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អារមភកថា 
 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាមានមហចិ្ឆតាកបុងការផ្លល សប់ថូ រពរីបទទស ដដលមានច្ំណូលមធយមករមិតទាប 
ទៅជារបទទសដដលមានច្ណូំលមធយមករមិតខ្ពសក់បុងឆ្ប ំ ២០៣០ ទហើយបនថកាល យជារបទទសអភិវឌណទៅ
ឆ្ប ំ ២០៥០។  កំទណើ នទសដឌកចិ្ចនងិការរបកួតរបដជងនាទពលបច្ចុបផនបនងិទពលអនាគតរបសក់មពុជាទដើមផី
សទរមច្បានមហចិ្ឆតាទនេះ គពឺឹងដផែកទៅទលើសមតទភាពរបសរ់បជាជនកបុងការទរកបយកច្ទំណេះដងឹ   
សមរសប នងិជំនាញពាកព់័ននដដលអាច្ឆលុេះបញ្ច ំងពីមរតកវបផធម ៌និងសលីធម៌របសរ់បទទសជាតិ។ 

វសិយ័អបរ់មំានតួនាទយី៉ាងសខំានក់បុងការរមួច្ំដណកដលក់ារអភិវឌណជាត។ិ កុមារ យវុជន នងិ
មនុសសទពញវយ័រតវូទទួលបានការសកិានិងការអប់រទំពញមួយជីវតិ ដដលមានភាពពាក់ពន័ននងិទឆលើយ
តបទៅនងឹតរមវូការទីផារការងាររបកបទដ្ឋយគណុភាពខ្ពស។់  ការអប់ររំតវូទផ្លថ តទលើការកសាងជំនាញ 
និងការផឋលឱ់កាសដលស់សិស និសសតិរគបរ់បូកបុងការទទួលបានជំនាញបទច្ចកទទសនងិជំនាញឯកទទស
ទផសងៗ ទដើមផសីទរមច្បានការអភិវឌណដដលផថលអ់តទរបទយជនទ៍ពញទលញដលរ់បជាជនកមពុជារគប់
រសទាបវ់ណតៈ នងិរគបទ់តំីាងភូមិសាស្រសថ។   

ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ ២០១៤-២០១៨ រតូវបានទរៀបទរៀងទឡើង ទដើមផទីឆលើយតបទៅនឹង
តរមូវការទំាងទនេះ និងទដើមផបីញ្ជ កឱ់យបានច្ាសល់ាសន់ូវទំនាកទ់ំនងរវាងទោលនទយបាយជាត ិ នងិ
ទោលនទយបាយវសិយ័អប់រ។ំ ដផនការទនេះបងាា ញពទីំនាកទ់ំនងពិតរបាកដ រវាងរកបខ្ណឍ យទុនសាស្រសថ 
កមមវធិី សកមមភាព រពមទំាងធនធានមនុសស និងហរិញ្ដវតទុ។  បទបផញ្ដតថនិានានឹងរតូវបានទរៀបច្ំទឡើង
សរមាប់ពនិតិយតាមដ្ឋននងិវាយតម្មល រមួផសនំឹងយនថការសរមាបផ់ថលព់ត័៌មានរតឡប់នងិដកតរមវូ 
របសនិទបើចំបាច្់។ 

រកសងួអប់រ ំ យវុជន នងិកីឡានងឹបនថផថលអ់ាទិភាពខ្ពសដ់លក់ារផថលទ់សវាអប់រមំូលដ្ឋឌ នរបកប
ទដ្ឋយសមធមន៌ិងមានគុណភាពខ្ពស។់ ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ ២០១៤-២០១៨ កទ៏ផ្លថ តការ
យកច្តិថទកុដ្ឋក់ខ្ពសផ់ងដដរទលើការពរងកីការអបរ់កំមុារតូច្ ការបទងកើនលទនភាពទទួលបានការអប់រទំៅ
ករមិតមធយមសកិា និងទរកាយមធយមសកិារបកបទដ្ឋយគុណភាព រពមទំាងការពរងីកការងារអប់រទំរៅ
របព័នន នងិការអបរ់បំទច្ចកទទស។  វធិានការជាកល់ាកម់ួយច្ំននួនឹងរតូវយកមកអនុវតថទដើមផីធានាបាននូវ
ការអបរ់សំរមាបក់ុមារនងិយវុជនដដលបាតប់ងឱ់កាស។ ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់រំតូវបានទរៀបច្ំ
តាមអនុវសិយ័សខំាន់ៗ ច្នំួនរបំាពីរ ដដលរមួមាន ការអបរ់កំុមារតចូ្ ការអប់របំឋមសកិា ការអប់រមំធយម
សកិានិងអប់របំទច្ចកទទស ការអប់រឧំតថមសកិា ការអប់រទំរៅរបពន័ន ការអភិវឌណយវុជន នងិការអប់រ ំ
កាយនិងកីឡា ទដើមផីផថលក់ារយកច្តិថទុកដ្ឋក់ទលើការបំទពញការងារ គណទនយយភាព និងលទនផល
ច្ាសល់ាស ់។ 

 





 

 

 

មាតិកា 
 

ជំពកូទី ១ ៖ ស្ចកីរសផរើម និងការវិភាគការបំសពញការងារ ២០០៩-២០១៣  
១.១ ទសច្កថីទផថើម ៖ ការបំទពញការងារវសិយ័អប់រ ំ២០០៩-២០១៣ ១ 
១.២      ការវភិាគអំពីការច្ូលទរៀន ៤ 
១.៣      ការវភិាគអំពីរបសទិនភាពម្ផធកបុង ៧ 
១.៤      បញ្ា របឈម ៩ 
ជំពកូទី ២ ៖ អាទិភាពននការអភិវឌឍជាតិ និង សោលនសោបាយអបរំ់ ២០១៤-២០១៨  
២.១ បរកិារណ៍ម្នការអភិវឌណជាតិ ១៣ 
២.២ ទោលនទយបាយនិងអាទិភាពសរមាប់ការអភិវឌណជាតិ ១៣ 
២.៣  ច្កខុ វសិយ័ និងទបសកកមមរបសរ់កសងួអប់រ ំយវុជន និងកីឡា  ១៤ 
២.៤ ទោលវធិីកបុងការទរៀបច្ំដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ ១៥ 
២.៥ ទោលនទយបាយ យទុនសាស្រសថ សចូ្នាករសបូល និងច្ំណុច្ទៅអប់រ ំ ១៦ 
២.៥.១  ទោលនទយបាយអប់រ ំ ១៦ 
២.៥.២  សចូ្នាករសបូល ១៧ 
២.៥.៣  ទោលការណ៍របសដ់ផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ ១៧ 
២.៥.៤   កមមវធិីអាទិភាព ១៨ 
ជំពកូទី ៣ ៖ ផផនការតាមអនវុិ្យ័ឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨  
៣.១ អនុវសិយ័ ការអប់រកំុមារតូច្ ២១ 
៣.២  អនុវសិយ័ ការអប់រទំៅបឋមសកិា ២៦ 
៣.៣  អនុវសិយ័ ការអប់រមំធយមសកិានិងអប់របំទច្ចកទទស ៣៦ 
៣.៤ អនុវសិយ័ ការអប់រឧំតថមសកិា ៤៧ 
៣.៥ អនុវសិយ័ ការអប់រទំរៅរបព័នន  ៥៤ 
៣.៦  អនុវសិយ័ ការអភិវឌណយវុជន  ៥៨ 
៣.៧  អនុវសិយ័ ការអប់រកំាយនិងកីឡា ៦២ 
ជំពកូទី ៤ ៖ ផផនការហិរញ្ញប្បទាន ២០១៤-២០១៨  
៤.១ កំដណទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុសាធារណៈ ៦៧ 
៤.២ ការពាករណ៍ថវកិាសរមាប់វសិយ័អប់រ ំ ៧០ 
៤.៣ ការពាករណ៍តរមូវការហរិញ្ដវតទុ  និងធនធានដដលមាន ៧២ 
ជំពកូទី៥ ៖ ការរគបរ់គងនិងការពិនិតយតាមដានផផនការយទុធសាស្ត្រវិ្យ័អបរំ់ ២០១៤-២០១៨ 
៥.១ ការរគប់រគងនិងអនុវតថដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ៧៣ 
៥.១.១   ការរគប់រគងបុគគលកិ ៧៣ 
៥.១.២   ការបណថុ េះបណ្តថ លនិងវរិកឹតការរគូបទរងៀន និងមស្រនថីរគប់រគងអប់រ ំ ៧៥ 
៥.១.៣ ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុនិងថវកិា ៧៧ 



 

 

 

៥.១.៤ ការរគប់រគងកមមវធិី ៧៧ 
៥.២ ការពិនិតយតាមដ្ឋននិងវាយតម្មល  ៧៩ 
៥.៣ នីតិវធិីកបុងការពិភាកា ៨១ 
៥.៤ ការអភិវឌណភាពដឹកនំានិងការរគប់រគងសរមាប់វសិយ័អប់រ ំ ៨២ 
ឧប្មពន័ធ  
ឧបសមព័ននទី ១ ៖ ការពាករណ៍ច្ំនួនសសិស និងតរមូវការអប់រ ំ ៨៥ 
ឧបសមព័ននទី ២  ៖ សចូ្នាករតាមអនុវសិយ័ ៨៨ 
ឧបសមព័ននទី ៣ ៖ ការពាករណ៍តរមូវការហរិញ្ដវតទុ  ៩១ 
ឧបសមព័ននទី ៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ ២០១៤-២០១៨ ៩៣ 
ឧបសមព័ននទី ៥ ៖ តារាងសមទហតុផល ១០៧ 

 
 

  



 

 

 

បញ្ជ ីអកសរកាត ់
AOP Annual Operation Plan ដផនការរបតិបតថិរបចំឆ្ប ំ 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations សមាគមរបជាជាតិអាសុអីាទគបយ ៍
CDMP Capacity Development Master Plan  ដផនការទោលអភិវឌណសមតទភាព 
CFS Child Friendly School សាលាកុមារទមរតី 
CLC Community Learning Centre  មជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍ 
DGHE Directorate General of Higher Education អគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា 
DHE Department of Higher Education នាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា 
DOE District Office of Education ការយិលយ័អប់រ ំយវុជន និងកីឡារកុង រសុក ខ្ណឍ  
DPs Development Partners ម្ដគូអភិវឌណ 
DSR Department of Science Research នាយកដ្ឋឌ នរសាវរជាវវទិាសាស្រសថ 
DTMT District Training and Monitoring Teams  រកុមបំប៉ាននិងពិនិតយតាមដ្ឋនរកុង រសុក ខ្ណឍ  
ECCD Early Childhood Care and Development ការោំពារនិងអភិវឌណកុមារតូច្ 
ECCE Early Childhood Care and Education ការោំពារនិងអប់រកំុមារតូច្ 
ECE Early Childhood Education ការអប់រកំុមារតូច្ 
EGMA Early Grade Math Assessment  ការវាយតម្មលគណិតវទិាថ្នប ក់ដំបូង 
EGRA Early Grade Reading Assessment ការវាយតម្មលអំណ្តនថ្នប ក់ដំបូង 
EMIS Education Management Information 

System 
របព័ននព័ត៌មានរគប់រគងអប់រ ំ

ESP Education Strategic Plan ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ
EU European Union សហភាពអឺរ ៉ាបុ 
EVEP Elective Vocational Education Program កមមវធិីសរមំាងអប់រវំជិាជ ជីវៈ 
FMIS Financial Management Information 

System 
របព័ននព័ត៌មានរគប់រគងហរិញ្ដវតទុ  

GDP Gross Domestic Product ផលតិផលកបុងរសុកសរបុ 
GER Gross Enrolment Rate អរតារមួម្នការសកិា 
GTHS General and Technical High School  វទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅនិងបទច្ចកទទស 
HEI Higher Education Institution រគឹេះសាទ នឧតថមសកិា 
ICT Information and Communication 

Technology 
បទច្ចកវទិាសារគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន 

JTWG Joint Technical Working Group រកុមការងារបទច្ចកទទសច្រមុេះ 
LS Lower Secondary មធយមសកិាបឋមភូមិ 
LSSC Local School Support Committee  គណៈកមមការរទរទង់សាលាទរៀន 
MAP Ministry Action Plan ដផនការសកមមភាពរបសរ់កសងួ 



 

 

 

MoEYS Ministry of Education Youth and Sport រកសងួអប់រ ំយវុជន និងកីឡា 
NCDD National Committee for Democratic 

Development 
គណៈកមមការជាតិសរមាប់ការអភិវឌណតាមដបប 
របជាធិបទតយយ 

NER Net Enrolment Rate អរតាពិតម្នការសកិា 
NFE Non Formal Education ការអប់រទំរៅរបព័នន 
NIE National Institute of Education វទិាសាទ នជាតិអប់រ ំ
NP-
SNDD 

National Program for Sub-National 
Democratic Development 

កមមវធិីជាតិសរមាប់ការអភិវឌណតាមដបបរបជាធិបទតយយ 
ទៅថ្នប ក់ទរកាមជាតិ 

NSDP National Strategic Development Plan  ដផនការយទុនសាស្រសថអភិវឌណន៍ជាតិ 
PB Program Budget ថវកិាកមមវធិី 
PEC Provincial Education Congresses  សនបិបាតអប់រ ំរាជធានី ទខ្តថ 
PESP Provincial Education Strategic Plan ដផនការយទុនសាស្រសថអប់រ ំរាជធានី ទខ្តថ 
PFMR Public Finance Management Reform  កំដណទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុសាធារណៈ 
PISA Program for International Student 

Assessment 
កមមវធិីវាយតម្មលសកិាករមិតអនថរជាតិ 

POE Provincial Office of Education មនធីរអប់រ ំយវុជន និងកីឡារាជធានី ទខ្តថ 
PTTC Provincial Teacher Training College សាលាគរទុកាសលយនិងវរិកឹតការរាជធានី ទខ្តថ 
RTTC Regional Teacher Training College មជឈមណឍ លគរុទកាសលយភូមិភាគ 
RUPP Royal University of Phnom Penh សាកលវទិាលយ័ភូមិនធភបំទពញ 
SEAMEO Southeast Asian Ministers of Education 

Organization 
អងគការរដឌមស្រនថីអប់រមំ្នរបទទសអាសុអីាទគបយ ៍

SIDA Swedish International Development 
Agency 

ភាប ក់ងារអភិវឌណអនថរជាតិម្នរបទទសស យុដអត 

SNA Sub-national Administration រដឌបាលថ្នប ក់ទរកាមជាតិ 
STEAM Science, Technology, Engineering, Arts 

and Mathematics 
វទិាសាស្រសថ បទច្ចកវទិា វសិវកមម សលិផៈ និង 
គណិតវទិា 

SY School Year ឆ្ប ំសកិា 
TIMSS Trends in International Mathematics and 

Science Study 
ការសកិាទលើមុខ្វជិាជ គណិតវទិានិងវទិាសាស្រសថ 
ករមិតអនថរជាតិ 

TTC Teacher Training College មជឈមណឍ លបណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន 
US Upper Secondary មធយមសកិាទុតិយភូមិ 
WASH Water, Sanitation, Hygiene ទឹកសាែ ត សខុ្ភាព និងអនាម័យ 
WFP World Food Program កមមវធិីទសផៀងអាហារពិភពទលាក 

 



 

 

 
 

 
 

ជំពកូទី ១ 
ស្ចកីរសផរើមនិងការវិភាគការបំសពញការងារ 

២០០៩-២០១៣ 
 



 

 

  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទ ី១ ៖ ទសច្កថីទផថើម               ទំព័រទី [1] 

១.១ ស្ចកីរសផរើម ៖ ការបំសពញការងារវិ្យ័អបរ់ំ ២០០៩-២០១៣ 
កបុងការអនុវតថដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០០៩-២០១៣ រកសងួអបរ់ ំ យវុជន នងិកឡីា

សទរមច្បានវឌណនភាពគរួឱយកត់សមាគ ល ់ កបុងការបទងកើនឱកាសឱយកុមារកមពុជារគបរ់បូទទួលបានការអបរ់ ំ
ការទលើកកមពសគ់ុណភាពម្នការទរៀនសរូតរបសក់ុមារ  និងការផថលទ់សវាអប់ររំបកបទដ្ឋយរបសទិនភាព
និងភាពសក័ថិសទិនិ។   

ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០០៩-២០១៣ បានកំណត់ទោលនទយបាយច្នំនួបី គឺ  

 ទោលនទយបាយទ ី១ ធានាលទនភាពទទួលបានទសវាអប់ររំបកបទដ្ឋយសមធម៌ 

 ទោលនទយបាយទ ី២ ទលើកកមពសគ់ណុភាពនិងរបសទិនភាពទសវាអប់រ ំ

 ទោលនទយបាយទ ី៣ អភវិឌណសាទ បន័ នងិអភវិឌណសមតទភាពមស្រនថីអប់រសំរមាប់ទធវើវមិជឈការ 

ទៅកបុងដផបកខាងទរកាមមានទរៀបរាបព់ីទសច្កថីសទងខបលទនផលសទរមច្បាន កបុងការអនុវតថដផនការ 
យទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០០៩-២០១៣ និងការកំណត់អពំីច្ណុំច្ទផ្លថ តសរមាប់រយៈទពល ៥ ឆ្ប ំបនាធ ប់
ទទៀត។  ការវភិាគអំពីលទនផលសទរមច្បានទនេះ រតូវបានដករសងទ់ច្ញពីរបាយការណ៍វាយតម្មលពាក ់   
កណ្តថ លអាណតថិម្នការអនុវតថដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០០៩-២០១៣ ដដលបានបញ្ច បក់បុងឆ្ប ំ 
២០១២ លទនផលម្នអងគវបិសសនាអបរ់រំបចំឆ្ប ំ នងិការពនិិតយទឡើងវញិតាមអនវុសិយ័កបុងឆ្ប ំ ២០១២ និង 
២០១៣។ 

ទដើមផីពនិតិយទមើលវឌណនភាពកបុងការអនវុតថទោលនទយបាយខាងទលើ សចូ្នាករសបូលច្នំនួ ៦ 
រតូវបានកណំត។់ តារាងខាងទរកាមបងាា ញវឌណនភាពម្នការអនុវតថ៖ 

តារាងទី ១ ៖ វឌណនភាពម្នសចូ្នាករសបូ ល 
សចូ្នាករសបូល ទិនបន័យទោល 

ឆ្ប ំ ២០០៩ 
ជាក់ដសថង 
២០១២ 

ច្ំណុច្ទៅ 
ឆ្ប ំ ២០១៣ 

ទោលនទយបាយទី ១ : ធានាលទនភាពទទួលបានទសវាអប់ររំបកបទដ្ឋយសមធម៌   
– ភាគរយកុមារអាយ៥ុឆ្ប ំកបុងការអប់រកំុមារតូច្រគប់របូភាព ៣៩,៨% ៥២,៧% ៦០% 
– ច្ំនួនរសុកដដលបានសទរមច្អរតាបញ្ច ប់បឋមសកិា

យ៉ាងតិច្ ៨០ភាគរយ 
១០៦ ១៣១ ១២១ 

ទោលនទយបាយទី ២ : ទលើកកមពសគ់ុណភាពនិងរបសទិនភាពទសវាអប់រ ំ  
– ច្ំនួនសាលាទរៀនបឋមសកិារគប់ករមិតដដលមានអរតា

រតួតថ្នប ក់តិច្ជាង ១០ភាគរយ 
៣ ៤៤៤ ទលើ 
៥ ៤៦២ 

៤ ៦៧៥ ទលើ 
៥ ៤៦២ 

៤ ៩៦៧ ទលើ 
៥ ៤៦២ 

– សថង់ដ្ឋរជាតិវាយតម្មលលទនផលសកិារបសស់សិស 
ថ្នប ក់ទី៣  n.a កំពុងអនុវតថ បញ្ច ប់ 
ថ្នប ក់ទី៦ n.a មិនទាន់អនុវតថ បញ្ច ប់ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទ ី១ ៖ ទសច្កថីទផថើម               ទំព័រទី [2] 

ថ្នប ក់ទី៨ n.a មិនទាន់អនុវតថ បញ្ច ប់ 
ទោលនទយបាយទី ៣ : អភិវឌណសាទ ប័ននិងអភិវឌណសមតទភាពមស្រនថីអប់រសំរមាប់ទធវើវមិជឈការ  
– ការដកសាច្់របាក់ទាន់ទពលម្នថវកិាកមមវធិី ៩៥% ៩៣,៧២% ៩៥% 
– ដផនការរបតិបតថិរបចំឆ្ប ំថ្នប ក់ទរកាមជាតិរតូវបានទធវើ n.a ២៤ ២៤ 

សចូ្នាករ ៥ កបុងច្ំទណ្តមសចូ្នាករសបូលទំាង ៦ របសដ់ផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០០៩-
២០១៣ បានបងាា ញពីវឌណនភាពគួរឱយកត់សមាគ ល។់ សចូ្នាករសថពីសីថង់ដ្ឋរជាតិវាយតម្មលលទនផល
សកិារបសស់សិសថ្នប ក់ទ ី ៣ ទទើបដតបញ្ច ប។់ ការវាយតម្មលសសិសថ្នប កទ់ ី ៦ នងឹទធវើទឡើងកបុងឆ្ប ំ ២០១៤ 
និងសសិសថ្នប កទ់ ី៨ កបុងឆ្ប ំ ២០១៥។ 

ទដើមផីពនិតិយតាមដ្ឋនវឌណនភាពរបសក់មមវធិីម្នដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០០៩-២០១៣ 
សចូ្នាករនងិច្ំណុច្ទៅបទំពញការងារច្នំួន ២៤ រតូវបានកំណត។់ សចូ្នាករនិងសាទ នភាពជាក់ដសថង
ម្នសចូ្នាករទំាងទនេះ មានដូច្ខាងទរកាម៖ 

តារាងទី ២ ៖ វឌណនភាពម្នសចូ្នាករនងិច្ំណុច្ទៅបទំពញការងារ 
ទោលនទយបាយទី ១ : ធានាលទនភាពទទួលបានទសវាអប់ររំបកបទដ្ឋយសមធម៌ 

លរ សចូ្នាករ 
ជាក់ដសថង ជាក់ដសថង ជាក់ដសថង ជាក់ដសថង ច្ំណុច្ទៅ  
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2012-2013  

សរបុ ស្រសថ ី សរបុ ស្រសថ ី សរបុ ស្រសថ ី សរបុ ស្រសថ ី សរបុ ស្រសថ ី  

1 ភាគរយកុមារអាយ៥ុ ឆ្ប ំកបុងការអប់រ ំ
កុមារតូច្ 

39.8% 40.5% 46.0% 51.0% 52.7% 49.8 56.5% 49.5% 55.0% 55.0%  

2 អរតាពិតច្ូលទរៀនថមី 93.8% 93.5% 93.4% 94.2% 94.1% 94.0% 94.3% 94.2% 98.0% 98.0%  
3 អរតាពិតម្នការសកិាទៅបឋមសកិា 95.8% 95.5% 96.1% 94.4% 96.4% 96.1% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0%  

4 អរតារមួម្នការសិកាទៅមធយមសកិា
បឋមភូមិ 

58.1% 57.1% 56.6% 56.1% 55.0% 55.0% 53.6% 54.2%    

 អរតាពិតម្នការសកិាទៅមធយមសកិា
បឋមភូមិ 

31.9% 33.7% 33.9% 36.1% 35.1% 37.4% 37.8% 40.2% 47.0% 47.0%  

5 អរតារមួម្នការសិកាទៅមធយមសកិា
ទុតិយភូមិ 

32.3% 29.2% 33.2% 31.0% 30.6% 28.9% 27.4% 26.4%    

 អរតាពិតម្នការសកិាទៅមធយមសកិា
ទុតិយភូមិ 

19.3% 19.3% 20.8% 21.1% 19.6% 20.1% 18.1% 18.8% 23.0% 23.0%  

6 ច្ំនួននិសសិតទៅរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា
សាធារណៈ និងឯកជន 

145,265 51,596 173,264 70,954 667666 * 88,468 616,658* 86,685 199,006 89,086  

7 អរតាអកខរភាពសរបុអាយ ុ១៥-២៤ឆ្ប ំ 87.5%**  88.8%***  89.0%  91.5%***  91.0%   

   សទរមច្បានតាមច្ណុំច្ទៅ                      អាច្ទទលួយកបាន                      មនិសទរមច្បានតាមច្ំណុច្ទៅ 
* តួទលខ្ទនេះ មិនរាប់បញ្ចូ លនិសសិតថ្នប ក់បរញិ្ដ បរតរង 
** តួទលខ្ជំទរឿនរបជាជន ២០០៨ (រកសួងដផនការ)  
*** តួទលខ្របសវ់ទិាសាទ នជាតិសទតិិ រកសងួដផនការ (២០១២) និង អទងកតទសដឌកិច្ច-សងគមកិច្ចទៅកមពុជា ឆ្ប ំ២០១០ 
 
 
 
 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទ ី១ ៖ ទសច្កថីទផថើម               ទំព័រទី [3] 

ទោលនទយបាយទី ២ : ទលើកកមពសគ់ណុភាពនិងរបសទិនភាពម្នទសវាអប់រ ំ 

លរ សចូ្នាករ 
ជាក់ដសថង ជាក់ដសថង ជាក់ដសថង ជាក់ដសថង ច្ំណុច្ទៅ  
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2012-2013  

សរបុ រស ី សរបុ រស ី សរបុ រស ី សរបុ រស ី សរបុ រស ី  
8 ផលទធៀបសសិស-ថ្នប ក់ទៅបឋមសកិា 38.6 38.0 36.6 86.9 45.5  
9 ផលទធៀបរគូ-ថ្នប ក់ ទៅបឋមសកិា 6.78 0.78 0.77 6.76 0.95  
10 អរតារតួតថ្នប ក់ 
 បឋមសកិា 8.9% 7.8% 7.1% 6.2% 5.8% 5.0% 5.3% 4.5% 6.0% 6.0%  
 មធយមសកិាបឋមភូមិ 2.3% 1.5% 2.0% 1.3% 1.8% 1.2% 1.5% 1.0% 1.4% 1.2%  
 មធយមសកិាទុតិយភូមិ 2.8% 1.7% 1.8% 1.1% 2.2% 1.5% 1.7% 1.1% 2.2% 1.2%  

11 អរតាទបាេះបង់ការសកិា 
 បឋមសកិា 8.3% 7.8% 8.7% 8.7% 8.3% 7.8% 3.7% 4.7% 6.0% 6.0%  
 មធយមសកិាបឋមភូមិ 18.8% 19.4% 19.6% 20.2% 21.7% 21.9% 20.0% 18.7% 13.0% 15.0%  

 មធយមសកិាទុតិយភូមិ 11.2% 10.8% 11.8% 10.7% 13.7% 13.1% 10.1% 9.8% 9.0% 8.0%  

12 អរតាបញ្ច ប់ការសកិា 
 បឋមសកិា 83.1% 83.7% 85.3% 85.0% 89.7% 89.9% 87.3% 87.8% 95.0% 95.0%  
 មធយមសកិាបឋមភូមិ 48.6% 44.2% 44.4% 44.2% 42.1% 41.6% 40.6% 40.3% 52.0% 51.0%  

 មធយមសកិាទុតិយភូមិ 25.9% 22.4% 28.5% 25.2% 27.8% 26.1% 27.0% 25.2% 30.0% 28.0%  

13 ច្ំនួនសសិសច្ូលទរៀនទឡើងវញិទៅថ្នប ក់
ទ៣ីដលទ់ី៦ 

23,845 28,195 21,366 21,189 22,000  

14 ច្ំនួនសាលាទរៀនបឋមសកិាមិនរគប់
ករមិត 

1,203  1,041 956 TBD  

15 ផលទធៀប ទសៀវទៅ-សសិសទៅថ្នប ក់ទី 
១-៣ (១សរមាប់មាន៣កាល) 

n.a 2.8 2.70 2.99 3.00  

 ផលទធៀបទសៀវទៅ-សសិសទៅថ្នប ក់ទី៤ 
-៦ (១សរមាប់មាន៤កាល) 

n.a 3.6 3.50 3.85 4.00  

16 សថង់ដ្ឋជាតិវាយតម្មលលទនផលសកិារបស់សសិសទលើមុខ្វជិាជ ភាសាដខ្មរ 
 ថ្នប ក់ទី ៣  n.a 69% កំពុងអនុវតថ បញ្ច ប់  
 ថ្នប ក់ទី ៦  n.a n.a មិនទាន់អនុវតថ បញ្ច ប់  

17 សថង់ដ្ឋជាតិវាយតម្មលលទនផលសកិារបស់សសិសទលើមុខ្វជិាជ គណិតវទិា 

 ថ្នប ក់ទី ៣  n.a 66% កំពុងអនុវតថ បញ្ច ប់  

 ថ្នប ក់ទី ៦  n.a n.a មិនទាន់អនុវតថ បញ្ច ប់  

18 
ភាគរយរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា         
សាធារណៈនិងឯកជនទោរពតាម
លកខខ្ណឍ តរមូវម្នការបទងកើត 

 70% 70% 70% 85%  

   សទរមច្បានតាមច្ណុំច្ទៅ                 អាច្ទទលួយកបាន            មិនសទរមច្បានតាមច្ណុំច្ទៅ 

ទោលនទយបាយទី ៣ : អភិវឌណសាទ ប័ន នងិអភិវឌណសមតទភាពមស្រនថីអបរ់សំរមាប់ទធវើវមិជឈការ 
លរ សចូ្នាករ 

ជាក់ដសថង ជាក់ដសថង ជាក់ដសថង ជាក់ដសថង ច្ំណុច្ទៅ  

2009 2010 2011 2012 2012  

19 
ថវកិាច្រនថសរមាប់វសិយ័អប់រ ំ (ថវកិារដឌ និងថវកិាទផសងៗទទៀត)ទធៀបនឹង
ថវកិាជាតិ* 

17.0% 16.4 % 16.6%* 15.92%* 20.0%  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទ ី១ ៖ ទសច្កថីទផថើម               ទំព័រទី [4] 

20 ភាគរយច្ំណ្តយថវកិាកមមវធិីជាក់ដសថងទធៀបនឹងថវកិាកមមវធិីសរបុ 88.7% 91.3% 91.69% 86.71% 95.0%  
21 ភាគរយអងគភាពអនុវតថថវកិាដដលរតូវទធវើសវនកមមម្ផធកបុងកបុង១ឆ្ប ំ 16.7% 33.2% 64.8% 76.1% TBD  
22 ភាគរយសាលាទរៀននិងរគឹេះសាទ នសកិាដដលរតូវទធវើសវនកមមម្ផធកបុងកបុង១ឆ្ប ំ 1.1% 6.1% 7.2% 7.1% TBD  
23 ជំនួយការបទច្ចកទទស(នាក់-ដខ្) ជាតិនិងអនថរជាតិ 516 323.43 657 616 400  
24 ភាគរយបុគគលកិអប់រជំាស្រសថី  n.a 38.88% 89.73% 41%   

 

បុគគលកិបទរងៀន 43.4% 39.82% 43.54% 44%   
មស្រនថីរគប់រគងថ្នប ក់មធយម(របធាន អនុរបធាននាយកដ្ឋឌ ន មនធីរអប់រ ំ យវុជន 
និងកីឡារាជធានីទខ្តថ) 

10.3% 11.88% 10.5% 16%   

ថ្នប ក់ដឹកនំា (ចប់ពីអគគនាយករងទឡើងទៅ) 7.7% 10% 7.89% 7%   
  សទរមច្បានតាមច្ណុំច្ទៅ              អាច្ទទលួយកបាន              មិនសទរមច្បានតាមច្ំណុច្ទៅ 

* ថវកិាច្រនថសរមាប់រកសងួអប់រ ំយវុជន និងកីឡា 

ជាទូទៅ វឌណនភាពម្នសចូ្នាករបំទពញការងារមានភាពវជិជមាន។ ទទាេះជាយ៉ាងណ្ត សចូ្នាករ 
មួយច្នំួនទៅទាបជាងច្ណុំច្ទៅដដលបានកំណត់ និងរតូវបនថទដ្ឋេះរសាយ។ ជាងទនេះទៅទទៀត បញ្ា
របឈមទំាងទនេះនឹងកាន់ដតមានលកខណៈជាកល់ាក់ ទៅទពលដដលសចូ្នាកររតវូបានពិនតិយទៅករមតិ
ទខ្តថ និងករមតិរសកុ។ រាជធាន ី ទខ្តថមួយច្នំួន ទទាេះបីសចូ្នាករបងាា ញពីវឌណនភាពទកើនទឡើងកទ៏ដ្ឋយ    
កទ៏ៅដតទាបជាងច្ណុំច្ទៅដដលបានកំណត់។ សចូ្នាករសថពីីការច្លូទរៀននងិបញ្ច ប់ការសកិាទៅ
ករមិតមធយមសកិាទៅទាបជាងច្ំណុច្ទៅ។ កបុងអឡុំងឆ្ប ំ ២០០៩-២០១៣ សមតទភាពកបុងការរបមូល
ទិនបន័យ និងសមតទភាពវភិាគកពំុងបនថដកលមែ និងភាពទជឿជាកក់រ៏តូវបានបទងកើន កតាថ ទនេះជួយដលក់ារ
កំណតអ់នថរាគមន៍ជាក់លាក់។ 

១.២ ការវិភាគអំពកីារចលូសរៀន 

របូទី១ បងាា ញថ្ន កុមារកបុងវយ័សកិាទៅមធយមសកិាបឋមភមូិនងិទុតិយភូមទិៅទថរ ច្ទនាល េះពឆី្ប ំ
សកិា ២០០៨-២០០៩ ដល ់២០១២-២០១៣ របមាណជា ១ លាននាក់ ។ កមុារកបុងវយ័សកិាទៅបឋម
សកិាថយច្ុេះពី ១,៨៩៥,២០៩ នាកម់ករតមឹ ១,៧៦១,៨២៥នាក។់ 

ទដ្ឋយសារនិនាប ការរបជាជន អរតារមួម្នការសកិាទៅបឋមសកិាសទតិទៅទថរចប់ពីឆ្ប ំសកិា 
២០០៨-២០០៩ ដលឆ់្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ (របូភាពទី១)។ អរតាពិតម្នការសកិាបានទកើនទឡើង
ទៅរគប់ភមូិសកិា។   អរតាពិតម្នការសកិាទៅបឋមសកិាបានទកើនដល ់ ៩៧ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា 
២០១២-២០១៣  ទហើយរពំឹងថ្ននឹងទកើនបដនទមទទៀតទៅឆ្ប ំសកិាខាងមខុ្រហតូដល ់១០០ ភាគរយ (របូ
ភាពទី២)។ ការច្ូលទរៀនទៅបឋមសកិារតូវបានដកលមែជាបទណថើ រៗកបុងរយៈទពលកនលងមក ជាពិទសស 
ការច្ូលទរៀនរបសក់ុមារកាន់ដតរតវូទៅតាមអាយកុណំត់ ។   
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របូភាពទ១ី : របជាជនតាមអាយមុ្នភូមិសកិានីមួយៗ 
ពីឆ្ប ំសកិា២០០៨-២០០៩ ដល ់២០១២-២០១៣ 

របូភាពទី២ : អរតារមួម្នការសកិានិងអរតាពិតម្នការ
សកិាទៅបឋមសកិាពីឆ្ប ំសកិា២០០៩-២០១០ ដល ់

២០១២-២០១៣ 

  
ដូច្បងាា ញកបុងរបូភាពខាងទរកាម អរតាពិតម្នការសកិាទៅបឋមសកិារតូវបានដកលមែតាម   

រាជធានី ទខ្តថ។ កបុងឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ រគប់រាជធាន ី ទខ្តថ មានអរតាពិតម្នការសកិាទៅបឋម
សកិាខ្ពសជ់ាង ៩០ ភាគរយ និង ១០ រាជធានី ទខ្តថ មានអរតាពតិម្នការសកិាខ្ពសជ់ាង ៩៧ ភាគរយ។  

របូភាពទី ៣ ៖ អរតាពិតម្នការសកិាទៅបឋមសកិាកបុ ងឆ្ប ំសកិា ២០០៩-២០១០ នងិ ២០១២-២០១៣ 

  
របូភាពទ៣ី បងាា ញពនីនិាប ការរបសអ់រតារមួនងិអរតាពិតម្នការសកិាទៅបឋមសកិាតាមតបំន់

ទីរបជុជំននងិជនបទរវាងឆ្ប ំសកិា ២០០៩-២០១០ នងិ២០១២-២០១៣។ ទំាងអរតារមួម្នការសកិា 
ទំាងអរតាពតិម្នការសកិាបានធាល កច់្ុេះយ៉ាងខាល ំងទៅតំបន់ទរីបជុជំន។ អរតារមួម្នការសកិាបានទកើន
ទឡើងខាល ំងទៅតបំនជ់នបទ ជាពិទសសអរតាពិតម្នការសកិា ដដលបងាា ញពកីារទកើនទឡើងនវូលទនភាព
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ទទួលបានការអប់រទំៅតបំន់ជនបទ កដ៏ចូ្ជាការដកលមែរបសទិនភាពរបសរ់បពន័នអប់រ ំ ដដលមានកុមារ
ដលអ់ាយបុានច្ូលទរៀនកាន់ដតទរច្ើន។  

របូភាពទី ៤ :  អរតារមួម្នសកិាទៅបឋមសកិា 
តាមតំបន់ទីរបជុជំននិងជនបទ 

ពីឆ្ប ំសកិា ២០០៩-២០១០ដល២់០១២-២០១៣ 

របូភាពទី ៥ :  អរតាពិតម្នសកិាទៅបឋមសកិា 
តាមតំបន់ទីរបជុជំននិងជនបទ 

ពីឆ្ប ំសកិា ២០០៩-២០១០ដល២់០១២-២០១៣ 

  
ដផនទីខាងទរកាមបងាា ញថ្ន អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភូម ិ មិនបានទកើនទឡើង

ដូច្ការរពំងឹទុក ប៉ាុដនថទខ្តថមួយច្នំួនបានធាល កច់្ុេះ។ 
របូភាពទី ៦ ៖ អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភូមិឆ្ប ំសកិា ២០០៩-២០១០ និង ២០១២-២០១៣ 

  
របូភាពទី ៦ បងាា ញថ្ន អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភមូិទៅតបំនទ់ីរបជុជំននងិ

តំបន់ជនបទបានថយច្ុេះ។ អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភូមកិបុងតំបន់ទរីបជុជំនបានថយ
ច្ុេះខាល ំង ទហើយទៅតបំន់ជនបទបានថយច្ុេះបនថិច្បនថួច្  ដដលឆលុេះបញ្ច ំងពីច្នំួនសាលាទរៀនកាន់ដតទរច្ើន
ទឡើងៗទៅតបំន់ជនបទ។ 
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របូភាពទី ៧ នងិទ ី ៨ បងាា ញពីនិនាប ការម្នអរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាទុតិយភមូិទៅ
តំបន់ទរីបជុជំន នងិតំបន់ជនបទ បានថយច្ុេះ។ ប៉ាុដនថមានសាទ នភាពរបទសើរជាងទៅមធយមសកិា     
បឋមភមូ។ិ 

របូភាពទី៧ : អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិា
បឋមភូមិតាមតំបន់ទីរបជុជំននិងជនបទពីឆ្ប ំសកិា

២០០៩-២០១០ ដល ់២០១២-២០១៣ 

របូភាពទ៨ី : អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិា
ទុតិយភូមិតាមតំបន់ទីរបជុជំននិងជនបទពីឆ្ប ំសកិា

២០០៩-២០១០ ដល ់២០១២-២០១៣ 

  
១.៣ ការវិភាគអំពរីប្្ិទធភាពនផៃកនងុ 

អរតារតួតថ្នប ក់ទៅរគប់ភមូសិកិាបានថយច្ុេះ ជាពទិសសទៅបឋមសកិាបានថយច្ុេះពី ៩,០ 
ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០០៨-២០០៩ មករតមឹ ៥,៣ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១១-២០១២។ ច្ំដណក 
ទៅមធយមសកិាបឋមភមូនិិងទុតិយភមូិ អរតារតតួថ្នប ក់ថយច្ុេះបនថចិ្បនថួច្ មកទៅរតឹម ១,៥ ភាគរយនងិ
១,៧ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១១-២០១២។  

របូភាពទ៩ី : អរតារតួតថ្នប ក់តាមភូមិសកិាពីឆ្ប ំសកិា ២០០៨-២០០៩ ដល ់២០១១-២០១២ 

 
 

កបុងដផនទីខាងទរកាម អរតារតួតថ្នប ក់បានថយច្ុេះ ទៅរគបរ់ាជធាន ី ទខ្តថ ទៅសលដ់តទខ្តថមួយ
ប៉ាុទណ្តត េះដដលមានអរតាខ្ពសជ់ាង ១០ ភាគរយ។ របូភាពទី ៩ បងាា ញថ្ន អរតារតតួថ្នប ក់ទៅបឋមសកិា
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កបុងរាជធានី ទខ្តថជាងពាក់កណ្តថ ល មានអរតាច្ទនាល េះពី ៨,៩ ភាគរយឆ្ប ំសកិា ២០០៨-២០០៩ ទៅ 
៥,៣ ភាគរយ ឆ្ប ំសកិា ២០១១-២០១២។ ទទាេះជាយ៉ាងណ្តកទ៏ដ្ឋយ ដូច្បានទ ើញទៅកបុងដផនទនីងិ
របូភាពកបុងដផបកបនាធ ប ់អរតាទបាេះបង់ការសកិាទៅដតមានករមិតខ្ពស។់      
របូភាពទី ១០ : អរតារតួតថ្នប ក់ទៅបឋមសកិាកបុ ងឆ្ប ំសកិា ២០០៨-២០០៩ និង ២០១១-២០១២ 
អរតារតួតថ្នប ក់ទៅបឋមសកិាឆ្ប ំសកិា ២០០៨-២០០៩ អរតារតួតថ្នប ក់ទៅបឋមសកិាឆ្ប ំសកិា ២០១១-២០១២ 

  
 ទខ្តថសធងឹដរតងមានអរតារតួតថ្នប ក់ទៅបឋមសកិាខ្ពសជ់ាងទគ ជាមធយម ១៣,៦ ភាគរយ ទខ្តថ 
រពេះវហិារ ៩,៧ ភាគរយ នងិទខ្តថដកបមានអរតារតតួថ្នប ក់ទាបជាងទគ គឺ ១,៦ ភាគរយ។ 

របូភាពទី ១១ : អរតាទបាេះបង់ការសកិាទៅបឋមសកិាកបុ ងឆ្ប ំសកិា ២០០៨-២០០៩ និង ២០១១-២០១២ 
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អរតាទបាេះបង់ការសកិាទៅបឋមសកិាបងាា ញពីការដកលមែគរួឱយកត់សមាគ ល ់ កបុងទពលកំពងុ    
អនវុតថដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់កំនលងមក។ របូភាពទ ី ១១ បងាា ញថ្នអរតាទបាេះបង់ការសកិាមាន
ភាពខ្ុសោប ខាល ំងកបុងច្ទំណ្តមរាជធានី ទខ្តថទំាងអស។់  សាទ នភាពម្នអរតាទបាេះបង់ការសកិាមនិមាន
លកខណៈដចូ្ោប រវាងភមូិសកិាមួយទៅភូមិសកិាមួយទទៀតទនាេះទទ។ 

១.៤ បញ្ហា រប្ឈម 
តាមរយៈការពិនតិយតាមដ្ឋនវឌណនភាព បញ្ា របឈមនងិដំទណ្តេះរសាយមយួច្ំននួរតូវបាន    

រកទ ើញ ដដលនឹងរតវូទដ្ឋេះរសាយទៅកបុងដំណ្តក់កាលបនាធ ប ់ដូច្ខាងទរកាម ៖ 

 បញ្ា របឈម ៖ ការពរងកីការអប់រកំុមារតូច្ ការជរំញុការច្ូលទរៀនទៅកបុងកមមវធិីអប់រកំុមារតូច្
ឱយបានរតមឹរតូវតាមអាយរុបសក់ុមារអាយ ុ០ ទៅ ៥ ឆ្ប ំ។ ការបទងកើនសមតទភាពរគមូទតថយយសកិា 
តាមរយៈការបណថុ េះបណ្តថ លនិងវរិកតឹការរគមូទតថយយសកិា នងិការផសពវផាយពីគុណតម្មលម្ន
ការសកិាដលម់ាតាបិតានងិសហគមន។៍ 

 ដំទណ្តេះរសាយ ៖ បទងកើនការច្ូលទរៀនកបុងកមមវធិអីប់រតំាមខ្បងផធេះនងិសហគមន៍ ជាមួយោប នឹង     
កមមវធិបីណថុ េះបណ្តថ លរកមុមាថ យ និងរគមូទតថយយសហគមន៍។  

 បញ្ា របឈម ៖ ការពរងីកការអប់រទំដ្ឋយសមធមទ៌ៅបឋមសកិា ជាពទិសស តបំនជ់បួការ
លបំាក នងិរកុមកុមារជួបការលបំាក។ 

 ដំទណ្តេះរសាយ ៖ ពរងកីកមមវធិីអប់រពំីរភាសា កមមវធិអីាហារបូករណ៍និងអាហារបូតទមភ ការពទនលឿន 
ការសកិា នងិកមមវធិចី្ូលទរៀនទឡើងវញិ តាមរយៈការអបរ់ទំរៅរបព័នន នងិការបទងកើនសមាហរណ
កមមការអប់របំញ្ចូ លោប ទៅរគបក់រមិតសកិា ។ 

 បញ្ា របឈម ៖ ការច្ូលទរៀននិងគុណភាពទៅមធយមសកិា។ 

 ដំទណ្តេះរសាយ ៖ បទងកើនការច្ូលទរៀនទៅមធយមសកិា ទដ្ឋយយកច្ិតថទកុដ្ឋក់ទលើការកាត់បនទយ   
គមាល តទយនឌ័រ នងិយកច្តិថទកុដ្ឋក់ជំរញុការបញ្ច បក់ារសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភមូ។ិ បទងកើន
ច្ំននួអាហារបូករណ៍ដលស់សិសមកពីរគួសាររករីក ជាពិទសសសសិសរស។ី បទងកើនច្នំួនសាលា
មធយមសកិាបឋមភូម ិតាមរយៈការពរងីកសាលាបឋមសកិារសបតាមកទំណើ នសសិស។ 

 បញ្ា របឈម ៖ ការរបមលូកុមារទរៅសាលានងិការអប់រទំរៅរបពន័ន។ 

 ដំទណ្តេះរសាយ ៖ ទរៀបច្វំធិានការទដើមផីកាតប់នទយច្ំននួកុមារទៅទរៅសាលា យកច្តិថទកុដ្ឋក់
បដនទមទលើកុមារជនជាតិទដើមភាគតិច្ កុមារពិការ និងកុមារកបុងរគួសាររកីរក តាមរយៈកមមវធិី
ដដលបានកំណត់។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទ ី១ ៖ ទសច្កថីទផថើម               ទំព័រទី [10] 

 បញ្ា របឈម ៖ របព័ននអប់រមំិនទាន់អាច្ផថលក់ារអប់រដំដលមានគុណភាពខ្ពសន់ិងភាពទឆលើយតប
សរមាប់កុមារនងិយវុជន។ 

 ដំទណ្តេះរសាយ ៖ បទងកើតរកបខ្័ណឍ ថ្នប ក់ជាតិសរមាប់ធានាការពនិិតយតាមដ្ឋនគុណភាព នងិ 
យនថការនានាសរមាបអ់នុវតថ។ រមួបញ្ចូ លទំាងយនថការសរមាប់វាសដ់វងលទនផលម្នការសកិា
របសស់សិស តាមរយៈការទធវើទតសថទៅតាមថ្នប ក់ទរៀនជារបចំ ការវាយតម្មលការសកិារបសស់សិស
ថ្នប ក់ទី ៣ រពមទំាងពរងកីទៅដលថ់្នប កទ់ី ៦ និងទី ៨។ ទលើកកមពសគ់ុណភាពនងិភាពទឆលើយតបម្ន
ការសកិា តាមរយៈការពនិិតយទឡើងវញិកមមវធិីសកិា ទសៀវទៅសកិាទោល នងិសមាភ រៈសកិាជា
ទទៀងទាតន់ងិមានលកខណៈជារបព័នន។ 

 បញ្ា របឈម ៖ ការផគតផ់គង់ទសៀវទៅសកិាទោលនងិសមាភ រៈសកិា។  

 ដំទណ្តេះរសាយ ៖ ពនិតិយទឡើងវញិនិងដកលមែការដបងដច្កនិងរគប់រគងទសៀវទៅសកិាទោល។ 
ធានាការផគតផ់គង់ទសៀវទៅសកិាទោល កមមវធិីសកិាថមី នងិការផថលទ់សៀវទៅរគដូលរ់គបូទរងៀន
ទៅតំបនជ់ួបការលបំាក។ 

 បញ្ា របឈម ៖ ការផគតផ់គង់នងិពរងាយរគូដដលមានគុណភាព។  

 ដំទណ្តេះរសាយ៖ ពរងាយរគបូទរងៀនទៅតាមវទិាលយ័ និងអនុវទិាលយ័ដដលបទងកើតថមី ពិទសស 
តំបន់ជបួការលបំាក។ បទងកើនសមតទភាពច្ទំណេះដងឹនងិជំនាញរបសរ់គូបទរងៀនទលើមខុ្វជិាជ        
គណិតវទិានិងវទិាសាស្រសថ តាមរយៈវរិកតឹការរគបូទរងៀន និងដ្ឋក់ឱយអនុវតថរបពន័នការវាយតម្មល
ការងារបគុគលកិ។ 

 បញ្ា របឈម ៖ ការពរងឹងរបព័ននរគប់រគងអបរ់នំងិទរតៀមអនុវតថវមិជឈការនងិវសិហមជឈការ។ 

 ដំទណ្តេះរសាយ ៖ អភវិឌណសមតទភាពរបសន់ាយកសាលា មស្រនថីរគប់រគងទៅមនធរីអប់រ ំ យវុជន 
និងកីឡារាជធាន ី ទខ្តថ និងការយិលយ័អប់រ ំ យវុជន និងកីឡារកងុ រសុក ខ្ណឍ ។ ពរងងឹ    
សមតទភាពរកុមបំប៉ាននិងពនិិតយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រកងុ រសុក ខ្ណឍ  កបុងការពនិតិយតាមដ្ឋននិងោំរទ
សាលាទរៀន។ 

 បញ្ា របឈម ៖ ការពរងឹងការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុ  នងិរគបរ់គងរទពយសមផតថរិដឌ។ 

 ដំណ ោះស្រាយ ៖ ទរបើរបាសធ់នធានដដលមានរបកបទដ្ឋយរបសទិនភាពខ្ពស ់ និងទកៀរគរ      
ហរិញ្ដបផទានបដនទមពរីបភពខាងណរៅ និងម្ដគូអភិវឌណ។ 

 បញ្ហា របឈម ៖ ការពរងឹងការរគប់រគងបគុគលកិ ។ 

 ដំណ ោះស្រាយ ៖ អនវុតថកំដណទរមងម់ខុ្ងារសាធារណៈ បណងកើនណបៀវត្ស និង ធានាការដតងតំាង
មស្រនថរីាជការ ទដ្ឋយឈរទលើមូលដ្ឋឌ នសមិទនកមម ។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទ ី១ ៖ ទសច្កថីទផថើម               ទំព័រទី [11] 

 បញ្ហា របឈម ៖ ការពរងឹងរាល់ដំណ ើ រការរបឡងរគប់របទភទ។ 

 ដំណ ោះស្រាយ ៖ ពរងងឹគុណភាពរបឡងទដ្ឋយអនុវតថទោលការណ៍ ៤ យ៉ាង គឺទោលការណ៍
ច្ាប់ យតុថិធម៌ តមាល ភាព នងិលទនផលទទួលយកបាន។  

 បញ្ហា របឈម ៖ ការបទងកើតធនាោរខ្រួកាលរបសវ់សិយ័អប់រ។ំ 

 ដំណ ោះស្រាយ ៖ ពរងឹងសមតទភាព នងិអភវិឌណសាទ ប័ន និងកំណតន់ូវវធិានការកំដណទរមង់។ 

 បញ្ហា របឈម ៖ កំដណទរមងឧ់តថមសកិា ។ 

 ដំណ ោះស្រាយ ៖ ពរងឹងការររប់ររងររឹោះាា នឧត្តមសិក្សាាធារ ៈនិងឯក្សជន ណដើមបអីភិវឌ្ឍ 
ធនធានមនុសសដដលមានជំនាញខ្ពស់ ណឆលើយត្បនឹងនិនាប ការអភវិឌណទសដឌកចិ្ច និងផារភាជ ប ់

ទំនាក់្សទំនងរវាងសាកលវទិាលយ័ាធារ ៈ ឯក្សជន និងសហរាស។  

 បញ្ហា របឈម ៖ ការអភវិឌណជំនាញបទច្ចកទទសនងិជនំាញទន់សរមាប់យុវជន។ 

 ដំណ ោះស្រាយ ៖ បទងកើនការចូលទរៀនដផបកអប់របំទច្ចកទទស និងដផបកវទិាសាស្រសថបទច្ចកវទិា។ 
ការរបកួតរបដជងជំនាញបទច្ចកទទស សទំៅទរតៀមលកខណៈសរមាប់សមាហរណកមមអាសា នកបុង
ឆ្ប ំ ២០១៥ ទដើមផទីឆលើយតបបានទៅនឹងទសច្កថីរតូវការទីផារពលកមម នងិបទងកើនឱកាសទទួល
បានការងារ។ 

 បញ្ហា របឈម៖ ការអភិវឌ្ឍការអបរ់កំាយនងិកឡីាណដើមបីណរត្ៀមណរៀបចំកី្សឡាសីុណហេមណៅឆ្ន ំ២០២៣ 

 ដំណ ោះស្រាយ៖ ណរៀបចំដផនការយុទធាស្តសតសរមាប់ការអភិវឌ្ឍវស័ិយកី្សឡានិងយនតការសរមាប់ 
អនុវត្ត ។ 

  



 



 

 

 
 

 
ជំព 

ជំពកូទ ី២ 
អាទិភាពននការអភិវឌឍជាតិ និង  

សោលនសោបាយអបរ់ំ ២០១៤-២០១៨ 
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២.១ បរកិារណ៍ននការអភិវឌ្ឍជាត ិ
ច្កខុ វសិយ័ ២០៣០៖ កសាងទសដឌកចិ្ច មានការរបកតួរបដជង សខុ្ដមុនយីកមម នងិនរិនថរភាព 

ច្កខុ វសិយ័រយៈទពលដវងរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិបាល គកឺសាងសងគមកមពុជាមួយដដលមានសនថិភាព   
សទរិភាពនទយបាយ សនថសិខុ្ សណ្តថ ប់ធាប ប់សងគម កំទណើ នទសដឌកចិ្ចរយៈទពលដវង ការអភិវឌណរបកប 
ទដ្ឋយច្ីរភាពនងិសមធម ៌ ការដកលមែជីវភាពនិងការកាត់បនទយភាពរករីករបសរ់បជាជន ការការពារ    
បរសិាទ ន ការទលើកសធួយវបផធមន៌ងិអតថសញ្ដ ណជាតិ ជាមួយនឹងការទោរពយ៉ាងខាជ បខ់្ជួននូវទោល
ការណ៍ របជាធិបទតយយទសរពីហបុកស រពមទំាងការទោរពសទិនិនិងទសច្កថីម្ថលថបូ ររបសម់នុសសនងិមាន 
ទកាសកិារផារភាជ ប់ោប  មានរបជាជនរបកបទដ្ឋយច្ំទណេះដឹងខ្ពសន់ិងវបផធមទ៌រៅរជេះ មានជីវភាព   
សមរមយ និងមានការរសទ់ៅរបកបទដ្ឋយសខុ្ដមុរមនា ទំាងកបុងសងគមជាតិ ទំាងកបុងរកុមរគសួារ      
រពមទំាងមានកតិានុភាពខ្ពសទ់លើឆ្កអនថរជាត។ិ 

