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្រកសងួអប់រ ំ យវុជន  និងកី

បូកសរបុលទធផលករងរ

អប់រ ំ យវុជន  និងកី

ឆន សំកិ ២០១៣ - ២០១៤ និងទិសេ

ឆន សំកិ ២០១៤ - ២០១៥

ៃថងទី២៤ - ២៥ - ២៦ ែខមីន ឆន ២ំ០១៥
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មតិក ទំពរ័
ែផនកទី ១ ៖  លទធផល នងិទិសេ

១. េសចក្តីេផ្តើម ១
២. វឌ នភព ២
២.១ លទធផលរមួរបសវ់សិយ័អប់រ ំយវុជន និងកី ២
២.១.១. វឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយកនុងឆន ំ ២០១៤ ២
២.១.២. វឌ នភពៃនករសេ្រមចបនសូចនករសនូល ៥
២.១.៣. វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៤ ៧
64 T២.១.៤64T.64 T វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ សននិបតឆន ំសិក ២០១៣-២០១៤ ៨
64 T២.១.៥64T.64 T វឌ នភពៃនករ្រគប់្រគង និង្របសិទធភពហិរញញបបទនសហ្របតិបតិ្តករ ៨
64 T២.១.៦64T.64 T វឌ នភពៃនករអនុវត្តកំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ ១១
64 T២.១.៧. វឌ នភពៃនករអនុវត្តកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរៈ ១២
64 T២.១.៨64T.64 T វឌ នភពៃនករអនុវត្តកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ ១៥
64 T២.១.៩64T.64 T វឌ នភពៃនករអនុវត្តកមមវធីិកំែណទ្រមង់ទំង ៨ ចំណុច ១៩

២.២ លទធផល មអនវុសិយ័  ២១
២.២.១. អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមរតូច ២១
២.២.២. អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក ២៩
២.២.៣. អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយមសិក និងអប់របំេចចកេទស ៣៨
២.២.៤. អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត្តមសិក ៥២
២.២.៥. អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ៦៣
២.២.៦. អនុវស័ិយ ករអភិវឌ យុវជន ៧៥
២.២.៧. អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកី ៧៩

៣. ទិសេ ឆន សំកិ  ២០១៤-២០១៥ ៨៨
៣.១. ទិសេ កំែណទ្រមង់សខំន់ៗ   ៨៨
៣.១. ១. ករព្រងឹង្របព័នធែផនករ ៨៨
៣.១.២. ករងរវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ ៨៨
៣.១.៣. ករ្រគប់្រគងបុគគលិក ៨៨
៣.១.៤. ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ ៨៩

៣.២. ទិសេ មអនុវសិយ័ ៨៩
៣.២.១. អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមរតូច ៨៩
៣.២.២. អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក ៩០
៣.២.៣. អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយមសិក និងអប់របំេចចកេទស ៩១
៣.២.៤. អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត្តមសិក ៩២
៣.២.៥. អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ៩២
៣.២.៦. អនុវស័ិយ ករអភិវឌ យុវជន ៩៣
៣.២.៧. អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកី ៩៣
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៣.៣ បញ្ហ ្របឈម នងិទិសេ ឆ្លងអនវុិសយ័ ៩៤
៣.៣.១. ករងរអភិវឌ កមមវធីិសិក  ៩៤
៣.៣.២. ករងររដ្ឋបល ៩៥
៣.៣.៣. ករងរទំនក់ទំនងវបបធម៌ និង របូករណ៍ ៩៥
៣.៣.៤. ករងរព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន ៩៥
៣.៣.៥. ករងរសំណង់សិក  ៩៦
៣.៣.៦. ករងរេបះពុមព និងែចកផ យ ៩៦
៣.៣.៧. ករងរធនគុណភពអប់រ ំ ៩៧

៤. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន ៩៧
ែផនកទី២ ៖ ឧបសមពន័ធ

ឧបសមព័នធទី១ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៤ ១០៣
ឧបសមព័នធទី២ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ សននិបតឆន ំសិក ២០១៣-២០១៤ ១០៤
ឧបសមព័នធទី៣ ៖ វឌ នភព ងម៉្រទិកសកមមភពេគលនេយបយឆន ំ២០១៤ ១០៥
ឧបសមព័នធទី៤ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៤ ១១៤
ឧបសមព័នធទី៥ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ សននិបតឆន ំសិក ២០១៣-២០១៤ ១៥០

ែផនកទី៣ ៖ ្របធនបទពិភក
្របធនបទពិភក  ១៦៧



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ែផនកទ១ី 

លទធផល និងទិសេ  
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១. េសចកី្តេផ្តមី 
្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី កំពុងអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំ ២០១៤-២០១៨ ែដល

េឆ្លើយតបនឹងកំែណទ្រមង់ និងដំេណើ រករអភិវឌ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលនីតិកលទី៥ ៃនរដ្ឋសភ ដូចមន
បញជ ក់កនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ២០១៤-២០១៨។ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី រមួជមួយ
ៃដគូអភិវឌ  និងអនកពក់ព័នធដៃទេទៀតបនេប្តជញ ខិតខំព្រងឹងករអនុវត្តេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត  
កមមវធីិែដលបនកំណត់កន្លងមក និងបញចូ លនូវ ទិភព និងសកមមភពករងរថមីៗ រមួបញចូ លទំងវធិន
ករកំែណទ្រមង់ ទិភព ៨ ចំណុចរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ។ ជមួយគន េនះ ែផនករ      
យុទធ ្រស្តវស័ិយអប់របំនឈរេលើមូល ្ឋ នៃនករ្រគប់្រគង និងករក ងែផនករេផ្ត តេលើលទធផល 
និងេរៀបចំ មអនុវស័ិយសំខន់ៗ។ 

ករពិនិតយ ម ន និងពិនិតយេឡើងវញិករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំ មដំ ក់
កល និងជ្របចំ ក៏ជចំណុចសំខន់ែដលអនកពក់ព័នធទំងអស់្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ផងែដរ ម
រយៈករបេងកើតគណៈកមមករបេចចកេទសសននិបតអប់រ ំនិងករបេងកើន្របសិទធភពៃនលទធផលរបស់សននិបត។ 
ដំេណើ រករសននិបតបនអនុេ ម ម្រកបខណ្ឌ ករងរេពញេលញមនលកខណៈជ្របព័នធ និងមន    
វតថុបំណងចបស់ ស់។ គុណភពរបស់សននិបតអប់រក៏ំ្រតូវបនេលើកកមពស់ មរយៈរបយករណ៍បូក
សរបុករងរែដលកន់ែតមនលកខណៈ មញញ វភិគ និងេផ្ត តេលើលទធផលជសំខន់។ សននិបតបូក
សរបុ យតៃម្លលទធផលករងរអប់រ ំយុវជន និងកី ឆន ំសិក ២០១៣-២០១៤ និងេលើកទិសេ ឆន ំសិក
២០១៤-២០១៥ ជឱកសថមីមួយេទៀត េដើមបីពិនិតយ ម នករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំនិង
ព្រងឹងករទទួលខុស្រតូវរមួគន រ ង្រកសួង អនកពក់ព័នធ និងៃដគូអភិវឌ ។  

វឌ នភពនិងបទពិេ ធៃនករអនុវត្ត មែបបអនុវស័ិយ និងករពិនិតយ ម នវឌ នភព
ែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ ២០១៤ បនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងខ្លឹម រៃនរបយករណ៍សននិបតអប់រ ំ េដើមបី    
ជមូល ្ឋ នស្រមប់េធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិពីសកមមភព និងចំណុចេ របស់សូចនករ។ របយករណ៍    
សននិបតអប់រឆំ្លុះបញច ំងអំពីវឌ នភព បញ្ហ ្របឈម និងអនុ សន៍ជរមួរបស់្រកសួង និង មអនុវស័ិយ 
ទំង ៧ រមួមនករអប់រកុំមរតូច ករអប់របំឋមសិក  ករអប់រមំធយមសិក  និងអប់របំេចចកេទស ករអប់រ ំ
ឧត្តមសិក  ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ករអភិវឌ យុវជន និងករអប់រកំយនិងកី ។ លទធផលសននិបតអប់រ ំ
នឹងក្ល យជមូល ្ឋ នដ៏មន រៈសំខន់កនុងករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ំ ២០១៦-២០១៨ និង
ែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ ២០១៦។ 

កនុងឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤ កន្លងមកេនះ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី បនសេ្រមចលទធផល
ធំៗដូចតេទ ៖  
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២. វឌ នភព 
២.១ លទធផលរមួរបស់ សយ័អបរំ់ យវុជន និងកី  

២.១.១ វឌ នភពៃនករអនវុត្តសកមមភពេគលនេយបយឆន ំ២០១៤ 

្រកសួងបនេ្រគងអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយសរបុ ៧២ បនបញច ប់ ៣១ េសមើនឹង ៤៣  
ភគរយ កំពុងអនុវត្ត ២៧ េសមើនឹង ៣៧,៥ ភគរយ និងមិនទន់បនអនុវត្ត ១៤ េសមើនឹង ១៩,៤ ភគរយ។  

េគលនេយបយទី១ មន ២៥ សកមមភព បនបញច ប់ ១២ េសមើនឹង ៤៨ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត ៨ 
េសមើនឹង ៣២ ភគរយ និងមិនទន់បនអនុវត្ត ៥ េសមើនឹង ២០ ភគរយ។ េគលនេយបយទី២ មន ១៦ 
សកមមភព បនបញច ប់ ៥ េសមើនឹង ៣១,៣ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត ៨ េសមើនឹង ៥០ ភគរយ និងមិនទន់បន
អនុវត្ត ៣ េសមើនឹង ១៨,៨ ភគរយ។ េគលនេយបយទី៣ មន ៣១ សកមមភព បនបញច ប់ ១០ េសមើនឹង 
៣២,២ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត ១២ េសមើនឹង ៣៨,៧ ភគរយ និងមិនទន់បនអនុវត្ត ៩ េសមើនឹង ២៩,១ ភគរយ។ 

្របករេនះ បង្ហ ញអំពីករ្រតូវយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀត កនុងករេរៀបចំអន្ត គមន៍ និងករព្រងីក
វ ិ លភពកមមវធីិ េដើមបីបេងកើនករចូលេរៀន និងករទទួលេស េន្រគប់អនុវស័ិយ ករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ
ធនគុណភព និងករបេងកើន្របសិទធភពៃនករបេ្រង ននិងេរៀន និងជពិេសសករេរៀបចំ្របព័នធែផនករ 
្រគប់្រគង ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លរបស់អនុវស័ិយ។ 

របូភពទី១ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយឆន ២ំ០១៤ 

 
 

អនុវស័ិយករអប់រកុំមរតូចមន ៩ សកមមភព បនបញច ប់ ៣ េសមើនឹង ៣៣,៣ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត 
៥ េសមើនឹង ៥៥,៥ ភគរយ និងមិនទន់បនអនុវត្ត ១ េសមើនឹង ១១,២ ភគរយ។ ភពយឺតយ៉វកនុងករ
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េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េដើមបីបេងកើនករចូលេរៀន និង្របសិទធភពរបស់កមមវធីិអប់រកុំមរតូច្រគប់   
របូភពបនេធ្វើឱយចំណុចេ ននរបស់អនុវស័ិយមិនបនសេ្រមច។ 

អនុវស័ិយករអប់របំឋមសិក មន ១៤ សកមមភព បនបញច ប់ ៨ េសមើនឹង ៥៧,១ ភគរយ កំពុង  
អនុវត្ត ៤ េសមើនឹង ២៨,៦ ភគរយ និងមិនទន់បនអនុវត្ត ២ េសមើនឹង ១៤,៣ ភគរយ។ ករយកចិត្ត
ទុក ក់បេងកើនអន្ត គមន៍ េដើមបី្របមូលកុមរជួបករលំបកឱយបនចូលេរៀនេនបឋមសិក  និងករ
បេងកើន្របសិទធភពបំេពញករងរ និងសមតថភពរបស់្រគូបេ្រង ន ជបញ្ហ ្របឈមចំេពះមុខែដល្រតូវ
េ ះ្រ យបន្ត។ 

អនុវស័ិយករអប់រមំធយមសិក  និងអប់របំេចចកេទសមន ១៣ សកមមភព កំពុងអនុវត្ត ៧ េសមើនឹង 
៥៣,៨ ភគរយ និងមិនទន់បនអនុវត្ត ៦ េសមើនឹង ៤៦,២ ភគរយ។ ភពយឺតយ៉វកនុងករេរៀបចំែផនករ
េគលនិងសកមមភព េដើមបីអនុវត្តេគលនេយបយអប់របំេចចកេទស េធ្វើឱយករព្រងីកវ ិ លភពរបស់
ករអប់របំេចចកេទសេនទបជងកររពឹំងទុក។ 

អនុវស័ិយករអប់រឧំត្ដមសិក មន ១១ សកមមភព បនបញច ប់ ២ េសមើនឹង ១៨,២ ភគរយ កំពុង 
អនុវត្ត ៦ េសមើនឹង ៥៤,៥ ភគរយ និងមិនទន់បនអនុវត្ត ៣ េសមើនឹង ២៧,៣ ភគរយ។ ្របករេនះទមទរ
ឱយមនករពេន្ល នករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េដើមបីេលើកកមពស់គុណភព និងករ្រគប់្រគងេន
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ។  

អនុវស័ិយករអប់រេំ្រក្របព័នធមន ៩ សកមមភព បនបញច ប់ ៦ េសមើនឹង ៦៦,៦ ភគរយ និងមិនទន់
បនអនុវត្ត ៣ េសមើនឹង ៣៣,៤ ភគរយ។ ករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េដើមបីព្រងីកវ ិ លភពៃនករ
អនុវត្តកមមវធីិននរបស់អបរេំ្រក្របព័នធ និងករបេងកើន្របសិទធភពៃន្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រេំ្រក
្របព័នធទមទរករពេន្ល នែថមេទៀត។ 

អនុវស័ិយករអភិវឌ យុវជនមន ១០ សកមមភព បនបញច ប់ ៥ េសមើនឹង ៥០ ភគរយ កំពុងអនុវត្ត 
៣ េសមើនឹង ៣០ ភគរយ និងមិនទន់អនុវត្ត ២ េសមើនឹង ២០ ភគរយ។ ្របករេនះទមទរឱយមនករយក
ចិត្តទុក ក់កនុងករជំរញុដំេណើ រកររបស់្រកុម្របឹក កុមរ និងយុវជន យុវជនសម័្រគចិត្ត និងយុវជន   
កយឬទធិ ្រពមទំងករព្រងីកេហ ្ឋ រចនសមព័នធយុវជន។ 

អនុវស័ិយករអប់រកំយ និងកី មន ៦ សកមមភព បនបញច ប់ ៣ េសមើនឹង ៥០ ភគរយ និងកំពុង
អនុវត្ត ៣ េសមើនឹង ៥០ ភគរយ។ ករព្រងឹងសកមមភពអប់រកំយ និងកី េនកនុង និងេ្រកេម៉ងសិក  
និងករេរៀបចំែផនករេគលស្តីពីករអភិវឌ កី េឆព ះេទសីុេហគម ឆន ំ ២០២៣ ជក ្ត ទិភព ។ 
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របូភពទី២៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយឆន ២ំ០១៤ ( មអនុវស័ិយ) 

 
សកមមភពេគលនេយបយែដលបនអនុវត្តចប់សព្វ្រគប់មនដូចជ៖ ករេរៀបចំែផនករសកមមភព 

ជតិស្ដីពីករគំពរនិងអភិវឌ ន៍កុមរតូច ករបេងកើន្រកបខណ្ឌ បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូមេត្តយយសិក  ករេរៀបចំ
េគលករណ៍អភិបលកិចចល្អេន្រគឹះ ថ នមេត្តយយសិក  ករែកស្រមួលលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្ដីពីករ
េ្របើ្របស់ថវកិដំេណើ រករ េរៀនស្រមប់បឋមសិក  ករេរៀបចំេសចក្ដីែណនំស្ដីពីករេ្របើ្របស់
ក្រមងសំណួរពក់ព័នធករសិក របស់សិស  ករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្ដីពីករបេ្រង នភ
បរេទសស្រមប់បឋមសិក ចប់ពីថន ក់ទី៤ ករេធ្វើវេិ ធនកមមនិយមេ្របើ្របស់បុគគលិកអប់រ ំ ករេរៀបចំ
លិខិតបទ ្ឋ នែណនំអនុវត្តកមមវធីិ របូតថមភេន ម បឋមសិក  ករេរៀបចំតួនទី ភរកិចច និង
ែផនករសកមមភពរបស់គណៈកមមករ្រគប់្រគង កុមរេម្រតី ករ កលបងអនុវត្ត្របព័នធ យតៃម្ល
ករបំេពញករងររបស់បុគគលិក ករេរៀបចំែផនករេគលអភិវឌ ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ ករេរៀបចំ
េសចក្ដីែណនំស្ដីពីករេ្រជើសេរ ើសនិស ិតចូលេរៀននិងករបញច ប់ករសិក  ករបេងកើតម វទិយល័យអប់រ ំ
េនកនុង កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ ករេរៀបចំែផនករសកមមភពស្ដីពីករពេន្ល នអកខរកមម ករែក
ស្រមួលេសចក្ដីែណនំស្ដីពីករអនុវត្តកមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ ករេរៀបចំេសចក្ដីែណនំស្ដីពីករអនុវត្តកមមវធីិ 
សមមូលមធយមសិក បឋមភូមិ ករែកស្រមួលេសចក្ដីែណនំស្ដីពីករដឹកនំនិង្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ ល   
សិក សហគមន៍ ករែកស្រមួលេសចក្ដីែណនំស្ដីពីករេ្របើ្របស់្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រេំ្រក្របព័នធ 
ែផនករករងររបស់អនុ្រកុមករងរបេចចកេទសអប់រេំ្រក្របព័នធ ករេរៀបចំែផនករសកមមភពជតិស្ដីពី
ករអភិវឌ យុវជនកមពុជ ករេរៀបចំ្រកុម្របឹក ជតិេដើមបីអភិវឌ យុវជន និង្រកុម្របឹក អភិវឌ យុវជន 
្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់្រកុម្របឹក ជតិ
េដើមបីអភិវឌ យុវជន ករេរៀបចំេស ត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ និងត្រមង់ទិសករសិក  ករែកស្រមួលេសចក្ដី
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ែណនំស្ដីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មជឈមណ្ឌ លយុវជន ករេរៀបចំេសចក្ដីែណនំស្ដីពីករ
េរៀបចំទីធ្ល ស្រមប់ករងរអប់រកំយនិងកី  ករេរៀបចំេសចក្ដីែណនំស្ដីពីករ ត់អប់រកំយ និងកី
េនកនុងេម៉ងសិក  និងេ្រកេម៉ងសិក  និងែផនករសកមមភពអនុវត្តេគលនេយបយស្តីពីករអភិវឌ
្រគូបេ្រង ន។ 

ឆន ំ២០១៤ ្រកសួងបនបញច ប់ និងផ ព្វផ យែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ២ំ០១៤-២០១៨            
ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ២០១៥-២០១៧ និងែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៤។ េ យែឡក  ជធនី 
េខត្តទំង ២៥ បននិងកំពុងេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ២ំ០១៥-២០១៧ កនុងេនះបនបញច ប់
រចួ ល់ ៥ េខត្ត។ 

្រកសួងបនបញច ប់ និងផ ព្វផ យែផនករេគលស្តីពីអភិវឌ ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ ២០១៤-
២០១៨ ្រពមទំងបនផលិត និងផ ព្វផ យេ្របើ្របស់េសៀវេភសថិតិ និងសូចនករអប់រឆំន ំសិក ២០១៣-
២០១៤។ ្រកសួងបនេរៀបចំបញញត្តិៃនករធនគុណភពអប់រកំ្រមិតមេត្តយយសិក  និងអប់រចំំេណះទូេទ 
ឧបករណ៍ស្រមប់េធ្វើអធិករកិចច ម្របធនបទ និង មកលកំណត់ និងកំពុង កលបង្របមូលពិនទុ
សិស េនបឋមសិក  និងមធយមសិក ។ ករ្របមូលព័ត៌មនស្តីពីពិនទុសិស េនបឋមសិក ទទួលបន
កិចចសហករជមួយនឹងភគីសុ៊យែអត េដើមបីបេ្រមើឱយត្រមូវករេ្របើ្របស់ ជពិេសសកនុងេគលេ ព្រងឹង
គុណភពអប់រ។ំ ្រកសួងបនផ្តួចេផ្តើមអនុវត្តករបញចូ លទិននន័យ ម្របព័នធអន ញ និងកំពុងេធ្វើ         
សមហរណកមមកនុងចំេ ម្របព័នធទិននន័យនន។ 

េសចក្តីលម្អិតស្តីពីវឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយឆន ំ ២០១៤ មនបង្ហ ញជូន
កនុងឧបសមព័នធទី៣។ 

២.១.២   វឌ នភពៃនករសេ្រមចបនសចូនករសនូល 

ងទី១ ៖ វឌ នភពៃនករសេ្រមចបនសូចនករសនលូ 

សូចនករសនលូ 
ថ នភព 

២០១៣-១៤ 
ថ នភព 

២០១៤-១៥ 
ចំណុចេ  
២០១៧-១៨ 

េគលនេយបយទី១ ៖ ធនលទធភពទទួលបនេស អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌  
១ - ភគរយកុមរ យុ ៥ឆន ំ កនុងករអប់រកុំមរតូច្រគប់របូភព ៥៩,៩% ៦១,៤% ៨០% 
២- ចំនួន្រសុកែដលបនសេ្រមចអ្រ បញច ប់បឋមសិក យ៉ង

តិច ៨០ ភគរយ 
១១៩ ១០៤ ១៤៤ 

៣- ចំនួនេខត្តែដលបនសេ្រមចអ្រ បញច ប់មធយមសិក បឋម
ភូមិយ៉ងតិច ៤០ ភគរយ 

៧ ៩ ១៧ 

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

(ឆន ំ២០១២) 
៩៣%P

* 

(ឆន ំ២០១៣) 
៩៧,៥% 
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៥- អ្រ អកខរកមមជនេពញវយ័ ( យុ ១៥-៤៥) ៧៧,៦% 
(ឆន ំ២០០៨)

៨០% 
(ឆន ំ២០១៣) 

៩០,៥% 

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

កំពុងអនុវត្ត 
ថន ក់ទី៣ 

លទធផលេតស្ត
ថន ក់ទី៦៖ 
ភ ែខមរ 
៥២,៥ 

គណិតវទិយ 
៤២,៨ 

អនុវត្ត 
ថន ក់ទី៨ 

៧- ចំនួន្រគបូេ្រង នឧត្តមសិក មនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រត
ជន់ខពស់ 

៦៣១១ នក់ ៧១១៧ នក់ ៧៣១១ នក់ 

៨- ចំនួន្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក មនសញញ ប្រតបណ្ឌិ ត ៨០៨ នក់ ៨៣០ នក់ ១០៥៨ នក់ 
េគលនេយបយទី៣ ៖ធនភពស័ក្តិសិទធិៃនភពជអនកដឹកនំ និង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តីអប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 
៩- ភគរយថវកិកមមវធីិេធៀបនឹងថវកិសរបុ្រកសួងអប់រ ំ      

យុវជន និងកី   
១៣,៦៩% 

(ឆន ំ២០១៣) 
២១% 

១០០% 

១០- ភគរយករទូទត់ចំ យថវកិកមមវធីិ ៩៣,២% ៨៦,១៦% ១០០% 

P

*
P្របភព៖ ករអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចកមពុជឆន ំ ២០១៣ 

កុមរ យុ ៥ឆន ំបនទទួលេស អប់រកុំមរតូច ម្រគប់របូភព ៦១,៤ ភគរយ ៃនចំនួន្របជជន យុ 
៥ឆន ំ េកើន ១,៥ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤ (ចំណុចេ  ESP ៦៦ ភគរយ)។ ក ្ត មិន
អំេ យផលមួយចំនួនដូចជ ករព្រងីកេស ពំុទន់មនវ ិ លភពទូលំទូ យ កង្វះ េរៀន 
ថន ក់េរៀន ្រគូមេត្តយយសិក  និងករផ្តល់ធតុចូលេផ ងៗមិនបន មត្រមូវករ ជពិេសសចំ ក្រសុក  
េន ម្រពំែដន។ 

្រសុកែដលសេ្រមចបនអ្រ បញច ប់ករសិក េនបឋមសិក យ៉ងតិច ៨០ ភគរយ មន ១០៤ េលើ 
១៩៧ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ ចំនួន្រសុកបនថយ ១៥ េធៀបនឹងឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤។  

ជធនី េខត្តែដលបនសេ្រមចអ្រ បញច ប់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិយ៉ងតិច ៤០    
ភគរយ មន ៩ េលើ ២៥ ជធនី េខត្ត។ កនុងេនះ ជធនីភនំេពញ និងេខត្ត ែកវសេ្រមចបនេលើសពី 
៥០ ភគរយ។ វឌ នភពៃនសូចនករេនះមនករេកើនេឡើងយឺត ែដលទមទរឱយមនករខិតខំ្របឹង
ែ្របងបែនថមេទៀត េឆព ះេទសេ្រមចចំណុចេ ឆន ំសិក  ២០១៧-២០១៨។ 

អ្រ អកខរកមមយុវជន ( យុ ១៥ ដល់ ២៤ឆន ំ) បនេកើនេឡើងពី ៩២,១ ភគរយ េនឆន ំ ២០១២ ដល់ 
៩៣ ភគរយ េនឆន ំ ២០១៣។ អ្រ អកខរកមមជនេពញវយ័ ( យុ ១៥ ដល់ ៤៥ឆន ំ) បនេកើនពី ៧៧,៦ 
ភគរយ េនឆន ំ ២០០៨ ដល់ ៨០ ភគរយ េនឆន ំ ២០១៣។ វឌ នភពសូចនករទំងពីរេនះទមទរឱយ
មនករព្រងីកថន ក់អកខរកមមវជិជ ជីវៈបែនថមេទៀត។ 
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រង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៦ មុខវជិជ ភ ែខមរ និងគណិតវទិយបនអនុវត្តកនុង សំ កគំរ ូ
២២០ សិស  ៦ ០០០ នក់។  សិស សេ្រមចបនលទធផលសិក េធៀបនឹងស្តង់ រមុខវជិជ ភ ែខមរ 
៥២,៥ ភគរយ និងគណិតវទិយ ៤២,៨ ភគរយ។ ្រកសួងកំពុងអនុវត្តេតស្ត យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៨ េន

េរៀនសំ កគំរ ូ ២០០។ ្រកសួងកំពុងវភិគេលើទិននន័យែដលទទួលបន និងេ្រគងផ ព្វផ យ
លទធផលេតស្ត យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៨ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ របូវទិយ និងគណិតវទិយ។ 

្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក មនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់េកើន ៨០៦ នក់ េធៀបនឹងឆន ំសិក  
២០១២-២០១៣ កនុងេនះ្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក សញជ តិែខមរេកើន ៦០០ នក់ និងសញជ តិបរេទស ២០៦ 
នក់។ ្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក មនសញញ ប្រតបណ្ឌិ តេកើន ២២ នក់ េធៀបនឹងឆន ំសិក  ២០១២-២០១៣ 
កនុងេនះ្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក សញជ តិែខមរេកើន ១៧ នក់ និងសញជ តិបរេទស ៥ នក់។ 

ឆន ំ ២០១៤ ភគរយថវកិកមមវធីិេធៀបនឹងថវកិសរបុ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  េសមើនឹង ២១   
ភគរយ។ ភគរយករទូទត់ចំ យថវកិកមមវធីិឆន ំ ២០១៤ េសមើនឹង ៨៦,១៦ ភគរយ។ អងគភព        
រដ្ឋបលក ្ត លទូទត់បន ៧៥,២៨ ភគរយ មនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី   ជធនី េខត្ត ៩២,៨៩ ភគ
រយ ករងរលទធកមម ៥៤,១៩ ភគរយ និងេបៀវត  ៩៧,៩២ ភគរយ។  

២.១.៣  វឌ នភពៃនករអនវុត្តែផនករ្រប ប ្ត្របចំឆន ំ ២០១៤ 
ែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ ២០១៤ បនបង្ហ ញពីសកមមភព ៥១៦ ្រតូវអនុវត្ត។ គិត្រតឹមែខធនូ ឆន ំ 

២០១៤ សកមមភព ៣៨៦ បនបញច ប់ ៣៨ បន្តអនុវត្ត និង ៩២ មិនទន់ចប់េផ្តើមអនុវត្ត។ អងគភព ១៥ 
បនបញច ប់សកមមភពរបស់ខ្លួនបន ១០០ ភគរយ។ េសចក្តីលម្អិតវឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករ
្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ២០១៤ សូមេមើលឧបសមព័នធទី១ និងទី៤។ 

របូភពទី៣ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន  ំ២០១៤ (អងគភពថន ក់ជតិ) 
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២.១.៤  វឌ នភពៃនករអនវុត្តទិសេ សននិបតឆន សំកិ  ២០១៣- ២០១៤ 

សននិបតអប់រឆំន ំ ២០១៤ បនេលើកទិសេ  ១៦៤។ ទិសេ  ១០០ បនអនុវត្តចប់រចួ ល់ ៥១ 
កំពុងអនុវត្ត និង ១៣ មិនទន់បនអនុវត្ត។ អងគភព ៧ បនសេ្រមចទិសេ រចួ ល់ ១០០ ភគរយ។  
េសចក្តីលម្អិតវឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ សននិបតអប់រឆំន ំ ២០១៤ ឧបសមព័នធទី២ និងទី៥។ 

របូភពទី៤ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ សននិបតអប់រឆំន  ំ២០១៤ (អងគភពថន ក់ជតិ) 

 
២.១.៥     វឌ នភពៃនករ្រគប្់រគង និង្របសិទធភពហិរញញបបទនសហ្រប ប ្តករ 

កមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈឆន  ំ២០១៥-២០១៧ 

កមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈឆន ំ ២០១៥-២០១៧ មនចំនួន ២៧ គេ្រមង មនថវកិសរបុ         
១៩៨ ២៩២ ០០០ដុ ្ល រ កនុងេនះគេ្រមងកំពុងដំេណើ រករមន ១៨ និងគេ្រមងកំពុងចរច (េសនើសំុថមី) ៩។ 

ងទី២ ៖ កមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈឆន ២ំ០១២-២០១៤ ដល់ឆន  ំ២០១៥-២០១៧ (ឯក ពន់ដុ ្ល រ) 

ឆន  ំ

សរបុគេ្រមងជំនួយ គេ្រមងកំពុងដំេណើ រករ គេ្រមងកំពុងចរច 

គេ្រមង 
 

ថវកិ 
 

គេ្រមងវនិិេយគ 
គេ្រមង 

ជំនួយបេចចកេទស ចំនួន
គេ្រមង 

ថវកិេ្រគង 
គេ្រមង ថវកិ គេ្រមង ថវកិ 

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

២០១៣-១៥ ៤១ ២៣១ ៨៣៣ ១ ១ ១៩០ ២២ ១៤១ ៩៧២ ១៨ ៨៨ ៦៧១ 

២០១៤-១៦ ២៩ ២៦៦ ៥៧១ ២ ២១ ៥០០ ១៤ ១១៦ ៧៩២ ១៣ ១២៨ ២៧៨ 

២០១៥-១៧ ២៧ ១៩៨២៩២ ៥ ៤៩ ៥៧០ ១៣ ៩៨ ១០៩ ៩ ៥០ ៦១៣ 
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ថវកិកនុងកមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈឆន ំ ២០១៥-២០១៧ មនករថយ េបើេធៀបេទនឹង ៣ ឆន ំកន្លង
មក ជពិេសសគេ្រមងកំពុងចរចថយពី ១៣ គេ្រមងកនុងឆន ំ ២០១៤-២០១៦ មក្រតឹម ៩ គេ្រមងកនុងឆន ំ 
២០១៥-២០១៧។ គេ្រមងវនិិេយគ ៥ កំពុងដំេណើ រករ។  

ហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករ 

ហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករស្រមប់វស័ិយអប់រឆំន ំ២០១៤ មនថវកិសរបុ្របមណ ៨០ ន
ដុ ្ល រ េម៉រកិ។ ថវកិេនះមនករេកើនេឡើងេបើេធៀបនឹងឆន ំ២០១៣ េ យ រៃដគូអភិវឌ មួយចំនួន
បនបេងកើនថវកិរបស់ខ្លួនស្រមប់ដំេណើ រករកនុងឆន ំ២០១៤ ដូចជ កមមវធីិេសប ង រពិភពេ ក និង
សហភពអឺរ ៉បុជេដើម។ 

ងទី៣ ៖ ហិរញញបបទនសហ្របតិបតិ្តកររបស់ៃដគូអភិវឌ  (ឯក ពន់ដុ ្ល រ) 

លរ 
 

អនកផ្តល់ជំនួយ 
 

ចំ យ 
ឆន ំ២០១២ 

ចំ យ 
ឆន ំ២០១៣ 

ចំ យ 
ឆន ំ២០១៤ 

ែផនករ 
ឆន ២ំ០១៥ 

ែផនករ 
ឆន ២ំ០១៦ 

ែផនករ 
ឆន ២ំ០១៧ 

១ 
អងគករេសប ង រ 
ពិភពេ ក 

៩ ៤០១ ១០ ៨៦១ ២៦ ៦៤៦ ២៥ ៩២៤ ១៥ ៧១៥ ០ 

២ ធនគរពិភពេ ក ២ ៨៩៨ ៤ ៧២៩ ១៣ ២៥០ ២៧ ៥០០ ២៦ ២៥០ ០ 

៣ សហភពអឺរ ៉បុ ៩ ០៦០ ៤ ៥២១ ១២ ៥២៥ ១៥ ១០៩ ៣០ ១២៧ ០ 
៤ ្របេទសសុ៊យែអត ៣ ៨៦០ ១១ ៥៧៦ ១១ ៣០៣ ១២ ៦៥៧ ៤ ៥៤៣ 0 
៥ ធនគរអភិវឌ សីុ ៣ ៥៩២ ៨ ៨៨៤ ៨ ៦០០ ៥ ០០០ ៦០០០  
៦ អងគករយូនីែសហ្វ ១ ៦៥៦ ៧ ២១៨ ៥ ៩៣៩ ៦៨១ ០ ០ 
៧ ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ ៣ ២៦៣ ១ ៤៥៩ ១ ៤៥៥ ១ ០០០ ៤ ៥០០ 0 

៨ ្របេទសជបុ៉ន 0 ១ ៦៤១ ១ ៣៥១ ៧២២ ០ ០ 

៩ ្របេទសប ងំ ៤៤៣ ៤៧៨ ៣០៩ 0 0 0 

១០ អងគករយូេណសកូ ៣០២ ២៦៨ ៣០ ២០ 0 0 
សរបុភគីផ្តល់ជំនួយចំនួន១០ ៣៤ ៤៧៤ ៥១ ៦៣៤ ៨១ ៤០៧ ៨៨ ៦១២ ៨៧ ១៣៥ ០ 
សរបុភគីផ្តល់ជំនួយទំងអស់ ៣៨ ១៦៥ ៥៣ ៨៩២ ៨១ ៤០៧ ៩៩ ៣១៣ ៩៧ ៨៣៥ ១០ ៧០០ 

(U្របភព CDCU:  ដក្រសង់េចញពីទិននន័យជំនួយអភិវឌ ន៍ផ្លូវករេនៃថងទី២៦ែខវចិឆិកឆន ំ២០១៤) 
 

រ ្ឋ ភិបលជបុ៉នបនអនុម័តគេ្រមងែដលកមពុជបនេលើកេសនើសំុេនឆន ំ២០១៤ ស្រមប់អនុវត្តេន
ឆន ំ២០១៥ ចំនួន ២ គេ្រមងគឺ ១)គេ្រមង ងសង់អគរឧបសមព័នធ េដើមបីព្រងឹកតួនទីរបស់មជឈមណ្ឌ ល
សហ្របតិបត្តិករកមពុជ ជបុ៉ន គំ្រទដល់ប ្ត ញ ជីវកមម និង២)គេ្រមងអភិវឌ ធនធនមនុស ស្រមប់
ធនធនែរ។៉ ្រកសួងបនេលើកសំេណើ គេ្រមងជំនួយពី្របេទសចិនចំនួន ៥ គេ្រមងរមួមន ១)គេ្រមង
េលើកកមពស់មុខជំនញវទិយ ្រស្ត និងបេចចកវទិយេនឧត្តមសិក  ២)គេ្រមងអភិវឌ កី  ៣)កមមវធីិផ្តល់



 10

របូករណ៍ក្រមិតឧត្តមសិក ដល់និស ិតកមពុជ ៤)គេ្រមងអភិវឌ ករអប់របំេចចកេទសេនមធយម
សិក  និង ៥)គេ្រមងអភិវឌ យុវជន។ 

ទឹ្របឹក បេចចកេទសជតិ និងអន្តរជតិបំេពញករងរេន មអងគភពថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 

ឆន ំ ២០១៤ ទី្របឹក បេចចកេទសជតិ និងអន្តរជតិបេ្រមើករងរេនអងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួងមន 
១៣ នក់ េសមើនឹង ១០៨ នក់-ែខ និងេន មមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជធនី េខត្ត ១៨ នក់។ 

្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះវស័ិយអប់រ ំ

្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះវស័ិយអប់រថំន ក់ជតិបន្របជំុេទៀងទត់ ម្រតីមស េដើមបីពិភក
េគលនេយបយ ករព្រងឹង្របសិទធភពហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករ និងករបង្ហ ញពីវឌ នភព     
សំខន់ៗ។ ្រកសួង និងៃដគូអភិវឌ  បនរមួគន េរៀបចំអងគវបិស នអប់រចំំនួន ២ េលើក េនែខមក  និង   
ែខវចិឆិក េដើមបីពិភក ក្រមិតេគលនេយបយអំពីបញ្ហ ្របឈមនន ែដល្រកសួង និងៃដគូអភិវឌ ្រតូវ
រមួេ ះ្រ យ និងបនកំណត់ ទិភពចមបងៗស្រមប់អនុវត្តេនឆន ំ២០១៥។ 

បញ្ហ ្របឈម  

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 
បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- សមហរណកមម្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រទំំងកនុង និងេ្រក្រកសួងមិនទន់បនរលូន  
- ករ្របមូលសថិតិែផនកគុណភព មិនទន់េឆ្លើយតប មត្រមូវករ 
- ករក ងែផនករ និងករ្រគប់្រគង មែបបអនុវស័ិយ មិនទន់បនេពញេលញ 
- ថវកិមិនទន់េឆ្លើយតបេទនឹងេគលនេយបយ 
- ករ្រគប់្រគងែផ្អកេលើលទធផលមិនទន់បន្រគប់្រជុងេ្រជយ 
- ្រកបខណ្ឌ ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លមិនទន់បនេរៀបចំ  
- សមតថភពកនុងករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លមិនទន់េឆ្លើយតប  
- សកមមភព្រ វ្រជវ អំពីករអនុវត្តកមមវធីិ និងសកមមភពមិនទន់បនទូលំទូ យ 
- ្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះវស័ិយអប់រថំន ក់េ្រកមជតិមិនទន់ដំេណើ រករបនល្អ 
- ករ្រគប់្រគងហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិកររបស់ៃដគូអភិវឌ  មិនទន់េឆ្លើយតបនឹងេគលករណ៍

របស់្របសិទធភពហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករ។ 
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២.១.៦  វឌ នភពៃនករអនវុត្តកំែណទ្រមង់ មជឈករ និង សហមជឈករ 

ករេលើកកមពស់អភិបលកិចចេន្រគប់ក្រមិត 

្រកសួងបនព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគងអប់រសំ្តីពីអភិបលកិចចល្អ ស្រមប់ព្រងឹងករផ្តល់េស
អប់រ ំ មនអនកចូលរមួ ៤១៥ នក់ ្រសី ១១២ នក់ និងបនចុះពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លេលើករផ្តល់  
េស អប់រែំផ្អក មេគលករណ៍អភិបលកិចចល្អេនកនុងេខត្ត ១៥។ ្រកសួងបនេរៀបចំកិចច្របជំុពិេ្រគះ
េយបល់ស្តីពីទស នទនៃនករដឹកនំ និង្រគប់្រគង េរៀនេនេខត្ត្រពះសីហនុ មនអនកចូលរមួ 
១០០ នក់ ្រសី ១៧ នក់។ 

្រកសួងបនែកលម្អករផ្តល់េស ធរណៈវស័ិយអប់រ ំ មរយៈយន្តករ្រចកេចញចូលែតមួយ។ 
ឆន ំ២០១៤ េរៀនឯកជន ៧៤ បនសំុ ជញ ប័ណ្ណកនុងេនះ ៥៥ ្រតូវបន្រកសួងទទួល គ ល់ 
និងេចញ ជញ ប័ណ្ណ ១០ ។ ្រកសួងបនចុះពិនិតយ ម នេលើករផ្តល់េស ធរណៈវស័ិយ
អប់រ ំ មរយៈយន្តករ្រចកេចញចូលែតមួយេន ម្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ េគលេ កនុងេខត្ត្រពះសីហនុ    
បត់ដំបង និងេសៀម ប។  

ករងរកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគង មែបបវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ 

្រកសួងបនេរៀបចំ និងផ ព្វផ យរបយករណ៍ស្តីពីបញជ ីវភិគមុខងរ និងរបយករណ៍ស្តីពីករ
ពិនិតយេមើលមុខងរេឡើងវញិកនុងវស័ិយេនេខត្តបត់ដំបង មនអនកចូលរមួ ១៨១ នក់ ្រសី ១៩ នក់។ េន
ឆន ំ ២០១៥ ្រកសួងនឹងេផទរមុខងរមេត្តយយសិក សហគមន៍ និងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍េទរដ្ឋបល
ថន ក់េ្រកមជតិេខត្តបត់ដំបង។ 

្រកសួងបនអនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ ៤៩៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៣ ស្តីពីករេធ្វើ
្របតិភូកមមអំ ចដល់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ កនុងករែតង ំង ករផ្ល ស់ប្តូរ និងករបញច ប់ភរកិចចម្រន្តី
ជករសីុវលិែដលបំេពញករងរេនថន ក់េ្រកមជតិ។ 

ករងរេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន និងករព្រងឹងករអនុវត្ត  

្រកសួងបន ៖ 

- ស្រមបស្រមួលករេរៀបចំ្រពះ ជ្រកឹតយ ២ អនុ្រកឹតយ ៣ ្របកស ៨ េសចក្តីសេ្រមច ៦ និង ចរ ១ 
- បំប៉នម្រន្តីអប់រថំន ក់េ្រកមជតិស្តីពី្រកបខណ្ឌ ចបប់្របយុទធ្របឆំងអំេពើជួញដូរមនុស  មនអនកចូល

រមួ ១៦៦ នក់ ្រសី ២១ នក់ 
- ផ ព្វផ យអនុសញញ ្របឆំងនឹង ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើងចំេពះនរេីភទ មនអនកចូលរមួ ១ ១០០ 

នក់ ្រសី ៤៥៤ នក់ 
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- ផ ព្វផ យនីតិវធីិៃនករេសនើឬករត ៉ ករប្តឹង និង ដំេ ះ្រ យ ស្រមប់អនកសិក  ម បិ  
អនក ពយបល និងបុគគលិកអប់រ ំមនអនកចូលរមួ ១៥០ នក់ ្រសី ១២ នក់ 

- ចុះ្រតួតពិនិតយ ម នករអនុវត្តចបប់ស្តីពីករអប់រ ំ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេនថន ក់េ្រកម
ជតិ ១៦ េខត្ត 

- ទទួលសំណំុេរឿងវ ិ ទបុគគលិកអប់រកំនុង្របព័នធតុ ករ ២១ ករណី និងេ្រក្របព័នធតុ ករ ៤ 
ករណី ។  

បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន ចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 
បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយេលើករេផទរមុខងរជូនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ មិនទន់មនភព
ចបស់ ស់ និងសមុ្រគ ម ញ 

- សមតថភពអនុវត្តករងរកំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករមិនទន់្រគប់្រគន់ 
- ករយល់ដឹងពីករ្រគប់្រគងែផ្អកេលើេគលករណ៍អភិបលកិចច និង្របសិទធភពៃនករផ្តល់េស

ធរណៈេនមនក្រមិត  

- ករប្រញជ បទស នទនៃនករដឹកនំ និង្រគប់្រគង មវធីិ ្រស្តអភិ្រកមៃនករដឹកនំ និង
្រគប់្រគងមិនទន់បនទូលំទូ យ។ 

២.១.៧ វឌ នភពៃនករអនវុត្តកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ 

ថ នភពបុគគលិកអប់រ ំ

បុគគលិកអប់រមំន ១១៣ ៩៨៦ នក់ ្រសី ៤៨ ៣៤២ នក់ េសមើនឹង ៤២,៤ ភគរយ។ ្រកបខណ្ឌ ្រគូ 
មេត្តយយសិក មន ៣ ៣២២ នក់ ្រសី ៣ ២៤៨ នក់ េសមើនឹង ៩៧,៧ ភគរយ ្រកបខណ្ឌ ្រគូបឋមសិក  
៥៨ ១២៤ នក់ ្រសី ២៦ ៧០១ នក់ េសមើនឹង ៤៥,៩ ភគរយ ្រកបខណ្ឌ ្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន       
៣៨ ២០០ នក់ ្រសី ១៤ ៧១១ នក់ េសមើនឹង ៣៨,៥ ភគរយ ្រកបខណ្ឌ ្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ នអប់រ ំ
កយនិងកី  ១ ៩៤៦ នក់ ្រសី ៣៧៤ នក់ េសមើនឹង ១៩,២ ភគរយ  អធិករបឋម ៨២ នក់ ្រសី ២០ 
នក់ េសមើនឹង ២៤,៤ ភគរយ អធិករមធយម ៤៦ នក់ ្រសី ១៤ នក់ េសមើនឹង ៣០,៤ ភគរយ និង្រកបខណ្ឌ
្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តម ១២ ២៦៦ នក់ ្រសី ៣ ២៧៤ នក់ េសមើនឹង ២៦,៧ ភគរយ។  

បុគគលិកអប់របំេ្រមើករងរេនថន ក់ជតិ  ៣ ០២៣ នក់ ្រសី ៨៣៧ នក់ េសមើនឹង ២៧,៦ ភគរយ 
និងថន ក់េ្រកមជតិ ១១០ ៩៦៣ នក់ ្រសី ៤៧ ៥០៥ នក់ េសមើនឹង ៤២,៨ ភគរយ។ 
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 ្រគូបេ្រង នជប់កិចចសនយ និងបុគគលិកអែណ្ត តសរបុ ៣ ៤៥១ នក់ ្រសី ១ ៥២៦ នក់ េសមើនឹង 
៤៤,២ ភគរយ កនុងេនះ ្រគូបេ្រង នជប់កិចចសនយចំេណះទូេទ ១ ៧៣១ នក់ ្រសី ៩១៩ នក់  េសមើនឹង 
៥៣ ភគរយ ្រគូអកខរកមមជប់កិចចសនយ ១ ២៦៩ នក់ ្រសី ៤៥៨ នក់ េសមើនឹង ៣៦ ភគរយ ម្រន្តីជប់កិចច
សនយ ១៩ នក់ ្រសី ១០ នក់ េសមើនឹង ៥២,៦ ភគរយ និងបុគគលិកអែណ្ដ ត ៤៣២ នក់ ្រសី ១៣៩ នក់ 
េសមើនឹង ៣២, ១ ភគរយ។ ្រគូបេ្រង នពីរេវន និង្រគូបេ្រង នថន ក់គួប ១៩ ០១៦ នក់ ្រសី ៦៦៥៣ នក់ 
កនុងេនះ្រគូបេ្រង នពីរេវន ១៧ ០៣៥ នក់ ្រសី ៥ ៨០១ នក់ េសមើនឹង ៣៤ ភគរយ និង្រគូបេ្រង នថន ក់
គួប ១ ៩៨១ នក់ ្រសី ៨៥២ នក់ េសមើនឹង ៤៣ ភគរយ។ 

ករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកអប់រ ំ

្រកសួងបន ៖  

- ្របកសែតង ំងកមមសិក ្រគូ្រគប់ក្រមិត ៤ ៣៣២ នក់ ្រសី ២ ៧៥៨ នក់ េសមើនឹង ៦៣,៦ ភគរយ 
កនុងេនះ្រគូមេត្តយយសិក  ១៩៤ នក់ ្រសី ១៩២ នក់ េសមើនឹង ៩៨,៩ ភគរយ ្រគូបេ្រង នក្រមិត
បឋម ២២០៦ នក់ ្រសី ១ ៥៣៧ នក់ េសមើនឹង ៦៩,៦ ភគរយ ្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន ១ ៣៥៤ 
នក់ ្រសី ៧៧៥ នក់ េសមើនឹង ៥៧,២ ភគរយ ្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្ដម ៥៥០ នក់ ្រសី ២៥១ នក់ 
េសមើនឹង ៤៥,៦ ភគរយ និង្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក  ២៥ នក់ ្រសី ៣ នក់ េសមើនឹង ១២ ភគរយ 

- ំងស៊ប់្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្ដម ១ ៥៨៦ នក់ ្រសី ៤៨១ នក់ េសមើនឹង ៣០,៣ ភគរយ ្រគូបេ្រង ន
ក្រមិតមូល ្ឋ ន ៣ ៤២៣ នក់ ្រសី ១ ៦៥៦ នក់ េសមើនឹង ៤៨,៣ ភគរយ និង្រគូបេ្រង នក្រមិត
បឋម ២ ១៣៩ នក់ ្រសី ៧៤៤ នក់ េសមើនឹង ៣៤,៧ ភគរយ  

- អនុញញ តចបប់លំែហមតុភពជូនបុគគលិកអប់រ ំ២ ៦៩៣ នក់ ចបប់ពយបលជំងឺ ៣៩ នក់ ្រសី ១៦ 
នក់ េសមើនឹង ៤១ ភគរយ និងអនុញញ តចបប់មនធុរៈផទ ល់ខ្លួន ៣១ នក់ ្រសី ១៨ នក់ េសមើនឹង ៥៨ 
ភគរយ។ ឧេទទសនមបុគគលិកអប់រេំទបេ្រង នសិស ពិករេនអងគករេផ ងៗ ២២៨ នក់ ្រសី 
១១០ នក់ េសមើនឹង ៤៨,២ ភគរយ។ ចបប់ ក់បុគគលិកអប់រឱំយសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត        
១ ២៩៤ នក់ ្រសី ៤១៤ នក់ េសមើនឹង ៣២ ភគរយ អនុញញ តឱយចូលបេ្រមើករងរវញិ ៥២៥ នក់ 
្រសី ១៥៣ នក់ េសមើនឹង ២៩,១ ភគរយ។ លុបេឈម ះបុគគលិកអប់រ ំ១ ០៣០ នក់ ្រសី ៣១៥ នក់ 
េសមើនឹង ៣០,៦ ភគរយ និងអនុញញ តចបប់ ក់បុគគលិកអប់រឱំយសថិតេនេ្រក្រកបខណ្ឌ េដើម ៩៦ នក់ 
្រសី ១១ នក់ េសមើនឹង ១១,៤ ភគរយ។ 

បុគគលិកអប់របំនផ្ល ស់ប្ដូរកែន្លងបេ្រមើករងរកនុង្រកបខណ្ឌ ្រកសួង ៧៨៦ នក់ ្រសី ២៩៦ នក់   
េសមើនឹង ៣៧,៦ ភគរយ និងេផទរ្រកបខណ្ឌ េចញេទ្រកសួងេផ ង ១៨៧ នក់ ្រសី ៤១ នក់ េសមើនឹង ២១,៩ 
ភគរយ។ 

បុគគលិកអប់រដំល់ យុចូលនិវត្តន៍ និងសម័្រគចិត្ត ២២១០ នក់ ្រសី ៦១៣ នក់ េសមើនឹង ២៧,៧  
ភគរយ។ ម្រន្តី្រគប់្រគង្រតូវបនែតង ំង និងេផទរភរកិចច ២៤ នក់  ្រសី ៣ នក់ េសមើនឹង ១២,៥ ភគរយ។  
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្រគូបេ្រមើករងរេនតំបន់ ច់្រសយល និងតំបន់ជួបករលំបកមន ៣១ ៩៩៤ នក់ ្រសី         
១១ ៤៩៣ នក់ េសមើនឹង ៣៥,៩ ភគរយ។ 

ករេលើកទឹកចិត្តបុគគលិកអប់រ ំ

្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំករ្របឡង្របែជងផ្ល ស់ប្ដូរ្រកបខណ្ឌ ៃផទកនុងបុគគលិកអប់រ្ំរកបខណ្ឌ )ក (  ៣០០ នក់ ្រសី ៨៣ 
នក់ េសមើនឹង ២៧,៦ ភគរយ និង្រកបខណ្ឌ  (ខ) ២០០ នក់ ្រសី ៨៥ នក់ េសមើនឹង ៤២,៥ ភគរយ 

- ដំេឡើង នន្តរស័ក្តិជូនបុគគលិកអប់រ ំ៨ នក់ ្រសី ២ នក់ េសមើនឹង ២៥ ភគរយ  ដំេឡើងថន ក់ ម
សញញ ប្រតែដលខពស់ជង្រកបខណ្ឌ  ៤១៣ នក់ ្រសី ១០៦ នក់ េសមើនឹង ២៥,៦ ភគរយ ដំេឡើង
ថន ក់្របចំឆន ំជូនបុគគលិកអប់រេំ្រកមឱ ទទីស្ដីករ និង ជធនី េខត្ត ២៥ ០២០ នក់ ្រសី ៩ ៧៦៥ នក់ 
េសមើនឹង ៣៩ ភគរយ ដំេឡើងថន ក់ មសញញ ប្រតជូនបុគគលិកអប់រេំន្រកសួងករងរនិងបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លវជិជ ជីវៈ ១៣ នក់ ្រសី ១ នក់ និង មេវនេ្រជើសេរ ើស ៣២៦ នក់ ្រសី ៦៩ នក់ េសមើនឹង 
២១,១ ភគរយ 

- េរៀប្របក់េបៀវត ជូនម្រន្តីែដលទំេនរគម នេបៀវត ចូលបេ្រមើករងរវញិ ១៩ នក់ ្រសី ៧ នក់ ែក
ស្រមួលេបៀវត  ៥០៥ នក់ ្រសី ៣០ នក់ េរៀបចំេបៀវត ម្របកសដំេឡើងថន ក់ ២ ៨៦៨ នក់ ្រសី 
៧៩៥ នក់ េរៀបចំេបៀវត ម្រន្តីែដលផ្ល ស់ពី ជធនី េខត្តមកេ្រកមឱ ទ្រកសួង ៨៣ នក់ ្រសី ២២ 
នក់ និងេរៀប្របក់េបៀវត ម្រន្តីែតង ំងកនុងមុខតំែណង ២៣ នក់ ្រសី ៤ នក់ 

- េរៀបចំេបៀវត ជូន្រគូេចញថមី្រគប់ក្រមិត ៤ ២៦៩ នក់ ្រសី ២ ៧៤៣ នក់ េសមើនឹង ៦៤,២ ភគរយ 
កនុងេនះ្រគូមេត្តយយសិក  ១៩៧ នក់ ្រសី ១៩២ នក់ ្រគូបេ្រង នក្រមិតបឋម ២ ២០៦ នក់ ្រសី   
១ ៥៣៧ នក់ េសមើនឹង ៦៩,៦ ភគរយ ្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន ១ ៣២៨ នក់ ្រសី ៧៦៧ នក់ 
េសមើនឹង ៥៧,៧ ភគរយ និង្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តម ៥៣៨ នក់ ្រសី ២៤៧ នក់ េសមើនឹង ៤៥,៩ 
ភគរយ  

- ផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយសករងរឆន ំសិក  ២០១១-២០១២ ជូនបុគគលិកអប់រ ំ ១ ៩៨២ នក់ ្រសី 
២៤,២ ភគរយ។ េលើកសរេសើរអងគភពមន ន ៃដករងរឆន ំសិក  ២០១២-២០១៣ ចំនួន ៣២៣ 
កនុងេនះទង់េលខ ១ ចំនួន ៧៧ េលខ ២ ចំនួន ៩៣ និងប័ណ្ណសរេសើរ ១៥៣។ សំេណើ សំុេ្រគ ង
ឥស រយិយសករងរឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤ ជូនបុគគលិកអប់រេំនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 
៨ ៦៧៩ នក់ ្រសី ៣៥,២ ភគរយ  

- េលើកសរេសើរជូនអងគភពមន ន ៃដករងរឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤ ចំនួន ៣៨៤ អងគភព និង
លិខិតសរេសើរជូនេ ក្រគូ អនក្រគ ូ  ៧៨១ នក់ ្រសី ១៦,៥ ភគរយ ែដលបនសម័្រគចិត្តជួយ
បេ្រង នថន ក់បំប៉នស្រមប់េបកខជនេ្រត ម្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ។ 
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ករអភិវឌ សមតថភពបុគគលិកអប់រ ំ

្រកសួងបន ៖  

- បញជូ នម្រន្តីអប់រេំទបណ្ដុ ះប ្ដ លេ្រក្របេទស ថន ក់បណ្ឌិ ត ៩ នក់ ្រសី ២ នក់ បរញិញ ប្រត    
ជន់ខពស់ ១២ នក់ ្រសី ១ នក់ និងបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តមកនុង្របេទស ៥០២ នក់ 
្រសី ១៣៩ នក់ េសមើនឹង ២៧,៦ ភគរយ 

- ែកលម្អនិយមេ្របើ្របស់បុគគលិក និង ក់ឱយអនុវត្តជផ្លូវករ 
- េរៀបចំនីតិវធីិនិងឧបករណ៍ស្រមប់ យតៃម្លករបំេពញករងរបុគគលិក។ 

បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន ចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 
បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- ករ្រគប់្រគង្រកបខណ្ឌ បុគគលិកេន មអងគភព និង្រគឹះ ថ នសិក មួយចំនួនពំុទន់មនភព
សុ្រកឹត  

- ករបេងកើន្រកបខណ្ឌ បុគគលិកអប់រ្ំរបចំឆន ំមិនទន់េឆ្លើយតបនឹងកង្វះបុគគលិកអប់រ ំ 
- ករផ ព្វផ យនិងចត់ ំងអនុវត្តេគលករណ៍ និងលិខិតបទ ្ឋ នពក់ព័នធករងរ្រគប់្រគង និង

េ្របើ្របស់បុគគលិកមិនទន់បនទូលំទូ យ 
- ករព្រងយ្រគូពី េលើសេទ ខ្វះ្រគូមនករលំបក  
- ករគំ្រទ និងឧបតថមភជីវភព្រគូបេ្រង នេនតំបន់ ច់្រសយល និងតំបន់ជួបករលំបកមិនទន់

េឆ្លើយតប  
- សមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគងេន្រគប់ក្រមិត និង េរៀនមិនទន់េឆ្លើយតប  
- ករអនុវត្តែផនករេគលស្តីពីករអភិវឌ សមតថភពមិនទន់បន្រគប់្រជុងេ្រជយ  
- ករអនុវត្ត្របព័នធ យតៃម្លករបំេពញករងរបុគគលិក មនវ ិ លភពតូច  
- បចចុបបននភព្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងបុគគលិកមិនទន់បនែកលម្អ។ 

២.១.៨  វឌ នភពៃនករអនវុត្តកំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ  

ករងរហិរញញកិចច 

ឆន ំ២០១៤ ្រកសួងបនចំ យថវកិកមមវធីិ ថវកិមិនែមនកមមវធីិ និងេបះផ យ ណត្តិេបើក
្របក់សរបុចំនួន ១ ២៤២ ៩០៥ ៤៩៤ ៨៩០ េរៀល េសមើនឹង ៨៩,៨៣ ភគរយ ៃនឥណទនែកត្រមូវសរបុ   
១ ៣៨៣ ៦២៦ ៨៥៥ ៨៥០ េរៀល។ រដ្ឋបលក ្ដ លអនុវត្តថវកិមិនែមនកមមវធីិ ៧៨,៥០ ភគរយ និង
ថវកិកមមវធីិ ៧៥,២៨ ភគរយ។ មនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជធនី េខត្តអនុវត្តថវកិមិនែមនកមមវធីិបន 
៩២,៤៣ ភគរយ និងថវកិកមមវធីិ ៩២,៨៩ ភគរយ។ 
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្រកសួងបន ៖ 

- ស្រមបស្រមួលេបើកគណនីធនគរដល់ េរៀនកនុង ជធនី េខត្ត ១៥ ស្រមប់ករអនុវត្តកមមវធីិ
ជំនួយេដើមបីែកលម្អ េរៀនកនុងឆន ំសិក ២០១៣-២០១៤ និងឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥ េន
ធនគរេអសីុលី  និងបន្តេបើកគណនីឱយ្រគប់ េរៀនទូទំង្របេទសកនុងឆន ំ២០១៥ 

- កំពុងេរៀបចំ្របព័នធ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ មព័ត៌មនវទិយ  និងេ្រជើសេរ ើសអងគភពថវកិេនរដ្ឋបល   
ក ្ត ល ៣ និង ជធនី េខត្ត ៣ េដើមបីដំេណើ រករ កលបងកនុងឆន ំ ២០១៥ 

- ផ ព្វផ យអនុ្រកឹតយថមីេលខ ១៧៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១២ ែខេម  ឆន ំ២០១៤ សី្តពី របូករណ៍ 
និងរបបឧបតថមភជីវភពអេន្ត សិកស្រមប់សិស  និស ិតសិក ម្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ 

- េលើកសំេណើ េទ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ មលិខិតេលខ ១០៦ អយក.ហវ ចុះៃថងទី១៤ ែខ
មក  ឆន ំ២០១៤ េដើមបីសំុែកស្រមួល្របកសអន្តរ្រកសួង និងអនុ្រកឹតយែដលពក់ព័នធនឹងនីតិវធីិ
ចំ យ និងេសនើសំុេលើកគេ្រមងចំ យថវកិឆន ំ២០១៥ េ យែផ្អក មេសចក្តី្រពងថមីៃន      
អនុ្រកឹតយេលខ ៦៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៣  មលិខិតេលខ ១៩៩៩ អយក.ហវ 
ចុះៃថងទី២៣ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៤  

- សហករជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ផ ព្វផ យេគលករណ៍ែណនំនីតិវធីិៃនករអនុវត្ត
ថវកិកមមវធីិឆន ំ២០១៥  េ យមនករចូលរមួពីរដ្ឋបលក ្ត ល និង ជធនី េខត្ត 

- លទធកមមទំនិញេធ្វើករេដញៃថ្ល និងចុះកិចចសនយចំនួន ៣៤ កិចចសនយ ែដលមនទឹក្របក់សរបុ    
៥៥ ៤៨៥ ១៦៩ ៧១១,៥៥ េរៀល 

- លទធកមមសំណង់េធ្វើករេដញៃថ្លនិងចុះកិចចសនយចំនួន ១៦ កិចចសនយ ែដលមនទឹក្របក់សរបុ  
៣៥ ៥៦៧ ៨០៧ ៧០៥ េរៀល 

- លទធកមមេស កមមេធ្វើករេដញៃថ្ល និងចុះកិចចសនយចំនួន ២ កិចចសនយែដលមនទឹក្របក់សរបុ 
១១៥ ០០០ ០០០ េរៀល 

- សន ំថវកិពីកិចចលទធកមមចំនួន ៣៩ ៥៦១ ៦១៣ ៥៦១ េរៀល េធៀបេទនឹងែផនករលទធកមមែដល
មនទឹក្របក់សរបុ ១១៣ ១៥១ ១៣០ ០០០ េរៀល។ 

ករ ងសង់ 

្រកសួងបន ៖ 

- កំពុង ងសង់អគររដ្ឋបលបែនថម ១ ខនង មន ៧ ជន់ ស្រមប់ ៩ នយក ្ឋ នេ្រកមឱ ទទីស្តី
ករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  សេ្រមចបន ៩៨ ភគរយ 

- ក់ឱយេ្របើ្របស់អគរសិក  ១ ខនង ៥ ជន់ មន ៤៨ បនទប់ េនវទិយ ថ នជតិអប់រ ំ
- ក់ឱយេ្របើ្របស់េហ ្ឋ រចនសមព័នធកី  ែដលបនជួសជុលែកលម្អេនពហុកីឡ ្ឋ នជតិ 
- ក់ឱយេ្របើ្របស់េហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រេំនវទិយល័យ ហ៊ុន ែសន កំចយមរ និង ជ សុមី កំចយមរ 
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- ក់ឱយេ្របើ្របស់ផទះសំ ក់ ្រ ្ត ចរយ  ១ អគរ អគរសិក  ២៧ ខនង អេន្ត សិក ្ឋ ន ៦ ខនង 
េន មប ្ត ជធនី េខត្ត 

- េលើកកមពស់សមតថភពម្រន្តីអប់រេំលើករងរ្រគប់្រគងេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ១ ៧១៩ នក់ ្រសី ១៥ 
ភគរយ 

- ក់ឱយេ្របើ្របស់អគរធនធន អេន្ត សិក ្ឋ ន ១៧ កែន្លង េន មប ្ត ជធនី េខត្ត 
- កំពុង ងសង់អគរសិក ស្រមប់វទិយល័យ អនុវទិយល័យ េនកនុងបរេិវណ បឋមសិក  

អេន្ត សិក ្ឋ ន បងគន់អនម័យ អណ្តូ ងទឹក និងផទះសំ ក់្រគូ ២៤ ទី ំងសេ្រមចបន ៥០ ភគរយ 
- ចុះសិក ទី ំង ម ជធនី េខត្តចំនួន ៦០ ភគរយ មគេ្រមងគំ្រទវស័ិយអប់រទីំ២។ 

សំណង់អគរសិក ែដលជអំេ យដ៏ៃថ្លថ្ល របស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន នយក
រដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប៊នុ ៉ នី ហ៊នុ ែសន មន ៣ ៦២២ ខនង េសមើនឹង     
១៨ ៨៨៣ បនទប់ គិត្រតឹមៃថងទី២២ ែខមិថុន ឆន ំ ២០១៤។  

ករងរ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 

្រកសួងបន៖ 

- ្របមូលចំណូល និងបង់ចូលថវកិរដ្ឋ មរយៈករជួលទី ំងមនទឹក្របក់សរបុ ៩៥ ០៨០ ដុ ្ល រ 
និង ១៨៨ ៥០០ ០០០េរៀល 

- េរៀបចំវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុ ១៩ ទី ំង កនុងចំេ ម ៣៣ ទី ំង 
- ពិនិតយករងរជួសជុលរថយន្ត ១៣៩ ករណី មូ៉តូ ៥ ករណី េធ្វើ ្ល កេលខរថយន្ត ២ េ្រគ ង និងមូ៉តូ 

៣៦៨ េ្រគ ង កនុងេនះបនជួសជុលរថយន្ត ២២ េ្រគ ង េ្របើកញច ប់ថវកិលទធកមមេនយន ្ឋ ន Ford 
និង e-garage អស់ថវកិសរបុ ១១៤ ១៦១ ១១០ េរៀល 

- នំចូលេ យពនធ និង ករជបនទុករបស់រដ្ឋ ១៦ េលើក និងបនជ្រមះសមភ រៈ និងសង្ហ រមិ ១៣៦ 
មុខ េសមើនឹង ១ ៤០៧ ឯក  

- បន្របមូលទិននន័យអចលន្រទពយឆន ំ២០១៣ រចួ ល់ មនទី ំងសរបុ ៨ ៩៨៧ (ទី ំងកនុងវត្ត 
១២៦០ កែន្លង និងទី ំងអប់រ ំ៧ ៧២៧ កែន្លង) កនុងេនះ ១ ៦៥៦ កែន្លង មនវញិញ បនប្រតសមគ ល់
មច ស់អចលនវតថុ និងមនវ ិ ទ ៣២០ ករណី 

