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បណិ្តសភាចារ្យហង់ជួ្តណារ ៉្ុត

អារម្ភ្រថា
 កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទទួលសាគា ល់ថាសមត្ថភាពធនធានមនុស្សខាងខ្នាកបំណិនសតវត្សរទី៍២១
ជាពិរសសការរកបីករាស់បរចចេកវទិយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍(បពស)គឺជាកត្តា ជំរុញឧតតាមភាពកបកួតកបខជង
របស់កបរទស។សមត្ថភាពទាងំរនះជួយឱ្យកបជាជនបរងកីតចំរណះដឹង្ ្ីៗនិងខកបកាលា យចំរណះដឹងទាងំរនះរៅជា
ការអនុវតតា្្ីៗរដីម្គីាកំទដល់ការរធវីអនតារកម្រសដ្ឋកិចចេរបស់កបរទសពីការរធវីពាណិជ្ជកម្ជាលក្ខណៈរោះដូរទំនិញ
រៅជាការរធវីពាណិជ្ជកម្្ លិត្លនិងរសវាកម្ខដលរកបីករាស់ចំរណះដឹងកកមិតែ្ពស់។
 រដីម្ពីរនលាឿនការរធវីអនតារកម្រៅរករសដ្ឋកិចចេខ្អែករលីចំរណះដឹងរនះោជរោ្ឋ ភិរាលកម្ពុជារានោក់ឱ្យអនុវតតា
នូវរគាលនរោរាយជារកចីនរដីម្បីរងកីតនូវបរោិកាសអំរោយ្លត្មរយៈការរកបីករាស់បពស។កសបរពល
ជាមយួគានា រនះវសិយ័បពសរៅកម្ពុជារានសរកមចវឌ្ឍនភាពគរួឱ្យកតស់មាគា លក់នាុងការពកងីករសវាកមរ្ៅទូទាងំកបរទស។
ការអភិវឌ្ឍទាងំរនះ្ ្ដល់នូវកាលានុវតតាភាពសកមាប់កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារធវីកំខណទកមង់និងទំរនីបកម្
វសិ័យអប់រំរោយោប់បញចេូ លទាងំសមត្ថភាពខ្នាកបពសដល់កបជាជនកម្ពុជាកគប់រូប។
 កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទទួលសាគា ល់ថាបពសគឺជាកាត្លីករចម្ងមួយកនាុងការរលីកកម្ពស់
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសកមាប់រសដ្ឋកិចចេសតវត្សរទី៍២១ខដលតកមរូវឱ្យវសិ័យអប់រចំារំាច់កតរូវររៀបចំខ្នការបពស
ខដលមានលក្ខណៈជាកបព័ន្រពាលគឺការកសាងរេោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្និងអនុវតតាកម្វធិីខ្នាកបពសរដីម្ីធានានូវ
កបសិទ្ភាពនិងនិរនតារភាពងាករចញពីការអនុវតតាកនាុងសា្ថ នភាពបចចេុប្ននាខដលជាររឿយៗកម្វធិីបពសកតរូវរានអនុវតតា
រោយពំុមានការសកមបសកមរួលចបាស់លាស់។
 រគាលនរោរាយនិងយុទ្សាសសតាស្ដីពីបពសកនាុងវសិ័យអប់ររំនះកតរូវរានររៀបចំរ�ងីរោយឆលាងកាត់
ការពិរកគាះរោបល់ជាមួយវសិ័យឯកជនថដគូអភិវឌ្ឍន៍និងភាគីពាក់ព័ន្វសិ័យអប់រ។ំឯកសាររនះកតរូវរានត្ក់ខតង
រ�ងីរដីម្ជីួយដល់ការកគប់កគងវសិ័យបពសកនាុងការរធវីទំរនីបកម្ការងារអភិរាលកិចចេនិងការងារកគប់កគងកពមទាងំ
បរងកីនតមាលា ភាពនិងគណរនយ្យភាព។រគាលនរោរាយនិងយុទ្សាសសតារនះគាកំទដល់ការរកៀរគរធនធាននិង
ររៀបចំខ្នការខ្អែករលីភសតាុត្ងជាមូលោ្ឋ នក៏ដូចជាបរងកីនភាពស័កតាិសិទ្ិនិងកបសិទ្ភាពថនការកគប់កគងនិងរដ្ឋរាល
វសិ័យអប់រ។ំរលីសពីរនះរគាលនរោរាយនិងយុទ្សាសសតារនះក៏្្ដល់ការគាកំទដល់ការរកបីករាស់វធិីសាសសតា
គរុរកាសល្យខបប្្ីរោយរកបីករាស់បពស។
 ជាមួយនឹងការទទួលែុសកតរូវកនាុងការរលីកកម្ពស់វសិ័យអប់រំរយងីទាងំអស់គានា ចារំាច់កតរូវអនុវតតារោយ
ការសកមបសកមរួលគាកំទគានា លអែពីកគប់អនាកពាក់ព័ន្កកសួងសង្មឹថានឹងអាចទាញកបរោជន៍ពីបពសរដីម្ីរមួចំខណក
កសាងកបព័ន្អប់រឱំ្យកាន់ខតលអែកបរសីរកនាុងរគាលរៅររៀបចំសិស្សនិស្សតិឱ្យកាលា យជាអនាកជំនាញខដលកបរទសជាតិ
កំពុងកតរូវការ។



ពាក្យកាត់ភាសាអង់រគលាស  ភាសាខែ្រ
ASEAN AssociationofSoutheastAsianNationsសមាគមកបជាជាតិអាសីុអារគនាយ៍
CBR&DCapacityBuilding,Researchandមូលនិធិថនការកសាងសមត្ថភាពនិងការកសាវកជាវ
DevelopmentFund   និងការអភវិឌ្ឍនរ៍លីវសិយ័ទូរគមនាគមន៍នងិបរចចេកវទិយា
      គមនាគមន៍និងព័ត៌មាន(មូលនិធិស.អ.)
DITDepartmentofInformationTechnologyនាយកោ្ឋ នបរចចេកវទិយាព័ត៌មាន(នា.បវព)
DoEDistrictOfficeofEducation,Youthandការោិល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាកករុងែណ្ឌ កសរុក
Sport
EMISEducationManagementInformationកបព័ន្ព័ត៌មានកគប់កគងអប់រ ំ
System
HEIHigherEducationInstitution កគឹះសា្ថ នឧតតាមសិកសា
HRMISHumanResourceManagementកបព័ន្កគប់កគងព័ត៌មានធនធានមនុស្ស
InformationSystem
ICTInformationandCommunication បរចចេកវទិយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍(បពស)
Technology
ITInformationTechnology បរចចេកវទិយាព័ត៌មាន
LMSLearningManagementSystem កបព័ន្កគប់កគងការសិកសា
LSSLowerSecondarySchool  សាលាមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ
MEFMinistryofEconomyandFinance កកសួងរសដ្ឋកិចចេនិងេរិញ្ញវត្ថុ(ស.េ.វ)
MoEYSMinistryofEducationYouthandSportកកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា(អ.យ.ក)
MPTCMinistryofPostsandTelecommunicationsកកសួងថកបសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍(ក.ប.ទ.)
NIE NationalInstituteofEducation  វទិយាសា្ថ នជាតិអប់រំ(វជអ)
OER OpenEducationalResources  ធនធានអប់ររំបីកទូលាយ
PPP PublicPrivatePartnership  ភាពជាថដគូរវាងវសិ័យសាធារណៈនិងវសិ័យឯកជន
PoE ProvincialDepartmentofEducation,មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាោជធានីរែតតា
 YouthandSport
RGC RoyalGovernmentofCambodiaោជរោ្ឋ ភិរាលកម្ពុជា
SDGs SustainableDevelopmentGoalsរគាលរៅអភិវឌ្ឍន៍កបកបរោយចីរភាព
STEMScience,Technology,Engineering វទិយាសាសសតាបរចចេកវទិយាវសិវកម្និងគណិតវទិយា
 andMathematics
TTCTeacherTrainingCenter  សាលាគរុរកាសល្យនិងវកិកឹតការ
TVETTechnicalandVocational  ការអប់រំនិងបណ្ដុ ះបោ្ដ លបរចចេករទសនិងវជិា្ជ ជីវៈ
 EducationandTraining 
USOUniversalServiceObligation  កាតពវកិចចេរសវាសកល
USS UpperSecondarySchool សាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ

អ្រ្សរកាត់



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា

 ោជរោ្ឋ ភរិាលកម្ពុជាទទលួសាគា លថ់ាបរចចេកវទិយាពត័ម៌ាននិងសារគមនាគមន៍(បពស)នងឹកាលា យជាឧបករណ៍
ដស៏ខំានរ់ដីម្អីភិវឌ្ឍរសដ្ឋកិចចេនងិឧសសាេកម្របស់កបរទសនងិរលីកកម្ពស់ជីវភាពរស់រៅរបស់កបជាពលរដ្ឋ។ដូរចនាះ
រេយីរានជាោជរោ្ឋ ភរិាលកម្ពុជារានបនតាពកងឹងបរោិកាសអរំោយ្លបងកភាពងាយកសរួលដលក់ារយកបពស
មករកបកីរាស់រៅកគប់សកម្ភាពទាងំអស់ថនការរស់រៅរបស់កបជាពលរដ្ឋ។ោជរោ្ឋ ភរិាលកម្ពុជាមានចក្ខុវសិយ័អភិវឌ្ឍ
និងរធវីទំរនីបកម្ឧសសាេកម្របស់កបរទសពីឧសសាេកម្ខដលរកបីករាស់កមាលា ងំពលកម្រៅជាឧសសាេកម្ខ្អែករលីពុទ្ិ
និងបំណិនកតឹមឆ្នា ២ំ០២៥ត្មរយៈការបរងកីតនូវរសដ្ឋកិចចេឧសសាេកម្ទំរនីបរោយរកបីករាស់ឧបករណ៍បរចចេកវទិយា
នងិពុទិ្ជាមូលោ្ឋ ន។
 រដីម្សីរកមចរាននូវរគាលបំណងខាងរលីកម្ពុជាកតរូវពឹងអាកស័យរលីការ្គាត់្គាង់ធនធានមនុស្សខដលមាន
លក្ខណៈសម្តតាសិមកសបនងិសមត្ថភាពកកមិតែ្ពសជ់ាមយួនឹងចរំណះដឹងទូលទូំលាយខ្នាកបពសចាបពី់ការរកបីករាស់
កនាុងការងារកបចាថំ ង្ៃរេូតដល់ការបរងកតីចំរណះដឹងនងិកបពន័ថ្ចនាកបឌតិ្្ីៗ ជារដីម។កសបត្មររបៀបវារៈថនរគាលរៅ
អភិវឌ្ឍនក៍បកបរោយចរីភាពរយងីចារំាចក់តរូវទាញកបរោជនពី៍បពសរដីម្រីលីកកម្ពសក់បពន័អ្បរ់រំោយជយួគាកំទរលី
ការកសាវកជាវនងិការបរងកតីចរំណះដឹងកដូ៏ចជាបងកភាពងាយកសរួលដលក់ារទទលួនងិ្ ្សពវ្ សាយពត័ម៌ាន។បរចចេកវទិយា
រនះនងឹបរងកនីគុណភាពនងិកបសទិភ្ាពថនការបរកងៀននងិររៀនកដូ៏ចជាបរងកនីកបសទិភ្ាពថនការ្្ដលរ់សវាអបរ់ំត្មរយៈ
ការបរងកតីកបពន័ព្និតិ្យត្មោននិងអភិរាលកិចចេខដលមានលក្ខណៈចបាសល់ាសជ់ាងមុន។
 ភាពចារំាច់កនាុងការបរងកនីការរកបកីរាស់បពសកនាុងការងារកគបក់គងនិងអភិរាលកិចចេជាកបចារំបសក់កសងួកនាុង
ការបរកងៀននងិររៀនតកមរូវឲ្យមានការពកងឹងសមត្ថភាពគាកំទខ្នាកបពសកនាុងកកសងួអបរ់ំយុវជននងិកីឡាទាងំមូល។
ការគាកំទរនះគឺចារំាច់ោស់សកមាប់កគប់កគងសា្ថ នការណ៍វវិឌ្ឍន៍ខ្នាកបពសខដលមានការខកបកបរួលគួរឱ្យកតស់មាគា ល់
រៅកបរទសកម្ពុជានារពលបចចេុប្ននានងិរដីម្ពីកងីកការរកបីករាស់បពសកនាុងកកបែណ័្ឌ កកសងួអបរ់ំយុវជននងិកីឡា។
ភសតាុត្ងបងាហា ញកាន់ខតចបាស់ថារគមិនអាចកគប់កគងនិងគាកំទដល់អនតាោគមន៍បពសខដលរកបីករាស់ោច់រោយខ�ក
ត្មគរកមាងនីមួយៗរទៀតរទ។ដូរចនាះរគាលនរោរាយនងិយុទ្សាសសតារនះមានរគាលបំណងរកបកីរាស់អភិកកមខដលមាន
លក្ខណៈជាកបពន័្រោយោក់រចញនូវដំរណីរការកបព័នក្ារងារខដលមានលក្ខណៈស្ដង់ោនងិខកលមអែការសកមបសកមរួល
ជាអាទភិាពនិងការវនិិរោគនានាកនាុងរគាលបំណងបរងកីនអត្ថកបរោជន៍ខដលទទួលរានពីការវនិិរោគឱ្យដល់កកមិត
អតិបរមាសកមាប់កកសងួអបរ់ំយុវជននិងកីឡានងិរដីម្ីរឆលាយីតបចរំពាះតកមរូវការបពស្្ីៗ រៅកនាុងវសិយ័អបរ់។ំ
 កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារានរធវីការវភិាគសីុជរករៅរលីឯកសារពាក់ព័ន្ការចុះកសាវកជាវដល់មូលោ្ឋ ន
និងការពិរកគាះរោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្នានារដីម្កីបមូលព័ត៌មានសកមាប់ររៀបចំ“អភិកកមជាកបព័ន្”អភិវឌ្ឍ
រចញជារគាលនរោរាយនិងយុទ្សាសសតាស្ដីពីបរចចេកវទិយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍រនះរ�ងី។ែណៈរពលខដល
រគាលនរោរាយខដលោក់រចញកនាុងឯកសាររនះរ ្្ដ តការយកចិតតាទុកោករ់លីសមិទ្្ លអប់រសំខំាន់ៗ ខដលអាច
សរកមចរានយុទ្សាសសតាចម្ងចំនួនករាកំតរូវរានររៀបចំរ�ងីរដីម្បីងកលក្ខណៈងាយកសរួលដល់ការអនុវតតាអភិកកម
ជាកបពន័្រមួមាន៖១.រេោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ការតភា្ជ ប់បោ្ដ ញនងិសមាភា រៈបរចចេករទស២.អភិរាលកិចចេនងិការកគប់កគង
៣.ការ្្ដលមូ់លនិធសិកមាបរ់កបីករាសប់រចចេកវទិយាពត័ម៌ាននិងសារគមនាគមនក៍នាុងវសិយ័អបរ់ំ៤.ធនធានបពសសកមាប់
ការបរកងៀននងិររៀន៥.ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សខដលខ្នាកទាងំរនះពាកព់ន័ក្គបអ់នុវសិយ័ទាងំអសក់នាុងវសិយ័អបរ់។ំ

១

សសច្រ្រីស្្ើម



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា

 កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយល់ពីកកមិតថនធនធានខដលកតរូវការជាចារំាច់សកមាប់ពរនលាឿនការរកបីករាស់
បពសកនាុងវសិ័យអប់រំនិងយល់ពីការចូលរមួរបស់អងគាការមិនខមនរោ្ឋ ភិរាលវសិ័យឯកជននិងថដគូអភិវឌ្ឍនក៍នាុងការ
្្ដល់ការគាកំទ។កកសងួអបរ់ំយុវជននងិកីឡាកតរូវការយនតាការចបាសល់ាស់រដីម្ពីកងឹងការកគបក់គងភាពជាថដគូទាងំរនះ
ឱ្យកានខ់តមានភាពលអែកបរសីរសរកមចឱ្យរានលទ្្ លជាវជិ្ជមានបខន្ថមរទៀត។រគាលនរោរាយនិងយុទស្ាសសតារនះ
រកបីករាស់រមររៀនខដលទទួលរានពីគរកមាងអភិវឌ្ឍន៍កនលាងមករៅកនាុងកបរទសកម្ពុជាក៏ដូចជាពីបោ្ដ កបរទសដថទរទៀត
កនាុងតំបន់អាសា៊ា ន។កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានការកបរុងកបយត័នាកនាុងការបរញចេ ៀសការរធវីការងារកតរួតគានា ដូចជា
ការបរងកីតគំរូរ្្សងៗគានា សកមាប់រគាលបំណងខតមួយឬការសាកល្ងខដលមិនមាននិរនតារភាពរកកាយគរកមាងកតរូវរាន
បញចេប់ជារដីម។ថដគូពាក់ព័ន្កតរូវរានរលីកទឹកចិតតាកនាុងការអនុវតតាគរកមាងនានារោយបន្ុសឱី្យកសបនឹងយុទ្សាសសតា
របស់កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកសបត្មបទោ្ឋ នបរចចេករទសរបស់កកសួងកនាុងការបំពាក់សមាភា រៈបរចចេករទស
ខ្នាករងឹ(Hardware)និងកម្វធិីខ្នាកទន់(Software)រដីម្ឱី្យការវនិិរោគទាងំរនះអាចបញចេូ លរៅកនាុងកបព័ន្អប់ររំៅ
រពលចប់អនតាោគមន៍របស់ថដគូ។
 រលីសពីរនះកកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្មរយៈនាយកោ្ឋ នបរចចេកវទិយាព័ត៌មាននឹងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ដឹកនានំវានុវតតាន៍រោយរកបីករាស់បពសសកមាប់វសិ័យអប់រទំាងំមូល។នាយកោ្ឋ នបរចចេកវទិយាព័ត៌មាននឹងវាយតថមលា
រលីគុណតថមលាថនបទពិរសាធន៍ខដលទទួលរានពីកបរទសដថទសកមាប់អនុវតតាកនាុងបរបិទកបរទសកម្ពុជានិង្្ដល់កបឹកសា
ដល់អងគាភាពជំនាញរបស់កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអំពីជរកមីសខដលអាចមានរដីម្បីរងកីនកបសិទ្ភាពការងារ
របស់អងគាភាពទាងំរនាះត្មរយៈការរកបីករាស់បរចចេកវទិយាព័ត៌មាន។

