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មាតិកា ទំព័រ 
ផ្នែកទី១ ៖  លទធនល និងទិសដៅ  

១. ដសចកតីដនតើម ១ 
២. វឌ្ឍនភាព ១ 
២.១ លទធនលរមួរបសវ់សិយ័អប់រ ំយវុជន និងកីឡា ១ 
២.១.១ វឌ្ឍនភាពននការសម្រេចបានសូចនាករពិនិត្យតាេដានរេួគ្នា  ១ 
២.១.២ វឌ្ឍនភាពននការសម្រេចបានសូចនាករសាូល ២ 
២.១.៣ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រសតកំណែទ្រេង់វស័ិយអប់រ ំយុវជន និងកីឡាណអែកម្លីសសរសតេភទងំ៥ ៤ 
២.១.៤ វឌ្ឍនភាពននការររប់ររងនិងអនុវត្តណអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយអប់រ ំ ៩ 

២.១.៤.១ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយ ណអនការ សថិតិ្ និងការពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃ ៩ 
២.១.៤.២ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តហរិញ្ញបបទនសហរបតិ្បតិ្តការ ១០ 
២.១.៤.៣ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកំណែទ្រេង់ចាប់ និងកំណែទ្រេង់វេិជឈការ និងវសិហេជឈការ ២០ 
២.១.៤.៤ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកំណែទ្រេង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២៣ 
២.១.៤.៥ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកំណែទ្រេង់ការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ ២៥ 

២.១.៥ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា ២ំ០២០ ថ្នា ក់ជាតិ្ ៣២ 
២.១.៦ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តទិ្សម្ៅសនាបិាត្ឆ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ ថ្នា ក់ជាតិ្ ៣៥ 
២.១.៧ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តសកេមភាពម្គ្នលនម្ោបាយឆ្ា ២ំ០២០ ៣៧ 
២.១.៨ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការសកេមភាពឆ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ រាជធានី ម្េត្ត ៣៨ 
២.២ លទធនលតាមអនវុសិយ័  ៤០ 
២.២.១ អនុវស័ិយ ការអប់រកុំមារតូ្ច ៤០ 
២.២.២ អនុវស័ិយ ការអប់របំឋេសិកា ៥០ 
២.២.៣ អនុវស័ិយ ការអប់រេំធ្យេសិកា និងអប់របំម្ចេកម្ទ្ស ៧៥ 
២.២.៤ អនុវស័ិយ ការអប់រឧំត្តេសិកា ១០០ 
២.២.៥ អនុវស័ិយ ការអប់រមំ្រៅរបព័នធ ១១៥ 
២.២.៦ អនុវស័ិយ ការអភិវឌ្ឍយុវជន ១៣១ 
២.២.៧ អនុវស័ិយ ការអប់រកំាយ និងកីឡា ១៣៨ 
៣. ទិសដៅឆ្ែ សំកិា ២០២០-២០២១ ១៤៦ 
៣.១ ទិសដៅតាមអនុវសិយ័ ១៤៦ 
៣.១.១ អនុវស័ិយ ការអប់រកុំមារតូ្ច ១៤៦ 
៣.១.២ អនុវស័ិយ ការអប់របំឋេសិកា ១៤៦ 
៣.១.៣ អនុវស័ិយ ការអប់រេំធ្យេសិកា និងអប់របំម្ចេកម្ទ្ស ១៤៧ 
៣.១.៤ អនុវស័ិយ ការអប់រឧំត្តេសិកា ១៤៧ 
៣.១.៥ អនុវស័ិយ ការអប់រមំ្រៅរបព័នធ ១៤៨ 
៣.១.៦ អនុវស័ិយ ការអភិវឌ្ឍយុវជន ១៤៨ 
៣.១.៧ អនុវស័ិយ ការអប់រកំាយ និងកីឡា ១៤៨ 
៣.២ បញ្ហា ប្បឈម នងិទិសដៅកំផ្ែទប្មង់ឆ្លងអនុវិសយ័ ១៤៩ 
៣.២. ១ ការពរងឹងការងារម្គ្នលនម្ោបាយ ណអនការ សថិតិ្ និងការពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃ ១៤៩ 
៣.២.២ ការងារវេិជឈការ និងវសិហេជឈការ ១៤៩ 
៣.២.៣ ការងារររប់ររងបុរគលិក ១៥០ 
៣.២.៤ ការងារររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ ១៥០ 
៣.២.៥ ការងារកិចេលទ្ធកេម ១៥១ 
៣.២.៦ ការងារបែតុ ុះបណ្តត ល និងវរិកឹត្ការ ១៥២ 
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៣.២.៧ ការងារអភិវឌ្ឍន៍កេមវធីិ្សិកា ១៥៣ 
៣.២.៨ ការងាររដ្ឋបាល ១៥៣ 
៣.២.៩ ការងារសំែង់សិកា ១៥៣ 
៣.២.១០ ការងារម្បាុះពុេព និងណចកអាយ ១៥៤ 
៣.២.១១ ការងារអធិ្ការដាឋ នរដ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុ ១៥៤ 
៣.២.១២ ការងារសវនកេមនអៃកាុង ១៥៤ 
៣.២.១៣ ការងារធានារុែភាពអប់រ ំ ១៥៥ 
៣.២.១៤ ការងារររប់ររងសមាភ រៈ និងរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ ១៥៦ 
៤. ដសចកតីសនែិដ្ឋា ន ១៥៦ 

ផ្នែកទី២ ៖ ឧបសមពន័ធ  
ឧបសេព័នធទី្១៖ ចំនួនសកេមភាពននណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា ២ំ០២០ ថ្នា ក់ជាតិ្ ១៥៩ 
ឧបសេព័នធទី្២៖ ចំនួនសកេមភាពននទិ្សម្ៅសនាបិាត្អប់រឆំ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ ថ្នា ក់ជាតិ្ ១៦១ 
ឧបសេព័នធទី្៣៖ ចំនួនសកេមភាពននណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា ២ំ០២០ រាជធានី ម្េត្ត ១៦២ 
ឧបសេព័នធទី្៤៖ ចំនួនសកេមភាពននទិ្សម្ៅសនាបិាត្អប់រឆំ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ រាជធានី ម្េត្ត ១៦៣ 
ឧបសេព័នធទី្៥៖ វឌ្ឍនភាពការអនុវត្តទិ្សម្ៅសនាបិាត្ឆ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ កំណែទ្រេង់សំខាន់ៗ និងឆ្ៃងអនុវស័ិយ ១៦៤ 
ឧបសេព័នធទី្៦៖ វឌ្ឍនភាពការអនុវត្តទិ្សម្ៅសនាិបាត្ឆ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ តាេអនុវស័ិយ ១៧៤ 
ឧបសេព័នធទី្៧៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តសកេមភាពម្គ្នលនម្ោបាយឆ្ា ២ំ០២០ ១៨១ 
ឧបសេព័នធទី្៨៖ វឌ្ឍនភាពការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា ២ំ០២០ ថ្នា ក់ជាតិ្ ១៨៧ 

ផ្នែកទ៣ី ៖ ប្បធានបទពភិាកា  
របធានបទ្ពិភាកា ២៤៣ 
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១. ដសចកតីដនតើម 
ឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ ជាឆ្ា ទីំ្២ ណដ្លរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា អនុវត្តណអនការយុទ្ធសាស្រសតវសិ័យអប់រ ំ

២០១៩-២០២៣ រសបតាេណអនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្២០១៩-២០២៣ កាុងរកបេែឌ យុទ្ធសាស្រសតចតុ្ម្កាែ
ដំ្ណ្តក់កាលទី្៤ របស់រាជរដាឋ ភិបាលនីតិ្កាលទី្៦ ននរដ្ឋសភា និងម្គ្នលនម្ោបាយ យុទ្ធសាស្រសត កេមវធីិ្ជាអាទិ្ភាព 
រសបតាេរកបេែឌ ណអនទី្បងាា ញអៃូវការអប់រកំេពុជាឆ្ា ២ំ០៣០ សំម្ៅសម្រេចម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍របកបម្ដាយចីរភាព
ឆ្ា ២ំ០៣០។  

តាេរយៈការអនុវត្តណអនការយុទ្ធសាស្រសតវសិ័យអប់រ ំ២០១៩-២០២៣ និងយុទ្ធសាស្រសតកំណែទ្រេង់ ម្ដាយរពឹំងថ្ន 
ម្ៅម្ពលសិសស និសសតិ្បានបញ្េ ប់ការសិការបស់េៃួន ពួកម្រនឹងមានចំម្ែុះដឹ្ង រសបតាេសតង់ដាេួយ រពេទងំអាច
របកួត្របណជងម្ៅម្លីទី្អារការងារកាុងតំ្បន់ និងម្លីសកលម្ោក និងអាចកាៃ យជាកមាៃ ងំសាូលសរមាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍ
សងគេ និងម្សដ្ឋកិចេរបស់របម្ទ្សជាតិ្។ ការអនុវត្តការងារតាេអនុវសិ័យ និងការពិនិត្យតាេដានវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត
ណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា ២ំ០២០ បានឆ្ៃុុះបញ្េ ងំម្ៅកាុងេៃឹេសារននរបាយការែ៍សនាិបាត្អប់រ ំម្ដី្េបជីាេូលដាឋ នសរមាប់
ពិនិត្យម្ ងីវញិពីសកេមភាព និងចំែុចម្ៅរបស់សូចនាករបំម្ពញការងាររនៃឹុះ។ ម្ទុះបីមានអលប ុះពាល់ ម្ដាយសារ
ជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី្-១៩កតី ក៏វសិ័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ម្ដាយមានការសហការពីរកសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ នដ្រូអភិវឌ្ឍ 
និងវសិ័យឯកជន ម្ៅណត្ដំ្ម្ែីរការសិកាម្រៀនសូរត្ ម្ដាយបានជំរុញឱ្យមានការសិកាតាេអនឡាញ ឬតាេវធីិ្ចរេរុះ។ 

របាយការែ៍សនាិបាត្អប់រឆំ្ៃុុះបញ្េ ងំអំពីវឌ្ឍនភាព បញ្ា របឈេ និងអនុសាសន៍រេួរបស់រកសួង និងតាេអនុវសិ័យ
ទងំ៧ រេួមាន៖ ការអប់រកុំមារតូ្ច ការអប់របំឋេសិកា ការអប់រេំធ្យេសិកានិងអប់របំម្ចេកម្ទ្ស ការអប់រឧំត្តេសិកា 
ការអប់រមំ្រៅរបព័នធ ការអភិវឌ្ឍយុវជន និងការអប់រកំាយនិងកីឡា។ លទ្ធអលសនាិបាត្អប់រនឹំងកាៃ យជាេូលដាឋ នដ៏្មាន
សារៈសំខាន់ កាុងការពិនិត្យម្ ងីវញិម្គ្នលនម្ោបាយអប់រ ំ ការម្រៀបចំណអនការយុទ្ធសាស្រសតថវកិា និងណអនការរបតិ្បត្តិ
របចឆំ្ា ។ំ 

កាុងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០កនៃងេកម្នុះ រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាបានសម្រេចលទ្ធអលធ្ំៗដូ្ចត្ម្ៅ ៖ 

២. វឌ្ឍនភាព 
២.១ លទធនលរមួរបសវ់ិសយ័អប់រ ំយវុជន និងកីឡា 
២.១.១   វឌ្ឍនភាពននការសដប្មចបានសចូនាករពិនិតយតាមដ្ឋនរមួគ្នែ  

 

 រកសួងបានសម្រេចម្គ្នលនម្ោបាយ យុទ្ធសាស្រសត កេមវធីិ្ និងចម្ងាោ េសកេមភាពជាអាទិ្ភាព តាេរយៈសូចនាករ
ពិនិត្យតាេដានរេួគ្នា ដូ្ចខាងម្រកាេ៖ 

តារាងទី្១ ៖ វឌ្ឍនភាពននការសម្រេចបានសូចនាករពិនិត្យតាេដានរេួគ្នា   
លទ្ធអល 

២០១៨-២០១៩ 
សូចនាករ 
លទ្ធអល 

ជាក់ណសតង 
២០១៨-១៩ 

ជាក់ណសតង 
២០១៩-២០ 

ចំែុចម្ៅ 
២០២០-២១ 

ជាក់ណសតង 
២០២០-២១ 

សាថ ន
ភាព 

អលសម្រេច ២០១៩-២០២៣ ៖ អរតាបញ្េប់ការសិកាម្ៅអបរ់េូំលដាឋ ន ម្កនីម្ ងីជាេួយនឹងលទ្ធអលសិកាលែរបម្សីរ 

១. អរតារត្តួ្ថ្នា ក់
ម្ៅបឋេសិកា
ថយចុុះ ពិម្សស
ម្ៅថ្នា ក់ដ្បូំង 

១. អរតារត្តួ្ថ្នា កម់្ៅបឋេ
សិកាថយចុុះព ី៦,២% (របរស 
៧,៧% រសី ៤,៧%) កាុងឆ្ា ំ
សិកា ២០១៧-១៨ ដ្ល ់  
៥,៧% (របរស ៦,៨% រសី 
៤,១%) កាុងឆ្ា សិំកា 
២០១៩-២០ 

សរុប ៦,២% 
(របរស ៧,៧% 
រសី ៤,៧%) 

(២០១៧-១៨) 

សរុប ៦,៣%  
(របរស ៧,៨% 
រសី ៤,៧%) 

(២០១៨-១៩) 

សរុប ៥,៧%  
(របរស ៦,៨% 
រសី ៤,១%) 
(២០១៩-២០) 

សរុប ៧,០%  
(របរស ៨,៧% 
រសី ៥,៣%) 
(២០១៩-២០) 
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២. លទ្ធអលសិកា
របស់សិសសម្ៅ
បឋេសិកាម្កីន
ម្ ងី (អណំ្តន 
និងរែិត្វទិ្ា
ថ្នា ក់ទ្ី៣ 
 - ការសរម្សរ នងិ   
រែិត្វទិ្ាថ្នា ក ់   
ទ្ី៦) 

២.១. ភាររយសិសសសម្រេចបាន 
"លទ្ធអលសិកាម្រកាេករេិត្
េូលដាឋ ន" ម្ៅថ្នា ក់ទ្ី៣៖ 
-អណំ្តន៖ ថយចុុះព ី៥២,៦% 
កាុងឆ្ា សិំកា២០១៤-១៥ ដ្ល់
៤៦,៦% ឆ្ា សិំកា២០១៩-២០ 
-រែិត្វទិ្ា៖ ថយចុុះពី
៤៤,៩% ឆ្ា សិំកា២០១៤-១៥ 
ដ្ល់ ៣៨,៩% កាុងឆ្ា សិំកា 
២០១៩-២០ 

 អំណ្តន 
៥០,៥% 

(២០១៨-១៩) 
 

រែិត្វទិ្ា 
៤០,៩% 

(២០១៨-១៩) 

អំណ្តន 
៤៦,៦% 

(២០១៩-២០) 
 

រែិត្វទិ្ា 
៣៨,៩% 

(២០១៩-២០) 

អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២៣-២៤ 

 

២.២. ភាររយសិសសសម្រេចបាន 
"លទ្ធអលសិកាម្រកាេករេិត្េូល
ដាឋ ន" ម្ៅថ្នា ក់ទ្ី៦៖ 
-ការសរម្សរ៖ ថយចុុះពី
៣៩,៦% កាុងឆ្ា សិំកា
២០១៥-១៦ ដ្ល់ ៣៣,៦% 
កាុងឆ្ា សិំកា ២០២០-២១ 

- រែិត្វទិ្ា៖ ថយចុុះពី 
៥៣,២% ឆ្ា សិំកា២០១៥-១៦ 
ដ្ល់ ៤៧,២% កាុងឆ្ា សិំកា 
២០២០-២១ 

  សរម្សរ 
៣៣,៦% 

(២០២០-២១) 
 

រែិត្វទិ្ា 
៤៧,២% 

(២០២០-២១) 

អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២១-២២ 

 

៣. អរតាននការ
សិកាម្កីនម្ ងី 
និងអរតាម្បាុះបង់
ថយចុុះម្ៅេធ្យេ
សិកាបឋេភូេ ិ

៣.១. អរតារេួននការសិកាម្ៅ
េធ្យេសិកាបឋេភូេិ (GER) 
ម្កនីព៥ី៩,១% (របរស៥៤,៩% 
រសី ៦៣,៨%) ឆ្ា សិំកា
២០១៨-១៩ដ្ល់ ៦២,២% 
(របរស ៥៩,១% រសី ៦៦,៨%) 
ឆ្ា សិំកា ២០១៩-២០ 

៥៩,១%  
(របរស ៥៤,៩% 
រសី ៦៣,៨%) 

៥៩,៩%  
(របរស ៥៥,១% 
រសី ៦៥,១%) 

៦៣,៧%  
(របរស៦៦,១% 
រសី ៦៨,៦%) 

៦០,៧%  
(របរស៥៥,៣% 
រសី ៦៦,៦%) 

 
➔ 

៣.២. អរតាម្បាុះបង់ម្ៅេធ្យេ
សិកាបឋេភូេថិយចុុះពី 
១៥,៨% (របរស ១៧,៦%  
រសី ១៤,២%) ឆ្ា សិំកា 
២០១៧-១៨ ដ្ល់ ១២,៨% 
(របរស១៣,៨% រសី១១,៧%) 
ឆ្ា សិំកា២០១៩-២០។ 

១៥,៨%  
(របរស១៧,៦% 
រសី ១៤,២%) 
(២០១៧-១៨) 

១៨,៦%  
(របរស២០,០% 
រសី១៧,៤% 
(២០១៨-១៩) 

១២,៨%  
(របរស១៣,៨% 
រសី១១,៧% 
(២០១៩-២០) 

១៨,២%  
(របរស១៩,៦% 
រសី១៦,៩% 
(២០១៩-២០) 

 
 

សមាគ ល់:  សម្រេចបានតាេចំែុចម្ៅ ➔ អាចទ្ទ្លួយកបាន  សម្រេចេិនបានតាេចំែុចម្ៅ 
តារាងទី្១៖ បងាា ញថ្ន ការចុុះម្ ម្ ុះចូលម្រៀនម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិមានការម្កីនម្ ងីម្ដាយជិត្សម្រេច

បានតាេចំែុចម្ៅ (៦៣,៧ភាររយ)។ អរតាលំហូរសិសសម្ៅបឋេសិកា និងេធ្យេសិកាបឋេភូេិេិនសម្រេចបាន
តាេចំែុចម្ៅ។ លទ្ធអលរងាា យត្នេៃការសិការបស់សិសសថ្នា ក់ទី្៦ ម្លីេុេវជិាា ភាសាណេមរ និងរែិត្វទិ្ា ពនាម្ពល
អនុវត្តដ្ល់ឆ្ា សំិកា២០២១-២០២២។ 

២.១.២   វឌ្ឍនភាពននការសដប្មចបានសចូនាករសែលូ 
រកសួងបានសម្រេចម្គ្នលនម្ោបាយ យុទ្ធសាស្រសត កេមវធីិ្ និងចម្ងាោ េសកេមភាពជាអាទិ្ភាព តាេរយៈសូចនាករ

សាូលដូ្ចខាងម្រកាេ៖ 
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តារាងទី្២ ៖ វឌ្ឍនភាពននការសម្រេចបានសូចនាករសាូល 

សូចនាករសាូល ឯកតា 
ជាក់ណសតង ចំែុចម្ៅ ជាក់ណសតង 

សាថ នភាព 
២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២០-២១ 

ម្គ្នលនម្ោបាយទី្១៖ ធានាឱ្យការអប់រមំានរុែភាព របកបម្ដាយសេធ្េ៌ បរោិបនា និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញ
េយួជីវតិ្សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១ . អរតាចូលម្រៀនកុមារអាយុ៥ឆ្ា  ំ(េ.សិការដ្ឋ សហរេន៍ 
និងឯកជន) 

% ៦២,៩ ៦១,៩ ៦១,១  

 របរស  % ៦២,០ ៦១,៣ ៥៨,៦  

 រសី % ៦៣,៦ ៦២,៧ ៦២,៣  

២. អរតាបញ្េប់ការសិកាម្ៅបឋេសិកា  % ៨៨,២* ៨៤,៨ ៨៧,៤*  

 របរស  % ៨៤,១* ៨២,៦ ៨៣,៤*  

 រសី % ៩២,៧* ៨៩,២ ៩១,៦*  

៣ . អរតាបញ្េប់ការសិកាម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេ ិ % ៤៧,៣* ៥០,២ ៤៨,១*  
 របរស  % ៤២,៤* ៤៦,៩ ៤៣,១*  
 រសី % ៥២,៥* ៥៤,២ ៥៣,៤*  
៤ . ភាររយសិសសសម្រេចបានករេិត្សេត្ថភាពម្រកាេករេិត្េូលដាឋ ន េុេវជិាា ភាសាណេមរ រែិត្វទិ្ា នងិរបូវទិ្ា 

 ការអានភាសាណេមរថ្នា ក់ទី្៣ % 
៥០,៥% 

(២០១៨-១៩) 
េិនទនអ់នុវត្ត 

អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២៣-២៤ 

 

 ការសរម្សរភាសាណេមរថ្នា ក់ទី្៣ % 
៦២,១ 

(២០១៨-១៩) 
េិនទនអ់នុវត្ត 

អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២៣-២៤ 

 

 រែិត្វទិ្ាថ្នា កទី់្៣ % 
៤០,៩% 

(២០១៨-១៩) 
េិនទនអ់នុវត្ត 

អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២៣-២៤ 

 

 ការអានភាសាណេមរថ្នា ក់ទី្៦ % េិនទនអ់នុវត្ត ២៥,៥ 
អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២០-២១ 

 

 ការសរម្សរភាសាណេមរថ្នា ក់ទី្៦ % េិនទនអ់នុវត្ត ៣៣,៦ 
អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២០-២១ 

 

 រែិត្វទិ្ាថ្នា កទី់្៦ % េិនទនអ់នុវត្ត ៤៧,២ 
អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២០-២១ 

 

 ការអានភាសាណេមរថ្នា ក់ទី្៨ % េិនទនអ់នុវត្ត 
អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២១-២២ 

 
 

 ការសរម្សរភាសាណេមរថ្នា ក់ទី្៨ % េិនទនអ់នុវត្ត 
អនុវត្តម្ៅឆ្ា ំ
២០២១-២២ 

 
 

 រែិត្វទិ្ាថ្នា កទី់្៨ % េិនទនអ់នុវត្ត 
អនុវត្តម្ៅឆ្ា ំ
២០២១-២២ 

 
 

 រូបវទិ្ាថ្នា ក់ទី្៨ % េិនទនអ់នុវត្ត 
អនុវត្តម្ៅឆ្ា ំ
២០២១-២២ 

 
 

 ការអានភាសាណេមរថ្នា ក់ទី្១១ % េិនទនអ់នុវត្ត 
អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២២-២៣ 

  

 ការសរម្សរភាសាណេមរថ្នា ក់ទី្១១ % េិនទនអ់នុវត្ត 
អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២២-២៣ 

  

 រែិត្វទិ្ាថ្នា កទី់្១១ % េិនទនអ់នុវត្ត 
អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២២-២៣ 

  

 រូបវទិ្ាថ្នា ក់ទី្១១ % េិនទនអ់នុវត្ត 
អនុវត្តម្ៅឆ្ា  ំ
២០២២-២៣ 
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៥ . ភាររយររបូម្រងៀនបឋេសិកាមានរុែវុឌ្ឍតិាេសតងដ់ាជាត្ិ % ៧៩,០ ៧៦,០ ៧៥,០  
៦ . អរតារេួននការសិកាម្ៅឧត្តេសិកា % ១១,៦** ១៤,២ ១៣,៣*** ➔ 
 របរស  % ១២,២** ១៦,៦ ១៥,៥*** ➔ 
 រសី % ១១,៨** ១២,៣ ១១,៩***  
៧. អរតាអកខរកេមជនម្ពញវយ័(អាយុ ១៥ឆ្ា មំ្ ងី) % ៨២,៥ ៨៥,៨ ៨៧,៨****  
ម្គ្នលនម្ោបាយទី្ ២ ៖ ធានាភាពស័កតិសិទ្ធិននភាពជាអាកដឹ្កនា ំនិងររប់ររងរបសេ់ស្រនតីអប់ររំរបល់ំដាប់ថ្នា ក់ 
៨ . នាយកសាោបឋេសិកា និងេធ្យេសិកាបានទ្ទ្ួលការ     

បែតុ ុះបណ្តត លសតពីីការររប់ររងតាេសាោម្រៀន 
ចំនួន ៦៩១ ៧០០ ៦៣០  

សមាគ ល់៖  សម្រេចបានតាេចំែុចម្ៅ ➔ អាចទ្ទ្លួយកបាន  សម្រេចេិនបានតាេចំែុចម្ៅ 
* រិត្ទងំសាោឯកជន  **ទ្ិនានយ័ឆ្ា សិំកា២០១៨-១៩ (រតិ្ទងំឯកជន) *** ទ្ិនាន័យឆ្ា សិំកា២០១៩-២០(រិត្ទងំឯកជន) 

របភព៖ **** ការអម្ងោត្ម្សដ្ឋកិចេ សងគេកិចេម្ៅកេពុជាឆ្ា  ំ២០១៩/២០, វទិ្ាសាថ នជាតិ្សថិតិ្ រកសួងណអនការ 

អរតាចូលម្រៀនរបស់កុមារអាយុ ៥ឆ្ា  ំ ជិត្សម្រេចចំែុចម្ៅ អរតាបញ្េប់ការសិកាម្ៅបឋេសិកា និងអរតាអកខរ
កេមជនម្ពញវយ័(អាយុ ១៥ឆ្ា មំ្ ងី) មានការម្កីនម្ ងីម្លីសចំែុចម្ៅ។ សូចនាករសាូលម្អសងម្ទ្ៀត្េិនសម្រេចបាន
តាេចំែុចម្ៅណដ្លទេទរឱ្យមានការេិត្េំរបឹងណរបងពីររប់តួ្អងគពាក់ព័នធ។  

២.១.៣ វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតយទុធសាស្តសតកំផ្ែទប្មង់វិសយ័អប់រ ំ យវុជន និងកីឡាផ្នែក
ដលើសសរសតមភទងំ៥ 

វឌ្ឍនភាពរយៈម្ពលេួយឆ្ា កំនៃងេកននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រសតកំណែទ្រេង់វសិ័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាកាុង
រកបេែឌ សសរសតេភទងំ៥ មានដូ្ចខាងម្រកាេ៖ 

សសរសតេភទី្១ ៖ ការអនុវត្តណអនការសកេមភាពម្គ្នលនម្ោបាយររបូម្រងៀន 

- ការអនុេ័ត្រកបេែឌ រនៃងអាជីពររូបម្រងៀន និងម្សចកតីណែនារំបតិ្បត្តិរនៃងអាជីពររូបម្រងៀន 
- ការអនុវត្តរបព័នធធានារុែភាពនអៃកាុងម្ៅវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយ 
- ការម្រៀបចំម្េម្រៀនបម្រងៀនតាេអនឡាញសរមាប់ររុសិសស និសសតិ្ ម្ៅតាេររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត ល  
- ការម្រៀបចំម្សៀវម្ៅណែនាសំតីពី ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំ
- ការម្រៀបចំរបព័នធម្រកឌី្ត្ននការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំ 
- ការម្រៀបចំរបព័នធទ្ទួ្លសាគ ល់អាកអតល់ម្សវាននការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំ
- ការម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងម្សចកតីណែនាសំតីពី ការបម្ងោីត្សហរេន៍សិកាវជិាា ជីវៈសរមាប់នាយកសាោនិងររូបម្រងៀន 
- ការម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងរកបេែឌ សតីពី រុែសេបទសត្វត្សរទី៍្២១ របស់ររូឧម្ទ្ៃស 
- ការបម្ងោីត្របព័នធ HRMIS សរមាប់កត់្រតាការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំនិងរនៃងអាជីពររូបម្រងៀន 
- ការបណនថេម្រកឌី្ត្អំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូងកាុងកេមវធីិ្បែុ្ុះបណ្្តលររូបម្រងៀនបឋេសិកាេុេវជិាា ភាសាណេមរតាេរបព័នធ
១២+២  

- ការបណនថេ ៣ម្រកឌី្ត្ម្ទ្ៀត្កាុងកេមវធីិ្ម្លីកកេពស់រុែវុឌ្ឍរិរូបម្រងៀន និងរែៈររប់ររងសាោម្រៀនម្ៅសាកល
វទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ ម្ដាយម្តត ត្ម្លីការម្របីរបាស់បម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាននិងរេនារេន៍ម្ដី្េបសីិកាពីចមាា យ 

- ការបនសុគី្នា រវាងរកបេែឌ រនៃងអាជីពររូបម្រងៀន និងរបព័នធម្រកឌី្ត្ននរកបេែឌ ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំ
- ការបម្ងោីត្ការោិល័យររប់ររងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំ 
- ការម្រៀបចំណអនការរយៈម្ពលេធ្យេសតីពី ការដំ្ម្ ងីរុែវុឌ្ឍរិរូបម្រងៀនម្ៅករេិត្បរញិ្ញ បរត្អប់រវំជិាា ជីវៈររូបម្រងៀន 
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- ការបញ្េូ លបំែិនរកចំែូលកាុងកេមវធីិ្ម្លីកកេពស់រុែវុឌ្ឍរិរូបម្រងៀន និងរែៈររប់ររងសាោម្រៀនម្ៅ
សាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ 

- ការអភិវឌ្ឍកេមវធីិ្បែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ ន 
- ការសិការសាវរជាវសតីពី រុែសេបទសត្វត្សរទី៍្២១ សរមាប់ររូឧម្ទ្ៃសតាេររឹុះសាថ នបែុ្ុះបណ្្តលររូបម្រងៀន 
- ការជំរុញការម្រៀន និងបម្រងៀនតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និកម្ៅតាេររឹុះសាថ នបែុ្ុះបណ្្តលររូកាុងបរបិទ្ននការ    
រកីរាលដាលននជំងឺកូវដី្-១៩ 

- ការម្រៀបចំវរគសុរកឹត្ការររូឧម្ទ្ៃសថ្នា ក់ជាតិ្តាេរបព័នធអនឡាញ ៩០នាក់ 
- ការបំប នសេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃស ២៥០នាក់ ររូេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ៨ ៤៣៤នាក់  ម្លីេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត     
រែិត្វទិ្ា និងបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាននិងរេនារេន៍ និងណែនាអំាជីព ១៣ ៣០០នាក់ 

- ការបម្ងោីត្រែៈកេមការអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានររូបម្រងៀន 
- ការដាក់សាោររុម្កាសលយររប់របម្ភទ្ និងសាោអនុវត្តឱ្យសថិត្ម្ៅម្រកាេការររប់ររងតៃ ល់របស់រកសួង។ 

សសរសតេភទី្២ ៖ ការពិនិត្យម្ ីងវញិកេមវធីិ្សិកា ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល និងការណកលេែបរសិាថ នសិកា 
ការពិនិត្យម្ ីងវញិកេមវធីិ្សិកា ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល 

- ការម្រៀបចរំបព័នធររប់ររងការអគត់្អគង់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលជូនសាោម្រៀនឱ្យមានរបសិទ្ធភាព(TnT) 
- ការណកលេែឯកសារជំនួយការបម្រងៀននិងម្រៀនអកសរសិលបប៍រម្ទ្ស 
- ការពិនិត្យនិងណកលេែកេមវធីិ្សិកាថមីម្លីេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត និងរែិត្វទិ្ា 
- ការពរងឹងការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាលេែិត្ររប់េុេវជិាា សរមាប់សាោម្រៀនឯកជនចំម្ែុះទូ្ម្ៅ 
- ការអនុេ័ត្ម្គ្នលការែ៍ននការម្រៀបចំម្េម្រៀនតាេអនឡាញសរមាប់ររុសិសស និសសតិ្ម្ៅររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត ល 
- ការបញ្េូ លកញ្េ ប់កេមវធីិ្អំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូងភាសាណេមរកាុងកេមវធីិ្បែុ្ុះបណ្្តលររូបម្រងៀនបឋេសិកាម្ៅសាល
ររុម្កាសលយ និងវរិកឹត្ការម្េត្ត 

- ការអភិវឌ្ឍឯកសារជំនួយការម្រៀននិងបម្រងៀនេុេវជិាា សិកាសងគេថ្នា ក់ទី្៣ និងទី្៦  
- ការអភិវឌ្ឍឯកសារជំនួយការបម្រងៀនភាសាអង់ម្រៃសថ្នា ក់ទី្៤ -៦ ចំនួន ១ចាប់  
- ការអភិវឌ្ឍឯកសារជំនួយការបស្រញ្ា បការណរបរបួលអាកាសធាតុ្កាុងកេមវធីិ្សិកាបឋេសិកាថ្នា ក់ទី្៤ ទី្៥ និងទី្៦ 
ចំនួន ៣ចាប់ 

- ការអភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលអប់រសំិលប:សរមាបស់ិសសនិងររូបម្រងៀនថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៣ ចំនួន ៣ចាប់ 
- ការអភិវឌ្ឍឯកសារជំនួយការម្រៀន និងបម្រងៀនេុេវជិាា សិកាសងគេករេិត្បឋេសិកា ថ្នា ក់ទី្៣-៦ ចំនួន ១ចាប់ 
- ការអភិវឌ្ឍឯកសារវាយត្នេៃកេមវធីិ្សិកាករេិត្សាោម្រៀន 
- ការអភិវឌ្ឍឯកសារជំនួយការម្រៀន និងបម្រងៀនេុេវជិាា រែិត្វទិ្ាតាេម្គ្នលវធីិ្ណសៃេេធ្យេបឋេភូេិ ១ចាប់ 
- ការណកលេែឯកសារជំនួយការបម្រងៀន និងម្រៀនអកសរសិលបប៍រម្ទ្សម្រឿងរ  ូម្េ អូហ្សូលីម្យ ត្ ហណំលត្ និងទុ្រ៌ត្ជន 
- ការអភិវឌ្ឍឯកសារជំនួយការម្រៀននិងបម្រងៀនេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសតតាេម្គ្នលវធីិ្ណសៃេថ្នា ក់ទី្១០-១២ 
- ការអភិវឌ្ឍឯកសារម្សចកតីណែនាកំារអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាបំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន និងឯកសារណែនាកំារបម្រងៀន
បំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន ១ចាប់ 

- ការម្រៀបចំឯកសារសតីពី ការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាម្ៅកាុងដំ្ណ្តក់កាលជំងឺកូវដី្-១៩ ម្លីេុេវជិាា ភាសាណេមរ រែិត្វទិ្ា 
វទិ្ាសាស្រសត សិកាសងគេ និងភាសាអង់ម្រៃស 

- ការអភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលររប់េុេវជិាា ណអាកេម្ត្តយយសិកា 
- ការណកសរេួលកេមវធីិ្សិកាលេែិត្និងការអភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលររប់េុេវជិាា សរមាប់េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ 
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- ការចងរកងម្សៀវម្ៅជំនួយររូសតីពី ការសិកាចិត្តសងគេម្ៅេម្ត្តយយសិកា 
- ការណកសរេួលកេមវធីិ្បែតុ ុះបណ្តត លកាុងកេមវធីិ្ម្លីកកេពស់រុែវុឌ្ឍរិរូបម្រងៀន និងរែៈររប់ររងសាោម្រៀន
កាុងបរបិទ្កូវដី្-១៩ 

- ការម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅសរមាប់ររូថ្នា ក់ទី្១២ ចំនួន ២១ ០០០កាល (១១េុេវជិាា ) និងអតល់ដ្ល់ររូថ្នា ក់ទី្១២
ម្ៅម្េត្តម្គ្នលម្ៅទងំ៧ ចំនួន ៣ ០០០នាក់ សហការជាេួយរម្រមាងកេមវធីិ្អភិវឌ្ឍវសិ័យអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកា
ទុ្តិ្យភូេិទី្១  

- ការអតល់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលថ្នា ក់ទី្១២ ចំនួន ៦ ០៣៨ឈុត្ មាន ១២េុេវជិាា  ដ្ល់សិសសថ្នា ក់ទី្១២ ម្ៅម្េត្ត
ម្គ្នលម្ៅទងំ៧ មានសិសស ៦ ៨៨៣នាក ់រសី ៣ ៤៣៥នាក ់ម្ដាយសិសសមាា ក់ៗបានទ្ទ្ួលម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល 
១ឈុត្ សហការជាេួយរម្រមាងកេមវធីិ្អភិវឌ្ឍវសិ័យអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិទី្១ 

- ការណកលេែកេមវធីិ្សិកាេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត រែិត្វទិ្ា បម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាននិងរេនារេន៍
ឱ្យដ្ល់ករេិត្សតង់ដាត្ំបន ់និងកេមវធីិ្បែតុ ុះបណ្តត លនិងវរិកឹត្ការររូបម្រងៀនេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ សហការ
ជាេួយរម្រមាងកេមវធីិ្អភិវឌ្ឍវសិ័យអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិទី្១ 

- ការម្រៀបចំវមី្ដ្អូឃ្ៃបីម្ដី្េបគី្នរំទ្ការម្រៀន និងបម្រងៀនស្ីពី ករេិត្សំែួរកាុងដំ្ម្ែីរការម្រៀននិងបម្រងៀន  
- ការនិពនធម្សៀវម្ៅសតីពី វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនរបវត្តិវទិ្ា  
- ការអភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលភាសាណេមរពីសម្មម ម្ៅពែ៌មាន ៤ ចំែងម្ជីងថ្នា ក់ទី្៤, ៥, ៦, ៧ 
- ការអភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅអំណ្តនបណនថេ ១០ចំែងម្ជីងសរមាប់បឋេសិកា 
- ការអភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅហាកឹហត់្ម្លីេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសតមាន ៩ចំែងម្ជីងសរមាប់េធ្យេសិកា 
- ការទ្ទួ្លបានម្លេម្សៀវម្ៅសតង់ដាអនតរជាតិ្(ISBN)ពីបណ្តា ល័យជាតិ្មានម្សៀវម្ៅសរមាប់ររូ ៣២ចំែងម្ជីង  
- ការទ្ទ្ួលបានវញិ្ញ បនបរត្ចុុះបញ្ា ីការពារសាា នដ្សិទ្ធិអាកនិពនធ ៤០ចំែងម្ជីងពីរកសួងវបបធ្េ៌និងវចិិរត្សិលបៈ  
- ការម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល ម្សៀវម្ៅអំណ្តនបណនថេ និងម្សៀវម្ៅហាកឹហត់្ ៣ ៧៦៤ ០៦០ចាប់ 
- ការដឹ្កជញ្ាូ នម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលជូនរាជធានី ម្េត្ត ម្ដាយម្របីរបាសថ់វកិាកេមវធីិ្២០១៩ (PB-២០១៩) បាន 
២ ៥៣០ ០០០ចាប់ និងថវកិាកេមវធីិ្២០២០ (PB-២០២០) បាន ១ ៤៥០ ០០០ចាប់ 

- ការចុុះម្ ម្ ុះសាោម្រៀនកាុងរបព័នធររប់ររងការអគត់្អគង់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលជូនសាោម្រៀន(TnT)បាន ៩ ០៧០
សាោម្រៀន។ 

ការណកលេែបរសិាថ នសិកា 
- ការណកលេែបណ្តា ល័យឱ្យរសបតាេសតង់ដាបណ្តា ល័យសត្វត្សរទី៍្២១ ចំនួន ៩ សាោរេួមាន ទី្១.វទិ្ាល័យ
រពុះសុីសុវត្ថិ ទី្២. វទិ្ាល័យរពុះយុរនធរ ទី្៣. វទិ្ាល័យណរពកម្លៀប ទី្៤. វទិ្ាល័យណរពកអញ្េ ញម្ៅរាជធានី  
ទី្៥. វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ពាងជីកង ទី្៦. វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន កំពង់ចេ (កាុងម្នាុះមានសាោបឋេ
សិកាអនុវត្ត) ទី្៧. សាោបឋេសិកាអងគរបាន ម្េត្តកំពង់ចេ ទី្៨. វទិ្ាល័យម្គ្នករពីង (កាុងម្នាុះមាន
សាោបឋេសិកាសាា យរពហូត្) ម្េត្តសាា យម្រៀង និងទី្៩. សាោបឋេសិកាសដមតចប្ពះរាជអគ្គមដហស ី
នដរាតតមមុនីនាថសហីនុ ម្េត្តកំពង់សពឺ  

- ការម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមសថិតិ្បណ្តា ល័យ ១៨ម្េត្ត រាជធានី សាោម្រៀនណដ្លមានបណ្តា ល័យ ៥ ៧៤០ កាុងម្នាុះ
សាោបឋេសិកា ៤ ៤៨៨ អនុវទិ្ាល័យ ៧៦៨  និងវទិ្ាល័យ ៤៨៤ 

- ការជួសជុលណកលេែអគ្នរសិកា ៧េាង ម្សមី ៤១បនៃប់ េជឈេែឌ លជាតិ្យុវជនម្េត្តម្សៀេរាប ១កណនៃង និង
ណថទទីំ្ោនបាល់ទត់្ គ្នរំទ្ម្ដាយថវកិារាជរដាឋ ភិបាល 
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- ការជួសជុលណកលេែអគ្នរសិកា ១៣េាង ៩៨បនៃប ់ រពេទងំម្ហដាឋ រចនាសេព័នធេួយចំនួនម្ទ្ៀត្ ម្ៅវទិ្ាសាថ ន
ររុម្កាសលយរាជធានីភាំម្ពញ និងវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយបាត់្ដំ្បង គ្នរំទ្ម្ដាយថវកិារាជរដាឋ ភិបាល 

- ការណកលេែអគ្នរសិកា ១េាង សរមាប់ការងារពិម្សាធ្ន៍និងការអប់រ ំ និងអម្នតវាសិកដាឋ ន ១េាង ម្ៅវទិ្ាសាថ ន    
បម្ចេកវទិ្ាកេពុជា សហការជាេួយរម្រមាងណកលេែការអប់រឧំត្តេសិកា  

- ការសាងសង់អគ្នរេជឈេែឌ លបែតុ ុះបណ្តត លពនៃកអាជីវកេម និងអម្នតវាសិកដាឋ ន ១េាង និងជួសជុលបនៃប់
ពិម្សាធ្ន៍ ៣៩បនៃប់ ម្ៅសាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ សហការជាេួយរម្រមាងណកលេែការអប់រឧំត្តេសិកា  

- ការសាងសង់អម្នតវាសិកដាឋ នសរមាប់និសសតិ្ជាពិម្សសនារ ី ២េាង អគ្នរពហុបំែងសរមាប់ជាការោិល័យ    
ជាបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍ និងជាថ្នា ក់ម្រៀន ម្ៅសាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃកសិកេម សហការជាេួយរម្រមាងណកលេែការអប់រ ំ
ឧត្តេសិកា  

- ការសាងសង់អម្នតវាសិកដាឋ នសរមាប់និសសតិ្ជាពិម្សសនារ ី១េាង និងអគ្នរវទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម និង
រែិត្វទិ្ា ១េាង ម្ៅសាកលវទិ្ាល័យជាតិ្បាត់្ដំ្បង សហការជាេួយរម្រមាងណកលេែការអប់រឧំត្តេសិកា  

- ការសាងសង់អគ្នរសិកាថមី ១េាង និងពរងីកសាថ នីយក៍សិកេម ម្ៅសាកលវទិ្ាល័យសាា យម្រៀង សហការជាេួយ
រម្រមាងណកលេែការអប់រឧំត្តេសិកា  

- ការជួសជុលណកលេែសាោររុម្កាសលយម្េត្ត ១១ មាន ៦៣េាង ៣៤៨បនៃប់ បងគន់អនាេ័យ ១៤េាង ៣១៤បនៃប់ 
ម្ដាយបំពាក់ម្ររឿងសងាា រេិការោិល័យ អម្នតវាសិកដាឋ ន និងសមាភ រឧបករែ៍ពិម្សាធ្ន៍ សហការជាេួយរម្រមាង
េូលនិធិ្ភាពជានដ្រូសកលសរមាប់ការអប់រ-ំពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជា(GPE-STEPCam) 

- ការសាងសង់អគ្នរសិកាថមី ៣េាង ៩បនៃប់ ម្ដាយរម្រមាងអងគការជំនួយជប ុន (JRfC-WAfC)  
- ការសាងសង់អគ្នរសិកាថមី ២េាង ១០បនៃប់ ម្រកាេជំនួយអងគការេូលនិធិ្ម្អសុលីីដា-ចរឌី្នសរមាប់ការអប់រ(ំAJF)  
- ការសាងសង់អគ្នរសិកាថមី ១េាង ៥បនៃប់ ម្ដាយសាថ នទូ្ត្ជប ុនរម្រមាងខាា ត្តូ្ចសនតិសុេេនុសសជាតិ្ 
- ការសាងសង់អគ្នរសិកា និងបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍វទិ្ាសាស្រសត ១េាង កេពស់ ២ជាន់ ម្សមី ៨បនៃប់ អគ្នរដ្ឋបាល ១េាង 
៣ជាន់ ម្សមី ១៦បនៃប់ អគ្នរបណ្តា ល័យ ១េាង ២ជាន់ ម្សមី ៨បនៃប់ និងសាលរបជំុ ១េាង ម្ៅវទិ្ាសាថ ន
ររុម្កាសលយរាជធានីភាំម្ពញ សហការជាេួយទី្ភាា ក់ងារសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជប ុន (JICA) 

- ការសាងសង់អគ្នរសិកា និងបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍វទិ្ាសាស្រសត ១េាង កេពស់ ៣ជាន់  ម្សមី ២៩បនៃប់ អគ្នររដ្ឋបាល ១
េាង កេពស់ ២ជាន់ ម្សមី ២៩បនៃប់ អគ្នរបណ្តា ល័យ ១េាង ម្សមី ៩បនៃប់ សាលរបជំុធំ្ ១េាង និងអម្នតវាសិកដាឋ ន 
១េាង កេពស់ ៣ជាន់ ម្សមី ២៤បនៃប់ ម្ៅវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយបាត់្ដំ្បង សហការជាេួយទី្ភាា ក់ងារសហ
របតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជប ុន (JICA) 

- ការជួសជុលអគ្នរសិកា ២េាង ម្សមី ៨បនៃប់ សង់អគ្នរការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាននរដ្ឋបាលរសរក ១េាង 
សាងសង់អគ្នរសិកា ២េាង ម្សមី ១០បនៃប់ និងសាងសង់អគ្នរសិកាកេពស់ ២ជាន់ ៥េាង ម្សមី ៥២បនៃប់ ម្ៅ
ម្េត្តកណ្្តល សាា យម្រៀង កំពង់ចេ និងរាជធានី សហការជាេួយរកសួងម្សដ្ឋកិចេនិងហរិញ្ញវត្ថុ។ 

រិត្េករតឹ្េណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២១ សំែង់អគ្នរសិកាណដ្លជាអំម្ណ្តយដ៏្នថៃថ្នៃ របស់ សដមតចអគ្គមហា
ដសនាបតីដតដោ ហ ុន ផ្សន នាយករដ្ឋេស្រនតីននរពុះរាជាណ្តចរកកេពុជា និងសដមតចកតិតបិ្ពទឹធបែឌិ ត ប នុ រា៉ា នី 
ហ ុនផ្សន មាន ៤ ៤៣៥េាង ម្សមី ២៨ ២១៨បនៃប់។ 

សសរសតេភទី្៣ ៖ ការដាកឱ់្យអនុវត្តរបពន័ធអធិ្ការកិចេ 
- ការពិនិត្យតាេដានការម្ធ្ាីអធិ្ការកិចេតាេកាលកំែត់្របស់េនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត 
- ការពរងឹងសេត្ថភាពេស្រនតីអធិ្ការកិចេសតីពី ការវាយត្នេៃសាោម្រៀនតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក 
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- ការបម្ងោីត្បណ្្តញចំម្ែុះដឹ្ងម្េម្រៀន និងម្ត្សតវាយត្នេៃ ៦េុេវជិាា  ម្ៅករេិត្េធ្យេសិកាបឋេភូេិ 
- ការពរងឹងសេត្ថភាពររូបម្ងាគ ល និងេស្រនតីបម្ងាគ លថ្នា ក់រករង រសរក េែឌ  និងរាជធានី ម្េត្ត កាុងការពិនិត្យតាេដាន
អលសម្រេចម្ៅសាោម្រៀនម្ដាយម្របីរបាស់សតង់ដាទងំ ៩ ននសតង់ដាសាោម្រៀនមានរបសិទ្ធភាព 

- ការណកលេែម្សៀវម្ៅជំនួយសាម រតី្អធិ្ការកិចេសាោម្រៀនតាេកាលកំែត្់ 
- ការម្ធ្ាីសុេដុ្េនីយកេមឧបករែ៍អធិ្ការកិចេសាោម្រៀនតាេកាលកំែត្់ជាេួយនឹងឧបករែ៍ការររប់ររងតាេ
សាោម្រៀន កេមវធីិ្សាោកុមារម្េរតី្ និងសតង់ដាសាោម្រៀនមានរបសិទ្ធភាព  

- ការបូកសរុបលទ្ធអលអធិ្ការកិចេសាោម្រៀនតាេកាលកំែត់្ និងអធិ្ការកិចេតាេរបធានបទ្ 
- ការពរងឹងសេត្ថភាពេស្រនតីអធិ្ការកិចេកាុងការម្ធ្ាីអធិ្ការកិចេ និងការសរម្សររបាយការែ៍ 
- ការពរងឹងសេត្ថភាពេស្រនតីអធិ្ការកិចេសតីពី ការម្របីរបាស់កេមវធីិ្ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃសាោកុមារម្េរតី្
តាេឧបករែ៍ចល័ត្ និងណអនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍សាោម្រៀន តាេរបព័នធអីុនធឺ្ែិត្  

- ការម្ធ្ាីអធិ្ការកិចេម្លីការងារររប់ររងរដ្ឋបាល បុរគលិក ហរិញ្ញវត្ថុ រទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ នៅថ្នា ក់ជាតិ  និងថ្នា ក់នរោម
ជាតិ ២៣៨អងគភាព។ 

សសរសតេភទី្៤ ៖ ការពរងឹងរងាា យត្នេៃសិកាមានរូបភាពម្អសងៗដូ្ចជា ការរប ង ការម្ធ្ាីម្ត្សតរងាា យត្នេៃថ្នា កជ់ាតិ្  
ថ្នា កតំ់្បន ់និងអនតរជាតិ្ 

- ការវាយត្នេៃការម្រៀន បម្រងៀន និងការអនុវត្តណសៃេម្ៅបឋេសិកា េធ្យេសិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងអប់របំម្ចេកម្ទ្ស 
- ការអសពាអាយរកបេែឌ រងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកា និងការតាក់ណត្ងសំែួរម្ត្សតសតង់ដាករេិត្សាោម្រៀន 
- ការពរងឹងការអនុវត្តរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកាម្ៅតាេសាោម្រៀន 
- ការពិនិត្យ និងការណកសរេួលឯកសារម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់ជាតិ្ថ្នា ក់ទី្៦ 
- ការម្រៀបចំឯកសារកេមវធីិ្អនតរជាតិ្សតីពី ម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសស (PISA) 
- ការអភិវឌ្ឍវញិ្ញ សារប ងឆ្មាសសរមាប់េធ្យេសិកាបឋេភូេិម្លីេុេវជិាា ភាសាណេមរ រែិត្វទិ្ា រូបវទិ្ា រីេីវទិ្ា 
ជីវវទិ្ា និងរបវត្តិវទិ្ាសរមាប់ថ្នា ក់ទី្៧ ទី្៨ និងទី្៩  

- ការអភិវឌ្ឍវញិ្ញ សារប ងរបចណំេម្ៅករេិត្បឋេសិកា  
- ការអតល់ឯកសារជំនួយសាម រតី្សតីពី រំរូវញិ្ញ សារប ងឆ្មាសទី្១ និងឆ្មាសទី្២ ជូនេនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១៧ និងសាោម្រៀន ៣៨  

- ការណែនាបំម្ចេកម្ទ្ស និងបញ្េូ លទិ្នា័យម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់ទី្១១ ម្លីេុេវជិាា
ភាសាណេមរ រែិត្វទិ្ា និងរូបវទិ្ា 

- ការពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី លទ្ធអលម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់ទី្៣ ម្លីេុេវជិាា ភាសាណេមរ និង
រែិត្វទិ្ា  

- ការអសពាអាយលទ្ធអលម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកាថ្នា ក់ជាតិ្ថ្នា ក់ទី្១១ 
- ការអសពាអាយលទ្ធអលកេមវធីិ្អនតរជាតិ្សតីពីរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសសរមាប់របម្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ 

សសរសតេភទី្៥ ៖ ការណកទ្រេងឧ់ត្តេសិកា 
- ការម្រៀបចនីំតិ្វធីិ្សតីពីការណរបកាៃ យររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសាធារែៈចំនួន ៤ ឱ្យម្ៅជាររឹុះសាថ នសាធារែៈរដ្ឋបាល 
រេួមាន សាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ សាកលវទិ្ាល័យ ោ សុមី កំចយមារ សាកលវទិ្ាល័យសាា យម្រៀង និង
សាកលវទិ្ាល័យជាតិ្បាត់្ដំ្បង 

- ការម្រៀបចំេជឈេែឌ លឧត្តេភាពម្ៅសាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ និងវទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកេពុជា 
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- ការបញ្េ ប់យុទ្ធសាស្រសតអនុវសិ័យឧត្តេសិកា២០២១-២០៣០ និងយុទ្ធសាស្រសតររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា២០២១-
២០៣០ ចំនួន ៥  

- ការអតល់រម្រមាងរសាវរជាវ ៥៣ ដ្ល់ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសាធារែៈ៥ កាុងម្នាុះ ៤៥រម្រមាងបានអារភាា ប់ម្ៅ
នឹងឧសាហកេម ណដ្លដឹ្កនានិំងសហដឹ្កនាមំ្ដាយស្រសតី ២២រម្រមាង  

- ការម្រៀបចំកេមវធីិ្ភាពជានដ្រូការអប់រណំសៃេរវាងររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា និងសាោម្រៀនេធ្យេសិកាតាេរយៈរម្រមាង
ណកលេែការអប់រឧំត្តេសិកា និងរម្រមាងណកលេែការអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកា 

- ការម្រៀបចមំ្គ្នលការែ៍ណែនាសំ្ីពី េជឈេែឌ លឧត្តេភាពម្ៅតាេររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា 
- ការណកលេែសេត្ថភាពបម្រងៀននិងម្រៀនតាេកេមវធីិ្ភាពជានដ្រូរវាងររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា និងររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា
កាុង និងម្រៅរបម្ទ្ស  

- ការបញ្េ ប់ម្សចកតីរពាងម្គ្នលនម្ោបាយសតីពី ការរសាវរជាវ និងការអភិវឌ្ឍម្ៅឧត្តេសិកា 
- ការម្រៀបចំនីតិ្វធីិ្អនុវត្តរបកាសសតីពី ការអតល់ឋានៈសាស្រសាត ចរយកាុងវសិ័យអប់រ ំ
- ការម្រៀបចមំ្គ្នលការែ៍ណែនាសំតីពី ការអនុវត្តរបព័នធររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុ និងររប់ររងធ្នធានេនុសសសរមាប់    
អតល់សា័យភាពដ្ល់ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសាធារែៈរដ្ឋបាល 

- ការម្រៀបចមំ្គ្នលការែ៍ណែនាសំតីពី ការអនុវត្តរបព័នធធានារុែភាពអប់រនំអៃកាុងសរមាប់ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា  
- ការម្រៀបចំម្គ្នលការែ៍ណែនាសំតីពី ការសិកាសាថ នភាពនិសសតិ្ម្រកាយបញ្េ ប់ការសិកាម្ៅតាេររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា 
- ការម្រៀបចំណអនការម្េសរមាប់អភិវឌ្ឍធ្នធានេនុសសម្ៅឧត្តេសិកា 
- ការម្រៀបចំរបព័នធបម្ចេកវទិ្ាព័ត្៌មានររប់ររងថ្នា ក់ម្រកាយបរញិ្ញ បរត្ និងការសិការសាវរជាវ។ 

២.១.៤     វឌ្ឍនភាពននការប្គ្ប់ប្គ្ង និងអនុវតតផ្ននការយទុធសាស្តសតវិសយ័អប់រ ំ
២.១.៤.១ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តគោលនគោបាយ ផែនការ ស្ថិតិ្ និងការពិនិត្យតាមដាននិងវាយត្នមៃ 
រកសួងបាន៖ 

- អនុេ័ត្រកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃណអនការយុទ្ធសាស្រសតវសិ័យអប់រ ំ
- អនុេ័ត្ និងអសពាអាយណអនការម្ឆ្ៃីយត្បនឹងការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី្-១៩  
- អនុេ័ត្ និងអសពាអាយណអនការម្គ្នលសតីពីការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពកាុងវសិ័យអប់រ២ំ០២០-២០២៤ 
- អនុេ័ត្ និងអសពាអាយណអនការរបតិ្បត្តិរបច២ំ០២០ របស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
- អនុេ័ត្ និងអសពាអាយណអនការយុទ្ធសាស្រសតថវកិា២០២១-២០២៣ 
- អនុេ័ត្សូចនាករថវកិាកេមវធីិ្ឆ្ា ២ំ០២១ និងសូចនាករសេិទ្ធកេមននការអនុវត្តថវកិាកេមវធីិ្ឆ្ា ២ំ០២០ 
- អនុេ័ត្ម្សៀវម្ៅសតីពី បម្ចេកម្ទ្សរនៃឹុះននការរសាវរជាវរបតិ្បត្តិសរមាប់បុរគលិកអប់រ ំ
- រពាងណអនទី្ចងែុលអៃូវឆ្ា ២ំ០៣០ ការអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកា 
- រពាងណអនការម្េអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃ 
- រពាងរកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃអនុវសិ័យយុវជន និងអនុវសិ័យកីឡា 
- ម្រៀបចំរបាយការែ៍សេិទ្ធកេមសតីពី ការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា ២ំ០២០  
- អនុេ័ត្ និងអសពាអាយរបាយការែ៍រសាវរជាវសតីពីសាថ នភាពអប់រកំាុងដំ្ណ្តក់កាលកូវដី្-១៩ 
- ម្រៀបចំរបាយការែ៍សតីពី របសិទ្ធភាពននការម្របីរបាស់រកបេែឌ និងឧបករែ៍ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃរបស់
វទិ្ាល័យធ្នធាន 

- ម្រៀបចំឧបករែ៍ពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃកាុងវសិ័យអប់រកំាុងដំ្ណ្តក់កាលននការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី្-១៩ 
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- សិការសាវរជាវសតីពី កាត្ពាកិចេសិកាម្ៅបឋេសិកាម្ៅកេពុជា 
- សិការសាវរជាវសតីពី តំ្បន់ជួបការលំបាកកាុងវសិ័យអប់រ ំ
- សិការសាវរជាវសតីពី លទ្ធភាពននការបញ្េូ លភាសាចរាយកាុងកេមវធីិ្អប់រពំហុភាសា និងការណរបកាៃ យសាោ       
េម្ត្តយយសិកាពហុភាសាសហរេន៍ម្ៅជាសាោេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ 

- សិការសាវរជាវសតីពី បញ្ា របឈេ និងឱ្កាសរបស់និសិសត្នារកីរេិត្ឧត្តេសិកា 
- សិការសាវរជាវសតីពី ការអនុវត្តការររប់ររងតាេសាោម្រៀន 
- សិការសាវរជាវសតីពី ការអប់រ ំSTEM តាេរយៈការវភិារទី្តាងំភូេិសាស្រសតសាោេធ្យេសិកាធ្នធាន 
- សិការសាវរជាវសតីពី ម្គ្នលនម្ោបាយអប់រកំាុងតំ្បន់ និងកាុងពិភពម្ោក 
- ដាក់ឱ្យដំ្ម្ែីរការរបព័នធរបេូលទិ្នាន័យអប់រពីំសាោម្រៀនតាេអនឡាញ 
- អលិត្ម្សៀវម្ៅសថិតិ្ និងសូចនាករអប់រថំ្នា ក់ជាតិ្ និងថ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត (រដ្ឋ ឯកជន េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ 
បែាអាត្់ សថិតិ្ករេងសាោម្រៀន និងបែាទិ្នាន័យសាោម្រៀន)។ 

២.១.៤.២ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តហិរញ្ញប្បទានស្ហប្ប្តិ្បត្តិការ  
កេមវធីិ្វនិិម្ោរសាធារែៈ 
 រកសួងបានម្រៀបចំកេមវធីិ្វនិិម្ោរសាធារែៈបីឆ្ា រំកិំល ២០២១-២០២៣ មាន ៣៦ រម្រមាង កាុងម្នាុះ 
រម្រមាងកំពុងដំ្ម្ែីរការ ៣៤ រម្រមាង និងរម្រមាងសរមាប់អនុវត្តណអនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍជាតិ្ ២រម្រមាង មាន
ថវកិាសរុប ២៥៧ ៤៩៧ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ។ 
តារាងទី្៣ ៖ កេមវធីិ្វនិិម្ោរសាធារែៈ(PIP) ៥ឆ្ា ចុំងម្រកាយពីឆ្ា ២ំ០១៧-២០១៩ ដ្ល់ឆ្ា  ំ២០២១-២០២៣ 

(រិត្ជាពាន់ដុ្ោៃ រអាម្េរកិ) 

ឆ្ា  ំ
សរុបរម្រមាងជំនយួ រម្រមាងកំពុងដំ្ម្ែីរការ 

រម្រមាងសរមាប់អនុវត្ត 
អយអជ 

រម្រមាង 
 

ថវកិា 
 

រម្រមាងវនិិម្ោរជាទុ្ន 
រម្រមាងជំនយួ 
បម្ចេកម្ទ្ស ចំននួ

រម្រមាង 
ថវកិាម្រគ្នង 

រម្រមាង ថវកិា រម្រមាង ថវកិា 

២០១៧-២០១៩ ២៧ ២០៨ ៤៨១ ១៤ ១៥៧ ០៥៥ ៧ ៥ ៥៤០ ៦ ៤៥ ៨៨៥ 

២០១៨-២០២០ ៣០ ៣៩០ ៣០៦ ១២ ១៣៩ ៣៧៤ ៩ ៨ ៨០៩ ៩ ២៤២ ១២៣ 

២០១៩-២០២១ ២៣ ៣៩៥ ៤១៩ ១២ ២៧៩ ៨៩៩ ៨ ៧៦ ៨៣១ ៣ ៣៨ ៦៨៨ 

២០២០-២០២២ ២៨ ៣៤៥ ៩៧៧ ១២ ២១៩ ២៣៧ ១១ ៩៨ ៦៩០ ៥ ២៨ ០៥០ 

២០២១-២០២៣ ៣៦ ២៥៧ ៤៩៧ ៩ ១០៧ ៤៦៣ ២៥ ១៤១ ៦៩៤ ២ ៨ ៣៤០ 

 តារាងខាងម្លីបងាា ញថ្ន ចំនួនរម្រមាងននកេមវធីិ្វនិិម្ោរសាធារែៈម្ៅឆ្ា ២ំ០២១-២០២៣ ម្កីន ៨ រម្រមាង 
រម្រមាងជំនួយបម្ចេកម្ទ្សម្កីន ១៤ រម្រមាង ប ុណនតរម្រមាងវនិិម្ោរជាទុ្នថយ ៣ រម្រមាង ម្បីម្ធ្ៀបម្ៅនឹងឆ្ា ២ំ០២០-
២០២២ ។ 
 ហរិញ្ញបបទនសហរបតិ្បត្តិការសរមាប់វសិ័យអប់រឆំ្ា ២ំ០២០ មានថវកិាសរុបជាង ១៩៨ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ 
បានថយចុុះម្បីម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា ២ំ០១៩។ កាុងចំម្ណ្តេនដ្រូអភិវឌ្ឍទងំ១០ សហភាពអឺរ  ុបបានចំណ្តយថវកិាម្រចីនជាងម្រ 
បនាៃ ប់ពីម្នុះមានរម្រមាងគ្នរំទ្ម្ដាយធ្នាគ្នរពិភពម្ោក និងអងគការយូនីម្សហា។ 
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 ភាា ក់ងារអតល់ហរិញ្ញបបទនសហរបតិ្បត្តិការដ្ល់វសិ័យអប់រ ំ ១០ ណដ្លសថិត្ម្ៅកាុងលំដាប់េពស់ជាងម្រកាុងឆ្ា ំ
២០២០ មានបងាា ញម្ៅកាុងតារាងខាងម្រកាេ៖ 
តារាងទី្៤ ៖ នដ្រូអភិវឌ្ឍចំនួន១០ មានហរិញ្ញបបទនសហរបតិ្បតិ្តការគ្នរំទ្វសិ័យអប់រមំ្រចីនជាងម្រកាុងឆ្ា ២ំ០២០   

(ឯកតាៈ ពានដុ់្ោៃ រអាម្េរកិ) 

លរ 
 

អាកអតល់ជំនយួ 
 

ចំណ្តយ 
ជាក់ណសតង 
២០១៨ 

ចំណ្តយ 
ជាក់ណសតង 
 ២០១៩ 

ចំណ្តយ 
ជាក់ណសតង 
២០២០ 

ណអនការ 
ឆ្ា ២ំ០២១ 

ណអនការ 
ឆ្ា ២ំ០២២ 

១ សហភាពអឺរ  ុប  ២០ ០៧៨ ២៦ ៤៦២ ២៥ ៧៩៦ ៣៨ ១០៩ ៥ ០៣៨ 

២ ធ្នាគ្នរពិភពម្ោក ៣ ១៦០ ១៥ ៦៦៩ ១៦ ៨៦៨ ២២ ៤០០ ២៤ ២០០ 

៣ អងគការយូនីណសហា ៦ ៥៦៨ ១២ ០២២ ១៣ ៣៧២ ២០ ៨០៤ ៥ ៨៣៥ 

៤ ធ្នាគ្នរអភិវឌ្ឍអាសីុ ១៨ ៧៥៥ ២៧ ០៣០ ៩ ៣៦១ ១៦ ០២១ ១២ ២៨៣ 

៥ របម្ទ្សជប ុន ១៩ ០៣៨ ៩ ០០៥ ៨ ៨៣៦ ៨ ១៩២ ៧ ៣១៥ 

៦ របម្ទ្សសុ្យណអត្ ៥ ៨៨៤ ៨ ៦១៣ ៨ ៤៤៦ ៧ ៦៣៧ ១ ៥៥២ 

៧ សាធារែរដ្ឋរបជាមានិត្ចិន N/A ៣ ៨៧៩ ៤ ៨១៩ ៨ ២៤៧ ៣ ០៩២ 

៨ 
ទី្ភាា ក់ងារសហរដ្ឋអាម្េរកិសរមាបអ់ភិវឌ្ឍន៍
អនតរជាតិ្ 

៨ ៨៩៣ ៩ ៥១៧ ៤ ៥០៩ ៣ ៩៥១ ៣០០ 

៩ របម្ទ្សអូស្រសាត លី ៦ ៨៦២ ៥ ៩០៦ ៤ ១១៥ ៦ ៤៨៨ N/A 

១០ អងគការយូម្ែសោូ ៨០៩ ៤ ៣៣៦ ៣ ៣០០ ២ ៧២៦ ២៣៥ 

សរុបថវកិារបស់នដ្រូទងំ១០ ៩០ ០៤៧ ១២២ ៤៣៩ ៩៩ ៤២២ ១៣៤ ៥៧៥ ៥៩ ៨៥០ 

សរុបថវកិារបស់នដ្រូម្អសងៗម្ទ្ៀត្ ៥៣ ៣០២  ៧៤ ០៤១ ៤៥ ៨៧៨ ៤៥ ១០៨ ៣៩ ៧៧០ 

សរុបថវកិារបស់អងគការម្រៅរដាឋ ភិបាល ៦៧ ១៦៥ ៦១ ៧៦៩ ៥៣ ០៧០ ៣២ ១១០ ៧ ៩៦៤ 

សរុបទងំអស់ ២១០ ៥១៤ ២៥៨ ២៤៩ ១៩៨ ៣៧០ ២១១ ៧៩៣ ១០៧ ៥៨៤ 

(របភព CDC:  ដ្ករសងម់្ចញពីទិ្នាន័យជនួំយអភិវឌ្ឍន៍អៃូ វការម្ៅនថាទី្ ១៨ ណេកុេភៈ ឆ្ា  ំ២០២១) 

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តរម្រមាងហរិញ្ញបបទនសហរបតិ្បត្តិការ  
 ម្ដី្េបគី្នរំទ្ដ្ល់ការអនុវត្តណអនការយុទ្ធសាស្រសតវសិ័យអប់រ២ំ០១៩-២០២៣ និងយុទ្ធសាស្រសតកំណែទ្រេង់ រកសួង
បាន និងកំពុងអនុវត្តរម្រមាងេួយចំនួនដូ្ចខាងម្រកាេ៖ 

១. កេមវធីិ្អភិវឌ្ឍវសិ័យអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ (USESDP1) ជាឥែទនកេេីរបស់រាជរដាឋ ភិបាល   
កេពុជាជាេួយធ្នាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) មានថវកិា ៤៨ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ (៤៥ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ គ្នរំទ្
ម្ដាយធ្នាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និង ៣ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ គ្នរំទ្ម្ដាយរាជរដាឋ ភិបាលកេពុជា) មានរយៈម្ពលអនុវត្តពីឆ្ា ំ
២០១៧ ដ្ល់ឆ្ា ២ំ០២១ ម្ដី្េបបីម្ងោីនរុែភាពម្សវាអប់រមំ្ៅករេិត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ។ រម្រមាងម្នុះបានម្តត ត្ម្ល ី
១).ការបម្ងោីនការចូលម្រៀនម្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ២).ការបម្ងោីនរុែភាពនិងភាពម្ឆ្ៃីយត្បននការអប់រមំ្ៅេធ្យេ
សិកាទុ្តិ្យភូេិ ៣).ការពរងឹងសេត្ថភាពសាថ ប័នកាុងការម្រៀបចំណអនការ ការររបរ់រង និងការអតល់ម្សវាអប់រ។ំ វឌ្ឍនភាព
សំខាន់ៗរេួមាន៖ 

- ការអតល់សមាភ ររូបវន័តជាអគ្នរសិកា អៃុះររូ និងជួសជុលអគ្នរសិកា ៨៤កណនៃង រេួមានសង់អគ្នរធ្នធានថមី ១៤
េាងសង់អគ្នរសិកាថមី ៥េាង (១ជាន ់ ៥បនៃប់) ណដ្លពរងីកពីអនុវទិ្ាល័យម្ៅវទិ្ាល័យ សង់អគ្នរសិកាថមី 
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១០េាង(២ជាន់ ១០បនៃប់) ដ្ល់វទិ្ាល័យណដ្លមានសិសសម្រចីន សង់អៃុះររូថមី ៤៤េាង កាុងម្នាុះសង់រចួ ២០
េាង កំពុងសាងសង់ ២៤េាង និងកំពុងជួសជុលអគ្នរសិកាវទិ្ាល័យ ១១េាង 

- ការអតល់កំុពយូទ័្របនៃុះ ២៤ឈុត្ ដ្ល់វទិ្ាល័យធ្នធានថម ី២៤ 
- ការអតល់សមាភ ររូបវន័តដ្ល់នាយកដាឋ ននិងអងគភាពបម្ងោីត្ថមី៖ នាយកដាឋ នកិចេការរប ង នាយកដាឋ នបម្ចេកវទិ្ា
ព័ត្៌មាន នាយកដាឋ នម្គ្នលនម្ោបាយ និងរករេរបឹការសាវរជាវអប់រ ំ

- ការអតល់អាហរូបករែ៍ដ្ល់សិសស ៤ ៣១៤នាក់ រសី ២ ៥៧៨នាក់ ម្សមី ៧២,២៣ភាររយ កាុងម្នាុះសិសសជន
ជាតិ្ម្ដី្េភារតិ្ច ៣៥នាក ់រសី ១៣នាក ់(ចំែុចម្ៅ ៦ ០០០នាក់) 

- ការអតល់របាក់ឧបត្ថេភបណនថេ ២០ដុ្ោៃ រ កាុងេួយណេដ្ល់ររូេុេវជិាា  STEM ៤៤៦នាក់ រសី ១៩០នាក់ (ររូនារ ី
ទងំអស់រត្ូវបានអតល់ជូន) និងម្លីកទឹ្កចិត្តពួកគ្នត់្ឱ្យបនតសាា ក់ម្ៅ និងបម្រងៀនកាុងតំ្បន់ជួបការលំបាកណដ្ល
េាុះររូបម្រងៀន(ចំែុចម្ៅ ៩៣៨នាក់) 

- ការអតល់អាហរូបករែ៍ដ្ល់ររុនិសសតិ្ ២៩៨នាក់ រសី ១១៨នាក់ ម្សមី  ៥៩,៦០ភាររយ (ចំែុចម្ៅ ៥០០
នាក់)ម្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រ ំនិងេជឈេែឌ លបែតុ ុះបណ្តត លររ ូ៨០ ដុ្ោៃ រកាុងេួយណេសរមាប់រយៈម្ពល ១០ណេ 

- ការអតល់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលថ្នា ក់ទី្១២ ចំនួន ៦ ០៣៨ឈុត្ មាន ១២េុេវជិាា  ដ្ល់សិសសថ្នា ក់ទី្១២ ម្ៅម្េត្ត
ម្គ្នលម្ៅទងំ៧ មានសិសស ៦ ៨៨៣នាក់ រសី ៣ ៤៣៥នាក ់ ម្ដាយសិសសមាា ក់ៗបានទ្ទួ្លម្សៀវម្ៅសិកា
ម្គ្នល ១ឈុត្ 

- ការម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅសិការរូថ្នា ក់ទី្១២ ចំនួន ២១ ០០០កាល (១១ េុេវជិាា ) និងអតល់ដ្ល់ររូថ្នា ក់ទី្១២
ម្ៅម្េត្តម្គ្នលម្ៅទងំ៧ ចំនួន ៣ ០០០នាក់។   

- ការណកលេែកេមវធីិ្សិកាេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត រែិត្វទិ្ា និងបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាននិងរេនារ
េន៍(ICT) ឱ្យដ្ល់ករេិត្សតង់ដាតំ្បន់/អនតរជាតិ្ និងកេមវធីិ្បែតុ ុះបណ្តត ល និងវរិកឹត្ការររូបម្រងៀនេធ្យេសិកា
ទុ្តិ្យភូេិ 

- ការបំប នសេត្ថភាពររូេធ្យេសិកាទុ្តិ្ភូេិេុេវជិាា ណសៃេ ១ ០០៧នាក ់រស ី២៧៩នាក់ (ចំែុចម្ៅ ៨ ៤៣៤  
នាក់) និងណែនាអំាជីព ៨៣៨នាក់ រសី ២៤៦នាក់ (ចំែុចម្ៅ ១៣ ៣០០នាក់) 

- ការអតល់េូលនិធិ្ណកលេែសាោម្រៀន (SIF) ៥០០ដុ្ោៃ រ កាុងេួយឆ្ា  ំ ដ្ល់វទិ្ាល័យធ្នធាន ៥០ (ចំែុចម្ៅ 
៤៨សាោ) និងសាោបណ្តត ញ ២៤៧ (ចំែុចម្ៅ ២៤០សាោ)។ 

២. កេមវធីិ្អភិវឌ្ឍវសិ័យអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិជំហនទី្២ (USESDP2) ជាឥែទនកេេីរបស់         
រាជរដាឋ ភិបាលកេពុជា ជាេួយធ្នាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) មានថវកិា ៥៣,៥ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ (៥០ ោន
ដុ្ោៃ រអាម្េរកិ គ្នរំទ្ម្ដាយធ្នាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី  និង ៣,៥ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ ជាថវកិាបដិ្ភាររបស់រាជរដាឋ ភិបាល
កេពុជា) មានរយៈម្ពលអនុវត្តពីឆ្ា ២ំ០១៩ ដ្ល់ឆ្ា ២ំ០២៤។ រម្រមាងម្នុះម្តត ត្ម្ល ី១).ការម្លីកកេពស់រុែភាពររូ
បម្រងៀនម្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ២).ការម្លីកកេពស់រុែភាពនិងការម្ឆ្ៃីយត្បទី្អារការងារននការអប់រេំធ្យេ
សិកាទុ្តិ្យភូេិ និង ៣). ការពរងឹងសេត្ថភាពសាថ ប័នសរមាប់ការម្ធ្ាីណអនការ ការររប់ររង និងការអតល់ម្សវាអប់រ។ំ 
វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗរេួមាន៖ 

- ការអនុេ័ត្ និងអសពាអាយរកបេែឌ រនៃងអាជីពររូបម្រងៀន និងម្សចកតីណែនារំបតិ្បត្តិរនៃងអាជីពររូបម្រងៀន 
- ការម្រៀបចំម្សចកី្ម្រពៀងអនុរកឹត្យស្ីពី ការណកសរេួលរចនាសេព័នធរបស់វទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រសំរមាប់ដាក់ម្សាីម្ៅ
រកសួងេុេងារសាធារែៈ 

- ការម្រៀបចំណអនការម្េសរមាប់អភិវឌ្ឍវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រ ំ រេួទងំការរចនាបៃង់សរមាប់សាងសង់បណ្តា ល័យសត្
វត្សរទី៍្២១ និងការជួសជុលអគ្នរ 
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- ការម្ធ្ាីលទ្ធកេមម្លីសមាភ រៈសរមាប់បំពាក់ម្ៅសាោេធ្យេសិកាធ្នធាន និងសាោបណ្្តញ រេួទងំសមាភ រៈ
ណអាកណសៃេ និងបណ្តា ល័យ 

- ការបំពាក់សមាភ របរកិាខ របម្ចេកវទិ្ាសាររេនារេន៍ទងំណអាករងឹ និងណអាកទ្ន់ម្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រ ំរេួមានកំុពយូទ័្រ
យួរនដ្សរមាប់បនៃប់បម្រងៀន និងបនៃប់សនាិសីទ្ពីចមាា យ (video conference system) 

- ការម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពី ជំនាញរសាវរជាវណបបបរមិាែវសិ័យ-រុែវសិ័យ ការសាវរជាវរបតិ្បត្តិ ការបម្ងោីត្     
រម្រមាងរសាវរជាវនិងម្សាីសុំេូលនីធិ្រសាវរជាវ ការសរម្សរនិងម្បាុះពុេពអត្ថបទ្រសាវរជាវ ដ្ល់ររូឧម្ទ្ៃសននវទិ្ា
សាថ នជាតិ្អប់រ ំ២៣នាក់ រស ី៥នាក់ 

- ការបម្ងោីត្រែៈកមាម ការម្រជីសម្រសីររូឧម្ទ្ៃសពីវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រ ំ ម្ដី្េបបីនតការសិកាថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់
ណអាកវទិ្ាសាស្រសតររប់ររងបណ្តា ល័យ ២រូប និងថ្នា ក់បែឌិ ត្ ណអាកណសៃេ កេមវធីិ្សិកានិងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀន ៧រូបតាេ
រយៈការអតល់អាហរូបករែ៍រម្រមាងម្ៅសិកាម្ៅម្រៅរបម្ទ្ស 

- ការម្រៀបចំបញ្ា ីសមាភ រៈត្រេូវការេុេវជិាា ណសៃេ សរមាប់ដំ្ម្ែីរការម្រៀននិងបម្រងៀនម្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រ ំ
- ការអសពាអាយការម្ដ្ញនថៃការងារសំែង់ រេួមានការម្ដ្ញនថៃម្ល ី (១).ការម្ធ្ាីឱ្យរបម្សីរម្ ងី និងបំពាក់បនៃប់
ពិម្សាធ្ន៍ និងបនៃប់កំុពយូទ័្រម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន៣៦ (២).ការណកលេែនូវបនៃប់ម្រៀនម្ៅជាបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍ និង
បណ្្តល័យម្ៅសាោបណ្្តញ (៣).ការដំ្ម្ ងីបនៃប់ពហុបំែងបំែិនជីវតិ្ម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន ២៥ 
(៤).ការបំពាក់នូវរបព័នធទឹ្កសាែ ត្ និងបរកិាខ រអនាេ័យម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន១៨ និង (៥) ការដំ្ម្ ងីរបព័នធ
ថ្នេពលម្ដី្រម្ដាយពនៃឺរពុះអាទិ្ត្យម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន ២០ និងសាោបណ្្តញ ៣០ 

- ការណកសរេួលកេមវធីិ្សិកាណអាកណសៃេ ណដ្លម្រគ្នងនឹងបែុ្ុះបណ្្តលម្លីកេមវធីិ្អប់រអំាជីព ណសៃេនិងបំែិនជីវតិ្ 
ដ្ល់ររូបម្ងាគ ល ១៥៣នាក់ រសី ៥៤នាក់ តារយៈសកេមភាពបងាឹកនិងហាកឹហត់្ 

- ការអនុេ័ត្ឧបករែ៍សរមាប់ពិនិត្យតាេដាន ការហាកឹហត់្ និងបងាឹកម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន និងបែុ្ុះបណ្្តល   
សតីពីម្សៀវម្ៅណែនា ំដ្ល់នាយកវទិ្ាល័យធ្នធាន ១៦ និងេស្រនតីតំ្បន់ទងំ៥ 

- ការបញ្េប់ម្សចកី្ណែនាសំ្ីពី ការររប់ររង និងដំ្ម្ែីរការរបតិ្បត្តិម្លីការអតល់ម្សវាបែតុ ុះបណ្តត លជំនាញ
បណនថេ ណសៃេសរមាប់េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ 

- ការម្រៀបចំបញ្ា ីត្រេូវការសមាភ រៈជំនួយសរមាប់ការម្រៀននិងបម្រងៀនម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន និងសាោបណ្តត ញ រេួ
មាន ពិម្សាធ្ន៍វទិ្ាសាស្រសត ថ្នា ក់ ICT ថ្នា ក់ម្រៀនណបបវទិ្ាសាស្រសត បណ្តា ល័យ និងថ្នា ក់ជំនាញបំែិនជីវតិ្ណអែកម្លី
រម្រមាង 

- ការអនុេ័ត្នូវណអនការរេួគ្នា សរមាប់ណកលេែរបព័នធររប់ររងធ្នធានេនុសសណដ្លមានការចូលរេួពីរម្រមាង USESD
P2, STEPCam/GPE3 និង CDPF នថាទី្៣ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០  

- ការម្ធ្ាីកិចេសនារករេហុ្នទី្របឹកាេួយ សរមាប់អភិវឌ្ឍវបិសាយរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងបានបនតការ
រចនាវបិសាយ 

- ការម្រៀបចំបម្ងោីត្រកបេែឌ និងម្សៀវម្ៅណែនា ំ ម្ដី្េបពីម្នៃឿនដ្ល់ការអនុវត្តការររប់ររងតាេសាោម្រៀនម្ៅតាេ
វទិ្ាល័យធ្នធានម្គ្នលម្ៅ 

- ការរបរល់កិចេសនាម្លីទំ្និញ ៩កញ្េប់ត្នេៃ ០,៤៨៦ ោនដុ្ោៃ រ និងម្សវារបឹកាម្ោបល់ ១៩កញ្េប ់ ត្នេៃ 
៤,៧២ ោនដុ្ោៃ ។ ម្ៅសល់កញ្េ ប់ទំ្និញនិងសមាភ រៈ ១៧កញ្េប់ត្នេៃ ៦,៤៣ ោនដុ្ោៃ រ រពេទងំការងារ
សំែង់ ១១កញ្េប់ត្នេៃ ១០,២៤ ោនដុ្ោៃ រ ណដ្លនឹងរតូ្វរបរល់កិចេសនាម្ៅកាុងឆ្ា ២ំ០២១ និង២០២២។ 
៣. រម្រមាងណកលេែការអបរ់មំ្ៅេធ្យេសិកា (SEIP) មានថវកិាសរុប ៤០ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ គ្នរំទ្ម្ដាយ

ធ្នាគ្នរពិភពម្ោក មានរយៈម្ពលអនុវត្តពីឆ្ា ២ំ០១៧ ដ្ល់ឆ្ា ២ំ០២២។ រម្រមាងម្នុះបានម្តត ត្ម្លីការពរងឹងការ
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ររប់ររងសាោម្រៀន (SBM) តាេរយៈការអតល់េូលនិធិ្ណកលេែសាោម្រៀន ការម្លីកកេពស់រុែវុឌ្ឍរិរូបម្រងៀននិង    
រែៈររប់ររងសាោម្រៀនម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិ និងការណកលេែបរកិាខ រសាោម្រៀន ម្ដាយបាននឹងកំពុងអនុវត្តកាុង
សាោម្រៀនេធ្យេសិកាម្គ្នលម្ៅ ១០០ ទងំ ២៥ម្េត្ត រាជធានី។ វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ រេួមាន៖  

- ររូបម្ងាគ លថ្នា ក់ជាតិ្ ៥៧នាក់ បានទ្ទួ្លការបែតុ ុះបណ្តត លបំប នចំម្ែុះដឹ្ងបណនថេ ម្ដី្េបមីានសេត្ថភាពររប់
រគ្ននក់ាុងការចុុះជួយ និងគ្នរំទ្ដ្ល់បុរគលិកថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ និងសាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅ ម្ដី្េបឱី្យសាោម្រៀនម្គ្នល
ម្ៅទងំអស់ម្នាុះសម្រេចបានសតង់ដារបសិទ្ធភាព  

- ររប់សាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅទងំអស់ បានអនុវត្តកេមវធីិ្ម្ធ្ាីម្ត្សតសតង់ដាកំែត់្លទ្ធអលសិការបស់សិសស និងការ
ជួយសិសសម្រៀនយតឺ្ ម្រៀបចំណអនការអភិវឌ្ឍន៍សាោម្រៀន បម្ងោីត្រែៈកេមការររប់ររងសាោម្រៀន ម្រៀបចំកិចេ
រពេម្រពៀងរបស់ររូ និងរែៈររប់ររង របជំុ ពិនិត្យតាេដានជារបចកំារអនុវត្តណអនការ ណកលេែវធីិ្សាស្រសត
បម្រងៀន និងម្រៀន ម្កៀរររការចូលរេួរបស់សហរេន៍ មាតាបិតា និងអាជាា ធ្រេូលដាឋ ននិងម្រៀបចំសា័យរងាា យត្នេៃ
(ករេិត្សាោ)រងាា យត្នេៃនអៃកាុង(ករេិត្អនតរនាយកដាឋ ន)និងរងាា យត្នេៃនអៃម្រៅ(ពីធ្នាគ្នរពិភពម្ោក)។ ជា
លទ្ធអលកាុងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ សាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅ ៣៦ បានជាប់ជាសាោម្រៀនសតង់ដារបសិទ្ធភាព។ 
ចំនួនម្នុះជាចំនួនម្លីសពីណអនការម្រគ្នងទុ្ករបចឆំ្ា រំបស់រម្រមាងណដ្លមានរតឹ្េណត្ ២០សាោ 

- កាុងអំ ុងម្ពលននការបងាោ រ និងទ្ប់សាោ ត់្ននការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី្-១៩ រម្រមាងណកលេែការអប់រមំ្ៅេធ្យេ
សិកាបានអលិត្សនៃឹកកិចេការ វមី្ដ្អូថ្នា ក់ទី្៧ ដ្ល់ទី្១២ ម្លីេុេវជិាា ម្គ្នល៦ សរមាប់ម្រៀន និងបម្រងៀនពី
ចមាា យ និងតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក រពេទងំណចកជូនម្ៅដ្ល់សាោម្រៀន សិសស ររូបម្រងៀន រពេទងំមានការ
អសពាអាយតាេរបព័នធអនឡាញ និងការអាយតាេទូ្រទ្សសន៍ជាតិ្ 

- សហការជាេួយរម្រមាងណកលេែការអប់រមំ្ៅឧត្តេសិកាម្ដាយសហការជាេួយសាកលវទិ្ាល័យរដ្ឋ៦ ម្លីកេមវធីិ្
បំែិនកសិកេម និងកេមវធីិ្រករបាក់ចំែូល ម្ដី្េបអីារភាា ប់េធ្យេសិកានិងឧត្តេសិកាកាុងម្គ្នលបំែង ១).
សិសសម្រត្ៀេលកខែសេបត្តិររប់រគ្នន់បនតការសិកាម្ៅឧត្តេសិកា ២).សិសសសរេួចជំនាញម្ៅតាេឧបបនិសសយ័ 
៣).សិសសមានជីវភាពរស់ម្ៅសេរេយរបចនំថា និង ៤).សិសសមានលទ្ធភាពថវកិាររប់រគ្នន់ម្ដី្េបបីនតការសិកា
ម្ៅករេិត្ឧត្តេសិកា 

- ររុនិសសតិ្ជាររូបម្រងៀនបានចុុះម្ ម្ ុះចូលម្រៀនម្ៅសាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ ជំនាន់ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ ម្កីន
ដ្ល់ ២ ២៧៧នាក់ កាុងម្នាុះររុនិសសតិ្ស្រសតី ៩៦០នាក់។ ចំនួនបានម្កីនម្ ងីម្លីសណអនការណដ្លបានម្រគ្នងទុ្ក 
រតឹ្េណត្ ២២០០នាក់ ណត្ប ុម្ណ្តា ុះ។ រហូត្េកដ្ល់ដំ្ណ្តច់ឆ្ា ២ំ០២០ម្នុះ មានររុនិសសតិ្បានបញ្េ ប់វរគសិកា
ទងំពីរជំនាន់ ៨៥៥នាក់ រសី ៣៤៨នាក់ 

- ររុនិសសតិ្ជានាយក នាយករងសាោម្រៀន និងេស្រនតីការោិល័យអប់ររំករង រសរកបានចុុះម្ ម្ ុះចូលម្រៀនម្ៅ 
ជំនាន់ទី្ ១ និងទី្២ ចំនួន ៦០៥នាក់ រសី ៧៨នាក ់បានចុុះម្ ម្ ុះចូលម្រៀនម្ៅសាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ។ 
ររុនិសសតិ្ជំនាន់ទី្១ បានរប ងបញ្េ ប់ ១៥០នាក់ រសី ១០នាក់។ ររុនិសសតិ្ជំនាន់ទី្២ នឹងបញ្េ ប់ម្ៅណេឧសភា 
ឆ្ា ២ំ០២២ 

- ការសាងសង់អគ្នរសិកា ៣៨េាង ម្សមី ១៩៥បនៃប់ (៣០ ម្លីទី្តាងំថមីេិនណេនជាសាោម្គ្នលម្ៅ ១០០របស់
រម្រមាង និង ៨ ម្លីទី្តាងំសាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅទងំ ១០០) 

- ការសាងសង់អគ្នរអៃុះសាា ក់ម្ៅររូបម្រងៀន ៣០េាង ម្សមី ៩០បនៃប ់
- ការជួសជុល និងបំពាក់សមាភ រពិម្សាធ្ន៍េុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត (រូបវទិ្ា រីេីវទិ្ា និងជីវវទិ្ា) ចំនួន ៩២ទី្តាងំ 
ម្សមី ៤៣៧បនៃប់) 
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- ការម្រៀបចំសិកាខ សាោអសពាអាយជូនសាោម្គ្នលម្ៅសតីពី “លទ្ធអលកេមវធីិ្អនតរជាតិ្សតីពីរងាា យត្នេៃលទ្ធអល
សិការបស់សិសសសរមាប់របម្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍ (PISA-D) ដ្ល់សាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅ េនៃីរអប់រ ំ យុវជន និង
កីឡា    ររូបម្ងាគ លថ្នា ក់ជាតិ្ ររូឧម្ទ្ៃស រែៈររប់ររងររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូ ១៦២នាក់ រស ី១៩នាក ់

- ការពិនិត្យតាេដាន និងជួយពរងឹងការអនុវត្តរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកាពីចមាា យ និងតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក
ឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បនឹងកេមវធីិ្អនតរជាតិ្សតីពី រងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសសរមាប់របម្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ១១ 
ម្េត្ត រេួមានម្េត្តបាត់្ដំ្បង បនាៃ យមានជ័យ េែឌ លរិរ ីសៃឹងណរត្ង ម្សៀេរាប រពុះសីហនុ ម្កាុះកុង ម្ពាធ្ិ៍សាត្់ 
កំពត្ នប លិន និងរពុះវហិរ។ 

៤. េូលនិធិ្ភាពជានដ្រូសកលសរមាបក់ារអប់រទីំ្៣ (GPE3) មានថវកិា ២០,៦ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ ម្តត ត្ម្លីការ
អភិវឌ្ឍសេត្ថភាព និងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀន មានរយៈម្ពលអនុវត្តពីឆ្ា ២ំ០១៨ ដ្ល់ឆ្ា ២ំ០២២។ រម្រមាងម្នុះ បាន
ម្តត ត្ម្លីការពរងឹងការររប់ររងតាេសាោម្រៀន (SBM) ការអនុវត្តអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូង (EGRA) និងរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់
ដំ្បូង (EGMA) និងការណកលេែម្ហដាឋ រចនាសេព័នធម្ៅតាេសាោររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការម្េត្ត ១១។ វឌ្ឍនភាព
សំខាន់ៗននណអាកម្ថរ (ការពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជា) មានទឹ្ករបាក់ ១៤,៤ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ (ម្ដាយ
ណ កលទ្ធអលណអាកអម្ថរមានម្ៅកាុងការអនុវត្ត CDPF)។ វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗរេួមាន៖ 

- ការម្រៀបចំរបព័នធម្រកឌី្ត្អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំ និងបានម្ធ្ាីសមាហរែ័កេមជាេួយនឹងរបព័នធព័ត្៌មានររប់ររង
ធ្នធានេនុសស រពេទងំកំពុងម្រៀបចំម្សៀវម្ៅការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំ(CPD handbook) 

- ការម្រៀបច ំ និងអសពាអាយម្គ្នលនម្ោបាយសតីពីរនៃងអាជីពររូបម្រងៀន និងម្សចកតីណែនារំបតិ្បត្តិសតីពីរនៃង
អាជីព  

- ការម្រៀនករេិត្ថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្អប់រឆំ្ា ដំំ្បូងម្ដាយតៃ ល់ រតូ្វបានបញ្េ ប់ម្ដាយម្ជារជ័យ។ ការរសាវរជាវរបតិ្បត្តិ 
និងការម្រៀនម្ដាយតៃ ល់ឆ្ា ទីំ្២ រត្ូវបានពនាម្ពលដ្ល់ឆ្ា  ំ២០២១ ម្ដាយសារអលប ុះពាល់ននជំងឺកូវដី្-១៩ 

- ការបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនអំពីវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូងសរមាបថ់្នា ក់ទី្១ ចំនួន ១ ១៨៩នាក ់រស ី
៨៦៣នាក ់ម្ៅ ៤ម្េត្ត (េិនរាប់បញ្េូ លម្េត្តម្សៀេរាប) និងថ្នា ក់ទី្២ ចំនួន ២ ០២៧នាក់ រសី ១ ៣៩៣នាក ់
ម្ៅម្េត្តរកម្ចុះ ម្សៀេរាប សៃឹងណរត្ង ឧត្តរមានជ័យ និងរពុះវហិរ 

- ការបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនអំពីវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូងថ្នា ក់ទី្១ ចំនួន ២ ០៣៣នាក់ រសី       
១ ៣៩០នាក់ ម្ៅ ៥ម្េត្ត (ម្េត្តម្សៀេរាប រកម្ចុះ សៃឹងណរត្ង ឧត្តរមានជ័យ និងរពុះវហិរ) និងថ្នា ក់ទី្២ ចំនួន 
៨២៧នាក់ រសី ៦៣៧នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 

- ការម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅណែនារំរូ ២ ១៣០កាល និងម្សៀវម្ៅជំនួយសិសស ៣ ៤០០សំែំុ សរមាប់ការសិកា
ភាសាណេមរថ្នា ក់ទី្២។ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅជំនួយសិសស ៧៧ ០០០កាល។ ម្បាុះពុេពឯកសារម្រៀនបម្រងៀន ១ ៤៧០
សំែំុ ម្សៀវម្ៅលំហត្់ ២៤ ៥៤៦កាល សនៃឹកកិចេការ ៨០ ៥០០ សរមាប់រែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទី្១។ ម្បាុះពុេព
ម្សៀវម្ៅណែនារំរូ ១ ៨៦៣កាល ឯកសារម្រៀនបម្រងៀន ១ ០៨០សំែំុ ម្សៀវម្ៅលំហត្់ ៩ ៦១៤កាល 
ម្សៀវម្ៅជំនួយសិសស ៣៨ ៤៥៦កាល សរមាប់រែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទី្២ 

- ការដាក់ឱ្យម្របីរបាស់កញ្េប់សមាភ រៈបម្រងៀន និងម្រៀនអកសរសាស្រសតណេមរថ្នា ក់ទី្១ ម្ៅម្េត្តចំនួន ៤ និងថ្នា ក់ទី្២ ម្ៅ
ម្េត្តម្សៀេរាប។ រែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូង ក៏រត្ូវបានសាកលបងម្ៅម្េត្តម្សៀេរាបអងណដ្រ 

- ការជួសជុលសាោររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការម្េត្ត១១ កាុងម្នាុះបានបញ្េ ប់ការជួសជុសម្ៅម្េត្តកំពត្ កំពង់សពឺ 
កំពង់ធំ្ ម្ពាធ្ិ៍សាត្់ បនាៃ យមានជ័យ រកម្ចុះ និងកំពុងជួសជុលម្ៅម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ សាា យម្រៀង រពុះវហិរ រពុះ
សីហនុ និងសៃឹងណរត្ង 
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- ការបញ្េប់ការអនុវត្តសាកលបងរបព័នធទិ្នាន័យតាេដានសិសស (STS) ម្ៅសាោបឋេសិកា និងេធ្យេសិកា
កាុងរសរកពួក ម្េត្តម្សៀេរាប 

- ការបញ្េ ប់ការម្ធ្ាីម្ត្សតរងាា យត្នេៃម្ដី្េរគ្ន (Baseline) ម្លីអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូង និងរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូង 
(EGRA& EGMA) ម្ៅតាេសាោម្រៀន ៣៤០ កាុង៩ម្េត្តម្គ្នលម្ៅ បានការគ្នរំទ្បម្ចេកម្ទ្សពីអងគការ KAPE 
ម្លីការ សរម្សររបាយការែ៍ 

- ថវកិាសរុបណដ្លបានណបងណចកម្ៅកាុងកិចេរពេម្រពៀងនដ្រូសរមាប់អនុវត្ត និងចុុះហត្ថម្លខាចប់តាងំពីការចប់ម្អតីេ
រម្រមាងរហូត្ដ្ល់នថាទី្៣១ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ ចំនួន ១០ ៥៨៧ ៧៤១,១០ ដុ្ោៃ រអាម្េរកិ កាុងម្នាុះទឹ្ករបាក់
ចំនួន ៥ ៤០៣ ៩៣៥,៨៧ ដុ្ោៃ រអាម្េរកិ រតូ្វបានម្អៃរម្ៅកាុងរែនីរបស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា។ 
ការចំណ្តយរិត្រតឹ្េនថាទី្៣១ ណេធ្ាូ  ឆ្ា ២ំ០២០ អនុវត្តបាន ៤ ៩០៩ ០៦០,៦២ ដុ្ោៃ រអាម្េរកិ ម្សមី ៤៦,៣៧
ភាររយ។ អរតាការម្របីរបាស់ទបម្ដាយសារសកេមភាពេួយចំនួន ដូ្ចជា សិកាខ សាោ បែតុ ុះបណ្តត ល និង
ពិម្រគ្នុះម្ោបល់រតូ្វបានលុបម្ចល ឬពនារម្ពល ម្ៅម្ពលមានការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី្-១៩ ។ 

៥. េូលនិធិ្ភាពជានដ្រូសរមាបអ់ភិវឌ្ឍនស៍េត្ថភាពដំ្ណ្តក់កាលទី្៣ (CDPF 3) មានថវកិា ៣២ ោនដុ្ោៃ រ
អាម្េរកិ គ្នរំទ្ម្ដាយសហភាពអឺរ  ុប រដាឋ ភិបាលស្ុយណអត្ អងគការយូនីម្សហា េូលនិធិ្ភាពជានដ្រូសកលសរមាប់ការ
អប់រ ំ(ណអាកអម្ថរណដ្លមានទឹ្ករបាក់ ៦,២ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ) និងទី្ភាា ក់ងារសហរដ្ឋអាម្េរកិសរមាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរ
ជាតិ្ មានរយៈម្ពលអនុវត្តពីឆ្ា ២ំ០១៧ ដ្ល់ឆ្ា ២ំ០២៣។ េូលនិធិ្ម្នុះសរមាបព់រងឹងសេត្ថភាពេស្រនតី និងសាថ ប័នម្ៅ
ថ្នា ក់ជាតិ្ និងថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ កាុងការម្រៀបចំណអនការ ការពិនិត្យតាេដាន ការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ ការអនុវត្ត
ម្គ្នលនម្ោបាយ និងកំណែទ្រេង់។ កាុងឆ្ា ២ំ០២០ េូលនិធិ្ម្នុះ គ្នរំទ្សម្ស្រងាគ ុះបនាៃ ន់ដ្ល់កិចេេិត្េំរបឹងណរបងរបស់
រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាកាុងការម្ឆ្ៃីយត្បនឹងជំងឺរកីរាលដាលកូវដី្-១៩។ ការគ្នរំទ្ទូ្ទងំរបម្ទ្សម្នុះ បានអតល់
េម្ធ្ាបាយដ្ល់កុមារកាុងការបនតការសិកាកំ ុងម្ពលបិទ្សាោម្រៀន ជំនួយដ្ល់ការម្បីកសាោម្រៀនម្ ងីវញិ
របកបម្ដាយសុវត្ថិភាពកាុងបរបិទ្កូវដី្-១៩។ វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗរេួមាន៖ 

- ការបញ្េ ប់ការពិនិត្យម្ ងីវញិម្ៅម្លីេុេងាររបស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ណដ្លជាការងារេួយមានវសិាល
ភាពធំ្ និងេ ត់្ចត់្ ម្ដាយបានអតល់អនុសាសន៍រនៃឹុះ និងជាក់ោក់ដ្ល់រកសួងកាុងការពរងឹងការអភិវឌ្ឍម្ៅ
ករេិត្សាថ នប័នឱ្យមានរបសិទ្ធភាពបណនថេម្ទ្ៀត្ 

- ណអនការម្គ្នលសតីពីការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពឆ្ា ២ំ០២០-២០២៤ ម្រគ្នងនឹងបញ្េ ប់ម្ៅម្ដី្េឆ្ា ២ំ០២១។ ឯកសារ
ម្នុះនឹងអតល់ជារកបេែឌ សរមាប់គ្នរំទ្ដ្ល់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាម្ដី្េបមី្ឆ្ព ុះម្ៅសម្រេចវត្ថុបំែងម្គ្នល
នម្ោបាយ ននណអនការយុទ្ធសាស្រសតវសិ័យអប់រ ំ 

- ការគ្នរំទ្ដ្ល់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្ដី្េបបីនតអលិត្ឯកសារសរមាប់ការសិកាពីចមាា យរបកបម្ដាយបរោិបនា 
តាេរយៈការអលិត្វមី្ដ្អូម្េម្រៀន និងម្េម្រៀនម្អ ចិរតូ្និក ម្ដី្េបមី្ឆ្ៃីយត្បនឹងជំងឺរកីរាលដាលកូវដី្-១៩។ ម្ដាយ
សារអលប ុះពាល់របស់ជំងឺម្នុះម្ៅរបម្ទ្សកេពុជាកាន់ណត្ខាៃ ងំ ធ្នធានរបស់េូលនិធិ្ភាពជានដ្រូសរមាប់អភិវឌ្ឍ
សេត្ថភាពវសិ័យអប់រ ំ រតូ្វបានម្របីម្ដី្េបគី្នរំទ្ដ្ល់ការចូលម្រៀនវញិ គ្នរំទ្ម្លីការរកាសុវត្ថិភាព អនាេ័យ      
េូលដាឋ នដ្ល់សាោម្រៀនរដ្ឋ ១៣ ៤៨២ និងគ្នរំទ្ការម្បីកដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនម្ ងីវញិរបកបម្ដាយសុវត្ថភាព 
និងមានតសុេភាព រពេទងំយុទ្ធនាការជំរុញឱ្យមានអនាេ័យសាែ ត្ និងវធិានការទ្ប់សាោ ត់្ការរកីរាលដាលជំងឺ
កូវដី្-១៩ 

- ការវាយត្នេៃរេួគ្នា សតីពី ត្រេូវការសរមាប់វសិ័យអប់រនំនអលប ុះពាល់ពីជំងឺរកីរាលដាលកូវដី្-១៩ ម្ៅម្លីកុមារ 
ម្ដាយម្តត ត្ម្លីការចូលម្រៀន រុែភាពនិងរបសិទ្ធភាពននការសិកាពីចមាា យ និងត្រេូវការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាព
របស់ររូបម្រងៀន មានអាកចូលរេួម្ឆ្ៃីយកាុងការវាយត្នេៃម្នុះ  ១៥ ០០០នាក់ ម្ៅទូ្ទងំរបម្ទ្ស 
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- ជំងឺរកីរាលដាលកូវដី្-១៩ បានម្ធ្ាីឱ្យណរបរបួល និងពនាម្ពលអនុវត្តណអនការសកេមភាពេៃុះ ប ុណនតវឌ្ឍនភាព
ការងារម្ៅណត្បនតម្ៅេុេ តាេរយៈការគ្នរំទ្ដ្ល់នាយកដាឋ នជំនាញឬសាថ ប័នអប់រ ំ២២ អងគការេិនណេនរដាឋ ភិបាល
អនតរជាតិ្ ២ (VSO និងអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារ) នដ្រូអងគការសហរបជាជាតិ្ ១ (IIEP) និងអាកជំនួយការ
បម្ចេកម្ទ្សអនតរជាតិ្(បុរគល និងសាថ ប័ន) ៣៤។ រករេបណ្តត ញអងគការេិនណេនរដាឋ ភិបាល ១៤ បានគ្នរំទ្ដ្ល់
ការងារវាយត្នេៃពីអលប ុះពាល់ម្ដាយសារជំងឺរកីរាលដាលកូវដី្-១៩ 

- រកបេែឌ ថវកិា GPE3 ណអាកអម្ថរេិនសម្រេចបានតាេចំែុចម្ៅម្ៅតាេម្ពលម្វោកំែត់្ម្ទ្ ម្ដាយសារណត្
អលប ុះពាល់ននជំងឺកូវដី្-១៩ ណដ្លសកេមភាពគ្នរំទ្រតូ្វបានពនាម្ពលអនុវត្ត និងមានការឯកភាពពីរករេរបឹកា
េូលនិធិ្ភាពជានដ្រូសកលសរមាប់ការអប់រ។ំ  
ជារេួ េូលនិធិ្ម្នុះបានគ្នរំទ្ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតរីកសួង េនៃីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត 

ការោិល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារករង រសរក េែឌ  និងសាោម្រៀន ១២ ៧៥០នាក់  ណដ្លសថិត្កាុងចំែុចអល
សម្រេចជាយុទ្ធសាស្រសតទងំ៦ របស់េូលនិធិ្ភាពជានដ្រូសរមាប់អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពវសិ័យអប់រ។ំ ៧២ភាររយ ននថវកិាម្នុះ 
បានអតល់អលរបម្ោជន៍ម្ៅដ្ល់បុរគលិកអប់រមំ្ៅថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ ទងំតៃ ល់និងរបម្ោល។ មានរតឹ្េណត្ ៣០ភាររយ 
ននបុរគលិកអប់រទំងំអស់ជាស្រសតីណដ្លនឹងរត្ូវបានបនតគ្នរំទ្ម្ដាយម្តត ត្ម្លីការបស្រញ្ា បម្យនឌ័្រ និងការគ្នរំទ្ដ្ល់ថ្នា ក់
ដឹ្កនាជំាស្រសតីរបស់រកសួងអប់រ ំ  យុវជន និងកីឡាម្ៅររប់ករេិត្។ បានម្របីរបាស់ថវកិាសរុបរបមាែ ៥,៥ ោនដុ្ោៃ រ
អាម្េរកិកាុងឆ្ា ២ំ០២០។ 

៦. រម្រមាងបម្ងោីត្វទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយម្ៅរាជធានីភាំម្ពញ និងម្េត្តបាត្ដំ់្បង (E-TECs)  មានថវកិា ៣៧ 
ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ គ្នរំទ្ម្ដាយទី្ភាា ក់ងារសហរបតិ្បតិ្តការអនតរជាតិ្ជប ុន (JICA) មានរយៈម្ពលអនុវត្តពីឆ្ា ២ំ០១៧ 
ដ្ល់ឆ្ា ២ំ០២២ ម្ដី្េបពីរងឹងសេត្ថភាពររូបម្រងៀនថមីម្ៅកេពុជា។ វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗរេួមាន៖ 
ការម្លីកេពស់េត្ថភាព៖ 

- ការបញ្ាូ នររូឧម្ទ្ៃស ៥នាក់ រសី ១នាក់ ម្ៅបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់សតីពីការណកលេែរុែភាព
ការអប់រេូំលដាឋ ន ម្ៅរបម្ទ្សជប ុន ឆ្ា ២ំ០២០-២០២២ 

- ការអភិវឌ្ឍកេមវធីិ្សិកាលេែិត្សរមាប់ររប់េុេវជិាា  ននកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនករេិត្បឋេសិកា និងេុេវជិាា       
វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនសរមាប់កេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនករេិត្េធ្យេសិកាបឋេភូេិ 

- ការបំប នសេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃសសតីពី ការម្រៀបចំកេមវធីិ្សិកាលេែិត្ ការសរម្សរកិចេណត្ងការបម្រងៀន តាេរយៈការ
អនុវត្តវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនគ្នរំទ្ជំនាញសត្វត្សរទី៍្២១ 

- ការបំប ន និងគ្នរំទ្សេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃសម្លីជំនាញរសាវរជាវរបតិ្បត្តិ(អប់រ)ំ 
- ការកសាងសេត្ថភាពដឹ្កនារំរប់ររង និងវាយត្នេៃ ដ្ល់រែៈររប់ររង និងររូឧម្ទ្ៃស 
ការសាងសង ់ និងបំពាកស់មាភ រៈ៖ ការងារសាងសង់ និងបំពាក់សមាភ រៈសម្រេចបាន ១០០ភាររយ និងលទ្ធអល

ម្ៅវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយមានដូ្ចខាងម្រកាេ៖ 
វទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយបាត្ដំ់្បង៖  

- ការសាងសង់អគ្នររដ្ឋបាល ១េាង ៣ជាន់ ម្សមី ២៩បនៃប់ ម្ដាយមានបំពាក់សមាភ រៈការោិល័យដូ្ចជា តុ្ ទូ្ 
ម្ៅអី មា សុីនរត្ជាក់ និងកំុពយូទ័្រ 

- ការសាងសង់អគ្នរសិកា ១េាង ៣ជាន់ ម្សមី ២៩បនៃប់ កាុងម្នាុះមានបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍វទិ្ាសាស្រសត បនៃប់សិលបៈ  
បនៃបត់្ស្រនតី និងបនៃប់ម្រហកិចេ  

- ការសាងសង់អគ្នរបណ្តា ល័យមាន ៣ជាន់ រេួមានបណ្តា ល័យ បនៃប់សា័យសិកា សាលសហសិកា ២បនៃប់ 
និងបនៃប់កំុពយូទ័្រ ៤បនៃប់  
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- ការសាងសង់អគ្នរពហុេុេងារ ១ជាន់ ណដ្លអាចម្របីជាសាលរបជំុ កីឡា និងសិលបៈ 
- ការសាងសង់អគ្នរអម្នតវាសិកដាឋ ន ១េាង ៤ជាន់ ម្សមី ២២បនៃប់ កាុងម្នាុះបនៃប់ម្រង ១៧ កាុង ១បនៃប់មានណររ
ពីរជាន់ ៨ និងតុ្ណវង ១ និងម្ៅអី ៨។ ចំណែក ៥បនៃប់ម្ទ្ៀត្រេួមាន បនៃបអ់ៃុះបាយ ១ បនៃប់ម្បាករក់ ១ បនៃប់
ងូត្ទឹ្ក ១ បនៃប់បងគន់អនាេ័យ ១ និងបនៃប់សាា ក់ម្ៅរបស់ររូ ១   

- ការបំពាកកំុ់ពយូទ័្រ ៣២ម្ររឿង កាុង ១បនៃប់  
- ការបំពាកស់មាភ រៈ និងឧបរកែ៍ម្ៅតាេបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍ បនៃប់សិលបៈ ត្ស្រនតី និងបនៃប់ម្រហកិចេ  
- ការអ្ល់ម្សៀវម្ៅអានសរមាប់បណ្តា ល័យ។ 

វទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយរាជធានីភាំម្ពញ៖ 
- ការសាងសង់អគ្នររដ្ឋបាល ១េាង ៣ជាន់ ម្សមី ១៦ បនៃប់ ម្ដាយមានបំពាក់សមាភ រៈការោិល័យដូ្ចជា តុ្ ទូ្ 
ម្ៅអី មា សុីនរត្ជាក់ និងកំុពយូទ័្រ 

- ការសាងសង់អគ្នរសិកា ១េាង ២ជាន់ ម្សមី ៧បនៃប់ កាុងម្នាុះមានបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍វទិ្ាសាស្រសត បនៃប់សិលបៈ និង
បនៃប់ម្រហកិចេ  

- ការសាងសង់អគ្នរបណ្តា ល័យមាន ២ ជាន់ រេួមាន សាលម្សៀវម្ៅ សាលអាន និងបនៃប់ កំុពយូទ័្រចំនួន ៤  
- ការសាងសង់អគ្នរពហុេុេងារ ១ជាន់តៃ ល់ដី្ ណដ្លអាចម្របីរបាស់បានជាសាលរបជំុ កីឡា និងសិលបៈ 
- ការបំពាកកំុ់ពយូទ្័រ ៣២ម្ររឿង កាុង ១បនៃប់ 
- ការបំពាក់សមាភ រៈ និងឧបរកែ៍ម្ៅតាេបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍ បនៃប់សិលបៈ ត្ស្រនតី និងបនៃប់ម្រហកិចេ 
- ការអ្ល់ម្សៀវម្ៅអានសរមាប់បណ្តា ល័យ។ 

៧. រម្រមាងណកលេែបរសិាថ នសាោម្រៀន និងការអគត្់អគងស់មាភ របរកិាខ រអបរ់មំ្ៅកេពុជា មានថវកិា ២០ ោនដុ្ោៃ រ        
អាម្េរកិ គ្នរំទ្ម្ដាយសាធារែរដ្ឋរបជាមានិត្ចិន មានរយៈម្ពលអនុវត្តពីឆ្ា ២ំ០១៩ ដ្ល់២០២១។ វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ
រេួមាន៖ សាងសង់អគ្នរសិកា ២៧កណនៃងម្ៅតាេរាជធានី ម្េត្ត ៣ រេួមាន៖ ម្េត្តកណ្តត ល ១១ ម្េត្តកំពង់ចេ ១០ 
និងរាជធានី ៦។ រម្រមាងម្នុះររបដ្ែត ប់ម្លីវទិ្ាល័យ ២៦ និងេជឈេែឌ លររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការ ១ កាុងម្នាុះសង់
អគ្នរសិកា ២៣េាង ម្សមី ២៩៩បនៃប់ អគ្នរធ្នធាន ១៧កណនៃង អម្នតវាសិកដាឋ ន ១េាង អៃុះររូ ៥កណនៃង ទី្ោនបាល់
ទត់្ ៨ ទី្ោនបាល់ម្បាុះ ១៥ បងគនអ់នាេ័យ ៣២ អែូ្ងទឹ្ក ២៣ របងរបណវង ៦៤០ណេ រត្ អៃូវនិងលូបងាូរទឹ្កម្បតុ្ង
របណវង ៧៥០ណេ រត្ ឧបករែ៍បម្រងៀន ម្ររឿងសងាា រេិ និងបរកិាខ រអគត់្អគង់ទឹ្កសរមាប់ម្របីរបាស់។ េកដ្ល់បចេុបបនាម្នុះ  
ការអនុវត្តរម្រមាងសម្រេចបាន ២៦,៨៤ភាររយ។ 

៨. រម្រមាងណកលេែការអបរ់មំ្ៅឧត្តេសិកា (HEIP) មានថវកិា ៩២,៥ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ (៩០ ោនដុ្ោៃ រ  
អាម្េរកិ គ្នរំទ្ម្ដាយធ្នាគ្នរពិភពម្ោក និង ២,៥ ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ ជាថវកិាបដិ្ភាររបស់រាជរដាឋ ភិបាលកេពុជា) 
មានរយៈម្ពលអនុវត្តពីឆ្ា ២ំ០១៨ ដ្លឆ់្ា ២ំ០២៤។ ម្គ្នលបំែងននរម្រមាងម្នុះរឺការណកលេែសេត្ថភាពននការម្រៀន
និងបម្រងៀន និងការរសាវរជាវម្ដាយម្តត ត្ម្លីណសៃេ កសិកេម និងការពរងឹងរបព័នធអភិបាលកិចេអនុវសិ័យឧត្តេសិកា។ 
រម្រមាងម្នុះអតល់ការគ្នរំទ្ដ្ល់៖ ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាម្គ្នលម្ៅ៥ (សាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ សាកលវទិ្ាល័យ
ភូេិនៃកសិកេម វទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកេពុជា សាកលវទិ្ាល័យសាា យម្រៀង និងសាកលវទិ្ាល័យជាតិ្បាត់្ដំ្បង) រែៈ 
រមាម ធិ្ការទ្ទួ្លសាគ ល់រុែភាពអប់រនំនកេពុជា អរគនាយកដាឋ នឧត្តេសិកាកាុងការពរងឹងសេត្ថភាពននរបព័នធអភិបាល
កិចេរបស់ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាទងំអស់។ រម្រមាងម្នុះក៏អតល់ការគ្នរំទ្ដ្ល់ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាឯកជនម្គ្នលម្ៅកាុងការ
ណកលេែសេត្ថភាពម្រៀននិងបម្រងៀន និងរបព័នធអភិបាលកិចេ។ វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ រេួមាន៖ 
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- រម្រមាងម្នុះមានកិចេរពេម្រពៀងភាពជានដ្រូ ៣១។ កិចេរពេម្រពៀងភាពជានដ្រូ ១៥ បានចុុះហត្ថម្លខា និង ១៦ 
ម្ទ្ៀត្ម្រគ្នងនឹងចុុះហត្ថម្លខាម្ៅម្ដី្េឆ្ា ២ំ០២១ ម្ហយីកាុងម្នាុះ ២៨កិចេរពេម្រពៀងជាេួយនដ្រូបរម្ទ្ស និង 
៣ម្ទ្ៀត្ជាេួយនដ្រូកាុងរសរក។ នដ្រូអនតរជាតិ្ ១២ ណដ្លបានចុុះហត្ថម្លខារចួម្ហយីមាន ៤ជាេួយនថ ២ជាេួយ
បារាងំ ២ជាេួយហាលីីពីន និង ១ជាេួយអូស្រសាត លី សហរដ្ឋអាម្េរកិ ជប ុន និងហុងកុង។ កិចេរពេម្រពៀងភាពជា   
នដ្រូកាុងរសរក ៣ រតូ្វបានចុុះហត្ថម្លខាអងណដ្ររឺ ២ជាេួយវទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកេពុជា និង ១ម្ទ្ៀត្ជាេួយ
សាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ 

- កិចេរពេម្រពៀងភាពជានដ្រូអនតរជាតិ្ ១៦ ណដ្លកំពុងដំ្ម្ែីរការមាន ៣ជាេួយអូស្រសាត លី ៣ជាេួយកូម្រ   ២ជាេួយ
ហុងកុង ២ជាេួយនថ និង១ជាេួយបារាងំ ឥែឌូ ម្ែសុី ជប ុន ហាលីីពីន សហរដ្ឋអាម្េរកិ និងស្ុយណអត្ 

- ការអតល់រម្រមាងរសាវរជាវ ៥៣ ដ្ល់ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសាធារែៈ៥ កាុងម្នាុះ ៤៥រម្រមាងបានអារភាា ប់ម្ៅ
នឹងឧសាហកេម ណដ្លដឹ្កនានិំងសហដឹ្កនាមំ្ដាយស្រសតី ២២រម្រមាង 

- ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាម្គ្នលម្ៅទងំអស់បានបម្ងោីត្រែៈកមាម ធិ្ការរបឹកាឧសាហកេម 
- ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាម្គ្នលម្ៅទងំអស់បានបញ្េ ប់ម្សចកតីរពាងម្គ្នលការែ៍ណែនាអំំពី ដំ្ម្ែីរការបែតឹ ងត្វា 
របស់សិសស ការរបេូលេតិ្ម្ោបល់ពីសិសស និងបានបញ្ាូ នរបាយការែ៍ម្ៅនាយកដាឋ នឧត្តេសិកា 

- ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាម្គ្នលម្ៅទងំអស់បានបញ្េ ប់ម្សចកតីរពាងម្គ្នលការែ៍ណែនាអំំពី ការតាេដានការសិកា 
- ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាឯកជន ៨ រតូ្វបានម្រជីសម្រសី ម្ដី្េបអីតល់ហរិញ្ញបបទនឥត្សំែងម្ៅដំ្ណ្តក់កាលទី្១ 
- ការអលិត្វមី្ដ្អូឃ្ៃបីជាង ២ ៥០០ ណដ្លជាណអាកេួយននកេមវធីិ្ម្រៀនតាេរបព័នធម្អ កិរតូ្និក ម្ដី្េបជួីយកាត់្
បនថយ និងរបឆ្ងំនឹងការបិទ្សាថ ប័នអប់រកំាុងកំ ុងម្ពលជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី្-១៩ 

- ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា ១០ រតូ្វបានទ្ទ្ួលសាគ ល់រុែភាពអប់រមំ្ពញម្លញ 
- ការម្រៀបចមំ្គ្នលការែ៍ណែនាសំតីពី ការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុនអៃកាុង និងការររប់ររងធ្នធានេនុសសសរមាប់
ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសាធារែៈរដ្ឋបាលរតូ្វបានអភិវឌ្ឍ 

- ការររប់ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាម្គ្នលម្ៅទងំអស់ បាននឹងកំពុងម្រៀបចំម្សចកតីរពាងម្គ្នលការែ៍ណែនាអំំពី 
របព័នធធានារុែភាពអប់រនំអៃកាុង និងអរគនាយកដាឋ នឧត្តេសិកាកំពុងម្រៀបចំម្គ្នលការែ៍ណែនាទូំ្ម្ៅអំពី
របព័នធធានារុែភាពអប់រនំអៃកាុងសរមាប់អនុវសិ័យឧត្តេសិកា 

- ការរពាងសូចនាករថមី២៦ ម្ដី្េបមី្លីកកេពស់សតង់ដារុែភាពករេិត្កេមវធីិ្សរមាប់របព័នធធានារុែភាពនអៃកាុង 
- ការអសពាអាយម្សៀវម្ៅណែនាសំតីពីដំ្ម្ែីរការ និងនីតិ្វធីិ្ននការវាយត្នេៃកាុងការទ្ទួ្លសាគ ល់រុែភាពអប់រមំ្លី
ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសរមាប់េស្រនតីវាយត្នេៃ 

- ការបញ្េ ប់យុទ្ធសាស្រសតអនុវសិ័យឧត្តេសិកា២០២១-២០៣០ និងយុទ្ធសាស្រសតររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា២០២១-
២០៣០ ចំនួន ៥  

- ការម្រៀបចំកេមវធីិ្ភាពជានដ្រូការអប់រណំសៃេរវាងររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា និងសាោម្រៀនេធ្យេសិកាតាេរយៈរម្រមាង
ណកលេែការអប់រឧំត្តេសិកា និងរម្រមាងណកលេែការអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកា។ 

ទី្របឹកាបម្ចេកម្ទ្សជាតិ្ និងអនតរជាតិ្បំម្ពញការងារម្ៅតាេអងគភាពម្រកាេឱ្វាទ្រកសួង និងថ្នា កម់្រកាេជាតិ្ 
រកសួងបានរបេូល និងម្រៀបចំចងរកងព័ត៌្មានសតីពីទី្របឹកាបម្ចេកម្ទ្សជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ណដ្លបានបំម្ពញ

ការងារម្ៅម្រកាេឱ្វាទ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា និងម្ៅតាេេនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត ម្ដី្េបពិីនិត្យ
តាេដានអំពីវឌ្ឍនភាពននការបំម្ពញការងាររបស់ទី្របឹកាបម្ចេកម្ទ្ស។ ម្ៅឆ្ា ២ំ០២០ ទី្របឹកាបម្ចេកម្ទ្សសរុប ២៤
នាក់ រសី ៣នាក់ បម្រេីការងារម្ៅអងគភាពម្រកាេឱ្វាទ្រកសួង កាុងម្នាុះទី្របឹកាជាតិ្ ១១នាក់ និងអនតរជាតិ្ ១៣នាក់។
េនៃីរអបរ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត មានជំនួយការបម្ចេកម្ទ្ស ១៨នាក់ រសី ៩នាក់ ភារម្រចីនជាអាកសម័ររចិត្ត។ 



   

20 

 

ជារេួ ចំនួនទី្របឹកាបម្ចេកម្ទ្សបម្រេីការងារម្ៅកាុងរកសួង មានការថយចុុះជាលំដាប់ពីេួយឆ្ា មំ្ៅេួយឆ្ា  ំ
រសបម្ៅនឹងម្គ្នលការែ៍របសិទ្ធភាពហរិញ្ញបបទនសហរបតិ្បត្តិការ។   

លទ្ធអលការងាររបស់រករេការងារបម្ចេកម្ទ្សចរេរុះវសិ័យអប់រ ំ 
  ម្ៅឆ្ា ២ំ០២០ រករេការងារបម្ចេកម្ទ្សចរេរុះវសិ័យអប់រថំ្នា ក់ជាតិ្ បានម្រៀបចំកិចេរបជំុ ២ដ្ង ម្ដី្េបពិីភាកា 
និងម្ដាុះរសាយ ការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយ កំណែទ្រេង់វសិ័យអប់រ ំ ការពរងឹងរបសិទ្ធភាពហរិញ្ញបបទនសហរបតិ្បត្តិ
ការ និងការបងាា ញពីវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ រេួទងំការពិនិត្យតាេដាន។ រករេការងារម្នុះបានម្តត ត្ការយកចិត្តទុ្កដាក់ម្លី
សកេមភាពពាក់ព័នធនឹងនិរនតរភាពននការសិការបស់សិសានុសិសស ទក់ទ្ងនឹងការសិកាតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក និង
ការម្រៀរររធ្នធានសរមាប់ការសិកាកាុងបរបិទ្កូវដី្-១៩។ កេពុជាទ្ទួ្លបានហរិញ្ញបបទនឥត្សំែង ៧ ោនដុ្ោៃ រ
អាម្េរកិ សរមាប់ម្ដាុះរសាយការម្រៀនសូរត្កាុងបរបិទ្កូវដី្-១៩ និង ១០ោនដុ្ោៃ រអាម្េរកិ ម្អសងម្ទ្ៀត្សរមាប់ការ
អភិវឌ្ឍវសិ័យអប់រ ំពីេូលនិធិ្សកលសរមាប់ការអប់រ។ំ 
 រករេការងារបម្ចេកម្ទ្សចរេរុះវសិ័យអប់រថំ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត ១១ ម្សម ី ៤៤ភាររយ បានម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមសមាស
ភាពរករេការងារ ។ ២២ ម្េត្ត រាជធានី បានម្រៀបចំណអនការសកេមភាពរបចឆំ្ា ២ំ០២០ និង ១០ម្េត្ត បានដំ្ម្ែីរការកិចេ
របជំុតាេរតី្មាស។ រករេការងារថ្នា ក់ម្េត្តម្នុះបានរបជំុពិភាកាអំពីការពរងឹងការសិកាតាេអនឡាញ និងការម្បីកសាោ 
ម្រៀនម្ ងីវញិ ការម្រៀបចំណអនការយុទ្ធសាស្រសតថវកិា ការម្រៀបចំណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ និងការម្រៀបចំណអនការអប់រមំ្ឆ្ៃីយ
ត្បម្ៅនឹងអលប ុះពាល់ម្ដាយសារជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី្-១៩។  

២.១.៤.៣  វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកំណែទ្រេងច់ាប ់និងកំណែទ្រេងវ់េិជឈការ និងវសិហេជឈការ 
ការម្រៀបចំលិេិត្បទ្ដាឋ នរតិ្យុត្តគ្នរំទ្អនុវសិ័យឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងចាប់សតីពីការអបរ់ ំនិងកំណែទ្រេងវ់សិ័យអបរ់ ំ
រកសួងបានម្រៀបច៖ំ 

- រពុះរាជរកឹត្យម្លេ នស/រកត្/០៨២០/៩២៤ ចុុះនថាទី្២៩ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្រៀបចំនិងការរបរពឹត្ត
ម្ៅរបស់រែៈកមាម ធិ្ការជាតិ្សរមាប់ការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្  

- អនុរកឹត្យម្លេ ៤៦ អនរក.បក ចុុះនថាទី្០១ ណេម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្រៀបចំ និងការរបរពឹត្តម្ៅរបស់
នាយកដាឋ នម្រៀបចំនិងររប់ររងរពឹត្តិការែ៍កីឡា និងេជឈេែឌ លជាតិ្ព័ត៌្មាននិងសថិតិ្កីឡាចំែុុះអរគនាយក
ដាឋ នកីឡាននរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- អនុរកឹត្យម្លេ ២០៦ អនរក.បក ចុុះនថាទី្១៥ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការបូ្រម្ ម្ ុះសាកលវទិ្ាល័យបាត់្ដំ្បង
េកជាសាកលវទិ្ាល័យជាតិ្បាត់្ដំ្បង 

- អនុរកឹត្យម្លេ ២០៧ អនរក.បក ចុុះនថាទី្១៥ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការបូ្រម្ ម្ ុះសាកលវទិ្ាល័យមានជ័យ
េកជាសាកលវទិ្ាល័យជាតិ្មានជ័យ 

- អនុរកឹត្យម្លេ ១៣០ អនរក.បក ចុុះនថាទី្២៥ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្រៀបចំនិងការរបរពឹត្តម្ៅរបស់      
រែៈកមាម ធិ្ការអនតររកសួងសតីពីសុេភាពសិកា 

- អនុរកឹត្យម្លេ ១៤៣ អនរក.បក ចុុះនថាទី្៧ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្អៃរការររប់ររងេជឈេែឌ ល
ររុម្កាសលយភូេិភារចំនួន ៤ េជឈេែឌ លររុម្កាសលយភូេិភារឦសានម្ៅម្េត្តសៃឹងណរត្ង សាោររុម្កាសលយ
និងវរិកឹត្ការម្េត្ត ១៥ និងសាោអនុវត្តន៍ ឱ្យេកសថិត្ម្រកាេការររប់ររងរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- របកាសម្លេ ១៦៤១ អយក.របក ចុុះនថាទី្១០ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្រៀបចំ និងការរបរពឹត្្ម្ៅរបស់
ការោិល័យចំែុុះនាយកដាឋ នម្រៀបចំ និងររប់ររងរពឹតិ្្ការែ៍កីឡា និងេជឃេែឌ លព័ត៌្មាននិងសថិតិ្កីឡា    

- របកាសម្លេ ៣៨២ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៧ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការបម្ងោីត្េូលនិធិ្រសាវរជាវរំនិត្នចា
របឌិ្ត្ និងនវានុវត្តន៍ននរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 



   

21 

 

- របកាសម្លេ ១៤៨៧ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៨ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០ សតពីីការម្រជីសម្រសី និងអតល់ឋានៈសាស្រសាត ចរយ
កាុងវសិ័យអប់រ ំ

- ម្សចកតីសម្រេចម្លេ ៤៥ អយក.សសរ ចុុះនថាទី្២៨ ណេម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០  សតីពីការបម្ងោីត្រករេរបឹកាសាកល
វទិ្ាធិ្ការននកេពុជាសរមាប់អាែត្តិទី្៤  

- ម្សចកតីសម្រេចម្លេ ៥៥ អយក.សសរ ចុុះនថាទី្២៨ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការបម្ងោតី្រែៈកេមការ
ររប់ររងេូលនិធិ្រសាវរជាវ រំនិត្នចារបឌិ្ត្ និងនវានុវត្តន៍ ននរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- ម្សចកី្សម្រេចម្លេ ៥៦ អយក.សសរ ចុុះនថាទី្៥ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការបម្ងោីត្រែៈកេមការររប់ររង
សាកលវទិ្ាល័យជាតិ្បាត់្ដំ្បង 

- ម្សចកី្សម្រេចម្លេ ៧១ អយក.សសរ ចុុះនថាទី្១៦  ណេធ្ាូ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការបម្ងោីត្រែៈកេមការអភិវឌ្ឍ
ធ្នធានររូបម្រងៀន 

- របកាសម្លេ ១៨៨៧ អយក.របក ចុុះនថាទី្២២ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្អៃរការររប់ររងអនុវទិ្ាល័យ 
អនុវត្តន៍និងបឋេសិកាអនុវត្តន៍ននេនៃីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាម្េត្តបាត់្ដំ្បងេកសថិត្ម្រកាេការររប់ររងរបស់
វទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយបាត់្ដំ្បង 

- របកាសម្លេ ៣០៦  អយក.របក ចុុះនថាទី្២៧ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្លីកកេពស់អាកសិកាពូណកណដ្ល
មានម្ទ្ពម្កាសលយ ឬ បញ្ញ េពស់    

- របកាសម្លេ ៦៤២ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៧ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាលេែិត្
ជំនាញណកនចាអាហរករេិត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស 

- របកាសម្លេ ៦៤៣ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៧ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការកំែត់្វញិ្ញ បនបរត្បម្ចេកម្ទ្សនិង
វជិាា ជីវៈ និងសញ្ញ បរត្បម្ចេកម្ទ្សនិងវជិាា ជីវៈ 

- របកាសម្លេ ១៨៨៦ អយក.របក ចុុះនថាទី្២២ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្អៃរការររប់ររងអនុវទិ្ាល័យ 
អនុវត្តន ៍ និងបឋេសិកាអនុវត្តន៍ននេនៃីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភាំម្ពញេកសថិត្ម្រកាេការររប់ររងរបស់
វទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយរាជធានីភាំម្ពញ 

- របកាសម្លេ ២៩៥៤ អយក.របក ចុុះនថាទី្១៥ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីយនតការនិងនីតិ្វធីិ្ននការររប់ររង
ររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀន 

- ម្សចកតីសម្រេចម្លេ ៥៤ អយក.សសរ ចុុះនថាទី្២៧ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីរែៈកេមការម្រៀបច ំ និង
អភិវឌ្ឍណអនការយុទ្ធសាស្រសត ៥ឆ្ា  ំ(២០២១-២០២៥) របស់េជឈេែឌ លត្ំបន់អាសុីអាម្រាយស៍រមាប់ការអភិវឌ្ឍ
អប់របំម្ចេកម្ទ្ស(SEAMEO  TED) 

- ម្សចកតីណែនាមំ្លេ ០១ អយក.សែន ចុុះនថាទី្២០ ណេេករា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការពរងឹងការអនុវត្តបទ្បញ្ា
នអៃកាុងម្ៅតាេររឹុះសាថ នសិការដ្ឋ និងឯកជន 

- ម្សចកតីណែនាមំ្លេ ៤៦ អយក.សែន ចុុះនថាទី្៥ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុវត្តតួ្នាទី្ភារកិចេរបស់រែៈ
អភិបាលននរែៈអភិបាលរាជធានី ម្េត្ត រករង េែឌ កាុងដំ្ម្ែីរការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ 

- ចូលរេួពិនិត្យទុ្នរគ្នដំ្បូងរបស់សាកលវទិ្ាល័យ ោ សុមី កំចយមារ សាកលវទិ្ាល័យសាា យម្រៀង សាកល
វទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ សាកលវទិ្ាល័យជាតិ្បាត់្ដំ្បង ម្ដី្េបជីាេូលដាឋ នកាុងការម្រៀបចំលិេិត្បទ្ដាឋ នណរបកាៃ យ
ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសាធារែៈម្ៅជាររឹុះសាថ នសាធារែៈរដ្ឋបាល។ 
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ការអនុវត្តកេមវធីិ្កំណែទ្រេងវ់េិជឈការ និងវសិហេជឈការ 
រកសួងបាន៖ 

- ម្រៀបចំនីតិ្វធីិ្សតង់ដាននការអនុវត្តេុេងារវសិ័យអប់រ ំ និងអ្ល់ការបែុ្ុះបណ្្តលសេត្ថភាពដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នា ក់
ម្រកាេជាតិ្កាុងការររប់ររង ចត់្ណចង និងអនុវត្តេុេងារអ្ល់ម្សវាអប់រ ំ

- រពាងសតង់ដាអបបបរមាននការអនុវត្តេុេងារវសិ័យអប់រណំដ្លបានម្អៃរជូនរដ្ឋបាលថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ 
- ចុុះសិកាទិ្នាន័យម្ដី្េរគ្នអំពីេុេងារវសិ័យអប់រណំដ្លបានម្អៃរជូនរដ្ឋបាលថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ 
- រពាងម្សចកី្ណែនាសំ្ីពី នីតិ្វធីិ្ ណបបបទ្ កាុងការររប់់ររងចត់្ណចង និងអនុវត្តេុេងារអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា 
ណដ្លបានម្អៃរជូនរដ្ឋបាលរករង រសរក េែឌ    

- រពាងរបកាសស្ីពី ការម្រៀបចំនិងការរបរពឹត្តម្ៅរបស់េនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត និងម្គ្នលការែ៍
ណែនានំានាគ្នរំទ្អនុរកឹត្យម្លេ ១៨២, ១៨៣, ១៨៤ អនរក.បក ចុុះនថាទី្២ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ ស្ីពីេុេងារ 
និងរចនាសេព័នធរករង រសរក េែឌ  

- អសពាអាយអនុរកឹត្យម្លេ ១៨២, ១៨៣, ១៨៤ អនរក.បក ចុុះនថាទី្២ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ ស្ីពី េុេងារនិងរចនា   
សេព័នធរករង រសរក េែឌ  ដ្ល់បុរគលិករដ្ឋបាលថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ ១០០នាក់ រសី ២០នាក់ និងថ្នា ក់ដឹ្កនារំកសួង
អប់រ ំយុវជន និងកីឡា ១៥៦នាក់ រសី ២៧នាក់ 

- ម្រៀបចំរករេការងារអនតររកសួងណដ្លមានរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ជាេួយម្លខាធិ្ការដាឋ នរែៈកមាម ធិ្ការ
ជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌ្ឍតាេណបបរបជាធិ្បម្ត្យយម្ៅថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្(រ.ជ.អ.ប.)និងសាោជាតិ្រដ្ឋបាលេូលដាឋ ន  

- រពាងឯកសារសរមាប់បែុ្ុះបណ្្តលស្ីពីម្គ្នលការែ៍ ណបបបទ្ និងនីតិ្វធីិ្សរមាប់អនុវត្តេុេងារវសិ័យអប់រ ំ
ណដ្លបានម្អៃរជូនរដ្ឋបាលថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្។ 

ការពរងឹងការអនុវត្តម្គ្នលការែ៍អភិបាលកិចេលែវសិ័យអប់រ ំនិងរែម្នយយភាពសងគេ 
រកសួងបាន ៖ 

- ណកសរេួលម្ ងីវញិឯកសារត្រេង់ទិ្សម្លីការងារររប់ររងតាេម្គ្នលការែ៍អភិបាលកិចេលែ  
- ម្រៀបចំណអនការយុទ្ធសាស្រសតរយៈម្ពលេធ្យេម្លីការងារអភិបាលកិចេលែ 
- ណកសរេួលម្ ងីវញិសូចនាករ ព័ត្៌មានសរមាប់របជាពលរដ្ឋ (I 4 C) កាុងវសិ័យអប់រ ំ
- អតល់ម្សវាជូនអតិ្ថិជនម្លីការម្សាីសុំអាជាា បែាទ្ទ្ួលសាគ ល់ការម្បីកររឹុះសាថ នសិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅឯកជនររប់
ករេិត្ ១១៤ និងររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា ៥ 

- អ្ល់ម្សវាជូនអតិ្ថិជនម្លីការម្សាីសុំបនតសុពលភាព បូ្រម្ ម្ ុះនាយក និងបូ្រទី្តាងំសាោ ២៧ររឹុះសាថ នសិកា
ឯកជន។ 

ការពរងឹងសេត្ថភាពម្លីការរបេូលព័ត្ម៌ានស្ីពីអលប ុះពាល់លិេិត្បទ្ដាឋ នរតិ្យុត្ត 
រកសួងបាន ៖ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោពរងឹងសេត្ថភាពសតីពី រកបេែឌ ចាប់ និងលិេិត្បទ្ដាឋ នរតិ្យុត្តកាុងវសិ័យអប់រដំ្ល់បុរគលិក
អប់រថំ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ មានអាកចូលរេួ ៩៦នាក់ រសី ១២នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ធំ្ 

- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីម្សចកី្រពាងរបកាសស្ីពី ការកំែត់្តួ្នាទី្ភារកិចេរបស់េនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី 
ម្េត្ត មានអាកចូលរេួ ៣៧នាក់ រសី ៥នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ កំពង់ឆ្ា ងំ និងបាត់្ដំ្បង 

- ម្រៀបចំម្សៀវម្ៅស្ីពីការបងាោ រ ទ្ប់សាោ ត់្ អំម្ពីជួញដូ្រេនុសស និងលំនានំនការបម្រងៀនករេិត្បឋេសិកា និង
េធ្យេសិកាបឋេភូេិ។  
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២.១.៤.៤ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកំផែទប្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារែៈ 
សាថ នភាពបុរគលិកអប់រ ំ

បុរគលិកអប់ររំរប់របម្ភទ្រកបេែឌ  ១២៣ ២៥០នាក់ រសី ៥៧ ៣៦៣នាក់ រត្ូវជា ៤៦,៥៥ភាររយ កាុងម្នាុះ
ម្ៅថ្នា ក់ជាតិ្ ៣ ៧៨៦នាក ់រសី ១ ០៥៧នាក់ និងថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ ១១៩ ៤៦៤នាក់ រសី ៥៦ ៣០៦នាក់។ ររូេម្ត្តយយ
សិកា ៣ ៨២០នាក់ រសី ៣ ៧១៨នាក់ ររូបឋេសិកា ៥៣ ២៦៣នាក់ រសី ២៧ ៨៨២នាក ់ររូបម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ ន 
(ចំម្ែុះទូ្ម្ៅ) ៤៣ ៥០៨នាក់ រសី ១៨ ៨៥៥នាក់ ររូបម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ ន(អប់រកំាយនិងកីឡា) ២ ៥០៣នាក់ 
រសី ៥២៥នាក់ ររូបម្រងៀនករេិត្ឧត្តេ (បម្រងៀនម្ៅវទិ្ាល័យ) ១៨ ២២៤នាក់ រសី ៥ ៩៥០នាក ់ររូបម្រងៀនករេិត្
ឧត្តេបម្រេីការងារម្ៅររឹុះសាថ នឧត្តេសិការដ្ឋ ១ ៦៦២នាក ់ រសី ៣៩៤នាក ់ អធិ្ការបឋេ ៤០នាក់ រសី ៦នាក់ និង
អធិ្ការេធ្យេ ២៣០នាក់ រសី ៣៣នាក់។ 
រកសួងបាន៖ 

- ម្របីរបាស់េស្រនតីជាប់កិចេសនា ៧០៤នាក់ រសី ២៧២នាក់ កាុងម្នាុះថ្នា ក់ជាតិ្ ៤៥០នាក់ រសី ១៦៦នាក់ និង
ថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ ២៥៤នាក់ រសី ១០៦នាក់ 

- ម្របីរបាស់ររូបម្រងៀនជាប់កិចេសនា ១៣ ៩៤១នាក់ រសី ៧ ៨០៧នាក់ កាុងម្នាុះ ររូបម្រងៀនជាប់កិចេសនា
ចំម្ែុះទូ្ម្ៅ ១១ ២៩១នាក់ រស ី៦ ៩៣៦នាក់ និងររូអកខរកេមជាប់កិចេសនា ២ ៤៧២នាក់ រសី ៨២១នាក ់
និងកិចេសនាណេមរឥសាៃ េ ១៧៨នាក់ រសី ៥០នាក់  

- ម្របីរបាសរ់រូបម្រងៀនពីរថ្នា ក់ពីរម្ពល ១០ ២០០នាក់ រសី ៤ ៧៧២នាក់ ររូបម្រងៀនថ្នា ក់រួបពីរករេិត្ ២ ៦៦១នាក់ 
រសី ៩២០ នាក់ និងររូបម្រងៀនថ្នា ក់រួបបីករេិត្ ៩៤នាក់ រសី ១៣នាក់  

- ដាក់ឱ្យអនុវត្តបនតម្គ្នលការែ៍សតីពី ការម្រជីសម្រសីររូថមីម្ដាយត្រេូវឱ្យម្បកខជនមានទិ្ដាឋ ការពីនាយកររឹុះសាថ នសិកា 
និងអងគភាពណដ្លេាុះររូ េុននឹងដាក់ពាកយរប ងចូលម្ធ្ាីជាររូបម្រងៀនររប់ករេិត្ 

- ពរងាយររូម្ចញពីសាោម្លីសររូ ម្ៅសាោេាុះររូររប់ករេិត្ ១៨នាក់ រសី ១៣នាក់ 
- របកាសដាក់េស្រនតីរាជការឱ្យចូលនិវត្តន៍ ១ ១៨៦នាក់ រសី ៦១០នាក់ កាុងម្នាុះចូលនិវត្តន៍េុនកំែត្់ ១៧៧នាក់ 
រសី ៨៨នាក់ ររប់រាជធានី ម្េត្ត 

- ម្សាីសុំណកត្រេូវសោកបរត្ចូលនិវត្តន៍ ៣៨៤នាក់ រសី ១៩៣នាក់ 
- ម្សាីសុំម្គ្នលការែ៍ម្បាុះពុេពសោកបរត្ចូលនិវត្តន៍ឆ្ា  ំ២០១៩ -២០២០ ចំនួន ១៩៩នាក់ រសី ៩៤នាក់  
- របកាសតៃ ស់បតូរទី្កណនៃងបម្រេីការងាររបស់េស្រនតីរាជការ ៥០នាក់ រសី ១៦នាក់  
- របកាសម្អៃររកបេែឌ បុរគលិកអប់រមំ្ៅរកសួងសាថ ប័ននានា ៤១នាក់ រសី ១២នាក់ កាុងម្នាុះរកបេែឌ បឋេ
សិកា ៨នាក ់រសី ២នាក់ រកបេែឌ េូលដាឋ ន ១៦នាក ់រសី ៦នាក់ និងរកបេែឌ ឧត្តេ ១៧នាក់ រសី ៤នាក់ 

- របកាសទ្ទ្លួរកបេែឌ ពីរកសួងសាថ ប័ននានា ១៤នាក់ រសី ៤នាក់ កាុងម្នាុះរកបេែឌ ឧត្តេ ១៣នាក់ រសី ៣ 
នាក់ និងរកបេែឌ បឋេសិកា ១នាក់ រសី ១នាក់ 

- របកាសបុរគលិកអប់រចូំលបម្រេីការងារកាុងរកបេែឌ ម្ដី្េ ៣នាក់ រសី ៣នាក់ 
- របកាសអនុញ្ញ ត្ចាប់ម្រកាេ ១៥នថា ដ្ល់បុរគលិកអប់រ ំ១នាក់ រសី ១នាក់    
- របកាសលុបម្ ម្ ុះបុរគលិកអប់រ ំ២៧៦នាក់រសី ៧៨នាក់ 
- របកាសដាកបុ់រគលិកអប់រឱំ្យម្ៅទ្ំម្នរគ្នម នម្បៀវត្ស ១៦៩នាក់ រសី ៧០នាក់       
- របកាសអនុញ្ញ ត្ឱ្យបុរគលិកអប់រចូំលបម្រេីការងារវញិ ៦៩នាក់ រសី ២៦នាក់ 
- របកាសអនុញ្ញ ត្ចាបឱ់្យបុរគលិកអប់រពំាបាលជំងឺ ៤៦នាក់ រសី ២៧នាក់ 
- របកាសអនុញ្ញ ត្ចាបឱ់្យបុរគលិកអប់រឈំប់សរមាកម្ដាយមានភារកិចេតៃ ល់េៃួន ៩នាក់ រសី ៥នាក់         
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- របកាសអនុញ្ញ ត្ចាប់ឱ្យបុរគលិកអប់រលំំណហមាតុ្ភាព ២៦នាក់ 
- ឧម្ទ្ៃសនាេបុរគលិកអប់រមំ្ៅបម្រេីការងារម្ៅសាោជំនាន់ថមី ៤នាក់ រសី ២នាក់  
- ឧម្ទ្ៃសនាេបុរគលិកអប់រចូំលបម្រេីការងារម្ៅអងគភាពម្ដី្េសាោជំនាន់ថមី ១៣នាក់ រសី ៥នាក់ 
- ឧម្ទ្ៃសនាេបុរគលិកអប់រឱំ្យម្ៅបម្រេីការងារជាេួយអងគការមា រែុីល ៤នាក់ រសី ៣នាក់  
- ឧម្ទ្ៃសនាេបុរគលិកអប់រមំ្ៅបម្រេីការងារម្ៅរែៈកមាម ធិ្ការម្រៀបចំការម្បាុះម្ឆ្ា ត្ ៤៨៣នាក់ រសី ៣៨នាក់ 
- ឧម្ទ្ៃសនាេបុរគលិកអប់រ ំ បនតការសិកាថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់អប់រឯំកម្ទ្សរបឹការរុម្កាសលយឆ្ា សំិកា 
២០១៩-២០២០ រយៈម្ពល ១ឆ្ា មំ្ៅេជឈេែឌ លរសាវរជាវររុម្កាសលយជំនាន់ថមីននវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រ ំ៣២នាក់ 
រសី ១៣នាក់ 

- ឧម្ទ្ៃសនាេបុរគលិកអប់រ ំបនតការសិកាជាអធិ្ការអប់រជំំនាន់ទី្៥ ម្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រ ំ៥២នាក់ រសី១១នាក់  
- ឧម្ទ្ៃសនាេបុរគលិកអប់រ ំ បនតការសិកាម្រៅរបម្ទ្ស ៨៦នាក់ រស ី ២២នាក ់ កាុងម្នាុះម្រកាយបែឌិ ត្ ១នាក ់
បែឌិ ត្ ២១នាក់ រសី ៦នាក់ បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ ៥៧នាក់  រសី ១៤នាក់ និងបរញិ្ញ បរត្ ៨នាក់ រសី ២នាក់  

- ឧម្ទ្ៃសនាេបុរគលិកអប់រ ំបនតការសិកាម្ៅកាុងរបម្ទ្ស ១១៧នាក់  រសី ២០នាក់ 
- ឧម្ទ្ៃសនាេបុរគលិកអប់រណំដ្លបញ្េ ប់ការសិកាកាុងរបម្ទ្សចូលបម្រេីការងារវញិ ១០៧នាក់ រសី ១៥នាក់ កាុង
ម្នាុះអធិ្ការអប់រជំំនាន់ទី្៣ ចំនួន ៤០នាក់ រសី ៤នាក់ និងេស្រនតីភូេិនៃរដ្ឋបាល ៦៧នាក់ រសី ១១នាក់។ 