- ជ្រមះអគរចស់ៗេចញពីបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ ដូចជអគរ ១៦ ខនង (េខត្តក ្ត ល ៩ ខនង និង ជធនី
ភនំេពញ ៧ ខនង)  

- ពិនិតយ្របគល់ និងទទួលចលន្រទពយ អចលន្រទពយ និងឯក រពក់ព័នធរបស់មជឈមណ្ឌ លបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លវជិជ ជីវៈ េខត្តរតនគិរ ីនិងេខត្តៃ្រពែវង 

- បំប៉នសមតថភពស្ដីពីករ្រគប់្រគងសមភ រៈ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋដល់អងគភពរដ្ឋបលក ្ដ ល ៧៣ 
នក់ ្រសី ១៨ នក់ នយក  ១ ០៣៥ នក់ ្រសី ៦៩ នក់។ 
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ករព្រងឹងសវនកមមៃផទកនុង 

្រកសួងបន ៖  

- េធ្វើកមមសិក សវនកមមេលើករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ថវកិកមមវធីិេនថន ក់េ្រកមជតិ ៧០០ សវន ្ឋ ន 
ែដលកនុងេនះមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី ជធនី េខត្ត ១៦ មជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគ ៤ 

គរេុកសលយនិងវ្ិរកឹតករ ជធនី េខត្ត ១២ ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  ៨០ និង េរៀនចំេណះទូេទ ៥៨៨ 

- េធ្វើកមមសិក សវនកមម កលបងអំពីករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ថវកិកមមវធីិ និងមូលនិធិភពជ  
ៃដគូស្រមប់អភិវឌ សមតថភព េនអងគភពថន ក់ជតិ ១២ វទិយ ថ ន ១ និង កលវទិយល័យ ១ 
និងអំពីករេ្របើ្របស់ថវកិគេ្រមងគំ្រទវស័ិយអប់រទីំ២ េន ៣ អងគភព 

- ស្រមង់ព័ត៌មន និងទិននន័យេន មសវន ្ឋ នែដល្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ថវកិកមមវធីិជំនួយ    
ែកលម្អ េរៀន ១២ កនុងេនះ ថន ក់ជតិ ៦ និងថន ក់េ្រកមជតិ ១៦ 

- អនុវត្ត កលបងពិនិតយ ម នករបំេពញករងរសវនកមមៃផទកនុង េន មសវន ្ឋ នថន ក់េ្រកម
ជតិ និង េរៀន ១០១ សវន ្ឋ ន កនុងេនះករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
៩ និង េរៀនចំេណះទូេទ ៩២ 

- ្របមូលព័ត៌មន ស្តីពីបតុភពអសកមមពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ថវកិែដលេកើតមន
េឡើងេនថន ក់េ្រកមជតិ និង េរៀន ៩ ករណី។ 

ករងរអធិករកិចចរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុ 

្រកសួងបន 

- េធ្វើអធិករកិចចេលើករអនុវត្តចបប់  បទបបញញត្តិ  វន័ិយហិរញញវតថុ  ្របតិបត្តិករចំណូល-ចំ យថវកិ
រដ្ឋ្រគប់ជំពូក ករ្រគប់្រគងបុគគលិក និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋេនមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជធនី េខត្ត 
១០ ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និង កី ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ៥២ ្រគឹះ ថ នសិក  ២៧៣ មជឈមណ្ឌ ល
គរេុកសលយភូមិភគ ១ និង គរេុកសលយ និងវ្ិរកឹតករ ជធនី េខត្ត ៥  

- ពិនិតយេឡើងវញិេលើករែកលម្អ មអនុ សន៍េនមនទីរអប់រ ំ  យុវជន និងកី ជធនី  េខត្ត ៥ 
ករយិល័យអប់រ ំ យុវជន និងកី ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ១៤ ្រគឹះ ថ នសិក  ៧២ និងមជឈមណ្ឌ ល
គរេុកសលយភូមិភគ ៣ 

- បំប៉ននីតិវធីិ្រ វ្រជវ េ ះ្រ យទំនស់ និងផ ព្វផ យរបយករណ៍អធិករកិចចរដ្ឋបល និង
ហិរញញវតថុ មនអនកចូលរមួ ១១០ នក់ ្រសី ២៤ នក់ 

- ទទួលពកយបណ្តឹ ង ២៧ ករណី កនុងេនះបនចុះ្រ វ្រជវ ២២ ករណី 
- េធ្វើវមិជឈករ និងទទួលរបយករណ៍ពីមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជធនី េខត្ត ៥ ករណី។ 
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ករេធ្វើអធិករកិចច និងពិនិតយេឡើងវញិេលើករែកលម្អ មអនុ សន៍ខងេលើ បនជំរញុឱយមនទីរអប់រ ំ
យុវជន និងកី េខត្ត ករយិល័យអប់រយុំវជន និងកី ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និង្រគឹះ ថ នសិក ទំងអស់
អនុវត្ត មចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នេផ ងៗេ យយកចិត្តទុក ក់ និងទទួលបនលទធផលវជិជមន។ ទនទឹម
នឹងេនះ ក៏េនមនចំណុចខ្វះខតមួយចំនួនដូចជ ករចុះហតថេលខេលើេគលករណ៍ចំ យ ឯក រ
ពក់ព័នធចំៃថងេផទរសិទធិ និងៃថងឈប់ស្រមក ទព្វសមភ រមួយចំនួនមិនទន់បនបិទ ្ល កសមគ ល់។  

បញ្ហ ្របឈម  

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 
បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- ដំេណើ រករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ម្របព័នធព័ត៌មនវទិយ និងទ្រមង់របយករណ៍មិនទន់បនអនុវត្ត 
- ករែកស្រមួលលិខិតបទ ្ឋ នែដលពក់ព័នធនឹងនីតិវធីិចំ យមិនទន់បនបញច ប់ 
- ឧបករណ៍ស្រមប់ពយករណ៍កញច ប់ថវកិមិនទន់បនសុ្រកឹតនិងេជឿទុកចិត្ត 
- អងគភពេ្របើ្របស់មិនមនបទពិេ ធកនុងករេរៀបចំលកខណៈបេចចកេទស និងត្រមូវករេធ្វើឱយ   

អងគភពលទធកមមមនករលំបកកនុងករេរៀបចំឯក រ 
- អងគភពជំនញមនត្រមូវករឆប់រហ័ស ែត មកិចចលទធកមម្រតវូេធ្វើ មដំ ក់កល 
- អគរ្រទុឌេ្រទមេ្រចើនទមទរករជួសជុល និង ងសង់ថមី 
- អនក ន ក់េនេលើដី ធរណៈរបស់រដ្ឋពំុ្រពមចុះកិចចសនយ ន ក់េនបេ ្ត ះ សនន 
- ករេធ្វើប្លង់កមមសិទធិអចលន្រទពយ ជួបករលំបក 
- ករជ្រមះដី និងអគរេចញពីបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋេ្របើរយៈេពលយូរ 
- សមតថភពម្រន្តីពំុទន់េឆ្លើយតបេទនឹងនីតិវធីិសវនកមមេលើថវកិកមមវធីិ 
- ករងរសវនកមមៃផទកនុងមិនទន់បនផ ព្វផ យឱយបន្រគប់សវន ្ឋ ន 
- ស្តង់ រអធិករកិចចថន ក់ជតិមិនទន់បនេរៀបចំ  
- បណ្តឹ ងត ៉ពក់ព័នធវស័ិយអប់រមួំយចំនួនមិនបនេ ះ្រ យ មនីតិវធីិ។ 

២.១.៩  វឌ នភពៃនករអនវុត្តកំែណទ្រមងទ់ំង ៨ ចំណុច 
ទិភពកំែណទ្រមង់ វឌ នភពសំខន់ៗ ឆន  ំ២០១៤ 

ករែកលម្អ្របសិទធភពៃន 
ករផ្តល់េស អប់រ ំ
 

- ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរនិងអភិវឌ ន៍កុមរតូច 
- ករផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំ េរៀនជំនន់ថមី 
- ករ ងសង់ មធយមសិក ថមី និង កលបងវទិយល័យគំរូ
- ករបេងកើន របូករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក 
- ករេរៀបចំែផនករសកមមភពស្តីពីករអភិវឌ ្រគូបេ្រង ន 
- ករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក  
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ករ្រគប់្រគងបុគគលិក 
 

- ករេបើក្របក់េបៀវត មធនគរ 
- ករបេងកើន្របក់េបៀវត បុគគលិកអប់រ ំ
- ករ ក់ឱយអនុវត្តនិយមេ្របើ្របស់បុគគលិក (ថមី) 
- ករ ក់ឱយអនុវត្ត្របព័នធ យតៃម្លករបំេពញករងរ 

កំែណទ្រមង់ករ្របឡង - ករេផទរករទទួលខុស្រតូវករ្របឡងថន ក់ទី៩ ដល់ថន ក់េ្រកម
ជតិ 

- កំែណទ្រមង់ករ្របឡងថន ក់ទី១២ 
ករផ្តល់ជំនញបេចចកេទសនិង ជំនញទន់
ដល់យុវជន 

- ករេរៀបចំែផនករសកមមភពស្តីពីករអភិវឌ យុវជន 
- ករក ងមូ៉ឌុល និងករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញេន

មជឈមណ្ឌ លយុវជន 
កំែណទ្រមង់ឧត្តមសិក  - ករេរៀបចំចកខុវស័ិយឧត្តសិក  ២០៣០ 

- ករេផទរសិទធិឱយ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ទទួលខុស្រតូវករេចញ      
សញញ ប្រត 

- ករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  
និងសកមមភព្រ វជវ 

ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ - ករ ក់ឱយអនុវត្ត្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ ៥០៨ 
- ករេផទរករទទួលខុស្រតូវដល់មនទីរកនុងេរៀបចំ និងអនុវត្តថវកិ

ឆន ំ ២០១៥ 
- ថវកិអប់រេំកើនដល់ ១៧ ភគរយ ៃនថវកិជតិ 
- ករបេងកើតអងគភពលទធកមម 
- ករពិនិតយេឡើងវញិករ្រគប់្រគងសមភ រៈ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 

ករអប់រកំយនិងកី េដើមបីេ្រត មេឆព ះេទ
កី សីុេហគម ឆន ំ ២០២៣ 

- ករអនុម័តេគលនេយបយស្តីករអប់រកំយ និងកី  
- ករបេងកើតគណៈកមមករ្រគប់្រគងពហុកីឡ ្ឋ នជតិអូ ំពិក 
- ករបេងកើន្របក់រង្វ ន់ស្រមប់ជ័យ ភី 

ករបេងកើតធនគរខួរកបលស្រមប់វស័ិយ
អប់រ ំ

- ករបេងកើត្រកុម្របឹក ្រ វ្រជវអប់រ ំនិងេលខធិករ ្ឋ ន 
- ករចូលរមួេរៀបចំែផនករសកមមភពស្តីពីកី  និង្រគូបេ្រង ន 

 



 21

២.២ លទធផល មអនុ សយ័ 

២.២.១ អនុ សយ័ ករអបរំ់កមុរតចូ 
ក. លទធផលសេ្រមចបន 
ក.១ ករធនសមធមៃ៌នករទទលួបនករអបរំ់ 

ឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥ មេត្តយយសិក រដ្ឋមន ៣ ៤៤៣ េកើន ២៥៩ ( មេត្តយយសិក
ច់េ យែឡក ២៤៦ េកើន ៣៨) មេត្តយយសិក ឯកជន ២៣៥ កែន្លង េកើន ១៤ កែន្លង និងមេត្តយយ

សិក សហគមន៍ ២ ៥៤៦ កែន្លង េកើន ៣២៦ កែន្លង មនទី ំងកនុង ៩៥៩ ឃំុ សងក ត់កនុងចំេ ម          
១ ៦៣៣ ឃំុ សងក ត់។ ជរមួ មេត្តយយសិក ្រគប់របូភពមន ៦ ២២៤ /កែន្លង េកើន ៥៩៩។  

្របករេនះបនជួយឱយកុមរដល់វយ័សិក បនចូលេរៀន្រតឹម្រតូវ ម យុ េដើមបីកត់បនថយអ្រ
្រតួតថន ក់ និងេបះបង់ករសិក េនបឋមសិក ។ 

ថន ក់មេត្តយយសិក ្រគប់្របេភទមន ៨ ៩១៨ េកើន ៥២០ កនុងេនះថន ក់មេត្តយយសិក រដ្ឋ ៥ ២៧៣ 
េកើន ៣៤៤ មេត្តយយសិក សហគមន៍ ២ ៦៦៦ េកើន ២៣៤ និងមេត្តយយសិក ឯកជន ៩៧៩ ថយ ៥៨។ 

កុមរ យុពី ០ េទេ្រកម ៦ឆន ំ បនទទួលេស អប់រ្ំរគប់របូភពមន ៣៦០ ០៤១ នក់ េសមើនឹង 
១៩,៥ ភគរយ ៃនចំនួន្របជជន យុពី ០ េទេ្រកម ៦ឆន ំ ្រសី ១៨២ ២៩៤ នក់ េសមើនឹង ៥០,៦ ភគរយ។ 

កុមរ យុ ៣ឆន ំមន ៥០ ៤៣៨ នក់ េសមើនឹង ១៦,៦ ភគរយ ៃនចំនួន្របជជន យុ ៣ឆន ំ ្រសី 
២៥ ៨៥៩ នក់ េសមើនឹង ៥១,២ ភគរយ េកើន ៧៣៧ នក់ ្រសី ៤៥៦ នក់។  

កុមរ យុ ៤ឆន ំមន ៨៥ ៤៥៩ នក់ េសមើនឹង ២៩ ភគរយ ៃនចំនួន្របជជន យុ ៤ឆន ំ ្រសី៤៣ 
២១៩ នក់ េសមើនឹង ៥០,៥ ភគរយ េកើន ១៤ ៥៦៤ នក់ ្រសី ៧ ២៧៩ នក់។ 

កុមរ យុ ៥ឆន ំ បនទទួលេស អប់រ ំ ម្រគប់របូភព ១៧៧ ០៧៧ នក់ េសមើនឹង ៦១,៤ ភគរយ ៃន
ចំនួន្របជជន យុ ៥ឆន ំ (ចំណុចេ  ESP ៦៦ ភគរយ) ្រសី ៨៩ ១៣០ នក់ េសមើនឹង ៥០,៣ ភគរយ េកើន  
៦ ៥៥៦ នក់ ្រសី ៦ ៤៤១ នក់។  

របូភពទី៥ ៖ លទធផលេធៀបនឹងចំណុចេ  ESP ឆន សិំក ២០១៤ -២០១៥ 
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កុមរបនទទួលេស អប់រកុំមរតូច ម ជធនី េខត្ត មនករេកើនេឡើងជបន្តបនទ ប់េបើេធៀបនឹង
ឆន ំសិក ២០១៣-២០១៤។ បុ៉ែន្តករេកើនេឡើងេនះ មនលកខណៈេនយឺតេនេឡើយេ យ រករផ្តល់
ធតុចូលស្រមប់ករព្រងីកេស អប់រកុំមរតូច្រគប់របូភព មិនទន់េឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករ។ 

របូភពទី៦ ៖ ភគរយកុមរ យុ ៥ឆន ទំទួលបនករអប់រ ំ ម ជធនី េខត្ត  

ឆន សិំក ២០១៤-២០១៥ 

 

 

 

 

 

 

 

បុគគលិកអប់រមំន ១០ ០១៥ នក់ ្រសី ៩១,៥ ភគរយ េកើន ៦៨៧ នក់ ្រសី ៧,៤ ភគរយ កនុងេនះ
បុគគលិកអប់រមំេត្តយយសិក រដ្ឋ ៥ ០២៧ នក់ ្រសី ៩៥,៩ ភគរយ េកើន ៣១០ នក់ ្រសី ៦,៨ ភគរយ 
បុគគលិកមេត្តយយសិក សហគមន៍ ២ ៧៨៦ នក់ ្រសី ៩៧ ភគរយ េកើន ២៦៣ នក់ ្រសី១០,៦ ភគរយ 
និងបុគគលិកមេត្តយយសិក ឯកជន ២ ២០២ នក់ ្រសី ៧៥,៨ ភគរយ េកើន ១១៤ នក់ ្រសី ៦,៣ ភគរយ។ 

្របករេនះបនជួយធនឱយករអប់រកុំមរតូចដំេណើ រករ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

ករអប់រកុំមរតូច មផទះ និង្រកុមខនងផទះ មនឪពុកម្ត យកុមរចូលរមួ ៧៥ ០០៣ ្រគួ រ ្របធន
្រកុមម្ត យ ១៥ ៥០៩ នក់ ម្ត យបេងគ ល ៣ ២៦៦ នក់ និងកុមរ ១១១ ៦៩៣ នក់ ្រសី  ៥៦ ៩៣៦ នក់។ 
ភូមិែដលបនអនុវត្តកមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះមន ៣ ០២៥ កនុងចំេ ម   ១៤ ១១៩ ភូមិ សថិតកនុងឃំុ 
សងក ត់ ៩១០ កនុងចំេ ម ១៦៣៣ និង្រសុក ខណ្ឌ  ១៦៨ កនុងចំេ ម ១៩៧។  

្របករេនះបញជ ក់ថ ករ្របមូលកុមរចូលេរៀនមនករេកើនេឡើងជលំ ប់ េ យ របនព្រងីក
ថន ក់មេត្តយយសិក កនុង បឋមសិក  និងមណ្ឌ ល ឬថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍ រមួទំងករអប់រ ំ
កុមរតូច មផទះ និង្រកមុខនងផទះ។ 
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ករអនុវត្តកមមវិធីនន 
កមមវធីិអប់រពំហុភ  

កមមវធីិអប់រពំហុភ ស្រមប់កុមរជនជតិេដើមភគតិចបនអនុវត្តកនុង្រកុង ្រសុក ១២ េកើន ១ ៃន  
េខត្តេគលេ  ៥ មនេខត្តរតនគិរ ីសទឹងែ្រតង មណ្ឌ លគិរ ី្រពះវ ិ រ និង្រកេចះ។ កមមវធីិេនះបនអនុវត្តេន

មមេត្តយយសិក សហគមន៍ ៣៤ េកើន ១១ មនសិស  ៧០៧ នក់ េកើន ២៥២ នក់ ្រសី ៣៦២ នក់ 
េកើន ១១១ នក់។ ភ ែដលបនេ្របើ្របស់រមួមនភ  ទំពួន ្រគឹង ច ៉យ ពនង និងកួយ។ 

្រកសួងបន៖ 

- េបើកសិកខ េរៀបចំែផនករសកមមភពស្តីពីករអប់រពំហុភ េនមេត្តយយសិក  មនអនកចូល
រមួ ២៣ នក់ ្រសី ១៣ នក់ 

- បំប៉នសមតថភព្រគូបេងគ ល ស្តីពីករអប់រពំហុភ  េន ជធនីភនំេពញ មនអនកចូលរមួ ១៩ នក់ 
្រសី ១៦ នក់។  

្របករេនះ បនជួយេលើកទឹកចិត្តឱយកុមរជនជតិេដើមភគតិចបនចូលេរៀន្របកបេ យសមធម៌។ 

កមមវធីិអប់របំញចូ លគន  
កមមវធីិអប់របំញចូ លគន ស្រមប់កុមរពិករបនអនុវត្តេនេខត្តេគលេ  ៥ េកើន ២ មនេខត្តេសៀម ប 

និងរតនគិរ។ី កមមវធីិេនះបនអនុវត្តមេត្តយយសិក រដ្ឋមន ៥៨  និងមេត្តយយសិក សហគមន៍ ១៧ 
កែន្លង េកើន ៣៨ មនសិស  ១២២ នក់ េកើន ៥១ នក់ ្រសី ៥៩ នក់ េកើន ២៤ នក់។ ្រគូមេត្តយយសិក
ស្រមប់កមមវធីិអប់រកុំមរពិករមនបញ្ហ ្ត ប់ ៨០ នក់ ្រសី ២០ នក់។  

្របករេនះបនបងកឱកសឱយកុមរពិករបនចូលេរៀនេ យគម នករេរ ើសេអើង។ 

ករងរ ងសង់ 

្រកសួងបនកំណត់ទី ំង ងសង់មេត្តយយសិក សហគមន៍ េ្រកមគេ្រមងគំ្រទវស័ិយអប់រទីំ២ 
ចំនួន ៥០០ កែន្លង និងមេត្តយយសិក ធនធន ៧០។ 

ក.២ ករេលីកកមពសគ់ណុភព និងភពេឆ្លីយតប 

លទធផលៃនករសិក  

កុមរ យុ ៥ឆន ំបនបញច ប់ករសិក ថន ក់មេត្តយយសិក ក្រមិតខពស់ ១៥៩ ៥២៥ នក់ ្រសី         
៨០ ១៧៩ នក់ េកើន ១៦ ៣៣៦ នក់ ្រសី ៨ ០៧៧ នក់។ កុមរ យុ ៥ឆន ំ ឆ្លងកត់េស អប់រកុំមរតូច
្រគប់របូភព និងចូលេរៀនថន ក់ទី១ ៃន បឋមសិក បន ៥៧,៩ ភគរយ។ 
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ករែកលម្អបរ ិ ថ ន  និងសមភ រសិក  

មេត្តយយសិក ច់េ យែឡកេន ម ជធនី េខត្ត បនជួសជុល និងែកលម្អបរ ិ ថ នកនុង
និងេ្រកថន ក់ដូចជេធ្វើរបង  បថន ំពណ៌ គូររបូគំនូរេលើជញជ ំង េខឿន ដងទង់ជតិ សួនចបរ និង
េរៀបចំទីធ្ល ឱយមនអនម័យល្អ។ ថន ក់េរៀនបនេរៀបចំ្រជុងេទ ម្របេភទដូចជ្រជុងែលបង ្រជុងសិលបៈ 
្រជុងត្រន្តី ្រជុងវទិយ ្រស្ត និង្រជុងអនម័យ។ ថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍បនេរៀបចំែកលម្អបរ ិ ថ ន
សិក ឱយមនលកខណៈសម្រសប មនិយមគរេុកសលយ។ 

ករអនុវត្តេម៉ង និងកមមវធីិសិក  

ករអនុវត្តកមមវធីិសិក  និងកលវភិគសិក េន េរៀន និងថន ក់េរៀនមេត្តយយសិក រដ្ឋ          
មេត្តយយសិក ក្រមិតទបអនុវត្តបន ៨៣,៤ ភគរយ មេត្តយយសិក ក្រមិតមធយម ៨៨,២ ភគរយ          
មេត្តយយសិក ក្រមិតខពស់ ៨២,២ ភគរយ េធៀបេទនឹងកមមវធីិសិក ្របចំឆន ំ។ 

ករអនុវត្តកមមវធីិសិក  និងកលវភិគេនមណ្ឌ លឬថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍អនុវត្តបន ៩៣ 
ភគរយ េធៀបេទនឹងកមមវធីិសិក ្របចំឆន ំ។ 

ករអនុវត្តសកមមភពរបស់កមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះ និងកមមវធីិអប់រមំ បិ បនេ្របើ្របស់ឯក រ
្រប្រស័យទក់ទងរ ងម្ត យ និងកូន អនុវត្តសកមមភព្របចំៃថង និងេ្របើ្របស់្របតិទិន ផទ ំងរបូភព និង 
សមភ រៈពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត។ 

្រកសួងបន៖ 

- ពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីករែកលម្អកមមវធីិសិក ស្រមប់មេត្តយយសិក រដ្ឋ េន ជធនីភនំេពញ មន
អនកចូលរមួ ៨៥ នក់ ្រសី ៧៦ នក់ 

- ពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីឯក រស្តង់ រស្រមប់បំប៉នកមមវធីិអប់រមំ បិ  និងមេត្តយយសិក    
សហគមន៍ េនេខត្តេសៀម ប មនអនកចូលរមួ ៣០ នក់ ្រសី ២០ នក់ 

- ពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីកមមវធីិអប់រមំ បិ  េនេខត្ត្រពះសីហនុ មនអនកចូលរមួ ២៨ នក់ ្រសី ១៩ 
នក់។ 

ករអភិវឌ សមតថភព្រគូបេ្រង ន 

្រកសួងបន៖ 

- េ្រជើសេរ ើស្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍ និងផ្តល់ករបំប៉នដំបូង ៨ៃថង ឬ ១០ៃថង និងបំប៉នបែនថម    
ជបន្តបនទ ប់ 

- ្របឡងបញច ប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូមេត្តយយសិក  (១២+២ និង៩+២) ចំនួន ២០៨ នក់ ្រសី ២០៣នក់ 
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- កំពុងបណ្តុ ះប ្ត លគរសិុស ឆន ំទី២ ចំនួន ២០២ នក់ ្រសី ១៨៨ នក់ 

- ្របឡងេ្រជើសេរ ើស្រគូមេត្តយយសិក  (១២+២ និង៩+២) ចំនួន ២៥០ នក់ ្រសី ២២៦ នក់ 

- បំប៉ន្រគឧូេទទសថន ក់ ជធនី េខត្ត ស្តីពីវធីិ ្រស្តបេ្រង នមុខវជិជ បុេរសំេណរស្រមប់្រគូមេត្តយយ
សិក រដ្ឋ មនអនកចូលរមួ ២៣៣ នក់ ្រសី ១៧២ នក់ និង្រគូមេត្តយយសិក  ២ ៨៤៦ នក់ ្រសី      
១៩៥៤ នក់ 

- បំប៉ន្រគូមេត្តយយសិក ស្តីពីវធីិ ្រស្តបេ្រង ន ករផលិត និងេ្របើ្របស់សមភ រឧបេទសេលើមុខវជិជ
បុេរសំេណរ និងបុេរគណិត មនអនកចូលរមួ ៥២ នក់ ្រសី ៥២ នក់ 

- បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់ជតិស្តីពីករអប់រមំ បិ  មនអនកចូលរមួ ២០ នក់ ្រសី ១៧ នក់ និង្រគូ
ឧេទទសថន ក់េ្រកមជតិ ៣០២ នក់ ្រសី ២៥៦ នក់។ 

ករអភិវឌ កមមវធីិសិក  និងចង្រកងឯក រ 

្រកសួងបន៖ 

- បំប៉នសមតថភពម្រន្តីជំនញស្តីពីករអភិវឌ ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក ចប់ពីមេត្តយយសិក ដល់មធយម
សិក ទុតិយភូមិ េនេខត្តកំពង់សពឺ និងកំពង់ឆន ំង មនអនកចូលរមួ ៥០ នក់ ្រសី ១២ នក់ 

- េរៀបចំឯក រេគលករណ៍ែណនំស្រមប់អនុវត្តមេត្តយយសិក ធនធន េគលករណ៍ែណនំ
ស្រមប់អនុវត្តកមមវធីិអប់រមំ បិ េ យេផ្ត តេលើេស របូតថមភ ករែថទំ និងករេ្របើ្របស់
េស សុខភិបល ឯក រស្តង់ របំប៉ន និងសមភ រឧបេទសស្រមប់បំប៉ន្រគូ មេត្តយយសិក រដ្ឋ ្រគូ
បឋមសិក បេ្រង នថន ក់មេត្តយយសិក  និង្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍ ស្តង់ រស្រមប់បំប៉ន
ដំបូង និងបំប៉នបន្តដល់ម បិ បេងគ លស្តីពីកមមវធីិអប់រមំ បិ  ឯក រទក់ទងករងរ        
មេត្តយយសិក សហគមន៍។ 

ករងរ្រតួតពិនិតយ ម ន និងសិក ្រ វ្រជវ 

្រកសួងបន៖ 

- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីអប់រកុំមរតូច ស្តីពីករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លែផ្អកេលើ 
លទធផល មនអនកចូលរមួ ៥៥២ នក់ ្រសី ៣១១ នក់  

- ចុះពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករងរអប់រកុំមរតូច ១៧ េខត្ត គឺេខត្ត្រពះវ ិ រ កំពត ្រកេចះ   
្រពះសីហនុ កំពង់ចម បនទ យមនជ័យ ្វ យេរៀង េពធិ៍ ត់ ៃ្រពែវង កំពង់សពឺ សទឹងែ្រតង         
ឧត្តរមនជ័យ ែកវ កំពង់ធំ រតនគិរ ីៃប៉លិន និងកំពង់ឆន ំង  
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- ចុះពិនិតយេលើដំេណើ រករេរៀបចំែផនករ និងេ្របើ្របស់ថវកិជំនួយែកលម្អ េរៀន ១០ េខត្ត គឺ
េខត្តបនទ យមនជ័យ ្រពះសីហនុ កំពង់ចម កំពង់សពឺ ្វ យេរៀង បត់ដំបង ្រកេចះ ែកប េកះកុង 
និងេសៀម ប  

- ចុះពិនិតយ ម នដំេណើ រករអនុវត្តគេ្រមងជំនួយែកលម្អ េរៀន ៤ េខត្ត គឺេខត្តកំពង់សពឺ  
្វ យេរៀង បត់ដំបង និងកំពង់ចម។ 

ក.៣ ករេលីកកមពស្់របសិទធភពភពជអនកដឹកនំ និង្រគប្់រគង 

ករអភិវឌ សមតថភពកនុង្របេទស 

្រកសួងបន៖ 

- បំប៉នម្រន្តីជំនញកុមរតូច ស្តីពីករេរៀបចំែផនករអភិវឌ មេត្តយយសិក រដ្ឋេនេខត្តបត់ដំបង មន
អនកចូលរមួ ១៨៧ នក់ ្រសី ១៥២ នក់ និងកំពង់ចម មនអនកចូលរមួ ២០៦ នក់ ្រសី ១៨២ នក់ 

- បំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់ជតិស្តីពីករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល និងករងរបេចចកេទសែផនកមេត្តយយសិក
សហគមន៍ េនេខត្ត ែកវ មនអនកចូលរមួ ២០ នក់ ្រសី ១៣ នក់ 

- បំប៉នម្រន្តីថន ក់េ្រកមជតិស្តីពីករត្រមង់ទិសករងរ្រគប់្រគងមេត្តយយសិក សហគមន៍ និងកមមវធីិ
អប់រកុំមរតូច មផទះ េនេខត្ត ្វ យេរៀង កំពង់ធំ កំពត និងបត់ដំបង មនអនកចូលរមួ ៦៤៣ នក់ 
្រសី ៤២១ នក់។ 

ករអភិវឌ សមតថភពេ្រក្របេទស 

- ម្រន្តីជំនញ ២ នក់ ចូលរមួសិកខ ថន ក់តំបន់ស្តីពីករ យតៃម្លផលប៉ះពល់គេ្រមង”បញជ ក់
ករេប្តជញ ចិត្តេទជករអនុវត្តជក់ែស្តង” េន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉

- ម្រន្តីជំនញ ៣ នក់ ្រសី ១ នក់ ចូលរមួសិកខ ស្តីពីករពិនិតយចុងេ្រកយ និងផ ព្វផ យ   
លទធផល្រ វ្រជវករអភិវឌ កុមរតូចតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិក េនៃថ 

- ម្រន្តីជំនញ ២ នក់ ចូលរមួសិកខ ស្តីពីករេរៀបចំេគលករណ៍ែណនំស្រមប់្រគូមេត្តយយសិក
តំបន់ សីុប៉សីុហ្វីក េនៃថ 

- ម្រន្តីជំនញ ៣ នក់ ្រសី ២ នក់ ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់ឌីប្លូម៉ជន់ខពស់ ស្តីពីសិទធិកុមរ ករ
្រគប់្រគងថន ក់េរៀន និង េរៀន េនសុ៊យែអត 

- ម្រន្តីជំនញ ៣ នក់ ្រសី ១ នក់ ចូលរមួសននិសីទថន ក់តំបន់ សីុប៉សីុហ្វីកស្តីពីករអភិវឌ កុមរ
តូច ករក ងភពជៃដគូ េដើមបីនិរន្តរភពនិងភពសុខដុម េនហ្វីលីពីន។ 
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ករក ងលិខិតបទ ្ឋ ន 

- ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំងសមសភពរបស់អគគេលខធិករ ្ឋ ន ៃនគណៈកមម ធិករជតិគំពរ 
និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច 

- អនុ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំងសមសភពគណៈកមម ធិករជតិគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច 

- អនុ្រកឹតយ ស្តីពីករែតង ំងសមសភព្របធនែផនកកនុងរចនសមព័នធអគគេលខធិករ ្ឋ នៃន            
គណៈកមម ធិករជតិគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច 

- ្របកស ស្តីពីករែតង ំងសមសភពអនុ្របធនែផនកកនុងរចនសមព័នធអគគេលខធិករ ្ឋ នៃន        
គណៈកមម ធិករជតិគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច 

- េសចក្តីសេ្រមច ស្តីពីករបេងកើតគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលបេចចកេទសកុមរតូច មវស័ិយ 

- េសចក្តីសេ្រមច ស្តីពីករបេងកើត្រកមុករងរពិនិតយេឡើងវញិ និងែកស្រមួលកមមវធីិសិក ស្រមប់      
មេត្តយយសិក  

- ្របកសស្តីពីករបំែបកករយិល័យបឋម និងមេត្តយយសិក  េទជករយិល័យអប់រកុំមរតូច និង
ករយិល័យបឋមសិក  ១៤ េខត្ត 

- ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច ឆន ំ២០១៤-២០១៨។ 

្របករេនះបនជួយេកៀរគរធនធនកនុងករគំពរ និងអភិវឌ កុមរតូចកនុង្រកបខណ្ឌ ពហុវស័ិយ។ 

ករងរគណៈកមម ធិករជតិគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច 

- ្របជំុេលើកទី១ មនេគលបំណងែណនំសមសភពថន ក់ដឹកនំ សមជិក សមជិកៃនគណៈកមម
ធិករជតិ និងកំណត់តួនទី ភរកិចច និងយន្តករករងរ មនអនកចូលរមួ ៤៦ នក់ ្រសី ១៨ នក់ 

- ្របជំុេលើកទី២ មនេគលបំណងពិភក  និងអនុម័តែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរ និង
អភិវឌ ន៍កុមរតូច មនអនកចូលរមួ ៧២ នក់  ្រសី ២៣នក់ 

- ្របជំុផ ព្វផ យេគលនេយបយជតិស្ដីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច និង ក់ឱយអនុវត្ត 

ែផនករសកមមភពជតិស្ដីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច េ្រកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់  សេម្តច
អគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- ផ ព្វផ យេគលនេយបយជតិ និងែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច 
េនេខត្ត្រពះសីហនុ មនអនកចូលរមួ ៦៩ នក់ ្រសី ២៤ នក់ និងេខត្តកំពង់សពឺ មន ២៥០ ្រសី ៨០ 
នក់  
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- សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ ២េលើក េដើមបីេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ លទធផលស្រមប់អនុវត្តែផនករ
សកមមភពជតិស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូចឆន ំ២០១៤-២០១៨ មនអនកចូលរមួ ៩៦ នក់ 
្រសី ៣៣ នក់។ 

ខ. វឌ នភពៃនសចូនករផលសេ្រមច 
ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 ករអប់រកុំមរតូច 
ជក់ែស្តង ចំណុចេ ជក់ែស្តង 

ថ នភព 
២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ ២០១៤-១៥ 

១ ភគរយកុមរ យុ៥ឆន ំទទួលបនករអប់រ្ំរគប់របូភព ៥៩,៩% ៦៦% ៦១,៤% 

២ ភគរយកុមរ យុ៤ឆន ំទទួលបនករអប់រ្ំរគប់របូភព ២៤,៥% ៣៣% ២៩,១% 

៣ ភគរយកុមរ យុ៣ឆន ំទទួលបនករអប់រ្ំរគប់របូភព ១៦,៧% ២៧% ១៦,៦%  

៤ ភគរយកុមរតួចែដលេគរព មស្តង់ រគុណភព N/A ៤០% N/A  

៥ 

ភគរយកុមរតូចែដលអនុវត្តែដលបនអនុវត្តេតស្តេទៀង

ទត់េដើមបី ស់សមតថភពកុមរ យុ៥ឆន ំ ជេទៀងទត់ N/A ៤០% N/A  

៦ 

ភគរយកុមរកនុងេស គំពរនិងអភិវឌ កុមរតូច ែដល

មន ថ នភព របូតថមភ 
N/A ៤០% N/A  

៧ 

ភគរយកុមរេន ម មេត្តយយសិក ធរណៈ

ទទួលបនថន ំទម្ល ក់្រពូន 
N/A ៩០% ៨៧,៨%  

Uសមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  
 
គ. បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 
បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- ករ្របមូលកុមរ យុ ៣ ដល់ េ្រកម ៦ ឆន ំចូលេរៀនេនទបជងចំណុចេ   
- ករ ងសង់បនទប់េរៀន ឬ េរៀនមិន្រគប់្រគន់ មត្រមូវករ  
- កង្វះ្រគូមេត្តយយសិក រដ្ឋ  
- សមភ ររបូវន្ត មថន ក់មេត្តយយសិក មិនទន់្រគប់្រគន់ និង្រសប មនិយម 
- សមតថភព្រគូមេត្តយយសិក មិនទន់េឆ្លើយតបនឹងករអនុវត្តបេចចកេទសមេត្តយយសិក  
- កមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះនិងកមមវធីិអប់រមំ បិ មិនទន់អនុវត្ត្រសប មេគលករណ៍

ែណនំ 
- ករេ្របើ្របស់មូលនិធិឃំុ សងក ត់ស្រមប់ឧបតថមភ្រគូមេត្តយយសិក សហគមន៍ និងថវកិស្រមប់

ដំេណើ រករថន ក់មេត្តយយសិក សហគមន៍មិនទន់មនករឯកភពគន  
- ករផ ព្វផ យេគលនេយបយជតិស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច េនថន ក់េ្រកមជតិ  

ពំុទន់បនទូលំទូ យ។ 
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២.២.២ អនុ សយ័ ករអបរំ់បឋមសិក  
ក. លទធផលសេ្រមចបន 
ក.១ ករធនសមធមៃ៌នករទទលួបនករអបរំ់ 

ឆន ំសិក  ២០១៤-២០១៥ បឋមសិក ធរណៈមន ៧ ០៥១ េកើន ៥៨ េធៀបនឹងឆន ំ
សិក  ២០១៣-២០១៤។ េរៀនមិន្រគប់ក្រមិតថយពី ៨១៦ មក ៧៤៣។ កុមរេម្រតី (ក្រមិត
មធយមនិងអភិវឌ ) េកើនពី ៥ ០៦៨ ដល់ ៥ ១៤៩។ បឋមសិក ឯកជនមន ២៩៧ មនទី ំងេន
្រគប់ ជធនី េខត្ត។ 

ថន ក់េរៀនមន ៥៩ ៦៥៤ េកើន ២០០។ បនទប់េរៀនមន ៤២ ៤៨០ េកើន ៧៤៨។ 

សិស បឋមសិក មន ២ ០១២ ១៧៥ នក់ ្រសី ៩៧០ ៩៩៩ នក់ េសមើនឹង ៤៨,៣ ភគរយ ថយ 
៦១ ៦៣៦ នក់ ្រសី ២៣ ៩៩០ នក់។ សិស បឋមសិក ឯកជន ៧៣ ៧៩៤ នក់ ្រសី ៣៦ ៦៨៦ នក់ 
េសមើនឹង ៤៩,៧ ភគរយ។  អ្រ ពិតចូលេរៀនថមីសរបុមន ៩៩,៤ ភគរយ ្រសី ១០០ ភគរយ (ចំណុចេ  
ESP ១០០ ភគរយ ្រសី ១០០ ភគរយ) កនុងេនះអ្រ ពិតចូលេរៀនថមីបឋមសិក ធរណៈ ៩៥,៩  
ភគរយ េកើន ០,៦ ភគរយ ្រសី ៩៦,៥ ភគរយ ថយ ១,២ ភគរយ និងអ្រ ពិតចូលេរៀនថមីបឋមសិក
ឯកជន ៣,៥ ភគរយ ្រសី ៣,៥ ភគរយ ។ 

្របករេនះបញជ ក់ឱយេឃើញថកុមរកមពុជកន់ែតទទួលបនករអប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌។ 

អ្រ ពិតៃនករសិក សរបុមន ៩៧,៩  ភគរយ ្រសី ៩៨,៤ ភគរយ (ចំណុចេ  ESP ៩៨ ភគរយ 
្រសី ៩៨ ភគរយ) កនុងេនះអ្រ ពិតៃនករសិក បឋមសិក ធរណៈមន ៩៤,៥  ភគរយ ្រសី ៩៤,៩ 
ភគរយ ថយ ១,១ ភគរយ ្រសីថយ ០,៩ ភគរយ និងអ្រ ពិតៃនករសិក បឋមសិក ឯកជន ៣,៤ 
ភគរយ ្រសី ៣,៥ ភគរយ ។ 

បុគគលិកអប់របំឋមសិក មន ៥៥ ៧៨៨ នក់ ្រសី ២៦ ៤៣១ នក់ េសមើនឹង ៤៧,៤ ភគរយ ថយ 
១៧០ នក់ ្រសីេកើន ៨៤៤ នក់។ បុគគលិកបេ្រង ន ៤៤ ២៩២ នក់ ្រសី ២៣ ២២៧ នក់ េសមើនឹង ៥២,៤ 
ភគរយ ថយ ៦០៣ នក់ ្រសីេកើន ៥៩៧ នក់។ ្រគូបេ្រង នពីរថន ក់ពីរេវន ១៧ ០៣៥ នក់ ្រសី ៥ ៨០១ 
នក់ និង្រគូបេ្រង នថន ក់គួប ១ ៩៨១ នក់ ្រសី ៨៥២ នក់។ 

ករអនុវត្តកមមវិធីនន 
ករ្រគប់្រគងថវកិដំេណើ រករ និងថវកិែកលម្អ េរៀន 

្រគប់ េរៀនបនទទួលថវកិដំេណើ រករ និងែកលម្អ េរៀន។ េរៀននីមួយៗមនករ
េរៀបចំែផនករអភិវឌ ្របចំឆន ំ ែដលមនករចូលរមួពីគណៈកមមករ្រទ្រទង់ ។ ល់ចំណូល
ចំ យមន ងតម្ល ភពបិទផ យ។  
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្របករេនះ បនជួយឱយ េរៀនមនលទធភព្របមូលកុមរចូលេរៀន និងមនករចូលរមួពី   
សហគមន៍កន់ែត្របេសើរេឡើង។ 

កមមវធីិអប់រពំហុភ  

កមមវធីិអប់រពំហុភ ស្រមប់កុមរជនជតិេដើមភគតិច បនអនុវត្តកនុង្រកុង ្រសុក ១៦ េកើន ២ េលើ
េខត្តេគលេ  ៥ គឺេខត្តរតនគិរ ីមណ្ឌ លគិរ ី ្រពះវ ិ រ សទឹងែ្រតង និង្រកេចះ។ កមមវធីិេនះបនអនុវត្តេន

ម េរៀន ៤៣ េកើន ២ មនសិស  ៣ ៣៣៨ នក់ ្រសី ១ ៥៦៤ នក់ េកើន ៩៣៧ នក់ ្រសី ៤៥១ 
នក់។ ្រកសួងបនេរៀបចំែផនករសកមមភព ក់បញចូ ល េរៀនសហគមន៍ ៤៣ េទជ េរៀន

ធរណៈ។ 

្របករេនះបនេធ្វើជ ព ន េដើមបីជួយសិស ឱយឆ្លងពីភ កំេណើ តេទភ ជតិ កនុងករបន្តករ
សិក ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

កមមវធីិពេន្ល នករសិក  

ថន ក់ពេន្ល នករសិក បនអនុវត្តកនុង្រកុង ្រសុក ១០ េកើន ៣ េលើេខត្តេគលេ  ៣ គឺេខត្តកំពត  
្រពះវ ិ រ និង្រកេចះ។ ថន ក់ពេន្ល នបនអនុវត្តេន ម េរៀន ៥២ េកើន ២៨ មនសិស  ២ ០១៥ 
នក់ ្រសី ៤១៣ នក់ េកើន ១ ៣២៩ នក់ ្រសី ៨២ នក់។  

្របករេនះ បនជួយសិស ែដលេលើស យុឱយបនចូលេរៀន្រសប មក្រមិតថន ក់ និង្រតូវ យុ    
ជពិេសសជួយកត់បនថយអ្រ ្រតួតថន ក់ និងអ្រ េបះបង់ករសិក ។  

កមមវធីិអប់របំញចូ លគន  

កមមវធីិអប់របំញចូ លគន ស្រមប់កុមរពិករបនអនុវត្តេន ម េរៀន ៣ ៤២០ េកើន ២៤០ មន
សិស  ៧២ ៣៦៦ នក់  ្រសី ៣០ ៤៨៧ នក់ េកើន ១ ១៤១ នក់ ្រសី ៥៣៧ នក់។ ្រគូបេ្រង ន២ ៣០០
នក់ ្រសី ៦៣៧ នក់ បនទទួលករបំប៉នស្តីពីករអប់របំញចូ លគន ។  

្រកសួងបនេបះពុមពេសៀវេភអក រេ្របលស្រមប់កុមរពិករែភនក និងេសៀវេភអក រសញញ ស្រមប់
កុមរគថ្លង់ ១១ ៧៧១ កបល។ កមមវធីិេនះផ្តល់ឱកសដល់កុមរពិករបនចូលេរៀនេ យគម នករេរ ើសេអើង។ 

កមមវធីិេសប ង រេន ម េរៀន និង របូករណ៍ 

កមមវធីិេសប ង រេន ម េរៀនបនអនុវត្តកនុង បឋមសិក  និងថន ក់មេត្តយយសិក
េលើេខត្តេគលេ  ១៥ ែដលគំ្រទេ យកមមវធីិេសប ង រពិភពេ ក។ េរៀន ១ ៣៣៣ មន
សិស  ៣៨៤ ៣៩៤ នក់ ្រសី ១៨៨ ៣៤៨ នក់ ទទួល រេពល្រពឹក េរៀន ៣ ៣៦៥ មនសិស  
៤៣ ៧២៧ នក់ ្រសី ២៤ ០០៨ នក់ ទទួល របូករណ៍ជេសប ង េរៀន ៧២២ មនសិស  ៨ ៥៥៩ 
នក់ ្រសី ៤ ៧៤៤ នក់ ទទួល របូករណ៍ជ ច់្របក់។ កមមវធីិេនះគំ្រទដល់កុមរែដលមកពី្រគួ រ
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្រកី្រក និងកុមរជួប្របទះអសន្តិសុខេសប ងទទួលករអប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌។ កមមវធីិេសប ង រ
េន ម េរៀន្រតូវបនេរៀបចំជែផនទីបង្ហ ញផ្លូវ េដើមបីធននិរន្តរភពកនុងករអនុវត្ត។ 

្រកសួងេធ្វើវេិ ធនកមមអនុ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់ របូករណ៍ស្រមប់បឋមសិក  និងមធយមសិក
ចំេណះទូេទ និងបន ក់ឆ្លងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

ករអប់រសុំខភព 
្រកសួងបន៖ 

- ទទួលសមភ រៈេបះពុមព និងឯក រអប់រផំ ព្វផ យពីៃដគូអភិវឌ  ដូចជេសៀវេភករអប់របំំណិន
ជីវតិស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទស្រមប់ថន ក់ទី៥ និងទី៦ ចំនួន ៣ ៥០០ កបល 
េសៀវេភ “ករលូត ស់ និងករែ្រប្របួល” ១៤០ ៥៥៥ កបល េដើមបីែចកសិស ្រសីវយ័ជំទង់េន

ម បឋមសិក  និងមធយមសិក  

- ផ្តល់របូភពផទ ំងធំស្តីពីវដ្តៃនជំងឺ្រគុនចញ់ និងករអប់របំងក រជំងឺ្រគុនចញ់ ៧ ០០០ ផទ ំង ដល់
្រគឹះ ថ នសិក េន មេខត្តែដលមនអ្រ ជំងឺ្រគុនចញ់ខពស់ 

- ផ្តល់េសៀវេភករអប់របំងក រជំងឺ្រគុនចញ់ ៤ ០០០ កបល និងេសៀវេភករអប់រសុំខភពស្តីពីសុវតថិភព
ចំណី រេន ម េរៀន ២ ៥០០ កបល ដល់ បឋមសិក  

- ផ្តល់្របអប់សេ្រងគ ះបឋមដល់ បឋមសិក  ២២៥ េន ម ជធនី េខត្ត  

- បំប៉នម្រន្តីអប់រ ំនិងម្រន្តីសុខភិបល ១ ៤៤៨ នក់ ្រសី ៤១ ភគរយ េលើករបងក រដងកូវ្រពូនេនេខត្ត
្រពះវ ិ រ ្រកេចះ សទឹងែ្រតង រតនគិរ ី ែកវ មណ្ឌ លគិរ ី និង ជធនីភនំេពញ។ បឋមសិក  
១៤ េន ជធនីភនំេពញ េខត្តកំពត កំពង់ឆន ំង កំពង់ធំ ែកវ និង្រពះវ ិ រ បនអនុវត្តកមមវធីិ ង
សម្អ តៃដ និងដុសសម្អ តមត់-េធមញ 

- ត្រមង់ទិសស្តីពីករអនុវត្តគេ្រមងអនម័យគំរូ ម េរៀនដល់នយក នយិក ្រគូបឋមសិក  
និងអនកពក់ព័នធកនុងសហគមន៍ េនេខត្តកំពង់ឆន ំង កំពង់ធំ កំពត ែកវ និង ជធនីភនំេពញ មន
អនកចូលរមួ ២ ៩៥២ នក់ ្រសី ៤៧ ភគរយ 

- េធ្វើករអប់រសុំខភពមត់-េធមញ ករ ងសម្អ តៃដ និងផ្តល់សមភ រៈអនម័យ (្រចសដុសេធមញនិង
បូ៊) ដល់នយក នយិក ្រគូបឋមសិក  ២៨៤ នក់ ្រសី ៤៥ ភគរយកនុង ជធនីភនំេពញ េខត្ត

កំពត េពធិ ត់ និង ែកវ និងអនុវត្តបន្តផទ ល់ជមួយសិស ថន ក់ទី៣ និងទី៤ ចំនួន ៣៧ ៦១៨ 
នក់ ្រសី ៤៨ ភគរយ 

- បំប៉នស្តីពីករអប់រសុំខភពែភនកដល់្រគូបឋមសិក  ៤ ២៤៣ នក់ ្រសី ៤៥ ភគរយ េដើមបីបន្តអប់រ ំ
ដល់សិស កនុងេខត្តក ្ត ល ៃ្រពែវង កំពង់ធំ កំពង់ឆន ំង និងកំពង់សពឺ 
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- ផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូន ២ េលើក ដល់សិស បឋមសិក ទូទំង្របេទសេលើកទី១ ចំនួន ១ ៤០០ ៥៧០ នក់ 
និងេលើកទី២ ចំនួន ១ ០៦៩ ១៧៥ នក់ េ្រកមកិចចសហករជមួយ្រកសួងសុខភិបល 

- ្របរពធយុទធនករផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូន ដល់សិស នុសិស បឋមសិក វត្តបូណ៌ េខត្តេសៀម ប 
មនអនកចូលរមួ ៨០០ នក់ ្រសី ៣៧ ភគរយ 

- ែចកសមភ រសិក ែដលមន រអប់របំងក រជំងឺដងកូវ្រពូន េ្រកមគេ្រមងកុមរឆ្ល តដល់សិស បឋម
សិក  ១៨ េខត្ត និងផ ព្វផ យ ចរែណនំស្តីពីករ មឃត់ករពិ បរេីនកែន្លងេធ្វើករ 
និងទី ធរណៈ។  

្របករេនះធនសុខភព និងសុវតថិភពដល់សិស កនុងករសិក បនជប់ ប់េទៀងទត់ និងជួយ
ដល់ករលូត ស់កយសមបទ និងសតិបញញ ។ 

ក.២ ករេលីកកមពសគ់ណុភព និងភពេឆ្លីយតប 

អ្រ េឡើងថន ក់េនបឋមសិក បនេកើនដល់ ៨៦,៥ ភគរយ ្រសី ៨៨,៥ ភគរយ និង ្របុស ៨៤,៧ 
ភគរយ។ អ្រ ្រតួតថន ក់បនេកើនដល់ ៥,១ ភគរយ ្រសី ៤,៣ ភគរយ និង្របុស ៦,០ ភគរយ េធៀប
នឹងឆន ំសិក ២០១២-២០១៣ មនករេកើនេឡើងតិចតួច។ អ្រ េបះបង់ករសិក បនថយមក្រតឹម ៨,៣ 
ភគរយ ្រសី ៧,២ ភគរយ និង្របុស ៩,៤ ភគរយ។ 

េតស្ត យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៦ មុខវជិជ ភ ែខមរ និងគណិតវទិយបនអនុវត្ត សំ កគំរ ូ
២២០ សិស  ៦ ០០០ នក់។ លទធផលេតស្តបង្ហ ញថ សិស សេ្រមចបនស្តង់ រមុខវជិជ ភ ែខមរ 
៥២,៥ ភគរយ និងគណិតវទិយ ៤២,៨ ភគរយ។ លទធផលេនះបនផ ព្វផ យេនថន ក់េ្រកមជតិ និង
ថន ក់ជតិ េដើមបីផ្តល់ព័ត៌មនដល់អនកពក់ព័នធ។ 

្របករេនះ ទមទរឱយមនករខិតខំបែនថមេទៀតកនុងករេលើកកមពស់ករបេ្រង ននិងេរៀនមុខវជិជ ភ
ែខមរ និងគណិតវទិយ។ 

លំនំៃនករេកើនេឡើង និងថយចុះៃនអ្រ លំហូរេនបឋមសិក  មនសភពដូចគន ទំងថន ក់ជតិ 
ទំងតំបន់ជនបទ និងទំងតំបន់្របជំុជន។  

ងទី៤ ៖ អ្រ លំហូរសិស េនបឋមសិក  រ ងឆន សិំក  ភូមិ ្រស្ត និងេយនឌ័រ 

 
អ្រ លំហូរ (សរបុ) អ្រ លំហូរ (្រសី) អ្រ លំហូរ (្របសុ) 

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

២០
១៣

-២
០១

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

២០
១២

-២
០១

៣
 

ថន ក់ជតិ ៨៤,៧ ៤,៨ ១០,៥ ៨៧,៦ ៤,១ ៨,៣ ៨២,១ ៥,៥ ១២,៤ 
្របជំុជន ៨៨,៧ ៣,៥ ៧,៨ ៩០,៧ ២,៧ ៦,៦ ៨៦,៩ ៤,១ ៨,៩ 
ជនបទ ៨៤,០ ៥,១ ១០,៩ ៨៧,០ ៤,៤ ៨,៦ ៨១,៣ ៥,៧ ១៣,០ 
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អ្រ បញច ប់ករសិក បឋមសិក បនថយមក ៨៤,១ ភគរយ ្រសី ៨៦,៦ ភគរយ និង្របុស ៨១,៨ 
ភគរយ។ លំនំៃនករថយចុះអ្រ បញច ប់ករសិក េនបឋមសិក មនសភពដូចគន ទំងថន ក់ជតិ ទំង
តំបន់ជនបទ និងទំងតំបន់្របជំុជន។  

ងទី៥ ៖ អ្រ បញច ប់ករសិក េនបឋមសិក  រ ងឆន សិំក  ភូមិ ្រស្ត និងេយនឌ័រ 
 អ្រ បញច ប់ករសិក  ២០១៣-២០១៤ អ្រ បញច ប់ករសិក  ២០១៤-២០១៥ 

សរបុ ្រសី ្របុស សរបុ ្រសី ្របុស 
ថន ក់ជតិ ៨៨,៩ ៩០,២ ៨៧,៧ ៨៤,១ ៨៦,៦ ៨១,៨ 

្របជំុជន ៧៦,៨ ៧៨,៥ ៧៥,៣ ៧៤,១ ៧៦,៦ ៧១,៨ 

ជនបទ ៩១,៧ ៩២,៨ ៩០,៦ ៨៦,៥ ៨៨,៨ ៨៤,២ 

ករបណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្ិរកឹតករ្រគូបេ្រង ន 

្រកសួងបន៖ 

- បញច ប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបឋមសិក  ១២+២ និង ៩+២ ចំនួន ២ ២២២ នក់ ្រសី ៦៩,៨ ភគរយ 
និងកំពុងបណ្តុ ះប ្ត ល ២ ២៦០ នក់ ្រសី ៨៦,៧ ភគរយ និង្របឡងេ្រជើសេរ ើស្រគូបឋមសិក
១២+២ និង៩+២ ចំនួន ៣ ២៨៤ នក់ ្រសី ៦៦,៣ ភគរយ 

- បំប៉ន្រគូបឋមសិក  និង្រគូមេត្តយយសិក  ២ ៩៩៤ នក់ ្រសី ៤៦,២ ភគរយ ឱយេទជ្រគូបេ្រង ន
ក្រមិតមូល ្ឋ ន 

- េបះពុមពឯក រស្រមប់បំប៉ន្រគូក្រមិតមូល ្ឋ នជំនន់ទី៨ េលើ ១៣ មុខវជិជ  ៧ ៨០៤ កបល 
្រពឹត្តិប្រត យតៃម្លករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន ១ ៥០០ ចបប់ និងឯក រករអប់របំញចូ លគន         
៤ ៥០០ កបល 

- ក ងឯក រស្រមបស្រមួលស្តីពីបញ្ហ ្ត ប់ៃនករអប់របំញចូ លគន  

- បំប៉ន្រគឧូេទទសស្តីពីករអប់របំញចូ លគន  ៤៧៣ នក់ ្រសី ៣៥,៥ ភគរយ និងគរសិុស  ៤ ២៩៤ នក់ 
្រសី ៦៦,៥ ភគរយ 

- បំប៉ន្រគូឧេទទស ២៣៦ នក់ ្រសី ៣៧,២ ភគរយ ស្តីពីកមមវធីិ កុមរេម្រតី 

- បំប៉ន្រគូបេ្រង នថន ក់ទី៤ ចំនួន ១ ៤៨៩ នក់ ្រសី ២៨,៩ ភគរយ ស្តីពីវធីិ ្រស្តបេ្រង នភ
អង់េគ្លស 

- សិកខ ែណនំនយក្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន និងអនកពក់ព័នធ ១១៤ នក់ ្រសី 
១៩,៣ ភគរយ ស្តីពីករេ្របើ្របស់្របព័នធធនគុណភពបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
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- បំប៉ន្រគូបេ្រង នថន ក់ទី២ និងអនកពក់ព័នធ ១០ ៧០៤ នក់ ្រសី ៣ ៨៣៥ នក់ េនេខត្ត ១០ ស្តីពីករ
េ្របើ្របស់េសៀវេភភ ែខមរ “ ន-សរេសរ” ថន ក់ទី២ ថមី ស្រមប់កមមវធីិអំ នថន ក់ដំបូង 

- បំប៉ន្រគូបេ្រង នថន ក់ទី៣ និងអនកពក់ព័នធ ២២ ៧៤៧ នក់ ្រសី ៧ ៣៨៧ នក់ េន ម្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  ៃន ជធនី េខត្តទំង ២៥ ស្តីពីករេ្របើ្របស់េសៀវេភភ ែខមរ “ ន-សរេសរ” ថន ក់ទី៣ ថមី 
EGRA។ 

ករផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគលនិងកមមវធីិសិក  

េសៀវេភសិក េគល ១ ១៩៣ ៣៤៦ ចបប់ បនែចកចយដល់ េរៀនទូទំង្របេទស ម
ផលេធៀបេសៀវេភ-សិស  ១:១ េនថន ក់ទី១-៣ សិស មន ក់ ៣ កបល ជក់ែស្ដង ២,៩៧ (ចំណុចេ  ៣) 
និងេនថន ក់ទី៤-៦ សិស មន ក់ ៤ កបល ជក់ែស្ដង ៣,៩៩ (ចំណុចេ  ៤)។ ម្រន្តីទទួលបនទុកករ្រគប់្រគង 
និងផគត់ផគង់េសៀវេភ ១ ២៧៨ នក់ ្រសី ៣០ ភគរយ បនទទួលករបំប៉នេលើករ្រគប់្រគង ម ន្រតួត
ពិនិតយ និងផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគល។ 

្រគូបេ្រង ន ១៤៤ នក់ ្រសី ២៥ ភគរយ បនទទួលករបំប៉នេលើករេ្របើ្របស់ស្តង់ រកមមវធីិសិក
ថន ក់ទី៣ ទី៦ ទី៩ និងទី១២។  

អនកនិពនធេសៀវេភភ អង់េគ្លសថន ក់ទី៥ ចំនួន ៨ នក់ ្រសី ១២,៥ ភគរយ បនអភិវឌ សមតថភព។ 
្រគូឧេទទសបេងគ ល មភូមិភគ ២៩៥ នក់ ្រសី ៥៦ នក់ និង្រគូបេ្រង នថន ក់ទី៤ ចំនួន ១ ៤៨៩ នក់ ្រសី 
២៨,៩ ភគរយ បនទទួលករបំប៉នវធីិ ្រស្តបេ្រង នភ អង់េគ្លស។ 

្រគូបេ្រង ន ១០០ នក់ ្រសី ៦០ ភគរយ បនទទួលករបំប៉នស្តីពីគរេុកសលយបេ្រង នភ ប ងំ។ 

ករងរប ្ណ ល័យ 

ស្តង់ រប ្ណ ល័យបឋមសិក  បន ក់ឱយអនុវត្តេន មប ្ណ ល័យ េរៀនទូទំង្របេទស។ 
ប ្ណ ល័យទូទំង្របេទសមន ៣ ៨៨០។ ប ្ណ ល័យមនលកខណៈស្តង់ រ ២ េនេខត្តកំពត និង   
កំពង់សពឺ។ អភិវឌ េសចក្តី្រពងេគលករណ៍ែណនំ និងឯក រជំនួយស្តីពីករជំរញុករ ន ម
េរៀន។ ្រគូឧេទទស នយក និងប ្ណ រក  ១ ០៨២ ្រសី ៣០,៤ ភគរយ បនបំប៉នករងរ្រគប់្រគង និង   
ស្តង់ រប ្ណ ល័យបឋមសិក ។ េសៀវេភ ន ៣០ ៨៤០ កបល ឧបតថមភេ យៃដគូអភិវឌ នន ្រតូវ
បន ក់ឱយេ្របើ្របស់កនុងប ្ណ ល័យ។  

អងគកររមូធូរដី ងសង់ប ្ណ ល័យ ២៥ ខនង េរៀបចំប ្ណ ល័យ ៥៥ កែន្លង និងព្រងីកកមមវធីិ       
អំ ន ២១២  េនេខត្តេសៀម ប និងៃ្រពែវង។  

្របករេនះបនបណ្តុ ះទម្ល ប់កុមរកនុងករ ន និង្រ វ្រជវ។  
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ករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល  

្រកសួងបន៖ 

- ចុះអធិករកិចច និង យតៃម្លករងរធនគុណភពអប់រ ំ បឋមសិក  ១១៧ 

- ចុះសិក ្រ វ្រជវ ស់សទង់សមតថភពក្រមិតសមមូល េខត្ត ៥ គឺ ែកវ កំពង់ចម េសៀម ប  
បត់ដំបង និង្រពះសីហនុ េដើមបីេរៀបចំេគលករណ៍ និងយន្តករអនុវត្ត 

- ផ ព្វផ យនិងអនុវត្តក្រមងសំណួរ យតៃម្លលទធផលសិក របស់សិស េន ជធនី េខត្ត ១៨  

- បេងកើតឧបករណ៍ស្រមប់ យតៃម្លករបក្រ យទិននន័យ និងសរេសររបយករណ៍ស្តីពីលទធផល
សិក របស់សិស បឋមសិក េ្រកមករគំ្រទបេចចកេទសពីអងគករកុងេហ្វែមន (CONFEMEN)។ 

្របករេនះបនជួយែកលម្អ និងអភិវឌ េរៀនឱយ្រសប មេគលនេយបយ និងែផនករ  
យុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ។ំ 

ករងរបុគគលិក  

ម្រន្តីថន ក់ជតិ ថន ក់េ្រកមជតិ និងនយក នយិក េរៀន ៥៩៤ នក់ ្រសី ៩,៩ ភគរយ បន
បំប៉នសមតថភពេលើករងរ្រគប់្រគងបុគគលិក។ បុគគលិកអប់រ ំ៦០ ៣៦១ នក់ ្រសី ៤០,៤ ភគរយ បនេធ្វើ   
និយ័តកមម្រកបខណ្ឌ  នន្តរស័ក្តិ និងថន ក់ មយុទធ ្រស្តកំែណទ្រមង់ករងរ្រគប់្រគងបុគគលិក។ ្រគូ 
៩១ នក់ ្រសី ៣៥ ភគរយ បនព្រងយពី េលើសេទ ខ្វះ។ ្រគួេចញថមី  ៤ ២៦៩ នក់ ្រសី 
៦៤,៣ ភគរយ បនែបងែចកេទ េរៀនែដលខ្វះ្រគូ។  

ក.៣  ករេលីកកមពសភ់ពជអនកដឹកនំនិង្រគប្់រគង 
្រកសួងបន៖ 

- ក់ឱយអនុវត្តបញញត្តិៃនករធនគុណភពអប់រកំ្រមិតមេត្តយយសិក  និងអប់រចំំេណះទូេទេនកមពុជ 

- បំប៉នសមតថភពគណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀន ១ ៦៧៧ នក់ ្រសី ១០,៣ ភគរយ ស្តីពីតួនទី 
និងភរកិចចចូលរមួអភិវឌ វស័ិយអប់រ ំ

- បំប៉នសមតថភពនយកនយិក ៩៥០ នក់ ្រសី ១៣,៩ ភគរយ េលើករអនុវត្តគេ្រមងជំនួយ     
ែកលម្អ េរៀន និងថវកិដំេណើ រករ េរៀន 

- ចុះពិនិតយ ម ននិងព្រងឹងសមតថភព្រកុមបំប៉ន និងពិនិតយ ម នថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ដល់
នយក ្រគូបេ្រង នេលើករងរ្រគប់្រគងដឹកនំបេចចកេទស និងបរ ិ ថ ន 

- បេងកើតឧបករណ៍ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លែផ្អកេលើលទធផល និង ក់ឱយអនុវត្តេន បឋម
សិក ធរណៈទូទំង្របេទស  
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- ែកស្រមួលឧបករណ៍ យតៃម្លកមមវធីិ កុមរេម្រតី និង ក់ឱយ កលបងកនុងេខត្ត ៣ គឺេខត្ត
ែកវ កំពត និង្រពះសីហនុ 

- បញច ប់ែផនករេមកមមវធីិ កុមរេម្រតីក្រមិតអប់រមូំល ្ឋ ន (ថន ក់ទី១-ទី៩)  

- ក់ឱយេ្របើ្របស់ែផនករេគលៃន្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

- ក់ឱយេ្របើ្របស់ែផនករេគលអភិវឌ សមតថភព ឆន ំ ២០១៤-២០១៨ 

- អភិវឌ ែផនករសកមមភពថន ក់ពហុភ  

- បំប៉នសមតថភពេលើករ្រគប់្រគងនយក មេត្តយយសិក  និង េរៀនចំេណះទូេទ មន
អនកចូលរមួ ៣០០ នក់ ្រសី ២៩ នក់ 

- បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីអប់រ ំ និងនយក ៤០ នក់ ្រសី ៤០ ភគរយ ស្តីពីករ្រគប់្រគង្រគឹះ ថ ន
្របកបេ យគុណភព។  

ខ.  វឌ នភពៃនសចូនករផលសេ្រមច 
ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 ករអប់របំឋមសិក  
ជក់ែស្តង ចំណុចេ ជក់ែស្តង 

