៦ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ (រូបភាេទ្ី៤៨)។  

បញ្ា ក្បឈម្នន្ការរក្ា្ិ្្ឱ្យបន្តពរៀន្ពៅម្ធយម្្ិក្ាពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ទប ក្ាំេុងក្ត្ូវបាន្ពផ្ទត ត្ការយក្ចិត្ត-
ទុ្ក្ោក់្ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំបចចុបបន្ន តាម្រយៈម្ពធាបាយពែ្ងៗ ដូចជា ការេក្ងីក្ក្ម្មវធិីអាហា-
រូបក្រ ៍។ ជាការេិត្ ពៅចពនាល ះឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៧-២០១៨ ន្ិង ២០១៩-២០២០ ចាំន្ួន្អាហារបូក្រ ៍ផដល
បាន្ែដល់ដល់្ ិ្្ម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិបាន្ពក្ីន្ព ងីក្ត្ឹម្ផត្ ១១ភាគ្រយ ប៉ាុពណ្តណ ះ។ ពៅឆ្ន ាំចុងពក្កាយពន្ះ 
្ិ្្ចាំន្ួន្ ១០១ ៥៦៧នាក់្ ក្ាំេុងទ្ទ្ួលបាន្ការគ្នាំក្ទ្ផែនក្ហរិញ្ញវត្ថុ។   ចាំន្នួ្ពន្ះខ្ព្់ជាងចាំ ុចពៅឆ្ន ាំ២០២៣ 
រចួពៅពហយី។ ចាំន្ួន្ពន្ះត្ាំណ្តងឱ្យ្ិ្្ ១៦ភាគ្រយ នន្ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្្រុបពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិ
ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១។ 

ជាវធិាន្ការម្ួយពទ្ៀត្ ពដីម្បកីាត់្បន្ថយ្ិ្្ពបាះបង់ការ្ិក្ា គ្ួរេក្ងឹង ន្ិងេក្ងីក្ការអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធ     
រម្លឹក្ជាមុ្ន្។ 

ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីសាលាកុ្ម្គរពម្ក្ត្ី ម្គន្ពគ្នលបាំ ងបពងេីន្ការរក្ា្ិ្្ឱ្យពៅបន្តពរៀន្ពៅម្ធយម្្ិក្ា
ែងផដរ។ ម្៉ាាងវញិពទ្ៀត្ ្ម្គម្គក្ត្នន្សាលាពរៀន្ផដលបាំពេញលក្ខខ្ ឌ សាលារកុ្ម្គរពម្ក្ត្ីបាន្ផ្ទល ្់បតូរត្ិចត្ួច
ប៉ាុពណ្តណ ះ េ ី ២៣,៥ភាគ្រយ (ឆ្ន ាំពគ្នល) ពៅ ២៤ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១។ ពទះយ៉ា ងណ្ត     
ចាំ ុចពៅចុងពក្កាយម្ិន្ខ្ព្់ជាងពនាះពទ្ក្ត្ឹម្ផត្ ២៥ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ 

 

រូបភាេទ្៤ី៨៖ អក្តាគ្ង់វង្ពៅម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្យិភូម្ ិ

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
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ឆ្ន ាំមូ្លោឋ ន្ ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង

២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ២០២០-២០២១

្រុប ក្បុ្ ក្្ី



ទ្ាំេ័រទី្ 47 

្ូចនាក្រ ា្ំខាន់្ម្ួយពទ្ៀត្គ្ឺ ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធរូបវន័្តផដលម្គន្ែលជះពលីការចូលពរៀន្ ន្ិងការរក្ា្ិ្្
ឱ្យពៅបន្តពរៀន្ ទក់្ទ្ងន្ងឹការអនុ្វត្តលក្ខខ្ ឌ អបបបរម្គ ត្ីេីទ្ឹក្សាអ ត្ ន្ិងអនាម័្យ។ ្ូចនាក្រពន្ះ ក្ត្ូវគ្ នា
ពោយផ ក្្ក្ម្គប់អនុ្វទិ្ាល័យ ន្ិងវទិ្ាល័យ។ ការផក្បក្បួលគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ខាល ាំង្ក្ម្គប់អនុ្វទិ្ាល័យគ្ ឺ         
្ម្គម្គក្ត្នន្អនុ្វទិ្ាល័យផដល្ពក្ម្ចបាន្ក្ក្ម្ិត្២ ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីខ្ព្ព់ៅក្នុងអាំ ុងពេលពន្ះ។ ្ម្គម្គក្ត្
ពន្ះបាន្ពក្ីន្ព ងីពទ្វដងពៅចពនាល ះឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៧-២០១៨ ន្ិង ២០២០-២០២១ ្ពក្ម្ចបាន្ ២៦,៧       
ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ាំក្ន្លងពៅ (រូបភាេទ្៤ី៩)។ ចាំផ ក្ឯវទិ្ាល័យ ្ម្គម្គក្ត្នន្សាលាពរៀន្ទាំងអ្់្ពក្ម្ចបាន្
ក្ក្ម្ិត្២ ន្ិងក្ក្ម្ិត្៣ខ្ព្ជ់ាងពគ្ ពហយីបាន្ពក្ីន្ព ងីជាបន្តបនាា ប់ពលី្េីចាំ ុចពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ លទ្ធែលពន្ះ
បងាា ញនូ្វភាេកាន់្ផត្លអក្បព្ីរពៅតាម្សាលាពរៀន្ ន្ិងម្គន្ការពក្ីន្ព ងីពក្ចីន្ពៅក្នុងបរបិទ្នន្ការរកី្រាលោល
នន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ (រូបភាេទ្ី៥០)។ 
 

រូបភាេទ្៤ី៩៖ ភាគ្រយអនុ្វទិ្ាល័យព្លយីត្បន្ងឹ ត្ង់ោអបបបរម្គទ្កឹ្សាអ ត្ អនាម័្យ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

រូបភាេទ្៥ី០៖ ភាគ្រយវទិ្ាល័យព្លយីត្បន្ងឹ ត្ង់ោអបបបរម្គទ្កឹ្សាអ ត្ អនាម័្យ  

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

្ូចនាក្រម្ួយពែ្ងពទ្ៀត្ ម្គន្ពគ្នលបាំ ងផក្លម្អ្ម្គា ររូបវន័្ត ន្ិងជាំរុញការអនុ្វត្តពគ្នលន្ពយបាយ   
្ុខ្ភាេ្ិក្ាឱ្យកាន់្ផត្លអក្បព្ីរ ទក់្ទ្ងន្ឹងភាគ្រយអនុ្វទិ្ាល័យ ន្ិងវទិ្ាល័យម្គន្ បងគន់្អនាម័្យ ទ្ឹក្សាអ ត្
្ក្ម្គប់ទ្ទ្ួលទន្ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ន្ិងក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្។ ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១             
ក្គ្ប់សាលាពរៀន្ទាំងអ្់ក្ត្ូវម្គន្បងគន្់អនាម័្យ ពោយអនុ្វត្តតាម្ន្ិនាន ការដូចពៅន្ឹងសាលាបឋម្្ិក្ាផដរ។    
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២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ២០២០-២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក្់ផ ត្ង
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ក្ក្ម្តិ្១ ក្ក្មិ្ត្២ ក្ក្មិ្ត្៣ ក្ក្មិ្ត្១ ក្ក្មិ្ត្២ ក្ក្មិ្ត្៣ ក្ក្មិ្ត្១ ក្ក្មិ្ត្២ ក្ក្មិ្ត្៣ ក្ក្មិ្ត្១ ក្ក្មិ្ត្២ ក្ក្មិ្ត្៣

២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ២០២០-២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង
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ការទ្ទ្ួលបាន្ទ្ឹក្សាអ ត្ម្គន្ភាេលអក្បព្ីរគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ ្ពក្ម្ចបាន្ក្បម្គ ជា ៩០ភាគ្រយ នន្សាលាពរៀន្
ទាំងអ្់។ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដបាន្ពក្ីន្ព ងីពទ្វដងពៅអនុ្វទិ្ាល័យ ្ពក្ម្ចបាន្ ៨០,២ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា 
២០២០-២០២១ ន្ិងបាន្េក្ងីក្ដលវ់ទិ្ាល័យ ្ពក្ម្ចបាន្ ៨៥,៤ ភាគ្រយ។ ការេក្ងីក្ពន្ះបាន្ក្ត្ឹម្ផត្ផែនក្ខ្លះ
ប៉ាុពណ្តណ ះ ពទះជាយ៉ា ងណ្ត លទ្ធែលនន្ការវនិ្ិពយគ្បាន្ពក្នី្ព ងីពៅក្នុងសាថ ន្ភាេក្បឈម្ន្ឹងការរកី្រាលោលនន្
ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ពោយម្គន្ការគ្នាំក្ទ្ថវកិាបផន្ថម្េីក្ក្្ួងព្ដឋក្ិចចន្ិងហរិញ្ញវត្ថុ ផដលបាន្ជួយេពន្លឿន្ដលដ់ាំព ីរ
ការឱ្យពក្ីត្ម្គន្ព ងីក្ន្លងម្ក្។  ពៅពេលផដលក្ក្្ួងបាន្ក្បកា្បិទ្សាលាពរៀន្ទូ្ទាំងក្បពទ្្ សាលាពរៀន្   
ទាំងអ្់ត្ក្ម្ូវឱ្យពរៀបចាំក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ន្ិងទ្កឹ្សាអ ត្ឱ្យបាន្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ ន្ិងម្គន្គុ្ ភាេ ពដីម្បពីក្ត្ៀម្លក្ខ ៈ 
ពបីក្សាលាពរៀន្ព ងីវញិ។ 

 

រូបភាេទ្៥ី១៖ ភាគ្រយអនុ្វទិ្ាល័យម្គន្បងគន់្អនាម័្យ ទ្កឹ្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទ្លួទន្ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ន្ងិ
ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

រូបភាេទី្៥២៖ ភាគ្រយវទិ្ាល័យម្គន្បងគន់្អនាម័្យ ទឹ្ក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទួ្លទន្  ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ និ្ង
ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
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ឆ្ន ាំមូ្លោឋ ន្ ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង

២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ២០២០-២០២១

បងគន់្អនាម្័យ ទ្ឹក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទួ្លទន្
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ឆ្ន ាំមូ្លោឋ ន្ ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង

២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ២០២០-២០២១

បងគន់្អនាម័្យ ទឹ្ក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទួ្លទន្ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្
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រូបភាេទ្៥ី៣៖ ភាគ្រយសាលាម្ធយម្្ិក្ាផដលម្គន្អគ្គិ្ ន្ពីក្បកី្បា្់ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

ជាចុងពក្កាយ ទក់្ទ្ងន្ងឹ្ម្គា ររូបវន័្តពៅតាម្សាលាពរៀន្ ជាចាំ ុច្ាំខាន់្ផដលក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងីអាំេី
សាលាម្ធយម្្ិក្ាចាំព ះទូ្ពៅភាគ្ពក្ចីន្បាំែុត្ ផដលម្គន្អគ្គិ្ ន្ីពក្បីក្បា្់ពៅពេលបចចុបបន្ន។ ចាំផ ក្ឯ        
អនុ្វទិ្ាល័យ ្ ម្គម្គក្ត្បាន្ពក្ីន្ព ងីយ៉ា ងគ្ាំហុក្េី ៧០ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ាំពគ្នល ដល់ ៩៣,៣ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា 
២០២០-២០២១។ ពទះបីជា វទិ្ាល័យភាគ្ពក្ចីន្ម្គន្អគ្គិ្ន្ីពក្បីក្បា្់ក៏្ពោយ ក្ក្្ួងបាន្បន្តការវនិ្ិពយគ្ពលី
ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធពន្ះ ពដមី្បឱី្យសាលាពរៀន្ទាំងអ្់ពៅទូ្ទាំងក្បពទ្្ម្គន្អគ្គិ្ ន្ីពក្បីក្បា្់។ 

បញ្ា ក្បឈម្ជារមួ្ ទក់្ទ្ងន្ឹងការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ ន្ងិការរក្ា្ិ្្ឱ្យបន្តពរៀន្ពៅម្ធយម្្ិក្ា        
រមួ្ទាំង គុ្ ភាេនន្ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ទប ផដលបងេែលប៉ាះពាលដ់ល់ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ 
ន្ិងការបញ្ច ប់ការ្ិក្ារប្់្ិ្្។ ពៅម្គន្បញ្ា ក្បឈម្ជាពក្ចីន្ក្នុងការេក្ងីក្អនុ្វទិ្ាល័យផដលម្គន្្កាត នុ្េល
ពៅជាវទិ្ាល័យ។ 

 

វត្ថុបាំ ងទ្២ី៖ ផក្លម្អគុ្ ភាេការបពក្ងៀន្ន្ងិពរៀន្ក្្បតាម្ជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្២ី១ 
វឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅ្ពក្ម្ចវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យ ក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្៩ី៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
ចាំន្នួ្្ិ្្ក្នុងការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ ១ ៤៧១ ២ ៣៨៨ ៣ ៣២៤  
្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្្ិ្្ចាំន្នួ្្ិ្្អាហារបូក្រ ៍ពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូមិ្ ៧២ ០៧១ ៧៥ ៤១៨ ១០១ ៥៦៧  

ភាគ្រយសាលាម្ធយម្្ិក្ាទុ្តិ្យភូមិ្ពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ា
េ័ត្ម៌្គន្ និ្ងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្្ក្ម្គប់គ្នាំក្ទ្ការបពក្ងៀន្និ្ងពរៀន្ 

៥,០ ១៧,០ ២៤,៦  

ចាំន្នួ្សាលាពរៀន្អនុ្វត្តក្ម្មវធីិម្គ្គុពទ្ា្ក៏្អាជីេ និ្ងការែតល់ក្បឹក្ា ៣៥ ១៨៥ ៦៥  
ចាំន្នួ្សាលាពរៀន្អនុ្វត្តក្ម្មវធីិបាំ ិន្ជីវតិ្តាម្មូ្លោឋ ន្ ៣៩១ ៧៨៨ ៦៥០  
ចាំន្នួ្វទិ្ាល័យចាំព ះទូ្ពៅ និ្ងបពចចក្ពទ្្ ៩ ១៥ ១៧  
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 

៧០.០ ៧១.០ ៦៩.៥ ៧២.០

៩៤.៣

៧៣.០
៩៣.៣៩១.៨ ៩២.៤ ៨៩.៣ ៩៣.១ ៩៨.៧ ៩៣.៧ ៩៨.៩

០.០
២០.០
៤០.០
៦០.០
៨០.០
១០០.០

ឆ្ន ាំមូ្លោឋ ន្ ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង

២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ២០២០-២០២១

អនុ្វទិ្ាល័យ វទិ្ាល័យ
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ចាំន្ួន្្ិ្្ក្នុងការអប់រ ាំចាំព ះទូ្ពៅន្ងិបពចចក្ពទ្្ បាន្ពក្ីន្ព ងីគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ម្ួយរយៈពន្ះ។       
ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្បាន្ពក្ីន្ព ងី ១២៦ភាគ្រយ។ ពៅឆ្ន ាំដាំបូង ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្បាន្
ពក្ីន្ព ងីពក្ចីន្ ៤៣ភាគ្រយ ខ្ ៈផដលពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាបន្តបនាា ប់បាន្ពក្ីន្ព ងី ២៨ភាគ្រយ ន្ិង២៣ភាគ្រយ។ 
ការពក្ីន្ព ងីពន្ះ ក្ត្វូបាន្ក្ត្់្ម្គគ លយ់៉ា ងខាល ាំងក្នុងចាំពណ្តម្្ិ្្ក្្ីផដលការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ម្គន្ក្ាំព ីន្ 
១៤១ភាគ្រយ ពៅចពនាល ះឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨ ន្ិង២០២០-២០២១។ ចាំន្ួន្នន្ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្រប្់
្ិ្្ក្្ីពៅពេលបចចុបបន្នពន្ះ ពក្ចីន្ជាងចាំ ុចពៅពទ្វដងពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ ជាលទ្ធែល ្ម្គម្គក្ត្រមួ្រប្់្ិ្្
ក្្ីម្គន្ភាេលអក្បព្ីរចាប់េី ៣៥,៨ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ាំពគ្នល ដល់ ៣៨,២ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១។ 

ចាំន្ួន្វទិ្ាល័យចាំព ះទូ្ពៅន្ិងអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្បាន្ពក្ីន្ព ងីេី ៩សាលា ពៅ ១៧សាលា ក្នុងរយៈពេល
៣ឆ្ន ាំ។ ក្ប្ិន្ពបីម្គន្ធន្ធាន្ហរិញ្ញវត្ថុតាម្ត្ក្ម្ូវការវទិ្ាល័យចាំព ះទូ្ពៅន្ិងអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ចាំន្ួន្ ១៩ ក្បាក្ដជា
ន្ឹង្ពក្ម្ចតាម្ចាំ ុចពៅពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ 

ទ្ន្ាឹម្ន្ឹងម្គន្វឌ្ឍន្ភាេ ក៏្ពៅម្គន្បញ្ា ក្បឈម្ក្នុងការបពងេីត្វទិ្ាល័យចាំព ះពៅន្ិងអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ 
ដូចជា ខ្វះថវកិាក្នុងការេក្ងីក្សាលាពរៀន្ រមួ្ទាំង ការគ្នាំក្ទ្្ម្គា រ ឬឧបក្រ ៍បពចចក្ពទ្្ថមីៗ ខ្វះក្គ្ូជាំនាញ
បពចចក្ពទ្្ ន្ិងខ្វះក្បេ័ន្ធែគត់្ែគង់អគ្គិ្ន្ីពក្បីក្បា្់ឱ្យបាន្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ ផដលពធវីឱ្យលាំបាក្ក្នុងការពក្បីក្បា្់ឧបក្រ ៍ 
ន្ិង្ម្គា រ។ ពលី្េីពន្ះ ខ្វះអពន្តវា្ិក្ោឋ ន្្ក្ម្គប់្ិ្្ម្ក្េបីណ្តត ពខ្ត្តឆ្ៃ យៗ ពហយីការែតលអ់ាហារូបក្រ ៍
ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ពៅព យី្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្។ ការអនុ្វត្ត្ក្ម្មភាេពៅតាម្្ហគ្ម្ន៍្ ក្ត្ូវបាន្ផ្ទអ ក្
ពោយសារការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ រមួ្ទាំងក្ម្មវធិីចុះក្ម្ម្ ិក្ាែងផដរ។ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ី១ ពដីម្បី្ ពក្ម្ចវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី២ ក្ត្ូវេក្ងឹង ន្ិងេក្ងីក្មុ្ខ្វជិាា វទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា 
វ ិ្ វក្ម្ម ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា ន្ិងភាសាបរពទ្្ ពដីម្បពី្លីយត្បន្ឹងក្ក្បខ្ ឌ ជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្ី២១។ ្ក្ម្មភាេម្ួយ
ពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តពន្ះគ្ឺ ការពក្បីក្បា្់ឧបក្រ ៍បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ ន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ដល់            
ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្។ 

 ក្នុងអាំ ុងពេលនន្ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ បចចុបបន្នពន្ះ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា 
បាន្ខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងយ៉ា ងខាល ាំងក្នុងការបាំពាក់្ឧបក្រ ៍បពចចក្វទិ្ា ទាំងពន្ះពៅតាម្សាលាម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ិ។      
ពៅក្ត្ឹម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១  សាលាពរៀន្ម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្សាលាម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ិចាំន្នួ្៤ ម្គន្ឧបក្រ ៍   
បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ ន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ ពក្បីក្បា្់្ក្ម្គប់ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ផដលម្គន្ក្ត្ឹម្ផត្សាលាពរៀន្១    
ក្នុងចាំពណ្តម្ ២០ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨។  ពទះបីជា ្ពក្ម្ចបាន្ចាំ ុចពៅឆ្ន ាំ២០២៣ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ       
យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា ពៅផត្បន្តការវនិ្ិពយគ្ពក្ពាះជាផែនក្ម្ួយនន្ការេក្ងីក្ទ្ក្ម្ង់នន្ការ្ិក្ាតាម្ផបបឌ្ីជីថលពៅក្នុង 
ក្បេ័ន្ធអប់រ ាំ។ 
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រូបភាេទី្៥៤៖ ភាគ្រយសាលាម្ធយម្្ិក្ាទុ្តិ្យភូមិ្ពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ និ្ងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្្ក្ម្គប់
គ្នាំក្ទ្ការបពក្ងៀន្ ន្ងិពរៀន្

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

ចាំ ុច្ាំខាន់្ផដលក្ត្ូវពផ្ទត ត្ការយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្រប្់អនុ្វ ិ្ ័យម្ធយម្្ិក្ា ន្ិងការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្     
ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ គ្ឺការេក្ងឹងមុ្ខ្វជិាា វទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា វ ិ្ វក្ម្ម ន្ិង    
គ្ ិត្វទិ្ា ពហយី្ក្ម្មភាេម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះគ្ឺ ការពរៀបចាំតាាំងេិេ័រ ៍ 
វទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា វ ិ្ វក្ម្ម ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា ពៅតាម្សាលាពរៀន្។ ចាំន្ួន្សាលាម្ធយម្្ិក្ាចាំព ះទូ្ពៅន្ងិ
អប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ ផដលបាន្ពរៀបចាំតាាំងេិេ័រ ៍ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីជាបន្តបនាា ប់ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨។ 
ពៅក្ត្ឹម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ សាលាម្ធយម្្ិក្ា ចាំព ះទូ្ពៅ ន្ងិអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ទាំងអ្់បាន្ពរៀបចាំ
តាាំងេិេ័រ ៍ផ ា្ម្ ចាំផ ក្ពៅឆ្ន ាំពន្ះ ម្គន្សាលាពរៀន្ក្ត្ឹម្ផត្ ៦,៤ភាគ្រយ បាន្ពរៀបចាំក្េឹត្តិការ ៍ពន្ះ។ វឌ្ឍន្ភាេ
គ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ពៅក្នុង្ូចនាក្រពន្ះ ពោយសារការពលីក្ក្ម្ព្់មុ្ខ្វជិាា ផ ា្ម្ ផដលពរៀបចាំពោយក្ក្្ួងអប់រ ាំ        
យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា។ បចចុបបន្នពន្ះ ក្េឹត្តិការ ៍តាាំងេិេ័រ ៍ក្ត្ូវពរៀបចាំព ងីជាពរៀងរាល់ឆ្ន ាំពដីម្បែីតលឱ់្កា្ដល់
្ិ្្ក្នុងការបងាា ញេីគ្ាំន្តិ្នចនក្បឌ្ិត្ ន្ងិការបពងេីត្ថមី។ 

យុទ្ធសាស្រ្ត ា្ំខាន់្ម្ួយពែ្ងពទ្ៀត្ ពដីម្បី្ ពក្ម្ចវត្ថុបាំ ងរប្់អនុ្វ ិ្ ័យអប់រ ាំម្ធយម្្ិក្ាក្បក្បពោយ
គុ្ ភាេគ្ ឺេក្ងឹងការ្ិក្ាត្ក្ម្ង់ទ្ិ្ អាជីេ ន្ិងេក្ងីក្ការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្។ ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីម្គ្គុពទ្្ក៍្អាជីេ 
ន្ិងការែតល់ក្បឹក្ា ជាម្ពធាបាយម្ួយក្នុងការអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះ។ ពទះបមី្គន្ សាលាចាំន្ួន្៦៥ បាន្អនុ្វត្ត     
ក្ម្មវធិីទាំងពន្ះចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៧-២០១៨ ប៉ាុផន្តលទ្ធែលពន្ះពៅឆ្ៃ យេីចាំ ុចពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-
២០២១ ផដលពក្គ្នង្ពក្ម្ចឱ្យបាន្ ១៨៥សាលា។ 

្ូចនាក្រលទ្ធែលម្ួយពែ្ងពទ្ៀត្្ក្ម្គប់យុទ្ធសាស្រ្តពន្ះគ្ឺ ចាំន្នួ្សាលាពរៀន្ផដលបាន្អនុ្វត្តក្ម្មវធិី   
បាំ ិន្ជីវតិ្ បងាា ញេីវឌ្ឍន្ភាេម្ួយចាំន្ួន្ពៅពេលចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ ពទះបីជា 
ចាំ ុចពៅពៅឆ្ន ាំដាំបូង្ពក្ម្ចបាន្ក៏្ពោយ ក៏្ពលបឿន្នន្ការេក្ងីក្បាន្ថយចុះចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៨-២០១៩។ 
សាលាពរៀន្ចាំន្ួន្ ៦៥០ ក្ាំេុងអនុ្វត្តក្ម្មវធិអីប់រ ាំបាំ ិន្ជីវតិ្ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១។ ចាំ ុចពៅ              
ឆ្ន ាំចុងពក្កាយេិបាក្ន្ឹង្ពក្ម្ចបាន្ក្នុងបរបិទ្នន្ការបិទ្សាលាពរៀន្ពៅពេលបចចុបបន្ន។ ែាុយពៅវញិ បន្តការេក្ងីក្
អន្តរាគ្ម្ន៍្គ្ួរពផ្ទត ត្្ាំខាន់្ពលីការេក្ងឹងក្ម្មវធិី្ិក្ា ន្ិងគុ្ ភាេ។ ែលវបិាក្ផដលបាន្រក្ព ញីពៅក្នុងការែតល់
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ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង



ទ្ាំេ័រទី្ 52 

ក្ម្មវធិីអប់រ ាំបាំ ិន្ជីវតិ្គ្ឺ ខ្វះថវកិា្ក្ម្គប់ការអនុ្វត្ត ខ្វះក្គ្ូបពក្ងៀន្ជាំនាញអប់រ ាំបាំ ិន្ជីវតិ្ ខ្វះ្ុខ្ដុម្ន្ីយក្ម្ម
ទ្ិន្នន័្យអប់រ ាំបាំ ិន្ជីវតិ្ ន្ិងម្ិន្ម្គន្ភាន ក់្ងារទ្ទ្ួលខុ្្ក្ត្ូវពដញនថលសាង្ង់ពរាងជាង។ 

ជារមួ្ អនុ្វ ិ្ ័យពន្ះម្គន្ពគ្នលបាំ ងអនុ្វត្តក្ក្បខ្ ឌ ក្ម្មវធិី្ ិក្ាជាយុទ្ធសាស្រ ត្ ពដីម្បផីក្លម្អការ្ិក្ា
ពៅម្ធយម្្ិក្ា។ ្ូចនាក្រម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្្ូចនាក្រជាពក្ចីន្ ពដីម្បេីិន្ិត្យតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាេនន្យុទ្ធសាស្រ្តពន្ះ
គ្ឺចាំន្ួន្សាលាពរៀន្ផដលបាន្អនុ្វត្តវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្តាម្ផបបរះិរក្ ក្្បតាម្ពគ្នលវធិី្ិ្្ម្ជឈម្ ឌ ល។      
ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ សាលាម្ធយម្្ិក្ាចាំន្ួន្ ៣០០ បាន្ក្ាំេុងអនុ្វត្តវធិីសាស្រ ត្ទាំងពន្ះ។ 

បញ្ា ក្បឈម្ទូ្ពៅក្នុងការេក្ងឹងមុ្ខ្វជិាា វទិ្ាសាស្រ ត្ ផ ា្ម្ ន្ិងភាសាបរពទ្្គ្ឺ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅផត្ពក្បី          
វធិីសាស្រ ត្ ន្ិងពគ្នលវធិីបពក្ងៀន្តាម្ផបបបុរា  ក្េម្ទាំងក្ម្មវធិី្ ិក្ាចា្់ ម្គន្ន័្យថ្ន្ិ្្ពរៀន្ពដីម្បផីត្ក្ប ង
ឱ្យជាប់។ បចចុបបន្នពន្ះ ខ្វះក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្គន្ពៅទូ្ទាំងក្បពទ្្ ពោយសារយន្តការនន្ការក្គ្ប់ក្គ្ងក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិង     
ការពក្បីក្បា្់ក្គ្ូឯក្ពទ្្ម្ិន្ទន់្ម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ ការផ្ទអ ក្ពក្ជី្ពរ ី្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅឆ្ន ាំ២០២០ ពក្ពាះម្គន្           
ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ បាន្ពធវីឱ្យបញ្ា ពន្ះកាន់្ផត្ធៃន់្ធៃរ។ ្ម្គា ររូបវន័្ត ន្ិងពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធក៏្ពៅម្ិន្
ទន់្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ពៅតាម្សាលាពរៀន្ម្ួយចាំន្ួន្ រមួ្ទាំងការែតល់ធន្ធាន្ម្ិន្ព្លីយត្បន្ឹងត្ក្ម្ូវការ។ 
 

ពគ្នលបាំ ងទ្៣ី៖ េក្ងងឹភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំ ន្ងិក្គ្ប់ក្គ្ងពៅម្ធយម្្ិក្ា 
វឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅ្ពក្ម្ចបាន្វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យ ក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្១ី០៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
ចាំន្នួ្សាលាម្ធយម្្ិក្ាអនុ្វត្តក្ម្មវធីិការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលា
ពរៀន្ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ 

១៥០ ២២៥ ១០០  

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាម្ធយម្្ិក្ាបាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះ    
បណ្តត ល ត្ីេី ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ 

៦៧៨ ២០០ ១៨០  

ចាំន្នួ្សាលាជាំនាន់្ថមី ៥ ៨ ៧  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្ មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 

 

យុទ្ធសាស្រ្តចម្បងទក់្ទ្ងន្ឹងភាេជាអនក្ដឹក្នាាំន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ងអនុ្វ ិ្ ័យគ្ឺ ការេក្ងឹងពគ្នលវធិីការក្គ្ប់ក្គ្ង
តាម្សាលាពរៀន្។ ជាចុងពក្កាយ អនុ្វ ិ្ ័យពន្ះបាន្ពក្គ្នងបពងេីន្ការប តុ ះបណ្តត លគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាម្ធយម្
្ិក្ាពោយពក្បីក្បា្់ពគ្នលវធិីពន្ះ។ ្ក្ម្មភាេប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្បាន្អនុ្វត្ត      
ជាពរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់ចាំព ះដឹងរប្់គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ក្នុងការអនុ្វត្តពគ្នលវធិីពន្ះពៅតាម្
សាលាពរៀន្។ ការប តុ ះបណ្តត លរ ាំេឹងថ្នន្ឹងរមួ្ចាំផ ក្ក្នុងការេក្ងីក្ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ពៅទូ្ទាំងសាលា
ម្ធយម្្ិក្ា។ តាម្ការពក្គ្នងទុ្ក្ពៅក្នុងផែន្ការ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡាបាន្ពបតជាា ចិត្តអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ង
តាម្សាលាពរៀន្ចាំន្ួន្ ២២៥ ពៅឆ្ន ាំ ២០២០-២០២១។ ពទះយ៉ា ងណ្ត សាលាម្ធយម្្ិក្ាទាំងអ្់ផដលបាន្
អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ ម្ិន្ផម្ន្្ុទ្ធផត្ព្លីយត្បតាម្ ត្ង់ោនន្ចាំ ុចពៅក្បចាាំឆ្ន ាំពៅក្នុងផែន្ការ   
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យុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ ពនាះពទ្។ ចាប់េីឆ្ន ា្ំ កិ្ា ២០១៨-២០១៩ ចាំន្ួន្សាលាផដលបាន្     
អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្្រុបម្គន្ចាំន្ួន្ ១០០ ពោយសារផត្ពៅពក្កាម្គ្ពក្ម្គងផក្លម្អការអប់រ ាំពៅ
ម្ធយម្្ិក្ាអាចអនុ្វត្តបាន្ក្ត្ឹម្ផត្ ១០០សាលា ប៉ាុពណ្តណ ះ។ ពៅជាំហាន្បនាា ប់ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា                  
ម្គន្ផែន្ការេក្ងីក្បផន្ថម្សាលាម្ធយម្្ិក្ាចាំន្ួន្ ៤៥០ តាម្រយៈការអនុ្វត្តគ្ពក្ម្គងផក្លម្អសាលាម្ធយម្្ិក្ា
ចាំព ះទូ្ពៅ។ ការចាប់ពែតីម្ដាំបូងនន្គ្ពក្ម្គងពន្ះ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា បាន្ពបតជាា ចិត្តអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ង
តាម្សាលាពរៀន្ចាំន្ួន្ ១៥០។ ម្ា៉ាងវញិពទ្ៀត្ អាក្្័យពលីធន្ធាន្ផដលម្គន្ ន្ិងបញ្ា ក្បឈម្ក្នុងអាំ ុងពេល    
អនុ្វត្តគ្ពក្ម្គង ជាេិព្្ ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ក្ក្្ួងក្ាំេុងខ្តិ្ខ្ាំក្បឹងផក្បង្ពក្ម្ចឱ្យបាន្ចាំ ុចពៅ
ផដលបាន្ក្ាំ ត់្។ 

បញ្ា ក្បឈម្ម្ួយចាំន្ួន្ក្នុងការេក្ងឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្គ្ឺ ម្ិន្ទន់្យល់ចា្់េពីគ្នលការ ៍
ត្ីេីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ ន្ិង្វ័យភាេក្នុងការពធវីព្ចក្តី្ពក្ម្ចចិត្តរប្់សាលាពរៀន្ពៅក្នុងការអនុ្វត្ត
ម្ិន្ទន់្ក្ត្ូវបាន្ែតល់ឱ្យ។ ពៅដាំណ្តក់្កាលបនាា ប់ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា ម្គន្ផែន្ការេក្ងីក្ការអនុ្វត្ត   
ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ពៅម្ធយម្្ិក្ារហូត្ដល់ចាំន្ួន្ ៤៥០ ផដលគ្នាំក្ទ្ពោយគ្ពក្ម្គងផក្លម្អការអប់រ ាំ
ម្ធយម្្ិក្ាចាំព ះទូ្ពៅ។   
 

រូបភាេទ្៥ី៥៖ ចាំន្នួ្សាលាម្ធយម្្ិក្ាអនុ្វត្តក្ម្មវធិកីារក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

រូបភាេទ្៥ី៦៖ ចាំន្នួ្គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងម្ធយម្្ិក្ាបាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត លពលីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 

១៥០ ១៦៥
១៩៥

២២៥

១៥០

១០០ ១០០ ១០០

០
៥០
១០០
១៥០
២០០
២៥០

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក្ផ់្តង

៦៧៨

១៧០

២០០ ២០០

៦៧៨

១៧៣
១៨០ ១៨០០

៥០០

១០០០

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក្ផ់្តង
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ជាចុងពក្កាយ អនុ្វ ិ្ យ័ពន្ះម្គន្ពគ្នលបាំ ងេក្ងីក្ការអនុ្វត្តគ្ាំរូសាលាជាំនាន់្ថមីក្នុងអាំ ុងពេលពន្ះ។ 
ពៅពេលចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ ម្គន្សាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមីចាំន្នួ្៥ប៉ាុពណ្តណ ះ។ 
ពគ្នលពៅគ្ឺ ពដីម្បបីពងេីន្ចាំន្ួន្ពទ្វដងពៅចុងបញ្ច ប់នន្ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំបចចុបបន្ន។ វឌ្ឍន្ភាេផដល
្ពក្ម្ចបាន្ពលី្េីពន្ះគ្ឺ ការបពងេីត្សាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមី២បផន្ថម្ពទ្ៀត្។ ពទះបីជា វត្តម្គន្នន្ការរកី្រាលោលជាំងឺ
កូ្វដី-១៩ បាន្ពធវីឱ្យប៉ាះពាល់ដល់ការបពងេីត្សាលាពរៀន្ថមីៗពៅពក្កាម្គ្ាំរូសាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមី។ ត្ក្ម្ូវការធាតុ្ចូល 
ន្ិងការវនិ្ិពយគ្ជាពក្ចីន្្ក្ម្គប់ការអនុ្វត្តពៅសាលាជាំនាន់្ថមី បាន្ពលីក្ព ីងជាបញ្ា ក្បឈម្ម្ួយចាំន្ួន្ ន្ិង     
ម្គន្ការលាំបាក្ក្នុងការធានាន្ិរន្តរភាេរប្់សាលាពរៀន្ែងផដរ។ 
 

រូបភាេទ្៥ី៧៖ ចាំន្នួ្សាលាជាំនាន់្ថម ី

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

ពៅឆ្ន ាំ២០២១ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡាបាន្ពចញព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេី ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្េីចម្គៃ យ 
ន្ិងតាម្ក្បេ័ន្ធពអ ចិក្ត្ូន្ិក្្ក្ម្គប់ក្គ្ឹះសាថ ន្ម្ធយម្្ិក្ាសាធារ ៈឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ពដីម្បធីានាបាន្
នូ្វការបន្តការ្ិក្ារប្់្ិ្ានុ្្ិ្្ពៅម្ធយម្្ិក្ា ក្នុងពេលផដលសាលាពរៀន្ផ្ទអ ក្ដាំព ីរការក្គ្ឹះសាថ ន្ម្ធយម្
្ិក្ាសាធារ ៈពៅទូ្ទាំងក្បពទ្្ អាចេិន្ិត្យលទ្ធភាេអនុ្វត្តការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្េីចម្គៃ យ ន្ិងតាម្ក្បេ័ន្ធ         
ពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ ឬពរៀន្តាម្ប តុ ាំ តូ្ចៗ អាក្្័យពលីសាថ ន្ភាេ ន្ិងធន្ធាន្ ពក្កាម្ការនចនក្បឌ្ិត្រប្់ពលាក្ក្គ្ូ អនក្ក្គ្ូ
ពៅតាម្មូ្លោឋ ន្។ ម្ន្ាីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីារាជធាន្ី ពខ្ត្ត អាចពចញព្ចក្តីផ នាាំបផន្ថម្ ត្ីេី ការអនុ្វត្ត          
ព្ចក្តីផ នាាំរមួ្ពៅតាម្សាថ ន្ភាេជាក់្ផ ត្ងនន្មូ្លោឋ ន្រប្់ខ្លួន្។ 
 ក្ក្្ួងបាន្ពធវីការផ នាាំដល់ម្ន្ាីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ីឡារាជធាន្ ីពខ្ត្ត ការយិល័យអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា
នន្រដឋបាលក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ក្គ្ប់ក្គ្ឹះសាថ ន្ម្ធយម្្ិក្ាសាធារ ៈ ម្គតាបិតា អនក្អាណ្តេាបាល ្ិ្ានុ្្ិ្្ 
ក្េម្ទាំងគ្ ៈក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ឬគ្ ៈក្ម្មការក្ទ្ក្ទ្ង់សាលាពរៀន្ ត្ីេីការបន្តដាំព ីរការបពក្ងៀន្ន្ិង
ពរៀន្េីចម្គៃ យ ន្ិងតាម្ក្បេ័ន្ធពអ ចិក្ត្ូន្ិក្។ 
 
 
 

៥
៦

៧
៨

៥

៧ ៧

៧

០

២

៤

៦

៨

១០

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្តង
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១.២.៤ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំឧត្តម្្ិក្ា 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទី្១៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ការចូលពរៀន្ និ្ងផក្លម្អគុ្ ភាេនន្ក្ម្មវធីិអប់រ ាំពៅឧត្តម្្ិក្ាពឆ្ព ះពៅ    
ការទ្ទ្លួសាគ ល់គុ្ ភាេក្ក្ម្តិ្ជាត្ ិន្ងិអន្តរជាត្ ិ

វឌ្ឍន្ភាេវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យពន្ះក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្១ី១៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅឧត្តម្្ិក្ា (១៨-២២ឆ្ន ាំ) ១១,៦ ១៤,២ ១៣,៣  

ក្បុ្ ១៣,២ ១៦,៦ ១៥,៥  

ក្្ី ១១,៣ ១២,៣ ១១,៩  

ចាំន្នួ្ក្គឹ្ះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលបាន្ការទ្ទ្លួសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំ ០ ១៥ ២០  

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ភាគ្រយនិ្្្តិ្ចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធីិប តុ ះបណ្តត ល       
ផែនក្ផ្ាម្ 

២៧,១ ៣០,០ ៣០,៤  

ក្បុ្ ៣៦,៧ ៣៧,៨ ៤៥,៤  

ក្្ី ១៧,៤ ២០,៥ ១៧,៥  

ចាំន្នួ្ម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្ភាេ ០ ២ ២  
ចាំន្នួ្ក្គឹ្ះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលបាន្ពធវីការ្ិក្ាេីសាថ ន្ភាេ
និ្្្តិ្ពក្កាយបញ្ច ប់ការ្ិក្ា 

០ ៦ ៥  

ភាគ្រយបុគ្គលិក្្ិក្ាពេញពម្គ៉ា ងម្គន្គុ្ វុឌ្ឍថិ្នន ក់្ប ឌិ ត្ ៣,៤ ៤,៤ ៤,១  

ក្្ី ១៤,៧ ១៦,១ ៣,៦  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្ មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 

 

ការចូលពរៀន្ពៅថ្នន ក់្ឧត្តម្្ិក្ាម្គន្ការពក្ីន្ព ងីត្ិចត្ួចផត្ប៉ាុពណ្តណ ះ ផដលម្ិន្ព្លីយត្បពៅន្ឹងផែន្ការ    
យុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំនាពេលបចចុបបន្នពន្ះ។ ចាំន្ួន្ក្បជាជន្អាយុ១៨-២២ឆ្ន ាំ ម្គន្ការពក្ីន្ព ងី ១,៧ភាគ្រយ 
ផដលពធវីឱ្យអក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាថ្នន ក់្ឧត្តម្្ិក្ា្ពក្ម្ចបាន្ ១៣,៣ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១។ 
ការក្ត់្ក្តានូ្វេ័ត៌្ម្គន្នន្អក្តាចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ ម្គន្ភាេយតឺ្យ៉ា វម្ួយឆ្ន ា្ំ ិក្ាពធៀបន្ឹងចាំ ុចពៅផដលបាន្
ក្ាំ ត់្ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ អក្តារមួ្នន្ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ ម្គន្ភាេលអក្បព្ីរពោយសារ
ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្រប្់ន្ិ្្តិ្ក្បុ្ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ពធៀបន្ឹងឆ្ន ាំពគ្នល ផដល
ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាម្ិន្បាន្រ ាំេឹងថ្នទ្ទ្ួលនូ្វលទ្ធែលជាក់្ផ ត្ងថមីពន្ះពទ្  ដូពចនះពហយីក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិង
ក្ីឡាបាន្ពក្បីក្បា្់ទ្ិន្នន័្យជាក់្ផ ត្ងពន្ះ។  

ផែអក្ពលីន្ិនាន ការបចចុបបន្នពន្ះ    អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅឧត្តម្្ិក្ាន្ឹងអាច្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅផដលបាន្
ក្ាំ ត់្ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ ែលប៉ាះពាល់នន្ការរ ាំខាន្ពោយជាំងឺកូ្វដី-១៩ បាន្ពធវីឱ្យលទ្ធភាេ
នន្ការ្ពក្ម្ចបាន្ចាំ ុចពៅចុងពក្កាយពៅឆ្ន ាំ២០២៣ ម្ិន្ទន់្អាចបញ្ា ក់្បាន្ព យី (រូបភាេទ្ី៥៨)។  
  



ទ្ាំេ័រទី្ 56 

របូភាេទ្៥ី៨៖ អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅឧត្តម្្ិក្ា  

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អប់រ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

ន្ិនាន ការនន្ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្រប្់ន្ិ្្ិត្ក្នុងក្ម្មវធិីផ ា្ម្ ម្គន្ការពក្ីន្ព ីងផដលក្ម្មវធិីពន្ះ              
ជាអាទ្ិភាេម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្អាទ្ិភាេរប្់ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា។ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ន្ិ្្តិ្
៣នាក់្ក្នុងចាំពណ្តម្៥នាក់្ពៅឧត្តម្្ិក្ា បាន្ចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធិីផ ា្ម្ក្្បតាម្ចាំ ុចពៅក្បចាាំឆ្ន ាំ។ 
ែាុយពៅវញិ ភាគ្រយន្ិ្្តិ្ក្្ី ន្ិងន្ិ្ ្តិ្ក្បុ្ក្នុងក្ម្មវធិីផ ា្ម្អនុ្វត្តពៅក្នុងទ្ិ្ពៅែាុយគ្នន ពៅព យី។ ្ម្គម្គក្ត្
នន្ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្រប្់ន្ិ្្តិ្ក្បុ្បាន្ពក្ីន្ព ងីគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ ខ្ ៈផដល្ម្គម្គក្ត្នន្ការចុះព ម្ ះ
ចូលពរៀន្រប្់ន្ិ្្ិត្ក្្ីក្នុងក្ម្មវធិីពន្ះ ្ឹងផត្ម្ិន្ម្គន្ការផក្បក្បួលតាម្ការ្ពងេត្ពៅអាំ ុងពេលចុងពក្កាយ 
(១៧,៥ភាគ្រយ)។ ចាប់ពែតីម្េីឆ្ន ាំពគ្នល ៣៦,៧ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ាំ២០១៧-១៨ ្ម្គម្គក្ត្នន្ន្ិ្្តិ្ក្បុ្ក្នុង       
ក្ម្មវធិីផ ា្ម្បាន្ពក្ីន្ព ងីដល់ ៤៥,៥ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១។ ពៅក្នុងព្ណ្តរយី៉ាូពន្ះ ពដីម្បឱី្យ
ការចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធិីផ ា្ម្រប្់ន្ិ្្តិ្ក្្ី្ពក្ម្ចបាន្ខ្ព្់ ន្ងិ្ន្ពៅ្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ ២២,៥ភាគ្រយ 
ពៅចុងបញ្ច ប់ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំបចចុបបន្នគ្ឺ ត្ក្ម្ូវឱ្យម្គន្យុទ្ធសាស្រ ត្ជាក់្លាក់្ផដលក្ត្ូវពរៀបចាំព ីង  
ក្នុងការទក់្ទញន្ិ្្តិ្ក្្ីឱ្យចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធិីពន្ះ (រូបភាេទ្ី៥៩)។  
 

រូបភាេទ្៥ី៩៖ ភាគ្រយន្ិ្ ្តិ្ចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធិបី តុ ះបណ្តត លផ្ាម្ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្ ២០២០-២០២១ 
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១១
.៣

១១
.៩

១១
.៨

១២
.៣

១១
.៩

ឆ្ន ាំ ពគ្នល
២០១៧ -២០១៨

ចាំ ុច ពៅ
២០១៨ -២០១៩

ជាក់្ ផ្តង
២០១៨ -២០១៩

ចាំ ុច ពៅ
២០១៩ -២០២០

ជាក់្ ផ្តង
២០១៩ -២០២០

ចាំ ុច ពៅ
២០២០ -២០២១

ជាក់្ ផ្តង
២០២០ -២០២១

្រុប ក្បុ្ ក្្ី

២៧.១ ២៨.០ ២៧.១ ២៩ ២៨.៣ ៣០.០ ៣០.៤
៣៦.៧ ៣៧.១ ៣៦.៧ ៣៧.៥ ៤០.១ ៣៧.៨

៤៥.៥

១៧.៤ ១៨.៤ ១៧.៤ ១៩.៤ ១៦.៩
២០.៥

១៧.៥

០.

១០.

២០.

៣០.

៤០.

៥០.

ឆ្ន ាំពគ្នល
២០១៧-២០១៨

ចាំ ុចពៅ
២០១៨-២០១៩

ជាក់្ផ្តង
២០១៨-២០១៩

ចាំ ុចពៅ
២០១៩-២០២០

ជាក់្ផ្តង
២០១៩-២០២០

ចាំ ុចពៅ
២០២០-២០២១

ជាក់្ផ្តង
២០២០-២០២១

្រុប បុរ្ ក្្ី
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ការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា បាន្ចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តក្នុងអាំ ុងពេលនន្
ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំបចចុបបន្ន។ ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩ គ្ ៈក្ម្គម ធិការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេ
អប់រ ាំនន្ក្ម្ពុជា បាន្វាយត្នម្លែតល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំដល់ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាជាែលូវការចាំន្ួន្១០។          
ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០ ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាសាធារ ៈន្ងិឯក្ជន្ចាំន្នួ្១៤ បាន្ោក់្ពាក្យព ន្ី្ុាំវាយត្នម្ល 
ប៉ាុផន្តអគ្គពលខាធិការោឋ ន្នន្គ្ ៈក្ម្គម ធិការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំនន្ក្ម្ពុជាម្ិន្អាចពធវីការវាយត្នម្លតាម្ត្ក្ម្ូវ
ការបាន្ ពោយសារការរកី្រាលោលជាំងកូឺ្វដី-១៩។ បនាា ប់ម្ក្ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ គ្ ៈក្ម្គម ធិការពន្ះ 
បាន្បន្តវាយត្នម្លែតល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំដល់ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាចាំន្ួន្១០ បផន្ថម្ពទ្ៀត្។ ពោយគ្ិត្
រហូត្ម្ក្ដល់ពេលពន្ះ ចាំន្ួន្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលបាន្ទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ា្ំ រុបម្គន្ចាំន្ួន្២០។ 
ផែអក្តាម្លទ្ធែលពន្ះ ការវាយត្នម្លែតល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំដល់ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាចាំន្ួន្២៥
ន្ឹង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ 
 

រូបភាេទ្៦ី០៖ ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលបាន្ការទ្ទ្លួសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្ ២០២០-២០២១ 

 

លទ្ធែលរ ាំេឹងទុ្ក្ពែ្ងពទ្ៀត្នន្ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ ពដីម្បពីលីក្
ក្ម្ព្់្ម្ត្ថភាេក្នុងការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ ន្ិងការក្សាវក្ជាវ គ្ឺការបពងេីត្ម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្ភាេពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្
ឧត្តម្្ិក្ា។ ផែន្ការពន្ះបាន្ក្ាំ ត្់ចាំ ុចពៅ្ក្ម្គប់ម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្ភាេចាំន្ួន្៣ ពៅក្ត្ឹម្ឆ្ន ាំ២០២៣។ 
រហូត្ម្ក្ដល់ពេលពន្ះ ម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្ភាេចាំន្នួ្២ក្ត្វូបាន្បពងេីត្គ្ឺ សាក្លវទិ្ាល័យជាត្ិក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ងិ
សាក្លវទិ្ាល័យភូម្ិន្ាភនាំពេញ។  

្ក្ម្មភាេម្យួចាំន្ួន្ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ម្គន្ពគ្នលបាំ ងពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ ភាេអប់រ ាំ
ឧត្តម្្ិក្ាពៅក្ម្ពុជា រមួ្ម្គន្ ការអភិវឌ្ឍក្បេ័ន្ធតាម្ោន្េីសាថ ន្ភាេន្ិ្្តិ្ពក្កាយបញ្ច ប់ការ្ិក្ា ការទ្ទ្ួលសាគ ល់
ជាលក្ខ ៈអន្តរជាត្ិនន្ក្ម្មវធិីថ្នន ក់្ពក្កាយបរញិ្ញ បក្ត្ តាម្រយៈភាេជានដគូ្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាក្នុងន្ិងពក្ៅក្បពទ្្ 
ន្ិងការអភិវឌ្ឍគ្ពក្ម្គងក្សាវក្ជាវ ពោយ្ហការជាម្ួយក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ានដគូ្ ន្ងិនដគូ្ឧ្ាហក្ម្មក្នុងន្ងិ
ពក្ៅក្បពទ្្។ 

ចាំពពាះក្បេ័ន្ធតាម្ោន្េសីាថ ន្ភាេន្ិ្ ្តិ្ពក្កាយបញ្ច ប់ការ្ិក្ា ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេផដលដកឹ្នាាំពោយក្គ្ឹះសាថ ន្
ឧត្តម្្ិក្ាម្ួយចាំន្ួន្។ ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាចាំន្ួន្៥ បាន្ពធវីការ្ិក្ាេីសាថ ន្ភាេ
ន្ិ្្តិ្ពក្កាយបញ្ច ប់ការ្ិក្ា (សាក្លវទិ្ាល័យភូម្ិន្ាភនាំពេញ វទិ្ាសាថ ន្បពចចក្វទិ្ាក្ម្ពុជា សាក្លវទិ្ាល័យ

០

១០ ១០

២០

០

៥

១០

១៥

២០

២៥

ឆ្ន ាំ ពគ្នល
២០១៧ -២០១៨

ជាក្់ ផ ត្ ង
២០១៨ -២០១៩

ជាក្់ ផ ត្ ង
២០១៩ -២០២០

ជាក្់ ផ ត្ ង
២០២០ -២០២១
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ភូម្ិន្ាក្្ិក្ម្ម សាក្លវទិ្ាល័យជាត្ិបាត់្ដាំបង ន្ងិសាក្លវទិ្ាល័យសាវ យពរៀង)។  ពោយសារម្គន្ការរ ាំខាន្េី    
ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ពធវីឱ្យេិបាក្ក្នុងការបពងេីន្្ក្ម្មភាេពន្ះ ពទះយ៉ា ងណ្តក៏្ពោយក៏្ពៅម្ិន្ទន់្ចា្់លា្់ថ្នពត្ី 
ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាជាពក្ចីន្ពទ្ៀត្ ន្ងឹបពងេីត្ក្បេ័ន្ធតាម្ោន្េសីាថ ន្ភាេន្ិ្ ្តិ្ពក្កាយបញ្ច ប់ការ្ិក្ា ដូចផដល
បាន្ពក្គ្នងទុ្ក្ ឬក៏្ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាទាំងពនាះន្ឹងបន្តពធវីការ្ិក្ាេីសាថ ន្ភាេពន្ះក្នុងរយៈពេលខ្ល ីឬយ៉ា ងណ្ត។  

របាយការ ៍្ិក្ាេសីាថ ន្ភាេន្ិ្្តិ្ពក្កាយបញ្ច ប់ការ្ិក្ារប្់សាក្លវទិ្ាល័យទាំង៥ បាន្បងាា ញថ្ន 
ន្ិ្្ិត្បញ្ច ប់ថ្នន ក់្បរញិ្ញ បក្ត្ភាគ្ពក្ចីន្ម្គន្ការងារពធវីពក្កាយេីរយៈពេល៣ផខ្ ពោយទ្ទ្ួលបាន្ក្បាក់្ពបៀវត្្
ចពនាល ះេ ី២០០ដុលាល រ ដល ់៤០០ដុលាល រ ក្នុងម្ួយផខ្។  

 ចាំពពាះការទ្ទ្ួលសាគ ល់ជាលក្ខ ៈអន្តរជាត្ិនន្ក្ម្មវធិីថ្នន ក់្ពក្កាយបរញិ្ញ បក្ត្ ម្គន្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា
ចាំន្ួន្៥ ផដលក្ាំេុងអនុ្វត្តដាំព ីរការពន្ះ។ បចចុបបន្នពន្ះ ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាទាំងពនាះក្ាំេុងពរៀបចាំផក្្ក្ម្ួល      
ក្ម្មវធិី្ិក្ាជាម្ួយសាក្លវទិ្ាល័យនដគូ្អន្តរជាត្ិ ន្ិងក្នុងក្បពទ្្ទក់្ទ្ងន្ឹងក្ម្មវធិីផ ា្ម្ ន្ិងក្្ិក្ម្ម។                  
ខ្ ៈផដលដាំព ីរពន្ះក្ត្ូវការពេលពវលាម្ួយចាំន្ួន្ ដូពចនះពហយី ចាំ ុចពៅចុងពក្កាយពៅឆ្ន ាំ២០២៣ អាចចាាំបាច់
ក្ត្ូវពធវីការផក្ត្ក្ម្ូវព ងីវញិ។ 

ជាចុងពក្កាយ ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាបាន្ពបាះជាំហាន្យ៉ា ងខាល ាំងក្នុងការពលីក្ក្ម្ព្់ក្ិចច្ ហក្បត្ិបត្តិការ 
្ក្ម្គប់គ្ពក្ម្គងក្សាវក្ជាវ ន្ិងការអប់រ ាំពផ្ទត ត្ពលីការេិពសាធន៍្។ ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ម្គន្គ្ពក្ម្គង
ក្សាវក្ជាវចាំន្ួន្ ៤៤ ក្ត្ូវបាន្អនុ្វត្ត។ គ្ពក្ម្គងក្សាវក្ជាវទាំងពន្ះបាន្ពផ្ទត ត្ពលីក្ម្មវធិីផ ា្ម្ ន្ិងក្្ិក្ម្ម។  

យុទ្ធសាស្រ ត្១.៣ បាន្ពផ្ទត ត្ពលីការពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍបុិគ្គលិក្្ិក្ាពេញពម្គ៉ា ង ជាេិព្្ ថ្នន ក់្ប ឌិ ត្។ 
ជាការក្ត់្្ម្គគ ល់ ភាគ្រយបុគ្គលិក្្ិក្ាពេញពម្គ៉ា ងម្គន្្ញ្ញ បក្ត្ថ្នន ក់្ប ឌិ ត្ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ទបម្គន្ត្ិចជាង     
១ភាគ្រយ ប៉ាុពណ្តណ ះ។  
 

រូបភាេទ្៦ី១៖ ភាគ្រយបុគ្គលិក្្ិក្ាពេញពម្គ៉ា ងម្គន្គុ្ វុឌ្ឍថិ្នន ក់្ប ឌិ ត្ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្២ី៖ អភវិឌ្ឍក្បេ័ន្ធអភបិាលក្ចិច ន្ងិការក្គ្ប់ក្គ្ង ក្្ម្គប់គ្នាំក្ទ្ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាឱ្យទ្ទ្លួបាន្
្វយ័ភាេពេញពលញ 

វឌ្ឍន្ភាេវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យពន្ះក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 
 
 

៣.៤ ៣.៤
៤.៤ ៤.១

២.៩
៣.៦ ៣.៧ ៣.៦

០.
១.
២.
៣.
៤.
៥.

ឆ្ន ាំពគ្នល
២០១៧-២០១៨

ជាក់្ផ្តង
២០១៨-២០១៩

ជាក់្ផ្តង
២០១៩-២០២០

ជាក់្ផ្តង
២០២០-២០២១

្រុប ក្្ី
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តារាងទ្១ី២៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
ចាំន្នួ្ក្គឹ្ះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាទ្ទ្លួបាន្ វ្័យភាេពេញពលញ ២ ៤ ៤  
្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្ក្គឹ្ះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលបញ្ចូ លទិ្ន្នន័្យពៅក្នុងក្បេ័ន្ធ
េ័ត្៌ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងឧត្តម្្ិក្ា 

០ ២៤ ២៤  

ចាំន្នួ្ក្គឹ្ះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំ
នែាក្នុង 

០ ១៥ ១៦  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្ មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 

 

ចាំន្ួន្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលបាន្ែតល់្វ័យភាេពេញពលញ បាន្ពក្ីន្ព ងីជាលាំោប់ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០១៧-២០១៨។ ពៅពេលចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាសាធារ ៈ
ចាំន្ួន្២ (សាក្លវទិ្ាល័យជាត្ិក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ិងសាក្លវទិ្ាល័យភូម្ិន្ាន្ីត្ិសាស្រ ត្ន្ិងវទិ្ាសាស្រ ត្ព្ដឋក្ិចច)        
បាន្ផក្បកាល យពៅជាក្គ្ឹះសាថ ន្រដឋបាលសាធារ ៈ។  

ថមីៗពន្ះ ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាចាំន្ួន្២ពែ្ងពទ្ៀត្ (សាក្លវទិ្ាល័យភូម្ិន្ាភនាំពេញ ន្ិងសាក្លវទិ្ាល័យ 
ជា ្ីុម្ ក្ាំចាយម្គរ) ក្ត្ូវបាន្ផក្បកាល យជាក្គ្ឹះសាថ ន្រដឋបាលសាធារ ៈែងផដរ។ ខ្ ៈពេលពន្ះ ក្គ្ឹះសាថ ន្      
ឧត្តម្្ិក្ាសាធារ ៈចាំន្ួន្២បផន្ថម្ពទ្ៀត្ (សាក្លវទិ្ាល័យសាវ យពរៀង ន្ិងសាក្លវទិ្ាល័យជាត្ិបាត់្ដាំបង)        
បាន្ោក់្ពាក្យព ន្ី្ុាំ ពដីម្បីកាល យពៅជាក្គ្ឹះសាថ ន្រដឋបាលសាធារ ៈ ន្ិងបាន្បញ្ច ប់របាយការ ៍វាយត្នម្ល          
ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាពន្ះ។ សាក្លវទិ្ាល័យទាំងេីរពន្ះ ក្ត្ូវបាន្ពគ្រ ាំេឹងថ្នន្ឹងកាល យជាក្គ្ឹះសាថ ន្រដឋបាលសាធារ ៈក្នុងពេល
ឆ្ប់ៗពន្ះ។ 

យុទ្ធសាស្រ្ត២.១ ្ក្ម្គប់វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យពន្ះគ្ឺ ក្ត្ូវេក្ងឹងក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ ន្ិងធន្ធាន្
ម្នុ្្្ពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាពឆ្ព ះពៅរក្ វ្័យភាេពេញពលញ។ ក្នុងរយៈពេលដាំព ីរការ២ឆ្ន ាំ ចាំន្នួ្
ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលបាន្ែតល់ទ្ិន្នន័្យធាតុ្ចូលពៅក្នុងក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងឧត្តម្្ិក្ា្ពក្ម្ចបាន្ ២៤ 
ក្នុងឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១។ ពោយរ ាំេឹងថ្ន ន្ិនាន ការពន្ះន្ឹងបន្តអនុ្វត្ត្ក្ម្គប់ពេលពវលាផដលពៅ្ល់នន្      
ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។  

យុទ្ធសាស្រ្ត២.២ ម្គន្ពគ្នលបាំ ងេក្ងឹងក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេពៅឧត្តម្្ិក្ា។ រហូត្ម្ក្ដល់ពេលពន្ះ 
ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាចាំន្ួន្១៦ បាន្អនុ្វត្តក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេនែាក្នុង ពោយរ ាំេឹងថ្នពៅចុងបញ្ច ប់នន្ផែន្ការ   
យុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាចាំន្ួន្២៥ន្ឹងអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធពន្ះ។ ក្ត្ឹម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០ 
ក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេនែាក្នុងម្ិន្ទន់្បាន្អភិវឌ្ឍពេញពលញ ប៉ាុផន្តក្បេ័ន្ធទាំងមូ្លរ ាំេឹងថ្នន្ឹងក្ត្ូវបាន្បញ្ច ប់       
ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ាពន្ះ។ 
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១.២.៥ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ    
វត្ថុបាំ ងទ្១ី៖ បពងេនី្ចាំន្នួ្អក្ខរជន្ ន្ងិការចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធិអីប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ្ក្ម្គប់កុ្ម្គរ យុវជន្ពក្ៅសាលាន្ងិ
អក្ខរជន្ពេញវយ័ ទ្ទ្លួបាន្ព្វាអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធពេញពលញក្នុងក្ក្បខ្ ឌ នន្ការ្ិក្ា ពេញពលញម្យួជវីតិ្
ក្បក្បពោយវជិាា ្ម្បទ បាំ ិន្្ម្បទ ន្ងិចរយិ្ម្បទ 

វឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅ្ពក្ម្ចបាន្វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យ ក្ត្ូវវា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្១ី៣៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
ចាំន្នួ្ក្បជាជន្មិ្ន្ពចះអក្្របាន្បញ្ចប់ថ្នន ក្់អក្ខរក្ម្ម ១៧ ៨៥០ ១៤ ៤០០ ១៤ ៤០៤  
ចាំន្នួ្កុ្ម្គរបាន្បញ្ចប់ក្ម្មវធីិចូលពរៀន្ព ងីវញិ និ្ងបាន្បញ្ាូ ន្  
ពៅក្នុងក្បេ័ន្ធ 

១០ ០៩៩ ១០ ២៦០ ២ ៦៦៣  

ចាំន្នួ្អនក្បាន្បញ្ចប់វគ្គប តុ ះបណ្តត លជាំនាញមុ្ខ្របរ ៩ ១៧០ ១២ ១០០ ៧ ១២៥  

ចាំន្នួ្្ិ្្ចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធីិ្ម្មូ្ល ៦ ៣៩៤ ៩ ៣០០ ៧ ៤៤៥  

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ភាគ្រយនន្ក្ម្មវធីិ្ិក្ាលម្អិត្្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធក្តូ្វបាន្ផក្្ក្មួ្ល 

ក្ម្មវធីិ្ម្មូ្លម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូមិ្ ០ ១០០ ៣០  

ក្ម្មវធីិ្ម្មូ្លម្ធយម្្ិក្ាទុ្តិ្យភូមិ្ ០ ៨០ ៣០  

ចាំន្នួ្បណ្តណ ល័យ និ្ងបណ្តណ ល័យចល័ត្ ៣៧ ៤១ ៣៩  

បណ្តណ ល័យ ៣៧ ៣៩ ២៤  

បណ្តណ ល័យចលត័្ ០ ២ ១៥  
ចាំន្នួ្ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន្ផ៍ដលផក្បកាល យជាម្ជឈម្ ឌ ល 
្ិក្ាពេញម្យួជីវតិ្ 

០ ២៥ ១៤  

ចាំន្នួ្អនុ្សារ ៈផដលបាន្ចុះហត្ថពលខាជាម្យួនដគូ្ក្នុងវ ិ្ យ័
សាធារ ៈឯក្ជន្ និ្ងជាម្យួនដគូ្អភិវឌ្ឍ  

២ ៣ ៣  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្ មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
 

អនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ម្គន្ពគ្នលបាំ ងកាត់្បន្ថយអន្ក្ខរភាេពៅក្នុងក្បពទ្្ ពោយែតល់ឱ្កា្
្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធដល់កុ្ម្គរ ន្ិងយុវជន្ផដលម្ិន្បាន្ទ្ទ្ួលព្វាអប់រ ាំមូ្លោឋ ន្ ន្ិង្ក្ម្គប់ម្នុ្្្ពេញវយ័
ែងផដរ។ ពៅពេលចាប់ពែតមី្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ អនក្្ិក្ាចាំន្ួន្ ១៦ ៨៥០នាក់្ 
បាន្បញ្ច ប់ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្ម។ ចាប់េីពេលពនាះម្ក្ ចាំន្ួន្អនក្្ិក្ាបាន្ធាល ក់្ចុះបន្តិចម្តងៗ ម្ក្ក្ត្ឹម្ ១៤ ៤០៤នាក់្ 
ព ម្ីន្ឹង ១៥,៥ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២១ (រូបភាេទ្ី៦២)។ ពទះបជីាក្ម្មវធិីពនាះក្ត្ូវបាន្ោក់្ឱ្យអនុ្វត្ត    
ក៏្ពៅផត្ជួបបញ្ា ក្បឈម្ម្យួចាំន្ួន្ ដូចជា ម្ិន្ម្គន្ធន្ធាន្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្្ក្ម្គប់គ្នាំក្ទ្ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្ម។ ការពក្បីក្បា្់
អុីន្ធ ិឺត្ពដមី្បអីាចទញយក្ឯក្សារពម្ពរៀន្្ក្ម្គប់អនក្្ិក្ាម្គន្ការលាំបាក្  ខ្វះការែ្េវែាយឱ្យបាន្ទូ្លាំទូ្លាយ
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អាំេីក្ម្មវធិី ខ្វះការេិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្លពលីការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី ន្ិង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅម្ិន្ទន់្ព្លីយត្ប
ពៅន្ឹងក្ម្មវធិី្ិក្ា។ 

រូបភាេទ្ី៦២ បាន្បងាា ញនូ្វការធាល ក់្ចុះេីចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត់្ ពោយសារអន្ក្ខរជន្ជាពក្ចីន្បាន្
កាល យជាអក្ខរជន្ផដលជាលទ្ធែលនន្ការចូលពរៀន្តាម្ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្ម។ ពហតុ្ែលជាពក្ចីន្នន្ការធាល ក់្ចុះ គ្ឺពាក់្េ័ន្ធ
ន្ឹងការែតល់ក្គ្ូបពក្ងៀន្អក្ខរក្ម្ម អនក្្ិក្ារ្់ពៅម្ិន្ម្គន្លក្ខ ៈក្បមូ្លែតុ ាំ ឬពៅឆ្ៃ យេីគ្នន  ផដលពធវីឱ្យលាំបាក្ក្នុង
ការក្បមូ្លចូលពរៀន្តាម្ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្ម។ ពទះយ៉ា ងណ្ត ចាំន្ួន្អនក្្ិក្ាជាក់្ផ ត្ង បាន្បញ្ច ប់ថ្នន ក់្អក្ខរក្ម្មខ្ព្់
ជាងចាំ ុចពៅ ពោយបងាា ញថ្នក្ម្មវធិីពន្ះ្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត្់។ 

 

រូបភាេទ្៦ី២៖ ចាំន្នួ្ក្បជាជន្ម្និ្ពចះអក្្របាន្បញ្ច ប់ថ្នន ក់្អក្ខរក្ម្ម 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 

 

