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មាតិកា 
       ទ្ាំព័រ   

ជំរូរទ្ ី១ សសចរតីសែតើម្ និងការវិភាគការបំសរញការងារ ២០១៤-២០១៨  

១.១ ដសចរតីដែតីម និងការវភិាគការបាំដពញការងារវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៤-២០១៨ ១ 

១.២ ការវភិាគវឌ្ឍនភាពតាមអនុវស័ិយ  ៤ 

១.៣ វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តអាទិ្ភាពរាំខណទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំរនុងក្របែណឌ សសរសតមភទាំង៥ ១៣ 

១.៤ ការវភិាគអាំពី សមត្ាភាព និងការក្គប់ក្គង ១៦ 

១.៥ បញ្ញា ក្បឈម ១៨ 

ជំរូរទ្ ី២ ព្របខណ្ឌ ននការអភិវឌ្ឍជាតិ   

២.១ ដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពរមពុជាឆ្ន ាំ២០១៦-២០៣០ ២០ 

២.២ យុទ្ធសាស្តសតចតុ្ដកាណរបស់រាជរោា ភិបាល ២០ 

២.៣ ដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពឆ្ន ាំ២០៣០ សតីពីការអប់រ ាំដៅរមពុជា ២២ 

២.៤ ចរខុវស័ិយ ដបសររមម របស់ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ២៦ 

២.៥ ដរលនដយាបាយអប់រ ាំ សូចនាររសនូល និងចាំណុចដៅ ២៧ 

ជំរូរទ្ ី៣ ផែនការតាម្អនុវិសយ័ឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣  

៣.១ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំរុមារតូ្ច ៣០ 

៣.២ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំបឋមសិរា ៣៧ 

៣.៣ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំមធយមសិរា និងការអប់រ ាំបដចចរដទ្ស ៤៦ 

៣.៤ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំឧត្តមសិរា ៥៦ 

៣.៥ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ៦១ 

៣.៦ អនុវស័ិយ ការអភិវឌ្ឍយុវជន ៦៦ 

៣.៧ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំកាយ និងរីឡា ៧២ 
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ជំរូរទ្ ី៤ យទុ្ធសាស្រសតរំផណ្ទ្ព្ម្ង់វិសយ័អប់រ ំយវុជន និងរីឡា  

៤.១ ការធានាសងាតិ្ភាពម្នរាំខណទ្ក្មង់ដរលនដយាបាយអប់រ ាំថ្នន រ់ជាតិ្ រាំខណទ្ក្មង់
ការបណតុ ោះបណាត លក្គូ និងរាំខណទ្ក្មង់រក្មិត្សាោដរៀន 

៧៨ 

៤.២ អាទិ្ភាពរាំខណទ្ក្មង់ដរលនដយាបាយអប់រ ាំរនុងក្របែណឌ សសរសតមភទាំង៥ ៧៨ 

៤.៣ យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់ក្គប់ក្គងអប់រ ាំ ៨១ 

៤.៤ រាំខណទ្ក្មង់ការអប់រ ាំក្គូបដក្ងៀនដៅតាមសាោគរុដកាសលយ ៨៣ 

៤.៥ រាំខណទ្ក្មង់សាោដរៀន ៨៤ 

៤.៦ រាំខណទ្ក្មង់ការអភិវឌ្ឍយុវជន ៨៤ 

៤.៧ រាំខណទ្ក្មង់ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំកាយ និងរីឡា ៨៤ 

៤.៨ ការដលីររមពស់ការអប់រ ាំតាមខបបឌី្ជីថល ៨៤ 

៤.៩ ការបស្តញ្ញា បដយនឌ័្ររនុងវស័ិយអប់រ ាំ ៨៥ 

៤.១០ រាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ៨៦ 

ជំរូរទ្ ី៥ ផែនការហរិញ្ញបបទានឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣  

៥.១ រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុសាធារណៈ ៩០ 

៥.២ ការបា៉ា ន់សាម នធនធានខដលមាន សក្មាប់វស័ិយអប់រ ាំ ៩២ 

៥.៣ ការពាររណ៍ត្ក្មូវការថវកិា សក្មាប់វស័ិយអប់រ ាំ ៩៣ 

៥.៤ ការបា៉ា ន់សាម នគមាល ត្ថវកិា និងយុទ្ធសាស្តសតដរៀរគរថវកិា ៩៤ 

ជំរូរទ្ ី៦ ការរិនិតយតាម្ដាន និងវាយតនម្ៃ  

៦.១ ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល ៩៥ 

៦.២ នីតិ្វធីិម្នការពិដក្រោះដយាបល់ ១០១ 
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ឧបសម្ព័នធ  

 ឧបសមព័នធទី្១ ៖ សូចនាររសនូល និងចាំណុចដៅសក្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ១០៤ 

 ឧបសមព័នធទី្២ ៖សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅតាមអនុវស័ិយឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ១០៦ 

 ឧបសមព័នធទី្៣ ៖ ចាំដណាលចាំននួសិសស និងត្ក្មូវការអប់រ ាំ ១១៧ 

 ឧបសមព័នធទី្៤ ៖ ការពាររណ៍ថវកិាសក្មាប់វស័ិយអប់រ ាំ ១១៩ 

 ឧបសមព័នធទី្៥ ៖ យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ២០១៨-២០២៣ ១២១ 

 ឧបសមព័នធទី្៦ ៖ មា៉ា ក្ទិ្រសរមមភាពដរលនដយាបាយ ១៥១ 
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តារាង 
           ទ្ាំព័រ   

តារាងទ្១ី វឌ្ឍនភាពម្នសូចនាររសនូល ៣ 

តារាងទ្២ី សូចនាររ និងចាំណុចដៅ ម្នខែនទ្ីបងាា ញែលូវ ការអប់រ ាំរមពុជា ឆ្ន ាំ២០៣០ ២៥ 

តារាងទ្៣ី សូចនាររសនូល និងចាំណុចដៅឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ២៨ 

តារាងទ្៤ី សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ អនុវស័ិយការអប់រ ាំរុមារតូ្ច ៣១ 

តារាងទ្៥ី សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ អនុវស័ិយការអប់រ ាំបឋមសិរា ៣៨ 

តារាងទ្៦ី សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ អនុវស័ិយការអប់រ ាំ        
មធយមសរិា និងអប់រ ាំបដចចរដទ្ស 

៤៧ 

តារាងទ្៧ី សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ អនុវស័ិយការអប់រ ាំឧត្តមសិរា ៥៧ 

តារាងទ្៨ី សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ អនុវស័ិយការអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ៦២ 

តារាងទ្៩ី សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ អនុវស័ិយការអភិវឌ្ឍយុវជន ៦៧ 

តារាងទ្១ី០ សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ អនុវស័ិយការអប់រ ាំកាយ    
និងរីឡា 

៧៣ 

តារាងទ្១ី១ ការបា៉ា ន់សាម នធនធានខដលមាន សក្មាប់វស័ិយអប់រ ាំ ៩៣ 

តារាងទ្១ី២ ការពាររណ៍ត្ក្មវូការថវកិា តាមអនុវស័ិយ ៩៣ 

តារាងទ្១ី៣ ការបា៉ា ន់សាម នគមាល ត្ថវកិា ៩៤ 



ជាំពូរទី្ ១ ៖ ដសចរតីដែតីម និងការវភិាគការបាំដពញការងារ ២០១៤-២០១៨ 1 

 

ជំរូរទ្ី ១ 
សសចរតីសែតើម្ និងការវិភាគការបំសរញការងារ ២០១៤-២០១៨ 

១.១  សេចក្តីស ត្ើ ម និងការវិភាគការបំសេញការងារ ២០១៤-២០១៨ 
ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៤-២០១៨ និង

អាទិ្ភាពរាំខណទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ក្ពមទាំងការពិនិត្យដឡងីវញិពារ់រណាត លអាណត្តិឆ្ន ាំ
២០១៦ ម្នការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៤-២០១៨ ដ ល្ីយត្បនឹងដរលនដយាបាយ និង
យុទ្ធសាស្តសតអាទិ្ភាពសាំខាន់ៗដៅរនុងយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ដកាណ-ដាំណារ់កាលទី្៣ ខែនការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍
ជាតិ្ ២០១៤-២០១៨ រាំខណទ្ក្មង់នានារបស់រាជរោា ភិបាលនីតិ្កាលទី្៥ ម្នរដាសភា និងខែនទី្បងាា ញែលូវ 
ដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពឆ្ន ាំ២០៣០ សតីពីការអប់រ ាំដៅរមពុជា។ 

រនុងការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៤-២០១៨ ក្រសួងសដក្មចបានវឌ្ឍនភាពគរួឱ្យ 
រត់្សមាា ល់ រនុងការបដងកីនការទ្ទ្លួបានដសវាអប់រ ាំសក្មាប់រុមាររមពុជាក្គប់រូប ការដលីររមពស់គុណភាព
ម្នការសិរារបស់សិសស និងការែតល់ដសវាអប់រ ាំក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព និងភាពស័រតិសិទ្ធិ។ 

ការពិនិត្យដឡងីវញិពារ់រណាត លអាណត្តិឆ្ន ាំ២០១៦ ម្នការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ 
២០១៤-២០១៨ ក្រសួងបានខរសក្មួលដរលនដយាបាយអប់រ ាំពីបីមរពីរវញិ ដដីមបឱី្យមានសងាតិ្ភាពជាមយួ
នឹងដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពឆ្ន ាំ២០៣០ សតីពីការអប់រ ាំដៅរមពុជា ជាពិដសសដ ល្ីយត្បនឹង
អាទិ្ភាពដរលនដយាបាយអប់រ ាំនានា រនុងការរមួចាំខណរអនុវត្តដរលនដយាបាយរមួរបស់រាជរោា ភិបាល 
ដដីមបរីាំដណីន ការងារ សមធម៌ និងក្បសិទ្ធភាព សាំដៅសដក្មចឱ្យបាននូវដរលដៅកាត់្បនាយភាពក្រីក្រ និង
ដលីររមពស់រក្មិត្ជីវភាពរបស់ក្បជាពលរដា។ ដរលនដយាបាយអប់រ ាំរយៈដពលមធយមពីរគឺ ៖ 

 ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាព ក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និង
ដលីររមពស់ឱ្កាសរនុងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  

 ដរលនដយាបាយទី្២ ៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធមិ្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំ
ក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់។ 

រនុងរយៈដពល៥ឆ្ន ាំរនលងមរ ក្រសួងនិងម្ដគូអភិវឌ្ឍបានរមួរន សដក្មចរិចចការធាំៗគរួឱ្យរត់្សមាា ល់ 
ដូចជា បនតបដងកីនការចូលដរៀនក្បរបដោយសមធម៌ដៅក្គប់រក្មិត្ ជាពិដសសការអប់រ ាំមូលោា នរយៈដពល 
៩ឆ្ន ាំ តាមរយៈការបងកលរខណៈសមបត្ដិអនុដក្រោះនានា ដដីមបឱី្យរូនដៅក្បជាពលរដាខដលជួបការលាំបារ មាន
លទ្ធភាពចូលសិរា ការពក្ងឹងនិងពក្ងីរអភិបាលរិចចដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរារដា ការពក្ងឹងគុណភាពអប់រ ាំ 
ការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គូបដក្ងៀន និងការបដងកីនអាហារូបររណ៍សក្មាប់សិសស និងនិសសតិ្ក្រីក្រ។ 

ក្រសួងបានយរចិត្តទុ្រោរ់យា៉ា ងខាល ាំងកាល  រនុងការអនុវត្តវធិានការដលីររមពស់គុណភាព និង
ភាពដ ល្ីយត្បរបស់ដសវាអប់រ ាំ ពិដសសរាំខណទ្ក្មង់ការក្បឡងសញ្ញា បក្ត្មធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ និងការ
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ក្បឡងក្គប់ក្បដភទ្ ការដលីររមពស់វជិាា ជីវៈក្គូបដក្ងៀន ការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពនិងការដលីរទឹ្រចិត្តបុគាលិរ 
ក្ពមទាំងការបដងកីនក្បសិទ្ធភាព និងស័រតិសិទ្ធិភាពរនុងការក្គប់ក្គងដសវាអប់រ ាំ។ ពីឆ្ន ាំ ២០១៤ ដល់ ២០១៨ បាន 
បងាា ញពីដាំណារ់កាលការងារដ៏សាំខាន់មយួដទ្ៀត្របស់ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារនុងការោរ់ដចញ និង 
អនុវត្តរាំខណទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាដៅរមពុជា ក្សបតាមរាំខណទ្ក្មង់នានារបស់រាជរោា ភិបាល 
រនុងអាណត្តិទី្៥តាមរយៈវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តវធិានការរាំខណទ្ក្មង់ ៨ចាំណុច ដៅឆ្ន ាំ២០១៤ និងវឌ្ឍនភាព 
ម្នរាំខណទ្ក្មង់ ១៥ ចាំណុច ពីឆ្ន ាំ ២០១៥ ដល់ ២០១៨។ 

ដក្ៅពីវឌ្ឍនភាពខាងដលី ក្រសួងរ៏បានចលនាឱ្យយុវជនរមពុជាកាន់ខត្សរមម តាមរយៈអនតរាគមន៍ 
និងការរាំក្ទ្នានាពីក្គប់អនរពារ់ព័នធ ដូចជាដាំដណីរការរបស់ក្រុមក្បឹរារុមារនិងក្រុមក្បឹរាយុវជន ការដរៀបចាំ
បណាត ញយុវជនសម័ក្គចិត្តទាំងថ្នន រ់ជាតិ្និងថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ ចលនាយុវជនការបាទ្ក្រហម និងការបដងកីន
សមាជិរចលនាកាយរទឹ្ធ។ិ ក្រសួងរ៏បានបនតពក្ងឹងជាំនាញបដចចរដទ្សនិងជាំនាញទ្ន់សក្មាប់យុវជនក្សប
ជាមយួនឹងការែតល់ព័ត៌្មានទី្ែារការងារដល់យុវជន ការក្បឹរាអាជីព ការត្ក្មង់ទិ្សសិរានិងការដរៀបចាំ
ដវទិ្កាសតីពីការសិរាការងារ។ ក្រសួងរ៏បានអប់រ ាំយុវជនអាំពីបាំណិនជីវតិ្សតីពីការការពារជាំងឺដអដស៍ ការ
បាំបាត់្ការដក្បីក្បាស់ដក្គឿងដញៀន ដក្គឿងក្សវងឹ ចាប់ចរាចរណ៍ និងការបាំបាត់្អាំដពីហងឹារនុងចាំដណាមយុវជន។  

ចាំដពាោះវស័ិយអប់រ ាំកាយ និងរីឡា ក្រសួងបានចាត់្វធិានការចាំទិ្សដៅ ខដលដធាីឱ្យវស័ិយអប់រ ាំកាយ 
និងរីឡាក្តូ្វបានខក្បកាល យដៅជាវស័ិយឈានមុែ និងទ្ទ្លួការសាទ្រពីមហាជន ដោយសាររាំខណទ្ក្មង់ 
វស័ិយអប់រ ាំកាយនិងរីឡា ការសហការជាមួយគណៈរមាម ធិការជាតិ្អូឡាាំពិររមពុជានិងសហព័នធរីឡាជាតិ្ 
និងការដធាកី្បតិ្ភូរមមមុែងារ ក្ពមទាំងការែតល់ថវកិារាំក្ទ្ដៅឱ្យសហព័នធរីឡាជាតិ្។ ការែិត្ែាំដធាីរាំខណទ្ក្មង់
ក្គប់ទិ្ដាភាពទាំងរនុងក្របែណឌ ដរលនដយាបាយ ទាំងរនុងក្របែណឌ បដចចរដទ្ស ក្ពមទាំងការអនុវត្តជារ់ខសតង 
បានដធាីឱ្យមាតាបិតា អាណាពាបាល សាធារណជន និងក្បជាជនមានជាំដនឿទុ្រចិត្ត រាំក្ទ្ និងចូលរមួដលង 
រីឡាកាន់ខត្ដក្ចីន។ លទ្ធែលម្នរាំខណទ្ក្មង់រីឡាដនោះ រ៏បានដលីររមពស់រិត្តិយសរមពុជាដលីឆ្រអនតរជាតិ្ 
និងទ្ទ្លួបានដមោយមាសពីការក្បរតួ្ដជីងឯរពិភពដោរ ដជីងឯរអាសុី និងដជីងឯរអាសុីអាដគនយពី៍ 
ការក្បរតួ្រីឡាអាសុីដហាម រីឡាសុីដហាម និងការក្បរួត្រីឡាដែសងៗជាដក្ចីនដទ្ៀត្។ 

វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តដរលនដយាបាយខាងដលី ក្តូ្វបានបងាា ញតាមរយៈសូចនាររសនូលចាំននួ
១០ ដូចរនុងតារាងខាងដក្កាម ៖ 

សូចនាររសនូល ៧ ដលី ១០ សដក្មចបានតាមចាំណុចដៅ។ ដរលនដយាបាយទី្១ មានសូចនាររ ៦ 
សដក្មចបានវឌ្ឍនភាពគរួឱ្យរត់្សមាា ល់ដធៀបនឹងចាំណុចដៅ សូចនាររ ១ (ចាំននួក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាបាន
ដធាីការវាយត្ម្មល) សដក្មចបានទបជាងចាំណុចដៅ និងមួយសូចនាររដទ្ៀត្ (រងាា យត្ម្មលសតង់ោថ្នន រ់ជាតិ្
សិសសថ្នន រ់ទី្៣ដលីមុែវជិាា ភាសាខែមរ និងគណិត្វទិ្ា)នឹងអនុវត្តដៅឆ្ន ាំសិរា២០១៩-២០២០។ ដរល-
នដយាបាយទី្២ មានសូចនាររ ២ សដក្មចបានតាមចាំណុចដៅទាំងពីរ។ 
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សូចនាររម្នចាំននួក្សុរខដលសដក្មចបានអក្តាក្តួ្ត្ថ្នន រ់ដៅបឋមសិរាយា៉ា ងតិ្ចជាង ឬ ដសមី 
១០ ភាគរយ មិនមានការខរលមអដទ្ ដោយមានសភាពដឡងីចុោះរនុងរយៈដពល៥ឆ្ន ាំរនលងមរ។ ក្បការដនោះ 
ក្តូ្វសិរាបខនាមដទ្ៀត្ចាំដពាោះក្សុរខដលដៅទបជាងចាំណុចដៅ រ៏ដូចជា ការែតល់អនតរាគមន៍នានាែងខដរ។ 

តារាងទី្១៖ វឌ្ឍនភាពម្នសូចនាររសនូល 

សចូនាករសនូល ឯកតា 
២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨  

ជាក់ស្សែង ជាក់ស្សែង ជាក់ស្សែង ជាក់ស្សែង ជាក់ស្សែង ចំណចុដៅ 

ដោលនដោបាយទ១ី៖ ធានាឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ប្បកបដោយសមធម៌ បរិោបនន និងដលើកកមពស់ឱ្កាសកនុងការសិកាដពញមយួ  

                            ជីវិតសប្មាបទ់ងំអស់ោន  

១. ភាគរយកុមារអាយុ៥ឆ្ន ំ កនុងការអប់រំ

កុមារតូចប្គប់រូបភាព 
% ៥៩,៩ ៦១,៤ ៦៤,១ ៦៦,៤ ៦៨,៥ ៦៨,០  

២. ចំននួប្សុកស្ែលមានអប្តាប្តតួថ្នន ក់

ដៅបឋមសិកាតិចជាងឬដសមើ ១០ ភាគរយ 
% ១៨៤ ១៨៤ ១៧១ ១៧៣ ១៧៣ ១៨២  

៣. ចំននួដេតែស្ែលបានសដប្មចអប្តា

បញ្ចប់មធយមសិកាបឋមភូមោិ៉ា ងតិច 

៤០ ភាគរយ 

ចំននួ ៧ ៩ ៨ ១១ ១៣ ១០  

៤. អប្តាអកខរកមមជនដពញវ័យ (អាយ ុ

១៥ឆ្ន ំដ ើង) 
%   

៧៨,១ 

(២០១៤) 
៧៨,១ 

៨២,៥ 

(២០១៧) 
៨១,៤  

៥. រង្វា យតម្មៃដតសែសែង់ោថ្នន ក់ជាតសិិសសថ្នន ក់ទី៣ មុេវិជាា ភាសាស្េម រ នងិគណិតវទិា 

ការអាន   ៣៥,២   អនុវតែដៅ 

ឆ្ន ំសិកា 

២០១៩-២០ 

ដកើន ៥ពិនទុ  

គណិតវទិា   ៤១,០   ដកើន ៥ពិនទុ  

៦. ចំននួប្គរឹះសាា នឧតែមសិកាបានដធាើការ 

វាយតម្មៃ 
ចំននួ N/A N/A ១០ ៣៨ ៥ ៥០  

៧. ភាគរយប្គូបដប្ងៀនបឋមសិកាមាន 

    សញ្ញា បប្តមធយមសិកាទុតិយភូម+ិ២  
% N/A N/A ៥៧,០ ៦៩,៦ ៧២,១ ៥៩,០  

៨. ភាគរយប្គូឧដទទស (សាលាគរុ. មជឈម. 

    គរុ. និងវិទាសាា នជាតិអប់រ)ំ មាន 

    ប រិញ្ញា បប្តជាន់េព ស់ 

% N/A N/A ១០,០ ២០,២ ១៨,២ ១៨  

ដោលនដោបាយទ២ី៖ ធានាភាពស័កែិសិទធ ិម្នភាពជាអនកែរកនំា និងប្គប់ប្គងរបស់មន្រនែីអប់រំប្គប់លោំបថ់្នន ក់ 

៩. ចំននួនាយកសាលាបឋមសិកា នងិ 

    មធយមសិកាបានទទួលការបណែុ ឹះបណ្តែ ល

សែីពីការប្គប់ប្គងតាមសាលាដរៀន 

ចំននួ N/A N/A N/A ៩៤៨ ៧៥២ ៥០០  

១០. ភាគរយម្នការទូទត់ថវិកា % ៩៣,២ ៨៦,១៦ ៩៤,៣ ៩៤,០ ៩៥,១៧ ៩៥,០  

 សដក្មចបានតាមចាំណុចដៅ              អាចទ្ទ្លួយរបាន              មិនសដក្មចបានតាមចាំណុចដៅ 
ក្បភព ៖ ក្រសងួអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ឆ្ន ាំ២០១៥ ក្រសួងបានចាប់ដែតីមដធាីការវាយត្ម្មលក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា ដហយីមរដល់បចចុបបនន 
ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាចាំននួ ៥៣ ក្តូ្វបានវាយត្ម្មល។ ដទោះជាយា៉ា ងណា ដៅឆ្ន ាំ ២០១៨ មាន ៥ ក្គឹោះសាា ន
ឧត្តមសិរាក្តូ្វបានវាយត្ម្មល ខដលទបជាងចាំណុចដៅរាំណត់្ចាំននួ ៥០។ 

ជារមួ ការអនុវត្តដរលនដយាបាយទាំងពីរដនោះ មានវឌ្ឍនភាពជាវជិាមានដធៀបនឹងចាំណុចដៅ និង
បងាា ញឱ្យដ ញីពីការររីចដក្មីនម្នវស័ិយអប់រ ាំ ខដលជាសសរសតមភយា៉ា ងសាំខាន់ក្ទ្ក្ទ្ង់ដល់ការអភិវឌ្ឍ
សងាមរិចច-ដសដារិចចរមពុជា។ 

១.២  ការវិភាគវឌ្ឍនភាេតាមអនុវិេ័យ 
១.២.១ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំរុមារតូ្ច 

ការវាយត្ម្មលអាំពីវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្១ 

លទ្ធភាពទ្ទ្លួដសវាអប់រ ាំរបស់រុមារតូ្ចមានភាពក្បដសីរដឡងីពីមយួឆ្ន ាំដៅមយួឆ្ន ាំ តាមរយៈ
យុទ្ធសាស្តសតអនតរាគមន៍នានា ការែតល់ដសវាអប់រ ាំ និងត្ក្មូវការអប់រ ាំ។ ការចូលដរៀនរបស់រុមារអាយុ ៥ឆ្ន ាំ 
ក្គប់រូបភាពបានដរីនដឡងីជាលាំោប់ពី ៥៩,៩៣ ភាគរយ ឆ្ន ាំសិរា២០១៣-២០១៤ ដល់ ៦៨,៥ ភាគរយ 
ឆ្ន ាំសិរា២០១៧-២០១៨ ខដលចាត់្ទុ្រថ្នសដក្មចចាំណុចដៅដក្រងទុ្រ។ ភាគរយរុមារអាយុ ៤ឆ្ន ាំ បាន
ទ្ទ្លួដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ចក្គប់រូបភាពបានដរីនដឡងីជាលាំោប់ពី ២៤,៥ ភាគរយ ដល់ ៣៩,៩ ភាគរយ 
រយៈដពល ៥ឆ្ន ាំចុងដក្កាយ ខដលចាត់្ទុ្រថ្នសដក្មចចាំណុចដៅ។ ភាគរយរុមារអាយុ ៣ឆ្ន ាំ ទ្ទ្ួលដសវា
អប់រ ាំរុមារតូ្ចក្គប់រូបភាពមានវឌ្ឍនភាពយតឺ្ដោយបានដរីន ៥,១ ភាគរយ រនុងរយៈដពល ៥ឆ្ន ាំចុងដក្កាយ 
ខដលមិនបានសដក្មចចាំណុចដៅដទ្។ ការចុោះដឈាម ោះចូលដរៀនដៅថ្នន រ់មដត្តយយសិរារនុងសាោបឋមសិរា 
និងមដត្តយយសិរាសហគមន៍បានែតល់អាទិ្ភាពដាំបូងដល់រុមារខដលមានអាយុ ៥ឆ្ន ាំ បនាា ប់មរ រុមារអាយុ 
៤ឆ្ន ាំ និង ៣ឆ្ន ាំ ខដលនាាំការចូលដរៀនរបស់រុមារអាយុ ៣ឆ្ន ាំសាិត្ទបជាងចាំណុចដៅ រមួទាំងចាំននួក្គូបដក្ងៀន 
មដត្តយយសិរា និងដហោា រចនាសមព័នធមិនទន់ក្គប់ក្រន់ដ ល្ីយត្បដៅនឹងត្ក្មូវការដលកីារពក្ងីរដសវាអប់រ ាំ។ 
ការចូលដរៀនរបស់រុមារា រុមារដីៅមដត្តយយសិរាក្គប់រូបភាព មានភាពក្បហារ់ក្បខហលរន  រយៈដពល ៥ 
ឆ្ន ាំរនលងមរ ដោយសនាសសន៍យុគភាពដយនឌ័្រដៅបនតដសមីនឹង ១,០។ 

ក្រសួងបានពក្ងីរមដត្តយយសិរាពី ៥ ៦២៥ សាោ/រខនលងដៅឆ្ន ាំសិរា ២០១៣-២០១៤ ដល់ 
៧ ៥៨៧ រខនលងឆ្ន ាំសិរា២០១៧-២០១៨ ខដលបានដរីន ៣៤ ភាគរយ រយៈដពល ៥ឆ្ន ាំរនលងមរ រនុងដនាោះ 
មដត្តយយសិរារដា ៣១,២ ភាគរយ មដត្តយយសិរាសហគមន៍ ៣៣,១ភាគរយ  និងមដត្តយយសិរាឯរជន
ដរីនដឡងីបនតិចបនតួច។ ក្រសួងបានអនុវត្តរមមវធីិជាដក្ចីនដូចជា ថវកិាដាំដណីរការសាោដរៀននិងរមមវធីិ
ជាំនយួខរលមអសាោដរៀន ការអប់រ ាំពហុភាសា ការអប់រ ាំបរយិាបនន ការអប់រ ាំមាតាបិតាែារភាា ប់មដត្តយយសិរា
សហគមន៍ និងរមមវធីិមដត្តយយសិរាបខណត ត្ទឹ្រ និងមដត្តយយសិរាត្ាំបន់លិចទឹ្រ។ រមមវធីិអប់រ ាំពហុភាសា
សក្មាប់រុមារជនជាតិ្ដដីមភាគតិ្ចក្តូ្វបានអនុវត្តដៅរនុងក្សុរ១១ ដែត្តដរលដៅ ៣ ឆ្ន ាំសិរា២០១៣-
២០១៤ និងបានពក្ងីរដៅរនុងក្សុរ ១៩ ដលដីែត្តដរលដៅ ៥ ឆ្ន ាំសិរា២០១៧-២០១៨។ ក្រសួងបាន
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អនុវត្តរមមវធីិមដត្តយយសិរាចល័ត្រនុង ៥ ភូមិ រនុង ុាំតាខវងដក្កាម  ុាំតាខវងដលី ក្សុរតាខវង  ុាំដកាោះពារយ 
ក្សុរដវុនីម្ស និង ុាំតាឡាវ ក្សុរអណតូ ងមាស ដែត្តរត្នគិរ។ី 

សាោមដត្តយយសិរារដាខដលបានអនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំបរយិាបននដរីនពី ២៧ ឆ្ន ាំសិរា២០១៣-២០១៤ 
ដល់ ១៨៣ ឆ្ន ាំសិរា២០១៧-២០១៨ និងសាោមដត្តយយសិរាសហគមន៍ខដលបានអនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំ
បរយិាបននដរីនពី ១០ រខនលង ឆ្ន ាំសិរា ២០១៣-២០១៤ ដល់ ៦៤ រខនលង ឆ្ន ាំសិរា ២០១៧-២០១៨។ 
រុមារមានពិការភាពទ្ទ្លួបានដសវាអប់រ ាំបរយិាបននដរីនពី ៧១ នារ់ ក្សី ៣៥ នារ់ ឆ្ន ាំសិរា២០១៣-
២០១៤ ដល់ ៥០២ នារ់ ក្សី ២១៦ នារ់ រនុងឆ្ន ាំសិរា២០១៧-២០១៨។ 

ភាគរយដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ចដររពតាមសតង់ោគុណភាព ក្តូ្វបានវាស់ខវងតាមរយៈក្បព័នធពិនិត្យ
តាមោន និងវាយត្ម្មលខដលដតត ត្ដលីការក្គប់ក្គងបរយិាកាសដរៀនសូក្ត្ ការសហការ និងការបណតុ ោះបណាត ល។ 
ភាគរយដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ចដររពតាមសតង់ោគុណភាពបានដរីនពី ១១ ភាគរយ ឆ្ន ាំសិរា២០១៥-២០១៦ 
ដល់ ២៣,៥ ភាគរយ ឆ្ន ាំសិរា២០១៧-២០១៨ ខដលចាត់្ទុ្រថ្នដៅទបជាងចាំណុចដៅ (២២,៩ ភាគរយ)។ 

ការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គូបដក្ងៀន ៖ ក្រសួងបានបញ្ាូ នក្គូមដត្តយយសិរាដចញថមីក្បមាណ ២០០ នារ់
ជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ និងបានដក្ជីសដរសីគរុសិសសមដត្តយយសិរា ២០០នារ់។ ក្រសួងរ៏បានបាំប៉ានសមត្ាភាព
នាយរសាោ និងក្គូបដក្ងៀន សតីពីការដរៀបចាំថ្នន រ់ដរៀនខែនរមដត្តយយសិរារដាតាមសតង់ោគុណភាព ក្ពមទាំង
បាំប៉ានសមត្ាភាពសតីពីការអប់រ ាំបរយិាបនន ដល់ក្គូមដត្តយយសិរារដា និងក្គូមដត្តយយសិរាសហគមន៍។ 

ដទោះជាយា៉ា ងណា ឧបសគារនុងការចូលដរៀនដៅការអប់រ ាំរុមារតូ្ចគឺ ដោយសារចាំននួក្គូបដក្ងៀន
មដត្តយយសិរា និងដហោា រចនាសមព័នធមិនទន់ក្គប់ក្រន់ដ ល្ីយត្បដៅនឹងត្ក្មូវការដលីការពក្ងីរដសវាអប់រ ាំ។  

ការវាយត្ម្មលអាំពីវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្២ 

ដទោះបី មិនមានសូចនាររែលសដក្មចទរ់ទ្ងនឹងដរលនដយាបាយទី្២ដនោះ រ៏មានយុទ្ធសាស្តសត 
និងរមមវធីិជាដក្ចីនបានអនុវត្តដូចជា ក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលខែអរដលីលទ្ធែលសក្មាប់អនុវស័ិយ 
ក្តូ្វបានអនុម័ត្ និងការបាំប៉ានសមត្ាភាពដល់មស្តនតីនាយរោា នអប់រ ាំរុមារតូ្ច។ 

ជារមួ អនុវស័ិយការអប់រ ាំរុមារតូ្ច ទ្ទ្លួសមិទ្ធែលជាដក្ចីន តាមរយៈការអនុវត្តដរលនដយាបាយ
ទាំងពីរ រនុងរយៈដពល ៥ឆ្ន ាំរនលងមរ ទាំងការចូលដរៀន គុណភាព និងការងារដឹរនាាំនិងក្គប់ក្គង។ ការទ្ទ្លួ
ដសវាអប់រ ាំរបស់រុមារអាយុ ៥ ឆ្ន ាំ និង ៤ឆ្ន ាំ ក្គប់រូបភាព សដក្មចបានចាំណុចដៅ និងរុមារអាយុ ៣ឆ្ន ាំ 
សដក្មចបានទបជាងចាំណុចដៅ។ ដទោះជាយា៉ា ងណា រិចចការសាំខាន់មយួចាំននួដទ្ៀត្ទមទរឱ្យក្បឹងខក្បង
បខនាមដូចជា ការចូលដរៀនរបស់រុមារតូ្ច ជាពិដសសរុមារដៅត្ាំបន់ជនបទ្ រុមារងាយរងដក្រោះ និងរុមារ
ខដលមានរក្មិត្សាា នភាពដសដារិចច-សងាមមិនទន់ដ ល្ីយត្ប ការដលីររមពស់គុណភាពម្នការអប់រ ាំរុមារតូ្ច
តាមរយៈការពក្ងឹងអនុវត្តសតង់ោគុណភាពដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ច ការពក្ងីរការបណតុ ោះបណាត លនិងការពក្ងាយ
ក្គូខដលមានគុណវុឌ្ឍសិក្មាប់សាោមដត្តយយសិរា និងការដរៀបចាំបទ្បបញ្ាត្តិរាំក្ទ្ និងដលីររមពស់ការ
ចូលរមួ និងការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វរបស់ភាគីពារ់ព័នធដូចជា ការពក្ងឹងក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល។ 
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១.២.២ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំបឋមសរិា 

ការវាយត្ម្មលអាំពីវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្១ 

រយៈដពល ៥ឆ្ន ាំរនលងមរ ការចូលដរៀនដៅបឋមសិរា សដក្មចបានអក្តាពិត្ម្នការសិរារនុងរងាង់ 
៩៨ ភាគរយ និងអក្តាបញ្ច ប់ការសិរាដៅបឋមសិរា រនុងរងាង់ ៨០ ភាគរយ។ សាោបឋមសិរាមាន
ដសាីរក្គប់ទី្តាាំងភូមិសាស្តសត ដោយចាំននួសាោបឋមសិរាបានដរីនដឡងីជាបនតបនាា ប់ ជាមយួរន ដនោះ 
ចាំននួសាោដរៀនមិនក្គប់រក្មិត្បានថយចុោះមរ ៥៣២ និងសាោដរៀនជបួការលាំបារ ៥៨ រនុងឆ្ន ាំសិរា
២០១៧-២០១៨។ របាយការណ៍សននិបាត្អប់រ ាំបានបងាា ញថ្ន ចាំនួនសិសសចូលដរៀនតាមអាយុរាំណត់្បាន
ដរីនដឡងី ដោយសារមាតាបិតាឱ្យត្ម្មលដល់ការអប់រ ាំ ដហយីសាោដរៀនបានែិត្ជិត្លាំដៅោា នរបស់ពរួដគ 
និងមានបរសិាា នជាទី្ដមក្តី្ ជាពិដសសដៅត្ាំបន់ោច់ក្សយាល និងជបួការលាំបារ។  

ក្បសិទ្ធភាពម្ែារនុងដៅរក្មិត្បឋមសិរាបានបងាា ញឱ្យដ ញីតាមរយៈអក្តាដបាោះបង់ការសិរា និង
អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន រ់ គឺមានភាពក្បដសីរដឡងីែងខដររនុងរយៈដពល ៥ឆ្ន ាំរនលងមរ ថាីដបី ការដបាោះបង់ការសិរា
ដៅមានដក្ចីនដៅថ្នន រ់ទី្៦។ 

ក្រសួងបានពក្ងឹងវធីិសាស្តសតបដក្ងៀននិងដរៀន តាមការែសពាែាយវដីដអូវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនភាសាខែមរ
ថ្នន រ់ដាំបូងទី្១ ទី្២ និងទី្៣ ែសពាែាយសតង់ោអាំណានដល់ក្គូថ្នន រ់ទី្១ ទី្២ ទី្៣ ដល់នាយរសាោ និង
ក្រុមបាំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  បាំប៉ានសមត្ាភាពសតីពីវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនភាសាខែមរថ្នន រ់
ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ បាំប៉ានវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនសិសសមជឈមណឌ ល និងវធីិសាស្តសតដម្ទ្ដទ្ៀត្។  

បនាា ប់ពីអនុវត្តការវាយត្ម្មលអាំណានដៅរក្មិត្ថ្នន រ់ដាំបូង រមពុជាបានសារលបង និងដរៀបចាំការវាយត្ម្មល 
គណិត្វទិ្ាដៅរក្មិត្ថ្នន រ់ដាំបូង ខដលជាខែនរមយួម្នការវាយត្ម្មលថ្នន រ់ជាតិ្។ រមពុជាបានដរៀបចាំការវាយត្ម្មល
គណិត្វទិ្ាដៅរក្មិត្ថ្នន រ់ដាំបូងដៅឆ្ន ាំ២០១៥ ខដលលទ្ធែលបានបងាា ញថ្នសិសសថ្នន រ់ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ដៅែាោះ 
ទ្សសនៈយល់ដឹងពីែលឹមសារម្នគណិត្វទិ្ា ប៉ាុខនតពួរដគពូខរខាងដ ល្ីយសាំណួរទរ់ទ្ងនឹងនីតិ្វធីិដោោះក្សាយ 
លាំហាត់្។ សិសសែាោះនូវទ្សសនៈយល់ដឹងពីែលឹមសារ ខដលដធាីឱ្យការសិរារបស់ពរួដគដៅថ្នន រ់ទី្៦ ដៅមាន 
រក្មិត្ទប ជាពិដសស ការគណនាក្បភាគ ទ្សភាគ ភាគរយ និងធរណីមាក្ត្។ ជារមួ ជាំនាញមូលោា នដៅ
ថ្នន រ់ដាំបូងដលគីណិត្វទិ្ាគឺក្តូ្វការចាាំបាច់ ដដីមបពីក្ងឹងការអប់រ ាំខែនរគណិត្វទិ្ាដល់សិសស។ បញ្ញា ក្បឈម
មយួចាំនួនគឺ ក្គូមិនបដក្ងៀនតាមរិចចខត្ងការបដក្ងៀន ពុាំមានសមាភ រដរៀន និងបដក្ងៀនក្គប់ក្រន់សក្មាប់ក្គូនិង
សិសស និងមិនមានសរមមភាពការសិរាតាមខបបសាា បសាង់ និងខបបរោិះររ។ 

បញ្ញា ម្នការចូលដរៀនដៅបឋមសិរា ជាប់ទរ់ទ្ងនឹងរុមារដលីសអាយុខដលដបាោះបង់ការសិរា 
រមួទាំងែាោះសាោដរៀនក្គប់រក្មិត្ដៅរនុងក្សុរមយួចាំនួន សមត្ាភាពអាំណាន សាំដណរ និង គណិត្វទិ្ាដៅ
រក្មិត្ថ្នន រ់ដាំបូង។ ជាភាពចាាំបាច់ ក្រសួងក្តូ្វពក្ងឹងការក្គប់ក្គងថ្នន រ់ដរៀន ដាំដណីរការបដក្ងៀន និងដរៀន ការ
ែតល់សមាភ រឧបដទ្ស ការដលីររមពស់សមត្ាភាពក្គូបដក្ងៀន ការបដងកីនការចូលរមួកាន់ខត្ដក្ចីនពីអនរពារ់ព័នធ
ដៅរនុងដាំដណីរការសាោដរៀន និងែតល់អាទិ្ភាពរាំក្ទ្បខនាមដល់សិសសដលីការអាន និងសរដសរដៅក្គប់
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រក្មិត្ថ្នន រ់ម្នបឋមសិរា។ល។ ដលីសពីដនោះ ក្រសួងក្តូ្វដតត ត្ការយរចិត្តទុ្រោរ់បខនាមដលីការបដងកីនការ
ចូលដរៀនដៅបឋមសិរា និងមដត្តយយសិរាដៅតាមរាជធានី ដែត្តខដលមានការចុោះដឈាម ោះចូលដរៀនទប។ 

ការវាយត្ម្មលអាំពីវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្២  
ដ ល្ីយត្បនឹងវត្ាុបាំណងដរលនដយាបាយទី្២ ក្រសួងបានែសពាែាយ និងអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាម

សាោដរៀនខដលមាន ៤ខែនរ ៖ ១) ការក្គប់ក្គងរដាបាលសាោដរៀន ២) ការងារដរៀន-បដក្ងៀន និងការ
អនុវត្តរមមវធីិសិរា ៣) ការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គូបដក្ងៀន និងការងារអធិការរិចច ៤) ការដរៀបចាំខែនការ
អភិវឌ្ឍសាោដរៀន និងការក្គប់ក្គងថវកិាសាោដរៀន។ 

ជារមួ អនុវស័ិយបឋមសិរាសដក្មចបានការចូលដរៀនដៅបឋមសិរាមានរក្មិត្ែពស់ រ៏ប៉ាុខនត ក្តូ្វ
ដធាីឱ្យក្បដសីរដឡងីខថមដទ្ៀត្ ចាំដពាោះក្រុមរុមាររនុងវយ័សិរាខដលមិនទន់បានចូលដរៀន ដោយក្តូ្វរាំណត់្
អត្តសញ្ញា ណក្រុមទាំងដនាោះដូចជា រុមារមានពិការភាព រុមារត្ាំបន់ជនបទ្ ត្ាំបន់ោច់ក្សយាល ឬ រុមារ
មានក្គួសារអដនាត ក្បដវសន៍។ ដក្ៅពីដនោះ តាមរយៈការវាយត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសបានបងាា ញថ្ន
សិសសមិនបានដរៀនដពញដលញ សិសសមានការលាំបារ ដៅដពលចាប់ដែតីមថ្នន រ់ដាំបូង និងចំនួនសមាមាក្ត្
កុមារខដលទទ ួបានបាំណិនជារូ ដាា នកនុរការអាន ការសរលសរ និរការរិត ដៅមានគមាល ត្ដៅដឡយី។ 
ដូចដនោះ ក្តូ្វដតត ត្ជាសាំខាន់ដលីការដលីររមពស់គុណភាពអប់រ ាំ (ខរលមអការបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន និង
ពក្ងាយក្គូបដក្ងៀនដៅរខនលងែាោះក្គូ ធានាការែាត់្ែាង់ដសៀវដៅសិរាដរលឱ្យបានក្គប់ក្រន់) និងការ
ដក្បីក្បាស់លទ្ធែលម្នការវាយត្ម្មលដនោះ ដដីមបខីរលមអការសិរារបស់សិសស។ 

១.២.៣ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំមធយមសរិា និងអប់រ ាំបដចចរដទ្ស 

ការវាយត្ម្មលអាំពីវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្ ១ 
ការចូលដរៀនដៅមធយមសិរាបឋមភូមិ មានភាពក្បដសីរដឡងីដោយអក្តារមួម្នការសិរាដរីន ៣,៥ 

ភាគរយ រនុងរយៈដពល ៥ឆ្ន ាំចុងដក្កាយ ដហយីអក្តាដនោះបានដរីនដល់ ៥៦,៨ ភាគរយ ដៅឆ្ន ាំសិរា ២០១៧-
២០១៨(ចាំណុចដៅ ៥៤,៦ ភាគរយ)។ អក្តារមួម្នការសិរាដៅមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ ដរីន ២,៥ ភាគរយ 
និងអក្តាដនោះសដក្មចបាន ២៨,៥ ភាគរយ រនុងឆ្ន ាំសិរា ២០១៧-២០១៨ ដលីសចាំណុចដៅ (ចាំណុចដៅ 
២៧,៧ ភាគរយ)។ 

អក្តាដបាោះបង់ការសិរាដៅមធយមសិរាបឋមភូមិបានថយចុោះគរួឱ្យរត់្សមាា ល់ពី ២១,២ ភាគរយ 
មរ ១៥,៤ ភាគរយ ប៉ាុខនតអក្តាដនោះដៅែពស់ដៅដឡយី បណាត លមរពីសាោដរៀនដៅឆ្ៃ យពីែាោះ រងាោះក្គូ
ខដលមានសមត្ាភាព ដសៀវដៅសិរាដរល វធីិសាស្តសតបដក្ងៀន និងអាហាររូបររណ៍ ដូចជា រមមវធីិក្បឹរា
អាជីព និងការោរ់ឱ្យអនុវត្តរមមវធីិក្បព័នធរ ាំលឹរជាមុន និងរមមវធីិទ្ប់សាក ត់្ការដបាោះបង់ការសិរា (រាំណត់្
អត្តសញ្ញា ណសិសសដរៀនយតឺ្ ការបដក្ងៀនបាំប៉ានបខនាម ការតាមោនការសិរារបស់សិសស និងការជួយសិសស
ដរៀនយតឺ្ សិសសក្បឈមនឹងការដបាោះបង់ការសិរា)។  អក្តាដបាោះបង់ការសិរាដៅមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ
ដៅខត្ែពស់ ខដលដៅឆ្ន ាំសិរា២០១៧-២០១៨ មាន ១៨,៣ ភាគរយ។ អក្តាដបាោះបង់ការសិរាែពស់ដៅ
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ត្ាំបន់ជនបទ្ ដោយសារសិសសក្តូ្វបងខាំចិត្តដបាោះបង់ការសិរាដដីមបជីយួររក្បារ់ចាំណូលែាត់្ែាង់ក្គួសារបខនាម។ 
ការដបាោះបង់ការសិរាអាចបណាត លមរពីការែតល់ដសវាអប់រ ាំមិនក្គប់ក្រន់ដៅត្ាំបន់ជនបទ្និងោច់ក្សយាល។ 

 អក្តា ល្ងភូមិសិរាពីបឋមសិរាដៅមធយមសិរាបឋមភូមិមានរក្មិត្ទប ពីដក្ពាោះទី្តាាំងសាោ
មធយមសិរាបឋមភូមិ និងបឋមសិរាដៅឆ្ៃ យពីរន ។  

ចាំននួសិសសវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅ និងបដចចរដទ្សបានដរីនដឡងីជាបនតបនាា ប់ តាមរយៈរមមវធីិ
ែតល់អាហារូបររណ៍ អដនតវាសិរោា នសក្មាប់សិសស និងពក្ងឹងការែសពាែាយការយល់ដឹងពីសារៈសាំខាន់ និង
ត្ម្មលម្នការអប់រ ាំបដចចរដទ្ស។  

ការដធាីដត្សតរងាា យត្ម្មលថ្នន រ់ជាតិ្ថ្នន រ់ទី្៨ រវាងឆ្ន ាំ២០១៤ និង២០១៧ បានបងាា ញថ្ន លទ្ធែល
ដត្សដម្នការសរដសរមានការខក្បក្បួលខាល ាំងដរីនដឡងី ៩ ភាគរយ ដៅរក្មិត្មូលោា ន រ៏ប៉ាុខនត ៧១ ភាគរយម្ន
សិសសខដលបានដធាីដត្សតការសរដសរសាិត្ដៅដក្កាមរក្មិត្ដក្កាមមូលោា ន និងមិនមានការខក្បក្បួលខាល ាំង
រនុងរក្មិត្សាា ត់្ជាំនាញនិងរក្មិត្ែពស់ដទ្។ ចាំខណរដត្សតអាំណានវញិ លទ្ធែលសិសសមានការថយចុោះ ១០ 
ភាគរយដៅរក្មិត្ែពស់ និងដរីនដឡងី៧ ភាគរយដៅរក្មិត្ដក្កាមមូលោា ន។ លទ្ធែលម្នរងាា យត្ម្មលដត្សត
ដលីមុែវជិាា គណិត្វទិ្ាមិនមានការខក្បក្បួលគួរឱ្យរត់្សមាា ល់រវាងឆ្ន ាំ២០១៤ និង២០១៧ដទ្ ប៉ាុខនតជាការពិត្
សិសសខដលបានចូលរមួដធាីដត្សតជាង ៨០ ភាគរយ គឺសាិត្ដៅរក្មិត្មូលោា ន និងដក្កាមមូលោា ន។ លទ្ធែល
ម្នរងាា យត្ម្មលដត្សតដលមុីែវជិាា រូបវទិ្ារ៏មិនសូវមានការខក្បក្បួលែងខដរ ដហយីភាគរយម្នសិសសខដលសាិត្
ដៅក្តឹ្មនិងដក្កាមរក្មិត្មូលោា នមានការដរីនដឡងីែពស់ជាង ៨០ ភាគរយែងខដរ។ 

ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានអនុម័ត្ក្របែណឌ រមមវធីិសិរាដៅឆ្ន ាំ២០១៦ និងរមមវធីិសិរា
លមអិត្ក្គប់មុែវជិាា  ក្គប់ភូមិសិរាដៅឆ្ន ាំ២០១៨ ខដលដតត ត្ដលីបញ្ាត្តិ និងដរលវធីិសិសសមជឈមណឌ ល 
ដោយដក្បីវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនតាមខបបរោិះររ និងវធីិសាស្តសតដែសងៗដទ្ៀត្។ រមមវធីិសិរាលមអិត្ដនោះខចរជាបី
ភូមិសិរាោច់ដោយខឡរពីរន  ខត្ក្បទរ់ក្រឡា និងរាំក្ទ្រន ពីភូមិសិរាមយួដៅភូមិសិរាមយួដទ្ៀត្ ពី
មុែវជិាា មួយដៅមុែវជិាា មួយដទ្ៀត្ និងភាពដ ល្ីយត្បម្នរមមវធីិសិរាពីមធយមសិរាដៅឧត្តមសិរា។ ដមា៉ា ងសិរា
ក្បចាាំឆ្ន ាំដៅរក្មិត្មដត្តយយសិរាមាន ១ ០៥០ ដមា៉ា ង (៣០ដមា៉ា ងរនុងមយួសបាត ហ៍) រក្មិត្បឋមសិរាមាន 
១ ០៥០ ដមា៉ា ង (៣០ដមា៉ា ងរនុងមយួសបាត ហ៍) រក្មិត្មធយមសិរាបឋមភូមិមាន ១ ៤០០ ដមា៉ា ង (៤០ដមា៉ា ង
រនុងមយួសបាត ហ៍) និងរក្មិត្មធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិមាន ១ ៤០០ដមា៉ា ង (៤០ដមា៉ា ងរនុងមយួសបាត ហ៍)។ 
មុែវជិាា មយួចាំននួក្តូ្វបានខរសក្មួលបញ្ចូ ល និងបាំខបរដូចជាមុែវជិាា  បដចចរវទិ្ាគមនាគមន៍ និងព័ត៌្មាន 
ភាសាបរដទ្ស បាំណិនជីវតិ្តាមមូលោា ន និងមុែវជិាា អប់រ ាំសុែភាព ជាពិដសសការដលីររមពស់មុែវជិាា
វទិ្ាសាស្តសត បដចចរវទិ្ា វសិារមម និងគណិត្វទិ្ា។ ការខរទ្ក្មង់រមមវធីិសិរាទាំងបីរក្មិត្សាំដៅបណតុ ោះ-
បណាត លបុគាលិរលរខណៈដពញដលញរបស់អនរសិរាដលីខែនររាងកាយ បញ្ញា  សីលធម៌ ត្ម្មល និងបាំណិន 
មូលោា នសក្មាប់ការអប់រ ាំដៅរក្មិត្បនត ដដីមបឱី្យកាល យែលួនជាបុគាលលអខដលមានក្បដយាជន៍សក្មាប់ែលួនឯង 
ក្គួសារ សហគមន៍ ក្បដទ្សជាតិ្ និងពិភពដោរ។ 
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ដទោះបីជាវឌ្ឍនភាពម្នការចូលដរៀនដៅមធយមសរិាសដក្មចតាមចាំណុចដៅរ៏ដោយ ក្រសួងក្ត្ូវ
យរចិត្តទុ្រោរ់បខនាមដទ្ៀត្ដលីការកាត់្បនាយការដបាោះបង់ការសិរាខដលសដក្មចបានតិ្ចត្ួច និងរាំណត់្
ក្រុមមុែសញ្ញា  ទី្តាាំងភូមិសាស្តសត មូលដហតុ្ចមបងៗខដលនាាំឱ្យសិសសមិនអាចបនតការសិរា ក្ពមទាំង
ោរ់ដចញនូវយុទ្ធសាស្តសតសមក្សបដដីមបជីយួឱ្យពរួដគបនតការសិរាដៅមុែដទ្ៀត្។ យុទ្ធសាស្តសត ឬ អនតរាគមន៍
នានាក្តូ្វបដងកីនបខនាមដទ្ៀត្ ដូចជា រមមវធីិែតល់អាហារូបររណ៍ រមមវធីិក្បព័នធរ ាំលឹរជាមុន ដដីមបទី្ប់សាក ត់្
ការដបាោះបង់ការសិរា ការអនុវត្តការក្គប់ក្គងសាោដរៀន រ៏ដូចជាការក្គប់ក្គងថ្នន រ់ដរៀននិងការអនុវត្ត
រមមវធីិសិរា ក្ពមទាំងជាំរុញឱ្យសិសសដរៀនសូក្ត្កាន់ខត្យា៉ា ងសរមមរនុងថ្នន រ់ដរៀន។ 
ការវាយត្ម្មលអាំពីវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្ ២ 

ក្រសួងបាននិងរាំពុងពក្ងឹងក្បព័នធក្គប់ក្គង និងពិនិត្យតាមោនខែអរដលីលទ្ធែល តាមរយៈការ
ពិនិត្យតាមោនការអនុវត្តរមមវធីិអាហារូបររណ៍សក្មាប់សិសសក្រីក្រ ពិនិត្យតាមោនការក្គប់ក្គងការបដក្ងៀន
និងការដរៀន ពក្ងឹងសមត្ាភាពរបស់ក្គូឧដទ្ាសថ្នន រ់ជាតិ្និងថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្សតីពីការដក្បីក្បាស់ឯរសារសតីពី
គណៈរមមការក្ទ្ក្ទ្ង់សាោ និងរក្មងសាោមធយមសិរា ការដក្បីក្បាស់និងក្បតិ្បត្តិការសាោធនធាន 
៣៦ ដៅរនុង ២៥ រាជធានី-ដែត្ត។ 

ជារមួ  អនុវស័ិយដនោះមានការររីចដក្មីនទាំងការចូលដរៀន គុណភាពអប់រ ាំ និងដាំដណីរការដឹរនាាំ
ក្គប់ក្គងអនុវស័ិយ។ ដទោះជាយា៉ា ងណា ក្តូ្វបដងកីនការចូលដរៀន និងការបនតការសិរារបស់សិសសដោយក្តូ្វ
រាំណត់្អត្តសញ្ញា ណក្រុមខដលងាយដបាោះបង់ការសិរាដៅមធយមសិរា និងមូលដហតុ្ពារ់ព័នធ ក្ពមទាំង
ដរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសតក្បរបដោយភាពស័រតិសិទ្ធ រមួមានការពិនិត្យដឡងីវញិរមមវធីិែតល់អាហារូបររណ៍ ការពក្ងឹង
ការបដក្ងៀននិងដរៀន ការរោិះររវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនខបបថមី និងការែាត់្ែាង់សមាភ រសិរាឱ្យបានក្គប់ក្រន់។ ចាំដពាោះ
ការអប់រ ាំបដចចរដទ្ស ក្តូ្វយរចិត្តទុ្រោរ់ដលីការែតល់ដសវាក្បឹរាអាជីព ត្ក្មង់ទិ្សការសិរា ការបដងកីត្
ដរាងជាង ការែតល់សមាភ របរកិាខ រ រមមវធីិហាត់្ការ និងរិចចសហការជាមយួសហក្រស។ 
១.២.៤ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំឧត្តមសរិា 

ការវាយត្ម្មលអាំពីវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្១ 
ការចូលដរៀនដៅឧត្តមសិរាមានសាា នភាពមិនសូវខក្បក្បួល ដោយអក្តារមួម្នការសិរា (១៨-២២ឆ្ន ាំ)

សាិត្រនុងរងាង់ ១១ ភាគរយ ដធៀបនឹងចាំណុចដៅ ១៦ ភាគរយ។ ក្រសួងបានជាំរុញ និងបដងកីនការចូលដរៀន 
ខែនរវទិ្ាសាស្តសត បដចចរវទិ្ា វសិារមម និងគណិត្វទិ្ា (ខសាម)ដៅឧត្តមសិរាតាមរយៈការដលីរទឹ្រចិត្ត និង
រាំក្ទ្ការបដងកីត្រមមវធីិបណតុ ោះបណាត លថមី និងក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាថមី។ ចាំនួននិសសតិ្ចូលដរៀនបរញិ្ញា បក្ត្ខែនរ
ខសាមបានដរីនពី ១៩,៦ ភាគរយ ដល់ ២៧,១ ភាគរយ និងក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាបដងកីត្ថមីខដលែតល់ការ
បណតុ ោះបណាត លដលីមុែជាំនាញខែនរខសាមមាន ៩ រនុងដនាោះ ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរារដា ៤ (វទិ្ាសាា នបដចចរវទិ្ា
រាំពង់ដឈទីល វទិ្ាសាា នបដចចរវទិ្ារាំពង់សពឺ សារលវទិ្ាល័យក្រដចោះ និងសារលវទិ្ាល័យ សហង សរំនិ 
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ត្បូង មុ ាំ) និងឯរជន ៥ (សារលវទិ្ាល័យវទិ្ាសាស្តសត វទិ្ាសាា នបដចចរវទិ្ាគីររីមយ វទិ្ាសាា នអនតរជាតិ្
បាធាយ វទិ្ាសាា នរមពុជាបដចចរវទិ្ាជប៉ាុន និងវទិ្ាសាា នរសិរមម ឧរញ៉ា  ម៉ាុង ឬទ្ធី)។ 

ទ្នាឹមនឹងដនោះ ដហោា រចនាសមព័នធក្តូ្វបានវនិិដយាគបខនាមដូចជា ការោរ់ឱ្យដក្បីក្បាស់ជាែលូវការ អររ
ដទ្ពដកាសលយវសិារមម សដមតចអគាមហាដសនាបតី្ដត្ដជា ហ ៊ុន សែន ដៅវទិ្ាសាា នបដចចរវទិ្ារមពុជា និង 
អាររវទិ្ាសាស្តសត មជឈមណឌ លបណតុ ោះធុររិចចថមី “តេតោ” ដៅសារលវទិ្ាល័យភូមិនាភនាំដពញ។ 

ក្រសួងបានដលីររមពស់វបបធម៌ក្សាវក្ជាវដៅឧត្តមសិរា និងបានអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្សាវក្ជាវ 
និងនវានុវត្តន៍ដល់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា តាមរយៈការែតល់មូលនិធិក្សាវក្ជាវ និងកាោនុវត្តភាពរសាង
សមត្ាភាព ដោយបានក្បគល់គដក្មាងក្សាវក្ជាវចាំននួ ៤៥ ជូនក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា ២៤។ ទ្នាឹមនឹងដនោះ 
ក្រសួងរ៏បានដរៀបចាំដវទិ្កាអនរក្សាវក្ជាវ ការបងាា ញវស័ិយអាទិ្ភាពរនុងការក្សាវក្ជាវឆ្ន ាំ ២០១៥-២០១៨ 
និងដវទិ្កាក្សាវក្ជាវអប់រ ាំរមពុជា។ ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាមានសមត្ាភាពរនុងការទ្ទ្ួលបានគដក្មាងក្សាវក្ជាវ
នានា ដោយសហការជាមួយសារលវទិ្ាល័យម្ដគូដៅបរដទ្ស រ៏ដូចជារនុងក្របែណឌ ដអរា៉ាសមូសដែលីសរបស់
សហភាពអឺរ ៉ាុប។ 

ការវាយត្ម្មលអាំពីវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្ ២ 
ការដលីររមពស់អភិបាលរិចចដៅក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា ក្រសួងបានបនតអភិវឌ្ឍក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង

ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា ក្បព័នធពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មលក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា និងតាមោនការែាយ
ពាណិជារមមដៅក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា។ 

អនុវស័ិយឧត្តមសិរាក្តូ្វយរចិត្តទុ្រោរ់ពក្ងឹងយនតការធានាគុណភាពម្ែារនុង និងខាងដក្ៅ។ 
និសសតិ្ក្តូ្វបានដលីរទឹ្រចិត្ត និងត្ក្មង់ទិ្សឱ្យដក្ជីសដរសីសិរាមុែវជិាា វទិ្ាសាស្តសត បដចចរវទិ្ា វសិារមម 
សិលបៈម្ចនក្បឌិ្ត្ និងគណិត្វទិ្ាខដលជាមុែវជិាា អាទិ្ភាពដ ល្ីយត្បនឹងដរលនដយាបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហរមម
រមពុជា និងជាំរុញការងារក្សាវក្ជាវតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា។ 

១.២.៥ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ 

ការវាយត្ម្មលវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្១ 
អក្តាអរខររមមមនុសសដពញវយ័ (អាយុ ១៥ឆ្ន ាំដឡងី) បានដរីនពី ៧៨,១ ភាគរយ ឆ្ន ាំ២០១៤ ដល់ 

៨២,៥ ភាគរយ ឆ្ន ាំ២០១៧។ លទ្ធែលដនោះទ្ទ្ួលបានពីរិចចក្បឹងខក្បងពីក្រសួង ម្ដអភិវឌ្ឍ និងអនរពារ់ព័នធ
តាមរយៈយុទ្ធនាការអរខររមមជាតិ្ដៅឆ្ន ាំ២០១៥។ 

ដាំណារ់កាលថមីម្នការអភិវឌ្ឍអនុវស័ិយអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ គឺដតត ត្ដលីការសិរាដពញមយួជីវតិ្តាមរយៈ 
ការអនុវត្តដរលនដយាបាយជាតិ្សតីពីការសិរាដពញមយួជីវតិ្រនុងដរលបាំណងែតល់ឱ្កាស និងរាំក្ទ្ឱ្យ
ក្បជាជនក្គប់រូបទ្ទ្លួបានការសិរាតាមក្គប់រូបភាព និងដក្បីក្បាស់ចាំដណោះដឹងតាមជាំនាញខដលទ្ទ្ួលបាន
ដដីមបបីដងកីនក្បសិទ្ធភាព គុណភាព ែលិត្ភាពការងារ និងក្បារ់ចាំណូលក្សបតាមយុគសម័យបដចចរវទិ្ា
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ព័ត៌្មាន និងសងាមពុទ្ធិ។ រនុងន័យដនោះ ក្រសួងមានខែនការខក្បកាល យមជឈមណឌ លសិរាមយួចាំនួនដូចជា 
មជឈមណឌ លសិរាដៅតាមដរាងចក្រ និងមជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍ ឱ្យដៅជាមជឈមណឌ លសិរាដពញ 
មយួជីវតិ្។ 

ការវាយត្ម្មលវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្២ 
រាជធានី ដែត្តទាំងអស់បានដរៀបចាំក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធរនុងឆ្ន ាំ២០១៥។ វឌ្ឍនភាព

ម្នការដរៀបចាំក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ គរួឱ្យរត់្សមាា ល់ពីដក្ពាោះបានសដក្មចដលសីចាំណុចដៅ
រនុងឆ្ន ាំ២០១៤ និងឆ្ន ាំ២០១៥។ 

ជារមួ អនុវស័ិយដនោះ មានវឌ្ឍនភាពអាចទ្ទ្លួយរបានដៅក្គប់រមមវធីិអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធទាំងអស់។ 
ជាជាំហានបនត ក្តូ្វខក្បកាល យមជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍ដៅជាមជឈមណឌ លសិរាដពញមួយជីវតិ្ និង
សហការជាមយួសហក្រស ដរាងចក្រ និងវស័ិយឯរជនរនុងការបនតអនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ។ 

១.២.៦ អនុវស័ិយ ការអភិវឌ្ឍយុវជន 

ការវាយត្ម្មលវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្១  
ការអភិវឌ្ឍយុវជនរមពុជារ៏កាន់ខត្មានភាពសរមម តាមរយៈការទ្ទ្លួបាននូវអនតរាគមន៍ និងការ

រាំក្ទ្នានាពីក្គប់អនរពារ់ព័នធ ដូចជាដាំដណីរការរបស់ក្រុមក្បឹរារុមារនិងក្រុមក្បឹរាយុវជន យុវជនសម័ក្គចិត្ត 
យុវជនការបាទ្ក្រហម និងយុវជនកាយរទឹ្ធ ិ ក្ពមទាំងទ្ទ្លួបានការែតល់ជាំនាញបដចចរដទ្សនិងជាំនាញទ្ន់ 
ការែតល់ព័ត៌្មាន ទី្ែារការងារ ការក្បឹរាអាជីព និងការត្ក្មង់ទិ្សសិរា។ 

ដទោះជាយា៉ា ងណា ក្រសួរដៅខត្ក្បឈមដលីការក្គប់ក្គងរជឈមណឌ លយុវជនដៅតាមរាជធានី-ដែត្ត 
និងការែតល់ដហោា រចនាសមព័នធសមក្សប ខដលជាមូលដហតុ្ដធាីឱ្យចាំននួយុវជនទ្ទ្លួការបណតុ ោះបណាត ល
បានថយចុោះ និងរមមវធីិបណតុ ោះបណាត លគរួខត្ខរលមអ និងែារភាា ប់ជាមយួត្ក្មូវការទី្ែារការងារ។ 

ការវាយត្ម្មលវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្ ២ 
រាជរោា ភិបាលបានអនុម័ត្ដរលនដយាបាយជាតិ្ និងខែនការសរមមភាពជាតិ្ សតីពីការអភិវឌ្ឍ 

យុវជនរមពុជា។ ក្រសួងបានរសាងឯរសារក្របែណឌ អភិវឌ្ឍយុវជនថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ ឯរសារដសវារមម 
យុវជនជាតិ្ ឯរសារក្គប់ក្គងហានិភ័យរនុងការអនុវត្ត សតីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនរមពុជា ដសចរតីក្ពាងដរល-
នដយាបាយសហក្គិនភាព និងឯរសារតាមោន ក្តួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល។ 

ជារមួ អនុវស័ិយដនោះមានវឌ្ឍនភាពរនុងការអភិវឌ្ឍក្របែណឌ ដរលនដយាបាយ ការខរលមអរចនាសមព័នធ 
ក្រុមក្បឹរារុមារនិងយុវជន ការបដងកីត្រលឹបសិរា ការងារសម័ក្គចិត្ត ការបណតុ ោះបណាត លជាំនាញរងឹនិងទ្ន់ 
និងការែតល់ក្បឹរាអាជីព។ ការដរៀបចាំយនតការការអនុវត្តនិងការបដងកីនក្បសិទ្ធភាពការបាំដពញការងាររបស់
ក្រុមក្បឹរាជាតិ្សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន តាមរយៈខែនការសរមមភាពជាតិ្សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន គឺ
ជាអាទិ្ភាព។ 
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១.២.៧ អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំកាយ និងរីឡា 

ការវាយត្ម្មលវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្១ 
រាំខណទ្ក្មង់អប់រ ាំកាយ និងរីឡាបានដលីររមពស់រិត្តិស័ពានិងរិត្តិនាមរបស់រីឡាលបីៗ  ខដលបាន

ទ្ទ្លួដមោយមាសពីការក្បរតួ្រីឡាអាសុីដហាមដលីរទី្១៧ ដៅសាធារណរដារូដរ ៉ា ដមោយមាសរនុងការក្បរតួ្
រីឡាដប៉ាត្ង់ដជីងឯរពិភពដោរ និងដមោយរនុងការក្បរតួ្រីឡាដែសងដទ្ៀត្ជាដក្ចីនែងខដរ។ សមិទ្ធែល 
រីឡាយា៉ា ងដក្ចីនរនុងការក្បរួត្រីឡា ដូចជាការក្បរួត្រីឡាដជីងឯររក្មិត្ត្ាំបន់ ទ្ាីប និងពិភពដោររនុងការ
ដដណតី មយរឧត្តមភាពរីឡា និងរិត្ានុភាពជាតិ្។ 

ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានដធាីរាំខណទ្ក្មង់អនុវស័ិយអប់រ ាំកាយ និងរីឡា ដោយបតូរពីការ 
ក្បរួត្រីឡាដក្ជីសដរសីដជីងឯរតាមភូមិភាគ និងដជីងឯរក្បចាាំឆ្ន ាំមរដរៀបចាំការក្បរួត្រីឡាជាតិ្ជាលរខណៈ 
ដហាមក្សបតាមសតង់ោការក្បរតួ្រីឡា រនុងត្ាំបន់បានចាំននួ២ដលីរ។ ក្រសួងបានដលីររមពស់សមត្ាភាព
រីឡាររ តាមរយៈការក្បមូលែតុ ាំក្រុមរីឡាថ្នន ល និងក្រុមរីឡាជដក្មីសជាតិ្ ក្ពមទាំងបានដធាីវដិសាធនរមម
អនុក្រឹត្យ និងក្បកាសអនតរក្រសួងសតីពីការែតល់ក្បារ់ឧបត្ាមភ ក្បារ់អាហារូបត្ាមភ និងក្បារ់រងាា ន់ជ័យោភីដល់
ក្គូបងាឹរ ក្គូជាំនយួ រីឡាររ រីឡាការនីិបដងកីនដល់រក្មិត្ដទ្ារដង។ ការក្បរួត្រីឡាអាសុីដហាមដលីរទី្១៧ 
ទ្ទ្លួបានដមោយមាស០១ដក្គឿង ការក្បរតួ្រីឡាអាសុីដហាមដលីរទី្១៨ រមពុជាទ្ទ្លួបានដមោយមាស
០២ដក្គឿង និងសាំរទឹ្ធ០១ដក្គឿង។ ការក្បរួត្ដជីងឯរពិភពដោរដប៉ាត្ង់ រីឡាការនីិទ្ទ្លួបានដមោយ
មាស ៣ដងជាប់រន ។ 

ការវាយត្ម្មលវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មចវត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្ ២ 
ក្រសួងបានដធាីរាំខណទ្ក្មង់អប់រ ាំកាយនិងរីឡា ទាំងរនុងក្របែណឌ ដរលនដយាបាយ និងក្របែណឌ

បដចចរដទ្ស ក្ពមទាំងការអនុវត្តជារ់ខសតង ដដីមបឱី្យមាតាបិតា អាណាពាបាល សាធារណជន មានជាំដនឿ
ទុ្រចិត្ត រាំក្ទ្ និងចូលរមួដលងរីឡា។ ក្រសួងបានដរៀបចាំខរលមអរមមវធីិសិរាអប់រ ាំកាយ និងរីឡាខបបថមី
សក្មាប់ក្គឹោះសាា នបឋមសិរា និងមធយមសិរា និងបានខរលមអរមមវធីិ និងដលីររមពស់ការបណតុ ោះបណាត ល
ដៅវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ាំកាយ និងរីឡាដល់រក្មិត្បរញិ្ញា បក្ត្។ 

ជារមួ អនុវស័ិយអប់រ ាំការយនិងរីឡាមានវឌ្ឍនភាពដូចជា ការជសួជុលខរលមអដហោា រចនាសមព័នធ
រីឡាក្គប់ក្បដភទ្ទាំងដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរា រាជធានី ដែត្ត និងថ្នន រ់ជាតិ្សក្មាប់ដធាីសរមមភាពអប់រ ាំកាយ
ខបបថមីតាមសាោដរៀន ហាត់្ហារឹហានឺរីឡា និងក្បរួត្រីឡា ក្ពមទាំងអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស ដដីមបចូីលរមួ
និងដរៀបចាំការក្បរតួ្រីឡាទាំងរក្មិត្ពិភពដោរ ទ្ាីប ត្ាំបន់ និងថ្នន រ់ជាតិ្។ ដដីមបពីដនលឿនការអភិវឌ្ឍសហព័នធ
រីឡាជាតិ្ ក្រសួងបានដធាកី្បតិ្ភូរមមមុែងារ និងរាំក្ទ្ថវកិារីឡាជាតិ្ខដលមានដៅរនុងរមមវធីិក្បរួត្រីឡា
សុីដហាមឆ្ន ាំ២០២៣។ ក្បការដនោះ អនុវស័ិយអប់រ ាំកាយនិងរីឡា ក្តូ្វយរចិត្តទុ្រោរ់ដលីការដធារីាំខណទ្ក្មង់
ការក្បរតួ្រីឡា ដូចជា ការដរៀបចាំយនដការអនុវត្ដខែនការដរលម្នការអភិវឌ្ឍរីឡាដឆ្ព ោះដៅការក្បរតួ្រីឡា
សុីដហាមឆ្ន ាំ២០២៣។ 
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១.៣ វឌ្ឍនភាេននការអនុវត្តអាទិភាេកំ្ណែទម្មងវិ់េ័យអប់រកំ្នុងម្ក្បខែឌ េេរេតមភទងំ៥  
ដៅឆ្ន ាំ ២០១៤ ក្រសួងបានោរ់ដចញវធិានរាំខណទ្ក្មង់ ៨ ចាំណុច និងសដក្មចបានលទ្ធែលធាំៗ 

ដូចជា ការដែារការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វការក្បឡងថ្នន រ់ទី្ ៩ ដល់ថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ និងការចាប់ដែតីមរតឹ្បនតឹងការ
ក្បឡងសញ្ញា បក្ត្មធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ និងែតល់លទ្ធភាពដល់ដបរខជនក្បឡង ២ ដង ខដលដលីរទី្ ១ 
ដបរខជនក្បឡងជាប់ ២៥,៧ ភាគរយ និងដលីរទី្ ២ ជាប់បាន ១៧,៩ ភាគរយ។ ក្រសួរបានលរៀបចំនិរ
ទទ ួការអនុរ័តពើរាជរដាា ភិបា នូវដរលនដយាបាយជាតិ្ និងខែនការសរមមភាពជាតិ្សតីពីការរាំពារនិង
អភិវឌ្ឍន៍រុមារតូ្ច។ ក្រសួរបានសនសំថវកិាពើការង្ហរ ទ្ធរមម និរបានលសនើែំល ើរដបៀវត្សបុគាលិរអប់រ ាំ ពដនលឿន
ការដបីរែតល់និងចាប់ដែតីមការដបីរែតល់ដបៀវត្សដល់បុគាលិរអប់រ ាំតាមក្បព័នធធនាររ។ ដៅឧត្តមសិរា 
ក្រសួងបានដែារសិទ្ធិឱ្យក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាទ្ទ្លួែុសក្តូ្វរនុងការដចញសញ្ញា បក្ត្។ ក្រសួងបានដាំដឡងី
ថវកិាដាំដណីរការសាោដរៀនដៅក្គប់រក្មិត្ និងថវកិាអប់រ ាំបានដរីនដល់ ១៧ ភាគរយម្នថវកិាចរនតរបស់ជាតិ្។ 
រនុងវស័ិយរីឡា ក្រសួងបានអនុម័ត្ដរលនដយាបាយសតពីីការអប់រ ាំកាយ និងរីឡា បដងកីនក្បារ់រងាា ន់សក្មាប់
ជ័យោភី និងបដងកីត្គណៈរមមការក្គប់ក្គងពហុរីឡោា នជាតិ្អូឡាាំពិរ ក្ពមទាំងចាប់ដែតីមអភិវឌ្ឍដហោា -
រចនាសមព័នធរបស់ពហុរីឡោា នជាតិ្អូឡាាំពិរ។ 

រនុងចាំដណាមរាំខណទ្ក្មង់អាទិ្ភាពខដលបានោរ់ដចញ រាំខណទ្ក្មង់ការក្បឡងសញ្ញា បក្ត្មធយម 
សិរាទុ្តិ្យភូមិមានលទ្ធែលលអក្បដសីរ និងបានជោះែលដៅដលីការអនុវត្តរាំខណទ្ក្មង់ដម្ទ្ដទ្ៀត្ដូចជា 
រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ និងការបដងកីនក្បសិទ្ធែលរបស់បុគាលិរអប់រ ាំ។ល។  

រតាត ចមបងខដលវឌ្ឍនភាពរបស់វស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាមានការដរីនដឡងីយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សដនោះ 
គឺការវភិាជន៍ធនធានកាន់ខត្ដក្ចីនពីសាំណារ់រាជរោា ភិបាល រនុងដនាោះថវកិាចរនតបានដរីនដឡងីពី ១៥,៥២ 
ភាគរយម្នថវកិាចរនតរបស់រាជរោា ភិបាលដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ ១៨,៣ ភាគរយដៅឆ្ន ាំ២០១៧។ រាជរោា ភិបាល
នឹងែិត្ែាំបដងកីនថវកិាអប់រ ាំឱ្យដល់ ២០ ភាគរយម្នថវកិាចរនត។ ថវកិានឹងដរីនែពស់ជាងដនោះ ក្បសិនដបី បូរ
បញ្ចូ លថវកិាមូលធនសក្មាប់ការសាងសង់ដហោា រចនាសមព័នធសាោដរៀនខថមដទ្ៀត្ដនាោះ។  

ខែអរដលីវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តរមមវធីិខរទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំឆ្ន ាំ ២០១៤ ជាពិដសសលទ្ធែលម្នការ
ក្បឡងសញ្ញា បក្ត្មធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ ក្រសួងបានោរ់ដចញរាំខណទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 
១៥ ចាំណុច ដោយឈរដលីមូលោា នសសរសតមភ ៥ ដៅឆ្ន ាំ ២០១៥។ ដៅឆ្ន ាំ ២០១៦ ក្រសួងបានពិនិត្យ
ដឡងីវញិពារ់រណាត លអាណត្តិ ម្នការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៤-២០១៨ និងការដធាី
ចាំដណាលអប់រ ាំដល់ឆ្ន ាំ ២០២០។ 

វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តរាំខណទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំរយៈដពល៥ ឆ្ន ាំរនលងមរ រនុងក្របែណឌ សសរសតមភ 
ទាំង៥ មានដូចខាងដក្កាម៖ 
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សសរសតមភទី្១ ៖ ការអនុវត្តខែនការសរមមភាពដរលនដយាបាយក្គបូដក្ងៀន 

- ការអនុម័ត្សតង់ោក្គឹោះសាា នបណតុ ោះបណាត លក្គូ និងសតង់ោវជិាា ជីវៈក្គូបដក្ងៀន 

- ការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមិភាគរាជធានីភនាំដពញ និងភូមិភាគបាត់្ដាំបងឱ្យកាល យលៅជា
វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ 

- ការដាំដឡងីរក្មិត្បណដុ ោះបណាដ លក្គូបដក្ងៀនរក្មិត្មូលោា នពី១២ បូរ ២ ដៅ ១២ បូរ ៤ 

- ការបដងកីត្វទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ាំពិដសស 

- ការបាំប៉ានក្គូថ្នន រ់ទី្ ១២ មុែវជិាា គណិត្វទិា និងវទិ្ាសាស្តសតទូ្ទាំងក្បដទ្ស 

- ការបណតុ ោះបណាត លក្គូឧដទ្ាស ៥៦ នារ់ ក្សី ២០ នារ់ ឱ្យមានសញ្ញា បក្ត្បរញិ្ញា បក្ត្ជាន់ែពស់ 

- ការអនុវត្តក្បព័នធដក្រឌី្ត្សក្មាប់វាយត្ម្មលសមត្ាភាពបុគាលិរអប់រ ាំ  

- ការបណតុ ោះបណាត លក្គូរក្មិត្មូលោា នខដលរាំពុងបដក្ងៀនដៅវទិ្ាល័យ តាមក្បព័នធពដនលឿនដដីមបឱី្យ
កាល យដៅជាក្គូបដក្ងៀនរក្មិត្ឧត្តម ២ ៦៨៦នារ់ ក្សី ៩៣៤នារ់ (៣៤,៧ ភាគរយ) 

- ការបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀនរក្មិត្មូលោា នឱ្យទ្ទ្លួបានបរញិ្ញា បក្ត្អប់រ ាំ ៩៦៥ នារ់ ២១៥ នារ់ 
ក្សី ៣៨០ នារ់ (៣៩,៤ ភាគរយ) 

- ការបណតុ ោះបណាត លក្គូអប់រ ាំកាយនិងរីឡាតាមរូបមនត (១២ បូរ ៤) 

- ដរលការណ៍វាយត្ម្មលែតល់ឋានៈក្គូឧដទ្ាសដៅវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ 

- ក្របែណឌ ដរលនដយាបាយ សតីពីគនលងអាជីពក្គូបដក្ងៀន។ 

សសរសតមភទី្២ ៖ ការពិនិត្យដឡីងវញិរមមវធីិសិរា ដសៀវដៅសិរាដរល និងការខរលមអបរសិាា នសិរា 
- ការអនុរ័តក្របែណឌ រមមវធីិសិរាចំលណេះទូលៅ និរអប់របំលចេកលទស ចាប់ពីមដត្តយយសិរាដល់
មធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ 

- ការអនុម័ត្រមមវធីិសិរាលមអិត្បឋមសិរា មធយមសិរាបឋមភូមិ និងមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ ក្គប់
មុែវជិាា ក្គប់រក្មិត្ថ្នន រ់ 

- ការអនុម័ត្រមមវធីិសិរា និងដាក់ឱ្យដក្បីក្បាស់ដសៀវដៅសិរាអង់ដគលសថមីថ្នន រ់ទី្ ៤ ដល់ទី្ ៩ 

- ការបញ្ច ប់លសចកតើក្ពាងចុងដក្កាយរមមវធីិអប់រ ាំមាតាបិតា 

- ការបញ្ច ប់ដសចរតីក្ពាងចុងដក្កាយក្របែណឌ រមមវធីិសិរា និងរមមវធីិសិរាលមអិត្ថ្នន រ់ពីរភាសា 
(បារា ាំង-ខែមរ)  

- ការដរៀបចាំដសចរតីក្ពាងឯរសារ សតីពីការអប់រ ាំបរយិាបននសក្មាប់គរុសិសសមដត្តយយសិរា 
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- ការដរៀបចាំខែនការសរមមភាពសក្មាប់អនុវត្តក្របែណឌ រមមវធីិសិរា ២០១៨-២០២៣។ 

សសរសតមភទី្ ៣ ៖ ការោរ់ឱ្យអនុវត្តអធិការរិចច 
- អនុរ័តល ើបញ្ាត្តិសតីពីការធានាគុណភាពអប់រ ាំ 

- ដរៀបចាំរចនាសមព័នធអធិការរិចចដៅថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ ជាត្ាំបន់អធិការរិចច ៨ ត្ាំបន់ ររួមាន តំបន់
រាជធានីភនាំដពញ តាខរវ គ្ពេះសើហនុ បាត់្ដាំបង ដសៀមរាប ម្ក្ពខវង រាំពង់ចារ និងសាឹងខក្ត្ង 

- ការដរៀបចាំដសៀវដៅខណនាាំសតីពីការដធាីអធិការរិចចតាមកាលរាំណត់្ និងឧបររណ៍អធិការរិចច 

- ការបណតុ ោះបណាត លអធិការថមី ១៤៤ នារ់ ក្សី១៦ នារ់ និរអធិការអប់រ ាំខដលមានក្សាប់ ៥១ នារ់ 
ក្សី ៥ នារ់ ដៅវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ាំ 

- ការបាំប៉ានសមត្ាភាពមស្តនតីការយិាល័យអធិការរិចចខដលមិនខមនអធិការទាំង ២៥ រាជធានី ដែត្ត និង
មស្តនតនីាយរោា នធានាគុណភាពអប់រ ាំសតីពីបញ្ាត្តិម្នការធានាគុណភាពអប់រ ាំ បញ្ច ប់ម៉ាូឌុ្លទាំង៦ មាន
អនរចូលរមួសរុប១៩៦ នារ់ក្សី៤៥ នារ់  

- ការបាំប៉ានសមត្ាភាពដល់ក្រុមបាំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  សតីពីរដបៀបែតល់ដាំបូនាម ន 
ដល់នាយរសាោ និងក្គូបដក្ងៀន ២៨១ នារ់  ក្សី ៤៦ នារ់។ 

សសរសតមភទី្ ៤ ៖ ការពក្ងឹងរងាា យត្ម្មលសិរាមានរបូភាពដែសងៗដូចជា ការក្បឡង ការដធាីដត្សត
រងាា យត្ម្មលថ្នន រ់ជាតិ្  ថ្នន រ់ត្ាំបន់ និងអនតរជាតិ្ 

- បញ្ច ប់ឯរសារក្របែណឌ រងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសរក្មិត្មដត្តយយសិរា និងអប់រ ាំចាំដណោះទូ្ដៅ 

- ដត្សតរងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសថ្នន រ់ជាតិ្ ថ្នន រ់ទី្៣ ទី្៦ ទី្៨ និងទី្១១ 

- ការែសពាែាយលទ្ធែលរមមវធីិអនតរជាតិ្សតីពី រងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសសក្មាប់ក្បដទ្ស
រាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ 

- ការអនុវត្តសារលបងដត្សតរងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសបឋមសិរាដៅត្ាំបន់អាសុីអាដគនយ ៍
សក្មាប់សិសសថ្នន រ់ទី្៥។ 

សសរសតមភទី្ ៥ ៖ ការខរទ្ក្មងឧ់ត្តមសិរា 
- ការអនុម័ត្សតង់ោ និងដរៀបចាំដសៀវដៅខណនាាំ សតីពីការវាយត្ម្មលក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា  

- ការបញ្ច ប់ដសចរតីក្ពាងសតង់ោសក្មាប់ទ្ទ្លួសាា ល់គុណភាពអប់រ ាំថ្នន រ់បណឌិ ត្ 

- ការវាយត្ម្មលសារលបងការទ្ទ្លួសាា ល់គុណភាពអប់រ ាំឧត្តមសិរា។ 
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១.៤  ការវិភាគអំេីេមត្ថភាេ និងការម្គប់ម្គង 
សមត្ាភាព 