ថ នភព 
២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ ២០១៤-១៥ 

១ ភគរយ កុមរេម្រតី ក្រមិតមធយមនិងក្រមិតអភិវឌ ៧២,៥% ៨៥% ៧៣,៦% 

២ អ្រ ពិតចូលេរៀនថមី ៩៥,៣% ១០០% ៩៩,៤% 

 អ្រ ពិតចូលេរៀនថមី (្រសី) ៩៥,៣% ១០០% ១០០% 

៣ អ្រ ពិតៃនករសិក  ៩៨,២% ៩៨% ៩៧,៩% 

 អ្រ ពិតៃនករសិក (្រសី) ៩៨,៥% ៩៨% ៩៨,៤% 

៤ អ្រ េបះបង់ករសិក  ១០,៥% ៤% ៨,៣% 

 អ្រ េបះបង់ករសិក (្រសី) ៨,៣% ៤% ៧,២% 

៥ អ្រ ្រតតួថន ក់ ៤,៨% ៣% ៥,១% 

 អ្រ ្រតតួថន ក់(្រសី) ៤,១% ៣% ៤,៣% 

៦ អ្រ បញច ប់ករសិក  ៨៨,៩% ១០០% ៨៤,១% 

 អ្រ បញច ប់ករសិក (្រសី) ៩០,២% ១០០% ៨៦,៦% 

៧ ភគរយសិស ថមីថន ក់ទី១ ែដលបនឆ្លងកត់មេត្តយយសិក ៨០% ៨៥% ៦២% 

៨ អ្រ ឆ្លងភូមិសិក ពីបឋមសិក េទមធយមសិក បឋមភូមិ ៧៦,៨% ៩០% ៧៨,៧% 

 អ្រ ឆ្លងភូមិសិក ពីបឋមសិក េទម.បឋមភូមិ(្រសី) ៨១,៤% ៩០% ៨១,២% 

៩ ភគរយ បឋមសិក មន   

 បងគន់អនម័យនិងទឹក ្អ ត ៨២,៨៣% ៨៧% ៨០,៩% 

 កែន្លងសម្អ តៃដ ៤៩,៥៩% ៦០% ៤៧,២% 

 ្របអប់សេ្រងគ ះបឋម ៧០% ៧០% ២៩,៣% 

Uសមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  
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គ.  បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 
បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- អន្ត គមន៍កនុងករផ្តល់ និងករព្រងីកេស អប់រតំំបន់ជួបករលំបកនិង្រកុមកុមរបត់បង់ឱកស 
មិនទន់បនេពញេលញ  

- សនិទនកមម្រគូបេ្រង នេនមិនទន់មន្របសិទធភព 

- ្របសិទធភពៃនករអនុវត្តេម៉ងសិក  និងកមមវធីិសិក េនបឋមសិក មិនទន់សុ្រកឹត 

- ករេ្របើ្របស់ថវកិ េរៀន មិនបនេផ្ត តេលើករេលើកកមពស់គុណភពអប់រ ំ

- អភិបលកិចច េរៀនមិនទន់មន្របសិទធភពខពស់។ 
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២.២.៣ អនុ សយ័ ករអបរំ់មធយមសិក  និងអបរំ់បេចចកេទស 

ក. លទធផលសេ្រមចបន 

ក.១ ករទទលួបនេស អបរំ់្របកបេ យសមធម ៌  

ឆន ំសិក  ២០១៤-២០១៥ ្រគឹះ ថ នមធយមសិក មន ១ ៧០៤ កនុងេនះអនុវទិយល័យ ១ ២៤៩ និង  
វទិយល័យ ៤៥៥ ែចកេចញជវទិយល័យពីថន ក់ទី៧ ដល់ទី១២ មន ៤២៥ និងវទិយល័យពីថន ក់ទី១០ ដល់  
ទី១២ មន ៣០។ អនុវទិយល័យេកើន ៥ និងវទិយល័យេកើន ១១ កនុងចំេ មវទិយល័យទំង ៤៥៥ មន     
វទិយល័យធនធន ៣៦ េកើន ៧ េបើេធៀបនឹងឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤។ 

ឃំុ សងក ត់ ១៤១ េលើ ១ ៦៣៣ េសមើនឹង ៨,៦ ភគរយ មិនទន់មនអនុវទិយល័យ និង្រសុក ៨ េលើ 
១៩៧ េសមើនឹង ៤ ភគរយ មិនទន់មនវទិយល័យេនេឡើយេ យ រ ថ នភពភូមិ ្រស្ត និង ថ នភព
្របជ ្រស្តមិនអំេ យផល ជពិេសសេន មតំបន់េកះ និងតំបន់ៃ្រពភនំ ែដល្របជពលរដ្ឋរស់េន
យប៉យ។ ្រសុកទំងេនះរមួមន្រសុកថមបំង េខត្តេកះកុង ្រសុកេព្រជ  េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី្រសុកវុនឹៃស 
ែវង អូរជំុ អណ្តូ ងមស អូរយ៉ វ និងលំផត់ េខត្តរតនគិរ។ី បចចុបបននេនះ េទះបី្រសុក និងឃំុ មនវទិយល័យ 

និងអនុវទិយល័យេហើយក៏េ យ ក៏េនមន្រសុក និងឃំុមួយចំនួនេទៀតេនមនបញ្ហ ខ្វះអគរសិក  អគរ
សិក ចស់្រទុឌេ្រទម េ ងេ ល ែដលទមទរឱយមនករេ ះ្រ យជបនទ ន់។ 

អនុវទិយល័យ ១៥,៣ ភគរយ និងវទិយល័យ ៤,២ ភគរយ មិនទន់មនបងគន់អនម័យ។           
អនុវទិយល័យ ៥៣,៨ ភគរយ និងវទិយល័យ ៤០,១ ភគរយ មិនទន់មនទឹក ្អ ត។ 

មធយមសិក បឋមភូមិមនបុគគលិកអប់រ ំ៣២ ៥២៥ នក់ ្រសី ១២ ៩៣៣ នក់ េសមើនឹង ៣៩,៧ ភគរយ 
ថយ ៩១ នក់ ្រសីេកើន ១០៦ នក់។ បុគគលិកបេ្រង នមន ២៧ ៧៩៣ នក់ ្រសី ១១ ៨៤៤ នក់ េសមើនឹង 
៤២,៦ ភគរយ ថយ ៣៦ នក់ ្រសីេកើន ៨០ នក់។  

េទះបីបុគគលិកអប់រ ំ និងបុគគលិកបេ្រង នមនករថយចុះក៏េ យ ក៏ ចធនបនដំេណើ រករ
បេ្រង ន និងេរៀន។ 

មធយមសិក ទុតិយភូមិមនបុគគលិកអប់រ ំ១៤ ០៥៥ នក់ ្រសី ៤ ៥០៥ នក់ េសមើនឹង ៣២ ភគរយ េកើន 
៧២៥ នក់ ្រសី ៦៤៦ នក់។ បុគគលិកបេ្រង ន ១២ ២២៧ នក់ ្រសី ៤ ០៥៣ នក់ ្រតូវជ ៣៣,១ ភគរយ 
េកើន ៦៧០ នក់ ្រសី ៦២០ នក់។  

េទះបីចំនួន្រគូបេ្រង នេកើនេឡើងក៏េ យ ក៏្រគូបេ្រង នថន ក់ទី១២ មុខវជិជ គីមីវទិយ របូវទិយ ែផនដីវទិយ 
និងបរ ិ ថ នវទិយ េន មវទិយល័យមួយចំនួនេនមិនទន់េឆ្លើយតប មត្រមូវករជក់ែស្តង។ 
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សិស មធយមសិក បឋមភូមិ ធរណៈមន ៥៤៦ ៨៦៤ នក់ ្រសី ២៧៥ ២២២ នក់ េសមើនឹង ៥០,៣ 
ភគរយ េកើន ៨ ២៣៨ នក់ ្រសីេកើន ៧ ៤៤៩ នក់។ សិស មធយមសិក បឋមភូមិឯកជនមន ៣ ៦១៥ 
នក់ ្រសី ១ ៩០៦ នក់ េសមើនឹង ៥២,៧ ភគរយ។  

អ្រ រមួៃនករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ ៥៥,១ ភគរយ ្រសី ៥៦,២ ភគរយ កនុងេនះអ្រ រមួ
ៃនករសិក មធយមសិក បឋមភូមិ ធរណៈ ៥៣,៣ ភគរយ ្រសី ៥៥,៣ ភគរយ និងអ្រ រមួៃនករ
សិក មធយមសិក បឋមភូមិឯកជន ១,៨ ភគរយ ្រសី ០,៩ ភគរយ។  

្របករេនះបញជ ក់ឱយេឃើញថ អ្រ ឆ្លងភូមិសិក ពីបឋមសិក េទមធយមសិក បឋមភូមិមនករ
េកើនេឡើង និងអ្រ េបះបង់ករសិក េនបឋមសិក ថយចុះ។  

សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិ ធរណៈមន ២៦២ ០៧២ នក់ ្រសី ១២៨ ៥៩៤ នក់ េសមើនឹង ៤៩ 
ភគរយ ថយ ៤ ២២១ នក់ ្រសីេកើន ១ ៥៥៧ នក់។ សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិឯកជនមន ២៦ ៩៤០ 
នក់ ្រសី ១២ ៨៨០ នក់ េសមើនឹង ៤៧,៨ ភគរយ។  

អ្រ រមួៃនករសិក មធយមសិក ទុតិយភូមិ ២៥,៣ ភគរយ ្រសី ២៦,៩ ភគរយ កនុងេនះអ្រ រមួ
ៃនករសិក មធយមសិក ទុតិយភូមិ ធរណៈ ២៤,២ ភគរយ ្រសី ២៤,៦ ភគរយ និងអ្រ រមួៃនករ
សិក មធយមសិក ទុតិយឯកជន ១,១ ភគរយ ្រសី ២,៣ ភគរយ។ 

្របករេនះបញជ ក់ឱយេឃើញថ អ្រ េបះបង់ករសិក េនមធយមសិក ទុតិយភូមិេកើនេឡើង។  

ងទី៦ ៖ សថតិិមធយមសិក  េ្រប បេធៀបរ ងឆន សិំក  ២០១៣-២០១៤ និង២០១៤-២០១៥ 
បរយិយ ២០១៣-២០១៤ ២០១៤-២០១៥ េកើន-ថយ 

អនុវទិយល័យ 
េរៀន ១ ២៤៤ ១ ២៤៩ +៥

បនទប់េរៀន ៦ ៤៩២ ៦ ៥៩១ +៩៩
បុគគលិកអប់រេំនអនុវទិយល័យសរបុ ១៧ ៧៧០ ១៨ ០៩៦ +៣២៦
បុគគលិកអប់រេំនអនុវទិយល័យ្រសី ៦ ៥៦០ ៦ ៩៨៦ +៤២៦
ថន ក់េរៀនមធយមសិក បឋមភូមិ ១២ ២៨១ ១២ ៣៩០ +១០៩
បុគគលិកអប់រមំធយមសិក បឋមភូមិសរបុ ៣២ ៦១៦ ៣២ ៥២៥ -៩១
បុគគលិកអប់រមំធយមសិក បឋមភូមិ្រសី ១២ ៨២៧ ១២ ៩៣៣ +១០៦
បុគគលិកបេ្រង នមធយមសិក បឋមភូមិសរបុ ២៧ ៨២៩ ២៧ ៧៩៣ -៣៦
បុគគលិកបេ្រង នមធយមសិក បឋមភូមិ្រសី ១១ ៧៦៤ ១១ ៨៤៤ +៨០
សិស មធយមសិក បឋមភូមិ ធរណៈសរបុ ៥៣៨ ៦២៦ ៥៤៦ ៨៦៤ +៨ ២៣៨
សិស មធយមសិក បឋមភូមិ ធរណៈ្រសី ២៦៧ ៧៧៣ ២៧៥ ២២២ +៧ ៤៤៩
សិស មធយមសិក បឋមភូមិឯកជនសរបុ ១ ៨២៨ ៣ ៦១៥ +១ ៧៨៧
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សិស មធយមសិក បឋមភូមិឯកជន្រសី ១ ០៣២ ១ ៩០៦ +៨៧៤
វទិយល័យ 

េរៀន ៤៤៤ ៤៥៥ +១១
បនទប់េរៀន ១០ ០១៦ ១០ ០៩៦ +៨០
បុគគលិកអប់រេំនវទិយល័យសរបុ ២៨ ១៧៦ ២៨ ៤៨៤ +៣០៨
បុគគលិកអប់រេំនវទិយល័យ្រសី ១០ ១២៦ ១០ ៤៥២ +៣២៦
ថន ក់េរៀនមធយមសិក ទុតិយភូមិ ៦ ០៣១ ៥ ៩៣៣ -៩៨
បុគគលិកអប់រមំធយមសិក ទុតិយភូមិសរបុ ១៣ ៣៣០ ១៤ ០៥៥ +៧២៥
បុគគលិកអប់រមំធយមសិក ទុតិយភូមិ្រសី ៣ ៨៥៩ ៤ ៥០៥ +៦៤៦
បុគគលិកបេ្រង នមធយមសិក ទុតិយភូមិសរបុ ១១ ៥៥៧ ១២ ២២៧ +៦៧០
បុគគលិកបេ្រង នមធយមសិក ទុតិយភូមិ្រសី ៣ ៤៣៣ ៤ ០៥៣ +៦២០
សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិ ធរណៈសរបុ ២៦៦ ២៩៣ ២៦២ ០៧២ -៤ ២២១
សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិ ធរណៈ្រសី ១២៧ ០៣៧ ១២៨ ៥៩៤ +១ ៥៥៧
សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិឯកជនសរបុ ២៧ ៦៤៤ ២៦ ៩៤០ -៧០៤
សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិឯកជន្រសី ១២ ៩៧៥ ១២ ៨៨០ -៩៥

 
សិស ចូលេរៀនថមីអប់របំេចចកេទសមន ៨០៥ នក់ ្រសី ៣០៧ នក់ េសមើនឹង ៣៨,១ ភគរយ។ សិស

វទិយល័យកំពង់េឈើទលេខត្តកំពង់ធំ ២៩០ នក់ ្រសី ១៣៤ នក់ វទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស

សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន-រ ៉ូ  ខ ច់ក ្ត ល ១២០ នក់ ្រសី ៤ នក់ និងវទិយល័យចំេណះ

ទូេទនិងបេចចកេទស ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី េខត្តកំពង់ឆន ំង ៥១ នក់ ្រសី ២២ នក់។ 

្របករេនះបញជ ក់ថ សិស កន់ែតចប់ រមមណ៍កនុងករេ្រជើសេរ ើសជំនញបេចចកេទសបេ្រមើឱយ   
ទីផ រករងរ និង្របកបមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ។ 

ងទី៧ ៖ សថតិិសិស េនវទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស 
បរយិយ ២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ េកើន-ថយ 

សិស វទិយល័យកំពង់េឈើទល (សរបុ) ៥៦១ ៥៩៧ +៣៦ 
សិស វទិយល័យកំពង់េឈើទល (្រសី) ២២៥ ២៧៣ +៤៨ 
សិស វទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទសសេម្តចអគគម     
េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន-រ ៉ូ ខ ច់ក ្ត ល (សរបុ) ៧៦ ១៧៥ +៩៩ 

សិស វទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទសសេម្តចអគគម
េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន-រ ៉ូ ខ ច់ក ្ត ល (្រសី) ៥ ៧ +២ 

សិស វទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស្រពះបទសេម្តច
្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី (សរបុ) ៥១ ៩៦ +៤៥ 
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សិស វទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស្រពះបទសេម្តច
្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី (្រសី) ២៨ ៤៦ +១៨ 

របូភពទី៧ ៖ ករែ្រប្របួលចំនួនសិស អប់របំេចចកេទស (សរបុ និង្រសី) 

វទិយល័យកំពង់េឈើទលេខត្តកំពង់ធំ វទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស      
សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ          
ហុ៊ន ែសន-រ ៉ូ  ខ ច់ក ្ត ល 

វទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស        
សេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី 

   
ងទី៨ ៖ ចំនួនសិស ថមីែផនកអប់របំេចចកេទស មជំនញឆន សិំក ២០១៤-២០១៥ 

សិស  
 

េអឡិច្រតូនិច អគគិសនី បសុវបបកមម េក ្រត ្រស្ត សរបុ 
សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

សិស េ្រជើសេរ ើសថមី ១៦៧ ៣៤ ៣១១ ៣៣ ២៣៤ ១៧២ ៩៣ ៦៧ ៨០៥ ៣០៧ 

ករអនុវត្តកមមវិធីនន 
កមមវធីិផ្តល់ របូករណ៍សិស ្រកី្រកមធយមសិក  

កមមវធីិ របូករណ៍សិស ្រកី្រកេនមធយមសិក បឋមភូមិ បន្រគបដណ្ត ប់េលើ េរៀន ៨០៩ 
ែដលមនសិស របូករណ៍ ៥៩ ៩៧១ នក់ ្រសី ៣៥ ៨៥១ នក់ េសមើនឹង ៥៩,៧ ភគរយ គំ្រទេ យ
ថវកិជតិ។ េ្រកពីេនះ របូករណ៍ផ្តល់េ យៃដគូអភិវឌ ននេ្រកមរបូភពេផ ងៗគន  ដូចជករ   
ផ្តល់មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ ឯកស ្ឋ ន ែសបកេជើង សមភ រសិក ជេដើម។  ៃដគូអភិវឌ ទំងេនះដូចជ 
គេ្រមងមូលនិធិអភិវឌ វស័ិយអប់រកំមពុជ ៣៥៣ នក់ ្រសី ២០៥ នក់  អងគករអនគតកុមរអន្តរជតិ
េខត្តបត់ដំបង ៨៩ នក់ ្រសី ៥៨ នក់ គេ្រមងលុបបំបត់ករេកង្របវញ័ច ពលកមមកុមររបស់អងគករទស នៈ
ពិភពេ ក ១ ២៥១ នក់ ្រសី ៥៩០ នក់។ 

សិស ្រកី្រក និងេរៀនពូែកេនមធយមសិក ទុតិយភូមិបនទទួល របូករណ៍ ១ ០០០ នក់ ្រសី 
៦០០ នក់ េសមើនឹង ៦០ ភគរយ គំ្រទេ យគេ្រមងេលើកកមពស់គុណភពអប់រ ំបនបញច ប់េនែខតុ  
ឆន ំ២០១៤។  

កមមវធីិេនះ បនជួយកត់បនថយអ្រ េបះបង់ករសិក ។ 
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ករអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតីេនមធយមសិក បឋមភូមិ  

េរៀនមធយមសិក អនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតី ៩២៣ េសមើនឹង ៥៥,១ ភគរយ ៃន
េរៀនែដលមនក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ ១ ៦៧៤  កនុងេនះ៖ 

- កុមេម្រតីែបបមច ស់ករ ៧២៣ េសមើនឹង ៧៨,៣ ភគរយ បនអនុវត្តេ យចប់េផ្តើមពីករៃចន
្របឌិត មលទធភព និង មលកខណសមបត្តិជក់ែស្តង 

- កុមរេម្រតី ១០០ េសមើនឹង ១០,៨ ភគរយ បនេផទរពី េរៀនមន្របសិទធភពរបស់
គេ្រមង្រទ្រទង់វស័ិយអប់រកំមពុជ  

- កុមរេម្រតី ១០០ េសមើនឹង ១០,៨ ភគរយ គំ្រទេ យគេ្រមងែកលម្អអប់រកំ្រមិត  មូល ្ឋ ន
េនកមពុជបនដំេណើ រករេនេខត្ត្រកេចះកំពង់ចម និងេសៀម ប។ េ្រកមរបូភព កុមរ
េម្រតីក្រមិតមូល ្ឋ ន ៥ ក្រមិតមធយម ៥១ ក្រមិតអភិវឌ  ៤៤ កនុងេនះេនទី្របជំុជនមន ២៥ 

 តំបន់ជនបទ ៥២   និងតំបន់ ច់្រសយល ២៣ ។ 

កមមវធីិេនះបនរមួចំែណកកត់បនថយអ្រ េបះបង់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ។ 

េរៀនជំនន់ថមី 

្រកសួងបនបេងកើតឱយមន េរៀនជំនន់ថមី ែដលបនអនុវត្ត កលបង េនេខត្តកំពង់ចម        
(អនុវទិយល័យអនុវត្ត) េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើអភិបលកិចចល្អ េរៀន ជពិេសសេលើករ
្រគប់្រគងថវកិ ដំេណើ រករបេ្រង ននិងេរៀនេលើបំណិនកំុពយូទ័រ ពិេ ធន៍វទិយ ្រស្ត ប ្ណ ល័យ សួន
បំណិនជីវតិ ដំេណើ រករ្រកុម្របឹក យុវជន និងករចូលរមួរបស់សហគមន៍កនុងករអភិវឌ េរៀន។ 

ករអនុវត្តកមមវធីិទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  
្រកសួងបន៖ 

- បន្តអនុវត្តកមមវធីិទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េន ម មធយមសិក  ៣២២ កនុង ៤៥ 
្រសុកៃនេខត្តបនទ យមនជ័យ បត់ដំបង កំពង់សពឺ ៃ្រពែវង េពធិ៍ ត់ និង ្វ យេរៀង។ េរៀន 
១០៧ បនអនុវត្ត្របព័នធរលឹំកជមុន ១០៨ អនុវត្ត្របព័នធរលឹំកជមុន និងបនទប់េរៀនកំុពយូទ័រ និង១០៧ 
ជ េរៀន ស្រមប់េ្រប បេធៀបជមួយ ែដលមិនបនទទួលអន្ត គមន៍ពីកមមវធីិ ក
លបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក របស់អងគករេខប  

- កលបងឧបករណ៍អធិករកិចច ម្របធនបទ ស្តីពីអ្រ េបះបង់ករសិក េនថន ក់ទី៩ ចំនួន ១៥ 
 េន ជធនីភំនេពញ េខត្តក ្ត ល កំពង់សពឺ កំពង់ឆន ំង និង ែកវ។ 
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ករអប់របំេចចកេទស 

្រកសួងបន៖ 

- ចុះសិក ្រ វ្រជវេដើមបីព្រងីកកមមវធីិអប់របំេចចកេទសេនេខត្តតបូងឃមុំ ៃ្រពែវង ្វ យេរៀង និងកំពង់សពឺ 

- អភិវឌ ែផនករេគលស្តីពីករអប់របំេចចកេទសេនមធយមសិក ទុតិយភូមិ  

- អភិវឌ កមមវធីិសិក អប់របំេចចកេទស ៥ មុខជំនញ រមួមនេមកនិក អគគិសនី េអឡិច្រតូនិច 
កសិកមម និងគណេនយយហិរញញវតថុ។ 

ករអប់របំំណិនជីវតិ 

្រកសួងបនចុះពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិបំណិនជីវតិេន ៤០  េលើករអនុវត្តមុខវជិជ
េគហវទិយ កសិកមម និងកំុពយូទ័រ។ ្រគួមធយមសិក ទទួលបនទុកែផនកបំណិនជីវតិ ៥៨៦ នក់ ្រសី ៣២ ភគរយ 
បនបំប៉នែផនកេគហវទិយ កសិកមម កត់េដរសំេលៀកបំពក់ ករបណ្តុ ះផ ិតអំេបះ និងផ ិតចំេបើង។ 

្របករេនះបនរមួចំែណកកត់បនថយអ្រ េបះបង់ករសិក េនមធយមសិក  និងជួយេលើកកមពស់
គុណភពជីវតិ្របចំៃថង។ 

ករត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ 

្រកសួងបនផ ព្វផ យឯក រត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈដល់អនកពក់ព័នធ ៤ េខត្ត ែដលមនអនកចូលរមួ 
២៩៤ នក់ ្រសី ១៨ ភគរយ។ កមមវធីិេនះបនជួយជំរញុសិស  និងអនក ពយបលឱយយល់ពីតៃម្លៃន
ករអប់របំេចចកេទស។ 

ករ្របឹក ជីព 

្រកសួងបន៖ 

- សហករជមួយអងគករ FINN CHURCH AID េរៀបចំអភិវឌ ឯក រស្តីពីករផ្តល់ករ្របឹក ជីព
េន ម េរៀនមធយមសិក  

- បេងកើតគណៈកមមករដឹកនំ និង្រគប់្រគងករក ងឯក រ្របឹក ជីព និងបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ
បេងគ ល ១០ នក់ ្រសី ៦ នក់ ស្តីពីករ្របឹក ជីព។ 

្របករេនះ ជួយសិស ឱយេ្រត មខ្លួនកនុងករេ្រជើសេរ ើស ជីព្រសប មសក្ត នុពល។ 

ក.២ ករេលីកកមពសគ់ណុភព និងភពេឆ្លីយតប 

អ្រ េឡើងថន ក់េនមធយមសិក បឋមភូមិថយ ០,២ ភគរយ និងមធយមសិក ទុតិយភូមិថយ ១៥,៩ 
ភគរយ។ អ្រ ្រតួតថន ក់េនមធយមសិក បឋមភូមិេកើន ០,៤ ភគរយ និងមធយមសិក ទុតិយភូមិេកើន  
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២,៤ ភគរយ។  អ្រ េបះបង់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិថយ ០,២ ភគរយ និងមធយមសិក ទុតិយ
ភូមិេកើន ១៣,៥ ភគរយ។ 

្របករេនះ ប ្ត លមកពីភគរយសិស ្របឡងជប់សញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិមនករថយចុះ 
េហើយសិស ែដល្របឡងធ្ល ក់បនមកចុះេឈម ះចូលេរៀនមន ២៤ ភគរយ េធៀបនឹងសិស ្របឡងធ្ល ក់       
សរបុ។ ចំែណកសិស មួយចំនួនេទៀតបនចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់បរញិញ ប្រតរង និងជំនញេផ ងៗ។ អ្រ
ឆ្លងភូមិសិក េន្រគប់ក្រមិត មនលកខណៈល្អជងឆន ំមុន។ 

ងទី៩ ៖ អ្រ លំហូរសិក េនមធយមសិក  រ ងឆន សិំក  ២០១២-២០១៣ និង ២០១៣-២០១៤ 

បរយិយ 
មធយមសិក បឋមភូមិ មធយមសិក ទុតិយភូមិ 

២០១២-១៣ ២០១៣-១៤ ២០១២-១៣ ២០១៣-១៤ 
អ្រ េឡើងថន ក់ ៧៧,៤ ៧៧.២ ៨៤,៤ ៦៨,៥
អ្រ ្រតួតថន ក់ ១,៤ ១,៨ ១,៦ ៤,០
អ្រ េបះបង់ករសិក  ២១,២ ២១ ១៤,០ ២៧,៥
អ្រ ឆ្លងភូមិសិក  ៧៦,៨ ៧៨,៧ ៧០,២ ៧១,១

ផលេធៀបសិស -្រគូេកើនពី ១៩,៤ មក ១៩,៧ េនមធយមសិក បឋមភូមិ និងថយពី ២៣ មក ២១,៤ 
េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ។ ផលេធៀបសិស -ថន ក់េនមធយមសិក បឋមភូមិែ្រប្របួលពី ៤៣,៩ េទ 
៤៤,១។ ផលេធៀបសិស -បនទប់មនករែ្រប្របួលតិចតួចេនមធយមសិក បឋមភូមិ និងថយពី ៤៩,២ មក 
៤៨,៥ េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ។ 

ងទី១០ ៖ ផលេធៀបសំខន់ េៗនមធយមសិក  រ ងឆន សិំក  ២០១២-២០១៣ និង ២០១៣-២០១៤ 

បរយិយ 
មធយមសិក បឋមភូមិ មធយមសិក ទុតិយភូមិ 

២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ ២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ 
ផលេធៀបសិស -្រគូ ១៩,៤ ១៩,៧ ២៣ ២១,៤

ផលេធៀបសិស -ថន ក់េរៀន ៤៣,៩ ៤៤,១ ៤៤,២ ៤៤,២
ផលេធៀបសិស -បនទប់េរៀន ៤៨,៥ ៤៨,៥ ៤៩,២ ៤៨,៥

េបកខជន្របឡងជប់សញញ ប្រតមធយមសិក បឋមភូមិ ៩៣,៦ ភគរយ េកើន ០,៥៩ ភគរយ ្រសី
៩៦,១ ភគរយ េកើន ០,៥៦ ភគរយ។ 

េបកខជន្របឡងជប់សញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ ៤០,៦ ភគរយ ថយ ៤៦,១ ភគរយ ្រសី
៤៣,២ ភគរយ ថយ ៤៩,៥ ភគរយ។ សិស ជប់និេទទស A មន ១១ នក់ ្រសី ៥ នក់ បនទទួលរង្វ ន់

េលើកទឹកចិត្តពីសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពជុ និង របូករណ៍
សិក េន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ។ 
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របូភពទី៨ ៖ លទធផល្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ឆន សិំក  ២០១៣-២០១៤    

 
 

របូភពទី៩ ៖ លទធផល្របឡងសញញ ប្រតបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈក្រមិត៣ ឆន សិំក ២០១៣-២០១៤ 
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េបកខជនមក្របឡង េបកខជន្របឡងជប់ េបកខនរមីក្របឡង េបកខនរ្ីរបឡងជប់

អគគិសនី

េអឡិច្រតូនិច

េក ្រត ្រស្ត

បសុវបបកមម

 

េបកខជន្របឡងជប់ែផនកអប់របំេចចកេទសឆន ំទី៣ ជំនញអគគិសនី ៣២ នក់ ្រសី ៣ នក់  េអឡិច
្រតូនិច ២៩ នក់ ្រសី ១ នក់ និងេក ្រត ្រស្ត ២៥ នក់ ្រសី ១៧ នក់ បសុវបបកមម ៣០ នក់ ្រសី ១៤ 
នក់។ 

លទធផល្របឡងេ្រជើសេរ ើសសិស ពូែកទូទំង្របេទស  

្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំ្របឡងេ្រជើសេរ ើសសិស ពូែកទូទំង្របេទសែផនកអក រសិលប៍ែខមរ គណិតវទិយ និងរបូវទិយថន ក់ 
ទី៩ និងទី១២ និងេ្រជើសេរ ើសជ័យ ភី ៥៨ នក់ ្រសី ២៤ នក់ េលើចំនួនេបកខជនសិស ពូែកថន ក់  
ជធនី េខត្ត ៤៨០ នក់ ្រសី ២១០ នក់ ែដលកនុងមួយមុខវជិជ  និងមួយក្រមិតថន ក់េ្រជើសបន ១០ នក់  
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- បញជូ នសិស ចូលរមួករ្របកួត្របែជងគណិតវទិយអូ ំពយដ សីុប៉សីុហ្វិកេលើកទី២៦ េន កល
វទិយល័យភូមិនទភនំេពញ ករ្របកួត្របែជងរបូវទិយអូ ំពយដទ្វីប សីុេលើកទី១៥ េនសិង្ហបុរ ីនិងករ
្របកួត្របែជងរបូវទិយអន្តរជតិេលើកទី៤៥ េនកហ ក់ ថ ន។ 

សិស  ២ នក់ បនទទួលពនរង្វ ន់ល្អ្របេសើរបំផុត និងសិស  ១ នក់ ទទួលបនពនរង្វ ន់
ពិេសសេនកនុងករ្របកួត្របែជងអនក្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត និងគណិតវទិយវយ័េកមងរបស់សីុេមអូេលើកទី៩ 
េនម៉េឡសីុ។ 

្របករេនះជួយេលើកទឹកចិត្តឱយសិស ខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀនសូ្រត និងជួយេលើកកិត្តិយសបុគគល និង
ជតិ។ 

ករអនុវត្តកមមវធីិសិក   

មរយៈករចុះពិនិតយ ម នករ្រគប់្រគង ករបេ្រង ន និងេរៀនេន ម្រគឹះ ថ នសិក  ្រកសួងបន
ជំរញុករអនុវត្តេគលវធីិសិស មជឈមណ្ឌ ល និងករបេ្រង ន មែបបអន្តរមុខវជិជ កនុងកមមវធីិសិក គួបផ ំនឹង
ករេ្របើសមភ រឧបេទស បនទប់ពិេ ធន៍ស្រមប់មុខវជិជ វទិយ ្រស្ត។ លទធផលថន ក់ទី៩ និងថន ក់ទី១២ អនុវត្ត
កមមវធីិសិក បន ១០០ ភគរយ ចំែណកក្រមិតថន ក់ដៃទេទៀតអនុវត្តបនពី ៨៧ េទ ៩៧ ភគរយ ៃនកមមវធីិ
សិក ។ 

វទិយល័យធនធន ៣៦ បនដំេណើ រករេរៀន និងបេ្រង នេ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ជសំខន់
េលើែផនកកំុពយូទ័រ ពិេ ធន៍ែផនកវទិយ ្រស្ត និងប ្ណ ល័យ។ 

្រគឹះ ថ នមធយមសិក បឋមភូមិ ១៤,៤ ភគរយ អនុវត្តករសិក ពីរេវន។ ្រគឹះ ថ នមធយមសិក
ទុតិយភូមិអនុវត្តករសិក ពីរេវនបនថយពី ៤៦ ភគរយ មក ៣៧,១ ភគរយ។ 

្រគូបេ្រង នថន ក់ទី៩ និងថន ក់ទី១២ ចំនួន ១៤៤ នក់ ្រសី ២៥ ភគរយ បនបំប៉នស្តីពីករេ្របើ្របស់
ស្តង់ រកមមវធីិសិក ថន ក់ទី៩ និងទី១២ ។  

្រកុមករងរពិនិតយេឡើងវញិកមមវធីិសិក  ៤៧ នក់ ្រសី ២៥ ភគរយ បនបំប៉នស្តីពីករពិនិតយកមមវធីិ
សិក  និងសរេសរេសចក្តី្រពងកមមវធីិសិក ថមី េ យមនករចូលរមួពីអងគភពពក់ព័នធ។  

ករេធ្វើេតស្ត យតៃម្លថន ក់ជតិេលើមុខវជិជ ភ ែខមរ គណិតវទិយ និងរបូវទិយ ថន ក់ទី៨ 

្រកសួងបនចុះេធ្វើេតស្ត យតៃម្លថន ក់ជតិេលើមុខវជិជ ភ ែខមរ គណិតវទិយ និងរបូវទិយ ថន ក់ទី៨ 
េន ២០០ េរៀន។ ្រកសួងបនបញចូ លទិននន័យេតស្ត យតៃម្លថន ក់ជតិេលើមុខវជិជ ភ ែខមរ         
គណិតវទិយ និងរបូវទិយថន ក់ទី៨ រចួ ល់ និងកំពុងវភិគលទធផលេតស្ត។ 

្របករេនះនឹងជួយផ្តល់ព័ត៌មនដល់អនកអភិវឌ កមមវធីិសិក  និងេសៀវេភសិក  និងអនកពក់ព័នធ េដើមបី
ែកលម្អករបេ្រង ន និងេរៀន។ 
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ករផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគល 

ករផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគល មផលេធៀបេសៀវេភ-សិស  ១:១ (សិស  ១ នក់ ទទួលបន
េសៀវេភ ១ ស្រមប់មន ៤ កបល) េនថន ក់ទី៧-៩ សេ្រមចបន ១០០ ភគរយ េលើចំណុចេ ។ ម
ផលេធៀបេសៀវេភ-សិស  ១:១ (សិស  ១ នក់ ទទួលបនេសៀវេភ ១ ស្រមប់មន ៧ កបល) េនថន ក់
ទី១០ សេ្រមចបន ៩៧,៨ ភគរយ។ មផលេធៀបេសៀវេភ-សិស  ២:១ (សិស  ២ នក់ ទទួលបន
េសៀវេភ ១ ស្រមប់មន ១០ កបល) េនថន ក់ទី១១-១២ សេ្រមចបន៩៨,៧ ភគរយ។ 

្របករេនះជួយសិស ឱយមនលទធភពកនុងករសិក  និង្រ វ្រជវេដើមបីសេ្រមចបន មេគលេ
ៃនកមមវធីិសិក ។ 

ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ្រគូបេ្រង ន 

្រកសួងបន៖ 

- បញជូ ន្រគូែផនកអប់របំេចចកេទស ២ នក់ ជ្រស្តីេទេរៀនបន្តថន ក់បរញិញ ប្រត និង្រគូែផនកអប់រ ំ
បេចចកេទស និងែផនកចំេណះទូេទជំនញកសិកមម េអឡិច្រតូនិច បសុវបបកមម កំុពយូទ័រ របូវទិយ និង
ករេរៀបចំកមមវធីិសិក  ៧ នក់ ្រសី ២៨,៥ ភគរយ ៃនវទិយល័យកំពង់េឈើទលេទបន្តករសិក
ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េនៃថ 

- បំប៉ន្រគូបេ្រង ន ៣ ៧៦៥ នក់ ្រសី ៣៤,៩ ភគរយ េនអនុវទិយល័យ ៦៧៥ ស្តីពីឯក រែណនំ
្រគូបេ្រង នេលើមុខវជិជ គណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្តភគ ៣ ្រគូបេ្រង នថន ក់ទី៧ ចំនួន ៤ ២៤៤ នក់ 
្រសី ៣១,៣ ភគរយ ស្តីពីករសិក ្រ វ្រជវេមេរៀន ្រគូឧេទទស និង្រគូបេ្រង នអនុវទិយល័យ    
វទិយល័យ ២៤១ នក់ ្រសី ២៦,៩៧ ភគរយ ស្តីពីបេចចកវទិយព័ត៌មន និង រគមនគមន៍ និង្រគូ
ឧេទទសមជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគ ២៣៦ នក់ ្រសី ៣៧,២ ភគរយ ស្តីពីកមមវធីិ កុមរ
េម្រតីមធយមសិក  

- បំប៉ននយកនយករង្រគឹះ ថ នមធយមសិក  ៤០០ នក់ ្រសី ១៣,៥ ភគរយ ស្តីពីករងរ្រគប់្រគង
និងដឹកនំ ្រគូឧេទទសមជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគ ៨១ នក់ ្រសី ៣៣,៣ ភគរយ ស្តីពីករអប់រ ំ
បញចូ លគន  

- បញច ប់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន ១២+២ ជំនន់ទី២៤ ចំនួន ១ ៣១១ នក់ ្រសី 
៥៨, ៩ ភគរយ ្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តមបរញិញ +១ ជំនន់ទី១៩ ចំនួន ១ ០០០ នក់ ្រសី ២៨,៤ ភគរយ 

- បំប៉ន្រគូបឋមសិក  និងមេត្តយយសិក ែដលមនសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិឱយេទជ្រគូ
ក្រមិតមូល ្ឋ ន ១ ៥០០ នក់ ្រសី ៤៧,០ ភគរយ ជំនន់ទី៧ េវនទី២ និង ១ ៤៩៤ នក់ ្រសី    
៤៥, ៤ ភគរយ ជំនន់ទី៨ េវនទី១ 
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- បញជូ នម្រន្តីនយក ្ឋ នអភិវឌ កមមវធីិសិក  ១ នក់ េទសិក បរញិញ ប័្រតជន់ខពស់ែផនកកមមវធីិសិក  
េនៃថ។ 

ករងរប ្ណ ល័យ 
ប ្ណ រក  និងម្រន្តីទទួលបនទុក ១ ២៧៨ នក់ ្រសី ៣០ ភគរយ បនទទួលករបំប៉នស្តីពីករផគត់

ផគង់ និង្រគប់្រគងេសៀវេភសិក េគល។  

ម្រន្តីទទួលបនទុកករងរប ្ណ ល័យថន ក់មនទីរ នយក  ប ្ណ រក  ៨៨ នក់ ្រសី ៦០ ភគរយ 
េន ១៥ េខត្ត បនទទួលករបំប៉នស្តីពីករងរបេចចកេទសប ្ណ ល័យេនមធយមសិក ។  

្របករេនះបនេធ្វើឱយប ្ណ រក  និងម្រន្តីទទួលបនទុកករងរប ្ណ ល័យមនជំនញ្រគប់្រគង  
បេចចកេទសប ្ណ ល័យចបស់ ស់ និងជំរញុករបណ្តុ ះទម្ល ប់សិស កនុងករ ន និងករ្រ វ្រជវ។ 

ក.៣ ករេលើកកមពស្់របសទិធភពៃនភពជអនកដឹកន ំនិង្រគប់្រគង 

ករព្រងឹង្របព័នធ្រគប់្រគង និងពិនិតយ ម នែផ្អកេលើលទធផល 

្រកសួងបន៖ 
- ចុះពិនិតយ ម នេលើករ្រគប់្រគង ករបេ្រង ន និងេរៀនេន ម្រគឹះ ថ នមធយមសិក  ១៦០      

ទូទំង ជធនី េខត្ត កនុងេនះមនវទិយល័យ ១២០ 

- ចុះពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិ របូករណ៍សិស ្រកី្រកមធយមសិក បឋមភូមិេន ម
្រគឹះ ថ នមធយមសិក េគលេ  ១៦៤ ទូទំង ជធនី េខត្ត កនុងេនះមនវទិយល័យ ៧៦ 

- ចុះពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លដំេណើ រករ្របតិបត្តិអគរធនធនទំង ៣៦ េរៀង ល់្រតីមស 

- ចុះអធិករកិចច េរៀនចំេណះទូេទ ២២ និងពិនិតយ ម ន យតៃម្លករងរធនគុណភព
អប់រ ំ២៧ 

- ចុះពិនិតយ ម នករបេ្រង ននិងេរៀន និងករ្របឡងឆមសែផនកអប់របំេចចកេទសេនវទិយល័យកំពង់
េឈើទល វទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន- រ ៉ូ  ខ ច់ 
ក ្ត ល និងវទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី។ 

្របករេនះជួយែកលម្អករងរដឹកនំ ្រគប់្រគង ករបេ្រង ន និងេរៀន និងករអនុវត្តែផនករអភិវឌ ន៍
េរៀន។ 

ករអភិវឌ សមតថភព 
ម្រន្តី ៥ នក់ បនចូលេរៀនថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ែផនក្រគប់្រគងអប់រ ំ និងែផនករ េនវទិយ ថ ន

ជតិអប់រ។ំ ម្រន្តី ៧ នក់ ្រសី ៣ នក់ បនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លភ អង់េគ្លសេនវទិយ ថ នភ
បរេទស។ ម្រន្តី ១ នក់ជ្រស្តី បន្របឡងជប់ជ្រគូឧេទទសស្រមប់បណ្តុ ះប ្ត លអធិករេនវទិយ ថ ន
ជតិអប់រ។ំ 
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្រកសួងបន៖ 
- សហករេបើកវគគបំប៉នស្តីពីករបេ្រង ន និងេរៀន ករអប់រកំរ្របឆំងអំេពើពុករលួយេនមធយមសិក

ទុតិយភូមិដល់្រគូសីលធម៌ ពលរដ្ឋវជិជ េនេខត្តបត់ដំបង បនទ យមនជ័យ ្រពះវ ិ រ និង្រពះសីហនុ 
មនអនកចូលរមួ ១៩៦ នក់ ្រសី ៧៨ នក់ 

- បំប៉ន្រគូឧេទទសស្តីពីករក ងឯក រស្រមប់បំប៉ន្របធន អនុ្របធនមណ្ឌ លសំេណរ ស្រមប់
ករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ មនអនកចូលរមួ ១៩ នក់ ្រសី ២ នក់ 

- បំប៉នម្រន្តីអប់រ ំ ស្តីពីកំែណទ្រមង់ករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ មនអនកចូលរមួ 
២២៩ នក់ ្រសី ៣១ នក់ 

- បំប៉នសមតថភពម្រន្តីអប់រថំន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិស្តីពីឯក រែណនំ្របធន អនុ្របធន
មណ្ឌ លសំេណរ ស្រមប់ករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ មភូមិភគ និង ជធនី
ភនំេពញ ៩៦២ នក់ ្រសី ៩៨ នក់ កនុងេនះ ២៨៣ នក់ ្រសី ២៨ នក់ ឧបតថមភេ យថវកិកមមវធីិ និង 
៦៧៩ នក់ ្រសី ៧០ នក់ ឧបតថមភេ យថវកិមូលនិធិភពជៃដគូស្រមប់អភិវឌ សមតថភព 

- បំប៉នសមតថភពស្តីពីករេរៀបចំអក រសមង ត់ ស្រមប់ករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ 
២ វគគ ដល់បុគគលិកអប់រអំងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួង ៤៤៧ នក់ ្រសី៩០ នក់ 

- បំប៉ន្រកុមករងរបំប៉ន និងពិនិតយ ម នថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ស្តីពីករក ងឯក រ
កុមរេម្រតីេនមធយមសិក មនអនកចូលរមួ ៤០ នក់ ្រសី ១២ នក់ 

- បំប៉នសមតថភព្រគូឧេទទសថន ក់ជតិស្តីពីករអនុវត្តកមមវធីិកុមរេម្រតីេនមធយមសិក ស្រមប់្របធន
្រកុមបេចចកេទស មនអនកចូលរមួ ៦៣ នក់ ្រសី ២៤ នក់ 

- បំប៉នសមតថភពស្តីពីករអនុវត្តអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លដល់ម្រន្តីករយិល័យមធយម
សិក ៃនមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី  ម្រន្តីករយិល័យអប់រ ំ យុវជន និងកី  នយក នយករង 
និងេលខធិករ មធយមសិក េនទូទំង្របេទស មនអនកចូលរមួ ៣ ៦៧៨នក់ ្រសី ៤០៥ 
នក់ ឧបតថមភថវកិេ យគេ្រមងគំ្រទវស័ិយអប់រទីំ២ 

- បំប៉ន និងផ ព្វផ យឯក រអប់រតំ្រមង់វជិជ ជីវៈស្រមប់មធយមសិក បឋមភូមិ ៤ េខត្ត មនអនកចូល
រមួ ២៩៤ នក់ ្រសី ៥៣ នក់ 

- បំប៉ន្រគូែផនកអប់របំំណិនជីវតិេនមធយមសិក បឋមភូមិេនេខត្ត្រពះវ ិ រ កំពង់ចម និងមណ្ឌ លគិរ ី 
មនអនកចូលរមួ ៥៨៦ នក់ ្រសី ១៨៧ នក់ េលើជំនញកត់េដរសេម្ល កបំពក់ ករបណ្តុ ះផ ិត
អំេបះ និងផ ិតចំេបើង។ 
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បុគគលិកអប់រៃំននយក ្ឋ នត្រមង់ទិសនិងវជិជ ជីវៈ ១ នក់ បនបន្តករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់
ខពស់េន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ វគគបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី្រគប់្រគងស្តីពីករអភិវឌ បេចចកេទសេនមធយមសិក
េន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ ១ នក់ វគគេរៀបចំសរេសរកមមវធីិសិក ែផនកអប់របំេចចកេទសក្រមិតមធយមេនៃថ ១ 
នក់ វគគបណ្តុ ះប ្ត លអនកដឹកនំវយ័េកមងែផនកអប់របំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈេនជបុ៉ន ២ នក់ 
និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីមគគុេទទសក៍ៃន ជីព េនអីុ លី ១ នក់។ 

ករបំប៉នសមតថភពម្រន្តីអប់រេំលើករងរ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ បនជួយឱយ
ករងរកំែណទ្រមង់េនះទទួលបនេជគជ័យ។ 

ខ. វឌឈនភពៃនសចូនករផលសេ្រមច 

ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 ករអប់រមំធយមសិក  និងអប់របំេចចកេទស 
ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង 

ថ នភព 
២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ ២០១៤-១៥ 

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

 អ្រ េបះបង់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ(្រសី) ២០,៩% ១១% ២០,៣% 

២ អ្រ រមួៃនករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ ៥៥,៣% ៦៧% ៥៥,១% 

 អ្រ រមួៃនករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ(្រសី) ៥៦,២% ៦៦% ៥៦,២% 

៣ អ្រ រមួៃនករសិក េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ ២៦% ៣១% ២៥,៣% 

 អ្រ រមួៃនករសិក េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ(្រសី) ២៥,៧% ២៨% ២៦,៩% 

៤ អ្រ ឆ្លងភូមិសិក ពីម.បឋមភូមិេទម.ទុតិយភូមិ ៧០,២% ៨៣% ៧១,១% 

 អ្រ ឆ្លងភូមិសិក ពីម.បឋមភូមិេទម.ទុតិយភូមិ(្រសី) ៧១,៤% ៨៣% ៧២,៩% 

៥ អ្រ បញច ប់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ ៣៩,១% ៥២% ៤០,៣% 

 អ្រ បញច ប់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ(្រសី) ៤០% ៥២% ៤១,៨% 

៦ ភគរយសិស មធយមសិក បឋមភូមិទទួល របូករណ៍ ១០,៥% ៩% ១០,៩៧% 

៧ ចំនួន្រគឹះ ថ នមធយមសិក អនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតី ៥៥,៦% ៦០% ៥៣,១% 

៨ មធយមសិក មនបងគន់អនម័យ     
 មធយមសិក បឋមភូមិ ៦៣,៦% ៩០% ៦៣,១% 

 មធយមសិក ទុតិយភូមិ ៩៨% ១០០% ៩៥,៨% 

៩ មធយមសិក មនទឹក ្អ ត     
 មធយមសិក បឋមភូមិ ៣៦,៤% ៩០% ៣៤,៥% 

 មធយមសិក ទុតិយភូមិ ៦២,៦% ១០០% ៥៩,៩% 

១០ ចំនួនវទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស ៣ ៤ ៣ 

១១ ចំនួនសិស កនុងករអប់រមំធយមសិក បេចចកេទស ៦៥៣ ១២៣៨ ៨៦៨ 

 ចំនួនសិស កនុងករអប់រមំធយមសិក បេចចកេទស(្រសី) ២៣៨ ៣៨៧ ៣២៦ 

Uសមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  
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គ. បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន ចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 
បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- េហ ្ឋ រចនសមព័នធរបូវន័្ត សមភ រៈបេ្រង ននិងេរៀន ្រគូឯកេទស មមុខវជិជ មួយចំនួន ជពិេសស
មុខវជិជ វទិយ ្រស្ត និង្រគូបេ្រង នបេចចកេទសេន មវទិយល័យចំេណះទូេទនិងបេចចកេទសមិន
ទន់េឆ្លើយតប មត្រមូវករ 

- កមមវធីិទប់ ក ត់ករេបះបង់ករសិក របស់សិស មធយមសិក  មិនទន់មន្របសិទធភព្រគប់
្រគន់ដូចជកមមវធីិ របូករណ៍  

- េរៀនអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតីមធយមសិក េន មិនទន់បនព្រងីកវ ិ លភព  
- ករអប់របំំណិនជីវតិ ករត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ និងករ្របឹក ជីពមិនទន់បនព្រងីកវ ិ លភព 
- លទធផល្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិេលើមុខវជិជ គណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្តេនមន

ក្រមិតទប 
- ករេបះបង់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិេនមនក្រមិតខពស់ ជពិេសសេនថន ក់ទី៧  
- វធិនករ និងជេ្រមើសស្រមប់ផ្តល់ឱកសដល់សិស ្របឡងធ្ល ក់សញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយ

ភូមិ េដើមបីបន្តករសិក មិនទន់បនទូលំទូ យ  
- ករអនុវត្តកមមវធីិសិក េនមិនទន់បនេពញេលញ មករែណនំរបស់្រកសួង 
- ករអនុវត្តអន្ត គមន៍្របព័នធរលឹំកជមុនេដើមបីទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក េនមិនទន់ព្រងីក

វ ិ លភពបន 
- នយក មធយមសិក មួយចំនួនេនមិនទន់េគរព មតួនទី ភរកិចច និងករទទួលខុស្រតូវ 
- ចំនួនអធិករមធយមសិក មិនទន់េឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករទំងបរមិណ និងគុណភព។ 
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២.២.៤ អនុ សយ័ ករអបរំ់ឧត្តមសិក  
64 Tក.     លទធផលសេ្រមចបន 
64 Tក.១ ករទទលួបនេស អបរំ់្របកបេ យសមធម ៌

្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ទូទំង្របេទសមន ១១០ េកើន ៥ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣ កនុងេនះ្រគឹះ ថ ន
ឧត្តមសិក រដ្ឋ ៤៣ និងឯកជន ៦៧ ែដលមនទី ំងេន មប ្ត ជធនីេខត្ត១៩។ ្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក សថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួង ថ ប័ន ១៤។ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ែដលសថិតេ្រកមករ
្រគប់្រគងរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី មន ៦៣ រដ្ឋ ៩ និងឯកជន ៥៤។្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ៣៨  
បណ្តុ ះប ្ត លថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត។ 

ងទី១១ ៖ ចំនួន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក សថតិេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 

ល.រ េឈម ះ្រកសួង ថ ប័ន រដ្ឋ ឯកជន សរបុ 

១ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ៩ ៥៤ ៦៣ 

២ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ៣ ០ ៣ 

៣ ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ១ ០ ១ 

៤ ្រកសួងសុខភិបល ៣ ០ ៣ 

៥ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ១២ ១៣ ២៥ 

៦ ្រកសួងធមមករ និង សន ៣ ០ ៣ 

៧ ្រកសួងករពរជតិ ៥ ០ ៥ 

៨ ្រកសួងម ៃផទ ១ ០ ១ 

៩ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ១ ០ ១ 

១០ ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ១ ០ ១ 

១១ ធនគរជតិៃនកមពុជ ១ ០ ១ 

១២ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ១ ០ ១ 

១៣ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ១ ០ ១ 

១៤ ្រកសួងែរ ៉និងថមពល ១ ០ ១ 

 សរបុ ៤៣ ៦៧ ១១០ 

ឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤ ្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក មន ១១ ៥៦៦ នក់ ្រសី ១ ៦៦៧ នក់ េសមើនឹង 
១៤,៤ ភគរយ កនុងេនះ្រគូបេ្រង នក្រមិតបរញិញ ប្រត ៣ ៤០៩ នក់ ្រសី ៦២០ នក់ េសមើនឹង ១៨,១៨  
ភគរយ ្រគូបេ្រង នក្រមិតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ៧ ១៤០ នក់   ្រសី ៩៣០ នក់ េសមើនឹង ១៣,០២ ភគរយ 
និង្រគូបេ្រង នក្រមិតបណ្ឌិ ត ៨៣៦ នក់ ្រសី ៦៨ នក់ េសមើនឹង ៨,១៣ ភគរយ។ 
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ងទី១២ ៖ ករេ្រប បេធៀបបុគគលិកអប់រេំនឧត្តមសិក  

្រគូបេ្រង ន 
ឆន សិំក ២០១២-២០១៣ ឆន សិំក ២០១៣-២០១៤ 

បរញិញ ប្រត បរញិញ ប្រត 
ជន់ខពស់ 

បណ្ឌិ ត សរបុ បរញិញ ប្រត 
 

បរញិញ ប្រត 
ជន់ខពស់ 

បណ្ឌិ ត សរបុ 

្រគូបេ្រង ន
ជតិ 

៣៤៧០ ៦០៣២ ៧០០ ១០២០២ ៣១៣៩ ៦៦៣២ ៧១៧ ១០៤៨៨ 

្រគូបេ្រង ន
បរេទស 

២៥០ ២៨៥ ១០៥ ៦៤០ ២៧០ ៤៨៥ ១១៩ ៨៧៤ 

សរបុ ៣៧២០ ៦៣១៧ ៨០៥ ១០៨៤២ ៣៤០៩ ៧១១៧ ៨៣៦ ១១៣៦២ 

និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតរងមន ១៥ ៦៣៥ នក់ ្រសី ៧ ២៩៩ នក់ េសមើនឹង ៤៦,៧ ភគរយ កនុងេនះ
និស ិត របូករណ៍ ១ ៦៣២ នក់ ្រសី ៥៧១ នក់ េសមើនឹង ៣៤,៩ ភគរយ។  េ្រប បេធៀបនឹងឆន ំ
សិក កន្លងមក និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតរងថយ ៨ ០៧៦ នក់ ្រសី ៣៤៥ នក់ េសមើនឹង ៤,៣ ភគរយ។  

របូភពទី១០ ៖ និស តិថន ក់បរញិញ ប្រតរង ពីឆន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់ ២០១៣-២០១៤ 
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សរុប

្រសី

  

 និស ិតកំពុងសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតមន ២១៤ ២៦៦ នក់ ្រសី ៩២ ៥៤៣ នក់ េសមើនឹង ៤៣,២ 
ភគរយ។ េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន ំសិក កន្លងមក និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតថយ ១,៦ ភគរយ ្រសីេកើន ៦,៧ 
ភគរយ។ និស ិត របូករណ៍មន ២៨ ៦៧៦ នក់ ្រសី ១២ ៦៨៥ នក់ េសមើនឹង ៤៤,៥ ភគរយ េបើ
េ្រប បេធៀបនឹងឆន ំសិក កន្លងមក និស ិត របូករណ៍ថយ ១ ភគរយ ្រសីេកើន ១៥,៣ ភគរយ។ 
និស ិតកំពុងសិក ឆន ំទី១ ៃនថន ក់បរញិញ ប្រតមន ៦១ ០០៩ នក់ ្រសី ២៦ ០៩៦ នក់ េសមើនឹង ៤២,៧ 
ភគរយ េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន ំសិក កន្លងមក និស ិតឆន ំទី១ ថយ  ៩,៧ ភគរយ ្រសីថយ ៩,៨ ភគរយ។ 
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របូភពទី១១ ៖ និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រត ពីឆន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់ ២០១៣-២០១៤ 
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និស ិតកំពុងសិក ថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រតមន ១៩ ១៩១ នក់ េកើន ៨,២ ភគរយ ្រសី ១៩,៩   
ភគរយ េកើន ១២,៨ ភគរយ កនុងេនះថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ១៨ ០១០ នក់ េកើន ៨,១ ភគរយ ្រសី  
៣៧៧២ នក់ េសមើនឹង ២០,៩ ភគរយ  េកើន ១២,៩ ភគរយ និងថន ក់បណ្ឌិ ត ១ ១៨១ នក់ េកើន ៩,០ 
ភគរយ ្រសី ៦០ នក់ េសមើនឹង ៥,០ ភគរយ េកើន ០,៤ ភគរយ។ និស ិតថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រតចូល
សិក ឆន ំដំបូងមន ៥ ៩៧៤ នក់ េកើន ១៦,៥ ភគរយ ្រសី ២៤,៧ ភគរយ េកើន ២៣,៤ ភគរយ កនុង
េនះថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ៥ ៨៤២ នក់ េកើន ១៤,៧ ភគរយ ្រសី ២៥,១ ភគរយ េកើន ២២,៩ ភគរយ 
និងថន ក់បណ្ឌិ ត ១៣២ នក់ េកើន ២៥៦,៧ ភគរយ ្រសី ៤,៥ ភគរយ េកើន ១០០ ភគរយ។ 

្របករេនះបង្ហ ញថ កមពុជមនសុទិដ្ឋិនិយមកនុងករក ងធនធនមនុស ្របកបេ យសមតថភព
ខពស់។ 

របូភពទី១២ ៖ និស តិកំពុងសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ឆន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់ ២០១៣-២០១៤ 
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របូភពទី១៣ ៖ និស តិកំពុងសិក ថន ក់បណ្ឌិ ត ពីឆន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់ ២០១៣-២០១៤ 

 
្រកសួងបន៖ 

- ្របឡងេ្រជើសេរ ើសនិស ិត ៦៦២ នក់ ្រសី ២៦,៦ ភគរយ េទសិក េនបរេទស និងទទួលចុះ
េឈម ះនិស ិតបញច ប់ករសិក ពីបរេទស ១៤២ នក់ ្រសី ២១,៨ ភគរយ 

- បំប៉ននិស ិត របូករណ៍េទសិក េនបរេទស និងនិស ិតបរេទសមកសិក េនកមពុជស្តីពីវបបធម៌ 
្របៃពណី និងកររស់េន ២៩៩ នក់ ្រសី ២២,៤ ភគរយ 

- បញជូ ននិស ិត របូករណ៍េទសិក េនេវៀត ម ១២០ នក់ ្រសី ២០ ភគរយ េន វ ១០ 
នក់ ្រសី ១០ ភគរយ េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ១០៤ នក់ ្រសី ២៩,៨ ភគរយ និងនិស ិត

របូករណ៍្រពះ ជទនមច ស់ក ្រតីម ច្រកីសិរនិថន េនៃថ ២១៩ នក់ ្រសី ២៩,៦ ភគរយ។ 

និស ិត របូករណ៍បរេទសកំពុងសិក េនកមពុជមន ១៦០ នក់ ្រសី ២៨,១ ភគរយ េវៀត ម 
១១១ នក់ ្រសី ២៩,៧ ភគរយ វ ៤៣ នក់ ្រសី ១៣,៩ ភគរយ និង ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ៦ 
នក់ ្រសី ១០០ ភគរយ។ និស ិត របូករណ៍បរេទសេទើបមកដល់ថមីមន ៣១ នក់ ្រសី ៤៨,៣    
ភគរយ េវៀត ម ១៥ នក់ ្រសី ៤០ ភគរយ វ ១០ នក់ ្រសី ៣០ ភគរយ និង ធរណរដ្ឋ្របជ
មនិតចិន ៦ នក់ ្រសី ១០០ ភគរយ។ 

និស ិតបរេទសេរៀនបង់ៃថ្លសិក  ១៣ នក់ ្រសី ៤៦,១ ភគរយ ធរណរដ្ឋកូេរ ៉៦ នក់ េវៀត ម 
៤ នក់ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ២ នក់ និងជបុ៉ន ១ នក់ និងស្រមួលឱយចូលេរៀនេទ មមុខវជិជ
ែដលបនេសើនសំុ។ 

និស ិតបញច ប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតរង ៥ ៦០២ នក់ ្រសី ២ ២៦៤ នក់ េសមើនឹង ៤២ ភគរយ កនុង
េនះនិស ិត របូករណ៍ ៦៤៨ នក់ ្រសី ២៤២ នក់ េសមើនឹង ៣៣,១ ភគរយ។ និស ិតបញច ប់ករ
សិក ថន ក់បរញិញ ប្រតមន ៤៥ ៨៨៤ នក់ ្រសី ១៩ ៧០៧ នក់ េសមើនឹង ៤២,៩  ភគរយ កនុងេនះនិស ិត

របូករណ៍ ៦ ៦៧៩ នក់ ្រសី ២ ៧២៤ នក់ េសមើនឹង ៤១,២ ភគរយ។ និស ិតថន ក់េ្រកយ
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បរញិញ ប្រតបញច ប់ករសិក មន ៤ ៥៤៩ នក់ ្រសី ២៣ ភគរយ កនុងេនះបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ៤ ៥១៥ 
នក់ ្រសី ១ ០៤៧ នក់ េសមើនឹង ២៣,២ ភគរយ (និស ិតែដលបនសរេសរនិេកខបបទបញច ប់ករសិក  
១៣០ នក់ ្រសី ១៨,៤ ភគរយ) េកើន ៣១,៦ ភគរយ ្រសី ២៣,២ ភគរយ និងថន ក់បណ្ឌិ ត ៣៤ នក់ ្រសី ១ 
នក់ េសមើនឹង ២,៩ ភគរយ េកើន ១០០ ភគរយ ្រសីថយ ៥០  ភគរយ។ 

្របករេនះបនបញជ ក់ឱយេឃើញថ ចំនួននិស ិតនរេីនឧត្តមសិក មនករេកើនេឡើងគួរឱយកត់    
សមគ ល់។ 

របូភពទី១៤ ៖ និស តិបញច ប់ថន ក់បរញិញ ប្រតរង ពីឆន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់២០១៣-២០១៤ 

 
 

របូភពទី១៥ ៖ និស តិបញច ប់ថន ក់បរញិញ ប្រត ពីឆន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់ ២០១៣-២០១៤ 
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របូភពទី១៦ ៖ និស តិបញច ប់ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ពីឆន សិំក  ២០០២-២០០៣ ដល់ ២០១៣-២០១៤ 

 
របូភពទី១៧ ៖ និស តិបញច ប់ថន ក់បណ្ឌិ ត ពីឆន សិំក  ២០០៥-២០០៦ ដល់ ២០១៣-២០១៤ 

 
 

របូភពទី១៨ ៖ និស តិកំពុងសិក  និងបញច ប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ មវស័ិយឆន សិំក  ២០១៣-១៤ 
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របូភពទី១៩ ៖ និស តិកំពុងសិក  និងបញច ប់ករសិក ថន ក់បណ្ឌិ ត មវស័ិយឆន សិំក ២០១៣-១៤ 

64 Tក.២ ករេលីកកមពសគ់ណុភព និងភពេឆ្លីយតប 

ភគរយៃន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក សេ្រមចបន មស្តង់ រធនគុណភពៃផទកនុង ១៨,៩។ 

្របករេនះបញជ ក់ថ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក មួយចំនួនមិនទន់បនេឆ្លើយតបនឹងស្តង់ រធន    
គុណភពៃផទកនុង។ 

ករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយឧត្តមសិក  

្រកសួងបន៖ 

- េចញេគលនេយបយស្តីពីចកខុវស័ិយឧត្តមសិក  ២០៣០ សំេ ធនសមធម៌ៃនករចូលេរៀន
របស់និស ិត ្របសិទធភពភពរលូនៃនករស្រមបស្រមួលករ្រគប់្រគងេនឧត្តមសិក  និងយន្តករ
ចំបច់ននេដើមបីគំ្រទដល់្របព័នធឧត្តមសិក  និងករអភិវឌ ធនធនមនុស  

- បេងកើត្រកុមករងរពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរណៈ និងឯកជន 

- ពិនិតយ ថ នភពបណ្តុ ះប ្ត លៃផទកនុង្រគឹះ ថ នឧត្ដមសិក  ៥៩។ 

ករទទួល គ ល់គុណភពអប់រេំនឧត្តមសិក  

្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំឯក រស្តង់ រជតិស្តីពី ករទទួល គ ល់គុណភពអប់រេំនឧត្តមសិក  និងផ ព្វផ យ
ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក េគលេ  ៤ មនអនកចូលរមួ ១៨៨ នក់្រសី ២៥ នក់ 
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- អនុញញ តឱយ កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ េធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់
ជំនញអក រ ្រស្តែខមរ បេងកើតេដប៉តឺម៉ង់ភ ៃថ និងបេងកើតម វទិយល័យអប់រ ំ

- ទទួល គ ល់េដប៉តឺម៉ង់ថន ក់ឆន ំសិក មូល ្ឋ ន ៣ 

- ទទួល គ ល់ កិចចកររ ្ឋ ភិបល និងទំនក់ទំនងអន្តរជតិ េតេជែសន និងករបណ្តុ ះ     
ប ្ត លជំនញថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ និងបណ្ឌិ ត េន កលវទិយល័យកមពុជ 

- ផ ព្វផ យឯក រស្តីពី្រកបខណ្ឌ គុណវឌុ ិជតិ មនអនកចូលរមួ ១៦០ នក់ ្រសី ២៥ នក់ 

- េ្រត មលកខណៈេបើក កលវទិយល័យតបូងឃមុំ  

- បញឈប់ករទទួល គ ល់វទិយ ថ នបុ៊ ្ណ កមពុជ 

- ្រពងេគលករណ៍លម្អិតស្តីពីករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បណ្ឌិ ត 

- ចុះពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លលទធផលៃនករសិក របស់និស ិត របូករណ៍ ទិភព 
និស ិត របូករណ៍េនអូ្រ ្ត លី និងគុណភពបណ្តុ ះប ្ត ល្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ១៤ 
ែដលគំ្រទេ យគេ្រមងេលើកកមពស់គុណភពនិងសមតថភពឧត្តមសិក ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុញញ តឱយបេងកើត កលវទិយល័យ្រកេចះ មអនុ្រកឹតយេលខ ០៨ អន្រក
.បក ចុះៃថងទី០៦ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៥។ 