ច្រ្វុិសយ័

 ខ្នការរនះមានចក្ខុវសិយ័ឱ្យកកសងួអបរ់ំយុវជននិងកីឡារកបីករាសប់រចចេកវទិយាពត័ម៌ាននិងសារគមនាគមន៍

កនាុងលក្ខណៈជាកបពន័្រដីម្បីរងកនីកបសទិភ្ាព្្ដលព់ត័ម៌ានឱ្យរានកគបក់គានស់កមាបថ់ានា កដ់កឹនាំរធវកីារសរកមចចិតតា

រោយខ្អែករលីភសតាុត្ងជាកខ់ស្ដងនិងរលីកកម្ពសក់ារបរកងៀននិងររៀនសកមាបស់សិ្សនសិ្សតិកគប់របូបញចេ ប់ការសិកសាឱ្យ

មានគនិំតនវានុវតតានថ៍ចនាកបឌតិកបកបរោយកកមសីលធម៌អាចកបកតួកបខជងរានកនាុងសងគាមពត័ម៌ាននិងរសដ្ឋកិចចេខដល

ខ្អែករលីពុទ្។ិ

សោលសៅ
រគាលនរោរាយនិងយុទ្សាសសតាស្ដីពីបរចចេកវទិយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍កនាុងវសិ័យអប់រមំាន
រគាលរៅចំនួនពីរ៖
 ១-កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងរកបីករាស់ដំរណីរការកគប់កគងនិងខបបបទការងារ្្ីរដីម្រីធវី
ទំរនីបកម្ការអនុវតតាការងារនិងបរងកីនកបសិទ្ភាពតមាលា ភាពភាពស័កតាិសិទ្ិថនអភិរាលកិចចេនិងការពិនិត្យ
ត្មោនលទ្្លការងារកនាុងវសិ័យអប់រ។ំ
 ២-កកសងួអបរ់ំយុវជននងិកីឡានងឹបសជ្្ជ បបរចចេកវទិយាព័ត៌មាននងិសារគមនាគមន៍ឱ្យកាលា យជាឧបករណ៍
សកមាប់បរកងៀននិងររៀន នងិខចករខំលកចំរណះដឹងកនាុងវស័ិយអប់រទំាងំមូលសំរៅបំប៉នសសិ្ស នសិ្សតិនូវចំរណះដឹង
និងបំណិនបរចចេកវទិយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍រដីម្រីធវីអនតារកាលរៅរកពិភពការងារកនាុងសតវត្សរទី៍២១។

២



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា

កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបរងកីតនូវបទោ្ឋ នសកមាប់រេោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្ការររៀបចំនិងតភា្ជ ប់
បោ្ដ ញរេយីនឹងបសជ្្ជ បរៅកគប់អងគាភាពថានា ក់ជាតិ និងថានា ក់រកកាមជាតិកនាុងកបព័ន្តភា្ជ ប់ថ្្ទកនាុងខតមួយ
ខដលអាចទំនាក់ទំនងគានា រាន។ កបព័ន្រនះនឹង្្ដល់នូវរេោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្រូបវនតាតភា្ជ ប់បោ្ដ ញថ្្ទកនាុង និង
សុវត្ថិភាពខ្នាកព័ត៌មានវទិយាកគប់កគាន់ កពមទាងំអាចរកបីករាស់កនាុងទកមង់រករៅបោ្ដ ញ (Offline) រដីម្ី
ធានារាននូវភាពធន់របស់កបព័ន្។

កកសួងអប់រំយុវជននងិកីឡានងឹធានាឱ្យសិស្សនសិ្សតិកម្ពុជាកគប់របូខដលបញចេ ប់ការអប់រកំនាុងកបព័នអ្ាច
រកបីករាសច់រំណះដឹងនិងបណិំនបពសរដីម្មីានលទភ្ាពអាចបនតាការសិកសានិងការបរំពញការងារវជិា្ជ ជវីៈ។

កកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានឹងបរងកីនកបសិទ្ភាព និងភាពស័កតាិសិទ្ិថនការបរកងៀន និងររៀនរៅត្ម
មជ្ឈមណ្ឌ លគរុរកាសល្យ សាលាររៀន និងកគឹះសា្ថ នអប់រដំថទរទៀតត្មរយៈការរកបីករាស់ឧបករណ៍
បពសនិងធនធានអប់ររំអ�ចិកតរូនិក។

កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងរកបីករាស់ការសិកសាត្មកបព័ន្រអ�ចិកតរូនិក(E-Learning)រដីម្ី
គាកំទឱ្យមានការ្្ដល់រសវាអប់រដំល់កគប់អនុវសិ័យអប់រសំកមាប់សិស្សនិស្សតិនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
សា្ថ ប័នក៏ដូចជាការររៀនរពញមួយជីវតិ។

កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបរងកីនកបសិទ្ភាពក៏ដូចជាសមត្ថភាពកនាុងការរធវីរសចក្ដីសរកមចចិតតាខ្អែក
រលីភសតាុត្ងនិងការខចករខំលកចំរណះដឹងត្មរយៈការរកបីករាស់ព័ត៌មានកនាុងលក្ខណៈជាកបព័ន្ រមួទាងំ
បរងកីនសមត្ថភាពកនាុងការងាររដ្ឋរាលអប់រំកបតិបតតាិការនិងការកបមូលទិននាន័យត្មកបព័ន្ឌីជី្ល។

កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹង្្ដល់អាទិភាពដល់ការរកបីករាស់កម្វធិីខ្នាកទន់រលីកបព័ន្កូដចំេ
(Open Source Software)និងកម្វធិីជាភាសាខែ្រសកមាប់ការបរកងៀននិងររៀនរេយីកនាុងរពលជាមួយគានា 
កកសងួែតិែធំានាឱ្យមានការរគារពរៅត្មចបាបស់្ដពីសីទិ្ិ្ តចមលាងរបស់កម្ពុជា។ោលស់រំណីអនតាោគមន៍
ខដលពាក់ព័ន្នឹងបពសទាងំអស់កតរូវបញចេូ លការវភិាគរលីចំោយសរុបរមួរបស់គរកមាងឬកម្វធិីរដីម្ី
្្ដល់ព័ត៌មានដល់កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអំពីជរកមីសនានាមុនចាប់រ្្ដីមអនុវតតាគរកមាងឬកម្វធិី
ទាងំរនាះជា្លាូវការកនាុងរគាលបណំងធានាឱ្យរានភាពជាមាចេ សស់កមាប់្ វកិាកបតបិតតាកិារ។

កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងរលីកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអក្ខរកម្រមរឌៀឯកជនភាពរបស់អនាក
រកបីករាស់និងការរកបីករាស់បពសកបកបរោយកកមសីលធម៌ត្មរយៈការទប់សាក ត់ោល់ទកមង់ទាងំអស់
ថនការសមលាុតគំោមត្មកបព័ន្អីុនធឺណិតនិងការរកបីករាស់បរចចេកវទិយាខដលពំុមានសុវត្ថិភាព។

កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹង្្ដល់ធនធានេរិញ្ញវត្ថុចារំាច់រដីម្គីាកំទដល់ការរកបីករាស់បពសកនាុង
វសិ័យអប់រំរោយរកបីករាស់្វកិារដ្ឋនិងរធវីការសកមបសកមរួលភាពជាថដគូរវាងវសិ័យសាធារណៈនិងឯកជន
និងការគាកំទរបស់ថដគូអភិវឌ្ឍនានាសកមាប់ោ៉ប់រងចំោយមូលធននិងចំោយចរនតា។