ក្រសួងបានអនុវត្តខែនការដរលសតីពី ការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពដៅរនុងវស័ិយអប់រ ាំ រនុងដរលបាំណង 
ធានាឱ្យមស្តនតីអប់រ ាំដៅក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ ដឹរនាាំនិងក្គប់ក្គងក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព តាមរយៈការដក្បីក្បាស់
អភិក្រមអភិវឌ្ឍសមត្ាភាព ខដលខែអរតាមត្ក្មូវការជារ់ខសតង ក្គប់ក្ជុងដក្ជាយ លរខណៈជាក្បព័នធ និងមាន
និរនតរភាព ដក្កាមការដឹរនាាំរបស់ក្រសួង។ ដដីមបសីដក្មចដរលដៅទាំងដនោះ ក្រសួងបានដតត ត្ជាសាំខាន់
ដលី ៥ចាំណុចគឺ ១)ដរលនដយាបាយខែអរតាមភសតុតាងក្តឹ្មក្តូ្វ ឈរដលីមូលោា នដលីការសិរាក្សាវក្ជាវ 
និងរិចចពិដក្រោះដយាបល់ក្គប់ក្ជុងដក្ជាយ ២)មានការដរៀបចាំដរលនដយាបាយ ខែនការ ពិនិត្យតាមោន និង
ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំ ដតត ត្ដលីលទ្ធែលដៅក្គប់រក្មិត្ ៣)ការែតល់ហរិញ្ាបបទនរបស់រាជរោា ភិបាល 
ខែអរតាមដរលការណ៍សមធម៌ និងគុណភាព និងធានាឱ្យមានគណដនយយភាពហរិញ្ាវត្ាុែពស់ជាងមុន ៤)ការ
ពក្ងឹងការក្គប់ក្គងបុគាលិរ និងការពក្ងាយក្គូបដក្ងៀនកាន់ខត្មានក្បសិទ្ធភាពជាងមុន តាមរយៈយនតការ
អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពជាលរខណៈក្បព័នធ និង ៥)ខរលមអការែតល់ដសវាអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ក្បរបដោយ
គុណភាព និងសមធម៌។ 

សមាសភាគម្នការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពជាមូលោា ន ៤ ខដលមានទ្ាំនារ់ទ្ាំនងរន ដៅវញិដៅមរ គឺ ១) 
បរយិាកាសែតល់ភាពអនុដក្រោះ ២) ធនធានមនុសស ៣) ក្បព័នធ និង ៤)យនតការ។ 

លរខណៈជាក្បព័នធ ៖ ការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពទមទរឱ្យមានក្បព័នធមយួខដលមានសិទ្ធិអាំណាចសមរមយ
ដលីការក្គប់ក្គងនិងអភិបាលរិចចលអ ក្ពមទាំងក្បព័នធដលីរទឹ្រចិត្តដោយខែអរដលីការបាំដពញការងារ។ 

បរកិារណ៍សងាម  ៖ បរយិាកាសដធាីឱ្យក្បដសីរដឡងី៖ ក្បព័នធអប់រ ាំមយួខដលមានដាំដណីរការរនុង
វបបធម៌ ទ្ាំនារ់ទ្ាំនងអាំណាច និងបទ្ោា នសងាមរបស់ក្បដទ្សមួយ ខដលការក្គប់ក្គងជាអនតររមមរវាងមនុសស
និងសាា ប័ន។ 

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស ៖ បុគាលមាន រ់ៗមានជាំនាញ ចាំដណោះដឹង និងការយល់ដឹងសាំខាន់ៗដដីមបី
អនុវត្តភាររិចច និងត្នួាទី្ ដលីការងារបដចចរដទ្សរបស់ពួរដគ។ រក្មិត្សមត្ាភាព និងចាំដណោះដឹងទូ្លាំទូ្ោយ 
ជាត្ក្មូវការចាាំបាច់ ក្ពមទាំងទមទរឱ្យមានការក្បរតួ្ក្បខជងបខនាមដទ្ៀត្ដលីខែនរជាំនាញ និងចាំដណោះដឹង។ 
ការដឹរនាាំក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាពដៅរក្មិត្ែពស់ រ៏ដូចជាក្រុមការងាររមួមានសាា ប័ន និងអងាភាព គឺមាន
សារៈសាំខាន។់ ដៅរនុងបរបិទ្ម្នការដធាីរាំខណទ្ក្មង់ ជាំនាញទាំងដនោះរមួមាន “ការក្គប់ក្គងម្នការតល ស់បតូរ” 
ខដលបងាា ញពីភាពទ្ន់ភលន់ និងបត់្ខបនចាំដពាោះភាពមិនក្បារដក្បជា។ ការបដងកីត្សាា ប័នមួយក្បរបដោយ
ក្បសិទ្ធភាពក្តូ្វការដលីរទឹ្រចិត្តជារតាត ចាាំបាច់ ដោយែារភាា ប់ដៅនឹងវសិាលភាពខដលមនុសសរនុងសាា ប័ន
ដនាោះ បានខចររ ាំខលរត្ម្មល និងការយល់ដ ញីទូ្ដៅម្នដបសររមមនិងដរលបាំណងរបស់សាា ប័នែលួន។ 



ជាំពូរទី្ ១ ៖ ដសចរតីដែតីម និងការវភិាគការបាំដពញការងារ ២០១៤-២០១៨ 17 

 

យនតការសក្មបសក្មលួជាក្បព័នធ ៖ ការដរៀរគរធនធានមនុសសក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព និងការដរៀបចាំ
មុែងារក្បព័នធ ក្តូ្វខែអរដលីភាពស័រតិសិទ្ធិម្នយនតការខដលមានក្សាប់ ដដីមបរីាំក្ទ្ដល់ការែារភាា ប់រន  ការ
សក្មបសក្មួល និងរិចចសហការរន ដៅរក្មិត្រដាបាលដែសងៗរន ។ 

ការក្គប់ក្គង 
ដៅថ្នន រ់ជាតិ្ គណៈរមមការក្គប់ក្គងរមមវធីិបានក្បជុាំយា៉ា ងដទ្ៀងទត់្ដដីមបពិីនិត្យដឡងីវញិនូវវឌ្ឍនភាព 

និងបញ្ញា ក្បឈមរបស់វស័ិយ និងបានដរៀបចាំរបាយការណ៍សននិបាត្អប់រ ាំក្បចាាំឆ្ន ាំ។ ក្រសួងបានពិនិត្យដឡងីវញិ
ពារ់រណាត លអាណត្ត ិឆ្ន ាំ២០១៦ ម្នការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៤-២០១៨ ដោយបាន
ខរសក្មួលដរលនដយាបាយអប់រ ាំរយៈដពលមធយមមរក្តឹ្ម ២ វញិ ដដីមបឱី្យមានសងាតិ្ភាពជាមួយនឹងដរលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពឆ្ន ាំ២០៣០សតីពីការអប់រ ាំដៅរមពុជា ក្ពមទាំងបានខរសក្មួលយុទ្ធសាស្តសត
ចាំណុចដៅ និងដធាីចាំដណាលសូចនាររដល់ឆ្ន ាំ២០២០។ ក្រសួងរ៏បានដរៀរគរធនធាន និងបនសុជីាមយួ
អាទិ្ភាពរាំខណទ្ក្មង់ទាំង១៥ ចាំណុច។ 

អនុវស័ិយ ៖ រចនាសមព័នធអនុវស័ិយក្តូ្វបានដរៀបចាំ ដដីមបសីក្មបសក្មួលការងាររសាងខែនការ ការងារ
ក្គប់ក្គង និងពិនិត្យតាមោន។ រ៏ប៉ាុខនត ការរសាងខែនការតាមអនុវស័ិយមិនក្តូ្វបាន ល្ុោះបញ្ញច ាំងដៅរនុង
ខែនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិា ខែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ និងថវកិារមមវធីិដនាោះដទ្។ ការងារក្គប់ក្គង និងពិនិត្យ
តាមោនក្តូ្វបានដធាីដឡងីតាមរយៈការពិនិត្យដឡងីវញិពារ់រណាត លអាណត្តិ និងសននិបាត្អប់រ ាំក្បចាាំឆ្ន ាំ។ 

រាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ៖ រាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការនិងវសិហមជឈការជាការងារចាាំបាច់ 
ដដីមបធីានាក្បសិទ្ធភាពនិងដ ល្ីយត្បដៅនឹងអាទិ្ភាពម្នការែតល់ដសវាសាធារណៈ ជាពិដសសវស័ិយអប់រ ាំ។ 
បញ្ា ីវភិាគមុែងារនិងការពិនិត្យដមីលដឡងីវញិនូវមុែងារក្តូ្វបានដរៀបចាំ ខដលរមួមាន ៥៧៣ មុែងារ និង
មុែងាររង។ ដរលនដយាបាយសតីពី រាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការរនុងវស័ិយអប់រ ាំក្តូ្វបានដរៀបចាំ។ 
ល្ងតាមការពិនិត្យដមីលដឡងីវញិនូវមុែងារ និងធនធានវស័ិយអប់រ ាំ និងក្សបតាមដរលការណ៍ខណនាាំរបស់
រាជរោា ភិបាល ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានដរៀបចាំរចួរាល់នូវមុែងារ ត្នួាទី្ ភាររិចចរបស់ការយិាល័យ
អប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរ សក្មាប់ដធាីសមាហរណរមម និងដែារឱ្យដៅដល់រដាបាលក្រុង ក្សុរ។ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងបុគាលរិ៖ ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានោរ់ដចញវធិានការរាំខណទ្ក្មង់
ការក្គប់ក្គងបុគាលិរ ដដីមបដី ល្ីយត្បដៅនឹងការអនុវត្តរមមវធីិជាតិ្រាំខណទ្ក្មង់រដាបាលសាធារណៈរបស់
រាជរោា ភិបាល។ រនុងរយៈដពល ៥ឆ្ន ាំចុងដក្កាយដនោះ ការអនុវត្តរមមវធីិជាតិ្ និងវធិានការរាំខណទ្ក្មង់បាន
ដធាីឱ្យបុគាលិរអប់រ ាំដៅទូ្ទាំងក្បដទ្ស មានការដពញចិត្ត និងបនតែិត្ែាំបដងកីនក្បសិទ្ធភាពម្នការែតល់ដសវាអប់រ ាំ
ដៅក្គប់ភូមិសិរា ជាមួយនឹងការទ្ទ្លួបានការដលីរទឹ្រចិត្តពីរាជរោា ភិបាលតាមក្គប់រូបភាពជាអាទ្ ៈ ការ
ដបីរដបៀវត្សមស្តនតីរាជការនិងមស្តនតីជាប់រិចចសនាតាមក្បព័នធធនាររ និងបានដទ្ៀងទត់្ដៅសបាត ហ៍ទី្៤ ខែ
នីមយួៗ ដបៀវត្សបុគាលិរអប់រ ាំមានការដរីនដឡងី៣ដង រនុងដនាោះដបៀវត្សអបបបរមាម្នបុគាលិរអប់រ ាំដរីនដឡងីពី 
៣១០ ០០០ ដរៀល ឆ្ន ាំ២០១៣ រហូត្ដល់ ១ ២០០ ០០០ ដរៀលដៅឆ្ន ាំ២០១៩  ក្បារ់ដលីររមពស់ជីវភាព 
បុគាលិរអប់រ ាំដៅត្ាំបន់ោច់ក្សយាលនិងត្ាំបន់ជួបការលាំបារដរីនដឡងីដទ្ាដង និងក្បារ់រម្ក្មបដក្ងៀនរបប
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ដមា៉ា ងបខនាមរ៏មានការដរីនដឡងីដទ្ាែងខដរ។  ទ្នាឹមនឹងដនោះ ក្រសួងទ្ទ្លួបានក្របែណឌ ថមីសក្មាប់ការក្បឡង
ដក្ជីសដរសីក្គូបដក្ងៀនក្បចាាំឆ្ន ាំចាំននួ ៣ ៥០០នារ់ ដៅ ៣ ៦០០នារ់ ដោយបានខបងខចរក្បរបដោយ
សមធម៌ឱ្យដៅដល់សាោដរៀនខដលរាំពុងែាោះក្គូបដក្ងៀន និងបានពក្ងឹងការក្គប់ក្គងបុគាលិរអប់រ ាំ និង
ក្គូបដក្ងៀន ជាប់រិចចសនា និងបនតជាំរុញការអនុវត្តវធិានការពក្ងាយក្គូបដក្ងៀនពីសាោដលីសក្គូបដក្ងៀន 
ដៅសាោែាោះក្គូបដក្ងៀន។ រនុងការអនុវត្តដរលការណ៍រាំខណទ្ក្មង់សមត្ាភាពសាា ប័ន និងសមត្ាភាព
ធនធានមនុសស ក្រសួងបានពិនិត្យដឡងីវញិរចនាសមព័នធនិងមុែងាររបស់អងាភាព អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពមស្តនតី 
ក្គប់ក្គងនិងក្គូបដក្ងៀនតាមដរលការណ៍សតីពីគនលងអាជីពក្គូបដក្ងៀន ដោយដក្បីថវកិាជាតិ្ និងថវកិាគដក្មាង 
ពក្ងឹងការខត្ងតាាំងមស្តនតកី្គប់ក្គងដោយដក្ជីសដរសីតាមរូបភាព ៖ រងាា យត្ម្មលគុណែល ការដធាីដត្សតវាស់សាង់
សមត្ាភាព និងការដធាសីមាភ សន៍ ការោរ់ឱ្យអនុវត្តក្បព័នធពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មល ទាំងការងារបដចចរដទ្ស 
និងការងាររដាបាលដៅតាមអងាភាពរដាបាល និងក្គឹោះសាា នសិរា ក្ពមទាំងបានដធាីបចចុបបននភាពនិងោរ់ឱ្យ
អនុវត្តនិយាមសតពីីការដក្បីក្បាស់បុគាលិរអប់រ ាំ បានដធាីបចចុបបននភាពដរលការណ៍អធិការរិចច បណតុ ោះបណាត ល
អធិការ និងការអនុវត្តវធិានការអធិការរិចចជាក្បចាាំ។ 

១.៥  បញ្ហា ម្រឈម 
ដទោះបីការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៤-២០១៨ មានវឌ្ឍនភាពដរីនដឡងីគរួឱ្យ

រត់្សមាា ល់ រនុងការដឆ្ព ោះដៅសដក្មចបាននូវវត្ាុបាំណងដរលនដយាបាយ ខដលបានរាំណត់្ដៅរនុងខែនការ
យុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៤-២០១៨ រ៏ដៅមានចាំណុចមយួចាំននួក្តូ្វបនតពក្ងឹង និងខរលមអខថមដទ្ៀត្ 
ដដីមបសីដក្មចដរលដៅនានាខាងមុែ ៖  

 ការអប់រ ាំរុមារតូ្ច ៖ ការចូ លរៀនរបស់កុមារតូចមានវឌ្ឍនភាពវជិាមាន ប៉ាុខនតលៅមានបញ្ហា ក្បឈរ
រួយចំនួនែូចជា ករវេះអាហារូបត្ាមភដៅតំបន់ដាច់ក្សយា  កមមវធិើអប់រតំារែនងែទេះែតល់លសវាលៅ
មានកគ្រិត ការសក្មបសក្មួលសាា ប័នខបបពហុវស័ិយ សាលារលតតយយសិកាសហររន៍រិនទាន់ 
ដ ល្ីយត្បសតង់ោគុណភាព និងរងាោះក្គូមដត្តយយសិរា ក្ពមទាំងរុណវុឌ្ឍគិ្រូរលតតយយសិកា
បណតុ េះបណ្តត  រិនទាន់សរក្សប។ 

 ការអប់រ ាំបឋមសរិា ៖ ថវើតបតិដត កនុររយៈលព ៥ឆ្ន រំនលងមរ អគ្តាលបាេះបរ់ការសិរាបាន
ថយចុេះ អគ្តាពិតននការសិកាសដក្មចបាន ៩៨ ភាគរយ និងអគ្តាបញ្ច ប់ការសិរា ៨៣ ភាររយ 
រា៉ារវញិលទៀត លែើរបើល ើកកមពស់រុណភាពននការអប់រ ំ ក្រសួរអប់រ ំ យុវជន និរកើឡាគ្តូវពគ្រឹរ
វធិើសាស្តសតអំណ្តន និររណិតវទិាថ្នន ក់ែំបូរ។   

 ការអប់រ ាំមធយមសរិានិងអប់រ ាំបដចចរដទ្ស ៖ ការដបាោះបង់ការសិកាដៅរធយរសិកាបឋរភូរិ
និរមធយមសិរាទុតិយភូរិដៅមានរក្មិត្ែពស់ដៅដឡយី។ ក្គឹោះសាា នមធយមសិរាភារលគ្ចើន
មិនទន់មានបនាប់ពិដសាធន៍វទិ្ាសាស្តសត បនាប់រុាំពយូទ័្រ បណាា ល័យ សមាភ រឧបដទ្ស ដរាងជាង 
ក្សបតាមរមមវធីិសិរា។ 
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 ការអប់រ ាំឧត្តមសរិា ៖ គុណភាពនិសសតិ្បញ្ច ប់ការសិរាពុាំទន់ដ ល្ីយត្បដពញដលញដៅនឹង 
ត្ក្មូវការម្នទី្ែារការងារ និងសងាម និរលៅមានគមាល ត្ជាំនាញលៅល ើយ។ ការដរៀបចាំក្បព័នធ
ធានាគុណភាពម្ែារនុងដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាមួយចាំននួដៅមិនទន់ដាំដណីរការលអ និង
ការវាយត្ម្មលទទួ សាា  ់គុណភាពអប់រ ាំននគ្រឹេះសាថ នឧត្តរសិកា លដាយរណៈកមាា ធិការទទួ 
រុណភាពអប់រ ំសលគ្រចបានក្បមាណគ្តឹរ ៥៣ គ្រឹេះសាថ នឧត្តរសិកាល ើ ១២៥ ជាពិលសស
លដាយខ្វេះខាតនូវរន្រនតើវាយតនរៃដែ មានសរត្ាភាព និរការអនុវត្តអនុសាសន៍រង្ហវ យតនរៃលៅ
មានកគ្រិត។ រា៉ារវញិលទៀត ចំនួនសាស្តសតចារយដែ មានរុណវុឌ្ឍិែពស់ បរញិ្ហា បក្ត្ជាន់ែពស់ និរ 
បណឌិ តក្តូ្វបនតបដងកីនខថមដទ្ៀត្។ 

 ការអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ៖ លហដាា រចនាសរព័នធលៅតារមជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍លៅរិនទាន់
សរក្សបសគ្មាប់ការបណតុ េះបណ្តត  អរខររមមវជិាា ជើវៈ ជាពិលសសគ្រូជំនាញរុខ្របររិនមាន
រុណវុឌ្ឍកិ្គប់គ្ាន់ លែើរបើល ៃ្ើយតបនឹរទើែារការង្ហរ។  

 ការអភិវឌ្ឍយុវជន ៖ ធនធានថវកិាសគ្មាប់ការអនុវត្តរមមវធិើអភិវឌ្ឍយុវជន និររមមវធិើកាយរទឹធិ
កមមលៅមានកគ្រិត។ លែើរបើពគ្រឹរកមមវធិើបណតុ េះបណ្តត  ជំនាញទន់ សហក្គិនភាព ការបណតុ ោះ
បណាត លជាំនាញបដចចរដទ្ស ទារទារនូវសមាា របរកិាា រក្គប់គ្ាន់ និរគ្រូឧលទទសដែ មាន
រុណវុឌ្ឍែិពស់ លែើរបើធានាឱ្យការបណតុ េះបណ្តត  លនេះល ៃ្ើយតបនឹរតគ្រូវការទើែារនិរការ
អភិវឌ្ឍដសដារិចច សងាម។  

 ការអប់រ ាំកាយនិងរីឡា ៖ លែើរបើលគ្តៀរខ្ៃួនលធេើជាមាេ ស់ែទេះ ២០២៣ ទារទារនូវការវនិិលយារ
បដនថរលទៀតល ើលហដាា រចនាសរព័នធកើឡា សមាា រៈហវកឹហាត់ការក្បកតួ ការបនតពគ្រឹរសហរពន័ធ
កើឡាជាតិ និរការអភិវឌ្ឍធនធានរនុសសកនុរវស័ិយអប់រកំាយ និរកើឡា (គ្រូអប់រ ាំកាយនិងរីឡា 
ក្គូបងាឹរ ដៅក្រម អាជាា រណាត លរក្មិត្ជាតិ្និងអនតរជាតិ្ និងមស្តនតីជាំនាញដវជាសាស្តសត និង
វទិ្ាសាស្តសតរីឡា)។ 



ii 
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ជំររូទ្ ី២ 

ព្របខណ្ឌ ននការអភិវឌ្ឍជាតិ  
 

២.១ សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍ព្បរបសដាយចីរភាររម្ពុជាឆ្ន  ំ២០១៦-២០៣០ 
រនុងរយៈដពលមួយទ្សសវត្សររ៍នលងមរដនោះ ខែនការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្បានដដីរត្យួា៉ា ងសាំខាន់ 

រនុងការអនុវត្តរមមវធីិនដយាបាយ និងយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ដកាណរបស់រាជរោា ភិបាលរមពុជា និងទិ្សដៅសក្មាប់
អភិវឌ្ឍសងាម-ដសដារិចចរមពុជា។ ឈរដលីមូលោា នដនោះ រមពុជាបានសដក្មចដរលដៅធាំៗជាដក្ចីន ដូចជា 
សនតិភាព ដសារភាពនដយាបាយ វបុិលភាព និងការកាត់្បនាយភាពក្រីក្របានយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ ទ្នាឹមនឹងដនាោះ 
រមពុជាបានដធាីមូលោា ននីយរមមដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហវត្សរស៍រលដៅជាដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហវត្សររ៍មពុជា 
និងបានសដក្មចដរលដៅជាដក្ចីនមុនកាលរាំណត់្ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

ដាំណារ់កាលថមីដនោះ រាជរោា ភិបាលបានបនតការែិត្ែាំរបស់ែលួន ដដីមបដីធាីមូលោា ននីយរមមដរលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពសរលឱ្យក្សបនឹងបរកិារណ៍រមពុជា និងបានដធាីសមាហរណរមមដៅរនុងខែនការ
យុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ និងខែនការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍តាមវស័ិយ ជាពិដសស ដក្បីជាធាតុ្ចូលយា៉ា ង
សាំខានស់ក្មាប់ការដរៀបចាំខែនការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្២០១៩-២០២៣។ 

រាជរដាា ភិបា ករពុជាបានអនុម័ត្ដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពរមពុជា ឆ្ន ាំ២០៣០ ដៅ 
ចុងឆ្ន ាំ២០១៨ ខដលមានដរលដៅចាំនួន ១៨ ចាំណុចដៅចាំនួន ៨៨ និងសូចនាររចាំនួន ១៤៨ ដោយបាន 
បខនាមដរលដៅមយួថមី សតីពីការដបាសសមាអ ត្មីន និងយុទ្ធភណឌ មិនទន់ែាុោះសល់ពីសស្តងាា ម ក្ពមទាំងបាន 
ររាទុ្រចាំណុចដៅសរលក្បមាណ ៧៥ ភាគរយ ខដលពារ់ព័នធនឹងរមពុជា។ 

២.២ យទុ្ធសាស្រសតចតុសកាណ្របសរ់ាជរដាឋ ភិបាល  
ទិ្សដៅរមួរបស់រាជរោា ភិបាលរមពុជា គឺរសាងនូវសងាមរមពុជាមយួ ខដលរងឹមាាំមានសនតិភាព 

សាិរភាពនដយាបាយ សនតិសុែ និងសណាត ប់ធាន ប់សងាម មានការអភិវឌ្ឍក្បរបដោយចីរភាព និងសមធម៌ 
ជាមយួនឹងការក្បកាន់ខាា ប់យា៉ា ងមឺុងមា៉ា ត់្នូវដរលការណ៍លទ្ធិក្បជាធិបដត្យយដសរពីហុបរស ការដររពសិទ្ធិ 
និងដសចរតមី្ថលថនូររបស់មនុសស ជាសងាមមយួខដលមានដកាសិការែារភាា ប់រន នឹងក្តូ្វបានពក្ងឹងដដីមបធីានា
ថ្ន ក្បជាជនរមពុជាមានចាំដណោះដឹងែពស់ និងមានសុែភាពលអ មានជីវភាពសមរមយ និងមានការរស់ដៅ
ក្បរបដោយសុែដុមរមនា ទាំងរនុងរងាង់ក្គួសារ និងរនុងសងាមជាតិ្។ 

ដៅរនុងយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ដកាណ-ដាំណារ់កាលទី្៤ របស់រាជរោា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ ម្នរដាសភាបាន
ោរ់ដចញនូវចរខុវស័ិយដសដារិចច សងាមរិចច ដដីមបឱី្យរមពុជាឈានដៅសដក្មចបានឋានៈជាក្បដទ្សចាំណូល
មធយមរក្មិត្ែពស់ ដៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងជាក្បដទ្សចាំណូលែពស់ដៅឆ្ន ាំ២០៥០។ ដរលដៅយុទ្ធសាស្តសត ៤យា៉ា ង 
គឺ ដដីមបរីាំដណីន ការងារ សមធម៌ និង ក្បសទិ្ធភាព ដៅខត្ចាាំបាច់ និង សមក្សបសក្មាប់រមពុជាអនុវត្តដៅរនុង
នីតិ្កាលទី្៦ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៣ រនុងដរលបាំណង ១) ធានាឱ្យបាននូវរាំដណីនដសដារិចចរនុងអក្តាមធយម
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ក្បចាាំឆ្ន ាំ រនុងរងាង់ ៧ ភាគរយ ក្បរបដោយចីរភាព និង ធន់នឹងវបិត្តិ ២) បដងកីត្ការងារឱ្យបានកាន់ខត្ដក្ចីន 
ទាំងបរមិាណ និង គុណភាពជូនដល់ក្បជាជនរមពុជា ពិដសសសក្មាប់ក្សទប់យុវជន  ៣) សដក្មចឱ្យបាននូវ
ដរលដៅម្នការកាត់្បនាយភាពក្រីក្រឱ្យសាិត្ដៅរនុងអក្តាទបជាង ១០ភាគរយ និង៤) បនតពក្ងឹងសមត្ាភាព 
និង អភិបាលរិចចម្នសាា ប័នរដា ទាំងថ្នន រ់ជាតិ្ និង ថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ ដដីមបធីានាបាននូវក្បសិទ្ធភាព និង 
ភាពស័រតិសិទ្ធមិ្នដសវាសាធារណៈ។ 

សនូលម្នយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ដកាណ-ដាំណារ់កាលទី្ ៤ គឺ ការបដងកីនដលបឿនម្នរាំខណទ្ក្មង់អភិបាលរិចច  
ដោយដតត ត្សាំខាន់ដលី ១) ការខរទ្ក្មង់ និងដលីររមពស់សមត្ាភាពសាា ប័ន ២) ការពក្ងឹងភាពសាអ ត្សអាំ
រនុងរដាបាលសាធារណៈ ៣) ការពក្ងឹងក្បសិទ្ធភាពម្នការអនុវត្តការងារ និង៤) ការពក្ងឹងអភិបាលរិចច
វស័ិយឯរជន។  

រាជរោា ភិបាល បាននិងរាំពុងអនុវត្តដរលនដយាបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហរមម ២០១៥-២០២៥ ដដីមបី
ជាំរុញការអភិវឌ្ឍវស័ិយឧសាហរមមដៅរមពុជា ខដលរមួចាំខណរដល់ការររារាំដណីនដសដារិចចែពស់ក្បរបដោយ
ចីរភាព និងបរយិាបនន តាមរយៈការដធាីពិពិធរមមដសដារិចច ការពក្ងឹងភាពក្បរួត្ក្បខជង និងការដលីររមពស់
ែលិត្ភាព។ ដរលនដយាបាយដនោះមានដរលបាំណងខរខក្ប និងដធាីទ្ាំដនីបរមមរចនាសមព័នធឧសាហរមមរមពុជា 
ពីឧសាហរមមអតិ្ពលរមមឈានដៅឧសាហរមមខែអរដលីជាំនាញក្តឹ្មឆ្ន ាំ២០២៥ តាមរយៈភាា ប់ខែសចងាា រ់
ត្ម្មលសរល សមាហរណរមមដៅរនុងបណាត ញែលិត្រមមត្ាំបន់ និងការអភិវឌ្ឍរដនាមែលិត្រមមក្បទរ់
ក្រឡារន  ទ្នាឹមនឹងការពក្ងឹងភាពក្បរួត្ក្បខជង និងការដលីររមពស់ែលិត្ភាពឧសាហរមមរនុងក្សុរ។ រនុងដនាោះ 
មានយុទ្ធសាស្តសតមួយបានដតត ត្ដលីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស និងការបណតុ ោះបណាត លបដចចរដទ្ស។ ជាំនាញ 
និងបដចចរវទិ្ាមនុសស គឺមានសារៈសាំខាន់យា៉ា ងខាល ាំងសក្មាប់ការដធាីសមាហរណរមមឱ្យកាន់ខត្សុីជដក្ៅ
របស់រមពុជាដៅរនុងត្ាំបន់អាសា៊ា ន។ 

ការអភិវឌ្ឍសងាម-ដសដារិចចរមពុជា នឹងឈានដល់ដាំណារ់កាល “ខក្បក្បួលថមីមយួ”ដទ្ៀត្ ខដលជា
អនតរកាលដឆ្ព ោះដៅសដក្មចឋានៈក្បដទ្សមានចាំណូលមធយមរក្មិត្ែពស់ និង ជាក្បដទ្សចាំណូលែពស់ ដៅ
ឆ្ន ាំ២០៥០។ ដដីមបសីដក្មចដរលដៅដនោះ រាជរោា ភិបាលនឹងបនតដតត ត្ការយរចិត្តទុ្រោរ់ដលវីស័ិយអាទិ្ភាព 
៤ ដោយត្មកល់មនុសសជាអាទិ្ភាពទី្១ វញិ ដហយី ែលូវ ដភលងី និងទឹ្រជាអាទិ្ភាពបនតបនាា ប់ ដៅរនុងយុទ្ធសាស្តសត
ចតុ្ដកាណ-ដាំណារ់កាលទី្៤របស់រាជរោា ភិបាល រនុងនីតិ្កាលទី្៦ម្នរដាសភា។ រនុងដនាោះ យុទ្ធសាស្តសតចតុ្ដកាណ
ទី្១ ៖ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស សាំដៅដលីររមពស់ចាំដណោះដឹង ជាំនាញវជិាា ជីវៈ សមត្ាភាព សហក្គិនភាព 
ការម្ចនក្បឌិ្ត្ នវានុវត្តន៍ គុណធម៌ សីលធម៌ មនសិការដសនហាជាតិ្ និង សាម រតី្ទ្ទ្លួែុសក្តូ្វ, សុែភាពលអ និង 
កាយសមបទរងឹមាាំ, ត្ួនាទី្ស្តសតី និង រិចចរាំពារសងាម។ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស បនតដតត ត្ដលី ៖ ១) ការ
ពក្ងឹងគុណភាពវស័ិយអប់រ ាំ វទិ្ាសាស្តសត និង បដចចរដទ្សវទិ្ា ២) ការបណតុ ោះបណាត លជាំនាញបដចចរដទ្ស 
៣) ការដលីររមពស់ដសវាសុែភាពសាធារណៈ និង អាហារូបត្ាមភ និង ៤) ការពក្ងឹងសមភាពដយនឌ័្រ និង 
ការរាំពារសងាម។ 
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ដរលដៅជាយុទ្ធសាស្តសតរបស់រាជរោា ភិបាល គឺអភិវឌ្ឍ “ក្បព័នធអប់រ ាំក្បរបដោយគុណភាព សមធម៌ 
និងបរយិាបនន” ដោយដតត ត្សាំខាន់ដលីវទិ្ាសាស្តសត និងបដចចរវទិ្ា ការត្ក្មង់ទិ្សសក្មាប់ទី្ែារការងារ 
និងការយរចិត្តទុ្រោរ់ដលីការអប់រ ាំកាយ សក្មាប់ក្ទ្ក្ទ្ង់ការអភិវឌ្ឍសងាម-ដសដារិចចជាតិ្។ រនុងន័យដនោះ 
រាជរោា ភិបាលនឹងដតត ត្អាទិ្ភាពដលី ៖ ១) ការយរចិត្តទុ្រោរ់ដលីក្គូបដក្ងៀន ២) ការពក្ងីរវសិាលភាព
សាោដរៀនក្គប់រក្មិត្ ៣) ការពក្ងឹងអធិការរិចចក្គប់ក្ជុងដក្ជាយដលីការក្គប់ក្គងសាោដរៀន ៤) ការជាំរុញ
ការអប់រ ាំបដចចរដទ្សដៅមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ តាមទ្សសនាទន “ដែត្តមយួមានវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅ 
និងបដចចរដទ្សមយួយា៉ា ងតិ្ច សក្មាប់រយៈដពលមធយម និងក្សុរមយួមានវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅ និង
បដចចរដទ្សមយួយា៉ា ងតិ្ច សក្មាប់រយៈដពលខវង” ៥) ការបដងកីនភាពដ ល្ីយត្បឱ្យកាន់ខត្ដពញដលញម្ន
ការអប់រ ាំដៅនឹងទី្ែារការងារ និងការរស់ដៅ តាមរយៈទ្សសនាទន “យុវជនមាន ក់មានជំនាញរួយយា៉ា រតិច 
ក្បចាជំើវតិ” ៦) ការអភិវឌ្ឍរមមវធីិសិរា និងដសៀវដៅសិរាដរលក្គប់ក្ជុងដក្ជាយ និង ៧) ការដក្ត្ៀម
ក្បរួត្រីឡាសុីដហាមឆ្ន ាំ២០២៣ និងជាំរុញចលនា “យុវជនមាន រ់ដចោះរីឡាមួយក្បដភទ្យា៉ា ងតិ្ចក្បចាាំជីវតិ្”។ 

២.៣ សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍ព្បរបសដាយចីរភារឆ្ន ២ំ០៣០ សតរីីការអប់រសំៅរម្ពុជា 
រមពុជាបានឈានដល់ដាំណារ់កាលថមីមយួដទ្ៀត្ម្នការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំ ឱ្យដ ល្ីយត្បនឹងបរបិទ្

សរលដោរ និងថ្នន រ់ត្ាំបន់ ខដលមានមហចិឆតានិងវសិាលភាពធាំទូ្ោយជាងមុន សាំដៅដលីររមពស់គុណភាព
ក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងការសិរាដពញមយួជីវតិ្រនុងក្របែណឌ ទូ្លាំទូ្ោយ ក្គបដណត ប់ដលី
ក្គប់ក្បដភទ្និងរក្មិត្ម្នការអប់រ ាំ ជាពិដសស ក្សបនឹងទ្សសនវស័ិយអភិវឌ្ឍន៍រមពុជាជាក្បដទ្សមានចាំណូល
មធយមរក្មិត្ែពស់ក្តឹ្មឆ្ន ាំ២០៣០ និងក្បដទ្សមានចាំណូលែពស់ដៅឆ្ន ាំ២០៥០។ 

ក្រសួរអប់រ ំ យុវជន និរកើឡាបានអនុរ័តខែនទី្បងាា ញែលូវដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាព 
ឆ្ន ាំ២០៣០ សតីពីការអប់រ ាំដៅរមពុជា លៅដដីមឆ្ន ២ំ០១៩ លែើរបើធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាព ក្បរបដោយ 
សមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់ឱ្កាសរនុងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន ។ 

ខែនទី្បងាា ញែលូវដនោះបានរាំណត់្អាទិ្ភាពដរលនដយាបាយអប់រ ាំធាំៗចាំននួ ៥ គឺ ១) រុមារក្គប់រូប
ទ្ទ្លួបានការរាំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍រុមារតូ្ច ការអប់រ ាំរក្មិត្មដត្តយយសិរា ការបញ្ច ប់ការអប់រ ាំរក្មិត្មូលោា ន
ដោយឥត្បង់ម្ថលដៅរក្មិត្បឋមសិរា និងមធយមសិរាបឋមភូមិ ដោយទ្ទ្លួបានលទ្ធែលសិរាក្បរបដោយ
គុណភាព ក្បសិទ្ធភាព សមធម៌ និងភាពដ ល្ីយត្ប ២)រុមារនិងយុវជនក្គប់រូបបញ្ច ប់ការសិរាដៅរក្មិត្
អប់រ ាំមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ ការអប់រ ាំបដចចរដទ្សនិងវជិាា ជីវៈ ដោយទ្ទ្លួបានលទ្ធែលសិរាក្បរបដោយ
គុណភាពនិងភាពដ ល្ីយត្ប ៣) ធានាឱ្យអនរសិរាក្គប់រូបមានលទ្ធភាពដសមីរន រនុងការទ្ទ្លួបានការអប់រ ាំ
បដចចរដទ្សវជិាា ជីវៈនិងឧត្តមសិរាក្បរបដោយគុណភាព ៤) យុវជននិងមនុសសដពញវយ័ក្គប់រូបទ្ទ្លួបាន
ចាំដណោះដឹងអរខររមម និងដលែនពានត និងមានឱ្កាសកាន់ខត្ដក្ចីនរនុងការសិរាដពញមយួជីវតិ្ និង ៥) 
អភិបាលរិចចនិងការក្គប់ក្គងវស័ិយអប់រ ាំ មានភាពលអក្បដសីរជាងមុនដៅក្គប់រក្មិត្។ 
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ដរលដៅម្នការអប់រ ាំជាតិ្ គឺ ៖ 

១. បណតុ ោះមនសិការជាតិ្ មានសាម រតី្ទ្ទ្លួែុសក្តូ្វ ដសាម ោះក្ត្ង់ និងដមាទ្នភាពជាតិ្ តាមរយៈការ
ដលីររមពស់ការក្បកាន់នូវគាំនិត្ គុណត្ម្មល បាំណងក្បាថ្នន រមួរន  ដដីមបបីដងកីត្បាននូវសាមគីាភាពជាតិ្ 
និងអត្តសញ្ញា ណជាតិ្។ 

២. ែតល់ការអភិវឌ្ឍក្គប់ក្ជុងដក្ជាយដល់អនរសិរា ដដីមបទី្ទ្លួបានតុ្លយភាពរវាងការអភិវឌ្ឍកាយ
សមបទ បញ្ញា  អារមមណ៍ ដសាភណឌ ភាព និងសាម រតី្។ 

៣. ែលិត្ធនធានមនុសសខដលមានចាំដណោះដឹង បាំណិន និងសមត្ាភាព ខដលក្សបដៅតាមត្ក្មូវការ
ទី្ែារការងារសក្មាប់ដសដារិចចពុទ្ធិក្បរបដោយពិពិធភាព ខដលអាចក្បរតួ្ក្បខជងដៅថ្នន រ់ត្ាំបន់ 
និងសរលដោរ។ 

៤. ដរៀបចាំអនរសិរាដពញមយួជីវតិ្ ដដីមបឱី្យពួរដគអាចចូលរមួរនុងពិភពដោរ ខដលមានទ្ាំនារ់ទ្ាំនង
ជាមយួរន ដៅវញិដៅមរ និងពឹងអាក្ស័យរន ដៅវញិដៅមរ និងអាចដធាីសរមមភាពក្បរបដោយ
ក្បសិទ្ធភាព និងការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វដៅថ្នន រ់មូលោា ន ថ្នន រ់ជាតិ្ ថ្នន រ់ត្ាំបន់ និងសរលដោរ ដដីមបី
បដងកីត្នូវពិភពដោរមយួឱ្យកាន់ខត្មានសុែសនតិភាព និងក្បរបដោយចីរភាព។ 

ខែនទី្បងាា ញែលូវ ដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពឆ្ន ាំ២០៣០ សតីពីការអប់រ ាំដៅរមពុជា បាន
ោរ់ដចញនូវដរលដៅយុទ្ធសាស្តសតសាំខាន់ៗដឆ្ព ោះដៅសដក្មចដរលដៅអប់រ ាំ ឆ្ន ាំ២០៣០ ដូចខាងដក្កាម ៖ 

 រមពុជាក្តូ្វមានក្បព័នធអប់រ ាំ រងឹមាាំ និងមានសមត្ាភាពក្បរតួ្ក្បខជងថ្នន រ់ត្ាំបន់សក្មាប់សងាមពុទ្ធិ។ 
ក្បព័នធអប់រ ាំ ក្តូ្វមានធនធានក្គប់ក្រន់ មានអភិបាលរិចចលអ និងមានតុ្លយភាព ដោយចាត់្ទុ្រថ្ន 
សមធម៌ បរយិាបនន ក្បសិទ្ធភាព និងសតង់ោគុណភាពែពស់ជាដរលការណ៍សាំខាន់របស់ែលួន។ ក្បព័នធ
អប់រ ាំក្តូ្វមានលរខណៈក្គប់ក្ជុងដក្ជាយទូ្ទាំងវស័ិយខដលអនុវស័ិយនីមយួ  ៗ និងសមាសភាគទាំងអស់
ម្នក្បព័នធអប់រ ាំ ក្តូ្វដ ល្ីយត្បដៅនឹងត្ក្មូវការម្នការសិរាដពញមយួជីវតិ្ដៅក្គប់ដាំណារ់កាលទាំងអស់
ម្នជីវតិ្ តាមរយៈបដងកីត្ឱ្កាសរនុងការសិរាក្គប់បរបិទ្ និងទ្ក្មង់ (រនុងក្បព័នធ ដក្ៅក្បព័នធ និង
មិនែលូវការ) សក្មាប់ក្បជាពលរដាក្គប់វយ័ទាំងអស់។ 

 ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា គឺជាក្រសួងខដលមានឧត្តមភាពរនុងការែតល់នូវការអប់រ ាំ និងការសិរា
ដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  ក្បរបដោយគុណភាព ដដីមបកីាល យជាចលរររនុងការឈានដៅ
សដក្មចបាននូវការអភិវឌ្ឍដសដារិចច សងាមរិចច។ ក្រសួងក្តូ្វមានសមត្ាភាពវជិាា ជីវៈរនុងការបាំដពញ
មុែងារទាំងខែនរបដចចរដទ្ស ដូចជា ការដរៀបចាំខែនការ ការពិនិត្យតាមោន ការអភិវឌ្ឍរមមវធីិសិរា 
ការបណតុ ោះបណាត លក្គូ ការវាយត្ម្មល អភិបាលរិចចវស័ិយ។ល។ ក្រសួងដរៀបចាំ និងអនុវត្តដរល-
នដយាបាយ ខែនការអប់រ ាំ ដរលបាំណង និយាម និងសតង់ោសក្មាប់ក្គប់រក្មិត្ និងក្គប់សមាសភាគ
ម្នការអប់រ ាំ និងសក្មបសក្មួលការក្គប់ក្គងរាំខណទ្ក្មង់ខដលជាធាតុ្ែសាំដែសងៗម្នវស័ិយអប់រ ាំ 
(រដាបាល រិចចការសិរាធិការ ធនធានហរិញ្ាវត្ាុ និងធនធានមនុសស)។ ក្រសួងដរៀបចាំទិ្សដៅម្ន
ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំ ដហយីធានាឱ្យបាននូវអភិបាលរិចចលអសក្មាប់អនរែតល់ដសវាអប់រ ាំទាំងអស់ 
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និងពិនិត្យតាមោនលទ្ធែលម្នក្បព័នធអប់រ ាំ ដដីមបសីដក្មចឱ្យបាននូវដរលបាំណងម្នការអប់រ ាំរបស់
ក្បដទ្ស។ ក្បព័នធដនោះមានដរលបាំណងធានាឱ្យបាននូវភាពក្បដសីរដឡងីដលកីារទ្ទ្លួដសវាក្បរប
ដោយសមធម៌ គុណភាព និងភាពដ ល្ីយត្ប រ៏ដូចជាអភិបាលរិចច និងការក្គប់ក្គងក្គឹោះសាា នសិរា
ក្គប់ក្បដភទ្ទាំងអស់ដៅក្គប់រក្មិត្ថ្នន រ់។ 

 សាោដរៀន គឺជាក្គឹោះសាា នសិរា ខដលធានាបាននូវការអប់រ ាំក្បរបដោយគុណភាពែពស់សក្មាប់
ទាំងអស់រន ។ សាោដរៀនទាំងអស់នឹងមានសា័យភាពខែនររដាបាល និងហរិញ្ាវត្ាុ និងគណដនយយភាព
រនុងការសដក្មចបាននូវលទ្ធែលសិរាក្បរបដោយគុណភាពែពស់សក្មាប់ទាំងអស់រន ។ សាោដរៀន
នឹងទ្ទ្ួលបានក្គូបដក្ងៀនខដលមានសមត្ាភាពវជិាា ជីវៈ និងការដលីរទឹ្រចិត្ត ដហយីមានអនរដឹរនាាំ
ការងារបដក្ងៀនក្បរបដោយចរខុវស័ិយ និងែតល់នូវបរយិាកាសក្បរបដោយសុវត្ាិភាព អនាម័យ 
ដ ល្ីយត្បចាំដពាោះដយនឌ័្រ បរយិាបនន និងការដរៀននិងបដក្ងៀនក្បរបដោយគុណភាពែពស់ ដោយ
ដក្បីក្បាស់បដចចរវទិ្ាជាជាំនួយ។ 

 ក្គូបដក្ងៀនរមពុជា មានសមត្ាភាព ទ្ទ្លួបានការដលីរទឹ្រចិត្ត និងទ្ទ្លួបានការរាំក្ទ្ក្គប់ក្រន់ 
ដដីមបជីយួរាំក្ទ្ដល់អនរសិរាឱ្យទ្ទ្លួបានការអប់រ ាំក្បរបដោយគុណភាពែពស់។ ក្បព័នធអប់រ ាំរមពុជា
នឹងមានក្គូបដក្ងៀនខដលមានសមត្ាភាពវជិាា ជីវៈ ទ្ទ្លួបានការដលីរទឹ្រចិត្ត ទ្ទ្ួលបានការរាំក្ទ្ 
និងការបាំប៉ានចាំដណោះដឹងមុែវជិាា ជាំនាញក្គប់ក្រន់ ក្ពមទាំងជាំនាញគរុដកាសលយ និងក្សោញ់
ការងារបដក្ងៀន និងសិសានុសិសសរបស់ែលួន។ វជិាា ជីវៈក្គូបដក្ងៀននឹងក្តូ្វបានដលីររមពស់ដដីមបឱី្យ
ការទរ់ទញ និងររាបាននូវមនុសសខដលមានគុណវុឌ្ឍែិពស់បាំែុត្ និងមានទឹ្រចិត្តបាំដពញការងារ
បានលអ។ ក្គូបដក្ងៀននឹងទ្ទ្លួបានការរាំក្ទ្ជាក្បចាាំ ដដីមបឱី្យពរួដគអាចអភិវឌ្ឍចាំដណោះដឹង និង
សមត្ាភាពសក្មាប់ដលីររមពស់ការសិរាដរៀនសូក្ត្របស់សិសស។ ការបដក្ងៀន គឺជាវជិាា ជីវៈក្បរបដោយ
ក្រមសីលធម៌ រនុងដនាោះ ក្គូបដក្ងៀនក្តូ្វបាំដពញការងារក្បរបដោយសតង់ោវជិាា ជីវៈ និងសីលធម៌
ែពស់បាំែុត្ ដដីមបធីានាឱ្យសិសសក្គប់រូបរបស់ែលួនអាចទ្ទ្លួបានដជាគជ័យ។ 

 បនាប់ដរៀនរមពុជា ជាបនាប់ដរៀនម្វឆ្ល ត្ ខដលែតល់ឱ្យសិសសនូវឱ្កាសលអបាំែុត្សក្មាប់ការដរៀនសូក្ត្។
បនាប់ដរៀនក្តូ្វខក្បកាល យជាបដណតី រៗដៅជាបនាប់ដរៀនម្វឆ្ល ត្ ដោយបាំពារ់ធនធានអប់រ ាំ និងបដចចរវទិ្ា 
ដដីមបែីតល់នូវបរយិាកាសសិរាខដលមានការដរៀបចាំដោយក្បយត័្នក្បខយង មានសុវត្ាិភាព និងមាន
លរខណៈអាំដណាយែលសក្មាប់ការសិរាសក្មាប់ទាំងអស់រន ។ ក្គូបដក្ងៀននឹងបតូរត្នួាទី្ដៅជាអនរ
សក្មបសក្មួលការដរៀនសូក្ត្ ដោយបាំដពញត្នួាទី្ជាអនរបដងកីត្ឱ្កាសដរៀនសូក្ត្សក្មាប់ទាំងអស់រន  
តាមរយៈការដក្បីក្បាស់វធីិសាស្តសតបដក្ងៀនតាមខបបអនតររមម និងខបបសហការ និងវធីិសាស្តសតចក្មុោះ។ 

 សិសសមានសុែភាពលអ មានការដលីរទឹ្រចិត្ត និងមានការដបតជាា ចិត្តសក្មាប់អនាគត្របស់រមពុជា។ 
រមពុជានឹងមានសិសសខដលមានសុែភាពលអ ដក្ត្ៀមែលួនបានលអ និងទ្ទ្លួបានការដលីរទឹ្រចិត្ត 
រ៏ដូចជាការដបតជាា ចិត្តសិរាដរៀនសូក្ត្ ដោយមិនក្បកាន់ពីសាវតារែលួន និងទ្ទ្លួបានបរយិាកាសសិរា
ខដលមានលរខណៈអាំដណាយែល។ សសិសនឹងទ្ទ្លួបានការរាំក្ទ្ពីក្គូបដក្ងៀនខដលមានសមត្ាភាព 
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និងគុណវុឌ្ឍវិជិាា ជីវៈ រ៏ដូចជាពីសាំណារ់សមាជិរក្គួសារ និងសហគមន៍របស់ពរួដគ។ បនាា ប់ពីបញ្ច ប់
ការសិរា ពរួដគនឹងមានជាំនាញទាំងរងឹ ទាំងទ្ន់ ដចោះដធាីការវនិិចឆ័យ ក្បរបដោយក្រមសីលធម៌បានលអ 
មានភាពម្វឆ្ល ត្ខាងអារមមណ៍ រ៏ដូចជាមានសាម រតី្ជាតិ្ និងភាពជាក្បជាពលរដាសរលរនុងរក្មិត្
មយួែពស់ ខដលែតល់លទ្ធភាពឱ្យពរួដគអាចរមួចាំខណរ និងចូលរមួរនុងសងាមយា៉ា ងសរមម។ 

អាទិ្ភាពដរលនដយាបាយទាំងដនោះ នឹងក្តូ្វអនុវត្តតាមដាំណារ់កាលនីមយួៗម្នខែនការយុទ្ធសាស្តសត   
វស័ិយអប់រ ាំ រហូត្ដល់ ឆ្ន ាំ២០៣០ ដដីមបឈីានដៅសដក្មចដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពសតីពី 
ការអប់រ ាំ ដៅរមពុជា ដោយមានរាំណត់្យនតការ យុទ្ធសាស្តសត និងរមមវធីិ ក្ពមទាំងការរាំក្ទ្ហរិញ្ាវត្ាុសក្មាប់ 
ការអនុវត្តែងខដរ។ 

តារាងទី្២៖ សូចនាររ និងចាំណុចដៅសាំខាន់ៗ ម្នខែនទី្បងាា ញែលូវ ការអប់រ ាំរមពុជាឆ្ន ាំ២០៣០ 

សូចនាររ 
ទ្និនន័យដរល 
(២០១៨) 

ចាំណុចដៅ 
២០២៣ 

ចាំណុចដៅ 
២០២៨ 

ចាំណុចដៅ 
២០៣០ 

អក្តារមួម្នការសិរាដៅមដត្តយយសិរា        ៤១,៣% ៤៥,៧% ៥០,១% ៥១,៨% 
អក្តាចូលដរៀនរុមារអាយុ ៥ ឆ្ន ាំ ក្គប់រូបភាព  ៦៨,៥% ៧៦,០% ៨១,៥% ៨៤,១% 
ភាគរយសសិសថ្នន រ់ទ្១ី បាន្លងកាត់្រមមវធិី
អប់រ ាំរុមារតូ្ចក្គប់របូភាព ៦៥% ៧៤,៥% ៨០,៣% ៨២,៨% 

ភាគរយសាោមដត្តយយសិរា ខដលមានទ្ឹរសាអ ត្ 
សក្មាប់ទ្ទ្ួលទន សមាភ រអនាម័យ និងរខនលងោងម្ដ 

៣០,៥% ៥៥,៣% ៧២,៩% ៨០,០% 

ភាគរយម្នសាោដរៀន ខដលមានអគាសិនី 
អុិនធណិឺត្សក្មាប់ បដក្ងៀននងិដរៀន និងរុាំពយូទ័្រ 
សក្មាប់មដត្តយយសិរា 

២០,៤% ៣៥,២% ៤៥,៨% ៥០,០% 

ភាគរយក្គូបដក្ងៀនដៅមដត្តយយសិរាខដលមាន 
គុណវុឌ្ឍកិ្សបតាមសតង់ោជាត្ិ 

៥៧,៦% ៦២,៤% ៧៦,៨% ៨០,០% 

ែលដធៀបសិសស-ក្គដូៅមដត្តយយសិរា ៣៨ ៣២ ២៧ ២៥ 
ភាគរយក្គូបដក្ងៀនដៅមដត្តយយសិរា បឋមសិរា 
មធយមសរិា ខដល្លងកាត់្ការបណតុ ោះបណាត ល 
និងទ្ទ្លួវកិ្រឹត្ការ 

៩៩% ៩៩,៥% ៩៩,៩% ១០០% 

អក្តាបញ្ច ប់ការសិរាដៅបឋមសិរា ៨២,៧% ៨៦,២% ៨៩,៧% ៩១,១% 
ភាគរយសាោបឋមសិរា ខដលមានទ្ឹរសាអ ត្
សក្មាប់ទ្ទ្ួលទន សមាភ រអនាម័យ នងិរខនលង
ោងម្ដ 

៦០,២% ៨០,១% ៩៤,៣% ១០០% 

ភាគរយម្នសាោដរៀន ខដលមានអគាសិនី 
អុិនធណិឺត្សក្មាប់បដក្ងៀននងិដរៀន និងរុាំពយូទ័្រ
សក្មាប់បឋមសរិា 

៣៦,៥% ៥៣,២% ៦៥,២% ៧០,០% 
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ភាគរយក្គូបដក្ងៀន ដៅបឋមសិរាខដលមាន
គុណវុឌ្ឍកិ្សបតាមសតង់ោជាត្ិ 

៦២,៩% ៧៦,៥% ៨១,៦% ៩០,០% 

អក្តាបញ្ច ប់ការសិរាដៅមធយមសិរាបឋមភូមិ ៤៦,៥% ៥២,៦% ៥៨,៧% ៦១,១% 
ភាគរយម្នសាោមធយមសិរា ខដលមានអគាិសនី 
អុិនធណិឺត្សក្មាប់បដក្ងៀននងិដរៀន និងរុាំពយូទ័្រ 

៣៣,០% ៤៧,៦% ៥៦,៥% ៦០,០% 

ភាគរយម្នសាោបឋមសិរា និងមធយមសិរា 
ខដលមានជក្មាលសក្មាប់ជនពិការ  

០% ១០,៧% ១៧,៣% ២០,០% 

ភាគរយក្គូមធយមសរិា ខដលទ្ទ្ួលវកិ្រតឹ្ការ ៣,៩% ១៦,៩% ២៦,៣% ៣០,០% 
អក្តាបញ្ច ប់ការសិរាដៅមធយមសិរាទុ្ត្ិយភូម ិ ២៣,៦% ៣២,៥% ៤១,៤% ៤៥,០% 
ភាគរយសាោមធយមសិរាទុ្ត្ិយភូមិ ខដលមាន
ទ្ឹរសាអ ត្សក្មាប់ទ្ទ្ួលទន សមាភ រអនាម័យ នងិ 
រខនលងោងម្ដ 

៥៩,៤% ៧៤,៧% ៨៥,៦% ៩០,០% 

ភាគរយម្នសាោមធយមសិរាខដលមានអគាិសនី 
អុិនធណិឺត្សក្មាប់បដក្ងៀន នងិដរៀន និងរុាំពយូទ័្រ 

៦២,៤% ៨០,១% ៩២,៩% ៩៨,០% 

ភាគរយក្គូបដក្ងៀនដៅមធយមសរិា  ខដលមាន
គុណវុឌ្ឍកិ្សបតាមសតង់ោជាត្ិ 

៩៨% ៩៨,៥% ៩៨,៩% ៩៩,០% 

អក្តារមួម្នការសិរាដៅឧត្តមសិរា ១១,៦% ១៦,៩% ២២,៧% ២៥,០% 
 

២.៤  ចរខវុិសយ័ សបសររម្ម របសព់្រសងួអប់រ ំយវុជន និងរីឡា 
ចរខុវស័ិយរបស់ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា គឺ រសាង និង អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសក្បរបដោយ

គុណភាព និងគុណធម៌ក្បដសីរបាំែុត្ដលីក្គប់ខែនរ ដដីមបរីសាងសងាមរមពុជាឱ្យកាល យដៅជាសងាមររីចដក្មីន 
ខែអរដលីចាំដណោះដឹង និងចាំដណោះដធាីជាមូលោា ន។ 

ដបសររមមរបស់ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ៖ ដឹរនាាំក្គប់ក្គង និងអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំ យុវជន 
និងរីឡាម្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ឱ្យដ ល្ីយត្បដៅនឹងត្ក្មូវការអភិវឌ្ឍដសដារិចច-សងាមរិចច វបបធម៌របស់
រមពុជា និងការររីចដក្មីនដៅរនុងត្ាំបន់ និងសរលដោរ។ 

វត្ាុបាំណងរយៈដពលខវងរបស់ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា គឺអភិវឌ្ឍយុវជនរមពុជាដលីក្គប់វស័ិយ 
និងបណតុ ោះសាម រតី្យុវជន យុវតី្រមពុជាក្គប់រូបឱ្យមានមនសិការដសនហាជាតិ្ ដមាទ្នភាពជាតិ្ សីលធម៌លអ 
និងគុណធម៌ែពស់ ក្ពមទាំងមានសុទិ្ដាិនិយមចាំដពាោះក្បដទ្សជាតិ្ និងក្បជាពលរដារបស់ែលួន។ 

វត្ាុបាំណងចាំដពាោះមុែរបស់ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា គឺធានាថ្នយុវជននិងរុមាររមពុជាក្គប់រូប
មានឱ្កាសដសមីរន  រនុងការទ្ទ្លួបានការអប់រ ាំក្បរបដោយគុណភាពក្សបតាមរដាធមមនុញ្ា និងការដបតជាា ចិត្ត
របស់រាជរោា ភិបាល ចាំដពាោះអនុសញ្ញា អងាការសហក្បជាជាតិ្សតីពីសិទ្ធិរុមារ ដពាលគឺដរលការណ៍មិន
ដរសីដអីងអាំពីសាា នភាពសងាម ភូមិសាស្តសត ជនជាតិ្ សាសនា ភាសា ដភទ្ និងកាយសមបទ។ ក្រសួង
សងឃមឹទុ្រថ្ន ដៅដពលខដលសិសស និសសតិ្បានបញ្ច ប់ការសិរារបស់ែលួនពួរដគនឹងមានចាំដណោះដឹង ជាំនាញ
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វជិាា ជីវៈ សមត្ាភាព គុណធម៌ និងសីលធម៌លអ ក្សបតាមសតង់ោមយួសមក្សប ក្ពមទាំងអាចក្បរួត្ក្បខជង
ដៅដលីទី្ែារការងាររនុងត្ាំបន់ និងដលីសរលដោរ និងអាចកាល យជារមាល ាំងសនូលសក្មាប់ជាំរុញការអភិវឌ្ឍ
សងាម និងដសដារិចចរបស់ក្បដទ្សជាតិ្ ។ 

២.៥  សោលនសោបាយអប់រ ំសចូនាររសនលូ និងចំណុ្ចសៅ 
២.៤.១ ដរលនដយាបាយអប់រ ាំរយៈដពលមធយម 

រនុងដរលបាំណងរមួចាំខណរសដក្មចយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ដកាណ ដាំណារ់កាលទី្៤ រាជរោា ភិបាល និង
អាទិ្ភាពដរលនដយាបាយម្នខែនទី្បងាា ញែលូវសក្មាប់ដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ឆ្ន ាំ២០៣០ សតីពី
ការអប់រ ាំដៅរមពុជា ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានបតូរដរលនដយាបាយអប់រ ាំពីបីមរក្តឹ្មពីររនុងខែនការ
យុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ ដូចខាងដក្កាម៖ 

 ដរលនដយាបាយទី្១ ៖  ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាព ក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និង
ដលីររមពស់ឱ្កាសរនុងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  

 ដរលនដយាបាយទី្២ ៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធមិ្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំ
ក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់។ 

វត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្១ ៖ រុមារក្គប់រូបបានទ្ទ្លួដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ចតាមក្គប់រូបភាព បានចូលដរៀន
ដៅបឋមសិរា មធយមសិរា និងមានឱ្កាសបនតការសិរាដៅមុែដទ្ៀត្ ក្ពមទាំងែតល់នូវជដក្មីសដែសងដទ្ៀត្
ដល់រុមារ និងយុវជនខដលពុាំមានលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានដសវាអប់រ ាំរនុងក្បព័នធ។ រុមារ យុវជនក្គប់រូបទ្ទ្លួ
បានលទ្ធែលសិរាដៅក្គប់រក្មិត្ក្បរបដោយគុណភាព សមធម៌ និងបរយិាបនន ជាពិដសស រុមារមរពី
ក្គួសារជបួការលាំបារ យុវជនដក្ៅសាោ និងទ្ទ្លួបាននូវចាំដណោះដឹង ជាំនាញបដចចរដទ្ស បាំណិនគិត្ 
និងបាំណិនអរូបវនត ដ ល្ីយត្បនឹងបរបិទ្សងាមពុទ្ធិ និងវបុិលភាព និងការអភិវឌ្ឍដសដារិចចរបស់ក្បដទ្ស។ 
ក្របែណឌ គុណភាពខដលែតល់ដល់អនរសិរាក្តូ្វមានការរាំក្ទ្ និងចូលរមួពីមាតាបិតា សហគមន៍ ក្គូបដក្ងៀន 
និងអនរក្គប់ក្គងជាមយួនឹងសតង់ោម្នែលសដក្មចការពិនិត្យតាមោន និងរបាយការណ៍។ 

វត្ាុ បាំណងដរលនដយាបាយទី្២ ៖ ការែតល់ដសវាអប់រ ាំអនុវត្តក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព និងទ្ន់ភលន់។ 
ការក្គប់ក្គងក្បរបដោយភាពស័រតិសិទ្ធិ ែតល់នូវត្ម្មលដ៏លអបាំែុត្ (ដតត ត្ដលីលទ្ធែល) ទន់ដពលដវោ ការពិនិត្យ
តាមោន និងរបាយការណ៍សមិទ្ធរមម និងដយាបល់ក្ត្ឡប់ វធិានការក្បរបដោយគណដនយយភាព និង
យនតការសក្មាប់ខរលមអដរលនដយាបាយ យុទ្ធសាស្តសត និងរមមវធីិទាំងដៅថ្នន រ់ជាតិ្ ថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្។ 
ការក្គប់ក្គងក្គឹោះសាា នសិរា ក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព និងភាពស័រតិសិទ្ធិ ក្តូ្វបដងកីនសា័យភាពនិងទ្ទ្លួែុសក្តូ្វ 
គណដនយយភាពចាំដពាោះលទ្ធែលម្នការសិរាក្បរបដោយគុណភាពែពស់សក្មាប់ទាំងអស់រន ។ 
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២.៤.២ សូចនាររសនូល និងចាំណុចដៅ 

រនុងការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ ក្រសួងបានរាំណត់្សូចនាររសនូល
ចាំននួ ៨ និងចាំណុចដៅតាមឆ្ន ាំនីមយួៗដូចតារាងខាដក្កាម ដដីមបពិីនិត្យតាមោនវឌ្ឍនភាពម្នការសដក្មច
ដរលនដយាបាយទាំងពីរខាងដលី។ 

តារាងទី្៣៖ សូចនាររសនូលសក្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

សចូនាករសនូល ឯកតា 
សាា នភាព ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ 

២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ 

ដោលនដោបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ប្បកបដោយសមធម៌ បរិោបនន និងដលើកកមពស់ឱ្កាសសិកាដពញមយួជីវតិ  

                              សប្មាប់ទងំអស់ោន  

១. អប្តាចូលដរៀនកុមារអាយុ៥ឆ្ន ំ 

ប្គប់រូបភាព (ម.សិការែឋ សហគមន៍ 

និងឯកជន) 

% ៥៨,០ ៥៩,៣ ៦០,៦ ៦១,៩ ៦៣,២ ៦៤,៥ 

 ប្បសុ  % ៥៧,៧ ៥៨,៩ ៦០,១ ៦១,៣ ៦២,៥ ៦៣,៧ 

 ប្ស ី % ៥៨,៧ ៦០,០ ៦១,៣ ៦២,៧ ៦៤,០ ៦៥,៣ 

២. អប្តាបញ្ចប់ការសិកាដៅបឋមសិកា  % ៨២,៧ ៨៣,៤ ៨៤,១ ៨៤,៨ ៨៥,៥ ៨៦,២ 

 ប្បសុ  % ៧៩,១ ៨០,៣ ៨១,៥ ៨២,៦ ៨៣,៨ ៨៥,០ 

 ប្ស ី % ៨៦,៤ ៨៧,៣ ៨៨,២ ៨៩,២ ៩០,១ ៩១,០ 

៣. អប្តាបញ្ចបក់ារសិកាដៅ 

មធយមសិកាបឋមភូមិ 
% ៤៦,៥ ៤៧,៧ ៤៨,៩ ៥០,២ ៥១,៤ ៥២,៦ 

 ប្បសុ  % ៤២,៣ ៤៣,៨ ៤៥,៤ ៤៦,៩ ៤៨,៥ ៥០,០ 

 ប្ស ី % ៥១,១ ៥២,៥ ៥៣,៤ ៥៤,៣ ៥៥,៣ ៥៦,៣ 

៤. ភាគរយសិសសសដប្មចបានកប្មិតសមតាភាពដប្កាមកប្មិតមលូោឋ ន មុេវជិាា ភាសាស្េម រ គណិតវទិា និងរបូវិទា 

 
ការអានភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៣ % 

៥២,៦ 

(២០១៥) 
 ៤៦,៦     

 ការសរដសរភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៣ % ៦៤,៨  ៥៨,៨    

 គណិតវទិាថ្នន ក់ទី៣ % ៤៤,៩  ៣៨,៩    

 
ការអានភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៦ % 

៣១,៥ 

(២០១៦) 
  ២៥,៥  

 

 ការសរដសរភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៦ % ៣៩,៦   ៣៣,៦   

 គណិតវទិាថ្នន ក់ទី៦ % ៥៣,២   ៤៧,២   

 
ការអានភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៨ % 

១៨,៩ 

(២០១៧) 
   ១៥,៩ 

 

 ការសរដសរភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៨ % ៧១,០    ៦៥,០  

 គណិតវទិាថ្នន ក់ទី៨ % ៣៦,៣    ៣០,៣  
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 របូវិទាថ្នន ក់ទ៨ី % ៥២,១    ៤៦,១  

 
ការអានភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី១១ % 

២០,៥ 

(២០១៨) 
    ១៧,៥ 

 ការសរដសរភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី១១ % ៥៨,៩     ៥២,៩ 

 គណិតវទិាថ្នន ក់ទី១១ % ៧២,៣     ៦៦,៣ 

 របូវិទាថ្នន ក់ទី១១ % ៧៩,៦     ៧៣,៦ 

៥. ភាគរយប្គូបដប្ងៀនបឋមសិកាមាន 

គុណវុឌ្ឍិតាមសែង់ោជាត ិ
% ៧៣,០ ៧៤,០ ៧៥,០ ៧៦,០ ៧៧,០ ៧៨,០ 

៦. អប្តារមួម្នការសិកាដៅឧតែមសិកា 

(១៨-២២ឆ្ន ំ) 
% ១១,៦ ១២,៤ ១៣,៣ ១៤,២ ១៥,១ ១៦,០ 

 ប្បសុ  % ១៣,២ ១៤,៣ ១៥,៥ ១៦,៦ ១៧,៨ ១៨,៩ 

 ប្ស ី % ១១,៣ ១១,៦ ១១,៩ ១២,៣ ១២,៧ ១៣,០ 

៧. អប្តាអកខរកមមដពញវ័យ (អាយុ  

១៥ ឆ្ន ំដ ើង) 
% ៨២,៥ ៨៣,៦ ៨៤,៧ ៨៥,៨ ៨៦,៩ ៨៨,០ 

ដោលនដោបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័កែិសិទធ ិម្នភាពជាអនកែរកនំា និងប្គប់ប្គងរបសម់ន្រនែីអប់របំ្គបល់ំោបថ់្នន ក់ 

៨. ចំននួនាយកសាលាបឋមសិកា និង

មធយមសិកាបានទទលួការបណែុ ឹះ-

បណែ លសែីពីការប្គប់ប្គងតាម 

សាលាដរៀន 

ចំននួ ១ ១៥០ ៦៧០ ៧០០ ៧០០ ៧០០ ៧០០ 
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ជំរូរទ្ី ៣ 
ផែនការតាម្អនុវសិយ័ឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣ 

 

៣.១  អនវុិសយ័ ការអបរ់កំមុារតចូ 
៣.១.១ សាវតារ 

ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានដរៀបចាំដរលនដយាបាយជាដក្ចីន រនុងដរលបាំណងពក្ងឹងគុណភាព
ម្នការអប់រ ាំរុមារតូ្ច និងបានោរ់ដចញនូវអនតរាគមន៍ជាដរលនដយាបាយដៅរនុងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយ
អប់រ ាំ ២០១៤-២០១៨ ខដលជាមូលោា នក្គឹោះជយួដលីររមពស់គុណភាពម្នការអប់រ ាំរុមារតូ្ចចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៩។ 

ដរលនដយាបាយទាំងដនាោះរមួមាន ដរលនដយាបាយ និងខែនការសរមមភាពជាតិ្សតីពីការរាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍
រុមារតូ្ចការដធាីបចចុបបននភាពគណៈរមាម ធិការជាតិ្រាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍រុមារតូ្ច អនុក្រឹត្សតីពីការក្គប់ក្គង
មដត្តយយសិរាសហគមន៍ ក្បកាសសតីពីសតង់ោអបបបរមាមដត្តយយសិរាសហគមន៍ ក្បកាសសតីពីនីតិ្វធីិវាយត្ម្មល
មដត្តយយសិរាសហគមន៍ ក្បកាសសតីពីការក្គប់ក្គងមដត្តយយសិរាឯរជន ក្បកាសសតីពីការទ្ទ្លួសាា ល់
ក្គូបដងាា លថ្នន រ់ជាតិ្និងថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ ដរលការណ៍ក្បតិ្បត្តិសក្មាប់មដត្តយយសិរាសហគមន៍ រមមវធីិអប់រ ាំ
មាតាបិតារមួមានស្តសតីមានម្ែាដពាោះ មាតាបិតាមានរូនអាយុដក្កាម ២ ឆ្ន ាំ និងដរលការណ៍ក្បតិ្បត្តិសក្មាប់
សាោមដត្តយយសិរាធនធាន។ 

ខែអរតាមអនតរាគមន៍ខាងដលី ភាគរយរុមារអាយុ៣-៥ឆ្ន ាំ ទ្ទ្លួបានដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ចក្គប់រូបភាព
មានការដរីនពីឆ្ន ាំ២០១៤ ដល់ ២០១៨។ ដទោះជាយា៉ា ងណា លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ចដៅមាន
រក្មិត្ទប ជាពិដសសរុមាររស់ដៅតាមត្ាំបន់ជបួការលាំបារ ដោយដយាងតាមរបាយការណ៍សននិបាត្អប់រ ាំ
ដៅឆ្ន ាំ២០១៨។ ដូចដនោះ ក្រសួងនឹងដរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសតសមក្សប ដដីមបបីដងកីនការទ្ទ្លួដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ច 
ជាពិដសស រុមាររស់ដៅរនុងត្ាំបន់ោច់ក្សយាល និងត្ាំបន់ជនបទ្ ឬ រុមារខដលដធាីចាំណារក្សុរ។ 

ក្រសួងបានោរ់ដចញនូវដរលនដយាបាយ និងយុទ្ធសាស្តសតអាទិ្ភាពនានា រនុងដរលបាំណងពក្ងឹង
ដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ចឱ្យមានគុណភាព ក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់គុណភាពមដត្តយយសិរា 
ឱ្យក្សបតាមតាមសតង់ោ ក្ពមទាំងពក្ងឹងសមត្ាភាពអនរក្គប់ក្គង អនុវស័ិយការអប់រ ាំរុមារតូ្ច។ 

៣.១.២ វតថុបំណ្ងអនុវិសយ័ 

 បដងកីនលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ចក្បរបដោយគុណភាព សមធម៌ និងបរយិាបនន 

 បនតអភិវឌ្ឍសាោមដត្តយយសិរាក្សបតាមសដង់ោគុណភាព 

 ពក្ងឹងសមត្ាភាពអនរក្គប់ក្គងអនុវស័ិយការអប់រ ាំរុមារតូ្ច និងអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន។ 
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៣.១.៣ សចូនាររែលសសព្ម្ច 

តារាងទី្៤ ៖ សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅអនុវស័ិយ 

សូចនាររ ឯរតា 
ឆ្ន ាំដរល 
២០១៨ 

ចាំណុចដៅ 
២០២៣ 

ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់ឱ្កាស 
                               រនុ ងការសិរាដពញមួយជីវតិ្ សក្មាប់ទាំងអស់រន  
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្១ី៖ បដងកនីលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ចក្បរបដោយគុណភាព សមធម៌ នងិបរយិាបនន 
១. អក្តាចូលដរៀនរុមារអាយុ៥ឆ្ន ាំ ក្គប់រូបភាព (មដត្តយយសិរារដា 

មដត្តយយសិរាសហគមន៍ មដត្តយយសិរាឯរជន) % ៥៨,០ ៦៤,៥ 

 ក្បសុ  % ៥៧,៧ ៦៣,៧ 
 ក្សី % ៥៨,៧ ៦៥,៣ 
២. អក្តាចូលដរៀនរុមារអាយុ៤ឆ្ន ាំ ក្គប់រូបភាព (មដត្តយយសិរារដា 

មដត្តយយសិរាសហគមន៍ មដត្តយយសិរាឯរជន) % ៣៤,០ ៤៥,0 

 ក្បុស  % ៣២,២ ៤៤,៤ 
 ក្សី % ៣៥,៣ ៤៥,៦ 
៣. អក្តាចូលដរៀនរុមារអាយុ៣ឆ្ន ាំ តូ្ចក្គប់រូបភាព (មដត្តយយសិរារដា 

មដត្តយយសិរាសហគមន៍ មដត្តយយសិរាឯរជន) % ១២,៦ ២៧,០ 

 ក្បុស  % ១១,៧ ២៦,០ 
 ក្សី % ១៣,៤ ២៨,១ 
៤. អក្តារមួម្នការសិរា (មដត្តយយសិរារដា មដត្តយយសិរាសហគមន៍ 

មដត្តយយសិរាឯរជន) % ៣៥,៨ ៤៦,០ 

 ក្បុស  % ៣៤,៩ ៤៥,៦ 
 ក្សី % ៣៧,០ ៤៨,៣ 
៥. ភាគរយសាោមដត្តយយសិរាមានអគាសិនី (មដត្តយយសិរារដា) % ៣១,៧ ៤១,០ 
៦. ភាគរយសាោមដត្តយយសិរាបានអនុវត្តលរខែណឌ អបបបរមាសតីពីទ្រឹសាអ ត្ និងអនាម័យតាមសាោដរៀន

(មដត្តយយសិរារដាោច់ដោយខឡរ) 
 រក្មិត្ ១ % ៣៥,៤ ៥០,០ 
 រក្មិត្ ២ % ២៤,៧ ២៨,៥ 
 រក្មិត្ ៣ % ១,១ ១,៥ 
៧. ភាគរយសាោមដត្តយយសិរាមាន(មដត្តយយសិរារដាោច់ដោយខឡរ)    
 បងាន់អនាម័យ % ២២,០ ៨០,០ 
 ទឹ្រសាអ ត្សក្មាប់ទ្ទ្ួលទន % ៣០,២ ៦០,០ 
 រខនលងោងម្ដ % ២៨,៨ ៦០,០ 
 ក្បអប់សដងាា ោះបឋម % ៦,៣ ២៥,០ 
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វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្២ី ៖ បនតអភិវឌ្ឍសាោមដត្តយយសិរាក្សបតាមសដង់ោគុណភាព 
៨. ភាគរយសាោមដត្តយយសិរារដាសដក្មចបានតាមសតង់ោអបបបរមា 

(មដត្តយយសិរារដាោច់ដោយខឡរ) % ០,០ ៣០,០ 

៩. ចាំនួនសាោមដត្តយយសិរាសហគមន៍សដក្មចបានតាមសតង់ោអបបបរមា ចាំនួន ៦០០ ១ ៥០០ 
១០. ភាគរយសាោមដត្តយយសិរារដា និងសហគមន៍បានដធាីដត្សតសមត្ាភាព

រុមារអាយុ៥ឆ្ន ាំ % ៣៩,២ ៤៩,០ 

១១. ភាគរយរុមារសាោមដត្តយយសិរាមានសាា នភាពអាហារូបត្ាមភ 
ក្បដសរីដឡងី (មដត្តយយសិរារដា មដត្តយយសិរាសហគមន៍) % ៣០,០ ៤០,០ 

១២. ភាគរយក្គូមដត្តយយសិរាមានគុណវុឌ្ឍកិ្សបតាមសតង់ោជាត្ិ 
(រូបមនត១២+២) 

% ៦៤,0 ៧៤,០ 

១៣. ចំនួនគ្របូដក្ងៀនអប់រពំហុភាសាលៅរលតតយយសិកា ចំនួន ៩៤ ១២៧ 
១៤. ែលដធៀបសិសស-ក្គូមដត្តយយសិរារដា  ែលដធៀប ៤០,០ ២៥,០ 
ដរលនដយាបាយទី្ ២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្៣ី ៖ ពក្ងឹងសមត្ាភាពអនរក្គប់ក្គងអនុវស័ិយ ការអប់រ ាំរុមារតូ្ច នងិអនុវត្តការក្គប់ក្គង  
                                  តាមសាោដរៀន 
១៥. ចាំនួននាយរសាោមដត្តយយសិរារដាបានទ្ទ្លួការបាំប៉ានសតីពីការ 

ក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន(មដត្តយយសិរារដាោច់ដោយខឡរ) ចាំនួន ០ ២០០ 

១៦. ចាំនួនសាោមដត្តយយសិរារដាបានអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន 
(មដត្តយយសិរារដាោច់ដោយខឡរ) ចាំនួន ៣១ ៧៩ 

៣.១.៤ សរម្មភារសោលនសោបាយ 

ដរលនដយាបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាព ក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់ឱ្កាស
រនុ ងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  

 ដរៀបចាំអនុក្រឹត្យសតីពីការបដងកតី្មជឈមណឌ លរាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍រុមារតូ្ចដៅតាមសាា ប័នរដា ដរាងចក្រ 
សហក្រសដៅឆ្ន ាំ២០២០ (អរត្/នរ) 

 ដរៀបចាំដសៀវដៅខណនាាំក្បតិ្បត្តសិតីពីការអនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំមាតាបិតាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរត្) 
 ដរៀបចាំក្បកាសសតីពីការអនុវត្តសាោមដត្តយយសិរារដាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរត្/នរ) 
 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការែតល់ក្បារ់ឧបត្ាមភសក្មាប់ក្គូមដត្តយយសិរាបដក្ងៀនពីរដវនដៅឆ្ន ាំ២០១៩ 

(អរត្ និងបល) 
 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការបដងកីត្ថ្នន រ់មដត្តយយសិរារនុងសាោបឋមសិរាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ 
(អរត្/នរ)។ 
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ដរលនដយាបាយទី្ ២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
 ដរៀបចាំលរខែណឌ ការងារសតីពីត្នួាទី្ និងការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វរបស់មស្តនតីអប់រ ាំរុមារតូ្ចក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរត្/បល) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីសតង់ោអបបបរមាសាោមដត្តយយសិរានិងថ្នន រ់មដត្តយយសិរារដា ដៅឆ្ន ាំ
២០១៩ (អរត្) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពី ការខក្បកាល យមដត្តយយសិរាសហគមន៍ខដលមានសតង់ោដៅជាឧបសមព័នធ
ម្នក្គឹោះសាា នសិរារដា ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរត្/នរ)។ 

៣.១.៥ យទុ្ធសាស្រសត នងិសរម្មភារ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ១ ៖ បដងកីនលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ចក្បរបដោយគុណភាព សមធម៌ 
និងបរយិាបនន 

យុទ្ធសាស្តសត១.១៖ បនតបដងកីត្ថ្នន រ់មដត្តយយសិរាដៅតាមសាោបឋមសិរា និងអភិវឌ្ឍសាោមដត្តយយ 
សិរារដា 

 សិរាពីត្ក្មូវការសាងសង់រមួទាំងទឹ្រសាអ ត្និងសមាភ ររូបវន័តអនាម័យ និងសួនរុមារក្សបតាមសដង់ោ
សាោមដត្តយយសិរា 

 ជាំរុញការបដងកីត្ថ្នន រ់មដត្តយយសិរារនុងសាោបឋមសិរា 
 បដងកីត្ដហោា រចនាសមព័នធមដត្តយយសិរាដៅតាមត្ាំបន់លិចទឹ្រ និងត្ាំបន់ោច់ក្សយាលជបួការលាំបារ 
 សាងសង់ថម ី និងខរលមអសមាភ ររូបវន័ត រមួទាំងទឹ្រសាអ ត្ និងសមាភ ររូបវន័តអនាម័យ សួនរុមារ បាំពារ់
ឧបររណ៍ការពាររនាោះ និងឧបររណ៍ក្សបតាមសតង់ោ 

 ខរលមអដហោា រចនាសមព័នធ និងសមាភ ររូបវន័តដៅសាោមធយមសិរាគរុដកាសលយមដត្តយយមជឈមឹ។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.២៖ អភិវឌ្ឍមដត្តយយសិរាសហគមន៍ខដលមានសតង់ោដៅជាឧបសមព័នធម្នក្គឹោះសាា នសរិារដា 
និរខក្បកាល យរលតតយយសិកាសហគមន៍ខដលមានលរខណៈសតង់ោឱ្យដៅជារលតតយយសិរារដា 

 ែសពាែាយលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្ត ដសចរតីខណនាាំសតីពីការខក្បកាល យមដត្តយយសរិាសហគមន៍ដៅជា
ឧបសមព័នធម្នក្គឹោះសាា នសិរារដាដល់មនាីរ និងការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 

 អភិវឌ្ឍដហោា រចនាសមព័នធ សងាា រមិ សួនរុមារ និងសមាភ រដរមងដលង តាមសតង់ោរមដត្តយយសិរា 
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គូមដត្តយយសិរាដលីការបដក្ងៀននិងដរៀនតាមរយៈវកិ្រឹត្ការ 
 ដរៀបចាំខែនទី្សិរាសក្មាប់ពក្ងីររមមវធីិអប់រ ាំពហុភាសាដៅមដត្តយយសិរាសហគមន៍។ 
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យុទ្ធសាស្តសត១.៣៖ ដលីររមពស់រមមវធីិអប់រ ាំមាតាបិតាតាមក្គឹោះសាា នសិរាសាធារណៈ ជាពិដសស អនតរាគមន៍
ការរាំពាររុមាររនុងរយៈ ដពល ១០០០ម្ថៃដាំបូងម្នរាំដណីត្ (អាយុ ០ ដៅ ៣ឆ្ន ាំ) 

 បដងកីត្ទររោា នសក្មាប់រុមារអាយុពី ១ឆ្ន ាំ ដល់ ៣ឆ្ន ាំ និងមណឌ លខថទាំរុមារ ក្ពមទាំងែតល់ការ
ពិដក្រោះដយាបល់ដល់ស្តសតីមានម្ែាដពាោះ 

 ដរៀបចាំរមមវធីិក្បឹរាដយាបល់ពារ់ព័នធការខថទាំនិងអប់រ ាំរូន និងការខថទាំស្តសតីមានម្ែាដពាោះតាមសាោ
មដត្តយយសិរារដា និងមដត្តយយសិរាសហគមន៍ 

 ជាំរុញការបដងកីត្ទររោា នដៅតាមដរាងចក្រ សហក្រស និងក្គឹោះសាា នរដា 
 ដរៀបចាំរមមវធីិអប់រ ាំមាតាបិតាឱ្យជយួអប់រ ាំរុមារតូ្ចដៅត្ាំបន់ជនបទ្។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.៤៖ ពក្ងីររមមវធីិអប់រ ាំបរយិាបននសក្មាប់រុមារមានពិការភាពដៅមដត្តយយសិរារដា និង
មដត្តយយសិរាសហគមន៍    

 បាំប៉ានសមត្ាភាពក្គូបដងាា ល និងក្គូមដត្តយយសិរាសតីពីការអប់រ ាំបរយិាបនន 
 បដងកីត្ឧបររណ៍ក្បមូលទិ្ននន័យសក្មាប់រមមវធីិអប់រ ាំបរយិាបននដៅតាមសាោមដត្តយយសិរា។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.៥៖ ែតល់ទឹ្រសាអ ត្ អនាម័យ និងអាហារូបត្ាមភ ក្ពមទាំងដលីររមពស់សុែភាពដៅតាមសាោ 
មដត្តយយសិរា 