កមពុជាសងឃមឹថ្ននងឹកាល យជារបទទសដដលមានច្ំណូលមធយមករមិតខ្ពសទ់ៅឆ្ប ំ ២០៣០ និង
ឈានទៅជារបទទសមានច្ំណូលខ្ពសក់បុងឆ្ប ំ២០៥០។ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានកណំត់ទោលទៅយទុនសាស្រសថ 
៤ រមួមាន ១) ធានាឱយបាននូវកំទណើ នទសដឌកិច្ចកបុងអរតាមធយមរបចំឆ្ប ំរបមាណ ៧ ភាគរយ របកប 
ទដ្ឋយច្ីរភាព ២) បទងកើតការងារឱយបានកានដ់តទរច្ើនជូនដលរ់បជាជន ពទិសសសរមាប់រសទាប់យវុជន         
៣) សទរមច្ឱយបាននូវទោលទៅម្នការកាត់បនទយភាពរកីរកកបុងអរតាជាង ១ ភាគរយកបុងមួយឆ្ប ំ និង៤)
បនថពរងឹងសមតទភាពនិងអភិបាលកចិ្ចម្នសាទ បន័រដឌទំាងថ្នប ក់ជាតិ ទំាងថ្នប ក់ទរកាមជាត។ិ 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលនឹងទផ្លថ តការយកច្តិថទុកដ្ឋក់ទលើវសិយ័អភិវឌណធនធានមនុសស ដដលនងឹធានា 
បាននូវការរបកតួរបដជងកបុងទផីារពលកមមកបុងតបំន់ដដលកាន់ដតទបើកច្ំហរ តាមរយៈ ១) ការបណថុ េះ     
បណ្តថ លពលករឱយមានជនំាញនិងផលតិភាពខ្ពសត់ាមទសច្កថីរតូវការម្នទផីារ នងិអាច្បទងកើតតម្មល 
បដនទមខ្ពស ់២) ការទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ គតិយតុថនងិកសាងសាទ បន័អបរ់នំងិបណថុ េះបណ្តថ លវជិាជ ជវីៈ ៣) ទលើក 
ទឹកច្ិតថវសិយ័ឯកជនឱយច្លូរមួកបុងកិច្ចការទនេះ នងិ៤) ការពរងងឹគណុភាពម្នការអប់រនំងិការទលើក 
កមពសក់ាររសាវរជាវវទិាសាស្រសថ បទច្ចកវទិា នងិនវានវុតថន៍។ 
២.២ គោលនគោបាយនិងអាទិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាត ិ

ទដើមផីទឆលើយតបនឹងច្កខុ វសិយ័ជាតិ ដផនការយទុនសាស្រសថអភិវឌណជាតិ ២០១៤-២០១៨ រតូវកំណត់
ច្ាសថ់្ន កមពុជានងឹទឆលើយតបទៅនងឹការទធវើសមាហរណកមមអាសា នកបុងឆ្ប ំ ២០១៥ និងកសាងរគេឹះ 
សរមាប់ការដរបកាល យខ្លួនជារបទទសមានច្ំណូលមធយមកបុងឆ្ប ំ ២០៣០។ ទដើមផីទលើកកមពសក់ារផថលទ់សវា 
សាធារណៈនងិការអភវិឌណទៅមូលដ្ឋឌ ន រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានទបថជាញ ទផធរមខុ្ងារនិងការទទួលខ្ុសរតូវដល ់
រកមុរបកឹាថ្នប កទ់រកាមជាត។ិ ទៅកបុងរយៈទពលដវង រដឌបាលឯកភាពមយួនឹងសរមបសរមួលរាល ់
សកមមភាពរដឌបាល រមួបញ្ចូ លទំាងការយិលយ័នានារបសរ់កសងួសាទ បន័។ ដំទណើ រការទផធរមុខ្ងារនងិ 
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ជពំូកទ ី២ ៖ អាទិភាពម្នការអភិវឌណជាតិ និង ទោលនទយបាយអប់រ ំ២០១៤-២០១៨         ទំព័រទី [14] 

ការទទួលខ្ុសរតូវជាបទណថើ រៗទនេះ រតូវបានឆលុេះបញ្ច ំងទៅកបុងទោលនទយបាយវមិជឈការនិងវសិហមជឈ
ការរបសរ់កសងួអប់រ ំយវុជន នងិកីឡា។ 

ការអភវិឌណធនធានមនុសសរបកបទដ្ឋយគុណភាព សមតទភាព នងិគណុធមគ៌ឺជាកតាថ គនលឹេះ 
សរមាប់រទរទងក់ំទណើ នទសដឌកចិ្ចនងិភាពរបកតួរបដជងរបសរ់បទទសទំាងទពលច្ំទពាេះមខុ្ និងសរមាប ់
អនាគត ជាពិទសសកបុងទពលដដលកមពុជាឈានច្ូលទៅជារបទទសមានច្ណូំលមធយមករមិតទាបកបុង
ទពលដខ៏្លីខាងមខុ្ ទហើយបនថទឡើងទៅជារបទទសមានច្ំណូលមធយមករមតិខ្ពសទ់ៅឆ្ប ំ ២០៣០ នងិជា
របទទសអភិវឌណទៅឆ្ប ំ ២០៥០ តាមច្កខុ វសិយ័ដវងឆ្ង យរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ កបុងន័យទនេះ ការអភិវឌណ 
ធនធានមនុសសគឺសទំៅទៅទលើការកសាងសមតទភាពខាងច្ំទណេះដងឹ ច្ំទណេះទធវើ សហរគិនភាព ជំនាញ 
ការម្ច្បរបឌិត នងិនវានវុតថន៍ទលើរគបដ់ផបក រគប់វសិយ័ ពិទសសដផបកវទិាសាស្រសថនិងបទច្ចកវទិា រពមទំាង
សមតទភាពកបុងការរសាវរជាវនិងការអភិវឌណ។ ទនធមឹនឹងទនេះការទលើកសធួយគណុភាពដផបកសខុ្ភាព កាយ
សមផទា សលីធម ៌សាម រតទីទួលខ្ុសរតូវ នងិមនសកិារទសបហាជាត ិនិងវជិាជ ជីវៈ ទដ្ឋយោម នការទរ ើសទអើង 
ខាងទយនឌ័រ រមួជាមួយនងឹរបពន័នសវុតទិភាពសងគមគត់មត់។ 

ការអភវិឌណធនធានមនុសសរបកបទដ្ឋយគុណភាពនងិសមតទភាព ទដើមផីទឆលើយតបទៅនងឹទសច្កថ ី
រតូវការកបុងការអភិវឌណសងគម-ទសដឌកិច្ចកមពុជាដដលជាកតាថ គនលឹេះ សរមាប់រទរទង់កទំណើ នទសដឌកិច្ច និង 
ភាពរបកតួរបដជងរបសរ់បទទសទំាងកបុងទពលច្ំទពាេះមុខ្ និងសរមាបអ់នាគតរយៈទពលដវង ទៅដតជា 
បញ្ា របឈមដច៏្មផងរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ ជាក់ដសថង កបុងវសិយ័អប់រ ំ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរតូវបនថទផ្លថ ត   
អាទិភាពទលើការពរងងឹគណុភាព ភាពអាច្ទឆលើយតបបានទៅនងឹទសច្កថីរតូវការម្នទីផារពលកមម និងការ 
អភវិឌណជំនាញបទច្ចកទទសសរមាប់យវុជន ទដើមផបីទងកើនឱកាសការងារ និងទរបើរបាសឱ់យអសន់ូវ        
សកាថ នុពលម្នផលលាភរបជាសាស្រសថរបសក់មពុជា កដ៏ចូ្ជាទដើមផីធានាការបនថទវនកបុងការដឹកនំានងិ
អភវិឌណរបទទស។  

២.៣  ចក្ខវុសិយ័ និងគបសក្ក្មមរបសម់្រក្សងួអប់រ ំយវុជន និងក្ឡីា  

ច្កខុ វសិយ័របសរ់កសងួអបរ់ ំយវុជន នងិ កីឡាគឺ កសាងនងិអភវិឌណធនធានមនុសសរបកប ទដ្ឋយ
គុណភាព នងិគណុធម៌របទសើរបផំុតទលើរគប់ដផបក ទដើមផកីសាងសងគមកមពុជាឱយកាល យជាសងគមរកីច្ទរមើន
ដផែកទលើច្ទំណេះដឹង នងិច្ំទណេះទធវើជាមូលដ្ឋឌ ន។ 

ទដើមផីសទរមច្បានតាមច្កខុ វសិយ័ខាងទលើ  រកសងួអបរ់ ំ យវុជន និង កឡីាមានទបសកកមម 
ដឹកនំា រគប់រគង នងិអភវិឌណវសិយ័អបរ់ ំ យវុជន នងិ កឡីាម្នរពេះរាជាណ្តច្រកកមពុជា ឱយទឆលើយតបទៅ
នឹងតរមូវការអភិវឌណទសដឌកិច្ច-សងគមកិច្ច  វបផធម៌របសក់មពុជា នងិការរកីច្ទរមើនទៅកបុងតំបន់ នងិ 
សកលទលាក ។ 

វតទុបំណងរយៈទពលដវងរបសរ់កសងួអប់រ ំ យវុជន និងកីឡា គអឺភិវឌណយវុជនកមពុជាទលើរគប់     
វសិយ័នងិបណថុ េះសាម រតីយវុជន យវុតកីមពុជារគប់របូឱយមានទមាទនភាពជាតិ មានសលីធម៌លែ នងិគុណ



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទ ី២ ៖ អាទិភាពម្នការអភិវឌណជាតិ និង ទោលនទយបាយអប់រ ំ២០១៤-២០១៨         ទំព័រទី [15] 

ធមខ៌្ពស ់រពមទំាងមានសទុិដឌនិិយមច្ំទពាេះរបទទសជាតិ នងិរបជាពលរដឌរបសខ់្លួន។ 

វតទុបំណងច្ំទពាេះមុខ្របសរ់កសងួអបរ់ ំ យវុជន នងិកឡីា គឺធានាថ្នយវុជននងិកុមារកមពុជារគប់ 
របូមានឱកាសទសមើោប កបុងការទទួលបានការអបរ់រំបកបទដ្ឋយគុណភាពរសបតាមរដឌធមមនុញ្ដ នងិការ   
ទបថជាញ ច្តិថរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិបាលច្ំទពាេះអនុសញ្ដ អងគការសហរបជាជាតិសថពីីសទិនកិមុារ ទពាលគឺទោល
ការណ៍មនិទរ ើសទអើងអពំសីាទ នភាពសងគម ភមូិសាស្រសថ ជនជាតិ សាសនា ភាសា ទភទ នងិកាយសមផទា។ 
រកសងួសងឃមឹទុកថ្ន ទៅទពលដដលសសិស និសសិតបានបញ្ច ប់ការសកិារបសខ់្លួនពួកទគនងឹមានច្ំទណេះ
ដឹងរសបតាមសថង់ដ្ឋមួយសមរសប រពមទំាងអាច្របកតួរបដជងទៅទលើទផីារការងារកបុងតបំន ់ និង
ទលើសកលទលាក និងអាច្កាល យជាកមាល ំងសបូលសរមាប់ជរំញុការអភិវឌណសងគមនងិទសដឌកចិ្ចរបស់
របទទសជាតិ ។ 

របទទសកមពុជាបានឈានច្ូលកបុងដណំ្តក់កាលមួយថមីទទៀតម្នការអភិវឌណវសិយ័អប់រ ំ ដដល
ចំបាច្់រតវូទផ្លថ តការយកច្តិថទកុដ្ឋកទ់ៅទលើការពរងងឹការអប់រមំូលដ្ឋឌ ន នងិគុណភាពសកិាទៅកបុង
រកបខ្័ណឍ ទសដឌកិច្ចជាត ិ ដដលមានលកខណៈជារបពន័នដទ៏ូលទំលូាយ។ ច្កខុ វសិយ័អប់រសំរមាបរ់យៈទពល
ដវងរបសក់មពុជា នងឹយកច្ិតថទុកផថលទ់សវាអប់រចំបព់ីអប់រកំុមារតូច្តាមរគបរ់បូភាព ដដលជាមូលដ្ឋឌ ន
រគឹេះរងឹមំាសរមាប់ការអប់រទំៅករមតិបនថបនាធ បទ់ទៀត និងយកច្តិថទុកដ្ឋក់ដលស់សិានុសសិសទៅករមតិ
ដំបងូម្នបឋមសកិាទលើបណិំនអណំ្តននងិទលខ្នពវនថ។ វសិយ័អប់រនំងឹពរងីកវសិាលភាពម្នការអប់រ ំ
សរមាប់ទំាងអសោ់ប ពបីឋមសកិា ៦ ឆ្ប ំ ទៅដលអ់ប់រមំូលដ្ឋឌ ន ៩ ឆ្ប ំ។ សសិានុសសិសដដលបញ្ច ប់ការ
សកិាអបរ់មំូលដ្ឋឌ ននងឹរតវូពនិិតយទមើលឧបនិសស័យ កបុងការទរជើសទរ ើសបនថការសកិាទៅអបរ់មំធយម
សកិាច្ំទណេះទូទៅ ឬកទ៏រជើសទរ ើសដផបកអប់របំទច្ចកទទសនងិវជិាជ ជីវៈ។ ការទលើកកមពសគ់ណុភាពម្នការ
អបរ់ ំ ករ៏តវូទផ្លថ តទលើការទលើកកមពសគ់ណុភាពរបសធ់ាតុច្ូល ដំទណើ រការទរៀននិងបទរងៀន នងិលទនផល
សកិារបសស់សិស។ គណុភាពរបសធ់ាតចុ្ូល នងឹទផ្លថ តសខំាន់ទលើគុណវឌុណិរគូបទរងៀន ដដលនឹងរតវូ
បទងកើនរបូមនថពី ១២ បកូ ២ ទៅដល ់១២ បូក ៤ ទៅឆ្ប ំ ២០២០។ គណុភាពរបសក់មមវធិីសកិាទៅអប់រ ំ
ច្ំទណេះទូទៅនិងឧតថមសកិាឱយរសបនងឹគុណភាពសថង់ដ្ឋរអាសា ន។  

២.៤ គោលវធិីក្នងុការគរៀបចផំផនការយទុធសាស្តសរវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ការទធវើសមាហរណកមមទៅកបុងសមាគមអាសា នឆ្ប ំ ២០១៥ និងការដរបកាល យកមពុជាឱយទៅជា 
របទទសមានច្ំណូលមធយមឆ្ប ំ ២០៣០ ទាមទារឱយមានការវនិិទយគបដនទមទទៀតកបុងវសិយ័អប់រ។ំ 
ធនធានមនុសសដដលមានវជិាជ ជីវៈរតឹមរតវូ និងមានគណុភាព រពមទំាងធនធានហរិញ្ដវតទុ រគប់រោន ់ករ៏តូវ 
ដ្ឋក់ច្ូលកបុងវសិយ័អប់រផំងដដរ (របទទសកបុងអាសា នដដលទជាគជ័យ កទ៏ទលួបទពិទសាធពីការបទងកើន 
ការវនិិទយគទៅកបុងវសិយ័អបរ់ ំ៥ ភាគរយម្នផលតិផលកបុងរសុកសរបុ)។ 

រកសងួអប់រ ំយវុជន នងិកឡីាទទួលសាគ លព់ីសារៈសខំាន់កបុងការជំរញុឱយវសិយ័ទំាងមូលអាច្ទធវើ
ការជាមួយោប  ទដើមផីទឆលើយតបនងឹតរមូវការសងគមនងិទសដឌកចិ្ច។ ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទ ី២ ៖ អាទិភាពម្នការអភិវឌណជាតិ និង ទោលនទយបាយអប់រ ំ២០១៤-២០១៨         ទំព័រទី [16] 

២០១៤-២០១៨ ទផ្លថ តទលើការពរងឹងសមិទនផលដដលមានកនលងមក ការឈានទៅដលរ់កុមជបួការ
លបំាក ការផថលក់ារអប់ររំបកបទដ្ឋយគុណភាពនងិភាពទឆលើយតបសរមាប់ការអភវិឌណរបទទស។ ការផថល់
ទសវាអប់ររំបកបទដ្ឋយវជិាជ ជីវៈនងិគណទនយយភាព ជាមូលដ្ឋឌ នសរមាប់កសាងសងគមមួយរបកបទដ្ឋយ
ច្ំទណេះដងឹនងិជំនាញ។ វសិយ័អប់រនំងឹទរៀបច្ំនវូរកបខ្ណឍ ធានាគុណភាពទទំូាងវសិយ័ ទដ្ឋយដផែកទលើ
សថង់ដ្ឋរម្នការសកិាទរៀនសរូតនងិការផថលទ់សវាដដលទឆលើយតបទៅនឹងតរមូវការរបសក់ុមារ សហគមន ៍
និងទីផារការងារ។ 

ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់នំងឹឈរទលើមូលដ្ឋឌ នម្នការរគបរ់គង និងការកសាងដផនការ
ថវកិាទផ្លថ តទលើលទនផលនងឹរតូវទរៀបច្ំតាមអនុវសិយ័សខំាន់ៗ ៧ ដចូ្ជាការអប់រកំុមារតចូ្ ការអប់របំឋម
សកិា ការអបរ់មំធយមសកិានិងអប់របំទច្ចកទទស ការអបរ់ឧំតថមសកិា ការអបរ់ទំរៅរបព័នន ការអភិវឌណ
យវុជន និងការអបរ់កំាយនិងកីឡា។ 

ការងាររបសអ់នុវសិយ័ទំាងទនេះរមួបញ្ចូ លទំាងការអភិវឌណរគូបទរងៀន ការដកលមែកមមវធិីសកិា 
និងសមាភ រៈទរៀននិងបទរងៀន ការទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ ធានាគុណភាព ការអភិវឌណដបបវមិជឈការនងិវសិហ-   
មជឈការនងឹោំរទទដ្ឋយរបព័ននរគប់រគងហរិញ្ដវតទុនងិធនធានមនុសស។ 
២.៥ គោលនគោបាយ យទុធសាស្តសរ សចូនាក្រសនលូ និងចណុំចគៅអប់រ ំ
២.៥.១ ទោលនទយបាយអបរ់ ំ
ទោលនទយបាយទ ី១ ៖ ធានាលទនភាពទទលួបានទសវាអបរ់រំបកបទដ្ឋយសមធម ៌

កុមាររគបរ់បូបានទទួលទសវាអប់រកំុមារតូច្តាមរគប់របូភាព បានច្ូលទរៀនទៅបឋមសកិា 
មធយមសកិា និងមានឱកាសបនថការសកិាទៅមខុ្ទទៀត។ សរមាបក់ុមារដដលពុំមានលទនភាពច្ូលទរៀន
កបុងរបព័នន ជទរមើសទផសងទទៀតនងឹរតូវផថលល់ទនភាពឱយអបកទំាងទនាេះទទូលបានការអបរ់។ំ 

ការបទងកើនច្នំួនកុមារនិងយវុជនឱយទទួលបានការអប់រទំៅរគប់ករមតិ ទដ្ឋយទផ្លថ តទលើសមធម ៌
និង តំបន់នងិរកមុកុមារជបួការលបំាក។ ការបទងកើនឱកាសដលស់សិសដដលបញ្ច ប់ការសកិាទៅថ្នប ក់ទី
១២ ឱយទទួលបាននវូច្ទំណេះដឹងនងិជំនាញកបុងការគិតនិងទហតផុល នងិអាច្ជាមូលដ្ឋឌ នសរមាបប់នថ
ការសកិាទៅកបុងការបណថុ េះបណ្តថ លបទច្ចកទទស និងឧតថមសកិាតទៅទទៀត។ 
ទោលនទយបាយទ ី២ ៖ ទលើកកមពសគ់ណុភាពនងិភាពទឆលើយតប 

កុមារនងិយវុជនរគប់របូមានបទពទិសាធកបុងការសកិា របកបទដ្ឋយគណុភាពនិងភាពទឆលើយតប 
ដដលអាច្ឱយពកួទគអាច្ច្លូរមួច្ដំណកដលក់ារអភិវឌណរបទទសជាត។ិ 

ការធានាថ្ន ការអប់ររំបកបទដ្ឋយគណុភាព នងិមានទំនាក់ទនំងទៅនងឹទោលទៅអភវិឌណសងគម 
ទសដឌកចិ្ចរបសរ់បទទស។ រកបខ្ណឍ គុណភាពដដលផថលដ់លអ់បកសកិា មាតាបិតា សហគមន ៍            
រគបូទរងៀន នងិអបករគប់រគង ជាមួយនឹងសថង់ដ្ឋរម្នផលសទរមច្ ការពិនតិយតាមដ្ឋននងិរបាយការណ៍។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទ ី២ ៖ អាទិភាពម្នការអភិវឌណជាតិ និង ទោលនទយបាយអប់រ ំ២០១៤-២០១៨         ទំព័រទី [17] 

ទោលនទយបាយទ ី៣  ៖ ធានាភាពសក័ថសិទិនម្នភាពជាអបកដកឹនំានងិរគបរ់គងរបសម់ស្រនថអីបរ់រំគបល់ដំ្ឋបថ់្នប ក ់
ការផថលទ់សវាអប់រនំឹងរតវូអនវុតថរបកបទដ្ឋយរបសទិនភាពនងិទនភ់លន។់ ការរគបរ់គងរបកបទដ្ឋយ

របសទិនភាពនិងវជិាជ ជីវៈនងឹផថលន់ូវតម្មលដល៏ែបផំុត (ទផ្លថ តទលើលទនផល) ទាន់ទពលទវលា ការពនិតិយតាម
ដ្ឋននងិរបាយការណ៍នូវលទនផលនិងទយបលរ់តឡប ់ វធិានការរបកបទដ្ឋយគណទនយយភាព នងិ យនថ
ការសរមាប់ដកលមែទោលនទយបាយ យទុនសាស្រសថ និងកមមវធិ ី ទំាងទៅថ្នប កជ់ាត ិ ទំាងទៅថ្នប ក់ទរកាម    
ជាតិ។ ការរគប់រគងរគឹេះសាទ នសកិាសាធារណៈនងឹអាច្ទឆលើយតបយ៉ាងមានរបសទិនភាពទៅនឹងតរមូវការ
ជាក់ដសថងទៅករមតិសាលាទរៀន។ 
២.៥.២ សចូ្នាករសបូល 

សចូ្នាករសបូល 

សាទ នភាព
បច្ចុបផនប 

២០១២-២០១៣ 

ច្ំណុច្ទៅ 
២០១៧-២០១៨ 

ណាលនណោបាយទី ១ ៖ ធានាលទនភាពទទួលបានទសវាអប់ររំបកបទដ្ឋយសមធម៌  
១ - ភាគរយកុមារអាយ៥ុឆ្ប ំ កបុងការអប់រកំុមារតូច្រគប់របូភាព ៥៦,៥% ៨០% 

២- ច្ំនួនរសុកដដលបានសទរមច្អរតាបញ្ច ប់បឋមសកិាយ៉ាងតិច្    
៨០ ភាគរយ 

១១៩ ១៤៤ 

៣- ច្ំនួនទខ្តថដដលបានសទរមច្អរតាបញ្ច ប់មធយមសកិាបឋមភូមិយ៉ាង
តិច្ ៤០ ភាគរយ ៧ ១៧ 

ទោលនទយបាយទី ២ ៖ ទលើកកមពសគ់ុណភាពនិងភាពទឆលើយតប 
៤- អរតាអកខរកមមយុវជន (អាយ ុ១៥-២៤) ៩១,៥% ៩៧,៥% 
៥- អរាអកខរក្សមមជនទពញវយ័ (អាយុ ១៥-៤៥) ៨៧,០៥% ៩០,៥% 
៦- ការវាយតម្មលថ្នប ក់ជាតិលទនផលសកិារបសស់សិសថ្នប ក់ ទី ៣ ទី ៦ 

និងទី ៨ ទលើមុខ្វជិាជ ភាសាដខ្មរ និងគណិតវទិា 

កំពុងអនុវតថ 
ថ្នប ក់ទី៣ 

អនុវតថ 
ថ្នប ក់ទី៨ 

៧- ច្ំនួនរគូបទរងៀនឧតថមសកិាមានសញ្ដ បរតបរញិ្ដ បរតជាន់ខ្ពស ់ ៦៣១១ នាក់្ស ៧៣១១ នាក់្ស 
៨- ចំនួនរគូបទរងៀនឧតថមសកិាមានសញ្ដ បរតបណឍិ ត ៨០៨ នាក់្ស ១០៥៨ នាក់្ស 
ទោលនទយបាយទី៣ ៖ ធានាភាពសក័ថិសទិនម្នភាពជាអបកដឹកនំានិងរគប់រគងរបសម់ស្រនថីអប់ររំគប់លដំ្ឋប់ថ្នប ក់ 
៩- ភាគរយថវកិាកមមវធិីទធៀបនឹងថវកិាសរបុរកសងួអប់រ ំយវុជន និង

កីឡា  
១៣,៦៩% 

(ទៅឆ្ប ំ២០១៣) ១០០% 

១០- ភាគរយការទូទាត់ច្ំណ្តយថវកិាកមមវធិី ៨៦,៧% ១០០% 

២.៥.៣   ទោលការណ៍របសដ់ផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ២០១៤-២០១៨ 

 រកបខ្ណឍ យទុនសាស្រសថរបសដ់ផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ នឹងទផ្លថ តទលើការបនថសកមមភាព   
ការពរងីក និងការបនថនរិនថរភាពម្នសមទិនផលដដលបានសទរមច្កនលងមកទាក់ទងនងឹការច្ូលទរៀន    



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទ ី២ ៖ អាទិភាពម្នការអភិវឌណជាតិ និង ទោលនទយបាយអប់រ ំ២០១៤-២០១៨         ទំព័រទី [18] 

ការណលើក្សក្សមពស់សមធម៌ ការបទងកើនគុណភាពនងិភាពណឆលើយត្បសរមាបក់ុមារនងិយវុជន តាមរយៈការ   
ផថលទ់សវាអប់ររំបកបទដ្ឋយវជិាជ ជីវៈ តមាល ភាព នងិគណទនយយភាព។ 

 ទដើមផីសទរមច្បានវតទុបំណងទោលនទយបាយនងិកមមវធិីនានា រតូវអនុវតថតាមទោលការណ៍ដចូ្
ខាងទរកាម ៖ 

 ផារភាជ ប់ទៅនងឹក្សមមវធីិជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌ្ឍាមដបបរបជាធិបណត្យយ និងចូលរមួក្សនុងដំណ ើ រ 
ការបណងកើត្រដឋបាលឯក្សភាព និងរដឋបាលថ្នន ក់្សណរកាមជាតិ្  ណរកាមការដ នំាពីរ ៈក្សមមការជាតិ្
សរមាប់ការអភិវឌ្ឍាមដបបរបជាធិបណត្យយ។ 

 ទរៀបច្ំយនថការរបតិ្បត្តិទំាងកបុងនងិទរៅ និងរបព័ននការងារទំាងដខ្សទទងឹនិងដខ្សបទណ្តថ យ របពន័ន
ព័ត៌មាន នងិមខុ្ងាររបតបិតថិ ដដលឆលុេះបញ្ច ំងពីការររប់ររងាមដបបអនវុសិយ័ និងស្រសបាម 
វត្ាុបំ ងណាលនណោបាយសតីពីកំ្សដ ទរមង់វមិជឈការនិងវសិហមជឈការរបស់រក្សសួង។ 

 ទឆលើយតបនឹងរកបខ្ណឍ ម្នការកសាងដផនការ ការទរោងថវកិា ការពនិិតយតាមដ្ឋននងិវាយតម្មល 
ដផែកទលើលទនផល។ 

 ដផែកទលើទោលការណ៍សទិន ិនិងសមធម។៌ 

 ផថលជ់ារកបខ្ណឍ គណុភាពទូលទំូលាយមួយ ដដលរមួបញ្ចូ លទំាងការវាយតម្មលលទនផលសកិា
របសស់សិស (ផារភាជ ប់នងឹការវាយតម្មលទៅថ្នប កត់ំបន់នងិអនថរជាតិ) កមមវធិីសកិានងិ               
សមាភ រៈសកិា ជំនាញនិងច្ំទណេះដឹងកបុងការបទរងៀន សមាភ រៈ ការរគប់រគង និងសថង់ដ្ឋររបស ់
ទសវាអប់រ។ំ 

 ទលើកកមពសន់ិរនថរភាពដផបកហរិញ្ដវតទុ  តាមរយៈការទធវើច្ំទណ្តលដផែកតាមត្រមូវការ។ 

 ទកៀរគរការច្ូលរមួរបសអ់បកពាកព់័នន នងិម្ដគអូភិវឌណ។ 

២.៥.៤    កមមវធិអីាទិភាព 

 កមមវធិពីរងីកការោំពារនងិអបរ់កំុមារតចូ្ ៖ ជាមូលដ្ឋឌ នសរមាប់ការសកិាទៅភូមិសកិាបនាធ ប់
ទទៀត ទដ្ឋយផថលន់វូការអប់រសំខុ្ភាព បំណិន នងិច្ំទណេះដឹង ទដើមផចី្ូលរមួការអភវិឌណសងគម-
ទសដឌកចិ្ច តាមរយៈការបទងកើនការច្ូលទរៀនឱយបាន ៨០ ភាគរយម្នកុមារតចូ្ ទៅតាមសាលា     
មទតថយយសកិារដឌ សាលាមទតថយយសកិាឯកជន សាលាមទតថយយសកិាសហគមន ៍នងិអប់រកំុមារ
តូច្តាមផធេះ តាមខ្បងផធេះ។ 

 កមមវធិអីភវិឌណនងិសាងសង់សាលាទរៀន ៖ ធានាថ្នកុមារទំាងអសប់ានច្ូលទរៀនទៅបឋមសកិា 
និងច្ូលទរៀនកាន់ដតទរច្ើនទឡើងទៅមធយមសកិា តាមរយៈការសាងសង់សាលាទរៀន (ជាពិទសស     
ការពរងីកសាលាបឋមសកិាទៅជាអនុវទិាលយ័ឱយបានទរច្ើនតាម ុ ំ សងាក ត់ រសបតាម



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទ ី២ ៖ អាទិភាពម្នការអភិវឌណជាតិ និង ទោលនទយបាយអប់រ ំ២០១៤-២០១៨         ទំព័រទី [19] 

កំទណើ នសសិស) ការបណថុ េះបណ្តថ លនិងវរិកឹតការរគបូទរងៀន ការផគតផ់គងរ់គូ ការផថលទ់សៀវទៅ
សកិាទោលនងិបរកិាខ របណ្តត លយ័ ការបំប៉ាននាយកសាលាទរៀន បនធបព់ិទសាធវទិាសាស្រសថ 
បនធប់កុពំយូទ័រ បនធប់សកិាភាសាបរទទស ទរាងជាង និងទីលានកឡីា។ 

 កមមវធិអីភវិឌណរបពន័នធានាគុណភាពអប់រនំិងគុណភាពសាលាទរៀន ៖ សរមាប់សាលាមទតថយយ 
សកិា បឋមសកិា និងមធយមសកិា។ ការអភិវឌណរកបខ្័ណឍ គុណភាពនងិឧបករណ៍ ការអភិវឌណ
សមតទភាពកបុងការជួយសាលាទរៀននងិរគបូទរងៀន ទដើមផីសទរមច្បានសថង់ដ្ឋរគុណភាពនងិភាព
ទឆលើយតប តាមរយៈការអភិវឌណកមមវធិីសកិាឱយមានភាពទឆលើយតប សមាភ រៈសកិារគប់រោន់ នងិ
ការបទរងៀនរបកបទដ្ឋយឧតថមភាព។ 

 កមមវធិពីរងឹងរបព័ននវាយតម្មលលទនផលសកិារបសស់សិសថ្នប ក់ជាតនិងិអនថរជាត ិ ៖ ពរងឹងការទធវើ 
ទតសថថ្នប កទ់រៀនជារបចំនងិទតសថវាយតម្មលថ្នប ក់ជាតិ ការដកទរមង់ការរបឡងថ្នប ក់ជាតិ និងការ
ទរតៀមខ្លួនច្ូលរមួកបុងកមមវធិីវាយតម្មលការសកិារបសស់សិសថ្នប ក់អនថរជាតិ។ 

 កមមវធិីអាហារបូករណ៍ ៖ ពរងីកវសិាលភាពដលប់ឋមសកិានងិមធយមសកិា និងទផ្លថ តទលើការ
កំណតរ់កមុទោលទៅ ការពិនតិយតាមដ្ឋន នងិវាយតម្មលកមមវធិ។ី 

 កមមវធិអីបរ់បំទច្ចកទទសនងិវជិាជ ជវីៈ ៖ អនវុតថរកបខ្ណ័ឍ គុណវឌុណិថ្នប ក់ជាត ិ ទដើមផបីទងកើនគុណភាព
ម្នការអបរ់បំទច្ចកទទសនងិវជិាជ ជីវៈ នងិទរៀបច្ំសាទ ប័នសរមបសរមួលជាមួយនងឹអបកពាក់ពន័នដម្ទ
ទទៀត។ 

 កមមវធិីរគប់រគងនិងវាយតម្មលការបទំពញការងាររបសប់ុគគលកិ ៖ បទងកើនគណុភាពម្នការបទរងៀន 
ការវាយតម្មល ការសរទសើរ ការទលើកទឹកច្តិថ នងិការអភិវឌណវជិាជ ជីវៈ។ 

 កមមវធិអីភវិឌណឧតថមសកិា ៖ ដកទរមង់របពន័នអប់រទំៅឧតថមសកិាឱយមានលកខណៈជារបព័នន រសប
ជាមួយនងឹសថង់ដ្ឋរកបុងតបំន់នងិអនថរជាតិ ទលើកកមពសគ់ណុភាពម្នដំទណើ រការរបសរ់បពន័ន      
ការបទរងៀននិងរសាវរជាវទលើមុខ្វជិាជ វទិាសាស្រសថ បទច្ចកវទិា វសិវកមម សលិផៈ នងិគណិតវទិា។  

 កមមវធិអីភវិឌណរបពន័នរគបរ់គងដផែកទលើលទនផល ៖ កសាង អភិវឌណសមតទភាព និងផ្លល សប់ថូ ររទបៀប
របបការងារទដើមផីអនុវតថការកសាងដផនការ ការទរៀបច្ំថវកិា និងរបពន័នពនិិតយតាមដ្ឋនដផែកទលើ
លទនផល ទៅថ្នប ក់ជាតិនងិថ្នប ក់ទរកាមជាត។ិ 

 កមមវធិកីំដណទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុ អបរ់នំងិហរិញ្ដបផទាន ៖ អភិវឌណសមតទភាពកបុងការ
ទរៀបច្នំិងការអនុវតថថវកិា ការទដញម្ថល ការទធវើវមិជឈការងារថវកិាដលស់ាលាទរៀន ការដកលមែការ
រគប់រគងហរិញ្ដវតទុ  នងិការពរងឹងការងារសវនកមម។ 

 កមមវធិអីកខរកមមនិងទរៀនទពញមួយជវីតិ ៖ អនុវតថកមមវធិីសមមូលអប់រទំរៅរបពន័ន នងិកំណត់យនថ
ការច្ាសល់ាសស់រមាបអ់នុវតថកមមវធិីអកខរកមមនងិទរៀនទពញមួយជីវតិ ទដើមផបីទងកើតធនធាន 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទ ី២ ៖ អាទិភាពម្នការអភិវឌណជាតិ និង ទោលនទយបាយអប់រ ំ២០១៤-២០១៨         ទំព័រទី [20] 

មនុសសដដលអាច្សរមបខ្លួន និងទទួលបានអតទរបទយជន៍ពឱីកាសនានា កបុងបរបិទសងគម      
វបផធម ៌នងិបរសិាទ នទសដឌកិច្ច។ 

 កមមវធិីសរមបសរមួលកបុ ងវសិយ័និងអនថរវសិយ័ ៖ បទងកើតយនថការរបតិបតថិដដលសែតិរមតួនិងរលនូ
សរមាប់អនុវសិយ័ទំាងអស។់  

 បញ្ា ឆលងវសិយ័ ៖ រកសងួនឹងបនថទដ្ឋេះរសាយបញ្ា ឆលងវសិយ័នានាដចូ្ជា ទី១) ទយនឌរ័ ទដ្ឋយ
ទផ្លថ តសខំានទ់លើការអប់រទំៅរគបក់រមតិសកិា ជាពិទសសការផថលអ់ាហារបូករណ៍ និងការ
អភវិឌណសមតទភាពមស្រនថីជានារ ី   ទី២) ការកាត់បនទយទរោេះមហនថរាយ ទី៣) ការដថរកាបរសិាទ ន 
តាមរយៈការធានាថ្នរាលប់ញ្ា រតូវបានឆលុេះបញ្ច ំងទៅកបុងកមមវធិីសកិា នងិទី៤) ការរគប់រគង
ហរិញ្ដវតទុសាធារណៈ តាមរយៈសហការជតិសបទិនជាមួយរកសងួទសដឌកចិ្ចនងិហរិញ្ដវតទុកបុងការ  
អនវុតថកមមវធិកីំដណទរមងថ់្នប ក់ជាត។ិ 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
ជំពកូទី ៣ 

ផផនការតាមអនវុិ្យ័ 
ឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ 



 

 

 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [21] 

៣.១ អនវុិ្យ័ ការអបរំ់កមុារតចូ 
៣.១.១ សាវតារ 

 កបុងឆ្ប ំសកិា២០១២-២០១៣ កុមារអាយ៥ុឆ្ប ំ ៥៦,៤៩ ភាគរយ បានច្ូលទរៀនកបុងកមមវធិអីបរ់កំុមារ
តូច្ ទធៀបនងឹឆ្ប ំសកិា ២០០៨-២០០៩ មានរតឹមដត ៣៥ ភាគរយ ។ កុមារអាយ ុ៣-៤ ឆ្ប ំបានច្ូលទរៀន 
២១,២៣ ភាគរយ ។ ប៉ាុដនថការទទួលបានទសវាអប់រកំុមារតចូ្អាយ ុ ០ ទៅទរកាម ៣ ឆ្ប ំ សទរមច្បានដត 
៣,១៩ ភាគរយប៉ាទុណ្តត េះ។ 
 វឌណនភាពដដលទទួលបានទំាងទនេះ ទដ្ឋយសារមានការពរងីកច្នំួនសាលាមទតថយយសកិា       
សហគមន ៍ថ្នប ក់មទតថយយសកិាកបុងសាលាបឋមសកិា សាលាមទតថយយសកិាឯកជន  និងកមមវធិីអប់រកំមុារ
តូច្តាមផធេះ ខ្បងផធេះ។ ទទាេះជាយ៉ាងណ្ត វសិាលភាពម្នការពរងកីទនេះទៅមានករមិតទៅទឡើយ ទដ្ឋយសារ
កងវេះធនធានរបូវន័ថនងិហរិញ្ដវតទុ  រពមទំាងសមតទភាព។ តរមូវការនងិគុណភាពម្នទសវាអប់រទំៅករមិតទនេះ
ទៅមានករមតិ និងមានគមាល តរវាងទីតំាងភមូិសាស្រសថមួយទៅភមូិសាស្រសថមួយទទៀត ជាពិទសសទៅតំបន់
ដដលមានការច្ូលទរៀនទៅបឋមសកិាមានករមតិទាប និងទបាេះបង់ការសកិាខ្ពស។់ អនុវសិយ័ទនេះបាន
ទផ្លថ តការយកច្តិថទកុដ្ឋកត់ិច្តួច្ទលើបញ្ា អាហារបូតទមភ ការោំពារ និងសខុ្ភាពរបសក់ុមារតចូ្។ 
 កបុងទពលបច្ចុបផនប រកបខ្ណឍ ធានាគុណភាពមនិទាន់បានទរៀបច្ំ និងមានដតរគូមទតថយយសកិាទៅ
សាលាសាធារណៈប៉ាុទណ្តត េះ ដដលបានទទួលវរិកឹតការសថពីីបច្ចុបផនបភាពកមមវធិសីកិា។  រគមូទតថយយសកិា
សហគមន៍នងិរកុមមាថ យបទងាគ លម្នកមមវធិអីបរ់កំុមារតូច្តាមផធេះនងិខ្បងផធេះ បានទទួលការបំប៉ានតចិ្តចួ្ 
ការផថលស់មាភ រៈទរៀននងិបទរងៀនទៅមានករមតិ នងិការអភិវឌណសមាភ ររបូវន័ថមទតថយយសកិាសហគមនម៍និ
ទាន់ជាច្ំណុច្អាទិភាពទៅទឡើយ។ 
 អនថរាគមន៍ទោលនទយបាយកបុងអំឡុង ២០០៩-២០១៣ បានផថលជ់ាមូលដ្ឋឌ នរគឹេះសរមាប់ការ
ឈានទៅបទងកើនគុណភាពម្នទសវាអប់រកំុមារតូច្ទៅឆ្ប ំ២០១៨។ មូលដ្ឋឌ នរគឹេះទំាងទនាេះមានដូច្ជាការ 
ទរៀបច្ំទោលនទយបាយជាតិនងិដផនការសកមមភាពជាតិសថពីីការោំពារនិងអភិវឌណនក៍ុមារតចូ្  ការបទងកើត 
គណៈកមាម ធិការជាតិោំពារនងិអភិវឌណន៍កុមារតចូ្ របកាសសថពីីការរគប់រគងសាលាមទតថយយសកិាឯកជន 
និងរបកាសសថពីីការទទួលសាគ លរ់គបូទងាគ លថ្នប ក់ជាតនិិងថ្នប ក់ទរកាមជាត។ិ ទោលការណ៍របតបិតថិសរមាប់
មទតថយយសកិាសហគមន៍ កមមវធិអីបរ់មំាតាបិតារមួបញ្ចូ លទំាងស្រសថមីានម្ផធទពាេះនិងមាតាបិតាដដលមានកនូ
អាយទុរកាម ២ ឆ្ប ំ នងិទោលការណ៍របតបិតថិសរមាបស់ាលាមទតថយយសកិាធនធាន។ 
៣.១.២   វតទុបណំងទោលនទយបាយ 

 បទងកើនការច្ូលទរៀននងិការោំពារដលក់ុមារអាយ ុ ០ ដលទ់រកាម ៦ ឆ្ប ំ ជាពិទសស កុមារមកពី
រគួសាររករីក ជនជាតិទដើមភាគតិច្ នងិកុមារមានពិការភាព រពមទំាងផថលអ់ាទិភាពដលស់ាលា 
មទតថយយសកិាសហគមន៍ និងអបរ់កំុមារតចូ្តាមផធេះនងិខ្បងផធេះ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [22] 

 ទលើកកមពសគ់ុណភាពរគបទ់សវាអប់រ ំការោំពារ អាហារបូតទមភ និងសខុ្ភាព រពមទំាងបទងកើនការទរបើ
របាសទ់សវាសខុាភិបាល 

 ធានារបពន័នរគប់រគងដផែកទលើលទនផលដំទណើ រការទពញទលញ ទដើមផីោំរទដលក់ារោំពារនងិ
អភវិឌណកុមារតចូ្ ។ 

៣.១.៣    សកមមភាពទោលនទយបាយ 

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាពជាតិសថពីីការោំពារនងិអភវិឌណន៍កុមារតចូ្ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ដ្ឋក់ឱយអនុវតថរបពន័នពនិតិយតាមដ្ឋននិងវាយតម្មលដផែកទលើលទនផលសរមាបអ់នវុសិយ័អប់រកំុមារតូច្ 

ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំាសរមាប់អប់រមំាតាបិតានិងអាណ្តពាបាល សថពីីទសវាអាហារបូតទមភ     

ការោំពារ កិច្ចការពារកុមារ នងិការទរបើរបាសទ់សវាសខុាភិបាល ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំាសថពីីការរគបរ់គងនងិដំទណើ រការសាលាមទតថយយសកិាធនធាន ទៅឆ្ប ំ 

២០១៤ 
 ដកសរមួលកមមវធិីសកិាសរមាប់មទតថយយសកិារដឌ មទតថយយសកិាសហគមន៍ និងកមមវធិអីប់រកំុមារ

តូច្តាមផធេះនងិខ្បងផធេះ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ដកសរមលួភារកចិ្ចនងិការរបរពឹតថទៅរបសន់ាយកដ្ឋឌ នអប់រកំមុារតចូ្ ទឆលើយតបនងឹទោលនទយបាយ 
វមិជឈការនិងវសិហមជឈការ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍បទងកើនរកបខ្ណឍ បណថុ េះបណ្តថ លរគូមទតថយយសកិា ឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ដកសរមួលតួនាទ ីភារកិច្ច និងការរបរពតឹថទៅរបសដ់ផបកអប់រកំុមារតូច្ទៅថ្នប ក់ទរកាមជាតិឆ្ប ំ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការការងាររបចំឆ្ប ំម្នគណៈកមាម ធិការជាតិោំពារនងិអភិវឌណនក៍មុារតូច្ ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំាសថពីី ការរគបរ់គងនងិដំទណើ រការមទតថយយសកិាសហគមន៍ នងិកមមវធិី
អបរ់កំុមារតចូ្តាមផធេះនងិខ្បងផធេះ ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសរមាប់ដផបកឯកជន កសដិ្ឋឌ ន នងិសហរោសធំៗ  ឱយច្ូលរមួច្ំដណកទលើ
ការងារអប់រកំុមារតចូ្តាមរគបរ់បូភាព ឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍អភិបាលកិច្ចលែទៅរគឹេះសាទ នមទតថយយសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាពសរមាប់អនុវតថទោលនទយបាយរគបូទរងៀន ទៅឆ្ប ំ ២០១៥។ 
 
 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [23] 

៣.១.៤    យទុនសាស្រសថ 

 ពរងីកទសវាអបរ់កំុមារតចូ្រគបរ់បូភាពនងិរគបទ់កីដនលង ជាពិទសសតបំនដ់ដលមានអរតាច្ូលទរៀនថមី
និងអរតាពិតម្នការសកិាទាប អរតាទបាេះបង់ការសកិាខ្ពស ់និងតបំនដ់ដលមានសាទ នភាពអាហា-
របូតទមភ ការោំពារ កិច្ចការពារកុមារ និងការទរបើរបាសទ់សវាសខុាភិបាលទៅទាប 

 ពរងឹងនិងពរងកីមទតថយយសកិាសហគមន៍ពរីភាសាសរមាប់តបំន់ជនជាតទិដើមភាគតចិ្ 

 ពរងីកកមមវធិអីប់របំញ្ចូ លោប  សរមាបក់ុមារមានពកិារភាព ទៅតាមសាលាមទតថយយសកិារដឌ និង      
មទតថយយសកិាសហគមន ៍

 ផថលអ់ាហារបូតទមភ និងទលើកកមពសស់ខុ្ភាពសកិា សរមាប់មទតថយយសកិារគប់របូភាព 

 ផឋលធ់ាតចុ្ូលមានគុណភាពនងិោំរទបទច្ចកទទសដលម់ទតថយយសកិារដឌ មទតថយយសកិាសហគមន ៍
និងកមមវធិអីប់រតំាមផធេះរសបតាមសថង់ដ្ឋរ  (ការបំប៉ានរគូ កមមវធិីសកិា កមមវធិីអប់រកំាយនិងសខុ្
ភាព សមាភ រៈបទរងៀននងិទរៀនកបុងនិងទរៅថ្នប ក ់ទីតំាង) 

 អភវិឌណរបពន័នបណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន តាមរយៈការទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋររបព័ននបណថុ េះបណ្តថ លរគូ
បទរងៀន បញ្ច ប់ការបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀនតាមរបពន័ន ៩ បូក ២ បណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀន
សរមាប់រកបខ្័ណឍ  រដឌ នងិឯកជន 

 ពរងឹងគុណភាពម្នការបណថុ េះបណ្តថ លនងិវរិកឹតការរគមូទតថយយសកិា 
 ពរងឹងការរគប់រគង ការទធវើដផនការ ការបំទពញការងារ នងិការពិនតិយតាមដ្ឋននងិវាយតម្មលដផែក

ទលើលទនផល រពមទំាងការទធវើរបាយការណ៍ 

 ពរងឹងកិច្ចសហរបតិបតថិការជាមួយអបកពាក់ពន័នសរមាប់ការោំពារនិងអភវិឌណនក៍មុារតូច្ 

 ពរងឹងទោលការណ៍អភិបាលកិច្ច ការអភិវឌណតាមដបបរបជាធបិទតយយទៅថ្នប ក់ទរកាមជាតិ នងិការ
ទធវើទំទនើបកមមលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគតិយតុថ។ 

៣.១.៥    សចូ្នាករផលសទរមច្ (សាធារណៈ ឯកជន នងិសហគមន)៍ 

 ភាគរយកុមារអាយ ុ៥ ឆ្ប ំបានទទួលទសវាអប់រកំុមារតូច្រគប់របូភាព ទកើនទឡើងពី ៥៦,៤៩ ភាគរយ 
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់៨០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយកុមារអាយ ុ ៤ ឆ្ប ំបានទទួលទសវាអប់រកំុមារតូច្រគប់របូភាព ទកើនទឡើងពី ២១,៥ ភាគរយ 
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់៤៥ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយកុមារអាយ ុ៣ ឆ្ប ំបានទទួលទសវាអប់រកំុមារតូច្រគប់របូភាព ទកើនទឡើងពី ២១,១ ភាគរយ 
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់៤០ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [24] 

 ភាគរយទសវាអប់រកំុមារតចូ្ដដលទោរពតាមសថង់ដ្ឋរគុណភាពទកើនដល ់៩០ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា 
២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយទសវាអប់រកំុមារតចូ្ដដលបានអនវុតថទតសថទទៀងទាត ់ ទដើមផីវាសស់មតទភាពកុមារអាយ ុ ៥ 
ឆ្ប ំ ទកើនដល ់៨០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយកុមារកបុងទសវាោំពារនិងអភិវឌណន៍កុមារតចូ្ ដដលមានសាទ នភាពអាហារបូតទមភទកើនដល ់
៩០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយកុមារទៅតាមសាលាមទតថយយសកិាសាធារណៈយ៉ាងតិច្ ៩០ ភាគរយ បានទទួលថ្នប ំ 
ទមាល ក់រពនូ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨។ 

៣.១.៦    កមមវធិនីងិសកមមភាព  

 ការរបមលូកមុារច្លូទរៀនទៅសាលាមទតថយយសកិារដឌ  ៖ ផថលថ់វកិារទរទង ់ សមាភ រៈបទរងៀននិង
ទរៀន សមាភ រៈទរបើរបាស ់ការជួសជុលតចូ្ សមាភ រៈការយិលយ័ ការរបជុបំទច្ចកទទសម្ថងរពហសផតិ៍។ 

 ការបណថុ េះបណ្តថ លនងិវរិកតឹការរគមូទតថយយសកិា ៖  
o បណថុ េះបណ្តថ លនិងផគតផ់គងរ់គមូទតថយយសកិាច្ទនាល េះពី ២០០ ទៅ ៣០០នាកក់បុងមយួឆ្ប ំ 

o ផថលថ់វកិាដំទណើ រការរបចំឆ្ប ំដល ់ សាលាមធយមសកិាគរទុកាសលយមទតថយយមជឈិម 
ទដើមផីបណថុ េះបណ្តថ លរគូមទតថយយសកិារដឌ ការទធវើវរិកតឹការរគមូទតថយយសកិាអំពី
បទច្ចកទទសបទរងៀននងិខ្លមឹសារថមីៗ ដូច្ជាការអប់របំញ្ចូ លោប  ការអប់រថំ្នប ក់ពរីភាសា  

o អភវិឌណកមមវធិីនងិឯកសារបណថុ េះបណ្តថ លរគូមទតថយយសកិា ឱយសមរសបតាមសថង់ដ្ឋរ
ម្នការបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀន 

o អភវិឌណសមតទភាពរគប់រគងនងិដកឹនំាទៅសាលាមទតថយយសកិា 

o បំប៉ានដបំងូនងិបំប៉ានបនថដលរ់គូមទតថយយសកិារដឌ នងិមទតថយយសកិាសហគមន៍។ 

 កមមវធិអីបរ់កំមុារតចូ្តាមផធេះ ខ្បងផធេះ ៖ បបំ៉ានដបំងូនិងបំប៉ានបនថ នងិផថលស់មាភ រៈដំទណើ រការដល ់    
មាថ យបទងាគ ល ោំរទដលក់ាររបជុំរកុមមាថ យ ទសសនកចិ្ចសកិា នងិយទុននាការផសពវផាយពីសារៈ
សខំាន់ម្នការអប់រកំុមារតចូ្។ 

 ការអភវិឌណកមមវធិសីកិា ៖ ដកសរមួលកមមវធិីសកិា និងសមាភ រៈបទរងៀននិងទរៀន ដផែកតាមសថង់ដ្ឋរ
សកិា ទដ្ឋយផារភាជ ប់ជាមួយកមមវធិីសកិារបសប់ណ្តថ របទទសកបុងតបំន។់  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [25] 

 ការអបរ់មំាតាបតិាឬអាណ្តពាបាល ៖ ផថលក់ារអប់រមំាតាបិតា ផារភាជ បជ់ាមួយកមមវធិីរបស ់         
មទតថយយសកិារដឌ មទតថយយសកិាសហគមន៍។ ពរងកីខ្លឹមសារកបុងកមមវធិអីបរ់កំមុារតូច្តាមផធេះ នងិ
ផថលក់ារអប់រដំលស់្រសថមីានម្ផធទពាេះនងិមាតាបិតា ដដលមានកនូទរកាម ២ ឆ្ប ំ។ 

 ការវាយតម្មលថ្នប កជ់ាតនិងិថ្នប កទ់រកាមជាត ិ ៖ អភិវឌណសមតទភាពទលើការទរៀបច្រំបពន័នពនិតិយតាមដ្ឋន
និងការរគប់រគងរបពន័ន ទរៀបច្នំិងអនុវតថរបពន័នធានាគុណភាពសាលាមទតថយយសកិារគប់របូភាព។ 

• ការអភវិឌណសមតទភាពមស្រនថអីបរ់ថំ្នប កជ់ាត ិ នងិថ្នប កទ់រកាមជាត ិ ៖  អភវិឌណសមតទភាពមស្រនថីអប់រថំ្នប ក់
ជាតិនងិថ្នប កទ់រកាមជាត ិ ជាពិទសសការផថលជ់នំយួបទច្ចកទទសនិងការោំរទដលរ់គបូទងាគ លថ្នប ក់
ទរកាមជាតិសរមាប់ការអភវិឌណកុមារតូច្ទៅតាមមូលដ្ឋឌ ន នងិទលើកទកឹច្តិថដលស់ាលាលែនងិរគូ
លែ។ 

 ការពនិតិយសខុ្ភាពនងិកាយសមផទាកមុារមនុចបទ់ផថើមច្លូទរៀន ៖ ពនិិតយសខុ្ភាព  សាទ នភាព     
អាហារបូតទមភនងិកាយសមផទាកុមារ ទៅទពលចប់ទផថើមឆ្ប ំសកិាដបំូងទៅថ្នប កម់ទតថយយសកិា និង
បនថតាមដ្ឋនសាទ នភាពសខុ្ភាពរបសក់ុមារ។ ចក់ថ្នប ំបងាក រនានា ផថលថ់្នប ំទមាល ក់រពូនពីរដងកបុងមួយ
ឆ្ប ំ និងផថលអ់ាហារដដលមានមីរកូសារធាតដុលក់មុារទដ្ឋយសហការជាមួយរកសងួសខុាភិបាល។ 

 ការអភវិឌណសមាភ ររបូវន័ថ ៖  
o សាងសងន់ងិពរងកីសាលាមទតថយយសកិារដឌ សាលាមទតថយយសកិាសហគមន៍ និង 

សាលាមទតថយយសកិាធនធាន ឱយរសបតាមសថង់ដ្ឋរគណុភាពទដ្ឋយបំពាក់សមាភ រ     
របូវន័ថដផបកអនាម័យ ទឹកសាែ ត កដនលងលាងសមាែ តម្ដ របអប់សទស្រងាគ េះបឋម នងិទរៀបច្ ំ 
ទីធាល សរមាប់ការទលងរបសក់ុមារ។ 

o ដកលមែទហដ្ឋឌ រច្នាសមពន័ន សមាភ ររបូវន័ថសាលាមធយមសកិាគរទុកាសលយមទតថយយ        
មជឈឹម។ 

 ការអភវិឌណរកបខ្ណឍ ច្ាប ់ លខិ្តិបទដ្ឋឌ ន ពរងងឹអភបិាលកចិ្ចលែ នងិការអភវិឌណតាមដបបរបជា-    
ធបិទតយយទៅថ្នប កទ់រកាមជាត ិ ៖ ទធវើទំទនើបកមមច្ាបន់ិងទោលនទយបាយ ទផធរមខុ្ងារឱយរដឌបាល
ថ្នប ក់ទរកាមជាតិ ពរងឹងរបសទិនភាពម្នការផថលទ់សវាសាធារណៈវសិយ័អប់រ ំ របយទុនរបឆំ្ងការជួញ
ដូរ ការរតព់ននមនុសសនងិពលកមមកុមារ ការទលើកកមពសទ់យនឌ័រ ជំរញុការអនុវតថយនថការរបឆំ្ង
អំទពើពកុរលយួ ពរងឹងសមតទភាពទដ្ឋេះរសាយនងិទបស់ាក ត់វវិាទកបុងវសិយ័អប់រ។ំ 

  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [26] 