ករេលើកកមពស់សកមមភព្រ វ្រជវ 

្រកសួងបន៖ 

- ផ្តល់មូលនិធិស្រមប់អភិវឌ សមតថភព្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន៍ដល់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ២៤ 
កនុងេនះមនអនុគេ្រមង ៤៥។ អនុគេ្រមងែដលបនបញច ប់រចួ ល់ ១៥ និង ៣០ បញច ប់កនុងែខ
មិថុន ឆន ំ២០១៥ គំ្រទេ យគេ្រមងេលើកកមពស់គុណភព និងសមតថភពឧត្តមសិក  

- បំប៉នសមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរណៈ និងឯកជន ស្តីពីករេរៀបចំ
ែផនករសកមមភព្រ វ្រជវ មនអនកចូលរមួ ១០៥ នក់ ្រសី ១២ នក់ 

- េរៀបចំេវទិកអនក្រ វ្រជវ ករបង្ហ ញវស័ិយ ទិភពកនុងករ្រ វ្រជវ២០១៥-២០១៨ មនអនក
ចូលរមួ ១០៥ នក់ ្រសី ១៦ នក់ និងេវទិក្រ វ្រជវអប់រកំមពុជេលើកទី១ េរៀបចំេ យសមគម
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក កមពុជេ្រកមកិចចសហករជមួយអងគករយូេណសកូ មនអនកចូលរមួថន ក់ជតិ 
និងអន្តរជតិ ៤៩២ នក់ ។ 
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ករព្រងឹងយន្តករេ្រជើសេរ ើសនិស តិ 

្រកសួងបន៖ 

- េ្រជើសេរ ើសនិស ិត របូករណ៍រដ្ឋ ម្របព័នធកំុពយូទ័រឱយចូលេរៀនថន ក់ឆន ំសិក មូល ្ឋ ន េន
ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរណៈ និងឯកជន ស្រមប់ឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥ ចំនួន         

៣ ៣៦៤ នក់ ្រសី ២ ០៤៣ នក់ េសមើនឹង ៦០,៧ ភគរយ 

- បញជូ នកូនេសៀវេភ និងសំណំុពកយសំុ របូករណ៍េទដល់មនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី  េដើមបី
ែចកជូនបន្តដល់សិស ថន ក់ទី១២ េន មវទិយល័យទូទំង្របេទស 

- ផ ព្វផ យែណនំពីេគលករណ៍ ៃនករ្របឡងេ្រជើសេរ ើសនិស ិត របូករណ៍េទសិក េន
បរេទសដល់សិស  និស ិត ម្រន្តី ជករ តំបន់ ច់្រសយលជួបករលំបក ១៥ ដង។  

្របករេនះបនឆ្លុះបញច ំងពីទស នទនរយៈេពលែវងស្រមប់អភិវឌ ឧត្តមសិក ។  

64 Tក.៣ ករេលីកកមពស្់របសិទធភពៃនភពជអនកដឹកនំ និង្រគប្់រគងេន្រគបក់្រមិត 

ករេលើកកមពស់អភិបលកិចច្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក   

្រកសួងបន៖ 

- ្របគល់សិទធិចុះហតថេលខេលើសន្លឹកសញញ ប្រតករបញជ ក់វញិញ បនប្រតបេ ្ត ះ សនននិងសន្លឹក
សញញ ប្រតថតចម្លង និងករេចញសន្លឹកសញញ ប្រតេលើកទី២ (ទុតិយ ) ជូន្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក  

- បេងកើតគណៈកមមករពិនិតយខ្លឹម រ និងរបូភពផ ព្វផ យពណិជជកមមសិក េន ម្រគឹះ ថ ន
ឧត្តមសិក  

- េបះពុមពក្រមងព័ត៌មនស្តីពីករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត (ព័ត៌មនទូេទស្តីពីថន ក់
ដឹកនំ្រគឹះ ថ ន កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ថន ក់បណ្ឌិ ត និងតៃម្លសិក ) 

- ព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក េ្រក្របេទសដូចជ ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ ៃថ 
សហរដ្ឋ េមរកិ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ប ងំ េវៀត ម។ល។ េលើករផ្ល ស់ប្តូរនិសិ ត 

្រ ្ត ចរយ កមមវធីិសិក  ករ្រ វ្រជវ និងករផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធ 

- ទទួល គ ល់្រកុម្របឹក ភិបល្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឯកជន ៤។ 

ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកើត្រកុម្របឹក ភិបល្រគឹះ ថ ន ធរណៈ ២ ។ 
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ករអភិវឌ សមតថភពម្រន្តីឧត្តមសិក  
្រកសួងបន៖ 

- បញជូ នម្រន្តី ៣ នក់ េទចូលរមួសិកខ ស្តីពីករ្រគប់្រគងករងរលទធកមម 

- បញជូ នម្រន្តី ៤ នក់ ្រសី ១ នក់ េទចូលរមួសិកខ ស្តីពីករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ មតំបន់
េន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ េដើមបីេ្រត មវភិគផលប៉ះពល់ៃនករសិក របស់និស ិត របូករណ៍

ទិភពពិេសស 

- បញជូ នម្រន្តី ៥ នក់ ្រសី ១ នក់ េទចូលរមួទស នកិចចសិក េនបង់ក្ល ែដសស្តីពីករអនុវត្តករងរ
្រ វ្រជវករងរលទធកមម និងករងរ្រគប់្រគងហិរញញវតថុស្រមប់ករអនុវត្តអនុគេ្រមង្រ វ្រជវ

ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

- បញជូ នម្រន្តីជំនញ និងបុគគលិក្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឯកជន ២១ នក់ ្រសី ៥ នក់ េទសិក ថន ក់
បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េនអូ្រ ្ត លី កនុងេនះ ១៩ នក់ ្រសី ៦ នក់ បនបញច ប់ករសិក ្រតឡប់មកវញិ 

- បញជូ នម្រន្តី ៥ នក់ េទសិក វគគបណ្តុ ះប ្ត លជន់ខពស់អន្តរជតិស្តីពីករេធ្វើែផនករ និង
្រគប់្រគងអប់រេំនប ងំ 

- េរៀបចំសននិសីទអន្តរជតិេលើកទី៣ ស្តីពីគណិតវទិយ និងករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយកនុងករអប់រ ំ      
គណិតវទិយ រយៈេពល ៣ៃថង មនអនកចូលរមួ ២៥០ នក់ ្រសី ៦៧ នក់  

- ពិនិតយ និងេចញសញញ ប្រតនិស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ២ ៣៨៧ នក់ ្រសី ៤៥៥ នក់ និង
បណ្ឌិ ត ២៥ នក់ ្រសី ១ នក់ 

- បញជូ នម្រន្តី ៤ នក់ ចូលរមួសននិសីទអន្តរជតិស្តីពីករធនគុណភពអប់រឧំត្តមសិក េនៃថ។ 

្របករេនះបនជួយេលើកកមពស់្របសិទធភពៃនករដឹកនំ និង្រគប់្រគង។ 

ខ.  វឌ នភពៃនសចូនករផលសេ្រមច 
ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 
ឧត្តមសិក  

ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង
ថ នភព 

២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ ២០១៣-១៤
១ ភគរយនិស ិត របូករណ៍រដ្ឋចូលេរៀនឆន ំទី ១ ៥% 8% ៩,៩% 

២ អ្រ រមួៃនករសិក េនឧត្តមសិក  (១៨-២២ឆន ំ) ១៣% 15% ១២,៤% 

៣ ្រគូបេ្រង នែដលមនគុណវឌុ ិេនក្រមិតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់េកើន ១០០០នក់ និងបណ្ឌិ ត ២៥០នក់ 
 - បរញិញ ប្រតជន់ខពស់កនុង្រសុក ៥០ ៧០ ៦០០ 

 - បណ្ឌិ តកនុង្រសុក ២០ ៣០ ១៧ 

 - បរញិញ ប្រតជន់ខពស់េនបរេទស ៥០ ៧០ ២០០ 

 - បណ្ឌិ តេនបរេទស ២០ ២០ ១៤ 
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៤ ភគរយនិស ិតបញច ប់ករសិក កនុងកមមវធីិ ទិភព ៊ ន ៨៧% ៨៨% N/A 

៥ ភគរយនិស ិតបញច ប់ករសិក មនករងរេធ្វើ ៧០% ៧២% N/A 

៦ ភគរយៃន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក េរៀបចំែផនករថវកិ្របចំឆន ំ ១០% ២០% N/A 

៧ 
ភគរយៃន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក សេ្រមចបន មស្តង់ រ
ធនគុណភពៃផទកនុង ១០% ២០% ១៨,៩%  

៨ ថវកិស្រមប់អនុវស័ិយឧត្តមសិក  ៤% ៨% N/A 

Uសមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន  សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  

 
គ.  បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ បញ្ហ
្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ែដលបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ វសិ្វកកមម សិលបៈៃចន
្របឌិត និងគណិតវទិយ មនចំនួនតិច 

- ករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់វជិជ ជីវៈ និងបេចចកេទសមធយម េនមនចំនួនតិច 
- េគលនេយបយជតិស្តីពី របូករណ៍ ករឧបតថមភធន និងឥណទនស្រមប់អនកសិក  េន

ឧត្តមសិក  មិនទន់បនេរៀបចំ 
- ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ភគេ្រចើនេផ្ត តែតេលើករបេ្រង នជងករ្រ វ្រជវ 
- ធនធន្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក  និងមូល ្ឋ នសមភ រៈេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក មិនទន់        

សមម្រតេទនឹងចំនួននិស ិត។ 
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២.២. ៥ អនុ សយ័ ករអបរំ់េ្រក្របពន័ធ 
ក. លទធផលសេ្រមចបន 

ក.១ ករទទលួបនេស អបរំ់្របកបេ យសមធម ៌  
 ្រកសួងបនអនុវត្តកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធេន ម ជធនី េខត្តមនកមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ ២៥ កមមវធីិ

េ្រកយអកខរកមម ២៣ កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ ២៣ កមមវធីិបេងកើន្របក់ចំណូលេន មមជឈមណ្ឌ លសិក
សហគមន៍ ២៥ កមមវធីិសមមូលបឋមសិក  ១៨ និងបំេពញវជិជ  ២២ ។ 

កមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ 

អេងកតសងគមកិចច-េសដ្ឋកិចចេនកមពុជរបស់្រកសួងែផនករបង្ហ ញថ អ្រ អកខរកមមជនយុវជន ( យុ
១៥-២៤ឆន ំ) បនេកើនពី ៩២,១ ភគរយ ្រសី ៩១,៣ ភគរយ េនឆន ំ២០១២ ដល់ ៩៣ ភគរយ ្រសី ៩២,៨ 
ភគរយ េនឆន ំ ២០១៣។ ចំេពះអ្រ អកខរកមមជនេពញវយ័ ( យុ១៥-៤៥ឆន ំ) េកើនពី ៧៧,៦ ភគរយ 
េនឆន ំ២០០៨ ដល់ ៨០ ភគរយ េនឆន ំ២០១៣។ 

របូភពទី២០ ៖ ភគរយអនកសិក កមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ ម្រកុម យុ ឆន ២ំ០១៤ 

 
 

របូភពទី២០ បង្ហ ញថ ្រកុម យុ ២៥-៤៥ឆន ំ បនចូលេរៀនកនុងកមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈរហូតដល់ 
៥១,៥ ភគរយ េ្រចើនជង្រកុម យុេផ ងេទៀត។ េ យែឡក្រកុម យុ ៤៥ឆន ំេឡើងមនែត ៥ ភគរយ 
បុ៉េ ្ណ ះ េ យ រ្រកុមេនះ ជ្រកុមពលកមមសកមមគម នឱកសចូលេរៀន មកមមវធីិអប់រកំនុង្របព័នធ។ 

ថន ក់អកខរកមមវជិជ ជីវៈមន ១ ១៩០ ថយ ៨៧ េសមើនឹង ៦,៨ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ ថន ក់    
អកខរកមមវជិជ ជីវៈ្រគប់្រគងេ យ្រកសួង ១ ១០៨ ថយ ៨០ េសមើនឹង ៦,៧ ភគរយ និងគំ្រទេ យៃដគូ
អភិវឌ មន ៨២ ថយ ៧ េសមើនឹង ៧,៩ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។  

្រគូអកខរកមមវជិជ ជីវៈមន ១ ២១១ នក់ ្រសី ៤៨៣ នក់ េសមើនឹង ៣៩,៩ ភគរយ ថយ ១០១ នក់ េសមើ
នឹង ៧,៧ ភគរយ ្រសី ៤ នក់ េសមើនឹង ០,៨ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ ្រគូអកខរកមមវជិជ ជីវៈ្រគប់្រគង
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េ យ្រកសួង ១ ១០៨ នក់ ្រសី ៤២៥ នក់ េសមើនឹង ៣៨,៣ ភគរយ ថយ ៨០នក់ េសមើនឹង ៦,៧ ភគរយ 
្រសី ២៩ នក់ េសមើនឹង ៦,៣ ភគរយ និងគំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មន ១០៣ នក់ ្រសី ៥៨ នក់ េសមើនឹង 
៥៦,៣ ភគរយ ថយ ២១ នក់ េសមើនឹង ១៦,៩ ភគរយ ្រសីេកើន ២៥ នក់ េសមើនឹង ៧៥,៧ ភគរយ។ 

អនកេរៀនអកខរកមមវជិជ ជីវៈមន ២៦ ៦០១ នក់ ្រសី ១៨ ០១១ នក់ េសមើនឹង ៦៧,៧ ភគរយ ថយ     
២ ៨៥៥ នក់ េសមើនឹង ៩,៦ ភគរយ ្រសី ១ ៦២០ នក់ េសមើនឹង ៨,២ ភគរយ  េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ អនក
េរៀន ២៤ ៧៩៣ នក់ ្រសី ១៦ ៨៥៩ នក់ េសមើនឹង ៦៧,៩ ភគរយ ថយ ២ ៦៨២ នក់ េសមើនឹង ៩,៧       
ភគរយ ្រសី ១ ៨២៦ នក់ េសមើនឹង ៩,៧ ភគរយ គំ្រទថវកិកមមវធីិ និងគំ្រទថវកិេ យៃដគូអភិវឌ មន 
១ ៨០៨ នក់ ្រសី ១ ១៥២ នក់ េសមើនឹង ៦៣,៧ ភគរយ ថយ ១៧៣ នក់ េសមើនឹង ៨,៧ ភគរយ ្រសីេកើន 
២០៦ នក់ េសមើនឹង ២១,៧ ភគរយ។ 

េទះបីមនកររកីចេ្រមើនគួរឱយកត់សមគ ល់ខងេលើយ៉ង ក៏េ យ ក៏េនមនបញ្ហ េសសសល់
មួយចំនួនដូចជ៖ 

- ករអនុវត្តកមមវធីិ និងករផ្តល់ទិននន័យព័ត៌មនអកខរកមមវជិជ ជីវៈរបស់ៃដគូអភិវឌ េនមនក្រមិត 

- សមភ រៈស្រមប់្រទ្រទង់ថន ក់អកខរកមមវជិជ ជីវៈមនករខ្វះខត និងពំុទន់េពលេវ  

- ករចូលរមួសហករអនុវត្តកមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈរបស់ ជញ ធរែដនដី និងអនកពក់ព័នធមិនទន់បន
ទូលំទូ យ 

- សមតថភពកនុងករេរៀបចំែផនករអនុវត្ត និងពិនិតយ ម នសកមមភពអកខរកមមអប់រេំ្រក្របព័នធេន
មនក្រមិតទំងេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។ 

កមមវធីិេ្រកយអកខរកមម  

េនទូទំង្របេទសមនប ្ណ ល័យ ៣២ គំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ  ១ និងមណ្ឌ ល ន ២០៤ កនុងេនះ
ប ្ណ ល័យ ៣១ និងមណ្ឌ ល ន ១៨៧ ដំេណើ រករ និងអនកចូល ន ១១៦ ៤៥៧ នក់ ្រសី ៥២,៦ ភគរយ 
េកើន ១,៣ ភគរយ។ 

ងទី១៣ ៖ សថតិិប ្ណ ល័យ មណ្ឌ ល ន និងអនកចូល ន 

បរយិយ 
២០១២-២០១៣ ២០១៣-២០១៤ េកើន(+) / ថយ(-) 

សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

ប ្ណ ល័យ 
អយក ៣១  ៣១  0  
ៃដគូ ៨  ១  -៧  

មណ្ឌ ល ន 
អយក ១៩៣  ១៧៤  -១៩  
ៃដគូ ១០១  ៣០  -៧១  

អនកចូល ន អយក ២៣៣៨៦ ១៣២២៨ ២២២០១ ១២៧០៨ -១១៨៥ -៥២០ 
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ប ្ណ ល័យ ៃដគូ ៧៦២៧ ៧២០០ ៩៤១៤ ៤៦៩២ +១៧៨៧ -២៥០៨ 

អនកចូល ន  
មណ្ឌ ល ន 

អយក ៥៧០៨៥ ៣២៥៨៣ ៧៦២៨២ ៣៩០៩៨ +១៩១៩៧ +៦៥១៥ 

ៃដគូ ២៦៨៤០ ១៥០៥៥ ៨៥៦០ ៤៨១៤ -១៨២៨០ -១០២៤១ 

ប ្ណ ល័យសរបុ ៣៩  ៣២  -៧  
មណ្ឌ ល នសរបុ ២៩៤  ២០៤  -៩០  

អនកចូល នសរបុ ១១៤៩៣៨ ៦៨០៦៦ ១១៦៤៥៧ ៦១៣១២ +១៥១៩ -៦៧៥៤ 

  

ប ្ណ ល័យអប់រេំ្រក្របព័នធមន ៣២ ថយ ៧ េសមើនឹង ១៧,៩ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ 
មណ្ឌ ល នមន ២០៤ ថយ ៩០ េសមើនឹង ៣០,៦ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។  

អនកចូល នមន ១១៦ ៤៥៧ នក់ ្រសី ៦១ ៣១២ នក់ េសមើនឹង ៥២,៦ ភគរយ េកើន ១ ៥១៩ នក់ 
េសមើនឹង ១,៣ ភគរយ ្រសីថយ ៦ ៧៥៤ នក់ េសមើនឹង ៩,៩ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ 

កមមវធីិគំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មនមណ្ឌ ល ន ៣០ េសមើនឹង ១៧,៧ ភគរយ មនអនកចូល ន 
១៧ ៩៧៤ នក់ េសមើនឹង ១៥,៤ ភគរយ។  

ប ្ណ ល័យ និងមណ្ឌ ល នមួយចំនួនពំុទន់មនភពទក់ទញទំងបរ ិ ថ ន ទំងឯក រ េហើយ
ខ្លះេទៀតខ្វះអនក្រគប់្រគង។ ្រកសួងកំពុងសិក ទី ំងស្រមប់ ងសង់ប ្ណ ល័យ និងមណ្ឌ ល នឱយ
មនលកខណៈសម្រសប និងធននិរន្តរភព។ 

កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ 

្រគូបំប៉នកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ ១ ០៥៩ នក់ ្រសី ៣១,២ ភគរយ បនដំេណើ រករថន ក់ចូលេរៀន
េឡើងវញិ ១០០ ភគរយ។  

ឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤ សិស េបះបង់ករសិក ថន ក់ទី៣ ដល់ទី៦ ចំនួន ១២៩ ៥៩៩ នក់ ែដល
េធ្វើឱយប៉ះពល់ដល់ករសេ្រមចបននូវករអប់រមូំល ្ឋ នរបស់វស័ិយអប់រ។ំ  

ងទី១៤ ៖ សថតិិថន ក់ ្រគូ និងសិស កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ 

បរយិយ 
២០១២-២០១៣ ២០១៣-២០១៤ េកើន(+) / ថយ(-) 

សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

ថន ក់ 
អយក ១០០៩  ១០៤៦  +៣៧  

ៃដគូ 0  ១៣  +១៣  

្រគូថន ក់បំប៉ន 
អយក ១០០៩ ៣០៤ ១០៤៦ ៣២៩ +៣៧ +២៥ 

ៃដគូ 0 0 ១៣ ២ +១៣ +២ 

សិស  
អយក ១៧៣៩៧ ៧៩៨៧ ១៧៦២៥ ៨២០១ +២២៨ +២១៤ 

ៃដគូ 0 0 ៣១៣ ១៥១ +៣១៣ +១៥១ 
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ថន ក់សរបុ ១០០៩  ១០៥៩  +៥០  

្រគូថន ក់បំប៉នសរបុ ១០០៩ ៣០៤ ១០៥៩ ៣៣១ +៥០ +២៧ 

សិស សរបុ ១៧៣៩៧ ៧៩៨៧ ១៧៩២៨ ៨៣៥២ +៥៤១ +៣៦៥ 

  

 ថន ក់បំប៉នមន ១ ០៥៩ េកើន ៥០ េសមើនឹង ៤,៩ ភគរយ។ ថន ក់បំប៉នែដល្រគប់្រគងេ យ្រកសួង
មន ១ ០៤៦ េកើន ៣៧ េសមើនឹង ៣,៦ ភគរយ។ ថន ក់បំប៉នគំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មន ១៣ េកើន ១៣ 
េសមើនឹង ១០០ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ 

្រគូកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ្រគប់្រគងេ យ្រកសួងមន ១ ០៤៦ នក់ ្រសី ៣២៩ នក់ េសមើនឹង ៣១,៤ 
ភគរយ េកើន ៣៧ នក់ េសមើនឹង ៣,៦ ភគរយ ្រសីេកើន ២៥ នក់ េសមើនឹង ២,៤ ភគរយ។ ្រគូថន ក់បំប៉ន 
គំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ មន ១៣ នក់ ្រសី ២ នក់ េសមើនឹង ១៥,៣ ភគរយ េកើន ១៣ នក់ េសមើនឹង ១០០ 
ភគរយ ្រសីេកើន ២ នក់ េសមើនឹង ១០០ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។   

សិស បំប៉នមន ១៧ ៩៣៨ នក់ ្រសី ៨ ៣៥២ នក់ េសមើនឹង ៤៦,៥ ភគរយ េកើន ៥៤១ នក់ េសមើ
នឹង ៣,១ ភគរយ ្រសីេកើន ៣៦៥ នក់ េសមើនឹង ៤,៥ ភគរយ។ សិស កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ្រគប់្រគង
េ យ្រកសួងមន ១៧ ៦២៥ នក់ ្រសី ៨ ២០១ នក់ េសមើនឹង ៤៦,៥ ភគរយ េកើន ២២៨ នក់ េសមើនឹង 
១,៣ ភគរយ ្រសីេកើន ២១៤ េសមើនឹង ២,៦ ភគរយ។ សិស កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិគំ្រទេ យៃដគូ
អភិវឌ មន ៣១៣ នក់ ្រសី ១៥១ នក់ េកើន ១០០ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ អងគករវឌ នៈបន
អនុវត្តកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិេនេខត្តេពធិ៍ ត់។ 

ថ នភព និងជីវភពរស់េនរបស់្រកុមមុខសញញ  និងសិស េបះបង់ករសិក ជួបករលំបក។ 

កមមវធីិបេងកើន្របក់ចំណូល មរយៈមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 

មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍មន ៣៤៧ ថយ ១ ជរបស់ៃដគូអភិវឌ ។ កនុងចំេ មមជឈមណ្ឌ ល
សិក សហគមន៍ទំងអស់មនែត ៣៣៧ ែដលបនដំេណើ រករ។ ថន ក់ជំនញមន ៦៧១ ្រគជំូនញមន 
៦៧៥ នក់ ្រសី ៥២,២ ភគរយ។ អនកេរៀនមន ៩ ៩១៦ នក់ ្រសី ៦៣,១ ភគរយ និងបនបញច ប់ ៨ ៥២៤ 
នក់ េសមើនឹង ៨៥,៩ ភគរយ ្រសី ៦៣,១ ភគរយ ថយ ៨,៩ ភគរយ។ 

ឆន ំ២០១៤ មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍្រគប់្រគងេ យ្រកសួងបនដំេណើ រករថន ក់ជំនញ ៦៣០ 
េលើជំនញ ៣៥ កនុងេនះសិស េរៀនកត់េដរមន ៣ ៤៣១ នក់ េសមើនឹង ៣៨,៩៨ ភគរយ ្រសី ៣ ២៤៤ 
នក់ េសមើនឹង ៩៤,៥ ភគរយ រឯីសិស េរៀនៃឆយុំមន ៦ នក់ េសមើនឹង ០,១ ភគរយ។  

េ យែឡកមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍គំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ នន បនដំេណើ រករថន ក់ជំនញ 
៤១ េលើជំនញ ១៦ កនុងេនះសិស ចូលេរៀនជំនញែកៃចនម្ហូប ររហូតដល់ ១៨០ នក់ េសមើនឹង ១៦,១ 
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ភគរយ ្រសី ៤៣ នក់ េសមើនឹង ២៣,៨ ភគរយ រឯីសិស ចូលេរៀតមបញមនែត ១០នក់ េសមើនឹង ០,៩ 
ភគរយ បុ៉េ ្ណ ះ។ 

ជំនញកត់េដរមនភគរយខពស់េនះ ចមកពីភគេ្រចើនៃនមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍បន
បំពក់ម៉សីុនកត់េដរ ែដលបងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងកររក្រគូសហគមន៍។      មុខសញញ ភគេ្រចើន
េលើសលប់ជ្រស្តី ែដលមនបំណងេទបេ្រមើករងរ មេ ងច្រកកត់េដរ។ 

ងទី១៥ ៖ សថតិិថន ក់ ្រគូជំនញ អនកេរៀនជំនញមុខរបរ និងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 

បរយិយ 
២០១២-២០១៣ ២០១៣-២០១៤ េកើន(+) / ថយ(-) 

សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

ម.ស.ស 
អយក ៣២៤ ៣២៤  0
ៃដគូ ២៤ ២៣  -១

ថន ក់ជំនញ 
មុខរបរ 

អយក ៥៩៥ ៦៣០  +៣៥
ៃដគូ ៤៧ ៤១  -៦

្រគូជំនញ 
មុខរបរ 

អយក ៦០៧ ២៨៤ ៦៣៤ ៣៣៧ +២៧ +៥៣
ៃដគូ ៥៣ ១៧ ៤១ ១៦ -១២ -១

អនកេរៀន 
ជំនញ 

អយក ៩០១៩ ៥៤៨០ ៨៨០២ ៥៦២៦ -២១៧ +១៤៦
ៃដគូ ១៨៧៤ ៨៦៦ ១១១៤ ៦៤០ -៧៦០ -២២៦

ម.ស.សសរបុ ៣៤៨ ៣៤៧  -១
ថន ក់ជំនញសរបុ ៦៤២ ៦៧១  +២៩
្រគូជំនញសរបុ ៦៦០ ៣០១ ៦៧៥ ៣៥៣ +១៥ +៥២

អនកេរៀនជំនញសរបុ ១០៨៩៣ ៦៣៤៦ ៩៩១៦ ៦២៦៦ -៩៧៧ -៨០
 

កនុងដំេណើ រករមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍បញ្ហ មួយចំនួនេនជួបករលំបក ដូចជខ្វះ្រគូជំនញ
មត្រមូវកររបស់សហគមន៍ ថវកិឧបតថមភ្រគមុូខជំនញតិច និងពំុមនថវកិឧបតថមភស្រមប់គណៈ

្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍។ ករព្រងីកមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ ្រតូវបនផ្អ កជ        
បេ ្ត ះ សនន េ យ្រកសួងកំពុងសិក ទី ំងស្រមប់ ងសង់។ ថ នភព និងជីវភពរស់េនរបស់
អនកេរៀនជួបករលំបក និងមួយចំនួនចូលេធ្វើករេ ងច្រក េហើយមួយចំនូនេទៀតេធ្វើចំ ក្រសុក។ 

កមមវធីិសមមូល-បំេពញវជិជ   

កមមវធីិសមមូលបឋមសិក អប់រេំ្រក្របព័នធ 

សិស ចូលេរៀនមន ៤ ១៤៦នក់ ្រសី ២ ០១២ នក់ េសមើនឹង ៤៨,៥ ភគរយ េកើន ៣ ៣៨៧ នក់ 
េសមើនឹង ៤៤៦,២ ភគរយ ្រសី ២ ០១២ នក់ េកើន ១ ៥៩១ នក់។ សិស ែដល្រគប់្រគងេ យ្រកសួងមន 
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២ ៨១៥ នក់ េកើន ២ ៨១៥ នក់ េសមើនឹង ១០០ ភគរយ ្រសី ១ ៣៩៧ នក់ េកើន ១ ៣៩៧ នក់ េសមើនឹង ១០០ 
ភគរយ។ សិស ចូលេរៀនគំ្រទេ យៃដគូអភិវឌ  ១ ៣៣១ នក់ េកើន ៥៧២ នក់ េសមើនឹង ៧៥,៣ ភគរយ 
្រសី ៦១៥ នក់ េកើន ១៩៤ នក់ េសមើនឹង ៤៦ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ 

ងទី១៦ ៖ សថតិិថន ក់ ្រគូ និងសិស /អនកេរៀនកមមវធីិសមមូលបឋមសិក  

បរយិយ 
២០១២-២០១៣ ២០១៣-២០១៤ េកើន(+) / ថយ(-) 
សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

ថន ក់ 
អយក 0 ១៤១ +១៤១ 
ៃដគូ ១៥ ៣៧ +២២ 

្រគូ 
អយក 0 0 ១៤១ ៣២ +១៤១ +៣២
ៃដគូ ១៥ ៣ ៣៧ ១៥ +២២ +១២

សិស  
អយក 0 0 ២៨១៥ ១៣៩៧ +២៨១៥ +១៣៩៧
ៃដគូ ៧៥៩ ៤២១ ១៣៣១ ៦១៥ +៥៧២ +១៩៤

ថន ក់សរបុ ១៥ ១៧៨ ១៦៣ 
្រគូសរបុ ១៥ ៣ ១៧៨ ៤៧ +១៦៣ +៤៤

សិស សរបុ ៧៥៩ ៤២១ ៤១៤៦ ២០១២ +៣៣៨៧ +១៥៩១
 

ឆន ំ២០១៤ ្រកសួងបន ក់ឱយអនុវត្តកមមវធីិសមមូលបឋមសិក  ១៩ ជធនី េខត្ត។ បញ្ហ ្របឈម
មួយចំនួន ដូចជករផ ព្វផ យពី រ្របេយជន៍ៃនកមមវធីិសមមូលបឋមសិក  ស្រមប់អនកពក់ព័នធពំុទន់
បនទូលំទូ យ ថ នភព និងជីវភពរបស់្រកុមមុខសញញ ជួបករលំបក។ ថវកិឧបតថមភ្រគូបេ្រង ន   
កមមវធីិសមមូលេនមនក្រមិត ករេ្រជើសេរ ើស និងបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូេនតំបន់ជួបករលំបក។ 

មធយមសិក បឋមភូមិបំេពញវជិជ  

ថន ក់កមមវធីិមធយមសិក បឋមភូមិបំេពញវជិជ មន ២៦ ថយ ១១ េសមើនឹង ២៩,៧ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ
២០១៣។ សិស ចូលេរៀនមន ៧៨០ នក់ ្រសី ១៦០ នក់ េសមើនឹង ២០,៥ ភគរយ ថយ ៤៨៦ នក់     
េសមើនឹង ៣៨,៣ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ 

មធយមសិក ទុតិយភូមិបំេពញវជិជ   

ថន ក់កមមវធីិមធយមសិក ទុតិយភូមិបំេពញវជិជ មន ១៦២ េកើន ១៩ េសមើនឹង ១៣,២ ភគរយេធៀបនឹង
ឆន ំ២០១៣។ សិស ចូលេរៀន ៧ ២២១ នក់ ្រសី ២ ៣៣៨ នក់ េសមើនឹង ៣២,៣ ភគរយ ថយ ៣ ៧៤៩ 
នក់ េសមើនឹង ៣៤,១ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។  
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ងទី១៧ ៖ សថតិិថន ក់ ្រគូ និងសិស មធយមសិក បឋមភូមិ និងទុតិយភូមិបំេពញវជិជ  

កមមវធីិែកលម្អគុណភពៃនជីវតិ មរយៈ េរៀនចល័ត  

កមមវធីិែកលម្អគុណភពៃនជីវតិ មរយៈរថយន្តចល័តអនុវត្តបន ១០ េលើក ថយ ៣ េលើក េសមើនឹង 
២៣ ភគរយ មនអនកចូលរមួ ១ ៤៣៦ នក់ ្រសី ៩២៥ នក់ េសមើនឹង ៦៤,៤ ភគរយ ថយ ៤២៣ នក់ េសមើនឹង 
២២,៧ ភគរយ ្រសី ៩២៥ នក់ ថយ ៣៩៥ នក់ េសមើនឹង ២៩,៩ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ សមភ រៈ
ស្រមប់ដំេណើ រករកមមវធីិែកលម្អគុណភពៃនជីវតិមនចំនួនតិច មិនទន់េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករជក់
ែស្ដង។ 

ក.២ ករេលីកកមពសគ់ណុភព និងភពេឆ្លីយតប 

កមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ         

្រគូបេ្រង នជប់កិចចសនយអប់រេំ្រក្របព័នធស្រមប់កមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈមន ១ ២១១ នក់ ្រសី ៤៨៣ 
នក់ េសមើនឹង ៣៩,៩ ភគរយ។  

របូភពទី២១ ៖ លទធផលបញច ប់ថន ក់អកខរកមមវជិជ ជីវៈរយៈេពល ៥ឆន  ំ

 
 

អនកេរៀនបនបញច ប់ថន ក់អកខរកមមវជិជ ជីវៈមន ២២ ០៣៩ នក់ ្រសី ១៥ ១៧៦ នក់ េសមើនឹង ៦៨,៨   
ភគរយ ថយ ១ ២៣៨ នក់ េសមើនឹង ៥,៣ ភគរយ ្រសី ១៥ ១៧៦ នក់ ថយ ៦ ៨៦៣ នក់ េសមើនឹង 
៤៣,១ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ អនកេរៀនមួយចំនួនមកេរៀនមិនេទៀងទត់។ 

បរយិយ 
មធយមសិក បឋមភូមិបំេពញវជិជ  មធយមសិក ទុតិយភូមិបំេពញវជិជ  

២០១២-១៣ ២០១៣-១៤ េកើន ឬ ថយ ២០១២-១៣ ២០១៣-១៤ េកើន ឬថយ 
សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

ថន ក់ ៣៧  ២៦  -១១  ១៤៣  ១៦២  +១៩  
្រគ ូ េ្របើ្របស់្រគអូប់រកំនុង្របព័នធ 

សិស  1266 210 780 160 -486 -50 10970 3796 7221 2338   
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កមមវធីិេ្រកយអកខរកមម 

របូភពទី២២  ៖ ករេ្របើ្របស់ប ្ណ ល័យ មណ្ឌ ល នកនុងកមមវធីិេ្រកយអកខរកមម 

 

 ឆន ំ២០១៤ ប ្ណ ល័យមន ៣១ កែន្លង េសមើនឹង ៩៦,៨ ភគរយ បនដំេណើ រករ និង ១ កែន្លង 
េសមើនឹង ៣,១ ភគរយ មិនដំេណើ រករ។ មណ្ឌ ល នមន ១៨៧ េសមើនឹង ៩១,៦ ភគរយ បនដំេណើ រករ 
និង ១៧ កែន្លង េសមើនឹង ៨,៣ ភគរយ មិនដំេណើ រករ។ 

កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ 

ឆន ំ ២០១៤ ចំនួនសិស បញជូ នមន ១៥ ៤៦៣ នក់ ្រសី ៧ ២៧១ នក់ េសមើនឹង ៤៧ ភគរយ េកើន 
៤១១ នក់ េសមើនឹង ២,៧ ភគរយេធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ 

របូភពទី២៣ ៖ លទធផលកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ 

 
 

កមមវធីិបេងកើន្របក់ចំណូល 

ឆន ំ២០១៤ ្រគូបេ្រង នជំនញមុខរបរមន ៦៧៥ នក់ ្រសី ៣៥៣ នក់ េសមើនឹង ៥២,៣ ភគរយ មន
ក្រមិតវបបធម៌ចប់ពីក្រមិតបឋមសិក រហូតដល់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់។ ជរមួ្រគូបេ្រង ន ២០ ភគរយ 
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មនក្រមិតវបបធម៌្រតឹមបឋមសិក  ៥២,៣ ភគរយ ក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ ២៣,៥ ភគរយ ក្រមិត
មធយមសិក ទុតិយភូមិ ៣,៨ ភគរយ ក្រមិតបរញិញ ប្រត និង ០,៣ ភគរយ ក្រមិតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់។ 

របូភពទី២៤  ៖ លទធផលកមមវធីិបេងកើន្របក់ចំណូល និងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 

 
 

កមមវធីិសមមូល-បំេពញវជិជ   
កមមវធីិសមមូល 

ឆន ំ ២០១៤ សិស បនបញច ប់កមមវធីិសមមូលបឋមសិក មន ៣៧០ នក់ ្រសី ១៨២ នក់ េសមើនឹង 
៤៩,១ ភគរយ ថយ ៣៨៩ នក់ េសមើនឹង ៥១,២ ភគរយ េធៀបនឹងឆន ំ២០១៣។ 

របូភពទី២៥ ៖ លទធផលកមមវធីិសមមូលបឋមសិក  

 
 

មធយមសិក បឋមភូមិបំេពញវជិជ  

េបកខជនបំេពញវជិជ  និងៃស្វរនិមក្របឡង ៨១៤ នក់ ្រសី ២១,២ ភគរយ។ េបកខជនបំេពញវជិជ  និង
ៃស្វរនិ្របឡងជប់ ៥១៤ នក់ េសមើនឹង ៦៣,១ ភគរយ ្រសី ២៣,១ ភគរយ ថយ ៣៧,៥ ភគរយ។ 
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មធយមសិក ទុតិយភូមិបំេពញវជិជ   

េបកខជនបំេពញវជិជ  និងៃស្វរនិបំេពញវជិជ មក្របឡង ៨ ៤១៨ នក់ ្រសី ២ ៧២៩ នក់ េបកខជន
្របឡងជប់ ២ ០០២ នក់ េសមើនឹង ២៣,៨ ភគរយ ្រសី ៨១៦ នក់ ថយ ៧៥,៦ ភគរយ។ 

ក.៣  ករេលីកកមពស្់របសិទធភពៃនភពជអនកដឹកនំ និង្រគប្់រគងេន្រគបក់្រមិត 

េដើមបីជំរញុករអនុវត្តអនុវស័ិយអប់រេំ្រក្របព័នធេនទូទំង្របេទស ឱយមនភពរលូន្របកបេ យ
គុណភព និង្របសិទធភព ្រកសួងបនបំប៉នសមតថភពម្រន្តីដឹកនំ និង្រគប់្រគងករងរអប់រេំ្រក្របព័នធ
ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ២ ៧៣១ នក់ ្រសី ៤៣៦ នក់ េសមើនឹង ១៥,៩ ភគរយ  រមួមន៖ 

- វគគបំប៉នសមតថភពម្រន្តីអប់រេំ្រក្របព័នធថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ មនអនកចូលរមួ ៤៩៨ នក់ 
្រសី ១០៩ នក់ េសមើនឹង ២២ ភគរយ 

- វគគបំប៉នកមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈថន ក់េ្រកមជតិ មនអនកចូលរមួ ៧៨៥ នក់ ្រសី ១០៧ នក់ េសមើនឹង 
១៣,៦ ភគរយ 

- វគគបំប៉នកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិថន ក់េ្រកមជតិ មនអនកចូលរមួ ១១០ នក់ ្រសី ២១ នក់ េសមើនឹង 
១៩ ភគរយ 

- វគគបំប៉នកមមវធីិសមមូលបឋមសិក ថន ក់េ្រកមជតិ និង្រគូកមមវធីិសមមូល មនអនកចូលរមួ ៣០៦ 
នក់ ្រសី ៥៧ នក់ េសមើនឹង ១៨,៦ ភគរយ 

- វគគបំប៉នវធីិ ្រស្ត្របមូលទិននន័យព័ត៌មនថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ មនអនកចូលរមួ ៤៦៣ នក់ 
្រសី ៦៥ នក់ េសមើនឹង ១៤ ភគរយ 

- វគគបំប៉នគណៈ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ថន ក់េ្រកមជតិ មនអនកចូលរមួ ៣៨៦ នក់ 
្រសី ៤១ នក់ េសមើនឹង ១០,៦ ភគរយ 

- វគគបំប៉នករផលិតព័ត៌មនស្រមប់ផ ព្វផ យថន ក់េ្រកមជតិ មនអនកចូលរមួ ៩៣ នក់ ្រសី ១៥ 
នក់ េសមើនឹង ១៦,១ ភគរយ 

- វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្ដីពីករអនុវត្តករងរអប់រេំ្រក្របព័នធថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ មនអនកចូល
រមួ ៩០ នក់ ្រសី ២១ នក់ េសមើនឹង ២៣,៣ ភគរយ 

- េបះពុមពប័ណ្ណផនត់ ផទ ំងរបូភព និងេគលនេយបយអប់រេំ្រក្របព័នធែចកជូន្រគប់ ជធនីេខត្ត និង
េរៀង ល់ទិ អកខរកមមជតិ ៨ កញញ ។ 

្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ និងៃដគូអភិវឌ បនពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធីិអកខរកមម
វជិជ ជីវៈមួយចំនួនេនមូល ្ឋ នភូមិ ឃំុ សងក ត់ទំង ២៥ ជធនីេខត្ត។ ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល   
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គុណភពអប់រវំជិជ ជីវៈេនមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍េខត្ត ែកវ កំពង់សពឺ កំពង់ឆន ំង និងេពធិ៍ ត់ ១៤ 
េលើករអនុវត្តកមមវធីិសិក  សកមមភពេរៀន និងបេ្រង នមុខជំនញ្របភព និងលកខខណ្ឌ ៃនករេ្រជើសេរ ើស
សិស  និង្រគូ មជំនញនីមួយៗ។ បនេរៀបចំ និងេសនើសំុេគលករណ៍ និងយន្តករបញជ ក់ករ ស់សទង់
សមតថភពក្រមិតសមមូល និងចុះ្រ វ្រជវព័ត៌មនបែនថម េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងអនុ្រកឹតស្តីពីនីតិវធីិៃនករ
ស់សទង់ក្រមិតសមតថភពសមមូលេនេខត្ត ែកវ កំពង់ចម េសៀម ប បត់ដំបង និង្រពះសីហនុ។ 

ខ. វឌ នភពៃនសចូនករផលសេ្រមច 

ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 ករអប់រេំ្រក្របព័នធ 
ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង 

ថ នភព 
២០១៣ ២០១៤ ២០១៤ 

១ អ្រ អកខរកមមមនុស េពញវយ័ យុចប់ពី១៥-៤៥ឆន ំ 
៧៧,៦% 

(ឆន ំ២០០៨) 
៨៧,០% ៨០%P

* 

(ឆន ំ២០១៣) 
 

២ ភគរយ្របជជនមិនេចះអក របនបញច ប់ថន ក់អកខរកមម ៧៩% ៦៩% ៨២,៨% 

៣ ចំនួនអនកបនបញច ប់វគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ ៧ ៦៤៩ ១៣,៨៤១ ៨,៥២៤ 

៤ 
ភគរយកុមរែដលបនបញច ប់កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ 
និងបនបញជូ នេទកនុង្របព័នធ 

៨៧,១% ៩៥% ៨៦,២%  

៥ ចំនួនសិស ចូលេរៀនកនុងកមមវធីិសមមូល ៧៥៩ ៥,៧០៩ ៤,១៤៦ 

៦ 
ជធនីេខត្តេរៀបចំបន្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រេំ្រក

្របព័នធ 
២ ៥ ២២  

៧ ចំនួនមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ ៣៤៨ ៣៧១ ៣៤៧ 

៨ មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍មនស្តង់ រ ០ ៥% ០ 

Uសមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន  សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  
្របភព៖ * អេងកតសងគមកិចច េសដ្ឋកិចចេនកមពុជឆន ំ២០១៤ 

 
គ. បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន ចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ 
បញ្ហ ្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- ករផគត់ផគង់សមភ រៈបេ្រង ន និងេរៀនស្រមប់្រទ្រទង់ដំេណើ រករថន ក់អកខរកមមពំុទន់េឆ្លើយតបនឹង
ត្រមូវករ 

- កមមវធីិសិក អកខរកមមវជិជ ជីវៈមិនសូវមនភពទក់ទញ្រកុមមុខសញញ  
- ករ្របមូលសិស េបះបង់ករសិក ឱយចូលេរៀនេឡើងវញិជួបករលំបក 
- កង្វះករេលើកទឹកចិត្តគណៈ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 
- កង្វះ្រគូជំនញមុខរបរស្រមប់មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍  
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- ករបេ្រង នជំនញមុខរបរេនមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ មិនទន់មនករផ្ល ស់ប្តូរឱយេឆ្លើយតប
នឹងត្រមូវករសហគមន៍ 

- កង្វះប ្ណ រក ស្រមប់ករងរអប់រេំ្រក្របព័នធ 
- សមតថភពម្រន្តីអប់រេំ្រក្របព័នធថន ក់េ្រកមជតិ និងអនកពក់ព័នធេនមិនទន់េឆ្លើយតប  
- ករ្រគប់្រគងសថិតិ និងទិននន័យអប់រេំ្រក្របព័នធ ៥ េខត្ត មិនទន់បនល្អ។ 
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២.២.៦ អនុ សយ័ ករអ វឌ យវុជន 
ក. លទធផលសេ្រមចបន 

ករអនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តពីីករអភិវឌ យុវជនកមពុជ 

្រកសួងបនេរៀបចំសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិ េដើមបីពិនិតយ និងែកស្រមួលែផនករ      
យុទធ ្រស្តស្រមប់្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបីអភិវឌ យុវជន និងែផនករសកមមភពជតិ មន   

ថ ប័នពក់ព័នធចូលរួម ៧០ នក់ ្រសី ៣៦ ភគរយ េន ជធនីភនំេពញ។ 

ករងរ្រកុម្របឹក យុវជននិងកុមរ 

្រកសួងបន៖ 

- ែកលម្អរចនសមព័នធ និងឯក រទស នទនស្តីពីករអភិវឌ យុវជន និងកុមរថន ក់ ជធនី េខត្ត។ 
្រកុម្របឹក កុមរពីថន ក់ទី៤ ដល់ ទី៩ មន ៧ ៦០១ ្រកុម ៣៨ ២៣៧ ខ ២២៤ ៤៥៧ អនុ ខ 
និងសមជិក ១ ៣៩៤ ៤១៣ នក់ ្រសី ៤៩ ភគរយ។ ្រកុម្របឹក យុវជនពីថន ក់ទី១០ ដល់ ទី១២ 
មន ៤៤៤ ្រកុម ៦ ០៣១ ខ ៣៦ ១៨៦ អនុ ខ និងសមជិក ២៦៦ ២៩៣ នក់ ្រសី ៤៨ 
ភគរយ  

- បូកសរបុ យតៃម្លចលន្របឡង្រប ំង ៣ល្អ “កូនល្អ សិស ល្អ មិត្តល្អ” យុវជន និងកុមរ ៣២០ 
នក់ ្រសី ៤៣ ភគរយ បនទទួលរង្វ ន់ និងប័ណ្ណសរេសើរ កនុងនមជសមជិក្រកុម្របឹក យុវជន 
និងកុមរែដលមន ន ៃដកនុងសកមមភពបីល្អ ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ រមូមន ជធនី
ភនំេពញ េខត្តក ្ត ល ្វ យេរៀង ែកវ កំពង់ឆន ំង មណ្ឌ លគិរ ីនិងៃ្រពែវង 

- ្របរពធទិ កុមរអន្តរជតិ ១ មិថុន ខួបេលើកទី៦៥ មនកុមរចូលរមួ ១ ០០០ នក់ កុមរ ី ៥០ 
ភគរយ។ ទិ អន្តរជតិស្រមប់យុវជន ១២ សី  ខួបេលើកទី១២ េ្រកម្របធនបទ   «យុវជន 
និងសុខភពផ្លូវចិត្ត» មនយុវជនចូលរមួ ១ ៥០០ នក់ ្រសី ៤៥ ភគរយ 

- េលើកកមពស់សមតថភព្រគូបេងគ ល ស្តីពីករងរ្រកុម្របឹក កុមរករងរ្រកុម្របឹក យុវជន និង
សកមមភពក្លឹបថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ៦ ៣០០ នក់ ្រសី ៤៣ ភគរយ 

- បំប៉នករយល់ដឹងពីេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ដល់យុវជនេ្រក  ១៣ ៨០០ នក់ ្រសី ៣៦ 
ភគរយ ។ 

កមមវធីិសហ្រគិនភព 

្រកសួងបន៖ 

- បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល និងយុវជនសហ្រគិនថន ក់ជតិ ១២៧ នក់ ្រសី ៩,៥ ភគរយ េនេខត្ត
ែកវ និងកំពង់ឆន ំង 
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- អនុវត្ត កលបងករអប់រសំហ្រគិនភព (ករយល់ដឹងពីធុរកិចច) េនវទិយល័យេគលេ  ៥ កនុង
ជធនីភនំេពញ េខត្តក ្ត ល ែកវ កំពង់ឆន ំង និងកំពង់ធំ ែដលមនសិស ចូលរមួ ១២៥ នក់ 

្រសី ៧៥ នក់។ 

កមមវធីិយុវជនសម្័រគចិត្ត  

្រកសួងបន៖ 

- បេងកើត្រកុមយុវជនសម័្រគចិត្តថន ក់ ជធនី េខត្ត ្រសុក ខណ្ឌ  ២ ៤០០ នក់ ្រសី ១ ០៤០ នក់ 

- បណ្តុ ះប ្ត លករងរយុវជនសម័្រគចិត្តថន ក់្រសុក ខណ្ឌ បន ៤៣ ្រសុក ខណ្ឌ  េន ម ជធនី 
េខត្ត ២២ 

- បេងកើតនទីអប់រយុំវជននិងកុមរ ែកលម្អ និងផ ព្វផ យ មវទិយុជតិកមពុជ េ យមនកមមវធីិ 
សំណួរ ចេម្លើយ ជូនរង្វ ន់ដល់សិស  

- បញជូ នម្រន្តីជន់ខពស់ និងម្រន្តីជំនញ ៥ នក់ បនចូលរមួ្របជំុថន ក់ឧត្តមម្រន្តីទទួលបនទុកករងរ
យុវជនេលើកទី៧ និងកិចច្របជំុថន ក់ម្រន្តីជន់ខពស់ ៊ នបូក៣ ទទួលបនទុកករងរយុវជនេលើក  
ទី៦ េន្របុ៊យេណ  

- បញជូ នម្រន្តីទទួលបនទុកករងរយុវជន ២ នក់ បនចូលរមួ្របជំុខួបេលើកទី១០ ៃនកិចចសហ្របតិបត្តិ
ករកមមវធីិមិត្តភពយុវជនម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគេនៃថ 

- បញជូ នម្រន្តីជំនញយុវជន ១ នក់ បនចូលរមួ្របជំុ យតៃម្លករងរន យុវជន សីុ េគនយ៍
េលើកទី៤០ និងេលើកទិសេ ករងរន យុវជន សីុ េគនយ៍េលើកទី៤១ េនជបុ៉ន 

- បញជូ នយុវជន ២៨ នក់ ្រសី ៥០ ភគរយ  និងអនកដឹកនំ ១ នក់ បនេទចូលរមួកមមវធីិន យុវជន
សីុ េគនយ៍េលើកទី៤១ េន មប ្ត ្របេទស ៊ ន និងជបុ៉ន ។ 

 កុមរនិងយុវជន ៨៦ នក់ ្រសី ៤៩ ភគរយ និងអនកដឹកនំ ៣ នក់ បនេទចូលរមួកមមវធីិផ្ល ស់ប្តូរ
ទំនក់ទំនងអប់រ ំ វបបធម៌ េនជបុ៉ន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ ម៉េឡសីុ ៃថ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន  និង
ឥ ្ឌ ។  

 កុមរនិងយុវជន ២៥ នក់ ្រសី ៥២ ភគរយ និងអនកដឹកនំ ៤ នក់ ្រសី ២៥ ភគរយ បនេទចូល
រមួេបះជំរេំនសិង្ហបុរ ីនិង ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន។  

 កុមរនិងយុវជន ២២ នក់ ្រសី ៥៤ ភគរយ អនកដឹកនំ ២ នក់ បនេទចូលរមួសននិសីទ និង
េវទិកនន េន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ជបុ៉ន និងសិង្ហបុរ។ី 
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កមមវធីិទស នកិចចសិក  និងេបះជំរ ំ

្រកសួងបន៖ 

- េបះជំរយុំវជនថន ក់ជតិេលើកទី១៦ េ្រកម្របធនបទ «យុវជន និងបរ ិ ថ ន» េនេខត្តសទឹងែ្រតង
មនសមជិក្រកុម្របឹក យុវជន ជធនី េខត្ត ២៩០ នក់ ្រសី ៣៦ ភគរយ  

- េរៀបចំទស នកិចចសិក េដើមបីយល់ដឹងពីសមបត្តិវបបធម៌ និង្របងគ្រប ទ េនេខត្តេសៀម ប មន
កុមរចូលរមួ ១២០ នក់ ្រសី ៤២ ភគរយ និងយុវជន ៣២០ នក់ ្រសី ៤០ ភគរយ 

- េរៀបចំទស នកិចចសិក យុវជនសម័្រគចិត្តេ្រក  ១៨១ នក់ ្រសី ៧៨ នក់ េនេខត្តេសៀម ប 

- េរៀបចំេវទិកយុវជនតំបន់្រតីេកណអភិវឌ កមពុជ វ េវៀត ម ែដលមន្របតិភូយុវជនចូល
រមួ ៥៨ នក់ ្រសី ២៤ ភគរយ (េវៀត ម ១៣ នក់ ្រសី ៦ នក់ វ ២០ នក់ ្រសី ៦ នក់ និង
កមពុជ ២៥ នក់ ្រសី ១៤ នក់) និងេបះជំរយុំវជនកមពុជ ៣៥០ នក់ ្រសី ៤២ ភគរយ េនេខត្ត
្រកេចះ 

- ទទួលន យុវជន សីុ េគនយ៍េលើកទី៤១ មនយុវជនមកពី្របេទសសមជិក ៊ ន និងជបុ៉ន 
៣៦៧ នក់ ្រសី ៥០ ភគរយ និងយុវជនជបុ៉ន ៤៨ នក់ ្រសី ៥០ ភគរយ បនមកទស នកិចច
សិក ។ 

ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញដល់យុវជន 

្រកសួងបន៖ 

- ចុះសិក ពីត្រមូវករករងរយុវជនបន ១៦ េខត្ត។ មជឈមណ្ឌ លយុវជនកនុងេខត្ត ១៥ បនបណ្តុ ះ      
ប ្ត លជំនញកត់េដរ េភ្លងែខមរ េភ្លងសម័យ េភ្លងពិណពទយ អក រេភ្លង ជួសជុលទូរស័ពទៃដ
សម្អ ងករ ចិញច ឹមមន់ បណ្តុ ះផ ិត ចម្ល ក់ែសបក ចម្ល ក់ថមែកវ ជងសំណង់ កំុពយូទ័រ ដល់យុវជន   
៣ ០៦៥ នក់ ្រសី ១ ៧៨៥ នក់ 

- ចុះពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តករងរមជឈមណ្ឌ លយុវជន និងសកមមភពយុវជនសម័្រគចិត្ត 
២៥ ជធនី េខត្ត និងជំរញុដំេណើ រករេរៀបចំអភិវឌ មជឈមណ្ឌ លយុវជន ជធនី េខត្ត ២២ ។ 

ខ. ករសេ្រមចបនសចូនករផលសេ្រមច 
ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 
ករអភិវឌ យុវជន 

ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង 
ថ នភព 

២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ ២០១៤-១៥ 
១ ចំនួនយុវជនែដលទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញខ្លីៗ ២ ៧០០ ២ ៩០០ ៣ ០៦៥ 

២ 
ចំនួនយុវជនែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លភពជអនក
ដឹកនំនិងសហ្រគិនភព 

៣០០ ៣០០ ១២៥  
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៣ 
ចំនួនយុវជនែដលបនបេងកើតករងរេ យខ្លួនឯងកនុងមួយ
មជឈមណ្ឌ លកនុងមួយឆន ំ 

១០ ១០ ៧  

៤ ចំនួនយុវជនែដលទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លពីករងរសម័្រគចិត្ត ២ ៥០០ ២ ៧០០ ២ ៤០០ 

៥ ចំនួនមជឈមណ្ឌ លយុវជន ៩ ១៥ ១៥ 

៦ ភគរយសិស ថន ក់ទី៤-៩ចូលរមួកនុង្រកមុ្របឹក កុមរ ៩៩% ៩៩% ៩៩% 

៧ ភគរយសិស ថន ក់ទី១០-១២ចូលរមួកនុង្រកមុ្របឹក យុវជន ៨៩% ៩៤% N/A 

Uសមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន  សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  

 
គ. បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ បញ្ហ
្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- សមតថភព្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តីទទួលបនទុកករងរមជឈមណ្ឌ លយុវជនទំងេនថន ក់ជតិ និងថន ក់
េ្រកមជតិេនមនក្រមិត 

- កង្វះសមភ រៈ និងធនធនមនុស ស្រមប់បេ្រមើករេនមជឈមណ្ឌ លយុវជន ជធនី េខត្ត 
- ទី ំងដីមជឈមណ្ឌ លយុវជន ជធនីេខត្ត ៦ មិនទន់មនរបង និងករ ងសង់ 
- ករផ ព្វផ យព័ត៌មនករងរ និងករងរសម័្រគចិត្តមិនទន់បនទូលំទូ យ 
- ករបំប៉នជំនញទន់មិនទន់េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់យុវជន 
- កង្វះធនធន និងមេធយបយស្រមប់ដំេណើ រករ្រកុម្របឹក កុមរ និង្រកុម្របឹក យុវជន           

ជពិេសសករបេងកើតក្លឹបសិក  
- កង្វះធនធន និងមិនទន់មនយន្តករស្រមប់អនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ       

យុវជនកមពុជ។ 
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២.២.៧ អនុ សយ័ករអបរំ់កយ និងកី  

ក. លទធផលសេ្រមចបន 

ករ្របកួតកី សិស -និសិ ត 

ករ្របកួតកី សិស ក្រមិតមធយមសិក េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកទូទំង្របេទស េនេខត្តកំពង់ឆន ំង មន
កី ករ ២ ៧៣៧ នក់ ្រសី ១ ២០៨ នក់។ ករ្របកួតកី និស ិតឧត្តមសិក  និងមធយមសិក
បេចចកេទស េន ជធនីភនំេពញ មនកី ករ ១ ១៤៥ នក់ ្រសី ២៤៩ នក់។ 

ករ្របកួតកី សហព័នធ 

ករ្របកួតកី ម ជនេ្រជើសេរ ើសេជើងឯកថន ក់ជតិ ២១ ្របេភទកី  មនកី ករ ៥ ១៦១ នក់ 
្រសី ៨១៧ នក់ េនពហុកីឡ ្ឋ នជតិ។ កី ្រប ំងកង់ េនេខត្តកំពត កី េបសបល េនេខត្តកំពង់ធំ 
កី ្រប ំងទូក្របៃពណីខន តអន្តរជតិ និងទូកកនូកយ៉ក់ េន្រកុង េខម  និងកី គុន វ េន

កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ។ 

ករ្របកួតកី ម ជនេ្រជើសេរ ើសេជើងឯកថន ក់ភូមិភគ ៤ ្របេភទកី  បនេធ្វើេនមណ្ឌ ល     
ជធនីភនំេពញ េខត្តកំពង់ឆន ំង េកះកុង បត់ដំបង និងមណ្ឌ លគិរ ីែដលមនកី ករ ១ ៣៦០ នក់ ្រសី 

១៦២ នក់។ ករ្របកួតកី ម ជនេ្រជើសេរ ើសេជើងឯកថន ក់ជតិ ៤ ្របេភទកី  បនេធ្វើេនមណ្ឌ ល
កំពត មនកី ករ ១ ៣៨៨ នក់ ្រសី ៦១០ នក់ ។ 

្របកួតកី ស្រមប់ទំងអស់គន   

សហភពសហព័នធយុវជនកមពុជបនេរៀបចំករ្របកួតកី បល់ទះ និងបល់ទត់ពនរង្វ ន់   
សហភពសហព័នធយុវជនកមពុជ្របចំឆន ំ២០១៤ េនពហុកីឡ ្ឋ នជតិ។ ម្រន្តីបេចចកេទស ៥ នក់ បន

ដឹកនំករ្របកួតជ្រមុះកី បល់ទត់ពនរង្វ ន់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន េលើកទី៨េនេខត្ត
ៃ្រពែវង  បត់ដំបង េសៀម ប និង ជធនីភនំេពញ។ ម្រន្តី ៨ នក់ បនដឹកនំករ្របកួតកី េប៉តង់     

ពនរង្វ ន់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ សខុ ន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី។ ម្រន្តី ៨ នក់ បនសហករជមួយសហព័នធ

បល់ទះ កមពុជ ដឹកនំករ្របកួតកី បល់ទះពនរង្វ ន់េភសជជៈលីអូ និងពនរង្វ ន់ សេម្តចអគគម េសនបតី
េតេជ ហ៊ុន ែសន េនពហុកីឡ ្ឋ នជតិ ។ 

្រកសួងបនសហករជមួយនិេយជកកូេរ ៉ និងនិេយជិតកមពុជេរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍កី េដើមបី
ទំងអស់គន េលើ្របេភទកី  បល់ទត់ បល់ទះ អត្តពលកមម និងទញ្រព័្រត េដើមបីអបអរ ទរចំណង
មិត្តភពកមពុជ-កូេរ ៉េនពហុកីឡ ្ឋ នជតិ។ 
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ករ្របកួតកី ជលកខណៈអន្តរជតិ  

ករ្របកួតកី េប៉តង់ េ្រជើសេរ ើសេជើងឯក សីុ េគនយ៍េលើកទី១ េន វ បនេម យមស ៣ 
្របក់ ៦ និងសំរទឹធ ១។ ករ្របកួតកី េជើងឯក សីុេតក្វ ន់ដូេលើកទី៧ េនេនប៉ល់ បនេម យ្របក់ ១ 
និងសំរទឹធ ៣។ ករ្របកួតកី េជើងឯក សីុេតក្វ ន់ដូេលើកទី២១ េនអូ៊េបហគី ថ ន បនេម យសំរទឹធ ១។ 
ករ្របកួតកី សីប៉ក់ ្រក ពនរង្វ ន់្រពះម ក ្រតៃថ េនៃថ បនេម យមស ១។ ករ្របកួតកី

សីុេហគមេលើកទី១៧ េន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ បនេម យមស ១ េលើ្របេភទកី េតក្វ ន់ដូ។ ករ
្របកួតកី េជើងឯកវូវ ី ម េជើងឯក សីុ េគនយ៍េលើកទី៣ េន ធរណរដ្ឋសហភពមីយ៉ន់ម៉ 
បនេម យមស ៣ ្របក់ ៣ និងសំរទឹធ ៨។ ករ្របកួតកី ចំបប់េជើងឯក សីុ េគនយ៍បូកអូ្រ ្ត លី 
េនសិង្ហបុរ ីបនេម យមស ១ ្របក់ ១ និងសំរទឹធ ២។ ករ្របកួតកី ឈិនឡនេ្រជើសេរ ើសេជើងឯក

សីុេលើកទី១េន ធរណរដ្ឋសហភពមីយ៉ន់ម៉ បនេម យមស ២ និងសំរទឹធ ៤។ ករ្របកួត
កី េជើងឯកេប៉តង់ សីុេលើកទី១៨ េនៃថ បនេម យមស ៤ និង្របក់ ១។ ករ្របកួតកី សីុ
េឆនរខ ច់េហគមេលើកទី៤ េនៃថ បនេម យសំរទឹធ ១។ ករ្របកួតកី យូដូេជើងឯក សីុ េគនយ៍
២០១៤ េនសិង្ហបុរ ី បនេម យ្របក់ ២។ ករ្របកួតកី កលវទិយល័យ ៊ នេហគមេលើកទី
១៧ េនឥណ្ឌូ េនសីុ បនេម យ្របក់ ៣។ ករ្របកួតលកខណៈអន្តរជតិឆន ំ២០១៤ សរុបេម យ ៥២ 
េ្រគ ង កនុងេនះមស ១៥ ្របក់ ១៧ និងសំរទឹធ ២០។   

ងទី១៨ ៖ ករបញជូ នកី ករចូលរមួ្របកួតលកខណៈអន្តរជតិ និងលទធផលទទួលបនឆន ២ំ០១៤ 

្របេភទកី  ចំនួនចួលរមួ កលបរេិចឆទ ទីកែន្លង េឈម ះករ្របកួត ្របេភទេម យ 
មស ្របក់ សំរទឹធ សរបុ 

កី េប៉តង់ ១៦ នក់ ០៨-១៣/៤/១៤ វ េជើងឯក សីុ េគនយ៍ ៣ ៦ ១ ១០ 
េតក្វ ន់ដូ ITF ៩នក់ ១៨-២៣/០៤/១៤ េនប៉ល់ េជើងឯក សីុ ៧ ០ ១ ៣ ៤ 
្រប ំងកង់ ៨នក់ ១៧-២៦/០៥/១៤ េវៀត ម ពន.ករពររកុខជតិ ០ ០ ០ ០ 
ចំបប់ ៦នក់ ០៧-១២/០៥/១៤ ៃថ ជ្រមុះYog 0 0 0 ០ 
េតក្វ ន់ដូ WTF ៤នក់ ២៣-២៩/០៥-១៤ Uzbekistan េជើងឯក សីុ ២១ ០ ០ ១ ១ 
អត្តពលកមម ២នក់ ១០-១៦/០៦/១៤ ៃត ៉ន់ េជើងឯក សីុ ១៦ ០ ០ ០ ០ 

យកូនបល់ ៦នក់ ៩-១៥/០៦/១៤ អីុរង់៉ 
Oceania Zone 
Group III 

0 0 0 0 

េតក្វ ន់ដូ ៤នក់ ១០-១៧/០៧/១៤ 
ធរណ 

រដ្ឋកូេរ ៉

The 2014 
Gyeongiu 
Korean Open 

0 0 0 0 

អត្តពលកមម ៥នក់ ២៤-២៧/០៧/១៤ េវៀត ម េជើងឯកេលើកទី២១ ០ ០ ០ ០ 

គុន វ ២នក់ ២៦-២៧/០៧/១៤ សិង្ហបុរ ី
ម វទិយល័យ 

សីុ២១ 
០ ០ ០ ០ 

េប៉តង់ ១០នក់ 
២៨/០៨-០៣/០៩ 
២០១៤ 

េវៀត ម 
េជើងឯកេប៉តង់ 
េលើកទី២៣ 

០ ០ ០ ០ 

សីប៉ក់ ្រក ២០នក់ ៣-១១/០៨/១៤ ៃថ ពនេស្ដចៃថ ១ ០ ០ ១ 
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អត្តពលកមម  
ែហលទឹក 
ចំបប់ 

 
៨នក់ 

 
១៦-២៨/០៨/១៤ 

 
ចិន 

អូ ំពិកយុវជន 
េលើកទី២ 

 
០ 

 
០ 

 
០ 

 
០ 

ែហលទឹក 
អត្តពលកមម 
យូដូ យកូន
បល់ 
េតក្វ ន់ដូ 
បល់ទះ 
េឆនរខ ច់ ចំបប់  

 
៣៦នក់ 

 
 

១៩/០៩-០៤/១០ 
២០១៤ 

 
 

ធរណ 
រដ្ឋកូេរ ៉

 
េជើងឯក សីុ ១៧ 

 
១ 

 
០ 

 
០ 

 
១ 

វ ៉វូ ី ម ១៥នក់ ២០-២៥/១០/១៤ មីយ៉ន់ម៉ េជើងឯក សីុ ២ ៣ ៣ ៨ ១៤ 

ចំបប់ ១២នក់ ២៣-២៧/១០/១៤ សិង្ហបុរ ី
េជើងឯក សីុ +១ 
(អូ្រ ្ត លី) 