ការម្រជីសម្រសីបុរគលិកអបរ់ ំ
រកសួងបាន៖ 

- រប ងបញ្េប់ការបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនករេិត្ឧត្តេបម្រងៀនម្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ (បរញិ្ញ បរត្+១) 
៩៩៤នាក់ រសី ៤៥៨នាក់  

- រប ងបញ្េ ប់ការបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ ន (អប់រកំាយនិងកីឡា ១២+២) ជំនាន់ទី្២៨ ចំនួន 
១៤៨នាក់ រសី ១១នាក់  

- រប ងបញ្េ ប់ការបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ ន១២+២ ជំនាន់ទី្២៩ ចំនួន ៤៧១នាក់ រសី ២៤៩ នាក់  
- រប ងបញ្េ ប់ការបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនករេិត្បឋេសិកា១២+២ ជំនាន់ទី្៣៧ ចំនួន ១ ៣៤៧នាក់ រស ី
៩២៩នាក់  

- រប ងបញ្េ ប់ការបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនេម្ត្តយយសិកា ១២+២ ជំនាន់ទី្៣២ ចំនួន ២០០នាក់ រសី ១៩១នាក់។ 

ការម្លីកទឹ្កចិត្តបុរគលិកអបរ់ ំ
រកសួងបាន៖ 

- របកាសណត្ងតាងំេស្រនតីររប់ររង ៨៨នាក់ រសី ១៦នាក់ 
- របកាសណត្ងតាងំកេមសិការរូម្ចញថមីររប់ករេិត្ ២ ៨៦៥នាក់ រសី ១ ៧២៤នាក់ 
- របកាសណត្ងតាងំអធិ្ការអប់រជំំនាន់ទី្៥ ចំនួន ៤៩នាក់ រសី ១០នាក ់ 
- ម្សាីតាងំស្ប់កាុងរកបេែឌ ជូនររូបម្រងៀនបម្រងៀនករេិត្ឧត្តេ ៦១៣នាក់ រសី ៣១១នាក់   
- ម្សាីតាងំស្ប់កាុងរកបេែឌ ជូនររូបម្រងៀនបម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ ន ៧៥៣នាក់ រសី ៣៧០នាក់   
- ម្សាីតាងំស្ប់កាុងរកបេែឌ ជូនររបូម្រងៀនករេិត្បឋេសិកា-េម្ត្តយយសិកា ១ ៨១៣នាក់ រសី ១ ២៤៣នាក់   
- ម្សាីសុំដំ្ម្ ងីឋាននតរស័កតិ និងថ្នា ក់ជូនបុរគលិកអប់រតំាេសញ្ញ បរត្ ១ ១៦១នាក់ រសី ៥៣៦នាក់ 
- ម្សាីសុំដំ្ម្ ងីឋាននតរស័កតិ និងថ្នា ក់ជូនបុរគលិកអប់រតំាេម្វនម្រជីសម្រសី ៩៤ ២១៣នាក់ រសី ៤២ ១៨៦នាក់ 
- បំពាកម់្ររឿងឥសសរយិយសការងារជូនបុរគលិកអប់រ ំ៨១៩នាក់ រសី ២០៧នាក់  
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- អ្ល់បែាសរម្សីរជូនបុរគលិកអប់រចូំលនិវត្តន៍ឆ្ា ២ំ០២០ ចំនួន ១ ០១០នាក់ រសី ៥០៧នាក់ 
- អតល់បែាសរម្សីរជូនររុសិសស ររុនិសសតិ្ណដ្លបានបំម្ពញភារកិចេជាជំនួយការអបបមាទ្ សេ័យរប ង៖១៩ 
សីហ ២០១៩ ចំនួន ៤៧៥នាក់ រសី ២៦០នាក់   

- អ្ល់លិេិត្ណថៃងអំែររុែជូនម្ោកររូ អាកររូបម្រងៀនថ្នា ក់ទី្៩ និងទី្១២ ចំនួន ១៣នាក់ រសី ៥នាក់ ណដ្ល
សម័ររចិត្តបម្រងៀនកាុងកេមវធីិ្តាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក និងបុរគលិកអប់រ ំ ៤នាក់ និងររុសិសស ៤៩នាក់ រសី ៣៤ 
នាក់ម្ៅសាោេធ្យេសិការរុម្កាសលេម្ត្តយយេជឈេិ និង ៧៦នាកណ់ដ្លបានចូលរេួវភិារទនឧបត្ថេភកងពល
តូ្ចឆ័្រត្ម្ោង ៩១១  និងសបបុរសជន អងគការ និងវារមិនកិតិ្តយស ៤៤នាក់ 

- ម្លីកសំម្ែីសុំម្ររឿងឥសសរយិយសការងារជូនសបបុរសជន និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ៤៥នាក់ និងបែាសរម្សីរជូនដ្ល់
អងគការម្រៅរដាឋ ភិបាល ៣០សនៃឹក 

- ម្លីកសំម្ែីសុំម្ររឿងឥសសរយិយសការងារឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ ជូនបុរគលិកអប់រមំ្ៅថ្នា ក់ជាតិ្ និងម្រកាេ
ជាតិ្សរុប ៩ ២៨២នាក ់រសី ៣ ៧៧៧នាក់ ម្សមី ៤០,៩ភាររយ ប័ែុាសរម្សីរ ៥០៦អងគភាព និងទ្ង់ជ័យោភី
ម្លេ១ ចំនួន ១២៣  និងម្លេ២ ចំនួន ១៤៧។  

២.១.៤.៥ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកំផែទប្មងក់ារប្រប់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារែៈ  
ការងារហរិញ្ញកិចេ 

ឆ្ា ២ំ០២០ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាបានចំណ្តយថវកិាកេមវធីិ្ ម្ដាយម្បាុះអាយអាែតិ្តម្បីករបាក់បាន 
៩៤,៣ភាររយ ម្ធ្ៀបនឹងចាប់ថវកិា និង ៩៦,២ភាររយ ម្ធ្ៀបនឹងឥែទនម្រកាយវចិរែកេមចំណ្តយ កាុងម្នាុះ   
រដ្ឋបាលកណ្្តលអនុវត្តបាន ៧៥,២ភាររយ ម្ធ្ៀបនឹងចាប់ថវកិា និង ៨៣,០ភាររយ ម្ធ្ៀបនឹងឥែទនម្រកាយ  
វចិរែកេមចំណ្តយ និងេនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្តអនុវត្តបាន ៩៨,១ភាររយ ម្ធ្ៀបនឹងចាប់ថវកិា និង 
៩៨,៥ភាររយ ម្ធ្ៀបនឹងឥែទនម្រកាយវចិរែកេមចំណ្តយ។ 
រកសួងបាន៖ 

- អសពាអាយ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តម្សៀវម្ៅណែនាសំ្ីពីការររប់ររងេូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀន 
- ដាក់ឱ្យអនុវត្តរបព័នធររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា (EFMS) ម្ៅអរគនាយកដាឋ នកីឡា     
អរគនាយកដាឋ នម្គ្នលនម្ោបាយនិងណអនការ និងេនៃីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភាំម្ពញ ម្េត្តកណ្តត ល 
ណកប កំពត្ សាា យម្រៀង និងត្បូងឃ្មុ ំ

- អតល់េូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនចំនួន ១៤០ ១៥៨,៣ ោនម្រៀល ម្ដាយបម្ងោីនចំនួន ១ោនម្រៀល/សាោ ម្លី
លិេិត្ ៨០១៥ សហវ និងចំនួន ៤ ០៦៥ ោនម្រៀល សរមាប់អ្ល់ជូនសាោម្រៀនអាទិ្ភាពកាុងការអភិវឌ្ឍ
ររឹុះសាថ នសិកា 

- ពម្នៃឿនការម្អៃរេូលនិធិ្ណកលេែសាោម្រៀនណដ្លជាជំនួយរបស់ស្ុយណអត្ ២២ ៥០៣,៩ ោនម្រៀល ជូនសាោ
ម្រៀនសាធារែៈទូ្ទងំរបម្ទ្ស 

- អតល់អាហរូបត្ថេភដ្ល់សិសសម្ៅបឋេសិកាណដ្លសថិត្កាុង ៦ ម្េត្ត ២០៥សាោ មានសិសស ៥០ ៣៦០នាក់   
ទឹ្ករបាក់ ៧ ០៧២,៤ ោនម្រៀល 

- អតល់ថវកិាសរមាប់ទិ្ញសមាភ របរកិាខ របម្ចេកម្ទ្សព័ត៌្មានវទិ្ាជូនសាោម្រៀនណដ្លបានបម្ងោីត្ថមី ៦៤ រេួមានកំុពយូទ្័រ 
៦៤ម្ររឿង និងមា សុីនម្បាុះពុេព  ៦៤ម្ររឿង 

- បម្ងោីនចំនួនសិសសអាហរូបករែ៍សិសសបឋេសិកា និងេធ្យេសិកាបឋេភូេិ ២០ ១៤១នាក ់ម្សមីនឹងឥែទន
ថវកិា ៤ ៨៣៣,៨ ោនម្រៀល 

- បម្ងោីនអងគភាពថវកិាពី ៦២ ម្ៅ ៦៣អងគភាព 
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- បម្ងោីនសិទ្ធិសម្រេចជូនអងគភាពថវកិាសរមាប់ការចំណ្តយ និងទូ្ទត់្របាក់រជាម្ទ្យយបុម្ររបទន 
- បម្ងោីនថវកិាសាងសង់បងគន់អនាេ័យនិងរបព័នធទឹ្កសាែ ត្ ១៤៤បងគន់ ចំណ្តយថវកិា ២ ០០០ោនម្រៀល  
- បម្ងោីត្រករេការងារសរមាប់ជួយម្ដាុះរសាយបញ្ា របឈេពាក់ព័នធនឹងការម្របីរបាស់របព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាររប់ររង
េូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈ (Help Desk) 

- បម្ងោីត្រករេការងារម្រៀបចំណអនការយុទ្ធសាស្រស្ថវកិា ២០២១-២០២៣ និងរម្រមាងថវកិារបចឆំ្ា ២ំ០២១ តាេ
លិេិត្ម្លេ ២៥២៥ អយក.ឧទ្ន ចុុះនថាទី្០១ ណេេិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ 

- បូកសរុបរម្រមាងថវកិាេូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈទូ្ទងំរបម្ទ្សតាេរបព័នធព័ត្៌មានវទិ្ា 
- បូកសរុបរម្រមាងថវកិារបចឆំ្ា ២ំ០២១ របស់ការោិល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាននរដ្ឋបាលរករង រសរក េែឌ   
ទូ្ទងំរបម្ទ្ស និងេុេងារទងំ ៣ (អប់រកុំមារតូ្ច បឋេសិកា និងអប់រមំ្រៅរបព័នធ) ននេនៃីរអប់រ ំ  យុវជន និង
កីឡាម្េត្តបាត់្ដំ្បង រពេទងំបញ្ាូ នម្ៅរកសួងម្សដ្ឋកិចេនិងហរិញ្ញវត្ថុទន់ម្ពលម្វោ 

- បូកសរុបរម្រមាងថវកិារបចឆំ្ា ២ំ០២១ របស់េជឈេែឌ លររុម្កាសលយភូេិភារ សាោររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្
ការម្េត្ត និងសាោអនុវត្តន៍ រពេទងំបញ្ាូ នម្ៅរកសួងម្សដ្ឋកិចេនិងហរិញ្ញវត្ថុទន់ម្ពលម្វោ 

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេម និងដាក់ឱ្យម្របីរបាស់របព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាសរមាប់ការររប់ររងេូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀន   
សាធារែៈអនុម្ោេតាេលិេិត្ម្លេ ៨០១៥ សហវ.អថ ចុុះនថាទី្ ១៨ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០១៩ និងបណនថេេុេងារ
ការម្រគ្នងថវកិានដ្រូលេែិត្តាេរម្រមាងនដ្រូនីេួយៗ និងព័ត៌្មានអគ្នរសិការបស់សាោម្រៀនសាធារែៈ 

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមវមី្ដ្អូម្េម្រៀន ស្ីពីការម្របីរបាស់របព័នធម្រគ្នងនិងរបាយការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុសរមាប់ររប់ររងេូលនិធិ្
ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈជូនេនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាននរដ្ឋបាល
រករង រសរក េែឌ  និងសាោម្រៀនសាធារែៈទូ្ទងំរបម្ទ្ស 

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបព័នធររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុតាេរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាម្លីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុ និងការម្រៀបចំរម្រមាង
ថវកិាបនៃុកបុរគលិក (ជំពូក ៦៤) 

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេម និងដាក់ឱ្យម្របីរបាស់របព័នធរបាយការែ៍ណដ្លអារភាា ប់ម្ៅនឹង ESP, AOP និងរបាយការែ៍
សេិទ្ធកេមជូនអងគភាពថ្នា ក់កណ្្តល 

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាម្រគ្នងថវកិា និងរបាយការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុសរមាប់ការររប់ររងេូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរ
ការសាោម្រៀនសាធារែៈ ឱ្យរសបតាេសាម រតី្ននលិេិត្ម្លេ ៨០១៥ សហវ.អថ ចុុះនថា១៩ ណេសីហ ឆ្ា ំ
២០១៩ របស់រកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ 

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ា សរមាប់ការម្រៀបចំតារាងឧបសេព័នធរជាម្ទ្យយបុម្ររបទនតាេចំណ្តត្់ថ្នា ក់កេមវធីិ្ 
និងចំណ្តត់្ថ្នា ក់ម្សដ្ឋកិចេននមាតិ្កាថវកិាជូនអងគភាពរដ្ឋបាលកណ្្តល ម្ដាយអនុម្ោេតាេរបកាសម្លេ ៦៦៣ 
សហវ.របក ចុុះនថាទី្២៨ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០ របស់រកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ 

- ម្ធ្ាីសុេដុ្េនីយកេមណអនការយុទ្ធសាស្រស្វសិ័យអប់ររំបស់េនៃីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត ម្ដី្េបមី្រៀបចំ
រម្រមាងថវកិារបចឆំ្ា តំាេរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ា ម្ដាយបនសុជីាេួយនឹងណអនការយុទ្ធសាស្រសតវសិ័យអប់រ ំ ណអនការ
យុទ្ធសាស្រស្ថវកិា និងណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំសហការជាេួយអរគនាយកដាឋ នម្គ្នលនម្ោបាយ និងណអនការ 

- ចងរកងម្សៀវម្ៅម្គ្នលការែ៍ណែនា ំ សតីពីនីតិ្វធីិ្ននការអនុវត្តថវកិានអៃកាុងរកសួងសរមាប់អងគភាពថ្នា ក់រដ្ឋបាល 
កណ្តត ល  

- អភិវឌ្ឍរបព័នធព័ត៌្មានររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា (EFMS) ម្លីេុេងារររប់ររងរជាម្ទ្យយ
បុម្ររបទនសរមាប់អងគភាពរដ្ឋបាលកណ្្តល និងេនៃីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត និងបានម្រៀបចំ
ម្សៀវម្ៅណែនាសំ្ីពីការម្របីរបាស់របព័នធ EFMS េុេងារររប់ររងរជាម្ទ្យយបុម្ររបទន 
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- ម្រៀបចំនិតី្វធីិ្ននការម្អៃរថវកិាម្បសកកេមតាេរបព័នធធ្នាគ្នរម្អសុីលីដាសរមាប់អងគភាពថ្នា ក់រដ្ឋបាលកណ្តត ល 
- ម្រៀបចំណអនការសកេមភាពលេែិត្សរមាប់ការអនុវត្តណអនការសកេមភាពរេួអន្រកាលឆ្ា ២ំ០២១ (MAP-២០២១) 
ម្ដី្េបចូីលរេួគ្នរំទ្កេមវធីិ្កំណែទ្រេង់សាធារែៈ 

- ម្រៀបចំរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាសរមាប់ម្ធ្ាីរបាយការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុតាេអនុវសិ័យម្ដាយអារភាា ប់ជាេួយកេមវធីិ្ចំណ្តយ 
នឹងឆ្ៃុុះបញ្េ ងំជាេួយរបាយការែ៍សេិទ្ធកេម ជូនអងគភាពរដ្ឋបាលកណ្តត ល 

- ម្រៀបចំរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាសរមាប់ររប់ររងការចុុះបំម្ពញម្បសកកេមកាុងរបម្ទ្ស និងម្រៅរបម្ទ្សជូនអងគភាព   
រដ្ឋបាលកណ្្តល និងេនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត 

- ម្រៀបចំលំហូរនីតិ្វធីិ្ននការអនុវត្តថវកិា និងណកសរេួលរហូំរពីររប់អងគភាពថវកិា  
- រពាងម្សៀវម្ៅនីតិ្វធីិ្ររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុសតង់ដាសរមាប់រម្រមាង (ការម្រគ្នង ការអនុវត្ត និងរបាយការែ៍) 
- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៣១៣ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្២៥ ណេេករា ឆ្ា ២ំ០២១ សតីពីករែីអនុញ្ញ ត្ជាម្គ្នលការែ៍   
អតល់សិទ្ធិសម្រេចជូនរបធានអងគភាពថវកិាសរមាប់ការចំណ្តយនិងទូ្ទត់្របាក់រជាម្ទ្យយបុម្ររបទន 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៥៤៣ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្០៨ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២១ សតីពីសំម្ែីសុំអនុញ្ញ ត្ជាម្គ្នលការែ៍
បនតនិរនតភាពននលិេិត្ម្លេ ២៨៧ សហវ.ហក ចុុះនថាទី្១៩ ណេេករា ឆ្ា ២ំ០១៥ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៧៦៣ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្០៦ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ ម្លីករែីសុំពម្នៃឿនការអនុវត្តថវកិា   
កេមវធីិ្ម្ពញម្លញរបស់អងគភាពម្ៅម្រកាេទី្សតីការរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្ៅថ្នា ក់រដ្ឋបាលកណ្្តលកាុងឆ្ា ំ
២០២០ និងបណ្្តឆ្ា បំនាៃ ប់ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៨៤៧ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្១១ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីសំម្ែីសុំអនុញ្ញ ត្ជាម្គ្នលការែ៍ 
និងអ្ល់របាក់ឧបត្ថេភជូននិសសតិ្អាហរូបករែ៍កេពុជា ២៣រូប ចបពី់ណេេករា ឆ្ា ២ំ០២០ ត្ម្ៅណដ្លកំពុងសាា ក់
ម្ៅទី្រករងអូ្ហន ម្េត្តហាូបីុ សាធារែរដ្ឋរបជាមានិត្ចិន និងទ្ទ្ួលបានការឯកភាពពីរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និង
ហរិញ្ញវត្ថុ តាេរយៈលិេិត្ម្លេ ១២៣៩ សហវ.អថ ចុុះនថាទី្២៤ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ 

- ម្រៀបចំម្សចកី្សម្រេចម្លេ ១២ អយក.សសរ ចុុះនថាទី្១៨ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការបម្ងោីត្និងការរបរពឹត្ត
ម្ៅរបស់រករេការងារម្រៀបចំរបព័នធររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា(EFMS) 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ១៦៥៣ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្១៧ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការម្រត្ៀេកញ្េ ប់ឥែទនថវកិា
សរមាប់ចំណ្តយទិ្ញសមាភ រៈម្របីរបាស់កាុងការបងាោ រនិងទ្ប់សាោ ត់្ការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី្-១៩ កាុងឆ្ា ២ំ០២០ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ១៧១២ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្២៣ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពី ការម្ធ្ាីវចិរែកេមនិងការពរងឹង
របសិទ្ធភាពចំណ្តយសរមាប់អនុវត្្ចាប់ស្ីពីហរិញ្ញវត្ថុសរមាប់ការររប់ររងឆ្ា ២ំ០២០ របស់អងគភាពម្រកាេឱ្វាទ្
រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ១៩៧០ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្១៧ ណេម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការម្ធ្ាីវចិរែកេមនិងការពរងឹង
របសិទ្ធភាពចំណ្តយម្លីកទី្២ សរមាប់អនុវត្្ចាប់ស្ីពីហរិញ្ញវត្ថុសរមាប់ការររប់ររងឆ្ា ២ំ០២០ របស់អងគភាព
ម្រកាេឱ្វាទ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ១៩៨២ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្២០ ណេម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីសំម្ែីសុំអនុញ្ញ ត្ជាម្គ្នលការែ៍
ម្ដាុះរសាយបញ្ា របឈេេួយចំនួនណដ្លពាក់ព័នធនឹងការអនុវត្្ថវកិាសរមាប់ការររប់ររងឆ្ា ២ំ០២០ និងឆ្ា បំន្
បនាៃ ប់ម្ៅរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា រពេទងំទ្ទ្ួលបានការឯកភាពពីរកសួងម្សដ្ឋកិចេនិងហរិញ្ញវត្ថុតាេរយៈ
លិេិត្ម្លេ ៥៥៥៩ សហវ.អថ ចុុះនថាទី្២៥ ណេេិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ២៣៩៩ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្២៩ ណេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការម្សាីសុំអនុញ្ញ ត្ជាម្គ្នល
ការែ៍ម្លីកណលងការកាត់្សនសឥំែទន ១ ១៩៣,៣ ោនម្រៀល សរមាប់ចំណ្តយម្លីសកេមភាពអាទិ្ភាព និង
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ទ្ទ្ួលបានការឯកភាពពីរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ តាេរយៈលិេិត្ម្លេ ៦៩០៧ សហវ.អថ ចុុះនថាទី្៥ ណេ
សីហ ឆ្ា ២ំ០២០ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៣៨១៥ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្២៨ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការសុំអនុញ្ញ ត្ជាម្គ្នលការែ៍
បញ្េូ លឥែទនថវកិា ២៨ ២២៦ោនម្រៀល កាុងរម្រមាងថវកិាឆ្ា ២ំ០២១ របស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៤២៣៧ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្១៤ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីសំម្ែីសុំជំរុញការទូ្ទត់្ថវកិា
ម្ពញម្លញសរមាប់ឆ្ា ២ំ០២០ របស់អងគភាពថវកិាម្ៅម្រកាេឱ្វាទ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៤៥១៤ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្២៣ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីសំម្ែីសុំពនារម្ពលននការបិទ្
បញ្ា ីចំណ្តយថវកិាបុម្ររបទនសរមាប់ចំណ្តយម្លីការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិឆ្ា ២ំ០២០ និង
ទ្ទួ្លបានការឯកភាពពីរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុតាេរយៈលិេិត្ម្លេ ១០២២៥ សហវ.អថ ចុុះនថាទី្១០ 
ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៤៦២៨ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្២៥ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីសុំអនុញ្ញ ត្ជាម្គ្នលការែ៍ឱ្យ
រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាបានម្បីករបាក់ទិ្ញសមាភ រអនាេ័យជូនរបធានេែឌ លសំម្ែរ េែឌ លកំណែ និង
េែឌ លបូករសង់ពិនៃុម្ដាយកំុពយូទ័្រសរមាប់ម្របីរបាស់កាុងកិចេដំ្ម្ែីរការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ 
និងទ្ទ្ួលបានការឯកភាពពីរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុតាេរយៈលិេិត្ម្លេ ៩០២០ សហវ.អថ ចុុះនថាទី្២ 
ណេវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៥៤៦៩ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្២១ ណេតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីសំម្ែីសុំអនុញ្ញ ត្ជាម្គ្នល
ការែ៍របរល់សិទ្ធិជូនេស្រនី្រត្ួត្ពិនិត្យហរិញ្ញវត្ថុអេរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ម្ដី្េបពិីនិត្យ និងសម្រេចអ្ល់
ទិ្ដាឋ ការម្លីេុេសញ្ញ ចំណ្តយេួយចំនួនណដ្លពាកព់័នធនឹងេជឈេែឌ លររុម្កាសលយភូេិភារ សាោររុម្កាសលយ
និងវរិកឹត្ការ និងសាោអនុវត្តន៍ ចប់ពីឆ្ា ២ំ០២១ ត្ម្ៅ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៥៨៤៧ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្៣០ ណេតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៩ ស្ីពីករែីសុំណកសរេួលអងគភាពថវកិា
ថ្នា ក់រដ្ឋបាលកណ្្តលសរមាប់ការអនុវត្តឆ្ា ២ំ០២០ត្ម្ៅ ម្ៅរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ឯកភាពពីរកសួង
ម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៥៩៤០ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្១៦ ណេវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីករែីបម្ងោីត្រជាម្ទ្យយបុម្ររបទន
ថវកិាកេមវធីិ្ម្ពញម្លញរបស់អងគភាពម្ៅរដ្ឋបាលកណ្្តលម្រកាេឱ្វាទ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាសរមាប់ការ
អនុវត្្ថវកិាឆ្ា ២ំ០២០ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៧១០០ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្ ១៧ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ ស្ីពីករែីសំម្ែីសុំម្អៃរឥែទនថវកិា
របស់អងគភាពថវកិាអរគនាយកដាឋ នយុវជន និងនាយកដាឋ នរសាវរជាវវទិ្ាសាស្រស្េកអងគភាពថវកិានាយកដាឋ ន
ហរិញ្ញវត្ថុសរមាប់ការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុកាុងឆ្ា ២ំ០២០ និងទ្ទួ្លបានការឯកភាពពីរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញ
វត្ថុតាេរយៈលិេិត្ម្លេ ៥៨៨ សហវ.អថ ចុុះនថាទី្១ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២១ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៧១០១ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្១៧ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីអនុញ្ញ ត្ជាម្គ្នលការែ៍អតល់របាក់
ឧបត្ថេភកាុងការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់បែឌិ ត្ណអាកររប់ររងអប់រចំប់ពីឆ្ា ២ំ០២០ត្ម្ៅ និងទ្ទ្ួលបានការឯកភាព
ពីរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ តាេលិេិត្ម្លេ ២៧៣២ សហវ.អថ ចុុះនថាទី្ ០៩ ណេម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០ 

- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៧០៩៥ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្១៧ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ ស្ីពីសំម្ែីសុំអនុញ្ញ ត្អតល់របាក់ឧបត្ថេភ
ជូនសាស្រសាត ចរយដឹ្កនាសំរម្សរនិម្កខបបទ្ និងរសាវរជាវចំនួន ៤ោនម្រៀល/មាា ក់ សរមាប់បែតុ ុះបណ្តត លនិសសតិ្
បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់  និងទ្ទួ្លបានការឯកភាពពីរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុតាេលិេិត្ម្លេ ៥៨៦៤ សហវ.
អថ ចុុះនថាទី្០២ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០  
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- ម្រៀបចំលិេិត្ម្លេ ៦៨៩០ អយក.ហវ ចុុះនថាទី្២៤ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីសុំអនុញ្ញ ត្ជាម្គ្នលការែ៍ឱ្យ
រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បានម្របីរបាស់ថវកិាបុម្ររបទនសរមាប់ចំណ្តយម្លីការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេ
សិកាទុ្តិ្យភូេិឆ្ា ២ំ០២០ ម្ដី្េបចីំណ្តយម្លីកិចេដំ្ម្ែីរការ និងឧបត្ថេភជូនរែៈកេមការម្ចញសញ្ញ បរត្
េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ សេ័យរប ងនថាទី្២១ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ និងទ្ទួ្លបានការឯកភាពពីរកសួងម្សដ្ឋកិចេ 
និងហរិញ្ញវត្ថុតាេរយៈលិេិត្ម្លេ ១១៣៤២ សហវ.អថ ចុុះនថាទី្៣១ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

- អសពាអាយសារាចរម្លេ ០៣ សរែន ចុុះនថាទី្០៩ ណេេិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីណអនការយុទ្ធសាស្រស្ថវកិា 
២០២១-២០២៣ ជូនររប់អងគភាពម្រកាេឱ្វាទ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា រពេទងំរបេូល និងបូកសរុប
ជូនរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុទន់ម្ពលម្វោ 

- អសពាអាយសារាចរម្លេ ០៤ សរែន ចុុះនថាទី្០៩ ណេេិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការម្រៀបចំម្សចកតីរពាងចាប់    
សតីពីហរិញ្ញវត្ថុសរមាប់ការររប់ររងឆ្ា ២ំ០២១ ជូនររប់អងគភាពម្រកាេឱ្វាទ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និង
បានរបេូល និងបូកសរុបជូនរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុទន់ម្ពលម្វោ 

- អសពាអាយរបកាសអន្ររកសួងម្លេ ០៩៣ សហវ.របក ចុុះនថាទី្២៨ ណេេករា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការដាកឱ់្យអនុវត្ត
អងគភាពថវកិាម្ៅរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- អសពាអាយអនុរកឹត្យម្លេ ៣១ អនរក.បក ចុុះនថាទី្១៦ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការណកណរបនិងការដំ្ម្ ងីរបាក់
បំណ្តច់េុេងារេស្រនី្រាជការសុីវលិ 

- អសពាអាយរបកាសម្លេ ០៩០ (សៃួន) សហវ.របក ចុុះនថាទី្២៣ ណេេករា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការអនុវត្្កេមវធីិ្
អ្ល់អាហរតាេសាោម្រៀន ម្ដាយម្របីរបាស់កសិអលកាុងសហរេន៍ 

- អសពាអាយអនុរកឹត្យម្លេ ០៩ អនរក.បក ចុុះនថាទី្១៣ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីតារាងភារននរបាក់ចំែូល
ជាប់ពនធរបចឆំ្ា និំងតារាងភារននរបាក់ជាប់ពនធរបចណំេ 

- អសពាអាយសារាចរណែនាមំ្លេ ០០១ សហវ.អថ ចុុះនថាទី្០៦ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការម្ធ្ាីវចិរែកេម និង
ការពរងឹងរបសិទ្ធភាពចំណ្តយសរមាប់អនុវត្្ចាប់ ស្ីពីហរិញ្ញវត្ថុសរមាប់ការររប់ររងឆ្ា ២ំ០២០ 

- អសពាអាយសារាចរណែនាមំ្លេ ០០៣ សហវ. ចុុះនថាទី្០៨ ណេម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការម្ធ្ាីវចិរែកេម និង
ការពរងឹងរបសិទ្ធភាពចំណ្តយម្លីកទី្២ សរមាប់អនុវត្្ចាប់ ស្ីពីហរិញ្ញវត្ថុសរមាប់ការររប់ររងឆ្ា ២ំ០២០ 

- អសពាអាយលិេិត្ម្លេ ៣៥៥៤ សហវ.អរត្ន ចុុះនថាទី្០៤ ណេឧសភា ឆ្ា  ំ២០២០  ស្ីពីករែីការជំរុញការណក
សរេួលតារាងឧបសេព័នធរជាម្ទ្យយបុម្ររបទន ឆ្ា ២ំ០២០ 

- អសពាអាយលិេិត្ម្លេ ០៣ សរែន ចុុះនថាទី្០៩ ណេេិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការម្រៀបចំណអនការយុទ្ធសាស្រសត
ថវកិាឆ្ា ២ំ០២១-២០២៣ 

- អសពាអាយសារាចរណែនាមំ្លេ ០១៤ សហវ ចុុះនថាទី្២៩ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការអនុវត្តចាប់ស្ីពីហរិញ្ញវត្ថុ
សរមាប់ការររប់ររងឆ្ា ២ំ០២១ 

- អសពាអាយរបកាសអនតររកសួងម្លេ ៦៦៣ សហវ.របក ចុុះនថាទី្២៨ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីនីតិ្វធីិ្ចំណ្តយ
រជាម្ទ្យយបុម្ររបទនរដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ្ ជូនអងគភាពថវកិាម្រកាេឱ្វាទ្រកសួង 

- សរេបសរេួលជាេួយរកសួងម្សដ្ឋកិចេនិងហរិញ្ញវត្ថុ ស្ីពីការបណនថេឥែទន ១ ៦១១,៣ ោនម្រៀល សរមាប់
របាក់ឧបត្ថេភអាហរូបករែ៍សិសសរកីរកបឋេសិកាថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៦ និងេធ្យេសិកាថ្នា ក់ទី្៧ ចំនួន ១ម្លីក
កាុងឆ្ា ២ំ០២០ 

- សហការម្រៀបចំរបកាសអន្ររកសួងម្លេ ៥២១ ចុុះនថាទី្១៥ ណេេិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីលកខេែឌ ហរិញ្ញវត្ថុ 
លកខេែឌ បម្ចេកម្ទ្ស និងនីតិ្វធីិ្ហរិញ្ញវត្ថុ សរមាប់ការម្អៃរធ្នធានហរិញ្ញវត្ថុមានភាា ប់លកខេែឌ ឱ្យរដ្ឋបាលរករង
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រសរកទងំ១៤  កាុងម្េត្្បាត់្ដំ្បងសរមាប់ការអនុវត្្េុេងារររប់ររងអប់រកុំមារតូ្ច ការអប់របំឋេសិកា និងការ
អប់រមំ្រៅរបព័នធ រពេទងំបានអសពាអាយជូនអងគភាពម្រកាេឱ្វាទ្រកសួង 

- ពរងឹងសេត្ថភាពថ្នា ក់ដឹ្កនា ំ និងេស្រនី្ទ្ទួ្លបនៃុកហរិញ្ញវត្ថុម្ៅតាេអងគភាពម្រកាេឱ្វាទ្រកសួង ស្ីពីការត្រេង់
ទិ្សសកេមភាព ចម្ងាោ េសកេមភាពរបស់អនុកេមវធីិ្នីេួយៗឱ្យរសបម្ៅនឹងម្គ្នលបំែង និងម្គ្នលនម្ោបាយ
របស់រកសួង 

- បែុ្ុះបណ្្តលរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាររប់ររងេូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈ ដ្ល់េស្រនី្ជំនាញេនៃីរ 
និងេស្រនី្ជំនាញការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាននរដ្ឋបាលរករង រសរក េែឌ  ៤៥៦នាក់ នាយកសាោ និង
ម្ហរញ្ញិក ២ ៥០០នាក់ 

- បែុ្ុះបណ្្តល និងដាក់ឱ្យម្របីរបាស់របព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាសរមាប់ការម្រគ្នងណអនការយុទ្ធសាស្រស្ថវកិា និងថវកិា
របចឆំ្ា  ំ ម្ដាយអារភាា ប់ម្ៅនឹង ESP BSP ABP AOP និងកេមវធីិ្ចំែូល-ចំណ្តយរបចរំតី្មាស និងរបចឆំ្ា  ំ
ដ្ល់ថ្នា ក់ដឹ្កនាអំងគភាព និងេស្រនី្ទ្ទួ្លបនៃុកហរិញ្ញវត្ថុម្ៅថ្នា ក់កណ្្តល ១៨០នាក់ 

- បែុ្ុះបណ្្តល និងដាក់ឱ្យម្របីរបាស់របព័នធព័ត៌្មានវទិ្ា សរមាប់ការម្រគ្នងណអនការយុទ្ធសាស្រស្ថវកិា និងថវកិា
របចឆំ្ា  ំដ្ល់ថ្នា ក់ដឹ្កនាអំងគភាព និងេស្រនី្ទ្ទួ្លបនៃុកហរិញ្ញវត្ថុម្ៅេនៃីររាជធានី ម្េត្ត ១០០នាក់។ 

ការងារកិចេលទ្ធកេម 
រកសួងបាន៖ 

- ម្ធ្ាីលិេិត្របកាសសតីពីការណកសរេួលសមាសភាព និងតួ្នាទី្រករេលទ្ធកេមថមី ០៤ េនៃីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា  
រាជធានី ម្េត្ត កាុងចំម្ណ្តេរករេលទ្ធកេម ៣៣  

- អនុវត្តកិចេលទ្ធកេមមានទឹ្ករបាក់ ២៦១ ៤៧៤ ០៤១,៤៨ ោនម្រៀល ម្សមី ៩៩ភាររយ៖ 
• អនុវត្តកិចេលទ្ធកេមទំ្និញនិងសំែង់ជូនអងគភាពថ្នា ក់កណ្តត ល ២៥រម្រមាង មានទឹ្ករបាក់ ៤៤ ៧១១៤,៨  

ោនម្រៀល កាុងម្នាុះលទ្ធកេមទំ្និញ ២0រម្រមាង មានទឹ្ករបាក់ ៣៣ ០៣៨,៥៤ ោនម្រៀល  និងលទ្ធកេម
សំែង់ ៥រម្រមាង មានទឹ្ករបាក់ ១១ ៦៧២,៩៤ ោនម្រៀល 

• អនុវត្តកិចេលទ្ធកេមទំ្និញ សំែង់ និងម្សវាកេម ម្ដាយរករេលទ្ធកេម ២៣៣រម្រមាង មានទឹ្ករបាក់    
២៦១ ៤២៩ ៣៣០ ោនម្រៀល កាុងម្នាុះលទ្ធកេមទំ្និញ ១៥៤រម្រមាង មានទឹ្ករបាក់ ២៦ ៤៦៤,៥១ 
ោនម្រៀល លទ្ធកេមសំែង់ ៦៧រម្រមាង មានទឹ្ករបាក់ ៣៧ ៦៣៤,៨២ ោនម្រៀល និងលទ្ធកេមម្សវាកេម ៥ 
រម្រមាង មានទឹ្ករបាក់ ១៩៧ ៣៣០ ោនម្រៀល  ។  

ការងារររបរ់រងសមាភ រៈ និងរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ 
រកសួងបាន៖  

- បញ្េ ប់ម្សចកតីរពាងរបកាសសតីពីការររប់ររងសមាភ រៈ និងរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ និងដាក់ជូននាយកដាឋ ននីតិ្កេមបនត    
ពិនិត្យទិ្ដ្ឋភាពចាប់ 

- អគត់្អគង់សមាភ របរកិាខ រសរមាប់ការងាររដ្ឋបាលសាោម្រៀន ១៤២សាោ ររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូ ២៦ និង    
កំុពយូទ័្រសរមាប់សិសសម្រៀន ៩សាោ (កំុពយូទ័្រសរមាប់រដ្ឋបាលសាោម្រៀន ៨៥ម្ររឿង កំុពយូទ័្រសរមាប់សិសសម្រៀន 
៧៥ម្ររឿង រពីនធ័្រ ១៤៩ម្ររឿង មា សុីនថត្ចេៃង ៥០ម្ររឿង និងទូ្រឯកសារររូ ២២១ម្ររឿង) 

- សរេបសរេួលណបបបទ្នាចូំលម្ដាយពនធនិងអាករជាបនៃុករបស់រដ្ឋ ៦៣ករែី 
- បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីទ្ទួ្លបនៃុកការងាររទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋម្ៅរដ្ឋបាលកណ្្តល និងរាជធានី ម្េត្ត ២៣៧នាក់ រស ី
៤៣នាក់ 
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- ចុុះពិនិត្យ និងវាយត្នេៃការងារររប់ររងរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋររប់េនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត 
- ចុុះពិនិត្យ និងម្អៃៀងតៃ ត់្ទិ្នាន័យរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋរបស់សាោម្រៀន ២២៥ កាុងរសរកជាកំានត ម្េត្តរពុះវហិរ រសរក   
ណកវសីមា ម្េត្តេែឌ លរិរ ី រសរកឆ្ៃូង ម្េត្តរកម្ចុះ រករងសៃឹងណរត្ង ម្េត្តសៃឹងណរត្ង រករងបានលុង ម្េត្តរត្នរិរ ី និង
រសរកតាងំម្គ្នក ម្េត្តកំពង់ធំ្ 

- ជរេុះសមាភ រៈសងាា រេិចស់ៗ ១៤ ៣៥៧ ឯកតា ម្ចញពីបញ្ា ីសារម្ពីភែឌ  
- បម្ងោីត្រករេការងារបញ្ា ីសារម្ពីភែឌ រទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋរបស់អងគភាពម្របីរបាស់ថ្នា ក់កណ្តត ល 
- ម្ធ្ាីបញ្ា ីសារម្ពីភែឌ រទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋឆ្ា ២ំ០១៩ រចួរាល់ ៣១ អងគភាព (ថ្នា ក់កណ្តត ល២៦ និង ៥ម្េត្ត រាជធានី) 
- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋរបស់ររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូ ២៧ ទូ្ទងំរបម្ទ្ស និងវទិ្ាល័យធ្នធាន ៥០ 
- ម្ធ្ាបីចេុបបនាកេមទិ្នាន័យោនយនតរបស់រកសួងរេួមានរថយនត ៤២៧ម្ររឿង េ ូតូ្ ១៩៩៥ម្ររឿង មា សុីនម្ភៃីង 
២៨៦ ម្ររឿង មា សុីនបូេទឹ្ក ១២៧ម្ររឿង ម្គ្នយនត ១៣ម្ររឿង ម្អម្ វា ទ័្រ ១៤ម្ររឿង កាែូត្ ៣៤ម្ររឿង 
រតាក់ទ្័រ ៨ ម្ររឿង មា សុីនកាត់្ម្មម  ៣៣ម្ររឿង មា សុីនម្បាុះពុេព និងមា សុីនកាត់្ ១៦ម្ររឿង 

- របេូលចំែូលបង់ចូលថវកិារដ្ឋបាន ៣១៦ ៥៨៤ ដុ្ោៃ រអាម្េរកិ និង ១៥ ៩៦៤ ៧០០ ម្រៀល 
- បម្ញ្េញម្របងសាងំ និងមា ហ្សូត្សរុប ១២៥ ០០០លីរត្។ 

ការពរងឹងការងារសវនកេមនអៃកាុង 
រកសួងបាន៖  

- ម្ធ្ាីសវនកេមម្ៅតាេសវនដាឋ ន ១៩៦ ម្ដាយម្ធ្ាីការវាយត្នេៃនិងម្ធ្ាីឱ្យរបម្សីរម្ ងីនូវរបព័នធរតួ្ត្ពិនិត្យនអៃកាុងរេួមាន៖  
• េនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្េត្ត ៤ 

• សាោររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការម្េត្ត ៣ 

• ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាននរដ្ឋបាលរករង រសរក េែឌ  ៣៨ 

• សាោម្រៀនចំម្ែុះទូ្ម្ៅ ១៥១ 

- ម្ធ្ាសីវនកេមបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មានសាកលបងម្លីរបព័នធររប់ររងម្បសកកេម ណដ្លទ្ទ្ួលការគ្នរំទ្បម្ចេកម្ទ្សម្ដាយ
អរគនាយកដាឋ នសវនកេមនអៃកាុងននរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ 

- ម្ធ្ាសីវនកេមនអៃកាុងសរេង់ព័ត៌្មានម្ដី្េបណីសាងយល់ពីបរសិាថ នននសវនដាឋ ន ម្ៅវទិ្ាសាថ នបម្ចេកម្ទ្ស ១ 
- បញ្េ ប់ម្សចកី្រពាង និងកំពុងម្រៀបចំសំម្ែីសុំអនុេ័ត្ ម្ដី្េបដីាក់ឱ្យអនុវត្ត 
- ម្ធ្ាីសវនកេមសាកលបង ម្ដាយម្របីរបាស់ឧបករែ៍សវនកេមណដ្លម្រៀបចំម្ដាយទី្របឹកាបម្ចេកម្ទ្សកាុងរសរក ម្ៅ
េនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ១ និងសាោម្រៀនចំម្ែុះទូ្ម្ៅ ៦ 

- សវនកេមសាកលបងតៃ លជ់ាេយួទី្របឹកាបម្ចេកម្ទ្សកាុងរសរកម្ៅេនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្េត្តបនាៃ យមានជ័យ 
និងវទិ្ាល័យជប់វារ ី

- បែុ្ុះបណ្្តលសវនករនអៃកាុង ៨រូប ស្ីពីសវនកេមបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាន ម្ៅវទិ្ាសាថ នតិ្ចឡាយកេពុជា 
- ពិនិត្យតាេដាន និងណកលេែអនុសាសន៍ ១៩សវនដាឋ ន កាុងម្នាុះការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡាននរដ្ឋបាលរករង 
រសរក េែឌ  ៣ និងសាោចំម្ែុះទូ្ម្ៅ ១៦ ណដ្លសវនករនអៃកាុងបានអ្លអ់នុសាសន៍សរុប ១៧៨ កាុងម្នាុះ 
អនុវត្តម្ពញម្លញ ៥៧ភាររយ។ 
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ការងារអធិ្ការកិចេរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ  
រកសួងបាន៖  

- អភិវឌ្ឍសតង់ដាអធិ្ការកិចេម្របីរបាស់ម្សៀវម្ៅណែនាសំតីពីនីតិ្វធីិ្អធិ្ការកិចេម្លីការងារររប់ររងរដ្ឋបាល បុរគលិក 
ហរិញ្ញវត្ថុ 

- ទ្ទួ្លពាកយបែតឹ ងត្វា របមាែជា ៣០ភាររយ 
- ម្ធ្ាអីធិ្ការកិចេការងារររប់ររងរដ្ឋបាល បុរគលិក ហរិញ្ញវត្ថុ និងរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ ម្ៅអងគភាពថ្នា ក់ជាតិ្ និងថ្នា ក់
ម្រកាេជាតិ្ ២៣៨អងគភាព រេួមានសាកលវទិ្ាល័យ ២ េនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា៩ ការោិល័យអប់រ ំយុវជន 
និងកីឡាននរដ្ឋបាលរករង រសរក  េែឌ  ៤០ វទិ្ាល័យ ៦០ អនុវទិ្ាល័យ ៣៣ និង សាោបឋេសិកា ៩៤ 

- រតួ្ត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពម្លីការណកលេែតាេអនុសាសន៍ម្ៅអងគភាពថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ និងររឹុះសាថ នសិកាសាធារែៈ 
៨៩អងគភាព រេួមានេនៃីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ៤ ការោិល័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡារករង រសរក េែឌ  ១៧ 
វទិ្ាល័យ ២០  អនុវទិ្ាល័យ ១៦ និងសាោបឋេសិកា ៣២ 

- ចុុះរសាវរជាវពាកយបែតឹ ង ឬបាតុ្ភាពេិនរបរកតី្ពាក់ព័នធវសិ័យអប់រ ំ៨ករែី តាេរយៈពាកយបែតឹ ង និងការចងែុល
បងាា ញរបស់ថ្នា ក់ដឹ្កនារំកសួង។ 

២.១.៥  វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតផ្ននការប្បតិបតតិប្បចឆំ្ែ  ំ២០២០ ថ្នែ ក់ោតិ 
រកសួងបានម្រៀបចំណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ ២០២០ មានសកេមភាព ១ ១៦៧ រត្ូវអនុវត្ត ម្ធ្ៀបម្ៅនឹងឆ្ា  ំ

២០១៩ ម្កីន ១៩០ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ៧០០ ម្សមី ៦០ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ២៣៧ ម្សមី ២០,៣ភាររយ និងេិនបាន    
អនុវត្ត ២៣០ ម្សមី ១៩,៧ភាររយ (ឧបសេព័នធទី្១) ។ 

រូបភាពទី្១ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ២០២០ 

 

ម្បីពិនិត្យតាេកេមវធីិ្នីេួយៗបងាា ញថ្ន កេមវធីិ្ទី្១ មានសកេមភាព ២៥៧ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ៦៤,៦ភាររយ 
កំពុងអនុវត្ត ១៩,៨ភាររយ េិនបានអនុវត្ត ១៥,៦ភាររយ។ កេមវធីិ្ទី្២ មានសកេមភាព ៣៤៧ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ 
៦៤,៣ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ២០,២ភាររយ េិនបានអនុវត្ត ១៥,៦ភាររយ។ កេមវធីិ្ទី្៣ មានសកេមភាព ៨៥ កាុង
ម្នាុះអនុវត្តចប់ ៦០ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ១៦,៥ភាររយ េិនបានអនុវត្ត ២៣,៥ភាររយ។ កេមវធីិ្ទី្៤ មានសកេមភាព 
៤៥ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ៥៥,៦ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ៤,៤ភាររយ េិនបានអនុវត្ត ៤០ភាររយ។ កេមវធីិ្ទី្៥ មាន
សកេមភាព ៤២៩ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ៥៣,៨ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ២៣,៣ភាររយ េិនបានអនុវត្ត ២២,៨ភាររយ។ 
កេមវធីិ្ម្អសងៗ មានសកេមភាព ៤ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ១០០ភាររយ។ 
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រូបភាពទី្២ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ២០២០ (តាេកេមវធីិ្) 

 
ម្បីពិនិត្យតាេអងគភាពននកេមវធីិ្នីេួយៗបានបងាា ញថ្ន៖  

កេមវធីិ្ទី្១៖ ការអភិវឌ្ឍការអប់រកំាុងរបព័នធ ម្រៅរបព័នធ និងេិនអៃូវការមាន ៩អងគភាព បានម្រគ្នងសកេមភាព 
២៥៧ កាុងម្នាុះសកេមភាពអនុវត្តចប់ ១៦៦ ម្សមី ៦៤,៦ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ៥១ ម្សមី ១៩,៨ភាររយ និងេិនបាន 
អនុវត្ត ៤០ ម្សមី ១៥,៦ភាររយ។ អងគភាពណដ្លអនុវត្តសកេមភាពចប់ចប់ពី ៩០ភាររយម្ ងីម្ៅ មាននាយកដាឋ ន
សុេភាពសិកា។  

រូបភាពទី្៣ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ២០២០ របស់កេមវធីិ្ទី្១ 

 
កេមវធីិ្ទី្២៖ ការអភិវឌ្ឍឧត្តេសិកា និងរសាវរជាវ មាន ១៦ អងគភាព បានម្រគ្នងសកេមភាព ៣៤៧ កាុងម្នាុះ    

អនុវត្តចប់ ២២៣ ម្សមី ៦៤,៣ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ៧០ ម្សម ី  ២០,២ភាររយ និងេិនបានអនុវត្ត ៥៤ ម្សមី ១៥,៦ 
ភាររយ។ សាកលវទិ្ាល័យ ដហង សរំនិ ត្បូងឃ្មុ ំនិងវទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកេពុជា អនុវត្តចប់ ១០០ភាររយ។  

រូបភាពទី្៤ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ២០២០ របស់កេមវធីិ្ទី្២ 

 
កេមវធីិ្ទី្៣៖ ការអភិវឌ្ឍវសិ័យអប់រកំាយនិងកីឡា មាន ៤ អងគភាព បានម្រគ្នងសកេមភាព ៨៥ កាុងម្នាុះអនុវត្ត

ចប់ ៥១ ម្សមី ៦០ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ១៤ ម្សមី ១៦,៥ភាររយ និងេិនបានអនុវត្ត ២០ ម្សមី ២៣,៥ភាររយ។  
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រូបភាពទី្៥ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ២០២០ របស់កេមវធីិ្ទី្៣ 

 

កេមវធីិ្ទី្៤៖ ការអភិវឌ្ឍជំនាញទ្ន់ បម្ចេកម្ទ្ស និងជំនាញទ្ន់សរមាប់យុវជនមាន ៣អងគភាព បានម្រគ្នង
សកេមភាព ៤៥ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ២៥ ម្សមី ៥៥,៦ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ២ ម្សមី ៤,៤ភាររយ និងេិនបានអនុវត្ត ១៨ 
ម្សម ី៤០ភាររយ។  

រូបភាពទី្៦ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ២០២០ របស់កេមវធីិ្ទី្៤ 

 

កេមវធីិ្ទី្៥៖ ការគ្នរំទ្ម្សវាអប់រនិំងអភិបាលកិចេលែ មាន ២៤អងគភាព បានម្រគ្នងសកេមភាព ៤២៩ កាុងម្នាុះ   
អនុវត្តចប់ ២៣២ ម្សមី ៥៣,៨ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ១០០ ម្សមី ២៣,៣ភាររយ និងេិនបានអនុវត្ត ៩៨ ម្សមី ២២,៨
ភាររយ។ អរគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុ បានអនុវត្តចប ់១០០ភាររយ។     

រូបភាពទី្៧៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ២០២០ របស់កេមវធីិ្ទី្៥ 

 
កេមវធីិ្ម្អសងៗ៖ កេមវធីិ្ម្អសងៗមានសកេមភាព ៤ អនុវត្តចប់ ១០០ភាររយ។ ការងារកំណែទ្រេង់វសិ័យអប់រ ំ  

ការបស្រញ្ា បម្យនឌ័្រកាុងវសិ័យអប់រ ំនិងការពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃអនុវត្តបាន ១០០ភាររយ។ 
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រូបភាពទី្៨ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ២០២០ កេមវធីិ្ម្អសងៗ 

 

២.១.៦  វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតទិសដៅសនែិបាតអប់រឆំ្ែ សំកិា ២០១៩- ២០២០ ថ្នែ ក់ោតិ 
សនាិបាត្អប់រឆំ្ា  ំ ២០២០ បានម្លីកទិ្សម្ៅ ១៨២ កាុងម្នាុះទិ្សម្ៅកំណែទ្រេង់សំខាន់ៗ ៥១ ទិ្សម្ៅ  

អនុវសិ័យ ៧៦ និងទិ្សម្ៅឆ្ៃងអនុវសិ័យ ៥៥។ ទិ្សម្ៅអនុវត្តចប់ ៨៦ ម្សមី ៤៧,៣ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ៧៧ ម្សមី 
៤២,៣ភាររយ និងេិនបានអនុវត្ត ១៩ ម្សមី ១០,៤ភាររយ។ 

ទិ្សម្ៅកំណែទ្រេង់សំខាន់ៗមាន ២៥ ម្សមី ៤៩ភាររយ ទិ្សម្ៅអនុវសិ័យ ២៧ ម្សមី ៣៥,៥ភាររយ និង
ទិ្សម្ៅឆ្ៃងអនុវសិ័យ ៣៤ ម្សមី  ៦១,៨ភាររយ អនុវត្តចប់។ ទិ្សម្ៅកំណែទ្រេង់សំខាន់ៗ ២១ ម្សមី ៤១,២ភាររយ 
ទិ្សម្ៅអនុវសិ័យ ៤២ ម្សមី ៥៥,៣ភាររយ និងទិ្សម្ៅឆ្ៃងអនុវសិ័យ ១៥ ម្សមី ២៥,៥ភាររយ កំពុងអនុវត្ត។ ទិ្សម្ៅ
កំណែទ្រេង់សំខាន់ៗ ៥ ម្សមី ៩,៨ភាររយ ទិ្សម្ៅអនុវសិ័យ ៧ ម្សមី ៩,២ភាររយ ទិ្សម្ៅឆ្ៃងអនុវសិ័យ ៧ ម្សមី 
១២,៧ភាររយ េិនបានអនុវត្ត (ឧបសេព័នធទី្២, ៣, ៤ និងទី្៥)។ 

រូបភាពទី្៩ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តទិ្សម្ៅសនាិបាត្អប់រឆំ្ា  ំ២០២០ ថ្នា កជ់ាតិ្ 
(កំណែទ្រេងស់ំខាន់ៗ  អនុវសិ័យ និងឆ្ៃងអនុវសិ័យ)   

 

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តទិ្សម្ៅសនាិបាត្តាេកំណែទ្រេងស់ំខាន់ៗ  
ទិ្សម្ៅកំណែទ្រេង់ ៥១ កាុងម្នាុះការពរងឹងរបព័នធណអនការ ៧ ការងារវេិជឈការនិងវសិហេជឈការ ៦ ការងារ

ររប់ររងបុរគលិក ៧ ការងារររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ ២០ ការងារបែតុ ុះបណ្តត លនិងវរិកឹត្ការ ១១។ ការងារវេិជឈការ
និងវសិហេជឈការ និងការររប់ររងបុរគលិក អនុវត្តទិ្សម្ៅបាន ៨៥,៧ភាររយ េពស់ជាងម្រ(ឧបសេព័នធទី្២ និងទី្៣)។ 

រូបភាពទី្១០ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តទិ្សម្ៅសនាិបាត្តាេកំណែទ្រេង ់ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តទិ្សម្ៅសនាិបាត្តាេអនុវសិ័យ 
ជារេួ ទិ្សម្ៅអនុវសិ័យ ៧៦  កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ២៧ ម្សមី ៣៥,៥ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ៤២ ម្សមី ៥៤,៣ភាររយ 

និងេិនបានអនុវត្ត ៧ ម្សមី ៩,២ភាររយ។  
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អនុវសិ័យការអប់រកុំមារតូ្ច ៩ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ៣ ម្សមី ៣៣,៣ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ៦ ម្សម ី៦៦,៧ភាររយ។ 
អនុវសិ័យការអប់របំឋេសិកា ១៣ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ៤ ម្សមី ៣០,៨ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ៨ ម្សមី ៦១,៥ភាររយ   
េិនបានអនុវត្ត ១ ម្សមី ៧,៧ភាររយ។ អនុវសិ័យការអប់រេំធ្យេសិកា និងអប់របំម្ចេកម្ទ្ស ១៣ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ៨ 
ម្សម ី៦១,៥ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ៤ ម្សមី ៣០,៨ភាររយ េិនបានអនុវត្ត ១ ម្សមី ៧,៧ភាររយ។ អនុវសិ័យការអប់រឧំត្តេ
សិកា ១២ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ៤ ម្សមី ៣៣,៣ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ៥ ម្សមី ៤១,៧ភាររយ េិនបានអនុវត្ត ៣ ម្សមី ២៥
ភាររយ។ អនុវសិ័យការអប់រមំ្រៅរបព័នធ ៨ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ៣ ម្សមី ៣៧,៥ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ៤ ម្សមី ៥០ភាររយ 
េិនបានអនុវត្ត ១ ម្សមី ១២,៥ភាររយ។ អនុវសិ័យការអភិវឌ្ឍយុវជន ១០ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ១ ម្សមី ៩,១ភាររយ 
កំពុងអនុវត្ត ៩ ម្សមី ៨១,៨ភាររយ េិនបានអនុវត្ត ១ ម្សម ី៩,១ភាររយ។ អនុវសិ័យការអប់រកំាយនិងកីឡា ១០ កាុងម្នាុះ
អនុវត្តចប់ ៤ ម្សម ី៤០ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ៦ ម្សមី ៦០ភាររយ(ឧបសេព័នធទី្២ និងទី្៤)។ 

រូបភាពទី្១១ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តទិ្សម្ៅអនុវសិ័យ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តទិ្សម្ៅឆ្ៃងអនុវសិ័យ 
ជារេួ ទិ្សម្ៅឆ្ៃងអនុវសិ័យ ៥៥ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ៣៤ ម្សមី ៦១,៨ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ១៤  ម្សមី ២៥,៥

ភាររយ និងេិនបានអនុវត្ត ៧ ម្សមី ១២,៧ភាររយ។ 
ការអភិវឌ្ឍកេមវធីិ្សិកា ១៣ ការងាររដ្ឋបាល ៥ ការងារសំែង់សិកា ៣ ការងារម្បាុះពុេពនិងណចកអាយ ៥ 

ការងារអធិ្ការដាឋ នរដ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុ ៧ ការងារសវនកេមនអៃកាុង ៧ ការងារធានារុែភាពអប់រ ំ ៤ និងការងារ
ររប់ររងសមាភ រៈរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ ៦ និងការងារកិចេលទ្ធកេម ៥។ អងគភាពណដ្លបានអនុវត្តទិ្សម្ៅចប់ ១០០ភាររយ  
រេួមាន លទ្ធកេម ធានារុែភាព ម្បាុះពុេពនិងណចកអាយ និងសំែង់។ អងគភាពអភិវឌ្ឍកេមវធីិ្សិកាអនុវត្តទិ្សម្ៅចប់
បានតិ្ចជាងម្រ ១៥,៤ភាររយ។ (ឧបសេព័នធទី្២ និងទី្៥)។ 

រូបភាពទី្១២ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តទិ្សម្ៅឆ្ៃងអនុវសិ័យ ឆ្ា ២ំ០២០ 
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២.១.៧ វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតសកមមភាពដគ្នលនដោបាយឆ្ែ  ំ២០២០ 
រកសួងបានម្រគ្នងម្រៀបចសំកេមភាពម្គ្នលនម្ោបាយសរមាប់ឆ្ា  ំ២០២០ សរុប ៥៧ កាុងម្នាុះម្គ្នលនម្ោបាយ

ទី្១ មាន ៤១ សកេមភាព និងម្គ្នលនម្ោបាយទី្២ មាន ១៦ សកេមភាព។ សកេមភាពម្គ្នលនម្ោបាយម្រៀបចំចប ់៦ 
ម្សមី ១០,៥ភាររយ កំពុងម្រៀបចំ ៤១ ម្សមី ៧១,៩ភាររយ និងេិនទន់ម្រៀបចំ ១០ ម្សមី ១៧,៥ភាររយ។  

ម្គ្នលនម្ោបាយទី្១ មាន ៤១ កាុងម្នាុះម្រៀបចំចប់ ៥ ម្សមី ១២,២ភាររយ កំពុងម្រៀបចំ ៣០ ម្សមី ៧៣,២
ភាររយ និងេិនទន់ម្រៀបចំ ៦ ម្សមី ១៤,៦ភាររយ។ ម្គ្នលនម្ោបាយទី្២ មាន ១៦ កាុងម្នាុះម្រៀបចំចប់ ១ ម្សមី ៦,៣
ភាររយ និង កំពុងម្រៀបចំ ១១ ម្សមី ៦៨,៨ភាររយ និងេិនទន់ម្រៀបចំ ៤ ម្សមី ២៥ភាររយ។ 

រូបភាពទី្១៣ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តសកេមភាពម្គ្នលនម្ោបាយឆ្ា ២ំ០២០ 

 

សកេមភាពម្គ្នលនម្ោបាយតាេអនុវសិ័យ៖ 
អនុវសិ័យការអប់រកុំមារតូ្ចមាន ៨ កាុងម្នាុះកំពុងម្រៀបច ំ៧ ម្សមី ៨៧,៥ភាររយ េិនទន់ម្រៀបចំ ១ ម្សមី ១២,៥

ភាររយ។ អនុវសិ័យការអប់របំឋេសិកាមាន ១៧ កាុងម្នាុះម្រៀបចំចប់ ៣ ម្សមី ១៧,៦ភាររយ កំពុងម្រៀបចំ ៩ ម្សមី 
៥២,៩ភាររយ និងេិនទន់ម្រៀបចំ ៥ ម្សមី ២៩,៤ភាររយ។ អនុវសិ័យការអប់រេំធ្យេសិកានិងអប់របំម្ចេកម្ទ្ស មាន 
១៣ កាុងម្នាុះម្រៀបចចំប ់ ១ ម្សមី ៧,៧ភាររយ និងកំពុងម្រៀបចំ ១០ ម្សមី ៧៦,៩ភាររយ និងេិនទន់ម្រៀបចំ ២ ម្សមី 
១៥,៤ភាររយ។ អនុវសិ័យការអប់រឧំត្តេសិកាមាន ៣ កាុងម្នាុះកំពុងម្រៀបចំ ២ ម្សមី ៦៦,៣ភាររយ និងេិនទន់
ម្រៀបចំ ១ ម្សម ី៣៣,៣ភាររយ។ អនុវសិ័យការអប់រមំ្រៅរបព័នធមាន ៨ កាុងម្នាុះម្រៀបចំចប់ ១ ម្សមី ១២,៥ភាររយ កំពុង
ម្រៀបចំ ៦ ម្សមី ៧៥ភាររយ និងេិនទន់ម្រៀបចំ ១ ម្សមី ១២,៥ភាររយ។ អនុវសិ័យយុវជនមាន ៦ កាុងម្នាុះម្រៀបចំចប ់១ 
ម្សមី ១៦,៧ភាររយ កំពុងម្រៀបចំ ៥ ម្សម ី៨៣,៣ភាររយ។  អនុវសិ័យការអប់រកំាយនិងកីឡាមាន ២ កំពុងម្រៀបចំ ២ 
ម្សមី ១០០ភាររយ។  

រូបភាពទី្១៤ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តសកេមភាពម្គ្នលនម្ោបាយឆ្ា ២ំ០២០ (តាេអនុវសិ័យ) 

 

សកេមភាពម្គ្នលនម្ោបាយបានម្រៀបចំចបស់ពាររបរ់េួមាន៖ 
- ការអនុេ័ត្រកបេែឌ អាហរូបករែ៍ម្ត្ត្ម្លីម្គ្នលការែ៍សេធ្េ៌ម្ៅករេិត្បឋេសិកា  
- ការម្រៀបចំម្សចកតីណែនាសំតីពីការបម្រងៀននិងម្រៀនម្ពញេួយនថាម្ៅសាោបឋេសិកា 
- ការអនុេ័ត្ម្គ្នលនម្ោបាយសតីពីរនៃងអាជីពររូបម្រងៀន 
- ការម្រៀបចំម្សចកតីណែនារំបតិ្បត្តិរកបេែឌ រនៃងអាជីពររូបម្រងៀន 
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- ការម្រៀបចំណអនការអនុវត្តសាកលបងរកបេែឌ រនៃងអាជីពររូបម្រងៀនម្ៅសាោម្គ្នលម្ៅ ២៥០ ទូ្ទងំរបម្ទ្ស 
ចប់ពីឆ្ា ២ំ០២១ ដ្ល់ឆ្ា ២ំ០២៣ 

- ការអភិវឌ្ឍឯកសារជំនួយការម្រៀន និងបម្រងៀនតាេណបបបញ្ញត្តិ 
- ការម្ចញម្សចកី្ណែនា ំស្ីពីការម្រៀបចំបណ្តា ល័យ និងបណ្តា ល័យចល័ត្ 
- ការម្រៀបចំណអនការសកេមភាពជាតិ្សតីពី ការអភិវឌ្ឍយុវជនកេពុជាឆ្ា ២ំ០២១-២០២៥ ទ្ទ្ួលបានការឯកភាពពី     
ទី្សតីការរែៈរដ្ឋេស្រនតី។ 

២.១.៨ វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតផ្ននការសកមមភាពឆ្ែ សំកិា២០១៩-២០២០ រាជធានី ដេតត 
វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា ២ំ០២០ របស់រាជធានី ម្េត្ត 

ឆ្ា ២ំ០២០ ររប់រាជធានី ម្េត្ត បានម្រគ្នងសកេមភាពសរុប ៤ ០៧៣ ថយ ២៨០ កាុងម្នាុះអនុវត្តចប់ ៣ ៤០០ 
ម្សមី ៨៣,៤ភាររយ ថយ ៨,១ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ១១៧ ម្សមី ២,៩ភាររយ ម្កីន ០,៤ភាររយ និងេិនបានអនុវត្ត 
៥៥៦ ម្សមី ១៣,៧ ភាររយ ម្កីន ៧,៧ភាររយ។ 

រូបភាពទី្១៥៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា ២ំ០២០ របស់រាជធានី ម្េត្ត 

 

ពិនិត្យតាេរាជធានី ម្េត្តបងាា ញថ្ន ៣ម្េត្ត អនុវត្តចប់ ១០០ភាររយ រេួមានម្េត្តរពុះវហិរ នរពណវង និងកំពត្។ ៦ 
ម្េត្ត រាជធានី អនុវត្តចប់ម្លីស ៩០ភាររយ រេួមានម្េត្តតាណកវ កំពង់ចេ រពុះសីហនុ នប លិន ម្សៀេរាប និងរាជធានី។ 
ម្ដាយណ កម្េត្តម្កាុះកុងអនុវត្តចប់បាន ៦៦,០ភាររយ និងេិនបានអនុវត្ត ៣៤,០ភាររយ។  

រូបភាពទី្១៦៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា ២ំ០២០ របស់រាជធានី ម្េត្ត 
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វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តទិ្សម្ៅសនាិបាត្អប់រឆំ្ា សំិកា ២០១៩-២០២០ រាជធានី ម្េត្ត 
ឆ្ា សំិកា ២០១៩-២០២០ ររប់រាជធានី ម្េត្ត បានម្លីកទិ្សម្ៅសរមាប់អនុវត្ត ២ ១៤៣ កាុងម្នាុះទិ្សម្ៅ 

អនុវត្តចប់ ១៧០៥ ម្សមី ៧៩,៦ភាររយ កំពុងអនុវត្ត ១៧៩ ម្សមី ៨,៤ភាររយ និងេិនបានអនុវត្ត ២៥៩ ម្សមី ១២,១
ភាររយ។  

រូបភាពទី្១៧៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តទិ្សម្ៅសនាិបាត្អប់ររំាជធានី ម្េត្ត 

 

ពិនិត្យតាេរាជធានី ម្េត្តម្ឃ្ញីថ្នមាន ៣ ម្េត្ត រាជធានី អនុវត្តចប់ម្លីស ៩០ភាររយ រេួមាន ម្េត្តកំពង់ធំ្ 
រពុះសីហនុ និងរាជធានី។ ម្ដាយណ កម្េត្តម្ពាធ្ិ៍សាត្់ អនុវត្តចប់ណត្ ៥៩,៤ភាររយ និងម្េត្តបាត់្ដំ្បង អនុវត្តចប់តិ្ច
ជាងម្រ ៥៤,៨ភាររយ។ 

រូបភាពទី្១៨៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តទិ្សម្ៅសនាិបាត្អប់ររំាជធានី ម្េត្ត 
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២.២ លទធនលតាមអនុវិសយ័ 
២.២.១ អនុវិសយ័ ការអប់រកំមុារតូច 
ក. លទធនលសដប្មចបាន 
ក.១ ធានាឱ្យការអប់រមំានគ្ុែភាព ប្បកបដដ្ឋយសមធម៌ បរោិបនែ និងដលើកកមពសឱ់្កាស

កែងុការសកិាដពញមួយជីវិតសប្មាប់ទងំអសគ់្នែ  
ឆ្ា សំិកា២០២០-២០២១ សាោេម្ត្តយយសិការរប់រូបភាពមាន ៨ ០១២ សាោ/កណនៃង ថយ ៥៥ កាុងម្នាុះ

សាោេម្ត្តយយសិការដ្ឋមាន ៤ ៤៩៣ ម្កីន ៨៤ (សាោេម្ត្តយយសិកាដាច់ម្ដាយណ ក ២១១ ថយ ២) េម្ត្តយយសិកា
ឯកជន ៥១៩ ថយ ៧៥ និងេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ៣ ០០០កណនៃង ថយ ៦៤កណនៃង ណដ្លមានទី្តាងំ ១ ០៣៥ ឃុ្ ំ
សងាោ ត់្ កាុងចំម្ណ្តេ ១ ៦៤៦ ឃុ្ ំសងាោ ត្់។  

ថ្នា ក់េម្ត្តយយសិការរប់រូបភាពមាន ១៤ ០២៤ ម្កីន ៤៧០។ ថ្នា ក់េម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ ៨ ៨៣០ ម្កីន   
១ ០៦៩  េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ៣ ១៤៥ ថយ ៥២ កាុងម្នាុះថ្នា ក់េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍មានលកខែៈសតង់ដា   
១ ០៥០ថ្នា ក់ និងេម្ត្តយយសិកាឯកជន ២ ០៤៩ ថយ ៥២៩។  

កុមារទ្ទ្ួលបានម្សវាអប់រមំាន ៣៣៨ ៣០៧នាក់ រសី ១៧០ ៦៥៧នាក់ ម្សមី ៥០,៤៤ភាររយ។ កុមារអាយុ ៣
ឆ្ា  ំបានទ្ទ្ួលម្សវាអប់រមំាន ៣៦ ៤៤៩នាក់ ម្សមី ១២,០៧ភាររយ ននចំនួនរបជាជនអាយុ ៣ឆ្ា  ំរសី ១៩ ១៣៧នាក់ 
ម្សមី ១២,៨៨ភាររយ។ កុមារអាយុ ៤ឆ្ា  ំបានទ្ទ្ួលម្សវាអប់រមំាន ៩៩ ៦២៤នាក់ ម្សមី ៣២,៦៤ភាររយ ននចំនួនរបជាជន
អាយុ ៤ឆ្ា  ំរសី ៥០ ៩៨០នាក់ ម្សមី ៣៤,១០ភាររយ។ កុមារអាយុ ៥ឆ្ា  ំបានទ្ទ្ួលម្សវាអប់រ ំ១៩១ ២៨២នាក់ ម្សមី 
៦១,០៨ភាររយ ននចំនួនរបជាជនអាយុ ៥ឆ្ា  ំ(ចំែុចម្ៅ ESP ៦១,៩ភាររយ) រសី ៩៥ ០៤៣នាក់ ម្សមី ៦២,៣៣
ភាររយ។  

អរតារេួននការសិកា (េម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ សហរេន៍ និងឯកជន) ៣៤,៧៦ភាររយ របរស ៣៣,១២
ភាររយ រសី ៣៥,៩២ភាររយ ។ 

រូបភាព១៩ ៖ ភាររយកុមារតូ្ចទ្ទួ្លបានការអបរ់មំ្ធ្ៀបនឹងចំែុចម្ៅ ESP 

 

កុមារអាយុ ៥ឆ្ា  ំ ទ្ទ្ួលបានម្សវាអប់រកុំមារតូ្ចររប់រូបភាពមានការម្កីនម្ ីងរួរឱ្យកត្់សមាគ ល់។ របការម្នុះឆ្ៃុ ុះ
បញ្េ ងំឱ្យម្ឃី្ញថ្ន ម្សវាអប់រកុំមារតូ្ចបានម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងម្គ្នលនម្ោបាយជាតិ្សតីពីការគ្នពំារនិងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូ្ច
របកបម្ដាយសេធ្េ៌ និងម្រត្ៀេលកខែៈម្ពញម្លញ ម្ដី្េបីទ្ទួ្លការអប់រមំ្ៅករេិត្បឋេសិកា។   
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បុរគលិកអប់រណំអាកអប់រកុំមារតូ្ច ១២ ៨៤២នាក់ ថយ ១ ៣០៤នាក់ រសី ៩០,៦៩ភាររយ កាុងម្នាុះបុរគលិក
បម្រងៀន ១០ ៩២៩នាក់ ថយ ២៩៨នាក់ រសី ៩៣,៥៦ភាររយ និងបុរគលិកេិនបម្រងៀនមាន ១ ៩១៣នាក់ ម្កីន 
១៤៣នាក់ រសី ៧៤,២៨ភាររយ។  

បុរគលិកេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ ៥ ៧១៧នាក់ ម្កីន ៣៩នាក់ រសី ៩៤,៧៨ភាររយ កាុងម្នាុះបុរគលិក
បម្រងៀន ៥ ៤៥០នាក់ ម្កីន ១១៥នាក់ រសី ៩៤,៩៩ភាររយ។ បុរគលិកេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ៣ ២០២នាក់ រសី 
៩៤,៦០ភាររយ។ បុរគលិកេម្ត្តយយសិកាឯកជន ៣ ៩២៣នាក់ ថយ ១ ២៨៦នាក់ រសី ៨១,៥២ភាររយ កាុងម្នាុះ
បុរគលិកបម្រងៀន ២ ៣១៨នាក់ ថយ ៤២២នាក់ រសី ៨៨,៥៦ភាររយ។ 

េម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ 
កុមារអាយុ ៣ឆ្ា  ំបានទ្ទ្ួលម្សវាអប់រ ំ ១៥ ៤៣៥នាក់ ម្សមី ៤,៧១ភាររយ  រសី ៨ ១០៩នាក ់ ម្សមី ៥,០៧    

ភាររយ។  កុមារអាយុ ៤ឆ្ា  ំបានទ្ទួ្លម្សវាអប់រ ំ ៦២ ៦៦៦នាក់ ម្សមី ១៩,៧៧ភាររយ រសី ៣១ ៩៨៦នាក ់ ម្សម ី
២០,៦០ភាររយ។ កុមារអាយុ ៥ឆ្ា  ំបានទ្ទ្ួលម្សវាអប់រ ំ១៤៨ ៨៧៨នាក់ ម្សមី ៤៧,៩៣ភាររយ រសី ៧៣ ៨៨៣នាក់ 
ម្សមី ៤៨,៩៤ភាររយ។  

េម្ត្តយយសិកាឯកជន 
កុមារអាយុ ៣ឆ្ា  ំ បានទ្ទ្ួលម្សវាអប់រ ំ ៦ ៤០៩នាក់ ម្សមី ១,៩៥ភាររយ រសី ៣ ២១៩នាក ់ ម្សមី ២,០១       

ភាររយ។ កុមារអាយុ ៤ឆ្ា  ំបានទ្ទួ្លម្សវាអប់រ ំ១០ ៦៧៤នាក់ ម្សមី ៣,៣៧ភាររយ រសី ៥ ៣៩៦នាក់ ម្សមី ៣,៥០
ភាររយ។ កុមារអាយុ ៥ឆ្ា  ំបានទ្ទួ្លម្សវាអប់រ ំ១៥ ៣៦២នាក់ ម្សមី ៤,៩៥ភាររយ រសី ៧ ៥៣៤នាក់ ម្សមី ៤,៩៩
ភាររយ។ 

េម្ត្តយយសិកាសហរេន ៍
កុមារអាយុ ៣ឆ្ា  ំ បានទ្ទ្ួលម្សវាអប់រ ំ ១៤ ៦០៥នាក់ ម្សមី ៤,៥០ភាររយ រសី ៧ ៨០៩នាក ់ ម្សមី ៤,៨៨     

ភាររយ។ កុមារអាយុ ៤ឆ្ា  ំបានទ្ទួ្លម្សវាអប់រ ំ២៦ ២៨៤នាក់ ម្សមី ៨,២៩ភាររយ រសី ១៣ ៥៩៨នាក់ ម្សមី ៨,៨០
ភាររយ។ កុមារអាយុ ៥ឆ្ា  ំ បានទ្ទ្ួលម្សវាអប់រ ំ ២៧ ០៤២នាក់ ម្សមី ៨,៧០ភាររយ រសី ១៣ ៦២៦នាក់ ម្សមី 
៩,០២ភាររយ។   

ការអនុវត្តកេមវធីិ្ និងសកេមភាពនានា 
ថវកិាមូលនិធិដ្មំ្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈ 

រកសួងបានអតល់េូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈដ្ល់សាោេម្ត្តយយសិការដ្ឋដាច់ម្ដាយណ ក ២១៣ 
មានទឹ្ករបាក់សរុប ២ ៤៧០ ២១៣ ៥០០ម្រៀល កាុងម្នាុះ៖ 

- ថវកិារដ្ឋ ១ ៩៩៤ ៣៨៥ ៥០០ម្រៀល អនុវត្តបាន ១ ៩៨០ ០១៥ ៦០០ ម្រៀល  ម្សមី ៩៩,២៨ភាររយ   
- េូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈ(ថវកិាណកលេែសាោម្រៀនរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍ)  ៤៧៥ ៨២៨ ០០០ម្រៀល 
អនុវត្តបាន ១០០ភាររយ។  
រកសួងបានម្បីកអតល់ថវកិាឧបត្ថេភររូបម្រងៀនថ្នា ក់េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍មានលកខែៈសតង់ដា ១ ០៥០នាក់ 

រសី ១ ០០៤នាក់ តាេរបព័នធធ្នាគ្នរ មានទឹ្ករបាក់សរុប ៨ ៤៤០ ០០០ ០០០ម្រៀល និងថវកិាសរមាប់កិចេដំ្ម្ែីរការ
អភិវឌ្ឍថ្នា ក់ម្រៀន មានទឹ្ករបាក់សរុប ៥២៥ ០០០ ០០០ម្រៀល។  

 



   

42 

 

ការររបរ់រងតាេសាោម្រៀន 
រកសួងបានពរងឹងយនតការអនុវត្តការអប់រតំាេរនៃងថមី ននការររប់ររងតាេសាោម្រៀនម្ៅករេិត្េម្ត្តយយសិកា

កាុងបរកិារែ៍ការរាត្ត្ាត្ជាសកលជំងឺកូវដី្-១៩ ចំនួន ៣១សាោ ម្ៅ ២៥ រករង រសរក េែឌ  នន ១៩ ម្េត្ត និងរាជធានី 
និងបានបំពាក់ទូ្រទ្សសន៍នវឆ្ៃ ត្ ៣១ម្ររឿង ដ្ល់សាោេម្ត្តយយសិកាម្គ្នលម្ៅ ៣១សាោ សរមាប់ការអនុវត្តកេមវធីិ្
ការម្រៀន និងបម្រងៀនតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក។ 

កេមវធីិ្អប់រមំាតាបិតា 
រកសួងបាន៖ 

- អនុវត្តកេមវធីិ្អប់រមំាតាបិតា អាកអាណ្តពាបាល ម្ៅតាេសាោម្រៀនេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈម្គ្នលម្ៅននការ
ររប់ររងតាេសាោម្រៀន ៣១សាោ ម្ដី្េបជួីយបម្រងៀនកូនម្ៅតាេអៃុះកាុងការគ្នរំទ្ការអនុវត្តការសិកាពីចមាា យ
កាុងដំ្ណ្តក់កាលននការរកីរាលដាលជាសកលជំងឺកូវដី្-១៩  

- អនុវត្តកេមវធីិ្ការអប់រមំាតាបិតាអារភាា ប់ថ្នា ក់េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍មានលកខែៈសតង់ដា ១ ០៥០កណនៃង ម្កីន 
២០០កណនៃង 

- ពរងឹងការអនុវត្តការងាររបឹកាម្ោបល់ជាេួយមាតាបិតាសតីពី ការគ្នពំារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូ្ច ដ្ល់ររូបម្ងាគ ល 
៣០០សាោ។   

ការអបរ់ពំហុភាសា និងេម្ត្តយយសិកាចល័ត្ 
រកសួងបាន៖ 

- អនុវត្តកេមវធីិ្ការអប់រពំហុភាសាសរមាប់កុមារជនជាតិ្ម្ដី្េភារតិ្ចកាុង ១៩រករង រសរក កាុងម្េត្តម្គ្នលម្ៅ ៥ 
មានម្េត្តរត្នរិរ ី សៃឹងណរត្ង េែឌ លរិរ ី រពុះវហិរ និងរកម្ចុះ។ កេមវធីិ្ម្នុះបានអនុវត្តម្ៅតាេសាោេម្ត្តយយ
សិកាសាធារែៈ ៤កណនៃង ម្កីន១ មានកុមារ ១១៩នាក់ រសី ៦៣នាក់ ម្កីន ៨នាក់ រសី ៨នាក់ និងេម្ត្តយយ
សិកាសហរេន៍ ១១៩កណនៃង ម្កីន ៦កណនៃង មានកុមារ ២ ២១០នាក់ រសី ១ ១៣៨នាក់ ម្កីន ៦៣នាក់ រស ី
៥០នាក់។ ភាសាណដ្លបានម្របីរបាស់រេួមាន ភាសាទំ្ពួន ររឹង ពាង កួយ ម្រកាល កាណវ  ត្ ម្រៅ ចរា យ និងកាចក់។  

- សហការអនវុត្តកេមវធីិ្េម្ត្តយយសិកាចល័ត្តាេរដូ្វកាល ៥កណនៃង ជួយកុមារអាយុពី ៣ ម្ៅ ៥ឆ្ា  ំទ្ទ្ួលម្សវា 
១៣២នាក់ រសី ៧០នាក់ រស់ម្ៅត្ំបនជ់នជាតិ្ម្ដី្េភារតិ្ចណដ្លមានររួសារបមាៃ ស់ទី្លំម្ៅម្ៅតាេរដូ្វកាល 
និងមានចមាា យឆ្ា យពីសាោេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ ឬេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍។ កេមវធីិ្ម្នុះអនុវត្តតាេរយៈ
ការចល័ត្ម្ដាយម្របីោនជំនិុះម្អសងៗ និងចល័ត្តាេរដូ្វកាលម្ៅឃុ្តំាណវងម្រកាេ ឃុ្តំាណវងម្លី រសរកតាណវង ឃុ្ំ
ម្កាុះពាកយ រសរកម្វុនីនស និងឃុ្តំាឡាវ រសរកអែតូ ងមាស ម្េត្តរត្នរិរ ី និងឃុ្ណំរសសេបូរ រសរកម្សៀេបា ង ម្េត្ត
សៃឹងណរត្ង។  

ការអបរ់បំរោិបនា 
រកសួងបាន៖ 

- អនុវត្តកេមវធីិ្ការអប់របំរោិបនាសរមាប់េម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ ៨៥១សាោ ម្កីន ៣០៦សាោ កាុងម្នាុះ   
កុមារមានពិការភាព ៤៤៦នាក់ ម្កីន ៤៧នាក់ រសី ១៧១នាក់ និងេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ៣១១កណនៃង កាុង
ម្នាុះកុមារមានពិការភាព ២០៧នាក់ ម្កីន ៤០នាក់ រសី ១៥៤នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប កំពង់ធំ្ រត្នរិរ ីរកម្ចុះ 
បាត់្ដំ្បង បនាៃ យមានជ័យ កំពង់ឆ្ា ងំ នរពណវង រពុះសីហនុ ឧត្តរមានជ័យ និងរាជធានី 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការអប់របំរោិបនា និងវធីិ្ពាបាល ការរបារស័យទក់ទ្ងសរមាប់កុមារតូ្ចកាុងថ្នា ក់អប់រ ំ 
បរោិបនាដ្ល់ររូេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ ៥៨៤នាក់ រសី ៥៦៤នាក់ និងររូេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ៦១នាក់ 
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រសី ៥៨នាក ់ម្ៅម្េត្តនរពណវង បាត់្ដំ្បង ម្សៀេរាប កំពង់ធំ្ ឧត្តរមានជ័យ បនាៃ យមានជ័យ និងរាជធានី សហការ
ជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ។  
ការអនុវត្តកេមវធីិ្និងសកេមភាពនានា បានអតលក់ារគ្នរំទ្សរមាបអ់នុវសិ័យការអប់រកុំមារតូ្ច ម្ដី្េបីធានាបាននូវ

របរកតី្ភាពកាុ ងកាម្រៀននិងបម្រងៀន កាុ ងបរបិទ្ការរកីរាលដាលជាសកលជងឺំកូវដី្-១៩ ។ 

លទ្ធអលននការសិកា  
ការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាលេែិត្និងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនថមី  
រកសួងបាន៖ 

- អនុេ័ត្ជាអៃូវការឯកសារសតីពី សិកាចិត្តសាស្រសតសងគេម្ៅេម្ត្តយយសិកា 
- រពាងចុងម្រកាយម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលររប់េុេវជិាា សរមាប់េម្ត្តយយសិកា 
- រពាងចុងម្រកាយកេមវធីិ្សិកាលេែិត្សរមាប់េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ 
- បំប នសេត្ថភាពររូេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ២០០នាក់ រសី ១៩២នាក ់សតីពីការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាលេែិត្សរមាប់
េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ៨តំ្បន់ ម្លីកទី្១ មានម្េត្តស្វា យន ៀង  កំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្ា ងំ កំពង់ធំ នស្ៀមរាប  
 តនគិ  ី និងបាត់ដំបង  

- បំប នសេត្ថភាពររូេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ២០០នាក់ រសី ១៩២នាក់ សតីពីការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាលេែិត្សរមាប់
េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ៨តំ្បន់ ម្លីកទី្២ មានម្េត្តព្រពវវង កណ្តា ល កំពត តាវកវ ស្ទឹងវរតង ឧត្ត មានជ័យ  
តបូងឃ្ម ំ និងនោធិ៍ស្វត់។  

លទ្ធអលសិកាករេិត្េម្ត្តយយសិកា 
កុមារអាយុ ៦ឆ្ា  ំ ចូលម្រៀនថ្នា ក់ទី្១ ននសាោបឋេសិកាបានឆ្ៃងកាត្់ម្សវាអប់រកុំមារតូ្ចររប់រូបភាព ៧៤,៤៥  

ភាររយ ម្កីន ៣,១៥ភាររយ។ អរតាកុមារអាយុ ៦ឆ្ា  ំ បានឆ្ៃងកាត់្ម្សវាអប់រកុំមារតូ្ចមានការម្កីនម្ ងីជាលំដាប់ 
អារស័យម្ដាយមានការម្កីនម្ ងីថ្នា ក់េម្ត្តយយសិកាកាុងសាោបឋេសិកា និងថ្នា ក់េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ណដ្លមាន
លកខែៈសតង់ដា។ 

ការម្លីកកេពស់សុេភាពសិកា 
រកសួងបាន៖ 

- ពិនិត្យសុេភាព និងកាយសេបទដ្ល់កុមារម្ៅសាោេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ៣២៧នាក់ រសី ៤៨,៩២ភាររយ 
ម្ៅម្េត្តម្ពាធ្ិ៍សាត្ ់សហការជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ 

- អតល់របអប់សម្ស្រងាគ ុះបឋេដ្ល់េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ២១៦របអប់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប សៃឹងណរត្ង ម្ពាធ្ិ៍សាត់្ និង
រត្នរិរ ីសហការជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសតីពី ម្គ្នលការែ៍ណែនាអំនុវត្តលកខេែឌ អបបបរមាស្ីពី ទឹ្កសាែ ត្និង         
អនាេ័យតាេសាោម្រៀន ដ្ល់នាយក នាយកិាសាោេម្ត្តយយដាច់ម្ដាយណ ក ៥៥នាក ់រសី ៩២,៧ភាររយ កាុង
ម្េត្តម្ពាធ្ិ៍សាត្់ បាត់្ដំ្បង កំពង់ឆ្ា ងំ ម្សៀេរាប រពុះវហិរ និងបនាៃ យមានជ័យ  

- ម្រៀបចំបងគន់អនាេ័យ កណនៃងោងសមាែ ត្នដ្ និងបណ្តត ញទឹ្កសាែ ត្ ៨២សាោ ម្ៅតាេរាជធានី ម្េត្ត គ្នរំទ្ម្ដាយ
ថវកិារាជរដាឋ ភិបាល 

- ណចកអាយម្សៀវម្ៅណែនា ំ ដំ្ម្ែីរការររឹុះសាថ នសិការបកបម្ដាយសុវត្ថិភាពកាុងបរបិទ្ជំងឺកូវដី្-១៩ ដ្ល់ររប់
សាោេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ និងេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ទូ្ទងំរបម្ទ្ស ៥០ ៨១៦កាល សហការជា
េួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ 
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- អតល់ឧបករែ៍ោងសមាែ ត្នដ្ ដ្ល់ររប់សាោេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈទងំអស់ទូ្ទងំរបម្ទ្ស ៤ ៤០៩ម្ររឿង 
ធុ្ងទឹ្កសរមាប់ោងនដ្ចំែុុះ ២០លីរត្ ១៦ ៩៧៥ធុ្ង ចំែុុះ ១៤លីរត្ ៨ ១៥៧ធុ្ង សាបូ្ដំុ្ ៧៥េីលីរកាេ 
៥០ ៦០៥ដំុ្ កញ្េ ប់សមាភ រៈអនាេ័យនិងរមាា ប់ម្េម្រារ ១១េុេម្អសងម្ទ្ៀត្សរមាប់ម្របីរបាស់រយៈម្ពល១ណេ និងេិត្ប
ែាសតីពីពិធី្សាររមាា ប់ម្េម្រារម្ៅតាេសាោម្រៀន ៤ ៤០៩សនៃឹក សហការជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ 

- អតល់ឧបករែ៍ោងសមាែ ត្នដ្ ដ្ល់ររប់សាោេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ទងំអស់ទូ្ទងំរបម្ទ្ស  ៣ ០៦៤ម្ររឿង 
ធុ្ងចម្រមាុះទឹ្កសាែ ត្សរមាប់ទ្ទួ្លទន ៣ ០៦៤ម្ររឿង ធុ្ងទឹ្កសរមាប់ោងនដ្ចំែុុះ ២០លីរត្ ៦ ១២៨ធុ្ង 
ចំែុុះ ១៤លីរត្ ៣ ០៦៤ធុ្ង សាបូ្ដំុ្ ៧៥េីលីរកាេ ២១ ៤៤៨ដំុ្ កញ្េ ប់សមាភ រៈអនាេ័យនិងរមាា ប់ម្េម្រារ ១១
េុេម្អសងម្ទ្ៀត្សរមាប់ម្របីរបាស់រយៈម្ពល១ណេ រពេទងំរបអប់ម្រៀននិងបម្រងៀន ៣ ០៩៥របអប់ និងេិត្បែា   
សតីពីពិធិ្សាររមាា ប់ម្េម្រារម្ៅតាេសាោម្រៀន ៣ ២៨៦សនៃឹក សហការជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ 

- អតល់តៃ ងំរូបភាពសតីពីការចក់ថ្នា បំងាោ រជំងឺកស្រញ្ា ឹលនិងសែូចដ្ល់ររប់សាោេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ ១៩៣ ៦៤១
សនៃឹក និងដ្ល់ររប់េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ទូ្ទងំរបម្ទ្ស ៧៤ ៥៤៥សនៃឹក សហការជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ 

- អតល់ថ្នា ទំ្មាៃ ក់ដ្ងោូវរពូន ដ្ល់សិសានុសិសសសាោេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈម្លីកទី្១ ចំនួន ១៦៨ ០៨២នាក ់
ម្សមី ៧២,៣៨ភាររយ រសី ៨១ ៩៧៨នាក់ ម្សមី ៧០,៨៩ភាររយ និងម្លីកទី្២ ចំនួន ៨៧ ៥៦០នាក់ ម្សមី 
៣៧,៧០ភាររយ រសី ៤៣ ៥៩១នាក់ ម្សមី ៣៧,៧០ភាររយ សាោេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈដាច់ម្ដាយណ ក
មានរបអប់សម្ស្រងាគ ុះបឋេ ១៤៣សាោ ម្សមី ៦៧,១៣ភាររយ ម្កីន ៣៤,៧៣ភាររយ មានបនៃប់សុេភាព ៦
សាោ ម្សមី ២,៨២   ភាររយ ម្កីន ២,៨២ភាររយ ម្បីម្របៀបម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ សហការជាេួយ
រកសួងសុខាភិបាល 

- ណចកសនៃឹកកិចេការ និងចុុះជួយកុមារេម្ត្តយយសិកាអប់រពំហុភាសាដ្ល់សហរេន៍កាុងអំ ុងម្ពលទ្ប់សាោ ត់្ការ
រាត្ត្ាត្ជំងឺកូវដី្-១៩ ម្ៅម្េត្តសៃឹងណរត្ង។ 

ម្ហដាឋ រចនាសេព័នធសាោម្រៀន និងការអគត្អ់គង ់
រកសួងបាន៖ 

- ជួសជុល ម្រៀបចំថ្នា ក់ម្រៀន តាេរយៈការម្លង និងបរសិាថ ន ណអែកម្លីកេមវធីិ្េម្ត្តយយសិកាសាធារែៈកាុងសាោ
បឋេសិកាម្គ្នលម្ៅ ៥១សាោ ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង 

- ណកលេែទី្ធាៃ  និងណលបងម្លងកាុងនិងម្រៅថ្នា ក់ម្ៅតាេសាោេម្ត្តយយសិកាម្គ្នលម្ៅអនុវត្តកេមវធីិ្ការររប់ររងតាេ
សាោម្រៀន ១៤សាោ ម្ៅម្េត្តតាណកវ បនាៃ យមានជ័យ កំពង់ចេ សៃឹងណរត្ង បាត់្ដំ្បង សាា យម្រៀង នរពណវង 
ម្សៀេរាប កំពត្  និងរត្នរិរ។ី 

ការពិនិត្យតាេដាន និងការវាយត្នេៃ 
ក្រសួងបាន៖ 

- ពិនិត្យតាេដានសតីពី ការអនុវត្តការងារអប់រកុំមារតូ្ច ម្ៅម្េត្តសៃឹងណរត្ង កំពង់ឆ្ា ងំ រត្នរិរ ីេែឌ លរិរ ីម្ពាធ្ិ៍សាត្់
ឧត្តរមានជ័យ បនាៃ យមានជ័យ បាត់្ដំ្បង និងកំពង់សពឺ 

- ពិនិត្យតាេដានសតីពី ការអនុវត្តកេមវធីិ្របឹកាម្ោបល់សតីពីការគ្នពំារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូ្ច ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ នរព
ណវង រកម្ចុះ កណ្តត ល តាណកវ រពុះសីហនុ បាត់្ដំ្បង និងម្សៀេរាប 

- ចុុះរបេូលទិ្នាន័យព័ត៌្មានសតីពី ការអនុវត្តកេមវធីិ្គ្នពំារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូ្ចម្ៅកេពុជា តាេរយៈការជួបសមាភ សន៍
ឪពុកមាត យ និងម្ធ្ាីម្ត្សតកុមារកាុងតំ្បន់ម្គ្នលម្ៅម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ី

- ពិនិត្យតាេដានការងារកេមវធីិ្អប់រមំាតាបិតា ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ និងសៃឹងណរត្ង 
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- ពិនិត្យរបេូលព័ត៌្មានសតីពី សាថ នភាពររឹុះសាថ នេម្ត្តយយសិកានិងម្សវាអប់រកុំមារតូ្ចម្េត្តបាត់្ដំ្បង តាណកវ ណកប 
ម្ពាធ្ិ៍សាត្ ់ កំពង់ឆ្ា ងំ កំពង់សពឺ រពុះសីហនុ ម្កាុះកុង កំពត្ នរពណវង សាា យម្រៀង កណ្តត ល កំពង់ធំ្ នប លិន 
ម្សៀេរាប រពុះវហិរ បនាៃ យមានជ័យ និងឧត្តរមានជ័យ 

- ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃសាថ នភាពរបស់ររឹុះសាថ នសិកាឯកជនសតីពី ការអនុញ្ញ ត្ឱ្យម្បីកដំ្ម្ែីរការម្ ងីវញិ
ដំ្ណ្តក់កាលទី្២ ម្ៅរាជធានី 

- ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តដំ្ម្ែីរការេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ណដ្លមានលកខែៈសតង់ដា ២០០កណនៃង ម្ៅតាេ  
រាជធានី ម្េត្ត  

- ចុុះពិនិត្យតាេដានការបម្រងៀន និងម្រៀនថ្នា ក់អប់រពំហុភាសាករេិត្េម្ត្តយយសិកា ១៦សាោ កាុង ១២រសរក នន
ម្េត្តរត្នរិរ ីេែឌ លរិរ ីរកម្ចុះ សៃឹងណរត្ង និងរពុះវហិរ។ 
សកេមភាពពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃបានជួយជរុំញនិងពរងឹងការអនុវត្តកេមវធីិ្អប់រកុំមារតូ្ចឱ្យមានរុែភាព។  

ក.២. ធានាភាពសក័តិសទិធិននភាពោអែកដឹកនា ំនិងប្គ្ប់ប្គ្ងរបសម់ស្តនតីអប់របំ្គ្ប់លដំ្ឋប់ថ្នែ ក់ 
យនតការគ្នរំទ្ម្សវាអប់រកុំមារតូ្ច 
រកសួងបាន៖ 

- ម្រៀបចសំិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ និងរបេូលទិ្នាន័យព័ត៌្មានសតីពី ការម្រៀបចំម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលររប់េុេវជិាា
សរមាប់េម្ត្តយយសិកាដ្ល់េស្រនតីទ្ទួ្លបនៃុកអប់រកុំមារតូ្ចថ្នា ក់ជាតិ្ ម្រកាេជាតិ្ នាយក នាយកិា ររូេម្ត្តយយសិកា 
១២៥នាក់ រសី ៩៨នាក់ ម្ៅតាេសាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅការររប់ររងសាោម្រៀន ននម្េត្តកំពង់ចេ ម្សៀេរាប    
បាត់្ដំ្បង នរពណវង និងកំពត្ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី ការម្រៀបចំចងរកងម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលររប់េុេវជិាា សរមាប់េម្ត្តយយ
សិកាសាធារែៈ ដ្ល់េស្រនតីទ្ទួ្លបនៃុកអប់រកុំមារតូ្ចថ្នា ក់ជាតិ្ ម្រកាេជាតិ្ នាយក នាយកិា ររូេម្ត្តយយសិកា 
១៥០នាក់ រសី ១២៤នាក់ ម្ៅម្េត្តម្កាុះកុង 

- ម្រៀបចសំិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ចុងម្រកាយសតីពី ការម្រៀបចំចងរកងម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលររប់េុេវជិាា សរមាប់   
សាោេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ ដ្ល់េស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុកអប់រកុំមារតូ្ចថ្នា ក់ជាតិ្ ថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ នាយក នាយកិា 
ររូេម្ត្តយយសិកា ៩០នាក់ រសី ៧៣នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោរបកាសដាក់ឱ្យដំ្ម្ែីរការរម្រមាងសតីពី ការគ្នរំទ្អភិបាលកិចេរបស់រករេរបឹកាឃុ្ ំនិងសហរេន៍
កាុងការបស្រញ្ា បសេភាពម្យនឌ័្រ មានអាកចូលរេួ ៥៨នាក់ រសី ៣៤នាក់ ម្ៅរាជធានី 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោរបកាសដាក់ឱ្យដំ្ម្ែីរការរម្រមាងសតីពី ការបម្ងោីត្ទរកដាឋ នរបចសំហរេន៍សរមាប់កូនកេមករ 
កេមការនីិតាេម្រាងចរក មានអាកចូលរេួ ៦៧នាក់ រសី ៣១នាក់ ម្ៅរាជធានី 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោរបកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តរម្រមាងសតីពី ការកសាងេូលដាឋ នររឹុះននការអនុវត្តរទឹ្សតីម្រៀនតាេរយៈការ
ម្លងនិងបរសិាថ ន ណអែកម្លីកេមវធីិ្េម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ មានអាកចូលរេួ ១៦៥នាក់ រសី ៨៥នាក ់ ម្ៅម្េត្ត  
បាត់្ដំ្បង 

- កសាងនិងអសពាអាយឯកសារជំនួយការកំែត់្អត្តសញ្ញ ែកុមារមានពិការភាពអាយុម្រកាេ ៦ឆ្ា  ំមានអាកចូលរេួ 
១២៥នាក់ រសី ៥២នាក់ ម្ៅរាជធានី 

- អលិត្ណេសវមី្ដ្អូកៃីប ៣៨ សតីពីលំនាកំារបម្រងៀនមមខវជិាា ចិត្តចលភាព វទិ្យាស្វស្រសត ស្ិកាស្ងគម បមន គណិត និង
ភាស្វវខ្   

- អសពាអាយវមី្ដ្អូកៃីបសតីពី លំនាបំម្រងៀនសរមាប់េម្ត្តយយសិកាតាេកញ្េ ក់ទូ្រទ្សសន៍ជាតិ្២ (TVK2) និងបណ្តត ញ
សងគេអៃូវការរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា និងរែៈកមាម ធិ្ការជាតិ្គ្នពំារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូ្ច 
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- ម្រៀបម្រៀងនិងអលិត្ម្រឿងអប់រេំៃី ១៥ម្រឿង សតីពីកេមវធីិ្អប់រមំាតាបិតា និងចក់អាយតាេសាថ នីយវ៍ទិ្យុជាតិ្កេពុជា FM 
69 MHZ ននរកសួងព័ត្៌មាន និងបណ្តត ញសងគេអៃូវការរបស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងរែៈកមាម ធិ្ការ
ជាតិ្គ្នពំារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូ្ច 

- ថត្វមី្ដ្អូណលបងសិកាការអប់របំរោិបនាសរមាប់េម្ត្តយយសិកា ២០វមី្ដ្អូ សរមាប់ជំនួយដ្ល់ម្ោកររូ អាកររូ និង
អាកអាណ្តពាបាលកុមារពិបាកកាុងការបម្រងៀននិងម្រៀន និងគ្នរំទ្ពួកម្រម្ៅតាេសាោម្រៀន និងម្ៅអៃុះ 

- អលិត្ឃ្ៃបីសំម្ ងបម្រងៀនថ្នា ក់េម្ត្តយយសិកាអប់រពំហុភាសា ២៩៣ឃ្ៃបី (ភាសាពាង ៨៣ឃ្ៃបី ររឹង ១០៥ឃ្ៃបី 
និងទំ្ពួន ១០៥ឃ្ៃបី) កាុងអំ ុងម្ពលទ្ប់សាោ ត់្ការរាត្ត្ាត្ជំងឺកូវដី្-១៩  

- ចក់អាយ និងអាយម្ ងីវញិសំម្ ងការបម្រងៀនថ្នា ក់េម្ត្តយយសិកាអប់រពំហុភាសាជាភាសាទំ្ពួន ររឹង និង
ភាសាពាង តាេសាថ នីយវទិ្យុអាយសំម្ ង ៤ និងណចកសនៃឹកកិចេការដ្ល់សិសសេម្ត្តយយសិកាកាុងអំ ុងម្ពលទ្ប់
សាោ ត់្ការរាត្ត្ាត្ជំងឺកូវដី្-១៩ ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ីេែឌ លរិរ ីនិងរកម្ចុះ 

- អ្ល់វទិ្យុដ្ល់កុមារេម្ត្តយយសិកាអប់រពំហុភាសា ៥៦៧ម្ររឿង ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ី េែឌ លរិរ ី និងរកម្ចុះ សហការ
ជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ 

- អ្ល់កញ្េប់សមាភ រៈដ្ល់ថ្នា ក់េម្ត្តយយសិកាអប់រពំហុភាសា ២៦កណនៃង និងសិសសេម្ត្តយយសិកាអប់រពំហុភាសា 
មានដូ្ចជា ម្សៀវម្ៅរូបភាព ៥៩៨កាល ម្សៀវម្ៅម្រឿងនិទន និងម្សៀវម្ៅតត់្ពែ៌ ១ ៣០០កាល រូល័រម្ឈ ី
៣១២របអប់ សមាភ រៈណលបងសិកា និងរូបសត្ា ១៨២ឈុត្ និងកញ្េ ប់សមាភ រសិកា (ម្សៀវម្ៅសរម្សរ រូល័រម្ឈ ី
ម្មម នដ្ ជ័រលុប របដាប់េួង មា ស សាបូ្) ២០៧ឃ្តី្ ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ីេែឌ លរិរ ីនិងរកម្ចុះ សហការជាេួយនដ្រូ
អភិវឌ្ឍ 

- អតល់កញ្េប់សមាភ រសិកា និងសមាភ រអនាេ័យដ្ល់សាោេម្ត្តយយសិកាសាធារែៈ ៤ ៤០៩សាោ និងេម្ត្តយយ
សិកាសហរេន៍ ៣ ០៦៤កណនៃង សហការជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ 

- ថត្វមី្ដ្អូសតីពី ការអប់រពំហុភាសាម្ៅត្ំបន់ជនជាតិ្ម្ដី្េភារតិ្ច ៣កៃីប សរមាប់ការបែតុ ុះបណ្តត លររូេម្ត្តយយ 
សិកា ម្ៅសាោេធ្យេសិការរុម្កាសលយេម្ត្តយយេជឈេិ។ 

ការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពររបូម្រងៀន 
រកសួងបាន៖ 

- រប ងបញ្េ ប់ការបែតុ ុះបណ្តត លររុសិសសេម្ត្តយយសិកាជំនាន់ទី្៣២ ចំនួន ២០០នាក់ រសី ៩៥,៥ភាររយ 
- បែតុ ុះបណ្តត លររុសិសសេម្ត្តយយសិកាជំនាន់ទី្៣៣ ឆ្ា ទីំ្២ ចំនួន ២០០នាក់ រសី ៩៦,៥ភាររយ  
- បំប នសេត្ថភាពនាយក នាយកិា ររូេម្ត្តយយសិកា ៣១នាក់ រសី ២១នាក់ សតីពីការម្រៀបចំណអនការណកលេែសាោ
ម្រៀន ម្ៅម្េត្តរកម្ចុះ កំពង់សពឺ ម្សៀេរាប នរពណវង និងកណ្តត ល  

- បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ ៥០នាក់ រសី ២៧នាក ់សតីពីការម្រៀនសូរត្ចិត្តសងគេម្ៅករេិត្េម្ត្តយយសិកា 
ម្ៅម្េត្តកំពង់ធំ្ 

- បំប នសេត្ថភាពររូេម្ត្តយយសិកា ២១៤នាក់ រសី ១៩៧នាក់ សតីពីការម្រៀនសូរត្ចិត្តសងគេម្ៅករេិត្េម្ត្តយយ
សិកាម្ៅតាេរករង រសរកម្គ្នលម្ៅ មានរសរកបាភាំ កម្ស្រញ្េ ៀច រពុះម្សតច និងរសរកកំពង់រត្ណបក ម្េត្តនរពណវង 

- បំប នសេត្ថភាពដ្ល់ររូេម្ត្តយយសិកា ៥៧នាក់ រសី ៤០នាក់ សតីពីវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនថ្នា ក់អប់រពំហុភាសាសរមាប់
េម្ត្តយយសិកា ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ី

- បំប នររូបឋេបម្រងៀនថ្នា ក់េម្ត្តយយសិកា ១៥នាក ់រសី ៩នាក់ សតីពីោ ងា បនចេកនទ្យស្បនរងៀន និងោ ងា ររប់ររង
ថ្នា ក់តាមសតង់ដា ម្ៅម្េត្តសៃឹងណរត្ង សហការជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ 
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- បំប នររូេម្ត្តយយសិកាថ្នា ក់ករមិតេពស់ ២៣៧នាក ់ រសី ២២៥នាក ់សតីពីស្មាា  ៈជំនួយបវនែមនលីមមខវជិាា ភាស្វវខ្  
ម្ៅម្េត្តកំពត្ សហការជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ 

- ចូលរេួកេមវធីិ្របជំុតាេអនឡាញ (Webinar) សតីពីការម្ឆ្ៃីយត្បននការអប់រចំំម្ពាុះការរកីរាលដាលសកលននជំងឺ   
កូវដី្-១៩ និងការធានារុែភាពននម្សវាអប់រកុំមារតូ្ចកាុងបរបិទ្កូវដី្-១៩ ម្រៀបចំម្ដាយអងគការយូម្ែសោូបា រសី 

- ចូលរេួកិចេសនៃនាករេិត្បម្ចេកម្ទ្សកាុងកេមវធីិ្ «ជំរុញរម្បៀបវារៈកុមារតូ្ច៖ កិចេសនៃនាសតីពីនវានុវត្តន៍បរោិបនា
ម្ឆ្ព ុះម្ៅរកយុទ្ធសាស្រសតភាពជានដ្រូសកល» ម្រៀបចំម្ដាយអងគការយូម្ែសោូបា រសី 

- ចូលរេួកេមវធីិ្របជំុតាេអនឡាញ ម្រកាេរបធានបទ្សតីពីវធិានការម្អសងៗគ្នា ននម្គ្នលនម្ោបាយ និងកេមវធីិ្សរមាប់
ការអប់រកុំមារតូ្ចកាុងបរបិទ្កូវដី្-១៩ ម្រៀបចំម្ដាយបណ្តត ញការអភិវឌ្ឍកុមារតូ្ច តំ្បន់អាសុីបា សុីហាកី 

- ចូលរេួកេមវធីិ្របជំុម្លីកទី្៣ របស់រករេរបឹកាភិបាល តាេរយៈអនឡាញ (Webinar) ម្រៀបចំម្ដាយេជឈេែឌ ល  
គ្នពំារ អប់រកុំមារតូ្ច និងមាតាបិតា (SEAMEO CECCEP) 

- បញ្ាូ នបុរគលិកអប់រ ំ២នាក់ រសី ១នាក់ ចូលរេួវរគបែតុ ុះបណ្តត លសតីពី ការអភិវឌ្ឍកុមារតូ្ច ម្ៅជប ុន 
- បញ្ាូ នបុរគលិកអប់រជំាស្រសតី ២នាក់ ចូលរេួវរគបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់ត្បំន់តាេអនឡាញសតីពី ការអប់រតំាេរនៃងថមី 
សរមាប់ការអប់រកុំមារតូ្ច និងអប់រមំាតាបិតា ម្រៀបចំម្ដាយេជឈេែឌ លគ្នពំារ អប់រកុំមារតូ្ច និងមាតាបិតា  

- បញ្ាូ នេស្រនតីអប់រ ំ ២នាក់ ចូលរេួកិចេរបជំុសតីពីការអភិវឌ្ឍឯកសារអប់រកុំមារតូ្ចម្លីណអាកការម្រៀនសូរត្ចិត្តសងគេ
ករេិត្អាកជំនាញការតំ្បន់ តាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក ម្ៅនថ។  

ការកសាងលិេិត្បទ្ដាឋ នរតិ្យុត្ត 
រកសួងបានម្រៀបច៖ំ 

- ម្សចកតីសម្រេចម្លេ ៥៧ អយក.សសរ ចុុះនថាទី្១១  ណេសីហ  ឆ្ា ២ំ០២០  សតីពីការបម្ងោីត្រែៈកេមការររប់ 
ររងរម្រមាងការកសាងេូលដាឋ នររឹុះននការអនុវត្តរទឹ្សតី ម្រៀនតាេរយៈការម្លងនិងបរសិាថ ន ណអែកម្លកីេមវធីិ្ េម្ត្ត
យយសិកាសាធារែៈ 

- ម្សចកតីណែនាមំ្លេ ៣៧ អយក.សែន ចុុះនថាទី្២៥ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្បីកដំ្ម្ែីរការម្ ងីវញិ
ររឹុះសាថ នេម្ត្តយយសិកា និងម្សវាអប់រកុំមារតូ្ច កាុងដំ្ណ្តក់កាលទី្២ 

- របកាសម្លេ ២២៨២ អយក.របក ចុុះនថាទី្០៩ ណេតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការទ្ទួ្លសាគ ល់េម្ត្តយយសិកា  
សហរេន៍ណដ្លមានលកខែៈសតង់ដា 

- របកាសម្លេ ២៥៩៨ អយក.របក ចុុះនថាទី្២០ ណេវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការដាក់សាោេម្ត្តយយសិកា     
វាលណសៃង ជាឧបសេព័នធសាោបឋេសិកាអែតូ ងនដ្ ម្េត្តកំពង់ចេ 

- ម្សចកតីណែនាមំ្លេ ៦៥ អយក.សែន ចុុះនថាទី្០៣ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្បីកដំ្ម្ែីរការររឹុះសាថ ន       
េម្ត្តយយសិកា និងម្សវាអប់រកុំមារតូ្ចឆ្ា សំិកា២០២០-២០២១ 

- របកាសម្លេ ៣២០១ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៩ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការទ្ទួ្លសាគ ល់េស្រនតីកិចេសនា (ររូ     
េម្ត្តយយសិកាណដ្លមានលកខែៈសតង់ដាឆ្ា ២ំ០២០)។ 

ការងាររែៈកមាម ធិ្ការជាតិ្គ្នពំារ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូ្ច 
រកសួងបាន៖ 

- ណកសរេួលសមាសភាពរែៈកមាម ធិ្ការជាតិ្គ្នពំារ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូ្ច 
- ណត្ងតាងំសមាសភាពេស្រនតីររប់ររង ៤រូប រសី ១រូប សរមាប់រកបេែឌ អរគម្លខាធិ្ការដាឋ ន ននរែៈកមាម ធិ្ការជាតិ្
គ្នពំារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូ្ច 
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- ម្រៀបចំរកបេែឌ ការងារទូ្ម្ៅសរមាប់បម្ងោីត្ និងររប់ររងទរកដាឋ នម្ៅកាុងសហរគ្នសររឹុះសាថ នននរពុះរាជាណ្ត
ចរកកេពុជា 

- ម្រៀបចំម្សចកតីរពាងចុងម្រកាយណអនការសកេមភាពជាតិ្ សតីពីការគ្នពំារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូ្ចឆ្ា ២ំ០១៩-២០២៣ 
- ដាក់ឱ្យអនុវត្តរម្រមាងការបម្ងោីត្ទរកដាឋ នរបចសំហរេន៍សរមាប់កូនកេមករ កេមការនីិម្រាងចរក ២២កណនៃង 
(CBCC) ម្ៅម្េត្តកំពង់សពឺ កណ្តត ល និងកំពង់ចេ និងរម្រមាងេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ១០០កណនៃង ម្ៅម្េត្ត
កំពង់សពឺ កំពត្ ម្ពាធ្ិ៍សាត់្ និងរពុះសីហនុ។ 

េ. វឌ្ឍនភាពននសចូនាករនលសដប្មច 
ការវភិារវឌ្ឍនភាពសូចនាករអលសម្រេច 

ល-រ ការអប់រកុំមារតូ្ច ឯកតា 
ជាក់ណសតង ចំែុចម្ៅ ជាក់ណសតង 

សាថ នភាព 
២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២០-២១ 

ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី១ ៖ ធានាឱ្យការអបរ់មំានរុែភាព របកបម្ដាយសេធ្េ ៌  បរោិបនា និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជវីតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី១ ៖ បម្ងោីនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានម្សវាអប់រកុំមារតូ្ចរបកបម្ដាយរុែភាព សេធ្េ៌ និងបរោិបនា 

១. 

អរតាចូលម្រៀនកុមារអាយុ៥ឆ្ា (ំេ.សិការដ្ឋ សហរេន៍ នងិឯកជន) % ៦២,៩ ៦១,៩ ៦១,១  

របរស % ៦២,០ ៦១,៣ ៥៨,៦  

រសី % ៦៣,៦ ៦២,៧ ៦២,៣  

២. 

អរតាចូលម្រៀនកុមារអាយុ៤ឆ្ា (ំេ.សិការដ្ឋ សហរេន៍ នងិឯកជន) % ៣៦,១ ៤០,៦ ៣២,៦  

របរស % ៣៤,៥ ៣៩,៥ ៣០,០  

រសី % ៣៧,៨ ៤១,៥ ៣៤,១  

៣. 

អរតាចូលម្រៀនកុមារអាយុ៣ឆ្ា (ំេ.សិការដ្ឋ សហរេន៍ នងិឯកជន) % ១៤,១ ២១,២ ១២,១  

របរស % ១៣,៤ ២០,៣ ១០,៣  

រសី % ១៤,៩ ២២,២ ១២,៩  

៤. 

អរតារេួននការសិកា(េ.សិការដ្ឋ សហរេន៍ នងិឯកជន) % ៣៨,៤ ៤១,៩ ៣៤,៨  

របរស % ៣៧,៣ ៤១,៣ ៣៣,១  

រសី % ៣៩,៤ ៤៣,៨ ៣៥,៩  

៥. ភាររយសាោេម្ត្តយយសិកាមានអរគីសនី(េម្ត្តយយសិការដ្ឋ) % ៤៥,១ ៣៧,៣ ៧៧,៩  

៦. 

ភាររយសាោេម្ត្តយយសិកាមានកណនៃងោងសមាែ ត្នដ្សតង់ដាអបបរមា(េ.សិការដ្ឋដាច់ម្ដាយណ ក) 

ករេតិ្១ % ២៣,៩ ៤៤,២ ៣៣,៧ ➔ 

ករេតិ្២ % ២៧,២ ២៧,២ ៣៧,០  

ករេតិ្៣ % ០,៥ ១,៣ ៣,៨  

៧. 

ភាររយសាោេម្ត្តយយសិកាមាន(េ.សិការដ្ឋដាច់ម្ដាយណ ក) 
បងគនអ់នាេ័យ % ៩៦,៧ ៥៦,៨ ១០០  

ទ្ឹកសាែ ត្សរមាបទ់្ទ្ួលទន % ៩០,១ ៤៤,១ ៨៥,៣  

កណនៃងោងនដ្ % ៦៧,៦ ៤៧,៥ ៨៤,៤  

របអប់សម្ស្រងាគ ុះបឋេ % ១២,២ ១៧,៥ ៤៤,១  

វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី២ ៖ ម្លីកកេពស់រុែភាពម្សវាសាោេម្ត្តយយសិការសបតាេសតង់ដា 
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ល-រ ការអប់រកុំមារតូ្ច ឯកតា 
ជាក់ណសតង ចំែុចម្ៅ ជាក់ណសតង 

សាថ នភាព 
២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២០-២១ 

៨. 
ភាររយសាោេម្ត្តយយសិការដ្ឋសម្រេចបានតាេសតងដ់ាអបបបរមា
(េ.សិការដ្ឋដាច់ម្ដាយណ ក) 

% ១៣,៨៧ ១៨,០ ១៩,៩  

៩. សាោេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍សម្រេចបានតាេសតងដ់ាអបបបរមា ចំនួន ១ ០៥០ ១ ១៤០ ១ ២៥០  

១០. 
ភាររយសាោេម្ត្តយយសិការដ្ឋ នងិសហរេន៍បានម្ធ្ាីម្ត្សត 
សេត្ថភាពកុមារអាយុ៥ឆ្ា  ំ

% ៥០,៥៧ ៤៥,១ ៦៧,១  

១១. 
ភាររយកុមារសាោេម្ត្តយយសិកាទ្ទ្ួលបានអាហរបូត្ថេភ       
(េ.សិការដ្ឋ សហរេន៍ និងឯកជន) 

% ៣៧,៦២ ៣៦,០ ៤១,៤  

១២. 
ភាររយររេូម្ត្តយយសិកាមានរុែវឌុ្ឍរិសបតាេសតងដ់ាជាត្ិ 
(រូបេនត១២+២) 

% ៦៦,០ ៧០,០ ៦៨,៩ ➔ 

១៣. ររបូម្រងៀនពហុភាសា ចំនួន ១១៦ ១១៩ ១២៣  

១៤. អលម្ធ្ៀបសិសស-ររូេម្ត្តយយសិការដ្ឋ អល
ម្ធ្ៀប 

៤៣,១ ៣១,០ ៤២,០  

ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី២ ៖ ធានាភាពស័កោិសិទ្ធិននភាពជាអាកដ្កឹនា ំនងិររប់ររងរបស់េស្រនតអីប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក់ 

វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី៣ ៖ ពរងឹងសេត្ថភាពអាកររប់ររងអនុវស័ិយការអបរ់កុំមារតូ្ច 

១៥. 
នាយកសាោេម្ត្តយយសិការដ្ឋទ្ទ្លួបានការបែតុ ុះបណ្តត លសតីពី
ការររប់ររងតាេសាោម្រៀន 

ចំនួន ៣១ ៥០ ៤៣ ➔ 

១៦. សាោេម្ត្តយយសិការដ្ឋបានអនុវត្តការររប់ររងសាោម្រៀន ចំនួន ៤៣ ៥៥ ៤៣ ➔ 

សមាគ ល់:  សម្រេចបានតាេចំែុចម្ៅ ➔ អាចទ្ទ្លួយកបាន  សម្រេចេិនបានតាេចំែុចម្ៅ 

គ្. បញ្ហា ប្បឈម 
ទ្នៃឹេនឹងសេិទ្ធអល បញ្ា របឈេេួយចំនួន ចបំាច់រតូ្វមានកិចេេិត្េំរបឹងណរបងម្ដាុះរសាយ។ បញ្ា របឈេទងំ

ម្នាុះមានដូ្ចជា៖ 
- ការកែំត់្ម្គ្នលនម្ោបាយ ម្គ្នលការែ៍ និងទិ្សម្ៅកាុងការររប់ររងតាេសាោម្រៀនសរមាប់េម្ត្តយយសិកា 
ម្ៅេិនទន់ចាស់ោស់ 

- យនតការគ្នរំទ្សរមាប់ការណរបកាៃ យេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ជាឧបសេព័នធររឹុះសាថ នសិកាសាធារែៈម្ៅមានភាព
េាុះចម្នាៃ ុះ 

- ការវនិិម្ោរម្លីម្សវាអប់រកុំមារតូ្ចម្ៅេិនទន់មានសេធ្េ៌ និងបរោិបនា ម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងម្គ្នលម្ៅរេួនន      
វសិ័យអប់រ ំ

- កិចេសហការ និងសរេបសរេួលកាុងរចនាសេព័នធររប់ររងអនតរវសិ័យសតីពីការគ្នពំារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូ្ចម្ៅ
េិនទន់របទក់រកឡា។ 
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២.២.២ អនុវិសយ័ ការអប់របំឋមសកិា 
ក.     លទធនលសដប្មចបាន 
ក.១ ធានាឱ្យការអប់រមំានគ្ុែភាព ប្បកបដដ្ឋយសមធម៌ បរោិបនែ និងដលើកកមពសឱ់្កាស

កែងុការសកិាដពញមួយជីវិតសប្មាប់ទងំអសគ់្នែ  

ឆ្ា សំិកា ២០២០-២០២១ សាោបឋេសិកាសាធារែៈមាន ៧ ៣០៤ ម្កីន ២២ ម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា សំិកា 
២០១៩-២០២០។ សាោម្រៀនេិនររប់ករេិត្មាន ៣៨២ ថយ ៥៧។ សាោបឋេសិកាឯកជនមាន ៥៣៩ ម្ៅររប់
ម្េត្តនិងរាជធានី។ របកាសម្បីកររឹុះសាថ នសិកាសាធារែៈ ១ ៧៤៧ កាុងម្នាុះសាោម្បីកថមី ៣ និងទ្ទួ្លសាគ ល់
ររឹុះសាថ នសិកាឯកជន ៩៣។  
 សាោសាធារែៈមានថ្នា ក់ម្រៀន ៦២ ៩៣៦ ម្កីន ៥៣៤ និងបនៃប់ម្រៀន ៤៥ ៨០២  ម្កីន ៥៤៨។ 
 សិសសបឋេសិកាសាធារែៈមាន ២ ០១០ ២៨៦នាក់ រសី ៩៦៤ ១៥២នាក ់ ម្សមី ៤៨,០ភាររយ ថយ       
១៣ ១៨៧នាក ់ រសីថយ ៥ ៩០១នាក់។ សិសសបឋេសិកាឯកជនមាន ១១៨ ៤៣៦នាក់ រសី ៥៨ ៤៧៨នាក ់ ម្សមី 
៤៩,៤ភាររយ ថយ ១៩ ២០១នាក់ រសីថយ ៩ ៥១៦នាក។់ អរតាពិត្ចូលម្រៀនថមីសរុប ៨៧,៤ភាររយ(1) រសី ៨៨,០
ភាររយ ថយ ៩,០ភាររយ រសីថយ ៨,៣ភាររយ កាុងម្នាុះសាោសាធារែៈ ៨២,៧ភាររយ រសី ៨៣,៣ភាររយ ថយ 
៨,០ភាររយ រសីថយ ៧,២ភាររយ និងឯកជន ៤,៧ភាររយ រសី ៤,៧ភាររយ ថយ ១,០ភាររយ រសថីយ ១,១  
ភាររយ។ អរតាពិត្ននការសិកាសរុប ៩១,៩ភាររយ រសី ៩២,៣ភាររយ ថយ ៥,៤ភាររយ រសីថយ ៥,៦ភាររយ 
កាុងម្នាុះសាោសាធារែៈ ៨៦,៧ភាររយ រសី ៨៧,០ភាររយ ថយ ៤,៣ភាររយ រសីថយ ៤,៤ភាររយ និងឯកជន 
៥,២ភាររយ រសី ៥,៣ភាររយ ថយ ១,១ភាររយ រសីថយ ១,២ភាររយ។ 

សិសសថ្នា ក់ទី្១ចូលម្រៀនរត្ូវតាេអាយុរួរឱ្យកត្់សមាគ ល់។ របការម្នុះបញ្ា ក់ឱ្យម្ឃី្ញថ្ន ការវនិិម្ោររបស់  
រាជរដាឋ ភិបាលម្លីវសិ័យអប់រទំ្ទួ្លបានណអៃតោ  ម្ដាយអតល់ឱ្កាសដ្ល់កូនម្ៅរបជាជនមានភពាសំណ្តងររប់រគ្នន់ម្សមីគ្នា
កាុ ងការកសាងជីវតិ្។   

បុរគលិកបឋេសិកាសាធារែៈ ៥៧ ៣០០នាក់ រសី ២៩ ៩៦០នាក់ ម្សមី ៥២,៣ភាររយ កាុងម្នាុះបុរគលិក
បម្រងៀន ៤៤ ៨៧៥នាក់ រសី ២៦ ១៨៩នាក់ ម្សមី ៥៨,៤ភាររយ ថយ ៣៩នាក់ រសីម្កីន ២៦៧នាក ់រគូបនរងៀនពី ថ្នា ក់
ពីរម្ពល ១០ ២០០នាក់ រសី្ ៤ ៧៧២នាក ់រគូបនរងៀនថ្នា ក់គួបពីរករេិត្ ២ ៦៦១នាក ់រសី្ ៩២០នាក់ និងរគូបនរងៀន
ថ្នា ក់រួបបីករេិត្ ៩៤នាក ់រសី្ ១៣នាក់ និងររូបម្រងៀនជាប់កិចេសនាចំម្ែុះទូ្ម្ៅ ១១ ២៩១នាក ់រសី ៦ ៩៣៦នាក។់ 

ត្រេូវការររូបម្រងៀនរបកបម្ដាយរុែវុឌ្ឍិ ម្ៅណត្ជាបញ្ា របឈេណដ្លរតូ្វម្ដាុះរសាយកាុ ងឆ្ា បំនតបនាៃ ប់។  

ការអនុវត្តកេមវធីិ្ និងសកេមភាពនានា 
ថវកិាមូលនិធិដ្មំ្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈ  
រកសួងបាន៖ 

- អតល់ថវកិាមូលនិធិដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈ  
• ថវកិារដ្ឋ ៧៨ ៤០១ ៣៧២ ៩០០ ម្រៀល អនុវត្តបាន ៧៨ ២១៤ ៥៨៧ ៤០០ ម្រៀល  ម្សមី ៩៩,៨ភាររយ 
• ថវកិានដ្រូអភិវឌ្ឍ ១៤ ០០៦ ៧៣៤ ៨០០ ម្រៀល អនុវត្តបាន ១០០ភាររយ  

- បែតុ ុះបណ្តត លនីតិ្វធីិ្ហរិញ្ញវត្ថុ និងរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាររប់ររងថវកិាមូលនិធិដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈ 
១ ០៥៥សាោ 

 
1 ចំននួរបជាជនសរុបអាយុ ៦ឆ្ា  ំតាេជមំ្រឿនរបជាជនឆ្ា ១ំ៩៩៨-២០០៨ ។ 
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- អតល់ថវកិាកេមវធីិ្អាហរតាេសាោម្រៀនម្ដាយម្របីកសិអលកាុងសហរេន ៍ ២០៥សាោ មានឥែទនថវកិារដ្ឋ 
៧ ០៧២ ៨៣២ ៤០០ម្រៀល អនុវត្តបាន ៣ ៣២២ ៦៦៦ ៤៧០ម្រៀល ម្សមី ៤៧ភាររយ និង ១៨១ ០២៩ ៨៨០
ម្រៀល ជាឥែទនរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍ សហការជាេួយកេមវធីិ្ម្សបៀងអាហរពិភពម្ោក 

- អតល់ថវកិាកេមវធីិ្អ្ល់អាហរូបករែ៍ដ្ល់សិសសរកីរកជួបការលំបាក  ២៩ ៥៧៥ ១០០ ០០០ម្រៀល អនុវត្តបាន 
២៩ ៣៣៤ ៧២០ ០០០ម្រៀល ម្សមី ៩៩,២ភាររយ 

- ម្លីកទឹ្កចិត្តឱ្យររប់សាោម្រៀនទងំអស់អនុវត្តការម្អៃរសាច់របាក់តាេរបព័នធធ្នាគ្នរ 
- ណែនាឱំ្យសាោម្រៀននីេួយៗម្រៀបចំណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ និងម្រគ្នងថវកិារបចឆំ្ា ណំដ្លម្រៀបចំតៃ ល់ម្ដាយមាន
ការចូលរេួពីភាគីោក់ព័នធ។ រាល់ចំែូលណដ្លបានពីរបភពនានា និងការចំណ្តយរត្ូវចុុះកិចេបញ្ា ិការែម្នយយ
តាេរបព័នធកំុពយូទ័្ររបកបម្ដាយរែម្នយយភាព។ សាោម្រៀនមានតារាងត្មាៃ ភាពបិទ្អាយោ ងទូ្លំទូ្ោយ។ 
របការម្នុះបានជរុំញឱ្យសាោម្រៀនណកលេែរបព័នធររប់ររងថវកិា ជាពិម្សសសា័យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្ដាយម្តត ត្ម្លី

អលសម្រេចននម្គ្នលនម្ោបាយសាោម្រៀន និងរុែភាពននការសិការបស់សិសសរបកបម្ដាយរែម្នយយភាព។ 

ម្ហដាឋ រចនាសេព័នធសាោម្រៀន និងអគត្អ់គង ់
រកសួងបាន៖ 

- សង់អគ្នរសិកាថម ី៣េាង ២១បនៃប ់បងគន់អនាេ័យ ៣េាង ១៥បនៃប ់អាងសតុកទឹ្កឬអែូ្ងសាប់  ៣ ម្ៅម្េត្ត
តាណកវ បនាៃ យមានជ័យ និងរាជធានី 

- សង់អគ្នរទី្ចត់្ការ ១េាង ៣បនៃប ់ម្ៅសាោបឋេសិកាពននៃ រសរកភាំរសរក ម្េត្តបនាៃ យមានជ័យ 
- ជួសជុលអគ្នរណកលេែអគ្នរសិកា ៣េាង ២៥បនៃប ់ម្ៅម្េត្តកណ្តត ល និងរាជធានី 
- ជួសជុលអគ្នរណកលេែអគ្នរសិកា ២សាោ ២៨បនៃប់ ឱ្យម្ៅជាសាោម្រៀនជំនាន់ថមី រឺសាោបឋេសិកាអងគរបាន 
រសរកកងមាស ម្េត្តកំពង់ចេ និងសាោបឋេសិកាសដមតចប្ពះរាជអគ្គមដហសនីដរាតតមមុនីនាថសហីនុ 
រសរកឧត្តុងគ ម្េត្តកំពង់សពឺ  

- ជួសជុលណកលេែអគ្នរសិកា ១០អគ្នរ កាុងម្នាុះ ៥អគ្នរ ម្ៅម្េត្តនរពណវង ៥អគ្នរ ម្ៅម្េត្តរកម្ចុះ និងបណ្តា ល័យ ៨
អគ្នរ កាុងម្នាុះ ៣អគ្នរ ម្ៅម្េត្តនរពណវង  ៥អគ្នរ ម្ៅម្េត្តរកម្ចុះ សហការជាេួយអងគការឆ្លហា នកេពុជា 

- សាងសង់អគ្នរសិកាថម ី៥េាង មានម្ររឿងសងាា រេិ កាុងម្នាុះ ២េាង ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង ២េាង ម្ៅម្េត្តរកម្ចុះ ១េាង 
ម្ៅម្េត្តនរពណវង សហការជាេួយអងគការឆ្លហា នកេពុជា 

- សាងសង់អគ្នរបណ្តា ល័យថមី និងបំពាក់ម្សៀវម្ៅអាន ណលបងសិកា មានម្ររឿងសងាា រេិ ៨អគ្នរ កាុងម្នាុះ ១អគ្នរ 
ម្ៅម្េត្តបាត្ដំ្បង និង ៧អគ្នរ ម្ៅម្េត្តរកម្ចុះ សហការជាេួយអងគការឆ្លហា នកេពុជា 

- សង់អៃុះបាយសតង់ដា ៣េាង និងកណនៃងសិសសទ្ទួ្លទនអាហរសតង់ដា ៣េាង ម្ៅម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ និងម្ពាធ្ិ៍សាត់្ 
សហការជាេួយទី្ភាា ក់ងារសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្កូម្រ   និងកេមវធីិ្ម្សបៀងអាហរពិភពម្ោក 

- អគត្អ់គង់សមាភ របរកិាខ ររដ្ឋបាលសាោម្រៀនដ្ល់ររឹុះសាថ នសិកា ១0៨ រេួមានកំុពយូទ័្រ ៥១ម្ររឿង រពីនធ័្រ ៩៨
ម្ររឿង មា សុីនថត្ចេៃង ២៥ម្ររឿង និងទូ្ដាក់ឯកសារ ១៣៨ម្ររឿង 

- អតល់កញ្េ ប់សមាភ រៈអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូង ៥៨០ ៦៥៧ ដ្ល ់២ ៣០០សាោ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប បាត់្ដំ្បង កំពង់ធំ្ 
កំពត្ រពុះវហិរ ឧត្តរមានជ័យ សៃឹងណរត្ង និងរកម្ចុះ 

- បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីទ្ទួ្លបនៃុកការងាររទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋស្ីពី ការងាររទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ មានអាកចូលរេួ ២៣៧នាក់ 
រសី ៤៣នាក់ ម្ៅថ្នា ក់កណ្តត ល ម្េត្ត និងរាជធានី 

- ពិនិត្យរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ ២២៥សាោ ម្ៅម្េត្តរពុះវហិរ េែឌ លរិរ ីរកម្ចុះ សៃឹងណរត្ង រត្នរិរ ីនិងកំពង់ធំ្ 
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- អលិត្ម្សៀវម្ៅណែនារំរបូម្រងៀន ៦ ២៧៩កាល និងណចកចយកញ្េ ប់សមាភ រៈរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទី្១ និងទី្២ 
ដ្ល់នាយកសាោ ររូបម្រងៀន និងសិសស កាុងម្នាុះសមាភ របម្រងៀននិងម្រៀន ២ ៥៥០ឈុត្  ម្សៀវម្ៅលំហត្ ់
៣៤ ១៥៥កាល ម្សៀវម្ៅកិចេការសិសស ១២៣ ៣៧២កាល ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប រពុះវហិរ ឧត្តរមានជ័យ 
រកម្ចុះ និងសៃឹងណរត្ង សហការជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្ការអប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជា និងអងគការយូម្ែសោូ 

- អលិត្ម្សៀវម្ៅណែនារំបតិ្បត្តិសតីពីការរបឹការរុម្កាសលយថ្នា ក់ដំ្បូង ២ ២០០កាល និងណចកចយដ្ល់ទី្របឹកា
ររុម្កាសលយជំនាញ  ទី្របឹការរុម្កាសលយតាេសាោម្រៀន សហការជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀន
ម្ៅកេពុជានិងអងគការយូម្ែសោូ 

- អលិត្និងណចកចយម្សៀវម្ៅភាសាណេមរថ្នា ក់ទី្២ ដ្ល់នាយកសាោ ររូ និងសិសស កាុងម្នាុះ ម្សៀវម្ៅណែនារំរូ 
២ ៣១០កាល ម្សៀវម្ៅជំនួយសិសស ៣ ៤០០ឈុត្ ម្សៀវម្ៅអាន ៧៧ ០០០កាល ម្ៅម្េត្តរពុះវហិរ រកម្ចុះ 
ឧត្តរមានជ័យ  និងសៃឹងណរត្ង សហការជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជានិងអងគការយូម្ែសោូ 

- អលិត្កញ្េ ប់ម្សៀវម្ៅលំហត់្កូនសាា ឆ្ៃ ត្េុេវជិាា រែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទី្១ (ម្សៀវម្ៅរករេ រ មាន៤កាល) និងទី្២ 
(ម្សៀវម្ៅរករេ ន មាន៤កាល) សហការជាេួយរម្រមាងអភិវឌ្ឍន៍សេត្ថភាពអប់ររំបស់អងគការយូម្ែសោូ និង    
វទិ្ាសាថ នម្បីកទូ្ោយ។ 
របការម្នុះ សបញ្ា ក់ពីការយកចិត្តទុ្កដាក់របស់រាជរដាឋ ភិបាល និងនដ្រូអភិវឌ្ឍកាុ ងការវនិិម្ោរណអាកម្ហដាឋ រចនា  

សេព័នធសាោម្រៀនម្ដី្េបីបម្ងោីនការចូលម្រៀនរបស់សិសស។ 

កេមវធីិ្សាោកុមារម្េរតី្  
រកសួងបាន៖ 

- ទ្ទ្ួលសាគ ល់សាោកុមារម្េរតី្ករេិត្េធ្យេនិងករេិត្អភិវឌ្ឍរសបតាេលកខែៈវនិិចឆយ័របព័នធឌី្ជីថល ៥ ៤២៤
សាោ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោឆ្ៃុុះបញ្េ ងំលទ្ធអលននការអនុវត្តកេមវធីិ្សាោកុមារម្េរតី្ េកពីររប់ម្េត្តនិងរាជធានី មានអាក
ចូលរេួ ១៥៣នាក់ រសី ៣២នាក ់ម្ៅម្េត្តនរពណវង 

- អនុវត្តកេមវធីិ្សាោកុមារម្េរតី្ ម្ៅកាុងបរបិទ្ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍របកបម្ដាយចីរភាពទី្៤ ម្របីរបាសក់េមវធីិ្ App 
វាយត្នេៃសាោកុមារម្េរតី្និងណអនការយុទ្ធសាស្រសត 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ការម្របីរបាស់វន័ិយណបបវជិាមាន និងការររប់ររងថ្នា ក់ម្រៀនរបកបម្ដាយរបសិទ្ធភាព ដ្ល់
រករេបំប ននិងពិនិត្យតាេដានថ្នា ក់រករង រសរក េែឌ  នាយកសាោ និងររូ កាុងម្នាុះ ៦រសរក ២៨៨សាោ 
នាយកសាោ ៣៩២នាក ់និងររូបម្រងៀន ២ ១៥៤នាក់ ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង កំពត្ និងនរពណវង សហការជាេួយ
អងគការយូនីម្សហា 

- ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅវន័ិយណបបវជិាមានសរមាប់ររូនិងនាយកសាោ ៧ ៩៩០កាល 
- ម្រៀបចំសិកាខ សាោត្រេង់ទិ្សសតីពី ការម្របីរបាស់សា័យវាយត្នេៃសាោម្រៀនកេមវធីិ្សាោកុមារម្េរតី្ ម្ដី្េបមី្ធ្ាី
ណអនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍសាោម្រៀនតាេរបព័នធអីុនធឺ្ែិត្ (ម្លីម្រហទំ្ព័រ) មានអាកចូលរេួ ៣៩២នាក ់ រសី 
៦៨នាក់ ម្ៅម្េត្្សៃឹងណរត្ង រកម្ចុះ កំពង់ធំ្ កំពង់ចេ បាត់្ដំ្បង ម្ពាធ្ិ៍សាត្ ់ ម្កាុះកុង រពុះសីហនុ នរពណវង 
បនាៃ យមានជ័យ ម្សៀេរាប សាា យម្រៀង កំពង់ឆ្ា ងំ កំពត្ និងតាណកវ សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- ម្រៀបចំម្សចកតីណែនាសំតីពីកិចេការពារកុមារម្ៅតាេសាោម្រៀន(កំពុងអនុវត្តសាកលបងម្ៅតាេសាោម្គ្នលម្ៅ) 
សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា ឆ្លហា នកេពុជា ម្វលីវហីសនិ ណភៃនអនតរជាតិ្កេពុជា និងយូនីម្សហា។ 
របការម្នុះ បងាា ញថ្ន រកសួងបានម្តត ត្ការយកចិត្តទ្យមកដាកម់្លីសិទ្ធិកុមារ ជាពិម្សសសុេសុវត្ថិភាពនិងកិចេ

ការពារកុមារម្ៅសាោម្រៀនរបកបម្ដាយសេធ្េ។៌ 
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សាោម្រៀនជនំានថ់មី 
រកសួងបាន៖ 

- សហការជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ ម្ដី្េបអីនុវត្តម្ៅសាោបឋេសិកាអនុវត្ត ហ ុន ផ្សន រករងកំពង់ចេ ម្េត្តកំពង់ចេ 
សាោបឋេសិកាសាា យរពហូត្ រសរកសាា យរជរំ ម្េត្តសាា យម្រៀង សាោបឋេសិកាអងគរបាន រសរកកងមាស ម្េត្ត
កំពង់ចេ និងសាោបឋេសិកា សដមតចប្ពះរាជអគ្គមដហសនីដរាតតមមុនីនាថសហីនុ រសរកឧដុ្ងគ ម្េត្ត
កំពង់សពឺ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី សតង់ដាអំណ្តន ការសិកាតាេណបបសាថ បនានិយេ ការសិកាណបបសហការ ការម្របីរបាស់
ករេិត្សំែួរ ការបម្រងៀននិងម្រៀន កេមវធីិ្ម្ថបម្បៃត្ការបម្រងៀនភាសាណេមរ និងរែិត្វទិ្ា ការម្របីរបាស់បម្ចេកវទិ្ា 
ព័ត៌្មាននិងរេនារេន៍ ររូបងាឹកអំណ្តន  និងរនៃងអាជីពដ្ល់នាយកសាោ និងររូបម្រងៀន ១០៥នាក់ រសី 
៥៨នាក ់ម្ៅម្េត្តកំពង់សពឺ កំពង់ចេ និងសាា យម្រៀង 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀននិងការម្របីរបាស់កញ្េ ប់សមាភ រៈរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូង ដ្ល់នាយកសាោ និង
ររូបម្រងៀន ១០៥នាក ់រសី ៥៨នាក ់ម្ៅម្េត្តកំពង់សពឺ កំពង់ចេ និងសាា យម្រៀង 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀន កៃឹបេុេវជិាា  និងបំែិនជីវតិ្ ម្ដី្េបបីស្រញ្ា បកាុងការសិកាដ្ល់ររូ ១០៥នាក់ 
រសី ៥៨នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់សពឺ កំពង់ចេ និងសាា យម្រៀង 

- ជួសជុលអគ្នរសិកា ៣២បនៃប ់ម្រៀបចំបណ្តា ល័យ ២បនៃប ់អតល់ម្ថបម្បៃត្ ៦០ម្ររឿង អ្ល់សមាភ រឧបម្ទ្ស ៥៨ឈុត្ 
អ្ល់អិលសុីឌី្ ១០ម្ររឿង អ្ល់ទូ្រទ្សសន៍ ៣ម្ររឿង ម្ៅបណ្តា ល័យ បំពាក់កាម្េរា សុវត្ថិភាពតាេអគ្នរសិកា      
បណ្តា ល័យ និងទី្ចត់្ការ ដ្ល់សាោបឋេសិកាអងគរបាននិងសាោបឋេសិកា សដមតចប្ពះរាជអគ្គមដហសី
នដរាតតមមុនីនាថសហីនុ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ និងកំពង់សពឺ។ 
សាោបឋេសិកាទងំ ៤ ខាងម្លី មានសិសស ២ ១៨៤នាក ់រសី ១ ០៧៤នាក់។  
ការអនុវត្តសាោន ៀនជនំាន់ថមីកនៃងេក បានម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងកំណែទ្រេងវ់សិ័យអប់ររំសបតាមបរបិទ្ថមី។ 

ការម្រៀន និងបម្រងៀនម្ពញេួយនថាម្ៅបឋេសិកា  
រកសួងបាន៖ 

- របកាសស្ីពី ការទ្ទួ្លសាគ ល់ររូបម្រងៀនម្ពញេួយនថា ម្ៅសាោបឋេសិកាម្គ្នកម្ររីល រត្ពាងំសាា យ និងដូ្នឪ
ម្ៅរសរកអងគរធ្ំ ម្េត្តម្សៀេរាប និងសាោបឋេសិកាអងគរបាន រសរកកងមាស ម្េត្តកំពង់ចេ 

- អនុវត្តសាកលបងការបម្រងៀននិងម្រៀនម្ពញេួយនថា ម្ៅសាោបឋេសិកាដូ្នឪ រត្ពាងំសាា យ និងម្គ្នកម្ររីល 
ម្េត្តម្សៀេរាប និងសាោបឋេសិកាអងគរបាន ម្េត្តកំពង់ចេ តាេរយៈការអតល់អាហរនថារត្ង់សរមាប់សិសស 

- អនុវត្តការបម្រងៀននិងម្រៀនម្ពញេួយនថា ម្ដាយម្របីរបាស់ថវកិាេូលនិធិ្សេធ្េ៌របស់មាតាបិតាសិសស ឬអាក
អាណ្តពាបាលសិសស ម្ៅសាោបឋេសិការំរូរករង និងសាោបឋេសិការិរសុីវែាវងស ម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ និង
សាោបឋេសិកាអនុវត្តរករងរពុះវហិរ និងសាោបឋេសិការុងម្រឿង ម្េត្តរពុះវហិរ 

- ពិនិត្យតាេដានដំ្ម្ែីរការបម្រងៀន និងម្រៀនម្ ងីវញិដំ្ណ្តក់កាលទី្២ របស់សាោម្រៀនម្ពញេួយនថា និងម្ធ្ាី  
ម្ត្សតវាយត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់ទី្១ ទី្៣ និងទី្៦ ម្លីេុេវជិាា ភាសាណេមរនិងរែិត្វទិ្ា ម្ៅម្េត្ត
កំពង់ចេ កំពង់ឆ្ា ងំ រពុះវហិរ និងម្សៀេរាប 

- អ្ល់របាក់ឧបត្ថេភបណនថេម្លីម្បៀវត្សរ ៍៦០ភាររយ កាុងេួយណេ ដ្ល់សាោម្រៀនអនុវត្តសាកលបងការបម្រងៀន និង
ម្រៀនម្ពញេួយនថា និងអ្ល់កញ្េ ប់ថវកិាគ្នរំទ្ដំ្ម្ែីរការ ២០ ោនម្រៀល កាុងេួយសាោកាុងេួយឆ្ា  ំ ម្ៅម្េត្ត
ម្សៀេរាប និងកំពង់ចេ។ 
សាោបឋេសិកាទងំ៨ ខាងម្លី មានសិសស  ៥ ២៣៦នាក ់រសី ២ ៥០១នាក់។ 
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របការម្នុះ បានបម្ងោីនម្មា ងសិកា និងជួយម្លីកកេពស់លទ្ធអលសិការបស់សិសសរបកបម្ដាយរុែភាពនដាយ
មានោ ចូល មួ និងគរំទ្ពីស្ហគមន៍។  

ការររបរ់រងតាេសាោម្រៀន 
រកសួងបាន៖ 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ការររប់ររងតាេសាោម្រៀន ដ្ល់ររូបម្ងាគ លថ្នា ក់ជាតិ្ ម្ដី្េបចុីុះជួយដ្ល់សាោម្គ្នលម្ៅ 
១៦០សាោ ណថេម្ទ្ៀត្ កាុងការបម្ងោីត្រែ:កេមការររប់ររងសាោម្រៀន ការម្ធ្ាីម្ត្សតវាយត្នេៃការសិកាសិសស 
និងការម្រៀបចំណអនការអភិវឌ្ឍន៍សាោម្រៀន មានអាកចូលរេួ ១៣០នាក់ រសី ២៤នាក ់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ករេងសំែួរពាក់ព័នធនឹងការសិការបស់សិសស មានអាកចូលរេួ ៨១នាក ់រសី ៧នាក ់ម្ៅ
ម្េត្តឧត្តរមានជ័យ 

- ហាកឹហត្់ការដ្ល់រែ:កេមការររប់ររងសាោម្រៀន ១៥រសរក ២៤សាោ មានអាកចូលរេួ ៣៤៧នាក់ រសី
៩៣នាក់ ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង ម្សៀេរាប កំពង់ធំ្ រពុះវហិរ និងឧត្តរមានជ័យ 

- ម្រៀបចំណអនការសកេមភាព និងម្រគ្នងថវកិារដ្ឋនិងនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ សរមាប់ពរងីកម្គ្នលម្ៅអនុវត្តកាុងឆ្ា ២ំ០២១ 
និងឆ្ា បំនតបនាៃ ប់ ម្ៅររប់ម្េត្ត និងរាជធានី 

- ម្រៀបចំរករេការងារទី្របឹកាការររប់ររងសាោម្រៀន ណដ្លមានសមាសភាពបុរគលិកអប់រថំ្នា ក់ជាតិ្ និងម្រកាេជាតិ្ 
មានអាកចូលរេួ ៥៨៧នាក់ រសី ៨៤នាក់ ម្ៅររប់ម្េត្ត និងរាជធានី 