 ពក្ងីរការអនុវត្តរមមវធីិទឹ្រសាអ ត្ និងអនាម័យដៅតាមសាោមដត្តយយសិរា 
 សក្មបសក្មួលដសវាខថទាំសុែភាពជាមូលោា នដល់រុមារ និងក្គូបដក្ងៀន 
 អនុវត្តសារលបងរមមវធីិែតល់អាហារដៅតាមសាោមដត្តយយសិរា 
 ែសពាែាយដសចរតីខណនាាំអាំពីសុវត្ាិភាពចាំណីអាហារ និងអាហារមានគុណភាព  
 ពិនិត្យតាមោន និងចាត់្វធិានការការពារជាំងឺ ល្ងនានាដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរា និងជាំរុញការខថទាំ
បងាន់អនាម័យ។ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ២៖ បនតអភិវឌ្ឍសាោមដត្តយយសរិាឱ្យក្សបតាមសដង់ោគុណភាព 
យុទ្ធសាស្តសតទី្២.១៖ ពក្ងឹងគុណភាពម្នការបណតុ ោះបណាត ល និងវកិ្រឹត្ការក្គូមដត្តយយសិរាឱ្យដ ល្ីយត្ប
តាមសតង់ោ 

 ដធាីបចចុបបននភាពក្បព័នធបណតុ ោះបណាត លក្គូមដត្តយយសិរាឱ្យក្សបតាមក្របែណឌ រមមវធីិសិរា និង
ក្បព័នធដក្រឌី្ត្ 

 អភិវឌ្ឍរមមវធីិបណតុ ោះបណាត លក្គូមដត្តយយសិរាឱ្យដ ល្ីយត្បបាំណិនសត្វត្សទី្២១ រមួទាំងជាំនាញទ្ន់
សក្មាប់មដត្តយយសិរារដា និងឯរជន 

 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គូមដត្តយយសិរារដាសតីពីមូលោា នក្គឹោះម្នការសិរាមុែវជិាា វទិ្ាសាស្តសត បដចចរវទិ្ា 
វសិារមម និងគណិត្វទិ្ា 

 ដរៀបចាំដសៀវដៅខណនាាំសក្មាប់ការបណតុ ោះបណាត លក្គូមដត្តយយសិរា 
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 ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលសមត្ាភាពវជិាា ជីវៈរបស់ក្គូមដត្តយយសិរាដចញថមី 
 បដងកីនការដក្ជីសដរសីក្គូមដត្តយយសិរាសក្មាប់សាោមដត្តយយសិរារដា 
 បនតសហការជាមយួម្ដគូអភិវឌ្ឍ និងអងាការមិនខមនរោា ភិបាល ដដីមបបីណតុ ោះបណាត លក្គូមដត្តយយ
សិរាសហគមន៍ 

 ក្គប់ក្គងទិ្ននន័យដលីការបណតុ ោះបណាត លក្គូមដត្តយយសិរា 
 ដក្ជីសដរសីសាោមដត្តយយសិរាខដលមានសកាត នុពល និងខក្បកាល យដៅជាមដត្តយយសិរាធនធាន 
 បណតុ ោះបណាត លក្គូមដត្តយយសិរាសគ្មាប់សាលារលតតយយសិកាឯកជន និរសហររន៍។ 

យុទ្ធសាស្តសត២.២៖ ពក្ងឹងអធិការរិចច និងវាយត្ម្មលក្បព័នធដសវាអប់រ ាំរុមារតូ្ច 
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពអធិការសតីពីអធិការរិចចតាមក្បធានបទ្និងតាមកាលរាំណត់្ 
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពនាយរសាោមដត្តយយសិរាដលីសា័យរងាា យត្ម្មលសាោដរៀន 
 អភិវឌ្ឍក្បព័នធដធាីដត្សតរុមារ (អាយុ៥ឆ្ន ាំ) ក្សបតាមដសចរតីខណនាាំរមមវធីិសិរាថមី 
 អភិវឌ្ឍក្បព័នធទ្ទ្លួមតិ្ដយាបល់ក្ត្ឡប់ពីរបាយការណ៍អធិការរិចច និងរងាា យត្ម្មល រមមវធីិសិរា 
ការបណតុ ោះបណាត លក្គូ និងការបដក្ងៀន និងការដរៀន។ 

យុទ្ធសាស្តសត ២.៣៖ ពក្ងឹងការអនុវត្តរមមវធីិសិរា ការដក្បីក្បាស់សមាភ របដក្ងៀន និងដរៀនសក្មាប់ការអប់រ ាំ
រុមារតូ្ច ក្សបតាមសតង់ោ 

 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គូមដត្តយយសិរាសតីពីការអនុវត្តរមមវធីិសិរាថមី 
 ខរសក្មួលដសៀវដៅសិរាដរលក្សបតាមរមមវធីិសិរាថមី 
 ពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មលការអនុវត្តដមា៉ា ងសិរាក្គប់មុែវជិាា និងវធីិសាស្តសតបដក្ងៀន ក្សបតាម
រមមវធីិសិរាលមអិត្។ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្៣៖ ពក្ងឹងសមត្ាភាពអនរក្គប់ក្គងអនុវស័ិយ ការអប់រ ាំរុមារតូ្ចនិងអនុវត្តការក្គប់ក្គង
តាមសាោដរៀន 
យុទ្ធសាស្តសត៣.១៖ អភិវឌ្ឍសមត្ាភាព និងពក្ងឹងយនតការអនុវត្តត្ួនាទី្និងទ្ាំនលួែុសក្តូ្វរបស់មស្តនតីក្គប់ក្គង
អនុវស័ិយ ការអប់រ ាំរុមារតូ្ច 

 ដរៀបចាំពិពណ៌អាំពីត្នួាទី្ មុែត្ាំខណង និងទ្ាំនលួែុសក្តូ្វឱ្យបានចាស់ោស់សក្មាប់មស្តនតីក្គប់ក្គង 
 ដរៀបចាំខែនការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពសក្មាប់មស្តនតីក្គប់ក្គងអនុវស័ិយការអប់រ ាំរុមារតូ្ច 
 ដរៀបចាំក្បព័នធវាយត្ម្មលការក្គប់ក្គងការបាំដពញការងារមស្តនតីអប់រ ាំរុមារតូ្ចក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់តាម
ក្បព័នធព័ត៌្មានវទិ្ា 

 អភិវឌ្ឍក្បព័នធក្បឹរាដយាបល់ និងការហារឹហាត់្ដលីការងារក្គប់ក្គងអប់រ ាំរុមារតូ្ច។ 
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យុទ្ធសាស្តសត៣.២៖ ពក្ងឹងអភិបាលរិចចលអដលីការងារអប់រ ាំរុមារតូ្ច និងការដរៀបចាំខែនការខែអរដលីលទ្ធែល 
ការក្គប់ក្គង និងការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលតាមរយៈការអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន 

 ពក្ងឹងក្បព័នធរាយការណ៍ដលីការដរៀបចាំខែនការខែអរដលីលទ្ធែល ការក្គប់ក្គង និងការពិនិត្យតាមោន 
និងវាយត្ម្មល  

 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពរនុងភាពជាអនរដឹរនាាំនិងក្គប់ក្គង ការដរៀបចាំខែនការ ការពិនិត្យតាមោន និង
វាយត្ម្មលដតត ត្ដលីលទ្ធែលមដត្តយយសិរារដា 

 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពមស្តនតីទ្ទ្ួលបនាុរការងារអប់រ ាំរុមារតូ្ច និងនាយរ នាយកិាសាោមដត្តយយសិរា 
សតីពីការអនុវត្តការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 

 អនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀនមដត្តយយសិរារដា។
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៣.២ អនវុិសយ័ ការអបរ់ំបឋមសិកា 
៣.២.១ សាវតារ 

អក្តាចុោះដឈាម ោះចូលដរៀនដៅបឋមសិរាែពស់ជាង ៩៥ ភាគរយ និងអក្តាពិត្ម្នការសិរាដលីស 
៩៨ ភាគរយ ចដនាល ោះពីឆ្ន ាំសិរា ២០១៣-២០១៤ ដល់ឆ្ន ាំសិរា ២០១៧-២០១៨ និងពុាំមានគមាល ត្រវាង
សិសសក្សី និងសិសសក្បុស។ អក្តាសិសសដបាោះបង់ការសរិាបានថយចុោះពី ១០,៥ ភាគរយ ឆ្ន ាំសិរា២០១៣-
២០១៤ មរក្តឹ្ម ៤,១ ភាគរយ ឆ្ន ាំសិរា ២០១៧-២០១៨ និងអក្តា ល្ងភូមិសិរាពីបឋមសិរាដៅ
មធយមសិរាបឋមភូមិដរីនពី ៧៦,៨ ភាគរយ ឆ្ន ាំសិរា២០១៣-២០១៤ ដល់ ៨៦ ភាគរយ ឆ្ន ាំសិរា 
២០១៧-២០១៨។ 

សាោបឋមសិរា ៧៣ ភាររយ បានអនុវត្តដរលនដយាបាយសាោរុមារដមក្តី្កគ្រិតរធយម និរ
កគ្រិតអភិវឌ្ឍ។ ការវាយត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសបានបងាា ញថ្ន ការសិរារបស់សិសសមានភាពលអ
ក្បដសីរ ជាពិដសសមុែវជិាា ភាសាខែមរ និងគណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ដាំបូង។ លែើរបើធានាបាននូវការអប់របំរយិាបនន
ក្រសួរអប់រ ាំ យុវជន និរកើឡាបានអនុរ័ត និរអនុវត្តដែនការសកមមភាពការអប់រ ាំពហុភាសា និងបានលែទរ
សាលាពហុភាសាសហររន៍ ៨០ ឱ្យលៅជាគ្រឹេះសាថ នសិការដា និរមានដែនការបលរកើនការបលគ្រៀនភាសា
ជនជាតិលែើរភារតិចពើ ៥ លៅ ៦ ភាសា ទនទឹរនឹរលនេះ ក្រសួរបានដាក់លចញនូវវធិានការបលរកើនចំននួថ្នន ក់
ពលនៃឿន និរការចូ លរៀនល ើរវញិ លែើរបើធានាបាននូវការអប់រកំ្បកបលដាយសរធរ៌។ ការអប់រ ាំពហុភាសា
បាននិងរាំពុងពក្ងីរ រ៏ដូចរន ថ្នន រ់ពដនលឿនការអប់រ ាំែងខដរ។ សាោដរៀនបឋមសិរាចាំនួន ៣ បានអនុវត្ត
សារលបងការដរៀនដពញមយួម្ថៃ ដោយបានែតល់អាហារម្ថៃក្ត្ង់តាមរយៈការដក្បីក្បាស់ដសបៀងអាហាររសិែល
សហគមន៍។ ក្រសួរបានសហការជារយួនែរូអភិវឌ្ឍ លែើរបើលរៀបចំឱ្យមានសងាតិភាពនូវវធិើសាស្តសតអំណ្តន 
និររណិតវទិាែំបូរ និរបានលរៀបចំកញ្ច ប់សមាា រអំណ្តន និរបានអនុវត្តសាកលបងលៅដែត្តចំនួន២ កំពរ់ធំ 
និរលសៀររាប។ 

ក្រសួងរ៏បានបាំប៉ានក្គូបដក្ងៀន អាំពីក្បសិទ្ធភាពម្នការដរៀននិងបដក្ងៀន ដូចជា វធីិបដក្ងៀនតាមខបប
ការអប់រ ាំវន័ិយវជិាមាន និងនាយរសាោមយួចាំននួបានទ្ទ្លួការបាំប៉ានសតពីីការក្គប់ក្គងសាោដរៀន។ 

នាយរសាោដរៀនបានបាំប៉ានបខនាម អាំពីជាំនាញដឹរនាាំក្គប់ក្គងសាោដរៀន ដដីមបធីានាបាន
គណដនយយភាពរនុងការចូលរមួដធាីដសចរតីសដក្មចចិត្តការវាយត្ម្មលលទ្ធែលសិរា និងសា័យភាពរនុងការ
ដក្បីក្បាស់ធនធានសាោដរៀន។ ទ្នាឹមនឹងដនោះ សុក្រឹត្ភាពរបស់ទិ្ននន័យទមទរឱ្យមានការែិត្ែាំបខនាមដទ្ៀត្ 
និងសុែដុមនីយរមមរវាងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំជាមយួនឹងក្បព័នធធានាគុណភាពអប់រ ាំ។ 

អាទិ្ភាពរបស់អនុវស័ិយបានដតត ត្ដលកីារខរលមអការទ្ទ្លួបានដសវាអប់រ ាំ ការបញ្ច ប់ការសិរា
របស់សិសសបឋមសិរា ជាពិដសសក្រុមរុមារជបួការលាំបារ និងការពក្ងឹងគុណភាពអប់រ ាំតាមរយៈរមមវធីិ
ពក្ងឹងការដរៀនថ្នន រ់ដាំបូងរមួមានភាសាខែមរ គណិត្វទិ្ា និងការជយួក្គូតាមមុែវជិាា  ក្ពមទាំងគុណវុឌ្ឍិ
ក្គូបដក្ងៀន តាមរយៈការអនុវត្តការក្គប់ក្គងសាោដរៀន។ 
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៣.២.២ វតថុបំណ្ងអនុវិសយ័ 

 ដលីររមពស់ការចូលដរៀនរហូត្ដល់ចប់ថ្នន រ់ទី្៦ម្នបឋមសិរាសក្មាប់រុមារទាំងអស់ ជាពិដសស
ក្រុមរុមារជបួការលាំបារ 

 ខរលមអការែតល់ធាតុ្ចូលក្បរបដោយគុណភាពដៅបឋមសិរា ជាពិដសសរមមវធីិអាំណាន និង 
គណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ដាំបូង 

 ពក្ងឹងការអនុវត្ដសតង់ោសាោបឋមសិរាតាមរយៈការក្គប់ក្គងសាោដរៀន។ 

៣.១.២ សចូនាររែលសសព្ម្ច 
តារាងទី្៥ ៖ សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅអនុវស័ិយ 

សូចនាររ ឯរតា ឆ្ន ាំដរល 
២០១៨ 

ចាំណុចដៅ 
២០២៣ 

ដរលនដយាបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់ឱ្កាស 
                                     រនុ ងការសិរាដពញមួយជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្១ី ៖ ដលរីរមពស់ការចូលដរៀនរហូត្ដល់ចប់ថ្នន រ់ទ្៦ីម្នបឋមសរិាសក្មាប់រុមារទាំងអស់  
                                 ជាពិដសសក្រមុរុមារជួបការលាំបារ 
១. អក្តាពិត្ចូលដរៀនថម ី % ៩៥,២ ៩៨,៥ 
 ក្បុស % ៩៥,២ ៩៨,៥ 
 ក្សី % ៩៥,១ ៩៨,៥ 
២. អក្តាពិត្ម្នការសិរា % ៩៧,៨ ៩៨,៥ 
 ក្បុស % ៩៧,៦ ៩៨,៥ 
 ក្សី % ៩៨,១ ៩៩,០ 
៣. អក្តាដបាោះបង់ការសរិា % ៤,១ ២,៥ 
 ក្បុស % ៤,៧ ២,៦ 
 ក្សី % ៣,៥ ២,០ 
៤. អក្តាក្ត្ួត្ថ្នន រ់ % ៦,៥ ៤,៥ 
 ក្បុស % ៨,០ ៥,០ 
 ក្សី % ៤,៩ ៣,០ 
៥. ចាំនួនក្សរុខដលសដក្មចបានអក្តាក្ត្ួត្ថ្នន រ់ដៅបឋមសរិា

ត្ិចជាង ឬដសមី ១០ ភាគរយ 
ចាំនួន ១៧៣ ១៨៣ 

៦. អក្តាបញ្ច ប់ការសិរាដៅបឋមសិរា % ៨២,៧ ៨៦,២ 
 ក្បុស % ៧៩,១ ៨៥,០ 
 ក្សី % ៨៦,៤ ៩១,០ 
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៧. អក្តាគង់វងសដៅបឋមសិរា % ៧៩,៩ ៨៦,០ 
 ក្បុស % ៧៦,៥ ៨៤,៥ 
 ក្សី  % ៨៣,៥ ៨៩,០ 
៨. អក្តា្លងភូមិសរិាពីបឋមសរិាដៅមធយមសិរាបឋមភូម ិ % ៨៦,០ ៨៩,០ 
 ក្បុស % ៨៣,៤ ៨៦,៩ 
 ក្សី % ៨៨,៥ ៩១,០ 
៩. ភាគរយសសិសថមីថ្នន រ់ទ្ី១ ខដលបាន្លងកាត់្មដត្តយយសរិា % ៦៥,០ ៧៤,៥ 
១០. ភាគរយសាោរុមារដមក្ត្ ីរក្មិត្មធយមនិងរក្មិត្អភិវឌ្ឍ % ៨១,៣ ៨៤,០ 
១១. ភាគរយសាោដរៀនបឋមសិរាមានអគាសិនីដក្បីក្បាស់ % ៤៩,៦ ៦៥,០ 
១២. ភាគរយសាោបឋមសិរាបានអនុវត្តលរខែណឌ អបបបរមា សតីពីទ្ឹរសាអ ត្ និងអនាម័យតាមសាោដរៀន 
 រក្មិត្ ១ % ៤៥,៣ ៥៤,២ 
 រក្មិត្ ២ % ២២,៤ ២៤,០ 
 រក្មិត្ ៣ % ១,៤ ១,៨ 
១៣. ភាគរយសាោបឋមសិរាមាន    
 បងាន់អនាម័យ % ៩០,៦   ៩៥,០ 
 ទឹ្រសាអ ត្សក្មាប់ទ្ទ្ួលទន % ៥៩,៣  ៦៥,០ 
 រខនលងសមាអ ត្ម្ដ % ៥៦,៧      ៦៥,០  
 ក្បអប់សដស្តងាា ោះបឋម % ៥៤,០ ៦០,០ 
១៤. ចាំនួនសិសសបឋមសិរាបានទ្ទ្ួលអាហារដៅតាមសាោដរៀន ចាំនួន ៤០ ០០០ ១៦០ ០០០ 
១៥. ចាំនួនសសិសទ្ទ្ួលអាហារូបររណ៍ដៅបឋមសិរា ចាំនួន ៨៦ ១២៦ ១០០ ០០០ 
១៦. ចាំនួនក្គបូដក្ងៀនអប់រពំហុភាសាលៅបឋរសិកា  ចាំនួន ១៩៧ ២៥៣ 
១៧. ចាំនួនក្គបូដក្ងៀនទ្ទ្ួលបានការបណតុ ោះបណាត លរក្មិត្ 

ឌ្ីែលូមា៉ា សតពីីការអប់រ ាំពិដសស ដៅវទិ្ាសាា នជាត្ិអប់រ ាំពិដសស ចាំនួន - ១០០ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្ ី២៖ ខរលមអការែតល់ធាតុ្ចូលក្បរបដោយគុណភាពដៅបឋមសិរា 
១៨. ែលដធៀបសិសស-ក្គូមានគុណវុឌ្ឍ ិ ែលដធៀប ៦១ ៤០ 
១៩. ភាគរយក្គូបដក្ងៀនបឋមសិរាមានសញ្ញា បក្ត្តាមសតង់ោ 

(សញ្ញា បក្ត្មធយមសរិាទុ្ត្យិភូមិ + ២) 
% ៧៣,០ ៧៨,០ 

២០. ចាំនួនក្គបូដក្ងៀនបឋមសរិាទ្ទ្ួលការបាំប៉ានសមត្ាភាពបខនាម រនុងឆ្ន ាំនីមួយៗ 
 រញ្ច ប់សមាភ រៈអាំណានថ្នន រ់ដាំបូង ចាំនួន ១ ៤៣០ ១៨ ៩៣០ 
 រញ្ច ប់សមាភ រៈគណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ដាំបូង ចាំនួន ១៤៧ ១៤ ៩៩៧ 
 ការបាំប៉ានសមត្ាភាពដែសងដទ្ៀត្ ចាំនួន ២៥០ ១៥ ២៥០ 
២១. ភាគរយក្គូបដក្ងៀនបឋមសិរាខដលបានបញ្ច ប់បរញិ្ញា បក្ត្

ដៅវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ 
% ០.០ ៧,០ 
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២២. ភាគរយសសិសបឋមសិរាទ្ទ្លួបានដសៀវដៅសិរាដរល 
១ សក្មាប់ រនុងមាន រ់ 

% ៩០,០ ១០០ 

២៣. ចាំនួនសាោបឋមសរិាមានបនាប់រុាំពយូទ័្រសក្មាប់សសិស ចាំនួន ២០ ៥២០ 
២៤. ចាំនួនសាោបឋមសរិាមានបណាា ល័យតាមសតង់ោ ចាំនួន ១ ៥០០ ៤ ០០០ 
ដរលនដយាបាយទី្២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្ ី៣៖ ពក្ងឹងការអនុវត្តសតង់ោបឋមសរិាតាមរយៈការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន 
២៥. ចាំនួននាយរបឋមសរិាបានទ្ទ្ួលការបាំប៉ានសតីពីការ 

ក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន 
ចាំនួន ៤៧២ ២ ៤៧២ 

២៦. ចាំនួនសាោបឋមសរិាអនុវត្តរមមវធិីការក្គប់ក្គងតាម
សាោដរៀនដពញដលញ 

ចាំនួន 0 ៥០០ 
 

៣.១.៣ សរម្មភារសោលនសោបាយ 

ដរលនដយាបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសរនុ ងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  

 ដរៀបចាំលរខនតិរៈសតីពីការបដងកីត្ក្គឹោះសាា នបឋមសិរារដា និងឯរជនដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (នរ) 
 ពិនិត្យដឡងីវញិនូវការក្គប់ក្គង និងការខបងខចរដសៀវដៅសិរាដរលដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (បស) 
 អភិវឌ្ឍក្របែណឌ ជាតិ្សតីពីអាហារូបររណ៍ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (បស/គនប) 
 ដរៀបចាំដរលនដយាបាយសតពីីអាហារូបររណ៍ដៅឆ្ន ាំ ២០១៩ (គនប/បស) 
 អភិវឌ្ឍសតង់ោដអរូដមក្តី្សក្មាប់មដត្តយយសិរា បឋមសិរា និងមធយមសិរាដៅឆ្ន ាំ២០២០

(សណ) 
 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការបដក្ងៀន និងដរៀនដពញមយួម្ថៃដៅសាោបឋមសិរាដៅឆ្ន ាំ
២០២០ (បស) 

 អភិវឌ្ឍដរលនដយាបាយសតីពីសាោបឋមសិរាជាំនាន់ថមី ឱ្យដ ល្ីយត្បនឹងសតង់ោសាោបឋម 
សិរា ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (បស/គនប) 

 ដរៀបចាំខរលមអដរលនដយាបាយសតីពីរមមវធីិសាោរុមារដមក្តី្ ែារភាា ប់ដៅនឹងដរលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពទី្៤ ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (បស/គនប) 

 ដរៀបចាំដរលនដយាបាយសតពីីដសបៀងអាហារតាមសាោដរៀន និងអាហារូបត្ាមភដក្បីក្បាស់
រសិែលសហគមន៍ ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (គនប/បស) 

 អភិវឌ្ឍដរលនដយាបាយ សីតពីនីតិ្វធីិការពារសុវត្ាិភាពរុមារសក្មាប់ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និង
រីឡា ដៅឆ្ន ាំ២០២២ (គនប/បស) 

 ដរៀបចាំដរលការណ៍ខណនាាំសតីពីការដក្បីក្បាស់ក្គូបដក្ងៀន និងការដរៀបចាំថ្នន រ់មុែវជិាា សក្មាប់ 
ការបដក្ងៀនភាសាបរដទ្ស និងបដចចរវទិ្ាព័ត៌្មានថ្នន រ់ទី្ ៤ ដល់ ៦ ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (បស) 
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 ដរៀបចាំឯរសារខណនាាំសតីពីការខរលមអការដរៀន និងបដក្ងៀនមុែវជិាា ដរល (៤មុែវជិាា ) ដៅឆ្ន ាំ 
២០២០ (បស) 

 ដរៀបចាំឯរសារខណនាាំសតីពីការខរលមអការដរៀន និងបដក្ងៀនភាសាបរដទ្សដៅឆ្ន ាំ២០២១ (បស) 
 ដរៀបចាំឯរសារខណនាាំសតីពីការខរលមអការដរៀននិងបដក្ងៀនបដចចរវទិ្ាព័ត៌្មាននិងសារគមនាគមន៍ 
ដៅឆ្ន ាំ២០២១ (បស) 

 ដរៀបចាំខែនការសរមមភាពសតីពី ការអប់រ ាំពហុភាសា ២០១៩-២០២៣ ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អព) 
 ដរៀបចាំខែនការសរមមភាពសតីពី ការអប់រ ាំបរយិាបនន ២០១៩-២០២៣ ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អព)។ 

ដរលនដយាបាយទី្២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
 ខរសក្មួលដរលនដយាបាយសតីពី គនលងអាជីពក្គូបដក្ងៀន ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (បវ) 
 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពី ការបដងកីត្និងដាំដណីរការមុែងារគណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន
ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (បស) 

 ពិនិត្យដឡងីវញិដរលនដយាបាយ និងខែនការសរមមភាពរបស់សាោរុមារដមក្តី្ដៅរនុងបរបិទ្
ដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាព-ការអប់រ ាំ ដោយពក្ងឹងក្រុមបាំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោន
ថ្នន រ់ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  និងរក្មងសាោដរៀន (បស) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពី ដសៀវដៅបញ្ញា រ់អាជីព និងក្បព័នធដក្រឌី្ត្ ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (បវ)។ 

៣.១.៤ យទុ្ធសាស្រសត និងសរម្មភារ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ១៖ ដលរីរមពស់ការចូលដរៀនរហូត្ដល់ចប់ថ្នន រ់ទី្៦ម្នបឋមសរិាសក្មាប់រុមារ
ទាំងអស់ ជាពិដសសក្រមុរុមារជបួការលាំបារ 

យុទ្ធសាស្តសត១.១៖ ពក្ងីរវធិានការនានាដដីមបបីដងកីនការចូលដរៀន វត្តមានដទ្ៀងទត់្ និងដរៀនចប់បឋមសិរា 
ជាពិដសសក្រុមរុមារជបួការលាំបារ 

 ែតល់អាហារូបររណ៍ដល់សិសសក្រីក្រ សិសសពូខរ និងសិសសមានពិការភាព 
 ពក្ងីក និរការធានានិរនតរភាព និរកមមវធិើែតល់លសបៀរអាហារតារសាលាលរៀន  
 ពក្ងីរការែតល់អាហារដៅតាមសាោដរៀនបឋមសិរា ជាពិដសសសក្មាប់រុមារជបួការលាំបារ 
 ដធាីបចចុបបននរមមខែនទី្ែនងែាោះ ខដលបងាា ញរុមាររនុងវយ័សិរា តាមរយៈរិចចសហការជាមយួ
ក្រុមក្បឹរា ុាំ-សងាក ត់្ 

 អនុវត្តរមមវធីិជយួសិសសដរៀនយតឺ្ 
 ដលីររមពស់ការដរៀបចាំក្ពឹត្តិការណ៍សាោដរៀនជាមយួសហគមន៍ (ដូចជាទិ្វាអាំណានជាតិ្ ពិធី
បុណយភូមិមានក្ពោះសងឃ ឬជបួជាមយួជនលបដីឈាម ោះជាដដីម) 

 អនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំបរយិាបននសក្មាប់រុមារមានពិការភាព 
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 អនុវត្តរមមវធីិពដនលឿនការសិរា 

 អនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំពហុភាសាសក្មាប់រុមារជនជាតិ្ដដីមភាគតិ្ច។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.២៖ អភិវឌ្ឍដហោា រចនាសមព័នធរូបវន័ត និងបរសិាា នសិរាសាអ ត្និងមានសុវត្ាិភាពក្សបតាម
សតង់ោសាោបឋមសិរាជាពិដសសសាោដរៀនមិនក្គប់រក្មិត្និងសាោដរៀនជួបការលាំបារ 

 បនតច នាក្ប រក្បណ្តរំសាលាលរៀនសាា ត 
 ែំលណើ ការវទិាសាថ នអប់រពិំលសស និរការធានានិរនតរភាព វទិា ័យអប់រពិំលសស 
 បនតពគ្រឹររមមវធិើអប់រពំហុភាសា និរការបនតលែទរសាលាពហុភាសាសតង់ោលៅជាគ្រឹេះសាថ នសិការដា 
 ែតល់ឧបររណ៍ក្គប់ក្រន់ក្សបតាមសតង់ោដល់សាោដរៀនរមួមាន បនាប់ដរៀន សមាភ រ រដាបាល 
និងសួនរុមារ 

 ដធាីឱ្យក្បដសីរដឡងីនូវទឹ្រសាអ ត្ និងអនាម័យ ដោយរមួបញ្ចូ លទាំងការែតល់សមាភ ររូបវន័តចាាំបាច់ 
និងក្បអប់សដស្តងាា ោះបឋមតាមសាោដរៀន និងការពក្ងឹងការអប់រ ាំពីសុែភាពែលូវដភទ្និងសុែភាព
បនតពូជជាខែនរមួយម្នមុែវជិាា អប់រ ាំសុែភាព 

 ខរលមអដហោា រចនាសមព័នធរូបវន័ត និងសមាភ របរកិាខ រសក្មាប់សាោបឋមសិរា ជាពិដសសសក្មាប់
សាោដរៀនមិនក្គប់រក្មិត្និងសាោដរៀនជបួការលាំបារ 

 បនតអនុវត្តរមមវធីិសុវត្ាិភាព និងសុែុមាលភាពចាំណីអាហារតាមក្គឹោះសាា នសិរា 
 បាំពារ់ឧបររណ៍ការពាររនាោះ 
 ខរលមអបរសិាា នសាោដរៀនតាមរយៈការែតល់សួនរុមារ ការក្គប់ក្គងសាំរាម និងសួនបខនលជីវៈចក្មុោះ។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.៣៖ ដលីររមពស់សុែភាពរបស់រុមារដៅតាមសាោបឋមសិរា 

 អនុវត្តឱ្យមានក្បសិទ្ធភាពននលា នលយាបាយជាតិសតើពើសុខ្ភាពសិកា  
 បាំប៉ានក្គូទ្ទ្លួបនាុរការងារសុែភាពសិរា ដដីមបបីដក្ងៀនមុែវជិាា  អប់រ ាំសុែភាព ដោយរមួបញ្ចូ ល 
ទាំងការអប់រ ាំសុែភាពបនតពូជនិងសុែភាពែលូវដភទ្ 

 អនុវត្តរមមវធីិរាំក្ទ្រុមារដែាយគាំដហញីនិងសាត ប់ 
 ែតល់ដសវាខថររាសុែភាពចាាំបាច់ សហការជាមយួមណឌ លសុែភាព ពិនិត្យសុែភាព ចារ់ 
វា៉ា រ់សាាំង និងថ្នន ាំបងាក រ …)។ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ២៖ ខរលមអការែតល់ធាតុ្ចូលក្បរបដោយគុណភាពដៅបឋមសរិា 

យុទ្ធសាស្តសត២.១៖ ដលីររមពស់គុណវុឌ្ឍរិបស់ក្គូបដក្ងៀនខដលមានក្សាប់និងពក្ងឹងការពក្ងាយក្គូ 

 បនតអនុវត្តក្បព័នធបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន ១២ បូរ ២ និង ១២ បូរ ៤ 
 អភិវឌ្ឍរមមវធីិសិរាបណតុ ោះបណាត លក្គូក្សបតាមក្របែណឌ ការអប់រ ាំចាំដណោះទូ្ដៅ 
 ពក្ងឹងសមត្ាភាពសាោគរុដកាសលយ និងវកិ្រឹត្ការ វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ  
 ពិនិត្យដរលការណ៍ យនតការ និងដសចរតខីណនាាំសតីពីការពក្ងាយក្គូ 
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 ែតល់ការបណតុ ោះបណាត លសតីពីការអប់រ ាំបរយិាបននដល់គរុសិសស 
 ការបញ្េូ  ការបណតុ េះបណ្តត  វធិើសាស្តសតអំណ្តនែំបូរ រណិតវទិាែំបូរ និរការក្គប់ក្គងតារ 
សាលាលរៀនលៅកនុរកមមវធិើអប់រគំ្រូបលគ្រៀនលៅតារសាោគរុលកាសលយ និរវកិ្រឹត្ការលខ្ត្ត 

 បនតចលនាក្បឡងក្បណាាំងគ្រូបលគ្រៀនលអ។ 

យុទ្ធសាស្តសត២.២៖ ពក្ងឹងគុណភាពម្នការបណតុ ោះបណាត លសក្មាប់ក្គូបឋមសិរា 

 បណតុ េះបណ្តត  វធិើសាស្តសតអំណ្តន និររណិតវទិាែំបូរដល់ក្គូបដក្ងៀនបឋមសិរា  
 បណតុ េះបណ្តត  សតើពើការក្គប់ក្គងតាមសាលាលរៀនក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាពែពស់ 
 អនុវត្តដរលនដយាបាយគនលងអាជីពរបស់ក្គូបដក្ងៀន និងដរលនដយាបាយអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ
ក្គូបដក្ងៀនជាក្បចាាំ 

 ដរៀបចាំឯរសាររាំក្ទ្ការបដក្ងៀន និងការដរៀនសក្មាប់ក្គឹោះសាា នបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន 
 អនុវត្តរមមវធីិរយៈដពលែលីនិងខវងសតីពីការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈក្គូបដក្ងៀនជាក្បចាាំ 
 ក្សាវក្ជាវនិងអភិវឌ្ឍវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនបចចុបបននរមួមានបាំណិនគិត្លាំោប់ែពស់ (ការគិត្ហមត់្ចត់្ 
និងបដងកីត្ថមី) ការសិរាតាមខបបរោិះររ ដរលវធីិបដក្ងៀនខសាម ក្សបតាមក្របែណឌ សមត្ាភាព
ក្គូបដក្ងៀនម្នសត្វត្សរទី៍្ ២១ 

 អភិវឌ្ឍដសៀវដៅខណនាាំសតពីីវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនតាមមុែវជិាា  
 អនុវត្តវធីិសាស្តសតបដក្ងៀន និងដរៀនអាំណាន និងគណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ដាំបូង (ទី្១ ទី្២ និងទី្៣) 
 បណតុ ោះបណាត លក្គូភាសាអង់ដគលសសក្មាប់សាោបឋមសិរា (ថ្នន រ់ទី្ ៤ ដល់ទី្ ៦) 
 ចងក្រងដមដរៀន និងខចររ ាំខលរបទ្ពិដសាធន៍អាំពីវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនលអៗ  ការតល ស់បតូរបទ្ពិដសាធន៍
រន រនុងចាំដណាមក្គូបដក្ងៀន និងទ្សសនរិចចសិរា 

 បាំប៉ានក្គូបឋមសិរាសតីពីការអប់រ ាំបរយិាបនន  
 អនុវត្តរមមវធីិក្គូជយួក្គូដដីមបធីានាដល់ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ និងការអនុវត្តចាំដណោះដឹងទ្ទ្លួបាន 
ដក្បីយនតការក្គូជយួក្គូរនុងរក្មងសាោដរៀន។ 

យុទ្ធសាស្តសត២.៣៖ ខរលមអការែាត់្ែាង់ និងការដក្បីក្បាស់ដសៀវដៅសិរាដរលនិងសមាភ រដរៀន និងបដក្ងៀន 

 ក្បមូលទិ្ននន័យសតីពីការដក្បីក្បាស់ដសៀវដៅសិរាដរលតាមមុែវជិាា  
 អនុវត្តដរលការណ៍ខណនាាំសតីពីការក្គប់ក្គងដសៀវដៅសិរាដរល 
 ដរៀរគរសបបុរសជនដដីមបជីយួឧបត្ាមភដសៀវដៅសិរានិងដសៀវដៅអានបខនាម 
 វភិាជន៍ថវកិាសក្មាប់ទិ្ញសមាភ រអាំណានដៅតាមសាោដរៀន 
 ដរៀបចាំោរ់ឱ្យដក្បីក្បាស់បដចចរវទិ្ាព័ត៌្មានរនុងការអភិវឌ្ឍ និងែាត់្ែាង់ដសៀវដៅសិរាដរល 
 សាោដរៀនក្តូ្វដរៀបចាំរខនលងអាន ឬ បណាា ល័យឱ្យបានសមក្សប ដដីមបឱី្យសសិសអាន និងចូលចិត្ត
អានដសៀវដៅ 
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 ែតល់សមាភ របដក្ងៀន-ដរៀនសមបូរខបបក្គប់មុែវជិាា ដល់ក្គូ និងសិសសទាំងអស់ រមួទាំងឧបររណ៍
ជាំនយួដល់សិសសមានត្ក្មូវការពិដសស 

 អភិវឌ្ឍសមាភ រអាំណានបខនាម និងជាំរុញក្គូឱ្យដក្បីក្បាស់។ 

យុទ្ធសាស្តសត២.៤៖ ពក្ងឹងការអនុវត្តអធិការរិចចម្ែារនុង អធិការរិចចម្ែាដក្ៅ និងអធិការរិចចតាមត្ាំបន់ 

 បដងកីនចាំននួអធិការដតត ត្ដលីត្ាំបន់មានត្ក្មូវការដក្ចីនជាងដគ 
 ខរលមអឧបររណ៍អធិការរិចចក្សបតាមសតង់ោសាោបឋមសិរា 
 ោរ់ឱ្យអនុវត្តឧបររណ៍ជាបដណតី រៗដោយដតត ត្ដលីសតង់ោសាោបឋមសិរា 
 បណតុ ោះបណាត លអធិការសតីពីក្បព័នធអធិការរិចចរនុងបរបិទ្ត្ាំបន់និងសរលដោរ 
 បណតុ ោះបណាត លអធិការអប់រថំមី តាមរយៈរិចចសហក្បតិ្បត្តិការរវាងនាយរោា នធានាគុណភាព
អប់រ ាំ និងវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ាំ 

 ពក្ងឹងសមត្ាភាពក្រុមបាំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្រុង ក្សុរ ែណឌ សតីពីក្បព័នធអធិការរិចច 
ធានាគុណភាពអប់រ ាំ សក្មាប់រាជធានី ដែត្ត 

 ែសពាែាយរបាយការណ៍លទ្ធែលអធិការរិចច និងការវាយត្ម្មលលទ្ធែលសិរាដល់នាយរោា ន
ជាំនាញ ដដីមបខីរលមអការបដក្ងៀននិងដរៀនដៅសាោដរៀន 

 រងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសថ្នន រ់ជាតិ្ ថ្នន រ់ទី្ ៣ និង ៦ ដលីមុែវជិាា ភាសាខែមរ និង
គណិត្វទិ្ា 

 រងាា យត្ម្មលអាំណានថ្នន រ់ដាំបូង និងគណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ រងាា យត្ម្មលថ្នន រ់ដរៀន និង
សាោដរៀន 

 ដក្បីក្បាស់សា័យរងាា យត្ម្មលសាោដរៀន ដដីមបខីរលមអខែនការអភិវឌ្ឍសាោដរៀន។ 

យុទ្ធសាស្តសត២.៥៖ ពក្ងឹងត្ួនាទី្និងការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វរបស់ក្រុមការងារបាំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្សុរ 
រនុងការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលការងាររបស់គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន ក្គូបដក្ងៀន និងសិសស 

 បាំប៉ានក្រុមបាំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្សុរ សតីពីការដក្បីឧបររណ៍ពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មល
ខែនរដលីលទ្ធែល 

 ែសពាែាយរបាយការណ៍លទ្ធែលសតីពីការពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់រាជធានី ដែត្ត តាមោនការបាំដពញ 
ការងារក្រុមការងារបាំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្សុរ 

 ពិនិត្យដឡងីវញិនូវលទ្ធែលការងារក្បចាា្ំ មាស និងក្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ក្រុមការងារបាំប៉ាន និងពិនិត្យ
តាមោនថ្នន រ់ក្សុរ 

 តល ស់បតូរបទ្ពិដសាធន៍ជាមួយក្រុមការងារបាំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្សុរដៅតាមរាជធានី-
ដែត្ត។ 
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វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្៣ ៖ ពក្ងឹងការអនុវត្ដសតង់ោសាលាបឋមសរិាតាមរយៈការអនុវត្តការក្គប់ក្គង
សាោដរៀន 

យុទ្ធសាស្តសត៣.១៖ ដរៀបចាំ និងចាប់ដែតីមអនុវត្តក្របែណឌ ការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀនដៅសាោបឋមសិរា
ដរលដៅ 

 ពគ្រើកការអនុវត្តការក្គប់ក្គងសាលាលរៀនលៅតារគ្រឹេះសាថ នសិរាលា លៅ 
 បណតុ េះបណ្តត  នាយកសាលាលរៀន សតើពើភាពជាអនកែឹកនា ំនិរការក្គប់ក្គងសាលាលរៀន  
 បនតចលនាក្បឡងក្បណាាំងនាយកលអ 
 ពគ្រឹរសរត្ាភាពសាថ ប័ននននាយកដាា នជាំនាញ ជាពិលសសអនកឯកលទសដែនកអំណ្តន និរ
រណិតវទិ្ាថ្នន រ់ែំបូរ 

 បណតុ េះបណ្តត  គ្រូឧលទទសថ្នន ក់ជាតិ លែើរបើពគ្រឹរការក្គប់ក្គងអប់រកំ្គប់កគ្រិត 
 ដរៀបចាំខែនការសក្មាប់អនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន 
 ែលិត្ដសៀវដៅខណនាាំសតីពី ការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀនដោយែារភាា ប់ជាមយួនឹងសតង់ោ
សាោបឋមសិរា 

 បាំប៉ានបុគាលិរក្គប់ក្គង និងគណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀនសតីពីការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 
 បាំប៉ានគណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀនសតីពីសហគមន៍ចូលរមួដរៀបចាំខែនការអភិវឌ្ឍសាោដរៀន
តាមសតង់ោ។ 

យុទ្ធសាស្តសត៣.២៖ ពក្ងឹងរិចចសហក្បតិ្បត្តិការជាមយួអនរពារ់ព័នធដដីមបរីាំក្ទ្ និងដរៀរគរធនធានសក្មាប់
ការអភិវឌ្ឍសាោដរៀន 

 ដរៀបចាំបណាត ញជាមយួសហគមន៍ អាជាា ធរ និងមាច ស់ជាំនយួ ដដីមបចូីលរមួអភិវឌ្ឍសាោដរៀន 
 បាំប៉ានគណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀនដដីមបដីរៀរគរធនធានពីសហគមន៍ អនរែតល់ជាំនយួ និង
ម្ដគូអភិវឌ្ឍនានា 

 បដងកីត្និងរាំណត់្ត្នួាទី្ភាររិចចរបស់គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន ដដីមបទី្ទ្លួនិងខបងខចរ
ថវកិាសក្មាប់អភិវឌ្ឍសាោដរៀន 

 ែសពាែាយជាសាធារណៈសតីពីដរលការណ៍អភិបាលរិចចសាោដរៀន  (ត្មាល ភាព និង
គណដនយយភាព) 

 បដងកីត្សារលបងក្រុមក្បឹរាភិបាលសាោដរៀនដៅ៖ (១) សាោដរៀនជាំនាន់ថមី (២) សាោដរៀន
ដពញមយួម្ថៃ (៣) សាោដរៀនមាននាយរលអ ក្គូលអ និងសាោដរៀនសាអ ត្ 

 ដរៀបចាំខែនការអភិវឌ្ឍសាោដរៀនដោយមានការចូលរមួពីវស័ិយសាធារណៈ ឯរជន ម្ដគូអភិវឌ្ឍ 
និងអនរពារ់ព័នធ 

 ែសពាែាយជាសាធារណៈសតីពីការវាយត្ម្មលលទ្ធែលសិរាក្បចាាំខែ យា៉ា ងតិ្ច២ដងរនុងមយួឆ្ន ាំ 
 សហគមន៍ពិនិត្យតាមោនក្គប់សរមមភាពសាោដរៀនដដីមបធីានាភាពជាមាច ស់។
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៣.៣ អនវុិសយ័ការអបរ់ំមធ្យមសិកា និងអបរ់ំបច្ចេកច្េស 
៣.៣.១ សាវតារ 

ការអនុវត្តកំដណទ្ក្មង់ក្ប របានល ើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រូខំ្គ្បឹរបលគ្រៀន សិសសខំ្គ្បឹរលរៀន មាតាបិតា
ជយួាកំ្ទ្ និរអាជាា ធរក្គប់កគ្រិតបានចូ ររួ កនុរការដកលមអរុណភាពអប់រលំៅកគ្រិតរធយរសិកា។  

ការក្គប់ក្គងសាលាលរៀនលៅតារគ្រឹេះសាថ នសិកាចំននួ ១០០ បាននារំកនូវ ទ្ធែលវជិាមាន និង 
កាៃ យជាគាំរូសគ្មាប់អនុវត្តដៅតាមគ្រឹេះសាថ នសិរាដម្ទ្លទៀត។ 

រយៈដពល៥ឆ្ន ាំរនលងមរ ក្រសួរបានយរចិត្តទុ្រោរ់ដល់ការបដងកីនការចូលដរៀន សមធម៌រនុងការ 
ចូលដរៀនកគ្រិត្ធយមសិកា និរការែតល់អាហារូបករណ៍ែ ់សិសសគ្កើក្រ និរការែតល់គ្បឹកាអាជើព លែើរបើ
កាត់បនាយការលបាេះបរ់ការសិកា។ ជាលទ្ធែល ការចូលដរៀនមានការដរីនដឡងី សិសសក្រីក្របានទ្ទ្លួ 
អាហារូបររណ៍តាាំងពីថ្នន រ់ទី្៧ និងបនតការសិរារហូត្ដល់ទី្១២ និងអក្តាដបាោះបង់ការសិរាបានថយចុោះ។  
ក្រសួងបានដធាីដត្សតរងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសថ្នន រ់ជាតិ្សិសសថ្នន រ់ទី្៨ ដលីមុែវជិាា  ភាសាខែមរ 
គណិត្វទិ្ា និងរូបវទិ្ា និងបានចូលរមួរមមវធីិអនតរជាតិ្សតីពីរងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសសក្មាប់
ក្បដទ្សរាំពុងអភិវឌ្ឍ ដោយទ្ទ្លួលទ្ធែលថ្ន សិសសរមពុជាអាយុ១៥ឆ្ន ាំ មានសមត្ាភាពអាំណានទបជាង
មធយមភាគម្នក្បដទ្សរាំពុងអភិវឌ្ឍជាសមាជិកចាំននួ៩ ប៉ាុខនតដលីសរក្មិត្ម្នក្បដទ្សដៅទ្ាីបអាស្តហារិ និង
មានសមត្ាភាពខាងខែនរវទិ្ាសាស្តសត  និងគណិត្វទិ្ា ដសមីនឹងមធយមភាគ។  

រនុងរយៈដពល ៥ឆ្ន ាំបនាា ប់ អនុវស័ិយការអប់រ ាំមធយមសិរា និងអប់រ ាំបដចចរដទ្សបនតខរលមអគុណភាព
ម្នការអប់រ ាំ ដោយដតត ត្ដលីរិចចការចមបងៗគឺ (១) ការក្គប់ក្គងសាោដរៀនដតត ត្ការបដក្ងៀនដលីវទិ្ាសាស្តសត 
បដចចរវទិ្ា វសិារមម និងគណិត្វទិ្ា (២) សាោដរៀនជាំនាន់ថមី (៣) បាំណិនការងារដៅសាោមធយមសិរា 
និង (៤) ភាសាអង់ដគលស និងភាសាបរដទ្សដែសងដទ្ៀត្ តាមត្ក្មូវការដៅមូលោា នសាោដរៀនរមួជាមយួ
បដចចរវទិ្ាព័ត៌្មាន និងសារគមនាគមន៍។ 

៣.៣.២ វតថុបំណ្ងអនុវិសយ័ 

 ដលីររមពស់ការចូលដរៀន និងររាសិសសឱ្យបានគង់វងស ក្បរបដោយសមធម៌ និងបរយិាបននដៅ
មធយមសិរា 

 ខរលមអគុណភាពបដក្ងៀននិងដរៀនឱ្យក្សបតាមជាំនាញសត្វត្សទី្២១  
 ពក្ងឹងភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងដៅមធយមសិរា។ 
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៣.៣.៣ សចូនាររែលសសព្ម្ច  

តារាងទី្៦ ៖ សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅអនុវស័ិយ 

សូចនាររ ឯរតា 
ឆ្ន ាំដរល 
២០១៨ 

ចាំណុចដៅ 
២០២៣ 

ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាព ក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់ឱ្កាស 
រនុ ងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្ ី ១៖ ដលីររមពស់ការចូលដរៀននិងររាសិសសឱ្យបានគង់វងស ក្បរបដោយសមធម៌ និង
បរយិាបនន ដៅមធយមសិរា 
១. អក្តារមួម្នការសិរាដៅមធយមសិរាបឋមភូមិ  % ៥៩,២ ៦៦,៧ 
 ក្បុស % ៥៥,២ ៦៥,០ 
 ក្សី % ៦៣,៤ ៧២,០ 
២. អក្តារមួម្នការសិរាដៅមធយមសិរាទុ្ត្ិយភូម ិ % ២៨,៥ ៣៨,០ 
 ក្បុស % ២៦,៣ ៣៦,១ 
 ក្សី % ៣០,៩ ៤០,០ 
៣. អក្តា្លងភូមិសរិាពីមធយមសរិាបឋមភូមិដៅទុ្ត្ិយភូមិ  % ៧៦,៨ ៨៦,០ 
 ក្បុស % ៧៤,២ ៨៥,០ 
 ក្សី % ៧៩,២ ៨៧,០ 
៤. អក្តាបញ្ច ប់ការសិរាដៅមធយមសិរាបឋមភូមិ  % ៤៦,៥ ៥២,៦ 
 ក្បុស % ៤២,៣ ៥០,០ 
 ក្សី % ៥១,១ ៥៦,៣ 
៥. អក្តាដបាោះបង់ការសរិាដៅមធយមសិរាបឋមភូម ិ % ១៥,៤ ៩,០ 
 ក្បុស % ១៦,៦ ៩,៥ 
 ក្សី % ១៤,២ ៨,០ 
៦. អក្តាគង់វងសដៅមធយមសិរាបឋមភូម ិ % ៥៣,១ ៥៧,៦ 
 ក្បុស % ៤៨,៣ ៥៣,១ 
 ក្សី % ៥៨,២ ៦២,៥ 
៧. អក្តាគង់វងសដៅមធយមសិរាទុ្ត្ិយភូម ិ % ៣៤,៩ ៤១,២ 
 ក្បុស % ៣០,៤ ៤០,៦ 
 ក្សី % ៣៩,៨ ៤៣,៥ 
៨. ចាំនួនក្រុង-ក្សុរខដលមានអក្តាដបាោះបង់ការសិរាដៅមធយមសិរា

បឋមភូមិដក្ចីនជាង ១៨,៩ ភាគរយ 
ចាំនួន ៥០ ២១ 

៩. ចាំនួនសសិសអាហារូបររណ៍ដៅមធយមសិរាបឋមភូម ិ ចាំនួន  ៧២ ០៧១ ៧៧ ៤១៨ 
១០. ភាគរយសាោមធយមសិរាអនុវត្តសាោរុមារដមក្ត្ី  % ២៣,៥ ២៥,០ 
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១១. ភាគរយសាោមធយមសិរាបានអនុវត្តលរខែណឌ អបបបរមា សតីពទី្ឹរសាអ ត្ និងអនាម័យតាមសាោដរៀន 
 អនុវទិ្ាល័យ    
 រក្មិត្ ១  % ៤៨,៣ ៦៦,០ 
 រក្មិត្ ២ % ១២,៥ ១៤,០ 
 រក្មិត្ ៣ % ១,៥ ២,០ 
 វទិ្ាល័យ    
  រក្មិត្ ១  % ៤៨,៨ ៥០,០ 
 រក្មិត្ ២ % ២៤,៨ ២៨,០ 
 រក្មិត្ ៣ % ១,៨ ២,០ 
១២. ភាគរយអនុវទិ្ាល័យមាន ៖    
  បងាន់អនាម័យ % ៩០,៣ ៩៥,០ 
  ទឹ្រសាអ ត្សក្មាប់ទ្ទ្ួលទន % ៤២,៤ ៥០,០ 
 ឧបររណ៍ោងសមាអ ត្ម្ដ % ៤០,៩ ៤៥,០ 
  ក្បអប់សដស្តងាា ោះបឋម % ២២,០ ៧០,០ 
១៣. ភាគរយវទិ្ាល័យមាន ៖    
  បងាន់អនាម័យ % ៩៧,១ ១០០ 
  ទឹ្រសាអ ត្សក្មាប់ទ្ទ្ួលទន % ៥៤,៦ ៦០,០ 
 ឧបររណ៍ោងសមាអ ត្ម្ដ % ៥៤,៩ ៦០,០ 
  ក្បអប់សដស្តងាា ោះបឋម % ២២,0 ៧០,០ 
១៤. ភាគរយម្នសាោមធយមសិរាខដលមានអគាិសនីដក្បីក្បាស់ ៖    
 អនុវទិ្ាល័យ % ៧០,០ ៧៥,០ 
 វទិ្ាល័យ % ៩១,៨ ៩៥,០ 
១៥. សាោជាំនាន់ថម ី ចាំនួន ៥ ១០ 
១៦. ចាំនួនវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅ និងបដចចរដទ្ស ចាំនួន ៩ ១៩ 
១៧. ចាំនួនសសិសរនុងការអប់រ ាំបដចចរដទ្ស ចាំនួន ១ ៤៧១ ៣ ០០០ 
 ចាំនួនសិសសរនុ ងការអប់រ ាំបដចចរដទ្ស (ក្សី) ចាំនួន ៥២៦ ៦២១ 
១៨. ចាំនួនសាោដរៀនអនុវត្តរមមវធិមីគាុដទ្ាសរ៏អាជីព និងការែតល់ក្បឹរា ចាំនួន ៣៥ ២៨៥ 
១៩. ចាំនួនសាោដរៀនអនុវត្តរមមវធិជីាំនាញជីវតិ្តាមមូលោា ន ចាំនួន ៣៩១ ១ ០៥២ 
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្២ី៖ ខរលមអគុណភាពបដក្ងៀននិងដរៀនឱ្យក្សបតាមជាំនាញសត្វត្សទ្ី២១ 

២០. ភាគរយក្គមូធយមសរិាបឋមភូមមិានគុណវុឌ្ឍកិ្សបតាមសដង់ោ
ជាត្ិតាមរូបមនត ១២+២ 

% ៨៦,០ ៩៦,០ 

២១. ចាំនួនក្គមូធយមសិរាបានទ្ទ្លួការដធាីវកិ្រឹត្ការ ចាំនួន ១ ៦៩១ ៦ ៦៥៦ 
២២. ភាគរយមធយមសិរាទុ្ត្ិយភូមិដក្បីក្បាស់បដចចរវទិ្ាព័ត៌្មាន និង

សារគមនាគមន៍សក្មាប់រាំក្ទ្ការបដក្ងៀន នងិដរៀន 
% ៥,០ ២៥,០ 
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២៣. ភាគរយក្គូបដក្ងៀនរក្មិត្មូលោា នទ្ទ្ួលបានបរញិ្ញា បក្ត្ តាមរយៈ
រមមវធិីអប់រ ាំក្គបូដក្ងៀន 

 ភាគរយ ៦,៧ ១៥,០ 

ដរលនដយាបាយទី្២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 

វត្ាុបាំណងរបស់អនុវស័ិយទ្ី ៣៖ ពក្ងងឹភាពជាអនរដរឹនាាំ និងក្គប់ក្គងដៅមធយមសរិា 

២៤. ចាំនួននាយរសាោមធយមសរិាបានទ្ទ្លួការបណតុ ោះបណាត ល
សតីពកីារក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន ចាំនួន ៦៧៨ ១ ៦៤៨ 

២៥. ចាំនួនសាោមធយមសិរាអនុវត្តរមមវធិីការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន 
ដពញដលញ 

ចាំនួន ១៥០ ៣០០ 
 

៣.៣.៤ សរម្មភារសោលនសោបាយ 

ដរលនដយាបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសរនុ ងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  

 ដរៀបចាំលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្តនិងយនតការសតពីីការពក្ងីរមធយមសិរាចាំដណោះទូ្ដៅ និងអប់រ ាំបដចចរដទ្ស
ដៅឆ្ន ាំ២០១៩  (ត្ទ្វ/នរ) 

 ដរៀបចាំលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្តនិងយនតការ និងក្របែណឌ ការងារសក្មាប់ែតល់ឱ្កាសដល់សិសស
ដបាោះបង់ការសិរាដៅមធយមសិរា ទ្ទ្លួបានការបណដុ ោះបណាដ លវជិាា ជីវៈដៅសាោមធយមសិរា
ចាំដណោះទូ្ដៅ និងសាោអប់រ ាំបដចចរដទ្សដៅឆ្ន ាំ២០២០ (ត្ទ្វ/នរ) 

 អភិវឌ្ឍក្របែណឌ ធានាគុណភាពតាមរយៈការែតល់ដសវាអប់រ ាំបដចចរដទ្សដៅឆ្ន ាំ២០២១ (ត្ទ្វ) 
 ដរៀបចាំ និងពិនិត្យដឡងីវញិលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្ត ដដីមបរីាំក្ទ្ការអនុវត្តការងារក្បឹរាដយាបល់ដៅ
តាមសាោដរៀនរនុងឆ្ន ាំ២០១៩ (ត្ទ្វ) 

 ដរៀបចាំដរលនដយាបាយសតពីីការែតល់ក្បឹរាដយាបល់ដៅតាមសាោដរៀនរនុងឆ្ន ាំ២០២១  (ត្ទ្វ) 
 ដរៀបចាំ និងពិនិត្យដឡងីវញិលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្ត ដដីមបរីាំក្ទ្ការអនុវត្តរមមវធីិបាំណិនដៅតាម
សាោដរៀនរនុងឆ្ន ាំ២០១៩ (ត្ទ្វ/នរ) 

 ដធាីបចចុបបននរមមខែនការដរលសក្មាប់អភិវឌ្ឍការអប់រ ាំបដចចរដទ្សដៅសាោមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ
រនុងឆ្ន ាំ២០២០ (ត្ទ្វ) 

 ដរៀបចាំដសៀវដៅខណនាាំសតីពីអនុវត្តសតង់ោមធយមសិរាចាំដណោះទូ្ដៅនិងអប់រ ាំបដចចរដទ្ស ឆ្ន ាំ២០២០ 
(ត្ទ្វ)  

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីសា័យភាពនិងគណដនយយភាពសក្មាប់សាោមធយមសិរារនុង ឆ្ន ាំ២០២០ 
(មចទ្) 

 ដរៀបចាំលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្ត និងយនតការសតីពីការដរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹត្តដៅការក្បឡងដៅវទិ្ាល័យ
ចាំដណោះទូ្ដៅ និងអប់រ ាំបដចចរដទ្ស ដៅឆ្ន ាំ២០២១ (ត្ទ្វ/នរ) 

 ដរៀបចាំដសចរដខីណនាាំសតីពីការក្គប់ក្គងនិងការដក្បីក្បាស់ដសៀវដៅសិរាដរលដៅឆ្ន ាំ២០២០(អសរ) 



ជាំពូរទី្ ៣ ៖ ខែនការតាមអនុវស័ិយឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣  50 

 

 ដរៀបចាំឯរសារខណនាាំសតីពីការអនុវត្តម្នការបដក្ងៀន និងដរៀនសក្មាប់ក្គប់មុែវជិាា ឱ្យក្សបតាម
រមមវធីិសិរាដៅឆ្ន ាំ២០២០(អសរ)។ 

ដរលនដយាបាយទី្២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីអភិបាលរិចចលអដៅតាមសាោមធយមសិរាចាំដណោះទូ្ដៅ និងសាោ
អប់រ ាំបដចចរដទ្សរនុងឆ្ន ាំ២០១៩ (នរ)  

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំក្បតិ្បត្តិសតីពីការអនុវត្តការក្គប់ក្គងសាោដរៀនរនុងឆ្ន ាំ២០២១ ( មចទ្) 
 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសក្មាប់ការអនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងសិសសតាមរយៈបដចចរវទិ្ាព័ត៌្មានរនុងឆ្ន ាំ
២០២០ (មចទ្) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីក្បដភទ្ក្គឹោះសាា នសិរារនុងឆ្ន ាំ២០២០ (នរ) 
 ដធាីបចចុបបននរមមដរលនដយាបាយសតីពីដសៀវដៅសិរាដរលនិងដសៀវដៅក្គូ ដដីមបអីភិវឌ្ឍដសៀវដៅ
សិរាដរលរនុងឆ្ន ាំ២០១៩ (អរស) 

 ដរៀបចាំក្បកាសសតីពីការក្គប់ក្គងក្គឹោះសាា នមធយមសិរារនុងឆ្ន ាំ២០២៣ (មចទ្) 
 ដរៀបចាំក្បកាសសតីពីការែតល់និងលុបវញិ្ញា បនបក្ត្ដៅតាមសាោមធយមសិរារនុងឆ្ន ាំ២០២២ (មចទ្) 
 ដរៀបចាំក្បកាសសតីពីការដរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹត្តដៅរបស់សាោមធយមសិរារនុងឆ្ន ាំ២០២២(មចទ្) 
 ខរសក្មួលក្បកាស សតីពីសញ្ញា បក្ត្បដចចរដទ្ស និងវជិាា ជីវៈរក្មិត្៣ ដៅ ឆ្ន ាំ២០២១ (ត្ទ្វ/នរ) 
 ដរៀបចាំក្បកាសសតីពីការដក្បីក្បាស់ឯរសារខណនាាំរមមសិរាសិសសខែនរអប់រ ាំបដចចរដទ្ស ឆ្ន ាំ២០២២ 
(ត្ទ្វ/នរ)។ 

៣.៣.៥ យទុ្ធសាស្រសត និងសរម្មភារសោល 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ១៖ ដលរីរមពស់ការចូលដរៀន និងររាឱ្យបានគង់វងសក្បរបដោយសមធម៌ និង
បរយិាបននដៅមធយមសរិា 

យុទ្ធសាស្តសត១.១៖ ពក្ងីរវធិានការដដីមបខីរលមអការចូលដរៀននិងររាឱ្យបានគង់វងសដៅមធយមសិរា ជា
ពិដសសក្រុមជបួការលាំបារ 

 បនតការសាងសង់អររសិរាដដីមបបីងខិត្សាោដរៀនឱ្យជិត្លាំដៅោា នរបស់សិសស 
 ពក្ងាយក្គូឱ្យបានដល់ក្គប់ក្គឹោះសាា នសិរា តាមរយៈការអនុវត្តដរលការណ៍ដក្ជីសដរសីក្គូបដក្ងៀន
តាមត្ក្មូវការជារ់ខសតងរបស់ក្គឹោះសាា នសិរា  

 ពិនិត្យដឡងីវញិរមមវធីិអាហារូបររណ៍ និងរមមវធីិរាំក្ទ្ដម្ទ្ដទ្ៀត្សក្មាប់សិសសក្រីក្រនិងសិសស
មានពិការភាព  

 អនុវត្តក្បព័នធរ ាំលឹរជាមុន(រាំណត់្អត្តសញ្ញា ណសិសសងាយរងដក្រោះនិងដបាោះបង់ការសិរា) 
 ដលីររមពស់ការចូលរមួរបស់សហគមន៍ មាតាបិតាសិសស អាជាា ធរ សិសស គណៈក្គប់ក្គងសាោដរៀន 
និងក្គូបដក្ងៀនដដីមបតីាមោនវត្តមានសិសស និងលទ្ធែលសិរា 



ជាំពូរទី្ ៣ ៖ ខែនការតាមអនុវស័ិយឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣  51 

 

 អភិវឌ្ឍក្បព័នធក្គប់ក្គងសិសសដដីមបអីនតរាគមន៍ទន់ដពលដវោ 
 អភិវឌ្ឍនិងដធាីឱ្យក្បដសីរដឡងីនូវរមមវធីិសុែភាពសិរានិងការអប់រ ាំសុែភាព ដោយរមួបញ្ចូ លការ 
ដលីររមពស់សិទ្ធិទ្ទ្លួបានការអប់រ ាំសុែភាពបនតពូជ និងែលូវដភទ្ ក្ពមទាំងការអប់រ ាំបងាក រដក្គឿងដញៀន)។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.២៖ ពក្ងីរភាពជាម្ដគូរជាមយួវស័ិយឯរជននិងសហក្រសដដីមបពីក្ងឹងការអប់រ ាំបដចចរដទ្ស 

 ពក្ងីរភាពជាម្ដគូរវាងសាោដរៀន និងវស័ិយឯរជនសតីពីត្ក្មូវការជាំនាញ  
 អនុវត្តការហារឹហាត់្ការងារ និងដធាីរមមសិរាជាមយួភាគីអនរពារ់ព័នធ។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.៣៖ ពក្ងីរដហោា រចនាសមព័នធ និងសមាភ ររូបវន័តសក្មាប់សាោមធយមសិរា 

 ដរៀបចាំបនាប់ពិដសាធន៍ និងបណាា ល័យសតង់ោដៅសាោមធយមសិរា និងវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅ 
និងបដចចរដទ្ស 

 ែតល់សមាភ របរកិាខ របដចចរដទ្ស និងសមាភ រពិដសាធន៍ខដលមានគុណភាពដល់សាោមធយមសិរា 
ចាំដណោះទូ្ដៅ និងវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅនិងបដចចរដទ្សក្សបតាមសដង់ោ 

 សាងសង់អដនតវាសិរោា នដៅវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅ និងវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅនិងបដចចរដទ្ស 
 ដរៀបចាំរសិោា នសក្មាប់វទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅនិងបដចចរដទ្សខដលែតល់ជាំនាញខែនររសិរមម 
 បដងកីត្ និងដរៀបចាំដរាងជាងជាំនាញបដចចរដទ្ស និងដរាងជាងអប់រ ាំបាំណិនជីវតិ្តាមក្គឹោះសាា នមធយម
សិរា និងវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅនិងបដចចរដទ្ស 

 បាំពារ់សមាភ រ និងឧបររណ៍ដរាងជាងអប់រ ាំបាំណិនជីវតិ្តាមមុែជាំនាញសិរា 
 បាំពារ់សមាភ របរកិាខ រសក្មាប់បនាប់ក្បឹរាអាជីពដៅតាមសាោដរៀន 
 សាងសង់និងជសួជុលដហោា រចនាសមព័នធរូបវន័ត ដៅតាមវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយក្សបតាមសតង់ោ
ម្នការបណដុ ោះបណាដ លក្គូ 

 បាំពារ់សមាភ រឧបដទ្សសក្មាប់រាំក្ទ្ដល់ការបដក្ងៀន និងដរៀនដៅតាមវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ 
 សាងសង់បងាន់អនាម័យ រមមវធីិអនាម័យទឹ្រសាអ ត្ និងែតល់ឧបររណ៍សដស្តងាា ោះបឋម ឧបររណ៍ 
ការពាររនាោះដៅតាមសាោមធយមសិរា។ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ២៖ ខរលមអគុណភាពបដក្ងៀននិងដរៀនឱ្យក្សបតាមជាំនាញសត្វត្សទី្២១ 

យុទ្ធសាស្តសត២.១៖ ពក្ងឹងនិងពក្ងីរមុែវជិាា វទិ្ាសាស្តសត បដចចរវទិ្ា វសិារមម គណិត្វទិ្ា និងភាសាបរដទ្ស
ដដីមបដី ល្ីយត្បក្របែណឌ ជាំនាញសត្វត្សទី្២១ 

 អនុវត្តវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនវទិ្ាសាស្តសតខែអរដលីដរលវធីិខសាម (វទិ្ាសាស្តសដ បដចចរវទិ្ា វសិារមម   
គណិត្វទិ្ា) រមួមាន ការដក្បីក្បាស់ដរាងជាង រុាំពយូទ័្រ និងបនាប់ពិដសាធន៍  

 អនុវត្តដរលវធីិសិសសមជឈមណឌ លតាមរយៈការសិរាខែអរដលីបញ្ាត្តិខបបរោិះររ និងដោោះក្សាយបញ្ញា  
និងវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនខបបថមីសក្មាប់មុែវជិាា វទិ្ាសាស្តសត 



ជាំពូរទី្ ៣ ៖ ខែនការតាមអនុវស័ិយឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣  52 

 

 បាំប៉ានសមត្ាភាពក្គូ ដដីមបអីប់រ ាំបដចចរដទ្សសតីពីរមមវធីិសិរាខែអរដលីសមត្ាភាព និងការដក្បីក្បាស់
សមាភ រឧបដទ្សដដីមបរីាំក្ទ្ដល់ការបដក្ងៀននិងដរៀន 

 បញ្ចូ លវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនតាមខបបសិសសមជឈមណឌ ល និងការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀនដៅរនុង
រមមវធីិអប់រ ាំក្គូដៅវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ាំ វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ និងមជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមិភាគ 

 បាំប៉ានក្គូនិងគរុសិសសសតីពីការអប់រ ាំបរយិាបនន 
 ែាត់្ែាង់ដសៀវដៅសិរាដរលក្សបតាមក្របែណឌ រមមវធីិសិរាថមី 
 អភិវឌ្ឍក្បព័នធការសិរាអប់រ ាំពីចមាៃ យ រមមវធីិទូ្រស័ពាម្ដ ធនធានអប់រ ាំដបីរទូ្ោយ និងបរបិទ្ឌី្ជីថល
ដដីមបដីលីររមពស់ការសិរាដពញមយួជីវតិ្ 

 ដរៀបចាំទិ្វាវទិ្ាសាស្តសតដៅសាោដរៀនក្គប់រក្មិត្ 
 បដងកីត្រមមវធីិក្បរួត្ក្បខជងសាន ម្ដ(គណៈក្គប់ក្គង ក្គូបដក្ងៀន សិសស) សតីពីការអប់រ ាំបដចចរដទ្ស 
 ដរៀបចាំបណាា ល័យទ្ាំដនីប៖ ការដក្បីក្បាស់ អីុប៊ាុរ អិុនធឺណិត្ និងរុាំពយូទ័្រ 
 ជាំរុញឱ្យមានការតាាំងពិព័រណ៍ដៅវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅនិងបដចចរដទ្ស 
 ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលថ្នន រ់ពីរភាសាបារា ាំង-ខែមរ 
 ដលីររមពស់ការអប់រ ាំខបបឌី្ជីថល។ 

យុទ្ធសាស្តសត២.២៖ ពក្ងឹងការត្ក្មង់ទិ្សការសិរាដឆ្ព ោះដៅររអាជីព និងពក្ងីរការអប់រ ាំបដចចរដទ្ស 

 ពក្ងីរវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅនិងបដចចរដទ្ស 
 បដងកីត្ជាំនាញថមីដៅវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅនិងបដចចរដទ្សដដីមបដី ល្ីយត្បនឹងត្ក្មូវការទី្ែារ 
 ដធាីបចចុបបននរមមនិងអនុវត្តខែនការដរលសក្មាប់ការអប់រ ាំបដចចរដទ្សដៅមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ 
 ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលក្បសិទ្ធភាពម្នការអនុវត្តសតង់ោវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅនិងបដចចរដទ្ស  
 អនុវត្តរមមវធីិសាព នចមលងដៅវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅនិងបដចចរដទ្ស  
 អនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំសហក្គិនភាពដៅក្គឹោះសាា នមធយមសិរា 
 ពក្ងីរដវទិ្កាអប់រ ាំត្ក្មង់ទិ្សវជិាា ជីវៈ និងជាំនាញទ្ន់សក្មាប់សិសស និងនិសសតិ្  
 ពក្ងីរការែសពាែាយរមមវធីិែដល់ក្បឹរាដអឡចិក្តូ្និច «ក្តី្វស័ិយ»សក្មាប់សិសសមធយមសិរា 
 ដរៀបចាំពិព័រណ៍អប់រ ាំត្ក្មង់ទិ្សវជិាា ជីវៈ និងការសិរាជាំនាញ 
 រសាងឯរសារសដីពី «មូលោា នរនុងការដក្ជីសដរសីជាំនាញសិរា និងអាជីព សក្មាប់មធយមសិរា 
ទុ្តិ្យភូមិ» 

 បណដុ ោះបណាដ លនាយរសាោសដីពីការដក្បីក្បាស់ឯរសារសដីពី«មូលោា នរនុងការដក្ជីសដរសីជាំនាញ
សិរា និងអាជីព សក្មាប់មធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ» 

 បណដុ ោះបណាដ លក្គូក្បឹរាអាជីពថមី ដដីមបអីនុវត្តដសវាមគាុដទ្ាសរ៍អាជីព និងការែដល់ក្បឹរា 
 បនដដរៀរគរ និងសក្មបសក្មួលម្ដគូពារ់ព័នធ ដដីមបពីក្ងីរការងារត្ក្មង់ទិ្សសិសស និសសតិ្ និងការងារ
ក្បឹរាអាជីព 



ជាំពូរទី្ ៣ ៖ ខែនការតាមអនុវស័ិយឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣  53 

 

 បដងកីត្ដគហទ្ាំព័រជាឧបររណ៍រាំក្ទ្ការងារក្បឹរាអាជីព  
 ដធាីបចចុបបននរមម និងអភិវឌ្ឍមាតិ្កាែដល់ក្បឹរាដអឡចិក្តូ្និរ «ក្តី្វស័ិយ» 
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គូទ្ទ្លួបនាុរអប់រ ាំបាំណិនជីវតិ្ និងក្គូក្បឹរាអាជីព 
 ែតល់ក្បឹរាអាជីព និងដសវាជយួររការងារឱ្យសិសសមានពិការភាព។ 

យុទ្ធសាស្តសត២.៣៖ ជាំរុញការអនុវត្តរមមវធីិសិរាថមីក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំទូ្ដៅ និងដសចរតីខណនាាំក្បតិ្បត្តិសតីពីការអនុវត្តរមមវធីិសិរាថមី 
 អនុវត្តរមមវធីិសិរាថមី៖ ការបាំប៉ានក្គូឧដទ្ាសថ្នន រ់ជាតិ្ដលីវធីិសាស្តសតបដក្ងៀន ការដរៀបចាំដសៀវដៅខណនាាំ
ក្គូ និងការពិនិត្យដឡងីវញិដសៀវដៅសិរាដរល 

 ោរ់ឱ្យអនុវត្តមជឈមណឌ លសិរាក្សាវក្ជាវគរុដកាសលយដដីមបខីរលមអគុណភាពម្នការបដក្ងៀន និងដរៀន  
 ដរៀបចាំបណាា ល័យសតង់ោ និងការែតល់ដសៀវដៅ និងឯរសារសាំបូរខបបសក្មាប់អនុវត្តវធីិសាស្តសត
បដក្ងៀនថមី 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំដដីមបអីនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំបាំណិនជីវតិ្  
 ដរៀបចាំយនតការដដីមបអីនុវត្តដរលនដយាបាយអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាាំរនុងក្របែណឌ រមមវធីិសិរាថមី 
 អនុវត្តរមមវធីិតល ស់បតូរបទ្ពិដសាធន៍ «សាោជយួសាោ» និង «ដែត្តជយួដែត្ត » 
 ែសពាែាយរមមវធីិសិរាដល់ក្គូបដក្ងៀនទូ្ទាំងក្បដទ្ស 
 ជាំរុញការអប់រ ាំពលរដាសរល 
 ពក្ងឹងវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនតាមខបបរោិះររ និងវធីិសាស្តសតដែសងៗដទ្ៀត្ខដលបដក្មីឱ្យដរលវធីិសិសស 
មជឈមណឌ ល។ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ៣៖  ពក្ងឹងភាពជាអនរដឹរនាាំនិងការក្គប់ក្គងដៅមធយមសរិា 

យុទ្ធសាស្តសត៣.១៖ ពក្ងឹងអភិក្រមការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀនដៅរក្មិត្សាោដរៀន 

 ដរៀបចាំយនតការដដីមបអីនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន៖ (១) ការដរៀបចាំការដធាីដត្សតរងាា យត្ម្មល
លទ្ធែលសិរារបស់សិសស (២) ការដរៀបចាំខែនការខរលមអសាោដរៀន (៣) ការបដងកីត្គណៈរមមការ
ក្គប់ក្គងសាោដរៀន 

 ពក្ងឹង និងពក្ងីរការអនុវត្តការក្គប់ក្គងសាោដរៀនក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព 
 ពគ្រើកការអនុវត្តការក្គប់ក្គងតារសាលាលរៀនលៅតារគ្រឹេះសាថ នលា លៅ 
 បណតុ េះបណ្តត  នាយកសាលាលរៀន សតើពើភាពជាអនកែឹកនា ំនិរការក្គប់ក្គងសាលាលរៀន  
 បនតច នាក្បឡងក្បណ្តរំនាយកលអ 
 ពគ្រឹរសរត្ាភាពសាា ប័ន ម្ននាយកដាា នជាំនាញដលីការអនុវត្តរមមវធីិសិរាថមី 
 បណតុ េះបណ្តត  គ្រូឧលទទសថ្នន ក់ជាតិ និងអធិការ លែើរបើពគ្រឹរការក្គប់ក្គងអប់រ ំ
 ខណនាាំនិងបងាឹរបុគាលិរដៅសាោដរៀនសតីពីការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 
 អនុវត្តសា័យរងាា យត្ម្មលសាោដរៀនតាមរយៈការដក្បីក្បាស់សតង់ោសាោដរៀនមានក្បសិទ្ធភាព  
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 បាំប៉ានដៅនឹងរខនលងដល់គណៈក្គប់ក្គងសាោដរៀនសតីការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន 
 ពក្ងីរការអនុវត្តរមមវធីិការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន ចាំននួ ១០០ សាោមធយមសិរារនុងមួយឆ្ន ាំ។ 

យុទ្ធសាស្តសត៣.២៖ ពក្ងីរការអនុវត្តសតង់ោគាំរូសាោដរៀនជាំនាន់ថមី 

 ពក្ងឹង និងបនតពក្ងីរសាោដរៀនជាំនាន់ថមី ដដីមបដីក្បីក្បាស់ជាសាោអនុវត្តសក្មាប់ការអនុវត្តរមមវធីិ-
សិរាដតត ត្ដលីបញ្ាត្តិ និងវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនតាមខបបសិសសមជឈមណឌ ល (ការសិរាខែអរដលីបញ្ាត្តិ
ខបបរោិះររ និងដោោះក្សាយបញ្ញា ) 

 អភិវឌ្ឍខែនការវនិិដយាគដដីមបពីក្ងីរសាោដរៀនជាំនាន់ថមី 

 បាំពារ់សមាភ ររូបវន័តសាោធនធានមធយមសិរាដដីមបខីក្បកាល យដៅជាសាោដរៀនជាំនាន់ថមី (រនុងមួយ
ដែត្ត មួយសាោយា៉ា ងតិ្ច) 

 ពក្ងឹងរិចចសហក្បតិ្បត្តិរវាងសាោដរៀន ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍ សបបុរសជន និងវស័ិយឯរជន។ 

យុទ្ធសាស្តសត៣.៣៖ អភិវឌ្ឍក្របែណឌ ធានាគុណភាពអប់រ ាំរបស់សាោដរៀនដៅមធយមសិរា  

 អភិវឌ្ឍក្របែណឌ ធានាគុណភាពអប់រ ាំរបស់សាោដរៀន រមួទាំងត្នួាទី្របស់ក្រុមបាំប៉ាននិងពិនិត្យ
តាមោនថ្នន រ់ក្សុរ និងការយិាល័យជាំនាញ 

 អភិវឌ្ឍក្របែណឌ ធានាគុណភាពការែតល់ដសវាអប់រ ាំបដចចរដទ្សរក្មិត្មធយមសិរា  
 ដរៀបចាំក្បព័នធខណនាាំនិងបងាឹរក្រុមបាំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្សុរ 
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្រុមបាំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្សុរ ដដីមបដីលីររមពស់ចាំដណោះដឹង និងជាំនាញ 

សតីពីអនរខណនាាំជារក្មង និងសា័យវាយត្ម្មលសាោដរៀន 
 បណតុ ោះបណាត លនាយរសាោសតីពីសា័យវាយត្ម្មលសាោដរៀន 
 ពក្ងឹងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំឱ្យដ ល្ីយត្បគុណភាពអប់រ ាំដៅមធយមសិរា 

 ែសពាែាយក្របែណឌ រងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសរក្មិត្មដត្តយយសិរា និងអប់រ ាំចាំដណោះទូ្ដៅ 

 វាយត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសថ្នន រ់ទី្៨ និងទី្១១ ដលីមុែវជិាា គណិត្វទិ្ា រូបវទិ្ា និងភាសាខែមរ 
 វាយត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសរក្មិត្រមមវធីិអនតរជាតិ្ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ែសពាែាយលទ្ធែលរងាា យត្ម្មលក្បចាាំខែ ២ដងរនុងមួយឆ្ន ាំ 
 ដរៀបចាំរបាយការណ៍និងការពិនិត្យតាមោនដលីយនតការការបដក្ងៀន និងដរៀនឱ្យក្សបតាមរមមវធីិសិរា។ 
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យុទ្ធសាស្តសត ៣.៤៖ ពក្ងឹងក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលការងារអធិការរិចចដៅតាមសាោដរៀន 
 អភិវឌ្ឍក្បព័នធពិនិត្យតាមោនក្បតិ្បត្តិការតាមសាោដរៀន និងការដ ល្ីយត្បក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព 
និងទន់ដពលដវោពីថ្នន រ់ជាតិ្ 

 ដរៀបចាំវគាត្ក្មង់ទិ្សខណនាាំសក្មាប់ក្គូដចញថមីដៅតាមសាោដរៀន 
 ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលការអនុវត្តការអប់រ ាំបរយិាបននសក្មាប់សិសសដៅមធយមសិរា 
 ដធាីសុែដុមនីយរមមឧបររណ៍ការងារអធិការរិចច ដោយបញ្ចូ លឧបររណ៍រងាា យត្ម្មលសាោរុមារ
ដមក្តី្ និងឧបររណ៍ពិនិត្យតាមោនការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន 

 ដក្បីក្បាស់របាយការណ៍អធិការរិចច និងលទ្ធែលវាយត្ម្មលដដីមបដីរៀបចាំដធាីខែនការអភិវឌ្ឍសាោដរៀន 
 ខរសក្មួលរមមវធីិសិរាសក្មាប់បណតុ ោះបណាត លអធិការរិចចអប់រ ាំ។ 
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៣.៤  អនវុិសយ័ឧតតមសិកា 
៣.៤.១ សាវតារ 

រនុងអាំទ្បុងឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ ចាំននួក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាបានដរីនដទ្បងីពី១១០ ដល់ ១២៥
ក្គឹោះសាា នសិរា រនុងដនាោះក្គឹោះសាា នសិរារដា ៤៨ និងឯរជន ៧៧ ខដលមានទី្តាាំងដៅ ២០ រាជធានី-ដែត្ត។ 
ចាំននួនិសសតិ្ចូលដរៀនមានការថយចុោះពី ២៤៩ ០៩២នារ់ មរ ២១១ ៤៨៤នារ់ ដសមី ១៥ ភាគរយ។ 
ចាំននួនិសសតិ្ទ្ទ្លួបានអាហារូបររណ៍ដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរារដា និងឯរជនបានថយចុោះពី ៣០ ៣០៨នារ់ 
មរ ២៧ ៥២២ នារ់ ដសមី ៩ ភាគរយ។ ចាំនួនបុគាលិរអប់រ ាំដៅឧត្តមសិរាបានដរីនពី ១១ ៣៦២នារ់ 
ដល់ ១៦ ១៦៧នារ់ ដសមី ៤២ ភាគរយ រនុងដនាោះក្គូបដក្ងៀនបានដរីនដទ្បងីពី ៨ ៩៥៣នារ់ ដៅ ១២ ៥៣៩
នារ់ ដសម ី៤០ ភាគរយ។ ដៅឆ្ន ាំ២០១៨ ក្គូបដក្ងៀនខដលមានបរញិ្ញា បក្ត្មាន ១ ៩៤៧ ដសមី ១៥,៥ ភាគរយ 
បរញិ្ញា បក្ត្ជាន់ែពស់ ៨ ៧៥១នារ់ ដសមី ៦៩,៨ ភាគរយ  និងថ្នន រ់បណឌិ ត្មានចាំនួន ១ ០៩០នារ់ ដសមី ៨,៧ 
ភាគរយ  ដធៀបនឹងចាំននួក្គូបដក្ងៀនសរុប។ 

ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា បានអនុម័ត្នូវដរលនដយាបាយសាំខាន់ៗមយួចាំនួន ដូចជា            
ដរលនដយាបាយសតីពីចរខុវស័ិយឧត្តមសិរា២០៣០ ដរលនដយាបាយសតីពីអភិបាលរិចចនិងហរិញ្ាបបទន
ដៅឧត្តមសិរាសក្មាប់រមពុជា និងខែនទី្បងាា ញែលូវដៅឧត្តមសិរារមពុជាឆ្ន ាំ២០៣០ និងដក្កាយឆ្ន ាំ២០៣០។ 
ដរលនដយាបាយទាំងដនោះ គឺដតត ត្ដៅដលីការដលីររមពស់គុណភាពអប់រ ាំ និងក្បសិទ្ធភាពម្នអភិបាលរិចច 
និងការក្គប់ក្គងដៅឧត្តមសិរា។ 

ការដធាីសមាហរណរមមអាសា៊ា ន និងដាំណារ់កាលម្នបដិវត្តន៍ឧសាហរមមទី្៤ បានែតល់ទាំង
កាោនុវត្តភាព និងទាំងបញ្ញា ក្បឈមសក្មាប់អនុវស័ិយដនោះ។ បញ្ញា ក្បឈមខដលក្តូ្វដោោះក្សាយ រមួមាន
ការខរលមអគុណភាពអប់រ ាំដៅឧត្តមសរិា និងភាពដ ល្ីយត្ប តាមរយៈការខរទ្ក្មង់ដលីការបដក្ងៀននិងដរៀន 
និងការក្សាវក្ជាវ។ រតាត ដនោះ ទមទរយា៉ា ងចាាំបាច់ឱ្យមានការវនិិដយាគែពស់សក្មាប់បដងកីនចាំននួសាស្តសាត ចារយ
ដពញដមា៉ា ង និងសាស្តសាត ចារយថ្នន រ់បណឌិ ត្ដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា ដដីមបែីលិត្អនរបញ្ច ប់ការសិរាឱ្យ
មានគុណភាពដ ល្ីយត្បដៅនឹងត្ក្មូវការរបស់ទី្ែារនិងសងាម និងសតង់ោអនតរជាតិ្។ បញ្ញា ក្បឈមមយួ
ដទ្ៀត្ គឺក្បសិទ្ធភាពម្នអភិបាលរិចច និងការក្គប់ក្គងដៅឧត្តមសិរា ខដលចាាំបាច់ក្តូ្វខរលមអក្បព័នធក្គប់
ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ និងធនធានមនុសសឱ្យមានសុែុមាលភាពលអ ដដីមបឱី្យក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាអាចធានាបាន
នូវនិរនតរភាព និងភាពរងឹមាាំម្នធនធាន។  