៣

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

សោលការណ៍សោល្តសោបាយ



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា

យទុ្ធសានស្

 ការវភិាគបឋមរលីរគាលនរោរាយនិងយុទ្សាសសតារនះរ ត្ា តរលីអនតាោគមន៍ជាយុទ្សាសសតាចំនួនករាំ

ដូចបងាហា ញកនាុងដយាកកាមខាងរកកាម៖

រេោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្

ការតភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនងនិង

សមាភា រៈបរចចេករទស

ការរកបីករាស់បរចចេកវទិយា

ព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍

រដីម្គីាកំទដល់ការបរកងៀន

និងររៀន

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស



អភិរាលកិចចេនិងការកគប់កគង

ការ្្ដល់មូលនិធិសកមាប់

រកបីករាស់បរចចេកវទិយា

ព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍

កនាុងវសិ័យអប់រំ

 រគាលនរោរាយរនះោក់រចញនូវទិសរៅរមួរោយរគាលនរោរាយនីមួយៗមានអនតាោគមន៍ជា

យុទ្សាសសតាមួយឬរកចីន។អភិកកមខដលភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនងអនតាោគមន៍មានលក្ខណៈកសរដៀងគានា ជាកបព័ន្ខបបរនះ

គឺជាយុទ្សាសសតាដ៏សំខាន់រដីម្សីរកមចលទ្្លខដលចង់រានកបកបរោយកបសិទ្ភាព។

 អនតាោគមន៍នីមួយៗមានយុទ្សាសសតាជារកចីនខដលកតរូវរានររៀបចំលមអែិតរចញជាយុទ្សាសសតារងរយៈរពល

ែលាីនិងរយៈរពលមធ្យម។យុទ្សាសសតាទាងំរនះកតរូវរានររៀបចំរៅត្មអនតាោគមន៍រមួមាន៖

៤



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា

អ្ត្រាគម្ត៍ជាយទុ្ធសានស្្តិងយទុ្ធសានសស្ខំា្ត់ៗ

៥

រេោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្ការតភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនងនិងសមាភា រៈបរចចេករទស

•រកបីករាស់កបព័ន្បពសនិងការររៀបចំតបោ្ដ ញខដលមានលក្ខណៈជាកបព័ន្រមួមួយរដីម្បីរងកីន្លិតភាព

•បំពាក់សាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិនិងសាលាគរុរកាសល្យនូវសមាភា រៈបរចចេករទសនិងការងារររៀបចំតបោ្ដ ញត្មស្ដង់ោ

•បំពាក់អងគាភាពថានា ក់រកកាមជាតិរបស់កកសួងអ.យ.កនូវសមាភា រៈបរចចេករទសនិងការររៀបចំកបព័ន្ត្មស្ដង់ោ

•បញចេូ លកកមិតថនការបញ្ជូ នទិននាន័យរបស់បោ្ដ ញ(Network Bandwidth)រមួគានា រដីម្បីរងកីនកបសិទ្ភាពការងារ

អភិរាលកិចចេនិងការកគប់កគង

• ជំរុញឱ្យមានការរកបីករាស់ ការរកៀរគរធនធាន និងការររៀបចំខ្នការ ខ្អែកត្មភសតាុត្ងចបាស់លាស់ត្មរយៈការបងកភាព
ងាយកសរួលដល់ការទទួលរានទិននាន័យព័ត៌មាននិងការវភិាគទិននាន័យ
•បរងកីនកបសិទ្ភាពថនការកគប់កគងត្មរយៈការរកបីករាស់ដំរណីរការកបតិបតតាិការរោយរកបីកបព័ន្បពសត្មសា្ថ ប័នឱ្យមាន
លក្ខណៈស្ដង់ោ
•រធវីលទ្កម្កម្វធិីខ្នាកទន់ខដលចារំាច់និងោក់រចញនីតិវធិីសកមាប់ដំរណីរការកបព័ន្បពសសំខាន់ៗរបស់កកសួងអ.យ.ក
•សកមបសកមរួលនិងរធវកីារកតរួតពិនតិ្យរលីកគបស់កមភ្ាពបពសទាងំអសខ់ដលរកីតមានកនាុងកកបែណ័្ឌ ឯកសាររគាលនរោរាយ
និងយុទស្ាសស្ដរនះ
•អភិវឌ្ឍឬរធវីលទ្កម្កម្វធិីខ្នាកទន់ខដលចារំាច់សកមាប់គាកំទដល់ការងារកគប់កគង

•បណ្ដុ ះបោ្ដ លកគរូមុែវជិ្ជា ឯករទសបពសសកមាប់កគប់សាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិនិងមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ

•រលីកកម្ពស់លទ្ភាពទទួលរានការបណ្ដុ ះបោ្ដ លនិងវកិកឹតការរោយរកបីករាស់បពសកនាុងការបរកងៀននិងររៀនរៅត្ម

សាលាគរុរកាសល្យនិងវធិីសាសសតារនះក៏កតរូវរានរកបីករាស់សកមាប់ការបណ្ដុ ះបោ្ដ លកគរូ

•អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមសនតាីជំនាញកកសួងអ.យ.ករដីម្ី្ លិតធនធានអប់រតំ្មកបព័ន្រអ�ចិកតរូនិកកបកបរោយគុណភាពែ្ពស់

និងរឆលាីយតបត្មតកមរូវការ

•អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមសនតាីជំនាញកកសួងអ.យ.កកនាុងការកគប់កគងគរកមាងបរចចេកវទិយាព័ត៌មាននិងកគប់កគងកបព័ន្និងរសវាកម្

បរចចេកវទិយានានា

•បរងកីនសមត្ថភាពមសនតាីជំនាញកកសួងអ.យ.កកនាុងការរកបីករាស់កបព័ន្កគប់កគងការសិកសារដីម្ី្ ្ដល់ការបណ្ដុ ះបោ្ដ ល

ត្មកបព័ន្រអ�ចិកតរូនិក

ការរកបីករាស់បរចចេកវទិយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍រដីម្គីាកំទដល់ការបរកងៀននិងររៀន

ការ្្ដល់មូលនិធិសកមាប់រកបីករាស់បរចចេកវទិយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍កនាុងវសិ័យអប់រ ំ

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

•្្ដល់ធនធានេរិញ្ញវត្ថុរយៈរពលខវងជាប់ជាកបចាំរដីម្គីាកំទដល់ដំរណីរការបពសកនាុងកកបែ័ណ្ឌ កកសួងអ.យ.ក

•រធវីទំរនីបកម្កម្វធិីសិកសារដីម្បីញចេូ លចំរណះដឹងបពសនិងបំណិនសតវត្សរទី៍២១

•រធវីលទ្កម្និង/ឬអភិវឌ្ឍធនធានអប់ររំអ�ចិកតរូនិក(E-Resources)សកមាប់្្ដល់ការគាកំទដល់ការបរកងៀននិងររៀន

(មាតិកាអបរ់រំអ�ចិកតរូនិក)

•អភិវឌ្ឍនិងោក់ឱ្យរកបីករាស់រសៀវរៅមគគាុរទ្ទសក៍និងឧបករណ៍នានាសកមាប់ជំនួយដល់កគរូរលីវធិីសាសស្ដគរុរកាសល្យ

រោយរកបីករាស់បពសសកមាប់ការបរកងៀនរៅត្មសាលាគរុរកាសល្យនិងសាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ

•រលីកទឹកចិតតាឱ្យមានការរធវីសវ័យសិកសាត្មរយៈការរកបីករាស់កបព័ន្កគប់កគងការសិកសា(LMS) 



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា៦

១.១.១ ការវភិាគមុែងារបពសកនាុងអងគាភាពជំនាញរបសក់កសងួ
រៅថានា កជ់ាតិចនំនួ៥០%។

ការវភិាគមុែងារបពសកតរូវរានបញចេបក់គបអ់ងគាភាព
ថានា កជ់ាតិរបសក់កសងួអ.យ.ក។

១.១.២
ការបរងកតីបោ្ដ ញថ្្ទកនាុងនិងមជ្ឈមណ្ឌ លទិននានយ័រមួ
សកមាប់រកសាបកមរុងទុកទិននាន័យរដីម្ទីាញយករៅ
រកបីករាស់និងកខនលាងរកសាទុកទិននានយ័កសបត្មស្ដង់ោ
ឧសសាេកម្(មជ្ឈមណ្ឌ លទិននានយ័)។

នាយកោ្ឋ នជំនាញរបសក់កសងួអ.យ.កកតរូវរាន
តភា្ជ បប់ោ្ដ ញជាមយួគានា នងិភា្ជ បរ់ៅកាន់
មជ្ឈមណ្ឌ លទិននានយ័និងកខនលាងរកសាទុកទិននានយ័រមួ
មយួរបសក់កសងួ។

១.២.១

ររៀបចសំ្ដងោ់សកមាបស់មាភា រៈបរចចេករទសនិងតភា្ជ ប់
ទនំាកទ់នំងរវាងកគឹះសា្ថ នអប់រនំានាត្មរយៈ
បោ្ដ ញ។សាលាមធ្យមសកិសាទុតិយភូមិ៥០%និង
សាលាគររុកាសល្យទាងំអសទ់ទលួរានការបពំាក់
សមាភា រៈបរចចេករទសត្មស្ដងោ់។

សាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិខដលរៅសល់៥០%
ទទួលរានសមាភា រៈបរចចេករទសកសបត្មស្ដងោ់
របស់កកសងួអ.យ.ក។

១.២.២

អនាកពាកព់ន័ម្កពីវសិយ័រ្្សងរករៅពីវសិយ័សាធារណៈ
៨០%ខដល្្ដលស់មាភា រៈបរចចេករទសរគារពរៅត្ម
រគាលការណ៍ខណនាយំថាកបរភទរបស់កកសួងអ.យ.ក។

អនាកពាកព់ន័ម្កពីវសិយ័រ្្សងរករៅពីវសិយ័សាធារណៈ
១០០%ខដល្្ដលស់មាភា រៈបរចចេករទសរគារពរៅត្ម
រគាលការណ៍ខណនាយំថាកបរភទរបស់កកសួងអ.យ.ក។

១.៣.១

កគប់អងគាភាពថានា ក់រកកាមជាតិកតរូវរានបំពាក់
សមាភា រៈបរចចេករទសបវពសមកសបត្មស្ដង់ោ
របស់កកសួងអ.យ.ក។

កគបអ់ងគាភាពថានា ករ់កកាមជាតិកតរូវទទលួរានកកមិត
បញ្ជូ នទិននានយ័(Bandwidth)សមកសបត្មសតាងោ់
របស់កកសងួអ.យ.ក។

១.សហដ្្ឋ រចនាសម្័្ត្ធការតភាជា ប់ទំនា្រ់ទំ្តង្តិងសម្្ភ រៈបសចចេ្រសទស

យុទ្សាសសតា១.១រកបីករាស់កបព័ន្បពសនិងការររៀបចំតបោ្ដ ញខដលមានលក្ខណៈជាកបព័ន្រមួមួយរដីម្បីរងកីន
្លិតភាព

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

យុទ្សាសសតា១.២បំពាក់សាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិនិងសាលាគរុរកាសល្យនូវសមាភា រៈបរចចេករទសនិងការររៀបចំ
តបោ្ដ ញរៅត្មស្ដង់ោ

យុទ្សាសសតា១.៣បំពាក់អងគាភាពថានា ក់រកកាមជាតិរបស់កកសួងអ.យ.កនូវសមាភា រៈបរចចេករទសនិងការររៀបចំកបព័ន្
រៅត្មស្ដង់ោ

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា ៧

១.៤.២

កគប់កគឹះសា្ថ នអប់រទំាងំអស់ទទួលរានកកមិត
បញ្ជូ នទិននាន័យសកមាប់តភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនង
(Connectivity Bandwidth)រៅត្មស្ដង់ោ
របស់កកសួងអ.យ.កត្មរយៈមជ្ឈមណ្ឌ ល
កបតិបតតាិការបោ្ដ ញរៅថានា ក់កោ្ដ ល
របស់កកសួង(NOC)។

២.១.១

កកសួង អ.យ.ក នឹងបរងកីតកបព័ន្ទិននាន័យរមួមួយ
រដីម្គីាកំទដល់ការងារវភិាគលទ្្លការងារត្ម
វសិ័យ។

កបពន័ទ្និនានយ័រមួរបសក់កសងួអ.យ.កកបមូល
ទនិនានយ័រោយ ្្ទ លពី់កបភពនានាទានរ់ពលរវលា
រោយបរងកតីនូវររាយការណ៍ត្មកាលកណំតស់្ដពីី
លទ្្ លត្មវសិយ័នងិសកមាប់្ ្សពវ្ សាយត្ម
រគេទពំរ័របសក់កសងួ។

២.១.២
អនុវតតាការរកបីករាស់កូដដូចៗគានា សកមាប់ទិននាន័យ
ទាងំអស់របស់កកសួងអ.យ.ករដីម្ឱី្យមាន
ការវភិាគរកបៀបរធៀបនិងការត្មោនព័ត៌មាន។

២.១.៣
សកមរួលនីតិវធិីសកមាប់ការកបមូលទិននាន័យ។
បរងកីតការកបមូលទិននាន័យត្មកបព័ន្ឌីជី្ល
និងអនុវតតារៅត្មការោិល័យអប់រំយុវជន
និងកីឡាកករុង-ែណ្ឌ -កសរុកទាងំអស់និងរៅត្ម
វទិយាល័យឱ្យរានចំនួន៥០%។

អនុវតតាការកបមូលទិននាន័យត្មកបព័ន្ឌីជី្ល
កគប់សាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិទាងំអស់
និងសាលាមធ្យមសិកសាបឋមភូមិឱ្យរាន៥០%។

២.អភិបាល្រិចចេ្តិងការកគប់កគង

យុទ្សាសសតា២.១ជំរុញឱ្យមានការរកបីករាស់ការរកៀរគរធនធាននិងការររៀបចំខ្នការខ្អែកត្មភសតាុត្ង
ចបាស់លាស់ត្មរយៈការបងកភាពងាយកសរួលដល់ការទទួលរានទិននាន័យព័ត៌មាននិងការវភិាគទិននាន័យ

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

១.៤.១
កំណត់កកមិតបញ្ជូ នទិននាន័យស្ដង់ោសកមាប់
កគឹះសា្ថ ននីមួយៗរៅត្មកបរភទនិងទំេថំន
កគឹះសា្ថ នទាងំរនាះ។

បរងកីតបោ្ដ ញអប់រជំាតិជាខ្នាកមួយថនមូលនិធិ
CBR&DនិងUSO។

យុទ្សាសសតា១.៤បញចេូ លកកមិតបញ្ជូ នទិននាន័យរបស់បោ្ដ ញ(Network Bandwidth)រមួគានា រដីម្បីរងកីន
កបសិទ្ភាពការងារ

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា

២.៣.១

ដំរណីរការកគប់កគងនិងរដ្ឋរាលអប់ររំោយ
រកបីករាស់កបព័ន្បពសកតរូវរានបរងកីតរ�ងីកនាុង
នាយកោ្ឋ នបរចចេកវទិយាព័ត៌មានសកមាប់កគប់កគង
គរកមាងបពសនិងពិនិត្យត្មោនកបតិបតតាិការ
បរចចេកវទិយាព័ត៌មានជាកបចា។ំ

បរងកីតកម្វធិីខ្នាកទន់សកមាប់កគប់កគងបណ្ណសារ
ឯកសារនិងដំរណីរការកបមូលទិននាន័យត្ម
កបព័ន្ឌីជី្លរៅកគប់អងគាភាពថានា ក់ជាតិទាងំអស់
របស់កកសួងអ.យ.ក។

២.៣.២

នាយកោ្ឋ នបរចចេកវទិយាព័ត៌មាននឹង្្ដល់កបឹកសាអំពី
ការរធវីលទ្កម្បពសការសកមបសកមរួលការគាកំទ
បរចចេករទសពាក់ព័ន្ បពស និងរសវា្្ដល់ជំនួយ
(Help-Desk)និងបំរពញតួនាទីជាកខនលាង្្ដល់ការ
ឯកភាពដលគ់រកមាងបពសកនាុងវសិយ័អបរ់ទំាងំអស។់

្្ដល់កម្វធិីខ្នាកទន់និងនីតិវធិីសកមាប់វភិាគនិង
កគប់កគងទនិនានយ័កកមិតែ្ពសដ់លក់គបអ់ងគាភាព
ទាងំអស់របស់កកសួងអ.យ.ករៅថានា ក់ជាតិ។

២.៣.៣

នាយកោ្ឋ នបរចចេកវទិយាព័ត៌មាននឹងបរងកីតខ្នាករសវា
្្ដល់ជំនួយ(Help-Desk)រដីម្ជីួយរោះកសាយ
បជ្ហា រៅកកមិតដំបូងរៅថានា ក់ជាតិថានា ក់រកកាមជាតិ
និងត្មសាលាររៀន។

២.២.១

ោក់ឱ្យរកបីករាស់ឧបករណ៍្លិតភាពរោយ
រកបីករាស់បពសខដលមានលក្ខណៈស្ដង់ោរដីម្ី
រធវីឱ្យកាន់ខតកបរសីរនូវកបតិបតតាិការការងាររបស់
អងគាភាពថានា ក់ជាតិនិងថានា ក់រកកាមជាតិរបស់
កកសួងអ.យ.ក។

ពកងឹងការរកបីករាស់ឧបករណ៍បពសខដលមាន
លក្ខណៈស្ដង់ោរដីម្រីធវីឱ្យកាន់ខតកបរសីរនូវ
កបតិបតតាិការការងាររបស់អងគាភាពថានា ក់ជាតិនិងថានា ក់
រកកាមជាតិរបស់កកសួងអ.យ.ករោយរមួបញចេូ ល
ទាងំការកបមូលទិននាន័យត្មទកមង់ឌីជី្ល។

២.២.២

អភិវឌ្ឍនិងោក់ឱ្យរកបីករាស់នូវកបព័ន្កគប់កគង
សាលាររៀនខដលមានលក្ខណៈស្ដង់ោរៅត្ម
សាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិចំនួន៥០%។