១ ១ ២ ៤ 

សីប៉ក់ ្រក 
(Chinlone) 

១៦នក់ ១-៦/១១/២០១៤ មីយ៉ន់ម៉ 
េជើងឯក សីុ េលើក
ទី១ 

២ ០ ៤ ៦ 

េប៉តង់ ១៦នក់ ២៧-៣០/១១/១៤ ៃថ 
េជើងឯកេប៉តង់ 
ទី១៨ 

៤ ១ ០ ៥ 

ចំបប់  បល់ទះ
េឆនរខ ច់ 
Foot volley 

 
១៦នក់ 

 
១៤-២៣/១១/១៤ 

 
ៃថ 

េជើងឯក សីុ េលើក
ទី៤ 
Beach Game 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

គុន វ ៥នក់ 
៣១/១០-០២/១១ 
២០១៤ 

ៃថ 
The Foiljunior  
World Cup 2014 

0 0 0 0 

បល់ទះេឆនរ
ខ ច់ 

៦នក់ ០៨-១២/១១/១៤ ៃថ 
Beach Volleyball 
Continental Cup 

0 0 0 0 

្រប ំងកង់ ៨នក់ 
៣០/១១-១៨/១២ 
២០១៤ 

េវៀត ម 
ពនរង្វ ន់ករពរ
ជតិ 

០ ០ ០ ០ 

យូដូ ៥នក់ 
២២-២៥/១១ 
២០១៤ 

សិង្ហបុរ ី
សីុ េគនយ៍

២០១៤ 
០ ២ ០ ២ 

កល វទិយល័
យ ៊ ន 

៥១នក់ 
១០-២១/១២ 
២០១៤ 

ឥណ្ឌូ េនសីុ 
កលវទិយល័យ
៊ នទី១៧ 

០ ៣ ០ ៣ 

សរបុ ២៨៦នក់  ១៣្របេទស  ១៥ ១៧ ២០ ៥២

្រកសួងបន៖ 

- ្របរពធពិធី្របគល់្របក់ឧបតថមភេលើកទឹកចិត្តរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជូនដល់
កី ករ កី ករនីិទទួលជ័យ ភី្របកួតកី សីុេហគមេលើកទី២៧ េនមីយ៉ន់ម៉ េ្រកមអធិបតីភព 

ឯកឧត្តម ហ៊នុ ម៉ែណត តំ ងដ៏ខពង់ខពស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ   ហ៊ុន ែសន េនទី ន ក់ករ 
គណៈកមម ធិករជតិអូ ំពិកកមពុជ 

- ្របរពធពិធី្របគល់្របក់រង្វ ន់ជ័យ ភី និង្របក់ឧបតថមភរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ជូនដល់ជ័យ ភី      
្រគូបង្វឹក ្រគជំូនួយ និងកី ករ កី ករនីិ កនុងករ្របកួតកី សីុេហគមេលើកទី២៧ និងករ្របកួត
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អន្តរជតិមន វ ៉វូ ី ម និងេប៉តង់ េ្រកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ សខុ ន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េនទី ន ក់ករគណៈកមម ធិករជតិអូ ំពិក 
កមពុជ 

- ្របគល់្របក់រង្វ ន់ជ័យ ភីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលជូនដល់្រគូបង្វឹក ្រគូជំនួយ និងកី ករ កី ករនីិ 

វ ៉វូ ី ម េតក្វ ន់ដូ និងចំបប់ ៣៣ នក់ េ្រកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ      
សខុ ន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េនវទិយ ថ នជតិអប់រ ំៃថងទី១៦ ែខធនូ  
ឆន ំ២០១៤  

- ទទួល្របតិភូកី សីុេហគមេលើកទី១៧ និង្របគល់្របក់ឧបតថមភេលើកទឹកចិត្ត និង្របក់រង្វ ន់
ជ័យ ភីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលដល់វរីៈកី ករនីិ ស៊ន េសៀវមីុ ែដលទទួលបនេម យមស

្របេភទកី េតក្វ ន់ដូ េ្រកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េនវមិនសន្តិភព ៃថងទី៥ ែខតុ  ឆន ំ២០១៤ 

- ្របគល់្របក់រង្វ ន់ជ័យ ភី ្រគូបង្វឹក ្រគូជំនួយ កី ករកី ករនីិេប៉តង់ និងកី ករេតក្វ ន់ដូ 
េន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ៃថងទី១៨ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៥។ 

ករេលើកកមពស់សកមមភពអប់រកំយ និងកី កនុងេម៉ងនិងេ្រកេម៉ងសិក  
្រកសួងបន៖ 

- ផ ព្វផ យេសចក្តីែណនំស្តីពីករ្របកួតកី េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកទូទំង្របេទសថន ក់ ជធនី េខត្ត 
និង្រគឹះ ថ នសិក ទំងបីក្រមិតសិក  

- ែកលម្អទី នកី កនុង្រគឹះ ថ នបឋមសិក  និងមធយមសិក  ៦ េនេខត្ត ែកវ និងកំពង់ឆន ំង  

- េធ្វើេតស្តកយសមបទកុមរ យុ ៦ ដល់ ១២ឆន ំ ម េគលេ  ២ កនុងមួយ ជធនី េខត្ត
មនសិស ចូលរមួ ១៦ ៨០០ នក់ ្រសី ៨ ៤០០ នក់  

- ចង្រកងេសៀវេភអប់រកំយ និងកី  ស្រមប់្រគូេន គរុេកសលយ និងវ្ិរកឹតករ ជធនី 
េខត្ត ៧ មុខវជិជ  េតស្តកយសមបទ អប់រកំយជមួយចង្វ ក់េភ្លង កយសមព័នធ អត្តពលកមម 
បល់ទត់ បល់ទះ និងបល់េបះេ យសហករជមួយទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ
ជបុ៉ន 

- ព្រងឹងករអនុវត្តសកមមភពអប់រកំយ និងកី េន ម បឋមសិក េគលេ  មនអនក
ចូលរមួ ៥៧០ នក់ ្រសី ១៤៣ នក់ និងេន គរេុកសលយនិងវ្ិរកឹតករេខត្ត ៤ គឺេខត្ត្រកេចះ 
សទឹងែ្រតង ្រពះសីហនុ និងកំពត   
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- េលើកកមពស់សមតថភព្រគូបេ្រង នមុខវជិជ អប់រកំយ និងកី េន បឋមសិក មកពីមនទីរ
អប់រ ំ យុវជន និងកី  ៨ គឺេខត្តកំពង់ឆន ំង ែកវ បត់ដំបង រតនគិរ ី ្រកេចះ ្រពះវ ិ រ និង  

្វ យេរៀង មនអនកចូលរមួ ៣៦ នក់ ្រសី ១២ នក់ 

- េរៀបចំទិ អប់រកំយ និងកី េន បឋមសិក េគលេ  ២ េន ្វ យេរៀង មនសិស ចូល
រមួ ១ ១៩០ នក់ ្រសី ៥៦៨ នក់  

- ែបងែចកេសៀវេភ្រគូស្តីពីករអប់រកំយ និងកី ស្រមប់ បឋមសិក  ៣០ ០០០ កបល 
កនុងេនះមនមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី េខត្ត្រកេចះ ្រពះសីហនុ កំពង់ធំ ែកវ បត់ដំបង 
េសៀម ប ្វ យេរៀង កំពង់ឆន ំង បនទ យមនជ័យ េកះកុង កំពត ្រពះវ ិ រ សទឹងែ្រតង រតនគិរ ី
និងៃ្រពែវង េ យសហករជមួយទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិជបុ៉ន ។ 

ករក ងលិខិតបទ ្ឋ នស្តពីីករអប់រកំយ និងកី  

្រកសួងបន៖ 

- េរៀបចំេវទិក ធរណៈស្តីពីកំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រកំយ និងកី េន លហ្វឹក ត់េតក្វ ន់ដូ 
បូ៊យុ៉ងែខមរ នៃថងទី១៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៤ េ្រកមអធិបតីភពឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី  មនអនកចូលរមួមកពី្រគប់សហព័នធកី ជតិ ៃដគូអភិវឌ  និងម្រន្តីបេ្រមើករងរ           
វស័ិយកី  

- េចញេសចក្តី្របកស ស្តីពីករអនុញញ តឱយសមជិកគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិសហព័នធកី ជតិ៩  
ស្រមប់អនុវត្តករងរ ណត្តិថមី គឺសហព័នធកី ្រប ល់កមពុជ សហព័នធកី ែខមរែហលទឹក 
សហព័នធកី យកូនបល់កមពុជេខមរ សហព័នធកី ក ៉ េតដូ សហព័នធកី កំមពុជ      
សហព័នធកី េ ះេហើរកមពុជ សហព័នធកី តុងហគីមូ៉ដូកមពុជ សហព័នធកី បល់ឱបកមពុជ 
សហព័នធកី សូហ្វេតនីសកមពុជ 

- េចញ្របកសស្តីពីករទទួល គ ល់ និងផ្តល់្របក់រង្វ ន់ជ័យ ភី ករ្របកួតកី ជលកខណៈអន្តរ
ជតិនន  

- ពិនិតយេឡើងវញិេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ វស័ិយអប់រកំយ និងកី  និងបនេរៀបចំ
វេិ ធនកមម្របកសអន្តរ្រកសួង ស្តីពីចំ យស្រមប់ករេរៀបចំករ្របកួតជផ្លូវករកនុង្របេទស 

របូតថមភកី ករជេ្រមើសជតិ និងករចូលរមូ្របកួតជលកខណៈេជើងឯកអន្តរជតិ។   

ករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធរបូវន្តកី  

្រកសួងបន៖ 

- ជួសជុលដំបូលអគររដ្ឋបល និងបនទប់ទឹក VIP ៃនពហុកីឡ ្ឋ នជតិ 
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- ជួសជុលអគរ ផ្លូវ សួនចបរ និងេភ្លើងបំភ្លឺ និងទី នរត់្រប ំងេនកនុងពហុកីឡ ្ឋ នជតិ 

- េរៀបចំទី្របឹក ពិេសសេដើមបី្រគប់្រគងស ្ត ប់ធន ប់និងអនម័យពហុកីឡ ្ឋ នជតិ  

- សហករជមួយសហព័នធកី បល់ទត់កមពុជគំ្រទេ យ្រកុមហុ៊ន CCGRASS េធ្វើទំេនើបកមមទី ន
បល់ទត់ពហុកីឡ ្ឋ នជតិ ឧបតថមភថវកិេ យសហព័នធកី បល់ទត់អន្តរជតិ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកើតគណៈកមមករបេចចកេទស ស្រមប់គេ្រមង ងសង់ ពហុកីឡ ្ឋ នជតិ 
មរតកេតេជ កនុង្រកបខណ្ឌ ហិរញញបបទនឥតសំណងពី ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន មរយៈ   
េសចក្តីសេ្រមចេលខ ១៦៣ សសរ. ចុះៃថងទី០៥ ែខធនូ ឆន ំ២០១៤។ 

ករអភិវឌ សមតថភពម្រន្តីអប់រកំយនិងកី  

្រកសួងបន៖ 

- ចុះពិនិតយ ម នេលើករព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីជំនញកី  ែដលបនបំប៉នសមតថភពេនេខត្ត
បត់ដំបង កំពង់ធំ េពធិ៍ ត់ េសៀម ប កំពង់ឆន ំង កំពង់សពឺ កំពត ្រពះសីហនុ េកះកុង ែកវ 

្វ យេរៀង ៃ្រពែវង និងកំពង់ចម 

- បញជូ នម្រន្តី ២ នក់ េទចូលរមួវគគ ជញ ក ្ត លបល់ទត់ក្រមិតខពស់  េន្របុ៊យេណ និងម្រន្តី ១ 
នក់ េទចូលរមួវគគ ជញ ក ្ត លបល់ទត់កនុង លតំបន់ សីុ េគនយ៍ េនៃថ។ 

ករេលើកកមពស់សមតថភពកី ករ 

្រគូបង្វឹក និងកី ករ ៣៥១ នក់ ្រសី ៦៨ នក់ មកពីសហព័នធកី ជតិ ២១ បនមកហ្វឹកហ្វឺន
រយៈេពល ៧ែខ េដើមបីចូលរួម្របកួតកី អូ ំពិកយុវជនេលើកទី២ ្របកួតកី សីុេហគមេលើក     
ទី១៧ ្របកួតកី សីុេឆនរខ ច់េលើកទី៤ ្របកួតកី កលវទិយល័យ ៊ នេហគមេលើកទី១៧  
និង្របកួតជលកខណៈអន្តរជតិ។  

កី ករបល់ទត់ យុេ្រកម ១៣ ឆន ំ (U13) ២២ នក់ បនេធ្វើករហ្វឹកហ្វឺន ន ក់េន  និងេរៀន
សូ្រតេនមជឈមណ្ឌ ល កី បល់ទត់ជតិបទី ស្រមប់កមពុជេ្រត មេធ្វើមច ស់ផទះករ្របកួតកី  
សីុេហគមឆន ំ២០២៣។ 

កី ករ ៩ នក់ បនបញជូ នេទហ្វឹកហ្វឺនេ្រក្របេទស រមួមន េតក្វ ន់ដូ ៤ នក់ យកូនបល់       
១ នក់ និង អត្តពលកមម ៤ នក់ េន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉សហរដ្ឋ េម៉រកិ និងជបុ៉ន។ 

ម្រន្តីបេចចកេទស និង្រគូបង្វឹក ៦ នក់ បនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត េលើជំនញ្រគូបង្វឹក ជញ ក ្ត ល 
្របេភទកី កយសមព័នធ គុន វ េតក្វ ន់ដូ និងវសូ៊ូ េនហ្វីលីពីន ជបុ៉ន ហុង គ រ ី ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ និង

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន។ 
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្រកសួងបន៖ 

- ចុះកិចច្រពមេ្រព ងទទួលយក្រគូកូេរខ៉ងេជើង មកបង្ហ ត់្រកុមជេ្រមើសជតិេតក្វ ន់ដូ ITF ្រគូ
ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ បង្ហ ត់្រកុមជេ្រមើសជតិចំបប់ និង្រគូបរេទសឥណ្ឌូ េនសីុ បង្ហ ត់្រកុមជេ្រមើស

ជតិ យសី 

- ផលិត និងែចកចយទស នវដ្តីកី  ៦ េលខ ១២ ០០០ កបល ។ 

ករងរបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូអប់រកំយ និងម្រន្តីជំនញ 

្រកសួងបន៖ 

- បណ្តុ ះប ្ត ល និង្របឡងបញច ប់គរសិុស ជំនន់ទី២២ ចំនួន ១៤៧ នក់ ្រសី ៤៩ នក់ និងកំពុង
បណ្តុ ះប ្ត លគរសិុស ជំនន់ទី២៣ ចំនួន ១៤៨ នក់ ្រសី ៣៩ នក់ 

- ្របឡងេ្រជើសេរ ើសគរសិុស ឱយចូលេរៀនជំនន់ទី២៤ ចំនួន ១៥០ នក់ ្រសី ៣៣ នក់ 

- ែកលម្អកមមវធីិសិក អប់រកំយនិងកី  ស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន
ឯកេទសអប់រកំយនិងកី  និងបកែ្របឯក រជភ ជតិមនេសៀវេភ សំណំុ ច់ដំុ      
បទបញជ លំ ត់បល់ទត់ កយសររី ្រស្ត វធីិ ្រស្តកី  បទបញជ បល់ទះ បទបញជ កី
េដើរ និងបទបញជ កី អុក 

- ពិនិតយ ម នករបង្ហ ត់បេ្រង នរបស់្រគូអប់រកំយ និងកី  ២៣ េខត្ត  ជលទធផលបនែកលម្អ
ចំណុចខ្វះខតរបស់្រគូបង្ហ ត់េនេលើទី ន  

- ពិនិតយ ម ន យតៃម្លគរសិុស អប់រកំយនិងកី  ចុះេធ្វើកមមសិក េន មអនុវទិយល័យ និង
វទិយល័យេ្រកមឱ ទមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី េន ជធនីភនំេពញ ៣២ ។ 

ករេលើកកមពស់ភពជអនកដឹកនំ្រគប់្រគង 

្រកសួងបន៖ 

- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគង និងម្រន្តីបេចចកេទសអប់រកំយនិងកី  េន្រគឹះ ថ នមធយមសិក  
មនអនកចូលរមួ ៦៣ នក់ ្រសី ២០ នក់  

- បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីជំនញ ស្តីពីករេរៀបចំសមគមក្លឹបកី េន ម្រគឹះ ថ នមធយមសិក េន
េខត្តេសៀម ប សទឹងែ្រតង មណ្ឌ លគិរ ីនិងឧត្តរមនជ័យ មនអនកចូលរមួ ២៤០ នក់  ្រសី ៣០ នក់ 

- បញជូ នម្រន្តីបេចចកេទស ១៣ នក់ ្រសី ២ នក់ េទទស នកិចចសិក េន្របេទសជបុ៉ន  

- បំប៉នសមតថភពម្រន្តីជំនញ និងម្រន្តី្រគប់្រគងកី ជូនម្រន្ដីទទួលបនទុកកី  ៣ មណ្ឌ លភូមិភគ 
គឺកំពង់ឆន ំង រតនគិរ ីនិង ែកវ មនអនកចូលរមួ ១៨០ នក់ ្រសី ១៦ នក់ 
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- បំប៉នសមតថភព្រគូបង្វឹក ្រគូជំនួយ និងអនុរក ស្តីពីែផនករ ត់ហ្វឹកហ្វឺនមុនយុទធនករ ត់
ហ្វឹកហ្វឺន មនអនកចូលរមួ ៨០ នក់ ្រសី ១១ នក់  

- បំប៉នម្រន្តីសហព័នធ អនុរក  ្រគូបង្វឹក ្រគូជំនួយ និងកី ករ កី ករនីិស្តីពីករ្របឆំងករេ្របើ
្របស់ រធតុដូប៉កនុងវស័ិយកី  មនអនកចូលរមួ ៣៧២ នក់ ្រសី ៧៣ នក់  

- បំប៉នសមតថភពដល់ម្រន្តីកី  និង្រគូអប់រកំយនិងកី ស្តីពីករ្របឆំងករេ្របើ្របស់ រធតុ
ដូប៉កនុងវស័ិយកី  មនអនកចូលរមួ ២៩៩ នក់ ្រសី ២០ នក់ 

- បំប៉នសមតថភព្រគូអប់រកំយ និងកី  េនេខត្តែកប បត់ដំបង ៃ្រពែវង និងក ្ត ល មនអនក
ចូលរមួ ៤០០ នក់ ្រសី ៤៦ នក់  

- ទទួល្របតិភូជបុ៉ន និងនិស ិតជបុ៉នមកទស នកិចចសិក  ៤ េលើក មនអនកចូលរមួ ១២៥ នក់ ្រសី 
៣៧ នក់ 

- បញជូ នម្រន្តី ១ នក់ ចូលរមួ្របជំុពិភក េលើករេរៀបចំយុទធ ្រស្តអភិវឌ កី អត្តពលកមម្របចំ
តំបន់ េនឥណ្ឌូ េនសីុ 

- បញជូ នម្រន្តី ១ នក់ ចូលរមួសិកខ ស្តីពីភពជអនកដឹកនំរបស់្រស្តីកី អត្តពលកមម្របចំ
តំបន់ េនឥណ្ឌូ េនសីុ 

- សហករេរៀបចំ្រប ំងទូកកនុង្រពះ ជពិធីបុណយអំុទូក បែណ្ត ត្របទីប អកអំបុក និងសំពះ្រពះែខ 
េនមុខ្រពះបរម ជ ងំ  

- សហករជមួយអងគករជនពិករកមពុជេរៀបចំ្របគំត្រន្តីស្តីពីករ ក់បញចូ លពិករភពកនុងែផនករ
អភិវឌ ន៍ េនពហុកីឡ ្ឋ នជតិ ។ 

ខ. លទធផលសចូនករផលសេ្រមច 
ករវភិគវឌ នភពសូចនករផលសេ្រមច 

 
ករអប់រកំយនិងកី  

ជក់ែស្តង ចំណុចេ  ជក់ែស្តង 
ថ នភព 

២០១៣-១៤ 2014 -15 2014 -15 
១ ចំនួន្រគអូប់រកំយនិងកី បណ្តុ ះប ្ត លកនុងមួយឆន ំ  ១៥០ ១៥០ ១៥០  
២ ទី នកី ចំនួន៤ ្រតូវបនែកលម្អ៖     
 - ពហុកីឡ ្ឋ នជតិ  ១០០% ៨០%  

 - កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ    ចប់េផ្តើម  

 - វទិយ ថ នជតិអប់រកំយនិងកី     ចប់េផ្តើម  

 - កីឡ ្ឋ នេខត្តេសៀម ប   ចប់េផ្តើម  

៣ ្រគឹះ ថ នមធយមសិក មន៖     
 - ទី នបល់ទត់ ១០  ២ ២  
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 - ទី នបល់េបះ ១៥  ៣ ៣  

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

Uសមគ ល់U:  សេ្រមចបន មចំណុចេ   ចទទួលយកបន សេ្រមចមិនបន មចំណុចេ  
 
គ. បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមិទធផល បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនចំបច់្រតូវមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យ។ បញ្ហ
្របឈមទំងេនះមនដូចជ ៖ 

- ករអនុវត្តសកមមភព និងករេ្របើ្របស់េម៉ងអប់រកំយ និងកី េន ម េរៀនពំុទន់បន
អនុវត្តេពញេលញ 

- ្រគឹះ ថ នសិក មួយចំនួនពំុទន់មនទី នកី ស្រមប់អនុវត្តសកមមភពអប់រកំយ និងកី   

- កង្វះេសៀវេភអប់រកំយ និងកី ស្រមប់ បឋមសិក  

- សកមមភព ត់្របណរបស់ម ជនមិនទន់មនស្តង់ រ  

- ករងរកី ្របៃពណីមិនទន់បន្របមូលផ្តុំ និងចង្រកង  

- សហព័នធកី ជតិមួយចំនួនពំុទន់មនភពជមច ស់កនុងករេរៀបចំែផនករ ត់ហ្វឹកហ្វឺនជ
្របចំ 

- សមភ រៈហ្វឹក ត់ទី ន ត់ហ្វឹកហ្វឺន និង្របកួតមិនទន់្រគប់្រគន់ និងមិនទន់េឆ្លើយតប ម
និយមបេចចកេទស 

- កី ករ កី ករនីិចូលរមួ្របកួតេ្រជើសេរ ើសេជើងឯកថន ក់ជតិ មនសិទធិផលទបេនេឡើយេធៀប
នឹងសិទធិផលៃនករ្របកួតកី សីុេហគម 

- ធនធនមនុស មិនទន់េឆ្លើយតប មត្រមូវករ 

- ករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពំុទន់េឆ្លើយតប មែផនករ 

- ករចូលរមួសកមមភពកី របស់្រស្តីេនមនក្រមិត  

- កង្វះអគរសិក  និងអេន្ត សិក ្ឋ ន។ 
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៣. ទិសេ ឆន ំសិក  ២០១៤-២០១៥ 

 េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមនន ទំងបញ្ហ ្របឈម មអនុវស័ិយ និងបញ្ហ ្របឈមជ   
លកខណៈអន្តរអនុវស័ិយ និងែផ្អកេលើបទពិេ ធកន្លងមក ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  នឹងជំរញុេលប ន
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន មទិសេ ដូចខងេ្រកម ៖ 
៣.១  ទិសេ កំែណទ្រមង់សខំន់ៗ 
៣.១. ១. ករព្រងឹង្របព័នធែផនករ 

- ្របមូលសថិតិអប់រឱំយេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករ រមួទំងជំរញុករ្របមូលសថិតិពី្រគឹះ ថ នសិក
េ្រកមឱ ទ្រកសួង និង ថ ប័នពក់ព័នធ 

- គំ្រទ្រកុមករងរ មអនុវស័ិយនីមួយៗ េលើករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រេំនថន ក់
ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 

- ព្រងឹងដំេណើ រករ្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះវស័ិយអប់រថំន ក់ ជធនី េខត្ត 
- ព្រងឹងករងរែផនករ សថិតិេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 
- ព្រងឹងសកមមភពពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធីិៃនែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំ

និងគេ្រមងនន។ 

៣.១.២. ករងរវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ 
- េរៀបចំ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តគំ្រទករេផទរមុខងរជូនរដ្ឋបល

ថន ក់េ្រកមជតិ 
- អភិវឌ សមតថភព្រកុមករងរអនុវត្តករងរកំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ 
- បេងកើនករយល់ដឹងពីករ្រគប់្រគងែផ្អកេលើេគលករណ៍អភិបលកិចច និង្របសិទធភពៃនករផ្តល់

េស ធរណៈ  

- ប្រញជ បទស នទនៃនករដឹកនំ និង្រគប់្រគង មវធីិ ្រស្តអភិ្រកមៃនករដឹកនំ និង្រគប់្រគង។ 

៣.១.៣. ករ្រគប់្រគងបុគគលិក 
- សហករជមួយ្រកសួងពក់ព័នធ េដើមបីអនុវត្តវធិនករកំែណទ្រមង់ករងរ្រគប់្រគងម្រន្តី ជករ

្របក់េបៀវត  និង្របក់ឧបតថមភេផ ងៗ 
- អនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ ៤៩៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ ២០១៣ ស្តីពីករេធ្វើ្របតិភូកមម

អំ ចដល់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិកនុងករែតង ំង ករផ្ល ស់ប្តូរ និងករបញច ប់ភរកិចចម្រន្តី   
ជករែដលបំេពញករងរេនថន ក់េ្រកមជតិ 

- ្របឡងេ្រជើសេរ ើស្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្ដមស្រមប់បេ្រមើករ ម្រគឹះ ថ នឧត្ដមសិក  
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- ក ង និងែកស្រមួលលិខិតបទ ្ឋ នមួយចំនួនេដើមបីអនុវត្តេគលនេយបយស្ដីពីធនធនមនុស
កនុងវស័ិយអប់រ ំ

- ព្រងីកវ ិ លភពអនុវត្តនិយមថមីស្ដីពីករេ្របើ្របស់បុគគលិកអប់រ ំ
- ក់ឱយអនុវត្ត្របព័នធ យតៃម្លលទធផលបំេពញករងររបស់បុគគលិកអប់រ។ំ 

៣.១.៤. ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ 
- ែកស្រមួលប្លង់គណនី និងទ្រមង់របយករណ៍ស្រមប់ៃផទកនុង្រកសួង  
- ជំរញុយន្តករ និងនីតិវធីិកនុងករែកស្រមួល្របកសអន្តរ្រកសួង និងអនុ្រកឹតយែដលពក់ព័នធនឹង 

នីតិវធីិចំ យ   
- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីកនុងករអនុវត្តថវកិឆន ំ២០១៥ 
- េរៀបចំែផនករចំ យរយៈេពលមធយម និងរយៈេពលែវង ២០១៦-២០២៥ និងគេ្រមងថវកិ

ឆន ំ ២០១៦ 
- បន្តេរៀបចំករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ម្របព័នធព័ត៌មនវទិយ  
- បំប៉នម្រន្តីជំនញ នយក  និងេធ្វើបចចុបបននភពទិននន័យ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 
- េចញ្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពីករផ្តល់វញិញ បនប័្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុរបស់្រកសួងអប់រ ំ  

យុវជន និងកី  េ យមិនគិតពីេ ហុ៊យេស សុរេិយដី 
- េលើកកមពស់សមតថភពម្រន្តីសវនកមម និងព្រងឹងស្តង់ ររបយករណ៍សវនកមមៃផទកនុង 
- កំណត់ស្តង់ រអធិករកិចចេ យេ្របើ្របស់េសៀវេភែណនំនីតិវធីិអធិករកិចច 
- បំប៉នសមតថភពស្តីពីករយល់ដឹងនីតិវធីិ្រ វ្រជវ និងេ ះ្រ យទំនស់។ 

៣.២ ទិសេ មអនុវិសយ័ 
៣.២.១ អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមរតូច 

- បេងកើនអ្រ ចូលេរៀនរបស់កុមរ យុ ៥ឆន ំ ៤ឆន ំ និង ៣ឆន ំ ឱយេឆ្លើយតបនឹងចំណុចេ   
- ព្រងីក និងែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធេស អប់រកុំមរតូចេផ្ត តេលើ ករក ង ជួសជុលសំណង់ 

អគរសិក  និងែកលម្អបរ ិ ថ នសិក ឱយមនលកខណៈស្តង់ រ និង្រសប មនិយមគរេុកសលយ 
- ព្រងីកកមមវធីិអប់រមំ បិ េផ្ត តេទេលើេស របូតថមភ ករេលើកមពស់សុខភព អនម័យ ករ

ែថទំ និងករេ្របើ្របស់េស សុខភិបល  
- ផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូន ពិនិតយសុខភព និងកយសមបទបុគគលិកអប់រ ំ និងអនកសិក  េ យសហករ

ជមួយ្រកសួងសុខភិបល ផ្តល់ករអប់រសុំខភព អនម័យ សុខភពមត់-េធមញ របូតថមភ 
និងេស សុខភិបលដៃទេទៀត 

- ផលិត និងផ ព្វផ យវេីដអូស្រមប់កមមវធីិអប់រមំ បិ  
- ព្រងឹងយន្តករអនុវត្តកមមវធីិអប់របំញចូ លគន  និងករអប់រពំហុភ ែផនកមេត្តយយសិក  
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- អភិវឌ កមមវធីិសិក  ព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងដល់នយក ឬនយិកមេត្តយយសិក  និងបំប៉ន
សមតថភពម្រន្តីទទួលបនទុកករងរអប់រកុំមរតូច្រគប់លំ ប់ថន ក់ ្រពមទំង្រគូមេត្តយយសិក រដ្ឋ 
និងមេត្តយយសិក សហគមន៍ 

- ផ្តល់្រគូបេ្រង ន មឯកេទស និង្រកបខណ្ឌ េ្រជើសេរ ើស្រគូមេត្តយយសិក  
- បេងកើនសមតថភព និងគុណវឌុ ិ្រគូឧេទទស 
- បំពក់សមភ របរកិខ រ ព័ត៌មនវទិយជបេណ្តើ រៗដល់ មធយមសិក គរេុកសលយមេត្តយយមជឈិម 
- បំប៉នសមតថភព្រគូមេត្តយយសិក ែដលមនសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ ឱយទទួលបន  

្រកបខណ្ឌ ្រគូបេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ ន 
- បំប៉នសមតថភព ភពជអនកដឹកនំ និង្រគប់្រគងដល់នយក នយិក មេត្តយយសិក  
- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធធនគុណភព ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន និងផ ព្វផ យក្រមង

្រពឹត្តិប្រត យតៃម្លករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
- បេងកើនគុណវឌុ ិ្រគូមេត្តយយសិក ែដលមនសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ េទជ្រគូក្រមិតអប់រ ំ

មូល ្ឋ ន 
- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លែផ្អកេលើលទធផលករសិក ្រ វ្រជវ និង

វភិគស្រមប់អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច  
- ក ងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ស្រមប់គំ្រទអនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច 
- ក ង្រកបខណ្ឌ លទធផល ៃនែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច    ឆន ំ

២០១៤-២០១៨ 
- ជំរញុករអនុវត្តយន្តករគណៈកមម ធិករជតិគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច។ 

៣.២.២ អនុវស័ិយ ករអប់របំឋមសិក  
- បេងកើនករ្របមូលកុមរចូលេរៀនេនបឋមសិក  ជពិេសស្រកុមកុមរបត់បង់ឱកស  
- ផ្តល់ របូករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក និង របូតថមភេន ម បឋមសិក   
- ែកលម្អកមមវធីិសិក ស្រមប់បឋមសិក  
- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធធនគុណភពៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
- អភិវឌ សមតថភព្រគូបេ្រង ន ្រគូឧេទទសេន គរេុកសលយ និងវ្ិរកឹតករ ជធនី េខត្ត េលើ

ែផនកវធីិ ្រស្តបេ្រង ន ជពិេសសគណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត 
- ជួសជុល និងែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធរបូវន្តេន គរេុកសលយ និងវ្ិរកឹតករ ជធនី េខត្ត 
- ផគត់ផគង់្រគូឧេទទសដល់ គរេុកសលយ និងវ្ិរកឹតករ ជធនី េខត្ត និងទប់ ក ត់្រគូឧេទទស

ផ្ល ស់េចញ មរយៈ ្របព័នធេលើកទឹកចិត្តសម្រសប 
- បំប៉នសមតថភពបេ្រង នដល់្រគូបឋមសិក  (ករបេ្រង នភ អង់េគ្លសថន ក់ទី៤ ករបេ្រង ន

សិស មនបញ្ហ ្ត ប់ និងេមើល) 
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- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធធនគុណភពករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន និងផ ព្វផ យក្រមង
្រពឹត្តិប្រត យតៃម្លករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

- អភិវឌ ឯក រគតិយុត្តស្តីពីសុខភពសិក  (ករពិនិតយសុខភព និងកយសមបទ ចរ 
ែណនំស្តីពីរចនសមព័នធសុខភពសិក េនថន ក់េ្រកមជតិ អនុ្រកឹតយស្តីពីសុខភពសិក ) 

- ផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូន ពិនិតយសុខភព និងកយសមបទបុគគលិកអប់រ ំ និងអនកសិក  ពិេសសសិស
ថន ក់ទី១ េនេខត្តកំពត និងកំពង់ឆន ំង េ យសហករជមួយ្រកសួងសុខភិបល 

- ផ្តល់្របអប់សេ្រងគ ះបឋម និងបំប៉នពីវធីិេ្របើ្របស់េន ម្រគឹះ ថ នសិក   
- ជំរញុករក ងកែន្លង ងសម្អ តៃដ ផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត និងេ្របើ្របស់បងគន់អនម័យ  
- ផ្តល់ករអប់រសុំខភព របូតថមភ សុវតថិភពចំណី រ សុខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ   

េមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង្រសវងឹ ថន ំជក់ ្រគុនចញ់ ្រគុនឈម ផ្ត យ 
ដងកូវ្រពូន សុខភពែភនក សុខភពមត់-េធមញ និងករបងក រេ្រគះថន ក់នន 

- ព្រងឹងភពជអនកដឹកនំនិង្រគប់្រគងេនក្រមិត េរៀន។ 

៣.២.៣ អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយមសិក  និងអប់របំេចចកេទស 
- ទប់ ក ត់ករេបះបង់ករសិក របស់សិស  
- ព្រងីកករអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតីេន មធយមសិក បឋមភូមិ 
- ជំរញុករអនុវត្តកមមវធីិបំណិនជីវតិ មមូល ្ឋ នេន មធយមសិក  
- អភិវឌ សមតថភព្រគូគណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្តថន ក់ទី១២  
- េធ្វើបចចុបបននភពឯក របណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នមុខវជិជ ចិត្តគរេុកសលយ 
- ផគត់ផគង់្រគូឧេទទស មឯកេទសនិងបេងកើនគុណវឌុ ិ្រគូឧេទទសេនមជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគ 
- ព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធធនគុណភពករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន និងផ ព្វផ យក្រមង

្រពឹត្តិប្រត យតៃម្លករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
- ព្រងឹងករអនុវត្តស្តង់ រវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 
- អភិវឌ គន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន 
- ផលិត និងផ ព្វផ យវេីដអូស្តីពីករបេ្រង នគណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត 
- អភិវឌ សមតថភពនយក េលើបំណិនដឹកនំ ្រគប់្រគង និង្រប្រស័យទក់ទង  
- អភិវឌ កមមវធីិសិក  ស្តង់ រ និងេសៀវេភសិក េគលចំេណះទូេទ  
- អភិវឌ ស្តង់ រកមមវធីិសិក អប់របំេចចកេទស ៥ជំនញ រមួមន េមកនិច អគគិសនី េអឡិច្រតូនិច 

កសិកមម និងគណេនយយហិរញញវតថុ 
- បន្តសហករជមួយៃដគូអភិវឌ ែផនកឯកជន និងអនកពក់ព័នធេរៀបចំកមមវធីិសិក ជំនញេផ ងៗ

បែនថមេទៀត េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងេគលេ ថមី និងទីផ រករងរកនុងតំបន់ 
- ព្រងឹងករអនុវត្ត្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈរបស់្រគូបេ្រង ន 
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- ផ្តល់ថន ំទម្ល ក់្រពូនពិនិតយសុខភព និងកយសមបទបុគគលិកអប់រ ំនិងអនកសិក   
- ជំរញុករក ងកែន្លង ងសម្អ តៃដ ផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត និងេ្របើ្របស់បងគន់អនម័យ  
- ផ្តល់ករអប់រសុំខភព របូតថមភ សុវតថិភពចំណី រ សុខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ   

េមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង្រសវងឹ ថន ំជក់ ្រគុនចញ់ ្រគុនឈម ផ្ត យ 
ដងកូវ្រពូន សុខភពែភនក និងករបងក រេ្រគះថន ក់នន 

- ងសង់ និងជួសជុលអគរសិក  េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករចំបច់ 
- ព្រងយ្រគូឯកេទស េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករជំនញឯកេទស 
- ងសង់ផទះ្រគូបេ្រង នេនតំបន់ជួបករលំបក 
- បេងកើតវទិយ ថ នស្រមប់បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូែផនកអប់របំេចចកេទស។ 

៣.២.៤ អនុវស័ិយ ករអប់រឧំត្តមសិក  
- ក ងអនុ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់ស្វ័យភពដល់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  
- េរៀបចំស្តង់ រ និងេគលករណ៍ែណនំអំពីករធនគុណភពៃផទកនុង 
- ជំរញុករសិក ស្តីពីលទធភពព្រងីកកមមវធីិែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកេទស វសិ្វកមម សិលបៈៃចន្របឌិត 

និងគណិតវទិយ 
- ជំរញុករអប់រសុំខភព ករបងក រជំងឺឆ្លង ជំងឺមិនឆ្លង េ្រគះថន ក់េផ ងៗ និងេស សុខភិបលដៃទ

េទៀត 

- េរៀបចំេគលនេយបយស្តីពី របូករណ៍ ករឧបតថមភធន ្របព័នធ្របក់កមចីដល់និស ិតេនឧត្តម
សិក  

- េរៀបចំេគលករណ៍ និងយន្តករេលើកទឹកចិត្តស្រមប់អនក្រ វ្រជវេនឧត្តមសិក  
- ជំរញុករអនុវត្តេគលនេយបយស្តីពីករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវេនឧត្តមសិក  
- ជំរញុករអនុវត្ត្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់ នៈ ្រ ្ត ចរយ 
- ជំរញុករអនុវត្តស្តង់ រជតិស្រមប់ករទទួល គ ល់គុណភពអប់រឧំត្តមសិក  
- េរៀបចំេសៀវេភែណនំស្តីពីករទទួល គ ល់គុណភពអប់រេំនឧត្តមសិក  
- បន្តចុះ យតៃម្ល្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក មួយចំនួន។ 

៣.២.៥ អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ 
- េបើកយុទធនករអកខរកមមជតិ ឆន ំ ២០១៥ 
- ព្រងីកវ ិ លភពកមមវធីិសមមូលបឋមសិក   
- ពិនិតយេឡើងវញិកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លេនមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ ឱយេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវ

ករសងគម 
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- េរៀបចំលកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុងករេបើកមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 
- ផ្តល់ករអប់រសុំខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ េមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង្រស

វងឹ ថន ំជក់ ្រគនុចញ់ ្រគនុឈម និងករបងក រេ្រគះថន ក់នន 
- អភិវឌ សមតថភពម្រន្តីអប់រេំ្រក្របព័នធថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 
- បេងកើនថវកិឧបតថមភ្រគូកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ។ 

៣.២.៦ អនុវស័ិយ ករអភិវឌ យុវជន 
- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តបេងកើត្រកមុ្របឹក ជតិេដើមបីអភិវឌ យុវជន និងអគគេលខធិករ ្ឋ ន 

- េរៀបចំបេងកើតែផនករជតិេដើមបីអនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ យុវជនកមពុជ 
- េរៀបចំបេងកើតែផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់្រកុម្របឹក ជតិេដើមបីអភិវឌ យុវជន 
- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តបេងកើត្រកុម្របឹក យុវជន្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 

ខណ្ឌ  សងក ត់ ឃំុ 
- បេងកើតកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល និងបំប៉នសមតថភពរយៈេពលខ្លី និងមធយមដល់បុគគលិកម្រន្តីយុវជន 
- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លយុវជនសម័្រគចិត្តថន ក់្រសុក ៥០ ្រសុក 
- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈេន មមជឈមណ្ឌ លយុវជន ជធនី េខត្តចំនួន២០  
- ជំរញុករេរៀបចំអភិវឌ មជឈមណ្ឌ លយុវជន 
- ផ្តល់ករអប់រសុំខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង   

្រសវងឹ ថន ំជក់ ្រគុនចញ់ ្រគុនឈម និងករបងក រេ្រគះថន ក់នន 
- បន្តសហករជមួយៃដគូអភិវឌ េលើករអភិវឌ យុវជន និងមជឈមណ្ឌ លយុវជន ជធនី េខត្ត េលើ

ករងរសម័្រគចិត្ត ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ជំនញទន់ និងបំណិន 
- េរៀបចំកមមវធីិទស នកិចចសិក យុវជនសម័្រគចិត្តេដើមបីែចករែំលក និងផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធេលើករងរ

សម័្រគចិត្ត និងែស្វងយល់ពីករែថរក មរតកវបបធម៌ែខមរ 
- អភិវឌ ឯក រែផនករសកមមភព និង ងម៉្រទិក ស្រមប់េគលេ ៃនករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ

វជិជ ជីវៈ និងជំនញទន់េន មមជឈមណ្ឌ លយុវជន និងករបណ្តុ ះប ្ត លយុវជនសម័្រគចិត្ត 
- េរៀបចំេវទិកជតិស្តីពីករងរសម័្រគចិត្តេនកមពុជ និងេរៀបចំទិ អន្តរជតិអនកសម័្រគចិត្ត  
- េរៀបចំេវទិកយុវជនស្តីពីភពជអនកដឹកនំ និងយុវជន។ 

៣.២.៧ អនុវស័ិយ ករអប់រកំយ និងកី  
- បន្តេរៀបចំ្របកសស្តីពីករ្រគប់្រគងកី ម ជន និងកី ្របៃពណី 
- ជំរញុករអនុវត្តកមមវធីិសិក អប់រកំយនិងកី េន្រគឹះ ថ នបឋម និងមធយមសិក ឱយបនេពញ

េលញ 
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- ជំរញុបេងកើតសមគមកី េន ម្រគឹះ ថ សិក ធរណៈ និងឯកជន 
- បន្តែកលម្អកមមវធីិេគលបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូអប់រកំយ និងកី  
- បន្ត្រ វ្រជវ និងចង្រកងឯក រកី ្របៃពណីជតិ 
- េរៀបចំេសចក្ដីែណនំកមមវធីិ្របកួតកី  និងករ្របកួតកី េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកទូទំង្របេទស និង

ថន ក់ ជធនី េខត្ត េន្រគឹះ ថ នសិក ទំង ៣ ក្រមិត 
- ជំរញុករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងសកមមភពកី  
- ព្រងឹងរចនសមព័នធសហព័នធកី សិស  និស ិត និងសហព័នធកី ជតិ 
- ជំរញុករេបះពុមពេសៀវេភអប់រកំយ និងកី ស្រមប់្រគឹះ ថ នបឋមសិក  
-  ផលិត និងែចកចយទស នវដ្តីកី ចំនួន ៦ េលខ  
- បន្តករេធ្វើេតស្តកយសមបទកុមរ យុ៦ ដល់ ១២ឆន ំ េន ជធនី េខត្ត  
- បំប៉នសមតថភពម្រន្តីជំនញកី  ម្រន្តី្រគប់្រគងកី  និង្រគូអប់រកំយនិងកី ្រគប់ក្រមិត 
- ្របមូលផ្តុំ្រកុមជេ្រមើសជតិ ២៣ ្របេភទកី  ចំនួន ៣៩២ នក់ មក ត់ហ្វឹកហ្វឺន េដើមបីេ្រត ម

លកខណៈចូលរមួ្របកួតកី សីុេហគម និង្របកួតជលកខណៈអន្តរជតិនន  
- បន្តបណ្តុ ះប ្ត លគរសិុស ជំនន់ទី២៣ ជំនន់ទី២៤ និងេធ្វើករ្របឡងបញច ប់ករសិក គរសិុស

ជំនន់ទី២៣ និង្របឡងេ្រជើសេរ ើសជំនន់ទី២៥  
- បំពក់សមភ ររបូវន័្ត ក ង និងែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធទី នកី  ទំងថន ក់ជតិ និងថន ក់

េ្រកមជតិឱយ្រសប មនិយមបេចចកេទស 
- ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធ អគរសិក  និងអេន្ត សិក ្ឋ នរបស់វទិយ ថ នជតិអប់រកំយ និង

កី  
- ផ្តល់ករអប់រសុំខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ េមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ េ្រគ ងេញ ន េ្រគ ង

្រសវងឹ ថន ំជក់ 
- ជំរញុអភិបលកិចចដល់សមគមកី  និងសហព័នធកី ជតិ។ 

៣.៣ បញ្ហ ្របឈម និងទិសេ ឆ្លងអនុវិសយ័ 
៣.៣.១. ករងរអភិវឌ កមមវធីិសិក  
បញ្ហ ្របឈម 

- កមមវធីិសិក មិនទន់េឆ្លើយតបេទនឹងទីផ រពលកមម 
-  ប ្ណ ល័យ េរៀនភគេ្រចើនេបើកដំេណើ រករែតមួយេពល និងមិន្រសប មស្តង់ រ 
- ខ្វះឯក រ នបែនថម ស្រមប់សកមមភពជំរញុករ ន ម េរៀន 

ទិសេ  

- េរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍ជំរញុករ ន ម បឋមសិក  
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- ពិេ្រគះេយបល់េលើ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក  និងែកលម្អកមមវធីិសិក លម្អិតក្រមិតអប់រមូំល ្ឋ ន
្រគប់មុខវជិជ  

- េរៀបចំទិ ជតិអំ ន និងបេងកើតប ្ណ ល័យឈនមុខ ម ជធនី េខត្ត។ 

៣.៣.២. ករងររដ្ឋបល 
បញ្ហ ្របឈម 

- ករ្រគប់្រគងលិខិតរដ្ឋបល ( ច ចរលិខិត ) មិនទន់រលូន 
- ករផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយសឆន ំ២០១២ ឆន ំ២០១៣ និងឆន ំ២០១៤ មនភពយឺតយ៉វ។ 

ទិសេ  
- ព្រងឹងករ្រគប់្រគងលិខិតរដ្ឋបល ពិេសសច ចរលិខិត 
- ជំរញុករផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយសករងរជូនបុគគលិកអប់រេំនថន ក់ជតិ និងេ្រកមជតិ 
- អភិវឌ សមតថភពករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបលអប់រ ំនិងបណ្ណ រ។ 

៣.៣.៣. ករងរទំនក់ទំនងវបបធម៌ និង របូករណ៍ 
បញ្ហ ្របឈម 

- ករ្រគប់្រគងតួេលខនិស ិតេចញ និស ិតកំពុងសិក  និងនិស ិតបញច ប់ករសិក ពីប ្ត      
ថ នទូតបរេទស្របចំេនកមពុជមិនទន់រលូន 

- ករងរទំង្រសុងែដលជបនទុករបស់ទី្របឹក ទទួលបនទុកកិចចករ្រហ្វង់កូហ្វូនី ្រតូវបន ៉ ប់រងេ យ 
ករយិល័យ េ យមិនមនករគំ្រទនិងេលើកទឹកចិត្តេនកនុងកិចចករទំងេនះេទ  

- កង្វះធនធនស្រមប់ ៉ ប់រងករងរបណ្តុ ះប ្ត ល េធ្វើឱយមនករយឺតយ៉វចំេពះករអនុវត្ត
គេ្រមងមួយចំនួនែដលឧបតថមភថវកិេ យអងគករអភិវឌ ជៃដគូ។  

ទិសេ  
- បន្តព្រងឹងករ្រគប់្រគងនិស ិត របូករណ៍កនុង និងេ្រក្របេទស ម្របព័នធព័ត៌មនវទិយ 
- ព្រងឹងកិចចសហករជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធ និងៃដគូអភិវឌ េលើករេរៀន និងបេ្រង នភ ប ងំ 

មរយៈករែស្វងរក របូករណ៍ និងស្រមប់្រគូបេ្រង ន និងសិស -និស ិតែដលេ្របើ្របស់
ភ ប ងំ 

- េរៀបចំេគលនេយបយសិក ភ បរេទសឱយបនចបស់ ស់។ 

៣.៣.៤.ករងរព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន 
បញ្ហ ្របឈម 

- េសចក្តី្រពងេគលនេយបយសិក ពីចមង យមិនទន់បនសេ្រមច េហើយករងរ្រគប់្រគងករ
អប់រមិំនផ្លូវករេនមិនទន់បនអនុវត្តបនល្អេនេឡើយ 
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- ម៉សីុនថតនិងកត់តរបូភព វេីដអូ្រពមទំងសមភ រស្រមប់បេ្រមើឱយករងរផលិត និងផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនអប់រយុំវជន និងកី មិនទន់េឆ្លើយតបេទនឹងបេចចកវទិយទំេនើបេនេឡើយ 

- កិចចសហករចូលរមួ ក់ឯក រ និងទិននន័យបញចូ លេលើេគហទំព័រ្រកសួងពីអងគភពពក់ព័នធេន
មនក្រមិតែដលជេហតុេធ្វើឱយ្រកុមករងរជំនញចំ យេពលេវ េ្រចើនេដើមបីជួយែផនក
បេចចកេទស។ 

ទិសេ  

- បន្តេរៀបចំេសចក្តី្រពងេគលនេយបយសិក ពីចមង យ និងព្រងឹងយន្តករ្រគប់្រគងករអប់រមិំន
ផ្លូវករ 

- ចុះសហករ និងស្រមបស្រមួលបេចចកេទសកនុងករេ្របើ្របស់អីុនធឺណិត-អីុែមលផ្លូវករ្រកសួង 
និងករេធ្វើបចចុបបននភពព័ត៌មនេលើេគហទំព័រ្រកសួងេនថន ក់េ្រកមជតិឱយកន់ែតទូលំទូ យ 
និងមន្របសិទធភព 

- ផ្តល់និងបំពក់សមភ របរកិខ ្រសប មបេចចកវទិយទំេនើបស្រមប់បំេរ ើដល់ករផលិត និងផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនអប់រ ំយុវជន និងកី ។ 

៣.៣.៥.ករងរសំណង់សិក  
បញ្ហ ្របឈម 

- លទធភពជួសជុលអគរសិក ែដលមនសភព្រទុឌេ្រទម េនមនក្រមិត 
- ដំេ ះ្រ យសំេណើ សំុ ងសង់និងជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រពំុំទន់បន្រគប់េនេឡើយ 
- ករ្រគប់្រគងែថទំេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ ម្រគឹះ ថ នសិក និង មអងគភពេ្រកមឱ ទេន

មនក្រមិត។ 
ទិសេ  

- បន្តជំរញុករងរ ងសង់ និងជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ មប ្ត  ជធនី េខត្ត 
- បន្តេលើកកមពស់សមតថភព ម្រន្តី្រគប់្រគងេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ មប ្ត ថន ក់ជតិ ថន ក់េ្រកម

ជតិ និងមូល ្ឋ ន 
- សិក ប្លង់ស្តង់ មអគរសិក ម្របេភទ (រងឹមំយូរអែង្វង ជមធយម បេ ្ត ះ សនន បែណ្ត ត

ទឹក.......)។ 
៣.៣.៦. ករងរេបះពុមព និងែចកផ យ 
ទិសេ  

-  អភិវឌ េសៀវេភសិក េគល ហ្វឹក ត់ អំ នបែនថម និងសមភ រឧបេទសេផ ងៗ 
-  េបះពុមពេសៀវេភសិក េគល ហ្វឹក ត់ និងអំ នបែនថម 
-  ដឹកជញជូ នេសៀវេភសិក េគលជូន េរៀនទូទំង្របេទស។ 
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៣.៣.៧. ករងរធនគុណភពអប់រ ំ
បញ្ហ ្របឈម 

- ម្រន្តីពំុទន់ទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លឱយសម្រសប មបនទុកករងរ 
- បរមិណម្រន្តីជំនញ និងអធិករេនពំុទន់្រគប់្រគន់ 
- ខ្វះមេធយបយេធ្វើដំេណើ រស្រមប់ចុះបំេពញករងរ 

ទិសេ  

- ផ ព្វផ យលទធផលេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៨ េលើមុខវជិជ  ភ ែខមរ របូវទិយ និងគណិត
វទិយដល់ម្រន្តីអប់រថំន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិទំង ២៥ ជធនី េខត្ត 

- េរៀបចំដំេណើ រករេតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិថន ក់ទី៣ 
- ព្រងឹងករងរធនគុណភពអប់រ ំនិងអធិករកិចច ម ជធនី េខត្ត។ 

 

៤. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ទរនឹងសមិទធផលែដលសេ្រមចបនកនុងឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤ 
ែដលបនឆ្លុះបញច ំងពីវឌ នភពៃនកំែណទ្រមង់សំខន់ៗ និងវឌ នភព មអនុវស័ិយទំង ៧។  

្រកសួងបនយកចិត្តទុក ក់េធ្វើកំែណទ្រមង់ទូលំទូ យ និង ម ទិភព មរយៈករអនុវត្ត
សកមមភពេគលនេយបយ ករេផ្ត តេលើករសេ្រមចសូចនករសនូល ករេឆ្លើយតបនឹងកំែណទ្រមង់    
សំខន់ៗរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលដូចជ ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ     
វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ ជពិេសសវឌ នភពរបស់កំែណទ្រមង់ ៨ ចំណុច ែដល្រកសួងបន ក់
េចញកនុង ណត្តិទី៥។ េទះយ៉ង  ្រកសួងនឹងបន្តយកចិត្តទុក ក់េ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមននកនុង
ដំ ក់កលកំែណទ្រមង់ េដើមបីេធ្វើឱយសេ្រមចលទធផលេនេពលខងមុខ។ 

អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូចបនបង្ហ ញពី វឌ នភពកនុងករព្រងីកេស អប់រកុំមរតូច ម្រគប់របូភព 
ជពិេសសមេត្តយយសិក សហគមន៍ ករក ងឯក រេគលនេយបយ និងែផនករសកមមភពជតិ
ស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍កុមរតូច។ េទះយ៉ង  ករព្រងីកេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ករបេងកើន្រកបខណ្ឌ
្រគូមេត្តយយសិក  និងករចូលរមួរបស់្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ នឹង្រតូវយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀត។  

អនុវស័ិយបឋមសិក បនបង្ហ ញ ពីវឌ នភពកនុងករយកចិត្តទុក ក់្របមូលកុមរជួបករលំបក
ឱយបនចូលេរៀន មកមមវធីិ និងអន្ត គមន៍ពិេសស ករេលើកកមពស់បំណិនអំ នេនក្រមិតដំបូងៃន
បឋមសិក  និងករទប់ ក ត់ករេបះបង់ករសិក ។ េទះយ៉ង  ករបន្តផ្តល់អន្ត គមន៍ដល់្រកុម
កុមរជួបករលំបក ករេលើកកមពស់បំណិនអំ ន និងគណិតវទិយេនក្រមិតដំបូងៃនបឋមសិក  និង
ករេលើកកមពស់ភពជអនកដឹកនំ និង្រគប់្រគងេន េរៀននឹង្រតូវយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀត។ 
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អនុវស័ិយមធយមសិក ចំេណះទូេទ និងអប់របំេចចកេទសបនបង្ហ ញពីវឌ នភពកនុងករទប់ ក ត់
សិស េបះបង់ករសិក  ករព្រងឹងយន្តករ យតៃម្លលទធផលសិក  និងករ្របឡងថន ក់ជតិ។ េទះ
យ៉ង  ករព្រងីកេស មធយមសិក  ករអនុវត្ត្របព័នធរលឹំកជមុនេដើមបីទប់ ក ត់ករេបះបង់ករសិក  
ករេលើកកមពស់សមតថភព្រគូបេ្រង ន ជពិេសសមុខវជិជ វទិយ ្រស្ត និងគណិតវទិយ ករេរៀបចំ
មធយមសិក គំរ ូ និងករព្រងឹងដំេណើ រករវទិយល័យចំេណះទូេទ និងបេចចកេទសនឹង្រតូវយកចិត្តទុក ក់
បែនថមេទៀត។ 

អនុវស័ិយអប់រេំ្រក្របព័នធបនបង្ហ ញពី វឌ នភពកនុងករអនុវត្តកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ្រគប់របូភព។ 
េទះយ៉ង  ករបេងកើនថន ក់អកខរកមមវជិជ ជីវៈ និងព្រងឹងដំេណើ រករមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍នឹង្រតូវ
យកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀត។ 

អនុវស័ិយឧត្តមសិក បនបង្ហ ញពី វឌ នភពកនុងករអភិវឌ សមតថភពឧត្តមសិក ដូចជ ករ
េរៀបចំចកខុវស័ិយឧត្តមសិក  ២០៣០ ករេលើកកមពស់អភិបលកិចច្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  និងសមតថភព  
ម្រន្តីឧត្តមសិក ។ េទះយ៉ង  ករបេងកើនចំនួននិស ិតចូលេរៀនមុខវជិជ ទិភព ករធនគុណភព
ៃផទកនុងរបស់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក នឹង្រតូវយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀត។ 

អនុវស័ិយអភិវឌ យុវជនបនបង្ហ ញពី វឌ នភពកនុងករែកលម្អរចនសមព័នធ្រកុម្របឹក កុមរ និង
យុវជន ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញរងឹនិងជំនញទន់។ េទះយ៉ង  ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញទន់ដល់
យុវជននឹង្រតូវយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀត។ 

អនុវស័ិយអប់រកំយនិងកី បនបង្ហ ញពី វឌ នភពៃនសិទធិផលកី របស់កមពុជេនថន ក់តំបន់
និងសកលេ ក ករជំរញុសកមមភពអប់រកំយនិងកី េន ម េរៀន និងកី ម ជន។ េទះ
យ៉ង  ករបន្តេលើកកមពស់សិទធិផលកី កមពុជេនថន ក់តំបន់និងសកលេ ក ករែកលម្អេហ ្ឋ
រចនសមព័នធកី េន ម េរៀន នឹង្រតូវយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀត។ 

 ដំេណើ រករេរៀបចំសននិបតបូកសរបុសមិទធផលអប់រ ំ យុវជន និងកី  បនផ្តល់ជបទពិេ ធដល់
ករព្រងឹង្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លែដលមនលកខណៈជ្របព័នធេផ្ត តេលើលទធផល និង ម
ែបបអនុវស័ិយ។ 

ករធនបននូវសមធម៌ គុណភព និងភពេឆ្លើយតបៃនករអប់រ ំ គឺជតួនទីដ៏មន រៈសំខន់
បំផុតស្រមប់ករអភិវឌ ្របេទសជតិេ្រកមពកយេ ្ល ក “មនធនធនមនុស េទើបមនករអភិវឌ ”។ 
ដូេចនះ សមិទធផលែដលបនេរៀប ប់មកខងេលើ ពិតជបនបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ េយើងមនករទទួល
ខុស្រតូវខពស់ចំេពះតួនទី និងភរកិចចរបស់េយើងទំងអស់គន  គឺសំេ េធ្វើយ៉ង ឱយដំេណើ រករអភិវឌ   
វស័ិយអប់រមំនភពេជគជ័យ ្រសប មែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំ ២០១៤-២០១៨ និង្រសប ម
យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៣ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។   ករចូលរមួពីសំ ក់ម្រន្តីអប់រ្ំរគប់
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លំ ប់ថន ក់ ្រកសួង និង ថ ប័នពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ  េ្រកមករដឹកនំ្របកបេ យភព្របកដនិយម

របស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនបេងកើតជក្តីសងឃឹម និង
ជំេនឿទុកចិត្តយ៉ងមុតមំេនេលើមគ៌ៃនកំែណទ្រមង់ និងករអភិវឌ វស័ិយអប់រ ំ យុវជន និងកី  
ស្រមប់អនគតកុមរ និងយុវជនកមពុជ។ 
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ែផនកទី ២  

 ឧបសមព័នធ 



 102

 



 103

ឧបសមព័នធទី១ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករ្របតិបត្តិ្របចឆំន ២ំ០១៤ 

ល.រ នយក ្ឋ ន 
សកមមភព 

សរបុ 
បន
បញច ប់ 

កំពុង 
អនុវត្ត 

មិនទន់ 
អនុវត្ត 

១ នយក ្ឋ នអប់រកុំមរតូច ៧៩ ៣៩ ០ ៤០
២ នយក ្ឋ នបឋមសិក  ៧៥ ៤៦ ១៦ ១៣
៣ នយក ្ឋ នមធយមសិក  ២៨ ២៥ ១ ២
៤ នយក ្ឋ នត្រមង់ទិសវជិជ ជីវ  ៦ ៦ ០ ០
៥ នយក ្ឋ នអប់រេំ្រក្របព័នធ ១១ ១១ ០ 0
៦ នយក ្ឋ នឧត្តមសិក  ៣៨ ២៨ ៣ ៧
៧ នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត ៩ ៩ ០ ០
៨ នយក ្ឋ នយុវជន ៥ ៥ ០ ០
៩ នយក ្ឋ ន្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លយុវជន ៩ ៩ ០ ០

១០ ន.អប់រកំយនិងកី សិស  និស ិត ៣ ៣ ០ ០
១១ នយក ្ឋ នអប់រកំយនិងកី  ៣ ៣ ០ ០
១២ នយក ្ឋ នមជឈមណ្ឌ លជតិហ្វឹកហ្វឺនកី  ៨ ៨ ០ ០
១៣ វទិយ ថ នជតិអប់រកំយនិងកី  ៧ ៧ ០ ០
១៤ នយក ្ឋ នែផនករ ២៥ ២៤ ១ ០
១៥ នយក ្ឋ នបុគគលិក ៣០ ២៨ ០ ២
១៦ នយក ្ឋ ននីតិកមម ១៥ ១០ ០ ៥
១៧ នយក ្ឋ នហិរញវតថុ ១០ ១០ ០ ០
១៨ នយក ្ឋ នអភិវឌ កមមវធីិសិក  ២៧ ១៧ ៣ ៧
១៩ នយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្ិរកឹតករ ១៨ ១៦ ១ ១
២០ នយក ្ឋ នសុខភពសិក  ៣៦ ៣១ ២ ៣
២១ នយក ្ឋ នរដ្ឋបល ២ ២ ០ ០
២២ ន.ទំនក់ទំនងវបបធម៌និង របូករណ៍ ៥ ៥ ០ ០
២៣ នយក ្ឋ នព័ត៌មននិងកិចចករ ៊ ន ២០ ១៥ ០ ៥
២៤ ន. ្រគប់្រគងសមភ រៈនិង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ ៦ ៦ ០ ០
២៥ នយក ្ឋ នសំណង់ ១៧ ៦ ៩ ២
២៦ ្រគឹះ ថ នេបះពុមភនិងែចកផ យ ៦ ៦ ០ ០
២៧ នយក ្ឋ នធនគុណភពអប់រ ំ ៨ ៥ ២ ១
២៨ អធិករ ្ឋ នរដ្ឋបលនិង ហិរញញវតថុ ៤ ៤ ០ ០
២៩ នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង ៦ ២ ០ ៤

សរបុ ៥១៦ ៣៨៦ ៣៨ ៩២
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ឧបសមព័នធទី២ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ សននិបតឆន សំកិ  ២០១៣-២០១៤ 

ល.រ នយក ្ឋ ន 
សកមមភព 

សរបុ 
បន
បញច ប់ 

កំពុង 
អនុវត្ត 

មិនទន់ 
អនុវត្ត 

១ ករងរអប់រកុំមរតូច ៦ ២ ៣ ១ 
២ ករងរបឋមសិក  ៦ ៣ ៣ ០ 
៣ ករងរមធយមសិក  ៧ ២ ៥ ០ 
៤ ករងរត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ ៦ ៤ ១ ១ 
៥ ករងរអប់រេំ្រក្របព័នធ ៥ ៣ ១ ១ 
៦ ករងរឧត្តមសិក  ១២ ៦ ៥ ១ 
៧ ករងរ្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត ៤ ១ ៣ ០ 
៨ ករងរយុវជន ៥ ០ ៥ ០ 
៩ ករងរ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លយុវជន ៤ ៤ ០ ០ 

១០ ករងរអប់រកំយនិងកី សិស -និសិ ត ១១ ១០ ១ ០ 
១១ ករងរអប់រកំយនិងកី  ៦ ២ ៤ ០ 
១២ ករងរមជឈមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺនកី  ៣ ៣ ០ ០ 
១៣ ករងរវទិយ ថ នជតិអប់រកំយនិងកី  ៦ ៤ ២ ០ 
១៤ ករងរែផនករ ៧ ៧ ០ ០ 
១៥ ករងរបុគគលិក ៨ ៧ ០ ១ 
១៦ ករងរនីតិកមម ៦ ៥ ១ ០ 
១៧ ករងរហិរញញវតថុ ៥ ២ ៣ ០ 
១៨ ករងរអភិវឌ កមមវធីិសិក  ៦ ២ ១ ៣ 
១៩ ករងរបណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្ិរកឹតករ ៧ ៧ ០ ០ 
២០ ករងរសុខភពសិក  ៤ ៣ ១ ០ 
២១ ករងររដ្ឋបល ៣ ៣ ០ ០ 
២២ ករងរទំនក់ទំនងវបបធម៌និង របូករណ៍ ៣ ០ ២ ១ 
២៣ ករងរព័ត៌មននិងកិចចករ ៊ ន ៦ ៤ ០ ២ 
២៤ ករងរ្រគប់្រគងសមភ រៈនិង្រទពយសមបត្តិ ៥ ២ ៣ ០ 
២៥ ករងរសំណង់សិក  ៥ ០ ៥ ០ 
២៦ ករងរេបះពុមភនិងែចកផយយ ៦ ៦ ០ ០ 
២៧ ករងរធនគុណភពអប់រ ំ ៥ ៣ ២ ០ 
២៨ ករងរអធិករកិចចរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុ ៤ ៤ ០ ០ 
២៩ ករងរសវនកមមៃផទកនុង ៣ ១ ០ ២ 

សរបុ ១៦៤ ១០០ ៥១ ១៣ 
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ឧបសមពន័ធទី៣ ៖ វឌ នភព ងម៉្រទិកសកមមភពេគលនេយបយឆន ំ២០១៤ 
អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមរតូច ២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 
េគលនេយបយទី១៖ 
ធនលទធភពទទួលបនេស  
អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ 

- េរៀបចំែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករ
គំពរនិងអភិវឌ ន៍កុមរតូចេនឆន ំ 
២០១៤។(អកត) 

១ - បនផ ព្វផ យៃថងទី០១ ែខ
កញញ  ឆន ំ២០១៤។ 

- េរៀបចំេគលករណ៍ែណនំស្តីពីករ
្រគប់្រគង និងដំេណើ រករ             
មេត្តយយសិក ធនធនេនឆន ំ ២០១៤។   
(អកត) 

២ - កំពុងេសនើសំុករអនុម័ត ក់ឱយ
អនុវត្តពីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង។ 

េគលនេយបយទី២៖ 
េលើកកមពស់គុណភពនិងភព
េឆ្លើយតប 

- ែកស្រមួលកមមវធីិសិក ស្រមប់មេត្តយយ
សិក រដ្ឋ មេត្តយយសិក សហគមន៍ និង
កមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះ ខនងផទះ េន
ឆន ំ២០១៤។(អកត) 