រនុងការពក្ងឹង និងដលីររមពស់គុណភាពអប់រ ាំដៅឧត្តមសិរាដឆ្ព ោះដៅររសតង់ោថ្នន រ់ត្ាំបន់ និង
អនតរជាតិ្ និងដ ល្ីយត្បដៅនឹងយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ដកាណដាំណារ់កាលទី្៤ របស់រាជរោា ភិបាលរនុងអាណត្តិថមី 
ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីទ្ារាំណត់្ដរលនដយាបាយ យុទ្ធសាស្តសត និងសរមមភាពសាំខាន់ៗ ដដីមបធីានា
ឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាព ក្បរបដោយសមធម៌ និងបរយិាបនន។ 
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៣.៤.២  វតថុបំណ្ងអនុវិសយ័ 

 ដលីររមពស់ការចូលដរៀន និងខរលមអគុណភាពម្នរមមវធីិបណតុ ោះបណាត លដៅឧត្តមសិរាដឆ្ព ោះដៅ 
ការទ្ទ្លួសាា ល់គុណភាពរក្មិត្ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ 

 អភិវឌ្ឍក្បព័នធអភិបាលរិចច និងការក្គប់ក្គង សក្មាប់រាំក្ទ្ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាឱ្យទ្ទ្លួបាន
សា័យភាពដពញដលញ។ 

៣.៤.៣ សចូនាររែលសសព្ម្ច  

តារាងទី្៧ ៖ សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅអនុវស័យ 

សូចនាររ ឯរតា 
ឆ្ន ាំដរល
២០១៨ 

ចាំណុចដៅ 
២០២៣ 

ដរលនដយាបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់ឱ្កាស 
                             រនុ ងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្១ី៖ ដលីររមពស់ការចូលដរៀន និងខរលមអគុណភាពម្នរមមវធិីបណតុ ោះបណាត លដៅឧត្តមសរិា 
                                     ដឆ្ព ោះដៅការទ្ទ្ួលសាា ល់គុណភាពរក្មិត្ជាត្ ិនិងអនតរជាត្ ិ
១. អក្តារមួម្នការសិរាដៅឧត្តមសិរា (អាយុ១៨-២២ឆ្ន ាំ) % ១១,៦ ១៦,០ 
 ក្បុស % ១៣,២ ១៨,៩ 

 ក្សី % ១១,៣ ១៣,០ 
២. ភាគរយនសិសតិ្ចុោះដឈាម ោះចូលដរៀនរនុងរមមវធិីបណតុ ោះបណាត ល
ខែនរវទិ្ាសាស្តសត បដចចរវទិ្ា វសិារមម និងគណិត្វទិ្ា 

% ២៧,១ ៣២,០ 

 ក្បុស % ៣៦,៧ ៣៨,៦ 
 ក្សី % ១៧,៤ ២២,៥ 
៣. ចាំនួនមជឈមណឌ លឧត្តមភាព ចាំនួន ០ ៣ 
៤. ភាគរយបុគាលិរសិរាដពញដមា៉ា ងមានគុណវុឌ្ឍថិ្នន រ់បណឌិ ត្ % ៣,៤ ៥,០ 
 ក្សី % ១៤,៧ ១៧,០ 
៥. ចាំនួនក្គោឹះសាា នឧត្តមសិរាខដលបានដធាកីារសិរាពសីាា នភាព
និសសតិ្ដក្កាយបញ្ច ប់ការសិរា 

ចាំនួន ០ ១០ 

ដរលនដយាបាយទី្២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្២ី៖ អភិវឌ្ឍក្បព័នធអភិបាលរិចច និងការក្គប់ក្គងសក្មាប់រាំក្ទ្ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាឱ្យ 
                                    ទ្ទ្ួលបានសា័យភាពដពញដលញ 
៦. ចាំនួនក្គោឹះសាា នឧត្តមសិរាខដលអនុវត្តក្បព័នធធានាគុណភាព
អប់រ ាំម្ែារនុង 

ចាំនួន ០ ២៥ 

៧. ចាំនួនក្គឹោះសាា នឧត្តមសរិាខដលបានការទ្ទ្ួលសាា ល់គុណភាពអប់រ ាំ ចាំនួន ០ ២៥ 
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៨. ចាំនួនក្គោឹះសាា នឧត្តមសិរាខដលបញ្ចូលទ្និនន័យដៅរនុងក្បព័នធ
ព័ត៌្មានវទិ្ាក្គប់ក្គងទ្ិននន័យឧត្តមសរិា 

ចាំនួន ០ ៤០ 
 

៣.៤.៤ សរម្មភារសោលនសោបាយ 

ដរលនដយាបាយទី្១៖ ធានាឱ្យមានការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសរនុ ងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  

 ដរៀបចាំដរលការណ៍ខណនាាំសតីពីការអនុវត្តភាពជាម្ដគូឧត្តមសិរា សក្មាប់ខរលមអសមត្ាភាពដៅ
ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (ឧស) 

 ដរៀបចាំក្បកាសសតីពីបុគាលិរសិរាដពញដមា៉ា ងដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (ឧស/បល) 
 ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួងសតីពីការបដងកីត្មូលនិធិក្សាវក្ជាវសក្មាប់ឧត្តមសិរាដៅឆ្ន ាំ២០២០(ឧស) 
 ដរៀបចាំដរលការណ៍ខណនាាំសតីពីការអនុវត្តមូលនិធិក្សាវក្ជាវសក្មាប់ឧត្តមសិរាដៅឆ្ន ាំ២០២០(ឧស) 
 ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួងសតីពីមូលនិធិអាហារូបររណ៍សក្មាប់និសសតិ្ដៅឧត្តមសិរា ដៅឆ្ន ាំ
២០២២ (ឧស/ហវ)។ 

ដរលនដយាបាយទី្២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
 ដរៀបចាំដរលការណ៍ខណនាាំសតីពីការត្វា៉ា  ការោរ់ពារយបណតឹ ង និងការដោោះក្សាយវវិាទ្សក្មាប់និសសតិ្
ដៅរនុងក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (ឧស/នរ) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពី ការដរៀបចាំខែនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិាក្គប់ក្ជុងដក្ជាយ ដៅឆ្ន ាំ២០២១ 
(ឧស/ហវ/អគែ) 

 ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួងសតីពីការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុតាមខបបក្បព័នធថវកិាជារញ្ច ប់ដៅតាមក្គឹោះសាា ន
ឧត្តមសិរារដាដៅឆ្ន ាំ២០២២ (ឧស/ហវ) 

 ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួងសតីពីការក្គប់ក្គងធនធានមនុសស ដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាសាធារណៈ 
ដៅឆ្ន ាំ២០២២ (ឧស/បល) 

 ដរៀបចាំក្ពោះរាជក្រឹត្យសតីពីអភិបាលរិចច និងការក្គប់ក្គងដៅឧត្តមសិរា ដៅឆ្ន ាំ២០២៣ (ឧស/នរ)។ 

៣.៤.៥ យទុ្ធសាស្រសត និងសរម្មភារ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ១៖ ដលរីរមពស់ការចូលដរៀន និងខរលមអគុណភាពម្នរមមវធីិបណតុ ោះបណាត លដៅ
ឧត្តមសរិា ដឆ្ព ោះដៅបានការទ្ទ្លួសាា ល់គុណភាពរក្មិត្ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ 

យុទ្ធសាស្តសត១.១៖ បដងកីនការវនិិដយាគដលីរមមវធីិអប់រ ាំឧត្តមសិរាអាទិ្ភាព ដោយខែអរដលីលទ្ធែល 

 ែតល់ថវកិាជារញ្ច ប់ដល់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាខដលមានរមមវធីិបណតុ ោះបណាត លអាទិ្ភាពដៅ
ឧត្តមសិរា ដ ល្ីយត្បដៅនឹងការអភិវឌ្ឍដសដារិចច និងសងាម 

 សាងសង់អដនតវាសិរោា ន ដដីមបដីលីររមពស់ការចូលដរៀន និងសមធម៌ដៅឧត្តមសិរា។ 
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យុទ្ធសាស្តសត១.២៖ ដលីររមពស់ការបដក្ងៀននិងដរៀន និងការក្សាវក្ជាវ តាមរយៈការបដងកីត្ភាពជាម្ដគូឧត្តមសិរា 

 ខរលមអរមមវធីិសិរាដោយសហការជាមយួក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាម្ដគូទាំងរនុង និងដក្ៅក្បដទ្ស 
 បដងកីត្មជឈមណឌ លឧត្តមភាពដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា 
 អភិវឌ្ឍគុណវុឌ្ឍបុិគាលិរអប់រ ាំដលីការបដក្ងៀននិងដរៀន និងការក្សាវក្ជាវដោយសហការជាមយួ
ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាម្ដគូទាំងរនុង និងដក្ៅក្បដទ្ស 

 សាងសង់បនាប់សិរា និងបនាប់ពិដសាធន៍ 
 ចូលរមួរមមវធីិចល័ត្និសសតិ្អនតរជាតិ្អាសា៊ា ន 
 ដរៀបចាំរមមវធីិថ្នន រ់ដក្កាយបរញិ្ញា បក្ត្ឱ្យមានការទ្ទ្លួសាា ល់គុណភាពជាអនតរជាតិ្ តាមរយៈរិចច
សហការជាមយួសារលវទិ្ាល័យម្ដគូ រនុង និងដក្ៅក្បដទ្ស  

 ដរៀបចាំគដក្មាងក្សាវក្ជាវដោយសហការជាមយួខែនរឧសាហរមម និងក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា ម្ដគូ
ទាំងរនុង និងដក្ៅក្បដទ្ស 

 ដរៀបចាំក្បព័នធសិរាសាា នភាពនិសសតិ្ដក្កាយបញ្ច ប់ការសិរាមានការងារដធាី។ 

យុទ្ធសាស្តសត ១.៣៖ បដងកីនបុគាលិរសិរាដពញដមា៉ា ងខដលមានគុណវុឌ្ឍថិ្នន រ់បណឌិ ត្ 

 ដរៀបចាំនិងអនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងការអនុវត្តការងាររបស់បុគាលិរអប់រ ាំ 
 អនុវត្តក្បព័នធវាយត្ម្មលការងារ និងែតល់ោភការដល់បុគាលិរអប់រ ាំដោយខែអរដលីការបាំដពញការងារ។ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ២៖ អភិវឌ្ឍក្បព័នធអភិបាលរិចច និងការក្គប់ក្គងសក្មាប់រាំក្ទ្ក្គឹោះសាា នឧត្តមសរិាឱ្យ
ទ្ទ្លួបានសាយ័ភាពដពញដលញ 

យុទ្ធសាស្តសត២.១៖ ពក្ងឹងក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ និងធនធានមនុសសរបស់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាដឆ្ព ោះដៅ
ទ្ទ្លួបានសា័យភាពដពញដលញ 

 ែតល់សា័យភាពដពញដលញដល់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរារដា រនុងការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ តាមរយៈការ
អនុវត្តសារលបងក្បព័នធថវកិាជារញ្ច ប់  

 ែតល់សា័យភាពដពញដលញដល់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរារដារនុងការក្គប់ក្គងធនធានមនុសស។  

យុទ្ធសាស្តសត ២.២៖ ខរលមអក្បព័នធធានាគុណភាពអប់រ ាំដៅឧត្តមសិរា 

 ដរៀបចាំក្បព័នធធានាគុណភាពអប់រ ាំម្ែារនុងសក្មាប់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា 
 ដរៀបចាំយនតការែតល់ការរាំក្ទ្ដល់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរារនុងការអនុវត្តក្បព័នធធានាគុណភាពអប់រ ាំម្ែារនុង 
 វាយត្ម្មលការអនុវត្តរបស់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាដដីមបែីតល់ការទ្ទ្លួសាា ល់គុណភាពអប់រ ាំ 
 បណតុ ោះបណាត លមស្តនតីក្គប់ក្គង និងមស្តនតីទ្ទ្លួបនាុរក្បព័នធធានាគុណភាពអប់រ ាំ 
 អនុវត្តសារលបងក្បព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាក្គប់ក្គងទិ្ននន័យឧត្តមសិរា 
 ដរៀបចាំយនតការែតល់ការរាំក្ទ្ដល់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរារនុងការអនុវត្តក្បព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាក្គប់ក្គង
ទិ្ននន័យ 
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 បណតុ ោះបណាត លមស្តនតីក្គប់ក្គង និងមស្តនតីទ្ទ្លួបនាុរក្បព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាក្គប់ក្គងទិ្ននន័យឧត្តមសិរា 
 ដរៀបចាំខែនការ និងក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលខែអរដលីលទ្ធែល 
 បណតុ ោះបណាត លមស្តនតីទ្ទ្លួបនាុរការដរៀបចាំខែនការ និងក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលខែអរដលី
លទ្ធែល 

 រសាងខែនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិា សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសរិា។ 
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៣.៥  អនុវិសយ័ការអប់រសំព្ៅព្បរ័នធ 
៣.៥.១ សាវតារ 

ដៅរនុងឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ អនុវស័ិយអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធបានតល ស់បដូរ និងររីចដក្មីន ជាពិដសស
អក្តាអរខររមមយុវជនអាយុ ១៥-២៤ឆ្ន ាំ មាន ៩៤,៦ ភាគរយ និងអក្តាអរខររមមជនដពញវយ័ (អាយុ ១៥ឆ្ន ាំ
ដឡងី) មាន ៨២,៥ ភាគរយ ដៅឆ្ន ាំ ២០១៧ (របាយការណ៍អដងកត្សងាម-ដសដារិចចដៅរមពុជា ឆ្ន ាំ២០១៨)។ 

រនុងរយៈដពល៥ឆ្ន ាំដនោះ ថ្នន រ់អរខររមមសរុបមាន ៧ ៨១៩ថ្នន រ់ ចាំននួអនរខរជនបានចូលដរៀនរនុង
រមមវធីិអរខររមម ១៦៥ ០០១នារ់។ ថ្នន រ់សមមូលបឋមសិរាអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធសរុប ១ ២៧៩ថ្នន រ់ ចាំននួសិសស
ចូលដរៀន ២៥ ៦០៨នារ់។ ថ្នន រ់រមមវធីិចូលដរៀនដឡងីវញិ(ថ្នន រ់ទី្៣ ដល់ទី្៦) ថយថុោះពី ១ ០៥៩ថ្នន រ់ 
ដៅឆ្ន ាំ២០១៤ មរ ៦៣៦ ថ្នន រ់ ដៅឆ្ន ាំ២០១៨។ ចាំននួសិសសបានបាំប៉ានបានថយចុោះ ១៧ ៩៣៨ នារ់ 
ដៅឆ្ន ាំ២០១៤ មរ ១១ ៤០៤នារ់ ដៅឆ្ន ាំ២០១៨។ ចាំនួនមជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍បានដរីនពី៣៤៧
រខនលង ដៅឆ្ន ាំ២០១៤ ដល់ ៣៥៦រខនលងដៅឆ្ន ាំ២០១៨។ ថ្នន រ់បណដុ ោះបណាដ លជាំនាញសរុប ២ ៩៩១ ថ្នន រ់ 
មានអនរសិរាបានបញ្ច ប់វគាបណតុ ោះបណាត លជាំនាញ ៤១ ២៤៦នារ់។ 

ទ្នាឹមនឹងសមិទ្ធែលខាងដលី រ៏ត្ក្មូវឱ្យបនតពក្ងឹងសមត្ាភាពក្គប់ក្គងនិងដឹរនាាំរនុងការអនុវត្ត 
រមមវធីិរបស់មស្តនតីអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ និងការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍ឱ្យមាន
ដាំដណីរការលអ ដ ល្ីយត្បនឹងត្ក្មូវការមូលោា ន។ ក្របែណឌ ការងារអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធក្តូ្វបានពក្ងឹងតាមរយៈ
ការពិនិត្យដឡងីវញិនូវដរលនដយាបាយអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ការដរៀបចាំឱ្យមានលិែិត្បទ្ោា នរាំក្ទ្ការអនុវត្ត 
ការបដងកីត្ក្រុមការងារអនុវស័ិយអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ដដីមបពីក្ងឹងការអនុវត្តនិងវាយត្ម្មលសមត្ាភាពអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ 
និងការពិនិត្យដឡងីវញិក្របែណឌ រមមវធីិសិរា និងដសៀវដៅសិរាដរលម្នរមមវធីិអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ។ 

៣.៥.២ វតថុបំណ្ងអនុវិសយ័ 

 បដងកីនចាំននួអរខរជន និងការចូលដរៀនរនុងរមមវធីិអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ សក្មាប់រុមារ យុវជនដក្ៅសាោ 
និងអនរខរជនដពញវយ័ ទ្ទ្ួលបានដសវាអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធដពញដលញ រនុងក្របែណឌ ម្នការសិរាដពញ
មយួជីវតិ្ក្បរបដោយវជិាា សមបទ បាំណិនសមបទ និងចរយិាសមបទ 

 ពក្ងឹងការអនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងខែអរដលីលទ្ធែលរបស់រមមវធីិអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ឱ្យមានដាំដណីរការ 
ដពញដលញ 

 ដលីររមពស់សមត្ាភាពមស្តនតីអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់។ 
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៣.៥.៣ សចូនាររែលសសព្ម្ច 

តារាងទី្៨ ៖ សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅអនុវស័ិយ 

សូចនាររ ឯរតា 
ឆ្ន ាំដរល 
២០១៨ 

ចាំណុចដៅ 
២០២៣ 

ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់ឱ្កាស 
                             រនុ ងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្ ី ១៖ បដងកីនចាំនួនអរខរជន និងការចូលដរៀនរនុងរមមវធិអីប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធសក្មាប់រុមារ និង
យុវជនដក្ៅសាោក្ពមទាំងជនដពញវយ័ខដលជាអនរខរជន ទ្ទ្ួលបានដសវាអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធបានដពញដលញ រនុង 
ក្របែណឌ ការសរិាដពញមយួជីវតិ្ក្បរបដោយវជិាា សមបទ  បាំណិនសមបទ និងចរយិាសមបទ 
១. ចាំនួនក្បជាជនមនិដចោះអរសរបានបញ្ច ប់ថ្នន រ់អរខររមម ចាំនួន ១៦ ៨៥០ ៧២ ០០០ 
២. ចាំនួនសសិសចូលដរៀនរនុងរមមវធិីសមមូល ចាំនួន ៦ ៣៩៤ ៤៦ ៥០០ 
៣. ចាំនួនម.ស.សខដលខក្បកាល យជាមជឈមណឌ លសរិាដពញមួយជវីតិ្ ចាំនួន ០ ៥៥ 
៤. ចាំនួនរុមារបានបញ្ច ប់រមមវធិីចូលដរៀនដឡងីវញិ និងបានបញ្ាូ ន
ដៅរនុងក្បព័នធ 

ចាំនួន ១០ ០៩៩ ៥១ ២0០ 

៥. ចាំនួនអនរបានបញ្ច ប់វគាបណតុ ោះបណាត លជាំនាញមុែរបរ ចាំនួន ៩ ១៧០ ៦០ ៥០០ 
ដរលនដយាបាយទី្២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្ ី២៖ ពក្ងឹងការអនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធខែអរដលលីទ្ធែលឱ្យមានដាំដណីរការ 
                                  បានដពញដលញ 
៦. ចាំនួនដែត្តខដលបានអនុវត្តក្របែណឌ ពិនិត្យតាមោន នងិវាយត្ម្មល 
អប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធខែអរដលលីទ្ធែល 

ចាំនួន ០ ២៥ 

៧. ចាំនួនក្សុរខដលអនុវត្តបានក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ចាំនួន ០ ១៥០ 
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្៣ី ៖ ពក្ងឹងសមត្ាភាពក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
៨. ចាំនួនមស្តនតីអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធទ្ទ្លួការបណតុ ោះបណាត លដលីការដធាី 
ខែនការ នងិការក្គប់ក្គងដសវាអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ចាំនួន ០ ៦៥០ 

៣.៥.៤ សរម្មភារសោលនសោបាយ 

ដរលនដយាបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  

 រសាងដរលនដយាបាយជាតិ្សដីពីការសិរាដពញមួយជីវតិ្ ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរប/គនប) 
 ដរៀបចាំខែនការសរមមភាពដដីមបអីនុវត្តដរលនដយាបាយជាតិ្សដីពីការសិរាដពញមយួជីវតិ្ ដៅឆ្ន ាំ
២០២០ (អរប/នរ/អគែ) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការអនុវត្តរមមវធីិអរខររមម ដៅឆ្ន ាំ ២០១៩ (អរប) 
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 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការអនុវត្តរមមវធីិដក្កាយអរខររមម ដៅឆ្ន ាំ ២០១៩ (អរប) 
 ដរៀបចាំបណាា ល័យ និងបណាា ល័យចល័ត្ ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (អរប) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការអនុវត្តរមមវធីិសមមូលមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិដៅឆ្ន ាំ២០២០ (អរប) 
 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការដរៀបចាំក្បឡងសក្មាប់រមមវធីិសមមូលមធយមសិរាបឋមភូមិ ដៅឆ្ន ាំ
២០១៩ (អរប) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការដរៀបចាំក្បឡងសក្មាប់រមមវធីិសមមូលមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ ដៅឆ្ន ាំ
២០២១ (អរប/រក្បឡ) 

 ដរៀបចាំលរខណៈវនិិចឆ័យចាំណាត់្ថ្នន រ់មជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍ ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរប) 
ដរលនដយាបាយទី្២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 

 ដរៀបចាំដសចរដីខណនាាំសដីពីក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរប) 
 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលការអនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធដៅឆ្ន ាំ
២០១៩ (អរប) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសដីពីការក្គប់ក្គងសាោ/ថ្នន រ់ឯរជនបណដុ ោះបណាដ លភាសាបរដទ្ស ឬ ជាំនាញ
ងាយៗ ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរប)។ 

៣.៥.៥ យទុ្ធសាស្រសត និងសរម្មភារ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ១៖ បដងកនីចាំននួអរខរជន និងការចូលដរៀនរនុងរមមវធីិអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធសក្មាប់រុមារ 
យុវជនដក្ៅសាោ និងអនរខរជនដពញវយ័រនុងក្របែណឌ ការសរិាដពញមយួជីវតិ្ក្បរបដោយវជិាា សមបទ 
បាំណិនសមបទ និងចរយិាសមបទ 

យុទ្ធសាស្តសត១.១៖ អភិវឌ្ឍ និងខរលមអរមមវធីិអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ 

 ដរៀបចាំរមមវធីិសិរាសមមូលមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ (ដោយោរ់បញ្ចូ លែលឹមសារ៧០ ភាគរយ ពី
រមមវធីិសិរាអប់រ ាំ រនុងក្បព័នធ និងោរ់បខនាមែលឹមសារបាំណិនជីវតិ្ ៣០ ភាគរយ) 

 ខរលមអរមមវធីិសិរាលមអិត្ និងដសៀវដៅសិរាដរលសក្មាប់រមមវធីិសមមូលបឋមសិរា និង 
មធយមសិរាបឋមភូមិ 

 ដរៀបចាំរមមវធីិសិរាលមអិត្ និងដសៀវដៅសិរាដរលសក្មាប់ជាំនាញមុែរបរងាយៗ 
 ដរៀបចាំរមមវធីិសិរា និងឯរសារដក្កាយអរខររមម 
 ដធាីបចចុបបននរមម រមមវធីិសិរាចូលដរៀនដឡងីវញិ។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.២៖ ដលីររមពស់រមមវធីិអរខររមមមនុសសដពញវយ័ 

 ែសពាែាយដរលនដយាបាយជាតិ្សដីពីការសិរាដពញមយួជីវតិ្ 
 ែលិត្ដសៀវដៅសិរាដរល សមាភ របដក្ងៀននិងដរៀន សក្មាប់រមមវធីិអរខររមមមនុសសដពញវយ័ 

 ែសពាែាយរមមវធីិអរខររមមតាមដរាងចក្រ សហក្រស និងពនធនាររ 
 ដរៀបចាំបណាា ល័យ និងបណាា ល័យចល័ត្ 
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 ក្បារពធទិ្វាអរខររមមជាតិ្តាមរាជធានី ដែត្ត និងថ្នន រ់ជាតិ្។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.៣៖ ខក្បកាល យមជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍  ដៅជាមជឈមណឌ លសិរាដពញមយួជីវតិ្ 

 ដរៀបចាំខែនការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍ឱ្យកាល យដៅជាមជឈមណឌ លសរិាដពញមយួជីវតិ្ 

 ដក្ជីសដរសីក្គូឧដទ្ាសសមក្សបសក្មាប់រមមវធីិថមីដៅតាមមជឈមណឌ លសិរាដពញមយួជីវតិ្ 
 ែសពាែាយពីខែនការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លសិរាដពញមួយជីវតិ្ ដល់សហគមន៍ និងអនរពារ់ព័នធ 
 សិរាអាំពីសាា នភាព និងត្ក្មូវការជារ់ខសតងរបស់សហគមន៍  
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពគណៈក្គប់ក្គងមជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍សតីពី ការក្គប់ក្គង ការដធាីខែនការ 
និងទ្សសនាទនការសិរាដពញមយួជីវតិ្ 

 វភិាជន៍ថវកិាឱ្យដល់ក្គប់មជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍ និងទន់ដពលដវោ 
 បដងកីត្ឥណទនខាន ត្តូ្ចរាំក្ទ្មុែរបរសក្មាប់សិសសដរៀនចប់ថ្នន រ់ជាំនាញ 

 ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលដាំដណីរការមជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍ ដោយមានការចូលរមួពី
សហគមន៍ និងអនរពារ់ព័នធ។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.៤៖ ជាំរុញវស័ិយឯរជន ម្ដគូអភិវឌ្ឍ អងាការមិនខមនរោា ភិបាល និងការចូលរមួរាំក្ទ្ដល់
រមមវធីិអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធរបស់អនរពារ់ព័នធ រនុងក្របែណឌ ម្នការសិរាដពញមយួជីវតិ្ 

 ដរៀបចាំបណាដ ញទ្ាំនារ់ទ្ាំនងជាមយួវស័ិយឯរជន អាជាា ធរ អងាការម្ដគូអភិវឌ្ឍ សបបុរសជន សហគមន៍ 
និងអនរពារ់ព័នធ ដដីមបរីាំក្ទ្ការងារអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ 

 ដលីររមពស់រិចចសហការរវាងម្ដគូអភិវឌ្ឍ និងវស័ិយឯរជន។ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ២៖ ពក្ងឹងការអនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធខែអរដលលីទ្ធែល 

យុទ្ធសាស្តសត២.១៖ ខរលមអក្បសិទ្ធភាព និងគុណភាពក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ 
 ដធាីបចចុបបននរមម ឧបររណ៍ក្បមូលទិ្ននន័យ និងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធឱ្យដ ល្ីយត្ប 
នឹងសូចនាររម្នដរលដៅអភិវឌ្ឍក្បរបដោយចីរភាពឆ្ន ាំ២០៣០ សតីពីការអប់រ ាំដៅរមពុជា 

 បនសុកី្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ជាមយួក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំ 
 ពក្ងីរវសិាលភាពក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធឱ្យដល់ថ្នន រ់ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  
 ែសពាែាយ ដក្បីក្បាស់ទិ្ននន័យ   និងព័ត៌្មានអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ឱ្យបានទូ្លាំទូ្ោយ 
 អនុវត្តក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលការអនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធទូ្ទាំងក្បដទ្ស។ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ៣៖ ពក្ងឹងសមត្ាភាពក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតអីប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
យុទ្ធសាស្តសត៣.១៖ អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពមស្តនតីអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 

 សិរាពីត្ក្មូវការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពរបស់មស្តនតីក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គូជាប់រិចចសនាអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ និងគណៈក្គប់ក្គងមជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍ 
 បណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀនជាប់រិចចសនាអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធដៅតាមសាោគរុដកាសលយ និងវកិ្រឹត្ការ
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ដែត្ត និងមជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមិភាគ 
 ដលីររមពស់ការបណតុ ោះបណាត លសតីពីវធីិសាស្តសតបដក្ងៀន ត្ក្មង់ទិ្សការអនុវត្ត និងរមមសិរាក្បតិ្បត្តិ 
 រសាងឯរសារដរលបាំប៉ានសមត្ាភាពមស្តនតីអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ  
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពដល់អនរែដល់ដសវាអាំពីបាំណិន ជាំនាញមុែរបរងាយៗ ជាំនាញវជិាា ជីវៈដដីមបធីានា
ដាំដណីរការម្នការសិរាដពញមយួជីវតិ្ក្បរបដោយគុណភាព និងក្បសិទ្ធភាព 

 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពមស្តនតីអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់សដីពីការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលការ
អនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ 

 ដរៀបចាំក្របែណឌ រមមវធីិបណដុ ោះបណាដ លក្គូអរខររមមជាប់រិចចសនាអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ  
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពរបស់មស្តនតីអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ និងអនរពារ់ព័នធ 
 រាំណត់្ដរលដៅក្រុង ក្សុរ ែណឌ  អនុវត្តក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ។  
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៣.៦ អនវុិសយ័ការអភិវឌ្ឍយវុជន 
៣.៦.១ សាវតារ 

ក្រសួងនិងអនរពារ់ព័នធបាននិងរាំពុងជាំរុញការអភិវឌ្ឍយុវជនខបបវជិាមាន និងែតល់ឱ្កាសដល់
យុវជនអភិវឌ្ឍសកាត នុពលរបស់ែលួនដលីការអប់រ ាំ អាជីព ការសដក្មចចិត្ត និងការចូលរមួចាំខណររនុងការអភិវឌ្ឍ
ក្គួសាររបស់ពរួដគ សហគមន៍ ក្បដទ្សជាតិ្ និងសរលដោរ។ 

ដៅឆ្ន ាំ២០១៨ ក្រសួងបានអនុម័ត្សនាសសន៍សតីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនរមពុជាដដីមបជីាក្បភពព័ត៌្មាន 
រនុងដរលដៅដរៀរគរធនធានថវកិាបខនាមដទ្ៀត្សក្មាប់យរដៅវនិិដយាគដលីការអភិវឌ្ឍយុវជន។ អនុវស័ិយ
ការអភិវឌ្ឍយុវជនសដក្មចបាននូវលទ្ធែលគរួឱ្យរត់្សមាា ល់មយួចាំននួ៖ ចាំននួយុវជននិងរុមារចូលរមួរនុង
ក្រុមក្បឹរាយុវជន និងរុមាររមពុជាដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរារដាមានការដរីនដឡងី ចាំននួយុវជនខដលទ្ទ្លួ
បានការបណតុ ោះបណាត ល ជាំនាញរយៈដពលែលីដលីការងារសម័ក្គចិត្ត ភាពជាអនរដឹរនាាំ សហក្គិនភាព និង
កាយរទឹ្ធិរមម សដក្មចបានតាមដរលដៅខដលបានរាំណត់្។ 

ដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរារដា ភាគរយម្នសិសសថ្នន រ់ទី្៤ ដល់៩ ខដលបានកាល យជាសមាជិរក្រុមក្បឹរា
រុមាររមពុជាបានដ ល្ីយត្បនឹងចាំណុចដៅ។ ចាំខណរឯភាគរយម្នការចូលរមួរនុងក្រុមក្បឹរាយុវជនរមពុជាដៅ
មធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិមានសាា នភាពមិនខក្បក្បួល និងមានបញ្ញា ក្បឈមមយួចាំននួ ខដលមិនអាចសដក្មចតាម 
ចាំណុចដៅ។ ដូចដនោះ ការអភិវឌ្ឍខែនការសរមមភាពសក្មាប់ដាំដណីរការក្រុមក្បឹរារុមាររមពុជាដៅបឋមសិរា 
និងមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ នឹងក្តូ្វចាត់្ទុ្រជាសូចនាររសក្មាប់ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលដៅដពល
អនាគត្។ 

អនុវស័ិយការអភិវឌ្ឍយុវជន សដក្មចបាននូវលទ្ធែលវជិាមានមយួចាំនួន ជាពិដសស ការពក្ងឹង
ក្រុមក្បឹរាយុវជន និងរុមាររមពុជាដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរារដា ការបដងកីត្រលឹបសិរាតាមមុែវជិាា  ការបណតុ ោះ-
បណាត លសហក្គិនភាព ការងារសម័ក្គចិត្ត ភាពជាអនរដឹរនាាំ ការក្បឹរាអាជីព និងការបណតុ ោះបណាត លជាំនាញទ្ន់ 
និងជាំនាញបដចចរដទ្ស។  

៣.៦.២ វតថុបំណ្ងអនុវិសយ័ 

 អភិវឌ្ឍរមមវធីិឌី្ជីថល សហក្គិនភាព ភាពជាអនរដឹរនាាំវយ័ដរមង និងជាំនាញទ្ន់ដែសងៗសក្មាប់
ការអភិវឌ្ឍយុវជន 

 ពក្ងឹងការអភិវឌ្ឍយុវជនតាមរយៈមជឈមណឌ លយុវជន ទី្រខនលង និងបរកិាខ រទន់សម័យ 
 ពក្ងឹងសមត្ាភាពសាា ប័ន និងមស្តនតីទ្ទ្លួបនាុរការងារយុវជនដៅថ្នន រ់ជាតិ្ និងដក្កាមជាតិ្។ 
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៣.៦.៣ សចូនាររែលសសព្ម្ចនិង ចំណុ្ចសៅ 

តារាងទី្៩ ៖ សូចនាររែលសដក្មចនិង ចាំណុចដៅអនុវស័ិយ 

សូចនាររ ឯរតា ឆ្ន ាំដរល 
២០១៨ 

ចាំណុចដៅ 
២០២៣ 

ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់ឱ្កាស 
                              រនុ ងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្១ី៖ អភវិឌ្ឍរមមវធិីឌ្ជីីថល សហក្គិនភាព ភាពជាអនរដឹរនាាំ និងជាំនាញទ្ន់ដែសងៗដទ្ៀត្  
                                សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន 
១. ចាំនួនយុវជនទ្ទ្លួបានការបណតុ ោះបណាត លរយៈដពលែលសីតពីី

ជាំនាញវជិាា ជីវៈ ឌ្ីជថីល នងិបដចចរដទ្ស ចាំនួន ១ ៦៤៤ ៨ ២២០ 

២. ចាំនួនយុវជនទ្ទ្លួបានការបណតុ ោះបណាត លសតីពី ការងារសម័ក្គចិត្ត ចាំនួន ១ ២៤៤ ៦ ២២០ 
៣. ចាំនួនយុវជនទ្ទ្លួបានការបណតុ ោះបណាត លសតពីី សហក្គិនភាព 

ភាពជាអនរដរឹនាាំ អរខររមមហរិញ្ាវត្ាុ ការសិរា និងការខណនាាំការងារ 
ចាំនួន ១០ ០៩២  ៤៧ ៥៥២ 

៤. ចាំនួនយុវជន នងិរុមារទ្ទ្ួលបានប័ណាសរដសីររនុងការអនុវត្ត
ចលនាក្បឡងក្បណាាំង៣លអ “រូនលអ សសិសលអ មិត្តលអ” 

ចាំនួន ៣១៩ ១ ៥៩៥ 

៥. ភាគរយក្រុមក្បឹរារុមាររមពុជាខដលរាំពុងដាំដណីរការ % ៩,៦ ២០,០ 
៦. ភាគរយក្រុមក្បឹរាយុវជនរមពុជាខដលរាំពុងដាំដណីរការ % ២២,៤ ៣០,០ 
៧. ចាំនួនយុវជនកាយរទឹ្ធិដៅបឋមសិរា មធយមសិរា ឧត្តមសរិា 

និងសហគមន៍ចូលរមួចលនាកាយរទឹ្ធ ិ
ចាំនួន ១៥០ ៩៦៣ ៣៥០ ០០០ 

៨. ចាំនួនយុវជនដក្ៅសាោចូលរមួសិរារនុងរមមវធិីអប់រ ាំសមមូល
រក្មិត្មូលោា ន "ប៊ាីប" 

ចាំនួន ២៥០ ១ ២៥០ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្ី ២៖ ពក្ងឹងការអភិវឌ្ឍយុវជនតាមរយៈមជឈមណឌ លយុវជន ទ្ីរខនលង និងបរកិាខ រទន់សម័យ 
៩. ចាំនួនមជឈមណឌ លយុវជនខដលរាំពុងដាំដណីរការ ចាំនួន ៦ ៩ 
ដរលនដយាបាយទី្២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្ ី៣ ៖ ពក្ងឹងសមត្ាភាពសាា ប័ននិងមស្តនតទី្ទ្ួលបនាុរការងារយុវជនដៅថ្នន រ់ជាត្ ិនិងដក្កាមជាត្ ិ
១០. ចាំនួនមស្តនតីទ្ទ្លួបនាុរការងារយុវជនទ្ទ្ួលបានការបណតុ ោះបណាត ល ចាំនួន ២០០ ១ ០០០ 
១១. ចាំនួនក្រុមក្បឹរាអភិវឌ្ឍយុវជនតាមក្រសួង សាា ប័ន ក្ត្វូបានបដងកីត្ ចាំនួន ០ ១៦ 
១២. ចាំនួនក្រមុក្បឹរាអភិវឌ្ឍយុវជនតាមរាជធាន-ីដែត្ត ក្ត្ូវបានបដងកីត្ ចាំនួន ០ ១២ 
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៣.៦.៤ សរម្មភារសោលនសោបាយ 

ដរលនដយាបាយទី្១៖ ធានាការអប់រ ាំឱ្យមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសរនុ ងការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីដវទិ្កាការងារសម័ក្គចិត្តដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អយវ) 
 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីសុវត្ាិភាពដលកីារក្គប់ក្គងដក្រោះថ្នន រ់និងហានិភ័យដៅឆ្ន ាំ២០២០ (អយវ) 
 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីក្រុមក្បឹរាជាតិ្កាយរទឹ្ធិម្នកាយរទឹ្ធិជាតិ្ដៅឆ្ន ាំ២០២២ (សររ) 
 ដធាីបចចុបបននរមមដសចរតីខណនាាំសតីពី ចលនាក្បឡងក្បណាាំង៣លអរបស់ក្រុមក្បឹរាយុវជននិងរុមារ
រមពុជាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (យវ) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីក្របែណឌ ទ្ទ្លួសាា ល់ការងារសម័ក្គចិត្តយុវជនដៅឆ្ន ាំ២០២០ (អយវ) 
 ដធាីបចចុបបននភាពខែនការសរមមភាពជាតិ្សតីពី ការអភិវឌ្ឍយុវជនរមពុជាដៅឆ្ន ាំ២០២០ (អយវ)។ 

ដរលនដយាបាយទី្២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
 ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួងសតីពី របបហរិញ្ាវត្ាុរបស់មស្តនតីទ្ទ្លួបនាុរការងារយុវជនដៅឆ្ន ាំ២០២១ 
(អយវ/ហវ) 

 ដរៀបចាំក្ពោះរាជក្រឹត្យ និងអនុក្រឹត្យសតីពីក្រុមក្បឹរាជាតិ្កាយរទឹ្ធិម្នកាយរទឹ្ធិជាតិ្រមពុជាដៅឆ្ន ាំ២០២០ 
(អយវ/នរ) 

 ដធាីបចចុបបននរមមដសចរតីខណនាាំសតីពីដាំដណីរការម្នមជឈមណឌ លយុវជន និងការបណតុ ោះបណាត លវជិាា ជីវៈ
និងជាំនាញទ្ន់ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (មយវ) 

 ដធាីបចចុបបននរមម ដរលនដយាបាយនិងខែនការបណតុ ោះបណាត លជាតិ្កាយរទឹ្ធិជាតិ្ដៅឆ្ន ាំ២០២១ (សររ) 
 ដធាីបចចុបបននភាពដរលនដយាបាយធនធានមនុសសដពញវយ័ និងការសម័ក្គចិត្តកាយរទឹ្ធិម្នកាយរទឹ្ធិ
ជាតិ្ដៅឆ្ន ាំ២០២៣ (អយវ)។ 

៣.៦.៥ យទុ្ធសាស្រសត និងសរម្មភារសោល 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្១៖ អភិវឌ្ឍរមមវធីិឌី្ជីថល សហក្គិនភាព ភាពជាអនរដឹរនាាំ និងជាំនាញទ្ន់ដែសងៗ
សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន 

យុទ្ធសាស្តសត ១.១៖ ពក្ងឹងជាំនាញឌី្ជីថល និងដលីររមពស់ចាំដណោះដឹងអនុវត្តម្នវទិ្ាសាស្តសត បដចចរវទិ្ា 
វសិារមម និងគណិត្វទិ្ាសក្មាប់យុវជន ដដីមបដី ល្ីយត្បដៅនឹងបដិវត្តឧសាហរមមដាំណារ់កាលទី្៤ 

 អភិវឌ្ឍដសៀវដៅខណនាាំសតពីីវធីិសាស្តសតដបាោះជាំរ ាំ និងបដចចរដទ្សសក្មាប់ខសាម និងរលឹបខសាមដៅរនុង
ក្រុមក្បឹរាយុវជននិងរុមាររមពុជា 

 អនុវត្តរមមវធីិដក្បីក្បាស់ព័ត៌្មានវទិ្ា ដដីមបរីាំក្ទ្ដល់ការសិរា និងបណតុ ោះបណាត លពីចមាៃ យ 
 ដរៀបចាំដបាោះជាំរ ាំវទិ្ាសាស្តសត និងបដចចរវទិ្ា 
 អភិវឌ្ឍរមមវធីិបណតុ ោះបណាត លអរខររមមឌី្ជីថល និងជាំនាញទ្ន់។ 
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យុទ្ធសាស្តសត១.២៖ ពក្ងឹងទ្មាល ប់ម្នការគិត្ខបបម្ចនក្បឌិ្ត្និងបដងកីត្ថមតីាមរយៈសាម រតី្សហក្គិនភាព ការ
ដលីររមពស់ការក្បរបមុែរបរដោយែលួនឯង និងលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានដសវាខណនាាំអាជីវរមមនិងការងារ និង
ព័ត៌្មានទី្ែារការងារ 

 បណតុ ោះបណាត លសតីពី សហក្គិនភាពដោយដក្បីក្បាស់ឧបររណ៍ការអភិវឌ្ឍសហក្រសរនុងសហគមន៍ 
និងការយល់ដឹងអាំពីធុររិចច 

 ែតល់ការក្បឹរានិងលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានព័ត៌្មានការងារដល់យុវជន 
 ដរៀបចាំដវទិ្កាសតីពីត្ក្មូវការការងារនិងសហក្គិនភាព 
 ដរៀបចាំរមមវធីិក្បរួត្ក្បខជងខែនការអាជីវរមមយុវជន។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.៣៖ អភិវឌ្ឍយុវជនឱ្យបានដពញដលញ និងអប់រ ាំពរួដគឱ្យរស់ដៅជាមយួរន រនុងសនតិភាពនិង
សុែដុមនីយរមម ក្បរបដោយសាម រតី្ដសនហាជាតិ្ ក្សឡាញ់ក្បជាជន ដជឿជារ់និងែតល់ត្ម្មលែពស់ដល់ែលួនឯង 
មានភាពជាអនរដឹរនាាំ និងការយល់ដឹងទូ្លាំទូ្ោយអាំពីសងាម 

 បដងកីនការយល់ដឹងអាំពីសុែភាពបនតពូជ ែលូវចិត្ត សុវត្ាិភាពចរាចរណ៍ និងែលប៉ាោះពាល់ម្នការដក្បីក្បាស់ 
ដក្គឿងដញៀន 

 ដលីររមពស់ការសម័ក្គចិត្ត ដដីមបអីភិវឌ្ឍសហគមន៍ 
 ពក្ងឹងភាពជាអនរដឹរនាាំរបស់យុវជន។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.៤៖ បដងកីនការចូលរមួរបស់យុវជនរនុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងសងាម  

 ែដល់ឱ្កាសឱ្យយុវជនចូលរមួ និងដរៀបចាំរមមវធីិជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ 
 បងកលទ្ធភាពឱ្យយុវជនរនុងការខសាងររការរាំក្ទ្ 
 ជាំរុញយុវជនឱ្យចូលរមួរនុងរិចចការពារសុវត្ាិភាពរនុងសងាមឌី្ជីថល។ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ២៖ អភិវឌ្ឍដហោា រចនាសមពន័ធសក្មាប់សរមមភាពយុវជន 

យុទ្ធសាស្តសត២.១៖ អភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លយុវជនគាំរូ  

 ជសួជុល និងបាំពារ់សមាភ របរកិាខ រសក្មាប់បណតុ ោះបណាត លដល់មជឈមណឌ លយុវជន មជឈមណឌ លសិរា 
និងទី្រខនលងដបាោះជាំរ ាំ ដដីមបែីតល់ឱ្កាសនិងលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់
យុវជន 

 ែលិត្ដសៀវដៅខណនាាំសតីពីជាំនាញវជិាា ជីវៈមូលោា នសក្មាប់យុវជន 
 ែតល់ឱ្កាសទ្ទ្លួបានការអប់រ ាំដលីរទី្២សក្មាប់យុវជនដក្ៅសាោតាមរយៈរមមវធីិអប់រ ាំសមមូល
រក្មិត្មូលោា ន (ប៊ាីប)។ 
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វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ៣៖ ពក្ងឹងសមត្ាភាពសាា ប័ន និងមស្តនតទី្ទ្លួបនាុរការងារយុវជនដៅថ្នន រ់ជាតិ្ និង
ដក្កាមជាតិ្ 

យុទ្ធសាស្តសត៣.១៖ ពក្ងឹងសមត្ាភាពមស្តនតីទ្ទ្លួបនាុរការងារយុវជនដៅក្គប់លាំោបថ់្នន រ់  

 សិរាអាំពីត្ក្មូវការបណតុ ោះបណាត លរបស់មស្តនតីទ្ទ្លួបនាុរការងារយុវជននិងមនុសសដពញវយ័ដលី
ការងារកាយរទឹ្ធិ 

 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពមស្តនតីទ្ទ្ួលបនាុរការងារយុវជន និងក្របែណឌ មនុសសដពញវយ័ដលកីារងារកាយរទឹ្ធិ 
 ែលិត្ដសៀវដៅខណនាាំការបណតុ ោះបណាត លសតីពីការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពយុវជន 
 ពិនិត្យដឡងីវញិដលីខែនការយុទ្ធសាស្តសតកាយរទឹ្ធិជាតិ្ ដបាោះពុមពដសចរតីខណនាាំនិងដសៀវដៅសិរាដរល 
និងវនិិដយាគដលីសមាជិរភាពកាយរទឹ្ធិថមី។ 

យុទ្ធសាស្តសត៣.២៖ ពក្ងឹងសមត្ាភាពសាា ប័នសតីពីការអនុវត្តរមមវធីិការអភិវឌ្ឍយុវជន 

 វាយត្ម្មលអាំពីសមិទ្ធែលរបស់អនុវស័ិយ ដដីមបដី ល្ីយត្បនឹងដរលនដយាបាយជាតិ្ សតីពីការអភិវឌ្ឍ
យុវជនរមពុជា តាមរយៈការសក្មបសក្មួលរបស់អគាដលខាធិការោា នក្រុមក្បឹរាជាតិ្រមពុជា ដដីមបី
អភិវឌ្ឍយុវជន 

 អភិវឌ្ឍឧបររណ៍និងក្បព័នធដដីមបពិីនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មលការអនុវត្តរមមវធីិអភិវឌ្ឍយុវជន 
 ក្បមូលនិងចងក្រងទិ្ននន័យ និងលទ្ធែលម្នការអភិវឌ្ឍយុវជនពីក្គប់អនរពារ់ព័នធ 
 អភិវឌ្ឍក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌្មានការអភិវឌ្ឍយុវជន 
 ែសពាែាយព័ត៌្មានសតីពីការអភិវឌ្ឍយុវជន រមួទាំងសនាសសន៍ការអភិវឌ្ឍយុវជនរមពុជា ក្របែណឌ
គតិ្យុត្ត និងទិ្ននន័យដម្ទ្ដទ្ៀត្ខដលក្បមូលបានដោយក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌្មានការអភិវឌ្ឍយុវជន
តាមរយៈមដធាបាយដែសងៗ 

 ដរៀបចាំការត្ក្មង់ទិ្សសតីពីត្ួនាទី្ក្រុមក្បឹរាដដីមបអីភិវឌ្ឍយុវជនតាមក្រសួង សាា ប័ន រាជធានី ដែត្ត 
 ពិនិត្យដឡងីវញិនិងអភិវឌ្ឍឯរសារនិងក្របែណឌ គតិ្យុត្តិពារ់ព័នធនឹងសរមមភាពនិងរមមវធីិ
ការអភិវឌ្ឍយុវជន 

 ពិនិត្យដឡងីវញិដលីខែនការសរមមភាពជាតិ្ សតីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនរមពុជា និងការចងក្រងឯរសារ
បដចចរដទ្សសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន 

 ដរៀបចាំខែនការក្សាវក្ជាវអាំពីបញ្ញា យុវជន 
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពសាា ប័នរបស់អគាដលខាធិការោា នក្រុមក្បឹរាជាតិ្រមពុជាដដីមបអីភិវឌ្ឍយុវជន។ 
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យុទ្ធសាស្តសត៣.៣៖ ដរៀរគររិចចែិត្ែាំក្បឹងខក្បងនានារបស់ក្រសួង សាា ប័ន ម្ដគូអភិវឌ្ឍ អងាការសងាមសុីវលិ
ខដលពារ់ព័នធ សហគមន៍ មាតាបិតា ឬអនរអាណាពាបាល ដដីមបអីភិវឌ្ឍយុវជន 

 សហការយា៉ា ងជិត្សនិទ្ធជាមួយម្ដគូនិងអនរពារ់ព័នធនានា ដដីមបធីានាការអនុវត្តរមមវធីិការអភិវឌ្ឍ
យុវជនក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព 

 សក្មបសក្មួលអនតររមមរវាងក្រសួង សាា ប័នពារ់ព័នធ រមួទាំងខែនការសរមមភាពសតីពីការអភិវឌ្ឍ
យុវជនខដលអនុវត្តដោយសាា ប័នទាំងដនាោះ 

 ដរៀរគរធនធានសក្មាប់សរមមភាពនិងរមមវធីិការអភិវឌ្ឍយុវជន និងមជឈមណឌ លយុវជន ដោយ
រមួបញ្ចូ លអនរពារ់ព័នធ។ 
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៣.៧  អនុវិសយ័ការអប់រកំាយ និងរីឡា 

៣.៧.១ សាវតារ 

រាជរោា ភិបាលបានអនុម័ត្ដរលនដយាបាយជាតិ្សតីពី ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំកាយ និងរីឡាដៅ
ឆ្ន ាំ២០១៥ ដោយបានរាំណត់្ដរលដៅ វត្ាុបាំណង យុទ្ធសាស្តសត និងខែនការសរមមភាពសាំខាន់ៗ ដ ល្ីយត្ប
នឹងដរលនដយាបាយជាតិ្សតីពី ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំកាយនិងរីឡា រាំខណទ្ក្មង់ការអប់រ ាំកាយ និងរីឡា 
ក្ពមទាំងដលីររមពស់សរមមភាពអប់រ ាំកាយនិងរីឡាដៅរនុងត្ាំបន់ ដដីមបដីក្ត្ៀមែលួនដធាីជាមាច ស់ែាោះក្បរួត្រីឡា
សុីដហាមដលីរទី្៣២ ដៅឆ្ន ាំ២០២៣ និងអាសា៊ា នបា៉ា រា៉ា ដហាម ដលីរទី្១២ ដៅឆ្ន ាំ២០២៣ នឹងដធាីជាមាច ស់ែាោះ
ម្នការក្បរតួ្រីឡាសារលវទិ្ាល័យអាសា៊ា ន ឆ្ន ាំ២០៣០។ 

ដដីមបអីនុវត្តដរលនដយាបាយដនោះ អនុក្រឹត្យសតីពី ការែតល់ក្បារ់រងាា ន់ជ័យោភីក្តូ្វបានដធាី
វដិសាធនរមមដោយបដងកីនក្បារ់រងាា ន់ដទ្ាដង និងបានដាំដឡងីក្បារ់ឧបត្ាមភដលីការហូបចុរ និងសាន រ់ដៅ
សក្មាប់រីឡាររជដក្មីសជាតិ្ និងក្រុមរីឡាររថ្នន ល។ ជាលទ្ធែល ចាំនួនជ័យោភី ក្បរួត្ដលីឆ្រជាតិ្និង
អនតរជាតិ្បានដរីនដឡងី។ រមពុជាបានជាប់ចាំណាត់្ថ្នន រ់ដលែ៨ រនុងចាំដណាមក្បដទ្សទាំង១១ ខដលចូលរមួ
ក្បរតួ្រីឡាសុីដហាមដលីរទី្២៩ ដៅក្បដទ្សមា៉ា ដឡសុ ីឆ្ន ាំ២០១៧។ រមពុជាទ្ទ្ួលបានដមោយសរុប១៧ 
រនុងដនាោះដមោយមាសចាំននួ៣ ដមោយក្បារ់ចាំននួ២ ដមោយសាំរទិ្ធចាំននួ១២។ 

មា៉ាងវញិដទ្ៀត្ ក្រសួងបានដរៀបចាំការក្បរតួ្រីឡាជាតិ្ ចាំននួ២ដលីរ តាមគក្មូម្នការក្បរតួ្រីឡា 
សុីដហាម ដដីមបដីក្ត្ៀមលរខណៈជាមាច ស់ែាោះរីឡាសុីដហាម ឆ្ន ាំ២០២៣។ 

ទ្នាឹមនឹងវឌ្ឍនភាពគរួឱ្យរត់្សមាា ល់ការអប់រ ាំកាយ និងរីឡា ដៅមានបញ្ញា ក្បឈមរនុងការរសាង 
ឯរសារគតិ្យុត្តដលីការក្គប់ក្គង និងការអភិវឌ្ឍការអប់រ ាំកាយ និងរីឡា ការក្គប់ក្គងធនធានមនុសស និង
ភាពជាអនរដឹរនាាំ ដដីមបដីរៀបចាំការក្បរតួ្ថ្នន រ់ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្។ ការអនុវត្តសរមមភាពអប់រ ាំកាយ និង 
រីឡាដៅក្គឹោះសាា នសិរាសាធារណៈ និងឯរជន មិនទន់បានអនុវត្តដពញដលញ និងលអក្បដសីរដោយសារ 
រងាោះដហោា រចនាសមព័នធរូបវន័ត ឧបររណ៍ និងសមាភ ររីឡាសក្មាប់ដធាីការហារឹហាត់្ទាំងការក្បរួត្ថ្នន រ់ជាតិ្ 
និងអនតរជាតិ្។ រចនាសមព័នធម្នការក្បរតួ្មិនទន់ បាំដពញត្ក្មូវការជារ់ខសតង និងការក្បរតួ្ដៅរនុងត្ាំបន់។ 
ចាំខណរសរមមភាពអប់រ ាំកាយ និងរីឡា និងសរមមភាពដែសងៗ មិនទន់បានដលីររមពស់ឱ្យបានទូ្លាំទូ្ោយ 
ដៅដឡយី។ ការចូលរមួដលរីសាួយសរមមភាពអប់រ ាំកាយ និងរីឡាពីខែនរឯរជន មាច ស់ជាំនយួ និងសាា ប័ន 
ពារ់ព័នធដៅមានរក្មិត្។ 

ការអប់រ ាំកាយ និងរីឡារបស់រមពុជាមានមហចិឆតាចង់បានចាំណាត់្ថ្នន រ់ដលែ ៥ រនុងចាំដណាម ១១ 
ក្បដទ្សសក្មាប់ការក្បរតួ្រីឡាសុីដហាមដលីរទី្ ៣២ ឆ្ន ាំ២០២៣ ដៅក្បដទ្សរមពុជា។  
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៣.៧.២ វតថុបំណ្ងអនុវិសយ័ 

 បដងកីនលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការអប់រ ាំកាយ និងរីឡាដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរា និងសហគមន៍ ដដីមបី
ដលីររមពស់សុែុមាលភាព និងជីវភាពក្បជាជន រស់ដៅក្បរបដោយសុែដុមរមនា 

 ដលីររមពស់គុណែលក្រុមរីឡាជដក្មីសជាតិ្ដដីមបដីដណតី មដមោយមាសឱ្យបានដក្ចីនដៅឆ្ន ាំ២០២៣ 
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពសាា ប័ន អនរក្គប់ក្គង និងអនរបដចចរដទ្សទ្ទ្លួបនាុរអនុវស័ិយអប់រ ាំកាយ និង
រីឡា ក្បរបដោយគុណភាព ក្បសិទ្ធភាព។ 

៣.៧.៣ សចូនាររែលសសព្ម្ច 

តារាងទី្១០ ៖ សូចនាររែលសដក្មចនិង ចាំណុចដៅអនុវស័ិយ 

សូចនាររ ឯរតា ឆ្ន ាំដរល 
២០១៨ 

ចាំណុចដៅ 
២០២៣ 

ដរលនដយាបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់ឱ្កាស 
                                 រនុ ងការសិរាដពញមួយជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្ ី១៖ បដងកីនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានការអប់រ ាំកាយ នងិរីឡាដៅតាមក្គឹោះសាា នសរិា និង     
សហគមន៍ ដដីមបដីលីររមពស់សុែុមាលភាព និងជីវភាពក្បជាជន រស់ដៅក្បរបដោយសុែដុមនយីរមម 
១. ទ្ីោនរឡីា៥រខនលង ក្ត្ូវបានខរលមអ    

 ដសៀមរាប % ០ ១០០ 
 រាំពត្ % 0 ១០០ 
 រាំពងច់ាម % 0 ១០០ 
 បាត់្ដាំបង  % 0 ១០០ 
 ភនាំដពញ % ៥0,០ ១០០ 

២. ភាគរយសាោបឋមសិរាអនុវត្តរមមវធិីអប់រ ាំកាយ និងរីឡា % ៦៥,០ ៩០,០ 
៣. ភាគរយសាោមធយមសរិាអនុវត្តរមមវធិអីប់រ ាំកាយ និងរឡីា % ៣០,០ ៧០,០ 
៤. ចាំនួនដមោយរនុងការក្បរួត្អនតរជាត្ិរនុងមួយឆ្ន ាំ ចាំនួន ៣២៩ ៦០០ 
៥. ភាគរយក្បជាជនចូលរមួសរមមភាពអប់រ ាំកាយ នងិរីឡា % ៧,០ ២៣,០ 
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្ ី២៖ ដលីររមពស់គុណែលក្រមុរឡីាជដក្មីសជាត្ិដដីមបដីដណតី មដមោយមាសឱ្យបានដក្ចនី
ដៅឆ្ន ាំ២០២៣ 
៦. ចាំណាត់្ថ្នន រ់សុីដហាមដៅរនុងក្បដទ្សអាសា៊ា ន ចាំណាត់្ថ្នន រ់ ៨ ដលែ ៥ 
៧. ចាំនួនដមោយមាសសុីដហាម ២០២៣ ចាំនួន ៣ ៤៥ 
ដរលនដយាបាយទី្ ២៖ ធានាភាពស័រតិសិទ្ធិ ម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតីអប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទ្ ី៣៖ អភិវឌ្ឍសាា ប័ន អនរក្គប់ក្គង នងិអនរបដចចរដទ្សទ្ទ្លួបនាុរអនុវស័ិយអប់រ ាំកាយ 
និងរីឡា ក្បរបដោយក្បសទិ្ធភាព និងគុណភាព 
៨. ចាំនួនរីឡាររ រីឡាការនិីបានទ្ទ្ួលការបណតុ ោះបណាត ល

រនុងមួយឆ្ន ាំ 
ចាំនួន ៣៣ ១៣៣ 
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៩. ចាំនួនក្គូអប់រ ាំកាយ និងរីឡាបានទ្ទ្ួលការបណតុ ោះបណាត ល
រនុងមួយឆ្ន ាំ (រយៈដពលខវង) 

ចាំនួន ១០០ ១៥០ 

១០. ចាំនួនក្គបូងាឹរបានទ្ទ្លួការបណតុ ោះបណាត លរនុងមួយឆ្ន ាំ ចាំនួន ៩១៥ ១ ៤០០ 
១១. ចាំនួនដៅក្រម នងិអាជាា រណាត លបានទ្ទ្ួលការបណតុ ោះ-

បណាត លរនុងមយួឆ្ន ាំ 
ចាំនួន ៩២៥ ១ ៤៥០ 

១២.  ចាំនួនក្គបូងាឹរបានទ្ទ្លួការបណតុ ោះបណាត លបដចចរដទ្ស 
រីឡា ខែនការយុទ្ធសាស្តសត នងិការក្គបក្គង 

ចាំនួន ១៤៣ ២៩៣ 

១៣. ចាំនួនក្គអូប់រ ាំកាយ និងរឡីាបានទ្ទ្លួការបណតុ ោះបណាត ល      
(វគាែលី/វកិ្រឹត្ការ) 

ចាំនួន ១៨០ ៣៦០ 

១៤. ចាំនួនមស្តនតីរីឡាទ្ទ្ួលបានការបណតុ ោះបណាត លរនុងមួយឆ្ន ាំ ចាំនួន ១៨០ ៣៦០ 
១៥. ចាំនួនអត្តពលរិរក្មតិ្ែពស់ ចាំនួន ៧០៧ ១ ០០០ 

៣.៧.៤ សរម្មភារសោលនសោបាយ 

ដរលនដយាបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសសិរាដពញមយួជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  

 ខរសក្មួលអនុក្រឹត្យ និងក្បកាសសតីពីគដក្មាងែតល់អាហារូបត្ាមភបខនាម និងក្បារ់ឧបត្ាមភម្នការ 
បណតុ ោះបណាត ល និងការក្បរតួ្ថ្នន រ់ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរឡ/នរ) 

 ដរៀបចាំលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្តសតីពី ការក្គប់ក្គងរីឡាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរឡ/នរ) 
 ខរសក្មួលសតង់ោបដចចរដទ្សសតីពីការអប់រ ាំកាយ និងរីឡាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរឡ) 
 ដរៀបចាំលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្តសតីពី ការបដងកីត្មជឈមណឌ លរីឡាភូមិភាគ ដដីមបរីាំក្ទ្ដល់ការក្បមូលែតុ ាំ
ក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព និងគុណភាពែពស់ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរឡ/នរ)។ 

៣.៧.៥ យទុ្ធសាស្រសតនិង សរម្មភារ 

វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្១៖ បដងកនីលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការអប់រ ាំកាយ និងរីឡាដៅតាមក្គឹោះសាា នសរិា និង
សហគមន៍ ដដីមបដីលរីរមពស់សុែុមាលភាព និងជីវភាពក្បជាជន រស់ដៅក្បរបដោយសុែដុមរមនា 

យុទ្ធសាស្តសត១.១៖ អភិវឌ្ឍបនត និងខរលមអបរកិាខ ររីឡាខដលមានក្សាប់ 

 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពមស្តនតីទ្ទ្ួលបនាុរការក្គប់ក្គងដហោា រចនាសមព័នធ និងបរកិាខ ររីឡាថមី 
 ែតល់សមាភ ររីឡាដល់អត្តពលិរ 

 ជាំរុញការដក្បីក្បាស់ និងការក្គប់ក្គងដហោា រចនាសមព័នធអប់រ ាំកាយ និងរីឡាឱ្យអស់លទ្ធភាពដៅ
ក្គប់លាំោបថ់្នន រ់ 

 អភិវឌ្ឍដហោា រចនាសមព័នធអប់រ ាំកាយ និងរីឡាក្គប់ក្បដភទ្ ក្គប់រក្មិត្ ឱ្យមានសតង់ោចាស់ោស់ 
និងក្បរបដោយបរសិាា នលអបរសុិទ្ធ 
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 រសាងខែនការអភិវឌ្ឍដហោា រចនាសមព័នធអប់រ ាំកាយ និងរីឡារយៈដពលខវងទាំងដៅថ្នន រ់ជាតិ្ ទាំង
ថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ 

 ដលីរទឹ្រចិត្តការែលិត្សមាភ រៈរីឡាដៅរនុងក្បដទ្ស។ 
យុទ្ធសាស្តសត១.២៖ ពក្ងឹងការអនុវត្តអប់រ ាំកាយ និងរីឡាដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរា 

 ដរៀបចាំរមមវធីិសិរាថ្នន រ់បរញិ្ញា បក្ត្អប់រ ាំកាយ និងវទិ្ាសាស្តសតរីឡា ដោយដធាីបចចុបបននភាពរមមវធីិសិរា 
បរញិ្ញា បក្ត្រងអប់រ ាំកាយ និងរីឡា  

 អភិវឌ្ឍរមមវធីិសិរាអប់រ ាំកាយ និងរីឡាដៅមធយមសិរា 
 ែលិត្ដសៀវដៅខណនាាំក្គូសតពីីរមមវធីិសិរាថមីម្នការអប់រ ាំកាយ និងរីឡា 
 បណតុ ោះបណាត លការដក្បីក្បាស់ដសៀវដៅខណនាាំក្គូសតីពី ការអប់រ ាំកាយ និងរីឡា 
 ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលការអនុវត្តរមមវធីិសិរាអប់រ ាំកាយ និងរីឡា 
 ពក្ងឹង និងពក្ងីរសមាគម រីឡាសិសស-និសសតិ្ ដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរារដា និងឯរជន 
 ក្បារពធទិ្វាជាតិ្អប់រ ាំកាយ និងរីឡាដៅតាមរាជធានី ដែត្ត។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.៣៖ ដលីររមពស់ការអប់រ ាំកាយ និងរីឡាដៅតាមសហគមន៍ 

 អភិររស និងអភិវឌ្ឍរីឡាក្បម្ពណី 
 ក្បារពធទិ្វារីឡា និងក្ពឹត្តិការណ៍រីឡា សក្មាប់ទាំងអស់រន តាមសហគមន៍ 
 អនុវត្តខែនការអាសា៊ា ន៥ឆ្ន ាំ និងរិចចសហក្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ 
 អនុវត្តសរមមភាពអប់រ ាំកាយ និងរីឡាដដីមបរីាំក្ទ្ដល់ដរលនដយាបាយភូមិ- ុាំមានសុវត្ាិភាព 
 បាំែុសយុវជនឱ្យចូលរមួរនុងសរមមភាពអប់រ ាំកាយ និងរីឡា  
 ពក្ងឹង និងពក្ងីរ សមាគមរីឡាមហាជន 
 ក្គប់ក្គងសមាគមរីឡាឱ្យមានក្បសិទ្ធភាព។ 

យុទ្ធសាស្តសត១.៤៖ ដលីររមពស់ការែសពាែាយរីឡាក្គប់ក្បដភទ្ដល់សាធារណៈជន 

 ែសពាែាយក្ពឹត្តិការណ៍រីឡាជាតិ្ និងអនតរជាតិ្តាមក្បព័នធព័ត៌្មាន 
 ែសពាែាយដល់សារណៈជនឱ្យសាា ល់អត្តពលិរខដលមានដររ ត  ដឈាម ោះលបលីាញ 
 ែលិត្វដីដអូរីឡាបងាា ញអាំពីសមិទ្ធែល និងអត្ាក្បដយាជន៍រីឡា 
 ែសពាែាយ ឬ បិទ្ែាយក្ពឹត្តិការណ៍រីឡាសាំខាន់ៗដៅតាមែារទ្ាំដនីបធាំៗ 
 ែសពាែាយែលិត្ែល ដភសជាៈ ឬ សមាភ ររីឡាក្គប់ក្បដភទ្របស់រមពុជា 
 ែលិត្សមាភ រ និងវត្ាុអនុសាវរយីរី៍ឡា 
 ដលីរទឹ្រចិត្តវស័ិយឯរជននិងអនរពារ់ព័នធនានាចូលរមួរាំក្ទ្សរមមភាពរីឡាសក្មាប់ទាំងអស់រន ។ 
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វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ២៖ ដលរីរមពស់គុណែលក្រមុរីឡាជដក្មីសជាតិ្ដដីមបដីដណតី មដមោយមាសឱ្យបាន
ដក្ចីនដៅឆ្ន ាំ២០២៣ 
យុទ្ធសាស្តសត ២.១៖ អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពរីឡារក្មិត្ែពស់ 

 ដរៀបចាំសាោថ្នន លនិសសយ័រីឡា និងមជឈមណឌ លជាតិ្ហារឹហានឺរីឡា 
 ដរៀបចាំទី្រខនលងហារឹហាត់្ និងបាំពារ់សមាភ រក្បរបដោយសតង់ោ 
 ដក្ជីសដរសីរីឡាររ រីឡាការនីិជដក្មីសជាតិ្ហាត់្ហារឹហានឺរនុង និងដក្ៅក្បដទ្ស 
 ដរៀបចាំរមមវធីិហាត់្ហារឹហានឺក្បរបដោយវទិ្ាសាស្តសតរីឡា 
 ដរៀបចាំរបបអាហារ ក្សបតាមនិយាមម្នត្ក្មូវការថ្នមពលរបស់រីឡាររតាមក្បដភទ្រីឡា 
 ដរៀបចាំដរលនដយាបាយដលរីទឹ្រចិត្តអត្តពលិរដ ន្ីម។ 

យុទ្ធសាស្តសត ២.២៖ ដាំដណីរដឆ្ព ោះដៅរីឡាសុីដហាមឆ្ន ាំ២០២៣ 
 ដរៀបចាំខែនការខសាងររដមោយតាមក្បដភទ្រីឡាខដលមានដៅរនុងខែនការដម 
 ដរៀបចាំខែនការជាតិ្ខសាងររដមោយសក្មាប់ក្បរួត្រីឡាសុីដហាម និងការក្បរួត្រីឡាអនតរជាតិ្នានា 
 សិរា និងដរៀនសូក្ត្បទ្ពិដសាធន៍ពីចាំណុចខាល ាំងរបស់បណាត ក្បដទ្សដៅរនុងត្ាំបន់ខដលទ្ទ្លួបាន
ដមោយដក្ចីនរនុងការក្បរតួ្រីឡាសុីដហាម 

 ដរៀបចាំមជឈមណឌ លដវជាសាស្តសត និងវទិ្ាសាស្តសតរីឡាសក្មាប់ពាបាលរីឡាររ និងរីឡាការនីិ។ 
វត្ាុបាំណងអនុវស័ិយទី្ ៣៖ អភិវឌ្ឍសាា ប័ន អនរក្គប់ក្គង និងអនរបដចចរដទ្សទ្ទ្លួបនាុរអនុវស័ិយអប់រ ាំកាយ 
និងរីឡា ក្បរបដោយក្បសទិ្ធភាពនិងគុណភាព 

យុទ្ធសាស្តសត ៣.១៖ ការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពសាា ប័នរបស់អនុវស័ិយអប់រ ាំកាយ និងរីឡា 

 ដរៀបចាំក្របែណឌ គតិ្យុត្ត បទ្បញ្ាត្តិ និងយនតការរាំក្ទ្ដរលនដយាបាយរិចចសហក្បតិ្បត្តិការ និង
ទ្ាំនលួែុសក្តូ្វពីអនរពារ់ព័នធសាំខាន់ៗ ក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព 

 អនុវត្តដរលនដយាបាយ និងក្របែណឌ គតិ្យុត្ត យនតការខដលមានក្សាប់ និងយនតការថមីៗ 
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពមស្តនតីក្គប់ក្គងទ្ទ្លួបនាុរអនុវស័ិយអប់រ ាំកាយ និងរីឡា 
 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គប់ក្គង និងបដចចរដទ្សដល់សហព័នធរីឡាជាតិ្ 
 ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលរមមវធីិបណតុ ោះបណាត ល និងលទ្ធែលការងារ។ 

យុទ្ធសាស្តសត ៣.២៖ អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គូបងាឹរ អាជាា រណាត ល ដៅក្រម និងមស្តនតីបដចចរដទ្សរីឡា 
 អភិវឌ្ឍរីឡាថ្នន ល និងអត្តពលិរដ ន្ីម តាមរយៈការែតល់អាហារូបររណ៍និងឱ្កាសទ្ទ្លួបានការ
បណតុ ោះបណាត លទាំងរនុង និងដក្ៅក្បដទ្ស និងតាមមដធាបាយដែសងៗ ក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាពែពស់ 

 បណតុ ោះបណាត លមស្តនតីបដចចរដទ្សរីឡា និងក្គូបងាឹរ អាជាា រណាត ល ដៅក្រម ពិនិត្យតាមោន ក្រម
សីលធម៌ និងវន័ិយរបស់អត្តពលិរ 

 បណតុ ោះបណាត លមស្តនតីជាំនាញខែនរក្បយុទ្ធក្បឆ្ាំងម្នការដក្បីក្បាស់សារធាតុ្ដូបា៉ា ដៅរនុងវស័ិយរីឡា។ 



ជាំពូរទី្ ៣ ៖ ខែនការតាមអនុវស័ិយឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣  77 

 

យុទ្ធសាស្តសត ៣.៣៖ ដលីររមពស់ការក្បរតួ្រីឡាក្គប់ក្បដភទ្ក្បរបដោយគុណភាពែពស់ 
 ពក្ងឹង និងពក្ងីរសរមមភាពក្បរតួ្រីឡាដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរា 
 ពក្ងឹងគុណភាពការដរៀបចាំការក្បរតួ្រីឡាថ្នន រ់រាជធានីដែត្ត 
 ការក្បរតួ្រីឡាសិសសថ្នន រ់ជាតិ្ជាលរខណៈដហាម  
 ការក្បរតួ្រីឡាសារលវទិ្ាល័យថ្នន រ់ជាតិ្ជាលរខណៈដហាម 
 ពក្ងឹងគុណភាពការក្បរួត្រីឡាដក្ជីសដរសីដជីងឯរថ្នន រ់ជាតិ្តាមក្បដភទ្រីឡា 
 ពក្ងឹងគុណភាពការចូលរមួការក្បរតួ្ទាំងរនុង និងដក្ៅក្បដទ្ស 
 ពក្ងឹងគុណភាពម្នការដរៀបចាំការក្បរតួ្រីឡាជាតិ្ក្សបតាមសតង់ោត្ាំបន់ 
 ដរៀបចាំរីឡាសុីដហាមដលីរទី្៣២ ដៅឆ្ន ាំ២០២៣ និងការក្បរតួ្ដជីងឯរអនតរជាតិ្ 
 ដធាីដត្សតដូបា៉ា រីឡាររមុនដពល រនុង និងដក្កាយដពលក្បរតួ្។ 
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ជំរូរទ្ី ៤ 
យទុ្ធសាស្រសតរំផណ្ទ្ព្ម្ង់វសិយ័អប់រ ំយវុជន នងិរឡីា  

 
រនុងរយៈដពល ៥ ឆ្ន ាំម្នការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៤-២០១៨ ក្រសួងនិង

ម្ដគូអភិវឌ្ឍបានរមួរន សដក្មចរិចចការធាំៗគរួឱ្យរត់្សមាា ល់ តាមរយៈការអនុវត្តវធិានការរាំខណទ្ក្មង់ ៨ 
ចាំណុចដៅឆ្ន ាំ២០១៤ និងវឌ្ឍនភាពម្នរាំខណទ្ក្មង់ ១៥ ចាំណុច ពីឆ្ន ាំ២០១៥ ដល់ ២០១៨ ជាពិដសស
សិសសែិត្ែាំដរៀនសូក្ត្ជាងមុន និងក្គូបដក្ងៀនែិត្ែាំបាំដពញការងារលអក្បដសីរជាងមុន។ ដាំណារ់កាលបនាា ប់
គឺបនតពក្ងឹងការក្គប់ក្គងសាោដរៀន និងសមិទ្ធរមមម្នការអនុវត្តរមមវធីិអប់រ ាំក្គប់រូបភាព។  

យុទ្ធសាស្តសតចតុ្ដកាណ-ដាំណារ់កាលទី្៤ របស់រាជរោា ភិបាលនីតិ្កាលទី្៦ម្នរដាសភា បានចាត់្ទុ្រ
ថ្ន ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសជាអាទិ្ភាពទី្១។ ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡានឹងដបតជាា សដក្មចឱ្យបាននូវ
មុាំទី្១សតីពី “ការពក្ងឹងគុណភាពអប់រ ាំ វទិ្ាសាស្តសត និងបដចចរវទិ្ា” ដោយែតល់អាទិ្ភាពដលី  ១) ការយរ
ចិត្តទុ្រោរ់ដលីក្គូបដក្ងៀន ២) ការពក្ងីរវសិាលភាពសាោដរៀនក្គប់រក្មិត្ ៣) ការពក្ងឹងអធិការរិចច
ក្គប់ក្ជុងដក្ជាយដលីការក្គប់ក្គងសាោដរៀន ៤) ការជាំរុញការអប់រ ាំបដចចរដទ្សដៅមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ    
៥) ការអប់រ ាំបាំណិនឱ្យក្សបតាមទី្ែារការងារ  ៦) ការអភិវឌ្ឍរមមវធីិសិរានិងដសៀវដៅសិរាដរលក្គប់
ក្ជុងដក្ជាយ និង ៧) ការដក្ត្ៀមក្បរតួ្រីឡាសុីដហាមឆ្ន ាំ២០២៣។ 

៤.១ ការធានាសងគតិភារននរំផណ្ទ្ព្ម្ង់សោលនសោបាយអប់រថំាន រ់ជាតិ រំផណ្  

ទ្ព្ម្ង់ការបណ្តុ ះបណាត លព្គូ និងរំផណ្ទ្ព្ម្ង់រព្ម្ិតសាលាសរៀន 

ដដីមបធីានាបាននូវការអនុវត្តក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាពម្នរាំខណទ្ក្មង់តាមក្គប់រក្មិត្ ក្រសួងអប់រ ាំ 
យុវជន និងរីឡាបានោរ់ដចញនូវរមមវធីិរាំខណទ្ក្មង់ចាំននួ ៣ រក្មិត្៖ (១) ការអនុវត្តរាំខណទ្ក្មង់ដរល-
នដយាបាយអប់រ ាំរក្មិត្ជាតិ្ រនុងក្របែណឌ សសរសតមភទាំង៥ (២) ការអនុវត្តរាំខណទ្ក្មង់ក្គូបដក្ងៀនដៅតាម
សាោគរុដកាសលយ និង(៣) ការអនុវត្តរាំខណទ្ក្មង់សាោដរៀន។ 

៤.២ អាទ្ិភាររំផណ្ទ្ព្ម្ង់សោលនសោបាយអប់ររំនងុព្របខណ្ឌ សសរសតម្ភទាងំ៥  

ខែអរដលីវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តរមមវធីិខរទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំរនលងមរ ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 
បានដតត ត្អាទិ្ភាពរាំខណទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំរនុងក្របែណឌ សសរសតមភទាំង៥ ដូចខាងដក្កាម ៖ 

សសរសតមភទី្ ១ ៖ ការអនុវត្តខែនការសរមមភាពដរលនដយាបាយក្គបូដក្ងៀន  

 បនតដលីរទឹ្រចិត្តដល់ក្គូបដក្ងៀន និងនាយរសាោខដលមានសាន ម្ដ ជ័យោភីនាយរសាោលអ 
ក្គូបដក្ងៀនលអ ក្គូបដក្ងៀនលអភាសាខែមរថ្នន រ់ទី្ ១ ក្គូបដក្ងៀនលអគណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ទី្ ១  

 អនុវត្តដរលនដយាបាយសតីពី គនលងអាជីពក្គូបដក្ងៀន 

 អនុវត្តដរលនដយាបាយសតីពីការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាាំ សក្មាប់នាយរសាោ និងក្គូបដក្ងៀន 



ជាំពូរទី្ ៤ ៖ យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មងវ់ស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 79 

 

 បនតអភិវឌ្ឍដហោា រចនាសមព័នធ និងសមត្ាភាពរបស់ក្គឹោះសាា នបណតុ ោះបណាត លក្គូ និងអភិវឌ្ឍសមត្ាភាព
ក្គូឧដទ្ាស 

 ពក្ងឹងសមត្ាភាពក្គូបដក្ងៀន និងគរុសិសសរនុងការបដក្ងៀនមុែវជិាា អប់រ ាំសុែភាព ដោយរមួបញ្ចូ ល
ទាំងការអប់រ ាំសុែភាពបនតពូជ និងសុែភាពែលូវដភទ្ 

 ពិនិត្យសនិទនរមមក្គូបដក្ងៀន និងជាំរុញការខបងខចរក្គូបដក្ងៀនដចញថមីឱ្យកាន់ខត្មានក្បសិទ្ធភាព។ 

សសរសតមភទី្ ២ ៖ ការពិនិត្យដឡងីវញិរមមវធីិសរិា ដសៀវដៅសរិាដរល និងខរលមអបរសិាា នសរិា 
 អភិវឌ្ឍដសៀវដៅសិរាដរលក្គប់មុែវជិាា  ក្គប់ភូមិសិរា   

 ពក្ងឹងវធីិសាស្តសតអាំណាន និងវធីិសាស្តសតបដក្ងៀនដលែនពានតដៅបឋមសិរា និងពក្ងឹងវធីិសាស្តសត
បដក្ងៀនដៅមធយមសិរា 

 បណតុ ោះទ្មាល ប់អានដៅរនុងថ្នន រ់ដរៀន និងដៅរនុងបណាា ល័យ ការក្បារពាទិ្វាជាតិ្អាំណាន ការខរលមអ
បណាា ល័យដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរា និងការបដងកីត្បណាត ញបណាា ល័យឌី្ជីថលដៅក្គឹោះសាា ន
ឧត្តមសិរា និងសាោគរុដកាសលយ 

 ជាំរុញការអនុវត្តដរលនដយាបាយអប់រ ាំវទិ្ាសាស្តសត បដចចរដទ្ស វសិារមម និងគណិត្វទិ្ា ឬ ការអប់រ ាំ 
តាមខបបឌី្ជីថល 

 ដធាីឱ្យក្បដសីរដឡងីនូវការអនុវត្តមុែវជិាា អប់រ ាំសុែភាព ដោយបញ្ចូ លការអប់រ ាំសុែភាពបនតពូជ និង
សុែភាពែលូវដភទ្ 

 សាងសង់ជាំនសួ និងជសួជុលអររសិរាក្ទុ្ឌ្ដក្ទម ដរៀបចាំទឹ្រសាអ ត្ រខនលងោងម្ដ និងបងាន់
អនាម័យ និងសាង់សង់បនាប់ពិដសាធវទិ្ាសាស្តសត និងបនាប់រុាំពយូទ័្រ។ 

សសរសតមភទី្ ៣ ៖ ការោរ់ឱ្យអនុវត្តអធិការរិចច 

 បនតបណតុ ោះបណាត លអធិការអប់រ ាំបខនាម និងដធាីអធិការរិចចតាមកាលរាំណត់្ ដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរា 
ទាំង ២៥ រាជធានី-ដែត្ត 

 សុែដុមនីយរមមឧបររណ៍ការងារអធិការរិចច ដោយបញ្ចូ លឧបររណ៍រងាា យត្ម្មលសាោរុមារដមក្តី្ 
និងឧបររណ៍ពិនិត្យតាមោនការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន 

 ដធាីអធិការរិចចតាមក្បធានបទ្សាំខាន់ៗ ទរ់ទ្ងនឹងរាំខណទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំ 

 ពក្ងឹងក្បព័នធអធិការរិចចម្ែារនុងដោយខែអរដលីការដធាីសា័យវាយត្ម្មលរបស់សាោដរៀនដលីការដរៀបចាំ
និងអនុវត្តការដធាីអធិការរិចចម្ែារនុងជាក្បចាាំ   

 ពក្ងឹងត្នួាទី្របស់ក្រុមបាំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  រនុងការវាយត្ម្មលលទ្ធែល
ការងាររបស់សាោដរៀន និងថ្នន រ់ដរៀន 



ជាំពូរទី្ ៤ ៖ យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មងវ់ស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 80 

 

 អនុវត្តក្បព័នធអធិការរិចចម្ែាដក្ៅ ខែអរដលីការដធាីអធិការរិចចតាមក្បដភទ្ក្បធានបទ្ និងការដធាី
អធិការរិចចជាក្បចាាំដៅរក្មិត្រាជធានី-ដែត្ត   

 ល្ុោះបញ្ញច ាំងលទ្ធែលម្នការដធាីអធិការរិចចដៅរនុងការខរលមអរមមវធីិសិរាការបណតុ ោះបណាត ល និង
វកិ្រឹត្ការ ក្គូបដក្ងៀន និងការងារក្គប់ក្គងដម្ទ្ដទ្ៀត្ 

 អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពបុគាលិរសតីពី ការដរៀបចាំដត្សតរងាា យត្ម្មល និងការវភិាគលទ្ធែលដត្សត 

 អភិវឌ្ឍ និងបណតុ ោះបណាត លអធិការអប់រ ាំថមី និងនាយរសាោសតើពើក្បព័នធអធិការរិចចម្ែារនុងនិងម្ែាដក្ៅ។ 

សសរសតមភទី្៤៖ ការពក្ងឹងរងាា យត្ម្មលសរិាដូចជាការក្បឡង រងាា យត្ម្មលថ្នន រ់ជាតិ្ ត្ាំបន់ និងអនតរជាតិ្ 
 បនតពក្ងឹងការក្បឡងក្គប់ក្បដភទ្ ជាពិដសសការក្បឡងសញ្ញា បក្ត្មធយមសិរាបឋមភូមិ និង
ទុ្តិ្យភូមិ 

 ែសពាែាយក្របែណឌ រងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសរក្មិត្មដត្តយយសិរា និងអប់រ ាំចាំដណោះទូ្ដៅ 

 ពក្ងឹងការដធាីដត្សតរងាា យត្ម្មលថ្នន រ់ជាតិ្ ដៅថ្នន រ់ទី្៣ ទី្៦ ទី្៨ និងទី្១១ ដលីមុែវជិាា ភាសាខែមរ 
គណិត្វទិ្ា និងរូបវទិ្ា 