- ចងរកងឯកសារណែនាសំតីពី ការអនុវត្តកេមវធីិ្សាោម្េរតី្បរសិាថ ន ម្ដី្េបពិីនិត្យេៃឹេសារ និងអតល់ធាតុ្ចូលេុន
ម្បាុះពុេពអសពាអាយ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការអនុវត្តកេមវធីិ្សាោម្េរតី្បរសិាថ នដ្ល់េស្រនតីថ្នា ក់ជាតិ្ និងរែៈររប់ររងសាោម្រៀន 
មានអាកចូលរេួ ៦៤នាក់ រសី ១០នាក ់

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការរតួ្ត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាព ការវាយត្នេៃររូឧម្ទ្ៃស ដ្ល់រែៈររប់ររងសាោម្រៀន 
េជឈេែឌ លររុម្កាសលយ និងសាោររុម្កាសលយ មានអាកចូលរេួ ៣៤នាក ់រស ី៨នាក់  

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី បំែិនបងាឹកតៃ ល់ ការវាយត្នេៃររូបម្រងៀន ដ្ល់រករេបំប ន និងពិនិត្យតាេដានេស្រនតីេនៃីរ
អប់រ ំការោិល័យអប់រ ំ និងរែៈររប់ររងសាោម្រៀន េជឈេែឌ លររុម្កាសលយ និងសាោររុម្កាសលយ មាន
អាកចូលរេួ ៦១នាក់ រសី ១២នាក ់ 

- ម្រៀបចំរបជំុណចករណំលកបទ្ពិម្សាធ្ទក់ទ្ងនឹងការអនុវត្តកេមវធីិ្សាោម្េរតី្បរសិាថ ន ពីសាោណដ្លទ្ទួ្លពាន
រងាា ន់សាោម្េរតី្បរសិាថ ន ដ្ល់រែៈររប់ររងម្រៀន េជឈេែឌ លររុម្កាសលយ និងសាោររុម្កាសលយ មានអាក
ចូលរេួ ២២នាក ់រសី ៦នាក់ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ភាពជាអាកដឹ្កនាណំដ្លម្ឆ្ៃីយត្បនឹងសេភាពម្យនឌ័្រ ដ្ល់ររូឧម្ទ្ៃស រែៈររប់ររង
សាោម្រៀន េជឈេែឌ លររុម្កាសលយ និងសាោររុម្កាសលយ មានអាកចូលរេួ ៤០នាក់ រសី ១១នាក ់ 

- អតល់ថវកិាខាា ត្តូ្ចសរមាប់អនុវត្តកេមវធីិ្សាោម្េរតី្បរសិាថ ន ១៣សាោ េជឈេែឌ លររុម្កាសលយភូេិភារ២ 
និងសាោររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការ២ 

- របារពធទិ្វាបរសិាថ នពិភពម្ោកតាេរបព័នធបណ្តត ញសងគេ តាេរយៈវមី្ដ្អូអសពាអាយសតីពី ការម្ធ្ាីឱ្យសាោកាៃ យ
ជាសាោម្េរតី្បរសិាថ ន និងការចងរកងេៃឹេសារសរមាប់ដាក់បញ្េូ លកាុងឈុត្សមាភ រៈអសពាអាយសាោម្េរតី្    
បរសិាថ ន មានអាកចូលរេួ ១៨នាក់ រសី ២នាក់ 



   

55 

 

- របជំុឆ្ៃុុះបញ្េ ងំសតីពី ការវាយត្នេៃររូបម្រងៀន ររូឧម្ទ្ៃស ម្យនឌ្័រ និងសាោម្េរតី្បរសិាថ ន ដ្ល់រែៈររប់ររង
េជឈេែឌ ល និងពិនិត្យទ្រេង់វាយត្នេៃររូបម្រងៀន ររូឧម្ទ្ៃស ដ្ល់រករេធានារុែភាពនអៃកាុងរបស់រែៈ
ររប់ររងេជឈេែឌ ល និងសាោររុម្កាសលយ មានអាកចូលរេួ ១៨នាក ់រស ី៧នាក់ 

- ពរងឹងរុែភាពអប់រនិំងបរសិាថ ន និងសា័យវាយត្នេៃសាោម្រៀន ៥០សាោ ដ្ល់នាយកសាោ ររូបម្រងៀន និង
សហរេន ៍១ ៩១២នាក់ រសី ១ ១៧៨នាក់ និងម្រៀបចំរែៈកេមការររប់ររងសាោម្រៀន ៦៧រែៈកេមការ 
សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា 

- ណកសរេួលសូចនាករននកញ្េប់ព័ត្៌មានសរមាប់របជាពលរដ្ឋ ម្ដី្េបអីនុវត្តណអនការរែម្នយយភាពសងគេដំ្ណ្តក់
កាលទី្២ (២០១៩-២០២៣) 

- ដាក់ឱ្យអនុវត្តរម្រមាងគ្នរំទ្ណអនការអនុវត្តរែម្នយយភាពសងគេដំ្ណ្តក់កាលទី្២ និងយុទ្ធនាការអសពាអាយ
ការងាររែម្នយយភាពសងគេ 

- បម្ងោីនម្លបឿនណកទ្រេង់អភិបាលកិចេ តាេរយៈការម្ធ្ាីវេិជឈការអំណ្តចម្ៅេូលដាឋ ន ម្ដី្េបឱី្យម្សវាសាធារែៈ 
បម្រេីទន់ម្ពលម្វោនូវរបម្ោជន៍របម្សីរបំអុត្ សរមាប់របជាជន និងការកសាងជាតិ្ 

- អនុវត្តការម្ធ្ាីវេិជឈការអំណ្តចម្ៅសាោម្រៀន ម្ដី្េបធីានាថ្នកុមារ និងយុវជនបានចូលម្រៀនទងំអស់ សិសសម្រៀន
មានសេត្ថភាពលែ និងលែរបម្សីរ បនតម្រៀនរហូត្ចប់ភូេិសិកា និងមានសេត្ថភាពរកចំែូល 

- ពរងឹងកេមវធីិ្ការររប់ររងតាេសាោម្រៀន រឺជាការម្អៃរអំណ្តចពីថ្នា ក់កណ្តត លម្ៅសាោម្រៀននិងសហរេន៍ 
ម្រពាុះគ្នត់្ជាអាកដឹ្ងបញ្ា ពិត្របាកដ្ កាុងម្នាុះការអនុវត្តការររប់ររងតាេសាោម្រៀន នឹងនាឱំ្យសាោម្រៀន និង
សហរេន៍ជាអាករុិះរកេម្ធ្ាបាយ ការសម្រេចចិត្តកាុងការម្ដាុះរសាយបញ្ា  ការសិការបស់សិសសឱ្យបានទន់
ម្ពលម្វោ និងអភិវឌ្ឍសាោម្រៀនណដ្លអាចម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងត្រេូវការរបស់របជាជនម្ៅតាេេូលដាឋ ន ការរក
ចំែូលការសម្រេចចិត្តចំណ្តយសរមាប់លទ្ធអលសិការបស់សិសស ការអភិវឌ្ឍសាោម្រៀន ការម្របីចំែូលកាុង
ការណថរកា ការកសាងសេត្ថភាពររូបម្រងៀន និងនាយកសាោមានសេត្ថភាពម្ធ្ាីការដូ្ចម្ៅរបម្ទ្សម្ជឿនម្លឿន 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការសា័យវាយត្នេៃសាោម្រៀនតាេណបបការចូលរេួ ម្ដាយម្របីរបាស់ឧបករែ៍រកបេែឌ
សិការបកបម្ដាយរុែភាព ដ្ល់នាយកសាោ ររូបម្រងៀន រែៈកេមការររប់ររងសាោម្រៀន រករេរបឹកា
កុមារ និងសហរេន៍ មានអាកចូលរេួ ២១២៥ នាក់ រសី ១០៤១នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ ត្បូងឃ្ម ំ កំពង់ឆ្ា ងំ 
ម្ពាធ្ិ៍សាត្ ់និងម្កាុះកុង សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា 

- ម្រៀបចំរែៈកេមការអភិវឌ្ឍន៍សាោម្រៀន ៧០សាោ ម្លី ៧០សាោម្គ្នលម្ៅរបស់រម្រមាង សហការជាេួយ
អងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា 

- ម្រៀបចំ ២៣៦រែៈកេមការថ្នា ក់ម្រៀន ម្ដី្េបជួីយសាោម្រៀន និងបំពាក់កងាា រ ទិ្ញណេសម្ភៃីង ម្រៀបចំករមាលថ្នា ក់
ម្រៀន ៦៥ថ្នា ក់ មា ស់ ៥របអប ់ ទឹ្កអាល់កុល ២១៦លរីត្ មា ស់រកណ្តត្ ់ ៧០ និងឧបករែ៍វាស់កំម្ៅ ៣   
សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា 

- ម្រៀបចំបញ្ា ីកុមារេេីម្សៀវម្ៅ និងកត់្រតាចំនួនកុមារចូលអានជាម្ដី្េ និងបណ្តា ល័យ២០រតូ្វបានណកលេែ ម្ដាយ
មានបណនថេ ម្សៀវម្ៅម្រឿងថមីជាម្រចីន សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា។ 
របការម្នុះ បានជួយពរងឹងសា័យភាពសាោម្រៀន ការចូលរេួរបស់សហរេន៍ និងរែម្នយយភាព និងលទ្ធអល

សិការបស់សិសស។ 

ការពរងឹងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀននិងម្រៀន 
រកសួងបានបំប នសេត្ថភាពសតីពី៖ 
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- វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀននិងការម្របីរបាស់កញ្េ ប់សមាភ រៈរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទី្១ ឆ្មាសទី្២ ដ្ល់នាយកសាោ ររូគ្នរំទ្
បម្ចេកម្ទ្ស និងររូបម្រងៀនថ្នា ក់ទី្១ ចំនួន ២៦២នាក់ រសី ១៣២នាក ់កាុងដំ្ណ្តក់កាលសាកលបងម្េត្តម្សៀេរាប 
សហការជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជា និងអងគការយូម្ែសោូ 

- វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀននិងការម្របីរបាស់កញ្េ ប់សមាភ រៈរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទី្២ ឆ្មាសទី្១ ដ្ល់ររូគ្នរំទ្បម្ចេកម្ទ្ស និង
ររូបម្រងៀនថ្នា ក់ទី្២ ចំនួន ១៦៧នាក់ រសី ១០៦នាក់ កាុងដំ្ណ្តក់កាលសាកលបង ម្េត្តម្សៀេរាប សហការ
ជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជា និងអងគការយូម្ែសោូ 

- វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀននិងការម្របីរបាស់កញ្េ ប់សមាភ រៈរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទី្១ ឆ្មាសទី្១ ដ្ល់នាយកសាោ ររូគ្នរំទ្
បម្ចេកម្ទ្ស និងររូបម្រងៀនថ្នា ក់ទី្១ ចំនួន ៩៨១នាក់ រសី ៨៦៣នាក់ ម្េត្តម្សៀេរាប សហការជាេួយរម្រមាង
ពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជា និងអងគការយូម្ែសោូ 

- វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៦ ដ្ល់រករេររូបម្ងាគ លថ្នា ក់ជាតិ្រែិត្វទិ្ា ៩នាក់ រសី ១នាក់ និង
ចងរកងវធីិ្សាស្រសតម្លីណអាករងាា ស់រងាា ល់ ធ្រែីមារត្ តាេរយៈកេមវធីិ្ម្លីកកេពស់លទ្ធអលសិការែិត្វទិ្ា និង
ការបម្រងៀន(សាម ត្) សហការជាេួយអងគការវវីអូីបី្ 

- ការសាកលបងម្សចកតីរពាងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនរែិត្វទិ្ាណអាកចំនួន ១១សាោ ដ្ល់ររូបម្រងៀន និងរែៈ
ររប់ររងសាោម្រៀន ៩៨នាក ់រសី ៧៧នាក់ ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង សហការជាេួយអងគការវវីអូីបី្ 

- ការណកលេែកញ្េ ប់សមាភ រៈអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូង មានអាកចូលរេួ ១១៣នាក់  រសី ៩១នាក់ ម្ៅរាជធានី សហការ
ជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជា 

- ការម្របីរបាស់កញ្េ ប់សមាភ រ:អំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូងសរមាបថ់្នា ក់ទី្១ និងទី្២ ដ្ល់ររបូម្រងៀន ររូឧម្ទ្ៃសថ្នា ក់ជាតិ្ 
នាយកសាោ និងអាកពាក់ព័នធ និងម្ៅតាេបណ្តត រសរកននម្េត្តេួយចំនួនម្ទ្ៀត្ ម្រកាេកេមវធីិ្កុមារម្រៀនកុមារម្ចុះ 
ណដ្លជាកេមវធីិ្ជាតិ្និងការសិកាករេិត្ថ្នា ក់ដំ្បូង មានអាកចូលរេួ ៦ ៧០៧នាក ់  រសី ៣ ៨៦៥នាក់ ម្ៅររប់
សាោបឋេសិកាទងំអស់កាុងម្េត្តកំពត្ រកម្ចុះ កំពង់ធំ្ សៃឹងណរត្ង ម្សៀេរាប ឧត្តរមានជ័យ និងរពុះវហិរ 
សហការជាេួយទី្ភាា ក់ងារអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្សហរដ្ឋអាម្េរកិ រម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជា អងគ
ការយូម្ែសោូ អប់រពិំភពម្ោក សម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា រូេធូ្រដី្ និងទ្សសនពិភពម្ោក 

- ការបងាឹកអំណ្តនចុុះជួយររូម្លីការអនុវត្តកញ្េ ប់សមាភ រៈអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូង ៦៨រសរក ២ ៣០០សាោ មានអាក
ចូលរេួ ២៦៧នាក់ រស ី៩៣នាក ់ម្ៅម្សៀេរាប បាត់្ដំ្បង កំពង់ធំ្ កំពត្ រពុះវហិរ ឧត្តរមានជ័យ រកម្ចុះ និង
សៃឹងណរត្ង  

- ការពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្សចកតីរពាងសតីពី ការរបឹការរុម្កាសលយថ្នា ក់ដំ្បូង មានអាកចូលរេួ ៧៣នាក ់ រសី ៤៥នាក់ 
ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ រពុះវហិរ រកម្ចុះ សៃឹងណរត្ង និងម្សៀេរាប សហការជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូ
បម្រងៀនម្ៅកេពុជា  

- ការរបឹការរុម្កាសលយថ្នា ក់ដំ្បូង ដ្ល់ររូឧម្ទ្ៃសថ្នា ក់ជាតិ្ ម្ដី្េបបំីប នបនតដ្ល់ទី្របឹការរុម្កាសលយជំនាញ និង 
ទី្របឹការរុម្កាសលយរបចសំាោម្រៀន មានអាកចូលរេួ ២ ២០៥នាក់ រសី ១ ១៥៥នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 
រកម្ចុះ ឧត្តរមានជ័យ រពុះវហិរ សៃឹងណរត្ង កំពង់ធំ្ និងម្សៀេរាប សហការជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូ
បម្រងៀនម្ៅកេពុជា អងគការយូម្ែសោូ និងយូនីម្សហា 

- ការអនុវត្តកេមវធីិ្កញ្េ ប់សមាភ រ:អំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូងនិងរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូង ៣៩សាោ ៤រសរក ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង
និងនរពណវង សហការជាេួយអងគការឆ្លហា នកេពុជា 

- ការគ្នរំទ្បម្ចេកម្ទ្សវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនរែិត្វទិ្ា វធីិ្អលិត្និងម្របីរបាស់សមាភ រឧបម្ទ្ស ១៦សាោ ររូបម្រងៀន 
១១៨នាក់ រស ី៨១នាក ់សសិស ២ ៦៩៥នាក់ រសី ១ ៣១៧នាក ់ម្ៅម្េត្តម្កាុះកុង  សហការជាេួយអងគការវវីអូីបី្ 
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- បំែិនគ្នរំទ្ណអាកបម្ចេកម្ទ្ស តាេរយៈកេមវធីិ្ម្លីកកេពស់លទ្ធអលសិការែិត្វទិ្ា និងការបម្រងៀន(សាម ត្)
និងរបសិទ្ធភាពននការររប់ររងថ្នា ក់ម្រៀន ម្ដាយម្តត ត្ម្លីការណញកភាពេុសគ្នា  ការណបងណចករករេមានភាពបត្់ណបន 
និងវន័ិយណបបវជិាមាន ដ្ល់រែៈររប់ររងសាោម្រៀន ១៩នាក ់រស ី៧នាក ់និងររូបម្រងៀន ១៧០នាក ់រស ី៩៣នាក់ 
ចងរកងឯកសាររបសិទ្ធភាពននការររប់ររងថ្នា ក់ម្រៀនម្ដាយម្តត ត្ម្លីរបធានបទ្៥៖ ការណញកភាពេុសគ្នា  ការ
ណបងណចករករេមានភាពបត្់ណបន វន័ិយណបបវជិាមាន ការររប់ររងម្ពលម្វោ និងការររប់ររងទី្តាងំបម្រងៀននិង
ម្រៀន ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ និងកណ្តត ល សហការជាេួយអងគការវវីអូីបី្ 

- របព័នធតាេដានការសិការបស់សិសស ដ្ល់នាយកសាោ និងររូបម្រងៀន ២៦៤នាក់ រសី ១១៥នាក់ ម្ៅម្េត្ត
ម្សៀេរាប សហការជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជានិងអងគការយូម្ែសោូ 

- ម្ចញម្សចកតីណែនាសំតីពី ការម្ធ្ាីម្ត្សតសតង់ដារបចណំេ ១០០ចាប់ ដ្ល់នាយកដាឋ ន និងេនៃីរអប់រ ំ យុវជន និង
កីឡា ម្ៅររប់ម្េត្តនិងរាជធានី សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា 

- បម្ងោីត្កៃិបសិកា ២០កណនៃង អតល់បដិ្ភារជាថវកិាពីសហរេន៍ ១ ៥០០ដុ្ោៃ រ  ដ្ល់សិសស ២ ៦៧១នាក់ រសី 
១ ៥០៦នាក់ សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា។ 

     របការម្នុះ បានបងាា ញថ្នេូលដាឋ នររឹុះបឋេសិការតូ្វបានពរងឹងតាេរយៈការសិកាភាសាណេមរ (អាន-សរម្សរ) 
និងរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដ្បូំង សំម្ៅជួយម្លីកកេពស់រុែភាពអប់រនិំងលទ្ធអលសិការបស់សិសស។ 

កេមវធីិ្អប់របំ យិាបនា 
ការអបរ់ពំហុភាសា 
រកសួងបាន៖ 

- អនុវត្តកេមវធីិ្អប់រពំហុភាសា ៨៧សាោ ១៥រសរក ររូបម្រងៀន ២៣១នាក់ រសី ៨៤នាក ់សិសស ៤ ៧៦៥នាក់ 
រស ី២ ៣៦០នាក ់ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ីេែឌ លរិរ ីរកម្ចុះ និងសៃឹងណរត្ង 

- ម្រៀបចំសុំតៃ ស់បតូរ និងបណនថេអកខររកេេួយចំនួន ម្ដី្េបបំីម្ពញត្រេូវការននការម្របីរបាស់កាុងភាសាទំ្ពួន ររឹង 
ម្រៅ ពាង និងកាណវ  ត្ និងអ្ល់ម្សៀវម្ៅេរគុម្ទ្សក៍ររូថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៣ មាន ២០៤កាល ដ្ល់ររូបម្រងៀនថ្នា ក់
អប់រពំហុភាសា ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ីនិងរកម្ចុះ សហការជាេួយអងគការអាយសុីសុី 

- បំប នវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនថ្នា ក់អប់រពំហុភាសា ដ្ល់អាកពាក់ព័នធ និងររូបម្រងៀន ១២៦នាក់ រសី ២៩នាក ់  និង
បំប នវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនអំណ្តន សំម្ែរ កិចេណត្ងការបម្រងៀន និងការររប់ររងថ្នា ក់ម្រៀនដ្ល់ររូបម្រងៀន និងអាក
ពាក់ព័នធ ១៤៥នាក ់រសី ៤៨នាក់ ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ីេែឌ លរិរ ីរកម្ចុះ និងសៃឹងណរត្ង សហការជាេយួអងគការយូនីម្សហា 

- ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលអប់រពំហុភាសាថ្នា ក់ទី្១ដ្ល់ទី្៣ ជាភាសាពាង និងភាសាររឹង ៣៦ ៨៩៦កាល 
- អលិត្ឃ្ៃបីសំម្ ងការបម្រងៀនកេមវធីិ្អប់រពំហុភាសាពីថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៣ មាន ៤៦៨ឃ្ៃបី កាុងម្នាុះជាភាសាពាង
១៨០ឃ្ៃបី ររឹង ១៤៤ឃ្ៃបី និងទំ្ពួន ១៤៤ឃ្ៃបី ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ីនិងេែឌ លរិរ ីសហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- ចក់អាយ និងអាយម្ ងីវញិឃ្ៃបីសំម្ ងការបម្រងៀនកេមវធីិ្អប់រពំហុភាសា ជាភាសាទ្ំពួន ររឹង និងពាង ម្ៅ 
៤សាថ នីយវទិ្យុអាយសំម្ ង និងណចកសនៃឹកកិចេការដ្ល់សិសសអប់រពំហុភាសាថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៣ ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ី
េែឌ លរិរ ីសៃឹងណរត្ងនិងរកម្ចុះ សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា ណឃ្រកេពុជា ម្អដ្ម្អអាក់សយុង និងណភៃនអនតរ
ជាតិ្កេពុជា  

- អ្ល់សមាភ រសិកាពីចមាា យដ្ល់សិសសអប់រពំហុភាសាថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៣ រេួមានវទិ្យុ ៤ ១០៦ម្ររឿង ម្សៀវម្ៅ
តត្់ពែ៌រូបភាព រូល័រម្ឈ ីម្មម នដ្ ជ័រលុប របដាប់េួង មា ស សាប្ូ ៤ ១០៦ឃ្តី្ សមាភ រៈដាក់ឯកសារ ១៤៥
ឈុត្ ទូ្រទ្សសន៍សាម ត្ធី្វទី្ំហ ំ៤២អីុង ៧ម្ររឿង បណ្តា ល័យឌី្ជីថល ៧ម្ររឿង ធុ្ងោងនដ្ ៤០ធុ្ង ឧបករែ៍
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នចាសរមាប់ោងនដ្ ៤០០ទុ្ម្ោ ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ីេែឌ លរិរ ីនិងរកម្ចុះ  សហការជាេួយអងគការម្អដ្ម្អអាក់សយុង  
អាយលីដ្អប់រ ំនិងសាោអាយលីដ្អនតរជាតិ្ 

- ពិនិត្យតាេដានការបម្រងៀននិងម្រៀនថ្នា ក់អប់រពំហុភាសា ២២សាោ ១១រសរក ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ី េែឌ លរិរ ី
រកម្ចុះ និងសៃឹងណរត្ង សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា។ 

ការពម្នៃឿនការសិកា  
រកសួងបាន៖ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី កេមវធីិ្ពម្នៃឿនការសិកា ដ្ល់នាយកសាោ ររូបម្រងៀន និងអាកពាក់ព័នធ ៣០៣នាក់ រសី 
៥៦នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពត្ រកម្ចុះ សៃឹងណរត្ង កំពង់ធំ្ រពុះវហិរ បនាៃ យមានជ័យ ម្កាុះកុង និងកំពង់សពឺ សហការ
ជាេួយអងគការយូនីម្សហានិងម្អដ្ម្អអាក់សយុង 

- អនុវត្តកេមវធីិ្ពម្នៃឿនការសិកា ៥៨សាោ ២១រសរក មានររូបម្រងៀន ៩៧នាក ់រសី ៣៣នាក់ សិសស ២ ៤៤៩នាក់ 
រសី ១ ០៩៤នាក ់ម្ៅម្េត្តកំពត្ រកម្ចុះ សៃឹងណរត្ង កំពង់ធំ្ រពុះវហិរ បនាៃ យមានជ័យ និងម្កាុះកុង សហការ
ជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តកេមវធីិ្ពម្នៃឿនការសិកា ៥៨សាោ ម្ៅម្េត្តកំពត្ រកម្ចុះ សៃឹងណរត្ង កំពង់ធំ្ រពុះវហិរ 
បនាៃ យមានជ័យ និងម្កាុះកុង សហកាជាេួយអងគការយូនីម្សហា។ 

ការអបរ់កុំមារមានពិការភាព 
រកសួងបាន៖ 

- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់ចុងម្រកាយសតីពី ឯកសារកំែត់្អត្តសញ្ញ ែសរមាប់កុមារមានពិការភាព មានអាកចូលរេួ ៤៤
នាក់ រសី ១០នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ និងបាត់្ដំ្បង សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ការអប់របំរោិបនា ដ្ល់អាកពាក់ព័នធ និងររូបម្រងៀន ៤៨៥នាក់ រសី ១៤១នាក់ ម្ៅម្េត្ត
ម្សៀេរាប បាត់្ដំ្បង នរពណវង រត្នរិរ ីនិងកំពង់ធំ្ សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ឯកសារជំនួយការអប់រកុំមារពិការសតិ្បញ្ញ  ដ្ល់អាកពាក់ព័នធ និងររូបម្រងៀន ៨៦នាក់ រសី 
៣១នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់សពឺ និងកំពង់ចេ 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនភាសាសញ្ញ  និងអកសរនរបយ ៍ ដ្ល់អាកពាក់ព័នធ និងររូបម្រងៀន ម្ៅ   
វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សស និងថ្នា ក់សមាហរែកេម  ២១៥នាក់ រសី ៥៤នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការវាយត្នេៃកុមារមានពិការភាព វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនកុមារមានពិការភាព និង ការបម្រងៀន 
និងអលិត្សមាភ រៈ សរមាប់ការបម្រងៀនកុមារមានពិការភាពដ្ល់ េស្រនតីេនៃីរ និងការោិល័យអប់រ ំ យុវជន និង
កីឡា នាយកសាោ ររូ ១៩០នាក់ រសី ១០០នាក់ សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា 

- បញ្ាូ នកុមារមានពិការភាព ១៣នាក់ រសី ៥នាក់ ម្ៅរកម្សវានានាកាុងម្នាុះ ពិនិត្យណភាក កាត់្ណវ  នតា ទ្ទ្ួលថ្នា ំ
បំប នសុេភាព និងបានបម្ងោីត្ថ្នា ក់អប់របំរោិបនា ៣០ថ្នា ក់ សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា 

- ម្រជីសម្រសីនិងបែតុ ុះបណ្តត លររូអប់រពិំម្សស ២២នាក់ រសី ៩នាក់ កាុងម្នាុះជំនាញ រ-ថៃង់ ១១នាក ់រសី ៦នាក ់
និងជំនាញពិការណភាក ១១នាក់ រសី ៣នាក ់ម្ៅរាជធានី  

- ម្បីកថ្នា ក់សមាហរែកេម រ-ថៃង់ ៨សាោ ១២ថ្នា ក់ សិសស ៤០នាក់ រសី ៣០នាក់ ម្ៅម្េត្តសាា យម្រៀង នរពណវង 
រពុះសីហនុ និងកំពង់ឆ្ា ងំ 

- ម្បីកថ្នា ក់សមាហរែកេមសតិ្បញ្ញ  ៣០សាោ ៥១ថ្នា ក់ សិសស ៨៧១នាក់ រសី ៣០0នាក់ ម្ៅម្េត្តកណ្តត ល 
កំពង់សពឺ ម្សៀេរាប រកម្ចុះ និងរាជធានី 
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- អនុញ្ញ ត្ឱ្យសាោឯកជន ឃ្ងីឃ្ដី្ អនុវត្តការអប់រពិំម្សសសរមាប់សិសសពិការសតិ្បញ្ញ  ២០៥នាក់ រសី ២៤
នាក់ ម្ៅេែឌ ណសនសុេ រាជធានី 

- អនុវត្តកេមវធីិ្អប់រពិំម្សសម្ៅវទិ្ាល័យអប់រពិំម្សស ៥សាោ សិសស ៧៤៨នាក់ រសី ៣១០នាក់ កាុងម្នាុះ
សិសសពិការណភាក ១៨១នាក់ រសី ៧២នាក់ និងសិសសរថៃង់ ៥៦៧នាក់ រសី ២៣៨នាក់។ សិសសករេិត្បឋេ
សិកា ៥០៥នាក ់រស ី២១៤នាក ់កាុងម្នាុះសិសសរថៃង់ ៤១៣នាក ់រសី ១៧៦នាក់ និងសិសសពិការណភាក ៩២នាក់ 
រស ី៣៨នាក់ 

- អភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅភាសាសញ្ញ  អកសរនរបយ ៍ និងម្សៀវម្ៅអំណ្តនភាសាសញ្ញ ថ្នា ក់ទី្១ ជាភាសាណេមរ សរមាប់អនុវត្ត
ម្ៅវទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសទងំ៥ 

- សាងសង់អគ្នរអម្នតវាសិកដាឋ ន ១េាង ៣ជាន ់ ម្សមីនឹង ១២បនៃប ់បងគន់អនាេ័យ ៣៦បនៃប់ ម្ៅវទិ្ាល័យអប់រ ំ
ពិម្សសកំពង់ចេ សហការជាេួយសបបុរសជន 

- អតល់របាក់ឧបត្ថេភរយៈម្ពល១០ណេ កាុង១ឆ្ា  ំសរមាប់ការហូបចុក សាា ក់ម្ៅ ម្សាហុ្យម្ធ្ាីដំ្ម្ែីរដ្ល់សិសសពិការ
ណភាក និងរ-ថៃង់ ៧៣៣នាក់ រសី ២៩៥នាក់ ចំនួន ១ ៤៦៦ ០០០ ០០០ម្រៀល កាុងម្នាុះសិសសមាា ក់ៗទ្ទួ្ល
បានថវកិា ២០០ ០០០ម្រៀល កាុង១ណេៗ ម្ៅវទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសទងំ៥  

- ទ្ទួ្លថវកិាឧបត្ថេភពីសបបុរសជន ៤៧ ០៣៦ ៥៥០ម្រៀល អនុវត្តបាន ១០០ភាររយ កាុងម្នាុះ សដមតចអគ្គ
មហាដសនាបតីដតដោ ហ ុន ផ្សន ៦ ០០០ ០០០ម្រៀល សរមាប់វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសភាំម្ពញថមី និង
វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសចារអំម្ៅ។ ឯកឧតតម ផាន អូន អរគនាយកននអរគនាយកដាឋ នកេពុជារតួ្ត្ពិនិត្យ
ទំ្និញ ៣៤ ០៣៦ ៥៥០ម្រៀល ម្សវាទឹ្ក ម្ភៃីង សរមាប់វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសភាំម្ពញថមី។ សាោម្េត្តម្សៀេរាប 
៧ ០០០ ០០០ម្រៀល សរមាប់វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសម្សៀេរាប។ ឯកឧតតម ដេៀវ កាញារទីធ ៣ ០០០ 
ដុ្ោៃ រ សរមាប់វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសកំពង់ចេ 

- ទ្ទ្ួលឧបត្តេភអងោរពីសបបុរសជន ៣៩,២ម្តាន កាុងម្នាុះ  សដមេចដតដោ ១០ម្តាន និងកុមារេីត្តីោ  ១,២
ម្តាន សរមាប់វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសភាំម្ពញថមី។ សដមេចដតដោ ១០ម្តាន សរមាប់វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សស
ចារអំម្ៅ។ សដមេចពិជ័យដសនា ដទៀ បាញ ់៥ម្តាន សរមាប់វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសម្សៀេរាប។ សដមេច
ប្កឡាដហាម ស ដេង ១២ម្តាន សរមាប់វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសបាត់្ដំ្បង។ ឯកឧតតម ដេៀវ កាញារទីធ 
១ម្តាន សរមាប់វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសកំពង់ចេ  

- ទ្ទ្ួលការឧបត្ថេភ ១ ២០០មា ស់  កាតាបសិសស ២០៨សរមាប់ កាតាបររូ ៨៧សរមាប់ តុ្កោតា ២០ម្កុះ    
សាច់រកក រតី្តត់្ សាច់ម្ងៀត្ ៥ម្កុះ ឯកឧតេម ហ ុន មា៉ា ផ្ែត សរមាបវ់ទិ្ាល័យអបរ់ពិំម្សសភាំម្ពញថមី 

- ទ្ទ្ួលការឧបត្ថេភ កំុពយូទ័្រម្លីតុ្ ១៥ម្ររឿង អិលសុីឌី្ ១ម្ររឿង មា សុីនហាូតូ្ ១ម្ររឿង រពីនធ័្ររូល័រ ១ម្ររឿង កំុពយូទ័្រ
យួរនដ្ ៣០ម្ររឿង មា សុីនថត្សំម្ ង ១៨ម្ររឿង ឯកឧតតម ដហា ណហុំង សរមាបវ់ទិ្ាល័យអប់រពិំម្សស
កំពង់ចេ 

- ទ្ទ្ួលការឧបត្ថេភអងោរ ៣ម្តាន រតី្េ ១០ម្កុះ ទឹ្ករតី្ ទឹ្កសុីអីុវ ២០យួរ េីមា មា  ១០ម្កុះ ទឹ្ករកូច ២០ម្កុះ   
ទឹ្កសុទ្ធ ១០ម្កុះ បាល់ទត់្ ៤បាល់ សំណ្តញ់បាល់ទត់្២ និងអាហរម្អសងៗ ឯកឧតតម ស សខុា សរមាប់
វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសម្សៀេរាប 

- សាងសង់អគ្នរសិកាថមី ១េាង ២ជាន់ ម្សមីនឹង ៨បនៃប់ បងគន់អនាេ័យ ៣បនៃប់ ម្ៅម្េត្តកណ្តត លសរមាប់ថ្នា ក ់
សមាហរែកេមសតិ្បញ្ញ  ម្ៅអនុវទិ្ាល័យអនុវត្តរករងតាម្មម  ម្េត្តកណ្តត ល ជំនួយរាជរដាឋ ភិបាល 

- ជួសជុលអគ្នរសិកាចស់ ១េាង ១ជាន់ ៥បនៃប់ បងគន់អនាេ័យ ៣បនៃប់ ម្ៅសាោបឋេសិកាទួ្លម្គ្នក 
សហការជាេួយអងគការសាោម្រៀនទ្នាយ 
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- ពិនិត្យណភាកសិសសម្េាយរំម្ហញី ៧៧នាក់ រសី ២១នាក់ និងអតល់ឧបករែ៍ជំនួយ ឧបករែ៍អុបទិ្ក ៧៨ កាុង
ម្នាុះ ៦០ណវ  នតា ១៨ណកវពរងីក ណវ  នតា ង់ទី្អាចរកិំល ១០០ណវ  នតា និងេិនណេនអុបទិ្ក ៦១ ម្ៅវទិ្ាល័យអប់រ ំ
ពិម្សស៤ សហការជាេួយអងគការររួសារថមី  និងសបបុរសជនម្ៅហុងកុង 

- ពិនិត្យរត្ម្ចៀក និងអតល់ឧបករែ៍ជំនួយសាត ប់ ៧០៤មា សុីន ដ្ល់សិសសថៃង់ ៤៧០នាក់ រសី ១១៩នាក់ ម្ៅ 
វទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសទងំ៥ និងសាកលវទិ្ាល័យ សហការជាេួយអងគការររួសារថមី និងអាកជំនាញរត្ម្ចៀក 
េកពីរបម្ទ្សបារាងំ  

- ថត្វមី្ដ្អូភាសាសញ្ញ បញ្េូ លកាុងវមី្ដ្អូឃ្ៃបីការបម្រងៀនពីចមាា យ ១០០ឃ្ៃបី សរមាប់ថ្នា ក់ទី្៤ ដ្ល់ទី្៦ ម្លីេុេវជិាា
ភាសាណេមរ និងរែិត្វទិ្ា  ម្ៅរាជធានី 

- អ្ល់សមាភ រៈសរមាប់ម្រៀបចំកណនៃងថត្វមី្ដ្អូ  កាម្េរា  កំុពយូទ័្រយួរនដ្ ទូ្រទ្សសន៍សាម ត្ធី្វទំី្ហ ំ៥៥អីុង ម្ភៃីងហា  និង
ម្ជីងទ្រេ ម្ៅនាយកដាឋ នអប់រពិំម្សស សហការជាេួយអងគការសុីអាម្អស  

- អតល់កញ្េ ប់សមាភ រៈណលបងអប់របំរោិបនា  ២០០ឃ្តី្ ម្ៅម្េត្តកំពង់ធំ្ ម្សៀេរាប នរពណវង បាត្់ដំ្បង និងរត្នរិរ ី
សហការជាេួយអងគការសុីបា  

- អតល់ទូ្រទ្សសន៍សាម ត្ធី្វទំី្ហ ំ៤២អីុង ៥ឈុត្ កំុពយូទ័្រយួរនដ្ ២៥ម្ររឿង កូនកែតុ រ ២៥ម្ររឿង បណ្តា ល័យឌី្ជីថល 
៥ម្ររឿង ម្សៀវម្ៅម្រឿងនិទន ២៧០កាល និងម្សៀវម្ៅម្រឿងអាស្ាន ៥០កាល សហការជាេួយអងគការម្អដ្ 
ម្អអាក់សយុង 

- អ្ល់ម្សៀវម្ៅអានអប់រអំាកពិការណភាក និងរ-ថៃង់ ២៩កាល ជាភាសាអង់ម្រៃសដាក់កាុងបណ្តា ល័យសរមាប ់    
ររុសិសសរសាវរជាវម្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រពិំម្សស 

- អលិត្ និងម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅជំនួយការម្រៀនសរមាប់កុមារម្េាយរំម្ហញី និងជួបការលំបាកកាុងការសិកា        
១ ៨៩៦ឈុត្ សហការជាេួយអងគការអរធី្អាយ 

- អលិត្ម្រឿងេៃី និងអត្ថបទ្េៃីៗជាអកសរនរបយស៍រមាប់ថ្នា ក់ទី្១ និងទី្២ មាន ២៥ម្រឿង និង ១០៦អត្ថបទ្ សហការ
ជាេួយអងគការ អរ ធី្ អាយ 

- អ្ល់រកបេែឌ ថមី ៥១កណនៃង កាុងម្នាុះវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រពិំម្សស ១៥កណនៃង និងវទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសទងំ៥ 
និងវទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសរករងតាម្មម  ២៦កណនៃង និងសាោម្រៀនទ្នាយ ១០កណនៃង  

- អតល់អនុរកឹត្យម្លេ ៣១ អនរក.បក ចុុះនថាទី្១៦ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការណកណរប និងការដំ្ម្ ងីរបាក់
បំណ្តច់េុេងារេស្រនតីរាជការសុីវលិ ៨០០ ០០០ម្រៀល កាុង១នាក់ កាុង១ណេ សរមាប់ឧបត្ថេភបណនថេពិម្សសម្លី
របាក់ម្បៀវត្សបុរគលិក និងររូបម្រងៀន ម្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រពិំម្សស និងវទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសទងំ៥   

- អនុេ័ត្របកាសម្លេ ១២០ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៧ ណេេករា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការណត្ងតាងំរករេរបឹកាបម្ចេក
ម្ទ្សវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រពិំម្សស  

- អនុេ័ត្របកាសម្លេ ៣០៦ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៧ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ ស្ីពីការម្លីកកេពស់អាកសិកាពូណក
ណដ្លមានម្ទ្ពម្កាសលយ ឬបញ្ញ េពស់ 

- ពិនិត្យតាេដានការម្រៀននិងបម្រងៀនការអប់របំរោិបនាសិសសរថៃង់ និងពិការណភាក ១០សាោ ការម្រៀន និង
បម្រងៀនម្ៅវទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសទងំ៥ មាន ២០ថ្នា ក់  ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ ម្សៀេរាប បាត់្ដំ្បង និងរាជធានី។ 
របការម្នុះ បានបញ្ា ក់ថ្នការអប់របំរោិបនាមានការយល់ដឹ្ង និងការគ្នរំទ្កាន់ណត្ទូ្លំទូ្ោយ។ ការអប់រ ំ   

បរោិបនាបានអតល់ឱ្កាសដ្ល់កុមារជនជាតិ្ម្ដី្េភារតិ្ច កុមារមានពិការភាព និងកុមារម្លីសអាយុទ្ទួ្លបានឱ្កាស
ម្ពញម្លញកាុ ងការម្រៀនសូរត្។  
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កេមវធីិ្អតល់អាហរូបករែ៍និងអតល់អាហរម្ៅតាេសាោម្រៀន  
រកសួងបាន៖  

- អតល់ថវកិាអាហរូបករែ៍ដ្ល់សិសសរកីរក ១២២ ២២៨នាក់ រសី ៥៤,២ភាររយ កាុងម្នាុះសិសសថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់
ទី្៣ មាន ១០ ៦៦៨នាក ់រស ី៥២,៧ភាររយ  មាន ៥ ៥៧២សាោ ១៩៣រករង រសរក េែឌ  ររបរ់ាជធានី ម្េត្ត 

- អតល់អាហរតាេសាោម្រៀន ១ ១១៣សាោ មានសិសស ៣០៣ ១៥០នាក់ រសី ៤៩ភាររយ កាុងម្នាុះការអ្ល់
អាហរម្ពលរពឹក និងម្ពលនថារត្ង់ ម្ដាយម្របីកសិអលកាុងសហរេន ៍៣៨៨សាោ មានសិសស ៧៩ ១៩៦នាក់ 
រស ី៤៩ភាររយ ម្ៅម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ ម្ពាធ្ិ៍សាត្់ បាត់្ដំ្បង បនាៃ យមានជ័យ ម្សៀេរាប ឧត្តរមានជ័យ កំពង់ធំ្ 
រពុះវហិរ សៃឹងណរត្ង និងកំពង់ចេ សហការជាេួយកេមវធីិ្ម្សបៀងអាហរពិភពម្ោក 

- បំប នសេត្ថភាព សតីពីឯកសារណែនារំបតិ្បត្តិការអនុវត្តកេមវធីិ្អតល់អាហរូបករែ៍សិសសរកីរកម្ៅបឋេសិកា 
និងរបព័នធព័ត៌្មានររប់ររងសិសសអាហរូបករែ៍ ម្ៅដ្ល់រែៈកេមការររប់ររងអាហរូបករែ៍ថ្នា ក់រាជធានី
ម្េត្ត រករង រសរកេែឌ  ៥៧៤នាក់ រសី ៧៩នាក់  ររប់ម្េត្ត រាជធានី និង ១៩៣រករង រសរក េែឌ   

- បំប នសេត្ថភាព សតីពីឯកសារណែនារំបតិ្បត្តិការអនុវត្តកេមវធីិ្អតល់អាហរូបករែ៍សិសសរកីរកម្ៅបឋេសិកា 
និងរបព័នធព័ត៌្មានររប់ររងសិសសអាហរូបករែ៍ ដ្ល់រែៈកេមការររប់ររងអាហរូបករែ៍េូលដាឋ ន ២ ៨៧២ 
នាក់ រសី ៦៥២នាក់  ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ ត្បូងឃ្មុ ំេែឌ លរិរ ីណកប និងរាជធានី 

- បំប នសេត្ថភាពបណនថេដ្ល់រែៈកេមការររប់ររងម្សបៀងអាហរតាេសាោម្រៀន ថ្នា ក់ម្េត្ត រសរក និងសាោម្រៀន 
សតីពី នីតិ្វធីិ្ម្រជីសម្រសីអាកអគត់្អគង់ និងម្របីរបាស់របព័នធររប់ររងព័ត៌្មានម្រជីសម្រសីអាកអគត់្អគង់ម្សបៀងតាេ 
សាោម្រៀន  មានរែៈកេមការររប់ររងម្សបៀងថ្នា ក់ម្េត្ត ២៤នាក់ រសី ៤នាក់ ថ្នា ក់រសរក ៣២នាក់ រស ី៤នាក ់
និងថ្នា ក់េូលដាឋ នសាោម្រៀន ៦០៥នាក់ រសី ៥២នាក់ 

- អលិត្ឃ្ៃបីសតីពី នីតិ្វធីិ្ននវធីិ្សាស្រសតសាកសួរនថៃតាេណបបសាេញ្ញ កេមវធីិ្អតល់អាហរតាេសាោម្រៀន ម្ដាយម្របី 
កសិអលកាុងសហរេន៍ 

- អេដំ្ម្ែីររបតិ្ភូសាធារែរដ្ឋកូម្រ   ពិនិត្យការអនុវត្តកេមវធីិ្អតល់អាហរតាេសាោម្រៀន  ម្ៅម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ និង
ម្ពាធ្ិ៍សាត្ ់សហការជាេួយកេមវធីិ្ម្សបៀងអាហរពិភពម្ោក 

- ពិនិត្យរំរូចស្រងាោ ន និងអៃុះបាយ និងសិសស ម្ដី្េបមី្រៀបចំរំនូសបៃង់រេួេួយ សរមាប់អនុវត្តកេមវធីិ្អតល់អាហរតាេ
សាោម្រៀន ម្ៅម្េត្តកំពង់ធំ្ ម្សៀេរាប ម្ពាធ្ិ៍សាត្ ់ និងកំពង់ឆ្ា ងំ សហការជាេួយនាយកដាឋ នសំែង់ និង   
កេមវធីិ្ម្សបៀងអាហរពិភពម្ោក 

- ពិនិត្យតាេដានកេមវធីិ្អតល់អាហរតាេសាោម្រៀន ៣៨រសរក ១១២សាោ ម្ៅម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ បនាៃ យមានជ័យ 
ម្ពាធ្ិ៍សាត្ ់បាត់្ដំ្បង  ម្សៀេរាប រពុះវហិរ ឧត្តរមានជ័យ កំពង់ធំ្ កំពង់ចេ  និងសៃឹងណរត្ង សហការជាេួយ
កេមវធីិ្ម្សបៀងអាហរពិភពម្ោក 

- ណចកម្សបៀង(អងោរ)៤ម្លីក ២០៥សាោ ដំ្ណ្តក់កាលកូវដី្-១៩ មានអាកទ្ទ្ួលអល ៥១ ២២២នាក ់រសី ៥២ 
ភាររយ ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង បនាៃ យមានជ័យ ម្សៀេរាប រពុះវហិរ កំពង់ចេ  និងសៃឹងណរត្ង គ្នរំទ្ម្ដាយថវកិា
រាជរដាឋ ភិបាល និង៣ម្លីក ៩០៨សាោ មានអាកទ្ទ្ួលអល ២០៣ ១៦១នាក់ រសី ៥២,៥ភាររយ ម្ៅម្េត្ត
កំពង់ឆ្ា ងំ ម្ពាធ្ិ៍សាត្់ ឧត្តរមានជ័យ កំពង់ធំ្ និងភារេៃុះននម្េត្តម្សៀេរាប សហការជាេួយកេមវធីិ្ម្សបៀងអាហរ
ពិភពម្ោក។ 
របការម្នុះ បានជួយម្លីកកេពស់កេមវធីិ្អតល់អាហរូបត្ថេភសរមាប់រទ្រទ្ងសុ់េភាពនិងសុវត្ថិភាពចំែីអាហរម្ដាយ

ម្របីកសិអលកាុ ងសហរេន៍ តាេសាោម្រៀនសរមាប់កុមារ។ កេមវធីិ្អ្ល់អាហរូបករែ៍ បានជួយសិសសរកីរកម្ៅបឋេ
សិកា ឱ្យម្រៀនបានចប់ភូេិសិកា និងមានលទ្ធភាពឆ្ៃងភូេិសិកា។ 
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ការពរងឹងនិងពរងីកកេមវធីិ្ម្លីកកេពស់សុេភាពសិកា  
រកសួងបាន ៖  

- ពិនិត្យសុេភាពនិងកាយសេបទររុសិសស ៣៥៥នាក់ រសី ២២៥នាក ់ ម្ៅម្េត្តកំពង់សពឺ នរពណវង រពុះវហិរ និង
ម្សៀេរាប  

- ពិនិត្យណភាកនិងវាស់រំម្ហញីដ្ល់ររូបម្រងៀននិងសិសស ៦ ៦៨៧នាក់ រសី ៣ ០៨៧នាក់ ម្ៅរាជធានី សហការ
ជាេួយវទិ្ាសាថ នសាត ររំម្ហញីរបាយអិុនហូលដិ្ន 

- ពិនិត្យសុេភាពមាត់្ម្ធ្មញនិងការពាបាលមាត់្ម្ធ្មញដ្ល់សិសស ២៣៣នាក ់ រសី ១២២នាក ់ ម្ៅសាោបឋេ
សិកាចតុ្េុេរាជធានី សហការជាេួយរករេទ្នតម្ពទ្យននសាកលវទិ្ាល័យពុទ្ធិសាស្រសត និងសាកលវទិ្ាល័យ    
ទ្នតសាស្រសតទី្រករងញ ូយ កសហរដ្ឋអាម្េរកិ 

- ម្រៀបចំបនៃប់សុេភាពនិងបំពាក់សមាភ រៈសម្ស្រងាគ ុះបឋេ និងថត្វមី្ដ្អូសកេមភាពអនុវត្តការងារសុេភាពសិការរប់
រជរងម្រជាយ រពេទងំបានរបកាសសាោបឋេសិកាចតុ្េុេ ជាសាោរំរូណដ្លអនុវត្តសកេមភាពសុេភាព
សិការរប់រជរងម្រជាយ ម្រកាេអធិ្បតី្ភាពរបស់ឯកឧតតមបែឌិ តសភាចរយ ហង់ជួន ណរ ៉ានុ សហការ
ជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ និងវសិ័យឯកជន 

- អសពាអាយកេមវធីិ្សុវត្ថិភាព និងសុេុមាលភាពចំែីអាហរតាេសាោម្រៀនដ្ល់ររូនិងសិសស មានអាកចូលរេួ   
២ ១០០នាក់ រសី ៧៩៨នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ កំពង់ឆ្ា ងំ រពុះសីហនុ កណ្តត ល និងរាជធានី 

- អភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅណែនា ំ សតីពីដំ្ម្ែីរការររឹុះសាថ នសិការបកបម្ដាយសុវត្ថិភាពកាុងបរបិទ្ជំងឺកូវដី្-១៩ សហការ
ជាេួយអងគការយូនីម្សហា និងសុេភាពពិភពម្ោក  

- អលិត្និងណចកជូនសមាភ រៈអប់រសុំេភាពមាន វមី្ដ្អូ រូបភាពតៃ ងំធំ្សតីពី ការបងាោ រ និងទ្ប់សាោ ត់្ជំងឺកូវដី្-១៩ ម្ៅ
តាេររឹុះសាថ នសិកា  សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហានិងសុេភាពពិភពម្ោក   

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ដំ្ម្ែីរការររឹុះសាថ នសិការបកបម្ដាយសុវត្ថិភាពកាុងបរបិទ្ជំងឺកូវដី្-១៩ ដ្ល់ររបូម្រងៀន
២៦៤នាក់ រសី ៨៥នាក ់ម្ៅរាជធានី 

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសតីពី ម្គ្នលការែ៍ណែនាអំនុវត្តលកខេែឌ អបបបរមាទឹ្កសាែ ត្ និងអនាេ័យតាេសាោម្រៀន 
មានអាកចូលរេួ ៣៣៨នាក ់រសី ៣២នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ និងនរពណវង 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ម្គ្នលការែ៍ណែនាអំនុវត្តលកខេែឌ អបបបរមាសតីពី ទឹ្កសាែ ត្ អនាេ័យ និងអាហរូបត្ថេភ
តាេសាោម្រៀន មានអាកចូលរេួ ៣៣៩នាក់ រសី ៦៣នាក ់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ សៃឹងណរត្ង េែឌ លរិរ ី រត្នរិរ ី
និងត្បូងឃ្មុ ំ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការម្របីរបាស់សាកលបងម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលេុេវជិាា ណអាកអប់រសុំេភាពថ្នា ក់ទី្១ និងទី្៤ 
មានអាកចូលរេួ ១១៦នាក់ រសី ៦៨នាក ់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ កំពង់ឆ្ា ងំ និងរាជធានី សហការជាេួយអងគការ
សម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា និងម្អហាអាយឌី្អរ 

- របារពធទិ្វាពិភពម្ោកោងសមាែ ត្នដ្និងទិ្វាអនាេ័យតាេររឹុះសាថ នសិកា ម្ៅវទិ្ាល័យ សដមេច ហ ុន ផ្សន 
ពាេជីកង រសរកកងមាស មានអាកចូលរេួ ១០០នាក់ រសី ៤៨នាក ់ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោបញ្េ ប់រម្រមាងសតីពី ការបម្ងោីត្របព័នធសុេភាពតាេសាោម្រៀន ម្ដី្េបមី្លីកកេពស់ការអប់រ ំ 
សុេភាព មានអាកចូលរេួ ៥៣នាក់ រសី ២២នាក់ ម្ៅម្េត្តកណ្តត ល និងរាជធានី សហការជាេួយសាកលវទិ្ា 
ល័យជាតិ្ កាហគ វា  ជប ុន  

- ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅស្ីពីការបងាោ រ ការទ្ប់សាោ ត់្ម្រគ្នុះថ្នា ក់បងោម្ដាយការម្របីរបាស់ម្ររឿងម្ញៀនេុសចាប់ ១៥ ០០០
កាល  សរមាប់ណចកអាយម្ៅតាេររឹុះសាថ នសិកា  សហការជាេួយអងគការណភៃនអនតរជាតិ្កេពុជា  
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- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការចុុះសាកលបងឧបករែ៍វាយត្នេៃណដ្លអនុវត្តកេមវធីិ្ម្សបៀងអាហរ មានអាកចូលរេួ 
៥០នាក ់រសី ២៩នាក ់ម្ៅរាជធានី 

- សង់កណនៃងោងសមាែ ត្នដ្ ៣០៨កណនៃង អល្់ឧបករែ៍ោងសមាែ ត្នដ្ចល័ត្ ១ ២២៥ សង់អាងសតុកទឹ្ក ១៩កណនៃង 
សង់ចស្រងាោ នសនសអុំស ៥៤កណនៃង និងជួសជុលអៃុះបាយ ១៨កណនៃង សហការជាេួយកេមវធីិ្ម្សបៀងអាហរពិភពម្ោក 

- សង់បងគន់អនាេ័យ កណនៃងោងសមាែ ត្នដ្ និងបណ្តត ញទឹ្កសាែ ត្ ២១១សាោ ម្ៅម្េត្ត និងរាជធានី  សហការ
ជាេួយអងគការយូនីម្សហា ទ្សសនពិភពម្ោក និងណភៃនអនតរជាតិ្កេពុជា 

- អសពាអាយនិងណចកជូនម្សៀវម្ៅសតីពី ដំ្ម្ែីរការររឹុះសាថ នសិការបកបម្ដាយសុវត្ថិភាពកាុងបរបិទ្ជំងឺកូវដី្-១៩ 
៥០ ០១១កាល ម្ៅតាេររឹុះសាថ នសិកា សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- អតល់ឧបករែ៍វាស់កម្តត  ៥៧៦ម្ររឿង ឧបករែ៍ោងសមាែ ត្នដ្ ៤ ៤៨៦ម្ររឿង និងសាបូ្ដំុ្ ៧៥េីលីរកាេ     
៥២ ២៣២ដំុ្ ម្ៅម្េត្តម្គ្នលម្ៅ៤ និងរាជធានី សហការជាេួយអងគការយូម្អសម្អអាយឌី្ 

- អតល់ឧបករែ៍ោងសមាែ ត្នដ្ ១១ ៤១២ម្ររឿង ធុ្ងទឹ្កសរមាប់ោងនដ្ចំែុុះ ២០លីរត្  ៣៣ ១១៩ធុ្ង 
ចំែុុះ ១៤លីរត្ ១៤ ៤២៥ធុ្ង សាបូ្ដំុ្ ៧៥េីលីរកាេ ៤៤០ ០៥៥ដំុ្ កញ្េប់សមាភ រៈអនាេ័យនិងរមាា ប់ម្េម្រារ 
១១េុេ និងេិត្បែាសតីពី ពិធី្សាររមាា ប់ម្េម្រារ ៧ ២៨២សនៃឹក ម្ៅតាេររឹុះសាថ នសិកា សហការជាេួយ   
អងគការយូនីម្សហា 

- ណចកអាយេិត្បែានិងតៃ ងំរូបភាពសតីពី ការចក់ថ្នា បំងាោ រជំងឺកស្រញ្ា ឹលនិងសែូច ២ ២៥៦ ៦០៥សនៃឹក ដ្ល់សិសស 
សហការជាេួយអងគការសុេភាពពិភពម្ោក  

- អតល់ថ្នា ទំ្មាៃ ក់ដ្ងោូវរពូន ២ដ្ងកាុងេួយឆ្ា ដំ្ល់សិសស ៣ ០៨៣ ២០៥នាក ់ រសី ១ ៥១២ ៤៥៧នាក ់ ម្ៅតាេ
ររឹុះសាថ នសិកា សហការជាេួយរកសួងសុខាភិបាល 

- អតល់របអប់សម្ស្រងាគ ុះបឋេ ៥ ៨៥៩សាោ ម្សមី ៨០,៤៦ភាររយ ម្កីន ២៦,៩៦ភាររយ មានបនៃប់សុេភាព 
១៤៥សាោ ម្សមី ១,៩៩ ភាររយ ម្កីន ០,៧៦ ភាររយ។ 
របការម្នុះ បានជួយម្លីកកេពស់សុេភាពអាកសិកានិងបុរគលិកអប់រ ំ ម្ដាយបានបែតុ ុះភាពធ្ន់កាុ ងទ្មាៃ ប់រស់ម្ៅ

ធ្េមតាតាេរនៃងថមីកាុ ងបរបិទ្កូវដី្-១៩។ 
ការបែតុ ុះបណ្តត លនិងវរិកឹត្ការររបូម្រងៀន  
រកសួងបាន៖ 

- ម្រៀបចំការរប ងបញ្េ ប់ការបែុ្ុះបណ្្តលររូបឋេសិកា១២+២ ជំនាន់ទី្៣៧ មាន ១ ៣៥៧នាក់ រសី ៩៣៩នាក់ 
- បន្បែុ្ុះបណ្្តលររុសិសស  ររុនិសសតិ្ ១ ៨៩០នាក់ រសី ១ ២៨៥នាក់ កាុងម្នាុះ ១២+២ ជំនាន់ទី្៣៨ ឆ្ា ទីំ្១ 
ចំនួន ១ ២៩៦នាក់ រសី ៨៧១នាក់, ១២+៤ ជំនាន់ទី្១ ឆ្ា ទីំ្២ ចំនួន ២៩៧នាក់ រសី ២០១នាក់ និង១២+៤ 
ជំនាន់ទី្២ ឆ្ា ទីំ្១ ចំនួន ២៩៧នាក់ រសី ២១៣នាក់ 

- ម្រៀបចំកិចេរបជំុរករេការងារថ្នា ក់ជាតិ្រែិត្វទិ្ា ម្ដី្េបកីសាងឯកសារវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀន និងតាេរបព័នធម្អ ចិ
រតូ្និក មានអាកចូលរេួ ៣៥នាក ់រសី ៧នាក់ ម្ៅរាជធានី សហការជាេួយអងគការវវីអូីបី្ 

- ម្រៀបចំកេមវធីិ្ស្ីពី ការគ្នរំទ្ររូឧម្ទ្ៃស ររូបម្រងៀនម្លីរបសិទ្ធភាពននការររប់ររងថ្នា ក់ម្រៀន ម្រកាេរបធានបទ្ 
បំែិនគ្នរំទ្ណអាកបម្ចេកម្ទ្ស  មានអាកចូលរេួ ៨១នាក់ រសី ២៩នាក់ ម្ដាយម្របីរបាស់កេមវធីិ្ ZOOM 

- ម្រៀបចំកិចេរបជំុស្ីពី វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនធ្រែីមារត្ ការអនុវត្តកេមវធីិ្សាោម្េរតី្បរសិាថ ន និងរករេការងារថ្នា ក់
ជាតិ្រែិត្វទិ្ា  មានអាកចូលរេួ  ៦៦នាក់ រសី ១៤នាក់ ម្ដាយម្របីរបាស់កេមវធីិ្ហសូេ  
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- ម្រៀបចំកេមវធីិ្ស្ីពី ការណកលេែលំនាសំកេមភាពនិងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនរែិត្វទិ្ាណអាកចំនួន ការវាស់សៃង់វឌ្ឍនភាព
ននការអនុវត្តកេមវធីិ្ ម្ដាយម្របីរបាស់កេមវធីិ្ហសូេ មានអាកចូលរេួ ៣៧នាក ់រសី ១៥នាក់ ម្ៅសាោររុម្កាសលយ
និងវរិកឹត្ការម្េត្តរកម្ចុះ និងេជឈេែឌ លដាយកូម្នៀ ម្ៅរាជធានី 

- ម្រៀបចំរកបេែឌ កេមវធីិ្សិកាជាតិ្ថ្នា ក់អនុបែឌិ ត្អប់រសំរមាប់ររូឧម្ទ្ៃសសាោររុម្កាសលយ សហការជាេួយ
រម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជានិងអងគការយូម្ែសោូ 

- ម្រៀបចំកេមវធីិ្ស្ីពី ការម្របីរបាស់កេមវធីិ្ App វធីិ្សាស្រស្បម្រងៀនរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទី្១ មានអាកចូលរេួ ៩៣នាក់ 
រសី ៣៥ នាក់ ម្ៅសាោររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការកំពង់ចេ 

- ម្រៀបចំកេមវធីិ្ការសម្ងោត្ការបម្រងៀនររឧូម្ទ្ៃស និងររូបម្រងៀនសតីពី ការរបេូលទិ្នាន័យដំ្បូងម្លីការបម្រងៀន        
រែិត្វទិ្ា និងរបសិទ្ធភាពននការររប់ររងថ្នា ក់ម្រៀនកាុងេជឈេែឌ លររុម្កាសលយភូេិភារ សាោររុម្កាសលយ
និងវរិកឹត្ការ និងសាោបឋេសិកា មានអាកចូលរេួ  ២០៩នាក ់រសី ១៦៥នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 

- ម្រៀបចំកេមវធីិ្សតីពី ការអ្ល់បទ្ពិម្សាធ្កាុងការបម្រងៀនេុេវជិាា រែិត្វទិ្ា តាេរយៈការរបេូលព័ត៌្មានសរមាប់ 
កសាងឯកសារវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀន  មានអាកចូលរេួ ៣០នាក ់រសី ១៨នាក់ ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី បំែិនររប់ររងបណ្តា ល័យ មានអាកចូលរេួ ៥៨នាក់ រស ី៣០នាក់ ម្ៅសាកលវទិ្ាល័យ
ភូេិនៃភាំម្ពញ 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ស្ង់ដានាយកសាោ មានអាកចូលរេួ ៤៧នាក់ រសី ៥នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ធំ្ 
- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ការវាយត្នេៃការបំម្ពញការងាររបស់ររូបម្រងៀន មានអាកចូលរេួ ៣៤នាក ់រសី ៥នាក់ ម្ៅ
រាជធានី 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ការអនុវត្តកេមវធីិ្សាោម្េរតី្បរសិាថ ន មានអាកចូលរេួ ៣៤នាក់ រសី ១២នាក់ ម្ៅ     
ម្េត្តសាា យម្រៀង 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការបម្រងៀននិងម្រៀនតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក មានអាកចូលរេួ ៥៩នាក់ រសី ២៣នាក់ ម្ៅ
ម្េត្តកណ្្តល កំពង់ចេ នរពណវង និងសាា យម្រៀង 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ការកសាងឯកសាររែិត្វទិ្ាណអាកចំនួន មានអាកចូលរេួ ១២នាក់ រសី ១នាក់ ម្ៅ
សាោររុម្កាសលយ និងវរិកឹត្ការម្េត្តកំពង់ចេ 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី របសិទ្ធភាពននការររប់ររងថ្នា ក់ម្រៀន ម្រកាេរបធានបទ្ ការណបងណចករករេមានភាពបត់្ណបន 
ការណញកភាពេុសគ្នា  ជូនរែៈររប់ររង និងររូឧម្ទ្ៃស ម្ដាយម្របីរបាស់កេមវធីិ្ហសូេ មានអាកចូលរេួ  ៣៦៧
នាក់ រសី ១៥០នាក់ ម្ៅេជឈេែឌ លររុម្កាសលយភូេិភារ និងសាោររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការ ម្េត្តកំពង់ចេ 
និងកណ្្តល  

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ការវាយត្នេៃការបំម្ពញការងាររបស់ររូនិងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនណអាកចំនួន  មានអាកចូលរេួ 
៥២នាក់ រសី ២៩នាក់ ម្ៅសាោររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការម្េត្តសាា យម្រៀង 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ទី្របឹការរុម្កាសលយ និងអាកររប់ររងការរសាវរជាវអនុវត្ត  មានអាកចូលរេួ ៣១នាក់ រសី 
១៤នាក់ សហការជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជានិងអងគការយូម្ែសោូ 

- បំប នសេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃសសាោររុម្កាសលយ និងវរិកឹត្ការម្េត្តសតីពី ការម្របីរបាស់ម្សៀវម្ៅអប់រ ំ ការបងាោ រ    
ទ្ប់សាោ ត់្អំម្ពីជួញដូ្រេនុសស និងលំនានំនការបម្រងៀនថ្នា ក់ទី្៤ ដ្ល់ទី្៦  មានអាកចូលរេួ ១១នាក់ រស ី៨នាក ់

- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់ស្ីពី ការររប់ររងថ្នា ក់ម្រៀន មានអាកចូលរេួ ៦៩នាក់ រសី ១៥នាក់ ម្ៅសាោររុម្កាសលយនិង
វរិកឹត្ការម្េត្តកំពង់ចេ 
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- កសាងកេមវធីិ្សិកាលេែិត្ណអាកកេមវធីិ្ភាសាណេមរករេិត្បឋេសិកា សរមាប់ការបែុ្ុះបណ្្តលររូករេិត្១២+៤ 
ម្ៅវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយភាំម្ពញ និងបាត់្ដំ្បង សហការជាេួយទី្ភាា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្សហរដ្ឋអាម្េរកិ 

- អលិត្ម្សៀវម្ៅអប់រសំតីពី ការបងាោ រ ទ្ប់សាោ ត្់ អំម្ពីជួញដូ្រេនុសស និងលំនានំនការបម្រងៀនថ្នា ក់ទី្៤ដ្ល់ទី្៦ 
- អភិវឌ្ឍរុែវុឌ្ឍរិបស់ររូឧម្ទ្ៃសសាោររុម្កាសលយ ៦៨នាក់ រសី ៣៣នាក់ េកពីវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយ និង
សាោររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការម្េត្ត ឱ្យដ្ល់ករេិត្បរញិ្ញ បរត្អប់រ ំ និងការម្រៀនឆ្ា ទីំ្១ បញ្េ ប់ម្ដាយម្ជារជ័យ  
សហការជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជានិងអងគការយូម្ែសោូ 

- អភិវឌ្ឍរុែវុឌ្ឍមិ្ៅករេិត្បរញិ្ញ បរត្អប់ររំរូឧម្ទ្ៃស ៦៨នាក់ រសី ៣៣នាក់ បនតម្ធ្ាីការរសាវរជាវម្ដី្េបអីនុវត្ត 
ម្ដាយទ្ទួ្លបានការគ្នរំទ្បម្ចេកម្ទ្សពីវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយ និងវទិ្ាសាថ នឧត្តេសិកា សហការជាេួយ
រម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជានិងអងគការយូម្ែសោូ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការម្របីរបាស់ម្សៀវម្ៅេរគុម្ទ្សក៍ ជំនួយដ្ល់ការម្របីរបាស់កំុពយូទ័្របនៃុះ សរមាប់ការ
បម្រងៀនេុេវជិាា ភាសាណេមរ រែិត្វទិ្ា វទិ្ាសាស្រសត និងសិកាសងគេ ដ្ល់ររូបម្ងាគ លថ្នា ក់ទី្១ដ្ល់ទី្៦ មានអាក
ចូលរេួ ១៣៦នាក់ រស ី ៧៥នាក ់ ម្ៅសាសាបឋេសិកាចរ សាោបឋេសិកា ហ ុន ផ្សន សាា យណអែេ 
សាោបឋេសិកា ហ ុន ផ្សន េុេដា   

- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់ស្ីពី ការអភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅេរគុម្ទ្សក៍ជំនួយដ្ល់ការម្របីរបាស់កំុពយូទ័្រម្ថបណបៃត្ និងេជឈេែឌ ល
អៃុកធ្នធានឯកសារអប់រចំល័ត្ ថ្នា ក់ទី្១ ទី្៣ ទី្៤ និងទី្៦ មានអាកចូលរេួ ៣០នាក់ រសី១២នាក់ ម្ៅសាោ
បឋេសិកាសាា យរពហូត្  រសរកសាា យរជំ ម្េត្តសាា យម្រៀង 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនភាសាណេមរ និងរែិត្វទិ្ា អំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូងសរមាប់ថ្នា ក់ទី្២ និងទី្៣ 
និងការម្រៀបចំម្ត្សតដ្ល់េស្រនតីេនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា នាយកសាោ និង
ររូបម្រងៀន ៤១៩នាក់ រសី ២០៦នាក់ សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការការពារកុមារ  និងការម្របីរបាស់ឧបករែ៍តាេដាន អំពីអំម្ពីហងិាម្លីកុមារ មានអាក
ចូលរេួ ២៦០នាក់ រសី ១២២នាក់ សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា។  
របការម្នុះ បានជួយម្លីកកេពស់រុែវុឌ្ឍិររូឧម្ទ្ៃស និងអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពររូបម្រងៀនឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បនឹងបរបិទ្អប់រ ំ

ឌី្ជីថល។ 

ការងា អភិវឌ្ឍកេមវធីិ្សិកា  
រកសួងបាន៖ 

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមសថិតិ្បណ្តា ល័យម្ៅររប់ម្េត្ត និងរាជធានី 
- រពាងឯកសារសតីពី ការអប់រសំិលបៈ សរមាប់សិសសនិងររូថ្នា ក់ទី្៤ ដ្ល់ទី្៦  
- រពាងឯកសារសតីពី ការបស្រញ្ា បការណរបរបួលអាកាសធាតុ្ កាុងកេមវធីិ្សិកាថ្នា ក់ទី្៤ដ្ល់ទី្៦ 
- អគត់្អគង់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល ៣ ៣៨០ ៥៤៤ចាប់ ម្ៅររប់ម្េត្ត និងរាជធានី 
- អភិវឌ្ឍឯកសារជំនួយម្លីវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនភាសាអង់ម្រៃសថ្នា ក់ទី្៤ ដ្ល់ទី្៦ វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនសរម្សរតាេអាន
ពីថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៦ វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនបំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន និងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនរែិត្វទិ្ាករេិត្បឋេ
សិកាអារភាា ប់សកេមភាពណសៃេ 

- អភិវឌ្ឍឯកសារណែនាអំភិវឌ្ឍកេមវធីិ្សិកានិងម្សៀវម្ៅអប់រសំិលបៈ សរមាប់សិសសនិងររូថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៣    
ឯកសារជំនួយការម្រៀននិងបម្រងៀនេុេវជិាា សិកាសងគេថ្នា ក់ទី្៣ ដ្ល់ទី្៦ និងឯកសារណែនាកំារវាយត្នេៃកេមវធីិ្
សិកាករេិត្សាោម្រៀន  
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- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការម្របីរបាស់និងយល់ដឹ្ងពីការម្ធ្ាីត្រេូវការម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល មានអាកចូលរេួ ៦២នាក់ 
រសី ១២នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប  

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការត្រេង់ទិ្សររូបម្ងាគ លម្លីកេមវធីិ្សិកា ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល ឯកសារជំនួយការ
បម្រងៀន វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនេុេវជិាា ភាសាអង់ម្រៃសថ្នា ក់ទី្៤ ដ្ល់ទី្៦ អសពាអាយនិងពរងឹងការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកា
សងគេ មានអាកចូលរេួ ១១៨នាក់ រសី ៤១នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប  

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការបស្រញ្ា បវសិ័យធ្នាគ្នរម្លីេុេវជិាា សិកាសងគេ រែិត្វទិ្ា ម្សដ្ឋកិចេ និងបំែិនជីវតិ្  
មានអាកចូលរេួ ៤នាក់ រសី ០នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប  

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការណចករណំលកបទ្ពិម្សាធ្និងណសាងយល់បណនថេម្លីេៃឹេសាររដ្ឋធ្េមនុញ្ញននរពុះរាជាណ្តចរក
កេពុជា ណដ្លបានដាក់បញ្េូ លកាុងកេមវធីិ្សិកា មានអាកចូលរេួ ១៤នាក ់ រសី ៣នាក ់ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ  

- អសពាអាយឯកសារជំនួយសតីពី ការបម្រងៀននិងម្រៀនវទិ្ាសាស្រសតតាេវធីិ្ណសៃេថ្នា ក់ទី្៤ ដ្ល់ទី្៦ មានអាកចូលរេួ 
៥៦នាក់ រសី ២៣នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់សពឺ 

- អសពាអាយការអប់រេីំន ម្រគ្នុះថ្នា ក់ម្អសងៗ និងកូវដី្-១៩ មានអាកចូលរេួ ៦ ៦៣៦នាក់ រសី ៣ ៣៤៩នាក់ ម្ៅ
ម្េត្តម្ពាធ្ិ៍សាត្់ បាត់្ដំ្បង នប លិន បនាៃ យមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ រពុះវហិរ និងកំពង់ធំ្   

- អសពាអាយសតង់ដាបណ្តា ល័យ មានអាកចូលរេួ ២២៤នាក ់រសី ៥៣នាក់ ម្ៅររប់រាជធានី ម្េត្ត។ 
របការម្នុះ បានជួយជរុំញនិងម្លីកកេពស់ការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកា ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល និងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀន

រសបតាេបរបិទ្ថមី។ 

ការងារបណ្តា ល័យ  
សាោម្រៀនមានបណ្តា ល័យ ៤ ៤៨៨ កាុងម្នាុះជាអគ្នរ ៦៧៣េាង ជាបនៃប់ ៨០៧ ម្ៅជាេួយទី្ចត់្ការ 

៨០៧ ជារជរងថ្នា ក់ ១៧៥ និងបណ្តា ល័យចល័ត្ ៨០។ 

រកសួងបាន៖ 

- ម្រៀបចំរបារពធទិ្វាជាតិ្អំណ្តនម្លីកទី្៥ នថាទី្១១ េីនា ឆ្ា ២ំ០២០ ម្រកាេរបធានបទ្ ការអានបែតុ ុះបញ្ញ  ការ
រសាវរជាវ និងនវានុវត្តន៍ ម្រកាេអធិ្បតី្ភាពដ៏្េពង់េពស់ ដោកជំទវកិតតិសងគហបែឌិ ត ផ្ម៉ាន សអំន 
ឧបនាយករដាមស្តនតី រដ្ឋេស្រនតីរកសួងទំ្នាក់ទំ្នងជាេួយរដ្ឋសភា-រពឹទ្ធសភា និងអធិ្ការកិចេ មានអាកចូលរេួ 
២ ៥០០នាក់ រសី ១ ៣៤៨នាក ់ម្ៅវទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកេពុជា 

- របកាសលទ្ធអលម្បកខជនជ័យោភីវញិ្ញ សា ការអានអត្ថបទ្ សមូត្កំណ្តពយ ណត្ងនិពនធ និងកថ្ន ១២នាក់ រសី ៧នាក់ 
ម្ៅរាជធានី  

- ម្ចញលិេិត្បទ្ដាឋ នរតិ្យុត្តកាុងម្នាុះ លិេិត្អម្ញ្ា ីញសាថ ប័នពាក់ព័នធ  ម្សចកតីសម្រេចសរមាប់រែៈកេមការ 
ម្រៀបចំទិ្វាអំណ្តន  ការរបកួត្របណជង  បញ្ា ីម្ ម្ ុះម្បកខជនចូលរេួ  

- រពាងម្គ្នលការែ៍ណែនារំបតិ្បត្តិសតីពីការងារបណ្តា ល័យ ម្ៅតាេសាោបឋេសិកា សហការជាេួយអងគការ  
រូេធូ្រដី្  

- អតល់ម្សៀវម្ៅអាន ១៨ ៩៤០កាល ម្ធ្ាីរ ៩ និងណចកសមាភ រសិកាដ្ល់សិសស ៤ ៤០០នាក់ សហការជាេួយ
សមារេសបបុរសជនជប ុន 

- ណចកម្សៀវម្ៅសិកាភាសាអង់ម្រៃស ៣៨ ៨៨០កាល ម្ៅម្េត្តរពុះវហិរ កំពង់ធំ្ រកម្ចុះ និងរពុះសីហនុ សហការ
ជាេួយអងគការរូេធូ្រដី្ 
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- ទ្ទ្ួលអាកចូលអាន ២ ៣៦៦នាក់ រសី ១ ៣៩៣នាក់ ចុុះបញ្ា ីម្សៀវម្ៅ ៧៥ចាប់ សារព័ត្៌មាន ១២៤ចាប ់   
ទ្សសនាវដ្តី ២៨ចាប់ ម្ៅបណ្តា ល័យសដមតចអគ្គមហាដសនាបតីដតដោ ហ ុន ផ្សន និងដោក
ជំទវ បឹងរត្ណបក 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោអសពាអាយ និងពរងឹងការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាសិកាសងគេម្ៅបឋេសិកា មានអាកចូលរេួ 
៤១នាក ់រសី ២១នាក់ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោត្រេង់ទិ្សររូបម្ងាគ លសាោបឋេសិកា ម្លីកេមវធីិ្សិកា ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល ឯកសារ
ជំនួយការបម្រងៀន និងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនេុេវជិាា ភាសាអង់ម្រៃសថ្នា ក់ទី្៤ ដ្ល់ទី្៦ មានអាកចូលរេួ ៧៧នាក ់រស ី
២០នាក ់ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពី ការអភិវឌ្ឍឯកសារជំនួយការម្រៀននិងបម្រងៀនម្គ្នលវធីិ្ណសៃេថ្នា ក់ទី្៤ ដ្ល់ទី្៦ មានអាក
ចូលរេួ ៥៦នាក់ រសី ២៣នាក ់

- ម្រៀបចំរបជំុពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីឯកសារជំនួយការម្រៀននិងបម្រងៀន សិកាសងគេថ្នា ក់ទី្៣ ដ្ល់ទី្៦ មានអាកចូលរេួ 
៤០នាក ់រសី ១៤នាក ់

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោ អសពាអាយសតង់ដាបណ្តា ល័យបឋេសិកា មានអាកចូលរេួ ២២៤ នាក់ រសី ៥៣នាក ់ 
- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការងារបណ្តា ល័យ មានអាកចូលរេួ ១៤២នាក់ រសី ៦៧នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ធំ្ 
- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់ឯកសារស្ីពី ម្រហកិចេ មានអាកចូលរេួ ៥២នាក់ រសី ៤០នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 
- ពិនិត្យតាេដានឯកសារណែនាកំារវាយត្នេៃករេិត្សាោម្រៀន មានអាកចូលរេួ ៦៤នាក់ រសី ២៥នាក់ ម្ៅម្េត្ត
នរពណវង និងកំពង់ធំ្   

- ចងរកងសថិតិ្ ១៧បណ្តា ល័យ  ម្ៅម្េត្ត និងរាជធានី។ 
របការម្នុះ បានជួយបែុ្ុះទ្មាៃ ប់អាន ការណត្ងនិពនធ និងជរុំញការម្រៀន និងបម្រងៀនរបកបម្ដាយរុែភាព។  

ការបម្រងៀននិងម្រៀនពីចមាា យ និងការសិកាតាេរបពន័ធម្អ ិចរត្ូនិក  
រកសួងបាន៖ 

- អសពាអាយ៖ 
• ម្សចកតីណែនាមំ្លេ ២៣ អយក.សែន. សតីពីការសិកាពីចមាា យ និងការសិកាតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក 

សិសានុសិសសករេិត្េម្ត្តយយសិកា បឋេសិកា និងេធ្យេសិកា ចុុះនថាសុរក ៣ម្កីត្ ណេពិសាេ ឆ្ា ជូំត្ 
ម្ទស័ក ព.ស. ២៥៦៣ រតូ្វនឹងនថាទី្២៤ ណេម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០ 

• ម្សចកតីណែនារំបតិ្បត្តិម្លេ ២៩ អយក.សែន. សតីពីគ្នរំទ្ការអនុវត្តការសិកាពីចមាា យ  ចុុះនថាចនៃ ៣
ម្រាច ណេម្ជសឋ ឆ្ា ជូំត្ ម្ទស័ក ព.ស. ២៥៦៤ រតូ្វនឹងនថាទី្៨ ណេេិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ 

• ម្សចកតីណែនាមំ្លេ ៣៦ អយក.សែន. សតីពីការម្របីរបាស់ថវកិារម្រមាងណកលេែការអប់រឧំត្តេសិកា 
ម្ដី្េបគី្នរំទ្េូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនម្ៅតាេសាោបឋេសិកា និងេធ្យេសិកាសាធារែៈ ចុុះនថា
អងាគ រ ៧ម្រាច ណេរសាពែ៍ ឆ្ា ជូំត្ ម្ទស័ក ព.ស. ២៥៦៤ រតូ្វនឹងនថាទី្១១ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០ 

• ម្សចកតីណែនាមំ្លេ ៣៨ អយក.សែន.សតីពីការម្បីកដំ្ម្ែីរការម្ ងីវញិររឹុះសាថ នបឋេសិកាកាុងដំ្ណ្តក់
ទី្២ ចុុះនថាអងាគ រ ៧ម្កីត្ ណេភរទ្បទ្ ឆ្ា ជូំត្ ម្ទស័ក ព.ស. ២៥៦៤ រតូ្វនឹងនថាទី្២៥ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០  

• ម្សចកតីណែនាមំ្លេ ៥៥ អយក.សែន. សតីពីការម្បីកដំ្ម្ែីរការររឹុះសាថ នសិកាសាធារែៈកាុងដំ្ណ្តក់
កាលទី្៣ ចុុះនថាអងាគ រ ១១ម្កីត្ ណេកត្តិក ឆ្ា ជូំត្ ម្ទស័ក ព.ស.២៥៦៤ រតូ្វនឹងនថាទី្២៧ ណេតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០២០ 
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• ម្សចកតណីែនាមំ្លេ ៥៩ អយក.សែន. សតីពី ការម្បីកដំ្ម្ែីរការររឹុះសាថ នបឋេសិកាសាធារែៈឆ្ា ំ
សិកា២០២០-២០២១ ចុុះនថាពុធ្ ១១ម្រាច ណេកត្តិក ឆ្ា ជូំត្ ម្ទស័ក ព.ស. ២៥៦៤ រតូ្វនឹងនថាទី្១១ 
ណេវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ 

- អលិត្វមី្ដ្អូការបម្រងៀនេុេវជិាា ភាសាណេមរ និងរែិត្វទិ្ា ថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៣ 
• អលិត្វមី្ដ្អូ ៦៥ឃ្ៃបី កាុងម្នាុះភាសាណេមរ ៣៣ឃ្ៃបី និងរែិត្វទិ្ា ៣២ឃ្ៃបី ម្ៅម្េត្តកំពង់ធំ្ សហការ

ជាេួយរម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូម្ៅកេពុជា និងរម្រមាងភាពជានដ្រូសកលសរមាប់ការអប់រទីំ្៣ 
• អលិត្វមី្ដ្អូ ១៨០ឃ្ៃបី កាុងម្នាុះភាសាណេមរ៩០ឃ្ៃបី និងរែិត្វទិ្ា៩០ឃ្ៃបី ម្ៅរាជធានី សហការជាេួយ

រម្រមាងអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពអប់រនិំងអងគការយូម្ែសោូ 
• អលិត្វមី្ដ្អូ ១ ៥៦៧ឃ្ៃបី កាុងម្នាុះភាសាណេមរ ១ ០១៦ឃ្ៃបី និងរែិត្វទិ្ា ៥៥១ឃ្ៃបី ម្ៅរាជធានី 

សហការជាេួយធ្នាគ្នរពិភពម្ោក 
- អលិត្កិចេការអៃុះេុេវជិាា ភាសាណេមរថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៣ មាន ៥៤៣កិចេការ កាុងម្នាុះកិចេការអៃុះសរមាប់វាយត្នេៃ 
១៧៣កិចេការ និងកិចេការអៃុះសរមាប់សា័យសិកាេុេម្រៀនម្េម្រៀនថមី ៣៧០កិចេការ សហការជាេួយធ្នាគ្នរពិភព
ម្ោក 

- អលិត្វមី្ដ្អូការបម្រងៀនេុេវជិាា ភាសាណេមរ និងរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទី្៤ដ្ល់ទី្៦ មាន ៥៩៥ឃ្ៃបី កាុងម្នាុះភាសាណេមរ 
៣០៥ឃ្ៃបី និងរែិត្វទិ្ា ២៩០ឃ្ៃបី 

- អលិត្សនៃឹកកិចេការសិសសេុេវជិាា ភាសាណេមរ និងរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទី្៤ដ្ល់ទី្៦ មាន ៥៤០កិចេការ កាុងម្នាុះភាសា
ណេមរ ២៧៧កិចេការ និងរែិត្វទិ្ា ២៦៣កិចេការ  

- ពិនិត្យតាេដាន និងគ្នរំទ្ការម្បីកដំ្ម្ែីរការម្ ងីវញិ តាេររឹុះសាថ នបឋេសិកាសាធារែៈ និងការសិកាពី
ចមាា យតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និកកាុងបរបិទ្កូវដី្-១៩ មាន ៥០៧សាោ ៩៦រករង រសរក េែឌ  មានអាកចូលរេួ    
២ ០៣០នាក់ រសី ៨៧៣នាក់ ម្ៅររប់ម្េត្ត និងរាជធានី 

- អនុវត្តសាកលបងរម្រមាងការសិកាពីចមាា យ និងម្អ កិរតូ្និកកាុងបរបិទ្កូវដី្-១៩ ម្ដី្េបគី្នរំទ្ដ្ល់ការសិការបស់
កុមារម្ដាយអ្ល់ទូ្រទ្សសន៍នវឆ្ៃ ត្ទ្ំហ ំ៥១អីុង ៤៥ម្ររឿង កំុពយូទ្័របនៃុះរា ណឆ្ល ១៥ម្ររឿង អ្ល់ការបែុ្ុះបណ្្តល
សតីពីការម្របីរបាស់រា ណឆ្ល មានអាកចូលរេួ ៣០នាក់ រសី ១៣នាក់ ១៥សាោ  ម្ៅម្េត្តសាា យម្រៀង សហការជាេួយ
អងគការឆ្លហា នកេពុជា 

- អាយតៃ ល់វមី្ដ្អូម្េម្រៀនម្លីទំ្ព័រម្ហាសបុ្កររូ របស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ៣៦៨វមី្ដ្អូ 
- ម្រៀបចំបញ្េូ លមាតិ្កាអប់រមំ្លីម្រហទំ្ព័រម្ហាសបុ្កអៃូវការរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ៥០៥វមី្ដ្អូ 
-  ម្រៀបចំបញ្េូ លមាតិ្កាអប់រមំ្លីបណ្តត ញសងគេអៃូវការរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាយូធូ្ប youtube.com/moeys 
៦៥០វមី្ដ្អូ 

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាភាពម្លីអនុម្រហទ្ំព័រ elearning.moeys.gov.kh និងអនុម្រហទ្ពំ័រ https://beep.moeys.gov.kh/ 
- ម្ធ្ាឱី្យរបម្សីរម្ ងីនូវវរគសិកាេកជាករេិត្ថ្នា ក់សិកាដូ្ចជា បឋេសិកា អនុវទិ្ាល័យ និងវទិ្ាល័យ ណដ្លថ្នា ក់
សិកានីេួយៗ មានម្ៅររប់េុេវជិាា រសបម្ៅនឹងកេមវធីិ្សិការបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

- អលិត្វមី្ដ្អូម្េម្រៀនម្ៅម្លីម្រហទ្ំព័រ elearning.moeys.gov.kh ៦វរគសិកាថ្នា ក់ទី្១ដ្ល់ទី្៦ ថ្នា ក់ភាសាសញ្ញ
និងថ្នា ក់អកខរកេម មានវមី្ដ្អូម្េម្រៀន ២៥៨វមី្ដ្អូ មានអាកចូលរេួម្របីរបាស់រែនីតៃ ល់េៃួន ៤ ៦០១នាក ់

- ចុុះអនុសសរែៈននការម្ោរយល់ជាេួយរកសួងព័ត្ម៌ាន ម្ៅនថាទី្៨ ណេម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០ កាុងម្គ្នលការែ៍ 
អសពាអាយកេមវធីិ្ការសិកាពីចមាា យ និងការសិកាតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និកម្លីរបព័នធទូ្រទ្សសន៍ជាតិ្កេពុជា និង 
App រកសួងព័ត្៌មាន 

https://beep.moeys.gov.kh/
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- អសពាអាយវមី្ដ្អូបម្រងៀន ២៨០វមី្ដ្អូ និងលំហត្ ់៣ ០០០វមី្ដ្អូ កាុងការសិកាតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក សហការ
ជាេួយអងគការសិកាលែ (Good Learning General Incorporated Association) កាុងការសិកាតាេរបព័នធ      
ម្អ ចិរតូ្និកម្ៅម្លីម្រហទំ្ព័រ https://km.khanacademy.org/ ម្គ្នលបំែងម្ដី្េបមី្លីកកេពស់សិកាដ្ល់សិសស
ពីថ្នា ក់ទី្១ដ្ល់ទី្៦ ម្លីេុេវជិាា ភាសាណេមរនិងរែិត្វទិ្ា កាុងអំ ុងម្ពលននការការពារនិងទ្ប់សាោ ត់្ការរកីរាល
ដាលននជំងឺកូវដី្-១៩ 

- អតល់មា ស់ ៣៨០របអប ់មា ស់រកណ្តត្់ ១៨ ៦០៤មា ស់ ណជលោងនដ្ ៣ ៤១៥ដ្ប អាល់កុល ១៩១ដ្ប ទឹ្ក   
អាល់កុល ១៥២លីរត្ និងសាបូ្ោងនដ្ ៧០០ដំុ្ ដ្ល់ ៧០សាោ សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា 

- ម្ធ្ាីយុទ្ធនាការអសពាអាយ វធិានការទ្ប់សាោ ត់្ការរកីរាលដាល ននជំងឺកូវដី្-១៩ តាេរយៈសារសំម្ ង រូបភាព 
និងវ មី្ដ្អូ សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី បម្ចេកម្ទ្សការម្របីរបាស់អាយសុីធី្ និងបណ្តត ញសងគេ កាុងម្នាុះ Telegram, Microsoft 
Teams, Zoom និង Messenger ម្ដី្េបបីម្រេីឱ្យការបំម្ពញការងារពីចមាា យ ការបម្រងៀនពីចមាា យ ការបែតុ ុះ
បណ្តត ល ដ្ល់េស្រនតីអប់រថំ្នា ក់ម្េត្ត រករង រសរក េែឌ  និងររូបម្រងៀន ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ ត្បូងឃ្មុ ំ កំពង់ឆ្ា ងំ 
ម្ពាធ្ិ៍សាត្ ់និងម្កាុះកុង សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា។ 
របការម្នុះ បានបញ្ា ក់ពីការយកចិត្តទុ្កដាក់ម្លីកកេពស់ការសិការបស់សិសស ម្ដាយមានភាពទ្ន់ភៃន់បត្់ណបន 

ម្របីវធីិ្ចរេរុះ កាុ ងបរបិទ្កូវដី្-១៩ ម្ដាយអនុវត្តតាេរនៃងជីវតិ្ថមីកាុ ងវសិ័យអប់រ។ំ  

ការពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃ  
រកសួងបាន៖ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ទ្រេង់និងការសរម្សររបាយការែ៍ម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់ជាតិ្ 
ថ្នា ក់ទី្៣ មានអាកចូលរេួ ៤៩នាក់  រសី ៩នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់សពឺ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពីការអនុវត្តម្ត្សតរងាា យត្នេៃអំណ្តនថ្នា ក់ទី្១ មានអាកចូលរេួ ៤៩នាក់ រសី ៩នាក ់ម្ៅរាជធានី 
- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ការម្របីរបាស់កេមវធីិ្រតួ្ត្ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃសាោកុមារម្េរតី្តាេឧបករែ៍
ចល័ត្ និងរបព័នធណអនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍសាោម្រៀនតាេអីុនធឺ្ែិត្ (ម្រហទ្ំព័រ) ម្ៅរាជធានី សហការ
ជាេួយវទិ្ាសាថ នម្បីកទូ្ោយ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការរបេូលធាតុ្ចូល ការណកលេែឯកសារពរងឹងការអនុវត្តតួ្នាទី្ ភារកិចេរបស់អាកពាក់ព័នធ
កាុងរបព័នធអធិ្ការកិចេធានារុែភាពអប់រ ំមានអាកចូលរេួ ១១៧នាក់ រសី ២០នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ នរពណវង 
កំពង់ឆ្ា ងំ តាណកវ បាត់្ដំ្បង ម្សៀេរាប និងរាជធានី 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការវាយត្នេៃសាោម្រៀនតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក បម្ចេកម្ទ្សរបេូលព័ត៌្មាន និងការ
ររប់ររងទិ្នាន័យតាេម្គ្នលការែ៍ណែនាអំំពីការម្របីរបាស់ម្ថម្បៃត្កុមារម្េរតី្ ៩ម្េត្ត ៥៧រករង រសរក មានអាក
ចូលរេួ ១ ៤១៩នាក់ រសី ២០៦នាក់  

- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី សំែួរម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់ជាតិ្ថ្នា ក់ទី្៦ មានអាកចូលរេួ ៤១
នាក់ រសី ៤នាក់ ម្ៅម្េត្តតាណកវ 

- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី របាយការែ៍ម្ត្សតរងាា យត្នេៃអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូង មានអាកចូលរេួ ២៥នាក់ រសី ៣នាក់ 
ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ សហការអងគការជាេួយយូម្ែសោូ និងម្េប 

- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី របាយការែ៍ការម្ត្សតសាកលបងរម្រមាងការម្ធ្ាីឱ្យរងាា យត្នេៃរបម្សីរម្ ងីសរមាប់ទងំ
អស់គ្នា  មានអាកចូលរេួ ៨០នាក ់រសី ៣៨នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពត្ 
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- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី ការកសាងឧបករែ៍របេូលព័ត៌្មានការសិកាពីចមាា យ  និងការសិកាតាេរបព័នធម្អ ចិ
រតូ្និក មានការចូលរេួអគ្នគ ធិ្ការដាឋ ន នាយកដាឋ នបឋេសិកា និងនាយកដាា នេធ្យេសិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅ 

- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី ការណកលេែម្សៀវម្ៅជំនួយសាម រតី្អធិ្ការកិចេសាោម្រៀន ម្ដី្េបពីរងឹងសេត្ថភាពេស្រនតី
អធិ្ការកិចេ ៥៨១សាោ មានអាកចូលរេួ ៥៣នាក ់ រសី ៤នាក់ ម្ៅម្េត្តរពុះវហិរ ត្បូងឃ្មុ ំ បនាៃ យមានជ័យ 
នប លិន និងរាជធានី 

- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី របាយការែ៍ម្ត្សតរងាា យត្នេៃជំនាញសត្វត្សរទី៍្២១ មានអាកចូលរេួ ៣១នាក់ រសី ៦នាក់ 
ម្ៅម្េត្តនរពណវង 

- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី លទ្ធអលម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់ទី្៣ ម្លីេុេវជិាា ភាសាណេមរ  និង
រែិត្វទិ្ា មានអាកចូលរេួ ៧៨ នាក់  រសី ១៥ នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ 

- ម្ធ្ាីម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកាថ្នា ក់ជាតិ្ថ្នា ក់ទី្៣ ម្លីេុេវជិាា ភាសាណេមរនិងរែិត្វទិ្ា ២៣០សាោ ម្ៅ
ម្េត្ត និងរាជធានី  

- ម្ធ្ាីម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់តំ្បន់អាសុីអាម្រាយ ៍ និងវភិារទិ្នាន័យ រពេទងំសរម្សរ  
របាយការែ៍ម្ត្សត ១៧៩សាោ ម្ៅររប់រាជធានី ម្េត្ត សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- របេូលទិ្នាន័យម្ត្សតរងាា យត្នេៃអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូងសរមាបថ់្នា ក់ទី្១ មាន ២០០សាោ រម្រមាងពរងឹងកេមវធីិ្ការ
អប់ររំរូបម្រងៀនម្ៅកេពុជា  

- អសពាអាយសតីពី លទ្ធអលម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកាថ្នា ក់ទី្៣ និងពរងឹងការអនុវត្តរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកា
ថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្និងសាោម្រៀន ឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បនឹងរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកាថ្នា ក់ជាតិ្ ១៥រករង រសរក មានអាកចូល
រេួ ១ ០៤៣នាក ់រសី ២៥៤នាក់ ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង ម្សៀេរាប និងតាណកវ សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- អសពាអាយសតីពី រកបេែឌ រងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសស និងការតាក់ណត្ងសំែួរម្ត្សតសតង់ដាករេិត្
សាោម្រៀន មានអាកចូលរេួ ៤៨នាក់ រសី ៧នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ សហការជាេួយអងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា  

- ម្រៀបចំកិចេរបជំុរែៈកេមការររប់ររងនិងដឹ្កនារំបព័នធវាយត្នេៃអប់រ ំ ជាលទ្ធអលរកម្ឃ្ញីដំ្ម្ណ្តុះរសាយម្ឆ្ៃីយ
ត្បនឹងលទ្ធអល ម្អសអីុម្អ-ភីអិលអឹេ ១០ចំែុច និងអសពាអាយថ្នា ក់តំ្បន់ពីចមាា យជាអៃូវការសតីពី លទ្ធអល 
ម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសស ដឹ្កនាមំ្ដាយឯកឧត្តេបែឌិ ត្សភាចរយ ហង់ជួន ណរ ៉ានុ មាន
អាកចូលរេួ ៣៤នាក់ រសី ៣នាក់ ម្ៅរាជធានី 

- ពិនិត្យម្ ងីវញិកេមវធីិ្សិកាមាតិ្កា និងេៃឹេសារម្េម្រៀន សរមាប់ការបែុ្ុះបណ្្តលអធិ្ការអប់រ ំមានអាកចូលរេួ 
១៤នាក់ រសី ៤នាក់ ម្ៅរាជធានី 

- ពិនិត្យតាេដានស្ីពី វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តរបព័នធធានារុែភាពអប់រ ំ ម្ៅម្េត្តតាណកវ សៃឹងណរត្ង ម្សៀេរាប 
បាត់្ដំ្បង និងត្បូងឃ្មុ ំ 

- ពិនិត្យតាេដានសតីពី ការសិកាពីចមាា យនិងការសិកាតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក  ម្ត្ត្ម្លីសាោម្រៀនទ្ទួ្លបាន
ពានរងាា ន់ សាោម្រៀនលែ និងនាយកលែ ភារសំណ្តកណដ្លរតូ្វបានម្រជីសម្រសីឱ្យចូលរេួបំម្ពញករេងសំែួរ
សាៃ បសៃង់ មាននាយកសាោ ១៧នាក់ និងររូបម្រងៀន ៦៧៣នាក់ ម្ៅម្េត្ត និងរាជធានី 

- ពរងឹងសេត្ថភាពអធិ្ការអប់រ ំ និងរបធានរករេបម្ចេកម្ទ្ស កាុងការម្ធ្ាីម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកា និងវាយ
ត្នេៃលទ្ធអលការងារម្ឆ្ៃីយត្បនឹងកំណែទ្រេង់វសិ័យអប់រមំ្លីចំែុចអាទិ្ភាព មានអាកចូលរេួ ១០២នាក់ រសី 
២៧នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 
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- ពរងឹងសេត្ថភាពេស្រនតីអធិ្ការកិចេសតីពី ការម្ធ្ាីសុេដុ្េនីយកេមឧបករែ៍អធិ្ការកិចេសាោម្រៀនតាេកាលកំែត់្ 
ជាេួយនឹងឧបករែ៍ការររប់ររងតាេសាោម្រៀន កេមវធីិ្សាោកុមារម្េរតី្ និងសតង់ដាសាោម្រៀនមានរុែភាព 
មានអាកចូលរេួ ២២នាក់ រសី ៤នាក់ ម្ៅរាជធានី 

- សិកាខ សាោបូកសរុបលទ្ធអលការងារអធិ្ការកិចេតាេកាលកំែត្់ និងលទ្ធអលរបាយការែ៍អធិ្ការកិចេតាេ
របធានបទ្ មានអាកចូលរេួ ១២៥នាក់ រស ី១២នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 

- ពិនិត្យ សិកាលទ្ធភាព និងបំពាក់បនៃប់កំុពយូទ័្រ ម្ៅសាោបឋេសិកា និងអនុវទិ្ាល័យ តាម្ពន សថិត្ម្ៅភូេិ
រសុះខាា យ ឃុ្ណំត្បង រសរកបនាៃ យរសី ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប  

- ពិនិត្យការម្រៀននិងបម្រងៀនពីចមាា យម្ៅតាេសាោម្រៀន ម្ដី្េបធីានាឱ្យការអប់រអំាចរបរពឹត្តម្ៅបានម្ទុះបីសាោ
កំពុងរតូ្វបានបិទ្ទា រជាបម្ណ្្តុះអាសនាកាុងសាថ នភាពអនតរកាលណដ្លបងោម្ដាយជំងឺកូវដី្-១៩ ម្រកាេការដឹ្កនាំ
របស់ឯកឧត្្េបែឌិ ត្សភាចរយ ហង់ជួន ណរ ៉ានុ ម្ៅម្េត្តកណ្្តល និងកំពង់ឆ្ា ងំ 

- អតល់កំុពយូទ័្រ ម្ដី្េបគី្នរំទ្ការម្រៀននិងបម្រងៀន ដ្ល់សាោបឋេសិកាវត្តបូព៌ ៣០ម្ររឿង និងបនាៃ យរសី ២៥
ម្ររឿង សហការជាេួយរករេហុ្នកូេពី ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 

- វាយត្នេៃលទ្ធអលសិកាសិសសថ្នា ក់ទី្៤ មាន ២៦សាោ  និងបងាា ញថ្នមានកុមារដ្ល់ម្ៅ ៧៣ភាររយ រសី
៨១ភាររយ បានជាប់លទ្ធអលម្ត្សតភាសារណេមរម្ៅឆ្ា ២ំ០២០ ចំណែកលទ្ធអលសរមាប់ឆ្ា ២ំ០១៩ មានណត្ 
៦៣ភាររយ រសី ៧២ភាររយ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ ត្បូងឃ្មុ ំកំពង់ឆ្ា ងំ ម្ពាធ្ិ៍សាត្់ និងម្កាុះកុង សហការជាេួយ
អងគការសម្ស្រងាគ ុះកុមារកេពុជា។ 
របការម្នុះ បានជួយជរុំញនិងណកលេែបញ្ា ណដ្លម្កីត្មានតាេររឹុះសាថ នសិកាទន់ម្ពលម្វោ។ 

អរតាលំហូរសិសស  
  អរតាម្ ងីថ្នា ក់ថយេករតឹ្េ ៨៥,៧ភាររយ រសី ៨៧,៩ភាររយ និងរបរស ៨៣,៦ភាររយ។ អរតារត្ួត្ថ្នា ក់
បានម្កីនដ្ល់ ៧,០ភាររយ រសីថយ ៥,៣ភាររយ និងរបរសម្កីនដ្ល់ ៨,៧ភាររយ។ អរតាម្បាុះបង់ការសិកាបាន
នកីនដល់ ៧,៣ភាររយ រសី ៦,៨ភាររយ និងរបរសម្ៅដ្ណដ្ល ៧,៧ភាររយ។ 

តារាងទី្៥ ៖ អរតាលំហូរសិសស  

បរោិយ 
អរតាលំហូរ (សរបុ) អរតាលំហូរ (រសី) អរតាលំហូរ (របរស) 

ម្ ងីថ្នា ក់ រត្តួ្ថ្នា ក់ ម្បាុះបង់ ម្ ងីថ្នា ក់ រត្តួ្ថ្នា ក់ ម្បាុះបង់ ម្ ងីថ្នា ក់ រត្តួ្ថ្នា ក់ ម្បាុះបង់ 

២០
១៩

-២
០ ថ្នា ក់ជាត្ ិ ៨៥,៧ ៧,០ ៧,៣ ៨៧,៩ ៥,៣ ៦,៨ ៨៣,៦ ៨,៧ ៧,៧ 

របជុជំន ៨៧,៣ ៥,៨ ៧,០ ៨៩,៤ ៤,៣ ៦,៣ ៨៥,៣ ៧,១ ៧,៥ 

ជនបទ្ ៨៥,៤ ៧,៣ ៧,៣ ៨៧,៦ ៥,៥ ៦,៩ ៨៣,៣ ៩,០ ៧,៧ 

២០
១៨

-១
៩ ថ្នា ក់ជាត្ ិ ៨៦,៩ ៦,៣ ៦,៨ ៨៩,៥ ៤,៧ ៥,៩ ៨៤,៥ ៧,៨ ៧,៧ 

របជុជំន ៨៩,៥ ៤,៨ ៥,៧ ៩១,៩ ៣,៤ ៤,៧ ៨៧,២ ៦,១ ៦,៧ 

ជនបទ្ ៨៦,៤ ៦,៦ ៧,០ ៨៩,០ ៤,៩ ៦,១ ៨៣,៩ ៨,២ ៧,៩ 

កំែត់្សមាគ ល់៖ អរតាលំហូរសិសសម្នុះេិនបានរិត្បញ្េូ លសាោឯកជនម្ទ្។ 

អរតាបញ្េបក់ារសិកា 
អរតាបញ្េ ប់ការសិកាមាន ៨៧,៤ភាររយ រសី ៩១,៦ភាររយ របរស ៨៣,៤ភាររយ។  
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តារាងទី្៦ ៖ អរតាបញ្េបក់ារសិកា 

បរោិយ 
អរតាបញ្េ ប់ការសិកា ២០១៩-២០២០ អរតាបញ្េ ប់ការសិកា ២០២០-២០២១ 
សរុប រសី របរស សរុប រសី របរស 

ថ្នា ក់ជាតិ្ ៨៨,២ ៩២,៧ ៨៤,១ ៨៧,៤ ៩១,៦ ៨៣,៤ 

របជំុជន ៩៤,០ ៩៨,៧ ៨៩,៧ ៩៣,៩ ៩៨,៣ ៨៩,៨ 

ជនបទ្ ៨៦,៧ ៩១,០ ៨២,៧ ៨៥,៧ ៩០,០ ៨១,៧ 

កំែត់្សមាគ ល់៖ អរតាបញ្េ ប់ការសិកាម្នុះរេួបញ្េូ លសាោឯកជន។ 

ក.២  ធានាសក័កិសទិធិភាពននភាពោអែកដឹកនា ំនិងប្គ្ប់ប្គ្ងរបសម់ស្តនតីអប់របំ្គ្ប់លដំ្ឋប់ថ្នែ ក់ 
បុរគលិកអបរ់ ំ
រកសួងបាន៖ 

- ពរងាយររូបម្រងៀនបឋេសិកាពីសាោម្លីសម្ៅសាោេាុះររូ ១៨នាក ់រសី ១៣នាក់ 
- ពរងាយររូបម្រងៀនបឋេសិកាម្ចញថមី ១  ៦១៨ នាក ់រសី ១ ០៥៣ នាក់ ម្ៅសាោម្រៀនណដ្លមានត្រេូវការររូបម្រងៀន។ 

ការម្លីកទឹ្កចិត្តបុរគលិកអបរ់ ំ
រកសួងបាន៖ 

- របកាសណត្ងតាងំររូបម្រងៀនករេិត្បឋេសិកា ១ ៨១៨នាក់ រសី ១ ២៤៧នាក់ កាុងម្នាុះររូបឋេសិកា ១ ៦១៨
នាក់ រសី ១ ០៥៣នាក់ ម្សមី ៦៥,១ភាររយ និងររូេម្ត្តយយសិកា ២០០នាក់ រសី ១៩៤នាក់ ម្សមី ៩៧ភាររយ  

- ណត្ងតាងំស្ប់កាុងរកបេែឌ ជូនររូបម្រងៀនករេិត្បឋេ ២ ០០១នាក់ រសី ១ ៣៣៦នាក ់ 
- របកាសដំ្ម្ ងីថ្នា ក់ររូបម្រងៀនករេិត្បឋេ ២៤ ៧២៨នាក់ រសី ១១ ២៤៧នាក់ ម្សមី ៤៥,៥ភាររយ 
- អនុវត្តការម្បីកម្បៀវត្សតាេរបព័នធធ្នាគ្នរពីរដ្ងកាុងេួយណេ 
- ឧបត្ថេភរបាក់ម្លីកទឹ្កចិត្តដ្ល់េស្រនតីលំណហមាតុ្ភាព ជាពិម្សសេស្រនតីជាប់កិចេសនា 
- អ្ល់ម្ររឿងឥសសរយិយសដ្ល់បុរគលិកអប់ររំរប់ករេិត្ជាម្រៀងរាល់ឆ្ា  ំ
- វាយត្នេៃនាយកសាោលែ ររូបម្រងៀនលែ សាោម្រៀនសាែ ត្ ររូបម្រងៀនលែថ្នា ក់ទី្១ ដ្ល់ទី្៣ និងសាោម្េរតី្បរសិាថ ន។    
របការម្នុះ បានម្លីកទឹ្កចិត្តនិងជួយជរុំញបុរគលិកអប់រ ំឱ្យបំម្ពញការងាររបកបម្ដាយេនសិការវជិាា ជីវៈ។ 

េ. វឌ្ឍនភាពននសចូនាករនលសដប្មច 
ការវភិារវឌ្ឍនភាពសូចនាករអលសម្រេច 

សូចនាករ ឯកតា 
ជាក់ណសតង ចំែុចម្ៅ ជាក់ណសតង សាថ ន

ភាព ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២០-២១ 
ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី១ ៖ ធានាឱ្យការអបរ់មំានរុែភាព របកបម្ដាយសេធ្េ៌ បរោិបនា និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជវីតិ្

សរមាប់ទងំអស់គ្នា  
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី១ ៖ ម្លីកកេពស់ការចូលម្រៀនរហូត្ដ្ល់ចប់ថ្នា កទ់្ី៦ ននបឋេសិកាសរមាប់កុមារទងំអស់ ជាពិម្សសរករេកុមារជួប    

ការលំបាក 

១. 
អរតាពតិ្ចូលម្រៀនថមី % ៩៦,៤ * ៩៧,២ ៨៧,៤ *  

របរស % ៩៦,៥ * ៩៧,២ ៨៦,៨ *  

រសី % ៩៦,៣ * ៩៧,១ ៨៨,០ *  

២. 
អរតាពតិ្ននការសិកា % ៩៧,៣ * ៩៨,២ ៩១,៩ *  

របរស % ៩៦,៨ * ៩៨,១ ៩១,០ *  

រសី % ៩៧,៩ * ៩៨,៦ ៩២,៣ *  
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ភាព ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២០-២១ 

៣. 
អរតាម្បាុះបង់ការសិកា % ៦,៨ ** ៣,១ ៧,៣ ***  

របរស % ៧,៧ ** ៣,៤ ៧,៧ ***  
រសី % ៥,៩ ** ២,៦ ៦,៨ ***  

៤. 
អរតារត្ួត្ថ្នា ក ់ % ៦,៣ ** ៥,៣ ៧,០ ***  

របរស % ៧,៨ ** ៦,២ ៨,៧ ***  
រសី % ៤,៧ ** ៣,៨ ៥,៣ ***  

៥. 
រសរកណដ្លសម្រេចបានអរតារត្តួ្ថ្នា ក់ម្ៅបឋេសិកា
ត្ិចជាងឬម្សមី ១០ភាររយ 

ចំនួន ១៨៣** ១៧៩ ១៧០  

៦. 
អរតាបញ្េប់ការសិកាម្ៅបឋេសិកា % ៨៨,២* ៨៤,៨ ៨៧,៤*  

របរស % ៨៤,១* ៨២,៦ ៨៣,៤*  

រសី % ៩២,៧* ៨៩,២ ៩១,៦*  

៧. 
អរតារង់វងសម្ៅបឋេសិកា % ៧៨,១ ** ៨៣,៦ ៨០,២ *** ➔ 

របរស % ៧៣,៤ ** ៨១,៣ ៧៥,៧ *** ➔ 
រសី % ៨៣,១ ** ៨៦,២ ៨៥,២ *** ➔ 

៨. 
អរតាឆ្ៃងភូេិសិកាពីបឋេសិកាម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេ ិ % ៨៥,០** ៨៧,៨ ៨៤,៣***  

របរស % ៨១,៥** ៨៥,៥ ៨០,១***  
រសី % ៨៨,៦** ៩០,០ ៨៨,៥ *** ➔ 

៩. ភាររយសិសសថមីថ្នា ក់ទ្ី១ណដ្លបានឆ្ៃងកាត្់េម្ត្តយយសិកា % ៧១,៣ ៧០,៧ ៧៤,៥  
១០. ភាររយសាោកុមារម្េរត្ីករេិត្េធ្យេនិងករេិត្អភវិឌ្ឍ % ៧៤,៣**** ៨២,៩ ៧៩,៣ **** ➔ 
១១. ភាររយសាោបឋេសិកាមានអរគសិនីម្របរីបាស់ % ៨៨,១ ៥៨,៨ ៨៤,៩  

១២. 

ភាររយសាោបឋេសិកាអនុវត្តសតង់ដា ទ្ឹកសាែ ត្ និងអនាេ័យ៖   
ករេិត្១ % ៤០,៦ ៥០,៦ ៣៦,០  

ករេិត្២ % ៣១,០ ២៣,៤ ៣៨,៦  
ករេិត្៣ % ២,៤ ១,៦ ៣៣,០  

១៣. 

ភាររយសាោបឋេសិកាមាន៖  
បងគនអ់នាេ័យ % ៩៩,៣ ៩៣,២ ១០០,០  

ទឹ្កសាែ ត្សរមាបទ់្ទ្ួលទន % ៩០,៤ ៦២,១ ៨៩,៦  
កណនៃងោងនដ្ % ៧៤,៧ ៦១,៧ ៨១,២  

របអប់សម្ស្រងាគ ុះបឋេ % ៥៣,៥ ៥៧,៦ ៥៧,៨  
១៤. សិសសបឋេសិកាបានទ្ទ្ួលអាហរម្ៅតាេសាោម្រៀន ចំនួន ៥២ ១៣០ ៤០ ០០០ ៥៣ ៧៣៧  

១៥. សិសសទ្ទ្ួលអាហរូបករែ៍ម្ៅបឋេសិកា ចំនួន 
១១០ ១៥៦ 

(២០១៨-១៩) 
៩៧ ០០០ 

១២២ ២២៨ 
(២០១៩-២០)  

១៦. ររូបម្រងៀនពហុភាសា ចំនួន ២១៩ ២៣១ ២៣១  

១៧. 
ររូបម្រងៀនទ្ទ្ួលបានការបែតុ ុះបណ្តត លករេតិ្ឌ្បីៃូមា 
សតីពីការអបរ់ពំិម្សសម្ៅវទិ្ាសាថ នអប់រពំមិ្សស      

ចំនួន ២០ ២២ ២២  

វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី២៖ ណកលេែការអតល់ធាតុ្ចូលរបកបម្ដាយរុែភាពម្ៅបឋេសិកា 
១៨. អលម្ធ្ៀបសិសស-ររូ អលម្ធ្ៀប ៤៥,១ ៤៨ ៤៤,៨  

១៩. 
ភាររយររបូម្រងៀនបឋេសិកាមានសញ្ញ បរត្តាេ  
សតង់ដា(សញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្ត្យិភូេិ+២) 

% ៧៩,០ ៧៦,០ ៧៥,០  

២០. 
ចំនួនររបូម្រងៀនបឋេសិកាទ្ទ្ួលការបំប នសេត្ថភាពបណនថេ 

កញ្េប់សមាភ រៈអណំ្តនថ្នា កដ់្បូំង ចំនួន ២ ០២៥** ៣ ៥០០ ៤ ១០០***  
កញ្េប់សមាភ រៈរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដ្បូំង ចំនួន ៨៥៦** ៣ ៥០០ ២ ៨៦០*** ➔ 
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ភាព ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២០-២១ 
ការបំប នសេត្ថភាពម្អសងម្ទ្ៀត្ ចំនួន ២ ៥០០** ៣ ០០០ ៣ ៥០០***  

២១. 
ភាររយររបូម្រងៀនបឋេសិកាណដ្លបានបញ្េប់បរញិ្ញ
បរត្ម្ៅវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយ 

% 
កំពុងបែតុ ុះ     
បណ្តត ល ២៩៧ 

៣,០ 
កំពុងបែតុ ុះ       
បណ្តត ល៥៩៤  

២២. 
ភាររយសិសសបឋេសិកាទ្ទ្ួលបានម្សៀវម្ៅសិកា
ម្គ្នល ១ សរមាបក់ាុងមាា ក ់

% ៩៨,០ ៩៦,០ ៩៨,២  

២៣. សាោបឋេសិកាមានបនៃប់កុំពយូទ្រ័សរមាប់សិសស ចំនួន ៣១ ២២០ ៧៦ ➔ 
២៤. សាោបឋេសិកា មានបណ្តា ល័យតាេសតង់ដា ចំនួន ១ ៨៨៣ ២ ៨០០ ១ ៤២៧  
ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី២ ៖ ធានាភាពស័កតិសិទ្ធិននភាពជាអាកដ្កឹនា ំនងិររប់ររងរបស់េស្រនតអីប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក់ 
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី៣៖ ពរងឹកការអនុវត្តសតង់ដាបឋេសិកាតាេរយៈការររប់ររងសាោម្រៀន 

២៥. 
នាយកបឋេសិកាបានទ្ទ្ួលការបបំ នសតីពីការ
ររបរ់រងតាេសាោម្រៀន 

ចំនួន ៥៣០ ៥០០ ០០  

២៦. 
សាោបឋេសិកាអនុវត្តកេមវធិ្ីការររបរ់រងតាេ
សាោម្រៀនម្ពញម្លញ 

ចំនួន ១៦០** ២៦០ ១៦០*** ➔ 

សមាគ ល់៖   សម្រេចបានតាេចំែុចម្ៅ  ➔ អាចទ្ទ្លួយកបាន  សម្រេចេិនបានតាេចំែុចម្ៅ 
 * រេួបញ្េូ លទងំសាោឯកជន  ** ឆ្ា សិំកា២០១៨-២០១៩  *** ឆ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ 

**** េិនរិត្សាោបឋេសិកាេិនររប់ករេិត្ 
គ្. បញ្ហា ប្បឈម 

ទ្នៃឹេនឹងសេិទ្ធអល បញ្ា របឈេេួយចំនួន ចបំាច់រតូ្វមានកិចេេិត្េំរបឹងណរបងម្ដាុះរសាយ។ បញ្ា របឈេ
ទងំម្នាុះមានដូ្ចជា ៖ 

- ការអនុវត្ត សតីពីការររប់ររងតាេសាោម្រៀន ម្ៅមានទ្ំហតូំ្ចម្ធ្ៀបម្ៅនឹងសាោបឋេសិកាទូ្ទងំរបម្ទ្ស 
- កងាុះររូម្ៅតាេសាោម្រៀនដាច់រសោលនិងជួបការលំបាក 
- បញ្ា ររូម្លីសនិងររូេាុះម្ៅតាេសាោម្រៀន 
- កងាុះររូថ្នា ក់ទី្១និងទី្២ កងាុះបណ្តា រកសនិងជំនាញបណ្តា ល័យ 
- សេត្ថភាពររូបម្រងៀនម្ៅមានករេិត្ម្លីចំម្ែុះដឹ្ង វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀន បទ្ពិម្សាធ្ ការររប់ររងថ្នា ក់ម្រៀន 
- ការអនុវត្តកេមវធីិ្អ្ល់អាហរតាេសាោម្រៀន ចេែិនបានតិ្ចតួ្ច ម្ធ្ាីឱ្យការអនុវត្តថវកិា សម្រេចបាន ៤៧ភាររយ 
ននថវកិាសរុប 

- ការររប់ររងសថិតិ្ ទិ្នាន័យសិសសអាហរូបករែ៍មានភាពយតឺ្ោ វ 
- កងាុះខាត្ម្ហដាឋ រចនាសេព័នធនិងឧបករែ៍ម្អ ចិរតូ្និក 
- កងាុះខាត្ទឹ្កសាែ ត្ បងគន់អនាេ័យ ការម្របីរបាស់និងណថទបំងគន់អនាេ័យ សមាភ រៈអនាេ័យ ជាពិម្សសសមាភ រៈ
ណដ្លបម្រេីឱ្យការោងសមាែ ត្នដ្ សមាភ រៈរមាា ប់ម្េម្រារ និងឯកសារអប់រសុំេភាពម្ៅតាេសាោម្រៀន 

- ការខាត្បង់ម្ពលម្វោម្រៀនសូរត្របស់សិសស ររុសិសស ររុនិសសតិ្។ 
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២.២.៣ អនុវិសយ័ ការអប់រមំធយមសកិា និងអប់របំដចេកដទស 
ក.     លទធនលសដប្មចបាន 
ក.១ ធានាឱ្យការអប់រមំានគ្ុែភាពប្បកបដដ្ឋយសមធម៌ បរោិបនែ និងដលើកកមពសឱ់្កាស

កែងុការសកិាដពញមួយជីវិតសប្មាប់ទងំអសគ់្នែ    
ឆ្ា សំិកា ២០២០-២០២១ ររឹុះសាថ នេធ្យេសិកាសាធារែៈមាន ១ ៨០០ ម្កីន ០៩ កាុងម្នាុះអនុវទិ្ាល័យ    

១ ២៤៦ ថយ ១ និងវទិ្ាល័យ ៥៥៤ ម្កីន ១០ (វទិ្ាល័យធ្នធាន ៥០ និងវទិ្ាល័យអប់រពិំម្សស ៥) វទិ្ាល័យណដ្ល
មានករេិត្ថ្នា ក់ទី្៧ ដ្ល់ទី្១២ មាន ៥២០ ម្កីន ១០ និងករេិត្ថ្នា ក់ទី្១០ ដ្ល់ថ្នា ក់ទី្១២ មាន ៣៤ ម្ថរ។  

ររឹុះសាថ នេធ្យេសិកាឯកជនមាន ២៤៩ ថយ ៩ កាុងម្នាុះអនុវទិ្ាល័យ ៦២ ថយ ២៥ និងវទិ្ាល័យ ១៨៧ ម្កីន 
១៦។  វទិ្ាល័យណដ្លមានករេិត្ថ្នា ក់ទី្៧ ដ្ល់ទី្១២ មាន ១៨២ ម្កីន ១៥ និងករេិត្ថ្នា ក់ទី្១០ ដ្ល់ទី្១២ មាន ៥ 
ម្កីន ១។ 

ឃុ្ ំសងាោ ត្់ ១១៤ ម្លី ១ ៦៤៦ ម្សមី ៦,៩២ភាររយ េិនទន់មានអនុវទិ្ាល័យ (ថយ ១ ឃុ្ ំសងាោ ត់្) កាុងម្នាុះ
រាជធានី ៤៦សងាោ ត់្ េិនត្រេូវឱ្យបម្ងោីត្អនុវទិ្ាល័យ និងម្េត្តរត្នរិរ ី២៦ឃុ្ ំេិនទន់ទេទរឱ្យបម្ងោីត្អនុវទិ្ាល័យ។ 
ម្ដាយណ ករសរក ២ ម្លី ២០៣ ម្សមី ០,៩៨ភាររយ េិនទន់មានវទិ្ាល័យ រឺ បុរអូីរសាា យណសនជ័យ ម្េត្តសៃឹងណរត្ង និង
រករងម្កាុះរ  ុង ម្េត្តរពុះសីហនុ ម្ដាយសារសាថ នភាពភូេិសាស្រសត និងរបជាសាស្រសត។ 
រកសួងបាន៖ 

- សាងសង់អគ្នរសិកាសរមាប់វទិ្ាល័យណដ្លមានសិសសម្រចីន ២េាង កេពស់ ២ជាន់ ម្សមី ២០បនៃប ់បនៃប់ទឹ្ក ២
េាង ម្សមី ១០បនៃប ់និងអែតូ ងទឹ្ក ២  

- កំពុងសាងសង់អៃុះររូ ៤៤េាង ម្សមី ១៣២បនៃប់   
- សាងសង់អគ្នរធ្នធាន ១៤េាង កេពស់ ២ជាន់ ម្ៅ ១៤ម្េត្ត និងអគ្នរសិកាសរមាប់អនុវទិ្ាល័យពរងីកជា     
វទិ្ាល័យ ៥េាង ម្សម ី២៥បនៃប ់បនៃប់ទឹ្ក ៥េាង ម្សមី ១៥បនៃប ់និងអែតូ ងទឹ្ក៥ ននរម្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យអប់រ ំ
េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ 

- ជួសជុលអគ្នរសិកា ៧២បនៃប់ អៃុះររូ ៤បនៃប់ បងគន់អនាេ័យ២៩ សាងសង់ថមី ៥បនៃប់ ជួសជុល ២៤បនៃប់ ១១
កណនៃង ៦ម្េត្តដាច់រសោល ននរម្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យអប់រេំធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ 

- ជួសជុលបនៃប់សិកាម្ៅជាបនៃប់ពហុបំែងម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន ២៥ ននរម្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យអប់រេំធ្យេ
សិកាទុ្តិ្យភូេិទី្២ 

- កំពុងសាងសង់អគ្នរធ្នធាន ១៧េាង កេពស់ ២ជាន ់និងអគ្នរសិកា ២៣េាង ម្សមី ២៩៩បនៃប់ សរមាប់វទិ្ាល័យ
មានសិសសម្រចីន អៃុះររូ ៥េាង ម្សមី ១៥បនៃប់ បនៃបទឹ់្ក ៣២េាង ម្សមី ១៦០បនៃប់ ម្ៅម្េត្តកណ្្តល កំពង់ចេ 
និងរាជធានី ននរម្រមាងជំនួយសាធារែរដ្ឋរបជាមានិត្ចិន 

- ជួសជុលអគ្នរសិកា ១េាង ៦បនៃប់ ម្ៅអនុវទិ្ាល័យេួយកណនៃង និងម្រៀបចំរបព័នធរមំ្ដាុះទឹ្កកាុងអនុវទិ្ាល័យេួយ
កណនៃងម្ទ្ៀត្  ណកលេែម្ហដាឋ រចនាសេព័នធអគ្នរសិកាម្ៅវទិ្ាល័យ ២កណនៃង 

- សាងសង់អគ្នរសិកា ១េាង ៦បនៃប់ បងគន់អនាេ័យ ១េាង ៥បនៃប់ម្ៅវទិ្ាល័យ ១កណនៃង ននរម្រមាងណកលេែការ
អប់រចំំម្ែុះទូ្ម្ៅ  

- កេមវធីិ្កំណែទ្រេង់វសិ័យអប់រគំ្នរំទ្ម្ដាយសហភាពអឺរ  ុប (EU-ESRP)  នឹងចុុះសិកាម្រៀបចំណអនការសាងសង់ 
អនុវទិ្ាល័យ និងវទិ្ាល័យ ១៨កណនៃង។  
អនុវទិ្ាលយ័ និងវទិ្ាល័យមានបងគន់អនាេ័យ១០០ភាររយ។ អនុវទិ្ាល័យ ១០,៤០ភាររយ និងវទិ្ាល័យ 

៨,៨ភាររយ េិនទន់មានទឹ្កសាែ ត្។ អនុវទិ្ាល័យ ១៩,៨ភាររយ និងវទិ្ាល័យ ១៤,៦០ភាររយ េិនទន់មានកណនៃង
សមាែ ត្នដ្។ អនុវទិ្ាល័យ ៥៤,៧០ភាររយ និងវទិ្ាល័យ ៣១,៩០ភាររយ េិនទន់មានរបអប់សម្ស្រងាគ ុះបឋេ។ 



   

76 

 

រកសួងបាន៖  
- បម្រងៀនសាកលបងការម្របីរបាស់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល េុេវជិាា អប់រសុំេភាព ថ្នា ក់ទី្៨ និងថ្នា ក់ទី្១១ ម្ៅម្េត្ត
កំពង់សពឺ មានអាកចូលរេួ ៦៦នាក ់រសី៣៨នាក់ 

- សហការម្ធ្ាីយុទ្ធនាការអសពាអាយទិ្វាពិភពម្ោករបយុទ្ធនឹងជំងឺម្អដ្ស៍ ១ ធ្ាូ ២០២០ 
- អភិវឌ្ឍនិងម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅស្ីពី ឯកសារបម្រងៀន ការបងាោ រ ការទ្ប់សាោ ត់្ម្រគ្នុះថ្នា ក់បងោម្ដាយការម្របីរបាស់ម្ររឿង
ម្ញៀនេុសចាប់ ៦ ០០០កាល សរមាប់ណចកអាយតាេសាោេធ្យេសិកាម្គ្នលម្ៅ សហការជាេួយអងគការ 
ណភៃនអនតរជាតិ្កេពុជា  

- អសពាអាយម្រគ្នុះថ្នា ក់ និងការបងាោ រននការម្របីរបាស់ម្ររឿងម្ញៀនេុសចាប់ដ្ល់វទិ្ាល័យ ២កាុងម្េត្តរពុះវហិរ និង
វទិ្ាល័យ ២កាុងម្េត្តសៃឹងណរត្ង មានអាកចូលរេួ ៤១០នាក ់រស ី២១៩នាក ់ 

- សរេបសរេួលម្រៀបចំបងគន់អនាេ័យ កណនៃងោងសមាែ ត្នដ្ និងបណ្តត ញទឹ្កសាែ ត្ ១១៥សាោម្ៅររប់រាជធានី 
ម្េត្ត គ្នរំទ្ម្ដាយថវកិាជាតិ្  

- ណចកអាយម្សៀវម្ៅដំ្ម្ែីរការររឹុះសាថ នសិការបកបម្ដាយសុវត្ថិភាពកាុងបរបិទ្ជំងឺកូវដី្-១៩ ចំនួន ១២ ១៧៩
កាល ដ្ល់ររប់សាោេធ្យេសិកាទូ្ទងំរបម្ទ្ស សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- អតល់ឧបករែ៍វាស់កម្តត  ២២៥ម្ររឿង ឧបករែ៍ោងសមាែ ត្នដ្ ១៧០៩ម្ររឿង និងសាបូ្ដំុ្ ៧៥េីលីរកាេ    
២០ ០៤៣ដំុ្ ដ្ល់សាោេធ្យេសិកាម្ៅរាជធានី និងម្េត្តម្គ្នលម្ៅ ៤ គ្នរំទ្ម្ដាយ USAID 

- អតល់ថ្នា ទំ្មាៃ ក់ដ្ងោូវរពូនដ្ល់សិសានុសិសសសាោេធ្យេសិកាសាធារែៈម្លីកទី្១ ចំនួន ៨១១ ១៣៧នាក ់ម្សមី 
៨៥,០៥ ភាររយ រសី ៤១០ ៣២០នាក ់ ម្សមី ៨០,៦១ភាររយ និងម្លីកទី្២ ចំនួន ៣៧៧ ៩០៤នាក ់ ម្សមី 
៣៩,៦៣ភាររយ រសី ២០២ ៥៦៩នាក ់ម្សម ី៣៩,៨០ភាររយ សហការជាេួយរកសួងសុខាភិបាល 

- ម្រៀបចំរបអប់សម្ស្រងាគ ុះបឋេសរមាប់សាោេធ្យេសិកាសាធារែៈ ១ ១១៦សាោ ម្សមី ៦២,៣១ភាររយ ម្កីន 
១៦,៩៧ភាររយ មានបនៃប់សុេភាព ៩៩សាោ ម្សមី ៥,៥៣ភាររយ ម្កីន ៤,៥៨ភាររយ ម្បីម្របៀបម្ធ្ៀបនឹង  
ឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩។ 
បុរគលិកអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកាឆ្ា សំិកា២០២០-២០២១ មាន ៥១ ១៥៣នាក់ ម្កីន ១ ០៩១នាក់ រសី ២០៤៣០

នាក់ ម្កីន ៥៥៩នាក់ កាុងម្នាុះេធ្យេសិកាបឋេភូេិមាន ៣៣ ២៧៤នាក់ ម្កីន ៦៥៤នាក់ រសី ១៤ ១៧១នាក់ ម្កីន 
៤៧៧នាក់ និងេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិមាន ១៧ ៨៧៩នាក់ ម្កីន ៤៣៧នាក់ រសី ៦ ២៥៩នាក់ ម្កីន ៨២នាក់។ 

 បុរគលិកបម្រងៀនមាន ៤៣ ៦៣១នាក់ ម្កីន ៧៣៤នាក់ រសី ១៨ ៤៣១នាក់ ម្កីន ៤៥៦នាក់ កាុងម្នាុះេធ្យេ
សិកាបឋេភូេិមាន ២៨ ១៧៤នាក់ ម្កីន ៤៣៦នាក់ រសី ១២ ៤៥១នាក់ ម្កីន ៤០៦នាក់ និងេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ
មាន ១៥ ៤៥៧ នាក់ ម្កីន ២៩៨នាក់ រសី ៥ ៥៧៤នាក់ ម្កីន ៥០នាក់។  

រកសួងបានណបងណចកររូបម្រងៀនម្ចញថមី ៣ ៤៤៣នាក់ រសី ២ ០២១នាក់ កាុងម្នាុះររូករេិត្េូលដាឋ នឯកម្ទ្សអប់រ ំ
កាយនិងកីឡា ១០១នាក់ រស ី៥នាក់ ររូករេិត្េូលដាឋ នឯកម្ទ្សម្អសងៗ ៦៧៨នាក់ រស ី៣៧៦នាក ់និងររូេធ្យេសិកា
ទុ្តិ្យភូេិ ៨៤៦នាក់ រសី ៣៩៣នាក់។ ររូបម្រងៀនម្ចញថមីណដ្លរតូ្វម្ធ្ាីកេមសិកាការងារ ៣ ១៧៨នាក់ រសី ១ ៩២៧នាក់។ 

បុរគលិកអប់រមំ្កីនម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិ និងថយម្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ណដ្លបានឆ្ៃងកាត់្ការបែតុ ុះ      
បណ្តត លម្ពញម្លញ សេរសបតាេកំណែទ្រេងក់េមវធីិ្សិកា និងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនថមី។ 

អរតារេួននការសិកាម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិ ៦០,៧០ភាររយ ម្កីន ០,៨០ភាររយ រសី ៦៦,៦០ភាររយ ម្កីន 
១,៥០ភាររយ កាុងម្នាុះររឹុះសាថ នសិកាសាធារែៈ ៥៧,៤០ភាររយ រសី ៦៣,២០ភាររយ និងឯកជន ៣,៣០ភាររយ 
រសី ៣,៤០ភាររយ។ 
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អរតាឆ្ៃងភូេិសិកាម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិ ៨១,៣០ភាររយ ម្កីន ៦,៤០ភាររយ រសី ៨២,៤០ភាររយ ម្កីន 
៣,៨០ភាររយ។ 

អរតារេួននការសិកាម្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ៣២,២០ភាររយ ម្កីន ១,៣០ភាររយ រសី ៣៦,៤០ ភាររយ 
ម្កីន១,៣០ភាររយ កាុងម្នាុះររឹុះសាថ នសិកាសាធារែៈ ៣០,១០ភាររយ រសី ៣៤,២០ភាររយ និងឯកជន ២,១០
ភាររយ រសី ២,២០ភាររយ។ 

តារាងទី្៧ ៖ សថិតិ្េធ្យេសិកាម្របៀបម្ធ្ៀបរវាងឆ្ា សំិកា ២០១៩-២០២០ និង២០២០-២០២១ 
បរោិយ ២០១៩-២០២០ ២០២០-២០២១ ម្កីន/ថយ (+/-) 

       អនុវទិ្ាល័យ 
សាោម្រៀន* ១ ៣៣៤ ១ ៣០៨ -២៦ 
បនៃប់ម្រៀន* ៧ ១០៣ ៧ ៣២៧ +២២៤ 
បុរគលិកអប់រមំ្ៅអនុវទិ្ាល័យសរុប ១៧ ២៦០ ១៧ ២៩៥ +៣៥ 
បុរគលិកអប់រមំ្ៅអនុវទិ្ាល័យរសី ៧ ១៥៣ ៧ ១៦៨ +១៥ 
ថ្នា ក់ម្រៀនេធ្យេសិកាបឋេភូេិ* ១៥ ១៣១ ១៥ ៧៧៣  +៦៤២ 
បុរគលិកអប់រេំធ្យេសិកាបឋេភូេិសរុប ៣២ ៦២០ ៣៣ ២៧៤ +៦៥៤ 
បុរគលិកអប់រេំធ្យេសិកាបឋេភូេិរសី ១៣ ៦៩៤ ១៤ ១៧១ +៤៧៧ 
បុរគលិកបម្រងៀនេធ្យេសិកាបឋេភូេិសរុប ២៧ ៧៣៨ ២៨ ១៧៤ +៤៣៦ 
បុរគលិកបម្រងៀនេធ្យេសិកាបឋេភូេិរសី ១២ ៤៥១ ១២ ៨៥៧ +៤០៦ 
សិសសេធ្យេសិកាបឋេភូេិរដ្ឋសរុប ៦១៨ ៩៦៨ ៦៣២ ៣០៣ +១៣ ៣៣៥ 
សិសសេធ្យេសិកាបឋេភូេិរដ្ឋរសី ៣២៥ ៥០៤ ៣៣ ៥៩៧២ +១០ ៤៦៨ 
សិសសេធ្យេសិកាបឋេភូេិឯកជនសរុប ៣៦ ០៨៧ ៣៦ ៣៣៤ +២៤៧ 
សិសសេធ្យេសិកាបឋេភូេិឯកជនរសី ១៨ ៥៤៦ ១៨ ៣៤១ -២០៥ 

វទិ្ាល័យ 
សាោម្រៀន* ៧១៥ ៧៤១ +២៦ 
បនៃប់ម្រៀន* ១៤ ១៥៦ ១៥ ៥៩០ +១ ៤៣៤ 
បុរគលិកអប់រមំ្ៅវទិ្ាល័យសរុប ៣២ ៨០២ ៣៣ ៨៥៨ +១ ០៥៦ 
បុរគលិកអប់រមំ្ៅវទិ្ាល័យរសី ១២ ៧១៨ ២៦ ១៤៥ +១៣ ៤២៧ 
ថ្នា ក់ម្រៀនេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ* ៨ ៤០០ ៩ ០៦៤ +៦៦៤ 
បុរគលិកអប់រេំធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិសរុប ១៧ ៤៤២ ១៧ ៨៧៩ +៤៣៧ 
បុរគលិកអប់រេំធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិរសី ៦ ១៧៧ ៦២ ៥៩ +៨២ 
បុរគលិកបម្រងៀនេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិសរុប ១៥ ១៥៩ ១៥ ៤៥៧ +២៩៨ 
បុរគលិកបម្រងៀនេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិរសី ៥ ៥២៤ ៥ ៥៧៤ +៥០ 
សិសសេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិរដ្ឋសរុប ៣៣៤ ៧១២ ៣៥១ ៧៩៤ +១៧ ០៨២ 
សិសសេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិរដ្ឋរសី ១៨៣ ៣៩៤ ១៩១ ៩៧៣ +៨ ៥៧៩ 
សិសសេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិឯកជនសរុប ២៣ ៨៤១ ២៤ ៨៩៨ +១ ០៥៧ 
សិសសេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិឯកជនរសី ១២ ២០៩ ១២ ៥៧៦ +៣៦៧ 

* រេួបញ្េូ លទងំសាោឯកជន   

ររឹុះសាថ នសិកាណដ្លអ្ល់ម្សវាអប់របំម្ចេកម្ទ្សតាេកេមវធីិ្ ៩+៣ មាន ១៧ កាុងម្នាុះមានវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅ 
និងបម្ចេកម្ទ្សសាធារែៈ ១២ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សឯកជន ០៣ វទិ្ាសាថ ន ២ វទិ្ាសាថ នអភិវឌ្ឍន៍     
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សហរេន៍ននសាកលវទិ្ាល័យ ោ សុមី កំចយមារ និងវទិ្ាសាថ នបែុ្ុះបណ្្តលបម្ចេកម្ទ្សនិងវជិាា ជីវៈននសាកល  
វទិ្ាល័យ ដហង សរំនិ ត្បូងឃ្មុ ំមានសិសសអប់របំម្ចេកម្ទ្សសរុប ៣ ៣២៤នាក ់រសី ១ ២៦៩នាក ់ម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា សំិកា
កនៃងម្ៅម្កីន ៦២៤នាក់ ម្សមី ២៣,១១ភាររយ រសី ២៣៣នាក់ និងររូបម្ចេកម្ទ្ស ២១០នាក់ ម្កីន ៥២នាក់ ម្សម ី
៣២,៩១ភាររយ រសី ៥២នាក់ ម្កីន ៨នាក់។  

េជឈេែឌ លអប់របំម្ចេកម្ទ្សេិត្តភាពកេពុជា-ជប ុនម្េត្តម្សៀេរាប បានបែុ្ុះបណ្្តលជំនាញរយៈម្ពលេៃី ដ្ល់
យុវជន ៨៧នាក់ រសី ៤០នាក់ ម្លីជំនាញដំ្ណ្តបំណនៃ បែុ្ុះអសតិ្ ការោិល័យជួរេុេ កំុពយូទ័្ររដ្ឋបាល ម្សវាកេមេាូប
អាហរនិងម្ភសជាៈ ភាសាជប ុន ការម្ធ្ាីនំ និងអលិត្ម្ភសជាៈ។ 

រកសួងបានបំពាក់សមាភ របម្ចេកម្ទ្សសរមាប់សិសសរបតិ្បត្តិ និងបែុ្ុះបណ្្តលការម្របីរបាស់សមាភ របរកិាខ របម្ចេក
ម្ទ្សជំនាញម្កសរត្សាស្រសតម្ៅវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ោ សុមី ណត្បងមានជ័យ និងជំនាញណកនចាអាហរ
ម្ៅវទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកំពង់ម្ឈទីល និងវទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកំពង់សពឺ។ 

តារាងទី្៨ ៖  សថិតិ្សិសសវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស 

 បរោិយ 
២០១៩-២០២០ ២០២០-២០២១ ម្កីន/ថយ(+/-) 
សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី 

វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សអនុវត្តកំពង់ម្ឈទីលនន
វទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកំពង់ម្ឈទីល  

៥៥៤ ២៧៦ ៥៩៣ ២៩៥ +៣៩ +១៩ 

វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សសម្េ្ចអរគេហម្សនា 
បតី្ម្ត្ម្ជា ហ ុន ផ្សន-ROTA េាច់កណ្តត ល 

៣១៧ ៤៣ ៣៧៦ ៤១ +៥៩ -២ 

វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ប្ពះបាទសដមេច
ប្ពះបរមនាថ នដរាតតម សហីមុន ី

៤២១ ១៧២ ៤៧២ ២១៦ +៥១ +៤៤ 

វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សឯកជនសនតស្រហាង់សា័រ ១១៦ ៥២ ១៤៤ ៧១ +២៨ +១៩ 
វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សពួក ១១៥ ២ ១៩៤ ៦ +៧៩ +៤ 
វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ហ ុន ផ្សន ជេពូវន័ ២៣០ ៣០ ២៧៤ ៤១ +៤៤ +១១ 
វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សបាវតិ្ ១២៤ ៤៤ ១៦៣ ៦៤ +៣៩ +២០ 
វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សព្រះរាជសម្ភា រ ៥០ ៨ ៩២ ២២ +៤២ +១៤ 
វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សព្រះនររាត្តមសហីមនុី ១៥៨ ៩៦ ១១២ ៧២ -៤៦ -២៤ 
វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សោសុមីណត្បងមានជ័យ ៩១ ៤៤ ១៤១ ៦៤ +៥០ +២០ 
សាោចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សឯកជនម្អសីុធី្ (ACT) ៣២ ១៩ ៥៨ ៣៧ +២៦ +១៨ 
វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សឯកជនដុ្នបូសោូម្បា យណប ត្ ៧៣ ៣២ ១០០ ៤៣ +២៧ +១១ 
វទិ្ាសាថ នអភិវឌ្ឍន៍សហរេន៍ននសាកលវ.ិោសុមីកំចយមារ ១៩១ ១០៣ ២៦០ ១៣៥ +៦៩ +៣២ 
វទិ្ាសាថ នបែុ្ុះបណ្្តលបម្ចេកម្ទ្សនិងវជិាា ជីវៈននសាកល     
វទិ្ាល័យ ដហងសរំនិ ត្បូងឃ្មុ ំ

១៤១ ៧៩ ១៣៥ ៨១ -៦ +២ 

វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សបនាៃ យឆ្ម រ ១៥ ០ ២៤ ០ +៩ ០ 
វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ពាេជីកង ៧២ ៣៦ ១៣៨ ៧១ +៦៦ +៣៥ 
វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស រត្រោសសន ម្កាុះកុង   ៤៨ ១០ +៤៨ +១០ 

សរុប ២ ៧០០ ១ ០៣៦ ៣៣២៤ ១២៦៩ ៦២៤ ២៣៣ 
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តារាងទី្៩៖ តារាងម្របៀបម្ធ្ៀបសថិតិ្សិសសណអាកអបរ់បំម្ចេកម្ទ្សតាេេុេជំនាញឆ្ា ទីំ្១ ពីឆ្ា ២ំ០១៦ ដ្ល់ ២០២១ 

ល.រ ជំនាញ 
ឆ្ា សិំកា 

២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ 
សរុប រសី 

១ អរគិសនី ១៩២ ២៤៩ ៣២១ ៤៩០ ៤៤៣ ៦២ 
២ ម្អ ចិរតូ្និក ៩៤ ១២៣ ១៧៥ ១៥៥ ២២៤ ៣៧ 
៣ បសុវបបកេម ៨៦ ៨៨ ១៥៩ ១១៧ ៩៤ ៥៧ 
៤ ម្កសរត្សាស្រសត ៩៥ ១៨៦ ២៩៤ ២៦៦ ២៦៣ ១៥២ 
៥ ម្េកានិក  ១៧ ១៥ ៤៩ ៥៤ ៩ 
៦ ម្ទ្សចរែ៍   ៣៤ ២៨ ៣២ ២៦ 
៧ កំុពយូទ័្រ   ៥៤ ៥៧ ៦៥ ៤៤ 
៨ រែម្នយយ   ៥៦ ២៨ ៥០ ៤៤ 
៩ ណកនចាអាហរ    ៥៧ ៥៦ ៤៩ 
១០ ឌី្ជីថលម្េម្ឌ្ៀឌី្ហាញ    ១៣ ១៤ ៣ 

សរុប ៥៤៣ ៦៦៣ ៦៦៣ ១ ២៦០ ១ ២៩៥ ៤៨៣ 

តារាងទី្១០៖ តារាងម្របៀបម្ធ្ៀបសថិតិ្សិសសណអាកអបរ់បំម្ចេកម្ទ្សតាេេុេជំនាញនីេួយៗពីឆ្ា  ំ ២០១៦ ដ្ល់ឆ្ា ២ំ០២១ 

ល.រ ជំនាញ 
ឆ្ា សិំកា 

២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២០២១ 
សរុប រសី 

១ អរគិសនី ៣៩៨ ៤៩៣ ៦២៥ ៨៨០ ១ ១៥១ ១៥១ 
២ ម្អ ចិរតូ្និក ២២០ ៣៣៤ ៣៦៧ ៣៩១ ៥០៨ ៩៦ 
៣ បសុវបបកេម ២៦២ ២៣៩ ៣០៤ ៣០១ ៣១៧ ២០៧ 
៤ ម្កសរត្សាស្រសត ២៦៧ ៣៨៦ ៥៧៥ ៧០៩ ៧២៦ ៤៣៧ 
៥ ម្េកានិក  ១៩ ៣៣ ៨០ ១២១ ១០ 
៦ ម្ទ្សចរែ៍   ៤៥ ៦៨ ៨៦ ៦៣ 
៧ កំុពយូទ័្រ   ៨០ ១២៧ ១៥៩ ១០៥ 
៨ រែម្នម្យយ   ៧៤ ៧៤ ១០៨ ៨៦ 
៩ ណកនចាអាហរ    ៥៧ ១២២ ១០៥ 
១០ ឌី្ជីថលម្េម្ឌ្ៀឌី្ហាញ    ១៣ ២៦ ៩ 

សរុប ១ ១៤៧ ១ ៤៧១ ២ ១០៣ ២ ៧០០ ៣ ៣២៤ ១ ២៦៩ 

តារាងទី្១១ ៖ សថិតិ្ររូបម្រងៀនណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស ឆ្ា សំិកា២០២០-២០២១ 

ល.រ ររឹុះសាថ នសិកា 
ចំននួ 

សរុប រសី 
១ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សអនុវត្តកំពង់ម្ឈទីលននវទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកំពង់ម្ឈទីល  ២៧ ១១ 
២ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សសម្េ្ចអរគេហម្សនាបតី្ម្ត្ម្ជាហ ុនផ្សន-ROTA េាចក់ណ្តត ល ២៤ ៣ 
៣ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សប្ពះបាទសដមេចប្ពះបរមនាថនដរាតតម សហីមុនី ៣៤ ១៣ 
៤ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សឯកជនសនតស្រហាង់សា័រ ៩ ៤ 
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៥ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សពួក ៩ ០ 
៦ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ហ ុន ផ្សន ជេពូវន័ ២៩ ៥ 
៧ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សបាវតិ្ ១៨ ៣ 
៨ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សព្រះរាជសម្ភា រ ៦ ០ 
៩ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ប្ពះនដរាតតមសហីមនុ ី ៧ ២ 
១០ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ោ សុមី ណត្បងមានជ័យ ៨ ១ 
១១ សាោចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សឯកជនម្អសីុធី្ (ACT) ៧ ២ 
១២ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សឯកជនដុ្នបូសោូម្បា យណប ត្ ៩ ១ 
១៣ វទិ្ាសាថ នអភិវឌ្ឍន៍សហរេន៍ននសាកលវទិ្ាលយ័ ោ សុមី កចំយមារ ៧ ១ 
១៤ វទិ្ាសាថ នបែុ្ុះបណ្្តលបម្ចេកម្ទ្សនិងវជិាា ជីវៈននសាកលវទិ្ាល័យ ដហង សរំនិ ត្បូងឃ្មុ ំ ៦ ០ 
១៥ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សបនាៃ យឆ្ម រ ១ ០ 
១៦ វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ពាេជីកង ៧ ៣ 
១៧ វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស រត្រោសសន ម្កាុះកុង ២ ០ 

សរុប ២១០ ៤៩ 

 របការម្នុះបានបងាា ញថ្នសិសស អាកអាណ្តពាបាល បានយល់ដឹ្ងពីសារៈរបម្ោជន៍ណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស។ 
រករេហុ្ន ម្រាងចរក និងសហរគ្នស បានចូលរេួកាុ ងការបែុ្ុះបណ្្តលជនំាញបម្ចេកម្ទ្សម្ឆ្ៃីយត្បនឹងត្រេូវការទី្អារ
ការងារ។  
ការអនុវត្តកេមវធីិ្ និងសកេមភាពនានា 
សាោម្រៀនជនំានថ់មី (NGS) 
រកសួងបាន៖ 

- បនតអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយ សតីពីសាោម្រៀនជំនាន់ថមី  
- ដាក់ឱ្យដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនជំនាន់ថមី ៧ រេួមាន៖ 

• វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន កំពង់ចេ ម្េត្តកំពង់ចេ  
• វទិ្ាល័យ ប្ពះសុសីវុតថិ រាជធានីភាំម្ពញ 
• វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ណរពកម្លៀប រាជធានីភាំម្ពញ  
• វទិ្ាល័យ សដមតចអគ្គមហាធមមដោធិសាល ោ សុមី ណរពកអញ្េ ញ ម្េត្តកណ្តត ល  
• អនុវទិ្ាល័យ ដគ្នកប្ពីង ម្េត្តសាា យម្រៀង 
• វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ពាេជីកង ម្េត្តកំពង់ចេ 
• វទិ្ាល័យ ប្ពះយគុ្នធរ រាជធានីភាំម្ពញ E2 STEM  

- បម្ងោីត្ការររប់ររងតាេណបបចរេរុះម្ដាយមានការចូលរេួពីនដ្រូពាក់ព័នធ រែៈររប់ររងសាោម្រៀន និងរករេ
របឹកាភិបាលសាោម្រៀន 

- អនុវត្តកេមវធីិ្សិកាតាេណបបទ្ន់ភៃន់ ម្ដី្េបបីម្រងៀនសិសសឱ្យមានចំម្ែុះដឹ្ង ជំនាញបម្ចេកម្ទ្ស បំែិនជីវតិ្ 
ជំនាញទ្ន់ និងមានអាកបបកិរោិលែ 

- ម្រៀបចំកេមវធីិ្បែតុ ុះបណ្តត លររូម្ដាយបំប នសេត្ថភាពម្លីវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនតាេណបបរុិះរក និងម្របីរបាស់បម្ចេក
វទិ្ាព័ត៌្មានកាុងការបម្រងៀនសិសសម្ដាយអាកជំនាញកាុងកេមវធីិ្ NGS 

- អនុវត្តវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនណបបចរេរុះ 
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- ម្រៀបចំការរបជំុបម្ចេកម្ទ្សររូម្ៅតាេសាោម្រៀនជំនាន់ថមី ម្ដី្េបអីភិវឌ្ឍសេត្ថភាពររូបណនថេ ជាម្រៀងរាល់សបាត ហ៍ 
ណេ របចឆំ្ា  ំ 

- ម្រៀបចំឱ្យមានបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍វទិ្ាសាស្រសតតាេេុេវជិាា  បនៃប់កំុពយូទ័្រនិងបំពាក់កំុពយូទ័្រ បនៃប់េុេវជិាា  បនៃប់ររូ
បម្រងៀន និងបណ្តា ល័យសត្វត្សរទី៍្២១។ សាោម្រៀនជំនាន់ថមីបានអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាតាេណបបសិសសចល័ត្ម្ៅ
តាេបនៃប់េុេវជិាា  

- ពរងឹងការបម្រងៀននិងម្រៀន ការអប់របំំែិនជីវតិ្ ការអប់រណំសៃេ របឹកាអាជីព រករេរបឹកាយុវជន បនៃប់សម្ស្រងាគ ុះ
បឋេ និងកៃឹបសិកាម្លីេុេវជិាា រែិត្វទិ្ា អកសរសាស្រសតណេមរ រូបវទិ្ា រីេីវទិ្ា ជីវវទិ្ា សារព័ត្៌មាន បម្ចេកវទិ្ា
ព័ត្៌មាន និងរបវត្តិវទិ្ា។ 

តារាងទី្១២៖ សថិតិ្សិសសម្ៅសាោម្រៀនជំនានថ់ម ី

បរោិយ 
២០១៩-២០២០ ២០២០-២០២១ ម្កីន/ថយ(+/-) 
សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី 

១-វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន កំពង់ចេ ម្េត្តកំពង់ចេ ៤១៦ ២១០ ៤៦៨ ២៣៥ +៥២ +២៥ 
២-វទិ្ាល័យ ប្ពះសុសីវុតថិ រាជធានីភាំម្ពញ ១ ០០៤ ៤៩២ ១០០២ ៤៨៨ -២ -៤ 
៣-វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ណរពកម្លៀប រាជធានីភាំម្ពញ ៧៤១ ៣៨៧ ១០៤០ ៥៥០ +២៩៩ +១៦៣ 
៤-វទិ្ាល័យ ោ សុមី ណរពកអញ្េ ញ ម្េត្តកណ្តត ល ៨០៣ ៤៤៤ ១០៩២ ៦០១ +២៨៩ +១៥៧ 
៥-អនុវទិ្ាល័យ ដគ្នកប្ពងី ម្េត្តសាា យម្រៀង ៣៦៩ ១៨៦ ៤១២ ២០៩ +៤៣ +២៣ 
៦-វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ពាេជីកង ម្េត្តកំពង់ចេ ៥៤០ ៣០៩ ៧៩០ ៤៨៥ +២៥០ +១៧៦ 
៧-វទិ្ាល័យ ប្ពះយគុ្នធរ រាជធានីភាំម្ពញ ១៥១ ៧៥ ២៣៧ ១២៣ +៨៦ +៤៨ 

សរបុ ៣ ០២០ ២ ១០៣ ៥ ០៤១ ២៦៩១ ២ ០២១ ៥៨៨ 

   តារាងទី្១៣៖ លទ្ធអលសិកា ឆ្ា សំិកា ២០១៩-២០២០ 

ឈ ម្ ោះសាលាឈ ៀន 
ចំននួសិសស ចំននួសិសសជាប់ ចំននួសិសសធាៃ ក់ 

សរុប រសី សរុប រសី របរស រសី 
១-វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន កំពង់ចេ ម្េត្តកំពង់ចេ ៤១៦ ២១០ ៣៥៧ ១៩៣ ៥៩ ១៧ 

២-វទិ្ាល័យ ប្ពះសុសីវុតថិ រាជធានីភាំម្ពញ ១ ០០៤ ៤៩២ ៩៩៤ ៤៨៨ ១០ ៤ 

៣-វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ណរពកម្លៀប រាជធានីភាំម្ពញ ៧៤១ ៣៨៧ ៦៧៨ ៣៥៤ ៦៣ ៣៣ 

៤-វទិ្ាល័យ ោ សុមី ណរពកអញ្េ ញ ម្េត្តកណ្តត ល ៨០៣ ៤៤៤ ៨០៣ ៤៤៤ ០ ០ 

៥-អនុវទិ្ាល័យ ដគ្នកប្ពងី ម្េត្តសាា យម្រៀង ៣៦៩ ១៨៦ ៣៤៨ ១៧៦ ២១ ១០ 

៦-វទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ពាេជីកង ម្េត្តកំពង់ចេ ៥៤០ ៣០៩ ៥០៩ ២៧៥ ៣១ ៣៤ 

៧-វទិ្ាល័យ ប្ពះយគុ្នធរ រាជធានីភាំម្ពញ ១៥១ ៧៥ ១៤០ ៧២ ១១ ៣ 

សរបុ ៤ ០២៤ ២ ១០៣ ៣ ៩២៦ ២ ០៥៣ ៩៨ ៥០ 

សាោម្រៀនជនំាន់ថមីរតូ្វបានកាៃ យជាសាោម្រៀនរំរូសរមាប់ការបែតុ ុះបណ្តត លររូ ការណកលេែវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀន 
ការពរងឹងសា័យភាព និងរែម្នយយភាព ការររប់ររងសាោម្រៀន និងការចូលរេួរបស់សហរេន៍។  

ការររបរ់រងតាេសាោម្រៀន (SBM) 
រកសួងបាន៖ 

- ម្ធ្ាមី្ត្សតសិសសថ្នា ក់ទី្៦ ម្ ងីថ្នា ក់ទី្៧ ថមី ១០០សាោ ម្លីសាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅ ១០០ ម្ធ្ៀបនឹងចំែុចម្ៅ 
៩០ សរមាប់ម្ធ្ាីបំណែងណចកកេមវធីិ្សិកា ម្ដី្េបបំីម្ពញរមាៃ ត្សេត្ថភាព និងណកលេែវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនរបស់ររូ 
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- ម្ធ្ាណីអនការណកលេែសាោម្រៀន និងម្ធ្ាីការណកសរេួលសមាសភាពរែៈកេមការររប់ររងសាោម្រៀនទងំ១០០ 
ម្ធ្ៀបនឹងចំែុចម្ៅ ១០០ 

- វាយត្នេៃលទ្ធអលសាោម្រៀនជាប់សតង់ដាសាោម្រៀនមានរបសិទ្ធភាព ៣៦ ម្ធ្ៀបនឹងចំែុចម្ៅ ២០  
- ម្ធ្ាីឱ្យមានការណរបរបួលឥរោិបថ និងពរងីកការររប់ររងតាេសាោម្រៀន ម្ៅសាោម្រៀនម្អសងម្ទ្ៀត្កាុងេូលដាឋ ន  
- ម្លីកទឹ្កចិត្តឱ្យសិសសេិត្េំម្រៀនសូរត្ និងសាត ប់ការណែនារំបស់ររូបម្រងៀនជាងេុន រពេទងំេកម្រៀនម្ទ្ៀងទត្់ 
និងកាត់្បនថយចំនួនអវត្តមានម្សៃីរណត្ទងំរសរង  

- ជំរុញឱ្យររូបម្រងៀនយកចិត្តទុ្កដាក់បម្រងៀន និងរបឹងណរបងម្រៀនសូរត្ពីវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនសិសសម្ដាយម្តត ត្       
ជាពិម្សសម្លីការជួយសិសសម្រៀនយតឺ្ និងម្រៀនម្លឿន 

- ម្ធ្ាីឱ្យរែៈររប់ររងសាោម្រៀន និងរែៈកេមការររប់ររងសាោម្រៀនមានម្មាទ្នភាពម្ដាយសារលទ្ធអល
សិកាមានការរកីចម្រេីនជារបច ំនិងការរបឹងណរបងម្រៀនរបស់សិសស និងការរបឹងណរបងបម្រងៀនរបស់ររូ។ ជាេួយគ្នា
ម្នាុះណដ្រ ការទ្ទួ្លេុសរតូ្វរបស់មាតាបិតា សហរេន៍ និងអាជាា ធ្រណដ្នដី្ម្លីការម្ធ្ាីណអនការ ការអនុវត្តណអនការ 
និងវាយត្នេៃអលសម្រេចរបស់សាោម្រៀន 

- ម្លីកកេពស់ការវាយត្នេៃ សា័យភាព រែម្នយយភាពននអាកអនុវត្ត និងការចូលរេួចំណែករបស់សហរេន៍ ម្ៅ
កាុងការកាត្់បនថយការលំបាករបស់ររូបម្រងៀនម្លីការអភិវឌ្ឍសាោម្រៀន តាេរយៈរែៈកេមការររប់ររងសាោ
ម្រៀនណដ្លជាសាព នចេៃងរវាងសហរេន ៍និងសាោម្រៀន 

- ជំរុញរែៈររប់ររងេនៃីរ និងការោិល័យអប់រ ំ ននរដ្ឋបាលរករង រសរក េែឌ  ឱ្យពរងីកវសិាលភាពកាុងការអនុវត្ត
ការររប់ររងតាេសាោម្រៀនម្ៅតាេររឹុះសាថ នសិកាណដ្លេិនណេនម្គ្នលម្ៅរម្រមាង និងអារភាា ប់ការអនុវត្ត
ជាេួយសាោម្រៀនបឋេសិកាចំែុុះ 

- អលិត្វមី្ដ្អូ ៦េុេវជិាា  ពីថ្នា ក់ទី្៧ ដ្ល់ថ្នា ក់ទី្៩ សរមាប់គ្នរំទ្ដ្ល់ការម្រៀន និងបម្រងៀនពីចមាា យតាេរយៈ
ទូ្រទ្សសន៍  Facebook, Telegram, Zoom Google Meet… 

- អលិត្សនៃឹកកិចេការសរមាប់សិសសសា័យសិកាមានករេងសំែួរ លំហត់្ ចំម្ណ្តទ្ររប់េុេវជិាា  និងររប់ករេិត្ថ្នា ក់  
- បម្ងោីត្កេមវធីិ្បំែិនរកចំែូលម្ៅតាេសាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅ។ 

កេមវធីិ្ម្នុះ បានជួយពរងីកការម្លីកកេពស់ការររប់ររងលែតាេសាោម្រៀន ការពរងឹងសេត្ថភាពររូបម្រងៀន     
រែៈររប់ររងសាោម្រៀន ការចូលរេួរបស់រែៈកេមការររប់ររងសាោម្រៀន ម្លីការកសាង និងអនុវត្ោណអនការ       
ណកលេែសាោម្រៀន ការអនុវត្តម្ត្សតសតងដ់ាហមត្់ចត្ ់ម្ដី្េបីបម្ងោីនលទ្ធអលសិការបស់សិសស។ 

កេមវធីិ្បម្រងៀនេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម និងរែិត្វទិ្ា (STEM) 
រកសួងបាន៖  

- អនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយសតីពីការអប់រវំទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម និងរែិត្វទិ្ា 
- ពរងឹងការអនុវត្តរែៈកេមការអប់រវំទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម និងរែិត្វទិ្ាររប់វទិ្ាល័យ ជាពិម្សស
វទិ្ាល័យធ្នធាន 

- អសពាអាយវធីិ្ម្រៀននិងបម្រងៀន វទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម និងរែិត្វទិ្ាដ្ល់ររូអនុវទិ្ាល័យនិងវទិ្ាល័យ  
- ម្រៀបចំពិព័រែ៍ណសៃេតាេអនឡាញមានេស្រនតីអប់រ ំនិងសិសានុសិសសម្ៅតាេវទិ្ាល័យធ្នធាន ៥០បានចូលរេួ 
- ម្រៀបចំថ្នា ក់និទ្សសន៍សរមាប់េុេវជិាា រែិត្វទិ្ា រូបវទិ្ា រីេីវទិ្ា ររូបម្រងៀន ៦៨១នាក់ រសី ៣០៩នាក់ និង
សិសស ២ ៣៦០នាក់ រសី ១ ២៤៨នាក់។ 

  កេមវធីិ្ម្នុះបានចូលរេួម្លីកកេពស់រុែភាពអប់រ ំ រពេទងំបានជួយជរុំញសាោេធ្យេសិកាធ្នធាន និង
សាោេធ្យេសិកាឱ្យអនុវត្តម្លីវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនតាេណបបណសៃេ។ 
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ការម្លីកកេពស់ការអបរ់បំម្ចេកម្ទ្ស ការងារត្រេងទិ់្សវជិាា ជីវៈ េរគុ ម្ទ្ៃសកអ៍ាជីព និងការអ្ល់របឹកា 
រកសួងបាន៖ 

- ម្ចញរបកាស ស្ីពីការណរបកាៃ យវទិ្ាល័យម្កាុះកុង ម្ៅជាវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ដតដោផ្សន 
ម្កាុះកុង  

- ម្ចញរបកាស សតីពីការកំែត់្វញិ្ញ បនបរត្បម្ចេកម្ទ្សនិងវជិាា ជីវៈ និងសញ្ញ បរត្បម្ចេកម្ទ្សនិងវជិាា ជីវៈ 
- ដាក់ឱ្យម្របីរបាស់ឯកសារណែនា ំស្ីពីការចុុះកេមសិការបស់សិសសវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស  
- ដាក់ឱ្យម្របីរបាស់ឯកសារណែនាសំ្ីពីការម្រជីសម្រសីថ្នា ក់វទិ្ាសាស្រសត វទិ្ាសាស្រសតសងគេឬជំនាញបម្ចេកម្ទ្សវជិាា ជីវៈ 
- ដាក់ឱ្យអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាលេែិត្ជំនាញណកនចាអាហរករេិត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស 
- ដាក់ឱ្យម្របីរបាស់ឯកសារជំនាញទ្ន់ និងេូលដាឋ នររឹុះអលិត្កេម សរមាប់ម្របីរបាស់ការបម្រងៀននិងម្រៀនម្ៅតាេ
វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស  

- ម្បាុះពុេពសនៃឹកសញ្ញ បរត្បម្ចេកម្ទ្សនិងវជិាា ជីវៈករេិត្៣ ចំនួន ២ ០០០សនៃឹក 
- ពរងីកបណនថេជំនាញ៖ 

• បសុវបបកេម និងអរគិសនី ម្ៅវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ោ សុមី ណត្បងមានជ័យ  
• ម្េកានិក ម្ៅវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស រពុះរាជសមាភ រ  
• ណកនចាអាហរ ម្ៅវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្សបាវតិ្  
• បសុវបបកេម ម្ៅវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ប្ពះនដរាតតមសហីមុនី ម្េត្តកំពត្ 

- បញ្ាូ នសិសស៖ 
• បម្ចេកម្ទ្សជំនាញម្កសរត្សាស្រសត ២០នាក់ រសី ១៨នាក់ ចុុះកេមសិកាម្ៅរករេហុ្ន Farm Cambodia  
• បម្ចេកម្ទ្សជំនាញម្អ ចិរតូ្និក ២នាក់ រសី ១នាក់ និងរែម្នយយ ១នាក់ រសី ១នាក់ ចុុះកេមសិកា

ម្ៅរករេហុ្ន Winsun (Cambodia) Co.,Ltd តំ្បន់ម្សដ្ឋកិចេពិម្សសភាំម្ពញ 
• វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ហ ុន ផ្សន ជេពូវន័ ១០៦នាក់ រសី ១៤នាក់ ម្ៅសិការបតិ្បត្តិ

ម្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិ្ពហុបម្ចេកវទិ្ាកេពុជា 
- វាយត្នេៃវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ២ កាុងម្េត្តកំពង់ធំ្ និងកណ្តត ល 
- ម្រៀបចំបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍ និងបណ្តត ញអរគិសនី ម្ៅវទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន ពាេជីកង  
- បែុ្ុះបណ្្តលររូរបឹកាតាេសាោម្រៀន ១៦៤នាក់ រសី ៧១នាក់ និងអនុវត្តកេមវធីិ្េរគុម្ទ្ៃសក៍អាជីព និងអតល់
របឹកាម្ៅររឹុះសាថ នេធ្យេសិកា ៦៥ មាន ១១ ម្េត្ត រាជធានី  

- ម្រៀបចំម្វទិ្កាត្រេង់ទិ្សវជិាា ជីវៈដ្ល់សិសសថ្នា ក់ទី្៩ និងទី្១២ ចំនួន ២ ២៧៥នាក់ រសី ១ ៣៤៩នាក ់ម្ៅម្េត្ត
េែឌ លរិរ ីរពុះវហិរ និងឧត្តរមានជ័យ   

- ម្រៀបចំម្វទិ្កាអសពាអាយកេមវធីិ្អ្ល់របឹកាម្អ ចិរតូ្និក “រតី្វសិ័យ” ដ្ល់សិសស ៨ ០៥៣នាក់ រសី ៤ ៧៤៤ 
នាក់ ១១ម្េត្ត និងអាកចូលបម្ងោីត្រែម្នយយម្របីរបាស់កេមវធីិ្ម្នុះ សរុប ១១ ២៩០នាក់   

- ម្រៀបចំម្វទិ្កាអសពាអាយឯកសារណែនាសំ្ីពី ការម្រជីសម្រសីរបម្ភទ្ថ្នា ក់វទិ្ាសាស្រសត វទិ្ាសាស្រសតសងគេ ឬជំនាញ
បម្ចេកម្ទ្សវជិាា ជីវៈ ដ្ល់សិសស ៤ ២៩០នាក់ រសី ២ ៤០០នាក់ ៩ម្េត្ត  

- ម្រៀបចំកេមវធីិ្ទ្សសនាចរែ៍សិកាកាៃ ហន៩ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប បាត់្ដំ្បង កំពត្ កំពង់ធំ្ និងម្ពាធ្ិ៍សាត់្ មាន
សិសសចូលរេួ ៥ ៨០៥នាក់ រសី ៣ ៧៦២នាក់ និងអាកចូលទ្សសនាតាេបណ្្តញសងគេម្ហាសប្ុក ១៥ ១៤៤
នាក់ សហការជាេួយអងគការ BBC Media Action 
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- ម្រៀបចំកេមវធីិ្ “ពិព័រែ៍ជំនាញសិកា ការងារ និងព័ត៌្មានអាហរូបករែ៍សហរដ្ឋអាម្េរកិ ២០១៩-២០២០” 
មានសិសស ៣៩៦នាក់រសី ២២៣នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប និងកំពង់ចេ និងតាេបណ្តត ញសងគេម្ហាសប្ុក មាន
អាកចូលទ្សសនា ២៦១ ២០៤ នាក់ សហការជាេួយសមារេន៍និសសតិ្អាហរូបករែ៍សហរដ្ឋអាម្េរកិ។ 

      កេមវធីិ្ម្នុះ បានជួយត្រេងទិ់្សសិសសឱ្យមានេូលដាឋ នកាុ ងការសម្រេចចិត្តម្រជីសម្រសីអៃូ វសិកា និងេុេរបរនថា
អនារត្រសបតាេសេត្ថភាព ចំែងចំ់ែូលចិត្ត ឧបនិសសយ័ និងត្រេូវការទី្អារការងារ។ 

កេមវធីិ្សាោកុមារម្េរតី្ និងកេមវធីិ្ទ្បស់ាោ ត្សិ់សសម្បាុះបងក់ារសិកា 
រកសួងបាន៖ 

- ដាក់ឱ្យអនុវត្តឯកសារណែនារំបតិ្បត្តិ របព័នធរលំឹកជាេុនម្ដី្េបទី្ប់សាោ ត់្សិសសម្បាុះបង់ការសិកាម្ៅេធ្យេសិកា 
- អនុវត្តកេមវធីិ្សាោកុមារម្េរតី្ម្ៅតាេសាោម្រៀន ៤២២ ម្សមី ២៤,០១ភាររយ ននសាោម្រៀនណដ្លមានករេិត្
េធ្យេសិកាបឋេភូេិ ១ ៧៥៧សាោ សាោម្រៀនបានចុុះម្ធ្ាីអធិ្ការកិចេ ១៣០ កាុងម្នាុះករេិត្េូលដាឋ ន ៦២ 
ម្សមី ៤៧,៦៩ភាររយ ករេិត្េធ្យេ ៥៦ ម្សមី ៤៣,០៨ភាររយ និងករេិត្អភិវឌ្ឍ ១២ ម្សមី ៩,២៣ភាររយ  
សរមាប់ម្េត្តម្គ្នលម្ៅរេួមាន តាណកវ ម្សៀេរាប កំពត្ រត្នរិរ ីរពុះសីហនុ និងសៃឹងណរត្ង សហការជាេយួអងគការ 
យូនីម្សហា។ 
កេមវធីិ្ម្នុះ បានរេួចំណែកកាត់្បនថយអរតាម្បាុះបងក់ារសិកា ម្ៅេធ្យេសិកា។ 

កេមវធីិ្សាោេធ្យេសិកាធ្នធាន 
រកសួងបាន៖ 

- អ្ល់កញ្េ ប់ថវកិា ៤០ោនម្រៀល សរមាប់ដំ្ម្ែីរការអគ្នរធ្នធាន កាុងេួយឆ្ា សំិកាសរមាប់កិចេការរបតិ្បត្តិ កាុង
ម្នាុះសិសសចូលម្របីរបាស់បណ្តា ល័យ ២៣៩ ៥២៨នាក់ រសី ១៣៤ ០០០នាក់ បនៃប់កំុពយូទ័្រ ១៨៥ ៦៦០នាក់ 
រសី ៨៩ ៧៦៥នាក់ បនៃប់ពិម្សាធ្ន៍ ១២១ ៥០៧នាក់ រសី ៦៦ ១៨៦នាក់ ម្មា ងចូលពិម្សាធ្ន៍េុេវជិាា រូបវទិ្ា ៣
ដ្ងកាុង១ថ្នា ក់១ឆ្ា  ំ រីេីវទិ្ា ១០ដ្ង កាុង១ថ្នា ក់១ឆ្ា  ំ ជីវវទិ្ា ១៥ដ្ងកាុង១ថ្នា ក់១ឆ្ា  ំ ណអនដី្វទិ្ា ១ដ្ងកាុង១
ថ្នា ក់១ឆ្ា  ំ

- អ្ល់ថវកិាបណនថេ ៥០០ដុ្ោៃ រ កាុងេួយឆ្ា សំរមាប់វទិ្ាល័យធ្នធានទងំ៥០ និងបណ្្តញ ២៤៧សាោ ម្ដី្េបី
ចូលរេួពិម្សាធ្ន៍ ១ដ្ង ម្ៅ ២ដ្ង កាុងេួយឆ្ា មំ្លីបួនេុេវជិាា ររប់ករេិត្ថ្នា ក់ម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន  

- បម្ងោីត្រករេការងារណកលេែសាោម្រៀន ៥ត្ំបន់ (ម្េត្តកំពង់ចេ បាត់្ដំ្បង កណ្តត ល តាណកវ និងម្សៀេរាប) 
ម្ដី្េបជួីយម្លីកកេពស់ការងារររប់ររងរដ្ឋបាល ដំ្ម្ែីរការរបតិ្បត្តិអគ្នរធ្នធាន និងការចូលរេួពីសាោបណ្តត ញ 

- ពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃវទិ្ាល័យធ្នធាន ៣៦ កាុងម្នាុះវទិ្ាល័យ ២២ករេិត្លែណ្តស់ ១១ករេិត្លែ និង 
៣ករេិត្លែបងគួរ  

- ពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃសាថ នភាពអគ្នរសិកា បនៃប់ម្រៀន ម្ដី្េបណីកលេែថ្នា ក់ម្រៀនម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន២៥ 
ម្ៅជាបនៃប់ពហុបំែង 

-  ណកលេែម្ហដាឋ រចនាសេព័នធអគ្នរធ្នធាន បនៃប់ពិម្សាធ្ន៍ បណ្តា ល័យ និងបនៃប់កំុពយូទ័្រម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន ៣៦  
- ណកលេែថ្នា ក់ម្រៀន២ កាុងេួយសាោជាបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍ម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន ៥០  
- ណកលេែថ្នា ក់ម្រៀន១ កាុងេួយសាោជាបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍ និងថ្នា ក់ម្រៀន១ ជាបណ្តា ល័យ ម្ៅសាោបណ្តត ញ ៨៧  
- ចុុះវាយត្នេៃទី្តាងំម្ដី្េបដំី្ម្ ងីបនៃុះសូឡា ម្ៅវទិ្ាល័យធ្នធាន ២០ និងវទិ្ាល័យបណ្តត ញ ៣០ 
- អគត់្អគង់កំុពយូទ័្របនៃុះ ១ ១៥២ម្ររឿង ដ្ល់វទិ្ាល័យធ្នធាន ២៤   
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កេមវធីិ្ម្នុះ បានរេួចំណែកម្លីកកេពស់រុែភាព របសិទ្ធភាពននការររប់ររង ការម្រៀននិងបម្រងៀន និងអ្ល់    
សេធ្េ៌ដ្ល់អាកសិកា។ 

កេមវធីិ្អតល់អាហរូបករែ៍សិសសរកីរក 
រកសួងបាន៖ 

- អតល់អាហរូបករែ៍ដ្ល់សិសសរកីរកេធ្យេសិកាបឋេភូេិ ៧៩ ៥៦៧នាក់ រសី ៤៧ ៣៧៦នាក ់មាន ១ ៣៩២
សាោ និងេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ១១ ០៧០នាក់ រសី ៦ ៦៤៧នាក ់មាន ២០០សាោ 

- អតល់អាហរូបករែ៍ដ្ល់សិសសអម្នតវាសិកដាឋ ន ៥៤៨នាក់ រសី ២៩៨នាក់ ម្ៅម្េត្តរត្នរិរ ីនិងេែឌ លរិរ ីគ្នរំទ្
ម្ដាយថវកិាកេមវធីិ្ 

- អតល់អាហរូបករែ៍ដ្ល់សិសសថ្នា ក់ទី្១១ និងទី្១២ ជាជនជាតិ្ម្ដី្េភារតិ្ច   ៤៥៩នាក់ រសី ២៤៣នាក់ ម្ៅ ៥
ម្េត្ត សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- អតល់អាហរូបករែ៍សិសសរកីរកម្រៀនពូណក និងសិសសពូណកម្លីេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត និងរែិត្វទិ្ា ២ ៨៧៤នាក់ 
រស ី១ ៧១៤នាក ់ម្ៅត្ំបន់ជួបការលំបាក ៧ម្េត្ត និងតំ្បន់ធ្េមតាមាន ១៨ ម្េត្ត រាជធានី   

- អតល់សមាភ រៈសិកាដ្ល់សិសសរសីជួបការលំបាកបឋេភូេិ ៤ ២៩១នាក់ និងទុ្តិ្យភូេិ ៣ ៥១៧នាក់ ម្ៅម្េត្ត
កំពង់ធំ្ ម្សៀេរាប កំពង់ចេ និងនរពណវង សហការជាេួយអងគការរូេធូ្រដី្ 

- អ្ល់អាហរូបករែ៍ដ្ល់សិសសបឋេភូេិ ៥៥នាក ់រសី ៣៣នាក់ និងទុ្តិ្យភូេិ ១២៦នាក់ រសី៨៤នាក់ កាុងម្េត្ត
បាត់្ដំ្បង នប លិន ម្សៀេរាប និងកំពង់ធំ្ សហការជាេួយអងគការពុទ្ធសាសនាម្ដី្េបអីភិវឌ្ឍន៍។ 
កេមវធីិ្ម្នុះ បានជួយកាត់្បនថយអរតាម្បាុះបងក់ារសិកា។ 

ការអបរ់បំំែិនជីវតិ្ 
រកសួងបាន៖ 

- ចុុះណែនា ំ និងបងាឹកកេមវធីិ្អប់របំំែិនជីវតិ្ណអាកសហររិនភាពដ្ល់នាយក ៦២នាក់ នាយករង ៨នាក់ ររូ
បម្រងៀន ២៩០នាក់ ដ្ល់សាោម្រៀន ៧០ ម្ៅ ១៥ម្េត្ត រាជធានី 

- ម្រៀបចំ និងពិម្រគ្នុះម្ោបល់ឯកសារណែនាសំ្ីពី ភាពជានដ្រូសាោជួយសាោ ម្េត្តជួយម្េត្ត កាុងការអនុវត្ត 
កេមវធីិ្អប់របំំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន។ 
ការអប់របំំែិនជីវតិ្ណអាកសហររិនភាពបានជួយបែុ្ុះសាម រតី្យុវជនកាៃ យជាពលរដ្ឋលែណដ្លមានវជិាា សេបទ 

បំែិនសេបទ និងចរោិសេបទកាុ ងការបម្ងោីត្ការងារម្ដាយេៃួ នឯង និងបម្ងោីត្ការងារសរមាប់អាកដ្នទ្។ 

អរតាលំហូរសិសស 
- អរតាម្ ងីថ្នា ក់េធ្យេសិកាបឋេភូេិម្កីន ២,៨០ភាររយ រសីម្កីន ១,៩០ភាររយ និងេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ
ម្កីន ៩,៩០ភាររយ រសីម្កីន ៧,៦០ភាររយ  

- អរតារតួ្ត្ថ្នា ក់េធ្យេសិកាបឋេភូេិថយ ២,៤០ភាររយ រសីថយ ១,៣០ភាររយ និងេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ
ថយ ១,៤០ភាររយ រសីថយ ០,៩០ភាររយ 

- អរតាម្បាុះបង់ការសិកាេធ្យេសិកាបឋេភូេិថយ ០,៤០ភាររយ រសីថយ ០,៥០ភាររយ និងេធ្យេសិកាទុ្តិ្យ
ភូេិថយ ៨,៥០ភាររយ រសីថយ  ៦,៧០ភាររយ។ 
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តារាងទី្១៤ ៖ អរតាលំហូរសិសសម្ៅេធ្យេសិការវាងឆ្ា សំិកា ២០១៨-២០១៩ និង ២០១៩-២០២០ 

បរោិយ 
េធ្យេសិកាបឋេភូេិ េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ 

២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន-ថយ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន-ថយ 
អរតាម្ ងីថ្នា ក់ ៧៨,៦ ៨១,៤ +២,៨ ៨១,៥ ៩១,៤០ +៩,៩ 
អរតារតួ្ត្ថ្នា ក ់ ២,៨ ០,៤ -២,៤ ១,៦ ០,២០ -១,៤ 
អរតាម្បាុះបង់ការសិកា ១៨,៦ ១៨,២ -០,៤ ១៦,៩ ៨,៤០ -៨,៥ 
អរតាឆ្ៃងភូេិសិកា ៨៥,០ ៨៤,៣ -០,៧ ៧៤,៩ ៨១,៣ -៦,៤ 

- អលម្ធ្ៀបសិសស-ររូេធ្យេសិកាបឋេភូេិម្កីនពី ២២,៣ ដ្ល់ ២២,៤ និងេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិម្កីនពី ២២,១ 
ដ្ល់ ២២,៨ 

- អលម្ធ្ៀបសិសស-ថ្នា ក់េធ្យេសិកាបឋេភូេិថយពី៤៥,២ េករតឹ្េ ៤៤,២ និងេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិថយពី 
៤៥,២ េករតឹ្េ ៤៣,៨ 

- អលម្ធ្ៀបសិសស-បនៃប់េធ្យេសិកាបឋេភូេិថយពី ៥០,០ េករតឹ្េ ៤៨,១ និងេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិថយពី
៤៩,៦ េករតឹ្េ ៤៨,១។ 

តារាងទី្១៥ ៖ អលម្ធ្ៀបសំខាន់ៗ ម្ៅេធ្យេសិកា រវាងឆ្ា សំិកា ២០១៩-២០២០ និង ២០២០-២០២១ 

បរោិយ 
េធ្យេសិកាបឋេភូេិ េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ 

២០១៩-២០ ២០២០-២១ ម្កីន-ថយ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ម្កីន-ថយ 
អលម្ធ្ៀបសិសស-ររ ូ ២២,៣ ២២,៤ +០,១ ២២,១ ២២,៨ +០,៧ 
អលម្ធ្ៀបសិសស-ថ្នា ក់ម្រៀន ៤៥,២ ៤៤,២ -១,០ ៤៥,២ ៤៣,៨ -១,៤ 
អលម្ធ្ៀបសិសស-បនៃប់ម្រៀន ៥០,០ ៤៨,១ -១,៩ ៤៩,៦ ៤៨,១ -១,៥ 

របការម្នុះបញ្ា ក់ឱ្យម្ឃី្ញថ្ន កំណែទ្រេងវ់សិ័យអប់រ ំ ជាពិម្សសការម្លីកកេពស់រុែវុឌ្ឍិររូបម្រងៀន វធីិ្សាស្រសត
បម្រងៀន ការបម្ងោីត្កៃឹបសិកា បានជរុំញឱ្យការបម្រងៀន និងម្រៀនកាន់ណត្មានរបសិទ្ធភាព។ 

ការងាររប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅ បំម្ពញវជិាា  បម្ចេកម្ទ្ស និងម្រជីសម្រសីសិសសពូណក 
   ម្បកខជនរប ងជាប់សញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាបឋេភូេិ និងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ១០០ភាររយ 
ម្ដាយេិនកំែត់្និម្ទ្ៃស។ 

ម្បកខជនមានពិការណភាក និងរ-ថៃង់ បានរប ងជាបស់ញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ៥៤នាក់ រសី ២៧នាក់ ម្សមី 
១០០ភាររយ។ 

តារាងទី្១៦៖ សថិតិ្ម្បកខជនរប ងជាបស់ញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបំម្ពញវជិាា  
ឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ និងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 

ជាប់ 
ឆ្ា សិំកា២០១៨-២០១៩ ឆ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ 

សាថ នភាព 
សរុប រសី សរុប រសី 

សរុប ៧៩ ០៥២ ៤៣ ៧២៨ ១២១ ០៧៤ ៦៣ ៨៩០  
សមាគ ល់៖  ម្កីនម្ ងី  ថយចុុះ 
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១៤២ ៧៣ ៥៧ ១៧ ១០ ៥៥ ៣៩ ៦៧ ១០ ២៧ ៦២

១៣២

៧០ ៥៤
១៧ ១០

៥៤ ៣៩
៦៧

១០ ២៧
៥៧

៩២ ៩៥

៩៥ ៨៩ ៩៤ ៧៣
១០០ ០០ ១០០ ០០

៩៨ ១៨ ១០០ ០០
១០០ ០០

១០០ ០០
១០០ ០០ ៩១ ៩៣

០

១០០

២០០

៣០០

៤០០ ចំនួនម្បកខជនរប ង ចំនួនម្បកខជនរប ងជាប់ ភាររយម្បកខជនរប ងជាប់

 
រូបភាពទី្២០៖ លទ្ធអលរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាបឋេភូេិឆ្ា សំិកា ២០១៩-២០២០ 

 

ការរប ងបញ្េបណ់អាកអបរ់បំម្ចេកម្ទ្ស 
 ម្បកខជនដាក់ពាកយរប ងសញ្ញ បរត្បម្ចេកម្ទ្សនិងវជិាា ជីវៈករេិត្៣ ចំនួន ៥៦៨នាក់ រសី ២០៩នាក់។ 
ម្បកខជនេករប ង ៥៥៩នាក់ រសី ២០៥នាក់។ ម្បកខជនរប ងជាប់សញ្ញ បរត្បម្ចេកម្ទ្សនិងវជិាា ជីវៈករេិត្៣ ចំនួន
៥៣៧នាក់ ម្សមី ៩៦,០៦ភាររយ រសី ២០០នាក់ ម្សមី ៩៧,៥៦ភាររយ កាុងម្នាុះជំនាញអរគិសនី ១៦១នាក់ រសី ១៧នាក់ 
ជំនាញម្អ ចិរតូ្និក ៨៤នាក់ រសី ២៦នាក់ ជំនាញម្កសរត្សាស្រសត ១៧៤នាក់ រសី ៨៧នាក់ ជំនាញបសុវបបកេម ៥៦នាក់ 
រសី ៤២នាក់ ជំនាញម្េកានិក ១៧នាក់ រសី ០នាក់ ជំនាញកំុពយូទ័្រ ២២នាក់ រសី១៤នាក់ ជំនាញរែម្នយយ ១៣
នាក់ រសី៧នាក់ និងជំនាញម្ទ្សចរែ៍ ១០នាក់ រសី ៧នាក់។  

រូបភាពទី្២១៖ លទ្ធអលការរប ងសញ្ញ បរត្បម្ចេកម្ទ្ស និងវជិាា ជីវៈករេិត្៣ឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 
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រូបភាពទី្២២៖ លំហូរសិសសបញ្េប់ឆ្ា សំិកាសញ្ញ បរត្បម្ចេកម្ទ្សនិងវជិាា ជីវៈករេិត្៣ ឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 

 
របការម្នុះបងាា ញឱ្យម្ឃី្ញថ្ន សកាត នុពលធ្នធានេនុសសរបស់កេពុជាកាន់ណត្មានឧត្តេភាពរបកួត្របណជងម្ៅ

ម្លីឆ្កអនតរជាតិ្។ 

ការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តកេមវធីិ្សិកា  
រកសួងបាន៖ 

- បញ្េ ប់ការសរម្សរម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលេុេវជិាា អប់រសុំេភាព សរមាប់ថ្នា ក់ទី្៨ និងទី្១១ សរមាប់ររូ និងសិសស 
- ណកលេែកេមវធីិ្សិកាលេែិត្ ណអាករែិត្វទិ្ា និងវទិ្ាសាស្រសតតាេវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនណបបសាថ បនានិយេ  
- អភិវឌ្ឍឯកសារជំនួយការម្រៀន និងបម្រងៀនេុេវជិាា រែិត្វទិ្ាតាេម្គ្នលវធីិ្ណសៃេ ម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិ 
- អភិវឌ្ឍឯកសារណែនាកំារបម្រងៀនកេមវធីិ្បំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន 
- រពាងម្សចកតីណែនា ំអនុវត្តកេមវធីិ្សិការែិត្វទិ្ា ភាសាណេមរ វទិ្ាសាស្រសត សិកាសងគេ ភាសាអង់ម្រៃស និងកេម
វធីិ្បំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ នសរមាប់ឆ្មាសទី្២  

- រពាងឯកសារសិកាអកសរសិលបប៍រម្ទ្ស ៣ម្រឿង៖ ម្រឿងរ  ូម្េ អូហ្សូលីម្យ ត្ ម្រឿងហណំលត្ និងម្រឿងទុ្រ៌ត្ជន  
- រពាងឯកសារជំនួយការម្រៀន និងបម្រងៀនេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត តាេម្គ្នលវធីិ្ណសៃេសរមាប់េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ  
- រពាងម្សៀវម្ៅណែនាកំារអនុវត្តរបព័នធអធិ្ការកិចេធានារុែភាពអប់រសំរមាប់រាជធានី ម្េត្ត 
- ម្ធ្ាីសុេដុ្េនីកេម ម្សៀវម្ៅជំនួយសាម រតី្ឧបករែ៍អធិ្ការកិចេសាោម្រៀនសរមាបរ់ាជធានី ម្េត្ត។ 
របការម្នុះ បានបងាា ញឱ្យម្ឃី្ញថ្ន រកសួងបានម្ធ្ាីបចេុ បបនាកេមកេមវធីិ្សិកា និងឯកសារបម្រងៀនឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅ

នឹងបរបិទ្ថមីតាេណបបសាថ បនានិយេ។ 

ការអគត្អ់គងម់្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល  និងសមាភ របម្ចេកវទិ្ា 
រកសួងបាន៖ 

- ដឹ្កជញ្ាូ នម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលដ្ល់សាោបម្ងាគ លសរមាប់បឋេសិកា និងដ្ល់សាោនីេួយៗសរមាប់េធ្យេ
សិកា  

- អគត់្អគង់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល  ២ ២១៥ ០០០កាល ដ្ល់សាោម្រៀនសាធារែៈ តាេអលម្ធ្ៀប ១:១ (សិសស
មាា ក់ទ្ទួ្លបានម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលេួយកាលររប់េុេវជិាា សរមាប់េធ្យេសិកាបឋេភូេិ) និង២:១ (សិសស២
នាក់ទ្ទួ្លបានម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលេួយកាលររប់េុេវជិាា សរមាប់េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ) ម្លីកណលងណត្ម្េត្ត 
៧ រឺម្េត្តម្កាុះកុង នប លិន ឧត្តរមានជ័យ រពុះវហិរ សៃឹងណរត្ង រត្នរិរ ីនិងេែឌ លរិរ ីទ្ទួ្លបានម្សៀវម្ៅសិកា
ម្គ្នលតាេអលម្ធ្ៀប ១:១ ដូ្ចេធ្យេសិកាបឋេភូេិណដ្រ 
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- បញ្េ ប់ការអភិវឌ្ឍរបព័នធររប់ររង និងពិនិត្យតាេដានម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលម្ដាយម្របីបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាន សហការ
ជាេួយអងគការអប់រពិំភពម្ោក និងគ្នរំទ្ថវកិាកាុងការបង់នថៃម្សវាម្របីរបាស់របព័នធររប់ររងម្ដាយររឹុះសាថ នម្បាុះ
ពុេពនិងណចកអាយ។ 
របការម្នុះ បានបងាា ញឱ្យម្ឃី្ញថ្ន ការអគត់្អគងស់មាភ រសិកា និងម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលដ្ល់សិសសនិងររូ រេួទងំ

សមាភ រឧបម្ទ្សកាន់ណត្មានរបសិទ្ធភាពតាេរបព័នធររប់ររងការអគត់្អគងម់្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលជូនសាោម្រៀន (TnT) ។ 

ការងារបណ្តា ល័យ 
បណ្តា ល័យ សម្េ្ចអរគេហម្សនាបតី្ម្ត្ម្ជា ហ ុន ផ្សន និងដោកជំទវបាន៖ 

- ទ្ទ្ួលអាកអាន ២ ៣៦៦នាក់ រសី ១ ៣៩៣នាក់ 
- ទ្ទ្ួលសារព័ត្៌មាន ១ ៧៩៦ចាប់ 
- ទ្ទួ្លទ្សសនាវដ្តី/រពឹត្តបរត្ ១៤៣ចាប់ 
- ទ្ទ្ួលម្សៀវម្ៅ ២៨៦ចំែងម្ជីង ម្សមី ៧០១កាល 
- ទ្ទួ្លរពុះរាជរកឹត្យ (រាជកិចេ) ៣៩ចាប់ 
- ម្រៀបចំបណ្តា ល័យថមី ៨កណនៃង 
- របារពធទិ្វាជាតិ្អំណ្តន ១១ េីនា ២០២០ ម្រកាេរបធានបទ្ ការអានបែតុ ុះបញ្ញ  ការរសាវរជាវ និងនវានុវត្តន៍ 
មានអាកចូលរេួ ៥០ ០០០នាក់ 

- ម្រៀបចំការរប ងរបណ្តងំជ័យោភីណអាកអានអត្ថបទ្ សមូត្កំណ្តពយ និងណត្ងនិពនធ មានអាកចូលរេួ ៧៥នាក់ 
រស ី៣៥នាក ់េកពី ២៥ ម្េត្ត រាជធានី 

- ម្រៀបចំការរប ងរបណ្តងំសាា នដ្សរម្សរសិកាកថ្ន ម្ដាយម្រជីសម្រសីបានជ័យោភី ៩នាក់។  
េជឈេែឌ លឯកសារ រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡាបាន៖ 

- របេូលព័ត៌្មានសថិតិ្បណ្តា ល័យ និងចងរកង ១៩ ម្េត្ត រាជធានី 
- ចុុះបញ្ា ីសារម្ពីភែឌ ម្សៀវម្ៅតាេកំុពយូទ័្រ ១២៧ ចំែងម្ជីង ម្សមី ៤៤០ កាល។  

តារាងទី្១៧ ៖សថិតិ្បណ្តា ល័យសាោេធ្យេសិកាឆ្ា ២ំ០១៩-២០២០ 
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      រូបភាពទី្២៣៖ សថិតិ្បណ្តា ល័យសាោេធ្យេសិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅសាធារែៈឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 

របការម្នុះ បានជួយបែុ្ុះទ្មាៃ ប់ការសិការសាវរជាវរបស់ររូ សិសស និងសាធារែជនម្ពញេួយជីវតិ្។ 

ការបែតុ ុះបណ្តត ល និងវរិកឹត្ការររូបម្រងៀន 
រកសួងបាន៖ 

- បញ្េប់ការបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ នបម្រងៀនម្ៅអនុវទិ្ាល័យ (១២+២) ឆ្ា ទីំ្២ ជំនាន់ទី្២៩ 
ចំនួន ៤៧៩ នាក់ រសី ២៥៦ នាក់   

- បែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ នបម្រងៀនម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិ៖  
• (១២+២) ជំនាន់ទី្៣០ ឆ្ា ទីំ្១ ចំនួន ៤០៥នាក់ រសី ២៣៣នាក ់ 
• (១២+៤) ជំនាន់ទី្១ ឆ្ា ទីំ្២ ចំនួន ១៨៧នាក់ រសី ១១០នាក ់ 
• (១២+៤) ជំនាន់ទី្២ ឆ្ា ទីំ្១ ចំនួន ១៩៧នាក់ រសី ១៣០នាក ់ 

- រប ងបញ្េ ប់ររូបម្រងៀនេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ (បរញិ្ញ +១)  ១ ០១៥នាក់ រសី ៤៨០នាក់ (កាុងម្នាុះរកប
េែឌ ចស់ ២៨៧ នាក់ រសី ១១៨ នាក់)  

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពី ការបម្ងោីត្បណ្្តញចំម្ែុះដឹ្ងម្េម្រៀន និងម្ត្សតសា័យវាយត្នេៃ ១០៨នាក់ រសី ២៤នាក់ 
- ម្រៀបចំសិកាខ សាោស្ីពី តួ្នាទី្របស់អាកសម័ររចិត្តសហរដ្ឋអាម្េរកិ និងរែៈររប់ររងសាោម្រៀន ៦០នាក់ រសី
១៥ នាក់  

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពី ការកសាងេៃឹេសារលេែិត្តាេេុេវជិាា សរមាប់បែតុ ុះបណ្តត លររូបឋេសិកា  ១២+២ 
តាេរបព័នធម្រកឌី្ត្ ៩៨នាក់ រសី ២៥នាក់ 

- ម្រៀបចំសនាិសីទ្ CamTESOL ម្លីកទី្១៦ សតីពីការបម្រងៀនភាសាអង់ម្រៃស មានអាកចូលរេួ ១ ៨៦៩នាក់ រសី 
៥៤១នាក់  

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោស្ីពីកំណែទ្រេង់កេមវធីិ្សិកា និងវធីិ្សាស្រស្បម្រងៀន មានអាកចូលរេួ ២១នាក់ រសី ២នាក់  
- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពីការបងាា ញលទ្ធអលននវរគបែតុ ុះបណ្តត ល ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈម្ៅរបម្ទ្សសិងាបុរ ី៦៦នាក់ 
រសី ២៧នាក់  

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី របព័នធននការអតល់ម្រកឌី្ត្សរមាប់ការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំ ៣៨នាក់ 
រសី ៥នាក់ 
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- បញ្េូ នររូឧម្ទ្ៃសពីវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយរាជធានី ៤នាក់ ម្ៅបម្រងៀនេុេវជិាា រូបវទិ្ាដ្ល់ររុនិសសតិ្១២+៤ ម្ៅ
វទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយបាត់្ដំ្បង 

- បញ្ាូ នអនុរបធាននាយកដាឋ នបែតុ ុះបណ្តត ល និងវរិកឹត្ការ ម្ៅចូលរេួទ្សសនកិចេសិកាម្លីការម្របីរបាស់បម្ចេក
វទិ្ាព័ត៌្មានកាុងវសិ័យអប់រ ំម្ៅម្វៀត្ណ្តេ។ 
របការម្នុះ បានអតល់ឱ្កាសដ្ល់បុរគលិកអប់របំានតៃ ស់បតូ របទ្ពិម្សាធ្ និងម្លីកកេពស់រុែវុឌ្ឍិររូបម្រងៀន ម្ដី្េបី

ម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងកំណែទ្រេងវ់សិ័យអប់រ។ំ  

កេមវធីិ្អប់របំរោិបនា 
រកសួងបាន ៖ 

- អនុវត្តកេមវធីិ្អប់របំរោិបនាម្ៅសាោេធ្យេសិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅសាធារែៈ ណដ្លសសិសមានពិការភាព ៣ ៥៨២
នាក់ រសី ១ ៩១៦នាក់  កាុងម្នាុះសិសសមានពិការភាពម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិ ២ ០២៦នាក់ រសី ១ ០៥៨
នាក់ និងសិសសមានពិការភាពម្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ១ ៥៥៦នាក់  រសី ៨៥៨នាក ់

- អនុវត្តកេមវធីិ្អប់រពិំម្សស ម្ៅវទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសទងំ៥ ណដ្លសិសសេធ្យេសិកាបឋេភូេិ ១៥៣នាក់ រស ី
៥១ នាក់ កាុងម្នាុះមានសិសសពិការណភាក ៥១នាក់ រសី ១៤នាក់ សិសសរ-ថៃង់  ១០២នាក់ រសី ៣៧នាក់ សិសស
មានពិការភាពម្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ៧៤នាក់ រសី ៣៦នាក ់កាុងម្នាុះមានសិសសពិការណភាក ៣៤នាក់ រសី 
១៧នាក ់សិសសរ-ថៃង់ ៤០នាក់ រសី ១៩នាក់ 

- អតល់ឱ្កាសសិសសមានម្ទ្ពយម្កាសលយ ឬបញ្ញ េពស់រឺ កុមារា ហុ ឺ ម្ទ្ៀងរីេហុង េកពីម្េត្តតាណកវ អាយុ ១០ឆ្ា  ំ
ម្រៀនថ្នា ក់ទី្១០ ម្ៅសាោណប្លធី្អនតរជាតិ្សាខាទី្៩ សៃឹងមានជ័យ បានទ្ទ្ួលអាហរូបករែ៍ពីសដមតច   
អគ្គមហាដសនាបតីដតដោ ហ ុន ផ្សន នាយករដ្ឋេស្រនតីននរពុះរាជាណ្តចរកកេពុជា 

- សិសសវទិ្ាល័យអប់រពិំម្សសបានរប ងជាប់សញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាបឋេភូេិ ២០នាក់ រសី ៤នាក់ កាុងម្នាុះ
សិសសពិការណភាក ៥នាក់ រសី ២នាក់ និងសិសសរ-ថៃង់ ១៥នាក់ រសី ២ នាក់។ រប ងជាប់សញ្ញ បរត្េធ្យេ
សិកាទុ្តិ្យភូេិ ១២នាក់ រសី ៥នាក់ កាុងម្នាុះសិសសពិការណភាក ៥នាក់ រសី ៣នាក់ និងសិសស រ-ថៃង់ ៧នាក់ រស ី
២នាក ់ 

- ថត្វមី្ដ្អូជាភាសាសញ្ញ បញ្េូ លកាុងវមី្ដ្អូសកេមភាពថ្នា ក់ទី្៩ េុេវទិ្ាភាសាណេមរ រែិត្វទិ្ា រូបវទិ្ា រីេីវទិ្ា  
និងជីវវទិ្ា ១៦៧វមី្ដ្អូ សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា  

- ថត្វមី្ដ្អូជាភាសាសញ្ញ បញ្េូ លកាុងវមី្ដ្អូសកេមភាពេុេវជិាា ភាសាណេមរ  រែិត្វទិ្ា រូបវទិ្ា រីេីវទិ្ា  និងជីវវទិ្ា
ថ្នា ក់ទី្១២ ចំនួន ១៦៦វមី្ដ្អូ  សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- បកណរបវមី្ដ្អូជាអកសរនរបយេុ៍េវទិ្ារែិត្វទិ្ា ៥៧វមី្ដ្អូសកេមភាព កាុងម្នាុះមានថ្នា ក់ទី្៩ ចំនួន ៣១វមី្ដ្អូ 
និងថ្នា ក់ទី្១២ ចំនួន ២៦វមី្ដ្អូ សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- អភិវឌ្ឍឯកសារសតីពី ការអប់របំរោិបនាេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ សរមាប់បែុ្ុះបណ្្តលររុនិសសតិ្ម្ៅវទិ្ាសាថ ន
ជាតិ្អប់រ ំ(ររុនិសសតិ្ និងររូឧម្ទ្ៃស) 

- ពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី ការម្រៀបចំេៃឹេសារម្េម្រៀនសរមាប់ឧម្ទ្ៃស ឯកសារបែុ្ុះបណ្្តល សតីពីការអប់របំរោិបនា
សរមាប់េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ មានអាកចូលរេួ ៥៦នាក ់ រសី ១០នាក ់ ម្ៅរាជធានី សហការជាេួយអងគការ   
យូនីម្សហា។ 
 របការម្នុះ បានជួយឱ្យការររប់ររង និងអ្ល់ឱ្កាសសិសសមានពិការភាព និងសិសសមានម្ទ្ពម្កាសលយឬបញ្ញ

េពស់ទ្ទ្ួលបានការសិការបកបម្ដាយរុែភាព សេធ្េ៌ និងបរោិបនា។ 
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ការពរងឹងរបពន័ធររបរ់រង និងពិនិត្យតាេដានណអែកម្លីលទ្ធអល 
រកសួងបាន៖ 

- ពិនិត្យតាេដានអាហរូបករែ៍សិសសជនជាតិ្ម្ដី្េភារតិ្ច ២៨សាោ ៥ម្េត្ត សហការអនុវត្តជាេួយអងគការ  
យូនីម្សហា 

- ពិនិត្យតាេដាន និងរបេូលព័ត៌្មានរពេទងំឯកសារទូ្ទត់្ថវកិាម្លីកទី្១  និងទី្២ កេមវធីិ្អាហរូបករែ៍
សិសសរកីរកម្រៀនពូណក និងសិសសពូណកម្លីេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត និងរែិត្វទិ្ា ៧៦សាោ ២៥ ម្េត្ត រាជធានី 
សហការជាេួយរម្រមាងអភិវឌ្ឍវសិ័យអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ 

- ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តកេមវធីិ្អាហរូបករែ៍សិសសរកីរកម្ៅេធ្យេសិកា ៥៥សាោ ១១ម្េត្ត  
- ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តកេមវធីិ្ថ្នា ក់ពីរភាសា បារាងំ-ណេមរ តាេររឹុះសាថ នេធ្យេសិកា ១៥សាោ បឋេសិកា៧ 
វទិ្ាល័យ៨  កាុង ៧ម្េត្ត រាជធានី  

- ម្រៀបចំការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាថ្នា ក់ពីរភាសា បារាងំ-ណេមរ ៧ម្េត្ត រាជធានី មានម្បកខជនរប ងជាប់
េធ្យេសិកាបឋេភូេិ ៣៩៨នាក់ រសី ២១០នាក់ ម្សមី ១០០ភាររយ េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ២៤៥នាក់ រសី
១៣៤នាក់ ម្សមី ១០០ភាររយ  

- ពិនិត្យតាេដានពីដំ្ម្ែីរការម្រៀននិងបម្រងៀនពីចមាា យ កាុងកេមវធីិ្ថ្នា ក់ពីរភាសា បារាងំ-ណេមរ ១៦សាោ ៧ម្េត្ត 
រាជធានី 

- ពិនិត្យតាេដានពីសាថ នភាពជាក់ណសតង និងរបេូលព័ត៌្មានសតីពីការសុំម្បីក ពរងីក បតូរម្ ម្ ុះ និងទ្ទួ្លសាគ ល់
ររឹុះសាថ នេធ្យេសិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅសាធារែៈ ៤៣សាោ ១៤ម្េត្ត 

- ពិនិត្យតាេដានពីសាថ នភាពជាក់ណសតង និងរបេូលព័ត៌្មានសតីពីការសុំម្បីក ពរងីក បតូរម្ ម្ ុះ និងទ្ទួ្លសាគ ល់
ររឹុះសាថ នសិកាឯកជនពីេម្ត្តយយសិកា ដ្ល់េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ៧២សាោ កាុង ១៤ម្េត្ត រាជធានី 

- ពិនិត្យតាេដានម្លីការងារដំ្ម្ែីរការរបតិ្បត្តិអគ្នរធ្នធាន ៣៦សាោ ២៥ម្េត្ត រាជធានី  
- ចត់្តាងំររូបម្ងាគ លថ្នា ក់ជាតិ្ចុុះជួយសាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅ ននការអនុវត្តរម្រមាងណកលេែការអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកា 

(SEIP) ១០០សាោ កាុង ២៥ម្េត្ត រាជធានី  
- ដឹ្កនារំបជំុរបចសំបាត ហ៍ម្ដី្េបពិីនិត្យតាេដានវឌ្ឍនភាពននការដឹ្កនា ំ និងររប់ររងការសិកាពីចមាា យតាេតំ្ែ

ZOOM ដ្ល់ថ្នា ក់ដឹ្កនាេំនៃីរ ការោិល័យេធ្យេសិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅ និងរែៈររប់ររងសាោម្គ្នលម្ៅ១០០ 
កាុងដំ្ណ្តក់កាលរបយុទ្ធរបឆ្ងំនឹងជំងឺកូវដី្-១៩ 

- ពិនិត្យតាេដានការអប់របំរោិបនាម្ៅសាោម្រៀនេធ្យេសិកាម្គ្នលម្ៅ ១២ កាុងម្េត្តនរពណវង និងកំពង់ឆ្ា ងំ 
- ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តការសិកាពីចមាា យតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និកម្ៅវទិ្ាល័យអប់រពិំម្សស កាុងម្េត្តកំពង់ចេ 
ម្សៀេរាប និងបាត់្ដំ្បង 

- ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាេុេវជិាា សិកាសងគេម្ៅម្េត្តតាណកវ  
- ពិនិត្យតានដានការងារបណ្តា ល័យ ៣១សាោ 
- ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តការបម្រងៀនអកសរសិលបប៍រម្ទ្សម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិ និងេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ
២៤សាោ ម្េត្តនរពណវង និងសាា យម្រៀង  

- ចុុះរបេូលសថិតិ្បណ្តា ល័យសាោេធ្យេសិកា និងពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តសតង់ដាបណ្តា ល័យ ២៨សាោ 
ម្ៅម្េត្តកំពត្ រពុះសីហនុ និងតាណកវ  

- ពិនិត្យតាេដានការអគត់្អគង់ ររប់ររង និងម្របីរបាស់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលម្ៅតាេសាោម្រៀន២១ ម្ៅម្េត្តកំពង់ធំ្ 
- ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាបំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន ៣៥សាោ ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង និងតាណកវ  
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- ពិនិត្យតាេដានការតាក់ណត្ងវញិ្ញ សារប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេបឋេភូេិេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសតថ្នា ក់៧-៩ ម្ៅម្េត្តតាណកវ 
- ពិនិត្យតាេដានការសិកាពីចមាា យ និងការសិកាតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក ម្ៅតាេសាោម្រៀនលែ និងនាយកលែ 
នន ៩ររឹុះសាថ នេធ្យេសិកា (អនុវទិ្ាល័យ១ និងវទិ្ាល័យ ៨) 

- ម្ធ្ាីអធិ្ការកិចេតាេរបធានបទ្ ១៦សាោេធ្យេសិកាធ្នធាន ៩ម្េត្ត រាជធានី  
- ចុុះរសាវរជាវ និងរបេូលព័ត៌្មានម្ដី្េបកំីែត់្េុេជំនាញម្ៅតាេទី្អារការងារ ១៥សាោម្រៀន ៥ម្េត្ត និង១៦
រករេហុ្នឯកជន  

- ចុុះរសាវរជាវនិងរបេូលព័ត៌្មានពីត្រេូវការជំនាញណសៃេ ៧សាោម្រៀន ៧ម្េត្តម្គ្នលម្ៅ  
- ចុុះពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីការម្រៀបចំកេមវធីិ្សិកាលេែិត្ម្លីជំនាញអរគិសនី ម្ៅម្េត្តកំពត្ និងជំនាញម្អ ចិរតូ្និក 
ម្ៅម្េត្តកំពង់ធំ្ 

- ចុុះណែនាពំរងឹងការអនុវត្តកេមវធីិ្េរគុម្ទ្ៃសក៍អាជីព និងការអ្ល់របឹកាដ្ល់ររូរបឹកាតាេសាោម្រៀន ៣៧នាក់ 
រសី ១៣នាក់ ២ម្េត្ត  

- ចុុះពរងឹងរុែភាពការបម្រងៀន និងម្រៀនម្ៅវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ៨សាោ ៨ម្េត្ត 
- ចុុះដឹ្កនារំបជំុពិភាកានិងណែនាបំម្ចេកម្ទ្សបណនថេម្លីការបម្រងៀនពីចមាា យ ដ្ល់រែៈររប់ររង និងររូបម្រងៀន
ណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស ១៣៥នាក់ រសី ៣២នាក់ ៨ម្េត្ត 

- ពិនិត្យណែនាេុំនដំ្ម្ែីរការម្រៀននិងបម្រងៀនណអាករបតិ្បត្តិតាេវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស កាុងដំ្ណ្តក់
កាលរបយុទ្ធរបឆ្ងំនឹងជំងឺកូវដី្-១៩ ម្ៅ ៥ម្េត្ត 

- ចុុះដឹ្កនារំបជំុស្ីពី ការពិនិត្យម្ ងីវញិនូវវឌ្ឍនភាពននការដឹ្កនា ំ និងររប់ររងការអប់របំម្ចេកម្ទ្ស និងការណចក
រណំលកបទ្ពិម្សាធ្ និងម្េម្រៀនពិម្សាធ្ន៍ ដ្ល់រែៈររប់ររងវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស១៦សាោ
ទូ្ទងំរបម្ទ្ស ម្ៅវទិ្ាសាថ នអភិវឌ្ឍន៍សហរេន៍ននសាកលវទិ្ាល័យ ោ សុមី កំចយមារ ម្េត្តនរពណវង 

- ដឹ្កនារំបជំុរបចសំបាត ហ៍ម្ដី្េបពិីនិត្យតាេដានវឌ្ឍនភាពននការដឹ្កនា ំ និងររប់ររងការសិកាពីចមាា យតាេZOOM 
ដ្ល់រែៈររប់ររងវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ១៦សាោ កាុងដំ្ណ្តក់កាលរបយុទ្ធរបឆ្ងំនឹងជំងឺ
កូវដី្-១៩ 

- ពិនិត្យតាេដានបនៃប់កំុពយូទ័្រ និងបរកិាខ រព័ត្៌មានវទិ្ាសរមាបបំ់ពាក់បនៃប់កំុពយូទ័្រម្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិនន
រម្រមាង CBR&D ម្ៅវទិ្ាល័យ ហ ុន ផ្សន វត្តសាា យ  

- ពិនិត្យសិកាបម្ចេកម្ទ្ស និងបរកិាខ រព័ត្៌មានវទិ្ា ម្ៅទី្តាងំអលិត្អលកំុពយូទ័្រណេមរ KOOMPI  
- ពិនិត្យវាយត្នេៃ និងរបរល់-ទ្ទ្ួលកំុពយូទ័្រណដ្លរតូ្វបំពាកម់្ៅតាេអគ្នរធ្នធានដ្ល់វទិ្ាល័យធ្នធាន ៨ កាុង 
៨ម្េត្ត គ្នរំទ្ម្ដាយរម្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យអប់រេំធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ  

- ពិនិត្យនិងដំ្ម្ ងីដំ្ម្ែីរការ Computer V Cloud សរមាបបំ់ពាក់តាេអគ្នរធ្នធានថមី ១៤ កាុង ១៤ម្េត្ត គ្នរំទ្
ម្ដាយរម្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យអប់រេំធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ  

- ពិនិត្យការត្ភាា ប់របព័នធអីុនធឺ្ែិត្ ៣០០ទី្តាងំ សហការជាេួយរកសួងនរបសែីយ ៍និងទូ្ររេនារេន៍ 
- ម្រៀបចំតារាងទិ្នាន័យណដ្លជាព័ត្៌មានបឋេ ណដ្លមានអសយដាឋ ន ទី្តាងំវទិ្ាល័យ អនុវទិ្ាល័យ និងបឋេ
សិកា ៥០០ទី្តាងំ សហរបតិ្បត្តិការជាេួយរករេហុ្នេិត្តហាូន 

- របរល់និងដំ្ម្ ងីសមាភ រ ´បម្ចេកម្ទ្ស ជូនររឹុះសាថ នសិកាសាធារែៈទូ្ទងំរបម្ទ្ស កំុពយូទ័្របនៃុះ ៤៥៦ម្ររឿង   
កំុពយូទ័្រយួរនដ្ ៨៦ម្ររឿង និងេ ូនីទ័្រ ១០៨ម្ររឿង និងធុ្ងសាកថម ៣ម្ររឿង សហការជាេួយរករេហុ្ននានា 

- ពិនិត្យេែឌ លរប ងសរមាប់ការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ២១០េែឌ ល ររប់រាជធានី ម្េត្ត។ 
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របការម្នុះ បានជួយណកលេែ និងម្លីកកេពស់ការងារដឹ្កនា ំ ររប់ររង ការបម្រងៀននិងម្រៀន ពិម្សសការបម្រងៀន 
និងម្រៀនពីចមាា យ តាេណបបចរេរុះ ម្ដាយពរងឹងសា័យភាព និងរែម្នយយភាពរបស់សាោម្រៀន។ 

ក.២ ធានាភាពសក័តិសទិធិននភាពោអែកដឹកនា ំនិងប្គ្ប់ប្គ្ងរបសម់ស្តនតីអប់របំ្គ្ប់លដំ្ឋប់ថ្នែ ក់ 
ការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាព 
រកសួងបាន៖ 

- អសពាអាយសតីពីេុេជំនាញសិកាម្ៅតាេររឹុះសាថ នេធ្យេសិកាណដ្លម្របីរបាស់ភាសាបារាងំ ដ្ល់សិសសេធ្យេ
សិកាទុ្តិ្យភូេិថ្នា ក់ពីរភាសា បារាងំ-ណេមរ ១៣សាោ ៦ម្េត្ត 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនរែិត្វទិ្ា និងពិម្សាធ្ន៍វទិ្ាសាស្រសត ៤េុេវជិាា  និងអសពាអាយឯកសារ
ណែនាេូំលដាឋ នការអប់រវំទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម និងរែិត្វទិ្ា ដ្ល់ររូបម្រងៀនវទិ្ាល័យធ្នធាន ៨១
នាក់ រសី ១៨នាក ់ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 

- បំប នសេត្ថភាពររូបម្ងាគ លថ្នា ក់ជាតិ្ រែៈររប់ររងសាោ និងរបធានរករេបម្ចេកម្ទ្សសតីពី ឯកសាររករេ
បម្ចេកម្ទ្ស ដ្ល់វទិ្ាល័យធ្នធាន និងបណ្តត ញ ៨៨នាក ់រសី ២៦នាក ់ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 

- បំប នសេត្ថភាពររូបម្ងាគ លថ្នា ក់ជាតិ្ េស្រនតីបម្ងាគ លរបចតំំ្បន់ទងំ៥ និងរែៈររប់ររងវទិ្ាល័យធ្នធានសតីពី   
សា័យឆ្ៃុុះបញ្េ ងំសាោម្រៀន ៥៩នាក ់រសី ១២នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ធំ្  

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោម្លីកទី្៣ និងទី្៤ សតីពីការររប់ររងតាេសាោម្រៀន ដ្ល់េស្រនតីននេនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
រាជធានី ម្េត្ត និងការោិល័យអប់រនំនរដ្ឋបាល រករង រសរក េែឌ  ៩៧៧នាក់  រសី ១០៣នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 
សហការជាេួយរម្រមាងណកលេែការអប់រមំ្ៅេធ្យេសិកា  

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោស្ីពី ការពរងឹងការងារររប់ររងអនុវសិ័យេធ្យេសិកា ៨២នាក ់រសី១៥នាក់ ម្េត្តកំពង់ចេ 
- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពី ការអភិវឌ្ឍណអនការយុទ្ធសាស្រសត ការររប់ររងតាេសាោម្រៀនសរមាប់អនុវសិ័យការអបរ់ ំ
េធ្យេសិកា និងបម្ចេកម្ទ្ស មានអាកចូលរេួ ៦៦នាក់ រសី ១០នាក ់ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការអប់របំរោិបនាសរមាប់សិសសមានពិការភាពម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិ ៦៥នាក់ រសី 
១២នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 

- បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីការោិល័យអធិ្ការកិចេសតីពី ការវាយត្នេៃសាោម្រៀនតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក ដ្ល់េស្រនតី
ការោិល័យអធិ្ការកិចេ និងការោិល័យជំនាញននេនៃីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ៤៩នាក់ រសី ៥នាក់ េកពី ៥
ម្េត្ត ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការវាយត្នេៃសាោម្រៀនតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក ដ្ល់ថ្នា ក់ដឹ្កនាកំារោិល័យ េស្រនតី
ការោិល័យ រករេបំប ននិងពិនិត្យតាេដានថ្នា ក់រសរក រែៈររប់ររង និងរករេបម្ចេកម្ទ្ស ១ ៤១៩នាក់ រសី 
២១៨នាក់ េកពី ៦០ រករង រសរក នន ៩ម្េត្ត 

- បំប នសេត្ថភាព នាយក នាយកិា និងររូបម្រងៀនវទិ្ាល័យធ្នធាន ៣៦ ស្ីពីការអនុវត្តកេមវធីិ្អប់រសំហររិនភាព 
ម្ៅម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ និងកំពង់សពឺ  មានអាកចូលរេួ ៦៤នាក់ រសី ១៥នាក់ 

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ការត្រេង់ទិ្សកេមវធីិ្េរគុម្ទ្ៃសក៍អាជីព និងការអ្ល់របឹកាករេិត្េធ្យេសិកា ដ្ល់ររូបម្រងៀន
េុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត និងរែិត្វទិ្ា ៨៣៥នាក់ រសី ២៤៧នាក ់ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការអលិត្វមី្ដ្អូកេមវធីិ្េរគុម្ទ្ៃសក៍អាជីព និងការអ្ល់របឹកា ២២វមី្ដ្អូសកេមភាព សហការ
ជាេួយអងគការជំនួយរពុះវហិរហា ងំ ង់  

- បែុ្ុះបណ្្តលស្ីពី កេមវធីិ្េរគុម្ទ្ៃសក៍អាជីព និងការអ្ល់របឹកាសរមាប់េធ្យេសកិា មានអាកចូលរេួ ៦៦នាក់ រសី 
៣៣នាក់ សហការជាេួយទី្ភាា ក់ងារកិចេសហរបតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ស្ុយណអ្ត្ 
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- បំប នសេត្ថភាពសតីពី វធីិ្សាស្រសតននការបម្រងៀនដ្ល់ររូបម្ចេកម្ទ្ស ១២នាក់  រសី ៧នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ 
- បំប នសេត្ថភាពសតីពី វធីិ្សាស្រសតអលិត្អាហរណបបសេាួត្និងម្ឆ្ែីរ ដ្ល់ររូបម្ចេកម្ទ្ស ១២នាក់ រសី ៧នាក់ ម្ៅ
ម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ  

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការអលិត្រសាពីបណនៃណអៃម្ឈ ីដ្ល់ររូបម្ចេកម្ទ្ស ៩នាក់ រសី ៧នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ 
- បំប នសេត្ថភាពដ្ល់ររូបម្ចេកម្ទ្សជំនាញណកនចាអាហរជាស្រសត ី៥នាក់ សតីពីការម្ធ្ាីនំប័ុង  របហតិ្ សាច់រកក  និង
នំេួបកំម្ែីត្ ម្ៅេជឈេែឌ លណកនចាអាហរ KSK រាជធានី 

- បែុ្ុះបណ្្តលស្ីពី ការម្របីរបាស់បនៃប់ម្រៀនអនឡាញ (Google Classroom) ដ្ល់រែៈររប់ររង និងររូ
បម្រងៀនណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស ២៥៣នាក់ រសី ៦៨នាក ់ម្ៅវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងបម្ចេកម្ទ្ស ៩ម្េត្ត 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការម្ធ្ាីបចេុបបនាភាពកេមវធីិ្ចុុះម្ ម្ ុះម្បកខជន រែៈម្េរបម្ោរ និងរែៈកេមការម្អសងៗ 
ម្ដាយ ម្របីរបាស់កំុពយូទ្័រសរមាប់រប ងសញ្ញ បរត្ េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ៦១០នាក់ រសី ៤៦នាក់ ម្ៅ ៦ម្េត្ត 
រេួមានម្េត្តតាណកវ កំពត្ កំពង់ចេ បាត់្ដំ្បង ម្សៀេរាប និងនរពណវង  

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ភារកិចេរបស់រែៈកេមការរករេេុេវជិាា  ម្ដី្េបមី្រៀបចំអកសរសមាា ត់្សរមាប់ដំ្ម្ែីរការរប ង
សញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ២៧៣នាក់ រសី ៤៧នាក ់ម្ៅរាជធានី 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី តួ្នាទី្ និងភារកិចេរែៈកេមការអបបមាទ្ និងជំនួយការអបបមាទ្ទូ្ទងំរបម្ទ្ស សរមាប់ 
ការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ៣ ២៧៥នាក ់ម្ៅ ១៨ម្េត្ត រាជធានី  

- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី ការណែនាកំេមវធីិ្ភាសាអង់ម្រៃសថ្នា ក់ទី្៧ ទី្៨ ទី្៩ ដ្ល់របធានរករេបម្ចេកម្ទ្សេុេវជិាា
ភាសាអង់ម្រៃស ២៧៦នាក់ រសី ៦២នាក់ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការររប់ររងតាេសាោម្រៀន ដ្ល់នាយកសាោេធ្យេសិកា  ១០០នាក់ រសី ៥នាក់  
- បំប នសេត្ថភាពស្ីពី កេមវធីិ្អប់របំំែិនជីវតិ្េូលដាឋ ន ដ្ល់ររូឧម្ទ្ៃសណដ្លបម្រងៀនេុេវជិាា បំែិនជីវតិ្ ៦២នាក់ 
រសី ១០នាក់  

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការអប់របំរសិាថ ន ដ្ល់ររូឧម្ទ្ៃសេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត ១៤នាក់ រសី ១១នាក់  
- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ការម្រៀន និងបម្រងៀនតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក ២៩៩នាក់ រសី ១១០នាក់ 
- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ជំនាញកាុងការម្រៀន និងបម្រងៀនតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក ១៧៧នាក់ រសី ៥៣នាក់ 
- បំប នសេត្ថភាពសតីពី បំែិនររប់ររងបណ្តា ល័យ ១៦នាក់ រសី ៥នាក់ 
- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ភាពឆ្ប់ចប់អារេមែ៍ម្លីម្យនឌ័្រកាុងការអប់រ ំ៣៨នាក់ រសី១៤នាក់  
- បែុ្ុះបណ្្តលស្ីពី ការសិកាពីចមាា យ និងម្របីរបាស់កំុពយូទ័្របនៃុះ (Tablet) សរមាប់គ្នរំទ្ការម្រៀន និង
បម្រងៀនមានអាកចូលរេួេ ២០នាក់ រសី ៥នាក់ ម្ៅម្េត្តបនាៃ យមានជ័យ 

- បែុ្ុះបណ្្តលស្ីពី ការបម្រងៀនពីចមាា យតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក ដ្ល់ររូបម្រងៀនវទិ្ាល័យធ្នធាន១៦ និង
សាោបណ្្តញ ២៣ មានអាកចូលរេួ ៤០០នាក់ រសី ៨៥នាក ់៩ម្េត្ត 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី បម្ចេកម្ទ្សអនុវត្តការរបជំុតាេវមី្ដ្អូ ដ្ល់អរគនាយកដាឋ នទងំ៦ ចំែុុះរកសួងអប់រ ំ       
យុវជន និងកីឡា មានអាកចូលរេួ ៦នាក់ រសី ១នាក់ ម្ៅនាយកដាឋ នបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាន 

- បែុ្ុះបណ្្តលតាេវមី្ដ្អូអនឡាញសតីពី ការម្របីរបាសប់ណ្តត ញសងគេ វធីិ្សាស្រសតកាុងការអលិត្និងររប់ររង
មាតិ្កាអប់រណំបបឌី្ជីថលសរមាប់ការម្រៀននិងបម្រងៀន និងការម្របីរបាស់អត្ខាស់សរមាប់ការបម្រងៀននិងម្រៀន
ភាសាអង់ម្រៃស មានអាកចូលរេួ ៣២១នាក់ រសី ៤២នាក ់ម្ៅនាយកដាឋ នបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាន 

- បែតុ ុះបណ្តត លសាកលបងសតីពី របព័នធររប់ររងទិ្នាន័យសិសសតាេអនឡាញ ដ្ល់សាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅ ៣០ 
មានអាកចូលរេួ ១១៦នាក់ រស ី៩០នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 
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- បែុ្ុះបណ្្តលររូបម្ងាគ លស្ីពី ការអាន និងការម្របីរបាសណ់អនទី្ ដ្ល់ររូបម្រងៀន វទិ្ាល័យម្គ្នលម្ៅ ១៥នាក់ 
រសី ២នាក ់ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 

- បែុ្ុះបណ្្តលស្ីពី ការររប់ររងថ្នា ក់ម្រៀន បម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាននិងរេនារេន៍ និងជួសជុលកំុពយូទ្័រ មានអាក
ចូលរេួ ៩នាក់ រសី ៧នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 

- បែតុ ុះបណ្តត លស្ីពី ការររប់ររងជួសជុល និងណថទកំុំពយូទ័្រ ដ្ល់ររូបម្រងៀន ២៨នាក់ រសី ១៥នាក ់ នន១៤  
វទិ្ាល័យ ម្ៅម្េត្តកំពង់សពឺ 

- បែុ្ុះបណ្្តលពីចមាា យតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និកស្ីពី ការម្របីរបាស់កេមវធីិ្ (LMS) NAVER BAND បម្រេីដ្ល់
ការបម្រងៀន និងម្រៀន តាេរយៈអនឡាញ ៤0នាក់ រសី ៥នាក់ ម្ៅនាយកដាឋ នបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាន សហការ
ជាេួយេនៃីរអប់រទីំ្រករងបូ្សាន សាធារែរដ្ឋកូម្រ   

- បែុ្ុះបណ្្តលសតីពី របព័នធពរងឹងសេត្ថភាពសិសសថ្នា ក់ទី្១២ ណដ្លមានត្ំែភាា ប់ https://exam.moeys.gov.kh 
និងកេមវធីិ្បម្ចេកម្ទ្សម្អសងៗសរមាប់ជំនួយដ្ល់ការម្រត្ៀេរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិដ្ល់ ៣ម្េត្ត 
រាជធានី មានអាកចូលរេួ ១ ០៤៦នាក់ រសី ៥៤១នាក់ 

- បំប នសេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃសថ្នា ក់ជាតិ្ស្ីពី វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀននិងការម្របីរបាស់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលេុេវជិាា អប់រ ំ
សុេភាពសរមាប់ថ្នា ក់ទី្៧ និងថ្នា ក់ទី្១០ ចំនួន ២៨នាក់ រសី ១៤នាក ់ម្ៅនាយកដាឋ នសុេភាពសិកា  

- បំប នសេត្ថភាពររូបម្រងៀនថ្នា ក់ទី្៧ និងថ្នា ក់ទី្១០ ចំនួន ៩៨នាក់ រសី ៤៩នាក់េកពីអនុវទិ្ាល័យនិងវទិ្ាល័យ 
១២ កាុងរសរកកងមាស និងវទិ្ាល័យ២ កាុងរសរករសីសនធរ ស្ីពីវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀន និងការម្របីរបាស់ម្សៀវម្ៅ
សិកាម្គ្នលេុេវជិាា អប់រសុំេភាព ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ  

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី វធីិ្សាស្រសតវាស់រំម្ហញី ដ្ល់ររូបម្រងៀន ៩នាក់ រសី ២នាក ់េកពីសាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅ ៣ 
កាុងរាជធានី ម្ៅនាយកដាឋ នសុេភាពសិកា សហការជាេួយវទិ្ាសាថ នស្ាររំម្ហញីរបាអិុនហូលដិ្ន 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី ដំ្ម្ែីរការររឹុះសាថ នសិការបកបម្ដាយសុវត្ថិភាពកាុងបរបិទ្ជំងឺកូវដី្-១៩ ដ្ល់រែៈ
ររប់ររង និងររូបម្រងៀនេកពីសាោេធ្យេសិកាកាុងរាជធានី ៣៦៥នាក់ រសី ១២៣នាក់ 

- បញ្ាូ នររូណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស ៣៤នាក ់ រសី ១១នាក់ ចូលរេួសិកាខ សាោសតីពី ការកសាងសេត្ថភាពសរមាប់
ររូម្ៅកេពុជាណអាកបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាននិងរេនារេន៍ និងការអភិវឌ្ឍសមាភ រសិកាណបបឌី្ជីថល សហការជាេួយ
េជឈេែឌ ល SEAMEO TED 

- បញ្ាូ នររូណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស ៣៥នាក ់ ចូលរេួសិកាខ សាោណសាងយល់ពីត្រេូវការការងារកាុងយុរសេ័យបដិ្វត្ត
ឧសាហកេម៤.០ រវាងត្ំណ្តងវសិ័យឯកជននិងររូណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស និងទ្សសនកិចេសិកាម្ៅកាុងម្រាងចរក
៣ ម្ៅតំ្បន់ម្សដ្ឋកិចេពិម្សសម្េត្តម្កាុះកុង សហការជាេួយេជឈេែឌ ល SEAMEO TED 

- ម្រៀបចំបណ្តា ល័យឌី្ជីថលសរមាប់ ការបងាោ រ ការទ្ប់សាោ ត់្ម្រគ្នុះថ្នា ក់បងោម្ដាយការម្របីរបាស់ម្ររឿងម្ញៀនេុសចាប់ 
១កណនៃង ម្ៅបរមិ្វែវទិ្ាល័យបឹងរត្ណបកកាុងរាជធានី សហការជាេួយសាថ នទូ្ត្សាធារែរដ្ឋរបជាមានិត្ចិន
របចកំេពុជា។  

របការម្នុះ បានជួយពរងឹងសេត្ថភាពេស្រនតីអប់រកំាុ ងការដឹ្កនា ំ និងររប់ររងការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកា និងរងាា យត្នេៃ
លទ្ធអលសិការបស់សិសសរបកបម្ដាយរបសិទ្ធភាពកាុ ងបរបិទ្ថមី។   

េ. វឌ្ឍនភាពននសចូនាករនលសដប្មច 
១៥ម្េត្ត និងរាជធានី  ណដ្លមានអរតាបញ្េ ប់ការសិកាេធ្យេសិកាបឋេភូេិោ ងតិ្ច ៤០ភាររយ ។ 
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ការវភិារវឌ្ឍនភាពសូចនាករអលសម្រេច 

សូចនាករ ឯកតា 
ជាក់ណសតង ចំែុចម្ៅ ជាក់ណសតង 

២០២០-២១ សាថ នភាព 
២០១៩-២០ ២០២០-២១ 

ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី ១ ៖ ធានាឱ្យការអបរ់មំានរុែភាព របកបម្ដាយសេធ្េ៌ បរោិបនា និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្  
                              សរមាប់ទងំអស់គ្នា  
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី១ ៖ ណកលេែការចូលម្រៀននងិរកាសិសសឱ្យបានរង់វងស របកបម្ដាយសេធ្េ៌ នងិបរោិបនាម្ៅេធ្យេសិកា 

១ . 
អរតារេួននការសិកាម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេ ិ % ៥៩,៩* ៦៣,៧ ៦០,៧* ➔ 

របរស % ៥៥,១* ៦១,១ ៥៥,៣* ➔ 
រសី % ៦៥,១* ៦៨,៦ ៦៦,៦* ➔ 

២. 
អរតារេួននការសិកាម្ៅេធ្យេសិកាទុ្ត្ិយភូេ ិ % ៣០,៩* ៣៤,២ ៣២,២* ➔ 

របរស % ២៧,១* ៣២,២ ២៨,៥* ➔ 
រសី % ៣៥,១* ៣៦,៤ ៣២,៣*  

៣ . 
អរតាឆ្ៃងភូេិសិកាពីេធ្យេសិកាបឋេភូេិម្ៅទុ្ត្ិយភូេ ិ % ៧៤,៩ ៨២,៣ ៨១,៣ ➔ 

របរស % ៧០,៨ ៨០,៧ ៨០,១ ➔ 
រសី % ៧៨,៦ ៨៣,៩ ៨២,៤ ➔ 

៤ . 
អរតាបញ្េប់ការសិកាម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេ ិ % ៤៧,៣* ៥០,២ ៤៨,១* ➔ 

របរស % ៤២,៤* ៤៦,៩ ៤៣,១* ➔ 
រសី % ៥២,៥* ៥៤,២ ៥៣,៤* ➔ 

៥ . 
អរតាម្បាុះបង់ការសិកាម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេ ិ % ១៨,៦ ១១,៦ ១៨,២ ➔ 

របរស % ២០,០ ១២,៣ ១៩,៦ ➔ 
រសី  % ១៧,៤ ១០,៥ ១៦,៩ ➔ 

៦ . 
អរតារង់វងសម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិ % ៤២,២ ៥៥,៨ ៤៣,១ ➔ 

របរស % ៣៨,១ ៥១,២ ៤០,០ ➔ 

រសី  % ៤៨,៩ ៦០,៨ ៤៦,៤  

៧. 
អរតារង់វងសម្ៅេធ្យេសិកាទុ្ត្ិយភូេិ % ២៤,៥ ៣៨,៧ ២៤,៧ ➔ 

របរស % ២០,៥ ៣៦,៥ ២២,៦ ➔ 

រសី  % ២៨,៩ ៤២,០ ២៧,០  

៨ . ចំនួនរករង-រសរកណដ្លមានអរតាម្បាុះបង់ការសិកាម្ៅេធ្យេ
សិកាបឋេភូេិម្រចីនជាង ១៨,៩ភាររយ 

ចំនួន ៩៦ ៣៦ ៩៦ ➔ 

៩ . ចំនួនសិសសអាហរូបករែ៍ម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេ ិ ចំនួន 
៧២ ៤១៨

(២០១៨-១៩) 
៧៥ ៤១៨ 

៧៩ ៥៦៧ 
(២០១៩-២០)  

១០ . ភាររយសាោេធ្យេសិកាអនុវត្តសាោកុមារម្េរត្ ី % ២៤,០១ ២៤,៤ ២៤.០ ➔ 

១១ . 

ភាររយសាោេធ្យេសិកាម្ឆ្ៃីយត្បនឹងសតង់ដាអបបរមាអនាេ័យ ទ្ឹកសាែ ត្  
អនុវទិ្ាល័យ៖  

ករេិត្ ១ % ៥០,៤ ៥៨,៩ ៤៧,៧  
ករេិត្ ២ % ១៧,២ ១៣,៤ ២៦,៧  
ករេិត្ ៣ % ១,០ ១,៨ ១,៦ ➔ 

វទិ្ាល័យ៖  
ករេិត្ ១ % ៤៦,៧ ៤៩,៣ ៤២,៦  
ករេិត្ ២ % ២៨,១ ២៦,៧ ៣៦,៥  
ករេិត្ ៣ % ២,៨ ១,៩ ៣,១  

១២ . 
ភាររយអនុវទិ្ាល័យមាន៖   

បងគនអ់នាេ័យ % ៩៩,២ ៩៣,១ ១០០  

ទឹ្កសាែ ត្សរមាបទ់្ទ្ួលទន % ៨៦,៥ ៤៧,០ ៨៩,៦  
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សូចនាករ ឯកតា 
ជាក់ណសតង ចំែុចម្ៅ ជាក់ណសតង 

២០២០-២១ សាថ នភាព 
២០១៩-២០ ២០២០-២១ 

កណនៃងោងណដ្ % ៥៥,៣ ៤៣,៤ ៨០,២  

របអប់សម្ស្រងាគ ុះបឋេ % ៣៨,៣ ៥០,៨ ៤៥,៣ ➔ 

១៣ . 

ភាររយវទិ្ាល័យមាន៖  
បងគនអ់នាេ័យ % ៩៨,៩ ៩៨,៨ ១០០  

ទឹ្កសាែ ត្ % ៨៧,៩ ៥៧,៨ ៩១,២  

កណនៃងោងណដ្ % ៧០,៦ ៥៨,០ ៨៥,៤  

របអប់សម្ស្រងាគ ុះបឋេ % ៦១,៤ ៥០,៨ ៦៨,១  

១៤ . 
ភាររយននសាោេធ្យេសិកាណដ្លមានអរគិសនមី្របរីបាស់៖  

អនុវទិ្ាល័យ % ៩៤,៣ ៧៣,០ ៩៣,៣  
វទិ្ាល័យ % ៩៨,៧ ៩៣,៧ ៩៨,៩  

១៥ . ចំនួនសាោជំនាន់ថម ី ចំនួន ៧ ៨ ៧ ➔ 
១៦ . ចំនួនវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅ នងិបម្ចេកម្ទ្ស ចំនួន ១៦ ១៥ ១៧  

១៧ . 
ចំនួនសិសសកាុងការអបរ់បំម្ចេកម្ទ្ស ចំនួន ២ ៧០០ ២ ៣៨៨ ៣ ៣២៤  

ចំនួនសិសសរសី ចំនួន ១ ០៣៦ ៥៨៣ ១ ២៦៩  
១៨ . ចំនួនសាោម្រៀនអនុវត្តកេមវធិ្ីេរគុម្ទ្ៃសក៍អាជីពនិងការអតល់

របឹកា 
ចំនួន ៦៥ ១៨៥ ៦៥ ➔ 

១៩ . ចំនួនសាោម្រៀនអនុវត្តកេមវធិ្ីជំនាញជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន ចំនួន ៥៩០ ៧៨៨ ៦៥០ ➔ 
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី២ ៖ ណកលេែរុែភាពបម្រងៀននិងម្រៀនឱ្យរសបតាេជំនាញសត្វត្សរទ៍្ី២១ 
២០ . ភាររយររេូធ្យេសិកាបឋេភូេិមានរុែវុឌ្ឍរិសបតាេ   

ស្ង់ដាជាត្ិតាេរបូេនត ១២+២ 
% ៨៧,០ ៩២,០ ៨៨,២ ➔ 

២១ . ចំនួនររេូធ្យេសិកាបានទ្ទ្ួលការម្ធ្ាីវរិកតឹ្ការ ចំនួន ២ ៤៩៨ ១ ៧០០ ១ ៣៨៧  
២២. ភាររយសាោេធ្យេសិកាទុ្ត្ិយភូេិម្របរីបាស់បម្ចេកវទិ្ា

ព័ត្៌មាននិងរេនារេន៍សរមាប់គ្នរំទ្ការបម្រងៀននិងម្រៀន 
% ១៧,០ ១៧,០ ២៤,៦  

២៣ . ភាររយររេូធ្យេសិកាបឋេភូេបិញ្េប់បរញិ្ញ បរត្ណអាកអបរ់ ំ
វទិ្ាសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររ ូ

% ២៦,២ ១១,៧ 
កំពុងបែតុ ុះ    
បណ្តត ល ៣៨៤ ➔ 

ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី ២ ៖ ធានាភាពស័កតិសិទ្ធិននភាពជាអាកដ្កឹនា ំនងិររប់ររងរបស់េស្រនតអីប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក់ 
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី៣៖ ពរងឹងភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររងម្ៅេធ្យេសិកា 
២៤ . ចំនួនរែៈររបរ់រងសាោេធ្យេសិកាបានទ្ទ្ួលការ      

បែតុ ុះបណ្តត លម្លីការររប់ររងតាេសាោម្រៀន 
ចំនួន ១៨០ ២០០ ១៨០ ➔ 

២៥ . ចំនួនសាោេធ្យេសិកាអនុវត្តកេមវធិ្ីការររបរ់រងតាេ
សាោម្រៀនម្ពញម្លញ 

ចំនួន ១០០ ២២៥ ១០០ ➔ 

សមាគ ល់៖   សម្រេចបានតាេចំែុចម្ៅ ➔ អាចទ្ទ្ួលយកបាន  សម្រេចេិនបានតាេចំែុចម្ៅ 
* រេួបញ្េូ លទងំសាោឯកជន 

បញ្ហា ប្បឈម 
ទ្នៃឹេនឹងសេិទ្ធអល បញ្ា របឈេេួយចំនួន ចបំាច់រត្ូវមានកិចេេិត្េំរបឹងណរបងម្ដាុះរសាយ។ បញ្ា របឈេ

ទងំម្នាុះមានដូ្ចជា ៖ 
- រែៈររប់ររងសាោម្រៀនេួយចំនួនេិនទន់មានសេត្ថភាពម្ពញម្លញម្លីការអនុវត្តការររប់ររងតាេសាោម្រៀន 
- ការអនុវត្តកេមវធីិ្អប់រណំសៃេ ម្ៅណត្ជាបញ្ា សរមាប់សាោម្រៀន 
- ថវកិារដ្ឋ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍេិនទន់ម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងត្រេូវការេូលដាឋ នសរមាប់ការពរងីកវសិាលភាពនិងសេត្ថភាព
ការអប់របំរោិបនា  
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- រកបេែឌ កេមវធីិ្សិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងអប់របំម្ចេកម្ទ្សេិនទន់អាចអនុវត្តបានម្ពញម្លញ 
- បរវិចេការេិីនបានទ្ទួ្លការបំប នសេត្ថភាព មានការតៃ ស់បតូរញឹកញាប់ និងេុសឯកម្ទ្សកាុងការររប់ររង បនៃប់
ពិម្សាធ្ន៍នីេួយៗ 

- សហរគ្នស កសិដាឋ ន និងណអាកឯកជនេួយចំនួនពំុទន់អាចអ្ល់ការគ្នរំទ្តាេត្រេូវការជាក់ណសតងរបស់សាោ
កាុងការម្រៀបចំកេមវធីិ្សិកា ការចុុះកេមសិកា និងទ្សសនកិចេសិកា  

- សាោេធ្យេសិកាេិនទន់អនុវត្តកេមវធីិ្អប់របំំែិនជីវតិ្បានលែម្ដាយសារសេត្ថភាពរែៈររប់ររង និងររូ
បម្រងៀន និងកងាុះកិចេសហការពីអាកពាក់ព័នធ  

- ររូបម្រងៀនណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្សេួយចំនួនពំុទន់មានសេត្ថភាពររប់រគ្នន់កាុងការម្របីរបាស់ឧបករែ៍ពិម្សាធ្ន៍ 
ររុម្កាសលយ និងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនថមី 

- េាុះេស្រនតីបម្ចេកម្ទ្សណអាកបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាននិងរេនារេន៍ (ICT) ម្ដី្េបមី្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបព័នធររប់ររងទិ្នាន័យ
បុរគលិក និងររុសិសស ម្ៅតាេររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូ 

- េាុះេស្រនតីជំនាញបម្ចេកម្ទ្សណអាករបព័នធររប់ររងការម្រៀនពីចមាា យ  
- សេត្ថភាពេស្រនតីជំនាញបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាននិងរេនារេន៍ (ICT) សរមាប់ដំ្ម្ែីរការកិចេការរប ងសញ្ញ បរត្
េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិពំុទន់មានររប់រគ្នន់តាេត្រេូវការ 

- រចនាសេព័នធ និងេស្រនតទី្ទួ្លបនៃុកសុេភាពសិកាម្ៅថ្នា ក់ជាតិ្ និងថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្េិនទន់ម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងត្រេូវ
ការទ្ំហកំារងារជាក់ណសតង។ 
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ុុុ  
២.២.៤ អនុវិសយ័ ការអប់រឧំតតមសកិា 
ក.  លទធនលសដប្មចបាន 
ក.១ ធានាឱ្យការអប់រមំានគ្ុែភាពប្បកបដដ្ឋយសមធម៌ បរោិបនែ និងដលើកកមពសឱ់្កាស

កែងុការសកិាដពញមួយជីវិតសប្មាប់ទងំអសគ់្នែ  
ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាទូ្ទងំរបម្ទ្សមាន ១២៨ កាុងម្នាុះររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសាធារែៈ ៤៨ និងឯកជន ៨០ 

ណដ្លមានទី្តាងំសថិត្ម្ៅ ២០ម្េត្ត និងរាជធានី។ ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសថិត្ម្ៅម្រកាេការររប់ររងរបស់រកសួង សាថ ប័ន 
១៦។  

ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាណដ្លសថិត្ម្រកាេការររប់ររងរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា៨០ កាុងម្នាុះសាធារែៈ 
១៣ និងឯកជន ៦៧ មានបុរគលិកអប់រ ំ១៦ ៦៧៦នាក់ រស ី៣ ៤៧៥នាក់ និងនិសសតិ្កំពុងសិកាមាន ២០១ ៩០០
នាក ់រសី ១០២ ៥៩៩នាក់ នសី្្ ៥០,៨ភាររយ។ ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា ៤៥ អតល់ម្សវាអប់រថំ្នា ក់ម្រកាយបរញិ្ញ បរត្កាុងម្នាុះ
ររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់បែឌិ ត្ ២១ ។  

តារាងទី្១៨ ៖ សថិតិ្ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសថិត្ម្រកាេការររប់ររងរបស់រកសួង សាថ បន័ពាកព់័នធ  
ល.រ ម្ ម្ ុះរកសួង សាថ បន័ រដ្ឋ ឯកជន សរុប 
១ រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ១៣ ៦៧ ៨០ 
២ រកសួងការងារ និងបែតុ ុះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ ១២ ១៣ ២៥ 
៣ រកសងួការពារជាតិ្ ៥ ០ ៥ 
៤ រកសួងធ្េមការ និងសាសនា ៣ ០ ៣ 
៥ រកសួងកសិកេម រុកាខ របមាញ់ និងម្នសាទ្ ៣ ០ ៣ 
៦ រកសួងសុខាភិបាល ២ ០ ២ 
៧ រកសួងវបបធ្េ៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ១ ០ ១ 
៨ រកសួងេហនអៃ ១ ០ ១ 
៩ ទី្សតីការរែៈរដ្ឋេស្រនតី ១ ០ ១ 
១០ រកសួងសាធារែការ និងដឹ្កជញ្ាូ ន ១ ០ ១ 
១១ ធ្នាគ្នរជាតិ្ននកេពុជា ១ ០ ១ 
១២ រកសួងសងគេកិចេ អតី្ត្យុទ្ធជន និងយុវនីតិ្សេបទ ១ ០ ១ 
១៣ រកសួងណរ   និងថ្នេពល ១ ០ ១ 
១៤ រកសួងនរបសែីយ ៍និងទូ្ររេនារេន៍ ១ ០ ១ 
១៥ រកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ ១ ០ ១ 
១៦ រកសួងម្រៀបចំណដ្នដី្ នររូបនីយកេម និងសំែង់ ១ ០ ១ 

 សរុប ៤៨ ៨០ ១២៨ 

រូបភាពទី្២៤ ៖ ការម្របៀបម្ធ្ៀបចំនួនររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាពីឆ្ា សំិកា ២០១៥-១៦ ដ្ល់ ២០១៩-២០ 
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  បុរគលិកអប់រមំ្ៅឧត្តេសិកាមាន ១៦ ៦៧៦នាក់ រសី ៣ ៤៧៥នាក់ ម្សមី ២០,៨៤ភាររយ កាុងម្នាុះររូមាន
សញ្ញ បរត្បរញិ្ញ បរត្ ៤ ៤២៦នាក ់ម្សម ី២៦,៥៤ភាររយ រសី ១ ៨២៥នាក់ បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ ១០ ៨៥៩នាក ់ម្សមី 
៦៥,១២ភាររយ រស ី១ ៥០៣នាក់ និងបែឌិ ត្ ១ ៣៩១នាក់ ម្សមី ០៨,៣៤ភាររយ រសី ១៤៧នាក់។ ម្បីម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា ំ
សិកា២០១៨-២០១៩ បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ម្កីន ៣០៥នាក់ ម្សម ី២,៨៩ភាររយ និងបែឌិ ត្ម្កីន ២៣នាក់ ម្សមី ១,៦៨ 
ភាររយ។  

ជារេួ រុែវុឌ្ឍិររូបម្រងៀនករេិត្ឧត្តេបម្រេីការម្ៅររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាមានការណរបរបួលតិ្ចតួ្ចណដ្លទេទរ
ឱ្យមានការវនិិម្ោរបណនថេម្ទ្ៀត្ម្ដាយមានណអនការម្គ្នលជាក់ោក់ ម្ដី្េបីសម្រេចចកខុ វសិ័យឧត្តេសិកាឆ្ា ២ំ០៣០។ 
រូបភាពទី្២៥ ៖ ការម្របៀបម្ធ្ៀបបុរគលិកអបរ់មំ្ៅឧត្តេសិកាពីឆ្ា សំិកា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល់ ២០១៩-២០២០ 

 
និសសតិ្កំពុងសិកាម្ៅឧត្តេសិកាទងំអស់មាន ២០១ ៩០០នាក ់ រសី ១០២ ៥៩៩នាក់ នសី្្ ៥០,៨ភាររយ 

កាុងម្នាុះនិសសតិ្បរម្ទ្ស ១៥៥នាក់ រសី ៧១នាក់ នស្្ី ៤៥,៨០ភាររយ ម្របៀបម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា សំិកា ២០១៩-២០២០ 
និសសតិ្ថយចុុះ ២០ ៩៧៩នាក់ ម្សមី ៩,៤០ភាររយ។ 

  និសសតិ្កំពុងសិកាថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្រង ១៩ ៧៨២នាក់ រសី ១០ ២៣៩នាក់ ម្សមី ៥១,៧៦ភាររយ កាុងម្នាុះ
និសសតិ្អាហរូបករែ៍ ២ ១៩៧នាក់ រសី ១ ០៥៩នាក ់ម្សមី ៤៨,២០ភាររយ និងនិសិសត្សិកាបង់នថៃ ១៧ ៥៨៥នាក់ 
រសី ៩ ១៨០នាក់ ម្សមី ៥២,២០ភាររយ ម្របៀបម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ និសសតិ្ថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្រងម្កីន 
២០៧នាក់ ម្សមី ១,០៦ភាររយ រសីថយ ៥២នាក់ ម្សមី ០,៥០ភាររយ។  

រូបភាពទី្២៦ ៖ និសសតិ្កំពុងសិកាថ្នា កប់រញិ្ញ បរត្រងពីឆ្ា សំិកា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល់ ២០១៩-២០២០ 

និសសតិ្កំពុងសិកាថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ ១៧១ ១៨៣នាក់ រសី ៩២ ២៣៧នាក់ ម្សមី ៥៣,៨៨ភាររយ ម្បីម្ធ្ៀបនឹង
ឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ ថយ ៨ ០៧៥នាក់ ម្សម ី ៤,៥០ភាររយ រសីម្កីន ១ ៣០៤នាក់ ម្សមី ១,៤៣ភាររយ។ 
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និសសតិ្អាហរូបករែ៍ ២៧ ៣៩១នាក់ រសី ១៥ ០៥៧នាក ់ ម្សមី ៥៤,៩៧ភាររយ ម្បីម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា សំិកា២០១៨-
២០១៩ ម្កីន ៥៣នាក់ ម្សមី ០,២០ភាររយ រសីនកីន ៨៩៨នាក់ ម្សមី ៦,៣៤ភាររយ។ និសសតិ្ថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្កំពុង
សិកាឆ្ា ទីំ្១ ចំនួន ៥៨ ៧៦៧នាក់ រសី ៣២ ២៥៥នាក់ ម្សមី ៥៤,៨៨ភាររយ ម្បីម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ 
ម្កីន ៤ ១៧១នាក់ ម្សមី ៧,៦៤ភាររយ រសីម្កីន ៤ ៣៣៩នាក់ ម្សមី ១៥,៥៤ភាររយ។ 
 និសសិត្កំពុងសិកាថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ថយចុុះកាុ ងឆ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ ម្ដាយសារអលប ុះពាល់ជងឺំកូវដី្-១៩។ 

រូបភាពទី្២៧ ៖ និសសតិ្កំពុងសិកាថ្នា កប់រញិ្ញ បរត្ពីឆ្ា សំិកា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល់ ២០១៩-២០២០ 

 
 និសសតិ្កំពុងសិកាថ្នា ក់ម្រកាយបរញិ្ញ បរត្ ១០ ៩៤៥នាក់ ថយ ៥៤,៤៨ភាររយ រសី ៣ ១២៣នាក់ ម្សមី 
២៨,៥៣ ភាររយ កាុងម្នាុះថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ ៩ ៩៨៤នាក់ រសី ៣ ០៣៥នាក់ ម្សមី ៣០,៤០ភាររយ និងថ្នា ក់
បែឌិ ត្ ៩៦១នាក់ រសី ៨៨នាក់ ម្សមី ៩,១៦ភាររយ ម្របៀបម្ធ្ៀបឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ និសសតិ្បរញិ្ញ បរត្ជាន់
េពស់ថយ  ៥៧,០៧ភាររយ និសសតិ្ថ្នា ក់បែឌិ ត្ ម្កីន ២១,៦ភាររយ។  

 ជារេួម្យីងសម្ងោត្ម្ឃី្ញថ្ន ចំនួននិសសិត្កំពុងសិកាថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ មានការថយចុុះរួរឱ្យកត់្សមាគ ល់
ម្ដាយសាររគឹឹះស្វែ នបានម្ធ្ាីបចេុ បបនាកេមបញ្ា ីនិស្សិតវដលនលីស្ឆ្ា កំំណត់ ម្បាុះបងក់ារសិកា និងជាពិម្សសអលប ុះពាល់  
ជងឺំកូវដី្-១៩ ប មវនានិស្សិតថ្នា ក់បែឌិ ត្មានការម្កីនម្ ីង។  
រូបភាពទី្២៨៖ និសសតិ្កំពុងសិកាថ្នា កប់រញិ្ញ បរត្ជានេ់ពស់ពីឆ្ា សំិកា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល់ ២០១៩-២០២០ 
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រូបភាពទី្២៩៖ និសសតិ្កំពុងសិកាថ្នា កប់ែឌិ ត្ ពីឆ្ា សំិកា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល់ ២០១៩-២០២០ 

 
និសសតិ្បញ្េប់ការសិកាថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្រង ៨ ១៨៤នាក់ រសី៤ ៣៦០នាក់ ម្សមី ៥៣,២៧ភាររយ កាុងម្នាុះ

និសសតិ្អាហរូបករែ៍ ៩២៤នាក់ រសី ៤៧៥នាក់ ម្សមី ៥១,៤០ភាររយ និងនិសិសត្សិកាបង់នថៃ ៧ ២៦០នាក់ រសី 
៣ ៨៨៥នាក់ ម្សមី ៥៣,៥១ភាររយ។ ម្បីម្របៀបម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ និសសតិ្បញ្េប់ការសិកាថ្នា ក់
បរញិ្ញ បរត្រងម្កីន ១៧៤នាក់ ម្សមី ២,១៧ភាររយ រសីម្កីន ១៧១នាក់ ម្សមី ៤,០៨ភាររយ ប ុណនតនិសសតិ្អាហរូបករែ៍
ថយ ២៣នាក់ នស្្ី ២,៤២ភាគ យ រសីថយ ១២៨នាក់ ម្សមី ២១,២២ភាររយ។ 

រូបភាពទី្៣០៖ និសសតិ្បញ្េបក់ារសិកាថ្នា កប់រញិ្ញ បរត្រងពីឆ្ា សំិកា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល់ ២០១៩-២០២០ 

 
និសសតិ្បញ្េប់ការសិកាថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ ៣២ ៦៤០នាក់ រសី ១៦ ៤៨២នាក់ ម្សមី ៥០,៤៩ភាររយ កាុងម្នាុះ

និសសតិ្អាហរូបករែ៍ ៥ ៥៨៧នាក់ រស ី២ ៩៣៨នាក់ ម្សមី ៥២,៥៨ភាររយ និងនិសិសត្សិកាបង់នថៃ ២៧ ០៥៣នាក ់
រសី ១៣ ៥៤៤នាក់ ម្សមី ៥០,០៦ភាររយ។ ម្ធ្ៀបម្ៅនឹងឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ និសសតិ្បញ្េប់ការសិកាថ្នា ក់     
បរញិ្ញ បរត្ថយ ៦ ០៦៩នាក់ ម្សមី១៥,៦៧ភាររយ រសីថយ ៣ ៨៥៨នាក់ ម្សមី ១៨,៩៦ភាររយ កាុងម្នាុះនិសសតិ្   
អាហរូបករែ៍ថយ ២១២នាក់ ម្សមី ៣,៦៥ភាររយ រសីថយ ២៣នាក់ ម្សមី ០,៧៧ភាររយ ។ 

រូបភាពទី្៣១៖ និសសតិ្បញ្េបក់ារសិកាថ្នា កប់រញិ្ញ បរត្ ពីឆ្ា សំិកា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល់ ២០១៩-២០២០  
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 រូបភាពទី្៣២៖ និសសតិ្បញ្េប់ការសិកាថ្នា កប់រញិ្ញ បរត្ជានេ់ពស់ ពីឆ្ា សំិកា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល់ ២០១៩-២០២០  

 
រូបភាពទី្៣៣៖ និសសតិ្បញ្េប់ការសិកាថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជានេ់ពស់ ម្ដាយសរម្សរនិម្កខបទ្ពីឆ្ា សំិកា ២០១៥-២០១៦ 

ដ្ល់ ២០១៩-២០២០  

 
រូបភាពទី្៣៤៖ និសសតិ្បញ្េបក់ារសិកាថ្នា កប់ែឌិ ត្ ពីឆ្ា សំិកា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល់ ២០១៩-២០២០  

 
  និសសតិ្កំពុងសិកាម្ៅឧត្តេសិកាតាេវសិ័យកាុងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 

រូបភាពទី្៣៥៖ សាថ នភាពនិសសតិ្កំពុងសិកាថ្នា កប់រញិ្ញ បរត្កាុងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 
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ការបែតុ ុះបណ្តត លករេិត្បរញិ្ញ បរត្មាននិសសតិ្របមាែ ៧០ភាររយសិកាណអាកវទិ្ាសាស្រសតសងគេ កាុងម្នាុះ 
៤២ភាររយសិកាជំនាញធុ្រកិចេ ៧ភាររយសិកាជំនាញចាប់ ១០ភាររយសិកាជំនាញភាសាបរម្ទ្ស ២ភាររយ
សិកាជំនាញម្ទ្សចរែ៍ និង ៩ភាររយសិកាជំនាញវទិ្ាសាស្រសតសងគេនិងសិលបៈម្អសងៗម្ទ្ៀត្។ ចំណែកជំនាញ 
វទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម សិលបៈនិងរែិត្វទិ្ា(STEAM)  មាន ៣០ភាររយ កាុងម្នាុះ ៥ភាររយសិកា
ជំនាញវទិ្ាសាស្រសតេូលដាឋ ន ៩ភាររយសិកាជំនាញ    បម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាន ៨ភាររយសិកាជំនាញសិកាវសិាកេម ៣
ភាររយសិកាជំនាញកសិកេម និង ៥ភាររយសិកាជំនាញសុខាភិបាល។  ជារេួកាុងរយៈម្ពល ៥ឆ្ា  ំការសិកាជំនាញ 
STEAM បានម្កីនពី ២២ភាររយ ម្ៅឆ្ា សំិកា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល់ ៣០ភាររយ ម្ៅឆ្ា សំិកា ២០១៩-២០២០។  

 ដូ្ម្ចាុះ កិចេេិត្េំនឹងរតូ្វពរងឹងបណនថេជាបនតបនាៃ ប់ម្ទ្ៀត្ពីេួយឆ្ា មំ្ៅេួយឆ្ា  ំ កាុ ងការវនិិម្ោរម្លីជនំាញ    
វទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម សិលបៈនិងរែិត្វទិ្ា(STEAM) ម្ដី្េបីឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងការអភិវឌ្ឍម្សដ្ឋកិចេ-សងគេ។  

រូបភាពទី្៣៦៖ សាថ នភាពនិសសតិ្កំពុងសិកាថ្នា កប់រញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់កាុងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 

 
កាុ ងចំម្ណ្តេនិសសិត្កំពុងសិកាថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ ៧៦ភាររយសិកាណអាកវទិ្ាសាស្រសតសងគេ ១១ភាររយ 

សិកាណអាកេនុសសសាស្រសត ៨ភាររយសិកាណអាកវទិ្ាសាស្រសតធ្េមជាតិ្ ៣ភាគ យសិ្កាវនាកវទិ្យាស្វស្រសតកសិកេម និង ២ 
ភាររយសិកាណអាកវសិាកេមនិងបម្ចេកវទិ្ា។  

រូបភាពទី្៣៧៖ សាថ នភាពនិសសតិ្កំពុងសិកាថ្នា កប់ែឌិ ត្កាុងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 
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និសសិត្ថ្នា ក់បែឌិ ត្ ៨៩ភាររយសិកាណអាកវទិ្ាសាស្រសតសងគេ។ ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាទងំសាធារែៈ និងឯកជន 
េិនទន់ម្តត ត្ការវនិិម្ោរម្លីការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់បែឌិ ត្ណអាកវទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម និងរែិត្វទិ្ា 
(STEM) ម្ៅម្ ីយ។ ដូ្ម្ចាុះ ទេទរឱ្យមានការជរុំញការវនិិម្ោរបណនថេ ម្ដី្េបីម្ឆ្ៃីយត្បនឹងត្រេូវការទី្អារការងារ។ 
 និសសតិ្បញ្េបក់ារសិការរបក់រេិត្ម្ៅឧត្តេសិកាតាេវសិ័យកាុងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 
  រូបភាពទី្៣៨៖ និសសតិ្បញ្េបក់ារសិកាថ្នា កប់រញិ្ញ បរត្កាុងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 

 

   និសសតិ្ណដ្លបញ្េ ប់ការសិកាករេិត្បរញិ្ញ បរត្របមាែ ៦៧ភាររយ សិកាណអាកវទិ្ាសាស្រសតសងគេ កាុងម្នាុះ 
៣៧ភាររយ សិកាជំនាញធុ្រកិចេ ៨ភាររយ សិកាជំនាញចាប់ ១០ភាររយ សិកាជំនាញភាសាបរម្ទ្ស ២ភាររយ 
សិកាជំនាញម្ទ្សចរែ៍ និង ១០ភាររយ សិកាជំនាញវទិ្ាសាស្រសតសងគេ និងសិលបៈម្អសងៗម្ទ្ៀត្។ ចំណែកជំនាញ 
វទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម សិលបៈនិងរែិត្វទិ្ា(STEAM)  មាន ៣៣ភាររយ កាុងម្នាុះមានវទិ្ាសាស្រសតេូល
ដាឋ ន ៦ភាររយ បម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាន ១០ភាររយ វសិាកេម ៨ភាររយ កសិកេម ៤ភាររយ និងសុខាភិបាល ៥ភាររយ។   

លទ្ធអលខាងម្លីឆ្ៃុ ុះបញ្េ ងំថ្ន និសសិត្ណដ្លបានបញ្េ ប់ថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ណអាកវទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម     
និង រែិត្វទិ្ា (STEM) ម្ៅមានចំនួនតិ្ច េិនទន់ម្ឆ្ៃីយត្បបានម្ពញម្លញម្ៅនឹងត្រេូវការទី្អារការងារ។ 

រូបភាពទី្៣៩៖ និសសតិ្បញ្េបក់ារសិកាថ្នា កប់រញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់កាុងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 
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 និសសតិ្បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ ១ភាររយប ុម្ណ្តា ុះ បានបញ្េ ប់ការសិកាណអាកវសិាកេមនិងបម្ចេកវទិ្ា ១ភាររយ ណអាក
វទិ្ាសាស្រសតវជិាសាស្រសតនិងសុខាភិបាល ២ភាររយ ណអាកវទិ្ាសាស្រសតកសិ្កេម ៥ភាររយ ណអាកវទិ្ាសាស្រសតធ្េមជាតិ្ ៩ភាររយ 
ណអាកេនុសសសាស្រសត ម្រៅពីម្នាុះរឺណអាកវទិ្ាសាស្រសតសងគេ។ ដូ្ម្ចាុះ កេពុជាម្ៅណត្មានបញ្ា របឈេខាងរមាៃ ត្ជំនាញករេិត្
បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ ណដ្លទេទរឱ្យវនិិម្ោរបណនថេឱ្យបានម្រចីនណថេម្ទ្ៀត្កាុងវសិ័យវទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម 
និងរែិត្វទិ្ា (STEM)។ 
  ចំម្ពាុះនិសសិត្បញ្េបក់ារសិកាថ្នា ក់បែឌិ ត្កាុ ងឆ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ ណអាកវទិ្ាសាស្រសតសងគេ ១០០ភាររយ។ 

ការពរងឹងយនតការម្រជីសម្រសីនិសសិត្ចូលម្រៀន ការរប ងបញ្េប់ការសិកា និងនិសសិត្អាហរូបករែ៍ 
រកសួងបាន៖  

- ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅេរគុម្ទ្សក៍ ២៤ ៤០០កាល ម្សៀវម្ៅករេងព័ត្៌មានអាហរូបករែ៍ ១១០ ០០០កាល 
ពាកយសំុអាហរូបករែ៍ ១១០ ០០០ចាប់ បងាោ ន់នដ្ពាកយសំុ ១១០ ០០០ចាប់ សោកបរត្ឯកត្តជន       
៤៥ ០០០ចាប ់ពាកយសុំអាហរូបករែ៍រកីរក ៤៥ ០០០ចាប ់ពាកយសុំសរមាប់សិសសពិការភាព ២ ៥០០ចាប់ 
និងបងាោ ន់នដ្ពាកយសំុសរមាប់សិសសពិការភាព ២ ៥០០ចាប់ 

- បំប នសេត្ថភាពសតីពី នីតិ្វធីិ្ និងយនតការននការបំម្ពញសំែំុពាកយម្សាីសុំកាុងអាហរូបករែ៍ឱ្យចូលម្រៀនថ្នា ក់
បរញិ្ញ បរត្ម្ៅតាេររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសរមាប់ឆ្ា សំិកា២០២០-២០២១ សរមាប់េស្រនតីេនៃីរអប់រ ំ យុវជន និង
កីឡា ២៥ ម្េត្ត រាជធានី និងវទិ្ាល័យ មានអាកចូលរេួ ៧៣៦នាក់ រសី ៥៨នាក់ 

- ពនិិត្យការរប ងនិងម្រជីសម្រសីនិសសតិ្ឱ្យចូលម្រៀនឆ្ា ទីំ្១ ថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្រង ៦ ០៥១នាក់ រសី ៣ ០៣៣នាក់ 
ម្សម ី៥០ភាររយ និងថ្នា ក់ឆ្ា សំិកាេូលដាឋ ន ២៥ ៣៩៩នាក់ រសី ១៤ ៥៤៩នាក់ ម្សមី ៥៧ភាររយ រពេទងំ  
អតល់អាហរូបករែ៍ដ្ល់និសសតិ្ ៩ ១៣០នាក់ 

- ពិនិត្យការរប ងនិសសតិ្បញ្េប់ការសិកា និងការពារសារណ្តបញ្េ ប់ការសិការបស់និសសតិ្ថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្រង ២ 
៩៦៣នាក់ រសី១ ៧១៤នាក់ និងថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ ១១ ១៥១នាក់ រសី ៥ ៥៩៧នាក់ រពេទងំថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្
ជាន់េពស់ ៣ ២៩៦នាក់ រសី ៩៣២នាក់ កាមងននាឹះនិសសតិ្ការពារនិម្កខបបទ្ ៤៦៥នាក់ រសី ១៤៧នាក់ និងថ្នា ក់
បែឌិ ត្ ៣១នាក់ រសី ៣នាក់។ 

និសសិត្បរម្ទ្សសិកាម្ៅកេពុជា និង និសសិត្កេពុជាសិកាម្ៅបរម្ទ្ស 
រកសួងបាន៖ 

- ទ្ទ្ួលនិសសតិ្បរម្ទ្សសិកាម្ៅកេពុជា ១៥៥នាក់ រសី ៧១នាក ់ម្សមី ៤៥,៨១ភាររយ កាុងម្នាុះនិសសតិ្ម្វៀត្ណ្តេ 
៨៦នាក់ និសសតិ្ឡាវ ៥៤នាក់ និងនិសសតិ្សាធារែរដ្ឋរបជាមានិត្ចិន ១៥នាក់។  និសសតិ្បានបញ្េ ប់ការ
សិកាម្ដាយម្ជារជ័យ ៤៧នាក់ រសី ២៨នាក់ ម្សមី ៥៩,៥៧ភាររយ  

- បញ្ាូ ននិសសតិ្អាហរូបករែ៍កេពុជា ៤៣៧នាក់ រសី ១៤៣នាក់ ម្សមី ៣២,៤៣ភាររយ ឱ្យម្ៅសិកាម្ៅ
បរម្ទ្សចប់ពីករេិត្បែតុ ុះបណ្តត លវជិាា ជីវៈដ្ល់ថ្នា ក់បែឌិ ត្ រេួមានថ្នា ក់បែឌិ ត្ ១៣នាក់ រសី ១នាក់ បរញិ្ញ
បរត្ជាន់េពស់ ១១២នាក់ រសី ៣៩នាក់ បរញិ្ញ បរត្ ២៨០នាក់ រសី ៩៣នាក់ ថ្នា ក់បម្ចេកម្ទ្ស ១២នាក់ រសី ២
នាក់ វជិាា ជីវៈ ៩នាក់ រសី ៣នាក់ និងការរសាវរជាវ ១១នាក់ រសី ៥នាក់ ម្ៅរបម្ទ្ស ៧ រេួមានម្វៀត្ណ្តេ 
១៤០នាក់ រសី ៣២នាក់ ឡាវ ១៥នាក់ រសី ១០នាក ់នថ ៥៩នាក់ រសី ២៤នាក់ និសសតិ្សាធារែរដ្ឋរបជាមា
និត្ចិន ១៥៥នាក់ រសី ៥៦នាក់ ជប ុន ៥៦នាក់ រសី ១៧នាក់ ហុងររី ១៥នាក់ រសី ៤នាក់ រុយបា ១នាក ់
ម្ដាយមានកិចេសហការជាេួយភារីេិត្ត 
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- ទ្ទួ្លនិសសតិ្កេពុជា និងបរម្ទ្សឱ្យសាា ក់ម្ៅេជឈេែឌ លអម្នតវាសិកដាឋ ននិសសតិ្នារ ី៨២៣នាក់ រសី ៦០៨នាក ់
ម្សមី ៧៣,៨៨ភាររយ កាុងម្នាុះនិសសតិ្បរម្ទ្ស ១៥៥នាក់ រសី ៧១នាក់  

- ម្ចញម្សចកតីបញ្ា ក់សញ្ញ បរត្េកពីម្រៅរបម្ទ្ស ចប់ពីករេិត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ េធ្យេសិកាបម្ចេកម្ទ្ស
និងវជិាា ជីវៈ បរញិ្ញ បរត្ បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ និងថ្នា ក់បែឌិ ត្ ៣៨០នាក់ រសី ៩៤នាក់។ 

 របការម្នុះបញ្ា ក់ថ្ន ចំនួននិសសិត្អាហរូបករែ៍បរម្ទ្សសិកាកាុ ងរបម្ទ្សមានចំនួនម្ថរ។  រឯីការតៃ ស់បតូ រនិសសិត្
កាុ ងរកបេែឌ កិចេសហរបតិ្បត្តិការជាេួយភារីេិត្តមានចំនួនថយចុុះម្ដាយបញ្ា ជងឺំកូវដី្-១៩។ ប ុណនតកិចេសហរបតិ្បត្តិការ
រតូ្វបានម្លីកកេពស់ជាបនតបនាៃ ប់។ 

ការម្រៀបចំរកបេែឌ ចាប ់លិេិត្បទ្ដាឋ នរតិ្យុត្ត និងម្គ្នលនម្ោបាយឧត្តេសិកា 
រកសួងបាន៖  

- ទ្ទួ្លអនុរកឹត្យម្លេ ១៣២ អនរក.បក ចុុះនថាទី្២៧ ណេសីហ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការទ្ទួ្លសាគ ល់សាកលវទិ្ាល័យ
ឡានណេ កេពុជារបស់រាជរដាឋ ភិបាលកេពុជា 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ២១០៦  អយក.របក ចុុះនថាទី្៣០ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ អនុញ្ញ ត្ឱ្យសាកលវទិ្ាល័យ 
សាា យម្រៀង ម្ធ្ាីការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ម្លីជំនាញ ណកនចាអាហរ និងនវានុវត្តន៍ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ២១០៧ អយក.របក ចុុះនថាទី្៣០ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ អនុញ្ញ ត្ឱ្យវទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ា  
រិររីេយ ម្ធ្ាីការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ម្លីជំនាញវទិ្ាសាស្រសតទិ្នាន័យ ការររប់ររងបម្ចេកវទិ្ា 
និងសនតិសុេតាេរបព័នធអីុនធឺ្ែិត្ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ២១០៨ អយក.របក ចុុះនថាទី្៣០ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ អនុញ្ញ ត្ឱ្យសាកលវទិ្ាល័យ 
ដហង សរំនិ ត្បូងឃ្មុ ំម្ធ្ាីការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ម្លីជំនាញណកនចាអាហរ និងនវានុវត្តន៍ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ២៤៧៨ អយក.របក ចុុះនថាទី្០២ ណេវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ អនុញ្ញ ត្ឱ្យវទិ្ាសាថ នសិលបៈ
ភាំម្ពញអនតរជាតិ្ម្ធ្ាីការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ម្លីជំនាញរំនូរ រចនា និងតូ្រយត្ស្រនតី  

- ម្ចញរបកាសម្លេ ២០២៥ អយក.របក ចុុះនថាទី្៣០ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការទ្ទួ្លសាគ ល់េុេជំនាញថមី 
និងបណនថេករេិត្បរញិ្ញ បរត្រងម្លីេុេជំនាញណដ្លមានរសាប់ ននសាកលវទិ្ាល័យ ណប្លធី្ អនតរជាតិ្ 

- របកាសម្លេ ១០៦០ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៤ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការទ្ទួ្លសាគ ល់េុេជំនាញវសិាកេម
សំែង់សុីវលិ ករេិត្បរញិ្ញ បរត្ ម្ៅសាកលវទិ្ាល័យលីេកុកវងី យូនីវសុឺីធី្ អហាម្ររម្អត្ទី្វ តិ្ចែូទ្បូជី 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ៥៧៩ អយក.របកចុុះនថាទី្១០ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២០សតីពីការទ្ទួ្លសាគ ល់វទិ្ាសាថ នតាក់កៃូបល 
- ម្ចញរបកាសម្លេ ២៣៧ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៥ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការបម្ងោីត្េហវទិ្ាល័យរដ្ឋបាល      
ធុ្រកិចេ និងសហររិនភាព ករេិត្បរញិ្ញ បរត្ និងបរញិ្ញ បរត្រងននសាកលវទិ្ាល័យ ដហង សរំនិ ត្បូងឃ្មុ ំ

- ម្ចញរបកាសម្លេ ៦៤០ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៦ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការបម្ងោីត្េហវទិ្ាល័យម្សដ្ឋកិចេ
បម្ចេកវទិ្ាឌី្ជីថល ម្ៅសាកលវទិ្ាល័យជាតិ្ររប់ររង 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ៧០៣ អយក.របក ចុុះនថាទី្០៧ ណេម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការបម្ងោីត្េុេជំនាញថមី ម្ៅ    
វទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកំពង់សពឺ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ២០២៤ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៩ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការបម្ងោីត្ម្ដ្បា តឺ្េ ង់ថមី និង
ជំនាញថមី ម្ៅសាកលវទិ្ាល័យសាា យម្រៀង 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ២៩៥៥ អយក.របក ចុុះនថាទី្១៥ ណេឆ្ាូ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការទ្ទ្ួលសាគ ល់ការបម្ងោីត្េុេ
ជំនាញរែម្នយយ របស់វទិ្ាសាថ នពាែិជាសាស្រសតម្អសុីលីដា 
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- ម្ចញរបកាសម្លេ ២៤១៤ អយក.របក ចុុះនថាទី្១៩ ណេតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការទ្ទ្ួលសាគ ល់ការម្រៀបចំរចនា
សេព័នធេហវទិ្ាល័យម្ៅសាកលវទិ្ាល័យវទិ្ាសាស្រសត 

- ម្ចញរបកាសសតីពីការបម្ងោីត្ម្ដ្បា តឺ្េ ង់ថ្នា ក់ឆ្ា សំិកាេូលដាឋ នម្ៅវទិ្ាសាថ នធុ្រកិចេនិងបម្ចេកវទិ្ា រករងរពុះសីហនុ 
សាកលវទិ្ាល័យររប់ររងអាសុីបូព៌ា និងការម្ធ្ាីបចេុបបនាភាពកេមវធីិ្សិកាថ្នា ក់ឆ្ា សំិកាេូលដាឋ ន ម្ៅសាកល
វទិ្ាល័យពុទ្ធិសាស្រសត 

- ម្ចញម្សចកតីសម្រេចសតីពី ការណត្ងតាងំរករេរបឹកាភិបាលថមីននវទិ្ាសាថ នសិកាម្ដី្េបមី្ជារជ័យនិងវទិ្ាសាថ នសុីតិ្ក 
- ម្ចញលិេិត្ទ្ទួ្លសាគ ល់ សតីពីការទ្ទួ្លសាគ ល់កេមវធីិ្សិកាថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្រង បរញិ្ញ បរត្ និងបរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់
ននវទិ្ាសាថ នពាែិជាសាស្រសតម្អសុីលីដា បរញិ្ញ បរត្រងននវទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាជប ុន បរញិ្ញ បរត្រងននវទិ្ាសាថ ន
អភិវឌ្ឍន៍អាសុីសចេៈ បរញិ្ញ បរត្រងនិងបរញិ្ញ បរត្ននសាកលវទិ្ាល័យម្បៀលរបាយ បរញិ្ញ បរត្រងននសាកល  
វទិ្ាល័យភាំម្ពញអនតរជាតិ្ បរញិ្ញ បរត្រងននវទិ្ាសាថ នររប់ររងភីសុីអិល បរញិ្ញ បរត្ននសាកលវទិ្ាល័យធ្នធាន
េនុសស និងបរញិ្ញ បរត្រងនិងបរញិ្ញ បរត្ននសាកលវទិ្ាល័យម្មសអីុ៍សច៍ម្អយម្សៀ 

- ម្ចញលិេិត្យល់រពេជាម្គ្នលការែ៍ម្លេ ៣៨៥៩ អយក.ឧស ចុុះនថាទី្០១ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីករែី
ម្សាីសុំពិនិត្យ និងអតល់ការគ្នរំទ្ដ្ល់រម្រមាងម្បីកសាោបែតុ ុះបណ្តត លរិោនុបដាឋ កណដ្លឧបត្ថេភគ្នរំទ្ម្ដាយ
សកេមភាពេនុសសធ្េ៌ របស់អងគការអនតរជាតិ្ម្ហរបរន េជឈេែឌ លម្វជាសាស្រសតម្ហរបរន 

- ម្ចញលិេិត្យល់រពេម្លេ ៥៦០០ អយក.ឧស ចុុះនថាទី្២៧ ណេតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីករែីម្សាីសុំបតូរទី្តាងំ
វទិ្ាសាថ នររប់ររង ភីសុីអិល ពីរាជធានីភាំម្ពញ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពី ការអសពាអាយណអនការយុទ្ធសាស្រសតវសិ័យអប់រ២ំ០១៩-២០២៣ សរមាប់អនុវសិ័យឧត្តេ
សិកា មានអាកចូលរេួ ១៣២នាក់ រសី ៣២នាក់ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពី ការម្រៀបចំឯកសារទ្សសនាទនសតីពីម្គ្នលនម្ោបាយរសាវរជាវ និង
អភិវឌ្ឍន៍ម្ៅកាុងអនុវសិ័យឧត្តេសិកា មានអាកចូលរេួ ៤៦នាក់ រសី ៩នាក់។                                                                                         

ការធានារុែភាពអបរ់មំ្ៅឧត្តេសិកា 
រកសួងបាន៖  

- ដាក់ឱ្យអនុវត្តណអនទី្បងាា ញអៃូវ និងណអនការយុទ្ធសាស្រសតរែៈកមាម ធិ្ការទ្ទួ្លសាគ ល់រុែភាពអប់រនំនកេពុជា   
ឆ្ា ២ំ០២០-២០៣០ ចុុះនថាទី្១៤ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០ 

- ម្ចញម្សចកតីណែនាមំ្លេ ០១/២០ រ.ទ្.ក សែន ចុុះនថាទី្០៥ ណេតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០២០សតីពីដំ្ម្ែីរការ និង    
នីតិ្វធីិ្ននការវាយត្នេៃអតល់ការទ្ទួ្លសាគ ល់រុែភាពអប់រមំ្លីររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសរមាប់េស្រនតីវាយត្នេៃ  

- រពាងម្សៀវម្ៅណែនាសំតីពីរបព័នធធានារុែភាពអប់រនំអៃកាុងសរមាប់ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា 
- ម្រៀបចសំិកាខ សាោសតីពី ការអនុវត្តម្លីការត្វា របស់និសសតិ្ម្ៅតាេររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា មានអាកចូលរេួ ៦៤នាក់ 
រស ី១២នាក់ 

- ម្ធ្ាបុីម្រវាយត្នេៃពីរុែភាពននរបាយការែ៍សា័យវាយត្នេៃ និងការចុុះពិនិត្យនិងម្អៃៀងតៃ ត់្លកខែសេបត្តិរបស់
ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា ១៤ រេួមាន សាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ សាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃនីតិ្សាស្រសតនិងវទិ្ា
សាស្រសតម្សដ្ឋកិចេ សាកលវទិ្ាល័យសាា យម្រៀង សាកលវទិ្ាល័យ ោ សុមី កំចយមារ វទិ្ាសាថ នវទិ្ាសាស្រសត  
សុខាភិបាលកងយុទ្ធពលម្េេរភូេិនៃ សាកលវទិ្ាល័យអនតរជាតិ្តរា ហគន សាកលវទិ្ាល័យណប្លធី្អនតរជាតិ្ 
សាកលវទិ្ាល័យអនតរជាតិ្ សាកលវទិ្ាល័យអងគរ វទិ្ាសាថ នវា ន់ដា វទិ្ាសាថ នពាែិជាសាស្រសតម្អសុីលីដា និង
សាកលវទិ្ាល័យឯកម្ទ្សននកេពុជាទី្តាងំម្គ្នលភាំម្ពញ រពេទងំសាខាចំនួនពីរ 
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- ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់បញ្េ ប់ម្សៀវម្ៅណែនាសំរមាប់េស្រនតីវាយត្នេៃរុែភាពអប់រឧំត្តេសិកាមាន
អាកចូលរេួ ៤៥នាក់ រសី ៧នាក់ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោបែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីវាយត្នេៃ សតីពីការអនុវត្តម្សៀវម្ៅណែនាេំស្រនតីវាយត្នេៃកាុងការវាយត្នេៃ 
អតល់ការទ្ទួ្លសាគ ល់រុែភាពអប់រមំ្លីររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា មានអាកចូលរេួ ៤៧នាក់ រសី ៨នាក់ 

- ពិនិត្យសាថ នភាពបែតុ ុះបណ្តត លម្ៅតាេររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា ៤។ 

ការបម្រងៀន និងការរសាវរជាវ 
រកសួងបាន៖  

- ម្រៀបចំសនាសិីទ្ជាតិ្ម្លីកទី្២ សតីពី ការរសាវរជាវ និងនវានុវត្តន៍ម្ៅកេពុជា ម្រកាេរបធានបទ្ តួ្នាទី្របស់
សាកលវទិ្ាល័យម្ៅកេពុជាកាុងការម្អៃរចំម្ែុះដឹ្ង និងបម្ចេកវទិ្ា តាេរយៈរបព័នធអនឡាញ មានអាកចូលរេួ 
៣៤៧នាក់ រសី ៥២នាក ់

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបលស់តីពី ទ្រេង់របព័នធររប់ររងព័ត្៌មានការរសាវរជាវ  និងការបែតុ ុះបណ្តត ល
ថ្នា ក់ម្រកាយបរញិ្ញ បរត្កាុងម្នាុះរេួមាន៖ ១.ការអនុវត្តសាកលបងម្លីទ្រេង់របព័នធររប់ររងព័ត្៌មានការរសាវរជាវ
និងការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់ម្រកាយបរញិ្ញ បរត្ ២.ម្សចកតីរពាងរបកាស សតីពីលកខេែឌ និងលកខែវនិិចឆ័យលេែិត្
សរមាប់ដំ្ម្ែីរការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ មានអាកចូលរេួ ៤៩នាក់ រសី ៦នាក់  

- បែតុ ុះបណ្តត លសតីពី ការរសាវរជាវម្លីវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀននិងរងាា យត្នេៃ ម្ដី្េបបីនសុនឹីងម្ត្សត PISA_D វរគបែតុ ុះ    
បណ្តត លជាលកខែៈេរគុម្ទ្ៃសក៍ មានអាកចូលរេួ ៨៧នាក់ រសី ៣៧នាក់ 

- ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃម្លីការអនុវត្តរម្រមាងរសាវរជាវ ៣០ រម្រមាងរបស់ររឹុះសាថ នសិកាម្គ្នលម្ៅទងំ
៥ រេួមាន សាកលវទិ្ាល័យជាតិ្បាត់្ដំ្បង សាកលវទិ្ាល័យសាា យម្រៀង សាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ     
វទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកេពុជា និងសាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃកសិកេម 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោបម្ចេកម្ទ្សការគ្នរំទ្ការអនុវត្ត ពិនិត្យតាេដានរម្រមាងរសាវរជាវ និងវរគត្រេង់ទិ្សសតីពីការ
ម្រៀបចំរម្រមាងរសាវរជាវ មានអាកចូលរេួ ៧៧នាក់ រសី ៥នាក់ 

- ម្បាុះពុេពអាយ ១៥៣ របធានបទ្យ កាុងម្នាុះ នបាឹះពមេពនាយកាមងរស្ុក៩៥របធានបទ្ ម្លីណអាកវទិ្ាសាស្រសតសងគេ,   
ចាប់, អប់រ,ំ ម្ទ្សចរែ៍, ស្រសតី, ម្សដ្ឋកិចេអភិវឌ្ឍន៍, ភាសាអង់ម្រៃស, អភិបាលកិចេ, ទំ្នាក់ទំ្នងអនតរជាតិ្, ម្សដ្ឋកិចេ,
បម្ចេកវទិ្ា, កសិកេម, ទឹ្កនិងបរសិាថ ន, បម្ចេកវទិ្ាអាហរនិងអាហរូបត្ថេភ, វទិ្ាសាស្រសតរូបធាតុ្ និងម្ររឿងបងគុ,ំ
ម្េការតូ្និក និងបម្ចេកវទិ្ាពត៌្មាន, បម្ចេកវទិ្ាថ្នេពល និងររប់ររង និងនបាឹះពមេពនាយអនត ជាតិ៥៨ របធាន
បទ្សតីពីចាប់, អប់រ,ំ ទំ្នាក់ទំ្នងអនតរជាតិ្, ម្សដ្ឋកិចេ បម្ចេកវទិ្ា, វសិាកេម, ម្ទ្សចរែ៍, ទឹ្កនិងបរសិាថ ន, បម្ចេក
វទិ្ាអាហរ និងអាហរូបត្ថេភ, វទិ្ាសាស្រសតរូបធាតុ្ និងម្ររឿងបងគុ ំ, ម្េការតូ្និក និងបម្ចេកវទិ្ាព័ត្៌មាន, បម្ចេក
វទិ្ាថ្នេពល និងររប់ររង 

- កំពុងអនុវត្តរម្រមាងរសាវរជាវ ២៩៤ កាុងម្នាុះរម្រមាងរសាវរជាវជាេួយនដ្រូ ១១៥ អត្ថបទ្ រសាវរជាវណអាកអប់រ,ំ
ចាប់, សងគេសាស្រសត េនុសសសាស្រសត សិកាអភិវឌ្ឍន៍, ភាសាបរម្ទ្ស, កសាងសេត្ថភាពររឹុះសាថ ន, ទ្ំនាក់ទំ្នង
អនតរជាតិ្, ការអភិវឌ្ឍសងគេ, ររប់ររងម្ទ្សចរែ៍, ររប់ររងធុ្រកិចេ, ធ្នាគ្នរ, ហរិញ្ញវត្ថុ, ម្សដ្ឋកិចេ, បណ្តត ញ
ទំ្នាក់ទំ្នងបម្ចេកវទិ្ា, កសិកេម, ឧសាហកេម និងបម្ចេកវទិ្ា, ណអាកវទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម និងរែិត្
វទិ្ា ទឹ្កនិងបរសិាថ ន, បម្ចេកវទិ្ាអាហរ និងអាហរូបត្ថេភ, វទិ្ាសាស្រសតរូបធាតុ្ និងម្ររឿងបងគុ ំ, ម្េការតូ្និក និង
បម្ចេកវទិ្ា, ពត្៌មាន, បម្ចេកវទិ្ាថ្នេពល និងររប់ររង 

- បែតុ ុះបណ្តត លអាករសាវរជាវម្ពញម្មា ង ១០៧នាក់ រសី ២៧នាក់ េិនម្ពញម្មា ង ៣០នាក់ រសី ២នាក់ និង
បុរគលិកគ្នរំទ្ការរសាវរជាវម្ពញម្មា ង ៤៩នាក់ រសី ១៧នាក់ និងេិនម្ពញម្មា ង ១០៤នាក់ រសី ១៤នាក់ 
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- ពិនិត្យវាយត្នេៃនិងអតល់េូលនិធិ្រម្រមាងរសាវរជាវ ៥៣ ដ្ល់ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសាធារែៈ៥ កាុងម្នាុះ ៤៥
រម្រមាងបានអារភាា ប់ម្ៅនឹងឧសាហកេម ណដ្លដឹ្កនានិំងសហដឹ្កនាមំ្ដាយស្រសតី ២២រម្រមាង  

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបលស់តីពី ការរពាងម្គ្នលការែ៍េជឈេែឌ លឧត្តេភាពម្ៅតាេររឹុះសាថ នឧត្តេ
សិកា មានអាកចូលរេួ ៦១នាក ់រសី ១១នាក់ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពី ម្គ្នលការែ៍ណែនាមំ្លីការសិកាសាថ នភាពនិសសតិ្ម្រកាយបញ្េ ប់ការសិកា ម្ៅតាេ
ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា មានអាកចូលរេួ ៣៥នាក់ រសី ៦នាក់។ 

រនៃងថមីកាុ ងវសិ័យអបរ់កំាុ ងបរបិទ្កូវដី្-១៩ ម្ៅតាេររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា 
រកសួងបាន៖  

- ម្រៀបចំដំ្ម្ែីរការននការអតល់ម្សវាអប់រតំាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និកម្ដាយកំែត់្យកកេមវធីិ្ Microsoft Office 
៣៦៥ (Microsoft Teams), Google meet, Google Classroom និង Hangout Meet / Zoom, 
BlueJeans និងកេមវធីិននសងៗនទ្យៀត ម្ដាយមានការអនុញ្ញ ត្ពីរកសួង 

- បនងកីតមនធាបាយ ឧបក ណ៍វណនានិំស្សតិកាមងោ នរបីរបាស្់នូវទ្រេង់សិកាពីចមាា យ 
- ម្រៀបចំបណ្តត ញ ទំ្ហ ំនិងម្លបឿនអីុនធឺ្ែិត្បម្រេីឱ្យការម្រៀននិងបម្រងៀន 
- ន ៀបចំនស្ៀវនៅមរគុម្ទ្ៃសក៍សរមាប់ការម្រៀន ការបម្រងៀនពីចមាា យ និងម្រៀបចំវមី្ដ្អូណែនា ំអំពីរម្បៀបបម្រងៀន និង
ម្រៀនជូនដ្ល់សាស្រសាត ចរយ និងនិសសតិ្ 

- បណាម ឹះបណ្តា លររូបម្រងៀន និងរគូជំនួយសតីពី ោ នរបីរបាស្ក់េមវធីិតាេណបបឌី្ជីថលម្ដាយអលិត្ជាវមី្ដ្អូ 
ន ៀបចំនមន ៀន និងឯកស្វ ស្ិកាម្អសងៗ 

- បម្ងោីត្រែៈកេមការររប់ររង និងរករេអាកបម្ចេកម្ទ្សគ្នរំទ្កាុងការអតល់ម្សវាអប់រតំាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក 
ម្ដាយមានការណបងណចកតួ្នាទី្ និងភារកិចេចាស់ោស់ 

- បម្ងោីត្កេមវធីិ្អនឡាញ ម្ដី្េបទី្យំនាកទ់្យំនងជូនព័ត៌មាននិសសតិ្ ទក់ទ្ងការសិកា  ការចុុះម្ ម្ ុះចូលម្រៀន និងបង់
នថៃសិកា 

- បំពាក់ឧបករែ៍វាស់កម្តត សា័យរបវត្តិ មា សុីនបាញ់សមាៃ ប់ម្េម្រារ ម្រៀបចំកណនៃងោងនដ្ អតល់ទឹ្កអាល់កុល
សរមាប់ោងនដ្ មា ស់ រការមាៃ ត្អងគុយ រពេទងំបានអនុវត្តោ ងរតឹ្េរតូ្វ និងខាា ប់េាួន ជាពិម្សសសតង់ដា 
SOP ម្ៅតាេររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា 

- ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃម្លីការបម្រងៀន និងការម្រៀនតាេណបបឌី្ជីថលម្នុះ ម្ដី្េបធីានារុែភាពអប់ររំបស់
និសសតិ្។ 

ចំែុចរបឈេននរនៃងថមីវសិ័យអបរ់កំាុ ងបរបិទ្កូវដី្-១៩ 
ម្ទុះបីជាមានការេិត្េំម្ដាុះរសាយររប់េម្ធ្ាបាយោ ងណ្តកតី បញ្ា របឈេជាក់ណសតងម្ៅណត្មានណដ្លរួរកត្់

សមាគ ល់រេួមាន៖ 
- ម្ហដាឋ រចនាសេព័នធរូបវន័តសរមាប់ដំ្ម្ែីរការបែតុ ុះបណ្តត លណបបឌី្ជីថលកងាុះកេមវធីី្ Software ឧបករែ៍សមាភ រៈ
ថត្វមី្ដ្អូ បម្រេីឱ្យការបម្រងៀន និងការររប់ររង រពេទងំរបឈេម្លីការចំណ្តយ 

- ម្ៅររឹុះសាថ នសិកាេួយចំនួននិសសតិ្ចូលម្រៀនមានចំនួនតិ្ច ឬសិកាេិនម្ពញម្លញ និងនិសសតិ្មានបញ្ា
របឈេទក់ទ្ងនឹងឯកសារ ឧបករែ៍សិកា ម្សវាអីុនធឺ្ែិត្មានត្នេៃនថៃ ដំ្ម្ែីរការពំុបានលែ កងាុះថវកិា រពេ
ទងំពិបាកទំ្នាក់ទ្នំងរវាងរែៈររប់ររង ររូបម្រងៀនជាេួយនិសសតិ្ជាម្ដី្េ 
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- សេត្ថភាពររូបម្រងៀនម្ៅមានករេិត្ កងាុះបទ្ពិម្សាធ្កាុងការម្រៀបចំម្េម្រៀន ការម្រៀបចំវមី្ដ្អូរូបភាពបម្រងៀនតាេ
ណបបឌី្ជីថល ម្ហយីសាស្រសាត ចរយជាជនជាតិ្បរម្ទ្សពំុអាចម្ធ្ាីដំ្ម្ែីរេកបម្រងៀនបាន 

- យនតការននការររប់ររងទិ្នាន័យនិសសតិ្ ការតាេដានវត្តមាន និងការម្រៀបចំររប់ររងពិនៃុនិសសតិ្ ម្ៅមានភាពេិន
ទន់ចាស់ោស់ 

- មានអលវបិាកម្រៀបចំការសិកាណបបអនុវត្តអារភាា ប់រទឹ្សតីកាុងកសិដាឋ ន ម្រាងជាង និងបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍។ 

ក២. ធានាភាពសក័តិសទិធិននភាពោអែកដឹកនា ំ និងប្គ្ប់ប្គ្ងរបសម់ស្តនតីអប់របំ្គ្ប់លដំ្ឋប់ថ្នែ ក់ 
ការចូល មួសនាិសីទ្យ កិចេរបជុ ំនិងសិ្ោា ស្វលានៅនរៅរបនទ្យស្ (េុនបរបិទ្កូវដី្-១៩) 
រកសួងបាន៖ 

- បញ្ាូ នេស្រនតី ៧នាក់ រសី ២នាក់ ចូលរេួសិកាខ សាោបែតុ ុះបណ្តត លសតីពី ការម្រៀបចំនិងវាយត្នេៃកេមវធីិ្សិកាម្ៅ 
រ  ូមា នី អីុតាលី និងមា ម្ សុី 