លទ្ធែល្ូចនាក្រពែ្ងពទ្ៀត្នន្ក្ម្មវធិីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធគ្ឺ ចាំន្នួ្្ិ្្បាន្បញ្ច ប់ក្ម្មវធិីចូលពរៀន្ព ងីវញិ 
ន្ិងបាន្បញ្ាូ ន្ពៅក្នុងក្បេ័ន្ធ។ ពទះបជីា ពៅពេលចាប់ពែតីម្ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំបចចុបបន្ន ចាំន្ួន្្ិ្្
ផដលបាន្បញ្ច ប់ក្ម្មវធិីពន្ះបាន្ពក្ីន្ព ងីក៏្ពោយ ពក្កាយម្ក្ន្ិនាន ការពន្ះបាន្ធាល ក់្ចុះ គ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ជាេិព្្
ពៅឆ្ន ាំ២០២០ ន្ិងឆ្ន ាំ២០២១ បណ្តត លម្ក្េីែលប៉ាះពាល់ពោយសារការរកី្ រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ការពធវី
ចាំណ្តក្ក្្ុក្ពៅតាម្ឪេុក្ម្គត យ ន្ិងការលាំបាក្ក្បមូ្ល្ិ្្ចូលពរៀន្ម្ិន្ទន់្ម្គន្ក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ិន្នន័្យ។ 

ចាំន្ួន្្ិ្្បាន្បញ្ច ប់ក្ម្មវធិីចូលពរៀន្ព ីងវញិពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ទប ពោយសារម្គន្ភាេលាំបាក្ពៅក្នុង     
ការពក្ជី្ពរ ី្ ្ិ្្បណ្តត លម្ក្េី្ិ្្ពបាះបង់ការ្ិក្ាភាគ្ពក្ចីន្ពៅរាយបា៉ា យ ពហយីម្ួយចាំន្ួន្ពទ្ៀត្ពធវីចាំណ្តក្
ក្្ុក្ពៅជាម្ួយឪេុក្ម្គត យរប្់េួក្ពគ្។ ពខ្ត្តចាំន្ួន្៣ រមួ្ម្គន្ ក្ណ្តត ល តាផក្វ ន្ិងក្េះវហិារ អាចអនុ្វត្តក្ម្មវធិី
ចូលពរៀន្ព ងីវញិបាន្ ពោយសារពខ្ត្តទាំងពន្ះបាន្ពរៀបចាំផែន្ការ ន្ិងម្គន្ការ្ហការលអជាម្ួយម្ន្ាីរមុ្ខ្ងារ   
សាធារ ៈផដលបាន្អនុ្ម័្ត្ ន្ិងពចញលិខ្ិត្ែលូ វការក្នុងការពក្ជី្ពរ ី្ ន្ិងពក្បីក្បា្់ក្គ្ូបពក្ងៀន្្ក្ម្គប់ក្ម្មវធិី    
ចូលពរៀន្ព ងីវញិ។ ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ ក្ម្មវធិីពន្ះម្គន្ការចូលរមួ្យ៉ា ង្ក្ម្មេី្ហគ្ម្ន៍្ ន្ិងអាជាា ធរផដន្ដី         
ជាេិព្្ ម្ន្ាីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីាពខ្ត្ត បាន្វភិាជន៍្ថវកិា្ក្ម្គប់ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីពន្ះ។ ែាុយពៅវញិ ពខ្ត្តចាំន្ួន្
២២ពទ្ៀត្ ម្ិន្អាចអនុ្វត្តក្ម្មវធិីពន្ះបាន្ពទ្ ពោយសារអនក្្ិក្ាពៅរាយបា៉ា យ ន្ងិ្ម្ត្ថភាេក្គ្ប់ក្គ្ងពៅម្គន្ក្ក្ម្តិ្។     
ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ទ្ាំន្ងជាម្គន្ែលប៉ាះពាល់ដល់ចាំន្ួន្្ិ្្ផដលបាន្ពបាះបង់ការ្ិក្ា ពោយសារ
្ិ្្ភាគ្ពក្ចីន្ផដលចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធិីពន្ះម្ិន្ម្គន្ទូ្រ្័េានដនវឆ្ល ត្ពដីម្បពីរៀន្តាម្អន្ឡាញ។ 
 

  

១៦៨៥០

១៦០០០
១៥២០០

១៤៤០០

១៦៨៥០ ១៦៥៣៥
១៥៣០៩

១៤៤០៤

១៣០០០
១៤០០០
១៥០០០
១៦០០០
១៧០០០
១៨០០០

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្ដង
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របូភាេទ្៦ី៣៖ ចាំន្នួ្កុ្ម្គរបាន្បញ្ច ប់ក្ម្មវធិចូីលពរៀន្ព ងីវញិ ន្ងិបាន្បញ្ាូ ន្ពៅក្នុងក្បេ័ន្ធ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

អនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធពរៀបចាំក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លជាំនាញជាពក្ចីន្ ប៉ាុផន្តចាំន្ួន្អនក្្ិក្ាផដលបាន្
បញ្ច ប់ក្ម្មវធិទីាំងពន្ះ បាន្ថយចុះេីម្ួយឆ្ន ាំពៅម្ួយឆ្ន ាំ ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ាពគ្នល២០១៧-២០១៨ ចាំន្ួន្ ៩ ១៧០នាក់្ 
ម្ក្ក្ត្ឹម្ ចាំន្នួ្ ៧ ១២៥នាក់្ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ ព ម្ីន្ឹង ២២ ភាគ្រយ ទបជាងចាំន្ួន្អនក្្ិក្ាផដល
បញ្ច ប់ក្ម្មវធិបី តុ ះបណ្តត លជាំនាញពៅឆ្ន ាំពគ្នល។ ពោយក្ត់្្ម្គគ ល់ព ញីថ្ន អនក្្ិក្ាផដលបាន្បញ្ច ប់ក្ម្មវធិី      
ប តុ ះបណ្តត លអាចក្បក្បមុ្ខ្របរផ្ទា ល់ខ្លួន្ ពដីម្បរីក្ក្បាក់្ចាំ ូលពៅតាម្មុ្ខ្ជាំនាញរប្់ខ្លួន្។ ជាេិព្្        
ពៅឆ្ន ាំ២០១៩ ម្គន្អនក្្ិក្ាចាំន្ួន្ ១ ១៣៦នាក់្ ក្នុងពនាះ ក្្ី ៦០៥នាក់្ ផដលអាចក្បក្បមុ្ខ្របរផ្ទា ល់ខ្លួន្។    
ពៅឆ្ន ាំ២០២០ ម្គន្អនក្្ិក្ា  ២ ១៨៣នាក់្ ក្នុងពនាះ ក្្ី ១ ៣២៨នាក់្  ន្ងិពៅឆ្ន ាំ២០២១ ម្គន្អនក្្ិក្ា        
២ ៥៦៤នាក់្ ក្នុងពនាះក្្ី ១ ៦០៩នាក់្ ផដលអាចក្បក្បមុ្ខ្របរផ្ទា ល់ខ្លួន្ (រូបភាេទ្ី៦៤)។      

បញ្ា ក្បឈម្ក្នុងការែតល់វគ្គប តុ ះបណ្តត លជាំនាញវជិាា ជីវៈ រមួ្ម្គន្ មុ្ខ្ជាំនាញរប្់អនក្្ិក្ាម្ិន្ព្លីយ
ត្បន្ិងែគត់្ែគង់តាម្ត្ក្ម្ូវការទ្ីែារការងារ ផដលជាលទ្ធែលបងាា ញនូ្វការទក់្ទញចាំន្ួន្អនក្្ិក្ាពៅតាម្ត្ាំបន់្    
ម្ួយចាំន្ួន្ប៉ាុពណ្តណ ះ ខ្វះក្គ្តូាម្មុ្ខ្ជាំនាញ ម្ិន្ម្គន្ក្ម្មវធិី្ិក្ាជាក់្លាក់្ ខ្វះ្ម្គា រ្ិក្ាន្ិងការែគត់្ែគង់្ក្ម្គប់
ដាំព ីរការថ្នន ក់្ពរៀន្ ខ្វះការេិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្ល ន្ងិម្ិន្ម្គន្ការ្ិក្ា្ីុជពក្ៅពលីជាំនាញផដលម្គន្     
ត្ក្ម្ូវការ្ក្ម្គប់ទ្ីែារការងារ។ 
 

រូបភាេទ្៦ី៤៖ ចាំន្នួ្អនក្បាន្បញ្ច ប់វគ្គប តុ ះបណ្តត លជាំនាញមុ្ខ្របរ 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 

១០០៩៩

១០១០០

១០១៨០ ១០២៦០១០០៩៩ ១០៥៩៧

១៦២៤ ២៦៦៣០

៥០០០

១០០០០

១៥០០០

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្ដង

៩១៧០ ១០១០០
១១១០០

១២១០០

៩១៧០

៨២៧៨
៧០៩០ ៧១២៥

០
២០០០
៤០០០
៦០០០
៨០០០
១០០០០
១២០០០
១៤០០០

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្ដង
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្ក្ម្គប់អនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធក៏្បាន្អនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ម្មូ្លែងផដរ។ ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំពន្ះ ការវា្់ផវង
ចាប់េីឆ្ន ាំពគ្នល ចាំន្ួន្អនក្្ិក្ាពៅក្នុងក្ម្មវធិីទាំងពន្ះបាន្ពក្នី្ព ងីេីចាំន្នួ្ ៦ ៣៩៤នាក់្ ដល់ ៧ ៤៤៥នាក់្ ព ម្ីន្ឹង 
១៦ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ាំ២០២១។ ពទះបីជាវឌ្ឍន្ភាេពៅទបជាងចាំ ុចពៅក៏្ពោយ ក៏្ក្ាំព ីន្ភាគ្ពក្ចីន្បាន្ពក្ីន្
ព ងីក្នុងចពនាល ះឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩ ន្ិងឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១ ពោយសារការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ពៅ
ក្នុងក្ម្មវធិី្ម្មូ្លពៅផត្ម្គន្ន្ិនាន ការពក្ីន្ព ងី។ 

ពទះយ៉ា ងណ្ត បញ្ា ក្បឈម្ម្ួយចាំន្ួន្ពៅផត្ម្គន្ពៅក្នុងក្ម្មវធិី្ម្មូ្ល ពោយ្ិ្្ម្ួយចាំន្ួន្បាន្
ពបាះបង់ការ្ិក្ាយូរម្ក្ពហយី ផដលពធវីឱ្យេួក្ពគ្ម្ិន្ម្គន្មូ្លោឋ ន្ក្គ្ឹះនន្ចាំព ះដឹង ដូពចនះពហយី ក្ម្មវធិី្ិក្ា
ហាក្់ពៅម្ិន្ទន់្្ម្ក្្ប្ក្ម្គប់េួក្ពគ្ពៅព យី។ ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ ក្ម្មវធិី្ិក្ាម្ិន្ទន់្ម្គន្្ងគត្ិភាេគ្នន
រវាងក្ម្មវធិីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធន្ិងក្ម្មវធិីអប់រ ាំជាែលូវការ ផដលពធវីឱ្យម្គន្ការលាំបាក្្ក្ម្គប់អនក្្ិក្ាផដលបាន្បញ្ច ប់
ក្ម្មវធិី្ិក្ា្ម្មូ្លពដីម្បបីន្តការ្ិក្ារប្់េួក្ពគ្។ ពោយផ ក្្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ថមីពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ ម្ិន្ម្គន្
ក្បាក់្ពម្គ៉ា ងបផន្ថម្្ក្ម្គប់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ងិម្និ្ម្គន្ថវកិា្ក្ម្គប់ដាំព ីរការក្ប ង្ក្ម្គប់្ិ្្ទាំងពន្ះពៅព យី។ 
 

រូបភាេទ្៦ី៥៖ ចាំន្នួ្្ិ្្ចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធិី្ ម្មូ្ល 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

ការផក្្ក្ម្ួលក្ម្មវធិី្ិក្ា្ម្មូ្លពៅម្ធយម្្ិក្ា គ្ឺជា្ក្ម្មភាេម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្្ក្ម្មភាេពែ្ងពទ្ៀត្ 
ពដីម្បី្ ពក្ម្ចវត្ថុបាំ ងទ្១ីរប្់អនុ្វ ិ្ ័យពន្ះ។ ជាការេិត្ ការងារម្ួយចាំន្ួន្បាន្ចាប់ពែតីម្រចួម្ក្ពហយីទាំងពៅ
ម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្និ្ិងទុ្ត្ិយភូម្ិ។ តាម្របាយការ ៍រប្់អនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធបងាា ញថ្ន ក្ម្មវធិី្ិក្ា
លម្អិត្្ក្ម្គប់ក្ម្មវធិី្ិក្ា្ម្មូ្លពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិផក្្ក្ម្ួលបាន្ ៣០ភាគ្រយ ន្ិងក្ម្មវធិី្ិក្ាលម្អិត្
្ក្ម្គប់ក្ម្មវធិី្ិក្ា្ម្មូ្លថមីពៅម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ិពរៀបចាំបាន្ ៣០ភាគ្រយ រហូត្ម្ក្ដល់បចចុបបន្នពន្ះ។ 

ពដីម្បបីពងេីន្ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្ម្ ក្ម្គប់ម្នុ្្្ពេញវយ័ ន្ិងទក់្ទញអនក្្ិក្ាែងផដរ អនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំពក្ៅ
ក្បេ័ន្ធម្គន្គ្ពក្ម្គងេក្ងីក្បណ្តណ ល័យ (អចិនស្រន្តយ ៍ន្ងិចល័ត្)។ ចាំន្ួន្បណ្តណ ល័យ្រុប ៣៩ ម្ិន្ម្គន្ការផក្បក្បួល
ពក្ចីន្ពទ្ ប៉ាុផន្តអវីផដលបាន្ផ្ទល ្់បតូរគ្ឺ ក្បពភទ្បណ្តណ ល័យផដលម្គន្ក្សាប់ផក្បកាល យពៅជាបណ្តណ ល័យចល័ត្ចាំន្ួន្ 
១៥ ក្នុងឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០២០-២០២១។ 

យុទ្ធសាស្រ្តម្ួយពទ្ៀត្នន្អនុ្វ ិ្ ័យគ្ឺ ការផក្លម្អបរយិកា្្ិក្ាពោយផក្បកាល យម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា    
្ហគ្ម្ន៍្ពៅជាម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្។ ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា ២០១៧-២០១៨ ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្
ចាំន្ួន្៨ ពៅក្នុងពខ្ត្តចាំន្ួន្៧ (ពខ្ត្តក្ាំេត្ បាត់្ដាំបង ក្េង់ឆ្ន ាំង ក្េះវហិារ ក្ណ្តត ល ពពាធិ៍សាត់្ ន្ិងនប៉ាលិន្) ក្ត្ូវបាន្
ផក្បកាល យជាម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្។ ការអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ្តពន្ះក្ត្ូវបាន្ជាប់គ្នាំងពោយសារែលរ ាំខាន្នន្

៦៣៩៤
៧៣០០

៨៣០០
៩៣០០

៦៣៩៤

៧១៣៤ ៧១៨៧ ៧៤៤៥

០
២០០០
៤០០០
៦០០០
៨០០០
១០០០០

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ចាំ ុចពៅ ជាក់្ផ្ដង
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ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ពហីយម្ិន្ម្គន្ភ ត្ុតាងណ្តម្ួយបងាា ញថ្ន ចាំ ុចពៅផដលរ ាំេឹងទុ្ក្ចាំន្ួន្
ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្ចាំន្ួន្ ៥៥ ន្ឹងអាច្ពក្ម្ចបាន្ពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ ពោយផ ក្បញ្ា ក្បឈម្ម្ួយ
ចាំន្ួន្ផដលពៅព្្្ល ់ ក្នុងការផក្បកាល យម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ពៅជាម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្ 
រមួ្ម្គន្ ខ្វះម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ង ម្ិន្ម្គន្លក្ខ ៈវនិ្ិចឆ័យ្ក្ម្គប់ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ ន្ិងម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា
ពេញម្ួយជីវតិ្ ម្ិន្ក្ត្ូវបាន្បពងេីត្ព ងីពៅក្នុងសាលាពរៀន្ពៅត្ាំបន់្ក្បជុាំជន្។ 

ការពលីក្ក្ម្ព្់ភាេជានដគូ្ជាម្ួយវ ិ្ ័យឯក្ជន្ នដគូ្អភិវឌ្ឍ ន្ិងអងគការម្និ្ផម្ន្រោឋ ភិបាលជាម្ពធាបាយ
ម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្ម្ពធាបាយពែ្ងពទ្ៀត្រប្់អនុ្វ ិ្ ័យអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ពដីម្បេីក្ងីក្ក្ម្មវធិីរប្់ខ្លួន្ក្នុងក្ក្បខ្ ឌ
ការ្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្។ ក្នុងអាំ ុងពេលនន្ការអនុ្វត្តផែន្ការពន្ះ អនុ្សារ ៈនន្ការពយគ្យល់បផន្ថម្ក្ត្ូវបាន្
ចុះហត្ថពលខា្ក្ម្គប់ភាេជានដគូ្សាធារ ៈ ឯក្ជន្ ន្ិងជាម្ួយនដគូ្អភិវឌ្ឍ ក្្បតាម្ចាំ ុចពៅផដលបាន្
ក្ាំ ត់្ពៅក្នុងផែន្ការ។ 

 

វត្ថុបាំ ងទ្២ី៖ ពធវបីចចុបបន្នភាេក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងផែអក្ពលីលទ្ធែលរប្់ក្ម្មវធិអីប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 
វឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅ្ពក្ម្ចបាន្វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យ ក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្១ី៤៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
ចាំន្នួ្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ ផដលបាន្អនុ្វត្តក្បេ័ន្ធេ័ត្ម៌្គន្ក្គ្បក់្គ្ង
អប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

០ ៩០ ០  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្ មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 

 

្ក្ម្មភាេម្យួពន្ះ ម្ិន្ទន់្ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេពៅព យីក្នុងការេក្ងីក្ក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ
ពៅដល់ថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ម្៉ាាងពទ្ៀត្ ្ម្ត្ថភាេរប្់ម្ស្រន្តីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ ខ្វះម្ស្រន្តីផដលម្គន្
្ម្ត្ថភាេពដីម្បផីក្លម្អក្បេ័ន្ធក្បមូ្លទ្ិន្នន័្យ ពោយសារម្ស្រន្តីទ្ទ្ួលបន្ាុក្ក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងក្ត្ូវបាន្ផ្ទល ្់ពចញ
ពៅ្ល់អនក្ផដលម្គន្្ម្ត្ថភាេត្ិចត្ចួក្នុងការែលិត្ ថ្ិត្ិអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធពៅថ្នន ក់្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត។ ពលី្េីពន្ះ
ពទ្ៀត្ ម្ិន្ម្គន្វគ្គប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេី ការែលិត្ ថ្ិត្ិ្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធពៅព យី។ ក្ម្មវធិី្ូផហវម្ិន្ទន់្          
ក្ត្ូវបាន្ពធវីបចចុបបន្នភាេែងផដរ ពហយីក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងពផ្ទត ត្ពលីលទ្ធែលក៏្ពៅម្ិន្ទន់្ម្គន្ដាំព ីរការពៅព យី។  
 

វត្ថុបាំ ងទ្៣ី៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ់្ ម្ត្ថភាេការក្គ្ប់ក្គ្ងដល់ម្ស្រន្តអីប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 

វឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅ្ពក្ម្ចបាន្វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យ ក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ទ្ាំេ័រទី្ 65 

តារាងទ្១ី៥៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្ម្ស្រន្តីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធបាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត លពលី      
ការពរៀបចាំផែន្ការ និ្ងការក្គ្ប់ក្គ្ងនន្ព្វាអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

០ ៣៩០ ១៣០  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្ មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
 

ក្នុងរយៈពេល២ឆ្ន ាំចុងពក្កាយពន្ះ ការប តុ ះបណ្តត លម្ស្រន្តីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធពៅម្ិន្ទន់្ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេ      
ពៅព យី។ ្ម្ត្ថភាេរប្់ម្ស្រន្តីបពចចក្ពទ្្ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ ក្ក្បខ្ ឌ ក្ម្មវធិី្ ិក្ាថមី ន្ិងព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលថមី 
ន្ិងខ្វះថវកិា្ក្ម្គប់ពរៀបចាំវគ្គប តុ ះបណ្តត ល ក្េម្ទាំងខ្វះម្ស្រន្តីផែនក្េ័ត៌្ម្គន្វទិ្ាន្ិង សារគ្ម្នាគ្ម្ន្ែ៍ងផដរ។ 
 

១.២.៦ អនុ្វ ិ្ យ័ការអភវិឌ្ឍយុវជន្ 
វត្ថុបាំ ងទី្១៖ អភិវឌ្ឍក្ម្មវធីិឌ្ីជីថល ្ហក្គ្ិន្ភាេ ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំវយ័ពក្មង ន្ិងជាំនាញទ្ន់្ពែ្ងៗ្ក្ម្គប់ 
ការអភវិឌ្ឍយុវជន្ 

វឌ្ឍន្ភាេចាំពពាះវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យ ក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្១ី៦៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
បពងេីន្ចាំន្នួ្យុវជន្ទ្ទ្លួបាន្ការប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេីជាំនាញ     
ឌី្ជីថល ្ហក្គិ្ន្ភាេ និ្ងជាំនាញទ្ន់្ពែ្ងៗ 

១២ ៩៨០ ១២ ៣៩៨ ៧ ៨២៤  

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្យុវជន្ទ្ទ្លួបាន្ការប តុ ះបណ្តត លរយៈពេលខ្លី ត្ីេី 
ជាំនាញវជិាា ជីវៈ ឌី្ជីថល និ្ងបពចចក្ពទ្្ 

១ ៦៤៤ ១ ៦៤៤ ២ ៥១៧  

ចាំន្នួ្យុវជន្ទ្ទ្លួបាន្ការប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេី្ហក្គិ្ន្ភាេ 
ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ អក្ខរក្ម្មហរិញ្ញវត្ថុ ការ្ិក្ានិ្ងការផ នាាំ
ការងារ 

១០ ០៩២ ៩ ៥១០ ២ ២៤៦  

ចាំន្នួ្យុវជន្ទ្ទ្លួបាន្ការប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេីការងារ ម្័ក្គ្ចិត្ត ១ ២៤៤ ១ ២៤៤ ២ ៣២៤  
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្ មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 

 

វត្ថុបាំ ងទ្១ី រប្់អនុ្វ ិ្ ័យម្គន្ពគ្នលបាំ ងអភិវឌ្ឍក្ម្មវធិីជាបន្តបនាា ប់ ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់ការទ្ទ្ួល
បាន្ ជាំនាញចា្់លា្់្ក្ម្គប់យុវជន្ រមួ្ម្គន្ ឌ្ជីីថល ្ហក្គ្ិន្ភាេ ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំវយ័ពក្មង ន្ិងជាំនាញទ្ន់្     
ពែ្ងៗ។ ជាការរ ាំេឹងទុ្ក្ ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីទាំងអ្់ពន្ះន្ងឹជាំរុញឱ្យចាំន្ួន្យុវជន្វយ័ពក្មងទ្ទ្លួបាន្នូ្វអត្ថក្បពយជន៍្
េីក្ម្មវធិីទាំងអ្់ពន្ះកាន់្ផត្ពក្ីន្ព ីង។ ែាុយពៅវញិ លទ្ធែលម្ិន្អាច្ពក្ម្ចបាន្តាម្ការរ ាំេឹងទុ្ក្ព ីយ។   
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ចាំន្ួន្យុវជន្ចូលរមួ្ពៅក្នុងក្ម្មវធិីពែ្ងៗម្គន្ការថយចុះេីម្ួយឆ្ន ាំពៅម្ួយឆ្ន ាំ ពហយីម្គន្ផត្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-
២០២០ ពក្ីន្ព ងីពលី្េីឆ្ន ាំពគ្នល។ ម្ិន្ម្គន្គ្ាំរូណ្តម្ួយបងាា ញចា្់លា្់អាំេីការផក្បក្បួលក្បចាាំឆ្ន ាំ ពហតុ្ពន្ះ
ពហយីពធវីឱ្យម្គន្ការលាំបាក្ក្នុងការទញព្ចក្តី្ន្និោឋ ន្ជារមួ្។ 

ពបីេិន្ិត្យឱ្យកាន់្ផត្្ីុជពក្ៅពលីក្ម្មវធិីន្ីម្ួយៗ បងាា ញេីការចូលរមួ្រប្់យុវជន្ពៅក្នុងក្ម្មវធិីទាំងពន្ះ
ម្គន្ការផក្បក្បួលយ៉ា ងខាល ាំងេីម្ួយឆ្ន ាំពៅម្ួយឆ្ន ាំ។ ក្ម្មវធិបី តុ ះបណ្តត លជាពក្ចីន្ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់្ហក្គ្ិន្ភាេ 
ភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំ អភិវឌ្ឍអក្ខរក្ម្មហរិញ្ញវត្ថុ ន្ិងែតលក់ារផ នាាំពលីការងារផដលទក់្ទញដលយុ់វជន្ជាពក្ចីន្       
តាម្រយៈក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់ជាំនាញឌ្ីជីថល ន្ិងអនុ្វត្តចាំព ះដឹងពលីមុ្ខ្វជិាា ផ ា្ម្។  ផែអក្ពលី
ក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លទាំង២ពន្ះ ការចូលរមួ្រប្់យុវជន្ម្គន្ការពក្ីន្ព ងីខ្ព្ព់ៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០។ 

ការោក់្ក្ាំហិត្ម្ួយចាំន្ួន្ បាន្ពធវីឱ្យម្គន្បញ្ា ក្បឈម្ក្នុងអាំ ុងពេលអនុ្វត្ត្ក្ម្មភាេទាំងអ្់ពន្ះ         
ពោយសារខ្វះការគ្នាំក្ទ្្ម្គា រ ន្ិងថវកិាគ្នាំក្ទ្ការបពងេីត្អាជីវក្ម្ម ្ម្ត្ថភាេរប្់ម្ស្រន្តីម្ិន្ទន់្ព្លីយត្បពលីមុ្ខ្វជិាា
ផ ា្ម្ ន្ិងម្ិន្ម្គន្ពេលពវលាអនុ្វត្តក្ម្មវធិី។ ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ បាន្ពធវីប៉ាះពាល់ដល់ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី
ជាពក្ចីន្។ 

 

វត្ថុបាំ ងទ្២ី៖ េក្ងងឹការអភវិឌ្ឍយុវជន្តាម្រយៈម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ ទ្កី្ផន្លង ន្ងិបរកិាខ រទន់្្ម័្យ 
វឌ្ឍន្ភាេចាំពពាះវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្១ី៧៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
ចាំន្នួ្ម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ផដលក្ាំេុងដាំព ីរការ ៦ ៨ ៦  
្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្យុវជន្ពក្ៅសាលាបាន្ចូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវធីិ ្ម្មូ្លការអប់រ ាំ
ក្ក្មិ្ត្មូ្លោឋ ន្ 

២៥០ ២៥០ ៣៥០  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
 

វត្ថុបាំ ងពន្ះពផ្ទត ត្ពលីការអភិវឌ្ឍម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ ន្ិង្ម្គា របរកិាខ រពែ្ងៗ ពដីម្បែីតល់ឱ្កា្្ិក្ា
ពេញម្ួយជីវតិ្ដល់យុវជន្។ ពយងតាម្របាយការ ៍បងាា ញថ្ន រហូត្ដល់ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ 
ម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ចាំន្ួន្ ៣៤បផន្ថម្ពទ្ៀត្ ក្ត្ូវបាន្បពងេីត្ព ងីផដលលទ្ធែលពន្ះបាន្ព្លីយត្បន្ឹងចាំ ុចពៅ។ 
ចាំន្ួន្ម្ជឈម្ ឌ លទាំងអ្ព់ន្ះក្ត្វូបាន្បូក្បផន្ថម្ពៅពលីម្ជឈម្ ឌ លចាំន្ួន្ ២២ ផដលម្គន្ក្សាប់ ពៅពេលចាប់  
ពែតីម្អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ ពៅក្នុងចាំពណ្តម្ម្ជឈម្ ឌ លទាំងអ្់ពន្ះ ម្គន្ម្ជឈម្ ឌ លចាំន្ួន្ 
២៤ ផដលម្គន្ដាំព ីរការពេញពលញព ម្ីន្ឹង ៤២,៨ភាគ្រយ នន្ម្ជឈម្ ឌ លទាំងអ្់ផដលបាន្បពងេីត្ព ងីរហូត្
ម្ក្ដល់ពេលបចចុបបន្ន។ 

ទ្ន្ាមឹ្ន្ឹងវឌ្ឍន្ភាេក៏្ពៅម្គន្បញ្ា ក្បឈម្ម្យួចាំន្នួ្ ពោយខ្វះថវកិាគ្នាំក្ទ្ពៅក្នុងការពរៀបចាំពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធ 
ន្ិងខ្វះការគ្នាំក្ទ្្ម្គា របពក្ម្ីឱ្យ្ក្ម្មភាេម្ជឈម្ ឌ ល ក្េម្ទាំងខ្វះអគ្នរែងផដរ។ ពៅម្គន្បញ្ា ម្យួចាំន្ួន្ពទ្ៀត្
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ពាក់្េ័ន្ធន្ឹងដាំព ីរការម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ ដូចជា រចនា្ម្ព័ន្ធម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ពៅម្ិន្ទន់្ចា្់លា្់         
ម្ិន្ទន់្ម្គន្ក្ម្មវធិី្ិក្ាលម្អិត្ ន្ិងខ្វះម្ស្រន្តីម្ជឈម្ ឌ ល ន្ិងអនក្ឯក្ពទ្្។ ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ ការ្ិក្ាេីត្ក្ម្ូវការ
រប្់យុវជន្ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ពៅព យី។ 

្ក្ម្មភាេ្ាំខាន់្ពែ្ងៗពទ្ៀត្ពៅក្នុងវត្ថុបាំ ងពន្ះ ម្គន្ពគ្នលបាំ ងបពងេីន្ចាំន្ួន្យុវជន្ពក្ៅសាលា
ចូលពរៀន្ពៅក្នុងក្ម្មវធិី្ម្មូ្លការអប់រ ាំក្ក្ម្ិត្មូ្លោឋ ន្។ ចាំន្នួ្យុវជន្ចូលពរៀន្ពៅក្នុងក្ម្មវធិីពន្ះ ម្គន្ការពក្ីន្
ព ងីចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៧-២០១៨។ ក្ត្ឹម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ យុវជន្ចាំន្ួន្ ៣៥០នាក់្ បាន្ចូលពរៀន្
ក្នុងក្ម្មវធិីពន្ះ ពធៀបន្ឹងចាំ ុចពៅ ២៥០នាក់្។ 
 

វត្ថុបាំ ងទ្៣ី៖ េក្ងងឹ្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ ន្ងិម្ស្រន្តទី្ទ្លួបន្ាុក្ការងារយុវជន្ពៅថ្នន ក់្ជាត្ ិន្ងិពក្កាម្ជាត្ ិ
វឌ្ឍន្ភាេចាំពពាះវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 

 

តារាងទ្១ី៨៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
បពងេីន្ចាំន្នួ្យុវជន្កាយរទឹ្ធិពៅបឋម្្ិក្ាម្ធយម្្ិក្ា  
ឧត្តម្្ិក្ា និ្ង្ហគ្ម្ន៍្ចូលរមួ្ចលនាកាយរទឹ្ធិ 

១៥០ ៩៦៣ ២៧០ ៣៨៥ ១៦៦ ១៣៥  

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្ម្ស្រន្តីទ្ទ្លួបន្ាុក្ការងារយុវជន្បាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះ   
បណ្តត ល ត្ីេីការក្គ្ប់ក្គ្ងគ្ពក្ម្គង 

២០០ ២០០ ៥៤២  

ភាគ្រយក្កុ្ម្ក្បឹក្ាកុ្ម្គរក្ម្ពុជាផដលក្ាំេុងដាំព ីរការ ៩,៦ ១៥,៨ ១៤,២  

ភាគ្រយក្កុ្ម្ក្បឹក្ាយុវជន្ក្ម្ពុជាផដលក្ាំេុងដាំព ីរការ ២២,៤ ២៧,០ ២៥,៨  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 

 

អនុ្វ ិ្ ័យការអភិវឌ្ឍយុវជន្ បាន្ក្ាំ ត់្អាទ្ិភាេពលីការេក្ងីក្ចលនាកាយរទឹ្ធិ ន្ិងក្ក្ុម្ក្បឹក្ាកុ្ម្គរន្ិង
យុវជន្ ន្ិងសាថ ប័ន្ពាក់្េ័ន្ធពែ្ងពទ្ៀត្។ ជាេិព្្ ចលនាកាយរទឹ្ធិកុ្ម្គរ ន្ិងយុវជន្រ ាំេឹងថ្នន្ឹង្ពក្ម្ចបាន្ចាំន្ួន្ 
៣៥០ ០០០នាក់្ ពៅពេលបញ្ច ប់ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំពៅឆ្ន ាំ២០២៣។ ការចូលរមួ្ពន្ះន្ឹងពក្ីន្ព ងី 
១៣១,៨ភាគ្រយ ពធៀបន្ឹងឆ្ន ាំពគ្នល២០១៧-២០១៨។ ក្ាំព ីន្នន្ការចូលរមួ្ក្បចាាំឆ្ន ាំពៅទបជាងចាំ ុចពៅ 
ពទះបីជា ចាំន្ួន្កាយរទឹ្ធិម្គន្ការពក្ីន្ព ីងជាបន្តបនាា ប់ចាប់េីឆ្ន ាំពន្ះ។ ចាប់េីឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១           
ចាំន្ួន្្ម្គជកិ្ភាេកាយរទឹ្ធិជាង ១៦៦ ០០០នាក់្ ផដលចាំន្ួន្ពន្ះពៅត្ិចជាងពាក់្ក្ណ្តត លចាំ ុចពៅចុងពក្កាយ
នន្ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ 

្ក្ម្មភាេម្យួក្នុងចាំពណ្តម្្ក្ម្មភាេពែ្ងៗពទ្ៀត្ផដលគ្នាំក្ទ្វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យគ្ឺ អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ    
ម្ស្រន្តីទ្ទ្ួលបន្ាុក្ការងារយុវជន្ ន្ិងម្នុ្្្ពេញវយ័ តាម្រយៈក្ក្បខ្ ឌ ការងារប តុ ះបណ្តត លកាយរទឹ្ធិ ទ្ាំន្ងជា
ន្ឹងអនុ្វត្តបាន្ពជាគ្ជ័យ។ ក្ត្ឹម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ ម្ស្រន្តីទ្ទ្ួលបន្ាុក្ការងារយុវជន្ ន្ិងម្នុ្្្ពេញវយ័
ក្បម្គ ជា ៦០០នាក់្ បាន្ទ្ទ្ួលការបាំប៉ាន្ពលីក្ក្បខ្ ឌ ពន្ះ អាចជួយ្ក្ម្ប្ក្ម្ួលដល់ការេក្ងីក្ចលនា    
កាយរទឹ្ធិបផន្ថម្ពទ្ៀត្។ 
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ម្ិន្ម្គន្មូ្លោឋ ន្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ពដីម្បពីធវីព្ចក្តី្ន្និោឋ ន្ថ្ន ពត្ី្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ក្នុងការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីអភិវឌ្ឍ
យុវជន្ក្ត្ូវបាន្េក្ងឹងតាម្ផែន្ការ។ ពទះបីជា អនុ្វ ិ្ ័យពន្ះបងាា ញវឌ្ឍន្ភាេអាំេីចាំន្នួ្ក្ក្ុម្ក្បឹក្ា កុ្ម្គរន្ិង        
យុវជន្ផដលក្ាំេុងដាំព ីរការ។ ចាំផ ក្ឯក្ក្ុម្ក្បឹក្ាកុ្ម្គរក្ម្ពុជាផដលបាន្ដាំព ីរការ ១៤,២ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០១៨-២០១៩ ខ្ព្់ជាងឆ្ន ាំពគ្នល ៤,៦ភាគ្រយ។ រឯីក្ក្ុម្ក្បឹក្ាយុវជន្បាន្ដាំព ីរការ ២៦ភាគ្រយ ពៅឆ្ន ាំ
្ិក្ា២០១៨-២០១៩ ខ្ព្់ជាងឆ្ន ា្ំ ិក្ាពគ្នលជិត្ ៣,៥ភាគ្រយ។ ពទះយ៉ា ងណ្ត ចាប់េីពេលពនាះម្ក្ ភាគ្រយ      
ក្ក្ុម្ក្បឹក្ាកុ្ម្គរន្ិងយុវជន្ម្ិន្ម្គន្ក្ាំព ីន្ពទ្ ពោយសារម្ិន្ម្គន្យន្តគ្នាំក្ទ្ចា្់លា្់ ខ្វះការពលីក្ទ្ឹក្ចិត្ត       
ខ្វះការគ្នាំក្ទ្ឱ្យម្គន្ក្ម្មវធិីឱ្យម្គន្ន្ិរន្តរភាេ។  ខ្វះធន្ធាន្ពដីម្បីដាំព ីរក្ក្ុម្ក្បឹក្ាកុ្ម្គរ ន្ិងយុវជន្ពៅតាម្     
សាលាពរៀន្។ ក្គ្ប់ក្ក្្ួងសាថ ប័ន្ពាក់្េ័ន្ធ ន្ងិម្ន្ាីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡារាជធាន្ី ពខ្ត្ត បាន្បពងេីត្ក្ក្ុម្ក្បឹក្ា        
យុវជន្ពរៀងៗខ្លួន្។ 

បញ្ា ក្បឈម្ជារមួ្ផដលម្ិន្អាច្ពក្ម្ចវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យ ពោយសារខ្វះថវកិា ន្ិង្ម្គា រគ្នាំក្ទ្ការអភិវឌ្ឍ
្ម្ត្ថភាេ ខ្វះការចូលរមួ្េីម្ស្រន្តីទ្ទ្លួបន្ាុក្ពលីការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ ខ្វះក្គ្ូជាំនាញមូ្លោឋ ន្ក្គ្ឹះកាយរទឹ្ធិពៅតាម្
សាលាពរៀន្ ខ្វះ្ម្ត្ថភាេផែនក្បពចចក្ពទ្្ពលីភាេជាអនក្ដឹក្នាាំន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ងយុវជន្ពលីជាំនាញទាំង៧ (ការពរៀបចាំ
ផែន្ការ ការអភិវឌ្ឍក្ម្មវធិី ន្ិងក្េឹត្តិការ ៍យុវជន្ ក្ិចចការរដឋបាលន្ិងការ្រព្ររបាយការ ៍ ការពក្បីក្បា្់           
កុ្ាំេយូទ័្រ្ក្ម្គប់ការងាររដឋបាល ក្ក្បខ្ ឌ េិន្ិត្យតាម្ោន្ ន្ិងវាយត្នម្លពលីភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ ឥរយិបថ ន្ិង      
ហរិញ្ញវត្ថុសាធារ ៈ)។ 

 

១.២.៧ អនុ្វ ិ្ យ័ការអប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា 
វត្ថុបាំ ងទី្១៖ បពងេីន្លទ្ធភាេទ្ទ្ួលបាន្ការអប់រ ាំកាយ និ្ងក្ីឡាពៅតាម្ក្គ្ះឹសាថ ន្្ិក្ា និ្ង្ហគ្ម្ន៍្ ពដីម្បី
ពលីក្ក្ម្ព្ ់្ ុខុ្ម្គលភាេ ន្ងិជវីភាេក្បជាជន្ រ្់ពៅក្បក្បពោយ្ុខ្ដុម្រម្នា 

វឌ្ឍន្ភាេចាំពពាះវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យ ក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្១ី៩៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
ភាគ្រយក្បជាជន្ចូលរមួ្្ក្ម្មភាេអប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡា ៧,០ ១៦,៦ ១៥,៩  
្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ភាគ្រយទី្លាន្កី្ឡាក្ត្ូវបាន្ផក្លម្អ      

ព្ៀម្រាប ០ ៦០,០ ០  

ក្ាំេត្ ០ ៦០,០ ០  

ក្ាំេង់ចាម្ ០ ៦០,០ ០  

បាត់្ដាំបង  ០ ៦០,០ ០  

ភនាំពេញ ០ ៦០,០ ០  

ភាគ្រយសាលាបឋម្្ិក្ាអនុ្វត្តក្ម្មវធីិអប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡា ៦៥,០ ៨៦,០ ៨០,០  

ភាគ្រយសាលាម្ធយម្្ិក្ាអនុ្វត្តក្ម្មវធីិអប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡា ៣០,០ ៥៤,០ ៥២,០  
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
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ភាគ្រយក្បជាជន្ចូលរមួ្្ក្ម្មភាេអប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា បាន្ពក្ីន្ព ងីពលី្េីចាំ ុចពៅពៅពេលចាប់ពែតីម្
អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០ ប៉ាុផន្តការចូលរមួ្ពន្ះបាន្ថយចុះពៅវញិពៅឆ្ន ាំ
បន្តបនាា ប់ ពោយសារចូលរមួ្ទ្ប់សាេ ត់្ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩។ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ី១ ្ក្ម្មភាេម្ួយក្នុងចាំពណ្តម្្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ផដលគ្នាំក្ទ្វត្ថុបាំ ងពន្ះគ្ឺ ការផក្លម្អ    
ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធពដីម្បចូីលរមួ្ពលងក្ឡីា។ ខ្ ៈផដលការផក្លម្អទ្ីលាន្ក្ឡីា ន្ិងបាំពាក់្្ម្គា ររូបវន័្តបាន្ចាប់ពែតីម្
ពៅពខ្ត្តព្ៀម្រាប ក្ាំេត្ ក្ាំេង់ឆ្ន ាំង បាត់្ដាំបង ន្ងិរាជធាន្ីភនាំពេញ ពៅពក្កាយឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩ ពោយផ ក្
រាជធាន្ីភនាំពេញ ការផក្លម្អទ្ីលាន្ក្ឡីា្ពក្ម្ចបាន្ ៧០ភាគ្រយ រហូត្ម្ក្ដល់ពេលពន្ះ។ ការពរៀបចាំធន្ធាន្
ហរិញ្ញវត្ថុ ចាាំបាច់ក្ត្ូវពផ្ទត ត្ពៅពលីអាទ្ិភាេពែ្ងៗពទ្ៀត្ពៅចាំពពាះមុ្ខ្នន្ការរកី្រាលោលជាំងកូឺ្វដី-១៩ ពហតុ្ពន្ះពហយី 
ការផក្លម្អទ្ីលាន្ក្ីឡាម្និ្អាច្ពក្ម្ចបាន្ទន់្ពេលពវលាតាម្ការពក្គ្នងទុ្ក្។ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ី២ ម្គន្ពគ្នលបាំ ងេក្ងងឹការអនុ្វត្តការអប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីាពៅតាម្សាលាពរៀន្។ អនុ្វ ិ្ ័យ
បងាា ញនូ្វវឌ្ឍន្ភាេលអក្បព្ីរពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តពន្ះពៅពដីម្ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ (មុ្ន្បទិ្សាលាពរៀន្
ពោយសារជាំងឺកូ្វដី-១៩) ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ឡីា្ក្ម្គប់បឋម្្ិក្ា្ពក្ម្ចបាន្ ៨០ភាគ្រយ ន្ិង
ម្ធយម្្ិក្ា ៥២ភាគ្រយ ។ ពៅបឋម្្ិក្ាក្ាំព ីន្ពធៀបន្ឹងឆ្ន ាំពគ្នល្ពក្ម្ចបាន្ ១៥ភាគ្រយ ពហយីម្ធយម្្ិក្ា
ម្គន្ក្ាំព ីន្រហូត្ដល់ ២២ភាគ្រយ ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ។ ម្ា៉ាងវញិពទ្ៀត្ អនុ្វ ិ្ ័យក្ត្ូវបន្តវាយត្នម្លការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី
ពន្ះពក្កាយេីសាលាពរៀន្ពបីក្ព ងីវញិ ទ្ន្ាឹម្ន្ឹងការអនុ្វត្តវធិាន្ការ្ុខ្ភាេ ន្ិង្ុវត្ថិភាេ។ 

បញ្ា ក្បឈម្ចម្បងៗម្ួយចាំន្ួន្ផដលពៅព្្្ល់ រួម្ម្គន្ ខ្វះក្បេ័ន្ធេិន្ិត្យតាម្ោន្ពលីការអនុ្វត្ត        
ការអប់រ ាំកាយ ខ្វះក្គ្ូអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡាផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍ ិន្ិងការផ្ទអ ក្ក្ម្មវធិី ពោយសារជាំងឺកូ្វដី-១៩ ជាេិព្្ 
ថវកិាពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ក្នុងការអភិវឌ្ឍពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធក្ីឡាពៅផត្ជាក្ងវល់។ 
 

រូបភាេទ្៦ី៦៖ ភាគ្រយសាលាបឋម្្ិក្ា ន្ងិសាលាម្ធយម្្ិក្ា អនុ្វត្តក្ម្មវធិអីប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

វត្ថុបាំ ងទ្២ី៖ ពលីក្ក្ម្ព្ គុ់្ ែលក្កុ្ម្ក្ឡីាជពក្ម្ី្ ជាត្ពិដមី្បដីព តី ម្ពម្ោយម្គ ឱ្្យបាន្ពក្ចនី្ពៅឆ្ន ា្ំ កិ្ា២០២៣ 
វឌ្ឍន្ភាេចាំពពាះវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 

 
 
 
 

៦៥ ៧២ ៧២ ៧៩ ៧៩ ៨៦ ៨០

៣០

៣៨ ៣៨

៤៦ ៥០ ៥៤ ៥២

ឆ្ន ាំ មូ្ លោឋ ន្ ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

បឋម្្ិក្ា ម្ធយម្្ិក្ា
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តារាងទ្២ី០៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ចរយៈពេលម្ធយម្៖ 
ចាំន្នួ្ពម្ោយម្គ្្ីុពហគម្ ២០២៣ ៣ ២៨ N/A  
ចាំណ្តត់្ថ្នន ក់្្ីុពហគម្ពៅក្នុងក្បពទ្្អាសា៊ា ន្ ៨ N/A N/A  
្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្អត្តេលិក្ក្ក្មិ្ត្ខ្ព្់ ៧០៧ ៨៨៣ ៥០៩  
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
  

្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ក្ត្ូវបាន្ពរៀបចាំពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់ក្តិ្ានុ្ភាេរប្់អត្តេលិក្ ន្ិងក្ក្ុម្ក្ីឡាក្រក្ម្ពុជា    
ពៅក្នុងត្ាំបន់្។ ក្ម្ពុជាបាន្បងាា ញ្ម្ិទ្ធែល្ាំខាន់្ៗរចួម្ក្ពហយីពៅក្នុងការក្បក្ួត្្ីុពហគម្ ពោយដព តី ម្បាន្
ពម្ោយម្គ្ចាំន្ួន្ ៤៦ ពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០ ។ ក្បពទ្្ក្ម្ពុជាទ្ទ្លួបាន្ចាំណ្តត់្ថ្នន ក់្ទ្ី៨ ក្នុងចាំពណ្តម្
ក្បពទ្្អាសា៊ា ន្្ម្ិទ្ធែលពន្ះ ជាលទ្ធែលនន្ការពរៀបចាំផែន្ការក្បក្បពោយ្ងគត្ិភាេ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ដល់អត្តេលិក្
ក្ក្ម្ិត្ខ្ព្់។ ពទះយ៉ា ងណ្ត ចាំន្ួន្អត្តេលិក្ក្ក្ម្ិត្ខ្ព្់ផដលបាន្គ្នាំក្ទ្បាន្ធាល ក់្ចុះពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-
២០១៩។ េិត្ជាម្គន្ការលាំបាក្ក្នុងការ្ន្និោឋ ន្ថ្ន ក្ម្ពុជាន្ឹង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅចុងពក្កាយពៅក្នុងសាថ ន្ភាេ
បចចុបបន្ន លុះក្តាផត្អត្តេលិក្ម្គន្ពេលពវលា ន្ិងអាហារបាំប៉ាន្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ក្នុងការហវកឹ្ហាត់្មុ្ន្ពេលក្ក្ក្ួត្ ម្គន្ទ្ីលាន្ 
ហវកឹ្ហាត់្បន្ាប់ហវកឹ្ហាត់្ ន្ិង្ម្គា រក្ីឡាតាម្ត្ក្ម្ូវការ។ ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ ក្ម្ពុជាន្ងឹពធវីជាម្គច ្់ែាះ្ីុពហគម្ 
២០២៣។  

ឧប្គ្គចាំពពាះការ្ពក្ម្ចវត្ថុបាំ ងពន្ះគ្ឺ ខ្វះទ្លីាន្ហវកឹ្ហាត់្ ន្ិង្ម្គា រក្ីឡាម្ិន្ព្លីយត្ប ត្ង់ោ   
្ម្ត្ថភាេរប្់ក្គ្ូបងវឹក្ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ ម្ិន្អាចក្បមូ្លែតុ ាំការហវកឹ្ហាត់្ក្នុងអាំ ុងនន្ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩។ 

 

វត្ថុបាំ ងទ្៣ី៖ អភវិឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ អនក្ក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ងិអនក្បពចចក្ពទ្្ទ្ទ្លួបន្ាុក្អនុ្វ ិ្ យ័អប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា 
ក្បក្បពោយគុ្ ភាេក្ប្ិទ្ធភាេ។ 

វឌ្ឍន្ភាេចាំពពាះវត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យក្ត្ូវបាន្វា្់ផវងតាម្រយៈ្ូចនាក្រដូចខាងពក្កាម្៖ 
 

តារាងទ្២ី១៖ វឌ្ឍន្ភាេ្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ 

្ូចនាក្រ 
ឆ្ន ាំពគ្នល 
២០១៧/១៨ 

ចាំ ុចពៅ 
២០២០/២១ 

ជាក្ផ់្តង 
២០២០/២១ 

សាថ ន្ភាេ 

្ូចនាក្រធាតុ្ពចញ៖ 
ចាំន្នួ្ក្គូ្បងវឹក្បាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត លបពចចក្ពទ្្កី្ឡា 
ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្ និ្ងការក្គ្ប់ក្គ្ង 

១៤៣ ២៣៣ ១៦៨  

ចាំន្នួ្ក្គូ្អប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡា បាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត ល   
(វគ្គខ្លី/វកិ្កឹ្ត្ការ) 

១៨០ ២៨៨ ៨០  

ចាំន្នួ្ម្ស្រន្តីកី្ឡាទ្ទ្លួបាន្ការប តុ ះបណ្តត លក្នុងម្យួឆ្ន ាំ ១៨០ ២៨៨ ២៧០  

ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
្ម្គគ ល់៖ េ ៌នបត្ង្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ េ ៌ពលឿងអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ េ ៌ក្ក្ហម្មិ្ន្្ពក្ម្ចចាំ ុចពៅ 
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ពទះបីជា ម្គន្ការផក្លម្អពលីការក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ងិការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេផែនក្បពចចក្ពទ្្្ក្ម្គប់អនុ្វ ិ្ ័យ  
ការអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ីឡា ្ម្ិទ្ធែលផដល្ពក្ម្ចបាន្ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ពៅព យី។ ែាុយម្ក្វញិ ចាំន្ួន្ក្គ្ូបងវឹក្       
ផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍបិាន្ពក្ីន្ព ងីរហូត្ដល ់៤៤,៧ភាគ្រយ ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០ ពក្ីន្ ១៦ភាគ្រយ ពធៀបន្ឹង
ឆ្ន ា្ំ ិក្ាពគ្នល។ ក្ម្មវធិពីលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍិ្ ក្ម្គប់ពៅក្ក្ម្ ន្ិងអាជាា ក្ណ្តត ល ក្ត្ូវបាន្ពរៀបចាំលាំនាាំដូចគ្នន ។ 
បនាា ប់េីឆ្ន ាំទ្១ី ការពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍបិងាា ញនូ្វការពក្ីន្ព ងី ១១ភាគ្រយ បនាា ប់ម្ក្ក្ាំព ីន្ពន្ះបាន្ធាល ក់្ចុះ
ពៅវញិ។ មូ្លពហតុ្នន្ការធាល ក់្ចុះពន្ះ បណ្តត លម្ក្េីក្ក្្ួងព្ដឋក្ិចចន្ិងហរិញ្ញវត្ថុកាត់្បន្ថយថវកិារប្់ក្ក្្ួងអប់រ ាំ 
យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា ពដីម្បកី្បយុទ្ធក្បឆ្ាំងន្ឹងការរកី្រាលោលជាំងកូឺ្វដី-១៩ (រូបភាេទ្ី៦៣)។ 
 ្ក្ម្មភាេនានាផដលគ្នាំក្ទ្ដលល់ទ្ធែលទាំងពន្ះ រមួ្ម្គន្ ការប តុ ះបណ្តត លដល់ម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ង ក្គ្បូងវឹក្ 
ក្គ្ូអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា ម្ស្រន្តីក្ីឡា។ល។ ពទះបីជា ការលាំបាក្ពាក់្េ័ន្ធន្ឹងការកាត់្បន្ថយថវកិា្ក្ម្មភាេប តុ ះ-      
បណ្តត លបាន្អនុ្វត្តពៅឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៨-២០១៩ ន្ិងឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០១៩-២០២០ ពហយី្ក្ម្មភាេពន្ះបាន្បន្ត
រហូត្ដល់ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១។ ផែអក្តាម្ទ្ិន្នន័្យពៅក្នុងរូបភាេទ្ី៦៧ បាន្បងាា ញថ្ន ចាំន្ួន្្ិកាខ កាម្     
ម្គន្ការផក្បក្បួលខាល ាំង។ ចាំន្ួន្គ្រុ្ិ្្ជាក្គ្ូបងវឹក្ ន្ិងក្គ្ូអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា បាន្ធាល ក់្ចុះបនាា ប់េីឆ្ន ាំទ្១ី ពហយី
ចាំន្ួន្នន្ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ពន្ះបាន្ពក្ីន្ព ងីខ្ព្់ពៅ្ិក្ា២០២០-២០២១។ 
 

របូភាេទ្៦ី៧៖ ចាំន្នួ្ម្ស្រន្តកី្គ្ប់ក្គ្ងអនុ្វ ិ្ យ័ការអប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា បាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត ល ចាំន្នួ្ក្គូ្បងវកឹ្ 
បាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត លបពចចក្ពទ្្ក្ឡីា ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ងិការក្គ្បក្គ្ង ចាំន្នួ្ក្គូ្អប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា 
បាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត ល ចាំន្នួ្ម្ស្រន្តកី្ឡីាបាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត ល 

 
ក្បភេ៖ របាយការ ៍្ន្និបាត្អបរ់ ាំ ២០២០-២០២១ 
 

បញ្ា ក្បឈម្ព្្្លផ់ដលបាន្រក្ព ញី រមួ្ម្គន្ ថវកិាម្គន្ក្ក្ម្ិត្ពក្កាយេីការពធវីវចិារ ក្ម្មន្ិងេក្ងឹង
ក្ប្ិទ្ធភាេចាំណ្តយថវកិា ខ្វះម្ស្រន្តីវទិ្ាសាស្រ ត្ក្ីឡាន្ិងម្ស្រន្តីពវជាសាស្រ ត្ក្ីឡា ខ្វះ្ម្គា រក្ីឡា ក្គ្ូបងវឹក្អន្តរជាត្ិ    
ម្ិន្អាចចូលរមួ្បាន្ ពោយសារការរកី្រាលោលជាំងឺនន្កូ្វដី-១៩ ន្ិង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបងវឹក្ជាត្ិពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្។ 
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៦

២១
៦ ២៥
២

១០

២៨
៨

២៧
០

ឆ្ន ាំ មូ្ លោឋ ន្ ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង ចាំ  ុ ច ពៅ ជា ក់្ ផ្ត ង

២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ២០១៩ -២០២០ ២០២០ -២០២១

ចាំន្នួ្ម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ងបាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត ល ចាំន្នួ្ក្គូ្បងវឹក្ បាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត លបពចចក្ពទ្្កី្ឡា ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ្ត និ្ងការក្គ្បក្គ្ង

ចាំន្នួ្ក្គូ្អប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡា បាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត ល ចាំន្នួ្ម្ស្រន្តីកី្ឡាបាន្ទ្ទ្លួការប តុ ះបណ្តត ល
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២. ការវាយតម្ម្ៃ នងិអនុសាសន៍ជារមួ្  
២.១ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច  
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្១ី ៖ បពងេនី្លទ្ធភាេទ្ទ្លួបាន្ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចក្បក្បពោយគុ្ ភាេ ្ ម្ធម៌្ ន្ងិបរយិបន្ន 
យុទ្ធសាស្រ្ត ១.១៖ បន្តបពងេតី្ថ្នន ក់្ម្ពត្តយយ្ិក្ាពៅតាម្សាលាបឋម្្ិក្ា ន្ងិអភវិឌ្ឍសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ 

ការេក្ងីក្ថ្នន ក់្ម្ពត្តយយ្ិក្ាក្នុងសាលាបឋម្្ិក្ា ពៅផត្ជាអាទ្ិភាេម្ួយ្ក្ម្គប់ការងារអនុ្វត្តផែន្ការ
យុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្វត្ថុបាំ ងពន្ះ ជាអនុ្សា្ន៍្ គ្ួរផត្ពធវីការ្ិក្ាអាំេីត្ក្ម្ូវការេក្ងីក្ថ្នន ក់្           
ម្ពត្តយយ្ិក្ា។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត ១.២៖ អភិវឌ្ឍម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ផដលម្គន្ ត្ង់ោពៅជាឧប្ម្ព័ន្ធនន្ក្គ្ះឹសាថ ន្្ិក្ារដឋ និ្ង
ផក្បកាល យម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ផដលម្គន្លក្ខ ៈ ត្ង់ោឱ្យពៅជាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ   
 ការេក្ងីក្ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ ពៅផត្ជាអាទ្ិភាេម្យួដ៏ ា្ំខាន់្្ក្ម្គប់ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្
វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ខ្ ៈផដលសាលាពរៀន្ទាំងពន្ះបាន្ែតល់ព្វាអប់រ ាំពៅតាម្ត្ាំបន្់ជួបការលាំបាក្ ពោយធានាថ្នកុ្ម្គរ
ទាំងអ្់ទ្ទ្លួបាន្ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច។ ជាអនុ្សា្ន៍្ គ្ួរផត្្ិក្ា ន្ិងវាយត្នម្លេីត្ក្ម្ូវការអាទ្ិភាេ ពដីម្បពីធវី
អន្តរាគ្ម្ន៍្ឱ្យម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ផដលម្គន្ ត្ង់ោពៅជាឧប្ម្ព័ន្ធនន្ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ារដឋ ន្ិងផក្បកាល យម្ពត្តយយ
្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ផដលម្គន្លក្ខ ៈ ត្ង់ោពៅជាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្ ី២៖ បន្តអភវិឌ្ឍសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាឱ្យក្្បតាម្ ដ្ង់ោគុ្ ភាេ 
យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្២ី.១៖ េក្ងងឹគុ្ ភាេនន្ការប តុ ះបណ្តត ល ន្ងិវកិ្ក្តឹ្ការក្គូ្ម្ពត្តយយ្ិក្ាឱ្យព្លយីត្បតាម្ ត្ង់ោ 

ែលពធៀប-្ិ្្ក្គ្ូពៅថ្នន ក់្ម្ពត្តយយ្ិក្ាបាន្ពក្ីន្ព ងីពៅក្នុងអាំ ុងពេលក្ន្លងម្ក្ ភាគ្ពក្ចនី្ពោយសារ
ក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ាប តុ ះបណ្តត លថមីម្គន្ចាំន្ួន្ត្ចិ រមួ្ជាម្ួយន្ឹងសាថ ន្ភាេនន្ការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩កាន់្ផត្
ធៃន់្ធៃរពធវីឱ្យការពក្ជី្ពរ ី្ គ្រុ្ិ្្ជាក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ាក្ត្ូវបាន្ផ្ទអ ក្រយៈពេលម្ួយឆ្ន ាំ។ ជាអនុ្សា្ន៍្ពដីម្បី      
ពោះក្សាយេីបញ្ា គុ្ ភាេពន្ះ គ្ួរផត្បពងេីន្ចាំន្ួន្ការពក្ជី្ពរ ី្ ក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ាឱ្យក្្បពៅន្ឹងការេក្ងីក្ថ្នន ក់្
ម្ពត្តយយ្ិក្ា។  

វធិាន្ការផដលអាចពលីក្ក្ម្ព្់លទ្ធែលក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ាផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍគិ្ឺ ការពក្ជី្ពរ ី្ ក្គ្ូម្ពត្តយយ
្ិក្ាផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍពិៅតាម្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត ពដីម្បបីពក្ម្ីការងារជាក្គ្ូឧពទ្ា្ពៅសាលាម្ធយម្្ិក្ាគ្រុពកា្លយ
ម្ពត្តយយម្ជឈមិ្។ វធិាន្ការពែ្ងពទ្ៀត្ ពដីម្បផីក្លម្អការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ា រមួ្ម្គន្ ក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិ
ការជាម្ួយសាថ ប័ន្ដនទ្ពទ្ៀត្ ដូចជា ម្ហាវទិ្ាល័យអប់រ ាំនន្សាក្លវទិ្ាល័យភូម្ិន្ាភនាំពេញ ពដីម្បបីពងេីត្ថ្នន ក់្ប តុ ះ-
បណ្តត លការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច។ ម្ា៉ាងវញិពទ្ៀត្ គ្ួរផត្បន្្ុគី្នន រវាងក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ា ន្ិងក្ម្មវធិី
្ិក្ាពៅម្ពត្តយយ្ិក្ា ពោយពផ្ទត ត្ពលីការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ាជាក់្ផ ត្ង។  

ពដីម្បផីក្លម្អគ្ន្លងអាជីេក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្ពត្តយយ្ិក្ា គ្ួរផត្អនុ្វត្តតាម្ក្បេ័ន្ធពក្ក្ឌ្ីត្ចា្់លា្់។ ពលី្េីពន្ះ 
សាថ ន្ភាេក្គ្ូម្ពត្តយយក្ិចច្ន្ាគ្ួរផត្ពធវីការវាយត្នម្ល។ ឧទហរ ៍ ការវាយត្នម្លគុ្ ភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្គ្ួរផត្ក្ត្ូវបាន្
ពធវីព ងីពោយវភិាគ្ពលីបទ្េិពសាធ ន្ងិក្ប្ិទ្ធែល ពដីម្បកី្ាំ ត់្ថ្នពត្ីក្គ្ូបពក្ងៀន្ទាំងពនាះអាចក្ត្ូវបាន្បញ្ចូ លជា
ក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋបាន្ឬពទ្។ 
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យុទ្ធសាស្រ្ត ២.៣៖ េក្ងងឹការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ កិ្ា ការពក្បកី្បា្់្ម្គា របពក្ងៀន្ ន្ងិពរៀន្្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច
ក្្បតាម្ ត្ង់ោ 

ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចបាន្បងាា ញនូ្វបញ្ា ក្បឈម្ជាក់្លាក់្ ្ក្ម្គប់បន្តការ្ិក្ាពៅក្នុងបរបិទ្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ 
នាពេលបចចុបបន្ន។ ជាអនុ្សា្ន៍្ គ្ួរផត្ក្ាំ ត់្ម្ពធាបាយ្ម្ក្្ប ពដីម្បធីានាឱ្យកុ្ម្គរម្ិន្ខ្ក្ខាន្ក្នុងការទ្ទ្ួល
បាន្ព្វាអប់រ ាំពៅម្ពត្តយយ្ិក្ា។ ឧទហរ ៍ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ក្គ្ូបពក្ងៀន្ គ្រួផត្បពងេីត្ពវទ្ិកាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចផដល
ែ្េវែាយអាំេីវពីដអូបពក្ងៀន្ថ្នន ក់្ម្ពត្តយយ្ិក្ា ពោយនាយក្ោឋ ន្បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ ន្ងិក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការ
ជាម្ួយសាថ ប័ន្ពាក់្េ័ន្ធ។  

ការផក្ត្ក្ម្ូវក្ម្មវធិី្ិក្ាការអប់រ ាំកុ្ម្គរ រមួ្ម្គន្ ការបញ្ចូ លក្ម្មវធិី្ិក្ារប្់បណ្តត ក្បពទ្្អាសា៊ា ន្ពៅក្នុង
ត្ាំបន់្ ន្ិងបពងេីន្ការពផ្ទត ត្ពលី ត្ង់ោក្ម្មវធិីផែអក្ពលីការអភិវឌ្ឍខ្ួរក្ាលរប្់កុ្ម្គរ។ ការចូលរមួ្រប្់ម្គតាបិតា ន្ិង
អនក្អាណ្តេាបាល្ិ្្ គ្ួរក្ត្ូវបាន្េក្ងឹងែងផដរ ពោយបពងេីត្បណ្តត ញទ្ាំនាក់្ទ្ាំន្ងជាម្ួយេួក្ពគ្។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្៣ី៖ េក្ងងឹ្ម្ត្ថភាេអនក្ក្គ្ប់ក្គ្ងអនុ្វ ិ្ យ័ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច ន្ងិអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្
សាលាពរៀន្ 
យុទ្ធសាស្រ្ត៣.២៖ េក្ងងឹអភបិាលក្ចិចលអពលីការងារអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច ន្ងិការពរៀបចាំផែន្ការផែអក្ពលីលទ្ធែល ការក្គ្ប់ក្គ្ង 
ន្ងិការេនិ្តិ្យតាម្ោន្ន្ងិវាយត្នម្ល តាម្រយៈការអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ 

អភិបាលក្ិចចពលីការងារអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចគ្ួរផត្ពធវីការលម្អបផន្ថម្ពទ្ៀត្ តាម្រយៈការបពងេីត្ការក្បជុាំអន្ឡាញ 
ន្ិងក្ក្ុម្ការងារពៅថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ ិ ន្ងិបពងេនី្ក្ិចច្ ហក្បត្ិបត្តកិារជាម្ួយម្គតាបិតា ឬអនក្អាណ្តេាបាល្ិ្្។ 
ទ្ិន្នន័្យអាំេីវឌ្ឍន្ភាេ ន្ងិបញ្ា ក្បឈម្ពៅពេលបចចុបបន្ន គ្ួរផត្ក្បមូ្លតាម្រយៈម្ពធាបាយពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ែងផដរ 
(ឧ. ទ្ក្ម្ង់ហគូហគល)។ 
 

២.២ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំបឋម្្ិក្ា 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទី្១៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ការចូលពរៀន្រហូត្ដល់ចប់ថ្នន ក់្ទី្៦នន្បឋម្្ិក្ា្ក្ម្គប់កុ្ម្គរទាំងអ្់      
ជាេពិ្្ ក្កុ្ម្កុ្ម្គរជបួការលាំបាក្ 
យុទ្ធសាស្រ ត្១.១៖ េក្ងកី្វធិាន្ការនានាពដមី្បបីពងេនី្ការចូលពរៀន្ វត្តម្គន្ពទ្ៀងទត់្ ន្ងិពរៀន្ចប់បឋម្្ិក្ា ជាេពិ្  ្
ក្កុ្ម្កុ្ម្គរជបួការលាំបាក្ 

ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ ម្គន្ែលប៉ាះពាល់អវជិាម្គន្ពលីការចូលពរៀន្ពៅបឋម្្ិក្ា។ ដូពចនះពហយី
ម្គន្ការពលីក្ព ងីថ្ន យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ី១.១ ទក់្ទ្ងន្ងឹការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ក្ត្ូវបាន្រក្ាទុ្ក្បន្ត្ក្ម្គប់អនុ្វត្ត ប៉ាុផន្ត
ក្ត្ូវម្គន្ការផក្្ក្ម្ួលព ងីវញិពលី្ក្ម្មភាេម្ួយចាំន្ួន្ ដូចជា ក្ម្មវធិីអាហារូបក្រ ៍ ន្ិងការែតល់អាហារូបត្ថម្ា
ផដលក្្បតាម្បរបិទ្ជាំងកូឺ្វដី-១៩។ ្ក្ម្មភាេបផន្ថម្ក្ត្ូវគ្ិត្អាំេបីរបិទ្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ន្ិងបញ្ា ក្បឈម្ផដលបាន្     
រក្ព ញីពៅក្នុងរបាយការ ៍េិន្ិត្យព ងីវញិពាក់្ក្ណ្តត លអា ត្តិ ក្ត្ូវបាន្ែតល់អនុ្សា្ន៍្ពៅខាងពក្កាម្ពន្ះ។  