៣.២  អនវុិ្យ័ ការអបរំ់សៅបឋម្កិា 
៣.២.១  សាវតារ 

កុមារបានច្ូលទរៀនទៅបឋមសកិាកានដ់តទរច្ើន ជាកដ់សថងអរតាពតិម្នការសកិាបានទកើនពី ៩៤,៨ 
ភាគរយ ឆ្ប ំសកិា២០០៨-២០០៩ ដល ់៩៧ ភាគរយ ឆ្ប ំសកិា២០១២-២០១៣ និងោម នគមាល តទយនឌរ័។ 
អរតារតួតថ្នប កន់ិងសសិសទបាេះបង់ការសកិាបានថយច្ុេះ។ សាលាបឋមសកិាមិនរគបក់រមិតរតូវបាន
បដនទមបនធប់ទរៀន ទដើមផីកាល យជាសាលារគប់ករមតិ។ ការសកិាអពំីកុមារពិការនងិកុមារទរៅសាលារតវូបាន
ទធវើទឡើងទៅតាមសាលាទរៀនមួយច្ំននួ។ សាលាទរៀនជាទរច្ើនកបុងរាជធានី ទខ្តថ ១២ បានអនុវតថកមមវធិីផថល់
អាហារទពលរពកឹ។ សាលាបឋមសកិា ៥០ ភាគរយមានកដនលងលាងសមាែ តម្ដ ៨០,២ ភាគរយមានបងគន់
អនាម័យ ៥៨,៥ ភាគរយមានទកឹសាែ តទរបើរបាស។់ ជាមួយោប ទនេះ សមាភ ររបូវន័ថមួយច្នំួនដចូ្ជា របអប ់  
សទស្រងាគ េះបឋម ធុងច្ទរមាេះទឹកសាែ ត ធុងសរំាមរតូវបានផថលជ់ាបទណថើ រៗដលស់ាលាបឋមសកិាមយួ         
ច្ំននួ។ 

សាលាបឋមសកិាភាគទរច្ើនបានអនុវតថតាមទោលនទយបាយសាលាកុមារទមរតី។ ឧបករណ៍
សរមាប់វាយតម្មលការសកិារបសស់សិសរតូវបានទរៀបច្ំ និងបានបងាា ញថ្នការសកិារបសស់សិសបានលែ
របទសើរ  ជាពិទសសមខុ្វជិាជ ភាសាដខ្មរទៅករមតិថ្នប ក់ដបំូង។ ការអបរ់ពំីរភាសាកំពងុរតូវបានពរងកី កដ៏ូច្
ោប នឹងថ្នប ក់ពទនលឿនការអប់រ ំនិងថ្នប កគ់បួផងដដរ។ អាហារបូករណ៍របមាណ ១៥ ០០០ បានផថលដ់លស់សិស
រកីរកទៅបឋមសកិា។ ថវកិាដកលមែសាលាទរៀនរតូវបានផថលជ់ូនសាលាទរៀនរបមាណ ៦០០ សាលា 
ដដលនងឹពរងីកទូទំាងរបទទសកបុងឆ្ប ំសកិា ២០១៣-២០១៤។ រគូបទរងៀនជាទរច្ើននាក់រតូវបានបបំ៉ានអពំ ី
របសទិនភាពម្នការទរៀននងិបទរងៀន។ 

តួនាទីរបសក់ារយិលយ័អប់រ ំយវុជន និងកីឡារកងុ រសុក ខ្ណឍ  មានសារៈសខំាន់ណ្តសក់បុងការ
ោំរទដលរ់បសទិនភាពម្នការផថលទ់សវាអប់រ។ំ រកុមបំប៉ាននងិពិនតិយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រកងុ រសុក ខ្ណឍ រតូវបាន
បទងកើតទឡើង ទដើមផផីថលក់ារោំរទទាន់ទពលទវលាដលស់ាលាទរៀន។ រកុមរគឧូទទធសបទងាគ លថ្នប ក់ជាតិរតូវ
បានបទងកើតទឡើង ទដើមផីជយួដលរ់កមុបំប៉ាននងិពិនតិយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រកុង រសុក ខ្ណឍ នងិសាលាទរៀន។ 

ទទាេះយ៉ាងណ្ត គមាល តភមូិសាស្រសថនិងសាលាបឋមសកិាមិនរគបក់រមតិទៅដតជាឧបសគគសរមាប ់
ការច្ូលទរៀនរបសក់ុមារ ជាពិទសសការច្ូលទរៀនរតមឹរតូវតាមអាយកុំណត់។ លទនផលសកិារបសស់សិស
ទលើសអាយទុាបជាងសសិសទរៀនរតឹមរតវូតាមអាយ។ុ 

កិច្ចការបនាធ ប់គរឺតូវបទងកើនសមតទភាពរបសក់ារយិលយ័អប់រ ំ យវុជន នងិកឡីារកងុ រសុក ខ្ណឍ  
និងរកមុបបំ៉ាននងិពនិតិយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រកុង រសុក ខ្ណឍ ។ សាលាទរៀនរតវូការធាតុច្ូលដដលមានគុណភាព 
ជាពិទសសសាលាទរៀនទៅតំបន់ជនបទ។ តួនាទរីបសម់ាតាបិតានិងសហគមនក៍បុងការរគបរ់គងសាលា
ទរៀនរតវូដតពរងងឹ ទដើមផីទដ្ឋេះរសាយបញ្ា ឆលងដផបក នងិបញ្ា សងគមទសដឌកចិ្ចទៅករមតិសហគមន៍ និង     
រគួសារ។     ការបំទពញការងាររបសរ់គបូទរងៀនរតវូទធវើការពនិិតយតាមដ្ឋននងិវាយតម្មលជាទទៀងទាត។់ ទៅ



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [27] 

តំបន់ជនបទទៅខ្វេះរគបូទរងៀនដដលមានបទពិទសាធ។ នាយកសាលាទរៀនរតូវការបំប៉ានបដនទមអំពជីំនាញ
រគប់រគងនិងដកឹនំា។ សរុកឹតភាពរបសទ់និបន័យទាមទារឱយមានការខ្ិតខ្ំបដនទមទទៀត និងសខុ្ដុមនីយកមម
រវាងរបពន័នពត័៌មានរគប់រគងអប់រជំាមួយនងឹរបពន័នធានាគុណភាពអប់រ។ំ 

ការអបរ់បំឋមសកិារតូវបានចតទ់ុកជាអាទិភាពមួយ និងទទួលបាននវូច្ដំណកថវកិាទរច្ើនជាង 
ទគកបុងថវកិាសរបុរបសរ់កសងួអប់រ ំ យវុជន នងិកឡីា។ ការផថលហ់រិញ្ដបផទានសរមាបប់ឋមសកិាគរួរតវូ
បនថជាអាទិភាពតទៅទទៀត និងរតវូបងាា ញច្ាសអ់ំពទីំនាកទ់ំនងរវាងធនធាននងិលទនផល។ 

ម្ដគូអភិវឌណជាទរច្ើនបានបនថផថលក់ារោំរទជាហរិញ្ដវតទុ និងបទច្ចកទទសសរមាប់អនុវសិយ័ទនេះ   
ដូច្ជា  មូលនធិិភាពជាម្ដគូសកលសរមាប់ការអបរ់ ំ ការោំរទរបសរ់បទទសស យុដអតកបុងការផថលថ់វកិា  
ដកលមែសាលាទរៀន និងសហភាពអឺរ ៉ាបុផថលជ់ាថវកិាោំរទដដលមានលទនភាពកបុងការបទងកើនថវកិាដទំណើ រការ
សាលាទរៀនតាមរយៈថវកិាកមមវធិ។ី ថវកិាភាពជាម្ដគូសរមាប់ការអភិវឌណសមតទភាពបានផថលល់ទនភាពកបុង
ការអភវិឌណសមតទភាពទៅរគបក់រមិត។ កមមវធិីទសផៀងអាហារពភិពទលាកនងឹបនថផថលអ់ាហារតាម      
សាលាទរៀន។ ម្ដគូអភិវឌណនិងអងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភិបាលបានអនវុតថនូវកមមវធិីផថួច្ទផថើមមួយច្ំននួដដលនឹង 
ផថលជ់ាធាតចុ្ូលសរមាបក់ារពិភាកាករមិតទោលនទយបាយ និងការពរងីកវសិាលភាពផងដដរ។ 

៣.២.២    វតទុបណំងទោលនទយបាយ 

 ធានារបមូលកុមារដលវ់យ័និងកបុងវយ័សកិាឱយច្ូលទរៀននិងទរៀនបានច្ប់ឆ្ប ំសកិានងិភមូិសកិា    
 ធានាកុមារទំាងអសទ់ទួលបានច្ំទណេះដងឹ បំណិន សខុ្ភាពទពញទលញ និងសលីធម៌រសបតាម

សថង់ដ្ឋរដដលបានកំណត ់ 
 ធានាដំទណើ រការទពញទលញនូវរបពន័នរគប់រគងដផែកទលើលទនផល។ 

៣.២.៣    សកមមភាពទោលនទយបាយ 

 ទធវើវទិសាធនកមមអនរុកតឹយ សថពីីការផថលអ់ាហារបូករណ៍សរមាបប់ឋមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ដកសរមួលលខិ្តិបទដ្ឋឌ នគតិយតុថិ សថពីីការទរបើរបាសថ់វកិាដទំណើ រការសាលាទរៀន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំលកខនថកិៈ សថពីីការបទងកើតរគឹេះសាទ នបឋមសកិាសាធារណៈនងិឯកជន ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 
 ដកលមែលខិ្តិបទដ្ឋឌ នគតយិតុថិ សថពីីការសាងសង់នងិការបំពាក់សមាភ របរកិាខ ររគឹេះសាទ នសកិាឱយ

រសបតាមសថង់ដ្ឋរគុណភាពសាលាបឋមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 
 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នដណនំាអនុវតថកមមវធិីអាហារបូតទមភទៅតាមសាលាបឋមសកិា ទៅឆ្ប ំ២០១៤ 
 ដកសរមួលដផនការទោលកបុងការជួយកុមារពិការ ចប់ពីឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ដកលមែកមមវធិីសកិាទៅបឋមសកិាទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [28] 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីកីារទរបើរបាសក់រមងសណួំរពាក់ពន័នការសកិារបសស់សិសទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទធវើវទិសាធនកមម និយមទរបើរបាសប់គុគលកិអប់រទំៅឆ្ប ំ ២០១៤  
 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគតយិតុថិសថពីី ការបទរងៀនភាសាបរទទសសរមាប់បឋមសកិាចប់ពីថ្នប ក់ទី ៤ 

ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ ធានាគណុភាពអប់រកំរមិតសាលាទរៀន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 សាកលផងការបទរងៀននងិទរៀនទពញមួយម្ថងចបព់ីឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ដកលមែរបពន័ននងិកមមវធិបីណថុ េះបណ្តថ លនងិវរិកឹតការរគបូឋមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 
 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាពអនវុតថទោលនទយបាយរគូបទរងៀនទៅឆ្ប ំ២០១៥ 
 ផសពវផាយនងិអនុវតថរបពន័នធានាគុណភាពការងារបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀនទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្តំួនាទ ី ភារកិច្ច និងដផនការសកមមភាពរបសគ់ណៈកមមការរគបរ់គងសាលាកុមារទមរតី ទៅ

ឆ្ប ំ ២០១៤  
 ដកសរមួលនងិទរៀបច្ំលខិ្តិបទដ្ឋឌ នគតិយតុថពាក់ពន័ននឹងសខុ្ភាពសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 
 សាកលផងអនុវតថរបពន័នវាយតម្មលការបទំពញការងាររបសប់គុគលកិទៅឆ្ប ំ ២០១៤ នងិអនុវតថជាផលូ វ

ការទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 
 ទរៀបច្ំរបព័ននរតតួពនិតិយតាមដ្ឋនដផែកទលើលទនផលទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំដផនការទោលអភវិឌណរបពន័នព័ត៌មានរគបរ់គងអបរ់ ំ រសបតាមទោលនទយបាយសថពី ីបទច្ចក

វទិាសារគមនាគមនន៍ិងពត័៌មានរបសរ់កសងួ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤។ 

៣.២.៤    យទុនសាស្រសថ 

 បទងកើនការរបមូលកុមារច្លូទរៀនទៅបឋមសកិា ជាពិទសសរកុមកុមារបាតប់ងឱ់កាស1 តាមរយៈ 
ការផថលអ់ាហារបូករណ៍ដលស់សិសរកីរក និងអាហារបូតទមភទៅតាមសាលាបឋមសកិា  

 បទងកើនលទនភាពច្ូលរមួរបសដ់ផបកឯកជន និងសហគមន៍ទលើដផបកអភវិឌណវសិយ័អបរ់ ំ ទៅរគប់ករមតិ
សកិា ជាពិទសស គណៈកមមការនងិរកុមរបកឹាម្នរដឌបាលថ្នប ក់ទរកាមជាតិរគប់របទភទ 

 អភវិឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមពន័នរបូវន័ថ តាមរយៈ ការកាតប់នទយសាលាបឋមសកិាមនិរគបក់រមិត បទងកើត
សាលាទរៀនថមី នងិផថលស់មាភ ររបូវន័ថបដនទម  

                                                   

1 កុមារទៅតំបន់ជួបការលបំាក កុមារមានអាយទុរច្ើន កុមារមកពីរគួសាររកីរក កុមារជនជាតិទដើមភាគតិច្ កុមារពិការ 
និងកុមារច្ំណ្តករសុក 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [29] 

 ផឋលធ់ាតចុ្ូលមានគុណភាពនងិោំរទបទច្ចកទទសដលស់ាលាទរៀនរសបតាមសថង់ដ្ឋរ (រគូទច្ញ
ពីសាលាគរទុកាសលយ ទសៀវទៅសកិាទោល សមាភ រៈបទរងៀននងិទរៀន)  

 ដកលម្អកមមវធិីសកិាសរមាប់បឋមសកិា 
 ទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ ធានាគណុភាពសាលាទរៀន (ព័ត៌មាន ការដឹកនំានិងរគប់រគង សមាភ របរកិាខ រ       

ការបទរងៀននិងទរៀន ការងារសខុ្ភាពសកិា សមាភ រទរៀននងិបទរងៀន ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុ         
ការអបរ់កំាយនងិកឡីា ការច្ូលរមួរបសម់ាតាបិតានងិសហគមន៍) 

 អភវិឌណរបពន័នបណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន តាមរយៈការទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋររបព័ននបណថុ េះបណ្តថ លរគូ
បទរងៀន បញ្ច ប់ការបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀនតាមរបពន័ន ៩ បូក ២ និងបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀន
សរមាប់រកបខ្័ណឍ  រដឌ នងិឯកជន 

 ពរងឹងគុណភាពម្នការបណថុ េះបណ្តថ លនងិវរិកឹតការរគបូឋមសកិា 
 ដកលមែការបទំពញការងារនិងការទទួលខ្ុសរតូវរបសស់ាលាទរៀន រគបូទរងៀន និងសសិស តាមរយៈ

តាមដ្ឋននិងវាយតម្មលលទនផលម្នការសកិារបសស់សិស នងិផថលក់ារោំរទបានទាន់ទពលទវលា 
 បទងកើនគណទនយយភាពហរិញ្ដវតទុសាធារណៈ និងការទទួលខ្ុសរតូវរបសរ់គឹេះសាទ នសកិា កបុងការ 

ទរបើរបាសថ់វកិា នងិការសទរមច្ច្តិថទលើកមមវធិីនានា 
 ពរងឹងភាពជាអបកដកឹនំានងិរគប់រគងទៅករមតិសាលាទរៀន ទដើមផីធានាដទំណើ រការសាលាទរៀន

របកបទដ្ឋយវជិាជ ជីវៈនងិការទទួលខ្ុសរតូវ 
 ពរងឹងការរគប់រគង ការកសាងដផនការ ការអនុវតថ ការពិនតិយតាមដ្ឋន នងិ ការទធវើរបាយការណ៍

ដផែកទលើលទនផល រសបតាមទោលការណ៍អភិបាលកចិ្ចលែ និងការអភិវឌណតាមដបបរបជាធិបទតយយ
ទៅថ្នប ក់ទរកាមជាត ិ

 បទងកើនការទរបើរបាសទ់សវាសខុាភិបាលទដើមផីទលើកកមពសរ់គប់ទសវាអប់រសំខុ្ភាពទៅបឋមសកិា។ 
៣.២.៥    សចូ្នាករផលសទរមច្ (សាធារណៈនងិឯកជន) 

 ភាគរយសាលាកុមារទមរតកីរមិតមធយមនងិករមតិអភវិឌណទកើនព ី ៧២,៧១ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា 
២០១២-២០១៣ ដល ់១០០ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 អរតាពតិច្ូលទរៀនថមីទកើនព ី៩៤,៣ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់១០០ ភាគរយទៅ
ឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 អរតាពតិម្នការសកិាទកើនពី ៩៧,០ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់ ១០០ ភាគរយ 
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [30] 

 អរតាទបាេះបង់ការសកិាថយច្ុេះពី ៣,៧ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា២០១១-២០១២ មករតមឹ ១ ភាគរយ 
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៦-២០១៧ 

 អរតារតួតថ្នប កថ់យច្ុេះពី ៥,៣ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១១-២០១២ មករតមឹ ២ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ
សកិា ២០១៦-២០១៧  

 អរតាបញ្ច ប់ការសកិាទកើនពី ៨៧,៤ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់ ១០០ ភាគរយ 
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយកុមារច្ូលទរៀនថ្នប ក់ទ១ីថម ី បានឆលងកាត់មទតថយយសកិាទកើនពី ៨០ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា 
២០១១-២០១២ ដល ់១០០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 អរតាឆលងភូមិសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភូមិទកើនពី ៧៨,៩ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១១-២០១២ 
ដល ់១០០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយសាលាបឋមសកិាមានបងគនអ់នាម័យនិងទកឹសាែ ត (៨៧ ភាគរយ)  កដនលងលាងសមាែ ត
ម្ដ (៦០ ភាគរយ) នងិរបអប់សទស្រងាគ េះបឋម (៧០ ភាគរយ) ទៅឆ្ប ំ ២០១៨។ 

៣.២.៦    កមមវធិនីងិសកមមភាព  

 ការរបមលូកមុារច្លូទរៀន ៖ តាមរយៈ ការផថលថ់វកិាដំទណើ រការសាលាទរៀន ការអនុវតថដផនការ    
ដកលមែសាលាទរៀន និងការផថលអ់ាហារបូករណ៍សរមាប់កុមាររកីរកនិងអាហារទពលរពឹក 

o ផថលថ់វកិាដទំណើ រការសាលាទរៀន  ៖ ថវកិាដំទណើ រការសាលាបឋមសកិា គណៈកមមការ
ករមង សាលារបជុកំសាងដផនការ ការបំប៉ានរគនូិងអបកពាក់ពន័នពីបទច្ចកទទសទរៀននងិ
បទរងៀន ការពនិិតយតាមដ្ឋននិងការរបឡងរបណំ្តងរគលូែ សាលាទរៀនលែ។ 

o ដផនការដកលមែសាលាទរៀន ៖ ដកលមែរបពន័នព័ត៌មានរគប់រគងសាលាទរៀន។ ដកលមែ
ដផនការសាលាទរៀនទដើមផីទឆលើយតបតាមសថង់ដ្ឋរគុណភាព។  

o អាហារបូករណ៍សរមាបក់មុាររករីក នងិអាហារទពលរពកឹ ៖ ផថលអ់ាហារបូករណ៍ជា
ថវកិានងិទសផៀងអាហារដលក់ុមាររកីរកពីថ្នប ក់ទី ៤ ដលទ់ី ៦ និងផថលអ់ាហារទពលរពកឹ
សរមាប់សាលាបឋមសកិា។ 

 កមមវធិអីភវិឌណសមាភ រៈបទរងៀននងិទរៀន ៖ តាមរយៈ ការអភិវឌណកមមវធិីសកិា ការផថលស់មាភ រៈបទរងៀន
និងទរៀន 

o ការអភវិឌណកមមវធិសីកិា ៖ ទធវើបច្ចុបផនបភាពកមមវធិីសកិា សថង់ដ្ឋរកមមវធិីសកិាតាមមខុ្
វជិាជ ។ កសាងឯកសារ ផសពវផាយ ដណនំាការអនវុតថកមមវធិីសកិា និងពនិិតយតាមដ្ឋន 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [31] 

វាយតម្មល។ អភិវឌណសមាភ រឧបទទសសរមាប់ការទរៀននិងបទរងៀន។ អភិវឌណទសៀវទៅ
សកិាទោលរគប់មខុ្វជិាជ  ទបាេះពុមភ នងិដច្កចយដលស់ាលាទរៀនច្ំទណេះទូទៅ។ 

o ការផថលស់មាភ រៈបទរងៀននងិទរៀន ៖ ផថលទ់សៀវទៅសកិា ទសៀវទៅសរមាប់រគូទៅតំបន់
ជួបការលបំាក សមាភ រឧបទទធស និងទរៀបច្បំនធប់ទរៀនមានសថង់ដ្ឋដូច្បានកណំត់កបុង   
បរសិាទ នរបូវន័ថសាលាកុមារទមរតី។   

 កមមវធិបីណថុ េះបណ្តថ លនងិវរិកតឹការរគបូទរងៀន ៖ តាមរយៈ ការបណថុ េះបណ្តថ លរគទូច្ញថមីរបកប 
ទដ្ឋយគុណភាព វរិកតឹការរគបូទរងៀន ការពរងាយរគូទៅតបំន់ជបួការលបំាក និងការអនវុតថមមវធិី
ដណនំាដលរ់គូទច្ញថម ី

o ការបណថុ េះបណ្តថ លនងិវរិកតឹការរគបូទរងៀន ៖ ផថលថ់វកិាដំទណើ រការសាលាគរទុកាសលយ
និងវរិកតឹការរាជធាន ី ទខ្តថ ទរៀបច្កំមមវធិីអភិវឌណបុគគលកិទៅសាលាគរទុកាសលយ 
បទងកើនសមតទភាពរគូបឋមសកិាឱយទៅជារគបូទរងៀនករមិតមូលដ្ឋឌ ន បំប៉ានសមតទភាព
សថពីីការទរបើរបាសក់មមវធិសីកិា សថង់ដ្ឋរកមមវធិីសកិា ការអប់រកំាយនិងកីឡា និងអបរ់ ំ
បញ្ចូ លោប  បំប៉ានសមតទភាពសថពីីការបស្រញ្ជ បទយនឌ័រដលម់ស្រនថអីបរ់រំគប់លដំ្ឋប់ថ្នប ក។់ 
អភវិឌណកមមវធិី នងិខ្លមឹសារឯកសារបណថុ េះបណ្តថ លនងិវរិកតឹការរគូបឋមសកិា។       
បណថុ េះបណ្តថ លនិងផគតផ់គងរ់គបូឋមសកិាច្ទនាល េះព ី២០០០ ទៅ ២៥០០ នាកក់បុងមួយ
ឆ្ប ំសកិា។ 

o ការផគតផ់គងន់ងិតរមវូការរគបូទរងៀន ៖ ជំរញុទលើកទកឹច្តិថរគូលែឱយទៅបទរងៀនទៅតំបន់
ជួបការលបំាក។ ដំទណើ រការទរៀនទពញមួយម្ថងទៅតាមសាលាទរៀនទរជើសទរ ើសមួយ      
ច្ំននួ។ បទងកើតកដនលងសាប កទ់ៅសរមាប់រគូទៅបឋមសកិាទៅតបំនជ់បួការលបំាក។  

o ពរងឹងការអនុវតថសថង់ដ្ឋរវជិាជ ជីវៈរគូបទរងៀន សថង់ដ្ឋរសាលាគរទុកាសលយ និងរបព័នន 
ធានាគុណភាពបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀន 

o កមមវធិដីណនំាដលរ់គទូច្ញថម ី៖ កមមវធិដីណនំារតូវបានបទងកើតទឡើងទៅបឋមសកិា។ 

 កមមវធិដីកលមែគណុភាព ៖ តាមរយៈ ការអភិវឌណកមមវធិីអាន សរទសរភាសាដខ្មរ និងគណិតវទិាថ្នប ក ់
ដំបងូ ការបទរងៀនភាសាបរទទសចប់ពីថ្នប ក់ទី ៤ ការវាយតម្មលលទនផលសកិារបសស់សិស និងការ 
អនវុតថទតសថវាយតម្មលថ្នប កជ់ាតិ 

o ការអភវិឌណកមមវធិអីាន សរទសរភាសាដខ្មរនងិគណិតវទិាថ្នប កដ់បំងូ ៖ កសាងឯកសារ 
ការបំប៉ានរគនូិងអបកពាកព់ន័នអពំីការទរបើរបាសទ់សៀវទៅ ទបាេះពមុព ទធវើទតសថសមតទភាព
សសិស ពិនិតយតាមដ្ឋន នងិទធវើបច្ចុបផនបភាព។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [32] 

o ការបទរងៀនភាសាបរទទសចបព់ថី្នប កទ់ ី ៤ ៖ កសាងឯកសារនងិវធិីសាស្រសថ ពរងងឹ
សមតទភាពរគូទលើភាសាបរទទសនងិព័ត៌មានវទិា។ ជំរញុការអនុវតថកមមវធិីភាសា     
អនថរជាតិទដើមផីទធវើសមាហរណកមមតបំនន់ងិពភិពទលាក។ 

o ការវាយតម្មលលទនផលសកិារបសស់សិស ៖ បបំ៉ានរកុមបំប៉ាននងិពិនតិយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រកងុ 
រសុក ខ្ណឍ  នាយកសាលា នងិរគបូទរងៀនអពំីរទបៀបកសាងនិងទរបើរបាសឧ់បករណ៍
សរមាប់អនុវតថវាយតម្មលនងិសមាភ សន៍ នងិទរៀបច្រំបាយការណ៍។ ផថលរ់ងាវ នទ់លើកទកឹ
ច្ិតថសសិសពូដកទៅបឋមសកិា។ 

o ការទលើកកមពសទ់តសថវាយតម្មលថ្នប កជ់ាត ិ ៖ ពនិតិយទឡើងវញិករមងសណួំរទតសថវាយតម្មល
ថ្នប ក់ជាតិថ្នប ក់ទី ៣ នងិទី ៦ មខុ្វជិាជ ភាសាដខ្មរនិងគណិតវទិា និងបញ្ចូ លភាសា
អងទ់គលសថ្នប ក់ទី ៦។ 

 កមមវធិអីបរ់ពំទិសសទៅបឋមសកិា ៖ តាមរយៈការអនុវតថថ្នប កព់ទនលឿនការសកិា ថ្នប ក់គបួ ការអប់រ ំ
ពីរភាសា 

o ថ្នប កព់ទនលឿនការសកិា ៖ អនុវតថថ្នប កព់ទនលឿនការសកិា និងបណថុ េះបណ្តថ លរគ។ូ 

o ថ្នប កគ់បួ ៖ អនុវតថថ្នប ក់គបួនិងបណថុ េះបណ្តថ លរគ។ូ 

o ការអបរ់ពំរីភាសា ៖ អនវុតថការអបរ់ពំរីភាសា តាមរយៈការបំប៉ានសមតទភាពរគ ូ ទដើមផីជា
សាព ន។ ដរបកាល យសាលាសហគមន៍ឱយទៅជាសាលាសាធារណៈ ។ 

o ការោំរទដលស់សិសដដលមានបញ្ា ទមើលនងិសាថ ប ់ ៖ ោំរទដលក់ុមារពិការ បំប៉ានអពំី
រទបៀបទធវើទតសថ ទធវើទតសថកមុារដដលមានបញ្ា ដភបក និងផថលដ់វ ៉ានតា។ ផថលឧ់បករណ៍   
សាថ ប់ដលក់ុមារដដលមានបញ្ា សាថ ប ់និងពិនតិយតាមដ្ឋន។  

 កមមវធិអីបរ់អំនាមយ័នងិបរសិាទ ន ៖ តាមរយៈការទរៀបច្ំសាលាទរៀនសវុតទិភាព ការអប់រសំខុ្ភាព   
ការរតតួពនិតិយសខុ្ភាពរបសក់ុមារ និងការបំពាក់សមាភ រៈអនាម័យទៅតាមសាលាទរៀន 

o សាលាទរៀនសវុតទភិាព ៖ បបំ៉ានរកមុបបំ៉ាននងិពនិតិយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រកុង រសុក ខ្ណឍ  រគូ
បទរងៀន សហគមន៍ និងអបកពាកព់័នន អពំីការបងាក រទរោេះថ្នប ក់ទផសងៗ ទរោេះថ្នប ក់ទដ្ឋយ
ធមមជាត ិនិងទដ្ឋយសាររោប់សណំលព់ីសស្រងាគ ម។ 

o រតតួពនិតិយទមើលសខុ្ភាពរបសក់មុារមនុចបទ់ផថើមច្លូទរៀន ៖ ពនិិតយសខុ្ភាពនងិកាយ
សមផទាកុមារថ្នប កទ់ ី១ ទៅទពលចបទ់ផថើមឆ្ប ំសកិាដំបងូ។ ចក់ថ្នប ំវាក់សំាង ថ្នប ំបងាក រ 
ផថលវ់តីាមនី ផថលថ់្នប ំទមាល ករ់ពនូពីរដងកបុងមួយឆ្ប ំដលប់ុគគលកិអប់រ ំនងិអបកសកិា។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [33] 

o ការអបរ់សំខុ្ភាព ៖ ផថលក់ារអបរ់អំពំីសខុ្ភាពបនថពជូ សខុ្ភាពផលូ វទភទ រមួបញ្ចូ លទំាង
ការអបរ់ ំ បងាក រជំងទឺអដស ៍ ទរគឿងទញៀន ការអប់រសំខុ្ភាពអនាម័យ សវុតទភិាពច្ំណី
អាហារ អាហារបូតទមភ វធិីសាស្រសថសទស្រងាគ េះបឋម ទរគឿងរសវងឹ បារ ី សខុ្ភាពដភបក      
សខុ្ភាពមាត់ទធមញ រពមទំាងការអបរ់បំងាក រជងំមឺិនឆលងនងិជងំឆឺលងនានាដចូ្ជារគនុ
ចញ ់រគនុឈាម ដងកូ វរពនូជាទដើម។ 

o ការបពំាកស់មាភ ររបូវន័ថដផបកអនាមយ័តាមសាលាទរៀន ៖ ផគតផ់គង់ទកឹសាែ ត បងគនអ់នាម័យ 
កដនលងលាងសមាែ តម្ដ ផថលរ់បអប់សទស្រងាគ េះបឋមនងិសមាភ រៈបរមងុ រគបរ់គងកាក
សណំលរ់ងឹរាវ និងទរៀបច្នំិងរកាទកុព័ត៌មានសខុ្ភាពរបសស់សិសទៅរគបភ់មូិសកិា 

o ការអបរ់អំពំសីងគមនងិបរសិាទ ន ៖ បបំ៉ានរគបូទរងៀន សសិស និងអបកពាកព់័ននអពំវីធិានការ
បងាក រទប់សាក ត់ ទរោេះមហនថរាយ ទរោេះថ្នប កទ់ផសងៗ បដរមបរមួលអាកាសធាតុ ការដំ្ឋ
ទដើមទឈើទឡើងវញិ នងិការដថរកាបរសិាទ ន។ 

o ការអភវិឌណកមមវធិបីណិំនជវីតិ ៖ បបំ៉ានរគនូងិសសិសអំពវីធិានការច្រមុេះដថទំាដំណំ្ត     
ច្ុេះអនុវតថកមមវធិី និងវាយតម្មល។ បបំ៉ាននាយកសាលានិងរគបូទរងៀនអំពបីដនលសររីាងគ       
បរសិាទ ន សលិផៈ គំនរូ ទគហកិច្ច នងិទរាងជាង។  

 កមមវធិអីភវិឌណសមតទភាពនងិការោំរទ ៖ តាមរយៈ ការោំរទដលរ់កុង រសុក ខ្ណឍ  ការអភិវឌណ 
សមតទភាពរគូឧទទធសបទងាគ ល ការអភិវឌណបណ្តត លយ័ ករមងសាលាទរៀន ការទរៀបច្ដំផនទីសកិា 
និងដផនទខី្បងផធេះ នងិ ការទផធរមុខ្ងារដលថ់្នប កទ់រកាមជាត ិ

o កមមវធិោំីរទរកងុ រសុក ខ្ណឍ ដដលបទំពញការងារទៅទាបជាងច្ណុំច្ទៅ៖ រកមុបបំ៉ាន
និងពិនតិយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រកងុ រសុក ខ្ណឍ ច្ុេះពិនតិយទមើលសាលាទរៀនបំទពញការងារមិន
ទាន់បានលែ។ ជំរញុទលើកទឹកច្ិតថសហគមនឱ៍យច្ូលរមួកបុងការអភវិឌណ នងិការបំទពញ
ការងាររបសស់ាលាទរៀនទៅតាមសថង់ដ្ឋរសាលាកមុារទមរត។ី ោំរទដលរ់កុមបំប៉ាននងិ 
ពិនតិយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រកុង រសុក ខ្ណឍ  កបុងការទរៀបច្ំការបបំ៉ានសមតទភាពរគទូៅទពល
វសិសមកាល និងតាមរយៈការរបជុំបទច្ចកទទសម្ថងរពហសផតិ៍។ 

o ការអភវិឌណសមតទភាពរគឧូទទធសបទងាគ ល ៖ ទធវើបច្ចុបផនបកមមកមមវធិបីណថុ េះបណ្តថ ល បំពាក់
សមាភ រៈកបុងបណ្តត លយ័ បច្ចុបផនបកមមកមមវធិីច្ុេះកមមសកិា។ 

o ការអភវិឌណបណ្តត លយ័ ៖ ទរៀបច្ំបណ្តត លយ័នងិដ្ឋកឱ់យដំទណើ រការទពញទលញ។ បបំ៉ាន
បណ្តត រកស នាយកសាលា រកមុបបំ៉ាននងិពនិិតយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រកងុ រសុក ខ្ណឍ  ទរៀបច្ំ
ទសសនកចិ្ចសកិានងិការរបជុរំបចំឆ្ប ំ។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [34] 

o ការពរងងឹករមងសាលាទរៀន ៖ បណថុ េះបណ្តថ លរកុមរបកឹានងិគណៈកមមការករមង
សាលាទរៀន។ ផ្លល សប់ថូ រទសសនកចិ្ចសកិានងិការពនិិតយតាមដ្ឋន។ ទរៀបច្ទំសច្កថី
ដណនំានងិទោលការណ៍សថពីីករមងសាលាទរៀន។ របជុំភាពជាម្ដគរូវាងឳពកុមាថ យនិង
រគបូទរងៀន ។   

o ការកសាងដផនទសីកិានងិដផនទខី្បងផធេះ ៖ បបំ៉ានសមតទភាពអបករបមូលទិនបន័យ         
ច្ុេះរបមូលទិនបន័យកុមារ ទដើមផីទធវើបច្ចុបផនបភាពដផនទខី្បងផធេះ។ 

o អភវិឌណសមតទភាពរគឧូទទធសទៅសាលាគរទុកាសលយនងិរគបូឋមសកិា អពំីបទច្ចកទទស
បទរងៀន ការបស្រញ្ជ បច្ំទណេះដឹងទយនឌ័រ នងិការអប់របំញ្ចូ លោប ។ 

o ទលើកកមពសច់្ទំណេះដងឹដលរ់គបូឋមសកិា ឱយបានសមរសបតាមសថងដ់្ឋរបណថុ េះ         
បណ្តថ លរគ ូជាពិទសសរគបូឋមសកិាដដលោម នសញ្ដ បរតទតុិយភូមិ។ 

o អភវិឌណសមតទភាពរគប់រគងនងិដកឹនំាដលន់ាយកសាលាបឋមសកិា។ 

o ការទផធរមខុ្ងារដលថ់្នប កទ់រកាមជាត ិ ៖ ពរងឹងរបសទិនភាពម្នការផថលទ់សវាសាធារណៈ 
កបុងវសិយ័អប់រ ំ ការទរៀបច្ំឯកសារសថពីនីីតិវធិីម្នការទសបើឬការតវា៉ា  នីតិវធិីម្នដំទណ្តេះ
រសាយ លខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគតិយតុថសរមាប់វសិយ័អបរ់ ំ ឯកសារសថពីីរកបខ្ណឍ ច្ាប ់     
ការការពារនងិរបឆំ្ងការជួញដូរនងិការរត់ពននមនសុស។ សកិាមុខ្ងារ ការសាធ បសធង់
មតិ របមូលពត័៌មាន ផសពវផាយ និងទរៀបច្ំការទផធរមខុ្ងារដលថ់្នប ក់ទរកាមជាត។ិ ពរងងឹ
សមតទភាពរកុមការងារវមិជឈការនិងវសិហមជឈការ ទដើមផអីនុវតថនតីិវធិីនងិរកបខ្ណឍ
ច្ាប់នានា។ 

o ការអភវិឌណរបពន័នពត័ម៌ានរគបរ់គងអបរ់ ំ ៖ អភិវឌណរបពន័នព័ត៌មានរគបរ់គងអបរ់ ំ       
តាមរយៈការបំពាកប់រកិាខ រ ការបណថុ េះបណ្តថ ល ការទធវើវមិជឈការដលរ់ាជធាន ី ទខ្តថ និង
របមូលទនិបន័យពាក់ពន័នពីរគប់សាទ បន័ពាកព់័នន។ 

 កមមវធិោំីរទអនវុសិយ័បឋមសកិា ៖ តាមរយៈ ការពរងឹងការរគប់រគងរទពយសមផតថិរដឌ របសទិនភាព
ការរគប់រគងរដឌបាលអបរ់ ំនិងការពរងងឹតួនាទីនងិភារកចិ្ចរបសគ់ណៈកមមការរទរទង់សាលាទរៀន 

o ការពរងងឹការរគបរ់គងរទពយសមផតថរិដឌ ៖ ជំរញុការទធវើបលងក់មមសទិនិរបសអ់ងគភាព       
ការអភវិឌណសមតទភាពនងិដំទណើ រការអងគភាព។ ទផធៀងផ្លធ តប់ញ្ជ សីារទពើភ័ណឍ  ទិនបន័យ
អច្លនរទពយ និងពនិិតយតាមដ្ឋនការរគបរ់គងរទពយសមផតថរិដឌទៅតាមរគេឹះសាទ ន
សកិា។ 

o ការអភវិឌណនងិពរងងឹរបសទិនភាពការរគបរ់គងរដឌបាលអបរ់ ំ ៖ ពរងឹងសមតទភាពការងារ
រគបរ់គងរដឌបាល របាយការណ៍ និងការងាររបឡងរបណំ្តង។ ទរៀបច្ំទសវាផថលន់ងិ



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [35] 

ទទួលពត័៌មានកបុងដផបករដឌបាលទៅថ្នប ក់ជាតិនងិថ្នប កម់ូលដ្ឋឌ ន។ ទរៀបច្ទំិនបន័យ
សរមាប់តមកលឯ់កសាររដឌបាល និងឯកសារពាកព់័នន។ 

o ជរំញុការអនវុតថតនួាទនីងិភារកចិ្ចរបសគ់ណៈកមមការរទរទងស់ាលាទរៀន ៖ ផសពវផាយ
ទសច្កថដីណនំាសថពីីការបទងកើតនិងដំទណើ រការគណៈកមមការរទរទងស់ាលាទរៀន ឱយបាន
សុជីទរៅ។ ពរងឹងសមតទភាពគណៈកមមការរទរទង់សាលាទរៀនទលើការងាររគបរ់គង   
រដឌបាល របាយការណ៍ នងិទំនាក់ទនំង។ 

o ការអភវិឌណរកបខ្ណឍ ច្ាប ់ លខិ្តិបទដ្ឋឌ ន ពរងងឹអភបិាលកចិ្ចលែ នងិការអភវិឌណតាម
ដបបរបជាធបិទតយយទៅថ្នប កទ់រកាមជាត ិ ៖ ទធវើទំទនើបកមមច្ាបន់ងិទោលនទយបាយ    
ទផធរមុខ្ងារឱយរដឌបាលថ្នប កទ់រកាមជាតិ ពរងឹងរបសទិនភាពម្នការផថលទ់សវាសាធារណៈ      
វសិយ័អបរ់ ំ របយទុនរបឆំ្ងការជួញដូរ ការរត់ពននមនុសសនងិពលកមមកុមារ ការទលើក
កមពសទ់យនឌ័រ ជំរញុការអនវុតថយនថការរបឆំ្ងអំទពើពុករលយួ ពរងងឹសមតទភាពទដ្ឋេះ
រសាយនងិទប់សាក ត់វវិាទកបុងវសិយ័អប់រ ំ។ 

 កមមវធិអីភវិឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមពន័នបឋមសកិា ៖ តាមរយៈ ការសាងសងស់ាលាទរៀនរគប់ករមតិ     
ការអភវិឌណមជឈមណឍ លបណថុ េះបណ្តថ លរគ ូ

o ការសាងសងស់ាលាបឋមសកិារគបក់រមតិ ៖ រសាវរជាវពតីរមូវការច្ាសល់ាសដ់ផបក
ទសវាអប់រកំបុងបណ្តថ ទខ្តថដដលបានទរជើសទរ ើស សាងសង់សាលាបឋមសកិាថមីបដនទម
ឱយរគបក់រមតិ និងពរងាយរគូទៅតំបនជ់ួបការលបំាកនងិដ្ឋច្រ់សយល និងសាលា
មិនរគប់ករមតិ។  

o ការអភវិឌណមជឈមណឍ លបណថុ េះបណ្តថ លរគ ូ៖ កសាងនងិជួសជុល បរសិាទ នអោរសកិា 
អទនថវាសកិដ្ឋឌ ន បនធបទ់ឹក បនធប់ពទិសាធ និងបំពាកស់មាភ រៈ។ 

  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [36] 

៣.៣  អនវុិ្យ័ ការអបរំ់មធយម្កិានងិអបរំ់បសចេកសទ្ 
៣.៣.១  សាវតារ 

អឡុំងឆ្ប ំ ២០០៩-២០១៣ សកមមភាពទោលនទយបាយមួយច្នំួនរតវូបានទរៀបច្ំដចូ្ជា ដផនការ
ទោលសថពីីការអភិវឌណមធយមសកិា នងិទសៀវទៅរបតបិតថិសរមាប់សាលាមធយមសកិាធនធាន ទោល
នទយបាយសថពីីសាលាកមុារទមរតីទៅមធយមសកិា នងិការដកលមែកមមវធិសីកិា។ របពន័នវរិកឹតការរគូ
បទរងៀនទលើមុខ្វជិាជ គណិតវទិានងិវទិាសាស្រសថរតូវបានទរៀបច្ំ។ កមមវធិបីំណិនជវីតិ  បទច្ចកវទិា ពត័៌មាន 
និងទទសច្រណ៍រតូវបានអនុមត័ និងសថង់ដ្ឋរបណ្តត លយ័ទៅមធយមសកិាកពំងុទរៀបច្ំជាទសច្កថីរពាង។ 

ការច្ូលទរៀននងិគុណភាពទៅករមិតទនេះមានការដរបរបួលតចិ្តចួ្។ អរតារតតួថ្នប ក់បានថយច្ុេះ 
តិច្តួច្ ប៉ាដុនថអរតាទបាេះបង់ការសកិាមនិមានដរបរបួលទទ។ សសិសភាគទរច្ើនបានទរជើសទរ ើសយកបណថុ ំ   
មុខ្វជិាជ វទិាសាស្រសថទៅថ្នប ក់ទ ី ១១ និងថ្នប កទ ី ១២។ ទទាេះយ៉ាងណ្តកទ៏ដ្ឋយ គុណភាពទៅករមតិទនេះមនិ
ទាន់អាច្វាសដ់វងបានទៅទឡើយ ទដ្ឋយសារពុំទានប់ានទធវើទតសថវាយតម្មលថ្នប កជ់ាតិទៅថ្នប កទ់ី ១២ ។        
អាហារបូករណ៍បានផថលជ់ាទរៀងរាលឆ់្ប ំ។ សសិសបានទទួលទមដ្ឋយទលើមខុ្វជិាជ គណិតវទិានិងវទិាសាស្រសថ 
ពីកមមវធិីរបកតួសុទីមអអូឡំូាពាដ និងកមមវធិីរបកតួអនថរជាតិទផសងៗទទៀត។ 

របព័ននវាយតម្មលថ្នប ក់ជាតរិតូវបានដ្ឋក់ឱយអនុវតថនិងមានថវកិាសរមាបដ់ំទណើ រការ។ ការរបឡងថ្នប ក់
ជាតិទៅថ្នប កទ់ី ៩ នងិទី ១២ រតវូបានអនវុតថជាទទៀងទាត់។ 

ច្ំននួអនុវទិាលយ័ នងិវទិាលយ័បានទកើនទឡើង។ សាលាមធយមសកិាបឋមភមូិ ៥០ ភាគរយ 
បានអភិវឌណទៅជាសាលាមធយមសកិាទតុិយភូមិ។ អោរធនធានទៅមធយមសកិារតូវបានកសាងទៅរគប់
រាជធានី ទខ្តថ។ សាលាមធយមសកិាបឋមភមូិច្នំនួ ១៤១ កបុងទខ្តថ ៨ មានបនធបក់ុំពយូទរ័។ របពន័នម្នការ    
បណថុ េះបណ្តថ លនិងវរិកតឹការរគបូទរងៀន ជាពិទសសរគបូទរងៀនករមតិអប់រមំូលដ្ឋឌ នទៅមជឈមណឍ ល
គរទុកាសលយភមូិភាគ នងិវទិាសាទ នជាតិអប់រកំំពងុរតូវបានពរងកី។ ការងារវរិកតឹការទលើមខុ្វជិាជ គណិត
វទិានងិវទិាសាស្រសថ កក៏ពំុងពរងីកផងដដរ។ នាយកសាលាមធយមសកិាទតុយិភូមិទំាងអស ់ និងនាយក
សាលាមធយមសកិាបឋមភូមមិួយច្នំនួបានទទួលការបំប៉ានសថពីីការរគបរ់គងនិងដឹកនំា។ របធានរកុម
បទច្ចកទទសម្នសាលាមធយមសកិាធនធាន និងបណ្តថ ញទំាងអសប់ានទទលួការបំប៉ាន សថពីីសថង់ដ្ឋរកមមវធិី
សកិា។ ទោលនទយបាយសាលាកុមារទមរតីរតូវបានអនុវតថទៅសាលាច្នំួន ៨២៣ (៥០,៧ ភាគរយម្ន
សាលាមធយមសកិាបឋមភូមិ)។ សាលាមធយមសកិាបឋមភមូ ិ ៨៤,៤ ភាគរយមានបងគនអ់នាម័យ ៥២,៩ 
ភាគរយមានទកឹសាែ តទរបើរបាស ់ និងសាលាមធយមសកិាទុតិយភមូ ិ ៩៧,៧ ភាគរយ មានបងគនអ់នាមយ័ 
៦៤,៤ ភាគរយមានទឹកសាែ តទរបើរបាស។់ 

បញ្ា របឈមសរមាបដ់ផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ទៅទពលបនាធ ប់គ ឺការបទងកើនសមធមក៌បុងការ
ច្ូលទរៀនទៅមធយមសកិា តាមរយៈបទងកើនច្នំួនសាលាមធយមសកិាបឋមភមូិឱយបានរគប់ ុ ំ សងាក ត ់ និង
វទិាលយ័ទៅរគប់រសុក ខ្ណឍ ។ គុណភាពរបសស់សិសបញ្ច ប់ថ្នប ក់ទី ១២ រតូវទលើកកមពស ់ និងផថលន់ូវ



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [37] 

ច្ំទណេះដឹងពាកព់័ននដម្ទទទៀត សរមាប់ការអបរ់បំទច្ចកទទសវជិាជ ជីវៈ និងឧតថមសកិា។ សាលាមធយមសកិា
ភាគទរច្ើន ជាពទិសសទៅតំបន់ជនបទខ្វេះខាតធាតចុ្លូដដលមានគុណភាពដចូ្ជា រគបូទរងៀនតាមមខុ្វជិាជ  
សមាភ រៈបទរងៀននិងទរគឿងបរកិាខ រ ទសៀវទៅសកិាទោល បនធប់ពទិសាធវទិាសាស្រសថ បនធប់កុពំយូទ័រ និងភាសា 
និងបរកិាខ របណ្តត លយ័។ វធិីសាស្រសថកបុងការបទរងៀនកបុងទពលបច្ចុបផនបអនវុតថតាមរទបៀបជាទមទរៀន ច្មលងតាម 
ដករសង់ នងិការច្ងចំ។ វធិីសាស្រសថទំាងទនេះគរួរតូវបញ្ចូ លនូវការគតិ និងជំនាញវភិាគ។ សថង់ដ្ឋររគូ
បទរងៀនគរួរតូវពិនតិយតាមដ្ឋន វាយតម្មល និងអភវិឌណជារបចំ។ 

ការអបរ់បំទច្ចកទទសជាមខុ្ងារថមីមួយកបុងរកសងួ និងទទើបដតបានអនមុត័ទោលនទយបាយសថពី ី
ការអបរ់បំទច្ចកទទស។ កបុងទោលនទយបាយទនេះបានទលើកទឡើងពី ការបទងកើតវទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅនងិ 
បទច្ចកទទសទៅរគប់រាជធានី ទខ្តថ។ នាទពលបច្ចុបផនប សាលាមធយមសកិាច្ទំណេះទូទៅនិងបទច្ចកទទស
ច្ំននួ ៣ កំពងុដំទណើ រការ និងផថលន់វូមខុ្វជិាជ សខំាន់បនួ។ សសិសដដលបញ្ច ប់ការសកិាទៅសាលាទំាង
ទនេះ អាច្រកការងារបាន។ 

កមមវធិអីបរ់បំទច្ចកទទស ដដលកំពងុអនុវតថនាទពលបច្ចុបផនប មានកងវេះខាតទំាងរកបខ្ណឍ គុណភាព
ដរ៏ងឹមំា នងិធាតចុ្ូលដដលមានគុណភាព។ របពន័នទទួលសាគ លន់ិងរបព័ននធានាគុណភាពសាលាទរៀនមនិ
ទាន់បានបទងកើត រពមទំាងទំនាកទ់ំនងរវាងរបពន័នអបរ់ ំ និងទីផារការងារទៅមានករមតិ។ របពន័នរគប់រគង  
រដឌបាលនងិហរិញ្ដវតទុសាលាទរៀនមនិទាន់បទងកើត។ ការងារអប់របំទច្ចកទទសរតូវដកបទពទិសាធពីរបទទស
ដម្ទ។ ម្ដគូអភិវឌណជាទរច្ើនបានចប់អារមមណ៍ោំរទដលក់មមវធិីទនេះ។  

៣.៣.២    វតទុបណំងទោលនទយបាយ 

 ធានាសមធម ៌ នងិពរងកីការច្ូលទរៀនទៅសាលាមធយមសកិាច្ទំណេះទទូៅ រសបតាមសថង់ដ្ឋរ
គុណភាព រពមទំាងទៅទៅវទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅនិងបទច្ចកទទស នងិបំផុសសកមមភាពអប់រកំាយ
និងកីឡា រមួទំាងការទលើកកមពសស់ខុ្ភាពសកិា 

  ធានាសសិសបញ្ច ប់ការសកិាទៅមធយមសកិាច្ំទណេះទូទៅ និងវទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅនិង
បទច្ចកទទសទទួលបានជនំាញរតឹមរតវូ និងអាច្ច្លូបទរមើការងារ ឬបនថការសកិាទៅដផបកអបរ់ ំ
បទច្ចកទទស និងវជិាជ ជវីៈ នងិឧតថមសកិា 

 ធានារបពន័នរគប់រគងដផែកទលើលទនផលទៅមធយមសកិាច្ទំណេះទទូៅ និងមធយមសកិាបទច្ចកទទស 
 បានដំទណើ រការទពញទលញ។ 

៣.៣.៣ សកមមភាពទោលនទយបាយ 

 កសាងទោលនទយបាយជាតិសថពី ី អាហារបូករណ៍ ឧបតទមភធន នងិឥណទានអបកសកិា ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [38] 

 ទរៀបច្អំនរុកតឹយសថពី ី ការបទងកើនរបាក់ទលើកទកឹច្ិតថដលរ់គូបទរមើការទៅតំបនជ់បួការលបំាក និង
តំបន់ដ្ឋច្រ់សយល ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំាសថពីី ការរបឡងថ្នប ក់ជាត ិទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ ទោលនទយបាយនិងទសច្កថីដណនំា សថពីីកមមវធិសីាលាកុមារទមរតីទៅមធយម
សកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទធវើបច្ចុបផនបភាពទោលនទយបាយកមមវធិីសកិាសរមាប់មធយមសកិាច្ទំណេះទទូៅ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋរផគតផ់គង់សមាភ រៈបរកិាខ របទរមើដលរ់ដឌបាលសាលាទរៀន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាពសរមាប់អនុវតថទោលនទយបាយរគូបទរងៀន ទៅឆ្ប ំ ២០១៥  

 ទរៀបច្ំរបព័ននធានាគុណភាពសាលាទរៀន ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 

 ទរៀបច្ំរបព័ននកសាងដផនការ ពនិិតយតាមដ្ឋន នងិវាយតម្មល ដផែកទលើលទនផលទៅមធយមសកិា    
ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការទោលសរមាប់អភិវឌណការអបរ់បំទច្ចកទទស ទៅឆ្ប ំ ២០១៤  

 ទរៀបច្កំមមវធិីសកិា និងសថង់ដ្ឋរកមមវធិីសកិាអបរ់បំទច្ចកទទសរសបតាមតរមវូការរបសស់ហគមន ៍
ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 

 ដកលមែរបពន័ននងិកមមវធិបីណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀនមធយមសកិាទៅឆ្ប ំ ២០១៧ 

 អនវុតថរបព័ននធានាគុណភាពការងារបណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ រគបូទរងៀនដផបកអបរ់បំទច្ចកទទស ដដលបទរងៀនទៅវទិាលយ័ច្ំទណេះទទូៅនងិ
បទច្ចកទទស ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នសថពីី ការរគប់រគងរគឹេះសាទ នអបរ់មំធយមសកិាឯកជន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពី ីសវយ័ភាព និងការទទួលខ្ុសរតូវរបសស់ាលាមធយមសកិាទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ដកសរមួល និងទរៀបច្ំលខិ្តិបទដ្ឋឌ នគតិយទុន ពាក់ពន័ននងឹសខុ្ភាពសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៦  

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍អភិបាលកិច្ចលែទៅសាលាមធយមសកិាច្ំទណេះទូទៅ នងិវទិាលយ័ច្ំទណេះ
ទូទៅនងិបទច្ចកទទស ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទធវើបច្ចុបផនបភាពទោលនទយបាយបទច្ចកវទិាសារគមនាគមនន៍ងិពត័៌មានកបុងវសិយ័អប់រ ំ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [39] 

 ទធវើបច្ចុបផនបភាពដផនការទោលសរមាប់អនុវតថបទច្ចកវទិាសារគមនាគមនន៍ិងពត័៌មានកបុងវសិយ័ 
អបរ់ ំទៅឆ្ប ំ ២០១៥។ 

 ទរៀបច្ំរបកាសសថពី ី ការដកសរមួលភារកចិ្ច និងការរបរពឹតថទៅរបសន់ាយកដ្ឋឌ នតរមង់ទិសវជិាជ ជីវៈ 
ទៅឆ្ប ំ២០១៤  

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពី ី ការពរងងឹការរគបរ់គងនិងការអនុវតថដផបកអបរ់បំទច្ចកទទសទៅសាលា
មធយមសកិា ទៅឆ្ប ំ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពី ីការរបឡងសសិសដផបកអប់របំទច្ចកទទស ទៅឆ្ប ំ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ ន និងយនថការការងាររបសទ់ីរបកឹាអាជីពទៅតាមសាលាទរៀន ទៅឆ្ប ំ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋរវទិាលយ័ច្ទំណេះទូទៅនងិបទច្ចកទទស ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំលខិ្ិបទដ្ឋឌ នគតិយតុថិនងិយនថការសថពី ី ការពរងីកវទិាលយ័ច្ទំណេះទទូៅនិងបទច្ចកទទសទៅ
ឆ្ប ំ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគតយិតុថិ យនថការ និងរកបខ្ណឍ ការងារ ទដើមផបីណថុ េះបណ្តថ លជំនាញវជិាជ ជីវៈ
ដលស់សិសដដលទបាេះបងក់ារសកិា ទៅសាលាមធយមសកិា ទៅឆ្ប ំ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពី ី ការរគប់រគងដផែកទលើលទនផលទៅមធយមសកិាច្ំទណេះទូទៅ និងមធយម
សកិាបទច្ចកទទស ទៅឆ្ប ំ២០១៥។ 

៣.៣.៤    យទុនសាស្រសថ 

 បទងកើនការច្ូលទរៀនទៅមធយមសកិា ជាពិទសសសសិសរស ីរកមុបាត់បង់ឱកាស តាមរយៈ ការផថល់
អាហារបូករណ៍ដលស់សិសរកីរក និងអាហារបូតទមភដលស់សិសមកពីរគួសាររករីក  

 បទងកើនលទនភាពច្ូលរមួរបសដ់ផបកឯកជន និងសហគមន៍ទលើដផបកអភិវឌណវសិយ័អប់រ ំ ទៅមធយម 
សកិា ជាពិទសស គណៈកមមការនងិរកុមរបកឹាម្នរដឌបាលថ្នប ក់ទរកាមជាតិរគប់របទភទ 

 អភវិឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមពន័នរបូវន័ថ តាមរយៈបទងកើតសាលាទរៀនថមនីងិពរងកីករមតិសកិា រពមទំាង
បំពាក់សមាភ ររបូវន័ថ (បណ្តត លយ័ បនធបព់ិទសាធ បនធបក់ុំពយូទ័រ បនធប់ទសាតទសសន៍ ទីលានអប់រកំាយ
និងកីឡា បងគន់អនាម័យ ទឹកសាែ ត កដនលងលាងសមាែ តម្ដ បនធប់សទស្រងាគ េះបឋម ទរាងជាង 
អទនថវាសកិដ្ឋឌ នសរមាប់សសិស) 