អភិវឌ្ឍនិងោក់ឱ្យរកបីករាស់នូវកបព័ន្កគប់កគង
កគឹះសា្ថ នអប់រខំដលមានលក្ខណៈស្ដង់ោរៅត្ម
សាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិខដលរៅរសសសល់
និងត្មសាលាគរុរកាសល្យ។

យុទ្សាសសតា២.២បរងកីនកបសិទ្ភាពថនការកគប់កគងត្មរយៈការរកបីករាស់ដំរណីរការកបតិបតតាិការរោយរកបី
កបព័ន្បពសត្មសា្ថ ប័នឱ្យមានលក្ខណៈស្ដង់ោ

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

យុទ្សាសសតា២.៣រធវីលទ្កម្កម្វធិីខ្នាកទន់ខដលចារំាច់និងោក់រចញនីតិវធិីសកមាប់ដំរណីរការកបព័ន្បពស
សំខាន់ៗរបស់កកសួងអ.យ.ក

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

៨



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា

ត

៩

២.៥.១
រធវីលទ្កម្កម្វធិីខ្នាកទន់បណ្ណសារឯកសារនិង
ខ្នាកទន់សកមាប់ទាញយកឯកសារ្លាូវការទាងំអស់
របស់កកសួងអ.យ.ក។

កបព័ន្បណ្ណសារកតរូវរានពកងីករដីម្កីគបដណ្ដ ប់រលី
កគប់ឯកសារទាងំអស់របស់កកសួងអ.យ.ក។

២.៥.២
បរងកតីកបព័នត្្មោនការអភវិឌ្ឍវជិា្ជ ជវីៈកគរូបរកងៀន
ខដលររៀបចំរ�ងីជាខ្នាកបខន្ថមរលីកបព័ន្កគប់កគង
ព័ត៌មានធនធានមនុស្ស។

បរងកីតយនតាការពិនិត្យត្មោននិងវាយតថមលា
និងយនតាការគណរនយ្យភាពខដលមានលក្ខណៈ
រងឹមារំដីម្បីរងកីនកបសិទ្ភាពថនការអនុវតតានិងការ
បញចេូ លកគប់គរកមាងបពសទាងំអស់រៅកនាុង
កកបែ័ណ្ឌ កកសួងអ.យ.ក។

២.៤.២

យុទ្សាសសតា២.៥អភិវឌ្ឍឬរធវីលទ្កម្កម្វធិីខ្នាកទន់ខដលចារំាច់សកមាប់គាកំទដល់ការងារកគប់កគង

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

២.៤.១

ោល់ភាគីពាក់ព័ន្ទាងំអស់រធវកីារសកមបសកមរួល
ជាមយួនាយកោ្ឋ នបរចចេកវទិយាពត័ម៌ានរដមី្ធីានាឱ្យ
មានការរគារពត្មស្ដង់ោរបសក់កសងួអ.យ.ក
សកមាបក់ាររធវលីទក្មក្បពន័្បពសសមាភា រៈបរចចេករទស
នងិការររៀបចកំបពន័្នងិការវភិាគរលីចោំយ
សរបុសកមាប់ការទទួលយកភាពជាមាចេ ស់។

យុទ្សាសសតា២.៤សកមបសកមរួលនិងរធវីការកតរួតពិនិត្យរលីកគប់សកម្ភាពបពសទាងំអស់ខដលរកីតមានកនាុង
កកបែ័ណ្ឌ ឯកសាររគាលនរោរាយនិងយុទ្សាសសតារនះ

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

ោល់ភាគីពាក់ព័ន្ទាងំអស់នឹងទទួលរានព័ត៌មាន
ខ្អែករៅត្មតកមរូវការជាក់ខស្ដងត្មសិទ្ិខដលរាន
កំណត់(Authenticated Access)កនាុងកបព័ន្
ត្មោន។



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា១០

៤.១.១

កម្វធិីសិកសារៅកកមិតមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ្្ដល់
បំណិនវជិា្ជ ជីវៈនិងបំណិនមុនចូលសិកសារៅ
សាកលវទិយាល័យរោយរកបីករាស់បពសបន្ុសគីានា 
ជាមួយនឹងចំរណះដឹងបំណិននិងគនលាងអាជីព
សកមាប់សតវត្សរទី៍២១។

៣.១.២
កកសួងអ.យ.កនឹងខសវងរកមូលនិធិសកមាប់
ចំោយចរនតាពីកកសួងរសដ្ឋកិចចេនិងេរិញ្ញវត្ថុរដីម្ី
ោ៉ប់រងចំោយថនអនតាោគមន៍កម្វធិីបពសនានា។

ដំរណីរការររៀបចំមូលនិធិរនះកតរូវរានបញចេូ លកនាុង
ខ្នការ្វកិាជាកបចារំបស់កកសួង អ.យ.ក រដីម្ី
ោ៉ប់រងចំោយចរនតា។

៣.១.៣
តួអងគាពាក់ព័ន្មិនខមនវសិ័យសាធារណៈ៨០%
្្ដល់សមាភា រៈបរចចេករទសរោយរគារពរៅត្ម
យថាកបរភទកំណត់រោយកកសួងអ.យ.ក។

តួអងគាពាក់ព័ន្មិនខមនវសិ័យសាធារណៈ១០០%
្្ដល់សមាភា រៈបរចចេករទសរោយអនុរលាមត្មយថា
កបរភទកំណត់រោយកកសួងអ.យ.ក។

៤.ការសកបើកបាសប់សចចេ្រវទិយាពត័ម៌្្ត្តងិសារគមនាគម្ត៍សដើម្ រីោកំទដលក់ារបសកងៀ្ត្តងិសរៀ្ត

យុទ្សាសសតា៤.១រធវីទំរនីបកម្កម្វធិីសិកសារដីម្បីញចេូ លចំរណះដឹងបពសនិងបំណិនសតវត្សរទី៍២១

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

បនតាររៀបចំខ្នការរយៈរពលខវងជាមួយ
កកសួងថកបសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
និងកកសួងរសដ្ឋកិចចេនិងេរិញ្ញវត្ថុរដីម្ខីសវងរក
មូលនិធិសកមាប់ចំោយមូលធនរលី
រេោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្និងចំោយចរនតារលីការតភា្ជ ប់
បោ្ដ ញ។

៣.ការ្្ដលម់លូ្តធិសិកម្បស់កបើកបាសប់សចចេ្រវទិយាពត័ម៌្្ត្តងិសារគមនាគម្ត្៍រ្ងុវសិយ័អបរ់ ំ

យុទស្ាសសតា៣.១្្ដលធ់នធានេរិញ្ញវត្ថុរយៈរពលខវងជាបជ់ាកបចាំរដីម្គីាកំទដលដំ់រណីរការបពសកនាុងកកបែណ័្ឌ 
កកសួងអ.យ.ក

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

៣.១.១

ររៀបចំខ្នការរយៈរពលខវងរមួគានា ជាមួយ
កកសួងថកបសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
( រោងត្មមូលនិធិ CBR&Dនិង USO)និង
កកសួងរសដ្ឋកិចចេនិងេរិញ្ញវត្ថុរដីម្ី្ គាូ្គាងមូលនិធិ
ចំោយមូលធនរបស់ថដគូសកមាប់រេោ្ឋ រចនាសម្ពន័្
និងការតភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនងបោ្ដ ញជាមួយនឹងែ្ទង់
្វកិារបស់កកសួងអ.យ.ករដីម្ោ៉ីប់រងចំោយ
ចរនតាកនាុងការគាកំទរេោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្ទាងំរនះ។

៤.១.២

កម្វធិីសិកសារៅវទិយាសា្ថ នជាតិអប់ររំរៀបចំរ�ងី
សកមាប់កគរូឯករទសបពស រៅកកមិតមធ្យមសិកសា
ទុតិយភូមិឱ្យរានសមកសបនិង្្ដល់ការ
បណ្ដុ ះបោ្ដ លអនាកកគប់កគងរដ្ឋរាលកកមិត
សាលាររៀនរលីបំណិនបពស។



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា ១១

៤.៣.១

ររៀបចំនិងោកឱ់្យរកបីករាសរ់សៀវរៅមគគាុរទសកក៍គរូ
នងិកិចចេខតងការបរកងៀនខដលបញចេូលបពសសកមាប់
បរកងៀនមុែវជិា្ជ STEMរៅត្មសាលាមធ្យម
សកិសាទុតិយភូមិ។

ររៀបចំនិងោក់ឱ្យរកបីករាស់រសៀវរៅមគគាុរទសក៍កគរូ
និងកិចចេខតងការបរកងៀនខដលបញចេូ លបពសសកមាប់
បរកងៀនមុែវជិា្ជ សំខាន់ៗទាងំអស់រៅត្មសាលា
មធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ។