វធិាន្ការជាក់្លាក់្ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ដល់្ិ្្ក្នុងអាំ ុងពេល្ិក្ាេីចម្គៃ យឱ្យកាន់្ផត្លអក្បព្ីរ រមួ្ម្គន្      
ការអភិវឌ្ឍព្ៀវពៅផ នាា្ំ ក្ម្គប់ការ្ិក្ាតាម្ពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ ការបពងេីត្ ត្ង់ោចា្់លា្់្ក្ម្គប់ថ្នន ក់្ពរៀន្
តាម្ពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ ន្ងិការែតលវ់ពីដអូែាយបន្តផ្ទា ល់ផដលម្គន្គុ្ ភាេខ្ព្។់ ពដីម្បតីាម្ោន្វត្តម្គន្្ិ្្ ន្ិង
វឌ្ឍន្ភាេឱ្យបាន្លអក្បព្ីរក្នុងអាំ ុងពេលពន្ះ នាយក្ោឋ ន្បឋម្្ិក្ា នាយក្ោឋ ន្ក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ 
ន្ិងនាយក្ោឋ ន្េិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្ល អាច្ហការគ្នន បពងេីត្ក្បេ័ន្ធេនិ្ិត្យតាម្ោន្។ ក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ង
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ទ្ិន្នន័្យ្ិ្្អាចោក់្ឱ្យពក្បីក្បា្់ទូ្ទាំងក្បពទ្្ ពដីម្បតីាម្ោន្វត្តម្គន្ ន្ិងវឌ្ឍន្ភាេរប្់្ិ្្ជាក្បចាាំ។ 
ធន្ធាន្ពែ្ងៗ គ្ួរែតល់ដលម់្គតាបិតា ឬអនក្អាណ្តេាល្ិ្្ ពដីម្បឱី្យទ្ទ្ួលបាន្ចាំព ះដឹងមូ្លោឋ ន្ចាាំបាច់
ក្នុងការជួយកូ្ន្ពៅែាះក្នុងអាំ ុងពេលពរៀន្េីចម្គៃ យ។ ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់ការចូលពរៀន្ ន្ិងគុ្ ភាេនន្ឧបក្រ ៍      
ឌ្ីជីថលន្ិង្ន្លឹក្ក្ិចចការផដលម្គន្ក្សាប់ ន្ិងការែលិត្្ម្គា រថមីៗ្ក្ម្គប់ការ្ិក្ាេីចម្គៃ យ ក្ត្ូវជូន្ដាំ ឹងដល់
ម្គតាបិតា ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងនាយក្សាលា អាំេីធន្ធាន្ផដលម្គន្ ន្ិងវធិីជួយដល់ការពរៀន្េីចម្គៃ យរប្់កុ្ម្គរ។ 

បញ្ា ក្បឈម្ចាំពពាះកុ្ម្គរងាយរងពក្គ្នះ ន្ិងបាត់្បង់ឱ្កា្ពក្ីត្ម្គន្ព ងីមុ្ន្ការរកី្រាលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩
ម្ក្ពម្លះ ពហយីពៅពេលបចចុបបន្នពន្ះម្គន្សាថ ន្ភាេកាន់្ផត្ពក្ីន្ព ងី។ ពដីម្បពីោះក្សាយបញ្ា  ទាំងពន្ះបផន្ថម្ពទ្ៀត្ 
ក្ក្្ួងព្ដឋក្ិចចន្ិងហរិញ្ញវត្ថុបាន្ពចញក្បកា្ពលខ្ ១ ២៤៥ ត្ីេីការែតល់អាហារូបក្រ ៍្ក្ម្គប់្ិ្្ក្ក្ីក្ក្       
េីថ្នន ក់្ទ្ី១ ដល ់ទ្ី៣ គ្ួរផត្អនុ្វត្តឱ្យម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ។ ពលី្េីពន្ះ អាហារូបក្រ ៍តាម្សាលាពរៀន្ គ្ួរក្ាំ ត់្មុ្ខ្
្ញ្ញ ឱ្យបាន្ចា្់លា្ ់ ពោយគ្ិត្អាំេីបញ្ា ្ម្ធម៌្ ជាឧទហរ ៍ ការពផ្ទត ត្ពលី្ិ្្ក្្ីផដលងាយរងពក្គ្នះ។ 
ការបពងេីត្ក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអាហារូបក្រ ៍ ន្ឹងជួយ្ក្ម្ប្ក្ម្ួលដលក់ារផបងផចក្ការេិន្ិត្យតាម្ោន្    
អាហារូបក្រ ៍ ន្ិងការក្បមូ្លែតុ ាំនូ្វការគ្នាំក្ទ្បផន្ថម្ពទ្ៀត្េីនដគូ្អភិវឌ្ឍ។  

ខ្ ៈផដលក្ក្បខ្ ឌ ពគ្នលន្ពយបាយជាត្ិ ត្ីេ ីការែតល់អាហារតាម្សាលាពរៀន្ក្ាំេុងពរៀបចាំ ជាអនុ្សា្ន៍្
ចាាំបាច់ក្ត្ូវេក្ងីក្ក្ម្មវធិីែតល់អាហារតាម្សាលាពរៀន្ ជាេិព្្ ចាំពពាះត្ាំបន្់ជបួការលាំបាក្   (អ្ន្តិ្ុខ្ព្បៀង ឬ
ភាេក្ក្ីក្ក្ខ្ព្់ ន្ិងអក្តាខ្វះអាហារូបត្ថម្ា ន្ិងដាំព ីរការអប់រ ាំម្ិន្លអ)។ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា អាចោក់្
ពចញនូ្វក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ ត្េីីការែតល់អាហារតាម្សាលាពរៀន្ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ន្ិង តាម្ោន្ការអនុ្វត្តការែតល់អាហារតាម្
សាលាពរៀន្ឱ្យកាន់្ផត្ក្បព្ីរ។ 

កុ្ម្គរម្គន្េិការភាេងាយរងពក្គ្នះេីែលប៉ាះពាល់ពោយសារការបិទ្សាលាពរៀន្ ដូពចនះ ការែតលព់្វានានា 
គ្ួរពរៀបចាំ្ក្ម្គប់កុ្ម្គរទាំងពន្ះ ន្ិងេក្ងឹង្ម្គហរ ក្ម្មថ្នន ក់្អប់រ ាំបរយិបន្ន។ 
  ពលី្េីពន្ះ ក្បត្ិទ្ិន្ ឬកាលវភិាគ្ក្បចាាំឆ្ន ាំ ក្ត្ូវបាន្ពធវីវមិ្ជឈការពដីម្បឱី្យម្គន្លក្ខ ៈបត់្ផបន្ពៅតាម្
សាថ ន្ភាេពេលពវលារប្់្ិ្្ ន្ិងក្គ្ូបពក្ងៀន្ ក្េម្ទាំងគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ គ្ួរក្ត្ូវបាន្ផ នាាំឱ្យម្គន្   
ការអនុ្ពក្គ្នះចាំពពាះ្ិ្ានុ្្ិ្្ផដលម្ក្ពរៀន្យតឺ្ ពោយសារសាថ ន្ភាេក្គ្ួសារ។  

អនុ្សា្ន៍្ម្យួពែ្ងពទ្ៀត្ គ្ឺបពងេីន្ការពផ្ទត ត្ពលីការ្ិក្ា ពដីម្បពីោះក្សាយបញ្ា អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ ន្ងិ
ពបាះបង់ការ្ិក្ាពក្ីន្ព ងី ជាេិព្្ មុ្ខ្វជិាា ភាសាផខ្មរ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា។ ពដីម្បជីា ា្ំ ងនូ្វការបាត់្បង់        
ការ្ិក្ាក្នុងអាំ ុងពេលបិទ្សាលាពរៀន្ ក្ត្ូវព ន្ី្ុាំពរៀបចាំក្ម្មវធិីបាំប៉ាន្្ិ្្ក្្បពេល។ ជាងពន្ះពៅពទ្ៀត្          
ក្ម្មវធិី្ិក្ា អាចន្ងឹពធវីការពផ្ទត ត្ព ងីវញិមុ្ខ្វជិាា អាទ្ិភាេ។ វធិាន្ការទាំងពន្ះគ្ួរក្ត្ូវបាន្្ក្ម្ប្ក្ម្ួល តាម្រយៈ
ការអភិវឌ្ឍក្បេ័ន្ធម្ួយពដីម្បកី្គ្ប់ក្គ្ងលទ្ធែលការ្ិក្ារប្់្ិ្្ ដូចជា ការវាយត្នម្លផែអក្ពលីសាលាពរៀន្ ឬ    
ការពធវីពត្ ត្វាយត្នម្លថ្នន ក់្ពរៀន្។ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា អាចម្គន្ភាេបត់្ផបន្ ក្នុងការែតល់ក្ម្មវធិី្ិក្ា      
រមួ្ទាំងការផក្្ក្ម្ួលវសិាលភាេន្ិងលាំោប់លាំពោយ ពលបឿន្នន្ការែតល់ព្វា ពោយពធវីឱ្យក្បាក្ដថ្ន្ិ្្ម្គន្
បាំ ិន្អក្ខរក្ម្មវជិាា ជីវៈមូ្លោឋ ន្ ន្ិងពលខ្ន្េវន្ត ្ក្ម្គប់ការ្ិក្ាបផន្ថម្ពៅថ្នន ក់្បនាា ប់។ 

បផន្ថម្ពលីពន្ះ គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងពៅតាម្សាលាពរៀន្ផដលបាន្ទ្ទ្ួលពជាគ្ជ័យក្នុងការកាត់្បន្ថយអក្តា
ពបាះបង់ការ្ិក្ាអាចផចក្រ ាំផលក្ឧត្តម្គនុ្វត្តន៍្រប្់េួក្ពគ្។ ការយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ពលីែលជះនន្ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច
ពៅពលីលទ្ធែល្ិក្ារប្់្ ិ្្ពៅក្ក្ម្ិត្បឋម្្ិក្ា អាចន្ឹងម្គន្ការ្ក្ម្ប្ក្ម្ួលបផន្ថម្ជាម្ួយម្ពត្តយយ្ិក្ា 
ដូចជា ការពរៀបចាំយុទ្ធសាស្រ្តរមួ្គ្នន ។ 
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យុទ្ធសាស្រ្ត១.៣៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ់្ ុខ្ភាេរប្់កុ្ម្គរពៅតាម្សាលាបឋម្្ិក្ា 
ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ អាចត្ក្ម្ូវឱ្យម្គន្វធិាន្ការ្ុខ្ភាេតាម្សាលាពរៀន្បផន្ថម្ពទ្ៀត្។ សាលាពរៀន្

អាចពធវីក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តកិារជាម្ួយម្ ឌ ល្ុខ្ភាេ ម្ន្ាីរពេទ្យនានា ន្ងិបាំពាក់្បរកិាខ រអនាម័្យ ពដីម្បធីានា្ុខ្ភាេ 
ន្ិង្ុវត្ថិភាេរប្់្ិ្្ន្ិងក្គ្ូបពក្ងៀន្ ពោយបពងេីត្បន្ាប់េិពក្គ្នះពយបល់ផែនក្្ុខ្ភាេ។ ដូចបាន្បងាា ញពៅក្នុង
ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ក្ិចច្ ហក្បត្ិបត្តិការពន្ះអាចរមួ្បញ្ចូ លនូ្វការែតល់ព្វាគ្នាំពារ្ុខ្ភាេ ដូចជា     
ការក្ត្ួត្េិន្ិត្យ្ុខ្ភាេ ការចាក់្ថ្នន ាំបងាេ រ ការបន្ាាំន្ងឹពម្ពរាគ្ ការយល់ដឹងអាំេអីាហារូបត្ថម្ា ន្ិង្ក្ម្មភាេពាក់្េ័ន្ធ
ផែនក្អាហារូបត្ថម្ាពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់្ុខ្ភាេកុ្ម្គរ។ ក្ិចចការពារកុ្ម្គរក៏្អាចអនុ្វត្តពៅតាម្សាលាពរៀន្ែងផដរ។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្ ី២៖ ផក្លម្អការែតល់ធាតុ្ចូលក្បក្បពោយគុ្ ភាេពៅបឋម្្ិក្ា 
យុទ្ធសាស្រ្ត២.១៖ ពលីក្ក្ម្ព្ គុ់្ វុឌ្ឍរិប្់ក្គូ្បពក្ងៀន្ផដលម្គន្ក្សាប់ន្ងិេក្ងងឹការេក្ងាយក្គូ្ 

អនុ្វ ិ្ ័យពន្ះបាន្ពលីក្ព ងីនូ្វអនុ្សា្ន៍្ជាពក្ចីន្ ពដីម្បផីក្លម្អការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្។ ឧទហរ ៍ 
បពងេីន្ក្បាក់្ឧបត្ថម្ា ន្ងិការចាំណ្តយផដលក្ត្ូវែតល់្ក្ម្គប់ការបពក្ងៀន្ពម្គ៉ា ងបផន្ថម្ ពដីម្ប ីទក់្ទញក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្គន្
គុ្ វុឌ្ឍពិក្ចីន្ផថម្ពទ្ៀត្ក្នុងការកាល យខ្លួន្ជាក្គ្ូឧពទ្ា្តាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូ។  

រហូត្ម្ក្ទ្ល់ពេលពន្ះក្ម្មវធិី្ិក្ា ការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្អាចពផ្ទត ត្ពលីមុ្ខ្វជិាា ពគ្នលគ្ ិត្វទិ្ា 
ភាសាផខ្មរ ្ិក្ា្ងគម្ វទិ្ាសាស្រ ត្ ន្ិងមុ្ខ្វជិាា ដនទ្ពទ្ៀត្ដូចជា ភាសាអង់ពគ្ល្ បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្សារ
គ្ម្នាគ្ម្ន៍្ ន្ិង្ិលបៈ។ល។ បផន្ថម្េីពន្ះ ការប ដុ ះបណ្តត ល្លងមុ្ខ្វជិាា ដូចជា ការក្សាវក្ជាវក្បត្ិបត្តិ ការ្ិក្ាអប់រ ាំ 
ន្ិងក្បធាន្បទ្ទូ្ពៅ ដ្ីេីការអប់រ ាំ ម្គន្សារៈ ា្ំខាន់្ចាំពពាះក្គ្ូ ្ិ្្ ពដីម្បពី្លីយត្ប ដ្ង់ោក្គ្ូបពក្ងៀន្។ គ្ួរពផ្ទត ត្ពលី
ការផក្លម្អអាំណ្តន្ដាំបូង គ្ ិត្វទិ្ាដាំបូង ន្ងិអក្ខរក្ម្ម ឌ្ជីីថល។ ពលី្េីពន្ះ ពម្ពរៀន្ ត្ីេីការវាយត្នម្ល គ្ឺម្គន្
គុ្ ត្នម្លបផន្ថម្ ដល់ក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លពៅ តាម្ម្ជឈម្ ឌ លគ្រុពកា្លយភូម្ិភាគ្ ន្ិងសាលាគ្រុពកា្លយ 
ន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការពខ្ត្ត។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត២.២៖ េក្ងងឹគុ្ ភាេនន្ការប តុ ះបណ្តត ល្ក្ម្គប់ក្គូ្បឋម្្ិក្ា 
ពោយសារការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ឱ្យបាន្ចា្់ពលីការអនុ្វត្ត      

ការ្ិក្ាេីចម្គៃ យ ន្ិងការផ នាា្ំ ិ្្ឱ្យបាន្ចា្់េីរពបៀប្ិក្ាេីចម្គៃ យគ្ួរែតល់ពោយ នាយក្ោឋ ន្ប តុ ះ-      
បណ្តត លន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការ សាលាគ្រុពកា្លយន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការរាជធាន្ី ពខ្ត្ត ន្ិងនាយក្ោឋ ន្បឋម្្ិក្ា។ គ្ួរម្គន្            
ការអនុ្វត្តការប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេីវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ពដីម្បជីួយ្ិ្្ពរៀន្យតឺ្។  

ក្្បជាម្ួយន្ឹងអនុ្សា្ន៍្នានា្ក្ម្គប់ការប តុ ះបណ្តត ល គ្ួរពផ្ទដ ត្ពលីការក្សាង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្
ផែនក្អាំណ្តន្ដាំបូង ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ាដាំបូង។ ពលី្េីពន្ះ មុ្ខ្វជិាា វទិ្ាសាស្រ ត្អាចក្ត្ូវបាន្េក្ងឹង តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍ
្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិង្ម្គា រ្ិក្ាេីថ្នន ក់្ទ្ី៤ដល់ទ្ី៦។  

ពគ្នលការ ៍ផ នាា្ំ តីេីការវាយត្នម្ល ន្ិងពលីក្ក្ម្ព្ ់ការ្ិក្ារប្់្ិ្្អាចក្ត្ូវបាន្ពរៀបចាំ ជាម្ួយន្ងឹ
ការប តុ ះបណ្តត ល្ម្ត្ថភាេពលីការវាយត្នម្លលទ្ធែលការ្ិក្ារប្់្ិ្្។ 

ដូចបាន្គូ្្បញ្ា ក់្ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ពគ្នលន្ពយបាយគ្ន្លងអាជេីក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិង
ពគ្នលន្ពយបាយអភិវឌ្ឍន៍្វជិាា ជីវៈជាក្បចាាំ គ្ួរអនុ្វត្តឱ្យបាន្ពេញពលញ។ 
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យុទ្ធសាស្រ្ត២.៣៖ ផក្លម្អការែគត់្ែគង់ ន្ងិការពក្បកី្បា្់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលន្ងិ្ម្គា រពរៀន្ ន្ងិបពក្ងៀន្ 
ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការែតល់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលក្បក្បពោយចីរភាេដល់កុ្ម្គរជួបការលាំបាក្ ម្គតាបិតា ន្ិង       

អនក្អាណ្តេាបាលផដលម្គន្លទ្ធភាេ ក្ត្ូវបាន្ពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តឱ្យទ្ិញព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល ន្ិង្ម្គា រ្ិក្ា      
ពោយខ្លួន្ឯង ពដីម្បពីក្បីក្បា្់មូ្លន្ិធិដាំព ីរការសាលាពរៀន្្ក្ម្គប់ទ្ិញ្ម្គា រ្ិក្ា្ក្ម្គប់្ិ្្ក្ក្ីក្ក្ ន្ិង    
ជួបការលាំបាក្។ ការែតល់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល គ្ួរម្គន្យុទ្ធសាស្រ ត្ទក់្ទ្ងន្ងឹការផថទាំព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល ន្ិង   
ការេិន្ិត្យតាម្ោន្ពលីលទ្ធភាេ ន្ិងការពក្បីក្បា្់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលរប្់្ិ្្។ ដូចពន្ះ អាចរមួ្បញ្ចូ លនូ្វ  
ការេិន្ិត្យព ងីវញិពលីពគ្នលការ ៍ផ នាាំការផថទាំព្ៀវពៅ ន្ិងឱ្យគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ន្ិងបណ្តណ រក្្
ផ នាា្ំ ិ្្ោក់្ក្ក្បព្ៀវពៅ ក្េម្ទាំងការេិន្ិត្យតាម្ោន្េីរពបៀបផដល្ិ្ានុ្្ិ្្ផថទាំព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល
រប្់េួក្ពគ្។  

ខ្ ៈផដលការអនុ្វត្តបណ្តណ ល័យពៅតាម្សាលាពរៀន្ម្គន្ការយតឺ្យ៉ា វ ក្នុងអាំ ុងពេលពធវីផែន្ការអាចម្គន្
វធិាន្ការពគ្នលន្ពយបាយបផន្ថម្ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការបពងេីត្ ន្ងិការពក្បីក្បា្់បណ្តណ ល័យតាម្សាលាពរៀន្។ ឧទហរ ៍ 
ក្នុងការេិន្ិត្យនន្បរបិទ្ជាំងកូឺ្វដី-១៩ បណ្តណ ល័យពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ គ្ួរក្ត្ូវបាន្បពងេីត្ ន្ិងបងេរភាេងាយក្្ួលដល់
្ិ្្។ ក្ម្មវធិី្ិក្ាបផន្ថម្ពៅតាម្បណ្តណ ល័យ អាចក្ត្ូវបាន្ពរៀបចាំពដីម្បពីលីក្ទ្ឹក្ចិត្តការអាន្ ដូចជា ការអពញ្ា ីញ
វាគ្មិន្ ការ្រព្រពម្ពរៀន្ ក្េឹត្តិការ ៍តូ្ច ការជផជក្ពដញពោលគ្នន  ន្ិងការែារភាា ប់បណ្តណ ល័យពៅន្ឹងទ្ិវាជាត្ិ
អាំណ្តន្។ នដគូ្អភិវឌ្ឍអាចក្ត្ូវបាន្ក្បមូ្លែតុ ាំ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការបពងេីត្ ន្ងិអភិវឌ្ឍបណ្តណ ល័យ ន្ិងឧបក្រ ៍វាយត្នម្ល
អាចក្ត្ូវបាន្ពរៀបចាំ ពដីម្បវីា្់ផវងេីែលប៉ាះពាល់បណ្តណ ល័យ ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ ន្ិងលទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្។  

ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធការ្ិក្ាពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ ថវកិាគ្ួរវភិាជន៍្្ក្ម្គប់អភិវឌ្ឍបន្ាប់្ិក្ាពអ ចិ   
ក្ត្ូន្ិក្ក្នុងការអនុ្វត្តក្ម្មវធិតីាម្អន្ឡាញដល់ក្គ្ប់សាលាពរៀន្ ពោយបពងេីត្ ត្ង់ោចា្់លា្់ ជាម្ួយប៉ាុ្តិ៍
ទូ្រទ្្្ន៍្ ការែាយវពីដអូបន្តផ្ទា ល់្ក្ម្គប់ដាំព ីរការបពក្ងៀន្ឱ្យបាន្ទូ្លាំទូ្លាយ។ល។ ជាអនុ្សា្ន៍្ក្ត្ូវេក្ងីក្
ការបពងេីត្ម្គត្ិកា្ក្ម្គប់ការ្ិក្ាផបបឌ្ីជីថល។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត២.៤៖ េក្ងងឹការអនុ្វត្តអធកិារក្ចិចនែាក្នុង អធកិារក្ចិចនែាពក្ៅ ន្ងិអធកិារក្ចិចតាម្ត្ាំបន់្មុ្ខ្វជិាា  
អនុ្វ ិ្ ័យពន្ះបាន្ែតល់អនុ្សា្ន៍្ថ្ន ឧបក្រ ៍ វ្យ័វាយត្នម្លសាលាពរៀន្ក្ត្ូវបាន្ពធវី្ុខ្ដុម្ន្ីយក្ម្មរវាង

្ម្គ្ភាគ្សាលាកុ្ម្គរពម្ក្ត្ី ត្ង់ោសាលាពរៀន្ ន្ិងឧបក្រ ៍អធិការក្ិចច។ ្ម្គ្ភាគ្សាលាកុ្ម្គរពម្ក្ត្ី ន្ិង
ត្ង់ោសាលាពរៀន្គ្ួរពផ្ទត ត្ពលីអងគទាំង៤ (ឧទហរ ៍ គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ម្គតាបិតា ឬ         
អនក្អាណ្តេាបាល ន្ិង្ហគ្ម្ន៍្) ដូចគ្នន ន្ងឹឧបក្រ ៍អធិការក្ិចចផដលពរៀបចាំពោយនាយក្ោឋ ន្ធានាគុ្ ភាេ
អប់រ ាំ។ ពលី្េីពន្ះ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា អាចបពងេីត្ក្បេ័ន្ធ អធិការក្ិចចតាម្អន្ឡាញ។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្៣ី ៖ េក្ងងឹការអនុ្វត្ដ្ តង់ោបឋម្្ិក្ាតាម្រយៈការអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ 
យុទ្ធសាស្រ្ត៣.១៖ ពរៀបចាំន្ងិចាប់ពែតមី្អនុ្វត្តក្ក្បខ្ ឌ ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ពៅសាលាបឋម្្ិក្ាពគ្នលពៅ 

ខ្ ៈផដលដាំព ីរការអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ពៅបឋម្្ិក្ា ម្គន្ដាំព ីរការលអក្នុងអាំ ុង
ពេលអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ គ្ួរម្គន្យុទ្ធសាស្រ ត្ម្ួយចាំន្ួន្បផន្ថម្ពទ្ៀត្ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការអនុ្វត្ត។ ក្បការពន្ះ
អាចរមួ្បញ្ចូ លនូ្វការេក្ងឹងយន្តការ ពដីម្បបីពងេីត្គ្ ៈក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ការពធវីពត្ ត្ ត្ង់ោ ន្ិងការពរៀបចាំ
ផែន្ការសាលាពរៀន្។ ឯក្សារផ នាា្ំ តីេីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ អាចក្ត្ូវបាន្អភិវឌ្ឍពោយែារភាា ប់ពៅន្ឹង
ការវាយត្នម្ល្ ម្ត្ថភាេ្ិ្្ ន្ិងបុគ្គលិក្អប់រ ាំពៅសាលាបឋម្្ិក្ា។ ្ម្គា រ ន្ិងថវកិាគ្ួរែតល់ជូន្ម្ស្រន្តីបពចចក្ពទ្  ្
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ពដីម្បពីធវីទ្្្ន្ក្ិចច្ិក្ាសាលាពរៀន្ ្ក្ម្គប់ការគ្នាំក្ទ្សាលាពរៀន្ក្នុងការអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្។ 
ពលី្េីពន្ះ អាចអនុ្វត្តនូ្វការក្បជុាំតាម្ក្ត្ីម្គ្ េិន្តិ្យព ងីវញិនូ្វវឌ្ឍន្ភាេន្ិងបញ្ា ក្បឈម្ទាំងមូ្លពោយម្គន្
ការចូលរមួ្េីម្គតាបិតា ន្ិងអនក្អាណ្តេាបាល ក្េម្ទាំងការចូលរមួ្េីអាជាា ធរផដន្ដី ន្ិងអនក្ពាក់្េ័ន្ធដនទ្ពទ្ៀត្។ 

 

២.៣ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំម្ធយម្្ិក្ា ន្ងិការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្ ី ១៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ក់ារចូលពរៀន្ ន្ងិរក្ាឱ្យបាន្គ្ង់វង្ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ ន្ងិបរយិបន្នពៅ
ម្ធយម្្ិក្ា 
យុទ្ធសាស្រ ត្១.១៖ េក្ងីក្វធិាន្ការពដីម្បីផក្លម្អការចូលពរៀន្និ្ងរក្ាឱ្យបាន្គ្ង់វង្ពៅម្ធយម្្ិក្ាជាេិព្្  
ក្កុ្ម្ជបួការលាំបាក្ 

យុទ្ធសាស្រ្តទ្ី១.១ ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេត្ិចត្ួចក្នុងការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ ន្ិងភាគ្រយពបាះបង់ការ្ិក្ា         
ម្គន្ការពក្ីន្ព ងី បាន្បងេនូ្វែលប៉ាះពាលដ់លក់ារអប់រ ាំពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិ ន្ិងទុ្ត្ិយភូម្ ិ ពហយីសាថ ន្ភាេ
ធៃន់្ធៃរទាំងពន្ះបណ្តត លម្ក្េីការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩។ 

ការេក្ងឹងក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ិន្នន័្យ ជយួែតលនូ់្វេ័ត៌្ម្គន្ពាក់្េ័ន្ធចាាំបាច់ក្នុងការយល់ដឹងឱ្យបាន្កាន់្ផត្ក្បព្ីរ 
នូ្វមូ្លពហតុ្នន្ការពបាះបង់ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ពៅម្ធយម្្ិក្ា ន្ិងការចូលពរៀន្ពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ទប ពដីម្បពី្លីយ
ត្បពៅន្ឹងអន្តរាគ្ម្ន៍្ពគ្នលន្ពយបាយពាក់្េ័ន្ធនានា។ យុទ្ធសាស្រ ត្ពដីម្បផីក្លម្អ ក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ិន្នន័្យ រមួ្ម្គន្
ការបពងេីន្្ម្ត្ថភាេរប្់ក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ិន្នន័្យពៅតាម្សាលាពរៀន្ ការេក្ងឹងក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ិន្ន័យផែអក្ពលី
ក្ក្បខ្ ឌ ព្ដឋក្ិចចឌ្ីជថីល ្ក្ម្គប់ក្គ្ប់អនុ្វ ិ្ ័យទាំងអ្់ ន្ងិអភិវឌ្ឍក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងទ្និ្នន័្យរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ   
ក្នុងម្ួយកូ្ហត្។ ទ្ិន្នន័្យពាក់្េ័ន្ធអាចក្ត្ូវបាន្ពក្បីក្បា្់ែងផដរ ពដីម្បេីិន្ិត្យតាម្ោន្សាថ ន្ភាេ្ិ្្ ន្ិងលទ្ធែល
នន្ការ្ិក្ា ក្េម្ទាំងការពែារ្ិ្្រវាងសាលាពរៀន្ ន្ិងក្ាំ ត់្ទ្ីក្ផន្លងណ្តផដលម្គន្្ិ្្ពបាះបង់ការ្ិក្ា
ពក្ីត្ព ងី។ ក្ិចចក្បជុាំក្ត្ួត្េិន្ិត្យព ងីវញិអាចពរៀបចាំព ងីពរៀងរាល់ផខ្ ឬម្ួយក្ត្ីម្គ្ម្តង ពលីទ្និ្នន័្យក្ក្ម្ិត្     
សាលាពរៀន្ជាក់្ផ ត្ង ដូចជា ទ្ិន្នន័្យវត្តម្គន្ ន្ងិលទ្ធែលនន្ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ ពដីម្បអីាចឱ្យក្គ្បូពក្ងៀន្ជួយ
អន្តរាគ្ម្ន៍្មុ្ន្្ិ្្ពបាះបង់ការ្ិក្ា ឬក្ត្ូវពរៀន្ក្ត្ួត្ថ្នន ក់្។  

សាលាពរៀន្ម្ធយម្្ិក្ាម្ួយចាំន្ួន្ម្គន្ភាេពជាគ្ជ័យពក្ចីន្ជាងសាលាដនទ្ពទ្ៀត្ ក្នុងការផក្លម្អវត្តម្គន្ 
ន្ិងការរក្ា្ិ្្ឱ្យបាន្គ្ង់វង្។ ការពធវីក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការ ន្ិងការផចក្រ ាំផលក្បទ្េិពសាធរប្់សាលាពរៀន្ 
ផដលបាន្ោក់្ពចញនូ្វយុទ្ធសាស្រ្តក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ អាចែតល់នូ្វការយល់ដឹងកាន់្ផត្្ីុជពក្ៅ ន្ិងម្គន្ត្នម្ល 
រមួ្ម្គន្ ក្ិចច្ ហក្បត្ិបត្តិការទូ្ទាំងអនុ្វ ិ្ ័យ។ ពដីម្បែីតល់នូ្វអន្តរាគ្ម្ន៍្គ្នាំក្ទ្ឱ្យបាន្ទន់្ពេលពវលា សាលាគ្ាំរូ   
អាចជួយសាលាពរៀន្ពៅជុាំវញិរប្់ខ្លួន្។  

ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា ចាាំបាច់ក្ត្ូវផ វ្ងរក្យុទ្ធសាស្រ្តបផន្ថម្ពទ្ៀត្ ជាេិព្្ ពផ្ទត ត្ពលីមុ្ខ្្ញ្ញ  
ន្ិងគ្នាំក្ទ្ដល់ក្ក្ុម្ជួបការលាំបាក្ផដលងាយន្ឹងពបាះបង់ការ្ិក្ា ពោយសារការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩។     
យុទ្ធសាស្រ្តទាំងពន្ះ រមួ្ម្គន្ ការបន្តេក្ងីក្ក្ម្មវធិអីាហារូបក្រ ៍ ក្េម្ទាំងផក្លម្អក្បេ័ន្ធអាហារូបក្រ ៍ តាម្រយៈ
ការពធវី្ុខ្ដុម្ន្ីយក្ម្មក្ម្មវធិីអាហារូបក្រ ៍ពៅបឋម្្ិក្ាន្ិងម្ធយម្្ិក្ា ពោយពផ្ទត ត្ពលីមុ្ខ្្ញ្ញ ្ិ្្ផដល
ម្គន្ត្ក្ម្ូវការបាំែុត្។ ព្វាក្បឹក្ាពយបល់គ្ួរក្ត្ូវបាន្ែតល់្ក្ម្គប់្ិ្្ ផដលងាយន្ឹងពបាះបង់ការ្ិក្ា ក្េម្ទាំង
ម្គន្អន្តរាគ្ម្ន៍្ជាក្បេ័ន្ធពែ្ងពទ្ៀត្ផដលចាាំបាច់ពដីម្បីរក្ា្ិ្្ពៅក្គ្ប់ភូម្ិ្ិក្ា។ ការបពងេីត្ក្ម្មវធិីជាំនាញ       
រក្ក្បាក់្ចាំ ូលអាចជួយគ្នាំក្ទ្ដល់្ិ្្ផដលជួបការលាំបាក្ែងផដរ។  
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ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ ទម្ទរឱ្យម្គន្ការចូលរមួ្រប្់ម្គតាបិតា ន្ិង្ហគ្ម្ន៍្ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការ្ិក្ារប្់
្ិ្្ពៅមូ្លោឋ ន្ ន្ិងគ្ួរែតល់េ័ត៌្ម្គន្្ាំខាន់្ៗដលម់្គតាបិតា ដូចជា ក្បត្ិទ្ិន្ការ្ិក្ា ការក្ប ង្ម្គ្       
លទ្ធែលនន្ការ្ិក្ា ន្ិងឱ្កា្ការងារ។  

 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.២៖ េក្ងកី្ភាេជានដគូ្រជាម្យួវ ិ្ យ័ឯក្ជន្ ន្ងិ្ហក្គ្ន្ពដមី្បេីក្ងងឹការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ 
ពដីម្បេីក្ងឹងការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្បផន្ថម្ពទ្ៀត្ពនាះ ក្ត្វូម្គន្ការបពងេនី្ក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការរវាង ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា 

សាធារ ៈ វ ិ្ ័យឯក្ជន្ ន្ិង្ហគ្ម្ន៍្ ពដីម្បែីតល់ក្ម្ម្ិក្ាដល់្ិ្្ ក៏្ដូចជាក្គ្ូឧពទ្ា្ម្ក្េីវ ិ្ ័យឯក្ជន្ 
បពក្ងៀន្ជាំនាញបពចចក្ពទ្្ពៅសាលាពរៀន្។ វ ិ្ ័យឯក្ជន្គ្ួរក្ត្ូវបាន្ពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តក្នុងការែតល់ធាតុ្ចូលពលីក្ម្មវធិី
ប តុ ះបណ្តត ល ពដីម្បែីារភាា ប់ការែតល់ពៅតាម្ត្ក្ម្ូវការរប្់វ ិ្ ័យឱ្យកាន់្ផត្លអក្បព្ីរ។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.៣៖ េក្ងកី្ពហោឋ រចនា្ម្ពន័្ធ ន្ងិ្ម្គា ររូបវន័្ត្ ក្ម្គប់សាលាម្ធយម្្ិក្ា 
ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ បាន្បងាា ញឱ្យព ញីថ្ន្ម្គា រអនាម័្យក្គ្ប់ក្គ្នន់្ពៅតាម្សាលាពរៀន្ េិត្ជា

ម្គន្សារៈ ា្ំខាន់្។ ទ្ន្ាឹម្ន្ឹងពន្ះ ម្គន្ការពលីក្ក្ម្ព្់គ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ពលីការអនុ្វត្ត ត្ង់ោក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ 
ន្ិង្ម្គា រអនាម័្យក្នុងរយៈពេលក្ន្លងម្ក្ ពោយបផន្ថម្នូ្វយុទ្ធសាស្រ្តពាក់្េ័ន្ធន្ឹងក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដក្ត្ូវបាន្
អនុ្វត្ត ដូចជា ការែ្េវែាយព្ចក្តីផ នាា្ំ ក្ម្គប់អនុ្វត្តលក្ខខ្ ឌ អបបបរម្គអាំេីទ្ឹក្សាអ ត្ ន្ងិអនាម័្យពៅតាម្
សាលាពរៀន្ ប៉ាុផន្តេុាំទន់្បាន្ពធវីចាំណ្តត់្ថ្នន ក់្ពៅព យី ក្នុងពនាះការេក្ងឹងក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយអាជាា ធរ   
មូ្លោឋ ន្ក្នុងការែតល់ទ្ឹក្សាអ ត្ដល់សាលាពរៀន្ ន្ិងសាង្ង់បងគន់្អនាម័្យោច់ពោយផ ក្្ក្ម្គប់្ិ្្ក្្ី។ 
ការេក្ងឹងការអនុ្វត្តក្ម្មវធិទី្ឹក្សាអ ត្ ន្ងិអនាម័្យតាម្សាលាពរៀន្ ន្ឹងត្ក្ម្ូវឱ្យម្គន្ការអប់រ ាំទាំងក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិង
្ិ្្ឱ្យបាន្្ម្ក្្ប។  

្ម្គម្គក្ត្សាលាកុ្ម្គរពម្ក្ត្ីបាន្ពក្ីន្ព ងីត្ិចត្ួចប៉ាុពណ្តណ ះក្នុងរយៈពេលក្ន្លងម្ក្។ ថវកិាជាក់្ផ ត្ងក្ត្ូវបាន្
ែតល់ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីសាលាកុ្ម្គរពម្ក្ត្ីបផន្ថម្ពទ្ៀត្។ ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ក្ត្ូវបាន្ពក្បីក្បា្់
ែងផដរពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការអនុ្វត្តសាលាកុ្ម្គរពម្ក្ត្ី។ គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្គ្ួរបពងេីន្្ម្ត្ថភាេពលីការ្ក្ម្ប
្ក្ម្ួល ន្ិងការពក្បីក្បា្់ឌ្ីជីថល ន្ិងក្ម្មវធិី្ន្មុ្ខ្ ដូចជា បាំ ិន្ជីវតិ្ មូ្លោឋ ន្ អាហារូបក្រ ៍ ការអប់រ ាំ         
េហុភាសា។ល។ ពដីម្បជីួយដល់ការអនុ្វត្តសាលាកុ្ម្គរពម្ក្ត្ីឱ្យបាន្កាន់្ផត្ក្បព្ីរព ងី។  

ការផក្លម្អបរសិាថ ន្សាលាពរៀន្បផន្ថម្ពទ្ៀត្ អាចជួយពោះក្សាយបញ្ា ការចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ ន្ងិការរក្ា
ភាេគ្ង់វង្។ យុទ្ធសាស្រ ត្ថមីៗក្ត្ូវបាន្អនុ្វត្តែងផដរទក់្ទ្ងន្ឹងវធិាន្ការបរសិាថ ន្ ន្ិង្ុវត្ថិភាេសាលាពរៀន្ ដូចជា 
ការជក់្បារនី្ិងការពក្បីក្បា្់ពក្គ្ឿងពញៀន្ពៅបរពិវ សាលាពរៀន្ក្ត្ូវបាន្ហាម្ឃាត់្ គ្នម ន្អាំពេីហងិា ន្ិងោាំពដីម្ពឈ។ី 
ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេគ្ួរែតល់្ ក្ម្គប់គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្អាំេីបរសិាថ ន្ ន្ងិអនាម័្យ។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្ ី២៖ ផក្លម្អគុ្ ភាេបពក្ងៀន្ន្ងិពរៀន្ឱ្យក្្បតាម្ជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្២ី១ 
យុទ្ធសាស្រ ត្២.១៖ េក្ងឹងនិ្ងេក្ងីក្មុ្ខ្វជិាា វទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា វ ិ្ វក្ម្ម គ្ ិត្វទិ្ា និ្ងភាសាបរពទ្្ ពដីម្បី
ព្លយីត្បក្ក្បខ្ ឌ ជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្២ី១ 

ជាំនាញន្ិងការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ក្ត្ូវបាន្េក្ងឹងបផន្ថម្ពទ្ៀត្ពដីម្បផីក្លម្អគុ្ ភាេ បពក្ងៀន្ 
ន្ិងពរៀន្ពៅម្ធយម្្ិក្ាពលីមុ្ខ្វជិាា វទិ្ាសាស្រ ត្ ផ ា្ម្ ន្ិងជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្ី២១។ ចាំ ុចពន្ះ រមួ្បញ្ចូ លនូ្វការ
ពលីក្ក្ម្ព្់វធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ ន្ិងពរៀន្តាម្ផបបរះិរក្ ការងារជាគ្ពក្ម្គង ន្ិងពគ្នលវធិីថមីដនទ្ពទ្ៀត្។ ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ 
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ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាាំរប្់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ក្ត្ូវបាន្ពលីក្ក្ម្ព្់តាម្រយៈការបន្តអនុ្វត្តគ្ន្លងអាជីេក្គ្ូបពក្ងៀន្។ 
ការផចក្រ ាំផលក្នូ្វឧត្តម្គនុ្វត្តន៍្ ន្ងិបទ្េពិសាធ គ្ឺជាការចាាំបាច់ក្នុងចាំពណ្តម្ក្គ្ូបពក្ងៀន្។  

ទ្ន្ាឹម្ន្ឹងពន្ះ ចាំន្ួន្សាលាពរៀន្ផដលបាន្អនុ្វត្តក្ម្មវធិីអប់រ ាំបាំ ិន្ជីវតិ្មូ្លោឋ ន្បាន្ពក្ីន្ព ងីក្នុងរយៈពេល
ក្ន្លងម្ក្។ ក្ម្មវធិីទាំងពន្ះគ្ួរក្ត្ូវបាន្េក្ងឹងពដីម្បពី្លីយត្បជាម្យួន្ឹងបញ្ា ក្បឈម្ពៅមូ្លោឋ ន្ ន្ិងអាចក្បមូ្ល
ធាតុ្ចូលបផន្ថម្ពទ្ៀត្េី្ហគ្ម្ន្៍។ អនុ្សា្ន៍្ពែ្ងពទ្ៀត្ ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់គុ្ ភាេក្ម្មវធិីបាំ ិន្ជីវតិ្ រមួ្ម្គន្      
ការេិន្ិត្យព ងីវញិ ត្ីេីការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូពលីក្ម្មវធិីអប់រ ាំបាំ ិន្ជីវតិ្ ការពលីក្ក្ម្ព្់ការអប់រ ាំបាំ ិន្ជីវតិ្ផដល
ជាជាំនាញ្ក្ម្គប់្ត្វត្្រទ៍្ី២១ តាម្រយៈការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ា គ្ាំន្ិត្ែតួចពែតីម្ថមីៗ ន្ងិការពធវី្ុខ្ដុម្ន្ីយក្ម្ម
ទ្ិន្នន័្យអប់រ ាំបាំ ិន្ជីវតិ្។ បផន្ថម្ពលីពន្ះ គ្ួរម្គន្ការពរៀបចាំតាាំងេិេ័រ ៍បាំ ិន្ជវីតិ្ ពោយបងាា ញេីសាន នដ្ិ្្។  

្ក្ម្គប់មុ្ខ្វជិាា ផ្ាម្ ន្ិងជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្ី២១ ចាាំបាច់ក្ត្ូវម្គន្ឧបក្រ ៍ ន្ិង្ម្គា រក្គ្ប់ក្គ្នន់្។            
អនុ្វ ិ្ ័យពន្ះ ម្គន្ពគ្នលបាំ ងេក្ងីក្ពគ្នលពៅថមីៗជាពក្ចីន្្ក្ម្គប់ជួ្ជុលបន្ាប់ពរៀន្ បាំពាក់្្ម្គា រេិពសាធន៍្ 
ន្ិងបពងេីត្បន្ាប់េហុបាំ ងពៅតាម្សាលាធន្ធាន្។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត២.២៖ េក្ងងឹការត្ក្ម្ង់ទ្ិ្ ការ្ិក្ាពឆ្ព ះពៅរក្អាជេី ន្ងិេក្ងកី្ការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ 
យុទ្ធសាស្រ្តពែ្ងៗពទ្ៀត្ក្ត្ូវបាន្វាយត្នម្ល ពដីម្បេីក្ងីក្លទ្ធភាេការចូលពរៀន្ផែនក្អប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ ដូចជា  

ែតល់ក្ផន្លងសាន ក់្ពៅ្ក្ម្គប់្ិ្្ផដលរ្់ពៅឆ្ៃ យេីវទិ្ាសាថ ន្បពចចក្ពទ្្ ឬក្បេ័ន្ធ្ិក្ាេីចម្គៃ យ។ ការពរៀបចាំ
ផែន្ទ្ី្ិក្ា ពដីម្បកី្ាំ ត់្ទ្ីតាាំងក្នុងការបពងេីត្ម្ជឈម្ ឌ លថមី។ ក្គ្បូពក្ងៀន្ផែនក្អប់រ ាំបពចចក្ពទ្្យ៉ា ងពហាចណ្ត្់       
គ្ួរម្ក្េីវ ិ្ ័យឯក្ជន្ ន្ងិក្ក្ុម្ហ៊ាុន្ផដលពគ្បពក្ម្ីការងារ។  វ ិ្ ័យឯក្ជន្អាចជួយក្ាំ ត់្ក្ម្មវធិីប ដុ ះបណ្តដ ល។  

្ិ្្គ្ួរក្ត្ូវបាន្ផ នាាំឱ្យបាន្ចា្ល់ា្ ់ ចាំពពាះលទ្ធភាេនន្ការពក្ជី្ពរ ី្ ការ្ិក្ាការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្។ 
គ្ួរម្គន្ក្បេ័ន្ធម្ួយ្ក្ម្គប់ែតល់ឱ្កា្ឱ្យ្ិ្្បន្តការ្ិក្ាការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ពៅក្ក្ម្ិត្ឧត្តម្្ិក្ាែងផដរ។  

អនុ្សា្ន៍្បផន្ថម្ពដីម្បីផក្លម្អការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ រួម្ម្គន្ ការបពងេីន្ក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយ          
អនក្ពាក់្េ័ន្ធ ពោយបញ្ចូ លសាក្លវទិ្ាល័យក្នុងការេក្ងឹង្ម្ត្ថភាេអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ តាម្រយៈការក្សាវក្ជាវ ន្ិង
ការែតលេ័់ត៌្ម្គន្ក្ត្ ប់ពៅពលីក្បេ័ន្ធ។ ឧទហរ ៍ ម្គន្ក្ចិច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយ៦សាក្លវទិ្ាល័យជាត្ិ 
ផដលបាន្ផបងផចក្ក្នុងចាំពណ្តម្ ៥ត្ាំបន់្ ពលីការងារក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ងិក្ម្មវធិីនានា ពដីម្បែីារភាា ប់ក្ទ្ឹ ត្ីជាម្ួយការអនុ្វត្ត
ន្ិងពក្បីក្បា្់ខ្លឹម្សារពម្ពរៀន្ពោយគ្ិត្គូ្រេីត្ក្ម្ូវការរប្់សាក្លវទិ្ាល័យ។ 

ពលី្េីពន្ះ អនុ្វ ិ្ ័យបាន្ែតល់ជាអនុ្សា្ន៍្ពលីការពលីក្ក្ម្ព្់្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបបពក្ងៀន្ ត្ីេីការពក្បី
ក្បា្ក់្ម្មវធិី្ូផហវក្នុងទ្ិដឋភាេបពចចក្ពទ្្នន្ការបពក្ងៀន្ ការអនុ្វត្តការ្ិក្ាពេញម្ួយនថៃ ពោយែារភាា ប់រវាង
ក្ទ្ឹ ត្ីន្ិងការអនុ្វត្ត ពលីក្ក្ម្ព្់គ្ាំន្ិត្ែតួចពែតីម្ពលីន្វានុ្វត្តន៍្ ន្ិងបពងេីន្ការបាំពាក់្ឧបក្រ ៍ ន្ងិ្ម្គា របពចចក្ពទ្្។ 

ជាទូ្ពៅ ការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្គ្ួរម្គន្្ងគត្ិភាេជាម្យួន្ឹងអវីផដលបាន្ក្ាំ ត់្ពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្អនុ្វ ិ្ ័យ
ការអប់រ ាំម្ធយម្្ិក្ាឆ្ន ាំ២០២១-២០៣០។  

សាលាម្ធយម្្ិក្ាធន្ធាន្គ្ួរក្ត្ូវបាន្េក្ងីក្ែងផដរ ពដីម្បឱី្យ្ិ្្អាច្ិក្ាជាំនាញអាជីេតាម្ផែនក្
ផដលជិត្េួក្ពគ្។ ក្ម្មវធិី្ហក្គ្ិន្ភាេពៅក្នុងសាលាធន្ធាន្ទាំង៣៦ គ្ួរក្ត្វូបាន្េក្ងឹងពដីម្បបីន្តពផ្ទត ត្ពលីជាំនាញ
្ត្វត្្រទ៍្ី២១ ការក្ត្ិះរះិេិចារណ្ត ការពធវីព្ចក្តី្ពក្ម្ចចិត្ត ន្ងិការពធវីការងារជាក្ក្ុម្ ពហយីម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា
អាចក្ត្ូវបាន្បពងេីត្ពៅសាក្លវទិ្ាល័យ ពហង ា្ំរនិ្ ត្បូង មុ ាំ ន្ិងសាក្លវទិ្ាល័យ ជា ្ីុម្ ក្ាំចាយម្គរ។          
ពដីម្បីេក្ងឹងសាលាម្ធយម្្ិក្ាធន្ធាន្បផន្ថម្ពទ្ៀត្ គ្ួរពធវីការេិន្ិត្យព ីងវញិ ន្ិងផក្្ក្ម្ួលឧបក្រ ៍េិន្ិត្យ     
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តាម្ោន្រប្់សាលាពរៀន្។ គ្ួរម្គន្ការេិន្ិត្យព ងីវញិែងផដរពលីការេក្ងីក្សាលាម្ធយម្្ិក្ាធន្ធាន្ពៅជា
សាលាចាំព ះទូ្ពៅ ន្ិងការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ ឬក៏្សាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមី។  

ពដីម្បផីក្លម្អបផន្ថម្ពទ្ៀត្ពលីការែារភាា ប់រវាងការអប់រ ាំម្ធយម្្ិក្ា ន្ិងការត្ក្ម្ង់ទ្ិ្ពឆ្ព ះពៅរក្អាជីេ    
គ្ួរពធវីការ្ិក្ាក្សាវក្ជាវពលីអវីផដលជាត្ក្ម្ូវការជាំនាញបពចចក្ពទ្្រប្់ន្ិពយជក្ ន្ិងក្បពភទ្ការងារផដល្ិ្្
ទ្ទ្ួលបាន្ពៅពេលផដលេួក្ពគ្បញ្ច ប់ការ្ិក្ា។ ការក្សាវក្ជាវអាំេីបពចចក្វទិ្ាពជឿន្ពលឿន្ ឧបក្រ ៍ វ្័យក្បវត្តិ 
ន្ិងអុីន្ធ ិឺត្ គ្ួរក្ត្ូវបាន្ពធវីព ងីពដីម្បផី វ្ងយល់េីែលប៉ាះពាល់រប្់បពចចក្វទិ្ាពៅពលីត្ក្ម្ូវការការងារ ន្ិង
ជាំនាញពៅពេលអនាគ្ត្ ន្ិងក្ម្មវធិីហាត់្ការគ្ួរក្ត្ូវបាន្បពងេីត្។ ពលី្េីពន្ះ ការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ ត្ីេី   
ម្គ្គុពទ្ា្ក៏្អាជីេ ន្ិងការក្បឹក្ាពយបល់ គ្ួរក្ត្វូបាន្េក្ងឹងពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្អប់រ ាំក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងការគ្នាំក្ទ្េីនដគូ្
អភិវឌ្ឍ ន្ិងអនក្ពាក់្េ័ន្ធពលីការក្បឹក្ាពយបល់ ការត្ក្ម្ង់ទ្ិ្ ន្ិងជួយដលក់ារ្ិក្ារប្់្ិ្្ គ្ួរក្ត្ូវបាន្េក្ងីក្។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្ ី៣៖  េក្ងងឹភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំន្ងិការក្គ្ប់ក្គ្ងពៅម្ធយម្្ិក្ា 
យុទ្ធសាស្រ្ត៣.១៖ េក្ងងឹអភកិ្ក្ម្ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ពៅក្ក្ម្តិ្សាលាពរៀន្  

ចាំន្ួន្សាលាម្ធយម្្ិក្ាផដលបាន្អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ ម្ិន្បាន្្ពក្ម្ចតាម្ចាំ ុចពៅ
ផដលបាន្ក្ាំ ត់្ពទ្រហូត្ម្ក្ទ្ល់ន្ឹងពេលពន្ះ ក្នុងអាំ ុងពេលនន្ការអនុ្វត្តផែន្ការ។ ជាអនុ្សា្ន៍្ វសិាលភាេ
នន្ក្ម្មវធិីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ ន្ិងជាេិព្្យុទ្ធសាស្រ ត្្ហគ្ម្ន៍្សាលាពរៀន្ គ្ួរក្ត្ូវបាន្េក្ងីក្ឱ្យ      
ក្គ្បដ ត ប់ក្គ្ប់សាលាម្ធយម្្ិក្ាទាំងអ្់។  
 វធិាន្ការដនទ្ពទ្ៀត្ពដីម្បផីក្លម្អការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ អាចរមួ្បញ្ចូ លការពធវី្ុខ្ដុម្ន្ីយក្ម្មក្គ្ប់
ទ្ក្ម្ង់ផែន្ការសាលាពរៀន្ទាំងអ្់។ ការពរៀបចាំផែន្ការសាលាពរៀន្រយៈពេល៥ឆ្ន ាំ គ្ឺជាមូ្លោឋ ន្ដ៍រងឹម្គាំពដីម្បពីរៀបចាំ
ផែន្ការក្បត្បិត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ ន្ិងផែន្ការក្ត្ីម្គ្ ពោយបន្្ុពីៅន្ងឹក្ញ្ច ប់ថវកិា ន្ងិែ្េវែាយដល់ម្គតាបិតា្ិ្្។ 
ជារមួ្ គុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្គ្ួរក្ត្ូវបាន្ពលីក្ក្ម្ព្់។   
 វធិាន្ការម្ួយចាំន្ួន្ពទ្ៀត្ ជាទូ្ពៅ ពដីម្បផីក្លម្អការ្ក្ម្ប្ក្ម្ួលពៅក្ក្ម្ិត្វមិ្ជឈការ រមួ្បញ្ចូ លទាំង    
សាលាពរៀន្ ត្ក្ម្ូវឱ្យែតល់របាយការ ៍្ពងខបពៅឱ្យក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ពហយីក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ក្ត្ូវែតល់របាយការ ៍
្ពងខបពៅឱ្យម្ន្ាីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា ពរៀបចាំការក្បជុាំក្បចាាំផខ្ ក្បចាាំក្ត្ីម្គ្ឱ្យម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ ពោយពផ្ទត ត្ពលី
វឌ្ឍន្ភាេ ន្ិងរបាយការ ៍្ពងខប្ក្ម្គប់គ្ ៈក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ន្ិងពរៀបចាំក្ិចចក្េម្ពក្េៀងអនុ្វត្ត្ តីេី
លទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្រវាងក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ឡីា ន្ងិម្ន្ាីរ អប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ឡីា។ គ្ួរពរៀបចាំជាពវទ្ិការ
បងាា ញនូ្វ្ម្ិទ្ធែលរប្់ម្ន្ាីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡារាជធាន្ី ពខ្ត្ត ន្ិងការយិល័យអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡានន្    
រដឋបាលក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ពោយម្គន្ការគ្នាំក្ទ្ជាចាាំបាច់េីអាជាា ធរមូ្លោឋ ន្ ពដីម្បេីក្ងីក្ការអនុ្វត្តលអ ន្ិងការអនុ្វត្ត       
វមិ្ជឈការ។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត៣.២៖ េក្ងកី្ការអនុ្វត្ត្ តង់ោគ្ាំរូសាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថម ី
វឌ្ឍន្ភាេនន្ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ក្ន្លងម្ក្ សាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមី

ចាំន្ួន្២ប៉ាុពណ្តណ ះ ក្ត្ូវបាន្បពងេីត្ព ងី ពោយសារថវកិាក្ម្មវធិីក្ត្ូវបាន្ពធវីវចិារ ក្ម្ម។ រហូត្ម្ក្ដល់ពេលបចចុបបន្ន 
សាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមីម្គន្ចាំន្ួន្្រុប៧។ សាលាម្ធយម្្ិក្ាធន្ធាន្ចាំន្ួន្៣ពទ្ៀត្  ន្ឹងក្ត្វូផក្បកាល យពៅជាសាលា
ជាំនាន់្ថមីពៅចុងឆ្ន ាំ២០២៣ ក្នុងពគ្នលបាំ ងេក្ងីក្វសិាលភាេនន្សាលាគ្ាំរូពៅទូ្ទាំងក្បពទ្្។ ការេក្ងីក្ ន្ិង   
ការបពងេីត្សាលាជាំនាន់្ថមីបផន្ថម្ ន្ឹងត្ក្ម្វូឱ្យម្គន្ការវនិ្ិពយគ្ពក្ចីន្ ទាំងធន្ធាន្អគ្នរ្ិក្ា ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិង្ិ្្។  
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គ្ួរពផ្ទត ត្ការយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ពលីទ្ិដឋភាេការផក្លម្អគុ្ ភាេអប់រ ាំចាំពពាះសាលាពរៀន្ទាំងអ្់ពន្ះ ែងផដរ 
ដូចជា ការអនុ្វត្តបពក្ងៀន្ពេញម្ួយនថៃក្បក្បពោយវជិាា ជីវៈក្ក្ម្ិត្ខ្ព្់ ការេក្ងឹងអភិបាលក្ិចចលអ ន្ងិការអនុ្វត្ត     
ការបពក្ងៀន្ក្្បតាម្ជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្ី២១។ ន្ិរន្តរភាេសាលាជាំនាន់្ថមីគ្ួរក្ត្ូវបាន្ធានា។ ន្វានុ្វត្តន៍្នន្ការអនុ្វត្ត
សាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមីផដលលអ គ្ួរក្ត្ូវបាន្ផចក្រ ាំផលក្ពៅឱ្យសាលាពរៀន្ពែ្ងពទ្ៀត្។ ម្៉ាាងវញិពទ្ៀត្ វាម្គន្សារៈ្ាំខាន់្
ែងផដរក្ត្ូវគ្ិត្គូ្រអាំេីការអប់រ ាំក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្រវាងសាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមី ន្ងិសាលាពរៀន្ធម្មតា។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត៣.៣៖ អភវិឌ្ឍក្ក្បខ្ ឌ ធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំរប្់សាលាពរៀន្ពៅម្ធយម្្ិក្ា 
ក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំចាាំបាច់ក្ត្ូវេក្ងឹងពៅក្គ្ប់ភូម្ិ្ិក្ា។ ត្ង់ោអបបបរម្គគ្ួរក្ត្ូវបាន្ក្ាំ ត់្្ក្ម្គប់

សាលាម្ធយម្្ិក្ាទាំងអ្់ ដូចជា ្ក្ម្គប់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលរប្់្ិ្្ ព្ៀវពៅផ នាាំ រប្់ក្គ្ូបពក្ងៀន្
ផដលគ្ួរែ្េវែាយដល់ក្គ្ប់ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ាសាធារ ៈ។  

ពដីម្បី្ ពក្ម្ចឱ្យបាន្នូ្វយុទ្ធសាស្រ ត្នន្ការពធវីក្ម្មវធិីអន្តរជាត្រិងាវ យត្នម្លលទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្ (PISA) 
គ្ួរផត្ម្គន្ក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយនាយក្ោឋ ន្ធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំ។ ក្បេ័ន្ធរងាវ យត្នម្លថ្នន ក់្ជាត្ិនន្លទ្ធែល
ការ្ិក្ារប្់្ិ្្គ្ួរក្ត្ូវបាន្ទ្ទ្ួលសាគ ល់ពោយនដគូ្អភិវឌ្ឍ។ លទ្ធែលការ្ិក្ារប្់្ិ្្គ្ួរក្ត្ូវបាន្
ែ្េវែាយជាសាធារ ៈ ពក្ពាះជាផែនក្ម្ួយបងាា ញេីគ្ ពន្យយភាេរប្់សាលាពរៀន្។  
 

យុទ្ធសាស្រ្ត ៣.៤ ៖ េក្ងងឹក្បេ័ន្ធេនិ្តិ្យតាម្ោន្ ន្ងិវាយត្នម្លការងារអធកិារក្ចិចពៅតាម្សាលាពរៀន្ 
ការពក្បីក្បា្់ឧបក្រ ៍រងាវ យត្នម្លរមួ្គ្នន រប្់ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡាគ្ួរក្ត្ូវបាន្េក្ងឹង ន្ិងឯក្សារ

ន្ិងឧបក្រ ៍វាយត្នម្លផដលម្គន្ក្សាប់គ្ួរពធវី្ុខ្ដុម្ន្ីយក្ម្ម។ របាយការ ៍អធិការក្ិចចពេញពលញ ន្ិងម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ
គ្ួរក្ត្ូវបាន្ពក្បីក្បា្់ែងផដរ។ 
 

២.៤ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំឧត្តម្្ិក្ា 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្១ី៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ក់ារចូលពរៀន្ ន្ងិផក្លម្អគុ្ ភាេនន្ក្ម្មវធិបី តុ ះបណ្តត លពៅឧត្តម្្ិក្ា 
ពឆ្ព ះពៅបាន្ការទ្ទ្លួសាគ ល់គុ្ ភាេក្ក្ម្តិ្ជាត្ ិន្ងិអន្តរជាត្ ិ 
យុទ្ធសាស្រ្ត១.២៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ក់ារបពក្ងៀន្ន្ងិពរៀន្ ន្ងិការក្សាវក្ជាវ តាម្រយៈការបពងេតី្ភាេជានដគូ្ឧត្តម្្ិក្ា 

ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាបាន្ពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍកិ្នុងការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ ន្ិងការក្សាវក្ជាវន្ិងការអភិវឌ្ឍ       
តាម្រយៈក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការ្ក្ម្គប់គ្ពក្ម្គងក្សាវក្ជាវ ជាម្ួយក្ម្មវធិីភាេជានដគូ្ឧត្តម្្ិក្ាក្នុងន្ិងពក្ៅក្បពទ្្ 
ន្ិងការអប់រ ាំពផ្ទត ត្ពលីការេិពសាធ។ 
 ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាចាាំបាច់ក្ត្ូវេក្ងឹងពលីក្ម្មវធិី ា្ីម្ ក្្ិក្ម្ម ការក្សាវក្ជាវន្ិងការអភិវឌ្ឍ ន្ិងបពងេីត្ 
ក្បេ័ន្ធ្ិក្ាសាថ ន្ភាេន្ិ្ ្តិ្ពក្កាយបញ្ច ប់ការ្ិក្ាផដលម្គន្ការងារ្ម្រម្យ។ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា      
គ្ួរផក្លម្អក្ម្មវធិី្ិក្ា ពោយ្ហការជាម្ួយក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ានដគូ្ ន្ងិេក្ងីក្ម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្ភាេពៅតាម្
ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត ១.៣៖ បពងេនី្បុគ្គលិក្្ិក្ាពេញពម្គ៉ា ងផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍថិ្នន ក់្ប ឌិ ត្ 
ផែអក្ពលីន្ិនាន ការក្ន្លងម្ក្ បុគ្គលិក្្ិក្ាពេញពម្គ៉ា ងម្គន្គុ្ វុឌ្ឍថិ្នន ក់្ប ឌិ ត្ ម្ិន្អាច្ពក្ម្ចតាម្ 

ចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត់្ពៅក្នុងផែន្ការ។ ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្គុ់្ ភាេអប់រ ាំពៅឧត្តម្្ិក្ា ន្ិង្ន្ពៅដល់
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ក្ក្ម្ិត្ ត្ង់ោអន្តរជាត្ិ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីាគ្ួរផត្បន្តបពងេីន្គុ្ វុឌ្ឍថិ្នន ក់្ប ឌិ ត្្ក្ម្គប់បុគ្គលិក្្ិក្ា
ពេញពម្គ៉ា ងពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាសាធារ ៈ។  

ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា គ្ួរផត្ទក់្ទញធន្ធាន្ម្នុ្្្ផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍកិ្ក្ម្ិត្្ញ្ញ បក្ត្ថ្នន ក់្
ប ឌិ ត្ទាំងក្នុងន្ិងពក្ៅក្បពទ្្ ពដីម្បបីពក្ម្ីការងារពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា ក្នុងការពលីក្ក្ម្ព្់្ម្ត្ថភាេពលី
ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ ការក្សាវក្ជាវន្ិងការអភិវឌ្ឍ ន្ិងលទ្ធែល្ិក្ារប្់ន្ិ្្តិ្ ពដីម្បពី្លីយត្បពៅន្ឹងត្ក្ម្ូវការ  
ទ្ីែារការងារ ន្ិងការអភិវឌ្ឍព្ដឋក្ិចច្ងគម្។ 

 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្ ី ២៖ អភវិឌ្ឍក្បេ័ន្ធអភបិាលក្ចិច ន្ងិការក្គ្ប់ក្គ្ង្ក្ម្គប់គ្នាំក្ទ្ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាឱ្យទ្ទ្លួ
បាន្្វយ័ភាេពេញពលញ 
យុទ្ធសាស្រ្ត២.១៖ េក្ងងឹក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ ន្ងិធន្ធាន្ម្នុ្្្រប្់ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាពឆ្ព ះពៅទ្ទ្លួបាន្
្វយ័ភាេពេញពលញ 

ចាំន្ួន្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលបាន្ែតលទ់្ិន្នន័្យអាំេីធន្ធាន្ហរិញ្ញវត្ថុ ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្្្ពៅក្នុងក្បេ័ន្ធ
េ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងឧត្តម្្ិក្ា បាន្្ពក្ម្ចតាម្ចាំ ុចពៅផដលបាន្ក្ាំ ត់្ពៅក្នុងផែន្ការ។ ពៅពេលចាប់ពែតីម្    
អនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាចាំន្ួន្២ ក្ត្ូវបាន្ទ្ទ្ួលសាគ ល់ថ្នជាក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្
្ិក្ាផដលម្គន្ វ្័យភាេពេញពលញ ពហយីពៅក្នុងអាំ ុងពេលអនុ្វត្តផែន្ការ គ្ ៈក្ម្មការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេ
អប់រ ាំនន្ក្ម្ពុជា បាន្ផក្បកាល យក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាចាំន្ួន្៤ពទ្ៀត្ ពៅជាក្គ្ឹះសាថ ន្រដឋបាលសាធារ ៈ។  

ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា គ្ួរបន្តផក្បកាល យក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលម្គន្្កាត នុ្េលទាំងរដឋ ន្ិង       
ឯក្ជន្ ពៅជាក្គ្ឹះសាថ ន្រដឋបាលសាធារ ៈ។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត ២.២៖ ផក្លម្អក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំពៅឧត្តម្្ិក្ា 
ការអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេនែាក្នុងពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា បាន្្ពក្ម្ចពលី្ចាំ ុចពៅពៅក្នុង

ផែន្ការ ពទះបីជាក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេនែាក្នុងម្ិន្ទន់្បាន្អភិវឌ្ឍពេញពលញពៅក្នុងអាំ ុងពេលអនុ្វត្ត។ ក្ក្្ួង
អប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា គ្ួរផត្បញ្ច ប់ការក្សាងក្បេ័ន្ធពន្ះពៅឆ្ន ាំបនាា ប់ ពហយីបន្តេក្ងីក្ ការអនុ្វត្តពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្
ឧត្តម្្ិក្ាសាធារ ៈឱ្យបាន្ទាំងអ្់ ពដីម្បធីានានូ្វគុ្ ភាេអប់រ ាំ។ 
 

២.៥ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 
វត្ថុបាំ ងទ្១ី៖ បពងេនី្ចាំន្នួ្អក្ខរជន្ ន្ងិការចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធិអីប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ្ក្ម្គប់កុ្ម្គរ យុវជន្ពក្ៅសាលា 
ន្ងិអន្ក្ខរជន្ពេញវយ័ ទ្ទ្លួបាន្ព្វាអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធពេញពលញ ក្នុងក្ក្បខ្ ឌ នន្ការ្ិក្ាពេញម្យួជវីតិ្
ក្បក្បពោយវជិាា ្ម្បទ បាំ ិន្្ម្បទ ន្ងិចរយិ្ម្បទ 
យុទ្ធសាស្រ្ត១.១៖ អភវិឌ្ឍ ន្ងិផក្លម្អក្ម្មវធិអីប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

ជារមួ្ ចាំន្ួន្អនក្្ិក្ាផដលបាន្បញ្ច ប់ក្ម្មវធិីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ម្និ្ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេដូចបាន្រ ាំេឹងទុ្ក្ពនាះពទ្ 
ពោយក្ម្មវធិីម្ួយចាំន្ួន្ម្គន្អនក្្ិក្ាត្ចិត្ួចបាន្ចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ពៅឆ្ន ាំ២០២០ ពធៀបន្ឹងឆ្ន ាំ២០១៨។ ពដីម្បី
ពោះក្សាយនូ្វបញ្ា ខ្វះខាត្ទាំងពន្ះ ការពរៀបចាំផែន្ការ្ក្ម្មភាេជាត្ិ ត្ីេី ការ្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្គ្ឺក្ត្ូវបាន្     
េពន្លឿន្ក្នុងការពរៀបចាំ។ ជាអនុ្សា្ន៍្ចាាំបាច់ក្ត្ូវពធវីបចចុបបន្នក្ម្មព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេី ដាំព ីរការក្ម្មវធិីអប់រ ាំពក្ៅ
ក្បេ័ន្ធទាំងថ្នន ក់្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត ន្ងិថ្នន ក់្ក្្ុក្ ក្ក្ុង ខ្ ឌ  ន្ិងផចក្រ ាំផលក្បទ្េិពសាធន៍្លអៗ ក្នុងការក្បត្ិបត្ត ិ            
ក្នុងចាំពណ្តម្បណ្តត ពខ្ត្តនានា។ ការបិទ្សាលាពរៀន្ ពោយសារការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ ចាំន្នួ្្ិ្្ពបាះបង់