 ផឋលធ់ាតចុ្ូលមានគុណភាពនងិោំរទបទច្ចកទទសដលស់ាលាទរៀនរសបតាមសថង់ដ្ឋរ (រគូទច្ញ
ពីសាលាគរទុកាសលយ ទសៀវទៅសកិាទោល សមាភ រៈបទរងៀននងិទរៀន)  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [40] 

 ជំរញុការអនវុតថទោលនទយបាយសាលាកុមារទមរតីទៅមធយមសកិា នងិការកាត់បនទយច្ំណ្តយ
ទរៅផលូ វការ 

 ទលើកកមពសគ់ុណភាពម្នការបទរងៀននិងទរៀន (វទិាសាស្រសថ និងគណិតវទិា បទច្ចកវទិាសារ
គមនាគមនន៍ិងព័ត៌មាន ភាសាបរទទស ការអបរ់សំខុ្ភាព ការអបរ់បំទច្ចកទទស ការអបរ់វំជិាជ ជីវៈ
ជទរមើស នងិការអប់របំំណិនជវីតិ) 

 អភវិឌណកមមវធិីសកិាសរមាប់ការអប់របំទច្ចកទទស និងដកលមែកមមវធិីសកិាសរមាប់មធយមសកិា
ច្ំទណេះទូទៅ 

 ទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ ធានាគណុភាពសាលាទរៀន (ព័ត៌មាន ការដឹកនំានិងរគប់រគង សមាភ របរកិាខ រ       
ការបទរងៀននិងទរៀន ការងារសខុ្ភាពសកិា សមាភ រៈបទរងៀននិងទរៀន ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុ         
ការអបរ់កំាយនងិកឡីា ការច្ូលរមួរបសម់ាតាបិតានងិសហគមន៍) 

 អភវិឌណរបពន័នបណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន តាមរយៈការទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋររបព័ននបណថុ េះបណ្តថ លរគូ
បទរងៀន បណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀនសរមាប់រកបខ្ណ័ឍ  រដឌ នងិឯកជន 

 ទលើកកមពសគ់ុណភាពម្នការបណថុ េះបណ្តថ លនិងវរិកតឹការរគូបទរងៀនទៅមធយមសកិា 
 អភវិឌណដផនការសកមមភាពសរមាប់អភិវឌណសមតទភាពរគមូធយមសកិាតាមឆ្ប ំនមីយួៗ 
 ដកលមែការបទំពញការងារនិងការទទួលខ្ុសរតូវរបសស់ាលាទរៀន រគបូទរងៀន និងសសិស តាមរយៈ

តាមដ្ឋននិងវាយតម្មលលទនផលម្នការសកិារបសស់សិស នងិផថលក់ារោំរទបានទាន់ទពលទវលា 
 បទងកើនគណទនយយភាពហរិញ្ដវតទុសាធារណៈនងិការទទួលខ្ុសរតូវរបសរ់គឹេះសាទ នសកិា កបុងការ 

ទរបើរបាសថ់វកិានិងការសទរមច្ច្តិថទលើកមមវធិីនានា 
 ពរងឹងភាពជាអបកដកឹនំានងិរគប់រគងទៅករមតិសាលាទរៀន ទដើមផីធានាដទំណើ រការសាលាទរៀន

របកបទដ្ឋយវជិាជ ជីវៈនងិការទទួលខ្ុសរតូវ 
 ពរងឹងការរគប់រគង ការកសាងដផនការ ការអនុវតថ ការពិនតិយតាមដ្ឋន និងការទធវើរបាយការណ៍

ដផែកទលើលទនផល រសបតាមទោលការណ៍អភិបាលកិច្ចលែនិងការអភិវឌណតាមដបបរបជាធិបទតយយ
ទៅថ្នប ក់ទរកាមជាត ិ

 ពរងឹងការអនុវតថរកបខ្ណឍ ការងារសថពីីការអបរ់បំទច្ចកទទសសរមាប់សសិសមធយមសកិា 
 ជំរញុការអនវុតថទោលនទយបាយសថពីីការអប់របំទច្ចកទទស។ 

 
 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [41] 

៣.៣.៥    សចូ្នាករផលសទរមច្ (សាធារណៈ នងិឯកជន) 

 អរតាទបាេះបង់ការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភូមិ ថយច្ុេះពី ២០ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១១-
២០១២ ដល ់៣ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៦- ២០១៧ 

 អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភមូិ ទកើនទឡើងព ី៥៣,៦ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-
២០១៣ ដល ់៨៧,០ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧- ២០១៨ 

 អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាទតុិយភមូិទកើនទឡើងព ី២៧,៤ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-
២០១៣ ដល ់៤៥,០ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧- ២០១៨ 

 អរតាឆលងភូមិសកិាពមីធយមសកិាបឋមភមូិទៅមធយមសកិាទតុិយភូមទិកើនទឡើងពី ៧៤,០ ភាគរយ 
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់៨៣,០ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 អរតាបញ្ច ប់ការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភូមទិកើនទឡើងព ី ៤០,៦ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២ 
-២០១៣ ដល ់៧៦,៤ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧- ២០១៨ 

 ភាគរយសសិសមធយមសកិាបឋមភមូិយ៉ាងតចិ្ ៩ ភាគរយទទួលអាហារបូករណ៍ជាទរៀងរាលឆ់្ប ំ  
 ច្ំននួរគឹេះសាទ នមធយមសកិាអនុវតថកមមវធិីសាលាកុមារទមរតីទកើនទឡើងពី ៥០,៧ ភាគរយទៅឆ្ប ំ

សកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់៧៥  ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 
 សាលាមធយមសកិាបឋមភូម ិ ៩០ ភាគរយ និង សាលាមធយមសកិាទតុិយភូម ិ ១០០ ភាគរយ 

មានបងគនអ់នាម័យនងិមានទកឹសាែ ត ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 
 ច្ំននួវទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅ និងបទច្ចកទទសមាន ៧ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨  
 ច្ំននួសសិសច្ូលទរៀនកបុងការអបរ់បំទច្ចកទទសទកើនទឡើងពី ៦១០ នាក់ទៅឆ្ប ំសកិា២០១២-២០១៣ 

ដល ់២០០០ នាក ់ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 សាលាមធយមសកិា ៣០ ភាគរយបានអនុវតថកមមវធិអីបរ់បំំណិនជីវតិតាមទោលការណ៍ដណនំាទៅ
ឆ្ប ំ២០១៨។ 

៣.៣.៦    កមមវធិនីងិសកមមភាព 

កមមវធិនីិងសកមមភាពសខំាន់ៗ ទដើមផបីទងកើនការច្លូទរៀនរបកបទដ្ឋយសមធម៌ទៅសាលាមធយម
សកិាបឋមភូមនិិងទតុិយភូមិ ៖ 

 ការបទងកើនសសិសច្លូទរៀនទៅមធយមសកិា ៖ តាមរយៈ ការផថលថ់វកិាដំទណើ រការសាលាទរៀន      
ការបទងកើតសាលាទរៀន និងការផថលអ់ាហារបូករណ៍  

o ការបទងកើតសាលាទរៀននងិអភវិឌណកមមវធិ ី ៖ សាងសង ់ និងផថលរ់គបូទរងៀនដលស់ាលាទរៀន



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [42] 

ករមិតអបរ់មំូលដ្ឋឌ ន បទងកើតថមីសាលាមធយមសកិាបឋមភូម ិនងិទតុិយភូមិ។ 

o កមមវធិអីាហារបូករណ៍ ៖ ផថលអ់ាហារបូករណ៍សរមាប់សសិសមធយមសកិាបឋមភូមនិងិ
ទុតិយភូម។ិ 

 ការអភវិឌណកមមវធិសីកិានងិសមាភ រៈបទរងៀននងិទរៀន ៖ តាមរយៈ ការអភិវឌណកមមវធិីសកិា ការផថល់
ទសៀវទៅសកិាទោល និងការអបរ់សំខុ្ភាពសកិា 

o ការអភវិឌណកមមវធិសីកិា ៖ ទធវើបច្ចុបផនបកមមកមមវធិីសកិា សថង់ដ្ឋរកមមវធិីសកិាតាមមខុ្វជិាជ
សរមាប់មធយមសកិាបឋមភូមនិិងមធយមសកិាទតុិយភូម។ិ កសាងឯកសារ ផសពវផាយ 
ដណនំាការអនុវតថ កមមវធិសីកិា នងិពនិិតយតាមដ្ឋនវាយតម្មល។ អភិវឌណសមាភ រឧបទទស
សរមាប់ការទរៀននងិបទរងៀន។ អភិវឌណទសៀវទៅសកិាទោលរគប់មខុ្វជិាជ  ទបាេះពុមភ       
ដច្កចយដលស់ាលាទរៀនច្ំទណេះទូទៅ។  

o ការអភវិឌណនងិការដច្កចយទសៀវទៅសកិាទោល ៖ ទបាេះពមុភទសៀវទៅសកិាទោល
សរមាប់ថ្នប កទ់ី៧ ដល ់ថ្នប ក់ទ១ី២។ 

o ការអបរ់សំខុ្ភាពសកិា ៖ ផថលក់ារអប់រសំខុ្ភាពបនថពូជ សខុ្ភាពផលូ វទភទ រមួបញ្ចូ លទំាង
ការអបរ់ ំបងាក រជំងទឺអដស ៍ទរគឿងទញៀន ការអបរ់សំខុ្ភាពអនាម័យ សវុតទិភាពច្ណីំអាហារ 
អាហារបូតទមភ វធិីសាស្រសថសទស្រងាគ េះបឋម ទរគឿងរសវងឹ បារ ីសខុ្ភាពដភបក រពមទំាងការអប់រ ំ
បងាក រជងំឆឺលងនងិជងំឺមនិឆលងដចូ្ជា រគនុចញ ់រគនុឈាម ដងកូ វរពនូជាទដើម ទៅតាមសាលា
ទរៀន។ 

 ការបណថុ េះបណ្តថ លនងិវរិកតឹការរគបូទរងៀន ៖ តាមរយៈ ការបណថុ េះបណ្តថ ល ការពរងាយរគ ូ
បទរងៀន ការអភិវឌណសមតទភាពរគប់រគងអប់រ ំនាយកសាលា និងការដណនំាដលរ់គូទច្ញថម ី

o ការអភវិឌណការបណថុ េះបណ្តថ ល នងិការពរងាយរគ ូ ៖ ផថលថ់វកិាដំទណើ រការរបចំឆ្ប ំដល់
មជឈមណឍ លគរទុកាសលយភូមិភាគ។ បទងកើនសមតទភាពរគបូឋមសកិាឱយទៅជារគូបទរងៀន
ករមិតមូលដ្ឋឌ ន ទដើមផីទឆលើយតបទៅនងឹកទំណើ នសសិសច្ូលទរៀនទៅមធយមសកិាបឋមភូម។ិ 
បណថុ េះបណ្តថ លរគូគណិតវទិានិងវទិាសាស្រសថ ទដើមផបីំទពញគមាល តរវាងសាលាទៅតំបន់ទី
របជុំជននងិជនបទ អភវិឌណសមតទភាពវទិាសាទ នជាតិអប់រនំិងវទិាសាទ នជាតអិប់រកំាយនងិ
កីឡា ទធវើបច្ចុបផនបកមមកមមវធិីសកិាសរមាប់បណថុ េះបណ្តថ លរគូ បណ្តត រកស និងសមាភ រៈ
បទរងៀននងិទរៀន បនធបព់ិទសាធន៍ កុំពយូទរ័ និងវទិាសាស្រសថតាមសថង់ដ្ឋរ។ អភិវឌណកមមវធិ ី
និងខ្លឹមសារបណថុ េះបណ្តថ លនិងវរិកតឹការរគមូធយមសកិា។ បណថុ េះបណ្តថ លនិងផគតផ់គង់រគូ
មធយមសកិាច្ទនាល េះពី ២៥០០ ទៅ ៣០០០ នាកក់បុងមួយឆ្ប ំសកិា។ 

o កមមវធិអីភវិឌណសមតទភាពរគបរ់គងអបរ់ ំ ៖ ផថលឱ់យនាយកសាលាមធយមសកិានវូជំនាញ



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [43] 

នានា ទដើមផអីនវុតថការដកឹនំាឱយបានសកមម និងទទលួខ្ុសរតវូ និងរគប់រគងធនធានរបកប 
ទដ្ឋយរបសទិនភាពនិងគណុភាព តាមរយៈកមមវធិបីំប៉ានសមតទភាពរគប់រគងអបរ់។ំ 
ផសពវផាយនងិពរងងឹការអនវតុថសថង់ដ្ឋវជិាជ ជីវៈរគបូទរងៀន សថង់ដ្ឋរសាលាគរទុកាសលយ 
និងរបព័ននធានាគុណភាពម្នការបណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន។ 

o ការអភវិឌណ នងិពរងកីរបពន័នការងារវរិកតឹការ ៖ ពរងកីតួនាទីមជឈមណឍ លគរទុកាសលយភូមិ
ភាគ ទដើមផីបណថុ េះបណ្តថ លរគូអប់រមំូលដ្ឋឌ ន និងដ្ឋក់ពរងាយទៅកបុងសាលាមធយមសកិា
បឋមភមូិដដលបទងកើតថមី។ អភិវឌណសមតទភាពរគឧូទទធសទៅមជឈមណឍ លគរទុកាសលយភមូិ
ភាគ និងរគមូធយមសកិាអំពីការងារបទច្ចកទទសម្នការបទរងៀន ការបស្រញ្ជ បទយនឌ័រ និង 
ការអនវុតថកមមវធិីសាលាកមុារទមរតមីធយមសកិា។ 

o កមមវធិដីណនំាដលរ់គទូច្ញថម ី ៖ កមមវធិីដណនំារតូវបានបទងកើតទឡើងទៅមធយមសកិា      
បឋមភមូនិិងទតុិយភមូិទៅតំបន់ជនបទ។ បទងកើតរកុមបំប៉ាននិងពនិិតយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រសកុ 
រកងុ ខ្ណឍ សរមាបម់ធយមសកិា។ 

o ការអភវិឌណនាយកសាលា ៖ បំប៉ាននាយកសាលាដតងតំាងថមីសថពីីភាពជាអបកដកឹនំានងិការ
រគប់រគង និងទរៀបច្ំនតីិវធិរីគប់រគងនិងរបតិបតថិទៅមធយមសកិា។ 

 ការសរមបសរមលួសាលាទរៀនឯកជន  ៖ តាមរយៈ សហរបតបិតថិការសាលាឯកជននងិបទបញ្ជ
ម្ផធកបុងបទងកើតនងិទទួលសាគ លគ់ុណភាពសាលាជាតិ និងអនថរជាត។ិ 

 ការអបរ់មំធយមសកិាច្ទំណេះទទូៅនងិអបរ់បំទច្ចកទទស ៖ តាមរយៈ ការផថលថ់វកិាោំរទដទំណើ រការ 
វទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅនងិបទច្ចកទទស ការអភិវឌណកមមវធិីសកិា ការអប់របំំណិនជវីតិ ការអប់រវំជិាជ
ជីវៈជទរមើស ការផថលទ់សវាអបរ់តំរមង់ទិសវជិាជ ជីវៈ នងិការពទិរោេះទយបលទ់រជើសទរ ើសអាជពី 

o ដទំណើ រការវទិាលយ័ច្ទំណេះទទូៅនងិបទច្ចកទទស ៖ ផថលថ់វកិាដំទណើ រការសកមមភាព
បទរងៀននងិទរៀន នងិកមមសកិា។ 

o ការអភវិឌណកមមវធិសីកិាមធយមសកិាច្ទំណេះទទូៅនងិបទច្ចកទទស ៖  បទងកើតនិងអភវិឌណ    
កមមវធិសីកិា (ជំនាញបទច្ចកទទសនងិច្ំទណេះទធវើ) សរមាប់មធយមសកិាច្ទំណេះទទូៅ    និង 
បទច្ចកទទស។ អភវិឌណវទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅនិងបទច្ចកទទសឱយទទួលបានសថង់ដ្ឋរ    
គុណភាពដចូ្ជា សមាភ ររបូវន័ថសមរសប (បនធប់ទរៀន បនធប់របតបិតថិ និងទរាងជាង) នាយក
សាលាមានសមតទភាព នងិរគូមានសមតទភាពទៅតាមបទដ្ឋឌ ន និងកមមវធិីសកិា។  ពនិតិយ
តាមដ្ឋននិងវាយតម្មលការអនវុតថកមមវធិអីប់របំទច្ចកទទស និងការរបឡងសសិសដផបកអប់រ ំ
បទច្ចកទទសទៅមធយមសកិា។ 

o ការទលើកកមពសក់ារអបរ់បំណិំនជវីតិ ៖ សកិារសាវរជាវ និងទសសនកចិ្ចផ្លល សប់ថូ រ              



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
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បទពិទសាធ កសាងឯកសារជនំួយដលរ់គ ូ បំប៉ានសមតទភាពនាយក និងរគបូទរងៀនអប់រ ំ
បំណិនជីវតិអំពវីធិសីាស្រសថបទរងៀន និងជំនាញពាក់ពន័ននងឹដផបកកសកិមម ទគហវទិា        
ទរាងជាង អប់រសំលិផៈ បណិំនការងារ បទច្ចកវទិាសារគមនាគមន៍នងិពត័៌មាន ការយល់
ដឹងពីការដរបរបួលអាកាសធាត ុ ការសទស្រងាគ េះបនាធ ន ់ និងការបងាក រនងិទប់សាក តទ់រោេះមហនថ
រាយ។ ការពនិិតយតាមដ្ឋន និងវាយតម្មលការអនុវតថកមមវធិអីបរ់បំណិំនជីវតិទៅតាមសាលា
មធយមសកិា។  

o ការទលើកកមពសក់ារអបរ់តំរមងទ់សិវជិាជ ជវីៈ  ៖ បទងកើតនិងដំទណើ រការគណៈកមមការតរមង់
ទិសវជិាជ ជវីៈទៅតាមសាលាមធយមសកិា។ បបំ៉ានសមតទភាពអបកពាកព់ន័ននងិដឹកនំាសសិស
ច្ុេះកមមសកិា និងពិនតិយតាមដ្ឋនការអនុវតថសកមមភាពទៅតាមសាលាទរៀន។ 

o ទលើកកមពសក់ារអនវុតថកមមវធិអីបរ់វំជិាជ ជវីៈជទរមើស ៖ បំប៉ានសមតទភាពរគបូទរងៀនមខុ្វជិាជ ជីវៈ
ជទរមើស ពនិិតយតាមដ្ឋននងិវាយតម្មលសកមមភាពការងារ។ 

o ការពទិរោេះទយបលទ់រជើសទរ ើសអាជពី ៖ ផថលទ់សវារបកឹាពីការទរជើសទរ ើសអាជពីដលស់សិស
ទៅតាមសាលាមធយមសកិា។ កសាងឯកសារជនំួយ និងបំប៉ានសមតទភាពដលរ់គ ូដដលជា
ទីរបឹកាអាជពីទៅតាមសាលាមធយមសកិា ផថលថ់វកិាោំរទសរមាបដ់ំទណើ រការ និងការ
ពិនតិយតាមដ្ឋន នងិវាយតម្មលការពិទរោេះទយបលអ់ាជីព ទៅតាមសាលាមធយមសកិា។  

 ការវាយតម្មលលទនផលសកិា នងិការទធវើទតសថ ៖ តាមរយៈ ការអនុវតថទតសថទៅតាមថ្នប កទ់រៀនជា 
ទទៀងទាត ់ ការទធវើទតសថវាយតម្មលថ្នប ក់ជាតិទលើមខុ្វជិាជ ភាសាដខ្មរនងិគណិតវទិា ការដកលមែរបពន័ន 
របឡងថ្នប ក់ជាត ិ ការទរតៀមច្ូលរមួទតសថលកខណៈជាអនថរជាតិ និងការអភវិឌណរបពន័នធានាគុណ
ភាពសាលាទរៀន 

o ការដកលមែគណុភាព នងិការអនវុតថទតសថថ្នប កទ់រៀនទទៀងទាត ់ ៖ អនុវតថទតសថសថង់ដ្ឋរថ្នប ក់
ទរៀន តាមដ្ឋនវឌណនភាពម្នលទនផលការសកិាររបសស់សិស របជុបំទច្ចកទទសរបចំ        
សបាថ ហជ៍ាទទៀងទាត។់ 

o ទលើកកមពសទ់តសថវាយតម្មលថ្នប កជ់ាត ិ ៖ ពនិិតយទឡើងវញិករមងសណួំរទតសថវាយតម្មលថ្នប ក់
ជាតិ ទដ្ឋយបញ្ចូ លនូវមខុ្វជិាជ បណិំនជីវតិ។ ទធវើទតសថថ្នប ក់ជាតិទលើមខុ្វជិាជ ភាសាដខ្មរនងិ    
គណិតវទិាទៅថ្នប ក់ទ ី៨ និងគណិតវទិានិងវទិាសាស្រសថថ្នប កទ់ី១១។ 

o ការដកទរមងរ់បពន័នរបឡងថ្នប កជ់ាត ិ ៖ ពនិិតយទឡើងវញិរបពន័នរបឡងថ្នប ក់ជាតសិរមាប់ថ្នប ក់
ទី៩និងទ១ី២។ 

o ការអភវិឌណទតសថអនថរជាត ិ ៖ ទរៀបច្កំមមវធិ ីTIMSS នងិ PISA (ករមងសណួំរ ទតសថសណំ្តក
គំរ ូ រដឌបាលទតសថ ការបញ្ចូ លទិនបន័យ របាយការណ៍ នងិការផសពវផាយនងិសកមមភាព    
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ដកលមែការបទរងៀន)។ 

o ការអភវិឌណរបពន័នធានាគណុភាពសាលាទរៀន ៖ ទរៀបច្រំបព័ននធានាគុណភាពសាលាទរៀន។       
សាកលផង នងិបញ្ច ប់របពន័នធានាគុណភាពសាលាទរៀន។ 

 ការអភវិឌណសមាភ ររបូវន័ថ ៖ តាមរយៈ ការសាងសងន់ិងជួសជុលអោរសកិា បណ្តត លយ័ បនធប់
ពិទសាធន ៍ បនធប់កុពំយូទ័រ អទនថវាសកិដ្ឋឌ នសរមាប់រគទូៅជនបទ និងសមាភ រៈអនាម័យតាមសាលា
ទរៀន 

o ការសាងសងស់ាលាទរៀន ៖ ជួសជុលអោរ ថ្នប ក់ទរៀនចស ់នងិសាងសងអ់ោរថ្នប ក់ទរៀនថម ី
និងអទនថវាសកិដ្ឋឌ នសរមាប់សសិស។ 

o ការអភវិឌណបណ្តត លយ័ ៖ ទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋរបណ្តត លយ័សាលាមធយមសកិាបឋមភមូ ិ និង
ទុតិយភូមិមានបណ្តត លយ័សមរសបតាមសថង់ដ្ឋរ  (សមាភ រៈទរៀននងិបទរងៀន ការភាជ ប់
របព័ននអ ីនធឺទណត នងិរបតិបតិថបានទពញទលញ)។ 

o បនធបព់ទិសាធសរមាបម់ធយមសកិាទតុយិភមូ ិ ៖  ទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋរបនធប់ពទិសាធវទិាសាស្រសថ 
(បនធបព់ិទសាធន៍សរមាបក់ារពិទសាធន៍វទិាសាស្រសថ បានរបតបិតថទិពញទលញនិងទធវើ
បច្ចុបផនបភាពបនធបព់ិទសាធន៍វទិាសាស្រសថទៅវទិាសាទ នជាតអិបរ់)ំ។ 

o បនធបក់ុពំយូទរ័សរមាបម់ធយមសកិា ៖ ទរៀបច្ំបនធប់កុពំយូទ័រទៅសាលាមធយមសកិានិងបាន
របតិបតថិទពញទលញ ទរជើសទរ ើសរគពូត័៌មានវទិានងិបណថុ េះបណ្តថ លទលើវធិីសាស្រសថបទរងៀន
កុំពយូទ័រ 

o សមាភ ររបូវន័ថសរមាបរ់គទូៅសាលាជនបទ ៖ ទរៀបច្អំទនថវាសកិដ្ឋឌ នសរមាបរ់គូ ភាជ ប់របពន័ន 
ពនលរឺពេះអាទិតយទៅនងឹសាលាោម នអគគីសនី កុពំយូទ័រសរមាប់រគូ នងិទរៀបច្ំកចិ្ចសនា
សរមាប់រគូ។ 

o ការបពំាកស់មាភ ររបូវន័ថអនាមយ័តាមសាលាទរៀន ៖ ផគតផ់គងទ់កឹសាែ ត បងគនអ់នាមយ័         
កដនលងលាងម្ដ ផថលរ់បអបស់ទស្រងាគ េះបឋម នងិសមាភ រៈបរមុង និងរគប់រគងកាកសណំលរ់ងឹ
រាវ រពមទំាងទរៀបច្នំងិរកាទកុពត័៌មានសខុ្ភាពរបសស់សិសទៅតាមសាលាទរៀន។ 

o ការអភវិឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមពន័នការបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀន ៖ កសាងនិងជួសជលុបរសិាទ ន 
អោរសកិា អទនថវាសកិដ្ឋឌ ន បនធបទ់ឹក បនធបព់ិទសាធ នងិបំពាក់សមាភ ររបូវន័ថទៅ 
មជឈមណឍ លគរទុកាសលយភូមិភាគ។ 

 ការអភវិឌណរកបខ្ណឍ ច្ាប ់ លខិ្តិបទដ្ឋឌ ន ពរងងឹអភបិាលកចិ្ចលែ នងិការអភវិឌណតាមដបបរបជាធបិ
ទតយយទៅថ្នប កទ់រកាមជាត ិ ៖ ទធវើទំទនើបកមមច្ាបន់ងិទោលនទយបាយ ទផធរមខុ្ងារឱយរដឌបាលថ្នប ក់
ទរកាមជាតិ ពរងឹងរបសទិនភាពម្នការផថលទ់សវាសាធារណៈវសិយ័អប់រ ំ របយទុនរបឆំ្ងការជួញដរូ 
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ការរតព់ននមនុសសនងិពលកមមកុមារ ទលើកកមពសទ់យនឌរ័ ជំរញុការអនុវតថយនថការរបឆំ្ងអទំពើពុក
រលយួ ពរងឹងសមតទភាពទដ្ឋេះរសាយនងិទប់សាក ត់វវិាទកបុងវសិយ័អប់រ ំ និងពនិិតយតាមដ្ឋនវវិាទ
បុគគលកិអប់រកំបុងរបពន័នតលុាការ។ 

 កចិ្ចសហរបតបិតថកិារ ៖  
o ថ្នប កជ់ាត ិ ៖សហការជាមយួអងគការជាតិ អនថរជាត ិ សងគមសុវីលិ នងិម្ដគូអភិវឌណកបុងការ

ទលើកកមពសគ់ុណភាព របសទិនភាពអបរ់ ំនងិអភវិឌណសមតទភាពបគុគលកិអប់រ ំ

o ថ្នប កត់បំន ់ នងិអនថរជាត ិ ៖ អនវុតថកិច្ចរពមទរពៀង សហរបតបិតថិការវសិយ័អបរ់ទំទវភាគ ី នងិ   
ពហភុាគ។ី 

  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [47] 

៣.៤ អនវុិ្យ័ ការអបរំ់ឧតរម្ិកា 
៣.៤.១ សាវតារ 

កបុងអំឡុងឆ្ប ំ២០០៩-២០១៣ ឧតថមសកិាមានការរកីច្ទរមើនគួរឱយកត់សមាគ ល ់ជាមួយនងឹកទំណើ ន 
និសសិត ៥៧ ភាគរយ ពី ១៣៧២៥៣ នាកដ់ល ់២១៦០៥៣ នាក។់ ច្ំនួននិសសិតទទួលអាហារបូករណ៍រដឌ 
ទៅតាមរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាមានការទកើនទឡើងទទវរដងពី ៩០៩៧ នាក ់ ដល ់ ១៨៩០៦ នាក់។ កប៏៉ាដុនថ 
ច្ំននួនិសសិតអាហារបូករណ៍ទៅតាមរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាសាធារណៈមានរបមាណ ១៦,៤ ភាគរយទៅឆ្ប ំ 
២០០៩ និង ១៨,៧ ភាគរយទៅឆ្ប ំ ២០១៣ (ទកើន ២,៣ ភាគរយ)។ អគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិានងិ
រគឹេះសាទ នឧតថមសកិាបានអភវិឌណសមតទភាពរបសខ់្លួន កបុងការកសាងដផនការនងិការពនិិតយតាមដ្ឋន         
ការរគប់រគងមូលនធិិរសាវរជាវ មូលនធិិអាហារបូករណ៍ នងិមានលទនភាពទាញយកមូលនិធឱិយកាន់ដត
ទរច្ើន ទដើមផពីរងកីកមមវធិ។ី វបផធម៌ម្នការរសាវរជាវបានចប់ទផថើមផុសទឡើង តាមរយៈការអនវុតឋកមមវធិផីថល់
មូលនធិិរសាវរជាវ នងិមានកចិ្ចសហរបតបិតថិការកបុងតំបន់រងឹមំា កចិ្ចសហការ និងសកមមភាពបានអនុវតថរមួ
ោប ។ សកមមភាពទោលនទយបាយសខំាន់ៗ មួយច្ំននួដដលរតូវបានអនុវតថ ដូច្ជាការអនមុ័តដផនការ
ទោល សថពីីការរសាវរជាវ រពេះរាជរកតឹយសថពីីច្ណំ្តតថ់្នប ក់សាស្រសាថ ចរយ និងការទរៀបច្ំច្កខុ វសិយ័ឧតថមសកិា
ឆ្ប ំ ២០៣០។ ការបទងកើតរកមុការងារបទច្ចកទទសឧតឋមសកិាជាដំណ្តក់កាលសខំាន់មួយ កបុងការបទងកើត
ទវទិកាមួយសរមាប់ការជដជកនិងពិភាកា អពំីបញ្ា ទៅឧតថមសកិា។ 

បញ្ា របឈមច្មផងសរមាប់ឆ្ប ំខាងមុខ្ទនេះគឺ ការទដ្ឋេះរសាយអពំីភាពខ្ុសោប រវាងតរមូវការទផីារ
ការងារ ជាពិទសស ជនំាញសមតទភាពកបុងការគតិពិចរណ្តនិងច្ំទណេះដងឹ ជាមួយនងឹជំនាញរបស ់        
បរញិ្ដ ជនបញ្ច ប់ការសកិានាទពលបច្ចុបផនប។ កតាថ ទនេះទាមទារឱយមានការយលដ់ឹងកាន់ដតរបទសើរទឡើង 
អំពទីីផារការងារ ការសរមបសរមួលលែរបទសើរជាងមុន នងិមានតំណភាជ ប់ជាមួយនងឹវសិយ័ឧសាហកមម 
និងព័ត៌មានកាន់ដតរបទសើរទឡើងសរមាប់និសសតិ ដូទច្បេះពកួទគអាច្ទរជើសទរ ើសវគគសកិាមុខ្ជំនាញដដល
សមរសប។ ទដើមផរីកាបាននូវកមមវធិីមានគណុភាពខ្ពសដ់ដលអាច្ទទួលសាគ លជ់ាអនថរជាតិបានទនាេះ     
ការកំណត់រច្នាសមពន័នតម្មលសកិាមួយដដលមានករមិតសមរមយកជ៏ាបញ្ា របឈមមួយផងដដរ។ ការបទងកើន 
កិច្ចខ្ិតខ្ំរបងឹដរបងនងិការផថលធ់នធានបដនទម ជាកតាថ ចំបាច្់ទដើមផីធានាថ្នសសិសដដលមានទទពទកាសលយ 
និងមកពីរកមុជបួការលបំាក នឹងអាច្ច្ូលសកិាទៅឧតថមសកិា តាមរយៈកមមវធិីអាហារបូករណ៍ ឬ
គទរមាងរបាក់កមចីសកិា។ 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានទទួលសាគ លអ់ំពសីារៈសខំាន ់ ម្នការផថលក់ាលានវុតថភាពកបុងការសកិាទៅ
ឧតថមសកិា នងិអពំសីារៈសខំានក់បុងការធានាគុណភាពនងិភាពទឆលើយតប។ ការទធវើសមាហរណកមម       
អាសា ននងឹផថលជ់ាកាលានុវតថភាព សរមាប់ការសហការរវាងសាទ ប័ន ការរសាវរជាវរមួោប  នងិការកណំត់
សថង់ដ្ឋរគណុភាព។ 

 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [48] 

៣.៤.២ វតទុបណំងទោលនទយបាយ 

 បទងកើនភាគរយនិសសិតអាហារបូករណ៍ នងិកាលានវុតថភាព ដលន់ិសសិតច្ូលទរៀនទៅឧតថមសកិា  

 ទលើកកមពសគ់ុណភាព នងិភាពទឆលើយតប ម្នការអប់រឧំតថមសកិា 

 អភវិឌណរបពន័នអប់រឧំតថមសកិាឱយមានការរបតបិតថិទពញទលញ សរមាប់ោំរទរគេឹះសាទ នឧតថមសកិា 
ទដើមផីទទួលបាន សថង់ដ្ឋរថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប កត់ំបន់ ទៅឆ្ប ំ២០១៨។ 

៣.៤.៣ សកមមភាពទោលនទយបាយ 

 ទរៀបច្ំទោលនទយបាយជាតិសថពីីអាហារបូករណ៍ ការឧបតទមភធន និងឥណទានសរមាបអ់បកសកិា
ទៅឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការបទងកើនច្ំននួនិសសិតដផបកវទិាសាស្រសថ បទច្ចកទទស វសិវកមម សលិផៈម្ច្បរបឌតិ និង      
គណិតសាស្រសថ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការពរងកីទសវាកមមនិងធនធានរបសរ់គឹេះសាទ នឧតថមសកិាតាមតបំន់ ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 
 បទងកើតទោលនទយបាយអភិវឌណធនធានមនុសសសរមាប់ឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីកីារទរជើសទរ ើសនិសសិតច្ូលទរៀននងិការបញ្ច ប់ការសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំាអំពតីម្មលសកិាអបផបរមាតាមមខុ្ជំនាញសកិាទៅឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ

២០១៧ 
 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំាសថពីីការអភិវឌណកមមវធិសីកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 
 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំាសថពីីការវាយតម្មលតាមថ្នប ក់ទរៀនជារបចំ ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 
 ទរៀបច្បំទងកើតមហាវទិាលយ័អប់រទំៅសាកលវទិាលយ័ភូមនិធភបទំពញ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទសៀវទៅដណនំារបតិបតថិសថពីគីទរមាងរសាវរជាវ ទៅឆ្ប ំ២០១៥ 
 ទរៀបច្ំទសៀវទៅដណនំារបតិបតថិសថពីីការរគប់រគងបណ្តត លយ័ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទសៀវទៅដណនំារបតិបតថិសថពីីការរគប់រគងបនធប់ពទិសាធន៍ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីកីារអភវិឌណកមមវធិីច្ុេះកមមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីកីារសកិាសាទ នភាពនិសសតិទរកាយបញ្ច ប់ការសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំយនថការអនុវតថរពេះរាជរកឹតយសថពីីការផថលឋ់ានៈសាស្រសាថ ចរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 
 ទរៀបច្ំរច្នាសមព័នននិងយនថការអនវុតថទោលនទយបាយសថពីីការរសាវរជាវនិងអភិវឌណទៅឆ្ប ំ២០១៤ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [49] 

 ទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋរនិងទោលការដណនំាអពំីការធានាគណុភាពម្ផធកបុង ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 
 ទរៀបច្ំដផនការដផែកទលើលទនផលទៅឧតថមសកិា ២០១៤-២០១៨ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំាសថពីីរបពន័នពនិិតយតាមដ្ឋនវាយតម្មលដផែកទលើលទនផល ទៅឆ្ប ំ២០១៥ 
 ដកលមែរបពន័នសថពីីការទទលួសាគ លន់ិងការបទងកើតរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្គំំរដូផនការអភិវឌណនន៍ិងធុរកិច្ចទៅតាមរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 
 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នសថពីកីារផថលស់វយ័ភាពដលរ់គឹេះសាទ នឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ២០១៤  
 ទរៀបច្ំទោលនទយបាយអភិបាលកចិ្ចនងិការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុ ទៅឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ២០១៦ 
 កសាងដផនការទោលសរមាប់បទងកើតសាកលវទិាលយ័ជាតិ ទៅឆ្ប ំ២០១៨។ 

៣.៤.៤  យទុនសាស្រសថ 
 បទងកើនកញ្ច បថ់វកិាអាហារបូករណ៍នងិកាលានុវតថភាពដលន់ិសសតិរកីរក និសសិតនារ ី និងនិសសតិ

ពូដក 

 ពរងឹងសមតទភាពរសបូយកនិសសតិរបសរ់គឹេះសាទ នឧតថមសកិាតាមតំបន់ 

 ពរងីកសមតទភាពរសបូយកនិសសតិដផបកវទិាសាស្រសថ បទច្ចកទទស វសិវកមម សលិផៈម្ច្បរបឌិត នងិ     
គណិតសាស្រសថទៅឧតថមសកិា 

 អភវិឌណសមតទភាពបុគគលកិបទរងៀន និងបុគគលកិរដឌបាលទៅឧតថមសកិា 

 ទលើកកមពសគ់ុណភាពម្នការទរៀន ការបទរងៀន និងការរសាវរជាវទៅឧតថមសកិា 

 ជំរញុការទធវើពិពធិកមមកមមវធិីសកិានងិកមមវធិីអាទិភាពរសបតាមសថង់ដ្ឋររបសអ់ាសា ន (វសិវកមម 
សាទ បតយកមម ទវជជសាស្រសថ ទនថសាស្រសថ គិលានុបដ្ឋឌ ក គណទនយយ ទទសច្រណ៍ នងិទសវាកមមអាជពី) 

 បទងកើនការោំរទដផបកហរិញ្ដវតទុដលអ់នុវសិយ័ឧតថមសកិា ជាពិទសសទៅទលើកមមវធិីអាទិភាព  

 ពរងឹងរបព័ននធានាគុណភាពម្ផធកបុងរបសរ់គឹេះសាទ នឧតថមសកិា កបុងការទឆលើយតបទៅនងឹរបពន័ន
ទទួលសាគ លគ់ុណភាពឧតថមសកិា 

 ពរងឹងសវយ័ភាព គណទនយយភាព និងតមាល ភាព កបុងកមមវធិីហរិញ្ដបផទានឧតថមសកិា 

 ពរងឹងការទធវើដផនការ ការទរៀបច្ំថវកិា ការអនុវតថ និងការពិនតិយតាមដ្ឋនវាយតម្មល និងការទធវើរបាយ
ការណ៍ទដ្ឋយដផែកទលើលទនផលទៅឧតថមសកិា 

 ពរងឹងកមមវធិអីប់រសំខុ្ភាពទៅរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា។ 

 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [50] 

៣.៤.៥  សចូ្នាករផលសទរមច្  
 ច្ំននួសាស្រសាថ ចរយដដលមានគុណវឌុណករមតិបរញិ្ដ បរតជានខ់្ពសទ់កើន ១០០០ នាក់ និងករមិត

បណឍិ ត ទកើន ២៥០ នាក ់ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ភាគរយនិសសិតអាហារបូករណ៍រដឌច្ូលទរៀនឆ្ប ំទី១ ទៅតាមរគឹេះសាទ នឧតថមសកិារដឌ ទកើនទឡើងពី ៥ 
ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១២ ដល ់១៥ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 អរតារមួម្នការសកិាទៅឧតថមសកិាទកើនពី ១៣ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១២ ដល ់២៣ ភាគរយ ទៅ
ឆ្ប ំ ២០១៨ 

 អរតានិសសិតបញ្ច ប់ការសកិាច្ទនាល េះពី ៧៥ ទៅ ៨៥ ភាគរយ 

 ភាគរយនិសសិតបញ្ច ប់ការសកិាមានការងារទធវើបានទកើនទឡើងទៅឆ្ប ំ ២០១៨ ច្នំួន៥ ទៅ ១០ ភាគ
រយ ទធៀបនឹងទនិបន័យទោលដដលនងឹរកទ ើញ កបុងឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ៨០ ភាគរយម្នរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា បានទរៀបច្ដំផនការថវកិារបចំឆ្ប ំ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ៥០ ភាគរយម្នរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា សទរមច្បានតាមសថង់ដ្ឋរធានាគុណភាពម្ផធកបុង ទៅឆ្ប ំ 
២០១៨ 

 ថវកិាសរមាប់អនុវសិយ័ឧតថមសកិាពី ៤ ភាគរយ ដល ់២០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨  

 របព័ននរគប់រគងដផែកទលើលទនផលទៅឧតថមសកិា នឹងដំទណើ រការ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨។ 

៣.៤.៦ កមមវធិនីងិសកមមភាព 
 កមមវធិបីទងកើនសមធមម៌្នការច្លូទរៀនទៅឧតថមសកិា៖ 

o កមមវធិផីថលន់ងិពរងកីអាហារបូករណ៍  ៖ ពរងកីនងិផថលអ់ាហារបូករណ៍ទពញទលញ       
តាមរយៈ ការបទងកើនថវកិារបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិបាល និងថវកិាម្ដគអូភិវឌណ។ មស្រនថអីគគនាយកដ្ឋឌ ន
ឧតថមសកិានិងរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា នងិម្ដគូអភិវឌណច្ូលរមួសកិាខ សាលា នងិទសសនកចិ្ច
សកិាសថពីីអាហារបូករណ៍។ 

o កមមវធិផីថលរ់បាកក់មចសីរមាបអ់បកសកិា  ៖ នាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិាសហការជាមួយ
រគឹេះសាទ នឧតថមសកិានងិដផបកពាក់ពន័នដម្ទទទៀត ទរៀបច្ំនងិអនុវតថកមមវធិីផថលរ់បាកក់មចី
សរមាប់អបកសកិា។ មស្រនថអីគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា រគឹេះសាទ នឧតថមសកិា និងអបកពាក់
ព័ននច្ូលរមួសកិាខ សាលា នងិទសសនកិច្ចសកិាសថពីីការផថលរ់បាក់កមចីសរមាប់អបកសកិា។ 

o ការផថលទ់សវាសកិា  ៖ ផថលក់ារោំរទទលើការសកិាដលន់ិសសតិជួបការលបំាក ជាពិទសស
ដលន់ិសសតិ ទៅឆ្ប ំសកិាមូលដ្ឋឌ ន ដូច្ជាទសវារបកឹាទយបល។់ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [51] 

o ការអបរ់សំខុ្ភាព ៖ សហការជាមួយអបកពាកព់ន័នកបុងវសិយ័សខុាភិបាល ទដើមផីពរងងឹ     
សខុ្មាលភាពនិសសិត និងបុគគលកិអប់រ។ំ 

o កមមវធិវីនិទិយគ  ៖  បទងកើនធនធានមនុសស ហរិញ្ដវតទុ  និងទហដ្ឋឌ រច្នាសមព័ននរបូវន័ថ សរមាប់
ការពរងីកកមមវធិីអាទិភាពដូច្ជាដផបកវទិាសាស្រសថ បទច្ចកទទស វសិវកមម សលិផៈម្ច្បរបឌតិ 
និងគណិតសាស្រសថ នងិសរមាប់ការទលើកកមពសគ់ណុភាពម្នការអប់រឧំតថមសកិា។ 

 កមមវធិដីកលមែគណុភាព នងិបទងកើនភាពទឆលើយតបនងឹទផីារការងារ៖  
o ការអភវិឌណកមមវធិសីកិា ៖  រគឹេះសាទ នឧតថមសកិារតូវអភិវឌណកមមវធិីសកិាទដ្ឋយដផែកទលើ

តរមូវការទីផារការងារ ទដ្ឋយបញ្ចូ លកមមវធិីសហរគិនភាព នងិទផ្លថ តការយកច្តិថទកុដ្ឋក់
ទលើបំណិនម្នការវភិាគ ការទដ្ឋេះរសាយបញ្ា  ការទធវើការងារជារកមុ ការរបារសយ័       
ទាក់ទង។ល។ និងសចូ្នាករម្នសថង់ដ្ឋរកមមវធិីសកិាអាទិភាពរបសអ់ាសា ន។ ដកលមែ    
កមមវធិីសកិាភាសាបរទទសទៅតាមរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា ទដើមផពីរងងឹសមតទភាពច្ំទណេះ
ដឹងភាសាអង់ទគលសរបសន់សិសិតរសបតាមតរមូវការជាក់ដសថង។ ទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ សមតទ
ភាពសរមាបឧ់តថមសកិា។ មស្រនថអីគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា នងិរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាច្ូល
រមួសកិាខ សាលានិងវគគបណថុ េះបណ្តថ លថ្នប ក់ជាតនិងិអនថរជាតិ នងិទសសនកចិ្ចសកិាសថពីី
អភវិឌណកមមវធិីសកិា។ 

o កមមវធិដីកលមែវធិសីាស្រសថបទរងៀននងិទរៀន ៖ ដណនំាគរទុកាសលយម្ច្បរបឌតិសរមាប់ការទរៀន 
និងបទរងៀន តាមរយៈការរសាវរជាវនងិទទំនើបកមមសមាភ រៈសកិា រមួបញ្ចូ លទំាងបនធបទ់រៀន 
បនធប់ពទិសាធន ៍ នងិបណ្តត លយ័។ មស្រនថីអគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា នងិរគឹេះសាទ នឧតថម
សកិាច្ូលរមួសកិាខ សាលានិងវគគបណថុ េះបណ្តថ លថ្នប កជ់ាតិនងិអនថរជាតិ និងទសសនកចិ្ច
សកិាសថពីីវធិីសាស្រសថទរៀននិងបទរងៀន។ 

o កមមវធិរីសាវរជាវ នងិផសពវផាយ ៖ បទងកើតមូលនិធរិសាវរជាវឧតថមសកិា ។ ពរងកីធនធាន
រសាវរជាវ តាមរយៈការបកដរបឯកសាររបសអ់បកនពិននលផីៗ តាមមុខ្ជំនាញទៅជាភាសា
ដខ្មរ ការជាវឯកសារជាតិ នងិអនថរជាតិ និងការជំរញុការទបាេះពមុពឯកសាររសាវរជាវ        
ជាភាសាដខ្មរ។ បទងកើតរកបខ្ណឍ រសាវរជាវសរមាបន់ិសសិត។ ទរៀបច្ំកមមវធិអីភិវឌណវជិាជ ជីវៈ
ដលអ់បករតួតពនិិតយនិទកខបបទ។ បទងកើតយនថការរតតួពនិិតយនទិកខបបទ។ មស្រនថីអគគនាយក
ដ្ឋឌ នឧតថមសកិា និងរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាច្ូលរមួសកិាខ សាលានងិវគគបណថុ េះបណ្តថ លថ្នប ក់
ជាតិនងិអនថរជាតិ និងទសសនកិច្ចសកិាសថពីីការរសាវរជាវ នងិការអភវិឌណ។ 

o កមមវធិធីានាគណុភាពម្ផធកបុ ង  ៖  ជំរញុការបទងកើតរច្នាសមព័នន និងសថង់ដ្ឋរធានាគុណភាព
ម្ផធកបុងទៅតាមរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា។ ជំរញុការទរៀបច្ំយនថការ និងដំទណើ រការសវយ័វាយ
តម្មលរបសរ់គឹេះសាទ នឧតថមសកិាដផែកតាមសថង់ដ្ឋរដដលបានកំណត ់ ជាពិទសសទផ្លថ តទលើ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [52] 

កមមវធិីសកិាជាអាទិភាពរបសអ់ាសា ន។ មស្រនថអីគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា និងរគឹេះសាទ ន
ឧតថមសកិាច្ូលរមួសកិាខ សាលានងិវគគបណថុ េះបណ្តថ លថ្នប ក់ជាតនិិងអនថរជាត ិ នងិទសសន
កិច្ចសកិាសថពីីការធានាគណុភាពអប់រឧំតថមសកិា ។ 

o កមមវធិបីទងកើតមហាវទិាលយ័អបរ់ ំ  ៖ ទរៀបច្បំទងកើតមហាវទិាលយ័អប់រទំៅសាកល-       
វទិាលយ័ភមូិនធភបំទពញ។ មស្រនថីអគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា និងសាកលវទិាលយ័ភមូិនធ
ភបំទពញច្ូលរមួសកិាខ សាលា នងិទសសនកិច្ចសកិាសថពីីបទងកើតមហាវទិាលយ័អបរ់។ំ 

o កមមវធិបីទងកើតសាកលវទិាលយ័ជាត ិ ៖ សកិាអំពលីទនភាពបទងកើតសាកលវទិាលយ័ជាត។ិ 
មស្រនថីអគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា រគឹេះសាទ នឧតថមសកិានិងអបកពាកព់័ននច្ូលរមួសកិាខ សាលា 
និងទសសនកចិ្ចសកិាសថពីកីារបទងកើតសាកលវទិាលយ័ជាតិ។ 

o ការសកិាសាទ នភាពនសិសតិទរកាយបញ្ចបក់ារសកិា ៖  សកិាសាទ នភាពនសិសិតទរកាយ
បញ្ច ប់ការសកិា ទដើមផវីាយតម្មលអពំីរបសទិនភាពការអបរ់ ំ ទាកទ់ងនឹងភាពមានការងារទធវើ  
មិនមានការងារទធវើ និងសាទ នភាពការងារ។ មស្រនថីអគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា នងិរគឹេះសាទ ន
ឧតថមសកិាច្ូលរមួសកិាខ សាលា នងិវគគបណថុ េះបណ្តថ ល សថពីីការសកិាសាទ នភាពនិសសតិ
ទរកាយបញ្ច ប់ការសកិា។ 

o ការទរជើសទរ ើសនសិសតិច្លូទរៀន នងិការបញ្ច បក់ារសកិា ៖ ពរងឹងការទរជើសទរ ើសនិសសតិ
ច្ូលទរៀន និងការបញ្ច បក់ារសកិារបសន់ិសសតិទដ្ឋយដផែកទលើទោលការណ៍ ដដលបាន
កំណត។់ មស្រនថីអគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា នងិរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាច្ូលរមួសកិាខ សាលា
សថពីីការទរជើសទរ ើសនិសសតិច្ូលទរៀន និងការបញ្ច ប់ការសកិារបសន់ិសសតិ។  

 កមមវធិអីភវិឌណសមតទភាព នងិរបពន័នឧតថមសកិា ៖  
o កមមវធិអីភវិឌណទោលនទយបាយសាធារណៈ ៖ បទងកើតបទដ្ឋឌ នថមីរសបតាមច្ាប់សថពីីការ

អបរ់ ំ នងិដកលមែបទដ្ឋឌ នដដលមានរសាប់ទាក់ទងការបទងកើត ការរគប់រគង នងិសវយ័ភាព
ទៅតាមរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា។ ណរៀបចំណវទិកាឧត្តមសិក្សារបចំឆ្ន ំ។ បទងកើតយនថការសរមប
សរមួលថ្នប ក់ជាតិ ទដើមផីអភិវឌណអនុវសិយ័ឧតថមសកិារបកបទដ្ឋយរបសទិនភាព និងគុណ
ភាព។ មស្រនថអីគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិានងិរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាច្ូលរមួសកិាខ សាលានងិ
វគគបណថុ េះបណ្តថ ល ថ្នប កជ់ាតិនងិអនថរជាតិ នងិទសសនកចិ្ចសកិាសតីពីការអភិវឌ្ឍណាល
នណោបាយាធារ ៈ។ បទងកើតរកបខ្ណឍ បគុគលកិលកខណៈ និងសមតទភាពរបសន់ិសសតិ
ដដលបញ្ច ប់ការសកិាឱយរសបតាមតរមូវការទីផារការងារ នងិការអភវិឌណជាតិ។ 

o កមមវធិអីភវិឌណសមតទភាព ៖ បទងកើតមូលនិធអិាហារបូករណ៍ករមិតទរកាយបរញិ្ដ បរត       
តាមរយៈរាជរដ្ឋឌ ភិបាល ម្ដគអូភវិឌណ។ ទលើកកមពសស់មតទភាពភាសាបរទទស និងកុំពយូទរ័



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [53] 

របសម់ស្រនថីនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា និងនាយកដ្ឋឌ នរសាវរជាវវទិាសាស្រសថ។ បនថអភវិឌណ
សមតទភាពបគុគលកិ តាមរយៈច្ូលរមួសកិាខ សាលានងិវគគសកិានងិការសកិាថ្នប ក់ទរកាយ
បរញិ្ដ បរតទំាងទៅកបុងនងិទរៅរបទទស។ រគឹេះសាទ នឧតថមសកិាទលើកកមពសស់មតទភាព
របសប់គុគលកិ។ ដកលមែរបព័ននទបៀវតសទៅតាមរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា ទដើមផីធានាការោំរទដ៏
មានរបសទិនភាពច្ំទពាេះបគុគលកិដដលមានសមតទភាព។ ពរងងឹយនថការទរជើសទរ ើសបុគគលកិ 
និងរបព័ននទលើកទឹកច្តិថ ទដើមផីទាក់ទាញនងិរកាទកុអបកមានសមតទភាពសរមាបប់ទរមើ
ការងារទៅកបុងអនុវសិយ័ឧតថមសកិា។ បទងកើតទវទកិាទដើមផីរបមូលអបកបញ្ច បក់ារសកិាពី
បរទទសនងិជនជាតិដខ្មរ ដដលមានបទពិទសាធនប៍ទរងៀនតាមសាកលវទិាលយ័ទៅ
បរទទសសរមាប់បទរមើការងារទៅកបុងអនុវសិយ័ឧតថមសកិា។ មស្រនថអីគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថម
សកិា នងិរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាច្ូលរមួសកិាខ សាលា និងទសសនកចិ្ចសកិាសតីពីការអភិវឌ្ឍ
សមត្ាភាពសរមាប់ឧត្តមសិក្សា ។ 

o កមមវធិអីភវិឌណរបពន័នរគបរ់គងពត័ម៌ានឧតថមសកិា ៖ ទរៀបច្រំបព័ននពត័៌មានរគប់រគង      
ឧតថមសកិា នងិដំទណើ រការទពញទលញទដើមផីសរមលួដលក់ារកសាងដផនការនាទពលខាង
មុខ្។ មស្រនថអីគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា នងិរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាច្ូលរមួសកិាខ សាលានងិ
វគគបណថុ េះបណ្តថ លថ្នប ក់ជាតិនងិអនថរជាតិ និងទសសនកចិ្ចសកិាសតីពីការទរៀបច្ំរបពន័ន
ព័ត៌មានរគបរ់គងឧតថមសកិា។ 

o កចិ្ចសហរបតបិតថកិារកបុ ងនងិទរៅរបទទស នងិម្ដគអូភវិឌណ ៖ ផ្លល សប់ថូ របទពិទសាធន និសសិត
សាស្រសាថ ចរយ ការសកិារសាវរជាវ និងកមមសកិា។ ពរងឹងការរគប់រគងនិសសតិកបុងនិងទរៅ
របទទស (អទនថវាសកិដ្ឋឌ ន)។ 

o ការអភវិឌណសមាភ ររបូវន័ថ ៖ ដកលមែទហដ្ឋឌ រច្នាសមពន័នរគឹេះសាទ នឧតថមសកិារមួបញ្ចូ លការ
បំពាកម់ូលដ្ឋឌ នសមាភ រៈ ការបទងកើតបនធបព់ិទសាធន ៏ និងបណ្តត លយ័ ទដើមផបីទរមើឱយការទរៀន
និងបទរងៀន និងការរសាវរជាវ។ 

o របពន័នរគបរ់គងឧតថមសកិាដផែកទលើលទនផល ៖ កសាងដផនការ នងិការពិនតិយតាមដ្ឋន
ទដ្ឋយដផែកទលើលទនផល។ ទរៀបច្ំសាកលផងនងិអនវុតថរបពន័នរគប់រគងឧតថមសកិាដផែកទលើ
លទនផល២០១៤-២០១៨។ ពរងឹងការពនិិតយតាមដ្ឋន នងិវាយតម្មលដផែកទលើលទនផលទដើមផី
បទងកើនភាពជាម្ដគូរវាង អគគនាយកដ្ឋឌ នឧតថមសកិា នងិរគឹេះសាទ នឧតថមសកិា។ ទរៀបច្ំ
ដផនការពនិតិយតាមដ្ឋន និងវាយតម្មលដផែកទលើលទនផលរបចំឆ្ប ំ។ មស្រនថីអគគនាយកដ្ឋឌ ន
ឧតថមសកិា នងិរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាច្ូលរមួសកិាខ សាលា នងិវគគបណថុ េះបណ្តថ លថ្នប ក់ជាត ិ
និងអនថរជាតិសថពីីការកសាងដផនការ នងិការពនិិតយតាមដ្ឋននងិវាយតម្មលដផែកទលើ        
លទនផល។  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [54] 