 អនុវត្តដត្សតរងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសបឋមសិរាដៅត្ាំបន់អាសុីអាដគនយស៍ក្មាប់សិសស
ថ្នន រ់ទី្៥ 

 ចូលរមួរមមវធីិអនតរជាតិ្សតីពីរងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសស ឆ្ន ាំ២០២១។ 

សសរសតមភទី្ ៥ ៖ ការខរទ្ក្មង់ឧត្តមសរិា 
 បដងកីនធនធានសក្មាប់ដាំដណីរការបណតុ ោះបណាត លជាំនាញវទិ្ាសាស្តសត បដចចរវទិ្ា វសិារមម សិលបៈ 
ម្ចនក្បឌិ្ត្ និងគណិត្វទិ្ា ដ ល្ីយត្បនឹងការអនុវត្តដរលនដយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយឧសាហរមមរមពុជា
ឆ្ន ាំ ២០១៥-២០២៥ 

 បដងកីត្មូលនិធិសក្មាប់ការក្សាវក្ជាវ 

 វាយត្ម្មលការទ្ទ្លួសាា ល់គុណភាពអប់រ ាំតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាសាធារណៈ និងឯរជន និង
ពិនិត្យតាមោនដលីការបណតុ ោះបណាត លរបស់ក្គឹោះសាា ន 

 ល ើកកមពស់ការចូ លរៀនលៅឧត្តមសិកាក្បរបដោយសមធម៌ បរយិាបនន និងការសរិាដពញមយួជីវតិ្ 

 ែតល់ថវកិាជារញ្ច ប់ដល់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា ខដលមានរមមវធីិបណតុ ោះបណាត លអាទិ្ភាពដៅ
ឧត្តមសិរា ដ ល្ីយត្បដៅនឹងការអភិវឌ្ឍដសដារិចច និងសងាម 

 សាងសង់អដនតវាសិរោា ន ដដីមបដីលីររមពស់ការចូលដរៀន និងសមធម៌ដៅឧត្តមសិរា 

 ដកលមអសមត្ាភាពបដក្ងៀន និងដរៀនដៅឧត្តមសិរា 

 អភិវឌ្ឍរមមវធីិសិរាល ៃ្ើយតបលៅនឹរការអភិវឌ្ឍដសដារិចចឌី្ជីថល និរសងាម 
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 បលរកើនចំននួសាន្រសាត ចារយមានរុណវុឌ្ឍថិ្នន ក់បណឌិ ត ២០ ភាគរយ និរបរញិ្ហា បក្ត្ជាន់ែពស់ ៦០ 
ភាគរយ។ 

៤.៣ យទុ្ធសាស្រសតរំផណ្ទ្ព្ម្ង់ការព្គប់ព្គងអបរ់ ំ 

យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់ក្គប់ក្គងអប់រ ាំដតត ត្ដលីសមាសធាតុ្ ៤ ៖ ១)រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គង
ការសិរា ២)រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងរដាបាល ៣) រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ និង៤)រាំខណទ្ក្មង់
ការក្គប់ក្គងធនធានមនុសស។ សមាសធាតុ្រងម្នយុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់នីមយួៗមានដូចខាងដក្កាម ៖ 
៤.៣.១. រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងការសរិា 

- អនុវត្តក្របែណឌ វាយត្ម្មល ខដលមានក្បព័នធក្បឡងថ្នន រ់ជាតិ្ដៅថ្នន រ់ទី្៩ និង ទី្១២ រងាា យត្ម្មល
ដៅថ្នន រ់ទី្៣ ទី្៦ ទី្៨ និងទី្១១  

- រងាា យត្ម្មលអាំណានថ្នន រ់ដាំបូង និងគណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ រងាា យត្ម្មលថ្នន រ់ដរៀន និង
សាោដរៀន រ៏ដូចជាក្បព័នធរងាា យត្ម្មលថ្នន រ់អនដរជាតិ្ និងថ្នន រ់ត្ាំបន់ដដីមបវីាស់ខវងលទ្ធែលសិរា 
និងខរលមអការបដក្ងៀននិងដរៀន ដហយីរាំណត់្ត្ួនាទី្និងភាររិចចម្នរចនាសមព័នធក្គប់ក្គងរនុងការ
វាយត្ម្មល 

- ពក្ងឹងរងាា យត្ម្មលដៅថ្នន រ់ទី្៣ ទី្៦ ទី្៨ និងទី្១១ ដលីមុែវជិាា ភាសាខែមរ គណិត្វទិ្ា និងរូបវទិ្ា 

- ដរៀបចាំឱ្យមានការចូលរមួរនុងការដធាីដត្សតថ្នន រ់ត្ាំបន់ និងអនតរជាតិ្ 

- ខរលមអដរលការណ៍ខណនាាំ សតង់ោ និងក្បព័នធពិនិត្យតាមោនការក្បឡងថ្នន រ់ជាតិ្ 

- រសាងសមត្ាភាពនិងដធាីវមិជឈការការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វដលកីារក្បឡងថ្នន រ់ទី្៩ ដល់ថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ 

- បដងកីត្ក្បព័នធដលីរទឹ្រចិត្ត និងការោរ់ពិន័យ ដដីមបជីាំរុញការបដក្ងៀនរបស់ក្គូបដក្ងៀនឱ្យ
ដ ល្ីយត្បនឹងសតង់ោជាតិ្។ 

៤.៣.២. រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងរដាបាល 

- អនុវត្តដរលនដយាបាយអប់រ ាំ និងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ 

- អនុវត្តការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 

- ធានាការចូលរមួរបស់មាតាបិតាសិសស និងសហគមន៍មូលោា ន។ 

៤.៣.៣. រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ 

- បដងកីនសា័យភាព និងគណដនយយភាពហរិញ្ាវត្ាុដៅសាោដរៀន 

- ដធាីសវនរមមថវកិាអប់រ ាំជាដទ្ៀងទត់្ 

- បដងកីនការខបងខចរថវកិាែារភាា ប់នឹងដរលនដយាបាយអប់រ ាំ។ 
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៤.៣.៤. រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងធនធានមនុសស 

- អនុវត្តវធិានការរាំខណទ្ក្មង់ដបៀវត្សបានដធាីឱ្យដបៀវត្សបុគាលិរអប់រ ាំ ដរីនដឡងីបីដង និងដបីរតាម
ក្បព័នធធនាររដៅសបាត ហ៍ទី្៤ម្នខែនីមយួៗ។ ការដរីនដឡងីដទ្ារដងក្បារ់ត្ាំបន់ោច់ក្សយាល 
និងត្ាំបន់ជួបការលាំបារ និងការដរីនដឡងីដទ្ារដងម្នក្បារ់បដក្ងៀនរបបដមា៉ា ងបខនាម 

- ោរ់ដចញវធិានការដដីមបពីក្ងឹងក្បសិទ្ធភាពការក្គប់ក្គងបុគាលិរដលី ៖ ការអនុវត្តភាររិចចតាម
ការពណ៌នាមុែត្ាំខណង ការងារតល ស់បតូរទី្រខនលងបដក្មីការងារ និងការខបងខចរក្គូបដក្ងៀនឱ្យ
ដៅដល់សាោដរៀនដរលដៅ 

- បនតជាំរុញការអនុវត្តវធិានការពក្ងាយក្គូបដក្ងៀនពីសាោដលីសក្គូបដក្ងៀនដៅសាោែាោះក្គូ 
- ពក្ងឹងក្បសិទ្ធភាពការខត្ងតាាំងមស្តនតីក្គប់ក្គងដោយដក្ជីសដរសីតាមរូបភាព៖ រងាា យត្ម្មលគុណែល 
ការដធាីដត្សតវាស់សាង់សមត្ាភាព និងការដធាីសមាភ សន៍ 

- បនតអភិវឌ្ឍមត្ាភាពមស្តនតីក្គប់ក្គង និងក្គូបដក្ងៀនតាមរយៈការជាំរុញអនុវត្តគនលងអាជីពក្គូបដក្ងៀន។ 
៤.៣.៥. ដរលនដយាបាយ ខែនការ  

- ពក្ងឹងគុណភាពក្បព័នធដរលនដយាបាយ និងខែនការអប់រ ាំឱ្យមានសងាតិ្ភាពនឹងខែនការថវកិា
ដៅក្គប់រក្មិត្ថ្នន រ់ដដីមបខីរលមអក្បព័នធអប់រ ាំនិងរមួចាំខណរសដក្មចលទ្ធែលសិរារបស់សិសស 

- អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពមស្តនតីអប់រ ាំក្គប់រក្មិត្ថ្នន រ់សតីពី ការដរៀបចាំដរលនដយាបាយ និងខែនការ 
អប់រ ាំ និងការក្គប់ក្គងថវកិាដៅក្គប់រក្មិត្ថ្នន រ់ក្បរបដោយចីរភាព 

- ពក្ងឹងការដរៀបចាំថវកិាដោយែារភាា ប់នឹងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ដដីមបឱី្យដ ល្ីយត្បដៅនឹង
រាំខណទ្ក្មង់ហរិញ្ាវត្ាុសាធារណៈដាំណារ់កាលទី្៣ និងទី្៤ 

- ពក្ងឹងការដរៀបចាំខែនការយុទ្ធសាស្តសត ខែនការក្បតិ្បត្តិ និងថវកិាដៅថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត ក្រុង ក្សុរ 
ែណឌ  និងសាោដរៀនឱ្យដ ល្ីយត្បដៅនឹងអាទិ្ភាពដៅរនុងមូលោា ន និងអាទិ្ភាពដៅថ្នន រ់ជាតិ្។ 

៤.៣.៦. ពក្ងឹងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំ  

- អភិវឌ្ឍរចនាសមព័នធសាិតិ្អប់រ ាំ ដដីមបកី្បមូលទិ្ននន័យទុ្រចិត្តបាន និងក្តឹ្មក្តូ្វពីក្បភពទិ្ននន័យ
ដែសងៗដោយខែអរដលីវធីិសាស្តសតដជឿជារ់ខដលអនុដោមតាមបទ្ោា នអនតរជាតិ្ 

- ដលីររមពស់សាា ប័ននិងសមត្ាភាពបដចចរដទ្សដធាីឱ្យទិ្ននន័យកាន់ខត្ជារ់ោរ់ និងមានក្បសិទ្ធភាព 
និងដធាីសុែដុមនីយរមមក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំ 

- បនសុកី្បព័នធព័ត៌្មានដែសងៗបញ្ចូ លរន ដូចជា ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំ ក្គប់ក្គងធនធាន
មនុសស ក្គប់ក្គងហរញិញវត្ាុ ក្គប់ក្គងអប់រ ាំឧត្តមសិរា និងក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ 

- ដលីររមពស់សមត្ាភាពបដចចរដទ្សដដីមបចីងក្រង ែលតិ្ និងែសពាែាយទិ្ននន័យ ខដលដធាីឱ្យ
ទិ្ននន័យកាន់ខត្មានក្បសិទ្ធភាព និងភាពស័រតិសិទ្ធិ 
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- អភិវឌ្ឍ និងដធាីឱ្យក្បដសីរដឡងីនូវក្បព័នធទិ្ននន័យអនឡាញ។ 

៤.៤ រំផណ្ទ្ព្ម្ង់ការអប់រពំ្គូបសព្ងៀនសៅតាម្សាលាគរសុកាសលយ 

ការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គបូដក្ងៀន និងមជឈមណឌ លអប់រ ាំក្គបូដក្ងៀន 

 ការពិនិត្យដឡងីវញិដលីរមមវធីិបណតុ ោះបណាត លក្គូដៅវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ាំ និងវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ 
និងដៅមជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមិភាគ និងការធានាសមមូលម្នការបណតុ ោះបណាត ល ជាពិដសស 
ដោយដតត ត្ដលីមុែវជិាា  ខសាម បដចចរវទិ្ាព័ត៌្មាន និងភាសាបរដទ្ស 

 ការពក្ងឹងសមត្ាភាពក្គូឧដទ្ាសដលីចាំដណោះមុែវជិាា  វធីិសាស្តសតបដក្ងៀន និងបដចចរវទិ្ាព័ត៌្មានវទិ្ា 
 ពិនិត្យដឡងីវញិដាំដណីការសាោគរុដកាសលយដែត្ត 
 ដរៀបចាំការបណតុ ោះបណាត លសតីពីភាពជាអនរដឹរនាាំសាោដរៀន និងបណតុ ោះបណាត លនាយរសាោ 
 ការខរលមអដហោា រចនាសមព័នធ និងការបាំពារ់សមាភ រឧបដទ្សដដីមបឱី្យការបណតុ ោះបណាត លមានក្បសិទ្ធភាព 
 អភិវឌ្ឍក្គូបដក្ងៀនឱ្យមានគុណភាព សមត្ាភាព សាម រតី្ទ្ទ្លួែុសក្តូ្វក្សបតាមក្រមសីលធម៌វជិាា ជីវៈ 
និងែតល់លរខែណឌ ចាាំបាច់រនុងការបាំដពញការងារក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព និងភាពស័រតិសិទ្ធិ 

 អភិវឌ្ឍសមាភ ររូបវន័តឱ្យក្សបតាមលរខណៈវនិិចឆ័យរាំណត់្សដង់ោរមមវធីិអប់រ ាំក្គូបដក្ងៀន 
 ខក្បកាល យមជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមិភាគឱ្យដៅជាវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយខដលមានគុណភាពែពស់ 
 ពក្ងឹងមុែងារមជឃមណឌ លសក្មាប់អភិវឌ្ឍក្គូបដក្ងៀនដដីមបែីតល់ការអភិវឌ្ឍជាំនាញវជិាា ជីវៈបនត 
 ដលីររមពស់ការអភិវឌ្ឍអាជីពតាមរយៈការបដងកីត្គនលងអាជីពចាស់ោស់ ការត្ដមលីងឋាននតរស័រតិ 
និងថ្នន រ់របស់បុគាលិរខែអរដលីសាន ម្ដការងារ និងរក្មិត្ដបៀវត្សតាមរយៈដរលនដយាបាយសតីពីការ
អភិវឌ្ឍជាំនាញវជិាា ជីវៈអប់រ ាំ ខែនការដរលសតីពីការអភិវឌ្ឍជាំនាញវជិាា ជីវៈបនត (ដរៀបចាំក្បព័នធវកិ្រឹត្ការ
ក្គូបដក្ងៀន រមមវធីិរាំក្ទ្ក្គូបដក្ងៀនដៅតាមសាោដរៀន ដដីមបសីក្មបសក្មួលជាមួយខែនរពារ់ព័នធ 
ដហយីថវកិារាំក្ទ្ការងារដនោះនឹងក្តូ្វបញ្ចូ លដៅរនុងថវកិាដាំដណីរការសាោដរៀន 

 ពិនិត្យដឡងីវញិដលីលរខណៈវនិិចឆ័យរនុងការដក្ជីសដរសីក្គូបដក្ងៀន តាមរយៈរូបមនតក្គូបដក្ងៀន
មដត្តយយសិរា១២ បូរ ២  

 រមមវធីិបណតុ ោះបណាត លក្គូតាមសតង់ោទ្ាំដនីបឱ្យក្សបតាមត្ក្មូវការជាតិ្ ដដីមបកី្បរតួ្ក្បខជងដៅ
ថ្នន រ់ត្ាំបន់ និងសរលដោរតាមរយៈការអភិវឌ្ឍ ការែាត់្ែាង់សតង់ោអប់រ ាំក្គូបដក្ងៀន និងការវាយត្ម្មល
គុណភាពសតង់ោអប់រ ាំក្គូបដក្ងៀន និងអភិវឌ្ឍដរលនដយាបាយសតីពី “វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ” អភិវឌ្ឍ
ខែនការដរលសតីពី ការអភិវឌ្ឍវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ ដោយខរសក្មួលត្នួាទី្ ភាររិចច ដឈាម ោះ និង
រាំណត់្មជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមិភាគ សាោគរុដកាសលយនិងវកិ្រឹត្ការដែត្ត ដដីមបខីក្បកាល យជា
វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ 

 អភិវឌ្ឍការបណតុ ោះបណាត លដាំបូង និងវកិ្រឹត្ការក្គូបដក្ងៀនដៅវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ 
 ដរៀបចាំក្បព័នធក្គប់ក្គងក្គូបដក្ងៀន និងវាយត្ម្មលការបាំដពញការងាររបស់ក្គូបដក្ងៀន។ 

 



ជាំពូរទី្ ៤ ៖ យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មងវ់ស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 84 

 

៤.៥ រំផណ្ទ្ព្ម្ង់សាលាសរៀន 

ដដីមបធីានាបាននូវក្បសិទ្ធភាពម្នការែតល់ដសវាអប់រ ាំដៅរក្មិត្សាោដរៀន ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និង
រីឡាបានោរ់ដចញនូវរមមវធីិរាំខណទ្ក្មង់សាោដរៀន ខដលមានសមាសភាគដូចត្ដៅ ៖ (១) ការបដងកីត្
សាោដរៀនជាំនាន់ថម ី (២) ការបដងកីត្សាោដរៀនគាំរូចាំននួ ១៥០ តាមរយៈការអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាម
សាោដរៀន និង(៣) ការដលីរទឹ្រចិត្តឱ្យអនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀនដៅតាមក្គឹោះសាា នសិរាខដលមាន
លរខែណឌ សមក្សប។ 

៤.៦ រំផណ្ទ្ព្ម្ង់ការអភវិឌ្ឍយវុជន 

 ែតល់ឱ្កាសឱ្យយុវជនទ្ទ្ួលបានការអប់រ ាំ និងការបណតុ ោះបណាត លជាំនាញវជិាា ជីវៈក្បរបដោយ
គុណភាព និងសមធម៌ 

 ដលីរទឹ្រចិត្តយុវជនឱ្យមានគាំនិត្ែតួចដែតីម គាំនិត្ម្ចនក្បឌិ្ត្ គាំនិត្បដងកីត្ថមី និងសាម រតី្សហក្គិនភាព 
 អភិវឌ្ឍយុវជនឱ្យមានកាយសមបទ ចាំដណោះដឹង ចាំដណោះដធាី សីលធម៌រស់ដៅលអ ដចោះរមួរស់ជាមួយរន  
ដោយសនតិភាព និងសុែដុមនីយរមម 

 បងកឱ្កាសឱ្យយុវជនចូលរមួបដញ្ចញមតិ្ ទ្សសនៈ និងដធាីដសចរតីសដក្មចចិត្តនានា ដៅរនុងការអភិវឌ្ឍ
សហគមន៍ និងសងាមជាតិ្ 

 ពក្ងឹងយនតការក្គប់ក្គង និងពិនិត្យតាមោនរមមវធីិអភិវឌ្ឍយុវជន។ 

៤.៧ រំផណ្ទ្ព្ម្ង់ការអភវិឌ្ឍវិសយ័អប់រកំាយនិងរីឡា 

 អភិវឌ្ឍក្របែណឌ ចាប់ និងគតិ្យុត្តិ 
 អភិវឌ្ឍរីឡារក្មិត្ែពស់ 
 ការអភិវឌ្ឍរីឡាសក្មាប់ទាំងអស់រន  
 អភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំកាយ និងរីឡាដៅក្គប់ក្គឹោះសាា នសិរា និងសហគមន៍ 
 អភិររស និងអភិវឌ្ឍរីឡាក្គប់ក្បដភទ្ 
 អភិវឌ្ឍឧសាហរមមរីឡា។ 

៤.៨  ការសលើររម្ពសក់ារអប់រតំាម្ផបបឌ្ីជីថល 

 បស្តញ្ញា បបដចចរវទិ្ាព័ត៌្មាន និងសារគមនាគមន៍(ប.ព.ស)ឱ្យកាល យជាឧបររណ៍សក្មាប់បដក្ងៀន និង
ដរៀន និងខចររ ាំខលរចាំដណោះដឹងរនុងវស័ិយអប់រ ាំទាំងមូល សាំដៅឱ្យសិសសនិសសតិ្នូវចាំដណោះដឹង និង
បាំណិនប.ព.ស ដដីមបដីធាីអនតរកាលដៅររពិភពការងាររនុងសត្វត្សរទី៍្២១ 

 ដក្បីក្បាស់ដាំដណីរការក្គប់ក្គង និងខបបបទ្ការងារថមី ដដីមបដីធាីទ្ាំដនីបរមមការអនុវត្តការងារ និង
បដងកីនក្បសិទ្ធភាព ត្មាល ភាព និងភាពស័រតិសិទ្ធិម្នអភិបាលរិចច និងការពិនិត្យតាមោនលទ្ធែល
ការងាររនុងវស័ិយអប់រ ាំ 
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 ធានាឱ្យសិសសនិសសតិ្រមពុជាក្គប់រូប បញ្ច ប់ការសិរារនុងក្បព័នធមានចាំដណោះដឹង និងបាំណិន ប.ព.ស. 
ដដីមបមីានលទ្ធភាពបនតការសិរា និងបាំដពញការងារវជិាា ជីវៈ 

 បដងកីនក្បសិទ្ធភាព និងភាពស័រតិសិទ្ធិម្នការបដក្ងៀន និងដរៀនដៅតាមសាោគរុដកាសលយ សាោដរៀន 
និងក្គឹោះសាា នសិរាដម្ទ្ដទ្ៀត្ តាមរយៈការដក្បីក្បាស់ឧបររណ៍ ប.ព.ស និងធនធានអប់រ ាំដអឡចិក្តូ្និច 

 ដក្បីក្បាស់ការដរៀនសូក្ត្តាមក្បព័នធដអឡចិក្តូ្និច (E-Learning) ដដីមបរីាំក្ទ្ឱ្យមានការែតល់ដសវា
អប់រ ាំដល់ក្គប់អនុវស័ិយទាំងអស់ម្នវស័ិយអប់រ ាំសក្មាប់សិសស និសសតិ្ និងការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាព
សាា ប័ន រ៏ដូចជាការដរៀនដពញមយួជីវតិ្ 

 បដងកីនក្បសិទ្ធភាពរ៏ដូចជាសមត្ាភាពរបស់ែលួន រនុងការដធាីដសចរដីសដក្មចចិត្តខែអរតាមភសតុតាង និង
ការខចររ ាំខលរចាំដណោះដឹង តាមរយៈការដក្បីក្បាស់ព័ត៌្មានរនុងលរខណៈជាក្បព័នធ រនុងដពលខត្មយួ
ជាមយួរន ដដីមបបីដងកីនសមត្ាភាពរបស់ែលួនរនុងការងាររដាបាលអប់រ ាំ ក្បតិ្បត្តិការ និងការក្បមូល
ទិ្ននន័យតាមក្បព័នធឌី្ជីថល 

 បដងកីត្សតង់ោសក្មាប់ដហោា រចនាសមព័នធ ការភាា ប់ទ្ាំនារ់ទ្ាំនងបណាដ ញអងាភាពដៅថ្នន រ់ជាតិ្ និង
ថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ទាំងអស់ដៅរនុងក្បព័នធត្ភាា ប់ម្ែារនុង  

 ែដល់ធនធានហរិញ្ាវត្ាុចាាំបាច់ ដដីមបរីាំក្ទ្ដល់ការដក្បីក្បាស់ប.ព.ស. រនុងវស័ិយអប់រ ាំ ដោយដក្បីក្បាស់
ថវកិារបស់រោា ភិបាល និងដធាីការសក្មបសក្មួលភាពជាម្ដគូរវាងវស័ិយឯរជន និងវស័ិយសាធារណៈ 
និងការរាំក្ទ្របស់ម្ដគូអភិវឌ្ឍនានាសក្មាប់រា៉ា ប់រងចាំណាយមូលធន និងចាំណាយចរនត។ 

៤.៩. ការបស្ររា បសយនឌ្័ររនងុវិសយ័អប់រ ំ

ការបស្តញ្ញា បដយនឌ័្ររនុងវស័ិយអប់រ ាំ ជារិចចការដ៏សាំខាន់រនុងការរមួចាំខណរអនុវត្តយុទ្ធសាស្តសត
ចតុ្ដកាណ-ដាំណារ់កាលទី្៤របស់រាជរោា ភិបាល និងខែនការយុទ្ធសាស្តសតនាររីត្នៈ ជាពិដសសការកាត់្បនាយ
គមាល ត្ដយនឌ័្រដៅរនុងវស័ិយអប់រ ាំ។ ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបាននិងរាំពុងអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសត
បស្តញ្ញា បដយនឌ័្ររនុងវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៦-២០២០ និងបានបស្តញ្ញា បបញ្ញា ដនោះដៅរនុងដរលនដយាបាយអប់រ ាំ
ក្គប់អនុវស័ិយ រមួបញ្ចូ លទាំង ខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ ខែនការសរមមភាពដរល-
នដយាបាយក្គូបដក្ងៀន និងបានជាំរុញឱ្យអងាភាពនីមយួៗមានវធិានការជារ់ខសតងតាមរយៈខែនការគដក្មាង
រមមវធីិអប់រ ាំ ការែតល់ដសវាអប់រ ាំ និងក្គប់ក្គងដឹរនាាំដោយដតត ត្ដលីការយរចិត្តទុ្រោរ់ធានាឱ្យរុមារា និងរុមារ ី
បានទ្ទ្លួលទ្ធភាពចូលដរៀនដោយដពញដលញ និងដសមីភាពរន ។ ដដីមបដី ល្ីយត្បនឹងដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍
ក្បរបដោយចីរភាពទី្៤ សតីពីការអប់រ ាំ និងដរលដៅទី្៥សតីពី សមភាពដយនឌ័្រ ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 
មានវធិានការអាទិ្ភាពមយួចាំននួ ៖ 

 ធានាសដក្មចឱ្យបានសមភាពដយនឌ័្ររនុងការចូលដរៀន និងដរៀនក្បរបដោយគុណភាពដៅក្គប់
ដសវាអប់រ ាំទាំងរនុង និងដក្ៅក្បព័នធ 

 ធានាបដងកីនការចូលរមួរបស់បុគាលិរអប់រ ាំជានាររីនុងការែតល់ដសវាអប់រ ាំ 
 ធានារសាងបរសិាា នអប់រ ាំ និងឥរយិាបថវជិាមានរបស់សងាម ដដីមបដី ល្ីយត្បដៅនឹងដយនឌ័្រ 



ជាំពូរទី្ ៤ ៖ យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មងវ់ស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 86 

 

 ចុោះអនតរាគមន៍ និងចាត់្វធិានការឱ្យមានក្បសិទ្ធភាព ដដីមបបីដងកីនការទ្ទ្លួបានការអប់រ ាំសក្មាប់
រុមារ ីរាប់បញ្ចូ លទាំងការពក្ងឹងដហោា រចនាសមព័នធនិងបដងកីនចាំននួសាោមធយមសិរា ជាពិដសសដៅ
តាម ុាំ សងាក ត់្ 

 អនតរាគមន៍ និងចាត់្វធិានការនានា សាំដៅធានាឱ្យបាននូវការររាសិសសក្សីដៅរនុងសាោដរៀន 
ជាពិដសស ការបនតការសិរាពីរក្មិត្បឋមសិរាដៅមធយមសិរា និងឧត្តមសិរា  

 អនតរាគមន៍ និងចាត់្វធិានការនានាសាំដៅជាំរុញនិងដលីរទឹ្រចិត្តនិសសតិ្នារឱី្យដក្ជីសដរសីយរមុែវជិាា
វទិ្ាសាស្តសត បដចចរវទិ្ា និងគណិត្វទិ្ា រ៏ដូចជារមមវធីិត្ក្មង់ទិ្សសិរា និងក្បឹរាអាជីពដល់សិសស
ក្សីដៅមធយមសិរាទុ្តិ្យភូមិ និងឧត្តមសិរា 

 ការអប់រ ាំអាំពីសិទ្ធែិលូវដភទ្ និងសិទ្ធិបនតពូជដៅតាមសាោដរៀន ទ្ាំនារ់ទ្ាំនងដយនឌ័្រ និងការក្បក្ពឹត្ត 
ែលូវដភទ្ ខដលមានការទ្ទ្ួលែុសក្តូ្វ ដដីមបទី្ប់សាក ត់្ការមានគភ៌វយ័ដរមង  

 ការដលីររមពស់គុណភាពម្នការអប់រ ាំតាមរយៈការបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន និងធានាថ្នក្គូបដក្ងៀន
ទ្ទ្លួបានក្បារ់បាំណាច់ក្គប់ក្រន់ 

 ពិនិត្យដឡងីវញិពារ់រណាត លអាណត្តិ ខែនការយុទ្ធសាស្តសតបស្តញ្ញា បដយនឌ័្ររនុងវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៦-
២០២០ 

 លរៀបចំដែនការយុទ្ធសាស្តសតបន្រញ្ហា បលយនឌ័្រកនុរវស័ិយអប់រ ំ២០២១-២០២៥ 
 បនតបាំប៉ានសមត្ាភាពសតីពី«ការបស្តញ្ញា បដយនឌ័្រដៅរនុងការបណតុ ោះបណាត លក្គបូដក្ងៀន» លែើរបើជយួ
បាំប៉ានបនតដល់រណ:ក្គប់ក្គង និរគ្រូឧលទទសលៅតារវទិាសាថ នជាតិអប់រ ំ វទិាសាថ នគរុដកាសលយ 
មជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមិភាគ និងសាោគរុដកាសលយ និងវកិ្រឹត្ការ 

 បនតបំប៉ានសមត្ាភាពសតើពើ«ការបលរកើត និរក្គប់ក្គងទើគ្បឹកាកុមារ ើ» ដល់នាយរសាោ និងទី្ក្បឹរា
រុមារ ីដដីមបជីយួែតល់ក្បឹរាដល់រុមារមីានបញ្ញា ដៅតាមសាោដរៀន។ 

៤.១០ រំផណ្ទ្ព្ម្ង់វិម្ជឈការ និងវិសហម្ជឈការ 

ការអនុវត្តរមមវធីិរាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការវស័ិយអប់រ ាំមានដរលបាំណងពក្ងឹង 
សា័យភាព និងការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វរបស់រដាបាលថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ និងក្គឹោះសាា នសិរាសាធារណៈតាមរយៈ 
ការដែារនូវមុែងារ និងធនធាននានាឱ្យដៅដល់ពរួដគ សាំដៅដធាីឱ្យក្បដសីរដឡងីនូវគុណភាព ត្មាល ភាព 
សមធម៌ និងគណដនយយភាពរនុងការែតល់ដសវាខដលមានគុណភាពជូនក្បជាជន។ ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និង 
រីឡាបានដធាីការពិនិត្យដមីលដឡងីវញិនូវមុែងារ និងធនធានរបស់ែលួនខដលមានរាំណត់្ដោយចាប់ និង
បាននិងរាំពុងអនុវត្តជារ់ខសតងដៅរនុងវស័ិយរបស់ែលួនទាំងដៅថ្នន រ់ជាតិ្ និងដៅថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្។ តាមរយៈ
ការដរៀបចាំបញ្ា ីមុែងារវស័ិយអប់រ ាំបាននឹងរាំពុងអនុវត្តមុែងារចមបងៗក្បមាណ ៥៧៣ មុែងារ ខដលមុែងារ
ទាំងអស់ដនោះអនុវត្តដោយថ្នន រ់សាោដរៀនរហូត្ដល់ថ្នន រ់ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា។ រនុងការអនុវត្ត
រមមវធីិរាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការ ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាររាដរលជាំហររនុងការរសាងក្បព័នធអប់រ ាំមយួ 
ដពញដលញ និងឯរភាព ដោយមិនមានការតត ច់សាោដរៀនពីក្បព័នធក្គប់ក្គងអប់រ ាំដឡយី។ ក្រសួងនឹង
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អនុវត្តរមមវធីិរាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការ ក្សបតាមការចងអុលបងាា ញនានារបស់រាជរោា ភិបាល ពិដសសក្សបតាម
ចាប់ សតីពីការក្គប់ក្គងរដាបាលរាជធានី ដែត្ត ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  ខដលបានរាំណត់្ពីជដក្មីសម្នការដែារ
មុែងារតាមខបបក្បគល់ និងខបបក្បតិ្ភូរមម។ រនលងមរក្រសួងបានដធាីការពិនិត្យដមីលដឡងីវញិនូវមុែងារ
របស់ែលួនរចួរាល់ ដោយបានរាំណត់្នូវមុែងារ និងធនធាននានាសក្មាប់ដធាីការដែារឱ្យដៅដល់រដាបាលថ្នន រ់
ដក្កាមជាតិ្តាមខែនការខដលបានរាំណត់្។ 

៤.១០.១ ទី្សតកីារក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា៖ ទ្ទ្លួែុសក្តូ្វដលីការរាំណត់្ដរលនដយាបាយ លិែិត្
បទ្ោា នគតិ្យុត្តិ និងោរ់ដចញនូវខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ក្ពមទាំងរមមវធីិសិរា ការបណតុ ោះបណាត ល 
និងែាត់្ែាង់ក្គូបដក្ងៀន។ ក្រសួងមានមុែងាររនុងការដក្ជីសដរសី និងែតល់ការបណតុ ោះបណាត ល (គរុដកាសលយ) 
ដល់ក្គូបដក្ងៀនដចញថមី និងែតល់វកិ្រឹត្ការដល់ក្គូបដក្ងៀន និងបុគាលិរខដលមានក្សាប់។ ក្រសួងអនុវត្តនូវ
មុែងារជាដក្ចីនដែសងដទ្ៀត្រនុងការធានាឱ្យការែតល់ដសវាអប់រ ាំមានគុណភាព ជាមយួរន ដនោះខដរ រនុងការអនុវត្ត
រមមវធីិរាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ក្រសួងជាអនរទ្ទ្លួែុសក្តូ្វរនុងការពិនិត្យដមីលដឡងីវញិនូវ
មុែងារ រាំណត់្មុែងារនិងធនធានសក្មាប់ដែារឱ្យដៅដល់រដាបាលថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ ដធាីវមិជឍការបដចចរដទ្ស
សាោដរៀន។ល។ មុែងាររបស់ក្រសួងក្តូ្វបានរាំណត់្ដោយលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្តរបស់រាជរោា ភិបាល
ម្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

៤.១០.២ មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារាជធានី ដែត្ត ៖ ជាដសនាធិការឱ្យដល់ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 
ខដលមានត្នួាទី្ ភាររិចច និងមុែងាររបស់ែលួនចាស់ោស់ខដលបានមរពីការដធាីក្បតិ្ភូរមម ឬ វសិហមជឈការ
ពីក្រសួង។ មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ដដីរត្ជួាអនតរការរីវាងក្រសួង និងការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និង
រីឡាក្រុង ក្សុរ ែណឌ  និងសាោដរៀន ដោយែតល់ការសក្មបសក្មួល ការរាំក្ទ្ និងរបបរាយការណ៍សាិត្រនុង
ខដនសមត្ារិចចដរៀងៗ ែលួនរនុងនាមជាអងាភាពជរួដក្កាយរាំក្ទ្ការែតល់ដសវាអប់រ ាំ។ រនុងការអនុវត្តរមមវធីិ
រាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការក្សបតាមចាប់ សតីពីការក្គប់ក្គងរដាបាល រាជធានី ដែត្ត ក្រុង 
ក្សុរ ែណឌ  (ចាប់ដរៀបចាំអងាការ) មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាមានត្នួាទី្ភាររិចចថមីបខនាមជាដសនាធិការ
ឱ្យដល់ក្រុមក្បឹរា និងគណៈភិបាលរាជធានី ដែត្ត រនុងនាមជាសមាជិរម្នគណៈរមាម ធិការសក្មបសក្មួល
បដចចរដទ្សថ្នន រ់រាជធានី ឬ ដែត្ត (មាក្តា១២៣)។ ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡានឹងដធាីការពិនិត្យដមីល 
និងខរសក្មួលដឡងីវញិនូវត្នួាទី្ ភាររិចចរបស់មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបនាា ប់ពីមានការដែារមុែងារអប់រ ាំ 
ពិដសសការដែារការយិាល័យអប់រ ាំ  យុវជន និងរីឡាឱ្យដៅដល់រដាបាលឯរភាពក្រុង ក្សុរ។  

៤.១០.៣ ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រងុ ក្សរុ ែណឌ  ៖ ដដីរត្ជួាអនតរការរីវាងក្រសួងនិងសាោដរៀន 
ដោយែតល់ការសក្មបសក្មួល ការរាំក្ទ្ និងរបបរាយការណ៍ សាិត្រនុងខដនសមត្ារិចចដរៀងៗែលួនរនុងនាមជា
អងាភាពជរួដក្កាយរាំក្ទ្ការែតល់ដសវាអប់រ ាំ។ រនុងការអនុវត្តរមមវធីិរាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ
ក្សបតាមចាប់ សតីពីការក្គប់ក្គងរដាបាល រាជធានី ដែត្ត ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  រមមវធីិជាតិ្សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
តាមខបបក្បជាធិបដត្យយដៅថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ និងដសចរតីសដក្មចនានារបស់រាជរោា ភិបាលពារ់ព័នធនឹងការ
ដរៀបចាំដឡងីវញិនូវត្នួាទី្ ភាររិចច រចនាសមព័នធរបស់រដាបាលឯរភាពក្រុង ក្សុរ។ 
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- ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡានឹងដែារមុែងារទាំងក្សុងរបស់ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង 
ក្សុរ ខដលរាំពុងអនុវត្ត និងរាំណត់្រនុងលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្តិរបស់ក្រសួងភាា ប់ជាមយួនឹងធនធាន
មនុសស ហរិញ្ាវត្ាុ និងក្ទ្ពយសមបត្តិ (ដលីរខលងខត្ទី្តាាំងការយិាល័យខដលមានរនុងសាោដរៀន) 
ឱ្យដៅដល់រដាបាលឯរភាពក្រុង ក្សុរ 

- ដធាីសមាហរណរមមរចនាសមព័នធការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរចូលរនុងរចនាសមព័នធ
រដាបាលឯរភាពក្រុង ក្សុរ  

- រដាបាលឯរភាពក្រុង ក្សុរមានភាពជាមាច ស់ដលីការសក្មបសក្មួលអនុវត្តមុែងារអប់រ ាំ យុវជន និង
រីឡារនុងខដនសមត្ារិចចរបស់ែលួនដោយមានការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ក្រុង ក្សុរ ជា
ដសនាធិការតា ល់ 

- សាោដរៀនមានសា័យភាពដលីការងារក្គប់ក្គង និងដឹរនាាំទាំងខែនរបដចចរដទ្ស និងរដាបាលដក្កាម
ការសក្មបសក្មួលការងារ និងការរាំក្ទ្នានាពីថ្នន រ់រដាបាលឯរភាពក្រុង ក្សុរខដលមានការយិាល័យ
អប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាជាដសនាធិការ 

- រដាបាលឯរភាពក្រុង ក្សុរនឹងក្តូ្វបានរាំណត់្ឱ្យមានការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វ និងគណដនយយភាព
ចាំដពាោះមុែក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា និងរាជរោា ភិបាលម្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជាដលីការអនុវត្ត
មុែងារអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាខដលបានក្បគល់ជូន។ 

៤.១០.៤ ក្គឹោះសាា នសរិា ៖ ជារខនលងែតល់ដសវាអប់រ ាំ ក្គប់ក្គងអប់រ ាំ ការបដក្ងៀន និងដរៀនដោយតា ល់ រនុងនាម
ជាអងាភាពជរួមុែដលីការែតល់ដសវាអប់រ ាំ។ រនលងមរក្រសួងបានែតល់ធនធានចាាំបាច់នានាដូចជា៖ ក្គូបដក្ងៀន 
សមាភ របរកិាខ រ អររសិរា និងថវកិាដាំដណីរការដល់សាោដរៀនតា ល់។ សាោដរៀនបានដក្បីក្បាស់គណនីធនាររ
សក្មាប់លាំហូរសាច់ក្បារ់ដដីមបពីដនលឿនការងារ ធានាកាត់្បនាយការយិាធិបដត្យយដលីបញ្ា ីការគណដនយយ។ 
សាោដរៀនក្តូ្វបានែតល់នូវសា័យភាពរនុងការដរៀបចាំខែនការសរមមភាពអភិវឌ្ឍរបស់ែលួន ការក្គប់ក្គងការងារ
រដាបាលសាោដរៀន និងការងារបដចចរដទ្សដរៀននិងបដក្ងៀន។ សាោដរៀននឹងមានការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វកាន់ខត្
ែពស់តាមរយៈការែតល់នូវសា័យភាព ខដលបាននឹងរាំពុងដធាីដឡងីជាបនតបនាា ប់។ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០០ ក្រសួងបាន
ដែារថវកិាដាំដណីរការដល់សាោដរៀនតាមរយៈការដែារថវកិាពីរត្នាររជាតិ្ដល់សាោដរៀន ដោយមិនមាន
ល្ងកាត់្ថ្នន រ់ណាដទ្ ដដីមបធីានាបាននូវក្បសិទ្ធភាពម្នការែតល់ដសវា និងកាត់្បនាយការយិាធិបដត្យយ។ 
តាមបទ្ពិដសាធន៍ម្នការអនុវត្តដៅក្បដទ្សដម្ទ្ ការក្បមូលថវកិាសាោដរៀនមរក្គប់ក្គងដៅរក្មិត្ក្សុរ 
នឹងមានបចច័យមិនលអដល់ដាំដណីរការរបស់សាោដរៀន ខដលឈានដៅបដងកីត្ហានិភ័យខដលមិនអាច
ពាររណ៍បាន។ ជាងដនោះដទ្ៀត្ វស័ិយអប់រ ាំ គឺដដីរត្ួយា៉ា ងសាំខាន់រនុងការអភិវឌ្ឍជាតិ្រនុងដពលអនាគត្ ការ
ក្បមូលែតុ ាំថវកិាពីថ្នន រ់សាោដរៀនមររដាបាលឯរភាពក្រុង ក្សុរ នឹងអាចដធាីឱ្យមានែលប៉ាោះពាល់អវជិាមាន។ 

ក្រសួងបានដធាីវមិជឈការការែតល់ដសវាសាធារណៈ តាមរយៈការែតល់ថវកិាដល់រក្មិត្សាោដរៀន
ដោយតា ល់។ ចាំខណរឯការងារក្គប់ក្គងបុគាលិរ ការខត្ងតាាំងបុគាលិរ រ៏ក្តូ្វបានដធាីវមិជឈការដហយីែងខដរ 
ដោយការខត្ងតាាំងអនរក្គប់ក្គងវស័ិយអប់រ ាំថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ក្តូ្វបានអនុវត្តរចួរាល់ដៅរក្មិត្ដែត្ត។ ជាមយួរន



ជាំពូរទី្ ៤ ៖ យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មងវ់ស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 89 

 

ដនោះខដរ ដៅមានមុែងារនានាដែសងដទ្ៀត្ពារ់ព័នធនឹងការសក្មបសក្មួលដលីដាំដណីរការសាោដរៀនដោយ
ថ្នន រ់ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរបាននឹងរាំពុងដរៀបចាំដក្ត្ៀមដែារឱ្យដៅដល់រដាបាលឯរភាព
ក្រុង ក្សុរ។ ជារមួ វមិជឈការបដចចរដទ្សអប់រ ាំដដីមបពីក្ងឹងគុណភាពដសវាសាធារណៈរនុងវស័ិយអប់រ ាំ គឺចាាំបាច់
ត្ក្មូវឱ្យក្តូ្វពក្ងឹងសា័យភាពដលីការក្គប់ក្គងសាោដរៀនដៅថ្នន រ់សាោដរៀនដោយតា ល់។ 

ក្រសួងបាននិងរាំពុងអនុវត្តដរលវធីិ “ការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន” ខដលជាវធីិសាស្តសតអនុវត្តនូវ
វមិជឈការម្នការអប់រ ាំរក្មិត្រដាបាលសាោដរៀនតា ល់ ដដីមបឱី្យដសវាអប់រ ាំមានក្បសិទ្ធភាពជាំនសួឱ្យការក្គប់ក្គង
ពីរដាបាលអប់រ ាំថ្នន រ់រណាត ល ឬ ថ្នន រ់ណាមយួ ដោយក្តូ្វជាំរុញបដងកីត្គណៈរមមការក្គប់សាោដរៀន (ការ
ចូលរមួពីនាយរសាោ ក្គូបដក្ងៀន អាជាា ធរមូលោា ន ភូមិ  ុាំ ដមប៉ាុសត  អាចារយវត្ត មាតាបិតា ក្រុមក្បឹរា
រុមារ/យុវជន) បដងកីនសា័យភាពនិងការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វរបស់សាោដរៀនដលីការងាររដាបាល ការក្គប់ក្គង 
ហរិញ្ាវត្ាុ បដចចរដទ្សដរៀននិងបដក្ងៀន។ ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានោរ់ដចញជាដរលនដយាបាយ
រាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការបដចចរដទ្ស រនុងការែតល់សា័យភាពដល់សាោដរៀន និងមានខែនការសរមមភាព និង
ខែនការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពសក្មាប់អនុវត្តរាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការដនោះចាស់ោស់។      

៤.១០.៥ យុទ្ធសាស្តសតចមបងៗ និងខែនការសរមមភាព ៖ ដដីមបសីដក្មចបាននូវក្បសិទ្ធភាពរនុងការអនុវត្ត
រមមវធីិរាំខណទ្ក្មង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការវស័ិយអប់រ ាំ ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្តូ្វអនុវត្តយុទ្ធសាស្តសត
សាំខាន់ៗដូចខាងដក្កាម៖ 

- ដរៀបចាំក្របែណឌ ចាប់ និងការដរៀបចាំដឡងីវញិនូវរចនាសមព័នធ ត្នួាទី្ភាររិចចសាា ប័នអប់រ ាំ យុវជន 
និងរីឡាទាំងដៅថ្នន រ់ជាតិ្និងថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ 

- ដរៀបចាំ និងរាំណត់្ដឡងីវញិនូវខែសគណដនយយភាពរបស់សាា ប័ន និងអងាភាពថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ ខែអរដលី
ការដែារមុែងារ និងធនធាន 

- ដរៀបចាំក្របែណឌ ចាប់ ដរលនដយាបាយក្បព័នធសា័យភាពក្គឹោះសាា នសិរាសាធារណៈ 
- ដែារមុែងារ និងធនធានឱ្យដៅដល់រដាបាលថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ 
- អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពការងារអប់រ ាំដល់រដាបាលថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ និងក្គប់ភាគីពារ់ព័នធ  
- ដរៀបចាំខែនការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពបុគាលិរដៅថ្នន រ់ជាតិ្ និងថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ 
- ដលីររមពស់បរយិាបនន និងសមធ៌មសងាម 
- ពក្ងឹងការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល។ 



ជាំពូរទី្ ៥ ៖ ខែនការហិរញ្ាបបទនឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣  90 

 

ជំរូរទ្ី ៥ 
ផែនការហរិញ្ញបបទានឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣ 

 

៥.១ រំផណ្ទ្ព្ម្ង់ការព្គបព់្គងហរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ 

រាជរោា ភិបាលរមពុជា បានោរ់ឱ្យដាំដណីរការរមមវធីិខរទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុសាធារណៈរនុង
ឆ្ន ាំ២០០៤ ដោយបានរាំណត់្ជា ៤ ដាំណារ់កាលគឺ (១) ការដធាីឱ្យក្បដសីរដឡងីនូវភាពដជឿជារ់ថវកិា (២) 
ការបដងកីនគណដនយយភាពហរិញ្ាវត្ាុ (៣) ការដលីររមពស់ទ្ាំនារ់ទ្ាំនងរវាងដរលនដយាបាយ និងថវកិា និង
(៤) បដងកីនគណដនយយភាពសមិទ្ធរមម។ ដាំណារ់កាលទី្ ១ និងទី្ ២ ក្តូ្វបានបញ្ច ប់ដោយដជាគជ័យដៅ
ឆ្ន ាំ២០០៨ និង២០១៥។ រាជរោា ភិបាលបានបនតោរ់ឱ្យអនុវត្តដាំណារ់កាលទី្៣ដៅដដីមឆ្ន ាំ ២០១៦។ 
រាជរោា ភិបាលមានដរលបាំណងជាំរុញឱ្យក្គប់ក្រសួងទាំងអស់ អនុវត្តរមមវធីិថវកិាដពញដលញដៅឆ្ន ាំ២០១៨។ 

ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបាននិងរាំពុងអនុវត្តថវកិារមមវធីិ ក្ពមទាំងបានដធាីបចចុបបននរមម
រចនាសមព័នធរមមវធីិ និងអនុរមមវធីិ រ៏ដូចជាបដងកីនការទ្ទ្ួលែុសក្តូ្វរបស់អងាភាពអនុវត្ត។ លទ្ធែលសាំខាន់ៗ 
ក្រសួងបាន៖ (១) ដធាីបចចុបបននរមមក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុតាមក្បព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាដលីរបាយការណ៍ហរិញ្ាវត្ាុ 
(២) ដធាីបចចុបបននរមមខែនការសរមមភាពរាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុសាធារណៈ (៣) បដងកីត្ក្បព័នធ
ព័ត៌្មានវទិ្ាសក្មាប់របាយការណ៍សដក្មចទូ្ទត់្ថវកិាជាតិ្ក្បចាាំឆ្ន ាំ (៤) បដងកីត្ក្បព័នធដក្រងថវកិា និង 
របាយការណ៍ហរិញ្ាវត្ាុសក្មាប់ការក្គប់ក្គងមូលនិធិក្បតិ្បត្តិការសាោដរៀន និងការក្គប់ក្គងដបសររមមតាម 
ក្បព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាសក្មាប់ថ្នន រ់រាជធានី ដែត្ត (៥) បដងកីត្ក្បព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាសក្មាប់ការដរៀបចាំថវកិាក្បចាាំឆ្ន ាំ 
ដោយែារភាា ប់ខែនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិា និងខែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ (៦) អនុម័ត្ដរលការណ៍ខណនាាំ 
សតីពីការក្គប់ក្គងមូលនិធិដាំដណីរការសាោដរៀនរដា ដោយបានឯរភាពពីក្រសួងដសដារិចច និងហរិញ្ាវត្ាុ។ 

ទ្នាឹមនឹងទ្ទ្លួបាននូវសមិទ្ធែលខាងដលី ក្រសួងនឹងបនតពក្ងឹងការដក្រងថវកិារបស់អងាភាពជាំនាញ
ឱ្យបនសុជីាមយួនឹងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ បនតពក្ងឹងការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុតាមក្បព័នធព័ត៌្មានវទិ្ា 
បនតអភិវឌ្ឍសមត្ាភាព និងចាំដណោះដឹងខែនរព័ត៌្មានវទិ្ាជូនដល់មស្តនតីទ្ទ្លួបនាុរហរិញ្ាវត្ាុដៅតាមអងាភាព 
និងសាោដរៀនរដា ដរៀបចាំដសៀវដៅខណនាាំសតីពីការដក្បីក្បាស់ក្បព័នធដក្រងថវកិា និងរបាយការណ៍ហរិញ្ាវត្ាុ
តាមក្បព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាសក្មាប់អងាភាពថវកិា និងក្គឹោះសាា នសិរារដា។ ម៉ាាងដទ្ៀត្ ក្រសួងបនតពក្ងឹង
គុណភាពខែនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិាថ្នន រ់ជាតិ្ និងរាជធានី ដែត្ត រ៏ដូចជា ថវកិារមមវធីិ និងខែនការក្បតិ្បត្តិ
ក្បចាាំឆ្ន ាំ ដដីមបវីភិាជន៍ធនធានឱ្យដ ល្ីយត្បនឹងវត្ាុបាំណងដរលនដយាបាយ និងសដក្មចបាននូវសមិទ្ធែល
អប់រ ាំ និងយុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា។ 

៥.១.១ វតថុបំណ្ង  

 ពក្ងឹងដាំដណីរការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ ដដីមបអីនុវត្តថវកិាក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព 

 ែារភាា ប់គណដនយយភាពហរិញ្ាវត្ាុដោយតា ល់ដៅនឹងគណដនយយភាពការបាំដពញការងារ។ 
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៥.១.២ យទុ្ធសាស្រសត នងិសរម្មភារ 

វត្ាុបាំណងទី្ ១៖ ពក្ងឹងដាំដណីរការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ ដដីមបអីនុវត្តថវកិាក្បរបដោយក្បសទិ្ធភាព 
យុទ្ធសាស្តសត ១.១៖ ពក្ងឹងការដរៀបចាំខែនការថវកិាខែអរដលីលទ្ធែលតាមអនុវស័ិយ និងក្បព័នធរបាយការណ៍
ហរិញ្ាវត្ាុក្គប់រក្មិត្ 

 អភិវឌ្ឍម៉ាូខដលគណនាចាំណាយតាមអនុវស័ិយខែអរដលីលទ្ធែល  
 ដលីររមពស់ក្បារ់ដបៀវត្សបុគាលិររដាបាលរមួទាំងនាយរសាោ 
 បនសុថីវកិាក្បចាាំឆ្ន ាំ និងខែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំជាមយួនឹងខែនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិា។ 

យុទ្ធសាស្តសត ១.២៖ ខរលមអក្បសិទ្ធភាព និងភាពស័រតិសិទ្ធិរនុងគណដនយយភាពហរិញ្ាវត្ាុនិងដាំដណីរការក្គប់ក្គង 
 ពក្ងឹងមូលោា នក្គឹោះសក្មាប់ដធាីការពាររណ៍ និងការដក្បីក្បាស់ថវកិាអប់រ ាំតាមរយៈការខរលមអ 
ដរលការណ៍ចាំណាយនិងលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្តថវកិា  

 ខរលមអដរលការណ៍ទូ្ទត់្និងការដបីរសាច់ក្បារ់  
 ខរលមអក្បព័នធព័ត៌្មានសក្មាប់ដធាីការពាររណ៍ចាំណាយ និងការវភិាគ 
 អនុវត្តដរលការណ៍ខដលបានខរលមអសតីពីការដបីរសាច់ក្បារ់ និងដាំដណីរការទូ្ទត់្។ 

វត្ាុបាំណងទី្ ២៖ ែារភាា ប់គណដនយយភាពហរិញ្ាវត្ាុដោយតា ល់ដៅនឹងគណដនយយភាពការបាំដពញការងារ 
យុទ្ធសាស្តសត ២.១៖ ពក្ងឹងមូលោា នក្គឹោះសក្មាប់ដធាីខែនការ និងពិនិត្យតាមោនការដក្បីក្បាស់ថវកិាអប់រ ាំ 

 ពក្ងីរក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុដោយដក្បីក្បាស់រុាំពយូទ័្រដៅក្គប់រក្មិត្។ 
យុទ្ធសាស្តសត ២.២៖ ដធាីវមិជឈការការងារថវកិាដៅថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ 

 ពក្ងឹងការដធាីខែនការថវកិា យនតការ និងក្បព័នធរបាយការណ៍ហរិញ្ាវត្ាុតាមរយៈការអភិវឌ្ឍ
សមត្ាភាព និងធនធានដៅថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្  

 ពក្ងឹងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុតាមរយៈការអភិវឌ្ឍម៉ាូខដលចាំដណាល និងការវភិាជន៍
ថវកិាសក្មាប់វស័ិយអប់រ ាំ 

 ខរលមអក្បព័នធគណនី និងរបាយការណ៍តាមរយៈក្បតិ្បត្តិការក្បព័នធព័ត៌្មានសា័យក្បវត្តិ 
 ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលការអនុវត្តថវកិាដោយដតត ត្ដលីការវភិាគខែអរដលីលទ្ធែល និង
គណដនយយភាពការបាំដពញការងារ 

 ពក្ងីរនិងដធាីឱ្យសាា ប័នដក្បីក្បាស់ក្បព័នធធនាររ។ 
យុទ្ធសាស្តសត ២.៣៖ ពក្ងឹងសវនរមមម្ែារនុង 

 អភិវឌ្ឍខែនការយុទ្ធសាស្តសតសវនរមមម្ែារនុងរយៈដពល៣ឆ្ន ាំ 
 អភិវឌ្ឍឯរសារខណនាាំសវនរមមម្ែារនុងក្សបតាមឯរសាររបស់ក្រសួងដសដារិចច និងហរិញ្ាវត្ាុ 
 អនុវត្តសវនរមមម្ែារនុងជាក្បចាាំដៅថ្នន រ់ជាតិ្ និងថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្  
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 ខរសក្មួលនិងពិនិត្យដឡងីវញិលិែិត្បទ្ោា នគតិ្យុត្ត ដរលការណ៍ និងចាប់ទរ់ទ្ងនឹង
សវនរមមម្ែារនុងនិងការអភិវឌ្ឍក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងក្សបតាមដរលការណ៍ខណនាាំ និង
នីតិ្វធីិរបស់ក្រសួងដសដារិចច និងហរិញ្ាវត្ាុ  

 សារលបង និងបញ្ច ប់រមមវធីិសវនរមមម្ែារនុង 
 បណតុ ោះបណាត លមស្តនតីសវរមមម្ែារនុង។ 

យុទ្ធសាស្តសត ២.៤៖ ពក្ងឹងរដាបាលនិងអធិការរិចចហរិញ្ាវត្ាុ  
 អធិការរិចចែលូវការសតីពីបុគាលិរ រដាបាល ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ និងក្ទ្ពយសមបត្តិរដាដៅថ្នន រ់ជាតិ្ 
និងថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ និងសាោដរៀនរដានិងឯរជន  

 ពិនិត្យតាមោន និងដលីរសាំដណីឱ្យដ ល្ីយត្បដៅនឹងររណីនានាខដលពារ់ព័នធនឹងរិចចការរដាបាល
និងហរិញ្ាវត្ាុ។ 

៥.២  ការបា៉ា ន់សាម នធនធានផដ្លមាន សព្មាប់វសិយ័អប់រ ំ

រាជរោា ភិបាលរមពុជាបានែតល់អាទិ្ភាពទី្១ដលីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស។ ចាំណុចដនោះ វស័ិយអប់រ ាំ 
ក្តូ្វមានការវនិិដយាគកាន់ខត្ដក្ចីនរនុងដាំណារ់កាលជាបនតបនាា ប់ រនុងដរលបាំណងសដក្មចនូវអាទិ្ភាព
ដរលនដយាបាយ យុទ្ធសាស្តសត រមមវធីិដៅរនុងយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ដកាណ-ដាំណារ់កាលទី្៤ ខែនការយុទ្ធសាស្តសត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣ និងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣។  

យនតការម្នែតល់ហរិញ្ាបបទនក្បរបដោយសមធម៌ និងក្តឹ្មក្តូ្វ ក្តូ្វមានការគិត្គូរទាំងការជយួពី
សាំណារ់រាជរោា ភិបាល មាតាបិតាសិសស និងអនរចូលរមួវភិាគទនដ៏មានសកាត នុពលដម្ទ្ដទ្ៀត្។  

ទ្នាឹមដនាោះខដរ ក្គប់ព័ត៌្មានហរិញ្ាវត្ាុក្តូ្វមានព័ត៌្មានទាំងអស់ទរ់ទ្ងនឹងចាំណាយរនុងវស័ិយអប់រ ាំ 
ដដីមបែីតល់លទ្ធភាពដល់អនរពារ់ព័នធដធាីការវនិិចឆ័យនូវត្ម្មលម្នការវនិិដយាគនាដពលបចចុបបនន រ៏ដូចជាអនាគត្
ក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព។ រាជរោា ភិបាលរមពុជារ៏បានដលីរទឹ្រចិត្តដល់វស័ិយឯរជនឱ្យចូលរមួចាំខណរ
រនុងការែតល់ដសវាអប់រ ាំែងខដរ។ 

ការបា៉ា ន់សាម នថវកិាខដលមាន សក្មាប់ការចាំណាយដលីវស័ិយអប់រ ាំសរុប មាន ៥ ២៥៦ ពាន់ោន
ដរៀលដៅឆ្ន ាំ២០២៣។ 
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តារាងទី្១១ ៖ ការបា៉ា ន់សាម នធនធានខដលមាន សក្មាប់វស័ិយអប់រ ាំ (គិត្ជាោនដរៀល) 
ការបា៉ា ន់សាម នធនធានខដលមាន  ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ផ.ស.ស ម្ថៃបចចុបបនន ១០៨ ៥៩០ ៤៤៤ ១១៩ ០៣៣ ៥៤៨ ១៣០ ៩១៥ ៨២២ ១៤៤ ១៦៨ ៣៤៨ ១៥៨ ៨៨៤ ៣៦៨ 

អប្តាកំដណើន ផ.ស.ស ពិត ៧,១% ៦,៥% ៧,០% ៧,០% ៧,០% 

ផ.ស.ស សប្មាប់ប្បជាជនមាន ក់ៗ  ៦,៨ ៧,៤ ៧,៩ ៨,៧ ៩,៥ 

ចំណ្តយរាជរោឋ ភិបាលដលើការអប់រំ ៣ ២២៩ ៦០៤ ៣ ៥៧៧ ៦៥៥ ៣ ៩៧៥ ៩៨៨ ៤ ៤២៣ ៨៤៧ ៤ ៩២៥ ៤១៥ 

ចរនែ ៣ ២១៩ ៦០៤ ៣ ៥៦៧ ៦៥៥ ៣ ៩៦៥ ៩៨៨ ៤ ៤១៣ ៨៤៧ ៤ ៩១៥ ៤១៥ 

មូលធន ១០ ០០០ ១០ ០០០ ១០ ០០០ ១០ ០០០ ១០ ០០០ 

គិតជាភាគរយម្នផ.ស.ស ២,៩៧% ៣,០១% ៣,០៤% ៣,០៧% ៣,១០% 

ថវិកាអប់រំដធៀបនរងចំណ្តយរបស់ 

រាជរោឋ ភិបាល 
១៨,៤% ១៨,៦% ១៨,៨% ១៨,៩% ១៩,១% 

 

៥.៣  ការរាររណ៍្តព្ម្ូវថវិកា សព្មាប់វិសយ័អប់រ ំ

ខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ បានរ ាំដលចនូវសរមមភាពអភិវឌ្ឍដៅរនុងអនុវស័ិយ
ទាំង ៧។ ត្ក្មូវការធនធានសរុបសក្មាប់អនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ២០១៩-២០២៣ មាន
ការដរីនដឡងីពី ៣ ៨១៧ ពាន់ោនដរៀលដៅឆ្ន ាំ២០១៩  ដៅ ៥ ២៨៩ ពាន់ោនដរៀលដៅឆ្ន ាំ២០២៣។ 

រនុងការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ និងយុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់វស័ិយ
អប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាឱ្យមានក្បសិទ្ធភាព ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបនតដធាីការងារយា៉ា ងជិត្សនិទ្ធជាមយួ
ក្រសួងដសដារិចច និងហរិញ្ាវត្ាុ និងក្រសួងមុែងារសាធារណៈ ដដីមបធីានាថ្ន ការដរៀបចាំខែនការចាំណាយ
រយៈដពលមធយមសក្មាប់វស័ិយអប់រ ាំកាន់ខត្មានសងាតិ្ភាព និងក្សបតាមក្របែណឌ ចាំណាយរយៈដពលមធយម
របស់រាជរោា ភិបាល ជាពិដសសរាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុសាធារណៈ និងរាំខណទ្ក្មង់រដាបាល
សាធារណៈ។  

តារាងទី្១២ ៖ ការពាររណ៍ត្ក្មវូការថវកិា តាមអនុវស័ិយ (គិត្ជាោនដរៀល) 
អនុវស័ិយ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ការអប់រ ាំរុមារតូ្ច ២៤៦ ៧៥១  ២៧២ ២៤២  ២៩៦ ២៦១  ៣០៦ ៩៤៧  ៣៣៦ ៦៧៣ 

ការអប់រ ាំបឋមសរិា ១ ៩៦៩ ៥០២  ២ ១១០ ០៤៦  ២ ២១៦ ៦៣៦  ២ ៣៥៥ ៧៧៩  ២ ៤៩៩ ៧២៤  

ការអប់រ ាំមធយមសិរា ១ ០៩៣ ៦៣០ ១ ១៨៩ ៤១៥  ១ ៣៦២ ៩៧៩  ១ ៥០០ ៧៥២  ១ ៦៦២ ១៨៤  

ឧត្តមសរិា ៣៦៧ ៤៩៦  ៤២៨ ៧២២  ៤៨១ ០០៥  ៥២៤ ៧៣៦  ៥៨៥ ៤១៨  

ការអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ ៤២ ០១៦  ៥៧ ០០៩  ៦១ ១៥៧  ៧៣ ៧៧៣ ៨១ ១៤២  

ការអភិវឌ្ឍយុវជន ២៦ ៥៩៦  ៣២ ២៧៣ ៣៤ ៧៧៦  ៣៥ ៣៦៧  ៣៨ ០៥៨  

ការអប់រ ាំកាយ និងរីឡា ៧១ ៨៩៤  ៧៣ ៤៩៦  ៧៦ ៥៣៥ ៨០ ៤៨៤  ៨៦ ៥៦៣  

សរុប ៣ ៨១៧ ៨៨៥  ៤ ១៧៥ ២០៣  ៤ ៥២៩ ៣៤៩  ៤ ៨៧៧ ៨៣៨  ៥ ២៨៩ ៧៦២  
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៥.៤  ការបា៉ា ន់សាម នគមាៃ តថវិកា និងយទុ្ធសាស្រសតសរៀរគរធនធាន  

តារាងទី្១៣ ៖  ការបា៉ា ន់សាម នគមាល ត្ថវកិា 

បរោិយ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ចំណ្តយរាជរោឋ ភិបាលដលើការអប់រំ (លានដរៀល) ៣ ២២៩ ៦០៤ ៣ ៥៧៧ ៦៥៥ ៣ ៩៧៥ ៩៨៨ ៤ ៤២៣ ៨៤៧ ៤ ៩២៥ ៤១៥ 

មលូនិធិដប្ៅប្បដទស (ស្ផនការវិនដិោគវិស័យអបរ់ំ) ៥៥៣ ៦៤០ ៥៨៣ ៣៧១ ៤៩២ ៥៦១ ៤០២ ៦៥២ ៣៣០ ៨០៦ 

ធនធានស្ែលមានសរបុ (លានដរៀល) ៣ ៧៨៣ ៣៨០ ៤ ១៦១ ០២៦ ៤ ៤៦៨ ៥៤៩ ៤ ៨២៦ ៤៤០៩ ៥ ២៥៦ ២២២ 

គិតជាលានែុលាៃ រ ៩៣៣,២៥  ១ ០២៦,៤០  ១ ១០២,២៦  ១ ១៩០,៥៣  ១ ២៩៦,៥៥  

តប្មវូការថវកិាសរបុ (លានដរៀល) ៣ ៨១៧ ៨៨៥  ៤ ១៧៥ ២០៣  ៤ ៥២៩ ៣៤៩  ៤ ៨៧៧ ៨៣៨  ៥ ២៨៩ ៧៦២  

គិតជាលានែុលាៃ រ ៩៤១,៧៦  ១ ០២៩,៩០  ១ ១១៧,២៥  ១ ២០៣,២២  ១ ៣០៤,៨៣  

គមាៃ តថវិកា (លានដរៀល) -៣៤ ៥០៥ -១៤ ១៧៧ -៦០ ៨០០ -៥១ ៤២៩ -៣៣ ៥៤០ 

គិតជាលានែុលាៃ រ -៨,៥១ -៣,៥០ -១៥,០០ -១២,៦៩ -៨,២៧ 

កងាឹះថវិកា (%) -0,៩១% -0,៣៤% -១,៣៦% -១,០៧% -០,៦៤% 

 



ii 
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ជំរូរទ្ី ៦ 
ការរិនិតយតាម្ដាន និងវាយតនម្ៃ 

 
៦.១ ការរិនិតយតាម្ដាន និងវាយតនម្ៃ 

ខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ អនុវត្តតាមដរលនដយាបាយ និងយុទ្ធសាស្តសត
ចតុ្ដកាណ-ដាំណារ់កាលទី្៤ របស់រាជរោា ភិបាលអាណត្តិទី្៦ ដោយដែារមុែងារ ដែារធនធានមនុសស និង
ដែារធនធានហរិញ្ាវត្ាុជាបដណតី រៗដៅថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត ថ្នន រ់ក្រុង ក្សុរ ែណឌ   ុាំ សងាក ត់្ និងសាោដរៀន
ឱ្យក្សបតាមក្របែណឌ ចាប់ក្គប់ក្គងរដាបាលខែនដី ក្របែណឌ យុទ្ធសាស្តសតវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ 
រមមវធីិជាតិ្សក្មាប់អភិវឌ្ឍតាមខបបក្បជាធិបដត្យយដៅថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ និងដរលនដយាបាយវមិជឈការ និង
វសិហមជឈការរនុងវស័ិយអប់រ ាំ។ 

រនុងការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ ឱ្យទ្ទ្លួបានដជាគជ័យ ក្តូ្វខត្មាន
ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលដៅដលីការអនុវត្តក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព។ 

៦.១.១ ព្រសងួអប់រ ំយវុជន និងរីឡា 

ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាមានការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វក្តួ្ត្ពិនិត្យទិ្ដាភាពបដចចរដទ្សម្នការអនុវត្ត 
ខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ។ រដាមស្តនតី ថ្នន រ់ដឹរនាាំជាន់ែពស់ និងមស្តនតីក្គប់ក្គងជាន់ែពស់ជួបក្បជុាំជា
ដទ្ៀងទត់្ តាមរយៈគណៈរមមការក្គប់ក្គងរមមវធីិដដីមបពិីនិត្យដឡងីវញិនូវវឌ្ឍនភាពរបស់វស័ិយ និងដរៀបចាំ
របាយការណ៍សននិបាត្អប់រ ាំក្បចាាំឆ្ន ាំ។ របាយការណ៍សននិបាត្អប់រ ាំមានទ្ាំនារ់ទ្ាំនងនឹងក្របែណឌ ពិនិត្យ
តាមោនការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ។ 

៦.១.២ ការរិនិតយស ើងវិញពារ់រណាត លអាណ្តតិននការអនុវតតផែនការ  

ខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំនឹងពិនិត្យដឡងីវញិពារ់រណាត លអាណត្តិដៅឆ្ន ាំ២០២១ និងពិនិត្យ
ចុងដក្កាយដៅឆ្ន ាំ២០២៣ ដដីមបវីាយត្ម្មលែលសដក្មចរមួម្នយុទ្ធសាស្តសតនិងរមមវធីិ។ ការវាយត្ម្មលពារ់រណាត ល 
អាណត្ត ិនិងចុងដក្កាយនឹងក្តូ្វចូលរមួដយាបល់តាមរយៈរបាយការណ៍វាយត្ម្មលឯររាជយ។ ការពិនិត្យដឡងី
វញិនឹងក្តូ្វក្គប់ក្គងដោយថ្នន រ់ដឹរនាាំជាន់ែពស់ម្នក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ក្ពមទាំងក្តូ្វពិនិត្យដឡងីវញិ 
នូវដហតុ្ែលម្នគុណភាព និងក្បសិទ្ធភាពរមមវធីិខដលរមួចាំខណរសដក្មចបានខែនការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍
ជាតិ្ និងចរខុវស័ិយអភិវឌ្ឍន៍រមពុជាឆ្ន ាំ២០៣០។ 

ពិនិត្យដឡងីវញិពារ់រណាត លអាណត្តិម្នខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៩-២០២៣ មាន
ដរលបាំណងបដងកីនសុក្រឹត្ភាព និងភាពដជឿទុ្រចិត្តបានម្នខែនការ តាមរយៈការពិនិត្យជារ់ខសតងដលី
សមិទ្ធែលអប់រ ាំសដក្មចបានដូចជា ការែតល់ធាតុ្ចូល រមមវធីិ ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្តសត និងការដធាីបចចុបបននរមម 
ដដីមបឈីានដៅសដក្មចវត្ាុបាំណងដរលនដយាបាយ។ របាយការណ៍ដនោះនឹងជាឯរសារបាំដពញបខនាមដលី
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ការខរសក្មួលខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ និងជយួពដនលឿនដល់ការអនុវត្តរនុងរយៈដពល ២ឆ្ន ាំរនលោះខាង
មុែដទ្ៀត្។ ខែនការដនោះបនសុរីមមវធីិ អនុរមមវធីិ សូចនាររ និងចាំណុចដៅជាមយួនឹងអាទិ្ភាពថមីៗ ជាពិដសស
រាំខណទ្ក្មង់ក្គូបដក្ងៀន រមមវធីិសិរា បុគាលិរ ដរលនដយាបាយ និងខែនការ (ដូចជាវមិជឈការ និង
វសិហមជឈការ)។ ខែនការដនោះរ៏បានបនសុជីាមយួនឹងដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពឆ្ន ាំ២០៣០
សតីពីការអប់រ ាំដៅរមពុជា  ដោយសងកត់្ធៃន់ដលី “ការអប់រ ាំបរយិាបនន” និង “ការសិរាដពញមយួជីវតិ្” ខដលជា
វត្ាុបាំណងដរលនដយាបាយសាំខាន់។ ជាមយួដនាោះខដរ ចាំដណាលក្បជាជននិងសិសស ធាតុ្ចូលដែសងដទ្ៀត្ និង
ការពាររណ៍ត្ក្មូវការធនធាន និងខែនការហរិញ្ាបបទនក្តូ្វបានដធាីបចចុបបននភាពែងខដរដៅឆ្ន ាំ២០២១ 
ដៅរនុងរបាយការណ៍ពិនិត្យដឡងីវញិពារ់រណាត លអាណត្តិដនោះ។ សុក្រឹត្ភាពនិងភាពដជឿទុ្រចិត្តបានម្ន
ខែនការនឹងក្តូ្វបានពក្ងឹងែងខដរតាមរយៈក្របែណឌ  ឬ ដរលការណ៍ខណនាាំពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មល 
ខដលបានបញ្ញា រ់យា៉ា ងចាស់ពីត្នួាទី្ និងការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វរបស់អងាភាព នាយរោា នថ្នន រ់រណាត ល និង
មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារាជធានី-ដែត្តែងខដរ។ 

៦.១.៣ អនុវិសយ័ 

អនុវស័ិយក្តូ្វដឹរនាាំដោយរដាដលខាធិការ ឬ អនុរដាដលខាធិការមួយរបួ។ អគានាយរ ឬអគានាយររង 
មយួរូបដដីរត្នួាទី្ជាជនបដងាា លរនុងអនុវស័ិយដដីមបជីាជាំនយួដល់រដាដលខាធិការ ឬ អនុរដាដលខាធិការ។ 
អនុវស័ិយនីមួយៗនឹងក្តូ្វដាំដណីរការការងារ តាមរយៈក្រុមការងារអនុវស័ិយខដលរមួបញ្ចូ លទាំងនាយរោា ន 
ជាំនាញពារ់ព័នធ និងនាយរោា នទ្ទ្លួបនាុរអនុវត្តក្របែណឌ ដរលនដយាបាយនិងយុទ្ធសាស្តសត។ រចនាសមព័នធ 
និងត្នួាទី្របស់អនុវស័ិយនឹងក្តូ្វបានខរសក្មួល ដដីមបឱី្យក្សបនឹងការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយ 
អប់រ ាំ។ លរខែណឌ ដយាងជាមូលោា នរបស់អនុវស័ិយនីមួយៗនឹងក្តូ្វពិនិត្យដឡងីវញិដោយរមួបញ្ចូ លទាំងការ 
ដរៀបចាំខែនការ ការងាររយៈដពលមធយមខែនការក្បចាាំឆ្ន ាំ ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល។  

៦.១.៤ អគគនាយរដាឋ នសោលនសោបាយ និងផែនការ 

នាយរោា នខែនការម្នអគានាយរោា នដរលនដយាបាយ និងខែនការ នឹងដដីរត្ួនាទី្ជាអនរសក្មប
សក្មួលរនុងការដរៀបចាំរបស់អនុវស័ិយ។ នាយរោា នពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មលទ្ទ្ួលែុសក្តូ្វដលីការពិនិត្យ
តាមោន ការអនុវត្តដរលនដយាបាយ ខែនការ រមមវធីិ និងគដក្មាងអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា
ដៅក្គប់រក្មិត្ និងដរៀបចាំរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមោនតាមកាលរាំណត់្ ក្ពមទាំងដរៀបចាំរបាយការណ៍សតីពី
សមិទ្ធែលការងារអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា។ 

ការពិនិត្យតាមោននិងវាយត្ម្មល គឺជាក្បព័នធការងារែលូវការ ដដីមបកី្បមូលព័ត៌្មានពារ់ព័នធនឹងការ 
អនុវត្តរមមវធីិ អនុរមមវធីិគដក្មាងអនតរាគមន៍សរមមភាព។ ក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលមានដរលដៅ 
ក្បមូលែតុ ាំក្បព័នធការងារខដលមានក្សាប់ ដដីមបដីរៀបចាំខែនការែតល់ដសវាអប់រ ាំ និងពិនិត្យដឡងីវញិការបាំដពញ 
ការងារ ក្ពមទាំងវភិាគដលីភាពដជាគជ័យម្នការអនុវត្តខែនការខដលមានត្ួនាទី្ និងភាររិចច ដូចខាងដក្កាម៖  

 ការពិនិត្យតាមោនរក្មិត្ដរលនដយាបាយតាមអនុវស័ិយ ៖ នាយរោា នពិនិត្យតាមោននិង
វាយត្ម្មលក្តូ្វសហការជាមួយនាយរោា នដរលនដយាបាយ និងក្រុមក្បឹរាក្សាវក្ជាវអប់រ ាំនឹងក្តូ្វ
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បញ្ចូ លនូវែលឹមសារម្នការសិរាការក្សាវក្ជាវ ដដីមបជីាធាតុ្ចូលខដលឈរដលីភសតុតាងដល់ការវភិាគ 
និងការែតល់អនុសាសន៍ដលីខែនរដរលនដយាបាយ យុទ្ធសាស្តសត រមមវធីិ និងអនតរាគមន៍នានា។ 
នាយរោា នដរលនដយាបាយសហការជាមយួនាយរោា នពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលនឹងក្តូ្វ 
ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តសរមមភាពដរលនដយាបាយដៅតាមអនុវស័ិយ។ របាយការណ៍បូរសរុប 
លទ្ធែលការងារតាមអនុវស័ិយដរៀបចាំដឡងី រនុងដរលបាំណងពិនិត្យតាមោនវឌ្ឍនភាពម្នការបាំដពញ 
ការងារតាមអនុវស័ិយនីមួយៗដៅថ្នន រ់ជាតិ្ ដោយដតត ត្ដលីបខក្មបក្មួលទាំងបរមិាណ គុណភាព 
និងបញ្ញា ក្បឈមនានាម្នការបាំដពញការងារដៅថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត។ របាយការណ៍ដនោះជាធាតុ្ចូល
សក្មាប់របាយការណ៍អនុវស័ិយ និងរបាយការណ៍សននិបាត្អប់រ ាំថ្នន រ់ជាតិ្ និងថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្
ខដលនឹងក្តូ្វដរៀបចាំដៅចុងឆ្ន ាំសារដពីពនធ។ 

 ការពិនិត្យតាមោនអាំពីរមមវធីិ អនុរមមវធីិ និងដាំដណីរការដៅរក្មិត្អនុវស័ិយ ៖ នាយរោា នពិនិត្យ
តាមោន និងវាយត្ម្មលទ្ទ្ួលបនាុរដឹរនាាំការពិនិត្យដឡងីវញិដលីរមមវធីិ អនុរមមវធីិ និងដាំដណីរការ
ការងារដៅរក្មិត្អនុវស័ិយ រ៏ដូចជាវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តខែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ ការពិនិត្យ
ដឡងីវញិវឌ្ឍនភាពរបស់មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារាជធានី-ដែត្ត តាមរយៈរបាយការណ៍សននិបាត្
អប់រ ាំ និងក្ពឹត្តិការណ៍សននិបាត្អប់រ ាំដៅតាមរាជធានី-ដែត្ត។ នាយរោា នពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល 
ក្តូ្វបូរសរុបែលឹមសារ និងអនុសាសន៍ពីសននិបាត្អប់រ ាំរាជធានី-ដែត្ត ដដីមបជីាធាតុ្ចូលដៅរនុង
របាយការណ៍សននិបាត្ថ្នន រ់ជាតិ្។ ដោយខឡរការពិនិត្យដឡងីវញិក្បចាាំឆ្ន ាំដលីគដក្មាងនានាចាាំបាច់
ក្តូ្វដធាីដឡងីដោយគណៈរមមការ ដឹរនាាំគដក្មាង សក្មបសក្មួលដោយពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល។ 

 ការពិនិត្យតាមោនដលសីមិទ្ធរមមម្នការអនុវត្តរមមវធីិ អនុរមមវធីិ និងការអនុវត្តមូលនិធិខរលមអ
សាោដរៀន ៖ នាយរោា នពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល ទ្ទ្លួបនាុរដឹរនាាំការដរៀបចាំរបាយការណ៍
សមិទ្ធរមមម្នការអនុវត្តថវកិាដៅក្គប់រក្មិត្ រមួមានថ្នន រ់ជាតិ្ ថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្និងសាោដរៀន។ ការ 
តាមោនសមិទ្ធែលនឹងក្តូ្វដធាីដឡងីដោយខែអរដលីធាតុ្ចូលម្នការអនុវត្តខែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ 
និងការអនុវត្តមូលនិធិខរលមអសាោដរៀន។ សាោដរៀនក្តូ្វដរៀបចាំ និងបញ្ាូ នរបាយការណ៍សមិទ្ធរមម 
ដៅការយិាល័យ អប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរ ែណឌ  ដដីមបដីធាីការបូរសរុប ដហយីបញ្ាូ នដៅ 
មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារាជធានី-ដែត្ត និងររាទុ្រសក្មាប់ការងារអធិការរិចច។ របាយការណ៍
សមិទ្ធរមមក្តូ្វបានដរៀបចាំដឡងីដរៀងរាល់ក្តី្មាសរនុងដរលបាំណង ៖ (១) ពក្ងឹងនិងបដងកីនក្បសិទ្ធភាព 
ែលិត្ភាព និងសមិទ្ធែលម្នការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ខែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ និង
ខែនការអភិវឌ្ឍសាោដរៀន និង(២) ពក្ងឹងនិងបដងកីនក្បសិទ្ធភាពនិងស័រតិសិទ្ធិភាព គណដនយយភាព 
ត្មាល ភាព ការក្គប់ក្គងម្នការអនុវត្ត និងការចាំណាយថវកិាសក្មាប់អងាភាពថវកិាដក្កាមឱ្វាទ្ក្រសួង 
អប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា។ 
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៦.១.៥ នាយរដាឋ នជំនាញ 

ែតល់ការរាំក្ទ្ដល់បុគាលិររាជធានី-ដែត្ត និងក្រុង ក្សុរ ែណឌ  រនុងការអនុវត្ត និងពិនិត្យតាមោន
ខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ និងរាំក្ទ្ការដរៀបចាំខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំសក្មាប់ថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត។ 

នាយរោា នធានាគុណភាពអប់រ ាំ 
នាយរោា នធានាគុណភាពអប់រ ាំ មានភាររិចចទ្ទ្លួែុសក្តូ្វដូចខាងដក្កាម ៖ 

 សិរា ក្សាវក្ជាវ វភិាគ និងវាយត្ម្មលគុណភាព និងក្បសិទ្ធភាពវស័ិយអប់រ ាំ 
 ពិនិត្យតាមោនការអនុវត្តរមមវធីិ និងការដក្បីក្បាស់សមាភ រសិរានានាដៅក្គប់ក្គឹោះសាា នរដា និងឯរជន 
 ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលដលីការអនុវត្ត ឬ ការបាំដពញលរខែណឌ សតង់ោជាតិ្អប់រ ាំរបស់ក្គឹោះសាា ន
សិរានានា 

 ធានាការវាស់សាង់សមត្ាភាពរក្មិត្សមមូល 
 ពិនិត្យតាមោនដលីការអនុវត្តជាំនាញ យុវជន និងរីឡា 
 ពិនិត្យតាមោន និងដលីរសាំដណីដោោះក្សាយររណីមិនក្បក្រតី្នានា ខដលពារ់ព័នធនឹងបដចចរដទ្ស
អប់រ ាំ។ 

អធិការោា នរដាបាល និងហិរញ្ាវត្ាុ  
 ដធាីអធិការរិចចដលីដាំដណីការងារក្គប់ក្គង រដាបាល បុគាលិរ ហរិញ្ាវត្ាុ និងក្ទ្ពយសមបត្តិរដាដៅតាម
អងាភាព និងក្គឹោះសាា នសិរារដា និងឯរជន 

 ក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងដលីរសាំដណីដោោះក្សាយររណីទាំងឡាយ ខដលពារ់ព័នធនឹងការងាររដាបាល និង
ហរិញ្ាវត្ាុ។ 

នាយរោា នសវនរមមម្ែារនុ ង 
 ពិនិត្យដឡងីវញិនូវភាពខដលអាចដជឿទុ្រចិត្តបានភាពទន់ដពលដវោ ភាពចាស់ោស់ម្នព័ត៌្មាន 
ហរិញ្ាវត្ាុនិងរិចចក្បតិ្បត្តិការ ក្ពមទាំងវធីិសាស្តសតខដលដក្បីក្បាស់អនុដោមតាមដរលការណ៍ម្ន 
ខែនការ នីតិ្វធីិចាប់ 

 ពិនិត្យដឡងីវញិដលីការក្គប់ក្គង ការខថទាំ ការពារក្ទ្ពយសមបត្តិ និងដធាីការដែាៀងតា ត់្ក្ទ្ពយសមបត្តិ
ឱ្យបានក្តឹ្មក្តូ្វ 

 វាយត្ម្មលភាពសនសាំសាំម្ច ក្បសិទ្ធភាព និងភាពែតល់ែលវជិាមានពីការដក្បីក្បាស់ធនធាន 
 ែតល់អនុសាសន៍ដលីចាំណុចែាោះខាត្ ដដីមបដីោោះក្សាយបញ្ញា ឱ្យបានសមក្សប 
 ពិនិត្យដឡងីវញិដលីក្បតិ្បត្តិការរមមវធីិ និងគដក្មាងចាំណាយអភិវឌ្ឍមូលធន ដដីមបធីានាថ្នលទ្ធែល
ក្សបតាមរមមវត្ាុ និងទិ្សដៅខដលបានរាំណត់្ 