ទ្ាំេ័រទី្ 83 

ការ្ិក្ាអាចម្គន្ការពក្ីន្ព ងីពៅក្នុងរយៈពេលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ាំពន្ះ។ ពហតុ្ពន្ះពហយី ក្ិចចខ្តិ្ខ្ាំក្បឹងផក្បង ន្ងិការវនិ្ិពយគ្
ពលីក្ម្មវធិីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធម្គន្សារ ា្ំខាន់្ ពដីម្បែីតល់ឱ្កា្ដល់្ិ្្ផដលពធវីការងារម្ិន្ម្គន្ជាំនាញឱ្យទ្ទ្ួល
បាន្ការងារ្ម្រម្យ។ 

ពដីម្បផីក្លម្អក្ម្មវធិីអប់រ ា្ំ ម្មូ្ល ្ម្ត្ថភាេរប្អ់នក្្ិក្ាគ្ួរក្ត្ូវបាន្វាយត្នម្លមុ្ន្ចាប់ពែតីម្ក្ម្មវធិី្ិក្ា 
ពដីម្បអីាចក្ាំ ត់្បាន្នូ្វចាំ ុចខ្វះខាត្នន្ក្ម្មវធិី ន្ិងពរៀបចាំក្ម្មវធិី្ិក្ាក្្បតាម្្ម្ត្ថភាេរប្់អនក្្ិក្ា។      
ក្គ្ូបពក្ងៀន្ក្ម្មវធិីអប់រ ា្ំ ម្មូ្ល អាចក្ត្ូវបាន្ពក្ជី្ពរ ី្ ពចញេីការអប់រ ាំក្នុងក្បេ័ន្ធ ក្េម្ទាំងក្គ្ូបពក្ងៀន្ក្ិចច្ន្ា។         
ការប តុ ះបណ្តត លជាំនាញ គ្ួរអភិវឌ្ឍឱ្យក្្បន្ឹងទ្ីែារការងារ ជាេិព្្ ត្ក្ម្ូវការតាម្ពរាងចក្ក្កាត់្ពដរ ន្ិង
្ហក្គ្ន្។  

កុ្ម្គរពបាះបង់ការ្ិក្ា ឬបាត់្បង់ឱ្កា្ ម្គន្្ិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន្ក្ម្មវធិីចូលពរៀន្ព ងីវញិក្ត្ូវពផ្ទត ត្ពលីមុ្ខ្
្ញ្ញ ឱ្យចាំពគ្នលពៅ ពោយពធវីការផ វ្ងយល់េីត្ក្ម្វូការជាក់្លាក់្រប្់អនក្្ិក្ាផដល ថ្ិត្ពក្កាម្ ត្ង់ោអបបបរម្គ 
ពដីម្បឱី្យថ្នន ក់្េិព្្អាចពបីក្ដាំព ីរបាន្។ ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ គ្ួរ្ហការជាម្ួយអាជាា ធរផដន្ដី ន្ងិ    
អងគការនដគូ្ ពដីម្បែីតល់េ័ត៌្ម្គន្ដល់្ ិ្្ផដលពបាះបង់ការ្ិក្ាឱ្យបាន្ចូលពរៀន្។ ក្ម្មវធិីចក្ម្ុះអាចក្ត្ូវបាន្     
អនុ្វត្តែងផដរ ពដីម្បឱី្យក្ម្មវធិីចូលពរៀន្ព ងីវញិម្គន្ន្ិរន្តរភាេពៅក្នុងបរបិទ្ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ នាពេល
បចចុបបន្នពន្ះ។  

វគ្គប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេីជាំនាញមុ្ខ្របរអាចផ្ទល ្់បតូរតាម្ត្ក្ម្ូវការជាក់្ផ ត្ង ពដីម្បឱី្យការែតលជ់ាំនាញនានា
កាន់្ផត្ម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ ផដលព្លីយត្បន្ឹងការបផក្ម្បក្ម្ួលព្ដឋក្ិចចពៅពេលបចចុបបន្ន។ ឧទហរ ៍ ការ្ិក្ាម្ួយ
អាចក្ត្ូវបាន្ពធវីព ងី ពដីម្បកី្ាំ ត់្ថ្នពត្ីជាំនាញណ្តខ្លះជាត្ក្ម្ូវការចាាំបាច់ព្លីយត្បពៅន្ឹងទ្ីែារការងារ ន្ិង       
វគ្គ្ិក្ាណ្តខ្លះ អាចរមួ្បញ្ចូ លការអនុ្វត្តការហវកឹ្ហាត់្ការងារជាក់្ផ ត្ងពៅន្ឹងក្ផន្លង។ ពដីម្បី្ ក្ម្បខ្លួន្ពៅន្ឹង
កាលៈពទ្្ៈនាពេលបចចុបបន្នផថម្ពទ្ៀត្ពនាះ អាចែតល់ការប តុ ះបណ្តត លជាំនាញមុ្ខ្របរ តាម្រយៈអន្ឡាញ ន្ងិ 
បណ្តត ញ្ងគម្នានា។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.២៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ក់្ម្មវធិអីក្ខរក្ម្មម្នុ្្្ពេញវយ័ 
ពដីម្បី្ ក្ម្បខ្លួន្ក្នុងបរបិទ្នន្ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ នាពេលបចចុបបន្នពន្ះ ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្មម្នុ្្្

ពេញវយ័គ្ួរបពងេីត្ក្ម្មវធិី្ិក្ាតាម្អន្ឡាញ ពោយម្គន្ការផ នាាំជាវពីដអូ ឬពក្បីក្បា្់ក្ម្មវធិី (App) ្ក្ម្គប់
អនក្្ិក្ា។ ក្បេ័ន្ធពន្ះគ្ួរក្ត្ូវបាន្ពធវីការតាម្ោន្យ៉ា ងយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ ពដីម្បធីានាឱ្យម្គន្ចាំន្ួន្ពម្ពរៀន្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ 
ន្ិងអាចទញយក្ម្ក្ពក្បីក្បា្់បាន្។ ក្បាក់្ឧបត្ថម្ា្ ក្ម្គប់ព្វាអុីន្ធឺ ិត្គ្ួរក្ត្ូវបាន្ែតល់ជូន្ ពដីម្បពីលីក្ទ្ឹក្ចិត្ត
អនក្្ិក្ាម្នុ្្្ពេញវយ័ក្នុងការចូលពៅពក្បីក្បា្់ពម្ពរៀន្តាម្អន្ឡាញ។  

ទ្ន្ាមឹ្ន្ឹងពនាះ ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំបាន្គូ្្បញ្ា ក់្អាំេីការែ្េវែាយថ្នន ក់្អក្ខរក្ម្មម្នុ្្្ពេញវយ័
ពៅតាម្ពរាងចក្ក្ ្ហក្គ្ន្ ន្ិងេន្ធនាគ្នរ ក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការពន្ះអាចក្ត្ូវបាន្េក្ងឹង ន្ងិេក្ងីក្បផន្ថម្ពទ្ៀត្។ 
ការ្ិក្ាេីលទ្ធភាេអាចក្ត្ូវបាន្ពធវីព ងីពៅតាម្ពរាងចក្ក្កាត់្ពដរ ពដីម្បកី្ាំ ត់្ទ្ីក្ផន្លងណ្តផដលអាចបពងេីត្ថ្នន ក់្
អក្ខរក្ម្ម ន្ិងចាំន្ួន្ប៉ាុនាម ន្អាចអនុ្វត្តបាន្ ឬត្ក្ម្ង់ទ្ិ្ ការពក្បីក្បា្់ ក្ម្មវធិី(App)។ ក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយ
នដគូ្អភិវឌ្ឍ អងគការពក្ៅរោឋ ភិបាល ក្ក្្ួងពាក់្េ័ន្ធ វ ិ្ ័យឯក្ជន្ ន្ិងក្ក្្ួងម្ហានែាន្ឹងគ្នាំក្ទ្នូ្វគ្ាំន្ិត្            
ែតួចពែតីម្ពន្ះ។  
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យុទ្ធសាស្រ្ត១.៣៖ េក្ងងឹ ន្ងិេក្ងកី្វសិាលភាេម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ពៅជាម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្យួជវីតិ្ 
ការផក្បកាល យម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ ពៅជាម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្ម្គន្ក្ត្ូវបាន្ផ្ទអ ក្ 

ពោយសារការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ ម្គន្ផត្១៤ម្ជឈម្ ឌ លប៉ាុពណ្តណ ះក្ត្ូវបាន្ផក្បកាល យចាប់តាាំងេីឆ្ន ា្ំ ិក្ា
២០១៧-២០១៨ ពោយបងាា ញថ្ន វធិាន្ការបផន្ថម្ន្ឹងចាាំបាច់ក្ត្ូវពធវីពដីម្បី្ ន្ដល់ចាំ ុចពៅបាន្ក្ាំ ត់្។        
ជាអនុ្សា្ន៍្ពដីម្បផីក្លម្អការអនុ្វត្តម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ រមួ្ម្គន្ ការពផ្ទត ត្ពលីការក្សាង ា្ំ ង់ ន្ងិ
ការបាំពាក់្ឧបក្រ ៍ឱ្យក្្បន្ឹង ត្ង់ោ ន្ិងបពចចក្វទិ្ាក្ក្ម្ិត្ខ្ព្់ ផដលព្លីយត្បពៅន្ឹងត្ក្ម្ូវការនានារប្់      
ក្បជាេលរដឋពៅក្នុង្ហគ្ម្ន្៍ ពោយ្ហការជាម្ួយម្ជឈម្ ឌ លអប់រ ាំប តុ ះបណ្តត លបពចចក្ពទ្្ន្ិងវជិាា ជីវៈ 
ផដល ថ្ិត្ពៅពក្កាម្ក្ក្្ួងការងារន្ិងប តុ ះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ ន្ិងក្ក្្ួងនានា ផដលម្គន្ម្ជឈម្ ឌ លអប់រ ាំប តុ ះ-
បណ្តត លបពចចក្ពទ្្ន្ិងវជិាា ជីវៈ ពដីម្បឱី្យការចាំណ្តយម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ។ ឧទហរ ៍ បណ្តណ ល័យ ទ្ីក្ផន្លងអាំណ្តន្
្ម្ក្្បអាចក្ត្ូវបាន្បពងេីត្ព ងីពៅក្នុងម្ជឈម្ ឌ ល។ ការអភិវឌ្ឍម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ គ្ួរពផ្ទត ត្ពលី
ជាំនាញទ្ន់្នន្ភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំ ការក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ងិការ្ក្ម្ប្ក្ម្ួលែងផដរ។ ត្ង់ោ្ក្ម្គប់ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា
្ហគ្ម្ន៍្ គ្រួក្ត្ូវបាន្េិន្ិត្យព ងីវញិ ន្ិងក្បេ័ន្ធវាយត្នម្លពលីដាំព ីរការម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្/ម្ជឈម្ ឌ ល 
្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្គ្ួរក្ត្ូវបាន្បពងេីត្ព ងី ក្នុងការផ វ្ងយល់េីគ្ម្គល ត្ក្បត្ិបត្តកិាររប្់ម្ជឈម្ ឌ ល ពដីម្បផីក្លម្អ
ផែនក្នានាបផន្ថម្ពទ្ៀត្ ដូចជា ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ ្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ងិការពរៀបចាំក្ម្មវធិី។ ការបពងេីត្
ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្យួជីវតិ្ អាចក្ត្ូវបាន្គ្នាំក្ទ្ពោយពធវីការផក្លម្អន្តី្ិវធិីនន្ការពរៀបចាំថវកិាក្្បតាម្អនុ្ក្ក្ឹត្
ន្ិងក្បកា្។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.៤៖ ជាំរុញវ ិ្ យ័ឯក្ជន្ នដគូ្អភវិឌ្ឍ អងគការម្និ្ផម្ន្រោឋ ភបិាល ន្ងិការចូលរមួ្ គ្នាំក្ទ្ដល់ ក្ម្មវធិអីប់រ ាំ
ពក្ៅក្បេ័ន្ធរប្់អនក្ពាក់្េ័ន្ធ ក្នុងក្ក្បខ្ ឌ នន្ការ្ិក្ាពេញម្យួជវីតិ្ 

ការគ្នាំក្ទ្េអីនក្ពាក់្េ័ន្ធការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ន្ងិក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តកិារអាចក្ត្ូវបាន្ផក្លម្អ តាម្រយៈការបពងេីត្
ពវទ្ិកាជាម្ួយនដគូ្ឯក្ជន្ ន្ិងអងគការពក្ៅរោឋ ភិបាល ក្េម្ទាំងក្បេ័ន្ធពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តផដលទ្ទ្ួលសាគ ល់ពោយនដគូ្
ខាងពក្ៅ (ដូចជា ការែតល់វញិ្ញ បន្បក្ត្្រព្ីរ ន្ិងលិខ្ិត្ផថលងអាំ រគុ្ )។ ការចូលរមួ្េីនដគូ្ពៅតាម្មូ្លោឋ ន្
គ្ួរក្ាំ ត់្ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិឱី្យបាន្ចា្់លា្់។ ក្ិចច្ហការជាម្ួយក្ក្្ួងម្ហានែាគ្ួរផត្ក្ត្ូវបាន្ពលីក្ក្ម្ព្់      
ជាេិព្្ ពៅតាម្េន្ធនាគ្នរ។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្ ី២៖ េក្ងងឹការអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធផែអក្ពលីលទ្ធែល 
យុទ្ធសាស្រ្ត២.១៖ ផក្លម្អក្ប្ិទ្ធភាេ ន្ងិគុ្ ភាេក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

ឧបក្រ ៍ក្បមូ្លទ្ិន្នន័្យរប្់ក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធក្ត្ូវបាន្ពធវីឱ្យក្បព្ីរព ងី ពដីម្បី
ព្លីយត្បពៅន្ឹងសាថ ន្ភាេបចចុបបន្ន ន្ិងក្បពភទ្េ័ត៌្ម្គន្ផដលចាាំបាច់្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ដូចជាការពធវី
បចចុបបន្នភាេក្ក្ម្ង ា្ំ ួរទក់្ទ្ងន្ឹងការអនុ្វត្តថ្នន ក់្អក្ខរក្ម្មពៅតាម្បណ្តត រាជធាន្ ីពខ្ត្ត។ ក្នុងការផក្លម្អឧបក្រ ៍
ក្បមូ្លទ្ិន្នន័្យពន្ះ ទម្ទរឱ្យម្គន្ការ្ក្ម្ប្ក្ម្ួល  ន្ិងម្គន្ក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយនាយក្ោឋ ន្ក្បេ័ន្ធ
េ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ។ ទ្ន្ាឹម្ន្ងឹពន្ះ ពគ្នលបាំ ងពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំក្នុងការេក្ងីក្វសិាលភាេ
នន្ក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធពៅដលក់្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  េុាំទន់្ម្គន្វឌ្ឍន្ភាេពទ្រហូត្ម្ក្ដល់ពេលពន្ះ។ 
ពដីម្បពីោះក្សាយបញ្ា ពន្ះ ការក្បមូ្លទ្ិន្នន័្យអាំេីការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ គ្រួក្ាំ ត់្ចាំន្ួន្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ពគ្នលពៅ



ទ្ាំេ័រទី្ 85 

ឱ្យចា្ល់ា្់។ ការប តុ ះបណ្តត លក្បចាាំឆ្ន ាំពលីការពក្បីក្បា្់េ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ គ្ួរែតល់ពោយបុគ្គលិក្អប់រ ាំ    
ពៅតាម្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្៣ី៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ់្ ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តអីប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
យុទ្ធសាស្រ្ត៣.១៖ អភវិឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តអីប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 

វឌ្ឍន្ភាេពឆ្ព ះពៅរក្ការពលីក្ក្ម្ព្់្ម្ត្ថភាេក្គ្ប់ក្គ្ងបុគ្គលិក្អប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ពៅម្ិន្ទន់្ព្លីយត្ប
តាម្ត្ក្ម្ូវការយ៉ា ងណ្តក៏្ពោយ ក៏្ពៅម្គន្វធិាន្ការនានាផដលបាន្បរយិយពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ
ផែន្ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្ក្ម្ិត្សាថ ប័ន្ អាចក្ត្ូវបាន្ពរៀបចាំពោយម្គន្យុទ្ធសាស្រ ត្ជាក់្លាក់្្ក្ម្គប់ការអភិវឌ្ឍ
្ម្ត្ថភាេរយៈពេលខ្លី ន្ិងរយៈពេលផវង ក្នុងពនាះរមួ្បញ្ចូ លការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ្ក្ម្គប់ម្ស្រន្តី ន្ិងបុគ្គលិក្អប់រ ាំ
ពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ថ្នន ក់្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត ន្ិងថ្នន ក់្ក្្ុក្ ក្ក្ុង ខ្ ឌ  ពលីជាំនាញឌ្ីជីថល វជិាា ជីវៈ ការក្គ្ប់ក្គ្ង ក្ម្មវធិី្ ិក្ាថមី 
ន្ិងព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល។ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ដល់ការបពងេីត្ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្/ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្ួយ
ជីវតិ្។ បផន្ថម្ពទ្ៀត្ពនាះ ក្ត្ូវម្គន្ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេគ្ ៈក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ពលី
ការងារក្គ្ប់ក្គ្ង ការពក្ៀរគ្រធន្ធាន្ ន្ងិ្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយនដគូ្អភិវឌ្ឍ។ 
 

២.៦ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអភវិឌ្ឍយុវជន្  
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្១ី៖ អភវិឌ្ឍក្ម្មវធិឌី្ជីថីល ្ហក្គ្និ្ភាេ ភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំវយ័ពក្មង ន្ងិជាំនាញទ្ន់្ពែ្ងៗ
្ក្ម្គប់ការអភវិឌ្ឍយុវជន្ 
យុទ្ធសាស្រ្ត១.១៖ េក្ងងឹជាំនាញឌ្ជីថីល ន្ងិពលីក្ក្ម្ព្ ច់ាំព ះដងឹអនុ្វត្តនន្វទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា វ ិ្ វក្ម្ម ន្ងិ       
គ្ ិត្វទិ្ា្ក្ម្គប់យុវជន្ ពដមី្បពី្លយីត្បពៅន្ងឹបដវិត្តឧ្ាហក្ម្មដាំណ្តក់្កាលទ្៤ី 

ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់ក្ម្មវធិីផ ា្ម្ គ្ួរផត្ពធវីការត្ក្ម្ង់ទ្ិ្ពលីកាពរៀបចាំក្ម្មវធិីផ ា្ម្ពៅថ្នន ក់្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត។ 
ពរៀបចាំការក្បក្ួត្្ក្ម្គប់្ិ្្ ត្ីេី ការអនុ្វត្តផ ា្ម្ ន្ិងជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្ី២១ ន្ិងលិខ្ិត្បទ្ោឋ ន្គ្ត្ិយុត្ត ពដីម្ប ី    
ែតលរ់ងាវ ន់្ដល់្ិ្្្ក្ម្គប់ការក្បក្ួត្នានា។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.២៖ េក្ងងឹទ្ម្គល ប់នន្ការគ្តិ្ផបបនចនក្បឌ្តិ្ន្ងិបពងេតី្ថម ី តាម្រយៈសាម រត្ី្ ហក្គ្និ្ភាេ ការពលីក្ ក្ម្ព្ ់
ការក្បក្បមុ្ខ្របរពោយខ្លួន្ឯង ន្ងិលទ្ធភាេទ្ទ្លួបាន្ព្វាផ នាាំអាជវីក្ម្មន្ងិការងារ ន្ងិេ័ត៌្ម្គន្ទ្ែីារការងារ 

ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ដល់ការបពងេីត្ធុរក្ិចចយុវជន្ គ្ួរផ វ្ងរក្ការគ្នាំក្ទ្េីនដគូ្អភិវឌ្ឍ ក្ក្មុ្ហ៊ាុន្ គ្ ៈក្ម្មការពបាះជាំរុ ាំ 
ន្ិងអងគការពែ្ងៗពទ្ៀត្។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្ ី២៖ អភវិឌ្ឍពហោឋ រចនា្ម្ពន័្ធ្ ក្ម្គប់្ក្ម្មភាេយុវជន្ 
យុទ្ធសាស្រ្ត២.១៖ អភវិឌ្ឍម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្គ្ាំរូ  

ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្ម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្គ្ួរផត្ពរៀបចាំ ពដីម្បដីឹក្នាាំការអភិវឌ្ឍម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ក្្បជាម្ួយ
ការពរៀបចាំលិខ្ិត្បទ្ោឋ ន្គ្ត្ិយុត្តរប្់ម្ជឈម្ ឌ ល។ អនក្ឯក្ពទ្្ផដលម្គន្ជាំនាញពាក់្េ័ន្ធចា្់លា្់្ ក្ម្គប់
្ក្ម្មភាេម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ គ្ួរផត្ពក្ជី្ពរ ី្  ន្ិងពធវីការប តុ ះបណ្តត លបផន្ថម្ដលម់្ស្រន្តផីដលទ្ទ្ួលបន្ាុក្ពលី
ការងារពន្ះ។ គ្ួរម្គន្ក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយនដគូ្អភិវឌ្ឍ ពដីម្បីជួយែតល់្ម្គា រដល់ម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្   
ដូចជា ក្ាំេយូទ័្រ ន្ិងគ្នាំក្ទ្ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីនានា។ 
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វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្ ី៣៖ េក្ងងឹ្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ ន្ងិម្ស្រន្តទី្ទ្លួបន្ាុក្ការងារយុវជន្ពៅថ្នន ក់្ជាត្ ិន្ងិពក្កាម្ជាត្ ិ
យុទ្ធសាស្រ្ត៣.១៖ េក្ងងឹ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តទី្ទ្លួបន្ាុក្ការងារយុវជន្ពៅក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្  

ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីទ្ទ្ួលបន្ាុក្ការងារយុវជន្ ក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត ល ឬ្ិកាខ សាលា ត្ីេី         
ការពក្ៀរគ្រធន្ធាន្ក្នុងការអនុ្វត្តគ្ពក្ម្គងយុវជន្គ្ួរក្ត្ូវបាន្ពរៀបចាំ។ ម្៉ាូឌុ្ល្ក្ម្គប់ការប តុ ះបណ្តត លគ្ួរពរៀបចាំពលី
ជាំនាញ ា្ំខាន់្ៗ ដូចជា ការពរៀបចាំផែន្ការ ក្ម្មវធិយុីវជន្ ន្ិងការពរៀបចាំក្េឹត្តិការ ៍ ក្ិចចការរដឋបាល ន្ិងការ្រព្រ
របាយការ ៍ ការពក្បីក្បា្់ក្ាំេយូទ័្រ្ក្ម្គប់ការងាររដឋបាល ក្ក្បខ្ ឌ េិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្ល ត្ីេីភាេជា    
អនក្ដឹក្នាាំ ន្ងិឥរយិបថ ន្ិងហរិញ្ញវត្ថុសាធារ ៈ។ ពដីម្បេីក្ងឹងចលនាកាយរទឹ្ធិ គ្ួរពរៀបចាំការត្ក្ម្ង់ទ្ិ្ថ្នន ក់្រាជធាន្ី 
ពខ្ត្ត ពលីជាំនាញកាយរទឹ្ធែិងផដរ។ 
 

២.៧ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្១ី៖ បពងេនី្លទ្ធភាេទ្ទ្លួបាន្ការអប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីាពៅតាម្ក្គ្ះឹសាថ ន្្ិក្ា ន្ងិ្ហគ្ម្ន៍្ 
ពដមី្បពីលីក្ក្ម្ព្ ់្ ុខុ្ម្គលភាេ ន្ងិជវីភាេក្បជាជន្ រ្់ពៅក្បក្បពោយ្ុខ្ដុម្រម្នា 
យុទ្ធសាស្រ្ត១.១៖ អភវិឌ្ឍ្ម្គា ររូបវន័្តអប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា ន្ងិពហោឋ រចនា្ម្ពន័្ធ 

ពដីម្បផីក្លម្អ្ម្គា ររូបវន័្តន្ិងពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ីឡាបផន្ថម្ពទ្ៀត្ពៅតាម្សាលាពរៀន្ គ្ួរែតល់
ថវកិាពោយម្គន្ការេាក្រ ៍ចា្់លា្់ ន្ិងក្បក្បពោយន្ិរន្តរភាេ ពដីម្បផីក្លម្អ ន្ិងជួ្ ជុលទ្ីលាន្ហវកឹ្ហាត់្
ន្ិងពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធក្ីឡា បាំពាក់្្ម្គា រទ្ីលាន្ហវកឹ្ហាត់្ឱ្យបាន្្ម្ក្្ប ន្ិងែតល់ឯក្សារប តុ ះបណ្តត ល ន្ងិ
ឧបក្រ ៍បពចចក្ពទ្្្ក្ម្គប់ពធវីពត្ ត្្ិ្្ផដលេូផក្ខាងក្ីឡា ន្ិងគ្ួរផត្បពងេីត្ទ្ីលាន្ក្ឡីាបផន្ថម្។ 

្ក្ម្មភាេផក្លម្អសាត ត្អូឡាាំេិក្ទាំង៥ រមួ្ម្គន្ រាជធាន្ីភនាំពេញ ពខ្ត្តបាត់្ដាំបង ព្ៀម្រាប ក្ាំេង់ចាម្ ន្ងិ
ក្ាំេត្ផដលក្ត្ូវបាន្ផ្ទអ ក្ពោយសារខ្វះថវកិា គ្ួរផត្បន្តព ងីវញិ។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.២៖ េក្ងងឹការអនុ្វត្តអប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីាពៅតាម្ក្គ្ះឹសាថ ន្្ិក្ា 
ពដីម្បី្ ក្ម្បខ្លួន្ពៅន្ឹងបរយិកា្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ពៅពេលបចចុបបន្ន ផដលក្ាំេុងផត្ក្បឈម្្ក្ម្គប់ការែតល់

ការអប់រ ាំកាយ គ្ួរផត្ពរៀបចាំក្ម្មវធិីអប់រ ាំកាយតាម្អន្ឡាញពៅក្គ្ប់ក្ក្ម្ិត្្ិក្ា។ ក្ម្មវធិីតាម្អន្ឡាញគ្រួផត្បពងេីត្ 
ន្ិងែតល់ជូន្ក្គ្ូបពងាគ លផែនក្ក្ីឡាែងផដរ។ ត្ង់ោថមី្ ក្ម្គប់អនុ្វត្តការអប់រ ាំកាយ គ្ួរផត្ពរៀបចាំពៅពេលសាលាពរៀន្
ពបីក្ដាំព ីរការព ងីវញិ ពដីម្បធីានានូ្វ្ុវត្ថិភាេ្ក្ម្គប់្ិ្ានុ្្ិ្្។ ក្ម្មវធិី្ ិក្ាអប់រ ាំកាយគ្ួរផត្េក្ងឹង       
រមួ្ជាម្ួយន្ឹងការពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ ភាេ។ ពលី្េីពន្ះ គ្ួរផត្េក្ងឹងពលី្ក្ម្មភាេពលងក្ីឡាពក្ៅពម្គ៉ា ង្ិក្ា។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.៤៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ក់ារែ្េវែាយក្ឡីាក្គ្ប់ក្បពភទ្ដល់សាធារ ជន្ 
ភាគ្រយក្បជាេលរដឋចូលរួម្ពៅក្នុង្ក្ម្មភាេអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ីឡា គ្ួរផត្បពងេីន្តាម្រយៈយុទ្ធនាការ     

ពលីក្ក្ម្ព្់ការយល់ដឹងជាសាធារ ៈ ត្ីេីអត្ថក្បពយជន៍្នន្ការហាត់្ក្បា ។ គ្ួរផត្ពរៀបចាំ្ិកាខ សាលា ត្ីេី       
ការពលីក្ក្ម្ព្់ការែ្េវែាយក្ីឡាពៅថ្នន ក់្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត ។ 
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វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្ ី២៖ ពលីក្ក្ម្ព្ គុ់្ ែលក្កុ្ម្ក្ឡីាជពក្ម្ី្ ជាត្ពិដមី្បដីព តី ម្ពម្ោយម្គ្ឱ្យបាន្ពក្ចនី្ពៅឆ្ន ាំ
២០២៣ 
យុទ្ធសាស្រ្ត២.២៖ ដាំព ីរពឆ្ព ះពៅក្ឡីា្ីុពហគម្ឆ្ន ាំ២០២៣ 

ែតលក់ារពលីក្ទ្ឹក្ចិត្ត ន្ិងក្បាក់្ឧបត្ថម្ាបផន្ថម្ដល់ក្ឡីាក្រ ដូចជា ក្បាក់្រងាវ ន់្្ក្ម្គប់ក្ីឡាក្រផដលឈនះ
បាន្ពម្ោយម្គ្ ពម្ោយក្បាក់្ ន្ិងពម្ោយ ា្ំរទិ្ធ អាចជួយពលីក្ក្ម្ព្់ក្ិត្តយិ្ក្បពទ្្ក្ម្ពុជាពៅក្ីឡា្ីុពហគម្
ឆ្ន ាំ២០២៣។  ក្ីឡានានាផដលក្ម្ពុជាម្គន្ឱ្កា្លអបាំែុត្ក្នុងការយក្ឈនះពម្ោយម្គ្ បាន្ក្ាំ ត្់ចាំ ុចពៅ   
រចួជាពក្្ច ក្េម្ទាំងោក់្បញ្ចូ លក្ីឡាក្បនេ ីពៅក្នុងការក្បក្ួត្ែងផដរ។  
 ចាំផ ក្ការហវកឹ្ហាត់្ពេញពម្គ៉ា ង គ្ួរអនុ្វត្តឱ្យក្្បន្ឹងក្ម្មវធិី្ ិក្ាពក្ៅពម្គ៉ា ងេិព្្ ពដីម្បែីតល់លទ្ធភាេ
ឱ្យក្ីឡាក្រ្ិ្្ក្ក្ម្ិត្ខ្ព្់ហវកឹ្ហាត់្ ខ្ ៈផដលម្ិន្ទន់្បញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅព យី។ ការហវកឹ្ហាត់្ទាំងពន្ះ      
គ្ួរែតល់តាម្រយៈក្ម្មវធិីវពីដអូ ដូចជា ក្ម្មវធិីហ្ូម្។ គ្ួរផត្ពក្ជី្ពរ ី្ ក្គ្ូបងវឹក្បរពទ្្ផដលម្គន្បទ្េិពសាធផែនក្ក្ីឡា
ចា្់លា្ ់ពដីម្បែីតល់ការហវកឹ្ហាត់្ដល់្ិ្្។  

ទ្ីលាន្ហវឹក្ហាត់្ក្ីឡាគ្ួរផត្បាំពាក់្ឧបក្រ ៍ឱ្យបាន្្ម្ក្្ប ន្ិងពរៀបចាំវធិាន្ការ្ុវត្ថិភាេ្ក្ម្គប់        
ការក្បមូ្លែតុ ាំធាំៗពៅតាម្ម្ជឈម្ ឌ លក្ឡីា ន្ិងសាត ត្នានា។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្៣ី៖ អភវិឌ្ឍសាថ ប័ន្ អនក្ក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ងិអនក្បពចចក្ពទ្្ទ្ទ្លួបន្ាុក្អនុ្វ ិ្ យ័អប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា 
ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ ន្ងិគុ្ ភាេ 
យុទ្ធសាស្រ្ត៣.១៖ អភវិឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្អនុ្វ ិ្ យ័អប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា 

បពងេីត្ក្បេ័ន្ធេិន្ិត្យតាម្ោន្ពលីការអនុ្វត្តក្ម្មវធិអីប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា ក្េម្ទាំងយន្តការចា្់លា្់្ក្ម្គប់
ពធវីអធិការក្ិចចពៅតាម្សាលាពរៀន្ ពោយរមួ្បញ្ចូ លការក្បមូ្លទ្ិន្នន័្យពៅថ្នន ក់្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត តាម្រយៈការអពងេត្ពលី
សាថ ន្ភាេនន្ការអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ឡីាពៅពេលបចចុបបន្ន ពោយពក្បីតាម្ទ្ក្ម្ង់ហគូហគល្ក្ម្គប់ពធវីការវភិាគ្។  

គ្ ៈក្ម្មការអន្តរនាយក្ោឋ ន្អប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ឡីាពៅតាម្សាលាពរៀន្គ្ួរផត្បពងេីត្ព ងី ពដីម្បផីក្លម្អ      
ការក្គ្ប់ក្គ្ងក្ម្មវធិីអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ីឡាទាំងមូ្ល។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត៣.២៖ អភវិឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្គូ្បងវកឹ្ អាជាា ក្ណ្តត ល ពៅក្ក្ម្ ន្ងិម្ស្រន្តបីពចចក្ពទ្្ក្ឡីា 
ការប តុ ះបណ្តត លពោយផ្ទា ល់្ក្ម្គប់ក្គ្ូក្ីឡា ន្ិងក្គ្ូបងវឹក្អាចផ្ទល ្់បតូ រពៅជាការប តុ ះបណ្តត ល       

តាម្អន្ឡាញ ជាម្ួយន្ងឹការេិន្ិត្យព ងីវញិ ន្ិងការផក្្ក្ម្ួលខ្លឹម្សារក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត ល ន្ិងបពងេីន្ចាំន្ួន្
អនក្ចូលរមួ្។ ការក្បមូ្លទ្ិន្នន័្យតាម្ទ្ក្ម្ង់ហគូហគលអាចពក្បីក្បា្់ ពដីម្បកី្ាំ ត់្េីត្ក្ម្ូវការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ     
ជាក់្ផ ត្ងពៅតាម្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត។  

វគ្គ្ិក្ា្ក្ម្គប់អាជាា ក្ណ្តត ល ន្ិងពៅក្ក្ម្គ្ួរផត្បន្តពបីក្ ពហយីអាជាា ក្ណ្តត ល ន្ិងពៅក្ក្ម្ម្ួយចាំន្ួន្
អាចបញ្ាូ ន្ពៅប តុ ះបណ្តត លពៅពក្ៅក្បពទ្្។ ក្ីឡាក្រ ក្ឡីាការនិ្ីផដលចូលន្ិវត្តន៍្ពហយីពៅម្គន្កាយ្ម្បទ
ម្គាំម្ួន្ គ្ួរក្ត្ូវបាន្ពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តឱ្យោក់្ពាក្យ្ុាំពធវីជាពបក្ខជន្អាជាា ក្ណ្តត លថ្នន ក់្ជាត្ិ។ ក្ាំ ត់្ចាំ ុចពៅ្ក្ម្គប់
ចាំន្ួន្ក្គ្បូងវកឹ្ ន្ិងពៅក្ក្ម្ផដលក្ត្ូវការប តុ ះបណ្តត ល ពដីម្បពី្លីយត្បន្ឹងត្ក្ម្ូវការថ្នន ក់្ជាត្ិ។ ម្ស្រន្តពីវជាសាស្រ ត្ ន្ិង
វទិ្ាសាស្រ ត្ក្ីឡា គ្ួរផត្ក្ត្ូវបាន្ពក្ជី្ពរ ី្  ន្ិងែតល់នូ្វការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេែងផដរ។ 
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២.៨ អនុ្សា្ន៍្ទក់្ទ្ងន្ងឹការ្ិក្ាតាម្ផបបឌ្ជីថីលពៅបឋម្្ិក្ា ន្ងិម្ធយម្្ិក្ា 
ពបីពទះបីជាម្គន្ែលប៉ាះពាល់ជាអវជិាម្គន្នន្វបិត្តិជាំងឺកូ្វដី-១៩ ពៅពលីសាលាពរៀន្ ន្ិងការ្ិក្ាយ៉ា ងខាល ាំង

ក៏្ពោយ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ឡីាបាន្ព្លីយត្បយ៉ា ងឆ្ប់រហ័្ ន្ិងម្គន្ការគ្នាំក្ទ្េីនដគូ្អភិវឌ្ឍ អងគការ      
ពក្ៅរោឋ ភិបាល ន្ិង្ងគម្្ីុវលិ បាន្នាាំម្ក្នូ្វបទ្េិពសាធវជិាម្គន្ម្ួយចាំន្ួន្ផដលពធវីឱ្យក្បេ័ន្ធអប់រ ាំពៅផត្អាច
ដាំព ីរការបាន្។ ពម្ពរៀន្េិពសាធន៍្ពន្ះ បាន្ែតល់នូ្វឱ្កា្ដ៏េិព្្្ក្ម្គប់ក្បពទ្្ក្ម្ពុជា ពដីម្បបីងាា ញនូ្វការវវិត្ត
ចាំពពាះការព្លីយត្បន្ឹងវបិត្តិពន្ះពៅក្នុងរយៈពេលម្ធយម្ ន្ិងរយៈពេលផវង ន្ិងសាត រសាថ ន្ភាេឱ្យវលិក្ត្ ប់ពៅរក្
ភាេលអក្បព្ីរព ងីវញិក្បក្បពោយបរយិបន្ន ន្ងិ្ម្ធម៌្។ ការពក្ីន្ព ងីវបិត្តិជាំងកូឺ្វដី-១៩ បាន្នាាំម្ក្នូ្វ        
ការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ កាន់្ផត្ធាំទូ្លាយពៅក្នុងដាំព ីរការពរៀន្ន្ិងបពក្ងៀន្ ពោយបាន្
បងាា ញេី្ន្ាៈរប្ក់្គ្ូបពក្ងៀន្ផដលបាន្ពក្បីក្បា្់ពៅក្នុងក្ិចចការបពក្ងៀន្ក្បចាាំនថៃ ពហយីក៏្ជាការចាប់ពែតីម្ពក្បីក្បា្់
ន្វានុ្វត្តន៍្បផន្ថម្ពទ្ៀត្។ កាន់្ផត្ ា្ំខាន់្ជាងពន្ះពទ្ៀត្ អនក្អាណ្តេាបាលបាន្ន្ិងក្ាំេុងពដីរត្ួនាទ្ីកាន់្ផត្ ា្ំខាន់្
ក្នុងការអប់រ ាំ ន្ិងផថរក្ាកូ្ន្ពៅក្នុងអាំ ុងពេលម្គន្វបិត្តិពន្ះ។ តាម្រយៈការ្ិក្ាជាក់្លាក់្ម្ួយផដលពធវីព ងី
ពោយអនក្ពាក់្េ័ន្ធភាគ្ពក្ចីន្ បាន្ពលីក្ព ងីក្នុងរបាយការ ៍ពាក់្ក្ណ្តត លអា ត្តិពន្ះបងាា ញថ្ន ការចូលរមួ្ពាក់្េ័ន្ធ
កាន់្ផត្ពក្ចីន្រប្់អនក្អាណ្តេាបាល ម្គន្សារៈ្ាំខាន់្បាំែុត្ក្នុងអាំ ុងពេលរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩។ 

ឯក្សារផដលបាន្្ិក្ា្ក្ម្គប់របាយការ ៍េិន្ិត្យព ងីវញិពាក់្ក្ណ្តត លអា ត្តិពន្ះ បាន្ែតល់អនុ្សា្ន៍្ 
ជាបន្តបនាា ប់ ផដលក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា អាចចាត់្វធិាន្ការពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់នូ្វពម្ពរៀន្េិពសាធន៍្ក្នុងអាំ ុង
ពេលវបិត្តិកូ្វដី-១៩ ក្នុងការផ នាាំការ្ិក្ាតាម្ផបបឌ្ីជីថលពៅបឋម្្ិក្ា ន្ិងម្ធយម្្ិក្ា។ អនុ្សា្ន៍្     
ទាំងពន្ះអាចពរៀបចាំជាបីផែនក្ ា្ំខាន់្ៗ ១) ការវាយត្នម្លការ្ិក្ា ២) ការអភិវឌ្ឍពគ្នលន្ពយបាយ ន្ិងការេក្ងឹង
ក្បេ័ន្ធ ន្ិង ៣) ការវនិ្ិពយគ្ពលីក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងអនក្អាណ្តេាបាលជាក្តាត ចាាំបាច់ ពដីម្បសីាត រសាថ ន្ភាេឱ្យវលិក្ត្ ប់
ពៅរក្ភាេលអក្បព្ីរព ងីវញិ។ 
 

២.៩ រងាវ យត្នម្លការ្ិក្ា 
ែលប៉ាះពាល់ពេញយ៉ា ងខាល ាំងនន្ការបិទ្សាលាពរៀន្ ន្ិងបញ្ា ពែ្ងៗពទ្ៀត្ផដលបណ្តត លម្ក្វបិត្តិជាំងឺកូ្វដី-

១៩ ពៅពលីការ្ិក្ាពរៀន្្ូក្ត្ គ្ឺម្ិន្ទន់្ដឹងពៅព យី។ ជាវធិាន្ការដាំបូង ការវាយត្នម្លម្គន្សារៈ ា្ំខាន់្ពដីម្បី
បា៉ា ន់្សាម ន្េីទ្ាំហាំនន្ការបាត់្បង់ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ពៅក្ក្ម្ិត្បឋម្្ិក្ា ន្ិងម្ធយម្្ិក្ា។ ទ្ន្ាមឹ្ន្ឹងពន្ះ       
ម្គន្ក្ិចចការជាពក្ចីន្ពទ្ៀត្ ផដលចាាំបាច់ក្ត្ូវបពងេីត្ឧបក្រ ៍វាយត្នម្លឱ្យបាន្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្្ក្ម្គប់ថ្នន ក់្បឋម្្ិក្ា 
ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡាបាន្ពក្បីក្បា្់្ាំ ួរពត្្តម្ួយចាំន្ួន្ធាំរចួម្ក្ពហយី្ក្ម្គប់អនុ្វទិ្ាល័យ ន្ិង       
វទិ្ាល័យ ធនាគ្នរពត្ ត្ (ការក្បមូ្លែតុ ាំ ា្ំ ួរលអៗ ផដល្លងកាត់្ការវភិាគ្េីក្ក្ម្ិត្ងាយក្្ួលពៅលាំបាក្) ផដល
បាន្បពងេីត្ព ងីពៅសាលាជាំនាន់្ថមី ន្ិងអាចពក្បីក្បា្់្ក្ម្គប់ការវាយត្នម្លតាម្អន្ឡាញ ក្េម្ទាំងការវាយត្នម្ល
ផែអក្ពលីឯក្សារ។  

ជាងពន្ះពៅពទ្ៀត្ ការយល់ដឹងពៅពហតុ្ែលពែ្ងៗផដលម្ិន្បាន្ចូលពរៀន្ ម្គន្្ិ្្ព ា្ីរផត្ជិត្ពាក់្      
ក្ណ្តត លនន្ចាំន្ួន្្ិ្្្រុប (៤៩ភាគ្រយ) ផដលបាន្្ិក្ាក្នុងទ្ក្ម្ង់នន្ការ្ិក្ាេីចម្គៃ យអ្រ់យៈពេល១៨
ផខ្ក្ន្លងពៅពន្ះ ន្ឹងកាល យជាបុពរលក្ខខ្ ឌ ម្ួយ្ក្ម្គប់វធិាន្ការបផន្ថម្ពទ្ៀត្ពៅពលីការ្ិក្ាពន្ះ។ រងាវ យត្នម្ល   
ការ្ិក្ាពៅមូ្លោឋ ន្ន្ឹងជយួក្ាំ ត់្េតី្ក្ម្ូវការ ន្ិងែលប៉ាះពាល់ជាក់្ផ ត្ងពលីកុ្ម្គរ ន្ិងក្គ្ួសារ ខ្ ៈផដល    
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ការរកី្រាលោលពន្ះបាន្ពធវីឱ្យប៉ាះពាល់ពៅតាម្្ហគ្ម្ន៍្ពែ្ងៗគ្នន  ពហយីក៏្ប៉ាះពាល់ដល់សាលាពរៀន្ ន្ិង្ិ្្
ែងផដរ។  

ជាចុងពក្កាយ ក្ត្ូវពធវីការវាយត្នម្លពលីត្ក្ម្ូវការ ន្ិងបញ្ា ក្បឈម្រប្់្ិ្្ផដលបាន្ពបាះបង់ការ្ិក្ា
ទាំងក្្ុងពៅក្នុងអាំ ុងពេលនន្វបិត្តិជាំងឺកូ្វដី-១៩ ពដីម្បែីតល់នូ្វដាំពណ្តះក្សាយផដលម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេគ្នាំក្ទ្ដល់ 
ការចូលពរៀន្ព ងីវញិពៅក្នុងក្បេ័ន្ធអប់រ ាំជាែលូវការ ន្ិងពក្ៅែលូវការ។ 
 

២.១០ ការអភវិឌ្ឍពគ្នលន្ពយបាយ ន្ងិការេក្ងងឹក្បេ័ន្ធ 
ការបញ្ច ប់ ន្ិងការអនុ្ម័្ត្ពគ្នលន្ពយបាយអប់រ ាំឌ្ីជីថល គ្ឺជាជាំហាន្ដ៏ម្គន្សារៈ ា្ំខាន់្ ផដលក្ិចចការពន្ះ

ក្ត្ូវបាន្ពរៀបចាំព ងីក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។ ពគ្នលន្ពយបាយពន្ះន្ឹងែតល់នូ្វក្ក្បខ្ ឌ ្ក្ម្គប់ការ្ិក្ាតាម្ផបប      
ឌ្ីជីថល ការព្លីយត្បពៅន្ងឹបញ្ា ពាក់្េ័ន្ធ្ាំខាន់្ៗ ថ្នពត្ីគ្រួអនុ្វត្តយ៉ា ងដូចពម្តច ពៅក្ផន្លងណ្ត ្ក្ម្គប់អនុ្វ ិ្ ័យ
ពែ្ងៗគ្នន ។ ពគ្នលន្ពយបាយពន្ះគ្ួរពផ្ទត ត្អាទ្ិភាេពលីបរយិបន្ន ន្ិង្ម្ធម៌្ ខ្ ៈផដលភ ត្ុតាងបាន្បងាា ញ
ពៅក្នុងបរបិទ្ពែ្ងៗគ្នន ពលីក្ព ងីអាំេីការបាត់្បង់ការ្ិក្ា ន្ងិវ ិ្ ម្ភាេនន្ការអប់រ ាំបាន្ពក្ីន្ព ងីក្នុងអាំ ុងពេល
វបិត្តិជាំងឺកូ្វដី-១៩ ជាេិព្្្ិ្្ជួបការលាំបាក្ក្នុងការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ា។ ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ ចាាំបាច់ក្ត្ូវ
អភិវឌ្ឍពគ្នលន្ពយបាយផដលម្គន្ការពជឿទុ្ក្ចិត្ត ន្ងិការអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ផដលម្គន្ភាេពាក់្េ័ន្ធឱ្យបាន្ចា្់លា្ ់
ពោយផែអក្ពលីការយល់ដឹងបាន្លអអាំេែីលប៉ាះពាល់នន្ការរកី្រាលោលពៅតាម្ផែនក្ពែ្ងៗគ្នន  ដូចជា ្ិ្្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ 
ន្ិងអនក្អាណ្តេាបាល។  

ពហតុ្ដូពចនះ អភិក្ក្ម្ការចូលរមួ្ន្ឹងពធវីឱ្យដាំព ីរការម្គន្ភាេពាក់្េ័ន្ធពក្ចីន្ ពោយែតល់ឱ្កា្្ក្ម្គប់      
ក្គ្ូបពក្ងៀន្ គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្  អនក្អាណ្តេាបាល ្ិ្្ ន្ិងម្ស្រន្តីក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា ចូលរមួ្
ក្នុងការែតល់ព្វាអប់រ ាំពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ន្ិងថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ។  

ការអភិវឌ្ឍក្ក្បខ្ ឌ ពគ្នលន្ពយបាយ ន្ិងលិខ្ិត្បទ្ោឋ ន្គ្ត្ិយុត្តចាំពពាះទ្ិន្នន័្យផ្ទា ល់ខ្លួន្ ន្ិង្ុវត្ថិភាេ
ទ្ិន្នន័្យ បងាា ញនូ្វអន្តរាគ្ម្ន៍្ម្ួយដ៏្ាំខាន់្្ក្ម្គប់រយៈពេលម្ធយម្ ពដីម្បឱី្យក្បេ័ន្ធអប់រ ាំម្គន្ភាេធន់្ផថម្ពទ្ៀត្។ 
ពក្កាយេីជាំងឺកូ្វដី-១៩ ន្ិងការបិទ្សាលាពរៀន្ជាទូ្ពៅ ជាំរុញឱ្យម្គន្ការផ្ទល ្់បតូរេីការ្ិក្ាពោយផ្ទា លព់ៅជា       
ការ្ិក្ាេីចម្គៃ យពៅតាម្ក្បពភទ្ពែ្ងៗគ្នន  ផដលបចចុបបន្នពន្ះបណ្តត ក្បពទ្្ ន្ិងត្ាំបន់្ជាពក្ចីន្ក្ាំេុងអនុ្ម័្ត្
លិខ្ិត្បទ្ោឋ ន្គ្ត្ិយុត្តយ៉ា ងទូ្លាំទូ្លាយពលីទ្ិន្នន័្យផ្ទា ល់ខ្លួន្ ន្ិងក្ិចចការពាក់្េ័ន្ធន្ឹង្ិ្្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិង      
ម្គតាបិតា ឬអនក្អាណ្តេាបាល។ ពៅពេលពន្ះ ឯក្សារគ្ត្យុិត្តម្គន្ភាេចាាំបាច់្ក្ម្គប់ក្ម្មវធិ ី (platform) 
ផដលក្ត្ូវអនុ្ម័្ត្ ឬបពងេីត្ព ងីឱ្យព្លីយត្បន្ឹង ត្ង់ោ្ុវត្ថិភាេខ្ព្់  ពដីម្បោីក់្ក្ាំហតិ្នូ្វការបងាា ញរូបភាេរប្់
កុ្ម្គរផដលនាាំពៅរក្ការពក្ងក្បវញ័្ចតាម្ក្បេ័ន្ធអន្ឡាញ ន្ិងែតល់ជាឯក្សារ្ក្ម្គប់ែលូវចាប់ ពដីម្បពីចាទ្ក្បកាន់្
ចាំពពាះបុគ្គលណ្តផដលបាន្ក្បក្េឹត្ត្ក្ម្មភាេពបៀត្ពបៀន្ជាក់្ផ ត្ងតាម្ក្បេ័ន្ធអន្ឡាញ។ ក្ក្បខ្ ឌ ពគ្នលន្ពយបាយ 
ន្ិងន្ីត្ិបញ្ញត្តនិ្ឹងម្ិន្ទ្ទ្ួលបាន្ពជាគ្ជ័យពទ្ ពបីគ្នម ន្ការពធវីយុទ្ធនាការពលីក្ក្ម្ព្់ការយល់ដឹងដ៏ម្គន្សារៈ ា្ំខាន់្ 
ពោយពផ្ទត ត្ពលីមុ្ខ្្ញ្ញ កុ្ម្គរ ម្នុ្្្វយ័ជាំទ្ង់ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងម្គតាបិតាឬអនក្អាណ្តេាបាល្ិ្្ ពដីម្បបីពងេីន្ 
ការយល់ដឹងអាំេីហាន្ិភ័យ ្ក្ម្គប់បងាា ញដល់អនក្ពក្បីក្បា្់ក្ម្មវធិី្ិក្ាតាម្ផបបឌ្ីជីថល តាម្ក្បេ័ន្ធអន្ឡាញ។  
 ចាំផ ក្ឯការេក្ងឹងក្បេ័ន្ធពដីម្បផី នាាំេីការ្ិក្ាតាម្ផបបឌ្ីជីថល គ្ឺចាាំបាច់ក្ត្ូវែតួចពែតីម្ការពរៀបចាំ 
ន្ិងការបពងេីត្ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធផដលព្លីយត្ប (ជាេិព្្ពាក់្េ័ន្ធន្ឹងត្ាំ ភាា ប់បណ្តត ញ) ផដលជាត្ក្ម្ូវការគ្នាំក្ទ្
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ដល់ការអនុ្វត្តពគ្នលន្ពយបាយឌ្ីជថីល ន្ិងយុទ្ធសាស្រ ត្ ។ ការ្ិក្ាតាម្ផបបឌ្ីជីថល គ្ួរម្គន្ការ្ហការយ៉ា ង
ជិត្ ន្ិទ្ធ ពោយបពងេីត្ភាេជានដគូ្ជាម្ួយវ ិ្ ័យឯក្ជន្ ជាេិព្្អនក្ែតល់ព្វាអុីន្ធឺ ិត្។ 
 ពលី្េីពន្ះពទ្ៀត្ ក្ម្មវធិីពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ (Platform) អាចដាំព ីរការ្ិក្ាពោយម្គន្ភាេបត់្ផបន្ ន្ិង
តាម្ក្ម្មវធិី្ិក្ាែលូវការ ន្ឹងចាាំបាច់ក្ត្ូវអភិវឌ្ឍបផន្ថម្ពៅពលីក្ម្មវធិីផដលម្គន្ក្សាប់រប្់ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិង    
ក្ីឡា។ ក្ម្មវធិី (Platform) ជាក្ផន្លង្ក្ម្គប់ែាុក្ឯក្សារផដលបាន្បពងេីត្ព ងីពៅក្នុងបរបិទ្ព្លីយត្បន្ឹងវបិត្តិជាំងឺ
កូ្វដី-១៩ ន្ិងពក្កាយម្ក្បាន្ផក្បកាល យពៅជាទ្ីក្ផន្លង្ក្ម្គប់ក្បាក្្័យទក់្ទ្ងជាពទ្ៀងទត់្ ន្ិងក្បក្បពោយ    
ភាេ ន្ិទ្ធសាន លរវាងសាលាពរៀន្ ម្គតាបិតា ន្ិង្ិ្្ (ការវាយត្នម្ល ន្ងិក្ិចចការក្សាវក្ជាវ ការក្បាក្្័យទក់្ទ្ង
រវាងក្គ្ូបពក្ងៀន្ ្ិ្្ ម្គតាបិតា... ។ល។)។ Platform អាចបាំពេញបផន្ថម្ ន្ិងចុងពក្កាយពក្បីជាំន្ួ្ឱ្យក្ផន្លង
្ក្ម្គប់ែាុក្ឯក្សារផដលម្គន្ពៅពលីពគ្ហទ្ាំេ័ររប្់ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ីឡា។  
 ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡាគ្ួរផត្វាយត្នម្លថ្នពត្ី ភាេជានដគូ្ជាម្ួយអនក្ែតល់ព្វាផដលម្គន្ក្សាប់ក្នុង
ការអភិវឌ្ឍទ្ក្ម្ង់ជាភាសាផខ្មរតាម្ផដលអាចពធវីពៅបាន្ ឬពបីេុាំពនាះពទ្គ្ួរផត្បពងេីត្ថមី។ 
 

២.១១ ការវនិ្ពិយគ្ពលីក្គូ្បពក្ងៀន្ ន្ងិអនក្អាណ្តេាបាល 
ការព្លីយត្ប ន្ិងការ្ ក្ម្បខ្លួន្រប្់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅក្ម្ពុជាម្គន្លក្ខ ៈគ្ួរឱ្យក្ត់្្ម្គគ ល់ចាប់តាាំងេីសាលាពរៀន្

បាន្បិទ្។ ម្៉ាាងវញិពទ្ៀត្ របាយការ ៍វាយត្នម្លត្ក្ម្ូវការអប់រ ាំរមួ្គ្នន ម្ួយបាន្បងាា ញថ្ន “ម្គន្ក្គ្ូបពក្ងៀន្ន្ិង          
គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ក្ត្ឹម្ផត្ ១៣ភាគ្រយ ប៉ាុពណ្តណ ះ បាន្គ្តិ្ថ្នេួក្ពគ្ម្គន្្ម្ត្ថភាេក្គ្ប់ក្គ្នន់្ ពដីម្បបីាំពេញ
ការងារក្នុងអាំ ុងពេលបិទ្សាលាពរៀន្”។ ជាងពន្ះពទ្ៀត្ ក្នុងរយៈពេល១៨ផខ្ក្ន្លងពៅ ក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ា ក្គ្បូឋម្
្ិក្ា ក្គ្មូ្ធយម្្ិក្ា ន្ិងក្គ្អូប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ៧៧ភាគ្រយ ម្ិន្បាន្ទ្ទ្ួលការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈណ្តម្ួយក្នុងអាំ ុង
ពេលបិទ្សាលាពរៀន្។២     

អនក្ពាក់្េ័ន្ធជាពក្ចីន្ផដលបាន្ចូលរមួ្េពិក្គ្នះពយបល់ ន្ងិពធវីការ្ិក្ាពលីការេិន្ិត្យព ងីវញិពាក់្ក្ណ្តត ល
អា ត្តិពន្ះបាន្ឯក្ភាេគ្នន ថ្ន ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាាំរប្់ក្គ្ូបពក្ងៀន្គ្នាំក្ទ្ដលក់ារអប់រ ាំេីចម្គៃ យ ន្ិងការអប់រ ាំ
តាម្ផបបឌ្ីជថីល គ្ួរក្ាំ ត្់អាទ្ិភាេពៅឆ្ន ាំខាងមុ្ខ្នន្ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំនាពេលបចចុបបន្ន ពហយី         
នដគូ្អភិឌ្ឍន៍្អាចចូលរមួ្គ្នាំក្ទ្ពលីក្ិចចខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងផក្បងរប្់ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡាពៅពលីការងារពន្ះ។ 

ក្ម្មវធិីអភិវឌ្ឍន៍្្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្តាម្អន្ឡាញ ឬតាម្ផបបចក្ម្ុះពដីម្បីពោះក្សាយការបាត់្បង់        
ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ឱ្យម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេបាន្បងាា ញថ្ន ក្នុងអាំ ុងពេលបិទ្សាលាពរៀន្ទ្ាំន្ងជាម្គន្អន្តរាគ្ម្ន៍្
្ម្ក្្បម្យួផដលក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ឡីា បាន្ពធវីអាទ្ភិាេភាវូបន្យីក្ម្មក្នុងរយៈពេលខ្លីចាំពពាះបញ្ា ក្បឈម្
ផែនក្ហរិញ្ញវត្ថុផដលក្ាំេុងជបួក្បទ្ះ។ ឧទហរ ៍ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា ន្ិងនដគូ្អភិវឌ្ឍបាន្ពផ្ទត ត្ពលី              
ការអនុ្វត្តម្៉ាូឌុ្លតាម្ផបបចក្ម្ុះអាំេីរពបៀបពក្បីក្បា្់ ន្ិងែតល់ក្ញ្ច ប់ឯក្សារ ការ្ិក្ាបាំប៉ាន្បផន្ថម្ ផដលបាន្ពរៀបចាំ 
ន្ិងផបងផចក្ជាផែនក្នន្ក្ម្មវធិីព្លីយត្ប ន្ិងសាត រការអប់រ ាំព ងីវញិនន្ការរកី្រាលជាំងឺកូ្វដី-១៩។  

បរបិទ្បចចុបបន្នពន្ះ ក្ត្ូវពរៀបចាំការផ នាា្ំ ក្ម្គប់ការ្ិក្ាតាម្ផបបពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ ឬទ្ក្ម្ង់នន្ការអភិវឌ្ឍ
្ម្ត្ថភាេការ្ិក្ាតាម្ផបបចក្ម្ុះ្ក្ម្គប់ក្គ្ូបពក្ងៀន្។ ពគ្នលបាំ ងពន្ះ គ្ួរពបីក្ទូ្លាយក្នុងការែតល់ជាំនាញ      
បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ដល់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងបពងេនី្្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ក្នុងការ្ិក្ាតាម្ផបប      
ឌ្ីជីថលពៅទូ្ទាំងក្បពទ្្។ រពបៀប្ិក្ាតាម្ផបបឌ្ីជីថល ន្ងិតាម្ផបបចក្ម្ុះ អាចរមួ្ចាំផ ក្ដលក់ារេពន្លឿន្     
ការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូពៅទូ្ទាំងក្បពទ្្។ ម្៉ាូឌុ្លប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ តាម្ផបបចក្ម្ុះផដលម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ
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គ្ួរផត្អភិវឌ្ឍ ពដីម្បបីពងេីន្ការអនុ្វត្តក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់្ីុជពក្ៅ ដូចជា ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ អាំណ្តន្ន្ិង            
គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ដាំបូង ពបេុីាំពនាះពទ្ន្ឹងក្ត្ូវពក្បីពេលពក្ចីន្ឆ្ន ាំ ក្េម្ទាំងចាំណ្តយធន្ធាន្ពក្ចីន្ពដីម្បអីនុ្វត្តពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ។ 
ជាការេិត្ ការសាត រសាថ ន្ភាេឱ្យលអក្បព្ីរព ងីវញិ គ្ួរផត្ចាប់ពែតីម្េីកាអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈក្គ្ូបពក្ងៀន្ជាក្បចាាំ។ 
 

ផែនរទ្ី២៖ ទ្ិសឡៅអាទ្ិភារឡៅម្ុខសព្មាប់ឆ្ន ២ំ០២១ ដល ់២០២៣ 
២.១. ពគ្នលពៅអាទ្ភិាេក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ ន្ងិអាទ្ភិាេតាម្អនុ្វ ិ្ យ័ 

របាយការ ៍េិន្ិត្យព ងីវញិពាក់្ក្ណ្តត លអា ត្តិ បាន្បងាា ញនូ្វអនុ្សា្ន៍្ម្ួយចាំន្នួ្្ក្ម្គប់អនុ្វត្ត  
ពៅឆ្ន ាំ២០២១ ន្ិងឆ្ន ាំខាងមុ្ខ្ពទ្ៀត្។ អនុ្សា្ន៍្ទាំងអ្់ពនាះពផ្ទត ត្ពៅពលីការផក្លម្អពគ្នលន្ពយបាយអប់រ ាំ 
យុទ្ធសាស្រ្ត ផែន្ការ្ក្ម្មភាេពគ្នលន្ពយបាយ ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ិងចាំ ុចពៅតាម្អនុ្វ ិ្ ័យ ន្ិងក្ម្មវធិី
ន្ីម្ួយៗ។ ផែអក្ពលីលទ្ធែលនន្ការេិន្តិ្យតាម្ោន្ពាក់្ក្ណ្តត លអា ត្តិពន្ះ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ឡីា បាន្ផក្លម្អ
ពគ្នលន្ពយបាយអប់រ ាំទាំងេីរ ន្ិងក្ាំ ត់្យុទ្ធសាស្រ ត្ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់អាទ្ិភាេ្ក្ម្គប់វ ិ្ ័យអប់រ ាំដូចខាងពក្កាម្៖ 

ពគ្នលន្ពយបាយរយៈពេលម្ធយម្៖ 
 ពគ្នលន្ពយបាយទ្១ី៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេក្បក្បពោយ ្ម្ធម៌្ បរយិបន្ន ន្ងិពលីក្ក្ម្ព្  ់      
ឱ្កា្ក្នុងការ្ិក្ាពេញម្យួជវីតិ្ ក្្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  ការអភវិឌ្ឍយុវជន្ ន្ងិការពលីក្ក្ម្ព្ វ់ ិ្ យ័ក្ឡីា 

 ពគ្នលន្ពយបាយទ្២ី៖ េក្ងងឹ្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដមី្បធីានាភាេ្័ក្តិ្ ទិ្ធនិន្ភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំ ន្ងិ
ក្គ្ប់ក្គ្ងរប្់ម្ស្រន្តអីប់រ ាំក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 

 

យុទ្ធសាស្រ ត្ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់អាទ្ភិាេ្ក្ម្គប់វ ិ្ យ័អប់រ ាំ៖ 
 យុទ្ធសាស្រ ត្ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ដាំណ្តក់្កាលទ្១ី៖ ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ពៅក្ក្ម្តិ្ថ្នន ក់្ជាត្ ិ ពផ្ទត ត្ ា្ំខាន់្ពលី              
្្រ្តម្ា៥៖ ១) ការអនុ្វត្ត្ក្ម្មភាេពគ្នលន្ពយបាយក្គ្ូបពក្ងៀន្ ២) ការេិន្ិត្យព ងីវញិក្ម្មវធិី
្ិក្ា ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល ន្ិងការផក្លម្អបរសិាថ ន្្ិក្ា ៣) ការោក់្ឱ្យអនុ្វត្តអធិការក្ិចច ៤) ការេក្ងឹង
រងាវ យត្នម្ល្ិក្ាថ្នន ក់្ជាត្តិ្ាំបន់្ ន្ិងអន្តរជាត្ិ ន្ិងការក្ប ង ន្ិង ៥) ការផក្ទ្ក្ម្ង់ឧត្តម្្ិក្ា។ 

 យុទ្ធសាស្រ ត្ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ដាំណ្តក់្កាលទី្២៖ ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ពៅក្ក្ម្ិត្សាលាពរៀន្ ពផ្ទត ត្ ា្ំខាន់្ពលី         
ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ ការេក្ងីក្សាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមី ការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ 
វទិ្ាល័យម្ធយម្្ិក្ាធន្ធាន្ សាលាពរៀន្បណ្តត ញ ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេនាយក្សាលាពរៀន្ពលី
ការងារដឹក្នាាំ ន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្។ 

 យុទ្ធសាស្រ ត្ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ដាំណ្តក់្កាលទ្៣ី៖ ការក្សាងក្បេ័ន្ធអប់រ ាំ ន្ងិការអភវិឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ ពផ្ទត ត្ពលី  
ការេក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ ការពរៀបចាំក្បេ័ន្ធម្ួយផដលម្គន្លក្ខ ៈក្គ្ប់ក្ជុងពក្ជាយ ការក្គ្ប់ក្គ្ង
ហរិញ្ញវត្ថុ ន្ិង្វន្ក្ម្ម ការក្គ្ប់ក្គ្ងធន្ធាន្ម្នុ្្្ ការបាំពេញការងារពផ្ទត ត្ពលីលទ្ធែល ឬ្ម្ិទ្ធក្ម្ម 
ការអនុ្វត្តវ ិ្ ័យអប់រ ាំម្គន្លក្ខ ៈជាក្បេ័ន្ធ។  

 យុទ្ធសាស្រ ត្ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ដាំណ្តក់្កាលទ្៤ី៖ ការប តុ ះបណ្តត លធន្ធាន្ម្នុ្្្ ក្្ម្គប់បរវិត្តក្ម្មព្ដឋក្ចិច               
ឌ្ីជីថល ពផ្ទត ត្ពលី (១) ការអភិវឌ្ឍពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធគ្នាំក្ទ្ដល់បរវិត្តក្ម្មឌ្ីជីថល (២) ការក្សាង             
បុពរលក្ខខ្ ឌ ្ក្ម្គប់បរវិត្តក្ម្មឌ្ីជីថលពៅក្នុងពអកូ្្ីុផ ត្ម្នន្ការអប់រ ាំ (៣) ប តុ ះវបបធម៌្ក្សាវក្ជាវ      
ការេក្ងីក្គ្ាំន្ិត្នចនក្បឌ្ិត្ ន្ងិការពលីក្ក្ម្ព្់ន្វានុ្វត្តន៍្្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំវទិ្ាសាស្រ ត្ ន្ិងបពចចក្វទិ្ា (៤) 
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្ម្ត្ថភាេរប្់បុគ្គលិក្អប់រ ា្ំ ក្ម្គប់ការអប់រ ាំឌ្ីជីថល ន្ិង(៥) ការពលីក្ក្ម្ព្់ការអប់រ ាំឌ្ីជីថល ន្ងិ       
វទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា វ ិ្ វក្ម្ម ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា។ 

 

២.១.១ យុទ្ធសាស្រ ត្ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ដាំណ្តក់្កាលទ្១ី៖ ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ពៅក្ក្ម្តិ្ថ្នន ក់្ជាត្ ិ
ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ ក្ត្វូបាន្ពរៀបចាំព ងីពផ្ទត ត្ពលី្្រ្តម្ា៥ ក្នុងពគ្នលពៅ

បន្តក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់្ីុជពក្ៅវ ិ្ ័យអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា ពដីម្បី្ ពក្ម្ចពគ្នលពៅ ន្ិងចក្ខុវ ិ្ ័យ ផដលបាន្ក្ាំ ត់្
្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំពៅក្ម្ពុជា។ ្្រ ត្ម្ាទាំងពន្ះន្ងឹបន្តែតល់នូ្វក្ក្បខ្ ឌ ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ អាទ្ិភាេ្ក្ម្គប់ឆ្ន ាំបន្តនន្
ការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ ប៉ាុផន្ត្្រ្តម្ា ម្ួយចាំន្ួន្បាន្ពធវីការផក្្ក្ម្ួលផែអក្
ពៅតាម្អនុ្សា្ន៍្ ពោយគ្ិត្អាំេីវបិត្តិជាំងឺកូ្វដី-១៩។ ផែនក្ខាងពក្កាម្ពន្ះ បងាា ញអាំេីវឌ្ឍន្ភាេ ន្ិងអនុ្សា្ន៍្
តាម្្្រ ត្ម្ាន្ីម្ួយៗ។ 