៣.៥ អនវុិ្យ័ ការអបរំ់សរៅរប្ពន័ធ  
៣.៥.១  សាវតារ 

 កបុងកំឡុងឆ្ប ំ ២០០៩-២០១៣ អនុវសិយ័អប់រទំរៅរបពន័នមានការរកីច្ទរមើន ជាពិទសសអរតា    
អកខរកមមយវុជនអាយ ុ១៥-២៤ ទកើនដល ់៩១,៥ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១១។  

 ច្នំនួថ្នប កអ់កខរកមមបានថយច្ុេះពី ២១៤១ ថ្នប ក់ទៅឆ្ប ំ ២០០៩ មករតឹម ១៥០០ ថ្នប កទ់ៅឆ្ប ំ ២០១១ 
(ថយច្ុេះ ៣០ ភាគរយ)។ ច្ំននួអបកសកិាបានថយច្េុះពី ៥២០៧៨ នាក់មករតមឹ ៣៤៩៦៤ នាក់ (ថយច្េុះ 
៣២ ភាគរយ)។ បរមិាណទនេះទសមើនងឹ ២,៨ ភាគរយម្នអនកខរជនទៅឆ្ប ំ ២០១១។ ច្នំនួមជឈមណឍ លសកិា
សហគមន៍បានទកើនពី ១៥៤ កដនលងកបុងឆ្ប ំ ២០០៩ ដល ់៣២១ កដនលងកបុងឆ្ប ំ ២០១២ ។ ច្នំួនថ្នប ក់បណថុ េះ 
បណ្តថ លជំនាញបានទកើនទឡើងព ី ១៥៤ ថ្នប ក់ទៅដល ់ ៦៦៧ ថ្នប ក ់ កបុងទនាេះជំនាញសបិផកមម ៣៥,៨      
ភាគរយ ជំនាញអ ុតសកន់ងិតបុដតង ១៩,៥ ភាគរយ ទភលងនងិរបំា ១៥,១ ភាគរយ ជំនាញមា៉ាសុនី ១២,៧ 
ភាគរយ និងជំនាញដម្ទទទៀត។ ច្នំួនសសិសកបុងកមមវធិីច្ូលទរៀនទឡើងវញិបានថយច្ុេះព ី ២៦១៧៦ នាក ់
មករតមឹ ២១៣៦៦ នាក់ ទាបជាងច្ំណុច្ទៅរបសដ់ផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ២២០០០ នាក់។ 

 រកបខ្័ណឍ សាទ បន័នងិទោលនទយបាយរតូវបានពរងឹង តាមរយៈការពិនតិយទឡើងវញិទោល
នទយបាយអបរ់ទំរៅរបពន័ន ការបទងកើតអនុរកុមការងារអប់រទំរៅរបពន័ននិងមានភារកិច្ចច្ាសល់ាស ់      
ការវាយតម្មលសមតទភាពអប់រទំរៅរបពន័ននងិការកសាងដផនទី កដ៏ូច្ជាការពនិតិយទឡើងវញិកមមវធិចី្ូលទរៀន 
ទឡើងវញិនិងការទរៀបច្ំទសច្កថដីណនំាសថពីរីបព័ននពត័ម៌ានរគប់រគងអប់រទំរៅរបព័នននិងកមមវធិីសមមូល។ 

៣.៥.២    វតទុបណំងទោលនទយបាយ 

 បទងកើនច្ំននួអកខរជននងិការច្ូលទរៀនកបុងកមមវធិីអប់រទំរៅរបពន័ន សរមាប់កុមារ យវុជនទរៅសាលា 
និងអនកខរជនទពញវយ័ 

 កុមារ យវុជនទរៅសាលា និងអនកខរជនទពញវយ័ទទួលបានច្ំទណេះដឹង ជំនាញមុខ្របរ បំណិន
ជីវតិពីទសវាអបរ់ទំរៅរបពន័ន ដដលទឆលើយតបនឹងតរមូវការរបសអ់បកសកិានងិសហគមន៍ ទដើមផ ី    
ដកលមែគុណភាពម្នជវីតិរសទ់ៅ  

 ធានារបពន័នរគប់រគងដផែកទលើលទនផលម្នកមមវធិអីបរ់ទំរៅរបព័នន បានដំទណើ រការទពញទលញ។ 

៣.៥.៣    សកមមភាពទោលនទយបាយ 

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាពសថពីីការពទនលឿនអកខរកមម  ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំាសថពីីការអនុវតថកមមវធិចី្ូលទរៀនទឡើងវញិ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំាសថពីីការអនុវតថកមមវធិអីកខរកមមវជិាជ ជីវៈ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីកីារអនវុតថកមមវធិីសមមូលមធយមសកិាបឋមភូម ិទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [55] 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីកីារអនវុតថកមមវធិីសមមូលមធយមសកិាទតុិយភមូិ ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 
 ដកសរមួលទសច្កថីដណនា សថពីីការដកឹនំានិងរគប់រគងមជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍ទៅឆ្ប ំ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីកីារអនវុតថកមមវធិីទរកាយអកខរកមម ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 
 ទរៀបច្ំរបព័ននរគប់រគងដផែកទលើលទនផលម្នកមមវធិអីប់រទំរៅរបពន័ន ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 
 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំាសថពីីការទរបើរបាសរ់បព័ននពត័៌មានរគប់រគងអបរ់ទំរៅរបពន័នទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋរមជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍ ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 
 ដផនការការងាររបសអ់នរុកុមការងារបទច្ចកទទសអបរ់ទំរៅរបពន័នរតូវបានអនមុត័ទរៀងរាលឆ់្ប ំ 
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពី ី ការទរៀបច្ំរបឡងដ្ឋច្់ទដ្ឋយដឡកសរមាបក់មមវធិសីមមូលមធយមសកិា

បឋមភមូិ ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 
 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំាសថពីី ការរគបរ់គងសាលាឯកជន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពី ី ការផថលអ់ាហារបូករណ៍ដលអ់បកសកិាកមមវធិអីបរ់ទំរៅរបព័នន ទៅឆ្ប ំ 

២០១៤។ 
៣.៥.៤    យទុនសាស្រសថ 

 ពរងីកវសិាលភាពកមមវធិអីកខរកមម  ជាពទិសសតបំនដ់ដលមានច្នំួនអនកខរជនទរច្ើន នងិតបំន់ជបួ
ការលបំាក  

 ពរងីកនិងពរងងឹដំទណើ រការរបសម់ជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍ កមមវធិចី្ូលទរៀនទឡើងវញិ កមមវធិី
សមមូលអបរ់ទំរៅរបព័នន កមមវធិីទរកាយអកខរកមម 

 ពរងឹងការរគប់រគងដផែកទលើលទនផលកបុងអនវុសិយ័អបរ់ទំរៅរបព័នន 
 ផឋលយ់នថការោំរទការអនុវតថកមមវធិីអប់រទំរៅរបពន័ន ទៅតាមទរាងច្រក សហរោស កសដិ្ឋឌ ន 

 ពរងឹងរបសទិនភាពរគប់រគងរគឹេះសាទ នសកិាឯកជន  

 ពរងឹងការរបមូលពត័៌មានទិនបន័យ សទតិ ិរបជាជន នងិអនកខរជនកបុងភូម។ិ 

៣.៥.៥    សចូ្នាករផលសទរមច្ (សាធារណៈនងិឯកជន) 

 អរតាអកខរកមមមនុសសទពញវយ័អាយចុប់ព ី ១៥-៤៥ ឆ្ប ំ ទកើនពី ៨៧,០៥ ភាគរយ ដល ់ ៩០,៥៥ 
ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ភាគរយរបជាជនបានបញ្ច ប់ថ្នប កអ់កខរកមមទកើនដល ់៨០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [56] 

 ច្ំននួអបកសកិាបានបញ្ច បវ់គគបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញ ទកើនព ី ៩០០០ នាក់ ទៅឆ្ប ំ ២០១៣ ដល ់
១២០០០ នាក់ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ភាគរយកុមារដដលបានបញ្ច ប់កមមវធិីច្ូលទរៀនទឡើងវញិនិងបានបញ្ជូ នទៅកបុងរបពន័នវញិ ទកើនដល ់
៩៥ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ច្ំននួសសិសច្ូលទរៀនកបុងកមមវធិីសមមូល ទកើនព ី៥០០០ នាក ់ទៅឆ្ប ំ ២០១៣ ដល ់៧៣០០ នាក់ 
ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 រាជធានី ទខ្តថទំាង ២៤ ទរៀបច្ំបានរបពន័នពត័៌មានរគបរ់គងអប់រទំរៅរបពន័ន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ នងិ
ទរៀបច្ំរបាយការណ៍វភិាគរបចំឆ្ប ំ ទៅឆ្ប ំ ២០១៧ 

 ច្ំននួមជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍ទកើនពី ៣៧១ ដល ់ ៤៧១ នងិបណ្តត លយ័ទកើនព ី ៥៧ ដល ់
៧៣ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 មជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍ ៣០ ភាគរយ មានសថង់ដ្ឋរ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨។ 
៣.៥.៦    កមមវធិនីងិសកមមភាព 

 កមមវធិអីកខរកមមវជិាជ ជវីៈ ៖ ដកលមែឯកសារបទរងៀននងិទរៀន បបំ៉ានរគូ ផថលស់មាភ រៈ ទរជើសទរ ើសរគូកចិ្ច
សនា។ សាកលផងវាសដ់វងអកខរកមមវជិាជ ជវីៈ។ ផថលក់ារអបរ់អំកខរកមមពីរភាសាសរមាប់ជនជាតិទដើម
ភាគតចិ្។ 

 កមមវធិទីរកាយអកខរកមម ៖ ផថលថ់វកិាដំទណើ រការបណ្តត លយ័នងិមណឍ លអាន នងិកសាងឯកសារ
ទរកាយអកខរកមម។ សាកលផងទតសថថ្នប កទ់រកាយអកខរកមមសរមាបអ់បកដដលបានបញ្ច ប់ការសកិា។ 

 កមមវធិបីទំពញវជិាជ  ៖ ទច្ញវញិ្ដ បនបរត និងសញ្ដ បរត។ 

 កមមវធិចី្លូទរៀនទឡើងវញិ ៖ បទងកើនថវកិាឧបតទមភរគូ ផថលក់ារោំរទគណៈកមមការរបមូលសសិស ផថល់
សមាភ រៈដំទណើ រការថ្នប ក ់ដកលមែឯកសារបទរងៀននិងទរៀន និងបបំ៉ានរគ។ូ 

 កមមវធិសីមមលូ  ៖ អភិវឌណកមមវធិីសកិា ផសពវផាយ ផថលស់មាភ រៈ ទរជើសទរ ើសរគកូិច្ចសនា (សរមាប់
ករមិតបឋមសកិា) ឧបតទមភរបាកទ់មា៉ាង (សរមាប់ករមិតមធយមសកិា) នងិបបំ៉ានរគូកមមវធិីសមមូល។ 

 មជឈមណឍ លសកិាសហគមន ៍ ៖ ផថលថ់វកិាដំទណើ រការ ជួលរគូជំនាញ ផថលថ់វកិាោំរទគណៈ     
កមមការរគប់រគង។ សកិាពីតរមូវការមខុ្ជំនាញជាទរៀងរាលឆ់្ប ំ។ សាកលផងផថលទ់ុនសរមាបអ់បក
បញ្ច ប់ការសកិា។ ទរៀបច្ំបណ្តថ ញការងារនងិការសរមបសរមួលកបុងច្ទំណ្តមអបកពាកព់័នន។ 
អភវិឌណកមមវធិីសកិាសរមាប់បណថុ េះបណ្តថ លជំនាញ។ ផសពវផាយទសច្កថីដណនំានិងទសៀវទៅ
របតិបតថិមជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍។ 

 កមមវធិអីភវិឌណសមតទភាពអបរ់ទំរៅរបពន័ន ៖ តាមរយៈ ការអភិវឌណសមតទភាពមស្រនថអីប់រទំរៅរបព័នន   



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [57] 

និងសមតទភាពរគបរ់គង នងិការផថលអ់ាហារបូករណ៍ដលអ់បកសកិា 

o កមមវធិអីភវិឌណសមតទភាពមស្រនថអីបរ់ទំរៅរបពន័ន ៖ បបំ៉ានសមតទភាពមស្រនថ ី និងអភវិឌណរបព័នន 
ព័ត៌មានអប់រទំរៅរបពន័នទៅថ្នប ក់ជាតនិិងថ្នប ក់ទរកាមជាតិ។ 

o ការអភវិឌណសមតទភាពរគបរ់គងអបរ់ទំរៅរបពន័ន ៖ ទសសនកចិ្ចសកិាទលើកមមវធិីអប់រទំរៅ
របព័នន(កបុងនងិទរៅទខ្តថ)។ ពរងកីរបព័ននផសពវផាយសថពីីការងារអបរ់ទំរៅរបពន័ន។ ផថល់
របាក់ឧបតទមភសរមាបអ់បករគបរ់គងបណ្តត លយ័អប់រទំរៅរបពន័ន (កមមវធិីទរកាយអកខរកមម)។ 
ទរៀបច្ំរបជុំរបចំរតីមាសសរមាប់អបករគប់រគងមជឈមណឍ លសកិាសហគមន។៍ បំប៉ានវធិី
សាស្រសថបទរងៀនរគូទៅមជឈមណឍ លសកិា សហគមន។៍ របជុគំណៈកមមការអប់រទំរៅរបព័នន
និងអបកពាកព់័នន។ ផថលរ់បាក់ឧបតទមភបដនទមដលរ់គូកចិ្ចសនា កបុងកមមវធិីសមមូល។ 

o កមមវធិដីកលមែគណុភាពជវីតិរសទ់ៅ  ៖ ដំទណើ រការរថយនថច្លត័ និងផសពវផាយការងារ
អបរ់ទំរៅរបព័នន  ផថលក់ារអប់រអំពំីសខុ្ភាពបនថពជូ សខុ្ភាពផលូ វទភទ រមួបញ្ចូ លទំាងការ
អបរ់ ំ បងាក រជងំឺទអដស ៍ ទរគឿងទញៀន ការអប់រសំខុ្ភាពអនាម័យ សវុតទិភាពច្ំណីអាហារ   
អាហារបូតទមភ បារ ី ទរគឿងរសវងឹ ការអប់របំងាក រជំងមឺនិឆលងនងិជំងឆឺលង រពមទំាងទរោេះថ្នប ក់
ទផសងៗទៅកបុងកមមវធិអីបរ់ទំរៅរបព័នន។ 

o ផថលអ់ាហារបូករណ៍ជាថវកិានងិអាហារដលអ់បកទរៀនតាមកមមវធិអីបរ់ទំរៅរបពន័ន ៖ ផឋល ់       
ឱកាសនងិទលើកទកឹច្តិថដលអ់បកដដលដសវងរកច្ទំណេះដឹង នងិជំនាញមុខ្របរ។ 

 ការអភវិឌណសមាភ ររបូវន័ថ ៖ សាង់សង់ នងិបំពាក់សមាភ រៈមជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍ បណ្តត លយ័ 
និងសធូឌីទយ រមួបញ្ចូ លទំាងការបំពាក់សមាភ រៈអនាមយ័ ទឹកសាែ ត នងិកដនលងលាងសមាែ តម្ដ ។      

 
  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [58] 

៣.៦  អនវុិ្យ័ ការអភិវឌឍយវុជន  
៣.៦.១  សាវតារ 

រពេះរាជាណ្តច្រកកមពុជាចត់ទកុយវុជនជាធនធានគនលឹេះ និងមានតម្មលបផំុតសរមាបអ់ភវិឌណ     
ទសដឌកិច្ច សងគមកចិ្ច វបផធម៌ បរសិាទ ន នងិការរកាសនថិភាព ទំាងបច្ចុបផនប ទំាងអនាគត។ ទៅកបុងបរបិទ 
សងគម វបផធម ៌ នងិនទយបាយរបសក់មពុជា “យវុជន” ជាបុរសនងិស្រសថដីដលមានសញ្ជ តិដខ្មរពីអាយ ុ ១៥ 
ដល ់៣០ ឆ្ប ំ ទៅលវីឬទរៀបការទហើយ។ ទយងតាមជំទរឿនរបជាជនរបសរ់បទទសកមពុជាឆ្ប ំ ២០០៨ យវុជន
មាន ៣៣ ភាគរយម្នច្នំនួរបជាជនសរបុ។ 

រពេះរាជរកតឹយសថពី ីការទរៀបច្ំនងិការរបរពឹតថទៅរបសរ់កុមរបឹកាជាតិកមពុជា ទដើមផអីភិវឌណយវុជន នងិ
អនរុកតឹយសថពី ី ការទរៀបច្ំនងិការរបរពតឹថទៅរបសអ់គគទលខាធិការដ្ឋឌ នរកុមរបឹកាជាតកិមពុជាទដើមផអីភិវឌណ      
យវុជន រតូវបានអនុមត័នងិកពំុងបនថទរៀបច្ំដផនការសកមមភាពជាតិសថពីី ការអភិវឌណយវុជនកមពុជា។ 

រកសងួបានទរៀបច្ំរកុមរបកឹាយវុជននិងកុមារទៅតាមសាលាទរៀនច្ំទណេះទទូៅ កបុងទនាេះរកុមរបកឹា
កុមារ ៦៩៧៨ មានសមាជិក ១៤៦១០២៧ នាក ់ រស ី៤៩ ភាគរយ ម្នច្នំួនកុមារពីថ្នប កទ់ី៤ ដលទ់៩ី និង
រកមុរបឹកាយវុជន ៤១៦ មានសមាជិក  ២៧៤៩៧៤ នាក ់រស ី៤៩ ភាគរយ ម្នច្នំនួយវុជនពីថ្នប កទ់ី១០ ដល់
ទី១២។  

មជឈមណឍ លយវុជនម្នមនធរីអប់រ ំយវុជន នងិកឡីាទខ្តថ ៩ បានដំទណើ រការ នងិបានសរមបសរមួល
វគគបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញខ្លីៗទលើមខុ្វជិាជ កាត់ទដរ ច្មាល ក់ថមដកវ បណថុ េះផសតិ ទភលងដខ្មរ អកសរទភលង ជួសជលុ
ទូរសព័ធម្ដ នងិកុពំយូទ័រ មានសកិាខ កាម ១១៩៥នាក ់រស ី៦១,៥ ភាគរយ។  

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានយកច្តិថទកុដ្ឋកទ់លើយវុជន ដដលជាសសររទូងរបទទសជាតិទដ្ឋយផថលក់ារ
សកិារបកបទដ្ឋយគុណភាព និងមានសមតទភាពអាច្ឈានច្ូលទៅកបុងទីផារការងារទដ្ឋយងាយរសលួ។ 
កបុងទនាេះ កទ៏ៅមានយវុជនមួយច្នំួនពុទំានម់ានឱកាសទទួលបានការងារសមរសបទៅទឡើយ។ រឯីយវុជន
ដដលមានច្ំទណេះដឹងតិច្តចួ្ (ច្ំទណេះដងឹ នងិបំណិនកបុងការគិត) បានទទួលកម្រមទាប កបុងទនាេះ ស្រសថមីិន
សវូទទួលបានការងារទធវើទដ្ឋយកម្រមខ្ពសទ់ៅទឡើយ។ ទលើសពីទនេះ ពកួទគបានរបឈមមខុ្នឹងការលបំាក
ឬធាល កច់្ូលកបុងសាទ នភាពងាយរងទរោេះ ដដលរមួមានការទបាេះបង់ការសកិា ការបាត់បងជ់ទរមើសរបសខ់្លួន 
ការទសពទរគឿងទញៀន ការទសពទរគឿងរសវងឹ នងិទរោេះថ្នប ក់ទៅតាមកដនលងទធវើការ។ល។ 

៣.៦.២    វតទុបណំងទោលនទយបាយ 

 ផថលឱ់កាសឱយយវុជនទទលួបានការអប់រ ំនិងការបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញវជិាជ ជវីៈរបកបទដ្ឋយគុណ
ភាពនិងសមធម ៌

 អភវិឌណយវុជនឱយមានសខុ្ភាពលែដផបកផលូ វកាយ និងផលូ វច្តិថ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [59] 

 ទលើកទឹកច្ិតថយវុជនឱយមានគំនិតផថួច្ទផថើម គំនតិម្ច្បរបឌតិ គំនតិបទងកើតថម ីសាម រតសីហរគិនភាព នងិ
ភាពជាអបកដកឹនំា។ 

៣.៦.៣    សកមមភាពទោលនទយបាយ 

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាពជាតិសថពីីការអភិវឌណយវុជនកមពុជា ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំរកមុរបឹកាជាតទិដើមផីអភិវឌណយវុជននិងរកមុរបកឹាអភវិឌណយវុជនរកសងួ សាទ បន័ រាជធាន ី

ទខ្តថ រសកុ ខ្ណឍ  ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំដផនការយទុនសាស្រសថសរមាប់រកុមរបកឹាជាតិទដើមផអីភិវឌណយវុជន ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំយនថការសរមាប់ការពិនតិយតាមដ្ឋននិងវាយតម្មលការអនុវតថ ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នសថពីកីារពរងឹងយនថការរកមុរបកឹាកុមារនិងយវុជននងិទរៀបច្ឯំកសារពាក់ពន័ន 

ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំ ទសវាតរមងទ់ិសវជិាជ ជីវៈនងិតរមងទ់ិសការសកិា ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំដផនការអភិវឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមពន័នមជឈមណឍ លយវុជន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំាសថពីី ការទរៀបច្នំិងការរបរពឹតថទៅរបសម់ជឈមណឍ លយវុជន ទៅឆ្ប ំ  

២០១៤ 
 ទរៀបច្ំដផនការសថពីីការច្លូរមួរបសយ់វុជនកបុងសកមមភាពសមរ័គច្ិតថ ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤ 
 ទរៀបច្នំិយមអបផបរមាសរមាប់ការបណថុ េះបណ្តថ លជនំាញវជិាជ ជីវៈ ទៅឆ្ប ំ  ២០១៥ 
 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាពជាតិសថពីីការអភិវឌណច្លនាកាយរទឹនិជាតកិមពុជា ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤។ 

៣.៦.៤    យទុនសាស្រសថ 
  អភវិឌណរកបខ្័ណឍ ច្ាប ់លខិ្ិតបទដ្ឋឌ ន និងយនថការ 

  ទលើកកមពសក់ារបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញ និងការអភឌិណសមតទភាព 

 បទងកើនការអប់រជំំនាញទន់ សាម រតសីហរគនិភាព និងភាពជាអបកដកឹនំាដលយ់វុជន 

  ទលើកកមពសក់ារច្ូលរមួទលងកីឡារបសយ់វុជន 

  ទលើកកមពសក់ារយលដ់ឹងរបសយ់វុជនពីសលិផៈ វបផធម ៌ បរសិាទ ន កសកិមម ទទសច្រណ៍របសជ់ាតិ
និងតំបន ់

  ទលើកកមពសក់ារងារសមរ័គច្តិថរបសយ់វុជន 

  ទលើកកមពសក់ារអបរ់បំណិំនជវីតិសថពីីសវុតទិភាពសងគម និងបុគគល។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [60] 

៣.៦.៥    សចូ្នាករផលសទរមច្ (សាធារណៈនងិឯកជន) 
 ច្ំននួយវុជនដដលទទួលបានការបណថុ េះបណ្តថ លជនំាញខ្លីៗ ទកើនព ី ២៧០០ នាក់ទៅឆ្ប ំ ២០១៣ 

ដល ់៣៣០០ នាក ់ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ច្ំននួយវុជនដដលបានទទលួការបណថុ េះបណ្តថ លភាពជាអបកដឹកនំានងិសហរគនិភាព ៣០០ នាក់
កបុង ១ ឆ្ប ំ 

 ច្ំននួយវុជនដដលបានបទងកើតការងារទដ្ឋយខ្លួនឯង ១០ នាកក់បុងមួយមជឈមណឍ លកបុងមួយឆ្ប ំ 

 ច្ំននួយវុជនដដលទទួលការបណថុ េះបណ្តថ លពីការងារសមរ័គច្ិតថ ទកើនព ី ២៥០០ នាក ់ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៣ ដល ់៣៦០០ នាក់ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨  

 ច្ំននួមជឈមណឍ លយវុជន ទកើនពី ៩ ទៅឆ្ប ំ ២០១៣ ដល ់២៤ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 សសិសពីថ្នប កទ់ ី៤ ដលទ់ ី៩ បានច្ូលរមួកបុងរកមុរបឹកាកុមារ ១០០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 សសិសពីថ្នប កទ់ ី១០ ដលទ់ ី១២ បានច្ូលរមួកបុងរកមុរបឹកាយវុជន ១០០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨។ 

៣.៦.៦    កមមវធិនីងិសកមមភាព  
 កមមវធិផីថលជ់នំាញបទច្ចកទទស ៖ 

o ការអភវិឌណសមាភ រៈរបូវន័ថ ៖ ជួសជុល បំពាកឧ់បករណ៍សមាភ រៈ នងិសាងសង់ មជឈមណឍ ល 
យវុជន។ 

o ការបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញ ៖ តាមរយៈមជឈមណឍ លយវុជនរាជធានី ទខ្តថ នងិការ
សរមបសរមួលជាមួយនងឹកមមវធិអីបរ់ទំរៅរបព័នន។ 

 បណថុ េះបណ្តថ លជំនាញខ្លីៗ ដូច្ជា ៖ ភាសាបរទទស កុំពយួទ័រ បទច្ចកវទិាសារ
គមនាគមនន៍ិងព័ត៌មាន ជំនាញដផបកព័ត៌មាន កសកិមម សបិផកមម ភាពជាអបក
ដឹកនំា សហរគនិភាព ។ល។ 

 កមមវធិអីបរ់យំវុជនបាត់បងឱ់កាស ៖ ការអបរ់អំកសរ ទលខ្នពវនថ និងជំនាញ 
ដដលផារភាជ ប ់ នឹងការរសទ់ៅជាក់ដសថង ដលយ់វុជនដដលជា អនកខរជន និង
យវុជនបាតប់ងឱ់កាស។ 

 កមមវធិីហាត់ការទៅតាមសហរោសរដឌនិងឯកជន ៖ សរមបសរមួលការច្ុេះ  
កមមសកិាដលយ់វុជនដដលទទួលបានការបណថុ េះបណ្តថ ល។ 

 កមមវធិផីថលព់ត័៌មានអពំីមខុ្របរនិងការងារ ៖ សរមបសរមួលការងារជាមួយ
រកសងួ សាទ បន័ពាក់ពន័នទដើមផផីថលព់ត័៌មានដលយ់វុជន។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [61] 

 កមមវធិីោំរទការបទងកើតមខុ្របរទដ្ឋយខ្លួនឯង ៖ ការផថលក់ាររបកឹា និងទដើមទនុ
សរមាប់ការបទងកើតមុខ្របរ។ 

 កមមវធិអីភវិឌណជនំាញទន ់៖  
o ការងារកលបឹសកិារបសរ់កមុរបឹកាកុមារ នងិរកមុរបកឹាយវុជន ៖ គណិតវទិា ភាសា

ដខ្មរ បំណិនជវីតិ សវយ័សកិា។ល។ 

o កមមវធិីទបាេះជំរ ំ ៖ ការងារជារកុម ភាពជាអបកដឹកនំា ផ្លល សប់ថូ របទពិទសាធ ដច្ករដំលក
ច្ំទណេះដឹងពីោប ទៅវញិទៅមក ការរកុរក ជំនាញឋានទលខា ការងារសហគមន ៍     
ភាពជាមាច សផ់្លធ លខ់្លួន ការងារបរសិាទ ន និងការរសទ់ៅជាមួយធមមជាត។ិល។  

o កមមវធិទីសសនកចិ្ចសកិា ៖ ផ្លល សប់ថូ របទពិទសាធ ដច្ករដំលកច្ំទណេះដងឹពីោប ទៅវញិទៅ
មក ដសវងយលព់ីវបផធម៌ អរយិយធម ៌ទំទនៀមទំលាបរ់បម្ពណីជាតិ។ 

o កមមវធិអីភវិឌណច្លនាកាយរទឹនិ ៖ ទរៀនទដ្ឋយការអនវុតថជាក់ដសថងនងិសវយ័អភវិឌណ     
ដូច្ជាការបណថុ េះគំនតិច្ូលរមួកបុងការងារសងគម ការងារជារកមុ ការរសទ់ៅជារកុម 
អភវិឌណបំណិន ការសទស្រងាគ េះបឋម និងការងារមនុសសធម៌ ។ល។  

 ការងាររកមុរបកឹាយវុជននងិកមុារ  ៖ ផសពវផាយការយលដ់ឹងពីមខុ្របរនិងអប់របំទច្ចកទទសវជិាជ ជីវៈ 
ការបណថុ េះគំនតិទលងកឡីានិងអបរ់កំាយសកិា ការបទងកើតសហករណ៍សសិសកបុងសាលាទរៀន     
ការទរៀបច្កំមមវធិីសរមាបអ់នុវតថការងារបីលែ និងការបស្រញ្ជ បសហរគនិភាព។ 

 កមមវធិមីតិថអបរ់មំតិថ ៖ ការយលដ់ឹងអំពជីងំឺទអដស ៍ សខុ្ភាពបនថពជូ សខុ្ភាពអនាម័យ សខុ្ភាព
រគួសារ ការយលដ់ងឹពីទរគឿងទញៀន កាត់បនទយទរោេះថ្នប ក់ច្រាច្រ ។ល។ 

 កមមវធិយីវុជនសមរ័គច្តិថ ៖ បណថុ េះបណ្តថ ល និងបស្រញ្ជ បសាម រតីសមរ័គច្តិថ ការងារសមរ័គច្ិតថ នងិការ
បទងកើតបណ្តថ ញយវុជនសមរ័គច្តិថ ។ល។  

 ការពរងងឹសកមមភាពសមាគមនសិសតិ ៖  ការបទងកើតទវទិការការងាររវាងយវុជននិងសហរោស ការ
បស្រញ្ជ បសហរគិនភាព ទលើកកមពសក់ារអប់របំទច្ចកវទិាព័ត៌មានវទិា វទិាសាស្រសថ វបផធម ៌ និង      
កីឡា ទលើកកមពសក់ារយលដ់ឹង នងិទរតៀមសរមាបស់មាហរណកមមអាសា ន ២០១៥  កិច្ចសហ
របតិបតថិការជាតិនងិអនថរជាត ិនិងកសាងបណ្តថ ញយវុជន ។ 

  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [62] 

៣.៧  អនវុិ្យ័ ការអបរំ់កាយនិងកីឡា 
៣.៧.១  សាវតារ 
 អបរ់កំាយនងិកីឡាជាសមាសធាតុសខំាន់មួយរបសវ់សិយ័អបរ់ ំ កបុងការទលើកកមពសស់ខុ្ភាព      
រមួច្ំដណកជរំញុការសកិានិងការអភិវឌណរបទទសជាតិ។ 

 រកសងួបានទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី ការហាតអ់បរ់កំាយនិងកីឡាកបុងទមា៉ាងនងិទរៅទមា៉ាងសកិា 
ការរបកួតកីឡាថ្នប ក់រាជធានី ទខ្តថ ការរបកួតទជើងឯកទូទំាងរបទទសរគបភ់ូមសិកិា ការរបកតួកីឡាមហា
ជនរាជធានី ទខ្តថ ថ្នប ក់ភមូិភាគ ថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប កអ់នថរជាត។ិ កសាងនិងដកលមែទហដ្ឋឌ រច្នាសមពន័នកឡីា
កបុងនិងទរៅសាលាទរៀន នងិបណថុ េះបណ្តថ លធនធានមនុសសឯកទទសអប់រកំាយនិងកីឡា។ 

ការអភវិឌណការងារអបរ់កំាយនិងកីឡាសទំៅរមួច្ំដណកទលើកកមពសស់ខុ្ុមាលភាពរបជាជន ពរងងឹ
សាមគគីភាព កីឡាករមិតខ្ពស ់ និងទរតៀមលកខណៈសមផតថឱិយបានលែ ទដើមផចី្លូរមួនងិទរៀបច្រំពតឹថិការណ៍
កីឡាធំៗ ជាលកខណៈអនថរជាតិនានា។ 

បញ្ា របឈមច្ទំពាេះមខុ្មានដចូ្ជា កងវេះខាតធនធានមនុសសទលើការងាររគបរ់គង ដឹកនំា និងច្ូល
រមួទរៀបច្ំសរមាប់ការរបកតួជាលកខណៈជាតិនងិអនថរជាតិ។ កងវេះខាងទហដ្ឋឌ រច្នាសមពន័នរបូវន័ថ ឧបករណ៍
និងសមាភ រកីឡា សរមាបប់ទរមើឱយការហាត់ហវកឹហវនឺនងិការរបកតួជាលកខណៈជាតិនិងអនថរជាត ិ  កងវេះខាត
ឯកសារ លខិ្តិបទដ្ឋឌ នគតិយតុថកិបុងការរគប់រគងនងិការអភវិឌណវសិយ័អប់រកំាយនិងកីឡា។ រច្នាសមព័ននម្ន
ការរបកួតមនិទាន់បានទឆលើយតបទៅនងឹតរមូវការជាក់ដសថងនិងបរបិទម្នការរបកួតកីឡាទៅកបុងតបំន។់ ការ
អនវុតថសកមមភាពអប់រកំាយនិងកីឡាទៅតាមរគឹេះសាទ នសកិាសាធារណៈនងិឯកជន មិនទាន់បានទពញ
ទលញ និងលែរបទសើរទៅទឡើយ។ ជាទូទៅ ការច្ូលរមួរបសក់ឡីាករកមពុជាកបុងការរបកួតទៅទលើឆ្កអនថរ
ជាតិមនិទានទ់ទួលបានលទនផលលែរបទសើរទៅទឡើយ។ 

៣.៧.២    វតទុបណំងទោលនទយបាយ 

 ទលើកកមពសស់ទិនិ ផថលឱ់កាស និងបណថុ េះបណ្តថ លវបផធមអ៌បរ់កំាយនងិកឡីាដលរ់បជាជនរគប់របូ 

 បទងកើនសទិនផលកីឡាករ កឡីាការនិី ទដើមផដីទណថើ មយកជ័យជំនៈកបុងការរបកតួកឡីាអនថរជាតិនានា 

 ទលើកកមពសអ់ភិបាលកិច្ចនងិការរគបរ់គងកបុងការអប់រកំាយនិងកីឡា។ 

៣.៧.៣    សកមមភាពទោលនទយបាយ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី ការទរៀបច្ទំីធាល សរមាប់ការងារអបរ់កំាយនងិកឡីា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី ការងារបទច្ចកទទសអប់រកំាយនិងកីឡា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤  
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពី ី ការហាត់អប់រកំាយនងិកីឡាទៅកបុងទមា៉ាងសកិានិងទរៅទមា៉ាងសកិា 

ទៅឆ្ប ំ ២០១៤  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [63] 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីកីាររបកួតកីឡាទៅតាមរគេឹះសាទ នសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំទោលនទយបាយកឡីាជាតិសថពីីការអភិវឌណវសិយ័អប់រកំាយនិងកីឡា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ចំ្ាប់សថពីីការរគបរ់គងវសិយ័កីឡាជាតិ ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 
 ទរៀបច្ំដផនការទោលសថពីកីារអភវិឌណកឡីាទឆ្ព េះទៅឆ្ប ំ ២០២៣ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគតយិតុថិសថពីីការទផធរមខុ្ងារអប់រកំាយនងិកីឡាដលថ់្នប កទ់រកាមជាតិ ទៅឆ្ប ំ 

២០១៥ 
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីកីារការពារតម្មលសលីធមន៌ងិវជិាជ ជវីៈ កបុងការទធវើសកមមភាពអបរ់កំាយនងិ

កីឡា ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 
 ដកលមែទសច្កថីដណនំាសថពីកីារច្ងរកងកលឹប សមាគម សហព័ននកីឡា ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីីវមិជឈការការងារកីឡាដលស់ហព័ននកីឡាជាត ិទៅឆ្ប ំ ២០១៥។ 

៣.៧.៤    យទុនសាស្រសថ 

 អភវិឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមពន័នរបូវន័ថ បំពាក់ឧបករណ៍ នងិសមាភ រៈកីឡា 

 រសាវរជាវនងិច្ងរកងឯកសារសថពីីការអប់រកំាយនងិកីឡា 

 ពរងឹងការផសពវផាយព័តម៌ានកីឡា 

 ទលើកកមពសត់ម្មលសលីធម៌ និងវជិាជ ជីវៈអប់រកំាយនងិកឡីាសរមាប់ទំាងអសោ់ប  

 ពរងឹងសហរបតិបតថិការការងារកីឡាទំាងអងគការសងគមកីឡាជាតិ និងអនថរជាតិ 

 ទលើកកមពសក់ារបណថុ េះបណ្តថ ល ការហាត់ហវកឹហវនឺ និងការអភិវឌណសមតទភាព 

 អភវិឌណរកបខ្ណឍ ច្ាប ់លខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគតិយតុថ ិនិងយនថការ។ 

៣.៧.៥    សចូ្នាករផលសទរមច្ (សាធារណៈនងិឯកជន) 
 ច្ំននួរគូអប់រកំាយនិងកឡីាបណថុ េះបណ្តថ លកបុងមយួឆ្ប ំ ១៥០ នាក់  

 ទីលានកីឡាច្នំួន ៤ (ពហកុីឡាដ្ឋឌ នជាត ិ សាកលវទិាលយ័ភមូិនធភបំទពញ វទិាសាទ នជាតិអប់រ ំ
កាយនិងកីឡា កីឡដ្ឋឌ នទខ្តថទសៀមរាប)  រតវូបានដកលមែ ទៅរតមឹឆ្ប ំ ២០១៨ 

 រគឹេះសាទ នមធយមសកិាច្ំននួ ១០ មានទីលានបាលទ់ាត ់១៥ មានទីលានបាលទ់បាេះ និង ២០ មាន 
ទីលានបាលទ់េះ ទៅរតមឹ ២០១៨ 

 ច្ំននួទមដ្ឋយមាសកបុងការរបកួតកីឡាសុទីហគម ទកើនព ី៤ ដល ់២០ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨។  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [64] 

៣.៧.៦    កមមវធិនីងិសកមមភាព  
 ការអភវិឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមពន័នរបូវន័ថ បពំាកឧ់បករណ៍ នងិសមាភ រៈកឡីា  ៖ ជួសជលុនិងកសាងទហដ្ឋឌ  

រច្នាសមពន័នរបូវន័ថកឡីា បពំាក់ឧបករណ៍ និងសមាភ រៈកីឡាទៅតាមរគឹេះសាទ នសកិា និងទៅតាម  
រាជធាន ីទខ្តថ។ 

 ការអភវិឌណឯកសារនងិកមមវធិសីកិាអបរ់កំាយនងិកឡីា ៖  

o ការងារកឡីាកបុងរគេឹះសាទ នសកិា ៖ ទរៀបច្ំ រសាវរជាវ នងិច្ងរកងទសៀវទៅ ឯកសារ 
និងកមមវធិីសកិាអប់រកំាយនិងកីឡាសរមាប់សសិសនងិរគ ូ ទៅតាមរគឹេះសាទ នសកិា។ 
ទសៀវទៅសរមាប់រគូទៅសាលាគរទុកាសលយនងិវរិកឹតការរាជធាន ី ទខ្តថ មជឈមណឍ ល 
គរទុកាសលយភមូិភាគ។ 

o ការងារកឡីាសរមាបទំ់ាងអសោ់ប  ៖ ទរៀបច្ំ រសាវរជាវ ច្ងរកងឯកសារសថពីបីទបញ្ជ
សរមាប់ការរបកួតកីឡារគប់របទភទ ឯកសារសថពីីការហាត់របាណទដើមផីសខុ្ភាព នងិ
ច្ងរកងឯកសារកីឡារបម្ពណីជាត។ិ  

o ការងារកឡីាករមតិខ្ពស ់ ៖ ទរៀបច្ ំ រសាវរជាវ និងច្ងរកងឯកសារវទិាសាស្រសថកីឡា
សរមាប់ហាត់នងិបងាា ត់រកមុជទរមើសជាតិ និងដំទណើ រការបណ្តត លយ័កីឡា។ 

o ការងារបណថុ េះបណ្តថ លរគ ូ ៖ ទរៀបច្ំ រសាវរជាវ នងិច្ងរកងទសៀវទៅសរមាប់រគូអប់រ ំ
កាយនិងកីឡា និងកមមវធិបីណថុ េះបណ្តថ លរគូអប់រកំាយនិងកីឡា។ 

 ការផសពវផាយពត័ម៌ានកឡីា ៖ ផលតិទសសនាវដថកីីឡា បទងកើតទវបសាយកឡីា កមមវធិផីសពវផាយ
តាមបណ្តថ ញសារព័ត៌មាន និងរបារពវទវិាអប់រកំាយនងិកីឡារបចំឆ្ប ំ។ 

 កចិ្ចសហរបតបិតថកិារ ៖ 

o ថ្នប កជ់ាត ិ ៖ សហការជាមយួអងគការសងគមកីឡាកបុងការបណថុ េះបណ្តថ លថ្នប ល រគបូងវកឹ 
អាជាញ កណ្តថ ល ទៅរកម មស្រនថីបទងាគ ល មស្រនថរីដឌបាលនិងបទច្ចកទទសកបុងនងិទរៅ
របទទស និងការរបកតួកឡីាកបុងនងិទរៅរបទទស។ 

o អនថរជាត ិ ៖ ច្ុេះអនុសារណៈទយគយល ់ បញ្ជូ នកឡីាករ កីឡាការនិី និងមស្រនថីទៅ       
បណថុ េះបណ្តថ លទរៅរបទទស ការដច្ករដំលកបទពទិសាធ និងព័ត៌មានវទិាសាស្រសថ      
កីឡា។ ទទួលយករគបូងវកឹបរទទសមកបងាា ត់កឡីាករ កីឡាការនិីជទរមើសជាតិកមពុជា 

 ការបណថុ េះបណ្តថ ល ការហាតហ់វកឹហវនឺ នងិការអភវិឌណសមតទភាព ៖  
o បំប៉ានការងារអប់រកំាយនងិកីឡាតាមរគឹេះសាទ នសកិា ៖ បំប៉ានរគូទទួលបនធុកអប់រកំាយ

និងកីឡា ។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៣ ៖  ដផនការតាមអនុវសិយ័ឆ្ប ំ  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [65] 

o បណថុ េះបណ្តថ លរគូឯកទទសអប់រកំាយនងិកីឡា៖ បបំ៉ាននិងបណថុ េះបណ្តថ លរគឯូកទទស
អបរ់កំាយនងិកីឡា។ 

o បំប៉ានសមតទភាពមស្រនថជីំនាញកីឡា ៖ បំប៉ានសមតទភាពរគបូទងាគ លអបរ់កំាយនិងកីឡា   
មស្រនថីរដឌបាល មស្រនថីរគប់រគង មស្រនថបីទច្ចកទទស កបុងនងិទរៅរបទទស។ 

o អភវិឌណកីឡាករមិតខ្ពស ់ ៖ បណថុ េះបណ្តថ លកីឡាករ កីឡាការនិកីរមិតខ្ពសឱ់យមាន   
សទិនផលខ្ពស ់នងិមស្រនថីជនំាញទផសងៗឱយទឆលើយតបទៅនឹងតរមូវការកបុងតបំន។់ 

  



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំពកូទ ី៤ 
ផផនការហិរញ្ញប្បទាន  

២០១៤-២០១៨ 
 
 

  



 

 

 
 
  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទី ៤ ៖  ដផនការហរិញ្ដបផទាន  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [67] 
 

៤.១ កំផណ្ទរមងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ 
៤.១.១ សាវតារ 

 អឡុំងទពលម្នការអនវុតថដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ ២០០៩-២០១៣ ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុ
សាធារណៈវសិយ័អប់រមំានវឌណនភាពគួរឱយកត់សមាគ ល ់ រសបនងឹបរបិទម្នកមមវធិកីំដណទរមង់ហរិញ្ដវតទុ
សាធារណៈ ដដលដកឹនំាទដ្ឋយរកសងួទសដឌកចិ្ចនងិហរិញ្ដវតទុ។ វឌណនភាពសខំាន់ៗរមួមាន ការទរៀបច្ំ
ដផនការសកមមភាពរបសរ់កសងួសថពីីកដំណទរមង់ហរិញ្ដវតទុសាធារណៈ។ ការបណថុ េះបណ្តថ លសថពីីការទធវើ 
ច្ំណ្តត់ថ្នប កថ់វកិា នងិការកតរ់តាច្ណំ្តយ ដលម់នធរីអបរ់ ំ យវុជន និងកីឡារាជធានី ទខ្តថ ការយិលយ័
អបរ់ ំយវុជន និងកីឡារកងុ រសកុ ខ្ណឍ  នងិ សាលាទរៀនទំាងអស។់ ការបណថុ េះបណ្តថ លសថពីីការរគបរ់គង
បញ្ជ សីារទពើភ័ណឍ  អច្លនរទពយ ដលម់នធីរអបរ់ ំយវុជន និងកីឡារាជធានី ទខ្តថ ការយិលយ័អប់រ ំយវុជន 
និងកីឡារកងុ រសកុ ខ្ណឍ  និង សាលាទរៀន ដដលបានទរជើសទរ ើស។ 

រកសងួអប់រ ំយវុជន នងិកឡីាបានដ្ឋកឱ់យអនវុតថដផនការរបតិបតថិរបចំឆ្ប ំទៅថ្នប ក់ជាតនិិងទៅថ្នប ក់
រាជធានី ទខ្តថ នងិបនថដកលមែខ្លមឹសារនងិដំទណើ រការទរៀបច្។ំ ថវកិាកមមវធិីមានរបសទិនភាពកបុងការផារភាជ ប់
ការទរបើរបាសធ់នធានថវកិាទៅនឹងលទនផល។ រកសងួអប់រ ំ យវុជន នងិកឡីាទទួលបានការឯកភាពកបុង
ការបទងកើនថវកិាកមមវធិ ីតាមរយៈការទរៀបច្រំបកាសទលខ្ ៥០៨ ។ 

 កបុងជំហានទ ី ៣ ម្នកមមវធិីកំដណទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុសាធារណៈបានទលើកទឡើងពីការ
ទលើកកមពសទ់ំនាកទ់ំនងរវាងថវកិា និង ទោលនទយបាយ នងិ គណទនយយភាពកបុងការអនវុតថ តាមរយៈ
ការពរងឹង និងពរងីកវសិាល ភាពម្នការទរៀបច្ថំវកិាកមមវធិ ីនិងដកលមែការអនុវតថដផនការយទុនសាស្រសថថវកិា 
និងដកលមែការទរបើរបាសថ់វកិានិងការរគបរ់គងសាច្់របាក់។ 

កនលងមក ការរគបរ់គងហរិញ្ដវតទុសាធារណៈកបុងវសិយ័អប់រមំានបញ្ា របឈមមួយច្នំួនដចូ្ជា ៖ 
ការផារភាជ បរ់វាងថវកិានងិទោលនទយបាយទៅទន់ទខ្ាយ ថវកិាច្ំណ្តយទលើវសិយ័អបរ់ទំៅទាបជាង 
របទទសជតិខាង ថវកិារបចំឆ្ប ំមួយច្នំួនមិនបានទរបើរបាសអ់ស ់និងដំទណើ រការរបសរ់បព័ននមិនមានទនំាក់ 
ទំនងោប លអទំាងដខ្សរយៈបទណ្តថ យនងិដខ្សទទងឹ។  

កបុងឆ្ប  ំ២០១៤ ច្ំណ្តយសាធារណៈសរមាប់រកសងួអបរ់ ំយវុជន និងកីឡា មានរបមាណ ១៣៤២ 
ពាន់លានទរៀល ( ៣៣៥ លានដលុាល រ) រតូវជា ១៦.២ ភាគរយម្នថវកិាច្ំណ្តយច្រនថរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ 
ច្ំណ្តយសរមាប់ទបៀវតសមានរបមាណ ៧៥ ភាគរយម្នច្ំណ្តយច្រនថសរបុ។ ថវកិាកមមវធិីមានរបមាណ 
១៧២ ពាន់លានទរៀល រតូវជា ១៣ ភាគរយម្នថវកិាច្រនថ។ ដផែកទលើភាគរយម្នការច្ំណ្តយទៅឆ្ប ំ ២០១២ 
ថវកិា ៨២ ភាគរយម្នថវកិាអប់ររំតវូបានផថលដ់លរ់ាជធាន ី ទខ្តថ និង ១៨ ភាគរយទទៀតរតូវបានទរបើរបាស ់
ទៅថ្នប ក់ជាត។ិ  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទី ៤ ៖  ដផនការហរិញ្ដបផទាន  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [68] 
 

 កបុងឆ្ប  ំ ២០១៤ ទដើមផីដកលមែយនថការនានា ជាពិទសសកបុងបរបិទម្នការរគបរ់គងកមមវធិីតាមដបប 
អនវុសិយ័ នងិទផ្លថ តទលើលទនផល រកសងួអប់រ ំ យវុជន និងកឡីានងឹោំរទយ៉ាងខាល ំងកាល នូវរាលក់ារអនុវតថ
សាកលផង និងការដ្ឋកឱ់យអនុវតថកំដណទរមង់នានា សទំៅកសាងរបពន័ននិងអភវិឌណសមតទភាពទដើមផីឱយ
មានការរកីច្ទរមើនសរមាបរ់យៈទពលមធយមនិងរយៈទពលដវង។ កំដណទរមងទំ់ាងទនាេះរមួមានការទរោង
ថវកិាតាមអនុវសិយ័ ទដ្ឋយទផ្លថ តទលើលទនផលនិងទផ្លថ តទលើកមមវធិីវនិិទយគជាអាទិភាព។ ការធានាភាពទជឿ
ជាក់នងិទានទ់ពលម្នការដកសាច្រ់បាក់សរមាប់ការអនុវតថតាមរយៈអងគភាពថវកិា ការទធវើវមិជឈការថវកិា
តាមរយៈការទផធរមុខ្ងារទៅឱយអាជាញ ធរថ្នប កម់ូលដ្ឋឌ ន ការពិនតិយតាមដ្ឋនការអនវុតថថវកិារបចំរតីមាស
ទដើមផីងាយរសួលដកសរមលួថវកិា ការពនិតិយទឡើងវញិករមតិរបាក់ទបៀវតសសរមាប់អបករគបរ់គង និងមស្រនថី  
រដឌបាល រពមទំាងកសាងសមតទភាពមស្រនថីអប់រថំ្នប ក់រកងុ រសុក ខ្ណឍ ។ ការពិនតិយទឡើងវញិយនថការ
រគប់រគងហរិញ្ដវតទុ  នងិតម្មលឯកតាទៅកបុងថវកិាដំទណើ រការសាលាទរៀន។ 

៤.១.២  វតទុបណំងទោលនទយបាយ 

 ធានាធនធានរគប់រោន់ ទដើមផីអនុវតថឱយបានទពញទលញដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ

 ធានាផលសទរមច្របសក់មមវធិីរតវូបានផារភាជ បទ់ៅនឹងការទរបើរបាសទ់ដ្ឋយរបសទិនភាពនិងភាព
សក័ថិសទិនម្នធនធានដដលមាន 

 ធានាថ្នទសវាអប់ររំតូវបានផថលរ់គប់រោនន់ិងមានគណុភាពខ្ពស។់ 

៤.១.៣   យទុនសាស្រសថ 

 ពរងឹងទំនាកទ់នំងរវាងទោលនទយបាយនិងថវកិា តាមរយៈពរងឹងការទរៀបច្ដំផនការថវកិាដផែក
ទលើលទនផលទៅរគបក់រមតិ 

 បទងកើនរបសទិនភាពនិងភាពសក័ថិសទិនទៅកបុងគណទនយយភាពហរិញ្ដវតទុ  និងដទំណើ រការរគបរ់គង 

 ពរងឹងមូលដ្ឋឌ នសរមាបព់ាករណ៍នងិទរបើរបាសថ់វកិាអប់រ ំ តាមរយៈការពរងីកវសិាលភាពម្ន
របព័ននរគប់រគងព័ត៌មានហរិញ្ដវតទុតាមរបពន័នកុពំយូទ័រទៅរគបក់រមតិ 

 ពរងឹងយនថការកសាងដផនការថវកិា និងរបពន័នរបាយការណ៍ហរិញ្ដវតទុ។ 

៤.១.៤  សកមមភាពទោលនទយបាយ 

 ដ្ឋក់បញ្ចូ លរាលស់កមមភាពោំរទទដ្ឋយថវកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 អងគភាពថវកិានងឹរតូវទរៀបច្ំទៅតាមនាយកដ្ឋឌ នជំនាញទំាងអស ់ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 

 សាកលផងអនុវតថនតីិវធិីសវនកមមតាមថវកិាកមមវធិីទៅឆ្ប ំ២០១៤ និងអនុវតថទពញទលញទៅឆ្ប ំ 
២០១៥ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទី ៤ ៖  ដផនការហរិញ្ដបផទាន  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [69] 
 

 ដ្ឋក់ឱយទរបើរបាសទ់សៀវទៅនីតវិធិអីធិការកចិ្ចទៅឆ្ប ំ ២០១៤។ 

៤.១.៥ សចូ្នាករផលសទរមច្ 

 ការបញ្ចូ លការកសាងដផនការដផែកទលើលទនផលទៅកបុងការពនិតិយទឡើងវញិដផនការសកមមភាព
របសរ់កសងួ និងទៅកបុងការទរៀបច្ដំផនការរបតិបតថរិបចំឆ្ប ំ 

 ថវកិាគរួឱយទជឿទុកច្ិតថនងិរបាកដនិយមរបចំឆ្ប ំ ទឆលើយតបទៅនងឹដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ
ដដលបានអនុមត័ 

 ច្ំណ្តយថវកិាឱយទៅសលក់រមិតអបផបរមា  

 របាយការណ៍ហរិញ្ដវតទុ រតូវទធវើទឡើងឱយបានទាន់ទពលទវលា និងរមួបញ្ចូ លនវូពត័៌មាននិងការវភិាគ
សរមាប់ទធវើទសច្កថីសទរមច្ទលើការងាររគបរ់គង។ 

៤.១.៦   កមមវធិនីងិសកមមភាព 

 ការអភវិឌណសមតទភាពការងាររគបរ់គងដផនការហរិញ្ដវតទុ  ៖ កសាងសមតទភាពទលើការទធវើដផនការ
ថវកិាដផែកទលើលទនផល ដំទណើ រការរបពន័នព័តម៌ានរគប់រគងហរិញ្ដវតទុ  បទងកើនការច្ូលរមួរបស ់    
នាយកដ្ឋឌ នហរិញ្ដវតទុ ទៅកបុងដទំណើ រការទរៀបច្ថំវកិារបសថ់្នប ក់ទរកាមជាត ិ ដកលមែសវយ័ភាពម្ន     
ដទំណើ រការគណទនយយនងិរបាយការណ៍ទំាងទៅថ្នប កជ់ាតិនងិថ្នប កទ់រកាមជាតិ ពនិិតយតាមដ្ឋន
ទទៀងទាតទ់ៅរគបអ់នវុសិយ័ និងថ្នប កទ់រកាមជាត ិ ទលើគណទនយយភាពហរិញ្ដវតទុនិងសចូ្នាករ    
លទនផល។ 

o ការពរងឹងទំនាក់ទនំងរវាងទោលនទយបាយនិងថវកិា តាមរយៈការបញ្ចូ លសកមមភាព   
ោំរទទដ្ឋយថវកិាមនិដមនកមមវធិីទៅជាថវកិាកមមវធិ ី ១០០ ភាគរយ។ នាយកដ្ឋឌ នជំនាញ
ទំាងអសន់ឹងរតវូទរៀបច្ំថវកិាសរមាប់អងគភាពតាមទោលវធិីថវកិាកមមវធិី។ ការពរងឹងការ
រគប់រគងហរិញ្ដវតទុ  របពន័នគណទនយយ និងរបពន័នព័ត៌មានហរិញ្ដវតទុ។ ការទរៀបច្ំរបពន័ន
ពាករណ៍តរមូវការហរិញ្ដវតទុសរមាបវ់សិយ័អប់រ ំ រមួបញ្ចូ លទំាងច្ំណ្តយច្រនថ និង
ច្ំណ្តយមូលធន។ 

o ការពរងឹងរបពន័នរគប់រគងហរិញ្ដវតទុអបរ់ ំតាមរយៈការបទងកើតម៉ាូដដលសរមាប់ពាករណ៍ នងិ
ដបងដច្កថវកិាសរមាប់វសិយ័អប់រ។ំ ការបទងកើតម៉ាូដដលគណនាច្ណំ្តយទផ្លថ តទលើលទនផល
តាមអនុវសិយ័។ 

o ការពរងឹងមូលដ្ឋឌ នសរមាប់ពាករណ៍និងទរបើរបាសថ់វកិាអប់រ ំ តាមរយៈការដកលមែនីតវិធិី
កបុងការច្ណំ្តយនងិនិយត័កមមថវកិា។ ការដកលមែនតីិវធិីកបុងការដកសាច្់របាកន់ិងទូទាត។់ 
ការដកលមែរបពន័នពត័៌មានសរមាប់បទរមើដលក់ារពាករណ៍ច្ំណ្តយនិងការវភិាគ។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទី ៤ ៖  ដផនការហរិញ្ដបផទាន  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [70] 
 

o ការពរងឹងយនថការកសាងដផនការថវកិានងិរបពន័នរបាយការណ៍ហរិញ្ដវតទុ  តាមរយៈ      
ការអភវិឌណសមតទភាពនងិធនធានទៅការយិលយ័អប់រ ំ យវុជន នងិកឡីារកុង រសុក       
ខ្ណឍ ។ ការដកលមែករមិតទបៀវតសមស្រនថីរដឌបាល រមួបញ្ចូ លទំាងនាយកសាលាទរៀន។ 

