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រប នាយកដ្ឋា នផ្ោលនផ្ោបាយ 
តទ្វ នាយកដ្ឋា នតគ្មង់ទ្ិេវជិាា ជើវៈ 
្រអ នាយកដ្ឋា នធានារុណ្ភាព្អប់រ ំ
នក នាយកដ្ឋា ននើតិកមម 
បវ នាយកដ្ឋា នបណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងវគិ្កឹតការ 
បេ នាយកដ្ឋា នបឋមេិកា 
បល នាយកដ្ឋា នបុរគលិក 
បវព្ នាយកដ្ឋា នបផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន 
ផក នាយកដ្ឋា នផផនការ 
ព្វ នាយកដ្ឋា នព្ិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមល 
ព្អ នាយកដ្ឋា នគ្បព្័នធព្័ត៌ានគ្រប់គ្រងអប់រ ំ
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េេ នាយកដ្ឋា នេុខភាព្េិកា 
េណ្ នាយកដ្ឋា នេំណ្ង់ 
ហវ នាយកដ្ឋា នហរិញ្ញវតថុ 
អកត នាយកដ្ឋា នអប់រកុំារតូច 
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អកេន នាយកដ្ឋា នអប់រកំាយ និងកើឡាេិេស និេិសត 

អរបផ អរគនាយកដ្ឋា នផ្ោលនផ្ោបាយ និងផផនការ 

អរអរ អរគនាយកដ្ឋា នអប់រ ំ

អរយវ អរគនាយកដ្ឋា នយុវជន 

អរក  អរគនាយកដ្ឋា នកើឡា 

អរឧេ អរគនាយកដ្ឋន នឧតោមេិកា 

អយក អប់រ ំយុវជន និងកើឡា 

ឧេ នាយកដ្ឋា នឧតោមេិកា 
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១. ការព្គប់ព្គងគតត តគលើលទ្ធអល 
១.១ គសចរតីគអតើម្ 

ផ្ៅកនុងយុទ្ធសាស្រេោចតុផ្កាណ្-ែំណ្តក់កាលទ្ើ៤ របេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល នើតិកាលទ្ើ៦ ននរែាេភាបានដ្ឋក់ផ្ចញ
នូវចកខុវេិ័យផ្េែាកិចច េងគមកិចច ផ្ែើមបើឱ្យកមពុជាឈានផ្ៅេផ្គ្មចបានឋានៈជាគ្បផ្ទ្េចំណូ្លម្យមកគ្មិតខពេ់ ផ្ៅ
ឆ្ន ២ំ០៣០ និងជាគ្បផ្ទ្េចំណូ្លខពេ់ផ្ៅឆ្ន ២ំ០៥០។ ផ្ោលផ្ៅយុទ្ធសាស្រេោ ៤ោ៉ា ង រឺ ផ្ែើមបើកំផ្ណ្ើ ន ការង្ហរ េម្ម៌ 
និង គ្បេិទ្ធភាព្ ផ្ៅផតចបំាច់ និង េមគ្េបេគ្ាប់កមពុជាអនុវតោផ្ៅកនុងនើតិកាលទ្ើ៦ ឆ្ន ២ំ០១៨-២០២៣។  

កនុងែំណ្តក់កាលថមើៗផ្នេះ រាជរដ្ឋា ភិបាល ក៏បានអនុម័ត និងកំពុ្ងអនុវតោគ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយ  
ផ្េែាកិចច និងេងគមឌ្ើជើថល ២០២១-២០៣៥។  គ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយផ្េែាកិចច និងេងគមឌ្ើជើថលផ្នេះ 
ានចកខុវេិ័យ     កសាងផ្េែាកិចច និងេងគមឌ្ើជើថលឱ្យរេ់រផ្វ ើក តាមរយៈការផ្រៀបចំ មូលដ្ឋា នគ្រឹេះជំរុញ និងការ
ទ្ទួ្លយក និងបរវិតោកមមឌ្ើជើថលផ្ៅកនុងគ្រប់តួអងគេងគម ទងំរែា ទងំព្លរែា និងទងំ្ុរជន ផ្ែើមបើជំរុញេមុ្េះ 
កំផ្ណ្ើ នផ្េែាកិចចថមើ ផ្លើកកមពេ់េុខុាលភាព្ថមើ និងផ្លើកកមពេ់េុខុាលភាព្េងគម តាមរនលងគ្បគ្កតើភាព្ថមើ។  
ចកខុវេិ័យផ្នេះ គ្តូវេផ្គ្មចឱ្យបានកនុងរយៈផ្ព្ល១៥ឆ្ន  ំ ចប់ព្ើឆ្ន ២ំ០២១ ែល់ឆ្ន ២ំ០៣៥ និងអនុផ្លាមតាម
ផ្ោលការណ៍្៣ ការកសាងមូលដ្ឋា នគ្រឹេះឌ្ើជើថល ការចប់យកឌ្ើជើថល និងការផ្ វ្ើបរវិតោកមម ឌ្ើជើថល។ ផ្លើេព្ើផ្នេះ 
គ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយផ្នេះ ផ្តោ តផ្លើេាេភាព្ចំនួន៥ (១). ការអភិវឌ្ឍផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធោគំ្ទ្ែល់
បរវិតោកមមឌ្ើជើថល (២). ការកសាងទំ្នុកចិតោ និងភាព្ផ្ជឿជាក់ផ្លើគ្បព័្នធឌ្ើជើថល (៣). ការកសាងព្លរែាឌ្ើជើថល 
(៤). ការកសាងរដ្ឋា ភិបាលឌ្ើជើថល និង(៥). ការជំរុញ្ុរកិចចឌ្ើជើថល។ 

ទ្នឹ្មនឹងផ្នេះ រាជរដ្ឋា ភិបាល បាននិងកំពុ្ងអនុវតោផ្ោលនផ្ោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧេាហកមម ២០១៥-
២០២៥ ផ្ែើមបើជំរុញការអភិវឌ្ឍវេិ័យឧេាហកមមផ្ៅកមពុជា ផែលរមួចំផណ្កែល់ការរកាកំផ្ណ្ើ នផ្េែាកិចចខពេ់
គ្បកបផ្ដ្ឋយ  ចើរភាព្ និងបរោិបនន តាមរយៈការផ្ វ្ើពិ្ពិ្្កមមផ្េែាកិចច ការព្គ្ងឹងភាព្គ្បកួតគ្បផជង និងការផ្លើក
កមពេ់ផលិតភាព្ និងបានកំពុ្ងពិ្និតយផ្ ើងវញិពាក់កណ្តោ លអាណ្តោិននការអនុវតោផផនការយុទ្ធសាស្រេោអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
២០១៩-២០២៣។  

ផ្ៅកនុងគ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយជាតិទងំផ្នេះ បានរូេបញ្ជា ក់ព្ើអាទិ្ភាព្ការង្ហរអប់ររំមួាន៖ ការអភិវឌ្ឍ 
“គ្បព័្នធអប់រគំ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ េម្ម៌ និង បរោិបនន” ផ្ដ្ឋយផ្តោ តេំខាន់ផ្លើ រុណ្ភាព្អប់រ ំ វទិ្ាសាស្រេោ 
និង បផ្ចចកវទិ្ា ការតគ្មង់ទិ្េេគ្ាប់ទ្ើផារការង្ហរ ឱ្យផ្ឆ្លើយតបផ្ៅនឹងការអភិវឌ្ឍេងគម-ផ្េែាកិចច។ ផ្លើេព្ើផ្នេះ 
គ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយជាតិ បានបង្ហា ញព្ើតគ្មូវការននការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុេស និងការបណ្ោុ េះបណ្តោ ល
ជំនាញបផ្ចចកផ្ទ្េ និងបផ្ចចកវទិ្ា េគ្ាប់ការផ្ វ្ើេាហរណ្កមមឱ្យកាន់ផតេុើជផ្គ្ៅរបេ់កមពុជាផ្ៅកនុងតំបន់
អាសា៊ា ន។ 
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ផ្ែើមបើផ្ឆ្លើយផ្ៅនឹងចកខុវេិ័យរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ផែលបានកំណ្ត់ផ្ៅកនុងគ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយជាតិ 
គ្កេួងអប់រ ំយុវជន និងកើឡា យកចិតោទុ្កដ្ឋក់ និងបាននិងកំពុ្ងផ្ វ្ើកំផណ្ទ្គ្មង់វេិ័យអប់រ ំយុវជន និងកើឡា ផ្ែើមបើ
កសាងមូល្នមនុេសគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ េមតថភាព្ផ្ព្ញផ្លញ េគ្ាប់ចូលរមួអនុវតោ និងអភិវឌ្ឍេងគមជាតិឱ្យ
គ្េបតាមាោ៌េងគមពុ្ទ្ធិ។ 

១.២. ព្របខណ្ឌ គោលនគោបាយ 
 គ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយ «ការគ្រប់គ្រងផ្តោ តផ្លើលទ្ធផល» បានដ្ឋក់ផ្ចញនូវផផនទ្ើបង្ហា ញផលូវរយៈផ្ព្ល
ផវង ផ្ដ្ឋយតគ្មង់ទិ្េអាទិ្ភាព្វនិិផ្ោរកនុងវេិ័យអប់រ ំផ្តោ តផ្លើលទ្ធផល ផ្ឆ្លើយតបផ្ៅនឹងចកខុវេិ័យកមពុជា គ្ព្មទងំ
គ្េបផ្ៅនឹងនិនាន ការវវិតោន៍ននការអប់រកំនុងតំបន់ និងេកលផ្លាក។  
 

១.៣. ចរខវុិសយ័ គោលបំណ្ង និងគោលគៅ 
គ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយការគ្រប់គ្រងផ្តោ តផ្លើលទ្ធផល ានចកខុវេិ័យ «ធានាឱ្យបានលទ្ធផលជា 

អតិបរាននការវនិិផ្ោរកនុងវេិ័យអប់រផំ្ឆ្លើយតបផ្ៅនឹងតគ្មូវការអភិវឌ្ឍវេិ័យអប់រ»ំ។ 
ផ្ោលបំណ្ងននផ្ោលនផ្ោបាយផ្នេះ «កំណ្ត់អាទិ្ភាព្េគ្ាប់វនិិផ្ោរកនុងវេិ័យអប់រ ំ ឱ្យទ្ទួ្លបាន

លទ្ធផលគ្បកបផ្ដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាព្ និងភាព្េ័កោិេិទ្ធ ផ្ឆ្លើយតបនឹងតគ្មូវការផ្រៀនេូគ្តរបេ់េិេានុេិេស និង    
ទ្ើផារការង្ហរ»។ 

ផ្ឆ្លើយតបនឹងចកខុវេិ័យ និងផ្ោលបំណ្ងខាងផ្លើ គ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយផ្នេះ ានផ្ោលផ្ៅ          
ចមបងៗែូចខាងផ្គ្កាម៖ 

1. អភិវឌ្ឍផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធអប់រ៖ំ ផ្តោ តផ្លើការអភិវឌ្ឍផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នេិកា និង
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀន 

2. វនិិផ្ោរផ្លើផផនកវទិ្ាសាស្រេោ និងបផ្ចចកវទិ្ា (ICT) េគ្ាប់ការអប់រ៖ំ ផ្តោ តផ្លើការផ្រៀបចំបណ្តោ ញ       
អិុន្ឺផណ្ត ការបំពាក់េាភ រ វទិ្ាសាស្រេោ និងបផ្ចចកវទិ្ា (ICT) ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នេិកា និងគ្រឹេះសាថ នប
ណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀន 

3. ផោល់ផ្េវាអប់រឱំ្យានរុណ្ភាព្គ្បកបផ្ដ្ឋយេម្ម៌ បរោិបនន និងការេិកាផ្ព្ញមួយជើវតិ 
4. បណ្ោុ េះបណ្តោ លជំនាញេគ្ាប់េតវតសរទ៍្ើ២១ និងផ្លើកកមពេ់ការអប់រកំគ្មិតឧតោមេិកា 
5. អភិវឌ្ឍយុវជន និងអភិវឌ្ឍវេិ័យអប់រកំាយ និងកើឡា ផ្ែើមបើផ្គ្តៀមគ្បរួតេុើផ្ហគមឆ្ន ២ំ០២៣។ 

 

១.៤. ព្បរ័នធអប់ររំម្ពុជា  
ចកខុវេិ័យអប់រជំាតិ រឺរមួចំផណ្កបផ្ងកើតនូវេងគមពុ្ទ្ធិ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុេសផែលាន

ចំផ្ណ្េះែឹង និងេមតថភាព្ េមបទគ្រប់គ្ោន់ ជំនាញ ភាព្នចនគ្បឌិ្ត នវានុវតោន៍ សាម រតើ េហគ្រិនភាព្ និងគ្កម
េើល្ម៌ខពេ់ គ្ព្មទងំចងចជំានិចចនូវបំណ្ងគ្បាថាន របេ់ជាតិផ្ែើមបើានឯកភាព្ និងសាមរគើភាព្ោន ជា ល្ុងមួយ
កនុងគ្បផ្ទ្េ។ កមពុជាានផ្ោលបំណ្ងអភិវឌ្ឍគ្បព័្នធអប់រមួំយផែលាន្នធានគ្រប់គ្ោន់ ានអភិបាលកិចចលែ 
និងានតុលយភាព្ ផ្ដ្ឋយចត់ទុ្កថា េម្ម៌ បរោិបនន គ្បេិទ្ធភាព្ និងេោង់ដ្ឋរុណ្ភាព្ខពេ់ ជាផ្ោលការណ៍្
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េំខាន់ៗរបេ់ខលួន។ កមពុជានឹងកាល យជាគ្បផ្ទ្េផែលគ្បជាព្លរែារបេ់ខលួនានការផ្លើកទឹ្កចិតោ ានេមតថភាព្ 
និងអនកេិកាផ្ព្ញមួយជើវតិ។ ផ្ែើមបើេផ្គ្មចផ្ោលផ្ៅផ្នេះ កមពុជាគ្តូវផ្ វ្ើកំផណ្ទ្គ្មង់ផែលានលកខណ្ៈគ្រប់
គ្ជុងផ្គ្ជាយទូ្ទងំវេិ័យ ផ្ដ្ឋយអនុវេិ័យនើមួយៗ និងេាេភារទងំអេ់ននគ្បព័្នធអប់រ ំនឹងគ្តូវផ្រៀបចំផ្ ើងឱ្យ
ផ្ឆ្លើយតបនឹងតគ្មូវការននការេិកាផ្ព្ញមួយជើវតិផ្ៅគ្រប់ែំណ្តក់កាលទងំអេ់ននជើវតិ ផ្ពាលរឺបផ្ងកើតឱ្កាេ
កនុងការេិកាគ្រប់បរបិទ្ និងទ្គ្មង់ (កនុងគ្បព័្នធ ផ្គ្ៅគ្បព័្នធ និងមិនផលូវការ)េគ្ាប់គ្បជាជនគ្រប់វយ័ទងំអេ់។ 

ផ្ែើមបើេផ្គ្មចបាននូវចកខុវេិ័យរយៈផ្ព្លផវងផ្នេះ គ្បព័្នធអប់រគំ្តូវានភាព្រងឹា ំ ានការផ្រៀបចំ ឱ្យបាន
េមគ្េប និងផ្ឆ្លើយតបផ្ៅកនុងែំផ្ណ្ើ រការ និងការផោល់ធាតុចូលគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ េម្ម៌ បរោិបនន និង
គ្រប់គ្ោន់ផ្ៅតាមអនុវេិ័យ និងការផារភាា ប់ោន លែព្ើអនុវេិ័យមួយផ្ៅអនុវេិ័យមួយផ្ទ្ៀត ផ្ែើមបើធានាបាននូវ
េងគតិភាព្ ឈានផ្ៅេផ្គ្មចបាននូវផ្ោលផ្ៅចុងផ្គ្កាយរឺានការង្ហរេមគ្េបផ្ឆ្លើយតបផ្ៅនឹងតគ្មូវការ       
ទ្ើផារការង្ហរ និងការរេ់ផ្ៅគ្បកបផ្ដ្ឋយេុខុាលភាព្ េុខែុមរមនា។ 

 