 

្្រ ត្ម្ាទ្១ី៖ ការអនុ្វត្ត្ ក្ម្មភាេពគ្នលន្ពយបាយក្គូ្បពក្ងៀន្ 
ពៅចពនាល ះឆ្ន ាំ២០១៩ ន្ិងឆ្ន ាំ២០២១ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា បាន្អនុ្វត្ត្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ពដីម្បី

ពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូបពក្ងៀន្ រមួ្ម្គន្ ការពរៀបចាំផែន្ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងក្ម្មវធិីពែ្ងៗ ្ក្ម្គប់      
ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ តាម្រយៈក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា ន្ងិ        
នដគូ្អភិវឌ្ឍ។ វបិត្តិជាំងឺកូ្វដី-១៩ ន្ិងពគ្នលការ ៍នន្ការ្ិក្ាេីចម្គៃ យ ន្ិងការ្ិក្ាតាម្ទ្ក្ម្ង់ពែ្ងៗបាន្ែតល់
ឱ្កា្ក្នុងការអនុ្វត្តការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្តាម្អន្ឡាញ ពដីម្បអីភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេរប្់គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្។ 
ពលី្េីពន្ះ គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ក្ត្ូវបាន្ពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តឱ្យ្រព្រ ន្ិពក្ខបបទ្ក្សាវក្ជាវ ពដីម្បី្ លុះបញ្ច ាំងេី
្ម្ត្ថភាេក្នុងការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ា ន្ិងការ្ិក្ាពៅក្នុងបរបិទ្ជាំងឺកូ្វដី-១៩។1 

ចុងពក្កាយ ពដីម្បពីលីក្ទ្ឹក្ចិត្តក្គ្បូពក្ងៀន្ ន្ិងគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ផដលបាំពេញការងារបាន្លអ 
ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីា បាន្បពងេីត្ជាទ្ិវាក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងែតល់រងាវ ន់្ដល់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ព្នីម្។ ក្ក្្ួងបាន្អនុ្វត្ត
វធិាន្ការពលីក្ក្ម្ព្់ការែារភាា ប់ការត្ពម្លីងឋាន្ៈ ន្ងិការបាំពេញការងារ ពោយបពងេីត្ឧបក្រ ៍វាយត្នម្លការបាំពេញ
ការងារក្គ្ូបពក្ងៀន្។ 

ពៅក្នុងអាំ ុងពេលអនុ្វត្តផែន្ការ្ក្ម្មភាេពគ្នលន្ពយបាយក្គ្ូបពក្ងៀន្ ពគ្្ពងេត្ព ញីម្គន្បញ្ា ក្បឈម្
ម្ួយចាំន្ួន្។ ជាេិព្្ ការអនុ្វត្តផែន្ការវជិាា ជីវៈក្គ្ូបពក្ងៀន្ផដលជាផែនក្ម្ួយនន្ពគ្នលន្ពយបាយគ្ន្លងអាជីេ    
ក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្ិន្ទន់្បាន្ពធវីការផក្លម្អ។ ពទះបីជា ម្គន្ឱ្កា្ពក្ចីន្ក្នុងការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក៏្ពោយ ក៏្ម្ិន្ទន់្
្ពក្ម្ចបាន្្ម្គម្គក្ត្ក្ក្ម្ិត្ខ្ព្់្ក្ម្គប់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងក្គ្បូពក្ងៀន្អប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ពោយសារខ្វះការគ្នាំក្ទ្មូ្លន្ិធ។ិ 

្ក្ម្មភាេផែន្ការម្ួយពទ្ៀត្ពៅក្នុង្្រ ត្ម្ា គ្ឺ្ន្ិទន្ក្ម្មក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្ិន្ក្គ្បដ ត ប់ដល់សាលាពរៀន្
តាម្ពៅជន្បទ្ពៅព យី។ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ិង្ក្ម្មភាេបផន្ថម្ដូចខាងពក្កាម្ក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងី្ក្ម្គប់ការបន្តអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្
វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣៖ 

 
                                                            

1
 ្ក្ម្គប់របាយការ ៍លម្អិត្បផន្ថម្អាំេីវឌ្ឍន្ភាេ្ក្ម្គប់ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ្ូម្ពម្ីលពៅក្នុងផែនក្ទ្ី១ អនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច បឋម្្ិក្ា ម្ធយម្

្ិក្ា ន្ិងពក្ៅក្បេ័ន្ធ។  



ទ្ាំេ័រទី្ 93 

 អភិវឌ្ឍវបបធម៌្នន្្ក្ម្មភាេ្ិក្ាការក្សាវក្ជាវអាំេីវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ 
 ែតល់ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេបផន្ថម្ដល់ធន្ធាន្ក្គ្ូឧពទ្ា្ 
 ែតល់្ិទ្ធិ្ពក្ម្ចដល់សាថ ប័ន្ពាក់្េ័ន្ធក្នុងការផត្ងតាាំងម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ង 
 េិន្ិត្យន្ិងផក្ក្ម្ួលព ងីវញិពលីពគ្នលន្ពយបាយផត្ងតាាំងម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ង ពោយែតល់អាទ្ិភាេដល់
ក្គ្ូបពក្ងៀន្ព្នីម្ក្គ្ូបពក្ងៀន្ន្ិងពបក្ខជន្្ន្មុ្ខ្ផដលម្គន្្ញ្ញ បក្ត្វជិាា ជីវៈគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ង។ 

 

្្រ ត្ម្ាទ្២ី៖ ការេនិ្តិ្យព ងីវញិ ក្ម្មវធិី្ កិ្ា ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល ន្ងិការផក្លម្អបរសិាថ ន្្ិក្ា 
ពៅក្នុង្្រ ត្ម្ាទ្ី២ ្ក្ម្មភាេ្ាំខាន់្ជាពក្ចីន្បាន្អនុ្វត្ត ដូចជា ក្ម្មវធិីនានា ន្ិងក្ម្មវធិី្ិក្ា ផដលម្គន្

ក្សាប់បាន្ផក្លម្អឱ្យព្លីយត្បន្ឹងបរបិទ្អប់រ ាំ ក្នុងពនាះរមួ្ម្គន្ ក្ក្បខ្ ឌ ការអប់រ ាំចាំព ះទូ្ពៅន្ិងអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ 
(២០១៨) ក្ម្មវធិីអប់រ ាំផ ា្ម្ ការអភិវឌ្ឍក្បេ័ន្ធែ្េវែាយ ន្ិងក្ម្មវធិី្ិក្ាតាម្ App។ ពលី្េីពន្ះ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ   
យុវជន្ ន្ងិក្ឡីា បាន្្ហក្បត្ិបត្តកិារជាម្ួយក្ក្្ួងបរសិាថ ន្ ពដមី្បពីរៀបចាំឯក្សារ ត្ីេីការអប់រ ាំអាំេីការបផក្ម្បក្ម្ួល
អាកា្ធាតុ្ពៅសាលាម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ិ ន្ិងសាលាបឋម្្ិក្ា (ក្ាំេុងពរៀបចាំ)។  

ពៅម្គន្បញ្ា ក្បឈម្ម្ួយចាំន្ួន្ចាំពពាះក្ម្មវធិី្ិក្ា រមួ្ម្គន្ ការម្ិន្ែារភាា ប់គ្នន រវាងក្ម្មវធិី្ិក្ាថមី ន្ិង
ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលផដលម្គន្ក្សាប់ ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ាថមីម្ិន្ទន់្ពេញពលញពៅតាម្សាលាពរៀន្។ 

ដូចផដលបាន្បញ្ា ក់្ពៅក្នុងផែនក្ទ្ី១រចួម្ក្ពហយី ្ិ្្បឋម្្ិក្ាភាគ្ពក្ចីន្បាន្ទ្ទ្លួព្ៀវពៅ្ិក្ា
ពគ្នល១្ក្ម្គប់ក្នុងម្គន ក់្។ ម្ា៉ាងវញិពទ្ៀត្ ពៅម្គន្បញ្ា ម្ួយចាំន្ួន្ក្នុងការែតល់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល។ ដាំព ីរការ
នន្ក្ាំ ត់្ត្ក្ម្ូវការ ន្ិងការែតល់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល អាចពធវីឱ្យម្គន្ភាេងាយក្្លួ។ ការែលិត្ព្ៀវពៅ្ិក្ា
ពគ្នលពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ទបពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ គ្ួរផក្លម្អពៅពលីការក្គ្ប់ក្គ្ងព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលឱ្យបាន្លអក្បព្ីរ។ 

ការេក្ងឹងពលីវធិីសាស្រ ត្អាំណ្តន្ ន្ិងវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ពលខ្ន្េវន្តពៅបឋម្្ិក្ាម្គន្វឌ្ឍន្ភាេ តាម្រយៈ
ការក្សាង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ផែអក្ពលីក្ញ្ច ប់អាំណ្តន្ភាសាផខ្មរន្ិងគ្ ិត្វទិ្ាដាំបូង។ 

្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្បាន្អនុ្វត្តចាប់តាាំងេីឆ្ន ាំ២០១៩ម្ក្ ពាក់្េ័ន្ធន្ឹងការពលីក្ក្ម្ព្់ការអប់រ ាំផ ា្ម្ ន្ិង       
ឌ្ីជីថលផដលជាផែនក្ម្ួយនន្្្រ្តម្ា។ ្ ក្ម្មភាេទាំងពនាះ រមួ្ម្គន្ ការអភិវឌ្ឍក្ម្មវធិីម្ជឈម្ ឌ ល ប តុ ះបណ្តត ល     
ការអប់រ ាំផ ា្ម្តាម្បណ្តត ញ (ការបពក្ងៀន្អាំេីវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ថមីតាម្អន្ឡាញ) ន្ិងការែលិត្ វពីដអូបពក្ងៀន្។2 

ក្នុងការបន្តអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ ន្ឹងពផ្ទត ត្ពលី្ក្ម្មភាេ ដូចខាងពក្កាម្៖ 
 ជាំរុញការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ាថមី 
 ែលិត្ក្ម្មវធិអីក្ខរក្ម្មឌ្ីជថីល្ក្ម្គប់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ន្ិង្ិ្្ 
 បពងេីត្មុ្ខ្វជិាា ផ ា្ម្ពៅក្គ្ប់ក្ក្ម្ិត្្ិក្ា 
 ោក់្បញ្ចូ លព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលមូ្លោឋ ន្ពៅក្នុងក្បេ័ន្ធពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ ន្ិងែលិត្ព្ៀវពៅ្ិក្ា
ពគ្នលឌ្ីជីថលន្ិងពក្បីក្បា្់្ក្ម្គប់្ិ្្ន្ិងក្គ្ូបពក្ងៀន្ទាំងអ្់ 

 បពងេីត្ព្វា្ុខ្ភាេ្ក្ម្គប់បុគ្គលិក្ ន្ិង្ិ្្ពៅតាម្សាលាពរៀន្ ន្ិងបាំប៉ាន្ក្គ្ូទ្ទ្លួបន្ាុក្      
្ុខ្ភាេ្ិក្ាពៅតាម្សាលាគ្រុពកា្លយ។ 

 
 
 

                                                            

2 ្ក្ម្គប់របាយការ ៍លម្អិត្បផន្ថម្អាំេី្ក្ម្មភាេពៅក្នុងផែនក្ពន្ះ ្ូម្ពម្ីលពៅក្នុងផែនក្ទ្ី១ អនុ្វ ិ្ ័យបឋម្្ិក្ា ន្ិងម្ធយម្្ិក្ា 
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្្រ ត្ម្ាទ្៣ី៖ ការោក់្ឱ្យអនុ្វត្តអធកិារក្ចិច 
ការប តុ ះបណ្តត លអធិការអប់រ ាំ ន្ិងការក្សាង្ម្ត្ថភាេពៅថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ ជា្ក្ម្មភាេអាទ្ិភាេម្យួ

ចាំន្ួន្ពៅក្នុង្្រ ត្ម្ាពន្ះ។ ពៅក្ត្ឹម្ឆ្ន ាំ២០២១ អធិការចាំន្នួ្ ២៤៧នាក់្ បាន្ទ្ទ្ួលការប តុ ះបណ្តត ល       
តាម្ក្បធាន្បទ្ពែ្ងៗ រមួ្ម្គន្ ការវភិាគ្ពលីលទ្ធែលរងាវ យត្នម្ល ន្ិងការពរៀបចាំរបាយការ ៍ តាម្រយៈអធិការក្ិចច
ជាក់្ផ ត្ងពៅតាម្សាលាពរៀន្។ ដូចគ្នន ែងផដរ ក្ក្ុម្េិន្ិត្យតាម្ោន្ពៅថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  បាន្ទ្ទ្ួលការបាំប៉ាន្ 
ជាេិព្្ ពលី្វ័យវាយត្នម្លសាលាពរៀន្ ន្ិងការក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ិន្នន័្យតាម្សាលាពរៀន្។ 

ពលី្េីពន្ះ ឯក្សារអធិការក្ិចចតាម្កាលក្ាំ ត់្បាន្ពធវីបចចុបបន្នក្ម្ម ន្ិងម្គន្ឧបក្រ ៍អធិការក្ិចច         
ពក្បីក្បា្់ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ពៅក្គ្ប់ក្ក្ម្ិត្។ 

ចុងពក្កាយ ក្បេ័ន្ធអធិការក្ិចចនែាក្នុងសាលាពរៀន្ ន្ិងអធិការក្ិចចនែាក្នុង បាន្ែ្េវែាយដល់ក្គ្ប់អនក្ពាក់្េ័ន្ធ
ពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ន្ិងថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ ពហយីសាលាពរៀន្បាន្ចាប់ពែតីម្ពធវីពត្ ត្ ត្ង់ោពដីម្បវីាយត្នម្លលទ្ធែល្ិក្ា
រប្់្ិ្្តាម្ក្ក្ម្ិត្ថ្នន ក់្។ 

ក្នុងចាំពណ្តម្បញ្ា ក្បឈម្ផដលបាន្រក្ព ញី ម្គន្្ូចនាក្រជាពក្ចីន្ផដលបាន្ពក្បីក្បា្់ពៅក្គ្ប់អនុ្វ ិ្ ័យ 
ក្េម្ទាំងឧបក្រ ៍ន្ងិដាំព ីរការេិន្ិត្យតាម្ោន្ ន្ងិការពរៀបចាំរបាយការ ៍ផដលបាន្ ពក្បីក្បា្់ពោយនដគូ្ពែ្ងគ្នន ។ 
ពហតុ្ដូពចនះ ចាាំបាច់ក្ត្ូវពធវី្ុខ្ដុម្ន្ីយក្ម្មឧបក្រ ៍ន្ិងដាំព ីរការពែ្ងៗគ្នន  ពដីម្បបីពងេីន្ក្ប្ិទ្ធភាេអធកិារក្ិចច។ 

ពលី្េីពន្ះ ការអនុ្វត្តពត្ ត្ ត្ង់ពៅតាម្សាលាពរៀន្ពៅផត្ដាំព ីរការ ប៉ាុផន្តលទ្ធែលអធិការក្ិចចម្ិន្ទន់្
បាន្ពក្បីក្បា្់ឱ្យបាន្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ក្នុងការផក្លម្អផែន្ការអភិវឌ្ឍសាលាពរៀន្។ 

ក្នុងអាំ ុងពេលបន្តអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ ន្ឹងពផ្ទត ត្ពលី្ក្ម្មភាេ         
ដូចខាងពក្កាម្៖ 

 ្ហការជាម្ួយនាយក្ោឋ ន្ពាក់្េ័ន្ធ ម្ន្ាីរអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ីឡា២៥ រាជធាន្ ីពខ្ត្ត ន្ិង នដគូ្អភិវឌ្ឍ 
ពដីម្បពីធវី្ុខ្ដុម្ន្ីយក្ម្មឯក្សារ ឧបក្រ ៍ ន្ិងដាំព ីរការ្ក្ម្គប់ការេិន្ិត្យតាម្ោន្ ន្ិងការពរៀបចាំ
របាយការ ៍អធិការក្ិចច 

 បន្តពក្ជី្ពរ ី្  ន្ិងបាំប៉ាន្អធិការអប់រ ាំ 
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេក្ក្ុម្បាំប៉ាន្ន្ិងេិន្តិ្យតាម្ោន្ថ្នន ក់្ក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ពលីពត្ ត្ ត្ង់ោ ពៅក្ក្ម្ិត្
សាលាពរៀន្ ន្ិងបពចចក្ពទ្្ពរៀបចាំ ា្ំ ួរន្ិងវភិាគ្លទ្ធែលពត្ ត្ 

 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ពលីការងារអធិការក្ិចចអចិនស្រន្តយ ៍ ពដីម្បជីួយក្គ្ូបពក្ងៀន្
ជាក្បចាាំ 

 េក្ងឹង្វ័យវាយត្នម្លសាលាពរៀន្ ការអនុ្វត្ត វ្័យវាយត្នម្លសាលាពរៀន្តាម្អន្ឡាញ ន្ិងវាយត្នម្ល 
ែលប៉ាះពាល់ពរៀងរាល់៣ឆ្ន ាំម្តង 

 ពរៀបចាំពគ្នលការ ៍ផ នាា្ំ តីេី ការក្ាំ ត់្ត្ាំបន់្អធិការក្ិចច ន្ងិេិន្ិត្យតាម្ោន្ការអនុ្វត្តរបាយការ ៍
អធិការក្ិចច។ 
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្្រ ត្ម្ាទ្៤ី៖ ការេក្ងងឹរងាវ យត្នម្ល្ កិ្ាថ្នន ក់្ជាត្តិ្ាំបន់្ ន្ងិអន្តរជាត្ ិន្ងិការក្ប ង 
ចាប់តាាំងេីឆ្ន ាំ២០១៩ម្ក្ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ឡីាបាន្ពរៀបចាំក្ក្បខ្ ឌ គ្ត្ិយុត្ត ពដីម្បធីានាដាំព ីរការ

ក្ប ង រមួ្ទាំង ព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេីដាំព ីរការន្ិងការក្បក្េឹត្តពៅរប្់ម្ធយម្្ិក្ាចាំព ះទូ្ពៅ  ្ញ្ញ បក្ត្ម្ធយម្
្ិក្ាបឋម្ភូម្ិ ន្ិងទុ្ត្ិយភូម្ិពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ាសាធារ ៈ ន្ិងឯក្ជន្ ន្ិងក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងក្ិចចការក្ប ង។ 

ពាក់្េ័ន្ធន្ឹងការវាយត្នម្លថ្នន ក់្ជាត្ិ ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ឡីា បាន្ពធវកីារវាយត្នម្ល្ិ្្ថ្នន ក់្ទ្ី៦ ន្ិង
បញ្ច ប់ការពរៀបចាំពត្ ត្វាយត្នម្លអាំណ្តន្ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទ្ី១។ 

ពាក់្េ័ន្ធន្ឹងការវាយត្នម្លថ្នន ក់្ត្ាំបន្់ របាយការ ៍វាយត្នម្លថ្នន ក់្ត្ាំបន្់ (ពត្្តរងាវ យត្នម្លលទ្ធែល្ិក្ា
រប្់្ិ្្ក្ក្ម្ិត្បឋម្្ិក្ាពៅត្ាំបន់្អា្ីុអាពគ្នយឆ៍្ន ាំ២០១៩) បាន្បញ្ច ប់ន្ិងែ្េវែាយពៅថ្នន ក់្ត្ាំបន្់ពធវី       
បទ្បងាា ញពោយឯក្ឧត្តម្ប ឌិ ត្្ភាចារយ ហង់ជនួ្ ណ្តរ ៉ានុ្ ពៅក្នុងេិធីែ្េវែាយជាែលូវការ។ ពៅឆ្ន ាំ២០២១ 
ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡាបាន្បញ្ច ប់របាយការ ៍្ិក្ាថ្នន ក់្ជាត្ិពលីពត្ ត្រងាវ យត្នម្លលទ្ធែល្ិក្ារប្់
្ិ្្ក្ក្ម្ិត្បឋម្្ិក្ាពៅត្ាំបន់្អា្ីុអាពគ្នយឆ៍្ន ាំ២០១៩ ពោយម្គន្ការគ្នាំក្ទ្ជាំន្ួយបពចចក្ពទ្្េីអនក្ជាំនាញការ
អន្តរជាត្ិ។ 

ចុងពក្កាយ ក្បពទ្្ក្ម្ពុជាបាន្ចូលរមួ្អនុ្វត្ត្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ពាក់្េ័ន្ធន្ឹងក្ម្មវធិីអន្តរជាត្ិ ត្ីេីរងាវ យ
ត្នម្លលទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្ឆ្ន ាំ២០២២ រមួ្ម្គន្ ការបពងេតី្ក្ក្ម្ង្ាំ ួរជាភាសាផខ្មរ្ក្ម្គប់ការអនុ្វត្ត        
សាក្លបង ពោយពក្ជី្ ា្ំណ្តក្គ្ាំរូចាំន្ួន្ ៣៥សាលា ក្នុងការអនុ្វត្តសាក្លបង ន្ិងពរៀបចាំឯក្សារគ្នាំក្ទ្ដល់ក្គ្ូ
បពក្ងៀន្ ពដីម្បជីួយ្ិ្្ឱ្យ្ពក្ម្ចបាន្ចាំព ះដឹងមូ្លោឋ ន្ន្ិងជាំនាញក្ក្ម្ិត្្ក្ល។ 

ក្នុងការបន្តអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ ន្ឹងពផ្ទត ត្ពលី្ក្ម្មភាេ ដូចខាងពក្កាម្៖ 
 េិន្ិត្យតាម្ោន្ការអនុ្វត្តក្ក្បខ្ ឌ រងាវ យត្នម្ល្ិ្្ពៅក្ក្ម្ិត្ម្ពត្តយយ្ិក្ា ន្ិងការអប់រ ាំចាំព ះទូ្ពៅ 
(ការអប់រ ាំេីចម្គៃ យ) ពៅក្ក្ម្ិត្សាលាពរៀន្ 

 អនុ្វត្តការក្បមូ្លទ្ិន្នន័្យ្ក្ម្គប់ក្ម្មវធិីអន្តរជាត្ិ ត្ីេីរងាវ យត្នម្លលទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ពរៀបចាំផែន្ទ្ីបងាា ញែលូវ្ក្ម្គប់ក្ិចចការក្ប ងថ្នន ក់្ជាត្ិ។ 
 

្្រ ត្ម្ាទ្៥ី៖ ការផក្ទ្ក្ម្ង់ឧត្តម្្ិក្ា 

្ម្ិទ្ធែលម្យួចាំន្ួន្្ពក្ម្ចបាន្ពៅក្នុង្្រ្តម្ាពន្ះម្គន្ដូចខាងពក្កាម្៖3 
 ការេក្ងឹងក្បេ័ន្ធ តាម្រយៈការបពងេីត្ការក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្្្ ក្បេ័ន្ធធានា
គុ្ ភាេនែាក្នុង ន្ងិក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងបពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ 

 ចាំន្ួន្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលម្គន្ វ្័យភាេពេញពលញបាន្ពក្ីន្ព ងី ពហយីពៅឆ្ន ាំ២០២១ 
ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាសាធារ ៈចាំន្ួន្៤ បាន្ផក្បកាល យពៅក្គ្ឹះសាថ ន្រដឋបាលសាធារ ៈ ន្ិង
ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាចាំន្ួន្២ពទ្ៀត្ រ ាំេឹងថ្នន្ឹងែតល់ វ្័យភាេក្នុងពេលឆ្ប់ៗពន្ះ 

 រពបៀប្ិក្ាតាម្ផបបឌ្ីជីថលបាន្េក្ងីក្ រមួ្ម្គន្ ការបពងេីត្ក្ម្មវធិីឌ្ីជីថល ការផចក្រ ាំផលក្បទ្េិពសាធ
ការ្ិក្ាតាម្អន្ឡាញ ការបពងេីត្ថ្នន ក់្ពរៀន្តាម្អន្ឡាញជាក្បចាាំ ការបពងេីត្ក្ម្មវធិី្ិក្ាន្ិង   
បង់នថល្ិក្ាតាម្អន្ឡាញ 

                                                            

3 ្ក្ម្គប់ការវភិាគ្ពលីវឌ្ឍន្ភាេលម្អិត្បផន្ថម្ ្ូម្ពម្ីលពៅផែនក្ទ្ី១ អនុ្វ ិ្ ័យឧត្តម្្ិក្ា 
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 ការធានាគុ្ ភាេពៅឧត្តម្្ិក្ាក្ត្ូវបាន្េក្ងឹង ដូចជា បាន្បពងេីត្ឧបក្រ ៍េិន្ិត្យ តាម្ោន្ន្ិង
វាយត្នម្ល បាន្ទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា  ន្ងិបាន្ពរៀបចាំរបាយការ ៍
វ្័យវាយត្នម្លពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា។ 

្ក្ម្មភាេ្ក្ម្គប់បន្តការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ២០១៩-២០២០ ក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងី     
ដូចខាងពក្កាម្៖ 

 បន្តេក្ងឹងក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងេ័ត៌្ម្គន្ ពោយការបពងេីត្ក្បវត្តិនន្ការ្ិក្ារប្់ន្ិ្្តិ្ ន្ិងសាស្រសាត ចារយ   
ពៅក្ក្ម្ិត្ឧត្តម្្ិក្ា 

 បន្តអភិវឌ្ឍការ្ិក្ាតាម្ផបបឌ្ីជីថល រមួ្ម្គន្ ការវនិ្ិពយគ្ពលីក្ម្មវធិីឌ្ីជីថល 

 បពងេីត្យន្តការព្លីយត្បន្ឹងត្ក្ម្ូវការឧ្ាហក្ម្ម ន្ិងពលីក្ក្ម្ព្់ជាំនាញវទិ្ាសាស្រ ត្ 
 ពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ ភាេក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាសាធារ ៈពៅតាម្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត 
 ពលីក្ក្ម្ព្់ការក្សាវក្ជាវ ពោយបពងេីត្ម្ជឈម្ ឌ លក្សាវក្ជាវពៅតាម្សាក្លវទិ្ាល័យ 

 បពងេីត្សាក្លវទិ្ាល័យបណ្តត ញ ពោយការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ា ការពោះក្សាយបញ្ា កូ្វដី-១៩ 
ពោយែារភាា ប់ពៅន្ឹងសាក្លវទិ្ាល័យពៅក្នុងត្ាំបន់្ ន្ងិសាក្លវទិ្ាល័យអាសា៊ា ន្ ន្ងិការក្គ្ប់ក្គ្ង
តាម្អន្ឡាញ។ 

 

២.១.២. យុទ្ធសាស្រ ត្ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ដាំណ្តក់្កាលទ្២ី៖ ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ពៅក្ក្ម្តិ្សាលាពរៀន្ 
ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច 

 េក្ងីក្ការចូលពរៀន្ (ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ ការេក្ងីក្ថ្នន ក់្ម្ពត្តយយក្នុងសាលាបឋម្្ិក្ា) 
 ផក្បកាល យម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ពៅជាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ 
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងក្គ្ូឧពទ្ា្ ពៅសាលាគ្រុពកា្លយម្ពត្តយយម្ជឈមិ្ 
 ការអភិវឌ្ឍ្ម្គា របពក្ងៀន្ ន្ិងពរៀន្្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច។ 

 

ការអប់រ ាំបឋម្្ិក្ា 
 េិន្ិត្យព ងីវញិ ន្ិងពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំក្បត្ិបត្តិ្ ក្ម្គប់ការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ 
 អនុ្វត្តអភិក្ក្ម្នន្ការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ 
 ពរៀបចាំក្បេ័ន្ធ្ក្ម្គប់ពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍរិប្់នាយក្សាលា ន្ងិក្គ្ូបពក្ងៀន្ 
 ជាំរុញការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ាក្នុងការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ន្ិងការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ 
 េក្ងីក្សាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមី អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ យុទ្ធសាស្រ្ត្ ហគ្ម្ន្៍សាលាពរៀន្ 
 េក្ងីក្ក្ម្មវធិអីាំណ្តន្ ន្ងិគ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ដាំបូង 
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងក្គ្ូឧពទ្ា្ ពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូ (១២+៤) 
 បស្រញ្ា បខ្លឹម្សារមុ្ខ្វជិាា ផ្ាម្ ន្ិងភាសាបរពទ្្  
 វាយត្នម្លលទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្។ 

 

ការអប់រ ាំម្ធយម្្ិក្ា ន្ងិការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ 
 ផក្បកាល យសាលាពរៀន្ផដលម្គន្្កាត នុ្េលពៅជាសាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមី ន្ិងសាលាពរៀន្ពផ្ទត ត្ពលីវទិ្ាសាស្រ ត្ 
ន្ិងបពចចក្វទិ្ា 
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 ែារភាា ប់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ាពៅន្ឹងឧត្តម្្ិក្ា ្ហក្គ្ន្ឯក្ជន្ ន្ងិការរក្ក្បាក់្ចាំ ូល 
 បន្តេក្ងឹង ន្ងិេក្ងីក្សាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមី អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ យុទ្ធសាស្រ្ត្ ហគ្ម្ន៍្
សាលាពរៀន្ ន្ិងសាលាម្ធយម្្ិក្ាធន្ធាន្ ន្ិងសាលាបណ្តត ញ 

 េក្ងីក្ការ្ិក្ាផែនក្វទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា វ ិ្ វក្ម្ម គ្ ិត្វទិ្ា ន្ិងភាសាបរពទ្្ 
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ 
 េក្ងឹង ន្ិងេក្ងីក្វទិ្ាល័យចាំព ះទូ្ពៅន្ិងបពចចក្ពទ្្ ន្ិងក្ម្មវធិអីប់រ ាំបាំ ិន្ជវីតិ្ 
 េក្ងឹង ន្ិងេក្ងីក្ក្ម្មវធិីម្គ្គុពទ្ា្ក៍្ ន្ិងក្បឹក្ាអាជីេ 
 វាយត្នម្លលទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្។ 
 

ការអប់រ ាំឧត្តម្្ិក្ា 
 ការចូលពរៀន្មុ្ខ្វជិាា វទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា វ ិ្ វក្ម្ម ្ិលបៈនចនក្បឌ្ិត្ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា (STEAM)  
 ប តុ ះបណ្តត លជាំនាញព្លីយត្បន្ឹងទ្ែីារការងារ ន្ិងព្ដឋក្ិចច្ងគម្ 
 ការក្សាវក្ជាវ ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងន្វានុ្វត្តន៍្ 
 ការបពងេីត្្ហក្គ្ន្ធុន្តូ្ច ន្ងិម្ធយម្ ពៅតាម្សាក្លវទិ្ាល័យ 
 ការែារភាា ប់ម្ធយម្្ិក្ាពៅឧត្តម្្ិក្ា 
 បពងេីន្គុ្ វុឌ្ឍសិាស្រសាត ចារយក្ក្ម្ិត្ប ឌិ ត្ពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា 
 បពងេីត្ម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្ភាេពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា 
 េក្ងឹងក្ម្មវធិកី្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការ 
 េក្ងឹងការវាយត្នម្លការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំពៅឧត្តម្្ិក្ា  
 ការវាយត្នម្លគុ្ ភាេនែាក្នុងក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា។ 

 

ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 
 អនុ្វត្តក្ម្មវធិអីក្ខរក្ម្ម្ក្ម្គប់ម្នុ្្្ពេញវយ័ 
 េក្ងឹងម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ 
 ផក្បកាល យម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ពៅជាម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្ 
 ែតល់ក្ម្មវធិីបាំ ិន្ជីវតិ្ ន្ងិមុ្ខ្របរងាយៗដល់យុវជន្ពក្ៅសាលា 
 អនុ្វត្តក្ម្មវធិចូីលពរៀន្ព ងីវញិ្ក្ម្គប់កុ្ម្គរផដលបាន្ពបាះបង់ការ្ិក្ា 
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 
 អនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ ម្មូ្លអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ។ 

 

ការអភវិឌ្ឍយុវជន្ 
 ពលីក្ក្ម្ព្់ជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្ី២១ដល់យុវជន្ 
 ប តុ ះបណ្តត លជាំនាញ្ហក្គ្ិន្ភាេ ន្ិងភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ 
 ែតល់ការអប់រ ាំ ន្ិងប តុ ះបណ្តត លជាំនាញទ្ន់្ ន្ិងជាំនាញបពចចក្ពទ្្ដល់យុវជន្ក្នុង ន្ងិពក្ៅសាលាពរៀន្ 
 ការអប់រ ា្ំ ុខ្ភាេ ្ុវត្ថិភាេ ្ុខ្ម្គលភាេ្ក្ម្គប់យុវជន្ 
 ការចូលរមួ្ ន្ិងការងារ ម្័ក្គ្ចិត្ត 
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 េក្ងីក្ក្ម្មវធិអីប់រ ា្ំ ម្មូ្លក្ក្ម្ិត្មូ្លោឋ ន្្ក្ម្គប់យុវជន្  
 ផក្លម្អពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធរូបវន័្ត ម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ (ម្ជឍម្ ឌ លយុវជន្គ្ាំរូ)។ 

 

ការអប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា 
 ពក្ត្ៀម្លក្ខ ៈពឆ្ព ះពៅ្ីុពហគម្២០២៣ 
 េក្ងឹង្ក្ម្មភាេក្ីឡាតាម្សាលាពរៀន្ 
 េក្ងឹង្ក្ម្មភាេក្ីឡាម្ហាជន្ 
 ពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូឧពទ្ា្ពៅវទិ្ាសាថ ន្ជាត្ិអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ីឡា 
 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបងវឹក្ ក្ីឡាក្រ ក្ឡីាការនិ្ី ពៅក្ក្ម្ ...។ 

 

២.១.៣. ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ដាំណ្តក់្កាលទ្៣ី៖ ការពធវបីរវិត្តក្ម្មក្បេ័ន្ធអប់រ ាំ ន្ងិការអភវិឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ 
 ក្ក្្ួងន្ងឹោក់្ឱ្យអនុ្វត្តអភិក្ក្ម្ ត្ីេកីារក្គ្ប់ក្គ្ងពផ្ទត ត្ពលីលទ្ធែល តាម្រយៈការបពងេីត្យន្តការក្គ្ប់ក្គ្ង 

ន្ិងផបងផចក្ធាតុ្ចូល ផដលម្គន្គុ្ ភាេ ន្ិងត្ក្ម្ង់ពៅរក្លទ្ធែល ជាេិព្្ធាតុ្ចូលផដលគ្នាំក្ទ្ដល់ការបពងេីន្
លទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្ សាលាពរៀន្ម្គន្គុ្ ភាេន្ិង្ពក្ម្ចបាន្តាម្ ត្ង់ោ ន្ិងការប តុ ះបណ្តត ល ធន្ធាន្
ម្នុ្្្ផដលម្គន្គុ្ ភាេលអ ន្ិងភាេជាេលរដឋលអ ដូចខាងពក្កាម្៖  

 េក្ងឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងពផ្ទត ត្ពលីលទ្ធែលពឆ្ព ះពៅរក្ការពោះក្សាយបញ្ា ជាលក្ខ ៈក្បេ័ន្ធ ន្ិងតាម្ផបប
អនុ្វ ិ្ ័យ ពោយេក្ងឹងការក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ិងការវាយត្នម្លការអនុ្វត្តផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ន្ិង
ផែន្ការក្បត្ិបត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ 

 េក្ងឹងក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ រមួ្បញ្ចូ លទាំង ការេិន្ិត្យព ងីវញិមុ្ខ្ងារន្ិងភារក្ិចច ការពរៀបចាំផែន្ការ
ក្បចាាំឆ្ន ាំ ការអនុ្វត្តគ្ន្លងអាជីេ ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ ន្ិងការេិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្ល 

 េក្ងឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងធន្ធាន្ម្នុ្្្ ពោយពផ្ទត ត្ ពលីការប តុ ះបណ្តត លវជិាា ជីវៈជាក្គ្ូបពក្ងៀន្ ភាេជាអនក្ 
ដឹក្នាាំន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ងិជាអនក្ក្សាវក្ជាវន្ិងវាយត្នម្ល ជាម្ួយគ្នន ពន្ះ ក្ត្វូបពងេីត្យន្តការត្ក្ម្ង់ទ្ិ្
ការងារ ការក្បឹក្ាពយបល់ ន្ិងការចុះជួយបងវឹក្ការងារ ន្ិងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាាំ 

 ផក្លម្អក្បេ័ន្ធពលីក្ទ្ឹក្ចិត្ត ន្ិងការែតល់ឱ្កា្្ក្ម្គប់ការអភិវឌ្ឍគ្ន្លងអាជីេ ក៏្ដូចជាការទ្ទ្ួលសាគ ល់
អនក្ឯក្ពទ្្អប់រ ាំ 

 ពលីក្ក្ម្ព្់ការក្ប ងក្បណ្តាំង ការវាយត្នម្លនាយក្សាលាលអ ក្គ្ូបពក្ងៀន្លអភាសាផខ្មរ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា 
ថ្នន ក់្ដាំបូង ន្ងិសាលាពរៀន្សាអ ត្ ពោយពក្បីក្បា្់ក្បេ័ន្ធរងាវ យត្នម្លការបាំពេញការងារក្បចាាំឆ្ន ាំ 

 េក្ងឹងការអនុ្វត្តលក្ខ ៈជាក្បេ័ន្ធ ន្ងិការផ្ទល ្់បតូររពបៀបពធវីការ ពោយផក្បកាល យឧត្តម្គនុ្វត្តន៍្នន្ការអនុ្វត្ត
គ្ពក្ម្គងនានា ពដីម្បផីក្លម្អក្បេ័ន្ធ ការពរៀបចាំពគ្នលន្ពយបាយ ន្ិងផែន្ការ ន្ិងពគ្នលការ ៍ផ នាាំ 

 េក្ងឹងការក្សាងពគ្នលន្ពយបាយ ន្ងិផែន្ការអប់រ ាំផែអក្ពលីក្បភេទ្ិន្នន័្យ ន្ងិភ ត្ុតាង រមួ្ម្គន្ក្បភេ
ទ្ិន្នន័្យផដលបាន្ម្ក្េីការ្ិក្ាក្សាវក្ជាវ ន្ិងឧត្តម្គនុ្វត្តន៍្អប់រ ាំ  

 អនុ្វត្ត ន្ងិេនិ្ិត្យតាម្ោន្ ន្ិងវាយត្នម្លពគ្នលន្ពយបាយ ន្ងិផែន្ការអប់រ ាំផែអក្ពលីលទ្ធែល ពដីម្បី
ធានាក្ប្ិទ្ធភាេ ន្ិងែលក្ត្ ប់េីការវនិ្ិពយគ្ពលីវ ិ្ ័យអប់រ ាំ  

 ក្សាងពគ្នលន្ពយបាយ ន្ិងលិខ្ិត្បទ្ោឋ ន្គ្ត្ិយុត្តពដីម្បធីានាការអនុ្វត្តក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់សាលាពរៀន្ 
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 ពធវី្ុខ្ដុម្ន្យីក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ អនុ្វ ិ្ ័យទាំងអ្ព់ៅពក្កាម្ក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ន្ិងធានាថ្នទ្ិន្នន័្យក្ត្ូវបាន្ពធវីបចចុបបន្នភាេទន់្ពេលពវលា 

 អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងពផ្ទត ត្ពលីគុ្ ភាេពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្អប់រ ាំ 
 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីព្លីយត្បបរបិទ្រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថល ន្ិងការក្គ្ប់ក្គ្ងវ ិ្ ័យសាធារ ៈ ក្នុងបរបិទ្ថមី 
ែារភាា ប់ជាម្ួយន្ឹងលទ្ធែលរប្់សាថ ប័ន្ ន្ិងក្បេ័ន្ធអប់រ ាំទាំងមូ្ល  

 អនុ្វត្តក្ក្បខ្ ឌ គ្ន្លងអាជេីក្គ្ូបពក្ងៀន្ 
 អភិវឌ្ឍ/េក្ងងឹអនក្ដឹក្នាាំពៅក្គ្ប់ក្ក្ម្តិ្ ផដលអាចបពក្ម្បីាំ ងក្បាថ្នន នន្ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ពលីវ ិ្ ័យអប់រ ាំ ន្ងិ
ពគ្នលន្ពយបាយអប់រ ាំ នាាំឱ្យអនក្ដនទ្ផ្ទល ្់បតូរ ន្ិងបពងេីត្ក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការយ៉ា ងជិត្ ន្ិទ្ធរវាងត្ួអងគ 
ន្ិង្ម្គ្ភាេពែ្ងៗ 

 អនុ្វត្តផែន្ការពគ្នល ត្ីេីការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំ 
 េក្ងឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ ន្ិង្វន្ក្ម្ម 
 េក្ងឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងធន្ធាន្ម្នុ្្្ 
 េក្ងឹងក្បេ័ន្ធផែន្ការអប់រ ាំពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ ន្ិងសាលាពរៀន្ 
 េក្ងឹងការអនុ្វត្តពគ្នលន្ពយបាយ ន្ិងផែន្ការតាម្សាលពរៀន្។ 

 

២.១.៤. ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ដាំណ្តក់្កាលទី្៤៖ ការប តុ ះបណ្តត លធន្ធាន្ម្នុ្្្្ក្ម្គប់បរវិត្តក្ម្មព្ដឋកិ្ចចឌ្ីជីថល  
 អភិវឌ្ឍពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធគ្នាំក្ទ្ដល់បរវិត្តក្ម្មឌ្ីជថីល 
 ពលីក្ក្ម្ព្់ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធអប់រ ាំពៅក្ក្ម្ិត្សាលាពរៀន្ (សាលាពរៀន្ អគ្នរ្ិក្ា បរកិាខ រ អនាម័្យ 
្ម្គា រអប់រ ាំឌី្ថល ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធគ្នាំក្ទ្ការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ន្ិង សារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្  

 ប តុ ះបណ្តត លជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្ី២១ ្ក្ម្គប់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិង្ិ្្ 
 ពលីក្ក្ម្ព្់ការអប់រ ាំតាម្ផបបឌ្ីជីថល ន្ិងការជាំរុញធុរក្ិចចឌ្ីជីថល ជាេិព្្ ការពលីក្ក្ម្ព្់ ការអប់រ ាំ
ឌ្ីជីថល ន្ងិវទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា វ ិ្ វក្ម្ម ន្ងិគ្ ិត្វទិ្ា  

 អភិវឌ្ឍពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធក្គ្ឹះសាថ ន្ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ ការអប់រ ាំក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងអភិវឌ្ឍ     
វជិាា ជីវៈក្គ្ូបពក្ងៀន្ ក្្បតាម្បរវិត្តក្ម្មឌ្ីជីថលពដីម្បកីារក្សាងេលរដឋឌ្ីជីថល។  

 

ផែនរទ្ី៣៖ អនារអនុវសិយ័ ការអប់របំរយិាបនន នងិឡយនឌ្័រ 
៣.១. ការអភវិឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្គូ្បពក្ងៀន្ ន្ងិម្ជឈម្ ឌ លអប់រ ាំក្គូ្បពក្ងៀន្ 

(១) ការអភវិឌ្ឍក្ម្មវធិី្ កិ្ាការអប់រ ាំក្គូ្បពក្ងៀន្ 
 េិន្ិត្យព ងីវញិ ន្ិងផក្ ក្្ម្ួលពលីក្ម្មវធិី្ិក្ា ក្្ម្គប់ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅសាលាម្ធយម្្ិក្ា  
គ្រុពកា្លយម្ពត្តយយម្ជឈមិ្ សាលាគ្រុពកា្លយ ន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការ ន្ិងម្ជឈម្ ឌ លគ្រុពកា្លយភូម្ិភាគ្
តាម្រយៈការោក់្ឱ្យអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ាផែអក្ពលីម្៉ាូឌុ្ល ន្ិងតាម្ក្បេ័ន្ធពក្ក្ឌ្ីត្ (ពយងតាម្គ្ ៈក្ម្គម ធិការ 
ទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំនន្ក្ម្ពុជា ន្ងិក្ក្បខ្ ឌ ក្ម្មវធិី្ិក្ារប្់វទិ្ាសាថ ន្គ្រុពកា្លយ) 

 អភិវឌ្ឍក្ក្បខ្ ឌ ក្ម្មវធិី្ិក្ាការអប់រ ាំក្គ្ូបពក្ងៀន្ ផដលម្គន្គុ្ ភាេ្ក្ម្គប់សាលាម្ធយម្្ិក្ា 
គ្រុពកា្លយម្ពត្តយយម្ជឈមិ្ សាលាគ្រុពកា្លយន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការ ន្ិងម្ជឈម្ ឌ លគ្រុពកា្លយភូម្ិភាគ្ 
ពដីម្បពីធវី្ុខ្ដុម្ន្ីយក្ម្មក្ម្មវធិី្ិក្ាអប់រ ាំក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិង ត្ង់ោពៅក្គ្ប់ក្គ្ឹះសាថ ន្ប តុ ះបណ្តត ល     
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ក្គ្ូបពក្ងៀន្ រមួ្ទាំងវទិ្ាសាថ ន្គ្រុពកា្លយតាម្ក្បេ័ន្ធពក្ក្ឌ្ីត្ ពរៀបចាំក្ម្មវធិី្ិក្ា/រចនា្ម្ព័ន្ធ ន្ិង        
វធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្តាម្ខ្លឹម្សារពម្ពរៀន្ផែអក្ពលីភ ត្ុតាង ក្្បតាម្ក្ម្មវធីី្ិក្ាជាត្ិផដលបាន្រ ាំេឹងទុ្ក្ 
ន្ិងអាទ្ិភាេពលចព ងីថមីៗ ដូចជា ការបផក្ម្បក្ម្ួលអាកា្ធាតុ្ េិការភាេ។ល។ 

 ធានាការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ ជាេិព្្ពលីមុ្ខ្វជិាា វទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា វ ិ្ វក្ម្ម ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា 
បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្វទិ្ាន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ ការក្សាវក្ជាវ គ្រុពកា្លយន្ិងវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ ក្ម្ម្ិក្ា 
ន្ិងភាសាបរពទ្្ផែអក្តាម្ក្ក្បខ្ ឌ ក្ម្មវធិី្ិក្ា។ 

 

(២) ការអភវិឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ្ក្ម្គប់ក្គូ្ឧពទ្ា្  ន្ងិក្គូ្បពក្ងៀន្ 
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូឧពទ្ា្ ត្ីេីចាំព ះដឹងតាម្មុ្ខ្វជិាា  គ្រុពកា្លយ ន្ិងបពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្វទិ្ាន្ិង      
សារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ ឱ្យព្លីយត្ប ត្ង់ោវជិាា ជីវៈក្គ្ូឧពទ្ា្ ពោយែតល់ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាបន្តតាម្ម្៉ាូឌុ្ល 
ផដលបន្្ុនី្ឹងក្បេ័ន្ធពក្ក្ឌ្ីត្ ន្ិងទ្ទ្លួសាគ ល់ពោយការយិល័យក្គ្ប់ក្គ្ងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាបន្ត។ 
ក្ិចចការពន្ះជាគ្ាំរូផដលបាន្អនុ្វត្តពោយបពងេីន្ម្៉ាូឌុ្ល្ក្ម្គប់ពធវីវកិ្ក្ឹត្ការក្គ្ូឧពទ្ា្ពៅសាលាគ្រុពកា្លយ 
ន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការ ផដលបាន្អភិវឌ្ឍ ន្ងិអនុ្វត្តពក្កាម្ក្ម្មវធិីេក្ងឹងការអប់រ ាំក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅក្ម្ពុជា ន្ិងម្៉ាូឌុ្ល
្ក្ម្គប់ពធវីវកិ្ក្ឹត្ការក្គ្ូឧពទ្ា្ពៅម្ជឈម្ ឌ លគ្រុពកា្លយភូម្ិភាគ្ ន្ិងសាលាម្ធយម្្ិក្ាគ្រុពកា្លយ 
ម្ពត្តយយម្ជឈិម្ ពក្កាម្គ្ពក្ម្គងក្សាង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូឧពទ្ា្គ្នាំក្ទ្ពោយមូ្លន្ិធិភាេជានដគូ្្ក្ម្គប់     
ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ 

 បពងេីត្ឱ្យម្គន្្ងគត្ិភាេ ន្ងិភាេក្បទក់្ក្ក្ឡាគ្នន ក្នុងការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ្ក្ម្គប់បុគ្គលិក្អប់រ ាំទាំងអ្់ 
រមួ្ម្គន្ក្គ្ូឧពទ្ា្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ពោយធានានូ្វការ្ក្ម្ប្ក្ម្ួល         
ពៅថ្នន ក់្ជាត្ិបន្្ុជីាម្ួយការែតល់ឱ្យការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាបន្តតាម្ក្បេ័ន្ធពក្ក្ឌ្ីត្ ពោយត្ក្ម្ូវឱ្យម្គន្         
ការវាយត្នម្លែលជះ ន្ងិម្គន្ពគ្នលបាំ ងបពងេីន្ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ ន្ងិភាេព្លីយត្បពៅទូ្ទាំង
ក្បពទ្្ 

 អក្តាក្គ្ូបពក្ងៀន្ម្គន្្ញ្ញ បក្ត្បរញិាបក្ត្ពៅក្ក្ម្ិត្ម្ពត្តយយ្ិក្ា បឋម្្ិក្ា ន្ិងម្ធយម្្ិក្ាបឋម្
ភូម្ិគ្ួរក្ត្ូវបាន្បពងេីន្ (ការផក្លម្អការប តុ ះបណ្តត លគុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូបពក្ងៀន្)។ បពងេនី្អក្តាក្គ្ូបពក្ងៀន្ 
ន្ិងក្គ្ូឧពទ្ា្ផដលម្គន្្ញ្ញ បក្ត្បរញិាបក្ត្ជាន់្ខ្ព្់   

 ពលីក្ក្ម្ព្់ការអភិវឌ្ឍអាជីេតាម្រយៈ៖ 
o ការអនុ្វត្តគ្ន្លងអាជីេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងក្ក្បខ្ ឌ អភិវឌ្ឍន៍្វជិាា ជីវៈជាក្បចាាំទូ្ទាំងក្បពទ្្  

o អភិវឌ្ឍ ន្ិងអនុ្វត្តគ្ន្លងអាជីេ្ក្ម្គប់ក្គ្ូឧពទ្ា្  

o ដាំព ងីត្ួនាទ្ី ន្ិងឋាន្ៈផែអក្ពលីការបាំពេញការងារ ពធវីបចចុបបន្នក្ម្មកាាំក្បាក់្ផខ្តាម្រយៈ       
ពគ្នលន្ពយបាយ ត្ីេកីារអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈការអប់រ ាំ ន្ិងផែន្ការពគ្នល ត្ីេកីារអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ      
ជាក្បចាាំ ( ការប តុ ះបណ្តត ល ន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅក្ផន្លងជាក្បេ័ន្ធ) ក្ត្ូវបាន្ពរៀបចាំ
ក្នុងលក្ខ ៈ្ក្ម្ប្ក្ម្ួល។ ថវកិា្ក្ម្គប់ការប តុ ះបណ្តត ល ន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការពន្ះគ្ួរក្ត្ូវបាន្
ោក់្បញ្ចូ លពៅក្នុងថវកិាដាំព ីរការសាលាពរៀន្។ 

 េក្ងឹងដាំព ីរការក្បក្េឹត្តពៅរប្់វទិ្ាសាថ ន្គ្រុពកា្លយ ម្ជឈម្ ឌ លគ្រុពកាល្លយភូម្ិភាគ្ សាលា
គ្រុពកា្លយន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការ ន្ិងសាលាម្ធយម្្ិក្ាគ្រុពកា្លយម្ពត្តយយម្ជឈមិ្ ពដីម្បែីតល់នូ្វការអភិវឌ្ឍ   
វជិាា ជីវៈជាក្បចាាំដល់ក្គ្ូបពក្ងៀន្  
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 ពលីក្ក្ម្ព្់ជាំនាញភាសាអង់ពគ្ល្ដល់ក្គ្ូឧពទ្ា្ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការក្សាវក្ជាវ ន្ិងយល់ដឹងអាំេីធន្ធាន្
នានាពៅក្នុងបណ្តណ ល័យ។ 

 

(៣) ការអភវិឌ្ឍពហោឋ រចនា្ម្ពន័្ធ  
 ផក្លម្អពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធ បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ ន្ិងសារទូ្រគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ បណ្តណ ល័យ បន្ាប់កុ្ាំេយូទ័្រ ន្ិង
ការបាំពាក់្្ម្គា របពក្ងៀន្ពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ ពដីម្បបី តុ ះបណ្តត លឱ្យម្គន្
ក្ប្ិទ្ធភាេ ក្នុងការព្លីយត្បពៅន្ឹង ត្ង់ោចាាំបាច់តាម្ត្ក្ម្ូវការរប្់គ្ ៈក្ម្គម ធិការទ្ទ្ួលសាគ ល់
គុ្ ភាេអប់រ ាំនន្ក្ម្ពុជា 

 បណ្តណ ល័យពៅតាម្វទិ្ាសាថ ន្គ្រុពកា្លយ ម្ជឈម្ ឌ លគ្រុពកា្លយភូម្ិភាគ្ សាលាគ្រុពកា្លយ ន្ិង
វកិ្ក្ឹត្ការ ន្ិងសាលាម្ធយម្្ិក្ាគ្រុពកា្លយម្ពត្តយយម្ជឈមិ្ ទាំងបរមិ្គ  ន្ិងក្បពភទ្នន្ឯក្សារ
អក្្រ្ិលបព៍ែ្ងៗ ន្ិងមុ្ខ្ងារព្ៀវពៅតាម្ក្បធាន្បទ្ ដូចជា ការក្សាវក្ជាវ គ្រុពកា្លយ ន្ិងឯក្សារ
ពាក់្េ័ន្ធពែ្ងពទ្ៀត្ទាំងជាភាសាអង់ពគ្ល្ ន្ិងភាសាផខ្មរគ្ួរក្ត្ូវបាន្បពងេីន្។ 

 

(៤) ភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំ ន្ងិការក្គ្ប់ក្គ្ង  
 អភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ ត្ផក្លម្អគុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូបពក្ងៀន្រយៈពេលផវង ឧទហរ ៍ ការផក្បកាល យម្ជឈម្ ឌ ល
គ្រុពកា្លយភូម្ិភាគ្ពៅជាវទិ្ាសាថ ន្ឧប្ម្ព័ន្ធរប្់វទិ្ាសាថ ន្គ្រុពកា្លយ ផដលម្គន្គុ្ ភាេខ្ព្់ 
ន្ិងការេក្ងាយក្គ្ូឧពទ្ា្ផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍ ិ 

 េក្ងឹងជាំនាញភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំផែនក្អប់រ ាំ ន្ិងហរិញ្ញវត្ថុដល់គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងជាន់្ខ្ព្់រប្់ម្ជឈម្ ឌ ល
ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូ ។ 

 

(៥) ក្ទ្ឹ្ ត ីន្ងិការអនុ្វត្ត 
 ការែារភាា ប់រវាងការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងសាលាអនុ្វត្តតាម្រយៈក្ម្ម្ិក្ា 

 ការែារភាា ប់រវាងការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាផដលបាន្ពក្ជី្ពរ ី្ ្ក្ម្គប់
ក្គ្ូឧពទ្ា្ 

 េក្ងឹងសាលាអនុ្វត្តតាម្រយៈ៖ 

o ប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេី ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំពៅតាម្សាលាពរៀន្ រមួ្ម្គន្ ការក្សាវក្ជាវ ន្ិងការធានា
គុ្ ភាេនែាក្នុង ន្ងិ្ក្ម្គប់គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ 

o អនុ្វត្ត ន្ិងេក្ងឹងក្បេ័ន្ធេនិ្តិ្យតាម្ោន្្ក្ម្គប់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅក្គ្ប់សាលាពរៀន្ទាំងអ្់ 

o េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេេីក្ទ្ឹ ត្ីរហូត្ដល់ក្បធាន្បទ្ការអនុ្វត្តផដលអាចរមួ្បញ្ចូ លនូ្វការអប់រ ាំបរយិបន្ន 
(េិការភាេទាំងរាងកាយន្ិងបញ្ញ )  

 

 

(៦) ការធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំ 
 អភិវឌ្ឍ ត្ង់ោ/ព្ចក្តីផ នាាំធានាគុ្ ភាេនែាក្នុង្ក្ម្គប់ក្គ្ឹះសាថ ន្ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិង
ពធវីការេិន្ិត្យតាម្ោន្ ន្ិងវាយត្នម្ល 

 ពធវីទ្ាំពន្ីបក្ម្ម្ តង់ោក្ម្មវធិីអប់រ ាំក្គ្ូបពក្ងៀន្ពដីម្បពី្លីយត្បត្ក្ម្ូវការជាត្ិ ន្ិងក្បក្ួត្ក្បផជងថ្នន ក់្ត្ាំបន្់ 
ន្ិងសាក្លពលាក្តាម្រយៈការេក្ងឹង ត្ង់ោជាអនក្ែតល់ការអប់រ ាំក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងការវាយត្នម្ល ត្ង់ោ
ការអប់រ ាំក្គ្ូបពក្ងៀន្។ ពរៀបចាំពគ្នលន្ពយបាយ ត្ីេីវទិ្ាសាថ ន្គ្រុពកា្លយ បពងេីត្ផែន្ការពគ្នល ត្ីេី    



ទ្ាំេ័រទី្ 102 

ការអភិវឌ្ឍវទិ្ាសាថ ន្គ្រុពកា្លយ ពោយផក្្ក្ម្ួលលក្ខខ្ ឌ ការងារ/ព ម្ ះ ន្ិងការពរៀបចាំផែន្ទ្ី
ម្ជឈម្ ឌ លប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ឱ្យកាល យពៅជាវទិ្ាសាថ ន្គ្រុពកា្លយ  

 េក្ងឹងភាេជានដគូ្រប្់្ហគ្ម្ន៍្ពដីម្បកី្ាំ ត់្ ត្ង់ោគុ្ ភាេ ន្ិង្ក្ម្គប់ការចូលរមួ្យ៉ា ង្ក្ម្ម
ក្នុងការេិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងងវាយត្នម្លការអប់រ ាំក្គ្ូបពក្ងៀន្ 

 ពរៀបចាំន្ិងអនុ្វត្ត ត្ង់ោវជិាា ជីវៈក្គ្ូឧពទ្ា្ រួម្ម្គន្ ព្ចក្តីផ នាាំរងាវ យត្នម្លពៅទូ្ទាំងវទិ្ាសាថ ន្         
គ្រុពកា្លយ។ 

 

៣.២. ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ការក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ 
ក្ម្មវធិីក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ការក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារ ៈ ពផ្ទត ត្ពលីចាំ ុច ា្ំខាន់្ៗដូចខាងពក្កាម្៖ 
 បន្តេក្ងឹងការអនុ្វត្តថវកិាឱ្យ ថ្ិត្ក្នុងរងវង់+/-5%នន្ចាប់ថវកិា 
 បពងេីន្ វ្័យភាេ ន្ិងគ្ ពន្យយភាេហរិញ្ញវត្ថុពៅក្គ្ប់អងគភាេចាំ ុះក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ីឡា 
 បន្តេក្ងឹងការពរៀបចាំ ន្ិងអនុ្វត្តថវកិាក្ម្មវធិីែារភាា ប់ន្ឹងពគ្នលន្ពយបាយ 
 ពរៀបចាំក្ក្បខ្ ឌ គ្ត្ិយុត្ត ពដីម្បី្ ន្ពៅអនុ្វត្តគ្ ពន្យយភាេ្ម្ិទ្ធក្ម្ម 
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេជាំនាញ ភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំ ន្ិងការទ្ទ្ួលខុ្្ក្ត្ូវពលីការងារផក្ទ្ក្ម្ង់ពែ្ងៗ 
 េក្ងឹងន្ិងេក្ងីក្ការពក្បីក្បា្់ក្បេ័ន្ធបពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្វទិ្ាក្នុងការក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ 
 េក្ងឹងយន្ដការេិន្ិត្យោន្ន្ិងវាយត្នម្លពលីការក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ 
 បពងេីន្ វ្័យភាេន្ិងគ្ ពន្យយភាេហរិញ្ញវត្ថុពៅសាលាពរៀន្សាធារ ៈ 
 បន្តពធវីវមិ្ជឈការការក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុបផន្ថម្ពទ្ៀត្ពៅក្ក្ម្ិត្អនុ្វត្ត។ 

 

៣.៣. ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ការក្គ្ប់ក្គ្ងធន្ធាន្ម្នុ្្្ 
 អនុ្វត្តវធិាន្ការក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់ពបៀវត្្៖ បាន្ពធវីឱ្យពបៀវត្្បុគ្គលិក្អប់រ ាំពក្ីន្ព ងីបីដង ន្ងិពបកី្តាម្ក្បេ័ន្ធ
ធនាគ្នរេីរដងក្នុងម្ួយផខ្ ពៅ្បាត ហ៍ទ្ី២នន្ផខ្ន្ីម្ួយៗ។ ការពក្ីន្ព ីងពទ្វរដងក្បាក់្ត្ាំបន់្       
ោច់ក្្យល ន្ិងត្ាំបន់្ជួបការលាំបាក្ ន្ិងការពក្ីន្ព ងីពទ្វដងនន្ក្បាក់្បពក្ងៀន្របបពម្គ៉ា ងបផន្ថម្ 

 ោក់្ពចញវធិាន្ការពដីម្បេីក្ងឹងក្ប្ិទ្ធភាេការក្គ្ប់ក្គ្ងបុគ្គលិក្អប់រ ាំពលី៖ ការេិន្ិត្យពម្ីលព ងីវញិនូ្វ
មុ្ខ្ងារពដីម្បអីនុ្វត្តភារក្ិចចតាម្ការេ ៌នាមុ្ខ្ត្ាំផ ង ន្ិងលក្ខ ៈ្ម្បត្តិ មុ្ខ្ត្ាំផ ងការងារ    
ផ្ទល ្់បតូរទ្ីក្ផន្លងបពក្ម្ីការងារ ន្ិងការផបងផចក្ក្គ្ូបពក្ងៀន្ពចញថមីឱ្យពៅដល់សាលាពរៀន្ពគ្នលពៅ 

 បន្តជាំរុញការអនុ្វត្តវធិាន្ការ ន្ិងយន្តការេក្ងាយក្គ្ូបពក្ងៀន្េីសាលាពលី្ក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅសាលា
ផដលខ្វះក្គ្ូបពក្ងៀន្ 

 េក្ងឹងក្ប្ិទ្ធភាេការផត្ងតាាំងម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ង ឱ្យក្្បតាម្លក្ខ ៈវនិ្ិចឆ័យពោយពក្ជី្ពរ ី្ តាម្    
រូបភាេ ក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងផែអក្ពលី្ម្ិទ្ធក្ម្ម ការពធវីពត្ ត្វា្់ ា្ង់្ម្ត្ថភាេ ន្ងិការពធវី្ម្គា ្ន៍្ 

 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ិងក្គ្ូបពក្ងៀន្តាម្រយៈការអនុ្វត្តការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈបន្ត ន្ិង          
ក្ក្បខ្ ឌ គ្ន្លងអាជីេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ។ 

 

៣.៤. ពលីក្ក្ម្ព្ ក់ារអប់រ ាំតាម្ផបបឌ្ជីថីល 
ក្ក្្ួងអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ឡីាន្ឹងបន្តពលីក្ក្ម្ព្់ការអប់រ ាំឌ្ីជីថលដូចខាងពក្កាម្៖ 
 ផក្លម្អពវទ្ិកាឌ្ីជីថលផដលម្គន្ក្សាប់ ន្ងិការបពងេីត្ម្ជឈម្ ឌ លអប់រ ាំឌ្ីជីថល ន្ងិេីចម្គៃ យ 



ទ្ាំេ័រទី្ 103 

 ែលិត្វពីដអូបពក្ងៀន្្ក្ម្គប់ មុ្ខ្វជិាា ពគ្នល ន្ិង្ក្ម្គប់ថ្នន ក់្ក្ប ង ក្េម្ទាំងបពងាា ះន្ិងែ្េវែាយពលី
ពវទ្ិកាឌ្ីជីថលផដលម្គន្ក្សាប់ 

 អភិវឌ្ឍពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធឌ្ីជីថលពៅតាម្សាលាពរៀន្ ដូចជា ការពរៀបចាំបន្ាប់ឌ្ជីថីល ការបាំពាក់្ក្បេ័ន្ធ
ក្គ្ប់ក្គ្ងការ្ិក្ា ន្ិងក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងការ្ិក្ាពៅតាម្សាលាពរៀន្ 

 បពងេីត្ក្ម្មវធិអីប់រ ាំឌ្ីជថីល ដូចជា ការ្រព្រកូ្ដ ការបពងេីត្ក្ម្មវធិីផអប robotics and animation ។ល។ 
 ោក់្បញ្ចូ លការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្្ក្ម្គប់ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ ន្ិង   
ផចក្រ ាំផលក្ចាំព ះដឹងពៅក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំ តាម្រយៈការែតល់ចាំព ះដឹង ន្ិងជាំនាញបពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ 
ន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ដល់្ិ្្ក្្បតាម្ការងារពៅក្នុង្ត្វត្្រទ៍្ី២១ 

 ផ្ទល ្់បតូរដាំព ីរការក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ងិរដឋបាលតាម្រពបៀបថមី ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់ការបាំពេញការងារ ន្ិងបពងេីន្
ក្ប្ិទ្ធភាេ ត្ម្គល ភាេ ន្ិងក្ប្ិទ្ធភាេនន្អភិបាលក្ចិចន្ិងការេិន្តិ្យតាម្ោន្ការបាំពេញការងារពៅក្នុង
វ ិ្ ័យអប់រ ាំ 

 ធានាឱ្យ្ិ្្ទាំងអ្់ទ្ទ្ួលបាន្ចាំព ះដឹង ន្ងិជាំនាញបពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ 
ពក្កាយបញ្ច ប់ការ្ិក្ា ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការ្ិក្ាបន្ត ន្ងិបាំពេញការងារក្បក្បពោយវជិាា ជីវៈ 

 បពងេីន្ក្ប្ិទ្ធភាេ ន្ិងភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ ពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្គ្រុពកា្លយ សាលាពរៀន្ 
ន្ិងក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា ពោយពក្បីក្បា្់ឧបក្រ ៍បពចចក្វទិ្ា ន្ិងធន្ធាន្ពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ 

 ពក្បីក្បា្់ការ្ិក្ាតាម្ពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការែតល់ព្វាអប់រ ាំពៅក្គ្ប់អនុ្វ ិ្ ័យ ន្ិងអភិវឌ្ឍ 
្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្្ក្ម្គប់ការ្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្ 

 បពងេីន្ក្ប្ិទ្ធភាេ ន្ិង្ម្ត្ថភាេរប្់សាថ ប័ន្ក្នុងការពធវីការ្ពក្ម្ចចិត្តផែអក្ពលីភ ត្ុតាង ន្ិងផចក្រ ាំផលក្
ចាំព ះដឹង តាម្រយៈការពក្បីក្បា្់េ័ត៌្ម្គន្ជាក្បេ័ន្ធ។ ទ្ន្ាឹម្ន្ងឹពន្ះ ពលីក្ក្ម្ព្ ់ ្ម្ត្ថភាេពលីផែនក្  
រដឋបាលអប់រ ាំ ការក្បត្ិបត្តិ ន្ិងការក្បមូ្លទ្និ្នន័្យតាម្រយៈក្បេ័ន្ធឌ្ីជីថល 

 បពងេីត្ ត្ង់ោពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធ ន្ងិបណ្តត ញទ្ាំនាក់្ទ្ាំន្ងពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ន្ិងថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ ពោយពធវី  
្ម្គហរ ក្ម្មក្បេ័ន្ធពៅក្នុងបណ្តត ញនែាក្នុងផត្ម្ួយ 

 ែតល់ធន្ធាន្ហរិញ្ញវត្ថុគ្នាំក្ទ្ដល់ការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ន្ងិសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ពៅក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំ 
ពោយពក្បីក្បា្់ថវកិាក្ម្មវធិី។ ្ក្ម្ប្ក្ម្ួលភាេជានដគូ្រដឋ-ឯក្ជន្ ន្ិងនដគូ្អភិវឌ្ឍ គ្នាំក្ទ្ទាំង
ចាំណ្តយមូ្លធន្ ន្ងិចាំណ្តយចរន្ត។ 