- បញ្ាូ នេស្រនតីបុរស ៤នាក់ ចូលរេួកិចេរបជំុរែៈកមាម ធិ្ការរបតិ្បត្តិបណ្តត ញធានារុែភាពអាស្ាន និងកិចេរបជំុ
តុ្េូលវសិាេញ្ញរបស់បណ្តត ញធានារុែភាពអាស្ានរបចឆំ្ា ២ំ០២០ ម្ៅឥែឌូ ម្នសុី និងរបជំុបម្ចេកម្ទ្សសតីពី
សមាហរកេមននឧត្តេសិកានិងការទ្ទួ្លសាគ ល់ ម្ៅម្វៀត្ណ្តេ 

- បញ្ាូ នេស្រនតីបុរស ២នាក ់ ចូលរេួកិចេរបជំុសតីពីកិចេរបជំុពិនិត្យម្ ងីវញិរបចឆំ្ា មំ្លីកទី្១៣ ននចល័ត្ភាពអនតរជាតិ្
កាុងតំ្បន់អាស្ាន ម្ៅនថ 

- បញ្ាូ នេស្រនតីបុរស ១នាក់ ចូលរេួសនាិសីទ្វទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា និងនវានុវត្តន៍អាស្ាន-ជប ុន សតីពីម្គ្នលនម្ោ
បាយវទិ្ាសាស្រសតសរមាប់ការអភិវឌ្ឍរបកបម្ដាយចីរភាពម្ៅកាុងតំ្បន់អាស្ាន ម្ៅម្វៀត្ណ្តេ។ 

ការម្លីកកេពស់អភិបាលកិចេររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា  
រកសួងបាន៖  

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពី របព័នធពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃណអនការណអែកម្លីលទ្ធអលសរមាប់អនុវសិ័យឧត្តេសិកា 
មានអាកចូលរេួ ១០០នាក់ រសី ២១នាក់ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពី ការម្រៀបចំទ្រេង់សរមាប់របេូលព័ត៌្មានអំពីយុទ្ធសាស្រសតម្យនឌ័្រកាុងរម្រមាងណកលេែ   
ការអប់រឧំត្តេសិកា មានអាកចូលរេួ ៣៦នាក់ រសី ១២នាក់ 

- ពិនិត្យតាេដានរបេូលព័ត៌្មាន និងទិ្នាន័យសតីពី ការអនុវត្តរម្រមាងណកលេែការអប់រឧំត្តេសិកា ម្ៅតាេ
ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា៥ និងម្រៀបចំរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាព 

- ម្ចញម្សចកតីសម្រេចសតីពី ការណត្ងតាងំរករេរបឹកាភិបាល ២ររឹុះសាថ ន 
- បែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា៣ សតីពី ការអនុវត្តម្សចកតីណែនាសំរមាប់វាយត្នេៃអតល់ការទ្ទួ្លសាគ ល់
រុែភាពអប់រ ំ

- បែតុ ុះបណ្តត លសតីពី រម្បៀបសរម្សររបាយការែ៍សា័យវាយត្នេៃម្ៅសាកលវទិ្ាល័យអងគរ និងសាកលវទិ្ាល័យ
ជាតិ្បាត់្ដំ្បង 

- ចុុះសិការសាវរជាវអំពីរបសិទ្ធភាពននរុែភាពអប់រមំ្រកាយម្ពលវាយត្នេៃថ្នា ក់ឆ្ា សំិកាេូលដាឋ ន។  
របការម្នុះបញ្ជា ក់ថ្ន អភិបាលកិចេររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា និងកិចេសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្រតូវបានពរងឹង

និងពរងីកជាលំដាប់ពីេួយឆ្ា មំ្ៅេួយឆ្ា ។ំ 

ការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតីឧត្តេសិកា   
រកសួងបាន៖ 
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- បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីកាុងការម្រៀបចំណអនការសកេមភាព និងថវកិាមានអាកចូលរេួ ៣៦នាក់ រសី ៣នាក់ 
- បញ្ាូ នេស្រនតីបុរស ២នាក់ ចូលរេួសិកាខ សាោសតីពីការររប់ររង  និងវភិារទិ្នាន័យម្ដាយម្របីរបាស់កេមវធីិ្ SPSS   
- បញ្ាូ នេស្រនតី ១១នាក់ រសី ៣នាក ់ ចូលរេួសិកាខ សាោសតីពី បម្ចេកម្ទ្សគ្នរំទ្ការអនុវត្ត និងពិនិត្យតាេដាន
រម្រមាងរសាវរជាវ 

- បែតុ ុះបណ្តត លសតីពី ការសរម្សររបាយការែ៍វឌ្ឍនភាព ៦ណេ សរមាបអ់ងគភាពអនុវត្តរម្រមាងណកលេែការអបរ់ ំ
ឧត្តេសិកា មានអាកចូលរេួ ៥០នាក់ រសី ១៣នាក ់

- បែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា ១៦ សតីពី រម្បៀបសរម្សររបាយការែ៍សា័យវាយត្នេៃ មានអាកចូលរេួ 
៤៧នាក់ រសី ៩នាក់។ 
របការម្នុះបញ្ជា ក់ថ្ន បានជួយម្លីកកេពស់សេត្ថភាពម្លីការងារដឹ្កនា ំ ការងារររប់ររង ការងារបនចេកនទ្យស្

ការងារបែតុ ុះបណ្តត ល ការងាររសាវរជាវ ការផ្លា ស្់បាូ  ព័ត៌្មាន និងបទ្យពិនស្វធ។ 

េ. វឌ្ឍនភាពននសចូនាករនលសដប្មច 
ការវភិារវឌ្ឍនភាពសូចនាករអលសម្រេច 

 

សូចនាករ ឯកតា 
ជាក់ណសតង ចំែុចម្ៅ ជាក់ណសតង 

២០២០-២១ សាថ នភាព 
២០១៩-២០ ២០២០-២១ 

ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី ១ ៖ ធានាឱ្យការអបរ់មំានរុែភាព របកបម្ដាយសេធ្េ៌ បរោិបនា និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្  
                              សរមាប់ទងំអស់គ្នា  
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី១ ៖ ម្លីកកេពស់ការចូលម្រៀន និងណកលេែរុែភាពននកេមវធិ្ីបែតុ ុះបណ្តត លម្ៅឧត្តេសិកា ម្ឆ្ព ុះម្ៅការទ្ទ្ួលសាគ ល់ 
                                  រុែភាពករេិត្ជាត្ិ នងិអនតរជាត្ ិ

១. 
អរតារេួននការសិកាម្ៅឧត្តេសិកា % ១២.០ ១៤,២ ១៣,៣ ➔ 

របរស % ១២.២ ១៦,៦ ១៥,៥ ➔ 
រសី % ១១,៨ ១២,៣ ១១,៩ ➔ 

២. 
ភាររយនិសសតិ្ចុុះម្ ម្ ុះចូលម្រៀនកាុងកេមវធិ្បីែតុ ុះបណ្តត លណអាកណសៃេ % ២៨,៣* ៣០,០ ៣០,៤**  

របរស % ៤០,១* ៣៧,៨ ៤៥,៤**  
              រសី % ១៦,៩* ២០,៥ ១៧,៥** ➔ 

៣. េជឈេែឌ លឧត្តេភាព ចំនួន ១ ២ ២  

៤. 
ភាររយបុរគលិកសិកាម្ពញម្មា ងមានរុែវុឌ្ឍថិ្នា កប់ែឌិ ត្ % ៤,១* ៤,៤ ៤,១** ➔ 

រសី % ៣,៦* ១៦,១ ៣,៦** ➔ 

៥. 
ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាណដ្លបានម្ធ្ាកីារសិកាពីសាថ នភាពនិសសតិ្ម្រកាយ
បញ្េប់ការសិកា 

ចំនួន ៥ ៦ ៥ ➔ 

ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី ២ ៖ ធានាភាពស័កតិសិទ្ធិននភាពជាអាកដ្កឹនា ំនងិររប់ររងរបស់េស្រនតអីប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក់ 
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី២៖ អភិវឌ្ឍរបព័នធអភិបាលកិចេ និងការររប់ររងសរមាប់គ្នរំទ្ររុឹះសាថ នឧត្តេសិកាឱ្យទ្ទ្ួលបានសា័យភាពម្ពញម្លញ 
៦. ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាណដ្លអនុវត្តរបព័នធធានារុែភាពអបរ់នំអៃកាុង ចំនួន ១០ ១៥ ១៦  

៧. ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាណដ្លបានការទ្ទ្ួលសាគ ល់រុែភាពអបរ់ ំ ចំនួន ១០ ១៥ ១0 ➔ 

៨. 
ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាណដ្លបញ្េូ លទ្ិនាន័យម្ៅកាុងរបពន័ធព័ត្៌មានវទិ្ា
ររបរ់រងទ្និាន័យឧត្តេសិកា 

ចំនួន ១៣ ២៤ ២៤  

សមាគ ល់:  សម្រេចបានតាេចំែុចម្ៅ ➔ អាចទ្ទ្លួយកបាន  សម្រេចេិនបានតាេចំែុចម្ៅ 
* ទិ្នាន័យឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ ** ទិ្នាន័យឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 
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គ. បញ្ហា ព្រឈម  
ទ្នៃឹេនឹងសេិទ្ធអល បញ្ា របឈេេួយចំនួន ចបំាច់រតូ្វមានកិចេេិត្េំរបឹងណរបងម្ដាុះរសាយ។ បញ្ា របឈេ

ទងំម្នាុះមានដូ្ចជា ៖ 
- ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសាធារែៈេួយចំនួន ពំុទនទ់្ទ្ួលបានការវនិិម្ោរម្លកីាររសាវរជាវ ធ្នធានសាស្រសាត ចរយ
តាេការកំែត្់ 

- របព័នធររប់ររងទិ្នាន័យណបបឌី្ជីថលម្លីសាា នដ្រសាវរជាវ និងការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់ម្រកាយបរញិ្ញ បរត្ពំុទន់
បានយកម្ៅដំ្ម្ែីរការម្ៅតាេររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា 

- កងាុះខាត្សេត្ថភាពនិងបទ្ពិម្សាធ្កាុងការសរម្សរអត្ថបទ្រសាវរជាវសរមាប់ម្បាុះពុេពកាុងទ្សសនាវដ្តីរសាវរជាវ 
- ដំ្ម្ែីរការអតល់សា័យភាពដ្ល់ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសាធារែៈកាុងការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុ និងធ្នធានេនុសស 
េិនទន់បានសម្រេចតាេការកំែត់្ 

- របព័នធធានារុែភាពអប់រឧំត្តេសិកាពំុទន់ដំ្ម្ែីរការបានលែរបម្សីរ។ 
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ុ  
២.២. ៥ អនុវិសយ័ ការអប់រដំប្ៅប្បព័នធ 
ក.      លទធនលសដប្មចបាន 
ក.១ ធានាឱ្យការអប់រមំានគ្ុែភាពប្បកបដដ្ឋយសមធម៌ បរោិបនែ និងដលើកកមពសឱ់្កាស 

កែងុការសកិាដពញមួយជីវិតសប្មាប់ទងំអសគ់្នែ  
រាជធានី ម្េត្តណដ្លបានអនុវត្តកេមវធីិ្អកខរកេមវជិាា ជីវៈមាន ២៥ កេមវធីិ្ម្រកាយអកខរកេមមាន ១៧ កេមវធីិ្ចូលម្រៀន

ម្ ងីវញិមាន ៣ កេមវធីិ្បម្ងោីនរបាក់ចំែូលម្ៅតាេេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍មាន ២២ កេមវធីិ្សេេូលបឋេ
សិកាមាន ២៣ កេមវធីិ្សេេូលេធ្យេសិកាបឋេភូេិមាន ៥ និងកេមវធីិ្បំម្ពញវជិាា មាន ២០ ។ 

តារាងទី្១៩ ៖ រាជធានី ម្េត្តណដ្លបានអនុវត្តកេមវធីិ្ 

កេមវធីិ្ 
រាជធានី ម្េត្ត 

២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ 
អកខរកេមវជិាា ជីវៈ ២៥ ២៥ 
ម្រកាយអកខរកេម ១៧ ១៧ 
ចូលម្រៀនម្ ងីវញិ ២២ ៣ 
បម្ងោីនរបាក់ចំែូល ២៥ ២២ 
សេេូលបឋេសិកា ២៤ ២៣ 
សេេូលេធ្យេសិកាបឋេភូេិ ៨ ៥ 
បំម្ពញវជិាា  ២១ ២០ 

កេមវធីិ្អប់រមំ្រៅរបព័នធម្ៅតាេរាជធានី ម្េត្តេួយចនួំនបានថយចុុះ ម្ដាយសារការរកីរាលដាលននជងឺំកូវដី្-១៩។ 

កេមវធីិ្អកខរកេមវជិាា ជីវៈ 
តាេការអម្ងោត្ម្សដ្ឋកិចេ សងគេកិចេកេពុជាឆ្ា ២ំ០១៩/២០ បងាា ញថ្ន អរតាអកខរកេមជនម្ពញវយ័អាយុ ១៥ឆ្ា ំ

ម្ ងី មាន ៨៧,៨ភាររយ សរមាប់ជនម្ពញវយ័ទងំពីរម្ភទ្ ណដ្លកាុងម្នាុះអរតាអកខរកេមសរមាប់ស្រសតីមាន ៨៤,៨ភាររយ 
និងបុរស ៩០,៩ភាររយ ម្ៅឆ្ា ២ំ០១៧ សរមាប់ជនម្ពញវយ័ទងំពីរម្ភទ្ មាន ៨២,៥ភាររយ រសី ៧៨,១ភាររយ។  
អរតាអកខរជនជាស្រសតីមានការម្កីនម្ ងី ម្ដាយសារការេិត្េំរបឹងណរបងរបស់រាជរដាឋ ភិបាលម្លីការម្លីកកេពស់ម្យនឌ័្រ
កាុងវសិ័យអប់រ។ំ ម្ដាយណ ក ជំម្រឿនទូ្ម្ៅរបជាជនម្ៅរពុះរាជាណ្តចរកកេពុជាឆ្ា ២ំ០១៩ បងាា ញថ្ន អរតាអកខរកេមជន
ម្ពញវយ័អាយុ ១៥ឆ្ា មំ្ ងីសរមាប់ជនម្ពញវយ័ទងំពីរម្ភទ្ មាន ៨៧,៧ភាររយ ។  

ទិ្វាអកខរកេមជាតិ្ ៨ កញ្ញ  ជាកមាៃ ងំចលករជួយជំរុញឱ្យកេមវធីិ្ម្នុះ កាន់ណត្មានរបសិទ្ធភាព និងចូលរេួកាត់្
បនថយអរតាអនកខរភាពរួរឱ្យកត្់សមាគ ល់។ ជាក់ណសតងរកសួងបានអសពាអាយទិ្វាអកខរកេមជាតិ្ ៨ កញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ 
ម្រកាេរបធានបទ្ «អកខរកេមជាេូលដាឋ នររឹុះននការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្» ។ 

រូបភាពទី្៤០៖ អរតាអកខរកេមជនម្ពញវយ័អាយុ១៥ឆ្ា មំ្ ងី 
 
 
 
 
 
 

របភព៖ របាយការែ៍អម្ងោត្ម្សដ្ឋកិចេ សងគេកិចេកេពុជាឆ្ា ២ំ០១៩/២០ (វទិ្ាសាថ នជាតិ្សថិតិ្, ធ្ាូ  ២០២០) 
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ថ្នា ក់អកខរកេមមាន ៨៩៤ថ្នា ក់ ររបដ្ែត ប់ ៨៣០ភូេិ ៥៥១ឃុ្ ំសងាោ ត្់ ១៨៦រករង រសរក េែឌ  ម្ៅទូ្ទងំរបម្ទ្ស។ 
រកសួងររប់ររងថ្នា ក់អកខរកេម ៨៧៨ ថយ ១១ ម្សមី ១,២៤ភាររយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍររប់ររងថ្នា ក់អកខរកេម ១៦ ថយ 
៣៦ ម្សមី ៦៩,២៣ភាររយ។ រកសួងសហការជាេួយអងគការយូម្ែសោូ អងគការសុីបា  អងគការអាយ ូ និងម្រាងចរក 
បានអនុវត្តកេមវធីិ្អកខរកេមម្ៅតាេម្រាងចរកមាន ១៣ថ្នា ក់ ម្ដាយដំ្ម្ែីរការម្ៅរាជធានី ម្េត្តកណ្តត ល កំពង់ចេ  
កំពង់ឆ្ា ងំ សាា យម្រៀង និងកំពង់សពឺ។ សហការជាេួយរកសួងេហនអៃ បានអនុវត្តកេមវធីិ្អកខរកេមម្ៅតាេពនធនាគ្នរមាន 
៣៣ថ្នា ក ់កាុង ១៨ម្េត្ត រាជធានី រេួមានម្េត្តបនាៃ យមានជ័យ បាត់្ដំ្បង កំពង់ចេ កំពង់ឆ្ា ងំ កំពង់ធំ្ កំពត្ កណ្្តល 
ម្កាុះកុង រកម្ចុះ ម្ពាធ្ិ៍សាត់្ រត្នរិរ ីម្សៀេរាប រពុះសីហនុ សាា យម្រៀង តាណកវ ឧត្តរមានជ័យ ត្បូងឃ្មុ ំ និងរាជធានី និង
ម្ៅេែឌ លណកណរបមាន ៧ថ្នា ក់ ម្ៅរាជធានី និងម្េត្តត្បូងឃ្មុ។ំ 

ររូអកខរកេមមាន ៨៩៤នាក ់ រសី ៣៩,៧១ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយរកសួង ៨៧៨នាក ់ រសី ៣៩,៥២   
ភាររយ និងររប់ររងម្ដាយនដ្រូអភិវឌ្ឍ ១៦នាក់ រសី ៥០ភាររយ។ ររូអកខរកេមបានបំប ន ៨១៩នាក់ រសី ៣៨,៤៦
ភាររយ កាុងម្នាុះបំប នម្ដាយរកសួង ៨០៣នាក់ រសី ៣៦,៩៩ភាររយ រេួទងំររូអកខរកេមសរមាប់កេមករ កេមការនីិ
តាេម្រាងចរកបានបំប ន ២៤នាក់ រសី ៦៦,៦៧ភាររយ ពនធនាគ្នរបានបំប ន ៣២នាក ់ រសី ១៥,៦៣ភាររយ និង
េែឌ លណកណរបបានបំប ន ៧នាក់ រសី ១៤,២៩ភាររយ។ ររអូកខរកេមបំប នម្ដាយនដ្រូអភិវឌ្ឍ ១៦នាក ់រសី ៥០ភាររយ។ 

អាកសិកាមាន ១៧ ៦៩៧នាក ់ រសី ៦៤,៩៨ភាររយ កាុងម្នាុះអាកសិកាម្ៅតាេម្រាងចរកមាន ២៧៧នាក់ រសី
១០០ភាររយ ម្ៅពនធនាគ្នរ ៦៧៧នាក់ រសី ៧,៥៣ភាររយ ម្ៅេែឌ លណកណរប ១៦០នាក់ រសី ១៣,១២ភាររយ ។ អាក
សិកាបានបញ្េប់វរគ ១៥ ៣០៩នាក ់ រសី ៦៦,០៦ភាររយ កាុងម្នាុះបានឆ្ៃងកាត់្ម្ត្សតសតង់ដាបញ្េ ប់ជាប់ ១៤ ២១០
នាក់ ម្សមី ៩២,៨២ភាររយ រសី ៦៦,១៦ភាររយ ម្ដាយបំែិនណអាកអកសរ ១២ ១៩៤នាក់ ម្សមី ៧៩,៦៥ភាររយ រសី 
៦៦,៣៥ភាររយ និងបំែិនណអាកម្លេ ១០ ៨៨៩នាក់ ម្សមី ៧១,១៣ភាររយ រសី ៦៦,៣៩ភាររយ។  

អនកខរជនអាយុ ១៥ឆ្ា មំ្ ងីមាន ៥៦៨ ៧៧៥នាក់ រសី ៥១,៧៨ភាររយ (សថិតិ្ពីេនៃីរ អយក រាជធានី ម្េត្តឆ្ា ំ
២០២០) កាុងឆ្ា មំ្នុះ កេមវធីិ្អកខរកេមបានរមំ្ដាុះអនកខរជន ១៤ ២១០នាក់ ម្សមី ២,៥ភាររយ រសី ៦៦,១៦ភាររយ។  

ចំនួនម្នុះទេទរឱ្យមានការយកចិត្តទុ្កដាក់បណនថេម្ទ្ៀត្ពីររប់សាថ ប័ន និងនដ្រូពាក់ព័នធ កាុ ងការរមំ្ដាុះអនកខរជន 
ពីម្រគ្នុះេិនម្ចុះអកសរ ម្ដី្េបីចូលរេួចំណែកកាុ ងការអភិវឌ្ឍម្សដ្ឋកិចេសងគេ។ 

តារាងទី្២០ ៖ ចំនួនថ្នា ក ់ររ ូនិងអាកសិកាកេមវធីិ្អកខរកេមវជិាា ជីវៈ 

បរោិយ 
២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន(+)/ថយ(-) 

សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី 

ថ្នា ក់អកខរ
កេម 

អយក ៨៨៩   ៨៧៨   -១១   
នដ្រូ ៥២   ១៦   -៣៦   
សរុប ៩៤១   ៨៩៤   -៤៧   

ររូអកខរកេម 
អយក ៨៨៩ ៣៥២ ៨៧៨ ៣៤៧ -១១ -៥ 
នដ្រូ ៦៩ ៣១ ១៦ ៨ -៥៣ -២៣ 
សរុប ៩៥៨ ៣៨៣ ៨៩៤ ៣៥៥ -៦៤ -២៨ 

អាកសិកា 
អយក ១៧ ៩២២ ១១ ៧៦៨ ១៧ ២៨៥ ១១ ១៩៣ -៦៣៧ -៥៧៥ 
នដ្រូ ១ ១៧៩ ៧២៨ ៤០៩ ៣០៥ -៧៧០ -៤២៣ 
សរុប ១៩ ១០១ ១២ ៤៩៦ ១៧ ៦៩៤ ១១ ៤៩៨ -១ ៤០៧ -៩៩៨ 
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រូបភាពទី្៤១៖ លទ្ធអលអាកសិកាបញ្េប់កេមវធីិ្អកខរកេម 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទី្៤២៖ លទ្ធអលអាកសិកាកេមវធីិ្អកខរកេមឆ្ា ២ំ០២០ 

 

 

 

 

 

 

 

លទ្ធអលម្នុះបងាា ញថ្ន ករេិត្សេត្ថភាពននអាកបពាេ ប់ការសិកាម្ដាយម្ជារជយ័ម្លីកេមវធីិ្អកខរកេមណអាកបំែិន
អកសរេពស់ជាងបំែិនម្លេ។ របការណដ្លរតូ្វយកចិត្តទុ្កដាក់បណនថេម្ទ្ៀត្ អំពីវធីិ្សាស្រសត និងសមាភ រៈសរមាប់ការ
បម្រងៀនបំែិនម្លេ។ 

រូបភាពទី្៤៣៖ លទ្ធអលអាកសិកាបញ្េប់កេមវធីិ្អកខរកេមឆ្ា ២ំ០២០ តាេរករេអាយុ 

 

 

 

 

 

 

 អនកខរជនម្ពញវយ័អាយុ ១៥ឆ្ា មំ្ ីងមានការថយចុុះ របការម្នុះបញ្ា ក់ឱ្យម្ឃី្ញថ្ន កេមវធីិ្អកខរកេមវជិាា ជីវៈ
បានពរងីកវសិាលភាព និងមានការទក់ទញ ម្ដាយសារពីេួយឆ្ា មំ្ៅេួយឆ្ា  ំ អាចរមំ្ដាុះបានអកខរជនថមីរបមាែជា 
២,៥ភាររយ ម្ដាយអតល់ឱ្កាសឱ្យអាកទងំម្នាុះអាចបនតការសិកាតាេកេមវធីិ្ និងជនំាញម្អសងៗ។ 
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កេមវធីិ្ម្រកាយអកខរកេម  
កេមវធីិ្ម្នុះបានជួយបម្ងោីនចំម្ែុះដឹ្ង និងទ្ប់សាោ ត់្ការម្ភៃចអកសរដ្ល់អកខរជនថមី និងរបជាសហរេន៍។ រកសួង

និងនដ្រូអភិវឌ្ឍមានបណ្តា ល័យ ៣៩ ដំ្ម្ែីរការ ៣៤ ម្សមី ៨៧,១៨ភាររយ។ បណ្តា ល័យររប់ររងម្ដាយរកសួងមាន 
២៥ ដំ្ម្ែីរការ ២០ ម្សមី ៨០ភាររយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍមាន ១៤ ដំ្ម្ែីរការ ១០០ភាររយ។ 

អាកចូលអាន ១៨ ៣០៩នាក់ ថយ ១៣ ៧០៦នាក់ ម្សមី ៤២,៨១ភាររយ រសី ៥៧,៣០ភាររយ ថយ ៧ ៩៦៦នាក់ 
ម្សម ី៤៣,១៦ភាររយ។ អាកចូលអានម្ៅបណ្តា ល័យគ្នរំទ្ម្ដាយរកសួង ១៣ ១២៩នាក ់ថយ ៦ ៨១៥នាក ់ម្សមី ៣៤,១៧
ភាររយ រសី ៥៦,៦៤ភាររយ ថយ ៣ ៧៩៦នាក់ ម្សមី ៣៣,៨០ភាររយ និងអាកចូលអានម្ៅបណ្តា ល័យគ្នរំទ្ម្ដាយ
នដ្រូអភិវឌ្ឍ ៥ ១៨០នាក់ ថយ ៦ ៨៩១ នាក់ ម្សមី ៥៧,០៩ភាររយ រសី ៥៨,៩៨ភាររយ ថយ ៤ ១៧០នាក់ ម្សមី 
៥៧,៧២ភាររយ ម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា ២ំ០១៩។ 

តារាងទី្២១ ៖ សថិតិ្បណ្តា ល័យនិងអាកចូលអាន 

បរោិយ 
២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន(+) / ថយ(-) 
សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី 

បណ្តា ល័យ 

អយក 
សរុប ២៥   ២៥   ០   
ដំ្ម្ែីរការ ២៥   ២០   -៥   

នដ្រូ 
សរុប ១៦   ១៤   -២   
ដំ្ម្ែីរការ ១៤   ១៤   ០   

សរុប សរុប ៤១   ៣៩   -២   
ដ្មំ្ែីរការ ៣៩   ៣៤   -៥   

អាកចូលអាន 
អយក ១៩ ៩៤៤ ១១ ២៣២ ១៣ ១២៩ ៧ ៤៣៦ -៦ ២៤១ -៣ ៤១១ 
នដ្រូ ១២ ០៧១ ៧ ២២៥ ៥ ១៨០ ៣ ០៥៥ -៦ ៨៩១ -៤ ១៧០ 
សរុប ៣២ ០១៥ ១៨ ៤៥៧ ១៨ ៣០៩ ១០ ៤៩១ -១៣ ១៣២ -៧ ៥៨១ 

រូបភាពទី្៤៤៖ លទ្ធអលអាកចូលអានកាុងបណ្តា ល័យ 

 

 

 

 

 

 

របការម្នុះបងាា ញថ្ន អាកចូលអានម្ៅកាុ ងបណ្តា ល័យមានការថយចុុះ ម្ដាយសារការរកីរាលដាលននជងឺំកូវដី្-១៩។ 
ជនួំសេកវញិ អាកចូលអានតៃ ល់កាុ ងបណ្តា ល័យ អាចអាន និងសិការសាវរជាវតាេរបព័នធម្អ ិចរតូ្និកវញិ។ 

ទ្នៃឹេនឹងម្នុះកេមវធីិ្ណកលេែរុែភាពរស់ម្ៅ ក៏បានចូលរេួចំណែកបម្ងោីនចំម្ែុះដឹ្ង  និងទ្ប់សាោ ត់្ម្រគ្នុះម្ភៃច
អកសរដ្ល់របជាសហរេន៍ ណដ្លកាុងម្នាុះមានការអសពាអាយអត្ថបទ្តាេវទិ្យុរជាតិ្កេពុជាបាន ៩ ថយ ៣៨ ម្សមី ៨០,៨៥
ភាររយ។ ការអសពាអាយវមី្ដ្អូបាន ៣ ម្កីន ១ ម្សមី ៥០ភាររយ ដូ្ចជាវមី្ដ្អូសតីពីអកខរកេមជាេូលដាឋ នររឹុះននការសិកា
ម្ពញេួយជីវតិ្ វមី្ដ្អូសតីពីបរោិបនានិងការអប់រ ំ និងវមី្ដ្អូសតីពីរេួគ្នា ម្លីកកេពស់េជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ម្យងី 
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ណដ្លមានអាកទ្សសនាសរុប ៥២ ៨២៥នាក់ ម្កីន ២០ ២៦៩នាក់ ម្សមី ៦០,៦៦ភាររយ អាកម្ពញចិត្ត ៣១១១នាក់ 
និងអាកណចករណំលក ៣៩៦នាក់។ 
កេមវធីិ្ចូលម្រៀនម្ ីងវញិ 

កេមវធីិ្ម្នុះ អតល់ឱ្កាសឱ្យសិសសម្បាុះបង់ការសិកាម្ៅថ្នា ក់ទី្៣ ដ្ល់ទី្៦ បានបនតការសិកាម្ ងីវញិម្ៅតាេ
សាោចំម្ែុះទូ្ម្ៅអប់រកំាុងរបព័នធ។ សថិតិ្ និងសូចនាករអប់រឆំ្ា សំិកា ២០១៩-២០២០ បងាា ញថ្ន អរតាម្បាុះបង់ការ
សិកាករេិត្បឋេសិកាពីថ្នា ក់ទី្៣ ដ្ល់ទី្៦ មាន ៨,៩៨ភាររយ រស ី៧,៧ភាររយ ននសិសសរបមាែជា ១១៤ ៨៧៤
នាក់ រសី ៤៧ ៩០៩នាក ់និងអរតាម្បាុះបង់ការសិកាករេិត្េធ្យេសិកាបឋេភូេិ ១៨,៦ភាររយ រសី ១៧,៤ភាររយ 
ននសិសសរបមាែ ១១៥ ១២៨នាក ់រសី ៥៦ ៦៣៨នាក់។ 

ថ្នា ក់ចូលម្រៀនម្ ងីវញិមាន ៩១ ថយ ៥៣៩ ម្សមី ៨៥,៥៦ភាររយ កាុងម្នាុះគ្នរំទ្ម្ដាយរកសួងទងំអស់ ម្ដាយ
ណ កនដ្រូអភិវឌ្ឍេិនបានអនុវត្តម្ទ្។ ររូកេមវធីិ្ចូលម្រៀនម្ ងីវញិ ៩១នាក់ ថយ ៥៧០នាក់ ម្សមី ៨៦,២៣ភាររយ រស ី
២៧,៤៧ភាររយ ថយ ៨៤,៤៧ភាររយ ។  

សិសសចូលម្រៀនមាន ១ ៧៤២នាក ់ ថយ ១០ ០៦៩នាក់ ម្សមី ៨៥,២៥ភាររយ រសី ៤២,៧១ភាររយ ថយ 
៤៥០៩នាក់ ម្សមី ៨៥,៨៤ភាររយ ។ សសិសបានបញ្េប់មាន ១ ៧០៤នាក់ ថយ ៩ ៣១៦នាក់ ម្សមី ៨៤,៥៤ភាររយ
រសី ៤៣,០៨ភាររយ ថយ ៤ ២៦២នាក ់ម្សមី ៨៥,៣១ភាររយ។ សិសសបញ្ាូ នមាន ១ ៦២៤នាក់ ថយ ៨ ៩៧៣នាក់ 
ម្សមី ៨៤,៦៧ភាររយ រសី ៤៣,១០ភាររយ ថយ ៤ ០៦៥នាក់ ម្សមី ៨៥,៣១ភាររយ។ សិសសបញ្ាូ នចូលម្រៀនតាេ
សាោកាុងរបព័នធវញិ ១,៤១ភាររយននសិសសម្បាុះបង់ការសិកាឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០។ 

តារាងទី្២២ ៖ សថិតិ្ថ្នា ក ់ររ ូនិងសិសសកេមវធីិ្ចូលម្រៀនម្ ងីវញិ 

បរោិយ 
២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន(+) / ថយ(-) 
សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី 

សិសស
ម្បាុះបង់ 

បឋេសិកា ៨៩ ៧៧១ ៣៦ ២១៧  ១១៤ ៨៧៤ ៤៧ ៩០៩      
េធ្យេសិកា ៥១ ៧៣២ ២៤ ៤៣៨  ១១៥ ១២៨ ៥៦ ៦៣៨      

ថ្នា ក ់
អយក ៦៣០   ៩១   -៥៣៩   
នដ្រូ ៣១   ០   -៣១   
សរុប ៦៦១   ៩១   -៥៧០   

ររ ូ
អយក ៦៣០ ១៥៣ ៩១ ២៥ -៥៣៩ -១២៨ 
នដ្រូ ៣១ ៨ ០ ០ -៣១ -៨ 
សរុប ៦៦១ ១៦១ ៩១ ២៥ -៥៧០ -១៣៦ 

សិសស 
អយក ១១ ៣០០ ៥ ០១៨ ១ ៧៤២ ៧៤៤ -៩ ៥៥៨ -៤ ២៧៤ 
នដ្រូ ៥១១ ២៣៥ ០ ០ -៥១១ -២៣៥ 
សរុប ១១ ៨១១ ៥ ២៥៣ ១ ៧៤២ ៧៤៤ -១០ ០៦៩ -៤ ៥០៩ 

រូបភាពទី្៤៥៖ លទ្ធអលសិសសបញ្ាូ នននកេមវធីិ្ចូលម្រៀនម្ ងីវញិ 
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របការម្នុះបងាា ញថ្ន ចំនួនសិសសចូលម្រៀនម្ ីងវញិមានការថយចុុះ ម្ដាយអនុវត្តបានណត្ ៣ម្េត្តប ុម្ណ្តា ុះ 
ម្ដាយសារសាោរតូ្វតែ កម្ដី្េបីចូលរេួបងាោ រ និងទ្ប់សាោ ត់្ការរកីរាលដាលជងឺំកូវដី្-១៩ ពីម្រពាុះកេមវធីិ្ម្នុះអនុវត្តម្ៅ
កាុ ងសាោបឋេសិកា ម្ពលវសិសេកាលធំ្។  
កេមវធីិ្បម្ងោីនរបាកចំ់ែូល 

េជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍រត្ូវបានចត្់ទុ្កជាសាោម្រៀនណអាកអប់រមំ្រៅរបព័នធ។ េជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍
មាន ៣៤៩ ថយ ២ ម្សមី ០,៥៧ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយរកសួង ៣៣០ ដំ្ម្ែីរការ ៣០៣ ម្សមី ៩១,៨២ភាររយ 
និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ១៩ ដំ្ម្ែីរការ ១៨ ម្សម ី៩៤,៧៤ភាររយ។ ឆ្ា ២ំ០២០ម្នុះ មានណត្េនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្េត្ត
បនាៃ យមានជ័យ កំពង់សពឺ ម្កាុះកុង និងរាជធានីប ុម្ណ្តា ុះ ណដ្លបានអតល់ថវកិាដំ្ម្ែីរការេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍
រសបតាេរបកាសអនតររកសួងម្លេ ៥០៨ សហវ.របក ចុុះនថាទី្២០ ណេឧសភា ឆ្ា ២ំ០១៣ សតីពីម្គ្នលការែ៍ចំណ្តយ
សរមាប់អនុវត្តថវកិាកេមវធីិ្។ 

ថ្នា ក់ជំនាញេុេរបរមាន ៥៨៤ ថយ ២៥ ម្សមី ៤,១១ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយរកសួង ៥៧៤ ថយ ៩ 
ម្សមី ១,៥៤ភាររយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ១០ ថយ ១៦ ម្សម ី៦១,៥៤ភាររយ។  

ររូជំនាញេុេរបរមាន ៥៨៤នាក់ ម្កីន ២០ ម្សមី ៣,៥៥ភាររយ រសី ៥៣,៧៧ភាររយ ម្កីន ៤នាក់ ម្សម ី
៤,២៩ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយរកសួង ៥៧៤នាក់ ម្កីន ៣៦ ម្សមី ៦,៦៩ភាររយ រសី៥៣,៨៣ភាររយ ម្កីន 
១៤ ម្សមី ៤,៧៥ភាររយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ១០ ថយ ១៦ ម្សមី ៦១,៥៤ភាររយ រសី ៥០ភាររយ ថយ ១០ ម្សមី ៦៦,៦៧
ភាររយ។ 

អាកសិកាមាន ៨ ៦២២នាក់ ថយ ៧៥៥នាក់ ម្សមី ៨,០៥ភាររយ រសី ៦៥,៩៦ភាររយ ថយ ៣៧៧នាក ់ម្សមី 
៦,២២ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយរកសួង ៨ ២១២នាក់ ថយ ៤២៦នាក់ ម្សមី ៤,៩៣ភាររយ រសី ៦៥,៨៩ភាររយ 
ថយ ២៧៤នាក់ ម្សមី ៤,៨២ភាររយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ៤១០នាក់ ថយ ៣២៩នាក់ ម្សមី ៤៤,៥២ភាររយ រសី ៦៧,៣២
ភាររយ ថយ ១០៣នាក់ ម្សមី ២៧,១៨ភាររយ ។  

រែៈររប់ររងេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍មាន ១ ២៩៤នាក ់ ថយ ៤០០នាក់ ម្សមី ២៣,៦១ភាររយ រសី 
២៨,៥២ ភាររយ ថយ ១៤នាក ់ម្សមី ៤,៧៥ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយរកសួង ១ ១៥០នាក់ ថយ ៤០១នាក ់ម្សម ី
២៥,៨៥ភាររយ រសី ២៦,៥២ភាររយ ថយ ៣២នាក ់ម្សមី ៩,៥០ភាររយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ១៤៤នាក ់ម្កីន ១នាក ់ម្សម ី
០,៧០ភាររយ រសី ៤៤,៤៤ភាររយ ថយ ៤នាក់ ម្សមី ៥,៨៨ភាររយ។ 

ម្ដាយណ កម្ៅឆ្ា ២ំ០២០ រកសួងបានដំ្ម្ែីរការកេមវធីិ្សេេូលអប់រកំរេិត្េូលដាឋ ន(BEEP)ម្ៅេជឈេែឌ ល
សិកាសហរេន៍សងាោ ត់្វត្តររ រករងបាត់្ដំ្បង ម្េត្តបាត់្ដំ្បង និងេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ដំ្រលិ រសរកអូរាងំឪ 
ម្េត្តត្បូងឃ្មុ ំមានអាកសិកាសរុប ៣៥នាក់ រសី ៤២,៨៦ភាររយ។ 

តារាងទី្២៣ ៖ សថិតិ្េជឈេែឌ លសិកាសហរេន ៍ថ្នា ក ់ររជំូនាញ និងអាកសិកាជំនាញេុេរបរ 

បរោិយ 
២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន(+) / ថយ(-) 
សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី 

េ.ស.ស 
អយក ៣៣០   ៣៣០   ០   
នដ្រូ ២១   ១៩   -២   
សរុប ៣៥១   ៣៤៩   -២   

ថ្នា ក់ជំនាញ 
េុេរបរ 

អយក ៥៨៣   ៥៧៤   -៩   
នដ្រូ ២៦   ១០   -១៦   
សរុប ៦០៩   ៥៨៤   -២៥   

រែៈ អយក ១ ៥៥១ ៣៣៧ ១ ១៥០ ៣០៥ -៤០១ -៣២ 
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ររបរ់រង 
េសស 

នដ្រូ ១៤៣ ៦៨ ១៤៤ ៦៤ ១ -៤ 
សរុប ១ ៦៩៤ ៤០៥ ១ ២៩៤ ៣៦៩ -៤០០ -៣៦ 

ររូជំនាញ 
េុេរបរ 

អយក ៥៣៨ ២៩៥ ៥៧៤ ៣០៩ ៣៦ ១៤ 
នដ្រូ ២៦ ១៥ ១០ ៥ -១៦ -១០ 
សរុប ៥៦៤ ៣១០ ៥៨៤ ៣១៤ ២០ ៤ 

អាកសិកា 
ជំនាញេុេរបរ 

អយក ៨ ៦៣៨ ៥ ៦៨៥ ៨ ២១២ ៥ ៤១១ -៤២៦ -២៧៤ 
នដ្រូ ៧៣៩ ៣៧៩ ៤១០ ២៧៦ -៣២៩ -១០៣ 
សរុប ៩ ៣៧៧ ៦ ០៦៤ ៨ ៦២២ ៥ ៦៨៧ -៧៥៥ -៣៧៧ 

រូបភាពទី្៤៦៖ លទ្ធអលអាកសិកាជំនាញេុេរបរបានបញ្េបក់េមវធីិ្បម្ងោីនរបាក់ចំែូល  
 

 

 

 

 

 

អាកសិកាជំនាញេុេរបរបានបញ្េប់ ៧ ០៩០នាក់ ថយ ១ ១៨៨នាក់ ម្សមី ១៤,៣៥ភាររយ រសី ៦៥,៥០ភាររយ 
ថយ ៧៤៩នាក់  ម្សមី ១៣,៨៩ភាររយ និងបានរប ងជាប់ ៦ ៤៧៨នាក់ ម្សមី ៩១,៣៧ ភាររយ រសី ៤ ២៣៦នាក់ 
ម្ធ្ៀបនឹងអាកសិកាបញ្េ ប់។ 

ឆ្ា ២ំ០២០ ជំនាញេុេរបរមាន ៤០ ថ្នា ក់ជំនាញេុេរបរមាន ៥៨៤ ថ្នា ក់ជំនាញកាត់្ម្ដ្រមាន ១៧១។ ថ្នា ក់កាត្់
ម្ដ្រមានអាកសិកា ២ ៤៧០នាក ់ម្សមី ២៨,៦៥ភាររយ រសី ២ ២៥៩នាក ់ម្សមី ៩១,៤៦ភាររយ។ អាកសិការប ងជាប់ 
៦ ៤៧៨នាក ់ម្សមី ៩១,៣៧ភាររយ រសី ៤ ២៣៦នាក ់ម្សមី ៦៥,៣៩ភាររយ កាុងម្នាុះអាកសិកាជំនាញកាត្់ម្ដ្រមាន 
១៦៧១នាក់ ម្សមី ២៥,៧៩ភាររយ រសី ១ ៥៤៤នាក់ ម្សមី ៦៨,៣៥ភាររយ។     

តារាងទី្២៤ ៖ សថិតិ្អាកសិកាជំនាញេុេរបរ ឆ្ា ២ំ០២០ 

ល.រ ជំនាញេុេរបរ ថ្នា ក ់
ចូលម្រៀន រប ងជាប ់

សរុប រសី សរុប រសី 
១ កាត្់ម្ដ្រ ១៧១ ២ ៤៧០ ២ ២៥៩ ១ ៦៧១ ១ ៥៤៤ 
២ កំុពយូទ័្រ ៨៤ ១ ៣៦០ ៧៧៤ ៩៧៧ ៥៧០ 
៣ ណកសេផសស ៤១ ៥៨៥ ៥៥៥ ៤០៨ ៣៨៩ 
៤ សំអាងកាយ ៤០ ៥០៨ ៥០៣ ៤០៣ ៤០១ 
៥ ម្ភៃងរបនពែី ៣០ ៣៥២ ៩០ ២៤៤ ៦១ 
៦ ម្ភៃងពិែពាទ្យ ២៩ ២៩២ ៧៩ ២២៨ ៦៣ 
៧ ភាសាបរម្ទ្ស ២៧ ៥៩៦ ៣០៥ ៤៥៨ ២៣៧ 
៨ កាត្់សក ់ ១៩ ២៤០ ៣៤ ១៩២ ២៧ 
៩ សំអាងការ ១៨ ២៣២ ២៣២ ២០៦ ២០៦ 
១០ កសិកេមចំរុុះ ១៦ ២២២ ១២២ ១៦៥ ៨៤ 
១១ ជួសជុលមា សីុន ១៦ ១៧៦ ៨ ១៦១ ៨ 
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១២ អារណដ្ក ១៤ ១៨៧ ៧ ១៣៥ ០ 
១៣ ចិញ្េ ឹេមាន់ ទ ១២ ១៧៦ ៧៩ ១៥៩ ៧៧ 
១៤ ដាដំំ្ណ្ត ំ ៥ ៧៨ ៤០ ៦១ ៣០ 
១៥ របាជូំនពរ ៥ ៩៤ ៧៣ ៩៣ ៧២ 
១៦ ជួសជុលមា សីុនខាា ត្តូ្ច ៤ ៦១ ០ ៤០ ០ 
១៧ ជួសជុលេ ូតូ្ ៤ ៤១ ១៦ ៣៧ ១៦ 
១៨ ដាបំណនៃ ៤ ៦០ ៤១ ៥៥ ៣៩ 
១៩ ត្ស្រនតីសេ័យ ៤ ៧៤ ៤១ ៦០ ៣៥ 
២០ ធ្នាគ្នររសូវ ៤ ២៤០ ១៦០ ២៤០ ១៦០ 
២១ ចិញ្េ ឹេរជូក ៣ ៣៧ ២៧ ២៤ ២១ 
២២ ជួសជុលវទិ្យុ ទូ្រទ្សសន៍ ៣ ៤៣ ០ ៣៧ ០ 
២៣ ត្េាញ ៣ ៣៥ ៣២ ១០ ១០ 
២៤ បែតុ ុះអសតិ្ ៣ ៣៤ ២២ ៣១ ២២ 
២៥ ម្បាុះពុេពឥដ្ឋ ចក់លូ ៣ ៤៥ ០ ៤០ ០ 
២៦ សំែង់ ៣ ៤២ ៣ ៤០ ៣ 
២៧ ចិញ្េ ឹេចរងិត្ ២ ២២ ១៣ ២១ ១២ 
២៨ នចាេ ូត្តោ  ២ ៣៥ ៣៥ ១៦ ១៦ 
២៩ ធ្នាគ្នរម្គ្ន ២ ១០ ៦ ១០ ៦ 
៣០ សិបបកេមម្ដ្ ២ ៥៣ ៣៣ ៤៨ ៣០ 
៣១ ឥែទនខាា ត្តូ្ច ២ ១១០ ៨០ ១១០ ៨០ 
៣២ ចមាៃ ក់ ១ ១៥ ០ ១៥ ០ 
៣៣ ចក់លូ ១ ១១ ០ ១១ ០ 
៣៤ ចិញ្េ ឹេម្គ្ន ១ ១២ ០ ១០ ០ 
៣៥ នចារត្ម្ឡាកដូ្ង ១ ១០ ០ ១០ ០ 
៣៦ ជាងម្ឈ ី ១ ១០ ០ ៨ ០ 
៣៧ ជួសជុលទូ្រស័ពៃ ១ ១៩ ៧ ១៩ ៧ 
៣៨ សិបបកេមម្ធ្ាីលបរតី្ ១ ១០ ១ ០ ០ 
៣៩ សមូត្ ១ ១០ ១០ ១០ ១០ 
៤០ អរគិសនី ១ ១៥ ០ ១៥ ០ 

សរុប ៥៨៤ ៨ ៦២២ ៥ ៦៨៧ ៦ ៤៧៨ ៤ ២៣៦ 

អាកសិកាជំនាញេុេរបរបានបម្ងោីត្េុេរបរតៃ ល់េៃួនមាន ២ ១៨១នាក ់ម្សមី ៣០,៧៦ភាររយ រសី ១ ៣២៧នាក់ 
ម្លី ៣៧ របម្ភទ្ជំនាញ ម្ធ្ៀបអាកសិកាបានបញ្េ ប់កេមវធីិ្ កាុងម្នាុះេុេរបរកាត្់ម្ដ្រមាន ៥៥៣នាក់ រសី ៥១៨នាក។់   
កេមវធីិ្បម្ងោីនរបាក់ចំែូល ជាពិម្សសជំនាញកាត់្ម្ដ្រម្ៅណត្មានភាពទក់ទញជាងម្រ។  

តារាងទី្២៥៖ អាកម្រៀនជំនាញបានបម្ងោីត្េុេរបរតៃ ល់េៃួន 

ល.រ ជំនាញេុេរបរ 
អាកបម្ងោីត្េុេរបរតៃ ល់េៃួន 
សរុប រសី 

១ កាត្់ម្ដ្រ ៥៥៣ ៥១៨ 
២ កំុពយូទ័្រ ៣៤១ ១៨៦ 
៣ ម្ភៃងរបនពែី ១៧៨ ៦៤ 
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៤ ម្ភៃងពិែពាទ្យ ១៣១ ៣១ 
៥ ចិញ្េ ឹេមាន់ ទ ១៣០ ៤៦ 
៦ ណកសេផសស ១២៦ ១១៦ 
៧ សមាែ ងកាយ ៩៥ ៩១ 
៨ កាត្់សក ់ ៦២ ១២ 
៩ ភាសាបរម្ទ្ស ៥៨ ៣៨ 
១០ របាជូំនពរ ៥២ ៣៦ 
១១ ដាដំំ្ណ្ត ំ ៥១ ២២ 
១២ ដាបំណនៃ ៤២ ៣៤ 
១៣ កសិកេមចរេរុះ ៣៧ ១៨ 
១៤ ត្េាញ ២៩ ២១ 
១៥ ជួសជុលមា សីុនខាា ត្តូ្ច ២៦ ០ 
១៦ ចមាៃ ក់ ២៤ ០ 
១៧ ចិញ្េ ឹេរជូក ២០ ១៧ 
១៨ ចិញ្េ ឹេចរងិត្ ២០ ១០ 
១៩ ជួសជុលមា សីុន ១៩ ០ 
២០ ចិញ្េ ឹេរតី្ បងោង ១៨ ៧ 
២១ អារណដ្ក ១៨ ៤ 
២២ សិបបកេមកំម្បាៃ ក ១៦ ១៦ 
២៣ ជាងម្ឈ ី ១៤ ០ 
២៤ ជួសជុលេ ូតូ្ ១៤ ៤ 
២៥ សំែង់ ១៤ ០ 
២៦ ត្ស្រនតីសេ័យ ១៣ ៧ 
២៧ ចិញ្េ ឹេម្គ្ន ១២ ០ 
២៨ បែតុ ុះអសតិ្ ១២ ១១ 
២៩ សមាែ ងការ ១១ ១០ 
៣០ រក ងឹម្ឈ ី ១០ ២ 
៣១ នចារត្ម្ឡាកដូ្ង ១០ ០ 
៣២ អរគិសនី ៨ ០ 
៣៣ បសុម្ពទ្យ ៦ ០ 
៣៤ ណកនចាេាូបអាហរ ៥ ៤ 
៣៥ ជួសជុលវទិ្យុ ទូ្រទ្សសន៍ ៣ ០ 
៣៦ សមូត្ ២ ២ 
៣៧ ចក់លូ ១ ០ 

សរុប ២ ១៨១ ១ ៣២៧ 
របការម្នុះបងាា ញថ្ន ម្ទុះសថិត្កាុ ងបរបិទ្ននការរបឈេនឹងការរកីរាលដាលននជងឺំកូវដី្-១៩ ោ ងណ្តក៏ម្ដាយ 

កេមវធីិ្ម្នុះម្ៅណត្ម្ដី្រតួ្នាទី្ោ ងសំខាន់កាុ ងការជួយរបជាសហរេន៍ឱ្យទ្ទួ្លបានចំម្ែុះដឹ្ង បំែិន និងជនំាញេុេរបរ
ងាយៗ ជាពិម្សសជនជួបការលំបាក និងជនងាយរងម្រគ្នុះ ម្ដី្េបីម្លីកកេពស់ជីវភាពរស់ម្ៅរបកបម្ដាយម្សចកតីនថៃថាូ រ 
និងជាពលរដ្ឋសកលរសបតាេបរបិទ្ននការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្។ កតាត ម្នុះទេទរឱ្យយកចិត្តទុ្កដាក់បណនថេកាុ ងការ
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អភិវឌ្ឍេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ និងណរបកាៃ យម្ៅជាេជឈេែឌ លសិកាម្ពញេួយជីវតិ្ ណដ្លរត្ូវម្ធ្ាីបចេុ បបនាកេមនន
កេមវធីិ្សិកា ការអតល់ជនំាញ ការពិនិត្យជនំាញម្ ីងវញិ និងការអភិវឌ្ឍជនំាញម្ដាយម្របីបម្ចេកវទិ្ា ឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅ
នឹងសងគេ និងម្សដ្ឋកិចេឌី្ជីថល។ 

កេមវធីិ្សេេូល-បំម្ពញវជិាា   
កេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកាអបរ់មំ្រៅរបពន័ធ 

ថ្នា ក់កេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធមាន ៣៧៤ ម្កីន ១៦ ម្សមី ៤,៤៧ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយ
រកសួង ៣៦៣ ម្កីន ១០ ម្សមី ២,៨៣ភាររយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ១១ ម្កីន ៦ ម្សមី ១២០ភាររយ។ កេមវធីិ្សេេូលបឋេ
សិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធថ្នា ក់ឆ្ា ទីំ្១ មាន ២១៨ ម្កីន ២៥  ម្សមី ១២,៩៥ភាររយ និងថ្នា ក់ឆ្ា ទីំ្២ មាន ១៥៦ ថយ ៩ ម្សមី 
៥,៤៥ភាររយ។ រកសួងសហការជាេួយរកសួងេហនអៃ បានដំ្ម្ែីរការថ្នា ក់កេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធ
ម្ៅេែឌ លណកណរប ២ថ្នា ក់ និងម្ៅពនធនាគ្នរ ១១ថ្នា ក់។ 

ររូបម្រងៀនមាន ៣៧៤នាក់ ម្កីន ១៦នាក់ ម្សមី ៤,៤៧ភាររយ រសី ៣៤,៤៩ភាររយ ម្កីន ២២នាក់ ម្សមី 
២០,៥៦ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយរកសួង ៣៦៣នាក់ ម្កីន ១០នាក ់ម្សមី ២,៨៣ភាររយ រស ី៣៤,១៦ភាររយ 
ម្កីន ១៩នាក់ ម្សមី ១៨,១០ភាររយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ១១នាក់ ម្កីន ៦នាក់ ម្សមី ១២០ភាររយ រសី ៤៥,៤៥ភាររយ 
ម្កីន ៣នាក់ ម្សមី ១៥០ភាររយ។ 

អាកសិកាកេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធម្ៅឆ្ា ទីំ្១ និងឆ្ា ទីំ្២ មាន ៧ ០៨៣នាក់ ម្កីន ៣២៣
នាក់ ម្សមី ៤,៧៨ភាររយ រសី ៤២,១៦ភាររយ ថយ ១២២នាក ់ ម្សមី ៣,៩៣ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយរកសួង    
៦ ៨៦៩នាក់ ម្កីន ២១៥នាក ់ម្សមី ៣,២៣ភាររយ រសី ៤១,៩០ភាររយ ថយ ១៧៩នាក ់ម្សមី ៥,៨៦ភាររយ (អាកសិកា
ម្ៅេែឌ លណកណរប ៣៨នាក់ រសី ០០នាក់ និងម្ៅកាុងពនធនាគ្នរ ២៣១នាក់ រសី ១៣នាក់) និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ២១៤
នាក់ ម្កីន ១០៨នាក់ ម្សមី ១០១,៨៩ភាររយ រសី ៥០,៤៧ភាររយ ម្កីន ៥៧នាក់ ម្សមី ១១១,៧៦ភាររយ។ 

តារាងទី្២៦ ៖ សថិតិ្ថ្នា ក ់ររ ូនិងអាកសិកាកេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកា 

បរោិយ 
២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន(+) / ថយ(-) 
សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី 

ថ្នា ក ់
អយក ៣៥៣   ៣៦៣   ១០   
នដ្រូ ៥   ១១   ៦   
សរុប ៣៥៨   ៣៧៤   ១៦   

ររបូម្រងៀន 
អយក ៣៥៣ ១០៥ ៣៦៣ ១២៤ ១០ ១៩ 
នដ្រូ ៥ ២ ១១ ៥ ៦ ៣ 
សរុប ៣៥៨ ១០៧ ៣៧៤ ១២៩ ១៦ ២២ 

អាកសិកា 
អយក ៦ ៦៥៤ ៣ ០៥៧ ៦ ៨៦៩ ២ ៨៧៨ ២១៥ -១៧៩ 
នដ្រូ ១០៦ ៥១ ២១៤ ១០៨ ១០៨ ៥៧ 
សរុប ៦ ៧៦០ ៣ ១០៨ ៧ ០៨៣ ២ ៩៨៦ ៣២៣ -១២២ 

កេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធមានរយៈម្ពល ២ឆ្ា  ំ ម្ទី្បចប់កេមវធីិ្ ដូ្ម្ចាុះអាកសិកាណដ្លបានបញ្េប់
កេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកាម្នុះ រឺជាអាកសិកាណដ្លបានបញ្េ ប់ថ្នា ក់ឆ្ា ទីំ្២។ កាុងឆ្ា ២ំ០២០ អាកសិកាបានបញ្េ ប់កេមវធីិ្
សេេូលបឋេសិកា ២ ៦០៥នាក់ ថយ ១៨៨នាក់ ម្សមី ៦,៧៣ភាររយ រសី ៤៤,៦១ភាររយ ថយ ១៥៧នាក់ ម្សមី 
១១,៩០ភាររយ កាុងម្នាុះរប ងជាប់ ២ ៤១៨នាក ់ម្សម ី៩២,៨២ ភាររយ រសី ១ ០៨៦នាក់ ម្សម ី៩៣,៤៣ភាររយ។ 
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តារាងទី្២៧៖ ចំនួនអាកម្រៀនបញ្េប់តាេករេិត្ឆ្ា  ំ

សាថ ប័ន 
ថ្នា ក់ឆ្ា ទីំ្១ ថ្នា ក់ឆ្ា ទីំ្២ 

សរុប រសី សរុប រសី 
អ.យ.ក ៣ ៥៧៣ ១ ៤៥១ ២ ៥១៥ ១ ១២០ 
នដ្រូអភិវឌ្ឍ ១២៣ ៦៦ ៩០ ៤២ 

សរុប ៣ ៦៩៦ ១ ៥១៧ ២ ៦០៥ ១ ១៦២ 
អាកម្រៀនបានបញ្េប់ទងំឆ្ា ទីំ្១ និងឆ្ា ទីំ្២ មាន ៦ ៣០១នាក ់ ម្កីន ១៦០នាក់ ម្សម ី២,៦១ភាររយ រសី ៤២,៥២    

ភាររយ ថយ ១៧៦នាក ់ម្សម ី៦,១៦ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយរកសួង ៦ ០៨៨នាក់ ម្កីន ៥១នាក ់ម្សម ី០,៨៤
ភាររយ រសី ៤២,២៣ភាររយ ថយ ២៣៣នាក់ ម្សមី ៨,៣១ភាររយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ២១៣នាក ់ ម្កីន ១០៩នាក់ 
ម្សមី ១០៤,៨១ភាររយ រសី ៥០,៧០ភាររយ ម្កីន ៥៧នាក់ ម្សមី ១១១,៧៦ភាររយ ។ 

រូបភាពទី្៤៧៖ ចំនួនអាកសិកាបញ្េបក់េមវធីិ្សេេូលបឋេសិកា (ថ្នា កឆ់្ា ទីំ្២) 
 
 
 
 
 

 
 
របការម្នុះបងាា ញថ្នកេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធមានការម្កីនម្ ីង ម្ដាយសារមានការចប់អារេមែ៍

ពីរករេេុេសញ្ញ  ការសិកាពីចមាា យនិងការសិកាតាេរបព័នធម្អ ិចរតូ្និក និងការអសពាអាយគ្នរំទ្ពីររប់ភារីពាក់ព័នធ។ 
កេមវធីិ្សេេូលេធ្យេសិកាបឋេភូេិអបរ់មំ្រៅរបពន័ធ 

ថ្នា ក់សេេូលេធ្យេសិកាបឋេភូេិអប់រមំ្រៅរបព័នធមាន ៥ ថយ ១៤ ម្សមី ៧៣,៦៨ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររង
ម្ដាយរកសួង ៤ ថយ ១៣ ម្សមី ៧៦,៤៧ភាររយ និងគ្នរំទ្ម្ដាយនដ្រូអភិវឌ្ឍមាន ១ ថយ ១ ម្សមី ៥០ភាររយ។  

ររូបម្រងៀនមាន ១៤នាក ់ ថយ ៤១នាក់ ម្សមី ៧៤,៥៤ភាររយ រសី ៤២,៨៦ភាររយ ថយ ២នាក់ ម្សមី ២៥ 
ភាររយ កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយរកសួង ១០នាក់ ថយ ៤២នាក់ ម្សមី ៨០,៧៧ភាររយ រសី ៣០ភាររយ ថយ ៣នាក់ 
ម្សមី ៥០ភាររយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ៤នាក់ ម្កីន ១ ម្សមី ៣៣,៣៣ភាររយ រសី ៧៥ភាររយ ម្កីន ១ ម្សមី ៥០ភាររយ ។ 

 អាកសិកាឆ្ា ទីំ្១ និងឆ្ា ទីំ្២ មាន ១០៤នាក់ ថយ ២៧០នាក់ ម្សមី ៧២,១៩ភាររយ រសី ៣៦,៥៤ភាររយ 
កាុងម្នាុះររប់ររងម្ដាយរកសួង ៨៥នាក់ ថយ ២៥៣នាក់ ម្សមី ៧៤,៨៥ភាររយ រសី ៣១,៧៦ភាររយ ថយ ១០៤
នាក់ ម្សមី ៧៩,៣៩ភាររយ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍ ១៩នាក់ ថយ ១៧នាក់ ម្សមី ៤៧,២២ភាររយ រសី ៥៧,៨៩ភាររយ 
ថយ ១៧នាក់ ម្សមី ៦០,៧១ភាររយ។ អាកសិកាចូលម្រៀនថ្នា ក់ឆ្ា ទីំ្១ មាន ៤៣នាក់ រសី ២៥,៥៨ភាររយ និងថ្នា ក់ឆ្ា ំ
ទី្២ មាន ៦១នាក ់រសី ៤៤,២៦ភាររយ។ 

កេមវធីិ្សេេូលេធ្យេសិកាបឋេភូេិអប់រមំ្រៅរបព័នធមានរយៈម្ពល ២ឆ្ា មំ្ទី្បបញ្េបក់េមវធីិ្ ដូ្ម្ចាុះអាកសិកា
ណដ្លបានបញ្េ ប់កេមវធីិ្ម្នុះ រឺជាអាកសិកាណដ្លបានបញ្េ ប់ថ្នា ក់ឆ្ា ទីំ្២។ អាកសិកាបានបញ្េ ប់កេមវធីិ្សេេូលេធ្យេ
សិកាបឋេភូេិមាន ៥៦នាក់ រសី ២៦នាក ់េករប ង ៤៥នាក់ រស ី២៦នាក់ រប ងជាប់ ៤៥នាក ់រសី ២៦នាក។់  
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តារាងទី្២៨៖ សថិតិ្ថ្នា ក ់ររ ូនិងអាកសិកាកេមវធីិ្សេេូលេធ្យេសិកាបឋេភូេិអបរ់មំ្រៅរបពន័ធ 

បរោិយ 
២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន(+) / ថយ(-) 
សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី 

ថ្នា ក ់
អយក ១៧   ៤   -១៣   
នដ្រូ ២   ១   -១   
សរុប ១៩   ៥   -១៤   

ររបូម្រងៀន 
អយក ៥២ ៦ ១០ ៣ -៤២ -៣ 
នដ្រូ ៣ ២ ៤ ៣ ១ ១ 
សរុប ៥៥ ៨ ១៤ ៦ -៤១ -២ 

សិសសចូល
ម្រៀន 

អយក ៣៣៨ ១៣១ ៨៥ ២៧ -២៥៣ -១០៤ 
នដ្រូ ៣៦ ២៨ ១៩ ១១ -១៧ -១៧ 
សរុប ៣៧៤ ១៥៩ ១០៤ ៣៨ -២៧០ -១២១ 

សិសសេក
រប ង 

អយក ២១៦ ៨១ ២៩ ១៦ -១៨៧ -៦៥ 
នដ្រូ ១៦ ១៦ ១៦ ១០ ០ -៦ 
សរុប ២៣២ ៩៧ ៤៥ ២៦ -១៨៧ -៧១ 

សិសស
រប ងជាប ់

អយក ២១២ ៨៣ ២៩ ១៦ -១៨៣ -៦៧ 
នដ្រូ ១៥ ១៥ ១៦ ១០ ១ -៥ 
សរុប ២២៧ ៩៨ ៤៥ ២៦ -១៨២ -៧២ 

 
រូបភាពទី្៤៨៖ ចំនួនអាកសិការប ងជាបក់េមវធីិ្សេេូលេធ្យេសិកាបឋេភូេិអបរ់មំ្រៅរបពន័ធ (ថ្នា ក់ឆ្ា ទីំ្២) 

 
 
 
 
 
 

 

កេមវធីិ្សេេូលេធ្យេសិកាបឋេភូេិអប់រមំ្រៅរបព័នធ បានជួយកុមារ និងយុវជនម្រៅសាោឱ្យមានឱ្កាសបានចូល
ម្រៀនបញ្េប់ករេិត្េធ្យេសិកាបឋេភូេិ ម្ដី្េបីបនតការសិកាម្ៅករេិត្េពស់ជាង និងចប់យកជនំាញបម្ចេកម្ទ្សវជិាា ជីវៈ។ 
កតាត ថយចុុះននអាកសិកា បានបងាា ញពីបញ្ា របឈេ ណដ្លអាកសិកាពំុអាចបត់្ណបនតាេការសិការសបតាេរនៃងថមី ណដ្ល
ទេទរឱ្យម្ធ្ាីសា័យសិកា និងរសាវរជាវម្ដាយេៃួ នឯងតាេរបព័នធម្អ ិចរតូ្និក។ ដូ្ម្ចាុះអាកសិការត្ូវម្ធ្ាីការម្រៀនសូរត្បណនថេ
ម្លីជនំាញម្របីរបព័នធម្អ ិចរតូ្និក និងបនាំេៃួ នម្លីការម្រៀនសូរត្តាេរនៃងថមីននវសិ័យអប់រកំាុ ងបរបិទ្កូវដី្-១៩។ 
េធ្យេសិកាបឋេភូេិបំម្ពញវជិាា  

អាកសិកាចូលម្រៀនកេមវធីិ្េធ្យេសិកាបឋេភូេិបំម្ពញវជិាា មាន ៨៣០នាក ់ ថយ ១៤៩នាក់ ម្សមី ១៥,២២     
ភាររយ រសី ២៦,២៧ភាររយ ថយ ២៥នាក ់ម្សមី ១០,២៩ភាររយ។ 
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តារាងទី្២៩៖ សថិតិ្ថ្នា ក ់ររ ូនិងអាកសិកាេធ្យេសិកាបឋេភូេិបំម្ពញវជិាា  

បរោិយ 
២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន ឬ ថយ 

សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី 
ររូបម្រងៀន ម្របីរបាស់ររូអប់រកំាុងរបព័នធ 
សិសសចូលម្រៀន ៩៧៩ ២៤៣ ៨៣០ ២១៨ -១៤៩ -២៥ 
សិសសេករប ង ៨១០ ២១០ ៧៧០ ១៩៣ -៤០ -១៧ 
សិសសរប ងជាប់ ៥៣៨ ១៦៦ ៧៧០ ១៩៣ ២៣២ ២៧ 

ម្បកខជនេធ្យេសិកាបឋេភូេិបំម្ពញវជិាា និងនសារនិេករប ង ៧៧០នាក់ ថយ ៤០នាក់ ម្សមី ៤,៩៤ភាររយ 
រសី ២៥,០៦ភាររយ ថយ ១៧នាក ់ ម្សមី ៨,១០ភាររយ កាុងម្នាុះរប ងជាប់ ៧៧០នាក់ ម្កីន ២៣២នាក ់ ម្សម ី
៤៣,១២ ភាររយ រសី ២៥,០៦ភាររយ ម្កីន ២៧នាក់ ម្សមី ១៦,២៧ភាររយ។ 

រូបភាពទី្៤៩៖ លទ្ធអលអាកសិការប ងជាបេ់ធ្យេសិកាបឋេភូេិបំម្ពញវជិាា  
 

 

 

 

 
េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិបំម្ពញវជិាា   

អាកសិកាចូលម្រៀនកេមវធីិ្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិបំម្ពញវជិាា  ៣ ៩៦៩នាក់ ថយ ១ ៦៤៩នាក់ ម្សមី ២៩,៣៥
ភាររយ រសី ៣២,៩៨ភាររយ ថយ ៥០៦នាក់ ម្សមី ២៧,៨៨ភាររយ។  

តារាងទី្៣០៖ សថិតិ្ថ្នា ក ់ររ ូនិងអាកសិកាេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិបំម្ពញវជិាា  

បរោិយ 
២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន ឬថយ 
សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី 

ររូបម្រងៀន ម្របីរបាស់ររូអប់រកំាុងរបព័នធ 
សិសសចូលម្រៀន ៥ ៦១៨ ១ ៨១៥ ៣ ៩៦៩ ១ ៣០៩ -១ ៦៤៩ -៥០៦ 
សិសសេករប ង ៧ ៧៥១ ២ ៥០២ ៥ ១៨៤ ១ ៥១២ -២ ៥៦៧ -៩៩០ 
សិសសរប ងជាប់ ២ ៩៤១ ១ ១៩៧ ៥ ១៨៤ ១ ៥១២ ២ ២៤៣ ៣១៥ 

ម្បកខជនេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិបំម្ពញវជិាា  និងនសារនិបំម្ពញវជិាា េករប ង ៥ ១៨៤នាក់ ថយ ២ ៥៦៧នាក់ 
ម្សមី ៣៣,១២ភាររយ រសី ២៩,១៧ភាររយ ថយ ៩៩០នាក់ ម្សមី ៣៩,៥៧ភាររយ កាុងម្នាុះរប ងជាប់ ៥ ១៨៤នាក់ 
ម្កីន ២ ២៤៣នាក់ ម្សមី ៧៦,២៧ភាររយ រសី ២៩,១៧ភាររយ ម្កីន ៣១៥នាក់ ម្សមី ២៦,៣២ភាររយ។  

រូបភាពទី្៥០៖ លទ្ធអលអាកសិការប ងជាបេ់ធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិបំម្ពញវជិាា  
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កេមវធីិ្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិបំម្ពញវជិាា  អ្ល់ឱ្យអាកសិកាណដ្លពំុមានឱ្កាសររប់រគ្នន់បានបនតការសិកា និង
រប ងបញ្េ ប់សញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ និងចប់យកជនំាញវជិាា ជីវៈ និងបនតម្ៅករេិត្ឧត្តេសិកា។  

ក.២. ធានាភាពសក័តិសទិធិននភាពោអែកដឹកនា ំនិងប្គ្ប់ប្គ្ងរបសម់ស្តនតីអប់របំ្គ្ប់លដំ្ឋប់ថ្នែ ក់ 
រកសួងបានម្រៀបចំការររប់ររង និងការចត់្ណចងម្សវាបម្រងៀនររប់កេមវធីិ្អប់រមំ្រៅរបព័នធ ម្ដាយអនុម្ោេតាេ

អនុរកឹត្យម្លេ ២០ អនរក.បក ចុុះនថាទី្០៥ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០១៥ របស់រាជរដាឋ ភិបាល រឺបម្ងោីនរបាក់កនរេជូនររូ
បម្រងៀនជាប់កិចេសនាអប់រមំ្រៅរបព័នធតាេកេមវធីិ្ពី ៥០ ម្ៅ១០០ភាររយ ននម្បៀវត្សសរុបរបចណំេរបស់ររូបម្រងៀន
ករេិត្បឋេសិកាម្ទី្បម្ចញថមី រពេទងំមានរបាក់ម្លីកទឹ្កចិត្តសរមាប់រែៈររប់ររងេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ 
១២ណេ។ 

ម្ដី្េបជំីរុញការអនុវត្តអនុវសិ័យអប់រមំ្រៅរបព័នធ ឱ្យមានភាពរលូនរបកបម្ដាយរុែភាព និងរបសិទ្ធភាពម្ៅ      
ទូ្ទងំរបម្ទ្ស រកសួងបាន៖ 

- ម្ចញរបកាសទ្ទួ្លសាគ ល់ររូបម្រងៀនជាប់កិចេសនាអប់រមំ្រៅរបព័នធ ២ ៤៧២នាក់ កាុងម្នាុះមាន កេមវធីិ្អកខរកេម
វជិាា ជីវៈ ៨៩៩នាក់ កេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកា ៣៥៩នាក់ កេមវធីិ្ចូលម្រៀនម្ ងីវញិ ៦៣៧នាក់ និងកេមវធីិ្
បម្ងោីនរបាក់ចំែូល ៥៧៧នាក់ 

- បែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនកេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធ ២២៣នាក់ រសី ៧៣នាក់ 
- ចុុះកិចេរពេម្រពៀងជាេួយអងគការ ជីអិនអាយ របម្ទ្សកូម្រ   
- ចុុះកិចេរពេម្រពៀងជាេួយអងគការ យូម្ែសោូភាំម្ពញ 
- ចុុះកិចេរពេម្រពៀងជាេួយអងគការ ឡាយអិនកៃឹប របម្ទ្សកូម្រ   
- ចុុះកិចេរពេម្រពៀងជាេួយអងគការ ឌី្វវី ីអនតរជាតិ្ សរមាប់ឆ្ា ២ំ០២០ 
- ម្រជីសម្រសីេស្រនតីររប់ររងជារបធាន និងអនុរបធានការោិល័យ ១០រូប 
- អលិត្ និងអសពាអាយវមី្ដ្អូ ៨៤ឃ្ៃបី សតីពីការបម្រងៀនពីចមាា យសរមាប់កេមវធីិ្អកខរកេមវជិាា ជីវៈ និងកេមវធីិ្        
សេេូលបឋេសិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធ 

- ម្ចញម្សចកតីណែនាសំតីពីកិចេដំ្ម្ែីរការម្ ងីវញិថ្នា ក់ម្រៀនកេមវធីិ្អប់រមំ្រៅរបព័នធឆ្ា ២ំ០២០ 
- ម្ចញម្សចកតីណែនាសំតីពី ការសិកាពីចមាា យ និងការសិកាតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក សរមាប់កេមវធីិ្អកខរកេម    
កេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធ កេមវធីិ្សេេូលេធ្យេសិកាបឋេភូេិអប់រមំ្រៅរបព័នធ 

- ដាក់បញ្េូ លកេមវធីិ្សេេូលេធ្យេសិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធ ម្ៅកាុងម្សវារចកម្ចញចូលណត្េួយ 
- អសពាអាយទិ្វាអកខរកេមជាតិ្ ៨ កញ្ញ  ២០២០ តាេវទិ្យុជាតិ្ និងទូ្រទ្សសន៍ជាតិ្ ម្រកាេរបធានបទ្ «អកខរកេមជា
េូលដាឋ នររឹុះននការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្» 

- ពិនិត្យម្េីលដំ្ម្ែីរការថ្នា ក់អកខរកេម សេេូល និងសកេមភាពេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ចំនួន ៨ម្េត្ត 
- ពិនិត្យការអនុវត្តរបព័នធ NFE-MIS ម្ៅម្េត្តសៃឹងណរត្ង ម្ពាធ្ិ៍សាត់្ និងនរពណវង 
- ណចក Posters និងអសពាអាយពីបញ្ា ជំងឺកូវដី្-១៩ ម្ៅ ១៣ម្េត្ត 
- ណកសរេួលរបកាសម្លេ ២៤២៩ សតីពីការបម្ងោីត្ និងការររប់ររងេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ 
- អលិត្សប  ត្ និងអសពាអាយចំនួន ៣ ម្ដី្េបអីបអរសាទ្រទិ្វាអកខរកេមជាតិ្ ៨ កញ្ញ  ២០២០ សតីពីបរោិបនា និង
ការអប់រេំជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍អារភាា ប់នឹងជំនាញេុេរបរ និងការររប់ររងេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ 

- របជំុរករេការងារបម្ចេកម្ទ្សម្រៀបចំណអនការសកេមភាពជាតិ្ សតីពីការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្ មានអាកចូលរេួ ២២
នាក់ រសី ២នាក់ 

- ម្រជីសម្រសី និងអតល់រងាា ន់ម្លីកទឹ្កចិត្តដ្ល់រែៈររប់ររងេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ម្ឆ្ាីេ ៥រូប 
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- បែតុ ុះបណ្តត លររូអកខរកេមតាេម្រាងចរក ៤៤នាក់ រសី ១៩នាក់  
- អាយអត្ថបទ្សតីពីសកេមភាពការងារអប់រមំ្រៅរបព័នធតាេវទិ្យុជាតិ្កេពុជា ៩ អត្ថបទ្ 
- បានរបជំុសតីពីកេមវធីិ្សេេូលេធ្យេបឋេភូេិអប់រមំ្រៅរបព័នធ ជាេួយអងគការយូម្ែសោូភាំម្ពញ យូម្ែសោូបាងកក 
និងអងគការ ជីអិនអាយ របម្ទ្សកូម្រ   តាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និក 

- ចូលរួេជារែៈកេមការរបឆ្ងំម្ររឿងម្ញៀន របឆ្ងំការជួញដូ្រអៃូ វម្ភទ្ ទ្ប់សាោ ត្់ម្រគ្នុះថ្នា ក់ចរាចរែ៍អៃូវម្គ្នក 
និងសរម្សរម្រឿងនិទន រូបភាព ម្ដី្េបីអសពាអាយអប់រដំ្ល់របជាពលរដ្ឋម្ៅតាេសហរេន៍។ 
របការម្នុះបានពរងឹងសេត្ថភាព កិចេសហការ និងម្លីកកេពស់ការងារអប់រមំ្រៅរបព័នធតាេណបបរនៃងថមីរសបតាេ         

បរបិទ្ននយុរសេ័យឌី្ជីថល។ 
េ.    វឌ្ឍនភាពននសចូនាករនលសដប្មច 

សូចនាករអលសម្រេចរបស់អនុវសិ័យអប់រមំ្រៅរបព័នធ ម្ធ្ៀបនឹងណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា ២ំ០១៩ សម្រេចបាន
តាេចំែុចម្ៅ ១២,៥០ភាររយ អាចទ្ទ្ួលយកបាន ២៥ភាររយ និងសម្រេចេិនបាន ៦២,៥០ភាររយ។ 

ការវភិារវឌ្ឍនភាពសូចនាករអលសម្រេច 

សូចនាករ ឯកតា 
ជាក់ណសតង ចំែុចម្ៅ ជាក់ណសតង 

២០២០-២១ 
សាថ ន
ភាព ២០១៩-២០ ២០២០-២១ 

ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី១៖ ធានាឱ្យការអប់រមំានរុែភាព របកបម្ដាយសេធ្េ៌ បរោិបនា និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជវីតិ្  
                              សរមាប់ទងំអស់គ្នា  
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី១៖ បម្ងោីនចនំួនអកខរជន និងការចូលម្រៀនកាុងកេមវធិ្អីបរ់មំ្រៅរបពន័ធសរមាប់កុមារ នងិយុវជនម្រៅសាោ រពេទងំ 
                                ម្ពញវយ័ណដ្លជាអនកខរជន ទ្ទ្ួលបានម្សវាអប់រមំ្រៅរបព័នធបានម្ពញម្លញកាុងរកបេែឌ ការសិកាម្ពញេួយ  
                                  ជីវតិ្របកបម្ដាយវជិាា សេបទ បំែិនសេបទ និងចរោិសេបទ 
១ . របជាជនេនិម្ចុះអកសរបានបញ្េបថ់្នា ក់អកខរកេម ចំនួន ១៦ ៥៣៥* ១៥ ២០០ ១៥ ៣០៩**  
២. សិសសចូលម្រៀនកាុងកេមវធិ្ីសេេូល ចំនួន ៧ ១៣៤* ៨ ៣០០ ៧ ១៨៧** ➔ 
៣ . េ.ស.ស.ណដ្លណរបកាៃ យជាេជឈេែឌ លសិកាម្ពញេួយជីវតិ្ ចំនួន ៧* ១៥ ១៤** ➔ 
៤ . កុមារបានបញ្េប់កេមវធិ្ចូីលម្រៀនម្ ងីវញិ និងបានបញ្ាូ នម្ៅកាុងរបព័នធ ចំនួន ១០ ៥៩៧* ១០ ១៨០ ១ ៦២៤**  
៥ . អាកបានបញ្េបវ់រគបែតុ ុះបណ្តត លជំនាញេុេរបរ ចំនួន ៨ ២៧៨* ១១ ១០០ ៧ ០៩០**  
ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី២៖ ធានាភាពស័កតិសិទ្ធិននភាពជាអាកដ្កឹនា ំនងិររប់ររងរបស់េស្រនតអីប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក់ 
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី២៖ ជំរុញការអនុវត្តរបពន័ធររប់ររងអប់រមំ្រៅរបពន័ធណអែកម្លីកលទ្ធអលឱ្យមានដ្មំ្ែីរការបានម្ពញម្លញ 
៦ . ម្េត្តណដ្លបានអនុវត្តរកបេែឌ ពិនតិ្យតាេដាន និងវាយត្នេៃអបរ់មំ្រៅ

របពន័ធណអែកម្លីលទ្ធអល 
ចំនួន ០ ១០ ០  

៧. រសរកណដ្លអនុវត្តបានរបព័នធព័ត្៌មានររប់ររងអប់រមំ្រៅរបពន័ធ ចំនួន ០ ៦០ ០  

វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី៣៖ ពរងឹងសេត្ថភាពររប់ររងរបស់េស្រនតអីបរ់មំ្រៅរបពន័ធររប់លំដាបថ់្នា ក់ 
៨ . េស្រនតអីបរ់មំ្រៅរបពន័ធទ្ទ្ួលការបែតុ ុះបណ្តត លម្លីការម្ធ្ាីណអនការ និង

ការររប់ររងម្សវាអបរ់មំ្រៅរបពន័ធ 
ចំនួន ១៣០* ២៦០ ០  

សមាគ ល់:  សម្រេចបានតាេចំែុចម្ៅ ➔ អាចទ្ទ្លួយកបាន  សម្រេចេិនបានតាេចំែុចម្ៅ 
 * ទិ្នាន័យឆ្ា សិំកា២០១៨-២០១៩   **ទិ្នាន័យឆ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ 

គ្. បញ្ហា ប្បឈម 
ទ្នៃឹេនឹងសេិទ្ធអល បញ្ា របឈេេួយចំនួន ចបំាច់រតូ្វមានកិចេេិត្េំរបឹងណរបងម្ដាុះរសាយ។ បញ្ា របឈេទងំ

ម្នាុះមានដូ្ចជា ៖ 
- ការអនុវត្តកេមវធីិ្សេេូលអប់រកំរេិត្េូលដាឋ ន ម្ៅតាេេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍េិនទន់បានទូ្លំទូ្ោយ 
- ឯកសារបែតុ ុះបណ្តត លររូកេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធតាេរបព័នធម្រកឌី្ត្ ពំុទន់បានម្រៀបចំម្ៅ
ម្ យី 
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- េស្រនតីដឹ្កនាេំជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ពំុណេនជាេស្រនតីទ្ទួ្លបនៃុកការងារដឹ្កនាេំជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍
ដាច់ម្ដាយណ ក ណដ្លមានទ្ំនួលេុសរត្ូវម្ពញម្លញ ម្លីដំ្ម្ែីរការដឹ្កនា ំនិងររប់ររង 

- ដំ្ម្ែីរការណរបកាៃ យេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ម្ៅជាេជឈេែឌ លសិកាម្ពញេួយជីវតិ្មានធ្នធានម្ៅមាន
ករេិត្ម្ៅម្ យី 

- រកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃណអែកម្លីលទ្ធអលពំុទន់បានអនុវត្តម្ៅទូ្ទងំរបម្ទ្ស 
- េស្រនតីអប់រមំ្រៅរបព័នធេិនបានទ្ទ្ួលការបែតុ ុះបណ្តត លម្លីការម្ធ្ាីណអនការ និងការររប់ររងម្សវាអប់រមំ្រៅរបព័នធ 
- របព័នធព័ត៌្មានររប់ររងអប់រមំ្រៅរបព័នធពំុទន់បានអនុវត្តម្ៅករេិត្រករង រសរក េែឌ  
- ចំនួនសរុបននអរតាអនកខរជនអាយុពី ១៥ឆ្ា មំ្ ងីម្ៅមានករេិត្េពស់ ម្បីម្ធ្ៀបនឹងចំនួនអរតារមំ្ដាុះអនកខរជន
កាុងេួយឆ្ា ំៗ  បានរបមាែណត្ ២,៥ភាររយប ុម្ណ្តា ុះ។ 
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២.២.៦ អនុវិសយ័ ការអភិវឌ្ឍយវុជន 
ក.    លទធនលសដប្មចបាន 
ក.១ ធានាឱ្យការអប់រមំានគ្ុែភាព ប្បកបដដ្ឋយសមធម៌ បរោិបនែ និងដលើកកមពសឱ់្កាស

កែងុការសកិាដពញមួយជីវិតសប្មាប់ទងំអសគ់្នែ  
កេមវធីិ្កូនលែ សិសសលែ េិត្តលែ 

រកសួងបានជំរុញចលនារប ងរបណ្តងំ ៣លែ “កូនលែ  សិសសលែ េិត្តលែ” ចប់ពីបឋេសិកាដ្ល់េធ្យេសិកា
បឋេភូេិសរមាប់ឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ និងម្រៀបចំបូកសរុបចលនារប ងរបណ្តងំ ៣លែម្ៅថ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត។   
ការងាររករេរបឹកាកុមារកេពុជា 

រករេរបឹកាកុមារកេពុជាបានកំែត្រ់កបេែឌ អនុវត្តចប់ពីបឋេសិកាដ្ល់េធ្យេសិកាបឋេភូេិ រិត្ពីថ្នា ក់     
ទី្៤ ដ្ល់ថ្នា ក់ទី្៩។ រកសួងបានម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមសថិតិ្រករេរបឹកាកុមារកេពុជា មានដូ្ចតារាងខាងម្រកាេ៖ 

តារាងទី្៣១៖ សថិតិ្រករេរបឹកាកុមារកេពុជាឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ និង២០១៩-២០២០ 
បរោិយ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន/ថយ (+/-) 

ចំនួនរករេរបឹកាកុមារកេពុជា ៨ ៩៦៧ ៨ ៥៨៥ -៣៨២ 
ចំនួនសាខា ៤២ ៧២៨ ៣៧ ៣៤៧ -៥ ៣៨១ 
ចំនួនអនុសាខា ២៥៦ ៣៦៨ ២៤០ ៣៣៦ -១៦ ០៣២ 

ចំនួនសមាជិក 
១ ៥៥២ ៨៤០ 

(រសី ៧៨៨ ៩០១) 
១ ៣៤៧ ៦៥៤ 

(រសី ៧៣៦ ១១០) 
-២០៥ ១៨៦ 

(រសី -៥២ ៧៩១) 

រករេរបឹកាកុមារកេពុជា រេួមានសាខា អនុសាខា និងសមាជិកជាកុមារ មានការថយចុុះម្ដាយសាររកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកីឡា បានម្ធី្ាបចេុបបនាកេមសថិតិ្ ម្ដាយម្ធី្ាការណញកដាច់ម្ចញពីគ្នា រវាងសថិតិ្សិសសសាោបឋេសិកាេិនររប់
ករេិត្ និងសិសសសាោបឋេសិការរប់ករេិត្ និងណញកសថិតិ្សិសសេធ្យេសិកាបឋេភូេិ និងេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ។  
ការងាររករេរបឹកាយុវជនកេពុជា 

រករេរបឹកាយុវជនកេពុជាបានកំែត្់រកបេែឌ អនុវត្តម្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ។ រកសួងបានម្ធ្ាីបចេុបបនាកេម
សថិតិ្រករេរបឹកាយុវជនកេពុជា មានដូ្ចតារាងខាងម្រកាេ៖ 

តារាងទី្៣២៖ សថិតិ្រករេរបឹកាយុវជនកេពុជាឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ ដ្ល់ឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 
បរោិយ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ ម្កីន/ថយ (+/-) 

ចំនួនរករេរបឹកាយុវជនកេពុជា ៥២៥ ៥៤៣ +១៨ 
ចំនួនសាខា ៧ ១៧៩ ៧ ៤០៣ +២២៤ 
ចំនួនអនុសាខា ៤៣ ០៧៤ ៤៤ ៤១៨ +១ ៣៤៤ 

ចំនួនសមាជិក 
៣២១ ១៤៥ 

(រសី ១៥៩ ២២៥) 
២៩៦ ៥៩៧ 

(រសី ១៨៣ ៣៤៣) 
-២៤ ៥៤៨ 

(រសី +២៤ ១១៨)  
រករេរបឹកាយុវជនកេពុជា មានសាខា និងអនុសាខា ម្កីនម្ ងី ម្ដាយមានកេមវធីិ្សម័ររចិត្ត កេមវធីិ្អប់របំំែិន

ជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន កំម្ែីនររឹុះសាថ នសិកា និងការចូលរេួគ្នរំទ្ពីររប់អាកពាក់ព័នធ។ 
រករេរបឹកាយុវជនកេពុជា និងរករេរបឹកាកុមារកេពុជា បានជួយដ្ល់ការងារសា័យររប់ររងសាោម្រៀន គ្នរំទ្

សកេមភាពកៃឹប ការងារសម័ររចិត្ត និងជួយសិសសរប ងថ្នា ក់ទី្១២។ 
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ការងារកាយរទឹ្ធិកេម 
រកសួងបានម្ធី្ាបចេុបបនាកេមសថិតិ្សមាជិកកាយរទិឹ្ធជាតិ្កេពុជា មានដូ្ចតារាងខាងម្រកាេ៖ 
តារាងទី្៣៣៖ សថិតិ្សមាជិកភាពឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ ម្ធ្ៀបនឹងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 

បរោិយ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ សាថ នភាព(+/-) 
ចំនួនកាយរទឹ្ធិបែូន(៩-១១ឆ្ា )ំ ១២ ០២៣ ១២ ៩២៣ +៩០០ 
ចំនួនកាយរទឹ្ធិ (១២-១៧ឆ្ា )ំ ១១២ ៥៤២ ១១៦ ៦៤២ +៤ ១០០ 
ចំនួនកាយរទឹ្ធិម្រៀេចបង (១៨-២៥ឆ្ា )ំ ២១ ១៤៤ ២១ ២៤៤ +១ ០០ 
ចំនួនម្េដឹ្កនាកំាយរទឹ្ធិ (២៦ឆ្ា មំ្ ងី) ១២ ៩៣៧ ១២ ៩៨៩ +៥២ 
ចំនួនសមាជិកកិត្តិយស ២ ៣១៧ ២ ៣៣៧ +២០ 

សរុប ១៦០ ៩៦៣ ១៦៦ ១៣៥ +៥ ១៧២ 

តារាងខាងម្លីបងាា ញថ្ន សមាជិកកាយរទឹ្ធិម្កីនម្ ងី ម្ដាយសារការពរងឹងរបសិទ្ធភាពរចនាសេព័នធកងលាត្
ម្ៅតាេររឹុះសាថ នសិកាសាធារែៈ និងឯកជន។ កាុងឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ សមាជិកភាពននកាយរទឹ្ធិជាតិ្កេពុជា
មាន ១៦៦ ១៣៥ នាក់ រសី ៤៩ភាររយ។  
រកសួងបានម្រៀបចំ៖ 

- វរគសមាជិកភាពដ្ល់នវកាយរទឹ្ធិ ៣៤៤នាក ់រសី ៥២,៣២ភាររយ ម្ៅម្េត្តណកប 
- វរគសមាជិកភាពដ្ល់នវកាយរទឹ្ធិសហរេន៍ននកងឯកភាពអងគការេជឈេែឌ លអប់រមំ្ៅកេពុជា ១០៨នាក់ រសី
៥៥,៥៥ភាររយ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ។ 

ការងារម្លីកកេពស់ការសម័ររចិត្ត និងការចូលរេួរបស់យុវជន 
រកសួងបាន៖ 

- ម្រជីសម្រសីយុវជនចូលរេួអនុវត្តរម្រមាងការសម័ររចិត្តម្ដី្េបសីហរេន៍េាុ ំ  ២៦៤នាក់  រសី ៥៣,៤០ភាររយ 
- ម្រជីសម្រសីយុវជនសម័ររចិត្ត ៣០នាក់ និងររូបងាឹកសម័ររចិត្ត ១៦នាក់ ម្ដី្េបសីរេបសរេួល និងដឹ្កនាសំិសស    
វទិ្ាល័យ ១៦រករេ េកពី ១៦វទិ្ាល័យ រសាវរជាវរកអំែុះអំណ្តងម្លីរបធានបទ្សិកា ១៥  

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោអសពាអាយអាកនាសំារសនតិភាពម្ដី្េបសីហរេន៍េាុ ំ មានកាយរទឹ្ធិចូលរេួ ២១១នាក ់ រស ី
៧០,៦ភាររយ 

- អសពាអាយអាកនាសំារសនតិភាព និងទិ្វាសនតិភាពពិភពម្ោក ម្រកាេរបធានបទ្ ការកសាងសនតិភាពជាេួយគ្នា  
មានម្េដឹ្កនាកំាយរទឹ្ធិចូលរេួ ១៣០នាក់ រសី១១,៥៤ភាររយ 

- អសពាអាយពីវធីិ្ការពារជំងឺកូវដី្-១៩ យុវជនកាយរទិឹ្ធចូលរេួ ២១នាក់ រសី៤២,៨៥ភាររយ 
- ជួយរបេូលអលកសិកេម និងអតល់អំម្ណ្តយេូលនិធិ្កាយរទឹ្ធិជាតិ្កេពុជាដ្ល់របជាពលរដ្ឋរកីរក មានម្េដឹ្កនាំ
កាយរទិឹ្ធចូលរេួ ៥នាក់ ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ 

- ជួយរបជាពលរដ្ឋរងម្រគ្នុះម្ដាយទឹ្កជំនន់ម្ៅម្េត្តម្ពាធ្ិ៍សាត់្ បាត់្ដំ្បង បនាៃ យមានជ័យ នប លិន កំពង់ធំ្   
ម្សៀេរាប កំពង់សព ឺឧត្តរមានជ័យ និងរពុះសីហនុ យុវជនកាយរទិឹ្ធចូលរេួ ១៧៥នាក់ រសី ៣៨,៨៥ភាររយ 

- ម្រៀបចំទិ្វាសហររិនភាពកេពុជា ២១កញ្ញ  មានអាកចូលរេួ ១ ៦៦៦នាក់ រសី ៥៩,៦០ភាររយ។ 

ការអបរ់សំហររិនភាព និងភាពជាអាកដឹ្កនា ំ
រកសួងបាន៖ 

- បែតុ ុះបណ្តត លកេមវធីិ្អប់រសំហររិនភាពសតីពី ការយល់ដឹ្ងពីធុ្រកិចេដ្ល់ររូបម្ងាគ ល ២៧នាក់ រសី ៣៣,៣ភាររយ 
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- បែតុ ុះបណ្តត លសតីពី ការអភិវឌ្ឍសហរគ្នសតាេសហរេន ៍មានអាកចូលរេួ ៣៤០នាក់ រសី ៥៨,២ភាររយ 
- បែតុ ុះបណ្តត លសតីពី ការរបកួត្របណជងណអនការអាជីវកេមមានម្ ម្ ុះថ្ន អាជីវកេមេាុ ំ មានអាកចូលរេួ ៩០នាក់ រសី 
៤៦,៧ភាររយ។ 

ការបែតុ ុះបណ្តត លជនំាញវជិាា ជីវៈ ជនំាញឌី្ជីថល និងជនំាញបម្ចេកម្ទ្សរយៈម្ពលេៃី 
រកសួងបាន៖ 

- ម្រៀបចំដំ្ម្ែីរការកេមវធីិ្សេេូលអប់រកំរេិត្េូលដាឋ ន មានសិសសចូលរេួ ៣៥០នាក់ រសី ៤៧,១ភាររយ 
- ម្រៀបចសំិកាខ សាោអកខរកេមឌី្ជីថល មានអាកចូលរេួ ៦០០នាក់ រស ី៥៨,៨ភាររយ 
- ម្រៀបចសំិកាខ សាោសតីពីជំនាញទ្ន់ មានអាកចូលរេួ ៩០នាក់ រសី ៦១,១ភាររយ 
- ម្រៀបចសំិកាខ សាោសតីពីព័ត៌្មានទី្អារការងារអាជីព មានអាកចូលរេួ ១៥០នាក ់រសី ៥៨,០ភាររយ 
- ម្រៀបចមំ្វទិ្កាបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មានតាេរលកធាតុ្អាកាសម្លីកទី្៦៣ និងរបព័នធអីុនធឺ្ែិត្ម្លីកទី្២៤ មានកាយរទឹ្ធិ
ចូលរេួ ៥០នាក់ រសី ៤៤,០ភាររយ 

- ទ្ទ្ួលយុវជនចូលអានកាុងបណ្តា ល័យេជឈេែឌ លយុវជន ៥ ៥៧៩នាក់ រសី ៥៣,៩ភាររយ 
- ទ្ទ្ួលកុមារចូលអានកាុងបណ្តា ល័យេជឈេែឌ លយុវជន ៣ ៦៩៤នាក់ រសី ៦៦,១ភាររយ 
- ម្រៀបចមំ្សវាកេមម្របីរបាស់អីុនធឺ្ែិត្ដ្ល់យុវជន ១១ ៥១១នាក់ រសី ៥០,៥ភាររយ 
- បែតុ ុះបណ្តត លជំនាញេៃីៗម្ៅេជឈេែឌ លជាតិ្យុវជនម្លីជំនាញពាែូ របាសំិលបៈបុរាែ និងរបនពែី  ម្ភៃង
បុរាែ អកសរម្ភៃង ម្ភៃងពយុហោរតា ត្ស្រនតីសេ័យ សមាែ ងកាយ ភាសាអង់ម្រៃស ភាសាកូម្រ   ការត្រេង់ទិ្សអាជីព
េរគុម្ទ្ៃសម្ទ្សចរែ៍ និងចំម្ែុះដឹ្ងជាេូលដាឋ នងាយៗពីបុរាែវទិ្ា េូលដាឋ នកាច់រុែលបុកោម្តា រម្បៀបម្របី
របាស់អីុនធឺ្ែិត្ និងបណ្តត ញទំ្នាក់ទំ្នងសងគេ រដ្ឋបាលកំុពយូទ័្រ រចនាវមី្ដ្អូឯកសារ សញ្ញ ែដំ្បូងនន      
សាថ បត្យកេម ជួសជុលកំុពយូទ្័រ ដ្ល់យុវជន ១ ៥៤៥នាក់ រសី ៦៤,៤ភាររយ។ 

ការម្លីកកេពស់សុេភាព និងសុេុមាលភាពយុវជន 
រកសួងបានម្រៀបចំ៖ 

- សិកាខ សាោអសពាអាយអប់រសំតីពីអលប ុះពាល់ននការម្របីរបាស់ម្ររឿងម្ញៀនេុសចាប់ ការបងាោ រឆ្ៃងម្េម្រារម្អដ្ស៍ 
ជំងឺម្អដ្ស៍ ជំងឺកាេម្រារ និងសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍អៃូវម្គ្នក ដ្ល់យុវជនកាកបាទ្រកហេ កាយរទឹ្ធិ និងរករេរបឹកា
យុវជនកេពុជា ៥០នាក់ រសី ៥៦,០ភាររយ 

- សិកាខ សាោសតីពីការអប់រអំៃូវចិត្តដ្ល់យុវជន ៣០០នាក់ រសី ៦១,៣ភាររយ 
- អសពាអាយបនតតៃ ល់តាេទំ្ព័រម្ហាសបុ្កអៃូវការរបស់រកសួង សតីពីការអប់រចិំត្តយុវជនកាុងបរបិទ្កូវដី្-១៩ មានអាក
ចូលទ្សសនា ៥០៨ ០០០នាក់។ 

ការរបកួត្របណជងសេត្ថភាពយុវជន 
រកសួងបានម្រៀបចំ៖ 

- កេមវធីិ្ “ការរបកួត្របណជងជណជកម្ដ្ញម្ដាលយុវជនថ្នា ក់ជាតិ្ ឆ្ា ២ំ០២០” មានយុវជនចូលរេួជរេរុះវរគ១ ចំនួន 
៨០នាក់ រស ី ៧៥,៥ភាររយ ណបងណចកជា ១៦រករេ។ វរគទី្២ មានយុវជនចូលរេួ ៤០នាក់ ណចកជា ៨រករេ។         
វរគពាក់កណ្តត លតត ច់រព័រត្ មានយុវជនចូលរេួ ២០នាក់ ៦២,៥ភាររយ ណចកជា ៤រករេ និងវរគតត ច់រព័រត្ មាន
យុវជនចូលរេួ ១០នាក់ រសី ៧៥,០ភាររយ ណចកជា ២រករេ ម្ដី្េបទី្ទួ្លបានជ័យោភីពីរកសួង 
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- កេមវធីិ្ការរបកួត្របណជងសរម្សរណអនការអាជីវកេមម្រកាេរបធានបទ្ អាជីវកេមេាុ ំ មានយុវជនចូលរេួជរេរុះវរគពាក់
កណ្តត លតត ច់រព័រត្ ៩០នាក់ រសី ៤៦,៧ភាររយ ណបងណចកជា១៥ រករេ និងវរគតត ច់រព័រត្ មានយុវជនចូលរេួ 
៣០នាក់ រសី ៤៣,៣ភាររយ ម្ដី្េបទី្ទួ្លបានជ័យោភីពីរកសួង។ 

ការម្បាុះជរំ ំនិងទ្សសនកិចេសិកា 
រកសួងបានម្រៀបចំម្បាុះជំរមំ្េដឹ្កនាកំាយរទឹ្ធិម្លីកទី្១ ម្រកាេរបធានបទ្ ការររប់ររងការតៃ ស់បតូរ មានអាកចូលរេួ 

១១៤នាក់ រសី ២០,១៧ភាររយ។ 

ការអសពាអាយសកេមភាពកិចេការយុវជន 
រកសួងបាន៖ 

- អលិត្វមី្ដ្អូអប់រេំៃីសតីពីយុវជនសត្វត្សរទី៍្២១ សរមាប់ការអសពាអាយតាេទូ្រទ្សសន៍ជាតិ្កេពុជា និងបណ្តត ញ 
ព័ត្៌មានសងគេ 

- អលិត្វមី្ដ្អូសកេមភាព និងអាយបនតតៃ ល់របកួត្របណជងរបសយុ់វជនសតីពី កេមវធីិ្របកួត្របណជងម្ដ្ញម្ដាលយុវជន
ថ្នា ក់ជាតិ្ ឆ្ា ២ំ០២០ មានអាកចូលទ្សសនា ៤៥០ ០០០នាក់  

- អលិត្តៃ ងំអសពាអាយសកេមភាពយុវជន តាេរយៈរពឹត្តិបរត្យុវជន និងម្រហទំ្ព័រយុវជនសម័ររចិត្តកេពុជា 
www.yvc.moeys.gov.kh ណដ្លជាទ្រេង់ព័ត៌្មានការងារសម័ររចិត្ត និងជាយនតការរចកម្ចញចូលណត្េួយ
សរមាប់អតល់ព័ត្៌មាន អតល់ឱ្កាសការងារសម័ររចិត្ត ការចុុះកេមសិកា ការបែតុ ុះបណ្តត លជំនាញ និងបំែិនដ្ល់
យុវជនកេពុជា ។ 

ការពរងឹងសមារេនិសសិត្ 
រកសួងបានពរងឹងរចនាសេព័នធ និងសកេមភាពរបស់សមារេនិសសតិ្ននសាកលវទិ្ាល័យជាតិ្មានជ័យ និង

សាកលវទិ្ាល័យ ោ សុមី កំចយមារ។ 

ការសហរបតិ្បត្តិការជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ និងអាកពាក់ពន័ធ 
រកសួងបាន៖ 

- រពាងរកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃរបស់អនុវសិ័យការអភិវឌ្ឍយុវជន សហការជាេួយអងគការ EWMI 
និងនាយកដាឋ នពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃ   

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោអសពាអាយ និងបម្ងោីត្បណ្តត ញកាយរទឹ្ធិសហរេន៍ឥសាៃ េ មានអាកចូលរេួ ២៥នាក់ រសី ២៤
ភាររយ សហការជាេួយសមារេសាសនិកឥសាៃ េកេពុជា 

- រពាងអនុសសរែៈននការម្ោរយល់ជាេួយសាធារែរដ្ឋកូម្រ   និងរប្រយម្ែ ម្លីកិចេសហរបតិ្បត្តិការកាុងវសិ័យ
យុវជន 

- អនុញ្ញ ត្ជាម្គ្នលការែ៍ឱ្យរកសួងបរសិាថ នម្រៀបចំម្វទិ្កាយុវជនជណជកពិភាកាអំពីបរសិាថ នឆ្ា ២ំ០២០ ដ្ល់
សិសានុសិសសម្ៅតាេវទិ្ាល័យកាុងរាជធានី 

- បែតុ ុះបណ្តត លររូសរេបសរេួលកេមវធីិ្អប់រសំហររិនភាព និងកេមវធីិ្ទិ្វាសហររិនភាព ២១កញ្ញ  សហការ
ជាេួយអងគការអនតរជាតិ្ការងារ 

- បនតកិចេសហរបតិ្បត្តិការជាេួយអងគការនដ្រូអភិវឌ្ឍ ដូ្ចជា UNESCO, UNFPA, UNV, VSO, DVV & 
BOOKBRIDGE Foundation។ 
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ការតៃ ស់បតូ រទំ្នាកទំ់្នង និងកិចេសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ 
រកសួងបាន៖ 

- បញ្ាូ នថ្នា ក់ដឹ្កនា ំ១០នាក ់រសី ២០ភាររយ និងរែៈរបតិ្ភូយុវជន ២៧នាក់ រសី ៣៧ភាររយ ម្ដី្េបចូីលរេួ
ម្វទិ្កាកិចេរបជំុ សិកាខ សាោ និងកេមវធីិ្តៃ ស់បតូរបទ្ពិម្សាធ្ថ្នា ក់ត្ំបន់ និងពិភពម្ោក តាេរយៈកិចេរបជំុអន
ឡាញ ដូ្ចជា៖ កិចេរបជំុម្ពញអងគរបស់អងគការសហរបជាជាតិ្សតីពីយុវជនម្លីកទី្៧៥ កិចេរបជំុម្េដឹ្កនា ំ យុវជន
អាស្ាន កិចេរបជំុពិម្រគ្នុះម្ោបល់របស់ឧត្តេេស្រនតីយុវជនអាស្ាននិងអាស្ានបូក៣ សតីពីម្សចកតីរពាងណអនការ
សកេមភាពអាស្ានសតីពីយុវជនឆ្ា ២ំ០២១-២០២៥ កិចេរបជំុឧត្តេេស្រនតីយុវជនអាស្ានម្លីកទី្១០ និងអាស្ាន
បូក៣ម្លីកទី្៩ ម្វទិ្កាយុវជនអាស្ានឆ្ា ២ំ០២០ ម្វទិ្កាម្េដឹ្កនាយុំវជនអាសុីឆ្ា ២ំ០២០ ការសម្មាព ធ្ឯកសារ
អសពាអាយសតីពី ការសម័ររចិត្តខាងត្បូង-ខាងត្បូងជាកមាៃ ងំជំរុញសរមាប់ការអភិវឌ្ឍ៖ បទ្ពិម្សាធ្ពីអាសុីបា សុី
ហាកិ កិចេរបជំុរដ្ឋេស្រនតីយុវជនអាស្ានម្លីកទី្១២ និងអាស្ានបូក៣ម្លីកទី្៨ ម្វទិ្កាអាកវទិ្ាសាស្រសតវយ័ម្កមង និង
ចូលរេួតៃ ល់កាុងម្វទិ្កាថ្នា ក់តំ្បន់អាស្ានម្លីកទី្៩ 

- បញ្ាូ នម្េដឹ្កនាកំាយរទិឹ្ធ ១៦នាក់ រសី ១៨,៨ភាររយ ម្ដី្េបចូីលរេួកិចេរបជំុនិេិត្ត ជាេួយអងគការពិភពម្ោកនន
ចលនាកាយរទិឹ្ធថ្នា ក់តំ្បន់អាសុីបា សុីហាកិ ដូ្ចជា កិចេរបជំុសតីពីការវាយត្នេៃស្ង់ដាកាយរទិឹ្ធជាតិ្កេពុជា កិចេរបជំុ
សតីពីកំម្ែីនសមាជិកភាពកាយរទឹ្ធិតំ្បន់អាសុីបា សុីហាកិ និងម្វទិ្កាម្លីកទី្២ សតីពីការអប់រកំាយរទឹ្ធិកេមថ្នា ក់តំ្បន់
អាសុីបា សុីហាកិ។ 

ក.២ .ធានាភាពសក័តិសទិធិននភាពោអែកដឹកនា ំនិងប្គ្ប់ប្គ្ងរបសម់ស្តនតីអប់របំ្គ្ប់លដំ្ឋប់ថ្នែ ក់ 
ការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសាថ ប័ន និងម្ហដាឋ រចនាសេពន័ធេជឈេែឌ ល 
រកសួងបានម្រៀបចំ៖ 

- ម្សចកតីរពាងលកខនតិកៈ និងឯកសារណែនាអំនុវត្តការងាររករេរបឹកាយុវជនកេពុជាម្ៅតាេវទិ្ាល័យ 
- កិចេរបជំុសតីពីយនតការពរងឹងការអនុវត្តការងាររករេរបឹកាយុវជនកេពុជា និងរករេរបឹកាកុមារកេពុជាម្ៅតាេ
ររឹុះសាថ នសិកាសាធារែៈ  ជាេួយថ្នា ក់ដឹ្កនា ំ និងេស្រនតីទ្ទួ្លបនៃុកការងារយុវជនននេនៃីរអប់រ ំ យុវជន និង
កីឡារាជធានី ម្េត្ត តាេរយៈសនាិសីទ្អនឡាញ (Video Conference) 

- ម្គ្នលការែ៍ និងនីតិ្វធីិ្ដាក់បញ្េូ លកេមវធីិ្ការយល់ដឹ្ងពីធុ្រកិចេ (KAB) បញ្េូ លម្ៅកាុងកេមវធីិ្សិកា 
- ម្គ្នលការែ៍ និងម្សចកតីណែនាសំតីពីការរបារពធេួបម្លីកទី្៧១ ទិ្វាកុមារអនតរជាតិ្ ០១េិថុនា ដ្ល់រាជធានី ម្េត្ត 
និងអងគភាព សាថ ប័នពាក់ព័នធ 

- ម្គ្នលការែ៍ ម្សចកតីណែនា ំ និងលិេិត្ពាក់ព័នធសរមាប់របារពធេួបម្លីកទី្២១ទិ្វាអនតរជាតិ្សរមាប់យុវជន១២ 
សីហ ២០២០ ដ្ល់រាជធានី ម្េត្ត និងអងគភាព សាថ ប័នពាក់ព័នធ 

- ម្គ្នលការែ៍ ម្សចកតីណែនា ំនិងលិេិត្ពាក់ព័នធបម្ងោីត្រែៈកេមការជំនាញទងំ៧ របស់កាយរទឹ្ធិជាតិ្កេពុជា  
- បែតុ ុះបណ្តត លម្េដឹ្កនាកំាយរទឹ្ធិជាន់េពស់ជំនាន់ទី្៣ មានអាកចូលរេួ ៧៦នាក់ រសី ២៥,០ភាររយ 
- សិកាខ សាោពិនិត្យម្ ងីវញិម្លីការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយកាយរទិឹ្ធជាតិ្កេពុជា មានអាកចូលរេួ ៥៦នាក់ រសី
១៧,៩ភាររយ 

- បញ្េប់ដំ្ម្ែីរការជួសជុល និងណកលេែម្ហដាឋ រចនាសេព័នធេជឈេែឌ លជាតិ្យុវជនកេពុជាម្េត្តម្សៀេរាប 
- ពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃការងារេជឈេែឌ លយុវជន ៤ម្េត្ត និងពរងឹងដំ្ម្ែីរការកេមវធីិ្អភិវឌ្ឍន៍ម្ៅតាេ
េជឈេែឌ លយុវជន ២៥ ម្េត្ត រាជធានី 

- ពិនិត្យម្លីដំ្ម្ែីរការរបតិ្បត្តិរបស់េែឌ លសិកាបុ្ករបីដ្ច៍ និងការម្រៀបចំកងឯកភាពកាយរទឹ្ធិម្ៅេែឌ លសិកា
បុ្ករបីដ្ច៍ ម្េត្តតាណកវ កំពង់ធំ្ និងម្សៀេរាប។ 
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ការងារអរគម្លខាធិ្ការដាឋ នននរករេរបឹកាជាតិ្កេពុជាម្ដី្េបីអភិវឌ្ឍយុវជន 
រកសួងបានម្រៀបច៖ំ 

- សិកាខ សាោសតីពីការសិកា និងការងារ ដ្ល់យុវជន ១ ៨០០នាក់ រសី ៤៥,០ភាររយ ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង កំពង់ធំ្
បនាៃ យមានជ័យ ម្សៀេរាប រត្នរិរ ីនិងេែឌ លរិរ ី

- សិកាខ សាោសតីពី ភាពជានដ្រូជាេួយអងគការេិនណេនរដាឋ ភិបាល និងការអភិវឌ្ឍយុវជនកេពុជា មានអាកចូលរេួ 
២២០នាក់ រសី ៣៧,០ភាររយ 

- សិកាខ សាោសតីពីការអភិវឌ្ឍឧបករែ៍ពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃ មានអាកចូលរេួ ១១០នាក់ រសី ៣០,០ភាររយ  
- សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីម្សចកតីរពាងណអនការសកេមភាពជាតិ្សតីពី ការអភិវឌ្ឍយុវជនកេពុជា២០២១-
២០២៣ មានអាកចូលរេួ ១៦០នាក់ រសី ៤៧,០ភាររយ 

- ម្សចកតីរពាងណអនការសកេមភាពជាតិ្សតីពី ការអភិវឌ្ឍយុវជនកេពុជាឆ្ា ២ំ០២១-២០២៥ 
- ម្សចកតីរពាងរកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃសរមាប់អនុវត្តណអនការសកេមភាពជាតិ្សតីពី ការអភិវឌ្ឍយុវជន
កេពុជា ឆ្ា ២ំ០២១-២០២៥។ 

េ. វឌ្ឍនភាពននសចូនាករនលសដប្មច 
ការវភិារវឌ្ឍនភាពសូចនាករអលសម្រេច 

សូចនាករ ឯកតា 
ជាក់ណសតង 
២០១៩-២០ 

ចំែុចម្ៅ 
២០២០-២១ 

ជាក់ណសតង 
២០២០-២១ 

សាថ ន
ភាព 

ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី ១ ៖ ធានាឱ្យការអបរ់មំានរុែភាព របកបម្ដាយសេធ្េ៌ បរោិបនា និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី១៖ អភិវឌ្ឍកេមវធិ្ឌី្ីជថីល សហររិនភាព ភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនិងជំនាញទ្ន់ម្អសងៗម្ទ្ៀត្សរមាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជន 

១. 
យុវជនទ្ទ្ួលបានការបែតុ ុះបណ្តត លរយៈម្ពលេៃី ជំនាញវជិាា ជីវៈ   
ឌ្ីជីថល នងិបម្ចេកម្ទ្ស 

ចំនួន ២ ៨០៩ ១ ៦៤៤ ២ ៥១៧  

២. យុវជនទ្ទ្ួលបានការបែតុ ុះបណ្តត លសតីពីការងារសម័ររចិត្ត ចំនួន ១ ៨២៨ ១ ២៤៤ ២ ៣២៤  

៣. 
យុវជនទ្ទ្ួលបានការបែតុ ុះបណ្តត លសតីពី សហររិនភាពភាពជា
អាកដ្កឹនា ំអកខរកេមហរិញ្ញវត្ថុ ការសិកានិងការណែនាកំារងារ 

ចំនួន ៩ ៥១០ ៩ ៥១០ ២ ២៤៦  

៤. 
យុវជន និងកុមារទ្ទ្ួលបានបែាសរម្សីរកាុងការអនុវត្តចលនា
រប ងរបណ្តងំ៣លែ “ កូនលែ សិសសលែ េិត្តលែ ” 

ចំនួន ៣៩៨ ៣១៩ ៣១៩  

៥. រករេរបកឹាកុមារកេពុជាណដ្លកពុំងដ្ំម្ែីរការ % ១៤,២ ១៥,៨ ១៤,២ ➔ 
៦. រករេរបកឹាយុវជនកេពុជាណដ្លកំពុងដ្ំម្ែីរការ % ២៥,៩ ២៧,០ ២៥,៩ ➔ 

៧. 
យុវជនកាយរទឹ្ធិម្ៅបឋេសិកា េធ្យេសិកា ឧត្តេសិកា និង 
សហរេន៍ចូលរេួចលនាកាយរទឹ្ធិ 

ចំនួន ១៦០ ៩៦៣ ២៧០ ៣៨៥ ១៦៦ ១៣៥ ➔ 

៨. 
យុវជនម្រៅសាោចូលរេួសិកាកាុងកេមវធិ្ីអប់រសំេេូលករេិត្ 
េូលដាឋ ន “ ប្ីប ” 

ចំនួន ៣១៣ ២៥០ ៣៥០  

វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី២៖ ពរងងឹការអភវិឌ្ឍយុវជនតាេរយៈេជឈេែឌ លយុវជន ទ្កីណនៃង និងបរកិាខ រទនស់េ័យ 
៩. េជឈេែឌ លយុវជនណដ្លកពុំងដ្ំម្ែីរការ ចំនួន ៦ ៨ ៦ ➔ 
ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី ២ ៖ ធានាភាពស័កតិសិទ្ធិននភាពជាអាកដ្កឹនា ំនងិររប់ររងរបស់េស្រនតអីប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក់ 
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី៣៖ ពរងឹងសេត្ថភាពសាថ ប័ននងិេស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុកការងារយុវជនម្ៅថ្នា ក់ជាត្ិ នងិម្រកាេជាត្ិ 
១០. េស្រនតទី្ទ្ួលបនៃុកការងារយុវជនទ្ទ្លួបានការបែតុ ុះបណ្តត ល ចំនួន ៣៣៨ ២០០ ៥៤២  
១១. រករេរបឹកាម្ដ្ីេបអីភិវឌ្ឍយុវជនតាេរកសួង សាថ បន័រត្ូវបានបម្ងោីត្ ចំនួន រត្ូវកំែត្ ់ ១០ រត្ូវកំែត្ ់ ➔ 
១២. រករេរបកឹាម្ដ្េីបអីភិវឌ្ឍយុវជនតាេរាជធានី ម្េត្ត រត្ូវបានបម្ងោីត្ ចំនួន រត្ូវកំែត្ ់ ៧ រត្ូវកំែត្ ់ ➔ 

Uសមាគ ល់:  សម្រេចបានតាេចំែុចម្ៅ ➔ អាចទ្ទ្លួយកបាន  សម្រេចេិនបានតាេចំែុចម្ៅ 
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គ. បញ្ហា ព្រឈម 
ទ្នៃឹេនឹងសេិទ្ធអល បញ្ា របឈេេួយចំនួនចបំាច់រតូ្វមានកិចេេិត្េំរបឹងណរបងម្ដាុះរសាយ។ បញ្ា របឈេទងំ

ម្នាុះមានដូ្ចជា ៖ 
- កេមវធីិ្យុវជនេួយចំនួនេកខានេិនបានអនុវត្ត ម្ដាយសារបញ្ា ការរាត្ត្ាត្ននជំងឺកូវដី្-១៩  
- កងាុះលិេិត្បទ្ដាឋ នរតិ្យុត្តិ និងម្គ្នលការែ៍ណែនាសំរមាប់កេមវធីិ្អភិវឌ្ឍយុវជន និងកុមារ 
- កងាុះសមាភ រៈគ្នរំទ្កេមវធីិ្បែតុ ុះបណ្តត លម្ៅេជឈេែឌ លយុវជន 
- កងាុះម្ររឿងឥសសរយិយសកាយរទឹ្ធិកាុងការពរងីកសមាជិកភាព 
- កងាុះធ្នធានេនុសសណដ្លមានសេត្ថភាពជំនាញកិចេការយុវជន និងចំម្ែុះដឹ្ងណអាកឌី្ជីថល។ 
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២.២.៧ អនុវិសយ័ការអប់រកំាយ និងកីឡា 
ក.    លទធនលសដប្មចបាន 
ក.១ ធានាឱ្យការអប់រមំានគ្ុែភាព ប្បកបដដ្ឋយសមធម៌ បរោិបនែ និងដលើកកមពសឱ់្កាស 

កែងុការសកិាដពញមួយជីវិតសប្មាប់ទងំអសគ់្នែ  
ការរបកួត្កីឡាសហពន័ធ 
រកសួងបានសហការម្រៀបចំការរបកួត្កីឡាម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកថ្នា ក់ជាតិ្ឆ្ា ២ំ០២០ម្ៅ ៖ 

- រាជធានី៖ កីឡាបាល់ទត់្ពានរងាា ន់យុវជនអាយុម្រកាេ ១៨ឆ្ា  ំ៩៧៥នាក់ កីឡាអត្តពលកេម ២០៥នាក់ រស ី
៧៥នាក ់កីឡាវាយស ី១៣៩នាក់ រស ី២៥នាក់ កីឡាម្ត្កាា ន់ដូ្ដាណប្លយូធី្ ៩០នាក់ រសី ៤១នាក់ កីឡាណហល
ទឹ្ក ៩៩នាក់ រសី ៣៤នាក ់កីឡាកាយសេព័នធ ៦១នាក ់រសី ២៨នាក់ កីឡារបដាល់សកល ៤១នាក់ រសី ៥នាក់ 
កីឡាសូរនីហសុកិាបំ ូ ៣៤នាក់ រស ី១៣នាក់ កីឡាម្ត្កាា ន់ដូ្អាយធី្ម្អហា ១៤៥នាក់ រសី ៤១នាក់ កីឡាការា ម្ត្ 
១៦៤នាក់ រសី ៥៤នាក់ កីឡារបដាល់រុនណេមរ ៩៣នាក់ កីឡាបាល់ឱ្ប ៨៥នាក ់កីឡាវ  ូវណី្តេ ៧៦នាក់ រសី 
២៨នាក់ កីឡាសូហាតិ្នាីស ៦២នាក់ រសី ២៤នាក់ កីឡាតុ្ងហគលីេ ូដូ្ ១០៤នាក់ រសី ៣១នាក់ កីឡាវាយកូន
ឃ្ៃមី្លីតុ្ ១៣១នាក់ រសី ១៨នាក ់កីឡាអុកចរត្ងគ ៦៥នាក ់កីឡាសីដ្ក់និងឈនិ ូន ៥៣នាក់ រសី ១៦នាក់ 
កីឡាទញរព័រត្ ១០៥នាក់ រសី ៥០នាក ់កីឡារា ំ៣០នាក់ រសី ២០នាក ់កីឡាបាល់ទ្ុះ ២១៦នាក់ រស ី៨៤នាក់ 
កីឡាចំបាប ់៦៤នាក់ រសី ១៦នាក ់កីឡាបូ្លនិងម្ប ត្ង់ ៣៥០នាក ់រសី ៧០នាក់ កីឡារុនលបុកោម្តា ១៤៦នាក់ 
រសី ៤៦នាក់ កីឡាទូ្ករបនពែីនិងកានូកាោ ក់ ៣០០នាក់ រសី ៦៤នាក់ កីឡាយូដូ្ ៥៧នាក់ រសី ២៥នាក់ 
កីឡារុនដាវ ៣២នាក់ រសី ៩នាក់ កីឡាវាយកូនម្គ្នល ១៥នាក់ កីឡាវូស្ូ ៣០នាក់ រសី ២០នាក់ កីឡាបាល់
ទ្ុះជនពិការ ៩៣នាក់ រសី ៤៣នាក់ កីឡាបាញ់កាមំ្ភៃីង ៦១នាក់ រសី ១៨នាក់ កីឡាវាយកូនបាល់ ៦១នាក ់
រសី ២៨នាក់ និងកីឡាបាល់ម្បាុះ ១២០នាក់ រសី ៦០នាក ់ 

- ម្េត្តណកប៖ របកួត្កីឡារទី្ោ ត្ៃុងម្ជីងឯកថ្នា ក់ជាតិ្ កីឡាករ ៥៤នាក់ រសី ១៦នាក ់ 
- ម្េត្តកំពង់ធំ្៖ កីឡាម្បសបល កីឡាករ ៩១នាក់ រសី ៥នាក ់ 
- ម្េត្តម្សៀេរាប៖ កីឡាម្ ងីភាំ កីឡាករ ៧២នាក់ រសី ២៧នាក ់និងរបណ្តងំកង់ កីឡាករ ៣១៤នាក់ រសី ១៩នាក់ 
- ម្េត្តរពុះសីហនុ៖ កីឡាទូ្កម្កាត ង កីឡាករ ២៤នាក់ រសី ២នាក ់ 
- ម្េត្តកំពង់ឆ្ា ងំ៖ កីឡាបងាា ត់្ជិុះម្សុះ កីឡាករ ១៦នាក់ រសី ៨នាក់ 
- ម្េត្តកំពត្៖ កីឡាេ ូតូ្ទឹ្ក កីឡាករ ១២នាក់។ 

ការរបកួត្កីឡាលកខែៈអនតរជាតិ្កាុ ងរបម្ទ្ស 
រកសួងបានបញ្ាូ ន៖ 

- ររូបងាឹក កីឡាករបាល់ទ្ុះម្ឆ្ារេាច់ ៦នាក់ រសី ៤នាក់ ចូលរេួរបកួត្ កីឡាបាល់ទ្ុះម្ឆ្ារេាច់អនតរជាតិ្ លំដាប់តោ យ ២ 
ម្លីកទី្៣ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 

- របតិ្ភូ ររូបងាឹក កីឡាករថ្នា ល ១២នាក់ រសី ២នាក់ ចូលរេួរបកួត្កីឡាវាយកូនបាល់យុវជនអនតរជាតិ្ម្លីកទី្១១ ម្ៅ
រាជធានី 

- ររូបងាឹក និងកីឡាករបាល់ទ្ុះ ៦នាក់ ចូលរេួរបកួត្កីឡាបាល់ទ្ុះម្ឆ្ារេាច់អនតរជាតិ្លំដាប់តោ យ២ ម្ៅរាជធានី។ 
ការរបកួត្កីឡាជាលកខែៈអនតរជាតិ្ម្រៅរបម្ទ្ស 

រកសួងបានបញ្ាូ នរបតិ្ភូ ររូបងាឹក និងកីឡាករម្ទចរកោនថ្នា ល ៧នាក់ ចូលរេួរបកួត្កីឡាកង់ភាំម្រជីសម្រសី
ម្ជីងឯកទ្ាីបអាសុីម្លីកទី្២៦ និង ៧នាក់ រសី ២នាក់ ចូលរេួរបកួត្កីឡារទី្ោ ត្ៃុងពានរងាា ន់អិនធី្ធី្អាស្ាន ម្ៅនថ។    
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ការគ្នរំទ្ថវកិារបស់រកសួងដ្ល់សហព័នធកីឡាជាតិ្  
  រកសួងបានអតល់ថវកិាគ្នរំទ្ដ្ល់សហព័នធកីឡាជាតិ្ ៤២ ម្ដី្េបពីម្នៃឿនការអភិវឌ្ឍម្ឆ្ព ុះម្ៅឆ្ា ២ំ០២៣ រេួមាន
សហព័នធកីឡា៖ អត្តពលកេមសម័ររចិត្ត ម្ត្កាា ន់ដូ្ដាណប្លយូធី្ បាល់ម្បាុះ បាល់ទ្ុះ ការា ម្ត្ បូ្លនិងម្ប ត្ង់ ណហលទឹ្ក 
វាយកូនបាល់ កាយសេព័នធ វាយកូនម្គ្នល ចំបាប ់របដាល់សកល ទូ្កកានូនិងរ  ូអីុង ម្ត្កាា ន់ដូ្អាយធី្ណអហា បាញ់កាមំ្ភៃីង 
វាយកូនឃ្ៃមី្លីតុ្ យូដូ្ រុនដាវ វាយសី សីដ្ក់និងឈនិ ូន វូស្ូ អុកចរត្ងគ វ  ូវណី្តេ របដាល់រុនណេមរ រុនលបុកោម្តា ម្ ងីភាំ
សូហាតិ្នាីស ទូ្កម្កាត ង បាល់ឱ្ប សូរនីហសុកិកាបំ ូ ទញរព័រត្ តុ្ងហគលីេ ូដូ្ បាល់ទត្់ រទី្ោ ត្ៃុង ម្បសបល ជិុះម្សុះ       
េ ូតូ្ទឹ្ក ម្ទចរកោន រែៈកមាម ធិ្ការបា រា ឡាពិំក សហព័នធកីឡាសិសស-និសសតិ្ កីឡារា ំនិងជឺជីត្ស្ូ។  

ការម្លីកកេពស់សកេមភាព ម្រៀន និងបម្រងៀន អប់រកំាយកាុ ងម្មា ងសិកា និង ហាឹកហត្់កីឡាម្រៅម្មា ងសិកា 
រកសួងបាន៖ 

- ម្ចញលិេិត្ម្លេ ៤៩ អយក.សែន ចុុះនថាទី្០៥ ណេតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០២០  សតីពីការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាេុេវជិាា អប់រកំាយ 
ការម្របីរបាស់ររូេុេវជិាា អប់រកំាយ និងកីឡាម្ៅររឹុះសាថ នេធ្យេសិកាឯកជន 

- ម្ចញលិេិត្ម្លេ ៤២ អយក.សែន ចុុះនថាទី្២៨ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្រៀបចំទិ្វាអប់រកំាយថ្នា ក់ជាតិ្
ម្រៀងរាល់ឆ្ា  ំម្ៅតាេរាជធានី ម្េត្ត និងររឹុះសាថ នបឋេសិកាទូ្ទងំរបម្ទ្ស 

- ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅទិ្វាអប់រកំាយ សរមាប់ររឹុះសាថ នបឋេសិកា ១៤ ០០០ កាល  
- ចងរកងម្សៀវម្ៅររូេុេវជិាា អប់រកំាយ សរមាប់េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ម្សមី ៦០ភាររយ។ 

អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតីអបរ់កំាយ និងកីឡា  
រកសួងបាន៖ 

- សិកាខ សាោពរងឹងការអនុវត្តម្សៀវម្ៅេុេវជិាា អប់រកំាយ ម្ៅររឹុះសាថ នបឋេសិកា ដ្ល់ម្ោកនាយក នាយកិា  
នាយករង នាយកិារង ១៦៦នាក ់រសី ៦នាក់ ម្ៅម្េត្តត្បូងឃ្មុ ំ នរពណវង  និងម្េត្តម្ពាធ្ិ៍សាត់្  

- សិកាខ សាោណែនាកំារអនុវត្តម្សៀវម្ៅេុេវជិាា អប់រកំាយ ម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេិ ម្ៅេនៃីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា
ម្េត្តតាណកវ មានអាកចូលរេួ ៣០នាក់ 

- ម្រៀបចសំិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពីការម្រៀបចំរកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃ និងឧបករែ៍វាយត្នេៃ 
អនុវសិ័យ អប់រកំាយ និងកីឡា ម្ៅម្េត្តសាា យម្រៀង មានអាកចូលរេួ ១៩នាក ់រសី ៣នាក ់ 

- ម្រៀបចំកិចេរបជំុពិភាកា សតីពីការចងរកងម្សៀវម្ៅអប់រកំាយម្ៅេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ ជាេួយរបធានអងគការម្បុះ
ដូ្ងមាស និងររូឧម្ទ្ៃសថ្នា ក់ជាតិ្  ១១នាក់ តាេកេមវធីិ្សស ្ូេ  

- បញ្ាូ នររូឧម្ទ្ៃសថ្នា ក់ជាតិ្េុេវជិាា អប់រកំាយ ៨នាក់ ចុុះសហការ និងម្រៀបចំបម្រងៀនអប់រកំាយ ម្ៅសាោបឋេសិកា
ចតុ្េុេ 

- បញ្ាូ នបុរគលិកអប់របុំរស ២នាក ់ចូលរេួជាររូឧម្ទ្ៃសកាុងវរគអាជាា កណ្តត លបាល់ទត់្ម្លីកទី្២ ម្ៅេជឈេែឌ ល និង
សាោបាល់ទត់្ជាតិ្បាទី្  

- បញ្ាូ នបុរគលិកអប់របុំរស ១នាក ់ ចូលរេួវរគអាជាា កណ្តត លបាល់ទត់្កាុងសាលថ្នា ក់ជាតិ្ ម្ៅេជឈេែឌ លជាតិ្
ហាកឹហានឺកីឡា 

- បញ្ាូ នររូបងាឹកកីឡាថ្នា ល ១នាក់ ចូលរេួសិកាខ សាោ ម្ៅមា ម្ សុី  
- បញ្ាូ នេស្រនតី ១១នាក់ រស ី៣នាក ់បនតការសិកាបរញិ្ញ បរត្ និងបរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ ម្ៅម្វៀត្ណ្តេ 
- បញ្ាូ នេស្រនតី ១នាក់ បនតការសិកាណអាកររប់ររងវទិ្ាសាស្រសតកីឡា ម្ៅនថ 
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- បញ្ាូ នេស្រនតី ១នាក់ ម្ៅសិកាណអាកអប់រកំាយ ម្ៅជប ុន 
- បំប នសេត្ថភាពររូអប់រកំាយ និងកីឡា មានអាកចូលរេួ ៤០នាក ់ រសី ១១នាក ់ កាុងម្នាុះេកពីម្េត្តម្សៀេរាប 
២០នាក់ រសី ៥នាក់ ឧត្តរមានជ័យ ១០នាក់ រសី ៣នាក ់រពុះវហិរ ១០នាក់ រសី ៣នាក់ ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប 

- បំប នសេត្ថភាពររូអប់រកំាយនិងកីឡា មានអាកចូលរេួ ៤០នាក់ រសី ៨នាក ់កាុងម្នាុះេកពីម្េត្តបាត់្ដំ្បង ២០
នាក់ រសី ៥នាក់ បនាៃ យមានជ័យ ១០នាក ់រសី ៣នាក់ នប លិន ១០នាក ់ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង 

- របរល់សញ្ញ បរត្ដ្ល់ររូបម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ នឯកម្ទ្សអប់រកំាយ និងកីឡាជំនាន់ទី្២៧ និងជំនាន់ទី្២៨ 
ចំនួន ២៤៩នាក់ រសី ១៦នាក ់ 

- ដឹ្កនារំរុសិសសហាកឹហត់្ម្រត្ៀេសណេតងម្ៅកាុងកេមវធីិ្ម្បីករពឹត្តិការែ៍កីឡាជាតិ្ម្លីកទី្៣ 
- ដឹ្កនារំរុសិសសសណេតងកាុងកេមវធីិ្បិទ្ការរបកួត្កីឡាបាល់ទត់្ពានរងាា ន់ េិត្តភាពយុវជនអនតររកសួង-សាថ ប័ន 
ម្ៅពហុកី ដាឋ នជាតិ្អូឡាពិំក 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពី ភាពសេរសបននរាងកាយ និងណអ្រ  ូបិ្ច មានររូឧម្ទ្ៃស ររុសិសស និងររុនិសសតិ្ ចូលរេួ 
៣៩នាក់ រសី ៧នាក់ សហការជាេួយសាកលវទិ្ាល័យតូ្កយូរបម្ទ្សជប ុន។ 

ការកសាងលិេិត្បទ្ដាឋ នស្ីពីការអបរ់កំាយ និងកីឡា  
រកសួងបាន៖ 

- បម្ងោីត្នាយកដាឋ នថមី២ ចំែុុះអរគនាយកដាឋ នកីឡា តាេរយៈអនុរកឹត្យម្លេ ៤៦ អនរក.បក ចុុះនថាទី្០១   ណេ
ម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០  

- ណកលេែរបកាសអនតររកសួងម្លេ ៧១៦ របក.សហវ ចុុះនថាទី្០៧ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០១៥ សតីពីម្គ្នលការែ៍
សរមាប់របេូលអតុ ំហាកឹហត់្រករេជម្រេីសជាតិ្  និងការរបកួត្លកខែៈអនតរជាតិ្អៃូវការរបចឆំ្ា  ំ

- ម្ចញលិេិត្ម្លេ ៧១១០ អយក.អកសន ចុុះនថាទី្១៧ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីកេមវធីិ្របកួត្កីឡាសិសស និសសតិ្ 
ម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកថ្នា ក់ជាតិ្ 

- ម្រៀបចំបទ្បបញ្ញត្តិទូ្ម្ៅ និងបទ្បញ្ា បម្ចេកម្ទ្ស សរមាប់ការរបកួត្កីឡាសិសសបឋេសិកាថ្នា ក់ជាតិ្ និងការ
របកួត្កីឡាសាកលវទិ្ាល័យថ្នា ក់ជាតិ្ម្លីកទី្១  

- ម្បាុះពុេពបទ្បបញ្ញត្តិទូ្ម្ៅ និងបទ្បញ្ា បម្ចេកម្ទ្សការរបកួត្កីឡាសិសសបឋេសិកាថ្នា ក់ជាតិ្ឆ្ា ២ំ០២០ 
- ម្ចញលិេិត្ម្លេ ១៦៣៥, ១៦៣៦ អយក.របក  ចុុះនថាទី្០៩  ណេកញ្ញ   ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យ  
ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅទិ្វាអប់រកំាយសរមាប់បឋេសិកា 

- ម្ចញលិេិត្ម្លេ ២៩៧៧ អយក.អកសន ចុុះនថាទី្១៥ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអតល់ម្សៀវម្ៅកេមវធីិ្សិកា
លេែិត្េុេវជិាា អប់រកំាយសរមាប់េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិ និងម្សៀវម្ៅអប់រកំាយសរមាប់ររូពីថ្នា ក់ទី្៧,៨,៩ ជូន
េនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោរបេូលធាតុ្ចូលម្ដី្េបមី្រៀបចំម្សចកតីរពាងចាប់ សតីពីការររប់ររងអនុវសិ័យអប់រកំាយ និង
កីឡាម្លីកទី្២ មានអាកចូលរេួ ១១០នាក់ រសី ១០នាក់ ម្ៅរាជធានី 

- រពាងចាប់ សតីពីការររប់ររងអនុវសិ័យអប់រកំាយ និងកីឡា ២ម្លីក ម្ៅម្េត្តបនាៃ យមានជ័យ និងកំពត្ 
- ម្ចញលិេិត្ម្លេ ៤៥៥៣ អយក.អក  ចុុះនថាទី្២៣ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ ឱ្យរាជធានី ម្េត្ត អតល់ទិ្នាន័យ   
របជាជនហត់្របាែ និងម្លងកីឡាម្ដី្េបសុីេភាព និងកីឡារបនពែី 

- ម្ចញម្សចកតីសម្រេចម្លេ ៦៦ អយក.សសរ ចុុះនថាទី្២៧ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ អនុញ្ញ ត្ឱ្យបម្ងោីត្សហព័នធបូ្លីង
កេពុជា  
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- ម្ចញរបកាសម្លេ ២២៤ អយក.របករ. ចុុះនថាទី្១៨ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាបូ្លីងកេពុជាបំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្១ ឆ្ា ២ំ០១៩-២០២៣ 

- ម្ចញម្សចកតីសម្រេចម្លេ ៦៦ អយក.សសរ ចុុះនថាទី្២៥ ណេវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យបម្ងោីត្    
សហព័នធកីឡាបាល់ម្បាុះរម្ទ្ុះជនពិការកេពុជា 

- ម្ចញម្សចកតីសម្រេចម្លេ ៥៩ អយក.សសរ ចុុះនថាទី្២៦ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យបម្ងោីត្  
សហព័នធកីឡារបដាល់ឃ្កីបុកសុីងកេពុជា 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ១៩៦៧ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៩ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡារបដាល់ឃ្កីបុកសុីងកេពុជាបំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្១ឆ្ា ២ំ០២០-២០២៤ 

- ម្រៀបចំកិចេរពេម្រពៀងរវាងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ជាេួយសហព័នធកីឡាជាតិ្៤២ ចុុះនថាទី្០១ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ំ
២០២០ សតីពីការអនុវត្តថវកិាគ្នរំទ្របស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាសរមាប់ការអភិវឌ្ឍសហព័នធកីឡាជាតិ្ 

- ម្ចញម្សចកតីសម្រេចម្លេ ៦៣ អយក.សសរ ចុុះនថាទី្១១ ណេវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការបម្ងោីត្រែៈកេមការ
ររប់ររង និងម្របីរបាស់អាងណហលទឹ្ក ននពហុកី ដាឋ នជាតិ្ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ៣០៤ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៧ ណេកុេភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាវ  ូវណី្តេកេពុជា បំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្៣ ឆ្ា ២ំ០១៧-២០២១ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ៦៣៤ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៣ ណេេីនា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាវូស្ូកេពុជា បំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្៥ ឆ្ា ២ំ០១៧-២០២១ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ១០៥៤ អយក.របក ចុុះនថាទី្២១ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាម្លីកទ្េាន់កេពុជា បំម្ពញភារកិចេបនតអាែត្តិទី្១  ឆ្ា ២ំ០១៨-២០២២ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ១៩៦៦ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៩ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាយុទ្ធរកេេេកេពុជា បំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្២ ឆ្ា ២ំ០២០-២០២៤ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ១០០៧ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៩ ណេេិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាម្ ងីភាំកេពុជា បំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្៣  ឆ្ា ២ំ០២០-២០២៤ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ១០៥៣ អយក.របក ចុុះនថាទី្២១ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាទញរព័រត្កេពុជា បំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្៤ ឆ្ា ២ំ០២០-២០២៤ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ១០០៦ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៩ ណេេិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាម្ត្កាា ន់ដូ្អាយធី្ណអហាកេពុជា បំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្៦ ឆ្ា ២ំ០២០-២០២៤ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ២៧១៩ អយក.របក ចុុះនថាទី្២៥ ណេវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិម្េេរៈសហព័នធម្ត្កាា ន់ដូ្ បំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្៦ ឆ្ា ២ំ០២០-២០២៤ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ១០៥២ អយក.របក ចុុះនថាទី្២១ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាសីដ្ក់ និងឈនិ ូនកេពុជា បំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្៧ ឆ្ា ២ំ០២០-២០២៤ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ១៦៤៥ អយក.របក ចុុះនថាទី្១០ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាវាយសីកេពុជា បំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្៧ ឆ្ា ២ំ០២០-២០២៤ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ១០៨០ អយក.របក ចុុះនថាទី្៣០ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាបាល់ម្បាុះកេពុជា បំម្ពញភារកិចេអាែត្តទីិ្៨ ឆ្ា ២ំ០២០-២០២៤ 
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- ម្ចញរបកាសអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការរបតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាកាយវបបកេម និងលំហត់្របាែកេពុជាបំម្ពញ
ភារកិចេអាែត្តិទី្៣ ឆ្ា ២ំ០២០-២០២៤ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ១០៥៥ អយក.របក ចុុះនថាទី្២១ ណេកកោដា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការអនុញ្ញ ត្ឱ្យរែៈកមាម ធិ្ការ
របតិ្បត្តិសហព័នធកីឡាការា ម្ត្កេពុជា បំម្ពញភារកិចេអាែត្តិទី្៩ ឆ្ា ២ំ០២ ២០២-០ ៤ 

- ម្ចញរបកាសម្លេ ១០៥៩ ចុុះនថាទី្២៤ ណេកកគដា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការទ្ទួ្លសាគ ល់ និងអតល់របាក់រងាា ន់ជ័យ  
ោភីកាុងការរបកួត្កីឡាតុ្ងហគលីេ ូដូ្ ម្ជីងឯកពិភពម្ោក កីឡាម្ប ត្ង់ម្ជីងឯកអាសុី និងកីឡាវ  ូវណី្តេម្ជីងឯក
ពិភពម្ោក 

- ពិនិត្យម្ ងីវញិកេមវធីិ្សិកាលេែិត្ សរមាប់ថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្សិលប:េនុសសសាស្រសតឯកម្ទ្សអប់រកំាយឆ្ា ទីំ្១    
ចងរកងកេមវធីិ្សិកាលេែិត្ និងឯកសារម្េម្រៀន ឆ្ា ទីំ្២ និងឆ្ា ទីំ្៣។ 

ការអភិវឌ្ឍម្ហដាឋ រចនាសេព័នធរូបវនតកីឡា 
រកសួងបាន៖ 

- ជួសជុល ណកលេែ និងណថទទីំ្ោនកីឡាបាល់ទត់្សាោត្រេង់ទិ្ស ២៥ម្េត្ត រាជធានី (កាុងេួយរាជធានី ម្េត្ត 
សាោត្រេង់ទិ្សេួយវទិ្ាល័យ) 

- ជួសជុលអគ្នររដ្ឋបាល របព័នធម្ភៃីង និងបនៃប់អនាេ័យននវមិានពហុកី ដាឋ នជាតិ្ 
- ជួសជុលណកលេែអគ្នររដ្ឋបាល ទី្ោនហាកឹហត់្ របងណអាកខាងត្បូង ម្រៀបចំរបព័នធលូបងាូរទឹ្ក ចក់ដី្បំម្ពញទី្ធាៃ  
បញ្េប់ការសាងសង់អៃូវម្បតុ្ង ៤ណេស បនៃបអ់នាេ័យ និងណថទអំាងណហលទឹ្ក ម្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រកំាយនិង
កីឡា ណដ្លជាជំនួយឥត្សំែងរបស់រដាឋ ភិបាលជប ុនតាេរយៈអងគការម្បុះដូ្ងមាស  

- របរល់ឧបករែ៍ហាកឹហត់្ម្ត្កាា ន់ដូ្ឌី្ជីថលដ្ល់វទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រកំាយ និងកីឡា សហការជាេួយអងគការ 
KOICA។  

ក.២. ធានាភាពសក័តិសទិធននភាពោអែកដឹកនា ំនិងប្គ្ប់ប្គ្ងរបសម់ស្តនតីអប់របំ្គ្ប់លដំ្ឋប់ថ្នែ ក់ 
ការគ្នរំទ្និងម្លីកទឹ្កចិត្តកីឡាករ 
រកសួងបាន៖ 

- របរល់របាក់រងាា ន់ម្លីកទឹ្កចិត្តដ្ល់ររូបងាឹក កីឡាករជ័យោភី ៣០នាក ់ រសី ១០នាក់ កាុងការរបកួត្កីឡារុន
ដាវម្ជីងឯកសាកលវទិ្ាល័យអាសុីអាម្រាយ ៍ការរបកួត្កីឡាការា ម្ត្ម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកអាសុីអាម្រាយម៍្លីកទី្៨ ការ
របកួត្កីឡាការា ម្ត្ម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកអាសុីម្លីកទី្១៨ និងការរបកួត្កីឡារុនដាវសាកលវទិ្ាល័យអាសុី  

- របរល់របាក់រងាា ន់ម្លីកទឹ្កចិត្តរបស់រាជរដាឋ ភិបាលជូនដ្ល់ររូបងាឹក កីឡាករ ២២នាក់ រសី ៦នាកក់ាុងការរបកួត្
កីឡាសូហាតិ្នាីសម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកយុវជនអាសុីម្លីកទី្១ ម្ៅហាលីីពីន, កីឡាម្ប ត្ង់ម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកពិភព
ម្ោក យុវជន និងស្រសតី ម្លីកទី្១៧ ម្ៅរាជធានី, កីឡាម្ត្កាា ន់ដូ្ ITF ម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកពិភពម្ោកម្លីកទី្១៤ 
សរមាប់យុវជនថ្នា លនិងម្លីកទី្២១ ឈុត្ធំ្ម្ៅបុ្លហោ រ,ី កីឡាសូហាតិ្នាីសម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកវទិ្ាល័យអាសុី
ម្លីកទី្១ ម្ៅហាលីីពីន, កីឡាអត្តពលកេមជនពិការម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកម្ៅសាធារែរដ្ឋរបជាមានិត្ចិន  

- របរល់របាក់រងាា ន់ម្លីកទឹ្កចិត្តរបស់រាជរដាឋ ភិបាលជូនដ្ល់ររូបងាឹក កីឡាករ ៤នាក់ រសី ១នាក ់ កាុងការរបកួត្
កីឡាតុ្ហគលីេ ូដូ្សម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកពិភពម្ោក ម្ៅសាធារែរដ្ឋកូម្រ   កីឡាម្ប ត្ង់ ១៤នាក់ រសី ២នាក់ ការ
របកួត្ម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកអាសុី ម្ៅសាធារែរដ្ឋសងគេនិយេម្វៀត្ណ្តេ កីឡាវ  ូវណី្តេ ២៦នាក់ រសី ៩នាក់ ការ
របកួត្ម្រជីសម្រសីម្ជីងឯកអាសុី ម្ៅម្វៀត្ណ្តេ។  
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ការម្លីកកេពស់សេត្ថភាពររូបងាឹក និងកីឡាករ 
រកសួងបាន៖ 

- របេូលអតុ ំ ររូបងាឹក ររូជំនួយ អនុរកស កីឡាករថ្នា ល ៥០៩នាក់ រស ី១០៨នាក់ ម្លី ៣២ របម្ភទ្កីឡា េកម្ធ្ាី
ការហាកឹហត់្បម្ងោីនសេត្ថភាពបម្ចេកម្ទ្សម្រត្ៀេលកខែៈម្ឆ្ព ុះម្ៅសុីម្ហគេឆ្ា ២ំ០២៣ 

- របេូលអតុ ំររូបងាឹក  ររូជំនួយ អនុរកស កីឡាករជម្រេីសជាតិ្ ៥០៩នាក់ រសី ១០៤នាក់ ម្លី ៣៣របម្ភទ្កីឡា 
និង ១របម្ភទ្កីឡាជនពិការ េកម្ធ្ាីការរបេូលអតុ ំរយៈម្ពល ០៥ណេ ១៦នថា ម្ដី្េបបីម្ងោីនសេត្ថភាពបម្ចេកម្ទ្ស
សរមាប់ម្រត្ៀេលកខែៈចូលរេួរបកួត្កីឡាសុីម្ហគេម្លីកទី្៣១ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្ៅម្វៀត្ណ្តេ និងចូលរេួការរបកួត្
ជាលកខែៈអនតរជាតិ្នានា 

- បញ្ាូ នកីឡាករវាយសីថ្នា ល ១នាក់ កីឡាករណហលទឹ្ក ១នាក់ ម្ៅហាកឹហត់្ ម្ៅនថ 
- បញ្ាូ នកីឡាករជឺជីត្ស្ូថ្នា ល ២នាក់ រសី ១នាក់ ម្ៅហាកឹហត់្ ម្ៅសហរដ្ឋអាម្េរកិ  
- បញ្ាូ នររូបងាឹក ររូជំនួយ កីឡាករេ ូតូ្ទឹ្ក ៩នាក ់ ម្ៅហាកឹហត់្ម្ៅនថ កីឡាកររបដាល់សកល ១នាក់ ម្ៅហាកឹ
ហត្់ម្ៅម្វៀត្ណ្តេ កីឡាការនីិម្ត្កាា ន់ដូ្ដាប់ណប្លយូធី្ ១នាក់ ម្ៅហាកឹហត់្ម្ៅសហរដ្ឋអាម្េរកិ កីឡាករណហល
ទឹ្ក ១នាក់ ម្ៅហាកឹហត់្ម្ៅនថ និងកីឡាករជិុះម្សុះ ៤នាក់ រសី ២នាក់ ម្ៅហាកឹហត្់ម្ៅសាធារែរដ្ឋរបជា  
មានិត្ចិន សហរដ្ឋអាម្េរកិ ចរកភពអង់ម្រៃស និងនថ 