ជាំពូរទី្ ៦ ៖ ការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល  99 

 

 ដធាីសវនរមមដលីក្បព័នធរុាំពយូទ័្រតាមការបរដិចឆទ្ និងដធាីការវាយត្ម្មលដលីក្បព័នធដាំដណីរការទិ្ននន័យ
សាំខាន់ ដៗក្កាយដពលដាំដឡងីរចួ ដដីមបរីាំណត់្ក្បព័នធដនាោះឱ្យដ ល្ីយត្បតាមដរលបាំណងនិងដរលដៅ 
ខដលបានដក្រងទុ្រ 

 វាយត្ម្មលខែនការ ឬសរមមភាពខរលមអដលីចាំណុចររដ ញីរបស់សវនរមមម្ែារនុង។ 

៦.១.៦ អងគសននិបាតអប់រពំ្បចឆំ្ន សំៅថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់សព្កាម្ជាតិ  

េននិបាត្អប់រមំ្រចឆំ្ន ថំ្នន ក្់ជាតិ្ 
ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា បានក្បារពធដធាីអងាសននិបាត្អប់រ ាំដឡងីរនុងខែមីនា ជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 

សមាសភាពអដញ្ា ីញចូលរមួសននិបាត្អប់រ ាំថ្នន រ់ជាតិ្មរពីសាា ប័នដែសងៗម្នរាជរោា ភិបាល ម្ដគូអភិវឌ្ឍ
អភិបាលម្នគណៈអភិបាលរាជធានី-ដែត្ត ក្រុមក្បឹរារាជធានី ដែត្ត  ុាំ សងាក ត់្ មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា
រាជធានី-ដែត្ត ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរ ែណឌ  សាោដរៀន វស័ិយឯរជន និងអងាការ
មិនខមនរោា ភិបាល ដដីមបពិីភារានិងពិដក្រោះដយាបល់ដលីវឌ្ឍនភាព បញ្ញា ក្បឈម និងទិ្សដៅដៅមុែម្ន
ការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ និងទិ្សដៅអាទិ្ភាពរាំខណទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំ។ 

អងាសននិបាត្អប់រ ាំដនោះមានដរលបាំណង ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារក្បចាាំឆ្ន ាំដធៀបដៅនឹងទិ្សដៅ 
ខដលបានោរ់ដចញរនុងសននិបាត្រនលង ការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់
សាំខាន់ៗ និងជាដវទិ្កាសក្មាប់ពិដក្រោះដយាបល់ដលីការដរៀបចាំ និងអនុវត្តដរលនដយាបាយជាមយួថ្នន រ់
ដក្កាមជាតិ្។  

របាយការណ៍ដនោះនឹងបងាា ញពីការវភិាគសុីជដក្ៅពីបញ្ញា ក្បឈមនានា ខដលជាឧបសគារារា ាំងដល់
ការសដក្មចចាំណុចដៅ រាំណត់្វធិានការដដីមបខីរលមអការបាំដពញការងារដលីវស័ិយអប់រ ាំ ែតល់អនុសាសន៍
សាំខាន់ៗដដីមបោីរ់បញ្ចូ លដៅរនុងខែនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិាយៈដពលមធយម និងខែនការក្បតិ្បត្ដិក្បចាាំឆ្ន ាំ។ 
អនរចូលរមួសននិបាត្នឹងពិនិត្យដឡងីវញិនូវការបាំដពញការងារ ខដលបានអនុវត្តដ ល្ីយត្បដៅនឹងែលសដក្មច 
លទ្ធែល និងដាំដណីរការរនុងការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសត និងវស័ិយជារ់ោរ់ខដលបានរាំណត់្រនុងឆ្ន ាំ
រនលងមរ និងរាំណត់្ទិ្សដៅសក្មាប់ឆ្ន ាំបនាា ប់។ សននិបាត្អប់រ ាំែតល់ជាកាោនុវត្តភាពសក្មាប់ក្រសួងអប់រ ាំ 
យុវជន និងរីឡា បុគាលិរ ថ្នន រ់ជាតិ្ ថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្ ក្រសួងពារ់ព័នធ វស័ិយឯរជន និងម្ដគូអភិវឌ្ឍនានា 
ពិភារាពីការបាំដពញការងារ រាំណត់្ពីបញ្ញា ក្បឈមនិងវស័ិយជារ់ោរ់សក្មាប់ឆ្ន ាំខាងមុែ និងឯរភាព
ដលីសរមមភាពចាាំបាច់មយួចាំននួ។ សននិបាត្អប់រ ាំ ែតល់ជាធាតុ្ចូលសក្មាប់ខរលមអខែនការយុទ្ធសាស្តសត
វស័ិយអប់រ ាំ។ 

ធាតុ្ចូល និងែលសដក្មច ៖ ក្រុមការងារអនុវស័ិយនីមួយៗ ែដល់ធាតុ្ចូលខដលមានការវភិាគលមអិត្ 
ដលីការបាំដពញការងារតាមអនុវស័ិយដៅរនុងរបាយការណ៍សននិបាត្។ ធាតុ្ចូលទាំងដនោះមានសារៈសាំខាន់ 
រនុងការពិនិត្យដឡងីវញិការបាំដពញការងារតាមដរលនដយាបាយរបស់អនុវស័ិយនីមយួៗ យុទ្ធសាស្តសត និង 
រមមវធីិដធៀបដៅនឹងដរលដៅខដលបានរាំណត់្ដៅរនុងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ និងមា៉ា ក្ទី្រដរល- 
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នដយាបាយ ខែនការក្បតិ្បត្ដិក្បចាាំឆ្ន ាំ និងខែនការការងារដែសងៗដទ្ៀត្ដៅថ្នន រ់ជាតិ្ និងថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ្។ 
ការវភិាគនឹងរមួបញ្ចូ លទាំងទិ្ដាភាពដៅរក្មិត្សាោដរៀន និងក្រុង ក្សុរ ែណឌ  ខដលទ្ទ្លួបានពីសននិបាត្ 
ថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំ និងក្បព័នធព័ត៌្មានគុណភាពអប់រ ាំ ការក្សាវក្ជាវ និងការ 
សិរា ការវាយត្ម្មលលទ្ធែលម្នការសិរារបស់សិសស របាយការណ៍ពិនិត្យតាមោន និងទិ្ននន័យពារ់ព័នធ 
ឬព័ត៌្មានដម្ទ្ដទ្ៀត្។ ែលសដក្មចរបស់សននិបាត្គឺជាធាតុ្ចូលសក្មាប់ខរលមអខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយ 
អប់រ ាំ និងទិ្សដៅសក្មាប់ឆ្ន ាំសិរាបនាា ប់។ 

ដាំដណីរការពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល ការក្គប់ក្គងនិងការដរៀបចាំឧបររណ៍ពិនិត្យតាមោន គឺ 
ជាការទ្ទ្លួែុសក្តូ្វរបស់នាយរោា នពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល។ អនុវស័ិយនីមយួៗនឹងក្តូ្វដរៀបចាំ 
របាយការណ៍របស់ែលួនតាមទ្ក្មង់ខដលបានដរៀបចាំ។ 

េននិបាត្អប់រមំ្រចឆំ្ន ថំ្នន ក្រ់ាជធានី សខត្ត  
 សននិបាត្អប់រ ាំថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត ក្តូ្វបានក្បារពធដឡងីរយៈដពលពីរ ឬ បីម្ថៃ រនុងខែមររា មុនដពល
សននិបាត្អប់រ ាំថ្នន រ់ជាតិ្។  

 ចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០១៤ រាជធានី-ដែត្តនីមយួៗ បានចាប់ដែតីមដរៀបចាំខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំថ្នន រ់
រាជធានី-ដែត្ត ខដលមានទ្ក្មង់ក្បហារ់ក្បខហលនឹងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំថ្នន រ់ជាតិ្ 
(តាមអនុវស័ិយ)។ របាយការណ៍សននិបាត្អប់រ ាំថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្តនឹងរមួបញ្ចូ លទាំងរបាយការណ៍
តាមអនុវស័ិយ។ សននិបាត្រាជធានី-ដែត្តវភិាគពីទិ្ននន័យរក្មិត្ថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត និងរាយការណ៍
សតីពីការបាំដពញការងារម្នរមមវធីិ និងសរមមភាពម្នរាជធានី-ដែត្តដៅនឹងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយ
អប់រ ាំថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត ខែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ និងរបាយការណ៍របស់ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន 
និងរីឡាក្រុង ក្សុរ ែណឌ  រមួបញ្ចូ លទាំងរបាយការណ៍ថវកិារមមវធីិ ក្ពមទាំងមូលនិធិដម្ទ្ដទ្ៀត្
ដៅសាោដរៀននិងការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរ ែណឌ ។  

 របាយការណ៍រាជធានី ដែត្តែតល់ជាមូលោា នសក្មាប់ខរលមអនិងខរត្ក្មូវខែនការការងារក្បចាាំឆ្ន ាំ 
និងជាធាតុ្ចូលដល់សននិបាត្ថ្នន រ់ជាតិ្។ 

វឌ្ឍនភាេននការេិនិត្យតាមដានការអប់រសំៅថ្នន ក្់ ម្ក្ុង ម្េុក្ ខែឌ   
 ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រងុ ក្សរុ ែណឌ  ៖ ការពិនិត្យតាមោនក្តូ្វដធាីដឡងីដដីមបរីាំក្ទ្
ដៅរក្មិត្សាោដរៀនសតីពីការអនុវត្តសរមមភាព ដរលនដយាបាយរ៏ដូចជា សរមមភាពនានារបស់
អនុរមមវធីិក្តូ្វបានអនុវត្តជាដទ្ៀងទត់្។ ការយិាល័យ អប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរ ែណឌ
ទ្ទ្លួែុសក្តូ្វដលីការពិនិត្យតាមោនក្បដភទ្ដនោះ ដោយសហការជាមយួគណៈរមមការក្ទ្ក្ទ្ង់
សាោដរៀន និងគណៈរមាម ធិការអប់រ ាំសក្មាប់ទាំងអស់រន ដៅថ្នន រ់ ុាំ សងាក ត់្។ 

 គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន ៖ ដោយមានការរាំក្ទ្ពីគណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន  
សាោដរៀនបានដរៀបចាំខែនការអភិវឌ្ឍសាោ និងដរៀបចាំរបាយការណ៍ចាំណាយថវកិាតាមគណនី
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សក្មាប់មូលនិធិរក្មិត្សាោដរៀន (ថវកិារមមវធីិ និងក្បភពដែសងដទ្ៀត្ម្នមូលនិធិ ដូចជា ថវកិា
ខរលមអសាោដរៀន វឌ្ឍនភាពម្នការក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងដរៀបចាំរបាយការណ៍សក្មាប់ការយិាល័យអប់រ ាំ 
យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរ ែណឌ ។ ដៅរនុងសបាត ហ៍ទី្ពីរបនាា ប់ពីពិធីដបីរបដវសនកាល សាោដរៀន
ក្តូ្វបាំដពញ និងបញ្ាូ នបនតពីព័ត៌្មានជាំដរឿនអាំពីសាោដរៀនដៅការយិាល័យក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌្មាន
អប់រ ាំថ្នន រ់ជាតិ្។ ទិ្ននន័យជាំដរឿនសដងខបសតីពីការចុោះដឈាម ោះចូលដរៀន ការដបាោះបង់ការសិរា ការដែារ
ក្តូ្វបានក្បមូលដៅពារ់រណាត លឆ្ន ាំសិរា និងចុងឆ្ន ាំសិរានឹងក្តូ្វបញ្ាូ នបនតដៅការយិាល័យ
ក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំថ្នន រ់ជាតិ្។ ការពិនិត្យតាមោន ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ និងជាំនយួក្តូ្វបាន
ែដល់ដោយក្រុមបាំប៉ាន និងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្រុង ក្សុរ ែណឌ ។ 

មនទី រអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា 
មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារាជធានី ដែត្ត ៖ ដរៀបចាំ និងពិនិត្យតាមោនខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយ

អប់រ ាំថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត។ វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្តក្តូ្វបាន
រាយការណ៍រនុងសននិបាត្ថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត។ ថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្តនឹងក្គប់ក្គងក្គឹោះសាា នអប់រ ាំមធយមសិរា 
និងក្គឹោះសាា នបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន រមួបញ្ចូ លទាំងការងារវមិជឈការ។ អភិបាលម្នគណៈអភិបាល
រាជធានី-ដែត្តជាក្បធានម្នគណៈរមាម ធិការអប់រ ាំសក្មាប់ទាំងអស់រន ។ មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារាជធានី-
ដែត្ត ដរៀបចាំថវកិាអប់រ ាំថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្តសក្មាប់បងាា ញដៅគណៈអភិបាលរាជធានី ដែត្ត។ 

ការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា 
ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រងុ ក្សរុ ែណឌ  ៖ ដរៀបចាំខែនការការងារក្បចាាំឆ្ន ាំដោយខែអរ

ដលីខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត និងដរៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពក្បចាាំក្តី្មាស។ 
ក្រុង ក្សុរ ែណឌ នឹងក្គប់ក្គងក្គឹោះសាា នអប់រ ាំបឋមសិរាខដលនឹងរមួបញ្ចូ លទាំងការងារវមិជឈការ។ ការយិាល័យ
អប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរ ែណឌ  ដរៀបចាំថវកិាអប់រ ាំក្សុរសក្មាប់បងាា ញដៅមនាីរអប់រ ាំ យុវជន និង
រីឡារាជធានី-ដែត្ត។ ក្រុមបាំប៉ាននិងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្រុង ក្សុរ ែណឌ ែដល់ការរាំក្ទ្រនុងការអនុវត្តការ 
ក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងរបាយការណ៍ម្នខែនការក្សុរដៅរក្មិត្សាោដរៀន។ 

៦.២ នីតិវិធីននការរិសព្ោះសោបល ់

 ៦.២.១ អងគវិបសសនាអប់រ ំ 

អងាវបិសសនាអប់រ ាំ ក្តូ្វបានក្បារពធដឡងីជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំដោយមានការចូលរមួពីថ្នន រ់ដឹរនាាំក្រសួង
អប់រ ាំ យុវជន  និងរីឡា ម្ដគូអភិវឌ្ឍ និងត្ាំណាងអងាការមិនខមនរោា ភិបាល រនុងដរលដៅ ពិភារា សុីជដក្ៅ 
ដលីទិ្សដៅ និងអាទិ្ភាព ខដលនឹងក្តូ្វោរ់ដចញ។ អងាវបិសសនាអប់រ ាំបានែតល់ឱ្កាសរនុងការ ល្ុោះបញ្ញច ាំងអាំពី
វឌ្ឍនភាពវស័ិយអប់រ ាំ និងទិ្សដៅសាំខាន់ៗដៅឆ្ន ាំខាងមុែ។ ឯរសារសក្មាប់ក្បជុាំម្នអងាវបិសសនាអប់រ ាំ និង
ឯរសារក្សាវក្ជាវក្តូ្វបានដរៀបចាំដោយក្រុមការងារបដចចរដទ្សវស័ិយអប់រ ាំតាមអនុវស័ិយ និងនាយរោា ន
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ជាំនាញ ខដលមានការយល់ក្ពមពីក្រុមការងារបដចចរដទ្សចក្មុោះវស័ិយអប់រ ាំ។ ែលសដក្មចម្នអងាវបិសសនាអប់រ ាំ 
គឺជារបាយការណ៍សក្មាប់ដរៀបចាំរបាយការណ៍សននិបាត្អប់រ ាំក្បចាាំឆ្ន ាំ។  

ក្បធានបទ្មយួចាំននួក្តូ្វបានដលីរយរមរពិភារារនុងអងាវបិសសនាឆ្ន ាំ២០១៤ រមួមាន ការពិនិត្យ
ដលីរាំខណទ្ក្មង់រមមវធីិសិរា ហរិញ្ាវត្ាុអប់រ ាំ (រាំខណទ្ក្មង់ហរិញ្ាវត្ាុសាធារណៈ) យនតការរនុងការពក្ងាយ
ក្គូបដក្ងៀន រងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរារបស់សិសស និងការពិនិត្យតាមោន រមួទាំងក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គង
អប់រ ាំ។ អងាវបិសសនាអប់រ ាំឆ្ន ាំ២០១៦ បានពិភារាដលកី្បធានបទ្សាំខានពី់រ គឺ ១) ការពិនិត្យដឡងីវញិពារ់
រណាត លអាណត្តមិ្នការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ២០១៤-២០១៨ និង២) ខែនការសរមមភាព
ដរលនដយាបាយក្គូបដក្ងៀន និងបញ្ញា ក្បឈមមយួចាំននួដទ្ៀត្ក្តូ្វបានដលីរយរមរពិភារាែងខដរដនាោះ 
រមួមានសូចនាររសនូលម្នខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ការក្គប់ក្គងខែអរដលីលទ្ធែល រាំខណទ្ក្មង់រនុង
ការបណតុ ោះបណាត លក្គូ ការអប់រ ាំក្គូបដក្ងៀន និងគនលងអាជីពសក្មាប់ក្គូបដក្ងៀន។ 

៦.២.២ ព្រុម្ការងារបសចេរសទ្សចព្ម្ុះវិសយ័អប់រថំាន រ់ជាតិ 

ការក្បជុាំ ក្រុមការងារបដចចរដទ្សចក្មុោះវស័ិយអប់រ ាំមានដរលដៅ  ដដីមបពិីនិត្យដមីលវឌ្ឍនភាពម្ន
ការអនុវត្តរាំខណទ្ក្មង់តាមអនុវស័ិយ និងដដីមបតី្ក្មង់ទិ្សការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ និង
ខែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារ៏ដូចជាយុទ្ធសាស្តសតចតុ្ដកាណរនុងដរលដៅ 
ដលីររមពស់ក្បសិទ្ធភាពហរិញ្ាបបទន និងភាពជាម្ដគូ ជាមយួនឹងត្អួងាអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំ។  

មា៉ាងដទ្ៀត្ ក្រុមការងារបដចចរដទ្សចក្មុោះវស័ិយអប់រ ាំ មានដរលដៅដលីររមពស់ការអភិវឌ្ឍសហ-
ក្បតិ្បត្តិការឱ្យមានសងាតិ្ភាពរវាងខែនការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍជាតិ្ និងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ 
ក្ពមទាំងែតល់ព័ត៌្មានមយួចាំននួសតីពីមូលនិធិភាពជាម្ដគូ និងការរាំក្ទ្ម្នដាំដណីរការថវកិាខដលរមួបញ្ចូ ល 
រាំខណទ្ក្មង់ហរិញ្ាវត្ាុសាធារណៈធានាឱ្យមានសងាតិ្ភាពរវាងរមមវធីិអភិវឌ្ឍសមត្ាភាព ខែនការដរលសតីពី
ការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាព និងរបាយកាណ៍ពិនិត្យដឡងីវញិសតីពីក្បសិទ្ធភាពហរិញ្ាបបទនដៅរនុងសននិបាត្ក្បចាាំ
ឆ្ន ាំនិងអងាវបិសសនា។ 

ក្រុមការងារបដចចរដទ្សចក្មុោះវស័ិយអប់រ ាំថ្នន រ់ជាតិ្ បានក្បជុាំរន ជាដទ្ៀងទត់្តាមក្តី្មាសនីមយួៗ
ដដីមបពិីភារាអាំពីការអនុវត្តដរលនដយាបាយ ខែនការ រាំខណទ្ក្មង់វស័ិយអប់រ ាំ ក្បសិទ្ធភាពហរិញ្ាបបទន 
និងវឌ្ឍនភាពសាំខាន់ៗ។ យនតការដនោះក្តូ្វបានដក្បីក្បាស់ដដីមបដីរៀបចាំ និងពិនិត្យដឡងីវញិសតីពីវឌ្ឍនភាពម្ន
ការអនុវត្តខែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ ខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ សននិបាត្អប់រ ាំ និងការដរៀរគរធនធាន
បខនាម។ ក្រុមការងារបដចចរដទ្សចក្មុោះវស័ិយអប់រ ាំរ៏បានជយួពក្ងឹងសមត្ាភាពបខនាមែងខដរ តាមរយៈ
សិកាខ សាោបណតុ ោះបណាត លក្បចាាំឆ្ន ាំ និងការដលីរសាំដណីដោយតា ល់តាមឆ្ន ាំនីមួយៗ។ 
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៦.២.៣ ព្រុម្ការងារបសចេរសទ្សចព្ម្ុះវិសយ័អប់រថំាន រ់រាជធានី-សខតត  

ក្រុមការងារបដចចរដទ្សចក្មុោះវស័ិយអប់រ ាំថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត គឺរាំក្ទ្ដលីការងារដរៀបចាំខែនការថវកិា 
និងរបាយការណ៍សក្មាប់រាជធានី-ដែត្ត រនុងក្របែណឌ ខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត 
ជាពិដសសបានែតល់ធាតុ្ចូលរនុងការដរៀបចាំខែនការក្បតិ្បត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ ខែនការយុទ្ធសាស្តសតថវកិា (ពិដសស
ដលីការចាំណាយថវកិារមមវធីិ) និងខែនការសរមមភាពក្បចាាំឆ្ន ាំ ដោយខែអរដលីខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ
ថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត និងដដីមបដីរៀបចាំឯរសារខែនការក្បចាាំឆ្ន ាំតាមអនុវស័ិយ។ ក្រុមការងារបដចចរដទ្សចក្មុោះ
វស័ិយអប់រ ាំថ្នន រ់រាជធានី-ដែត្ត ទាំង ២៥ រាជធានី-ដែត្ត បានខរលមអការបាំដពញការងាររបស់ពួរដគលអក្បដសីរ
ពីមយួឆ្ន ាំដៅមយួឆ្ន ាំ។  

 



ii 
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ឧបសម្ព័នធ 
ឧបសម្ព័នធទ្ី ១ ៖ សចូនាររសនលូ នងិចណុំ្ចសៅសព្មាបឆ់្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

សចូនាករសនូល ឯកតា 
សាា នភាព ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ 

២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ 

ដោលនដោបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ប្បកបដោយសមធម៌ បរិោបនន និងដលើកកមពស់ឱ្កាសសិកាដពញមយួជីវតិ  

                              សប្មាប់ទងំអស់ោន  

១. អប្តាចូលដរៀនកុមារអាយុ៥ឆ្ន ំ 

(ម.សិការែឋ សហគមន៍ និងឯកជន) 
% ៥៨,០ ៥៩,៣ ៦០,៦ ៦១,៩ ៦៣,២ ៦៤,៥ 

 ប្បសុ  % ៥៧,៧ ៥៨,៩ ៦០,១ ៦១,៣ ៦២,៥ ៦៣,៧ 

 ប្ស ី % ៥៨,៧ ៦០,០ ៦១,៣ ៦២,៧ ៦៤,០ ៦៥,៣ 

២. អប្តាបញ្ចប់ការសិកាដៅបឋមសិកា  % ៨២,៧ ៨៣,៤ ៨៤,១ ៨៤,៨ ៨៥,៥ ៨៦,២ 

 ប្បសុ  % ៧៩,១ ៨០,៣ ៨១,៥ ៨២,៦ ៨៣,៨ ៨៥,០ 

 ប្ស ី % ៨៦,៤ ៨៧,៣ ៨៨,២ ៨៩,២ ៩០,១ ៩១,០ 

៣. អប្តាបញ្ចបក់ារសិកាដៅ 

មធយមសិកាបឋមភូមិ 
% ៤៦,៥ ៤៧,៧ ៤៨,៩ ៥០,២ ៥១,៤ ៥២,៦ 

 ប្បសុ  % ៤២,៣ ៤៣,៨ ៤៥,៤ ៤៦,៩ ៤៨,៥ ៥០,០ 

 ប្ស ី % ៥១,១ ៥២,៥ ៥៣,៤ ៥៤,៣ ៥៥,៣ ៥៦,៣ 

៤. ភាគរយសិសសសដប្មចបានកប្មិតសមតាភាពដប្កាមកប្មិតមលូោឋ ន មុេវជិាា ភាសាស្េម រ គណិតវទិា និងរបូវិទា 

 
ការអានភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៣ % 

៥២,៦ 

(២០១៥) 
 ៤៦,៦     

 ការសរដសរភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៣ % ៦៤,៨  ៥៨,៨    

 គណិតវទិាថ្នន ក់ទី៣ % ៤៤,៩  ៣៨,៩    

 
ការអានភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៦ % 

៣១,៥ 

(២០១៦) 
  ២៥,៥  

 

 ការសរដសរភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៦ % ៣៩,៦   ៣៣,៦   

 គណិតវទិាថ្នន ក់ទី៦ % ៥៣,២   ៤៧,២   

 
ការអានភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៨ % 

១៨,៩ 

(២០១៧) 
   ១៥,៩ 

 

 ការសរដសរភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី៨ % ៧១,០    ៦៥,០  

 គណិតវទិាថ្នន ក់ទី៨ % ៣៦,៣    ៣០,៣  

 របូវិទាថ្នន ក់ទ៨ី % ៥២,១    ៤៦,១  

 
ការអានភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី១១ % 

២០,៥ 

(២០១៨) 
    ១៧,៥ 

 ការសរដសរភាសាស្េម រថ្នន ក់ទី១១ % ៥៨,៩     ៥២,៩ 

 គណិតវទិាថ្នន ក់ទី១១ % ៧២,៣     ៦៦,៣ 
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 របូវិទាថ្នន ក់ទី១១ % ៧៩,៦     ៧៣,៦ 

៥. ភាគរយប្គូបដប្ងៀនបឋមសិកាមាន 

គុណវុឌ្ឍិតាមសែងោជាត ិ
% ៧៣,០ ៧៤,០ ៧៥,០ ៧៦,០ ៧៧,០ ៧៨,០ 

៦. អប្តារមួម្នការសិកាដៅឧតែមសិកា 

(១៨-២២ឆ្ន ំ) 
% ១១,៦ ១២,៤ ១៣,៣ ១៤,២ ១៥,១ ១៦,០ 

 ប្បសុ  % ១៣,២ ១៤,៣ ១៥,៥ ១៦,៦ ១៧,៨ ១៨,៩ 

 ប្ស ី % ១១,៣ ១១,៦ ១១,៩ ១២,៣ ១២,៧ ១៣,០ 

៧. អប្តាអកខរកមមដពញវ័យ (អាយុ  

១៥ ឆ្ន ំដ ើង) 
% ៨២,៥ ៨៣,៦ ៨៤,៧ ៨៥,៨ ៨៦,៩ ៨៨,០ 

ដោលនដោបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័កែសិទធ ិម្នភាពជាអនកែរកនំា និងប្គប់ប្គងរបសម់ន្រនែីអប់រំប្គបល់ំោបថ់្នន ក់ 

៨. ចំននួនាយកសាលាបឋមសិកា និង

មធយមសិកាបានទទលួការបណែុ ឹះ-

បណ្តែ លសែីពកីារប្គប់ប្គងតាមសាលាដរៀន 

ចំននួ ១ ១៥០ ៦៧០ ៧០០ ៧០០ ៧០០ ៧០០ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ២ ៖ សចូនាររែលសសព្ម្ច នងិចំណុ្ចសៅតាម្អនវុិសយ័ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

អនុវិស័យ ការអប់រំកុមារតចូ 

សចូនាករសនូល ឯកតា 
សាា នភាព ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ 

២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ 

ដោលនដោបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ប្បកបដោយសមធម៌ បរិោបនន និងដលើកកមពស់ឱ្កាសកនុងការសិកាដពញមយួ  

                              ជីវិតសប្មាប់ទងំអស់ោន  

វតាបុំណងអនុវិស័យទី១ ៖ បដងកើនលទធភាពទទួលបានដសវាអប់រំកុមារតចូប្បកបដោយគុណភាព សមធម៌ និងបរិោបនន 

១.  អប្តាចូលដរៀនកុមារអាយុ៥ឆ្ន ំ 

(ម.សិការែឋ សហគមន៍ និងឯកជន) 
% ៥៨,០ ៥៩,៣ ៦០,៦ ៦១,៩ ៦៣,២ ៦៤,៥ 

 ប្បសុ  % ៥៧,៧ ៥៨,៩ ៦០,១ ៦១,៣ ៦២,៥ ៦៣,៧ 

 ប្ស ី % ៥៨,៧ ៦០,០ ៦១,៣ ៦២,៧ ៦៤,០ ៦៥,៣ 

២. អប្តាចូលដរៀនកុមារអាយុ៤ឆ្ន ំ 

(ម.សិការែឋ សហគមន៍ និងឯកជន) 
% ៣៤,០ ៣៦,២ ៣៨,៤ ៤០,៦ ៤២,៨ ៤៥,០ 

 ប្បសុ  % ៣២,២ ៣៤,៦ ៣៧,១ ៣៩,៥ ៤២,០ ៤៤,៤ 

 ប្ស ី % ៣៥,៣ ៣៧,៤ ៣៩,៤ ៤១,៥ ៤៣,៥ ៤៥,៦ 

៣. អប្តាចូលដរៀនកុមារអាយុ៣ឆ្ន ំ 

(ម.សិការែឋ សហគមន៍ និងឯកជន) 
% ១២,៦ ១៥,៥ ១៨,៤ ២១,២ ២៤,១ ២៧,០ 

 ប្បសុ  % ១១,៧ ១៤,៦ ១៧,៤ ២០,៣ ២៣,១ ២៦,០ 

 ប្ស ី % ១៣,៤ ១៦,៣ ១៩,៣ ២២,២ ២៥,២ ២៨,១ 

៤. អប្តារមួម្នការសិកា 

(ម.សិការែឋ សហគមន៍ និងឯកជន) 
% ៣៥,៨ ៣៧,៨ ៣៩,៩ ៤១,៩ ៤៤,០ ៤៦,០ 

 ប្បសុ  % ៣៤,៩ ៣៧,០ ៣៩,២ ៤១,៣ ៤៣,៥ ៤៥,៦ 

 ប្ស ី % ៣៧,០ ៣៩,៣ ៤១,៥ ៤៣,៨ ៤៦,០ ៤៨,៣ 

៥. ភាគរយសាលាមដតែយយសិកាមាន

អគគិសនី (មដតែយយសិការែឋ) 
% ៣១,៧ ៣៣,៦ ៣៥,៤ ៣៧,៣ ៣៩,១ ៤១,០ 

៦. ភាគរយសាលាមដតែយយសិកាមានកស្នៃងលាងសមាា តម្ែសែង់ោអបបបរមា (ម.ត.ស.រែឋោចដ់ោយស្ ក) 

 កប្មិត ១ % ៣៥,៤ ៣៨,៣ ៤១,២ ៤៤,២ ៤៧,១ ៥០,០ 

 កប្មិត ២ % ២៤,៧ ២៥,៥ ២៦,២ ២៧,០ ២៧,៧ ២៨,៥ 

 កប្មិត ៣ % ១,១ ១,២ ១,៣ ១,៣ ១,៤ ១,៥ 

៧. ភាគរយសាលាមដតែយយសិកាមាន (ម.សិការែឋោច់ដោយស្ ក)  

 បងគន់អនាមយ័ % ២២,០ ៣៣,៦ ៤៥,២ ៥៦,៨ ៦៨,៤ ៨០,០ 

 ទរកសាា តសប្មាបទ់ទលួទន % ៣០,២ ៣៦,២ ៤២,១ ៤៨,១ ៥៤,០ ៦០,០ 

 កស្នៃងលាងម្ែ % ២៨,៨ ៣៥,០ ៤១,៣ ៤៧,៥ ៥៣,៨ ៦០,០ 

 ប្បអប់សដន្រង្វគ ឹះបឋម % ៦,៣ ១០,០ ១៣,៨ ១៧,៥ ២១,៣ ២៥,០ 
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វតាបុំណងអនុវិស័យទី២ ៖ បនែអភិវឌ្ឍសាលាមដតែយយសិកាប្សបតាមសដង់ោគុណភាព 

៨. ភាគរយសាលាមដតែយយសិការែឋ 

សដប្មចបានតាមសែង់ោអបបបរមា 

(ម.សិការែឋោចដ់ោយស្ ក) 

% ០,០ ៦,០ ១២,០ ១៨,០ ២៤,០ ៣០,០ 

៩. ចំននួសាលាមដតែយយសិកាសហគមន៍

សដប្មចបានតាមសែង់ោអបបបរមា 
ចំននួ ៦០០ ៧៨០ ៩៦០ ១ ១៤០ ១ ៣២០ ១ ៥០០ 

១០. ភាគរយសាលាមដតែយយសិការែឋ និង

សហគមនប៍ានដធាើដតសែសមតាភាព

កុមារអាយុ៥ឆ្ន ំ 

% ៣៩,២ ៤១,២ ៤៣,១ ៤៥,១ ៤៧,០ ៤៩,០ 

១១. ភាគរយកុមារសាលាមដតែយយសិកា

បានទទលួអាហារបូតាមភប្បដសើរដ ើង  

(ម.សិការែឋ សហគមន៍ និងឯកជន) 

% ៣០,០ ៣២,០ ៣៤,០ ៣៦,០ ៣៨,០ ៤០,០ 

១២. ភាគរយប្គូមដតែយយសិកាមាន

គុណវុឌ្ឍិប្សបតាមសែង់ោជាតិ 

(របូមនែ១២+២) 

% ៦៤,០ ៦៦,០ ៦៨,០ ៧០,០ ៧២,០ ៧៤,០ 

១៣. ចំននួប្គូបដប្ងៀនអប់រពំហភុាសា ចំននួ ៩៤ ១០៧ ១១២ ១១៩ ១២៣ ១២៧ 

១៤. ផលដធៀបសិសស-ប្គូមដតែយយសិការែឋ  ផលដធៀប ៤០,០ ៣៧,០ ៣៤,០ ៣១,០ ២៨,០ ២៥,០ 

ដោលនដោបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័កែិសិទធ ិម្នភាពជាអនកែរកនំា និងប្គប់ប្គងរបសម់ន្រនែីអប់រំប្គបល់ំោបថ់្នន ក់ 

វតាបុំណងអនុវិស័យទី៣៖ ពប្ងរងសមតាភាពអនកប្គប់ប្គងអនុវិស័យ ការអប់រំកុមារតូច និងអនវុតែការប្គប់ប្គងតាមសាលាដរៀន 

១៥. ចំននួនាយកសាលាមដតែយយសិការែឋ

ទទួលបានការបណែុ ឹះបណ្តែ ល សែីពី

ការប្គប់ប្គងតាមសាលាដរៀន 

(ម.សិការែឋោចដ់ោយស្ ក) 

ចំននួ ០ ០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ 

១៦. ចំននួសាលាមដតែយយសិការែឋបាន 

អនុវតែការប្គប់ប្គងតាមសាលាដរៀន 

(ម.សិការែឋោចដ់ោយស្ ក) 

ចំននួ ០ ៣១ ៤៣ ៥៥ ៦៧ ៧៩ 

អនុវិស័យ ការអប់រំបឋមសិកសា 

សចូនាករសនូល ឯកតា 
សាា នភាព ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ 

២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ 

ដោលនដោបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ប្បកបដោយសមធម៌ បរិោបនន និងដលើកកមពស់ឱ្កាសសិកាដពញមយួជីវតិ  

                              សប្មាប់ទងំអស់ោន  

វតាបុំណងអនុវិស័យទី១ ៖ កមពស់ការចូលដរៀនរហូតែល់ចបថ់្នន ក់ទី៦ម្នបឋមសិកាសប្មាប់កុមារទំងអស់ ជាពិដសសប្កុមកុមារជួបការលំបាក 

១. អប្តាពិតចូលដរៀនថម ី % ៩៥,២ ៩៥,៩ ៩៦,៥ ៩៧,២ ៩៧,៨ ៩៨,៥ 

 ប្បសុ % ៩៥,២ ៩៥,៩ ៩៦,៥ ៩៧,២ ៩៧,៨ ៩៨,៥ 

 ប្ស ី % ៩៥,១ ៩៥,៨ ៩៦,៥ ៩៧,១ ៩៧,៨ ៩៨,៥ 

២. អប្តាពិតម្នការសិកា % ៩៧,៨ ៩៧,៩ ៩៨,១ ៩៨,២ ៩៨,៤ ៩៨,៥ 
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 ប្បសុ % ៩៧,៦ ៩៧,៨ ៩៨,០ ៩៨,១ ៩៨,៣ ៩៨,៥ 

 ប្ស ី % ៩៨,១ ៩៨,៣ ៩៨,៥ ៩៨,៦ ៩៨,៨ ៩៩,០ 

៣. អប្តាដបាឹះបង់ការសិកា % ៤,១ ៣,៨ ៣,៥ ៣,១ ២,៨ ២,៥ 

 ប្បសុ % ៤,៧ ៤,៣ ៣,៩ ៣,៤ ៣,០ ២,៦ 

 ប្ស ី % ៣,៥ ៣,២ ២,៩ ២,៦ ២,៣ ២,០ 

៤. អប្តាប្តួតថ្នន ក់ % ៦,៥ ៦,១ ៥,៧ ៥,៣ ៤,៩ ៤,៥ 

 ប្បសុ % ៨,០ ៧,៤ ៦,៨ ៦,២ ៥,៦ ៥,០ 

 ប្ស ី % ៤,៩ ៤,៥ ៤,១ ៣,៨ ៣,៤ ៣,០ 

៥. ចំននួប្សុកស្ែលសដប្មចបានអប្តា

ប្តួតថ្នន ក់ដៅបឋមសិកាតិចជាងឬ

ដសមើ ១០ ភាគរយ 

ចំននួ ១៧៣ ១៧៥ ១៧៧ ១៧៩ ១៨១ ១៨៣ 

៦. អប្តាបញ្ចបក់ារសិកាដៅបឋមសិកា % ៨២,៧ ៨៣,៤ ៨៤,១ ៨៤,៨ ៨៥,៥ ៨៦,២ 

 ប្បសុ % ៧៩,១ ៨០,៣ ៨១,៥ ៨២,៦ ៨៣,៨ ៨៥,០ 

 ប្ស ី % ៨៦,៤ ៨៧,៣ ៨៨,២ ៨៩,២ ៩០,១ ៩១,០ 

៧. អប្តាគង់វងសដៅបឋមសិកា % ៧៩,៩ ៨១,១ ៨២,៣ ៨៣,៦ ៨៤,៨ ៨៦,០ 

 ប្បសុ % ៧៦,៥ ៧៨,១ ៧៩,៧ ៨១,៣ ៨២,៩ ៨៤,៥ 

 ប្ស ី % ៨៣,៥ ៨៤,៤ ៨៥,៣ ៨៦,២ ៨៧,១ ៨៩,០ 

៨. អប្តាឆ្ៃងភូមិសិកាពីបឋមសិកាដៅ 

មធយមសិកាបឋមភូមិ 
% ៨៦,០ ៨៦,៦ ៨៧,២ ៨៧,៨ ៨៨,៤ ៨៩,០ 

 ប្បសុ % ៨៣,៤ ៨៤,១ ៨៤,៨ ៨៥,៥ ៨៦,២ ៨៦,៩ 

 ប្ស ី % ៨៨,៥ ៨៩,០ ៨៩,៥ ៩០,០ ៩០,៥ ៩១,០ 

៩. ភាគរយសិសសថមថី្នន ក់ទី១ ស្ែលបាន

ឆ្ៃងកាត់មដតែយយសិកា 
% ៦៥,០ ៦៦,៩ ៦៨,៨ ៧០,៧ ៧២,៦ ៧៤,៥ 

១០. ភាគរយសាលាកុមារដមប្តី កប្មិត 

មធយមនិងកប្មិតអភិវឌ្ឍ 
% ៨១,៣ ៨១,៨ ៨២,៤ ៨២,៩ ៨៣,៥ ៨៤,០ 

១១. ភាគរយសាលាដរៀនបឋមសិកាមាន

អគគិសនដីប្បើប្បាស ់
% ៤៩,៦ ៥២,៧ ៥៥,៨ ៥៨,៨ ៦១,៩ ៦៥,០ 

១២. ភាគរយសាលាបឋមសិកាអនុវតែសែង់ោ ទរកសាា ត និងអនាមយ័  

 កប្មិត ១ % ៤៥,៣ ៤៧,១ ៤៨,៩ ៥០,៦ ៥២,៤ ៥៤,២ 

 កប្មិត ២ % ២២,៤ ២២,៧ ២៣,០ ២៣,៤ ២៣,៧ ២៤,០ 

 កប្មិត ៣ % ១,៤ ១,៥ ១,៦ ១,៦ ១,៧ ១,៨ 

១៣. ភាគរយសាលាបឋមសិកាមាន   

 បងគន់អនាមយ័ % ៩០,៦ ៩១,៥ ៩២,៤ ៩៣,២ ៩៤,១ ៩៥,០ 

 ទរកសាា តសប្មាបទ់ទលួទន % ៥៩,៣ ៦០,២ ៦១,២ ៦២,១ ៦៣,១ ៦៤,០ 

 កស្នៃងលាងម្ែ % ៥៦,៧ ៥៨,៤ ៦០,០ ៦១,៧ ៦៣,៣ ៦៥,០ 

 ប្បអប់សដន្រង្វគ ឹះបឋម % ៥៤,០ ៥៥,២ ៥៦,៤ ៥៧,៦ ៥៨,៨ ៦០,០ 



ឧបសមព័នធទី្ ២ ៖ សូចនាររែលសដក្មច និងចាំណុចដៅតាមអនុវស័ិយ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 109 

 

១៤. 
ចំននួសិសសបឋមសិកាបានទទលួ

អាហារដៅតាមសាលាដរៀន 
ចំននួ ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ 

១៥. ចំននួសិសសទទួលអាហារបូករណ៍

ដៅបឋមសិកា 
ចំននួ ៨៦ ១២៦ ៩៣ ០០០ ៩៥ ០០០ ៩៧ ០០០ ៩៩ ០០០ ១០០ ០០០ 

១៦. ចំននួប្គូបដប្ងៀនពហភុាសា  ចំននួ ១៩៧ ២០៨ ២១៩ ២៣១ ២៤២ ២៥៣ 

១៧. ចំននួប្គូបដប្ងៀនទទួលបានការ

បណែុ ឹះបណ្តែ លកប្មិត ឌ្ីបៃូមា៉ាសែីពី

ការអប់រំពិដសស ដៅវទិាសាា នជាតិ

អប់រពិំដសស 

ចំននួ - ១៨ ២០ ២២ ២០ ២០ 

វតាបុំណងអនុវិស័យទី២ ៖ ស្កលមាការផែលធ់ាតុចលូប្បកបដោយគុណភាពដៅបឋមសិកា 

១៨. ផលដធៀបសិសស-ប្គូមានគុណវុឌ្ឍ ិ ផលដធៀប ៦១ ៥៧ ៥៣ ៤៨ ៤៤ ៤០ 

១៩. ភាគរយប្គូបដប្ងៀនបឋមសិកាមាន

សញ្ញា បប្តតាមសែង់ោ (សញ្ញា បប្ត

មធយមសិកាទតុិយភូមិ + ២) 

% ៧៣,០ ៧៤,០ ៧៥,០ ៧៦,០ ៧៧,០ ៧៨,០ 

២០. ចំននួប្គូបដប្ងៀនបឋមសិកាទទលួការបំប៉ានសមតាភាពបស្នាម 

 កញ្ចប់សមាភ រៈអណំ្តនថ្នន ក់ែំបូង ចំននួ ១ ៤៣០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ 

 កញ្ចប់សមាភ រៈគណិតវិទាថ្នន ក់ែំបូង ចំននួ ១៤៧ ៨៥០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ 

 ការបំប៉ានសមតាភាពដផសងដទៀត ចំននួ ២៥០ ៣ ០០០ ៣ ០០០ ៣ ០០០ ៣ ០០០ ៣ ០០០ 

២១. 

ភាគរយប្គូបដប្ងៀនបឋមសិកាស្ែល

បានបញ្ចបប់រញិ្ញា បប្តដៅវទិាសាា ន

គរុដកាសលយ 

% ០.០ ០.០ ០.០ ៣.០ ៥.០ ៧.០ 

២២. ភាគរយសិសសបឋមសិកាទទួលបាន

ដសៀវដៅសិកាដោល ១ សប្មាប់ 

កនងុមាន ក់ 

% ៩០,០ ៩២,០ ៩៤,០ ៩៦,០ ៩៨,០ ១០០ 

២៣. ចំននួសាលាបឋមសិកាមានបនទប់

កំុពយូទ័រសប្មាប់សិសស 
ចំននួ ២០ ៧០ ១២០ ២២០ ៣២០ ៥២០ 

២៤. ចំននួសាលាបឋមសិកាមាន

បណ្តា លយ័តាមសែង់ោ 
ចំននួ ១ ៥០០ ១ ៨០០ ២ ៣០០ ២ ៨០០ ៣ ៣០០ ៤ ០០០ 

ដោលនដោបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័កែិសិទធ ិម្នភាពជាអនកែរកនំា និងប្គប់ប្គងរបសម់ន្រនែីអប់របំ្គបល់ំោបថ់្នន ក់ 

វតាបុំណងអន ុវិស័យទី៣៖ ពប្ងរងការអនុវតែសែង់ោបឋមសិកាតាមរយៈការប្គប់ប្គងសាលាដរៀន 

២៥. ចំននួនាយកបឋមសិកាបានទទលួ

ការបំប៉ានសែីពីការប្គប់ប្គងតាម 

សាលាដរៀន 

ចំននួ ៤៧២ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ 

២៦. ចំននួសាលាបឋមសិកាអនុវតែ 

កមមវិធីការប្គប់ប្គងតាមសាលាដរៀន

ដពញដលញ 

ចំននួ 0 ៨០ ១៦០ ២៦០ ៣៦០ ៥០០ 
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អនុវិស័យ ការអប់រំមធសយមសកិសា និងអប់រំបច្ចេកច្េស 

សចូនាករសនូល ឯកតា 
សាា នភាព ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ 

២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ 

ដោលនដោបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ប្បកបដោយសមធម៌ បរិោបនន និងដលើកកមពស់ឱ្កាសសិកាដពញមយួជីវតិ  

                              សប្មាប់ទងំអស់ោន  

វតាបុំណងអនុវិស័យទី១ ៖ ស្កលមាការចលូដរៀននិងរកាសិសសឱ្យបានគង់វងស ប្បកបដោយសមធម៌ និងប រិោបននដៅមធយមសិកា 

១. អប្តារមួម្នការសិកាដៅមធយមសិកា

បឋមភូមិ 
% ៥៩,២ ៦០,៧ ៦២,២ ៦៣,៧ ៦៥,២ ៦៦,៧ 

 ប្បសុ % ៥៥,២ ៥៧,២ ៥៩,១ ៦១,១ ៦៣,០ ៦៥,០ 

 ប្ស ី % ៦៣,៤ ៦៥,១ ៦៦,៨ ៦៨,៦ ៧០,៣ ៧២,០ 

២. អប្តារមួម្នការសិកាដៅមធយមសិកា

ទុតយិភូម ិ
% ២៨,៥ ៣០,៤ ៣២,៣ ៣៤,២ ៣៦,១ ៣៨,០ 

 ប្បសុ % ២៦,៣ ២៨,៣ ៣០,២ ៣២,២ ៣៤,១ ៣៦,១ 

 ប្ស ី % ៣០,៩ ៣២,៧ ៣៤,៥ ៣៦,៤ ៣៨,២ ៤០,០ 

៣. អប្តាឆ្ៃងភូមិសិកាពីមធយមសិកា 

បឋមភូមិដៅទតុិយភូម ិ
% ៧៦,៨ ៧៨,៦ ៨០,៥ ៨២,៣ ៨៤,២ ៨៦,០ 

 ប្បសុ % ៧៤,២ ៧៦,៤ ៧៨,៥ ៨០,៧ ៨២,៨ ៨៥,០ 

 ប្ស ី % ៧៩,២ ៨០,៨ ៨២,៣ ៨៣,៩ ៨៥,៤ ៨៧,០ 

៤. អប្តាបញ្ចបក់ារសិកាដៅមធយមសិកា 

បឋមភូមិ 
% ៤៦,៥ ៤៧,៧ ៤៨,៩ ៥០,២ ៥១,៤ ៥២,៦ 

 ប្បសុ % ៤២,៣ ៤៣,៨ ៤៥,៤ ៤៦,៩ ៤៨,៥ ៥០,០ 

 ប្ស ី % ៥១,១ ៥២,១ ៥៣,២ ៥៤,២ ៥៥,៣ ៥៦,៣ 

៥. អប្តាដបាឹះបង់ការសិកាដៅមធយម 

សិកាបឋមភូមិ 
% ១៥,៤ ១៤,១ ១២,៨ ១១,៦ ១០,៣ ៩,០ 

 ប្បសុ % ១៦,៦ ១៥,២ ១៣,៨ ១២,៣ ១០,៩ ៩,៥ 

 ប្ស ី % ១៤,២ ១៣,០ ១១,៧ ១០,៥ ៩,២ ៨,០ 

៦. អប្តាគង់វងសដៅមធយមសិកាបឋមភូមិ % ៥៣,១ ៥៤,០ ៥៤,៩ ៥៥,៨ ៥៦,៧ ៥៧,៦ 

 ប្បសុ % ៤៨,៣ ៤៩,៣ ៥០,២ ៥១,២ ៥២,១ ៥៣,១ 

 ប្ស ី % ៥៨,២ ៥៩,១ ៥៩,៩ ៦០,៨ ៦១,៦ ៦២,៥ 

៧. អប្តាគង់វងសដៅមធយមសិកាទុតយិភូម ិ % ៣៤,៩ ៣៦,២ ៣៧,៥ ៣៨,៧ ៤០,០ ៤១,២ 

 ប្បសុ % ៣០,៤ ៣២,៥ ៣៤,៥ ៣៦,៥ ៣៨,៦ ៤០,៦ 

 ប្ស ី % ៣៩,៨ ៤០,៥ ៤១,៣ ៤២,០ ៤២,៨ ៤៣,៥ 

៨. ចំននួប្កុង-ប្សុកស្ែលមានអប្តា

ដបាឹះបង់ការសិកាដៅមធយមសិកា

បឋមភូមដិប្ចើនជាង ១៨,៩ ភាគរយ  

ចំននួ - 

៥០ 

(២០១៧-

២០១៨) 

៤៣ ៣៦ ២៦ ២១ 
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៩. ចំននួសិសសអាហារបូករណ៍ដៅ 

មធយមសិកាបឋមភូមិ 
ចំននួ ៧២ ០៧១ ៧៣ ៤១៨ ៧៤ ៤១៨ ៧៥ ៤១៨ ៧៦ ៤១៨ ៧៧ ៤១៨ 

១០. ភាគរយសាលាមធយមសិកាអនុវតែ 

សាលាកុមារដមប្តី  
% ២៣,៥ ២៣,៨ ២៤,១ ២៤,៤ ២៤,៧ ២៥,០ 

១១. ភាគរយសាលាមធយមសិកាដឆ្ៃើយតបនរងសែង់ោអបបរមាអនាម័យ ទរកសាា ត  

 អនុវិទាលយ័        

 កប្មិត ១ % ៤៨,៣ ៥១,៨ ៥៥,៤ ៥៨,៩ ៦២,៥ ៦៦,០ 

 កប្មិត ២ % ១២,៥ ១២,៨ ១៣,១ ១៣,៤ ១៣,៧ ១៤,០ 

 កប្មិត ៣ % ១,៥ ១,៦ ១,៧ ១,៨ ១,៩ ២,០ 

  វិទាល័យ        

 កប្មិត ១ % ៤៨,៨ ៤៨,៦ ៤៩,០ ៤៩,៣ ៤៩,៧ ៥០,០ 

 កប្មិត ២ % ២៤,៨ ២៥,៤ ២៦,១ ២៦,៧ ២៧,៤ ២៨,០ 

 កប្មិត ៣ % ១,៨ ១,៨ ១,៩ ១,៩ ២,០ ២,០ 

១២. ភាគរយអនុវទិាលយ័មាន   

 បងគន់អនាមយ័ % ៩០,៣ ៩១,២ ៩២,២ ៩៣,១ ៩៤,១ ៩៥,០ 

 ទរកសាា តសប្មាបទ់ទលួទន % ៤២,៤ ៤៣,៩ ៤៥,៤ ៤៧,០ ៤៨,៥ ៥០,០ 

 កស្នៃងលាងម្ែ % ៤០,៩ ៤១,៧ ៤២,៥ ៤៣,៤ ៤៤,២ ៤៥,០ 

 ប្បអប់សដន្រង្វគ ឹះបឋម % ២២,០ ៣១,៦ ៤១,២ ៥០,៨ ៦០,៤ ៧០,០ 

១៣. ភាគរយ វទិាលយ័មាន        

 បងគន់អនាមយ័ % ៩៧,១ ៩៧,៧ ៩៨,៣ ៩៨,៨ ៩៩,៤ ១០០ 

 ទរកសាា ត % ៥៤,៦ ៥៥,៧ ៥៦,៨ ៥៧,៨ ៥៨,៩ ៦០,០ 

 កស្នៃងលាងម្ែ % ៥៤,៩ ៥៥,៩ ៥៦,៩ ៥៨,០ ៥៩,០ ៦០,០ 

 ប្បអប់សដន្រង្វគ ឹះបឋម % ២២,0 ៣១,៦ ៤១,២ ៥០,៨ ៦០,៤ ៧០,០ 

១៤. ភាគរយម្នសាលាមធយមសិកាស្ែលមានអគគីសនីដប្បើប្បាស់ ៖  

 អនុវិទាលយ័ % ៧០,០ ៧១,០ ៧២,០ ៧៣,០ ៧៤,០ ៧៥,០ 

  វិទាល័យ % ៩១,៨ ៩២,៤ ៩៣,១ ៩៣,៧ ៩៤,៤ ៩៥,០ 

១៥. ចំននួសាលាជនំានថ់ម ី ចំននួ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 

១៦. ចំននួវទិាល័យចដំណឹះទដូៅ និង

បដចចកដទស 
ចំននួ ៩ ១១ ១៣ ១៥ ១៧ ១៩ 

១៧. ចំននួសិសសកនុងការអប់រំបដចចកដទស ចំននួ ១ ៤៧១ ១ ៧៧៧ ២ ០៨៣ ២ ៣៨៨ ២ ៦៩៤ ៣ ០០០ 

 ចំននួសិសសប្សី ចំននួ ៥២៦ ៥៤៥ ៥៦៤ ៥៨៣ ៦០២ ៦២១ 

១៨. ចំននួសាលាដរៀនអនុវតែកមមវិធី

មគគដុទទសក៏អាជីពនិងការផែល់ប្បរកា 
ចំននួ ៣៥ ៨៥ ១៣៥ ១៨៥ ២៣៥ ២៨៥ 

១៩. ចំននួសាលាដរៀនអនុវតែកមមវិធី

ជំនាញជីវិតតាមមលូោឋ ន 
ចំននួ ៣៩១ ៥២៣ ៦៥៥ ៧៨៨ ៩២០ ១០៥២ 
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វតាបុំណងអនុវិស័យទី២ ៖ ស្កលមាគណុភាពបដប្ងៀននិងដរៀនឱ្យប្សបតាមជំនាញសតវតសទី២១ 

២០. ភាគរយប្គូមធយមសិកាបឋមភូមិ

មានគុណវុឌ្ឍិប្សបតាមសដង់ោជាតិ

តាមរបូមនែ ១២+២ 

% ៨៦,០ ៨៨,០ ៩០,០ ៩២,០ ៩៤,០ ៩៦,០ 

២១. ចំននួប្គូមធយមសិកាបានទទលួការ

ដធាើវិប្ករតការ 
ចំននួ ១ ៦៩១ ១ ៧០០ ១ ៧០០ ១ ៧០០ ១ ៧០០ ១ ៧០០ 

២២. ភាគរយសាលាមធយមសិកាទុតយិភូមិ

ដប្បើប្បាស់បដចចកវិទាព័តម៌ាននងិ

សារគមនាគមនស៍ប្មាបោំ់ប្ទការ

បដប្ងៀននិងដរៀន 

% ៥,០ ៩,០ ១៣,០ ១៧,០ ២១,០ ២៥,០ 

២៣. ភាគរយប្គូមធយមសិកាបឋមភូមិ 

បញ្ចប់បរញិ្ញា បប្តស្ផនកអប់រ ំ

 វិទាសាា នបណែុ ឹះបណ្តែ លប្គ ូ

% ៦,៧ ៨,៤ ១០,០ ១១,៧ ១៣,៣ ១៥,០ 

ដោលនដោបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័កែិសិទធ ិម្នភាពជាអនកែរកនំា និងប្គប់ប្គងរបសម់ន្រនែីអប់របំ្គបល់ំោបថ់្នន ក់ 

វតាបុំណងអនុវិស័យទី៣៖ ពប្ងរងភាពជាអនកែរកនំា និងប្គប់ប្គងដៅមធយមសិកា 

២៤. ចំននួគណៈប្គប់ប្គងសាលាមធយម

សិកាបានទទលួការបណែុ ឹះបណ្តែ ល

ដលើការប្គបប់្គងតាមសាលាដរៀន 

ចំននួ ៦៧៨ ១៧០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ 

២៥. ចំននួសាលាមធយមសិកាអនវុតែ 

កមមវិធីការប្គប់ប្គងតាមសាលាដរៀន

ដពញដលញ 

ចំននួ ១៥០ ១៦៥ ១៩៥ ២២៥ ២៦០ ៣០០ 

អនុវិស័យ ការអប់រំឧតតមសិកសា 

សចូនាករសនូល ឯកតា 
សាា នភាព ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ 

២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ 

ដោលនដោបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ប្បកបដោយសមធម៌ ប រិោបនន និងដលើកកមពស់ឱ្កាសសិកាដពញមយួជីវតិ  

                              សប្មាប់ទងំអស់ោន  

វតាបុំណងអនុវិស័យទី១ ៖ ដលើកកមពស់ការចលូដរៀន និងស្កលមាគុណភាពម្នកមមវិធីបណែុ ឹះបណ្តែ លដៅឧតែមសិកា ដឆ្ព ឹះដៅការទទលួសាគ ល ់

                                  គុណភាពកប្មិតជាតិ និងអនែរជាត ិ

១. អប្តារមួម្នការសិកាដៅឧតែមសិកា % ១១,៦ ១២,៤ ១៣,៣ ១៤,២ ១៥,១ ១៦,០ 

 ប្បសុ % ១៣,២ ១៤,៣ ១៥,៥ ១៦,៦ ១៧,៨ ១៨,៩ 

 ប្ស ី % ១១,៣ ១១,៦ ១១,៩ ១២,៣ ១២,៧ ១៣,០ 

២. ភាគរយនសិសិតចុឹះដ ម្ ឹះចូលដរៀន

កនុងកមមវិធីបណែុ ឹះបណ្តែ លស្ផនកស្សទម 

% ២៧,១ ២៨,០ ២៩,០ ៣០,០ ៣១,០ ៣២,០ 

 ប្បសុ % ៣៦,៧ ៣៧,១ ៣៧,៥ ៣៧,៨ ៣៨,២ ៣៨,៦ 

               ប្សី % ១៧,៤ ១៨,៤ ១៩,៤ ២០,៥ ២១,៥ ២២,៥ 

៣. ចំននួមជឈមណឌ លឧតែមភាព ចំននួ ០ ១  ២  ៣ 
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៤. ភាគរយបុគគលិកសិកាដពញដមា៉ា ង

មានគុណវុឌ្ឍថិ្នន ក់បណឌ ិត 
% ៣,៤ ៣,៧ ៤,០ ៤,៤ ៤,៧ ៥,០ 

 ប្ស ី % ១៤,៧ ១៥,២ ១៥,៦ ១៦,១ ១៦,៥ ១៧,0 

៥. ចំននួប្គរឹះសាា នឧតែមសិកាស្ែលបាន

ដធាើការសិកាពីសាា នភាពនិសសិត

ដប្កាយបញ្ចបក់ារសិកា 

ចំននួ ០ ២ ៤ ៦ ៨ ១០ 

ដោលនដោបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័កែិសិទធ ិម្នភាពជាអនកែរកនំា និងប្គប់ប្គងរបសម់ន្រនែីអប់រំប្គបល់ំោបថ់្នន ក់ 

វតាបុំណងអនុវិស័យទី២៖ អភិវឌ្ឍប្បព័នធអភិបាលកិចច និងការប្គប់ប្គងសប្មាប់ោំប្ទប្គរឹះសាា នឧតែមសិកាឱ្យទទលួបានសា័យភាពដពញដលញ 

៦. ចំននួប្គរឹះសាា នឧតែមសិកាស្ែល

អនុវតែប្បព័នធធានាគុណភាពអប់រំ

ម្ផទកនុង 

ចំននួ ០ ៥ ១០ ១៥ ២០ ២៥ 

៧. ចំននួប្គរឹះសាា នឧតែមសិកាស្ែល

បានការទទលួសាគ លគ់ុណភាពអប់រ ំ
ចំននួ ០ ៥ ១០ ១៥ ២០ ២៥ 

៨. ចំននួប្គរឹះសាា នឧតែមសិកាស្ែលបញ្ចូល

ទនិននយ័ដៅកនងុប្បព័នធព័តម៌ានវទិា

ប្គប់ប្គងទនិននយ័ឧតែមសិកា 

ចំននួ ០ ៨ ១៦ ២៤ ៣២ ៤០ 

អនុវិស័យ ការអប់រំច្រៅរបពន័ធ 

សចូនាករសនូល ឯកតា 
សាា នភាព ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ 

២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ 

ដោលនដោបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ប្បកបដោយសមធម៌ ប រិោបនន និងដលើកកមពស់ឱ្កាសសិកាដពញមយួជីវតិ  

                              សប្មាប់ទងំអស់ោន  

វតាបុំណងអនុវិស័យទី១ ៖ បដងកើនចំននួអកខរជន និងការចលូដរៀនកនុងកមមវិធីអប់រដំប្ៅប្បព័នធសប្មាប់កុមារ និងយុវជនដប្ៅសាលា ប្ពមទងំ 

                                ដពញវ័យស្ែលជាអនកខរជន ទទួលបានដសវាអប់រំដប្ៅប្បព័នធបានដពញដលញកនុងប្កបេណឌ ការសិកាដពញមួយ  

                                  ជីវិតប្បកបដោយ វិជាា សមបទ បំណនិសមបទ និងចរិោសមបទ 

១. ចំននួប្បជាជនមនិដចឹះអកសរបាន

បញ្ចបថ់្នន ក់អកខរកមម 
ចំននួ ១៦ ៨៥០ ១៦ ០០០ ១៥ ២០០ ១៤ ៤០០ ១៣ ៦០០ ១២ ៨០០ 

២. ចំននួសិសសចលូដរៀនកនុងកមម វិធី

សមមូល 
ចំននួ ៦ ៣៩៤ ៧ ៣០០ ៨ ៣០០ ៩ ៣០០ ១០ ៣០០ ១១ ៣០០ 

៣. ចំននួម.ស.ស.ស្ែលស្ប្បកាៃ យជា

មជឈមណឌ លសិកាដពញមយួជីវិត 
ចំននួ ០ ៥ ១៥ ២៥ ៤០ ៥៥ 

៤. ចំននួកុមារបានបញ្ចប់កមមវិធីចូលដរៀន

ដ ើងវិញ និងបានបញ្ាូនដៅកនងុប្បព័នធ 
ចំននួ ១០ ០៩៩ ១០ ១០០  ១០ ១៨០ ១០ ២៦០ ១០ ៣០០ ១០ ៤០០ 

៥. ចំននួអនកបានបញ្ចប់វគគបណែុ ឹះបណ្តែ ល

ជំនាញមុេរបរ 
ចំននួ ៩ ១៧០ ១០ ១០០ ១១ ១០០ ១២ ១០០ ១៣ ១០០ ១៤ ១០០ 
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ដោលនដោបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័កែិសិទធ ិម្នភាពជាអនកែរកនំា និងប្គប់ប្គងរបសម់ន្រនែីអប់រំប្គបល់ំោបថ់្នន ក់ 

វតាបុំណងអនុវិស័យទី២៖ ពប្ងរងការអនុវតែប្បព័នធប្គប់ប្គងអប់រដំប្ៅប្បព័នធស្ផាកដលើកលទធផលឱ្យមានែដំណើរការបានដពញដលញ 

៦. ចំននួដេតែស្ែលបានអនុវតែប្កបេណឌ

ពិនតិយតាមោន និងវាយតម្មៃអប់រំ

ដប្ៅប្បព័នធស្ផាកដលើលទធផល 

ចំននួ ០ ៥ ១០ ១៥ ២០ ២៥ 

៧. ចំននួប្សុកស្ែលអនុវតែបានប្បព័នធ

ព័ត៌មានប្គប់ប្គងអប់រដំប្ៅប្បព័នធ 
ចំននួ ០ ៣០ ៦០ ៩០ ១២០ ១៥០ 

វតាបុំណងអនុវិស័យទី៣ ៖ ពប្ងរងសមតាភាពប្គប់ប្គងរបស់មន្រនែីអប់រដំប្ៅប្បព័នធប្គបល់ំោបថ់្នន ក់ 

៨. ចំននួមន្រនែីអប់រដំប្ៅប្បព័នធទទលួការ

បណែុ ឹះបណ្តែ លដលើការដធាើស្ផនការ 

និងការប្គប់ប្គងដសវាអប់រដំប្ៅប្បព័នធ 

ចំននួ ០ ១៣០ ២៦០ ៣៩០ ៥២០ ៦៥០ 

អនុវិស័យ ការអភិវឌសឍយុវជន 

សចូនាករសនូល ឯកតា 
សាា នភាព ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ 

២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ 

ដោលនដោបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ប្បកបដោយសមធម៌ បរិោបនន និងដលើកកមពស់ឱ្កាសសិកាដពញមយួជីវតិ  

                              សប្មាប់ទងំអស់ោន  

វតាបុំណងអនុវិស័យទី១ ៖ អភិវឌ្ឍកមម វិធីឌ្ីជីថល សហប្គនិភាព ភាពជាអនកែរកនំា និងជំនាញទនដ់ផសងៗដទៀត សប្មាបក់ារអភិវឌ្ឍយុវជន 

១. ចំននួយុវជនទទលួបានការបណែុ ឹះ-

បណ្តែ លរយៈដពលេៃ ីសែីពីជំនាញ

 វិជាា ជីវៈ ឌ្ីជីថល និងបដចចកដទស 

ចំននួ ១ ៦៤៤ ១ ៦៤៤ ១ ៦៤៤ ១ ៦៤៤ ១ ៦៤៤ ១ ៦៤៤ 

២. ចំននួយវុជនទទលួបានការបណែុ ឹះ-

បណ្តែ លសែីពី ការង្វរសមប័្គចិតែ 
ចំននួ ១ ២៤៤ ១ ២៤៤ ១ ២៤៤ ១ ២៤៤ ១ ២៤៤ ១ ២៤៤ 

៣. ចំននួយុវជនទទលួបានការបណែុ ឹះ-

បណ្តែ លសែីពី សហប្គនិភាព ភាពជា

អនកែរកនំា អកខរកមមហិរញ្ាវតា ុការសិកា 

និងការស្ណនំាការង្វរ 

ចំននួ ១០ ០៩២ ៩ ៥១០ ៩ ៥១០ ៩ ៥១០ ៩ ៥១០ ៩ ៥១២ 

៤. ចំននួយវុជន និងកុមារទទួលបានប័ណា

សរដសើរកនុងការអនុវតែចលនាប្ប ង

ប្បណំ្តង៣លា “កូនលា សិសសលា មិតែលា” 

ចំននួ ៣១៩ ៣១៩ ៣១៩ ៣១៩ ៣១៩ ៣១៩ 

៥. ភាគរយប្កុមប្បរកាកុមារកមពុជា

ស្ែលកំពុងែំដណើរការ 
% ៩,៦ ១១,៧ ១៣,៨ ១៥,៨ ១៧,៩ ២០,០ 

៦. ភាគរយប្កុមប្បរកាយុវជនកមពុជា

ស្ែលកំពុងែំដណើរការ 
% ២២,៤ ២៣,៩ ២៥,៤ ២៧,០ ២៨,៥ ៣០,០ 

៧. ចំននួយុវជនកាយរទឹធ ិដៅបឋមសិកា 

មធយមសិកា ឧតែមសិកា និង

សហគមន៍ចលូរមួចលនាកាយរទឹធ ិ

ចំននួ ១៥០ ៩៦៣ ១៩០ ៧៧០ ២៣០ ៥៧៨ ២៧០ ៣៨៥ ៣១០ ១៩៣ ៣៥០ ០០០ 
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៨. ចំននួយុវជនដប្ៅសាលាចូលរមួសិកា

កនុងកមមវិធីអប់រសំមមូលកប្មិត

មូលោឋ ន "ប ៊ីប" 

ចំននួ ២៥០ ២៥០ ២៥០ ២៥០ ២៥០ ២៥០ 

វតាបុំណងអនុវិស័យទី២ ៖ ពប្ងរងការអភិវឌ្ឍយុវជនតាមរយៈមជឈមណឌ លយវុជន ទីកស្នៃង និងបរកិាខ រទន់សម័យ 

៩. ចំននួមជឈមណឌ លយុវជនស្ែល

កំពុងែំដណើរការ 
ចំននួ ៦ ៧ ៧ ៨ ៨ ៩ 

ដោលនដោបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័កែិសិទធ ិម្នភាពជាអនកែរកនំា និងប្គប់ប្គងរបសម់ន្រនែីអប់រំប្គបល់ំោបថ់្នន ក់ 

វតាបុំណងអនុវិស័យទី៣៖ ពប្ងរងសមតាភាពសាា បន័និងមន្រនែទីទលួបនទុកការង្វរយុវជនដៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ដប្កាមជាត ិ

១០. ចំននួមន្រនែទីទលួបនទុកការង្វរយុវជន

ទទួលបានការបណែុ ឹះបណ្តែ ល

សែីពីការប្គប់ប្គងគដប្មាង 

ចំននួ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ 

១១. ចំននួប្កុមប្បរកាអភិវឌ្ឍយុវជនតាម

ប្កសងួ សាា ប័ន ប្តូវបានបដងកើត 
ចំននួ ០ ៣ ៦ ១០ ១៣ ១៦ 

១២. ចំននួប្កុមប្បរកាអភិវឌ្ឍយុវជន

តាមរាជធាន-ីដេតែ ប្តូវបានបដងកើត 
ចំននួ ០ ២ ៥ ៧ ១០ ១២ 

អនុវិស័យ ការអប់រំកាយ និងកីឡា 

សចូនាករសនូល ឯកតា 
សាា នភាព ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ ចណំចុដៅ 

២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ 

ដោលនដោបាយទី ១ ៖ ធានាឱ្យការអប់រំមានគុណភាព ប្បកបដោយសមធម៌ បរិោបនន និងដលើកកមពស់ឱ្កាសសិកាដពញមយួជីវតិ  

                              សប្មាប់ទងំអស់ោន  

វតាបុំណងអនុវិស័យទី១ ៖ បដងកើនលទធភាពទទួលបានការអប់រកំាយ និងកីឡាដៅតាមប្គរឹះសាា នសិកា និងសហគមន ៍

១. ទលីានកីឡា៥កស្នៃងប្តូវបានស្កលមា        

 ដសៀមរាប % ០ ២០,០ ៤០,០ ៦០,០ ៨០,០ ១០០ 

 កំពត % 0 ២០,០ ៤០,០ ៦០,០ ៨០,០ ១០០ 

 កំពង់ចាម % 0 ២០,០ ៤០,០ ៦០,០ ៨០,០ ១០០ 

 បាតែ់ំបង  % 0 ២០,០ ៤០,០ ៦០,០ ៨០,០ ១០០ 

 ភនំដពញ % ៥0,០ ៦០,០ ៧០,០ ៨០,០ ៩០,០ ១០០ 

២. ភាគរយសាលាបឋមសិកាអនុវតែ 

កមមវិធីអប់រកំាយ និងកីឡា 
% ៦៥,០ ៧២,០ ៧៩,០ ៨៦,០ ៩៣,០ ៩០ 

៣. ភាគរយសាលាមធយមសិកាអនុវតែ

កមមវិធីអប់រកំាយ និងកីឡា 
% ៣០,០ ៣៨,០ ៤៦,០ ៥៤,០ ៦២,០ ៧០ 

៤. ចំននួដមោយកនុងការប្បកួតអនែរជាតិ

កនុងមួយឆ្ន ំ 
ចំននួ ៣២៩ ៣៨៣ ៤៣៧ ៤៩២ ៥៤៦ ៦០០ 

៥. ភាគរយប្បជាជនចូលរមួសកមមភាព

អប់រកំាយ និងកីឡា 
% ៧,០ ១០,២ ១៣,៤ ១៦,៦ ១៩,៨ ២៣,០ 
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វតាបុំណងអនុវិស័យទី២ ៖ ដលើកកមពស់គុណផលប្កុមកីឡាជដប្មើសជាតិ ដែើមបីែដណែ ើមដមោយមាសឱ្យបានដប្ចើនដៅឆ្ន ំ២០២៣ 

៦. ចំណ្តតថ់្នន ក់សុីដហគមដៅកនុងប្បដទស

អាសា ន 

ចំណ្តត់

ថ្នន ក់ 
៨     ៥ 

៧. ចំននួដមោយមាសសីុដហគម ២០២៣ ចំននួ ៣ ១១ ២០ ២៨ ៣៧ ៤៥ 

ដោលនដោបាយទី ២ ៖ ធានាភាពស័កែិសិទធ ិម្នភាពជាអនកែរកនំា និងប្គប់ប្គងរបសម់ន្រនែីអប់រំប្គបល់ំោបថ់្នន ក់ 

វតាបុំណងអន ុវិស័យទី ៣៖ អភិវឌ្ឍសាា បន័ អនកប្គប់ប្គង និងអនកបដចចកដទសទទលួបនទុកអនុវិសយ័អប់រកំាយ និងកីឡាប្បកបដោយ 

                                ប្បសិទធភាព និងគុណភាព 

៨. ចំននួកីឡាករ កីឡាការនិបីានទទលួ

ការបណែុ ឹះបណ្តែ លកនងុមយួឆ្ន ំ 
ចំននួ ៣៣ ៥៣ ៧៣ ៩៣ ១១៣ ១៣៣ 

៩. ចំននួប្គូបងារកបានទទលួការបណែុ ឹះ-

បណ្តែ លកនុងមួយឆ្ន ំ 
ចំននួ ១០០ ១១០ ១២០ ១៣០ ១៤០ ១៥០ 

១០. ចំននួប្គូបងារកបានទទលួការបណែុ ឹះ-

បណ្តែ លកនុងមួយឆ្ន ំ 
ចំននួ ៩១៥ ១ ០១២ ១ ១០៩ ១ ២០៦ ១ ៣០៣ ១ ៤០០ 

១១. ចំននួដៅប្កមនិងអាជាា កណ្តែ លបាន

ទទួលការបណែុ ឹះបណ្តែ លកនងុមួយឆ្ន ំ 
ចំននួ ៩២៥ ១ ០៣០ ១ ១៣៥ ១ ២៤០ ១ ៣៤៥ ១ ៤៥០ 

១២. ចំននួប្គូបងារកបានទទលួការបណែុ ឹះ-

បណ្តែ លបដចចកដទសកីឡា ស្ផនការ

យុទធសាន្រសែ និងការប្គបប់្គង 

ចំននួ ១៤៣ ១៧៣ ២០៣ ២៣៣ ២៦៣ ២៩៣ 

១៣. ចំននួប្គូអប់រកំាយនិងកីឡាបានទទលួ

ការបណែុ ឹះបណ្តែ ល (វគគេៃ /ីវិប្ករតការ) 
ចំននួ ១៨០ ២១៦ ២៥២ ២៨៨ ៣២៤ ៣៦០ 

១៤. ចំននួមន្រនែីកីឡាបានទទួលការ

បណែុ ឹះបណ្តែ លកនុងមួយឆ្ន ំ 
ចំននួ ១៨០ ២១៦ ២៥២ ២៨៨ ៣២៤ ៣៦០ 

១៥. ចំននួអតែពលិកកប្មិតេពស ់ ចំននួ ៧០៧ ៧៦៦ ៨២៤ ៨៨៣ ៩៤១ ១ ០០០ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ៣ ៖ ចំសណាលចនំួនសសិស និងតព្ម្វូការអប់រ ំ

ចំណោលប្រជាជនក្នុ ងវយ័សិក្ា  
ប្បជាជនែលវ់យ័សកិា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អាយុ ៣-៥ឆ្ន ំ ៩៣៤ ២៩៧ ៩៤៨ ៣៣៧ ៩៥៩ ៣៨៩ ៩៧០ ៧៣៧ ៩៨២ ៣៨៤ 

ប្សី ៤៥៥ ១៧៣ ៤៦១ ៥៧៥ ៤៦៧ ១៦៦ ៤៧២ ៨៦៣ ៤៧៨ ៦៦៨ 

អាយុ ៦-១១ឆ្ន ំ ១ ៩០២ ៣៧០ ១ ៩២៩ ២១៥ ១ ៩៥១ ១១៦ ១ ៩៧២ ៨០៨ ១ ៩៩៥ ១១៤ 

ប្សី ៩២១ ៩០០ ៩៣៣ ៥៥៣ ៩៤៥ ១៦៦ ៩៥៦ ១៦០ ៩៦៧ ៣៥៨ 

អាយុ ១២-១៤ឆ្ន ំ ១ ០៧៧ ៣៥៨ ១ ០៩២ ៩៧៩ ១ ១០៤ ៤៨១ ១ ១១៦ ៣៧៤ ១ ១២៨ ៦៥៦ 

ប្សី ៥២០ ៩៨១ ៥២៨ ០៣៨ ៥៣៤ ១៤៩ ៥៤០ ៣៧៤ ៥៤៦ ៧១៤ 

អាយុ ១៥-១៧ឆ្ន ំ ១ ១៤១ ៧៧៥ ១ ១៥៨ ៦៥៣ ១ ១៧០ ០៥៧ ១ ១៨២ ០៦៣ ១ ១៩៤ ៦៤៨ 

ប្សី ៥៤៩ ១៤១ ៥៥៦ ៨៣២ ៥៦៣ ៥៣៧ ៥៧០ ៣៦៩ ៥៧៧ ៣៣១ 

អាយុ ១៨-២២ឆ្ន ំ ១ ៨២៨ ៤៧៥ ១ ៨៥៧ ៣៥២ ១ ៨៧៧ ១៤២ ១ ៨៩៨ ១៣៧ ១ ៩២០ ២៦៧ 

ប្សី ៨៩២ ១៩០ ៩០៥ ៨៤៧ ៩១៨ ០២៤ ៩៣០ ៤៤១ ៩៤៣ ១០៤ 

ចំណោលសិសសតាមភូមិសិក្ា 
ចដំណ្តលសសិស ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ការអបរ់កំមុារតចូ ៣២១ ៥៦៧ ៣៤២ ៥៣៦ ៣៥៩ ២៤៦ ៣៧៦ ៣៥៩ ៣៩៣ ៨៨៨ 

ប្សី ១៣៧ ៧៦៤ ១៦៩ ៤៤៣ ១៧៦ ៧៤៦ ១៨៤ ២០៣ ១៩១ ៨១៧ 

រែឋ ២១៥ ០៧៤ ២២៨ ៥១៩ ២៤០ ០៩៧ ២៥១ ៩៨៥ ២៦៤ ១៩៣ 

ប្សី ១០៦ ៨៧៥ ១១២ ៦៣០ ១១៧ ៨៣៩ ១២៣ ១៨០ ១២៨ ៦៥៨ 

ឯកជន ៣៩ ៣៨៩ ៤២ ១១៦ ៤៤ ០៥១ ៤៦ ០២៣ ៤៨ ០៣៥ 

ប្សី ១៩ ៣៩៤ ២០ ៧៩២ ២១ ៦៤៣ ២២ ៥១០ ២៣ ៣៩២ 

សហគមន៍ ៦៧ ១០៤ ៧១ ៩០១ ៧៥ ០៩៨ ៧៨ ៣៥១ ៨១ ៦៦០ 

ប្សី ១១ ៤៩៥ ៣៦ ០២១ ៣៧ ២៦៤ ៣៨ ៥១៣ ៣៩ ៧៦៧ 

ការអបរ់បំឋមសកិា ២ ១៦៣ ១៤៣ ២ ១៧២ ៣៦៩ ២ ១៩៥ ១១៧ ២ ២០៨ ៥៦៩ ២ ២១៧ ៥៤៤ 

ប្សី ១ ០៣៩ ៩៣៦ ១ ០៤២ ៨២១ ១ ០៣៧ ៨៧៧ ១ ០២៨ ៥១១ ១ ០២៣ ៣៣៦ 

រែឋ ២ ០៤០ ២៥៧ ២ ០៥៨ ៦៥៥ ២ ០៧៩ ៩៥៩ ២ ០៩២ ៤៤៨ ២ ១០០ ៦៩២ 

ប្សី ៩៧៨ ៨០០ ៩៨៧ ៨១៣ ៩៩៤ ៨៩៩ ៩៩៧ ៩៥៣ ៩៩៩ ៦៥១ 

ឯកជន ១២២ ៨៨៦ ១១៣ ៧១៤ ១១៥ ១៥៨ ១១៦ ១២០ ១១៦ ៨៥២ 

ប្សី ៦១ ១៣៦ ៥៥ ៧៨៦ ៥៦ ១៨៦ ៥៦ ៣៥៨ ៥៦ ៤៥៤ 

មធយមសកិាបឋមភមូ ិ ៦៣១ ០២៥ ៦៤៦ ១៧២ ៦៧២ ៨៥៣ ៧១១ ១២៤ ៧៥៧ ៦២០ 

ប្សី ៣២៧ ១៥៥ ៣៣៥ ៣៥៣ ៣៤៩ ៤៨០ ៣៦៩ ៣៥៨ ៣៩១ ៩៨៤ 



ឧបសមព័នធទី្ ៣ ៖ ចាំដណាលចាំនួនសិសស និងត្ក្មូវការអប់រ ាំ  118 

 

រែឋ ៦០៥ ០៩៧ ៦១៩ ៨១៨ ៦៤៥ ៦១៥ ៦៨២ ៥៥០ ៧២៧ ៤០០ 

ប្សី ៣១៤ ៦៦៣ ៣២២ ៥៤៨ ៣៣៦ ១៣៥ ៣៥៥ ២៥៤ ៣៧៧ ០១៦ 

ឯកជន ២៥ ៩២៨ ២៦ ៣៥៤ ២៧ ២៣៨ ២៨ ៥៧៤ ៣០ ២២០ 

ប្សី ១២ ៤៩២ ១២ ៨០៥ ១៣ ៣៤៤ ១៤ ១០៣ ១៤ ៩៦៧ 

មធយមសកិាទតុយិភមូ ិ ៣២៣ ៣៤៥ ៣៤៤ ៩២២ ៣៧៣ ៣៦៤ ៣៩៨ ៣៣៥ ៤២៤ ៧៥៥ 

ប្សី ១៦៧ ៩៦៩ ១៨២ ២០០ ០៧៩ ២១៤ ៩៧៥ ២៣០ ៥៦៨ 

រែឋ ៣០៥ ១៥៥ ៣២៥ ៥៤៨ ៣៥២ ៤១៦ ៣៧៦ ០០០ ៤០០ ៩៥២ 

ប្សី ១៥៩ ២២៥ ១៧២ ៩៣៧ ១៨៩ ៦៦៤ ២០៣ ៧៨៤ ២១៨ ៥៦៥ 

ឯកជន ១៨ ១៩០ ១៩ ៣៧៤ ២០ ៩៤៨ ២២ ៣៣៥ ២៣ ៨០៣ 

ប្សី ៨ ៧៤៤ ៩ ៤៩៧ ១០ ៤១៦ ១១ ១៩១ ១២ ០០៣ 

ការអបរ់ឧំតែមសកិា ២២៦ ៧៣១ ២៤៧ ០២៨ ២៦៦ ៥៥៤ ២៨៦ ៦១៩ ៣០៧ ២៤៣ 

ប្សី ១០៣ ៤៩៤ ១០៧ ៧៩៦ ១១២ ៩១៧ ១១៨ ១៦៦ ១២២ ៦០៤ 

រែឋ ៨១ ៨៥០ ៩១ ១០៤ ១០០ ៣៨៤ ១១០ ១៧៦ ១២០ ៥០១ 

ប្សី ៣៧ ២៥៨ ៣៩ ៦៦៩ ៤២ ៤៥៧ ៤៥ ៣៧៦ ៤៨ ០៦១ 

ឯកជន ១៤៤ ៨៨១ ១៥៥ ៩២៤ ១៦៦ ១៧៩ ១៧៦ ៤៤២ ១៨៦ ៧៤២ 

ប្សី ៦៦ ២៣៦ ៦៨ ១២៧ ៧០ ៤៦០ ៧២ ៧៩០ ៧៤ ៥៤៣ 

ចំណោលតប្មូវការប្រូរណប្ងៀន (រដ្ឋ)តាមភមិូសិក្ា 
ចាំននួក្គបូដក្ងៀន ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ការអប់រ ាំបឋមសិរា (រដា) ៥៦ ៧៩០ ៥៧ ៥២៥ ៥៨ ៦០១ ៥៩ ៦៤០ ៦០ ៧៥១ 

ក្គូដចញថមី ១ ៦២៧ ១ ៨០០ ១ ៨០០ ១ ៨០០ ១ ៨០០ 

ក្គូចូលនិវត្តន៍និងលុបដឈាម ោះ ៩៤២ ៨៦៥ ៥២៤ ៥៦១ ៤៨៩ 

ការអប់រ ាំមធយមសិរាបឋមភូម ិ(រដា) ៤១ ៧៤០ ៤២ ០៤៧ ៤២ ៤៧៣ ៤២ ៨៩០ ៤៣ ៣១១ 

ក្គូដចញថមី ៧៨៦ ៨២៦ ៧៥០ ៧៥០ ៧៥០ 

ក្គូចូលនិវត្តន៍និងលុបដឈាម ោះ ៥១០ ៥១៩ ៣២៤ ៣៣៣ ៣២៩ 

ការអប់រ ាំមធយមសិរាទុ្ត្យិភូម(ិរដា) ១៦ ៩២៤ ១៧ ៨១៤ ១៨ ៧៣០ ១៩ ៦២០ ២០ ៥១៥ 

ក្គូដចញថមី ៨១៧ ១ ០០០ ១ ០០០ ១ ០០០ ១ ០០០ 

ក្គូចូលនិវត្តន៍និងលុបដឈាម ោះ ១០៥ ១១០ ៨៤ ១១០ ១០៥ 
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ឧបសម្ព័នធទ្ី ៤ ៖ ការរាររណ៍្ថវិកាសព្មាបវ់សិយ័អប់រ ំ