១.៥. ចរខវុិសយ័អប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ 
 ផ្ឆ្លើយតបនឹងចកចុវេិ័យកមពុជាឆ្ន ២ំ០៣០ ផ្ោលផ្ៅអភិវឌ្ឍន៍គ្បកបផ្ដ្ឋយចើរភាព្ឆ្ន ២ំ០៣០ គ្កបខណ្ឌ
ផ្ោលនផ្ោបាយ កំផណ្ទ្គ្មង់ជារនលឹេះរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល គ្កេួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា បានផ្រៀបចំ «ផផនទ្ើ
ចងែុលផលូវការអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ ផ្ៅកមពុជា» ផែលកំណ្ត់ោ៉ា ងចាេ់ព្ើចកខុវេិ័យេគ្ាប់គ្បព័្នធអប់រកំមពុជាផ្ៅ     
ឆ្ន ២ំ០៣០ រឺ «គ្បព័្នធអប់រកំមពុជាឆ្ន ២ំ០៣០ រឺរងឹា ំនិងានេមតថភាព្គ្បកួតគ្បផជងថាន ក់តំបន់េគ្ាប់េងគម
ពុ្ទ្ធិ» គ្ព្មទងំបានកំណ្ត់ចកខុវេិ័យ េគ្ាប់សាលាផ្រៀន គ្រូបផ្គ្ងៀន បន្ប់ផ្រៀន និងេិេស។ 

តារាងទ១ី៖ ចក្ខុវិស័យសាលារ ៀន គ្រូបរគ្ងៀន បនទប់រ ៀន នងិសិស្សឆ្នាំ២០៣០ 
 ចក្ខុវិស័យ 
សាលារ ៀន ជាគ្រឹេះសាថ នេិកាផែលធានាបាននូវការអប់រគំ្បកបផ្ដ្ឋយ រុណ្ភាព្ខពេ់ េគ្ាប់ទងំអេ់ោន  
គ្រូបរគ្ងៀន ានេមតថភាព្ ទ្ទួ្លបានការផ្លើកទឹ្កចិតោ និងទ្ទួ្លបានការោគំ្ទ្ គ្រប់គ្ោន់ផ្ែើមបើជួយោំ

គ្ទ្ែល់អនកេិកាឱ្យទ្ទួ្លបានការអប់រ ំគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ខពេ់ 
បនទប់រ ៀន ជាបន្ប់ផ្រៀនវយ័ឆ្ល តផែលផោល់ឱ្យេិេសនូវឱ្កាេលែបំផុតេគ្ាប់ ការផ្រៀនេូគ្ត 
សិស្ស ានេុខភាព្លែ ានការផ្លើកទឹ្កចិតោ និងានការផ្បោជាា ចិតោ៖ អនារតរបេ់កមពុជា 
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តារាងទី២៖ ចាំណុចរៅសាំខាន់ៗ តាមអនុវិស័យរៅឆ្នាំ២០៣០មានដូចខាងរគ្ោម៖ 

េូចនាករ ទ្ិននន័យផ្ោល 
២០១៨ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០១៩-
២០២៣ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៤-
២០២៨ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០៣០ 

អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅមផ្តោយយេិកា ៤១,៣% ៤៥,៧% ៥០,១% ៥១,៨% 
អគ្តាបញ្ចបក់ារេិកាផ្ៅបឋមេិកា ៨២,៧%  ៨៦,២% ៨៩,៧% ៩១,១% 
អគ្តាបញ្ចបក់ារេិកាផ្ៅម្យមេិកាបឋមភូមិ  ៤៦,៥%  ៥២,៦% ៥៨,៧% ៦១,១% 
អគ្តាបញ្ចបក់ារេិកាផ្ៅ ម្យមេិកាទុ្តិយភូម ិ ២៣,៦% ៣២,៥% ៤១,៤% ៤៥,០% 
អគ្តារមួននការេិកាកនុងកមមវ ិ្ ើអប់របំណ្ោុ េះណ្តោ ល 
បផ្ចចកផ្ទ្េ និងវជិាា ជើវៈ (១៥ ែល់ ២៤ ឆ្ន )ំ  

០,០៣% ១៨,៧% ៣០,៣% ៣៥% 

អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅកគ្មតិឧតោមេិកា  
១១,៦% 
(២០១៨) 

១៦,៩% ២២,៧% ២៥,០% 

 

១.៦.   ផ្អនការយទុ្ធសាន្រសតវិសយ័អប់រ ំ 
១.៦.១ ការគរៀបចំ និងរចនាសម្ព័នធ   

ផ្ែើមបើឈានផ្ៅេផ្គ្មចបានផ្ោលផ្ៅឆ្ន ២ំ០៣០ «ផផនការយុទ្ធសាស្រេោវេិ័យអប់រ ំ  រយៈផ្ព្ល៥ឆ្ន មំោង» 
គ្តូវបានផ្រៀបចំផ្ដ្ឋយយកចិតោទុ្កដ្ឋក់ផ្លើេមិទ្ធកមម និងការគ្រប់គ្រងផ្តោ តផ្លើលទ្ធផល    ការផ្ វ្ើចំផ្ណ្តលតគ្មូវ
ការ្នធានអប់រ ំ ចំនួនេិេសផែលគ្តូវចូលផ្រៀន និងការព្ាករណ៍្្នធានថវកិាផែលគ្តូវការតាមឆ្ន  ំ និងេគ្ាប់
៥ឆ្ន  ំរមួាន៖ តគ្មូវការគ្រូបផ្គ្ងៀន បន្ប់ផ្រៀន ផ្េៀវផ្ៅេិកា អាោរេិកា និងតគ្មូវការថវកិាចំណ្តយចរនោ និង
ចំណ្តយមូល្ន ផែលានលកខណ្ៈគ្របែណ្ោ ប់ជាលកខណ្ៈគ្បព័្នធទងំមូល។ ផ្ៅកនុងផផនការយុទ្ធសាស្រេោវេិ័យ
បានផ្រៀបចំជា ៧អនុវេិ័យ រមួាន៖ ១) ការអប់រកុំារតូច, ២) ការអប់របំឋមេិកា, ៣) ការអប់រមំ្យមេិកា 
និងការអប់របំផ្ចចកផ្ទ្េ, ៤) ការអប់រឧំតោមេិកា, ៥) ការអប់រផំ្គ្ៅគ្បព័្នធ, ៦) ការអភិវឌ្ឍយុវជន, និង ៧) ការ
អប់រកំាយ និងកើឡា។ ផ្ៅកនុងអនុវេិ័យនើមួយៗបានកំណ្ត់ព្ើវតថុបំណ្ង, េូចនាករផលេផ្គ្មច, េកមមភាព្
ផ្ោលនផ្ោបាយ, យុទ្ធសាស្រេោនិងេកមមភាព្ និងតគ្មូវការ្នធានថវកិាេគ្ាប់អនុវតោ និងផផនកឆ្លងវេិ័យ
េគ្ាប់វេិ័យអប់រទំងំមូល។ 

ផ្ៅកនុង «ផផនការយុទ្ធសាស្រេោវេិ័យអប់រឆំ្ន ២ំ០១៩-២០២៣» បានកំណ្ត់ោ៉ា ងចាេ់ព្ើអាទិ្ភាព្កំផណ្
ទ្គ្មង់ផ្តោ តផ្លើេេរេោមភទងំ៥ រមួាន៖ ១) ការអនុវតោេកមមភាព្ ផ្ោលនផ្ោបាយគ្រូបផ្គ្ងៀន, ២) ការពិ្និតយ 
ផ្ ើងវញិកមមវ ិ្ ើេិកា ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោល និងការផកលមែបរសិាថ នេិកា, ៣) ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោអ្ិការកិចច,  
៤) ការព្គ្ងឹងរង្ហវ យតនមលេិកាថាន ក់ជាតិ តំបន់ និងអនោរជាតិ និងការគ្ប ង, និង៥) ការផកទ្គ្មង់ឧតោមេិកា, 
គ្ព្មទងំកំផណ្ទ្គ្មង់ជាយុទ្ធសាស្រេោេគ្ាប់អនុវតោផ្ៅកគ្មិតថាន ក់ជាតិ ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ
បផ្គ្ងៀន និងកំផណ្ទ្គ្មង់ផ្ៅកគ្មិតសាលាផ្រៀន ។ 



 ទ្ំព្័រទ្ើ 5 

 

១.៧  សម្ិទ្ធអលវិសយ័អបរ ំយវុជន និងរីឡារនលងម្រ 
គ្កេួងអប់រ ំយុវជន និងកើឡា បាន និងកំពុ្ងអនុវតោផផនការយុទ្ធសាស្រេោវេិ័យអប់រឆំ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ផែលានផ្ោលនផ្ោបាយចំនួន២ ៖ ទ្ើ១៖ ធានាឱ្យការអប់រាំនរុណ្ភាព្ គ្បកបផ្ដ្ឋយេម្ម៌ បរោិបនន និង
ផ្លើកកមពេ់ឱ្កាេកនុងការេិកាផ្ព្ញមួយជើវតិេគ្ាប់ទងំអេ់ោន  ការអភិវឌ្ឍយុវជន និងការផ្លើកកមពេ់           
វេិ័យកើឡា ទ្ើ២៖ ព្គ្ងឹងេមតថភាព្សាថ ប័នធានាភាព្េ័កោិេិទ្ធិននភាព្ជាអនកែឹកនា ំ និងការគ្រប់គ្រងរបេ់មស្រនោើ
អប់រគំ្រប់លំដ្ឋប់ថាន ក់។ គ្កេួងបានផ្ចញ និងអនុវតោកំផណ្ទ្គ្មង់វេិ័យអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា កនុងគ្កបខណ្ឌ  
េេរេោមភទងំ៥ ែូចផ្រៀបរាប់ខាងផ្លើ។ គ្កេួងទ្ទួ្លបានការោគំ្ទ្ោ៉ា ងផ្ព្ញទំ្ហងឹព្ើរាជរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈ
ការបផ្ងកើនថវកិាជូនវេិ័យអប់រពំ្ើ ១.៨១៤ ពាន់លានផ្រៀល ឬ ២,៥ % ននផេេ ផ្ៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ែល់ 
៣.៧៣៨ពាន ់លានផ្រៀល ឬ ៣,៤% ននផេេ កនុងឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

ផ្លើេព្ើផ្នេះ គ្កេួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា បានដ្ឋក់ផ្ចញយុទ្ធសាស្រេោកំផណ្ទ្គ្មង់តាមែំណ្តក់កាល 
ែូចជា៖ 

ែណំ្តក់កាលទ្ើ១៖ កំផណ្ទ្គ្មង់ផ្ៅកគ្មិតថាន ក់ជាតិ បានផ្តោ តផ្លើអាទិ្ភាព្៨ចំណុ្ច និងកំផណ្ទ្គ្មង់ 
១៥ ផ្ដ្ឋយឈរផ្លើេរេរេោមភ៥ខាងផ្លើ។ 

ែណំ្តក់កាលទ្ើ២៖ កំផណ្ទ្គ្មង់ផ្ៅកគ្មិតសាលាផ្រៀន ផ្តោ តេំខាន់ផ្លើការធានាគ្បេិទ្ធភាព្ននការផោល់ 
ផ្េវាអប់រកំគ្មិតសាលាផ្រៀន ផ្ដ្ឋយគ្កេួងបានផ្ចញនូវកមមវ ិ្ ើកំផណ្ទ្គ្មង់សាលាផ្រៀន ៖ សាលាផ្រៀនជំនាន់ថមើ       
ការគ្រប់គ្រងសាលាផ្រៀនានគ្បេិទ្ធភាព្ វទិ្ាល័យម្យមេិកា្នធាន សាលាផ្រៀនបណ្តោ ញ និងការអភិវឌ្ឍ
េមតថភាព្នាយកសាលាផ្រៀនផ្លើការង្ហរែឹកនា ំនិងគ្រប់គ្រងសាលាផ្រៀន។ 

ែណំ្តក់កាលទ្ើ៣៖ ការកសាងគ្បព័្នធអប់រ ំ និងការអភិវឌ្ឍេមតថភាព្ ផ្តោ តផ្លើការព្គ្ងឹងេមតថភាព្    
សាថ ប័ន ការផ្រៀបចំគ្បព័្នធមួយផែលានលកខណ្ៈគ្រប់គ្ជុងផ្គ្ជាយ ការផ្រៀបចំគ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយេោើព្ើ    
ការគ្រប់គ្រងផ្តោ តផ្លើលទ្ធផល ការអភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េថាន ក់កណ្តោ ល (អនកតាក់ផតងផ្េៀវផ្ៅ អនកឯក
ផ្ទ្េកមមវ ិ្ ើេិកា អនកឯកផ្ទ្េរង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិកា...) ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ និងេវនកមម ការគ្រប់គ្រង
្នធានមនុេស ការបំផ្ព្ញការង្ហរផ្តោ តផ្លើលទ្ធផល ឬ េមិទ្ធកមម ការអនុវតោវេិ័យអប់រាំនលកខណ្ៈជាគ្បព័្នធ។ 

ែណំ្តក់កាលទ្ើ៤ ៖ ការបណ្ោុ េះបណ្តោ ល្នធានមនុេសេគ្ាប់បរវិតោកមមផ្េែាកិចចឌ្ើជើថល ផ្តោ តផ្លើការ
អប់រឌំ្ើជើថល និងព្គ្ងឹងកមមវ ិ្ ើវទិ្ាសាស្រេោ បផ្ចចកវទិ្ា វេិវកមម និងរណិ្តវទិ្ា គ្ព្មទងំកមមវ ិ្ ើ E2STEM។ 

គ្កេួងអប់រ ំយុវជន និងកើឡាបានេផ្គ្មចលទ្ធផល្ំ  ៗព្ើឆ្ន ២ំ០១៩ ែល់ ២០២១ របេ់អនុវេិ័យ ែូចជា៖  

ការអប់រកុំារតូច ៖ កុារទ្ទួ្លផ្េវាអប់រកុំារតូចគ្រប់រូបភាព្ានភាព្គ្បផ្េើរផ្ ើង ផ្ដ្ឋយ ការចូល
ផ្រៀនរបេ់កុារអាយុ៥ឆ្ន បំានផ្កើនព្ើ ៥៨,១% ឆ្ន េំិកា២០១៨-២០១៩ ែល់ ៦១,១% ឆ្ន េិំកា២០២០-២០២១ 
ផែលចត់ទុ្កថាេផ្គ្មចចំណុ្ចផ្ៅផ្គ្ោងទុ្ក។ សាលាមផ្តោយយេិកាទូ្ទងំគ្បផ្ទ្េ បានផ្កើនព្ើ ៧ ៧៨០ 
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សាលា/កផនលង ឆ្ន េំិកា២០១៨-២០១៩ (រែា ៤ ៣០១ ឯកជន ៥០៩ េហរមន៍ ២ ៩៧០) ែល់ ៨ ០១២ 
សាលា/កផនលង (រែា ៤ ៤៩៣ ឯកជន ៥១៩ េហរមន៍ ៣ ០០០) ឆ្ន េំិកា២០២០-២០២១។  

 

ការអប់របំឋមេកិា ៖ អគ្តាបញ្ច ប់ការេិកាផ្ៅបឋមេិកាេផ្គ្មចបានផ្លើេចំណុ្ចផ្ៅ ផ្ដ្ឋយាន
អគ្តា ៨៧,៤% (គ្បុេ ៨៣,៤% គ្េើ ៩១,៦%) ឆ្ន េំិកា២០២០-២០២១ (ចំណុ្ចផ្ៅ៖ ៨៤,៨% គ្បុេ 
៨២,៦% គ្េើ ៨៩,២%)។ សាលាបឋមេិកាានផ្េ្ើរគ្រប់ភូមិសាស្រេោទឹ្កែើទងំមូល ផ្ដ្ឋយបានផ្កើនព្ើ ៧ 
៧១៦ (រែា ៧ ២២៨ ឯកជន ៤៨៨) ឆ្ន េំិកា២០១៨-២០១៩ ែល់ ៧ ៨៤៣ (រែា ៧ ៣០៤ ឯកជន ៥៣៩) 
ឆ្ន េំិកា២០២០-២០២១។  

 

ការអប់រមំ្យមេិកានិងអប់របំផ្ចចកផ្ទ្េ ៖ កនុងរយៈផ្ព្ល ២ឆ្ន កំនលេះកនលងមក ការចូលផ្រៀនផ្ៅម្យម
េិកាានភាព្គ្បផ្េើរផ្ ើង ផ្ដ្ឋយអគ្តារមួននការេិកាផ្កើន ១,៦% េគ្ាប់បឋមភូមិ និង ២,៥% េគ្ាប់
ទុ្តិយភូមិ។ អគ្តាផ្នេះបានផ្កើនែល់ ៦០,៧% ផ្ៅម្យមេិកាបឋមភូមិ និង ៣២,២% ផ្ៅម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ 
កនុងឆ្ន េំិកា ២០២០-២០២១ ផែលេថិតផ្ៅផ្គ្កាមចំណុ្ចផ្ៅ ៦៣,៧% (បឋមភូមិ) និង ៣៤,២% (ទុ្តិយភូមិ)។  

 