- បញ្ាូ នររូបងាឹក ររូជំនួយរករេកីឡាថ្នា ល ៧៥នាក់ រសី ៦នាក់ ចូលរេួសិកាខ សាោសតីពីការម្រៀបចំណអនការ និង
រទឹ្សតីហត់្ហាកឹហានឺ  

- បញ្ាូ នេស្រនតី ១០នាក់ រសី ១នាក់ ចូលរេួវរគសិកាពិម្សសម្លីការម្របីរបាស់ឧបករែ៍ហាកឹហត់្ជំនួយសាច់ដំុ្ 
- បញ្ាូ នររូបងាឹកជម្រេីសជាតិ្ ៧៥នាក់ រសី ៩នាក់ ចូលរេួសិកាខ សាោសតីពីការម្រៀបចំណអនការ និងរទឹ្សតីហត់្
ហាកឹហានឺ  

- បញ្ាូ នកីឡាកររទី្ោ ត្ៃុងថ្នា ល និងជម្រេីសជាតិ្ ២០នាក់ រសី ៧នាក ់ម្ៅម្ធ្ាីម្ត្សតបម្ចេកម្ទ្ស ម្ៅម្េត្តណកប។ 

ការងារបែុ្ុះបណ្្តលររូអប់រកំាយ  និងកីឡា  
រកសួងបាន៖ 

- រប ងបញ្េ ប់ការសិការបស់ររុសិសសជំនាន់ទី្២៨ ចំនួន ១៤៩នាក់ រសី ១១នាក់ 
- ចុុះអម្ងោត្ររូបម្រងៀនថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្សិលបៈេនុសសសាស្រសតឯកម្ទ្សអប់រកំាយ  
- បងាា ត់្បម្រងៀនររុសិសស ររុនិសសតិ្តាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និកម្ដាយម្របីរបាស់កេមវធីិ្ Zoom និងTelegram 
- ម្រៀបចំកេមវធីិ្សិកាលេែិត្ និងចងរកងឯកសារម្េម្រៀនសរមាប់ថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្សិលប:េនុសសសាស្រសតឯកម្ទ្ស 
អប់រកំាយឆ្ា ទីំ្២ និងឆ្ា ទីំ្៣ ម្ដាយសហការជាេួយអងគការម្រៅរដាឋ ភិបាលម្បុះដូ្ងមាស។ 

ការម្លីកកេពស់ភាពជាអាកដឹ្កនា ំនិងការពិនិត្យតាេដាន 
រកសួងបាន៖ 

- ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃសកេមភាពអប់រកំាយកាុងម្មា ងសិកា ម្ៅម្េត្តម្ពាធ្ិ៍សាត់្ ម្សៀេរាប ឧត្តរមានជ័យ 
នរពណវង  បាត់្ដំ្បង  កំពង់សពឺ  ណកប  កំពត្  តាណកវ  សៃឹងណរត្ង រកម្ចុះ  រត្នរិរ ីបនាៃ យមានជ័យ  និងនប លិន 

- ពិនិត្យតាេដានសកេមភាពអប់រកំាយ ករេិត្េធ្យេសិកាបឋេភូេិ ម្ៅសាោម្គ្នលម្ៅ ១០ ម្ៅម្េត្តបាត់្ដំ្បង សាា យ
ម្រៀង  និងរាជធានី   សហរបតិ្បត្តិការជាេួយអងគការម្បុះដូ្ងមាស 
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- ចុុះពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃសកេមភាពហត្់របាែនិងម្លងកីឡាម្ដី្េបសុីេភាព ម្ធ្ាីម្ត្សតសូចនាករនន     
សុេភាពរាងកាយរបជាជនអាស្ាន  រសង់ទិ្នាន័យអាកហត់្របាែ និងម្លងកីឡា ៥០០នាក់ រសី ២៥០នាក់ 
ម្ៅម្េត្តកំពង់ចេ នរពណវង រត្នរិរ ីរពុះវហិរ និងសៃឹងណរត្ង  

- របជំុបូកសរុបការងារអនុវសិ័យអប់រកំាយ និងកីឡា ឆ្ា សំិកា២០១៨-២០១៩ និងម្លីកទិ្សម្ៅឆ្ា សំិកា
២០១៩-២០២០ មានអាកចូលរេួ ៣១៥នាក់ រសី ១៥នាក់ ម្ៅរាជធានី 

- ចុុះយកព័ត៌្មានសតីពីសកេមភាពអប់រកំាយនិងកីឡា និងតាេដានការម្របីរបាស់ទ្សសនាវដ្តីកីឡា ម្ៅម្េត្តណកប និង
ម្សៀេរាប  

- ពិនិត្យតាេដាន និងណកលេែការបងាា ត្ប់ម្រងៀនរបស់ររូអប់រកំាយ និងកីឡា តាេររឹុះសាថ នេធ្យេសិកា ម្ៅម្េត្ត
នប លិន រត្នរិរ ីេែឌ លរិរ ីសៃឹងណរត្ង ត្បូងឃ្មុ ំនិងកំពង់ធំ្   

- ម្ធ្ាីសរេង់ត្រេូវការររូអប់រកំាយ និងកីឡា២៥ ម្េត្ត រាជធានី 
- រសង់ទិ្នាន័យព័ត៌្មានររូអប់រកំាយ និងកីឡា ម្ៅម្េត្តកំពត្ ម្ពាធ្ិ៍សាត់្ កំពង់ធំ្ បាត់្ដំ្បង ម្កាុះកុង រកម្ចុះ 
កំពង់ចេ តាណកវ ម្សៀេរាប រត្នរិរ ី េែឌ លរិរ ី នប លិន និងរពុះវហិរ 

- ពិនិត្យតាេដានការចុុះម្ធ្ាីកេមសិការបស់ររុសិសសជំនាន់ទី្២៨ ម្ៅរាជធានី និងម្ធ្ាីរបាយការែ៍ម្ឆ្ៃីយត្ប  
- ពិនិត្យតាេដានការបម្រងៀន និងម្រៀនតាេរបព័នធអនឡាញ និងម្ធ្ាីរបាយការែ៍វត្តមាន 
- វាយត្នេៃការចុុះកេមសិការបសរ់រុនិសសតិ្ឯកម្ទ្សអប់រកំាយ និងកីឡា ១០នាក់ រសី ១នាក់ េកពីវទិ្ាសាថ ន
ជាតិ្អប់រ ំម្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រកំាយ និងកីឡា។  

េ. វឌ្ឍនភាពននសចូនាករនលសដប្មច 
ការវភិារវឌ្ឍនភាពសូចនាករអលសម្រេច 

សូចនាករ ឯកតា 
ជាក់ណសតង ចំែុចម្ៅ ជាក់ណសតង 

២០២០-២១ 
សាថ ន
ភាព ២០១៩-២០ ២០២០-២១ 

ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី ១ ៖ ធានាឱ្យការអបរ់មំានរុែភាព របកបម្ដាយសេធ្េ៌ បរោិបនា និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្  
                              សរមាប់ទងំអស់គ្នា  
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី១ ៖ បម្ងោីនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានការអប់រកំាយ នងិកីឡាម្ៅតាេររុឹះសាថ នសិកា នងិសហរេន ៍
១. ទ្ីោនកឡីា៥កណនៃងរត្ូវបានណកលេែ      
 ម្សៀេរាប % ០ ៦០,០ ០  

កំពត្ % ០ ៦០,០ ០  
កំពងច់េ % ០ ៦០,០ ០  
បាត្់ដ្បំង  % ០ ៦០,០ ០  
ភាំម្ពញ % ៧០,០ ៨០,០ ០  

២. សាោបឋេសិកាអនុវត្តកេមវធិ្អីបរ់កំាយ និងកីឡា % ៧៩,០ ៨៦,០ ៨០ ➔ 
៣. សាោេធ្យេសិកាអនុវត្តកេមវធិ្អីបរ់កំាយ និងកីឡា % ៥០,០ ៥៤,០ ៥២ ➔ 
៤. ម្េដាយកាុងការរបកួត្អនតរជាត្ិកាុងេយួឆ្ា  ំ ចំនួន ១៤៦ ៤៩២ ០  
៥. របជាជនចូលរេួសកេមភាពអប់រកំាយ និងកឡីា % ២១,០ ១៦,៦ ១៥,៩ ➔ 
វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី២ ៖ ម្លីកកេពស់រុែអលរករេកីឡាជម្រេីសជាត្ិ ម្ដ្េីបដី្ម្ែតី េម្េដាយមាសឱ្យបានម្រចីនម្ៅឆ្ា ២ំ០២៣ 

៦. ចំណ្តត្់ថ្នា ក់សីុម្ហគេម្ៅកាុងរបម្ទ្សអាស្ាន 
ចំណ្តត្់
ថ្នា ក់ 

៨  ០  

៧. ម្េដាយមាសសីុម្ហគេ ២០២៣     ចំនួន ៤៦* ២៨ ០  
ម្គ្នលនម្ោបាយទ្ី ២ ៖ ធានាភាពស័កតិសិទ្ធិននភាពជាអាកដ្កឹនា ំនងិររប់ររងរបស់េស្រនតអីប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក់ 
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សូចនាករ ឯកតា 
ជាក់ណសតង ចំែុចម្ៅ ជាក់ណសតង 

២០២០-២១ 
សាថ ន
ភាព ២០១៩-២០ ២០២០-២១ 

វត្ថុបំែងអនុវស័ិយទ្ី ៣៖ អភិវឌ្ឍសាថ ប័ន អាកររបរ់រង នងិអាកបម្ចេកម្ទ្សទ្ទ្ួលបនៃុកអនុវស័ិយអប់រកំាយ និងកឡីារបកបម្ដាយ 
                                  របសិទ្ធភាព និងរុែភាព 

៨. 
កីឡាករ កីឡាការនិីបានទ្ទ្ួលការបែតុ ុះបណ្តត លកាុងេួយឆ្ា  ំ            
(រយៈម្ពលណវង) 

ចំនួន ៥០០ ៩៣ ៥០៩  

៩. ររុសិសសបានទ្ទ្លួការបែតុ ុះបណ្តត លអប់រកំាយ និងកឡីាកាុងេួយឆ្ា  ំ ចំនួន ១៥០ ១៣០ ០  
១០. ររូបងាឹកបានទ្ទ្លួការបែតុ ុះបណ្តត លកាុងេួយឆ្ា  ំ ចំនួន ១ ១៧៨ ១ ២០៦ ៤១៤  
១១. ម្ៅរកេនងិអាជាា កណ្តត លបានទ្ទ្លួការបែតុ ុះបណ្តត លកាុងេួយឆ្ា  ំ ចំនួន ៥៩៩ ១ ២៤០ ៤៩៧  
១២. ររូបងាឹកបានទ្ទ្លួការបែតុ ុះបណ្តត លបម្ចេកម្ទ្សកីឡា ណអនការយុទ្ធ

សាស្រសត និងការររប់ររង 
ចំនួន ១៦៥ ២៣៣ ១៦៨ ➔ 

១៣. ររូអប់រកំាយនងិកឡីាបានទ្ទ្ួលការបែតុ ុះបណ្តត ល(វរគេៃី/វរិកឹត្យការ) ចំនួន ២១០ ២៨៨ ៨០  
១៤. េស្រនតកីីឡាបានទ្ទ្លួការបែតុ ុះបណ្តត លកាុងេួយឆ្ា  ំ ចំនួន ១០ ២៨៨ ២៧០ ➔ 
១៥. អត្តពលិកករេិត្េពស់   ចំនួន ៥០៤ ៨៨៣ ៥០៩ ➔ 

សមាគ ល់៖  សម្រេចបានតាេចំែុចម្ៅ ➔ អាចទ្ទ្លួយកបាន  សម្រេចេិនបានតាេចំែុចម្ៅ 
*ម្េដាយការរបកួត្កីឡាសីុម្ហគេម្លីកទី្៣០ ឆ្ា ២ំ០១៩       

គ្. បញ្ហា ប្បឈម 
ទ្នៃឹេនឹងសេិទ្ធអល បញ្ា របឈេេួយចំនួន ចបំាច់រតូ្វមានកិចេេិត្េំរបឹងណរបងម្ដាុះរសាយ។ បញ្ា របឈេទងំ

ម្នាុះមានដូ្ចជា ៖  
- ការអនុវត្តរកបេែឌ កេមវធីិ្សិកាអប់រកំាយ ម្ៅតាេររឹុះសាថ នសិកាេួយចំនួនពំុទន់បានម្ពញម្លញ២ម្មា ង/១
សបាត ហ៍  

- កងាុះេស្រនតីបម្ចេកម្ទ្សជំនាញតាេរបម្ភទ្កីឡាណដ្លបានឆ្ៃងកាត់្ការបែតុ ុះបណ្តត លករេិត្អនតរជាតិ្  
- របជាជនចូលរេួហត់្របាែ និងម្លងកីឡាម្ដី្េបសុីេភាពម្ៅមានករេិត្ 
- េាុះេស្រនតមី្វជាសាស្រសតកីឡា កាុងការណថទ ំ សុេភាព ពាបាល របបអាហរ និងរបយុទ្ធរបឆ្ងំសារធាតុ្ដូ្បា កាុង        
វសិ័យកីឡា 

- េាុះេស្រនតីជំនាញបម្ចេកម្ទ្សកីឡា សរមាប់សិការសាវរជាវ តាេដាន និងវភិាររុែអលននការហត់្ហាកឹហានឺ 
- ម្ហដាឋ រចនាសេព័នធ សរមាប់បម្រងៀន និងបងាា ត់្េិនទន់ម្ឆ្ៃីយត្ប 
- ធ្នធានេនុសសកាុងអងគភាពេិនទន់ម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងត្រេូវការកាុងការបំម្ពញការងារតាេជំនាញ។ 
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៣. ទិសដៅឆ្ែ សំកិា ២០២០-២០២១ 
 ម្ដី្េបមី្ដាុះរសាយបញ្ា របឈេនានា ទងំបញ្ា របឈេតាេអនុវសិ័យ និងបញ្ា របឈេជាលកខែៈអនតរ   
អនុវសិ័យ និងណអែកម្លីបទ្ពិម្សាធ្កនៃងេក រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា នឹងជំរុញម្លបឿនកិចេេិត្េំរបឹងណរបងរបស់
េៃួនតាេទិ្សម្ៅដូ្ចខាងម្រកាេ ៖ 
៣.១ ទិសដៅតាមអនុវិសយ័ 
៣.១.១  អនុវសិ័យ ការអបរ់កុំមារតូ្ច 

- កំែត្់ម្គ្នលនម្ោបាយ ម្គ្នលការែ៍ និងទិ្សម្ៅកាុងការររប់ររងតាេសាោម្រៀនសរមាប់េម្ត្តយយសិកាឱ្យ
បានចាស់ោស់ 

- ម្រៀចំយនតការគ្នរំទ្សរមាប់ការណរបកាៃ យេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ជាឧបសេព័នធររឹុះសាថ នសិកាសាធារែៈ  
- វនិិម្ោរម្សវាអប់រកុំមារតូ្ចរបកបម្ដាយសេធ្េ៌ និងបរោិបនា  
- ពរងឹងកិចេសហការ និងសរេបសរេួលអនតរវសិ័យសតីពីការគ្នពំារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូ្ច 
- សិកាម្រៀបចំរកបេែឌ យុទ្ធសាស្រសតកំណែទ្រេង់សរមាប់អនុវសិ័យអប់រកុំមារតូ្ចរសបតាេបរបិទ្និងនិនាា ការសកល 
- ពរងឹងការអនុវត្តកេមវធីិ្សិកាបរងួញនិងការអបរតំាេរនៃងថមីសរមាប់ររឹុះសាថ នេម្ត្តយយសិកានិងម្សវាអប់រកុំមារតូ្ច 
- ពរងឹងការអនុវត្តម្គ្នលការែ៍ណែនាលំកខេែឌ អបបបរមាសតីពីទឹ្កសាែ ត្ និងអនាេ័យម្ៅតាេសាោេម្ត្តយយ
សិការរប់រូបភាព។ 

៣.១.២ អនុវសិ័យ ការអបរ់បំឋេសិកា 
- ពរងីកវសិាលភាពននការអនុវត្ត ការររប់ររងតាេសាោម្រៀនឱ្យបានទូ្លំទូ្ោយ 
- អគត់្អគង់ររូបម្រងៀនម្ៅតាេសាោម្រៀនដាច់រសោលនិងជួបការលំបាក 
- ពរងាយររូបម្រងៀនពីសាោម្រៀនម្លីស ម្ៅសាោម្រៀនេាុះររូបម្រងៀនតាេសាថ នភាពជាក់ណសតង 
- ពរងឹងការម្របីរបាស់ររូបម្រងៀនថ្នា ក់ទី្១និងទី្២ និងបណ្តា រកស  
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពររូបម្រងៀនម្លីចំម្ែុះដឹ្ង វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀន បទ្ពិម្សាធ្ ការររប់ររងថ្នា ក់ម្រៀន 
- ពរងឹងការររប់ររងសថិតិ្ និងទិ្នាន័យសិសសអាហរូបករែ៍ 
- អគត់្អគង់ម្ហដាឋ រចនាសេព័នធនិងឧបករែ៍ម្អ ចិរតូ្និក 
- អគត់្អគង់ទឹ្កសាែ ត្ បងគន់អនាេ័យ ការម្របីរបាស់និងណថទបំងគន់អនាេ័យ សមាភ រៈអនាេ័យ ជាពិម្សសសមាភ រៈណដ្ល
បម្រេីឱ្យការោងសមាែ ត្នដ្ សមាភ រៈរមាា ប់ម្េម្រារ និងឯកសារអប់រសុំេភាពម្ៅតាេសាោម្រៀន 

- អនុវត្តកេមវធីិ្ទ្ន់ភៃន់ បត់្ណបន ម្ដាយម្របីរបព័នធបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាន និងវធីិ្ចរេរុះ 
- ម្រៀបចំម្សចកតីណែនាសំតីពីការអនុវត្តរងាា យត្នេៃថ្នា ក់ជាតិ្ រាជធានី ម្េត្ត រករង រសរក េែឌ  និងសាោម្រៀនឱ្យម្ឆ្ៃីយ
ត្បនឹងរបធានបទ្ម្ត្សតរងាា យត្នេៃសិសសកេមវធីិ្តំ្បន់ អនតរជាតិ្ ទងំរងាា យត្នេៃតាេដំ្ណ្តក់កាល និងរងាា យត្នេៃ
សរុប 

- បញ្េូ លការអនុវត្តរងាា យត្នេៃថ្នា ក់ជាតិ្ រាជធានី ម្េត្ត រករង រសរក េែឌ  និងសាោម្រៀន ឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បនឹងរបធានបទ្
ម្ត្សតរងាា យត្នេៃសិសសកេមវធីិ្តំ្បន់ អនតរជាតិ្ ទងំរងាា យត្នេៃតាេដំ្ណ្តក់កាល និងរងាា យត្នេៃសរុប ម្ៅកាុង 
កេមវធីិ្បែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនម្ៅតាេសាោររុម្កាសលយ  

- បញ្េូ លកេមវធីិ្ភាសាណេមរ (អាន-សរម្សរ) និងរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូងម្ៅកាុងកេមវធីិ្បែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀន ម្ៅ
តាេសាោររុម្កាសលយ 
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- បម្ងោីត្កេមវធីិ្បែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនថ្នា ក់អប់រពំហុភាសាម្ៅេជឈេែឌ លររុម្កាសលយភូេិភារម្េត្តសៃឹងណរត្ង 
- ពរងឹងនិងពរងីកការអនុវត្តវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនអំណ្តនថ្នា ក់ដំ្បូង និងរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូង 
- ពរងឹងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀននិងម្រៀនតាេម្គ្នលវធីិ្ណសៃេ ម្លីេុេវជិាា រែិវទិ្ា វទិ្ាសាស្រសត និងសិកាសងគេ   
- ពរងឹងសេត្ថភាពការបម្រងៀននិងម្រៀនភាសាអង់ម្រៃសថ្នា ក់ទី្៤ដ្ល់ទី្៦  
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតី ភាពជាអាកដឹ្កនាសំាោម្រៀនណដ្លម្ឆ្ៃីយត្បនឹងសេភាពម្យនឌ័្រ ដ្ល់រែៈររប់ររង
សាោម្រៀន។ 

៣.១.៣ អនុវសិ័យ ការអបរ់េំធ្យេសិកា និងអបរ់បំម្ចេកម្ទ្ស 
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពរែៈររប់ររងសាោម្រៀនឱ្យមានសេត្ថភាពម្ពញម្លញ 
- ជំរុញ និងគ្នរំទ្សាោម្រៀនេួយចំនួនឱ្យមានលទ្ធភាពអនុវត្តកេមវធីិ្អប់ររំែិត្វទិ្ា វទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា និង
វសិាកេម  

- ពរងីកវសិាលភាពគ្នរំទ្ត្រេូវការេូលដាឋ នដ្ល់ការអប់របំរោិបនា  
- ម្រៀបចំបុម្រលកខេែឌ ឱ្យបានម្ពញម្លញកាុងការអនុវត្តរកបេែឌ កេមវធីិ្សិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិងអប់របំម្ចេកម្ទ្ស 
- បំប នសេត្ថភាពបរវិចេការកីាុងការររប់ររងបនៃប់ពិម្សាធ្ន៍  
- ជំរុញកិចេសហការជិត្សាិទ្ធជាេួយណអាកឯកជនម្ដី្េបអីាចអ្ល់ការគ្នរំទ្តាេត្រេូវការជាក់ណសតងរបស់សាោម្រៀន
កាុងការម្រៀបចំកេមវធីិ្សិកា ការចុុះកេមសិកា និងទ្សសនកិចេសិកា 

- ពរងឹងកិចេសហការពីររប់ភារីពាក់ព័នធ ម្ដី្េបអីនុវត្តកេមវធីិ្អប់របំំែិនជីវតិ្ឱ្យបានលែ 
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពររូបម្រងៀនណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស ឱ្យមានសេត្ថភាពររប់រគ្នន់កាុងការម្របីរបាស់ឧបករែ៍
ពិម្សាធ្ន៍ ររុម្កាសលយ និងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនថមី 

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតីបម្ចេកម្ទ្សណអាកបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាននិងរេនារេន៍ ម្ដី្េបមី្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបព័នធររប់ររង
ទិ្នាន័យបុរគលិក និងររុសិសសម្ៅតាេររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀន 

- អតល់េស្រនតីជំនាញបម្ចេកម្ទ្សណអាករបព័នធររប់ររងការម្រៀនពីចមាា យ  
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតីជំនាញបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាននិងរេនារេន៍ សរមាប់ដំ្ម្ែីរការកិចេការរប ងសញ្ញ បរត្
េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេ 

- ម្រៀបចំរចនាសេព័នធ និងេស្រនតីទ្ទួ្លបនៃុកសុេភាពសិកាម្ៅថ្នា ក់ជាតិ្ និងថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងត្រេូវ
ការការងារជាក់ណសតង។ 

៣.១.៤ អនុវសិ័យ ការអបរ់ឧំត្តេសិកា 
- ម្រៀបចំម្គ្នលនម្ោបាយថមីសតីពីការរសាវរជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ កាុងអនុវសិ័យឧត្តេសិកា និងណអនការយុទ្ធសាស្រសត
ថវកិាររប់រជរងម្រជាយ តាេរយៈការបម្ងោីត្េូលនិធិ្រសាវរជាវសរមាប់ឧត្តេសិកា និងម្គ្នលការែ៍អនុវត្ត 

- ដំ្ម្ែីរការរបព័នធររប់ររងទិ្នាន័យណបបឌី្ជីថលម្លីសាា នដ្រសាវរជាវ និងការបែតុ ុះបណ្តត លម្ៅតាេររឹុះសាថ ន
ឧត្តេសិកា 

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពនិងបទ្ពិម្សាធ្កាុងការសរម្សរអត្ថបទ្រសាវរជាវសរមាប់ម្បាុះពុេពកាុងទ្សសនាវដ្តីរសាវរជាវ 
- ជំរុញដំ្ម្ែីរការអតល់សា័យភាពដ្ល់ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសាធារែៈកាុងការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុ និងធ្នធានេនុសស  
- ម្រៀបចរំបព័នធធានារុែភាពអប់រឧំត្តេសិកាឱ្យដំ្ម្ែីរការបានលែរបម្សីរ។ 

 



   

148 

 

៣.១.៥ អនុវសិ័យ ការអបរ់មំ្រៅរបព័នធ 
- អនុវត្តកេមវធីិ្សេេូលអប់រកំរេិត្េូលដាឋ ន ម្ៅតាេេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ឱ្យបានទូ្លំទូ្ោយ 
- ម្រៀបចំឯកសារបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនកេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកាអប់រមំ្រៅរបព័នធតាេរបព័នធម្រកឌី្ត្  
- ម្រៀបចំេស្រនតីដឹ្កនា ំនិងររប់ររងេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ដាច់ម្ដាយណ ក 
- ជំរុញដំ្ម្ែីរការណរបកាៃ យេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ម្ៅជាេជឈេែឌ លសិកាម្ពញេួយជីវតិ្ 
- អនុវត្តរកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃណអែកម្លីលទ្ធអលម្ៅទូ្ទងំរបម្ទ្ស 
- បែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីអប់រមំ្រៅរបព័នធម្លីការម្ធ្ាីណអនការ និងការររប់ររងម្សវាអប់រមំ្រៅរបព័នធ 
- អនុវត្តរបព័នធព័ត៌្មានររប់ររងអប់រមំ្រៅរបព័នធម្ៅករេិត្រករង រសរក េែឌ  
- អភិវឌ្ឍណអនការសកេមភាពជាតិ្ និង ម្លីកកេពស់ការយល់ដឹ្ងសតីពីការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្ 
- អភិវឌ្ឍកេមវធីិ្សេេូលេធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិអប់រមំ្រៅរបព័នធ 
- ម្លីកកេពស់ការសិកាពីចមាា យ និងតាេរបព័នធម្អ ចិរតូ្និកសរមាប់កេមវធីិ្អកខរកេម កេមវធីិ្សេេូលបឋេសិកា 
និងសេេូលេធ្យេសិកាបឋេភូេិអប់រមំ្រៅរបព័នធ។ 

៣.១.៦ អនុវសិ័យ ការអភិវឌ្ឍយុវជន 
- បនតម្ធី្ាទំ្ម្នីបកេមណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា  ំ ម្ដី្េបជំីរុញកេមវធីិ្អភិវឌ្ឍយុវជនណបបឌី្ជីថល ឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងការ
អប់រណំបបឌី្ជីថល និងការសិកាកាុងបរបិទ្ថមី 

- ម្ធី្ាបចេុបបនាកេមម្សចកតីណែនា ំនិងម្សៀវម្ៅរករេរបឹកាកុមារកេពុជា និងរករេរបឹកាយុវជនកេពុជា ជាពិម្សសម្សចកតី
ណែនាសំតីពីការបម្ងោីត្កៃឹបជណជកម្ដ្ញម្ដាលម្ៅតាេសាោម្រៀនកាុងរាជធានី និងការពរងឹងកៃឹបសិកាម្ៅតាេ
សាោម្រៀនរាជធានី ម្េត្ត 

- ពរងឹងយនតការពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃ តាេរយៈការម្ធី្ាបញ្េ ប់ម្សចកតីរពាងរកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាន និង
វាយត្នេៃអនុវសិ័យការអភិវឌ្ឍយុវជន 

- បម្ងោីនកិចេសហរបតិ្បត្តិការជាេួយអងគការនដ្រូ និងវសិ័យឯកជន ម្ដី្េបមី្កៀរររការគ្នរំទ្កេមវធីិ្បែតុ ុះបណ្តត ល
ម្ៅេជឈេែឌ លយុវជន 

- បម្ងោីនកិចេសហរបត្តិបត្តិការជាេួយអងគការពិភពម្ោកននចលនាកាយរទិឹ្ធ អងគការនដ្រូ សហរេន៍ និងវសិ័យឯកជន 
ម្ដី្េបមី្កៀរររការគ្នរំទ្ការពរងីកសមាជិកភាពកាយរទឹ្ធិ 

- បនតពរងឹង និងអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតី តាេរយៈការបម្ងោីត្កេមវធីិ្សិកា និងការបែតុ ុះបណ្តត លនអៃកាុងតាេណបប  
ឌី្ជីថល ម្ដាយម្របីរបាស់បនៃប់ម្រៀនអនឡាញម្លីេុេជំនាញេួយចំនួនដូ្ចជា ១-ម្រៀបចំណអនការ និងអភិវឌ្ឍកេមវធីិ្  
២-អភិវឌ្ឍកេមវធីិ្យុវជននិងររប់ររងរពឹត្តិការែ៍ ៣-កិចេការរដ្ឋបាលនិងរបាយការែ៍ ៤-កំុពយូទ័្ររដ្ឋបាល និង
ការោិល័យ ៥-រកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃ ៦-ភាពជាអាកដឹ្កនានិំងឥរោិបថររប់ររង ៧-កិចេការ
ហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ។  

៣.១.៧ អនុវសិ័យការអប់រកំាយ និងកីឡា 
- ពរងឹងការអនុវត្តរកបេែឌ កេមវធីិ្សិកាអប់រកំាយម្ៅររប់ររឹុះសាថ នសិកាឱ្យបានម្ពញម្លញ២ម្មា ង/១សបាត ហ៍ 
- បំអុស និងជំរុញរបជាជនឱ្យចូលរេួហត់្របាែ និងម្លងកីឡាម្ដី្េបសុីេភាព 
- បែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីបម្ចេកម្ទ្ស ម្វជាសាស្រសតកីឡា និងការរបយុទ្ធរបឆ្ងំសារធាតុ្ដូ្បា កាុងវសិ័យកីឡា 
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- ពរងឹងការរបេូលអតុ ំរករេជម្រេីសជាតិ្កាុងការចូលរេួរបកួត្កីឡាសុីម្ហគេម្លីកទី្៣១ ម្ៅសាធារែរដ្ឋសងគេ
និយេម្វៀត្ណ្តេ និងការរបកួត្លកខែៈអនតរជាតិ្នានា 

- បនតការជួសជុល ណកលេែ ណថទ ំនិងអភិវឌ្ឍម្ហដាឋ រចនាសេព័នធកីឡា 
- បែតុ ុះបណ្តត លររូអប់រកំាយ និងកីឡា និងអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតី 
- ពរងឹង និងពរងីកកិចេសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ 
- ពរងឹងរុែភាពននការម្រៀបចំរបកួត្កីឡាជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ 
- ម្រៀបចំសិការសាវរជាវ ចងរកង និងអសពាអាយទិ្នាន័យព័ត៌្មានកីឡា។ 

៣.២ បញ្ហា ប្បឈម និងទិសដៅកំផ្ែទប្មង់ឆ្លងអនុវិសយ័ 
៣.២. ១ ការពរងឹងការងារម្គ្នលនម្ោបាយ ណអនការ សថិតិ្ និងការពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃ 
បញ្ា របឈេ  

- កងាុះទិ្នាន័យ និងសូចនាករអប់រពំាក់ព័នធនឹងសេធ្េ៌ បរោិបនា ណដ្លជាទិ្នាន័យណបបរុែវសិ័យសរមាប់ម្រៀបចំ
ម្គ្នលនម្ោបាយ និងណអនការអប់រ ំ

- កងាុះការសិការសាវរជាវពីបញ្ញតិ្ត និងម្គ្នលការែ៍ថមីៗននកំណែទ្រេង់អប់រកំាុងតំ្បន់ និងពិភពម្ោកណដ្លជា
េូលដាឋ នកាុងការម្រៀបចំម្គ្នលនម្ោបាយអប់រ ំ

- លទ្ធអលរសាវរជាវ និងទិ្នាន័យអប់រ ំេិនទន់រតូ្វបានម្របីកាុងការម្រៀបចំម្គ្នលនម្ោបាយ និងណអនការអប់រ ំ
- េិនទន់មានរកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃ ការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយ និងកំណែទ្រេង់អប់រ ំ
- ការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយអប់រថំ្នា ក់ជាតិ្ និងថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ម្ៅមានករេិត្  
- កងាុះឧបករែ៍ និងសមាភ របម្ចេកម្ទ្សព័ត៌្មានវទិ្ាទងំណអាកទ្ន់ និងណអាករងឹម្ៅថ្នា ក់ជាតិ្ និងថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ 
- រមាៃ ត្រវាងម្គ្នលនម្ោបាយ និងថវកិាគ្នរំទ្ការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយអប់រ។ំ 

ទិ្សម្ៅ 
- បម្ងោីនការរបេូលទិ្នាន័យ និងសូចនាករអប់រពំាក់ព័នធនឹងសេធ្េ៌ បរោិបនា ណដ្លជាទិ្នាន័យណបបរុែវសិ័យ
សរមាប់ម្រៀបចំម្គ្នលនម្ោបាយ និងណអនការអប់រ ំ

- ម្លីកកេពស់ការសិការសាវរជាវពីបញ្ញតិ្ត និងម្គ្នលការែ៍ថមីៗននកំណែទ្រេង់អប់រកំាុងតំ្បន់ និងពិភពម្ោក
ណដ្លជាេូលដាឋ នកាុងការម្រៀបចំម្គ្នលនម្ោបាយអប់រ ំ

- ជំរុញការម្របីរបាស់លទ្ធអលរសាវរជាវ និងទិ្នាន័យអប់រ ំកាុងការម្រៀបចំម្គ្នលនម្ោបាយ និងណអនការអប់រ ំ
- អភិវឌ្ឍរកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃ ការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយ និងកំណែទ្រេង់អប់រ ំ
- ពរងីកវសិាលភាពការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយអប់រថំ្នា ក់ជាតិ្ និងថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ឱ្យបានទូ្លំទូ្ោយ 
- បំពាកឧ់បករែ៍ និងសមាភ របម្ចេកម្ទ្សព័ត៌្មានវទិ្ាទងំណអាកទ្ន ់និងណអាករងឹម្ៅថ្នា ក់ជាតិ្ និងថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ 
- បនសុថីវកិាអារភាា ប់ម្ៅនឹងការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយអប់រ ំ 
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពអងគភាពឱ្យសេរសបតាេតួ្នាទី្ និងភារកិចេ។ 

៣.២.២ ការងារវេិជឈការ និងវសិហេជឈការ 
បញ្ា របឈេ 

- លិេិត្បទ្ដាឋ នណដ្លបានម្រគ្នងម្រៀបចំម្ៅកាុងណអនការកសាងលិេិត្បទ្ដាឋ នរតិ្យុត្តរបស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន 
និងកីឡា (២០១៩-២០២៣) េិនទន់បានសម្រេចតាេការម្រគ្នងទុ្ក 
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- ការអនុវត្តសកេមភាពេិនរសបតាេណអនការម្រគ្នងទុ្កម្ដាយសារសាថ នភាពរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី្-១៩ 
- កងាុះធ្នធានសរមាប់គ្នរំទ្កិចេដំ្ម្ែីរការននការម្ធ្ាីកំណែទ្រេង់វេិជឈការ និងវសិហេជឈការ។ 

ទិ្សម្ៅ 
- ជំរុញការម្រៀបចំលិេិត្បទ្ដាឋ នណដ្លបានម្រគ្នងម្រៀបចំម្ៅកាុងណអនការកសាងលិេិត្បទ្ដាឋ នរតិ្យុត្តរបស់រកសួង
អប់រ ំយុវជន និងកីឡា (២០១៩-២០២៣) ឱ្យបានសម្រេចតាេការម្រគ្នងទុ្ក 

- ម្រៀបចំណអនការសកេមភាពណដ្លបានម្រគ្នងទុ្កម្ដាយភាពទ្ន់ភៃន់បត្់ណបន 
- អតល់ធ្នធានសរមាប់គ្នរំទ្កិចេដំ្ម្ែីរការននការម្ធ្ាីកំណែទ្រេង់វេិជឈការ និងវសិហេជឈការ។ 

៣.២.៣ ការងារររបរ់រងបុរគលិក 
ទិ្សម្ៅ 

- បនតសិកាអំពីការម្រៀបចំយនតការម្ដី្េបពិីនិត្យនិងកំែត់្ម្ ងីវញិអងគភាព និងសាោម្រៀនសថិត្ម្ៅកាុងតំ្បន់ដាច់
រសោល និងតំ្បន់ជួបការលំបាក 

- បនតចូលរេួនិងជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រសតកំណែទ្រេង់វសិ័យអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ម្លីសកេមភាពពរងឹងការ
ររប់ររងនិងការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពធ្នធានេនុសស 

- ចូលរេួអនុវត្តសាកលបងរកបេែឌ រនៃងអាជីពររូបម្រងៀន និងម្គ្នលនម្ោបាយសតីពីការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំ
- ពិនិត្យម្ ងីវញិ និងបនតជំរុញការអនុវត្តម្គ្នលការែ៍សតីពីរងាា យត្នេៃការបំម្ពញការងាររបស់បុរគលិកអប់រ ំ
- ពរងីកសេត្ថភាពរបព័នធព័ត៌្មានររប់ររងធ្នធានេនុសស ម្ដី្េបកីត់្រតាទិ្នាន័យបុរគលិកឱ្យបានររប់រគ្នន់ រពេ
ទងំអតល់លទ្ធភាពឱ្យបុរគលិកអប់រអំាចចូលម្េីលទិ្នាន័យរបស់េៃួនបាន 

- ពរងឹងការណបងណចកណអនការរកបេែឌ ឆ្ា ២ំ០២១ និងបញ្ាូ នររូបម្រងៀនម្ចញថមីឱ្យម្ៅដ្ល់សាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅ។ 

៣.២.៤ ការងារររបរ់រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារែៈ  
បញ្ា របឈេ  

- ការម្ធ្ាីវចិរែកេមចំណ្តយ និងការពរងឹងរបសិទ្ធភាពចំណ្តយសរមាប់អនុវត្តថវកិាតាេសារាចរម្លេ ០០១ និង
០០៣ បានកាត់្បនថយឥែទនថវកិាឆ្ា ២ំ០២០ និងត្រេូវឱ្យណកសរេួលតារាងឧបសេព័នធរជាម្ទ្យយបុម្ររបទន 
និងណអនការលទ្ធកេម រពេទងំរតូ្វលុបម្ចលម្គ្នលការែ៍ធានាចំណ្តយេួយចំនួនណដ្លបានម្រៀបចំ ម្សាីសុំរចួ 
ជាម្ហតុ្ម្ធ្ាីឱ្យប ុះពាល់ខាៃ ងំដ្ល់ការអនុវត្តសកេមភាពអាទិ្ភាពរបស់រកសួង  

- ការអតល់សិទ្ធិអំណ្តចឱ្យេស្រនតីរតួ្ត្ពិនិត្យហរិញ្ញវត្ថុអេរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាម្ៅមានករេិត្ណដ្លជុះឥទ្ធិពល
ដ្ល់ម្ពលម្វោកាុងការអនុវត្តណអនការសកេមភាព និងការទូ្ទត់្ថវកិា 

- ការចូលរេួអនុវត្តថវកិារបស់របធានកេមវធីិ្ និងរបធានអនុកេមវធីិ្ម្ៅមានករេិត្ម្ដាយរតូ្វពរងឹងការពិនិត្យតាេ
ដាន និងការអនុវត្តម្ៅតាេកេមវធីិ្ចំណ្តយ និងសូចនាករម្គ្នលម្ៅ 

- ចំម្ែុះដឹ្ង សេត្ថភាពពាក់ព័នធនឹងការម្រគ្នងថវកិា ការម្របីរបាស់កំុពយូទ័្រ នីតិ្វធីិ្ហរិញ្ញវត្ថុ និងការម្របីរបាស់
របាយការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុតាេរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ារបស់េស្រនតីម្ៅតាេអងគភាព និងសាោម្រៀនម្ៅមានករេិត្ 

- ការអនុវត្តថវកិាម្ៅអងគភាពថ្នា ក់កណ្្តលេិនទន់សម្រេចបានតាេម្គ្នលម្ៅសូចនាករណដ្លបានកំែត់្ 
- ការយល់ដឹ្ង និងអនុវត្តម្គ្នលការែ៍ណែនាសំ្ីពីការររប់ររងេូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈរបស់   
េស្រនី្ទ្ទួ្លបនៃុកហរិញ្ញវត្ថុតាេសាោម្រៀនម្ៅមានករេិត្ 
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- េិនទន់មានរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាសរមាប់រម្រមាងថវកិារបចឆំ្ា  ំ និងរបាយការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុអារភាា ប់ណអនការ  
យុទ្ធសាស្រសតវសិ័យអប់រ ំ ណអនការយុទ្ធសាស្រសតថវកិា និងណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា រំបស់េនៃីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា
រាជធានី ម្េត្ត 

- អងគភាពេួយចំនួនេិនទន់បានសរេួចសកេមភាពឱ្យបនសុមី្ៅនឹងណអនការយុទ្ធសាស្រស្វសិ័យអប់រ ំ
- ឥែទនថវកិារបចឆំ្ា ២ំ០២១ របស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា េិនទន់ម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងសូចនាករម្គ្នលម្ៅ 
២០ភាររយ ម្ធ្ៀបចំណ្តយចរនតជាតិ្ 

- អងគភាពណដ្លសថិត្កាុងកេមវធីិ្ទី្៥ ជាកេមវធីិ្ការគ្នរំទ្ម្សវាអប់រ ំ និងអភិបាលកិចេលែ ភារម្រចីនមានការលំបាកកាុង
ការវភិាជថវកិាតាេអនុវសិ័យ។ 

ទិ្សម្ៅ 
- កសាងភាពធ្ន់ និងភាពទ្ន់ភៃន់បត់្ណបនតាេសភាពការែ៍ជាក់ណសតងម្ដាយសហការជិត្សាិទ្ធជាេួយរកសួង  
សាថ ប័នពាក់ព័នធ  

- ពិនិត្យម្ ងីវញិសិទ្ធិអំណ្តចេស្រនតីរតួ្ត្ពិនិត្យហរិញ្ញវត្ថុអេរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាកាុងការអនុវត្តណអនការ
សកេមភាព និងការទូ្ទត់្ថវកិា 

- ពរងឹងការពិនិត្យតាេដាន និងការអនុវត្តតាេកេមវធីិ្ចំណ្តយ និងសូចនាករម្គ្នលម្ៅកាុងការអនុវត្តថវកិារបស់
របធានកេមវធីិ្ និងរបធានអនុកេមវធីិ្ 

- អភិវឌ្ឍចំម្ែុះដឹ្ង សេត្ថភាពពាក់ព័នធនឹងការម្រគ្នងថវកិា ការម្របីរបាស់កំុពយូទ័្រ នីតិ្វធីិ្ហរិញ្ញវត្ថុ និងការម្របី
របាស់របាយការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុតាេរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ា របស់េស្រនតីម្ៅតាេអងគភាព និងសាោម្រៀនសាធារែៈ 

- ជំរុញការអនុវត្តថវកិាម្ៅអងគភាពថ្នា ក់កណ្្តលឱ្យសម្រេចបានតាេម្គ្នលម្ៅសូចនាករណដ្លបានកំែត្់ 
- ពរងឹងការយល់ដឹ្ងនិងអនុវត្តម្គ្នលការែ៍ណែនាសំ្ីពីការររប់ររងេូលនិធិ្ដំ្ម្ែីរការសាោម្រៀនសាធារែៈ
របស់េស្រនី្ទ្ទួ្លបនៃុកហរិញ្ញវត្ថុតាេសាោម្រៀន 

- អភិវឌ្ឍរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្ាសរមាប់រម្រមាងថវកិារបចឆំ្ា  ំ និងរបាយការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុអារភាា ប់ណអនការយុទ្ធសាស្រសត   
វសិ័យអប់រ ំណអនការយុទ្ធសាស្រសតថវកិា និងណអនការរបតិ្បត្តិរបចឆំ្ា នំនេនៃីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត 

- សរេួចសកេមភាព និងសូចនាករតាេអងគភាពឱ្យរសបម្ៅនឹងណអនការយុទ្ធសាស្រស្វសិ័យអប់រ ំ
- សរេួចសកេមភាពអាទិ្ភាពម្ឆ្ៃីយត្បនឹងកំណែទ្រេង់ និងបរបិទ្អប់រឌីំ្ជីថល ម្ដី្េបមី្កៀរររនិងបម្ងោីនថវកិារបចំ
ឆ្ា រំបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បនឹងសូចនាករម្គ្នលម្ៅ ២០ភាររយម្ធ្ៀបចំណ្តយចរនតជាតិ្ 

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសិកា និងវភិារការវភិាជថវកិាតាេអនុវសិ័យកាុងអងគភាពណដ្លសថិត្កាុងកេមវធីិ្ទី្៥ 
- ម្រៀបចំនីតិ្វធីិ្ម្បីកអតល់អាហរូបករែ៍ររុសិសស ររុនិសសតិ្តាេរបព័នធធ្នាគ្នរ 
- អសពាអាយចាប់សតីពីថវកិារបចឆំ្ា រំបស់អងគភាពថវកិា និងររឹុះសាថ នសិកាសាធារែៈ 
- អភិវឌ្ឍរបព័នធព័ត៌្មានររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ 

៣.២.៥ ការងារកិចេលទ្ធកេម 
បញ្ា របឈេ  

- ការអនុវត្្នីតិ្វធីិ្លទ្ធកេមម្របីរបាស់ម្ពលម្វោយូរ ម្ធ្ាីឱ្យយតឺ្ោ វដ្ល់ការអនុវត្្កិចេសនាការរបរល់-ទ្ទួ្ល ការ
ទូ្ទត្ ់និងការម្របីរបាស់ 

- អងគភាពថវកិាមានចំនួនម្រចីន និងមានត្រេូវការម្របីរបាស់សមាភ រៈរបម្ភទ្េុសៗគ្នា  ម្ធ្ាីឱ្យលំបាកកាុងការម្វចេេប់
ចូលកាុងកញ្េ ប់ណអនការលទ្ធកេម 
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- ការយល់ដឹ្ងរបស់អងគភាពថវកិាម្របីរបាស់ម្ៅមានករេិត្កាុងការម្រៀបចំឯកសារលកខែៈបម្ចេកម្ទ្សត្នេៃទី្អារ 
និងត្រេូវការ ម្ធ្ាីឱ្យការអនុវត្តកិចេលទ្ធកេមមានការលំបាកកាុងការម្រៀបចំណអនការលទ្ធកេម 

- អងគភាពថវកិាណដ្លមានត្រេូវការការងារជួសជុល/សាងសង់អ្ល់ឯកសារពាក់ព័នធ សរមាប់ម្ធ្ាីណអនការ និងម្សាីសុំ
ម្គ្នលការែ៍ធានាចំណ្តយេិនទន់មានលកខែៈសេរសប។  

ទិ្សម្ៅ 
- ជំរុញការអ្ល់ធានាចំណ្តយ ទិ្ដាឋ ការឯកសារម្ដ្ញនថៃ និងការយល់រពេចុុះកិចេសនា ពីរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និង
ហរិញ្ញវត្ថុម្ដី្េបអីនុវត្តនីតិ្វធីិ្កិចេលទ្ធកេមឱ្យបានទន់ម្ពលម្វោកាុងឆ្ា អំនុវត្តណអនការ 

- បនតម្រៀបចំណកសរេួល និងចងរកងឯកសារកិចេលទ្ធកេមឱ្យបានរតឹ្េរតូ្វរសបម្ៅតាេឯកសាររតិ្យុត្តនានា  
- សហការជាេួយអងគភាពថវកិាម្របីរបាស់ ម្ដី្េបឱី្យមានភាពចាស់ោស់អំពីមាតិ្កាចំណ្តត់្ថ្នា ក់ម្សដ្ឋកិចេ តាេ 
ម្សៀវម្ៅររប់ររងថវកិារបស់រកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ ណដ្លបានដាក់ឱ្យម្របីរបាស់ងាយរសួលកាុងការ
បញ្េូ លទិ្នាន័យធានាចំណ្តយម្ៅកាុងរបព័នធបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាន សរមាប់ការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ 
(FMIS) របស់រកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ 

- ម្រៀបចំម្ធ្ាីណអនការ និងម្សាីសុំម្គ្នលការែ៍ចំណ្តយរបស់អងគភាពថវកិាសរមាប់ការងារជួសជុល សាងសង់ ឱ្យ
មានលកខែៈសេរសប។ 

៣.២.៦ ការងារបែតុ ុះបណ្តត ល និងវរិកឹត្ការ 
បញ្ា របឈេ 

- តែ កវរគបែតុ ុះបណ្តត លររូេម្ត្តយយសិកា បឋេសិកាណដ្លមានសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិឱ្យម្ៅជាររូ
បម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ នជំនាន់ទី្១៣ ម្វនទី្២ និងជំនាន់ទី្១៤ ម្វនទី្១ 

- េាុះធ្នធានថវកិាកាុងការបំប ននាយកសាោបឋេសិកាសតីពី ការររប់ររងតាេសាោម្រៀន 
- េាុះធ្នធានររូឧម្ទ្ៃសតាេេុេវជិាា ឯកម្ទ្សម្ៅវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយ។ 

ទិ្សម្ៅ 
- ម្រជីសម្រសី និងបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនររប់ភូេិសិកា ៣ ៦០០នាក់ 
- ពរងឹងអភិបាលកិចេលែ និងការររប់ររងម្ៅតាេររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀន 
- អភិវឌ្ឍម្ហដាឋ រចនាសេព័នធឱ្យរសបតាេសតង់ដា និងបម្ចេកវទិ្ាជំនាន់ថមីម្ៅតាេររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀន  
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពបុរគលិក ររូឧម្ទ្ៃស និងរែៈររប់ររងសាោររុម្កាសលយឱ្យមានរុែសេបទសត្វត្សរទី៍្២១  
- ម្លីកកេពស់រុែវុឌ្ឍបុិរគលិក ររូឧម្ទ្ៃស និងរែៈររប់ររងម្ៅតាេសាោររុម្កាសលយ  
- ណកលេែកេមវធីិ្បែុ្ុះបណ្្តលឱ្យម្ៅរបព័នធម្រកឌី្ត្ និងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនថមីតាេណបបចរេរុះឱ្យមានភាពសុីគ្នា ម្ៅ
តាេររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនររប់ករេិត្ និងម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងជំនាញសត្វត្សរទី៍្២១ 

- បនតសហការជាេួយអងគការ JICA អភិវឌ្ឍវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយ ម្រជីសម្រសី និងបញ្ាូ នររូឧម្ទ្ៃស និងេស្រនតីអប់រ ំ
ម្ៅបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ម្ៅរបម្ទ្សជប ុន ម្ដី្េបបីម្រេីការម្ៅវទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយ 

- បនតបែតុ ុះបណ្តត លររូេម្ត្តយយសិកា ររូបឋេសិកាណដ្លមានសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្តិ្យភូេិឱ្យម្ៅជាររូ
បម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ នជំនាន់ទី្១៣ ម្វនទី្២ ចំនួន ១ ៥០០នាក ់និងជំនាន់ទី្១៤ ម្វនទី្១ ចំនួន១ ៥០០នាក់ 

- ម្កៀរររធ្នធានថវកិា ម្ដី្េបពីរងឹងសេត្ថភាពជូននាយក នាយករងររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនសាោេ
ម្ត្តយយសិកា បឋេសិកា និងេធ្យេសិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅសតីពី "ការររប់ររងតាេសាោម្រៀន" 

- បម្ងោីនសេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃស និងររូបម្រងៀនណអាកវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនម្លីេុេវជិាា វទិ្ាសាស្រសត និង រែិត្វទិ្ា 
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- សាកលបងអនុវត្តការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំនិងរនៃងអាជីពររូបម្រងៀងដ្ល់សាោបឋេសិកាម្គ្នលម្ៅ ១០០។ 

៣.២.៧ ការងារអភិវឌ្ឍកេមវធីិ្សិកា 
បញ្ា របឈេ 

- ការម្ធ្ាីត្រេូវការម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលេិនទន់ម្ពលម្វោ 
- ការតៃ ស់បតូរបណ្តា រកសញឹកញាប់ នាយកសាោេួយចំនួនជាអាកទ្ទួ្លបនៃុកម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល 
- ការអសពាអាយវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនតាេម្គ្នលវធីិ្ណសៃេេិនទន់បានទូ្លំទូ្ោយ 
- េិនទន់បានអសពាអាយរកបេែឌ កេមវធីិ្សិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅឱ្យបានទូ្លំទូ្ោយ។ 

ទិ្សម្ៅ 
- ជំរុញការម្របីរបាស់របព័នធររប់ររងអគត់្អគង់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលជូនសាោម្រៀន(TnT)ម្ធ្ាីឱ្យបានររប់សាោម្រៀន 
- ម្រៀបចំណអនការបនតម្វនរយៈម្ពលេធ្យេ និងរយៈម្ពលណវងសរមាប់ការម្របីរបាស់បណ្តា រកស និងនាយកសាោ
ណដ្លទ្ទួ្លបនៃុកម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល 

- អសពាអាយវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនតាេម្គ្នលវធីិ្ណសៃេឱ្យបានទូ្លំទូ្ោយ 
- អសពាអាយរកបេែឌ កេមវធីិ្សិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅឱ្យបានទូ្លំទូ្ោយ 
- សរម្សរបញ្េប់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលសរមាប់សិសស និងររូបម្រងៀនេុេវជិាា សិលបៈករេិត្បឋេសិកា 
- កសាងសេត្ថភាពេស្រនតីនាយកដាឋ នពីការអភិវឌ្ឍកេមវធីិ្សិកាណបបបញ្ញត្តិ និងករេិត្សេត្ថភាពសិសសតាេថ្នា ក់  
ជាពិម្សសថ្នា ក់ទី្៩ និងរំរូវញិ្ញ សាររប ង 

- អភិវឌ្ឍរកបេែឌ វធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនណបបបញ្ញតិ្ត និងរំរូម្េម្រៀនណបបបញ្ញត្តិសរមាប់បម្រងៀនតាេេុេវជិាា នីេួយៗ 
- អភិវឌ្ឍវមី្ដ្អូពីការបម្រងៀន និងម្រៀនតាេណបបបញ្ញតិ្តតាេេុេវជិាា នីេួយៗ។ 

៣.២.៨ ការងាររដ្ឋបាល 
បញ្ា របឈេ 

- ការអ្ល់សំម្ែីសុំម្ររឿងឥសសរយិយសថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្យតឺ្ោ វ។ 
ទិ្សម្ៅ 

- ពម្នៃឿនការអ្ល់សំម្ែីសុំម្ររឿងឥសសរយិយសថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ 
- បនតពរងឹងការររប់ររងលិេិត្រដ្ឋបាល ពិម្សសចរាចរលិេិត្ 
- ជំរុញការអតល់ម្ររឿងឥសសរយិយសការងារជូនបុរគលិកអប់រមំ្ៅថ្នា ក់ជាតិ្ និងម្រកាេជាតិ្ 
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពោរងារររប់ររងរដ្ឋបាលអប់រ ំពិធី្ការ របាយការែ៍ និងបែាសារ  
- ររប់ររង និងរបតិ្បត្តិការរបព័នធទិ្នាន័យឯកសារ និងបែាសាររកសួង 
- ចុុះពិនិត្យតាេដានការងារររប់ររងរដ្ឋបាលអប់រ ំបែាសារ និងការងាររប ងរបណ្តងំ។ 

៣.២.៩ ការងារសំែងសិ់កា 
បញ្ា របឈេ 

- សំម្ែីសាងសង់ ជួសជុលណកលេែពីបណ្តត រាជធានី ម្េត្ត មានម្រចីនណត្ដំ្ម្ណ្តុះរសាយម្ៅមានករេិត្ 
- ការងារររប់ររងម្ហដាឋ រចនាសេព័នធអប់រមំ្ៅតាេសាោម្រៀនម្ៅពំុទន់បានលែរបម្សីរម្ៅម្ យី 
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- េាុះេស្រនតីជំនាញ រដ្ឋបាល ណអនការ វសិាករសំែង់ សាថ បត្យករ និងព័ត៌្មានវទិ្ា ម្ដី្េបជំីរុញការងារឱ្យបានទន់
ម្ពលម្វោ និងមានរបសិទ្ធភាព ។ 

ទិ្សម្ៅ 
- សិកានិងម្ដាុះរសាយតាេកម្នាេអាទិ្ភាព ម្លីសំម្ែីសាងសង់ ជួសជុលណកលេែពីបណ្តត រាជធានី ម្េត្ត 
- ណកលេែការងារររប់ររងម្ហដាឋ រចនាសេព័នធអប់រមំ្ៅតាេសាោម្រៀនឱ្យបានលែរបម្សីរ 
- អតល់េស្រនតីជំនាញ រដ្ឋបាល ណអនការ វសិាករសំែង់ សាថ បត្យករ និងព័ត៌្មានវទិ្ា ម្ដី្េបជំីរុញការងារឱ្យបានទន់
ម្ពលម្វោ និងមានរបសិទ្ធភាព 

- បនតពរងឹងសេត្ថភាពររប់ររងម្ហដាឋ រចនាសេព័នធអប់រដំ្ល់នាយក  នាយករងសាោ និងេស្រនតីអប់រនំនរដ្ឋបាល
រករង រសរក េែឌ ។ 

៣.២.១០ ការងារម្បាុះពុេព និងណចកអាយ 
ទិ្សម្ៅ 

- ណកលេែម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល ២៣ចំែងម្ជីង ម្សៀវម្ៅហាកឹហត់្ ២ចំែងម្ជីង ម្សៀវម្ៅអំណ្តនបណនថេ ២ 
ចំែងម្ជីង និងសមាភ រឧបម្ទ្ស ២េុេ 

- ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល ម្សៀវម្ៅហាកឹហត់្ និងម្សៀវម្ៅអំណ្តនបណនថេសរុប ៣ ៣៥០ ៧៥០ចាប់ 
- ដឹ្កជញ្ាូ នម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលជូនសាោម្រៀនទូ្ទងំរបម្ទ្ស ១ ៦២៦ ០០០កាល 
- ពរងីកការលក់ម្សៀវម្ៅសិកា សមាភ រឧបម្ទ្ស សមាភ រពិម្សាធ្ន៍ និងសមាភ រៈការោិល័យជូនអតិ្ថិជនទូ្ម្ៅ។ 

៣.២.១១ ការងារអធិ្ការដាឋ នរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ  
បញ្ា របឈេ 

- ការដាក់ពាកយបែតឹ ងត្វា ភារម្រចីនេិនតាេឋានានុរកេ  
- កងាុះការបែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីជំនាញអធិ្ការកិចេទងំថ្នា ក់ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្។ 

ទិ្សម្ៅ 
- បស្រញ្ា បយនតការននការដាក់ពាកយបែតឹ ងត្វា តាេរយៈសិកាខ សាោ និងវរគបែតុ ុះបណ្តត លម្អសងៗ 
- បែតុ ុះបណ្តត ល និងពរងឹងសេត្ថភាពជំនាញអធិោ កិចេអារភាា ប់ការអនុវត្តជាក់ណសតង។ 

៣.២.១២ ការងារសវនកេមនអៃកាុ ង 
បញ្ា របឈេ 

- កងាុះធ្នធាន និងបម្ចេកម្ទ្សសរមាប់គ្នរំទ្កាុងការម្ធ្ាីសវនកេមសេិទ្ធកេម សវនកេមបម្ចេកវទិ្ាព័ត្៌មាន និង        
សវនកេមរម្រមាង 

- េស្រនតីសវនកេមនអៃកាុងមាា ក់ៗ ម្ៅេិនទន់មានជំនាញពាក់ព័នធចាស់ោស់ណដ្លគ្នរំទ្ការអនុវត្តសវនកេម។ 
ទិ្សម្ៅ 

- អភិវឌ្ឍធ្នធានេនុសស និងបំពាក់ឧបករែ៍បម្ចេកម្ទ្សសរមាប់គ្នរំទ្ការម្ធ្ាីសវនកេមសេិទ្ធកេម សវនកេមបម្ចេក
វទិ្ាព័ត៌្មាន និងសវនកេមរម្រមាង 

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតីសវនកេមនអៃកាុងឱ្យមាន ជំនាញពាក់ព័នធចាស់ោស់សរមាប់គ្នរំទ្ការអនុវត្តសវនកេម 
- ម្រៀបចំម្សៀវម្ៅណែនាសំវនកេមនអៃកាុងរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
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- ណអនការយុទ្ធសាស្រសតសវនកេម ២០២១-២០២៣ រត្ូវបានម្រៀបចំ 
- ម្ធ្ាីសវនកេមសាកលបង(On the job audit training) ម្លីសេិទ្ធកេម បម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាន និងរម្រមាង 
- បនតពរងឹងសេត្ថភាពសវនករនអៃកាុង ម្លីជំនាញពាក់ព័នធ និងការអនុវត្តការងារជាក់ណស្ង 
- បនតពរងឹងរុែភាពស្ង់ដារបាយការែ៍សវនកេមនអៃកាុង។ 

៣.២.១៣ ការងារធានារុែភាពអបរ់ ំ
បញ្ា របឈេ 

- ការរកីរាលដាលជំងឺកូវដី្-១៩ ម្ៅកេពុជា បានម្ធ្ាឱី្យមានការអាក់ខានកាុងការម្ធ្ាីសកេមភាពម្សៃីរទងំរសរងរបស់ 
ម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់ជាតិ្ ថ្នា ក់ទី្៦ សរមាប់ឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ 

- ការម្រៀបចំ និងអនុវត្តម្ត្សតរងាា យត្នេៃអំណ្តន និងរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូង ថ្នា ក់ជាតិ្ ម្ដាយម្របីរបាស់កំុពយូទ្័របនៃុះ 
សថិត្ម្ៅម្រកាេជំនួយបម្ចេកម្ទ្សទងំរសរងពីវទិ្ាសាថ នរសាវរជាវរតី្ម្កាែ (RTI) ម្រពាុះជាម្លីកដំ្បូងរបស់
រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ណដ្លទេទរឱ្យរករេការងារបម្ចេកម្ទ្សម្ត្សតនននាយកដាឋ នធានារុែភាពអប់រ ំ
ម្ធ្ាីការរសាវរជាវនិងអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពជារបច ំ

- ការសរម្សរបញ្េប់របាយការែ៍រងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសករេិត្បឋេសិកាតំ្បន់អាសុីអាម្រាយ ៍
(SEA-PLM) ថ្នា ក់ជាតិ្សម្ងខប និងពិសាត រ ម្ៅេិនទន់បានរចួរាល់ម្ យី  ម្ដាយសារទិ្នាន័យចបំាច់េួយចំនួន
េិនមានររប់រគ្នន់ ណដ្លរករេការងាររតូ្វការម្សាីសុំ និងបញ្ា ក់បណនថេពីជំនួយការ បម្ចេកម្ទ្សថ្នា ក់ត្ំបន់ រពេ
ទងំរតូ្វការម្ពលម្វោម្ដី្េបពិីនិត្យម្ ងីវញិម្លីេៃឹេសារ និងអកខរាវរុិទ្ធណដ្លបានបកណរបពីភាសាអង់ម្រៃសេកជា
ភាសាជាតិ្ 

- អងគការសហរបតិ្បត្តិការម្សដ្ឋកិចេនិងអភិវឌ្ឍ (OECD) និងរបម្ទ្សជាសមាជិក បានសម្រេចចិត្តរកិំលវដ្តទី្៨ 
ននកេមវធីិ្ PISA ម្ដាយសារការរកីរាលជាសកលននជំងឺកូវដី្-១៩  ដូ្ចម្នុះណអនការសកេមភាព និងថវកិាសរមាប់
ការអនុវត្តកេមវធីិ្ម្ត្សតអនតរជាតិ្សតីពីរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសស (PISA) សាកលបងម្ៅឆ្ា ២ំ០២០ 
រតូ្វបានរកិំលម្ៅឆ្ា ២ំ០២១ ចំម្ពាុះការអនុវត្តម្ត្សតអៃូវការននកេមវធីិ្ម្ត្សតអនតរជាតិ្សតីពីរងាា យត្នេៃលទ្ធអល
សិការបស់សិសស ២០២១ ក៏នឹងរតូ្វបានរកិំលម្ៅឆ្ា ២ំ០២២ អងណដ្រ 

- ការអនុវត្តរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកាម្ៅថ្នា ក់ម្រកាេជាតិ្ េិនទន់អាចម្ឆ្ៃីយត្បនឹងរកបេែឌ រងាា យត្នេៃលទ្ធអល
សិការបស់សិសសករេិត្េម្ត្តយយសិកា និងអប់រចំំម្ែុះទូ្ម្ៅម្ៅម្ យីម្ដាយសារសេត្ថភាពរបស់េស្រនតីថ្នា ក់   
រាជធានី ម្េត្ត រករង រសរក េែឌ  និងសាោម្រៀនម្ៅមានករេិត្។   

ទិ្សម្ៅ 
- ពិនិត្យម្ ងីវញិឧបករែ៍ម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់ជាតិ្ ថ្នា ក់ទី្៦ ឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បនឹងការ
សិកាកាុងបរបិទ្ជំងឺកូវដី្-១៩ និងសតង់ដាម្ត្សតថ្នា ក់តំ្បន់ករេិត្បឋេសិកា និងអនុវត្តម្ត្សតរងាា យត្នេៃលទ្ធអល
សិការបស់សិសសថ្នា ក់ជាតិ្ ថ្នា ក់ទី្៦ ម្លីេុេវជិាា ភាសាណេមរ និងរែិត្វទិ្ា ណដ្លមានសាោម្រៀនសំណ្តកចំនួន 
២៣០ ម្ៅ ២៥ ម្េត្ត រាជធានី  

- ពរងឹងសេត្ថភាពរករេការងារម្ត្សត ម្ដី្េបអីាចម្រៀបចំអនុវត្ត និងររប់ររងដំ្ម្ែីរការម្ត្សតរងាា យត្នេៃអំណ្តនថ្នា ក់
ដំ្បូង និងរងាា យត្នេៃរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដំ្បូងរពេទងំការវភិារទិ្នាន័យ និងសរម្សររបាយការែ៍ ពិម្សសពិនិត្យ
លទ្ធភាពកាុងការម្រៀបចំរបព័នធររប់ររងទិ្នាន័យម្ដាយរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងអនុវត្តម្ត្សតរងាា យត្នេៃ
ចុងរគ្ន EGRA & EGMA ននរម្រមាងេូលនិធិ្ភាពជានដ្រូសកលសរមាប់ការអប់រទីំ្៣ ពរងឹងកេមវធីិ្អប់ររំរូ
បម្រងៀនម្ៅកេពុជាណដ្លមានសាោម្រៀនសំណ្តកចំនួន ៣៤០ ម្ៅ ៩ ម្េត្តម្គ្នលម្ៅ 
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- បញ្េប់របាយការែ៍រងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសករេិត្បឋេសិកាតំ្បន់អាសុីអាម្រាយ ៍ (SEA-PLM) 
ថ្នា ក់ជាតិ្សម្ងខប និងពិសាត រ ឱ្យបានរចួរាល់ជាសាថ ពរម្ដី្េបមី្រត្ៀេម្ធ្ាីការអសពាអាយជាអៃូវការ ម្រកាេអធិ្បតី្ភាពដ៏្
េពង់េពស់របស់ឯកឧត្តេបែឌិ ត្សភាចរយរដ្ឋេស្រនតី និងបនតអសពាអាយជូនដ្ល់ររប់អាកពាក់ព័នធ ជាពិម្សសករេិត្
សាោម្រៀន ម្ដី្េបមី្លីកកេពស់លទ្ធអលសិការបស់សិសសករេិត្បឋេសិកាឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បនឹងរុែភាពអប់រថំ្នា ក់
តំ្បន់អាសុីអាម្រាយ ៍ 

- ពិនិត្យណកសរេួលម្ដី្េបរីកិំលណអនការសកេមភាព និងថវកិារយៈម្ពល ៥ឆ្ា  ំ (២០១៩-២០២៣) របស់កេមវធីិ្   
ម្ត្សតអនតរជាតិ្សតីពីរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសសម្ៅឆ្ា  ំ ២០២០-២០២៤ និងអនុវត្តសាកលបងម្ត្សត
អនតរជាតិ្ សតីពីរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសស-២០២២ ណដ្លមានសាោម្រៀនសំណ្តក ២៥ ម្ៅ ១៤
ម្េត្ត រាជធានី ម្គ្នលម្ៅ។ 

៣.២.១៤ ការងារររបរ់រងសមាភ រៈ និងរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ 
បញ្ា របឈេ 

- អងគភាពេូលដាឋ នេួយចំនួនពំុបានបញ្េ ប់ការម្ធ្ាីបញ្ា ីសារម្ពីភែឌ រទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋឆ្ា ២ំ០១៩ 
- អងគភាពេួយចំនួនពំុបានយកចិត្តទុ្កដាក់ម្លីការពិនិត្យតាេដានម្សចកតីណែនាមំ្លេ ៥៤ អយក.សែន ចុុះនថា
ទី្៣០ ណេធ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៤ សតីពីការររប់ររង និងអគត់្អគង់សមាភ របរកិាខ រ ការងារជរេុះបញ្ា ី និងការម្ដាុះរសាយវវិាទ្ដី្ធ្ៃី 

- អងគភាពេួយចំនួនពំុទន់បានម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមទិ្នាន័យរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋឆ្ា ២ំ០២០ ចាស់ោស់ 
- សមាភ របរកិាខ ររដ្ឋបាលររឹុះសាថ នសិកា និងររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររបូម្រងៀនេួយចំនួនម្ៅមានករេិត្។ 

ទិ្សម្ៅ 
- បំប ន និងពិនិត្យវាយត្នេៃការងារររប់ររងសមាភ រៈ និងរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋម្ៅរដ្ឋបាលកណ្តត ល និងរាជធានី ម្េត្ត 
- ពរងឹងការពិនិត្យតាេដានសមាភ របរកិាខ រេួយឆ្ា ២ំដ្ង តាេម្សចកតីណែនារំបស់រកសួង និងជំរុញការម្រៀបចំរម្រមាង
និងការអនុវត្តនីតិ្វធីិ្ននការជរេុះរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ 

- ម្រៀបចំរម្រមាង និងជំរុញការអនុវត្តនីតិ្វធីិ្ននការជរេុះរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋម្ចញពីបញ្ា ីសារម្ពីភែឌ   
- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមទិ្នា័យរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ និងបង់ពនធម្លីេធ្ាបាយម្ធ្ាីដំ្ម្ែីរសរមាប់ឆ្ា ២ំ០២១ 
- សរេបសរេួលការបម្ញ្េញបញ្េូ លសមាភ រទំ្និញ និងការនាចូំលម្ដាយការបង់ពនធនិងអាករជាបនៃុករបស់រដ្ឋ 
- ពិនិត្យវាយត្នេៃម្រជីសម្រសី និងអគត់្អគង់សមាភ របរកិាខ ររដ្ឋបាលដ្ល់ររឹុះសាថ នសិកានិងររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូ។ 

៤. ដសចកតីសនែិដ្ឋា ន 
ឆ្ា សំិកា២០១៩-២០២០ កនៃងម្ៅម្នុះ បានឆ្ៃុុះបញ្េ ងំការេិត្េំរបឹងណរបងអស់ពីកមាៃ ងំកាយចិត្ត របកបម្ដាយ

សាម រតី្ទ្ទួ្លេុសរតូ្វេពស់ សាម រតី្រសឡាញ់ជាតិ្ មាតុ្ភូេិ សាម រតី្យកឈាុះម្លីរាល់បញ្ា របឈេទងំឡាយចំម្ពាុះេុេ 
ពិម្សសអលប ុះពាល់ននការរកីរាលដាលជំងឺកូវដី្-១៩ ម្ដាយកសាងបានភាពធ្ន់ និងភាពទ្ន់ភៃន់បត់្ណបនតាេររឹុះសាថ ន
សិកាកាុងការអនុវត្តរនៃងជីវតិ្ថមីវសិ័យអប់រ។ំ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡានឹងបនតម្ដាុះរសាយបញ្ា ម្ៅម្សសសល់ 
រពេទងំដាក់ម្ចញនូវវធិានការសំខាន់ចបំាច់នានា រេួទងំការម្ឆ្ៃីយត្បនឹងអភិរកេជីវតិ្ធ្េមតាតាេរនៃងថមី  ម្ដាយរេួ
សហការជាេួយរកសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍបនតេិត្េំយកអស់កមាៃ ងំកាយចិត្ត ម្ដី្េបបំីម្ពញភារកិចេដ៏្វមិ្សស
វសិាល និងឧត្តុងគឧត្តេ របកបម្ដាយសាម រតី្ទ្ទួ្លេុសរតូ្វនិងវជិាា ជីវៈេពស់។ 
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ផ្នែកទី ២ 

ឧបសមព័នធ 
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ឧបសមព័នធទី១ ៖ ចំនួនសកមមភាពននផ្ននការប្បតិបតតិប្បចឆំ្ែ ២ំ០២០ ថ្នែ ក់ោតិ 
ល.រ អងគភាព សកេមភាពសរុប បានបញ្េប់ កំពុងអនុវត្ត េិនទន់អនុវត្ត 
១ នាយកដាឋ នអប់រកុំមារតូ្ច ២៤ ២០ ៤ ០ 
២ នាយកដាឋ នបឋេសិកា ៤០ ១៣ ១២ ១៥ 
៣ នាយកដាឋ នេធ្យេសិកា ៣៣ ១៥ ១៦ ២ 
៤ នាយកដាឋ នអប់រមំ្រៅរបព័នធ ២៤ ១៤ ៨ ២ 
៥ នាយកដាឋ នសុេភាពសិកា ២៩ ២៧ ២ ០ 
៦ នាយកដាឋ នត្រេង់ទិ្សវជិាា ជីវៈ ៣២ ២១ ០ ១១ 
៧ នាយកដាឋ នបែុ្ុះបណ្្តល និងវរិកឹត្យការ ៣៨ ៣១ ២ ៥ 
៨ នាយកដាឋ នអភិវឌ្ឍកេមវធីិ្សិកា ១៦ ១០ ៥ ១ 
៩ នាយកដាឋ នអប់រពិំម្សស ២១ ១៥ ២ ៤ 
១០ នាយកដាឋ នឧត្្េសិកា ៤១ ១៦ ១៨ ៧ 
១១ នាយកដាឋ នរសាវរជាវវទិ្ាសាស្រសត ១៣ ៩ ១ ៣ 
១២ សាកលវទិ្ាល័យភូេិនៃភាំម្ពញ ២៩ ២៤ ០ ៥ 
១៣ សាកលវទិ្ាលយ័ ម្ហង សំរនិ ត្បូងឃ្មុ ំ ២២ ២២ ០ ០ 
១៤ សាកលវទិ្ាល័យ ជា សីុេ កចំយមារ ២១ ៧ ៩ ៥ 
១៥ សាកលវទិ្ាល័យសាា យម្រៀង ២៨ ២៥ ១ ២ 
១៦ សាកលវទិ្ាល័យ មានជ័យ ៤៤ ៣៨ ៥ ១ 
១៧ សាកលវទិ្ាល័យ បាត់្ដំ្បង ១៨ ៩ ៦ ៣ 
១៨ សាកលវទិ្ាល័យជាតិ្ររប់ររង ៦ ៥ ១ ០ 
១៩ សាកលវទិ្ាល័យនីតិ្សាស្រសត-ម្សដ្ឋកិចេ ១០ ៩ ១ ០ 
២០ សាកលវទិ្ាល័យវទិ្ាល័យរកម្ចុះ ១៣ ១០ ០ ៣ 
២១ រែៈកមាម ធិ្ការទ្ទួ្លសាគ ល់រុែភាពអប់រ ំ ១៧ ៥ ៤ ៨ 
២២ វទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ាកេពុជា ១២ ១២ ០ ០ 
២៣ វទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រ ំ ៣០ ១០ ១២ ៨ 
២៤ វទិ្ាសាថ នកំពង់ម្ឈទីល ១៦ ៦ ៤ ៦ 
២៥ វទិ្ាសាថ នកំពង់សពឺ ២៧ ១៦ ៨ ៣ 
២៦ នាយកដាឋ នអប់រកំាយ និងកីឡា ២៥ ១៤ ៥ ៦ 
២៧ នាយកដាឋ នអប់រកំាយនិងកីឡាសិសស និសសតិ្ ១៧ ៩ ១ ៧ 
២៨ វទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រកំាយ និងកីឡា ២៤ ១៤ ៦ ៤ 
២៩ េជឍេែឌ លជាតិ្ហាហឹានឺកីឡា ១៩ ១៤ ២ ៣ 
៣០ នាយកដាឋ នយុវជន ១៦ ៧ ០ ៩ 
៣១ នាយកដាឋ នររបរ់រងេជឍេែឌ លយុវជន ២០ ១០ ២ ៨ 
៣២ នាយកដាឋ នសហរបតិ្បត្តិការកាយរទឹ្ធ ិ ៩ ៨ ០ ១ 
៣៣ នាយកដាឋ នណអនការ ២៥ ២០ ០ ៥ 
៣៤ នាយកដាឋ នបុរគលិក ៣៥ ១៨ ៥ ១២ 
៣៥ នាយកដាឋ នហរិញ្ញវត្ថុ ៣៦ ២៤ ៨ ៤ 
៣៦ នាយកដាឋ នសវនកេមនអៃកាុង ១១ ៦ ១ ៤ 
៣៧ នាយកដាឋ នធានារុែភាពអបរ់ ំ ៣២ ១២ ៧ ១៣ 
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ល.រ អងគភាព សកេមភាពសរុប បានបញ្េប ់ កំពុងអនុវត្ត េិនទន់អនុវត្ត 
៣៨ អធិ្ការកិចេរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ ៧ ៥ ០ ២ 
៣៩ នាយកដាឋ នពត្ម៌ាន និងកិចេការអាស្ាន ១៦ ៤ ៦ ៦ 
៤០ នាយកដាឋ ននីតិ្កេម ២៨ ៥ ១៤ ៩ 
៤១ នាយកដាឋ នសំែង់ ៧ ៥ ២ ០ 
៤២ នាយកដាឋ នសមាភ រៈ និងរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ ៦ ៥ ១ ០ 
៤៣ នាយកដាឋ នរដ្ឋបាល ១៧ ១០ ៤ ៣ 
៤៤ នា.ទ្ំនាក់ទ្ំនងវបបធ្េ៌ និងអាហរូបករែ៍ ១៧ ៩ ៥ ៣ 
៤៥ នាយកដាឋ នរបពន័ធព័ត៌្មានររប់ររងអប់រ ំ ២៩ ៨ ១០ ១១ 
៤៦ នាយកដាឋ នម្គ្នលនម្ោបាយ ២៧ ២២ ៤ ១ 
៤៧ នាយកដាឋ នពិនិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃ ១៦ ១០ ១ ៥ 
៤៨ នាយកដាឋ នបម្ចេកវទិ្ាព័ត៌្មាន ២៤ ២២ ២ ០ 
៤៩ នាយកដាឋ នការងាររប ង ១៩ ១១ ០ ៨ 
៥០ វទិ្ាសាថ នជាតិ្អប់រពិំម្សស ២០ ១៥ ៤ ១ 
៥១ េជឈ.ត្ំបន់អាសីុអាម្រាយ ៍SEAMEO TED ១៧ ០ ១៣ ៤ 
៥២ វទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយភាំម្ពញ ៦ ៣ ២ ១ 
៥៣ វទិ្ាសាថ នររុម្កាសលយបាត់្ដំ្បង ១១ ៤ ៥ ២ 
៥៤ អគ្នគ ធិ្ការដាឋ ន ៨ ៦ ០ ២ 
៥៥ អងគភាពលទ្ធកេម ១០ ២ ៦ ២ 
៥៦ អរគរដ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុ ៥ ៥ ០ ០ 
៥៧ ការងារបស្រញ្ា បម្យនឌ័្រកាុងវស័ិយអប់រ ំ ១ ១ ០ ០ 
៥៨ ការងារពិនិត្យតាេដានវាយត្នេៃ និងររប់ររង ២ ២ ០ ០ 
៥៩ ការងារកំណែទ្រេង់វស័ិយអប់រ ំ ១ ១ ០ ០ 

សរុបរេួ ១ ១៦៧ ៧០០ ២៣៧ ២៣០ 
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ឧបសមព័នធទី២ ៖ ចំនួនសកមមភាពននទិសដៅសនែិបាតអប់រឆំ្ែ សំកិា ២០១៩-២០២០ ថ្នែ ក់ោតិ 
ល.រ ណអាកសំខាន់ៗ សកេមភាពសរបុ បានបញ្េ ប់ កំពុងអនុវត្ត េិនបានអនុវត្ត 
ក. ទិសដៅកផំ្ែទប្មងស់ខំាន់ៗ       

១ ការពរងឹងរបព័នធណអនការ ៧ ៦ ១ ០ 
២ ការងារវេិជឈការ និងវសិហេជឈការ ៦ ០ ៥ ១ 
៣ ការររប់ររងបុរគលិក ៧ ៦ ១ ០ 
៤ ការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ ២០ ៩ ៩ ២ 
៥ ការងារបែតុ ុះបណ្តត ល និងវរិកឹត្ការ ១១ ៤ ៥ ២ 

សរុប ៥១ ២៥ ២១ ៥ 
េ .ទិសដៅតាមអនុវសិយ័     
១ អនុវស័ិយ ការអប់រកុំមារតូ្ច ៩ ៣ ៦ ០ 
២ អនុវស័ិយ ការអប់របំឋេសិកា ១៣ ៤ ៨ ១ 
៣ អនុវស័ិយ ការអប់រេំធ្យេសិកានិងអប់របំម្ចេកម្ទ្ស ១៣ ៨ ៤ ១ 
៤ អនុវស័ិយ ការអប់រឧំត្តេសិកា ១២ ៤ ៥ ៣ 
៥ អនុវស័ិយ ការអប់រមំ្រៅរបព័នធ ៨ ៣ ៤ ១ 
៦ អនុវស័ិយ ការអភិវឌ្ឍយុវជន ១១ ១ ៩ ១ 
៧ អនុវស័ិយ ការអប់រកំាយ និងកីឡា ១០ ៤ ៦ ០ 

សរុប ៧៦ ២៧ ៤២ ៧ 
គ្. ទិសដៅឆ្លងអនុវិសយ័     
១ ការងារអភិវឌ្ឍកេមវធីិ្សិកា ១៣ ២ ៦ ៥ 
២ ការងាររដ្ឋបាល ៥ ៤ ១ ០ 
៣ ការងារសំែង់សិកា ៣ ៣ ០ ០ 
៤ ការងារម្បាុះពុេព និងណចកអាយ ៥ ៥ ០ ០ 
៥ ការងារអធិ្ការដាឋ នរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ ៧ ៦ ១ ០ 
៦ ការងារសវនកេមនអៃកាុង ៧ ២ ៣ ២ 
៧ ការងារធានារុែភាពអប់រ ំ ៤ ៤ ០ ០ 
៨ ការងារររប់ររងសមាភ រៈ និងរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ ៦ ៣ ៣ ០ 
៩ ការងារលទ្ធអលកេម ៥ ៥ ០ ០ 

សរុប ៥៥ ៣៤ ១៤ ៧ 
សរុបរេួ ១៨២ ៨៦ ៧៧ ១៩ 
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ឧបសមព័នធទី៣ ៖ ចំនួនសកមមភាពននផ្ននការប្បតិបតតិប្បចឆំ្ែ ២ំ០២០ រាជធានី ដេតត 
ល.រ រាជធានី ម្េត្ត សកេមភាពសរុប បានអនុវត្តចប់ កំពុងអនុវត្ត េិនបានអនុវត្ត 
១ ភាំម្ពញ ៩០ ៨៨ ០ ២ 
២ បនាៃ យមានជ័យ ១៨៧ ១៦៤ ០ ២៣ 
៣ តាណកវ ៨៦ ៨៥ ០ ១ 
៤ កំពត្ ៩០ ៩០ ០ ០ 
៥ ម្ពាធ្ិ៍សាត់្ ៣៧៥ ៣០៥ ២៣ ៤៧ 
៦ ណកប ១០១ ៨៣ 0 ១៨ 
៧ កំពង់ចេ ១៣៩ ១៣០ ១ ៨ 
៨ កណ្តត ល ២៤៤ ២១៥ ០ ២៩ 
៩ រពុះសីហនុ ៧៥ ៦៨ ១ ៦ 
១០ េែឌ លរិរ ី ១៩៧ ១៧៧ ០ ២០ 
១១ សាា យម្រៀង ១៩៣ ១៦៦ ០ ២៧ 
១២ នរពណវង ១០៩ ១០៩ ០ ០ 
១៣ កំពង់ឆ្ា ងំ ២៦៥ ១៩៩ ១៩ ៤៧ 
១៤ បាត់្ដំ្បង ២១២ ១៥៥ ១៥ ៤២ 
១៥ កំពង់ធំ្ ១៤៦ ១១៩ ០ ២៧ 
១៦ រត្នរិរ ី ១២៩ ១០៤ ១ ២៤ 
១៧ នប លិន ១២៧ ១២១ ២ ៤ 
១៨ សៃឹងណរត្ង ១២៤ ៩១ ៧ ២៦ 
១៩ ម្សៀេរាប ៨២ ៧៩ ០ ៣ 
២០ ឧត្តរមានជ័យ ១០៦ ៧៤ ១០ ២២ 
២១ កំពង់សពឺ ១៥៤ ១៣៦ ៧ ១១ 
២២ ត្បូងឃ្មុ ំ ២៧៩ ២១៥ ១១ ៥៣ 
២៣ រកម្ចុះ ៣២៧ ២៤៣ ២០ ៦៤ 
២៤ រពុះវហិរ ៨៣ ៨៣ ០ ០ 
២៥ ម្កាុះកុង ១៥៣ ១០១ ០ ៥២ 

សរុបរេួ ៤ ០៧៣ ៣ ៤០០ ១១៧ ៥៥៦ 
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ឧបសមព័នធទី៤ ៖ ចំនួនសកមមភាពននទិសដៅសនែិបាតអប់រឆំ្ែ សំកិា ២០១៩-២០២០ រាជធានី ដេតត 
ល.រ រាជធានី ម្េត្ត សកេមភាពសរុប បានអនុវត្តចប់ កំពុងអនុវត្ត េិនបានអនុវត្ត 
១ ភាំម្ពញ ៤៥ ៤៤ ០ ១ 
២ បនាៃ យមានជ័យ ៦២ ៥៤ ០ ៨ 
៣ តាណកវ ៦២ ៤៩ ១២ ១ 
៤ កំពត្ ៧៤ ៦១ ១០ ៣ 
៥ ម្ពាធ្ិ៍សាត់្ ៦៩ ៤១ ១៦ ១២ 
៦ ណកប ៨៩ ៦៣ 0 ២៦ 
៧ កំពង់ចេ ១៧៦ ១៥០ ១៦ ១០ 
៨ កណ្តត ល ១២៨ ១០៦ ១៤ ៨ 
៩ រពុះសីហនុ ៧៤ ៦៨ ១ ៥ 
១០ េែឌ លរិរ ី ១២៧ ១០៧ ០ ២០ 
១១ សាា យម្រៀង ៨០ ៦៥ ៩ ៦ 
១២ នរពណវង ៦៧ ៥៣ ១១ ៣ 
១៣ កំពង់ឆ្ា ងំ ៦៤ ៥៣ ៦ ៥ 
១៤ បាត់្ដំ្បង ៦២ ៣៤ ១៧ ១១ 
១៥ កំពង់ធំ្ ៩២ ៨៤ ០ ៨ 
១៦ រត្នរិរ ី ៨៥ ៦៣ ៨ ១៤ 
១៧ សៃឹងណរត្ង ៦០ ៤៣ ៦ ១១ 
១៨ ម្សៀេរាប ៥០ ៤៣ ៥ ២ 
១៩ ឧត្តរមានជ័យ ៥៧ ៥១ ១ ៥ 
២០ កំពង់សពឺ ៧៦ ៥៩ ១៣ ៤ 
២១ ត្បូងឃ្មុ ំ ១០២ ៦៣ ៤ ៣៥ 
២២ រកម្ចុះ ១១២ ៨៦ ០ ២៦ 
២៣ រពុះវហិរ ១២២ ៩៨ ១៨ ៦ 
២៤ នប លិន ៥៩ ៤៦ ១២ ១ 
២៥ ម្កាុះកុង ១៤៩ ១២១ ០ ២៨ 

សរុបរេួ ២ ១៤៣ ១ ៧០៥ ១៧៩ ២៥៩ 
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ឧបសមព័នធទី៥ ៖ វឌ្ឍនភាពការអនុវតតទិសដៅសនែិបាតឆ្ែ សំកិា ២០១៩-២០២០ 
កំផ្ែទប្មង់សខំាន់ៗ និងឆ្លងអនុវិសយ័ 

សកមមភាព សាថ នភាព មូលដហត ុ
១. ការពប្ងឹងប្បព័នធផ្ននការ 
- ពរងងឹសងគត្ិភាពរវាងណអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយអប់រ ំ(ESP 

AOP BSP)  ណអនការយុទ្ធសាស្រសតថវកិា តាេរយៈការម្រៀបចំ 
ការម្ធ្ាណីអនការម្តត ត្ម្លីលទ្ធអល (RBM) 

១ 

- ពរងងឹការម្រៀបចណំអនការណអែកម្លីលទ្ធអល និងសងគត្ិ
ភាពរវាងណអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយអប់រឆំ្ា ២ំ០១៩-
២០២៣ ណអនការយុទ្ធសាស្រសតថវកិា២០២១-២០២៣ 
និងណអនការរបត្ិបត្តិរបចឆំ្ា ២ំ០២១   

- ម្ធ្ាីសុេដុ្េនីយកេមណអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយអប់រថំ្នា ក់ 
និងថ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត 

- ម្ធ្ាីសុេដុ្េនីយកេមណអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយអប់រ ំ
២០១៩-២០២៣ របស់រាជធានី ម្េត្ត ជាសតង់ដារេួេយួ 
សរមាប់កសាងរបព័នធម្រគ្នងថវកិាអារភាា ប់នឹងម្គ្នល
នម្ោបាយ 

- ម្ធ្ាីវភិារេុេងារននអងគភាពនិងនាយកដាឋ នម្រកាេឱ្វាទ្រកសួង 
និងម្រៀបចំណអនការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសាថ ប័ន ១ 

- ម្រៀបចណំអនការម្គ្នលសតីពី ការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពកាុង      
វស័ិយអប់រឆំ្ា  ំ២០២០-២០២៤ 

- កំពុងបនតម្រៀបចណំអនការយុទ្ធសាស្រសត និងណអនការអភវិឌ្ឍ
សេត្ថភាពរបស់នាយកដាឋ នណអនការ 

- ណកលេែការម្រៀបចណំអនការរបត្ិបត្តរិបចឆំ្ា ឱំ្យម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹង
សូចនាករណដ្លបានដាក់ម្ចញនិងធានាការអនុវត្តថវកិាម្ៅ
តាេអាទ្ិភាពនងិម្គ្នលនម្ោបាយអប់រ ំ ១ 

- ពរងងឹការម្រៀបចណំអនការរបត្ិបត្តរិបចឆំ្ា តំាេអនុវស័ិយ
ឱ្យកានណ់ត្លែរបម្សីរ ម្ដាយកំែត្ម់្លេកូដ្អារភាា បរ់វាង
សកេមភាពម្ៅកាុងណអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយអប់រ ំនងិ
ណអនការរបត្ិបត្តិរបចឆំ្ា  ំទងំម្ៅថ្នា ក់ជាត្ិ រាជធាន ី
ម្េត្ត និងរករង រសរក េែឌ  

- ណកលេែនងិម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមសូចនាករអប់រមំ្ៅតាេម្គ្នលម្ៅ 
SDG ១ 

- ពិនិត្យនងិណកសរេលួសូចនាករអបរ់េំួយចំននួណដ្លេនិ
មានរបភពទ្ិនានយ័ចាស់ោស់សរមាប់ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍ
របកបម្ដាយចរីភាពឆ្ា ២ំ០៣០ ម្រកាេការសរេប
សរេួលរបស់រកសួងណអនការ 

- ពរងងឹសេត្ថភាពសាថ ប័នកាុងការវភិារសថិត្ិ និងពរងឹងការ
រសាវរជាវណអាកម្គ្នលនម្ោបាយ  ១ 

- បែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីនាយកដាឋ នម្គ្នលនម្ោបាយ ម្ដ្េីបី
ពរងងឹសេត្ថភាពសាថ ប័នកាុងការវភិារសថិត្ិនិងការ
រសាវរជាវណអាកម្គ្នលនម្ោបាយ 

- ម្រៀបចណំអនការទ្មំ្នីបកេមខាងណអាកពត័្៌មានវទិ្ា 

១ 
- ម្រៀបចំ និងដាកឱ់្យអនុវត្តណអនការរបត្ិបត្តរិបចឆំ្ា តំាេ
អនុវស័ិយ តាេរបព័នធ Software ម្ៅថ្នា ក់ជាត្ិថ្នា ក់រាជ
ធានី ម្េត្ត នងិរករង រសរក េែឌ  ម្ដាយអារភាា ប់នងឹ 
ESP, BSP, PB និង AOP 

- ម្រជីសម្រសីេស្រនតជីនំាញណអាក ICT នងិម្រៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត ល
េស្រនតណីដ្លមានរសាប់។ ២ 

- បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីម្លីជំនាញ ICT ម្ៅនឹងកណនៃង តាេ
រយៈការបមំ្ពញការងារ 

- េិនមានេស្រនតីជំនាញណអាក ICT អតល់ម្ដាយរកសួង 
ម្ដាយសារការរកីរាលននជំងកូឺវដី្-១៩ 

២. ការងារវិមជឈការ និងវិសហមជឈការ 
- ម្រៀបចនំីត្ិវធិ្ីសតងដ់ាននការអនុវត្តេុេងារវស័ិយអបរ់ ំនិងអ្ល់
ការបែុ្ុះបណ្្តលសេត្ថភាពដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិកាុង
ការររប់ររង ចត្ណ់ចង និងអនុវត្តេុេងារអ្ល់ម្សវាអប់រ ំ

២ 

- ម្រៀបចនំីត្ិវធិ្ីសតងដ់ាអនុវត្តេុេងារវស័ិយអប់រ ំ
- ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងម្សចកតណីែនាសំតីពីនីត្ិវធិ្ី ណបបបទ្ 
កាុងការររប់ររងចត្់ណចង នងិអនុវត្តេុេងារវស័ិយអប់រ ំ
ណដ្លបានម្អៃរជូនរដ្ឋបាលថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិ 

- អសពាអាយអនុរកតឹ្យម្លេ១៨២, ១៨៣, ១៨៤ សតីពី
េុេងារ និងរចនាសេព័នធរករង រសរក េែឌ   

- ពរងងឹការអ្ល់ម្សវាអប់ររំសបតាេម្គ្នលការែ៍អភិបាលកិចេ
លែ និងរកបេែឌ រែម្នយយភាពសងគេ  ២ - ណកសរេួលម្ ងីវញិម្លីឯកសារត្រេង់ទ្ិសការងារ

ររបរ់រងតាេម្គ្នលការអភិបាលកចិេលែ 
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- ណកសរេួលសូចនាករអាយហាយសីុ វស័ិយអប់រ ំ
- អតល់អាជាា បែាម្បរីរឹុះសាថ នសិកាចំម្ែុះទូ្ម្ៅ ១១៤ 
ឧត្តេសិកា ០៥ 

- អតល់ម្សវាម្សាសំុីបនតសុភលភាព បតូរម្ ម្ ុះនាយក បតូរទ្ី
តាងំសាោ ២៧ 

- ម្រៀបចវំរគបែតុ ុះបណ្តត លសតីពីការររប់ររងអប់រសំរមាប់       
រដ្ឋបាលថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ ិ ៣ - របឈេសាថ នភាពរកីរាលដាលននជងំឺកូវដី្-១៩ 

- ពរងងឹការររបរ់រង និងម្ដាុះរសាយវវិាទ្បុរគលិកអបរ់ ំ ២ - សរេបសរេួលម្ដាុះរសាយវវិាទ្បុរគលិកអបរ់បំាន ១៥
ករែី 

- ម្រៀបចំលិេតិ្បទ្ដាឋ នរត្ិយុត្តគ្នរំទ្តាេអនុវស័ិយឱ្យម្ឆ្ៃីយត្ប
ការចងែុលកាុងចាប់សតីពីការអប់រ ំនងិកំណែទ្រេង់វស័ិយអប់រ ំ ២ - ម្រៀបចំលិេតិ្បទ្ដាឋ នរត្ិយុត្តសរុបចំនួន២៤ 

- ពរងងឹសេត្ថភាពម្លីរកបេែឌ ចាបន់ិងលិេិត្បទ្ដាឋ ន      
រត្ិយុត្តកាុងវស័ិយអប់រ ំនិងសិការបសិទ្ធភាពននការអនុវត្ត
រកបេែឌ ចាប់។ 

២ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោរកបេែឌ ចាប់ និងលិេតិ្បទ្ដាឋ ន
រត្ិយុត្តវស័ិយអបរ់ ំសិកាខ កាេ ៩៦ នាក់ រសី១២ នាក់ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីម្សចកតីរពាង
របកាសតីពីការកែំត្់ត្ួនាទ្ី នងិភារកិចេរបស់េនៃរី 
អយក ម្ៅម្េត្តម្សៀេរាប សិកាខ កាេ ៣៧ នាក់ រសី ៥ 
នាក់ 

- ម្រៀបចមំ្សៀវម្ៅសតពីីការបងាោ រទ្ប់សាោ ត្់អំម្ពីជួញដូ្រ
េនុសស 

៣. ការប្គ្ប់ប្គ្ងបុគ្គលកិ 
- ពរងងឹការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយររប់ររងធ្នធានេនុសស
កាុងវស័ិយអប់រ ំជាពិម្សសការម្រជីសម្រសីររបូម្រងៀនពរីម្វន ររូ
បម្រងៀនថ្នា ក់របួ ររូបម្រងៀនជាបក់ិចេសនា 

១ 

- ណបងណចកត្មួ្លេររូបម្រងៀន ២ម្វន ១០ ២២៩ នាក់ 
សរមាប់ ២២ រាជធានី ម្េត្ត  

- ររូបម្រងៀនថ្នា ក់របួ ២ ៧៦៦ នាក់ សរមាប់ ១៨ ម្េត្ត  
- ររូបម្រងៀនជាប់កចិេសនា ១១ ២៩០ នាក់ សរមាប់ 
២២ រាជធានី ម្េត្ត 

- េស្រនតីជាប់កចិេសនា ៧០៤ នាក់ សរមាប់អងគភាពថ្នា ក ់  
កណ្តត ល ៤៥០ នាក់ និងរាជធានី ម្េត្ត ២៥៤ នាក។់ 

- បនតពរងងឹការពរងាយររូបម្រងៀន និងការម្អៃរបុរគលិកអបរ់ ំ 

១ 

- ពរងាយររបូម្រងៀនពីសាោម្លីសម្ៅសាោេាុះររូ
បម្រងៀន ១៨ នាក ់រសី ៣ នាក់  នងិពរងាយររកូរេិត្
ឧត្តេ(ម្ចញថមី) ៩៩៤ នាក់ រសី ៤៥៨ នាក់ ឱ្យម្ៅដ្ល់
សាោម្រៀនណដ្លសាេីេៃួនបានម្រជសីម្រសីេុនម្ពលដាក់
ពាកយរប ង 

- ម្ចញលិេិត្ម្លេ ២៤៨២ អយក.បល ចុុះនថាទ្ី៥ ណេេថុិនា 
ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការតែ កការតៃ ស់បតូរទ្កីណនៃងបម្រេី
ការងាររបស់បុរគលិកអប់រកំាុងឆ្ា ២ំ០២០ 

- ម្ចញលិេិត្ម្លេ ២០៨១ អយក.បល ចុុះនថាទ្ី២៨ ណេ
ម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការតែ កបម្ណ្តត ុះអាសនាននការ
ម្អៃររកបេែឌ េស្រនតរីាជការនិងររបូម្រងៀនកាុងវស័ិយអបរ់ ំ
យុវជន និងកីឡា ម្ៅរកសួង សាថ បន័នានា 

- សិកាម្ ងីវញិ នងិម្រៀបចំរបកាសសតីពីការកំែត្់អងគភាព នងិ
សាោម្រៀនសថិត្កាុងត្ំបន់ដាចរ់សោល និងត្បំនជ់បួការ
លំបាក 

១ 
- បម្ងោតី្រែៈកេមការអនតររកសួង 
- ម្រៀបចមំ្សចកតីរបកាសកំែត្់លកខែៈវនិិចឆ័យត្ំបន ់

- បនតជរំុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រសតកំណែទ្រេងវ់ស័ិយអប់រ ំយុវជន 
និងកឡីា ម្គ្នលនម្ោបាយសតីពីរនៃងអាជីពររបូម្រងៀន និង
ម្គ្នលនម្ោបាយសតីពីការអភវិឌ្ឍវជិាា ជីវៈជារបច ំ ១ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពីការពរងងឹការណបងណចករកបេែឌ
ថមី(សរមាប់ឆ្ា ២ំ០២១) 

- បម្ងោតី្ការោិល័យររបរ់រងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជវីៈជារបច ំ
ម្ដ្ីេបសីរេបសរេលួការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយរនៃង
អាជីព 
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- បនតពរងងឹការររបរ់រងនិងការម្ធ្ាបីចេុបបនាកេមទ្ិនាន័យបុរគលិក
អប់រកំាុងរបព័នធព័ត្ម៌ានររប់ររងធ្នធានេនុសស(HRMIS)  

១ 

- បំប នេស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុក HRMIS ម្ៅតាេេនៃរី អយក   
រាជធានី ម្េត្ត 

- បញ្េប់ការម្រៀបចណំអនការម្េ HRMIS 
- ម្ធ្ាីបចេុបបនារបអបទ់្ិនាន័យកាុងរបព័នធម្ដ្ីេបកីត្់រតាទ្និានយ័
តៃ ល់េៃួនរបស់បុរគលិកឱ្យបានររបរ់ជរងម្រជាយ 

- ម្រៀបចំ និងដាកឱ់្យអងគភាពសាេីនេីយួៗអាចចូលម្េលី
សំែំុេស្រនតីរាជការរបស់េៃួនកាុងរបពន័ធ HRMIS 

- បនតជរំុញការអនុវត្តរងាា យត្នេៃរុែអលរបស់បុរគលិកអប់រ ំ
ម្ដ្ីេបអីារភាា ប់ម្ៅនឹងោភការម្អសងៗ ២ 

- ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តសាកលបង និងពិភាកាអំពី
យុទ្ធសាស្រសតម្ដ្ីេបអីនុវត្តឆ្ា ២ំ០២១ ឱ្យបានម្ជារជ័យ 
និងបនតពរងកីការអនុវត្តឱ្យម្ៅដ្ល់អងគភាពនានា 

- បនតពនិិត្យតាេដាន វាយត្នេៃ និងជរំុញការអនុវត្តម្គ្នលការែ៍ 
និងម្សចកតីណែនាពំាក់ព័នធ និងការររប់ររងធ្នធានេនុសស។ 

១ 

- អសពាអាយម្គ្នលការែ៍សតីពីការណបងណចករកបេែឌ ឆ្ា ំ
២០២០ 

- ចុុះពនិិត្យនងិជំរញុការម្រៀបចំតាងំស្ប់កាុងរកបេែឌ  ការ
ដ្ំម្ ងីថ្នា ក់ និងការររប់ររងេស្រនតរីាជការ េស្រនតីជាបក់ិចេ
សនា 

- ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងម្សចកតណីែនាសំតីពីការតៃ ស់បតូរទ្ី
កណនៃងបម្រេីការងាររបស់បុរគលិកអបរ់ ំ

៤. ការប្គ្ប់ប្គ្ងហរិញ្ញវតថុសាធារែៈ 
- ពិភាកាជាេួយរកសួងម្សដ្ឋកិចេ និងហរិញ្ញវត្ថុ ម្ដ្ីេបបីម្ងោីនសិទ្ធិ
អំណ្តចបណនថេម្ទ្ៀត្ ឱ្យេស្រនតីរត្ួត្ពនិតិ្យហរិញ្ញវត្ថុអេរកសួង
អប់រ ំយុវជន នងិកីឡា ឱ្យរសបតាេលិេិត្បទ្ដាឋ នជាធ្រមាន ១ 

- លិេិត្ម្លេ ១៩៨២ អយក.ហវ ចុុះនថាទ្ី២០ ណេម្េសា 
ឆ្ា ២ំ០២០ 

- លិេិត្ម្លេ ៥៤៦៩ អយក.ហវ ចុុះនថាទ្ី២១ ណេតុ្ោ 
ឆ្ា ២ំ០២០ 

- ម្សាីសំុម្ៅរកសួងម្សដ្ឋកិចេ នងិហរិញ្ញវត្ថុសី្ពីការកែំត្់កាល
បរមិ្ចឆទ្ទ្មាៃ ក់ថវកិាអាហរូបករែ៍ជូនសិសសរករីកជបួការ
លំបាក 

១ - លិេិត្ម្លេ ៥៥៥៩ សហវ.អថ ចុុះនថាទ្ី ២៥ ណេេថុិនា 
ឆ្ា ២ំ០២០ 

- ពរងងឹការអនុវត្តថវកិារបស់របធានកេមវធិ្ី អនុរបធានកេមវធិ្ី 
និងអងគភាពថវកិាម្ដ្ីេបមី្ឆ្ៃីយត្បនងឹកេមវធិ្ីចណំ្តយ សូចនាករ
ម្គ្នលម្ៅ និងណអនការរបត្បិត្តិរបចឆំ្ា  ំ ១ 

- លិេិត្ម្លេ ៣១៣ អយក.ហវ ចុុះនថាទ្ី២៥ ណេេករា ឆ្ា ំ
២០២១ 

- លិេិត្ម្លេ ៧៦៣ អយក.ហវ ចុុះនថាទ្៦ី ណេកុេភៈ ឆ្ា ំ
២០២០ 

- លិេិត្ម្លេ ៤២៤៧ អយក.ហវ ចុុះនថាទ្ី ១៤ ណេកញ្ញ  
ឆ្ា ២ំ០២០ 

- បន្ពនិិត្យ នងិតាេដានការររបរ់រង និងអនុវត្តម្គ្នលការែ៍
ណែនាសី្ំពីការររប់ររងេូលនធិ្ិដ្មំ្ែីរការសាោម្រៀនរដ្ឋ
របស់េស្រន្ីទ្ទ្ួលបនៃុកហរិញ្ញវត្ថុតាេសាោម្រៀនរដ្ឋ 

២ 

- របេូលរបាយការែ៍អនុវត្តថវកិាេូលនិធ្ិដ្ំម្ែីរការ
សាោម្រៀនរដ្ឋរបចរំត្ីមាស និងរបចឆំ្ា តំាេរយៈរបព័នធ
ព័ត្៌មានវទិ្ា 

- បែុ្ុះបណ្្តលនាយកសាោ នងិេស្រន្ីទ្ទ្ួលបនៃុក
ហរិញ្ញវត្ថុតាេររុឹះសាថ នសិកាសាធារែៈសី្ពីនីត្វិធិ្ី 
និងរបពន័ធពត័្៌មានវទិ្ាររប់ររងេូលនិធ្ិដ្មំ្ែីរការ
សាោម្រៀនរដ្ឋ 

- បន្ពរងងឹសេត្ថភាពថ្នា ក់ដ្កឹនា ំនងិេស្រន្ីទ្ទ្ួលបនៃុកហរិញ្ញវត្ថុ
ម្លីការម្រគ្នងថវកិា ការអនុវត្តកចិេបញ្ា ិកា និងម្របរីបាស់របាយ
ការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុតាេរបព័នធព័ត្៌មានវទិ្ា 

២ 

- សហការជាេួយនាយកដាឋ នណអនការម្ដ្េីបមី្ធ្ាីបចេុបបនា
កេមរបពន័ធពត័្៌មានវទិ្ាសរមាប់ម្រៀបចំណអនការ        
យុទ្ធសាស្រស្ថវកិា និងណអនការថវកិារបចឆំ្ា  ំម្ដាយណក
សរេួលកេមវធិ្ី នងិចម្ងាោ េសកេមភាពរបស់អងគភាព
ថវកិាេួយចំនួន 

- របជុណំែនាសី្ំពីការម្រៀបចណំអនការយុទ្ធសាស្រស្ថវកិា និង
ណអនការថវកិារបចឆំ្ា មំ្ដាយម្គ្នរពតាេ សារាចរណែនាំ
ម្លេ០៣ សរែន ចុុះនថាទ្ី០៩ ណេេិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ 
និងសារាចរណែនាមំ្លេ០៤ សរែន ចុុះនថាទ្០ី៩ ណេ
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សកមមភាព សាថ នភាព មូលដហត ុ
េិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ របស់រាជរដាឋ ភបិាលកេពុជា 

- កំពុងម្រៀបចំរបព័នធព័ត្៌មានវទិ្ា EFMS េុេងារ 
ររបរ់រងថវកិារជាម្ទ្យយបុម្ររបទន នឹងដាកឱ់្យម្របរីបាស់
ជាអៃូវការម្ៅរត្ីមាសទ្ី១ ឆ្ា ២ំ០២១ 

- កំពុងម្រៀបចំរបព័នធព័ត្៌មានវទិ្ា EFMS េុេងារររប់ររង
ម្បសកកេមកាុង នងិម្រៅរបម្ទ្ស 

- ម្រៀបចនំីត្ិវធិ្ីកាុងការអ្ល់របាក់ឧបត្ថេភជូនដ្ល់េស្រន្អីប់រ ំចុុះ   
ពិនិត្យតាេដានការអបរ់កំាុងរករង រសរក េែឌ សាេីណដ្លមាន
ចមាា យអៃូវពីការោិល័យអប់រ ំយុវជន  និងកឡីា រករង រសរក 
េែឌ ម្ៅសាោម្រៀនណដ្លជួបការលំបាកម្រកាេ ៥០រ ូីណេ រត្
ចុុះ នងិចបព់ី ៥០រី ូណេ រត្ម្ ងីម្ៅ 

៣ 

- ការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡារករង រសរក េែឌ  
បានម្អៃរម្ៅថ្នា កម់្រកាេជាត្ ិ

- សិកា និងវាយត្នេៃបញ្ា របឈេកាុងការម្រៀបចំរបាយការែ៍
អនុវត្តថវកិារបចណំេរបស់អងគភាពថវកិា 

២ 

- ចុុះជួយសរេបសរេួលការម្រៀបចរំបាយការែ៍ម្ៅតាេ
េនៃីរអបរ់ ំយុវជន និងកឡីារាជធានមី្េត្ត េួយចំននួណដ្ល
ជួបបញ្ា របឈេ 

- បែុ្ុះបណ្្តលតាេរបព័នធ Online ម្ៅតាេអងគភាព
ថវកិារដ្ឋបាលកណ្្តលេួយចំននួណដ្លជួបបញ្ា របឈេ 

- ពរងងឹការតាេដាន និងការម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបពន័ធពត័្ម៌ានវទិ្ា
ររបរ់រងេូលនធិ្ដិ្ំម្ែីរការសាោម្រៀនរដ្ឋ ម្ដ្េីបជីួយេនៃីររាជ
ធានី ម្េត្តកាុងការណបងណចករម្រមាងថវកិារបចឆំ្ា មំ្ៅកាន់
សាោម្រៀន 

១ 
- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបព័នធពត័្៌មានវទិ្ាសរមាប់ការររប់ររង
េូលនិធ្ិដ្មំ្ែីរការសាោម្រៀនរដ្ឋឱ្យរសបតាេលិេិត្
ម្លេ ៨០១៥ សហវ.អថ និងម្លេ ៥៥៥៩ សហវ.អថ 

- បម្ងោតី្របពន័ធរបាយការែ៍តាេរបព័នធពត័្៌មានវទិ្ាម្លី       
អនុវស័ិយសរមាបអ់ងគភាពរដ្ឋបាលកណ្តត ល ១ 

- អងគភាពថវកិាម្ៅរដ្ឋបាលកណ្្តល បានម្របីរបាស់របព័នធ
ព័ត្៌មានវទិ្ាសរមាប់ការម្រៀបចំរបាយការែ៍ម្ៅតាេ 
អនុវស័ិយ កាុងឆ្ា ២ំ០២០ 

- របជុពំិភាកាម្លីការម្រៀបចរំបព័នធពត័្៌មានវទិ្ាអារភាា ប់ម្ៅនងឹ 
ណអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយអប់រ ំណអនការយុទ្ធសាស្រសតថវកិា 
ណអនការអនុវត្តថវកិារបចឆំ្ា  ំម្ៅកាន់ណអនការថវកិារបចឆំ្ា  ំ 
និងបម្ងោតី្របពន័ធរបាយការែ៍តាេអនុវស័ិយតាេេនៃរីរាជធានី 
ម្េត្ត 

២ 

- បានសហការជាេួយនាយកដាឋ នណអនការកាុងការម្រៀបចំ
សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីការអភវិឌ្ឍរបព័នធថវកិា
អារភាា ប់នងឹ ESP, BSP, AOP នងិ ABP  

- កំពុងម្រៀបចំរបព័នធរបាយការែ៍តាេអនុវស័ិយសរមាប់
េនៃីររាជធានី ម្េត្ត 

- បន្ម្រៀបចំយន្ការ និងនតី្ិវធិ្ីននការម្អៃរថវកិាម្បសកកេមតាេ
របពន័ធធ្នាគ្នរសរមាប់ថ្នា ក់កណ្តត ល ២ 

- ម្បីករែនីម្បៀវត្ស និងម្បកីរបាកម់្បៀវត្សម្ៅធ្នាគ្នរ  
ម្អសីុលីដាសរមាប់េស្រន្ីអប់រថំ្នា ករ់ដ្ឋបាលកណ្្តល 

- កំពុងម្រៀបចំនីត្វិធិ្មី្បីករបាក់ម្បសកកេម ចូលរែនី
ម្បៀវត្សរបស់េស្រន្អីប់រ ំ

- ពរងងឹការម្រៀបចណំអនការសកេមភាពរបស់ររប់អងគភាពថ្នា ក់    
កណ្តត លឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បណអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយអប់រ ំ
(ESP)តាេរបពន័ធព័ត្៌មានវទិ្ា 

២ 
- កំពុងម្ធ្ាបីចេុបបនាកេមណអនការសកេមភាពរបសអ់ងគភាព
ថ្នា ក់កណ្្តលឱ្យម្ឆ្ៃីយត្បនឹងណអនការយុទ្ធសាស្រសត         
វស័ិយអប់រ(ំESP)តាេរបព័នធព័ត្ម៌ានវទិ្ា 

- ម្រៀបចរំបពន័ធពត័្ម៌ានវទិ្ាសរមាបក់ារម្រគ្នងថវកិារប ងររប់
ករេតិ្ ៣ - េិនមានធ្នធានររប់រគ្នន់កាុងការម្រៀបច ំ

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមនិងម្ដាុះរសាយបញ្ា របឈេនានាកាុងការម្របី
របាស់របពន័ធររប់ររងថវកិា SOF របស់សាោម្រៀនរដ្ឋ 

១ 

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបព័នធពត័្៌មានវទិ្ាសរមាប់ការររប់ររង
េូលនិធ្ិដ្មំ្ែីរការសាោម្រៀនរដ្ឋ 

- បែុ្ុះបណ្្តលពនីីត្ិវធិ្ីហរិញ្ញវត្ថុ េូលដាឋ នររឹុះននការ
ម្របរីបាស់កុំពយូទ្័រ និងរបពន័ធពត័្៌មានវទិ្ាររប់ររងេូល
និធ្ិដ្មំ្ែីរការសាោម្រៀនរដ្ឋ 

- បម្ងោតី្វមិ្ដ្អូឃ្ៃបីម្េម្រៀនសី្ពីការម្របរីបាស់របពន័ធព័ត្ម៌ាន
វទិ្ាររប់ររងេូលនិធ្ិដ្មំ្ែីរការសាោម្រៀនរដ្ឋ 

- មានរករេការងារជយួសរេបសរេួលម្ដាុះរសាយបញ្ា
របឈេកាុងការម្របីរបាស់របព័នធររប់ររងថវកិា SOF 
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- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបព័នធពត័្៌មានវទិ្ាររប់របម្ភទ្ 

១ 

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបព័នធររបរ់រងហរិញ្ញវត្ថុរកសួងអបរ់ ំ   
យុវជន និងកីឡា(EFMS) របពន័ធម្រគ្នងថវកិាទូ្ម្ៅ 
របពន័ធម្រគ្នងថវកិាជំពូក៦៤ េូលនធិ្ិដ្ំម្ែីរការសាោ
ម្រៀនរដ្ឋ និងរបាយការែ៍អនុវត្តថវកិារបចណំេ រត្ីមាស 
និងឆ្ា  ំ

- ម្រៀបចរំបពន័ធពត័្ម៌ានវទិ្ាសរមាបក់ារម្រគ្នងថវកិារបស់សាោ
ររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការនិងេជឈេែឌ លររុម្កាសលយភូេិភារ ២ 

- កំពុងម្រៀបចំរបព័នធព័ត្៌មានវទិ្ាសរមាប់ការម្រគ្នងថវកិា 
និងរបាយការែ៍របស់សាោររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការ 
និងេជឈេែឌ លររុម្កាសលយភូេិភារ 

- ម្រៀបចរំបពន័ធម្រគ្នងរបាកប់ំណ្តចម់្មា ងបណនថេ (េនៃរី.អយក កា
រ.ិអយក និង សាោម្រៀន) ១ - ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបព័នធម្រគ្នងថវកិាជពូំក ៦៤ ម្លីការ

ម្រគ្នងរបាក់ម្មា ងបណនថេ ថ្នា ករ់ួប នងិពីរម្វន 
- ម្រៀបចរំបពន័ធពត័្ម៌ានវទិ្ាកាុងការររប់ររងថវកិានដ្រូអភិវឌ្ឍ
ររបរ់បម្ភទ្ ២ - កំពុងសិកា និងរបេូលទ្ិនាន័យ តាេររុឹះសាថ នឧត្តេ

សិកាណដ្លពាក់ពន័ធថវកិានដ្រូអភវិឌ្ឍររប់របម្ភទ្ 
- បនតបម្ងោនីសា័យភាពជូនសាោម្រៀនរដ្ឋម្លីការររប់ររងហរិញ្ញ
វត្ថុ នងិបម្ងោនីថវកិាសាោម្រៀន ១ 

- អ្ល់សា័យភាពជូនសាោម្រៀនរដ្ឋកាុងការម្រគ្នងថវកិា 
- បម្ងោនីថវកិា ១ោនម្រៀល/សាោ បណនថេម្លីលិេិត្ម្លេ 
៨០១៥ សហវ.អថ សរមាប់ឆ្ា ២ំ០២១  

- ម្រៀបចនំីត្ិវធិ្ីហរិញ្ញវត្ថុលេែិត្សរមាប់អងគភាពថ្នា កក់ណ្តត ល។ 
២ 

- មានម្សចក្រីពាងម្គ្នលការែ៍ណែនាសី្ំពីនីត្ិវធិ្ីអនុវត្ត
ថវកិារបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន នងិកីឡា សរមាប់អងគ
ភាពរដ្ឋបាលកណ្្តល 

៥. ការងារកិចេលទធកមម 
- ជំរុញការអនុវត្តកចិេលទ្ធកេមរសបតាេណអនការលទ្ធកេមរបចឆំ្ា  ំ

១ 

- លទ្ធកេមទ្នំិញ (ជំពូក៦០) ២១ រម្រមាងមានទ្កឹរបាក់ 
៣៦ ២៩៧.៥៧ ោនម្រៀល 

- លទ្ធកេមសំែង់ (ជំពូក៦១) ០៥ រម្រមាងមានទ្កឹ
របាក់ ២ ៧៧៥.៧០  ោនម្រៀល 

- លទ្ធកេមសំែង់ (ជំពូក២១) ០២ រម្រមាងមានទ្កឹ
របាក់ ៨ ៩៥៩.០៩ ោនម្រៀល   

- បនតកចិេសហការជយួណអាកបម្ចេកម្ទ្សជូនរករេលទ្ធកេមេនៃរី
អប់រ ំយុវជន នងិកីឡារាជធានី ម្េត្ត និងសាកលវទិ្ាល័យ 
វទិ្ាសាថ ន រែៈកមាម ធ្ិការទ្ទ្ួលសាគ ល់រុែភាពអប់រ ំ០៨ 
សរុប ៣៣ រករេលទ្ធកេម 

១ 
-  

- ជំរុញការម្សាីសំុម្គ្នលការែ៍ធានាចំណ្តយលទ្ធកេមទ្ំនិញ នងិ
សំែង់ ម្ៅរកសួងម្សដ្ឋកចិេនងិហរិញ្ញវត្ថុ 

១ -  

- ពិនិត្យម្អៃៀងតៃ ត្់ត្រេូវការម្របីរបាស់របស់អងគភាពណដ្លរត្ូវម្វច
េេប់ចូលគ្នា កាុងរម្រមាងណត្េួយឱ្យមានលកខែៈរត្េឹរត្វូ និង
សេរសប 

១ 
-  

- ជំរុញការអនុវត្តកចិេលទ្ធកេមជូនអងគភាពថវកិារដ្ឋបាលកណ្្តល
ឱ្យទ្ទ្ួលបានតាេត្រេវូការ នងិទនម់្ពលម្វោ។ ១ -  

៦. ការងារបែតុ ះបណត ល និងវិប្កឹតការ 
- ម្រជីសម្រសី និងបែតុ ុះបណ្តត លររបូម្រងៀនររប់ភូេសិិកា     
៣ ៦០០នាក ់

៣ 

- អនុវត្តតាេសាម រត្សីម្រេចរបស់រាជរដាឋ ភិបាលកាុង ការ
តែ កជាបម្ណ្តត ុះអាសនានូវការម្រជសីម្រសីរកបេែឌ ថមី
សរមាប់ឆ្ា ២ំ០២០ (លិេិត្ម្លេ ១៩២៧ េស.រកេ 
ចុុះនថាទ្ី២១ ណេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២០ របស់រកសួងេុេងារ
សាធារែៈ)  

- បញ្ាូ ល និងអនុវត្តកញ្េប់អណំ្តនថ្នា ក់ដ្ំបូង នងិរែិត្វទិ្ា
ថ្នា ក់ដ្ំបូងកាុងកេមវធិ្ីបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនបឋេសិកា ១ - សហការជាេួយនាយកដាឋ នបឋេសិកាបណនថេ ១ម្រកឌ្ីត្ 

កាុងកេមវធិ្ីបែុ្ុះបណ្្តលររបូម្រងៀនបឋេសិកាេុេវជិាា
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ភាសាណេមរ តាេរបព័នធ ម្រកឌ្ីត្១២+២ និងឯកភាពពី
ថ្នា ក់ដ្ឹកនារំកសួងនានថាទ្ី២៩ ណេម្េសា ឆ្ា ២ំ០២០  

- ដាក់បញ្េូ លកញ្េបស់មាភ រៈបម្រងៀន នងិម្រៀនរែិត្វទិ្ា
ថ្នា ក់ដ្ំបូងកាុងកេមវធិ្ីសិកាលេែិត្សរមាប់កេមវធិ្បីែតុ ុះ  
បណ្តត លររបូម្រងៀន (១២+២) និងឯកភាពពីថ្នា ក់
ដ្ឹកនារំកសួងនានថាទ្ី៣១ ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០។ រកសួង
បានសំុការគ្នរំទ្ពអីងគការ UNESCO ម្ដ្ីេបមី្រជីសម្រសី 
អាកពមិ្រគ្នុះការ ឬអងគការ សាថ ប័ន អងគការេនិណេនរដាឋ     
ភិបាល សរមាប់ជយួណអាកបម្ចេកម្ទ្ស កាុងការដាកប់ញ្េូ ល
កញ្េប់សមាភ រៈបម្រងៀន និងម្រៀនរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដ្បូំងកាុង
កេមវធិ្ីសិកាលេែតិ្រែិត្វទិ្ា(១២+២) និងបបំ ន
សេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃសម្ៅតាេសាោ ររុម្កាសលយ 

- ពរងងឹអភិបាលកចិេលែ និងការររប់ររងម្ៅតាេររុឹះសាថ ន      
បែតុ ុះបណ្តត លររូ 

២ 

- អនុវត្តតាេអនុរកតឹ្យម្លេ ១៤៣ អនរក.បក ចុុះនថាទ្ី
០៧ ណេកញ្ញ  ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការម្អៃរការ ររបរ់រង
េជឈេែឌ លររុម្កាសលយភូេិភារ េជឈេែឌ ល
ររុម្កាសលយភូេភិារឦសានម្ៅ ម្េត្តសៃឹងណរត្ង សាោ
ររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការម្េត្ត និងសាោ   អនុវត្តេក
សថតិ្ម្រកាេការររប់ររងរបស់រកសួងអបរ់ ំយុវជន នងិ
កីឡា 

- សហការជាេួយអងគការ JICA ជំរុញការសាងសង់ម្ហដាឋ រចនា
សេព័នធ ម្រជីសម្រសី និងបញ្ាូ នររូឧម្ទ្ៃស បុរគលិកអបរ់ ំម្ៅវទិ្ា
សាថ នររមុ្កាសលយឱ្យម្ៅទ្ទ្ួលការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់
បរញិ្ញ បរត្ ម្ៅជប ុន 

១ 
- សំែង់ និងការបពំាក់សមាភ របរកិាខ រនិងឧបករពមិ្សាធ្ន៍
ម្ៅវទិ្ាសាថ នររមុ្កាសលយទងំពីរ ១០០ភាររយ  

- ររូឧម្ទ្ៃស ៥នាក់ រសី ១នាក់ ម្ៅបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់ 
បរញិ្ញ ជានេ់ពស់ម្ៅរបម្ទ្សជប ុន 

- បនតបបំ នររេូម្ត្តយយសិកាបឋេសិកា ណដ្លមានសញ្ញ បរត្
េធ្យេសិកាទុ្ត្យិភូេិឱ្យម្ៅជាររបូម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ ន
ជំនាន់ទ្១ី៣ ម្វនទ្ី២ ចំននួ ១ ៥០០នាក់ នងិជំនានទ់្ី១៤ 
ម្វនទ្ី១ ចំននួ ១ ៥០០នាក់  

៣ 

- អនុវត្តតាេលិេតិ្ម្លេ ១៩៥៣ េស.រកេ ចុុះនថាទ្២ី៥ 
ណេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២០ របស់រកសួងេុេងារសាធារែៈ 
សតីពីការតែ កជាបម្ណ្តត ុះអាសនាសរមាប់ការអតល់របាក់
កនរេររូបម្រងៀនរបបម្មា ងបណនថេ 

- អនុវត្តតាេលិេតិ្ម្លេ ៣៧១៣ អយក.បវ ចុុះនថាទ្២ី៤ 
ណេសីហ ឆ្ា ២ំ០២០ សតីពីការតែ កម្បីកវរគបំប នររូ
បម្រងៀនករេិត្បឋេណដ្លមានសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកា
ទុ្ត្ិយភូេិឱ្យម្ៅជាររូបម្រងៀនករេតិ្េូលដាឋ នជំនានទ់្ី
១៣ ម្វនទ្ី២ និងជំនាន់ទ្១ី៤ ម្វនទ្ី១ 

- បនតពរងងឹសេត្ថភាពជូននាយក នាយករងសាោររុម្កាសលយ 
សាោេម្ត្តយយសិកា បឋេសិកា និងេធ្យេសិកាចមំ្ែុះ
ទូ្ម្ៅសតីពី " ការររប់ររងតាេសាោម្រៀន " 

២ 
- បំប ននាយកសាោេធ្យេសិកា ១០០នាក់ រសី ៥នាក់ 
- នាយកសាោេម្ត្តយយ និងបឋេសិកាេិនបានបបំ ន
ម្ដាយសារេាុះខាត្ថវកិា 

- អភិវឌ្ឍម្ហដាឋ រចនាសេព័នធឱ្យរសបតាេសតង់ដា និងបម្ចេកវទិ្ា
ជំនាន់ថមី  

២ - បំពាក់កុពំយូទ្័រ រពីនធ្័រ នងិមា សីុនថត្ចេៃងម្ៅតាេ 
សាោររុម្កាសលយ 

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាព បុរគលិក ររូឧម្ទ្ៃស រែៈររបរ់រងសាោ
ររុម្កាសលយ ឱ្យមានរុែសេបទសត្វត្សរទ៍្ី២១ ២ - រែៈររប់ររង ររូឧម្ទ្ៃសបានបបំ នសតីពីការររប់ររង

ការងារបម្រងៀន នងិម្រៀនតាេរបព័នធម្អ ចិរត្ូនកិ 
- បម្ងោនីសេត្ថភាពណអាកវទិ្ាសាស្រសត នងិរែិត្វទិ្ា ២ - ដាក់ឱ្យម្របរីបាស់ឯកសារណែនាលំេែិត្ម្ៅសាោ 

ររុម្កាសលយ 
- បម្ងោនីសេត្ថភាពម្របីរបាស់ម្សៀវម្ៅភាសាអង់ម្រៃសថ្នា ក់ទ្ី៧-៩ 

១ 
- របធានរករេបម្ចេកម្ទ្សេុេវជិាា ភាសាអង់ម្រៃសថ្នា កទ់្ី 
៧-៩ ចនំួន ២៧៦នាក់ រសី ៦២នាក់ ទ្ទ្ួលការ បបំ ន
សី្ពីការណែនាកំេមវធិ្ីភាសាអង់ម្រៃសថ្នា ក់ទ្ី៧ ដ្ល់ថ្នា ក់ 
ទ្ី៩ 

- ម្លីកកេពស់រុែវឌុ្ឍ ិនងិសេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃសម្ៅតាេ
ររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀន។ ១ - ររូឧម្ទ្ៃស ៦៨នាក់ រសី ៣៤នាក ់ បានបែតុ ុះបណ្តត ល

ថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្អប់រ ំ
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សកមមភាព សាថ នភាព មូលដហត ុ
៧. ការងារអភិវឌ្ឍកមមវិធសីកិា 
- អនុវត្តឱ្យបានេុងឺមា ត្់នូវដ្ំម្ែីរការម្ធ្ាីលទ្ធកេម នងិការអគត្អ់គង់
ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលម្ៅតាេកេមវធិ្ីណដ្លបានដាកម់្ចញ និង
ការទ្ទ្ួលេុសរត្ូវរបស់អងគភាពនេីយួៗ 

១ 
-  ម្ធ្ាីលទ្ធកេមសរមាប់ ២០១៩-២០២០ 

- ណកលេែការម្ធ្ាីណអនការអគត្អ់គងម់្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល និងការម្របី
របាស់លទ្ធអលអធ្ិការកចិេ ម្ដ្ីេបមី្ដាុះរសាយការម្លីស េាុះ
ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល 

២ 
- សាោម្រៀនបានម្ធ្ាបីចេុបបនាកេមរបពន័ធ TnT ណត្ពុំទន់
បានម្របីរបាស់ទូ្ទងំរបម្ទ្សម្ទ្  

- ចុុះពនិិត្យតាេដានបាន២ម្េត្ត  
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាព ម្លីការររប់ររង ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល 
ដ្ល់ថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិ 

២ -  បែតុ ុះបណ្តត ល២ ដ្ង ចនំួន ៦២ នាក់រសី១២នាក ់ 

- អគត្់អគង់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលម្របីរបាស់ម្ៅតាេររឹុះសាថ នសិកា
រដ្ឋ ម្ៅតាេអលម្ធ្ៀប ១/១ ពីថ្នា កទ់្ី១ដ្ល់ថ្នា កទ់្ី៩ និងអល
ម្ធ្ៀប ២/១ ម្ៅថ្នា ក់ទ្ី១០ ដ្លថ់្នា កទ់្ី១២  

១ 

- អគត្់អគង់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល  ២០១៩-២០២០ 
- បឋេសិកា ៣ ៣៨០ ៥៤៤ ចាប ់
- េធ្យេបឋេភូេិ ៩២២ ២២៤ ចាប់ 
- េធ្យេទុ្ត្ិយភូេិ ៧៧៤ ០៦២ ចាប់ 
- អត្ថបទ្អកសរសិលប ៍៥១២ ចាប ់

- សរុបរេួ ៥ ០៧៧ ៣៤៤ ចាប់ (បានម្សៀវម្ៅររប់
ចំនួនតាេត្រេូវការសាោម្រៀន) 

- ពរងងឹសេត្ថភាពសាថ ប័នកាុងការអនុវត្តវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន នងិ
ធានាសុេដុ្េនីយកេមកាុងការអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកា ២ -  

- ម្រៀបចវំធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀនថមីតាេេុេវជិាា ម្ៅករេតិ្េធ្យេសិកា 
ម្ដ្ីេបអីនុវត្តកេមវធិ្សិីកាតាេណបបបញ្ញត្តិ និងពិនតិ្យម្ ងីវញិ
កេមវធិ្ីសិកាតាេេុេវជិាា នីេួយៗ 

២ 

- អភិវឌ្ឍឯកសារជនំួយការម្រៀន និងបម្រងៀនតាេណបប
បញ្ញត្ត ិ

- កេមវធិ្ីអប់រសិំលបៈ ថ្នា ក់ទ្ី១-៣ 
- ឯកសារ ការបស្រញ្ា បការណរបរបួលអាកាសធាតុ្ កាុងកេម
វធិ្ីសិកាបឋេសិកាថ្នា ក់ទ្៤ី ទ្៥ីនិងទ្៦ី 

- អភិវឌ្ឍឯកសារជនំួយការម្រៀននិងបម្រងៀនេុេវជិាា សិកា
សងគេករេិត្បឋេសិកា ថ្នា ក់ទ្ី៣-៦ 

- ម្សចកតីណែនាកំារអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកាបំែិនជីវតិ្តាេ
េូលដាឋ ន 

- ឯកសារណែនាបំម្រងៀនបំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន 
- ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពីការអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកាថម ី ៣ - ជំងឺកូវដី្ -១៩ 
- ម្រៀបចវំរគបែតុ ុះបណ្តត លវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀនថមីម្ៅតាេសាោ
ររុម្កាសលយ នងិវទិ្ាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ

៣ - ជំងឺកូវដី្ -១៩ 

- អភិវឌ្ឍឯកសារជនំួយវធិ្ីសាស្រសតននការបម្រងៀន នងិម្រៀនភាសា
ណេមរ សរមាប់បឋេសិកាថ្នា ក់ទ្ី១-២ និងឯកសារជំនយួអកសរ
សិលបប៍រម្ទ្ស  

៣ 
- ម្ធ្ាីបនតអកសរសិលបច៍ំនួន ៣អត្ថបទ្ និងសិលបៈ៣   

- អភិវឌ្ឍឯកសារជនំួយវធិ្ីសាស្រសតននការបម្រងៀនតាេណបបម្គ្នល
វធិ្ីណសៃេ និងម្សៀវម្ៅណែនាអំលិត្សមាភ រឧបម្ទ្សេុេវជិាា
សិកាសងគេ និងឯកសារជំនួយសតពីី ការណរបរបួលអាកាសធាតុ្
បឋេសិកា 

២ 

- ឯកសារ ការបស្រញ្ា បការណរបរបួលអាកាសធាតុ្ កាុងកេម
វធិ្ីសិកាបឋេសិកាថ្នា ក់ទ្៤ី ទ្៥ីនិងទ្៦ី 

- ការអភវិឌ្ឍឯកសារជំនួយការម្រៀននងិបម្រងៀនេុេវជិាា
សិកាសងគេករេតិ្បឋេសិកា ថ្នា ក់ទ្ី៣-៦ 

- ណកលេែកេមវធិ្ីសិកាលេែិត្ណអាករែិត្វទិ្ា វទិ្ាសាស្រសត 
ភាសាណេមរ និងសិកាសងគេ ម្ដាយណអែកម្លីម្ោបល់
របស់អាកជំនាញសិងាបុរ ីនងិបចេុបបនាកេម 

- ម្សចកតីណែនាកំារអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកាបំែិនជីវតិ្តាេ
េូលដាឋ ន 

- ឯកសារណែនាបំម្រងៀនបំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន 
- ពិនិត្យតាេដាននងិគ្នរំទ្ការអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកា ភាសា
អង់ម្រៃស  ភាសាណេមរ  រែិត្វទិ្ា វទិ្ាសាស្រសត បណ្តា ល័យ 
និងម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល 

៣ - ជំងឺកូវដី្ -១៩ 
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- អសពាអាយឯកសារជំនួយការបម្រងៀន និងម្រៀនភាសាអង់ម្រៃស
ថ្នា ក់ទ្ី៤-៦ សតងដ់ាបណ្តា ល័យបឋេសិកា  ការអនុវត្តបំែិន
ជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន អប់រកុំមារពីការបងាោ រម្រគ្នុះថ្នា ក់ម្អសងៗ និង
រគ្នប់េនី នងិណអនការការកាត្់បនថយម្រគ្នុះភ័យននម្រគ្នុះេហនត
រាយ EPRP  

៣ 

- សិកាខ សាោ ១០ម្លីកទក់ទ្ងនឹងវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន 
និងកេមវធិ្ីសិកាលេែិត្ ៥២០នាករ់សី ១៣៦នាក់  

- អសពាអាយសតង់ដាបណ្តា ល័យ ២២៤នាក់ រសី ៥៣នាក់  
- អប់រអំំពេីីននិងកូវដី្-១៩ ចនំួន ៦ ៦៣៦នាក់ រសី     
២ ៧៣២ នាក់  

- ម្រៀបចទំ្ិវាជាត្ិអណំ្តន នងិម្វទ្ិកាអំណ្តន។ ២ - ម្រៀបចទំ្ិវាអំណ្តនមានអាកចូលរេួរបមាែ ២០០ នាក់  
៨. ការងាររដាបាល 
- បនតពរងងឹការររបរ់រងលិេតិ្រដ្ឋបាល ពិម្សសចរាចរលិេិត្ ១ - ការងារចរាចរលិេតិ្មានភាពរលូន 
- ជំរុញការអតល់ម្ររឿងឥសសរយិយសការងារជូនបុរគលិកអបរ់មំ្ៅ
ថ្នា ក់ជាត្ិ នងិម្រកាេជាត្ ិ ១ - ទ្ទ្ួលអនុរកតឹ្យ ២៨ចាប់ មានបុរគលិកអបរ់ ំ៩ ១៤៥  

នាក់ រសី ៣ ៥៨៤ នាក់ ម្សមី ៣៩,១៩ ភាររយ  
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពការងារររប់ររងរដ្ឋបាលអប់រ ំពិធ្កីារ របាយ
ការែ៍ និងបែាសារ  ២ - បំប នបុរគលិកអបរ់មំ្ៅថ្នា ក់ជាត្ិ នងិថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិសតីពី

ការររប់ររងរដ្ឋបាលអប់រ ំ៥៦ នាក់ រសី ១៤ នាក់  
- ររបរ់រង នងិរបត្បិត្តិការរបព័នធទ្និាន័យឯកសារ នងិបែា
សារដាឋ ន 

១ 

- ចងរកងសំែំុលិេិត្ ចនំួន ៣១៥ សំែំុ 
- ណសោនឯកសារ ឆ្ា ២ំ០១៩ ចំននួ ២១ ៥៤២ ចាប ់
- បញ្េូ លទ្ិនាន័យ ឯកសារកាុងរបព័នធររប់ររងបែាសារ   

Admindms.com  ឆ្ា ២ំ០១៩  ចំននួ ២១ ៤៨២ នងិ
របកាសឆ្ា ២ំ០១៦ និង២០១៧ ចនំួន ២ ២៥៥ ចាប់ 

- ពិនិត្យតាេដានការងារររប់ររងរដ្ឋបាលអប់រ ំបែាសារ និង
ការងាររប ងរបណ្តងំ។ ១ -  

៩. ការងារសែំង់សកិា 
- ម្ធ្ាីវចិរែកេមម្ដាុះរសាយសំែូេពរអាទ្ិភាពនិងបនាៃ ន់ 
ម្ដាយេិត្េំឱ្យអស់លទ្ធភាពម្កៀរររធ្នធានពរីរបរ់បភព  

១ - មានអគ្នរសិកាម្របីរបាស់ររប់រគ្នន ់សេរេយ កាត្់
បនថយបាននូវសំែូេពរ នងិត្រេវូការពីររប់របភព 

- ពរងងឹយកចិត្តទុ្កដាក់ម្លីការងារររប់ររង ណថទ ំជួសជុល 
ម្ហដាឋ រចនាសេព័នធអប់រ ំតាេរយៈសិកាខ សាោសតីពីការងារម្នុះ
ដ្ល់រែៈររប់ររងសាោ ម្ោកររូ អាកររូ សិសានុសិសស 
និងរែៈកេមការររប់ររងសាោ  

១ 

- នាយក នាយកិា មានចំម្ែុះដ្ឹងររប់រគ្នន់ ម្ដ្ីេបី
ររបរ់រងម្ហដាឋ រចនាសេព័នធតាេេូលដាឋ នរបកបម្ដាយ
របសិទ្ធភាព  

- ម្រជីសម្រសីេស្រនតជីនំាញ រដ្ឋបាល ណអនការ វសិាករសំែង់      
សាថ បត្យករ និងពត័្៌មានវទិ្ា និងម្រៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតី
ណដ្លមានរសាប។់ 

១ 
- មានេស្រនតីជំនាញររប់រគ្នន់ម្ដ្ីេបរីបសិទ្ធភាព និងរបសិទ្ធ
អលម្លីការងារចរនត ។ 

១០. ការងារដបាះពុមព និងផ្ចកនាយ 
- អភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល ហាកឹហត្់ អណំ្តនបណនថេ នងិ
សមាភ រឧបម្ទ្សម្អសងៗ ១ - មានេស្រនតីជំនាញ ធ្នធានថវកិា នងិសមាភ រររប់រគ្នន ់

- ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល ហាកឹហត្់ នងិអំណ្តនបណនថេ ១ - មានមន្តនាីជំនាញ និងមា ស្មីននបាឹះពមេពររប់រគន ់
- របេូលត្រេវូការនងិណបងណចកម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលឱ្យដ្ល់
សាោម្រៀន ១ - មានេស្រនតីជំនាញ ធ្នធានថវកិា នងិសមាភ រររប់រគ្នន ់

- ដ្ឹកជញ្ាូ នម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលជូនសាោម្រៀនទូ្ទងំរបម្ទ្ស ១ - មានមន្តនាីជំនាញ និងរថយនដ្្ឹកជញ្ាូ នររប់រគ្នន ់
- ពរងកីការលក់ម្សៀវម្ៅសិកា សមាភ រឧបម្ទ្ស នងិសមាភ រៈ
ការោិល័យជូនអត្ិថិជនទូ្ម្ៅ។ ១ - មានេស្រនតីជំនាញ និងបណ្តា គ្នរតៃ ល់េៃួន 

១១. ការងារអធិការដ្ឋា នរដាបាល និងហរិញ្ញវតថុ 
- អភិវឌ្ឍសតង់ដាអធ្កិារកិចេថ្នា ក់ជាត្ ិ

១ 

- ម្សៀវម្ៅណែនាសំតីពីនីត្ិវធិ្ីអធ្ិការកិចេម្លីការងារ
ររបរ់រងរដ្ឋបាល បុរគលិក ហរិញ្ញវត្ថុនិងរទ្ពយសេបត្តរិដ្ឋ 
ម្ដាយមានការទ្ទ្លួសាគ ល់ពី   ឯកឧត្តេបែឌិ ត្យសភា
ចរយ រដ្ឋេស្រនតីរកសួងអបរ់ ំយុវជន នងិកីឡា 

- ជំរុញនងិម្លីកទ្កឹចិត្តឱ្យដាក់ពាកយបែតឹ ងត្វា តាេឋានានុរកេ ២ - ទ្ទ្ួលពាកយបែតឹ ងត្វា េក អធ្ិការដាឋ នរដ្ឋបាល នងិ
ហរិញ្ញវត្ថុរបមាែជា ៣០ ភាររយ 

- បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីអធ្ិការកិចេសតីពកីេមវធិ្ីអធ្ិការកចិេអារ ១ - បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីអធ្ិការកិចេសតីពកីេមវធិ្ីអធ្ិការកចិេ
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ភាា ប់នឹងការអនុវត្តជាក់ណសតង អារភាា ប់ការអនុវត្តជាក់ណសតង ១ ម្េត្ត  សិកាខ កាេចូលរេួ 

៣២ នាក ់
- អសពាអាយរបាយការែ៍អធ្ិការកចិេរដ្ឋបាល បុរគលិក ហរិញ្ញវត្ថុ 
និងរទ្ពយសេបត្តរិដ្ឋករេិត្ភូេិភារ  ១ 

- អសពាអាយរបាយការែ៍អធ្ិការកចិេ ការងារររប់ររងរដ្ឋ
បាល បុរគលិក ហរិញ្ញវត្ថុ និងរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ ១ ភូេភិារ 
អាកចូលរេួ ១៣៨ នាក់ 

- ម្ធ្ាីអធ្ិការកិចេការងារររប់ររងរដ្ឋបាល បុរគលិក ហរិញ្ញវត្ថុ នងិ
រទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ ម្ៅថ្នា ក់ជាត្ិ និងថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិ   

១ 

- ម្ធ្ាីម្ៅអងគភាពថ្នា ក់ជាត្ិ នងិ ម្រកាេជាត្ិ ២៣៨ 
(សាកលវទិ្ាល័យ ០២ េនៃរីអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា
០៩  ការោិល័យអប់រ ំយុវជន នងិកីឡារសរក រករង
េែឌ ៤០ វទិ្ាល័យ ៦០ អនុវទិ្ាល័យ ៣៣ និង 
សាោបឋេសិកា ៩៤) 

- រត្ួត្ពិនតិ្យវឌ្ឍនភាពម្លីការណកលេែតាេអនុសាសន ៍ម្ៅអងគ
ភាពថ្នា ក់ជាត្ិ  នងិថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិ  

១ 

- ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពម្លីការណកលេែតាេអនុសាសន៍ម្ៅអងគ
ភាពថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិ និងររុឹះសាថ នសិការដ្ឋ ៨៩  អងគ
ភាព (េនៃរីអប់រ ំយុវជន និងកីឡា០៤ ការោិល័យអប់រ ំ
យុវជន និងកីឡារសរក/រករង/េែឌ ១៧   វទិ្ាល័យ ២០  
អនុវទិ្ាល័យ ១៦ និង សាោបឋេសិកា ៣២) 

- ចុុះរសាវរជាវពាកយបែតឹ ង នងិ/ឬបាតុ្ភាពេនិរបរកត្ពីាក់ព័នធ 
វស័ិយអប់រ។ំ  ១ 

- រសាវរជាវពាកយបែតឹ ង ឬបាតុ្ភាពេិនរបរកត្ីពាកព់ន័ធ   
វស័ិយអប់រ០ំ៨ ករែី តាេរយៈពាកយបែតឹ ង  នងិ ការ
ចងែុលបងាា ញរបស់ថ្នា ក់ដ្ឹកនារំកសួង 

១២. ការងារសវនកមមននៃកែងុ 
- ម្រជីសម្រសីេស្រនតណីអាកសវនកេមនអៃកាុង ណអាករបព័នធព័ត្៌មានវទិ្ា 
និងម្រៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីណដ្លមានរសាប ់

១ 

- រ ៀបចំលិខតិសំរ ើ ស ំមន្រ្តើក្របខ ឌ មា្ជំនាញពារ់ព័្ធ 
៦  ូប 
- មន្រ្តើសវ្ រមមផ្ទៃរន ង ៨នារ ់បា្ប ្ ុះបណ្្ដលស្ើពើសវ្
រមមបរចេរវទិ្យាពត័ម៌ា  ្រោយរោគជយ័ 

- បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីសវនកេម  

១ 

- មន្រ្តើសវ្ រមមផ្ទៃរន ង ៩នារ់ ចូល មួសវ្ រមមសារលបង
ផ្ទៃ ល់ោមួយទ្យើក្បរឹាបរចេររទ្យសរន ងក្សុររៅម្ៃើ អប ់ ំ 
យ វជ្ ្ងិរើឡារខតតបនាៃ យមា្ជយ័ ្ិងវទិ្យាល័យជប់
វា ើ 
- រ្វើសវ្ រមមសារលបង រោយរក្បើក្បាស់ឧបរ  ៍សវ្ រមម
ដែលរ ៀបចំរោយទ្យើក្បរឹាបរចេររទ្យសរន ងក្សុរ រៅសាលា
ចំរ ុះទូ្យរៅ ០៥ 
- ចូល មួរ្វើសវ្រមមបរចេរវទិ្យាពត័ម៌ា្សារលបងរលើ
ក្បព័្ធ Mission Management System ោមួយទ្យើក្បរឹា
បរចេររទ្យសរន ងក្សុរ ក្បចអំគគនាយរោា ្សវ្ រមមផ្ទៃរន ង 
ក្រសួងរសែារិចេ ្ ងិហ ិញ្ញវតថ  
- រំព ងរ្វើសវ្រមមសារលបងរលើសមិទ្យធរមម ្ិងគរក្មាង
ហ ិញ្ញបបទា្ពើផ្ែគូអភវិឌ្ឍ្៍ោមួយទ្យើក្បរឹាបរចេររទ្យស
រន ងក្សុរ ក្បចអំគគនាយរោា ្សវ្ រមមផ្ទៃរន ង  ក្រសួង
រសែារចិេ ្ ងិហ ិញ្ញវតថ  

- ម្រៀបចណំអនការទ្មំ្នីបកេមណអាកសវនកេមតាេរបព័នធបម្ចេកវទិ្ា 
៣ 

- សមតថភាពមន្រ្តើមិ្ ទា្់អាចអ  ្វតតសវ្ រមមបរចេរវទិ្យា
ព័ត៌មា្បា  ្

- អនុេត័្ម្សៀវម្ៅណែនាសំវនកេមនអៃកាុង ២ - បញ្េប់រសចរ្ើក្ពាង ្ិងរ ៀបចំសំរ ើ ស ំអ  ្ម័ត 

- អនុេត័្ណអនការយុទ្ធសាស្រសតសវនកេមបីឆ្ា រំកំិល ២ - បញ្េប់រសចរ្ើក្ពាង្ិងរ ៀបចំសំរ ើ ស ំអ  ្ម័ត 

- អសពាអាយដ្ំម្ែីរការររប់ររងហនភិ័យដ្ល់របធាន      ៣ - កា  ើររាលោលផ្្ជំងរូឺវ ើែ-១៩ 
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សកមមភាព សាថ នភាព មូលដហត ុ
សវនដាឋ នណដ្លេនិណដ្លរងសវនកេម ឬរងសវនកេមត្ចិត្ួច
តាេម្េត្តម្គ្នលម្ៅ 