៣ - ខ្វះធនធនថវកិ និងជំនួយករ
បេចចកេទសស្រមប់គំ្រទ។ 

- េរៀបចំេគលករណ៍បេងកើន្រកបខណ្ឌ   
បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូមេត្តយយសិក ឆន ំ
២០១៤។ (បវ,អកត) 

១ - បនបេងកើនតួេលខេ្រជើសេរ ើស្រគូ
មេត្តយយសិក  ២០០នក់ េន
ឆន ំ២០១៣ េទ ២៥០នក់េនឆន ំ
២០១៤ េយង មលិខិត 
២៣២២  អយក.បវ ចុះៃថងទី១៦ 
ែខមិថុនឆន ំ២០១៤។ 

- េរៀបចំេគលករណ៍ែណនំស្រមប់អប់រ ំ
ម បិ  អនក ពយបលស្តីពី   
េស របូតថមភករគំពរកិចចករពរ
កុមរនិងករេ្របើ្របស់េស សុខភិ    
បល េនឆន ំ ២០១៤។(សស) 

២ - នយក ្ឋ នសុខភពសិក និង
នយក ្ឋ នអប់រកុំមរតូចកំពុង
សហកេរៀបចំេសចក្ដី្រពង។ 

េគលនេយបយទី៣៖ 
ធនភពស័កិ្តសិទធៃនភពជ
អនកដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់ម
្រន្តីអប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- ក់ឱយអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម ន   
និង យតៃម្លែផ្អកេលើលទធផលស្រមប់    
អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច េនឆន ំ 
២០១៤។ (អកត) 

២ - កំពុងេសនើសំុករអនុម័ត ក់ឱយ
អនុវត្តពីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង។ 

- ែកស្រមួលភរកិចចនិងករ្រប្រពឹត្តេទ
របស់នយក ្ឋ នអប់រកុំមរតូចេឆ្លើយតប
នឹងេគលនេយបយវមិជឈករនិង       
វសិហមជឈករ េនឆន ំ ២០១៤។      
(នក,អកត) 

២ - ្រកុមករងរបេចចកេទសកំពុង
េរៀបចំ និងេសនើសំុករអនុម័ត

ក់ឱយអនុវត្តពីថន ក់ដឹកនំ         
្រកសួង។ 

- ែកស្រមួលតួនទីភរកិចចនិងករ្រប្រពឹត្ត
េទរបស់ែផនកអប់រកុំមរតូចេនថន ក់
េ្រកមជតិឆន ំ២០១៤។ (នក,អកត) 

២ - ្រកុមករងរបេចចកេទសកំពុង
េរៀបចំនិងេសនើសំុករអនុម័ត ក់
ឱយអនុវត្តពីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង។ 
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អនុវស័ិយ ករអប់រកុំមរតូច ២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 
- េរៀបចំេគលករណ៍អភិបលកិចចល្អេន
្រគឹះ ថ នមេត្តយយសិក េនឆន ំ២០១៤។
(នក,អកត) 

១ 
 

- ចំ រឯកភពរបស់ថន ក់
ដឹកនំ្រកសួងចុះៃថងទី២៤ ែខ
ឧសភ ឆន ំ២០១២។ 

 

អនុវស័ិយ ករអប់រ ំ      
បឋមសិក  

២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 

េគលនេយបយទី១៖ 
ធនលទធភពទទួលបនេស
អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ 

- ែកស្រមួលែផនករេគលកនុងករជួយ
កុមរពិករចប់ពីឆន ំ២០១៤។(បស) 

២ - នឹងបញច ប់េនេដើមឆន ំ ២០១៥។ 

- េធ្វើវេិ ធនកមមអនុ្រកឹតយ ស្តីពីករផ្តល់
របូករណ៍ស្រមប់បឋមសិក  

េនឆន ំ ២០១៤។ (នក,ហវ) 

២ - កំពុង ក់ឆ្លងថន ក់ដឹកនំ
្រកសួងពិនិតយនិងសេ្រមច 

- ែកស្រមួលលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិស្តីពី
ករេ្របើ្របស់ថវកិដំេណើ រករ
េរៀនស្រមប់បឋមសិក េនឆន ំ 
២០១៤។(ហវ) 

១ - ្របករអន្តរ្រកសួងេលខ ៥០៨ 
សហវ.្របក ចុះៃថងទី២០ ែខ
ឧសភ ឆន ំ២០១៣ ស្ដីពីេគល
ករណ៍ចំ យស្រមប់អនុវត្ត
ថវកិកមមវធីិេន្រកសួងអប់រ ំ    
យុវជន និងកី ។ 

េគលនេយបយទី២៖ 
េលើកកមពស់គុណភពនិងភព
េឆ្លើយតប 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករេ្របើ្របស់
ក្រមងសំណួរពក់ព័នធករសិក របស់
សិស េនឆន ំ ២០១៤។(បស) 

១  

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិស្តីពីករ
បេ្រង នភ បរេទសស្រមប់បឋម
សិក ចប់ពីថន ក់ទី៤ េនឆន ំ២០១៤។
(បស,អកស) 

១ - េសចក្ដីែណនំស្ដីពីករបេ្រង ន
និងេរៀនមុខវជិជ ភ អង់េគ្លស
េនបឋមសិក ។ 

- េរៀបចំ្រកបខណ្ឌ ធនគុណភពអប់រ ំ
ក្រមិត េរៀន េនឆន ំ២០១៤។    
(ធគអ) 

២ - បន ក់ជូនថន ក់ដឹកនំ្រកសួង
សេ្រមចជបឋមេនចុងែខធនូ 
ឆន ំ២០១៤ 

- កលបងករបេ្រង ននិងេរៀនេពញ
មួយៃថងចប់ពីឆន ំ២០១៤។(បស) 

៣ - ពំុទន់មនធនធន្រគប់្រគន់ 
និងេ្រត មសិក ឆន ំ ២០១៥។ 

- ផ ព្វផ យនិងអនុវត្ត្របព័នធធន   
គុណភពករងរបណ្តុ ះប ្ត ល      
្រគបូេ្រង នេនឆន ំ២០១៤។ (បវ) 

៣ - គេ្រមង EEQP-ADBែដលគំ
្រទករផ ព្វផ យ និងអនុវត្ត
្រតូវបនបញច ប់។ 

- េធ្វើវេិ ធនកមមនិយមេ្របើ្របស់
បុគគលិកអប់រេំនឆន ំ២០១៤។(បល) 

១ - េចញនិយមថមីេលខ ៣៣      
អយក.សណន ក់ឱយអនុវត្ត

កលបង ៥ ជធនី េខត្ត ឆន ំ
សិក  ២០១៤-២០១៥។ 
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អនុវស័ិយ ករអប់រ ំ      
បឋមសិក  

២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 

េគលនេយបយទី៣៖ 
ធនភពស័កិ្តសិទធៃនភពជ
អនកដឹកនំ និង្រគប់្រគងរបស់   
ម្រន្តីអប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នែណនំអនុវត្ត   
កមមវធីិ របូតថមភេន ម
បឋមសិក  េនឆន ំ២០១៤។(បស) 

១  

- េរៀបចំតួនទីភរកិចច និងែផនករ  
សកមមភពរបស់គណៈកមមករ្រគប់្រគង

កុមរេម្រតី េនឆន ំ ២០១៤។ 
(បស) 

១  

- កលបងអនុវត្ត្របព័នធ យតៃម្លករ
បំេពញករងររបស់បុគគលិកេនឆន ំ 
២០១៤ និងអនុវត្តជផ្លូវករេនឆន ំ 
២០១៦។(បល) 

១  

- េរៀបចំ្របព័នធ្រតតួពិនិតយ ម នែផ្អក
េលើលទធផលេនឆន ំ ២០១៤។(បស) 

២  

- េរៀបចំែផនករេគលអភិវឌ ្របព័នធ
ព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ្រសប មេគល-
នេយបយស្តីពីបេចចកវទិយ រគមន-
គមន៍និងព័ត៌មនរបស់្រកសួងេនឆន ំ
២០១៤។(ផក) 

១ - េសៀវេភែផនករេគលៃន
្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ
២០១៤-២០១៨ (ចុះហតថេលខ 
និង ក់ឱយេ្របើ្របស់េនៃថងទី
១៧ ែខមីន ឆន ំ២០១៤) 

 

អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយម
សិក និងអប់របំចចកេទស 

២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 

េគលនេយបយទី១៖ 
ធនលទធភពទទួលបនេស
អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ 

- ក ងេគលនេយបយជតិស្តីពី -
របូករណ៍ឧបតថមភធននិងឥណទន 

អនកសិក េនឆន ំ២០១៤។(មចទ) 

២ - កំពុងសិក ប្ដូរេទជេគល
នេយបយជតិ វញិ។ 

- េរៀបចំអនុ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើន្របក់
េលើកទឹកចិត្តដល់្រគូបេ្រមើករេនតំបន់
ជួបករលំបក និងតំបន់ ច់្រសយល
េនឆន ំ ២០១៤។(បល) 

៣ - េនេដើមឆន ំ២០១៥ ជរ ្ឋ ភិ 
បលមនែផនករបែនថម្របក់
ឧបតថមភចប់ពី ៦០០០០៛ ដល់ 
៨០០០០៛ ។ 

- នយក ្ឋ នបុគគលិកេ្រត មេធ្វើ
ករជមួយ្រកសួងមុខងរ          

ធរណៈ េដើមបីពិនិតយ     
លកខណៈវនិិចឆ័យតំបន់ទំងេនះ
េឡើងវញិ។ 
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អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយម
សិក និងអប់របំចចកេទស 

២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 

- េរៀបចំែផនករេគលស្រមប់អភិវឌ
ករអប់របំេចចកេទស េនឆន ំ២០១៤។ 
(តទវ) 

២ - កំពុងសហករេរៀបចំជមួយ 
KOICA នឹងបញច ប់េនែខមីន 
ឆន ំ២០១៥។ 

េគលនេយបយទី២៖ 
េលើកកមពស់គុណភពនិងភព
េឆ្លើយតប 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីកមមវធីិ
កុមរេម្រតីេនមធយមសិក េនឆន ំ
២០១៤។(មចទ) 

២ - កំពុងេរៀបចំជមួយអងគករ
UNECEF ។ 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករ្របឡង
សិស ែផនកអប់របំេចចកេទសេនឆន ំ
២០១៤។ (តទវ) 

២ - កំពុងេរៀបចំេសចក្ដី្រពង នឹង
បញច ប់េនែខមក ។ 

េគលនេយបយទី៣៖ 
ធនភពស័កិ្តសិទធៃនភពជ
អនកដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់ម
្រន្តីអប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 
 
 

 

- េរៀបចំស្តង់ រផគត់ផគង់សមភ របរកិខ រ
បេ្រមើដល់រដ្ឋបល េរៀនេនឆន ំ
២០១៤។(សទរ) 

២ - កំពុងេធ្វើព្រងងេដើមបី ក់ឆ្លង
ថន ក់ដឹកនំសេ្រមច។ 

- េរៀបចំ្របព័នធក ងែផនករពិនិតយ ម
ន និង យតៃម្លែផ្អកេលើលទធផលេន

មធយមសិក  េនឆន ំ ២០១៤។(មចទ) 

២ - លិខិតេលខ ៥៦៣៦ អយក.ម
ចទ ស្ដីពីករេបើកវគគបំប៉ន។ 

- េរៀបចំ្រកបខណ្ឌ ្រគូបេ្រង នែផនកអប់រ ំ
បេចចកេទសបេ្រង នេនវទិយល័យ
ចំេណះទូេទនិងបេចចកេទស េនឆន ំ 
២០១៤។(បល,តទវ) 

៣ - នឹងេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ ្រគបូេ្រង ន
ែផនកអប់របំេចចេទសបនទ ប់ពី
ែផនករេគល្រតូវបនេរៀបចំ។ 

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នស្តីពីករ្រគប់្រគង
្រគឹះ ថ នអប់រមំធយមសិក ឯកជនេន
ឆន ំ២០១៤។(មចទ) 

២ - បនបញច ប់េសចក្ដី្រពង 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីស្វ័យភពនិង
ករទទួលខុស្រតូវរបស់ មធយម
សិក េនឆន ំ ២០១៤។(មចទ) 

៣ - រងចំជំនួយករបេចចកេទស
របស់ធនគរពិភពេ ក។ 

- េរៀបចំេគលករណ៍ អភិបលកិចចល្អ
េន មធយមសិក ចំេណះទូេទ
និងវទិយល័យចំេណះទូេទនិង
បេចចកេទសេនឆន ំ២០១៤។(មចទ) 

៣ - រងចំជំនួយករបេចចកេទស
របស់ធនគរពិភពេ ក។ 

- េធ្វើបចចុបបននភពេគលនេយបយ      
បេចចកវទិយ រគមនគមន៍និងព័ត៌មន
កនុង វស័ិយអប់រេំនឆន ំ២០១៤។          
(ពអស៊) 

៣ - ខ្វះជំនួយករបេចចកេទស ខ្វះ
្របភពថវកិ្រទ្រទង់។ 
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អនុវស័ិយ ករអប់រមំធយម
សិក និងអប់របំចចកេទស 

២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 

- េរៀបចំ្របកសស្តីពីករែកស្រមួល   
ភរកិចចនិងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់  
នយក ្ឋ នត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ េនឆន ំ
២០១៤។ (នក) 

៣ - មិនទន់អនុវត្ត 

 

អនុវស័ិយ ករអប់រ ំ      
ឧត្តមសិក  

២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 

េគលនេយបយទី១៖ 
ធនលទធភពទទួលបនេស
អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ 

- េរៀបចំេគលនេយបយស្តីពី របូ
ករណ៍ករឧបតថមភធននិងឥណទន
ស្រមប់អនកសិក េនឧត្តមសិក េន
ឆន ំ២០១៤។(ឧស) 

២ - បនេរៀបចំ្រកុមករងរចុះេទ
្របេទសហ្វីលីពីន ដក្រសង់   
បទពិេ ធ។ 

- េរៀបចំែផនករបេងកើនចំនួននិស តិែផនក
វទិយ ្រស្ត  បេចចកេទស វសិ្វកមម 
សិលបៈ ៃចន្របឌិត និងគណិត ្រស្ត 
េនឆន ំ២០១៤។(ឧស) 

២ - បនេធ្វើសិកខ ផ្ល ស់ប្ដូរ
េយបល់ជមួយ្រគឹះ ថ នឧត្ដម
សិក ។ 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករេ្រជើស
េរ ើសនិស ិតចូលេរៀននិងករបញច ប់ករ
សិក  េនឆន ំ ២០១៤។(ឧស) 

១ - លិខិតេលខ ២៣៣១  អយក
.ឧស ចុះៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆន ំ
២០១៤ អំពីករេសនើសំុែផនករ
្របឡងចូលេ្រជើសេរ ើស និង
្របឡងបញច ប់ករសិក ស្រមប់
ឆន ំសិក នីមួយៗ 

េគលនេយបយទី២៖ 
េលើកកមពស់គុណភពនិងភព
េឆ្លើយតប 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករសិក
ថ នភពនិស តិេ្រកយបញច ប់ករ

សិក េនឆន ំ ២០១៤។(ឧស) 

២ - បនេធ្វើករបណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្តី
នយក ្ឋ នជំនញជេ្រចើន
េលើក ចុះសិក ្រ វ្រជវ និង
កំពុងេរៀបចំរបយករណ៍    
លទធផលចុងេ្រកយ។ 

េគលនេយបយទី៣៖ 
ធនភពស័កិ្តសិទធៃនភពជ
អនកដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់   
ម្រន្តីអប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- េរៀបចំបេងកើតម វទិយល័យអប់រេំន
កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញេនឆន ំ

២០១៤។(ឧស) 

១ - លិខិតេលខ ២៤អយក.សស ចុះ
ៃថងទី១០ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៤ 
បេងកើតម វទិយល័យអប់រេំន
កនុង កលវទិយល័យភូមិនទ     
ភនំេពញ។ 

- េរៀបចំេសៀវេភែណនំ្របតិបត្តិស្តីពីករ
្រគប់្រគងប ្ណ ល័យ េនឆន ំ ២០១៦។
(ឧស) 

៣ - ពំុទន់បនចប់េផ្ដើម នឹងអនុវត្ត
េនឆន ំ២០១៥។ 
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អនុវស័ិយ ករអប់រ ំ      
ឧត្តមសិក  

២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 

- េរៀបចំេសៀវេភែណនំ្របតិបត្តិស្តីពីករ
្រគប់្រគងបនទប់ពិេ ធន៍េនឆន ំ
២០១៦។(ឧស) 

៣ - ពំុទន់បនចប់េផ្ដើម នឹងអនុវត្ត
េនឆន ំ២០១៥។ 

- េរៀបចំរចនសមព័នធនិងយន្តករអនុវត្ត
េគលនេយបយស្តីពីករ្រ វ្រជវ
និងអភិវឌ  េនឆន ំ២០១៤។(សវ) 

២ - បនេរៀបចំេសចក្ដី្រពង្របកស
ក់ជូនថន ក់ដឹកនំពិនិតយ និង

សេ្រមច 

- េរៀបចំែផនករែផ្អកេលើលទធផលេន
ឧត្តមសិក  ២០១៤-២០១៨ េនឆន ំ
២០១៤។(ឧស) 

២ - បនេរៀបចំសិកខ ពនយល់
ែណនំដល់្រគឹះ ថ នឧត្ដម
សិក ឱយយល់គំនិតកនុងករ
េរៀបចំែផនករែផ្អកេលើ       
លទធផល ្រគឹះ ថ នមួយចំនួន
បនេរៀបចំ។ 

- ែកលម្អ្របព័នធស្តីពីករទទួល គ ល់និង
ករបេងកើត្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  េនឆន ំ 
២០១៤។(ឧស) 

២ - បនេរៀបចំសិកខ មួយ
េលើកេដើមបីពិនិតយេឡើងវញិេលើ
ឯក រែដលមន្រ ប់និង
វភិគ ថ នភពេដើមប ីែកលម្អ
និងខិតខំេរៀបចំបន្តេទៀតកនុងឆន ំ
២០១៥។ 

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នស្តីពីករផ្តល់
ស្វ័យភពដល់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  
េនឆន ំ២០១៤។(ឧស) 

៣ - ពំុទន់បនអនុវត្តនឹងេរៀបចំេន
ឆន ំ២០១៥។ បុ៉ែន្តរង់ចំេលើ លទធ
ផលពិភក កនុងសននិបតអប់រ ំ
ែខមីនឆន ំ២០១៥។ 

 
អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 
េគលនេយបយទី១៖ 
ធនលទធភពទទួលបនេស
អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ 

- េរៀបចំែផនករសកមមភពស្តីពីករ      
ពេន្ល នអកខរកមម េនឆន ំ២០១៤។     
(អកប) 

១ - បនអនុវត្តែផនករសកមមភព
ស្ដីពីករពេន្ល នអកខរកមមេនឆន ំ
២០១៤។ 

- ែកស្រមួលេសចក្តីែណនំ ស្តីពីករ   
អនុវត្តកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ េនឆន ំ
២០១៤។(អកប) 

៣ - រង់ចំអនុ្រកឹតយថមីកនុងករកំណត់
្របក់ឧបតថមភ្រគបូេ្រង នកមមវធីិ
ចូលេរៀនេឡើងវញិ។ 

- ែកស្រមួលេសចក្តីែណនំស្តីពីករ    
អនុវត្តកមមវធីិអកខរកមមវជិជ ជីវៈ េនឆន ំ 
២០១៤។(អកប) 

១ - ឯក រេលខ ៣៨  អយក.ស
ណន ចុះៃថងទី០៣ ែខកកក ឆន ំ
២០១៤។ 
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អនុវស័ិយ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ ២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករអនុវត្ត 
កមមវធីិសមមូលមធយមសិក បឋមភូមិ 
េនឆន ំ ២០១៤។(អកប) 

១ - ឯក រេលខ ៧០ អយក.ស
ណន ចុះៃថងទី៣០ ែខតុ ឆន ំ
២០១៣។ 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពីករផ្តល់     
របូករណ៍ដល់អនកសិក កមមវធីិ

អប់រេំ្រក្របព័នធ។(អកប) 

៣ - រង់ចំអនុ្រកឹតយថមីកនុងករផ្ដល់
របូករណ៍ដល់អនកសិក កមម

វធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ។ 
េគលនេយបយទី២៖       
េលើកកមពស់គុណភព និង          
ភពេឆ្លើយតប 

   

េគលនេយបយទី៣៖ 
ធនភពស័កិ្តសិទធៃនភពជ
អនកដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់ម
្រន្តីអប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- ែកស្រមួលេសចក្តីែណនំស្តីពីករ
ដឹកនំនិង្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លសិក
សហគមន៍េនឆន ំ២០១៤។  (អកប) 

១ - ឯក រេលខ ៤០ អយក.ស
ណន ចុះៃថងទី២២ ែខកកក ឆន ំ
២០១៤។ 

- ែកស្រមួលេសចក្តីែណនំស្តីពីករេ្របើ
្របស់្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ
េ្រក្របព័នធ េនឆន ំ ២០១៤។  (អកប) 

១ - ឯក រេលខ ៣៧  អយក.ស
ណន ចុះ ៃថងទី០៣ ែខកកក      
ឆន ំ២០១៤។ 

- ែផនករករងររបស់អនុ្រកុមករងរ
បេចចកេទសអប់រេំ្រក្របព័នធ្រតូវបន        
អនុម័តេរៀង ល់ឆន ំ។(អកប) 

១ - បន្របជំុ យតៃម្លសកមមភព
ករងររបស់នយក ្ឋ នជំនញ   
រយៈេពល ៣ែខម្ដង និងអនុម័ត
នូវែផនករករងរបន្តជេរៀង
ល់ឆន ំ។ 

- ែកស្រមួលេសចក្តីែណនំ ស្តីពីករ
្រគប់្រគង ឯកជន។(អកប) 

៣ - នយក ្ឋ ននីតិកមមនិងស្រមប
ស្រមួលេលើែផនក្រចកេចញចូល
ែតមួយ កនុងករ្រគប់្រគង
ឯកជន ែផ្អក ម អនុ្រកឹតយ
េលខ ៦៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី
២១ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៣។ 

 
អនុវស័ិយ ករអភិវឌ យុវជន ២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 

េគលនេយបយទី១៖ 
ធនលទធភពទទួលបនេស
អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ 

- េរៀបចំែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករ
អភិវឌ យុវជនកមពុជឆន ំ២០១៤។      
(អយវ) 

១  

- េរៀបចំ្រកមុ្របឹក ជតិេដើមបអីភិវឌ     
យុវជននិង្រកុម្របឹក អភិវឌ យុវជន
្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រសុក 
ខណ្ឌ េនឆន ំ២០១៤។ (អយវ) 

១  
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អនុវស័ិយ ករអភិវឌ យុវជន ២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 

- េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់
្រកុម្របឹក ជតិេដើមបអីភិវឌ យុវជន
េនឆន ំ២០១៤។(អយវ) 

១  

- េរៀបចំេស ត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈនិង
ត្រមង់ទិសករសិក េនឆន ំ២០១៤។
(យវ) 

១  

- េរៀបចំែផនករស្តីពីករចូលរមួរបស់   
យុវជនកនុងសកមមភពសម័្រគចិត្តេនឆន ំ
២០១៤។(យវ) 

៣  

- េរៀបចំែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករ
អភិវឌ ចលនកយរទឹធិជតិកមពុជេន
ឆន ំ២០១៤។(យវ) 

៣  

េគលនេយបយទី២៖ 
េលើកកមពស់គុណភពនិងភព
េឆ្លើយតប 

- េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នស្តីពីករព្រងឹង
យន្តករ្រកុម្របឹក កុមរនិងយុវជន 
និងេរៀបចំឯក រពក់ព័នធេនឆន ំ
២០១៤។(យវ) 

២ - ្រតូវករេរៀបចំករ យតៃម្លជ
ថមី។ 

េគលនេយបយទី៣៖ 
ធនភពស័កិ្តសិទធៃនភពជ
អនកដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់ម
្រន្តីអប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

- េរៀបចំយន្តករស្រមប់ករពិនិតយ ម
ននិង យតៃម្លករអនុវត្តេនឆន ំ

២០១៤។(យវ) 

២ - ្រតូវកររយៈេពល្របែហល ២ែខ
េទៀត។ 

- េរៀបចំែផនករអភិវឌ េហ ្ឋ រចន     
សមព័នធមជឈមណ្ឌ លយុវជនេនឆន ំ
២០១៤។(គមយវ) 

២ - ក់ចូលកនុងករ្របជំុរមួថន ក់
ជតិេដើមបីសំុធតុចូល។ 

- ែកស្រមួលេសចក្តីែណនំស្តីពីករ
េរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់
មជឈមណ្ឌ លយុវជនេនឆន ំ២០១៤។
(យវ) 

១  

 
អនុវស័ិយ អប់រកំយ និងកី  ២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 
េគលនេយបយទី១៖ 
ធនលទធភពទទួលបនេស
អប់រ្ំរបកបេ យសមធម៌ 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពី ករេរៀបចំ  
ទីធ្ល ស្រមប់ករងរអប់រកំយ និង
កី  េនឆន ំ ២០១៤។(អកឡសស) 

១  

- េសចក្តីែណនំស្តីពីករងរបេចចកេទស
អប់រកំយនិងកី េនឆន ំ២០១៤។
(អកឡ) 

២ - បននិងកំពុងេធ្វើវមិជឈករ
ករងរបេចចកេទសជូនេទសហ
ព័នធកី ជតិ។ 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពី ករ ត់
អប់រកំយនិងកី េនកនុងេម៉ងសិក

១  
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អនុវស័ិយ អប់រកំយ និងកី  ២០១៤ វឌ នភព េសចក្តីបញជ ក់ 
និងេ្រកេម៉ងសិក  េនឆន ំ២០១៤។ 
(អកឡសស) 

េគលនេយបយទី២៖េលើក
កមពស់គុណភពនិងភពេឆ្លើយ
តប 

- េរៀបចំេគលនេយបយកី ជតិ   
ស្តីពីករអភិវឌ វស័ិយអប់រកំយ និង
កី  េនឆន ំ២០១៤។(អកឡ) 

២ - កំពុងពិេ្រគះេយបល់ជមួយ
អនកចបប់។ 

- េរៀបចំែផនករេគលស្តីពីករអភិវឌ
កី េឆព ះេទឆន ំ ២០២៣ េនឆន ំ 
២០១៤។(អគកឡ) 

២ - កំពុងេរៀបចំនិងពិភក ។ 

- េរៀបចំេសចក្តីែណនំស្តីពី ករ្របកួត
កី េន ម្រគឹះ ថ នសិក  េនឆន ំ
២០១៤។(អកឡសស) 

១ - បនេរៀបចំរចួ ល់ 

េគលនេយបយទី៣៖ 
ធនភពស័កិ្តសិទធៃនភពជ
អនកដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់    
ម្រន្តីអប់រ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 

   

បញជ ក់ :  ១- អនុវត្តរចួ ល់  ២- កំពុងអនុវត្ត   ៣- មិនទន់បនចប់េផ្តើមអនុវត្ត 
 

នយក ្ឋ នអប់រកុំមរតូច                              អកត នយក ្ឋ នហិរញញវតថុ ហវ 
នយក ្ឋ នបឋមសិក  បស នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង សផក 
នយក ្ឋ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ  មចទ អធិករ ្ឋ នរដ្ឋបលនិងហិរញញវតថុ អរហ 
នយក ្ឋ នអប់រេំ្រក្របព័នធ  អកប នយក ្ឋ នសំណង់សិក  សណ 
នយក ្ឋ នសុខភពសិក  សស នយក ្ឋ ននីតិកមម ន.ក 
នយក ្ឋ នឧត្តមសិក   ឧស នយក ្ឋ នសមភ រៈ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ សទរ 
នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត ស.វ នយក ្ឋ នព័ត៌មននិងកិចចករ ៊ ន ពអស៊ 
អគគនយក ្ឋ នកី  អកឡ នយក ្ឋ នរដ្ឋបល រប 
អគគនយក ្ឋ នយុវជន អយជ នយក ្ឋ នែផនករ ផក 
នយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្ិរកឹតករ បវ នយក ្ឋ នត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ តទវ 
នយក ្ឋ នអភិវឌ កមមវធីិសិក  អកស នយក ្ឋ នធនគុណភពអប់រ ំ ធគអ 
នយក ្ឋ នបុគគលិក បល   
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ឧបសមព័នធទី៤ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករ្របតិបត្តិ្របចឆំន ២ំ០១៤ 

សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
១. ករងរអប់រកំមុរតចូ    

១ .ករអភិវឌ ែផនករសកមមភពជតិ និង
អនុវត្តេគលនេយបយ 

២/២ ១.ករផ ព្វផ យេគលនេយបយជតិ និង
ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរ និង
អភិវឌ ន៍កុមរតូច 

   

២.េរៀបចំគណៈកមម ធិករជតិគំពរ និងអភិវឌ ន៍
កុមរតូច (្របជំុ សិកខ  បំប៉ន) 

   

២. ករក ងសមតថភពេលើករងរអប់រ ំ
កុមរតូច 

២៧/៤៧ ១. កមមវធីិគំ្រទកុមរ យុ៥ឆន ំ    

ករព្រងីកមេត្តយយសកិ រដ្ឋ    

២.កញច ប់សមភ រៈអនម័យស្រមប់មេត្តយយសិក
រដ្ឋ 

   

៣.កញច ប់សមភ រៈេរៀននិងបេ្រង នស្រមប់មេត្តយយ
សិក រដ្ឋ 

   

៤.វគគបំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់ជតិស្តីពីកមមវធីិសិក   
មេត្តយយរដ្ឋថមី ៥ៃថង 

   

៥.វគគបំប៉ន្រគូឧេទទសថន ក់េ្រកមជតិស្តីពីកមមវធីិ
សិក មេត្តយយរដ្ឋថមី ៥ៃថង 

   

៦.វគគបំប៉ន្រគូមេត្តយយសិក រដ្ឋ ១៤៤០នក់ ស្តីពី
កមមវធីិសិក ថមី (១៥ៃថង) 

   

៧. វគគបំប៉ន្រគបូឋមសិក  ្រគកិូចចសនយបេ្រង ន
ថន ក់មេត្តយយសិក រដ្ឋ ១០០០នក់ ស្តីពីកមមវធីិ
សិក ថមី (៣០ៃថង) 

   

៨.ករែកលំអស្តង់ រកមមវធីិសិក ថមី    

៩. ករេរៀបចំឯក រមូ៉ឌុលស្រមប់វគគបំប៉ន្រគមូ
េត្តយយសិក រដ្ឋ ្រគូបឋម ្រគូកិចចសនយបេ្រង ន
ថន ក់មេត្តយយ 

   

កមមវិធីមេត្តយយសិក ធនធន    

១០.ករេរៀបចំឯក រមូ៉ឌុល និងសមភ រឧបេទទស
ស្រមប់បំប៉នកមមវធីិមេត្តយយសិក ធនធន 

   

១១.វគគបំប៉នថន ក់តំបន់ដល់ម្រន្តីថន ក់េខត្ត ្រសុក 
ស្តីពីកមមវធីិមេត្តយយសិក ធនធន 

   

១២.ករបំប៉ន្រកមុប ្ត ញករងរមេត្តយយសិក
ធនធន ល់បីែខម្តង 

   

១៣.ករចុះពិនិតយ ម នែបបគំ្រទពីថន ក់ជតិ
េលើកមមវធីិមេត្តយយសិក ធនធន 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
១៤.ថវកិស្រមប់អភិវឌ មេត្តយយសិក ធនធន    

១៥.អនកជំនួយករបេចចកេទសស្រមប់មេត្តយយ
សិក ធនធន 

   

១៦.បញច ប់ករេរៀបចំឯក រេគលករណ៍ែណនំ
អនុវត្តមេត្តយយសិក ធនធន 

   

កមមវិធីសិក មេត្តយយសិក សហគមន ៍    

១៧.ចុះពិនិតយទី ំងេដើមបីេរៀបចំបេងកើតមេត្តយយ
សិក សហគមន៍ថមី 

   

១៨.វគគត្រមង់ទិសស្រមប់ប ្ត ញ្រកុមករងរ
កមម វធីិមេត្តយយសិក សហគមន៍ និងកមមវធីិអប់រ ំ
កុមរតូច មផទះ 

   

១៩.វគគបំប៉នស្តីពីដំេណើ រករ និងបេចចកេទសមេត្ត
យយសិក សហគមន៍ដល់្រគឧូេទទសថន ក់ជតិ 

   

២០.វគគបំប៉នស្តីពីដំេណើ រករ និងបេចចកេទស      
មេត្តយយសិក សហគមន៍ដល់្រគូឧេទទសថន ក់
េ្រកមជតិ 

   

២១.វគគបំប៉នដំបូងស្តីពីដំេណើ រករ និងបេចចកេទស
មេត្តយយសិក សហគមន៍ ដល់្រគូមេត្តយយ
សិក សហគមន៍ថមី 

   

២២.វគគបំប៉នបន្តស្តីពីដំេណើ រករ និងបេចចកេទស 
មេត្តយយសិក សហគមន៍ ដល់្រគូមេត្តយយ
សិក សហគមន៍ចស់ (១៥៤នក់) 

   

២៣.វគគបំប៉នបន្តស្តីពីដំេណើ រករ និងបេចចកេទស
មេត្តយយសិក សហគមន៍ ដល់្រគូមេត្តយយ
សិក សហគមន៍ចស់ ៦៣នក់ 

   

២៤.្របជំុបេចចកេទស្របចំែខស្រមប់មេត្តយយ
សិក សហគមន៍ ជមួយម្រន្តីអប់រកុំមរតូច 
ថន ក់្រសុក 

   

២៥.កញច ប់សមភ រៈស្រមប់មេត្តយយសិក សហគម
ន៍ចស់ និងថមីកនុងគេ្រមង GPE 

   

២៦.ទី្របឹក បេចចកេទសកនុង្រសុកស្រមប់មេត្តយយ
សិក សហគមន៍ 

   

២៧.េរៀបចំឯក រ និងសមភ រៈស្រមប់បំប៉នដំបូង 
និងបំប៉នបន្តស្រមប់មេត្តយយសិក សហគមន៍  

   

កមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះ និងអប់រឳំពុកម្ត យ    
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
២៨.បំប៉ន្រគឧូេទទសថន ក់ជតិស្តីពីកមមវធីិអប់រកុំមរ
តូច មផទះ និងកមមវធីិអប់រឳំពុកម្ត យ 

   

២៩.វគគបំប៉ន្រគឧូេទទសថន ក់េ្រកមជតិស្តីពីកមមវធីិ
អប់រកុំមរតូច មផទះ និងកមមវធីិអប់រឳំពុកម្ត យ 

   

៣០.វគគបំប៉នដំបូងដល់ម្ត យបេងគ លស្តីពីកមមវធីិ
អប់រកុំមរតូច មផទះ 

   

៣១.វគគបំប៉នបន្តដល់ម្ត យបេងគ លស្តីពីកមមវធីិ
អប់រកុំមរតូច មផទះ 

   

៣២.កញច ប់សមភ រៈស្រមប់កមមវធីិអប់រកុំមរតូច
មផទះ 

   

៣៣.កមមវធីិ្របជំុ្របចំែខស្តីពីករែថទំ របូតថមភ 
បែនថម មស្តង់ រ និងករេ្របើ្របស់េស សុខ
ភិបលស្រមប់កមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះ 

   

៣៤.ទី្របឹក បេចចកេទសកនុង្រសុកស្រមប់កមមវធីិ
អប់រកុំមរតូច មផទះ (១ស្រមប់្របឹក កមមវធីិ 
និង១ ស្រមប់ែផនកសុខភិបល) 

   

កមមវធីិអប់រឳំពុកម្ត យផ រភជ ប់ជមួយមេត្តយយ
សិក សហគមន៍ 

   

៣៥.វគគបំប៉នស្តីពីករអប់រឳំពុកម្ត យផ រភជ ប់
ជមួយកមមវធីិមេត្តយយសិក សហគមន៍កនុង     
ទី ំងថន ក់េគលេ  

   

៣៦.ករ្របជំុ្របចំែខស្តីពីករែថទំ របូតថមភ
បែនថម មស្តង់ រ និងករេ្របើ្របស់េស     
សុខភិបលស្រមប់កមមវធីិមេត្តយយសិក  
សហគមន៍ 

   

កមមវធីិអប់រឳំពុកម្ត យផ រភជ ប់ជមួយមេត្តយយ
សិក រដ្ឋ 

   

៣៧.វគគបំប៉នស្តីពីករអប់រឳំពុកម្ត យផ រភជ ប់
ជមួយកមមវធីិមេត្តយយសិក រដ្ឋកនុងទី ំងថន ក់
េគលេ  

   

៣៨.្របជំុ្របចំែខស្តីពីករែថទំ របូតថមភ
បែនថម មស្តង់ រ និងករេ្របើ្របស់េស     
សុខភិបលស្រមប់កមមវធីិេមេត្តយយសិក រដ្ឋ 

   

កមមវធីិអន្ត គមន៍្រស្តីមនៃផទេពះ និង្រស្តីែដល
មនកូនេ្រកម យុ ២ឆន ំ 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
៣៩.វគគបំប៉នស្តីពីករអប់រ្ំរស្តីមនែផទេពះ និង្រស្តី 
មនកូន យុេ្រកម ២ឆន ំេនកនុងកមមវធីិអប់រ ំ
កុមរតូច មផទះ 

   

៤០.ករ្របជំុ្របចំែខស្តីពីករែថទំ របូតថមភ
បែនថម មស្តង់ រ និងករេ្របើ្របស់េស សុ
ខភិបលស្រមប់កមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះ
េគលេ  

   

ករគ្ំរទករងរអប់រកំុមរតូចេ យៃដគូ    

៤១.អនុវត្តករងរអប់រកុំមរតូចថន ក់េ្រកមជតិ 
(UNICEF) 

   

៤២.គំ្រទករងរអប់រកុំមរតូចេនថន ក់ក ្ត ល 
(Plan) 

   

៤៣.គំ្រទករងរអប់រកុំមរតូចេនថន ក់េ្រកមជតិ 
េនេខត្តេសៀម ប រតនគិរ ីនិងកំពង់ចម (Plan) 

   

៤៤.គំ្រទករងរអប់រកុំមរតូចេនថន ក់ក ្ត ល 
(SC) 

   

៤៥.គំ្រទករងរអប់រកុំមរតូចេនថន ក់េ្រកមជតិ
េសៀម ប កំពង់ចម កំពង់ឆន ំង ្រពះវ ិ រ 
េកះកុង ្រកេចះ និងៃ្រពែវង (SC) 

   

៤៦.ករគំ្រទករងរអប់រកុំមរតូចេនថន ក់េ្រកម
ជតិ (CYK) 

   

៤៧.អភិវឌ ករងរអប់រកុំមរតូចេនថន ក់េ្រកម
ជតិ (បណ្តុ ះកុមរ) 

   

៣. ករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល ៦/៦ ១. ពិនិតយ ម នែផនកអប់រកុំមរតូច (PB)    

២. ពិនិតយ ម នកមមវធីិអប់រកុំមរតូចរបស់ថន ក់
ជតិ 

   

៣. ពនិតយ ម នែផនកអប់រកុំមរតូចរបស់ថន ក់ 
េខត្ត 

   

៤. ពិនិតយ ម នែផនកអប់រកុំមរតូចរបស់ថន ក់ 
្រសុក 

   

៥. ្របជំុបូកសរបុករងរអប់រកុំមរតូច            
ពក់ក ្ត លឆន ំ និង្របចំឆន ំ 

   

៦. ពិនិតយ ម ន សិក ្រ វ្រជវករងរអប់រ ំ
កុមរតូច 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
៤. ករងរផ ព្វផ យ និងផគត់ផគង់ ០/១៤ ១. កំុពយូទ័រយួរៃដចំនួន ៨    

២. ម៉សីុន LCD ចំនួន ២    

៣. កបល DVD ចំនួន ១០    

៤. ្រប ប់បំពងសេម្លងចំនួន ១០    

៥. ម៉សីុនថតរបូចំនួន ៥    

៦. ម៉សីុនថតវេីដអូចំនួន ១    

៧. កំុពយូទ័រេលើតុចំនួន ១៤    

៨. សមភ រៈករយិល័យ និងករចំ យេលើករ
ទំនក់ទំនង 

   

៩. រថយន្តផឹក ប់ចំនួន ២ េ្រគ ង    

១០. រថយន្តែវន៉ចំនួន ១ េ្រគ ង    

១១. ្របក់េបៀវត អនកេបើកបរ    

១២. េ្របងឥនធនៈស្រមប់រថយន្ត្របចំែខ    

១៣. ករេបះពុមពឯក រ    

១៤. សមភ រៈស្រមប់ន. ្ឋ នអប់រកុំមរតូច    

៥. អភិវឌ សមតថភព ្រគប់្រគង និង្រកប

ខណ្ឌ  ករងរអប់រកុំមរតូច 

៤/១០ ១. ជួយអភិវឌ សមតថភពម្រន្តីេនថន ក់ជតិ និង
េ្រកមជតិស្តីពីករេ្របើ្របស់ថវកិជំនួយ
អភិវឌ េរៀន 

   

២.បេងកើនសមតថភព មរយៈករបំប៉ន សិកខ
 ទស នកិចចសិក  

   

ករព្រងឹង្របព័នធ្រគប្់រគងែផ្អកេលើផលសេ្រមច    

៣.បេងកើនសមតថភពម្រន្តីថន ក់ជតិស្តីពី្របព័នធ     
ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លស្រមប់អនុវស័ិ
យអប់រកុំមរតូច 

   

៤.វគគបំប៉នស្តីពីករ្របមូលព័ត៌មនទិននន័យ
ស្រមប់អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច 

   

៥.េរៀបចំ្របព័នធេតស្តស្តង់ រេទៀងទត់េនថន ក់
េរៀនស្រមប់អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច 

   

៦.វគគបំប៉នស្តីពីករេរៀបចំែផនករពិនិតយ ម ន 
ករ ម ន និង យតៃម្ល  ករពិនិតយេឡើងវញិ
ពក់ក ្ត លឆន ំ និង្របចំឆន ំ និងករេរៀបចំ
របយករណ៍ 

   

៧.សិក  និងទស នកិចចសិក ស្រមប់កមមវធីិអប់រ ំ
កុមរតូច មផទះ និងមេត្តយយសិក សហគមន៍ 

   

៨.សិក  និងទស នកិចចសិក ស្រមប់កមមវធីិអប់រ ំ    



 119

សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
កុមរតូច មផទះ កនុង និងេ្រក្របេទស 

៩.បេងកើនសមតថភពកនុង្របេទសស្តីពីករវភិគ 
ទិននន័យ និងករេរៀបចំរបយករណ៍ 

   

១០.វគគបំប៉នស្តីពីករេរៀបចំែផនករែផ្អកេលើផល
សេ្រមចស្រមប់អនុវស័ិយអប់រកុំមរតូច 

   

២. ករងរបឋមសកិ     

១. អភិវឌ ន៍ឯក រ និងសមភ រៈស្រមប់  
គំ្រទករអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតី 

៧/១៦ ១.េបះពុមពឯក រ្របសិទធភពៃនករបេ្រង ននិង
េរៀន ករសិក ែបបចិត្តសងគម និងែផនករេម 
CFS េ ះ្រ យចំេ ទថន ក់ទី៤ 

   

២.សិកខ ក ង និងែកលម្អគេ្រមងេតស្ត
សមតថភពសិស ថន ក់ទី១ ដល់ទី៦ (Baseline) 
អំពីករេរៀនគណិតវទិយ )៣េលើក( រមួទំងTA 

   

៣.េ្រជើសេរ ើសករបញចូ លករវភិគទិននន័យ និង
សរេសររបយករណ៍  EGMA  

   

៤.េរៀបចំេសចក្ដី្រពង (Blueprint) ក ងឯក រ 
គណិតវទិយថន ក់ទី១ (សិកខ  រចនរបូថត
ចម្លង និងដឹកេសៀវេភេទ ម េគល
េ  កលបងកមមវធីិ EGMA ១២៥០០ កបល) 

   

៥.ចង្រកងឯក រែណនំស្ដីពីករជួយដល់
ករងរ្រតួតពិនិតយ ម នករជំរញុគុណភព
អប់រ ំឯក រ បទពិេ ធស្ដីពីករេ្របើ្របស់
េសៀវេភសិក ភ រែខមរថមី  

   

៦.ែកលម្អឯក រែផនករចូលរមួរបស់សហគមន៍
និងបញជ ីករ យតៃម្ល និងពិនិតយលទធផល
ករងររបស់ េរៀន(Checklist) 

   

៧.ចង្រកងឯក របំប៉នស្ដីពីករករពរកុមរ    

៨.បេងកើតនិងេ្របើ្របស់ Software ស្រមប់សថិតិ
កុមរេម្រតី 

   

៩.េបះពុមភេសៀវេភ AL    

១០.អភិវឌ េគលករណ៍ែណនំអនុកមមវធីិ និង  
ក ងែផនករសកមមភព៥ឆន ំនិងផ ព្វផ យ
ស្រមប់ករអប់រពីំរភ  

   

១១.ផ ព្វផ យេ្រជើសេរ ើស េគលេ េដើមបី
ទទួលឧបករណ៏ជំនួយ ្ត ប់ និងេមើល 

 
   



 120

សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
១២.េរៀបចំេសៀវេភែណនំអនុវត្តកមមវធីិ របូ
ករណ៍ GPE  

   

១៣.អភិវឌ ្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល
ែផ្អកេលើផលសេ្រមច 

   

១៤.ក ងនិងែកលម្អឯក រស្ដីពីករអភិវឌ
េរៀន Lesson Study 

   

១៥.ថតចម្លងេសៀវេភែផនករសកមមភព ឆន ំ
២០១៤ 

   

១៦េបះពុមពប័ណ្ណសរេសើរ    

២. ករក ងសមតថភពម្រន្តីអប់របំឋម
សិក ថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិេដើមបី
អភិវឌ កមមវធីិ កុមរេម្រតី 

១៦/២៦ ១.ផ ព្វផ យ និងបំប៉នដល់្រគូឧេទទស DTMTs 
និងបំប៉នដល់្រគបូេ្រង នស្តីពី្របសិទធភពៃនករ
បេ្រង ននិងេរៀន ករសិក ែបបចិត្តសងគម និង
េ ះ្រ យចំេ ទថន ក់ទី៤ 

   

២.ផ ព្វផ យែផនករេម CFS    

៣.្របជំុផ ព្វផ យ យតៃម្លករងរ NCT និង   
កមមវធីិ កុមរេម្រតី 

   

៤.្របជំុបូកសរបុលទធផលករងរអប់រ ំនិងសហ
គមន៍ចូលរមួវស័ិយអប់រ ំនិងផ ព្វផ យឯក រ
សហគមន៍ចូលរមួអភិវឌ វស័ិយអប់រ ំ

   

៥.បំប៉ន Database ស្រមប់ យតៃម្ល កុមរ
េម្រតីដល់ថន ក់ក ្ត លថន ក់េខត្ត និង្រសុក 

   

៦.្របជំុបូកសរបុករអនុវត្ត កលបង EGMA 
ថន ក់ទី១ 

   

៧. កលបង Checklist និងបំប៉នដល់ DTMT 
នយក និង្រគ ូ

   

៨. កលបងនិង បំប៉នដល់DTMTs នយក និង
្រគូស្តីពីករករពរកុមរ 

   

៩.បំប៉នភ អង់េគ្លស និងកំុពយូទ័រ    

១០.បំប៉ន DTMTs និងនយក ស្តីពីស្តង់ រ
ប ្ណ ល័យ 

   

១១.បំប៉នប ្ណ រក ស្តីពីករងរប ្ណ ល័យ    

១២.ផ ព្វផ យែណនំ និងអនុវត្តពីករកំណត់ 
អត្តសញញ ណកុមរពិករ និងបំប៉ន្រគូពីករអប់រ ំ
បញចូ លគន ស្រមប់កុមរពិករ(ក្រមិតមូល ្ឋ ន 
អភិវឌ ន៍) 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
១៣.បំប៉ន្រគូសហគមន៍ស្តីពីករអប់រពីំរភ ពី
ករនិទនេរឿង និងែលបងសិក  

   

១៤.បំប៉ន្រគនិូងេរៀបចំថន ក់ពេន្ល នករសិក     

១៥.បំប៉ននិងអនុវត្តផទ ល់អំពីករកំណត់សិស
េដើមបទីទួលឧបករណ៍ជំនួយនិងពីកុមរមន
បញ្ហ ្ដ ប់និងេមើល(េខ យ) 

   

១៦.យុទធនករផ ព្វផ យពីពិករភព (បញ្ហ
្ដ ប់និងេមើល) 

   

១៧.បំប៉ន DTMT ្របធនក្រមង និងនយក
ពីរេបៀបក ង និងេ្របើ្របស់ក្រមងសំណួរពក់
ព័នធនឹងករសិក របស់សិស  និងអនកពក់ព័នធ 
(នយក ្រគូ ម បិ សិស  សហគមន៍) 

   

១៨. បំប៉នគណកមមករក្រមង សី្តពីករអនុ
វត្តតួនទី និងភរកិចចកនុងករអភិវឌ េរៀន 

   

១៩. បំប៉ន្រគឧូេទទសថន ក់ជតិ េ្រកមជតិ និង    
គណៈកមមករ េរៀន ស្តីពីករអនុវត្តកមមវធីិ

របូករណ៍បឋមសិក  
   

២០. បំប៉នគណ:កមមករថន ក់េខត្ត ្រសុក ្រកុង និង
េរៀន ស្ដីពីករអនុវត្តកមមវធីិ របូករ

ណ៍ជេសប ង 
   

២១. បំប៉ន្រគឧូេទទសថន ក់ជតិេ្រកមជតិ និង
នយក ស្តីពីករ្របមូលទិននន័យស្រមប់
្របព័នធពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លែផ្អកេលើផល
សេ្រមច 

   

២២. សិកខ ែណនំវធីិ ្រស្តៃនករ្រសង់
និងបូកសរបុទិននន័យកុមរេ្រក  និង
កុមរពិករ និងបំប៉នករ្របមូលកុមរេ្រក

 

   

២៣. សិកខ ែណនំករេ្របើ្របស់េសៀវេភ
ន សរេសរថន ក់ទី២ ទី៣ដល់នយក និង្រកុម

បេចចកេទសៃនកមមវធីិ EGRA. 
   

២៤. សិកខ ផ ព្វផ យេគលករណ៍អភិវឌ
ក្រមង េរៀនដល់គណ:កមមករ និង្រកុម
្របឹក អភិវឌ ក្រមង និងទស នកិចចសិក ផ្ល ស់
ប្ដូរបទពិេ ធ 
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១ ២ ៣
២៥. សិកខ ផ ព្វផ យស្ដីពីគេ្រមង Lesson 

Study ទក់ទងេទនឹងករេធ្វើកិចចែតងករ
បេ្រង ន និងករអេងគតថន ក់េរៀនភ ែខមរ និងគ
ណិតវទិយ 

   

២៦. ទស នកិចចសិក ផ្ល ស់ប្ដូរបទពិេ ធេន
េ្រក្របេទស និងករអេងគតថន ក់េរៀនភ ែខមរ 
និងគណិតវទិយ 

   

៣.ករពិនិតយ ម ននិងករបូកសរបុ យ
តៃម្លករអប់របំឋមសិក េដើមបីព្រងីកនិង
ព្រងឹងករអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតី 

៧/១២ ១. ពិនិតយ ម នដំេណើ រករបេ្រង ននិងេរៀន
ម្រតីមស និងជំរញុជួយ្រគូពី្របសិទធភពៃន

ករបេ្រង ន និងេរៀន 
   

២. េធ្វើេតស្តសមតថភពគិតេលខនិង្របមូល
ព័ត៌មន EGMA ស្រមប់សិស ថន ក់ទី១ដល់ទី៦ 
េន ម េគលេ  

   

៣. េ្រជើសេរ ើស បឋមសិក េគលេ
ស្រមប់ កលបងកមមវធីិបេ្រង នគណិតវទិយ
(EGMA) ថន ក់ទី១ 

   

៤. ពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិ កុមរ
េម្រតីេ យេ្របើ្របស់CFS checklist  

   

៥. ពិនិតយ ម នបណ្ណល័យ    

៦. ពិនិតយ ម នថន ក់ពេន្ល នករអប់រកុំមរពិករ 
និងករអប់រពីំរភ  

   

៧. េធ្វើអេងកតកំណត់ Baseline េនតំបន់េគលេ     

៨. ្របជំុបូកសរបុ្របចំឆន ំស្ដីពីករអនុវត្តកមមវធីិ
ជំនួយេដើមបីែកលម្អ េរៀន 

   

៩. ្របជំុបូកសរបុ្របចំឆន ំស្ដីពីអនុវត្តកមមវធីិេសប ង
េន ម េរៀន 

   

១០. ពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិ របូករ
ណ៍ជ ច់្របក់ របូករណ៍ជេសប ង 

រេពល្រពឹកជំនួយេដើមបីែកលម្អ
េរៀន 

   

១១. ពិនិតយករបេ្រង ននិងេរៀនភ ែខមរ ន-
សរេសរថន ក់ទី១ ទី២ ទី៣ េ្រកយករអនុវត្ត 
កមមវធីិ EGRA 

   

១២. ពិនិតយ ម នដំេណើ រករអនុវត្តគេ្រមង  
ស្ដីពីករេរៀបចំកិចចែតងករបេ្រង ន អេងកតថន ក់
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ថ នភព 

១ ២ ៣
េរៀនេលើភ ែខមរ និងគណិតវទិយេន
េគលេ  

៤. ករផគត់ផគង់សមភ របរកិខ រ និងថវកិ

ស្រមប់្រទ្រទង់កមមវធីិ និងសកមមភព

អភិវឌ វស័ិយអប់របំឋមសិក  

១/២ ១. ករសេ្រងគ ះ បនទ ន់ដល់ ែដល រងេ្រគះ
េ យទឹកជំនន់ 

   

២. សមភ រ:ករយិល័យ កំុពយូទ័រ ម៉សីុន្រពីន 
ម៉សីុនែសកន ម៉សីុនថតចម្លង ករចំ យ   
រដ្ឋបល និងផគត់ផគង់េផ ងៗស្រមប់នយក ្ឋ ន
បឋមសិក  

   

៥. ព្រងឹងសមតថភពរបស់ គណៈកមមករ
្រទ្រទង់ េរៀននិងសហគមន៍ េដើមបី
ចូលរមួេនកនុងករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ

េរៀន 

៤/៥ ១. ទស នកិចចផ្ល ស់ប្ដូរបទពិេ ធនេលើករងរ
្រគប់្រគង និងបេចចកេទស ជំរញុគុណភពៃនករ
បេ្រង ន និងេរៀន 

   

២. ព្រងឹងសមតថភពគណៈកមមករ្រទ្រទង់
េរៀននិងសហគមន៍េនកនុងគណៈ្រគប់្រគង និង
អភិវឌ េរៀន 

   

៣. ពិនិតយ ម នករអនុវត្តតួនទី និងភរកិចច
របស់គណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀន  

   

៤. េធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លរលឹំកេឡើងវញិដល់្រគូ
បេងគ លថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ និង 
LCSC េលើថវកិែកលម្អ េរៀន  

   

៥. ពិនិតយ ម ននិងពិនិតយេលើករអនុវត្តថវកិ
ែកលម្អ េរៀនេនថន ក់ េរៀន 

   

ក. សកមមភពថន កេ់្រកមជត ិ    

១. ករផគត់ផគង់សមភ របរកិខ រ និងថវកិ
ស្រមប់្រទ្រទង់កមមវធីិ និងសកមមភព
អភិវឌ ន៍វស័ិយអប់របំឋមសិក  

៨/៩ ១.ទម្ល ក់ថវកិ របូករណ៍ GPE/WFP     

២.ទម្ល ក់ថវកិជំនួយេដើមបីែកលម្អ េរៀន 
SIG/Sida 

   

៣.ថវកិផ្ដល់ េរៀនស្រមប់ដំេណើ រករ
្របតិបត្តិ 

   

៤.ថវកិស្រមប់គណ:កមមករក្រមង្របជំុក ង
ែផនករអភិវឌ ន៏ េរៀន 

   

៥.ថវកិស្រមប់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ និង ក្រមងចុះ
ម ន និង្របក់ឧបតថមភ្រគូ ប្រេងៀនអនុវត្តកមម

វធីិប្រេងៀន និងេរៀនៃថង្រពហសបត្ត៍ 
   

៦.ថវកិឧបតថមភៃថង្រពហសបត៍៌្តេន មក្រមង ឬ
េរៀន 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
៧.ថវកិស្រមប់ថន ក់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  និងក្រមងចុះពិនិតយ ម ន 

   

៨.ថវកិស្រមប់ជ័យ ភី្រគបូេ្រង នល្អសិស
ពូែក្របចំឆំន ស្រមប់ទិញសមភ រៈ និង េរៀន
អភិវឌ ន៍ល្អ 

   

៩.ថវកិស្រមប់្របជំុ យតៃម្ល្រគលូ្អ និង
េរៀនអភិវឌ ន៍ថន ក់ ជធនី េខត្ត និង្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  

   

ខ. សកមមភពអងគករៃដគូអភិវឌ     

១.ករផគត់ផគង់សមភ របរកិខ រនិងថវកិស្រមប់

្រទ្រទង់កមមវធីិនិងសកមមភពអភិវឌ ន៍វស័ិយ

អប់របំឋមសិក  

២/៤ ១.កមមវធីិ រេពល្រពឹក WFP     

២.ទម្ល ក់ របូករណ៍ជេសប ង WFP      

៣. េរៀនសុវតថិភព    

៤.ថវកិស្រមប់កុមរេខ យគំេហើញនិង ្ត ប់    

២.ព្រងឹងសមតថភពរបស់គណៈកមមករ្រទ

្រទង់ េរៀននិងសហគមន៍េដើមបចូីលរមួ

េនកនុងករ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ េរៀន 

១/១ ១.អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលអភិវឌ សមតថភព        
គណៈកមមករ្រទ្រទង់ បឋមសិក កនុង
េខត្តរតនគិរ ី

   

៣. ករងរមធយមសកិ     

១. ករផ្តល់ថវកិ លេរៀន មធយមសិក  ២/២ ១.ផ្តល់ថវកិដំេណើ រករ េរៀនមធយមសិក
បឋមភូមិ 

   

២.ផ្តល់ថវកិដំេណើ រករ េរៀនមធយមសិក
ទុតិយភូមិ 

   

២. កមមវធីិថវកិែកលម្អ េរៀន ១/១     ផ្តល់ថវកិែកលម្អ េរៀន    

៣. ករផ្តល់រង្វ ន់សិស ពូែក ៣/៣ ១.ផ្តល់រង្វ ន់សិស ពូែកេនអនុវទិយល័យ    

២.ផ្តល់រង្វ ន់សិស ពូែកេនវទិយល័យ    

៣.េរៀបចំ្របឡងសិស ពូែក ម ជធនី េខត្ត    

៤. ករព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងករ

បេ្រង ន និងេរៀន 

៦/៩ ១.វគគបំប៉នស្តីពីកំែណទ្រមង់សីុជេ្រមស្រមប់
ករងរ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយ
ភូមិស្រមប់ម្រន្តីអប់រថំន ក់ជតិ  ថន ក់េ្រកមជតិ 

   

២.េរៀបចំ្របជំុ្រកមុបេចចកេទសេន ម             
អនុវទិយល័យ 

   

៣.ករេរៀបចំ្រកមុបេចចកេទសេន មវទិយល័យ    

៤.េរៀបចំសិកខ ស្តីពីកំែណទ្រមង់សីុជេ្រម
េលើករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយ
ភូមិ េ យែផ្អកេលើេគលនេយបយកំែណ
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
ទ្រមង់សីុជេ្រមរបស់រ ្ឋ ភិបលស្រមប់្រគូ
បេ្រង ន 

៥.េរៀបចំសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីករ
ព្រងឹងសមតធភព្រគប់្រគងកមមវធីិជំនួយស្រមប់
អភិវឌ ន៍ េរៀន 

   

៦.េរៀបចំវគគបំប៉នបន្តស្តីពីករព្រងឹងសមតថភពេលើ
បេចចកេទសសរេសររបយករណ៍ េនក្រមិត
មធយមសិក  

   

៧.េរៀបចំវគគបំប៉នស្តីពីករេរៀបចំែផនករថវកិ
្របតិបត្តិ ែផ្អកេលើកមមវធីិថវកិេន មធយម
សិក  

   

៨.េរៀបចំវគគបំប៉នបន្តស្តីពីកមមវធីិ កុមរេម្រតី
េនមធយមសិក បឋមភូមិ 

   

៩.ឧបតថមភអនកជំនួយករថន ក់េ្រកមជតិស្រមប់
ករងរ្របឡងមធយមសិក ទុតិយភូមិ 

   

៥. ករព្រងឹងករពិនិតយ ម ន ៤/៤ ១.ពិនិតយ ម នរបស់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ     

២.ពិនិតយ ម នរបស់ ជធនី េខត្ត    

៣.ពិនិតយ ម នេលើករងរ្រគប់្រគងបេ្រង ន 
និងេរៀន ្របឡងឆមស និងករអនុវត្តថវកិ  
កមមវធីិ 

   

៤.ពិនិតយ ម នេលើករព្រងឹងករអនុវត្តកមមវធីិ
ជំនួយអភិវឌ ម ជធនី េខត្ត 

   

៦. ដំេណើ រករអគរធនធន ១/១ ១.ផ្តល់ថវកិដំេណើ រករអគរធនធន    

អនុកមមវិធី១.៤៖ ករចូលេរៀន្របកបេ យសមធម៌ និងផ្តល់ រូបករណ៍ដលស់ិស ្រកី្រកជូបករលំបកេនមធយមសកិ     

១. ថវកិ របូករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក

េនមធយមសិក បឋមភូមិ 

៥/៥ ១.ផ្តល់ថវកិ របូករណ៍    

២.ផ្តល់ថវកិដំេណើ រករ LMC    

៣.ចុះពិនិតយ ម នរបស់ ជធនី េខត្ត    

៤.ថតចម្លងឯក រស្រមប់សិស របូករណ៍
របស់ ជធនី េខត្ត 

   

៥.ចុះពិនិតយ ម នរបស់ថន ក់ក ្ត ល    

២. ថវកិ របូករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក

េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ 
 

៤/៤ ១.ផ្តល់ថវកិ របូករណ៍    

២.ផ្តល់ថវកិរដំេណើ រករ LMC    

៣.ចុះពិនិតយ ម នរបស់ថន ក់ ជធនី េខត្ត    

៤.ចុះពិនិតយ ម នរបស់ថន ក់ក ្ត ល 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
៤. ករងរត្រមងទ់ិសវជិជ ជីវៈ    

១.សកមមភពករងរអប់របំេចចកេទស និង

ត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ 

២/២ ១.បំប៉នផ ព្វផ យឯក រត្រមង់ទិស វជិជ ជីវៈ
ស្រមប់មធយមសិក បឋមភូមិនិងែកលម្អកមមវធីិ
សិក ថន ក់បរញិញ ប្រតបរញិញ ប្រតរង និងកមមវធីិ
បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេចចកេទស និងអប់របំំណិន
ជីវតិ 

   

២.ផ្តល់ថវកិគំ្រទករអនុវត្តករងរអប់រ ំ
បេចចកេទសស្រមប់វទិយល័យកំពង់េឈើទល 
វទិយល័យចំេណះទូេទ និង បេចចកេទសសេម្តច
អគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន-រ ៉ូ  ខ ច់
ក ្ត ល  និងវទិយល័យចំេណះទូេទ និង
បេចចកេទស ្រពះបទសេម្តច ្រពះបរមនថ 
នេ ត្តម សីហមុនី។ 

   

២.ករពិនិតយ ម ន ៣/៣ ១.ពិនិតយ ម នករ្របឡងឆមសែផនកអប់រ ំ
បេចចកេទស 

   

២.ពិនិតយ ម នករបេ្រង ន និងេរៀនែផនកអប់រ ំ
បេចចកេទស 

   

៣.ពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិអប់របំំណិន
ជីវតិ 

   

៣.សកមមភពករងរអប់របំំណិនជីវតិ ១/១ ១.េបើកវគគបំប៉នករអប់របំំណិនជីវតិ (ែផនកកត់េដរ  
ករបណ្តុ ះផ តិ) 

   

៥. ករងរអប់រេំ្រក្របព័នធ     

១.ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីអប់រេំ្រក្របព័នធ
ថន ក់្រកុង្រសុកខណ្ឌ ឃំុសងក ត់ 

១/១ ១.បំប៉នសមតថភពម្រន្តីអប់រេំ្រក្របព័នធថន ក់្រកងុ 
្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ 

   

២.ករព្រងីកដំេណើ រករករវវិត្តៃនកមមវធីិ

អកខរកមមវជិជ ជីវៈ និងបំណិនជីវតិ 

៤/៤ ១.កមមវធីិអកខរកមម    

២.ព្រងឹងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍    

៣.ព្រងឹងកមមវធីិេ្រកយអកខរកមម    

៤.កមមវធីិផ ព្វផ យ    

៣.ករអភិវឌ និងកររកីចេ្រមើនៃនកមមវធីិ

ចូលេរៀនេឡើងវញិនិងកមមវធីិសមមូល 

២/២ ១.កមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ    

២.កមមវធីិសមមូល    

៤.ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លករងរែផ្អក

េលើលទធផលយុទធ ្រស្ត 

២/២ ១.ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លរបស់ថន ក់           
ក ្ត ល និង ជធនី េខត្ត 

   

២.ក ងទិននន័យអប់រេំ្រក្របព័នធ    

៥. មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ចប់េផ្តើម ២/២ ១.ជួយអភិវឌ សមតថភពេនថន ក់មូល ្ឋ នពី
សមជិកសហគមន៍េដើមបបីេងកើនករយល់ដឹង
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
បំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួន ពី រៈសំខន់ៃនមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 

២.ជួយបញជ ក់និងេរៀបចំឯក រអងគករេ្រក       
រ ្ឋ ភិបលែដលេធ្វើករេនកនុងអប់រេំ្រក្របព័នធ 

   

៦. ករងរឧត្តមសកិ     

១.បេងកើនចំនួននិស ិត របូករណ៍េន

ឧត្តមសិក ចប់ពី ១៥ភគរយ េឡើងេទ

េធៀបេទនឹងចំនួនសិស ្របឡងជប់មធយម

សិក ទុតិយភូមិ 

៦/៦ ១.េបះពុមពេសៀវេភែណនំ របូករណ៍ 
២០១៤-២០១៥ 

   

២.ពិនិតយ ម នេដើមបីគំ្រទករចុះេឈម ះចូល 
និងករ្របឡង របូករណ៍ 

   

៣.ពិនិតយ ម នដំេណើ រករចុះេឈម ះចូលេរៀន
និងករ្របឡងបញច ប់ករសិក េន ម
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

   

៤.វភិគផលប៉ះពល់សិស របូករ-ណ៍ ទិ
ភពពិេសស 

   

៥.ពិនិតយ ម នគេ្រមង របូករណ៍ ទិ
ភពពិេសស 

   

៦.បង់ៃថ្លសិក និងេស េផទរ្របក់ និង្របក់
ឧបតថមភ្របចំែខស្រមប់និស ិត របូករណ៍

ទិភពពិេសស 
   

២.ករបណ្តុ ះប ្ត លសិកខ និង

សននិសីទទស នកិចចសិក េ្រក្របេទស 

៣/៣ ១.ទស នកិចចសិក  កមមសិក  សននិសីទ និងករ
បណ្តុ ះប ្ត លេផ ងៗេ្រក្របេទស 

   