ការអប់រឧំតោមេិកា ៖ វឌ្ឍនភាព្ននការចូលផ្រៀនផ្ៅឧតោមេិកា ានតិចតួច ផ្ដ្ឋយអគ្តារមួននការេិកា 
(១៨-២២ឆ្ន )ំ ផ្កើនបាន ១,៧%។ និេសតិកំពុ្ងេិកាផ្ៅឧតោមេិកាទងំអេ់ាន ២០១ ៩០០នាក់ គ្េើ 
១០២ ៥៩៩នាក់ (៥០,៨%) កនុងផ្នាេះ និេសតិថាន ក់បរញិ្ជញ បគ្តរង ១៩ ៧៨២នាក់ គ្េើ ១០ ២៣៩នាក់ 
(៥១,៧៦%) និេសតិថាន ក់បរញិ្ជញ បគ្ត ១៧១ ១៨៣នាក់ គ្េើ ៩២ ២៣៧នាក់ (៥៣,៨៨%) និេសតិថាន ក់
បរញិ្ជញ បគ្តជាន់ខពេ់ ៩ ៩៨៤នាក់ គ្េើ ៣ ០៣៥នាក់ (៣០,៤%) និងថាន ក់បណ្ឌិ ត ៩៦១នាក់ គ្េើ ៨៨នាក់ 
(៩,១៦%)។ និេសតិផ្រៀនកនុងកមមវ ិ្ ើបណ្ោុ េះបណ្តោ លផផនកវទិ្ាសាស្រេោបផ្ចចកវទិ្ា វេិវកមម និងរណិ្តវទិ្ា(ផេ្ម) 
កនុងកគ្មិតបរញិ្ជញ បគ្ត បានផ្កើនែល់ ៣០,៤% (គ្បុេ ៤៥,៤% គ្េើ ១៧,៥%) ផែលេផ្គ្មចបានតាមចំណុ្ចផ្ៅ 
៣០,០%។  

 

ការអប់រផំ្គ្ៅគ្បព័្នធ ៖ អគ្តាអកខរកមមជនផ្ព្ញវយ័អាយុ ១៥ឆ្ន ផំ្ ើង ាន ៨៧,៨% (ស្រេោើ ៨៤,៨%)      
ខណ្ៈផែលផ្ៅឆ្ន ២ំ០១៧ អគ្តាអកខរកមមាន ៨២,៥% (គ្េើោ ៧៨,១%)។ មជឈមណ្ឌ លេិកាេហរមន៍ 
៣៤៩ កផនលង ថាន ក់ជំនាញមុខរបរ ៥៨៤ អនកេិកា ៨ ៦២២ នាក់ គ្េើ ៦៥,៩៦%។ 

 

ការអភិវឌ្ឍយុវជន ៖ គ្កេួងបានផ្ វ្ើបចចុបបននកមមគ្កុមគ្បឹកាកុារកមពុជា និងគ្កុមគ្បឹកាយុវជនកមពុជា 
ផ្ែើមបើជំរុញចលនា“បើលែ” របេ់កុារផែលបានជេះឥទ្ធិព្លជាវជិាានែល់េិេានុេិេស និងរណ្ៈកមមការ
គ្រប់គ្រងសាលាផ្រៀន។ គ្កេួងបានបណ្ោុ េះបណ្តោ លកមមវ ិ្ ើអប់រេំហគ្រិនភាព្េោើព្ើ ការយល់ែឹងព្ើ្ុរកិចចែល់គ្រូ
បផ្ង្ហគ ល ២៧នាក់ គ្េើ ៣៣,៣% និងបណ្ោុ េះបណ្តោ លេោើព្ើ ការគ្បកួតគ្បផជងផផនការអាជើវកមមានផ្ឈាម េះថា 
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អាជើវកមមខាុ ំ ានអនកចូលរមួ ៩០នាក់ គ្េើ ៤៦,៧%។ គ្កេួងបានផ្រៀបចំែំផ្ណ្ើ រការកមមវ ិ្ ើេមមូលអប់រកំគ្មិត
មូលដ្ឋា ន (BEEP) ានេិេសចូលរមួ ៣៥០នាក់ គ្េើ ៤៧,១%។ 

 

ការអប់រកំាយ និងកើទ្ា ៖ ការគ្បកួតកើឡាេុើផ្ហគមផ្លើកទ្ើ៣០ ផ្ៅហវើលើព្ើន កមពុជាទ្ទួ្លបានផ្មដ្ឋយ
ាេ ៤ផ្គ្រឿង គ្បាក់ ៦ផ្គ្រឿង និងេំរទឹ្ធិ ៣៦ផ្គ្រឿង។ កនុងការផ្លើកកមពេេ់មតថភាព្គ្រូបងវឹក និងកើឡាករ៖ 
គ្កេួងបានទ្ទួ្លគ្រូបងវឹក គ្រូជំនួយ អនុរកស កើឡាករ កើឡាការនិើថាន ល ៥០៩នាក់ គ្េើ ១០៨នាក់ មកហវកឹហាត់
បផ្ងកើនេមតថភាព្បផ្ចចកផ្ទ្េផ្គ្តៀមលកខណ្ៈផ្ឆ្ព េះផ្ៅេុើផ្ហគមឆ្ន ២ំ០២៣ និងទ្ទួ្លគ្រូបងវឹក គ្រូជំនួយ អនុរកស 
កើឡាករ កើឡាការនិើ ៥០៩នាក់ គ្េើ ១០៤នាក់ មកហវកឹហាត់ផ្លើ ៣៣គ្បផ្ភទ្កើឡា និង១គ្បផ្ភទ្កើឡាជនពិ្ការ
េគ្ាប់ផ្គ្តៀមលកខណ្ៈចូលរមួគ្បកួតកើឡាេុើផ្ហគមផ្លើកទ្ើ៣១ និងការគ្បកួតជាលកខណ្ៈអនោរជាតិនានា។   

ផ្ទេះបើជាានវឌ្ឍនភាព្រួរឱ្យកត់េាគ ល់ ក៏គ្បព័្នធអប់រផំ្ៅកមពុជាផ្ៅផតានបញ្ជា គ្បឈមផែលគ្តូវបនោ
ផ្ដ្ឋេះគ្សាយែូចជា ការចូលផ្រៀនផ្ៅកគ្មិតម្យមេិកាបឋមភូមិ និងម្យមេិកាទុ្តិយភូមិានវឌ្ឍនភាព្តិច
តួចផ្ៅផ្ ើយ។ អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅម្យមេិកាបឋមភូមិ និងទុ្តិយភូមិ ផ្ៅផតានកគ្មិតទបជាង ៦០% 
និង ៣០%។ ផ្លើេព្ើផ្នេះ អគ្តាផ្បាេះបង់ននការេិកាផ្ៅម្យមេិកាបឋមភូមិ និងទុ្តិយភូមិផ្ៅានកគ្មិតខពេ់ 
គ្បាណ្ជា ២០% និង ១៧%។  

ផ្លើេព្ើផ្នេះ េមតថភាព្េិេសជាទូ្ផ្ៅផ្ៅានកគ្មិតទប ផផែកតាមរង្ហវ យតនមលថាន ក់ជាតិ និងលទ្ធផលនន 
PISA-D។ លទ្ធផលរង្ហវ យតនមលការេិការបេ់េិេសថាន ក់ទ្ើ៣ ថាន ក់ទ្ើ៦ និងថាន ក់ទ្ើ៨ កនលងមកបានបង្ហា ញថា ជា
ទូ្ផ្ៅេិេសទ្ទួ្លបានពិ្នុ្ផ្គ្កាមេោង់ដ្ឋជាតិ។ េមតថភាព្របេ់េិេសជនបទ្កាន់ផតទប និងានរាល តខុេោន
ខាល ងំនឹងេិេសទ្ើគ្បជំុជន ។ ផផែកតាមការវាយតនមល PISA-D ផែលវាយតនមលផ្លើេិេសឬយុវជនកមពុជាផែលាន
អាយុ ១៥ឆ្ន  ំបានបង្ហា ញថា េមតថភាព្កនុងការអាន រណិ្តវទិ្ា និងវទិ្ាសាស្រេោ រឺានពិ្នុ្ទបជាងពិ្នុ្ម្យម
េគ្ាប់បណ្តោ គ្បផ្ទ្េ OECD និងបណ្តោ គ្បផ្ទ្េានគ្បាក់ចំណូ្លម្យមកគ្មិតទប ។ ភាររយននេិេសផែល
ទ្ទួ្លបានកគ្មិតជំនាញអបបបរា (កគ្មិត ២) កនុងការអាន និងផផនករណិ្តវទិ្ា ក៏ានកគ្មិតទបជាងបណ្តោ
គ្បផ្ទ្េ OECD និងបណ្តោ គ្បផ្ទ្េានគ្បាក់ចំណូ្លម្យមកគ្មិតទបផែរ ។ 

បផនថមផ្លើផ្នេះ ការអភិវឌ្ឍវេិ័យអប់រផំ្ៅគ្បឈមនឹងបញ្ជា ជាគ្បព័្នធមួយចំនួនផែលគ្តូវបនោផ្ដ្ឋេះគ្សាយ 
កនុងផ្នាេះ ការចូលផ្រៀនមុខវជិាា  វទិ្ាសាស្រេោ បផ្ចចកវទិ្ា វេិវកមម និងរណិ្តវទិ្ា (STEM) ផ្ៅានកគ្មិត,        
រុណ្ភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀនផ្ៅានកគ្មិត ជាពិ្ផ្េេចំផ្ណ្េះែឹងផផនកឌ្ើជើថល, កមមវ ិ្ ើអប់រគំ្តូវបនោអភិវឌ្ឍឱ្យគ្េបផ្ៅ
តាមបរបិទ្ផ្េែាកិចច-េងគម, ផ្ហដ្ឋា រចនាមព័នធ និងបរសិាថ នសាលាផ្រៀនមិនទន់ផ្ឆ្លើយតបផ្ៅនឹងតគ្មូវការផ្រៀន និង
បផ្គ្ងៀន ការបណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្ៅឧតោមេិកាផ្ៅមិនទន់ផ្ឆ្លើយតបទងំបរាិណ្ និងរុណ្ភាព្ផ្ៅនឹងតគ្មូវការ
របេ់ទ្ើផារការង្ហរ និងេមតថភាព្សាថ ប័នគ្រប់គ្រងផ្ៅសាលាផ្រៀនផ្ៅានកគ្មិត។ 
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វបិតោិជំងឺរាតតាតេកលកូវ ើែ-១៩ បានបផនថមបនុ្កកាន់ផតខាល ងំមកផ្លើែំផ្ណ្ើ រការកំផណ្ទ្គ្មង់វេិ័យ
អប់រផំ្ៅកមពុជា។ ជាក់ផេោង ការបិទ្ែំផ្ណ្ើ រការសាលាផ្រៀនទូ្ទងំគ្បផ្ទ្េផ្ៅកនុងឆ្ន  ំ២០២០ បានបងកការរាងំេ្េះ
ែល់ការេិការបេ់េិេសផ្ៅតាមសាលាផ្រៀនចំនួន ១៣.៤៨២ និងប៉ាេះពាល់េិេសចំនួនជាង ៣ លាននាក់។     
ថវើតបតិផត គ្កេួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា បានេហការជាមួយនែរូពាក់ព័្នធកនុងការខិតខំគ្បឹងផគ្បង បនោផោល់ការ
ផ្រៀននិងបផ្គ្ងៀន ែល់េិេានុេិេសតាមមផ្្ាបាយជាផ្គ្ចើន  រមួទងំការេិកាព្ើចាៃ យ ឬការេិកាតាមគ្បព័្នធ
ផ្អ ចិគ្តូនិក, ការចក់ផាយកមមវ ិ្ ើការេិកាតាមប៉ាុេោិ៍ទូ្រទ្េសន៍ និងការេិកាតាមបណ្ោុ ំ  ក៏ការផ្រៀននិងបផ្គ្ងៀន
មិនបានគ្របែណ្ោ ប់ែល់េិេានុេិេសទូ្ទំងគ្បផ្ទ្េ និងមិនបានតាមកមមវ ិ្ ើេិកាជាផ្ែើម។ លទ្ធផលផ្នេះ
បណ្តោ លមកព្ើកងវេះផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធោគំ្ទ្ការបផ្គ្ងៀនព្ើចាៃ យ, គ្រូនិងេិេសមួយចំនួនខវេះចំផ្ណ្េះែឹងផផនកឌ្ើជើថល, 
និងមិនានេាភ រៈ/បរកិាខ រផ្រៀន និងបផ្គ្ងៀនគ្រប់គ្ោន់។ល។ ជារួម ការបិទ្ែំផ្ណ្ើ រការសាលាផ្រៀន បានបផ្ងកើត
ហានិភ័យេំខាន់ៗ ែូចជា ការបាត់បង់ការេិកាកាន់ផតខពេ់, និនាន ការននការផ្បាេះបង់ការេិកាផ្កើនផ្ ើង, និង 
ព្គ្ងើករាល តការេិកាផ្រៀនេូគ្តរបេ់េិេានុេិេសកាន់ផត្ំ។ 

ទ្នឹ្មនឹងកិចចខិតខំរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល គ្រឹេះសាថ នេិកាសាធារណ្ៈ និងឯកជន បានចប់ផ្ផោើមែំផ្ណ្ើ រការ
របេ់ខលួនជាបនោបន្ាប់ ចប់តាងំព្ើផ្ែើមផខកញ្ជញ  និងបានផ្បើកែំផ្ណ្ើ រការផ្ ើងវញិទូ្ទងំគ្បផ្ទ្េផ្ៅកនុងវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០២១។ គ្កេួងអប់រ ំយុវជន និងកើឡា ក៏បានផ្រៀបចំផផនការផ្ឆ្លើយតបនឹងការរ ើករាលដ្ឋលននជំងឺកូវ ើែ-១៩ កនុង
វេិ័យអប់រ ំនិងបានដ្ឋក់ផ្ចញផ្ោលការណ៍្គ្បតិបតោិេោង់ដ្ឋ និងផ្េចកោើផណ្នាជំាបនោបន្ាប់ កនុងន័យធានាែំផ្ណ្ើ រ
ការសាលាផ្រៀនគ្បកបផ្ដ្ឋយេុវតថិភាព្ រមួាន៖ ១) ផ្ោលការណ៍្គ្បតិបតោិេោង់ដ្ឋ (SOP) េគ្ាប់ែំផ្ណ្ើ រការ
សាលាផ្រៀនផ្ ើងវញិកនុងបរបិទ្កូវ ើែ-១៩ កនុងបរបិទ្គ្េបផ្ៅតាម “ជើវតិរេ់ផ្ៅ្មមតាតាមរនលងគ្បគ្កតើភាព្ថមើ”, 
២) ផ្េចកោើផណ្នា ំេោើព្ើការបផ្គ្ងៀន និងផ្រៀនតាមបណ្ោុ ំ េគ្ាប់គ្រឹេះសាថ នេិកាសាធារណ្ៈ និងឯកជនផ្ៅភូមិសាស្រេោ
ផែលានហានិភ័យទប, ៣) ផ្ោលការណ៍្គ្បតិបតោិេោង់ដ្ឋេគ្ាប់ការផ្លើកកមពេ់េុខភាព្ និងេុវតថិភាព្េិកា
កនុងការបផ្គ្ងៀននិងផ្រៀនតាមបណ្ោុ ំ េគ្ាប់គ្រឹេះសាថ នេិកាសាធារណ្ៈនិងឯកជន និង ៤) ផ្េចកោើផណ្នាេំោើព្ើ
ការផ្បើកែំផ្ណ្ើ រការផ្ ើងវញិគ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកាសាធារណ្ៈ និងឯកជន។  

ផ្ែើមបើធានាបានផ្េវាអប់រគំ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ េម្ម៌ និងបរោិបននេគ្ាប់េិេស និងផ្ដ្ឋេះគ្សាយ
បញ្ជា គ្បឈមនានាខាងផ្លើ ក៏ែូចជាចូលរមួចំផណ្កកនុងការសាោ រផ្េែាកិចចផ្ ើងវញិផ្គ្កាយវបិតោិកូវ ើែ-១៩ ជាពិ្ផ្េេ
បនោព្គ្ងឹងភាព្្ន់ននផ្េែាកិចច-េងគមកមពុជា គ្កេួងអប់រ ំយុវជន និងកើឡា គ្តូវ៖ (១). ធានាការគ្រប់គ្រងែំផ្ណ្ើ រ
ការសាលាផ្រៀន, ការផ្រៀន និងការបផ្គ្ងៀន គ្បកបផ្ដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាព្ និងេុវតថិភាព្, (២). ដ្ឋក់ផ្ចញនូវវធិានាការ
ចបំាច់នានាផ្ែើមបើផ្កៀរររេិេសឱ្យចូលផ្រៀនផ្ ើងវញិ, បគ្ងួមរាល តការេិការបេ់េិេស គ្ព្មទងំព្គ្ងឹងសាម រតើ
េិេសកនុងការេិកា, (៣). បនោ និងព្ផ្នលឿនការផកទ្គ្មង់វេិ័យអប់រ ំ ផ្ឆ្លើយតបផ្ៅនឹងគ្បគ្កតើភាព្ថមើ និងនិនាន ការ
អប់រេំកល ជាពិ្ផ្េេចូលរមួអនុវតោគ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយផ្េែាកិចច និងេងគមឌ្ើជើថល។ 
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១.៨.គោលគៅអាទ្ិភារ និងអាទ្ិភារតាម្អនុវិសយ័ 
១.៨.១. គោលគៅរំផ្ណ្ទ្ព្ម្ង់ជាអាទ្ិភារ 