 ការពរងងឹការងារសវនកមមម្ផធកបុ ង ៖ របតបិតថិការសវនកមមទៅតាមសវនដ្ឋឌ នថ្នប ក់ជាតិនងិថ្នប ក់
ទរកាមជាតិ។ ពិនិតយនងិដកសរមួលការងារម្ផធកបុងនូវនតិិវធិីសវនកមម ទោលការណ៍ បទដ្ឋឌ ន ច្ាប់
នានា ដដលពាកព់័នននងឹដទំណើ រការសវនកមម។ ទរៀបច្រំបព័ននរគប់រគងព័ត៌មានសវនកមមម្ផធកបុង និង
អនវុតថសាកលផងនវូរបពន័នរគប់រគងព័ត៌មាន និងនីតវិធិីសវនកមម។ 

 អធកិារកចិ្ចរដឌបាលនងិហរិញ្ដវតទុ  ៖ អធិការកចិ្ចទលើដំទណើ រការម្នការរគបរ់គងបគុគលកិ រដឌបាល និង
ហរិញ្ដវតទុ និងរទពយសមផតថិរដឌទៅថ្នប ក់ជាត ិ ថ្នប ក់ទរកាមជាត ិ និងរគឹេះសាទ នសកិាសាធារណៈ និង
ឯកជន។ រតួតពិនតិយនងិទលើកសទំណើ ទដ្ឋេះរសាយករណីទំាងឡាយពាកព់ន័ននឹងការងាររដឌបាល 
និងហរិញ្ដវតទុ។   

៤.២ ការពាករណ្ថ៍វិកា្រមាបវ់ិ្យ័អបរំ់ 
ទិសទៅទោលនទយបាយរយៈទពលដវងម្នការផថលហ់រិញ្ដបផទានសរមាបវ់សិយ័អប់រ ំ គឺោម ន 

សសិសណ្តមាប កម់ិនបានទទួលការអប់រ ំ ទដ្ឋយសារដតោម នលទនភាពបងរ់បាក ់ ទទាេះជាតាមផលូវការ ទរៅផលូ វ
ការ ឬជាវភិាគទានទនាេះទទ។ ទោលទៅមួយទទៀតគ ឺការអនុវតថយនថការហរិញ្ដបផទានរបកបទដ្ឋយសមធម៌
និងរតមឹរតូវ ទដ្ឋយគិតទំាងការជួយោំរទពីសណំ្តករ់ាជរដ្ឋឌ ភិបាល មាតាបិតាសសិស និងម្ដគអូភិវឌណដម្ទ
ទទៀត។ ជាមួយទនាេះ ពត័ម៌ានហរិញ្ដវតទុ រតូវមានរគបរ់ោន់សថពីចី្ណំ្តយកបុងវសិយ័អប់រ ំ ទដើមផផីថលល់ទនភាព
ដលអ់បកពាកព់ន័នកបុងការពនិិតយទឡើងវញិទលើការវនិិទយគនាទពលបច្ចុបផនប និងទពលអនាគតរបកបទដ្ឋយ
របសទិនភាព។ ម៉ាាងវញិទទៀត ជរំញុឱយមានការច្លូរមួពីសណំ្តក់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល មាតាបិតាសសិស ដផបក    
ឯកជន នងិអបកពាក់ពន័នដម្ទទទៀតកបុងការផថលហ់រិញ្ដបផទានសរមាប់ការអប់រទំៅរគបក់រមតិ។ 

ទៅកបុងដផនការយទុនសាស្រសថអភិវឌណន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ការពាករណ៍ច្ណំ្តយថវកិាសរមាប ់   
វសិយ័អបរ់សំរមាបរ់យៈទពលពីឆ្ប ំ ២០១៤ ដលឆ់្ប ំ ២០១៨ បានទកើនទឡើងទៅដល ់ ៣០១៥ ពាន់លាន
ទរៀល ទៅកបុងឆ្ប ំ ២០១៨។  

តារាងទី៣ ៖ ច្ំដណកថវកិាសរមាប់វសិយ័អប់រនំងិការពាករណ៍ច្ណំ្តយសរមាប់ឆ្ប ំ២០១៤-២០១៨  
ការបា៉ានស់ាម នធនធាន   2014 2015 2016 2017 2018 

កំទណើ ន ផ.ស.គ (IMF projection)  7.2% 7.4% 7.4% 7.5% 7.5% 
ផ.ស.ស សរបុ (គិតជា លានដលុាល រ)   17,288 19,090 21,078 23,294 25,628 
ផ.ស.ស សរបុ (គិតជា លានទរៀល)   69,152,000 76,360,000 84,312,000 93,176,000 102,512,000 
ផសស ទៅឆ្ប ំ ២០០០ (គិតជា លានទរៀល)  68,618,000 75,636,000 83,422,000 92,143,000 101,548,000 
គិតជា លានដលុាល រ  16,943 18,676 20,598 22,474 24,768 

ច្ណំ្តយសរបុរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភបិាល   8,258,703 8,833,509 9,708,630 10,684,753 11,729,804 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទី ៤ ៖  ដផនការហរិញ្ដបផទាន  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [71] 
 

ភាគរយរកសងួ អ.យ.ក ទធៀប ផ.ស.ស   2.0% 2.2% 2.4% 2.7% 3.0% 
ភាគរយរកសងួ អ.យ.ក ទធៀបច្ំណ្តយ  
     របសរ់ដ្ឋឌ ភិបាល  16.3% 18.6% 20.7% 23.1% 25.7% 

ថវកិារកសងួ អ.យ.ក (NSDP 2014-2018)  1,342,049 1,642,042 2,010,286 2,464,679 3,015,043 
គិតជា លានដលុាល រ  336 411 503 616 754 

ដផនការវនិទិយគវសិយ័អបរ់ ំ(2014-2016)  430,093 462,371 261,821 0 0 
គទរមាងកំពុងបនថ (2014-2016)   201,703 200,069 95,399 0 0 
      គិតជា លានដលុាល រ  50 50 24 0 0 
គទរមាងកំពុងច្រច (2014-2016)   228,390 262,302 166,422 0 0 

  គិតជា លានដលុាល រ  57 66 42 0 0 

របភព ៖ ដផនការយទុនសាស្រសថអភិវឌណជាតិ ២០១៤-២០១៨  

ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ ២០១៤-២០១៨ បានរបមូលផថុ ំសកមមភាពអភិវឌណទំាងអសទ់ៅ
តាមអនុវសិយ័ច្ំននួ ៧ ។ ទៅកបុងដណំ្តក់កាលឆ្ប ំ ២០១៤ ដលឆ់្ប ំ ២០១៨ រកសងួអប់រ ំយវុជន និងកឡីា
បនថអនវុតថកំដណទរមង់ដដលកំពងុអនុវតថ នងិបដនទមនូវសកមមភាពអភិវឌណមួយច្ំននួទទៀត សទំៅសទរមច្
បានទោលនទយបាយទំាងបរីបសដ់ផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់។ំ ដចូ្ទនេះ តរមូវការធនធានសរបុ
សរមាប់អនុវតថដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ ២០១៤-២០១៨ នឹងទកើនទឡើងព ី ១៧៨០ ពាន់លានទរៀល
ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ ទៅដល ់៣៣៣០ ពានល់ានទរៀលទៅឆ្ប ំ ២០១៨។  កបុងរយៈទពលដចូ្ោប  តរមូវការថវកិា
ច្រនថសរបុនងឹទកើនទឡើងព ី ១៥៤៥ ពាន់លានទរៀល ទៅដល ់ ២៩២៤ ពាន់លានទរៀល។ ច្ំទពាេះតរមូវការ
ថវកិាមូលធនសរបុនងឹទកើនទឡើងពី ២៣៣ ពាន់លានទរៀលកបុងឆ្ប ំ ២០១៤ ទៅដល ់៤០៦ ពាន់លានទរៀល
កបុងឆ្ប ំ២០១៨ ។ ទនធឹមនងឹការទកើនទឡើងខាល ំងតរមូវការថវកិាមូលធនទៅកបុងដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ
២០១៤-២០១៨ ថវកិាមលូធនដដលម្ដគូអភិវឌណបានទបថជាញ ទៅកបុងកមមវធិ ីវនិទិយគសាធារណៈឆ្ប ំ ២០១៤-
២០១៦ នឹងថយច្ុេះពីរបមាណ ៤៣០ ពាន់លានទរៀល ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ មកទៅរតឹម ២៦០ ពានល់ានទរៀល
ទៅឆ្ប ំ ២០១៦។ ការថយច្ុេះទនេះទដ្ឋយសារការថយច្ុេះម្នការោំរទពមី្ដគូអភិវឌណ តាមរយៈគទរមាងដដល
កំពងុអនុវតថមួយច្នំួននងឹរតូវបពាច ប់ទៅឆ្ប ំ ២០១៥។ ប៉ាុដនថ ថវកិារាជរដ្ឋឌ ភិបាល ជាពិទសសច្ណំ្តយច្រនថ
មានការទកើនទឡើង។ 

តារាងទី ៤ ៖ តរមវូការធនធានសរមាបដ់ផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ (គិតជាលានទរៀល) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
ការអប់រកំុមារតូច្ 128,571 145,149 164,549 187,547 213,911 
ការអប់របំឋមសកិា 840,341 943,513 1,091,687 1,285,246 1,523,921 
ការអប់រមំធយមសកិា 525,029 650,973 764,245 924,643 1,121,084 
មធយមសកិាបឋមភូមិ 377,340 467,031 519,781 596,247 662,918 
មធយមសកិាទុតិយភូមិ 147,689 183,942 244,464 328,396 458,166 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ជពំូកទី ៤ ៖  ដផនការហរិញ្ដបផទាន  ២០១៤-២០១៨            ទំព័រទី [72] 
 

ឧតថមសកិា 210,050 246,560 272,469 313,997 392,636 
ការអប់រទំរៅរបព័នន 20,937 22,207 23,458 24,610 25,739 
ការអភិវឌណយវុជន 10,343 11,941 12,253 12,573 13,018 
ការអប់រកំាយនិងកីឡា 47,558 27,584 26,462 28,974 44,322 
សរបុ 1,782,828 2,047,928 2,355,123 2,777,590 3,334,631 

 
៤.៣ ការពាករណ្ត៍រមូវការហិរញ្ញវតថុ នងិធនធានផដលមាន 

ទដើមផីអនុវតថទោលនទយបាយនិងយទុនសាស្រសថកបុងដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ ២០១៤-២០១៨ 
ឱយមានរបសទិនភាព រកសងួអប់រ ំ យវុជន និងកឡីានឹងបនថខ្តិខ្ំទធវើការកាន់ដតជតិសបទិនដថមទទៀតជាមួយ
រកសងួទសដឌកចិ្ចនងិហរិញ្ដវតទុនិងរកមុរបឹកាកដំណទរមងរ់ដឌបាល ទដើមផីធានាថ្នដផនការច្ណំ្តយ             

រយៈទពលមធយមសរមាប់វសិយ័អប់រ ំ រសបទៅនងឹរកបខ្ណឍ ច្ំណ្តយរយៈទពលមធយមរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិបាល 
រពមទំាងរសបតាមកំដណទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុសាធារណៈដដលកំពងុអនុវតថ។  

តារាងទី ៥ ៖ តរមវូការធនធាន និងធនធានដដលមាន (គិតជា លានររៀល ) 
គមាល តថវកិា  2014 2015 2016 2017 2018 

សរបុធនធានដដលមាន 1,772,142 2,104,413 2,272,107 2,464,679 3,015,043 
គិតជា លានដុលាល រ 443 526 568 616 754 

តរមវូការថវកិាអនវុតថដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ 1,782,828 2,047,928 2,355,123 2,777,590 3,334,631 
គិតជា លានដុលាល រ 446 512 589 694 834 

គមាល តថវកិា -10,687 56,485 -83,016 -312,911 -319,588 
គិតជា លានដុលាល រ -3 14 -21 -78 -80 

កបុងតារាងខាងទលើបានបងាា ញពីកងវេះថវកិាច្រនថរបមាណ  ៦៥០ ពានល់ានទរៀល កបុងកំឡុងទពលពី
ឆ្ប ំ ២០១៤ ដលឆ់្ប ំ ២០១៨ ខាងមខុ្។ កបុងករណីទនេះ រកសងួនងឹរតូវដសវងរកការជួយឧបតទមភទលើច្ណំ្តយ
ច្រនថពីសណំ្តកម់្ដគូអភិវឌណឬអបកពាក់ពន័នដម្ទទទៀត ទដើមផីបទំពញកងវេះខាតថវកិាទនេះ នងិធានាផថល ់   

ហរិញ្ដវតទុសរមាប់ដកទរមងវ់សិយ័អបរ់រំបកបទដ្ឋយច្ីរភាព។  

ជារមួ ទៅកបុងដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ ២០១៤-២០១៨ កងវេះខាតហរិញ្ដបផទានសរបុមាន
របដហល ៦៥០ ពាន់លានទរៀល ( ១៦៣ លានដុលាល រអាទមរកិ) ។ 

  



 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

ជំពកូទី ៥ 
ការរគបរ់គង និងការពិនិតយតាមដាន  
ផផនការយទុធសាស្ត្រវិ្យ័អបរ់ំ  

២០១៤-២០១៨ 
 
  



 

         

 
 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [73] 

៥.១ ការរគបរ់គងនិងអនវុតរផផនការយទុធសាស្ត្រវិ្យ័អបរំ់  
កមមវធិីជាតិសរមាប់ការអភវិឌណទៅថ្នប ក់ទរកាមជាត ិ ដដលដកឹនំាទដ្ឋយគណៈកមមការជាតិសរមាប ់

ការអភវិឌណតាមដបបរបជាធិបទតយយ នឹងបនថផថលជ់ារកបខ្ណឍ ការងារសរមាប់ជំរញុសកមមភាពនានាម្ន 
ការងារវមិជឈការនងិវសិហមជឈការ។ កបុងអំឡុងឆ្ប ំ ២០១៤-២០១៨ ការរគបរ់គងទៅថ្នប ក់ទរកាមជាតិនងឹ 
ជំរញុឱយមានការផ្លល សប់ថូ រ ទដ្ឋយមានការទផធរនូវមុខ្ងាររគប់រគងនងិមខុ្ងារអនថរវសិយ័ ទៅដលថ់្នប ក ់     
រាជធាន ី ទខ្តថ រកុង រសុក ខ្ណឍ  សហគមន ៍និងសាលាទរៀន។ កបុងឆ្ប ំ ២០១៤ នឹងមានការសាកលផងទផធរ     
មុខ្ងារមួយច្ំននួទៅដលអ់ាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន។ ការសាកលផងនងឹវាយតម្មលពដីំទណើ រការវមិជឈការដដលលែ
បំផតុដដលនងឹអាច្រតវូបានយកមកអនុវតថទៅទពលខាងមខុ្។   

៥.១.១ ការរគបរ់គងបគុគលកិ 

 រកសងួអប់រ ំយវុជន នងិកឡីា គឺជារកសងួអាទិភាពមួយកបុងច្ទំណ្តមរកសងួអាទិភាពនានា ដដល
រតូវទធវើកំដណទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុនិងការរគប់រគងបុគគលកិ។ រកសងួបានរគប់រគងមស្រនថរីាជការ ៦០ 
ភាគរយម្នមស្រនថរីាជការសុវីលិម្នរពេះរាជាណ្តច្រកកមពុជា។ បញ្ា របឈមកបុងទពលបច្ចុបផនប គឺការបទងកើន 
រកបខ្ណឍ រគបូទរងៀន។ ការកំណត់បរមិាណរគូបទរងៀនរតវូទរជើសទរ ើសជាទរៀងរាលឆ់្ប ំ មិនអាច្បទំពញ    
ទសច្កថរីតវូការតាមនិយមដដលបានកំណត់ទៅទឡើយទទ។ ម៉ាាងទទៀត  របាយរគូបទរងៀនទៅតាម   
សាលាទរៀនកម៏ានភាពខ្សុោប ខាល ំងផងដដររវាងតបំន់របជុជំន តបំនជ់នបទ ជាពិទសសតំបនជ់ួបការ        
លបំាក។ 

៥.១.១.១ យទុនសាស្រសថ 

  ទលើកកមពសជ់ីវភាពបគុគលកិអប់រ ំ តាមរយៈការដំទឡើងទបៀវតស ការដកសរមួលនងិសនិទានកមម    
ការទលើកទឹកច្តិថ និងការទបើករបាក់តាមរបពន័នធនាោរ។ 

  សនិទានកមមតរមូវការនងិការផគតផ់គង់បគុគលកិអប់រទំំាងទៅថ្នប ក់ជាតនិិងថ្នប ក់ទរកាមជាត ិ នងិពរងងឹ 
យនថការកបុងការទផធរបគុគលកិ។ 

 ទលើកកមពសក់ារអភវិឌណអាជីព តាមរយៈការបទងកើតរច្នាសមពន័នអាជីពច្ាសល់ាស ់ ការដំទឡើង
ឋាននថរសកថនិិងថ្នប ក់របសប់ុគគលកិដផែកទលើសាប ម្ដការងារ នងិករមតិទបៀវតស។ 

 ដកលមែនតីិវធិីការវាយតម្មលការបំទពញការងាររបសប់គុគលកិ លកខណៈវនិិច្ឆ័យសរមាប់ការដតងតំាង 
មស្រនថីរគប់រគង ទដ្ឋយទរបើរបាសរ់បព័ននវាយតម្មលការបំទពញការងាររបសប់គុគលកិអបរ់នំងិរបពន័ន   
ទរកឌីត និងជរំញុការបំទពញភារកិច្ចរបសគ់ណៈកមមការវាយតម្មលការងារបគុគលកិ។ 

 អភវិឌណសមតទភាពមស្រនថីរគប់រគង តាមរយៈការទរបើរបាសរ់បពន័នរកឌីត។ 

 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [74] 

៥.១.១.២ សកមមភាពទោលនទយបាយ 

 ទរៀបច្កំំដណទរមងរ់បាកទ់បៀវតសរយៈទពលមធយម ២០១៥-២០១៨ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ដកសរមួលអនុរកឹតយសថពីកីារកំណត់របាក់ទមា៉ាងបដនទមទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ដ្ឋក់ឱយអនុវតថទោលការណ៍ថមីសថពីនីិយមទរបើរបាសប់ុគគលកិអប់រទំៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ដកសរមួលទោលការណ៍សថពីីការរគបរ់គងការងារបគុគលកិទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ឯំកសារសថពីីលកខណៈវនិចិ្ឆ័យសរមាបដ់តងតំាងមស្រនថីរគប់រគងទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 អនវុតថទោលការណ៍សថពីរីបពន័នវាយតម្មលការបំទពញការងាររបសប់គុគលកិអបរ់ទំៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 អនវុតថរបព័ននទរកឌតីសរមាប់វាយតម្មលសមតទភាពបគុគលកិអប់រទំៅឆ្ប ំ ២០១៥  

 ទរៀបច្ំរបព័នននងិដផនការអភិវឌណសមតទភាពមស្រនថីរគប់រគងអបរ់ទំៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 អនវុតថរបព័ននកចិ្ចសនាការងារសរមាបម់ស្រនថីរគប់រគងទៅឆ្ប ំ ២០១៨។ 

៥.១.១.៣ សចូ្នាករផលសទរមច្ 

 បុគគលកិអប់រថំ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់ទរកាមជាតនិឹងទបើករបាក់ទបៀវតសតាមរបពន័នធនាោរទៅឆ្ប ំ ២០១៤  
 ភាគរយសាលាទរៀនច្ទំណេះទូទៅដដលមានផលទធៀបសសិស រគ ូ តូច្ឬធំជាងនិយមកំណត ់ ៥ 

ភាគរយ  

 ច្ំននួមស្រនថរីគប់រគង (ចប់ពីនាយកសាលាទរៀន ដលអ់គគនាយក) បានឆលងកាតក់ារបណថុ េះបណ្តថ ល 
១០០០ នាក់កបុងមួយឆ្ប ំ 

 ស្រសថ ី១០ ភាគរយ កបុងដំដណងចបព់ីនាយកិារងទឡើង។ 

៥.១.១.៤ កមមវធិនីងិសកមមភាព 

  កដំណទរមងទ់បៀវតស ៖ បទងកើនទបៀវតសមូលដ្ឋឌ នរបសប់ុគគលកិអប់រអំបផបរមា ៤០ មុនឺទរៀល។ បទងកើន
របាក់ឧបតទមភបដនទមដចូ្ជា របាក់ទមា៉ាងបដនទម របាក់បទរងៀនពីរទវន និងរបាក់បទរងៀនថ្នប កគ់ួប។ 
បទងកើនរបាក់ទបៀវតសរបសរ់គូជាបក់ិច្ចសនាឱយដល ់ ១៨ មុឺនទរៀល។ សកិាទោលការណ៍សថពីីរបាក់
ទបៀវតសនងិរបាក់ឧបតទមភទផសងៗសរមាបប់គុគលកិអបរ់។ំ បគុគលកិអប់រទំំាងអសន់ងឹទបើករបាក់ទបៀវតស
តាមរបពន័នធនាោរ។ 

 តរមវូការនងិការផគតផ់គងរ់គបូទរងៀន ៖ ដកលមែនិយមទរបើរបាសប់ុគគលកិអប់រ។ំ ពនិិតយនងិដកសរមួល
ទោលការណ៍ពរងាយរគបូទរងៀន (ទំាងរគូចស ់និង រគូទច្ញថម)ី និងទោលការណ៍ផ្លល សប់ថូ រទីកដនលង
ទធវើការរបសប់ុគគលកិអប់រកំបុងរាជធាន ី ទខ្តថ នងិឆលងរាជធាន ី ទខ្តថ។ សកិាពតីរមូវការច្ំននួរកប
ខ្ណឍ ដដលរតូវទរជើសទរ ើស។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [75] 

 រងាវ យតម្មលការបទំពញការងារ ៖ ទរៀបច្ំនងិដកសរមួលលកខណៈវនិចិ្ឆ័យសរមាប់ដតងតំាងមស្រនថ ី
រគប់រគង និង អនុវតថរបពន័នវាយតម្មលការបំទពញការងាររបសប់ុគគលកិអប់រ។ំ 

 ការអភវិឌណអាជពី  ៖ ដំទឡើងឋាននថរសក័ថ តាមទវនទរជើសទរ ើសនងិអតតីភាពការងារ និងដំទឡើងថ្នប ក់
តាមអតីតភាព២ឆ្ប ំជាសវយ័របវតថិ។ ទរៀបច្ំការរបឡងម្ផធកបុងទដើមផបីថូ ររបទភទរកបខ្ណឍ ។ 
ផសពវផាយនងិអនុវតថទោលការណ៍សថពីីការដំទឡើងឋាននថរសកថនិិងថ្នប ក់ជនូមស្រនថីរាជការ។ ទរៀបច្ំ
និងអនវុតថរបពន័នទរកឌតីសរមាប់បគុគលកិអប់រ។ំ 

  ការអភវិឌណសមតទភាពអបករគបរ់គងអបរ់ ំ ៖ អភវិឌណសមតទភាពមស្រនថរីគប់រគងនងិមស្រនថីបទច្ចកទទសទៅ
តាមអងគភាព អភវិឌណសមតទភាពមស្រនថីដដលមានឧបនសិស័យជាអបករគប់រគង នងិអបករគបរ់គងអប់រ ំ
ចប់ពីនាយកសាលាទរៀនរហតូដលអ់គគនាយកទលើការងាររគប់រគងអប់រ។ំ 

៥.១.២ ការបណថុ េះបណ្តថ លនងិវរិកតឹការរគបូទងៀន នងិមស្រនថរីគបរ់គងអបរ់ ំ

៥.១.២.១ សាវតារ 

រកសងួបានបណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន ទដ្ឋយទរបើរបាសរ់បូមនថបណថុ េះបណ្តថ លច្រមុេះតាមការ
ចំបាច្់ រមួមានរយៈទពលខ្លី រយៈទពលដវង ដផែកទៅតាមតរមូវការដដលបានទរោងទកុ។  

 រគបូឋមសកិា និងមទតថយយសកិាបណថុ េះបណ្តថ លរយៈទពល ២ ឆ្ប ំ តាមរបូមនថ ១២+២   ទដ្ឋយ
ទរជើសទរ ើសទបកខជន ចបព់ីធាល ក់សញ្ដ បរតមធយមសកិាទុតិយភមូិទឡើងទៅ នងិតាមរបូមនថ ៩+២
សរមាប់ទខ្តថដ្ឋច្់រសយលនិងតំបនជ់ួបការលបំាក ទដ្ឋយទរជើសទរ ើសទបកខជនចប់ពីជាបម់ធយម
សកិាបឋមភូមទិឡើងទៅ។ 

 រគមូធយមសកិាបឋមភូមបិណថុ េះបណ្តថ លរយៈទពល ២ ឆ្ប ំ តាមរបូមនថ ១២+២ ទដ្ឋយទរជើសទរ ើស
ទបកខជន ចបព់ីជាប់សញ្ដ បរតមធយមសកិាទតុិយភមូិទឡើងទៅ។ 

 រគបូទរងៀនករមតិឧតថមបណថុ េះបណ្តថ លតាមរបូមនថបរញិ្ដ បរត+១។ 

ការងារវរិកឹតការមានបីរបូភាព ការងារវរិកតឹការទៅនឹងកដនលង (ការរបជុំរកុមបទច្ចកទទសទៅម្ថង 
រពហសផតិ៍) ការងារវរិកតឹការមនិទរៀបរយរយៈទពលខ្លីតាមការចំបាច្់របសរ់កសងួ នងិការងារវរិកតឹការ 
ទរៀបរយ (មានដផនការកមមវធិីច្ាសល់ាសទ់ៅតាមសាលាគរទុកាសលយ)។ ការងារវរិកឹតការមនិទានរ់តូវ
បានអនុវតថជាលកខណៈរបព័ននច្ាសល់ាសទ់ៅទឡើយ។ 

៥.១.២.២  វតទុបណំងទោលនទយបាយ 

 ការបណថុ េះបណ្តថ លរគបូឋមសកិានងិមទតថយយសកិាតាមរបូមនថ ៩+២ រតូវបញ្ច ប់ ទហើយជនំួស
ទដ្ឋយរបូមនថបណថុ េះបណ្តថ ល ១២+២ ទដ្ឋយទរជើសទរ ើសទបកខជនចបព់ីជាប់សញ្ដ បរតមធយមសកិា



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [76] 

ទុតិយភូមទិឡើងទៅ។ រគូមធយមសកិាបឋមភូមរិកាទុកនូវរបូមនថបណថុ េះបណ្តថ ល ១២+២ និងរគូ
បទរងៀនករមតិឧតថមបណថុ េះបណ្តថ លបរញិ្ដ បរត+១ ទៅរតឹមឆ្ប ំ ២០១៨។   

 ចប់ពីឆ្ប ំ ២០២០ ការបណថុ េះបណ្តថ លរគបូឋមសកិា មទតថយយសកិានិងមធយមសកិាបឋមភមូិរតូវ
អនវុតថតាមរបូមនថ ១២+៤ ឬ បរញិ្ដ បរត+១ ។ ការបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀនករមតិឧតថមរតវូបថូ រពី
បរញិ្ដ បរត+១ ទៅបរញិ្ដ បរតជានខ់្ពស+់១។ 

 ចប់ពីឆ្ប ំ ២០២០ រគថូមីរគបភ់ូមិសកិាដដលទច្ញពរីគឹេះសាទ នបណថុ េះបណ្តថ លមានសញ្ដ បរតយ៉ាង
ទាបចបព់ីបរញិ្ដ បរតទឡើងទៅ។ 

៥.១.២.៣ យទុនសាស្រសថ 

 ដកលមែរកបខ្ណឍ ការងារសថពីីការបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀន 

 អភវិឌណសមតទភាពរគបូទរងៀន 

 អភវិឌណសមតទភាពរគឧូទទធស 

 អភវិឌណសមាភ ររបូវន័ថអប់រសំរមាប់ការបណថុ េះបណ្តថ លនងិការអភិវឌណសមតទភាព។ 

៥.១.២.៤ សកមមភាពទោលនទយបាយ 

 ទរៀបច្ំរបព័ននបណថុ េះបណ្តថ លនិងវរិកតឹការរគបូទរងៀនទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំរបព័ននរគប់រគងនងិវាយតម្មលការងារបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀនទៅឆ្ប ំ ២០១៤។ 

៥.១.២.៥ សចូ្នាករផលសទរមច្ 

 ភាគរយរគូបទរងៀនទៅមទតថយយសកិានិងបឋមសកិាដដលបានឆលងកាត់ការបណថុ េះបណ្តថ លតាម 
របូមនថ ១២+២ ទកើនដល ់១០០ ភាគរយទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ភាគរយរគូបទរងៀនរគបក់រមិតបានទទួលវរិកតឹការកបុង ១ ឆ្ប ំ ៥ ភាគរយ ចប់ពឆី្ប ំ ២០១៦។ 

៥.១.២.៦ កមមវធិនីងិសកមមភាព 

 ការអភវិឌណការបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀនទៅរគបក់រមតិ ៖  រគូបទរងៀនមទតថយយសកិានិងបឋម 
សកិា រតូវបានបណថុ េះបណ្តថ លតាមរបូមនថ ១២+២។ រគមូធយមសកិាបឋមភមូិនងិរគូមធយមសកិា 
ទុតិយភូមរិការបូមនថបណថុ េះបណ្តថ លដដដល។កមមវធិនីិងឯកសារបណថុ េះបណ្តថ លរតូវបានដកលមែ។  

 ការអភវិឌណការងារវរិកតឹការរគបូទរងៀនទៅរគបក់រមតិ ៖ ទរៀបច្ំដផនការវរិកឹតការទទៀងទាត ់ ទដើមផី
ទលើកកមពសស់មតទភាពរគបូទរងៀនជារបចំ។ រគបូទរងៀនរគបភ់ូមិសកិាដដលទច្ញពីសាលា
គរទុកាសលយរតវូវលិមកទទួលការបបំ៉ានបទងកើនសមតទភាពជាទរៀងរាល ់ ៥ ឆ្ប ំមថងទៅតាមរគឹេះសាទ ន 
បណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន ។  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [77] 

 ការអភវិឌណមជឈមណឍ លបណថុ េះបណ្តថ លនងិវរិកតឹការរគបូទរងៀន ៖ រគឹេះសាទ នបណថុ េះបណ្តថ លរតវូ 
ដរបកាល យទៅជាមជឈមណឍ លបណថុ េះបណ្តថ លនងិវរិកតឹការរគូបទរងៀន រសបតាមសថង់ដ្ឋររគឹេះសាទ ន       
បណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន។ អភវិឌណសមតទភាពរគឧូទទធសទៅវទិាសាទ នជាតអិប់រនំិងមជឈមណឍ ល 
បណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀន រសបតាមលកខណៈវនិចិ្ឆយ័កំណត។់ ទរៀបច្រំបពន័នរគប់រគងនងិវាយ
តម្មលការងារបណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន។ 

៥.១.៣ ការរគបរ់គងហរិញ្ដវតទុនងិថវកិា 

ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ ការទរៀបច្ំដផនការយទុនសាស្រសថថវកិាសរមាប់ឆ្ប ំ ២០១៥-២០១៧ នងឹមានទោល
នទយបាយច្ំននួពរី (ការច្ូលទរៀននិងគុណភាព) និង កមមវធិ ី ៧ (តាមអនុវសិយ័)។ សចូ្នាករសរមាប ់  
កមមវធិនីីមួយៗនឹងកាល យជាសចូ្នាករសបូលសរមាបក់មមវធិីទនាេះ។ ថវកិាកមមវធិីនាទពលបច្ចុបផនបនឹងរមួ
បញ្ចូ លការច្ំណ្តយទំាងអស ់ ទលើកដលងដតការច្ណំ្តយមូលធន នឹងកាល យទៅជាថវកិាច្រនថទពញទលញ 
រមួទំាងទបៀវតសនិងការច្ណំ្តយទផសងទទៀត។ ករមតិម្នការទទួលខ្ុសរតវូទៅករមតិរដឌបាលនមីួយៗនឹង
អារសយ័ទលើទលផឿនម្នកមមវធិីម្នដទំណើ រការវមិជឈការនិងវសិហមជឈការ។ 

៥.១.៤ ការរគបរ់គងកមមវធិ ី
 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ ២០១៤-២០១៨ អនវុតថតាមទោលនទយបាយនិងយទុនសាស្រសថ   
ច្តទុកាណរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភបិាលអាណតថិទ ី ៥ ទដ្ឋយទផធរមុខ្ងារ ទផធរធនធានមនុសស នងិទផធរធនធាន    
ហរិញ្ដវតទុ  ជាបទណថើ រៗទៅថ្នប ក់រាជធានី ទខ្តថ ថ្នប ក់រកុង រសុក ខ្ណឍ   ុ ំ សងាក ត់ នងិសាលាទរៀនឱយរសប
តាមរកបខ្ណឍ ច្ាប់រគបរ់គងរដឌបាលដផនដី រកបខ្ណឍ យទុនសាស្រសថវមិជឈការនងិវសិហមជឈការ កមមវធិីជាតិ
សរមាប់អភិវឌណតាមដបបរបជាធបិទតយយទៅថ្នប ក់ទរកាមជាតិ និងទោលនទយបាយវមិជឈការនិងវសិហមជឈ
ការកបុងវសិយ័អប់រ។ំ 

 រកសងួអបរ់ ំយវុជន នងិកឡីា ៖ រកសងួអប់រ ំយវុជន នងិកឡីាមានការទទួលខ្សុរតូវនិងការរតួត
ពិនតិយទិដឌភាពបទច្ចកទទសម្នការអនវុតថដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ។ំ រដឌមស្រនថីនងិថ្នប ករ់គប់រគង
ជាន់ខ្ពសជ់ួបរបជុំយ៉ាងទទៀងទាត ់ តាមរយៈគណៈកមមការរគបរ់គងកមមវធិ ី ទដើមផីពនិិតយទឡើងវញិនូវ
វឌណនភាពរបសវ់សិយ័នងិទរៀបច្ំរបាយការណ៍សនបិបាតអប់ររំបចំឆ្ប ំ។ របាយការណ៍សនបិបាតអប់រ ំ
មានទំនាក់ទនំងនងឹរកបខ្ណ័ឍ ពិនតិយតាមដ្ឋនរបសដ់ផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់។ំ 

 អនវុសិយ័ ៖ អនុវសិយ័នីមួយៗនងឹរតូវដឹកនំាទដ្ឋយរដឌទលខាធិការឬអនុរដឌទលខាធិការមួយរបួ។ 
អគគនាយកឬអគគនាយករងមួយរបូនងឹទដើរតួនាទីជាជនបទងាគ លកបុងអនុវសិយ័ ទដើមផីជាជនំួយដល ់
រដឌទលខាធិការឬអនុរដឌទលខាធិការ។ អនវុសិយ័នមីួយៗនឹងរតវូដទំណើ រការការងារ តាមរយៈ     
រកមុការងារតាមអនុវសិយ័ ដដលរមួបញ្ចូ លទំាងនាយកដ្ឋឌ នជំនាញពាកព់័នននងិនាយកដ្ឋឌ នទទួល
បនធុកអនុវតថរកបខ្ណឍ ទោលនទយបាយនិងយទុនសាស្រសថ។ រច្នាសមព័នននងិតនួាទីរបសអ់នុវសិយ័
នឹងរតូវបានដកសរមួល ទដើមផីឱយរសបនងឹការអនុវតថដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់។ំ លកខខ្ណឍ



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [78] 

ទយងជាមូលដ្ឋឌ នរបសអ់នុវសិយ័នមីួយៗនងឹរតូវទរៀបច្ ំ ទដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទំាងការទរៀបច្ំដផនការ
ការងាររយៈទពលមធយមនងិដផនការរបចំឆ្ប ំ។ នាយកដ្ឋឌ នដផនការនឹងទដើរតួជាអបកសរមប 
សរមួលកបុងការទរៀបច្អំនុវសិយ័។ 

 នាយកដ្ឋឌ នជនំាញ  ៖ ផថលក់ារោំរទដលប់គុគលកិថ្នប ក់រាជធាន ី ទខ្តថ រកងុ រសុក ខ្ណឍ កបុងការ     
អនវុតថ  ការពិនតិយតាមដ្ឋន និងរាយការណ៍ម្នការអនុវតថកមមវធិីរបសដ់ផនការយទុនសាស្រសថ             
វសិយ័អបរ់ ំនិងការទរៀបច្ដំផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់រំាជធាន ីទខ្តថ។ 

 មនធរីអបរ់ ំយវុជន នងិកឡីារាជធាន ី ទខ្តថ ៖ មនធរីអប់រ ំយវុជន នងិកីឡារាជធានី ទខ្តថ ទរៀបច្ ំនងិ
ពិនតិយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ថំ្នប ករ់ាជធានី ទខ្តថ។ វឌណនភាពម្នការអនុវតថ
ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ថំ្នប ករ់ាជធានី ទខ្តថ រតូវបានរាយការណ៍កបុងសនបិបាតថ្នប ក់រាជធាន ី
ទខ្តថ។ ថ្នប ក់រាជធាន ី ទខ្តថនងឹរគបរ់គងរគឹេះសាទ នអប់រមំធយមសកិា នងិសាទ បន័បណថុ េះបណ្តថ លរគូ
បទរងៀន រមួបញ្ចូ លទំាងការងារវមិជឈការ។ អភិបាលម្នគណៈអភិបាលរាជធានី ទខ្តថជារបធានម្ន
គណៈកមាម ធិការអបរ់សំរមាប់ទំាងអសោ់ប ។ មនធរីអប់រ ំយវុជន និងកីឡារាជធានី ទខ្តថ ទរៀបច្ថំវកិា
អបរ់ថំ្នប ករ់ាជធានី ទខ្តថសរមាប់បងាា ញទៅគណៈអភបិាលរាជធានី ទខ្តថ។ 

 ការយិលយ័អបរ់ ំ យវុជន នងិកឡីារកងុ រសុក ខ្ណឍ  ៖ ការយិលយ័អប់រ ំ យវុជន និងកីឡារកុង 
រសុក ខ្ណឍ  ទរៀបច្ំដផនការការងាររបចំឆ្ប ំទដ្ឋយដផែកទលើដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រថំ្នប ក ់   
រាជធានី ទខ្តថ និងទរៀបច្ំរបាយការណ៍វឌណនភាពរបចំរតីមាស។ រកុង រសកុ ខ្ណឍ នឹងរគប់រគង  
រគឹេះសាទ នអប់របំឋមសកិាដដលនងឹរមួបញ្ចូ លទំាងការងារវមិជឈការ។ ការយិលយ័អប់រ ំ យវុជន 
និងកីឡារកងុ រសកុ ខ្ណឍ  ទរៀបច្ំថវកិាអប់ររំសុកសរមាប់បងាា ញទៅមនធីរអប់រ ំ យវុជន និងកីឡា
រាជធាន ី ទខ្តថ។ អភិបាលម្នគណៈអភិបាលរកុង រសុក ខ្ណឍ  ជារបធានគណៈកមាម ធិការអបរ់ ំ
សរមាប់ទំាងអសោ់ប ថ្នប ករ់សុក។ រកុមបំប៉ាននិងពនិិតយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រកុង រសុក ខ្ណឍ ផឋលក់ារោំរទ
កបុងការអនុវតថ ការរតតួពនិតិយ និងរបាយការណ៍ម្នដផនការរសកុទៅករមតិសាលាទរៀន។ 

 រកមុរបកឹា ុ ំ សងាក ត ់  ៖ រកមុរបកឹា ុ ំ សងាក ត់រគបរ់គងហរិញ្ដវតទុ  កមមវធិីោំពារនងិអភិវឌណកុមារ
តូច្ (មទតថយយសកិាសហគមន ៍នងិអប់រតំាមខ្បងផធេះ) ។ របធានរកុមរបកឹា ុ ំសងាក ត់ ជារបធាន    
គណៈកមាម ធិការអបរ់សំរមាប់ទំាងអសោ់ប ថ្នប ក់  ុ ំសងាក ត់។ 

 គណៈកមមការរទរទងស់ាលាទរៀន  ៖ ទដ្ឋយមានការោំរទពគីណៈកមមការរទរទង់សាលាទរៀន 
សាលាទរៀនបានទរៀបច្ំដផនការអភិវឌណសាលា និងទរៀបច្ចំ្ណំ្តយថវកិាតាមគណនីសរមាប់     
មូលនធិិករមតិសាលាទរៀន (ថវកិាកមមវធិី នងិរបភពទផសងទទៀតម្នមូលនិធិ ដចូ្ជា ថវកិាដកលមែ
សាលាទរៀន វឌណនភាពម្នការរតតួពនិតិយ នងិទរៀបច្ំរបាយការណ៍សរមាប់ការយិលយ័អប់រ ំ       
យវុជន និងកឡីារកុង រសកុ ខ្ណឍ ។ 

 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [79] 

 

៥.២ ការពិនិតយតាមដាននិងវាយតនមល  
ទដើមផីឱយការពិនតិយតាមដ្ឋននងិការវាយតម្មលការអនុវតថដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំមានរបសទិន

ភាព ទោលបំណងម្នការពិនតិយតាមដ្ឋននិងវាយតម្មលនងិសណំុំម្នទោលការណ៍មួយច្នំនួរតូវបានកណំត ់
ដូច្ខាងទរកាម ៖ 

 ការពនិតិយតាមដ្ឋនផលប៉ាេះពាល ់ ៖ ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រនំឹងមានការពិនតិយទឡើងវញិ
ពាក់កណ្តឋ លអាណតថទិៅឆ្ប ំ ២០១៦ នងិពនិិតយទឡើងវញិច្ងុទរកាយកបុងឆ្ប ំ ២០១៨ ទដើមផវីាយតម្មល
ផលប៉ាេះពាលម់្នកមមវធិីទំាងមូល។ ការវាយតម្មលពាកក់ណ្តថ លអាណតថនិិងច្ងុទរកាយនឹងរតូវច្ូលរមួ
ទយបល ់ តាមរយៈរបាយការណ៍វាយតម្មលឯករាជយ។ ការពនិិតយទឡើងវញិនងឹរតូវរគបរ់គងទដ្ឋយ
ថ្នប ក់ដកឹនំាជានខ់្ពសម់្នរកសងួអប់រ ំយវុជន និងកឡីា រពមទំាងរតូវពិនតិយទឡើងវញិនវូទហតុផលម្ន
គុណភាពនងិរបសទិនភាពកមមវធិី ដដលរមួច្ំដណកសទរមច្បានដផនការយទុនសាស្រសថអភវិឌណជាត ិ
និងច្កខុ វសិយ័កមពុជាឆ្ប ំ ២០៣០ ។ 

 ការពនិតិយតាមដ្ឋនការបទំពញការងារដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ

o សនបបិាតអបរ់ថំ្នប កជ់ាតរិបចំឆ្ប  ំ
 ការកណំតទ់ពលទវលានងិអបកច្លូរមួ៖ សនបិបាតអបរ់រំតវូបានរបារពនទឡើងជាទរៀង

រាលឆ់្ប ំទៅកបុងដខ្កមុភៈ ឬដខ្មីនា។ អបកច្ូលរមួមកពវីសិយ័អប់រទំំាងមូល និងពរីគប់
ករមិតទំាងអសរ់មួមាន៖ ថ្នប ក់កណ្តថ ល រាជធានី ទខ្តថ រកងុ រសុក ខ្ណឍ  និងសាលា
ទរៀន រកសងួពាកព់ន័ន វសិយ័ឯកជន ម្ដគូអភិវឌណ និងភាពជាម្ដគូម្នអងគការមនិ
ដមនរដ្ឋឌ ភិបាល។  

 ទោលបណំង ៖   អបកច្ូលរមួសនបិបាតនងឹពនិតិយទឡើងវញិនូវការបំទពញការងារ
ដដលបានអនុវតថទឆលើយតបទៅនឹងផលសទរមច្ លទនផល និងដំទណើ រការកបុងការ 
អនវុតថដផនការយទុនសាស្រសថ និងវសិយ័ជាក់លាក់ដដលបានកំណតក់បុងឆ្ប ំកនលងទៅ
និងកំណត់ទិសទៅសរមាប់ឆ្ប ំបនាធ ប់។ សនបិបាតអប់រផំថលជ់ាកាលានវុតថភាព
សរមាប់រកសងួអបរ់ ំយវុជន នងិកីឡា  បុគគលកិថ្នប កជ់ាតិ ថ្នប កទ់រកាមជាតិ រកសងួ
ពាក់ពន័ន វសិយ័ឯកជន នងិម្ដគអូភវិឌណនានា ពិភាកាពីការបំទពញការងារ កណំត់
ពីបញ្ា របឈមនិងវសិយ័ជាក់លាក់សរមាប់ឆ្ប ំខាងមុខ្ នងិឯកភាពទលើសកមមភាព 
ចំបាច្់មួយច្ំននួ។ សនបិបាតអបរ់ផំថលជ់ាធាតុច្ូលសរមាប់ដកលមែដផនការ      
យទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់។ំ 

 ធាតចុ្លូនងិផលសទរមច្ ៖ រកមុការងារអនវុសិយ័នីមួយៗផឋលធ់ាតុច្ូល ដដល



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [80] 

មានការវភិាគលមែតិទលើការបំទពញការងារតាមអនុវសិយ័ ទៅកបុងរបាយការណ៍       
សនបិបាត។ ធាតុច្ូលទំាងទនេះមានសារៈសខំាន ់កបុងការពិនតិយទឡើងវញិការបទំពញ
ការងារតាមទោលនទយបាយរបសអ់នុវសិយ័នីមយួៗ យទុនសាស្រសថ នងិកមមវធិ ី
ទធៀបទៅនឹងទោលទៅ ដដលបានកំណតទ់ៅកបុងដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ
និងមា៉ា រទកីទោលនទយបាយ ដផនការរបតបិតឋរិបចំឆ្ប ំ និងដផនការការងារទផសងៗ 
ទៅថ្នប ក់ជាតនិងិថ្នប ក់ទរកាមជាត។ិ ការវភិាគនងឹរមួបញ្ចូ លទំាងទិដឌភាពទៅករមិត
សាលាទរៀននិងរកងុ រសកុ ខ្ណឍ  ដដលទទួលបានពីសនបិបាតថ្នប ករ់ាជធាន ី ទខ្តថ 
របព័ននព័ត៌មានរគបរ់គងអប់រ ំ និងរបព័ននពត័៌មានគណុភាពអប់រ ំ ការរសាវរជាវនិង
ការសកិា ការវាយតម្មលលទនផលម្នការសកិារបសស់សិស របាយការណ៍ពិនតិយ
តាមដ្ឋន និងទិនបន័យពាកព់័ននឬពត័៌មានដម្ទទទៀត។ ផលសទរមច្របសស់នបិបាតគឺ
ជាធាតុច្ូលសរមាប់ដកលមែដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំនិងទិសទៅសរមាប់ឆ្ប ំ
សកិាបនាធ ប។់ 

 ដំទណើ រការពនិតិយតាមដ្ឋននិងវាយតម្មល ការរគប់រគង និងការទរៀបច្ឧំបករណ៍     
ពិនតិយតាមដ្ឋនគឺជាការទទួលខ្ុសរតូវរបសន់ាយកដ្ឋឌ នដផនការ។ អនវុសិយ័ 
នីមួយៗនងឹរតូវទរៀបច្រំបាយការណ៍របសខ់្លួនតាមទរមងដ់ដលបានទរៀបច្ំ។ 

o សនបបិាតអបរ់ថំ្នប ករ់ាជធាន ីទខ្តថ  
 សនបិបាតអបរ់ថំ្នប ករ់ាជធាន ី ទខ្តថ រតូវបានរបារពនទឡើងរយៈទពលមួយឬពរីម្ថងកបុងដខ្ 

មករា មុនទពលសនបិបាតថ្នប ក់ជាត។ិ  
 ចប់ពីឆ្ប ំ ២០១៤ រាជធានី ទខ្តថនីមួយៗនងឹចបទ់ផថើមទរៀបច្ដំផនការយទុនសាស្រសថ    

វសិយ័អបរ់ថំ្នប ករ់ាជធានីទខ្តថ ដដលមានទរមង់របហាករ់បដហលដផនការយទុន
សាស្រសថវសិយ័អប់រថំ្នប ក់ជាតិ (តាមអនវុសិយ័)។ របាយការណ៍សនបិបាតអប់រថំ្នប ក់
រាជធានី ទខ្តថ នឹងរមួបញ្ចូ លទំាងរបាយការណ៍តាមអនវុសិយ័។ សនបិបាតរាជធានី 
ទខ្តថវភិាគពទីិនបន័យករមតិថ្នប ក់រាជធានី ទខ្តថ នងិរាយការណ៍សថពីីការបំទពញ
ការងារម្នកមមវធិី និងអនកុមមវធិីម្នរាជធាន ី ទខ្តថទៅនងឹដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័
អបរ់ថំ្នប ករ់ាជធានី ទខ្តថ ដផនការរបតបិតថរិបចំឆ្ប ំ និងរបាយការណ៍របស់
ការយិលយ័អប់រ ំយវុជន និងកីឡារកងុ រសុក ខ្ណឍ  រមួបញ្ចូ លទំាងរបាយការណ៍
ថវកិាកមមវធិនីិងមិនដមនកមមវធិ ី រពមទំាងមូលនធិិដម្ទទទៀតទៅសាលាទរៀននងិ
ការយិលយ័អប់រ ំយវុជន និងកីឡារកងុរសុក ខ្ណឍ ។  

 របាយការណ៍រាជធាន ី ទខ្តថផថលជ់ាមូលដ្ឋឌ នសរមាប់ដកលមែនិងដកតរមូវដផនការ
ការងាររបចំឆ្ប ំនិងជាធាតចុ្ូលដលស់នបិបាតថ្នប ក់ជាតិ។ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [81] 

 ការពិនតិយតាមដ្ឋនវឌណនភាព 

o រកងុ រសុក ខ្ណឍ  ៖ ការពនិិតយតាមដ្ឋន រតូវទធវើទឡើងទដើមផីោំរទទៅករមតិសាលាទរៀនសថពីី
ការអនវុតថសកមមភាព ទោលនទយបាយកដ៏ចូ្ជា សកមមភាពនានារបសអ់នុកមមវធិីរតូវបាន  

អនវុតថជាទទៀងទាត។់ ការយិលយ័ អបរ់ ំយវុជន នងិកីឡារកងុ រសុក ខ្ណឍ ទទួលខ្ុសរតូវ
ទលើការពនិិតយតាមដ្ឋនរបទភទទនេះ ទដ្ឋយសហការជាមួយគណៈកមមការរទរទង់សាលា
ទរៀន នងិ គណៈកមាម ធិការអបរ់សំរមាប់ទំាងអសោ់ប ទៅថ្នប ក់ ុ ំសងាក ត់។ 

o សាលាទរៀននងិគណៈកមមការរទរទងស់ាលា ៖ ទដ្ឋយមានការោំរទពគីណៈកមមការរទរទង់
សាលា សាលាទរៀនទរៀបច្ំនងិអនុវតថដផនការអភវិឌណសាលាទរៀននិងផថលរ់បាយការណ៍   
សថពីីការច្ណំ្តយថវកិាកមមវធិីទៅការយិលយ័អប់រ ំ យវុជន និងកីឡារកងុ រសុក ខ្ណឍ ។ 
ទៅកបុងសបាថ ហទ៍ីពរីបនាធ បព់ីពធិីទបើកបទវនកាល សាលាទរៀនរតូវបំទពញនងិបញ្ជូ នបនថពី
ព័ត៌មានជទំរឿនអំពីសាលាទរៀន ទៅការយិលយ័របពន័នរគបរ់គងព័ត៌មានអបរ់ថំ្នប ក់ជាត។ិ 
ទិនបន័យជទំរឿនសទងខបសថពីកីារច្ុេះទឈាម េះច្ូលទរៀន ការទបាេះបង់ ការទផធរ រតូវបានរបមូលទៅ
ពាក់កណ្តថ លឆ្ប ំសកិានងិច្ុងឆ្ប ំសកិា នងឹរតវូបញ្ជូ នបនថទៅទៅការយិលយ័របពន័ន 
ព័ត៌មានរគបរ់គងអប់រថំ្នប កជ់ាតិ។ ការពនិិតយតាមដ្ឋន ព័ត៌មានរតឡប់ និងជំនយួរតូវបាន
ផឋលទ់ដ្ឋយរកុមបំប៉ាននិងពនិិតយតាមដ្ឋនថ្នប ក់រកងុ រសុក ខ្ណឍ ។ 

របទភទពនិតិយតាមដ្ឋន ទពលទវលា អបកទទលួខ្សុរតវូ 
ការពិនតិយទឡើងវញិពាកក់ណ្តថ លអាណតថ ិ
ការពិនតិយទឡើងវញិច្ងុអាណតថ ិ

២០១៦ 
២០១៨ 

រកមុការងារ 

សនបិបាតអបរ់រំបចំឆ្ប ំ (ថ្នប ក់ជាតនិិងរាជ
ធាន ីទខ្តថ) 

ទរៀងរាលឆ់្ប ំ គណៈកមមការសនបិបាត 

វឌណនភាពតាមអនុវសិយ័ ២ ដងកបុង ១ ឆ្ប ំ រកមុការងារអនវុសិយ័ 
វឌណនភាពកមមវធិ ីអនកុមមវធិ ី ៤ ដងកបុង ១ ឆ្ប ំ អគគនាយកដ្ឋឌ ន 

 

៥.៣ នីតិវិធីកនងុការពិភាកា 
៥.៣.១ អងគវបិសសនាអបរ់រំបចំឆ្ប ចំ្ទនាល េះដខ្តលុានងិដខ្មករា 

អងគវបិសសនាអប់ររំបចំឆ្ប ំ ជាឱកាសរមួោប ទរកាមអធបិតីភាពរដឌមស្រនថរីកសងួអបរ់ ំយវុជន នងិកីឡា 
មស្រនថីជានខ់្ពសព់រីកសងួអបរ់ ំ យវុជន នងិកីឡា ម្ដគូអភិវឌណ នងិតណំ្តងម្នអងគការមនិដមនរដ្ឋឌ ភិបាល។            
អងគវបិសសនាបានផឋលន់ូវឱកាសសរមាប់ឆលុេះបញ្ច ំងពវីឌណនភាពទៅកបុងវសិយ័អបរ់ ំ នងិសរមាប់ការ
ពិចរណ្តអពំីអាទិភាពរមួសរមាប់ឆ្ប ំខាងមុខ្។ ឯកសារពិភាកាកបុងអងគវបិសសនា រតវូបានទរៀបច្មំុនទពល



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [82] 

កិច្ចរបជុំទដ្ឋយរកុមការងារបទច្ចកទទសវសិយ័អបរ់ ំ ឯកសាររសាវរជាវដដលទរៀបច្ទំដ្ឋយអនុវសិយ័ ឬ
នាយកដ្ឋឌ ន នងិឯកភាពទដ្ឋយរកមុការងារបទច្ចកទទសច្រមុេះវសិយ័អបរ់។ំ ផលសទរមច្ម្នអងគវបិសសនា
នឹងទរបើជាធាតចុ្ូលសរមាបរ់បាយការណ៍សនបិបាតអប់រ ំ។ 

៥.៣.២   រកមុការងារបទច្ចកទទសច្រមេុះវសិយ័អបរ់ ំ 

វតទុបំណងទូទៅម្នការបទងកើតរកុមការងារបទច្ចកទទសច្រមុេះវសិយ័អប់រគំ ឺ ទដើមផីបទងកើនរបសទិនភាព
ហរិញ្ដបផទានសហរបតបិតថិការនងិភាពជាម្ដគ ូ កបុងការោំរទដលក់ារសទរមច្ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័
អបរ់នំងិដផនការរបតបិតឋរិបចំឆ្ប ំរបសរ់កសងួអប់រ ំយវុជន នងិកឡីា រសបទៅនឹងយទុនសាស្រសថច្តទុកាណ 
ដំណ្តក់កាលទបីី នងិកមមវធិីកំដណទរមង់នានារបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិបាលម្នរពេះរាជាណ្តច្រកកមពុជា។ តនួាទី
រកមុការងារបទច្ចកទទសច្រមុេះវសិយ័អប់រគំ ឺ ទលើកកមពសក់ារតរមមឹម្នកចិ្ចសហរបតិបតថិការអភវិឌណជាមួយ
នឹងដផនការយទុនសាស្រសថអភិវឌណន៍ជាតនិិងដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំផថលព់័ត៌មានសថពីមីូលនធិិភាពជា
ម្ដគូនងិោំរទដលដ់ំទណើ រការថវកិា រមួបញ្ចូ លទំាងកដំណទរមង់ហរិញ្ដវតទុសាធារណៈ ធានាឱយបាននវូភាព
សុចី្ងាវ ក់ោប ម្នកមមវធិអីភវិឌណសមតទភាពជាមួយនឹងដផនការទោលសថពីីការអភិវឌណសមតទភាព ពនិិតយទឡើង
វញិនិងរាយការណ៍ពីរបសទិនិភាពហរិញ្ដបផទានសហរបតបិតថិការទៅកបុងឱកាសសនបិបាតអបរ់ ំ នងិអងគ
វបិសសនា។ 