២.វគគបណ្តុ ះប ្ត លខ្លីកនុង្របេទស (អង់េគ្លស កំុ
ពយូទ័រ និងវគគេផ ងេទៀត) 

   

៣.វគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រនី្តមនទីរអប់រនិំង
បុគគលិក មវទិយល័យនន ២៤ ជធនី េខត្ត 

   

៣. ជំនួយមូលនិធិស្រមប់អភិវឌ       
សមតថភព្រ វ្រជវនិងន នុវត្តន៍ 

៥/៥ ១.បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីវធីិ ្រស្តកនុងករ
្រ វ្រជវ េរៀបចំ និង្រគប់្រគងជំនួយអភិវឌ ន៍ 

   

២.សិកខ ផ ព្វផ យព័ត៌មនទក់ទង និង
ករផ្តល់ជំនួយមូលនិធិស្រមប់ករអភិវឌ  និង
ន នុវត្តន៍ 

   

៣.ពិនិតយសំេណើ សំុជំនួយស្រមប់ករអភិវឌ  និង
ពិនិតយ ម នករអនុវត្តជំនួយ 

   

៤.ផ្តល់ថវកិជំនួយស្រមប់អភិវឌ  និងន នុវត្តន៍
ដល់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

   

៥.េវទិក្រ វ្រជវវស័ិយអប់រេំនកមពុជ    

៤. អភិវឌ ្របព័នទទទួល គ ល់គុណភពអប់រ ំ ១/៤ ១.វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីដំេណើ រករ យតៃម្ល    
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
ថន ក់ឆន ំសិក មូល ្ឋ ន 

២.ដំេណើ រករ យតៃម្លករទទួល គ ល់្រគឹះ ថ ន
ឧត្តមសិក   

   

៣.សិកខ ស្តីពីករផ ព្វផ យឧបករណ៍ យ
តៃម្ល្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

   

៤.ស្វ័យ យតៃម្លគុណភពអប់រសំ្រមប់្រគឹះ ថ ន
ឧត្តមសិក  ១៥ 

   

 ៥.េរៀបចំែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំស្រមប់
អនុវស័ិយឧត្តមសិក  

០/១ ១.សិកខ ែណនំស្តីពីករេធ្វើែផនករ្របចំឆន ំ
របស់អនុវស័ិយឧត្តមសិក  

   

៦. អភិវឌ ន៍េគលករណ៍្របព័នធ  HEMIS 
្រតួតពិនិតយនិង្រគប់្រគង 

០/២ ១.បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក
កនុងករេ្របើ្របស់្របព័នធ HEMIS 

   

២.អភិវឌ ន៍្របព័នធ  HEMIS    

៧. ករពិនិតយេឡើងវញិ្របចំឆន ំេលើករ
អភិវឌ អនុវស័ិយឧត្តមសិក  

០/១ ១.សិកខ  និងករពិនិតយេឡើងវញិ្របចំឆន ំ
ស្រមប់អនុវស័ិយឧត្តមសិក  

   

៨. េរៀបចំែផនកររយៈេពលែវងនិងអភិវឌ
េគលនេយបយអភិបលកិចចនិងករ
្រគប់្រគងហិរញញវតថុអនុវស័ិយឧត្ដមសិក  

០/៣ ១.អភិវឌ េគលនេយបយែផនកររយៈេពលែវង    

២.អភិវឌ េគលនេយបយអភិបលកិចច និងករ
្រគប់្រគង 

   

៣.អភិវឌ េគលនេយបយហិរញញវតថុ និងករ
្រគប់្រគងហិរញញវតថុ 

   

៩. ែផនករអភិវឌ ធនធនមនុស ស្រមប់   
វស័ិយឧត្ដមសិក  

៥/៥ ១.ែផនករអភិវឌ ធនធនមនុស ស្រមប់ម្រន្តី
ជន់ខពស់ 

   

២.ែផនករអភិវឌ ធនធនមនុស ស្រមប់ម្រន្តី
ថន ក់ក ្ត ល 

   

៣. ែផនករអភិវឌ ធនធនមនុស ស្រមប់ម្រន្តី
បេចចកេទស 

   

៤.ែផនករអភិវឌ ធនធនមនុស របស់គេ្រមង 
គេ្រមងេលើកកមពស់គុណភព និងសមតថភព
ឧត្តមសិក  

   

៥. របូករណ៍ស្រមប់ករ្រ វ្រជវថន ក់
េ្រកយឧត្តមសិក េនេ្រក្របេទស 

   

១០ ដឹកនំ្រតតួពិនិតយនិង យតៃម្លករងរ
របស់អនុវសិយ័ឧត្តមសិក និងករងរ
គេ្រមង គេ្រមងេលើកមពស់គុណភព និង
សមតថភពឧត្តមសិក  

៣/៣ ១. ម ន ថ នភពករបណ្តុ ះប ្ត លនិងករ
ចុះអេងកតករមនករងរេធ្វើរបស់និសិ តែដល
បញច ប់េន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

   

២.ពិនិតយ ម នរចនសមព័នធរបស់្រគឹះ ថ ន
ឧត្តមសិក  
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
៣.ចុះពិនិតយ្របមូលទិននន័យ្រគនិូងសិស ម
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

   

១១. ករស្រមបស្រមួលវស័ិយឧត្តមសិក  
និងករ្រគប់្រគងគេ្រមង គេ្រមងេលើ
កមពស់គុណភពនិងសមតថភពឧត្តម
សិក  

៥/៥ ១.ជំនញករជតិ និងអន្តរជតិ    

២.  សមភ របរកិខ រករយិល័យ     

៣.ចំ យ្របតិបត្តិ ករជួសជុលបរកិខ សមភ រៈ
ករយិល័យនិងថតចម្លងេផ ងៗ 

   

៤.សវនកមមៃផទខងកនុង និងខងេ្រក    

៥.បណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ដំេណើ រករ្រគប់្រគង
គេ្រមងេលើកមពស់គុណភព និងសមតថភព
ឧត្តមសិក  

   

៧. ករងរ្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត    

១. ករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវកនុងវស័ិយអប់រ ំ ៦/៦ ១.វគគបំប៉នស្តីពីករ្រគប់្រគងករបណ្តុ ះប ្ត ល
ថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត 

   

២.េបះពុមពផ យទស នវដ្តី្រ វ្រជវវទិយ
្រស្តកមពុជ និងប័ណ្ណព័ត៌មនថន ក់េ្រកយ

បរញិញ ប្រតមួយឆន ំ ១េលខ 
   

៣.សមភ រៈករយិល័យបេ្រមើឱយករេចញផ យ   
ទស នវដ្តី្រ វ្រជវវទិយ ្រស្តកមពុជ 

   

៤. ជួសជុលបរកិខ រករយិល័យ និងេ្រគ ងេអឡិច
្រតូនិច 

   

៥.សិកខ ស្តីពីករកំណត់កមមវតថុ្រ វ្រជវ 
ជ ទិភពពិ ្ត រនិងបចចុបបនន 

   

៦.វគគបំប៉នស្តីពីករ្រគប់្រគង្របព័នធ្រគប់្រគង
ទិននន័យ្រ វ្រជវេនកនុង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

   

២. ពិនិតយ ម នគុណភពនិង្របសិទធ
ភពៃនករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់េ្រកយ
បរញិញ ប្រត 

៣/៣ ១.ចុះពិនិតយករេ្រជើសេរ ើសនិស តិឱយចូលសិក
ថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រតចំនួន៣៣្រគឹះ ថ ន 

   

២.ចុះពិនិតយករ្របឡង និងករករពរនិេកខបបទ
បញច ប់ករសិក របស់និស ិតថន ក់េ្រកយ
បរញិញ ប្រត ៣៣្រគឹះ ថ ន 

   

៣.ចុះពិនិតយមូល ្ឋ នសមភ រៈកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល
និងករព្រងឹងគុណភពថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត ១
ឆន ំ ២ដង 

   

៨. ករងរយវុជន    
១. ករយល់ដឹងជំងឺេអដស៍ 
    និងករព្រងឹង្រកមុ្របឹក  

៣/៣ ១.ករយល់ដឹងជំងឺេអដស៍ដល់យុវជនេ្រក     

២.ព្រងឹង្រកុម្របឹក យុវជន និងកុមរ មរយៈវគគ    
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
    យុវជន និងកុមរ បំប៉នករងរ្រកមុ្របឹក យុវជន និងកុមរេន

ថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
៣.ករយល់ដឹងអំពីសហ្រគិនភព    

២. ករពិនិតយ ម ន ២/២ ១.ចុះពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លករអនុវត្ត
សកមមភពករងរយុវជន និងកុមរ ម ជ
ធនី េខត្ត 

   

២.ចុះពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករ អនុវត្តកមម
វធីិករងរេនថន ក់្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  និង
េរៀន 

   

៩. ករងរ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លយវុជន    

១. គំ្រទដំេណើ រករអងគភព ៣/៣ ១.បំពក់សមភ របរកិខ រ (កំុពយូទ័រ ្រពីនធ័រ និង       
ទូរឯក រ) ស្រមប់កិចចកររដ្ឋបល 

   

២.ផ្តល់ថវកិស្រមប់មជឈមណ្ឌ លយុវជនេខត្ត
ចំ យេលើករជួសជុលតូចករែកលម្អបរ ិ ថ
ននិងចំ យេផ ងៗ 

   

៣.បំពក់ឧបករណ៍និងសមភ រៈេ្របើ្របស់េផ ងៗ
ស្រមប់វគគបណ្តុ ះប ្ត លដូចជកត់េដរ 
ចម្ល ក់ែសបក សំ ងករ េភ្លងសម័យ ជង
កំេបរ ចិញច ឹមមន់ បណ្តុ ះផ ិត ចម្ល ក់ថម 

   

២-ក ងសមតថភពជំនញ វជិជ ជីវៈ ម

មជឈមណ្ឌ លយុវជន 

២/២ ១.បណ្ដុ ះប ្ដ លស្តីពីយុវជនសម័្រគចិត្ត ២៣    
ជធនី-េខត្ត 

   

២.វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញខ្លីៗ កត់េដរ ចម្ល ក់
ែសបក េភ្លងសម័យ េភ្លងែខមរ េភ្លងបុ ណ ជង
កំេបរ សំ ងករ ចិញច ឹមមន់ ចម្ល ក់ថម បណ្តុ ះ
ផ ិត កំុពយូទ័រ ១៦េខត្ត 

   

៣-ករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល ៤/៤ ១.ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លស្តីពីយុវជនសម័្រគ
ចិត្ត 

   

២.ពិនិតយ ម នករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញខ្លីៗ    

៣.ពិនិតយ ម នករ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ ល ម
ជធនី-េខត្ត 

   

៤.សិក យតៃម្លពីត្រមូវករករងររបស់យុវជន    

១០. ករងរអប់រកំយ នងិកី សសិ -និស តិ    

១.ករជួសជុលទី នកី េនកនុង
្រគឹះ ថ នសិក  

១/១ ទី នកី  េនមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី េខត្ត
កំពង់ឆន ំង និងេខត្ត ែកវ េនកនុង្រគឹះ ថ នសិក   
៦ ទី នបល់ទត់បល់េបះបនក ង និង  
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
ក់ឱយេ្របើ្របស់ 

២.ករបេងកើតសមគមកី េនកនុង្រគឹះ ថ ន
សិក  

១/១ សមគមកី (ក្លឹបកី )េន្រគឹះ ថ នសិក  ២០ 
េនេខត្តេសៀម ប សទឹងែ្រតង ឧត្តរមនជ័យ និង
េខត្តមណ្ឌ លគិរ ីមនរចនសមព័នធ និងមន    
សមតថភព្រគប់្រគន់កនុងករចូលរមួករ្របកួត 

   

៣.ករបំប៉ន្រគអូប់រកំយ និងកី និង្រគូ
ចំេណះទូេទទទួលបនទុករងរអប់រកំយ
និងកី កនុង្រគឹះ ថ នបឋម និងមធយម
សិក  

១/១ ្រគូបឋមនិងមធយមសិក  ៤៤៧ នក់ ្រសី ៨៧ 
នក់ បនបំប៉នសមតថភពអប់រកំយ និងកី   

   

៤. ចង្រកងេសៀវេភអប់រកំយនិងកី
ស្រមប់ គរេុកសលយ 

១/១ េសៀវេភអប់រកំយ និងកី  ៧មុខវជិជ រងបន
ចង្រកង និង ក់ឱយេ្របើ្របស់េន
គរេុកសលយ 

   

៥. ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី    ្រគប់្រគង និង
ម្រន្តីបេចចកេទសអប់រកំយ និងកី េន
្រគឹះ ថ នសិក  

១/១ ្របតិភូ និងអនកដឹកនំ្រកុម ៦៣  បនបំប៉នសមតថ
ភពបែនថមអំពីបទបញជ បេចចកេទសនិងបទបញជ
រមួ 

   

៦.ករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល 
 

១/១ ពិនិតយ ម ន ល់សកមមភពនិងកមមវធីិអប់រ ំ
កយនិងកី ែដលអនុវត្តកនុងគេ្រមងរបស់
្រកសួងអប់រ ំ។ 

   

១១. ករងរអប់រកំយ នងិកី     
១. ករអភិវឌ សមគមកី ម ជន ៣/៣ ១. ែកលម្អទី នកី ថន ក់ក ្ត ល    

២. ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគងកី វគគបណ្តុ ះ
ប ្ត ល ជញ ក ្ត លបល់ទត់មូល ្ឋ ន 

   

៣. ករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល    

១២. ករងរមជឈមណ្ឌ លជតិហ្វកឹហ្វនឺកី     

១.បំប៉នសមតថភព ែផនករ្របឆំងករេ្របើ

្របស់ រធតុដូពីង និង្របមូលផ្តុំ ត់

ហ្វឹកហ្វឺន 

៣/៣ ១.្របមូលផ្តុំ្រកុមជេ្រមើសជតិ ២០ ្របេភទកី  
៣៥១នក់ រយៈេពល ៧ែខ 

   

២.បំប៉ន្រគូបង្វឹក និងអនុរក  ៨០នក់ េលើែផនករ
ៃនករ ត់ហ្វឹកហ្វឺន 

   

៣.វគគបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី ្រគអូប់រកំយ និងកី  
្រគូបង្វឹក កី ករ កី ករនីិជេ្រមើសជតិ 

   

២.បំពក់សមភ រៈ និងឧបករណ៍េចចកេទស
ម នករ ត់ហ្វឹកហ្វឺន 

២/២ 
 

១.សមភ រៈ ត់ហ្វឹកហ្វឺន    

២.សមភ រៈស្រមប់ចូលរមួ្របកួត    

៣.ដំេណើ រករប ្ណ ល័យ ចង្រកងនិងទិញ
ឯក រវទិយ ្រស្តកី  

៣/៣ 
 

១.ដំេណើ រករប ្ណ ល័យកី     

២.េបះពុមពទស នវដ្តីកី  ៦េលខ    

៣.េបះពុមពេសៀវេភករ្រគប់្រគងអងគករកី     
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
១៣. ករងរវិទយ ថ នជតិអប់រកំយ នងិកី     

១.បំប៉នសមតថភព្រគូអប់រកំយ និងកី  ៤/៤ ១.បំប៉នសមតថភព្រគូអប់រកំយនិងកី េខត្តែកប    

២.បំប៉នសមតថភព្រគូអប់រកំយ និងកី  េខត្ត
បត់ដំបង 

   

៣.បំប៉នសមតថភព្រគូអប់រកំយ និងកី  េខត្ត
ៃ្រពែវង 

   

៤.បំប៉នសមតថភព្រគូអប់រកំយ និងកី  េខត្តក
្ត ល 

   

២.ដំេណើ រករមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល
្រគូអប់រកំយ និងកី  

១/១ ១.ផគត់ផគង់សមភ រហ្វឹក ត់ និងសមភ រៈ
ករយិល័យ 

   

៣.ដំេណើ រករមជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវវទិយ
្រស្តអប់រកំយ និងកី  

១/១ ១.េរៀបចំចង្រកងបកែ្របឯក រកី  
   

៤.ករ្រតួតពិនិតយ ម ននិងែកលម្អ ១/១ ១.ករបង្ហ ត់របស់្រគូេន មវទិយល័យ និងអនុ
វទិយល័យទូទំង ២៣េខត្ត 

   

១៤. ករងរែផនករ    

១. អភិវឌ ែផនករអប់រនិំងថវកិេនថន ក់
ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ 

៣/៣ ១.អភិវឌ េគលនេយបយនិងព្រងឹងែផនករ
អប់រ(ំPB) 

   

២.ផគត់ផគង់សមភ របរកិខ រករយិល័យដល់
ករយិល័យែផនករនិងស្រមបស្រមួលជំនួយ
ស្រមប់េរៀបចំែផនករនិងដំេណើ រករអភិវឌ
សមតថភព 

   

៣.គំ្រទករងរែផនករអប់រ ំនិងស្រមបស្រមលួ
ជំនួយ 

   

២. អភិវឌ សមតថភពស្រមប់ម្រន្តីែផនករ
េន្រគប់ក្រមិតស្តីពីករ្រគប់្រគងែផនករ
អប់រ ំ

១១/១១ ១.អភិវឌ សមតថភពម្រន្តីេលើែផនករសថិតិនិងករ
ពិនិតយ ម ន (PB) 

   

២.ផលិតនិងែចកផ យេសៀវេភសថិតិអប់រ្ំរបចំឆន ំ    

៣.គំ្រទករងរ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ    

៤.ផ្ដល់សមភ រៈករយិល័យដំេណើ រករ្របព័នធ
ព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រេំនថន ក់ជតិ 

   

៥.ផ្ដល់សមភ រៈករយិល័យគំ្រទែថទំ្របព័នធ
ព័ត៌មន្រគប់្រគងជំនួយអប់រ ំ

   

៦.អភិវឌ សមតថភពនិងយន្តករស្រមប់ែផនករ
យុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រនិំងែផនករ្របតិបត្តិ
្របចំឆន ំ 

   

៧.គំ្រទបុគគលិកអប់រ ំ១៥នក់ឱយចូលេរៀនថន ក់អនុ    
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
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១ ២ ៣
បណ្ឌិ តឆន ំទី២េន កលវទិយល័យភូមិនទ
ភនំេពញនូវ្របក់ឧតថមភ្របចំៃថង(កូហតទី១-
២០១២-២០១៣)  

៨.គំ្រទបុគគលិកអប់រ ំ១៤នក់ឱយចូលេរៀនថន ក់អនុ
បណ្ឌិ តឆន ំទី១ េន កលវទិយល័យភូមិនទ
ភនំេពញនូវ្របក់ឧតថមភ្របចំៃថង(កូហតទី២-
២០១៣-២០១៤)  

   

៩.គំ្រទបុគគលិកអប់រ ំ១៩នក់ឱយចូលេរៀនថន ក់អនុ
បណ្ឌិ តឆន ំទី១េន កលវទិយល័យភូមិនទ
ភនំេពញនូវ្របក់ឧតថមភ្របចំៃថង(កូហតទី៣-
២០១៤-២០១៥)  

   

១០.សិកខ ត្រមង់ទិស មតំបន់ស្តីពី
ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ២ំ០១៤-២០១៦
េ យេ្របើមូ៉ែដល CANPRO  

   

១១.អភិវឌ សមតថភពទក់ទងនឹង្របព័នធព័ត៌មន
្រគប់្រគងអប់រេំនថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ 

   

៣. ពិនិតយ ម នេលើ្របសិទធិភពនិងផល
ប៉ះពល់ៃនករអនុវត្តែផនករនិងេគល
នេយបយអប់រ ំ

១០/១២ ១.ពិនិតយ ម ន្របសិទធភពនិងផលប៉ះពល់
េលើករអនុវត្តគេ្រមង (PB) 

   

២.សកមមភព្របព័នធ ម នសិស (ែស្វងយល់
បញ្ហ  ឬឱកស ទំហំ ែដនកំណត់លកខខណ្ឌ ៃន
គេ្រមងអនុវត្តករចុះែស្វងរកលទធផល និងករ
កំណត់លទធភព) 

   

៣.ទស នកិចចសិក ស្ដីពី្របព័នធ ម នសិស
កនុង្របេទស ៊ ន 

   

៤. គំ្រទនិងពិនិតយ ម ន SIG    

៥. គំ្រទ្របតិបត្តិករេលខធិករ ្ឋ ន្រកមុករងរ
បេចចកេទសច្រមះុវស័ិយអប់រេំដើមបី្របជំុ្របចំ្រតី
មស 

   

៦. េរៀបចំអងគវបិស ន្រកុមករងរបេចចកេទស
ច្រមុះវស័ិយអប់រ្ំរបចំឆន ំ 

   

៧. ករ្រ វ្រជវេ យែផ្អកេលើេគលនេយបយ
និងករសិក  OOSC 

   

៨.គំ្រទករងរ្រគប់្រគងនិងពិនិតយ ម ន
គេ្រមង 

   

៩.គំ្រទែកលម្អ្របសិទធភពជំនួយេនថន ក់ជតិនិង    
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
ថន ក់េ្រកមជតិ  (CD២.២.៤) 

១០.គំ្រទករយិល័យអប់រ្ំរសុក ខណ្ឌ ពីករេធ្វើ
ែផនករ និងសថិតិស្រមប់ែផនករ្របតិបត្តិ្របចំ
ឆន ំ២០១៥ 

   

១១.គំ្រទេរៀបចំសននិបតអប់រេំនថន ក់ជតិនិង
ថន ក់េ្រកមជតិរបយករណ៍    វឌ នភព និង
ពិនិតយេឡើងវញិែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ 

   

១២. ផ ព្វផ យកររកេឃើញពីផលប៉ះពល់ៃន
មូលនិធិភបជៃដគូអភិវឌ សមតថភព 

   

១៥. ករងរបុគគលកិ    

១.កមមវធីិគំ្រទករព្រងយ្រគ ូ ២/២ ១.ព្រងយ្រគូេចញថមីបន ៤ ២៦៩នក់ ្រសី ២ 
៧៤៣នក់ 

   

២. ព្រងយ្រគចូស់ពីកែន្លងេលើសេទកែន្លងខ្វះ
្រគូបន ៩១នក់ ្រសី ៣២នក់  

   

២.កមមវធីិគំ្រទករឧបតថមភជីវភព្រគបូេ្រង ន
េនតំបន់ ច់្រសយល និងជួបករលំបក 

១/១ 
 

១. េធ្វើ្របកសទទួល គ ល់្រគូបេ្រង នបេ្រមើករ
េនតំបន់ ច់្រសយល និងតំបន់ជួបករ
លំបក ៣១ ៩៩៤នក់ ្រសី១១ ៤៩៣នក់ 

   

៣.ព្រងឹងសមតថភពធនធន មនុស  ២/២ 
 

១.េបើកវគគបំប៉នស្ដីពីករ្រគប់្រគងនិងព្រងឹង្របសិទធ
ភពធនធនមនុស េន ៤តំបន់សិកខ កម ៥៩៤ 
នក់្រសី ៤៥ 

   

២. ចុះ ម នករ្រគប់្រគងបុគគលិកបន ២៤ ជ
ធនី េខត្ត និង េរៀន៨៥ 

   

៤.ក ងសមតថភពម្រន្តីអប់រេំនថន ក់
េ្រកមជតិេដើមប្ីរគប់្រគង្របព័នធព័ត៌មន
្រគប់្រគងធនធនមនុស    

៩/១០ ១. សមភ រៈ្រទ្រទង់ដំេណើ រករ្របព័នធ HRMIS េន
ថន ក់ក ្ដ ល 

   

២. បណ្ដុ ះប ្ដ ល និងេ្របើ្របស់្របព័នធ HRMIS    

៣.បណ្ដុ ះប ្ដ លពីករអភិវឌ ្របព័នធព័ត៌មន
្រគប់្រគងធនធនមនុស បន ៧០ភគរយ 
ករយិល័យ អយក.្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   

   

៤.គំ្រទបេចចកេទសដល់បុគគលិក ែផនក HRMIS 
និងករេ្របើ្របស់រមួទំងករេ ះ្រ យបញ្ហ
េនមនទីរ និងករយិល័យអយក. ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  

   

៥.បណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីករអនុវត្តែផ្អកេលើ Web 
based Application ជមួយនឹង្របព័នធ HRMIS 
និងប ្ដ ញមូល ្ឋ ន (Network)េនថន ក់      
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១ ២ ៣
ជធនី-េខត្ត 

៦.គំ្រទវភិគទិននន័យពី្របព័នធ HRMIS សម្រសប 
និងផលិតរបយករណ៍ែដលមន្របេយជន៍
ស្រមប់វស័ិយអប់រ ំ

   

៧.សិកខ  ២តំបន់ ស្ដីពីករ ក់និយមកនុង
្របព័នធ HRMIS េដើមបដឹីងពីត្រមូវករ្រគូបេ្រង ន 

   

៨.ពិនិតយ ម ន និងេ ះ្រ យបញ្ហ ៃនករ
្របមូលទិននន័យស្រមប់េធ្វើបចចុបបននភព HRMIS 

   

៩.េធ្វើសិកខ ថន ក់ជតិ ពិនិតយេឡើងវញិ ស្ដីពី
ករព្រងឹង និងបេងកើនគុណភព្របព័នធ HRMIS 
េនេខត្តកំពង់ធំ 

   

១០.េបះពុមពេសៀវេភបុគគលិកអប់រសំ្រមប់ថន ក់
ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ (េសៀវេភសថិតិ ផទ ំង
ផនត់ ប័ណ្ណផនត់ ប័ណ្ណបិទជញជ ងំ) 

   

៥.អភិវឌ ្របព័នធេលើកទឹកចិត្តករបំេពញ
ករងររបស់បុគគលិក 

៥/៦ ១.ជំនញករបេចចកេទសអន្តរជតិ អភិវឌ  និង
កលបង្របព័នធ យតៃម្លករបំេពញករងរ

របស់បុគគលិក  
   

២.គំ្រទ្របព័នធ យតៃម្លករបំេពញករងរបុគគលិក
ទក់ទងនិងករបញចូ លេទជ្របព័នធ HRMIS 

   

៣.សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ និងអនុវត្ត្របព័នធ
យតៃម្លករបំេពញ ករងរបុគគលិក 

   

៤.បណ្ដុ ះប ្ដ លបុគគលិកបេងគ លកនុងនយក
្ឋ នបុគគលិក 

   

៥.សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ និងអនុវត្តេលើ
្របព័នធ យតៃម្លករបំេពញករងររបស់បុគគលិក
ស្រមប់នយក ្ឋ ន និង ជធនី េខត្ត  

   

៦.គំ្រទបញចូ លទិននន័យពីករ យតៃម្លករបំេពញ
ករងរ និង្រគប់្រគងបុគគលិកឱយេទជ្របព័នធ 
HRMIS 

   

៦.ផ ព្វផ យនិងពិនិតយេឡើងវញិេលើករ
ពណ៌នមុខងរនិងលកខណៈសមបត្តិមុខងរ
េនថន ក់េ្រកមជតិ 

៦/៦ ១.សិកខ ែកលម្អ និងប្រញជ បករពិពណ៌ន
ករងរ និងករបញជ ក់ករងរស្រមប់ម្រន្តីអប់រ ំ
ថន ក់ជតិ 

   

២.សិកខ ែកស្រមួលករពិពណ៌នករងរ 
និងករបញជ ក់ករងរស្រមប់ ម្រន្តីអប់រថំន ក់
ជតិ 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
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១ ២ ៣
៣.សិកខ ផ ព្វផ យករពិពណ៌នករងរ 
និងករបញជ ក់ករងរស្រមប់ម្រន្តីអប់រថំន ក់
ជតិ 

   

៤.សិកខ ែកស្រមួលករពិពណ៌នករងរ 
និងករបញជ ក់ករងរស្រមប់ ម្រន្តីអប់រថំន ក់
េ្រកមជតិ 

   

៥.សិកខ ែកស្រមួលករពិពណ៌នករងរ 
និងករបញជ ក់ករងរស្រមប់ ម្រន្តីអប់រថំន ក់
ជតិ 

   

៦.សិកខ ផ ព្វផ យករពិពណ៌នករងរ 
និងករបញជ ក់ករងរស្រមប់ ម្រន្តីអប់រថំន ក់
ជតិ 

   

៧.បណ្តុ ះប ្ត ល ភ អង់េគ្លសេនថន ក់
ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ 

៣/៣ ១.គំ្រទករបណ្ដុ ះប ្ដ លភ អង់េគ្លសេនថន ក់
ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 

   

២.បេងកើតកមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ លភ អង់េគ្លស
េនវទិយ ថ នភ បរេទស(ព្រងីកវគគសិក
ែដលមន និងចប់េផ្ដើមវគគថមី) 

   

៣.បេងកើនកមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ លភ អង់េគ្លស 
េនថន ក់េ្រកមជតិ (ព្រងីកវគគសិក ែដលមន 
និងចប់េផ្ដើមវគគថមី) 

   

១៦. ករងរនីតកិមម    

១.ករព្រងឹងករផ្តល់េស ធរណៈវស័ិ
យ្រសប មេគលករណ៍អភិបលកិចចល្អ
និងស្តង់ រេស ធរណៈ 

៣/៣ ១.េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករព្រងឹង្របសិទធ
ភពកនុងករផ្តល់េស អប់រែំផ្អកេលើេគល
ករណ៍អភិបលកិចចល្អដល់បុគគលិកអប់រថំន ក់
េ្រកមជតិកនុងេខត្ត៥ 

   

២.េបះពុមពឯក រស្តីពីករព្រងឹង្របសិទធភពកនុង
ករផ្តល់េស អប់រែំផ្អកេលើេគលករណ៍
អភិបលកិចចល្អ 

   

៣. ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លករអនុវត្តករងរ
្រគប់្រគងែផ្អកេលើេគលករណ៍អភិបលកិចចល្អ 

   

២.ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ស្តីពីករអប់រនិំង
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត វស័ិយអប់រ ំ

២/៤ ១.េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លព្រងឹងសមតថភព
យល់ដឹងេលើនីតិវធីិៃនករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តវស័ិយអប់រ ំ

   

២.េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លព្រងឹងសមតថភព
យល់ដឹងេលើ្រកបខណ្ឌ ចបប់្របយុទធ្របឆំងករ
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១ ២ ៣
ជួញដូរកររត់ពនធ ករេធ្វើ ជីវកមមពលកមមេលើ
មនុស  និងករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទេលើ្រស្តី និង
កុមរ 

៣.ចុះពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លករអនុវត្តចបប់
ស្តីពីករអប់រនិំងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តវស័ិយ
អប់រេំនថន ក់េ្រកមជតិ 

   

៤.េបះពុមពឯក បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីលិខិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្តវស័ិយអប់រ ំ

   

៣. ព្រងឹងសមតថភពេដើមបីគំ្រទនិងអនុវត្ត
ចបប់និងកំែណទ្រមង់ករអភិវឌ មែបប
្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ 

២/៥ ១.ផ ព្វផ យរបយករណ៍ស្តីពីបញជ ីវភិគមុខងរ 
និងរបយករណ៍ស្តីពីករពិនិតយេមើលមុខងរ
េឡើងវញិកនុងវស័ិយអប់រ ំ

   

២.សិកខ បណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តីរដ្ឋបល
ថន ក់េ្រកមជតិេលើករអនុវត្តមុខងរែដលបន
េផទរ 

   

៣.្រតតួពិនិតយនិងែណនំដល់ម្រន្តីរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិេលើករអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរ 

   

៤.អភិវឌ ែផនករអនុវត្តេដើមបគំី្រទេគលនេយ
បយកំែណទ្រមង់វមិជឈករនិងវសិហមជឈករ 

   

៥.កិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីទស នទនៃន
ករដឹកនំនិង្រគប់្រគង មវធីិ ្រស្តអភិ្រកម
ៃនករដឹកនំនិង្រគប់្រគង (SBM) 

   

៤.ជំនួយករេចចកេទសអន្តរជតិគំ្រទេលើ
ករងរកំែណទ្រមង់វមិជឈករនិងវសិហម
ជឈករ 

៣/៣ ១.េរៀបចំ SNAS មនទីរអប់រ ំ ជធនី េខត្ត
ករយិល័យអប់រ្ំរសុក ខណ្ឌ  ស្រមប់តួនទីថមី 
និងរចនសមព័នធទក់ទង និងវមិជឈករ និង        
វសិហមជឈករ 

   

២.អនកជំនួយករបេចចកេទសអន្តរជតិេដើមបីគំ្រទ
កំែណទ្រមង់អភិវឌ ថន ក់េ្រកមជតិ មែបប
្របជធិបេតយយ 

   

៣.ទស នកិចចសិក ស្តីពីវមិជឈករ    

១៧. ករងរហរិញញវតថ ុ    

សកមមភពេគលទី១៖ករពិនិតយ ម ន
ករអនុវត្តថវកិ 

១/១ ១.ចុះពិនិតយ ម នករងរ្រគប់្រគង និងេ្របើ
្របស់ថវកិកមមវធីិេនថន ក់េ្រកមជតិ 

   

២. ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីជំនញ ៤/៤ ១.េបើកវគគបំប៉នស្ដីពីចំ ត់ថន ក់ចំ យថវកិ
ទូេទរបស់រដ្ឋជូនដល់្របធនអនុកមមវធីិ            
រជជេទយយករ រជជេទយយកររងថវកិកមមវធីិេន   
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១ ២ ៣
អងគភពរដ្ឋបលក ្ដ លទំង ៣៦ េន ជធនី
ភនំេពញ 

២.សិកខ បំប៉នស្តីពីចំ ត់ថន ក់ចំ យ
ថវកិ និង្របជំុផ្ល ស់ប្ដូរបទពិេ ធកនុងករ    
អនុវត្តថវកិទូេទរបស់រដ្ឋស្រមប់មនទីរអប់រ ំ   
យុវជន និងកី ជធនី េខត្តទំង២៥ 
( ្របធន/អនុ្របធនមនទីរ ្របធន/អនុ្របធន
ករយិល័យគណេនយយ រជជេទយយករ                  
រជជេទយយកររងថវកិកមមវធីិ រជជេទយយករ            
រជជេទយយកររងថវកិមិនែមនកមមវធីិ និងេប
ករេនមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី េខត្ត
េពធិ៍ ត់ 

   

៣.សិកខ បំប៉នស្តីពីករបេងកើត និងអនុវត្ត
អងគភពថវកិទំងថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ
េន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

   

៤.េបើកវគគបំប៉នស្ដីពីនីតិវធីិៃនករេរៀបចំែផនករ
ថវកិ មសកមមភពផ រភជ ប់ជមួយមតិក
ថវកិថីម 

   

៣. គំ្រទកិចចដំេណើ រករអងគភព ១/១ េបះពុមពកិចចបញជ ិកគណេនយយ ៦មុខ (ប័ណ្ណ
ចំណូល-ចំ យ បញជ ី ម នថវកិ ប័ណ្ណ
បញចូ លទំនិញ ប័ណ្ណបេញចញទំនិញ និងបញជ ី
វភិគសមភ រៈ ) 

   

៤.ទព្វសមភ រ េបះពុមព ងសង់ ជួសជុល
 និងទិញទូែដក 

៣/៣ ១.ទិញម៉សីុនហ្វូតូកូពីស្រមប់ថន ក់េ្រកមជតិ    

២.ទិញម៉សីុន Computer និង Printerស្រមប់
ថន ក់េ្រកមជតិ 

   

៣.ទិញសង្ហ រមឹ ក់កនុងប ្ណ ល័យស្រមប់
េរៀន 

   

CD៣.៣៤. 
កមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ លស្រមប់ករអនុវត្ត
ថវកិេនក្រមិត េរៀន 

១/១ CD៣.៣៤.៥ េរៀបចំវគគបំប៉នស្ដីពីនីតិវធីិៃនករ
ទូទត់ថវកិកមមវធីិជូនដល់ម្រន្តីទទួលបនទុកករងរ
គណេនយយៃនករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី
្រកុង ្រសុក េរៀន(បឋមសិក  អនុវទិយល័យ 
វទិយល័យ)  

   

ទី្របឹក បេចចកេទសជតិនិងអន្តរជតិ ២/២ ១.ជំនួយករបេចចកេទសជតិ ( រយៈេពល១២ែខ)
ស្រមប់ជួយករងរេននយក ្ឋ នហិរញញវតថុ 

   

២.ទី្របឹក បេចចកេទសអន្តរជតិ (រយៈេពល៦ែខ)    
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
ស្រមប់ជួយករងរេននយក ្ឋ នហិរញញវតថុ 

១៨. ករងរអភវិឌ កមមវិធីសកិ     

១. ករអភិវឌ កមមវធីិសិក  និងឯក រ ៣/៣ ១.អភិវឌ េសៀវេភភ អង់េគ្លសស្រមប់សិស  
និង្រគថូន ក់ទី៥ 

   

២.អភិវឌ ឯក រប្រញជ បខ្លឹម រ្របឆំងអំេពើពុក
រលួយកនុងកមមវធីិសិក ថន ក់ទី១០-១២ 

   

៣. អភិវឌ ឯក រប្រញជ បខ្លឹម របែ្រមប្រមលួ
កសធតុថន ក់ទី៧-៩ 

   

២. ព្រងឹងសមតថភព និងផ ព្វផ យ ២/៤ ១.បំប៉នែណនំអនុវត្តកមមវធីិសិក ថន ក់ពីរភ
ថន ក់ទី១ ទី២ និងទី៣ ស្រមប់ ជនជតិេដើម
ភគតិច ទំង ៥េខត្ត (្រកេចះ សទឹងែ្រតង រតនគិរ ី
មណ្ឌ លគិរ ីនិង្រពះវ ិ រ) 

   

២.ផ ព្វផ យស្តង់ រប ្ណ ល័យបឋមនិងមធយម
សិក  និងករងរប ្ណ ល័យ 

   

៣.ែណនំកមមវធីិសិក ភ អង់េគ្លសថន ក់ទី៧  
ទី៨ និងទី៩ 

   

៤.បំប៉នសមតថភពេលើករងរេសៀវេភសិក
េគល កមមវធីិសិក  និងប ្ណ ល័យ 

   

៣. ករពិនិតយ ម ន ្រ វ្រជវនិង យ
តៃម្ល 

៣/៣ ១. ម នប ្ណ ល័យប ្ដ ញេនបឋមសិក  
ករងរប ្ណ ល័យ មធយមសិក  

   

២.ចុះ្របមូលព័ត៌មនស្រមប់ែកលម្អកមមវធីិសិក     

៣.ពិនិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធីិសិក       
េសៀវេភសិក េគល និងប ្ណ ល័យ 

   

៤. ករអភិវឌ សមភ រៈ និងេសៀវេភសិក  
និងករេបះពុមព 

២/៣ ១.ជវេសៀវេភសិក េគល    

២.េបះពុមពឯក រកមមវធីិសិក ចំេណះទូេទ    

៣.េបះពុមពស្តង់ រប ្ណ ល័យមធយមសិក     

៥. ក ងសមតថភព ៧/១៤ ១.ជំនួយករបេចចកេទសអន្តរជតិជួយគំ្រទករ
េរៀបចំែកទ្រមង់កមមវធីិសិក េនបឋមនិងមធយម
សិក (៦ែខ) 

   

២.ជំនួយករអនកបកែ្របជតិជួយគំ្រទជំនួយករ
បេចចកេទសែកទ្រមង់កមមវធីិសិក  (៦ែខ) 

   

៣.េរៀបចំសិកខ  ២ៃថង េដើមបេីរៀបចំកំែណ
ទ្រមង់កមមវធីិសិក  

   

៤.ទស នកិចចសិក រយៈេពល៦ៃថងេន្របេទស
សិង្ហបុរេីដើមបីសិក កមមវធីិសិក ្របេទសសិង្ហបុរ ី
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
៥.បកែ្របឯក រទក់ទង និងកំែណទ្រមង់កមមវធីិ
សិក ែដល្របមូលបនពី្របេទសសិង្ហបុរ ី

   

៦.សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ស្ដីពីកំែណទ្រមង់
កមមវធីិសិក  

   

៧.ព្រងងបញច ប់ៃនរបយករណ៍ស្ដីពី លទធផលៃន
សិកខ  

   

៨.េរៀបចំក្រមងសំណួរេដើមបី ទ បសទង់ពីកមមវធីិ
សិក បចចុបបនន 

   

៩.េធ្វើករ ទ បសទង់ ជធនីេខត្តជេ្រមើស ៤ េដើមបី
បញជ ក់ពីកររកេឃើញពីកមមវធីិសិក បចចុបបនន 

   

១០.េរៀបចំកមមវធីិសិក េ្របើ្របស់កមមវធីិ SPSS 
េដើមបកំីណត់កូដនិងវភិគលទធផលែដរកេឃើញ 

   

១១.សិកខ ផ ព្វផ យពីកររកេឃើញេលើ
កំែណទ្រមង់ និងអនុ សន៍េលើកមមវធីិសិក  

   

១២.សកមមភពេផ ងៗទក់ទង និងកំែណទ្រមង់
កមមវធីិសិក កនុង្របេទសកមពុជ (បឋមសិក  
មធយមសិក ) 

   

១៣.ពិនិតយេឡើងវញិកមមវធីិសិក ភ អង់េគ្លស 
និងេសៀវេភអង់េគ្លសេន   បឋមសិក  

   

១៤.ជំនួយករបេចចកេទសអន្តជតិជួយ គំ្រទ
េសៀវេភសិក ភ អង់េគ្លសថន ក់ទី៥ 

   

១៩. ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល នងិវិ្រកតឹករ    

១. ផ្តល់ថវកិដំេណើ រករ គរេុកល
សយនិងមជឈមណ្ឌ លធនធន 
 

៥/៥ 
 

១.ផ្តល់ថវកិដំេណើ រករ គរេុកសលយ និង
មជឈមណ្ឌ លធនធន៖ ្រគថូមី ៥ ៥៨៤ នក់ បន
េ្រជើសេរ ើស និង្រគូមេត្តយយសិក បឋមសិក  
បនេលើកកមពស់សមតថភព ្រពមទំងមនឯក

រស្រមប់បំប៉ន និងេ្របើ្របស់េន ម
គរេុកសលយ។ សិកខ បូកសរបុ

ករេ្របើ្របស់ថវកិដំេណើ រករ
គរេុកសលយែដលមនម្រន្តីអប់រចូំលរមួ ១៥២
នក់ ្រសី ២១,១ ភគរយ 

   

២.ក ងឯក រស្រមបស្រមួលស្តីពីបញ្ហ ្ត ប់
ៃនករអប់របំញចូ លគន  ២៣នក់ ្រសី ២១,៧  
ភគរយ 

   

៣.េរៀបចំ្របជំុបូកសរបុ្របចំឆន ំស្តីពីករងរ           
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នឆន ំសិក ២០១៣-
២០១៤ ចំនួន ១៥៥នក់្រសី ២៣,៨៧ភគរយ 

៤.ផ្តល់ របូករណ៍ដល់គរសិុស េន 
មជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគ ១៥០នក់ 
្រសី ៦១,៣ភគរយ និងគរនិុស តិេនវទិយ ថ ន
ជតិអប់រ ំ៣០នក់ ្រសី៦០ភគរយ ស្រមប់ឆន ំ
សិក ២០១៣-២០១៤ 

   

៥.េបះពុមពឯក រស្រមប់បំប៉ន្រគបូេ្រង ន
ក្រមិតបឋមឱយេទជ្រគូក្រមិតមូល ្ឋ ន ១៣មុខ
វជិជ  ៧៨០៤កបល ជំនន់ទី៨ និងឯក រអប់រ ំ
បញចូ លគន  

   

២. បំប៉ននយក/នយករង អំពីភព
ជអនកដឹកនំករងរ្រគប់្រគងនិងករប
្រញច បេយនឌ័រ   ( CD ៥១៦ )  

១/១ 
 

១.បំប៉ននយក/នយករង អំពីភពជអនក
ដឹកនំករងរ្រគប់្រគង (CD៥១៦ ) ៧០០នក់ 
្រសី១១,៨៥ភគរយ 

   

៣.បំប៉ន្រគូឧេទទសនិង្រគមូធយមសិក  
 

៨/១០ ១.បំប៉ន្រគូឧេទទសនិង្រគមូធយមសិក អំពីករ
សិក ្រ វ្រជវថន ក់ទី៧ ចំនួន ៤ ២៤៤ នក់ 
្រសី ៣១,៣ភគរយ 

   

២.បំប៉ន្រគូបេ្រង នមុខវជិជ វទិយ ្រស្តនិងគណិ
តវទិយ ១៣១នក់ ្រសី ២៨,២៤ភគរយ  

   

៣.បំប៉ននយក/នយករង  និង្រគូបេ្រង ន
អំពីករប្រញជ បេយនឌ័រ ២៨០នក់ ្រសី ៥៤,៣
ភគរយ 

   

៤.បំប៉នប ្ណ រក  ៥៣ នក់ ្រសី៧៧,៤ភគរយ    

៥.បំប៉ន្រគូឧេទទស និង្រគមូធយមសិក អំពី ICT 
ចំនួន ២៤១នក់ ្រសី ២៦,៩៧ភគរយ
មជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគ ហុ៊ន ែសន 
េខត្តក ្ត ល េសៀម ប និង ្វ យេរៀង 

   

៦.បំប៉ន្រគូឧេទទសនិងគរសិុស អំពីករអប់របំញចូ ល
គន  ៥៣៨នក់ ្រសី ៤៩,៣ភគរយ (េខត្ត ែកវ 
ពីរេលើក ្រកេចះ ្រពះសីហនុ េពធិ៍ ត់     

្វ យេរៀង និងកំពង់សពឺ)  

   

៧.បំប៉ន្រគឧូេទទសអំពីកមមវធីិ កុមរេម្រតី 
២៣៦នក់ ្រសី ៣៧,៣ភគរយ (កំពង់ឆន ំង) 

   

៨.អភិវឌ សមតថភព្រគូឧេទទសេន
គរេុកសលយែផនកគណិតវទិយ វទិយ ្រស្ត និង
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
កមមសិក គរេុកសលយ ៨៧ នក់ ្រសី ៣៣,៣
ភគរយ 

៩.បំប៉ន្រគូថន ក់ទី២ អំពីករអប់របំញចូ លគន     

១០.បំប៉ន្រគបូឋមសិក អំពីករបេ្រង នភ
អង់េគ្លសថន ក់ទី៤ ចំនួន ១ ៤៨៩នក់ ្រសី 
២៨,៩ ភគរយ 

   

៤. ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល 
 

២/២ 
 

១.ផគត់ផគង់សមភ រៈ និងែថទំរថយន្តស្រមប់ដំេណើ រ
ករនយក ្ឋ ន 

   

២. ម នករអនុវត្តកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល និង
កមមសិក គរេុកសលយេន គរេុកសលយ 
និងករប្រញជ បេយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រ ំ

   

២០. ករងរសខុភពសកិ     

១.ព្រងឹងបរយិកសេគលនេយបយ   
យុទធ ្រស្ត និងែផនករ្របតិបត្តិ ស្តីពី     
សុខភពសិក េ យរមួបញចូ លទំងករ
េលើកកមពស់សុខភពបន្តពូជ ករអប់របំងក រ
ជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ ន  

៥/៨ ១.បំប៉នសមតថភពម្រន្តីទទួលបនទុកសុខភព
សិក ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិស្តីពីករ
្រគប់្រគងថវកិកមមវធីិឆន ំ២០១៤ "ករព្រងឹង និង
ព្រងីកកមមវធីិេលើកកមពស់សុខភពសិក ” 

   

២.្របជំុ្របចំឆមសស្តីពីវឌ នភពៃនករអនុវត្ត
កមមវធីិេលើកកមពស់សុខភពសិក  

   

៣.អភិវឌ ែផនករយុទធ ្រស្ត និងែផនករ
្របតិបត្តិស្ដីពីករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និង
េ្រគ ងេញ នឆន ំ២០១៤-២០១៨ 

   

៤.អងគវបិស នថន ក់ជតិ្របចំឆន ំ    

៥.អភិវឌ ឯក រគតិយុត្តិ ស្ដីពីសុខភពសិក     

៦.្របជំុ្របចំ្រតីមស្រកុមករងរច្រមះុស្តីពីជំងឺ  
េអដស៍ និងករអប់រ ំ

   

៧.អភិវឌ ែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំស្តីពីសុខភព
សិក េ យរមួបញចូ លទំងែផនករ្របតិបត្តិ
្របចំឆន ំស្តីពី្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍និងេ្រគ ង
េញ នស្រមប់ឆន ំ២០១៥ 

   

៨.អភិវឌ កញច ប់អបបបរមៃន េរៀនមនទឹក 
សុខភព និងអនម័យ  

   

២. េលើកកមពស់ករអនុវត្តកមមវធីិករអប់រ ំ
បំណិនជីវតិស្ដីពីសុខភពបន្តពូជ និង    
សុខភពផ្លូវេភទ និងករអភិវឌ យុវជន 
េ យរមួបញចូ លទំងករអប់របំងក រ          

៤/៤ ១.ព្រងឹងនិងព្រងីកករអនុវត្តកមមវធីិករអប់របំំណិ
នជីវតិ ស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវ
េភទ ជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ នដល់កុមរ និង
យុវជន 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
ជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ ន ២.បំប៉នសមតថភពម្រន្តីទទួលបនទុកសុខភព

សិក ថន ក់េ្រកមជតិ ស្តីពីសុខភពបន្តពូជ 
សុខភពផ្លូវេភទ និង្របធនបទពក់ព័នធ (េខត្ត
្រពះសីហនុ េកះកុង កំពង់ឆន ំង និងេពធិ៍ ត់) 

   

៣.ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកម
ជតិ ស្តីពី្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល
កមមវធីិអប់របំងក រជំងឺេអដស៍ 

   

៤.ចូលរមួសននិសីទ សិកខ  ទស នកិចច
សិក  វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លថន ក់តំបន់ និងពិភព
េ កទក់ទងនឹង្របធនបទសុខភពសិក
េ យរមួបញចូ លទំងសុខភពបន្តពូជ និង   
សុខភពផ្លូវេភទជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ ន 

   

៣. េលើកកមពស់កមមវធីិអប់រសុំខភព ស្តីពី
ករបងក រជំងឺឆ្លង ជំងឺមិនឆ្លង ករបងក រេ្រគះ
ថន ក់នន អនម័យ របូតថមភ និងវធីិ
្រស្តសេ្រងគ ះបឋម ម្រគឹះ ថ នសិក  

៩/៩ ១.បំប៉នម្រន្តីថន ក់ជតិស្តីពីសុខភព អនម័យ 
ររបូតថមភ ករេ្របើ្របស់សមភ រៈ និងវធីិ   

្រស្តសេ្រងគ ះបឋម 
   

២.បំប៉នម្រន្តីថន ក់េ្រកមជតិស្តីពីករអប់រសុំខភព 
អនម័យ ររបូតថមភ ករេ្របើ្របស់សមភ រៈ 
និងវធីិ ្រស្តសេ្រងគ ះបឋម 

   

៣.អប់របំងក រជំងឺ្រគនុចញ់ ម្រគឹះ ថ នសិក  
និងករអប់រេំ្រក្របព័នធ 

   

៤.សហករជមួយ្រកសួងសុខភិបល និងៃដគូ
អភិវឌ ននកនុងករអប់រសុំវតថិភពចំណី រ 

   

៥.សិកខ ត្រមង់ទិសដល់ម្រន្តីថន ក់េ្រកមជតិ
ស្ដីពីករេ្របើ្របស់េសៀវេភ ម នសុខភព
ស្រមប់សិស ថន ក់ទី១ 

   

៦.សហករជមួយ្រកសួងសុខភិបល និងៃដគូ
អភិវឌ ននកនុងករអប់របំងក រដងកូវ្រពនូ្រគុន
ឈម ម េរៀន 

   

៧.សហករសហករជមួយៃដគូអភិឌ នន និង 
វស័ិយឯកជន កនុងករអប់រសុំខភពមត់េធមញ 
និងករ ងសម្អ តៃដ ម េរៀន 

   

៨.បន្តអនុវត្តគេ្រមង"អនម័យគំរូ ម េរៀន"    

៩. សហករជមួយៃដគូអភិវឌ នន កនុងករអប់រ ំ
សុខភពែភនក ម េរៀន 

   

៤. េលើកកមពស់ករផ្តល់  េស សុខភព និង ៩/១១ ១.ពិនិតយសុខភព និងកយសមបទបុគគលិកអប់រ ំ    
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
សមភ ររបូវន័្ត ម េរៀនេ យរមួ
បញចូ លករពិនិតយសុខភព និងកយសមប
ទករេ្រងគ ះបឋម ករផ្តល់ថន ំបងក រ និង
អន្ត គមន៍បនទ ន់នន 

និងអនកសិក  (ក ្ត ល បត់ដំបង ៃ្រពែវង 
ែកវ កំពង់ឆន ំង េពធិ៍ ត់ បនទ យមនជ័យ 

្រពះវ ិ រ េសៀម ប និង ជធនីភនំេពញ េ្របើ
ថវកិ PB ចំែណកឯេខត្តេផ ងៗេទៀតេ្របើថវកិ
ជតិជំពូក ៦២) 

២.ពិនិតយសុខភព និងកយសមបទដល់សិស
ចូលេរៀនថន ក់ទី១ 

   

៣.េបះពុមពេសៀវេភ ម នសុខភពស្រមប់
សិស ថន ក់ទី១ 

   

៤.េបះពុមពេសៀវេភែណនំស្ដីពីករេ្របើ្របអប់
សេ្រងគ ះបឋម 

   

៥.បំពក់្របអប់សេ្រងគ ះបឋម និងសមភ រៈប្រមងុ
ដល់ បឋមសិក  

   

៦.ផគត់ផគង់សមភ រៈសម្អ ត និងអនម័យ   (៥េខត្ត)    

៧.ទិញសមភ របរកិខ របេចចកេទស    

៨.េបះពុមពេសៀវេភស្ដីពីសុខភព អនម័យ និង
របូតថមភ 

   

៩. ពិនិតយ និងែកស្រមួលឯក របេ្រង ននិងេរៀន 
២្របេភទ 

   

១០.េបះពុមភេសៀវេភករអប់របំំណិនជីវតិស្តីពី
សុខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទស្រមប់បឋម
សិក  មធយមសិក  (បឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ) 
និងយុវជនេ្រក េរៀន 

   

១១.បំពក់សមភ រៈករយិល័យ និងមេធយបយេធ្វើ
ដំេណើ រស្រមប់កមមវធីិេលើកកមពស់សុខភព
សិក  

   

៥.ព្រងឹងករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល ៤/៤ ១.ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធីិ
ករព្រងឹងនិងព្រងីកកមមវធីិេលើកកមពស់សុខភព
សិក  (PB) 

   

២.ព្រងឹងករចុះអន្ត គមន៍ និងកិចចសហករជ
មួយអនកពក់ព័នធកនុងករអនុវត្តកមមវធីិសុខភព
សិក ករពិនិតយសុខភពនិងករផ្តល់ថន ំបងក រ
នន 

   

៣.ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធីិ
ករអប់របំំណិនជីវតិស្តីសុខភពបន្តពូជ និង
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
សុខភពផ្លូវេភទ ជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ ន
ដល់កុមរ និងយុវជន 

៤.សិកខ ផ ព្វផ យដល់្រកុមពិនិតយ      
ម នបណ្តុ ះប ្ត ថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

   

២១. ករងររដ្ឋបល    

១. អភិវឌ សមតថភពម្រន្តីរដ្ឋបលអប់រេំន
ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ    

២/២ 
 

១.េរៀបចំវគគបំប៉នស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលអប់រ ំ
និងបណ្ណ រ 

   

២.ករ្រតតួពិនិតយ និង ម ន។    

២២. នយក ្ឋ នទំនក់ទនំងវបបធម៌ និង របូករណ៍    

១.ករ្រគប់្រគងនិស ិត របូករណ៍កនុង 
និងេ្រក្របេទស 

៣/៣ ១.ព្រងីកករផ ព្វផ យកមមវធីិ របូករណ៍េទ
សិក េនបរេទស និងស្រមបស្រមួលជមួយ
ថន ក់ ជធនី េខត្ត 

   

២.បំប៉ននិស តិមុនេចញេទសិក េនបរេទស 
និងនិស តិ របូករណ៍ថមីមកសិក កនុង
្របេទស 

   

៣. ផ្តល់សុវតថិភពដល់និស តិ របូករណ៍
បរេទស ែថទំអគរ 

   

២64T. 64 Tករបេងកើន្របសិទធិភពៃន                   
កិចចសហ្របតិបត្តិករ 

១/១ ផ ព្វផ យនិតិវធីិករចុះនឹងបន្តកិចច្រពមេ្រព ង
របស់អងគករៃដគូ    

៣.ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល ១/១ ចុះ្របមូលទិននន័យ និងពិនិតយេមើលពីវឌ នភព 
និងផលប៉ះពល់ៃនករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ង។ 

   

២៣. ករងរព័ត៌មន និងកចិចករ ៊ ន    

១.ែផនករទំនក់ទំនង និងយុទធ ្រស្ត ០/៤ ១.េបះពុមពផទ ំងរបូភព ៦០ ០០០ ស្តីពីករ្របមូល
កុមរចូលេរៀន 

   

២.ផ ព្វផ យសពតចូលេរៀនពីរភ មេខត្ត
ខពង់ ប េដើមប្ីរបមូលកុមរ យុ ៦ឆន ំចូលេរៀន 

  

៣.ប្រញជ បករយល់ដឹងដល់ឪពុកម្ត យ ស្តីពីករ
កុមរចូលេរៀន មរយៈករ្របជំុនិងផ ព្វផ យ
េន មតំបន់មន អ្រ ចូលេរៀនទប(េខត្ត
ខពង់ ប និងេខត្ត ច់្រសយល)  

  

៤. ម ន្របសិទធភពករផ ព្វផ យេ្រកយពី
យុទធនករ្របមូលកុមរចូលេរៀនេនេខត្តរតន
គិរ ីមណ្ឌ លគិរ ីសទឹងែ្រតង ្រពះវ ិ រ េកះកុង 
និងេសៀម ប 

  

២.្របមូល និងផ ព្វផ យព័ត៌មន ៤/៤ ១.ពិនិតយ ម ននិងគំ្រទករផ ព្វផ យ    
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
ព័ត៌មនអប់រ ំ

២.បណ្តុ ះប ្ត លជំនញព័ត៌មនដល់ម្រន្តីអប់រ ំ    
៣.េបះពុមព្រពឹត្តអប់រ ំ    
៤.ផ ព្វផ យចំេណះដឹង ៊ នដល់សិស េន
វទិយល័យ និងអនុវទិយល័យ កនុង ជធនី េខត្ត 
១៦ 

   

៣.ករអភិវឌ បេចចកវទិយព័ត៌មន និង     
រគមនគមន៍កនុងវស័ិយអប់រ ំ

១១/១២ ១. ប្រញជ បករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ ICT "Intel 
Teach Program" 

   

២.បណ្ដុ ះប ្ដ លកមមវធីិយូនីកូដែខមរ និងកមមវធីិ
ករយិល័យែខមរដល់ម្រន្តីអប់រ ំ

   

៣.ផលិត CD កមមវធីិយូនីកូដែខមរ និងកមមវធីិ
ករយិល័យែខមរ និងែចកជូនសិកខ កម 

  

៤.ពិនិតយ ម នករេ្របើ្របស់កមមវធីិយូនីកូដែខមរ 
និងកមមវធីិករយិល័យែខមរ 

  

៥.ក ងនិងផ ព្វផ យេគលនេយបយ 
អប់រពីំចមង យ 

   

៦.បណ្តុ ះប ្ត លេលើបេចចកវទិយព័ត៌មននិង រ
គមនគមន៍មូល ្ឋ ននិងមធយមេនថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េ្រកមជតិ 

   

៧.បណ្តុ ះប ្ត ល មតំបន់ស្តីពីករេ្របើ្របស់
ម៉សីុនថតចម្លង និងម៉សីុនេសកនពហុមុខងរ 

  

៨.ពិនិតយ ម នករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ
ព័ត៌មននិង រគមនគមន៍េនថន ក់ជតិនិង
ថន ក់េ្រកមជតិ 

  

៩.បណ្តុ ះប ្ត លជំនញព័ត៌មនដល់ម្រន្តីអប់រនំ
អេបើងលេរៀន មរយរបស់្រកសួងគំ្រទបណ្តុ ះ
ប ្ត លបុគគលិកេលើករអភិវឌ ្របព័នធទិននន័យ
ពីចបប់ពក់ព័នធេលើេវប យរបស់្រកសួង 

  

១០.ផ្តល់យូេអសបី៊ដល់ ១៩៤ ្រសុក ខណ្ឌ  និង 
២៥ ជធនី េខត្តស្រមប់េ្របើអីុនេធើណិត 

  

១១.ពិធី្របគល់សមភ រៈ   

១២.ម៉សីុនេសកននិងម៉សីុនេបះពុមពស្រមប់ករ
េ្របើ្របស់បេចចកវទិយព័ត៌មននិងភ
អង់េគ្លសេនថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ
នយក ្ឋ ន   ៊ ន ស្រមប់េសកនឯក រ
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
ក់កនុងេវប យ្រកសួង។ 

២៤. ករងរ្រគប់្រគងសមភ រៈ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ    

១. អភិវឌ សមតថភព និងកិចចដំេណើ រករ  
អងគភព 

៣/៣ ១.បំប៉នម្រន្តីជំនញថន ក់តំបន់    
២.បំប៉នម្រន្តីជំនញរដ្ឋបលក ្ដ ល    
៣.បំប៉ននយក     

២. ពិនិតយ ម នករងរ្រគប់្រគង្រទពយ
សមបត្តិរដ្ឋ 

៣/៣ 
 

១.េផទ ងផទ ត់បញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ េនរដ្ឋបល          
ក ្ត ល និង ជធនី េខត្ត 

   

២.េធ្វើបចចុបបននភពអចលន្រទពយេន ម ជធនី 
េខត្ត 

   

៣.ពិនិតយ ម នករ្រគប់្រគងសមភ រៈនិង្រទពយ
សមបត្តិរដ្ឋេន ម្រកងុ ខណ្ឌ  ្រសុក និង
្រគឹះ ថ នសិក ។ 

   

២៥. ករងរសណំង់សកិ     

១.ករអភិវឌ សមតថភព ២/៤ ១.បំប៉នម្រន្តីជំនញថន ក់តំបន់   

២.បំប៉នម្រន្តីថន ក់តំបន់ នយក និងនយិក
េរៀន 

   

៣.ចុះស្រមង់សិក ព័ត៌មន េរៀន ជធនី 
េខត្ត 

   

៤. េរៀបចំបេងកើត្របព័នធពត៌មន និងពិនិតយ ម
ន យតៃម្លគុណភពសំណង់ 

 √  

២.ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លេលើគេ្រមង 
និងកិចចដំេណើ រករអងគភព 

២/៣ ១.ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល    
២.ទិញទព្វសមភ រ: និង្របតិបត្តិរ ្ឋ ល    
៣.ចុះពិនិតយ និងជួសជុលអគររងេ្រគះធមមជតិ   

៣.ករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ ២/១០ ១. ងសង់អនុវទិយល័យ និងបំពក់សង្ហ រមិ  √  
២. ងសង់វទិយល័យបែនថមជន់ េន ជធនី  √  
៣. ងសង់អេន្ត សិក ្ឋ ន (RTTC) េនភនំេពញ   √  
៤. ងសង់បងគន់អនម័យ និងអណ្តូ ងទឹក ្អ ត  √  
៥. រជួសជុល និង ងសង់ែផនកអប់រ ំ  √  
៦. ងសង់ និងជួសជុលែផនកឧត្តមសិក   √  
៧. ងសង់ និងជួសជុលែផនកយុវជន និងកី   √  
៨. ងសង់ផទះសំ ក់្រគូេន មេខត្ត  √  
៩. ងសង់វទិយ ថ នជតិអប់រ ំ    
១០. ងសង់មណ្ឌ លធនធន និងបងគន់           

អនម័យេន ម េរៀន។ 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
២៦. ករងរធនគុណភពអប់រ ំ    

១.ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីពិនិតយ ម នេន
្រគប់ក្រមិតស្តីពីករធនគុណភពអប់រ ំ

១/២ ១.ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីថន ក់ជតិ និងេ្រកមជតិ
េលើករងរបេចចកេទសពិនិតយ ម ន និង
យតៃម្លគុណភពអប់រ ំ

   

  ២.ក ង និងពិេ្រគះេយបល់េលើខ្លឹម រ      
េសចក្តី្រពងេគលករណ៍ យន្តករស្រមប់
ស់សទង់សមតថភពក្រមិតសមមូល 

   

២.ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករបំេពញ
ករងរវស័ិយអប់រ ំនិងអធិករកិចចជួយ

េរៀន 

២/៣ ១.ពិនិតយ ម នករបំេពញករងរវស័ិយអប់រ ំ    

២.ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លគុណភពអប់រ ំ  
យុវជន និងកី និងអប់រវំជិជ ជីវៈ 

   

៣.អធិករកិចចជួយ េរៀន    

៣.េតស្តរង្វ យតៃម្លថន ក់ជតិ ២/៣ ១.សិកខ ្រសង់ព័ត៌មន េធ្វើវញិញ  និងេបះ
ពុមពេសៀវេភេតស្តថន ក់ទី៨ េលើមុខវជិជ ភ
ែខមរ របូវទិយ និងគណិតវទិយ 

   

២.ចុះេធ្វើេតស្តថន ក់ទី៨ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ      
របូវទិយ និងគណិតវទិយ 

   

៣.វភិគទិននន័យ និងផ ព្វផ យលទធផល    
២៧. ករងរអធិករកិចចរដ្ឋបល និង ហរិញញវតថុ    

១. ករព្រងឹង និងអភិវឌ សមតថភព ១/១ ១.វគគបំប៉នស្តីពីនីតិវធីិ្រ វ្រជវទំនស់ និង
ផ ព្វផ យរបយករណ៍អធិករកិចចេនេខត្ត ២ 

   

២. ពិនិតយ ម ន 
 
 

៣/៣ 
 
 

១.អធិករកិចចជ្របចំេនអងគភពថន ក់េ្រកមជតិ 
វស័ិយអប់រ ំនិង្រគឹះ ថ នសិក  

   

២.ពិនិតយេឡើងវញិេលើករែកលម្អ មអនុ សន៍
េនអងគភពរងអធិករកិចច 

   

៣.្រ វ្រជវបតុភពមិន្រប្រកតីេផ ងៗ។    
២៨. ករងរសវនកមមៃផទកនងុ    

១. គំ្រទកិចចដំេណើ រករករងរសវនកមម ១/១ ផ្តល់ករគំ្រទសមភ រៈករយល័យសមភ របរកិខ  
និងេបះពុមព 

   

២. ដំេណើ រករករងរសវនកមមៃផទកនុង និង   
ពិនិតយ ម ន 

១/១ េធ្វើសវនកមមៃផទកនុង និងពិនិតយ មករ យតៃម្ល
មអនុ សន៍ 

   

៣. អនុវត្តសវនកមម មេគលករណ៍
ែណនំនីតិវធីិសវនកមមៃផទកនុងេលើករអនុ
វត្តថវកិកមមវធីិ 

០/៤ ១.អភិវឌ ន៍ករក ងសមតថភពសវនកមមៃផទកនុង 
និងព្រងឹង្របព័នធសវនកមមៃផទកនុង 

  √ 

២.ព្រងឹង្របព័នធសវនកមមៃផទកនុង    √ 
៣.អនក្របឹក បេចចកេទសអន្តរជតិស្តីពីសវនកមម

ៃផទកនុង 
  √ 
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សកមមភពេគល លទធផល សកមមភពរង 
ថ នភព 