គ្កបខណ្ឌ រមួននផ្ោលនផ្ោបាយផផែកផ្លើលទ្ធផល និងកមមវ ិ្ ើវនិិផ្ោរសារធារណ្ៈកនុងវេិ័យអប់រផំ្នេះ  
ានផ្ោលផ្ៅអាទិ្ភាព្ជាយុទ្ធសាស្រេោចំនួន ៤ ែូចខាងផ្គ្កាម៖ 

• យទុធសាគ្សតក្ាំណណទគ្មងដ់ណំាក្ោ់លទ១ី៖ ក្ាំណណទគ្មងរ់ៅក្គ្មតិថ្ននក្ជ់ាតិ ផែលផ្តោ តេំខាន់ផ្លើេរេរេោមភ៥៖ 
១) ការអនុវតោេកមមភាព្ផ្ោលនផ្ោបាយគ្រូបផ្គ្ងៀន, ២) ការពិ្និតយផ្ ើងវញិកមមវ ិ្ ើេិកា ផ្េៀវផ្ៅ
េិកាផ្ោល និងការផកលមែបរសិាថ នេិកា, ៣) ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោអ្ិការកិចច, ៤) ការព្គ្ងឹងរង្ហវ យតនមល
េិកាថាន ក់ជាតិ តំបន់ និងអនោរជាតិ និងការគ្ប ង, និង៥) ការផកទ្គ្មង់ឧតោមេិកា 

• យទុធសាគ្សតក្ាំណណទគ្មងដ់ណំាក្ោ់លទ២ី៖ ក្ាំណណទគ្មងរ់ៅក្គ្មតិសាលារ ៀន ផែលផ្តោ តេំខាន់ផ្លើ ការគ្រប់គ្រង
តាមសាលាផ្រៀន ការព្គ្ងើកសាលាផ្រៀនជំនាន់ថមើ ការគ្រប់គ្រងសាលាផ្រៀនានគ្បេិទ្ធភាព្ វទិ្ាល័យម្យម
េិកា្នធាន សាលាផ្រៀនបណ្តោ ញ ការអភិវឌ្ឍេមតថភាព្នាយកសាលាផ្រៀនផ្លើការង្ហរែឹកនា ំ និង
គ្រប់គ្រងសាលាផ្រៀន 

• យទុធសាគ្សតក្ាំណណទគ្មងដ់ណំាក្ោ់លទ៣ី៖ ោ ក្សាងគ្បពន័ធអប ់ ំនងិោ អភវិឌ្ឍសមតថភាព ផែលផ្តោ តផ្លើការព្គ្ងឹង
េមតថភាព្សាថ ប័ន ការផ្រៀបចំគ្បព័្នធមួយផែលានលកខណ្ៈគ្រប់គ្ជុងផ្គ្ជាយ ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ និង
េវនកមម ការគ្រប់គ្រង្នធានមនុេស ការបំផ្ព្ញការង្ហរផ្តោ តផ្លើលទ្ធផល ឬេមិទ្ធកមម ការអនុវតោវេិ័យ
អប់រាំនលកខណ្ៈជាគ្បព័្នធ (System Based- Approaches)  

• យទុធសាគ្សតក្ាំណណទគ្មងដ់ណំាក្ោ់លទ៤ី៖ ោ បណ្តុះបណាាលធនធានមនសុ្សសគ្មាបប់ ិវតតក្មមរសដឋក្ចិចឌជីថីល ផែល
ផ្តោ តផ្លើ (១). ការអភិវឌ្ឍផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធោគំ្ទ្ែល់បរវិតោកមមឌ្ើជើថល (២). ការកសាងបុផ្រលកខខណ្ឌ
េគ្ាប់បរវិតោកមមឌ្ើជើថលផ្ៅកនុងផ្អកូេុើផេោមននការអប់រ ំ(៣). បណ្ោុ េះវបប្ម៌គ្សាវគ្ជាវ ការព្គ្ងើករំនិត
នចនគ្បឌិ្ត និងការផ្លើកកមពេ់នវានុវតោន៍ េគ្ាប់ការអប់រវំទិ្ាសាស្រេោ និងបផ្ចចកវទិ្ា        (៤). េមតថ
ភាព្របេ់បុរគលិកអប់រេំគ្ាប់ការអប់រឌំ្ើជើថល និង(៥). ការផ្លើកកមពេ់ការអប់រឌំ្ើជើថល និងវទិ្ា
សាស្រេោ បផ្ចចកវទិ្ា វេិវកមម និង រណិ្តវទិ្ា។  

១.៨.២. គោលគៅអាទ្ិភាររំផ្ណ្ទ្ព្ម្ង់តាម្អនុវិសយ័ 
១. យទុធសាគ្សតក្ាំណណទគ្មងដ់ណំាក្ោ់លទ១ី៖ ក្ាំណណទគ្មងរ់ៅក្គ្មតិថ្ននក្ជ់ាត ិ

• ការអនុវតោេកមមភាព្ ផ្ោលនផ្ោបាយគ្រូបផ្គ្ងៀន រមួទងំការបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀនតាមរូបមនោ 
(១២+៤) េគ្ាប់គ្រូអប់រមូំលដ្ឋា នបផ្គ្ងៀនផ្ៅបឋមេិកា និងអនុវទិ្ាល័យ 

• ការពិ្និតយផ្ ើងវញិកមមវ ិ្ ើេិកា ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលថមើ និងការផកលមែបរសិាថ នេិកា  
• ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោអ្ិការកិចច 
• ការព្គ្ងឹងរង្ហវ យតនមលេិកាថាន ក់ជាតិ តំបន់ និងអនោរជាតិ (PISA/PISA-D)និងការគ្ប ង 
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• ការផកទ្គ្មង់ឧតោមេិកា 
• ការបណ្ោុ េះបណ្តោ លជំនាញេតវតសរទ៍្ើ២១ េគ្ាប់គ្រូបផ្គ្ងៀន និងេិេស 
• ការអភិវឌ្ឍផ្ហដ្ឋា រចនាេមពន័ធគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀន ការអប់រគំ្រូបផ្គ្ងៀន និងអភិវឌ្ឍវជិាា ជើវៈ 
គ្រូបផ្គ្ងៀន  

• ការព្គ្ងឹងវទិ្ាសាថ នជាតិអប់រ ំ វទិ្ាសាថ នររុផ្កាលេយភនំផ្ព្ញនិងបាត់ែំបង មជឈមណ្ឌ លររុផ្កាេលយ
ភូមិភារ និងសាលាអនុវតោន៍។ 

២. យទុធសាគ្សតក្ាំណណទគ្មងដ់ណំាក្ោ់លទ២ី៖ ក្ាំណណទគ្មងរ់ៅក្គ្មតិសាលារ ៀន 

ការអប់រកុំារតូច 
• ព្គ្ងើកការចូលផ្រៀន (មផ្តោយយេិកាេហរមន៍ ការព្គ្ងើកថាន ក់មផ្តោយយេិកាកនុងសាលាបឋមេិកា) 
• ផគ្បកាល យមផ្តោយយេិកាេហរមន៍ផ្ៅជាមផ្តោយយេិការែា 
• ព្គ្ងឹងេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀន និងគ្រូឧផ្ទ្្េផ្ៅសាលាម្យមេិការរុផ្កាេលយមផ្តោយយមជឈមិ 
• អភិវឌ្ឍេាភ របផ្គ្ងៀន និងផ្រៀនេគ្ាប់ការអប់រកុំារតូច។ 

 

ការអប់របំឋមេិកា 
• ព្គ្ងើកសាលាផ្រៀនជំនាន់ថមើ អនុវតោការគ្រប់គ្រងតាមសាលាផ្រៀន យុទ្ធសាស្រេោេហរមន៍សាលាផ្រៀន 
• ព្គ្ងើកកមមវ ិ្ ើអំណ្តន និងរណិ្តវទិ្ាថាន ក់ែំបូង 
• ព្គ្ងឹងេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀន និងគ្រូឧផ្ទ្្េផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ  
• បស្រញ្ជា បខលឹមសារមុខវជិាា  STEM និងភាសាបរផ្ទ្េ  
• វាយតនមលលទ្ធផលេិការបេ់េិេស 
• ព្គ្ងើកកមមវ ិ្ ើអាហារូបករណ៍្េគ្ាប់េិេសគ្កើគ្ក េិេសពូ្ផក។  
 

ការអប់រមំ្យមេិកា និងការអប់របំផ្ចចកផ្ទ្េ 
• បនោព្គ្ងឹង និងព្គ្ងើកសាលាផ្រៀនជំនាន់ថមើ អនុវតោការគ្រប់គ្រងតាមសាលាផ្រៀន យុទ្ធសាស្រេោេហរមន៍
សាលាផ្រៀន និងសាលាម្យមេិកា្នធាន និងសាលាបណ្តោ ញ 

• ព្គ្ងើកការេិកាផផនកវទិ្ាសាស្រេោ បផ្ចចកវទិ្ា វេិវកមម រណិ្តវទិ្ា និងភាសាបរផ្ទ្េ 
• ព្គ្ងឹងេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀន និងវ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀន 
• ព្គ្ងឹង និងព្គ្ងើកវទិ្ាល័យចំផ្ណ្េះទូ្ផ្ៅនិងបផ្ចចកផ្ទ្េ និងកមមវ ិ្ ើអប់របំំណិ្នជើវតិ 
• ព្គ្ងឹង និងព្គ្ងើកកមមវ ិ្ ើមរគុផ្ទ្្េរ៍ និងគ្បឹកាអាជើព្ 
• វាយតនមលលទ្ធផលេិការបេ់េិេស។ 
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ការអប់រឧំតោមេិកា 
• បផ្ងកើនការចុេះផ្ឈាម េះចូលផ្រៀនមុខជំនាញវទិ្ាសាស្រេោ បផ្ចចកវទិ្ា វេិវកមម េិលបៈនចនគ្បឌិ្ត និងរណិ្តវទិ្ា 
(STEAM)  

• បផ្ងកើនការបណ្ោុ េះបណ្តោ លជំនាញផ្ឆ្លើយតបនឹងទ្ើផារការង្ហរ និងផ្េែាកិចចេងគម 
• បផ្ងកើនការគ្សាវគ្ជាវ រំនិតនចនគ្បឌិ្ត និងនវានុវតោន៍ 
• បផ្ងកើតេហគ្ោេ្ុនតូច និងម្យម ផ្ៅតាមសាកលវទិ្ាល័យ 
• ជំរុញការផារភាា ប់ការេិកាព្ើម្យមេិកាផ្ៅឧតោមេិកា 
• បផ្ងកើនរុណ្វុឌ្ឍសិាស្រសាោ ចរយកគ្មិតបណ្ឌិ តផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកា 
• បផ្ងកើតមជឈមណ្ឌ លឧតោមភាព្ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកា 
• ព្គ្ងឹងកិចចេហគ្បតិបតោិការផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នឧតដមេិកា 
• ជំរុញការអនុវតោគ្បព័្នធធានារុណ្ភាព្អប់រនំផ្កនុងផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នឧតដមេិកា 
• ព្គ្ងឹងការវាយតនមលការទ្ទួ្លសាគ ល់រុណ្ភាព្អប់រផំ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកា។ 
 

ការអប់រផំ្គ្ៅគ្បព័្នធ 
• អនុវតោកមមវ ិ្ ើអកខរកមមេគ្ាប់មនុេសផ្ព្ញវយ័ 
• ព្គ្ងឹងមជឈមណ្ឌ លេិកាេហរមន៍ 
• ផគ្បកាល យមជឈមណ្ឌ លេិកាេហរមន៍ ផ្ៅជាមជឈមណ្ឌ លេិកាផ្ព្ញមួយជើវតិ 
• ផោល់កមមវ ិ្ ើបំណិ្នជើវតិ និងមុខរបរង្ហយៗែល់យុវជនផ្គ្ៅសាលា 
• អនុវតោកមមវ ិ្ ើចូលផ្រៀនផ្ ើងវញិេគ្ាប់កុារផែលបានផ្បាេះបង់ការេិកា 
• ព្គ្ងឹងេមតថភាព្គ្រូអប់រផំ្គ្ៅគ្បព័្នធ។ 

 

ការអភិវឌ្ឍយុវជន 
• ផ្លើកកមពេ់ជំនាញេតវតសរទ៍្ើ២១ ែល់យុវជន 
• បណ្ោុ េះបណ្តោ លជំនាញេហគ្រិនភាព្ និងភាព្ជាអនកែឹកនា ំ
• ផោល់ការអប់រ ំនិងបណ្ោុ េះបណ្តោ លជំនាញទ្ន់ និងជំនាញបផ្ចចកផ្ទ្េែល់យុវជនកនុង និងផ្គ្ៅសាលាផ្រៀន 
• ព្គ្ងើកកមមវ ិ្ ើអប់រេំមមូលកគ្មិតមូលដ្ឋា ន (BEEP) េគ្ាប់យុវជន  
• ផ្លើកកមពេ់ការអប់រេុំខភាព្ េុវតថិភាព្ េុខាលភាព្េគ្ាប់យុវជន 
• ជំរុញការចូលរមួ និងការង្ហរេម័គ្រចិតោ 
• ផកលមែផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធរូបវន័ោ មជឈមណ្ឌ លយុវជន (មជឍមណ្ឌ លយុវជនរំរូ)។ 
 

ការអប់រកំាយ និងកើឡា 
• ផ្គ្តៀមលកខណ្ៈផ្ឆ្ព េះផ្ៅេុើផ្ហគម២០២៣ 
• ព្គ្ងឹងេកមមភាព្កើឡាតាមសាលាផ្រៀន 
• ព្គ្ងឹងេកមមភាព្កើឡាមហាជន 
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• ផ្លើកកមពេ់រុណ្វុឌ្ឍគិ្រូឧផ្ទ្្េផ្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិអប់រកំាយ និងកើឡា 
• អភិវឌ្ឍេមតថភាព្គ្រូបងវឹក កើឡាករ កើឡាការនិើ ផ្ៅគ្កម ...។ 
 

៣. ក្ាំណណទគ្មងដ់ណំាក្ោ់លទ៣ី៖ ោ ក្សាងគ្បពន័ធអប ់ ំនងិោ អភិវឌឍ្សមតថភាព 
• កសាងផ្ោលនផ្ោបាយ និងផផនការអប់រផំផែកផ្លើគ្បភព្ទិ្ននន័យ ននការវភិារ ភេោុតាង និងរមួបញ្ាូ ល
ទងំគ្បភព្ទិ្ននន័យផែលបានមកព្ើការគ្សាវគ្ជាវ ឧតោានុវតោន៍អប់រ ំផ្ដ្ឋយានលកខណ្ៈបរោិបនន 

• អនុវតោ និងពិ្និតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមល ផ្ោលនផ្ោបាយ និងផផនការអប់រផំផែកផ្លើលទ្ធផល ផ្ែើមបើ
ធានាគ្បេិទ្ធភាព្ និងផលជេះព្ើការវនិិផ្ោរផ្លើវេិ័យអប់រ ំ 

• កសាងផ្ោលនផ្ោបាយ និងលិខិតបទ្ដ្ឋា នរតិយុតោផ្ែើមបើធានាការអនុវតោកំផណ្ទ្គ្មង់សាលាផ្រៀន 
• ផ្ វ្ើេុខែុមនើយកមមការគ្រប់គ្រងព័្ត៌ានគ្រប់គ្រងអប់រ ំអនុវេិ័យទងំអេ់ផ្ៅផ្គ្កាម EMIS និងធានា
ថាទិ្ននន័យគ្តូវបានផ្ វ្ើបចចុបបននកមមទន់ផ្ព្លផ្វលា 