 

៣.៥. ពលីក្ក្ម្ព្ ់្ ុខ្ភាេ្ិក្ាពៅតាម្ក្គ្ះឹសាថ ន្្ិក្ាសាធារ ៈ 
 បពងេីត្គ្ ៈក្ម្មការ្ុខ្ភាេ្ិក្ាពៅតាម្សាលាពរៀន្  
 បន្តយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ពលី្ុខ្ភាេអនក្្ិក្ា ន្ិងក្គ្ូបពក្ងៀន្ ពោយបពងេីត្បន្ាប់្ុខ្ភាេ ត្ង់ោ ការេិន្ិត្យ
្ុខ្ភាេ ន្ិង្ុខ្ភាេែលូវចិត្ត 

 ពលីក្ក្ម្ព្់អាហារូបត្ថម្ា ពោយពផ្ទត ត្ពលី ្ុវត្ថិភាេចាំ ីអាហារ  ន្ិងការែតល់អាហារតាម្សាលាពរៀន្ 
 ពលីក្ក្ម្ព្់ការពក្បីក្បា្់ទ្ឹក្សាអ ត្ ន្ិងអនាម័្យ ពផ្ទត ត្ពលីទ្ឹក្ទ្ទ្លួទន្ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ បងគន់្អនាម័្យ 
ការពាក់្ម្គ៉ា ្ ន្ិងការរក្ាគ្ម្គល ត្  

 ផក្លម្អបរសិាថ ន្្ិក្ា ពោយផក្លម្អបរសិាថ ន្ឱ្យកាល យជាសាលានបត្ង ន្ងិសាលាសាអ ត្គ្នម ន្ ា្ំរាម្ 
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 បន្តយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ពលី្ន្តិ្ុខ្ ន្ិង្ណ្តត ប់ធាន ប់ ពោយអនុ្វត្តវធិាន្ការក្នុងក្ិចចការពារកុ្ម្គរ ម្គន្វន័ិ្យ 
គ្នម ន្ពក្គ្ឿងពញៀន្ 

 អប់រ ាំអាំេី្ុខ្ភាេ្ិក្ា ន្ងិគ្ន្លងក្បក្ក្ត្ីភាេថម ីពោយអនុ្វត្តតាម្ខ្លឹម្សាររប្់ក្ម្មវធិី្ិក្ាមុ្ខ្វជិាា      
្ុខ្ភាេ្ិក្ា ន្ិងការហាត់្ក្បា  ន្ិងពលងក្ីទ្ា។ 

 

៣.៦. ការអប់រ ាំបរយិបន្ន 
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេពលីការអប់រ ាំបរយិបន្នដល់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅក្គ្ប់ក្ក្ម្ិត្ 
 ក្ាំ ត់្អត្ថ្ញ្ញ  អនក្្ិក្ាផដលម្គន្ត្ក្ម្ូវការេិព្្ 
 ការបស្រញ្ា បពយន្ឌ័្រក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំ ន្ិងការពលីក្ក្ម្ព្់ស្រ ត្ីក្នុងត្ួនាទ្ីជាថ្នន ក់្ដឹក្នាាំ  
 បរសិាថ ន្ អនាម័្យ ន្ិង្ុខ្ភាេ្ិក្ា។ 

 

៣.៧. ការបស្រញ្ា បពយន្ឌ័្រ 
 ធានា្ពក្ម្ចឱ្យបាន្្ម្ភាេពយន្ឌ័្រក្នុងការចូលពរៀន្ ន្ិងពរៀន្ក្បក្បពោយគុ្ ភាេ្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំ
ពៅក្គ្ប់ក្ក្ម្ិត្ទាំងក្នុងន្ងិពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

 បពងេីន្ការចូលរមួ្រប្់បុគ្គលិក្អប់រ ាំជានារកី្នុងការែតល់ព្វាអប់រ ាំ 
 ធានាក្សាងបរសិាថ ន្អប់រ ាំ ន្ិងឥរយិបថវជិាម្គន្រប្់្ងគម្ ពដីម្បពី្លីយត្បពៅន្ឹងពយន្ឌ័្រ 
 ចុះអន្តរាគ្ម្ន៍្ន្ិងចាត់្វធិាន្ការឱ្យម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ ពដីម្បបីពងេីន្ការទ្ទ្ួលបាន្ការអប់រ ា្ំ ក្ម្គប់កុ្ម្គរ ី
រាប់បញ្ចូ លទាំងការេក្ងឹងពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធន្ិងបពងេនី្ចាំន្ួន្សាលាម្ធយម្្ិក្ា ជាេិព្្ ពៅតាម្ ុាំ 
្ងាេ ត់្  

 អន្តរាគ្ម្ន៍្ន្ងិចាត់្វធិាន្ការនានា ា្ំពៅធានាឱ្យបាន្នូ្វការរក្ា្ិ្្ក្្ីពៅក្នុងសាលាពរៀន្ ជាេិព្្ 
ការបន្តការ្ិក្ាេីក្ក្ម្ិត្បឋម្្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ា ន្ិងឧត្តម្្ិក្ា 

 អន្តរាគ្ម្ន៍្ ន្ិងចាត់្វធិាន្ការនានា្ាំពៅជាំរុញន្ិងពលីក្ទ្ឹក្ចតិ្តន្ិ្្តិ្នារឱី្យពក្ជី្ពរ ី្ យក្មុ្ខ្វជិាា
វទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា ក៏្ដូចជាក្ម្មវធិីត្ក្ម្ង់ទ្ិ្ ្ិក្ា ន្ិងក្បឹក្ាអាជេីដល់្ិ្្
ក្្ីពៅម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ិន្ិងឧត្តម្្ិក្ា 

 ការអប់រ ាំអាំេី្ ិទ្ធិែលូវពភទ្ន្ងិ្ិទ្ធិបន្តេូជពៅតាម្សាលាពរៀន្ ទ្ាំនាក់្ទ្ាំន្ងពយន្ឌ័្រ ន្ងិការក្បក្េឹត្តែលូវពភទ្
ផដលម្គន្ការទ្ទ្ួលខុ្្ក្ត្ូវ ពដីម្បទី្ប់សាេ ត់្ការម្គន្គ្ភ៌វយ័ទាំងពក្មង  

 ការពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ ភាេនន្ការអប់រ ាំតាម្រយៈការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ ន្ិងធានាថ្នក្គ្បូពក្ងៀន្
ទ្ទ្ួលបាន្ក្បាក់្បាំណ្តច់ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ 

 បន្តបាំប៉ាន្្ម្ត្ថភាេ ត្ីេី ការបស្រញ្ា បពយន្ឌ័្រពៅក្នុងការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ ពដីម្បជីួយបាំប៉ាន្
បន្តដល់គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ិងក្គ្ូឧពទ្ា្ពៅវទិ្ាសាថ ន្ជាត្ិអប់រ ាំ វទិ្ាសាថ ន្គ្រុពកា្លយ ម្ជឈម្ ឌ ល
គ្រុពកា្លយភូម្ិភាគ្ ន្ងិសាលាគ្រុពកា្លយន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការ 

 បន្តបាំប៉ាន្្ម្ត្ថភាេ ត្ីេីការបពងេីត្ ន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ីក្បកឹ្ាសាលាពរៀន្ ដល់នាយក្សាលា ន្ងិទ្ីក្បឹក្ា
សាលាពរៀន្ ពដីម្បជីួយែតល់ក្បឹក្ាដល់កុ្ម្គរមី្គន្បញ្ា ពៅតាម្សាលាពរៀន្។ 
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៣.៨. ការបផក្ម្បក្មួ្លអាកា្ធាតុ្ 
 បផក្ម្បក្ម្ួលអាកា្ធាតុ្ ន្ិងបរសិាថ ន្ជាបញ្ា ្ិទ្ធិកុ្ម្គរ។ ធានាឱ្យសាថ ប័ន្រាជរោឋ ភិបាល ក្ក្ុម្ហ៊ាុន្
អាជីវក្ម្មឯក្ជន្ ន្ិង្ហគ្ម្ន៍្ ទ្ទ្ួលសាគ លថ់្ន ្ិទ្ធិបរសិាថ ន្រប្់កុ្ម្គរក្បក្ប ពោយ្ុវត្ថិភាេ        
ដូចជា ្ិទ្ធទិ្ទ្ួលបាន្ខ្យល់បរ ិ្ ុទ្ធ ទ្ឹក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទ្ួលទន្ ន្ិងអាកា្ ធាតុ្ម្គន្ព ថ្រភាេ ន្ិង  
គ្នាំក្ទ្យុត្តិធម៌្បរសិាថ ន្្ក្ម្គប់កុ្ម្គរផដលងាយរងពក្គ្នះបាំែុត្ 

 ធានាថ្នពគ្នលន្ពយបាយអប់រ ាំអាំេីអាកា្ធាតុ្ បរសិាថ ន្ ន្ិងពគ្នលន្ពយបាយអប់រ ាំពែ្ង ពៗទ្ៀត្ ្ លុះបញ្ច ាំង
េី្ិទ្ធិបរសិាថ ន្រប្់កុ្ម្គរ 

 ែតល់្ិទ្ធិដល់កុ្ម្គរ ន្ិងយុវជន្ចូលរមួ្ពេញពលញក្នុង្ក្ម្មភាេបផក្ម្បក្ម្ួលអាកា្ធាតុ្ផដលពក្ីត្
ម្គន្ពៅមូ្លោឋ ន្ 

 ក្ាំ ត់្អាទ្ិភាេ្ក្ម្គប់កុ្ម្គរពៅក្នុងផែន្ការ្ក្ម្មភាេ ន្ិងពគ្នលន្ពយបាយបផក្ម្បក្ម្ួលអាកា្ធាតុ្ 
 បពងេីន្ការយល់ដឹងដល់អនក្ពរៀបចាំផែន្ការ ពគ្នលន្ពយបាយ ន្ិងសាធារ ជន្ទូ្ពៅអាំេែីលប៉ាះពាល់   
នន្ការបផក្ម្បក្ម្ួលអាកា្ធាតុ្ពលីកុ្ម្គរ ន្ិងយុវជន្។ 

 

ផែនរទ្ី៤៖ អាទ្ិភារបផនែម្តាម្អនុវិសយ័រីឆ្ន ២ំ០២១ ដល ់ឆ្ន ២ំ០២៣ 

 បផន្ថម្េីពលីយុទ្ធសាស្រ ត្ទក់្ទ្ងន្ឹងក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់អាទ្ិភាេវ ិ្ ័យអប់រ ាំ ផដលបាន្ក្ាំ ត់្ពៅក្នុងផែនក្មុ្ន្ 
របាយការ ៍េិន្ិត្យព ងីវញិពាក់្ក្ណ្តត លអា ត្តិ ម្គន្អនុ្សា្ន៍្ជាពក្ចីន្តាម្អនុ្វ ិ្ ័យ្ក្ម្គប់បន្តការអនុ្វត្ត
ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣។ យុទ្ធសាស្រ ត្ជាពក្ចីន្ពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្               
វ ិ្ ័យអប់រ ាំពៅផត្ម្គន្្ុេលភាេខ្ ៈពេលផដលយុទ្ធសាស្រ្តម្ួយចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្ែតល់អនុ្សា្ន៍្ឱ្យផក្្ក្ម្ួលពៅ
ក្នុង្ិកាខ សាលាេិពក្គ្នះពយបល់ ្ន្និបាត្អប់រ ាំ ន្ិងការេិន្ិត្យព ងីវញិរមួ្គ្នន តាម្វ ិ្ ័យ។ ផែអក្ពៅក្នុងជាំេូក្ពន្ះ        
ពផ្ទត ត្ពលីយុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ងិ្ក្ម្មភាេថមីផដលបាន្ពលីក្ព ងី្ក្ម្គប់ឆ្ន ាំ២០២២ ន្ងិ២០២៣ ក៏្ដូចជាការផក្្ក្ម្ួល
ពលី្ក្ម្មភាេម្ួយចាំន្ួន្ ពដីម្បឱី្យកាន់្ផត្យល់ចា្់្ក្ម្មភាេ ផដលបាន្ពលីក្ព ងីពៅក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ្ត       
វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ ដូចផដលបាន្ពលីក្ព ងីេីមុ្ន្ម្និ្ក្ត្វូបាន្បញ្ា ក់្ព ងីវញិពៅក្នុងឯក្សារពន្ះពទ្។ 
 ្ន្និបាត្អប់រ ាំឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២០-២០២១ បាន្េិភាក្ា ន្ិងពលីក្ទ្ិ្ ពៅ្ក្ម្គប់ឆ្ន ា្ំ ិក្ា២០២១-២០២២ 
ពោយ្ក្ម្ួចអាទ្ិភាេវ ិ្ ័យអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ងិក្ឡីាចាំន្ួន្៨ រមួ្ម្គន្ ១) ការក្សាងក្បេ័ន្ធ ន្ងិការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ 
២) ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់សាលាពរៀន្ ៣) ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់បាំ ិន្្ត្វត្្រទ៍្ី២១ ៤) ការអប់រ ាំវទិ្ាសាស្រ ត្ 
ន្ិងបពចចក្វទិ្ា ៥) ការអប់រ ាំឌ្ីជីថល ៦) ក្ាំផ ទ្ក្ម្ង់សាលាគ្រុពកា្លយ ៧) ការពលីក្ក្ម្ព្់្ុខ្ភាេ្ិក្ា     
៨) ការបពងេីត្ម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្ភាេពៅក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា។ 
 

៤.១ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច 
៤.១.១ យុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ងិ្ក្ម្មភាេ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្១ី៖ បពងេនី្លទ្ធភាេទ្ទ្លួបាន្ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចក្បក្បពោយគុ្ ភាេ ្ ម្ធម៌្ ន្ងិបរយិបន្ន 
យុទ្ធសាស្រ្ត១.១៖ េក្ងឹងន្ិងេក្ងីក្ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធម្ពត្តយយ្ិក្ាក្នុងសាលាបឋម្្ិក្ា ន្ិងអភិវឌ្ឍម្ពត្តយយ
្ិក្ាក្គ្ប់រូបភាេ 
ការេក្ងីក្ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធពៅឆ្ន ាំ២០២២-២០២៣ ន្ឹងបន្តពផ្ទត ត្ពលី៖ 
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 សាង្ង់ថម ី ន្ិងផក្លម្អ្ ម្គា ររូបវន័្តពម្ក្ត្ីបរសិាថ ន្ រមួ្ទាំងទ្ឹក្សាអ ត្ ្ម្គា ររូបវន័្តអនាម័្យ បណ្តណ ល័យ      
បន្ាប់ពក្មងពលង ្ួន្កុ្ម្គរ បាំពាក់្ឧបក្រ ៍ការពាររន្ាះ ឱ្យម្គន្ភាេធន្ពលីការបផក្ម្បក្ម្ួលអាកា្ធាតុ្ 

 ជាំរុញការបពងេីត្ថ្នន ក់្ម្ពត្តយយ្ិក្ាពម្ក្ត្ីបរសិាថ ន្ក្គ្ប់រូបភាេ ជាេិព្្ ក្នុងក្គ្ឹះសាថ ន្បឋម្្ិក្ា 
 បពងេីត្ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធម្ពត្តយយ្ិក្ាពៅតាម្ត្ាំបន់្លិចទ្ឹក្ ន្ងិត្ាំបន់្ជួបការលាំបាក្ 
 ជាំរុញក្ិចច្ហការភាេជានដគូ្ជាម្ួយនដគូ្អភិវឌ្ឍ វ ិ្ ័យឯក្ជន្ ន្ិង្បបុរ្ជន្ ពលីការេក្ងីក្ពហោឋ រចនា-
្ម្ព័ន្ធ។ 

 

យុទ្ធសាស្រ ត្១.២៖ អភិវឌ្ឍម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ផដលម្គន្ ត្ង់ោពៅជាឧប្ម្ព័ន្ធនន្ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ាសាធារ ៈ  
 ពរៀបចាំលិខ្ិត្បទ្ោឋ ន្គ្ត្យុិត្ត ពដីម្បផីក្បកាល យម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ផដលម្គន្លក្ខ ៈ ត្ង់ោឱ្យពៅជា
ឧប្ម្ព័ន្ធក្គ្ះឹសាថ ន្្ិក្ាសាធារ ៈ ន្ិងែ្េវែាយតាម្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត ន្ិងការយិល័យអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិង
ក្ីឡានន្រដឋបាលក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  

 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ 
 វាយត្នម្លម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ផដលម្គន្ ត្ង់ោពៅជាឧប្ម្ព័ន្ធនន្ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ាសាធារ ៈ។ 

 

យុទ្ធសាស្រ ត្១.៣៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ក្ម្មវធិីអន្តរាគ្ម្ន៍្ការគ្នាំពារន្ិងអភិវឌ្ឍកុ្ម្គរតូ្ចក្នុងរយៈពេល ១០០០នថៃដាំបូង 
 ្ក្ម្មភាេម្យួចាំន្ួន្បាន្ផក្្ក្ម្ួល ន្ិងេក្ងីក្ពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះ៖ 

 បពងេីត្ទរក្ោឋ ន្្ក្ម្គប់កុ្ម្គរអាយុេី ១ឆ្ន ាំ ដល់ ៣ឆ្ន ាំ ពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្សាធារ ៈ  ្ហគ្ម្ន៍្ ពរាងចក្ក្ 
្ហក្គ្ន្ ន្ិងម្ ឌ លផថទាំកុ្ម្គរ  

 អភិវឌ្ឍធន្ធាន្ឯក្សារ ត្ីេីក្ក្បខ្ ឌ ចញិ្ច ឹម្បីបាច់កុ្ម្គរតូ្ច ពោយពផ្ទត ត្ពលី ្ុខ្ភាេ អាហារូបត្ថម្ា         
ការផថទាំផដលម្គន្លក្ខ ៈព្លីយត្ប ឱ្យទ្ទ្ួលបាន្ឱ្កា្្ិក្ាពរៀន្្ូក្ត្េីដាំបូង ន្ិងក្ិចចការពារកុ្ម្គរ 
ន្ិង្ុវត្ថិភាេ 

 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេអនក្អាណ្តេាបាលកុ្ម្គរ ន្ិងម្គតាបិតា ត្ីេីក្ក្បខ្ ឌ ចិញ្ច ឹម្បីបាច់កុ្ម្គរតូ្ច 
 ជាំរុញការអនុ្វត្ត ក្ម្មវធិីក្បឹក្ាពយបល់ ត្ីេីការអប់រ ាំម្គតាបិតា ន្ងិការផថទាំស្រ ត្ីម្គន្នែាពពាះពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្
្ិក្ាសាធារ ៈ ន្ិង្ហគ្ម្ន៍្ 

 ជាំរុញការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីអប់រ ាំម្គតាបិតាែារភាា ប់ន្ឹងក្គ្ឹះសាថ ន្ម្ពត្តយយ្ិក្ាក្គ្ប់រូបភាេ។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.៤៖ េក្ងីក្ក្ម្មវធិីអប់រ ាំបរយិបន្នពៅម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ន្ិងម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្   
អនុ្វ ិ្ ័យពន្ះន្ឹងបន្តេក្ងីក្ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីការអប់រ ាំបរយិបន្នក្គ្ប់រូបភាេពៅម្ពត្តយយ្ិក្ា ជាេិព្្ 

ពៅត្ាំបន្់ជួបការលាំបាក្ ពផ្ទត ត្ពលី្ក្ម្មភាេ្ាំខាន់្ៗដូចខាងពក្កាម្៖ 
 ពរៀបចាំផែន្ទ្ី្ិក្ា ពោយេក្ងីក្ក្ម្មវធិអីប់រ ាំេហុភាសាពៅតាម្ម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ 
 ពធវីបចចុបបន្នក្ម្មឧបក្រ ៍េនិ្ិត្យរក្េិការភាេ្ក្ម្គប់ក្ម្មវធិីអប់រ ាំបរយិបន្នពៅតាម្ម្ពត្តយយ្ិក្ា 
 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពងាគ ល ន្ិងក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ា ត្ីេីការអប់រ ាំបរយិបន្ន ន្ងិេហុភាសា 
 ែតល់ក្ិចចអន្តរាគ្ម្ន៍្ទន់្ពេលពវលាដល់កុ្ម្គរផដលម្គន្ត្ក្ម្ូវការេិព្្ 
 ែលិត្្ម្គា រ្ិក្ា ន្ិងផលបង្ិក្ាក្្បតាម្ត្ក្ម្ូវការេិព្្រប្់កុ្ម្គរ 
 ែ្េវែាយក្ម្មវធិីអប់រ ាំបរយិបន្ន្ក្ម្គប់កុ្ម្គរម្គន្េិការភាេដល់ម្គតាបិតា ន្ិង្ហគ្ម្ន្។៍ 
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យុទ្ធសាស្រ ត្១.៥៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ក្ម្មវធិី្ុខ្ភាេ្ិក្ាពផ្ទត ត្ពលីអនាម័្យ ទ្កឹ្សាអ ត្  ន្ងិអាហារូបត្ថម្ាពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្   
ម្ពត្តយយ្ិក្ា 
 ្ក្ម្មភាេចម្បងៗពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះនន្ផែន្ការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ ក្ត្ូវបាន្
រក្ាទុ្ក្ពៅដផដល៖ 

 េក្ងីក្ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីទ្ឹក្សាអ ត្ ន្ិងអនាម័្យពៅតាម្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា 
 ្ក្ម្ប្ក្ម្ួលព្វាផថទា្ំ ុខ្ភាេជាមូ្លោឋ ន្ដល់កុ្ម្គរ ន្ិងក្គ្ូបពក្ងៀន្ 
 អនុ្វត្តសាក្លបងក្ម្មវធិីែតល់អាហារពៅតាម្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា 
 ែ្េវែាយព្ចក្តីផ នាាំអាំេី្ុវត្ថិភាេចាំ ីអាហារ ន្ិងអាហារម្គន្គុ្ ភាេ  
 េិន្ិត្យតាម្ោន្ ន្ងិចាត់្វធិាន្ការពារជាំងឺ្លងនានាពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា ន្ិងជាំរុញការផថទាំបងគន់្អនាម័្យ 
ន្ិងក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ការពាក់្ម្គ៉ា ្ ន្ិងការរក្ាគ្ម្គល ត្។ 

 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្២ី៖ បន្តអភវិឌ្ឍសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាឱ្យក្្បតាម្ ដ្ង់ោគុ្ ភាេ 
យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ី២.១ ៖ ពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅក្ក្ម្ិត្ម្ពត្តយយ្ិក្ា  

្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួល ន្ិងបផន្ថម្៖ 
 ពធវីបចចុបបន្នក្ម្មក្បេ័ន្ធ ន្ងិឯក្សារគ្នាំក្ទ្ការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ាតាម្ក្បេ័ន្ធពក្ក្ឌ្តី្ ន្ងិព្លីយត្ប
បាំ ិន្្ត្វត្្រទ៍្ី២១  

 ពរៀបចាំក្បេ័ន្ធក្ត់្ក្តាន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ិន្នន័្យពលីការប តុ ះបណ្តត ល ន្ិងពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ា។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត២.២៖ េក្ងឹងក្បេ័ន្ធអធិការក្ិចច ន្ងិេិន្ិត្យតាម្ោន្ ន្ិងវាយត្នម្លការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច 
 ្ក្ម្មភាេម្យួចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្បញ្ា ក់្បផន្ថម្៖ 

 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាម្ពត្តយយពលី វ្័យរងាវ យត្នម្លសាលាពរៀន្។ 
្ក្ម្មភាេបផន្ថម្ម្ួយចាំន្នួ្បាន្ពលីក្ព ងី៖ 

 ែ្េវែាយរបាយការ ៍អធិការក្ិចច រងាវ យត្នម្លក្ម្មវធិី្ិក្ា ការបពក្ងៀន្ន្ិងការពរៀន្ ន្ិងលទ្ធែល
្ិក្ារប្់្ិ្្ 

 ផក្លម្អក្បេ័ន្ធេិន្ិត្យតាម្ោន្ ន្ិងវាយត្នម្លផែអក្ពលីលទ្ធែល្ក្ម្គប់អនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត២.៣៖ េក្ងឹងការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ា វធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ ការពក្បីក្បា្់្ម្គា របពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្្ក្ម្គប់
ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចក្្បតាម្ ត្ង់ោ 
 ្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ពន្ះក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួល ន្ិងបផន្ថម្ថមី៖ 

 ផក្្ក្ម្ួលព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលទាំង៥មុ្ខ្វជិាា ឱ្យក្្បតាម្ក្ម្មវធិី្ិក្ាលម្អិត្ 
 ែលិត្្ម្គា របពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចឱ្យក្្បតាម្ក្ម្មវធិី្ិក្ាលម្អិត្ 
 អនុ្វត្តវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្តាម្ផបបចក្ម្ុះ ជាេិព្្ ្ក្ម្មភាេ្ិក្ាតាម្រយៈការពលង ន្ិង្ក្ម្មភាេ 
ចិត្ត្ងគម្្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច 

 អប់រ ាំម្គតាបិតាគ្នាំក្ទ្ដល់ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្កុ្ម្គរ តាម្រយៈ្ក្ម្មភាេពលងពោយពក្បីក្បា្់ក្ញ្ច ប់     
្ម្គា រ្ិក្ា 

 អនុ្វត្តពគ្នលការ ៍ផ នាាំក្បត្ិបត្តិ ត្ង់ោ (SOP) ក្នុងការទ្ប់សាេ ត់្ការរកី្រាលជាំងឺកូ្វដី-១៩ 
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 េក្ងឹងការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ាទ្ាំពន្ីប ន្ិងវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ថមីពៅក្ក្ម្ិត្ម្ពត្តយយ្ិក្ា។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទី្៣៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេអនក្ក្គ្ប់ក្គ្ងអនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច និ្ងអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ង     
តាម្សាលាពរៀន្ 
យុទ្ធសាស្រ ត្៣.១៖ អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេ ន្ិងេក្ងឹងយន្តការអនុ្វត្តត្ួនាទ្ីភារក្ិចចន្ិងការទ្ទ្ួលខុ្្ក្ត្ូវរប្់ម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ង
អនុ្វ ិ្ ័យអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច 

ម្ិន្ម្គន្ការផ្ទល ្់បតូរពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះ។ 
 

យុទ្ធសាស្រ ត្៣.២៖ េក្ងឹងអភិបាលក្ិចចលអពលីការងារអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច 
 ្ក្ម្មភាេម្យួចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្បផន្ថម្ ជាេិព្្ ពដីម្បអីនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ្ត្ ហគ្ម្ន្៍សាលាពរៀន្្ក្ម្គប់          
អនុ្វ ិ្ ័យពន្ះ៖ 

 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្នុងភាេជាអនក្ដឹក្នាាំន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ង ការពរៀបចាំផែន្ការ ការេិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្ល
ពផ្ទត ត្ពលីលទ្ធែលពៅម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ 

 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីទ្ទ្លួបន្ាុក្ការងារអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច ន្ងិគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងម្ពត្តយយ្ិក្ា ត្ីេីការអនុ្វត្ត
យុទ្ធសាស្រ្ត្ហគ្ម្ន្៍សាលាពរៀន្។ 

 

យុទ្ធសាស្រ ត្៣.៣៖ ជាំរុញការអនុ្វត្តយន្តការគ្នាំពារ ន្ិងអភិវឌ្ឍកុ្ម្គរតូ្ចតាម្ផបបេហុវ ិ្ ័យទាំងថ្នន ក់្ជាត្ិ ន្ិង          
ថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ 

 ពរៀបចាំក្បេ័ន្ធេិន្ិត្យតាម្ោន្ ន្ិងវាយត្នម្លការអនុ្វត្តពគ្នលន្ពយបាយជាត្ិ ត្ីេកីារគ្នាំពារ ន្ិងអភិវឌ្ឍកុ្ម្គរតូ្ច 
 ្ហការ ន្ិងអនុ្វត្តការគ្នាំពារ ន្ិងអភិវឌ្ឍកុ្ម្គរតូ្ចពៅរដឋបាលថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិក្្បតាម្ពគ្នលន្ពយបាយ 
វមិ្ជឈការ ន្ិងវ ិ្ ហម្ជឈការ 

 ក្សាវក្ជាវ ន្ិងែ្េវែាយការរក្ព ញីថមីពលីការងារគ្នាំពារ ន្ិងអភិវឌ្ឍកុ្ម្គរតូ្ចដល់អនក្ពាក់្េ័ន្ធទាំងអ្់
ពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ន្ិងថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ 

 ពក្ៀរគ្រធន្ធាន្គ្នាំក្ទ្េីនដគូ្ពាក់្េ័ន្ធ ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់ការគ្នាំពារ ន្ិងអភិវឌ្ឍកុ្ម្គរតូ្ច។ 
 

៤.២. អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំបឋម្្ិក្ា 
៤.២.១ យុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ងិ្ក្ម្មភាេ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទី្១៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ការចូលពរៀន្រហូត្ដល់ចប់ថ្នន ក់្ទី្៦នន្បឋម្្ិក្ា្ក្ម្គប់កុ្ម្គរទាំងអ្់     
ជាេពិ្្ក្កុ្ម្កុ្ម្គរជបួការលាំបាក្ 
យុទ្ធសាស្រ្ត១.១៖ េក្ងកី្វធិាន្ការនានាពដីម្បបីពងេីន្ការចូលពរៀន្ វត្តម្គន្ពទ្ៀងទត់្ ន្ិងពរៀន្ចប់បឋម្្ិក្ា           
ជាេិព្្ក្ក្ុម្កុ្ម្គរជួបការលាំបាក្ ន្ិងក្ក្ុម្កុ្ម្គរពបាះបង់ការ្ិក្ាក្នុងបរបិទ្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ 
 ខ្ ៈពេលពន្ះ្ក្ម្មភាេភាគ្ពក្ចីន្ពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះ ន្ឹងបន្តអនុ្វត្តដូចបាន្ពលីក្ព ងីពៅក្នុងផែន្ការ
យុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ ម្គន្ការផក្្ក្ម្ួលម្ួយចាំន្ួន្ពដីម្បពីរៀបចាំក្ម្មវធិី អាហារូបក្រ ៍ ន្ងិ
្ក្ម្មភាេែតល់អាហារពៅតាម្សាលាពរៀន្៖  

 េក្ងឹងន្ិងេក្ងីក្ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីែតល់អាហារូបក្រ ៍ដល់្ិ្្ក្ក្ីក្ក្ ្ ិ្្េូផក្ ន្ិង្ិ្្ម្គន្េិការភាេ 
 េក្ងីក្ ន្ិងធានាន្ិរន្តរភាេក្ម្មវធិីែតល់អាហារតាម្សាលាពរៀន្  
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 េក្ងីក្ការែតល់អាហារតាម្សាលាពរៀន្ ពោយពក្បីក្្ិែលក្នុង្ហគ្ម្ន្៍ ជាេិព្្ ត្ាំបន្់ផដលម្គន្
អ្ន្តិ្ុខ្ព្បៀង ន្ិងគុ្ ភាេអប់រ ាំពៅម្គន្ក្ក្ម្ិត្ ក្េម្ទាំងបត់្ផបន្តាម្ សាថ ន្ភាេជាក់្ផ ត្ង។ 

្ក្ម្មភាេថមមី្ួយចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងី ពោយគ្ិត្អាំេីវបិត្តិកូ្វដី-១៩ ពដីម្បសីាត រនូ្វការបាត់្បង់ការ្ិក្ា 
ន្ិងេក្ងឹងការម្ក្ពរៀន្ ន្ិងការរក្ា្ិ្្ឱ្យពៅសាលាពរៀន្៖ 

 ្ិក្ាក្សាវក្ជាវន្ិងែតល់អន្តរាគ្ម្ន៍្ការ្ិក្ារប្់្ិ្្ពៅពេលពបីក្ដាំព ីរការសាលាពរៀន្ព ងីវញិ 
 េក្ងឹងន្ិងេក្ងីក្ការអនុ្វត្តការបពក្ងៀន្ ន្ិងពរៀន្ពេញម្ួយនថៃ  
 េក្ងឹង ន្ិងេក្ងីក្ការអនុ្វត្តក្ញ្ច ប់្ម្គា រអាំណ្តន្ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ដាំបូងពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្បឋម្
្ិក្ា ន្ិងក្គ្ះឹសាថ ន្ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ 

 អនុ្វត្តក្ម្មវធិជីួយការ្ិក្ារប្់្ិ្្ពរៀន្ពៅតាម្ែាះ 
 អនុ្វត្តក្ម្មវធិជីាំន្ួបម្គតាបតិា្ិ្្។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.២៖ អភិវឌ្ឍពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធរូបវន័្ត ន្ិងបរសិាថ ន្្ិក្ាសាអ ត្ន្ិងម្គន្្ុវត្ថិភាេក្្បតាម្ ត្ង់ោ
សាលាបឋម្្ិក្ា ជាេិព្្សាលាពរៀន្ម្ិន្ក្គ្ប់ក្ក្ម្ិត្ន្ិងសាលាពរៀន្ជួបការលាំបាក្ 
 ្ក្ម្មភាេម្យួចាំន្ួន្ខាងពក្កាម្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួល៖ 

 បន្តចលនាក្ប ងក្បណ្តាំងសាលាពរៀន្សាអ ត្ ន្ិងសាលាពម្ក្ត្ីបរសិាថ ន្ 
 ែតល់្ម្គា រ្ិក្ាឱ្យបាន្ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ព្លីយត្បន្ឹង ត្ង់ោ រមួ្ម្គន្ថ្នន ក់្ពរៀន្ ការក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ិង្ួន្កុ្ម្គរ 
 បន្តអនុ្វត្តអនាម័្យ ទ្ឹក្សាអ ត្ ពៅតាម្សាលាពរៀន្ រមួ្ម្គន្ ការែតល់្ម្គា ររូបវន័្តអនាម័្យចាាំបាច់ ន្ិង
ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្ ន្ិងេក្ងឹងការអប់រ ា្ំ ុខ្ភាេែលូវពភទ្ ផដលជាផែនក្ម្ួយមុ្ខ្វជិាា អប់រ ាំ ្ុខ្ភាេ។ 

្ក្ម្មភាេថមមី្ួយចាំន្នួ្បាន្ពលីក្ព ងីែងផដរគ្ឺ ទក់្ទ្ងន្ឹងការេក្ងីក្ក្ម្មវធិីែតល់អាហារពៅតាម្សាលាពរៀន្៖  
 សាង្ង់ក្ផន្លងចម្អិន្អាហារ ន្ិងក្ផន្លងទ្ទ្ួលទន្អាហារ ន្ងិែគត់្ែគង់្ម្គា របពក្ម្ីឱ្យការចម្អិន្ ន្ងិ
បរពិភាគ្អាហារក្្បតាម្ ត្ង់ោគ្ាំរូ។ 

្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ពន្ះក្ត្ូវបាន្បផន្ថម្ពោយគ្ិត្អាំេីវបិត្តិកូ្វដី-១៩ ន្ិងពផ្ទត ត្ពលីការ្ិក្ាតាម្ផបប        
ឌ្ីជីថលពៅតាម្សាលាពរៀន្៖ 

 ែតល់ព្វាអុីន្ធឺ ិត្្ក្ម្គប់ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ពៅសាលាបឋម្្ិក្ា 
 បពងេីត្ថ្នន ក់្ពរៀន្ឌ្ីជីថលពៅសាលាបឋម្្ិក្ា 
ពលី្េីពន្ះ អនុ្វ ិ្ ័យន្ឹងពរៀបចាំ ា្ំព ី្ុាំក្សាងភាេធន្អាំេីបផក្ម្បក្ម្ួលអាកា្ធាតុ្ពៅតាម្សាលាពរៀន្។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.៣៖ ពលីក្ក្ម្ព្់្ុខ្ភាេ ្ុវត្ថិភាេ ន្ងិក្ិចចការពារកុ្ម្គរពៅតាម្សាលាបឋម្្ិក្ា  
្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួល ឬេក្ងីក្បផន្ថម្៖ 
 អនុ្វត្តពគ្នលន្ពយបាយជាត្ិ ត្ីេី្ុខ្ភាេ្ិក្ាឱ្យម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ 
 បាំប៉ាន្ក្គ្ូទ្ទ្លួបន្ាុក្ការងារ្ុខ្ភាេ្ិក្ា ពលីមុ្ខ្វជិាា អប់រ ា្ំ ុខ្ភាេ ពោយរមួ្បញ្ចូ ល ទាំងការអប់រ ាំ
្ុខ្ភាេបន្តេូជ ្ុខ្ភាេែលូវពភទ្ ជាំងឺពអដ្៍ ពក្គ្ឿងពញៀន្ ការអប់រ ា្ំ ុខ្ភាេ ែលូវចិត្ត ន្ិងរពបៀបបងាេ រ 
ការពារជាំងឺកូ្វដី-១៩ 

 ែតល់ព្វាផថទា្ំ ុខ្ភាេចាាំបាច់ ពោយ្ហការជាម្ួយម្ ឌ ល្ុខ្ភាេ ឬមូ្លោឋ ន្្ុខាភិបាល     
ពែ្ងពទ្ៀត្ (ការេិន្ិត្យ្ុខ្ភាេ ការចាក់្វា៉ា ក់្សាាំង ន្ងិថ្នន ាំបងាេ រតាម្ក្ម្មវធិីជាត្ិ …)។ 
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្ក្ម្មភាេថមមី្ួយចាំន្នួ្ក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងី ពដីម្បី្ លុះបញ្ច ាំងេីការេក្ងីក្ក្ម្មវធិីែតល់អាហារតាម្សាលាពរៀន្៖ 
 បន្តអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ុវត្ថិភាេចាំ ីអាហារ ន្ិងអាហារូបត្ថម្ាតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា 
 បាំប៉ាន្ក្គ្ូទ្ទ្លួបន្ាុក្ក្ម្មវធិីែតល់អាហារ ពលីវធិាន្អនាម័្យ ្ុវត្ថិភាេព្បៀង ន្ិងអាហារូបត្ថម្ា ពៅតាម្
សាលាពរៀន្បឋម្្ិក្ា 

 ពលីក្ក្ម្ព្់ការយល់ដឹង ន្ិងការផ្ទល ្់បតូរឥរយិបថរប្់្ិ្្ន្ិងក្គ្ូបពក្ងៀន្ពលីការែតល់អាហារូបត្ថម្ា។ 
្ក្ម្មភាេពែ្ងពទ្ៀត្្លុះបញ្ច ាំងេីវធិាន្ការព្លីយត្បន្ឹងវបិត្តិជាំងកូឺ្វដី-១៩៖ 
 េក្ងឹងការអនុ្វត្តពគ្នលការ ៍ផ នាាំក្បត្ិបត្តិ ត្ង់ោ (SOP) ្ក្ម្គប់ដាំព ីរការសាលាពរៀន្ព ងីវញិ
ក្នុងបរបិទ្ជាំងកូឺ្វដី-១៩។ 

្ក្ម្មភាេបផន្ថម្ថមីក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងីទក់្ទ្ងន្ឹងក្ិចចការពារកុ្ម្គរ៖ 
 អនុ្វត្តពគ្នលការ ៍ផ នាាំក្បត្ិបត្តិ ត្ីេីក្ិចចការពារកុ្ម្គរពៅតាម្សាលាពរៀន្ 
 អនុ្វត្តក្ម្មវធិកីារអប់រ ាំវន័ិ្យផបបវជិាម្គន្។ 

 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្២ី៖ ផក្លម្អការែតល់ធាតុ្ចូលក្បក្បពោយគុ្ ភាេពៅបឋម្្ិក្ា 
យុទ្ធសាស្រ្ត២.១៖ ពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍរិប្់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ផដលម្គន្ក្សាប់ន្ិងេក្ងងឹការេក្ងាយក្គ្ូ 

្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្បាន្ផក្្ក្ម្ួល្ក្ម្គប់ការអនុ្វត្តបន្តេីឆ្ន ាំ២០២២ ដល់ ២០២៣៖ 
 បន្តេិន្ិត្យព ងីវញិពលីពគ្នលការ ៍ យន្តការ ន្ិងព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេីការេក្ងាយក្គ្ូបពក្ងៀន្ 
 ែតល់ការប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេីការអប់រ ាំបរយិបន្នដល់គ្រុ្ិ្្ 
 បន្តអនុ្វត្តការក្បក្ួត្ក្បផជងគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងព្នីម្ ន្ិងក្គ្បូពក្ងៀន្ព្នីម្។ 
ខាងពក្កាម្ពន្ះជា្ក្ម្មភាេថមីផដលក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងី៖ 
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេក្គ្ឧូពទ្ា្ពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្ 
 បញ្ចូ លការប តុ ះបណ្តត លរងាវ យត្នម្លការអប់រ ាំពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូបពក្ងៀន្។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត២.២៖ េក្ងឹងគុ្ ភាេនន្ការប តុ ះបណ្តត ល្ក្ម្គប់ក្គ្ូបឋម្្ិក្ា 
ពទះយ៉ា ងណ្ត យុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះបាន្ោក់្បញ្ចូ លនូ្វ្ក្ម្មភាេចម្បងៗ្ក្ម្គប់ការអនុ្វត្តពគ្នលន្ពយបាយ

អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាាំ ន្ិងពគ្នលន្ពយបាយគ្ន្លងអាជីេក្គ្ូបពក្ងៀន្ ្ក្ម្មភាេទាំងពន្ះបាន្ពរៀបចាំព ងីវញិពៅ
ក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្ផដលបាន្ផក្្ក្ម្ួលដូចខាងពក្កាម្៖ 

 អនុ្វត្តក្ម្មវធិអីភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាា្ំ ក្ម្គប់ក្គ្ូបពក្ងៀន្ គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ អនក្ឯក្ពទ្្អប់រ ាំ 
្ហគ្ម្ន្៍្ិក្ាវជិាា ជីវៈ ពោយែារភាា ប់ន្ឹងការវាយត្នម្លគ្ន្លងអាជីេក្គ្ូបពក្ងៀន្។ 

្ក្ម្មភាេពែ្ងពទ្ៀត្បាន្ពលីក្ព ងី ឧទហរ ៍ ក្ម្មវធិីក្បឹក្ាពយបល់ ន្ិងការបពក្ងៀន្មុ្ខ្វជិាា ផ ា្ម្៖ 
 អនុ្វត្តក្ម្មវធិទី្ីក្បឹក្ាគ្រុពកា្លយពលីមុ្ខ្វជិាា ភាសាផខ្មរ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ដាំបូង 
 េក្ងឹងវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្វទិ្ាសាស្រ ត្ក្នុងបរបិទ្អប់រ ាំផ ា្ម្។ 
្ក្ម្មភាេថមមី្ួយចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងី្ក្ម្គប់ឆ្ន ាំ២០២២ ដល ់២០២៣ ពោយគ្ិត្អាំេីវបិត្តិកូ្វដី-១៩៖ 
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូពលីការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្្ក្ម្គប់គ្នាំក្ទ្ការបពក្ងៀន្
ន្ិងពរៀន្។ 

 
 



ទ្ាំេ័រទី្ 111 

យុទ្ធសាស្រ្ត២.៣៖ ផក្លម្អការែគត់្ែគង់ ន្ងិការពក្បីក្បា្់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលន្ិង្ម្គា របពក្ងៀន្ ន្ិងពរៀន្ 
្ក្ម្មភាេម្យួចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលដូចខាងពក្កាម្៖ 
 ក្បមូ្លទ្ិន្នន័្យ ត្ីេីការតាម្ោន្ត្ក្ម្ូវការន្ិងការែគត់្ែគង់ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលតាម្ក្បេ័ន្ធេិន្ិត្យតាម្ោន្
ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល (Track and Trace)  

 េក្ងឹងការអនុ្វត្តពគ្នលការ ៍ផ នាា្ំ តីេីការក្គ្ប់ក្គ្ងព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល 
 ជាំរុញការបពងេីត្បណ្តណ ល័យ ន្ិងផក្បកាល យបណ្តណ ល័យឱ្យពៅជាបណ្តណ ល័យពម្ក្ត្ីបរសិាថ ន្  
 ពរៀបចាំក្បធាន្បទ្អប់រ ាំ ន្ងិ្ម្គា របពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្តាម្ពអ ចិក្ត្ូន្ិក្។ 
្ក្ម្មភាេថមីក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងីដូចខាងពក្កាម្៖ 
 បពងេីត្ថ្នន លអប់រ ាំឌ្ីជីថល្ម្បូរផបបក្នុងការទញយក្ឯក្សារពអ ចិក្ត្ូន្ិក្យក្ម្ក្ពក្បីក្បា្់ 
 ជាំរុញការែលិត្ ការក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ិងការពក្បីក្បា្់្ម្គា របពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ 
(ឧទហរ ៍ តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្គ្ូបពក្ងៀន្ន្ិងបណ្តណ រក្្ ការក្គ្ប់ក្គ្ងន្ិង ពក្បីក្បា្់
ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល)។ 

 

យុទ្ធសាស្រ ត្២.៤៖ េក្ងឹងការអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំ 
 ្ក្ម្មភាេម្យួចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលដូចខាងពក្កាម្៖ 
 បន្តប តុ ះបណ្តត លអធិការអប់រ ាំផែអក្ពលីត្ក្ម្ូវការ 
 ផក្លម្អឧបក្រ ៍អធិការក្ចិចក្្បតាម្្ូចនាក្រ ន្ូលទាំង៤ (គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ង សាលាពរៀន្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្ 
្ិ្្ ន្ិង្ហគ្ម្ន្៍) 

 ោក់្ឱ្យអនុ្វត្តឧបក្រ ៍ជាបព តី រៗពោយពផ្ទត ត្ពលី្ូចនាក្រ ន្ូលទាំង៤ (គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ង សាលាពរៀន្ 
ក្គ្ូបពក្ងៀន្ ្ិ្្ ន្ិង្ហគ្ម្ន្៍) 

 េក្ងឹងការអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធេិន្តិ្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្លផែអក្ពលីលទ្ធែល តាម្រយៈក្ក្ុម្បាំប៉ាន្ន្ិងេិន្ិត្យ    
តាម្ោន្នន្រដឋបាលក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ជាេិព្្ ការពធវីអធិការក្ិចច ន្ងិការជួយ សាលាពរៀន្ 

 េក្ងឹងយន្តការក្ក្ម្ងសាលាពរៀន្ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ដល់ការេក្ងឹងន្ិងេក្ងីក្ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ភាសាផខ្មរន្ិង
គ្ ិត្វទិ្ាពៅក្ក្ម្ិត្បឋម្្ិក្ា ន្ិងការែតល់ក្បឹក្ាគ្រុពកា្លយ។ 

្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ពន្ះក្ត្ូវបាន្បផន្ថម្៖ 
 េក្ងឹងការអនុ្វត្តត្ួនាទ្ីភារក្ិចចរប្់ក្ក្ម្ងសាលាពរៀន្ 

 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្៣ី៖ េក្ងងឹការអនុ្វត្ដ្ តង់ោសាលាបឋម្្ិក្ាតាម្រយៈការអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ 
យុទ្ធសាស្រ្ត៣.១៖ ពរៀបចាំន្ិងចាប់ពែតីម្អនុ្វត្តក្ក្បខ្ ឌ ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ 
ពៅសាលាបឋម្្ិក្ាពគ្នលពៅ 
 ្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ពន្ះក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួល៖ 

 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្នន្នាយក្ោឋ ន្ជាំនាញ ជាេិព្្អនក្ឯក្ពទ្្ផែនក្អាំណ្តន្ ន្ិងគ្ ិត្វទិ្ា
ថ្នន ក់្ដាំបូង 

 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេគ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ គ្ ៈក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ន្ងិក្គ្ូបពក្ងៀន្ ពដីម្បី
អនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ឱ្យម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ។ 
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្ក្ម្មភាេថមីក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងីដូចខាងពក្កាម្៖ 
 េក្ងឹងការអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ ត្្ហគ្ម្ន្៍សាលាពរៀន្តាម្សាលាពរៀន្ពគ្នលពៅ 
 វាយត្នម្លការអនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត៣.២៖ េក្ងងឹក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយអនក្ពាក់្េ័ន្ធពដីម្បគី្នាំក្ទ្ ន្ិងពក្ៀរគ្រធន្ធាន្្ក្ម្គប់         
ការអភិវឌ្ឍសាលាពរៀន្ 

 ្ ក្ម្មភាេផដលក្ត្ូវពផ្ទត ត្បាន្ផក្្ក្ម្ួលដូចខាងពក្កាម្៖ 
 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេគ្ ៈក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ ពដីម្បពីក្ៀរគ្រធន្ធាន្េី្ហគ្ម្ន៍្អនក្ែតល់ជាំន្ួយ 
ន្ិងនដគូ្អភិវឌ្ឍនានា 

 ជាំរុញការែ្េវែាយ ត្ីេី ការវាយត្នម្លលទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្ជាសាធារ ៈ  
 ជាំរុញការពរៀបចាំផែន្ការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍសាលាពរៀន្តាម្ក្បេ័ន្ធពអ ចិក្ត្ូន្ិក្ ពោយម្គន្ការចូលរមួ្េី 
វ ិ្ ័យសាធារ ៈ ឯក្ជន្ នដគូ្អភិវឌ្ឍ ន្ិងអនក្ពាក់្េ័ន្ធ។ 

្ក្ម្មភាេថមីក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងីដូចខាងពក្កាម្៖ 
 េក្ងឹងការអនុ្វត្តត្ួនាទ្ីភារក្ិចចរប្់គ្ ៈក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្  
 េក្ងឹងន្ិងេក្ងីក្ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីសាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថមី 
 ជាំរុញការគ្នាំក្ទ្ក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយក្ក្្ួង សាថ ប័ន្ពាក់្េ័ន្ធ នដគូ្អភិវឌ្ឍ ន្ិងវ ិ្ ័យឯក្ជន្        
ពលីការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីែតល់អាហារតាម្សាលាពរៀន្ ពោយពក្បីក្្ិែលក្នុង្ហគ្ម្ន្៍។ 

 

៤.៣. អនុ្វ ិ្ យ័ការអប់រ ាំម្ធយម្្ិក្ា ន្ងិអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ 
៤.៣.១ យុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ងិ្ក្ម្មភាេ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទី្១៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ការចូលពរៀន្ និ្ងរក្ាឱ្យបាន្គ្ង់វង្ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ និ្ងបរយិបន្ន   
ពៅម្ធយម្្ិក្ា  
យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ី១.១៖ បពងេីន្អក្តាការចូលពរៀន្ ន្ិងរក្ាឱ្យបាន្គ្ង់វង្ពៅម្ធយម្្ិក្ាជាេិព្្ក្ក្ុម្ជួបការលាំបាក្ ឬ
ក្ក្ុម្ងាយរងពក្គ្នះ 
្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងី ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់ការអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះ៖ 

 ែតល់ក្គ្ូឯក្ពទ្្តាម្មុ្ខ្វជិាា ដល់ក្គ្ប់ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ាឱ្យក្្បតាម្ត្ក្ម្ូវការជាក្់ផ ត្ង តាម្រយៈការអនុ្វត្ត 
ពគ្នលការ ៍េក្ងាយក្គ្ ូន្ិងពគ្នលការ ៍ពក្ជី្ពរ ី្ ក្គ្ូបពក្ងៀន្  

 ផក្លម្អ្ម្គា រអនាម័្យ បងគន់្អនាម័្យ ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ទ្ឹក្សាអ ត្ ន្ិងបរសិាថ ន្សាលាពរៀន្ ក្្បតាម្
ពគ្នលការ ៍ផ នាាំអនុ្វត្តលក្ខខ្ ឌ អបបបរម្គ ត្ីេីទ្ឹក្សាអ ត្ន្ិងអនាម័្យពៅតាម្សាលាពរៀន្។ 

 

យុទ្ធសាស្រ ត្១.២៖ េក្ងីក្ភាេជានដគូ្ជាម្ួយវ ិ្ ័យឯក្ជន្ ្ហក្គ្ន្ ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា ន្ិងក្គ្ឹះសាថ ន្ប តុ ះ-       
បណ្តត លបពចចក្ពទ្្វជិាា ជីវៈ  
 វសិាលភាេនន្យុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះបាន្េក្ងីក្ពោយរមួ្បញ្ចូ លការអប់រ ាំឧត្តម្្ិក្ា ន្ិងសាថ ប័ន្ប តុ ះបណ្តត ល
បពចចក្ពទ្្វជិាា ជីវៈ។ ្ក្ម្មភាេ ា្ំខាន់្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួល ពដីម្បី្ លុះបញ្ច ាំងការអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ្តពន្ះម្គន្ដូច    
ខាងពក្កាម្៖ 
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 េិន្ិត្យព ងីវញិក្ម្មវធិី្ិក្ាែារភាា ប់ន្ឹងទ្ីែារការងារ ន្ិងការត្ក្ម្ង់ទ្ិ្ 
 េក្ងីក្ភាេជានដគូ្រវាងសាលាពរៀន្ ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា ន្ិងវ ិ្ យ័ឯក្ជន្ ត្េីីត្ក្ម្ូវការជាំនាញ  
 ែតលព់្វាប តុ ះបណ្តត លជាំនាញ្ក្ម្គប់មុ្ខ្របរខាន ត្តូ្ច ន្ងិម្ធយម្  
 អនុ្វត្តការហវកឹ្ហាត់្ការងារ ពធវីក្ម្ម្ិក្ា ទ្្្ន្ក្ិចច្ិក្ា ន្ិងផចក្រ ាំផលក្បទ្េិពសាធ ជាម្ួយភាគ្អីនក្ពាក់្េ័ន្ធ 
 បពងេីត្ភាេជានដគូ្រវាងក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា វ ិ្ ័យឯក្ជន្ ន្ិង្ហក្គ្ន្ បាំពាក់្ជាំនាញក្្បតាម្ត្ក្ម្ូវការ        
ទ្ីែារការងារ។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.៣៖ េក្ងីក្ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធ ន្ងិ្ម្គា ររូបវន័្ត្ក្ម្គប់ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា/សាលាម្ធយម្្ិក្ា  
្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ពន្ះក្ត្ូវបាន្ពលីក្ព ងីទក់្ទ្ងន្ឹងការេក្ងីក្ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធ ន្ិង្ម្គា ររូបវន័្ត៖ 

 េក្ងីក្ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធ ន្ងិបរសិាថ ន្្ិក្ាឱ្យក្្បតាម្ ត្ង់ោសាលាពរៀន្ 
 េក្ងីក្ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធន្ងិ្ម្គា ររូបវន័្តឱ្យក្្បតាម្ ត្ង់ោវទិ្ាល័យចាំព ះទូ្ពៅន្ិងអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ 
 បាំពាក់្ពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធ ន្ងិបរសិាថ ន្សាលាពរៀន្នន្ ត្ង់ោសាលាពរៀន្ម្គន្ក្ប្ិទ្ធភាេ 
 ពរៀបចាំបរកិាខ រលាង្ម្គអ ត្នដឱ្យបាន្ពក្ចីន្ក្ផន្លងពៅជិត្បងគន់្អនាម័្យ ឬផក្បរបន្ាប់ពរៀន្។ 

 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្២ី៖ ផក្លម្អគុ្ ភាេបពក្ងៀន្ ន្ងិពរៀន្ឱ្យក្្បតាម្ជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្២ី១ 
យុទ្ធសាស្រ្ត២.១៖ េក្ងឹងន្ិងេក្ងីក្មុ្ខ្វជិាា វទិ្ាសាស្រ ត្ បពចចក្វទិ្ា វ ិ្ វក្ម្ម គ្ ិត្វទិ្ា ន្ិងភាសាបរពទ្្            
ការពក្បីក្បា្់បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ ន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ ន្ិងការវាយត្នម្លការ្ិក្ាតាម្អន្ឡាញ ពដីម្បពី្លីយត្ប
ក្ក្បខ្ ឌ ជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្ី២១ 
 យុទ្ធសាស្រ្តពន្ះបាន្ផក្្ក្ម្ួល ពោយោក់្បញ្ចូ លជាំនាញបពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ន្ិងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍្ ន្ងិ       
ពផ្ទត ត្ពលីការប តុ ះបណ្តត លជាក់្ផ ត្ងក្នុងចាំពណ្តម្មុ្ខ្ជាំនាញពែ្ងពទ្ៀត្។ ្ ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ពន្ះ ្ លុះបញ្ច ាំងេី
ចាំ ុចផដលក្ត្ូវពផ្ទត ត្៖ 

 បពងេីត្វគ្គ្ិក្ាពរៀន្្រព្រកូ្ដកុ្ាំេយូទ័្រ 
 ែតល់ព្វាប តុ ះបណ្តត លជាំនាញបផន្ថម្ដល់្ិ្្ពៅក្ក្ម្ិត្ម្ធយម្្ិក្ា 
 អនុ្វត្តវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្វទិ្ាសាស្រ ត្ផែអក្ពលីពគ្នលវធិីផ ា្ម្ រមួ្ម្គន្៖ ការពក្បីក្បា្់ពរាងជាង កុ្ាំេយូទ័្រ 
ក្បេ័ន្ធបពចចក្វទិ្ា ន្ិងបន្ាប់េិពសាធន៍្  

 ្ហការជាម្ួយនដគូ្ ន្ិងវ ិ្ ័យឯក្ជន្ពដីម្បពីរៀបចាំ្ក្ម្មភាេពលីក្ក្ម្ព្់ការអប់រ ាំផ ា្ម្ (ឧទហរ ៍ 
ពរៀបចាំក្េឹត្តិការ ៍ ន្ិងេេ័ិរ ៍អប់រ ាំផ ា្ម្ពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ) 

 បពងេីត្ក្ម្មវធិីពលីក្ក្ម្ព្់ជាំនាញផ វ្ងរក្ការងារក្នុង្ហគ្ម្ន៍្។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត២.២៖ េក្ងឹងន្ិងេក្ងីក្ការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ ការត្ក្ម្ង់ការ្ិក្ាពឆ្ព ះពៅរក្អាជីេ ន្ិងអនុ្វត្តក្ម្មវធិី
បាំ ិន្រក្ចាំ ូល 
យុទ្ធសាស្រ្តពន្ះក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលត្ិចត្ួច ក្េម្ទាំង្ក្ម្មភាេម្យួ៖  

 អនុ្វត្តក្ម្មវធិអីប់រ ា្ំ ហក្គ្ិន្ភាេ ន្ិងបាំ ិន្រក្ចាំ ូលពៅក្គ្ឹះសាថ ន្ម្ធយម្្ិក្ា។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត២.៣៖ ជាំរុញការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ាថមី ន្ិងការពរៀន្េីចម្គៃ យក្នុងន្ិងពក្កាយបរបិទ្ជាំងឺកូ្វដី-១៩       
ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ 
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 យុទ្ធសាស្រ្តពន្ះក្េម្ទាំង្ក្ម្មភាេម្ួយចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួល ពដីម្បី្លុះបញ្ច ាំងការផ្ទល ្់បតូ រពៅតាម្   
លទ្ធែលនន្វបិត្តិកូ្វដី-១៩៖ 

 អនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ ិក្ាបក្ងួញការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្េីចម្គៃ យ (ពរៀបចាំចងក្ក្ងពម្ពរៀន្ពលីខ្លឹម្សារលម្អិត្ពម្ពរៀន្ 
ពរៀបចាំក្ក្ម្ង ា្ំ ួរពផ្ទត ត្ពលីបញ្ញត្តិនន្ពម្ពរៀន្ អភិវឌ្ឍឯក្សារពៅជាទ្ក្ម្ង់ហគូហគលពរៀបចាំបញ្ចូ លខ្លឹម្សារ
ពម្ពរៀន្ពៅក្នុងក្ម្មវធិពីត្ព ក្កាម្) 

 េិន្ិត្យ ន្ិងអនុ្ម័្ត្ឯក្សារបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ពក្បីក្បា្់ពៅតាម្សាលាពរៀន្ 
 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំទូ្ពៅ ន្ិងព្ចក្តីផ នាាំក្បត្ិបត្តិ ត្ីេីការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ាថមី 
 ផ នាាំក្គ្ូឧពទ្ា្ថ្នន ក់្ជាត្កិ្នុងការេក្ងឹងការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ាថមី វធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ ការែលិត្្ម្គា រឧបពទ្្ 
 អនុ្វត្តការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្តាម្ផបប្ិក្ាគ្ពក្ម្គង 
 ោក់្ឱ្យអនុ្វត្តម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាក្សាវក្ជាវគ្រុពកា្លយពដីម្បផីក្លម្អគុ្ ភាេនន្ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្  
 វាយត្នម្លែលប៉ាះពាល់នន្ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ាថមី។ 

 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្៣ី៖  េក្ងងឹភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំន្ងិការក្គ្ប់ក្គ្ងពៅម្ធយម្្ិក្ា 
យុទ្ធសាស្រ្ត៣.១៖ េក្ងឹងន្ិងេក្ងកី្អភិក្ក្ម្ការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ ន្ិង្ន្ពឆ្ព ះពៅអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ ត្
្ហគ្ម្ន្៍សាលាពរៀន្ ពៅក្ក្ម្ិត្សាលាពរៀន្ 

 ្ ក្ម្មភាេម្យួចាំន្ួន្បាន្បផន្ថម្ពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះ៖ 
 ពរៀបចាំយន្តការពដីម្បអីនុ្វត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្៖ (១) ការពរៀបចាំការពធវីពត្ ត្រងាវ យត្នម្លលទ្ធែល
្ិក្ារប្់្ិ្្ (២) ការពរៀបចាំផែន្ការផក្លម្អសាលាពរៀន្ (៣) ការបពងេីត្គ្ ៈក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ង
សាលាពរៀន្ (៤) ការពរៀបចាំក្ិចចក្េម្ពក្េៀងលទ្ធែលបាំពេញការងារគ្ ៈ ក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាន្ងិក្គ្ូបពក្ងៀន្ 

 ែ្េវែាយជាសាធារ ៈ ត្ីេីពគ្នលការ ៍អភិបាលក្ិចចសាលាពរៀន្។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត៣.២៖ េក្ងងឹន្ិងេក្ងីក្ការអនុ្វត្ត ត្ង់ោគ្ាំរូសាលាពរៀន្ជាំនាន់្ថម ី
 ម្ិន្ម្គន្ការផ្ទល ្់បតូរពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះ។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត៣.៣៖ អភិវឌ្ឍក្ក្បខ្ ឌ ធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំពៅក្គ្ឹះសាថ ន្ម្ធយម្្ិក្ា 
្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្បាន្ផក្្ក្ម្ួលពដីម្បពីក្បីក្បា្់ឱ្យបាន្ចា្់លា្់ពៅតាម្វសិាលភាេ៖ 

 អភិវឌ្ឍក្ក្បខ្ ឌ ធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំរប្់សាលាពរៀន្ ពោយរមួ្បញ្ចូ ល ត្ួនាទ្ីរប្់ក្ក្ុម្បាំប៉ាន្ន្ិងេនិ្ិត្យ
តាម្ោន្នន្រដឋបាលក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ន្ងិការយិល័យជាំនាញ 

 ពរៀបចាំក្បេ័ន្ធផ នាាំន្ិងបងវកឹ្ក្ក្ុម្បាំប៉ាន្ន្ងិេិន្ិត្យតាម្ោន្នន្រដឋបាលក្ក្ុង ក្្ុក្ ខ្ ឌ  
 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្ក្ុម្បាំប៉ាន្ ន្ងិេិន្តិ្យតាម្ោន្ពៅការយិល័យអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា នន្រដឋបាលក្ក្ុង 
ក្្ុក្ ខ្ ឌ ។ 
្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ក្ត្ូវបាន្បផន្ថម្៖ 

 ពរៀបចាំព្ៀវពៅគ្ ៈក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ 
 ែ្េវែាយលទ្ធែល្ិក្ារប្់្ិ្្ក្បចាាំផខ្ ្ម្គ្ ន្ិងក្បចាាំឆ្ន ាំ ជាសាធារ ៈ។ 
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យុទ្ធសាស្រ្ត៣.៤ ៖ េក្ងងឹក្បេ័ន្ធេិន្តិ្យតាម្ោន្ ន្ិងវាយត្នម្លការងារអធិការក្ិចចពៅតាម្សាលាពរៀន្ 
 ម្គន្ការផក្្ក្ម្ួលត្ិចត្ួចពលី្ក្ម្មភាេម្ួយ៖ 
 ពធវីអធិការក្ិចច ន្ិងេនិ្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្លការអនុ្វត្តការអប់រ ាំពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ម្ធយម្្ិក្ា។ 

 

៤.៤. អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំឧត្តម្្ិក្ា 
៤.៤.១ យុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ងិ្ក្ម្មភាេ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្១ី៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ក់ារចូលពរៀន្ ន្ងិផក្លម្អគុ្ ភាេនន្ក្ម្មវធិបី តុ ះបណ្តត លពៅឧត្តម្្ិក្ា 
ពឆ្ព ះពៅបាន្ការទ្ទ្លួសាគ ល់គុ្ ភាេក្ក្ម្តិ្ជាត្ ិន្ងិអន្តរជាត្ ិ
យុទ្ធសាស្រ្ត១.១៖ បពងេីន្ការវនិ្ិពយគ្ពលីក្ម្មវធិីអប់រ ាំ ន្ិងការក្សាវក្ជាវ ពៅឧត្តម្្ិក្ាពោយផែអក្ពលីលទ្ធែល  
យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ី១ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួល ពដីម្បេីក្ងីក្វសិាលភាេការក្សាវក្ជាវ៖ 

 អភិវឌ្ឍក្្ិោឋ ន្ពដីម្បពីរៀបចាំ្ក្ម្គប់ែលិត្ក្ម្ម ឬក្ម្ម្ិក្ារប្់ន្ិ្្តិ្ 
 ពលីក្ក្ម្ព្់ការែារភាា ប់ភាេជានដគូ្រវាងសាលាពរៀន្ម្ធយម្្ិក្ាន្ិងក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា 
 បពងេីន្អាហារូបក្រ ៍្ក្ម្គប់ន្ិ្្តិ្្ិក្ាជាំនាញ ា្ីម្តាម្រយៈការពក្ៀរគ្រថវកិាេីនដគូ្ 
 ជាំរុញការបពងេីត្ក្បភេចាំ ូលបផន្ថម្្ក្ម្គប់ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា 
 ជាំរុញក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយវ ិ្ ័យឯក្ជន្ នដគូ្អភិវឌ្ឍពដីម្បពីក្ៀរគ្រថវកិាគ្នាំក្ទ្ការក្សាវក្ជាវ។ 

 

យុទ្ធសាស្រ ត្១.២៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្ ន្ិងការក្សាវក្ជាវពៅឧត្តម្្ិក្ា តាម្រយៈការបពងេីត្ ភាេជានដគូ្ 
 ជាំរុញក្ម្មវធិីបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្តាម្ផបបឌ្ជីីថល  
 បពងេីន្ក្ចិច្ហក្បត្ិបត្តកិារពលីក្ម្មវធិី្ិក្ាតាម្ផបបចក្ម្ុះជាម្ួយក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ានដគូ្ ន្ងិវ ិ្ ័យឯក្ជន្។ 
្ក្ម្មភាេពែ្ងពទ្ៀត្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួល ន្ិងបផន្ថម្៖ 
 អភិវឌ្ឍគុ្ វុឌ្ឍបុិគ្គលិក្អប់រ ាំពលីការអភិវឌ្ឍក្ម្មវធិី្ិក្ា វធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្ ន្ិងការវាយត្នម្លការ្ិក្ា
រប្់ន្ិ្្តិ្ ន្ិងការក្សាវក្ជាវពោយ្ហការជាម្ួយក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ានដគូ្ ន្ិងវ ិ្ ័យឯក្ជន្ 

 បពងេីត្ក្បេ័ន្ធការត្វា៉ា រប្់ន្ិ្្តិ្ពដីម្បេីក្ងឹង្ម្ត្ថភាេក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាក្នុងការបពងេីត្ក្េឹត្តិបក្ត្
ក្សាវក្ជាវ ន្ិងទ្្្នាវដតី្ិក្ា 

 អនុ្វត្តពគ្នលន្ពយបាយអភិវឌ្ឍន៍្វជិាា ជីវៈជាក្បចាាំ ន្ងិគ្ន្លងអាជេីក្គ្ូបពក្ងៀន្ ពោយពរៀបចាំជាក្ិចចក្េម្ពក្េៀង 
លទ្ធែលក្បចាាំឆ្ន ា្ំ ក្ម្គប់បុគ្គលិក្អប់រ ាំ 

 ពរៀបចាំ ន្ិងអនុ្វត្តព្ៀវពៅផ នាាំក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងការក្សាវក្ជាវពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត ១.៣៖ បពងេនី្បុគ្គលិក្្ិក្ាពេញពម្គ៉ា ងផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍថិ្នន ក់្ប ឌិ ត្ 
 យុទ្ធសាស្រ្តពន្ះក្ត្ូវបាន្ពរៀបចាំឱ្យកាន់្ផត្ចា្់លា្់ ពោយបផន្ថម្្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ ពដីម្បី្ លុះបញ្ច ាំងេី
វសិាលភាេ៖ 