៤.២.១

កំណត់និងរធវីមូលោ្ឋ ននីយកម្ធនធានអប់រតំ្ម
កបព័ន្រអ�ចិកតរូនិកខដលអាចរករានរោយមិនគិត
ថ្លារោយបន្ុសធីនធានទាងំរនះឱ្យកសបត្មកម្វធិី
សិកសាជាតិនិង្្សពវ្សាយធនធានទាងំរនះត្មរយៈ
រគេទំព័រធនធានអប់ររំបីកទូលាយ(OER)របស់
កកសួងអ.យ.ក។

អភិវឌ្ឍឬរធវលីទក្ម្នងិ្្សពវ្ សាយត្មរយៈរគេទពំរ័
ធនធានអប់ររំបីកទូលាយរបស់កកសួងអ.យ.កនូវ
ធនធានអប់ររំអ�ចិកតរូនិកកគប់កបធានបទទាងំអស់
ខដលពាក់ព័ន្នឹង STEM ខដលរគពំុអាចរកឯកសារ
ព័ត៌មានជាភាសាជាតិរាន។

៤.២.២
បញចេូ លរគេទំព័រធនធានអប់ររំបីកទូលាយរៅកនាុង
កគប់កបព័ន្បពសរបស់សាលាគរុរកាសល្យនិង
សាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិទាងំអស់។

យុទ្សាសសតា៤.២រធវីលទ្កម្និង/ឬអភិវឌ្ឍធនធានអប់ររំអ�ចិកតរូនិកសកមាប់្្ដល់ការគាកំទដល់ការបរកងៀន
និងររៀន(មាតិកាអប់ររំអ�ចិកតរូនិក)

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

យុទស្ាសសតា៤.៣អភវិឌ្ឍនិងោកឱ់្យរកបីករាសរ់សៀវរៅមគគាុរទ្ទសក៍និងឧបករណ៍នានាសកមាបជំ់នយួដលក់គរូរលីវធិសីាសស្ដ
គររុកាសល្យរោយរកបកីរាស់បពសសកមាប់ការបរកងៀនរៅត្មសាលាគររុកាសល្យនងិសាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

៤.៤.២
ជំរុញឱ្យមានការរកបីករាស់ការររៀនត្មកបព័ន្
រអ�ចិកតរូនិកកនាុងកម្វធិីររៀនរពញមួយជីវតិនិង
កម្វធិីសមមូល។

៤.៤.១

កកសងួអ.យ.ករកបីករាសក់បពន័ក្គបក់គងការសិកសា
(LMS)ខ អ្ែករលីកបភពកូដចំេសកមាប់ការអប់ររំៅ
កគប់ភូមិសកិសា។

សាកលវទិយាល័យសាធារណៈរកបីករាស់កបព័ន្
កគប់កគងការសិកសាខ្អែករលីកបភពកូដចំេរដីម្ី្ ្ដល់
ការអប់រតំ្មរយៈការររៀនត្មកបព័ន្រអ�ចិកតរូនិក។

យុទ្សាសសតា៤.៤រលីកទឹកចិតតាឱ្យមានការរធវីសវ័យសិកសាត្មរយៈការរកបីករាស់កបព័ន្កគប់កគងការសិកសា(LMS)

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា

៥.២.១

កគរូរៅសាលាមធ្យមសកិសាទុតិយភូមិទទួលរានការ
បណ្ដុ ះបោ្ដ លឱ្យរកបីករាស់ធនធានអប់ររំអ�ចិកតរូនិក។
ការបណ្ដុ ះបោ្ដ លខដលរកបកីរាស់ធនធានអប់រ ំ
រអ�ចិកតរូនិកកក៏តរូវរានបញចេូលរៅកនាុងការ
បណ្ដុ ះបោ្ដ លគរនិុស្សតិគរសិុស្សរៅត្ម
សាលាគររុកាសល្យ។

សាលាគរុរកាសល្យទាងំអស់បរកងៀននិងបងាហា ញជា
គំរូពីររបៀបបរកងៀនរោយរកបីករាស់បពសនិង
ធនធានអប់ររំបីកទូលាយកនាុងការបណ្ដុ ះបោ្ដ ល
និងវកិកឹតការកគរូ។

៥.១.១

វទិយាសា្ថ នជាតិអបរ់ ំ្ គាត់្ គាងក់គរូមុែវជិា្ជ ឯករទសបពស
កនាុងចនំនួចារំាចដ់លក់គបស់ាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ
ទាងំអស់រដីម្ឱី្យកគរូទាងំរនះអាចបរកងៀនមុែវជិា្ជ 
បពសនិងកសាងសមត្ថភាពឱ្យពួករគរចះកំណត់
និងរោះកសាយបជ្ហា ពាក់ព័ន្នឹងរេោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្
បពសត្មសាលាររៀន។

សាលាគរុរកាសល្យចាប់រ្្ដីមបណ្ដុ ះបោ្ដ ល
កគរូមុែវជិា្ជ ឯករទសបពសសកមាប់សាលា
មធ្យមសិកសាបឋមភូមិ។

៥.៣.១

កកសងួអ.យ.កបរងកនីសមត្ថភាពកណំត់និងរធវី
មូលោ្ឋ ននីយកមធ្នធានអបរ់តំ្មកបពន័រ្អ�ចិកតរូនិក
ខដលមានកសាប់ក៏ដូចជាររៀបចំធនធានអប់រតំ្មកបពន័្
រអ�ចិកតរូនិកខដលមានគុណភាពែ្ពស់សកមាប់កគរូបរកងៀន
មុែវជិា្ជ STEMរៅត្មសាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ។

សមត្ថភាពរបស់បុគគាលិករៅសាលាគរុរកាសល្យកតរូវ
រានអភិវឌ្ឍរដីម្រីធវីការកបមូលនិងខកសកមរួល
ធនធានត្មកបព័ន្រអ�ចិកតរូនិកសកមាប់រកបីករាស់
កនាុងការបណ្ដុ ះបោ្ដ លកគរូ។

៥.៣.២

កគរូឧរទ្ទសរៅសាលាគររុកាសល្យនងិត្ម
សាកលវទិយាល័យសាធារណៈរានបរងកនីសមត្ថភាព
រកបកីរាស់ជំនាញរកបីករាស់ពេុរមរឌៀ(Multimedia)
រដីម្អីភវិឌ្ឍធនធានអប់រតំ្មកបព័នរ្អ�ចិកតរូនិក
កបកបរោយគុណភាពែ្ពស់។

៥.ការអភិវឌ្ឍធ្តធា្តម្តុស្ស

យុទស្ាសសតា៥.១បណ្ដុ ះបោ្ដ លកគរូមុែវជិា្ជ ឯករទសបពសសកមាប់កគប់សាលាមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិនងិបឋមភូមិ

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

យុទ្សាសសតា៥.២ពកងឹងការបណ្ដុ ះបោ្ដ លកគរូរៅសាលាគរុរកាសល្យត្មរយៈការបសជ្្ជ បបពសកនាុងការបរកងៀន-
ររៀននិងវធិីសាសសតាគរុរកាសល្យ

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

យុទស្ាសសតា៥.៣អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមសនតាជីនំាញកកសងួអ.យ.ករដីម្ី្ លតិធនធានអប់រតំ្មកបព័នរ្អ�ចិកតរូនិក
កបកបរោយគុណភាពែ្ពស់និងរឆលាយីតបត្មតកមរូវការរៅត្មសាលាររៀន

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

១២



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា

៥.៥.១

នាយកោ្ឋ នបរចចេកវទិយាពត័ម៌ាននឹងកសាងសមត្ថភាព
រដីម្ី្ ្ដល់កបកឹសាដល់សាលាគររុកាសល្យសាលាមធ្យម
សកិសាទុតិយភូមិនងិសាកលវទិយាល័យនានាកគប់
ដោំកក់ាលទាងំអសថ់នការ្លតិនិងការកគបក់គង
វគគាសកិសារោយរកបកីរាស់កបព័នក្គប់កគងការសិកសា។

សាកលវទិយាល័យសាធារណៈ នងិសាលាគររុកាសល្យ
មានសមត្ថភាពបរងកតីវគគាសកិសាររៀនសូកតត្ម
កបពន័រ្អ�ចិកតរូនិក នងិអាចរធវកីារកគបក់គងវគគាសកិសា
ទាងំរនះរាន។

៥.៥.២

កកសួងអ.យ.កកសាងសមត្ថភាពមសនតាីជំនាញ
រដីម្ីអភិវឌ្ឍនិង្ ្ដល់ការបណ្ដុ ះបោ្ដ លភាពជា
អនាកដឹកនាំសាលាររៀនត្មរយៈកបព័ន្កគប់កគង
ការសិកសា(LMS)រដីម្ីកគប់កគងនិងគាកំទដល់
ការរកបីករាស់កបព័ន្បពស។