• ផកទ្គ្មង់ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ (ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ និងេវនកមម ) 
• ផកទ្គ្មង់រែាបាលសាធារណ្ៈ (ការគ្រប់គ្រង្នធានមនុេស និងការអនុវតោគ្បព័្នធគ្រប់គ្រងរុណ្ផល
េគ្ាប់បុរគលិកអប់រ)ំ 

• អភិវឌ្ឍេមតថភាព្មស្រនោើ ផ្ឆ្លើយតបបរបិទ្រដ្ឋា ភិបាលឌ្ើជើថល និងការគ្រប់គ្រងវេិ័យសាធារណ្ៈកនុង    
បរបិទ្ថមើ ផារភាា ប់ជាមួយនឹងលទ្ធផលរបេ់សាថ ប័ន និងគ្បព័្នធអប់រទំងំមូល  

• អនុវតោគ្កបខណ្ឌ រនលងអាជើព្គ្រូបផ្គ្ងៀន 
• អភិវឌ្ឍអនកែឹកនាផំ្ៅគ្រប់កគ្មិត ផែលអាចបផ្គ្មើបំណ្ងគ្បាថាន ននកំផណ្ទ្គ្មង់អប់រ ំ និងផ្ោល
នផ្ោបាយអប់រ ំ នាឱំ្យអនកែនទ្តល េ់បោូរ និងបផ្ងកើតកិចចេហគ្បតិបតោិការោ៉ា ងជិតេនិទ្ធរវាងតួអងគ    
ពាក់ព័្នធ និងេាេភាព្ផ្ផសងៗ 

• អនុវតោផផនការផ្ោលេោើព្ើការអភិវឌ្ឍេមតថភាព្កនុងវេិ័យអប់រ ំ
• ការបំផ្ព្ញការង្ហរផ្តោ តផ្លើលទ្ធផល ឬេមិទ្ធកមម  
• ព្គ្ងឹងគ្បព័្នធផផនការអប់រផំ្ៅថាន ក់ជាតិ ថាន ក់ផ្គ្កាមជាតិ និងសាលាផ្រៀន 
• ព្គ្ងឹងការអនុវតោផ្ោលនផ្ោបាយ និងផផនការតាមសាលផ្រៀន។ 
 

៤. ក្ាំណណទគ្មងដ់ណំាក្ោ់លទ៤ី៖ ោ បណ្តុះបណាាលធនធានមនសុ្សសគ្មាបប់ ិវតតក្មមរសដឋក្ចិចឌជីថីល  
• បផ្ងកើតមជឈមណ្ឌ លេគ្ាប់ការអប់រឌំ្ើជើថល និងការអប់រពំ្ើចាៃ យ  
• ការព្គ្ងឹងបរ្នបាល ការគ្សាវគ្ជាវ រំនិតនចនគ្បឌិ្ត និងនវានុវតោន៍ 
• ការអភិវឌ្ឍផ្ហដ្ឋា រចនាេមពន័ធោគំ្ទ្ែល់បរវិតោកមមឌ្ើជើថល 
• ការផ្លើកកមពេ់ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធអប់រផំ្ៅកគ្មិតសាលាផ្រៀន (សាលាផ្រៀន អោរេកិា បរកិាខ រអនាម័យ 
េាភ រអប់រឌំ្ើថល ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធោគំ្ទ្ការផ្គ្បើគ្បាេ ់ICT  

• បណ្ោុ េះបណ្តោ លជំនាញេតវតសរទ៍្ើ២១ េគ្ាប់គ្រូបផ្គ្ងៀន និងេិេស 
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• ផ្លើកកមពេ់ការអប់រតំាមផបបឌ្ើជើថល និងការជំរុញ្ុរកិចចឌ្ើជើថល ជាពិ្ផ្េេ ការផ្លើកកមពេ់ការអប់រ ំ   
ឌ្ើជើថល និងវទិ្ាសាស្រេោ បផ្ចចកវទិ្ា វេិវកមម និងរណិ្តវទិ្ា  

• ការអភិវឌ្ឍផ្ហដ្ឋា រចនាេមពន័ធគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀន ការអប់រគំ្រូបផ្គ្ងៀន និងអភិវឌ្ឍវជិាា ជើវៈ 
គ្រូបផ្គ្ងៀន គ្េបតាមបរវិតោកមមឌ្ើជើថល ផ្ែើមបើការកសាងព្លរែាឌ្ើជើថល។ 

 

៥. ោ អប ់បំ យិាបនន រយនឌ ័ នងិណននក្អនត អនវុសិយ័ 
• ព្គ្ងឹងេមតថភាព្ផ្លើការអប់របំរោិបននែល់គ្រូបផ្គ្ងៀនផ្ៅគ្រប់កគ្មិត 
• កំណ្ត់អតថេញ្ជញ ណ្អនកេិកាផែលានតគ្មូវការពិ្ផ្េេ 
• ការបស្រញ្ជា បផ្យនឌ័្រកនុងវេិយ័អប់រ ំនិងការផ្លើកកមពេ់ស្រេោើកនុងតួនាទ្ើជាថាន ក់ែឹកនា ំ
• បរសិាថ ន អនាម័យ និងេុខភាព្េិកា។ 
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២. ផ្អនទ្ីននការវិនិគោគសាធារណ្ៈ រនងុវិសយ័អប់រ ំ

អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ដំណាកកាលទី១ ៖ កំណែទម្រងថ់្នា ក់ជាតិ       
វតថុបំណ្ង ៖ អភិវឌ្ឍ និងអនុវតោផ្ោលនផ្ោបាយ និងវធិានការេំខាន់ៗថាន ក់ជាតិ គ្បកបផ្ដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាព្ និងេ័កោិេិទ្ធិភាព្  

ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ផ្ោលនផ្ោបាយគ្របូផ្គ្ងៀន គ្តវូបានអនុវតោគ្បកបផ្ដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាព្      

ផផនករងឹ       
ចំនួនអោរសាងេង់ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ ន 
បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

សាងេង់អោរផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 9 
10 

(9+1) 
12 

(10+2) 
13 

(12+1) 
េណ្ បវ 

ចំនួនបន្ប់ជួេជុល និង 
ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធ ោគំ្ទ្ផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

ជួេជុលបន្ប់ និងផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធ ផ្ែើមបើោគំ្ទ្ផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

180 26 36 
(26+10) 

91 
(36+55) 

េណ្ បវ 

េាភ រព្ិផ្សា្ន៍វទិ្ាសាស្រេោផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

បំពាក់េាភ រៈព្ិផ្សា្វទិ្ាសាស្រេោផ្ៅ សាលាររុ.ចំនួន១១ 
បំពាក់ផ្ៅ សាលាររុ.ចំនួន១១ - 11 - - បវ សាលាររុ. 

ចំនួនបន្ប់អផ្នោវាេិកដ្ឋា នផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

សាងេង់បន្ប់អផ្នោវាេិកដ្ឋា ន 287 - 71  េណ្ បវ 

បន្ប់អនុវតោកុំព្យូទ្័រ 
ផ្រៀបចំ និងបំពាក់ ICT Lab ផ្ៅ 2x4 RTTC និង 2x20 
សាលាអនុវតោ និងសាលាេហការ 

- - - 
48  

ICT Labs បវ បវព្ 

បន្ប់សាររមនារមន៍ចគ្មុេះ ផ្រៀបចំ និងបំពាក់េាភ របន្ប់សាររមនារមន៍ចគ្មុេះ 5 8 
(5+3) 

- - បវ បវព្ 
បរកិាខ ររែាបាលផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ ន 
បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

បំពាក់បរកិាខ ររែាបាលផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ - 22 11 11 
េទ្រ  
បវ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ផផនកទ្ន់       

កមមវ ិ្ ើេិកា និងវ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀន  
តាមសាលាររុផ្កាេលយ បានព្ិនិតយ 
ផ្ ើងវញិ 

ព្ិនិតយផ្ ើងវញិកមមវ ិ្ ើេិកា និងវ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀន តាម
សាលាររុផ្កាេលយ 

- អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើ ប
ណ្ោុ េះបណ្តោ ល គ្រូ
កគ្មិត មូលដ្ឋា ន
តាមគ្បព័្នធផ្គ្កឌ្ើត 

- អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើ ប
ណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រ ូ
12+4 

- អនុវតោសាកលបង 
កមមវ ិ្ ើបណ្ោុ េះប
ណ្តោ លគ្រកូគ្មិត
មូលដ្ឋា នតាម
គ្បព័្នធផ្គ្កឌ្ើត 

- អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើប
ណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 
12+4 

- ផកលមែកមមវ ិ្ ើ ប
ណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ
PTTC និង RTTC 

- អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើប
ណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ
PSTTC តាម 
គ្បព័្នធផ្គ្កឌ្ើត 

- ផកលមែកមមវ ិ្ ើ ប
ណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ
PTTC និង RTTC 

បវ សាលាររុ. 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េបំប៉ានផ្លើខលឹមសារផ្មផ្រៀន 
អភិវឌ្ឍេមតថភាព្វជិាា ជើវៈគ្រូឧផ្ទ្្េ (ខលឹមសារផ្មផ្រៀន 
ររុផ្កាេលយ បផ្ចចកវទិ្ា) 

76 នាក់ 
237 នាក់ 

(76+161) 
537 នាក់ 

(237+300) 
660 នាក់ 

(500+160) 
បវ សាលាររុ. 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េបំប៉ានផ្លើវ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀន 

បំប៉ានគ្រូឧផ្ទ្្េទ្ទ្ួលបានចំផ្ណ្េះែឹងផ្លើវ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀន 

217 នាក់ 
368 នាក់ 

(217+151) 
732 នាក់ 

(368+364) 
912 នាក់ 

(732+180) 
បវ សាលាររុ. 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េបំប៉ានផ្លើ ICT េគ្ាប់
បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀន 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្វជិាា ជើវៈគ្រូឧផ្ទ្្េ (ICT េគ្ាប់
បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀន)  

476 នាក់ 
640 នាក់ 

(476+164) 
820 នាក់ 

(640+180) 

1,100 នាក់ 
(820+280) 

100 NIE 

បវ សាលាររុ. 

ចំនួនមស្រនោើសាលាររុផ្កាេលយ ទ្ទ្ួលការ 
បំប៉ានអំព្ើភាព្ជាអនកែឹកនាគំ្រប់គ្រង 

ព្គ្ងឹងេមតថភាព្ភាព្ជាអនកែឹកនាគំ្រប់គ្រង - - 50 នាក់ 
100 នាក់ 
(50+50) 

បវ សាលាររុ. 

ចំនួនសាលាអនុវតោន ៍គ្តូវបានផគ្បកាល យ
ផ្ៅជាសាលាជំនាន់ថមើ 

ផារភាា ប់គ្ទ្ឹេោើផ្ៅនឹងការអនុវតោកមមវ ិ្ ើេិការរុផ្កាេលយ - - 6 សាលា 
10 សាលា 

(6+4) 
បវ សាលាររុ. 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនសាលារុផ្កាេលយទ្ទ្ួលបានការ 
ទ្ទ្ួលសាគ ល់រុណ្ភាព្អប់រ ំ

វាយតនមលផោល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់រុណ្ភាព្អប់រសំាលា 
ររុផ្កាេលយ 

- - 
3  

(NIE, PTEC, 

BTEC) 

3  
(NIE, PTEC, 

BTEC) 

ACC 

ចំនួនផ្បកខភាព្ថាន ក់បណ្ឌិ ត ផោល់អាហារូករណ៍្ថាន ក់បណ្ឌិ តេិកាផ្ៅគ្បផ្ទ្េបារាងំ 15 15 15 15 រប 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ២៖ កមមវ ិ្ ើេិកា ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលគ្តូវបានព្ិនិតយផ្ ើងវញិ និង បរសិាថ នេិកាគ្តូវបានផកលមែ  

ផផនកទ្ន់       

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលគ្តូវបានផកលមែ 
និងអភិវឌ្ឍថមើ 

ផកលមែនិងអភិវឌ្ឍថមើផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលបឋមេិកា៖ 
មុខវជិាា ភាសាផខមរ (ភ.ខ) និងេិកាេងគម (េ.េ) 
េរុប ៩ចំណ្ងផ្ជើង 

- 

-ភ.ខ ទ្ើ៤ 
-េ.េ ទ្ើ១ 
-េ.េ ទ្ើ៤ 
េរុប=៣ 

-ភ.ខ ទ្ើ៥ 
-េ.េ ទ្ើ២ 
-េ.េ ទ្ើ៥ 
េរុប=៣ 

-ភ.ខ ទ្ើ៦ 
-េ.េ ទ្ើ៣ 
-េ.េ ទ្ើ៦ 
េរុប=៣ 

អកេ 
រ.ប.ច 

ផកលមែនិងអភិវឌ្ឍថមើផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលម្យមេិកា
បឋមភូមិ៖ មុខវជិាា ភាសាផខមរ (ភ.ខ) រណិ្តវទិ្ា (រ.វ)  
វទិ្ាសាស្រេោ (វ.េ) និងេិកាេងគម (េ.េ) េរុប ១២
ចំណ្ងផ្ជើង 

- 

-ភ.ខ ទ្ើ៧ 
-រ.វ ទ្ើ៧ 
-វ.េ ទ្ើ៧ 
-េ.េ ទ្ើ៧ 
េរុប=៤ 

-ភ.ខ ទ្ើ៨ 
-រ.វ ទ្ើ៨ 
-វ.េ ទ្ើ៨ 
-េ.េ ទ្ើ៨ 
េរុប=៤ 

-ភ.ខ ទ្ើ៩ 
-រ.វ ទ្ើ៩ 
-វ.េ ទ្ើ៩ 
-េ.េ ទ្ើ៩ 
េរុប=៤ 

អកេ 
រ.ប.ច 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលម្យមេិកា
ទុ្តិយភូម ិ៖ មុខវជិាា ភាសាផខមរ (ភ.ខ) អកសរសាស្រេោផខមរ 
(អ.ខ) រណិ្តវទិ្ា (រ.វ)  រូបវទិ្ា (រ.វ) រើមើវទិ្ា (រើ
.វ)  ជើវវទិ្ា (ជ.វ) ផផនែើនិងបរសិាថ ន (ផ.ប) េិកា
េងគម (េ.េ) ភូមិវទិ្ា (ភ.វ) គ្បវតោិវទិ្ា (ប.វ) េើល
្ម-៌ព្លរែាវទិ្ា (េ.ព្) និងផ្េែាកិចចវទិ្ា (េ.វ) េរុប 
៣០ចំណ្ងផ្ជើង 

- 

-ភ.ខ ទ្ើ១០ 
-រ.វ ទ្ើ១០ ភ១ 
-រ.វ ទ្ើ១០ ភ២ 
-រ.វ ទ្ើ១០ 
-រើ.វ ទ្ើ១០ 
-ជ.វ ទ្ើ១០ 
-ផ.ប ទ្ើ១០ 
-េ.េ ទ្ើ១០ 
េរុប=៨ 

-អ.ខ ទ្ើ១១ 
-រ.វ ទ្ើ១១ ម 
-រ.វ ទ្ើ១១ ខ  
-រ.វ ទ្ើ១១ 
-រើ.វ ទ្ើ១១ 
-ជ.វ ទ្ើ១១ 
-ផ.ប ទ្ើ១១ 
-ភ.វ ទ្ើ១១ 
-ប.វ ទ្ើ១១ 
-េ.ព្ ទ្ើ១១ 
-េ.វ ទ្ើ១១ 
េរុប=១១ 

-អ.ខ ទ្ើ១២ 
-រ.វ ទ្ើ១២ ម 
-រ.វ ទ្ើ១២ ខ  
-រ.វ ទ្ើ១២ 
-រើ.វ ទ្ើ១២ 
-ជ.វ ទ្ើ១២ 
-ផ.ប ទ្ើ១២ 
-ភ.វ ទ្ើ១២ 
-ប.វ ទ្ើ១២ 
-េ.ព្ ទ្ើ១២ 
-េ.វ ទ្ើ១២ 
េរុប=១១ 

អកេ 
រ.ប.ច 

ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលម្យមេិកា ៖ 
មុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន េរុប ៦ចំណ្ងផ្ជើង 

- - ថាន ក់ទ្ើ១០ 
េរុប=១ 

ថាន ក់ទ្ើ៧ ទ្ើ៨ ទ្ើ៩ 
ទ្ើ១១ និងទ្ើ១២ 
េរុប=៥ 

បព្វ KOICA 
រផ្គ្ាងចិន 
ADB 

ចំនួនផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលគ្តូវផ្បាេះពុ្មព
និងផចកជូនេិេស និងគ្រូផ្គ្បើគ្បាេ់ 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលផកលមែកគ្មិតបឋមេិកា 
ម្យមេិកាបឋមភូមិ និងម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ េរុប
ចំនួន 16,811,000ចាប់ 