 បពងេីន្ក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយសាក្លវទិ្ាល័យនដគូ្ នដគូ្អភិវឌ្ឍ ន្ិងក្បពទ្្ជាម្ិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍ
ធន្ធាន្ម្នុ្្្ក្ក្ម្ិត្ពក្កាយបរញិ្ញ បក្ត្ 

 ពរៀបចាំផែន្ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ម្នុ្្្ក្ក្ម្ិត្ប ឌិ ត្ពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា 
 ែតល់ វ្័យភាេដល់ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាក្នុងការពក្ជី្ពរ ី្ បុគ្គលិក្ 
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 អនុ្វត្តក្បេ័ន្ធវាយត្នម្លការងារ ន្ិងែតល់លាភការដល់បុគ្គលិក្អប់រ ាំផដលម្គន្គុ្ វុឌ្ឍថិ្នន ក់្ប ឌិ ត្ ពោយផែអក្ពលី
លទ្ធែលនន្ការបាំពេញការងារ 

 ្ហការពរៀបចាំការវនិ្ិពយគ្សាធារ ៈពលីការក្សាវក្ជាវពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា ពដីម្បីេក្ងឹង        
ភាេជាម្គច ្់ក្នុងការពលីក្ក្ម្ព្់វបបធម៌្ក្សាវក្ជាវ 

 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្ភាេន្ីម្ួយៗ តាម្លក្ខ ៈវនិ្ិចឆ័យនន្ក្បពភទ្ម្ជឍម្ ឌ លឧត្តម្ភាេ 
 ពរៀបចាំពវទ្ិកាែ្េវែាយែលជះនន្ម្ជឈម្ ឌ ល ជាម្ួយក្ក្្ួងពាក់្េ័ន្ធ នដគូ្អភិវឌ្ឍ វ ិ្ ័យឯក្ជន្ ន្ិង
ឧ្ាហក្ម្ម ន្ិងផែន្ការអាជីវក្ម្មរប្់ម្ជឈម្ ឌ ល្ក្ម្គប់រក្ក្បាក់្ចាំ ូលដល់ន្ិ្្តិ្ សាស្រសាត ចារយ ន្ិង
ក្គ្ឹះសាថ ន្ 

 អនុ្វត្តក្បេ័ន្ធពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តអនក្ក្សាវក្ជាវ ឬអនក្ជាំនាញ។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្២ី៖ អភវិឌ្ឍក្បេ័ន្ធអភបិាលក្ចិច ន្ងិការក្គ្ប់ក្គ្ង ក្្ម្គប់គ្នាំក្ទ្ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាឱ្យទ្ទ្លួបាន្ 
្វយ័ភាេពេញពលញ 
យុទ្ធសាស្រ ត្ ២.១៖  េក្ងឹងក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្្្រប្់ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាពឆ្ព ះពៅទ្ទ្ួលបាន្
្វ័យភាេ ន្ិងការេិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្ល 

 ការផ្ទល ្់បតូរជាពក្ចីន្បាន្ពធវីពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះ ពោយបផន្ថម្្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ ពដីម្បី្ លុះបញ្ច ាំងេី
វសិាលភាេ៖ 

 ែតល់ វ្័យភាេដល់ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ារដឋ ក្នុងការក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ ន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ងធន្ធាន្ម្នុ្្្ 
 អនុ្វត្តពគ្នលការ ៍ផ នាា្ំ តីេីក្ក្បខ្ ឌ អភិវឌ្ឍន៍្្ម្ត្ថភាេក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា 
 េក្ងឹងភាេជាម្គច ្់ពលីការក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្្្ពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា  
 បពងេីត្ន្ិងអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្វទិ្ាក្នុងការក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ  ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្្្ពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្      
ឧត្តម្្ិក្ា 

 ក្សាងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្ថវកិា្ក្ម្គប់ការអភិវឌ្ឍរប្់ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា។ 
 

យុទ្ធសាស្រ្ត ២.២៖ ផក្លម្អក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំពៅឧត្តម្្ិក្ា 
្ក្ម្មភាេម្យួចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួល ន្ិងបផន្ថម្ថមី៖ 

 ពរៀបចាំ ន្ិងអនុ្វត្តព្ៀវពៅផ នាាំក្បត្ិបត្តិ្ក្ម្គប់ក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំនែាក្នុងន្ិងនែាពក្ៅពៅតាម្
ក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា 

 ពរៀបចាំ ន្ិងអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ិងក្បេ័ន្ធេិន្ិត្យតាម្ោន្ ន្ិងវាយត្នម្លផែអក្ពលីលទ្ធែលពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្
ឧត្តម្្ិក្ា 

 ពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាឱ្យម្គន្ការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំេីអងគភាេទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ ភាេ
អន្តរជាត្ិ 

 អនុ្វត្តក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្វទិ្ាក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ិន្នន័្យឧត្តម្្ិក្ា។ 
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៤.៥. អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 
៤.៥.១ យុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ងិ្ក្ម្មភាេ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទី្១៖ បពងេីន្ចាំន្ួន្អក្ខរជន្ និ្ងការចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធីិអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ្ក្ម្គប់កុ្ម្គរ យុវជន្
ពក្ៅសាលា ន្ងិអន្ក្ខរជន្ពេញវយ័ក្នុងក្ក្បខ្ ឌ ការ្ិក្ាពេញម្យួជវីតិ្ក្បក្បពោយវជិាា ្ម្បទ បាំ ិន្្ម្បទ 
ន្ងិចរយិ្ម្បទ 
យុទ្ធសាស្រ្ត១.១៖ អភិវឌ្ឍ ន្ិងផក្លម្អក្ម្មវធិីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលពដីម្បពីធវីឱ្យកាន់្ផត្ចា្់លា្់៖ 
 ពរៀបចាំក្ម្មវធិី្ិក្ាលម្អិត្ ន្ិងព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល្ក្ម្គប់ជាំនាញមុ្ខ្របរងាយៗ 
្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ក្ត្ូវបាន្បផន្ថម្ពដីម្បី្ លុះបញ្ច ាំងេីការផ្ទល ្់បតូរពោយសារវបិត្តិកូ្វដី-១៩៖ 

 អភិវឌ្ឍក្ម្មវធិី្ិក្ាតាម្ផបបឌ្ីជីថល រមួ្ទាំងក្ម្មវធិី្ិក្ា ន្ិងដាំព ីរការ្ិក្ា 
 អនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ ម្មូ្លបឋម្្ិក្ាតាម្ក្បេ័ន្ធអន្ឡាញ 
 ពរៀបចាំក្ម្មវធិី្ិក្ាេីចម្គៃ យ 
 ្ិក្ាក្សាវក្ជាវ ន្ិងអពងេត្ពលីការអនុ្វត្តក្ម្មវធិី្ិក្ា។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.២៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្មម្នុ្្្ពេញវយ័ 
្ក្ម្មភាេផដលក្ត្ូវពផ្ទត ត្បាន្ផក្្ក្ម្ួលដូចខាងពក្កាម្៖ 

 ពរៀបចាំឯក្សារប តុ ះបណ្តត លតាម្ផបបឌ្ីជីថល 
 េក្ងីក្បណ្តណ ល័យ្ហគ្ម្ន៍្ 
 បាំប៉ាន្្ម្ត្ថភាេ ត្ីេីអក្ខរក្ម្មការក្គ្ប់ក្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុ 
 បាំប៉ាន្្ម្ត្ថភាេ ត្ីេីអក្ខរក្ម្មក្បេ័ន្ធែ្េវែាយបណ្តត ញ្ងគម្។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.៣៖ ផក្បកាល យម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ ពៅជាម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្ 
្ក្ម្មភាេផដលក្ត្ូវពផ្ទត ត្បាន្ផក្្ក្ម្ួលដូចខាងពក្កាម្៖ 

 េក្ងីក្ទ្ីតាាំងម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ 
 បាំពាក់្្ម្គា រ្ិក្ា ធន្ធាន្រូបវន័្ត ន្ិង្ម្គា របពចចក្ពទ្្្ក្ម្គប់ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ ក្្បតាម្
ជាំនាញពៅក្នុង្ហគ្ម្ន្ ៍

 ក្ាំ ត់្ ត្ង់ោឱ្យបាន្ចា្់្ ក្ម្គប់ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្ 
 អភិវឌ្ឍក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន្៍ 
 បពងេីត្បណ្តត ញម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ 
 ក្បមូ្ល ន្ិងែតល់េ័ត៌្ម្គន្អាំេីការងារពៅតាម្មូ្លោឋ ន្ 
 ពរៀបចាំដាំព ីរការម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្ 
 ពក្ជី្ពរ ី្ អនក្ក្គ្ប់ក្គ្ងផដលម្គន្្ម្ត្ថភាេ ន្ិងធន្ធាន្ក្បក្បពោយ្កាត នុ្េល្ក្ម្គប់ម្ជឈម្ ឌ ល 
្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្។ 
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យុទ្ធសាស្រ្ត១.៤៖ ជាំរុញវ ិ្ ័យឯក្ជន្ នដគូ្អភិវឌ្ឍ អងគការម្ិន្ផម្ន្រោឋ ភិបាល ន្ិងការចូលរមួ្គ្នាំក្ទ្ដល់ក្ម្មវធិីអប់រ ាំ
ពក្ៅក្បេ័ន្ធរប្់អនក្ពាក់្េ័ន្ធក្នុងក្ក្បខ្ ឌ នន្ការ្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្ 

 ពលីក្ក្ម្ព្់ការយល់ដឹងេ័ត៌្ម្គន្អាំេកី្ញ្ច ីថវកិាពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការអភិវឌ្ឍជាំនាញ ន្ិងការពបីក្អាជីវក្ម្មដាំបូង 
 ែតល់ទ្ីក្ផន្លងចុះក្ម្ម្ិក្ាពៅតាម្ពរាងចក្ក្ ្ហក្គ្ន្ ក្នុងការេក្ងឹង្ម្ត្ថភាេបផន្ថម្ ន្ងិប តុ ះគ្ាំន្ិត្ថមីៗ 
 គ្នាំក្ទ្ដល់អនក្ផដលម្ិន្ម្គន្លទ្ធភាេរក្ក្បាក់្ចាំ ូល 
 បពងេីត្ទ្ាំនាក់្ទ្ាំន្ងការងារជាម្ួយអនក្ពាក់្េ័ន្ធពចៀ្វាងការអនុ្វត្តការងារក្ត្ួត្្ីុគ្នន  
 ែ្េវែាយក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្មឱ្យបាន្ទូ្លាំទូ្លាយពៅក្នុង្ហគ្ម្ន្៍ 
 ពលីក្ក្ម្ព្់ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធែារភាា ប់ន្ឹងការ្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្តាម្គ្ន្លងក្បក្ក្ត្ីភាេថម។ី 

 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្២ី៖ េក្ងងឹការអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធផែអក្ពលីលទ្ធែល 
យុទ្ធសាស្រ្ត២.១៖ ផក្លម្អក្ប្ិទ្ធភាេ ន្ងិគុ្ ភាេក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

្ក្ម្មភាេផដលក្ត្ូវពផ្ទត ត្បាន្ផក្្ក្ម្ួលដូចខាងពក្កាម្៖ 
 ជាំរុញការអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធផែអក្ពលីលទ្ធែល 
 បន្្ុកី្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធជាម្ួយក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំ ន្ិងក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងបុគ្គលិក្ 

 េក្ងឹងការេិន្ិត្យតាម្ោន្ការអនុ្វត្តក្ម្មវធិីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 
 អនុ្វត្តក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធថ្នន ក់្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត  
 ជាំរុញការពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តដល់ម្ស្រន្តីអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ពដីម្បីបពងេីន្ក្ប្ិទ្ធភាេ ន្ិង      
ក្ប្ិទ្ធែល។ 

 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្៣ី៖ េក្ងងឹ្ម្ត្ថភាេក្គ្ប់ក្គ្ងរប្់ម្ស្រន្តអីប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
យុទ្ធសាស្រ្ត៣.១៖ អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 

ការបញ្ា ក់្បផន្ថម្ម្ួយចាំន្នួ្ក្ត្ូវបាន្បញ្ចូ លពៅក្នុង្ក្ម្មភាេដូចខាងពក្កាម្៖ 
 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេអនក្ែដល់ព្វាពលីបាំ ិន្ ន្ិងជាំនាញមុ្ខ្របរងាយៗ ពដីម្បធីានាដាំព ីរការនន្ការ្ិក្ា
ពេញម្ួយជីវតិ្ក្បក្បពោយគុ្ ភាេ ន្ិងក្ប្ិទ្ធភាេ 

 ពរៀបចាំក្ក្បខ្ ឌ ក្ម្មវធិីប ដុ ះបណ្តដ លក្គ្ូអក្ខរក្ម្មជាប់ក្ិចច្ន្ាអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធតាម្រយៈវធិីសាស្រ ត្        
តាម្ផបបចក្ម្ុះ ន្ិងក្បេ័ន្ធពក្ក្ឌ្ីត្។  
ការបញ្ា ក់្បផន្ថម្បាន្បញ្ចូ លពៅក្នុង្ក្ម្មភាេដូចខាងពក្កាម្៖ 

 ពរៀបចាំក្ិចច្ន្ាបាំពេញការងារ្ក្ម្គប់ម្ស្រន្តីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ ន្ិងម្ស្រន្តីជាប់ក្ិចច្ ន្ា 
 វាយត្នម្លលទ្ធែលបាំពេញការងាររប្់ម្ស្រន្តីអប់រ ាំក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
 ជាំរុញឱ្យម្គន្វបបធម៌្ផចក្រ ាំផលក្ចាំព ះដឹង បទ្េិពសាធការងារ ពោយ ម្័ក្គ្ចិត្តេីក្ក្្ួង សាថ ប័ន្ពាក់្េ័ន្ធ 
នដគូ្អភិវឌ្ឍ ន្ិងវ ិ្ ័យឯក្ជន្ 

 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេពលីជាំនាញភាេជាអនក្ដឹក្នាាំន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ង្ក្ម្គប់ម្ស្រន្តីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 
 ក្សាងភាេអាជីេវជិាា ជីវៈរប្់ក្គ្ូអក្ខរក្ម្មក្ិចច្ន្ា ពោយែារភាា ប់ជាម្ួយសាលាគ្រុពកា្លយន្ិងវកិ្ក្ឹត្ការ
ពខ្ត្ត សាលាគ្រពុកា្លយភូម្ិភាគ្ សាក្លវទិ្ាល័យពៅក្នុងក្បពទ្្ ឬសាថ ប័ន្ពៅពក្ៅក្បពទ្្ 
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 បពងេីន្ការពក្ៀរគ្រធន្ធាន្ ន្ិងក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការជាម្ួយវ ិ្ ័យឯក្ជន្ពលីការប តុ ះបណ្តត លម្ស្រន្តីអប់រ ាំ
ពក្ៅក្បេ័ន្ធ ន្ងិក្គ្ូអក្ខរក្ម្មជាប់ក្ិចច្ន្ាអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ។ 

 

យុទ្ធសាស្រ ត្ថមី៖ ជាំរុញការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូជាប់ក្ិចច្ន្ាអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធតាម្ក្បេ័ន្ធពក្ក្ឌ្ីត្ 
 ្ិក្ាត្ក្ម្ូវការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូអក្ខរក្ម្មអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធពដីម្បពីរៀបចាំផែន្ការ 
 អភិវឌ្ឍក្ម្មវធិី្ិក្ាប តុ ះបណ្តត លក្គ្អូក្ខរក្ម្មអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 
 ក្សាងឯក្សារប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូអក្ខរក្ម្មអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 
 បន្តប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូអក្ខរក្ម្មតាម្ក្បេ័ន្ធពក្ក្ឌ្ីត្ពៅតាម្សាលាគ្រុពកា្លយ 
 ក្សាងអាជីេក្គ្ូអក្ខរក្ម្មែារភាា ប់ជាម្ួយសាលាគ្រុពកា្លយ សាក្លវទិ្ាល័យពៅក្នុងក្បពទ្្ ឬសាថ ប័ន្
ពៅពក្ៅក្បពទ្្ 

 បពងេីត្ភាេទក់្ទញដល់្ិ្្ ន្ិ្្តិ្ យុវជន្/យុវជន្ ម្័ក្គ្ចិត្ត ផដលម្គន្្ម្ត្ថភាេឱ្យទ្ទ្ួលបាន្       
ការប តុ ះបណ្តត លតាម្ក្បេ័ន្ធពក្ក្ឌ្ីត្ ពដីម្បមី្គន្ឱ្កា្កាល យជាក្គ្ូបពក្ងៀន្អក្ខរក្ម្មអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

 បពងេីត្គ្ពក្ម្គងក្ម្មវធិីអប់រ ាំយុវជន្/ម្នុ្្្ចា្់រយៈពេលម្ធយម្្ក្ម្គប់ការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូអក្ខរក្ម្មអប់រ ាំ
ពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

 បពងេីត្ក្បេ័ន្ធែារភាា ប់គ្ពក្ម្គងក្ម្មវធិីអប់រ ាំយុវជន្/ម្នុ្្្ចា្់ជាម្ួយក្គ្ឹះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា 
 បពងេីត្ក្បេ័ន្ធ្ ិក្ាតាម្្ហក្គ្ន្ពៅក្នុង្ហគ្ម្ន៍្ ពោយក្ាំ ត់្អត្ត្ញ្ញ  ក្គ្ូផដលម្គន្បទ្េិពសាធ
ពក្ចីន្ ន្ិង្កាត នុ្េល 

 បពងេីត្ក្បេ័ន្ធពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តដល់ការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូអក្ខរក្ម្មអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 
 បពងេីន្ក្ិចច្ហការជាម្ួយនាយក្ោឋ ន្ពាក់្េ័ន្ធ សាលាគ្រុពកា្លយ សាក្លវទិ្ាល័យ អងគការនដគូ្ ន្ិង        
វ ិ្ ័យឯក្ជន្ ពលីការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូអក្ខរក្ម្មអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

 អនុ្វត្តសាក្លបង្ក្ម្គប់យុវជន្្ហភាេ្ហេ័ន្ធយុវជន្ក្ម្ពុជា (្.្.យ.ក្)ន្ិង្ម្ព័ន្ធយុវជន្ 
ក្្លាញ់្ន្តិភាេពៅមូ្លោឋ ន្ចូលរមួ្ក្ម្មវធិីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

 ែតល់ការក្បឹក្ាពយបល់ការងារ ន្ិងក្ងវល់ពែ្ងៗរប្យុ់វជន្ ពដីម្បែីតល់ឱ្កា្ដល់យុវជន្បន្ត ការ្ិក្ា 
ន្ិងពរៀន្ជាំនាញពែ្ងៗ ។ 

 

៤.៦.អនុ្វ ិ្ យ័ ការអភវិឌ្ឍយុវជន្ 
៤.៦.១ យុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ងិ្ក្ម្មភាេ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទី្១៖ អភិវឌ្ឍក្ម្មវធីិឌី្ជីថល ្ហក្គិ្ន្ភាេ ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ និ្ងជាំនាញទ្ន់្ពែ្ងៗ្ក្ម្គប់
ការអភវិឌ្ឍយុវជន្ 
យុទ្ធសាស្រ្ត១.១៖ េក្ងឹងជាំនាញឌ្ីជីថល ន្ិងបាំ ិន្្ត្វត្្រទ៍្ី២១ ្ក្ម្គប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ ពដីម្បពី្លីយត្ប     
ពៅន្ឹងបដិវត្តឧ្ាហក្ម្មដាំណ្តក់្កាលទ្ី៤ 

 អភិវឌ្ឍព្ៀវពៅផ នាា្ំ តីេីវធិីសាស្រ ត្ពបាះជាំរ ាំ ន្ិងបពចចក្ពទ្្្ក្ម្គប់ផ ា្ម្ ន្ិងក្លឹបផ ា្ម្ពៅក្នុង         
ក្ក្ុម្ក្បឹក្ាយុវជន្ន្ិងកុ្ម្គរក្ម្ពុជា 

 អនុ្វត្តក្ម្មវធិីពក្បីក្បា្់េ័ត៌្ម្គន្វទិ្ាពដីម្បគី្នាំក្ទ្ដល់ការ្ិក្ាន្ិងប តុ ះបណ្តត លេីចម្គៃ យ 
 ពរៀបចាំពបាះជាំរ ាំវទិ្ាសាស្រ ត្ន្ិងបពចចក្វទិ្ា ពដីម្បពីលីក្ក្ម្ព្់វបបធម៌្វទិ្ាសាស្រ ត្ពៅក្នុង្ងគម្ 



ទ្ាំេ័រទី្ 120 

 អភិវឌ្ឍក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លអក្ខរក្ម្មឌ្ជីីថលន្ិងជាំនាញទ្ន់្។ 
្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ក្ត្ូវបាន្បផន្ថម្៖ 

 អភិវឌ្ឍម្៉ាូផដលគ្ាំរូ ន្ិងគ្ពក្ម្គងនានាពាក់្េ័ន្ធន្ឹងឌ្ីជថីល ពដីម្បឱី្យយុវជន្យក្គ្ាំរូតាម្ 
 បពងេីន្ការយល់ដឹងអាំេីអក្ខរក្ម្មហរិញ្ញវត្ថុ ន្ិងអក្ខរក្ម្មឌ្ីជីថល 
 បពងេីន្ការយល់ដឹងអាំេីជាំនាញទ្ន់្ ន្ិងភាេជាអនក្ដកឹ្នាា្ំ ក្ម្គប់យុវជន្ 
 បពងេីត្ក្ម្មវធិីក្ប ងក្បណ្តាំង ការត្ ៊្ាូម្ត្ិ ន្ិងការក្បក្ួត្ក្បផជងបពចចក្វទិ្ា។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.២៖ េក្ងឹងសាម រត្ី្ហក្គ្ិន្ភាេ ន្ងិេ័ត៌្ម្គន្ទ្ីែារការងារ  
 ្ ក្ម្មភាេម្យួចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលដូចខាងពក្កាម្៖ 

 ប តុ ះបណ្តត លដល់យុវជន្ឱ្យម្គន្គ្ាំន្តិ្ែតួចពែតីម្ គ្ាំន្ិត្នចនក្បឌ្ិត្ ន្ិងន្វានុ្វត្តន៍្ក្នុងការពធវីអាជីវក្ម្ម 
ក្បក្បពោយភាេជា្ហក្គ្ិន្ 

 អនុ្វត្តក្ម្មវធិអីប់រ ា្ំ ហក្គ្ិន្ភាេដល់យុវជន្ក្នុងន្ិងពក្ៅសាលា  
 ែតល់េ័ត៌្ម្គន្ទ្ីែារការងារ  ការក្បឹក្ាអាជីេ ត្ក្ម្ង់ទ្ិ្ការងារ ន្ិងភាេជា្ហក្គ្ិន្ 
 ពរៀបចាំក្ម្មវធិីក្បក្ួត្ក្បផជងផែន្ការអាជីវក្ម្មយុវជន្។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត ១.៣៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ឱ្យកាល យជាេលរដឋលអ   
 ្ ក្ម្មភាេម្យួចាំន្ួន្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលដូចខាងពក្កាម្៖ 

 ពលីក្ក្ម្ព្់ការចូលរមួ្ ន្ិងការងារ្ម័ក្គ្ចិត្ត ពដីម្បអីភិវឌ្ឍ្ហគ្ម្ន៍្ ន្ងិ្ងគម្ 
 បពងេីន្ការយល់ដឹងអាំេី ្ុខ្ភាេន្ិង្ុខ្ម្គលភាេរប្់យុវជន្ ពក្គ្ឿងពញៀន្ខុ្្ចាប់ ្ុវត្ថិភាេ 
ចរាចរ ៍ែលូវពគ្នក្ ន្ិងការរ្់ពៅតាម្ផបបគ្ន្លងថម ី 

 ែដលឱ់្កា្ឱ្យយុវជន្ចូលរមួ្ ន្ិងពរៀបចាំក្ម្មវធិីជាត្ិ ន្ងិអន្តរជាត្ិ 
 ្ហការជាម្ួយយុវជន្កាក្បាទ្ក្ក្ហម្ក្នុងការពលីក្ក្ម្ព្់្ក្ម្មភាេ ម្័ក្គ្ចិត្តន្ិងអនាម័្យពៅតាម្
ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា។ 

 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្២ី៖ អភវិឌ្ឍពហោឋ រចនា្ម្ពន័្ធ្ ក្ម្គប់្ក្ម្មភាេយុវជន្ 
យុទ្ធសាស្រ ត្២.១៖ អភិវឌ្ឍម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្  

យុទ្ធសាស្រ្តពន្ះក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលទាំងក្្ុង៖ 
 ជួ្ជុល ន្ិងបាំពាក់្្ម្គា របរកិាខ រដល់ម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ ន្ិងផក្បកាល យម្ជឈម្ ឌ លជាត្ិយុវជន្ក្ម្ពុជា    
ជាម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្គ្ាំរូ  

 អភិវឌ្ឍម្ ឌ ល្ិក្ាពេញម្ួយជីវតិ្ក្នុងម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ពគ្នលពៅ 
 ្ិក្ាបពងេីត្ម្ជឈម្ ឌ លជាត្ិកាយរទឹ្ធិក្ម្ពុជាពដីម្បអីភិវឌ្ឍកាយរទឹ្ធិក្ម្ម  
 បពងេីត្ម្ ឌ ល្ិក្ាក្ម្មវធិី្ម្មូ្លអប់រ ាំក្ក្ម្ិត្មូ្លោឋ ន្តាម្អុីន្ធឺ ិត្(ប៊ាីប)ពៅក្នុងម្ជឈម្ ឌ ល         
យុវជន្ពគ្នលពៅ។ 
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វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្៣ី៖ េក្ងងឹ្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ ន្ងិម្ស្រន្តទី្ទ្លួបន្ាុក្ការងារយុវជន្ពៅថ្នន ក់្ជាត្ ិន្ងិពក្កាម្ជាត្ ិ
យុទ្ធសាស្រ្ត៣.១៖ អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីទ្ទ្ួលបន្ាុក្ការងារអភិវឌ្ឍយុវជន្ 

យុទ្ធសាស្រ្តពន្ះក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលទាំងក្្ុង៖ 
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីទ្ទ្លួបន្ាុក្ការងារអភិវឌ្ឍយុវជន្ពៅក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
 អភិវឌ្ឍផែន្ការយុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ិងផែន្ការប តុ ះបណ្តត លម្ស្រន្តីទ្ទ្ួលបន្ាុក្ការងារអភិវឌ្ឍយុវជន្ 
 អភិវឌ្ឍឧបក្រ ៍ ន្ិងព្ៀវពៅផ នាាំ ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ដល់ការប តុ ះបណ្តត លម្ស្រន្តីទ្ទ្ួលបន្ាុក្ការងារយុវជន្។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត៣.២៖ អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ ន្ងិការពក្ៀរគ្រធន្ធាន្ 
យុទ្ធសាស្រ្តពន្ះបាន្ផក្្ក្ម្ួលទាំងក្្ុង៖ 

 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ ត្ីេីការពធវីន្វានុ្វត្តន៍្ក្ម្មវធិីការអភិវឌ្ឍយុវជន្ 
 អភិវឌ្ឍក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងការអភិវឌ្ឍយុវជន្ ន្ិងការក្សាវក្ជាវអាំេីបញ្ា យុវជន្ 
 អភិវឌ្ឍន្ិងែ្េវែាយលិខ្ិត្បទ្ោឋ ន្គ្ត្ិយុត្ត ន្ិងក្ក្បខ្ ឌ េិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្លការអភិវឌ្ឍ យុវជន្ 
 ជាំរុញការពក្ៀរគ្រធន្ធាន្ ន្ងិ្ក្ម្ប្ក្ម្ួលអន្តរក្ម្មរវាង ក្ក្្ួង សាថ ប័ន្ នដគូ្អភិវឌ្ឍ អងគការ ្ ងគម្្ីុវលិ
្ហគ្ម្ន្៍ ម្គតាបិតា ឬអនក្អាណ្តេាបាល ពដីម្បអីភិវឌ្ឍយុវជន្ 

 ជាំរុញក្ិចច្ន្ានាក្នុងចាំពណ្តម្យុវជន្ ន្ងិបពងេីត្ភាេជានដគូ្រវាងអនុ្វ ិ្ ័យការអភិវឌ្ឍយុវជន្ ជាម្ួយត្ួអងគ
ពាក់្េ័ន្ធ ពដីម្បបីពងេីន្្ហថ្នម្េល ន្ិង្ហន្វានុ្វត្តន៍្  

 េិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្ល ន្ិងផចក្រ ាំផលក្ឧត្តម្គនុ្វត្តន៍្ ត្ីេីការងារអភិវឌ្ឍយុវជន្។ 
 

៤.៧.អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា 
៤.៧.១ យុទ្ធសាស្រ ត្ន្ងិ្ក្ម្មភាេ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្១ី៖ បពងេនី្លទ្ធភាេទ្ទ្លួបាន្ការអប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីាពៅតាម្ក្គ្ះឹសាថ ន្្ិក្ា ន្ងិ្ហគ្ម្ន៍្ 
ពដមី្បពីលីក្ក្ម្ព្ ់្ ុខុ្ម្គលភាេ ន្ងិជវីភាេក្បជាជន្ រ្់ពៅក្បក្បពោយ្ុខ្ដុម្រម្នា 
យុទ្ធសាស្រ្ត១.១៖ អភិវឌ្ឍផក្លម្អបរកិាខ រក្ីឡា ន្ងិ្ម្គា របរកិាខ រក្បយុទ្ធក្បឆ្ាំងជាំងឺ្លងពែ្ងៗ 

ការបញ្ា ក់្បផន្ថម្ជាពក្ចីន្ក្ត្ូវបាន្ពធវីពៅក្នុង្ក្ម្មភាេដូចខាពក្កាម្៖ 
 ែតល់្ម្គា រក្ីឡាដល់អត្តេលិក្ ក្គ្ូអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា ន្ិងបាំពាក់្ឧបក្រ ៍ក្ត្ួត្េិន្ិត្យបពចចក្ពទ្្            
គុ្ ែលក្ឡីា  

 អភិវឌ្ឍពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធន្ិង្ម្គា ររូបវន័្តអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡាពៅក្គ្ប់ក្ក្ម្ិត្ឱ្យក្្បតាម្ ត្ង់ោជាត្ិ ន្ិង  
ត្ង់ោត្ាំបន់្ 

 ពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តដល់វ ិ្ ័យឯក្ជន្ចូលរមួ្វនិ្ិពយគ្ក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡាពៅក្នុងក្បពទ្្ 
 ពរៀបចាំក្ញ្ច ប់ថវកិា ែតល់្ម្គា ររូបវន័្ត ន្ិងអនុ្វត្តវធិាន្ការក្បយុទ្ធក្បឆ្ាំងន្ឹងកូ្វដី-១៩ 
 ែតល់្ម្គា របពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.២៖ េក្ងឹងការអនុ្វត្តអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ីឡាតាម្រយៈថ្នន លេ័ត៌្ម្គន្វទិ្ាពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា  
 ក្សាងផែន្ការប តុ ះបណ្តត លអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ឡីាតាម្ផបបចក្ម្ុះ 
 អភិវឌ្ឍ/េិេិធក្ម្មក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡាក្ក្ម្ិត្មូ្លោឋ ន្រយៈពេល២ឆ្ន ាំ ន្ិងពរៀបចាំ
ក្ម្មវធិី្ិក្ាថ្នន ក់្បរញិ្ញ បក្ត្្ិលបៈម្នុ្្្សាស្រ ត្ ឯក្ពទ្្អប់រ ាំកាយ  
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 អភិវឌ្ឍក្ម្មវធិី្ិក្ា ន្ិងព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នលមុ្ខ្វជិាា អប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា្ក្ម្គប់ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា  
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេក្គ្ូពលីវធិីសាស្រ ត្បពក្ងៀន្មុ្ខ្វជិាា អប់រ ាំកាយពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា  
 ពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ វុឌ្ឍកិ្គ្ូឧពទ្ា្ពលីការប តុ ះបណ្តត លក្គ្ូអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា ក្្បតាម្ការបពក្ងៀន្ន្ិង
ពរៀន្ក្នុងបរបិទ្ឌ្ីជីថល 

 ែលិត្ឯក្សារវពីដអូពរៀន្ន្ិងបពក្ងៀន្មុ្ខ្វជិាា អប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡាពៅក្គ្ប់ក្ក្ម្ិត្្ិក្ា 
 បពងេីត្ក្ម្មវធិី (App) ្ក្ម្គប់បពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្មុ្ខ្វជិាា អប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡាពៅតាម្ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា 
 ពលីក្ក្ម្ព្់ក្ិចច្ហការជាម្ួយនាយក្ោឋ ន្ពាក់្េ័ន្ធ ន្ិងនដគូ្អភិវឌ្ឍពលីការងារអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ីឡា 
 េិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្លក្ម្មវធិី្ិក្ា ន្ិងការបពក្ងៀន្ន្ិងពរៀន្មុ្ខ្វជិាា អប់រ ាំកាយក្នុងពម្គ៉ា ង្ិក្ា ន្ិង
ក្ីឡាពក្ៅពម្គ៉ា ង្ិក្ា។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.៣៖ ពលីក្ក្ម្ព្់្ក្ម្មភាេហាត់្ក្បា ន្ិងពលងក្ីឡា 
្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួល៖ 

 េក្ងឹងក្ិចច្ហក្បត្ិបត្តិការអន្តរជាត្ ិអនុ្វត្តរាល់ព្ចក្តី្ពក្ម្ចចិត្តអាសា៊ា ន្ ន្ងិផែន្ការអាសា៊ា ន្ ៥ឆ្ន ាំ  
 ្ិក្ាក្សាវក្ជាវ ចងក្ក្ង អភិរក្្ ន្ិងអភិវឌ្ឍក្ីឡាក្បនេ ី  
 ជាំរុញការពលងក្ីឡាពៅក្នុងចាំពណ្តម្ក្បជាជន្ ន្ិងក្ឡីា្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  
 េក្ងឹងន្ិងេក្ងីក្្ក្ម្មភាេហាត្់ក្បា  ន្ងិពលងក្ីឡា ពដីម្បី្ ុខ្ភាេ ពៅតាម្ក្ក្្ួងសាថ ប័ន្ ្ ហក្គ្ន្ 
ន្ិង្ម្គគ្ម្  

 ែលិត្វពីដអូខ្លីបហាត់្ក្បា  ន្ិងពលងក្ីឡា្ក្ម្គប់ក្បជាេលរដឋ 
 ក្បារេធទ្ិវាក្ីឡា ន្ិងក្េឹត្តកិារ ៍ក្ីឡា ្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន ពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ន្ិងថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ 
 អនុ្វត្ត្ក្ម្មភាេហាត់្ក្បា ន្ិងពលងក្ីឡា ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ដល់ពគ្នលន្ពយបាយភូម្ិ- ុាំម្គន្ ្ុវត្ថិភាេ 
 ពរៀបចាំចងក្ក្ងទ្ិន្នន័្យ ថ្តិ្ិការហាត់្ក្បា ន្ិងពលងក្ីឡាពៅតាម្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត១.៤៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ការែ្េវែាយក្ីឡាក្គ្ប់ក្បពភទ្ដល់សាធារ ជន្ 
្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលដូចខាងពក្កាម្៖ 

 ែ្េវែាយទ្និ្នន័្យ ថ្ិត្ិក្ឡីាតាម្រយៈថ្នន លេ័ត៌្ម្គន្វទិ្ា 
 ែ្េវែាយដល់សារធា ជន្ឱ្យសាគ ល់អត្តេលិក្ ក្គ្បូងវកឹ្ ន្ងិអាជាា ក្ណ្តត លផដលព្នីម្ តាម្រយៈទ្្្នាវដតី
ក្ីឡាពោយម្ិន្គ្ិត្នថល 

 ពរៀបចាំពវទ្ិការេិភាក្ា ត្ីេីអត្ថក្បពយជន៍្នន្ការអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា ការហាត់្ក្បា  ន្ិងការពលងក្ីឡា 
ពដីម្បី្ ុខ្ភាេ ន្ិងដាំព ីរពឆ្ព ះពៅ្ីុពហគម្ពលីក្ទ្ី៣២  

 បពងេីត្ម្ជឈម្ ឌ លេិពក្គ្នះពយបល់្ក្ម្គប់ការអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ឡីា។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី២៖ ពលីក្ក្ម្ព្់គុ្ ែលក្កុ្ម្ក្ីឡាជពក្មី្្ជាតិ្ ពដីម្បដីព តី ម្ពម្ោយម្គ្ឱ្យបាន្ពក្ចីន្   
ពៅឆ្ន ាំ២០២៣ 
យុទ្ធសាស្រ្ត ២.១៖ អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេក្ីឡាក្ក្ម្ិត្ខ្ព្  ់

្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះរមួ្ម្គន្៖ 
 



ទ្ាំេ័រទី្ 123 

 អភិវឌ្ឍក្ីឡាថ្នន ល ន្ិងអត្តេលិក្ព្នីម្  
 ពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តតាម្រយៈការែតល់អាហារូបក្រ ៍ន្ិងឱ្កា្ទ្ទ្ួលបាន្ការប តុ ះបណ្តត លទាំងក្នុងន្ិងពក្ៅ
ក្បពទ្្ ន្ិងតាម្ម្ពធាបាយពែ្ងៗ ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ 

 ពរៀបចាំការប តុ ះបណ្តត លចាំព ះដឹងពលីផែនក្ពវជាសាស្រ ត្ក្ីឡា ន្ិងវទិ្ាសាស្រ ត្ក្ីឡា 
 ពរៀបចាំក្ម្មវធិីហាត់្ហវកឹ្ហវនឺ្តាម្បរបិទ្ក្បក្បពោយវទិ្ាសាស្រ ត្ក្ីឡាតាម្ក្បពភទ្ក្ីឡាន្ីម្ួយៗ 
 ពរៀបចាំការហាត់្ហវកឹ្ហវនឺ្ក្បក្បពោយ្ុវត្ថិភាេ ន្ិងព្លយីត្បន្ឹងការរកី្រាលោលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ 
 ពរៀបចាំទ្ីក្ផន្លងហវកឹ្ហាត់្ ន្ិងបាំពាក់្្ម្គា រក្បក្បពោយ ត្ង់ោក្គ្ប់ក្បពភទ្ក្ីឡា 
 ចូលរមួ្ពលីក្ក្ម្ព្់ការយល់ដឹងពលីការក្បយុទ្ធក្បឆ្ាំងន្ឹងសារធាតុ្ដូបា៉ា  
 េក្ងឹងយន្តការេិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្លការហាត់្ហវកឹ្ហវនឺ្ 
 អភិវឌ្ឍក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ិន្នន័្យអត្តេលិក្ជាត្ិ។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត ២.២៖ ដាំព ីរពឆ្ព ះពៅក្ីឡា្ីុពហគម្ពលីក្ទ្៣ី២ ឆ្ន ាំ២០២៣ 
្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះរមួ្ម្គន្៖ 

 ពរៀបចាំផែន្ការផ វ្ងរក្ពម្ោយតាម្ក្បពភទ្ក្ីឡាផដលម្គន្ពៅក្នុងបញ្ា ីនន្ការក្បក្ួត្ក្ីឡា្ីុពហគម្ 
 បន្តជាំរុញការប តុ ះបណ្តត លម្ស្រន្តីបពចចក្ពទ្្ អាជាា ក្ណ្តត ល ន្ិងពៅក្ក្ម្ ទាំងបរមិ្គ  ន្ិងគុ្ ភាេ 
 េក្ងឹងការពរៀបចាំក្ីឡាក្បនេ ីន្ិងក្ឡីា្កាត នុ្េល ពដីម្បឱី្យទ្ទ្ួលបាន្ពម្ោយពក្ចីន្ 
 េក្ងឹង្ហេ័ន្ធក្ីឡាជាត្ិពដីម្បបីពងេីន្ពលបឿន្នន្ការអភិវឌ្ឍជាំនាញក្ីឡា 
 ពរៀបចាំវធិាន្ការទ្ប់សាេ ត់្ការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ ពឆ្ព ះពៅក្ីឡា្ីុពហគម្ 
 ្ហការជាម្ួយគ្ ៈក្ម្មការជាំនាញរប្់ CAMSOC (គ្.ជ.ប.អ) ពដីម្បពីរៀបចាំពហោឋ រចនា្ម្ព័ន្ធក្ីឡា
្ក្ម្គប់ក្បក្ួត្ 

 បពងេីត្គ្ ៈក្ម្គម ធិការ ន្ិងពលខាធិការោឋ ន្នន្គ្ ៈក្ម្គម ធិការក្បឆ្ាំងដូបា៉ា នន្ក្ម្ពុជា។ 
 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ យ័ទ្៣ី៖ អភវិឌ្ឍសាថ ប័ន្ អនក្ក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ងិអនក្បពចចក្ពទ្្ទ្ទ្លួបន្ាុក្អនុ្វ ិ្ យ័អប់រ ាំកាយ ន្ងិក្ឡីា 
ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេន្ងិគុ្ ភាេ 
យុទ្ធសាស្រ្ត ៣.១៖ អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្រប្់អនុ្វ ិ្ ័យអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ីឡា 

្ក្ម្មភាេខាងពក្កាម្ពន្ះក្ត្ូវបាន្បផន្ថម្៖ 
 ក្សាងក្ក្បខ្ ឌ ចាប់ន្ងិលិខ្ិត្បទ្ោឋ ន្គ្ត្ិយុត្តក្គ្ប់ក្គ្ងវ ិ្ ័យអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា 
 ពរៀបចាំលិខ្ិត្បទ្ោឋ ន្ផ នាាំបពចចក្ពទ្្្ក្ម្គប់អនុ្វត្តការងារអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត៣.២៖ អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ិងម្ស្រន្តីបពចចក្ពទ្្ ពលីភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំ ន្ិងក្គ្ប់ក្គ្ងការងារ
អនុ្វ ិ្ ័យអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា 

្ក្ម្មភាេជាពក្ចីន្ក្ត្ូវបាន្ផក្្ក្ម្ួលពៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ ត្ពន្ះរមួ្ម្គន្៖ 
 ្ិក្ាន្ិងវាយត្នម្លត្ក្ម្ូវការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេរប្់ម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ិងម្ស្រន្តីបពចចក្ពទ្្ 
 ពរៀបចាំផែន្ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីបពចចក្ពទ្្ក្ឡីា ន្ងិក្គ្បូងវឹក្ អាជាា ក្ណ្តត ល ពៅក្ក្ម្ េិន្តិ្យតាម្ោន្
ក្ក្ម្្ីលធម៌្ ន្ិងវន័ិ្យរប្់អត្តេលិក្ 

 េក្ងឹងការប តុ ះបណ្តត លម្ស្រន្តីជាំនាញផែនក្ក្បយុទ្ធក្បឆ្ាំងនន្ការពក្បីក្បា្់សារធាតុ្ដូបា៉ា ពៅក្នុងវ ិ្ ័យក្ីឡា 



ទ្ាំេ័រទី្ 124 

 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តី ក្គ្ប់ក្គ្ងទ្ទ្ួលបន្ាុក្អនុ្វ ិ្ យ័អប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា 
 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ិងម្ស្រន្តបីពចចក្ពទ្្រប្់្ហេ័ន្ធក្ីឡាជាត្ ិ
 េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីក្គ្ប់ក្គ្ងន្ិងម្ស្រន្តបីពចចក្ពទ្្ពដីម្បពី្លីយត្បការរកី្រាលោលជាំងឺកូ្វដី-១៩ 
 អភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាេម្ស្រន្តីពលីការេិន្ិត្យតាម្ោន្ន្ិងវាយត្នម្លការងារអនុ្វ ិ្ ័យអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត៣.៣៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ការក្បក្ួត្ ន្ងិក្គ្ប់ក្គ្ងក្េឹត្តិការ ៍ក្ីឡាក្គ្ប់ក្បពភទ្ក្បក្បពោយ គុ្ ភាេខ្ព្់ 
 េក្ងឹងគុ្ ភាេការពរៀបចាំការក្បក្ួត្ក្ីឡាក្គ្ប់ក្បពភទ្ពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ន្ិងថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ិ 
 េក្ងឹងការក្បក្ួត្ក្ីឡាថ្នន ក់្ជាត្ិពៅតាម្សាលាពរៀន្្ក្ម្គប់្ិ្្ 
 េក្ងឹងការក្បក្ួត្ក្ីឡាថ្នន ក់្ជាត្ិពៅតាម្្ក្លវទិ្ាល័យ ក្្ម្គប់ន្ិ្្តិ្្ក្លវទិ្ាល័យ ន្ិង្ិ្្ម្ធយម្្ិក្ា 
 េក្ងឹងគុ្ ភាេនន្ការចូលរមួ្ន្ិងពរៀបចាំការក្បក្ួត្ក្ីឡាថ្នន ក់្ជាត្ិ ន្ិងអន្តរជាត្ិ ក្្បតាម្ ត្ង់ោអន្តរជាត្ិ 
 េក្ងឹងការពធវីពត្ ត្សារធាតុ្ក្បឆ្ាំងដូបា៉ា  មុ្ន្ពេល អាំ ុងពេល ន្ិងពក្កាយពេលក្បក្ួត្ ន្ិងការអនុ្វត្ត     
ពគ្នលការ ៍ផ នាាំក្បត្ិបត្តិ្ តង់ោកូ្វដី-១៩។ 

 

ខាងពក្កាម្ពន្ះជាយុទ្ធសាស្រ ត្ថមី៖ 
យុទ្ធសាស្រ្ត៤.១៖ ពលីក្ក្ម្ព្់ការចូលរមួ្រប្់ស្រ ត្ីក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា  

 ជាំរុញន្ិងពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តស្រ ត្ចូីលរមួ្ក្នុង្ក្ម្មភាេហាត់្ក្បា ន្ិងពលងក្ីឡា 
 ែតល់កាលានុ្វត្តភាេដល់ស្រ ត្ី ជាេិព្្ ស្រ ត្ីវយ័ពក្មង ពដីម្បកីាល យជាក្ីឡាការនិ្ីព្នីម្ត្ាំណ្តងជាត្ិ 
 បពងេីន្ចាំន្ួន្ស្រ ត្ីជាក្គ្ូអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា ន្ិងជាថ្នន ក់្ដឹក្នាាំក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា 
 បពងេីន្ចាំន្ួន្ស្រ ត្ីជាក្គ្ូបងវឹក្ន្ិងម្ស្រន្តីបពចចក្ពទ្្ថ្នន ក់្ជាត្ិ ន្ិងអន្តរជាត្ិ។ 

 

យុទ្ធសាស្រ្ត៤.២៖ ពលីក្ក្ម្ព្់្ិទ្ធិចូលរមួ្ក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា  
 ែតល់្ិទ្ធិជាមូ្លោឋ ន្ដល់ម្នុ្្្ទាំងអ្់ទ្ទ្ួលបាន្ការអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡាពដីម្បអីភិវឌ្ឍបុគ្គលិក្លក្ខ ៈ
ពេញពលញ 

 ែតល់ឱ្កា្ដល់យុវជន្ ន្ិងកុ្ម្គរ ជាេិព្្ កុ្ម្គរតូ្ចន្ិងកុ្ម្គរផដលម្គន្ត្ក្ម្ូវការេិព្្ក្នុងការអភិវឌ្ឍ
កាយ្ម្បទន្ិងចរយិ្ម្បទ តាម្រយៈការចូលរមួ្ពលងក្ីឡា 

 ែតល់ឱ្កា្ ន្ិងពលីក្ទ្ឹក្ចិត្តដល់ម្នុ្្្ក្គ្ប់រូបចូលរមួ្ហាត់្ក្បា  ន្ិងពលងក្ីឡា ក្បក្បពោយបរយិបន្ន  
 ក្បយុទ្ធក្បឆ្ាំង ន្ិងលុបបាំបាត់្ការពរ ី្ ពអីង ន្ិងអាំពេហីងិាក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំកាយន្ិងក្ីឡា 
 ត្ក្ម្ូវការហរិញ្ញវត្ថុ។ 

 
ផែនរទ្ី៥៖ តព្ម្ូវការហរិញ្ញបបទាន 

រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជាពបតជាា ចិត្តន្ឹងបពងេីន្ថវកិាចរន្តអប់រ ាំពធៀបន្ឹងថវកិាចរន្តជាត្ិរហូត្ដល់ ២០ភាគ្រយ   
ពៅឆ្ន ាំ២០២៥។ 
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តារាងទី១៖ ការប៉ា នស់្មា នធនធានដែលមានសម្រមាបវ់ស័ិយអបរ់ ំ(គិតជាលានររៀល) 
ការបា៉ា ន្ស់ាម ន្ធន្ធាន្ផដលម្គន្ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

ែ.្.្ នថលបចចុបបន្ន (ប៊ាីលាន្ពរៀល) ១១០ ៥០៦ ០០០ ១២០ ៣១០ ០០០ ១៣១ ២៦៥ ០០០ ១៤៤ ៦៩៩ ០០០ ១៥៩ ៩៦៨ ០០០ 

អក្តាក្ាំព ីន្ ែ.្.្ េិត្ ៣,០% ៥,៤% ៦,៦% ៧,០% ៧,៣% 

ែ.្.្ ្ក្ម្គប់ក្បជាជន្ម្គន ក្់ៗ      
(ពាន្់ពរៀល) 

      ៦ ៧៤៧        ៧ ២៥៥         ៧ ៨២២         ៨ ៥៩០         ៩ ៤៦២  

ចាំណ្តយថវកិាជាតិ្ពលីការអប់រ ាំ ៣ ៣៧៧ ១០៨ ៣ ៣៥៤ ៦៤៤ ៤ ០៧១ ៨៨២ ៤ ៧៧១ ៦៦៤ ៥ ៥៩៧ ៤០៨ 

ចរន្ត ៣ ២៨៧ ១០៨ ៣ ២៩៤ ៦៤៤ ៣ ៨៨៧ ៦៨០ ៤ ៥៨៧ ៤៦២ ៥ ៤១៣ ២០៦ 

មូ្លធន្ ៩០ ០០០ ៦០ ០០០ ១៨៤ ២០២ ១៨៤ ២០២ ១៨៤ ២០២ 

គិ្ត្ជាភាគ្រយនន្ែ.្.្            ៣,៣%  ២,៩% ៣,៤% ៣,៤% ៣,៦% 

ថវកិាអប់រ ាំពធៀបនឹ្ងចាំណ្តយរប្់ 
ជាតិ្គិ្ត្ជាភាគ្រយ 

          ១០,៨%  ១០,២% ១១,៥% ១២,៤% ១៣,៦% 

ថវកិាចរន្តអប់រ ាំពធៀបនឹ្ងចាំណ្តយរប្់
ជាតិ្គិ្ត្ជាភាគ្រយ 

១៧,០% ១៦,៣% ១៧,១% ១៨,៣% ១៩,៨% 

 

តារាងទី២៖ តម្ររូវការហិរញ្ញបបទានតារអនុវស័ិយ (គិតជាលានររៀល) 
ការេាក្រ ៍ចាំណ្តយ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច ២៤៦ ៧៥១ ២៤៩ ២១៩ ២៨៦ ៦០២ ៣២៩ ៥៩២ ៣៧៩ ០៣១ 

ការអប់រ ាំបឋម្្ិក្ា ១ ៩៦៩ ៥០២ ១ ៩៨៩ ១៩៧ ២ ២៨៧ ៥៧៧ ២ ៦៣០ ៧១៣  ៣ ០២៥ ៣២០ 

ការអប់រ ាំម្ធយម្្ិក្ានិ្ងអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ ១ ០៩៣ ៦៣០ ១ ១០៤ ៥៦៦ ១ ២៧០ ២៥១ ១ ៤៦០ ៧៨៩  ១ ៦៧៩ ៩០៧ 

ការអប់រ ាំឧត្តម្្ិក្ា ៣៦៧ ៤៩៦ ៣៧១ ១៧១ ៤២៦ ៨៤៧ ៤៩០ ៨៧៤ ៥៦៤ ៥០៥ 

ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ ៤២ ០១៦ ៤២ ៨៥៦ ៤៩ ២៨៤ ៥៦ ៦៧៧ ៦៥ ១៧៩ 

ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ ២៦ ៥៩៦ ២៧ ១២៨ ៣១ ១៩៧ ៣៥ ៨៧៧ ៤១ ២៥៨ 

ការអប់រ ាំកាយនិ្ងកី្ឡា ៧១ ៨៩៤ ៧៣ ៣៣២ ៨៤ ៣៣២ ៩៦ ៩៨២  ១១១ ៥២៩ 

្របុ ៣ ៨១៧ ៨៨៥ ៣ ៨៥៧ ៤៦៩ ៤ ៤៣៦ ០៩០ ៥ ១០១ ៥០៤ ៥ ៨៦៦ ៧២៩ 
 

តារាងទី៣៖ កងវះថវកិា (គិតជាលានររៀន) 
បរយិយ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

ចាំណ្តយថវកិាជាតិ្ពលីការអប់រ ាំ   ៣ ៣៧៧ ១០៨ ៣ ៣៥៤ ៦៤៤ ៤ ០៧១ ៨៨២ ៤ ៧៧១ ៦៦៤ ៥ ៥៩៧ ៤០៨ 
មូ្លនិ្ធិពក្ៅក្បពទ្្ (ផែន្ការវនិិ្ពយគ្       
វ ិ្ ័យអប់រ ាំ) 

៤៩២ ៥៦១ ៤៦៦ ៥០៩ ៣៥៣ ៣៩១ ២០៨ ១០២ ២០៨ ១០២ 

ធន្ធាន្ផដលម្គន្្របុ ៣ ៨៦៩ ៦៦៩ ៣ ៨២១ ១៥៣ ៤ ៤២៥ ២៧៣ ៤ ៩៧៩ ៧៦៦ ៥ ៨០៥ ៥១០ 
គិ្ត្ជាលាន្ដុលាល រ ៩៥៥,៤៧ ៩៤៣,៤៩ ១ ០៩២,៦៦ ១ ២២៩,៥៧ ១ ៤៣៣,៤៦ 

ត្ក្មូ្វការថវកិាក្នុងផែន្ការយុទ្ធសាស្រ្ត         
វ ិ្ យ័អបរ់ ាំ 

៣ ៨១៩ ៩០៦ ៣ ៨៥៩ ៤៩១ ៤ ៤៣៨ ១១២ ៥ ១០៣ ៥២៧ ៥ ៨៦៨ ៧៥៣ 

គិ្ត្ជាលាន្ដុលាល រ ៩៤៣,១៩ ៩៥២,៩៦ ១ ០៩៥,៨៣ ១ ២៦០,១៣ ១ ៤៤៩,០៧ 
គ្ម្គល ត្ថវកិា ៤៩ ៧៦៣ -៣៨ ៣៣៨ -១២ ៨៣៩ -១២៣ ៧៦០ -៦៣ ២៤៣ 

គិ្ត្ជាលាន្ដុលាល រ ១២,២៩ -៩,៤៧ -៣,១៧ -៣០,៥៦ -១៥,៦២ 
ខ្វះថវកិា (ភាគ្រយ) ១,៣% -០,៩៩% -០,២៩% -២,៤២% -១.០៨% 
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ឧបសម្ព័នធ 
ឧប្ម្ពន័្ធទ្១ី៖ ្ូចនាក្រ ន្ូល ន្ងិចាំ ុចពៅ្ក្ម្គប់ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

្ូចនាក្រ ន្ូល ឯក្តា 
សាថ ន្ភាេ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ ២០២៣-២៤ ២០២៤-២៥ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេ ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ បរយិបន្ន និ្ងពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  
ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្ ់វ ិ្ ័យកី្ឡា 
១. អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំក្គ្ប់រូបភាេ 

(ម្.្ិក្ារដឋ ្ហគ្ម្ន៍្ និ្ងឯក្ជន្) % ៦១,១ ៦២,១ ៦៣,១ ៦៤,០ ៦៥ 

 ក្បុ្  % ៥៨,៦ ៥៩,៧ ៦០,៨ ៦១,៩ ៦៣ 
 ក្្ី % ៦២,៣ ៦៣,០ ៦៣,៧ ៦៤,៣ ៦៥ 
២. អក្តាបញ្ច ប់ការ្ កិ្ាពៅបឋម្្ិក្ា  % ៨៧,៤ ៨៨,១ ៨៨,៧ ៨៩,៤ ៩០ 

 ក្បុ្  % ៨៣,៤ ៨៣,៨ ៨៤,២ ៨៤,៦ ៨៥ 
 ក្្ី % ៩១,៦ ៩២,០ ៩២,៣ ៩២,៧ ៩៣ 
៣. អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ា

បឋម្ភូម្ ិ
% ៤៨,១ ៥០,៦ ៥៣,១ ៥៥,៥ ៥៨ 

 ក្បុ្  % ៤៣,១ ៤៥,១ ៤៧,១ ៤៩,០ ៥១ 
 ក្្ី % ៥៣,៤ ៥៤,៦ ៥៥,៧ ៥៦,៩ ៥៨ 

៤. ភាគ្រយ្ិ្្្ពក្ម្ចបាន្ក្ក្ម្ិត្្ម្ត្ថភាេពក្កាម្ក្ក្ម្ិត្មូ្លោឋ ន្ មុ្ខ្វជិាា ភាសាផខ្មរ គ្ ិត្វទិ្ា ន្ងិរបូវទិ្ា 
 

ការអាន្ភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៣ %  
  អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 

២០២៣-២៤ 
  

 ការ្រព្រភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៣ %       
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២៣-២៤ 

  

 គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទី្៣ %       
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២៣-២៤ 

  

 ការអាន្ភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៦ % 
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២៤-២៥ 

      
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២៤-២៥ 

 ការ្រព្រភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៦ % 
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២៤-២៥ 

      
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២៤-២៥ 

 គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទី្៦ % 
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២៤-២៥ 

      
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២៤-២៥ 

 ការអាន្ភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៨ %   
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២១-២២ 

      

 ការ្រព្រភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្៨ %   
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២១-២២ 

      

 គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទី្៨ %   
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២១-២២ 

      

 រូបវទិ្ាថ្នន ក់្ទី្៨ %   
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២១-២២ 

      

 ការអាន្ភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្១១ %     
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២២-២៣ 

    

 ការ្រព្រភាសាផខ្មរថ្នន ក់្ទី្១១ %     
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២២-២៣ 
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 គ្ ិត្វទិ្ាថ្នន ក់្ទី្១១ %     
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២២-២៣ 

    

 រូបវទិ្ាថ្នន ក់្ទី្១១ %     
អនុ្វត្តពៅឆ្ន ាំ 
២០២២-២៣ 

    

៥. ភាគ្រយក្គ្បូពក្ងៀន្បឋម្្ិក្ាម្គន្   
គុ្ វុឌ្ឍតិាម្ ត្ងោជាត្ិ 

% ៧៥ ៧៥,៨ ៧៦,៥ ៧៧,៣ ៧៨ 

៦. អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅឧត្តម្្ិក្ា 
(១៨-២២ឆ្ន ាំ) 

% ១៣,៣ ១៤,៥ ១៥,៧ ១៦,៨ ១៨ 

 ក្បុ្  % ១៥,៥ ១៦,៩ ១៨,៣ ១៩,៦ ២១ 
 ក្្ី % ១១,៩ ១២,៩ ១៤,០ ១៥,០ ១៦ 
៧. អក្តាអក្ខរក្ម្មពេញវយ័ (អាយុ១៥ ឆ្ន ាំព ងី) % ៨៧,៨ ៨៩,២ ៩០,៧ ៩២,១ ៩៣,៥ 
ពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានាភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្ម់្ស្រន្តីអប់រ ាំក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
៨. ចាំន្ួន្គ្ ៈក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាបឋម្្ិក្ា 
ន្ិងម្ធយម្្ិក្ាបាន្ទ្ទួ្លការប តុ ះ-    
បណ្តត ល ត្ីេីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ 

ចាំន្ួន្ ១៨០ ១៥១ ៥៨៤ N/A N/A 

 

ឧប្ម្ពន័្ធទ្២ី៖ ្ូចនាក្រែល្ពក្ម្ច ន្ងិចាំ ុចពៅតាម្អនុ្វ ិ្ យ័ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 
២.១ អនុ្វ ិ្ ័យ ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច 

្ូចនាក្រ ន្ូល ឯក្តា 
សាថ ន្ភាេ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ ២០២៣-២៤ ២០២៤-២៥ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេ ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ បរយិបន្ន និ្ងពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន
ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្ ់វ ិ្ ័យកី្ឡា 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី១៖ បពងេីន្លទ្ធភាេទ្ទួ្លបាន្ព្វាអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ចក្បក្បពោយគុ្ ភាេ ្ម្ធម៌្ ន្ិងបរយិបន្ន 
១.  អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំ         

(ម្.្ិក្ារដឋ ្ហគ្ម្ន៍្ និ្ងឯក្ជន្) % ៦១,១ ៦២,១ ៦៣,១ ៦៤,០ ៦៥,០ 

 ក្បុ្  % ៥៨,៦ ៥៩,៧ ៦០,៨ ៦១,៩ ៦៣,០ 
 ក្្ី % ៦២,៣ ៦៣,០ ៦៣,៧ ៦៤,៣ ៦៥,០ 
២. អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៤ឆ្ន ាំ 

(ម្.្ិក្ារដឋ ្ហគ្ម្ន៍្ និ្ងឯក្ជន្) % ៣២,៦ ៣៤,៥ ៣៦,៣ ៣៨,២ ៤០,០ 

 ក្បុ្  % ៣០,០ ៣១,៨ ៣៣,៥ ៣៥,៣ ៣៧,០ 
 ក្្ី % ៣៤,១ ៣៥,៦ ៣៧,១ ៣៨,៥ ៤០,០ 
៣. អក្តាចូលពរៀន្កុ្ម្គរអាយុ៣ឆ្ន ាំ 

(ម្.្ិក្ារដឋ ្ហគ្ម្ន៍្ និ្ងឯក្ជន្) % ១២,១ ១៣,១ ១៤,១ ១៥,០ ១៦,០ 

 ក្បុ្  % ១០,៣ ១១,៥ ១២,៧ ១៣,៨ ១៥,០ 
 ក្្ី % ១២,៩ ១៣,៩ ១៥,០ ១៦,០ ១៧,០ 
៤. អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ា(ម្.្ិក្ារដឋ    

្ហគ្ម្ន៍្ និ្ងឯក្ជន្) % ៣៤,៨ ៣៦,១ ៣៧,៤ ៣៨,៧ ៤០,០ 

 ក្បុ្  % ៣៣,១ ៣៤,៦ ៣៦,១ ៣៧,៥ ៣៩,០ 
 ក្្ី % ៣៥,៩ ៣៦,៩ ៣៨,០ ៣៩,០ ៤០,០ 
៥. ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្   

អគ្គិ្ន្ី (ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ) 
% ៧៧,៩ ៧៩,៧ ៨១,៥ ៨៣,២ ៨៥,០ 

៦. ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ ត្ង់ោអបបបរម្គ (ម្.រដឋោច់ពោយផ ក្) 
 ក្ក្មិ្ត្ ១ % ៣៣,៧ ៤០,៣ ៤៦,៩ ៥៣,៤ ៦០,០ 
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 ក្ក្មិ្ត្ ២ % ៣៧,០ ៤៤,៥ ៥២,០ ៥៩,៥ ៦៧,០ 
 ក្ក្មិ្ត្ ៣ % ៣,៨ ៥,៩ ៧,៩ ១០,០ ១២,០ 

៧. ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្ (ម្.្ិក្ារដឋោច់ពោយផ ក្) 
 បងគន់្អនាម្័យ % ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
 ទឹ្ក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទួ្លទន្ % ៨៥,៣ ៨៧,៧ ៩០,២ ៩២,៦ ៩៥,០ 
 ក្ផន្លងលាងផដ % ៨៤,៤ ៨៧,១ ៨៩,៧ ៩២,៤ ៩៥,០ 
 ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្ % ៤៤,១ ៤៩,៦ ៥៥,១ ៦០,៥ ៦៦,០ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី២៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ់គុ្ ភាេសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ាក្្បតាម្ ដ្ង់ោ 
៨. ភាគ្រយសាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ 

្ពក្ម្ចបាន្តាម្ ត្ង់ោអបបបរម្គ     
(ម្.្ិក្ារដឋោច់ពោយផ ក្) 

% ១៩,៩ ២៧,៤ ៣៥,០ ៤២,៥ ៥០,០ 

៩. ចាំនួ្ន្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ា្ហគ្ម្ន៍្
្ពក្ម្ចបាន្តាម្ ត្ង់ោអបបបរម្គ 

ចាំន្ួន្ ១ ២៥០ ១ ៣១៣ ១ ៣៧៥ ១ ៤៣៨ ១៥០០ 

១០. ភាគ្រយកុ្ម្គរអាយុ៥ឆ្ន ាំពៅក្ត្វូបាន្ 
វាយត្នម្ល្ម្ត្ថភាេ(សាលាម្ពត្តយយ
្ិក្ារដឋ ន្ងិ្ហគ្ម្ន៍្ផដលម្គន្   
លក្ខ ៈ្តង់ោ) 

% ៦៧,១ ៧៤,១ ៨១,១ ៨៨,០ ៩៥,០ 

១១. ភាគ្រយកុ្ម្គរម្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្    
សាថ ន្ភាេអាហារបូត្ថម្ាក្្បតាម្         
ប័ ណ្ុខ្ភាេកុ្ម្គរ (ម្.្ិក្ារដឋ        
ម្.្ហគ្ម្ន៍្ ន្ងិម្.ឯក្ជន្) 

% ៤១,៤ ៤៣,៨ ៤៦,២ ៤៨,៦ ៥១,០ 

១២. ភាគ្រយក្គ្មូ្ពត្តយយ្ិក្ាម្គន្      
គុ្ វុឌ្ឍកិ្្បតាម្ ត្ង់ោជាត្ិ      
(រូបម្ន្ត១២+២) 

% ៦៨,៩ ៧០,៧ ៧២,៥ ៧៤,២ ៧៦,០ 

១៣. ចាំន្ួន្ក្គ្បូពក្ងៀន្េហុភាសា ចាំន្ួន្ ១២៣ ១២៤ ១២៥ ១២៦ ១២៧ 
១៤. ែលពធៀប្ិ្្-ក្គ្ូម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ ែលពធៀប ៤២,០ ៤០,៣ ៣៨,៥ ៣៦,៨ ៣៥,០ 
ពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានាភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្ម់្ស្រន្តីអប់រ ាំក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី៣៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេអនក្ក្គ្ប់ក្គ្ងអនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច 
១៥. ចាំនួ្ន្នាយក្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋ

ទ្ទួ្លបាន្ការប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេី   
ការអនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ្ត្ហគ្ម្ន៍្ 
សាលាពរៀន្ 

ចាំន្ួន្ ៤៣ ៨៦ ១២៨ ១៧១ ២១៣ 

១៦. ចាំនួ្ន្សាលាម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋបាន្    
អនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រ្ត្ ហគ្ម្ន៍្សាលាពរៀន្
(ម្.្ិក្ារដឋោច់ពោយផ ក្) 

ចាំន្ួន្ ៤៣ ៨៦ ១២៨ ១៧១ ២១៣ 

 

២.២ អនុ្វ ិ្ យ័ ការអប់រ ាំបឋម្្ិក្ា 

្ូចនាក្រ ន្ូល ឯក្តា 
សាថ ន្ភាេ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ ២០២៣-២៤ ២០២៤-២៥ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេ ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ បរយិបន្ន និ្ងពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  
ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្ ់វ ិ្ ័យកី្ឡា 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី១៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ់ការចូលពរៀន្រហូត្ដល់ចប់ថ្នន ក់្ទ្ី៦នន្បឋម្្ិក្ា្ក្ម្គប់កុ្ម្គរទាំងអ្់ ជាេិព្្ក្ក្ុម្កុ្ម្គរជួបការលាំបាក្ 
១. អក្តាេតិ្ចូលពរៀន្ថមី % ៨៧,៤ ៨៨,៤ ៨៩,៤ ៩០,៤ ៩១,៤ 
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 ក្បុ្ % ៨៦,៨ ៨៧,៩ ៨៨,៩ ៩០,០ ៩១,០ 
 ក្្ី % ៨៨ ៨៩,៣ ៩០,៥ ៩១,៨ ៩៣,០ 
២. អក្តាេតិ្នន្ការ្ិក្ា % ៩១,៩ ៩២,៤ ៩៣,០ ៩៣,៥ ៩៤,០ 
 ក្បុ្ % ៩១ ៩១,៥ ៩២,០ ៩២,៥ ៩៣,០ 
 ក្្ី % ៩២,៣ ៩៣,០ ៩៣,៧ ៩៤,៣ ៩៥,០ 
៣. អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ា % ៧,៣ ៦,៧ ៦,២ ៥,៦ ៥,០ 
 ក្បុ្ % ៧,៧ ៧,០ ៦,៤ ៥,៧ ៥,០ 
 ក្្ី % ៦,៨ ៦,១ ៥,៤ ៤,៧ ៤,០ 
៤. អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ % ៧,០ ៦,០ ៥,០ ៤,០ ៣,០ 
 ក្បុ្ % ៨,៧ ៧,៥ ៦,៤ ៥,២ ៤,០ 
 ក្្ី % ៥,៣ ៤,៧ ៤,២ ៣,៦ ៣,០ 
៥. ចាំន្ួន្ក្្ុក្ផដល្ពក្ម្ចបាន្អក្តា