៥.៤.១

សមត្ថភាពមសនតាជីនំាញកកសងួអ.យ.កកតរូវរាន
អភិវឌ្ឍរដីម្កីគបក់គងអនតាោគមន៍្ ្ីៗ នងិការកគបក់គង
កបតបិតតាកិារបរចចេកវទិយាជាកបចាដូំចជាការកគប់កគង
មជ្ឈមណ្ឌ លទិននានយ័ការកគបក់គងកបពន័្និងកមវ្ធិី
ទាងំអស់។

សមត្ថភាពមសនតាីជំនាញកកសួងអ.យ.កកតរូវរាន
អភិវឌ្ឍរដីម្ី្ ្ដល់បំណិនខាងការវភិាគទិននាន័យ
កកមិតែ្ពស់និងឧបករណ៍កគប់កគងខដលអាចចូល
រមីលោល់ព័ត៌មានខដលមានទាងំអស់។

៥.៤.២

នាយកោ្ឋ នបរចចេកវទិយាពត័ម៌ាននឹងកសាងសមត្ថភាព
រដីម្ី្ ្ដលក់បឹកសាអពីំការរធវលីទក្ម្បពស
សកមបសកមរួលការគាកំទបរចចេករទសបពសនងិរសវា
្្ដលជំ់នយួ(Help-Desk)នងិបរំពញតនួាទីជាកខនលាង
្្ដលក់ារអនុជ្្ញ តសកមាបក់គបអ់នតាោគមន៍បពស
ទាងំអសក់នាុងវសិយ័អបរ់។ំ

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមសនតាីជំនាញនាយកោ្ឋ ន
បរចចេកវទិយាព័ត៌មានរដីម្ធីានារលីការកគប់កគង
មជ្ឈមណ្ឌ លទិននាន័យកកមិតបឋមនិងការកគប់កគង
កបព័ន្និងកម្វធិីខ្នាកទន់ខដលកតរូវរានរកបីករាស់។

៥.៤.៣

នាយកោ្ឋ នបរចចេកវទិយាព័ត៌មាន្្ដល់ការកសាង
សមត្ថភាពអងគាភាពដថទរទៀតរៅថានា ក់ជាតិ
របស់កកសួងអ.យ.ករដីម្បីរងកីតការកគប់កគង
ដំរណីរការបណ្ណសារឯកសារនិងកបមូលទិននាន័យ
ត្មកបព័ន្រអ�ចិកតរូនិក។

យុទ្សាសសតា៥.៤អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមសនតាីជំនាញកកសួងអ.យ.កកនាុងការកគប់កគងគរកមាងបរចចេកវទិយាព័ត៌មាន
និងកគប់កគងកបព័ន្និងរសវាបរចចេកវទិយានានា

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

យុទស្ាសសតា៥.៥បរងកនីសមត្ថភាពមសនតាជីនំាញកកសងួអ.យ.កកនាុងការរកបីករាស់កបព័នក្គប់កគងការសិកសារដីម្ី្ ្ដល់ការ
បណ្ដុ ះបោ្ដ លត្មកបព័នរ្អ�ចិកតរូនិក

យុទ្សាសសតារងរយៈរពលែលាី យុទ្សាសសតារងរយៈរពលមធ្យម

១៣



គោលនគោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្ដីពដីបគ្ចេកវទិយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្ុងវ្ិរ័យអប់រ ំ- កក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកដីឡា

 រោយមនិររៀបោប់លមអែតិពីសកម្ភាពនានារគាលនរោរាយនងិយុទស្ាសសតាស្ដពីបីរចចេកវទិយាពត័ម៌ាន

នងិសារគមនាគមនក៍នាុងវសិយ័អបរ់រំនះ្្ដលក់ារខណនាអំពីំររបៀបខដលគរួរកបីករាស់បពសកនាុងកបពន័អ្ប់រទំាងំមូល។

រគាលនរោរាយនិងយុទ្សាសសតារនះររៀបោប់ពីអភិកកមជាកបព័ន្ខដលកកសួងអ.យ.កនិងថដគូកតរូវរគារពត្មការ

អនុវតតាអនតាោគមន៍បពសរបស់ែលាួន។

 កនាុងនយ័រនះការពិនតិ្យត្មោនការអនុវតតារគាលនរោរាយនងិយុទស្ាសសតារនះមានរគាលរៅរ ្្ដ តរលីភាព

អនុរលាមថនអនតាោគមន៍នានាកសបត្មរគាលការណ៍ខដលកតរូវរានរលីករ�ងីរៅកនាុងឯកសាររនះរដីម្ធីានាឱ្យមានការ

រកបីករាសអ់ភិកកមខដលមានការសកមបសកមរួលគានា រានលអែនាឱំ្យសរកមចរានលទ្្ លរយៈរពលខវងដូចខដលរានរពឹំងទុក។

 សកម្ភាពនីមួយៗខដលអនុវតតាកនាុងកកបែ័ណ្ឌ រនះកតរូវកំណត់ពីរគាលរៅនិងរគាលបំណងឱ្យរានចបាស់លាស់

កំណត់ពីសូចនាករក៏ដូចជាខ្នការពិនិត្យត្មោននិងវាយតថមលា។ការពិនិត្យត្មោននិងវាយតថមលារគាលនរោរាយ

ថនយុទ្សាសសតារនះនឹងធានាថាសកម្ភាពបពសកនាុងវសិ័យអប់រខំដលកតរូវរានរលីករសនាីទាងំអស់មានកនាុងខ្នការ

ការងារកកសួង។អនតាោគមន៍ទាងំរនាះរានរធវីការគណនានិងមានធនធានសកមាប់ធានាការចំោយសរុបកនាុងភាព

ជាមាចេ ស់រលីអនតាោគមន៍។

សសច្រ្ដរីស្ត្ិដ្្ឋ ្ត

 រគាលនរោរាយនិងយុទ្សាសសតាស្ដីពីបរចចេកវទិយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍កនាុងវសិ័យអប់ររំកបីករាស់

អភិកកមខដលមានលក្ខណៈជាកបព័ន្រដីម្រីរៀបចំអនុវតតានិងបនតារកសាការវនិិរោគរលីបពសកនាុងវសិ័យអប់រ។ំ

អភិកកមខដលមានលក្ខណៈជាកបព័ន្រនះបរញចេ ៀសមិនឱ្យមានការអនុវតតាអនតាោគមន៍ខបកខែញែកពីគានា កតរួតគានា និងជួយ

កសាងភាពធន់រមួទាងំនិរនតារភាពថនកបព័ន្បពសសកមាប់កគប់កម្វធិីអប់ររំបស់កកសួងអ.យ.ក។ឯកសាររនះ្្ដល់

ការខណនាសំំខាន់ៗអំពីររបៀបពកងីកការរកបីករាស់បពសកនាុងវសិ័យអប់រំរដីម្បីរងកីនកបសិទ្ភាពថនការកគប់កគង

និងការ្្ដល់បទពិរសាធន៍ថនការររៀនសូកតកបកបរោយគុណភាពែ្ពស់។

 រគាលនរោរាយនិងយុទ្សាសសតារនះបងាហា ញពីកកបែ័ណ្ឌ រដីម្រីលីកទឹកចិតតាថដគូអភិវឌ្ឍន៍ភាគីពាកព់ន័្

កនាុងវស័ិយឯកជនអងគាភាពរកកាមឱវាទកកសួងអ.យ.កឱ្យរកបីករាស់អភិកកមរមួខដលមានការសកមបសកមរួលគានា រានលអែ

រដីម្គីាកំទដលកិ់ចចេែិតែកំបឹងខកបងរបស់កកសងួកនាុងការបរងកនីកបសទិភ្ាពត្មរយៈការរកបីករាស់បរចចេកវទិយាព័ត៌មាន

ខដលមានលក្ខណៈជាកបព័ន្។

 កកសួងអប់រំយុវជននងិកីឡាសូមខ្លាងអណំរគុណចរំពាះកគបភ់ាគីពាកព់ន័ទ្ាងំអសខ់ដលរានរមួចខំណក

ចោំយរពលរវលាសកមាបក់ារររៀបចឯំកសាររនះ។កកសងួសូមរសនាឱី្យភាគីពាកព់ន័ទ្ាងំអសរ់ធវកីារពិរកគាះរោបល់និង

សកមបសកមរួលជាមយួនាយកោ្ឋ នបរចចេកវទិយាពត័ម៌ានរដមី្ធីានាោ៉ងោឱ្យអនតាោគមន៍បពសកនាុងវសិយ័អបរ់រំគារព

រៅត្មស្ដងោ់សំរៅជួយកសាងរសវាអប់រឱំ្យកាន់ខតមានលក្ខណៈលអែកបរសីរសកមាប់កបជាពលរដ្ឋខែ្រកគប់របូ។

ការពិ្តិត្យតាមដ្្ត្តិងវាយតមមលៃ

១៤



 កកសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមខ្លាងអំណរគុណចំរពាះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុមូលនិធិអាសីុ
និងវទិយាសា្ថ នរបីកទូលាយខដលរាន្្ដល់ការគាកំទដល់ការររៀបចំឯកសាររនះរ�ងី។