៥.៣.៣  រកមុការងារបទច្ចកទទសច្រមេុះថ្នប ករ់ាជធាន ីទខ្តថ 

រកមុការងារបទច្ចកទទសច្រមុេះថ្នប ករ់ាជធានី ទខ្តថ ោំរទដលក់ារទធវើដផនការ ការទរោងថវកិា នងិការ
រាយការណ៍អំពីសកមមភាពរបសរ់ាជធានី ទខ្តថទៅកបុងរកបខ្ណ័ឍ ម្នដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រថំ្នប ក ់  
រាជធាន ី ទខ្តថ។ រកមុការងារកផ៏ថលធ់ាតចុ្ូលទដើមផីទធវើការទរៀបច្ដំផនការរបតិបតថិរបចំឆ្ប ំ ដផនការយទុន    
សាស្រសថថវកិា (ជាពិទសសថវកិាកមមវធិ)ី និង ដផនការការងាររបចំឆ្ប ំទដ្ឋយដផែកទលើដផនការយទុនសាស្រសថ         
វសិយ័អបរ់ថំ្នប ក់រាជធាន ីទខ្តថ នងិទដើមផទីរៀបច្ំឯកសារតាមអនវុសិយ័ និងសនបិបាតអបរ់រំបចំឆ្ប ំ។ 

៥.៤ ការអភិវឌឍភាពដកឹនានំិងការរគបរ់គង្រមាបវ់ិ្យ័អបរំ់ 
៥.៤.១ ទសច្កថទីផថើម 

ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អបរ់ ំ២០១៤-២០១៨ បានបញ្ជ កព់ីសារៈសខំាន់ម្នការកសាងធនធាន
មនុសសទៅកបុងរកសងួ ទដើមផផីថលក់ារទរៀនសរូតដលក់ុមារកមពុជាឱយមានរបសទិនភាពកបុងបរបិទវមិជឈការនងិ
វសិហមជឈការ។ ការអភិវឌណសមតទភាពឱយមានរបសទិនភាពគឺរតូវដ្ឋក់ទច្ញជាយទុនសាស្រសថ ទដើមផីសទរមច្
បាននូវការច្ូលទរៀនរបកបទដ្ឋយសមធម៌ និងរបកបទដ្ឋយគុណភាពសរមាបក់ុមាររគបរ់បូ នងិទផ្លថ តជា
ច្មផងទលើសាលាទរៀន រកងុ រសុក ខ្ណឍ  និងរាជធានី ទខ្តថ ជាពិទសសកដនលងជួបការលបំាកឬមនិទាន់
សទរមច្បានតាមច្ណុំច្ទៅ។ 

រកសងួអប់រ ំ យវុជន និងកីឡាបានទរៀបច្ំដផនការទោលអភិវឌណសមតទភាពកបុងវសិយ័អប់រឆំ្ប ំ
២០១៣-២០១៥។ ដផនការទោលអភិវឌណសមតទភាពកបុងវសិយ័អបរ់បំងាា ញថ្ន វសិយ័អប់រមំានសមតទភាព



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [83] 

យ៉ាងទពញទលញនងិសុចី្ងាវ ក់ោប  ដដលោំរទទដ្ឋយយនឋការដម៏ានរបសទិនភាពសរមាប់កចិ្ចសហការ របពន័ន
មុខ្ងារកបុងការទធវើដផនការនិងការរគប់រគងធនធានមនុសសមានសមតទភាព។ 
 ដផនការទោលសថពីីការអភវិឌណសមតទភាពកបុងវសិយ័អប់រ ំ បានកំណតផ់លសទរមច្ជាយទុនសាស្រសថ
ច្ំននួ ៧ ដូច្ខាងទរកាម៖  

 ផលសទរមច្ជាយទុនសាស្រសឋទី ១ ៖ ពរងងឹសមតទភាពរបសថ់្នប កដ់ឹកនំា អបករគប់រគងជាន់ខ្ពស ់ និង
របធានអងគភាពទៅថ្នប ក់ជាតិនងិថ្នប ក់ទរកាមជាតិ និងពរងឹងភាពសុចី្ងាវ កោ់ប និងការសរមបសរមួល
ការងាររបសម់នធីរអប់រ ំយវុជន នងិកីឡារាជធានី ទខ្តឋ ការយិលយ័អប់រ ំ យវុជន នងិកីឡារកុង 
រសុក ខ្ណឍ  និងរដឌបាលថ្នប ក់ទរកាមជាតិ  

 ផលសទរមច្ជាយទុនសាស្រសឋទី ២ ៖ ពរងឹងសមតទភាពនងិរបពន័នសរមាប់ទធវើការវភិាគ ទរៀបច្ដំផនការ 
ពិនតិយតាមដ្ឋន ពនិិតយទឡើងវញិ និងវាយតម្មលទៅរគបក់រមតិទំាងអស ់  

 ផលសទរមច្ជាយទុនសាស្រសឋទី ៣ ៖ ពរងងឹសមតទភាពទដើមផោំីរទនិងអនុវតឋច្ាប់សថពីកីំដណទរមង់
ការអភវិឌណតាមដបបរបជាធបិទតយយ ទៅកបុងវសិយ័អប់រ ំ

 ផលសទរមច្ជាយទុនសាស្រសឋទី ៤ ៖ ពរងឹងសមតទភាពនងិរបពន័ន ទដើមផទីធវើការរគបរ់គង អភិវឌណ នងិ
ផឋលក់ារទលើកទកឹច្តិឋដលធ់នធានមនុសសរបកបទដ្ឋយភាពសក័ឋិសទិនិ របសទិនភាព និងសមធម ៌នងិ
ទដើមផីឱយការងាររដឌបាល ការទរបើរបាសប់ទច្ចកវទិា ព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ នងិការរគប់រគង
ព័ត៌មាន អាច្ដំទណើ រការទៅបានរបកបទដ្ឋយភាពសក័ឋិសទិន ិ 

 ផលសទរមច្ជាយទុនសាស្រសឋទី ៥ ៖ ពរងឹងសមតទភាពនងិរបពន័ន សរមាបក់ាររគបរ់គងហរិញ្ដវតទុ  នងិ
ការទធវើសវនកមម 

 ផលសទរមច្ជាយទុនសាស្រសឋទី ៦ ៖ ពរងងឹអភិបាលកិច្ចលែ និងការធានាគុណភាព ជាពិទសសផថល់
ភាពអង់អាច្ដលស់្រសថកីបុងការងារដកឹនំា នងិសទរមច្ច្ិតថ 

 ផលសទរមច្ជាយទុនសាស្រសឋទី ៧ ៖ ពរងងឹសមតទភាពរបសវ់ទិាសាទ នជាតិអប់រ ំ នងិរគឹេះសាទ នឧតឋម
សកិាដដលពាក់ពន័នទៅកបុងការទរៀបច្កំារបណឋុ េះបណ្តឋ លអពំកីាររគបរ់គងការអប់រ ំ នងិោំរទដល់
ការរសាវរជាវនងិការសកិា ដដលមានគុណភាពខ្ពសទ់ៅទូទំាងវសិយ័អប់រទំំាងមូល។  

៥.៤.២ វតទុបណំងទោលនទយបាយ 

 បទងកើតវបផធម៌ម្នភាពជាអបកដកឹនំានងិការរគប់រគង ដដលបផំុសនងិជរំញុបគុគលកិ ផថលជ់ាបទ
ពិទសាធសរមាប់កុមារកមពុជារគបរ់បូរបកបទដ្ឋយគណុភាពនងិភាពទឆលើយតប រសបទៅនងឹបំណង
របាថ្នប របសរ់បទទសជាត ិ

 ធានាថ្នរច្នាសមពន័នសាទ បន័បានទលើកកមពសទ់សវារគប់រគងឱយមានភាពសក័ថិសទិននងិរបសទិនភាព 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 

ជពំូកទី ៥ ៖  ការរគប់រគងនិងពនិិតយតាមដ្ឋនដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ ២០១៤-២០១៨   ទំព័រទី [84] 

 គុណភាពម្នភាពជាអបកដកឹនំានងិការរគប់រគងរតូវបានបទងកើតទឡើង នងិដកតរមូវតាមរយៈលទនផល
ម្នការពិនតិយតាមដ្ឋននងិការវាយតម្មលរបកបទដ្ឋយរបសទិនភាព។ 

៥.៤.៣   យទុនសាស្រសថ 

 ផថលក់មមវធិីបណថុ េះបណ្តថ លភាពជាអបកដកឹនំាជាកល់ាក់ដលប់ុគគលកិជានខ់្ពស ់

 បនថអភវិឌណវទិាសាទ នជាតអិបរ់ ំ ទដើមផផីថលក់ារបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញរគបរ់គងនិងរដឌបាលអបរ់ ំ
របកបទដ្ឋយគុណភាពនងិភាពទឆលើយតប ដលប់គុគលកិអប់រថំ្នប ក់ជាតិ រាជធានី ទខ្តថ នងិរកុង រសុក 
ខ្ណឍ  

 ពរងឹងសមតទភាពមជឈមណឍ លគរទុកាសលយភមូិភាគ នងិសាលាគរទុកាសលយនងិវរិកឹតការរាជធានី
ទខ្តថ ទដើមផីទរៀបច្ំសាទ ប័ន និងអភវិឌណការរគបរ់គងទៅសាលាទរៀន 

 ទរបើរបាសធ់ាតចុ្ូលពអីបកឯកទទសថ្នប ក់ជាតិ នងិអនឋរជាតិ ទដើមផកីសាងជំនាញឯកទទសជាក់លាក់
សទំៅរមួច្ំដណកដលក់ារអនវុតថគំនតិផថួច្ទផថើមថម ីនិងអភវិឌណកមមវធិីរបចំឆ្ប ំ 

 ជំរញុការអនវុតថការវាយតម្មលរបសទិនផលរបសប់គុគលកិនងិទោលនទយបាយអភិវឌណបគុគលកិ 

 អនវុតថកមមវធិដីដលនឹងរមួច្ដំណកដលផ់លសទរមច្ដផនការទោលសថពីីការអភិវឌណសមតទភាព។  

៥.៤.៤ កមមវធិនីងិសកមមភាព 

 ការសកិាអពំីវបផធម៌ម្នការរគប់រគងនងិភាពជាអបកដកឹនំា។ ការទរៀបច្សំាទ ប័នដដលរសបនឹង      
បរបិទវមិជឈការនិងវសិហមជឈការ និងតរមូវការការងារចំបាច្់ទដើមផីអនុវតថ ។ 

 ការអភវិឌណបគុគលកិម្នវទិាសាទ នជាតអិប់រ ំកមមវធិបីណថុ េះបណ្តថ លរគបូទងាគ ល។  

 កមមវធិអីភវិឌណការរគបរ់គងទៅតាមសាលាទរៀន ទៅកបុងមជឈមណឍ លគរទុកាសលយភូមិភាគនិង
សាលាគរទុកាសលយនងិវរិកឹតការរាជធាន ីទខ្តថ។ 

 កមមវធិវីាយតម្មលនិងអភិវឌណបុគគលកិ រមួទំាងការទរៀបច្ំកមមវធិីអភិវឌណសមតទភាពរបចំឆ្ប ំ និងការរមួ 
បញ្ចូ លរាលស់កមមភាពនានារបសម់ូលនធិិភាពជាម្ដគូសរមាប់ការអភិវឌណសមតទភាព ទៅកបុងរច្នា
សមព័ននរបសរ់កសងួ។ 

 ការពិនតិយទឡើងវញិទោលនទយបាយអភវិឌណសមតទភាព និងពរងីកដផនការទោលសថពីីការអភិវឌណ
សមតទភាព។ 

 

 
 

 

 

  



 

 

 
 

 
 
 
 

ឧប្មពន័ធ 
  



 

 

  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ឧបសមព័ននទ ី១ ៖ ការពាករណ៍ច្ំនួនសសិស និងតរមូវការអប់រ ំ      ទំព័រទី [85] 

ឧប្មពន័ធទ ី១ ៖ ការពាករណ្ច៍ំននួ្ិ្ ស និងតរមវូការអបរំ់ 
តារាងទី ១ ៖ ច្ទំណ្តលរបជាជនកបុងវយ័សកិា 
ច្ទំណ្តលរបជាជន  2014 2015 2016 2017 2018 

 
     

អាយ ុ3 - 5  872,820 892,657 915,159 937,999 957,554 
អាយ ុ3 – 5 (រស)ី   428,443   438,346   449,714    461,312    471,157  
អាយ ុ6-11  1,709,710 1,719,119 1,736,598 1,759,925 1,785,697 
អាយ ុ6-11 (រសី)   837,521   843,254   852,852   865,162   878,399  
អាយ ុ12-14  925,431 893,709 864,127 839,885 826,214 
អាយ ុ12-14 (រស)ី    452,197   437,086   422,670   410,646   403,920  
អាយ ុ15-17  1,015,726 991,113 960,989 928,609 897,659 
អាយ ុ15-17 (រស)ី   494,572  483,661   469,668   454,292   439,513  
អាយ ុ18-22  2,491,571 2,519,607 2,534,077 2,692,285 2,678,733 
អាយ ុ18-22 (រស)ី  1,137,145  1,145,962  1,150,285  1,307,673  1,302,729  

 
តារាងទី ២ ៖ ច្ំទណ្តលច្នំួនសសិសតាមភូមិសកិា 
ច្ទំណ្តលសសិស 2014 2015 2016 2017 2018 

      
ការអបរ់កំមុារតចូ្ 327,257 373,764 423,281 474,880 526,437 
សាធារណៈ  143,434 156,935 171,387 186,341 200,926 
ឯកជន  28,914 31,847 34,985 38,252 41,488 
សហគមន៍  95,179 116,848 139,833 163,886 188,268 
តាមផធេះ និងខ្បងផធេះ 59,729 68,135 77,076 86,401 95,755 

ការអបរ់បំឋមសកិា  2,038,602 2,015,409 2,011,538 2,028,462 2,063,189 
បឋមសកិា (រស)ី 985,896 979,742 982,338 994,748 1,016,145 
តំបន់របជុំជន  312,086 320,944 335,678 356,273 383,253 
តំបន់ជនបទ  1,726,516 1,694,464 1,675,861 1,672,189 1,679,936 

មធយមសកិាបឋមភមូ ិ 558,572 597,616 637,605 682,713 722,144 
មធយមសកិាបឋមភូមិ (រស)ី 272,765 290,588 309,086 329,984 346,891 
តំបន់របជុំជន  113,233 115,701 117,408 121,112 123,852 
តំបន់ជនបទ  445,339 481,915 520,197 561,601 598,292 

មធយមសកិាទតុយិភមូ ិ 299,435 305,627 325,822 357,087 406,875 
មធយមសកិាទុតិយភូមិ (រស)ី 134,481 137,453 148,172 161,881 184,340 
តំបន់របជុំជន  94,951 91,215 91,400 91,439 93,801 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ឧបសមព័ននទ ី១ ៖ ការពាករណ៍ច្ំនួនសសិស និងតរមូវការអប់រ ំ      ទំព័រទី [86] 

តំបន់ជនបទ  204,484 214,411 234,422 265,648 313,074 
ឧតថមសកិា  262,091 289,947 318,143 346,548 375,160 

ឧតថមសកិា (រស)ី 106,787 119,499 132,985 147,162 161,879 
និសសិតអាហារបូករណ៍  5,733 7,226 8,610 10,899 15,036 

ការអបរ់ទំរៅរបពន័ន      
អកខរកមមវជិាជ ជីវៈ  42,306 46,537 51,191 56,310 61,941 

រស ី 26,459 29,105 32,015 35,217 38,739 
ទរកាយអកខរកមម  100,394 101,848 103,346 104,888 106,477 
មជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍  13,841 15,917 18,305 21,051 24,208 

រស ី 7,236 8,231 9,361 10,645 12,104 
កមមវធិីច្ូលទរៀនទឡើងវញិ  28,564 29,881 28,486 24,085 15,906 

រស ី         13,684          14,367          13,728          11,604           7,620  
កមមវធិីសមមូល 5,648 5,561 5,078 4,167 2,700 

រស ី 2,280 2,365 2,267 1,943 1,308 
 

តារាងទី ៣ ៖ ច្ំទណ្តលតរមូវការសាលាទរៀន នងិថ្នប ក ់
ច្នំនួសាលាទរៀន 2014 2015 2016 2017 2018 

 
     

ការអបរ់កំមុារតចូ្ 5,785 6,278 6,788 7,305 7,804 
សាធារណៈ 2,668 2,739 2,815 2,890 2,955 
សហគមន៍ 3,117 3,538 3,973 4,415 4,850 

ការអបរ់បំឋមសកិា  6,902 6,951 7,073 7,302 7,606 
តំបន់របជុំជន  680 729 797 887 1,003 
តំបន់ជនបទ  6,222 6,222 6,276 6,415 6,603 

មធយមសកិាបឋមភមូ ិ 1,630 1,735 1,844 1,966 2,069 
តំបន់របជុំជន  207 207 207 212 215 
តំបន់ជនបទ  1,423 1,528 1,637 1,754 1,854 

មធយមសកិាទតុយិភមូ ិ 432 451 498 566 668 
ការអបរ់ទំរៅរបពន័ន      
អកខរកមមវជិាជ ជីវៈ (សាធារណៈ) 1,371 1,510 1,663 1,831 2,017 
ទរកាយអកខរកមម      
បណ្តត លយ័ 56 61 65 71 76 
បនធប់អាន  229 229 229 229 229 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ឧបសមព័ននទ ី១ ៖ ការពាករណ៍ច្ំនួនសសិស និងតរមូវការអប់រ ំ      ទំព័រទី [87] 

មជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍ 361 381 401 421 441 
ថ្នប ក់ច្ូលទរៀនទឡើងវញិបឋម

សកិា (សាធារណៈ)  1,678 1,706 1,581 1,301 837 
ថ្នប ក់សមមូល (សាធារណៈ) 390 425 462 486 522 

 
តារាងទី ៤ ៖ ច្ទំណ្តលតរមូវការរគបូទរងៀនតាមភមូសិកិា 
ច្នំនួរគបូទរងៀន 2014 2015 2016 2017 2018 

 
     

ការអបរ់កំមុារតចូ្ 
     តរមូវការរគូថម ី(សាធារណៈ)  450 499 539 564 562 

សាធារណៈ  4,653 5,126 5,636 6,169 6,698 
សហគមន៍  4,065 4,908 5,777 6,661 7,531 

ការអបរ់បំឋមសកិា 47,232 47,760 48,637 50,497 52,948 
តរមូវការរគូថមី 1,503 1,961 2,336 3,375 4,040 

តំបន់របជុំជន  9,619 9,619 9,619 10,179 10,950 
តំបន់ជនបទ 37,613 38,141 39,018 40,318 41,998 

មធយមសកិាបឋមភមូ ិ 27,067 27,067 27,067 27,451 27,824 
តរមូវការរគូថមី 909 909 909 1,306 1,309 

តំបន់របជុំជន  7,715 7,715 7,715 7,715 7,715 
តំបន់ជនបទ 19,352 19,352 19,352 19,736 20,109 

មធយមសកិាទតុយិភមូ ិ 10,160 10,629 11,684 13,264 15,668 
តរមូវការរគូថមី 203 681 1,289 1,845 2,717 

 
 
  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ឧបសមព័ននទ ី២ ៖ សចូ្នាករតាមអនុវសិយ័        ទំព័រទី [88] 

ឧប្មពន័ធទី ២  ៖ ្ចូនាករតាមអនវុិ្យ័ 

 
ការអបរ់កំមុារតចូ្ 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

1 ភាគរយកុមារអាយ ុ៥ ឆ្ប ំបានច្ូលទរៀន 62% 66% 71% 75% 80% 
2 ភាគរយកុមារអាយ ុ៤ ឆ្ប ំបានច្ូលទរៀន 28% 33% 37% 41% 45% 
3 ភាគរយកុមារអាយ ុ៣ ឆ្ប ំបានច្ូលទរៀន 23% 27% 32% 36% 40% 

4 
ភាគរយទសវាអប់រកំុមារតូច្ដដលទោរពតាមសថង់ដ្ឋរគុណ
ភាព 20% 40% 60% 80% 90% 

5 
ភាគរយទសវាអប់រកំុមារតូច្ដដលបានអនុវតថទតសថទទៀងទាត់  
ទដើមផីវាសស់មតទភាពកុមារអាយ ុ៥ ឆ្ប ំ ជាទទៀងទាត់ 20% 40% 60% 70% 80% 

6 
ភាគរយកុមារកបុងទសវាោំពារនិងអភិវឌណកុមារតូច្ ដដលមាន 
សាទ នភាពអាហារបូតទមភ 

20% 40% 60% 80% 90% 

7 
ភាគរយកុមារទៅតាមសាលាមទតថយយសកិាសាធារណៈ 
ទទួលបានថ្នប ំទមាល ក់រពូន 

90% 90% 90% 90% 90% 

 
ការអបរ់បំឋមសកិា 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

1 ភាគរយសាលាកុមារទមរតី ករមិតមធយមនិងករមិតអភិវឌណ 80% 85% 90% 95% 100% 
2 អរតាពិតច្ូលទរៀនថម ី 98% 100% 100% 100% 100% 
 អរតាពិតច្ូលទរៀនថមី (រស)ី 98% 100% 100% 100% 100% 
3 អរតាពិតម្នការសកិា 97% 98% 99% 99% 100% 
 អរតាពិតម្នការសកិា (រស)ី 97% 98% 99% 99% 100% 
4 អរតាទបាេះបង់ការសកិា 5% 4% 3% 2% 1% 
 អរតាទបាេះបង់ការសកិា (រសី) 5% 4% 3% 2% 1% 
5 អរតារតួតថ្នប ក់ 4% 3% 3% 3% 2% 
 អរតារតួតថ្នប ក់ (រសី) 4% 3% 3% 3% 2% 
6 អរតាបញ្ច ប់ការសកិា 98.4% 106% 106% 106% 106% 
 អរតាបញ្ច ប់ការសកិា (រសី) 98.1% 106% 106% 106% 106% 
7 ភាគរយសសិសថមីថ្នប ក់ទី ១ ដដលបានឆលងកាត់មទតថយយសកិា 80% 85% 90% 95% 166% 
8 អរតាឆលងភូមិសកិាពីបឋមសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភូមិ 89% 90% 91% 93% 94% 
 អរតាឆលងភូមិសកិាពីបឋមសកិាទៅម.បឋមភូម ិ(រសី) 89% 90% 92% 93% 94% 
9 ភាគរយសាលាបឋមសកិាមាន       
 បងគន់អនាម័យនិងទឹកសាែ ត 87% 87% 87% 87% 87% 

 កដនលងសមាែ តម្ដ 60% 60% 60% 60% 60% 

 របអប់សទស្រងាគ េះបឋម 70% 70% 70% 70% 70% 

 
ការអបរ់មំធយមសកិានងិអបរ់បំទច្ចកទទស 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

1 អរតាទបាេះបង់ការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភមូិ 13% 11% 8% 6% 3% 
 អរតាទបាេះបង់ការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភមូិ   (រស)ី 13% 11% 8% 6% 3% 
2 អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភូមិ 60% 67% 74% 81% 87% 
 អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភូម ិ (រស)ី 60% 66% 73% 80% 86% 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ឧបសមព័ននទ ី២ ៖ សចូ្នាករតាមអនុវសិយ័        ទំព័រទី [89] 

3 អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាទុតិយភូម ិ 29% 31% 34% 38% 45% 
 អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាទុតិយភូម ិ(រសី) 27% 28% 32% 36% 42% 
4 អរតាឆលងភូមិសកិាពីម.បឋមភូមទិៅម.ទុតិយភូមិ 81% 83% 84% 86% 88% 
 អរតាឆលងភូមិសកិាពីម.បឋមភូមទិៅម.ទុតិយភូមិ  (រសី) 82% 83% 85% 86% 88% 
5 អរតាបញ្ច ប់ការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភូម ិ 44% 52% 57% 67% 76% 
 អរតាបញ្ច ប់ការសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភូមិ  (រស)ី 45% 52% 57% 67% 76% 
6 ភាគរយសសិសមធយមសកិាបឋមភូមិទទួលអាហារបូករណ៍ 9% 9% 9% 9% 9% 
7 ច្ំនួនរគឹេះសាទ នមធយមសកិាអនុវតថកមមវធិីសាលាកុមារទមរតី 55% 60% 65% 70% 75% 
8 សាលាមធយមសកិាមានបងគនអ់នាម័យនិងទឹកសាែ ត      
 មធយមសកិាបឋមភូម ិ 90% 90% 90% 90% 90% 

 មធយមសកិាទុតិយភូម ិ 100% 100% 100% 100% 100% 

9 ច្ំនួនវទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅនិងបទច្ចកទទស 3 4 5 6 7 
10 ច្ំនួនសសិសកបុងការអប់របំទច្ចកទទស 984 1,238 1,492 1,746 2,000 
 ច្ំនួនសសិសកបុងការអប់របំទច្ចកទទស  (រស)ី 316 387 458 529 600 

 
ឧតថមសកិា 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

1 ភាគរយនិសសិតអាហារបូករណ៍រដឌច្ូលទរៀនឆ្ប ំទី ១ 5% 8% 11% 13% 15% 
2 អរតារមួម្នការសកិាទៅឧតថមសិកា (១៨-២២ ឆ្ប ំ) 13% 15% 17% 20% 23% 

3 
សាស្រសាថ ចរយដដលមានគុណវឌុណិទៅករមិតបរញិ្ដ បរតជាន់
ខ្ពស ់ទកើន ១០០០ នាក់ និងបណឍិ ត ២៥០ នាក់      

 

បរញិ្ដ បរតជាន់ខ្ពសក់បុងរសុក 
បណឍិ តកបុងរសុក 
បរញិ្ដ បរតជាន់ខ្ពសទ់ៅបរទទស 
បណឍិ តទៅបរទទស  
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4 ភាគរយនិសសិតបញ្ច ប់ការសកិាកបុងកមមវធិីអាទិភាពអាសា ន 87% 88% 89% 91% 92% 
5 ភាគរយនិសសិតបញ្ច ប់ការសកិាមានការងារទធវើ 70% 72% 74% 77% 80% 

6 ភាគរយម្នរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាទរៀបច្ំដផនការថវកិារបចំ
ឆ្ប ំ 10% 20% 40% 60% 80% 

7 ភាគរយម្នរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាសទរមច្បានតាមសថង់ដ្ឋរ 
ធានាគុណភាពម្ផធកបុង 10% 20% 30% 40% 50% 

8 ថវកិាសរមាប់អនុវសិយ័ឧតថមសកិា 4% 8% 12% 16% 20% 

 
ការអបរ់ទំរៅរបពន័ន 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

1 អរតាអកខរកមមមនុសសទពញវយ័អាយចុប់ពី១៥-៤៥ ឆ្ប ំ 87.05% 88.45% 89.15% 89.85% 90.55% 
2 ភាគរយរបជាជនមិនទច្េះអកសរបានបញ្ច ប់ថ្នប ក់អកខរកមម 69% 72% 74% 77% 80% 

3 ច្ំនួនអបកសកិាបានបញ្ច ប់វគគបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញ 13,841 15,917 18,305 21,051 24,208 

4 
ភាគរយកុមារដដលបានបញ្ច ប់កមមវធិីច្ូលទរៀនទឡើងវញិនិង
បានបញ្ជូ នទៅកបុងរបព័នន 

95% 95% 95% 95% 95% 

5 ច្ំនួនសសិសច្ូលទរៀនកបុងកមមវធិីសមមូល 5,709 6,243 6,692 7,076 7,317 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ឧបសមព័ននទ ី២ ៖ សចូ្នាករតាមអនុវសិយ័        ទំព័រទី [90] 

6 
រាជធានីទខ្តថទរៀបច្ំបានរបព័ននពត័៌មានរគប់រគងអប់រទំរៅ
របព័នន 5 10 15 20 24 

7 ច្ំនួនមជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍ 371 391 421 441 471 
8 មជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍មានសថង់ដ្ឋរ 5% 10% 15% 20% 30% 
 ការអភវិឌណយវុជន 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
1 ច្ំនួនយវុជនដដលទទួលបានការបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញខ្លីៗ 2700 2900 3000 3100 3300 

2 
ច្ំនួនយវុជនដដលបានទទួលការបណថុ េះបណ្តថ លភាពជាអបក
ដឹកនំានិងសហរគិនភាព  300 300 300 300 300 

3 
ច្ំនួនយវុជនដដលបានបទងកើតការងារទដ្ឋយខ្លួនឯង កបុងមួយ
មជឈមណឍ លកបុងមួយឆ្ប  ំ

10 10 10 10 10 

4 
ច្ំនួនយវុជនដដលទទួលការបណថុ េះបណ្តថ លពីការងារសមរ័គ
ច្ិតថ 2500 2700 3000 3300 3600 

5 ច្ំនួនមជឈមណឍ លយវុជន 9 15 18 20 24 
6 ភាគរយសសិសថ្នប ក់ទី ៤-៩ ច្ូលរមួកបុងរកុមរបឹកាកុមារ 99% 99% 100% 100% 100% 
7 ភាគរយសសិសថ្នប ក់ទី១០-១២ ច្ូលរមួកបុងរកុមរបឹកាយវុជន  89% 94% 96% 98% 100% 
 ការអបរ់កំាយនងិកឡីា 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
1 ច្ំនួនរគូអប់រកំាយនិងកីឡាបណថុ េះបណ្តថ លកបុងមួយឆ្ប ំ  150 150 150 150 150 

2 
ទីលានកឡីាច្ំនួន ៤ (ពហកុីឡាដ្ឋឌ នជាតិ សាកលវទិាល័
យភូមិនធភបំទពញ វទិាសាទ នជាតអិប់រកំាយនិងកីឡា កីឡដ្ឋឌ ន
ទខ្តថទសៀមរាប)  រតូវបានដកលមែ 

     

3 
រគឹេះសាទ នមធយមសកិាច្ំនួន ១០ មានទីលានបាលទ់ាត ់១៥ 
មានទីលានបាលទ់បាេះ និង ២០ មានទីលានបាលទ់េះ      

4 ច្ំនួនទមដ្ឋយមាសកបុងការរបកួតកីឡាសុទីហគម  4 8 12 16 20 

   



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ឧបសមព័ននទ ី៣ ៖ ការពាករណ៍តរមូវការហរិញ្ដវតទុ        ទំព័រទី [91] 

ឧប្មពន័ធទី ៣ ៖ ការពាករណ្ត៍រមវូការហិរញ្ញវតថ ុ
តារាងទី ១ ៖ ការពាករណ៍ច្ំណ្តយសរមាបអ់នវុតថដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
ការពាករណ៍ច្ណំ្តយ (ច្រនថនងិមលូធន) 2014 2015 2016 2017 2018 (គតិជាលានទរៀល)   
ការអប់រកំុមារតូច្     128,571 145,149 164,549 187,547 213,911 
ការអប់របំឋមសកិា     840,341 943,513 1,091,687 1,285,246 1,523,921 
ការអប់រមំធយមសកិានិងអប់របំទច្ចកទទស     525,029 650,973 764,245 924,643 1,121,084 
មធយមសកិាបឋមភូម ិ     377,340 467,031 519,781 596,247 662,918 
មធយមសកិាទុតិយភូម ិ     147,689 183,942 244,464 328,396 458,166 

ឧតថមសកិា     210,050 246,560 272,469 313,997 392,636 
ការអប់រទំរៅរបព័នន     20,937 22,207 23,458 24,610 25,739 
ការអភិវឌណយវុជន   10,343 11,941 12,253 12,573 13,018 
ការអប់រកំាយនិងកីឡា   47,558 27,584 26,462 28,974 44,322 

សរបុ     1,782,828 2,047,928 2,355,123 2,777,590 3,334,631 
ការពាករណ៍ច្ណំ្តយ (ច្រនថនងិមលូធន) 2014 2015 2016 2017 2018 (គតិជាលាន ដលុាល រ)   
ការអប់រកំុមារតូច្     32 36 41 47 53 
ការអប់របំឋមសកិា     210 236 273 321 381 
ការអប់រមំធយមសកិានិងអប់របំទច្ចកទទស     131 163 191 231 280 
មធយមសកិាបឋមភូម ិ     94 117 130 149 166 
មធយមសកិាទុតិយភូម ិ     37 46 61 82 115 

ការអប់រឧំតថមសកិា     53 62 68 78 98 
ការអប់រទំរៅរបព័នន     5 6 6 6 6 
ការអភិវឌណយវុជន   3 3 3 3 3 
ការអប់រកំាយនិងកីឡា   12 7 7 7 11 

សរបុ     446 512 589 694 834 
 

តារាងទី ២ ៖ ការដបងដច្កធនធានតាមអនុវសិយ័ 
 

គតិជាភាគរយ  2014 2015 2016 2017 2018 
ការអប់រកំុមារតូច្     7.2% 7.1% 7.0% 6.8% 6.4% 
ការអប់របំឋមសកិា     47.1% 46.1% 46.4% 46.3% 45.7% 
ការអប់រមំធយមសកិានិងអប់របំទច្ចកទទស     29.4% 31.8% 32.5% 33.3% 33.6% 
មធយមសកិាបឋមភូម ិ     21.2% 22.8% 22.1% 21.5% 19.9% 
មធយមសកិាទុតិយភូម ិ     8.3% 9.0% 10.4% 11.8% 13.7% 

ឧតថមសកិា     11.8% 12.0% 11.6% 11.3% 11.8% 
ការអប់រទំរៅរបព័នន     1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

ឧបសមព័ននទ ី៣ ៖ ការពាករណ៍តរមូវការហរិញ្ដវតទុ        ទំព័រទី [92] 

ការអភិវឌណយវុជន   0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 
ការអប់រកំាយនិងកីឡា   2.7% 1.3% 1.1% 1.0% 1.3% 

សរបុ     100% 100% 100% 100% 100% 
 

តារាងទី ៣ ៖ ការបា៉ាន់សាម នធនធានដដលមាន 
 

ការបា៉ានស់ាម នធនធាន   2014 2015 2016 2017 2018 
កំទណើ ន ផ.ស.គ (IMF projection)  7.2% 7.4% 7.4% 7.5% 7.5% 
ផ.ស.ស សរបុ (គិតជា លានដលុាល រ)   17,288 19,090 21,078 23,294 25,628 
ផ.ស.ស សរបុ (គិតជា លានទរៀល)   69,152,000 76,360,000 84,312,000 93,176,000 102,512,000 
ផសស ទៅឆ្ប ំ ២០០០ (គិតជា លានទរៀល)  68,618,000 75,636,000 83,422,000 92,143,000 101,548,000 
គិតជា លានដលុាល រ  16,943 18,676 20,598 22,474 24,768 

ច្ណំ្តយសរបុរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភបិាល   8,258,703 8,833,509 9,708,630 10,684,753 11,729,804 
ភាគរយរកសងួ អ.យ.ក ទធៀប ផ.ស.ស   2.0% 2.2% 2.4% 2.7% 3.0% 
ភាគរយរកសងួ អ.យ.ក ទធៀបច្ំណ្តយ  
     របសរ់ដ្ឋឌ ភិបាល  16.3% 18.6% 20.7% 23.1% 25.7% 

ថវកិារកសងួ អ.យ.ក (NSDP 2014-2018)  1,342,049 1,642,042 2,010,286 2,464,679 3,015,043 
គិតជា លានដលុាល រ  336 411 503 616 754 

ដផនការវនិទិយគវសិយ័អបរ់ ំ(2014-2016)  430,093 462,371 261,821 0 0 
គទរមាងកំពុងបនថ (2014-2016)   201,703 200,069 95,399 0 0 
      គិតជា លានដលុាល រ  50 50 24 0 0 
គទរមាងកំពុងច្រច (2014-2016)   228,390 262,302 166,422 0 0 

  គិតជា លានដលុាល រ  57 66 42 0 0 
 
តារាងទ ី៤ ៖ ការបា៉ាន់សាម នគមាល តថវកិា 

គមាល តថវកិា (គតិជា លានទរៀល) 2014 2015 2016 2017 2018 
ធនធានដដលមានសរបុ 1,772,142 2,104,413 2,272,107 2,464,679 3,015,043 

គិតជា លានដលុាល រ   443 526 568 616 754 
តរមវូការថវកិាអនវុតថ ESP   1,782,828 2,047,928 2,355,123 2,777,590 3,334,631 

គិតជា លានដលុាល រ   446 512 589 694 834 
កងវេះថវកិា   -10,687 56,485 -83,016 -312,911 -319,588 

គិតជា លានដលុាល រ   -3 14 -21 -78 -80 
 
 

  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [93] 
 

ឧប្មពន័ធទ ី៤ ៖ តារាងមា រទិ្កមមភាពសោលនសោបាយ ២០១៤-២០១៨ 
អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ការអបរ់ំកមុារតចូ 
ទោលនទយបាយទ១ី៖ ធានា
លទនភាពទទួលបានទសវាអប់រ ំ
របកបទដ្ឋយសមធម៌ 

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាព
ជាតិសថពីីការោំពារនិង
អភិវឌណន៍កុមារតូច្ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤  

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំា
សថពីីការរគប់រគងនិងដំទណើ រ
ការសាលាមទតថយយសកិា
ធនធាន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការការងាររបចំ
ឆ្ប ំម្នគណៈកមាម ធិការជាតិ
ោំពារនិងអភិវឌណន៍កុមារតូច្ 
ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

   

ទោលនទយបាយទ២ី៖ ទលើក
កមពសគ់ុណភាពនិងភាពទឆលើយ
តប 

 ដកសរមួលកមមវធិីសកិា 
សរមាប់មទតថយយសកិារដឌ   
មទតថយយសកិាសហគមន៍ 
និងកមមវធិីអប់រកំុមារតូច្តាម
ផធេះ ខ្បងផធេះ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍បទងកើន
រកបខ្ណឍ បណថុ េះបណ្តថ លរគូ
មទតថយយសកិា ឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំា
សរមាប់អប់រមំាតាបិតា 
អាណ្តពាបាល សថពីីទសវា 
អាហារបូតទមភ ការោំពារ     
កិច្ចការពារកុមារ និងការ 
ទរបើរបាស់ទសវាសខុាភិបាល 

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាព
សរមាប់អនុវតថទោលនទយ-
បាយរគូបទរងៀន ទៅឆ្ប ំ 
២០១៥ 
 

   



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [94] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

ទោលនទយបាយទ៣ី៖ ធានា
ភាពសក័ិថសទិនម្នភាពជាអបក
ដឹកនំានិងរគប់រគងរបសម់ស្រនថី
អប់ររំគប់លដំ្ឋប់ថ្នប ក់ 

 ដ្ឋក់ឱយអនុវតថរបព័ននពិនិតយ
តាមដ្ឋននិងវាយតម្មលដផែក
ទលើលទនផលសរមាប់        
អនុវសិយ័អប់រកំុមារតូច្    
ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ដកសរមួលភារកិច្ច និងការ
របរពឹតថទៅរបសន់ាយកដ្ឋឌ ន
អប់រកំុមារតចូ្ ទឆលើយតបនងឹ
ទោលនទយបាយ វមិជឈការ
និងវសិហមជឈការ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ 

 ដកសរមួលតួនាទី ភារកិច្ច 
និងការរបរពឹតថទៅរបសដ់ផបក
អប់រកំុមារតូច្ទៅថ្នប ក់ទរកាម
ជាតិឆ្ប ំ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍អភិបាល
កិច្ចលែទៅរគឹេះសាទ ន            
មទតថយយសកិា ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសរមាប់
ដផបកឯកជន កសដិ្ឋឌ ន និង
សហរោសធំៗ ឱយច្ូលរមួ
ច្ំដណកទលើការងារអប់រកំុមារ
តូច្តាមរគប់របូភាពឆ្ប ំ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំា
សថពីីការរគប់រគង និងដំទណើ រ 
ការមទតថយយសកិាសហគមន៍ 
និងកមមវធិីអប់រកំុមារតូច្តាម
ផធេះ ខ្បងផធេះ ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 

   

ការអបរ់ំបឋម្ិកា 
ទោលនទយបាយទ១ី៖ ធានា
លទនភាពទទួលបានទសវាអប់រ ំ
របកបទដ្ឋយសមធម៌ 

 ដកសរមួលដផនការទោល
កបុងការជួយកុមារពិការចប់
ពីឆ្ប ំ២០១៤ 

    



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [95] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
 ទធវើវទិសាធនកមមអនុរកឹតយ    
សថពីីការផថលអ់ាហារបូករណ៍
សរមាប់បឋមសកិា ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ 

 ដកសរមួលលខិ្ិតបទដ្ឋឌ ន 
គតិយតុថិ សថពីីការទរបើរបាស ់
ថវកិាដំទណើ រការសាលាទរៀន 
សរមាប់បឋមសកិា ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ 

ទោលនទយបាយទ២ី៖ ទលើក
កមពសគ់ុណភាពនិងភាពទឆលើយ
តប 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី
ការទរបើរបាសក់រមងសណួំរ
ពាក់ព័ននការសកិារបស់
សសិសទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគតិយតុថិ
សថពីី ការបទរងៀនភាសា
បរទទសសរមាប់បឋមសកិា
ចប់ពីថ្នប ក់ទី ៤ ទៅឆ្ប ំ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ ធានាគុណ
ភាពអប់រកំរមិតសាលាទរៀន 
ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 សាកលផងការបទរងៀននិង
ទរៀនទពញមួយម្ថងចប់ពីឆ្ប ំ 
២០១៤ 

 ផសពវផាយនិងអនុវតថរបព័នន

 ដកលមែលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគត-ិ
យតុថិសថពីីការសាងសង់និង
ការបំពាក់សមាភ របរកិាខ រ
រគឹេះសាទ នសកិាឱយរសបតាម
សថង់ដ្ឋគុណភាពសាលា
បឋមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ដកលមែកមមវធិីសកិាទៅបឋម
សកិាទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ដកលមែរបព័នននិងកមមវធិី       
បណថុ េះបណ្តថ លនិងវរិកឹតការ
រគូបឋមសកិា ទៅឆ្ប ំ២០១៦ 

 ដកសរមួលនិងទរៀបច្ំលខិ្ិត
បទដ្ឋឌ នគតិយតុថ ពាក់ពន័ននឹង
សខុ្ភាពសកិា ទៅឆ្ប ំ 
២០១៦ 

  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [96] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ធានាគុណភាពការងារ      
បណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន
ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទធវើវទិសាធនកមម និយមទរបើ
របាស់បុគគលកិអប់រទំៅឆ្ប ំ 
២០១៤  

ទោលនទយបាយទ៣ី៖ ធានា
ភាពសក័ិថសទិនម្នភាពជាអបក
ដឹកនំានិងរគប់រគងរបសម់ស្រនថី
អប់ររំគប់លដំ្ឋប់ថ្នប ក់ 

 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នដណនំា
អនុវតថកមមវធិីអាហារបូតទមភ
ទៅតាមសាលាបឋមសកិា 
ទៅឆ្ប ំ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំតួនាទី ភារកិច្ច និង
ដផនការសកមមភាពរបស ់   
គណៈកមមការរគប់រគង
សាលាកុមារទមរតី ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤  

 សាកលផងអនុវតថរបព័ននវាយ
តម្មលការបំទពញការងាររបស់
បុគគលកិទៅឆ្ប ំ ២០១៤ និង
អនុវតថជាផលូ វការទៅឆ្ប ំ 
២០១៦ 

 ទរៀបច្ំរបព័ននរតួតពិនិតយតាម
ដ្ឋនដផែកទលើលទនផលទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការទោលអភិវឌណ

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាព
អនុវតថទោលនទយបាយរគូ
បទរងៀនទៅឆ្ប ំ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំលកខនថិកៈ សថពីីការ 
បទងកើតរគឹេះសាទ នបឋមសកិា
សាធារណៈ និង ឯកជន ទៅ
ឆ្ប ំ ២០១៥ 

 

   



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [97] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
របព័ននព័ត៌មានរគប់រគងអប់រ ំ
រសបតាមទោលនទយបាយ 
សថពីីបទច្ចកវទិាសារ
គមនាគមន៍និងព័ត៌មាន
របសរ់កសងួ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

ការអបរ់ំមធយម្ិកានិងការអបរ់ំបសចេកសទ្ 
ទោលនទយបាយទ១ី៖ ធានា
លទនភាពទទួលបានទសវាអប់រ ំ
របកបទដ្ឋយសមធម៌ 

 កសាងទោលនទយបាយ
ជាតិសថពីី អាហារបូករណ៍ 
ឧបតទមភធន និងឥណទាន
អបកសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំអនុរកឹតយសថពីី ការ
បទងកើនរបាក់ទលើកទឹកច្ិតថដល់
រគូបទរមើការទៅតំបន់ជួបការ
លបំាក និងតំបន់ដ្ឋច្់
រសយល ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការទោល
សរមាប់អភិវឌណការអប់រ ំ
បទច្ចកទទស ទៅឆ្ប ំ ២០១៤  

 ទរៀបច្ំលខិ្ិបទដ្ឋឌ នគតិយតុថិ
និងយនថការសថពីី ការពរងីក
វទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅនិង
បទច្ចកទទស ទៅឆ្ប ំ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគតិយតុថ ិ
យនថការ និងរកបខ្ណឍ ការងារ 
ទដើមផីបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញ
វជិាជ ជីវៈដលស់សិសដដល
ទបាេះបង់ការសកិាទៅសាលា
មធយមសកិា ទៅឆ្ប ំ២០១៥ 
 

   

ទោលនទយបាយទ២ី៖ ទលើក
កមពសគ់ុណភាពនិងភាពទឆលើយ
តប 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី
កមមវធិីសាលាកុមារទមរតីទៅ
មធយមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 អនុវតថរបព័ននធានាគុណភាព
ការងារបណថុ េះបណ្តថ លរគូ
បទរងៀន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ដកលមែទសច្កថីដណនំាសថពីី 
ការរបឡងថ្នប ក់ជាតិ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៥ 

 ទធវើបច្ចុបផនបភាពដផនការ
ទោលសរមាប់ការអនុវតថ    
បទច្ចកវទិាសារគមនាគមន ៍

 ទរៀបច្ំកមមវធិីសកិា និងសថង់
ដ្ឋរកមមវធិីសកិាអប់រ ំ
បទច្ចកទទសរសបតាមតរមូវ
ការរបសស់ហគមន៍ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៦ 

 ទរៀបច្ំរបព័ននធានាគុណភាព

 ដកលមែរបព័នននិងកមមវធិ ី    
បណថុ េះបណ្តថ លរគូបទរងៀន
មធយមសកិាទៅឆ្ប ំ ២០១៧ 

 

 ទធវើបច្ចុបផនបភាពទោល-
នទយបាយកមមវធិីសកិា
សរមាប់មធយមសកិាច្ំទណេះ
ទូទៅ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [98] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី 
ការរបឡងសសិសដផបកអប់រ ំ
បទច្ចកទទស ទៅឆ្ប ំ២០១៤ 

និងព័ត៌មានកបុងវសិយ័អប់រ ំ
ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាព
សរមាប់អនុវតថទោល    
នទយបាយរគូបទរងៀនទៅ
ឆ្ប ំ ២០១៥  

 ទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋរវទិាលយ័
ច្ំទណេះទូទៅនិងបទច្ចកទទស 
ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

សាលាទរៀន ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 
 ដកសរមួល និងទរៀបច្ំលខិ្ិត
បទដ្ឋឌ នគតិយតុថ ិពាក់ព័នន
នឹងសខុ្ភាពសកិា ទៅឆ្ប ំ 
២០១៦ 

ទោលនទយបាយទ៣ី៖ ធានា
ភាពសក័ិថសទិនម្នភាពជាអបក
ដឹកនំានិងរគប់រគងរបសម់ស្រនថី
អប់ររំគប់លដំ្ឋប់ថ្នប ក់ 

 ទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋផគត់ផគង់សមាភ រៈ
បរកិាខ របទរមើដលរ់ដឌបាល
សាលាទរៀន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំរបព័ននកសាងដផនការ 
ពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយ
តម្មល ដផែកទលើលទនផលទៅ
មធយមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ រគូបទរងៀន
ដផបកអប់របំទច្ចកទទសបទរងៀន
ទៅវទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅ
និងបទច្ចកទទស ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ 

 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នសថពីី 
ការរគប់រគងរគឹេះសាទ នអប់រ ំ
មធយមសកិាឯកជន ទៅឆ្ប ំ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី 
ការពរងឹងការរគប់រគងនិង
ការអនុវតថដផបកអប់របំទច្ចក-
ទទសទៅសាលាមធយម
សកិា ទៅឆ្ប ំ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ ន និង
យនថការការងាររបសទ់ីរបឹកា
អាជីពទៅតាមសាលាទរៀន 
ទៅឆ្ប ំ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីីការ
រគប់រគងដផែកទលើលទនផលទៅ
មធយមសកិាច្ំទណេះទូទៅ និង
មធយមសកិាបទច្ចកទទស ទៅ
ឆ្ប ំ២០១៥ 
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អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី 
សវយ័ភាពនិងការទទួលខ្ុស
រតូវរបសស់ាលាមធយមសកិា
ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍       
អភិបាលកិច្ចលែទៅសាលា
មធយមសកិាច្ំទណេះទូទៅ 
និងវទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅ 
និងបទច្ចកទទសទៅឆ្ប ំ
២០១៤ 

 ទធវើបច្ចុបផនបភាពទោល
នទយបាយបទច្ចកវទិាសារ
គមនាគមន៍និងព័ត៌មានកបុង 
វសិយ័អប់រ ំទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំរបកាសសថពីី ការដក
សរមួលភារកិច្ច និងការ
របរពឹតថទៅរបសន់ាយកដ្ឋឌ ន
តរមង់ទិសវជិាជ ជីវៈទៅឆ្ប ំ
២០១៤  

ការអបរ់ំឧតដម្ិកា 
ទោលនទយបាយទ១ី៖ ធានា
លទនភាពទទួលបានទសវាអប់រ ំ
របកបទដ្ឋយសមធម៌ 

 ទរៀបច្ំទោលនទយបាយសថពីី
អាហារបូករណ៍ ការឧបតទមភ
ធននិងឥណទានសរមាប់អបក

  ទរៀបច្ំដផនការពរងីកទសវា
កមមនិងធនធានរបស់
រគឹេះសាទ នឧតថមសកិាតាម
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ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [100] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
សកិាទៅឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការបទងកើនច្ំនួន
និសសិតដផបកវទិាសាស្រសថ     
បទច្ចកទទស វសិវកមម សលិផៈ
ម្ច្បរបឌិត និងគណិតសាស្រសថ 
ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីីការ
ទរជើសទរ ើសនិសសិតច្ូលទរៀន 
និងការបញ្ច ប់ការសកិា ទៅ
ឆ្ប ំ ២០១៤ 

តំបន ់ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 

ទោលនទយបាយទ២ី៖ ទលើក
កមពសគ់ុណភាពនិងភាពទឆលើយ
តប 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំា សថពីី
ការសកិាសាទ នភាពនិសសិត
ទរកាយបញ្ច ប់ការសកិាទៅ
ឆ្ប ំ ២០១៤ 

 

 ទរៀបច្ំទសៀវទៅដណនំា
របតិបតថិសថពីីគទរមាង
រសាវរជាវ ទៅឆ្ប ំ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំា 
សថពីីការវាយតម្មលតាមថ្នប ក់
ទរៀនជារបចំ ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 បទងកើតទោលនទយបាយ
អភិវឌណធនធានមនុសស
សរមាប់ឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ 
២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំា សថពីី
ការអភិវឌណកមមវធិីច្ុេះកមម
សកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំា
សថពីីការអភិវឌណកមមវធិីសកិា
ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 

 

  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [101] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
 ទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋរនិងទោល
ការណ៍ដណនំាអំពីការធានា
គុណភាពម្ផធកបុងទៅឆ្ប ំ
២០១៥ 

ទោលនទយបាយទ៣ី៖ ធានា
ភាពសក័ិថសទិនម្នភាពជាអបក
ដឹកនំានិងរគប់រគងរបសម់ស្រនថី
អប់ររំគប់លដំ្ឋប់ថ្នប ក់ 

 ទរៀបច្ំបទងកើតមហាវទិាលយ័
អប់រទំៅសាកលវទិាលយ័
ភូមិនធភបំទពញ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទសៀវទៅដណនំា
របតិបតថិសថពីីការរគប់រគង  
បណ្តត លយ័ ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 

 ទរៀបច្ំទសៀវទៅដណនំា
របតិបតថិសថពីីការរគប់រគង
បនធប់ពិទសាធន ៍ទៅឆ្ប ំ២០១៦ 

 ទរៀបច្ំរច្នាសមព័នន និងយនថ-
ការអនុវតថទោលនទយបាយ 
សថពីីការរសាវរជាវនិងអភិវឌណ 
ទៅឆ្ប ំ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការដផែកទលើ  
លទនផលទៅឧតថមសកិា 
២០១៤-២០១៨ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ 

 ដកលមែរបព័ននសថពីីការទទួល
សាគ លន់ិងការបទងកើតរគឹេះសាទ ន
ឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំយនថការអនុវតថរពេះរាជ
រកឹតយសថពីីការផថលឋ់ានៈ
សាស្រសាថ ចរយទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំា 
សថពីីរបព័ននពិនិតយតាមដ្ឋន
វាយតម្មលដផែកទលើលទនផល 
ទៅឆ្ប ំ២០១៥ 
 

 ទរៀបច្ំគំរដូផនការអភិវឌណន៍
និងធុរកិច្ចទៅតាមរគឹេះសាទ ន
ឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 

 ទរៀបច្ំទោលនទយបាយ
អភិបាលកិច្ច និងការ
រគប់រគងហរិញ្ដវតទុ ទៅឧតថម
សកិា ទៅឆ្ប ំ២០១៦ 

 

 ទរៀបច្ំទោលការណ៍ដណនំា
អំពីតម្មលសកិាអបផបរមា
តាមមុខ្ជំនាញសកិាទៅ
ឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ២០១៧ 

 

 កសាងដផនការទមសរមាប់
បទងកើតសាកលវទិាលយ័
ជាតិ ទៅឆ្ប ំ២០១៨ 

 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [102] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ ន សថពីី
ការផថលស់វយ័ភាពដល់
រគឹេះសាទ នឧតថមសកិា ទៅឆ្ប ំ
២០១៤  

ការអបរ់ំសរៅរប្ពន័ធ 
ទោលនទយបាយទ១ី៖ ធានា
លទនភាពទទួលបានទសវាអប់រ ំ
របកបទដ្ឋយសមធម៌ 

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាព 
សថពីីការពទនលឿនអកខរកមម  
ទៅឆ្ប ំ ២០១៣ 

 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំា   
សថពីីការអនុវតថកមមវធិីច្ូល
ទរៀនទឡើងវញិ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំា 
សថពីីការអនុវតថកមមវធិីអកខរ-
កមមវជិាជ ជីវៈ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី
ការអនុវតថកមមវធិីសមមូល
មធយមសកិាបឋមភូមិ ទៅ
ឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី 
ការផថលអ់ាហារបូករណ៍ 
ដលអ់បកសកិាកមមវធិីអប់រ ំ
ទរៅរបព័នន 

 
 

  ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី
ការអនុវតថកមមវធិីសមមូល
មធយមសកិាទុតិយភូមិ ទៅ
ឆ្ប ំ ២០១៦ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី  
ការទរៀបច្ំរបឡងដ្ឋច្់ទដ្ឋយ
ដឡកសរមាប់កមមវធិីសមមូល
មធយមសកិាបឋមភូមិ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៦ 

 

  ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំា សថពីី
ការអនុវតថកមមវធិីទរកាយ   
អកខរកមម ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [103] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ទោលនទយបាយទ២ី៖ ទលើក
កមពសគ់ុណភាពនិងភាពទឆលើយ
តប 

     

ទោលនទយបាយទ៣ី៖ ធានា
ភាពសក័ិថសទិនម្នភាពជាអបក
ដឹកនំានិងរគប់រគងរបសម់ស្រនថី
អប់ររំគប់លដំ្ឋប់ថ្នប ក់ 

 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំា   
សថពីីការដឹកនំានិងរគប់រគង
មជឈមណឍ លសកិាសហគម
ន៍ទៅឆ្ប ំ២០១៤ 

 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំា 
សថពីីការទរបើរបាសរ់បព័នន
ព័ត៌មានរគប់រគងអប់រទំរៅ
របព័នន  ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ដផនការការងាររបសអ់នុ
រកុមការងារបទច្ចកទទសអប់រ ំ
ទរៅរបព័ននរតូវបាន          
អនុម័តទរៀងរាលឆ់្ប ំ 

 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំា 
សថពីី ការរគប់រគងសាលា
ឯកជន 