ក្ត្ួត្ថ្នន ក់្ពៅបឋម្្ិក្ាត្ិចជាងឬ
ព ម្ី ១០ភាគ្រយ 

ចាំន្ួន្ ១៧០ ១៧៣ ១៧៦ ១៧៩ ១៨២ 

៦. អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅបឋម្្ិក្ា % ៨៧,៤ ៨៨,១ ៨៨,៧ ៨៩,៤ ៩០,០ 
 ក្បុ្ % ៨៣,៤ ៨៣,៨ ៨៤,២ ៨៤,៦ ៨៥,០ 
 ក្្ី % ៩១,៦ ៩២,០ ៩២,៣ ៩២,៧ ៩៣,០ 
៧. អក្តាគ្ង់វង្ពៅបឋម្្ិក្ា % ៨០,២ ៨០,៩ ៨១,៦ ៨២,៣ ៨៣,០ 
 ក្បុ្ % ៧៥,៧ ៧៦,៨ ៧៧,៩ ៧៨,៩ ៨០,០ 
 ក្្ី  % ៨៥,២ ៨៥,៩ ៨៦,៦ ៨៧,៣ ៨៨,០ 
៨. អក្តា្លងភូម្ិ្ិក្ាេីបឋម្្ិក្ាពៅ

ម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ
% ៨៤,៣ ៨៤,៧ ៨៥,២ ៨៥,៦ ៨៦,០ 

 ក្បុ្ % ៨០,១ ៨០,៦ ៨១,១ ៨១,៥ ៨២,០ 
 ក្្ី  % ៨៨,៥ ៨៨,៩ ៨៩,៣ ៨៩,៦ ៩០,០ 
៩. ភាគ្រយ្ិ្្ថមីថ្នន ក់្ទ្ី១ ផដលបាន្

្លងកាត់្ម្ពត្តយយ្ិក្ា 
% ៧៤,៥ ៧៥,៩ ៧៧,៣ ៧៨,៦ ៨០,០ 

១០. ភាគ្រយសាលាកុ្ម្គរពម្ក្ត្ីក្ក្ម្តិ្ 
ម្ធយម្ន្ងិក្ក្ម្តិ្អភិវឌ្ឍ 

% ៧៩,៣ ៨០,៧ ៨២,២ ៨៣,៦ ៨៥,០ 

១១. ភាគ្រយសាលាពរៀន្បឋម្្ិក្ាម្គន្
អគ្គិ្ន្ីពក្បកី្បា្់ 

% ៨៤,៩ ៨៦,២ ៨៧,៥ ៨៨,៧ ៩០,០ 

១២. ភាគ្រយសាលាបឋម្្ិក្ាអនុ្វត្ត  
ត្ង់ោទ្ឹក្សាអ ត្ ន្ិងអនាម័្យ 

      

 ក្ក្មិ្ត្ ១ % ៣៦,០ ៣៥,៣ ៣៤,៥ ៣៣,៨ ៣៣,០ 
 ក្ក្មិ្ត្ ២ % ៣៨,៦ ៣៩,៤ ៤០,១ ៤០,៩ ៤១,៦ 
 ក្ក្មិ្ត្ ៣ % ៣,៣ ៣,៨ ៤,៣ ៤,៨ ៥,៣ 
១៣. ភាគ្រយសាលាបឋម្្ិក្ាម្គន្        

 បងគន់្អនាម្័យ % ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
 ទឹ្ក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទួ្លទន្ % ៨៩,៦ ៩០,០ ៩០,៣ ៩០,៧ ៩១,០ 
 ក្ផន្លងលាងនដ % ៨១,២ ៨១,៥ ៨១,៧ ៨២,០ ៨២,២ 
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 ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្ % ៥៧,៨ ៥៨,១ ៥៨,៣ ៥៨,៦ ៥៨,៨ 
១៤. ចាំនួ្ន្្ិ្្បឋម្្ិក្ាបាន្ទ្ទួ្ល

អាហារពៅតាម្សាលាពរៀន្ 
ចាំន្ួន្ ៥៣ ៧៣៧ ៧៣ ៩១០ ១០១ ៤០០ ១៣០ ០០០ ១៦១ ០០០ 

១៥. ចាំនួ្ន្្ិ្្ទ្ទួ្លអាហារូបក្រ ៍
ពៅបឋម្្ិក្ា 

ចាំន្ួន្ ១៤៨ ៥៧៧ ១៤៨ ៩៧០ ១៤៩ ៩៧០ ១៥១ ៤៧០ ១៥២ ៩៧០ 

១៦. ចាំន្ួន្ក្គ្បូពក្ងៀន្េហុភាសា  ចាំន្ួន្ ២៣១ ២៣១ ២៤២ ២៥៣ ២៥៣ 
១៧. ចាំន្ួន្ក្គ្បូពក្ងៀន្ទ្ទួ្លបាន្          

ការប តុ ះបណ្តត លក្ក្ម្ិត្ឌ្ីបលូម្គ៉ា ត្េីី
ការអប់រ ាំេិព្្ពៅវទិ្ាសាថ ន្ជាត្ិ
អប់រ ាំេិព្្ 

ចាំន្ួន្ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី២៖ ផក្លម្អការែតល់ធាតុ្ចូលក្បក្បពោយគុ្ ភាេពៅបឋម្្ិក្ា 
១៨. ែលពធៀប្ិ្្-ក្គ្ូ ែលពធៀប ៤៤,៨ ៤២,៤ ៣៩,៩ ៣៧,៥ ៣៥,០ 
១៩. ភាគ្រយក្គ្បូពក្ងៀន្បឋម្្ិក្ាម្គន្

្ញ្ញ បក្ត្តាម្ ត្ង់ោ (្ញ្ញ បក្ត្
ម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្យិភូម្ិ + ២) 

% ៧៥,០ ៧៥,៨ ៧៦,៥ ៧៧,៣ ៧៨,០ 

២០. ចាំនួ្ន្ក្គ្ូបពក្ងៀន្បឋម្្ិក្ាផដលបាន្
បញ្ច ប់បរញិ្ញ បក្ត្ពៅវទិ្ាសាថ ន្
គ្រុពកា្លយ (១២+៤) 

ចាំន្ួន្ ៥៩៤ ២៩៧ ២៩៧ ២៩៧ ៣០០ 

២១. ភាគ្រយ្ិ្្បឋម្្ិក្ាទ្ទួ្លបាន្
ព្ៀវពៅ្ិក្ាពគ្នល១្ក្ម្គប់    
ក្នុងម្គន ក់្ 

% ៩៨,២ ៩៨,៧ ៩៩,១ ៩៩,៦ ១០០ 

២២. ចាំនួ្ន្សាលាបឋម្្ិក្ាម្គន្         
បណ្តណ ល័យតាម្ ត្ង់ោ 

ចាំន្ួន្ ១ ៤២៧ ១ ៦២៧ ១ ៨២៧ ២ ០២៧ ២ ២២៧ 

២៣. ចាំនួ្ន្សាលាបឋម្្ិក្ាអនុ្វត្ត    
ក្ម្មវធិែីតល់អាហារតាម្សាលាពរៀន្ 
ម្គន្ែាះបាយ ន្ងិក្ផន្លងទ្ទួ្លទន្
អាហារតាម្ ត្ង់ោ 

ចាំន្ួន្ ៣ ១២ ១២ ១៥ ១៥ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានាភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្ម់្ស្រន្តីអប់រ ាំក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី៣៖ េក្ងឹងការអនុ្វត្ត ត្ង់ោបឋម្្ិក្ាតាម្រយៈការក្គ្ប់ក្គ្ងសាលាពរៀន្ 
២៤. ចាំនួ្ន្សាលាបឋម្្ិក្ាអនុ្វត្ត 

ក្ម្មវធិីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្ 
ចាំន្ួន្ ១៦០ ៤១០ ៦៦០ ៩១០ ១ ១៦០ 

 

២.៣ អនុ្វ ិ្ ័យ ការអប់រ ាំម្ធយម្្ិក្ា ន្ងិអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ 

្ូចនាក្រ ន្ូល ឯក្តា 
សាថ ន្ភាេ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ ២០២៣-២៤ ២០២៤-២៥ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេ ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ បរយិបន្ន និ្ងពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  
ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្ ់វ ិ្ ័យកី្ឡា 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី១៖ ផក្លម្អការចូលពរៀន្ន្ងិរក្ា្ិ្្ឱ្យបាន្គ្ង់វង្ ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ ន្ងិបរយិបន្នពៅម្ធយម្្ិក្ា 
១. អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ា

បឋម្ភូម្ ិ
% ៦០,៧ ៦៥,៥ ៧០,៤ ៧៥,២ ៨០,០ 

 ក្បុ្ % ៥៥,៣ ៥៦,២ ៥៧,២ ៥៨,១ ៥៩,០ 
 ក្្ី % ៦៦,៦ ៦៨,០ ៦៩,៣ ៧០,៧ ៧២,០ 
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២. អក្តារមួ្នន្ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ា
ទុ្ត្ិយភូម្ ិ

% ៣២,២ ៣៥,៤ ៣៨,៦ ៤១,៨ ៤៥,០ 

 ក្បុ្ % ២៨,៥ ២៩,៤ ៣០,៣ ៣១,១ ៣២,០ 
 ក្្ី % ៣២,៣ ៣៣,២ ៣៤,២ ៣៥,១ ៣៦,០ 
៣. អក្តា្លងភូម្ិ្ិក្ាេីម្ធយម្្ិក្ា 

បឋម្ភូម្ពិៅទុ្ត្យិភូម្ ិ
% ៨១,៣ ៨៣,០ ៨៤,៧ ៨៦,៣ ៨៨,០ 

 ក្បុ្ % ៨០,១ ៨១,៨ ៨៣,៦ ៨៥,៣ ៨៧,០ 
 ក្្ី % ៨២,៤ ៨៤,៣ ៨៦,២ ៨៨,១ ៩០,០ 
៤. អក្តាបញ្ច ប់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ា 

បឋម្ភូម្ ិ
% ៤៨,១ ៥០,៦ ៥៣,១ ៥៥,៥ ៥៨,០ 

 ក្បុ្ % ៤៣,១ ៤៥,១ ៤៧,១ ៤៩,០ ៥១,០ 
 ក្្ី % ៥៣,៤ ៥៤,៦ ៥៥,៧ ៥៦,៩ ៥៨,០ 
៥. អក្តាពបាះបង់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្ 

្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ % ១៨,២ ១៦,២ ១៤,១ ១២,១ ១០,០ 

 ក្បុ្ % ១៩,៦ ១៧,៧ ១៥,៨ ១៣,៩ ១២,០ 
 ក្្ី  % ១៦,៩ ១៤,៧ ១២,៥ ១០,២ ៨,០ 
៦. អក្តាគ្ង់វង្ពៅម្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិ % ៤៣,១ ៤៤,៣ ៤៥,៦ ៤៦,៨ ៤៨,០ 
 ក្បុ្ % ៤០,០ ៤២,០ ៤៤,០ ៤៦,០ ៤៨,០ 
 ក្្ី  % ៤៦,៤ ៤៧,៣ ៤៨,២ ៤៩,១ ៥០,០ 
៧. អក្តាគ្ង់វង្ពៅម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ ិ % ២៤,៧ ២៦,៨ ២៨,៩ ៣០,៩ ៣៣,០ 
 ក្បុ្ % ២២,៦ ២៤,៥ ២៦,៣ ២៨,២ ៣០,០ 
 ក្្ី  % ២៧ ២៩,០ ៣១,០ ៣៣,០ ៣៥,០ 
៨. ចាំន្ួន្ក្ក្ងុ ក្្ុក្ ខ្ ឌ  ផដលម្គន្អក្តា 

ពបាះបង់ការ្ិក្ាពៅម្ធយម្្ិក្ា
បឋម្ភូម្ពិក្ចីន្ជាង ១៨,៩ភាគ្រយ  

ចាំន្ួន្ ៩៦ ៨៥ ៧៣ ៦២ ៥០ 

៩. 
ចាំនួ្ន្្ិ្្អាហារូបក្រ ៍ពៅម្ធយម្
្ិក្ាបឋម្ភូម្ ិ

ចាំន្ួន្ 
៧៩ ៥៦៧ 

(២០១៩-២០) 
១០១ ៨៧១ ១០១ ៨៧១ ១០១ ៨៧១ ១០១ ៨៧១ 

១០. ភាគ្រយសាលាម្ធយម្្ិក្ាអនុ្វត្ត 
សាលាកុ្ម្គរពម្ក្ត្ ី 

% ២៤,០ ២៤,០ ២៤,០ ២៤,០ ២៤,០ 

១១. ភាគ្រយសាលាម្ធយម្្ិក្ាព្លីយត្បន្ឹង ត្ង់ោអបបរម្គអនាម័្យ ទ្ឹក្សាអ ត្ 
 អនុ្វទិ្ាល័យ       
 ក្ក្មិ្ត្ ១ % ៤៧,៧ ៤៨,៣ ៤៨,៩ ៤៩,៤ ៥០,០ 
 ក្ក្មិ្ត្ ២ % ២៦,៧ ៣១,៣ ៣៥,៩ ៤០,៤ ៤៥,០ 
 ក្ក្មិ្ត្ ៣ % ១,៦ ២,៥ ៣,៣ ៤,២ ៥,០ 
 វទិ្ាល័យ       
 ក្ក្មិ្ត្ ១ % ៤២,៦ ៤២,៧ ៤២,៨ ៤២,៩ ៤៣,០ 
 ក្ក្មិ្ត្ ២ % ៣៦,៥ ៣៨,៦ ៤០,៨ ៤២,៩ ៤៥ 
 ក្ក្មិ្ត្ ៣ % ៣,១ ៤,១ ៥,១ ៦,០ ៧ 
១២. ភាគ្រយអនុ្វទិ្ាល័យម្គន្ 

 បងគន់្អនាម្័យ % ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
 ទឹ្ក្សាអ ត្្ក្ម្គប់ទ្ទួ្លទន្ % ៨៩,៦ ៩១,០ ៩២,៣ ៩៣,៧ ៩៥,០ 
 ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ % ៨០,២ ៨៥,២ ៩០,១ ៩៥,១ ១០០ 
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 ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្ % ៤៥,៣ ៥៥,២ ៦៥,២ ៧៥,១ ៨៥,០ 
១៣. ភាគ្រយវទិ្ាល័យម្គន្ 

 បងគន់្អនាម្័យ % ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
 ទឹ្ក្សាអ ត្ % ៩១,២ ៩២,៧ ៩៤,១ ៩៥,៦ ៩៧,០ 
 ក្ផន្លងលាង្ម្គអ ត្នដ % ៨៥,៤ ៨៩,១ ៩២,៧ ៩៦,៤ ១០០ 
 ក្បអប់្ពស្រងាគ ះបឋម្ % ៦៨,១ ៧៦,១ ៨៤,១ ៩២,០ ១០០ 
១៤. ភាគ្រយនន្សាលាម្ធយម្្ិក្ាផដលម្គន្អគ្គិ្ន្ពីក្បកី្បា្់៖ 

 អនុ្វទិ្ាល័យ % ៩៣,៣ ៩៤,២ ៩៥,២ ៩៦,១ ៩៧,០ 
 វទិ្ាល័យ % ៩៨,៩ ៩៩,២ ៩៩,៥ ៩៩,៧ ១០០ 
១៥. ចាំនួ្ន្សាលាជាំនាន់្ថម ី ចាំន្ួន្ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ 
១៦. ចាំនួ្ន្វទិ្ាល័យចាំព ះទូ្ពៅ ន្ងិ

បពចចក្ពទ្្ ចាំន្ួន្ ១៧ ១៨ ១៩ ១៩ ២០ 

១៧. ចាំនួ្ន្្ិ្្ក្នុងការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ ចាំន្ួន្ ៣ ៣២៤ ៣ ៨២៤ ៤ ៣២៤ ៤ ៨២៤ ៥ ៣២៤ 
 ចាំនួ្ន្្ិ្្ក្្ី ចាំន្ួន្ ១ ២៦៩ ១ ៤៩៩ ១ ៧២៩ ១ ៩៥៩ ២ ១៨៩ 
១៨. ចាំន្ួន្សាលាពរៀន្អនុ្វត្តក្ម្មវធិមី្គ្គុពទ្្ក៍្ 

អាជីេន្ងិការែតល់ក្បឹក្ា 
ចាំន្ួន្ ៦៥ ១១៥ ១៣០ ១៤៥ ១៦០ 

១៩. ចាំនួ្ន្សាលាពរៀន្អនុ្វត្តក្ម្មវធិីបាំ ិន្
ជីវតិ្តាម្មូ្លោឋ ន្ 

ចាំន្ួន្ ៦៥០ ៧៥០ ៨៥០ ៩៥០ ១ ០៥០ 

២០. ចាំនួ្ន្្ិ្្ម្ធយម្្ិក្ាពរៀន្មុ្ខ្វជិាា  
STEM 

ចាំន្ួន្ ៦១ ៣៤៣ ១១១ ៩៣៤ ១១២ ០០០ ១១៤ ០០០ ១១៥ ០០០ 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី២៖ ផក្លម្អគុ្ ភាេបពក្ងៀន្ន្ងិពរៀន្ឱ្យក្្បតាម្ជាំនាញ្ត្វត្្រទ៍្ី២១ 
២១. ភាគ្រយក្គ្មូ្ធយម្្ិក្ាបឋម្ភូម្ិ    

ម្គន្គុ្ វុឌ្ឍកិ្្បតាម្ ដ្ង់ោជាត្ិ
តាម្រូបម្ន្ត ១២+២ 

% ៨៨,២ ៨៩,២ ៩០,១ ៩១,១ ៩២,០ 

២២. ភាគ្រយសាលាម្ធយម្្ិក្ាទុ្ត្ិយភូម្ិ
ពក្បកី្បា្់បពចចក្វទិ្ាេ័ត៌្ម្គន្ន្ិង
គ្ម្នាគ្ម្ន្៍្ក្ម្គប់គ្នាំក្ទ្ការបពក្ងៀន្
ន្ិងពរៀន្ 

% ២៤,៦ ៣៨,៥ ៥២,៣ ៦៦,២ ៨០,០ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានាភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្ម់្ស្រន្តីអប់រ ាំក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី៣៖ េក្ងឹងភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ ន្ងិក្គ្ប់ក្គ្ងពៅម្ធយម្្ិក្ា 
២៣. ចាំនួ្ន្សាលាម្ធយម្្ិក្ាអនុ្វត្ត 

ក្ម្មវធិីការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្សាលាពរៀន្
ក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ 

ចាំន្ួន្ ១០០ ១០០ ៤៥០ ៤៥០ ៤៥០ 

 

២.៤ អនុ្វ ិ្ ័យ ការអប់រ ាំឧត្តម្្ិក្ា 

្ូចនាក្រ ន្ូល ឯក្តា 
សាថ ន្ភាេ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ ២០២៣-២៤ ២០២៤-២៥ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេ ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ បរយិបន្ន និ្ងពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  
ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្ ់វ ិ្ ័យកី្ឡា 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី១៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ់ការចូលពរៀន្ ន្ងិផក្លម្អគុ្ ភាេនន្ក្ម្មវធិបី តុ ះបណ្តត លពៅឧត្តម្្ិក្ា ពឆ្ព ះពៅការទ្ទួ្លសាគ ល់គុ្ ភាេ
ក្ក្ម្តិ្ជាត្ិ ន្ិងអន្តរជាត្ ិ
១. អក្តារមួ្ន្ិ្្តិ្ចូលពរៀន្ពៅឧត្តម្្ិក្ា % ១៣,៣ ១៤,៥ ១៥,៧ ១៦,៨ ១៨ 
 ក្បុ្ % ១៥,៥ ១៦,៩ ១៨,៣ ១៩,៦ ២១ 
 ក្្ី % ១១,៩ ១២,៩ ១៤,០ ១៥,០ ១៦ 
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២. ភាគ្រយន្ិ្្តិ្ចុះព ម្ ះចូលពរៀន្ក្នុង
ក្ម្មវធិីប តុ ះបណ្តត លផែនក្ផ្ាម្ 

% ៣០,៤ ៣១,៨ ៣៣,២ ៣៤,៦ ៣៦,០ 

 ក្បុ្ % ៤៥,៥ ៤៦,១ ៤៦,៨ ៤៧,៤ ៤៨,០ 
               ក្្ី % ១៧,៥ ១៨,៩ ២០,៣ ២១,៦ ២៣,០ 
៣. ចាំន្ួន្ម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្ភាេ ចាំន្ួន្ ២ ៣ ៤ ៤ ៥ 
៤. ភាគ្រយបុគ្គលិក្្ិក្ាពេញពម្គ៉ា ងម្គន្

គុ្ វុឌ្ឍថិ្នន ក់្ប ឌិ ត្ 
% ៤,៤ ៥,១ ៥,៧ ៦,៤ ៧,០ 

 ក្្ី % ៣,៦ ៤,០ ៤,៣ ៤,៧ ៥,០ 
៥. ចាំនួ្ន្ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលបាន្   

ពធវីការ្ិក្ាេីសាថ ន្ភាេន្ិ្្តិ្ពក្កាយ
បញ្ច ប់ការ្ិក្ា 

ចាំន្ួន្ ៥ ៦ ៨ ៩ ១០ 

៦. 
ចាំនួ្ន្ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលម្គន្
ក្បេ័ន្ធការត្វា៉ា រប្់ន្ិ្្តិ្  

 N/A ៨ ១២ ១៤ ១៦ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្២ ៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានាភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្ម់្ស្រន្តីអប់រ ាំក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី២៖ អភិវឌ្ឍក្បេ័ន្ធអភិបាលក្ិចច ន្ិងការក្គ្ប់ក្គ្ង្ក្ម្គប់គ្នាំក្ទ្ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាឱ្យទ្ទួ្លបាន្ វ្័យភាេពេញពលញ 
៧. ចាំនួ្ន្ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលអនុ្វត្ត

ក្បេ័ន្ធធានាគុ្ ភាេអប់រ ាំនែាក្នុង 
ចាំន្ួន្ ១៦ ១៨ ២១ ២៣ ២៥ 

៨. ចាំនួ្ន្ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលបាន្
ការទ្ទួ្លសាគ ល់គុ្ ភាេអប់រ ាំ 

ចាំន្ួន្ ១០ ១៤ ១៨ ២១ ២៥ 

៩. ចាំនួ្ន្ក្គ្ះឹសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ាផដលបញ្ចូ ល
ទ្ិន្នន័្យពៅក្នុងក្បេ័ន្ធេ័ត៌្ម្គន្វទិ្ា
ក្គ្ប់ក្គ្ងទ្និ្នន័្យឧត្តម្្ិក្ា 

ចាំន្ួន្ ២៤ ២៩ ៣៣ ៤០ ៥៥ 

 

២.៥ អនុ្វ ិ្ ័យអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

្ូចនាក្រ ន្ូល ឯក្តា 
សាថ ន្ភាេ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ ២០២៣-២៤ ២០២៤-២៥ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្ ១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេ ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ បរយិបន្ន និ្ងពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  
ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្ ់វ ិ្ ័យកី្ឡា 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី១ ៖ បពងេីន្ចាំនួ្ន្អក្ខរជន្ ន្ិងការចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធិអីប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ្ក្ម្គប់កុ្ម្គរ ន្ងិយុវជន្ពក្ៅសាលា ក្េម្ទាំង ពេញវយ័
ផដលជាអន្ក្ខរជន្ ទ្ទួ្លបាន្ព្វាអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធបាន្ពេញពលញក្នុងក្ក្បខ្ ឌ ការ្ិក្ាពេញមួ្យជវីតិ្ក្បក្បពោយវជិាា ្ម្បទ បាំ ិន្្ម្បទ ន្ិង
ចរយិ្ម្បទ 
១. ចាំនួ្ន្ក្បជាជន្ម្ិន្ពចះអក្្របាន្បញ្ច ប់

ថ្នន ក់្អក្ខរក្ម្ម 
ចាំន្ួន្ ១៥ ៣០៩ ១៥ ៥០០ ១៥ ៧០០ ១៥ ៩០០ ១៦ ១០០ 

២. ចាំនួ្ន្្ិ្្ចូលពរៀន្ក្នុងក្ម្មវធិី្ម្មូ្ល ចាំន្ួន្ ៧ ១៨៧ ៧ ២៨៧ ៧ ៣៨៧ ៧ ៤៨៧ ៧ ៥០០ 
៣. ចាំន្ួន្ម្ .្.្ .ផដលផក្បកាល យជា

ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ាពេញមួ្យជវីតិ្ 
ចាំន្ួន្ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ 

៤. ចាំន្ួន្កុ្ម្គរបាន្បញ្ច ប់ក្ម្មវធិចូីលពរៀន្
ព ងីវញិ ន្ងិបាន្បញ្ាូ ន្ពៅក្នុងក្បេ័ន្ធ 

ចាំន្ួន្ ១ ៦២៤ ២ ១៦៤ ៣ ២៤៤ ៤ ៨៦៤ ៧ ០២៤ 

៥. ចាំន្ួន្អនក្បាន្បញ្ច ប់វគ្គប តុ ះបណ្តត ល
ជាំនាញមុ្ខ្របរ 

ចាំន្ួន្ ៧ ០៩០ ៧ ៨៩០ ៨ ៦៩០ ៩ ៤៩០ ១០ ២៩០ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានាភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្ម់្ស្រន្តីអប់រ ាំក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី២៖ ជាំរុញការអនុ្វត្តក្បេ័ន្ធក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធផែអក្ពលីលទ្ធែលឲ្យម្គន្ដាំព ីរការបាន្ពេញពលញ 
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៦. ចាំន្ួន្ពខ្ត្តផដលបាន្អនុ្វត្តក្ក្បខ្ ឌ
េិន្ិត្យតាម្ោន្ ន្ងិវាយត្នម្លអប់រ ាំពក្ៅ
ក្បេ័ន្ធផែអក្ពលីលទ្ធែល 

ចាំន្ួន្ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 

៧. ចាំន្ួន្ក្្ុក្ផដលអនុ្វត្តបាន្ក្បេ័ន្ធ
េ័ត៌្ម្គន្ក្គ្ប់ក្គ្ងអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

ចាំន្ួន្ ០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី៣៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេក្គ្ប់ក្គ្ងរប្់ម្ស្រន្តអីប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
៨. ចាំនួ្ន្ម្ស្រន្តីអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធទ្ទួ្លការ       

ប តុ ះបណ្តត លពលីការពធវីផែន្ការ ន្ិង
ការក្គ្ប់ក្គ្ងព្វាអប់រ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធ 

ចាំន្ួន្ ០ ១៣០ ១៣០ ១៣០ ១៣០ 

 

២.៦ អនុ្វ ិ្ ័យការអភិវឌ្ឍយុវជន្ 

្ូចនាក្រ ន្ូល ឯក្តា 
សាថ ន្ភាេ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ ២០២៣-២៤ ២០២៤-២៥ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេ ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ បរយិបន្ន និ្ងពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  
ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្ ់វ ិ្ ័យកី្ឡា 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី១៖ អភិវឌ្ឍក្ម្មវធិឌី្ីជថីល ្ហក្គ្ិន្ភាេ ភាេជាអនក្ដកឹ្នាាំ ន្ងិជាំនាញទ្ន់្ពែ្ងៗពទ្ៀត្ ្ក្ម្គប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ 
១. ចាំនួ្ន្យុវជន្ទ្ទួ្លបាន្ការប តុ ះប

ណ្តត លរយៈពេលខ្លី ត្ីេីជាំនាញវជិាា ជីវៈ 
ឌ្ីជីថល ន្ងិបពចចក្ពទ្្ 

ចាំន្ួន្ ២ ៥១៧ ២ ៦៧០ ២ ៧៧៥ ២ ៨៧៥ ៣ ៨២៥ 

២. ចាំនួ្ន្យុវជន្ទ្ទួ្លបាន្ការប តុ ះ          
បណ្តត ល ន្ិងអនុ្វត្តគ្ពក្ម្គង 
ការងារ ម្័ក្គ្ចតិ្ត 

ចាំន្ួន្ ២ ៣២៤ ១ ៣៣៩ ១ ៧៥០ ១ ៧៥០ ២ ០០០ 

៣. ចាំនួ្ន្យុវជន្ទ្ទួ្លបាន្ការប តុ ះ       
បណ្តត ល ត្ីេី ្ហក្គ្ិន្ភាេភាេជា
អនក្ដកឹ្នាាំ អក្ខរក្ម្មហរិញ្ញវត្ថុ ការ្ិក្ា 
ន្ិងការផ នាាំការងារ 

ចាំន្ួន្ ២ ២៤៦ ៨ ៥២០ ៨ ១៦៥ ៨ ២៤៥ ៨ ៤៣៥ 

៤. ចាំនួ្ន្យុវជន្ ន្ងិកុ្ម្គរទ្ទួ្លបាន្      
ប័ ណ្រព្ីរក្នុងការអនុ្វត្តចលនា
ក្ប ងក្បណ្តាំង៣លអ “កូ្ន្លអ ្ិ្្
លអ ម្ិត្តលអ” 

ចាំន្ួន្ ៣១៩ ១៧៥ ២០០ ២០០ ២០០ 

៥. ភាគ្រយក្ក្មុ្ក្បឹក្ាកុ្ម្គរក្ម្ពុជាផដល
ក្ាំេុងដាំព ីរការ 

% ១៤,២ ១៦,២ ១៨,២ ២០,២ ២២,២ 

៦. ភាគ្រយក្ក្មុ្ក្បឹក្ាយុវជន្ក្ម្ពុជាផដល
ក្ាំេុងដាំព ីរការ 

% ២៥,៩ ២៧,៩ ២៩,៩ ៣១,៩ ៣៣,៩ 

៧. ចាំនួ្ន្យុវជន្កាយរទឹ្ធិពៅបឋម្ ្ិក្ា 
ម្ធយម្្ិក្ា ឧត្តម្្ិក្ា ន្ិង្ហគ្ម្
ន៍្ចូលរមួ្ចលនាកាយរទឹ្ធ ិ

ចាំន្ួន្ ១៦៦ ១៣៥ ១៧០ ០០០ ១៧៥ ០០០ ១៨០ ០០០ ១៨៥ ០០០ 

៨. ចាំនួ្ន្យុវជន្ពក្ៅសាលាចូលរមួ្្ិក្ា   
ក្នុងក្ម្មវធិីអប់រ ា្ំ ម្មូ្លក្ក្ម្ិត្មូ្លោឋ ន្ 
"ប៊ាីប" 

ចាំន្ួន្ ៣៥០ ៣៥០ ៣៥០ ៣៥០ ៣៥០ 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី២៖ េក្ងងឹការអភវិឌ្ឍយុវជន្តាម្រយៈម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ ទ្កី្ផន្លង ន្ិងបរកិាខ រទន់្្ម័្យ 
៩. ចាំន្ួន្ម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ផដលម្គន្

អគ្នរក្ាំេុងដាំព ីរការ 
ចាំន្ួន្ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានាភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្ម់្ស្រន្តីអប់រ ាំក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
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វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី៣៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ន្ងិម្ស្រន្តីទ្ទួ្លបន្ាុក្ការងារយុវជន្ពៅថ្នន ក់្ជាត្ិ ន្ងិថ្នន ក់្ពក្កាម្ជាត្ ិ
១០. ចាំនួ្ន្ម្ស្រន្តីទ្ទួ្លបន្ាុក្ការងារយុវជន្

ទ្ទ្ួលបាន្ការប តុ ះបណ្តត ល ត្ីេី   
ការក្គ្ប់ក្គ្ងគ្ពក្ម្គង 

ចាំន្ួន្ ៥៤២ ២៤៩ ២៤៥ ២៧៥ ២៧៥ 

១១. ចាំនួ្ន្ក្ក្មុ្ក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍយុវជន្      
តាម្ក្ក្្ួង សាថ ប័ន្ ក្ត្វូបាន្បពងេតី្ 

ចាំន្ួន្ N/A ៣៣ ៣៣ ៣៣ ៣៣ 

១២. ចាំនួ្ន្ក្ក្មុ្ក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍយុវជន្          
តាម្រាជធាន្ី ពខ្ត្ត ក្ត្វូបាន្បពងេីត្ 

ចាំន្ួន្ N/A ៧ ១០ ១២ ២៥ 
 

២.៧ អនុ្វ ិ្ ័យការអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ីឡា 

្ូចនាក្រ ន្ូល ឯក្តា 
សាថ ន្ភាេ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ ចាំ ុចពៅ 
២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ ២០២៣-២៤ ២០២៤-២៥ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំម្គន្គុ្ ភាេ ក្បក្បពោយ្ម្ធម៌្ បរយិបន្ន និ្ងពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  
ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្ ់វ ិ្ ័យកី្ឡា 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី១៖ បពងេីន្លទ្ធភាេទ្ទួ្លបាន្ការអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ីឡាពៅតាម្ក្គ្ះឹសាថ ន្្ិក្ា ន្ិង្ហគ្ម្ន៍្ 
១. ភាគ្រយសាលាបឋម្្ិក្ាអនុ្វត្ត 

ក្ម្មវធិីអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ឡីា 
% ៣០,០ ៣៥,០ ៤០,០ ៤៥,០ ៥០,០ 

២. ភាគ្រយសាលាម្ធយម្្ិក្ាអនុ្វត្ត
ក្ម្មវធិីអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ឡីា 

% ២៥,០ ២៨,៨ ៣២,៥ ៣៦,២៦ ៤០,០ 

៣. ចាំនួ្ន្ពម្ោយក្នុងការក្បកួ្ត្អន្តរជាត្ិ
ក្នុងមួ្យឆ្ន ាំ 

ចាំន្ួន្ ១៤៦ N/A ៤៥ N/A N/A 

៤. ភាគ្រយក្បជាជន្ចូលរមួ្ហាត់្ក្បា  
ន្ិងពលងក្ីឡា 

% ១៥,៩ ១៨,១៨ ២០,៤៥ ២២,៧៣ ២៥,០ 

៥. ចាំនួ្ន្ក្បពភទ្ក្ីឡាក្បនេ ីបាន្
្ិក្ាចងក្ក្ង 

ចាំន្ួន្ ១ ១ ១ ២ ២ 

វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី២៖ ពលីក្ក្ម្ព្ ់គុ្ ែលក្ក្ុម្ក្ីឡាជពក្ម្ី្ជាត្ ិពដីម្បដីព តី ម្ពម្ោយម្គ្ឱ្យបាន្ពក្ចនី្ពៅឆ្ន ាំ២០២៣ 
៦. ចាំនួ្ន្ពម្ោយម្គ្្ីុពហគម្ 

២០២៣ 
ចាំន្ួន្ ៤៦ ៤៦* ៤៨ ៥០ ៥០ 

ពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានាភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្ម់្ស្រន្តីអប់រ ាំក្គ្ប់លាំោប់ថ្នន ក់្ 
វត្ថុបាំ ងអនុ្វ ិ្ ័យទ្ី៣៖ អភិវឌ្ឍសាថ ប័ន្ អនក្ក្គ្ប់ក្គ្ង ន្ងិអនក្បពចចក្ពទ្្ទ្ទួ្លបន្ាុក្អនុ្វ ិ្ ័យអប់រ ាំកាយ ន្ិងក្ឡីាក្បក្បពោយក្ប្ិទ្ធភាេ ន្ិង
គុ្ ភាេ 
៧. ចាំនួ្ន្ក្ឡីាក្រ ក្ឡីាការនិ្ីបាន្ទ្ទួ្ល 

ការប តុ ះបណ្តត លក្នុងមួ្យឆ្ន ាំ 
ចាំន្ួន្ ១ ០១៨ ៩៩១ ៩៩១ ៩៩១ ១ ០០០ 

៨. ចាំនួ្ន្ក្គ្អូប់រ ាំកាយន្ិងក្ឡីាបាន្  
ទ្ទួ្លការប តុ ះបណ្តត ល 

ចាំន្ួន្ ១៧១ ១៩៥ ១៩៥ ២០០ ៣២៥ 

៩. ចាំនួ្ន្ក្គ្បូងវកឹ្បាន្ទ្ទួ្លការបាំប៉ាន្
ន្ិងប តុ ះបណ្តត ល 

ចាំន្ួន្ ១ ២០៦ ១ ៣០៥ ១ ៤០៣ ១ ៥០២ ១ ៦០០ 

១០. ចាំន្ួន្ពៅក្ក្ម្ អាជាា ក្ណ្តត ល ន្ិង    
ម្ស្រន្តបីពចចក្ពទ្្បាន្ទ្ទួ្លការបាំប៉ាន្
ន្ិងប តុ ះបណ្តត ល 

ចាំន្ួន្ ៩៨៨ ១ ១០៣ ១ ២១៨ ១ ៣៣៣ ១ ៤៤៨ 

១១. ចាំនួ្ន្ក្គ្បូងវកឹ្បាន្ទ្ទួ្លការប តុ ះ-
បណ្តត លបពចចក្ពទ្្ក្ីឡា ផែន្ការ
យុទ្ធសាស្រ ត្ ន្ិងការក្គ្ប់ក្គ្ង 

ចាំន្ួន្ ១៧៣ ៣០៣ ៤៣៣ ៥៦២ ៦៩២ 
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១២. ចាំនួ្ន្ក្គ្អូប់រ ាំកាយន្ិងក្ឡីាបាន្
ទ្ទ្ួលការបាំប៉ាន្្ម្ត្ថភាេ 

ចាំន្ួន្ ៨០ N/A ១៨០ ៣៦០ ៥៤០ 

១៣. ចាំនួ្ន្ក្គ្អូប់រ ាំកាយន្ិងក្ឡីាពៅតាម្
ក្គ្ឹះសាថ ន្្ិក្ា ន្ងិក្គ្បូឋម្្ិក្ា
បាន្ទ្ទួ្លការបាំប៉ាន្ 

ចាំន្ួន្ ២៧០ ៣១៨ ៣៦៥ ៤១៣ ៤៦០ 

១៤. ចាំនួ្ន្ម្ស្រន្តីពរៀបចាំន្ងិក្គ្ប់ក្គ្ង- 
ក្េឹត្តកិារ ៍ក្ឡីាបាន្បាំប៉ាន្្ម្ត្ថភាេ 

ចាំន្ួន្ ១០០ ៨០ ៨០ ៨០ ៨០ 

១៥. ចាំនួ្ន្អត្តេលិក្ ក្បត្ិភូ ម្ស្រន្តីពរៀបចាំ 
ន្ិងម្ស្រន្តបីពចចក្ពទ្្ បាន្ចូលរមួ្ន្ងិ
ពរៀបចាំការក្បកួ្ត្ ក្ីឡាថ្នន ក់្ជាត្និ្ិង
អន្តរជាត្ ិ

ចាំន្ួន្ ០ ១០ ១៦៩ ៦ ៣០០ ១០ ១៦៩ ៦ ៣០០ 

 



ទ្ាំេ័រទី្ 137 

 

ឧប្ម្ពន័្ធទ្៣ី៖ ម្គ៉ា ក្ទ្កិ្្ក្ម្មភាេពគ្នលន្ពយបាយ 
អនុ្វ ិ្ យ័ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

ការអប់រ ាំកុ្ម្គរតូ្ច 
វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអបរ់ ាំម្គន្គុ្ ភាេ 
ក្បក្បពោយ្ម្ធម្ ៌បរយិបន្ន និ្ង
ពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យ
ជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  ការអភិវឌ្ឍ
យុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្់ 
វ ិ្ ័យកី្ឡា 

 ពរៀបចាំអនុ្ក្កឹ្ត្យ្តីេី    
ការបពងេីត្ម្ជឈម្ ឌ ល
គ្នាំពារនិ្ងអភិវឌ្ឍន្ ៍  
កុ្ម្គរតូ្ចពៅតាម្         
សាថ បន័្រដឋ ពរាងចក្ក្ 
្ហក្គ្ន្ពៅឆ្ន ាំ
២០២០ (អក្ត្ និ្ង
ន្ក្) 

 ពរៀបចាំព្ៀវពៅពគ្នល
ការ ៍ផ នាា្ំ តីេីក្ម្មវធីិ
អបរ់ ាំម្គតាបិតាពៅឆ្ន ាំ
២០១៩ (អក្ត្) 

 ពរៀបចាំក្បកា្្តីេី      
ការពរៀបចាំនិ្ងក្បក្េឹត្តពៅ
រប្់សាលាម្ពត្តយយ
្ិក្ារដឋពៅឆ្ន ាំ២០១៩ 
(អក្ត្ និ្ងន្ក្) 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេី
ការែតល់ក្បាក្់ឧបត្ថម្ា
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្ក្ម្គបក់្គូ្ម្ពត្តយយ្ិក្ា
បពក្ងៀន្េីរពវន្ពៅឆ្ន ាំ
២០១៩ (អក្ត្ និ្ង
បល) 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេី
ការបពងេីត្ថ្នន ក្់ម្ពត្តយយ 
ក្នុងសាលាបឋម្្ិក្ា 
ពៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អក្ត្ 
និ្ងន្ក្) 

វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ 
េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានា
ភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ 
និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្់ម្ស្រន្តីអបរ់ ាំក្គ្ប់
លាំោបថ់្នន ក្់ 

 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេី
្តងោ់អបបបរម្គសាលា
ម្ពត្តយយ្ិក្ា និ្ងថ្នន ក្ ់ 
ម្ពត្តយយ្ិក្ារដឋពៅឆ្ន ាំ
២០១៩ (អក្ត្) 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេី
ការផក្បកាល យម្ពត្តយយ 
្ិក្ា្ហគ្ម្ន្ផ៍ដល
ម្គន្្តង់ោពៅជា
ឧប្ម្ពន័្ធនន្ក្គឹ្ះសាថ ន្
្ិក្ារដឋពៅឆ្ន ាំ២០១៩    
(អក្ត្ និ្ងន្ក្) 
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ការអប់រ ាំបឋម្្ិក្ា 
វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអបរ់ ាំម្គន្គុ្ ភាេ 
ក្បក្បពោយ្ម្ធម្ ៌បរយិបន្ន និ្ង
ពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យ
ជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  ការអភិវឌ្ឍ
យុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្់ 
វ ិ្ ័យកី្ឡា 

 ពរៀបចាំពគ្នលន្ពយបាយ
ជាតិ្្តីេីអាហារពៅតាម្
សាលាពរៀន្ពៅឆ្ន ាំ
២០១៩ (គ្ន្ប) 

 អភិវឌ្ឍ្តងោ់ពអកូ្ពម្ក្តី្
្ក្ម្គបម់្ពត្តយយ្ិក្ា 
បឋម្្ិក្ា និ្ងម្ធយម្
្ិក្ាពៅ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 អភិវឌ្ឍពគ្នលន្ពយបាយ
្តីេីការក្គ្បក់្គ្ងតាម្
សាលាពរៀន្ពៅឆ្ន ាំ
២០២១ (ប្ និ្ង     
គ្ន្ប) 

 ពធវីបចចុបបន្នក្ម្មព្ៀវពៅ
ផ នាាំក្បតិ្បត្តិ្តីេី          
ការែតល់អាហារតាម្ 
សាលាពរៀន្ពោយពក្បី       
ក្្ិែលក្នុង្ហគ្ម្ន្៍
ពៅឆ្ន ាំ២០២១ (ប្) 

 ពរៀបចាំឯក្សារផ នាា្ំ តី
េីការផក្លម្អការពរៀន្និ្ង

 ពធវីបចចុបបន្នក្ម្ម      
ក្ក្បខ្ ឌ ក្ម្មវធីិ
សាលាកុ្ម្គរពម្ក្តី្ពៅ
ឆ្ន ាំ២០២២ (ប្) 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ
ក្បតិ្បត្តិ្ីតេីកិ្ចច
ការពារកុ្ម្គរពៅក្នុង
សាលាពរៀន្ពៅឆ្ន ាំ
២០២២(ប្) 

 ពធវីបចចុបបន្នក្ម្មផែន្ទី្
បងាា ញែលូវ្តីេី       
យុទ្ធសាស្រ្តពែារនិ្ង
ទ្ទួ្លក្ម្មវធីិែតល់
អាហារតាម្សាលា
ពរៀន្ពៅឆ្ន ាំ២០២២ 
(ប្/WFP/អន្តរ
ក្ក្្ួង) 

 ពរៀបចាំឯក្សារផ នាាំ
ក្បតិ្បត្តិ្តីេី           
ការក្គ្បក់្គ្ង និ្ងជាំរុញ
លទ្ធែល្ិក្ារប្់

 ពរៀបចាំពគ្នលការ ៍
ផ នាា្ំ តីេីការពក្បី-
ក្បា្់ក្គូ្បពក្ងៀន្និ្ង  
ការពរៀបចាំថ្នន ក្់មុ្ខ្វជិាា
្ក្ម្គប់ការបពក្ងៀន្ 
ភាសាបរពទ្្និ្ង      
បពចចក្វទិ្ាេ័ត្៌ម្គន្  
ថ្នន ក្ទី់្៤ ដល់ ៦      
ពៅឆ្ន ាំ២០២៣ (ប្) 

 ពរៀបចាំឯក្សារផ នាាំ   
្តីេីការផក្លម្អ       
ការពរៀន្និ្ងបពក្ងៀន្
ភាសាបរពទ្្ពៅឆ្ន ាំ
២០២៣ (ប្) 

 ពរៀបចាំឯក្សារផ នាាំ   
្តីេីការផក្លម្អ       
ការពរៀន្និ្ងបពក្ងៀន្    
បពចចក្វទិ្ាេ័ត្៌ម្គន្ និ្ង
សារគ្ម្នាគ្ម្ន្ព៍ៅឆ្ន ាំ
២០២៣ (ប្) 
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បពក្ងៀន្មុ្ខ្វជិាា ពគ្នល 
(៤មុ្ខ្វជិាា ) ពៅឆ្ន ាំ
២០២០ (ប្) 

 ពរៀបចាំអនុ្ក្កឹ្ត្្តីេី        
ការែតល់អាហារតាម្
សាលាពរៀន្ ពោយពក្បី     
ក្្ិែលក្នុង្ហគ្ម្ន្៍
ពៅឆ្ន ាំ២០២១ (ប្/
ន្ក្) 

 ពរៀបចាំក្បកា្្តីេី       
ការក្គ្បក់្គ្ងក្ម្មវធីិអប់រ ាំ   
េហុភាសាពៅឆ្ន ាំ
២០២១ (អេ) 

្ិ្្ពៅឆ្ន ាំ២០២២ 
(ប្) 

 ផក្លម្អព្ចក្តីផ នាាំ
ក្បតិ្បត្តិ្តីេីក្ក្ម្ង
សាលាពរៀន្ពៅឆ្ន ាំ
២០២២ (ប្) 

 ពរៀបចាំេិនិ្ត្យព ងីវញិ
នូ្វព្ចក្តីផ នាាំ    
ក្ម្មវធីិ្ិក្ាថ្នន ក្ ់     
េពន្លឿន្ការ្ិក្ាពៅ 
ឆ្ន ាំ២០២២ (ប្) 

 ពរៀបចាំឯក្សារផ នាាំ
ក្បតិ្បត្តិ្តីេីការែលិត្
ពក្បីក្បា្់និ្ងក្គ្បក់្គ្ង
្ម្គា របពក្ងៀន្និ្ងពរៀន្
ពៅ  ឆ្ន ាំ២០២៣ 
(ប្) 

 ពរៀបចាំេិនិ្ត្យព ងីវញិ
ពលីព្ៀវពៅ្ិក្ា
ពគ្នលថ្នន ក្េ់ពន្លឿន្     
ការ្ិក្ាពៅឆ្ន ាំ
២០២៣ (ប្) 

វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ 
េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានា
ភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ 
និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្់ម្ស្រន្តីអបរ់ ាំក្គ្ប់
លាំោបថ់្នន ក្់ 

 បពងេីត្ក្កុ្ម្ក្បឹក្ា          
ក្គូ្បពក្ងៀន្ពដីម្បវីាយត្នម្ល
ការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុ្ 
ភាេ្តង់ោក្ម្មវធីិអប់រ ាំ          
ក្គ្ូបពក្ងៀន្ពៅឆ្ន ាំ
២០២០ (បវ) 

 អភិវឌ្ឍផែន្ការរយៈពេល
ម្ធយម្ពដីម្បេីក្ងឹង       
ការអប់រ ាំក្គ្ ូ២០១៧-
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២០២១ ពៅឆ្ន ាំ២០២០ 
(បវ) 

ការអប់រ ាំម្ធយម្្ិក្ា និ្ងអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្ 
វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអបរ់ ាំម្គន្គុ្ ភាេ 
ក្បក្បពោយ្ម្ធម្ ៌បរយិបន្ន និ្ង
ពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យ
ជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  ការអភិវឌ្ឍ
យុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្់ 
វ ិ្ ័យកី្ឡា 

 ពរៀបចាំលិខិ្ត្បទ្ោឋ ន្   
គ្តិ្យុត្តនិ្ងយន្តការ      
្តីេីការេក្ងីក្ម្ធយម្ 
្ិក្ាចាំព ះទូ្ពៅ និ្ង
អបរ់ ាំបពចចក្ពទ្្ពៅឆ្ន ាំ
២០១៩ (ត្ទ្វ/ន្ក្) 

 អភិវឌ្ឍក្ក្បខ្ ឌ ធានា
គុ្ ភាេតាម្រយៈ      
ការែតលព់្វាអបរ់ ាំ          
បពចចក្ពទ្្ពៅឆ្ន ាំ
២០២១ (ត្ទ្វ) 

 ពរៀបចាំនិ្ងេិនិ្ត្យព ងីវញិ
លិខិ្ត្បទ្ោឋ ន្គ្តិ្យុត្ត
ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការអនុ្វត្ត 
ការងារក្បឹក្ាពយបល់
ពៅតាម្សាលាពរៀន្ក្នុង 
ឆ្ន ាំ២០១៩  (ត្ទ្វ/ន្ក្) 

 ពរៀបចាំនិ្ងេិនិ្ត្យព ងីវញិ
លិខិ្ត្បទ្ោឋ ន្គ្តិ្យុត្ត 
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ពដីម្បគី្នាំក្ទ្ការអនុ្វត្ត   
ក្ម្មវធីិបាំ ិន្ពៅតាម្
សាលាពរៀន្ក្នុងឆ្ន ាំ
២០១៩ 

 ពធវីបចចុបបន្នក្ម្មផែន្ការ
ពគ្នល្ក្ម្គប់អភិវឌ្ឍន្ ៍
ការអប់រ ាំបពចចក្ពទ្្     
ពៅសាលាម្ធយម្្ិក្ា
ទុ្តិ្យភូមិ្ក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ 
(ត្ទ្វ) 

 ពរៀបចាំព្ៀវពៅផ នាាំ   
្តីេីការអនុ្វត្ត្តងោ់ 
ម្ធយម្្ិក្ាចាំព ះ
ទូ្ពៅនិ្ងអបរ់ ាំបពចចក្ពទ្្ 
(ត្ទ្វ)  

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ     
្តីេី្វ័យភាេនិ្ង 
គ្ ពន្យយភាេ្ក្ម្គប់
សាលាម្ធយម្្ិក្ាក្នុង 
ឆ្ន ាំ២០២០ (ម្ចទ្) 

 ពរៀបចាំឯក្សារផ នាាំ   
្តីេីការអនុ្វត្តនន្        
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ការបពក្ងៀន្ និ្ងពរៀន្
្ក្ម្គបក់្គ្បមុ់្ខ្វជិាា     
ឱ្យក្្បតាម្ក្ម្មវធីិ្ិក្ា 
(អ្ក្) 

វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ 
េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានា
ភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ 
និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្់ម្ស្រន្តីអបរ់ ាំក្គ្ប់
លាំោបថ់្នន ក្់ 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ    
្តីេីអភិបាលកិ្ចចលអ     
ពៅតាម្សាលាម្ធយម្
្ិក្ាចាំព ះទូ្ពៅ 
ម្ធយម្្ិក្ាទុ្តិ្យភូមិ្ 
និ្ងសាលាបពចចក្ពទ្្ 
ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៩ (ន្ក្)  

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ 
្ក្ម្គប់ការអនុ្វត្តក្បេន័្ធ
ក្គ្បក់្គ្ង្ិ្្តាម្រយៈ 
បពចចក្វទិ្ាេ័ត្៌ម្គន្ក្នុងឆ្ន ាំ
២០២០ (អចទ្) 

 ពធវីបចចុបបន្នភាេពគ្នល-
ន្ពយបាយ្តីេីព្ៀវពៅ
្ិក្ាពគ្នលនិ្ងព្ៀវពៅ
ក្គូ្ពដីម្បអីភិវឌ្ឍព្ៀវពៅ
្ិក្ាពគ្នលក្នុងឆ្ន ាំ
២០១៩ (អក្្) 

 ពរៀបចាំក្បកា្្តីេី 
ការែតលនិ់្ងលុប្តីេី 
វញិ្ញ បន្បក្ត្ពៅតាម្
សាលាម្ធយម្្ិក្ា 
ក្នុងឆ្ន ាំ២០២២ 

 ពរៀបចាំក្បកា្        
្តីេីការពរៀបចាំនិ្ង    
ការក្បក្េឹត្តពៅរប្់
សាលាម្ធយម្្ិក្ា
ក្នុងឆ្ន ាំ២០២២       
(ម្ចទ្) 
 

 ពរៀបចាំក្បកា្្តីេី     
ការក្គ្បក់្គ្ងក្គឹ្ះសាថ ន្
ម្ធយម្្ិក្ាក្នុងឆ្ន ាំ
២០២៣ (ម្ចទ្) 
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ការអប់រ ាំឧត្តម្្ិក្ា 
វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអបរ់ ាំម្គន្គុ្ ភាេ 
ក្បក្បពោយ្ម្ធម្ ៌បរយិបន្ន និ្ង
ពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យ
ជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  ការអភិវឌ្ឍ
យុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្់ 
វ ិ្ ័យកី្ឡា 

 ពរៀបចាំក្បកា្អន្តរ 
ក្ក្្ួង្តីេីការបពងេីត្ 
មូ្លនិ្ធិក្សាវក្ជាវ 
្ក្ម្គបឧ់ត្តម្្ិក្ាពៅ
ឆ្ន ាំ២០២០ 

 បពងេីត្ពគ្នលការ ៍
ផ នាា្ំ តីេីការអនុ្វត្ត 
មូ្លនិ្ធិក្សាវក្ជាវ 
្ក្ម្គបឧ់ត្តម្្ិក្ា    
ពៅឆ្ន ាំ២០២០ 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ
្តីេីការអភិវឌ្ឍ និ្ង
ការក្គ្បក់្គ្ងទ្្្នាវដតី
វទិ្ាសាស្រ្តពៅតាម្
ក្គឹ្ះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា 
ពៅឆ្ន ាំ២០២២ 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ
្តីេីលក្ខ ៈវនិិ្ចឆយ័
្ក្ម្គបម់្ជឈម្ ឌ ល
ឧត្តម្ភាេពៅតាម្
ក្គឹ្ះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា
ពៅឆ្ន ាំ២០២២ 

 ពរៀបចាំក្បកា្្តីេី 
បុគ្គលិក្្ិក្ាពេញ-
ពម្គ៉ា ងពៅតាម្ក្គឹ្ះសាថ ន្
ឧត្តម្្ិក្ាពៅឆ្ន ាំ
២០២៣ 

  

  

វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ 
េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានា
ភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ 
និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្់ម្ស្រន្តីអបរ់ ាំក្គ្ប់
លាំោបថ់្នន ក្់ 

  ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ
្តីេីការពរៀបចាំផែន្ការ
យុទ្ធសាស្រ្តថវកិា    
ក្គ្បក់្ជុងពក្ជាយពៅឆ្ន ាំ
២០២១ 

 ពរៀបចាំក្បកា្        
អន្តរក្ក្្ួង្តីេី           
ការក្គ្បក់្គ្ងធន្ធាន្
ម្នុ្្្ពៅតាម្

 ពរៀបចាំលិខិ្ត្បទ្ោឋ ន្
គ្តិ្យុត្ត្តីេីអភិបាល-
កិ្ចច និ្ងការក្គ្បក់្គ្ង 
ពៅឧត្តម្្ិក្ាពៅឆ្ន ាំ
២០២៣ 

  



ទ្ាំេ័រទី្ 145 

 

ក្គឹ្ះសាថ ន្ឧត្តម្្ិក្ា
សាធារ ៈពៅឆ្ន ាំ
២០២២ 

ការអប់រ ាំពក្ៅក្បេន័្ធ 
វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអបរ់ ាំម្គន្គុ្ ភាេ 
ក្បក្បពោយ្ម្ធម្ ៌បរយិបន្ន និ្ង
ពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យ
ជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  ការអភិវឌ្ឍ
យុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្់ 
វ ិ្ ័យកី្ឡា 

 ពរៀបចាំផែន្ការ្ក្ម្មភាេ 
ពដីម្បអីនុ្វត្តពគ្នល
ន្ពយបាយជាតិ្្ដីេី    
ការ្ិក្ាពេញមួ្យជីវតិ្
ពៅឆ្ន ាំ២០២០ 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេី
ការអនុ្វត្តក្ម្មវធីិពក្កាយ
អក្ខរក្ម្មពៅឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ពរៀបចាំបណ្តណ ល័យ និ្ង   
បណ្តណ ល័យចល័ត្      
ពៅឆ្ន ាំ២០២០ 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេី
ការអនុ្វត្តក្ម្មវធីិ្ម្មូ្ល
ម្ធយម្្ិក្ាទុ្តិ្យភូមិ្ 
ពៅឆ្ន ាំ២០២០ 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេី
ការពរៀបចាំក្ប ង្ក្ម្គប ់
ក្ម្មវធីិ្ម្មូ្លម្ធយម្
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្ិក្ាទុ្តិ្យភូមិ្ពៅឆ្ន ាំ
២០២១ 

 ពរៀបចាំលក្ខ ៈវនិិ្ចឆ័យ  
ចាំណ្តត្់ថ្នន ក្់ម្ជឈម្ ឌ ល
្ិក្ា្ហគ្ម្ន្ព៍ៅឆ្ន ាំ
២០១៩ 

 ពរៀបចាំព្ចក្ដីផ នាា្ំ ដីេី
ក្បេន័្ធេ័ត្ម៌្គន្ក្គ្បក់្គ្ង
អបរ់ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធពៅឆ្ន ាំ
២០១៩ 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាា្ំ តីេី
ការេិនិ្ត្យតាម្ោន្និ្ង
វាយត្នម្លការអនុ្វត្តក្ម្មវធីិ
អបរ់ ាំពក្ៅក្បេ័ន្ធពៅឆ្ន ាំ
២០១៩ 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាា្ំ ដីេី
ការក្គ្បក់្គ្ងសាលា/ថ្នន ក្់
ឯក្ជន្ ប ដុ ះបណ្តដ ល 
ភាសាបរពទ្្ ឬជាំនាញ
ងាយៗ ពៅឆ្ន ាំ២០១៩ 
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ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ 
វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអបរ់ ាំម្គន្គុ្ ភាេ 
ក្បក្បពោយ្ម្ធម្ ៌បរយិបន្ន និ្ង
ពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យ
ជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  ការអភិវឌ្ឍ
យុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្់ 
វ ិ្ ័យកី្ឡា 

  ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ
្តីេី្ុវត្ថិភាេពលីការ
ក្គ្បក់្គ្ងពក្គ្នះថ្នន ក្និ់្ង
ហានិ្ភ័យពៅឆ្ន ាំ
២០២២ (នា.្ក្) 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ
្តីេីក្កុ្ម្ក្បឹក្ាជាតិ្
កាយរទឹ្ធិនន្កាយរទឹ្ធិ
ជាតិ្ពៅឆ្ន ាំ២០២២ 
(នា.្ក្) 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ
្តីេីចលនាក្ប ង 
ក្បណ្តាំង៣លអរប្់
ក្កុ្ម្ក្បឹក្ាយុវជន្និ្ង
កុ្ម្គរក្ម្ពុជាពៅឆ្ន ាំ
២០២២ (នា.យវ)  

 ពរៀបចាំក្បកា្្តីេី  
ការក្ាំ ត្់ពគ្នល-
ការ ៍លក្ខ ៈ     
វនិិ្ចឆយ័ និ្ងនី្តិ្វធីិ 
វាយត្នម្លក្កុ្ម្ក្បឹក្ា

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ    
្តីេីពវទិ្កាការងារ្ម័ក្គ្
ចិត្តពៅឆ្ន ាំ២០២៣    
(នា.គ្ម្) 

 ពរៀបចាំព្ចក្តីផ នាាំ   
្តីេីក្ក្បខ្ ឌ ទ្ទួ្ល 
សាគ ល់ការងារ្ម័ក្គ្ចិត្ត
យុវជន្ពៅឆ្ន ាំ២០២៣ 
(នា.គ្ម្) 
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កុ្ម្គរ និ្ងក្កុ្ម្ក្បឹក្ា 
យុវជន្ក្ម្ពុជាលអ 
្ក្ម្គបែ់តល់ពាន្រងាវ ន្់
ពលីក្ទឹ្ក្ចិត្តក្នុង     
កិ្ចចក្បជុាំបូក្្រុបថ្នន ក្់
ជាតិ្ពៅ ឆ្ន ាំ២០២២ 
(នា.យវ) 

 ពរៀបចាំក្បកា្អន្តរ
ក្ក្្ួង្តីេីការផក្
្ក្ម្ួលក្ក្ុម្ការងារ
បពចចក្ពទ្្អន្តរ
ក្ក្្ួងពដីម្បដឹីក្នាាំ
្ក្ម្ប្ក្មួ្លនិ្ង 
អនុ្វត្តក្ម្មវធីិ្ម្មូ្ល
អបរ់ ាំក្ក្មិ្ត្មូ្លោឋ ន្
តាម្អីុន្ធឺ ិត្ (ប៊ាីប) 
ពៅឆ្ន ាំ២០២២        
(នា.គ្ម្) 

 ពរៀបចាំព្ៀវពៅផ នាាំ
្តីេីការអនុ្វត្តការងារ
្ម័ក្គ្ចិត្តពៅ
ម្ជឈម្ ឌ ល្ិក្ា
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្ហគ្ម្ន្៍និ្ង
ម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្
ពៅឆ្ន ាំ២០២២        
(នា.គ្ម្) 

 ពរៀបចាំចងក្ក្ង 
ព្ៀវពៅផ នាា្ំ តីេី
ការ្ក្ម្ប្ក្មួ្ល និ្ង
គ្នាំក្ទ្ដល់ការអនុ្វត្ត 
គ្ពក្ម្គងការ្ម័ក្គ្ចិត្ត
ពដីម្បី្ ហគ្ម្ន្ខ៍្ាុ ាំ    
ពៅឆ្ន ាំ២០២២         
(នា.គ្ម្) 

វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្២៖ 
េក្ងឹង្ម្ត្ថភាេសាថ ប័ន្ពដីម្បីធានា
ភាេ្័ក្តិ្ិទ្ធិនន្ភាេជាអនក្ដឹក្នាាំ 
និ្ងក្គ្ប់ក្គ្ងរប្់ម្ស្រន្តីអបរ់ ាំក្គ្ប់
លាំោបថ់្នន ក្់ 

   ពរៀបចាំក្បកា្អន្តរ
ក្ក្្ួង្តីេីរបប      
ហរិញ្ញវត្ថុរប្់ម្ស្រន្តី
ទ្ទួ្លបន្ាុក្ការងារ      
យុវជន្ពៅឆ្ន ាំ២០២៣ 
(នា.យវ) 

 ពរៀបចាំក្េះរាជក្កឹ្ត្យនិ្ង
អនុ្ក្កឹ្ត្យ្តីេីក្កុ្ម្
ក្បឹក្ាជាតិ្កាយរទឹ្ធនិន្

  ពធវីបចចុបបន្នភាេ       
ពគ្នលន្ពយបាយ 
ធន្ធាន្ម្នុ្្្ពេញវយ័
និ្ងការ្ម័ក្គ្ចិត្តកាយរទឹ្ធិ
នន្កាយរទឹ្ធិជាតិ្ពៅឆ្ន ាំ
២០២៣ 
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កាយរទឹ្ធជិាតិ្ក្ម្ពុជាពៅ      
ឆ្ន ាំ២០២៣ (នា.្ក្) 

 ពធវីបចចុបបន្នក្ម្មព្ចក្តី
ផ នាា្ំ តីេីដាំព ីរការ
នន្ម្ជឈម្ ឌ លយុវជន្ 
្ក្ម្គប់ការប តុ ះ-       
បណ្តត លជាំនាញវជិាា ជីវៈ 
និ្ង្ិកាខ សាលាពៅឆ្ន ាំ
២០២៣ (នា.គ្ម្) 

 ពធវីបចចុបបន្នក្ម្ម       
ពគ្នលន្ពយបាយ និ្ង
ផែន្ការប តុ ះបណ្តត ល
ជាតិ្នន្កាយរទឹ្ធជាតិ្ពៅ    
ឆ្ន ាំ២០២៣ (នា.្ក្) 

 ពធវីបចចុបបន្នភាេ       
ពគ្នលន្ពយបាយ 
ធន្ធាន្ម្នុ្្្        
ពេញវយ័និ្ងការ្ម័ក្គ្-
ចិត្តកាយរទឹ្ធិនន្កាយរទឹ្ធិ
ជាតិ្ពៅឆ្ន ាំ២០២៣ 
(នា.្ក្) 
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 ពរៀបចាំក្បកា្              
្តីេីការពរៀបចាំនិ្ង       
ការក្បក្េឹត្តពៅនន្           
គ្ ៈក្ម្គម ធិការ 
ក្គ្បក់្គ្ងមូ្លនិ្ធិនន្
កាយរទឹ្ធិជាតិ្ក្ម្ពុជាពៅ
ឆ្ន ាំ២០២៣ (នា.្ក្) 

 ពរៀបចាំព្ចក្តី្ពក្ម្ច   
្តីេីការផត្ងតាាំង 
្ម្គ្ភាេ            
ពលខាធិការោឋ ន្នន្        
គ្ ៈក្ម្គម ធិការ
ក្គ្បក់្គ្ងមូ្លនិ្ធិនន្
កាយរទឹ្ធិជាតិ្ក្ម្ពុជាពៅ
ឆ្ន ាំ២០២៣ (នា.្ក្) 

ការអប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡា 
វត្ថុ បាំ ងពគ្នលន្ពយបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអបរ់ ាំម្គន្គុ្ ភាេ 
ក្បក្បពោយ្ម្ធម្ ៌បរយិបន្ន និ្ង
ពលីក្ក្ម្ព្់ឱ្កា្្ិក្ាពេញមួ្យ
ជីវតិ្្ក្ម្គប់ទាំងអ្់គ្នន  ការអភិវឌ្ឍ
យុវជន្ និ្ងការពលីក្ក្ម្ព្់វ ិ្ ័យកី្ឡា 

  ពរៀបចាំព្ចក្តីក្ពាង
ចាប់្ តីេីការក្គ្បក់្គ្ង
វ ិ្ ័យអប់រ ាំកាយនិ្ង
កី្ឡាពៅឆ្ន ាំ២០២២ 

 ពរៀបចាំលិខិ្ត្បទ្ោឋ ន្       
បពចចក្ពទ្្្តីេី        
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ការក្បកួ្ត្និ្ង           
ការក្បមូ្លែតុ ាំក្នុងបរបិទ្ 
នន្ការរកី្រាលោលជាំងឺ
កូ្វដី-១៩ពៅឆ្ន ាំ
២០២២ 

 ផក្្ក្ម្ួលក្បកា្
អន្តរក្ក្្ួងពលខ្ 
៧៤១ ្ ហវ.ក្បក្្តីេី
ការក្ាំ ត្់ក្បពភទ្
កី្ឡាគ្ ៈក្ម្មការ 
និ្ងនិ្យម្្ក្ម្គប ់
ការក្បកួ្ត្ថ្នន ក្់រាជធានី្ 
ពខ្ត្ត ថ្នន ក្់ជាតិ្ និ្ង
កី្ឡាជាតិ្ពៅឆ្ន ាំ
២០២២ 
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