5,276,000

ចាប់ 
5,276,000

ចាប់ 
5,262,000 

ចាប់ 
6,273,000 

ចាប់ អកេ 

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលមុខវជិាា អប់រកំាយ
និងកើឡា 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលអភិវឌ្ឍថមើ ៖ មុខវជិាា អប់រកំាយ
និងកើឡា េរុបចំនួន 13,800ចាប់ 

14,000 ចប 
(បឋមេិកា) 

3,300 ចប 
(ទុ្តិយភូមិ) 

5,500 ចប 
(ទុ្តិយភុមិ) 

5,000 ចប 
(មផ្តោយយេិកា) 

អងគការ  ផ្បេះែូងាេ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលអប់រេុំខភាព្ថាន ក់
ទ្ើ១ ទ្ើ៤ ទ្ើ៧ និងទ្ើ១០ 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលអភិវឌ្ឍថមើ ៖ មុខវជិាា អប់រេុំខ
ភាព្ (ថាន ក់ទ្ើ១ ទ្ើ៤ ទ្ើ៧ និងទ្ើ១០) េរុបចំនួន 
1,434,000ចាប់ 

- - 

60,000ចាប់ 
(េ.ភ េិេស) 
14,000ចាប់ 
(េ.ភ គ្រូ) 
េរុប= 
74,000ចាប់ 

1,200,000
ចាប់ (េិេស) 

និង 
160,000 ចាប់ 

(គ្រូ) 
េរុប=  

1,360,000ចប 

អកេ 
េេ 

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលមុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ា
ព្័ត៌ានថាន ក់ទ្ើ៧ និងថាន ក់ទ្ើ១០ 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលអភិវឌ្ឍថមើ ៖ មុខវជិាា បផ្ចចក
វទិ្ាព្័ត៌ាន (ថាន ក់ទ្ើ៧ និងថាន ក់ទ្ើ១០) េរុបចំនួន 
368,000ចាប់ 

- - - 368,000 ចាប់ អកេ 
បព្វ 

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលមុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ា
ព្័ត៌ាន ថាន ក់ទ្ើ៧ ទ្ើ៨ ទ្ើ៩ ទ្ើ១០ ទ្ើ១១ 
និងទ្ើ១២ គ្តូវបានផ្បាេះពុ្មព 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលមុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន 
េភ ថាន ក់ទ្ើ៧ ទ្ើ៨ ទ្ើ៩ ទ្ើ១០  
ទ្ើ១១ និងទ្ើ១២  

- - - 5200 ចាប់ បព្វ 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ៣ ៖ គ្បព័្នធអ្ិការកិចចគ្តូវបានផកលមែ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោ  

អ្ិការកិចចតាមគ្បធានបទ្  

ព្គ្ងឹងការអនុវតោការង្ហរអ្ិការកិចច 
-គ្រឹេះសាថ នបឋមេិកា១០០ គ្តូវបានផ្ វ្ើអ្ិការកិចច 
គ្បធានបទ្ (លទ្ធផលេំផ្ណ្រ េិេស ថាន ក់ទ្ើ៥) 

-គ្រឹេះសាថ នម្យមេិកា១០០ . គ្តូវបានផ្ វ្ើអ្ិការកិចចតាម
គ្បធានបទ្ 

1 គ្បធានបទ្ - 1 គ្បធានបទ្ 1 គ្បធានបទ្ ្រអ 

អ្ិការកិចចតាមកាលកំណ្ត់ 
ចុេះពិ្និតយតាមដ្ឋនអ្ិការកិចចតាមកាលកំណ្ត់ចំនួន២៥ 

រាជធានើ-ផ្ខតោ 
- - 100 សាលា 100 សាលា វជអ ្រអ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

មស្រនោើការ.ិអ្ិការកិចចកំពុ្ងបផ្គ្មើការ
ការង្ហរ គ្តូវបានបំប៉ានេោើព្ើការវភិារ និង
េរផ្េររបាយការណ៍្អ្ិការកិចច 

បំប៉ានមស្រនោើអ្ិការកិចច ផ្លើការវភិារនិងេរផ្េររបាយការណ៍្
អ្ិការកិចច - - 45 នាក់ 45 នាក់ ្រអ 

ចំនួនអ្ិការទ្ទ្ួលបានការបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លែំបូង 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លអ្ិការអប់រ ំ 52 នាក់ - 17 នាក់ 100 នាក់ វ.ជ.អ 

ចំនួនអ្ិការទ្ទ្ួលបានការបំប៉ានបនោ 
បំប៉ានអ្ិការអប់រេំដើព្ើការវភិារនិងេរផ្េរបាយការណ៍្
អ្ិការកិចច 

- 30 នាក់ 30 នាក់ 30 នាក់ វ.ជ.អ 

លទ្ធផលអ្ិការកិចច 
ផសព្វផាយលទ្ធផលអ្ិការកិចចគ្បចឆំ្ន មំស្រនោើអប់រ ំ(ថាន ក់
ែឹកនា ំមន្ើរ មស្រនោើ អ្ិការ បឋម ម្យម) គ្កុមការង្ហរ 
DTMT និងកគ្មងសាលាផ្រៀន 

- ែឹកនានិំង
គ្រប់គ្រង 
៦១.៦% 

- ការផ្រៀននិងបផ្គ្ងៀន
៦៩.៦% 

- លទ្ធផលេិកា
៧៧.៩% 

- ការចូលរមួរបេ់
េហរមន៍ 
៦២.៩% 

- ែឹកនានិំង
គ្រប់គ្រង៦៣% 

- ការផ្រៀននិង
បផ្គ្ងៀន៧១% 

- លទ្ធផលេិកា
៧៨% 

- ការចូលរមួរបេ់
េហរមន៍៦៤% 

- ែឹកនានិំង
គ្រប់គ្រង៦៥% 

- ការផ្រៀននិង
បផ្គ្ងៀន៧៣%  

- លទ្ធផលេិកា
៧៩% 

- .ការចូលរមួរបេ់
េហរមន៍៦៦% 

- ែឹកនានិំង
គ្រប់គ្រង ៦៧% 

- ការផ្រៀននិង
បផ្គ្ងៀន៧៥% 

- លទ្ធផលេិកា
៨០% 

- ការចូលរមួរបេ់
េហរមន៍៦៨% 

្រអ 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ៤ ៖ រង្ហវ យតនមលេិកា ការគ្ប ង ការផ្្វើផ្តេោរង្ហវ យតនមលេិកាថាន ក់ជាតិ និងអនោរជាតិ គ្តូវបានព្គ្ងឹង  
កមមវ ិ្ ើអនោរជាតិេោើព្ើ ផ្តេោរង្ហវ យតនមល
លទ្ធផលេិការបេ់េិេស គ្តូវបាន 
អនុវតោឆ្ន ២ំ០២២ (១៥០សាលា)  

អនុវតោកមមវ ិ្ ើអនោរជាតិេោើព្ើរង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិការបេ់
េិេស  

ផ្គ្តៀមអនុវតោផ្តេោ
សាកលបង 

អនុវតោផ្តេោ 
សាកលបង 
៣៥ សាលា 

អនុវតោផ្តេោ ផលូវការ 
PISA-2022 
 

ផសព្វផាយលទ្ធ
ផលផ្តេោផលូវការ 
PISA-2022 

្រអ  
OECD 
SEIP/WB 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ផ្តេោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិការបេ់
េិេស បឋមេិកាផ្ៅតំបន់អាេុើអាផ្រនយ ៏
ថាន ក់ទ្ើ៥ 

អនុវតោផ្តេោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិការបេ់េិេសបឋម 
េិកាផ្ៅតំបន់អាេុើអាផ្រនយ ៏(SEA-PLM) ថាន ក់ទ្ើ៥ 

ផសព្វផាយ លទ្ធ
ផលផ្តេោកគ្មិត
តំបន់ 

ផសព្វផាយ លទ្ធផល
ផ្តេោកគ្មិតជាតិ ៖ អំ
ណ្តន(២៩០) េំ
ផ្ណ្រ (២៨៥) និង 
រណិ្តវទិ្ា 
(២៨៩) 

ផសព្វផាយ លទ្ធ
ផលផ្តេោកគ្មិត
ថាន ក់ផ្គ្កាមជាតិ 

ពិ្ភាកាការ អនុ
វតោជំុទ្ើ២ 

្រអ UNICEF 

រង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិការបេ់េិេស 
ថាន ក់ជាតិ ថាន ក់ទ្ើ៣ ៦ ៨ និង១១ គ្តូវ
បាន អនុវតោ (២៣០សាលា) 

អនុវតោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិការបេ់េិេស ថាន ក់ជាតិ 
ថាន ក់ទ្ើ៣ ៦ ៨ និង១១ 

ផសព្វផាយលទ្ធ
ផលផ្តេោថាន ក់ជាតិ
ថាន ក់ទ្ើ៣(លទ្ធផល 
េិេសផ្គ្កាមកគ្មិត
មូលដ្ឋា ន៖ អំណ្ត
ន(៥០.៥%) េំ
ផ្ណ្រ (៦២.១%) 
និងរណិ្ត វទិ្ា
(៤០.៩%) 

អនុវតោផ្តេោ ថាន ក់
ជាតិថាន ក់ទ្ើ៦ ផ្លើ
សាលា២៣០
ផ្រៀន េំណ្តក ទូ្
ទងំ គ្បផ្ទ្េ 

ព្ាករណ៍្ លទ្ធ
ផលផ្តេោថាន ក់
ជាតិថាន ក់ទ្ើ៨ 
េិេសផ្គ្កាម
កគ្មិតមូលដ្ឋា ន៖
អំណ្តន 
(១៥.៩%) េំ
ផ្ណ្រ (៦៥.០%) 
រណិ្តវទិ្ា 
(៣០.៣%) និង
រូបវទិ្ា 
(៤៦.១%) 

ព្ាករណ៍្ លទ្ធ
ផល ផ្តេោថាន ក់
ជាតិថាន ក់ទ្ើ១១ 
េិេសផ្គ្កាម
កគ្មិតមូលដ្ឋា ន៖
អំណ្តន 
(១៧.៥%) េំ
ផ្ណ្រ 
(៥២.៩%) រ
ណិ្តវទិ្ា 
(៦៦.៣%) និង
រូបវទិ្ា 
(៧៣.៦%) 

្រអ 
UNICEF 

លទ្ធផលេិកាថាន ក់ែំបូង កមមវ ិ្ ើអំណ្តន 
និងរណិ្តវទិ្ាថាន ក់ែំបូង គ្តូវបានវាយ
តនមល (៣៤០សាលា) 

អនុវតោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិកា កមមវ ិ្ ើអំណ្តន និងរណិ្
តវទិ្ាថាន ក់ែំបូង ននផ្ខតោផ្ោលផ្ៅ រផ្គ្ាង GPE3 

អនុវតោផ្តេោ ចុង
គ្ោ EGRA & 
EGMA 

អនុវតោផ្តេោចុង
គ្ោ EGRA & 
EGMA 

អនុវតោផ្តេោ ចុង
គ្ោ EGRA & 
EGMA 

ផសព្វផាយ លទ្ធ
ផល ផ្តេោ ចុង
គ្ោ EGRA & 
EGMA ជាផលូវការ 

្រអ 
GPE3 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ៥ ៖ ការអប់រឧំតោមេិកាគ្តវូបានផកទ្គ្មង់   
ចំនួនគ្រឹេះសាថ នផែលអនុវតោគ្បព្័នធធានា
រុណ្ភាព្អប់រនំផ្កនុង 

ផោល់ការោគំ្ទ្ែល់គ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកាកនុងការអនុវតោ
គ្បព្័នធធានារុណ្ភាព្អប់រនំផ្កនុង ១០ 

១៦ 

(១០+៦) 

១៨ 

(១៦+២) 

២១ 

(១៨+៣) 
DHE, HEIs 

ចំនួនគ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកាផែលបាន 
ការទ្ទ្ួលសាគ ល់សាគ ល់រុណ្ភាព្អប់រផំ្លើ
គ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកា 

វាយតនមលផោល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់រុណ្ភាព្អប់រផំ្លើគ្រឹេះសាថ ន 
ឧតោមេិកា 

០ ១០ 
១៧ 

(១០+៧) 
៣០ 

(២០+១០) 
ACC, HEIs 

ចំនួនកមមវ ិ្ ើអប់រ ំទ្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួល 
សាគ ល់ រុណ្ភាព្អប់រតំាមកមមវ ិ្ ើ 

វាយតនមលផោល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់កមមវ ិ្ ើអប់រ ំ 0 ០ 0 ៦ ACC, HEIs 

ដំណាក់កាលទី២៖ កំណែទម្រងស់ាលារ ៀន 
វតថុបំណ្ង៖ ផគ្បកាល យសាលាផ្រៀនគ្រប់កគ្មិតជាសាលាផ្រៀនានគ្បេិទ្ធភាព្ និងការរ ើកចផ្គ្មើន 

កា អប់ កំុមា តូច 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ការចូលផ្រៀនផ្ៅកគ្មិតការអប់រកុំារតូចគ្បកបផ្ដ្ឋយេម្ម៌គ្តូវបានបផ្ងកើន 

អគ្តារមួននការេិកា 38.4% 34.8% 36.1% 37.1% 

 
អគ្តាចូលផ្រៀនកុារអាយុ ៥ឆ្ន  ំ 62.9% 61.1% 62.1% 63.1% 
អគ្តាចូលផ្រៀនកុារអាយុ ៤ឆ្ន  ំ 36.1% 32.6% 34.5% 36.8% 
អគ្តាចូលផ្រៀនអាយុ ៣ឆ្ន  ំ 14.1% 12.1% 13.1% 14.1% 
ផផនករងឹ       
ចំនួនបន្ប់មផ្តោយយេិកាសាងេង់ សាងេង់បន្ប់មផ្តោយយេិកាថមើ - - 30 75 េណ្ អកត 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ផផនកទ្ន់       
ចំនួនមផ្តោយយេិកាេហរមន៍ 
ានេដង់ដ្ឋ 

ផគ្បកាល យមផ្តោយយេិកាេហរមន៍ ឱ្យានលកខណ្ៈ 
េោងដ្ឋ 

1 050 
1 250  

(1 050 + 200) 

1 250 

(1 250 + 0) 

1 350 

(1 250 + 100) 
អកត 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ២ ៖ ការផ្រៀន និងការបផ្គ្ងៀនគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ គ្តវូបានផ្លើកកមពេ់ 
ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបឋមេិកាបានទ្ទ្ួល
ការបំប៉ានបផ្ចចកផ្ទ្េបផ្គ្ងៀន និងការ
គ្រប់គ្រងថាន ក់មផ្តោយយ 

បំប៉ានគ្រូបឋមេិកាបផ្គ្ងៀនថាន ក់មផ្តោយយេិកាអំព្ើការង្ហរ
បផ្ចចកផ្ទ្េបផ្គ្ងៀន និងការគ្រប់គ្រងថាន ក់តាមេោង់ដ្ឋ - - - 200 

អកត បវ សាលាររុ 

គ្រូមផ្តោយយេិកា ទ្ទ្ួលការបំប៉ានអំព្ើ  
វ ិ្ ើសាស្រេោផ្រៀន តាមរយៈការផ្លង និង
ការេិកាចិតោេងគមផ្ៅមផ្តោយយេិកា 

ព្គ្ងឹងការអនុវតោេកមមភាព្ ការផ្លង និងការេិកាេូគ្ត
ចិតោេងគមផ្ៅមផ្តោយយេិកា - 270 270 270 អកត UNICEF 

ចំនួនរាជធានើ ផ្ខតោ ានមជឈមណ្ឌ ល
ោពំារ និងអភិវឌ្ឍកុារតូច 

អភិវឌ្ឍគ្រឹេះសាថ នមផ្តោយយេិកាផែលានេកាោ នុព្ល 
េគ្ាប់ផគ្បកាល យផ្ៅជាមជឈមណ្ឌ លោពំារ និងអភិវឌ្ឍ 
កុារតូច 

- - - 4 អកត 

ចំនួនឃុេំង្ហក ត់ បានអនុវតោកមមវ ិ្ ើ
អនោរារមន៍ការោពំារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុារ
តូច 

អនោរារមន៍ការោពំារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុារតូចរយៈផ្ព្ល  
១ ០០០នថៃែំបូង - - - 200 អកត 

ចំនួនសាលាមផ្តោយយេិកាគ្តូវបាន 
អនុវតោយុទ្ធសាស្រេោេហរមន៍សាលាផ្រៀន 

អនុវតោយុទ្ធសាស្រេោេហរមន៍សាលាផ្រៀន មផ្តោយយេិកា 
- - 213 213 

អកត រ.ក.អ.ច. 
(GEIP) 