 ទរៀបច្ំរបព័ននរគប់រគងដផែក
ទលើលទនផលម្នកមមវធិីអប់រ ំ
ទរៅរបព័នន ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 

 ទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋមជឈមណឍ ល
សកិាសហគមន៍ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៦ 

 

  

ការអភិវឌឍយវុជន 
ទោលនទយបាយទ១ី៖ ធានា
លទនភាពទទួលបានទសវាអប់រ ំ
របកបទដ្ឋយសមធម៌ 

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាព
ជាតិសថពីីការអភិវឌណយវុជន
កមពុជា ឆ្ប ំ  ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំរកុមរបឹកាជាតិទដើមផី
អភិវឌណយវុជននិងរកុមរបឹកា

    



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [104] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
អភិវឌណយវុជនរកសងួ សាទ ប័ន 
រាជធានី ទខ្តថ រសុក ខ្ណឍ  
ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការយទុនសាស្រសថ
សរមាប់រកុមរបឹកាជាតិ
ទដើមផីអភិវឌណយវុជន ទៅឆ្ប ំ  
២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទសវាតរមង់ទិសវជិាជ -
ជីវៈនិងតរមង់ទិសការសកិា 
ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការសថពីីការច្ូល
រមួរបសយ់វុជនកបុងសកមម-
ភាពសមរ័គច្ិតថទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំដផនការសកមមភាព
ជាតិសថពីីការអភិវឌណច្លនា
កាយរទឹនិជាតិកមពុជា ទៅឆ្ប ំ  
២០១៤ 

ទោលនទយបាយទ២ី៖ ទលើក
កមពសគ់ុណភាពនិងភាពទឆលើយ
តប 

 ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នសថពីី
ការពរងឹងយនថការរកុម
របឹកាកុមារនិងយវុជន និង
ទរៀបច្ំឯកសារពាក់ព័នន ទៅ
ឆ្ប ំ  ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំនិយមអបផបរមា
សរមាប់ការបណថុ េះបណ្តថ ល
ជំនាញវជិាជ ជីវៈ ទៅឆ្ប ំ  
២០១៥ 

 

   

ទោលនទយបាយទ៣ី៖ ធានា
ភាពសក័ិថសទិនម្នភាពជាអបក

 ទរៀបច្ំយនថការសរមាប់ការ 
ពិនិតយតាមដ្ឋននិងវាយតម្មល

    



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [105] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ដឹកនំានិងរគប់រគងរបសម់ស្រនថី
អប់ររំគប់លដំ្ឋប់ថ្នប ក់ 

ការអនុវតថ ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤ 
 ទរៀបច្ំដផនការអភិវឌណទហដ្ឋឌ
រច្នាសមព័ននមជឈមណឍ ល   
យវុជន ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ដកសរមួលទសច្កថីដណនំា   
សថពីី ការទរៀបច្ំនិងការរបរពឹតថ
ទៅរបសម់ជឈមណឍ លយវុជន 
ទៅឆ្ប ំ  ២០១៤ 

ការអបរ់ំកាយនិងកីឡា 
ទោលនទយបាយទ១ី៖ ធានា
លទនភាពទទួលបានទសវាអប់រ ំ
របកបទដ្ឋយសមធម៌ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី 
ការទរៀបច្ំទីធាល សរមាប់
ការងារអប់រកំាយ និងកីឡា 
ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទសច្កថីដណនំាសថពីី ការងារ
បទច្ចកទទសអប់រកំាយនិង
កីឡាទៅឆ្ប ំ២០១៤  

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី 
ការហាត់អប់រកំាយនិងកីឡា
ទៅកបុងទមា៉ាងសកិានិងទរៅ
ទមា៉ាងសកិា ទៅឆ្ប ំ ២០១៤  

    

ទោលនទយបាយទ២ី៖ ទលើក
កមពសគ់ុណភាពនិងភាពទឆលើយ
តប 

 ទរៀបច្ំទោលនទយបាយ
កីឡាជាតិសថពីីការអភិវឌណ    
វសិយ័អប់រកំាយនិងកីឡា 
ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

    



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៤ ៖ តារាងមា៉ា រទិកសកមមភាពទោលនទយបាយ              ទំព័រទី [106] 
 

អនវុិ្យ័ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
 ទរៀបច្ំដផនការទោលសថពីី
ការអភិវឌណកីឡាទឆ្ព េះទៅឆ្ប ំ 
២០២៣ ទៅឆ្ប ំ ២០១៤ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី 
ការរបកួតកីឡាទៅតាម
រគឹេះសាទ នសកិា ទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ 

ទោលនទយបាយទ៣ី៖ ធានា
ភាពសក័ិថសទិនម្នភាពជាអបក
ដឹកនំានិងរគប់រគងរបសម់ស្រនថី
អប់ររំគប់លដំ្ឋប់ថ្នប ក់ 

  ទរៀបច្ំលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគតិ
យតុថិ សថពីីការទផធរមុខ្ងារ
អប់រកំាយនិងកីឡាដលថ់្នប ក់
ទរកាមជាតិ ទៅឆ្ប ំ ២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំាសថពីី 
ការការពារតម្មលសលីធម៌និង
វជិាជ ជីវៈកបុងការទធវើសកមមភាព
អប់រ ំកាយនិងកីឡា ទៅឆ្ប ំ 
២០១៥ 

 ដកលមែទសច្កថីដណនំាសថពីី
ការច្ងរកងកលឹប សមាគម 
សហព័ននកីឡា ទៅឆ្ប ំ 
២០១៥ 

 ទរៀបច្ំទសច្កថីដណនំា សថពីី   
វមិជឈការការងារកីឡាដល់
សហព័ននកីឡាជាត ិទៅឆ្ប ំ 
២០១៥ 

 ទរៀបច្ំច្ាប់សថពីីការ     
រគប់រគងវសិយ័កីឡាជាតិ 
ទៅឆ្ប ំ ២០១៦ 

 

  



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៥ ៖ តារាងសមទហតុផល                 ទំព័រទី [107] 
 

ឧប្មពន័ធទ ី៥ ៖ តារាង្មសហតផុល 
 
អនវុិ្យ័ ការអបរំ់កមុារតចូ 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 

បទងកើនការច្ូលទរៀននិងការោំពារដល់
កុមារអាយ ុ ០ ដលទ់រកាម ៦ ឆ្ប ំ ជា
ពិទសសកុមារមកពីរគួសាររកីរក ជនជាតិ
ទដើមភាគតិច្ និងកុមារមានពិការភាព 
រពមទំាងផថលអ់ាទិភាពដលស់ាលា        
មទតថយយសកិាសហគមន៍ និងអប់រកំុមារ
តូច្តាមផធេះ ខ្បងផធេះ 

 

 ពរងីកទសវាអប់រកំុមារតូច្រគប់របូភាពនិងរគប់
ទីកដនលង ជាពិទសសតំបន់ដដលមានអរតាច្ូល
ទរៀនថមីនិងអរតាពិតម្នការសកិាទាប អរតា
ទបាេះបង់ការសកិាខ្ពស់ និងតំបន់ដដលមាន
សាទ នភាព អាហារបូតទមភ ការោំពារ កិច្ចការពារ
កុមារ និងការទរបើរបាសទ់សវាសខុាភិបាលទៅ
ទាប 

 ពរងឹងនិងពរងីកមទតថយយសកិាសហគមន៍ពីរ
ភាសាសរមាប់តំបន់ជនជាតិទដើមភាគតិច្ 

 ពរងីកកមមវធិីអប់របំញ្ចូ លោប សរមាប់កុមារមាន
ពិការភាពទៅតាមសាលាមទតថយយសកិារដឌ 
និងមទតថយយសកិាសហគមន ៍

 ផថលអ់ាហារបូតទមភ និងទលើកកមពសស់ខុ្ភាព
សកិាសរមាប់មទតថយយសកិារគប់របូភាព 

 ភាគរយកុមារអាយ ុ ៥ ឆ្ប ំបានទទួលទសវា
អប់រកំុមារតូច្រគប់របូភាពទកើនទឡើងពី 
៥៦,៤៩ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-
២០១៣ ដល ់ ៨០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា 
២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយកុមារអាយ ុ ៤ ឆ្ប ំបានទទួលទសវា
អប់រកំុមារតូច្រគប់របូភាពទកើន ទឡើងពី ២១,៥ 
ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់
៤៥ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយកុមារអាយ ុ ៣ ឆ្ប ំបានទទួលទសវា
អប់រកំុមារតូច្រគប់របូភាពទកើន ទឡើងពី ២១,១
ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់
៤០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 

 ការរបមូលកុមារច្ូលទរៀនទៅសាលាមទតថយយ
សកិារដឌ 

 ការរតួតពិនិតយសខុ្ភាពនិងកាយសមផទា 
កុមារមុនចប់ទផថើមច្ូលទរៀន 

ទលើកកមពសគ់ុណភាពរគប់ទសវាទលើការ
អប់រ ំ ការោំពារ អាហារបូតទមភ និងសខុ្
ភាព រពមទំាងបទងកើនការទរបើរបាសទ់សវា
សខុាភិបាល 

 ផឋលធ់ាតុច្ូលមានគុណភាពនងិោំរទបទច្ចក-
ទទសដលម់ទតថយយសកិារដឌ មទតថយយសកិា
សហគមន៍ និងកមមវធិីអប់រតំាមផធេះរសបតាម 
សថង់ដ្ឋរ  (ការបំប៉ានរគូ កមមវធិីសកិា កមមវធិី

 ភាគរយទសវាអប់រកំុមារតូច្ដដលទោរពតាម
សថង់ដ្ឋរគុណភាព ទកើនដល ់ ៩០ ភាគរយ 
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយទសវាអប់រកំុមារតូច្ដដលបានអនុវតថ

 ការបណថុ េះបណ្តថ លរគូមទតថយយសកិានិងការ
បំប៉ាន 

 កមមវធិីអប់រកំុមារតូច្តាមផធេះ ខ្បងផធេះ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៥ ៖ តារាងសមទហតុផល                 ទំព័រទី [108] 
 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 
អប់រកំាយនិងសខុ្ភាព សមាភ រៈបទរងៀននិង
ទរៀនកបុងនិងទរៅថ្នប ក់ ទីតំាង) 

 អភិវឌណរបព័ននបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀន    
តាមរយៈការទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋររបព័ននបណថុ េះ        
បណ្តថ លរគូបទរងៀន បញ្ច ប់ការបណថុ េះបណ្តថ ល
រគូបទរងៀនតាមរបព័នន ៩ បូក ២ បណថុ េះ         
បណ្តថ លរគូបទរងៀនសរមាប់រកបខ្ណឍ រដឌ និង
ឯកជន 

 ពរងឹងគុណភាពម្នការបណថុ េះបណ្តថ លនិង
វរិកឹតការរគូមទតថយយសកិា 

 

ទតសថទទៀងទាត់ ទដើមផីវាសស់មតទភាពកុមារ
អាយ ុ ៥ ឆ្ប ំ ទកើនដល ់ ៨០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ 
សកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយកុមារកបុងទសវាោំពារនិងអភិវឌណន៍
កុមារតូច្ ដដលមានសាទ នភាពអាហារបូតទមភ
ទកើនដល ់ ៩០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា 
២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយកុមារទៅតាមសាលាមទតថយយសកិា
សាធារណៈយ៉ាងតិច្ ៩០ ភាគរយ បាន
ទទួលថ្នប ំទមាល ក់រពូនទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-
២០១៨ 

 ការអភិវឌណកមមវធិីសកិា 

 ការអប់រមំាតាបិតា ឬអាណ្តពាបាល 

 ការវាយតម្មលថ្នប ក់ជាតិនិងថ្នប ក់ ទរកាមជាតិ 

ធានារបព័ននរគប់រគងដផែកទលើលទនផល
ដំទណើ រការទពញទលញ ទដើមផីោំរទដល់
ការោំពារនិងអភិវឌណកុមារតូច្ 

 

 ពរងឹងការរគប់រគង ការទធវើដផនការ ការបំទពញ
ការងារ និងការពិនិតយតាមដ្ឋននិងវាយតម្មល
ដផែកទលើលទនផល រពមទំាងការទធវើរបាយ
ការណ៍ 

 ពរងឹងកិច្ចសហរបតិបតថិការជាមយួអបកពាក់ព័នន
សរមាប់ការោំពារនិងអភិវឌណន៍កុមារតូច្ 

 ពរងឹងទោលការណ៍អភិបាលកិច្ច ការអភិវឌណ
តាមដបបរបជាធិបទតយយទៅថ្នប ក់ទរកាមជាតិ 
និងការទធវើទំទនើបកមមលខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគតិយតុថ។ 

  ការអភិវឌណសមតទភាពមស្រនថីអប់រថំ្នប ក់ជាតិ 
និងថ្នប ក់ទរកាមជាតិ 

 ការអភិវឌណរកបខ្ណឍ ច្ាប់ លខិ្តិបទដ្ឋឌ ន 
ពរងឹងអភិបាលកិច្ចលែ និងការអភិវឌណតាម
ដបបរបជាធិបទតយយទៅថ្នប ក់ទរកាមជាតិ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៥ ៖ តារាងសមទហតុផល                 ទំព័រទី [109] 
 

អនវុិ្យ័ ការអបរំ់បឋម្ិកា 
សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 

របមូលកុមារដលវ់យ័និងកបុងវយ័សកិាឱយ
ច្ូលទរៀននិងទរៀនបានច្ប់ឆ្ប ំសកិា និង
ភូមិសកិា    

 

 បទងកើនការរបមូលកុមារច្ូលទរៀនទៅបឋម
សកិា ជាពិទសសរកុមកុមារបាត់បង់ឱកាស 
តាមរយៈការផថលអ់ាហារបូករណ៍ដលស់សិស  
រកីរកនិងអាហារបូតទមភទៅតាមសាលាបឋម
សកិា 

 បទងកើនលទនភាពច្ូលរមួរបសដ់ផបកឯកជន នងិ
សហគមន៍ទលើដផបកអភិវឌណវសិយ័អប់រទំៅរគប់
ករមិតសកិា ជាពិទសស គណៈកមមការនិង
រកុមរបឹកាម្នរដឌបាលថ្នប ក់ទរកាមជាតិរគប់
របទភទ 

 អភិវឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមព័ននរបូវន័ថតាមរយៈការ
កាត់បនទយសាលាបឋមសកិាមនិរគប់ករមិត 
បទងកើតសាលាទរៀនថមីនិងផថលស់មាភ ររបូវន័ថបដនទម 

 បទងកើនការទរបើរបាស់ទសវាសខុាភិបាលទដើមផី
ទលើកកមពសរ់គប់ទសវាអប់រសំខុ្ភាពទៅបឋម
សកិា 

 ភាគរយសាលាកុមារទមរតីករមិតមធយមនិង
ករមិតអភិវឌណទកើនពី ៧២,៧១ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ
សកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់ ១០០ ភាគរយ
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 អរតាពិតច្ូលទរៀនថមីទកើនពី ៩៤,៣ ភាគរយទៅ
ឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់ ១០០ ភាគ
រយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 អរតាពិតម្នការសកិាទកើនពី ៩៧,០ ភាគរយ
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់ ១០០ 
ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយសាលាបឋមសកិាមានបងគនអ់នាម័យ
និងទឹកសាែ ត (៨៧ភាគរយ) កដនលងលាង
សមាែ តម្ដ (៦០ភាគរយ) និងរបអបស់ទស្រងាគ េះ
បឋម (៧០ភាគរយ) ទៅឆ្ប ំ ២០១៨។ 

 

 

 កមមវធិីអភិវឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមព័ននបឋម សកិា 

 ការរបមូលកុមារច្ូលទរៀន 

o ផថលថ់វកិាដំទណើ រការសាលាទរៀន 
o ដផនការដកលមែសាលាទរៀន 
o អាហារបូករណ៍សរមាប់កុមាររកីរកនិង

អាហារទពលរពឹក 

 កមមវធិីអប់រពំិទសសទៅបឋមសកិា 

o  ថ្នប ក់ពទនលឿនការសកិា 
o ថ្នប ក់គួប 
o ការអប់រពំីរភាសា 
o ការោំរទដលស់សិសដដលមានបញ្ា      

ទមើលនិងសាថ ប ់

 កមមវធិីអប់រអំនាម័យនងិបរសិាទ ន 

o សាលាទរៀនសវុតទិភាព 
o រតួតពិនិតយទមើលសខុ្ភាពរបសក់ុមារ មុន

ចប់ទផថើមច្ូលទរៀន 
o ការអប់រសំខុ្ភាព 
o ការបំពាក់សមាភ ររបូវន័ថដផបកអនាម័យ  តាម

សាលាទរៀន 
o ការអប់រអំំពីសងគមនិងបរសិាទ ន 
o ការអភិវឌណកមមវធិីបំណិនជីវតិ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៥ ៖ តារាងសមទហតុផល                 ទំព័រទី [110] 
 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 

ធានាកុមារទំាងអសទ់ទួលបានច្ំទណេះ
ដឹង បណិំន សខុ្ភាពទពញទលញ និង
សលីធម៌រសបតាមសថង់ដ្ឋរដដលបាន
កំណត ់ 

 

 ផឋលធ់ាតុច្ូលមានគុណភាពនងិោំរទ
បទច្ចកទទសដលស់ាលាទរៀនរសបតាមសថង់ដ្ឋរ 
(រគូទច្ញពីសាលាគរទុកាសលយ ទសៀវទៅ
សកិាទោល សមាភ រៈទរៀននិងបទរងៀន) 

 ដកលអំកមមវធិីសកិាសរមាប់បឋមសកិា 

 ទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ ធានាគុណភាពសាលាទរៀន 
(ព័ត៌មាន ការដឹកនំានិងរគប់រគង សមាភ របរកិាខ រ 
ការបទរងៀននិងទរៀន ការងារសខុ្ភាពសកិា 
សមាភ រទរៀននិងបទរងៀន ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុ  
ការអបរ់កំាយនិងកីឡា ការច្ូលរមួរបស់មាតា
បិតានិងសហគមន៍) 

 អភិវឌណរបព័ននបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀន    
តាមរយៈ ការទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋរបព័ននបណថុ េះ        
បណ្តថ លរគូបទរងៀន បញ្ច ប់ការបណថុ េះបណ្តថ ល
រគូបទរងៀនតាមរបព័នន ៩ បូក ២ បណថុ េះ         
បណ្តថ លរគូបទរងៀនសរមាប់រកបខ្័ណឍ រដឌ និង
ឯកជន 

 ពរងឹងគុណភាពម្នការបណថុ េះបណ្តថ លនិង
វរិកឹតការរគូបឋមសកិា 

 ដកលមែការបំទពញការងារនិងការទទួលខ្ុស
រតូវរបសស់ាលាទរៀន រគូបទរងៀន និងសសិស 
តាមរយៈតាមដ្ឋននិងវាយតម្មលលទនផលម្នការ

 អរតាទបាេះបង់ការសកិាថយច្ុេះពី ៣,៧     
ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១១-២០១២ មក
រតឹម ១ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៦-២០១៧ 

 អរតារតួតថ្នប ក់ថយច្ុេះពី ៥,៣ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ
សកិា ២០១១-២០១២ មករតឹម ២ ភាគរយ 
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៦ -២០១៧  

 អរតាបញ្ច ប់ការសកិាទកើនពី ៨៧,៤ ភាគរយ
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់ ១០០ 
ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ភាគរយកុមារច្ូលទរៀនថ្នប ក់ទី១ថម ីបានឆលងកាត់
មទតថយយសកិាទកើនពី ៨០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ
សកិា ២០១២-២០១៣ ដល ់ ១០០ ភាគរយ 
ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 អរតាឆលងភូមិសកិាទៅមធយមសកិាបឋមភមូិ
ទកើនពី ៧៨,៩ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១១-
២០១២ ដល ់ ១០០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា 
២០១៦-២០១៧ 

 

 កមមវធិីអភិវឌណសមាភ រៈបទរងៀននិងទរៀន 

o ការអភិវឌណកមមវធិីសកិា 
o ការផថលស់មាភ របទរងៀននិងទរៀន 

 កមមវធិីបណថុ េះបណ្តថ លនិងវរិកឹតការរគូ 
បទរងៀន 

o ការបណថុ េះបណ្តថ លនិងវរិកឹតការរគូ 
បទរងៀន 

o ការផគត់ផគង់និងតរមូវការរគូបទរងៀន 
o កមមវធិីដណនំាដលរ់គូទច្ញថមី 

 កមមវធិីដកលមែគុណភាព 

o ការអភិវឌណកមមវធិីអាន សរទសរភាសាដខ្មរ
និងគណិតវទិាថ្នប ក់ដំបូង 

o ការបទរងៀនភាសាបរទទសចប់ពីថ្នប ក់ទី៤ 
o ការវាយតម្មលលទនផលសកិារបសស់សិស 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
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សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 
សកិារបសស់សិសនិងផថលក់ារោំរទបានទាន់
ទពលទវលា 

ធានាដំទណើ រការទពញទលញនូវរបព័នន
រគប់រគងដផែកទលើលទនផល 

 

 បទងកើនគណទនយយភាពហរិញ្ដវតទុសាធារណៈ 
និងការទទួលខ្ុសរតូវរបសរ់គឹេះសាទ នសកិា
កបុងការទរបើរបាសថ់វកិានិងការសទរមច្ច្ិតថទលើ
កមមវធិីនានា 

 ពរងឹងភាពជាអបកដឹកនំានិងរគប់រគងទៅករមិត
សាលាទរៀនទដើមផីធានាដំទណើ រការសាលាទរៀន
របកបទដ្ឋយវជិាជ ជីវៈនិងការទទួលខ្ុសរតូវ 

 ពរងឹងការរគប់រគង ការកសាងដផនការ ការ
អនុវតថ ការពិនិតយតាមដ្ឋន និងការទធវើរបាយ
ការណ៍ដផែកទលើលទនផលរសបតាមទោល
ការណ៍អភិបាលកិច្ចលែ និងការអភិវឌណតាម
ដបបរបជាធិបទតយយទៅថ្នប ក់ទរកាមជាតិ 

  ការពរងឹងការរគប់រគងរទពយសមផតថិរដឌ 

o ការអភិវឌណនិងពរងឹងរបសទិនភាពការ
រគប់រគងរដឌបាលអប់រ ំ

o ជំរញុការអនុវតថតួនាទីនិងភារកិច្ច របស ់ 
គណៈកមមការរទរទង់សាលាទរៀន 

o ការអភិវឌណរកបខ្ណឍ ច្ាប់ លខិ្តិបទដ្ឋឌ ន
ពរងឹងអភិបាលកិច្ចលែ និងការអភិវឌណតាម
ដបបរបជាធិបទតយយទៅថ្នប ក់ទរកាមជាតិ 

 កមមវធិីអភិវឌណសមតទភាពនិងការោំរទ 

o កមមវធិីោំរទរកុង រសុក ខ្ណឍ  ដដល 
បំទពញការងារទៅទាបជាងច្ំណុច្ទៅ 

o ការអភិវឌណសមតទភាពរគូឧទទធសបទងាគ ល 
o ការអភិវឌណបណ្តត លយ័ 
o ការពរងឹងករមងសាលាទរៀន 
o ការទរៀបច្ំដផនទីសកិានិងដផនទខី្បងផធេះ 
o អភិវឌណរគូបណថុ េះបណ្តថ លទៅ 

មជឈមណឍ លបណថុ េះបណ្តថ លរគ ូ
o ដកលមែច្ំទណេះដឹងរគូបឋម សកិា 
o អភិវឌណសមតទភាពអបករគប់រគង និង

នាយកបឋមសកិា  
o ការទផធរមុខ្ងារដលថ់្នប ក់ទរកាមជាតិ 
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សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 
o ការអភិវឌណរបព័ននព័ត៌មានរគប់រគងអប់រ ំ

 
អនវុិ្យ័ ការអបរំ់មធយម្កិានិង់អបរំ់បសចេកសទ្ 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 

ធានាសមធម៌និងពរងីកការច្ូលទរៀនទៅ
សាលាមធយមសកិាច្ំទណេះទូទៅ រសប
តាមសថង់ដ្ឋគុណភាព រពមទំាងទៅ    
វទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅនិងបទច្ចកទទស 
និងបំផុសសកមមភាពអប់រកំាយនិងកីឡា
រមួទំាងការទលើកកមពសស់ខុ្ភាពសកិា 

  

 បទងកើនការច្ូលទរៀនទៅមធយមសកិា            
ជាពិទសស សសិសរសី រកុមបាត់បង់ឱកាស     
តាមរយៈការផថល់អាហារបូករណ៍ដលស់សិស
រកីរក និងអាហារបូតទមភដលស់សិសមកពី
រគួសាររកីរក 

 បទងកើនលទនភាពច្ូលរមួរបសដ់ផបកឯកជននិង
សហគមន៍ទលើដផបកអភិវឌណវសិយ័អប់រទំៅ
មធយមសកិា ជាពិទសស គណៈកមមការនិង
រកុមរបឹកាម្នរដឌបាលថ្នប ក់ទរកាមជាតិរគប់
របទភទ 

 អភិវឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមព័ននរបូវន័ថ តាមរយៈ 
បទងកើតសាលាទរៀនថមី និងពរងកីករមិតសកិា 
រពមទំាងបំពាក់សមាភ ររបូវន័ថ (បណ្តត លយ័ 
បនធប់ពិទសាធ បនធបក់ុំពយូទ័រ បនធប់ទសាត       
ទសសន៍ ទីលានអប់រកំាយនិងកីឡា បងគន់       
អនាម័យ ទឹកសាែ ត កដនលងលាងសមាែ តម្ដ
បនធប់សទស្រងាគ េះបឋមទរាងជាង អទនថវាសកិដ្ឋឌ ន
សរមាប់សសិស) 

 អរតាទបាេះបង់ការសកិាទៅមធយមសកិាបឋម
ភូមិថយច្ុេះពី ២០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា
២០១១-២០១២ ដល ់ ៣ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ
សកិា ២០១៦- ២០១៧ 

 អរតារមួម្ន `ការសកិាទៅមធយមសកិាបឋម
ភូមិ ទកើនទឡើងពី ៥៣,៦ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា 
២០១២-២០១៣ ដល ់៨៧,០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ
សកិា ២០១៧- ២០១៨ 

 អរតារមួម្នការសកិាទៅមធយមសកិាទុតិយ
ភូមិទកើនទឡើងពី ២៧,៤ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា 
២០១២-២០១៣ ដល ់ ៤៥,០ ភាគរយទៅឆ្ប ំ
សកិា ២០១៧-២០១៨ 

 សាលាមធយមសកិាបឋមភមូិ៩០ភាគរយ និង
សាលាមធយមសកិាទុតិយភូមិ១០០ភាគរយ
មានបងគន់អនាម័យនិងមានទឹកសាែ តទៅឆ្ប ំ
២០១៨ 

 ការបទងកើនសសិសច្ូលទរៀនទៅមធយមសកិា 

o ការបទងកើតសាលាទរៀននិងអភិវឌណកមមវធិី 
o កមមវធិីអាហារបូករណ៍ 

 ការអភិវឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមព័នន 

o ការសាងសង់សាលាទរៀន 
o ការអភិវឌណបណ្តត លយ័ 
o ការអភិវឌណកមមវធិីបណ្តត លយ័ ទៅមធយម

សកិាទុតិយភូម ិ
o បនធប់កុំពយូទ័រទៅមធយមសកិា 
o សមាភ ររបូវន័ថសរមាប់រគូទៅសាលាជនបទ 
o ទសវាទឹក សខុ្ភាព អនាម័យ 
o ការអភិវឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមព័ននទៅ 

មជឈមណឍ លបណថុ េះបណ្តថ លរគូ  
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សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 

ធានាសសិសបញ្ច ប់ការសកិាទៅមធយម
សកិាច្ំទណេះទូទៅនិងវទិាលយ័ច្ំទណេះ
ទូទៅនិងបទច្ចកទទសទទួលបានជំនាញ
រតឹមរតូវនិងអាច្ច្ូលបទរមើការងារឬបនថ
ការសកិាទៅដផបកអប់របំទច្ចកទទសនិងវជិាជ
ជីវៈ និងឧតថមសកិា 

 ផឋលធ់ាតុច្ូលមានគុណភាពនងិោំរទបទច្ចក 
ទទសដលស់ាលាទរៀនរសបតាមសថង់ដ្ឋរ (រគូ
ទច្ញពីសាលាគរទុកាសលយ ទសៀវទៅសកិា
ទោល សមាភ រៈទរៀននិងបទរងៀន)  

 ជំរញុការអនុវតថទោលនទយបាយសាលា
កុមារទមរតីទៅមធយមសកិា និងការកាត់
បនទយច្ំណ្តយទរៅផលូ វការ 

 ទលើកកមពសគ់ុណភាពម្នការបទរងៀននិងទរៀន 
(វទិាសាស្រសថនិងគណិតវទិា បទច្ចកវទិា សារ
គមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ភាសាបរទទស អប់រ ំ
សខុ្ភាព អប់របំទច្ចកទទស ការអប់រវំជិាជ ជីវៈ
ជទរមើស និងអប់របំំណិនជីវតិ) 

 អភិវឌណកមមវធិីសកិាសរមាប់ការអប់រ ំ
បទច្ចកទទស និងដកលមែកមមវធិសីកិាសរមាប់
មធយមសកិាច្ំទណេះទូទៅ 

 ទរៀបច្ំរកបខ្ណឍ ធានាគុណភាពសាលាទរៀន 
(ព័ត៌មាន ការដឹកនំានិងរគប់រគង សមាភ រ
បរកិាខ រ ការបទរងៀននិងទរៀន ការងារសខុ្ភាព
សកិា សមាភ រៈបទរងៀននិងទរៀន ការរគប់រគង
ហរិញ្ដវតទុ  ការអប់រកំាយនិងកីឡា ការច្ូលរមួ
របសម់ាតាបិតានិងសហគមន៍) 

 អភិវឌណរបព័ននបណថុ េះបណ្តថ លរគបូទរងៀន    

 អរតាឆលងភូមិសកិាពីមធយមសកិាបឋមភូមិ
ទៅមធយមសកិាទុតិយភូមទិកើនទឡើងពី ៧៤,០ 
ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល់
៨៣,០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា២០១៧-២០១៨ 

 អរតាបញ្ច ប់ការសកិាទៅមធយមសកិាបឋម
ភូមិ ទកើនទឡើងពី ៤០,៦ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា
២០១២-២០១៣ ដល ់ ៧៦,៤ ភាគរយទៅឆ្ប ំ
សកិា ២០១៧- ២០១៨ 

 ភាគរយសសិសមធយមសកិាបឋមភូមិយ៉ាងតចិ្ 
៩ ភាគរយ ទទួលអាហារបូករណ៍ជាទរៀងរាល់
ឆ្ប ំ  

 ច្ំនួនរគឹេះសាទ នមធយមសកិាអនុវតថកមមវធិី
សាលាកុមារទមរតី ទកើនទឡើងពី ៥០,៧     
ភាគរយ ទៅឆ្ប ំសកិា ២០១២-២០១៣ ដល់
៧៥ ភាគរយទៅឆ្ប ំសកិា ២០១៧-២០១៨ 

 ច្ំនួនវទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅនិងបទច្ចកទទស
មាន ៧ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨  

 ច្ំនួនសសិសច្ូលទរៀនកបុងការអប់របំទច្ចកទទស
ទកើនទឡើងពី ៦១០ នាក ់ ទៅឆ្ប ំសកិា 
២០១២-២០១៣ ដល ់ ២០០០ នាក់ ទៅឆ្ប ំ
សកិា ២០១៧-២០១៨ 

 សាលាមធយមសកិា ៣០ ភាគរយ បានអនុវតថ

 ការអភិវឌណកមមវធិីសកិានិងសមាភ រៈបទរងៀន
និងទរៀន 

o ការអភិវឌណកមមវធិីសកិា 
o ការអភិវឌណនិងការដច្កចយទសៀវទៅ

សកិាទោល 
o ការអប់រសំខុ្ភាពសកិា 

 ការបណថុ េះបណ្តថ លនិងវរិកឹតការរគូបទរងៀន 

o ការអភិវឌណការបណថុ េះបណ្តថ លនិងការ
ពរងាយរគូ 

 កមមវធិីអភិវឌណសមតទភាពរគប់រគងអប់រ ំ

o ការអភិវឌណនិងពរងីករបព័ននការងារវរិកឹត
ការ 

o កមមវធិីដណនំាដលរ់គូទច្ញថមី 
o ការអភិវឌណនាយកសាលា 

 ការសរមបសរមួលសាលាទរៀនឯកជន 

 ការអប់រមំធយមសកិាច្ំទណេះទូទៅ និងអប់រ ំ
បទច្ចកទទស 

o ដំទណើ រការវទិាលយ័ច្ំទណេះទូទៅនិង
បទច្ចកទទស 

o ការអភិវឌណកមមវធិីសកិា មធយមសកិា
ច្ំទណេះទូទៅ និងបទច្ចកទទស 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៥ ៖ តារាងសមទហតុផល                 ទំព័រទី [114] 
 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 
តាមរយៈការទរៀបច្ំសថង់ដ្ឋររបព័ននបណថុ េះ       
បណ្តថ លរគូបទរងៀន និងបណថុ េះបណ្តថ លរគូ
បទរងៀនសរមាប់រកបខ្័ណឍ រដឌនិងឯកជន 

 ទលើកកមពសគ់ុណភាពម្នការបណថុ េះបណ្តថ ល
និងវរិកឹតការរគូបទរងៀនទៅមធយមសកិា 

 អភិវឌណដផនការសកមមភាពសរមាប់អភិវឌណ
សមតទភាពរគូមធយមសកិា តាមឆ្ប ំនីមួយៗ 

 ដកលមែការបំទពញការងារនិងការទទួលខ្ុស
រតូវរបសស់ាលាទរៀន រគូបទរងៀននិងសសិស 
តាមរយៈការពិនិតយតាមដ្ឋននិងវាយតម្មល 
លទនផលម្នការសកិារបសស់សិសនិងផថលក់ារ
ោំរទបានទាន់ទពលទវលា 

 ពរងឹងការអនុវតថរកបខ្ណឍ ការងារសថពីីការ
អប់របំទច្ចកទទសសរមាប់សសិសមធយមសកិា 

 ជំរញុការអនុវតថទោលនទយបាយសថពីីការ
អប់របំទច្ចកទទស 

កមមវធិីអប់របំំណិនជីវតិតាមទោលការណ៍
ដណនំាទៅឆ្ប ំ២០១៨ 

 

o ការទលើកកមពសក់ារអប់របំំណិនជីវតិ 
o ការទលើកកមពសក់ារអប់រតំរមង់ទិស       

វជិាជ ជីវៈ 
o ទលើកកមពសក់ារអនុវតថកមមវធិីអប់រវំជិាជ ជីវៈ

ជទរមើស 
o ការពិទរោេះទយបលទ់រជើសទរ ើសអាជីព 

 ការវាយតម្មលលទនផលសកិានិងការទធវើទតសថ 

o ការដកលមែគុណភាពនិងការអនុវតថទតសថ
ថ្នប ក់ទរៀនទទៀងទាត់ 

o ទលើកកមពសទ់តសថវាយតម្មលថ្នប ក់ជាតិ 
o ការដកទរមង់របព័ននរបឡងថ្នប ក់ជាតិ 
o ការអភិវឌណទតសថអនថរជាតិ 
o ការអភិវឌណរបព័ននធានាគុណភាពសាលា

ទរៀន 

ធានារបព័ននរគប់រគងដផែកទលើលទនផលទៅ
មធយមសកិាច្ំទណេះទូទៅនិងមធយមសកិា
បទច្ចកទទស បានដំទណើ រការទពញទលញ 

 បទងកើនគណទនយយភាពហរិញ្ដវតទុសាធារណៈ 
និងការទទួលខ្ុសរតូវរបស់រគឹេះសាទ នសកិា
កបុងការទរបើរបាស់ថវកិា និងការសទរមច្ច្ិតថ
ទលើកមមវធិីនានា 

 ពរងឹងភាពជាអបកដឹកនំានិងរគប់រគងទៅ  
ករមិតសាលាទរៀន ទដើមផីធានាដំទណើ រការ

  ការអភិវឌណរកបខ្ណឍ ច្ាប់ ពរងងឹលខិ្ិត
បទដ្ឋឌ ន អភិបាលកិច្ចលែ នងិ ការអភិវឌណ
តាមដបបរបជាធិបទតយយទៅថ្នប ក់ទរកាមជាតិ 

 កិច្ចសហរបតិបតថិការ 
o ថ្នប ក់ជាតិ 
o ថ្នប ក់តំបន់ និងអនថរជាតិ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៥ ៖ តារាងសមទហតុផល                 ទំព័រទី [115] 
 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 
សាលាទរៀនរបកបទដ្ឋយវជិាជ ជីវៈនិងការ 
ទទួលខ្ុសរតូវ 

 ពរងឹងការរគប់រគង ការកសាងដផនការ ការ 
អនុវតថ ការពិនិតយតាមដ្ឋន នងិការទធវើរបាយ 
ការណ៍ដផែកទលើលទនផលរសបតាម ទោល 
ការណ៍អភិបាលកិច្ចលែ និងការអភិវឌណតាម
ដបបរបជាធិបទតយយទៅថ្នប ក់ទរកាមជាតិ 

 

 
អនវុិ្យ័ ការអបរំ់ឧតរម្ិកា 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 

បទងកើនភាគរយនិសសិតអាហារបូករណ៍ និង
កាលានុវតថភាពដលន់ិសសិតច្ូលទរៀនទៅ
ឧតថមសកិា 

 បទងកើនកញ្ច ប់ថវកិាអាហារបូករណ៍ និងកាលា
នុវតថភាពដលន់ិសសិតរកីរក និសសិតនារ ី និង
និសសិតពូដក 

 ពរងឹងសមតទភាពរសូបយកនិសសិតរបស់
រគឹេះសាទ នឧតថមសកិាតាមតបំន ់

 ពរងីកសមតទភាពរសូបយកនិសសិតដផបកវទិា
សាស្រសថ បទច្ចកទទស វសិវកមម សលិផៈម្ច្បរបឌិត 
និងគណិតសាស្រសថទៅឧតថមសកិា 

 ភាគរយនិសសិតអាហារបូករណ៍រដឌច្ូលទរៀនឆ្ប ំទី១ 
ទៅតាមរគឹេះសាទ នឧតថមសកិារដឌ ទកើនទឡើងពី ៥ 
ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១២ ដល់ ១៥ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៨ 

 អរតារមួម្នការសកិាទៅឧតថមសកិាទកើនពី ១៣ 
ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ ២០១២ ដល ់២៣ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ
២០១៨ 

 

 កមមវធិីបទងកើនសមធម៌ម្នការច្ូលទរៀនទៅ
ឧតថមសកិា 

o កមមវធិីផថលន់ិងពរងីកអាហារបូករណ៍ 
o កមមវធិីផថលរ់បាក់កមចីសរមាប់អបក

សកិា 
o ការផថលទ់សវាសកិា 
o ការអប់រសំខុ្ភាព 
o កមមវធិីវនិិទយគ 

ទលើកកមពសគ់ុណភាព និងភាពទឆលើយតប
ម្នការអប់រឧំតថមសកិា 

 អភិវឌណសមតទភាពបុគគលកិបទរងៀននិង
បុគគលកិរដឌបាលទៅឧតថមសកិា 

 ទលើកកមពសគ់ុណភាពម្នការទរៀន ការបទរងៀន 

 ច្ំនួនសាស្រសាថ ចរយដដលមានគុណវឌុណករមិត
បរញិ្ដ បរតជាន់ខ្ពស ់ ទកើន១០០០ នាក់ និងករមិត
បណឍិ ត ទកើន ២៥០ នាក់ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 កមមវធិដីកលមែគុណភាពនិងបទងកើនភាព
ទឆលើយតបនឹងទីផារការងារ 

o ការអភិវឌណកមមវធិីសកិា 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៥ ៖ តារាងសមទហតុផល                 ទំព័រទី [116] 
 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 
និងការរសាវរជាវទៅឧតថមសកិា 

 ជំរញុការទធវើពិពិធកមមកមមវធិីសកិា និងកមមវធិី
អាទិភាពរសបតាមសថង់ដ្ឋរបសអ់ាសា ន   
(វសិវកមម សាទ បតយកមម ទវជជសាស្រសថ ទនថសាស្រសថ          
គិលានុបដ្ឋឌ ក គណទនយយ ទទសច្រណ៍ និង
ទសវាកមមអាជីព) 

 បទងកើនការោំរទដផបកហរិញ្ដវតទុដលអ់នុវសិយ័
ឧតថមសកិា ជាពិទសសទៅទលើកមមវធិីអាទិ
ភាព 

 ពរងឹងរបព័ននធានាគុណភាពម្ផធកបុងរបស់
រគឹេះសាទ នឧតថមសកិាកបុងការទឆលើយតបទៅនឹង
របព័ននទទួលសាគ លគ់ុណភាពឧតថមសកិា 

 ពរងឹងគណទនយយភាពនិងតមាល ភាពកបុងកមមវធិី
ហរិញ្ដបផទានឧតថមសកិា 

 ភាគរយនិសសិតបញ្ច ប់ការសកិាមានការងារទធវើ
បានទកើនទឡើងទៅឆ្ប ំ ២០១៨ ច្ំនួន ៥ ទៅ ១០ 
ភាគរយ កបុងឆ្ប ំ២០១៨ 

 

 

o កមមវធិីដកលមែវធិីសាស្រសថទរៀន និង
បទរងៀន 

o កមមវធិីរសាវរជាវនិងផសពវផាយ 
o កមមវធិីធានាគុណភាពម្ផធកបុង 
o កមមវធិីបទងកើតមហាវទិាលយ័អប់រ ំ   
o កមមវធិីបទងកើតសាកលវទិាលយ័ជាតិ 
o ការសកិាសាទ នភាពនិសសិតទរកាយ

បញ្ច ប់ការសកិា 
o ការទរជើសទរ ើសនិសសិតច្ូលទរៀន និង

ការបញ្ច ប់ការសកិា 

អភិវឌណរបព័ននអប់រឧំតថមសកិាឱយមានការ
របតិបតថិទពញទលញ សរមាប់ោំរទ
រគឹេះសាទ នឧតថមសកិាទដើមផីទទួលបាន     
សថង់ដ្ឋរថ្នប ក់ជាតិនិងថ្នប ក់តំបន ់ ទៅឆ្ប ំ
២០១៨ 

 ពរងឹងការទធវើដផនការ ការទរៀបច្ំថវកិា         
ការអនុវតថ និងការពិនិតយតាមដ្ឋនវាយតម្មល
និងការទធវើរបាយការណ៍ទដ្ឋយកទលើលទនផល
ទៅឧតថមសកិា 

 

 ៨០ភាគរយម្នរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាបានទរៀបច្ំ
ដផនការថវកិារបចំឆ្ប ំ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ៥០ភាគរយម្នរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាសទរមច្បាន
តាមសថង់ដ្ឋរធានាគុណភាពម្ផធកបុង ទៅឆ្ប ំ 
២០១៨ 

 ថវកិាសរមាប់អនុវសិយ័ឧតថមសកិាពី ៤ ភាគរយ 
ដល ់២០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ២០១៨  

 កមមវធិីអភិវឌណសមតទភាព នងិរបព័នន
ឧតថមសកិា 

o កមមវធិីអភិវឌណទោលនទយបាយសា
ធារណៈ 

o កមមវធិីអភិវឌណសមតទភាព 
o កមមវធិីអភិវឌណរបព័ននរគបរ់គងព័ត៌មាន

ឧតថមសកិា 
o កិច្ចសហរបតិបតថិការកបុងនិងទរៅ



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៥ ៖ តារាងសមទហតុផល                 ទំព័រទី [117] 
 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 
 របព័ននរគប់រគងដផែកទលើលទនផលទៅឧតថមសកិា

នឹងដំទណើ រការ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 
របទទសនិងម្ដគូអភិវឌណ 

o របព័ននរគប់រគងឧតថមសកិាដផែកទលើ
លទនផល 

 
អនវុិ្យ័ ការអបរំ់សរៅរប្ពន័ធ 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 

បទងកើនច្ំនួនអកខរជននិងការច្ូលទរៀនកបុង 
កមមវធិីអប់រទំរៅរបព័ននសរមាប់កុមារ        
យវុជនទរៅសាលានិងអនកខរជនទពញវយ័ 

 

 ពរងីកវសិាលភាពកមមវធិីអកខរកមម  ជាពិទសស
តំបន់ដដលមានច្ំនួនអនកខរជនទរច្ើន និង
តំបន់ជួបការលបំាក 

 ពរងីកនិងពរងឹងដំទណើ រការរបស ់
មជឈមណឍ លសកិាសហគមន ៍ កមមវធិីច្ូល
ទរៀនទឡើងវញិ កមមវធិីសមមូលអប់រទំរៅរបព័នន
កមមវធិីទរកាយអកខរកមម 

 ភាគរយរបជាជនបានបញ្ច ប់ថ្នប ក់អកខរកមមទកើន
ដល ់៨០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ២០១៨ 

 ច្ំនួនសសិសច្ូលទរៀនកបុងកមមវធិីសមមូល ទកើន
ពី ៥០០០ នាក ់ទៅឆ្ប ំ ២០១៣ ដល ់៧៣០០ 
នាក់ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ច្ំនួនមជឈមណឍ លសកិាសហគមន៍ទកើនពី
៣៧១ ដល ់៤៧១ និងបណ្តត លយ័ទកើនពី ៥៧ 
ដល ់៧៣ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 កមមវធិីច្ូលទរៀនទឡើងវញិ 

o អភិវឌណសមាភ ររបូវនថមជឈមណឍ លសកិា
សហគមន៍ 

កុមារ យវុជនទរៅសាលា និងអនកខរជន
ទពញវយ័ទទួលបានច្ំទណេះដឹង ជំនាញ
មុខ្របរ បំណិនជីវតិពីទសវាអប់រទំរៅ
របព័នន ដដលទឆលើយតបនឹងតរមវូការរបស់
អបកសកិានិងសហគមន៍ ទដើមផីដកលមែ
គុណភាពម្នជីវតិរសទ់ៅ  

 ផឋលយ់នថការោំរទការអនុវតថកមមវធិីអប់រទំរៅ
របព័ននទៅតាមទរាងច្រក សហរោស            
កសដិ្ឋឌ ន 

 ពរងឹងរបសទិនភាពរគប់រគងរគឹេះសាទ នសកិា
ឯកជន  

 

 អរតាអកខរកមមមនុសសទពញវយ័អាយចុប់ពី 
១៥-៤៥ ឆ្ប ំទកើនពី ៨៧,៧៥ ភាគរយ ដល ់
៩០,៥ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ២០១៨ 

 ច្ំនួនអបកសកិាបានបញ្ច ប់វគគបណថុ េះ            
បណ្តថ លជំនាញ ទកើនពី ៩០០០ នាក់ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៣ ដល ់១២០០០ នាក់ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ភាគរយកុមារដដលបានបញ្ច ប់កមមវធិីច្ូលទរៀន

 កមមវធិីអកខរកមមវជិាជ ជីវៈ 

 កមមវធិីទរកាយអកខរកមម 

 កមមវធិីបំទពញវជិាជ  

 កមមវធិីអភិវឌណសមតទភាពអប់រទំរៅរបព័នន 

o កមមវធិីអភិវឌណសមតទភាព មស្រនថីអប់រទំរៅ
របព័នន 

o ការអភិវឌណសមតទភាពរគប់រគងអប់រទំរៅ



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៥ ៖ តារាងសមទហតុផល                 ទំព័រទី [118] 
 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 
ទឡើងវញិនិងបានបញ្ជូ នទៅកបុងរបព័ននវញិ 
ទកើនដល ់៩៥ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ២០១៨ 

 មជឈមណឍ លសកិាសហគមន ៍ ៣០ ភាគរយ
មានសថង់ដ្ឋរ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

របព័នន 
o កមមវធិីដកលមែគុណភាពជីវតិរសទ់ៅ 
o ផថលអ់ាហារបូករណ៍ជាថវកិានិងអាហារ

ដលអ់បកទរៀនតាមកមមវធិីអប់រទំរៅរបព័នន 

ធានារបព័ននរគប់រគងដផែកទលើ លទនផលម្ន
កមមវធិីអប់រទំរៅរបព័នន បានដំទណើ រការ
ទពញទលញ 

 ពរងឹងការរគប់រគងដផែកទលើលទនផលទៅ
អប់រទំរៅរបព័នន 

 

 រាជធានី ទខ្តថទំាង ២៤ ទរៀបច្ំបានរបព័នន
ព័ត៌មានរគប់រគងអប់រទំរៅរបព័ននទៅឆ្ប ំ 
២០១៤ និងទរៀបច្ំរបាយការណ៍វភិាគរបចំឆ្ប ំ 
ទៅឆ្ប ំ ២០១៧ 

 

 
អនវុិ្យ័ ការអភិវឌឍយវុជន 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 

ផថលឱ់កាសឱយយវុជនទទួលបានការអប់រ ំ
និងការបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញវជិាជ ជីវៈ
របកបទដ្ឋយគុណភាពនិងសមធម៌ 

 

 
 ច្ំនួនយវុជនដដលទទួលបានការបណថុ េះ       

បណ្តថ លជំនាញខ្លីៗទកើនព២ី៧០០នាក់ទៅឆ្ប ំ
២០១៣ដល៣់៣០០នាក់ទៅឆ្ប ំ២០១៨ 

 ច្ំនួនយវុជនដដលទទួលការបណថុ េះបណ្តថ លពី
ការងារសម័រគច្ិតថទកើនពី២៥០០នាក់ទៅឆ្ប ំ
២០១៣ដល ់៣៦០០នាក់ទៅឆ្ប ំ២០១៨ 

 ច្ំនួនមជឈមណឍ លយវុជន ទកើនពី ៩ ទៅឆ្ប ំ 
២០១៣ ដល ់២៤ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 សសិសពីថ្នប ក់ទី៤ដលទ់ី៩បានច្លូរមួកបុងរកុម
របឹកាកុមារ ១០០ ភាគរយ ទៅឆ្ប ំ២០១៨ 

 ការអភិវឌណសមាភ រៈរបូវន័ថ 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៥ ៖ តារាងសមទហតុផល                 ទំព័រទី [119] 
 

សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 
 សសិសពីថ្នប ក់ទី១០ ដលទ់ី ១២ បានច្ូលរមួ

កបុងរកុមរបឹកាយវុជន ១០០ ភាគរយទៅឆ្ប ំ
២០១៨ 

អភិវឌណយវុជនឱយមានសខុ្ភាពលែដផបកផលូ វ
កាយ និងផលូ វច្ិតថ 

 
ទលើកទឹកច្ិតថយវុជនឱយមានគំនិតផថួច្ទផថើម
គំនិតម្ច្បរបឌិត គំនិតបទងកើតថម ី សាម រតី    
សហរគិនភាពនិងភាពជាអបកដឹកនំា 

 អភិវឌណរកបខ្័ណឍ ច្ាប់លខិ្តិបទដ្ឋឌ ននិង  
យនថការ 

 ទលើកកមពសក់ារបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញនិងការ
អភិឌណសមតទភាព 

 បទងកើនការអប់រជំំនាញទន់ សាម រតីសហរគិន  
ភាព និងភាពជាអបកដឹកនំា ដលយ់វុជន 

 ទលើកកមពសក់ារច្ូលរមួទលងកីឡារបស ់     
យវុជន 

 ទលើកកមពសក់ារយលដ់ឹងរបសយ់ុវជនពី
សលិផៈ វបផធម៌បរសិាទ ន កសកិមម ទទសច្រណ៍
របសជ់ាតិនិងតំបន ់

 ទលើកកមពសក់ារងារសម័រគច្ិតថរបសយ់វុជន 

 ទលើកកមពសក់ារអប់របំំណិនជីវតិសថពីីសវុតទិ
ភាពសងគមនិងបុគគល 

 ច្ំនួនយវុជនដដលបានបទងកើតការងារទដ្ឋយ
ខ្លួនឯង ១០ នាក់ កបុងមួយមជឈមណឍ លកបុង
មួយឆ្ប ំ 

 ច្ំនួនយវុជនដដលបានទទួលការបណថុ េះ       
បណ្តថ លភាពជាអបកដឹកនំានិងសហរគិន  
ភាព ៣០០ នាក់កបុង១ ឆ្ប ំ 

 

 ការបណថុ េះបណ្តថ លជំនាញ 

 កមមវធិីអភិវឌណជំនាញទន ់

 ការងាររកុមរបឹកាយវុជននិងកុមារ 

 កមមវធិីមិតថអប់រមំិតថ 

 ការពរងឹងសកមមភាពសមាគមនសិសិត 

 កមមវធិីយវុជនសមរ័គច្ិតថ 

 
 
 



 ដផនការយទុនសាស្រសថវសិយ័អប់រ ំ២០១៤-២០១៨ 
 

 

ឧបសមព័ននទ ី៥ ៖ តារាងសមទហតុផល                 ទំព័រទី [120] 
 

អនវុិ្យ័ អបរំ់កាយនងិកីឡា 
សោលនសោបាយ យទុធសាស្ត្រ ផល្សរមច កមមវិធី 

ទលើកកមពសស់ទិនិ ផថលឱ់កាស និងបណថុ េះ   
បណ្តថ លវបផធម៌អប់រកំាយនិងកឡីាដល់
របជាជនរគប់របូ 

 អភិវឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមព័ននរបូវន័ថ បំពាក់
ឧបករណ៍និងសមាភ រៈកីឡា 

 

 ទីលានកឡីាច្ំនួន ៤ (ពហកុីឡាដ្ឋឌ នជាតិ
សាកលវទិាលយ័ភូមិនធភបំទពញ វទិាសាទ ន
ជាតិអប់រកំាយនិងកីឡា កីឡដ្ឋឌ នទខ្តថ
ទសៀមរាប) រតូវបានដកលមែ ទៅរតឹមឆ្ប ំ 
២០១៨ 

 រគឹេះសាទ នមធយមសកិាច្ំនួន១០មានទីលាន
បាលទ់ាត់១៥មានទីលានបាលទ់បាេះនិង២០
មានទីលានបាលទ់េះទៅរតឹម២០១៨ 

 ការអភិវឌណទហដ្ឋឌ រច្នាសមព័ននរបូវន័ថបំពាក់
ឧបករណ៍និងសមាភ រៈកីឡា 

បទងកើនសទិនផលកីឡាករ កីឡាការនិីទដើមផី
ដទណថើ មយកជ័យជំនៈកបុងការរបកួតកីឡា 
អនថរជាតិនានា 

 រសាវរជាវនិងច្ងរកងឯកសារសថពីីការអប់រ ំ
កាយនិងកីឡា 

 ពរងឹងការផសពវផាយព័ត៌មានកឡីា 
 ទលើកកមពសត់ម្មលសលីធម៌ និងវជិាជ ជីវៈអប់រ ំ

កាយនិងកីឡាសរមាប់ទំាងអសោ់ប  
 ពរងឹងសហរបតិបតថិការការងារកីឡាទំាង   

អងគការសងគមកីឡាជាតិ នងិអនថរជាតិ 
 ទលើកកមពសក់ារបណថុ េះបណ្តថ ល ការហាត់

ហវកឹហវនឺនិងការអភិវឌណសមតទភាព 

 ច្ំនួនរគូអប់រកំាយនិងកីឡាបណថុ េះបណ្តថ ល
កបុងមួយឆ្ប ំ ១៥០ នាក ់

 ច្ំនួនទមដ្ឋយមាសកបុងការរបកួតកីឡា        
សុទីហគមទកើនពី ៤ ដល ់២០ ទៅឆ្ប ំ ២០១៨ 

 ការបណថុ េះបណ្តថ ល ការហាត់ហវកឹហវនឺនិង
ការអភិវឌណសមតទភាព 

o កិច្ចសហរបតិបតថិការ 
o ករមិតជាតិនិងអនថរជាត ិ

 ការផសពវផាយព័ត៌មានកីឡា 

 ការអភិវឌណឯកសារនិងកមមវធិីសកិាអប់រ ំ
កាយនិងកីឡា 

ទលើកកមពសអ់ភិបាលកិច្ចនិងការរគប់រគង
កបុងការអប់រកំាយនិង កីឡា 

 អភិវឌណរកបខ្ណឍ ច្ាប ់ លខិ្ិតបទដ្ឋឌ នគតិ
យតុថិនិងយនថការ 

  

 



Figure 3: NER in primary education in SY 2009-2010 and SY 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
SY 2009-2010 

 

SY 2012-2013 

Red: Less than 90%, Yellow: 90% - 97%, Green: more than 97% 



SY 2009-2010 

 

Figure 6: GER in Lower Secondary Education in SY 2009-2010 and SY 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
SY2009-2010 

Red: Less than 50%, Yellow: 50% - 60%, Green: more than 60% 

 

SY2012-2013 



 

Figure 10: Repetition rates in primary education in SY 2008-2009 and SY 2011-2012 

 

 

 

 

 

  

  
SY2008-2009 

Green: Less than 5%, Yellow: 5% -10%, Red: more than 10% 

 

SY 2011-2012 



 

Figure 11: Dropout rates in Primary education by provinces in SY 2008-2009 and SY 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SY2008-2009 

Green: Less than 5%, Yellow: 5% -10%, Red: more than 10% 

 
SY2011-2012 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