១ ២ ៣
៤.អនក្របឹក បេចចកេទសជតិស្តីពីសវនកមមៃផទកនុង   √ 

២៩. ករងរលទធកមម    

ករអភិវឌ សមតថភពសមតថភពករងរ
្រគប់្រគងែផនករហិរញញវតថុ និងមូល ្ឋ ន    
សមភ រៈ ០/៥ 

១.កិចចដំេណើ រករអងគភព    

២.ករព្រងឹងសមតថភព និងកិចច្របជំុ    

៣.ទព្វសមភ រ សមភ របរកិខ រនិងករេបះពុមព    

៤.ករងរសងគមកិចចនិងករចំ យឥតេ្រគងទុក    

៥.ករពិនិតយ ម ន។    

បញជ ក់៖ ១- អនុវត្តរចួ ល់    ២- កំពុងអនុវត្ត  ៣- មិនទន់បនចប់េផ្តើមអនុវត្ត 
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ឧបសមព័នធទី៥ ៖ វឌ នភពៃនករអនុវត្តទិសេ សននិបតឆន សំកិ  ២០១៣-២០១៤ 
សកមមភព ថ នភព មូលេហតុ 

១. ករងរអប់រកំមុរតចូ 
១. បេងកើនអ្រ ចូលេរៀនរបស់កុមរ យុ ៥ឆន ំ      

៦២ ភគរយ យុ ៤ឆន ំឱយបន ២៨ភគរយ និង
យុ ៣ឆន ំឱយបន ២៣ភគរយ 

១ - កុមរ យុ ៥ឆន ំបនចូលេរៀន ៦១,៤ ភគរយ 
- កុមរ យុ ៤ឆន ំបនចូលេរៀន  ២៩,១ភគរយ  
- កុមរ យុ ៣ឆន ំបនចូលេរៀន ១៦,៦ ភគរយ 

២. េរៀបចំ  ថន ក់មេត្តយយសិក រដ្ឋ  មេត្តយយ 
សិក សហគមន៍ កមមវធីិអប់រកុំមរតូច មផទះ /
ខនងផទះទទួលបន មស្តង់ រ ៥ភគរយ 

២ កំពុង ក់ឱយអនុវត្តស្តង់ រអបបបរមស្រមប់ 
ថន ក់មេត្តយយសិក រដ្ឋ  មេត្តយយសិក សហគមន៍ កមមវធីិ
អប់រកុំមរតូច មផទះ /ខនងផទះ េ យមិនទន់បន
្របមូលទិននន័យ្រតឡប់វញិេនេឡើយ  

៣. បន្តព្រងីកកមមវធីិអប់របំញចូ លគន  និងករអប់រពីំរ
ភ ែផនកមេត្តយយសិក  

២ - កមមវធីិអប់របំញចូ លគន  បនអនុវត្តេនមេត្តយយសិក រដ្ឋ 
៥៨  និងមេត្តយយសិក សហគមន៍ ១៧កែន្លង 
េកើន ៣៨ សិស ចូលរមួ ១២២ នក់ េកើន ៥១ នក់ ្រសី 
៥៩ នក់ េកើន២៤នក់  

- ករអប់រពីំរភ  បនអនុវត្តេន មមេត្តយយសិក
សហគមន៍ ៣៤ េកើន ១១ សិស ចូលរមួ ៧០៧ នក់ 
េកើន ២៥២ នក់ ្រសី ៣៦២ នក់ េកើន ១១១ នក់។ 

៤. បញច ប់ករេរៀបចំែផនករសកមមភពជតិស្រមប់
ករគំពរ និងអភិវឌ កុមរតូច 

១ ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរ និងអភិវឌ ន៍
កុមរតូច បនអនុម័តេ យគណៈកមម ធិករជតិ កល
ពីៃថងទី១៣ ែខសី  ឆន ំ២០១៤ និងបន ក់ឱយអនុវត្ត
កលពីៃថងទី១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៤ 

៥. បេងកើនសមតថភពពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល
ែផ្អកេលើលទធផល 

២ បនបេងកើនសមតថភពម្រន្តីទទួលបនទុកករងរអប់រកុំមរ
តូចថន ក់ ជធនី េខត្ត និងម្រន្តីទទួលបនទុកករងរអប់រ ំ
កុមរតូច ថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

៦. ែកលម្អកមមវធីិសិក ស្រមប់មេត្តយយសិក រដ្ឋ 
និងអភិវឌ សមតថភព្រគូមេត្តយយសិក   

៣ កំពុងដំេណើ រករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក ពីក្រមិត  
មេត្តយយសិក ដល់មធយសិក ទុតិយភូមិ ែដលដឹកនំ
េ យន.អភិវឌ កមមវធីិសិក  

២. ករងរបឋមសកិ  
១. កត់បនថយអ្រ ្រតួតថន ក់ និងអ្រ េបះបង់ករ

សិក  
២ អ្រ ្រតតួថន ក់ ៤,៨ ភគរយ និងអ្រ េបះបង់ករ

សិក  ៨,៤ ភគរយ  
២.បេងកើនចំនួន្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ែដលបនសេ្រមច

ករបញច ប់ករសិក យ៉ងតិច ៨០ភគរយ 
២ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ែដលបនសេ្រមចករបញច ប់ករសិក

យ៉ងតិច ៨០ភគរយ មន ១០៤ េលើ ១៩៧ 
៣.បេងកើនចំនួន េរៀន្រគប់ក្រមិតថន ក់ែដលមន

អ្រ ្រតួតថន ក់េ្រកម ១០ ភគរយ 
២ េរៀន្រគប់ក្រមិតថន ក់ែដលមនអ្រ ្រតតួថន ក់

េ្រកម១០ភគរយ មន ៥ ២៥៨ េលើ ៦ ៣០៨ 
៤. បេងកើនភគរយ កុមរេម្រតីក្រមិតមធយម 

និងក្រមិតអភិវឌ  
២ កុមរេម្រតីមន ៧៣,៦ ភគរយ  (ចំណុចេ  

៨០ ភគរយ) 
៥.ជំរុញករអនុវត្តេពលេម៉ងសិក ឱយបន្រតឹម្រតូវ ២ េសចក្តីែណនំេលខ ៣១ ស្តីពីដំេណើ រករ្រគឹះ ថ ន      
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សកមមភព ថ នភព មូលេហតុ 
មេត្តយយសិក  និងបឋមសិក ធរណៈឆន ំ ២០១៣-
១៤ 

៦.ជំរុញករអនុវត្តកលវភិគទន់ភ្លន់ ម ថ នជក់
ែស្តងរបស់មូល ្ឋ ន 

២ េសចក្តីែណនំេលខ ៣១ ស្តីពីដំេណើ រករ្រគឹះ ថ ន      
មេត្តយយសិក  និងបឋមសិក ធរណៈឆន ំ ២០១៣-
១៤ (េខត្តសទឹងែ្រតង កំពង់ឆន ំង េពធិ៍ ត់ កំពង់ចម 
ៃ្រពែវង ្រពះវ ិ រ ែកវ កំពុងអនុវត្ត) 

៣. ករងរមធយមសកិ  
១. ែកទ្រមង់ករ្របឡង្រគប់្របេភទ ១ េនមធយមសិក បឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ 

២. បេងកើតអនុវទិយល័យ និងវទិយល័យេនឃំុ ្រសុក 
មកំេណើ ន្របជជន និង ថ នភពជក់ែស្តង 

២ បេងកើតអនុវទិយល័យបន ១២ ឃំុ ែដលមិនទន់មន 
េហើយសកមមភពកំពុងែតជំរញុ 

៣. ព្រងឹងវធិនករកត់បនថយសិស េបះបង់ករ
សិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ 

២ ព្រងីកករអនុវត្តអន្ត គមន៍ ្របព័នធរលឹំកជមុន េដើមបទីប់
ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  

៤. េរៀបចំេគលនេយបយ របូករណ៍          
ករឧបតថមភធន និងឥណទនស្រមប់អនកសិក  

២ កំពុងសិក ប្តូរេទជេគលនេយបយជតិវញិ 

៥. ជំរញុករអនុវត្តេម៉ងសិក ឱយបន្រតឹម្រតវូ ២ កំពុងអនុវត្ត មរយៈករចុះពិនិតយ ម ន 

៦. ព្រងឹងដំេណើ រករ្របតិបត្តិវទិយល័យធនធន ១ - ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លជ្របចំ 
- ្របជំុនយក េដើមបបូីកសរបុ យតៃម្ល និងេលើក
ទិសេ ្របចំ្រតីមស 

៧. ជំរញុករអនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតីេនក្រមិត
មធយមសិក បឋមភូមិ 

២ - ែកលម្អឯក រ កុមរេម្រតីមធមយសិក  
- បំប៉ន DTMT និង្រកមុបេចចកេទស មេខត្តេគលេ
ទំង ៦ 

៤. ករងរត្រមងទ់ិសវជិជ ជីវៈ 
១. ព្រងឹងនិងព្រងីកករអនុវត្តកមមវធីិអប់របំេចចកេទស
កមមវធីិត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ និងកមមវធីិពិេ្រគះេយបល់

ជីព (career counseling) េន េរៀន 

១ - ចុះសិក ្រ វ្រជវេដើមបពី្រងីកកមមវធីិអប់របំេចចកេទស
េនេខត្តតបូងឃមុំ ៃ្រពែវង ្វ យេរៀងនិងកំពង់សពឺ 

- បនផ ព្វផ យឯក រត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈដល់អនកពក់
ព័នធ ៤េខត្ត 

- បនសហករជមួយអងគករ FINN CHURCH AID 
េរៀបចំអភិវឌ  ឯក រស្តីពីករផ្តល់្របឹក ជីពេន ម

េរៀនមធយមសិក  
២. េរៀបចំែផនករេគលស្រមបអភិវឌ ករអប់រ ំ     

បចចកេទស េន មធយមសិក  
២ បននឹងកំពុងសហករជមួយ KOICA េរៀបចំេសចក្តី

្រពងែផនករេគលស្រមប់អភិវឌ ករអប់របំចចកេទស 
េន មធយមសិក  

៣. េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នននទក់ទងនឹងករអនុវត្ត
េគលនេយបយស្តីពីអប់របំេចចកេទស 

១ - េសចក្តីសេ្រមចេលខ០៧ អយក.សសរ ស្តីពីករបេងកើត 
គណៈកមមករដឹកនំ និង្រគប់្រគងក ងឯក រ្របឹក

ជីព 
- ្របកសេលខ ១៥៦ អយក.្របក ស្តីពីសញញ ប្រត
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បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈក្រមិត៣ 

៤. សហករជមួយអងគភពពក់ព័នធនិងៃដគូអភិវឌ
េដើមបពី្រងឹងនិងព្រងីកករងរអប់របំេចចកេទស 
និងត្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ 

១ - សហករជមួយ KOICA 
- សហករជមួយអងគករ FINN CHURCH AID 
- សហករជមួយគេ្រមង្រពះ ជទន្រពះអងគមច ស់ក ្រតី
សិរនិថន 

- សហករជមួយ្របេទសក មរយៈមូលនិធិមុនី    
បន 

៥. េរៀបចំស្តង់ រវទិយល័យចំេណះទូេទ និង
បេចចកេទស 

៣ 
 

កំពុងេរៀបចំែផនករេគលស្តីពីករអភិវឌ ករអប់រ ំ
បេចចកេទសេនមធយមសិក (យុទធ ្រស្ត ៖ េរៀបចំ      
ស្តង់ រ្របព័នធអប់របំេចចកេទសកនុង្រកបខណ្ឌ ្រកសួង
អប់រ ំយុវជន និងកី  

៦. េលើកកមពស់គុណភព និង្របសិទធភពករអប់រ ំ
បំណិនជីវតិ 

 

១ - ចុះពិនិតយ ម នករអនុវត្តករងរអប់រ ំបំណិនជីវតិ 
- បំប៉នសមតថភពេលើករងរអប់របំំណិនជីវតិេលើែផនក   
េគហវទិយកសិកមម 

៥. ករងរឧត្តមសកិ  
១. សិក លទធភពស្តីពីករងរព្រងីកកមមវធីិែផនកវទិយ

្រស្ត បេចចកេទស វសិ្វកមម សិលបៈៃចន្របឌិត  
និងគណិតវទិយ 

២ បនេធ្វើសិកខ ផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ជមួយ្រគឹះ ថ ន
ឧត្តមសិក  និងកំពុងេធ្វើែផនករស្រមប់អនុវត្តេន ឆន ំ
២០១៥ 

២. សិក  និងវភិគ ថ នភពនិស ិតេ្រកយករ
បញច ប់ករសិក  

១ 
 

បនេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីនយក ្ឋ នជំនញ ៩ 
េលើក និងបនចុះសិក ្រ វ្រជវនិងកំពុងេរៀបចំ  
របយករណ៍លទធផលចុងេ្រកយ 

៣. ែកស្រមួលលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្តីពីករទទួល 
គ ល់ករបេងកើត្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

 

២ បនេរៀបចំសិកខ េដើមបពិីនិតយេឡើងវញិេលើ       
ឯក រែដលមន្រ ប់ និងវភិគ ថ នភព េដើមបីែក
លម្អបន្តេទៀតកនុងឆន ំ២០១៥ 

៤. ក ងអនុ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់ស្វ័យភពដល់
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

៣ េ្រត មេរៀបចំេនឆន ំ២០១៥។  

៥. បេងកើតម វទិយល័យអប់រេំន កលវទិយល័យ
ភូមិនទភនំេពញ  

១ បនេចញេសចក្តីស្រមចេលខ២៤ អយក .សស រ ចុះៃថងទី
១០ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៤ បេងកើតម វទិយល័យអប់រេំន

កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ 
៦. សិក  និងវភិគ ថ នត្រមូវករ និងករផគត់ផគង់    

ទីផ រពលកមម  
១ បនចុះសិក ្រ វ្រជវេន ម ថ ប័នរដ្ឋ និង្រកុមហុ៊ន

សហ្រគសកនុង ២៤ ជធនី-េខត្ត 
៧. ព្រងឹងបទ ្ឋ នធនគុណភពអប់រៃំផទកនុង និង

េគលករណ៍ែណនំ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  
១ - បនេចញេសចក្តីសេ្រមចេលខ ២៦ អយក.សសរ ចុះ

ៃថងទី១១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៤ ស្តីពីករបេងកើត្រកមុករងរពិនិ
តយ ម ននិង យតៃម្ល្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ធរ
ណៈ និងឯកជន 

- បនពិនិតយ ថ នភពបណ្តុ ះប ្ត លៃផទកនុង 
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៥៩ ្រគឹះ ថ នឧត្ដមសិក   

៨. ព្រងឹង្រកបខណ្ឌ ចបប់ និងបទបញញត្តិ េដើមបី
្រគប់្រគង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ។ 

១ - បនទទួល គ ល់្រកុម្របឹក ភិបល្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក ឯកជន ៤ 

- បនេចញេសចក្តីសេ្រមច ៣ ដល់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក
ែដលពក់ព័នធករទទួល គ ល់េដប៉តឺម៉ង់ថន ក់ឆន ំសិក
មូល ្ឋ ន  

- បនេចញលិខិតេលខ ១១៦៤ អយក.ឧស ចុះៃថងទី២៥ 
ែខមីន ឆន ំ២០១៤ ស្តីពីករចុះហតថេលខេលើសន្លឹក
សញញ ប្រតេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

- បនេចញលិខិតេលខ ២៣៣១ អយក.ឧស ចុះៃថងទី
១៧ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៤ ស្តីពីេសនើសំុែផនករ្របឡង
ចូលេ្រជើសេរ ើសនិង្របឡងបញច ប់ករសិក ស្រមប់ឆន ំ
សិក នីមួយៗ 

៦. ករងរ្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត 
១.បន្តេរៀបចំេគលករណ៍លម្អិតស្តីពីដំេណើ រករៃន

ករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បណ្ឌិ ត 
២ បនេរៀបចំជេសចក្តី្រពងេលើទី១ 

២. ែកស្រមួលេគលករណ៍ស្តីពីករបណ្តុ ះប ្ត ល
ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ 

២ អនុ្រកឹតយស្តីពីករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រតជន់
ខពស់មិនទន់េចញ 

៣. ព្រងឹងករអនុវត្ត្របកសស្តីពីលកខខណ្ឌ  និង
លកខណវនិិចឆ័យលម្អិតៃនករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់
បណ្ឌិ ត 

១ បនសេ្រមច មែផនករ 

៤. ជំរញុ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រត
ជន់ខពស់េធ្វើករ្រ វ្រជវឱយបន ៥ភគរយ 

២ សេ្រមចបន ២,៨៨ ភគរយ 

៧. ករងរអប់រេំ្រក្របព័នធ 
១. បេងកើនអ្រ អកខរកមមវជិជ ជីវៈ ( យុ ១៥-៤៥ ឆន ំ)  

២ ភគរយ 
២ អនុវត្តបន ១,៤ ភគរយ កនុង ២៥ ជធនី េខត្ត 

២. ព្រងឹងសកមមភពមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍
និងប ្ណ ល័យែដលមន្រ ប់ 

១ - េសចក្តីែណនំេលខ ៤០ សណន.អយក ស្តីពីករ
ដឹកនំ និង្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ 

- មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍មួយចំនួនពិបករក្រគូ 
ជំនញនិងខ្វះប ្ណ រក  

៣. បេងកើនប ្ណ ល័យ ៥ និងមជឈមណ្ឌ លសិក   
សហគមន៍២៤ 

៣ នយក ្ឋ នសំណង់កំពុងសិក ទី ំង 

៤.ជំរញុករអនុវត្តកមមវធីិសមមូលបឋមសិក និង
មធយមបឋមភូមិអប់រេំ្រក្របព័នធ 

១ - េសចក្តីែណនំេលខ ៣៤ សណន.អយក ចុះៃថងទី១១ 
ែខតុ  ឆន ំ២០១៣ ស្តីពីករអនុវត្តកមមវធីិសមមូល
បឋមសិក  

- េសចក្តីែណនំេលខ ៧០ សណន.អយក ចុះៃថងទី៣០ 
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ែខតុ  ឆន ំ២០១៣ ស្តីពីករអនុវត្តកមមវធីិសមមូល
មធយមសិក បឋមភូមិអប់រេំ្រក្របព័នធ 

៥. ជំរញុករបញជូ នសិស េបះបង់ករសិក ឱយចូល
េរៀន ម េរៀនកនុង្របព័នធ 

១ - េសចក្តីែណនំេលខ ១៦ សណន.អយក ចុះៃថងទី០២ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០១៣ ស្តីពីកមមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ 

៨. ករងរយវុជន 
១.បេងកើតយន្តករករងរកយឬទធិ ២ បននឹងកំពុងដំេណើ រករេរៀបចំ 
២. ព្រងីកេវទិកយុវជនស្តីពីធុរកិចចជមួយែផនកឯកជន ២ បននឹងកំពុងដំេណើ រករេរៀបចំ  
៣. បេងកើនករផ ព្វផ យនទីយុវជនឱយបន        

ទូលំទូ យ 
២ បននិងកំពុងដំេណើ រករេរៀបចំ 

៤.បេងកើតកមមវធីិសហ្រគិនភពេន ម្រគឹះ ថ ន
មធយមសិក  

២ បនដំេណើ រេរៀបចំកមមវធីិ កលបង 

៥.ព្រងឹងសកមមភព្រកុម្របឹក យុវជន និង្រកុម្របឹក
កុមរឱយដំេណើ រករេពញេលញ 

២ 
បននិងកំពុងេរៀបចំឧបករណ៍ យតៃម្ល 

៩. ករងរ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លយវុជន 
១.បន្តករបណ្តុ ះប ្ត លយុវជនសម័្រគចិត្តថន ក់្រសុក
ខណ្ឌ  ៤៣្រសុក ខណ្ឌ  និងជំរញុករេរៀបចំបេងកើត
្រកុមយុវជនសម័្រគចិត្ត 

១ 
បនសេ្រមច មែផនករកំណត់ 

២.បន្តេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញខ្លីៗេន
មជឈមណ្ឌ លយុវជនេខត្ត ១៥ 

១ 
បនសេ្រមច មែផនករកំណត់ 

៣.េធ្វើករសិក ្រ វ្រជវ និង យតៃម្លពី្រតូវករ
ករងររបស់យុវជនបន ១៦េខត្ត 

១ 
បនសេ្រមច មែផនករកំណត់ 

៤.បេងកើនកិចចសហ្របតិបត្តិករ ជមួយៃដគូអភិវឌ េលើ
ករេលើកកមពស់ករងរសម័្រគចិត្ត និងករអភិវឌ
មជឈមណ្ឌ លយុវជន 

១ 
បនសហករល្អជមួយៃដគូអភិវឌ និង ថ ប័នពក់ព័នធ 

១០. ករងរអប់រកំយ នងិកី សសិ -និស តិ 
១.េចញេសចក្តីែណនំស្តីពី្របកួតកី េ្រជើសេរ ើស
េជើងឯកថន ក់ ជធនី េខត្ត 

១ 
បនេចញេសចក្តីែណនំស្តីពី្របកួតកី េ្រជើសេរ ើស
េជើងឯកថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 

២.្របកួតកី សិស មធយមសិក េ្រជើសេរ ើសេជើងឯក
ទូទំង្របេទសសិស មធយមសិក េន               
េខត្តកំពង់ឆន ំង  

១ កី សិស មធយមសិក បនចូលរមួ្របកួតេ្រជើសេរ ើស
េជើងឯកទូទំង្របេទសេនេខត្តកំពង់ឆន ំង មនកី ករ 
២ ៧៣៧ នក់ ្រសី ១ ២០៨ នក់  

៣.្របកួតកី េ្រជើសេរ ើសេជើងឯកទូទំង្របេទស
ក្រមិតមធយមសិក បេចចកេទស និងឧត្តមសិក េន
ជធនីភនំេពញ 

១ កី និស ិតឧត្តមសិក  និងមធយមសិក េចចកេទសបន
ចូលរមួ្របកួតេ្រជើសេរ ើសេជើងឯកទូទំង្របេទសេន ជ
ធនីភនំេពញមនកី ករ ១ ១៤៥ នក់ ្រសី ២៤៩ នក់  

៤.បន្តេលើកកមពស់សមតថភព្រគអូប់រកំយេន     
បឋមសិក  និងកី មធយមសិក  

 

១ ្រគូបឋម និង្រគមូធយមអប់រកំយ និងកី  និង្រគូចំេណះ
ទូេទ ែដលទទួលបនទុកករងរអប់រកំយ និងកី េន
្រគឹះ ថ នមធយមសិក  ៤៤៧នក់ ្រសី ៨៧នក់ បន
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ទទួលករបំប៉នសមតថភព បែនថម 

៥.បន្តែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធទី នកី េនកនុង
្រគឹះ ថ នសិក  

១ ទី នកី  ៦ េនកនុង្រគឹះ ថ នសិក ទី នបល់ទត់ 
បល់េបះ បនក ងថមី និង ក់ឱយេ្របើ្របស់ 

៦.ព្រងឹងករបេងកើតសមគមកី សិស -និស ិតេន
ម្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ និងឯកជន 

១ សមគមកី (ក្លឹបកី ) ២០ េន្រគឹះ ថ នសិក េន
េខត្តេសៀម ប សទឹងែ្រតង មណ្ឌ លគិរ ីនិងឧត្តរមនជ័យ 
មនរចនសមព័នធ និងមនសមតថភព្រគប់្រគន់កនុងករ
ចូលរមួករ្របកួត 

៧.ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគងនិងម្រន្តីបេចចក-
េទសអប់រកំយ និងកី េន្រគឹះ ថ នសិក  

១ ្របតិភូ និងអនកដឹកនំ្រកុម បនបំប៉នសមតថភពបែនថម 
អំពីបទបញជ បេចចកេទសនិងបទបញជ រមួ 

៨.ចង្រកងេសៀវេភអប់រកំយ និងកី ស្រមប់
គរេុកសលយ 

២ បនចង្រកង និង ក់ឱយេ្របើ្របស់េសៀវេភអប់រកំយ 
និងកី  ៧ មុខវជិជ រង  

៩.បញចូ នម្រន្តីបេចចកេទសេទទស នកិចចសិក េន
ជបុ៉ន 

១ ្របតិភូសិក ែស្វងយល់ពីសកមមភពអប់រកំយ េន
បឋមសិក  ករចង្រកងកមមវធីិសិក អប់រកំយ 

េនបឋមសិក ្របេទសជបុ៉ន 
១០.្រតួតពិនិតយ ម នករបេ្រង នមុខវជិជ អប់រកំយ 

េន បឋមសិក  
១ មសកមមភពបេ្រង នអប់រកំយេន ម េគល

េ ្រតួវបនពិនិតយ ម នជ្របចំ 
១១.ទិ អប់រកំយ េន្រគឹះ ថ នសិក ម

េគលេ  ២ េនមនទីរអប់រយុំវជន និងកី េខត្ត
្វ យេរៀង 

១ េ ក្រគូ អនក្រគ ូនិងសិស នុសិស  ១ ១៩០ នក់ បន
ចូលរមួ កនុងសកមមភពអប់រកំយ  

១១. ករងរអប់រកំយ នងិកី  
១.ករែកលម្អទី នកី ថន ក់ជតិ ២ បននិងកំពុងអនុវត្ត 

២.បំប៉នសមតថភពម្រន្តីជំនញនិងម្រន្តី្រគប់្រគងកី  ១ ស្រមចបន មែផនករ 

៣.បញច ប់េសចក្តី្រពងេគលនេយបយជតិស្តីពីករ
អភិវឌ វស័ិយអប់រកំយ និងកី  ២ 

បននឹងកំពុងពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកចបប់ 

៤. ្រ វ្រជវ និងចង្រកងឯក រស្តីពីកី  
    ្របៃពណីជតិ ២ 

បននិងកំពុងអនុវត្ត 

៥. ព្រងឹងករងរ្រគប់្រគងសមគមកី និងសហព័នធ
កី ជតិ ១ 

ស្រមចបន មែផនករ 

៦ .ែកស្រមួល្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពីេគលករណ៍
ស្រមប់្របកួតកី ្រគប់្របេភទ ២ 

បននិងកំពុងអនុវត្ត 

១២. ករងរមជឈមណ្ឌ លជតហិ្វកឹហ្វនឺកី  
១.បំប៉នសមតថភព្រគូបង្វឹក ្រគជំូនួយ អនុរក  កី ករ
កី ករនីិស្តីពី្រទឹស្តីែផនករ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល
ម្រន្តី្របឆំងករេ្របើ្របស់ រធតុដូប៉ 

១ 

សិកខ កមចូលរមួ ៧៥១ នក់ 

២.្របមូលផ្តុំ ត់ហ្វឹកហ្វឺន្រគូបង្វឹក ្រគូជំនួយ កី ករ
កី ករនីិ ជេ្រមើសជតិ ៣៥១នក់ ្រសី ៦៨នក់     

១ 
ទទួលបនេម យមស១២ ្របក់៧ សំរទឹធ១៦ 
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រយៈេពល ៧ែខចូលរមួ្របកួតកី សីុេលើកទី១៧ 
្របកួតកី កលវទិយល័យ ៊ នេលើកទី១៧ 
្របកួតកី សីុេឆនរខ ច់េលើកទី៤ និង្របកួត   
អន្តរជតិនន 

៣.បន្តេបះពុមពផ យទស នវដ្តីកី  ៦េលខ/ឆន ំ ១ េបះពុមពផ យទស នវដ្តីកី  ១២០០០កបល 
១៣. ករងរវិទយ ថ នជតិអប់រកំយ នងិកី  
១. បនេធ្វើករ្របឡងបញច ប់ករសិក ជំនន់ទី២២ 

(សម័យ្របឡង ២២ កកក  ២០១៤) 
១ 

គរសិុស  ១៤៧នក់ ្រសី ៤៩នក់ បន្របឡងបញច ប់និង
េចញបេ្រមើករ 

២. បន្តបណ្តុ ះប ្ត លគរសិុស ជំនន់ទី២៣ ២ គរសិុស  ១៤៨នក់ ្រសី ៣៩នក់ កំពុងបណ្តុ ះ ប ្ត ល
៣.្របឡងេ្រជើសេរ ើសសិស ចូលេរៀនជំនន់ទី២៤ 

(សម័យ្របឡង២៣ វចិឆិក ២០១៤) 
១ 

សិស  ១៥០នក់ ្រសី ៣៣នក់ បនេ្រជើសេរ ើសឱយចូល
េរៀន 

៤. បញជូ នម្រន្តី ១ នក់ េទសិក េនេ្រក្របេទស       
(រយៈេពល ៥ឆន ំ) 

១ 
េន្របេទសេវៀត មឯកេទសអប់រកំយ និងកី
ក្រមិតឧត្តម 

៥. បនែកលម្អកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូអប់រកំយ  
និងកី ក្រមិតមូល ្ឋ ន 

២ 
កំពុងអនុវត្ត 

៦. បនបំប៉នសមតថភព្រគូអប់រកំយនិងកី   ១ ្រគូអប់រកំយ និងកី  ៤០០នក់ បនបំប៉ន 
១៤. ករងរែផនករ 
១.ជំរញុករ្របមូលសថិតិស្តីពីលទធផលសិក របស់
សិស  

១ 
បន្របមូលព័ត៌មនស្តីពីពិនទុសិស េនបឋមសិក  

២. ជំរញុករេ្របើ្របស់ទិននន័យសថិតិអប់រ ំ ម្របព័នធ
ព័ត៌មនវទិយនិងទូរគមនគមន៍ 

១ 
ករអនុវត្តករបញចូ លទិននន័យ មអន ន 

៣. េធ្វើបចចុបបននភពែផនទីទី ំង េរៀន ១ បន្របមូលទី ំង្រគប់ េរៀន 
៤ .ជំរញុករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំ 
ថន ក់េ្រកមជតិ 

១ 

បចចុបបនន ៥េខត្តបនបញច ប់ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយ
អប់រ២ំ០១៥-២០១៧ និង២០ ជធនី េខត្តបនេរៀបចំជ
េសចក្តី្រពង។ េន្រតឹមែខមីន ជធនី េខត្តទំងអស់
នឹងេរៀបចំរចួ ល់។ 

៥ .ព្រងឹងករ្រគប់្រគងព័ត៌មនស្តីពីហិរញញបបទន  
សហ្របតិបត្តិករេនថន ក់េ្រកមជតិ 

១ 
្រកសួងបន្របមូលព័ត៌មនហិរញញបបទនពី្រគប់ ជធនី 
េខត្ត 

៦ .ព្រងឹងករេរៀបចំែផនករ្របតិបត្តិ្របចំឆន ំ ម    
អងគភព 

១ 
អងគភពថន ក់ក ្ត ល និង ជធនី េខត្តបន េរៀបចំ
ែផនករ្របតិបត្តិរបស់ខ្លួន 

៧. េលើកកមពស់សមតថភពម្រន្តីជំនញ និងព្រងឹង 
្របព័នធែផនករសថិតិ 

១ 
បនេធ្វើសិកខ ស្តីពីករងរែផនករ សថិតិអប់រ ំដល់
ម្រន្តីជំនញេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 

១៥. ករងរបុគគលកិ 
១.អនុវត្តយុទធ ្រស្តកំែណទ្រមង់ករងរ្រគប់្រគង
បុគគលិកកនុងវស័ិយអប់រយុំវជននិងកី  

១ - េធ្វើនិយ័តកមម្រកបខណ្ឌ នន្តរស័ក្តិ និងថន ក់ជូនបុគគលិក
អប់រ ំ៦០៣៦១នក់ ្រសី ២៤៤៣៣នក់ 

- បុគគលិកអប់រទំំងេនថន ក់ជតិេ្រកមជតិបនេបើក
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្របក់េបៀវត ម្របព័នធធនគរ ១០០ ភគរយ (ចប់ពី
ែខមិថុន២០១៤) 

- ករងរែតង ំងម្រន្តី្រគប់្រគងបនអនុវត្ត មនីតិវធីី
យតៃម្ល ក់ពិនទុេ យមនកចូលរមួពីម្រន្តី 

- ផ ព្វផ យ ម នករអនុវត្តរង្វ យតៃម្លករបំេពញ
ករងររបស់បុគគលិកអប់របំេ្រមើករងររដ្ឋបលេនថន ក់
ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 

- អនុវត្តេគលករណ៍ស្ដីពីកររក ទុក្របក់បំ ច់   
មុខងររបស់អតីតបុគគលិកអប់រែំដលបន្របឡងជប់
ជគរសិុស -គរនិុស ិត 

- បនពេន្ល នករេរៀបចំេបៀវត ្រគូេចញថមីឆន ំ២០១៤
េ យសហករជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ
បញចូ លេឈម ះកនុង ងេបើក្របក់េបៀវត ្របចំែខវចិឆិក
ឆន ំ២០១៤ 

- ផ ព្វផ យនិងអនុវត្តេគលករណ៏ដំេឡើងថន ក់ជ
ស្វ័យ្របវត្តិជូនបុគគលិកអប់រ ំ

- ផ ព្វផ យេសចក្ដីែណនំស្ដីពីនិយមេ្របើ្របស់
បុគគលិកអប់រ ំ

- សហករជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈែកស្រមួល
្របក់បំ ច់មុខងររបស់បុគគលិកអប់រ ំ

- សហករជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈេរៀបចំ    
អនុ្រកឹតយស្ដីពីករ្រគប់្រគងនិងករចត់ែចងេស
បេ្រង នកនុង្រគឹះ ថ នបឋមសិក ធរណៈេ យ
បនបេងកើន្របក់កៃ្រម្រគបូេ្រង នជប់កិចចសនយចំេណះ
ទូេទរហូតដល់៤៤០ ០០០េរៀល និង ៥០០ ០០០េរៀល

២. ្របឡងេ្រជើសេរ ើស្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តមស្រមប់
បេ្រង នេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក   

១ 

 
បន្របឡងេ្រជើសេរ ើស្រគូបេ្រង នក្រមិតឧត្តម២៥ នក់ 
្រសី ៣ នក់ 

៣. បន្របឡង្របែជងេដើមបីផ្ល ស់ប្ដូរ្រកបខណ្ឌ បុគគលិក
អប់រ ំ

១ 
្របឡង្របែជងប្ដូរយក្រកបខណ្ឌ  (ក) ៣០០នក់ ្រសី ៨៣
នក់ ប្ដូរយក្រកបខណ្ឌ  (ខ) ២០០នក់ ្រសី ៨៥នក់ 

៤. ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីជំនញេលើករេ្របើ្របស់
្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងធនធនមនុស  

១ 
សិកខ  ៥វគគ អនកចូលរមួ ៣៣៩នក់ ្រសី ៣៩នក់ 

៥. អភិវឌ ែផនករសកមមភពេដើមបអីនុវត្តេគល
នេយបយស្ដីពីធនធនមនុស កនុងវស័ិយអប់រ ំ

៣ 
ខ្វះអនកជំនួយករបេចចកេទស 

១៦. ករងរនីតកិមម 
១. អភិវឌ និងពិនិតយផ្តល់េយបល់េលើេគល
នេយបយនិងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តកនុងចបប់ស្តីពី
ករអប់រ ំ១៣ និងគំ្រទចបប់ស្តីពីករអប់រ ំ៥និង

១ 
- លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តគំ្រទចបប់ស្តីពីករអប់រ ំ២៣ 
- ព្រងឹងករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តវស័ិយអប់រ ំ   
យុវជន និងកី  ១៦េខត្ត 
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ព្រងឹងករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តវស័ិយអប់រ ំ

២. អភិវឌ យន្តករនននិងព្រងឹងករផ្តល់េស      
ធរណៈវស័ិយអប់រែំផ្អកេលើេគលករណ៍

អភិបលកិចចល្អ 

១ 

- បនព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគងអប់រេំនេខត្ត ្វ យ
េរៀង ែកវ បត់ដំបង ឧត្តរមនជ័យ និងបនទ យមន
ជ័យ អនកចូលរមួ ៤១៥ នក់ ្រសី ៣៤ នក់ 

- ព្រងឹងករផ្តល់េស ធរណៈវស័ិយអប់រែំផ្អកេលើ
េគលករណ៍អភិបលកិចចល្អេនេខត្តកំពត ឧត្តរមន
ជ័យ បនទ យមនជ័យ ្រកេចះ ្រពះវ ិ រ កំពង់ធំ ៃប៉លិន 
បត់ដំបង េពធិ៍ ត់ មណ្ឌ លគិរ ីកំពង់សពឺ ្រពះសីហនុ 
ៃ្រពែវង េសៀម ប និងសទឹងែ្រតង 

៣. អនុវត្តករងរកំែណទ្រមង់វមិជឈករនិង 
វសិហមជឈករកនុងវស័ិយអប់រ ំ

២ 

- ករេផទរមុខងរ និងធនធន ឱយេទដល់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិកំពុង្រតូវបនអនុវត្ត 

- េសចក្តី្រពងេគលនេយបយស្តីពីកំែណទ្រមង់         
វមិជឈករ និងវសិហមជឈករកនុងវស័ិយអប់រ ំមិនទន់
បនអនុម័ត 

៤.អភិវឌ យន្តករគតិយុត្តនននិងព្រងឹងករពិនិតយ
ម នវ ិ ទបុគគលិកអប់រ ំ

២ 

- ្របកសស្តីពីនីតិវធីិៃនករេសនើ ឬ ករត ៉ ករប្តឹង និង
ដំេ ះ្រ យស្រមប់អនកសិក ម បិ            
អនក ពយបល និងបុគគលិកអប់រ ំបននិងកំពុង
ផ ព្វផ យ  

- ពិនិតយ ម នវ ិ ទបុគគលិកអប់រទំំងកនុង និងេ្រក
្របព័នធតុ ករ ២៩ ករណី 

៥. ព្រងឹងករអនុវត្តយន្តករ្រចកេចញចូលែតមួយឱយ
មន្របសិទធភព 

១ 

- ព្រងឹងករផ្តល់េស ធរណៈវស័ិយអប់រេំន ម
្រកុង្រសុកខណ្ឌ េគលេ ៃនករយិល័យ្រចកេចញ
ចូលែតមួយេនេខត្ត្រពះសីហនុ បត់ដំបង និង
េសៀម ប 

- បនផ្តល់េស ធរណៈវស័ិយអប់រ ំ មយន្តករ្រចក
េចញចូលែតមួយរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  
៧៤  

៦. ្រគប់្រគងទិននន័យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ម
្របព័នធព័ត៌មនវទិយ 

១ 

- បនរក ទិននន័យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ១១៤ (soft 
copy)  

- បនបញជូ លលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តកនុងេវប យ
្រកសួង ២២ 

១៧. ករងរហរិញញវតថ ុ
១. បន្តអនុវត្តកមមវធីិែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ

ធរណៈ 
២ 

២. េ្រត មបេងកើតអងគភពថវកិេដើមបីអនុវត្តថវកិកមមវធីិ
េពញេលញ េនឆន ំ២០១៥ 

១ - បេងកើតអងគភពថវកិេនរដ្ឋបលក ្ដ លនិង ជធនី 
េខត្ត ស្រមប់អនុវត្តថវកិកមមវធីិ ឆន ំ២០១៥ 

- ផ ព្វផ យេគលករណ៍ែណនំស្ដីពីនីតិវធីិអនុវត្តថវកិ
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កមមវធីិឆន ំ២០១៥ 

៣. េរៀបចំែផនករចំ យរយៈេពលមធយមឆន ំ
២០១៥-២០១៧ និងគេ្រមងថវកិឆន ំ២០១៥ 

១ 
េរៀបចំែផនករចំ យរយៈេពលមធយមឆន ំ២០១៥-
២០១៧ និងគេ្រមងថវកិឆន ំ២០១៥ 

៤. ែកស្រមួលអនុ្រកឹតយ និង្របកសអន្តរ្រកសួងែដល
ពក់ព័នធដល់ករអនុវត្តថវកិ 

២ - អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៤ អន្រក.បក  ចុះៃថងទី១២ ែខេម  
ឆន ំ២០១៤  សី្តពី របូករណ៍និងរបបឧបតថមភជីវភព
អេន្ត សិកស្រមប់សិស  និស ិតសិក ម្រគឹះ ថ ន
សិក ធរណៈ    

- បញជូ នេសចក្តី្រពង្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពី នីតិវធីិៃន
ករអនុវត្តថវកិដំេណើ រករ េរៀន េទ្រកសួង 
េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ  

៥. ព្រងឹង និងព្រងីកករេ្របើ្របស់្របព័នធធនគរ និង
្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងហិរញញវតថុ 

២ - េបើក្របក់េបៀវត ជូនម្រន្តី ជករេនរដ្ឋបលក ្ត ល 
និង ជធនីេខត្តទូទំង្របេទស ម្របព័នធធនគរ 

- េបើកគណនីធនគរដល់ថន ក់ េរៀនបន ១៥    
ជធនី េខត្ត ស្រមប់ករអនុវត្តកមមវធីិជំនួយេដើមបែីក

លម្អ េរៀន (SIG-SIDA)    ឆន ំសិក ២០១៣-
២០១៤ និង ឆន ំសិក ២០១៤-២០១៥  េនធនគរេអ
សីុលី  និងបន្តេបើកគណនីេនះ្រគប់ េរៀនទូទំង
្របេទសកនុងឆន ំ២០១៥ 

- កំពុងេរៀបចំករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ម្របព័នធព័ត៌មន
វទិយ( FMIS )និងេ្រជើសេរ ើសអងគភពថវកិថន ក់ក ្ត ល 
៣ និងថន ក់ ជធនី េខត្ត ៣ េដើមបី ក់ឱយដំេណើ រករ

កលបងកនុងឆន ំ ២០១៥ 
១៨. ករងរអភវិឌ កមមវិធីសកិ  
១. េធ្វើបចចុបបននភពេគលនេយបយកមមវធីិសិក  ៣ រង់ចំករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក  
២. េធ្វើបចចុបបននភពកមមវធីិសិក េគល ៣ រង់ចំករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក  
៣. េធ្វើបចចុបបននភពកមមវធីិសិក លម្អិត ៣ រង់ចំករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ កមមវធីិសិក  
៤. ផគត់ផគង់េសៀវេភសិក េគល្រគប់ក្រមិតថន ក់ 

១ 
ជវេសៀវេភសិក េគលថន ក់ទី១ ដល់ទី១២ ្រគប់មុខ
វជិជ សរបុ ៤ ៧២៥ ១៩០ ចបប់ 

៥. ផលិតឯក រប្រញជ បខ្លឹម របន កំរែ្រប្របួល
កសធតុកនុងកមមវធីិសិក ថន ក់ទី៧ ដល់ទី៩ 

២ 
ឯក រ្រពងខ្លឹម របន កំរែ្រប្របួល កសធតុ
កនុងកមមវធីិសិក ថន ក់ទី៧ ដល់ទី៩ 

៦. បញចូ លខ្លឹម រ្របឆំងអំេពើពុករលួយកនុងកមមវធីិ
សិក ថន ក់ទី១០ ដល់ទី១២ 

១ 
បនបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគទូូទំង្របេទស និងមនេសៀវេភ
សិស និងេសៀវេភ្រគូកំពុងអនុវត្តេន ម េរៀន 

១៩. ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល នងិវិ្រកតឹករ 
១.េ្រជើសេរ ើសនិងបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន្រគប់   

ភូមិសិក  ៦ ០០០ នក់  
១ បនេ្រជើសេរ ើសនិងបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន្រគប់ភូមិ

សិក  
២. បន្តបំប៉ន្រគបូឋមសិក និងមេត្តយយសិក ែដល ១ បនបំប៉ន្រគបូឋមសិក និង មេត្តយយសិក ្រគប់ចំនួន 
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មនសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិឱយេទជ្រគូ
បេ្រង នក្រមិតមូល ្ឋ នជំនន់ទី៧ េវនទី២ និង
ជំនន់ទី៨ េវនទី១ ចំនួន ២ ៩៩៤ នក់ ្រសី 
៤៦,២៥ ភគរយ 

និងេបះពុមពឯក រ មត្រមូវករ 

៣. ព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងជូននយក នយករង
នយិក នយិករង គរេុកសលយ
បឋមសិក និង មធយមសិក ចំេណះទូេទ 

 
 

១ 

បនព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងនយក នយករង       
នយិក នយិករង គរេុកសលយមេត្តយយសិក
និង េរៀនចំេណះទូេទ ៧០០នក់ ្រសី ១១,៨៥  
ភគរយ 

៤ .ព្រងឹងសមតថភព្រគូឧេទទសេលើែផនកវធីិ ្រស្ត
បេ្រង ន 

១ 
បនអនុវត្ត កលបងេន មអនុវទិយល័យអនុវត្ត និង
អនុវទិយល័យសហករ 

៥ .េលើកកមពស់សមតថភព្រគូមធយមសិក  
បឋមសិក េលើែផនកវទិយ ្រស្តនិងគណិតវទិយ ១ 

បនេលើកកមពស់សមតថភព្រគូមធយមសិក បឋមភូមិេលើ
ែផនកវទិយ ្រស្ត និងគណិតវទិយ ៣៧៦៥ នក់ ្រសី 
៣៤,៩៨ ភគរយ 

៦ .េលើកកមពស់សមតថភព្រគូបេ្រង នថន ក់ទី៤អំពីករ
បេ្រង នភ អង់េគ្លស ១ 

បនេលើកកមពស់សមតថភព្រគូបេ្រង នថន ក់ទី៤ អំពី   
ករបេ្រង នភ អង់េគ្លស ១ ៤៨៩ នក់ ្រសី ២៨,៩៤ 
ភគរយ 

៧ .អភិវឌ ែផនករសកមមភពស្រមប់អនុវត្តេគល
នេយបយ្រគូបេ្រង ន 

១ 
បនអភិវឌ ែផនករសកមមភពេគលនេយបយ្រគូ
បេ្រង ន និងបនទទួលករឯកភពពីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង 

២០.ករងរសខុភពសកិ  
១. បន្តែកស្រមលួ្របកសអន្តរ្រកសួង ស្តីពីករពិនិតយ 

សុខភព និងកយសមបទដល់បុគគលិកអប់រ ំនិង
អនកសិក  និង ចរែណនំស្តីពីរចនសមព័នធ     
តួនទី និងភរកិចចសុខភពសិក េនថន ក់េ្រកម
ជតិ 

២ 

បនេចញេសចក្តីសេ្រមចបេងកើត្រកុមករងរពិនិតយនិង
ែកស្រមួលលិខិតបទ ្ឋ នពក់ព័នធករេលើកកមពស់សុខ
ភពសិក ែដលមនសមសភពមកពី្រកសួងសុខភិ
បល និងអងគភពពក់ព័នធេ្រកមឱ ទ។ បនអភិវឌ  
និង្របជំុែកស្រមលួេសចក្តី្រពង។ 

២. េលើកកមពស់សុខភព អនម័យ របូតថមភ  
សុវតថិភព និងសុខុមលភពចំណី រ         
វធីិ ្រស្តសេ្រងគ ះបឋម សុខភពផ្លូវេភទ       
សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពែភនក 

១ 

បនអនុវត្ត មែផនករ 

៣. ផ្តល់សមភ ររបូវន័្ត និងបរកិខ រែផនកអនម័យ្រពមទំង 
ផ្តល់្របអប់សេ្រងគ ះបឋម ម េរៀន  

១ 
បនអនុវត្ត មែផនករ 

៤.  អប់របំងក រជំងឺឆ្លងនន ដូចជជំងឺ្រគនុចញ់    
ជំងឺ្រគុនឈម ដងកូវ្រពូន ។ ល ។ 

១ 
បនអនុវត្ត មែផនករ េន មេខត្តេគលេ  េ យ
មនកិចចសហករជមួយ្រកសួង និងៃដគូពក់ព័នធ 

២១.ករងររដ្ឋបល 
១.ព្រងឹងករេរៀបចំរបយករណ៍បូកសរបុករងរអប់រ ំ
យុវជន និងកី  
 

១ លិខិតឧេទទសនមេលខ ២៦៤ អយក.ឧទន ចុះៃថងទី២០ ែខ
មក  ឆន ំ២០១៤ ស្តីពីចំ ត់ ំង្រកុមករងរេរៀបចំបូក
សរបុរបយកណ៍អប់រ ំយុវជន និងកី ្របចំែខ ្រតីមស 
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ឆមស ៩ែខ និងឆន ំ 

២.ជំរញុករផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយសករងរជូន
បុគគលិកអប់រេំនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 

១ បនទទួល្រពះ ជ្រកឹតយចំនួន ០១ និងអនុ្រកឹតយចំនួន ២២ 
ែដលមនបុគគលិកអប់រចំំនួន៨ ៥៧៦ នក់ ្រសី ៣៣,០០ 
ភគរយ

៣.េលើកកមពស់សមតថភពករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល 
និងបណ្ណ រ 

១ បនបំប៉នបុគគលិកអប់រេំនថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ
ស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលអប់រ ំនិងបណ្ណ រ 

២២.ករងរទំនកទ់ំនងវបបធម៌ និង របូករណ៍ 
១. ព្រងឹងករ្រគប់្រគងនិស តិ របូករណ៍កនុង និង

េ្រក្របេទស ម្របព័នធព័ត៌មនវទិយ ៣ 
កំពុងពិនិតយែកស្រមួលទិននន័យឱយបនចបស់ 

២. ជំរញុករផ ព្វផ យកមមវធីិ របូករណ៍េទ
សិក េនបរេទសចំេពះតំបន់ ច់្រសយលជួប
ករលំបកឱយបនទូលំទូ យ 

២ 

បនផ ព្វផ យកមមវធីិ របូករណ៍េទសិក េន
បរេទសដល់តំបន់ ច់្រសយលជួបករលំបក េនខ្វះ
្រសុកៃនតំបន់ ច់្រសយល 

៣. ព្រងឹងកិចចសហករជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធ និងៃដ
គូអភិវឌ េលើករេរៀន និងបេ្រង នភ ប ងំ ២ 

ករសិក ភ បរេទសពិតជចំបច់ស្រមប់សិស   
នុសិស  និងនិស ិត ជពិេសសេនកនុងបរបិទបចចុបបនន 

២៣. ករងរព័ត៌មន និងកិចចករ ៊ ន 
១.្របមូលព័ត៌មន និងផ ព្វផ យសមិទ្ឋផលអប់រ ំ   
យុវជន និងកី  ១ 

បន្របមូលនិងផ ព្វផ យព័ត៌មនអប់រ ំយុវជន និង
កី   

២.បេងកើនករចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់កុមរ យុ ៦ឆន ំ 
មេគលេ ៃន្រសុក េខត្តជួបករលំបក       
មរយៈយុទធនករអប់រ ំ

៣ 
មិនមនថវកិគំ្រទ 

៣.េរៀបចំេគលនេយបយស្តីពីករអប់រពីំចមង យ ៣ ខ្វះជំនួយករបេចចកេទស 
៤.េលើកកមពស់សមតថភពបុគគលិកអប់រេំនថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េ្រកមជតិស្តីពីករេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រក្រមិត
មូល ្ឋ ន និងក្រមិតមធយម។ 

១ 
បនបណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្តីអប់រ ំេលើករេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រ
ក្រមិតមូល ្ឋ ន និងក្រមិតមធយម ៣៩១នក់ ្រសី ២៣,៥ 
ភគរយ 

៥.ព្រងឹងម្រន្តីបេងគ លទទួលបនទុកបញចូ លទិននន័យេទ
កនុងេគហទំព័ររបស់្រកសួង 

១ 
បនេបើកវគគបំប៉នម្រន្តីពីអងគភពេ្រកទីស្ដីករ្រកសួង ៤៦
នក់ ្រសី ១៥,២ ភគរយ 

៦.ព្រងឹងភពជៃដគូនិងកិចចសហ្របតិបត្តិករអប់រលំ្អ
ជមួយប ្ត ្របេទសកនុងតំបន់ និងពិភពេ ក 

១ 
 

បនស្រមបស្រមួលករងរកិចចសហ្របតិបត្តករនិង
ទំនក់ទំនងជមួយ្របេទសសមជិកASEAN-SEAMEO 

២៤. ករងរ្រគប់្រគងសមភ រៈ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ
១.េលើកគេ្រមងត្រមូវករ និងែបងែចកេ្របងឥនធនៈ 
និងែបងែចកសមភ របរកិខ រ

១ 
 

២.បំប៉នស្ដីពីករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ ១៩វគគ ជូន
ថន ក់រដ្ឋបលក ្ដ ល ថន ក់តំបន់ និងនយក

១  

៣.្របមូលបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ  និង ងេ្រប បេធៀប
្រទពយសមបត្តិរដ្ឋេកើនេឡើង ថយចុះឆន ំ២០១៣

២ កំពុងអនុវត្ត 

៤.េធ្វើបចចុបបននភពចលន អចលន្រទពយ និងបន្ត
្របមូលបញជ ីជតិដីនិងជំរញុករេធ្វើប័ណ្ណសមគ ល់

២ កំពុងអនុវត្ត 
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អចលន្រទពយ 

៥.េរៀបចំឯក រគតិយុត្តិពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគង
្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 

២ កំពុងអនុវត្ត 

២៥.ករងរសណំងស់កិ  
១.ជំុរញុករ ងសង់ជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមព័នធអប់រ ំ ២ ្រកុមហុ៊នមួយចំនួនអនុវត្តន៏មិន ម្របតិទិនករងរ 
២.ចុះសិក ទី ំង និង ងសង់អគរកនុងគេ្រមង
នន ៨៣៩ទី ំង 

២ 
ធនធនមិនអនុេ្រគះ 

៣.សិក និងេរៀបចំគេ្រមងជួសជុល េរៀន
ែដលរងផលប៉ះពល់េ យេ្រគះធមមជតិ 

២ ធនធនមិនអនុេ្រគះ 

៤.ែកត្រមូវេ្រគ ងបងគុំសំណង់បងក េ្រគះធមមជតិ ២ េពលេវ ពំុអនុេ្រគះ 
៥.ព្រងីករែថទំអគរសិក  និងសមភ រ: ២ េពលេវ ពំុអនុេ្រគះ 
២៦. ករងរេបះពុមព និងែចកផ យ 
១. អភិវឌ េសៀវេភភ អង់េគ្លសស្រមប់សិស  
ថន ក់ទី៧ ១ 

- មនែផនករចបស់ ស់ 
- មនម្រន្តីជំនញ ធនធនថវកិ និងសមភ រៈ 

២. អភិវឌ េសៀវេភអំ នបែនថម ៨មុខវជិជ  
១ 

- មនែផនករចបស់ ស់ 
- មនម្រន្តីជំនញ ធនធនថវកិ និងសមភ រៈ 

៣.អភិវឌ សមភ រឧបេទសជេសៀវេភរបូផត់ពណ៌  
១០មុខ ១ 

- មនែផនករចបស់ ស់ 
- មនម្រន្តីជំនញ ធនធនថវកិ និងសមភ រៈ 

៦. េបះពុមពេសៀវេភសិក េគលអំ ន បែនថមនិង
សមភ រឧបេទស ២ ៨៥៥ ០០០ចបប់ ១ 

- មនែផនករចបស់ ស់ 
- មនម្រន្តីជំនញនិងម៉សីុនេបះពុមព្រគប់្រគន់ 

៧. ដឹកជញជូ នេសៀវេភសិក េគល ១ ១៩៣ ៣៤៦
ចបប់ ជូន េរៀនទូទំង្របេទស ១ 

- មនែផនករចបស់ ស់ 
- មនម្រន្តីជំនញនិងរថយន្តដឹកជញជូ ន្រគប់្រគន់ 

៨. លក់េសៀវេភសិក  ១ ០៣៧ ៥៦៧ ចបប់       
ផទ ំងរបូភព ២៣ ៤៦២ ផទ ំង និងសមភ រឧបេទស        
១ ៣៣១ ្របអប់ ជូនអតិថិជនទូេទ 

១ 
- មនម្រន្តីជំនញទីផ រ និងលក់ 
- មនប ្ណ គរែដលមនទី ំងល្អ 

១. អភិវឌ េសៀវេភភ អង់េគ្លសស្រមប់សិស  
ថន ក់ទី៧ ១ 

- មនែផនករចបស់ ស់ 
- មនម្រន្តីជំនញ ធនធនថវកិ និងសមភ រៈ 

២. អភិវឌ េសៀវេភអំ នបែនថម ៨មុខវជិជ  
១ 

- មនែផនករចបស់ ស់ 
- មនម្រន្តីជំនញ ធនធនថវកិ និងសមភ រៈ 

២៧. ករងរធនគុណភពអប់រ ំ
១.ព្រងឹងករបំេពញករងរធនគុណភពអប់រ ំ   

ម ជធនី េខត្ត ១ 
បនចុះអធិករកិចច េរៀនចំេណះទូេទ ៦១  
និងពិនិតយ ម ន យតៃម្លករងរធនគុណភពអប់រ ំ
១០៨  

២.ធនគុណភពអប់រ ំ មរយៈករេធ្វើេតស្ត យតៃម្ល
ថន ក់ជតិថន ក់ទី៨  មុខវជិជ ភ ែខមរ របូវទិយ និង   
គណិតវទិយេន េរៀនសំ កគំរ ូ២០០ 

១ 
២០០ សំ កគំរ ូបនេធ្វើេតស្ត យតៃម្ល      
លទធផលសិក  

៣.បន្តេរៀបចំេគលករណ៍ និងយន្តករស្រមប់ករ ២ បនេរៀបចំយន្តករ និងនីតិវធីិៃនករេធ្វើេតស្ត និង
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ស់សទង់សមតថភពក្រមិតសមមូល អនុញញ តឱយនិស ិតមកពីបរេទស ៧របូ បនបន្តករ

សិក  េន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  
៤.បន្តក ង្រកបខណ្ឌ  និងឧបករណ៍ធនគុណភព
អប់រ ំ ២ 

បននិងកំពុងបន្តសហករជមួយ្របតិភូអធិករ ្ឋ ន 
្របេទសសុ៊យែអត  

៥.បញច ប់ករែកលម្អ្រកបខណ្ឌ ស្វ័យ យតៃម្ល 
េរៀនមធយមសិក ចំេណះទូេទ 

១ 
បនបញច ប់េសចក្តី្រពង 

២៨ .ករងរអធិករកិចចរដ្ឋបល និងហរិញញវតថុ
១. េធ្វើអធិករកិចចេលើករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល និង
ហិរញញវតថុេនថន ក់េ្រកមជតិ 

 ១ 

បនេធ្វើអធិករកិចចេនមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី ជ
ធនី េខត្ត ១០  ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ  ៥២ និង ្រគឹះ ថ ន សិក  ២៧៣  
មជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយភូមិភគ ១ និង
គរេុកសលយ និងវ្ិរកឹតករ ៥ 

២. ពិនិតយេឡើងវញិេលើករែកលម្អ មអនុ សន៍េន
ថន ក់េ្រកមជតិ  

១ 

បនពិនិតយេឡើងវញិេលើករែកលម្អ មអនុ សន៍េន
មនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី  ជធនី េខត្ត ៥ 
ករយិល័យអប់រ ំយុវជន និងកី  ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
១៤ និង្រគឺះ ថ នសិក ៧២  និងមជឈមណ្ឌ ល
គរេុកសលយភូមិភគ ៣ 

៣. ្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ងឬបតុភពមិន្រប្រកតី  
ពក់ព័នធនឹងវស័ិយអប់រេំន ជធនី េខត្ត ២៦ករណី
េនទូទំង ២៥ ជធនី េខត្ត   

១ 
បន្រ វ្រជវបតុភពមិន្រប្រកតី េន ម   ជធនី 
េខត្ត ២២ករណី 

៤. ព្រងឹងសមតថភពស្តីពីនីតិវធីិ្រ វ្រជវ           
េ ះ្រ យទំនស់ និងផ ព្វផ យរបយករណ៍
អធិករកិចចរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុ 

១ 
បនបំប៉ន និងផ ព្វផ យរបយករណ៍អធិករកិចចេន
េខត្ត ២ មនអនកចូលរមួ ១១០នក់ ្រសី ២៤នក់ 

២៩. ករងរសវនកមមៃផទកនងុ 
១ .េលើកកមពស់សមតថភពម្រន្តីសវនកមម 

៣ 
បេងកើនសមតថភពម្រន្តីសវនកមមនូវនីតិវធីិសវនកមមេលើ
ករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ថវកិ កមមវធីិ 

២. គំ្រទកិចចដំេណើ រករសវនកមម មរយៈករ
ផ ព្វផ យនីតិវធីិសវនកមមថវកិកមមវធីិ 

៣ 
ពំុមនអនកបេចចកេទសសវនកមមជតិនិងអន្តរជតិជួយ
ដល់ករងរសវនកមមៃផទកនុង 

៣. ព្រងឹងករ្រគប់្រគង និងករេ្របើ្របស់ថវកិកមមវធីិ
មសវន ្ឋ ន 

១ 
ព្រងឹងករ្រគប់្រគងនិងករេ្របើ្របស់ថវកិកមមវធីិ ដល់
សវន ្ឋ ន ៧០០ 

បញជ ក់៖  ១- អនុវត្តរចួ ល់    ២- កំពុងអនុវត្ត    ៣- មិនទន់បនចប់េផ្តើមអនុវត្ត 
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ែផនកទី ៣ 

្របធនបទពិភក  
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្របធនបទពិភក  
Discussion Topic  

I- អនុ សយ័ ករអបរំ់កមុរតចូ 
Sub-sector: Early Childhood Education  
្របធនបទទី១ ៖ ្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ថវកិ េរៀន េដីមបេីលីកកមពស់គុណភពអប់រេំនមេត្តយយ 

សិក  
Topic 1: Efficiency of school budget implementation to improve quality of early childhood 

education 
្របធនបទទី២ ៖ ករេ្របី្របស់្រគូបេ្រងៀនេនមេត្តយយសិក  
Topic 2: Early childhood education teachers’ utilization 
្របធនបទទី៣ ៖ ្របសិទធភពនិងនិរន្តរភពៃនេស មេត្តយយសិក សហគមន។៍ 
Topic 3: Efficiency and sustainability of community pre-school services. 

សមគ ល់ ៖ ករពិភក ក្៏រតូវេផ្ត តេទេលើលទធផលៃនករសិក របស់សិស  ករងរអធិករកិចច និងករអនុវត្ត
សកមមភពេគលនេយបយ្រគូបេ្រងៀន។ 

Note: Discussion is also to focus on student learning achievement, inspection and the 
implementation of teacher policy action. 

 

II- អនុ សយ័ករអបរំ់បឋមសិក  
Sub-sector: Primary Education  
្របធនបទទី១៖ ្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ថវកិ េរៀនេដីមបេីលីកកមពស់គុណភពអប់រ ំ
Topic 1: Efficiency of school budget implementation to improve quality of primary education 
្របធនបទទី២៖ ករេ្របី្របស់្រគូបឋមសិក ឱយសម្រសប មនិយម 
Topic 2: Primary education teachers’ utilization in accordance with staffing norms 
្របធនបទទី៣៖ ្របសិទធភពៃនករអនុវត្តេម៉ងសិក េនបឋមសិក ។ 
Topic 3: Efficiency of teaching hour implementation at primary education. 

សមគ ល ់៖ ករពិភក ក្៏រតូវេផ្ត តេទេលីលទធផលៃនករសិក របស់សិស  ករងរអធិករកិចច និងករអនុវត្តសកមមភព
េគលនេយបយ្រគូបេ្រងៀន។ 

Note: Discussion is also to focus on student learning achievement, inspection and the 
implementation of teacher policy action. 

 

III- អនុ សយ័ ករអបរំ់មធយមសិក  និងអបរំ់បេចចកេទស 
Sub-sector : Secondary and Technical education  
្របធនបទទី១៖ ករព្រងឹងករបេ្រងៀន និងេរៀនគណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត េដីមបបីេងកីនភគរយសិស ្របឡង

ជប់សញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ 
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Topic 1: Strengthening teaching and learning mathematics and sciences to increase the 
percentage ofstudents’ passing examination of upper secondary certificates  

 ្របធនបទទី២ ៖ ករព្រងឹង និងព្រងីកករអប់របំេចចកេទសេនមធយមសិក បេចចកេទស 
Topic 2: Strengthening and expanding technical education at technical secondary 

education 
្របធនបទទី៣ ៖ ករព្រងឹងគុណភពអបរ់េំនមធយមសិក  មរយៈកំែណទ្រមង់ករ្របឡង ្រសប មេគល

ករណ៍ចបប ់យុត្តិធម ៌តម្ល ភព និងលទធផលទទួលយកបន។ 
Topic 3: Strengthening the quality of secondary education through examination reforms 

based on principles: legal, justice, transparency and acceptable results.  
សមគ ល់ ៖ ករពិភក ក្៏រតូវេផ្ត តេទេលីលទធផលៃនករសិក របស់សិស  ករងរអធិករកិចច និងករអនុវត្តសកមមភព

េគលនេយបយ្រគូបេ្រងៀន។ 
Note: Discussion is also to focus on student learning achievement, inspection and the 

implementation of teacher policy action. 

IV- អនុ សយ័ ករអបរំ់ឧត្តមសិក  
Sub Sector: Higher Education 
្របធនបទទី១ ៖ ករេលីកមពស់អភិបលកិចច និងករ្រគប់្រគងេនឧត្តមសិក  
Topic 1: Promoting Governance and Management in Higher Education. 

 ្របធនបទទី២ ៖ ករេលីកកមពស់ករ្រ វ្រជវេនឧត្តមសិក  
Topic 2: Promoting Research Culture in Higher Education. 
្របធនបទទី៣ ៖ ស្តង់ រ យតៃម្ល និងករ យតៃម្លេនឧត្តមសិក    

 Topic 3: Evaluation standard and evaluation in higher education. 

V- អនុ សយ័ ករអបរំ់េ្រក្របពន័ធ 
Sub-sector: Non-formal Education  
្របធនបទទី១ ៖ យុទធនករអកខរកមមជតិមនុស េពញវយ័ឆន ២ំ០១៥ 
Topic 1: National adult literacy campaign 2015 
្របធនបទទី២ ៖ ព្រងឹងករអនុវត្តមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមនែ៍ដលមន្រ ប់ 
Topic 2:  Strengthening the implementation of the existing community learning centers 
្របធនបទទី៣ ៖ ជំរុញករអនុវត្តកមមវធីិសមមូល 
Topic 3: Pushing the implementation of equivalent programs. 
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VI- អនុ សយ័ ករអ វឌ យវុជន 
Sub-sector: Youth Development  
្របធនបទទី១ ៖ ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញទនដ់ល់យុវជន (កយឬទធិកមម សហ្រគិនភព ទស នកិចចសិក   

ករងរសម័្រគចិត្ត និងេបះជំរ)ំ 
Topic 1: Soft skill trainings for youth (scouting, entrepreneurships, study visits, volunteering 

and camping) 
្របធនបទទី២ ៖ ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈបេចចកេទសវគគខ្លីៗផ្តល់ពត័ម៌នទីផ រករងរ និងកែន្លង

ត់ករដល់យុវជន។ 
Topic 2:  Short course vocational trainings, providing job market information and field works 

for youth. 
្របធនបទទី៣ ៖ ករអនុវត្តសកមមភពេគលនេយបយអភិវឌ យុវជន 
Topic 3: The implementation of youth development policy action. 
 

VII- អនុ សយ័ ករអបរំ់កយ និងកី  
Sub-sector: Physical education and Sport  
្របធនបទទី១ ៖ ករេរៀបចំេគលនេយបយស្តីពីករអភិវឌ វស័ិយអប់រកំយ និងកី  
Topic 1: Sport policy for development physical education and sport 
្របធនបទទី២ ៖ កំែណទ្រមងក់រេរៀបចំករ្របកួតកី ្រគប្់របេភទ និងេ្រតៀមលលកខណៈេរៀបចំករ្របកួត

កី  សុីេហគមឆន ២ំ០២៣ 
Topic 2: Reforming the arrangement of all kinds of sport competitions and preparation 

toward SEA-Games 2023 
្របធនបទទី៣ ៖ ព្រងឹងសកមមភពអបរ់កំយ និងកី កនុងេម៉ង និងេ្រកេម៉ងសិក  

 Topic 3: Strengthening sport and physical education activities in and out teaching hour. 
 


 