- ពរងងឹរុែភាពស្ង់ដារបាយការែ៍សវនកេមនអៃកាុង។ ២ - ពក្ងងឹ្ើតិវ ិ្ ើសវ្រមមផ្ទៃរន ង រោយអ  ្វតតតាមឧបរ  ៍
សវ្រមមផ្ទៃរន ង 

១៣. ការងារធានាគ្ុែភាពអប់រ ំ
- អតល់សមាភ របរកិាខ របម្ចេកម្ទ្សេួយចនំួនដ្ល់ថ្នា កម់្រកាេជាត្ិឱ្យ
មានលកខែៈទ្ំម្នបីនិងទន់សេ័យ 

១ 

- អតល់កុំពយូទ្័រម្លីតុ្ ២៥ ម្ររឿង និងមា សីុនរពីន ២៥ 
ម្ររឿងម្ៅការោិល័យអធ្ិការកិចេររប់រាជធានីម្េត្ត 

- អតល់កុំពយូទ្័រម្លីតុ្ ២៥ម្ររឿងម្ៅការោិល័យអធ្ិការកចិេ
ទងំ២៥ រាជធានមី្េត្ត សរមាប់ការម្ធ្ាីម្ត្សតថ្នា កត់្ំបន់
(SEA-PLM) សហការជាេួយអងគការយូនីម្សហា 

- ម្រជីសម្រសីេស្រនតីមានសេត្ថភាពណអាកវភិារទ្ិនាន័យម្ត្សតករេតិ្
េពស់  និងម្រៀបចមំ្បីកវរគបែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតណីដ្លមានរសាប ់ ១ 

- ម្រជីសម្រសីេស្រនតកីចិេសនាជំនាញណអាកវភិារទ្ិនាន័យម្ត្សត
ករេតិ្េពស់ ១ រូប 

- ម្បីកវរគបែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតអីំពីការងារអធ្ិការកចិេ នងិ
ម្ត្សតរងាា យត្នេៃដ្ល់េស្រនតីេនិណេនអធ្ិការ 

- បំប នសេត្ថភាពម្របីរបាស់របព័នធពត័្ម៌ានវទិ្ាម្ដ្ីេបមី្រៀបចំ
ដ្ំម្ែីរការអនុវត្តម្ត្សតថ្នា ក់ជាត្ិ ត្បំន់ និងអនតរជាត្ិ ដ្ល់េស្រនតី
ការោិល័យអធ្កិារកិចេថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិ និងករេិត្សាោម្រៀន  ១ 

- បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីនាយកដាឋ នម្ដាយម្របរីបាស់របពន័ធ
ព័ត្៌មានវទិ្ាតាេរយៈម្ថម្បៃត្ម្លីការវាយត្នេៃអណំ្តន
ថ្នា ក់ដ្ំបូង នងិរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដ្បូំង  សហការជាេយួ
អងគការម្េប 

- បំប នសេត្ថភាពនាយកនិងររូបម្រងៀនសតីពីការអនុវត្ត 
ម្ត្សតតាេរយៈម្ថម្បៃត្ 

- បំប នសេត្ថភាពសរម្សររបាយការែ៍អធ្ិការកចិេ ១ - បំប នេស្រនតីការោិល័យអធ្ិការកិចេ ២៥ រាជធានី ម្េត្ត 
អំពីការសរម្សររបាយការែ៍ 

១៤. ការងារប្គ្ប់ប្គ្ងសមាភ រៈ និងប្ទពយសមបតតិរដា 
- បញ្េប់តារាងម្របៀបម្ធ្ៀបរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋម្កនីម្ ងី ថយចុុះឆ្ា ំ
២០១៨ ចំម្ពាុះអងគភាព សាថ បន័ណដ្លម្ៅម្សសសល់ 

២ - ម្អៃៀងតៃ ត្ទ់្ិនាន័យរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋរបស់សាោម្រៀន 
២២៥ 

- ជំរុញ នងិម្លីកទ្កឹចិត្តអងគភាពេួយចំនួនឱ្យអនុវត្តតាេម្សចកតី
ណែនាមំ្លេ ៥៤ អយក.សែន ចុុះនថាទ្ី៣០ ណេធ្ាូ ឆ្ា ំ
២០១៤ សតីពីការររប់ររង និងអគត្អ់គង់សមាភ របរកិាខ រ 

២ 
- បម្ងោតី្រករេការងារបញ្ា ីសារម្ពភីែឌ រទ្ពយសេបត្តរិដ្ឋរបស់
អងគភាពម្របីរបាស់ថ្នា ក់កណ្តត ល 

- ម្រៀបចំសតង់ដាបរកិាខ ររដ្ឋបាលររុឹះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត ល និងអគត្់
អគង់សមាភ របរកិាខ រសរមាប់ការងាររដ្ឋបាល និងកុំពយូទ្រ័សរមាប់
ការម្រៀននងិបម្រងៀនដ្ល់ររុឹះសាថ នសិកា 

២ - អគត្់អគង់សមាភ របរកិាខ រសរមាប់ការងាររដ្ឋបាលសាោម្រៀន 
១៤២សាោ ររុឹះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូ ២៦ នងិកុំ
ពយូទ្រ័សរមាប់សិសសម្រៀន ៩សាោ 

- បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុកការងាររទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋម្លី
ការម្របីរបាស់  វាយត្នេៃការងារររប់ររង នងិម្ធ្ាីបចេុបបនាកេម
ទ្ិនាន័យរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ  

១ - បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុកការងាររទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ
ម្ៅរដ្ឋបាលកណ្្តល និងរាជធានី ម្េត្ត ២៣៧ នាក់ រសី 
៤៣នាក ់

- ពិនិត្យ នងិម្អៃៀងតៃ ត្់បញ្ា ីសារម្ពីភែឌ រទ្ពយសេបត្តរិដ្ឋឆ្ា ំ
២០១៩ (បញ្ា ីម្គ្នល) អនុវត្តនិត្វិធិ្ីជរេុះរទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ នងិ
បញ្េូ លទ្ិនាន័យបញ្ា ីសារម្ពីភែឌ រទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋតាេរបព័នធ   
បម្ចេកវទិ្ាព័ត្៌មានររប់ររងទ្ិនានយ័បញ្ា ីសារម្ពភីែឌ រទ្ពយ
សេបត្តិរដ្ឋ SARMIS 

១ - បញ្ា ីសារម្ពភីែឌ រទ្ពយសេបត្តរិដ្ឋឆ្ា ២ំ០១៩ រចួរាល់ 
៣១អងគភាព (ថ្នា ក់កណ្តត ល ២៦ និងរាជធានី ម្េត្ត 
០៥) 

- ជំរុញការម្ធ្ាីវញិ្ញ បនបរត្អចលនវត្ថុ និងការរបេូលចំែូលពី
រទ្ពយសេបត្តិរដ្ឋ។ 

១ - របេូលចំែូលបង់ចូលថវកិារដ្ឋបាន ៣១៦ ៥៨៤ 
ដុ្ោៃ រអាម្េរកិ នងិ ១៥ ៩៦៤ ៧០០ម្រៀល 

បញ្ា ក់៖  ១- អនុវត្តរចួរាល ់ ២- កំពុងអនុវត្ត     ៣- េិនទន់បានចប់ម្អតីេអនុវត្ត
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ឧបសមព័នធទី៦ ៖ វឌ្ឍនភាពការអនុវតតទិសដៅសនែិបាតឆ្ែ សំកិា ២០១៩-២០២០ អនុវិសយ័ 
សកមមភាព សាថ នភាព មូលដហត ុ

១. អនុវិសយ័ ការអប់រកំមុារតូច 

- បនតណកលេែ នងិពរងីកម្ហដាឋ រចនាសេព័នធេម្ត្តយយសិការរបរ់ូបភាព 

២ 

- ជួសជុល និងណកលេែ ម្រៀបចំថ្នា កម់្រៀន ១៤សាោ 
ម្ៅម្េត្តតាណកវ បនាៃ យមានជ័យ កពំង់ចេ សៃឹង
ណរត្ង បាត្ដ់្ំបង សាា យម្រៀង នរពណវង ម្សៀេរាប កពំត្  
និងម្េត្តរត្នរិរ ី

- បានបំពាកទូ់្រទ្សសន៍នវឆ្ៃ ត្ ៣១ម្ររឿងតាេសាោ
ម្គ្នលម្ៅនីេួយៗ 

- ពរងងឹការអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកាលេែតិ្ និងវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀនថមីសរមាប់
េម្ត្តយយសិកា ១ 

- ដាក់ឱ្យអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកាលេែិត្សរមាប់េម្ត្តយយ
សិកាជាអៃូវការម្ៅទូ្ទងំរបម្ទ្ស និងឯកសារ “ 
សិកាចិត្តសាស្រសតសងគេម្ៅេម្ត្តយយសិកា” ម្ៅម្េត្ត
រត្នរិរ ី រកម្ចុះ នងិម្េត្តនរពណវង  

- បនតម្រៀបចកំេមវធិ្សិីកាលេែិត្សរមាប់េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ នងិ
ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលសរមាប់េម្ត្តយយសិកា ១ 

- អភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលររបេុ់េវជិាា ណអាក 
េម្ត្តយយសិកា នងិពិនតិ្យនិងណកសរេួលកេមវធិ្ី
សិកាលេែិត្សរមាប់េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍  

- ពរងងឹការអនុវត្តរបព័នធពិនតិ្យតាេដាននិងវាយត្នេៃណអែកម្លីលទ្ធអល
សរមាប់អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូ្ច ២ 

- ម្រៀបចពំរងងឹការអនុវត្តរបព័នធពិនតិ្យតាេដាននងិ
វាយត្នេៃណអែកម្លីលទ្ធអលសរមាប់អនុវស័ិយអប់រ ំ
កុមារតូ្ច 

- បនតអនុវត្តកណំែទ្រេង់ការររប់ររងតាេសាោម្រៀនសរមាប់េម្ត្តយយ
សិកាសាធារែៈ ២ 

- ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងម្គ្នលការែ៍ណែនាសំតីពីការ  
អនុវត្តកណំែទ្រេង់ការររប់ររងតាេសាោម្រៀន
សរមាប់េម្ត្តយយសិកា 

- ម្រៀបចមំ្គ្នលការែ៍ណែនាសំតីពីការវាយត្នេៃសាថ នភាពអាហរូបត្ថេភ
កុមារម្ៅេម្ត្តយយសិកា ២ 

- ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងម្គ្នលការែ៍ណែនា ំសតីពីការ
វាយត្នេៃសាថ នភាពអាហរូបត្ថេភកុមារម្ៅករេិត្     
េម្ត្តយយ សិកា។ 

- បនតម្រៀបចំយនតការ និងលិេិត្បទ្ដាឋ នគ្នរំទ្ការបម្ងោីត្ទរកដាឋ នតាេ
ម្រាងចរក សហរគ្នស និងសហរេន ៍ ២ 

- ម្សចកតីរពាងអនុរកឹត្យសតីពីការម្រៀបចំ និងររប់ររង
ទរកដាឋ ន ម្ៅតាេម្រាងចរកសហរគ្នស និង
ររឹុះសាថ នសាធារែៈ 

- ពិនិត្យណកលេែយនតការគ្នរំទ្ពហុវស័ិយ រកបេែឌ រត្យុិត្ត និង
ធ្នធានេនុសសកាុងអនុវស័ិយអប់រកុំមារតូ្ច ២ - កំពុងសិការសាវរជាវម្លីយនតការអនុវត្តអនតរវស័ិយ

សតីពីការគ្នពំារ នងិអភវិឌ្ឍនកុ៍មារតូ្ច 

- អនុេត័្ នងិអសពាអាយដាក់ឱ្យអនុវត្តណអនការសកេមភាពជាត្ិ សតីពី
ការគ្នពំារនិងអភវិឌ្ឍនកុ៍មារតូ្ចឆ្ា ២ំ០១៩ -២០២៣ 

២ 

- របជុមំ្ពញអងគននរែៈកមាម ធ្ិការជាត្ិគ្នពំារ នងិ
អភិវឌ្ឍន៍កុមារតូ្ចអាែត្តិទ្ី២ ម្ដ្េីបអីនុេ័ត្ និង
អសពាអាយដាក់ឱ្យអនុវត្តណអនការសកេមភាពជាត្ិសតីពី
ការគ្នពំារនិងអភវិឌ្ឍនកុ៍មារតូ្ចឆ្ា ២ំ០១៩-២៣ 

២. អនុវិសយ័ ការអប់របំឋមសកិា 

- បញ្េូ លកេមវធិ្ីអណំ្តន នងិរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដ្បូំងម្ៅកាុងកេមវធិ្ី       
បែតុ ុះបណ្តត លររូម្ៅតាេសាោររុម្កាសលយនិងវរិកឹត្ការម្េត្ត 

២ - បែតុ ុះបណ្តត លររូឧម្ទ្ៃសសាោររុម្កាសលយម្លីការ
អនុវត្តកញ្េប់សមាភ រៈអណំ្តននិងរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់
ដ្ំបូង 

- រត្ូវពរងីកម្ៅឆ្ា ២ំ០២១ និងឆ្ា បំនតបនាៃ ប ់
- បម្ងោតី្កេមវធិ្ីបែតុ ុះបណ្តត លររូអប់រពំហុភាសាម្ៅសាោ
ររុម្កាសលយភូេភិារម្េត្តសៃឹងណរត្ង 

២ - បំប នសេត្ថភាពសតីពី វធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀនថ្នា កអ់ប់រ ំ  
ពហុភាសា ដ្ល់ររូនិងអាកពាក់ពន័ធ 

- ពរងងឹនងិពរងកីការររប់ររងតាេសាោម្រៀន ២ - អភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅណែនារំបត្ិបត្តិសតីពីការររប់ររង
តាេសាោម្រៀន សរមាប់ដ្ំណ្តកក់ាលដ្ំបូង នងិ   
បែតុ ុះបណ្តត លដ្ល់ររូឧម្ទ្ៃសថ្នា កជ់ាត្ិ និងថ្នា ក់
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សកមមភាព សាថ នភាព មូលដហត ុ
ម្រកាេជាត្ ិ

- អនុវត្តកេមវធិ្ីការររប់ររងតាេសាោម្រៀនម្ពញ
ម្លញ ម្ៅសាោបឋេសិកាម្គ្នលម្ៅ ១៦០ ម្លី
សកេមភាព ១)បម្ងោីត្នងិបបំ នរែៈកេមការ
ររបរ់រងសាោម្រៀន ២)ហាកឹហត្ក់ារម្លីដ្ំម្ែីរ
ការម្រៀបចណំអនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍សាោម្រៀន 
៣)ហាកឹហត្់ម្លីការម្ធ្ាមី្ត្សតវាយត្នេៃការសិកា 

- បនតម្រៀបចំម្សចកតីណែនារំបត្ិបត្តិសតីពីការររប់ររង
តាេសាោម្រៀនសរមាប់ដ្ំណ្តកក់ាលបនត ម្ដ្េីបី
ពរងកីការអនុវត្តម្ៅសាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅ ១ ៥០០ 
បណនថេម្ៅទូ្ទងំរបម្ទ្ស 

- សិកា វភិារ នងិម្ដាុះរសាយបញ្ា ររូម្លីស និងររូេាុះតាេសាោ
ម្រៀន 

២ - ពរងាយររបូម្រងៀនបឋេសិកាពសីាោម្លីសម្ៅ
សាោេាុះររូ ១៨នាក់ រសី ១៣នាក់ 

- ពរងងឹត្ួនាទ្ី នងិភារកិចេរបស់ករេងសាោម្រៀនម្លីការងាររបកឹា
ររុម្កាសលយ 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីណែនារំបត្បិត្តិសតីពីរបកឹាររមុ្កាសលយ
ករេតិ្ថ្នា កដ់្ំបូង 

- បែតុ ុះបណ្តត លម្លីកទ្ី១ ដ្ល់ទ្រីបកឹាររមុ្កាសលយ
ជាន់េពស់ និងបែតុ ុះបណ្តត លបនតដ្ល់ទ្ីរបកឹា
ររុម្កាសលយជំនាញ និងទ្រីបកឹាររមុ្កាសលយរបចំ
សាោម្រៀន ម្ៅម្េត្ត ៦ 

- បនតម្រៀបចំរបពន័ធររប់ររងទ្ិនាន័យសរមាប់ពិនតិ្យ
តាេដាននងិវាយត្នេៃរបកឹាររមុ្កាសលយ និងបែតុ ុះ
បណ្តត លម្លីកទ្២ី 

- ពរងងឹនងិពរងកីការអនុវត្តវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀនអំណ្តននិងរែិត្វទិ្ា
ថ្នា ក់ដ្ំបូង 

១ - ម្បកីវរគបបំ នសតីពកីារអនុវត្តវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀនអំណ្តន
និងរែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ដ្ំបូង ដ្ល់ររូបម្រងៀនថ្នា កទ់្ី១ 
និងទ្ី២ ម្ៅម្េត្ត ៧ 

- ពរងងឹនងិពរងកីការអនុវត្តការដ្ំម្ែីរការបម្រងៀននងិម្រៀនម្ពញេួយ
នថា 

១ - បនតគ្នរំទ្ការអនុវត្តដ្ំម្ែីរការបម្រងៀននងិម្រៀនម្ពញ
េួយនថាម្ៅសាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅចនំនួ ៣ 

- ពរងងឹនងិពរងកីឧត្តមានុវត្តកេមវធិ្អីប់រហំរិញ្ញវត្ថុេូលដាឋ នឆ្-ឈងី 
ម្ៅតាេសាោម្រៀនបឋេសិកា 

១ - ម្បីកវរគបំប នបនតដ្ល់រែៈររបរ់រងសាោ ររូ
បម្រងៀននងិសហរេនម៍្ៅតាេសាោម្រៀនម្គ្នលម្ៅ 

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពការបម្រងៀននងិម្រៀនរែិត្វទិ្ាតាេម្គ្នលវធិ្ីណសៃេ 
វទិ្ាសាស្រសត និងសិកាសងគេថ្នា កទ់្ី៥  

៣ - េិនទនអ់នុវត្ត 

- ពរងងឹសេត្ថភាពការបម្រងៀននងិម្រៀនភាសាអងម់្រៃសថ្នា ក់ទ្ី៤ដ្ល់ទ្ី
៦  

២ - សហការជាេួយអងគការនដ្រូអភិវឌ្ឍម្លីការសាក
លបងអនុវត្តវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀនភាសាអង់ម្រៃស 

- ម្រៀបចរំែៈកេមការេុេវជិាា ភាសាអង់ម្រៃស សរមាប់
រសាវរជាវនិងចងរកងវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន 

- ម្រត្ៀេរបេូលទ្និាន័យររបូម្រងៀនមានសេត្ថភាពណអាក
ភាសាអង់ម្រៃស នងិសិកាលទ្ធភាពម្រៀបចំថ្នា ក់ម្រៀន 

- ពរងងឹសេត្ថភាពការបម្រងៀនសរម្សរតាេអានថ្នា កទ់្ី១ដ្ល់ទ្៦ី   ២ - សាកលបងម្របីរបាស់វធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀនសរម្សរតាេ
អាន (សរម្សរចេៃងតាេ សរម្សរពាកយជនំួស រូប
ភាព សរម្សរពាកយបំម្ពញលបុះ។ល។)  

- បនតម្រៀបចំម្សចកតីរពាងម្គ្នលការែ៍ណែនា ំ
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពការបម្រងៀននងិម្រៀនបំែិនជវីតិ្តាេេូលដាឋ ន ២ - បានរសាវរជាវនងិចងរកងឯកសារសរមាប់បម្រងៀន

និងម្រៀនបំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន 
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- បនតរសាវរជាវនិងចងរកងឯកសារបណនថេ 

- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរែៈកេមការររប់ររងសាោម្រៀននងិបម្ងោីត្រែៈ
កេមការអភវិឌ្ឍថ្នា ក់ម្រៀនរពេទងំរករេរបកឹាកុមារ។ 

១ - អនុេត័្ម្សចកតីណែនាបំម្ងោីត្និងដ្មំ្ែីរការរែៈ
កេមការររប់ររងសាោម្រៀន រែៈកេមការអភិវឌ្ឍ
ថ្នា ក់ម្រៀន នងិរករេរបឹកាកុមារ 

- បញ្េូ លេៃឹេសារណែនាមំ្ៅកាុងម្សចកតីណែនា ំ សតីពី
ដ្ំម្ែីរការររឹុះសាថ នបឋេសិការដ្ឋ 

៣. អនុវិសយ័ ការអប់រមំធយមសកិា និងអប់របំដចេកដទស 

- បនតបែុ្ុះបណ្្តល និងពរងឹងការអនុវត្តកេមវធិ្ីការអប់រ ំSTEM  
១ 

- បែុ្ុះបណ្្តលដ្ល់របធានរករេបម្ចេកម្ទ្សេុេវជិាា
រែិត្វទិ្ា និងវទិ្ាសាស្រសតម្ៅសាោេធ្យេសិកា
ធ្នធានទងំ៥០ 

- ចងរកងនិងអសពាអាយឯកសារជនំយួសាម រត្ីសតីពីវធិ្សីាស្រសតម្រៀន និង
បម្រងៀនវទិ្ាសាស្រសតម្ៅេធ្យេសិកា  ២ - កំពុងម្រៀបចំចងរកង ម្ហយីនងឹអសពាអាយ

នៅកាមងឆ្ា ២ំ០២១ 
- បម្ងោនីបនៃបព់ិម្សាធ្វទិ្ាសាស្រសត បនៃប់កុំពយូទ្រ័ បណ្តា ល័យ សមាភ រ
ឧបម្ទ្ស និងម្រាងជាង ម្ៅតាេររឹុះសាថ នេធ្យេសិកា 

១ 

- បំពាក់សមាភ របម្ចេកម្ទ្សសរមាប់សិសសរបត្បិត្តិ និង
បែុ្ុះបណ្្តលការម្របីរបាស់សមាភ របរកិាខ រ
បម្ចេកម្ទ្សជំនាញម្កសរត្សាស្រសតម្ៅវទិ្ាល័យ
ចំម្ែុះទូ្ម្ៅនងិបម្ចេកម្ទ្ស ោ សុមី ណត្បងមាន
ជ័យ និងជំនាញណកនចាអាហរម្ៅវទិ្ាសាថ នបម្ចេក
វទិ្ាកពំង់ម្ឈទីល និងវទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ា  
កំពង់សព ឺ

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពរែៈររប់ររងសាោម្រៀនឱ្យមានសេត្ថភាព
ម្ពញម្លញម្លីការអនុវត្តការររប់ររងតាេសាោម្រៀន ១ - អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពដ្ល់រែៈររប់ររងសាោម្រៀន

ណដ្លអនុវត្តរម្រមាងបាន៤សិកាខ សាោ 
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពររូបម្រងៀនណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្សឱ្យមានសេត្ថភាព
ររបរ់គ្ននក់ាុងការម្របីរបាស់ឧបករែ៍ពិម្សាធ្ន៍ ររមុ្កាសលយ និងវធិ្ី
សាស្រសតបម្រងៀនថម ី

១ 

- បំប នសេត្ថភាពម្លីវធិ្ីសាស្រសតននការបម្រងៀនដ្ល់ររូ
បម្ចេកម្ទ្ស ១២នាក់ រសី០៧នាក ់

- បំប នសេត្ថភាពររូបម្ចេកម្ទ្សជំនាញណកនចាអាហរ
ម្លីវធិ្ីសាស្រសតរកាទុ្កអាហរ វធិ្ីសាស្រសតអលិត្
អាហរណបបសេាួត្និងម្ឆ្ែីរ ការអលិត្រសាពីបណនៃណអៃ
ម្ឈ ីនិងការម្ធ្ាពីពួកនបុំ័ង  របហតិ្សាច់រកក  នងិ
របម្ភទ្នំេបួកំម្ែីត្ 

- បំប នសេត្ថភាពការម្របីរបាស់ Google 
Classroom ដ្ល់រែៈររប់ររង នងិររបូម្រងៀន
ណអាកអបរ់បំម្ចេកម្ទ្ស ២៥៣នាក់ រសី៦៨នាក ់ម្ៅ
វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនងិបម្ចេកម្ទ្សកាុងម្េត្ត
កំពង់ចេ កពំងធ់្ ំម្សៀេរាប រពុះវហិរ បនាៃ យមាន
ជ័យ  កណ្្តល សាា យម្រៀង តាណកវ និងម្េត្តកំពត្ 

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតជីំនាញ និងររូបម្រងៀនម្លីដ្មំ្ែីរការបម្ងោីត្
សំែួរម្ត្សតតាេេុេវជិាា  និងជំនាញនីេួយៗទក់ទ្ងនឹងជំនាញ 
សត្វត្សរទ៍្ី២១  

២ 
- សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លី «េៃឹេសាររបាយ
ការែ៍ម្ត្សតរងាា យត្នេៃជំនាញសត្វត្សរទ៍្ី ២១» 

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតីការោិល័យអធ្ិការកិចេរាជធានី ម្េត្ត នងិ
សាោម្រៀន ម្លីការម្របីរបាស់របព័នធព័ត្៌មានវទិ្ាកាុងការម្រៀបចំការ
អនុវត្តម្ត្សតថ្នា ក់ជាត្ិ ត្ំបន់ នងិអនតរជាត្ ិ

១ 

- បំប នេស្រនតីការោិល័យអធ្ិការកិចេ រាជធានីម្េត្ត នងិ
សាោម្រៀនអំពីការម្របីរបាស់លទ្ធអលម្ត្សតរងាា យ
ថ្នា ក់ជាត្ិ ត្បំន់ នងិអនតរជាត្ិ  

- អសពាអាយលទ្ធអលសិកាម្ត្សតរងាា យត្នេៃម្ៅថ្នា ក់
ជាត្ិ ថ្នា ក់ត្បំន់ នងិអនតរជាត្ដិ្ល់េស្រនតីការោិល័យ 
និងសាោម្រៀនអពំីការអនុវត្តម្ត្សតរងាា យត្នេៃតាេ
របពន័ធបម្ចេកវទិ្ាម្ឆ្ៃីយត្បម្ៅនឹងវបិត្តកូវដី្-១៩ 

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពបុរគលិកអប់រមំ្លីរកបេែឌ កេមវធិ្ីសិកា កេមវធិ្ី ២ - កំពមងន ៀបចំដំនណី ោ នៅនដីមរតីមាស្ទ្យី២ 
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សិកាលេែិត្ និងការអនុវត្តកេមវធិ្សិីកា និងវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន កាមងឆ្ា ២ំ០២១ននឹះ 

- ជំរុញ នងិគ្នរំទ្សាោម្រៀនេួយចនំួនឱ្យមានលទ្ធភាព និងសេត្ថភាព
អនុវត្តការអប់រណំសៃេ ២ - កំពុងអសពាអាយឯកសារណែនាេូំលដាឋ នររុឹះននការ

អប់រណំសៃេដ្ល់សាោេធ្យេសិកា 
- អភិវឌ្ឍម្ហដាឋ រចនាសេព័នធ និងបំពាក់សមាភ រូបវន័តម្ៅតាេររុឹះសាថ ន
សិកាសរមាប់អនុវត្តកេមវធិ្ីអប់របំម្ចេកម្ទ្ស អប់របំំែិនជីវតិ្ នងិ
របឹកាអាជពី  

១ 

- ម្រៀបចបំនៃប់ពិម្សាធ្ន៍ នងិត្មំ្ ងីបណ្តត ញអរគិសនី 
ម្ៅវទិ្ាល័យហុ្នណសនពាេជកីង ម្េត្តកពំង់ចេ 

- បំពាក់សមាភ របម្ចេកម្ទ្សសរមាប់សិសសរបត្បិត្តិ៖ 
• ជំនាញម្កសរត្សាស្រសតម្ៅវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅ

និងបម្ចេកម្ទ្ស ោ សុមី ណត្បងមានជ័យ ម្េត្ត
រពុះវហិរ 

• ជំនាញណកនចាអាហរម្ៅវទិ្ាសាថ នបម្ចេកវទិ្ា
កំពងម់្ឈទីល ម្េត្តកពំងធ់្ំ នងិវទិ្ាសាថ ន      
បម្ចេកវទិ្ាកំពងស់ពឺ ម្េត្តកពំង់សព ឺ

- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតបីម្ចេកម្ទ្សណអាកបម្ចេកវទិ្ាព័ត្ម៌ាននិង
រេនារេន៍ ម្ដ្េីបមី្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបព័នធររបរ់រងទ្និានយ័បុរគលិក 
និងររុសិសសម្ៅតាេររុឹះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររ ូ

១ - បំប នេស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុក HRMIS ម្ៅតាេេនៃរី អយក 
រាជធានី ម្េត្ត 

- បញ្េប់ការម្រៀបចណំអនការម្េ HRMIS 
- ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរបអប់ទ្និាន័យកាុងរបព័នធម្ដ្ីេបកីត្់រតា
ទ្ិនាន័យតៃ ល់េៃួនរបស់បុរគលិកឱ្យបានររប់រជរង
ម្រជាយ 

- ម្រៀបចំ និងដាកឱ់្យអងគភាពសាេីនេីយួៗអាចចូល
ម្េីលសំែំុេស្រនតីរាជការរបស់េៃួនកាុងរបពន័ធ HRMIS 
បាន 

- ពរងងឹការររបរ់រងទ្ិនាន័យសិសសថ្នា ក់ទ្ី១២ និងណកលេែរបពន័ធ
ររបរ់រងទ្និាន័យ ម្ដាយម្របរីបព័នធបម្ចេកវទិ្ា 

១ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោសាកលបងការបញ្េូ លពិនៃុតាេកុំ
ពយូទ្រ័ សិកាខ កាេ ១៥០ នាក់ រសី ៥០ នាក ់

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោ ត្ួនាទ្ី នងិភារកិចេរែៈកេមការ
រករេេុេវជិាា  សិកាខ កាេ ២៧៣នាក់ រសី៤៧នាក ់

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោ ត្ួនាទ្ី នងិភារកិចេរែៈកេមការ
អបបមាទ្ នងិជនំយួការអបបមាទ្ទូ្ទងំរបម្ទ្ស 
សិកាខ កាេ ៣២៧៥ នាក ់

- ពរងងឹយនតការ នងិការរបរពតឹ្តម្ៅននដ្ំម្ែីរការរប ងសញ្ញ បរត្
េធ្យេសិកាទុ្ត្យិភូេិ។ ៣ - បិទ្ការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្ត្ិយភូេិ 

ម្ដាយសារវបិត្តិជងំឺកូវដី្- ១៩។ 
៤. អនុវិសយ័ ការអប់រឧំតតមសកិា 

- ម្រៀបចរំបពន័ធធានារុែភាពអបរ់នំអៃកាុងសរមាបរ់រឹុះសាថ នឧត្តេសិកា 
និងយនតការអនុវត្ត  ២ 

- ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងម្សៀវម្ៅណែនាសំតីពីរបពន័ធធានា
រុែភាពអបរ់នំអៃកាុងសរមាបរ់រឹុះសាថ នឧត្តេសិកា 

 
- បែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីររបរ់រង និងេស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុករបព័នធធានារុែ
ភាពអបរ់ ំ ២ 

- បែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីររបរ់រង និងេស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុក
របពន័ធធានារុែភាពអប់ររំរឹុះសាថ នម្គ្នលម្ៅចំនួន
៥កាុងរម្រមាងណកលេែម្លីកេពស់ឧត្តេសិកា 

- វាយត្នេៃររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាចំននួ១៦ ម្ដ្ីេបអីតល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់
រុែភាពអបរ់ ំ 

២ 

- វាយត្នេៃបឋេម្លីររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា ១៤ និង 
ម្រគ្នងវាយត្នេៃអតល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់រុែភាពអប់រ ំ
ម្លីររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាម្ៅឆ្ា ២ំ០២១ វញិម្ដាយ
បញ្ា កូវដី្-១៩ 

- អភិវឌ្ឍរបព័នធពត័្ម៌ានវទិ្ាសរមាបក់ារវាយត្នេៃរុែភាពអបរ់មំ្លី
ករេតិ្ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកានងិករេតិ្កេមវធិ្ ី ៣ - ម្រគ្នងអនុវត្តម្ៅឆ្ា ២ំ០២១ វញិម្ដាយបញ្ា កូវដី្ 
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សកមមភាព សាថ នភាព មូលដហត ុ
- អនុវត្តសាកលបងរបព័នធព័ត្៌មានវទិ្ាររបរ់រង  

១ 
- ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា១៤បានចូលរេួសាកលបង  
អនុវត្តរបពន័ធររប់ររងពត័្៌មានការរសាវរជាវ នងិ    
បែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់ម្រកាយបរញិ្ញ បរត្ 

- ម្រៀបចរំបកាសអនតររកសួងសតីពីការបម្ងោីត្េូលនិធ្រិសាវរជាវសរមាប់
ឧត្តេសិកា និងម្គ្នលការែ៍អនុវត្ត  ៣ - េិនបានអនុវត្តម្ដាយសារកូវដី្ 

- ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីកទ្ី២ សតីពីម្គ្នលការែ៍
េជឈេែឌ លឧត្តេភាពម្ៅតាេររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា  ១ - ម្រៀបចមំ្គ្នលការែ៍ណែនាេំជឈេែឌ លឧត្តេភាព

ម្ៅតាេររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា 
- ម្រៀបចរំបកាសសតីពីបុរគលិកសិកាម្ពញម្មា ងម្ៅតាេររឹុះសាថ នឧត្តេ
សិកា  

២ 

- ន ៀបចនំស្ចកាីរពាងរបោស្ ចួនហយី វតពមំទន់បាន
ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ជាេួយអាកពាក់
ព័នធ នងិម្រគ្នងអនុវត្តម្ៅឆ្ា ២ំ០២១វញិម្ដាយបញ្ា
កូវដី្ 

- ម្រៀបចមំ្វទ្ិកាពាកព់័នធនងឹកចិេការឧត្តេសិកា ៣ - ម្រគ្នងអនុវត្តម្ៅឆ្ា ២ំ០២១វញិម្ដាយបញ្ា កូវដី្ 
- ម្រៀបចំសនាិសីទ្ជាត្ិសតីពីការរសាវរជាវ និងនវានុវត្តនម៍្ៅកេពុជាម្លីក
ទ្ី២ 

១ 

- ម្រៀបចំសនាិសីទ្ជាត្ិសតីពីការរសាវរជាវ និងនវានុវត្តន៍
ម្ៅកេពុជាម្លីកទ្២ីតាេរបពន័ធអនឡាញ Zoom 
ម្លីរបធានបទ្ “ត្នួាទ្ីរបស់សាកលវទិ្ាល័យម្ៅ
កេពុជាកាុងការម្អៃរចំម្ែុះដ្ងឹ នងិបម្ចេកវទិ្ា” អាក
ចូលរេួ ១៨១នាក់ រសី ៤០នាក់  

- ម្រៀបចវំរគបែតុ ុះបណ្តត លការរសាវរជាវម្លីវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន នងិ     
រងាា យត្នេៃម្ដ្េីបបីនសុនីងឹម្ត្សត PISA_D ១ 

- ថ្នា ក់ដ្ឹកនា ំបុរគលិកអបរ់ ំនងិររុនិសសតិ្  ៨៧នាក់ 
រសី៣៧នាក់ បានចូលរេួម្ៅវទិ្ាសាថ នររមុ្កាសលយ
បាត្់ដ្ំបង ម្េត្តបាត្់ដ្ំបង 

- ពិនិត្យលទ្ធភាពសាងសង់អម្នតវាសិកដាឋ នបណនថេ។ ២ - រករេហុ្នកពុំងម្រៀបចំម្ដ្ញនថៃ 
៥. អនុវិសយ័ ការអប់រដំប្ៅប្បព័នធ 
- ពរងកីការអនុវត្តកេមវធិ្ីសេេូលអបរ់កំរេតិ្េូលដាឋ ន (BEEP) ម្ៅ
តាេេជឈេែឌ លសិកាសហរេន ៍ ១ - អនុវត្ត ២ េជឈេែឌ ល ម្ៅម្េត្តបាត្់ដ្ំបង នងិ

ត្បូងឃ្មុ ំ
- ម្រៀបចរំបកាសអនតររកសួងសតីពនីីត្វិធិ្ី និងការចំណ្តយថវកិាសរមាប់
េជឈេែឌ លសិកាសហរេន ៍ ១ - របកាសអនតររកសងួម្លេ ៥២១ សហវ.របក ចុុះនថា

ទ្ី១៥ ណេេិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ 
- អភិវឌ្ឍណអនការសកេមភាពជាត្ិ នងិ ម្លីកកេពស់ការយល់ដ្ឹងសតីពីការ
សិកាម្ពញេួយជវីតិ្ ២ - ម្រៀបចរំចួ ៣០ភាររយ 

- អភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីសេេូលេធ្យេសិកាទុ្ត្ិយភូេិអប់រមំ្រៅរបពន័ធ ២ - ម្សចកតីរពាងរកបេែឌ  និងកេមវធិ្សិីកាលេែិត្ 
- បម្ងោតី្បណ្តា ល័យចល័ត្ម្ៅតាេត្បំន់ភូេិភារឦសាន ១ - ម្ចញម្សចកតីណែនាមំ្លេ អយក.សែន ចុុះនថាទ្ ី
- បែតុ ុះបណ្តត លបណ្តា រកស អតលឯ់កសារ និងបំពាក់សមាភ រៈសរមាប់
ដ្ំម្ែីរការកេមវធិ្ីម្រកាយអកខរកេម 

២ - អតល់ឯកសារ និងសមាភ រៈ 
- េិនមានថវកិាបែតុ ុះបណ្តត លបណ្តា រកស 

- ម្លីកកេពស់សេត្ថភាពសតីពីការម្របីរបាស់រកបេែឌ ពនិិត្យតាេដាន 
និងវាយត្នេៃណអែកម្លីលទ្ធអល ៣ - េិនមានថវកិាបែតុ ុះបណ្តត ល 

- ម្លីកកេពស់ការងារេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍កាុងយុរសេ័យ    
ឌ្ីជីថល ២ 

- សហការជាេួយនដ្រូអភិវឌ្ឍកាុងការសាងសង់
េជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ថមី នងិណកលេែ
េជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ណដ្លមានរសាប ់

៦. អនុវិសយ័ ការអភិវឌ្ឍយវុជន 
- ពរងងឹចលនារប ងរបណ្តងំ ៣លែ កៃឹបរករេរបឹកាយុវជន និងកុមារ
កេពុជា កៃបឹសិកា បំែិនសិកា បែិំនវភិារពត័្៌មាន និងបំែិន
ជីវតិ្  

២ 

- ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងម្សចកតណីែនា ំនិងឯកសារ      
បែតុ ុះបណ្តត លដ្ល់េស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុកការងារយុវជន
ម្ៅេនៃីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្តដូ្ចជា៖  

-ម្សចកតីណែនាសំតីពីចលនារប ងរបណ្តងំ៣លែ 
-ម្សចកតីណែនាសំតីពីដ្ំម្ែីរការកៃឹបសិកា កៃឹបជណជក
ម្ដ្ញម្ដាល កៃបឹវភិារព័ត្៌មាន នងិបំែិនជីវតិ្ម្ៅកាុង
រករេរបកឹាកុមារកេពុជា និងរករេរបកឹាយុវជនកេពុជា 
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- បម្ងោតី្រករេរបឹកាកុមារកេពុជា និងរករេរបឹកាយុវជនកេពុជាម្ៅតាេ
ររឹុះសាថ នសិកាណដ្លពុំទន់មានដ្ំម្ែីរការ ២ 

- ម្រៀបចកំិចេរបជុំជាេួយថ្នា ក់ដ្កឹនាេំនៃីរអប់រយុំវជន 
និងកឡីារាជធានមី្េត្ត នងិម្រៀបចំម្សចកតីរពាងម្សច
កតីណែនា ំនិងម្ធ្ីាបចេុបបនាកេមម្សៀវម្ៅរករេរបកឹា
កុមារកេពុជា និងរករេរបឹកាយុវជនកេពុជា 

- បនតណកលេែនងិពរងីកម្ហដាឋ រចនាសេព័នធេជឈេែឌ លជាត្ិយុវជន   
កេពុជា ១ 

- បញ្េប់ការជួសជួលម្ហដាឋ រចនាសេព័នធេជឈេែឌ ល
ជាត្ិយុវជន ដូ្ចជា៖ អគ្នររដ្ឋបាល របង នងិសួន
ចារ 

- ចូលរេួនងិគ្នរំទ្ការអបរ់ ំវទិ្ាសាស្រសត បម្ចេកវទិ្ា វសិាកេម សិលបៈ 
និងរែិត្វទិ្ា  ២ 

- អនុវត្តកេមវធិ្ីការរបកួត្របណជងសាា នដ្យុវជន     
សត្វត្សរទ៍្ី២១ ម្ៅកាុងឆ្ា សិំកា២០១៩-២០២០ 
និងបនតអនុវត្តសរមាប់ឆ្ា សិំកាថមី 

- ពរងងឹកេមវធិ្ីអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតទី្ទ្ួលបនៃុកការងារយុវជន នងិ
កុមារ េជឈេែឌ ល និងកាយរទឹ្ធកិេមររប់លំដាប់ថ្នា ក ់

២ 

- ម្រៀបចវំរគបែតុ ុះបណ្តត លនអៃកាុងសរមាប់េស្រនតីរបស់
អរគនាយកដាឋ នយុវជន និងបនតអនុវត្តកេមវធិ្បីែតុ ុះ   
បណ្តត លដ្ល់េស្រនតមី្លីជំនាញថមីៗបណនថេម្ទ្ៀត្ ដូ្ចជា 
ជំនាញកិចេការរដ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុ ជំនាញអភវិឌ្ឍ
កេមវធិ្ីសរមាប់យុវជន ជំនាញបម្ចេកវទិ្ាពត័្៌មាន 
និងឌ្ជីីថល ។ល។  

- អភិវឌ្ឍរកបេែឌ ពិនិត្យតាេដាននងិវាយត្នេៃណអែកម្លីលទ្ធអល
ការងារយុវជន ២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងម្លីកទ្១ីសតីពីរកបេែឌ ពិនតិ្យ

តាេដាន នងិវាយត្នេៃអនុវស័ិយការអភិវឌ្ឍយុវជន 
- ពរងកីកេមវធិ្ីសេេូលអប់រកំរេិត្េូលដាឋ ន និងកេមវធិ្កីាត្់បនថយភាព
រកីរកកាុងចមំ្ណ្តេយុវជន ២ 

- បម្ងោតី្េជឈេែឌ ល BEEP ម្ៅម្េត្តកំពង់សពឺ និង
បនតពរងកីបណនថេម្ៅតាេបណ្តត  រាជធានី ម្េត្តម្ៅ
តាេេជឈេែឌ លយុវជន និងេជឈេែឌ លសិកា  
សហរេន ៍

- អភិវឌ្ឍកេមវធិ្ី នងិសកេមភាពសរមាប់យុវជន នងិកុមារឱ្យម្ឆ្ៃីយត្ប
ម្ៅនឹងការអបរ់ណំបបឌ្ីជថីល  ២ 

- ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងកេមវធិ្បីែតុ ុះបណ្តត ល និង
អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសរមាប់េស្រនតីទ្ទ្លួបនៃុកការងារ   
យុវជនម្លីជំនាញររបរ់រងកេមវធិ្ីសរមាប់តាេ
ទ្រេង់ឌ្ជីីថល 

- ពរងងឹរបពន័ធពត័្ម៌ានរចកម្ចញចូលណត្េួយសរមាបយុ់វជនតាេរយៈ
ម្រហទ្ពំ័រ“យុវជនសម័ររចិត្តកេពុជា”  ៣ 

- ម្ធ្ីាបចេុបបនាកេមម្លីបញ្ា បម្ចេកម្ទ្សេួយចំននួរបស់
ម្រហទ្ពំ័រ “យុវជនសម័ររចតិ្តកេពុជា” និងម្រៀបចំ   
ម្សចកតីរពាងម្សចកតីណែនាដំ្លន់ាយកដាឋ នពាក់ពន័ធ 
និងេនៃីរអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីារាជធានី ម្េត្ត 

- ពរងងឹការអសពាអាយម្លីកកេពស់សុេភាព នងិសុេុមាលភាពយុវជន 

២ 

- ម្រៀបចកំេមវធិ្ីអប់រអំៃូវចតិ្តដ្ល់យុវជន និងបនតម្ធ្ីា
បចេុបបនាកេមម្លីកេមវធិ្អីបរ់អំៃូវចិត្តដ្ល់យុវជន តាេ  
រយៈការអាយបនតតៃ ល់របព័នធព័ត្៌មានសងគេ នងិ
ម្រហទ្ពំ័ររបស់រកសួង 

- ពរងងឹយនតការសរេបសរេួលរករេរបឹកាជាត្ិម្ដ្ីេបអីភិវឌ្ឍយុវជន
កេពុជាម្ៅតាេរកសួងសាថ ប័ននងិថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិ។ ២ 

- ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងម្សចកតណីែនាសំតីពីការអនុវត្ត
ណអនការសកេមភាពជាត្ិសតីពីការអភវិឌ្ឍយុវជន ឆ្ា ំ
២០២១-២០២៥ 

៧. អនុវិសយ័ ការអប់រកំាយ និងកីឡា 
- បម្ងោនីបរមិាែម្សៀវម្ៅររណូអាកអប់រកំាយម្ៅតាេររឹុះសាថ នសិកា 
និងឯកសារវទិ្ាសាស្រសតកីឡា ១ -  

- បនតជួសជុល ណកលេែ ណថទមំ្ហដាឋ រចនាសេព័នធ ទ្ីោន និងសមាភ រៈ
កីឡាសរមាប់ហត្់ហាកឹហានឺ និងរបកួត្កឡីាម្ៅតាេររឹុះសាថ នសិកា ២ - ពុំបានម្រៀបចំការរបកួត្កីឡាតាេររុឹះសាថ នសិកា

ម្ដាយសារបញ្ា កូវដី្-១៩ 
- បែតុ ុះបណ្តត លនងិបំប នររូអប់រកំាយ និងកឡីា ២ - អនុវត្តបានណត្ចនំនួ២ម្េត្ត ម្ៅេាុះចនំួន១ម្េត្ត 
- ពរងងឹការអនុវត្តសកេមភាពអប់រកំាយនិងកឡីាម្ៅតាេសាោបឋេ
សិកា និងេធ្យេសិកាឱ្យបានម្ពញម្លញ ១ -  

- ពរងងឹ នងិគ្នរំទ្យនតការររប់ររងសហព័នធកីឡាជាត្ិណដ្លមានកាុង
បញ្ា ីការរបកួត្កឡីាសីុម្ហគេឆ្ា ២ំ០២៣ ១ -  
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សកមមភាព សាថ នភាព មូលដហត ុ
- អភិវឌ្ឍសេត្ថភាព ធ្នធានេនុសសណអាកជំនាញទ្ំនាកទ់្ំនងម្វជាសាស្រសត 
និងវទិ្ាសាស្រសតកឡីា ២ - កំពុងបនតបែតុ ុះបណ្តត ល 

- បនតជួសជុល ណកលេែ ណថទ ំម្ហដាឋ រចនាសេព័នធកីឡា និងបំពាក់សមាភ រ
ឧបករែ៍បម្ចេកម្ទ្សសតង់ដាម្លីរបម្ភទ្កីឡាេួយចំននួណដ្លមាន
កាុងបញ្ា ីការរបកួត្កីឡាសីុម្ហគេឆ្ា ២ំ០២៣ 

២ 
- កំពុងបនតការជួសជុលណកលេែ 

- ពរងងឹការររបរ់រង ការហាកឹហានឺ ការណថទ ំបបំ នសុេភាព នងិម្លីក
ទ្ឹកចតិ្តររូបងាឹក កឡីាករ កីឡាការនិ ី ២ - បនតណកសរេួលរបកាសអនតររកសួងសតីពីការឧបត្ថេភ

ដ្ល់រករេជម្រេីសជាត្ិ 
- ម្រៀបចរំបពន័ធររបរ់រងទ្និាន័យព័ត្៌មានកីឡា ២ - កំពុងបនតម្រៀបច ំ
- ម្កៀរររ ទក់ទញការចូលរេួឧបត្ថេភពីនដ្រូវស័ិយឯកជន សបបុរជន 
និងអងគការជាត្ិ អនតរជាត្ិ។ ១ -  

បញ្ា ក់៖ ១- អនុវត្តរចួរាល ់ ២- កំពុងអនុវត្ត     ៣- េិនទន់បានចប់ម្អតីេអនុវត្ត 
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ឧបសមព័នធទី៧ ៖ វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតសកមមភាពដគ្នលនដោបាយឆ្ែ ២ំ០១៩ និង២០២០ 

ដគ្នលនដោបាយ 
សកមមភាពដគ្នលនដោបាយ 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ បនត និងឆ្ែ ២ំ០២០  

វឌ្ឍន
ភាព 

ដសចកតីបញ្ហា ក ់

១. អនវុិសយ័ការអបរ់ំកមុ្ភរត្ចូ 

វត្ថុ បំែងម្គ្នលនម្ោបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអប់រមំានរុែភាព និង
របកបម្ដាយសេធ្េ៌និងបរោិបនា 
និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុ ងការសិកា
ម្ពញេួយជីវតិ្សរមាប់ទងំអស់គ្នា  
 

• រ ៀបចរំសៀវរៅដ នាសំតើពើកា អ  ្វតត
រមមវ ិ្ ើអប់ មំាតាបតិាទា រៅ ឆ្ន ំ
២០១៩ (អរត) 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាង 

• រ ៀបចកំ្បកាសសតើពើកា អ  ្វតតសាលា   
មរតតយយសិរា ែារៅឆ្ន ២ំ០១៩  
(អរត ្ិងបល) 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាង 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើកា ទតល់
ក្បារ់ឧបតថមភសក្មាប់ក្គមូរតតយយ 
សិរាបរក្ងៀ្ពើ រវ្រៅឆ្ន ២ំ០១៩ 
(អរត ្ិងបល) 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាង 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើកា បរងកើត
ថ្នន រ់មរតតយយរន ងសាលាបឋមសិរា
រៅឆ្ន ២ំ០១៩(អរត ្ងិបល) 

៣ - េិនទន់បានម្រៀបចំ 

• រ ៀបចអំ  ្ក្រឹតយសតើពើកា បរងកើតមជឈ
ម ឌ លគពំា ្ិងអភិវឌ្ឍ្៍រ មា តូច
រៅតាមសាថ ប័្ ែា ររាងចក្រសហ
ក្គស រៅឆ្ន ២ំ០២០(អរត ្ងិ្រ) 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាង 

វត្ថុ បំែងម្គ្នលនម្ោបាយទី្២៖ 
ធានាភាពសកតិសិទ្ធិននភាពជាអាក
ដឹ្កនានិំងររប់ររងរបស់េស្រនតីអប់រ ំ
ររប់លំដាប់ថ្នា ក ់

 

• រ ៀបចំលរខខ ឌ កា ងា សតើពើតួនាទ្យើ 
្ិងកា ទ្យទ្យួលខ សក្តូវ បស់មន្រ្តើអប់ ំ
រ មា តូចក្គប់ លំោប់ថ្នន រ់រៅឆ្ន ំ
២០១៩ (អរត ្ិងបល) 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាង 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើសតង់ោ  
អបបប មាសាលាមរតតយយសិរា្ិង
ថ្នន រ់មរតតយយសិរា ែារៅឆ្ន ២ំ០១៩ 
(អរត) 

២ - ម្សចកតីរពាងចុងម្រកាយ 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើកា ដក្បកាា យ
មរតតយយសិរាសហគម្ដ៍ែលមា្ 
សតង់ោរៅោឧបសមព័្ធផ្្ក្គុឹះសាថ ្
សិរាសាធា  ៈរៅឆ្ន ២ំ០១៩ 
(អរត ្ិង្រ) 

២ 

- សិកាអលប ុះពាល់សតីពីរបសិទ្ធភាពនន
ការណរបកាៃ យេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍
ណដ្លមានសតង់ដាម្ៅជាឧបសេព័នធនន
ររឹុះសាថ នសិការដ្ឋ 

២. អនុវិសយ័ការអប់របំឋមសកិា 

វត្ថុ បំែងម្គ្នលនម្ោបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអប់រមំានរុែភាព និង
របកបម្ដាយសេធ្េ៌និងបរោិបនា 
និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុ ងការសិកា
ម្ពញេួយជីវតិ្សរមាប់ទងំអស់គ្នា  
 

• រ ៀបចំលរខ្ តិរៈសតើពើកា បរងកើត
ក្គឹុះសាថ ្បឋមសិរា ែា្ ិងឯរជ្
រៅឆ្ន  ំ២០១៩ (្រ) 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាង 

• ពិ្ិតយរ ើងវញិកា ក្គប់ក្គង ្ិងកា 
ដបងដចររសៀវរៅសិរារគលសិរា
រៅឆ្ន  ំ២០១៩ (បស) 

២ - ម្រៀបចរំបពន័ធទ្និានយ័ពីត្រេូវការ
ម្សៀវម្ៅសិកាសរមាប់ណបងណចកដ្ល់
សាោម្រៀន  

- របពន័ធទ្និាន័យកំពុងរត្វូបានដាកឱ់្យម្របី
របាស់ម្ៅសាោម្រៀនទូ្ទងំរបម្ទ្ស 

• រ ៀបចរំគល្រោបាយសតើពើអាហា ូប ១ - អនុេត័្រកបេែឌ អាហរូបករែ៍ម្ត្ត្
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ដគ្នលនដោបាយ 
សកមមភាពដគ្នលនដោបាយ 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ បនត និងឆ្ែ ២ំ០២០  

វឌ្ឍន
ភាព 

ដសចកតីបញ្ហា ក ់

រ  ៍រៅឆ្ន ២ំ០១៩(គ្ប) ម្លីម្គ្នលការែ៍សេធ្េ៌ម្ៅករេតិ្
បឋេសិកាម្ៅណេ ឧសភា ឆ្ា ២ំ០១៩  

- បានម្ចញរបកាសម្លេ១២៤០ ណេក
កោដា ឆ្ា ២ំ០១៩កាុងការបម្ងោតី្រែៈ
កេមការម្ៅករេិត្ជាត្ិ ម្រកាេជាត្ិ និង
ករេតិ្សាោម្រៀន 

- ម្រៀបចមំ្សចកតីណែនារំបត្បិត្តមិ្ដ្ីេប ី  
អនុវត្តម្ៅករេតិ្សាោម្រៀន 

- បានបែតុ ុះបណ្តត លបនតដ្ល់ករេិត្ 
PoE DoE សាោម្រៀន 

• អភិវឌ្ឍសតង់ោរអរូរមក្តើសក្មាប់     
មរតតយយសិរា បឋមសិរា ្ងិម្យម
សិរា រៅឆ្ន ២ំ០២០ (ស ) 

២ - កំពុងម្រៀបច ំ

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើកា បរក្ងៀ្
្ិងរ ៀ្រពញមួយផ្ងៃរៅសាលាបឋម
សិរារៅឆ្ន ២ំ០២០ (បស) 

១ - ម្សចកតីណែនាមំ្នុះរត្ូវបានម្រៀបចំនងិ 
អនុេត័្សរមាប់ឆ្ា សិំកានីេួយៗ 

- ចប់ពីឆ្ា សិំកា២០២០-២០២១ម្ៅ 
ម្សចកតីណែនាមំ្នុះរត្ូវបានបញ្េូ លម្ៅ
កាុងម្សចកតីណែនាសំតីពីការម្បកីដ្ំម្ែីរ
ការររុឹះសាថ នបឋេសិការដ្ឋ 

• អភិវឌ្ឍរគល្រោបាយសតើពើសាលា
បឋមសិរាជំនា្ង់មើ ឱ្យរ្ាើយតប្ងឹ
សតង់ោសាលាបឋមសិរា រៅឆ្ន ំ
២០២០ )បស/គ្ប (  

៣ - ម្រៀបចអំភិវឌ្ឍម្គ្នលនម្ោបាយម្នុះរត្ូវ
បានតែ កដ្មំ្ែីរការបនាៃ បព់ីរករេការងារ
របស់នាយកដាឋ នពាក់ព័នធបានពិភាកា
អំពីលទ្ធភាព និងភាពចបំាច់ម្ៅេនិ
ទន់ចាស់ោស់ 

• រ ៀបចដំរលមអរគល្រោបាយសតើពើ  
រមមវ ិ្ ើសាលារ មា រមក្តើទា ភាា ប់រៅ 
្ឹងរគលរៅអភិវឌ្ឍក្បរបរោយ      
ចើ ភាពទ្យើ៤ រៅឆ្ន ២ំ០២០        
(បស/គ្ប) 

២ - ណកសរេួលណអនការសកេមភាព និង
ឧបករែ៍វាយត្នេៃ និងសា័យវាយត្នេៃ 

- រែៈកេមការររបរ់រងនិងរករេការងារ
របត្បិត្តកិំែត្់ទ្សិម្ៅចាស់ោស់
សរមាប់ណកលេែម្គ្នលនម្ោបាយម្នុះ 

• រ ៀបចរំគល្រោបាយសតើពើរសបៀង
អាហា តាមសាលារ ៀ្ ្ងិអាហា   
 ូបតថមភរក្បើក្បាស់រសិទល សហគម្៍  

)គ្ប (  

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងដ្ំបូងននម្គ្នល
នម្ោបាយសតីពីម្សបៀងអាហរតាេ
សាោម្រៀន 

• រ ៀបចរំគលកា  ៍ដ នាសំតើពើកា 
រក្បើក្បាស់ក្គូបរក្ងៀ្ ្ងិកា រ ៀបចំ
ថ្នន រ់ម ខវោិា សក្មាប់កា បរក្ងៀ្ភាសា
ប រទ្យស្ិងបរចេរវទិ្យាពត័៌មា្ថ្នន រទ់្យើ 
៤ ែល់ ៦ រៅឆ្ន ២ំ០២០ )បស (  

៣ - ត្រេវូការទ្និាន័យព័ត្៌មានអំពរីរូមាន
សេត្ថភាពម្លីភាសាបរម្ទ្សណដ្លអាច 
ម្របរីបាស់កាុងការបម្រងៀន នងិត្រេូវការ
ថ្នា ក់ម្រៀននងិបនៃបម់្រៀនភាសាបរម្ទ្ស 

- េិនទនទ់្ទ្ួលបានថវកិាសរមាប់គ្នរំទ្
ដ្ំម្ែីរការម្រៀបចឯំកសារ 

• រ ៀបចឯំរសា ដ នាសំតើពើកា ដរលមអ
កា រ ៀ្្ងិបរក្ងៀ្ម ខវោិា រគល  
(៤ម ខវោិា ) រៅឆ្ន  ំ២០២០ (បស) 

២ - ឯកសារណែនាសំតីពីការណកលេែការ
បម្រងៀនេុេវជិាា ភាសាណេមរ និងរែិត្ 
វទិ្ា ថ្នា ក់់ដ្បូំងបានអលិត្នងិអនុវត្ត 
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ដគ្នលនដោបាយ 
សកមមភាពដគ្នលនដោបាយ 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ បនត និងឆ្ែ ២ំ០២០  

វឌ្ឍន
ភាព 

ដសចកតីបញ្ហា ក ់

- បនតម្រៀបចឯំកសារម្ៅឆ្ា ២ំ០២១ 
វត្ថុ បំែងម្គ្នលនម្ោបាយទី្២៖ 
ធានាភាពសកតិសិទ្ធិននភាពជាអាក
ដឹ្កនានិំងររប់ររងរបស់េស្រនតីអប់រ ំ
ររប់លំដាប់ថ្នា ក ់

• បរងកើតក្រុមក្បឹរាក្គូបរក្ងៀ្ រែើមបើ
វាយតផ្មាកា ទ្យទ្យលួសាគ ល់គ  ភាព 
សតង់ោរមមវ ិ្ ើអប់ កំ្គូបរក្ងៀ្ រៅឆ្ន ំ
២០២០ (បវ) 

៣ - េិនទន់បានម្រៀបចំ 

• អភិវឌ្ឍដទ្កា  យៈរពលម្យមរែើមបើ
ពក្ងងឹកា អប់ កំ្គ២ូ០១៧-២០២១ 
រៅឆ្ន ២ំ០២០ (បវ) 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងចុងម្រកាយ 

• អភិវឌ្ឍរគល្រោបាយសតើពើគ្ាង
អាជើពក្គូបរក្ងៀ្រៅឆ្ន ២ំ០២០ (គ្
ប/បវ) 

១ - អនុេត័្ជាអៃូវការម្ៅនថាទ្ី២៩ ណេេករា
ឆ្ា ២ំ០២១ 

- ម្រៀបចមំ្សចកតីណែនារំបត្បិត្តរិកបេែឌ
រនៃងអាជីពររបូម្រងៀនណដ្ល 

- ម្រៀបចណំអនការអនុវត្តសាកលបងជាេយួ
សាោម្គ្នលម្ៅចំនួន២៥០ទូ្ទងំ
របម្ទ្សចប់ពីឆ្ា ២ំ០២១ ដ្ល់ឆ្ា ំ
២០២៣ 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើកា បរងកើត
្ិងែរំ ើ  កា ម ខងា  បស់ក្រមុក្បឹរា
ភិបាលសាលាបឋមសិរា រៅឆ្ន ំ
២០២០ (បស) 

២ - អនុវត្តសាកលបងបម្ងោតី្នងិដ្មំ្ែីរការ
េុេងាររបស់រករេរបឹកាភិបាលសាោ
បឋេសិកា ម្ៅតាេសាោបឋេសិកា
ជំនាន់ថមី និងសាោម្រៀននាយកលែ 

• ពិ្ិតយរគល្រោបាយ ្ិងដទ្កា 
សរមមភាព បស់ CFS រៅរន ងប បិទ្យ 
SDG4 រោយពក្ងងឹ DTMT ្ិង
ចរងាក មសាលារ ៀ្ 

៣ - េិនទន់បានម្រៀបចំ 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើ Career 
passport ្ិងក្បព័្ធ Credit រៅឆ្ន ំ
២០២០ (បវ) 

២ - កំពុងម្រៀបច ំ

• បរងកើតក្រុមក្បឹរាក្គូបរក្ងៀ្ រែើមបើ
វាយតផ្មាកា ទ្យទ្យលួសាគ ល់គ  ភាព 
សតង់ោរមមវ ិ្ ើអប់  ំក្គូបរក្ងៀ្ រៅឆ្ន ំ
២០២០ (បវ) 

៣ - េិនទន់បានម្រៀបចំ 

៣. អនុវិសយ័ការអប់រមំធយមសកិា និងអប់របំដចេកដទស 
វត្ថុ បំែងម្គ្នលនម្ោបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអប់រមំានរុែភាព និង
របកបម្ដាយសេធ្េ៌និងបរោិបនា 
និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុ ងការសិកា
ម្ពញេួយជីវតិ្សរមាប់ទងំអស់គ្នា  
 

• រ ៀបចំលិខតិបទ្យោា ្គតិយ តត្ងិយ្ត
កា សតើពើកា ពក្ងើរម្យមសិរាចំរ ុះ
ទូ្យរៅ្ងិអប់ បំរចេររទ្យសរៅឆ្ន ំ
២០១៩ (តទ្យវ) 

២ - ម្សចក្ីរពាងម្សចក្ីណែនាសី្ំពីការ
បម្ងោតី្វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិង
បម្ចេកម្ទ្ស 

• រ ៀបចំ្ ិងពិ្ិតយរ ើងលិខិតបទ្យោា ្
គតិយ តតរែើមបើគកំ្ទ្យកា អ  ្វតតកា ងា 
ក្បឹរារោបល់រៅតាមសាលារ ៀ្
រន ងឆ្ន ២ំ០១៩ (តទ្យវ) 

២ - ម្រៀបចមំ្សចក្ីរពាងម្គ្នលនម្ោបាយ   
េរគុម្ទ្ៃសក៍អាជពី និងការអ្ល់របឹកាម្ៅ
តាេសាោម្រៀន 

• រ ៀបចំលិខតិបទ្យោា ្គតិយ តត្ងិយ្ត
កា ្ិងក្របខ ឌ កា ងា សក្មាប់ទតល់

២ - បម្ងោតី្រែៈកេមការម្រៀបចរំកបេែឌ កេម
វធិ្ីសាព នចេៃងម្ឆ្ព ុះម្ៅវទិ្ាល័យចំម្ែុះ
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ដគ្នលនដោបាយ 
សកមមភាពដគ្នលនដោបាយ 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ បនត និងឆ្ែ ២ំ០២០  

វឌ្ឍន
ភាព 

ដសចកតីបញ្ហា ក ់

ឱ្កាសែល់សិសសដែលរបាុះបង់កា 
សិរារៅម្យមសិរាទ្យទ្យួលបា្កា 
ប ត ុះបណ្ដត លវោិា ជើវៈរៅសាលា
ម្យមសិរាចំរ ុះទូ្យរៅ្ងិសាលាប
រចេររទ្យសរៅឆ្ន ២ំ០២០ (តទ្យវ) 

ទូ្ម្ៅនងិបម្ចេកម្ទ្ស 

- ម្រៀបចមំ្សចក្ីរពាងកេមវធិ្ីសាព នចេៃង
ម្ឆ្ព ុះម្ៅវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនងិ
បម្ចេកម្ទ្ស 

• រ្វើបចេ បប្នភាពដទ្កា រគលសក្មាប់
អភិវឌ្ឍ្៍កា អប់ បំរចេររទ្យសរៅ
សាលាម្យមសិរាទ្យ តិយភូមិរន ងឆ្ន ំ
២០២០ (តទ្យវ) 

២ - ម្សចក្ីរពាងណអនការម្គ្នលសរមាប់ការ
អប់របំម្ចេកម្ទ្ស 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំក្មាប់អ  ្វតត 
សតង់ោម្យមសិរាចំរ ុះទូ្យរៅ្ិង
អប់ បំរចេររទ្យស (តទ្យវ)  

២ - អនុេត័្របកាស សតីពីការអនុវត្តសតង់ដា
វទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនងិបម្ចេកម្ទ្ស 
និងវាយត្នេៃវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនិង
បម្ចេកម្ទ្សម្េត្តកពំង់ធ្ំ និងកណ្តត ល 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើសវ័យភាព
្ិងគ រ្យយភាពសក្មាប់សាលា
ម្យមសិរារន ងឆ្ន ២ំ០២០ (អចទ្យ) 

២ - ម្រៀបចមំ្សចក្ីរពាងម្គ្នលនម្ោបាយ   
េរគុម្ទ្ៃសក៍អាជពី និងការអ្ល់របឹកាម្ៅ
តាេសាោម្រៀន 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើសវ័យភាព
្ិងគ រ្យយភាពសក្មាប់សាលា
ម្យមសិរារន ងឆ្ន ២ំ០២០ (មចទ្យ) 

៣ - េិនទនម់្រៀបច ំ

• រ ៀបចរំសចរតដ នាសំតើពើកា ក្គបក់្គង
្ិងកា រក្បើក្បាស់រសៀវរៅសិរារគល
រន ងឆ្ន ២ំ០២០ (អសរ) 

២ - ចុុះម្ ម្ ុះរែៈររប់ររងសាោម្រៀន
កាុងរបពន័ធររប់ររងម្សៀវម្ៅសិកា
ម្គ្នល TnT ៩ ០៧០នាក ់

• រ ៀបចឯំរសា ដ នាសំតើពើកា អ  ្វតត
ផ្្កា បរក្ងៀ្ ្ងិរ ៀ្សក្មាបក់្គប់
ម ខវោិា ឱ្យក្សបតាមរមមវ ិ្ ើសិរារន ង
ឆ្ន ២ំ០២០(អសរ) 

១ - អភិវឌ្ឍឯកសារជនំួយការម្រៀន និង
បម្រងៀនតាេណបបបញ្ញត្ត ិ

- កេមវធិ្ីអប់រសិំលបៈ ថ្នា ក់ទ្ី១-៣ 

- ឯកសារការបស្រញ្ា បការណរបរបួល
អាកាសធាតុ្ កាុងកេមវធិ្ីសិកាបឋេ
សិកាថ្នា ក់ទ្ី៤ ទ្៥ីនិងទ្ី៦ 

- អភិវឌ្ឍឯកសារជនំួយការម្រៀននិង
បម្រងៀនេុេវជិាា សិកាសងគេករេិត្បឋេ
សិកា ថ្នា ក់ទ្ី៣-៦ 

- ឯកសារការណកលេែកេមវធិ្ីសិកាលេែិត្
ណអាករែិត្វទិ្ា វទិ្ាសាស្រសត ភាសាណេមរ 
និងសិកាសងគេ  

- ម្សចកតីណែនាកំារអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកា
បំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន 

- ឯកសារណែនាកំារបម្រងៀនបំែិនជវីតិ្
តាេេូលដាឋ ន 

វត្ថុ បំែងម្គ្នលនម្ោបាយទី្២៖ 
ធានាភាពសកតិសិទ្ធិននភាពជាអាក
ដឹ្កនានិំងររប់ររងរបស់េស្រនតីអប់រ ំ
ររបលំ់ដាប់ថ្នា ក ់

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើអភិបាលរចិេ
លអរៅតាមសាលាម្យមសិរាចំរ ុះ
ទូ្យរៅម្យមសិរាទ្យ តិយភូមិ្ងិ
សាលាបរចេររទ្យសរន ងឆ្ន ២ំ០១៩ 

២ - កំពុងម្រៀបចំឯកសារម្សចក្ណីែនារំសប
ជាេួយនឹងការររប់ររងតាេសាោម្រៀន 



   

185 

 

ដគ្នលនដោបាយ 
សកមមភាពដគ្នលនដោបាយ 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ បនត និងឆ្ែ ២ំ០២០  

វឌ្ឍន
ភាព 

ដសចកតីបញ្ហា ក ់

 (្ើតិរមម)  
• រ្វើបចេ បប្នរមមរគល្រោបាយសតើពើ

រសៀវរៅសិរារគល្ិងរសៀវរៅក្គូ
រែើមបើអភិវឌ្ឍរសៀវរៅសិរារគលរន ង
ឆ្ន ២ំ០១៩ (អរស) 

២ - វបិត្តកូិវដី្-១៩ នងិថវោិ 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំក្មាប់កា អ  ្
វតតក្បព័្ ធក្គប់ក្គងសិសសតាម យៈ    
បរចេរវទិ្យាព័ត៌មា្រៅឆ្ន ២ំ០២០      
( អចទ្យ) 

៣ - េិនទន់បានអនុវត្ត 

• ទ្យសសនាទា្្ិងរសចរតើដ នាសំតើពើ
ក្បរភទ្យក្គឹុះសាថ ្សិរាអប់ រំៅឆ្ន ំ
២០២០ (្ើតិរមម) 

២ - ម្រៀបចមំ្សចក្ីរពាងរបកាសសី្ពីការ
កំែត្់របម្ភទ្ររុឹះសាថ នសិកា 

៤. អនុវិសយ័ឧតតមសកិា 
វត្ថុ បំែងម្គ្នលនម្ោបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអប់រមំានរុែភាព និង
របកបម្ដាយសេធ្េ៌និងបរោិបនា 
និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុ ងការសិកា
ម្ពញេួយជីវតិ្សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

 

• រ ៀបចកំ្បកាសសតើពើប គគលិរសិរា
រពញរមា៉ោ ងរៅតាមក្គុឹះសាថ ្ឧតតម
សិរារៅឆ្ន ២ំ០១៩ 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងរបកាស ណត្េនិទន់
បានឆ្ៃងម្ោបល់សិកាខ សាោជាេួយ
អាកពាកព់័នធ ម្ដាយសារបញ្ា កូវដី្-១៩ 

• រ ៀបចកំ្បកាសអ្ត ក្រសួងសតើពើកា 
បរងកើតមូល្ិ្ ិក្សាវក្ោវសក្មាបឧ់តតម
សិរារៅឆ្ន ២ំ០២០ 

៣ - ការត្រេឹេថវកិារបស់រកសួង 
- បញ្ា កូវដី្-១៩ 
- នឹងចាបន់នាមីនៅឆ្ា ២ំ០២១ 

• បរងកើតរគលកា  ៍ដ នាសំតើពើកា 
អ  ្វតតមូល្ិ្ ិក្សាវក្ោវសក្មាបឧ់តតម
សិរារៅឆ្ន ២ំ០២០ 

២ - ម្រៀបចពំរងាងម្គ្នលការែ៍ ណត្េិនទន់
បានឆ្ៃងម្ោបល់សិកាខ សាោ 
ម្ដាយសារបញ្ា កូវដី្-១៩ 

៥. អនុវិសយ័ការអប់រដំប្ៅប្បព័នធ 
វត្ថុ បំែងម្គ្នលនម្ោបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអប់រមំានរុែភាព និង
របកបម្ដាយសេធ្េ៌និងបរោិបនា 
និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុ ងការសិកា
ម្ពញេួយជីវតិ្សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

 

• រ ៀបចំលរខ ៈវ ិ្ ចិឆ័យចំណ្ដត់ថ្នន រ់ 
មជឈម ឌ លសិរាសហគម្៍ រៅឆ្ន ំ
២០១៩ 

២ - កំពុងណកសរេួលរបកាស ២៤២៩ សតីពី
ការបម្ងោីត្ និងការររបរ់រងេជឈេែឌ ល
សិកាសហរេន ៍

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើកា អ  ្វតត
រមមវ ិ្ ើរក្កាយអរខ រមម រៅឆ្ន  ំ២០១៩ 

២ - ម្សចកតីរពាង 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើកា រ ៀបចំ
ក្ប ងសក្មាបរ់មមវ ិ្ ើសមមូលម្យម
សិរាបឋមភូមិ រៅឆ្ន ២ំ០១៩ 

២ - ម្សចកតីរពាង 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើកា ពិ្ិតយ
តាមោ្ ្ងិវាយតផ្មាកា អ  ្វតតរមម
វ ិ្ ើអប់ រំក្ៅក្បព័្ ធរៅឆ្ន ២ំ០១៩ 

២ - ម្រៀបចកំរេងសំែួរ 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាស្ំើពើកា ក្គបក់្គង
សាលា/ថ្នន រ់ឯរជ្ប ្ ុះបណ្្ដល
ភាសាប រទ្យសឬជនំាញងាយៗ រៅឆ្ន  ំ
២០១៩ 

២ - ម្សចកតីរពាង 

• រ ៀបចដំទ្កា សរមមភាពរែើមបើ អ  ្វតត
រគល្រោបាយោតិស្ើពើកា សិរា
រពញមួយជើវតិ រៅឆ្ន ២ំ០២០ 

២ - ម្រៀបចរំចួ ៣០% 

• រ ៀបចបំណ្ដា ល័យ្ិងបណ្ដា ល័យ ១ - ម្ចញម្សចកតីណែនាមំ្លេ អយក.សែន 



   

186 

 

ដគ្នលនដោបាយ 
សកមមភាពដគ្នលនដោបាយ 
ឆ្ែ ២ំ០១៩ បនត និងឆ្ែ ២ំ០២០  

វឌ្ឍន
ភាព 

ដសចកតីបញ្ហា ក ់

ចល័ត រៅឆ្ន ២ំ០២០ ចុុះនថាទ្ ី
• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើកា អ  ្វតត

រមមវ ិ្ ើសមមូលម្យមសិរាទ្យ តិយភូមិ 
រៅឆ្ន  ំ២០២០ 

៣ - កំពុងម្រៀបចំរកបេែឌ កេមវធិ្ីសិការមម
វ ិ្ ើសមមូលម្យមសិរាទ្យ តិយភូម ិ

៦. អនុវិសយ័ការអភិវឌ្ឍយវុជន 
វត្ថុ បំែងម្គ្នលនម្ោបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអប់រមំានរុែភាព និង
របកបម្ដាយសេធ្េ៌និងបរោិបនា 
និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុ ងការសិកា
ម្ពញេួយជីវតិ្សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

• អភិវឌ្ឍរគល្រោបាយ្ិងរគល
កា  ៍ដ នាសំតើពើស វតថិភាពពើកា 
ក្គបក់្គងរក្គុះថ្នន រ់ ្ិងហា្ភិ័យ រៅ
ឆ្ន ២ំ០២០ 

២ - ម្រៀបចំបានជាម្សចកតីរពាង សរមាបម់្សាី
សំុការឯកភាពពរីករេរបឹកាជាត្និនកាយ
រទឹ្ិធជាត្កិេពុជា 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើ ចលនា
ក្ប ងក្បណ្ដងំ៣លអ បស់ក្រមុក្បរឹា
យ វជ្្ិងរ មា រមព ោរៅឆ្ន ២ំ០១៩ 
្ិងកា បរងកើតក្រុមយ វជ្សម័ក្គចិតតរៅ
ឆ្ន ២ំ០២០ 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងម្សចកតណីែនា ំនិង
ម្ធ្ីាបចេុបបនាកេមម្លីម្សៀវម្ៅចលនា
រប ងរបណ្តងំ៣លែរបស់រករេរបកឹាយុ
វជននិងកុមារកេពុជា និងយុវជនសម័ររ
កេពុជា 

• រ ៀបចរំសចរតើដ នាសំតើពើ ក្របខ ឌ
ទ្យទ្យួលសាគ ល់កា ងា សម័ក្គចតិតយ វជ្
រៅឆ្ន ២ំ០២០ 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាង រកបេែឌ ទ្ទ្លួ
សាគ ល់ការងារសម័ររចិត្តយុវជនកេពុជា។ 

• រ្វើបចេ បប្នភាពដទ្កា សរមមភាព
ោតិសតើពើ កា អភិវឌ្ឍយ វជ្រមព ោ 
រៅឆ្ន ២ំ០២០ 

១ - ណអនការសកេមភាពជាត្ិ សតីពីការអភិវឌ្ឍ
យុវជនកេពុជាឆ្ា ២ំ០២១-២០២៥ ទ្ទ្ួល
បានការឯកភាពទ្សីតីការរែៈរដ្ឋេស្រនតី 

វត្ថុ បំែងម្គ្នលនម្ោបាយទី្២៖ 
ធានាភាពសកតិសិទ្ធិននភាពជាអាក
ដឹ្កនានិំងររប់ររងរបស់េស្រនតីអប់រ ំ
ររបលំ់ដាប់ថ្នា ក ់
 

• រ ៀបចកំ្ពុះរាជក្រឹតយ្ិងអ  ្ក្រតឹយសតើពើ
ក្រុមក្បរឹាោតិកាយ ទឹ្យធិផ្្កាយ ទឹ្យធិ
ោតិរមព ោ រៅឆ្ន ២ំ០២០ 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងរពុះរាជរកឹត្យ នងិ 
អនុរកឹត្យ 

• រ្វើបចេ បប្នរមមរសចរតើដ នាសំតើពើ
ែំរ ើ  កា ផ្្មជឈម ឌ លយ វជ្ ្ងិ
កា ប ត ុះបណ្ដត លវោិា ជើវៈ្ិងជំនាញ
ទ្យ្់ រៅឆ្ន ២ំ០២០ 

២ - ម្រៀបចមំ្សចកតីរពាងម្សចកតណីែនាដំ្មំ្ែីរ
ការននេជឈេែឌ លយុវជន នងិការ      
បែតុ ុះបណ្តត លវជិាា ជីវៈនិងជំនាញទ្ន ់

៧. អនុវិសយ័ការអប់រកំាយ និងកីឡា 
វត្ថុ បំែងម្គ្នលនម្ោបាយទី្១៖ 
ធានាឱ្យការអប់រមំានរុែភាព និង
របកបម្ដាយសេធ្េ៌និងបរោិបនា 
និងម្លីកកេពស់ឱ្កាសកាុ ងការសិកា
ម្ពញេួយជីវតិ្សរមាប់ទងំអស់គ្នា  
 

• ណកសរេួលអនុរកតឹ្យនងិរបកាសសតីពី
រម្រមាងអតល់អាហរូបត្ថេភបណនថេនងិ
របាក់ឧបត្ថេភននការបែតុ ុះបណ្តត ល
និងការរបកួត្ថ្នា កជ់ាត្ិនិងអនតរជាត្ិ
ម្ៅឆ្ា ២ំ០១៩ 

២ - កំពុងបនតម្រៀបចំ 

• ម្រៀបចំលិេតិ្បទ្ដាឋ នរត្ិយុត្តសតីពកីារ
បម្ងោតី្េជឈេែឌ លកីឡាភូេិភារម្ដ្ីេបី
គ្នរំទ្ដ្ល់ការរបេូលអតុ ំរបកបម្ដាយ
របសិទ្ធភាពនិងរុែភាពេពស់ម្ៅឆ្ា ំ
២០១៩ 

២ - កំពុងបនតម្រៀបចំ 

បញ្ា ក់៖ ១- អនុវត្តរចួរាល ់ ២- កំពុងអនុវត្ត     ៣- េិនទន់បានចប់ម្អតីេអនុវត្ត 
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ឧបសមព័នធទី៨ ៖ វឌ្ឍនភាពការអនុវតតផ្ននការប្បតិបតតិប្បចឆំ្ែ ២ំ០២០ ថ្នែ ក់ោតិ 

សកមមភាពដគ្នល លទធ
នល 

សកមមភាពរង 
សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១. ការងារអបរ់កំមុារតូច    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១៨/១៩ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ ម្បាុះពុេពឯកសារ កេមវធិ្ីសិកា នងិម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល √   
១.៣ អគត្់អគង់សមាភ របរកិាខ របម្ចេកវទិ្ាពត័្ម៌ាន និងេម្ធ្ាបាយ

ដ្ឹកជញ្ាូ ន 
√ 

  

១.៤ ពិនិត្យដ្មំ្ែីរការអនុវត្តការងារអនុវស័ិយអប់រកុំមារតូ្ច √   
១.៥ ពិនិត្យដ្ំម្ែីរការការងារគ្នពំារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូ្ច         

ពហុវស័ិយ 
√ 

  

១.៦ ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកាម្ៅតាេសាោ      
េម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ ២៥០ នងិររេូម្ត្តយយសិកា
សហរេន៍ថមី ២០០ កណនៃង 

√ 
  

១.៧ អតល់ថវកិាដ្មំ្ែីរការសាោម្រៀន √   
១.៨ ណកលេែម្ហដាឋ រចនាសេព័នធសាោេម្ត្តយយសិកា √   
១.៩ ពិនិត្យ នងិណកសរេួលម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលសរមាប់       

េម្ត្តយយសិកា 
 

√  

១.១០ ពិនិត្យ នងិវាយនេៃការអនុវត្តកេមវធិ្សិីកាលេែិត្សរមាប់    
េម្ត្តយយសិការដ្ឋ 

√ 
  

១.១១ បំប នសី្ពីការអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកាលេែិត្សរមាបេ់ម្ត្តយយ
សិការដ្ឋ 

√ 
  

១.១២ បំប នសេត្ថភាពរករេបណ្្តញរបពន័ធរបកឹាម្ោបល់ សី្ពី
ការងារគ្នពំារនងិអភិវឌ្ឍកុមារតូ្ច 

√ 
  

១.១៣ ដ្ំម្ែីរការអនុវត្តកេមវធិ្ីអប់រមំាតាបតិាអារភាា ប់ររឹុះសាថ ន
សិការដ្ឋ 

√ 
  

១.១៤ ម្រៀបចមំ្សៀវម្ៅធ្នធានសរមាប់អនុវត្តការម្រៀនសូរត្ចតិ្ត
សងគេម្ៅករេិត្េម្ត្តយយសិកា 

√ 
  

១.១៥ បំប នសតីពីការម្រៀនសូរត្ចិត្តសងគេម្ៅករេតិ្េម្ត្តយយសិកា √   
១.១៦ របាក់ឧបត្ថេភរបចណំេររូេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ណដ្ល

មានលកខែៈសតង់ដា 
√  

 

១.១៧ អគត្់អគង់សមាភ រៈសរមាប់កិចេដ្ំម្ែីរការ និងអភវិឌ្ឍេម្ត្តយយ
សិកាសហរេន ៍

√  
 

១.១៨ បំប នររេូម្ត្តយយសិកាសហរេនស៍តីពីការអនុវត្តកេមវធិ្ី
សិកាសរមាប់េម្ត្តយយសិកាសហរេនណ៍ដ្លមាន         
លកខែៈ សតង់ដា 

√  
 

១.១៩ វាយត្នេៃេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍មានលកខែៈសតង់ដា √   
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

២/៥ ២.១ បំប នសេត្ថភាពម្លីរបព័នធពិនតិ្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃ
ណអែកម្លីលទ្ធអលសរមាប់អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូ្ច 

 √  

២.២ បំប នសេត្ថភាពរែៈកេមការររប់ររងតាេសាោម្រៀន √   
២.៣ បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុកការងារអបរ់កុំមារតូ្ច ម្លី

ការម្រៀបចតំ្ួនាទ្ី ភារកិចេ សិទ្ធអិណំ្តច នងិរម្បៀបរបប
បំម្ពញការងារ 

 √  
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.៤ គ្នរំទ្េស្រនតីនាយកដាឋ នអបរ់កុំមារតូ្ចនិងអរគម្លខាធ្ិការដាឋ ន 
រ.ជ.រ.ក. ចូលរេួសនាិសីទ្អនតរជាត្សិតីពីការអភវិឌ្ឍកុមារ
តូ្ច 

√   

២.៥ ម្រៀបចណំកលេែរបពន័ធពិនតិ្យតាេដាន និងវាយត្នេៃសរមាប់
អនុវស័ិយអប់រកុំមារតូ្ច   √  

២. ការងារបឋមសកិា    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៨/២០ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព  √   
១.២ កិចេលទ្ធកេម   √  
១.៣ ពិនិត្យតាេដានសកេមភាពម្រៀន នងិបម្រងៀន   √  

១.៤ ពិនិត្យតាេដាន នងិជួយគ្នរំទ្ការអនុវត្តកញ្េប់សមាភ រ
អំណ្តនថ្នា ក់ដ្បូំង (EGRA) 

√   

១.៥ ររូបងាឹកអំណ្តនចុុះជួយររូបម្រងៀនម្លីការអនុវត្តកញ្េប់ 
សមាភ រៈអំណ្តនថ្នា ក់ដ្ំបូង  (EGRA) 

√   

១.៦ ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តេូលនធិ្ិដ្មំ្ែីរការសាោម្រៀន  √  

១.៧ ពិនិត្យតាេដាននងិគ្នរំទ្ការអនុវត្តកេមវធិ្ីសាោកុមារ
ម្េរត្ី សា័យវាយត្នេៃសាោម្រៀន ណអនការណកលេែសាោ
ម្រៀន ការររបរ់រងសាោម្រៀន និងការអនុវត្តរបពន័ធរឭំកជា
េុនសរមាប់ថ្នា កម់្េត្ត នងិDTMTs 

  √ 

១.៨ របជុបូំកសរបុសាោកុមារម្េរត្ី នងិសហរេនចូ៍លរេួ
អភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ំ

√   

១.៩ ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តវនិ័យណបបវជិាមានតាេ រករង 
រសរកម្គ្នលម្ៅ 

√   

១.១០ ពិនិត្យតាេដាននងិជួយគ្នរំទ្ការអនុវត្តកញ្េប់សមាភ រ      
រែិត្វទិ្ាថ្នា កដ់្បូំង (EGMA) 

  √ 

១.១១ ររូគ្នរំទ្រែិត្វទិ្ាចុុះជួយររូបម្រងៀនម្លីការអនុវត្ត
កញ្េប់សមាភ ររែិត្វទិ្ាថ្នា កដ់្ំបូង  (EGMA) 

  √ 

១.១២ ណកលេែ នងិម្បាុះពុេពឯកសារវនិ័យណបបវជិាមាន  √   

១.១៣ គ្នរំទ្ការអនុវត្តណអនការសកេមភាពម្គ្នលនម្ោបាយសី្ពី
ការការពារកុមារម្ៅសាោម្រៀន 

  √ 

១.១៤ ណកលេែ នងិម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅ និងអលិត្កញ្េប់សមាភ រ     
រែិត្វទិ្ាថ្នា កដ់្បូំង (EGMA)  

 √  

១.១៥ គ្នរំទ្អភិវឌ្ឍសាោម្រៀនជំនានថ់មី  √   

១.១៦ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលថ្នា ក់ពម្នៃឿន ៣៦០កាល និង
ម្សៀវម្ៅសិសសឆ្ា ទំ្ី១ ទ្ី២ និងទ្ី៣ េុេវជិាា រែិត្វទិ្ា 
ភាសាណេមរ វទិ្ាសាស្រសត និងសិកាសងគេសរុប ២៥៥០កាល 

  √ 

១.១៧ ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តកេមវធិ្ីថ្នា កព់ម្នៃឿនការសិកាម្ៅ
៧ម្េត្ត (កំពត្ បនាៃ យមានជ័យ រកម្ចុះ រពុះវហិរ 
ម្កាុះកុង សៃឹងណរត្ង និងកំពង់ធ្ំ)  

  √ 

១.១៨ គ្នរំទ្ នងិពរងឹងយនតការអនុវត្តកេមវធិ្ីម្សបៀងអាហរតាេ
សាោម្រៀន  នងិកេមវធិ្ីអាហរបូករែ៍សិសសរកីរកបឋេ
សិកា  

 √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.១៩ របជុបូំកសរបុការអនុវត្តកេមវធិ្ីម្សបៀងអាហរតាេសាោ
ម្រៀន នងិកេមវធិ្ីអាហរូបករែ៍សិសសរករីកម្ៅបឋេសិកា 

  
√ 

១.២០ អតល់អាហរម្ពលរពឹកធ្េមតា អាហរម្ពលរពកឹម្របីរបាស់ 
កសិអលសហរេន៍  អាហរនថារត្ង ់និងអាហរបូករែ៍
ជាសាច់របាក់  

√   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៥/២០ ២.១ បំប នររឧូម្ទ្ៃស នងិអាកអតល់របកឹាថ្នា ក់ជាត្ិ នងិថ្នា ក់
ម្រកាេជាត្ិ សតីពកីារររប់ររងសាោម្រៀន(SBM) 

 √  

២.២ អភិវឌ្ឍកញ្េប់សមាភ របម្រងៀន នងិម្រៀន និងវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន
ននកេមវធិ្ីអំណ្តនថ្នា ក់ដ្ំបូង(EGRA) ថ្នា ក់ទ្ី៣   √ 

២.៣ សិកាខ សាោបំប នសតីពីការអនុវត្តកញ្េប់សមាភ រអណំ្តនថ្នា ក់
ទ្ី១ នងិទ្ី២ ដ្ល់ររូបម្រងៀនថ្នា ក់ទ្១ី ទ្ី២នងិអាកពាក់ព័នធ 

 √  

២.៤ ចូលរេួសិកាខ សាោ សនាិសីទ្ និងទ្សសនកចិេម្រៅរបម្ទ្ស
របស់េស្រនតីរាជការ 

  √ 

២.៥ សិសសចូលរេួរប ងរបណ្តងំរែិត្វទិ្ា នងិវទិ្ាសាស្រសត
អនតរជាត្ិ  

  √ 

២.៦ សិកាខ សាោបំប នសី្ពីការអនុវត្តកញ្េប់សមាភ ររែិត្វទិ្ា
ថ្នា ក់ដ្ំបូង (EGMA) ដ្ល់នាយក ររូគ្នរំទ្ ររបូម្រងៀន
ថ្នា ក់ទ្ី១ ទ្ី២  

 √  

២.៧ ម្រៀបចរំំរូបែុ្ុះបណ្្តលថមី សី្ពីវនិយ័ណបបវជិាមានសរមាប់
នាយក និងររូបម្រងៀន  √  

២.៨ បំប នវនិ័យណបបវជិាមានដ្ល់ DTMTs  នាយកសាោ និង
ររូបម្រងៀន  √  

២.៩ បំប នសតីពវីធិ្រូីររនូំរបឋេសិកា    √ 
២.១០ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីព ីម្រហកចិេម្ៅករេតិ្

បឋេសិកា  
√ 

  

២.១១ បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីអប់រ ំនិងររូបម្រងៀនថ្នា ក់ពម្នៃឿន ៧
ម្េត្ត (សៃឹងណរត្ង រត្នររិ ីកពំង់ចេ នរពណវង ម្កាុះកុង  
និងបនាៃ យមានជយ័) ៣០៩ នាក់  

 √  

២.១២ ណកលេែម្គ្នលការែ៍អនុវត្ត និងកេមវធិ្ីសិកាម្សៀវម្ៅ
សិកាម្គ្នល និងកសាងឧបករែ៍វាយត្នេៃការសិកា
របស់សិសសថ្នា ក់ពម្នៃឿនការសិកា (សំែួរ ចម្េៃីយ លំ
ហត្់) 

  √ 

២.១៣ បំប នសតីពរីម្បៀបអលិត្ និងម្របរីបាស់ករេងសំែួរពាក់
ព័នធនងឹការសិការបស់សិសសបឋេសិកាថ្នា ក់ទ្ី១ ទ្២ី    
ទ្ី៣ ម្លីេុេវជិាា ភាសាណេមរ និងរែិត្វទិ្ា 

√   

២.១៤ បំប នវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀននងិម្រៀនសី្ពរីបសិទ្ធភាពននការ
ររបរ់រងថ្នា ក់ម្រៀនដ្ល់សាោបម្រងៀននិងម្រៀនម្ពញេយួនថា  

  √ 

២.១៥ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ករេងសំែួរពាក់ព័នធនឹង  
លទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់ទ្ី៤ ររបេុ់េវជិាា  (ណកលេែ
អនុវត្តករេងសំែួរ  និងសិកាខ សាោអសពាអាយ) 

  √ 

២.១៦ សិកាខ សាោបូកសរុបការអនុវត្តកេមវធី្អីបរ់ហំរិញ្ញវត្ថុ     
េូលដាឋ ន ឆ្ ឈងី និងការចងរកងឯកសារ 

√   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.១៧ ទ្សសនាកេមវធិ្ីជាត្ិសតីពីកេមវធិ្មី្សបៀងអាហរតាេសាោ
ម្រៀនម្ៅរបម្ទ្សជតិ្ខាង   √ 

២.១៨ សិកាខ សាោបំប នសេត្ថភាពរែៈកេមការររប់ររងអាហ
រូបករែ៍ថ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត នងិរករង រសរក េែឌ  សតពីីការ
អនុវត្តកេមវធិ្ីអតល់អាហរូបករែ៍សិសសរកីរកបឋេសិកា 

 

√  

២.១៩ សិកាខ សាោណែនាអំនុវត្តការបម្រងៀន នងិម្រៀនពីចមាា យ
តាេរបព័នធម្អ ចិរត្ូនកិ នងិការអតល់ថវកិាដ្ំម្ែីរការ
សាោម្រៀនបណនថេ ដ្ល់សាោបឋេសិការដ្ឋទូ្ទងំ
របម្ទ្ស 

√   

២.២០ សិកាខ សាោសតីពី ការរបកឹាររមុ្កាសលយករេិត្ថ្នា កដ់្ំបូង
ដ្ល់ទ្ីរបកឹាររមុ្កាសលយជំនាញ និងទ្រីបកឹាររមុ្កាសលយ
របចសំាោម្រៀន 

√   

៣. ការងារមធយមសកិា និងចំដែះទូដៅ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១៦/៣៤ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ លទ្ធកេមដ្មំ្ែីរការនាយកដាឋ ន √   
១.៣ លទ្ធកេមដ្មំ្ែីរការអរគនាយកដាឋ នអប់រ ំ √   
១.៤ លទ្ធកេមសមាភ ររប ងសញ្ញ បរត្ថ្នា ក់ពីរភាសា បារាងំ-ណេមរ √   
១.៥ ម្បីក ពរងីក និងបតូរម្ ម្ ុះសាោម្រៀនេធ្យេសិការដ្ឋ និង

ឯកជន 
 √  

១.៦ អនុវត្តកេមវធិ្ីអាហរូបករែ៍ √   
១.៧ ដ្ឹកនារំរបរ់រង នងិការបម្រងៀន-ម្រៀន  √  
១.៨ កិចេសហរបត្ិបត្តជិាេួយសាថ ប័ន អងគភាពម្អសងៗ និងនដ្រូ  √  
១.៩ ម្បសកកេមម្រៅរបម្ទ្ស   √ 

១.១០ ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តកេមវធិ្ីថ្នា កព់ីរភាសា បារាងំ-ណេមរ  √  
១.១១ ពិនិត្យតាេដានការររប់ររងកេមវធិ្អីាហរូបករែ៍  √  
១.១២ របជុពំិភាកាជាេយួនាយកសាោេធ្យេសិកាធ្នធាន

៥០ ម្លីដ្មំ្ែីរការរបត្ិបត្ត ិ
√   

១.១៣ ពិនិត្យតាេដានសាោេធ្យេសិកាធ្នធានម្លីដ្មំ្ែីរការ
របត្បិត្តិ និងការររប់ររងថវកិា 

 √  

១.១៤ ពិនិត្យតាេដានការបងាកឹ នងិណែនារំបត្បិត្តិ ម្ដ្េីបពីរងឹង
ការបម្រងៀនតាេរយៈម្ធ្ាីថ្នា កន់ិទ្សសន៍សាោធ្នធាន៥០ 

√   

១.១៥ ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តម្សៀវម្ៅណែនា ំCFS & EWS 
ជាេួយ POEs  DTMT ម្ដ្ីេបពីរងងឹម្លីសា័យវាយត្នេៃ 
ណអនការ នងិបំម្ពញទ្រេង់ Online 

 √  

១.១៦ រប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាថ្នា កព់ីរភាសា បារាងំ-ណេមរ √   
១.១៧ ឧបត្ថេភរបាក់ម្មា ងបណនថេ   √ 
១.១៨ អនុវត្តកេមវធិ្ីសាោម្រៀនជំនានថ់ម ី √   
១.១៩ អតល់អាហរូបករែ៍សិសសពូណកវទិ្ាសាស្រសតថ្នា ក់ទ្ី១១ ទ្ី

១២ 
 √  

១.២០ បំប នសេត្ថភាពររូេធ្យេសិកាទុ្ត្យិភូេិម្លីេុេវជិាា  
STEM និងវទិ្ាសាស្រសតសងគេ ដ្ល់សាោេធ្យេសិកា

√   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

ធ្នធាន៥០ និងវទិ្ាល័យេួយចំននួ 
១.២១ ពរងងឹការម្របរីបាស់អគ្នរធ្នធានម្លីការអតល់ថវកិា៥០០

ដុ្ោៃ រអាម្េរកិកាុងេួយឆ្ា  ំដ្ល់សាោេធ្យេសិកា
ធ្នធាន ៥០ និងសាោបណ្តត ញ ២៤៧  

 
√ 

 

១.២២ ពរងងឹការងារររបរ់រងសាោេធ្យេសិកា និងវធិ្ីសាស្រសត
បម្រងៀន 

 
√ 

 

១.២៣ ពរងងឹសេត្ថភាពការររប់ររងកេមវធិ្ីអាហរូបករែ៍ √   
១.២៤ ពរងងឹការអនុវត្តរបព័នធរឭំកជាេុន និងកេមវធិ្ីសាោកុមារ

ម្េរត្ ី
 √  

១.២៥ ពរងងឹសេត្ថភាពការម្ធ្ាណីអនការណកលេែសាោម្រៀន √   
១.២៦ សិកាខ សាោពរងងឹសេត្ថភាពភាសាបារាងំ    
១.២៧ បំប នសេត្ថភាពរបធានរករេបម្ចេកម្ទ្ស ១០េុេវជិាា សី្ពី

ការដ្ឹកនា ំនិងររប់ររងម្ៅសាោធ្នធាន៥០ និង      
វទិ្ាល័យេួយចំននួ 

√ 
  

១.២៨ សិកាខ សាោពរងងឹសេត្ថភាព និងណែនា ំពីណអនការ
Online និងពរងឹងការអនុវត្ត CFS & EWS ដ្ល់សាោ
ធ្នធាន ៥០ និងបណ្្តញ  

√ 
  

១.២៩ ទ្ិញម្សៀវម្ៅដាកប់ណ្តា ល័យអគ្នរធ្នធានទងំ ១៤ √   
១.៣០ ទ្ិញឧបករែ៍ពមិ្សាធ្ន៍ដាកអ់គ្នរធ្នធានទងំ ១៤ √   
១.៣១ ពរងងឹសេត្ថភាពការររប់ររងតាេសាោម្រៀនម្ៅនងឹ

កណនៃង (១៥០សាោ) 
 

√ 
 

១.៣២ ពរងងឹសេត្ថភាពការងារររប់ររងតាេសាោម្រៀន និងចុុះ
ជួយដ្ល់សាោម្រៀន ការ.ិអយក នងិេនៃរីអយក. 

 
√ 

 

១.៣៣ ទ្មាៃ ក់ថវកិារបត្ិបត្តិការអនុវត្តសរមាប់ សាោម្រៀន ការ.ិ
អយក នងិេនៃីរ អយក 

√   

១.៣៤ សិកាខ សាោបូកសរុបការអនុវត្តការងារ SBM និងពនិិត្យ
ម្ ងីវញិម្សៀវម្ៅណែនាកំារររបរ់រងតាេសាោម្រៀន 

 
√ 

 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

០/២ ២.១ ពរងងឹសេត្ថភាពេស្រនតមី្លីការងារររប់ររងតាេសាោម្រៀន 
និងណសៃេ 

 
√ 

 

២.២ របជុបូំកសរបុវាយត្នេៃការងារអនុវស័ិយេធ្យេសិកា  √  
៤. ការងារអបរ់ដំប្ៅប្បព័នធ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៩/១៥ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ របារពធទ្ិវាអកខរកេមជាត្ិ ៨កញ្ញ  ២០២០ √   
១.៣ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលកេមវធិ្ីអកខរកេម នងិសេេូល  √  
១.៤ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលកេមវធិ្ីជំនាញេុេរបរងាយៗ   √ 
១.៥ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលកេមវធិ្ីចូលម្រៀនម្ ងីវញិ √   
១.៦ ទ្ិញសមាភ រការោិល័យ សងាា រេិ √   
១.៧ ទ្ិញេ ូតូ្ √   
១.៨ អនុវត្តរបពន័ធពនិិត្យតាេដាន និងវាយត្នេៃការអនុវត្តកេម

វធិ្ីអប់រមំ្រៅរបពន័ធទូ្ទងំរបម្ទ្ស 
 

√  

១.៩ ម្បាុះពុេព Poster Covid 19 √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.១០ ណកសរេួលរបកាសម្លេ ២៤២៩ សតីពីការបម្ងោីត្ នងិការ
ររបរ់រងេជឈេែឌ លសិកាសហរេន ៍

 
√  

១.១១ អលិត្Spotវមី្ដ្អូចំនួនពីរសតីពេីជឈេែឌ លសិកា        
សហរេន ៍

√ 
  

១.១២ ឧបត្ថេភេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍ ១០ ម្ដ្េីបណីកលេែ
ម្ៅជាេជឈេែឌ លសិកាសហរេន៍រំរ ូ

√ 
  

១.១៣ ណកលេែកេមវធិ្ីសិកាលេែិត្ ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលសរមាប់
កេមវធិ្ីសេេូលបឋេសិកា នងិេធ្យេសិកាអប់រមំ្រៅ
របពន័ធ 

 

 √ 

១.១៤ កសាងឯកសារម្រកាយអកខរកេម  √  
១.១៥ បម្រងៀនអកខរកេម និងកេមវធិ្ីសេេូលអប់រមំ្រៅរបព័នធតាេ

របពន័ធសិកាពីចមាា យ 
√   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៥/៩ ២.១ អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពរែៈររប់ររងេជឈេែឌ លសិកា   
សហរេន ៍

 √ 
 

២.២ អភិវឌ្ឍណអនការសកេមភាពជាត្ិសរមាប់អនុវត្តម្គ្នល
នម្ោបាយជាត្សិតីពីការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្ 

 √ 
 

២.៣ ម្បាុះពុេពម្គ្នលនម្ោបាយជាត្ិសតីពីការសិកាម្ពញេយួ
ជីវតិ្ 

√ 
  

២.៤ ម្រជីសម្រសីរែៈររប់ររង េសស ណដ្លមានសាា នដ្លែ √   
២.៥ សិកាខ សាោអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសតីពកីារម្របីរបាស់កេមវធិ្ី

សិកាម្គ្នលសរមាប់កេមវធី្អីកខរកេម 
√ 

  

២.៦ បែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនកេមវធិ្សីេេូលបឋេសិកា √   
២.៧ អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពេស្រនតអីបរ់មំ្រៅរបពន័ធររប់លំដាប់ថ្នា ក ់

និងអាកពាកព់័នធ 
 √ 

 

២.៨ កសាងឯកសារបែតុ ុះបណ្តត លររឧូម្ទ្ៃសនងិររូ (សេ
េូល / អកខរកេម) 

 √ 
 

២.៩ កសាង នងិម្បាុះពុេពបែាអាត្អ់បរ់មំ្រៅរបពន័ធ √   
៥. ការងារសេុភាពសកិា    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

២០/២២ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ សមាភ របរកិាខ រណថទសុំេភាព √   
១.៣ ចូលរេួកចិេរបជុំ វរគបែតុ ុះបណ្តត ល សិកាខ សាោសនាិសីទ្

កាុងរបម្ទ្សជាេួយសាថ ប័នពាក់ពន័ធ 
√ 

  

១.៤ ចូលរេួកចិេរបជុំ វរគបែតុ ុះបណ្តត ល សិកាខ សាោសនាិសីទ្
ម្រៅរបម្ទ្សជាេយួសាថ ប័នពាក់ពន័ធ 

√ 
  

១.៥ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
១.៦ ពិនិត្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃការអនុវត្តកេមវធី្ីម្លីកកេពស់

សុេភាពសិកាតាេររុឹះសាថ នសិកា 
√ 

  

១.៧ ពិនិត្យសុេភាពនងិកាយសេបទសិសសនិងររុសិសសម្ៅ
តាេររុឹះសាថ នបែុ្ុះបណ្្តលររ ូ

√ 
  

១.៨ រប ងរបណ្តងំចុងម្ៅណដ្លអនុវត្តកេមវធិ្ីអាហរតាេ
សាោម្រៀន 

√ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.៩ របារពធទ្ិវាោងសមាែ ត្នដ្និងទ្ិវាអនាេ័យម្ៅតាេ
ររឹុះសាថ នសិកា 

√ 
  

១.១០ របជុរំករេការងារបម្ចេកម្ទ្សទ្កឹសាែ ត្និងអនាេ័យម្ៅតាេ
ររឹុះសាថ នសិកា 

√ 
  

១.១១ សាកលបងការអនុវត្តកេមវធិ្ីសុេភាពសិការរប់រជរង
ម្រជាយម្ៅសាោបឋេសិកាចតុ្េុេ 

√ 
  

១.១២ អភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលេុេវជិាា អប់រសុំេភាព ថ្នា ក់ទ្ី
២ និងថ្នា កទ់្ី៥ 

√ 
  

១.១៣ ម្ធ្ាីម្ត្ស្សាកលបងេៃឹេសារម្េម្រៀនេុេវជិាា អបរ់សុំេភាព
ថ្នា ក់ទ្ី២ នងិថ្នា កទ់្ី៥ 

√ 
  

១.១៤ បម្រងៀនសាកលបងេៃឹេសារម្េម្រៀនេុេវជិាា អបរ់សុំេភាព
ថ្នា ក់ទ្ី១ និងថ្នា កទ់្ី៤ 

√ 
  

១.១៥ ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលេុេវជិាា  "អបរ់សុំេភាព"សរមាប់
សាោររុម្កាសលយនិងវរិកតឹ្ការ 

√ 
  

១.១៦ សិកាខ សាោតៃ ស់បតូរបទ្ពមិ្សាធ្ សតពីីការអនុវត្តកេមវធិ្ី
ម្លីកកេពស់សុេភាពសិកា 

 √ 
 

១.១៧ អភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលេុេវជិាា អប់រសុំេភាពថ្នា ក់ទ្ី៨ 
និងថ្នា កទ់្ី១១ 

√ 
  

១.១៨ ម្ធ្ាីម្ត្ស្សាកលបងេៃឹេសារម្េម្រៀនេុេវជិាា អបរ់សុំេភាព
ថ្នា ក់ទ្ី៨ និងថ្នា កទ់្ី១១ 

√ 
  

១.១៩ បម្រងៀនសាកលបងេៃឹេសារម្េម្រៀនេុេវជិាា អបរ់សុំេភាព 
ថ្នា ក់ទ្ី៧ នងិទ្១ី០ 

√ 
  

១.២០ អភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីសិកាលេែិត្េុេវជិាា អប់រសុំេភាពសរមាប់
េជឈេែឌ លររុម្កាសលយភូេិភារ  

√ 
  

១.២១ អភិវឌ្ឍសមាភ រឧបម្ទ្សបម្រងៀននិងម្រៀន សី្ពីការអប់របំងាោ រ
ម្ររឿងម្ញៀនេុសចាប់សរមាប់ររូបម្រងៀន សិសស ររសិុសស 
ររុនិសសតិ្ម្ៅតាេររឹុះសាថ នសិកា 

 

√  

១.២២ ម្បាុះពុេពនងិអសពាអាយម្សៀវម្ៅការលូត្ោស់និងការណរប
របួល និងម្សៀវម្ៅការវវិត្តម្ៅជាម្កមងរបរសម្ពញវយ័ 

√ 
  

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៧/៧ ២.១ សិកាខ សាោអប់រអំសពាអាយនិងជំរញុការអនុវត្ត ម្គ្នល
នម្ោបាយជាត្ិ សតីពីសុេភាពសិកា 

√ 
  

២.២ ម្រៀបចណំអនការសកេមភាពជាត្ិ សតីពសុីេភាពសិកា 
២០២០-២០៣០ 

√ 
  

២.៣ សិកាខ សាោសតពីីការម្រៀបចំលិេតិ្បទ្ដាឋ នរត្ិយុត្ត នងិ  
យនតការការងារសរមាប់អនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយជាត្សិតីពី
សុេភាពសិកា 

√ 
  

២.៤ ម្បាុះពុេពម្គ្នលនម្ោបាយជាត្ិ សតីពីសុេភាពសិកា √   
២.៥ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់នងិពរងឹងការអនុវត្តម្គ្នល

ការែ៍ណែនាអំនុវត្តលកខេែឌ អបបបរមា សតីពីទ្កឹសាែ ត្
និងអនាេ័យម្ៅតាេររុឹះសាថ នសិកា(អនុវត្តរម្រមាង     
អនាេ័យររំូតាេសាោម្រៀន) 

√ 

  

២.៦ សិកាខ សាោអប់រអំសពាអាយដ្ល់បុរគលិកអបរ់វំយ័ចស់ សី្ √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

ពីសុវត្ថិភាពចំែីអាហរ អាហរមានសុវត្ថិភាព និងរបប
អាហរមានតុ្លយភាព 

២.៧ សិកាខ សាោអសពាអាយអប់រដំ្ល់រករេរបកឹាយុវជន យុវ
ជនកាកបាទ្រកហេ និងកាយរទឹ្ធិសតពីីការបងាោ រការម្របី
របាស់ម្ររឿងម្ញៀនេុសចាបន់ិងសុវត្ថិភាពចររាចរែ៍អៃូវ
ម្គ្នក 

√ 

  

៦. ការងារតប្មង់ទិសវិោា ជីវៈ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១៨/
២៨ 

១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ ទ្ិញសមាភ រការោិល័យ និងសមាភ ររប ង បរកិាខ រ

បម្ចេកម្ទ្សព័ត្៌មានវទិ្ា និងេិនណេនព័ត្៌មានវទិ្ា  
ម្ទចរកោនយនត 

√ 
  

១.៣ សមាភ របម្ចេកម្ទ្សបម្រងៀន នងិម្រៀន ម្ររឿងសងាា រេិ នងិ
បរកិាខ របម្ចេកម្ទ្សព័ត្៌មានវទិ្ា (Tablet) 

√   

១.៤ បម្រងៀន នងិម្រៀនណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស √   
១.៥ ណែនា ំនិងបងាឹកតៃ ល់កេមវធិ្អីប់របំែិំនជីវតិ្ √   
១.៦ អនុវត្តកេមវធិ្ីរត្វីស័ិយ √   
១.៧ ណែនា ំនិងបងាា ត្ប់ងាា ញការអនុវត្តម្សវាេរគុម្ទ្ៃសក៍អាជីព 

និងការអតល់របឹកា 
√   

១.៨ ណែនា ំនិងបងាា ត្ប់ងាា ញការអនុវត្តម្សវាេរគុម្ទ្ៃសក៍អាជីព 
និងការអតល់របឹកា 

  √ 

១.៩ កិចេដ្មំ្ែីរការអងគភាពេជឈេែឌ លអប់របំម្ចេកម្ទ្ស
េិត្តភាព កេពុជា ជប ុន 

√   

១.១០ រប ងបញ្េប់ឆ្ា ទំ្១ី ឆ្ា ទំ្ី២ នងិការរប ងសញ្ញ បរត្
បម្ចេកម្ទ្ស និងវជិាា ជីវៈករេតិ្៣ 

√   

១.១១ រសាវរជាវនិងរបេូលព័ត្៌មានម្ដ្ីេបពីរងីកវទិ្ាល័យចំម្ែុះ
ទូ្ម្ៅ នងិបម្ចេកម្ទ្ស 

√   

១.១២ ណសាងរកការសហការជាេួយរករេហុ្ន សហរគ្នស   √ 
១.១៣ ម្ត្សតសតង់ដាវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅ និងបម្ចេកម្ទ្ស √   
១.១៤ សិកាទ្ីតាងំម្ដ្េីបសីាងសង់និងបំពាក់សមាភ រម្រាងជាង   √ 
១.១៥ ម្រៀបចមំ្វទ្ិកាអបរ់តំ្រេង់ទ្ិសសិសានុសិសស √   
១.១៦ រសាវរជាវនិងរបេូលព័ត្៌មានម្ដ្ីេបកីែំត្់េុេជំនាញម្ៅ

តាេទ្ីអារណដ្លមានរសាប ់
√   

១.១៧ ពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីកេមវធិ្ីសិកា √   
១.១៨ តាងំពិពរ័ែ៌សាា នដ្សិសសណអាកអបរ់បំម្ចេកម្ទ្ស និងពពិ័រ

ែ៌ថ្នា ក់ជាត្ិជាេយួរកសួងការងារ 
  √ 

១.១៩ ទ្សសនកចិេសិកា និងចូលរេួកេមវធិ្ីណអាកអប់របំម្ចេកម្ទ្ស
កាុង នងិម្រៅរបម្ទ្ស 

  √ 

១.២០ ណែនា ំនិងបងាឹកវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន ៦ដ្ំណ្តក់កាល វធិ្ី
សាស្រសតវាយត្នេៃ 

√   

១.២១ សិកាខ សាោពិនិត្យម្ ងីវញិការអនុវត្តកេមវធិ្អីបរ់បំំែិន
ជីវតិ្ 

  √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.២២ កសាងឯកសារទ្សសនាទនវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន និងម្រៀន
តាេណបបបម្ចេកវទិ្ាម្អ ចិរត្ូនកិ 

  √ 

១.២៣ សិកាខ សាោឆ្ៃុុះបញ្េ ងំពនិិត្យម្ ងីវញិការអនុវត្តកេមវធិ្ី   
េរគុម្ទ្ៃសក៍អាជពី និងការអ្ល់របឹកា 

  √ 

១.២៤ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ឯកសារ សកេមភាពេរគុម្ទ្ៃស
ក៍អាជីព 

  √ 

១.២៥ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅកេមវធិ្ីសិកាជំនាញណកនចាអាហរ √   
១.២៦ អសពាអាយកេមវធិ្សិីកាជំនាញណកនចាអាហរ √   
១.២៧ អតល់សមាភ រៈគ្នរំទ្ម្លីជំនាញណកនចាអាហរ √   
១.២៨ ពរងងឹសេត្ថភាពសាោម្រៀនកាុងការបម្ងោីត្អាជីវកេមខាា ត្តូ្ច   √ 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៣/៤ ២.១ បំប ននាយកវ.ិធ្នធាន និងររទូ្ទ្ួលបនៃុកសកេមភាព       
េរគុម្ទ្ៃសក៍អាជពី ម្លីការម្រៀបចណំអនការ និងអនុវត្ត
សកេមភាពេរគុម្ទ្ៃសក៍អាជីព  

  √ 

២.២ បំប នសេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃសថ្នា ក់ជាត្ណិអាកេរគុម្ទ្ៃសក៍អាជីព 
និងការអ្ល់របឹកា 

√   

២.៣ ប ប នសេត្ថភាពររូរបកឹាអាជីព √   
២.៤ ប ប នសេត្ថភាពររូបម្ចេកម្ទ្សម្លីជំនាញណកនចាអាហរ √   

៧. ការងារបែេុ ះបណេ ល និងវិប្កឹតយការ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៣១/
៣៨ 

១.១ អគត្់អគង់សមាភ រៈ នថៃម្សវា ជួសជុល ដ្ំម្ែីរការអងគភាព និង
ការបែតុ ុះបណ្តត ល និងណថទរំថយនត 

√ 
  

១.២ អគត្់អគង់សមាភ រៈនិងម្បាុះពុេពឯកសាររប ង នងិវរគបបំ នររូ
ករេតិ្េូលដាឋ ន 

√ 
  

១.៣ លទ្ធកេមសរមាបអ់ងគភាពសាោេម្ត្តយយេជឈេិ √   
១.៤ តាេដានការអនុវត្តកេមវធិ្បីែតុ ុះបណ្តត ល និង កេមសិកា

ររុម្កាសលយររុសិសសឆ្ា ទំ្ី១ ទ្ី២ ររូបម្រងៀនម្ចញថមី ររូ
បម្រងៀនករេិត្េូលដាឋ ន និង ការបស្រញ្ា បម្យនឌ្រ័កាុង         
វស័ិយអប់រ ំ 

√ 

  

១.៥ តាេដានការអនុវត្តការហាកឹហត្់តាេសាោម្រៀនបឋេ
សិកាម្គ្នលម្ៅ GPE 

√ 
  

១.៦ ជួយម្ៅនងឹកណនៃងដ្ល់រែៈររប់ររងសាោម្រៀន  សតពីី 
ការររប់ររងតាេសាោម្រៀន  

√ 
  

១.៧ បែតុ ុះបណ្តត លររូេម្ត្តយយសិកា √   
១.៨ រប ងបញ្េប់ នងិម្រជីសម្រសីររូបម្រងៀន √   
១.៩ បូកសរុប និងណកលេែកេមវធិ្ីបែតុ ុះបណ្តត ល √   

១.១០ បូកសរុបណកលេែកេមវធិ្បីែតុ ុះបណ្តត ល និងណែនាមំ្របី
របាស ់

√ 
  

១.១១ បំប នសេត្ថភាពរែៈររបរ់រង នងិររូឧម្ទ្ៃស ររូ
បម្រងៀនអពំី វធិ្សីាស្រសតបម្រងៀនថម ី

√ 
  

១.១២ បំប នវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀនតាេណបបរុិះរកជូនររឧូម្ទ្ៃស នងិ
ររូបម្រងៀន 

√ 
  

១.១៣ បំប នសតីពីការបម្រងៀន និងម្រៀនភាសាអង់ម្រៃសថ្នា កទ់្ី៧-៩ √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.១៤ បំប ននាយកសាោេធ្យេអពំី SBM √   
១.១៥ បំប នសតីពីការម្របីរបាស់សតង់ដានាយកសាោ √   
១.១៦ បំប នការម្របីរបាស់ ICT កាុងការបម្រងៀន នងិម្រៀន √   
១.១៧ បំប នសតីពីការបស្រញ្ា បម្យនឌ្័រម្លីទ្ីរបកឹាកុមារ ី √   
១.១៨ សិកាខ សាោពិនិត្យម្ ងីវញិការបស្រញ្ា បម្យនឌ្័រកាុងវស័ិយ

អប់រ ំ
√ 

  

១.១៩ ចូលរេួសិកាខ សាោ របជុំ និងកេមវធី្ីម្អសងៗ √   
១.២០ បំប នសតីពីការម្របីរបាស់សតង់ដា និងបម្ចេកម្ទ្ស             

បណ្តា ល័យ  
√ 

  

១.២១ សិកាខ សាោសតីពីការអលិត្សមាភ របម្រងៀន √   
១.២២ សិកាខ សាោត្រេង់ទ្ិសសតីពីការម្រៀបចំម្ត្សតវាយត្នេៃ និង

ការររប់ររងតាេសាោម្រៀន 
√ 

  

១.២៣ បម្ងោតី្របពន័ធ CPD √   
១.២៤ បំប នសេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃសឱ្យទ្ទ្ួលបានសញ្ញ បរត្

បរញិ្ញ បរត្អបរ់ ំ
 

√  

១.២៥ បំប នសេត្ថភាពររឧូម្ទ្ៃសតាេត្រេូវការបំប នសេត្ថភាព  √  
១.២៦ គ្នរំទ្ការអភិវឌ្ឍណអនការអភវិឌ្ឍសាោម្រៀន √   
១.២៧ បំប នសតីពីភាពឆ្ប់ចប់អាេមែ៍ម្យនឌ្័រ √   
១.២៨ អភិវឌ្ឍឯកសារវធិ្សីាស្រសតបម្រងៀន នងិេៃឹេសារណអាកបឋេ

សិកា និងបបំ ន 
√ 

  

១.២៩ អភិវឌ្ឍឯកសារទ្ីរបឹកាសាោម្រៀន √   
១.៣០ អនុវត្តការហាកឹហត្់តាេសាោម្រៀនបឋេសិកាម្គ្នលម្ៅ 

របស់ GPE 
√ 

  

១.៣១ ម្រៀបចំការវាយត្នេៃត្រេូវការរបស់េជឈេែឌ ល
ររុម្កាសលយ ភូេភិារ 

√ 
  

១.៣២ គ្នរំទ្ TEC, TTCs and NIE កាុងការបម្ងោីត្េជឈេែឌ ល 
សិកាវជិាា ជីវៈ 

√ 
  

១.៣៣ ម្រៀបចំ CPD សរមាប់ររូ និងនាយកសាោ   √ 
១.៣៤ អលិត្សមាភ រឧបម្ទ្សលកខែៈ Digital សរមាប់បំប នររូ   

េម្ត្តយយសិកា 
√ 

  

១.៣៥ អនុវត្តកញ្េប់ SBM ម្ៅបឋេសិកា   √ 
១.៣៦ ម្រៀបចបំញ្េូ លេៃឹេសារបំែិនជវីតិ្េូលដាឋ នម្ៅកាុងកេមវធិ្ី

សិកាបែតុ ុះបណ្តត ល តាេរយៈការពិម្រគ្នុះម្ោបល់
ជាេួយ TECs, RTTCs, នងិ PTTCs  

 
 √ 

១.៣៧ សិកាខ សាោពរងងឹសេត្ថភាពសតីពកីារពរងឹងត្ួនាទ្ីរបស់
ករេងសាោម្រៀននិងអតល់ការណែនាមំ្ដ្ីេបណីកលេែការ
បម្រងៀននងិការម្រៀនសូរត្ (ការណែនាជំារករេនិងការ
ណែនាបុំរគល) 

 

 √ 

១.៣៨ សិកាខ សាោសតីព ីការម្រៀបចបូំកសរបុរបចឆំ្ា មំ្ដាយម្តត ត្
ការយកចតិ្តទុ្កដាក់ម្លីការអនុវត្តណកលេែម្េម្រៀនណដ្ល
ទ្ទ្ួលបានការសរេបសរេួលនងិការររប់ររងម្ដាយ 

 
 √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

POE នងិ DOE នងិការគ្នរំទ្ណអាកបម្ចេកម្ទ្សពីររូបងាកឹ 
TTC  

៨. ការងារអភវិឌ្ឍកមមវិធសីកិា    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១០/
១៤ 

១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ អគត្់អគង់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល √   
១.៣ អគត្់អគង់សមាភ រការោិល័យ √   
១.៤ អគត្់អគង់សមាភ របម្ចេកម្ទ្សេនិណេនពត័្៌មានវទិ្ា √   
១.៥ អគត្់អគង់សមាភ របម្ចេកម្ទ្សពត័្៌មានវទិ្ា √   
១.៦ អគត្់អគង់សងាា រេិ √   
១.៧ ពិនិត្យតាេដាននងិគ្នរំទ្ការអគត្អ់គងរ់របរ់រង នងិម្របី

របាស់ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលការអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកានងិការ
វាយត្នេៃនងិការងារបណ្តា ល័យម្ៅររឹុះសាថ នអបរ់ចំមំ្ែុះ
ទូ្ម្ៅឯកជននងិរដ្ឋម្ៅររបភូ់េិសិកា 

 

√  

១.៨ គ្នរំទ្ការចូលរេួជាេួយអងគភាពម្អសងៗ  √  
១.៩ ម្រៀបចទំ្ិវាជាត្ិអណំ្តន ១១េីនា ២០២០ និងម្វទ្កិាកេម

វធិ្ីសិកា 
√ 

  

១.១០ អភិវឌ្ឍឯកសារវធិ្សីាស្រសតបម្រងៀនភាសាណេមរថ្នា កទ់្ី១ នងិទ្ី២ 
ការបម្រងៀនអកសរសិលបប៍រម្ទ្ស ម្គ្នលវធិ្ីSTEM អលិត្
សមាភ របម្រងៀនេុេវជិាា សិកាសងគេ វធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន        
រែិត្វទិ្ា អបរ់បំំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ នឧបករែ៍
រសាវរជាវការអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកា ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នលេុេ
វជិាា អបរ់សិំលបៈ នងិម្ធ្ាបីចេុបបនាកេមម្គ្នលនម្ោបាយសតីពី
ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល 

 

√  

១.១១ អលិត្សមាភ របម្រងៀននងិម្រៀនសតីពីការអបរ់ណំរបរបួល
អាកាសធាតុ្សរមាប់ការអប់រមំ្ៅបឋេសិកា 

√ 
  

១.១២ អសពាអាយកេមវធិ្អីប់រកុំមារសី្ពីវធិ្បីងាោ រនងិសម្ស្រងាគ ុះជន
រងម្រគ្នុះថ្នា កឬ់របសួម្អសងៗ 

√ 
  

១.១៣ អសពាអាយឯកសារណអនការ EPRPសរមាប់វស័ិយអបរ់ដំ្ល់
ថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ ិ

√ 
  

១.១៤ អសពាអាយឯកសារបម្រងៀនភាសាអង់ម្រៃស  សតង់ដាបណ្តា
ល័យ បំែិនជីវតិ្តាេេូលដាឋ ន ម្របរីបាស់ ICT កាុងការ
បម្រងៀនេុេវជិាា រែិត្វទិ្ានងិ វទិ្ាសាស្រសត  ការម្រៀននិង
បម្រងៀនតាេណបបម្គ្នលវធិ្ីណសៃេនងិការវាយត្នេៃលទ្ធអល
សិកានិងការអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកាម្ៅសាោឯកជន 

 

√  

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

០/២ ២.១ គ្នរំទ្ជនំួយបម្ចេកម្ទ្សម្លីការរសាវរជាវ ម្រៀបចំណអនការ 
ការអភវិឌ្ឍសេត្ថភាព ការអភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីសិកានិង
ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល 

  √ 

២.២ កសាងសេត្ថភាពេស្រនតជីំនាញកេមវធិ្សិីកា ម្សៀវម្ៅសិកា 
ការវាយត្នេៃការអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកា ការររប់ររងម្សៀវម្ៅ
សិកាម្គ្នល និងការងារបណ្តា ល័យ និងអប់របំំែិនជីវតិ្
តាេេូលដាឋ នណបប E-Learning កេមវធិ្ីតៃ ស់បតូរបទ្ពមិ្សាធ្
ដ្ល ់ររបូម្រងៀននងិរែៈររបរ់រងសាោ 

 

√  
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

៩. ការងារអបរ់ពំិដសស    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៨/១០ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ គ្នរំទ្ដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
១.៣ ពិនិត្យតាេដានដ្ំម្ែីរការបម្រងៀន និងម្រៀនអប់របំរោិបនា 

េម្ត្តយយសិកា 
√   

១.៤ ពិនិត្យតាេដានការម្រៀននិងបម្រងៀន ការអបរ់បំរោិបនា 
សរមាប់េម្ត្តយយសិកា បឋេសិកា 

√   

១.៥ ពិនិត្យតាេដានដ្ំម្ែីរការការបម្រងៀន និងម្រៀនអប់រពំហុ
ភាសាេម្ត្តយយសិកានិងបឋេសិកា 

√   

១.៦ គ្នរំទ្ការអភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីសិកា ឯកសារបែតុ ុះបណ្តត ល     
ររុសិសសម្ៅ RTTC Stungtreng (include TA) 

 √  

១.៧ គ្នរំទ្ការអភិវឌ្ឍម្សៀវម្ៅសិកា នងិម្សៀវម្ៅររូសរមាប់ 
៥ភាសា 

  √ 

១.៨ គ្នរំទ្ការអភិវឌ្ឍឯកសារសរមាប់កែំត្់អត្តសញ្ញ ែ
សិសសពិការម្របរីបាស់ម្ៅ បឋេសិកា  

√   

១.៩ កសាងឯកសារអប់របំរោិបនាសរមាប់បំប នររូបឋេភូេិ
សរមាប់ដាក់បញ្េូ លNIE 

√   

១.១០ សមាភ របម្រងៀននិងម្រៀន សាា ក់ម្ៅ ហូបចុក ម្ធ្ាដី្ំម្ែីរ និង
កិចេដ្មំ្ែីរការវទិ្ាល័យអប់រពំិម្សស 

√   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៧/១១ ២.១ បែុ្ុះបណ្្តល នងិបំប នររូអប់រពំហុភាសា √   
២.២ បំប នសេត្ថភាពរករេការងារម្េត្តសី្ពីកុមារមានពិការភាព

សត្ិបញ្ញ  
√   

២.៣ បំប នសេត្ថភាពររូបឋេភូេិសី្ពីការអបរ់បំរោិបនា √   
២.៤ ចូលរេួវរគបបំ នសេត្ថភាព និងទ្សសនកិចេសិកា ម្ៅម្រៅ

របម្ទ្ស 
  √ 

២.៥ បំប នសេត្ថភាពររូបឋេសិកាសី្ពកីារបម្រងៀនសិសសមាន
បញ្ា ម្េីលកាុងថ្នា ក់អបរ់បំរោិបនា 

  √ 

២.៦ បំប នសេត្ថភាពថ្នា ក់ម្េត្ត រសរកសតពីីការអប់របំរោិបនាជា
ពិម្សសត្ំបន់ជាយរករង និង សហការជាេួយ OIC 

√   

២.៧ បំប នសេត្ថភាពររូេម្ត្តយយសិកានងិររូសហរេន៍ កាុង
ម្េត្ត BMC, OMC, SHV and PNP រេួទងំត្ំបន់ជាយ
រករងណដ្លរកីរក 

√ 
  

២.៨ គ្នរំទ្ការបបំ នររបូម្រងៀន(ររូបម្រងៀនបឋេសិកា ត្បំន់
ជាយរករង និងដាច់រសោល) សតីពីការអបរ់បំរោិបនា 
ម្ដាយម្របរីបាស់ឯកសារ ២៨ម្មា ង  

√ 
  

២.៩ គ្នរំទ្ការអនុវត្ត នងិបំប នររូេម្ត្តយយសិកាអប់រពំហុភាសា 
រេួទងំការអភវិឌ្ឍសមាភ រម្រៀន និងបម្រងៀន កាុងម្េត្តទងំ៥ 

 √  

២.១០ គ្នរំទ្ការបបំ នសតពីីជំនាញការបម្រងៀនថ្នា កអ់បរ់ពំហុភាសា 
និងការតាេដានររូអបរ់ពំហុភាសា និងថ្នា កម់្េត្ត រសរក 
កាុងម្េត្តទងំ៥ (បឋេសិកា) 

√ 
  

២.១១ របជុបូំកសរបុម្រៀបចំណអនការរបចឆំ្ា  ំសរមាប់ការងារអប់រ ំ   √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

ពហុភាសា  
១០. ការងារឧតេមសកិា    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១៤/
២៣ 

១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព                    √   
១.២ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅណអនការរបត្ិបត្តរិបចឆំ្ា  ំនិង ណអនការ

យុទ្ធសាស្រសត 
 √  

១.៣ ទ្ិញសមាភ រការោិល័យ សមាភ របម្ចេកម្ទ្សនងិម្របងឥនធនៈ    √   
១.៤ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅករេងពត័្៌មានអាហរូបករែ៍ សំែំុ

ពាកយសំុអាហរបូករែ៍ នងិម្សៀវម្ៅេរគុម្ទ្ៃសក៍២០២០ 
√   

១.៥ របាក់បណំ្តច់អាកពិម្រគ្នុះការជាត្និងិអនតរជាត្ិ                    √   
១.៦ ពិនិត្យតាេដានដ្ំម្ែីរការចុុះម្ ម្ ុះចូលម្រៀនម្ៅតាេ

ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា  
√   

១.៧ ពិនិត្យតាេដានការរប ងឬការពារសារណ្តបទ្បញ្េប់ការ
សិកាម្ៅតាេររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា                                      

√   

១.៨ ចុុះពនិិត្យតាេដានការអនុវត្តការម្ដាុះរសាយបែតឹ ងត្វា 
របស់និសសតិ្ម្ៅតាេររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា                                    

√   

១.៩ សិកាខ សាោសតីពីការអនុវត្តការម្ដាុះរសាយបែតឹ ងត្វា 
របស់ និសសតិ្ម្ៅតាេររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា                                     

√   

១.១០ សិកាខ សាោសតីពីម្គ្នលការែ៍ណែនាពំីសាថ នភាពនសិសតិ្
ម្រកាយបញ្េប់ការសិកា                                            

√   

១.១១ សិកាខ សាោសតីពីយនតការនងិនីត្វិធិ្កីាុងការម្រជីសម្រសី
និសសតិ្អាហរបូករែ៍ចូលម្រៀនថ្នា កប់រញិ្ញ បរត្  

√   

១.១២ ពិនិត្យតាេដានម្ដ្េីបគី្នរំទ្ការចុុះម្ ម្ ុះ 
-ដ្ឹកជញ្ាូ នសំែំុពាកយសំុអាហរូបករែ៍ 
-ដ្ឹកជញ្ាូ នលទ្ធអលអាហរូបករែ៏របស់រដាឋ ភិបាល 

 √ 
 

១.១៣ ម្រជីសម្រសីនិងរប ងម្រជីសម្រសីនសិសតិ្អាហរូបករែ៍ឱ្យ
ចូលម្រៀនថ្នា ក់បរញិ្ញ បរត្ម្ៅររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា 

 √ 
 

១.១៤ ពិនិត្យសាថ នភាពទ្តីាងំ អគ្នរ និងសមាភ ររូបវន័ត កាុងការ
បម្ងោតី្ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាថមី  សាខាថមី ណរបកាៃ យេុេ
ជំនាញថមី បតូរទ្ីតាងំ                                                         

√ 
  

១.១៥ ម្រៀបចំសិកាខ សាោអសពាអាយណអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយ
អប់រ ំ២០១៩-២០២៣                                                       

√   

១.១៦ សិកាខ សាោបែតុ ុះបណ្តត លសតីពីការសិកាអនឡាញ ម្ៅ
តាេររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា                                        

  √ 

១.១៧ ពិនិត្យសាថ នភាពបែតុ ុះបណ្តត លសតីពីការសិកាអនឡាញម្ៅ
តាេររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា                                                                          

√   

១.១៨ របជុំ និងសិកាខ សាោម្លីការណកលេែម្គ្នលការែ៍ណែនា ំ 
សតីពីរបពន័ធធានារុែភាពអប់រនំអៃកាុងសរមាប់ររឹុះសាថ ន
ឧត្តេសិកា 

 
√  

១.១៩ សិកាខ សាោអសពាអាយសតីពីម្គ្នលការែ៍ណែនាសំតីពី
របពន័ធធានារុែភាពអបរ់នំអៃកាុងសរមាប់ររឹុះសាថ នឧត្តេ
សិកា 

 √ 
 



   

200 

 

សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.២០ សិកាខ សាោបែតុ ុះបណ្តត លសរមាបេ់ស្រនតរីរប់ររងរដ្ឋបាល
និងេស្រនតីវាយត្នេៃននររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា៥ កាុងការធានា
រុែភាពអបរ់នំអៃកាុង  

 √ 
 

១.២១ បែតុ ុះបណ្តត លររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាសតីពីការអនុវត្តការ
ធានារុែភាពអប់រនំអៃកាុង 

 √ 
 

១.២២ ពិនិត្យតាេដានររុឹះសាថ នឧត្តេសិកាម្លីការអនុវត្តការ
ធានារុែភាពអប់រនំអៃកាុង 

 √ 
 

១.២៣ ចូលរេួកចិេរបជុំជាេួយរែៈកមាម ធ្កិារកេមវធិ្ចីល័ត្
និសសតិ្អនតរជាត្អិាស្ាន         

√   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

២/១៨ ២.១ របេូលទ្និាន័យសថតិ្ិនិសិសត្ សាស្រសាត ចរយ បុរគលិកសិកា 
និងពត័្៌មានកិចេសហរបត្បិត្តិការរតាេររុឹះសាថ នឧត្តេ
សិកា  

 √ 
 

២.២ អភិវឌ្ឍម្គ្នលការែ៍ណែនានំនការអនុវត្តរបពន័ធររប់ររង
ទ្ិនាន័យព័ត្៌មានវទិ្ាឧត្តេសិកា 

 √  

២.៣ សិកាខ សាោសតីពីសាថ នភាពបចេុបបនាននរបពន័ធររប់ររង
ទ្ិនាន័យព័ត្៌មានវទិ្ាឧត្តេសិកានងិការអនុវត្ត 

√ 
  

២.៤ ពិនិត្យម្ ងីវញិនូវទ្ិនាន័យណអាកតាេដាននិងវាយត្នេៃ     
លទ្ធអលកាុងរបពន័ធ HEMIS 

 
√  

២.៥ សិការបាយការែ៍ជំនាញនិងម្ធ្ាតីារាងសតីពីជំនាញណដ្ល  
ទ្ីអារការងាររត្វូការ 

 
 

√ 

២.៦ សិកាខ សាោជាេួយររឹុះសាថ នឧត្តេសិកាម្លីការបញ្េូ ល
ទ្ិនាន័យណដ្លរត្វូការម្ៅកាុងរបព័នធតាេដាននងិវាយត្នេៃ 

 
 

√ 

២.៧ បែតុ ុះបណ្តត លកាុងរសរកសតីពីការសរម្សរកេមវធិ្កុីំពយូទ្រ័    
ត្បណ្តត ញ និងសនតិសុេរបព័នធេូលដាឋ នម្រហទ្ំព័រកាុង
ចំម្ណ្តេរករេសាូល HEMIS  

 
 

√ 

២.៨ ពិនិត្យតាេដានម្លីការបញ្េូ លទ្ិនាន័យរបស់ HEMIS ម្ៅ
តាេររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា 

 
√  

២.៩ របេូលនងិម្រៀបចំរបាយការែ៍ទ្ិនានយ័របស់របព័នធ
HEMIS 

 
 

√ 

២.១០ អភិវឌ្ឍន៍សេត្ថភាពេស្រនតីណអាកពិនតិ្យតាេដាន នងិវាយ
ត្នេៃរម្រមាង                                                                                 

 
 

√ 

២.១១ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពីម្សចកតីរពាងឯកសារទ្សស 
នាទនសតីពីសា័យភាព និងរែម្នយយភាពកាុងការររប់ររង
ហរិញ្ញវត្ថុ                                                     

 
√  

២.១២ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពីម្សចកតីរពាងឯកសារទ្សស
នាទនសតីពីសា័យភាព និងរែម្នយយភាពកាុងការររប់ររង
ធ្នធានេនុសស                                                                      

 √ 
 

២.១៣ ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពីម្សចកតីរពាង
របកាសអនតររកសួងសតីពីការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុ                             

 √  

២.១៤ ម្រៀបចំសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពីម្សចកតីរពាង
របកាសអនតររកសងួសតីពីការររប់ររងធ្នធានេនុសស                      

 √  

២.១៥ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សី្ពកីារម្រៀបចឯំកសារទ្សស  √  



   

201 

 

សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

នាទនសតីពីម្គ្នលនម្ោបាយរសាវរជាវ និងអភវិឌ្ឍន៍  
២.១៦ សិកាខ សាោ សតីពីការម្រៀបចមំ្សចកតរីពាងណអនការម្េ

សរមាប់អភវិឌ្ឍនធ៍្នធានេនុសសកាុងអនុវស័ិយឧត្េ្សិកា    
 √  

២.១៧ សិកាខ សាោសតីពីភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនិងការររប់ររង ម្ៅ
តាេររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា  

 
 √ 

២.១៨ ចូលរេួរបជុំ សិកាខ សាោ, និងសនាសីិទ្កាុងនងិម្រៅ
របម្ទ្ស                                                                            

√ 
  

១១. ការងារប្សាវប្ោវវិទាសាស្តសត    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៨/១១ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
១.៣ ពិនិត្យតាេដានម្លីការបែុ្ុះបណ្្តលថ្នា ក់ម្រកាយ

បរញិ្ញ បរត្ 
√ 

  

១.៤ របេូល ពនិិត្យម្អៃៀងតៃ ត្់  វភិារ នងិចងរកងករេង    
ម្បាុះពុេពពត័្៌មានសតីពីការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់ម្រកាយ
បរញិ្ញ បរត្ រពេទងំការរសាវរជាវ និងនវានុវត្តន ៍

 
√  

១.៥ សនាិសីទ្ជាត្ិសតីពកីាររសាវរជាវ នងិនវានុវត្តនម៍្ៅកេពុជា √   
១.៦ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីកទ្ី២ សតីពីការរពាង

ម្គ្នលការែ៍េជឈេែឌ លឧត្តេភាពម្ៅតាេររុឹះសាថ ន
ឧត្តេសិកា 

√ 
  

១.៧ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីកទ្ី២ សតីពីទ្រេង់របព័នធ
ររបរ់រងពត័្៌មានការរសាវរជាវ នងិការបែតុ ុះបណ្តត ល
ថ្នា ក់ម្រកាយបរញិ្ញ បរត្ 

√ 
  

១.៨ ចូលរេួសិកាខ សាោ សនាិសីទ្ ម្វទ្កិា ទ្សសនកចិេសិកា 
និងកចិេរបជុំជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ទកទ់្ងនងឹការអភិវឌ្ឍការ
រសាវរជាវ នវានុវត្តន៍ នងិណសៃេ 

√ 
  

១.៩ ម្រៀបចវំរគបែតុ ុះបណ្តត លការរសាវរជាវម្លីវធិ្ីសាស្រសត
បម្រងៀន នងិរងាា យត្នេៃម្ដ្េីបបីនសុនីឹងម្ត្សត PISA_D 

√ 
  

១.១០ ម្រៀបចរំបកាសអនតររកសួងសតីពីការបម្ងោីត្េូលនិធ្រិសាវ
រជាវសរមាប់ឧត្តេសិកា  

 
 √ 

១.១១ បម្ងោតី្ម្គ្នលការែ៍ណែនាសំតីពីការអនុវត្តេូលនិធ្ិរសាវ
រជាវសរមាប់ឧត្តេសិកា 

 
 

√ 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

១/២ ២.១ អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសាថ ប័ន នងិេស្រនតទី្ទ្ួលបនៃុកការងារ
រសាវរជាវម្ៅឧត្តេសិកា 

  
√ 

២.២ សិកាខ សាោបំប នសេត្ថភាពេស្រនតីនាយកដាឋ នកាុងការម្ធ្ាី
ណអនការសកេមភាព និងថវកិា 

√   

១២. សាកលវទិាលយ័ភូមិនៃភែំដពញ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១៥/១៨ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
១.៣ ម្សាហុ្យម្របរីបាស់ម្សវា(ជួលបុរគលិកម្អសងៗ)   √ 
១.៤ ការម្ោសនានិងអសពាអាយព័ត្៌មានសាធារែៈ   √ 
១.៥ អាហរូបករែ៍សរមាប់ការសិកា-រសាវរជាវកាុងរបម្ទ្ស √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.៦ ម្សាហុ្យននការម្របីរបាស់ម្សវា √   
១.៧ សិកាខ សាោណកលេែកេមវធិ្ីសិកាភូេវិទិ្ាត្រេូវតាេទ្អីារ

បចេុបបនា 
√ 

  

១.៨ សិកាខ សាោណកលេែកេមវធិ្អីបរ់ថំ្នា ក់ម្រកាយបរញិ្ញ បរត្ 
សរមាប់េហវទិ្ាល័យសងគេសាស្រសត េនុសសសាស្រសត 

√ 
  

១.៩ ចំែីសត្ា √   
១.១០ ពូជនងិកូនរកុខជាត្ ិ √   
១.១១ អលិត្អលការពារសុេុមាលភាពរុកខជាត្ិ និងជ ី √   
១.១២ ពូជសត្ា √   
១.១៣ ឱ្សថ និងវត្ថុធាតុ្សរមាប់បសុម្ពទ្យ √   
១.១៤ សំម្លៀកបំពាក់ការពារសុវត្ថិភាព √   
១.១៥ បំពងហ់គ សនិងអុកសីុណសន √   
១.១៦ បុរគលិកខាងម្រៅ (ភាា ក់ងារបរម្ទ្សជាប់កិចេសនា)   √ 
១.១៧ ទ្សសនកចិេសិកា √   
១.១៨ សិកាខ សាោ ការណកលេែភារកចិេរបស់អងគភាពម្រកាេឱ្វាទ្ 

សភភព 
√   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៩/១១ ២.១ ពរងងឹការអនុវត្តរបព័នធររប់ររងទ្ិនាន័យ ព័ត្៌មានវទិ្ា
របស់ររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា 

√   

២.២ របាក់បណំ្តច់សរមាប់រប ង-រប ងរបណជង √   
២.៣ បែតុ ុះបណ្តត លកាុងរបម្ទ្ស៖ នីត្វិធិ្ីននការម្រគ្នងថវកិា 

ការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុ នងិរទ្ពយសេបត្តរិដ្ឋ 
√   

២.៤ បែតុ ុះបណ្តត លកាុងរបម្ទ្ស៖សូរសពៃភាសាវទិ្ាតាេ
បម្ចេកម្ទ្សព័ត្៌មានវទិ្ា 

√   

២.៥ សិកាខ សាោ ៖វធិ្ីសាស្រសតសរមាប់ការបម្រងៀនម្ៅឧត្តេ
សិកាកាុងសត្វត្សរទ៍្ី២១(២វរគ)  

  √ 

២.៦ ម្បសកកេមកាុងរបម្ទ្ស៖ ររ ូ៨០នាក់ដ្ឹកនានំិសសតិ្ចុុះកេម
សិកាតាេម្េត្ត 

√   

២.៧ ម្បសកកេមកាុងរបម្ទ្ស៖ម្លីការបែតុ ុះបណ្តត លសី្ពីនីត្ិវធិ្ី
ននការម្រគ្នងថវកិា ការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុ នងិរទ្ពយសេបត្តិ
រដ្ឋ 

√   

២.៨ ម្បសកកេមកាុងរបម្ទ្ស៖ម្លីសិកាខ សាោការណកលេែភារកិចេ
របស់អងគភាពម្រកាេឱ្វាទ្ សភភព 

√   

២.៩ ម្បសកកេមកាុងរបម្ទ្ស៖ម្លីសិកាខ សាោការណកលេែកេមវធិ្ី
អប់រថំ្នា ក់ម្រកាយបរញិ្ញ បរត្សរមាបេ់ហវ.ិសងគេសាស្រសត 
េនុសសសាស្រសត 

√   

២.១០ ម្បសកកេមម្រៅរបម្ទ្ស ៖ចូលរេួសនាិសីទ្អនតរជាត្ិ នងិ
ពរងកីកចិេសហរបត្ិបត្តិការអនតរជាត្ ិ

  √ 

២.១១ បែតុ ុះបណ្តត លកាុងរបម្ទ្ស៖ នីត្វិធិ្ីននការម្រគ្នងថវកិា 
ការររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុ នងិរទ្ពយសេបត្តរិដ្ឋ 

√   

១៣. សាកលវទិាលយ័ ដហង សរំនិ តបងូឃមុ ំ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ ១៨/១៨ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១.២ លទ្ធកេមសមាភ រការោិល័យ សរមាប់ការម្របីរបាស់កាុងអងគ
ភាព 

√   

១.៣ ម្រៀបចំការរបជុំ នងិអសពាអាយសតីពកីារទ្ទ្ួលសាគ ល់រុែ
ភាពអបរ់ ំដ្ល់េស្រនតី និងនិសសតិ្ 

√   

១.៤ គ្នរំទ្ការម្រៀបចំម្ធ្ាសិីកាខ សាោ និងអសពាអាយកេមវធិ្ី
សិការសបតាេរុែវុឌ្ឍជិាត្ ិ

√ 
  

១.៥ គ្នរំទ្ការពនិិត្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃការរប ងររប់
របម្ភទ្ 

√ 
  

១.៦ អសពាអាយការបមំ្ពញពាកយ និងអតល់អាហរូបករែ៍ដ្ល់
សិសសរប ងជាបថ់្នា ក់ទ្ី១២ 

√ 
  

១.៧ ណកលេែកេមវធិ្ីសិកាថ្នា ក់ឆ្ា សិំកាេូលដាឋ ន √   
១.៨ របជុំ និងអសពាអាយសតីពីការទ្ទ្ួលសាគ ល់រុែភាពអប់រ ំ

ដ្ល់បុរគលិកអប់រ ំនិងនិសសតិ្ 
√ 

  

១.៩ សិកាខ សាោអភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីសិកា នងិអសពាអាយកេមវធិ្ី
សិការសបតាេរុែវុឌ្ឍជិាត្ ិ

√ 
  

១.១០ សិកាខ សាោពរងងឹសេត្ថភាពដ្ល់សិសស និងនិសសតិ្ សតីពី
វទិ្ាសាស្រសតពិត្ នងិសងគេ 

√ 
  

១.១១ គ្នរំទ្អាហរបូករែ៍សិការសាវរជាវ និងការម្ធ្ាទី្សសនៈ
កិចេសិកា 

√ 
  

១.១២ អសពាអាយការម្រជសីម្រសីជំនាញសេរសប នងិការបំម្ពញ
ពាកយសំុអាហរូបករែ៍ 

√ 
  

១.១៣ សិកាខ សាោពរងងឹសេត្ថភាពម្លីណអាកកសិកេម នងិ
ឧសាហកេម 

√ 
  

១.១៤ ណកលេែកេមវធិ្ីសិកាម្ដាយសហការជាេួយររឹុះសាថ នឧត្តេ
សិកានដ្រូទងំកាុង និងម្រៅរបម្ទ្ស 

√ 
  

១.១៥ សហការជាេួយសាកលវទិ្ាល័យនដ្រូម្រៀបចអំភវិឌ្ឍកេម
វធិ្ីសិកា 

√ 
  

១.១៦ គ្នរំទ្ដ្មំ្ែីរការរសាវរជាវ អនុវត្ត ណអាកកសិកេម √   
១.១៧ អតល់អាហរូបករែ៍សិការសាវរជាវ និងលំណហរសាវរជាវ

សិការបស់និសសតិ្ 
√ 

  