ចំនួនសាលាមផ្តោយយេិកាានបន្ប់
េិកាផ្អ ចិគ្តូនិក (E-learning 
Classroom)  

ផ្លើកកមពេ់ការផ្គ្បើគ្បាេ់ ICT ផ្ៅកនុងការផ្រៀន និង
បផ្គ្ងៀន និងការអនុវតោកមមវ ិ្ ើេិកា STEM 31 - 213 - អកត រ.ក.អ.ច. 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

កា អប់ បំឋរសិកា  
ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ការចូលផ្រៀនផ្ៅបឋមេិកាគ្បកបផ្ដ្ឋយេម្ម៌ បរោិប័ននគ្តូវបានបផ្ងកើន      
អគ្តាព្ិតចូលផ្រៀនថមើ 96.4% 87.4% 88.4% 89.4% 

អគ្តាព្ិតននការេិកា 97.3% 91.9% 92.4% 93.0% 

អគ្តាបញ្ចប់ការេិកាផ្ៅបឋមេិកា 88.2% 87.4% 88.1% 88.7% 
អគ្តាឆ្លងភូមិេិកាព្ើបឋមេិកាផ្ៅម.បឋមភូមិ 85.0% 84.3% 84.7% 85.2% 

ផផនករងឹ       

ចំនួនបន្ប់េិកាផ្ៅសាលាបឋមេិកា
គ្តូវបានសាងេង់ 

សាងេង់បន្ប់េិកាថមើ 159 - 657 20 
េណ្ បេ 

ចំនួនបន្ប់េិកាផ្ៅបឋមេិកា 
ជួេជុល 

ជួេជុលបន្ប់េិកាផ្ៅបឋមេិកា 
81 - 52 - 

េណ្ បេ 

បរកិកាខ រែាបាល បំពាក់បរកិាខ ររែាបាលតាមេោង់ដ្ឋរផ្ៅសាលាបឋមេិកា - 10 20 20 េទ្រ 
ផផនកទ្ន់       
ចំនួនេិេសបឋមេិកាទ្ទ្ួល 
អាហារូបករណ៍្  

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេសផ្ៅបឋមេិកា 122,228 148,577 148,970 149,970 
បេ 

ចំនួនេិេសទ្ទ្ួលអាហារតាម 
សាលាផ្រៀន 

ផោល់អាហារតាមសាលាផ្រៀនែល់េិេសផ្ៅបឋមេិកា 
52,130 53,589 73,900 101,400 

បេ 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ២ ៖ ការផ្រៀន និងការបផ្គ្ងៀនគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ គ្តវូបានផ្លើកកមពេ់      
ចំនួនសាលាជំនាន់ថមើ ព្គ្ងឹងការអនុវតោកមមវ ិ្ ើសាលាជំនាន់ថមើ 4 4 4 

6 

(4 + 2) 
បេ 

ចំនួនសាលាអនុវតោកមមវ ិ្ ើបផ្គ្ងៀននិង
ផ្រៀនផ្ព្ញមួយនថៃ 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើបផ្គ្ងៀននិងផ្រៀនផ្ព្ញមួយនថៃ 
4 4 4 4 

បេ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនសាលាផ្រៀនអនុវតោកមមវ ិ្ ើការគ្រប់គ្រង
សាលាផ្រៀន ានគ្បេិទ្ធភាព្ 

បនោអនុវតោកមមវ ិ្ ើការគ្រប់គ្រងសាលាផ្រៀនានគ្បេិទ្ធភាព្ 
160 

160  

(160 + 0) 

1,160 

(160 + 1 000) 

1,260 

(1 160 + 100) 

បេ,រ.ក.អ.ច. 
UNICEF 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនទ្ទ្ួលការបំប៉ានផ្លើកមមវ ិ្ ើ 
អំណ្តន និងរណិ្តវទិ្ាថាន ក់ែំបូង 

ព្គ្ងឹងេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀន និងអនកពាក់ព្័នធផ្លើកមមវ ិ្ ើ  
អំណ្តន និងរណិ្តវទិ្ាថាន ក់ែំបូង 

Math 856 

Khmer 2,025 

Math 2,860 

Khmer 4,100 

Math 3,500  

Khmer 3,500 

Math 3,500  

Khmer 3,500 

បេ 

ចំនួនសាលាបឋមេិកាានបន្ប់ផ្រៀន  
ផ្អ ចិគ្តូនិក (E-learning Classroom) 

ផ្លើកកមពេ់ការផ្គ្បើគ្បាេ់ ICT ផ្ៅកនុងការផ្រៀន និង
បផ្គ្ងៀន និងការអនុវតោកមមវ ិ្ ើេិកា STEM 

- 1,000 
1000 

(1,000+0) 
1,200 

(1,000+200) 

បេ រ.ក.អ.ច 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនលែ ភាសាផខមរ និង  
រណិ្តវទិ្ាថាន ក់ទ្ើ១ ទ្ើ២ និងទ្ើ៣ 

ផ្គ្ជើេផ្រ ើេគ្រូបផ្គ្ងៀនលែ ភាសាផខមរ និងរណិ្តវទិ្ា 
ថាន ក់ទ្ើ១ ទ្ើ២ និងទ្ើ៣ 

10 10 10 10 
បេ 

កា អប់ រំធ្យរសិកា និងអប់ បំរចេករទស 
ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ការចូលផ្រៀនផ្ៅបឋមេិកាគ្បកបផ្ដ្ឋយេម្ម៌ បរោិប័ននគ្តូវបានបផ្ងកើន 
អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅម្យមេិកាបឋមភូមិ 59.9% 60.7% 65.2% 70.4%  
អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ 30.9% 32.2% 35.4% 38.6% 

អគ្តាផ្បាេះបង់ការេិកាម្យមេិកាបឋមភូមិ 18.6% 18.2% 14.1% 12.1% 

ផផនករងឹ       
ចំនួនបន្ប់សាងេង់ផ្ៅម្យមេិកា សាងេង់បន្ប់េិកា ផ្ៅម្យមេិកា 179 197 821 316 មចទ្ េណ្ 
ចំនួនបន្ប់ជួេជុលផ្ៅម្យមេិកា ជួេជុលបន្ប់ផ្ៅម្យមេិកា 109 0 1253 779 

ចំនួនផ្េះគ្រូផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នេិកា សាងេង់ផ្េះគ្រូបផ្គ្ងៀនតាមគ្រឹេះសាថ នេិកា - - 20 អោរ 15 អោរ េណ្,មចទ្  
GEIP/WB 

អោរ្នធានសាងេង់ថមើ  សាងេង់អោរ្នធាន - - 17 - េណ្, មចទ្  
China Aid 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

បរកិាខ រព្ិផ្សា្ន៍វទិ្ាសាស្រេោ 
 

បំពាក់បរកិាខ រព្ិផ្សា្ន៍វទិ្ាសាេស្រេោផ្ៅអោរ្នធាន
ចំនួន ៥៣ និងវទិ្ាល័យចំនួន ២០០ - 36 81 136 

េទ្រ, មចទ្  
USESDP2/ADB,  
STEPTUP/ADB 

បរកិាខ របណ្តោ ល័យ 
 

បំពាក់បរកិាខ រកនុងបណ្តា ល័យផ្ៅចំនួន ៥៣ និងវទិ្ាល័
យចំនួន ២០០ 

- 36 81 136 
េទ្រ, អកេ  
USESDP2/ADB, 
STEPUP/ADB 

បរកិាខ ររែាបាល 
 

បំពាក់បរកិាខ ររែាបាល ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នេិកា 
- 101 20 220 

េទ្រ, មចទ្ 
USESDP2/ADB, 
STEPTUP/ADB, 

 បរកិាខ រ ICT 
 

បំពាក់េាភ រ ICT ផ្ៅអោរ្នធានចំនួន ៥៣ 
និងវទិ្ាល័យចំនួន ១២០ ឱ្យានេោង់ដ្ឋ 
និងផគត់ផគង់ផ្េវាអុើន្ឺផ្ណ្តផ្ៅវទិ្ាល័យចំនួន១០០០  

- 500 សាលា 
(Melfone) 

36 សាលា 

500 សាលា 
(Melfone) 

117 សាលា 
េទ្រ, បព្,  មចទ្ 
USESDP2/ADB, 
STEPTUP/ADB, 
KOICA, Metfone 

ផផនកទ្ន់       
ចំនួនេិេសអាហារូបករណ៍្ផ្ៅ 
ម្យមេិកាបឋមភូមិ 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់ េិេសគ្កើគ្កផ្ៅម្យមេិកា
បឋមភូមិ  

79,567 101,671 101,934 102,000 មចទ្ 

ចំនួនេិេសអាហារូបករណ៍្ផ្ៅម្យម
េិកាទុ្តិយភូមិ 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេសគ្កើគ្កផ្ៅម្យមេិកា 

ទុ្តិយភូម ិ 11,070 11,070 11,070 11,100 មចទ្ 

ចំនួនេិេសអាហារូបករណ៍្េិេសពូ្ផក   
មុខវជិាា រណិ្តវទិ្ា និងវទិ្ាសាស្រេោផ្ៅ 
ម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេសពូ្ផកមុខវជិាា រណិ្តវទិ្ា 
និងវទិ្ាសាស្រេោ ថាន ក់ទ្ើ១០-១២  - 3,293 1,659 6,000 មចទ្ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ២ ៖ ការផ្រៀន និងការបផ្គ្ងៀនគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ គ្តវូបានផ្លើកកមពេ់      
ចំនួនសាលាម្យមេិកាអនុវតោកមមវ ិ្ ើ
សាលាជំនាន់ថមើ 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើសាលាជំនាន់ថមើផ្ៅសាលាម្យមេិកា 
7 

7 

(7+0) 

10 

(7+3) 

10 

(7+3) 

មចទ្ 

ចំនួនសាលាអនុវតោេោង់ដ្ឋសាលាផ្រៀនាន 
គ្បេិទ្ធភាព្ 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើេោង់ដ្ឋសាលាផ្រៀនានគ្បេិទ្ធភាព្ផ្ៅ
សាលាផ្រៀនផ្ោលផ្ៅ 

100 
100 

(100+0) 

204  
(100+320) 

420 
(100+320) 

មចទ្ រ.ក.អ.ច. 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបានទ្ទ្ួលការបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លអំព្ើវ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀនថមើ (STEM) 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀនអំព្ើការអប់របំផ្គ្ងៀនថមើ 
(STEM) 

388 3,564 3,564 2,000 
មចទ្ បវ 

េាភ របរកិាខ រេិកាផផនករណិ្តវទិ្ា និង 
វទិ្ាសាស្រេោ 

បំពាក់េាភ របរកិាខ រេិកាផផនករណិ្តវទិ្ា និងវទិ្ាសាស្រេោ
េគ្ាប់ជួយែល់ែំផ្ណ្ើ រការបផ្គ្ងៀន និងផ្រៀន និងជួេ
ជុលបន្ប់ព្ិផ្សា្ន៍ផ្ៅម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ 

100 25 
464 

(144+320) 
274 

មចទ្ បវ 

ចំនួនវទិ្ាល័យចំផ្ណ្េះទូ្ផ្ៅ និង
បផ្ចចកផ្ទ្េកគ្មិតម្យមេិកា ផែលបាន
បំពាក់បរកិាខ របផ្ចចកផ្ទ្េ/វជិាា ជើវៈ 

បំពាក់បរកិាខ របផ្ចចកផ្ទ្េ/វជិាា ជើវៈផ្ៅតាមវទិ្ាល័យចំផ្ណ្េះ
ទូ្ផ្ៅ និងបផ្ចចកផ្ទ្េកគ្មិតម្យមេិកា 3 

6 
(3+3) 

9 
(6+3) 

10 

(9+1) 

តទ្វ 

ចំនួនគ្រូគ្បឹកាតាមសាលាផ្រៀន ទ្ទ្ួលបាន
ការបណ្ោុ េះបណ្តោ លកមមវ ិ្ ើមរគុផ្ទ្្េក៏អាជើព្ 
និងគ្បឹកាផ្ៅតាមសាលាម្យមេិកា 

ព្គ្ងើកការអនុវតោកមមវ ិ្ ើមរគុផ្ទ្្េក៏អាជើព្ និងគ្បឹកាផ្ៅតាម
សាលាម្យមេិកា 164 324  

(164+60) 
384  

(314+60) 
444  

364+60) 

តទ្វ 

ចំនួនេិេស ទ្ទ្ួលបានផ្េវាតគ្មង់ទ្ិេនិង
អាជើព្តាមរយៈផ្វទ្ិកាតគ្មង់ទ្ិេវជិាា ជើវៈ 

ផោល់ផ្េវាផណ្នាផំ្ៅនឹងកផនលងែល់េិេសម្យមេិកា តាម 
សាលាផ្រៀនផែលមិនទន់ានកមមវ ិ្ ើមរគុផ្ទ្្េក៏អាជើព្ និង 
ការផោល់គ្បឹកាអំព្ើការផ្រៀបចំផផនការេិកា និងផផនការ អាជើព្ 

2,275 3,475 

(3,275+1,200) 
4,675 

(3,475+1,200) 
5,875 

(4,675+1,200) 

តទ្វ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

កា អប់ ឧំតតរសិកា 
អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅឧតោមេិកា  12.0% 13.3% 14.5% 15.7% អរឧេ ឧេ 

គ្បុេ 12.2% 15.5% 16.9% 18.3% 

គ្េើ 11.8% 11.9% 12.9% 14.0% 

% និេសតិចូលផ្រៀន STEM (េរុប) 28.3% 30.4% 31.8% 33.2% 

គ្បុេ 16.9% 17.5% 18.9% 20.3% 
គ្េើ 40.1% 45.4% 46.1% 46.8% 

ផផនករងឹ      
ចំនួនអោរេិកាបានសាងេង់ និង 
បំពាក់េាភ រនិងឧបករណ៍្េិកាផ្ែើមបើ 
ផកលមែេមតថភាព្បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀនផ្ៅ 
ឧតោមេិកា 

សាងេង់អោរ និងបំពាក់េាភ រនិងឧបករណ៍្េិកាផ្ែើមបើ
ផកលមែេមតថភាព្បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀនផ្ៅឧតោមេិកា 

0 
2 

(0+2) 
10 

(2+8) 
25 

(10+15) 

អរឧេ 
នែរូ HEI 

ចំនួនបន្ប់ព្ិផ្សា្ន៍បានសាងេង់ និង 
ជួលជុល និងបំពាក់េាភ រៈ និង
ឧបករណ៍្ឱ្យានេោង់ដ្ឋ 

សាងេង់បន្ប់ព្ិផ្សា្ន៍ និង ជួលជុល និងបំពាក់េាភ រៈ 
និងឧបករណ៍្ឱ្យានេោង់ដ្ឋ  6 

67 

(6+61) 
95 

(67+28) 
107 

(95+12) 

អរឧេ 
នែរូ HEI 

ចំនួនអោរអនោវាេិកដ្ឋា នបានសាងេង់ សាងេង់អោរអនោវាេិកដ្ឋា ន 
3 3 

4 

(3+1) 
13 

(4+9) 
អរឧេ 
នែរូ HEI 

ផផនកទ្ន់       
ចំនួននិេសតិផែលទ្ទ្ួលបានកញ្ចប់ 
អាហារូបករណ៍្េគ្ាប់េិកាថាន ក់
បរញិ្ជញ បគ្ត ផ្លើមុខជំនាញទូ្ផ្ៅ 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់និេសតិបរញិ្ជញ បគ្តផ្លើមុខជំនាញ
ទូ្ផ្ៅរមួានកញ្ចប់េគ្ាប់បង់នថលេិកានិងការចំណ្តយ
ផ្ផសងៗ 

NA NA NA 8,016 អរឧេ ឧេ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួននិេសតិបរញិ្ជញ បគ្តផ្លើមុខជំនាញ 
STEM រមួានកញ្ចប់េគ្ាប់បង់នថល 
េិកា និងការចំណ្តយផ្ផសងៗ 

បផ្ងកើតកមមវ ិ្ ើអាហារូបករណ៍្ែល់និេសតិបរញិ្ជញ បគ្តផ្លើមុខ
ជំនាញ STEM រមួានកញ្ចប់េគ្ាប់បង់នថលេិកា និង 
ការចំណ្តយផ្ផសងៗ 