ក្. ការប៉ា នស់្មា នធនធានដដ្លមាន សប្មារវ់ស័ិយអររ់ ំ(រិតជាលានណរៀល) 

ការបា៉ានស់ាម នធនធានស្ែលមាន  ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ផ.ស.ស ម្ថៃបចចុបបនន ១០៨ ៥៩០ ៤៤៤ ១១៩ ០៣៣ ៥៤៨ ១៣០ ៩១៥ ៨២២ ១៤៤ ១៦៨ ៣៤៨ ១៥៨ ៨៨៤ ៣៦៨ 

អប្តាកំដណើន ផ.ស.ស ពិត ៧,១% ៦,៥% ៧,០% ៧,០% ៧,០% 

ផ.ស.ស សប្មាប់ប្បជាជនមាន ក់ៗ ៦,៨ ៧,៤ ៧,៩ ៨,៧ ៩,៥ 

ចំណ្តយរាជរោឋ ភិបាលដលើការអប់រំ  ៣ ២២៩ ៦០៤ ៣ ៥៧៧ ៦៥៥ ៣ ៩៧៥ ៩៨៨ ៤ ៤២៣ ៨៤៧ ៤ ៩២៥ ៤១៥ 

ចរនែ ៣ ២១៩ ៦០៤ ៣ ៥៦៧ ៦៥៥ ៣ ៩៦៥ ៩៨៨ ៤ ៤១៣ ៨៤៧ ៤ ៩១៥ ៤១៥ 

មូលធន ១០ ០០០ ១០ ០០០ ១០ ០០០ ១០ ០០០ ១០ ០០០ 

គិតជាភាគរយម្នផ.ស.ស ២,៩៧% ៣,០១% ៣,០៤% ៣,០៧% ៣,១០% 

ថវិកាអប់រំដធៀបនរងចំណ្តយរបស់ 

រាជរោឋ ភិបាល 
១៨,៤% ១៨,៦% ១៨,៨% ១៨,៩% ១៩,១% 

ខ. តប្មូវការហិរញ្ញរបទានតាមអនុវស័ិយ (រិតជាលានណរៀល) 

ការពាករណច៍ណំ្តយ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ការអប់រំកុមារតូច ២៤៦ ៧៥១ ២៧៤ ២៤២ ២៩៦ ២៦១ ៣០៦ ៩៤៧ ៣៣៦ ៦៧៣ 

ការអប់រំបឋមសិកា ១ ៩៦៩ ៥០២ ២ ១១០ ០៤៦ ២ ២១៦ ៦៣៦ ២ ៣៥៥ ៧៧៩ ២ ៤៩៩ ៧២៤ 

ការអប់រំមធយមសិកា និងអប់រំបដចចកដទស ១ ០៩៣ ៦៣០ ១ ១៨៩ ៤១៥ ១ ៣៦២ ៩៧៩ ១ ៥០០ ៧៥២ ១ ៦៦២ ១៨៤ 

ការអប់រំឧតែមសិកា ៣៦៧ ៤៩៦ ៤៣៨ ៧២២ ៤៨១ ០០៥ ៥២៤ ៧៣៦ ៥៨៥ ៤១៨ 

ការអប់រំដប្ៅប្បព័នធ ៤២ ០១៦ ៥៧ ០០៩ ៦១ ១៥៧ ៧៣ ៧៧៣ ៨១ ១៤២ 

ការអភិវឌ្ឍយុវជន ២៦ ៥៩៦ ៣២ ២៧៣ ៣៤ ៧៧៦ ៣៥ ៣៦៧ ៣៨ ០៥៨ 

ការអប់រំកាយ និងកីឡា ៧១ ៨៩៤ ៧៣ ៤៩៦ ៧៦ ៥៣៥ ៨០ ៤៨៤ ៨៦ ៥៦៣ 

សរបុ ៣ ៨១៧ ៨៨៥ ៤ ១៧៥ ២០៣ ៤ ៥២៩ ៣៤៩ ៤ ៨៧៧ ៨៣៨ ៥ ២៨៩ ៧៦២ 

ថវិកាចរនែ ៣ ៥៣៧ ៨៨៥ ៣ ៦៦០ ៨២៣ ៣ ៩៧៧ ៤២៥ ៤ ២៨៥ ៩៦២ ៤ ៦៥៥ ៤០០ 

ថវិកាមូលធន ២៨០ ០០០ ៥១៤ ៣៨០ ៥៥១ ៩២៤ ៥៩១ ៨៧៦ ៦៣៤ ៣៦២ 

 



ឧបសមព័នធទី្ ៤ ៖ ការពាររណ៍ថវកិាសក្មាប់វស័ិយអប់រ ាំ  120 

 

 

ការពាករណច៍ណំ្តយ (លានែលុាៃ អាដមរចិ) ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ការអប់រំកុមារតូច ៦០,៨៧ ៦៧,៦៥ ៧៣,០៨ ៧៥,៧១ ៨៣,០៥ 

ការអប់រំបឋមសិកា ៤៨៥,៨២ ៥២០,៤៨ ៥៤៦,៧៨ ៥៨១,១០ ៦១៦,៦១ 

ការអប់រំមធយមសិកា និងអប់រំបដចចកដទស ២៦៩,៧៧ ២៩៣,៣៩ ៣៣៦,២១ ៣៧០,១៩ ៤១១,០១ 

ការអប់រំឧតែមសិកា ៩០,៦៥ ១០៨,២២ ១១៨,៦៥ ១២៩,៤៤ ១៤៤,៤១ 

ការអប់រំដប្ៅប្បព័នធ ១០,៣៦ ១៤,០៦ ១៥,០៩ ១៨,២០ ២០,០២ 

ការអភិវឌ្ឍយុវជន ៦,៥៦ ៧,៩៦ ៨,៥៨ ៨,៧២ ៩,៣៩ 

ការអប់រំកាយ និងកីឡា ១៧,៧៣ ១៨,១៣ ១៨,៨៨ ១៩,៨៥ ២១,៣៥ 

សរបុ ៩៤១,៧៦ ១ ០២៩,៩០ ១ ១១៧,២៥ ១ ២០៣,២២ ១ ៣០៤,៨៣ 

 

ការពាករណច៍ណំ្តយ (ភាគរយ) ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ការអប់រំកុមារតូច ៦,៥% ៦,៦% ៦,៥% ៦,៣% ៦,៤% 

ការអប់រំបឋមសិកា ៥១,៦% ៥០,៥% ៤៨,៩% ៤៨,៣% ៤៧,៣% 

ការអប់រំមធយមសិកា និងអប់រំបដចចកដទស ២៨,៦% ២៨,៥% ៣០,១% ៣០,៨% ៣១,៤% 

ការអប់រំឧតែមសិកា ៩,៦% ១០,៥% ១០,៦% ១០,៨% ១១,១% 

ការអប់រំដប្ៅប្បព័នធ ១,១% ១,៤% ១,៤% ១,៥% ១,៥% 

ការអភិវឌ្ឍយុវជន ០,៧% ០,៨% ០.៨% ០.៧% ០,៧% 

ការអប់រំកាយ និងកីឡា ១,៩% ១,៨% ១,៧% ១,៦% ១,៦% 

សរបុ ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% 

រ. ក្ងវះខាតថវកិា 
បរោិយ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ចំណ្តយរាជរោឋ ភិបាលដលើការអប់រំ (លានដរៀល) ៣ ២២៩ ៦០៤ ៣ ៥៧៧ ៦៥៥ ៣ ៩៧៥ ៩៨៨ ៤ ៤២៣ ៨៤៧ ៤ ៩២៥ ៤១៥ 

មូលនិធិដប្ៅប្បដទស (ស្ផនការវនិិដោគវិស័យអប់រំ) ៥៥៣ ៦៤០ ៥៨៣ ៣៧១ ៤៩២ ៥៦១ ៤០២ ៥៦២ ៣៣០ ៨០៦ 

ធនធានស្ែលមានសរុប (លានដរៀល) ៣ ៧៨៣ ៣៨០ ៤ ១៦១ ០២៦ ៤ ៤៦៨ ៥៤៩ ៤ ៨២៦ ៤០៩ ៥ ២៥៦ ២២២ 

គិតជាលានែុលាៃ រ ៩៣៣,២៥ ១ ០២៦,៤០ ១ ១០២,២៦ ១ ១៩០,៥៣ ១ ២៩៦,៥៥ 

តប្មូវការថវិកាកនុងស្ផនការយុទធសាន្រសែ ESP ៣ ៨១៧ ៨៨៥ ៤ ១៧៥ ២០៣ ៤ ៥២៩ ៣៤៩ ៤ ៨៧៧ ៨៣៨ ៥ ២៨៩ ៧៦២ 

គិតជាលានែុលាៃ រ ៩៤១,៧៦ ១ ០២៩,៩០ ១ ១១៧,២៥ ១ ២០៣,២២ ១ ៣០៤,៨៣ 

គមាៃ តថវិកា (លានដរៀល) -៣៤ ៥០៥ -១៤ ១៧៧ -៦០ ៨០០ -៥១ ៤២៩ -៣៣ ៥៤០ 

គិតជាលានែុលាៃ រ -៨,៥១ -៣,៥០ -១៥,០០ -១២,៦៩ -៨,២៧ 

កងាឹះថវិកា (%) -០,៩១% -០,៣៤% -១,៣៦% -១,០៧% -០,៦៤% 



ឧបសមព័នធទី្ ៥ ៖ យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មងវ់ស័ិយអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ២០១៨-២០២៣ 121 

 

ឧបសម្ព័នធទ្ី ៥ ៖ យទុ្ធសាស្រសតរំផណ្ទ្ព្ម្ងវ់ិសយ័អប់រ ំយវុជន និងរឡីា ២០១៨-២០២៣ 
យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងអប់រ ាំ ដតត ត្ដលសីមាសធាតុ្ ៤ គ ឺ១)រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងការសិរា 

២)រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងរដាបាល ៣)រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ នងិ ៤)រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គង ធនធាន 
មនុសស។ សមាសធាតុ្រងម្នយុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់នីមយួៗមានដូចខាងដក្កាម ៖ 

យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្ី ១ 
យុទ្ធសាស្តសតរង ១.១ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងការសិរា  
វាយត្ម្មលការសិរារបស់សិសសជាក្បចាាំ  

នីត្ិវធិី បដងកីនការរាំក្ទ្ដរលនដយាបាយរាជរោា ភិបាល និងបដចចរវទិ្ា និងដលីររមពស់ដសដារិចចសងាម 
វបបធម៌សក្មាប់ដរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងការសិរាដដីមបវីាយត្ម្មលការសិរា
របស់សិសសជាក្បចាាំ ដលីររមពស់ភាពជាពលរដាមានគុណភាពដៅថ្នន រ់ជាត្ិ និងសរលដោរ 
ដោយដតត ត្ដលីចាំដណោះដឹង ជាំនាញ និងបាំណិនជីវតិ្ រ៏ដូចជាការដររពចាប់និងសណាត ប់ធាន ប់ 
សហគមន៍និងការអភិវឌ្ឍក្បរបដោយចីរភាព នងិការចូលរមួរនុងសរមមភាពនដយាបាយ។ 

 ១. ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 
១.១ អនុវត្តក្របែណឌ វាយត្ម្មល ខដលមានក្បព័នធក្បឡងថ្នន រ់ជាត្ិ ដៅថ្នន រ់ទ្៩ី នងិ 
ទ្ី១២ រងាា យត្ម្មលដៅថ្នន រ់ទ្ី៣ ទ្ី៦ ទ្ី៨ និងទ្១ី១ រងាា យត្ម្មលអាំណានថ្នន រ់ដាំបូង 
និងគណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ទ្១ី ទ្២ី និងទ្ី៣ រងាា យត្ម្មលថ្នន រ់ដរៀន និងសាោដរៀន រ៏ដូចជា 
ក្បព័នធរងាា យត្ម្មលថ្នន រ់អនដរជាត្ ិ(PISA) និងថ្នន រ់ត្ាំបន់ ដដីមបវីាស់ខវងលទ្ធែលសិរា 
និងខរលមអការបដក្ងៀននិងដរៀន ដហយីរាំណត់្ត្ួនាទ្ី និងភាររិចចម្នរចនាសមព័នធ 
ក្គប់ក្គងរនុងការវាយត្ម្មល 

១.២ ពក្ងងឹរងាា យត្ម្មលដៅថ្នន រ់ទ្ី៣ ទ្៦ី ទ្៨ី នងិទ្១ី១ ដលមុីែវជិាា ភាសាខែមរ 
គណិត្វទិ្ា និងរូបវទិ្ា 

១.៣ ដរៀបចាំឱ្យមានការចូលរមួរនុងដធាីដត្សតថ្នន រ់ត្ាំបន់ និងអនតរជាត្ ិ
១.៤ ខរលមអដរលការណ៍ខណនាាំ សតង់ោ និងក្បព័នធពនិតិ្យតាមោនការក្បឡងថ្នន រ់ជាត្ិ 
១.៥ រសាងសមត្ាភាពនិងដធាវីមិជឈការការទ្ទ្លួែុសក្ត្ូវដលីការក្បឡងថ្នន រ់ទ្៩ី ដល់ 
ថ្នន រ់ដក្កាមជាត្ ិ

១.៦ បដងកីត្ក្បព័នធដលីរទ្រឹចតិ្ត និងការោរ់ពិន័យ ដដមីបជីាំរុញការបដក្ងៀនរបស់ក្គបូដក្ងៀន
ឱ្យដ្លីយត្បនឹងសតង់ោជាត្ិ។ 

 ២. នាយរោា នធានាគុណភាពអប់រ ាំ  
២.១ រសាងសមត្ាភាពបុគាលិរអប់រ ាំ ដដីមបដីរៀបចាំរងាា យត្ម្មលថ្នន រ់ជាត្ ិថ្នន រ់ត្ាំបន់ និង
អនតរជាត្ិ និងវភិាគលទ្ធែលដលីអាំណានថ្នន រ់ដាំបូង និងគណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ដាំបូង 

២.២ បដងកីត្ក្បព័នធរងាា យត្ម្មល និងការដធាីដត្សតរនុងថ្នន រ់ដរៀន 
២.៣ ដធាីដត្សតសតង់ោថ្នន រ់ជាត្ិលទ្ធែលសរិារបស់សិសសថ្នន រ់ទ្ី៣ ទ្៦ី ទ្៨ី និងទ្១ី១ 
ដត្សតថ្នន រ់ត្ាំបន់ និងអនតរជាត្ ិ

២.៤ អនុវត្តការដធាីការអធិការរិចចតាមកាលរាំណត់្និងតាមក្បធានបទ្ ដដីមប ី
ដលីររមពស់គុណភាពអប់រ ាំ។ 
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 ៣. នាយរោា នបឋមសិរា 
៣.១ សហការជាមួយនាយរោា នធានាគុណភាពអប់រ ាំ ដធាីដត្សតអាំណានថ្នន រ់ដាំបូង 
គណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ដាំបូង និង រងាា យត្ម្មលថ្នន រ់ទ្ី៣ នងិទ្៦ី ដលីមុែវជិាា ភាសាខែមរ និង 
គណិត្វទិ្ា 

៣.២ ដក្បីក្បាស់លទ្ធែលដត្សតអាំណានថ្នន រ់ដាំបូង គណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ដាំបូង នងិការវាយត្ម្មល 
ថ្នន រ់ទ្ី៣ និងទ្ី៦ ដដីមបខីរលមអដរលនដយាបាយ នងិចាត់្វធិានការដោោះក្សាយបញ្ញា  
ខដលមានរនុងរបាយការណ៍ដត្សតអាំណានថ្នន រ់ដាំបូង គណិត្វទិ្ាថ្នន រ់ដាំបូង  

៣.៣ សហការជាមួយនាយរោា នបណតុ ោះបណាត ល និងសហការជាមួយសាោដរៀន 
វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ នងិសាោគរុដកាសលយនិងវកិ្រតឹ្ការដែត្ត ដដីមបអីនុវត្តសតង់ោ 
អាំណានថ្នន រ់ទ្១ី នងិទ្ី២ និងវធិីសាស្តសតបដក្ងៀនមុែវជិាា ភាសាខែមរ គណិត្វទិ្ា 
វទិ្ាសាស្តសត នងិភាសាបរដទ្ស (អង់ដគលស បារា ាំង)។ 

 ៤. នាយរោា នមធយមសិរា 
៤.១ សហការជាមយួ នា.ធានាគុណភាពអប់រ ាំ  ដធាីការវាយត្ម្មលថ្នន រ់ទ្៨ី និងទ្១ី១ 
ដលីមុែវជិាា ភាសាខែមរ គណិត្វទិ្ា និងរូបវទិ្ា 

៤.២ ដក្បីលទ្ធែលម្នរងាា យត្ម្មលដៅថ្នន រ់ទ្៨ី នងិទ្១ី១ ដដីមបខីរលមអដរលនដយាបាយ។ 
 ៥. សាោដរៀន 

៥.១ នាយរសាោសក្មបសក្មួលការវាយត្ម្មលសាោដរៀនខដលដ្លីយត្បនងឹសតង់ោ 
៥.២ នាយរសាោក្បមូល ចងក្រងទ្និនន័យ និងព័ត៌្មាន សក្មាប់ដរៀបចាំ និងបញ្ាូ ន 
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពក្បចាាំក្ត្ីមាសសតីពីការវាយត្ម្មលការសិរារបស់សិសស 

៥.៣ នាយរសាោក្បមូល ចងក្រងទ្និនន័យ និងព័ត៌្មាន សក្មាប់ដរៀបចាំ និងបញ្ាូ ន 
របាយការណ៍សមទិ្ធរមមក្បចាាំក្ត្ីមាសសតីពីការសដក្មចបានសូចនាររែលសដក្មច 

៥.៤ នាយរសាោបញ្ចូលលទ្ធែលសិរារបស់សិសសដៅរនុងរបាយការណ៍សាោដរៀន 
៥.៥ នាយរសាោដលីរទ្ឹរចតិ្តដល់មាតាបិតាសសិសឱ្យតាមោនលទ្ធែលសិរារបស់សសិស។ 

 ៦. គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 
គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន ឯរភាពដលីលទ្ធែលវាយត្ម្មលការអនុវត្តរបស់ 
សាោដរៀន នងិរបាយការណ៍សមិទ្ធរមមម្នការសដក្មចបានសូចនាររ និងចាំណុចដៅ 
ទរ់ទ្ងនឹងលទ្ធែលសិរារបស់សិសស។ 

 ៧. ក្គូបដក្ងៀន 
៧.១ ក្គបូដក្ងៀនដក្បីក្បាស់វធិសីាស្តសតបដក្ងៀនថមីៗ ដដមីបបីដងកនីលទ្ធែលសរិារបស់សិសស 
រមួមានការសរិាគដក្មាង ខដលទរ់ទ្ងដៅនងឹមុែវជិាា អាទ្ភិាពសក្មាប់សិសស 
ដធាីជាបុគាល ម្ដគូ ឬជាក្រមុ 

៧.២ ក្គូបដក្ងៀនដរៀបចាំដត្សតចាំដណោះដឹង និងបាំណិនរបស់សិសស ឱ្យមានសងាត្ិភាព 
ជាមួយនឹងក្របែណឌ រងាា យត្ម្មលជាត្ ិ

៧.៣ ក្គូបដក្ងៀនជួយសសិសដរៀនយតឺ្ជាក្បចាាំ និងដរៀបចាំវធិសីាស្តសតបដក្ងៀន និងក្បព័នធ 
វាយត្ម្មល 
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៧.៤ ក្គបូដក្ងៀនដលរីទ្ឹរចិត្តសិសសដ្នីម។ 
 ៨. សិសស 

ជាលទ្ធែល សសិសនងឹមានសមត្ាភាពដូចខាងដក្កាម៖  
- ដចោះអាន សរដសរ និងនិយាយបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ 
- ដចោះគិត្ដលែ និងបងាា ញការយល់ដឹងដលីមុែវជិាា គណិត្វទិ្ា និងវទិ្ាសាស្តសត 
- ដចោះគិត្ វភិាគសុជីដក្ៅដោយែលួនឯង ក្បរបដោយការម្ចនក្បឌ្ិត្ 
និងដចោះដោោះក្សាយបញ្ញា  

- មានភាពជាមាច ស់ និងទ្ាំនួលែុសក្ត្ូវ 
- ដររពអនរដម្ទ្ ររាដសចរតីម្ថលថនូរ និងមានសលីធម៌ែពស់ 
- ចូលរមួខថររាបរសិាា ន និងអនាម័យសាោដរៀន 
- ដធាីការយា៉ា ងមានក្បសិទ្ធភាពដោយែលួនឯង នងិក្រុម 
- ចូលរមួសរមមភាពរីឡា 
- អភិវឌ្ឍជាំនាញសលិបៈ និងត្ស្តនតី។ 

 

យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្ ី១ 
យុទ្ធសាស្តសតរង ១.២ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងការសរិា 
ខរលមអវធិសីាស្តសតបដក្ងៀន  

នីត្ិវធិ ី បដងកីនការរាំក្ទ្ដរលនដយាបាយរាជរោា ភិបាល នងិដលីររមពស់ដសដារចិចនិងបដចចរវទិ្ា 
សក្មាប់ដរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងការសរិា រនុងការខរលមអវធិសីាស្តសត 
បដក្ងៀនដដីមបដីលីររមពស់ភាពជាពលរដាមានគុណភាពទាំងថ្នន រ់ជាត្ិ និងសរលដោរ។ 

 ១. ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 
១.១ អនុវត្តដសចរតីខណនាាំសតពីីវធិីសាស្តសតបដក្ងៀនក្គប់រក្មតិ្សិរារមួមាន មដត្តយយសិរា 

បឋមសរិា និងមធយមសិរា រនុងដរលបាំណង ែលិត្ធនធានមនុសសខដលមាន 
សមត្ាភាពវភិាគគិត្សុជីដក្ៅ ដោោះក្សាយបញ្ញា  និងដធាីការជាមួយរន  

១.២ អនុម័ត្ដសចរតីខណនាាំសតីពីការក្គប់ក្គងថ្នន រ់ 
១.៣ អនុម័ត្ និងអនុវត្តខែនការសរមមភាពដរលនដយាបាយសតីពបីដចចរវទិ្ាព័ត៌្មានវទិ្ា 

រនុងការអប់រ ាំ និងែតល់ធនធានសក្មាប់ដរៀបចាំដហោា រចនាសមព័នធ និងរាំក្ទ្បដចចរដទ្ស 
ដល់សាោដរៀន ក្គូបដក្ងៀន នងិការបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន 

១.៤ ដរៀបចាំរមមវធិីខណនាាំក្គ ូដដីមបជីយួដល់ក្គូបដក្ងៀនដចញថម ី
១.៥ ខណនាាំវធិសីាស្តសតការដរៀនខែអរដលីគដក្មាង សសិសមជឈមណឌ ល និងវធិសីាស្តសតបដក្ងៀន 

តាមខបបរោិះររ 
១.៦ អនុវត្ដសតង់ោអាំណាន នងិវធិីសាស្តសតបដក្ងៀនថ្នន រ់ទ្១ី និងទ្ី២ និងវធិសីាស្តសតអាន 

រនុងបណាា ល័យ 
១.៧ បញ្ចូលបដចចរវទិ្ាព័ត៌្មាន រនុងការបដក្ងៀន 
១.៨ រសាងសមត្ាភាពអងាភាពជាំនាញ ដដមីបែីតល់ការរាំក្ទ្នងិបណតុ ោះបណាត លក្គបូដក្ងៀន 
១.៩ បដងកតី្គណៈរមមការអភិវឌ្ឍន៍ក្គូបដក្ងៀន ដដីមបវីាយត្ម្មលក្គូបដក្ងៀននិង សក្មបសក្មលួ 
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ការអនុវត្តរបស់សហគមន៍ដរៀនសូក្ត្វជិាា ជីវៈ ដល់ក្គូបដក្ងៀន និងសហគមន៍ម្ន 
អនរអនុវត្ត ដល់នាយរសាោ។ 

 ២. គណៈរមមការអភិវឌ្ឈន៍ក្គូបដក្ងៀន  
២.១ ដរៀបចាំយនតការអនុវត្ត នងិរាំក្ទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈបុគាលិរអប់រ ាំជាក្បចាាំ ដៅ 

ក្គឹោះសាា នបណតុ ោះបណាត លក្គូ ដោយដតត ត្ដលកីារបណតុ ោះបណាត លដៅនឹងរខនលង 
២.២ រាំណត់្ដពលដវោជារ់ោរ់ ដដីមបដីធាីវកិ្រឹត្ការក្គបូដក្ងៀន 
២.៣ ដរៀបចាំក្បព័នធវាយត្ម្មលនងិទ្ទ្លួសាា ល់ដល់ក្គឹោះសាា នបណតុ ោះបណាត លក្គូដលសីរមមភាព 

អភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈ ដដីមបទី្ទ្លួសាា ល់ជាែលូវការ ឬែតល់សញ្ញា បក្ត្សមមូល 
២.៤ ដរៀបចាំក្បព័នធអភិវឌ្ឍគុណវុឌ្ឍបុិគាលិរអប់រ ាំក្គប់រូបភាព(បាំប៉ានដៅនឹងរខនលង រមមវធិី 

ពដនលឿន ឬវគាបណតុ ោះបណាត លែលីៗ សក្មាប់អនរខដលមានសញ្ញា បក្ត្) 
២.៥ ដរៀបចាំនងិអភិវឌ្ឍដរលការណ៍ខណនាាំសតីពសីហគមន៍សិរាវជិាា ជីវៈ។ 

 ៣ វទិ្ាសាា នជាត្ិអប់រ ាំ និងវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ 
៣.១ ខរលមអការបណដុ ោះបណាដ លក្គូបដក្ងៀន ដោយដក្បីវធិសីាស្តសតបដក្ងៀនថមីៗ នងិ 

ការដក្បីបដចចរវទិ្ាព័ត៌្មាន រនុងដាំដណីរការបដក្ងៀននិងដរៀន 
៣.២  បណតុ ោះបណាត លដោយខែអរដលីគមាល ត្គុណវុឌ្ឍរិបស់ក្គូបដក្ងៀនរនុងវធិបីដក្ងៀន 
៣.៣ ដរៀបចាំរមមវធិីវកិ្រឹត្ការក្គូបដក្ងៀនដរៀងរាល់ ៥ ឆ្ន ាំមតង 
៣.៤ បញ្ចូ លវធិសីាស្តសតបដក្ងៀនថមីៗ រមួមានការដរៀនសូក្ត្សរមម ការដរៀនខបបសាា បនា 

ការដរៀនតាមខបបដោោះក្សាយបញ្ញា  ការដរៀនតាមខបបក្សាវក្ជាវ និងការដរៀនតាម 
ខបបរោិះររ ការក្គប់ក្គងថ្នន រ់ដរៀនរនុងរមមវធិីសរិាបណតុ ោះបណាត លក្គបូដក្ងៀន 

៣.៥ ជួយក្គូថមីឱ្យចូលរមួយនតការអនុវត្តឱ្យបានដទ្ៀងទត់្។ 
 ៤ ក្រុមក្បឹរាក្សាវក្ជាវអប់រ ាំ និងអគានាយរោា នដរលនដយាបាយនិងខែនការ 

៤.១ ែតល់អនុសាសន៍ដល់អនរដរៀបចាំដរលនដយាបាយ ដដមីបដីធាបីចចុបបននរមមដរល-
នដយាបាយអប់រ ាំទរ់ទ្ងនឹងវធិីសាស្តសតបដក្ងៀន សហគមន៍សិរាវជិាា ជីវៈ និង 
សហគមន៍ម្នអនរអនុវត្ត តាមរយៈអនរឯរដទ្ស 

៤.២ ែតល់ការរាំក្ទ្ខែនរបដចចរដទ្សដល់សាា ប័នក្សាវក្ជាវ និងការែសពាែាយ 
៤.៣ ក្សាវក្ជាវដដីមបចីងក្រងមានុវត្តន៍ និងនវានុវត្តន៍ ដៅរនុងវស័ិយអប់រ ាំ 
៤.៤ ក្ពាងខែនទ្បីងាា ញែលូវរាំខណទ្ក្មង់ និងអនុសាសន៍សក្មាប់ខរលមអដរលនដយាបាយ

រាំខណទ្ក្មង់អប់រ ាំ។ 
 ៥ ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរ ែណឌ  

៥.១ ជួយសាោដរៀនរនុងការបដងកីត្ សហគមន៍សិរាវជិាា ជីវៈ និងសហគមន៍ម្នអនរអនុវត្ត
សក្មាប់នាយរសាោ និងសងាមខដលមានជាំនាញវជិាា ជីវៈ 

៥.២ ជួយសាោដរៀនរនុងការអនុវត្តគនលងអាជពីក្គូបដក្ងៀន។ 
 ៦ សាោដរៀន 

៦.១ ែតល់សមាភ រៈសក្មាប់ក្គូដដីមបែីលិត្សមាភ រឧបដទ្ស 
៦.២ បណតុ ោះបណាត លសតីពី ការក្គប់ក្គងដមដរៀនក្បរបដោយក្បសទិ្ធភាព ការក្គប់ក្គង 
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ថ្នន រ់ដរៀន និងការែចង់អារមមណ៍របស់សសិសរនុងដមា៉ា ងបដក្ងៀន 
៦.៣ ែតល់បដចចរវទិ្ាដដីមបឱី្យក្គូបដក្ងៀនដក្បីបដចចរវទិ្ារនុងការអនុវត្តវធិីសាស្តសតបដក្ងៀនថមីៗ។ 

 ៧ ក្គូបដក្ងៀន 
៧.១ ទ្ទ្ួលបានការបាំប៉ានដលីវធិសីាស្តសតបដក្ងៀនថម ី
៧.២ ែលិត្សមាភ រៈជាំនួយការបដក្ងៀន និងអនុវត្តវធិសីាស្តសតបដក្ងៀនសមក្សប 
៧.៣ ក្សាវក្ជាវដលីវធិីសាស្តសតបដក្ងៀនដដីមបខីរលមអគុណភាពការបដក្ងៀន និងចូលរមួ 

រមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈ 
៧.៤ តល ស់បតូរវធិបីដក្ងៀន ពកីារដរៀនខបបអរមមខដលសិសសជាអនររងចាាំទ្ទ្លួចាំដណោះដឹង 

ដៅជាវធិីសាស្តសតថម ីឬ ការដរៀនខបបសរមម ខដលសសិសជាអនរបដងកីត្នូវចាំដណោះដងឹថមី  ៗ
៧.៥ បដងកីត្សហគមន៍ដរៀនវជិាា ជីវៈ ដដីមបខីចររ ាំខលរនូវការអនុវត្តលអៗ  រនុងការបដក្ងៀន 
៧.៦ អនុវត្ដបដចចរដទ្សក្គប់ក្គងថ្នន រ់ដរៀន ដដីមបដីឹងពសីាា នភាពសសិសទាំងអស់ចាស់ោស់ 
៧.៧ ធានាឱ្យសិសសដចោះដក្បទី្សសនៈ ដចោះវភិាគ ដចោះដោោះក្សាយបញ្ញា  និងដចោះដធាកីារជាក្រុម 
៧.៨ ដក្បីបដចចរវទិ្ាព័ត៌្មាន (អុីខម៉ាល និងអុិនធឺណិត្) ដដីមបដីលរីរមពស់វធិីសាស្តសតដរៀនថមី 

ការដរៀនតាមខបបសហការ (ឧទហរណ៍ បណាត ញទ្ាំនារ់ទ្ាំនង) បដងកតី្នងិសាំដយាគ
ព័ត៌្មានថមីៗ (ឧទហរណ៍ បទ្បងាា ញ) ដោោះក្សាយបញ្ញា  (ឧទហរណ៍ រមមវធិី
ដាំដណីរការទ្ិននន័យខដលអាចបងាា ញភាពែុសរន  ទ្ិននន័យ ត្ដក្មៀប។ល។ ) និង
វធិីសនានា ការពិភារា និងការជខជរខវរខញរ ខដលនាាំឱ្យ មានការសាា បនាសងាម 

៧.៩ អនុវត្តសរមមភាពសាំណួរនងិចដមលីយ ដដីមបជីយួសសិសឱ្យ្លុោះបញ្ញច ាំងពីបទ្ពិដសាធន៍ 
និងបរបិទ្ថមី  ៗដដមីបរីសាងនូវគាំនិត្ថមមីួយខដលអាចដោោះក្សាយបញ្ញា ជីវតិ្ជារ់ខសតង 

៧.១០ ដតត ត្ដលកីារបដក្ងៀនជាំនាញការគតិ្ដៅរាំពូលក្ទ្សឹត ីBloom រមួមានការវភិាគ 
ការសាំដយាគ នងិការវាយត្ម្មល រ ាំដញចសិសសឱ្យតល ស់បតូរគាំនតិ្ តាមរយៈការពិភារា 
ដលីរទ្ឹរចិត្តសិសសឱ្យដចោះសាំដយាគគាំនិត្ខត្មួយគត់្ 

៧.១១ ដលីរទ្ឹរចតិ្តសសិសឱ្យដរៀបចាំបទ្បងាា ញជាក្រុម ខដលែតល់សារៈក្បដយាជន៍ដល់សសិស
ដធាីការជាមួយរន  ក្បរបដោយភាពម្ចនក្បឌ្តិ្ នងិខចររ ាំខលរដល់សសិសរនុងថ្នន រ់។ 

 

យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្១ី 
យុទ្ធសាស្តសតរង ១.៣ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងការសិរា  
ោរ់បញ្ចូ លភាពជាពលរដាមានគុណភាពរនុងរមមវធិីសិរា និងដសៀវដៅសិរាដរល  

នីត្ិវធិី បដងកីនការរាំក្ទ្ដរលនដយាបាយរបស់រាជរោា ភិបាល នងិដលរីរមពស់ដសដារិចច បដចចរវទិ្ា 
សក្មាប់ដរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងការសិរា ដោយោរ់ែលឹមសារភាពជា
ពលរដាលអរនុងរមមវធិសីិរា នងិដសៀវដៅសិរាដរល សាំដៅដលីររមពស់ភាពជាពលរដា
មានគុណភាពទាំងថ្នន រ់ជាត្ិ និងសរលដោរ។ 

 ១. ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 
១.១ អនុវត្តក្របែណឌ រមមវធិីសិរាជាត្ិ និងដរៀបចាំរមមវធិីសិរាលមអិត្ 
១.២ អនុវត្តរមមវធិីសរិាលមអតិ្ និងសតង់ោភាពជាពលរដាលអ 
១.៣ បញ្ចូ លការអប់រ ាំភាពជាពលរដាលអ  រមួមានភាពជាពលរដារមពុជា និងភាពជាពលរដា 
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សរល រនុងរមមវធិីសរិា និងដសៀវដៅសិរាដរល 
១.៤ ដរៀបចាំដសៀវដៅសរិាក្សបតាមរមមវធិសីិរាលមអិត្ 
១.៥ ែាត់្ែាងដសៀវដៅសិរាដរលដល់សាោដរៀនឱ្យបានក្គប់ក្រន់ 
១.៦ ដរៀបចាំក្រុមក្បរឹាអាជីពដៅវទិ្ាល័យចាំដណោះទូ្ដៅ និងបដចចរដទ្ស 
១.៧ ែតល់ធនធានថវកិាបខនាម សមាភ រៈបដក្ងៀន និងបាំប៉ានសមត្ាភាពក្គូបដក្ងៀន និង

នាយរ ដដមីបអីនុវត្តរមមវធិសីរិាថមី និងដក្បីក្បាស់ដសៀវដៅសិរាដរល 
១.៨ ែតល់ឱ្កាស នងិរាំក្ទ្ក្គបូដក្ងៀនរនុងការរសាងសមត្ាភាពដដីមបអីនុវត្តរមមវធិសីិរា 

ថមី និងដសៀវដៅសិរាដរល 
១.៩ បដងកតី្គណៈរមមការក្គប់ក្គងដសៀវដៅសិរាដរល 
១.១០ ែតល់ដសៀវដៅសិរាដរលឱ្យបានក្គប់ក្រន់ដល់ក្គោឹះសាា នសិរា តាមមុែវជិាា  និង

តាមរក្មិត្ថ្នន រ់។ 
 ២. នាយរោា នបណដុ ោះបណាដ ល នងិវកិ្រតឹ្ការ  

២.១ ធានាការអនុវត្តសតង់ោគុណវុឌ្ឍកិ្គូបដក្ងៀន សតង់ោនាយរសាោ សតង់ោ 
ក្គូឧដទ្ាស និងសតង់ោក្គោឹះសាា នបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន  

២.២ ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលជាក្បចាាំ ដលីការែតល់ដសវាបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន 
តាមក្គឹោះសាា នបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀនទាំងអស់។ 

 ៣. វទិ្ាសាា នជាត្អិប់រ ាំ វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ នងិមជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមភិាគ  
៣.១ ដរៀបចាំរមមវធិបីណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀនលមអិត្ ក្សបតាមរមមវធិីសិរាថម ី
៣.២  បណតុ ោះបណាត លក្គឧូដទ្ាស ដតត ត្ដលីបញ្ញា សរល 
៣.៣ បណតុ ោះបណាត លគរុសិសស និងគរុនិសសតិ្ក្សបតាមរមមវធិសីិរាថមី និងដសៀវដៅសិរា

ដរល ខដលបានបស្តញ្ញា បភាពជាពលរដារមពុជាលអ និងភាពជាពលរដាសរលលអ 
ដៅតាមវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ មជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមិភាគ នងិសាោ
គរុដកាសលយ និងវកិ្រតឹ្ការដែត្ត  

៣.៤ បណតុ ោះបណាត លក្គបូដក្ងៀន សតពីីការដក្បីក្បាស់រមមវធិសីិរាថម ីរមមវធិសីិរាលមអតិ្ 
សតង់ោលទ្ធែលសិរា និងដសៀវដៅសិរាដរល ដដីមបដីរៀបចាំ (១) សរមមភាព 
បដក្ងៀន និង (២) រិចចខត្ងការបដក្ងៀន ដដីមបធីានាការសិរារបស់សិសស តាមរយៈ
វធិីសាស្តសតសរមម និងការងារគដក្មាង។ 

 ៤. សាោដរៀន 
៤.១ ដរៀបចាំបនាប់ឧបររណ៍បដចចរវទិ្ា ដូចជាមា៉ា សុីនបញ្ញច ាំង (LCD) រុាំពយូទ័្រ និងសមាភ រ 

បដក្ងៀនដែសងៗដទ្ៀត្ ដដីមបបីស្តញ្ញា បភាពជាពលរដាមានគុណភាពរនុងការបដក្ងៀន 
៤.២ ខរលមអបណាា ល័យឱ្យក្សបតាមសតង់ោបណាា ល័យសត្វត្សទ្ី ២១ ដដីមបែីតល់ឱ្កាស

ដល់សសិសសិរាដរៀនសូក្ត្ ក្សាវក្ជាវ និងជយួដល់ការវភិាគកាន់ខត្សុីជដក្ៅ 
៤.៣ ដរៀបចាំក្បព័នធក្គប់ក្គងដសៀវដៅសិរាដរលឱ្យមានក្បសិទ្ធភាព ដដីមបធីានាថ្ន 

ក្គប់សសិសទាំងអស់មាន ដសៀវដៅសិរាដរលសក្មាប់ដរៀនសូក្ត្តាមមុែវជិាា  និង
តាមរក្មិត្ថ្នន រ់។ 
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 ៥. ក្គូបដក្ងៀន 
៥.១ ខរលមអវធិីសាស្តសតបដក្ងៀន ដូចជាការដដីរត្ួ ដដីមបធីានាថ្នសិសសទ្ទ្ួលបានចាំដណោះដឹង
ដលីបញ្ញា សរល 

៥.២ ដក្បីក្បាស់បដចចរវទិ្ាព័ត៌្មាន និងឧបររណ៍ឌ្ីជីថល ដដមីបអីនុវត្តរមមវធិសីិរា 
ភាពជាពលរដាមានគុណភាពដៅរនុងថ្នន រ់ដរៀន 

៥.៣ បដក្ងៀនខបបសិរាគដក្មាង នងិបាំែុសគាំនិត្ ឱ្យអនុវត្តរមមវធិសីិរា ភាពជាពលរដា 
មានគុណភាព 

៥.៤ ដលីរទ្ឹរចិត្តសិសសឱ្យដរៀបចាំសមាភ រៈសរិា ក្សបតាមបរបិទ្ភាពជាពលរដា មាន
គុណភាព ខដលក្ត្ូវដធាបីទ្បងាា ញខដលមានរូបភាព ក្កាហាចិ គាំនូសតាង និងដាក្កាម 

៥.៥ ដរៀបចាំការក្បឡងសាំដណរដក្កាមក្បធានបទ្ពារ់ព័នធនងឹបញ្ញា ក្បឈមនានា ដលី
ភាពជាពលរដាក្បរបដោយគុណភាព  

 

យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្ ី២ 
យុទ្ធសាស្តសតរង ២.១ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងរដាបាល  
ធានាការចូលរមួរបស់មាតាបតិាសិសស និងសហគមន៍មូលោា ន  

នតី្វិធិ ី បដងកីនការរាំក្ទ្ដរលនដយាបាយរបស់រាជរោា ភិបាល និងដលីររមពស់ដសដារិចច សងាម 
វបបធម៌ នងិបដចចរវទិ្ាដដីមបដីរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសតសក្មាប់ធានាការចូលរមួរបស់សហគមន៍ 
រនុងការក្គប់ក្គងសាោដរៀន ដដីមបដីលីររមពស់ភាពជាពលរដាមានគុណភាពរក្មតិ្ជាត្ិ 
និង សរលដោរ ជាពិដសសដតត ត្ដលីចាំដណោះដឹង ជាំនាញ នងិបាំណិនជីវតិ្ដូចជា 
ការដររពចាប់នងិសណាត ប់ធាន ប់ សហគមន៍និងការអភិវឌ្ឍក្បរបដោយចីរភាព នងិ
ការចូលរមួរនុងសរមមភាពនដយាបាយ។ 

 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 
១.១ ខក្បកាល យគណៈរមមការក្ទ្ក្ទ្ង់សាោដរៀនដៅជាគណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 
ដដីមបធីានាឱ្យមានការចូលរមួកាន់ខត្ដក្ចនីពីអនរពារ់ព័នធរនុងការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 

១.២ ដរៀបចាំនិងអនុម័ត្ត្ួនាទ្ីនិងភាររិចចរបស់គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន រមួទាំង
ត្ួនាទ្ីដៅសាោដរៀននងិថ្នន រ់ដរៀន រនុងការពនិិត្យតាមោននងិការែតល់ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ 

១.៣ អនុញ្ញា ត្ឱិ្យមាតាបតិាសិសសនងិសហគមន៍ក្បមូលមូលនិធិបខនាម និងពនិិត្យតាម
ោនការអនុវត្តរបស់សាោដរៀននិងថ្នន រ់ដរៀន ដៅតាមក្បត្ិទ្និការងារសាោដរៀន 
ដមា៉ា ងចូលនិងដចញ ជាពិដសសវត្តមានរបស់ក្គបូដក្ងៀន 

១.៤ អនុម័ត្ដសៀវដៅខណនាាំសតីពី ការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន  ខដលែតល់ឱ្កាសដល់ 
មាតាបិតាសិសស សហគមន៍ និងអាជាា ធរមូលោា ន ដដីមបបីដងកីត្គណៈរមមការ 
ក្គប់ក្គងសាោដរៀន 

១.៥ ដរៀបចាំវគាបាំប៉ានសតីពី ការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន ដល់មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 
រាជធានី ដែត្ត វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ មជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមិភាគ 
សាោគរុដកាសលយនងិវកិ្រឹត្ការដែត្ត 
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១.៦ ែសពាែាយដរលនដយាបាយសតីពី ការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀនដល់សហគមន៍ 
និងអាជាា ធរមូលោា ន។ 

 ២. មនារីអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា រាជធាន ីដែត្ត 
បាំប៉ានការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរឡីាក្រុង ក្សុរ ែណឌ  សតីពី ការក្គប់ក្គងតាម
សាោដរៀន ដោយដតត ត្ដលីការទ្ទ្ួលែុសក្ត្ូវរបស់មាតាបតិាសិសស អាជាា ធរមូលោា ន 
និងសហគមន៍ចូលរមួរនុងការក្គប់ក្គងសាោដរៀន។ 

 ៣. សាោដរៀន 
៣.១ នាយរសាោែតួចដែតីមបដងកីត្គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន នងិដលីរទ្ឹរចតិ្ត 
សហគមន៍ឱ្យចូលរមួរនុងការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 

៣.២ នាយរសាោដរៀបចាំបរយិាកាសការងារដៅរនុងក្បព័នធក្គប់ក្គងសាោដរៀន ដដមីប ី
បដងកីនភាពដជឿទុ្រចិត្ត នងិការសហការ 

៣.៣ សាោដរៀនដក្រងថវកិាសក្មាប់រាំក្ទ្ជាំនួបរវាងមាតាបិតាសសិសនិងសហគមន៍ 
មូលោា នជាមួយក្គបូដក្ងៀននងិរាំក្ទ្សរមមភាពក្បជុាំក្រមុក្បរឹារុមារ យុវជន។ 

 ៤. គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន  
៤.១ ដរៀបចាំនិងអនុម័ត្ខែនការអភិវឌ្ឍសាោដរៀននងិខែនការអភិវឌ្ឍថ្នន រ់ដរៀន ដោយមាន 

ការចូលរមួពីក្គប់ភាគីពារ់ព័នធទាំងអស់រមួទាំងក្រមុក្បឹរារុមារ យុវជន 
៤.២ ក្បមូលែតុ ាំធនធានបខនាមសក្មាប់ការអនុវត្តខែនការអភវិឌ្ឍសាោដរៀន នងិខែនការ

អភិវឌ្ឍថ្នន រ់ដរៀន 
៤.៣ ពិនិត្យដឡងីវញិការបាំដពញការងាររបស់សាោដរៀន នងិត្មាល ភាព 
៤.៤ ដរៀបចាំរិចចក្បជុាំដទ្ៀងទត់្ជាមួយមាតាបិតាសសិស នងិចុោះតាមែនងែាោះ។ 

 ៥. ក្គបូដក្ងៀន 
ចូលរមួរចិចក្បជុាំជាដទ្ៀងទត់្ជាមួយមាតាបិតាសសិសនិងសហគមន៍មូលោា ន ដដីមបរីិចច 
សហការរាំក្ទ្។ 

 ៦. សសិស 
ដរៀបចាំរិចចក្បជុាំជាដទ្ៀងទត់្ជាមួយអនរពារ់ព័នធ និងបងាា ញទ្សសនៈ ចាំដពាោះគណៈរមមការ 
ក្គប់ក្គងសាោដរៀនដលីវធិីខរលមអការែតល់ដសវាអប់រ ាំដល់សសិស។ 

 

យុទ្ធសាស្តសតទ្ ី២ 
យុទ្ធសាស្តសតរង ២.២ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងរដាបាល  
អនុវត្តការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន  

នីត្ិវធិី បដងកីនការរាំក្ទ្ដរលនដយាបាយរបស់រាជរោា ភិបាល និងដលីររមពស់ដសដារិចច សងាម 
វបបធម៌ នងិបដចចរវទិ្ាដដីមបបីដងកីត្យុទ្ធសាស្តសតសក្មាប់ដចៀសវាងការគាំរាមរាំខហង និង 
ពក្ងឹងភាពខាល ាំងម្នការអនុវត្ដការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន ដដីមបដីលីររមពស់ភាពជា
ពលរដាមានគុណភាពដៅរក្មតិ្ជាត្ិ។ 
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 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 
១.១ អនុម័ត្ដរលនដយាបាយ ក្របែណឌ  និងដរលការណ៍ខណនាាំសតីពី ការក្គប់ក្គង 

តាមសាោដរៀន  
១.២ ោរ់បញ្ចូលការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន ដៅរនុងរមមវធិបីណតុ ោះបណាត លនាយរសាោ 

និងរមមវធិីបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន 
១.៣ បដងកីត្រូបមនតហរិញ្ាបបទនសក្មាប់ការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន  
១.៤ បដងកតី្ក្របែណឌ ទ្សសនាទនសតីព ីគណដនយយភាពរនុងការអប់រ ាំ 
១.៥ បាំដពញត្ក្មូវការមូលោា នដល់សាោដរៀន ដូចជាភាពជាអនរដរឹនាាំនិងការក្គប់ក្គង 

សមត្ាភាពបដក្ងៀននិងដរៀន សមាភ រៈបដក្ងៀននិងដរៀនក្ត្មឹក្ត្ូវ និងដហោា រចនាសមព័នធ
និងបរសិាា នក្ត្ឹមក្ត្ូវ 

១.៦ អភិវឌ្ឍយនដការពនិិត្យតាមោននងិវាយត្ម្មលការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន 
ជាពិដសសការដធាីអធកិាររិចចសាោដរៀនជាក្បចាាំ 

១.៧ រសាងសមត្ាភាពដល់នាយរសាោដដីមបែីតល់ការរាំក្ទ្ខែនររដាបាល នងិ 
បដចចរដទ្សដល់ក្គូបដក្ងៀនរនុងដាំដណីរការបដក្ងៀននិងដរៀន 

១.៨ ធានាការខត្ងតាាំងនាយរសាោ ដ្លីយត្បនងឹសតង់ោនាយរសាោដរៀន 
១.៩ ដរៀបចាំនងិអនុម័ត្ដសៀវដៅខណនាាំសតីពី វធិសីាស្តសតក្គប់ក្គង ដោយអនុដោមតាម 

សាោដរៀនលអខដលក្ត្ូវបានអនុម័ត្ជាសាោដរៀនគាំរូ ខដលអាចជួយសាោដរៀន 
ទ្ន់ដែាយ  

១.១០ ែតល់ថវកិាដល់សាោដរៀនលអ សក្មាប់រាំក្ទ្ និងជយួដល់សាោដរៀនខដល 
ទ្ន់ដែាយ ដដមីបឱី្យដ្លីយត្បនឹងសតង់ោក្បសទិ្ធភាព។ 

 ២. អគានាយរោា នអប់រ ាំ 
២.១ រាំក្ទ្និងពក្ងរីការអនុវត្តសាោដរៀនជាំនាន់ថម ីនិងសាោដរៀនក្បសិទ្ធភាព  
២.២ បដងកីត្និងពក្ងីររញ្ច ប់ថវកិាសក្មាប់បណដុ ោះបណាដ លនាយរសាោដលីការក្គប់ក្គង 

តាមសាោដរៀន  
២.៣ ដរៀបចាំរមមវធិបីាំប៉ានដៅតាមសាោដរៀនសតីពី ការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន។ 

 ៣. វទិ្ាសាា នជាត្ិអប់រ ាំ និងវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ  
៣.១ បណតុ ោះបណាត លសតីពីការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន ដល់មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 

រាជធានី ដែត្ត និងនាយរសាោ 
៣.២ បណតុ ោះបណាត លសតីពីការក្គប់ក្គងតាមសាោដរៀន ដល់ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន 

និង រីឡាក្រុង ក្សរុ ែណឌ ។ 
 ៤. សាោដរៀន 

៤.១ នាយរសាោសក្មបសក្មួលជាមយួគណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន ដដីមប ី
ដរៀបចាំខែនការអភិវឌ្ឍន៍សាោដរៀនរយៈដពល ៥ឆ្ន ាំ និងក្បចាាំឆ្ន ាំ ដោយរាំណត់្
សូចនាររធាតុ្ចូល ធាតុ្ដចញ និងែលសដក្មច ក្ពមទាំងក្បភពហរិញ្ាបបទន 
ដោយមានការចូលរមួពីក្គប់ភាគីពារ់ព័នធទាំងអស់ 
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៤.២ នាយរសាោសក្មបសក្មួលការដរៀបចាំសូចនាររែលសដក្មច នងិចាំណុចដៅ 
រយៈដពល ៥ឆ្ន ាំ និង ខែនការខរលមអសាោដរៀននងិថវកិា 

៤.៣ នាយរសាោបញ្ាូ នលទ្ធែលម្នការវាយត្ម្មលលទ្ការបាំដពញការងាររបស់ 
សាោដរៀនខដលដ្លីយត្បនឹងសតង់ោសាោដរៀនមានក្បសទិ្ធភាព ដល់ 
គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 

៤.៤ នាយរសាោដរៀបចាំ នងិសក្មបសក្មលួសរមមភាពក្បមូលមូលនធិិសក្មាប់អភិវឌ្ឍ 
សាោដរៀន 

៤.៥ នាយរសាោក្បមូលព័ត៌្មានជារ់ខសតង ពីការវាយត្ម្មលលទ្ធែលសរិារបស់សិសស 
ការវាយត្ម្មលសមត្ាភាពរបស់ក្គូបដក្ងៀន នងិការវាយត្ម្មលការអនុវត្តរបស់សាោដរៀន 

៤.៦ សាោដរៀនបដងកតី្វបបធម៌ម្នការខចររ ាំខលរព័ត៌្មានដោយរាំណត់្បញ្ញា ក្បឈម 
រមួរន ជាមួយភាគីពារ់ព័នធសាំខាន់ៗ ដដីមបបីដងកនីការដជឿទុ្រចិត្តពីសហគមន៍ 
បុគាលិរសាោដរៀន និងមាតាបិតាសសិសដៅដលីក្គបូដក្ងៀន និងសាោដរៀន 

៤.៧ សាោដរៀនដរៀបចាំខែនការ ដក្រងថវកិា ដរៀបចាំរបាយការណ៍ និងក្គប់ក្គង 
ការបាំដពញ ការងាររបស់បុគាលិរ 

៤.៨ សាោដរៀនអនុវត្តរមមវធិសីិរាតាមការខណនាាំ និងរមមវធិីសិរាបខនាម 
៤.៩ នាយរសាោអនុវត្ដក្បព័នធក្គប់ក្គងបុគាលរិ នងិដសនីរងាា ន់ដល់បុគាលរិខដលបាំដពញ

ការងារបានលអ ក្ពមទាំងដសនីវធិានការរដាបាលសក្មាប់បុគាលិរ អសរមមការងារ 
៤.១០ សាោដរៀនែសពាែាយទ្ិននន័យនិងព័ត៌្មានរបស់សាោដរៀនដល់សហគមន៍ 

និងអាជាា ធរមូលោា ន។ 
 ៥. គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 

៥.១ រាំក្ទ្ដល់ការបដក្ងៀន និងការដរៀន ក្ពមទាំងក្បមូលធនធាន នងិដរៀបចាំរបាយការណ៍ 
វាយត្ម្មលសាោដរៀន 

៥.២ អនុម័ត្ដលសូីចនាររែលសដក្មចនិងចាំណុចដៅរយៈដពល ៣ ឆ្ន ាំ ខែនការអភិវឌ្ឍ
សាោដរៀនក្បចាាំឆ្ន ាំនិងថវកិា វាយត្ម្មលលទ្ធែលរបស់សាោដរៀនដធៀបនងឹសតង់ោ
សាោដរៀន នងិ រាំក្ទ្និងចូលរមួក្បមូលមូលនិធសិាោ 

៥.៣ ឯរភាពដលីរងាា ន់សក្មាប់បុគាលរិដ្នីម ដសនីចាត់្វធិានការរដាបាលចាំដពាោះបុគាលរិ 
អសរមមដៅថ្នន រ់ដក្កាមជាត្និិងថ្នន រ់ជាត្ ីនិងឯរភាពដលីការែតល់រងាា ន់ដល់នាយរដ្នីម 

៥.៤ អនុវត្ដក្បព័នធពិនតិ្យតាមោន និងវាយត្ម្មល នងិរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព។ 
 

យុទ្ធសាស្តសតទ្ ី២ 
យុទ្ធសាស្តសតទ្២ី.៣ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងរដាបាល  
អនុវត្តដរលនដយាបាយអប់រ ាំ និងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ  

នីត្ិវធិី ពក្ងឹងដរលនដយាបាយរាជរោា ភិបាលនិងដសដារិចច និងបដងកីនការរាំក្ទ្ដល់សងាម 
វបបធម៌ នងិបដចចរវទិ្ា សក្មាប់ដរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសតអនុវត្ដដរលនដយាបាយវស័ិយអប់រ ាំ 
និងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ដដីមបដីលីររមពស់ភាពជាពលរដាជាត្ិនិងសរល 
ក្បរបដោយគុណភាព។ 
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 ១. ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 
១.១ ដធាីបចចុបបននរមមដរលនដយាបាយអប់រ ាំឱ្យមានសងាត្ិភាពដៅនឹងដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ 

ក្បរបដោយចីរភាពទ្៤ី  
១.២ ដរៀបចាំខែនទ្ីបងាា ញែលូវ ដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពទ្៤ី សតីពីការអប់រ ាំ

ដៅរមពុជា និង ្លុោះបញ្ញច ាំងពីចាំណុចសាំខាន់ៗដៅរនុងខែនការយុទ្ាសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

១.៣ ែិត្ែាំក្បឹងខក្បងអនុវត្តដរលនដយាបាយសាំខាន់ៗពីរ៖ (១) ធានាការអប់រ ាំឱ្យមាន
គុណភាពក្បរបដោយសមធម៌ និងបរយិាបនន និងដលរីរមពស់ឱ្កាសសិរាដពញ
មួយជីវតិ្សក្មាប់ទាំងអស់រន  (២) ធានាភាពស័រតិសទិ្ិធម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ និង
ក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតអីប់រ ាំក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ 

១.៤ សក្មបសក្មួលការអនុវត្តសូចនាររសនូល និងសូចនាររែលសដក្មចតាមអនុវស័ិយ 
១.៥ ពនិិត្យតាមោន នងិពិនតិ្យដឡងីវញិការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ 
ដោយដតត ត្ដលីការបាំដពញការងារ ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្តសត រមមវធិី អនុរមមវធិី និងរតាត
ពារ់ព័នធដែសងដទ្ៀត្ ខដលជាធាតុ្ចូលសក្មាប់វស័ិយអប់រ ាំ 

១.៦ ពក្ងងឹក្បព័នធពិនតិ្យតាមោននិងវាយត្ម្មល ដដមីបធីានាសងាត្ិភាពអាទ្ភិាព នងិ
ដលីររមពស់ការអនុវត្តរមមវធិីរាំខណទ្ក្មង់អាទ្ភិាព ដោយរាំណត់្ត្ួនាទ្ីនងិភាររចិច
ដលីការពិនតិ្យតាមោននិងវាយត្ម្មលដៅក្គប់រក្មិត្ 

១.៧ ធានាថ្នដរលនដយាបាយអប់រ ាំ និងការអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ នាាំមរនូវ
ធនធានមនុសសខដលមានសមត្ាភាពែពស់ ដដីមបដី្លីយត្បដៅនឹងដរលនដយាបាយ
អភិវឌ្ឍន៍ឧសាហរមម ដោយពក្ងឹងគុណភាពអប់រ ាំក្គប់រក្មតិ្ទាំងអស់ នងិដលរីរមពស់
ការអនុវត្តរមមវធិីសរិាដោយរមួបញ្ចូ លជាំនាញទ្ន់ រមួមានជាំនាញទ្ាំនារ់ទ្ាំនង
សងាម បាំណិនដោោះក្សាយបញ្ញា  ការងារក្រុម ការដររពចាំដពាោះវន័ិយការងារ និង
ជាំនាញបដចចរដទ្ស ខដលមានសារៈសាំខាន់សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្គឹោះឧសាហរមម 

១.៨ អនុវត្តសសរសតមភ ៥ ម្នរាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងអប់រ ាំរមួមាន៖  
- ខែនការសរមមភាពដរលនដយាបាយក្គូបដក្ងៀន និងខែនការសរមមភាពអភិវឌ្ឍ 
បុគាលិរអប់រ ាំ ដោយដក្រងថវកិាចាស់ោស់ 

- ការពិនិត្យតាមោន និងអធិការរិចចសាោដរៀន 

- រងាា យត្ម្មលលទ្ធែលសិរា 
- ការពិនិត្យដឡងីវញិរមមវធិីសិរា ដសៀវដៅសិរាដរល និងខរលមអ 
ដហោា រចនាសមព័នធសាោដរៀន 

- រាំខណទ្ក្មង់ឧត្តមសិរា 
១.៩ រសាងសមត្ាភាពដលីភាពជាអនរដឹរនាាំនងិការក្គប់ក្គង ដោយដតត ត្ដលីក្គឹោះសាា ន
អប់រ ាំសាធារណៈ និងការចូលរមួពីអាជាា ធរមូលោា ន មាតាបតិាសិសស 
អនរអាណាពាបាលសិសស នងិអនរពារ់ព័នធទាំងអស់ 
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១.១០ ធានាថ្នអងាភាពជាំនាញដៅក្គប់រក្មិត្ នងិអធកិារអប់រ ាំ ែតល់ការរាំក្ទ្ខែនរ
រដាបាលនងិបដចចរដទ្សដល់សាោដរៀនរនុងដាំដណីរការបដក្ងៀននិងដរៀនដដីមបខីរលមអ
លទ្ធែលសិរារបស់សសិស 

១.១១ វភិាគដលតី្ក្មូវការសមត្ាភាពសាា ប័ននងិវជិាា ជីវៈ ដដីមបអីនុវត្តរដបៀបវារៈអប់រ ាំ 
ឆ្ន ាំ២០៣០ ដៅរមពុជា។ 

 ២. មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារាជធានី ដែត្ត 
ដរៀបចាំខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ថ្នន រ់រាជធានី ដែត្ត ក្សបតាមដរលនដយាបាយ
អប់រ ាំនិងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ ថ្នន រ់ជាត្ ិ

 ៣. សាោដរៀន 
៣.១ ដរៀបចាំខែនការអភិវឌ្ឍន៍សាោដរៀនរយៈដពល ៥ ឆ្ន ាំ និងខែនការក្បត្ិបត្ដិក្បចាាំឆ្ន ាំ
ដោយមានការចូលរមួព ី គណៈក្គប់ក្គងសាោ ក្គបូដក្ងៀន មាតាបិតាសិសស និង
សហគមន៍ 

៣.២ ដលរីទ្ឹរចិត្តឱ្យសហគមន៍ចូលរមួរនុងការក្គប់ក្គងសាោដរៀន នងិធានាការពិនតិ្យ
តាមោននងិវាយត្ម្មលការអនុវត្តខែនការអភិវឌ្ឍន៍សាោដរៀនរយៈដពល ៥ឆ្ន ាំ 
ខែនការក្បត្បិត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ និងដរលនដយាបាយអប់រ ាំ ដដីមប ី៖ 
- ពក្ងីរដសវាអប់រ ាំឱ្យបានដល់ក្រុមរុមារងាយរងដក្រោះ និងរុមារជនជាត្ភិាគត្ចិ 
- ខរលមអគុណភាពដសវាអប់រ ាំ 
- បដងកីនអក្តាចូលដរៀននិងអក្តាបញ្ច ប់ការសិរាដៅក្គប់រក្មតិ្ 
- កាត់្បនាយអក្តាដបាោះបង់ការសិរា និងអក្តាក្ត្ួត្ថ្នន រ់ ជាពិដសសដៅរក្មិត្
មធយមសរិា។ 

 ៤. ក្គូបដក្ងៀន 
៤.១ ខរលមអវធិសីាស្តសតបដក្ងៀន ដោយែារភាា ប់ការបដក្ងៀនដៅនឹងទ្សសនរចិច ដដីមបឱី្យ
សិសសយល់ចាស់ពីបរយិាកាសជុាំវញិនងិដរលបាំណងម្នការអភិវឌ្ឍក្បរបដោយ
ចីរភាព 

៤.២ ដរៀបចាំការក្បជុាំដទ្ៀងទត់្ដល់ក្គបូដក្ងៀនតាមមុែវជិាា  ដដីមបដីធាីថ្នន រ់និទ្សសន៍ ដោយ
ដតត ត្ដលីវធិីសាស្តសតបដក្ងៀន។ 

 

យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្៣ី 
យុទ្ធសាស្តសតរង ៣.១ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ  
បដងកីនសា័យភាពនិងគណដនយយភាពហរិញ្ាវត្ាុដៅសាោដរៀន  

នីត្ិវធិ ី បដងកីនការរាំក្ទ្ដរលនដយាបាយរបស់រាជរោា ភិបាលនិងបដចចរវទិ្ា នងិដលីររមពស់
ដសដារិចចនិងសងាម វបបធម៌ ដោយដរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសតរងសក្មាប់បដងកីន សា័យភាពនងិ
គណដនយយភាពហរិញ្ាវត្ាុរបស់សាោដរៀន ដដីមបដីលីររមពស់ ភាពជាពលរដាមានគុណភាព 
ដោយដតត ត្ដលចីាំដណោះដងឹ ជាំនាញ និងបាំណិនជីវតិ្ រ៏ដូចជាការដររពចាប់និង
សណាត ប់ធាន ប់ សហគមន៍និងការអភិវឌ្ឍក្បរបដោយចីរភាព និងការចូលរមួរនុងសរមមភាព
នដយាបាយ។ 
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 ១. ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 
១.១ ដរៀបចាំដរលការណ៍ខណនាាំសដីពសីា័យភាព និងគណដនយយភាពហរិញ្ាវត្ាុដៅ
សាោដរៀន ដូចមានខចងរនុងឯរសារខណនាាំសតពីីមូលនិធិខរលមអសាោដរៀន 

១.២ អនុម័ត្ដសៀវដៅខណនាាំទរ់ទ្ងនឹងការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុម្នមូលនិធិខរលមអ
សាោដរៀន 

១.៣ ដរៀបចាំនិងអនុម័ត្ដរលនដយាបាយសតពីីការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ ការក្គប់ក្គង
បុគាលិរ រងាា យត្ម្មលក្គូបដក្ងៀន ការដក្ជីសដរសីនិងការបញ្ឈប់ការងារ និងការពិនតិ្យ
តាមោននងិវាយត្ម្មល 

១.៤ ដរៀបចាំឧបររណ៍សវនរមមមូលនធិិខរលមអសាោដរៀន 
១.៥ ពក្ងងឹនិងពក្ងីរការអនុវត្តថវកិារមមវធិី និងការក្ត្ួត្ពនិិត្យថវកិា 
១.៦ ពក្ងងឹការអនុវត្ដក្បព័នធគណដនយយថមី ការរត់្ក្តា និងក្បព័នធរបាយការណ៍ 
១.៧ បណតុ ោះបណាត លក្គបូដងាា លថ្នន រ់ជាត្ិនិងថ្នន រ់ដក្កាមជាត្ិ និងធានាការជួយរាំក្ទ្
ដោយតា ល់ដៅរក្មិត្សាោដរៀន (នាយរសាោ/ក្បធានការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន 
និងរីឡាក្រងុ ក្សរុ ែណឌ ) តាមរយៈរមមវធិីអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈបុគាលិរអប់រ ាំជាក្បចាាំ 

១.៨ ពក្ងងឹសមត្ាភាពនាយរោា នជាំនាញដលីការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ 
១.៩ សហការជាមយួក្រសងួដសដារិចចនិងហរិញ្ាវត្ាុ រនុងការខរលមអការចាំណាយថវកិា 
ដដីមបធីានាការែតល់ការអប់រ ាំក្បរបដោយគុណភាព។ 

 ២. នាយរោា នហរិញ្ាវត្ាុ  

បាំប៉ាននាយរសាោសតីពីក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុសក្មាប់ការអនុវត្តមូលនធិិខរលមអ
សាោដរៀនសាធារណៈ ដោយបដងកីន (i) សា័យភាពរនុងការក្គប់ក្គងសាា ប័នសាធារណៈ 
(ii) គណដនយយភាពម្នការក្គប់ក្គងថវកិា នងិ(iii) ការដ្លយីត្បដៅនងឹលទ្ធែលសិរា
របស់សសិស។ 

 ៣. មនារីអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីារាជធាន ីដែត្ត 
៣.១ អនុម័ត្ដលីសាំដណីចាំណាយថវកិាខរលមអសាោដរៀន ខដលដសនីដោយ
ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរ ែណឌ  

៣.២ មនាីរអប់រ ាំ យុវជន និងរឡីារាជធានី ដែត្ត ពិនតិ្យដឡងីវញិនិងឯរភាពដលី
របាយការណ៍ហរិញ្ាវត្ាុរបស់សាោដរៀន ខដលបានបូរសរុបនិងបញ្ាូ នមរ
ដោយការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរឡីាក្រុង ក្សុរ ែណឌ  ។ 

 ៤. ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីាក្រងុ ក្សរុ ែណឌ   

៤.១ ែតល់ការឯរភាពដលីខែនការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍សាោដរៀន និងខែនការក្បត្ិបត្តិ
ក្បចាាំឆ្ន ាំ 

៤.២ បូរសរុបរបាយការណ៍ហរិញ្ាវត្ាុរបស់សាោដរៀន នងិបញ្ាូ នដៅមនាីរអប់រ ាំ យុវជន 
និងរីឡារាជធានី ដែត្តដដីមបសុីាំការឯរភាព 

៤.៣ រាំក្ទ្ខែនរបដចចរដទ្សដល់សាោដរៀន ដដីមបអីនុវត្តមូលនិធិខរលមអសាោដរៀន។ 
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 ៥. គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 
៥.១ គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន នងឹក្ត្ូវបដងកតី្ដឡងី ដដីមបអីនុម័ត្បទ្បញ្ញា
ខដលទរ់ទ្ងដៅនងឹត្ួនាទ្ីនងិការទ្ទ្លួែុសក្ត្ូវរបស់អនរក្គប់ក្គងសាោដរៀន 
មាតាបិតាសិសសនងិសហគមន៍រនុងការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 

៥.២ អនុម័ត្ខែនការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍសាោដរៀន ខែនការក្បត្ិបត្ដិក្បចាាំឆ្ន ាំ និងោរ់
សាំដណីមូលនធិិខរលមអសាោដរៀន ដដីមបី្ លងដៅការ.ិអយរ.ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  នងិ
ទ្ទ្ួលែុសក្ត្ូវដលកីារពិនតិ្យដមីលការអនុវត្ដ មូលនិធិខរលមអសាោដរៀន ខដល
ក្បត្ិបត្តិដោយសាោដរៀន 

៥.៣ ពក្ងឹងការអនុវត្តយនតការនិងឧបររណ៍ ដដីមបដីលរីរមពស់គណដនយយភាព និង
ការទ្ទ្ួលែុសក្ត្ូវ 

៥.៤ បដងកនីត្មាល ភាពថវកិា 
៥.៥ បដងកតី្ក្បព័នធក្គប់ក្គងសាោដរៀនដោយខែអរដលលីទ្ធែល តាមដរលការណ៍
អភិបាលរិចចលអ ការធានាភាពស័រកិសទិ្ធិនិងក្បសិទ្ធភាព នងិការសដក្មចបាននូវ
វឌ្ឍនភាពម្នលទ្ធែលសរិាជារ់ខសតងរបស់សសិស។ 

៥.៦ ែតល់ត្ួនាទ្ីសាំខាន់ៗដល់ក្គូបដក្ងៀន សហគមន៍ អាជាា ធរ មាតាបិតាសិសស និង
ក្រមុក្បឹរារុមារ រនុងការរសាងខែនការ និងចូលរមួអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសត
អភិវឌ្ឍសាោដរៀន និងខែនការក្បត្ិបត្ិតក្បចាាំឆ្ន ាំ ដោយបដងកីត្ឱ្យមានការពិនតិ្យ
តាមោនការអនុវត្តថវកិាសាោដរៀនក្បរបដោយត្មាល ភាព។ 

៥.៧ បដងកីត្យនតការវាយត្ម្មលការបាំដពញការងារ និងពនិិត្យតាមោនដលីគុណភាពអប់រ ាំ 
ជាពិដសសលទ្ធែលសិរារបស់សិសស តាមរយៈការដធាីដត្សតសតង់ោ 

៥.៨ ក្បជុាំពិភារាជាមួយក្គបូដក្ងៀន មាតាបតិាសសិស សហគមន៍ នងិអាជាា ធរមូលោា ន 
អាំពីការរសាង នងិអនុវត្តខែនការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍសាោដរៀន និងខែនការ
ក្បត្ិបត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំ និងដលីរវធិានការ ដដីមបខីរលមអការបាំដពញការងាររបស់សាោដរៀន
ឱ្យកាន់ខត្ក្បដសីរដឡងី។ 

 

យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្៣ី 
យុទ្ធសាស្តសតរង ៣.២ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ  
ដធាីសវនរមមថវកិាអប់រ ាំជាដទ្ៀងទត់្  

នីត្ិវធិ ី បដងកីនការរាំក្ទ្ដរលនដយាបាយរបស់រាជរោា ភិបាលនិងបដចចរវទិ្ា នងិដលីររមពស់
ដសដារិចចនិងសងាម វបបធម៌ ដោយដរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសតសក្មាប់ដធាីសវនរមមថវកិាអប់រ ាំ ដដីមបី
ដលីររមពស់ភាពជាពលរដាមានគុណភាព ដោយដតត ត្ដលីចាំដណោះដឹង ជាំនាញ នងិបាំណិន
ជីវតិ្ រ៏ដូចជាការដររពចាប់និងសណាត ប់ធាន ប់ សហគមន៍និងការអភិវឌ្ឍក្បរបដោយ
ចីរភាព នងិការចូលរមួរនុងសរមមភាពនដយាបាយ។ 

 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 
១.១ អនុម័ត្ខែនការសរមមភាពសតីពសីវនរមមហរិញ្ាវត្ាុដៅសាោដរៀន 
១.២ ដរៀបចាំ និងអនុម័ត្ខែនការដរលសតពីីសវនរមមម្ែារនុង 
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១.៣ ពក្ងឹងការដរៀបចាំខែនការនិងពិនតិ្យតាមោនការដក្បីក្បាស់ថវកិាអប់រ ាំ តាមរយៈ
ការពក្ងីរក្បព័នធព័ត៌្មានក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុដៅក្គប់រក្មិត្ នងិការអនុវត្តខែនការ
សរមមភាពក្គប់ក្គងការតល ស់បតូរ ដដីមបសីក្មបសក្មួលការបតូរពីរដបៀបក្គប់ក្គង
ហរិញ្ាវត្ាុតាមទ្មាល ប់ ដៅជាការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុតាមក្បព័នធព័ត៌្មាន 

១.៤ អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពអធិការអប់រ ាំ នងិនាយរសាោដលីក្បព័នធអធកិារម្ែារនុង និងម្ែាដក្ៅ 
១.៥ រាំណត់្ត្ួនាទ្ ីនិងភាររចិចរបស់អធិការអប់រ ាំ និងការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរឡីា
ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  រនុងការដធាសីវនរមមហរិញ្ាវត្ាុអប់រ ាំ 

១.៦ បាំប៉ាននាយរសាោដលកីារក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ នងិភាពជាអនរដឹរនាាំ 
១.៧ ពក្ងឹងសមត្ាភាពការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរឡីាក្រុង ក្សរុ ែណឌ  ដដមីបី
ចូលរមួអនុវត្តខែនការអភិវឌ្ឍសាោដរៀន 

១.៨ ដរៀបចាំវគាបាំប៉ានសតីពី ការដធាីសវនរមមម្ែារនុងសាោដរៀន ដដីមបរីសាងសមត្ាភាព
ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រុង ក្សុរ ែណឌ   

១.៩ ពក្ងងឹសមត្ាភាពនាយរោា នសវនរមមម្ែារនុង ដដីមបដីធាីសវនរមមហរិញ្ាវត្ាុ
សាោដរៀនបានដទ្ៀងទត់្ 

១.១០ បដងកីត្វបបធម៌គណដនយយភាព នងិត្មាល ភាពម្នការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ ដោយ
ខរលមអការទ្ាំនារ់ទ្ាំនងនងិការអនុញ្ញា ត្ឱ្យគណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន
ពិនិត្យតាមោនក្បត្ិបត្តកិារហរិញ្ាវត្ាុរបស់សាោដរៀន។ 

 ២. នាយរោា នសវនរមមម្ែារនុង នងិអធកិារោា នរដាបាលនងិហរិញ្ាវត្ាុ 
២.១ ដធាីសវនរមមសាោដរៀនដទ្ៀងទត់្ ដដីមបធីានាថ្នធនធានថវកិាក្ត្ូវបានដក្បីក្បាស់ 
ដដីមបខីរលមអលទ្ធែលសិរារបស់សសិស និងែារភាា ប់សវនរមមដៅនឹងការក្គប់ក្គង
តាមសាោដរៀន 

២.២ អនុម័ត្សតង់ោរបាយការណ៍ សតពីី ចាំណូលនិងចាំណាយ ដូចជារបាយការណ៍
ហរិញ្ាវត្ាុរបស់សាោដរៀន នងិការអនុវត្តថវកិាក្បចាាំឆ្ន ាំថ្នន រ់សាោដរៀន 

២.៣ ធានាថ្នមូលនិធិក្ត្ូវបានដក្បីក្បាស់ដដមីបរីាំក្ទ្ដល់សរមមភាពដរលនងិសរមមភាព
រងដូចខាងដក្កាម (១) ការរាំក្ទ្រិចចដាំដណីរការ៖ ដាំដណីរការរដាបាល ការពក្ងឹង
សមត្ាភាព ដក្គឿងបរកិាខ រនិងដក្គឿងសងាា រមឹ ជួសជុលនិងការខថទាំ ទ្ឹរ អគាសីនី 
ដសវាទូ្រស័ពា និងអុនិធណិឺត្។ (២) ការខរលមអគុណភាពអប់រ ាំ៖ ការចូលដរៀន
ក្បរបដោយសមធម៌ សមាភ រៈបដក្ងៀននិងដរៀននិងការែលិត្សមាភ រៈបដក្ងៀន សមាភ រៈ
ពិដសាធន៍និងការពិដសាធន៍ សមាភ រៈបណាា ល័យ ដសៀវដៅនិងសមាភ រៈសក្មាប់អាន 
ការជួយសសិសដែាយ ថ្នន រ់បាំប៉ាននិងការទ្ប់សាក ត់្ការដបាោះបង់ការសរិា ខរលមអ
បរសិាា ននងិទ្ីធាល រាំសានត បាំណិនជីវតិ្ រសិរមម ដរាងជាងនិងការវនិិដយាគសុែភាព 
អនាម័យ ការអប់រ ាំកាយ សលិបៈនិងការដលរីទ្ឹរចិត្ត ការងាររុមារនិងយុវជន នងិ
សាំណង់ (៣) ដោោះក្សាយបញ្ញា សងាម៖ ដលរីរមពស់ការដររពចាប់ចរាចរនិង
ការទ្ប់សាក ត់្ការដក្បីក្បាស់ដក្គឿងដញៀន ការខក្បក្បលួអាកាសធាតុ្ ...។ល។ 
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 ៣. មនារីអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីារាជធាន ីដែត្ត 
អនុម័ត្ខែនការពនិិត្យតាមោន ដដីមបពីនិិត្យតាមោនវឌ្ឍនភាពម្នការែតល់ដសវាអប់រ ាំ
ដៅសាោដរៀននមីួយៗ នងិធានាក្បសទិ្ធភាព។ 

 ៤. ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីាក្រងុ ក្សរុ ែណឌ   
ដរៀបចាំខែនការពនិិត្យតាមោន ដដីមបពីិនតិ្យតាមោនវឌ្ឍនភាពម្នការែតល់ដសវាអប់រ ាំ
ដៅសាោដរៀននមីួយៗ នងិធានាក្បសទិ្ធែល។ 

 ៥ សាោដរៀន 
៥.១ ពក្ងងឹជាំនាញក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ ដរៀបចាំនងិខថទាំក្បព័នធក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុចាស់ោស់ 
៥.២ បដងកតី្ក្បអប់សាំបុក្ត្ត្មាល ភាព ដដមីបទី្ទ្ួលបានព័ត៌្មានឬពារយបណតឹ ងពីអនរពារ់ព័នធ 
៥.៣ នាយរសាោដក្បីក្បាស់មូលនិធិខរលមអសាោដរៀន ដដីមបកីារអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ
បុគាលិរអប់រ ាំជាក្បចាាំ នងិខរលមអវធិីសាស្តសតបដក្ងៀន ខដលក្ត្ូវដរៀបចាំដឡងី ដដមីបី
ដលីររមពស់ការដររពជាត្ិសាសន៍ នងិត្ម្មលមនុសស 

៥.៤ នាយរសាោដរៀនខរលមអការអនុវត្តរបស់សាោដរៀន តាមរយៈការររដ ញីពី
ខាងដក្ៅ និងលទ្ធែលសវនរមម។ 

 ៦. គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 
៦.១ ដលរីរមពស់គណដនយយភាពម្នការក្គប់ក្គងនងិការពនិិត្យតាមោនការដក្បីក្បាស់
ធនធាន សុវត្ាិភាព ភាពដជឿទុ្រចិត្ត នងិត្មាល ភាព ដោយត្ក្មូវឱ្យនាយរសាោ
ោរ់របាយការណ៍សតពីីការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុជូនគណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 

៦.២ ពក្ងងឹក្បព័នធធានាគុណភាពម្ែារនុង និងក្បព័នធអធិការរិចច ដោយខែអរដលី
សា័យវាយត្ម្មលសាោដរៀន នងិការក្ត្ួត្ពនិិត្យជាក្បចាាំ 

៦.៣ ែតល់របាយការណ៍ជាក្បចាាំ សតីពី ភាពដពញចិត្តម្នការក្គប់ក្គង និងសាំណូមពរ 
៦.៤ ែសពាែាយរបាយការណ៍សតីពីការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុដល់អនរពារ់ព័នធសាំខាន់ៗ 
ដដីមបធីានាបាននូវត្មាល ភាព។ 

 ៧. ក្គបូដក្ងៀន 
ែតល់ដយាបល់ខរលមអដល់នាយរសាោដលីការក្គប់ក្គងសាោដរៀន នងិធានាថ្នមូលនិធិ
ខរលមអសាោដរៀនក្ត្ូវបានដក្បីសក្មាប់ដាំដណីរការបដក្ងៀននិងដរៀន សាំដៅបដងកីន
លទ្ធែលសិរារបស់សសិស។ 

 

យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្ ី៣ 
យុទ្ធសាស្តសតរង ៣.៣ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ  
បដងកីនការខបងខចរថវកិាែារភាា ប់នឹងដរលនដយាបាយអប់រ ាំ  

នីត្ិវធិ ី បដងកីនការរាំក្ទ្ដសដារិចចនងិបដចចរវទិ្ា និងដលីររមពស់សងាម វបបធម៌ ដោយដរៀបចាំ
យុទ្ធសាស្តសតសក្មាប់បដងកីនការខបងខចរថវកិាែារភាា ប់នឹងដរលនដយាបាយអប់រ ាំ ដដីមបី
ដលីររមពស់គុណភាពជាពលរដារក្មិត្ជាត្ិ នងិសរលដោរ។ 

 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 
១.១ អនុម័ត្ដរលនដយាបាយនិងដសចរតីខណនាាំសតពីី សា័យភាពនិងគណដនយយភាព
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ហរិញ្ាវត្ាុសាោដរៀន 
១.២ ោរ់អនុវត្ត ការក្គប់ក្គងដោយខែអរដលីលទ្ធែល ដោយែារភាា ប់ធាតុ្ចូលដៅនឹង
សូចនាររលទ្ធែលរក្មតិ្ធាតុ្ដចញនិងែលសដក្មច ខដលបានរាំណត់្រនុងខែនការ
យុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ និងដរលនដយាបាយអប់រ ាំនងិធានាការពិនិត្យតាមោន និង
វាយត្ម្មលជាក្បចាាំ និងែតល់របាយការណ៍ពិនិត្យតាមោនសតង់ោជាក្បចាាំ 

១.៣ ខរលមអសូចនាររសនូលដៅរនុងខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ 
១.៤ ែតល់ធនធានបខនាមដល់សាោដរៀន 
១.៥ ពនិិត្យដឡងីវញិក្បចាាំឆ្ន ាំសតីពីការែារភាា ប់ដរលនដយាបាយអប់រ ាំដៅនឹងថវកិា 
១.៦ ក្បមូលនងិចងក្រងទ្និនន័យដៅតាមសាោដរៀនសតីពី គមាល ត្ម្នធាតុ្ក្បរបដោយ
គុណភាពដៅតាមសាោដរៀន និងដរៀបចាំខែនការក្បត្បិត្តិក្បចាាំឆ្ន ាំដដីមបែីតល់
ធាតុ្ចូលដល់សាោដរៀន។ 

 ២. ក្រសងួដសដារចិច នងិហរិញ្ាវត្ាុ 
២.១ ោរ់អនុវត្តការដក្រងថវកិាែារភាា ប់ដៅនងឹដរលនដយាបាយអប់រ ាំ និងការបាំដពញ
ការងារ 

២.២ ដក្បីក្បាស់ខែនការយុទ្ធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំ នងិខែនការក្បត្ិបត្ដិក្បចាាំឆ្ន ាំ ដដមីបដីក្រង 
ថវកិាតាមអនុវស័ិយ 

២.៣ ខបងខចរថវកិាដដីមបអីនុវត្តដរលនដយាបាយរាំខណទ្ក្មង់ថមីៗសក្មាប់ការខរលមអ
សាោដរៀន។ 

 ៣. មនារីអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីារាជធាន ីដែត្ត 
វាយត្ម្មលការអនុវត្តខែនការយុទ្ាសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំថ្នន រ់រាជធានី ដែត្ត  និងធានាថ្ន
ធនធានហរិញ្ាវត្ាុបានដធាីឱ្យសដក្មចសូចនាររសនូល។ 

 ៤. ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីាក្រងុ ក្សរុ ែណឌ  
៤.១ បូរសរុបមូលនិធិខរលមអសាោដរៀន នងិវាយត្ម្មលក្បសទិ្ធែលហរិញ្ាវត្ាុ ដោយខែអរដលី
សូចនាររថ្នន រ់ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  (អក្តាចូលដរៀន អក្តាបញ្ច ប់ការសរិា និងអក្តា
ដបាោះបង់ការសិរា) 