១.១៨ គ្នរំទ្ការម្លីកកេពស់ និងអភវិឌ្ឍនក៍ារសិការសាវរជាវ
របស់េស្រនតី ររូ នងិនិសសតិ្ 

√ 
  

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាព
ស័កតិសិទ្ធិននភាពជាអាកដ្កឹនា ំនងិ
ររបរ់រងរបស់េស្រនតីអបរ់រំរប់លំដាប់
ថ្នា ក់ 

៤/៤ ២.១ ម្រៀបចចំងរកង នងិអសពាអាយឧបករែ៍ពិនិត្យតាេដាន 
និងវាយត្នេៃសាថ បន័ 

√ 
  

២.២ ពរងងឹសេត្ថភាពេស្រនតរីរប់ររងតាេរយៈការចូលរេួរបជុំ 
និងសិកាខ សាោសតពីីការពរងឹងរបព័នធពនិិត្យតាេដានតាេ
ររឹុះសាថ នឧត្តេសិកា 

√ 
  

២.៣ ពរងងឹរុែវឌុ្ឍបុិរគលិកររប់ររងកាុងការចូលរេួវរគបែតុ ុះ  
បណ្តត ល និងសិកាខ សាោកាុងរបម្ទ្ស និងម្រៅរបម្ទ្ស 

√ 
  

២.៤ សហការតៃ ស់បតូរេស្រនតអីបរ់ ំជាេួយសាថ ប័នកាុងរបម្ទ្ស និង
ម្រៅរបម្ទ្ស 

√ 
  

១៤. សាកលវទិាលយ័ ោ សុមី កំចយមារ    



   

204 

 

សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៦/១៥ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
១.៣ ពិនិត្យតាេដាននងិវាយត្នេៃ 

 
 

 √ 
១.៤ សិកាខ សាោអសពាអាយរម្ជីសម្រសីនិសសតិ្អាហរូបករែ៍   √ 
១.៥ ម្បសកកេមអសពាអាយម្រជីសម្រសីនិសសតិ្អាហរូបករែ៍   √ 
១.៦ ឧបត្ថេភអាហរបូករែ៍សិសស និសសតិ្ √   
១.៧ ម្បាុះពុេពេតិ្បែាអសពាអាយ √   
១.៨ ចុុះកេមសិការបត្បិត្ត ិ   √ 
១.៩ សិកាខ សាោពាក់ព័នធនិសសតិ្  √  
១.១០ ចងរកងម្បាុះពុេពកេមវធិ្ីសិកា  √  
១.១១ អភិវឌ្ឍបនៃប់ម្សាត្ទ្សសន៍ និងសាលកុំពយូទ្រ័  √  
១.១២ អភិវឌ្ឍបណ្តា ល័យ  √  
១.១៣ អភិវឌ្ឍកសិដាឋ ន √   
១.១៤ រប ង និងការពារសារណ្តបទ្បញ្េប់ការសិកា √   
១.១៥ សិកាខ សាោអសពាអាយដ្ល់ររ ូនងិនិសសតិ្  √  

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

១/៦ ២.១ ម្សវា Hosting   √ 
២.២ របជុំបូកសរុបលទ្ធអលការងាររបចឆំ្ា  ំនិងម្លីកទ្ិសម្ៅ  √  
២.៣ បែតុ ុះបណ្តត ល របជុំ សិកាខ សាោ និងសនាិសីទ្  √  
២.៤ និពនធម្សៀវម្ៅសរមាប់សិកា  √  
២.៥ ទ្ំនាក់ទ្នំងជាេយួសាថ ប័ននានាជាត្ិ និងអនតរជាត្ ិ √   
២.៦ អសពាអាយព័ត្៌មានសាធារែៈ  √  

១៥. វិទាសាថ នបដចេកវទិាកមពុោ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៩/៩ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ លទ្ធកេមទ្នំិញ √   
១.៣ វាយត្នេៃការបែតុ ុះបណ្តត ល √   
១.៤ ចុុះអសពាអាយដ្ល់សិសយវទិ្ាល័យ និងភារីពាក់ពន័ធ √   
១.៥ អគត្់អគង់សមាភ រម្របីរបាស់ និងបរកិាខ របម្ចេកម្ទ្ស √   
១.៦ ដ្ំម្ែីរការម្ដ្បា ត្េឺ ង់ម្ទ្ពម្កាសលយម្ហដាឋ រចនាសេព័នធនិង

ដ្ឹកជញ្ាូ ន 
√   

១.៧ អនុវត្តរម្រមាងរសាវរជាវ √   
១.៨ ម្រៀបចំសនាិសីទ្វទិ្ាសាស្រសត √   
១.៩ ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពីរបពន័ធធានារុែភាពអបរ់នំអៃកាុង √   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៣/៣ ២.១ ម្រៀបចនំិងចូលរេួសិកាខ សាោសតីពីរបព័នធទ្ិនាន័យពត័្ម៌ាន
វទិ្ា 

√   

២.២ ម្រៀបចំការរបជុំរករេរបកឹាវទិ្ាសាស្រសតអនតរជាត្ិ និងរករេ
របឹកាភិបាល 

√   

២.៣ ចូលរេួវរគបបំ ន សិកាខ សាោ និងសនាិសីទ្វទិ្ាសាស្រសត √   
១៦. វិទាសាថ នោតិអប់រ ំ    
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៥/១៤ ១.១ អគត្់អគង់ម្សៀវម្ៅ សមាភ របម្រងៀន នងិម្រៀន ទ្ឹក ម្ភៃីង ម្សបៀង 
សរមាប់ដ្ំម្ែីរការអងគភាព នងិបងស់មាជិកភាពរបស់ 
AsTEN  RCC នងិសមារេនន៍ិោយភាសាបារាងំ  

√   

១.២ ជួសជុល ណថទសំមាភ ររូបវន័ត នងិណកលេែម្ហដាឋ រចនាសេព័នធ 
និងបរសិាថ នសិកា និងម្សវាអុនីធ្ែិឺត្  

 
√ 

 

១.៣ សមាភ របរកិាខ រសរមាប់រម្រមាង ADB USESDP2   √  
១.៤ អគត្់អគង់សមាភ រៈសរមាប់ររឧូម្ទ្ៃស នងិបុរគលិកបំម្ពញ

ការងារ (សមាភ របរកិាខ របម្ចេកម្ទ្សនងិការោិល័យ)  
 

√ 
 

១.៥ ជួសជុល និងម្រៀបចំម្ហដាឋ រចនាសេពន័ធម្ដ្េីបឱី្យមាន        
បរសិាថ នលែ  

  √ 

១.៦ ពិនិត្យម្ ងីវញិ នូវត្ួនាទ្ី និងរចនាសេព័នធរបស់វទិ្ាសាថ ន
ជាត្ិអបរ់ ំ 

 √  

១.៧ ជួលទ្ីរបកឹាណអាករសាវរជាវ  √   
១.៨ ជួលទ្ីរបកឹាណអាកហរិញ្ញវត្ថុ  √   
១.៩ រសាវរជាវម្លីវធិ្សីាស្រសតបម្រងៀនរសបតាេកេមវធិ្ីសិកាថមី 

និងនិនាា ការអបរ់តំ្បំន់នងិសកលម្ោក  
 √  

១.១០ អលិត្ឯកសារ នងិសមាភ រៈបម្រងៀន និងម្រៀន √   
១.១១ រសាវរជាវននអនតរសាកលវទិ្ាល័យ    √ 
១.១២ ឧបត្ថេភអាហរបូករែ៍ររុសិសស ររនុិសសតិ្ អធ្ិការអប់រ ំ  

វរគបែតុ ុះបណ្តត លវជិាា ជីវៈនាយកសាោ  
√   

១.១៣ រប ងម្រជីសម្រសី និងបញ្េប់ការបែតុ ុះបណ្តត លថ្នា ក់បែឌិ ត្ 
បរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់ណអាកររបរ់រងអប់រ ំបរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់
ឯកម្ទ្សវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀនភាសាបារាងំ ររូបម្រងៀនករេតិ្  
ឧត្តេ (បរញិ្ញ +1) អធ្ិការអបរ់ ំ នងិវជិាា ជវីៈនាយកសាោ  

 

√ 

 

១.១៤ ឧបត្ថេភរបាក់ម្មា ងបណនថេ   √  
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៥/១៦ ២.១ តាេដាន នងិវាយត្នេៃម្ៅម្លីការអនុវត្តវធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន
របស់ររនុិសសតិ្បរញិ្ញ +១ អធ្ិការ នាយកសាោ នងិររូ
បម្រងៀនករេិត្ឧត្តេណដ្លបានទ្ទ្ួលការបែតុ ុះបណ្តត លពី
វទិ្ាសាថ នជាត្អិបរ់ ំ 

√ 

  

២.២ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សី្ពកីារណកលេែ និងម្ធ្ាី
បចេុបបនាកេមកេមវធិ្សិីកា និងេៃេឹសារម្េម្រៀនសរមាបក់ារ
បែុ្ុះបណ្្តលអធ្ិការ នាយក នងិបរញិ្ញ បរត្ជាន់េពស់  

√ 
  

២.៣ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សី្ពកីារណកលេែ និងម្ធ្ាី
បចេុបបនាភាពកេមវធិ្ីសិកា និងេៃឹេសារម្េម្រៀនសរមាប់ការ
បែុ្ុះបណ្្តលថ្នា ក់បែឌិ ត្  

√ 
  

២.៤ បំប នថ្នា ក់េនៃីរ ការ.ិរសរក រករង េែឌ  និងរែៈររប់ររង
សាោម្រៀន អំពណីអនការអបរ់ ំណអនការត្រេូវការររបូម្រងៀន 
ណអនការហរិញ្ញវត្ថុ និងររបរ់រងសាោម្រៀនណអែកម្លីលទ្ធ
អល និងត្ួនាទ្ី ភារកិចេរបស់អធ្កិារតាេរបព័នធអធ្កិារកិចេ
អប់រថំមី  

  √ 

២.៥ បំប នសេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃស បណ្តា រកស នងិបុរគលិកអប់រនំន  √  
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

វទិ្ាសាថ នជាត្អិបរ់ ំម្លីការររប់ររងបណ្តា ល័យ ការវាយ
ត្នេៃ វធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន នងិម្រៀនថមីៗ និងជំនាញម្អសងៗ
ទងំកាុង និងម្រៅរបម្ទ្ស 

២.៦ បំប នរបធានរករេបម្ចេកម្ទ្សននសាោេធ្យេ.ទុ្.ភូេសី្ិពី"
ឯកម្ទ្ស និងវធិ្សីាស្រសតបម្រងៀន" 

√   

២.៧ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សី្ពីណកលេែកេមវធិ្ីសិកា
លេែិត្ និងេៃឹេសារសរមាប់បែុ្ុះបណ្្តលររូបម្រងៀន(បរ ិ
ញ្ញ +១)  

 √  

២.៨ បែតុ ុះបណ្តត លអធ្ិការកចិេសតីពីរបពន័ធអធ្ិការកចិេតាេ ត្ំបន់ 
និងបែតុ ុះបណ្តត លបុរគលិក៨០នាក់េកពី ២៥រាជធានី 
ម្េត្ត 

  √ 

២.៩ បែតុ ុះបណ្តត លបរញិ្ញ បរត្ជានេ់ពស់វទិ្ាសាស្រសតបម្រងៀន  √   
២.១០ បែតុ ុះបណ្តត លជនំាញជាររូបម្ងាគ លេធ្យេសិកាទុ្ត្ិយ

ភូេិ ២៥០នាក់ ណអាកវទិ្ាសាស្រសត នងិរែិត្វទិ្ា(ររូ
ឧម្ទ្ៃសវទិ្ាសាស្រសតនិងរែិត្វទិ្ា ២១៧នាក់ និងររូ
ឧម្ទ្ៃសបម្ចេកវទិ្ាព័ត្៌មាន ៣៣នាក)់ 

 

√ 

 

២.១១ បែតុ ុះបណ្តត លជនំាញបម្រងៀនដ្ល់ររូឧម្ទ្ៃសណអាករែិត្
វទិ្ា ១ ៧៥០នាក់ វទិ្ាសាស្រសត ៤ ៨៥០នាក់ នងិររបូ
ម្ចេកវទិ្ាពត័្៌មាន ៥០នាក ់

 
√ 

 

២.១២ បែតុ ុះបណ្តត លររូឧម្ទ្ៃសរែិត្វទិ្ា និងវទិ្ាសាស្រសត   √ 
២.១៣ បែតុ ុះបែត លររជូំនាញករេិត្សាោធ្នធាន   √ 
២.១៤ បែតុ ុះបណ្តត លជនំាញររប់ររងសាោម្រៀនដ្ល់នាយក 

នាយករង និងរបធានរករេបម្ចេកម្ទ្សននសាោធ្នធាន 
 √  

២.១៥ អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសតីពីការពិនតិ្យម្ ងីវញិនូវត្ួនាទ្ី នងិ
រចនាសេព័នធរបស់វទិ្ាសាថ នជាត្ិអប់រ ំ

  √ 

២.១៦ បែតុ ុះបណ្តត លររូណអាកបណ្តា ល័យម្ៅតាេសាោ
ធ្នធាននិងសាោបណ្តត ញ 

  √ 

១៧. សាកលវទិាលយ័សាា យដរៀង    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

២០/២១ ១.១ អគត្់អគង់សមាភ រសមាែ ត្ និងអនាេ័យ ម្របងឥនធនៈ ថ្នេពល  
ទ្ឹកសាែ ត្ ម្សវាទូ្រស័ពៃ និងម្បាុះពុេព 

√   

១.២ បំពាក់សងាា រេិ សមាភ រការោិល័យ និងបរកិាខ របម្ចេកម្ទ្ស
បម្រេីឱ្យការបម្រងៀន និងម្រៀន 

√   

១.៣ អគត្់អគង់ពូជកូនរកុខជាត្ិ អលិត្អលការពារសុេុមាលភាពរុកខ
ជាត្ិ និងសមាភ រៈម្របីរបាស់ 

√   

១.៤ ម្រៀបចពំិធ្បុីែយជាត្ិ ទ្ទ្ួលម្ភាៀវជាត្ិ និង អនតរជាត្ិ √   
១.៥ ម្ហដាឋ រចនាសេព័នធ  ម្សវាម្អសងៗដ្ល់និសសតិ្ √   
១.៦ លទ្ធកេមទ្នំិញ √   
១.៧ លទ្ធកេមសំែង់ √   
១.៨ ម្រៀបចណំកសរេួលនីត្ិវធិ្ីវាយត្នេៃ នងិដ្ំម្ែីរការវាយត្នេៃ

ការម្រៀន នងិបម្រងៀន 
√   

១.៩ ម្រៀបចបំនៃប់ម្រៀន បនៃប់អនាេ័យ ម្ហដាឋ រចនាសេព័នធ  ម្សវា √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

ម្អសងៗ 
១.១០ ម្រៀបចមំ្សវាសិកា ម្សវារសាវរជាវ  ម្សវារដ្ឋបាលនានា

របស់និសសតិ្ 
√   

១.១១ ម្ធ្ាីកណំែទ្រេងក់េមវធិ្ីសិកា និងរុែវុឌ្ឍសិេត្ថភាពររូ
បម្រងៀន 

√   

១.១២ បម្ងោនីនិសសតិ្អាហរូបករែ៍ √   
១.១៣ ម្រៀបចំសិកាខ សាោរបស់េហវទិ្ាល័យ   √  
១.១៤ អគត្់អគង់ម្សវាអុីនធ្ែិឺត្ √   
១.១៥ ចូលរេួការរបកតួ្កីឡាសរមាប់កឡីាករនិសសតិ្ឧត្តេសិកា 

ឬការរបកតួ្ម្អសងៗម្ទ្ៀត្ 
√   

១.១៦ ណកលេែកេមវធិ្ីសិកាម្ដាយសហការជាេួយររឹុះសាថ នឧត្តេ
សិកានដ្រូទងំកាុង និង/ឬ ម្រៅរបម្ទ្ស 

√   

១.១៧ បម្ងោតី្រម្រមាងរសាវរជាវម្ដាយសហការជាេួយណអាក
ឧសាហកេម នងិ/ឬររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា នដ្រូទងំកាុង 
និង/ឬ ម្រៅរបម្ទ្ស 

√ 
  

១.១៨ គ្នរំទ្សកេមភាពរសាវរជាវរបស់ម្ោកររូ អាកររូ នងិ 
និសសតិ្ 

√   

១.១៩ ទ្ំនាក់ទ្នំងររឹុះសាថ ននដ្រូជាត្ិ នងិអនតរជាត្ិ ម្ដ្ីេបបីម្ងោនី
ការរសាវរជាវ 

√   

១.២០ ចំណ្តយការរប ងបញ្េប់ការសិកានិងការពារសារណ្ត
បទ្  

√   

១.២១ ម្រៀបចរំបពន័ធសិកាសាថ នភាពនិសសតិ្ម្រកាយបញ្េប់ការ
សិកាមានការងារម្ធ្ា ី

√   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៥/៧ ២.១ ពរងងឹការអនុវត្តរបព័នធររប់ររងទ្ិនាន័យ ព័ត្៌មានវទិ្ា
របស់ររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា 

  √ 

២.២ ពរងងឹរបពន័ធពនិិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃរបស់ររឹុះសាថ ន
ឧត្តេសិកា 

  √ 

២.៣ ម្រៀបចំសមាភ រ:រសាវរជាវ របព័នធរសាវរជាវនិងម្សវាគ្នរំទ្
សរមាប់ការរសាវរជាវ    

√   

២.៤ ម្រៀបចវំរគបែតុ ុះបណ្តត លកាុងរសរក និងម្រៅរសរក √   
២.៥ ម្រៀបចនំិពនធ ចងរកង នងិ បកណរបឯកសាររសាវរជាវ   √   
២.៦ ម្បសកកេមកាុងរសរក √   
២.៧ ម្បសកកេមម្រៅរសរក √   

១៨. សាកលវទិាលយ័ មានជ័យ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

២៥/
២៧ 

១.១ អគត្់អគង់កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ ទ្ិញសមាភ រការោិល័យ និងសមាភ របម្ចេកវទិ្ាពត័្៌មានវទិ្ា √   
១.៣ របជុបំម្ចេកម្ទ្សរបចណំេ √   
១.៤ របជុមំ្ដាុះរសាយបញ្ា ណដ្លម្កតី្មានជារបច ំ √   
១.៥ ពិនិត្យតាេដានការរប ង √   
១.៦ ពិនិត្យតាេដានលទ្ធអលការសិកា √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.៧ តាេដានអរតានសិសតិ្មានការងារម្ធ្ាី √   
១.៨ ចូលរេួសិកាខ សាោសតីពីការតាេដានវាយត្នេៃ √   
១.៩ បម្ងោនីអាហរបូករែ៍រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា ដ្ល់

សិសសវទិ្ាល័យ 
√   

១.១០ បម្ងោនីអាហរបូករែ៍ថ្នា ក់ដ្ឹកនា ំនងិសបបុរសជន √   
១.១១ អសពាអាយព័ត្៌មានដ្ល់ សិសស និងនិសសតិ្ រដ្ឋ ឯកជននូវ

ម្សវាកេម នងិម្បសកកេម 
√   

១.១២ ម្រៀបចំសិកាខ សាោត្រេង់ទ្ិសសរមាប់សិសសម្រជីសម្រសី
ជំនាញ 

√   

១.១៣ អតល់ឱ្យនិសសតិ្ម្ៅការតៃ ស់បតូរវបបធ្េ៌ជាេួយសាកលវទិ្ា
ល័យម្រៅរបម្ទ្ស 

  √ 

១.១៤ អតល់ឱ្យនិសសតិ្កេមសិកា និងសិការសាវរជាវ √   
១.១៥ អតល់របាក់ឧបករែ៍ជីវភាពនិសសតិ្ √   
១.១៦ បម្ងោនី នងិនចារបឌ្តិ្សមាភ រៈសរមាបប់ម្រងៀននិសសតិ្ √   
១.១៧ បម្ងោតី្ម្សវាកេមចុុះម្ ម្ ុះតាេOnline √   
១.១៨ អតលឱ់្យនិសសតិ្នូវការសិកាពិម្សាធ្ន៍តូ្ចៗ √   
១.១៩ រម្រមាងសិកាពិម្សាធ្ន៍ Sart Building Based Air 

Conditiong Control System Room in Mean Chey 
University 

√ 
  

១.២០ ទ្ំនាក់ទ្នំងនដ្រូអភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីសិកា √   
១.២១ ចូលរេួសិកាខ សាោសី្ពីការអភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីសិកា √   
១.២២ ចូលរេួសិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់អភិវឌ្ឍកេមវធិ្សិីកា  √  
១.២៣ ម្រៀបចឯំកសារសរមាប់សិកា √   
១.២៤ ទ្ំនាក់ទ្នំងនដ្រូសរមាប់សិការសាវរជាវ √   
១.២៥ ចូលរេួវរគបែតុ ុះបណ្តត លសី្ពីរុែភាពនអៃកាុង √   
១.២៦ ចូលរេួសិកាខ សាោសី្ពីការវាយត្នេៃនអៃកាុង √   
១.២៧ ម្រៀបចមំ្សៀវម្ៅស្ង់ដាទ្ី១ដ្ល់សតង់ដាទ្ី៥ √   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

១៣/
១៧ 

២.១ អភិវឌ្ឍន៍របព័នធររប់ររងទ្និាន័យព័ត្ម៌ានវទិ្ា √   
២.២ សិកាខ សាោសតីពីការម្របរីបាស់របពន័ធររប់ររងទ្ិនានយ័

ព័ត្៌មានវទិ្ា 
√   

២.៣ ម្រៀបចំការវាយត្នេៃការអនុវត្តការងារនអៃកាុងរបចឆំ្ា  ំនងិ
ម្រៀបចរំបាយការែ៍ 

√   

២.៤ ម្រៀបចំសិកាខ សាោសី្ពីការម្រៀបចណំអនការយុទ្ធសាស្រសត √   
២.៥ ម្រៀបចំសិកាខ សាោសី្ពីការវាយត្នេៃនអៃកាុង √   
២.៦ ពរងងឹរបសិទ្ធភាពរបត្បិត្តិការការងារ √   
២.៧ ពរងកីកចិេសហរបត្ិបត្តិការទ្ំនាកទ់្នំងសាថ បន័រដ្ឋ  ឯក

ជន សហរេន៍ នងិ NGOនដ្រូជាត្ិ អនតរជាត្ ិ
√   

២.៨ តៃ ស់បតូរបទ្ពិម្សាធ្ររូ បុរគលិក និងនិសសតិ្  √  
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.៩ ចូលរេួសិកាខ សាោ សនាិសីទ្ ម្វទ្កិា ទ្សសនកចិេសិកា 
និងកចិេរបជុំជាត្ិ និងអនតរជាត្ិកាុងការម្លីកកេពស់សេត្ថ
ភាពថ្នា ក់ដ្កឹនា ំររូ និងនិសសតិ្ ទក់ទ្ងនឹងការរសាវរជាវ 
និងណសៃេ 

√ 

  

២.១០ បម្ងោនីការចូលរេួអនុវត្តរម្រមាងជាេួយសហរេន៍អឺរ  បុ √   
២.១១ ជំរុញការសិកាអារភាា ប់នឹងការអនុវត្ត √   
២.១២ វរគបែតុ ុះបណ្តត សី្ពីការកំែត្់នូវលទ្ធអលរពំឹកទុ្កននកេម

វធិ្ី េុេវជិាា  និងម្េម្រៀន 
 

√  

២.១៣ សិកាខ សាោសី្ពីការកំែត្់នូវលទ្ធអលរពំឹកទុ្កននកេមវធិ្ី 
េុេវជិាា  និងម្េម្រៀន តាេជំនាញនេីយួៗ 

 
√  

២.១៤ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់អភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីសិកា √   
២.១៥ ឧបត្ថេភដ្ល់កាកបាត្រកហេ និងវបបធ្េ ៌  √  
២.១៦ ចូលរេួសិកាខ សាោសី្ពីការអភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីសិកា √   
២.១៧ ម្រៀបចំការរបកួត្កឡីា ពានរងាា ន់សាកលវទិ្ាល័យពាន

រងាា ន់ម្េត្ត និង ពានរងាា នឧ់ត្តេសិកា 
√   

១៩. សាកលវទិាលយ័ោតិ បាត់ដំបង    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៦/១៣ ១.១ អគត្់អគង់ម្សបៀងរដ្ឋបាល សមាភ រការោិល័យ និងសមាភ រ
បរកិាខ រម្អសងៗ សរមាប់ដ្ំម្ែីរការអងគភាព 

 √ 
 

១.២ និសសតិ្សិការសាវរជាវ √   
១.៣ សកេមភាពការងាររដ្ឋបាលកាុងអងគភាព    √ 
១.៤ តាេដានណកលេែ និងវាយត្នេៃម្លីការម្រៀន នងិការបម្រងៀន √   
១.៥ ម្រៀបចមំ្សវាសិកា ការចុុះកេមសិកា កិចេការសងគេ ការ

រសាវរជាវ និងម្សវានានារបស់និសសតិ្ 
√   

១.៦ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅម្គ្នលសរមាប់បម្រងៀន និងម្រៀន √   
១.៧ អតល់អាហរូបករែ៍ដ្ល់និសសតិ្សិកាម្លី STEM នងិ    

អាហរូបករែ៍ទូ្ម្ៅ 
√  

 

១.៨ ម្លីកកេពស់រុែភាពអបរ់ណំអាកបម្ចេកម្ទ្ស (STEM)   
អារភាា ប់នងឹការអនុវត្តជាក់ណសតង 

 √ 
 

១.៩ អតល់អម្នតវាសិកដាឋ នសរមាប់និសសតិ្រកីរក និងនិសសតិ្េកពី
ឆ្ា យ 

√  
 

១.១០ អភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីសិកាតាេរយៈសាកលវទិ្ាល័យជានដ្រូ
ទងំកាុង និងម្រៅត្ំបន ់

 √ 
 

១.១១ គ្នរំទ្សកេមភាពសិការសាវរជាវរបស់និសសតិ្ នងិររូ  √  
១.១២ សហការជាេួយសហរេន៍ នដ្រូអភិវឌ្ឍជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ

ម្លីការរសាវរជាវ និងអតល់ម្សវាកេមម្អសងៗ 
 √ 

 

១.១៣ ពរងឹងរបពន័ធធានារុែភាពអប់រនំអៃកាុងរបស់ររុឹះសាថ ន  √  
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៣/៥ ២.១ បែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីររបរ់រង និងេស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុករបព័នធ
ព័ត្៌មានវទិ្ាររបរ់រងទ្និាន័យរបស់ររឹុះសាថ ន 

  √ 

២.២ ម្រៀបចណំអនការ នងិរបព័នធពិនតិ្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃ
ណអែកម្លីលទ្ធអល 

  √ 

២.៣ បែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតីទ្ទ្ួលបនៃុកវាយត្នេៃការបម្រងៀន និង √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

ការម្រៀន 
២.៤ ម្បសកកេមកាុងរសរក √   
២.៥ ម្បសកកេមម្រៅរបម្ទ្ស √   

២០. សាកលវទិាលយ័ោតិប្គ្ប់ប្គ្ង    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១/១ ១.១ ដ្ំម្ែីរការអងគភាព 

√   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៤/៥ ២.១ ពរងកីទ្ីតាងំសាខាថមី  √  
២.២ សំែង់អគ្នររដ្ឋបាល និងការណកលេែ √   
២.៣ គ្នរំទ្ការរសាវរជាវរបស់សាស្រសាត ចរយ និងនិសសតិ្ √   
២.៤ បញ្ាូ នសាស្រសាត ចរយ និងនិសសតិ្ម្ៅសិកាម្ៅម្រៅរបម្ទ្ស √   
២.៥ ឧបត្ថេភនិសសតិ្អាហរូបករែ៍ √   

២១. សាកលវទិាលយ័ភូមិនៃនីតិសាស្តសត នងិវិទយសាស្តសតដសដាកិចេ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៩/១០ ១.១ ម្សាហុ្យបែតុ ុះបណ្តត លកាុងរបម្ទ្សសតីពីវធិ្ីសាស្រសត
រសាវរជាវ រងាា យត្នេៃរុែភាព  

√   

១.២ ឧបត្ថេភការបែតុ ុះបណ្តត លម្រៅរបម្ទ្ស 
សតីពីការរសាវរជាវ និងពរងងឹសេត្ថភាពជំនាញ  

 
√  

១.៣ ម្សាហុ្យសិកាពិម្សាធ្នអ៍ំពីសំែង់ អាគ្នរថម ី √   
១.៤ អគត្់អគង់ការម្របរីបាស់ម្សវាទូ្ម្ៅ √   
១.៥ ឧបត្ថេភការម្របរីបាស់សិទ្ធិ √   
១.៦ អគត្់អគង់សមាភ រៈការោិល័យ និងឧបករែ៍ម្អសងៗ √   
១.៧ ម្រៀបចំសិកាខ សាោ អសពាអាយរុែភាពអប់រ ំជំនាញទ្ន់ 

និងជំនាញឯកម្ទ្សដ្ល់េស្រនតី នងិនសិសតិ្ 
√   

១.៨ អគត្់អគង់ម្សវារដ្ឋបាល √   
១.៩ ឧបត្ថេភអត្ថរបម្ោជន៍សងគេ √   

១.១០ បង់ពនធនងិអាករ √   
២២. ការងារទទួលសាគ លគ់្ែុភាពអប់រ ំ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

០/៩ ១.១ បង់សមាជិកភាព AQAN, APQNនងិសមារន៍ម្អសងៗ   √ 
១.២ សមាភ រអគត្់អគង់ណថទ ំសមាភ ររដ្ឋបាល ម្សបៀង សមាភ រសងាា រេិ 

បរកិាខ រ 
 

√ 
 

១.៣ ជួសជុលេម្ធ្ាបាយដ្ឹកជញ្ាូ ន ឧបករែ៍ និងសមាភ រ
បម្ចេកម្ទ្សម្អសងៗ 

 √  

១.៤ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅស្ង់ដាជាត្ិ ម្សៀវម្ៅណែនា ំនិង
និម្ទ្ៃសបទ្ 

 √  

១.៥ លទ្ធកេមទ្ិញសមាភ របម្ចេកម្ទ្សព័ត្ម៌ានវទិ្ា នងិេនិណេន
ព័ត្៌មាន 

  √ 

១.៦ វាយត្នេៃអ្ល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់រុែភាពអបរ់មំ្លីររុឹះសាថ ន
ឧត្្េសិកា 

  √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.៧ វាយត្នេៃម្លីដ្មំ្ែីរការបែុ្ុះបណ្្តលកេមវធិ្ីអប់រថំ្នា ក់
បែឌិ ត្ 

  √ 

១.៨ សិកាខ សាោអសពាអាយ សតីពីរបពន័ធររបរ់រងពត័្៌មានវទិ្ា   √ 
១.៩ អភិវឌ្ឍរបព័នធររបរ់រងព័ត្៌មានសរមាប់ការវាយត្នេៃរុែ

ភាពអបរ់ឧំត្្េសិកា (MIS) 
  √ 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៦/៨ ២.១ ចូលរេួពរងងឹសេត្ថភាពការររបរ់រងថវកិាកេមវធិ្ី រម្រមាង
ណកលេែការអប់រឧំត្្េសិកា នងិការចុុះេូលដាឋ នថ្នា កជ់ាត្ិ 

√   

២.២ វាយត្នេៃបឋេ Pre-Assessment √   
២.៣ ពិនិត្យតាេដានម្លីការបែុ្ុះបណ្្តលថ្នា ក់ឆ្ា សិំកាេូល

ដាឋ ន(Foundation Year Assessment) 
√   

២.៤ សិកាអំពីរបសិទ្ធភាពននរុែភាពអប់រមំ្រកាយម្ពលវាយ
ត្នេៃថ្នា ក់ឆ្ា សិំកាេូលដាឋ ន 

√   

២.៥ សិកាខ សាោបែតុ ុះបណ្តត លររឹុះសាថ នឧត្េ្សិកាអពំលីទ្ធ
អលសិការបស់នសិសតិ្ពាក់ពន័ធនងឹកេមវធិ្ីអប់រ(ំស្ងដ់ា៤) 

  √ 

២.៦ អនុវត្តម្សចក្ីណែនាសំរមាប់វាយត្នេៃអ្ល់ការទ្ទ្ួល
សាគ ល់រុែភាពអប់រឧំត្្េសិកា 

√   

២.៧ របេូលពត័្៌មាន នងិទ្ិនាន័យពាកព់័នធនឹងររឹុះសាថ នឧត្តេ
សិកាសរមាប់របព័នធររបរ់រងពត័្ម៌ាន(MIS) 

  √ 

២.៨ ចូលរេួកចិេសហរបត្ិបត្តិការម្រៅរបម្ទ្ស  √  
២៣. វិទាសាថ នបដចេកវិទា កំពង់ដឈើទល    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៥/១៣ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ ជួសជុល ណកលេែ និងពរងកីបណនថេអគ្នររដ្ឋបាល   √ 
១.៣ តាេដាន នងិវាយត្នេៃរបព័នធររបរ់រង និងអនុវត្តការងារ

បុរគលិកអប់រ ំ
√   

១.៤ វាយត្នេៃលទ្ធអលការងារ និងអតល់ោភការ ដ្ល់បុរគលិក
មានសាា នដ្ 

√   

១.៥ អតល់អាហរូបករែ៍ ១០០% ដ្ល់សិសស និងនិសសតិ្      
បម្ចេកវទិ្ា 

√   

១.៦ បម្ងោនីចនំួនការសាា ក់ម្ៅកាុងអម្នតវាសិកដាឋ ន សរមាប់អតល់
ជូនសិសស និងនសិសតិ្េកពីឆ្ា យ 

 √  

១.៧ អតល់ជំនាញណអាកបម្ចេកវទិ្ាចាស់ោស់ ម្ដាយម្តត ត្ម្លី
ការរបត្ិបត្តិជាក់ណសតង និងសិកាពបីទ្ពមិ្សាធ្តៃ ល់កាុង
អាជីវកេមម្អសងៗ 

√   

១.៨ ចូលរេួកាុងកេមវធិ្ចីល័ត្សិសសនិសសតិ្កាុងត្ំបន់អាស្ាន   √ 
១.៩ ណកលេែកេមវធិ្ីសិកា ឯកសារ និងសមាភ រឧបម្ទ្ៃសសរមាប់

ការបម្រងៀននងិម្រៀនឱ្យរសបតាេទ្អីារការងារ នងិការរកី
ចម្រេីនននបម្ចេកវទិ្ា 

 

√  

១.១០ ពរងងឹរុែភាពអប់រ ំណអាកបម្ចេកវទិ្ា ម្ដាយបំពាក់ នងិម្ធ្ាី
ទ្ំម្នបីកេមបនៃប់សិកា បនៃប់របត្ិបត្ត ិកសិដាឋ ន             
បណ្តា ល័យ និងទ្កីណនៃងសិកាម្អសងៗ 

 √  

១.១១ ពរងកីកចិេសហការជាេួយសាថ ប័នម្អសងៗ ទងំកាុងនងិម្រៅ   √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

របម្ទ្ស ម្ដ្េីបគី្នរំទ្ដ្ល់ការបែតុ ុះបណ្តត ល និងការ
រសាវរជាវណអាកបម្ចេកវទិ្ារបស់បុរគលិកអប់រ ំសិសស និង
និសសតិ្  

១.១២ សហការជាេួយសហរេន៍ នងិនដ្រូអភវិឌ្ឍម្ដ្ីេបអីតល់ការ
គ្នរំទ្ម្លីការអតល់ម្សវាសហរេន៍ នងិការតាងំពិព័រែ៍
សាា នដ្សិសស និងនិសសតិ្ ណអាកបម្ចេកវទិ្ា 

  √ 

១.១៣ ម្រៀបចំ និងដ្ំម្ែីរការរបព័នធធានារុែភាពនអៃកាុងរបស់
វទិ្ាសាថ ន 

  √ 
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

១/៣ ២.១ ម្បីកវរគបែតុ ុះបណ្តត ល និងសិកាខ សាោ បំប នសេត្ថភាព
ជំនាញបម្ចេកម្ទ្ស ការបម្រងៀន នងិការរសាវរជាវដ្ល់
បុរគលិកអប់រ ំ

√   

២.២ បញ្ាូ នបុរគលិកអបរ់ ំម្ៅចូលរេួវរគសិកាខ សាោ និងកេមវធិ្ី
ម្អសងៗ ទងំកាុង និងម្រៅរបម្ទ្ស ម្ដ្ីេបបីំប នសេត្ថភាព
ជំនាញបណនថេ  

  √ 

២.៣ អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសាថ ប័ន នងិម្លីកកេពស់រុែវុឌ្ឍិ
បុរគលិកអប់រ ំ

 √  

២៤. សាកលវទិាលយ័ ប្កដចះ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៧/៩ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
១.៣ អសពាអាយ (វទិ្យុ, ទូ្រទ្សសន៍, និងរបព័នធអុនីធ្ឺែិត្) អំពី

ដ្ំម្ែីរការរបស់សាកលវទិ្ាល័យរកម្ចុះ និងការអតល់   
អាហរូបករែ៍សរមាប់សិសស-និសសតិ្ 

√   

១.៤ ឧបត្ថេភរបាក់ម្មា ងបណនថេដ្ល់ររូបម្រងៀន   √ 
១.៥ ម្រៀបចំសិកាខ សាោ ឬវរគបែតុ ុះបណ្តត ល ម្ដ្ីេបអីសពាអាយ 

និងពរងងឹចមំ្ែុះដ្ឹងនិសសតិ្ម្លីជនំាញបម្ចេកម្ទ្សម្អសងៗ 
√   

១.៦ ឧបត្ថេភរបាក់អាហរូបករែ៍ដ្ល់និសសតិ្ √   
១.៧ បំម្ពញម្បសកកេមម្ៅររុឹះសាថ នឧត្តេសិកាម្រៅរបម្ទ្ស 

ម្ដ្ីេបពីនិិត្យ និងពភិាកាម្លីការម្រៀបចំកេមវធិ្ីសិកាម្ៅ
តាេជំនាញនីេួយៗរបស់សាកលវទិ្ាល័យរកម្ចុះ 

  √ 

១.៨ ម្រៀបចទំ្សសនៈកិចេសិកាសរមាប់េស្រនតី បុរគលិកអបរ់ ំនងិ
និសសតិ្ម្ៅតាេររុឹះសាថ នសិកាឯកជន និងររុឹះសាថ នឧត្តេ
សិកាម្ៅកាុងរបម្ទ្ស 

√   

១.៩ ពរងងឹរបពន័ធធានារុែភាពអបរ់នំអៃកាុងរបស់ររុឹះសាថ ន √   
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៣/៤ ២.១ ពរងងឹការអនុវត្តរបព័នធររប់ររងទ្ិនាន័យ ព័ត្៌មានវទិ្ា
របស់ររុឹះសាថ នឧត្តេសិកា 

√   

២.២ ពរងងឹរបពន័ធពនិិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃរបស់ររឹុះសាថ ន
ឧត្តេសិកា 

√   

២.៣ បញ្ាូ នេស្រនតី បុរគលិកអបរ់ ំនងិររូបម្រងៀនម្ៅបែតុ ុះ        
បណ្តត លម្ៅកាុង និងម្រៅរបម្ទ្ស ម្ដ្ីេបពីរងឹង និងអភិវឌ្ឍ
សេត្ថភាព 

  √ 

២.៤ ចូលរេួរបជុំ, សិកាខ សាោ, វរគបែតុ ុះបណ្តត ល និង √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

សនាិសីទ្ម្អសងៗទងំកាុង និងម្រៅរបម្ទ្ស 
២៥. វិទាសាថ នបដចេកវិទា កំពង់សព ឺ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១៦/
២៥ 

១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ សរេបសរេួលការងារសាងសង់វទិ្ាសាថ ន  √  
១.៣ លទ្ធកេមទ្នំិញ √   
១.៤ បម្ងោនីសកេមភាពអាន និងរសាវរជាវកាុងបណ្តា ល័យ √   
១.៥ អភិវឌ្ឍន៍កេមវធិ្ីសិកាបណនថេ   √ 
១.៦ ម្រៀបចដំ្ំម្ែីរទ្សសនកចិេសិកាកាុង និងម្រៅរសរក  √  
១.៧ ម្រៀបចនំិសសតិ្ទ្សសនកចិេសិកា នងិបែតុ ុះបណ្តត លវរគេៃី

ម្រៅរបម្ទ្ស 
  √ 

១.៨ ម្រៀបចរំបាក់អាហរូបករែ៍សរមាបន់ិសសតិ្  √  
១.៩ អនុវត្តការងារម្រាងជាងបម្ចេកម្ទ្សេូលដាឋ ន √   

១.១០ អនុវត្តការងារកសិកេមដ្ណំ្តបំណនៃសុវត្ថិភាព √   
១.១១ អនុវត្តការងារកសិកេមដ្ណំ្តមំ្ឈហូីបណអៃ √   
១.១២ អនុវត្តការងារណកណរបរុែភាពដ្ ី √   
១.១៣ អនុវត្តការងារវទិ្ាសាស្រសតសត្ា √   
១.១៤ អនុវត្តការងារវទិ្ាសាស្រសតជលអល √   
១.១៥ អនុវត្តការងារបម្ចេកវទិ្ាអាហរ √   
១.១៦ អនុវត្តការងារបម្ចេកវទិ្ាអរគិសន ី √   
១.១៧ អនុវត្តការងារកុំពយូទ្័រធុ្រកចិេ √   
១.១៨ អនុវត្តការងារពិម្សាធ្ន៍វទិ្ាសាស្រសត √   
១.១៩ អនុវត្តការងារបម្រងៀនតាេនិោេ √   
១.២០ អសពាអាយព័ត្៌មានសិកា √   
១.២១ ម្រៀបចំការរប ង √   
១.២១ អនុវត្តរម្រមាងអភវិឌ្ឍនិសសតិ្  √  
១.២៣ វាយត្នេៃ ការបម្រងៀនបុរគលិក  √  
១.២៤ អភិវឌ្ឍឧបករែ៍ធានារុែភាពនអៃកាុង  √  
១.២៥ ចងរកងឯកសារសរមាប់គ្នរំទ្ការវាយត្នេៃរុែភាពអបរ់ ំ

ពីរែៈកេមការខាងម្រៅ 
  √ 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

០/២ ២.១ អភិវឌ្ឍបណនថេរបពន័ធររប់ររងទ្ិនានយ័ការសិកា  √  
២.២ អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពបុរគលិក  √  

២៦. ការងារអប់រកំាយ និងកីឡា    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអសគ់្នា  

៣/១៤ ១.១ កិចេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ ថវកិាលទ្ធកេម √   
១.៣ បុរគលិកអប់រនំននាយកដាឋ នចូលរេួកេមវធិ្រីបកួត្កីឡា និង

ពិនិត្យតាេដាន 
 

√  

១.៤ បុរគលិកអប់រនំនអរគនាយកដាឋ នចូលរេួកេមវធិ្ីរបកួត្កឡីា 
និងពនិិត្យតាេដាន 

 √ 
 

១.៥ ពិនិត្យសកេមភាពអប់រកំាយ និងកឡីាម្រៅសាោម្រៀន  √  
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

(េហជន) 
១.៦ សិការសាវរជាវកឡីារបនពែី   √ 
១.៧ យកព័ត្៌មានពីសកេមភាពកីឡា ម្ៅតាេរាជធានី ម្េត្ត  √  
១.៨ ម្រៀបចទំ្ិវាកីឡាម្ដ្េីបទីងំអស់គ្នា    √ 
១.៩ ម្រៀបចទំ្ិវាកីឡាអាស្ាន   √ 

១.១០ ម្រៀបចទំ្ិវាអាស្ានហត្់របាែ   √ 
១.១១ ណថទ ំនងិជួសជុលម្ហដាឋ រចនាសេព័នធកាុងពហុកី ដាឋ ន

ជាត្ិ 
√   

១.១២ ម្រៀបចរំបកតួ្កឡីាជាត្ិម្លីកទ្៣ី   √ 
១.១៣ សហព័នធកីឡាជាត្ិចូលរេួរបកួត្នងិរបជុំលកខែៈអនតរ

ជាត្ិ 
 

√  

១.១៤ ម្រៀបចំការរបកួត្កឡីាម្ត្កាា នដូ់្ ITF ម្ជីងឯកអាសីុអាម្រាយ ៍   √ 
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្កឹនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

១១/
១១ 

២.១ សិកាខ សាោរបេូលធាតុ្ចូល ម្ដ្ីេបមី្រៀបចមំ្សចកតីរពាង
ចាប់ សតីពីការររប់ររងអនុវស័ិយអប់រកំាយ នងិកីឡាម្ៅ
រពុះរាជាណ្តចរកកេពុជា 

√ 
  

២.២ សិកាខ សាោបូកសរុបលទ្ធអលការងារអនុវស័ិយអប់រកំាយ 
និងកឡីា 

√ 
  

២.៣ បែតុ ុះបណ្តត លររូបងាកឹ នងិអាជាា កណ្តត លអនតរជាត្ ិ √   
២.៤ របជុឧំត្តេេស្រនតកីឡីាអាស្ាន ម្ៅហាលីីពីន √   
២.៥ របជុំ SOMS/AMMS ម្ៅហាលីីពីន √   
២.៦ របជុំ SOMS+Japan ម្ៅហាលីីពីន √   
២.៧ របជុំ SOC-COM/ASCC ម្ៅឥែឌូ ម្នសីុ √   
២.៨ របជុំ Japan Cooperate √   
២.៩ របជុំ ARINS Workshop ម្ៅហាលីីពីន √   
២.១០ របជុំ ASEAN Fitness Indicator ម្ៅនថ √   
២.១១ របជុំ ASEAN Active Citizens √   

២៧. ការងារអប់រកំាយ និងកីឡាសសិស នសិសតិ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៥/១២ ១.១ កិចេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
១.៣ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅទ្ិវាអបរ់កំាយ និងកីឡា √   
១.៤ ពិនិត្យតាេដានសកេមភាពបម្រងៀនអប់រកំាយកាុងម្មា ង

សិកា 
√ 

  

១.៥ អភិវឌ្ឍ និងណកលេែម្ហដាឋ រចនាសេពន័ធកីឡា ការណថទទំ្ី
ោនកីឡាតាេររុឺះសាថ នសិកា 

√ 
  

១.៦ របកតួ្កឡីាសិសសបឋេថ្នា ក់ជាត្ិ (ជាលកខែៈម្ហគេ)   √ 
១.៧ របកតួ្កឡីាសិសសនិសសតិ្ឧត្តេសិកាថ្នា ក់ជាត្ិ            

(ជាលកខែៈម្ហគេ) 
 

 
√ 

១.៨ របកតួ្កឡីា ASEAN Schools Games ម្ៅហាលីីពីន   √ 
១.៩ របកតួ្កឡីា ASEAN University Gamesរបម្ទ្សនថ   √ 

១.១០ របាក់រងាា នជ់័យោភីរបកួត្កីឡាសិសសបឋេសិកាថ្នា ក់
ជាត្ិម្លីកទ្១ី 

 
 

√ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.១១ របាក់រងាា នជ់័យោភីរបកួត្កីឡានិសសតិ្ឧត្តេសិកាថ្នា ក់
ជាត្ិម្លីកទ្១ី 

 
 

√ 

១.១២ ចងរកងម្សៀវម្ៅររូអបរ់កំាយ និងកឡីាម្ៅេធ្យេសិកា
ទុ្ត្ិយភូេ ិ

 
√  

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៤/៥ ២.១  សិកាខ សាោពរងងឹការអនុវត្តម្សៀវម្ៅររូអប់រកំាយម្ៅ
ររឹុះសាថ នបឋេសិកា 

√ 
  

២.២ សិកាខ សាោណែនាកំារអនុវត្តម្សៀវម្ៅររអូប់រកំាយម្ៅ
េធ្យេសិកាបឋេភូេ ិ

√ 
  

២.៣ ទ្សសនកចិេសិកា និងសិកាខ សាោម្ៅរបម្ទ្សនថ   √ 
២.៤ សិកាខ សាោការអនុវត្តម្សៀវម្ៅររអូប់រកំាយសរមាប់ររូ

ម្ៅេធ្យេសិកាបឋេភូេ ិ
√ 

  

២.៥ ពិនិត្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃ √   
២៨. វិទាសាថ នោតិអប់រកំាយ និងកីឡា    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៩/១៦ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
១.៣ ពិនិត្យតាេដានការបងាា ត្ប់ម្រងៀនររអូប់រកំាយ និងកឡីា

ម្ៅតាេអនុវទិ្ាល័យនិងវទិ្ាល័យ 
 

√  

១.៤ អាហរូបករែ៍ √   
១.៥ រប ងបញ្េប់ នងិរប ងម្រជីសម្រសី  √  
១.៦ របាក់ម្មា ងបណនថេ √   
១.៧ ចូលរេួកឡីាឧត្តេសិកា   √ 
១.៨ ជួសជុលអគ្នរ √   
១.៩ ជួសជុលទ្ីោន  √  

១.១០ ជួសជុលបណ្តត ញទ្ឹក បណ្តត ញអរគសិនី √   
១.១១ ចក់ដ្ីបមំ្ពញទ្ោីន √   
១.១២ ណថទអំាងណហលទ្កឹ √   
១.១៣ បកណរប និងម្រៀបចឯំកសារ  √  
១.១៤ ទ្ិញម្សៀវម្ៅបម្ចេកម្ទ្សកឡីា √   
១.១៥ ម្រៀបចបំែតុ ុះបណ្តត លេស្រនតកីាុងអងគភាព  √  
១.១៦ អលិត្វមី្ដ្អូកៃីប   √ 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៥/៨ ២.១ បំប នសេត្ថភាពររូអបរ់កំាយ និងកឡីាម្ៅម្េត្តកពំត្   √ 
២.២ បំប នសេត្ថភាពររូអបរ់កំាយ និងកឡីាម្ៅម្េត្តបាត្ដ់្បំង √   
២.៣ វរគបបំ នសេត្ថភាពររអូបរ់កំាយ នងិកីឡាម្ៅម្េត្ត

ម្សៀេរាប 
√ 

  

២.៤ បំប នសេត្ថភាពេស្រនត ី  √  
២.៥ ទ្សសនកចិេសិកាម្ៅរបម្ទ្សជប ុន   √ 
២.៦ ទ្ទ្ួលម្ភាៀវបរម្ទ្ស √   
២.៧ ទ្ទ្ួលម្ភាៀវជាត្ ិ √   
២.៨ ទ្ិញវត្ថុអនុសាវរយី ៍ √   

២៩. មជឈមែឌ លោតិហាកឹហានឺកីឡា    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ ៦/៩ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
១.៣ យកព័ត្៌មានទ្សសនាវដ្តីកីឡា និងការវវិឌ្ឍAntiDoping  √  
១.៤ របេូលអ្ុរំករេកឡីាថ្នា ល ៥០០នាក់ ម្លី៣១របម្ភទ្កឡីា  √   
១.៥ របេូលអ្ុរំករេកឡីាជម្រេីសជាត្ិ ៥០៤នាក់ ម្លី៣៥

របម្ភទ្កីឡា  
√ 

  

១.៦ របកតួ្អនតរជាត្ិនានា    √ 
១.៧ របាក់រងាា នជ់័យោភី   √ 
១.៨ ចងរកងឯកសារកឡីា √   
១.៩ បម្ងោតី្សារៈេនៃរីកឡីា √   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៨/១០ ២.១ ររូបរម្ទ្សជាប់កចិេសនា √   
២.២ សិកាខ សាោសី្ពីការម្រៀបចណំអនការនិងរទ្ឹសី្ននការហត្់

ហាកឹហានឺ 
√ 

  

២.៣ សិកាខ សាោសី្ពីវនិ័យនិងរកេសីលធ្េ ៌ √   
២.៤ វរគអសពាអាយដ្ល់ររូបងាឹកនិងកីឡាករ √   
២.៥ កេមវធិ្ីេហររួសារកីឡា   √ 
២.៦ សិកាខ សាោសី្ពីការរបឆ្ងំការម្របរីបាស់សារធាតុ្ដូ្បា 

កាុង វស័ិយកីឡា 
√ 

  

២.៧ បង់វភិារទនរបចឆំ្ា  ំ √   
២.៨ ម្សវាេនៃីរពមិ្សាធ្ន ៍ √   
២.៩ ម្សវាបម្ញ្ញី √   
២.១០ ពរងងឹនងិពរងកីកចិេសហរបត្បិត្តិការជាត្ិនងិអនតរជាត្ ិ  √  

៣០. ការងារយវុជន    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៧/១៥ ១.១ អគត្់អគង់សមាភ រៈម្របរីបាស់ដ្ំម្ែីរការកិចេការរដ្ឋបាលកាុង   
អងគភាព និងការជសួជុលនានា 

√   

១.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
១.៣ ពិនិត្យតាេដានវាយត្នេៃការអនុវត្តការងាររករេរបឹកាកុមារ

កេពុជា នងិរករេរបកឹាយុវជនកេពុជា 
  √ 

១.៤ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីេៃេឹសារម្គ្នលការែ៍
ណែនាអំនុវត្តការងាររករេរបកឹាយុវជនកេពុជា នងិរករេ
របឹកាកុមារកេពុជា 

  
√ 

១.៥ សិកាខ សាោអសពាអាយការររប់ររងអៃូវចិត្ត √   
១.៦ សិកាខ សាោអសពាអាយអកខរកេមហរិញ្ញវត្ថុ   √ 
១.៧ សិកាខ សាោសតីពីយនតការអនុវត្តការងាររករេរបកឹាយុវជន

កេពុជា នងិរករេរបកឹាកុមារកេពុជា 
  √ 

១.៨ អលិត្ឃ្ៃបីវមី្ដ្អូយុវជនសត្វត្យរទ៍្២ី១ អសពាអាយតាេ     
រយៈទូ្រទ្សសន៍ នងិទ្សសនាវដ្តីយុវជន 

√   

១.៩ ម្រៀបចរំបារពធេួបម្លីកទ្ី២១ ទ្ិវាអនតរជាត្ិសរមាប់យុវជន   √ 
១.១០ ម្រៀបចរំបារពធេួបម្លីកទ្ី៧១ ទ្ិវាកុមារអនតរជាត្ ិ   √ 
១.១១ សិកាខ សាោអសពាអាយអប់រសំតីពអីលប ុះពាល់ននការម្របី

របាស់ម្ររឿងម្ញៀនេុសចាប់ សុវត្ថភិាពចរាចរែ៍អៃូវម្គ្នក 
ជំងឺម្អដ្ស៍ នងិកាេម្រារ 

√   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.១២ របជុបូំកសរបុចលនារប ងរបណ្តងំបីលែ កូនលែ សិសស
លែ េិត្តលែ ថ្នា ក់ជាត្ិ 

  √ 

១.១៣ រប ងរបណ្តងំសាា នដ្យុវជនសត្វត្សរទ៍្ី២១   √ 
១.១៤ ជណជកម្ដ្ញម្ដាលយុវជនថ្នា ក់ជាត្ ិ √   
១.១៥ បញ្ាូ នេស្រនតី យុវជន និងកុមារ និងទ្ទ្ួលរបត្ភូិយុវជនអនតរ

ជាត្ិ ម្ៅចូលរេួតៃ ស់បតូរទ្ំនាក់ទ្នំងជាត្ិ នងិអនតរជាត្ិ 
√   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

០/១ ២.១ បែតុ ុះបណ្តត លការអបរ់សំហររិនភាព "ការយល់ដ្ឹងអំពី
ធុ្រកចិេ"   √ 

៣១. ការងារប្គ្ប់ប្គ្ងមជឈមែឌ លយវុជន    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១០/២០ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
១.៣ ពិនិត្យតាេដាននងិជំរុញ ការអនុវត្តម្គ្ននម្ោបាយយុវជន

ជាត្ិកេពុជាម្ដ្ីេបអីភិវឌ្ឍយុវជន 
 

 √ 

១.៤ ពិនិត្យតាេដាននងិជំរុញការអនុវត្តការងារអនុវស័ិយយុវ
ជន 

 
 √ 

១.៥ ពិនិត្យតាេដាន ត្រេងទ់្ិស និងជំរញុការររបរ់រង 
ណអនការ រដ្ឋបាល និងកេមវធិ្ីម្អសងៗ 

√ 
  

១.៦ ពរងងឹ នងិអភិវឌ្ឍេជឈេែឌ លយុវជន  √  
១.៧ បំប នសេត្ថភាពជនំាញេូលដាឋ ន បែិំនជីវតិ្ និង វជិាា ជីវៈ √   
១.៨ ពិនិត្យម្ ងីវញិការអនុវត្តណអនការការងាររបស់អរគនាយក

ដាឋ នយុវជន 
 

 √ 

១.៩ បែតុ ុះបណ្តត លការអភវិឌ្ឍសហរគ្នសតាេសហរេន ៍ √   
១.១០ សិកាខ សាោសី្ពី ជំនាញទ្ន់សរមាប់យុវជន √   
១.១១ អសពាអាយព័ត្៌មានទ្ីអារការងារអាជីពដ្ល់យុវជន  √   
១.១២ អកខរកេមឌ្ីជថីល √   
១.១៣ របកតួ្របណជងណអនការអាជីវកេម √   
១.១៤ អភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីសេេូលអប់រកំរេិត្េូលដាឋ ន(BEEP) √   
១.១៥ ម្លីកកេពស់ការសមរ័រចតិ្តម្ដ្ីេបសីហរេនេ៍ាុ ំ  √  
១.១៦ របារពាទ្ិវាអាកសា័ររចិត្តអនតរជាត្ិ ០៥ ធ្ាួ   √ 
១.១៧ អភិវឌ្ឍឧបករែ៍ពិនិត្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃ    
១.១៨ អភិវឌ្ឍរបព័នធររបរ់រងព័ត្៌មានយុវជន (Database)   √ 
១.១៩ ម្រៀបចំសិកាខ សាោសតីពីការត្រេងទ់្ិសការសិកា នងិ

ការងារសរមាប់យុវជន 
 

 
√ 

១.២០ ម្រៀបចកំិចេរបជុរំបចឆំ្ា រំបស់រករេរបកឹាជាត្ិកេពុជាម្ដ្េីបី
អភិវឌ្ឍយុវជន 

 
 

√ 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

០/១ ២.១ អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសាថ ប័ន នងិេស្រនតទី្ទ្ួលបនៃុកការងារ      
យុវជនម្ៅថ្នា ក់ជាត្ិ និងថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិ 

 
 

√ 

៣២. ការងារសហប្បតិបតតកិារកាយរទឹធិ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ ៨/៩ ១.១ គ្នរំទ្អងគភាព √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១.២ គ្នរំទ្អងគភាពណអាកសមាភ រៈនិងបរកិាខ រ √   
១.៣ ពរងងឹរបពន័ធកងលាត្កាយរទឹ្ធិកេម √   
១.៤ បែតុ ុះបណ្តត លម្េដ្ឹកនាជំាន់េពស់កាយរទឹ្ធិជាត្ិកេពុជា

ករេតិ្បែាម្ឈ ី០២កំណ្តត្ ់
√   

១.៥ សិកាខ សាោពិនិត្យម្ ងីវញិម្លីការអនុវត្តម្គ្នល
នម្ោបាយកាយរទឹ្ធិជាត្ិកេពុជា 

√   

១.៦ អាកនាសំារសនតិភាពម្ដ្េីបសីហរេនេ៍ាុ ំ √   
១.៧ ម្បាុះជរំកំាយរទឹ្ធិថ្នា ក់ជាត្ិម្លីកទ្ី៤   √ 
១.៨ របកតួ្របណជងបម្ចេកវទិ្ាព័ត្៌មាន នងិរ  ូប ូត្ √   
១.៩ តៃ ស់បតូរទ្ំនាក់ទ្នំងអនតរជាត្ ិ √   

៣៣. ការងារផ្ននការ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖  ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

២០/២៥ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ កិចេលទ្ធកេមសមាភ រការោិល័យ ម្បាុះពុេពឯកសារ សមាភ រ  

បម្ចេកវទិ្ាព័ត្៌មាន សមាភ រៈេនិណេនបម្ចេកម្ទ្សវទិ្ា
ព័ត្៌មាន ម្ររឿងសងាា រេិ េម្ធ្ាបាយដ្ឹកជញ្ាូ ន 

√ 
  

១.៣ គ្នរំទ្បម្ចេកម្ទ្សម្លីការម្រៀបចំណអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយ
អប់រថំ្នា ក់រករង រសរក េែឌ  

√   

១.៤ ពិនិត្យតាេដានម្លីការអនុវត្តណអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយ
អប់រថំ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត 

√   

១.៥ សិកាការម្រៀបចឧំបករែ៍វាយត្នេៃដាក់ពិនៃុណអនការយុទ្ធ 
សាស្រសតវស័ិយអប់រ២ំ០១៩-២០២៣ រាជធានី ម្េត្ត 

√   

១.៦ សិកានិងរបេូលព័ត្៌មានអាកដ្ឹកនានំិងររបរ់រងជាស្រសតី   √ 
១.៧ គ្នរំទ្បម្ចេកម្ទ្សម្លីការម្រៀបចំណអនការរបត្ិបត្តិរបចឆំ្ា ំ

ថ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត 
√   

១.៨ គ្នរំទ្កាុងការម្រៀបចំណអនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍ និង
ណអនការរបត្ិបត្តិរបចឆំ្ា រំបស់សាោម្រៀន  

√   

១.៩ សិកាការម្រៀបចឧំបករែ៍វាយត្នេៃដាក់ពិនៃុណអនការ
របត្បិត្តរិបចឆំ្ា តំាេអនុវស័ិយថ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត 

√   

១.១០ ពិនិត្យតាេដាន នងិគ្នរំទ្ការអនុវត្តការងាររបស់រករេ
ការងារបម្ចេកម្ទ្សចរេរុះវស័ិយអបរ់ថំ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត 

√   

១.១១ ពិនិត្យតាេដាន នងិគ្នរំទ្ម្លីការម្របរីបាស់របពន័ធររប់ររង
ទ្ិនាន័យរម្រមាងហរិញ្ញបបទនសហរបត្បិត្តិការថ្នា ក់    
រាជធានី ម្េត្ត  

√ 
  

១.១២ ម្រៀបចណំអនការយុទ្ធសាស្រសតវស័ិយអប់រ ំសរមាប់ការោិល័យ
អប់រ ំយុវជន នងិកីឡារករង រសរក េែឌ  

√   

១.១៣ ម្រៀបចឧំបករែ៍ពនិិត្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃណអនការយុទ្ធ
សាស្រសតវស័ិយអប់រ២ំ០១៩-២០២៣ រាជធានី ម្េត្ត 

√   

១.១៤ ម្រៀបចណំអនការម្គ្នលសតីពីការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាព √   
១.១៥ ម្រៀបចឧំបករែ៍វាយត្នេៃដាក់ពិនៃុណអនការរបត្បិត្តិរបចឆំ្ា ំ

តាេអនុវស័ិយ ថ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត 
√   

១.១៦ បំប នសេត្ថភាពសី្ពីការកសាងណអនការយុទ្ធសាស្រសត   √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

សរមាប់ថ្នា ក់ជាត្ិ រាជធានី ម្េត្ត រករង រសរក េែឌ  
១.១៧ អនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយ និងយុទ្ធសាស្រសតកំណែទ្រេង់      

វស័ិយអប់រ ំ
 

 √ 

១.១៨ បស្រញ្ា បម្យនឌ្័រកាុងវស័ិយអបរ់ ំ   √ 
១.១៩ បំប នសេត្ថភាពសី្ពីការកសាងណអនការរបត្បិត្តិរបចឆំ្ា ំ

ថ្នា ក់ជាត្ិ រាជធាន ីម្េត្ត រករង រសរក េែឌ  និងសាោម្រៀន 
√   

១.២០ បំប នសេត្ថភាពសី្ពីការម្រៀបចំសូចនាករថវកិាកេមវធិ្ីថ្នា ក់
ជាត្ិ និងម្រកាេជាត្ិ 

 
 √ 

១.២១ បំប នសេត្ថភាពម្លខាធ្ិការដាឋ នរករេការងារបម្ចេកម្ទ្ស
ចរេរុះវស័ិយអបរ់ថំ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត 

√   

១.២២ សិកាខ សាោពិនិត្យម្ ងីវញិការអនុវត្តរករេការងារ
បម្ចេកម្ទ្សចរេរុះវស័ិយអប់រថំ្នា ក់រាជធានីម្េត្តរបចំ
ឆ្មាស និងរបចឆំ្ា  ំ

√ 
  

១.២៣ សិកាខ សាោសី្ពីការពរងឹងសេត្ថភាពម្លីការម្របីរបាស់
របពន័ធររបរ់រងរម្រមាងហរិញ្ញបបទនសហរបត្បិត្តិការ
របចឆំ្ា សំរមាបថ់្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត 

√ 
  

១.២៤  របជុរំករេការងារបម្ចេកម្ទ្សចរេរុះវស័ិយអប់រថំ្នា ក់ជាត្ិ 
(JTWG-Ed) តាេរត្ីមាស  

√   

១.២៥ ចូលរេួរបជុំសនាសីិទ្អនតរជាត្ ិ √   
៣៤. ការងារបុគ្គលកិ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១៨/
៣៥ 

១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ លទ្ធកេមទ្នំិញ √   
១.៣ ពម្នៃឿនការម្រៀបចំម្បៀវត្សររូបម្រងៀនម្ចញថមី តាេរយៈការ

ម្រៀបចបំំម្ពញសាលកបរត្េស្រនតីរាជការដ្ល់ររុសិសស 
និសសតិ្េុនម្ពញរប ងបញ្េប ់

√   

១.៤ សហការពិនិត្យម្អៃៀងតៃ ត្់ការអនុវត្តម្គ្នលការែ៍តៃ ស់បតូរ
ទ្ីកណនៃងបម្រេីការងាររបស់ររបូម្រងៀនកាុងរាជធានី ម្េត្ត 

  √ 

១.៥ សហការពិនិត្យម្អៃៀងតៃ ត្់ការណបងណចកររបូម្រងៀនករេតិ្
េូលដាឋ ន បឋេសិកា និងេម្ត្តយយសិកាម្ចញថម ី

 √  

១.៦ ចុុះសហការនិងណបងណចករកបេែឌ ថម ីសរមាប់ការរប ង
ម្រជីសម្រសីឆ្ា ២ំ០២០ 

 √  

១.៧ បនតចុុះពនិិត្យនងិវាយត្នេៃការអនុវត្តម្គ្នលការែ៍ ម្សចកតី
ណែនា ំនិងលិេិត្បទ្ដាឋ នពាក់ពន័ធការររប់ររងធ្នធាន
េនុសស 

√   

១.៨ សិការសាវរជាវនងិណកសរេួលម្គ្នលការែ៍ណត្ងតាងំ 
តៃ ស់បតូរ និងនិោេសតីពីការម្របីរបាស់បុរគលិកអបរ់ ំ

√   

១.៩ ចុុះពនិិត្យម្អៃៀងតៃ ត្់ការបមំ្ពញេុេងារបចេុបបនារបស់េស្រនតី
ទ្ទ្ួលធ្នធានេនុសសថ្នា ក់ជាត្ិនិងថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិជាេួយ
នឹងជំនាញវជិាា ជីវៈរបស់សាេីជន ម្ដ្េីបមី្រៀបចំណអនការ     
បែតុ ុះបណ្តត ល(អងគភាពថ្នា ក់ជាត្ិ ១០ នងិម្រកាេជាត្ិ 
២០អងគភាពនិង៥០សាោម្រៀន) 

 √  
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.១០ ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តការងាររបស់ នាយក/នាយកិា 
ណដ្លបានទ្ទ្ួលការបែតុ ុះបណ្តត លម្លីការររប់ររង
បុរគលិក៩ម្េត្ត 

√   

១.១១ ការម្រៀបចរំបាក់ម្បៀវត្សនងិរបាកក់នរេម្អសងៗរបស់េស្រនតី 
រាជការ និងេស្រនតជីាប់កិចេសនាថ្នា ក់កណ្តត ល 

√   

១.១២ រែៈកេមការអនតររកសួងចុុះពនិិត្យសាថ នភាពម្លីស េាុះររូ 
និងរបជុពំិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីម្គ្នលការែ៍ឧបត្ថេភបចេុបបនា 

√   

១.១៣ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីម្គ្នលការែ៍ពរងាយររូ
បម្រងៀន 

  √ 

១.១៤ ចុុះសហការសិកាសាថ នភាពត្បំន់ដាច់រសោល និងត្បំន់
ជួបការលំបាក ម្ដ្េីបរីកវធិានការកាត្់បនថយត្ំបន ់

  √ 

១.១៥ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់អពំកីារកំែត្់ត្បំនដ់ាច់
រសោលនិងត្បំន់ជួបការលំបាកម្ ងីវញិ(អាកចូលរេួ 
១៥០ នាក់,ម្េត្តកំពង់ចេ) 

√   

១.១៦ ទ្សសនកចិេសិកាម្រៅរបម្ទ្ស(ត្ំបន់អាស្ាន) 
ម្ឈាងយល់ពីការងារររប់ររងធ្នធានេនុសសនិងចូលរេួ
របជុំនានា 

 √  

១.១៧ ម្រៀបចវំរគត្រេង់ទ្សិររុសិសស និសសតិ្ម្លីការងារបុរគលិក √   
១.១៨ ម្រៀបចវំរគបបំ នសេត្ថភាពេស្រនតីររប់ររង នងិេស្រនតទី្ទ្លួ

បនៃុកធ្នធានេនុសស ម្លីការងារបុរគលិក(២ត្ំបន់) 
√   

១.១៩ សិកាខ សាោពិនិត្យម្ដាុះរសាយបញ្ា របឈេកាុងការណបង
ណចករកបេែឌ ឆ្ា ២ំ០១៩ និងពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីការ
ណបងណចករកបេែឌ ឆ្ា ២ំ០២០ (២ត្ំបន់) 

√   

១.២០ សិកាខ សាោអសពាអាយនិងជំរុញការវាយត្នេៃរុែអល
ការងាររបស់បុរគលិកអប់រ ំម្ៅថ្នា កជ់ាត្ិ និងសាកលបងម្ៅ
ថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ ិ

  √ 

១.២១ ម្រៀបចបំែតុ ុះបណ្តត លជាកាត្ពាកចិេសតីពីការររប់ររងម្ឆ្ៃីយ
ត្បម្ៅនឹងត្រេវូការម្យនឌ្រ័សរមាប់របធានអងគភាព 

  √ 

១.២២ ហាកឹហត្ន់ិងគ្នរំទ្ដ្ល់បុរគលិកអបរ់មំ្ៅថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ិ 
៩ រសរក អពំីការររប់ររងនិងអភវិឌ្ឍធ្នធានេនុសសម្ៅ
កាុងអងគភាព(ម្សៀេរាប) 

  √ 

១.២៣ ហាកឹហត្ជ់ំនាញទ្ន់នងិគ្នរំទ្ដ្ល់បុរគលិកអប់រមំ្ៅថ្នា ក់
ម្រកាេជាត្ិ ១០ រសរក អំពីការររប់ររងធ្នធានេនុសស
តាេណបបសេិទ្ធកាុងអងគភាព(ប.មានជ័យ) 

  √ 

១.២៤ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្លីម្សចកតីរពាងម្គ្នល
ការែ៍ណត្ងតាងំនងិតៃ ស់បតូរទ្កីណនៃងបម្រេីការងារ(អាក
ចូលរេួ ២០០ នាក់) 

√   

១.២៥ សិកាខ សាោអសពាអាយម្គ្នលការែ៍ដ្ំម្ ងីថ្នា កព់ិម្សស
ដ្ល់ររូបម្រងៀនណដ្លមានសាា នដ្ 

  √ 

១.២៦ សហការអសពាអាយនិងជរំុញការវាយត្នេៃររបូម្រងៀន និង
ម្លីកសំុម្គ្នលការែ៍វរិកឹត្យការនងិដ្ំម្ ងីថ្នា ក ់

  √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.២៧ សិកាខ សាោអសពាអាយម្គ្នលនម្ោបាយសតីពីរនៃងអាជីព
ររូបម្រងៀន ម្គ្នលនម្ោបាយសតីពកីារអភវិឌ្ឍវជិាា ជវីៈជា
របច ំដ្ល់បុរគលិកអបរ់ថំ្នា កម់្រកាេជាត្ិនិងសាោម្រៀន 
១៥០នាក ់

  √ 

១.២៨ រប ងម្រជីសម្រសីររូបម្រងៀនករេិត្ឧត្តេ បម្រងៀនម្ៅ
ររឹុះសាថ នឧត្តេសិការដ្ឋ 

 √  

១.២៩ ប្តច ុះែរំ ើងក្បព័្ធ HRMIS រៅតាមវទិ្យាល័យដែលមិ្
ទា្់មា្ក្បព័្ធ 

√   

១.៣០ វគគបបំ៉ោ្សតើពើកា ទលិតព័ត៌មា្ដែលមា្គ  ភាពរន ង
កា សរក្មចចិតតកា រលើរទ្យរឹចតិត ផ្ទា ស់បតូ  ពក្ងាយ ្ងិ
រ ៀបចដំទ្កា ប គគលិរអប់ រំៅថ្នន រ់រក្កាមោតិ(អនរចូល
 មួ ៥៦ នារ,់រខតតរំពត) 

  √ 

១.៣១ វគគបបំ៉ោ្សតើពើកា ពក្ងឹងសមតថភាពមន្រ្តើជំនាញ ម្ៃើ អយរ 
កា .ិអយរ ក្រងុ ក្សុរ ខ ឌ ្ិងនាយរសាលារលើកា 
ក្បមូលទ្យិ្ ន្័យ(AESCF) កា ជសួជ ល ្ិងកា រក្បើក្បាស់ 
Software and Hardware សក្មាប ់HRMIS 

√   

១.៣២ ចូល មួវគគបបំ៉ោ្សតើពើកា ក្គប់ក្គង្ិងស វតថិភាពក្បព័្ធ
HRMIS រលើ Online រៅក្បរទ្យសផ្ង(អនរចូល មួ ៣នារ់) 

  √ 

១.៣៣ សិកាខ សាលាសតើពើកា រ្វើឱ្យក្បរសើ រ ើង ្ិងកា  រាក្បព័្ធ
HRMIS ថ្នន រ់រក្កាមោតិ ក្ពមទាងំកា ោរ់បញ្េូ លពត័៌មា្
ន្រសតើ ជ្មា្ពិកា ភាព ្ិងជ្ោតិរែើមភាគតិច(អនរចូល
 មួ ៥១នារ,់រខតតម ឌ លគិ ើ) 

√   

១.៣៤ ោរ់ឱ្យែំរ ើ  កា  ្ិងរសាងសមតថភាពរលើកា រក្បើក្បាស់
្ិងវភិាគទ្យិ្ ន្័យពើក្បព័្ធ HRMIS ែល់ថ្នន រ់រក្កាមោតិ 
(អនរចូល មួ ៣៩ នារ់) 

√   

១.៣៥ ពិ្ិតយតាមោ្្ងិរោុះក្សាយបញ្ហា ក្បឈម្ិងប ត ុះ  
បណ្ដត លរៅ្ឹងរដ្ាងែល់មន្រ្តើជំនាញក្បព័្ ធHRMIS 
ម្ៃើ  ្ិងកា .ិអយរ ក្រងុ ក្សុរ(អនរចូល មួ ៨៥នារ់) 

√   

៣៥. ការងារហរិញ្ញវតថុ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៥/៦ ១.១ អាហរូបករែ៍សិសសរកីរក ជបួការលំបាក √   
១.២ អាហរូបករែ៍នសិសតិ្ ពិការ √   
១.៣ កេមវធិ្ីរបកតួ្រ  ូបូត្ម្ៅកេពុជា   √ 
១.៤ រងាា ន់រចកម្ចញចូលណត្េួយ √   
១.៥ សមាភ ររូបវន័ ្និងសារវន័ ្ √   
១.៦ ឧបត្ថេភធ្នម្អសងៗ √   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

១៩/៣០ ២.១ ចំណ្តយកាុងការគ្នរំទ្អងគភាព √   
២.២ ណកលេែបរសិាថ នសាោម្រៀន និងអងគភាព √   
២.៣ របារពាទ្ិវាររបូម្រងៀន ៥ តុ្ោ √   
២.៤ ថវកិាេូលនធិ្ិដ្ំម្ែីរការសាលាន ៀនរដ្ឋ √   
២.៥ ថវកិាអងគភាពគ្នរំទ្ការអនុវត្តថវកិា SOF √   
២.៦ អងគភាពេិនណេនជាអនុកេមវធិ្ីសថិត្ម្រកាេនាយកដាឋ ន √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

ហរិញ្ញវត្ថុ 
២.៧ លទ្ធកេមទ្នំិញសមាភ របរកិាខ របម្ចេកម្ទ្សេិនណេនព័ត្ម៌ាន

វទិ្ា 
√   

២.៨ ពរងងឹការររបរ់រងហញិ្ញវត្ថុ √   
២.៩ ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តថវកិា នងិ EMIS ម្ដាយ      

សហការជាេួយេនៃីរ នងិការ.ិអយក រករង រសរក េែឌ  
√   

២.១០ គ្នរំទ្ដ្ល់ការ.ិអយក.រករង រសរក េែឌ  កាុងការចុុះពិនិត្យ
តាេដានការអនុវត្ត SBM/SoF និងបានអលិត្របាយ
ការែ៍ទន់ម្ពល 

√ 
  

២.១១ ពិនិត្យតាេដាន នងិចុុះបម្រងៀនតៃ ល់ ម្ៅតាេេនៃីរអយក.
រាជធានី ម្េត្ត សី្ពីការអនុវត្តរបព័នធ EFMS 

 
√  

២.១២ ពិនិត្យតាេដានរករេការងារគ្នរំទ្ការសាងសង់ចំននួ 
១២៦ រករេ ម្លីនតី្ិវធិ្រីរប់ររងហរិញ្ញវត្ថុ 

√   

២.១៣ ពិនិត្យតាេដានសាោម្រៀនរដ្ឋណដ្លអនុវត្តរម្រមាងណកលេែ
ការអបរ់មំ្ៅេធ្យេសិកា 

 
√  

២.១៤ េូលនិធ្ិរសាវរជាវ រំនិត្នចារបឌ្ិត្ នងិនវានុវត្តន ៍  √  
២.១៥ អភិវឌ្ឍសរមាប់ការអបរ់ណំបបឌ្ីជីថលកាុងឆ្ា ២ំ០២០  √  
២.១៦ ពរងងឹការររបរ់រងហញិ្ញវត្ថុតាេរបព័នធពត័្៌មានវទិ្ាដ្ល់  

េស្រន្អីបរ់ ំ
√   

២.១៧ បែុ្ុះបណ្្តលថ្នា ក់បែឌិ ត្អប់រ ំ   √ 
២.១៨ ពរងងឹសេត្ថភាពនាយកសាោ នងិម្ហរញ្ញិកសាោម្លី

ការងារររប់ររងហរិញ្ញវត្ថុតាេរបពន័ធព័ត្៌មានវទិ្ា  
√   

២.១៩ ពរងងឹសេត្ថភាពេស្រនតមី្លីការអនុវត្តហរិញ្ញវត្ថុ √   
២.២០ សិកាខ សាោបែតុ ុះបណ្តត ល សតីពីការអនុវត្តថវកិា SOF √   
២.២១ ពរងងឹសេត្ថភាពបណនថេ សី្ពីរបពន័ធររបរ់រងហរិញ្ញវត្ថុ

រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ជូនអងគភាពថវកិារដ្ឋបាល
កណ្្តល និងេនៃរីអយក.រាជធានី ម្េត្ត ណដ្លអនុវត្តថវកិា 
េិនទនម់្ឆ្ៃីយត្បនឹងសូចនាករម្គ្នលម្ៅ 

√ 

  

២.២២ សិកាខ សាោសី្ពីការររប់ររងការតៃ ស់ប្ូរ សរមាបេ់ស្រនតី
នាយកដាឋ នហរិញ្ញវត្ថុ នងិអងគភាពអនុវត្តកេមវធិ្ណីកទ្រេង់
ការររប់ររងការតៃ ស់ប្ូរ 

 

 √ 

២.២៣ ពរងងឹសេត្ថភាពេស្រនតបីណនថេម្លី នតី្ិវធិ្នីនការររប់ររង
ហរិញ្ញវត្ថុរម្រមាង 

 
 √ 

២.២៤ ទ្ីរបកឹាជាត្ិ នងិសវនករ √   
២.២៥ អភិវឌ្ឍរបព័នធពត័្ម៌ានវទិ្ាររបរ់រងហរិញ្ញវត្ថុ √   
២.២៦ បន្ណកសរេួលនតី្វិធិ្ីននការររបរ់រងហញិ្ញវត្ថុ  √  
២.២៧ របជុពំិនតិ្យលទ្ធអលការអនុវត្តថវកិា SOF របចឆំ្ា  ំ  √  
២.២៨ ជួលទ្ីរបកឹាជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ម្ដ្េីបគី្នរំទ្ដ្ល់ការអនុវត្ត

ការងារ 
√   

២.២៩ ម្រៀបចរំបពន័ធពត័្ម៌ានវទិ្ាសរមាបរ់បាយការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
ម្ដាយអារភាា ប់ជាេួយណអនការយុទ្ធសាស្រស្វស័ិយអប់រ ំនិង

 
√  
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

ណអនការរបត្ិបត្តិរបចឆំ្ា  ំឆ្ៃុុះបញ្េ ងំនឹងរបាយការែ៍
សេិទ្ធកេម (សហការជាេួយអរគម្គ្នលនម្ោបាយ នងិ
ណអនការ) 

២.៣០ សហការជាេួយនា.ណអនការ ម្រៀបចំរបព័នធថវកិាអារភាា ប់
នឹងម្គ្នលនម្ោបាយ។ 

 
√  

៣៦. ការងារសវនកមមននៃកែងុ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

៧/១២ ១.១ ដ្ំម្ែីរការអងគភាព √   
១.២ ថវកិាលទ្ធកេម √   
១.៣ ពិនិត្យ ណកលេែ នងិវាយត្នេៃតាេអនុសាសន៍ √   
១.៤ ចុុះម្ធ្ាីសវនកេម នងិសរេងព់័ត្៌មាន  √   
១.៥ អភិវឌ្ឍន៍សេត្ថភាពេស្រនតីម្លីការងារសវនកេម    
១.៦ ម្ធ្ាីសវនកេមសាកលបងសវនកេមម្លីសេិទ្ធកេម និងម្លី      

បម្ចេកវទិ្ាព័ត្៌មាន   √ 

១.៧ ពិនិត្យ នងិណកសរេួលម្សៀវម្ៅនតី្ិវធិ្ីសវនកេមនអៃកាុងណដ្ល
រសបនឹងរចនាសេព័នធថវកិារបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និង
កីឡា 

 
√ 

 

១.៨ ម្ធ្ាីសវនកេមសាកលបងម្ដាយម្របីម្សចកតីរពាងននម្សៀវម្ៅ
នីត្ិវធិ្ីសវនកេមនអៃកាុង 

√   

១.៩ បែតុ ុះបណ្តត លជនំាញភាសា ឬបម្ចេកវទិ្ាពត័្៌មាន   √ 
១.១០ អសពាអាយរបាយការែ៍សវនកេមនអៃកាុង   √ 
១.១១ បំប នសេត្ថភាពម្លីជំនាញសវនកេមបម្ចេកវទិ្ាពត័្ម៌ាន √   
១.១២ សិកាខ សាោសតីពី នីត្ិវធិ្ីសវនកេមសេិទ្ធកេម នងិសវនកេម

បម្ចេកវទិ្ាព័ត្៌មាន   √ 

៣៧. ការងារធានាគ្ុែភាពអប់រ ំ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១២/
៣២ 

១.១ ទ្ិញសមាភ រៈម្របីរបាស់កាុងនាយកដាឋ ន ម្សវាម្របរីបាស់ 
ណថទ ំនងិជួសជុលកាុងនាយកដាឋ ន 

√   

១.២ ទ្ិញសមាភ រការោិល័យ ឧបករែ៍ដ្កឹជញ្ាូ ន និង
បម្ចេកម្ទ្សព័ត្៌មានវទិ្ា 

√   

១.៣ រសាវរជាវរុែភាពអបរ់ ំ  √  
១.៤ ពិនិត្យតាេដានណអនការរបចឆំ្ា កំារោិល័យអធ្ិការកចិេ √   
១.៥ សិកាខ សាោសរម្សរម្សៀវម្ៅម្ត្សត   √ 
១.៦ ម្ធ្ាីម្ត្សតសាកលបង   √ 
១.៧ សិកាខ សាោណែនាអំនុរកសម្ត្សត នងិនាយក   √ 
១.៨ ម្ធ្ាីម្ត្សតទូ្ទងំរបម្ទ្ស   √ 
១.៩ សិកាខ សាោណក នងិដាក់កូដ្   √ 

១.១០ អសពាអាយលទ្ធអលម្ត្សតថ្នា ក់ទ្ី៣   √ 
១.១១ អនុវត្តម្ត្សតថ្នា ក់ត្បំន់(SEA-PLM)  √   
១.១២ បង់វភិារទនអងគការអនតរជាត្ិOECD  √   
១.១៣ ម្ធ្ាីម្ត្សតរងាា យត្នេៃថ្នា ក់អនតរជាត្(ិPISA)សាកលបង   √ 
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សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

១.១៤ ពិនិត្យតាេដានរកបេែឌ រងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកាម្ៅ
តាេវទិ្ាល័យធ្នធាន  

√   

១.១៥ ម្ធ្ាីម្ត្សតរងាា យត្នេៃជំនាញសត្វត្សរទ៍្ី២១  √   
១.១៦ កេមវធិ្ីអនតរជាត្ិសតពីីរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិការបស់សិសស

សរមាប់របម្ទ្សកពុំងអភិវឌ្ឍ  
√   

១.១៧ ពរងងឹសេត្ថភាពការអនុវត្តរងាា យត្នេៃលទ្ធអលសិកា
របស់សិសស  

√   

១.១៨ វាយត្នេៃកេមវធិ្ី EGRA & EGMAរបស់ម្េត្តម្គ្នលម្ៅ  √   
១.១៩ អធ្ិការកិចេរុែភាពអបរ់តំាេរបធានបទ្ និងពិនតិ្យតាេ

ដានតាេកាលកំែត្់េធ្យេសិកា 
 √  

១.២០ អធ្ិការកិចេរុែភាពអបរ់តំាេរបធានបទ្ និងពិនតិ្យតាេ
ដានតាេកាលកំែត្់បឋេសិកា 

 √  

១.២១ បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីការោិល័យអធ្ិការកចិេ នងិរករេ
បំប ន និងពិនតិ្យតាេដាន (បបំ នរយៈម្ពលេៃី)  

 √  

១.២២ បំប នសេត្ថភាពការោិល័យអធ្កិារកិចេតាេរយៈ ការហាកឹ
ហត្់ ការបមំ្ពញការងារ 

  √ 

១.២៣ បំប នសេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃសេកពីេនៃរី រសរក ករេង សាោ
ររុម្កាសលយ វទិ្ាសាថ នររមុ្កាសលយ ររុម្កាសលយភូេភិារ 
ពីភាពជាអាកដ្កឹនា ំររបរ់រង នងិេុេវជិាា ពាក់ព័នធ 

  √ 

១.២៤  បំប នម្ ងីវញិ វធិ្ីសាស្រសតសម្ងោត្ ការអតល់ព័ត្៌មានរត្ ប់ 
និងការសរម្សររបាយការែ៍ 

 √  

១.២៥ ពរងងឹសេត្ថភាពរករេ DTMT កាុងការអនុវត្តសា័យវាយ
ត្នេៃសាោម្រៀន និងវភិារតាេរយៈការហត្់ការតៃ ល់ 

√   

១.២៦ អនុវត្តការសិការសាវរជាវអពំីការម្លីកទ្ឹកចតិ្ត រសរក 
សាោម្រៀន និងវធិ្ីកំែត្់អត្តសញ្ញ ែ (ករេតិ្រសរក/  
DTMT) 

  √ 

១.២៧ បំប នសេត្ថភាពរករេ DTMT សតីពីបញ្ញត្តិននអធ្ិការកិចេ
ធានារុែភាពអប់រ ំ(នអៃកាុង នងិនអៃម្រៅ)  

  √ 

១.២៨ បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីការោិល័យអធ្ិការកចិេ េនិណេន
អធ្ិការ  

  √ 

១.២៩ បូកសរុបលទ្ធអលការងារអធ្ិការកចិេតាេកាលកំែត្់ √   
១.៣០ អធ្ិការកិចេតាេត្បំន់(០៨ត្បំន់)   √ 
១.៣១ បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីអធ្ិការកិចេ នងិរករេ DTMT    
១.៣២ វាស់សៃង់សេត្ថភាពករេិត្សេេូលនិងកំែត្វ់ញិ្ញ បនបរត្

ណដ្លមានត្នេៃម្សមមី្ដាយសហការជាេួយសាថ ប័នពាកព់ន័ធ 
 √  

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

០/១ ២.១ បំប នសេត្ថភាពេស្រនតីម្លីការអនុវត្តម្ត្សតរងាា យត្នេៃ    
លទ្ធអលសិការបស់សិសសថ្នា ក់ជាត្ ិត្ំបន ់និងអនតរជាត្ិ  √  

៣៨. ការងារអធិការកិចេរដាបាល និងហរិញ្ញវតថុ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង

៥/៧ ២.១ កិចេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
២.២ ថវកិាលទ្ធកេម √   
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របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់ ២.៣ រត្ួត្ពិនតិ្យវឌ្ឍនភាពននការណកលេែ √   
២.៤ អធ្ិការកិចេជារបច ំ √   
២.៥ អធ្ិការកិចេនចដ្នយ √   
២.៦ សិកាខ សាោអសពាអាយរបាយការែ៍អធ្ិការកចិេករេិត្ភូេិ

ភារ 
  √ 

២.៧ ពរងងឹសេត្ថភាពជំនាញម្លីរកបេែឌ ការងារអធ្ិការកិចេ   √ 
៣៩. ការងារពត៌មាន និងកិចេការអាសា ន    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៤/១៦ ២.១ អនុវត្តភារកិចេតាេការកំែត្ ់ √  

២.២ ថវកិាលទ្ធកេម   √ 
២.៣ ពិនិត្យតាេដាន វាយត្នេៃចំម្ែុះដ្ងឹអាស្ាននងិសីុម្េអូ 

 √ 
២.៤ របេូលពត័្៌មាន សី្ពីការរបេូលកុមារររប់អាយុ ៦ ឆ្ា ចុំុះ

ម្ ម្ ុះចូលម្រៀនម្ដាយេិនបង់របាក ់
 √ 



២.៥ ជាវទ្សសនាវដ្តជូីនថ្នា ក់ដ្ឹកនារំកសួង  √ 

២.៦ ជាវកាណសត្ជូនថ្នា ក់ដ្ឹកនារំកសួង  √ 

២.៧ យកព័ត្៌មាន នងិអសពាអាយរាល់សកេមភាពរបស់រកសួង
អប់រ ំយុវជន នងិកីឡាកាុង នងិម្រៅរសរក 

√
 

២.៨ អលិត្ភាពយនតឯកសារសេិទ្ធអលអប់រ ំយុវជន នងិកីឡា 
 √ 

២.៩ អលិត្ម្សៀវម្ៅសេិទ្ធអលអប់រ ំយុវជន នងិកឡីា 
 √ 

២.១០ ម្បាុះពុេពរពតឹ្តិបរត្អប់រ ំ 
 √ 

២.១១ របេូលពត័្៌មានម្បាុះពុេព បែាអាត្ស់េិទ្ធអលអបរ់ ំយុវជន 
និងកឡីា 





√ 

២.១២ ម្បាុះពុេពបែាអាត្ស់េិទ្ធអលអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា  √ 

២.១៣ ម្បាុះពុេពតៃ ងំរបូភាពអបរ់ ំ  √ 

២.១៤ អសពាអាយតៃ ងំរបូភាពអបរ់ ំ √  

២.១៥ បែុ្ុះបណ្្តលេស្រនតីអប់រ ំសិសស-នសិសតិ្ម្លីសេត្ថភាពសហ
របត្បិត្តិការអាស្ាន-សីុម្េអូ និងម្រៀបចំនងិការគ្នរំទ្កាុងការ
បម្ងោតី្ នងិដ្មំ្ែីរការបនៃប់អាស្ាន 



√ 

២.១៦ បែុ្ុះបណ្្តលជនំាញសរម្សរ របេូលព័ត្៌មាន និង
អសពាអាយចំម្ែុះដ្ឹងអាស្ាន-សីុម្េអូ 

√ 
  

៤០. ការងារនីតិកមម    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៥/២៨ ២.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
២.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
២.៣ សិការបសិទ្ធភាពននការអនុវត្តរកបេែឌ ចាប់វស័ិយអប់រ ំ   √ 
២.៤ គ្នរំទ្បម្ចេកម្ទ្សនិងពរងងឹរែម្នយយភាពននភាពជាអាក

ដ្ឹកនា ំនងិររប់ររងកាុងរកបេែឌ អភិបាលកិចេលែ 
  √ 

២.៥ ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តរកបេែឌ ចាប់កាុងការអតល់ម្សវា
អប់រមំ្ៅររុឹះសាថ នសិកាឯកជន 

 √  

២.៦ ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តការងាររែម្នយយភាពសងគេ
កាុងវស័ិយអប់រនំនររឹុះសាថ នបឋេសិកា 

 √  

២.៧ អតល់ការគ្នរំទ្បម្ចេកម្ទ្សននការអតលម់្សវាអប់រមំ្ៅតាេ
រករង រសរក េែឌ ននការោិល័យរចកម្ចញចូលណត្េយួ 

 √  
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.៨ សិកាវាយត្នេៃអលប ុះពាល់លិេិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយុត្តវស័ិយ
អប់រ ំ

 √  

២.៩ គ្នរំទ្ការគ្នពំារសិទ្ធិ និងរបកឹាម្ោបល់ជូនបុរគលិកអប់រ ំ  √  
២.១០ ពិនិត្យតាេដាននងិសិការសាវរជាវករែីវវិាទ្បុរគលិក

អប់រ ំ
 √  

២.១១ សិកាអលប ុះពាល់សរមាប់ម្រៀបចលិំេិត្បទ្ដាឋ នរត្យុិត្ត
កាុងវស័ិយអប់រ ំ(អនុវស័ិយកុមារតូ្ច) 

 √  

២.១២ ពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្រៀបចំលិេតិ្បទ្ដាឋ នរត្ិយុត្តកាុងវស័ិយ
អប់រ ំ

√   

២.១៣ សិកាខ សាោសតីពីរកបេែឌ ចាប់វស័ិយអប់រសំរមាប់     
អនុវស័ិយ 

 √  

២.១៤ សិកាខ សាោបូកសរុបការងារនតី្ិកេមកាុងវស័ិយអប់រ ំ   √ 
២.១៥ សិកាខ សាោត្រេង់ទ្ិសសី្ពីនីត្វិធិ្វីាយត្នេៃនងិតាកណ់ត្ង

លិេិត្បទ្ដាឋ ន 
  √ 

២.១៦ ពិម្រគ្នុះម្ោបល់ម្រៀបចមំ្បាុះពុេព នងិអសពាអាយម្សៀវម្ៅ
ជំនួយសាម រត្ីសតីពី ការបងាោ រទ្ប់សាោ ត្អ់ំម្ពជីួញដូ្រេនុសស 

√   

២.១៧ សិកាខ សាោអសពាអាយសតីពីការអនុវត្តការងាររែម្នយយ
ភាពសងគេកាុងវស័ិយអប់រ ំ 

  √ 

២.១៨ សិកាខ សាោសតីពីការអនុវត្តកេមវធិ្ីអភិបាលកិចេលែកាុង       
វស័ិយអប់រ ំអភិបាលកិចេលែ 

  √ 

២.១៩ សិកាខ សាោអសពាអាយនិងពិម្រគ្នុះម្ោបល់វាយត្នេៃអល
ប ុះពាល់លិេិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយុត្តវស័ិយអប់រ ំ

  √ 

២.២០ សិកាខ សាោសតីពីការអភវិឌ្ឍសេត្ថភាពររប់ររង នងិម្ដាុះ
រសាយវវិាទ្បុរគលិកអបរ់ ំ

  √ 

២.២១ សិកាខ សាោសតីពីការអសពាអាយរកបេែឌ ចាបរ់បយុទ្ធ
របឆ្ងំអលិត្អលណកៃងកាៃ យ 

  √ 

២.២២ សិកាខ សាោអសពាអាយវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តការងារ
កំណែទ្រេងវ់េិជឈការ និងវសិហេជឈការកាុងវស័ិយអបរ់ ំ
(ថ្នា ក់ជាត្ិ) 

√   

២.២៣ កសាងលិេិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយុត្តគ្នរំទ្ការម្អៃរេុេងារវស័ិយ
អប់រជូំនរដ្ឋបាលថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ ិ

 √  

២.២៤ ម្រៀបម្សចក្ណីែនាបំម្ចេកម្ទ្សសី្ពីម្គ្នលការែ៍ ណបបបទ្ 
នីត្ិវធិ្ីសតង់ដាននការអនុវត្តេុេងារវស័ិយអប់រណំដ្លបានម្អៃរ
ជូនរដ្ឋបាលថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ ិ

 √  

២.២៥ ម្រៀបចណំអនការសកេមភាពយុទ្ធសាស្រសតរយៈម្ពលេធ្យេ និង
ណអនការសកេមភាពកំណែទ្រេង់វេិជឈការ និងវសិហេជឈ
ការកាុងវស័ិយអប់រ ំ

 √  

២.២៦ ពរងងឹយនតការននការអនុវត្តការងារអប់ររំបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់
ម្រកាេជាត្កិាុងរចនាសេព័នធថម ី

 √  

២.២៧ អសពាអាយលិេិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយុត្តណដ្លបានម្រៀបចំ       
ជាពិម្សសការណកសរេួលការម្រៀបចនំិងការរបរពឹត្តម្ៅ
របស់េនៃរីអប់រ ំយុវជន និងកីឡារាជធានី ម្េត្ត 

 √  
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.២៨ អ្ល់ការគ្នរំទ្ជារបចដំ្ល់រដ្ឋបាលរករង រសរក ទងំ១៤ នន
ម្េត្តបាត្់ដ្បំងម្លីការររប់ររង ចត្ណ់ចង និងការអនុវត្ត
េុេងារវស័ិយអប់រមំ្ដាយរដ្ឋបាលរករង រសរក 

 √  

៤១. ការងារសែំង់    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៥/៧ ២.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
២.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
២.៣ ពិនិត្យតាេដាន ការងារជួសជុល សាងសង់អគ្នរសិកាថមី 

និងអគ្នររដ្ឋបាលម្រកាេឱ្វាទ្ទ្ីសតីការរកសួង  
√   

២.៤ ទ្សសនៈកិចេសិកាពាក់ព័នធម្ហដាឋ រចនាសេ័ពនធអបរ់មំ្ៅ
បរម្ទ្ស 

 
√  

២.៥ បំប ននាយក-នាយកិាសាោ រពេទងំេស្រនតីពាក់ពន័ធ សតីពី
ការពរងឹងការររបរ់រងម្ហដាឋ រចនាសេព័នធអបរ់ ំ

 
√  

២.៦ ណថទ ំ ជួសជុលអគ្នរសិកាណដ្លរងអលប ុះពាល់ម្ដាយ
ម្រគ្នុះេហនតរាយនានា 

√   

២.៧ ណថទ ំជួសជុលអៃូវ អៃូវលំ សាព ន នងិលូ √   
៤២. ការងារសមាភ រៈ និងប្ទពយសមបតតិរដា    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លដំាប់ថ្នា ក ់

៥/៦ ២.១ គ្នរំទ្ដ្ល់កចិេដ្ំម្ែីរការអងគភាព √   
២.២ លទ្ធកេមទ្នំិញ √   
២.៣ ពិនិត្យម្អៃៀងតៃ ត្់ និងម្ធ្ាីបចេុបបនាភាពសមាភ រៈ នងិរទ្ពយ

សេបត្តិរដ្ឋ 
√   

២.៤ ពិនិត្យវាយត្នេៃការងារររប់ររងរទ្ពយសេបត្តរិដ្ឋ √   
២.៥ បំប នសតីពីការងារររប់ររង សមាភ រៈ និងរទ្ពយសេបត្តរិដ្ឋ 

និងទ្សសនកចិេសិកាម្រៅរបម្ទ្ស 
 

√  

២.៦ របរល-់ទ្ទ្ួលសមាភ របរកិាខ រ និងសរេបសរេួលណបបបទ្នាំ
ចូលម្ដាយពនធនងិអាករជាបនៃុករដ្ឋ 

√   

៤៣. ការងាររដាបាល    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

១០/
១៧ 

២.១ កិចេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
២.២ ថវកិាលទ្ធកេម √   
២.៣ រត្ួត្ពិនតិ្យការងារររបរ់រងរដ្ឋបាល និង បែាសារម្ៅ

តាេ២៤ រាជធាន-ីម្េត្ត 
 √  

២.៤ ណែនា ំនិងរត្ួត្ពនិិត្យ វាយត្នេៃការម្សាីសំុម្ររឿង 
ឥសសរយិយសរបស់រាជធាន-ីម្េត្ត និងចូលរេួបំពាក់ម្ររឿង
ឥសសរយិយស 

√   

២.៥ ចូលរេួម្រៀបចំកេមវធិ្ីណចកសញ្ញ បរត្ម្ៅតាេសាកលវទិ្ា
ល័យ និងសម្មាព ធ្សេិទ្ធអលអបរ់ ំម្បីកបម្វសនកាល និង
ការងារទក់ទ្ងនងឹវស័ិយអបរ់ ំ

√   

២.៦ ចូលរេួកេមវធិ្ីម្បកី-បិទ្និងរបេូលពត័្៌មានកាុងកេមវធិ្ី
របកតួ្កឡីានានា និងរប ងសិសសពូណក 

  √ 

២.៧ ចូលរេួកាុងសមាសភាពននរែៈរបត្ិភូថ្នា ក់ដ្កឹនារំកសួង
កាុងការចុុះរត្ួត្ពនិិត្យការងារអប់រ ំយុវជន និងកីឡា  

√   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.៨ ម្បាុះពុេពទ្ង់ជ័យោភី ២៣៣ បែាសរម្សីរ ២៣០ ជូន 
៤៧០ អងគភាពណដ្លមានសាា នដ្លែ និងរបកាសនីយបរត្ 
២៥០ ជូនអងគភាពថ្នា ក់ជាត្ ិ

√   

២.៩ ចូលរេួម្រៀបចំបុែយជាត្ិ និងការងារសងគេនានា  √  
២.១០ ម្បាុះពុេពឯកសារសនាិបាត្ និងឯកសារពាក់ពន័ធឆ្ា ២ំ០២០ √   
២.១១ អគត្់អគង់ នងិគ្នរំទ្ម្សវាម្រៀបចំសនាិបាត្របចឆំ្ា  ំ √   
២.១២ ចូលរេួសនាិបាត្បូកសរុបវាយត្នេៃលទ្ធអលការងារអប់រ ំ

យុវជន និងកីឡាម្ៅរាជធានី-ម្េត្ត និងរបេូលរបាយ
ការែ៍ពាក់ព័នធ 

√   

២.១៣ ម្បាុះពុេពម្សៀវម្ៅសកេមភាពការងាររបស់ឯកឧត្តេរដ្ឋេស្រនតី  √   
២.១៤ ម្បីកវរគបំប នការងារររប់ររងរដ្ឋបាលជូនេស្រនតីរដ្ឋបាលអប់រ ំ

ថ្នា ក់ជាត្ិ នងិម្រកាេជាត្ិ ១00នាក ់
 √  

២.១៥ ម្បីកវរគបំប នការងារររប់ររងបែាសារ និងរបព័នធទ្និាន័យ
ររបរ់រងឯកសាររដ្ឋបាលជូនេស្រនតីរដ្ឋបាលអប់រថំ្នា ក់ជាត្ិ 
និងម្រកាេជាត្ិ ១៧០នាក ់

  √ 

២.១៦ ម្បីកវរគបំប នការងាររបព័នធលំហូរឯកសារជូនេស្រនតីរដ្ឋបាល
អប់រថំ្នា ក់ជាត្ិ នងិម្រកាេជាត្ិ ៧០នាក់ 

  √ 

២.១៧ ម្បីកវរគបំប នការងារពិធ្ីការ ជូនេស្រនតីរដ្ឋបាលអប់រថំ្នា ក់ជាត្ិ 
និងម្រកាេជាត្ិ ៨០នាក ់

 √  

៤៤. ការងារទំនាក់ទំនងវបបធម៌ និងអាហារបូករែ៍    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១/១ ១.១ រប ងម្រជីសម្រសីនិសសតិ្អាហរបូករែ៍ម្ៅសិកាម្ៅ
បរម្ទ្ស 

√ 

  

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៨/១៦ ២.១ គ្នរំទ្ដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
២.២ លទ្ធកេមទ្នំិញ √   
២.៣ ពិនិត្យតាេដានការអនុវត្តរម្រមាងជយួដ្ល់វស័ិយអប់រ ំ

របស់អងគការនដ្រូ 
 √  

២.៤ ពិនិត្យតាេដានររសួារនិសសតិ្នាររីករីកណដ្លសាា ក់ម្ៅកាុង
អម្នតវាសិកដាឋ ននសិសតិ្នារ ី

  √ 

២.៥ អសពាអាយព័ត្៌មាន និងកេមវធិ្ីអាហរូបករែ៍ម្ៅសិកា
ម្ៅបរម្ទ្ស 

√   

២.៦ ជូនដ្មំ្ែីរនិសសតិ្ម្ៅសិកាម្ៅបរម្ទ្ស  √  
២.៧ បែតុ ុះបណ្តត លនសិសតិ្អាហរូបករែ៍េុនម្ចញម្ៅសិកា

ម្ៅបរម្ទ្ស និងនសិសតិ្បរម្ទ្សេកសិកាម្ៅកេពុជា 
√   

២.៨ ទ្ទ្ួលរែៈរបត្ភូិជាត្ិ អនតរជាត្ ិ √   
២.៩ ដ្ំម្ែីរការេជឈេែឌ លអម្នតវាសិកដាឋ ននិសសតិ្ និងគ្នរំទ្

ម្សវាសុេភាពរបស់និសសតិ្ 
√   

២.១០ អតល់ម្េដាយ (ម្ររឿងឥសសរយិយសជូនសបបុរសជន)  √  
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.១១ ម្រៀបចបុំែយជាត្ិ អនតរជាត្ ិ  √  
២.១២ បង់វភិារទនជូនអងគការអនតរជាត្ ិ √   
២.១៣ ជួបជុំ និងសំម្ែុះសំណ្តលជាេួយនិសសតិ្អាហរបូករែ៍

បរម្ទ្ស 
  √ 

២.១៤ អតល់អាហរូបករែ៍សរមាប់និសសតិ្អាហរូបករែ៍
បរម្ទ្ស 

√   

២.១៥ ឧបត្ថេភដ្មំ្ែីរលំណហកំសានត នងិទ្សសនកិចេសិកាសរមាប់
និសសតិ្អាហរបូករែ៍បរម្ទ្ស 

  √ 

២.១៦ ចូលរេួវរគបែតុ ុះបណ្តត ល និងសិកាខ សាោនានា  √  
៤៥. ការងារប្បព័នធពត័៌មានប្គ្បប់្គ្ងអបរ់ ំ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៨/២៩ ២.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព  √  
២.២ សមាភ រការោិល័យ √   
២.៣ ម្បាុះពុេព √   
២.៤ ម្ររឿងសងាា រេិ   √ 
២.៥ សមាភ រៈ និងបរកិាខ របម្ចេកម្ទ្សព័ត្៌មានវទិ្ា  √  
២.៦ ម្បាុះពុេពតារាងជមំ្រឿនសថិត្ិសាោម្រៀនរបចឆំ្ា  ំ √   
២.៧ ពិនិត្យម្លីសថិត្ិ នងិសូចនាករអប់រថំ្នា ក់ម្រកាេជាត្ ិ  √  
២.៨ គ្នរំទ្ម្លីដ្ំម្ែីរការរបព័នធព័ត្៌មានររបរ់រងអប់រ ំ  √  
២.៩ ពិនិត្យតាេដានរបសិទ្ធភាពននទ្ិនានយ័អប់រសំាោចមំ្ែុះ

ទូ្ម្ៅឯកជន នងិេម្ត្តយយសិកាសហរេន៍ និងNGO 
  √ 

២.១០ ពិនិត្យតាេដានសតពីីការររប់ររង វភិារ និងម្របីរបាស់
ទ្ិនាន័យអបរ់ ំ

  √ 

២.១១ ម្រៀបចពំរងងឹម្លីដ្មំ្ែីរការបំម្ពញ បញ្េូ ល និងររបរ់រង
ទ្ិនាន័យអនឡាញ 

  √ 

២.១២ គ្នរំទ្ម្លីការបមំ្ពញ និងអលិត្ទ្ិនាន័យសថិត្ិសាោម្រៀន 
ម្សៀវម្ៅសិកាម្គ្នល និងទ្ឹកសាែ ត្អនាេ័យម្ៅតាេ
សាលម្រៀនម្គ្នលម្ៅ 

 √  

២.១៣ គ្នរំទ្ដ្មំ្ែីរការម្រៀបចរំរប់ររងទ្និាន័យសិសសមាា ក់ៗ   √ 
២.១៤ ពរងងឹម្លីការរបេូលទ្ិនាន័យសាោឯកជន េម្ត្តយយ

សិកាសហរេន៍ និងទ្និាន័យរកសួងពាក់ពន័ធ 
 √  

២.១៥ កំែត្់អត្តសញ្ញ ែសាោសថិត្ម្ៅកាុងត្បំន់ងាយរង
ម្រគ្នុះម្ដាយទ្ឹកជនំន់៖ ណកណរបសាោម្រៀន ASCF; ម្ធ្ាី
ទ្សសនកចិេរបេូលទ្ិនាន័យម្ៅសាោម្រៀនណដ្លមានទ្ីតាងំ
ម្ៅត្ំបន់ងាយរងម្រគ្នុះទ្កឹជនំន ់

  √ 

២.១៦ សមាភ ស និងរបឹកាម្ោបល់ម្លីករេងសំែួររបេូលធាតុ្
ចូលកាុងការអនុវត្តរបពន័ធរបេូលទ្និាន័យសិសសតាេសាោ
ម្គ្នលម្ៅកាុងរសរកពួក ននម្េត្តម្សៀេរាប 

√   

២.១៧ ម្ធ្ាីសុពលភាពទ្និាន័យអបរ់ជំាេួយរកសួងពាក់ពន័ធ  √  
២.១៨ អសពាអាយរបព័នធររប់ររងទ្ិនាន័យ Online   √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.១៩ សិកាខ សាោអសពាអាយសថិត្ិ សូចនាករអប់រថំ្នា ក់ជាត្ិ និង
ថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ ិ

√   

២.២០ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពកីារពរងឹងរបពន័ធ
ររបរ់រងទ្និាន័យទក់ទ្ងនឹងការណរបរបួលអាកាសធាតុ្
ម្ដ្ីេបគី្នរំទ្ដ្ល់រកសួងអប់រយុំវជននងិកីឡាជាេួយនឹងការ
ម្រៀបចណំអនការយថ្នភាព 

√ 

  

២.២១ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីព ីដ្ំម្ែីរការរបេូលធាតុ្
ចូលពីនាយកដាឋ នពាក់ព័នធម្ដ្េីបមី្ឆ្ៃយីត្បនងឹការអនុវត្ត
សកេមភាព Student Tracking System 

  √ 

២.២២ ពរងងឹរបសិទ្ធភាពននទ្និាន័យអប់រសំាោចំម្ែុះទូ្ម្ៅឯក
ជន នងិេម្ត្តយយសិកាសហរេន ៍

 √  

២.២៣ ពរងងឹសេថភាពម្លីការម្របីរបាស់ឧបករែ៍របេូលទ្និាន័យ
អប់រ ំ

  √ 

២.២៤ ពរងងឹបម្ចេកម្ទ្សររបរ់រងរបព័នធទ្និាន័យអប់រតំាេរយៈ
របពន័ធ Online 

  √ 

២.២៥ បែតុ ុះបណ្តត លដ្មំ្ែីរការទ្និាន័យតាេរយៈរបពន័ធ      
អនឡាញ 

 
√  

២.២៦ បែតុ ុះបណ្តត លសតីពីការររប់ររង វភិារ និងម្របីរបាស់
ទ្ិនាន័យអបរ់ ំ

 
√  

២.២៧ បែតុ ុះបណ្តត លការពិនតិ្យ និងម្អៃៀងតៃ ត្់សុពលភាព
ទ្ិនាន័យដ្ល់រាជធានី ម្េត្ត នងិរករង រសរកម្គ្នលម្ៅ 

  √ 

២.២៨ បែតុ ុះបណ្តត លដ្ល់នាយកសាោ និងម្លខាសាោម្រៀន
ម្លីការររបរ់រងទ្និាន័យសិសសមាា ក់ៗ  

√   

២.២៩ បែតុ ុះបណ្តត លការម្របីរបាស់របពន័ធរបេូលទ្ិនាន័យសិសស
សាកលបង (STS) 

√   

៤៦. ការងារដគ្នលនដោបាយ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

២២/
២៧ 

២.១ អគត្់អគង់សមាភ ររដ្ឋបាល សមាភ របម្ចេកម្ទ្សឱ្យបានររប់រគ្នន់ 
និងធានាម្សវាកេមឱ្យបានលែ 

√   

២.២ សមាភ រការោិល័យ បរកិាខ របម្ចេកម្ទ្សម្អ ចិរត្ូនកិ និង
េិនណេនម្អ ចិរត្នូិក 

√   

២.៣ ពិនិត្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយ
ទ្ី១ 

√   

២.៤ ពិនិត្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយ
ទ្ី២ 

√   

២.៥ អសពាអាយម្គ្នលនម្ោបាយ នងិអនតរារេន៍នានា     សី្ពី
ការសិកាពីចមាា យកាុងដ្ណំ្តក់កាលវបិត្តិកូវដី្-១៩ ម្ៅ
ករេតិ្សហរេន៍ (ម្លីកកេពស់ការចូលរេួរបស់សិសា      
នុសិសស មាតាបិតា អាកអាណ្តពាបាល និង  អាកពាក់ព័នធ
កាុងកេមវធិ្ីសិកាពចីមាា យ) 

 √  

២.៦ ម្រៀបចមំ្គ្នលនម្ោបាយសតីពីអាហរតាេសាោម្រៀន  √  
២.៧ អសពាអាយម្គ្នលនម្ោបាយរនៃងអាជីពររូបម្រងៀន   √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.៨ ម្រៀបចមំ្សចកតីណែនារំបត្បិត្តរិកបេែឌ រនៃងអាជពីររូ
បម្រងៀន 

 √  

២.៩ អភិវឌ្ឍ និងណកសរេួលម្គ្នលនម្ោបាយននវស័ិយអបរ់ ំ
ចំនួនេួយ 

 √  

២.១០ ចូលរេួសិកាខ សាោ វរគបបំ នម្អសងៗ ទ្សសនៈកិចេសិកា 
តៃ ស់បតូរបទ្ពិម្សាធ្អបរ់មំ្ៅកាុងត្បំន់ និងកាុងពិភពម្ោក 

√   

២.១១ សិការសាវរជាវម្លីរបធានបទ្ទ្១ី៖អលប ុះពាល់ម្ដាយ
ជំងឺកូវដី្-១៩ េកម្លីរបពន័ធដ្មំ្ែីរការសាោម្រៀន នងិ
លកខេែឌ ណដ្លអាចម្បកីសាោម្រៀនម្ ងីវញិកាុងរបម្ទ្ស
កេពុជា(ការអប់រកុំមារតូ្ច) 

√   

២.១២ សិការសាវរជាវម្លីរបធានបទ្ទ្ី២៖ រុែសេបទ     
សត្វត្សរទ៍្ី២១ សរមាប់ររឧូម្ទ្ៃសតាេររុឹះសាថ នបែុ្ុះ
បណ្្តលររបូម្រងៀន 

√   

២.១៣ សិការសាវរជាវម្លីរបធានបទ្៣៖ ពិនិត្យម្ ងីវញិម្លី
ម្គ្នលនម្ោបាយណដ្លពាក់ពន័ធនងឹសាោធ្នធានម្ៅ
េធ្យេសិកា៖ពចិរណ្តម្ ងីវញិនូវម្គ្នលនម្ោបាយ
សាោេធ្យេសិកាធ្នធាន ម្ដ្ីេបមី្ឆ្ព ុះម្ៅរកការម្ធ្ាីឱ្យ
របម្សីរម្ ងីននលទ្ធអលការសិការបស់សិសស 

√   

២.១៤ សិការសាវរជាវម្លីរបធានបទ្៤៖ ឥទ្ធិពលននអាហរបូករ
ែ៍ចំម្ពាុះររុនិសសតិ្ម្ៅវទិ្ាសាថ នជាត្ិអបរ់ ំ 

√   

២.១៥ សិការសាវរជាវម្លីរបធានបទ្៥៖ ការវាយត្នេៃម្លីឥទ្ធិ
ពលននការអតួចម្អតេីរំនតិ្ម្របរីបាស់Tablet 

√   

២.១៦ ម្បាុះពុេព នងិអសពាអាយលទ្ធអលសិការសាវរជាវ  √   
២.១៧ ម្វទ្ិកាពិភាកាម្លីម្គ្នលនម្ោបាយចំនួនបួនម្ៅសាោ

េធ្យេសិកាធ្នធាន  
√   

២.១៨ បម្ងោតី្ឧបករែ៍វភិារម្គ្នលនម្ោបាយ  √   
២.១៩ ម្វទ្ិកាអប់រ៖ំ អសពាអាយលទ្ធអលរសាវរជាវទងំអស់  √   
២.២០ សរម្សរឯកសារសម្ងខបម្គ្នលនម្ោបាយជាភាសាណេមរនិង

អង់ម្រៃសចំននួពរីម្លេ 
√   

២.២១ អលិត្ឯកសាររសាវរជាវរបត្បិត្ត ិ √   
២.២២ សិកាខ សាោបំប នសេត្ថភាពេស្រនតទី្ទ្ួលបនៃុកម្ដ្េីបមី្រៀបចំ

ឧបករែ៍វភិារម្គ្នលនម្ោបាយអប់រ ំ
√   

២.២៣ សិកាខ សាោបំប នសេត្ថភាពេស្រនតទី្ទ្ួលបនៃុកម្ដ្េីបមី្រៀបចំ
ឧបករែ៍ពិនតិ្យតាេដានការអនុវត្តម្គ្នលនម្ោបាយអប់រ ំ

√   

២.២៤ សិកាខ សាោបំប នសេត្ថភាពេស្រនតទី្ទ្ួលបនៃុកម្លីការ
អភិវឌ្ឍម្គ្នលនម្ោបាយអប់រ ំ

√   

២.២៥ សិកាខ សាោបំប នសេត្ថភាពបុរគលិក និងនាយកសាោ
េធ្យេសិកាធ្នធានម្លីការររប់ររងទ្និាន័យជាក់ណសតង 
និងជំនាញវភិារម្ដាយម្របីកេមវធិ្ី SPSS  

√   

២.២៦ សិកាខ សាោបំប នសេត្ថភាពបុរគលិក និងនាយកសាោ
េធ្យេសិកាធ្នធានម្លីការរសាវរជាវរបត្ិបត្ត ិ

√   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.២៧ ម្បកខបែឌិ ត្ ១៥ នាក់ ម្ៅសិកាម្ៅរបម្ទ្សបារាងំ √   
៤៧. ការងារពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមល    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់
 

១០/១៦ ២.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
២.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   
២.៣ ចុុះហត្់ការ ណែនាពំរងងឹសេត្ថភាពដ្ល់េស្រនតីទ្ទ្ួល

បនៃុករបាយការែ៍សេិទ្ធកេម នងិអាកពាកព់័នធម្ៅថ្នា ក់
ម្រកាេជាត្ ិ

√   

២.៤ ចុុះហត្់ការ ណែនាពំរងងឹសេត្ថភាពដ្ល់រែៈររបរ់រង 
និងេស្រនតទី្ទ្ួលបនៃុកបម្ចេកម្ទ្ស សាោធ្នធាន និង
សាោបណ្តត ញសតីពី រកបេែឌ  នងិឧបករែ៍ពនិិត្យតាេ
ដានសាោេធ្យេសិកាធ្នធាន 

√   

២.៥ វាយត្នេៃការបំម្ពញការងាររបស់សាោេធ្យេសិកា
ធ្នធានសតីពមី្របរីបាស់រកបេែឌ  នងិឧបករែ៍ពនិិត្យតាេ
ដានសាោេធ្យេសិកាធ្នធាន 

√   

២.៦ ពិនិត្យតាេដានដ្ំម្ែីរការ និងការម្រៀបចំសនាិបាត្អប់រ ំ
ថ្នា ក់រាជធានី ម្េត្ត 

√   

២.៧ ពិនិត្យតាេដានការម្រៀបចំរបាយការែ៍សេិទ្ធកេម នងិ
វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណអនការរបត្បិត្តិរបចឆំ្ា  ំ

  √ 

២.៨ ពិនិត្យតាេដានវឌ្ឍនភាពយុទ្ធសាស្រសតកំណែទ្រេង់វស័ិយ
អប់រទំងំ៣ករេតិ្ 

  √ 

២.៩ ពិនិត្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃការអនុវត្តឧបករែ៍ពិនតិ្យ
តាេដាន នងិវាយត្នេៃអនុវស័ិយអបរ់កុំមារតូ្ច បឋេសិកា 
េធ្យេសិកា នងិម្រៅរបព័នធ 

√   

២.១០ សិកាខ សាោអសពាអាយរបាយការែ៍សេិទ្ធកេម នងិត្រេង់
ទ្ិសម្លីការម្រៀបចរំបាយការែ៍សេិទ្ធកេមម្ៅថ្នា ក់ជាត្ ិ
និងម្រកាេជាត្ ិ

√   

២.១១ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបល់សតីពកីារម្រៀបចទំ្រេងរ់បាយ
ការែ៍សេិទ្ធកេមម្ដាយអារភាា ប់នងឹថវកិា តាេអនុវស័ិយ 
ម្ដ្ីេបដីាកប់ញ្េូ លកាុងរបពន័ធ Online 

  √ 

២.១២ អភិវឌ្ឍឧបករែ៍ពិនិត្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃអនុវស័ិយ
យុវជន និងអនុវស័ិយអប់រកំាយនងិកីឡា 

 √  

២.១៣ បញ្េប់ណអនការម្េសតីពីការពិនតិ្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃ √   
២.១៤ អភិវឌ្ឍន៍សេត្ថភាពេស្រនតីនាយកដាឋ នម្លីការពិនតិ្យតាេ

ដាន និងវាយត្នេៃ 
  √ 

២.១៥ ម្ធ្ាីបចេុបបនាកេមរកបេែឌ ពិនតិ្យ តាេដាន នងិវាយត្នេៃ 
(២០១៩-២០២៣) 

√   

២.១៦ សិកាខ សាោឆ្ៃុុះបញ្េ ងំពីការអនុវត្តរកបេែឌ  និង
ឧបករែ៍ពិនតិ្យតាេដានសាោេធ្យេសិកាធ្នធាន 

  √ 

៤៨. ការងារបដចេកវិទាព័តម៌ាន    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង

២២/
២៤ 

២.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
២.២ គ្នរំទ្ដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   



   

233 

 

សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់ ២.៣ អ្លជ់ំនួយបម្ចេកម្ទ្ស ពិនិត្យតាេដាននិងវាយត្នេៃ ការ
ម្របរីបាស់បម្ចេកវទិ្ាកាុងវស័ិយអប់រ ំនិងការត្ភាា ប់ម្ហដាឋ
រចនាសេព័នធរូបវនត ICT តាេអងគភាពថ្នា ក់ជាត្ិ ម្រកាេជាត្ិ 
និងររឹុះសាថ នសិការដ្ឋ 

√ 

  

២.៤ របេូលពត័្៌មានបចេុបបនាភាព ICT កាុងវស័ិយអបរ់ ំ √   
២.៥ សិកាខ សាោអសពាអាយសី្ពីរបពន័ធររប់ររងសា័យសិកា

(MOOCs)  និងការម្របីរបាស់ឧបករែ៍ជំនួយការ
បម្រងៀន នងិម្រៀន តាេរបព័នធម្អ ចិនិក 

√ 
  

២.៦ សិកាខ សាោណែនាមំ្សវាកេមបម្ចេកវទិ្ាពត័្៌មាន
េជឈេែឌ លធ្នធានអបរ់មំ្អ ចិរត្ូនិក និងបណ្្តញ
សងគេអៃូវការរកសួងនិងការណែនាអំពំីអកខរកេមម្េឌា  

√ 
  

២.៧ កសាង នងិអភិវឌ្ឍរបព័នធព័ត្៌មានវទិ្ា  √  
២.៨ ចូលរេួតាងំពិព័រែ៍ និងកេមវធិ្រីបកួត្របណជងម្អសងៗ

ទក់ទ្ងវទិ្ាសាស្រស្ និងបម្ចេកវទិ្ា 
√   

២.៩ ម្រៀបចតំ្ភាា ប់ នងិណថរកាម្ហដាឋ រចនាសេព័នធរូបវនត ICT 
បណ្្តញ Network អ្លម់្សវាអុីនធ្ែិឺត្ ម្ៅអងគភាព
ថ្នា ក់កណ្្តល នងិររឹុះសាថ នសិការដ្ឋ  

√ 
  

២.១០ អលិត្មាត្ិកាអប់រឌំ្ីជីថល នងិអាយតៃ ល់ការងារអប់រ ំ 
យុវជន និងកីឡា ម្ៅកាុងម្រហទ្ពំ័រ និងបណ្្តញសងគេអៃូវ
ការរកសួង 

√ 
  

២.១១ សិកាខ សាោសី្ពីការម្ធ្ាបីទ្បងាា ញ ការបម្ងោីត្របភព
ធ្នធានកាុងការម្រៀន និងបម្រងៀនពហុម្េឌា 

√   

២.១២ សិកាខ សាោអសពាអាយសី្ពីរបពន័ធររប់ររងសា័យសិកា
(MOOCs)  និងម្របីរបាស់ឧបករែ៍ជំនួយការបម្រងៀន 
និងម្រៀន តាេរបពន័ធម្អ ចិនកិ 

√ 
  

២.១៣ បែុ្ុះបណ្្តលចរេរុះសី្ពដី្ំម្ែីរការររប់ររងការសិកា
តាេរបព័នធម្អ ចិរត្ូនកិ នងិរបពន័ធររប់ររង សា័យសិកា 
MOOCs  

√ 
  

២.១៤ សិកាខ សាោពិម្រគ្នុះម្ោបលណ់កសរេួលម្សៀវម្ៅសិកា
ម្គ្នលបម្ចេកវទិ្ាព័ត្៌មាន និងសាររេនារេន៍ថ្នា ក់ទ្១ី១ 

√   

២.១៥ បែុ្ុះបណ្្តលសី្ពីការម្របីរបាស់បម្ចេកវទិ្ាពត័្៌មាន ម្ថ
ម្បៃត្ និងវធិ្ីសាស្រស្បម្រងៀន-ម្រៀន ICT និងបស្រញ្ា ប ការម្របី
របាស់បម្ចេកវទិ្ាព័ត្៌មានកិចេការរដ្ឋបាល 

 √  

២.១៦ បែុ្ុះបណ្្តលសី្ពីការណថទ ំនិងជសួជុលកុំពយូទ្រ័     
ររបរ់រងបនៃបកុ់ំពយូទ្័រ និងម្រៀបចមំ្សៀវម្ៅេរគុម្ទ្ៃសកសី្៍ពី
ការជួសជុល និងណថទកុំំពយូទ្រ័ និងឧបករែ៍ ICT 

√ 
  

២.១៧ បំប នម្លីការបម្រងៀនេុេវជិាា  ICT នងិការររប់ររងបនៃប់  
កុំពយូទ្័រ 

√   

២.១៨ បំពាក់កុពំយូទ្័រ នងិសមាភ របម្ចេកម្ទ្សគ្នរំទ្ការបម្រងៀនICT 
ម្ៅករេិត្េធ្យេសិកាទុ្ត្ិយភូេ ិ

√   

២.១៩ ទ្ទ្ួលរែៈរបត្ភូិអនរ្ជាត្ិសី្ពកីចិេសហរបត្បិត្តិការ
ភាពជានដ្រូរម្លីការអភវិឌ្ឍ ICT ម្ៅកាុងវស័ិយអបរ់ ំ

√   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.២០ បញ្ាូ នរែៈររប់ររង នងិេស្រន្អីបរ់មំ្ៅទ្សសនកចិេសិកា
សិកាខ សាោ កិចេរបជុំសនាិសីទ្ នងិវរគបែុ្ុះបណ្្តលកាុង 
ម្រៅរបម្ទ្ស 

√ 
  

២.២១ សិកាខ សាោសី្ពីកាម្រៀបចំស្ង់ដារការម្របីរបាស់បម្ចេកវទិ្ា
ព័ត្៌មាននិងសាររេនារេន៍ម្ៅតាេវទិ្ាល័យធ្នធាន 

√   

២.២២ បំប នសេត្ថភាពេស្រន្ីនាយកដាឋ នបម្ចេកវទិ្ាពត័្៌មាន √   
២.២៣ បែុ្ុះបណ្្តលចរេរុះសី្ពី េុេវជិាា វទិ្ាសាស្រស្ STEM 

ដ្ល់ថ្នា ក់ជាត្ិ នងិថ្នា ក់ម្រកាេជាត្ ិ
√   

២.២៤ បែុ្ុះបណ្្តលចរេរុះសតីពីការសិកាតាេរយៈម្អ ចិរត្ូ
និក នងិការម្របរីបាស់ឧបករែ៍បម្រងៀន នងិម្រៀនតាេរយៈ
ម្អ ចិរត្នូិកជនំយួដ្ល់ការបម្រងៀន និងម្រៀនសរមាប់ម្របី
របាស ់ICT ម្ៅវទិ្ាល័យ 

√ 

  

៤៩. ការងារកិចេប្បឡង    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

១១/១៩ ២.១ ដ្ំម្ែីរការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្ត្ិយភូេ ិ   √ 
២.២ រប ងសិសសពូណករែិត្វទិ្ា រូបវទិ្ា និងភាសាណេមរ   √ 
២.៣  រប ងសិសសពូណកអូឡាពំាដ្កាុងរបម្ទ្ស √   
២.៤ បំប នសិសសពូណកអូឡាពំាដ្ √   
២.៥ បញ្ាូ នសិសសពូណកម្ៅបរម្ទ្ស   √ 
២.៦ ជំនួយការអបបមាទ្រប ងសញ្ញ បរត្ទុ្ត្ិយភូេ ិ   √ 
២.៧ ឧបត្ថេភសិសសជ័យោភីអូឡាពំាដ្ √   
២.៨ កិចេដ្មំ្ែីរការអងគភាពនាយកដាឋ នកចិេការរប ង √   
២.៩ សមាភ របរកិាខ រសរមាប់ដ្ំម្ែីរការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេ

សិកាទុ្ត្ិយភូេ ិ
√   

២.១០ សមាភ របរកិាខ រសរមាប់ដ្ំម្ែីរការនា. កិចេការរប ង √   
២.១១ ពិនិត្យតាេដានដ្ំម្ែីរការរប ងឆ្មាស   √ 
២.១២ ពិនិត្យតាេដានដ្ំម្ែីរការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកា

បឋេភូេ ិ
  √ 

២.១៣ ពិនិត្យេែឌ លរប ងសរមាប់ការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេ
សិកាទុ្ត្ិយភូេ ិ

√   

២.១៤ បំប នសេត្ថភាពម្លីការម្ធ្ាបីចេុបបនាភាពម្លីកេមវធិ្ីចុុះ
ម្ ម្ ុះសិសស ររមូ្ដាយម្របីរបាស់កុពំយូទ្រ័សរមាប់រប ង
សញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្ត្ិយភូេ ិ

√ 
  

២.១៥ សិកាខ សាោសតីពីត្ួនាទ្ ីនងិភារកចិេអបបមាទ្នងិជនំយួការ
អបបមាទ្សរមាបក់ាររប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្ត្ិយ
ភូេិ ឆ្ា ២ំ០២០ 

√ 
  

២.១៦ បំប នសេត្ថភាពសតីពីការម្ធ្ាអីកសរសមាា ត្់សរមាប់ដ្ំម្ែីរ
ការរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្ត្ិយភូេ ិ

√   

២.១៧ សិកាខ សាោសតីពីការសរសរ វភិារ និងអសពាអាយការវភិារ
លទ្ធអលរប ងសញ្ញ បរត្េធ្យេសិកាទុ្ត្ិយភូេឆិ្ា ំ
២០១៩ 

  
√ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.១៨ ម្បសកកេមម្រៅរបម្ទ្ស   √ 
២.១៩ របាក់ម្មា ងសរមាប់ររបូម្រងៀនបបំ នសិសសពូណកអូឡាពំាដ្ √   

៥០. ការងារវិទាសាថ នោតិអប់រពំិដសស    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

១៥/
២០ 

២.១ លទ្ធកេមទ្នំិញ √   
២.២ ទ្ិញទ្ំនិញម្អសងៗសរមាប់គ្នរំទ្ដ្មំ្ែីរការងាររបចនំថា √   
២.៣ បែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀនសិសសពកិារណភាក នងិរថៃង់

ជំនាន់ទ្ី២ 
√   

២.៤ រសាវរជាវសញ្ញ  ម្ៅតាេសហរេនេ៍នុសសថៃង់ នងិ    
វទិ្ាល័យអប់រពំិម្សស 

√   

២.៥ ការរសាវរជាវអកសរនរបយណ៍េមរម្ដ្ីេបគី្នរំទ្ការបម្រងៀន និង
ម្រៀនរបស់សិសសពិការណភាក 

√   

២.៦ វរិកតឹ្ការររូបម្រងៀនសិសសថៃង់េកពវីទិ្ាល័យអប់រពំមិ្សស
ទងំ៥ 

√   

២.៧ វរិកតឹ្ការររូបម្រងៀនសិសសពិការណភាក េកពវីទិ្ាល័យអប់រ ំ
ពិម្សសទងំ៥ 

√   

២.៨ ម្រៀបចទំ្ិវាជនពិការ និងទ្ិវាម្អសងៗ   √ 
២.៩ ម្សៀវម្ៅ នងិឯកសារម្អសងៗសរមាប់គ្នរំទ្ការសិកា  

របស់ររុសិសស 
√   

២.១០ គ្នរំទ្ការសិការបស់កុមារពិការម្ៅេហវទិ្ាល័យ និង
ម្សវាការងារ 

√   

២.១១ ម្រៀបចបំណ្តា ល័យទ្ំម្នបី៖អុីនធ្ឺែិត្ និងកុំពយូទ្រ័  √  
២.១២ របជុមំ្រៀបចកំសាងណអនការម្អសងៗសរមាប់ពរងងឹ  វទិ្ា

សាថ នជាត្ិអប់រពំមិ្សស 
√   

២.១៣ បំប នររបូម្រងៀនសតីពីការអបរ់បំរោិបនា √   
២.១៤ តាេដាន នងិណកលេែកេមវធិ្ីសិកាសរមាប់បែតុ ុះបណ្តត ល

ររុសិសស 
√   

២.១៥ តាេដានររុសិសសកាុងម្ពលកេមសិកា √   
២.១៦ តាេដានការងារអនុវត្តរបស់ររុសិសសណដ្លម្ទ្ីបម្ចញ √   
២.១៧ ពរងងឹសេត្ថភាពររូឧម្ទ្ៃសម្លីជំនាញអប់រកុំមារពិការ √   
២.១៨ ពរងងឹសេត្ថភាពបុរគលិករសាវរជាវសញ្ញ ម្លីជំនាញ 

រសាវរជាវ និងម្បាុះពុេព 
 √  

២.១៩ សិការសាវរជាវបណនថេអំពីការអភវិឌ្ឍកេមវធិ្ីសិកាកាុង និង
ម្រៅរបម្ទ្ស 

 √  

២.២០ ពរងងឹយនតការនិងអភិវឌ្ឍរបព័នធពត័្ម៌ានវទិ្ាម្លីការ
ររបរ់រងហរិញ្ញវត្ថុ 

 √  

៥១. មជឈមែឌ លតំបន់អាសុអីាដគ្ែយស៍ប្មាប់ការអភិវឌ្ឍអប់របំដចេកដទស "SEAMEO TED"    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្

០/៣ ១. ១ ចំណ្តយម្លីអត្ថរបម្ោជន៍សងគេ  √  
១.២ ចំណ្តយកាុងការគ្នរំទ្អងគភាព  √  
១.៣ លទ្ធកេមទ្នំិញសមាភ របរកិាខ របម្ចេកម្ទ្សព័ត្៌មានវទិ្ា និង

េិនណេនព័ត្៌មានវទិ្ា 
  √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

សរមាប់ទងំអស់គ្នា  
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

០/១៤ ២.១ ពរងកីភាពជានដ្រូរវាងសាោម្រៀនឯកជនសតីពតី្រេូវការ
ជំនាញ 

 
√  

២.២ អនុវត្តការហាកឹហត្់ការងារ នងិម្ធ្ាីកេមសិកាជាេួយភារី
អាកពាកព់័នធ 

 
√  

២.៣ បំប នសេត្ថភាពររូម្ដ្េីបអីបរ់បំម្ចេកម្ទ្សសតីពីកេមវធិ្សិីកា
ណអែកម្លីសេត្ថភាពនិងការម្របីរបាស់សមាភ រឧបម្ទ្សម្ដ្ីេបី
គ្នរំទ្ដ្ល់ការបម្រងៀននិងម្រៀន 

 
√ 

 

២.៤ ពិនិត្យតាេដាន នងិវាយត្នេៃរបសិទ្ឋភាពននការអនុវត្ត    
សតង់ដាវទិ្ាល័យចំម្ែុះទូ្ម្ៅនងិបម្ចេកម្ទ្ស 

 
√  

២.៥ អភិវឌ្ឍរកបេែឌ ធានារុែភាពអល់្ម្សវាអប់រ ំ
បម្ចេកម្ទ្សករេតិ្េធ្យេសិកា 

 
√  

២.៦ អភិវឌ្ឍរបព័នធការសិកាអប់រពំីចមាា យ កេមវធិ្ីទូ្រស័ពៃនដ្ 
ធ្នធានអបរ់មំ្បកីទូ្ោយ និងបរបិទ្ឌ្ីជថីលម្ដ្េីបមី្លីក
កេពស់ការសិកាម្ពញេួយជវីតិ្ 

 
√ 

 

២.៧ ពរងកីម្វទ្ិកាអប់រតំ្រេង់ទ្ិសវជិាា ជវីៈនិងជំនាញទ្ន់
សរមាប់សិសស និងនិសសតិ្ 

  √ 

២.៨ ចូលរេួកេមវធិ្ីចល័ត្និសសតិ្អនតរជាត្អិាស្ាន   √ 
២.៩ ម្រៀបចរំម្រមាងរសាវរជាវម្ដាយសហការជាេួយណអាក

ឧសាហកេម នងិររឹុះសាថ នឧត្តេសិកានដ្រូទងំកាុង និង
ម្រៅរបម្ទ្ស 

 √  

២.១០ អ្ល់ឱ្កាសឱ្យយុវជនចូលរេួ នងិម្រៀបចំកេមវធិ្ីជាត្ិ នងិ
អនតរជាត្ ិ

  √ 

២.១១ អភិវឌ្ឍកេមវធិ្ីបែុ្ុះបណ្្តលអកខរកេមឌ្ីជថីល និងជំនាញ
ទ្ន ់

 
√  

២.១២ អភិវឌ្ឍរុែវុឌ្ឍបុិរគលិកអបរ់មំ្លីការបម្រងៀន នងិម្រៀន និង
រសាវរជាវម្ដាយសហការជាេួយររឹុះសាថ នឧត្តេសិកានដ្រូ
ទងំកាុង និងម្រៅរបម្ទ្ស 

 
√ 

 

២.១៣ ម្រៀបចំ និងអនុវត្តរបព័នធររប់ររងការអនុវត្តការងាររបស់
បុរគលិកអប់រ ំ

 
√  

២.១៤ សិកាពីត្រេូវការអភិវឌ្ឍសេត្ថភាពរបស់េស្រនតីររប់លំដាប់
ថ្នា ក់ 

 
√  

៥២. ការងារវទិាសាថ នគ្រដុកាសលយរាជធានីភែំដពញ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១/៣ ១.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
១.២ ថវកិាលទ្ធកេម   √ 
១.៣ អាហរូបករែ៍ររសិុសស ររុនិសសតិ្ 

 √  

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង

២/៣ ២.១ បំប នបម្ងោីនរុែវឌុ្ឍរិរូបម្រងៀនបឋេសិកាម្ៅជាររូ
បម្រងៀនេធ្យេសិកាបឋេភូេិ(ម្សាហុ្យសិកាខ កាេ និង
របាក់ម្មា ងបម្រងៀនររឧូម្ទ្ៃស) 

√   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់ ២.២ អភិវឌ្ឍឯកសារណែនា ំនិងឯកសារគ្នរំទ្ដ្ំម្ែីរការ    
វទិ្ាសាថ ន 

 √  

២.៣ សិកាខ សាោបំប នសេត្ថភាពបុរគលិកអបរ់រំបស់វទិ្ាសាថ ន √   
៥៣. ការងារវិទាសាថ នគ្រដុកាសលយបាត់ដំបង    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

០/២ ១.១ ចំណ្តយម្លីអត្ថរបម្ោជន៍សងគេ  √  
១.២ សមាភ រៈអគត្អ់គង់វទិ្ាសាថ ន 

 

√ 

 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៤/៩ ២.១ បែតុ ុះបណ្តត លររូបឋេ១២+២  √   
២.២ បែតុ ុះបណ្តត លររូបឋេ ១២+៤ √   
២.៣ បែតុ ុះបណ្តត លររូករេិត្េូលដាឋ ន១២+២ √   
២.៤ បែតុ ុះបណ្តត លររូករេិត្េូលដាឋ ន១២+៤ √   

២.៥ បំប នសិកាខ កាេវរគេៃី ររកូរេិត្បឋេ ម្ៅជាររកូរេតិ្េូល
ដាឌ ន( ម្វន ១ និងម្វន២, ១ម្វន ១.៥ ណេ) 

  √ 

២.៦ ពិនិត្យតាេដាននងិវាយត្នេៃការអនុវត្តកេមវធិ្ីសិកាលេែិត្
និងការបំម្ពញកាងាររបស់បុរគលិកកាុងវទិ្ាសាថ ន
ររុម្កាសលយបាត្ដ់្ំបង 

 
√ 

 

២.៧ បំប នសេត្ថភាពនងិអនុវត្តន៍ការរសាវរជាវរបត្បិត្តិ     ( 
Action Research) និងការរសាវរជាវអបរ់ ំ

 
√  

២.៨ បំប នសេត្ថភាពកេមសិការរុម្កាសលយ ១២+២ និង 
១២+៤ ររប់ករេតិ្ 

 
√  

២.៩ វរិកតិ្ការររូបម្រងៀននិងររមូ្ចញថមកីរេិត្បឋេនិងករេតិ្
េូលដាឋ នម្ៅតាេសាោម្គ្នលម្ៅម្លីណអាកសិកាអប់រនំិង
វធិ្ីសាស្រសតបម្រងៀន 

  √ 

៥៤. ការងារអគ្នគ ធិការដ្ឋា ន    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១/១ ១.១ អ្ល់ពានរងាា ន់ ថវកិាអេពានរងាា ន់ រងាា ន់ម្លីកទ្កឹចតិ្ត
នាយកលែ  ររូបម្រងៀនលែ សាោសាែ ត្ 'ររូបម្រងៀនលែ
ភាសាណេមរ រែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទ្១ី ទ្ី២ និងទ្៣ី √   

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៥/៧ ២.១ ចំណ្តយកាុងការគ្នរំទ្អងគភាព √   
២.២ លទ្ធកេមទ្នំិញសមាភ របរកិាខ របម្ចេកម្ទ្សេិនណេនព័ត្ម៌ាន

វទិ្ា(េ ូតូ្) 
√   

២.៣ វឌ្ឍនភាពម្លីការម្ធ្ាីអធ្ិការកចិេ √   
២.៤ វាយត្នេៃនាយកសាោលែ ររូបម្រងៀនលែ សាោសាែ ត្ ររូ

បម្រងៀនលែភាសាណេមរ រែិត្វទិ្ាថ្នា ក់ទ្ី១ ទ្ី២ នងិទ្៣ី 
√   

២.៥ របេូលពត័្៌មានននបាតុ្ភាពេនិរបរកត្ីណដ្លម្កីត្មានកាុង  
វស័ិយអប់រជូំនថ្នា ក់ដ្ឹកនារំកសួង 

√   

២.៦ ចូលរេួសហការជាេួយអងគភាពពាក់ពាន   √ 
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

២.៧ តៃ ស់ប្ូរបទ្ពិម្សាធ្ការងារ   √ 

៥៥. ការងារលទធកមម    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

០/១ ១.១ ចំណ្តយម្លីអត្ថរបម្ោជន៍សងគេ 
 

 

√ 

 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

២/៩ ២.១ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការអងគភាព √   
២.២ គ្នរំទ្កចិេដ្មំ្ែីរការលទ្ធកេម √   

២.៣ ចូលរេួការអនុវត្តកិចេលទ្ធកេមរបស់រករេលទ្ធកេមម្រកាេ    
ឱ្វាទ្រកសួង 

  √ 

២.៤ ពិនិត្យតាេដាន វាយត្នេៃការអនុវត្តកិចេសនាលទ្ធកេម
ទ្ំនិញ នងិសំែង់ 

 
√  

២.៥ ពិនិត្យតាេដាន វាយត្នេៃរបរល់-ទ្ទ្ួលលទ្ធកេមទ្នំញិ 
និងសំែង់ ទូ្ទងំរាជធានី ម្េត្ត 

 
√  

២.៦ ពិនិត្យតាេដាន វាយត្នេៃសុពលភាពលទ្ធកេមទ្ំនិញ និង
សំែង់ ទូ្ទងំរាជធានី ម្េត្ត 

 
√  

២.៧ បែតុ ុះបណ្តត លសតីពីការអនុវត្តកិចេលទ្ធកេមសាធារែៈ ជូន
រករេលទ្ធកេម ទូ្ទងំរាជធានី ម្េត្ត 

  √ 

២.៨ ចូលរេួវរគសិកាខ សាោម្អសងៗជាេួយអងគភាពដ្នទ្  √  
២.៩ ពរងងឹយនតការនិងអភិវឌ្ឍរបព័នធពត័្ម៌ានវទិ្ាម្លីការ

ររបរ់រងហរិញ្ញវត្ថុ 
 √  

៥៦. ការងារអគ្គនាយកដ្ឋា នរដាបាល និងហរិញ្ញវតថុ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១/១ ១.១ ចំណ្តយម្លីអត្ថរបម្ោជន៍សងគេ √ 

  

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

៤/៤ ២.១ ចំណ្តយកាុងការគ្នរំទ្អងគភាព √   
២.២ គ្នរំទ្ចណំ្តយលទ្ធកេម √   
២.៣ ពរងងឹការររបរ់រងហរិញ្ញវត្ថុ √   
២.៤ ទ្សសនៈកិចេសិកាសី្ពីកំណែទ្រេងហ់រិញ្ញវត្ថុ √   

៥៧. ការងារបស្តញ្ហា បដយនឌ្័រកែងុវិសយ័អប់រ ំ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១/១ ១.១ អភិវឌ្ឍសេត្ថភាពសី្ពី ម្យនឌ្រ័ នងិភាពជាអាកដ្ឹកនា ំ

√   

៥៨. ការងារពិនិតយតាមដ្ឋនវាយតនមល និងប្គ្ប់ប្គ្ងមូលនិធិភាពោនដគ្ូសប្មាប់អភវិឌ្ឍសមតថភាពវិសយ័អប់រ ំ
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ ១/១ ១.១ រត្ួត្ពិនតិ្យ CDPF ម្ដាយរែៈកមាម ធ្ិការដ្កឹនា ំCDPF √   
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សកមមភាពដគ្នល 
លទធ
នល សកមមភាពរង 

សាថ នភាព 
១ ២ ៣ 

អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

និងការសរេបសរេួល MOEYS សរមាប់ CDPF 

ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្២៖ ធានាភាពស័កតិ
សិទ្ធិននភាពជាអាកដ្ឹកនា ំនងិររប់ររង
របស់េស្រនតីអប់ររំរប់លំដាប់ថ្នា ក ់

១/១ ២.១ រដ្ឋបាល និងការងារររប់ររង នងិម្គ្នលនម្ោបាយឥត្
ម្រពៀងទុ្ករបស ់UNICEF √   

៥៩. ការងារកំផ្ែទប្មង់វសិយ័អប់រ ំ    
ចម្ងាោ េសកេមភាពទី្១៖ ធានាឱ្យការ
អប់រមំានរុែភាព និងរបកបម្ដាយ
សេធ្េ៌នងិបរោិបនា នងិម្លីកកេពស់
ឱ្កាសកាុងការសិកាម្ពញេួយជីវតិ្
សរមាប់ទងំអស់គ្នា  

១/១ ១.១ គ្នរំទ្ការររបរ់រងមានេូលដាឋ នម្ៅតាេសាោម្រៀន 

√   

បញ្ា ក់៖ ១- អនុវត្តរចួរាល ់ ២- កំពុងអនុវត្ត     ៣- េិនទន់បានចប់ម្អតីេអនុវត្ត 
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ផ្នែកទី ៣ 

ប្បធានបទពិភាកា 
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ប្បធានបទពិភាកា 
របធានបទ្ទី្១៖ បរវិត្តកេមម្ៅកាុងម្អកូសុីណសៃេននការអប់រឌីំ្ជីថល៖ ម្ដាយបម្ចេកវទិ្ាអប់រ ំ និងការសកិាតាេរបព័នធ   

ម្អ ចិរតូ្និក 
Topic1:   Transformation in digital education ecosystem: EduTech and E-Learning   
របធានបទ្ទី្២៖ សុេភាពសិកាកាុងបរបិទ្ថមី 

Topic2:  School Health in New Context 
របធានបទ្ទី្៣៖ ការអនុវត្តវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនតាេណបបបញ្ញត្តិ និងវធីិ្សាស្រសតបម្រងៀនណបបថមី 
Topic3:  Implementation of concept-based and new teaching methodology 
របធានបទ្ទី្៤៖ កំណែទ្រេង់ររឹុះសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លររូបម្រងៀន 
Topic4:  Teacher Training Institution Reform 
របធានបទ្ទី្៥៖ ការម្លីកកេពស់ការររប់ររងតាេសាោម្រៀនរបកបម្ដាយរបសិទ្ធភាព 
Topic5:  Promoting Effective School Based Management 
របធានបទ្ទី្៦៖ ការម្រត្ៀេម្រៀបចកីំឡាសុីម្ហគេ៖ វឌ្ឍនភាព និងបញ្ា របឈេននដំ្ម្ែីរម្ឆ្ព ុះម្ៅកីឡាសុីម្ហគេឆ្ា ២ំ០២៣  

Topic6:  Preparing for the SEA Games: Progress and challenges Towards the SEA Games 2023 
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