៤.២ រាំក្ទ្និងខណនាាំដលកីារអនុវត្តយុទ្ធសាស្តសតនិងការដ្លយីត្បដៅនងឹត្ក្មូវការរបស់
សាោដរៀនទន់ដពលដវោ។ 

 ៥. សាោដរៀន/នាយរសាោ/ក្គបូដក្ងៀន 
៥.១ នាយរសាោក្ត្ូវពក្ងងឹវត្តមានរបស់ក្គូបដក្ងៀនដៅតាមសាោដរៀន 
៥.២ នាយរសាោនិងក្គបូដក្ងៀនក្ត្ូវែិត្ែាំអប់រ ាំសិសស ឱ្យដររពតាមបទ្បញ្ញា ម្ែារនុង
របស់សាោដរៀន និងកាលវភិាគសិរា ការដររពចាប់ និងសណាដ ប់ធាន ប់សងាម 
ខដលជាជាំនាញក្គប់ក្គងតា ល់ែលួន និងដលីរទ្ឹរចតិ្តសិសសឱ្យររាអនាម័យនិងដធាីឱ្យ
សាោដរៀនសាអ ត្ 

៥.៣ នាយរសាោែតល់ការរាំក្ទ្ខែនរបដចចរដទ្សនិងចាំដណោះដឹងដល់ក្គូរនុងដាំដណីរការ
បដក្ងៀន នងិដរៀន 
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៥.៤ នាយរសាោជាំរុញការអនុវត្ដចាប់សតីពីការអប់រ ាំ សតង់ោវជិាា ជីវៈក្គូបដក្ងៀន នងិ
រាំណត់្លរខែណឌ សក្មាប់ការអនុវត្តរមមវធិីសរិារបស់ក្គបូដក្ងៀន 

៥.៥ សាោដរៀនខណនាាំពីការដធាីខែនការថវកិាដោយរាំណត់្ត្ក្មូវការថវកិា ដដមីបអីនុវត្ត
ខែនការយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍សាោដរៀនតាមដពលដវោជារ់ោរ់ 

៥.៦ គណៈរមមការក្គប់ក្គងសាោដរៀនដរៀបចាំរបាយការណ៍សតពីីការអនុវត្តខែនការ
យុទ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍សាោដរៀនដោយពិនតិ្យតាមោននិងវាយត្ម្មលការអនុវត្ត
សរមមភាពជារ់ខសតង 

៥.៧ សាោដរៀនដក្បីក្បាស់មូលនិធិខរលមអសាោដរៀនសក្មាប់រាំក្ទ្សរមមភាពដូចជា 
- បដងកីនការដក្បីក្បាស់សមាភ របរកិាខ រនិងបរយិាកាសដរៀនសូក្ត្ តាមរយៈសមាភ រៈនិង
ឧបររណ៍ នងិការរាំក្ទ្សមាភ របដក្ងៀននិងដរៀន និងសរមមភាពបដក្ងៀន 

- ពក្ងឹងសមត្ាភាពរបស់ក្គូបដក្ងៀន 

- ជួយដល់រុមារងាយរងដក្រោះ សិសសដរៀនយតឺ្ និងសិសសមុែសញ្ញា ដបាោះបង់ការសរិា 
- បដងកីនអក្តាចូលដរៀន អក្តា្លងភូមិសិរា នងិអក្តាបញ្ច ប់ការសិរាដៅក្គប់រក្មិត្ 
- ែតល់ដសវាខថទាំសុែភាពដល់សិសសក្គប់រក្មិត្ទាំងអស់ (ខថទាំសុែភាព 
សុវត្ាិភាពចាំណីអាហារ នងិហានិភ័យដែសងៗ) 

- ការដរៀបចាំវធិានការក្គប់ក្គងដក្រោះមហនតរាយធមមជាត្ិ។ 
 

យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្ ី៤ 
យុទ្ធសាស្តសតរង ៤.១ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងធនធានមនុសស  
បណតុ ោះបណាត លដោយដតត ត្ដលីវធិីសាស្តសតបដក្ងៀន និងរមមវធិីបាំប៉ានដៅនឹងរខនលង 

នីត្ិវធិី បដងកីនការរាំក្ទ្ដរលនដយាបាយរបស់រាជរោា ភិបាល បដចចរវទិ្ា និងដលីររមពស់ដសដារិចច 
និងវបបធម៌សងាម សក្មាប់បដងកីត្យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់អប់រ ាំដដីមបដីរៀបចាំការបណតុ ោះ-
បណាត ល សាំដៅដលរីរមពស់ភាពជាពលរដាមានគុណភាពទាំងថ្នន រ់ជាត្ ិនិងសរលដោរ។ 

 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 
១.១ អនុវត្តដរលនដយាបាយសតីពកីារអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈបុគាលិរអប់រ ាំជាក្បចាាំ  ដោយដតត ត្
ដលីវធិីសាស្តសតបដក្ងៀន និងរមមវធិីហារឹហាត់្ដៅនឹងរខនលង 

- ែតល់ក្របែណឌ អភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈជាក្បចាាំដល់បុគាលិរអប់រ ាំ 
- ែតល់ការបណតុ ោះបណាត លជាក្បចាាំដល់បុគាលិរអប់រ ាំ 
- ធានាការែារភាា ប់ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ និងគនលងអាជីពក្គូបដក្ងៀន 
- ដរៀបចាំក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈបុគាលិរអប់រ ាំ 

១.២ ខរលមអ នងិអនុម័ត្ខែនការដរលសតពីីការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈបុគាលិរអប់រ ាំ និងនីត្ិវធិី
លមអិត្សក្មាប់ការអនុវត្តការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ 

១.៣ ដរៀបចាំនិងអនុម័ត្ខែនការដរលនងិខែនការសរមមភាព សតីពីការសិរាដពញមយួជីវតិ្
សក្មាប់ក្គបូដក្ងៀន នងិនាយរសាោ 

១.៤ អនុវត្តខែនការសរមមភាពដរលនដយាបាយក្គូបដក្ងៀន ខដលជាខែនទ្ីបងាា ញែលូវ
សក្មាប់រាំខណទ្ក្មង់ក្គបូដក្ងៀន៖ (១) ការខរលមអការដក្ជសីដរសីក្គូបដក្ងៀន នងិ
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នាយរសាោ (២) ការភាា ប់ការដាំដឡងីឋានៈដៅនងឹការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ (INSET / 
ONSET) និងការវាយត្ម្មលការអនុវត្តការងារ (៣) ការដរៀបចាំគនលងអាជីពក្គូបដក្ងៀន 
ដោយខែអរដលីរចនាសមព័នធចាស់ោស់ (៤) ពក្ងងឹក្បព័នធពនិិត្យតាមោន នងិ
វាយត្ម្មលក្គូបដក្ងៀន 

១.៥ សារលបងបដងកីត្មូលនធិិសក្មាប់រមមវធិីវកិ្រឹត្ការជាក្បចាាំ និងសារលបងបដងកីត្
ក្បព័នធវកិ្រឹត្ការបង់ក្បារ់ ខដលក្គូបដក្ងៀននីមួយៗអាចដក្ជសីដរសីវគាវកិ្រឹត្ការ
តាមត្ក្មូវការ 

១.៦ ែតល់ក្បារ់ដលីរទ្រឹចិត្តដល់ក្គបូដក្ងៀន ខដលមានសតង់ោវជិាា ជីវៈែពស់ 
១.៧ ពិនិត្យដមលីត្ួនាទ្ី និងភាររិចចរបស់នាយរោា នបណដុ ោះបណាដ លនងិវកិ្រឹត្យការ ខដល
ពារ់ព័នធនឹងវទិ្ាសាា នជាត្អិប់រ ាំ វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ និងមជឈមណឌ ល
គរុដកាសលយភូមិភាគ  

១.៨ ែតល់ថវកិាបខនាមដល់សាោដរៀនដដីមបអីនុវត្តវធិីសាស្តសតបដក្ងៀនថម ី
១.៩ អភិវឌ្ឍខែនការដរលសតីពី រាំខណទ្ក្មង់ក្គូបដក្ងៀន (២០២០-២០៣០) ដដីមបី
ដរៀបចាំការទ្ទ្លួែុសក្ត្ូវរបស់អងាភាពជាំនាញ រនុងការរសាងសមត្ាភាពក្គបូដក្ងៀន 
និងនាយរសាោ 

១.១០ ដរៀបចាំយុទ្ធសាស្តសតោរ់ចាំណាត់្ថ្នន រ់សាោដរៀន  
១.១១ ដរៀបចាំដវទ្ិកាែតល់ពានរងាា ន់ក្គូបដក្ងៀនលអ នងិនាយរសាោលអ និងខចររ ាំខលរ
បទ្ពិដសាធន៍។ 

 ២. គណៈរមមការអភិវឌ្ឍន៍ក្គូបដក្ងៀន  
២.១ ដធាីសុពលភាពឯរសារបណដុ ោះបណាដ ល ដតត ត្ដលីវធិីសាស្តសតបដក្ងៀន នងិរមមវធិី
បណតុ ោះបណាត ល 

២.២ ដរៀបចាំក្បព័នធក្គប់ក្គងការបណតុ ោះបណាត លពារ់ព័នធក្គប់ក្បដភទ្ 
២.៣ រាំក្ទ្ដល់ក្គូបដក្ងៀនដចញថមី តាមរយៈ ការអនុវត្តរមមវធិីហារឹហាត់្ 
២.៤  ដលីររមពស់គុណវុឌ្ឍកិ្គូបងារឹ និងក្បធានក្រុមបដចចរដទ្សដៅតាមសាោដរៀន 
២.៥ ដរៀបចាំ ពក្ងឹង និងអនុវត្តយនតការសក្មាប់ការរាំក្ទ្បុគាលិរអប់រ ាំដៅនងឹរខនលង 
ដដីមបបីាំដពញត្ក្មូវការ នងិអភវិឌ្ឍជាំនាញវជិាា ជីវៈ 

២.៦ ដរៀបចាំរមមវធិីខចររ ាំខលរបទ្ពិដសាធន៍ នងិនវានុវត្តន៍ពបុីគាលិរអប់រ ាំដ្នមី 
២.៧ អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈក្គបូដក្ងៀនតាមរយៈជដក្មីសបណតុ ោះបណាត ល ដូចជា
ការបណតុ ោះបណាត លតាមក្បព័នធដក្រឌ្ីត្ដៅនឹងរខនលង ការសរិាពីចមាៃ យ 
វគាបណតុ ោះបណាត លរយៈដពលែលី វគាបណតុ ោះបណាត លរយៈដពលខវង   អាហារូបររណ៍ 
ការបណតុ ោះបណាត លខដលមានលិែិត្បញ្ញា រ់ នងិរមមវធិីបណដុ ោះបណាដ លពដនលឿន។ 

២.៨ អភិវឌ្ឍក្បព័នធដក្រឌ្ីត្ ដដីមបដីលីរទ្ឹរចតិ្តបុគាលិរអប់រ ាំឱ្យអនុវត្តគនលងអាជីព
ក្គូបដក្ងៀន។ 

 ៣. នាយរោា នបុគាលិរ 
៣.១ ដលីររមពស់គុណវុឌ្ឍមិស្តនតីបដងាា លទ្ទ្ួលបនាុរការងារធនធានមនុសសដៅថ្នន រ់ជាត្ិ 
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និងថ្នន រ់ដក្កាមជាត្ិ ដដីមបបីញ្ចូ លការងារវកិ្រឹត្ការ រនុងខែនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 
៣.២ ែារភាា ប់ការវាយត្ម្មលក្គូបដក្ងៀន ដៅនឹងការងារវកិ្រតឹ្ការ និងការដាំដឡងីថ្នន រ់ 
៣.៣ បដងកនីគុណវុឌ្ឍបុិគាលិរអប់រ ាំ និងគណៈរមាម ធិការក្គប់ក្គងអប់រ ាំដៅថ្នន រ់រណាត ល 
យា៉ា ងដហាចណាស់សញ្ញា បក្ត្អនុបណឌិ ត្ 

 ៤. វទិ្ាសាា នជាត្អិប់រ ាំ  វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ  មជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមភិាគ 
វទិ្ាសាា នអប់រ ាំពដិសស នងិវទិ្ាសាា នរាំពង់ដឈទីល  

៤.១ ដរៀបចាំរមមវធិអីភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាក្បចាាំ  ខដលក្ត្ូវបានែារភាា ប់ជាមួយគនលងអាជីព
ក្គូបដក្ងៀន នងិក្បព័នធវាយត្ម្មលក្គូបដក្ងៀន 

៤.២ ដធាីវកិ្រឹត្ការក្គូបដក្ងៀន ដោយដតត ត្ដលីវធិីសាស្តសតបដក្ងៀនថមី និងបាំប៉ានសមត្ាភាព
ដៅនឹងរខនលង 

៤.៣ ដធាីវកិ្រឹត្ការនាយរសាោ ដោយដតត ត្ដលីភាពជាអនរដឹរនាាំ និងការក្គប់ក្គង
ក្បរបដោយនវានុវត្តន៍ 

៤.៤ ែតល់ឱ្កាសដល់ក្គូបដក្ងៀនដក្ជីសដរសីរមមវធិីបណតុ ោះបណាត លតាមត្ក្មូវការរបស់ែលួន។ 
 ៥. សាោដរៀន 

៥.១ ដរៀបចាំថវកិាសក្មាប់រាំក្ទ្ (INSET/ONSET) និងបញ្ចូ លដៅរនុងថវកិាដាំដណីរការ
សាោដរៀន 

៥.២ នាយរសាោដរៀបចាំសហគមន៍សិរាជាំនាញ ដដីមបខីចររ ាំខលរចាំដណោះដឹងអាំពី
ការក្គប់ក្គងសាោដរៀន 

៥.៣  នាយរសាោដរៀនសក្មបសក្មួលរិចចក្បជុាំជាក្បចាាំជាមយួក្គូបដក្ងៀន និង
ដលីររមពស់វបបធម៌ម្នការខចររ ាំខលរឧត្តមានុវត្តន៍ជាមួយក្គបូដក្ងៀនទាំងអស់។ 

 ៦. ក្គូបដក្ងៀន 
ទ្ទ្ួលបានការបណតុ ោះបណាត លសតីពី ការដរៀបចាំសហគមន៍សិរាវជិាា ជីវៈ ដដីមបខីចររ ាំខលរ
បទ្ពិដសាធន៍បដក្ងៀនដល់សមាជិររនុងសមាគម។ 

 

យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្៤ី 
យុទ្ធសាស្តសតរង ៤.២ 

រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងធនធានមនុសស 
បដងកីនការបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន  

នីត្ិវធិី បដងកីនការរាំក្ទ្ដរលនដយាបាយរបស់រាជរោា ភិបាល សងាម វបបធម៌ និងដលីររមពស់
ដសដារិចច និងបដចចរវទិ្ា សក្មាប់បដងកីត្យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់អប់រ ាំ ដដីមបបីដងកីនការ
បណតុ ោះបណាត លក្គបូដក្ងៀន សាំដៅដលីររមពស់ភាពជាពលរដាក្បរបដោយគុណភាពទាំង
ថ្នន រ់ជាត្ិ និងសារលដោរ។ 

 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 
១.១ ពិនិត្យដឡងីវញិរមមវធិបីណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀនរក្មិត្បឋមសិរា នងិក្គូបដក្ងៀន
រក្មិត្មូលោា នបដក្ងៀនដៅអនុវទិ្ាល័យដៅរក្មិត្បរញិ្ញា បក្ត្ 

១.២ ពិនិត្យដឡងីវញិដរលនដយាបាយ និងលរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់ដក្ជីសដរសីក្គូបដក្ងៀន 
១.៣ ដរៀបចាំត្ក្មូវការ នងិការែាត់្ែាង់ក្គូបដក្ងៀនដៅថ្នន រ់ជាត្ិ និងថ្នន រ់ដក្កាមជាត្ ិ
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១.៤ ខរលមអនតី្ិវធិីពក្ងាយក្គូបដក្ងៀន និងការពក្ងាយក្គូបដក្ងៀនដឡងីវញិ 
១.៥ ដលីររមពស់ជីវភាពរស់ដៅរបស់បុគាលិរអប់រ ាំដោយបដងកីនក្បារ់ឈនួល និងក្បារ់ឧបត្ាមភ 
១.៦ ខរលមអក្បារ់ឧបត្ាមភដល់ក្គូបដក្ងៀនដៅត្ាំបន់ជួបការលាំបារ 
១.៧ ដរៀបចាំគណៈរមមការអភវិឌ្ឍន៍ក្គូបដក្ងៀនសក្មាប់ទ្ទ្លួសាា ល់គុណភាពក្គោឹះសាា ន
បណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន និងដរៀបចាំខែនការដមសតីពកីារអភិវឌ្ឍវទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ 

១.៨ ដរៀបចាំជាំនាញសក្មាប់វទិ្ាសាា នជាត្ិអប់រ ាំ វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ នងិសារល
វទិ្ាល័យភូមនិាភនាំដពញ ដដីមបបីណតុ ោះបណាត លក្គបូដក្ងៀន នងិនាយរសាោ 

១.៩ ដលរីទ្ឹរចិត្តរនុងការតល ស់បតូរបទ្ពិដសាធន៍បដក្ងៀន រវាងក្គូឧដទ្ាសដៅសាោ
គរុដកាសលយ ជាមួយអនរឯរដទ្សអប់រ ាំខដលបដក្មីការងារតាមអងាភាពជាំនាញ 

១.១០ ដរៀបចាំដរលនដយាបាយខដលែតល់លទ្ធភាពដល់ក្គោឹះសាា នបណតុ ោះបណាត ល
ក្គូបដក្ងៀន បណតុ ោះបណាត លក្គបូដក្ងៀនសក្មាប់សាោដរៀនឯរជនតាមចាំននួរាំណត់្ 
ខែអរដលីត្ក្មូវការរបស់សាោឯរជន 

១.១១ ដរៀបចាំដរលនដយាបាយខដលែារភាា ប់ការអប់រ ាំក្គូបដក្ងៀនដៅនឹងការវាយត្ម្មល
ការបាំដពញការងាររបស់ក្គបូដក្ងៀន និងគនលងអាជីពក្គូបដក្ងៀន 

១.១២ ោរ់សាំដណីសុាំថវកិាដៅក្រសួងដសដារចិច និងហរិញ្ាវត្ាុ ដដីមបបីដងកនីគុណវុឌ្ឍិ
ក្គូបដក្ងៀនពី (១២+២) ដៅ (១២+៤) 

១.១៣ អនុវត្តសារលបងរមមវធិីបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន (បរញិ្ញា +១) តាមសតង់ោ
ក្គឹោះសាា នបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន ដដីមបដីោោះក្សាយបញ្ញា ែាោះក្គូបដក្ងៀន 

១.១៤ ខរលមអលរខណៈវនិិចឆ័យ និងដាំដណីរការដក្ជសីដរសីនាយរសាោ ការបណតុ ោះ-
បណាត ល និងការខត្ងតាាំងខដលធានានាយរសាោបានខត្ងតាាំងដោយខែអរដលី
សតង់ោនាយរសាោ និងបុគាលិរលរខណៈ។ 

 ២. គណៈរមមការអភវិឌ្ឈន៍ក្គបូដក្ងៀន  
បដងកីនគុណវុឌ្ឍ ិនិងបទ្ពិដសាធន៍វជិាា ជីវៈរបស់សាស្តសាត ចារយ និងក្គូឧដទ្ាសមជឈមណឌ ល
គរុដកាសលយភូមិភាគ និងសាោគរុដកាសលយ និងវកិ្រឹត្ដែត្ត ដដីមបឱី្យដ្លយីត្បនឹងសតង់ោ
ក្គឹោះសាា នបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន ។ 

 ៣. នាយរោា នបណតុ ោះបណាត ល នងិវកិ្រតឹ្ការ  
៣.១ ដរៀបចាំខែនការរយៈដពលមធយម សក្មាប់ពក្ងឹងសមត្ាភាពក្គូឧដទ្ាស និងខែនការ
សតីពីការអនុវត្តរមមវធិីពដនលឿនថ្នន រ់បរញិ្ាបក្ត្អប់រ ាំ ដដីមបដីោោះក្សាយបញ្ញា ែាោះក្គូបដក្ងៀន 

៣.២ ដរៀបចាំរមមវធិីបណតុ ោះបណាត លនាយរសាោ។ 
 ៤. វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ វទិ្ាសាា នជាត្អិប់រ ាំពដិសស នងិវទិ្ាសាា នរាំពង់ដឈទីល 

៤.១ វទិ្ាសាា នគរុដកាសលយ នងិមហាវទិ្ាល័យអប់រ ាំម្នសារលវទិ្ាល័យភូមិនាភនាំដពញ 
ខរសក្មួលរមមវធិសីិរាបណតុ ោះបណាត លក្គូបដក្ងៀន (១២+៤) រមមវធិីសរិាលមអតិ្
និងសមាភ រៈ 

៤.២ ដលីររមពស់គុណវុឌ្ឍកិ្គឧូដទ្ាស និងក្គូបាំណិនជីវតិ្ 
៤.៣ រាំក្ទ្និងខចររ ាំខលរធនធានដល់មជឈមណឌ លគរុដកាសលយភូមិភាគ 
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៤.៤ ដលរីរមពស់គុណវុឌ្ឍកិ្គឧូដទ្ាសសក្មាប់សសិសមានពកិារភាព។ 
 ៥. វទិ្ាសាា នជាត្អិប់រ ាំ  

៥.១ បដងកីនសតង់ោក្គូឧដទ្ាសដល់ បរញិ្ញា បក្ត្ជាន់ែពស់+១ 
៥.២ បដងកីនគុណវុឌ្ឍកិ្គូឧដទ្ាស 
៥.៣ អនុវត្តរមមវធិីពដនលឿន (B.Ed) 
៥.៤ បណតុ ោះបណាត លនាយរសាោ  
៥.៥ បណតុ ោះបណាត លអធិការអប់រ ាំ 
៥.៦ ដរៀបចាំវគាសុក្រឹត្ការមស្តនតីអប់រ ាំជាន់ែពស់ ចាប់ពីអគានាយរដល់ក្បធានមនាីរ។  

 ៦. សារលវទិ្ាល័យភូមនិាភនាំដពញ  
សារលវទិ្ាល័យភូមិនាភនាំដពញ ដរៀបចាំរមមវធិីដលីររមពស់គុណវុឌ្ឍកិ្គបូដក្ងៀនដឆ្ព ោះដៅ
រក្មិត្បរញិ្ញា បក្ត្។ 

 

យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្ី៤ 
យុទ្ធសាស្តសតរង ៤.៣ 

៤. រាំខណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងធនធានមនុសស 
អនុវត្តការវាយត្ម្មលការបាំដពញការងាររបស់បុគាលិរអប់រ ាំ 

នីត្ិវធិី បដងកីនការរាំក្ទ្ដរលនដយាបាយរបស់រាជរោា ភិបាល សងាម វបបធម៌ និងដលីររមពស់ 
ដសដារិចច និងបដចចរវទិ្ា សក្មាប់បដងកីត្យុទ្ធសាស្តសតរាំខណទ្ក្មង់អប់រ ាំ ដដីមបអីនុវត្ត ការ
វាយត្ម្មលការបាំដពញការងាររបស់ក្គូ ដលរីរមពស់ភាពជាពលរដាមានគុណភាព ទាំងថ្នន រ់ជាត្ ិ
និងសារលដោរ ខែអរដលីចាំដណោះដឹង ជាំនាញ នងិបាំណិនជីវតិ្ ការដររពចាប់និងមាន
សណាដ ប់ធាន ប់ សហគមន៍និងការអភិវឌ្ឍក្បរបដោយចីរភាព ការចូលរមួរនុងសរមមភាព
នដយាបាយ រ៏ដូចជាការយល់ដឹងពីសាា នភាពសារលដោរ ការដររពជាត្សិាសន៍ និង
ត្ម្មលមនុសស ការដធាីឱ្យពិភពដោរកាល យជារខនលងលអក្បដសីរ និងមានទ្ាំនលួែុសក្ត្ូវែពស់។ 

 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 
១.១ ដរៀបចាំនិងអនុម័ត្ដសៀវដៅខណនាាំសតីពីការវាយត្ម្មលបុគាលរិអប់រ ាំ នងិគនលងអាជពី 
ក្គូបដក្ងៀន នងិបដងកតី្នីត្ិវធិីអនុវត្ត 

១.២ ខរលមអនតី្ិវធិីវាយត្ម្មលបុគាលរិ ដោយរាំណត់្លរខណៈវនិិចឆ័យចាស់ោស់សក្មាប់
ការដលីររមពស់ឬការខត្ងតាាំង អភិវឌ្ឍក្បព័នធដក្រឌ្តី្និងធានាការបាំដពញការងារ
របស់គណៈរមមការវាយត្ម្មលបុគាលិរអប់រ ាំតាមរយៈដរលនដយាបាយសតីព ីគនលង
អាជីពក្គូបដក្ងៀន នងិែសពាែាយគនលងអាជីពក្គបូដក្ងៀន និងក្បព័នធ ដក្រឌ្ីត្ 

១.៣ ដាំដណីរការការយិាល័យរាំក្ទ្ និងវាយត្ម្មលក្គូបដក្ងៀន ដៅរនុងនាយរោា ន 
បណតុ ោះបណាត លនងិវកិ្រឹត្ការ និងនាយរោា នបុគាលរិ 

១.៤ អនុវត្តសារលបងវាយត្ម្មលការបាំដពញការងារដៅតាមសាោដរៀន (ខែអរដលី
លទ្ធែលសិរារបស់សសិស) 

១.៥ អនុវត្តសារលបងដរលនដយាបាយពក្ងាយក្គបូដក្ងៀននងិនាយរសាោ ៖ 
ក្គូបដក្ងៀន នងិនាយរសាោគួរតល ស់បតូររខនលងដធាកីាររនុងដែត្តដរៀងរាល់ ៥ឆ្ន ាំ មតង 

១.៦ សក្មបសក្មួលដរៀបចាំរមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍វជិាា ជីវៈបុគាលិរអប់រ ាំ 
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១.៧ វាយត្ម្មលសារលបងការបាំដពញការងាររបស់បុគាលរិដៅថ្នន រ់រណាត ល មនាីរអប់រ ាំ 
យុវជន នងិរីឡារាជធានី ដែត្ត ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាក្រងុ ក្សរុ 
ែណឌ  និងសាោដរៀន 

១.៨ ដលីរទ្រឹចិត្តខែនរហរិញ្ាវត្ាុ និងសាម រត្ីដល់ក្គូបដក្ងៀន ដដីមបខីរលមអការបាំដពញការងារ 
១.៩ បដងកីត្សាំណុាំ ដបរខភាពជានាយរសាោ និងអនរឯរដទ្សអប់រ ាំ 
១.១០ ដរៀបចាំការក្បឡងដក្ជសីដរសី នងិបណតុ ោះបណាត លដបរខភាពជានាយរសាោ សតពីី 
ការក្គប់ក្គងសាោដរៀន  

១.១១ ែតល់រញ្ច ប់ហរិញ្ាវត្ាុពដិសសដល់ក្គូបដក្ងៀនដ្នីម នងិនាយរសាោដ្នីម ដដីមប ី
ខរលមអការែតល់ដសវាអប់រ ាំ។ 

 ២. នាយរោា នបុគាលរិ  
២.១ ពក្ងងឹក្បព័នធក្គប់ក្គងធនធានមនុសស 
២.២ អនុវត្តសារលបងការវាយត្ម្មលបុគាលិរអប់រ ាំរនុងនាយរោា នចាំនួនបី (នាយរោា ន 
បុគាលិរ នាយរោា នខែនការ និងនាយរោា នហរិញ្ាវត្ាុ) នងិបនតវាយត្ម្មលអងាភាព 
ដែសងៗដទ្ៀត្ 

២.៣ អនុវត្តសារលបងវាយត្ម្មលការអនុវត្តរបស់បុគាលិរអប់រ ាំ ដៅតាមមនាីរអប់រ ាំ យុវជន 
និងរីឡារាជធានី ដែត្តខដលបានដក្ជីសដរសី 

២.៤ ដរៀបចាំក្បព័នធដដីមបរីត់្ក្តាការបាំដពញការងាររបស់ក្គូបដក្ងៀន។ 
 ៣. សាោដរៀន 

៣.១ នាយរសាោវាយត្ម្មលការបាំដពញការងាររបស់បុគាលិរបដក្ងៀន និងបុគាលិរមនិ
បដក្ងៀន ដោយដតត ត្ដលលីទ្ធែលការសរិារបស់សិសស នងិការវាយត្ម្មល ដោយ
ក្រុមក្បឹរារុមារ យុវជន និងដសវារមមសសិស 

៣.២ សាោដរៀនអនុវត្តក្បព័នធការវាយត្ម្មលការបាំដពញការងាររបស់បុគាលិរអប់រ ាំ ដោយ
ដលីរទ្ឹរចិត្តបុគាលរិខដលបាំដពញការងារលអ និងចាត់្វធិានរដាបាលចាំដពាោះបុគាលិរ
អសរមម 

៣.៣ សាោដរៀនដរៀបចាំខែនការ និងក្បព័នធអភិវឌ្ឍន៍សមត្ាភាពបុគាលិរអប់រ ាំ 
៣.៤ ខរលមអក្បព័នធសា័យក្បកាសសតីព ី ការដក្បីក្បាស់បុគាលិរអប់រ ាំ ដដមីបពីក្ងងឹការក្គប់ក្គង
បុគាលិរអប់រ ាំឱ្យមានក្បសិទ្ធភាព ដោយររឱ្យដ ញីការដលសីនិងែាោះបុគាលិរអប់រ ាំ 
ខដលបដក្មីការដៅតាមសាោដរៀន 

៣.៥ សាោដរៀនដលរីទ្ឹរចិត្តក្គបូដក្ងៀនតាមរយៈការក្គប់ក្គងការបាំដពញការងាររបស់
បុគាលិរ 

៣.៦ នាយរសាោែតល់ធាតុ្ចូលទាំងអស់ខដលជាត្ក្មូវការរបស់សាោ 
៣.៧ នាយរសាោវាយត្ម្មលថ្នន រ់ដរៀនជាក្បចាាំដតត ត្ដលលីទ្ធែលសិរារបស់សិសស 
ក្សបតាមរមមវធិសីិរារបស់សាោដរៀន។ 

 ៤. ក្គបូដក្ងៀន 
៤.១ ែតល់ខែនការការងារក្បចាាំឆ្ន ាំ 
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ដៅនាយរសាោសក្មាប់ការវាយត្ម្មលលទ្ធែលការងារ 
៤.២ ោរ់សាំដណីតាមត្ក្មូវការដល់នាយរសាោសក្មាប់ត្ក្មូវការបណតុ ោះបណាត ល។ 

 

យទុ្ធសាស្រសតរំផណ្ទ្ព្ម្ង់ឧតតម្សរិា 

រាំខណទ្ក្មង់ទី្១៖ ការដលរីរមពស់គុណភាពម្នការបដក្ងៀន និងការដរៀន 
- ដរៀបចាំដរលការខណនាាំសដពីីការអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពបុគាលិរបដក្ងៀនដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា 
- បដងកីត្មជឈមណឌ លបដក្ងៀន និងដរៀនដៅសារលវទិ្ាល័យភូមិនាភនាំដពញដដីមបដីលីររមពស់ការបដក្ងៀន 
និងដរៀនដៅឧត្តមសិរា 

- ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាក្តូ្វមានបុគាលិរបដក្ងៀនដពញដមា៉ា ងយា៉ា ងតិ្ច ២៥ ភាគរយ ម្នចាំនួនបុគាលិរ
បដក្ងៀនសរុប 

- ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាក្តូ្វមានបុគាលិរបដក្ងៀនមានសញ្ញា បក្ត្ថ្នន រ់បណឌិ ត្យា៉ា ងតិ្ច ១៥ ភាគរយ 
ម្នចាំននួបុគាលិរបដក្ងៀនសរុប 

- ដរៀបចាំក្បកាសសដីពី បុគាលរិបដក្ងៀនដពញដមា៉ា ងដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាដោយត្ក្មូវឱ្យបុគាលិរ
បដក្ងៀនដៅក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាខត្១ និងបាំដពញការងារសនូល ៖ ១) បដក្ងៀន ២) ក្សាវក្ជាវ និង
៣) ែដល់ដសវារមម 

- អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពមស្តនតីរដាបាល និងមស្តនតីក្គប់ក្គង 
- ជាំរុញការអនុវត្តក្ពោះរាជក្រឹត្យសដីពី ឋានៈសាស្តសាត ចារយ។ 

រាំខណទ្ក្មង់ទី្២៖ ការដលរីរមពស់គុណភាពម្នការសាវក្ជាវ  
- ជាំរុញនិងដលីរទឹ្រចិត្តការបដងកីត្មជឍមណឌ លក្សាវក្ជាវឧត្តមភាពដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា        
សាធារណៈយា៉ា ងដហាចណាស់ចាំននួ ០៣ 

- បដងកីត្មូលនិធិជាតិ្សក្មាប់ការក្សាវក្ជាវដៅឧត្តមសិរា 
- បដងកីត្យនតការដលីរទឹ្រចិត្តការក្បរតួ្ក្បខជងសាន ម្ដ 
- ជាំរុញការការពារនិងដធាីអាជីវរមមក្សាវក្ជាវ 
- បដងកីត្ភាពជាម្ដគូជាមយួសហក្រស ឧសាហរមម។ 

រាំខណទ្ក្មង់ទី្៣ ៖ ការអភិវឌ្ឍរមមវធីិសរិា 
- ដរៀបចាំក្របែណឌ រមមវធីិសិរាឱ្យដ ល្ីយត្បដៅនឹងការវវិត្តឧសាហរមម 
- អនុវត្តសារលបងក្របែណឌ រមមវធីិដនោះជាមយួក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាយា៉ា ងតិ្ចចាំនួន០៥ 
- ពក្ងឹងនិងពក្ងីរការបដងកីត្រមមវធីិសិរាអនតរជាតិ្ដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា 
- ជាំរុញរនុងការចូលរមួរមមវធីិចល័ត្និសសតិ្អនតរជាតិ្អាសា៊ា ន។ 

រាំខណទ្ក្មង់ទី្៤ ៖ ការពក្ងឹងក្បព័នធធានាគុណភាពអប់រ ាំ 
- ដរៀបចាំសដង់ោរសដីពីការក្គប់ក្គងក្បព័នធធានាគុណភាពអប់រ ាំម្ែារនុង និងការទ្ទ្លួសាា ល់ការវាយត្ម្មល
គុណភាពអប់រ ាំដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា 
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- ដរៀបចាំដរលការណ៍ខណនាាំសក្មាប់ការវាយត្ម្មលគុណភាពអប់រ ាំម្ែារនុង និងការវាយត្ម្មលគុណភាព
អប់រ ាំ ដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា 

- បណតុ ោះបណាត លមស្តនតីក្គប់ក្គង និងមស្តនតីវាយត្ម្មលគុណភាពអប់រ ាំម្ែារនុង។ 
រាំខណទ្ក្មង់ទី្៥ ៖ ការក្គប់ក្គងហរិញវត្ាុ  

- ជាំរុញការខក្បកាល យក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាសាធារណៈដៅជាក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាសាធារណៈរដាបាល 
- ែតល់សា័យភាពដល់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាសាធារណៈ រនុងការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុតាមរយៈការអនុវត្ត 
សារលបងក្បព័នធថវកិាជារញ្ច ប់ និងថវកិាខែអរដលីលទ្ធែល  

- ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួង សដីពីការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុតាមខបបក្បព័នធថវកិាជារញ្ច ប់ និងថវកិា
ខែអរដលីលទ្ធែលដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាសាធារណៈ 

- ដរៀបចាំដសៀវដៅខណនាាំសដីពី ការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុតាមខបបក្បព័នធថវកិាជារញ្ច ប់ និងថវកិាខែអរដលី
លទ្ធែលដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាសាធារណៈ។ 

រាំខណទ្ក្មង់ទី្៦ ៖ ការក្គប់ក្គងធនធានមនុសស  
- ពក្ងីរការក្គប់ក្គងធនធានមនុសសដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាសាធារណៈ 
- ែតល់សា័យភាពដល់ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាសាធារណៈ រនុងការក្គប់ក្គងធនធានមនុសសតាមរយៈ
ការអនុវត្តសារលបងក្បព័នធនិដយាជន៍ 

- ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួងសដីពីការក្គប់ក្គងធនធានមនុសស តាមខបបក្បព័នធនិដយាជន៍ដៅតាម
ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរាសាធារណៈ 

- ដរៀបចាំដសៀវដៅខណនាាំសដីពី ការក្គប់ក្គងធនធានមនុសសតាមខបបក្បព័នធនិដយាជន៍ដៅតាមក្គឹោះសាា ន
ឧត្តមសិរាសាធារណៈ 

- ដលីរទឹ្រចិត្តនិងទរ់ទញធនធានមនុសសខដលមានគុណវុឌ្ឍែិពស់ពីបរដទ្ស។ 
រាំខណទ្ក្មង់ទី្៧ ៖ ការពក្ងឹងក្បព័នធក្គប់ក្គងទិ្នន័យព័ត៌្មានវទិ្ាឧត្ដមសរិា 

- បញ្ច ប់ការដរៀបចាំសដង់ោរសដពីី ការក្គប់ក្គងក្បព័នធក្គប់ក្គងទិ្ននន័យព័ត៌្មានវទិ្ាឧត្តមសិរាសក្មាប់
ក្គឹោះសាា នឧត្តមសិរា 

- ដរៀបចាំដរលការណ៍ខណនាាំសក្មាប់អនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងទិ្ននន័យព័ត៌្មានវទិ្ាឧត្តមសិរា 
- បណតុ ោះបណាត លមស្តនតីក្គប់ក្គង និងមស្តនតីទ្ទ្លួបនាុរក្បមូលទិ្ននន័យព័ត៌្មាន 
- ពក្ងឹងក្បព័នធពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មលដៅឧត្តមសិរា 
- បណតុ ោះបណាត លមស្តនតីពិនិត្យតាមោន និងវាយត្ម្មល និងដធាីខែនការដៅឧត្តមសិរា។ 

រាំខណទ្ក្មង់ទី្៨ ៖ ការជាំរញុការចូលដរៀនរបស់និសសតិ្ដៅឧត្តមសរិា 
- ដរៀបចាំដរលនដយាបាយសដពីីការែដល់អាហាររូបររណ៍ និងឥណទនសក្មាប់និសសតិ្ដៅឧត្តមសិរា 
- បដងកីនអដនតវាសិរោា នសក្មាប់និសសតិ្នារ។ី 
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យទុ្ធសាស្រសតរំផណ្ទ្ព្ម្ង់ការអភិវឌ្ឍយវុជន 
យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្ី១ រាំខណទ្ក្មង់រមមវធិីអភិវឌ្ឍយុវជន 
យុទ្ធសាស្តសតរង ១.១ ែតល់ឱ្កាសឱ្យយុវជនទ្ទ្លួបានការអប់រ ាំ នងិការបណតុ ោះបណាត លជាំនាញវជិាា ជវីៈ

ក្បរបដោយគុណភាពនងិ សមធម៌ 
 ១.     ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 

១.១ ែតល់ដសវារមមព័ត៌្មានយុវជនក្ចរខត្មួយ 
១.២ សក្មបសក្មួលដសវារមមអភិវឌ្ឍន៍យុវជន ការបដងកតី្រមមវធិ ីនិងគាំនតិ្ែតួចដែតីម

អភិវឌ្ឍយុវជនដៅរនុងក្រសួង សាា ប័នទាំងអស់ 
១.៣ សក្មបសក្មលួដសវារមមការអភិវឌ្ឍយុវជន និងសមាភ រៈ មដធាបាយ ការបដងកតី្រមមវធិ ី

និងការែតួចដែតមី អភិវឌ្ឍយុវជនដៅរក្មិត្ថ្នន រ់ដក្កាមជាត្ ិ
១.៤ សក្មបសក្មួលជាមួយសងាមសុីវលិ 
១.៥ ពិនិត្យ ខរសក្មួល និងដរៀបចាំលិែិត្បទ្ោា នគត្ិយុត្តពារ់ព័នធនឹងការងារយុវជន 
១.៦ អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពអនរដធាកីារងារយុវជននងិមស្តនតីរាំក្ទ្យុវជន 
១.៧ ពក្ងឹងពក្ងរីមជឈមណឌ លយុវជន ដដីមបែីតល់ដសវាយុវជនជាពិដសសការបណតុ ោះ-

បណាត លវជិាា ជីវៈ ដយាងដៅតាមត្ក្មូវការត្ាំបន់ និងជាពិដសសជាំនាញព័ត៌្មានវទិ្ា។ 
២.     អគាដលខាធកិារោា នក្រមុក្បរឹាដដមីបអីភវិឌ្ឍយុវជនរមពុជា 
២.១ ដធាីបចចុបបននរមមខែនការសរមមភាពជាត្សិតីពី ការអភិវឌ្ឍយុវជនរមពុជា 
២.២ ក្សាវក្ជាវអាំពីបញ្ញា យុវជន 
២.៣ ដរៀរគរធនធានសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន។ 
៣. ក្គោឹះសាា នសរិា 
៣.១ បដងកីនការចូលដរៀនរបស់យុវជនដៅរក្មិត្មធយមសិរានងិឧត្តមសិរា។ 
៤. ក្គោឹះសាា នអប់រ ាំបដចចរដទ្សនងិបណតុ ោះបណាត លវជិាា ជវីៈ 
៤.១ ខបងខចររមមវធិីនងិសាា ប័នអប់រ ាំជាំនាញ ដដមីបបីដក្មីតាមត្ក្មូវការរបស់យុវជនមាន

ពិការភាព 
៤.២ ធានាត្ក្មូវការរបស់យុវជនទាំងខែនរសងាមនងិបរសិាា នដៅរនុងក្បព័នធអប់រ ាំនិង

បណតុ ោះបណាត លក្ត្ូវបានដ្លីយត្ប 
៤.៣ ែតល់ឱ្កាសទ្ទ្ួលបានការអប់រ ាំដលីរទ្ី ២ តាមរយៈរមមវធិអីរខររមមអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ 
៤.៤ អភិវឌ្ឍលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានការសិរាបនត ឬ ការសរិាដពញមួយជីវតិ្ 
៤.៥ រាំក្ទ្យុវជនដៅដពលពរួដគរាំពុងឈានចូលដពញវយ័ 
៤.៦ ពក្ងីររមមវធិីអប់រ ាំដក្កាយមធយមសិរា នងិមជឈមណឌ លយុវជនសក្មាប់យុវជន

ដក្ៅសាោ។ 
 

៥.  ក្រសងួពារ់ព័នធ 
៥.១ ែតល់សមាភ រៈនិងមដធាបាយបដក្មីឱ្យយុវជនរនុងសហគមន៍។ 
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៦. ខែនរឯរជន 
៦.១ ែតល់ការឧបត្ាមភធនដល់សសិស និសសតិ្សក្មាប់ការអប់រ ាំបនត។ 
៧.  មនារីអប់រ ាំ យុវជន នងិរទី្ារាជធានដីែត្ត 
៧.១ ដរៀបចាំរចនាសមព័នា នងិពក្ងងឹយនតការការទ្ទ្ួលែុសក្ត្ូវរមមវធិីអភិវឌ្ឍយុវជន 
៧.២ រសាងរមមវធិីក្បចាាំឆ្ន ាំ និងត្ក្មូវការថវកិា 
៧.៣ សហការយា៉ា ងជិត្សនទិ្ាិជាមយួម្ដគូ អនរពារ់ព័នាក្គប់ខែនរ ដដីមបធីានាការអនុវត្ត

រមមវធិីក្បរបដោយក្បសិទ្ធភាព 
៧.៤ ក្គប់ក្គងព័ត៌្មានពារ់ព័នាឱ្យបានរងឹមាាំនងិអាចទុ្រចតិ្តបាន 
៧.៥ ពក្ងឹងទ្ាំនារ់ទ្ាំនងរវាងអនរពារ់ព័នា តាមរយៈរសាងក្រមុការងារ និងក្បជុាំជាដទ្ៀងទត់្

ដដីមបខីរលមអ និងជាំរុញការងារ។ 
យុទ្ធសាស្តសតរងទ្២ី ដលរីទ្រឹចតិ្តយុវជនឱ្យមានគាំនតិ្ែតួចដែតមី គាំនតិ្ម្ចនក្បឌ្តិ្ គាំនតិ្បដងកតី្ថម ីនងិសាម រត្ី

សហក្គនិភាព 
 ១.  ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 

១.១ បដងកីត្លទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានបដចចរវទិ្ាព័ត៌្មានដដមីបរីាំក្ទ្ដល់ការអប់រ ាំនិងបណតុ ោះ-
បណាត លពីចមាៃ យ 

១.២  បដងកីត្លទ្ធភាពសក្មាប់ការត្ស៊ាូមត្ិនងិភាពជាត្ាំណាងយុវជនដៅរនុងសាា ប័ន
រដាបាលនានា 

១.៣  ដរៀរគរធនធានដដីមបរីាំក្ទ្ដល់ការដបាោះជាំរ ាំវទិ្ាសាស្តសត បដចចរវទិ្ា 
១.៤ ការែតួចដែតីមការអភិវឌ្ឍយុវសហក្រសជាត្។ិ 
២.  ក្គោឹះសាា នសរិា 
២.១ បដងកីនភាពជាត្ាំណាងយុវជន ដៅឧត្តមសិរា នងិបណតុ ោះបណាត លបដចចរដទ្ស

និងវជិាា ជីវៈ 
២.២ ដលីររមពស់បណាត ញការងារ និងគាំរូដៅរនុងវទិ្ាសាស្តសតនិងបដចចរវទិ្ា 
២.៣ ែតល់ការក្បរឹាដយាបល់សតីពី មុែរបរដៅតាមសាោដរៀន 
២.៤ បដងកនីការអប់រ ាំយុវសហក្គិនភាព។ 
៣.  មជឈមណឌ លយុវជន 
៣.១ ែតល់ការក្បរឹាដយាបល់ និងព័ត៌្មានដល់់យុវជនដៅដក្ៅក្បព័នធអប់រ ាំ 
៣.២ បដងកីត្ដវទ្ិកាសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍដរលនដយាបាយនិងរមមវធិ ីខដលដតត ត្ដលសីាា នភាព

ការងារ ត្ក្មូវការបណតុ ោះបណាត ល និងសហក្រសរបស់យុវជន 
៣.៣ រាំក្ទ្យុវជនដៅរនុងអភិវឌ្ឍសហក្គិនភាព។ 

យុទ្ធសាស្តសតរងទ្៣ី អភវិឌ្ឍយុវជនឱ្យមានកាយសមបទ ចាំដណោះដងឹ ចាំដណោះដធា ីសលីធម៌រស់ដៅលអ ដចោះរមួរស់
ជាមយួរន  ដោយសនតភិាពនងិសុែដុមនយីរមម 

 ១.  ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 
១.១ ខរលមអដសវារមមនងិព័ត៌្មានសុែភាព រមួទាំងសុែភាពបនតពូជ ខដលបដក្មីដល់

យុវជនឱ្យបានក្គប់ ក្ជុងដក្ជាយ 
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១.២ បដងកីនការយល់ដឹងរបស់យុវជនអាំពីជាំងឺកាមដរាគ ដមដរាគដអដស៍ នងិជាំងឺដអដស៍ 
១.៣ ការក្បឹរាដយាបល់សតីពសុីែភាពយុវជន 
១.៤ ការអភិវឌ្ឍសុែភាពែលូវចិត្តយុវជន។ 
២. ក្គោឹះសាា នសរិា 
២.១ រាំក្ទ្យុវត្ីមានគភ៌ និងវត្តមានសិសស 
២.២ បដងកីនការងារសម័ក្គចតិ្ត 
២.៣ ដលីររមពស់ការែតួចដែតីមសហគមន៍។ 

យុទ្ធសាស្តសតរងទ្៤ី បងកឱ្កាសឱ្យយុវជនចូលរមួបដញ្ចញមត្ ិទ្សសនៈ នងិដធាដីសចរតសីដក្មចចតិ្តនានា ដៅរនុង
ការអភវិឌ្ឍសហគមន៍នងិសងាមជាត្ ិ

 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 
១.១ ែតល់ឱ្កាសសក្មាប់យុវជនដដមីបដីធាីវភិាគទន រមួចាំខណរដឆ្ព ោះដៅររការអភិវឌ្ឍ

ក្បដទ្សរមពុជា 
១.២ រសាងរមមវធិីរាំក្ទ្មួយខដលដលីររមពស់ការជយួែលួនឯង ការែតួចដែតីមការអភិវឌ្ឍ

យុវជនដៅតាម សហគមន៍ នងិការែតួចដែតមីការងារសម័ក្គចិត្ត 
១.៣ ដរៀបចាំខែនការយុទ្ធសាស្តសតកាយរទឹ្ធិរមពុជា។ 
២.  ក្គោឹះសាា នសរិា 
២.១ ពក្ងឹងនងិពក្ងីរក្រុមក្បរឹារុមារនិងក្រុមក្បឹរាយុវជន។ 

យុទ្ធសាស្តសតរងទ្៥ី ពក្ងងឹយនតការក្គប់ក្គង នងិពនិតិ្យតាមោនរមមវធិអីភវិឌ្ឍយុវជន 
 ១.  អគាដលខាធកិារោា នម្នក្រមុក្បរឹាជាត្រិមពុជាដដមីបអីភវិឌ្ឍយុវជន 

១.១ ដរៀបចាំនិងក្បមូលែតុ ាំខែនការយុទ្ធសាស្តសតនងិខែនការសរមមភាពជាត្ ិ
១.២ ដរៀបចាំគដក្មាងថវកិាក្បចាាំឆ្ន ាំ 
១.៣ ដរៀបចាំនិងបដងកីត្រមមវធិីនងិដសវានានា 
១.៤ សក្មបសក្មួលដលីររមពស់អនតររមមនងិការងារជាបណាត ញរនុងចាំដណាមសាា ប័ន 

ពារ់ព័នធ។ 
២.  ក្រមុក្បរឹាដដមីបអីភវិឌ្ឍយុវជនក្រសងួ សាា ប័ន 
២.១ សក្មបសក្មួលសរមមភាពទាំងឡាយខដលពារ់ព័នធដៅនឹងការងារយុវជន

ដៅរនុងក្រសួង សាា ប័ន 
២.២ ដរៀបចាំខែនការសរមមភាព រមមវធិី ដសវារមម និងសរមមភាពដែសងៗដដីមបឧីត្តម

ក្បដយាជន៍របស់យុវជន 
២.៣ ពិនិត្យតាមោន វាយត្ម្មលដលកីារអនុវត្ត។ 
៣.  សាា ប័នថ្នន រ់ដក្កាមជាត្ ិ
៣.១ ពក្ងឹងដាំដណីរការក្រមុក្បឹរាដដីមបអីភិវឌ្ឍយុវជនរាជធានី ដែត្ត 
៣.២ ពក្ងឹងដាំដណីរការក្រមុក្បឹរាដដីមបអីភិវឌ្ឍយុវជនក្រងុ ក្សរុ ែណឌ  
៣.៣ ពក្ងឹងដាំដណីរការក្រមុក្បឹរាដដីមបអីភិវឌ្ឍយុវជន ុាំ សងាក ត់្។ 
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យទុ្ធសាស្រសតរំផណ្ទ្ព្ម្ង់ការអភិវឌ្ឍវិសយ័អប់រកំាយនិងរីឡា 
យុទ្ធសាស្តសតដរលទ្ី១ រាំខណទ្ក្មង់ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំកាយនិងរីឡា 
យុទ្ធសាស្តសតរង ១.១ អភវិឌ្ឍក្របែណឌ ចាប់ នងិគត្យុិត្ត ិ
 ១.  ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 

១.១ ដរៀបចាំលិែតិ្បទ្ោា នគត្យុិត្ត សតីពី ការក្គប់ក្គងវស័ិយរីឡា 
១.២ ដរៀបចាំខរលមអលិែិត្បទ្ោា ននានាសតីព ីពក្ងងីការងារបដចចរដទ្សអប់រ ាំកាយ និងរីឡា 
១.៣ ដរៀបចាំខរលមអ អនុក្រឹត្យ និងក្បកាស សតីពី របបបាំប៉ាន ក្បារ់ឧបត្ាមភ និងក្បារ់រងាា ន់ 

ម្នការក្បមូលែតុ ាំហាត់្ហារឹហានឺ និងការក្បរួត្ជាត្-ិអនតរជាត្។ិ 
យុទ្ធសាស្តសតរង ១.២ អភវិឌ្ឍរឡីារក្មតិ្ែពស់ 
 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា  

១.១ ដរៀបចាំសាោថ្នន លនសិសយ័រឡីា 
១.២ បញ្ាូ នរីឡាររជដក្មសីជាត្ិដៅហារឹហានឺដៅដក្ៅក្បដទ្ស 
១.៣ អភិវឌ្ឍដហោា រចនាសមព័នធរឡីាក្គប់ក្បដភទ្ និងរីឡាជនពិការ 
១.៤ បនតដរៀបចាំក្ពតឹ្តិការណ៍រីឡាជាត្ិ ដរៀងរាល់ ២ ឆ្ន ាំ 
១.៥ ដរៀបចាំការក្បរួត្រីឡាសុីដហាម ឆ្ន ាំ២០២៣ 
១.៦ បនតដលីរទ្ឹរចតិ្តរីឡាររដ្នីម 
១.៧ ក្បឆ្ាំងនឹងការដក្បីក្បាស់ដូបា៉ា រនុងវស័ិយរីឡា 
១.៨ អភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លជាត្ិហារឹហានឺរីឡាឱ្យដល់សតង់ោ។ 
២.  សហព័នធរឡីាជាត្ ិ
២.១ ពក្ងឹងសមត្ាភាពអងាការសងាមរីឡា រមួមានសហព័នធរីឡាជាត្ិ និងគណៈរមាម ធកិារ

រីឡាជាត្ិនានា 
២.២ ដក្ជីសដរសីយុវជន ខដលមានឧបនិសសយ័ែពស់ ដដីមបជីាថ្នន លអភិវឌ្ឍរីឡារក្មតិ្ែពស់ 
២.៣ អភិវឌ្ឍសមត្ាភាពក្គូបងារឹ អាជាា រណាត ល ដៅក្រម រីឡាររ រីឡាការនិី និងមស្តនតី

ជាំនាញដែសងៗ 
២.៤ ជាំរុញ និងដលីរទ្រឹចិត្តការអភវិឌ្ឍរីឡាជនពិការក្គប់ក្បដភទ្ 
២.៥ ពក្ងឹងគុណភាព នងិក្បសទិ្ធភាពម្នការក្បរួត្រីឡាដក្ជសីដរសីដជីងឯរក្បចាាំឆ្ន ាំ

តាមក្បដភទ្រីឡា  ដោយគុណែលដធៀបរនុងត្ាំបន់។ 
យុទ្ធសាស្តសតរង ១.៣ ការអភវិឌ្ឍរឡីាសក្មាប់ទាំងអស់រន  
 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 

១.១ ជាំរុញការងារអប់រ ាំកាយ នងិរឡីារនុងជួរសិសស នសិសតិ្ និងមហាជន 
១.២ ដរៀបចាំខែនការអភិវឌ្ឍដហោា រចនាសមព័នធអប់រ ាំកាយ នងិរឡីាទាំងដៅថ្នន រ់ជាត្ិ

និងថ្នន រ់ដក្កាមជាត្ ិ
១.៣ ដលីររមពស់នងិែសពាែាយក្រមសីលធម៌រីឡា 
១.៤ បញ្ចូ លសរមមភាពអប់រ ាំសតីពី ត្ម្មលសីលធម៌រីឡាដៅរនុងរមមវធិីសិរា 
១.៥ ែារភាា ប់ទ្ាំនារ់ទ្ាំនងរីឡាសងាម និងវបបធម៌។ 
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២. រាជធាន ីដែត្ត 
២.១ ចូលរមួដលរីរមពស់ការងារអប់រ ាំកាយ និងរីឡា  
២.២ ដលីរទ្ឹរចិត្តក្បជាជនឱ្យចូលរមួរនុងសរមមភាពរីឡាសក្មាប់ទាំងអស់រន  
២.៣ ដរៀរគរខែនរឯរជនឱ្យជួយរាំក្ទ្សរមមភាពរឡីាសក្មាប់ទាំងអស់រន  
២.៤ ពក្ងីងការក្គប់ក្គងសមាគម និងរលឹបរីឡា។ 

យុទ្ធសាស្តសតរង ១.៤ អភវិឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំកាយនងិរឡីាដៅក្គប់ក្គោឹះសាា នសរិានងិសហគមន៍ 
 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 

១.១ ដាំដឡងីរក្មតិ្បណតុ ោះបណាត លក្គូអប់រ ាំកាយនិងរីឡាដៅជារក្មិត្ឧត្តម 
១.២ បដងកីនចាំនួនក្គូអប់រ ាំកាយ និងរីឡា។ 
២. ក្គោឹះសាា នសរិារដា នងិឯរជន 
២.១ ពក្ងឹងការអនុវត្តមុែវជិាា អប់រ ាំកាយរនុងដមា៉ា ងសិរា និងរឡីាដក្ៅដមា៉ា ងសិរា 
២.២ សាងសង់ទ្ីោនរីឡាដែត្តមយួវទិ្ាល័យត្ក្មង់ទ្សិរីឡាមួយ 
២.៣ ជាំរុញសរមមភាពអប់រ ាំកាយនិងរីឡា ដដីមបរីាំក្ទ្ដរលនដយាបាយភូមិ  ុាំមាន

សុវត្ាិភាព 
២.៤ ដលីររមពស់ការចូលរមួរបស់យុវជនរនុងសរមមភាពអប់រ ាំកាយនិងរីឡា 
២.៥ ពក្ងីងសរមមភាពក្បរតួ្រីឡាដក្ៅដមា៉ា ងសិរា  
២.៦ ខរទ្ក្មង់ការក្បរួត្រីឡាសសិស និសសតិ្។ 
៣.  សហក្បត្បិត្តកិារអនតរជាត្ ិ
៣.១ អនុវត្តខែនការសរមមភាពរឡីាដៅរនុងសហគមន៍សងាម វបបធម៌អាសា៊ា ន 
៣.២ ពក្ងឹងសនតិភាព មិត្តភាព សាមគាីភាព និងការដររពរន ដៅវញិដៅមរតាមរយៈ

សរមមភាពក្បរតួ្រីឡា 
៣.៣ ពក្ងីង នងិពក្ងរីរិចចសហក្បត្ិបត្តិការ។ 

យុទ្ធសាស្តសតរង ១.៥ អភរិរសនងិអភវិឌ្ឍរឡីាក្គប់ក្បដភទ្ 
 ១. ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 

១.១ ក្សាវក្ជាវនិងចងក្រងឯរសារវទិ្ាសាស្តសតនិងដវជាសាស្តសតអប់រ ាំកាយនិងរឡីា 
១.២ ក្សាវក្ជាវនិងចងក្រងឯរសារដដីមបអីភិររស និងអភិវឌ្ឍរីឡាក្បម្ពណី 
១.៣ ដលីរទ្ឹរចិត្តការែលិត្សមាភ រៈរីឡាដៅរនុងក្បដទ្ស 
១.៤ ពក្ងីងនងិពក្ងីរសហព័នធរឡីាជាត្ិ ដោយក្បត្ិភូរមមមុែងារ និងរាំក្ទ្ថវកិា 

ដដីមបពីដនលឿនការអភិវឌ្ឍ។ 
យុទ្ធសាស្តសតរង ១.៦ អភវិឌ្ឍឧសាហរមមរឡីា 
 ១.  ក្រសងួអប់រ ាំ យុវជន នងិរឡីា 

១.១ ដលីររមពស់ការដធាីវនិិដយាគដលីវស័ិយអប់រ ាំកាយនងិរីឡា 
១.២ ែតល់អាជាា បណាែលតិ្សមាភ រៈនិងបរកិាខ ររឡីាក្គប់ក្បដភទ្ 
១.៣ ដលីររមពស់ចលនុបត្ាមភ នងិសិទ្ធិែសពាែាយក្ពឹត្តកិារណ៍រឡីា។ 
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 ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
អនវុិសយ័ ការអបរំ់កមុារតចូ 

ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យ
ការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយ
សមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសសិរាដពញមួយជីវតិ្
សក្មាប់ទាំងអស់រន  
 

 ដរៀបចាំដសៀវដៅខណនាាំសតីពីការអនុវត្ត
រមមវធិី អប់រ ាំមាតាបិតាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ 
(អរត្) 

 ដរៀបចាំក្បកាសសតីពីការអនុវត្ត 
សាោមដត្តយយសិរារដាដៅឆ្ន ាំ 
២០១៩ (អរត្/នរ) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការែតល់
ក្បារ់ឧបត្ាមភសក្មាប់ក្គូមដត្តយយ 
សិរាបដក្ងៀនពីរដវនដៅឆ្ន ាំ២០១៩ 
(អរត្/បល) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការបដងកីត្
ថ្នន រ់មដត្តយយរនុងសាោបឋមសិរា
ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរត្/នរ) 

 ដរៀបចាំអនុក្រឹត្យសតីពីការបដងកីត្
មជឈមណឌ លរាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍
រុមារតូ្ចដៅតាមសាា ប័នរដា 
ដរាងចក្រ សហក្រស ដៅឆ្ន ាំ
២០២០ (អរត្/នរ)  

   

ដរលនដយាបាយទី្២ ៖ ធានា 
ភាពស័រតិសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ 
និងក្គប់ក្គងរបស់មស្តនតី អប់រ ាំក្គប់
លាំោប់ថ្នន រ់ 

 ដរៀបចាំលរខែណឌ ការងារសតីពីត្ួនាទ្ី 
និងការទ្ទ្ួលែុសក្ត្ូវរបស់មស្តនតី 
អប់រ ាំរុមារតូ្ចក្គប់លាំោប់ថ្នន រ់ដៅ
ឆ្ន ាំ២០១៩ (អរត្/បល) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីសតង់ោ
អបបរមាសាោមដត្តយយសិរា និង
ថ្នន រ់មដត្តយយសិរារដាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ 
(អរត្) 
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 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការខក្បកាល យ
មដត្តយយសិរាសហគមន៍ខដលមាន
សតង់ោដៅជាឧបសមព័នធម្នក្គឹោះសាា ន
សិរាសាធារណោះដៅឆ្ន ាំ២០១៩ 
(អរត្/នរ) 

អនុវិសយ័ ការអប់របំឋម្សរិា 

ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យ
ការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយ
សមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសសិរាដពញមួយជីវតិ្
សក្មាប់ទាំងអស់រន  
 

 ដរៀបចាំលរខនតិរៈសតីពីការបដងកីត្ 
ក្គឹោះសាា នបឋមសិរាសាធារណៈនិង
ឯរជនដៅឆ្ន ាំ ២០១៩ (នរ) 

 ពិនិត្យដឡងីវញិនូវការក្គប់ក្គង 
និងការខបងខចរដសៀវដៅសិរា
ដរលដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (បស) 

 អភិវឌ្ឍក្របែណឌ ជាត្ិសតីពីអាហារូប-
ររណ៍ ២០១៩ (បស/គនប) 

 ដរៀបចាំដរលនដយាបាយសតីពី 
អាហារូបររណ៍ដៅឆ្ន ាំ២០១៩
(គនប/បស) 

 ដរៀបចាំខែនការសរមមភាពសតីពី 
ការអប់រ ាំពហុភាសា ២០១៩-
២០២៣ ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អព) 

 ដរៀបចាំខែនការសរមមភាពសតីពី ការ
អប់រ ាំបរយិាបនន ២០១៩-២០២៣ 
ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អព) 

 អភិវឌ្ឍសតង់ោដអរូដមក្ត្ីសក្មាប់
មដត្តយយសិរា បឋមសិរានិង
មធយមសិរាដៅឆ្ន ាំ២០២០ 
(សណ) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការ
បដក្ងៀននិងដរៀនដពញមួយម្ថៃដៅ
សាោបឋមសិរាដៅឆ្ន ាំ២០២០ 
(បស) 

 អភិវឌ្ឍដរលនដយាបាយសតីពី
សាោបឋមសិរាជាំនាន់ថមីឱ្យ
ដ្លីយត្បនឹងសតង់ោសាោ 
បឋមសិរាដៅឆ្ន ាំ២០២០  

)បស/គនប(  
 ដរៀបចាំខរលមអដរលនដយាបាយ
សតីពីរមមវធិីសាោរុមារដមក្ត្ី 
ែារភាា ប់ដៅនឹងដរលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាពទ្ី៤ 
ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (បស/គនប) 
 

 ដរៀបចាំឯរសារខណនាាំ
សតីពីការខរលមអការដរៀន 
និងបដក្ងៀនភាសា
បរដទ្សដៅឆ្ន ាំ២០២១ 

)បស(  
 ដរៀបចាំឯរសារខណនាាំ
សតីពីការខរលមអការដរៀន
និងបដក្ងៀនបដចចរវទិ្ា
ព័ត៌្មាននិងសារគមនា-
គមន៍ ដៅឆ្ន ាំ២០២១ 

)បស(  
 

 អភិវឌ្ឍដរលនដយាបាយ 
សីតពីនីត្ិវធិីការពារសុវត្ាិភាព
រុមារ សក្មាប់ក្រសួងអប់រ ាំ 
យុវជន និងរីឡា ដៅឆ្ន ាំ
២០២២ )បស(  
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 ដរៀបចាំដរលនដយាបាយសតីពី
ដសបៀងអាហារតាមសាោដរៀន 
និងអាហារូបត្ាមភដក្បីក្បាស់ 
រសិែលសហគមន៍ 
(គនប/បស) 

 ដរៀបចាំដរលការណ៍ខណនាាំសតីពី
ការដក្បីក្បាស់ក្គូបដក្ងៀន និង
ការដរៀបចាំថ្នន រ់មុែវជិាា សក្មាប់ 
ការបដក្ងៀនភាសាបរដទ្ស និង
បដចចរវទិ្ាព័ត៌្មានថ្នន រ់ទ្ី ៤ ដល់ 
៦ ដៅឆ្ន ាំ២០២០ )បស(  

 ដរៀបចាំឯរសារខណនាាំសតីពីការខរ
លមអការដរៀននិងបដក្ងៀន មុែវជិាា
ដរល (៤មុែវជិាា ) ដៅឆ្ន ាំ 
២០២០ )បស(  
 

ដរលនដយាបាយទី្២ ៖ ធានា 
ភាពស័រតសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ 
និងក្គប់ក្គងរបសម់ស្តនតីអប់រ ាំក្គប់
លាំោប់ថ្នន រ់ 

  ខរសក្មួលដរលនដយាបាយសតីពី 
គនលងអាជីពក្គូបដក្ងៀនដៅឆ្ន ាំ
២០២០ (បវ) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការ
បដងកីត្និងដាំដណីរការមុែងាររបស់
ក្រុមក្បឹរាភិបាលសាោបឋម
សិរា ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (បស) 
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 ពិនិត្យដរលនដយាបាយ និង
ខែនការសរមមភាពរបស់សាោ
រុមារដមក្ត្ីដៅរនុងបរបិទ្ដរលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍ក្បរបដោយចីរភាព-
ការអប់រ ាំ ដោយពក្ងឹងក្រុមបាំប៉ាន 
និងពិនិត្យតាមោនថ្នន រ់ក្រុង 
ក្សុរ ែណឌ  និងរក្មងសាោដរៀន 
(បស) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីដសៀវដៅ
បញ្ញា រ់អាជីព និងក្បព័នធដក្រឌ្ីត្
ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (បវ) 

អនុវិសយ័ ការអប់រមំ្ធយម្សរិា និងអប់របំសចេរសទ្ស 

ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យ
ការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយ
សមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសសិរាដពញមួយជីវតិ្
សក្មាប់ទាំងអស់រន  
 

 ដរៀបចាំលែិត្បទ្ោា នគត្ិយុត្តនិង
យនតការសតីការពក្ងីរមធយមសិរា
ចាំដណោះទូ្ដៅនិងអប់រ ាំបដចចរដទ្ស
ដៅឆ្ន ាំ២០១៩  (ត្ទ្វ/នរ) 

 ដរៀបចាំនិងពិនិត្យដឡងីលិែិត្បទ្ោា ន
គត្ិយុត្តដដីមបរីាំក្ទ្ការអនុវត្តការងារ
ក្បឹរាដយាបល់ដៅតាមសាោដរៀន
រនុងឆ្ន ាំ២០១៩  (ត្ទ្វ) 

 ដរៀបចាំនិងពិនិត្យដឡងីលិែិត្បទ្ោា ន
គត្ិយុត្តដដីមបរីាំក្ទ្ការអនុវត្តរមមវធិី
បាំណិនដៅតាមសាោដរៀនរនុង
ឆ្ន ាំ២០១៩ (ត្ទ្វ/នរ) 

 ដរៀបចាំលែិត្បទ្ោា នគត្ិយុត្តនិង
យនតការ និងក្របែណឌ ការងារ
សក្មាប់ែតល់ឱ្កាសដល់សិសសខដល
ដបាោះបង់ការសិរាដៅមធយមសិរា
ទ្ទ្ួលបានការបណាត លវជិាា ជីវៈដៅ
សាោមធយមសិរាចាំដណោះទូ្ដៅ 
និងសាោបដចចរដទ្សដៅឆ្ន ាំ
២០២០ (ត្ទ្វ/នរ) 

 ដធាីបចចុបបននភាពខែនការដរល
សក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ការអប់រ ាំ
បដចចរដទ្សដៅសាោមធយម
សិរាទុ្ត្ិយភូមិរនុងឆ្ន ាំ២០២០ 
(ត្ទ្វ) 

 អភិវឌ្ឍក្របែណឌ ធានា
គុណភាពតាមរយៈ
ការែតល់ដសវាអប់រ ាំ
បដចចរដទ្សដៅឆ្ន ាំ
២០២១(ត្ទ្វ) 

 ដរៀបចាំដរលនដយាបាយ
សតីពីការែតល់ក្បឹរា
ដយាបល់ដៅតាម
សាោដរៀនរនុងឆ្ន ាំ
២០២១ (ត្ទ្វ) 
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 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសក្មាប់
អនុវត្តសតង់ោមធយមសិរា
ចាំដណោះទូ្ដៅនិងអប់រ ាំបដចចរដទ្ស 
ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (ត្ទ្វ)  

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីសា័យភាព
និងគណដនយយភាពសក្មាប់សាោ
មធយមសិរារនុងឆ្ន ាំ២០២០ (មចទ្) 

 ដរៀបចាំដសចរតខណនាាំសតីការក្គប់ក្គង
និងការដក្បីក្បាស់ដសៀវដៅសិរា
ដរលដៅឆ្ន ាំ២០២០ (អសរ) 

 ដរៀបចាំឯរសារខណនាាំសតីពីការអនុវ
ត្តម្នការបដក្ងៀន និងដរៀនសក្មាប់
ក្គប់មុែវជិាា ឱ្យក្សបតាមរមមវធិី
សិរាដៅឆ្ន ាំ២០២០(អសរ) 

 ដរៀបចាំលិែិត្បទ្ោា ន
គត្ិយុត្តនិងយនតការសតីពី
ការដរៀបចាំ និងការ
ក្បក្ពឹត្តដៅការក្បឡង
ដៅវទិ្ាល័យចាំដណោះ-
ទូ្ដៅ និងបដចចរដទ្ស 
ដៅឆ្ន ាំ២០២១(ត្ទ្វ/នរ) 

ដរលនដយាបាយទី្២ ៖ ធានា 
ភាពស័រតសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ 
និងក្គប់ក្គងរបសម់ស្តនតីអប់រ ាំក្គប់
លាំោប់ថ្នន រ់ 

 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីអភិបាល
រិចចលអដៅតាមសាោមធយមសិរា
ចាំដណោះទូ្ដៅ និងសាោអប់រ ាំ
បដចចរដទ្សរនុងឆ្ន ាំ២០១៩ (នរ)  

 ដធាីបចចុបបននភាពដរលនដយាបាយសតី
ពីដសៀវដៅសិរាដរល និងដសៀវដៅ
ក្គូដដីមបអីភិវឌ្ឍដសៀវដៅសិរាដរល
រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ (អរស) 

 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសក្មាប់ការ
អនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងសិសស
តាមរយៈបដចចរវទិ្ាព័ត៌្មានរនុង
ឆ្ន ាំ២០២០ ( មចទ្) 

 ទ្សសនាទននិងដសចរតីខណនាាំសតី
ពីក្បដភទ្ក្គឹោះសាា នសិរា រនុងឆ្ន ាំ
២០២០ (នរ) 

 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំ
ក្បត្ិបត្តិសតីពីការអនុវត្ត
ការក្គប់ក្គងតាម
សាោដរៀនរនុងឆ្ន ាំ
២០២១ ( មចទ្) 

 ខរសក្មួលក្បកាស 
សតីពីសញ្ញា បក្ត្បដចចរ-
ដទ្ស និងវជិាា ជីវៈរក្មិត្
៣ ដៅឆ្ន ាំ ២០២១ 
(ត្ទ្វ/នរ) 
 

 ដរៀបចាំក្បកាសសតីពីការែតល់
និងលុបសតីពីវញី្ញា បនបក្ត្
ដៅតាមសាោមធយមសិរា
រនុងឆ្ន ាំ២០២២ (មចទ្) 

 ដរៀបចាំក្បកាសសតីពីការ
ដរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹត្តដៅ
របស់សាោមធយមសិរា
រនុងឆ្ន ាំ២០២២(មចទ្) 

 ដរៀបចាំក្បកាស
សតីពីការក្គប់-
ក្គងក្គឹោះសាា ន
មធយមសិរា
រនុងឆ្ន ាំ
២០២៣     
( មចទ្) 
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អនុវិសយ័ ការអប់រឧំតតម្សរិា 

ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យ
ការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយ
សមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសសិរាដពញមួយជីវតិ្
សក្មាប់ទាំងអស់រន  
 

 បដងកីត្ដរលការណ៍ខណនាាំសតីពីការ
អនុវត្តភាពជាម្ដគូឧត្តមសិរាសក្មាប់
ខរលមអសមត្ាភាពដៅក្គឹោះសាា ន 
ឧត្តមសិរាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (ឧស) 

 ដរៀបចាំក្បកាសសតីពីបុគាលិរសិរា
ដពញដមា៉ា ងដៅតាមក្គឹោះសាា នឧត្តម
សិរាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (ឧស/បល) 

 ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួងសតីពីការ
បដងកីត្មូលនិធិក្សាវក្ជាវសក្មាប់
ឧត្តមសិរាដៅឆ្ន ាំ២០២០ (ឧស) 

 បដងកីត្ដរលការណ៍ខណនាាំសតីពី
ការអនុវត្តមូលនិធិក្សាវក្ជាវ
សក្មាប់ឧត្តមសិរាដៅឆ្ន ាំ
២០២០ (ឧស) 

  ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួង
សតីពីមូលនិធិអាហារូបររ-
ណ៍សក្មាប់និសសតិ្ដៅ
ឧត្តមសិរាដៅឆ្ន ាំ២០២២ 
(ឧស/ហវ) 

 

ដរលនដយាបាយទី្២ ៖ ធានា 
ភាពស័រតសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ 
និងក្គប់ក្គងរបសម់ស្តនតីអប់រ ាំក្គប់
លាំោប់ថ្នន រ់ 

 

 ដរៀបចាំដរលការណ៍ខណនាាំសតីពីការ
ត្វា៉ា  ការបតឹង និងការដោោះក្សាយ
សក្មាប់និសសតិ្ដៅរនុងក្គឹោះសាា ន 
ឧត្តមសិរាដៅឆ្ន ាំ ២០១៩(ឧស/នរ) 

  ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតី
ពីការដរៀបចាំខែនការ
យុទ្ធសាស្តសតថវកិា
ក្គប់ក្ជុងដក្ជាយដៅ  
ឆ្ន ាំ២០២១ (ឧស/ហវ/ 
អគែ) 

 ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួង
សតីពីការក្គប់ក្គងហរិញ្ាវត្ាុ
តាមខបបក្បព័នធថវកិាជា
រញ្ច ប់ដៅតាមក្គឹោះសាា ន
ឧត្តមសិរាសាធារណៈ
ដៅឆ្ន ាំ២០២២ (ឧស/ហវ) 

 ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួង
សតីពីការក្គប់ក្គងធនធាន
មនុសស ដៅតាមក្គឹោះសាា ន
ឧត្តមសិរាសាធារណៈដៅ
ឆ្ន ាំ២០២២ (ឧស/បល) 

 ដរៀបចាំ
ក្ពោះរាជក្រឹត្យ
សតីពីអភិបាល
រិចច និងការ
ក្គប់ក្គងដៅ
ឧត្តមសិរា
ដៅឆ្ន ាំ
២០២៣ 
(ឧស/នរ) 

អនុវិសយ័ ការអប់រសំព្ៅព្បរ័នធ 
ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យ
ការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយ
សមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសសិរាដពញមួយជីវតិ្

 រសាងដរលនដយាបាយជាត្ិសដីពី
ការសិរាដពញមួយជីវតិ្ ដៅឆ្ន ាំ
២០១៩ (អរប/គនប) 

 

 ដរៀបចាំខែនការសរមមភាព ដដីមបី
អនុវត្តដរលនដយាបាយជាត្ិសដីពី
ការសិរាដពញមួយជីវតិ្ ដៅឆ្ន ាំ
២០២០ (អរប/នរ/អគែ) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំ
សតីពីការដរៀបចាំក្បឡង
សក្មាប់រមមវធិីសមមូល
មធយមសិរាទុ្ត្ិយភូមិ 
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សក្មាប់ទាំងអស់រន  
 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការអនុវត្ត
រមមវធិីអរខររមមដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរប) 

 ដរៀបចាំលរខណវនិិចឆ័យចាំណាត់្ថ្នន រ់ 
មជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍ 
ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរប) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការអនុវត្ត
រមមវធិីដក្កាយអរខររមម ដៅឆ្ន ាំ 
២០១៩ (អរប) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការដរៀបចាំ
ក្បឡងសក្មាប់រមមវធិីសមមូលមធយម
សិរាបឋមភូមិដៅឆ្ន ាំ២០១៩(អរប) 

 ដរៀបចាំលរខណៈវនិិចឆ័យចាំណាត់្ថ្នន រ់
មជឈមណឌ លសិរាសហគមន៍ 
ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរប) 

 ដរៀបចាំបណាា ល័យ និងបណាា ល័យ
ចល័ត្ ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (អរប) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការ
អនុវត្តរមមវធិីសមមូល
មធយមសិរាទុ្ត្ិយភូមិ ដៅ      
ឆ្ន ាំ ២០២០ (អរប) 

 

ដៅឆ្ន ាំ២០២១ (អរប/ 
រក្បឡ) 

 

ដរលនដយាបាយទី្២ ៖ ធានា 
ភាពស័រតសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ 
និងក្គប់ក្គងរបសម់ស្តនតីអប់រ ាំក្គប់
លាំោប់ថ្នន រ់ 

 ដរៀបចាំដសចរដីខណនាាំសដីពីក្បព័នធ
ព័ត៌្មានក្គប់ក្គងអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ 
ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរប) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីការពិនិត្យ
តាមោន និងវាយត្ម្មលការអនុវត្ត
រមមវធិីអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធដៅឆ្ន ាំ២០១៩ 
(អរប) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសដីពី ការ
ក្គប់ក្គងសាោ/ថ្នន រ់ឯរជនបណដុ ោះ-
បណាដ លភាសាបរដទ្សឬជាំនាញ
ងាយៗ ដៅឆ្ន ាំ ២០១៩ (អរប) 
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អនុវិសយ័ ការអភិវឌ្ឍយវុជន 

ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យ
ការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយ
សមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសសិរាដពញមួយជីវតិ្
សក្មាប់ទាំងអស់រន  
 

 អភិវឌ្ឍដរលការណ៍ខណនាាំសតីពីដវទ្ិកា
ការងារសម័ក្គចិត្តដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អយវ) 

 ដធាីបចចុបបននរមមដសចរតីខណនាាំសតីពី 
ចលនាក្បឡងក្បណាាំង៣លអរបស់
ក្រុមក្បឹរាយុវជន និងរុមាររមពុជា
ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (យវ) 

 

 អភិវឌ្ឍដរលនដយាបាយ និង
ដរលការណ៍ខណនាាំសតីពីសុវត្ាិភាព 
ពីការក្គប់ក្គងដក្រោះថ្នន រ់និង
ហានិភ័យ ដៅឆ្ន ាំ២០២០ (អយវ) 

 ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពីក្របែណឌ
ទ្ទ្ួលសាា ល់ការងារសម័ក្គចិត្ត
យុវជនដៅឆ្ន ាំ២០២០ (អយវ) 

 ដធាីបចចុបបននភាពខែនការសរមមភាព
ជាត្ិសតីពី ការអភិវឌ្ឍយុវជន
រមពុជាដៅឆ្ន ាំ២០២០ (អយវ) 

  ដរៀបចាំដសចរតីខណនាាំសតីពី
ក្រុមក្បឹរាជាត្ិកាយរទឹ្ធិម្ន
កាយរទឹ្ធិជាត្ិដៅឆ្ន ាំ
២០២២ (សររ) 

 

ដរលនដយាបាយទី្២ ៖ ធានា
ភាពស័រតសិទ្ធិម្នភាពជាអនរដឹរនាាំ 
និងក្គប់ក្គងរបសម់ស្តនតីអប់រ ាំក្គប់
លាំោប់ថ្នន រ់ 

 

  ដរៀបចាំក្ពោះរាជក្រឹត្យនិងអនុក្រឹត្យ
សតីពីក្រុមក្បឹរាជាត្ិកាយរទឹ្ធិម្ន
កាយរទឹ្ធិជាត្ិរមពុជាដៅឆ្ន ាំ២០២០ 
(អយវ/នរ) 

 ដធាីបចចុបបននរមមដសចរតីខណនាាំ
សតីពីដាំដណីរការម្នមជឈមណឌ ល
យុវជន និងការបណតុ ោះបណាត ល
វជិាា ជីវៈនិងជាំនាញទ្ន់ដៅ
ឆ្ន ាំ២០២០ (មយវ) 

 ដរៀបចាំក្បកាសអនតរក្រសួង
សតីពី របបហរិញ្ាវត្ាុរបស់
មស្តនតទី្ទ្ួលបនាុរការងារ
យុវជនដៅឆ្ន ាំ២០២១ 
(អយវ/ហវ) 

 ដធាីបចចុបបននរមម ដរល-
នដយាបាយនិងខែនការ 
បណតុ ោះបណាត លជាត្មិ្ន
កាយរទឹ្ធជាត្ិដៅឆ្ន ាំ
២០២១ (សររ) 

  ដធាបីចចុបបននរមម
ដរលនដយា-
បាយធនធាន
មនុសសដពញ
វយ័និងការ
សម័ក្គចិត្ត
កាយរទឹ្ធិម្ន
កាយរទឹ្ធិជាត្ិ
ដៅឆ្ន ាំ២០២៣ 
(អយវ) 
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អនុវិសយ័ ការអប់រកំាយ និងរីឡា 

ដរលនដយាបាយទី្១ ៖ ធានាឱ្យ
ការអប់រ ាំមានគុណភាពក្បរបដោយ
សមធម៌ បរយិាបនន និងដលីររមពស់
ឱ្កាសសិរាដពញមួយជីវតិ្
សក្មាប់ទាំងអស់រន  
 

 ខរសក្មួលអនុក្រឹត្យនិងក្បកាសសតីពី
គដក្មាងែតល់អាហារូបត្ាមភបខនាមនិង
ក្បារ់ឧបត្ាមភម្នការបណតុ ោះបណាត ល
និងការក្បរួត្ថ្នន រ់ជាត្ិនិងអនតរជាត្ិ
ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរឡ/នរ) 

 ដរៀបចាំលិែិត្បទ្ោា នគត្ិយុត្តសតីពីការ
ក្គប់ក្គងរីឡាដៅឆ្ន ាំ២០១៩ 
(អរឡ/នរ) 

 ខរសក្មួលសតង់ោបដចចរដទ្សសតីពី
ការអប់រ ាំកាយនិងរីឡាដៅឆ្ន ាំ
២០១៩ (អរឡ) 

 ដរៀបចាំលិែិត្បទ្ោា នគត្ិយុត្តសតីពីការ
បដងកីត្មជឈមណឌ លរីឡាភូមិភាគ
ដដីមបរីាំក្ទ្ដល់ការក្បមូលែតុ ាំក្បរប
ដោយក្បសិទ្ធភាពនិងគុណភាពែពស់
ដៅឆ្ន ាំ២០១៩ (អរឡ/នរ)។ 
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ស ម្ ះនាយរដាឋ ន/អងគភារ អរសរកាត ់  ស ម្ ះនាយរដាឋ ន/អងគភារ អរសរកាត ់

នាយរោា នអប់រ ាំរុមារតូ្ច អរត្  នាយរោា ននីត្ិរមម  នរ 
នាយរោា នបឋមសិរា  បស  នាយរោា នធានាគុណភាពអប់រ ាំ ធគអ 
នាយរោា នមធយមសិរាចាំដណោះទូ្ដៅ  មចទ្  នាយរោា នរិចចការក្បឡង រក្បឡ 
នាយរោា នអប់រ ាំដក្ៅក្បព័នធ  អរប  អគានាយរោា នដរលនដយាបាយ និងខែនការ អគែ 
នាយរោា នអប់រ ាំពិដសស  អព  នាយរោា នដរលនដយាបាយ  គនប 
នាយរោា នត្ក្មង់ទ្ិសវជិាា ជីវៈ  ត្ទ្វ  នាយរោា នខែនការ  ែរ 
នាយរោា នឧត្តមសិរា  ឧស  អគានាយរោា នរឡីា អរឡ 
នាយរោា នបណតុ ោះបណាត ល និងវកិ្រឹត្ការ បវ  អគានាយរោា នយុវជន អយវ 
នាយរោា នអភិវឌ្ឍរមមវធិសីិរា  អរស  នាយរោា នយុវជន យវ 
នាយរោា នបុគាលិរ  បល  នាយរោា នក្គប់ក្គងមជឍមណឌ លយុវជន គមយ 
នាយរោា នហរិញ្ាវត្ាុ  ហវ  នាយរោា នសហក្បត្ិបត្តកិារកាយរទឹ្ធ ិ សររ 
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