NA NA NA 3,984 អរឧេ ឧេ 

ចំនួនសាលាផ្រៀនម្យមេិកាបានអនុវតោ 
កមមវ ិ្ ើបំណិ្នរកចំណូ្លផ្លើជំនាញ 
កេិកមម និងបផ្ចចកវទិ្ា 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើបំណិ្នរកចំណូ្លផ្លើជំនាញកេិកមម និង  
បផ្ចចកវទិ្ារបេ់េិេស និេសតិ ផ្ែើមបើផ្រៀនកនុងកមមវ ិ្ ើ ាន
រុណ្ភាព្េោង់ដ្ឋ ជាតិអបបបរា 

0 38 60 100 អរឧេ ឧេ 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបានបណ្ោុ េះបណ្តោ ល 
កគ្មិតបរញិ្ជញ បគ្តជាន់ខពេ់ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀនកគ្មិតបរញិ្ជញ បគ្តជាន់ខពេ់ 
1 

17 

(1+16) 
42 

(17+25) 
85 

(42+43) 

អរឧេ 
នែរូ HEI 

 គ្បុេ 
1 

13 
(1+12) 

33 

(12+21) 

63 

(33+30) 

អរឧេ េវ 

 គ្េើ 
0 4 

9 

(4+5) 

22 

(9+11) 

អរឧេ 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបានបណ្ោុ េះបណ្តោ ល 
កគ្មិតបណ្ឌិ ត 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀនកគ្មិតបណ្ឌិ ត 
23 

39 

(23+16) 

63 

(39+24) 

128 

(63+65) 

អរឧេ 
នែរូ HEI 

 គ្បុេ 
15 

28 

(15+13) 

46 

(28+18) 

90 

(46+44) 

អរឧេ 

 គ្េើ 
8 

11 

(8+3) 

17 

(11+6) 

38 

(17+21) 

អរឧេ 

ចំនួនមស្រនោើោគំ្ទ្បានបណ្ោុ េះបណ្តោ លកគ្មិត
េញ្ជញ បគ្តវជិាា ជើវៈកគ្មិតផ្គ្កាយ
បរញិ្ជញ បគ្ត/បរញិ្ជញ បគ្តជាន់ខពេ់  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លមស្រនោើោគំ្ទ្កគ្មិតេញ្ជញ បគ្តវជិាា ជើវៈកគ្មិត
ផ្គ្កាយបរញិ្ជញ បគ្ត/បរញិ្ជញ បគ្តជាន់ខពេ់  8 

30   
(8+22) 

36 

(30+6) 

42 

(36+6) 

អរឧេ 
នែរូ HEI 

 គ្បុេ 
5 

17 

(5+12) 

19 

(17+2) 

20 

(19+1) 

អរឧេ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

 គ្េើ 
3 

13 

(3+10) 

17 

(13+4) 

22 

(17+5) 

អរឧេ 

ចំនួនមជឈមណ្ឌ លឧតោមភាព្ផ្ែើមបើបណ្ោុ េះប
ណ្តោ លផ្លើការអភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើេិកា, វ ិ្ ើសា
ស្រេោបផ្គ្ងៀន  វ ិ្ ើសាស្រេោវាយតនមល  និងការ
គ្រប់គ្រងគ្រឹេះសាថ នគ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតមជឈមណ្ឌ លឧតោមភាព្ផ្ែើមបើបណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្លើការ
អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើេិកា, វ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀន  វ ិ្ ើសាស្រេោវាយ
តនមល  និងការគ្រប់គ្រងគ្រឹេះសាថ ន 0 1 

2 

(1+1) 

3 

(2+1) 

អរឧេ 

ចំនួនមជឈមណ្ឌ លភាា េ់្ុរកិចចគ្តូវបាន
បផ្ងកើត 

បផ្ងកើតមជឈមណ្ឌ លភាា េ់្ុរកិចច 
3 3 

6 

(3+3) 

14 

(6+8) 

អរឧេ 
នែរូ HEI 

ចំនួនអាជើវកមមខាន តតូច និងម្យមរបេ់ 
គ្រឹេះសាថ ន និងនិេសតិ 

បផ្ងកើតអាជើវកមមខាន តតូច និងម្យមរបេ់គ្រឹេះសាថ ន និង
និេសតិ 5 

7 

(5+2) 

13  

(7+6) 

33 

(13+20) 

អរឧេ 
នែរូ HEI 

ចំនួនមជឈមណ្ឌ លគ្សាវគ្ជាវឧតោមភាព្ 
ានេោង់ដ្ឋ 

បផ្ងកើនចំនួនមជឍមណ្ឌ លរកគ្បាក់ចំណូ្លព្ើវេ័ិយឯកជន
េគ្ាប់ការគ្សាវគ្ជាវ 1 1 

2 
(1+1) 

6 

(2+4) 

អរឧេ រផ្គ្ាង 

ចំនួនកញ្ចប់គ្សាវគ្ជាវផារភាា ប់នឹងវេ័ិយ 
ឧេាហកមម/ឯកជន 

បផ្ងកើនចំណូ្លរបេ់គ្រឹេះសាថ នព្ើការគ្សាវគ្ជាវរមួជាមួយ  
វេ័ិយឯកជន 0 0 3 

39 

(3+36) 

អរឧេ 
នែរូ HEI 

ចំនួនឯកសារផ្ោលនផ្ោបាយផ្ែើមបើ 
ោគំ្ទ្អភិបាលកិចច និងការគ្រប់គ្រងផ្ៅ 
ឧតោមេិកា 

ផ្រៀបចំឯកសារផ្ោលនផ្ោបាយផ្ែើមបើោគំ្ទ្អភិបាលកិចច 
និងការគ្រប់គ្រងផ្ៅឧតោមេិកា 0 4 6 

(4+2) 

6 

(6+0) 

អរឧេ ឧេ 

កា អប់ រំម្ៅម្រព័នធ 
ចំនួនគ្បជាជនមិនផ្ចេះអកសរបានបញ្ចប់
ថាន ក់អកខរកមម 

ផោល់កមមវ ិ្ ើអកខរកមមែល់មនុេសផ្ព្ញវយ័ 
15,309 

29,709 
(15,309+14,400) 

43,309 
(29,709+13,600) 

56,109 
(43,309+12,800) 

អកប 

UNESCO 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនមជឈមណ្ឌ លេិកាផ្ព្ញមួយជើវតិ ផគ្បកាល យមជឈមណ្ឌ លេិកាេហរមន៍ផ្ៅជាមជឈមណ្ឌ ល
េិកាផ្ព្ញមួយជើវតិ 

14 
25 

(14+11) 

36 

(25+11) 

48 

(36+12) 

អកប DVV 

NFUAJ, KNK 

ចំនួនអនកេិកាបានបញ្ចប់វរគបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លជំនាញមុខរបរ 

ផោល់កមមវ ិ្ ើបំណិ្នជើវតិ និងជំនាញមុខរបរង្ហយៗែល់ 
យុវជនផ្គ្ៅសាលា 

7,090 
14,980 

(7,090+7,890) 

23,670 

(14,980+8,690) 

33,160 

(23,670+9,490) 

អកប  

NFUAJ, KNK 

ចំនួនេិេសចូលផ្រៀនកនុងកមមវ ិ្ ើេមមូល ផោល់កមមវ ិ្ ើេមមូលអប់រផំ្គ្ៅគ្បព្័នធែល់កុារ និងយុវជន
ផ្បាេះបង់ការេិកា 

7,187 
14,474 

(7,187+7,287) 

21,861 

(14,474+7,387) 

29,348 

(21,861+7,487) 
អកប 

GNI 
ចំនួនគ្កុងគ្េុកខណ្ឌ ផែលអនុវតោបាន
គ្បព្័នធព្័ត៌ាន គ្រប់គ្រងអប់រផំ្គ្ៅគ្បព្័នធ 

ព្គ្ងើកគ្បព្័នធព្័ត៌ានអប់រផំ្គ្ៅគ្បព្័នធផ្ៅថាន ក់គ្កុង គ្េុក ខណ្ឌ  
0 0 

30 

(0+30) 

60 

(30+30) 
អកប UNESCO 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនអប់រផំ្គ្ៅគ្បព្័នធបាន  
បណ្ោុ េះបណ្តោ លតាមគ្បព្័នធផ្គ្កឌ្ើត 

ព្គ្ងឹងេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀនជាប់កិចចេនាអប់រផំ្គ្ៅគ្បព្័នធ 
36 

36 

(0+36) 

92 

(36+56) 

192 

(92+100) 
អកប CDPF 

កា អភិវឌ្ឍយុវជន       

ចំនួនយុវជនផ្គ្ៅសាលា ចូលរមួវរគេិកា
កនុងកមមវ ិ្ ើ អប់រេំមមូលកគ្មិតមូលដ្ឋា ន 
(BEEP) 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លវរគេិកាកនុងកមមវ ិ្ ើអប់រេំមមូលកគ្មិត
មូលដ្ឋា ន (BEEP) 

2,809 
5479 

(2809+2670) 

8254 

(5479+2775) 

11,129 

(8254+2,875) 
អរយវ 

ចំនួនមណ្ឌ លេិកាប៊ាើប (BEEP) បផ្ងកើតចំនួនេិកាប៊ាើប (BEEP) 313 
663 

(313+350) 

1,013 

 (663+350) 

1,363 

(1013+350) 
អរយវ UNESCO 

ចំនួនយុវជនទ្ទ្ួលការបណ្ោុ េះ បណ្តោ ល 
េោើព្ើេហគ្រិនភាព្ ភាព្ជាអនកែឹកនា ំ
អកខរកមមហរិញ្ញវតថុ ការេិកា និង  
ការផណ្នាកំារង្ហរ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លយុវជនផ្លើមុខជំនាញេហគ្រិនភាព្  
ភាព្ជាអនកែឹកនា ំអកខរកមមហរិញ្ញវតថុ ការេិកានិង  
ការផណ្នាកំារង្ហរ 

8 
9 

(8+1) 

11 

(9+2) 

13 

(11+2) 

អរយវ UNESCO 
DIT 

ចំនួនយុវជនទ្ទ្ួលការបណ្ោុ េះបណ្តោ ល  
និងអនុវតោ រផ្គ្ាងការង្ហរេម័គ្រចិតោ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ ល យុវជន និងអនុវតោ រផ្គ្ាងការង្ហរ 
េម័គ្រចិតោ 

9,500 
18,020 

(9,500+8,520) 

26,185 

(18020+8165) 

34,430 

(26185+8245) 

អរយវ នែរូអភិវឌ្ឍ 
ILO 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនអោរមជឈមណ្ឌ លយុវជន 
បានជួេជុល និងបំពាក់បរកិាខ រ 

ជួេជុលអាោរ និងបំពាក់េាភ របរកិាខ រមជឈមណ្ឌ ល 
យុវជន 

1,828 
3,167 

(1828+1339) 

4,917 

(3167+1750) 

6,667 

(4917+1750) 
អរយវ នែរូអភិវឌ្ឍ 

ចំនួនយុវជនផ្គ្ៅសាលា ចូលរមួវរគេិកា
កនុងកមមវ ិ្ ើ អប់រេំមមូលកគ្មិតមូលដ្ឋា ន 
(BEEP) 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លវរគេិកាកនុងកមមវ ិ្ ើអប់រេំមមូលកគ្មិត
មូលដ្ឋា ន (BEEP) 

6 
8 

(6+2) 

9 

(8+1) 

10 

(9+1) 
អរយវ 

កា អប់ កំាយ និងកីឡា       

ចំនួនគ្រូបងវឹកជផ្គ្មើេជាតិ  បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេគ្រូបងវឹកជផ្គ្មើេជាតិផ្គ្តៀម
លកខណ្ៈផ្ឆ្ព េះផ្ៅ េុើផ្ហគមផ្លើកទ្ើ៣១ និង១១ អាសា៊ា ន
បា៉ា រា៉ា ផ្ហគមផ្លើកទ្ើ១១ ឆ្ន ២ំ០២១ ផ្ៅផ្វៀតណ្តម និងេុើ
ផ្ហគមផ្លើកទ្ើ៣២ និងអាសា៊ា នបា៉ា រា៉ា ផ្ហគមផ្លើកទ្ើ និង១២ 
ឆ្ន ២ំ០២៣ ផ្ៅកមពុជា 

71 51 51 51 អរក 

ចំនួនគ្រូជំនួយជផ្គ្មើេជាតិ បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេគ្រូជំនួយជផ្គ្មើេជាតិ 97 120 120 120 អរក 
ចំនួនអនុរកសជផ្គ្មើេជាតិ បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ អនុរកសជផ្គ្មើេជាតិ 71 59 59 59 អរក 
ចំនួនកើឡាករជផ្គ្មើេជាតិ  បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ កើឡាករជផ្គ្មើេជាតិ 572 512 515 515 អរក 
ចំនួនកើឡាការនិើជផ្គ្មើេជាតិ បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ កើឡាការនិើជផ្គ្មើេជាតិ 207 249 250 250 អរក 
ចំនួនអាជាា កណ្តោ ល បណ្ោុ េះបណ្តោ លអាជាា កណ្ោ លេគ្ាប់ែឹកនា ំនិងកាត់ផ្េចកោើ

ការគ្បកួតកើឡាេុើផ្ហគម ផ្លើកទ្ើ ៣២ និងអាសា៊ា នបា៉ា រា៉ា ផ្ហគម
ផ្លើកទ្ើ ១២ ឆ្ន ២ំ០២៣ ផ្ៅគ្បផ្ទ្េ កមពុជា 

472 548 600 657 អរក 

ចំនួនផ្ៅគ្កម បណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្ៅគ្កម 25 50 70 90 អរក 
ចំនួនមស្រនោើបផ្ចចកផ្ទ្េ បណ្ោុ េះបណ្តោ លមស្រនោើបផ្ចចកផ្ទ្េ 345 390 433 471 អរក 
ចំនួនកើឡាករ និងគ្បតិភូចូលរមួ  
ការគ្បកួតស្រហវង់កូហវូនើ  

ចូលរមួការគ្បកួត ស្រហវង់កូហវូនើ  
- - 23 - អរក 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ដំណាក់កាលទី៣៖ កា កសាងម្រព័នធអប់  ំនិងកា អភិវឌ្ឍសរតថភាព 

វតថុបំែង៖ កសាងម្រព័នធអប់  ំងឹមា ំនិងកា អភិវឌ្ឍសរតថភាព រដើរបធីានាកា ទទួលកា អប់ មំ្រកបរោយគុែភាព សរធ្រ៌ និងប យិាបនា 
ផលសរម្រចទី១៖  កា រ ៀបចំរោលនរយាបាយ ណផនកា  និងកា ពិនិតយតារោន វាយតម្រៃ រោយរតត តរលើលទធផលម្តូវបានពម្ងឹង 
ចំនួនផ្ោលនផ្ោបាយ និងផផនការអប់រ ំ
ផែលផ្តោ តផ្លើលទ្ធផល និងាន 
លកខណ្ៈបរោិបនន គ្តូវបានបផ្ងកើត 

កសាងផ្ោលនផ្ោបាយ និងផផនការអប់រផំផែកផ្លើការ
វភិារ ភេោុតាង និងទ្ិននន័យ រមួបញ្ាូ លទងំទ្ិននន័យផែល
បានមកព្ើការគ្សាវគ្ជាវ និងឧតោានុវតោន៍អប់រ ំនិងាន
លកខណ្ៈបរោិបនន 

- 1 2 2 
រប 
ផក 

ចំនួនផ្ោលនផ្ោបាយ និងផផនការអប់រ ំ
ផផែកផ្លើលទ្ធផលគ្តូវបានអនុវតោ និង  
ព្ិនិតយតាមដ្ឋន វាយតនមល 

អនុវតោ និងព្ិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមល ផ្ោលនផ្ោបាយ 
និងផផនការអប់រផំផែកផ្លើលទ្ធផល ផ្ែើមបើធានាគ្បេិទ្ធភាព្ 
និងផលគ្ត ប់ព្ើការវនិិផ្ោរផ្លើវេ័ិយអប់រ ំ

- - 2 2 

 

រប 

ផផនការយុទ្ធសាស្រេោវេ័ិយអប់រ ំ២០២៤-
២០២៨ គ្តូវបានអនុម័ត និងអនុវតោ 

ផ្រៀបចំផផនការយុទ្ធសាស្រេោ វេ័ិយអប់រ ំ២០២៤-២០២៨ 
ផផែកផ្លើភេោុតាង និង ការចូលរមួ ព្ើអនកពាក់ព្័នធ ទងំអេ់ 

ESP  

2019-2023 
  

ESP  

2024-2028 
ផ.ក 

គ្បព្័នធព្័ត៌ានគ្រប់គ្រងអប់រ ំគ្តូវបានផ្្វើ
ទ្ំផ្នើបកមម និងេុខែុមនើយកមម 

 

ផ្្វើទ្ំផ្នើបកមមនិងេុខែុមនើយកមមគ្បព្័នធព្័ត៌ានគ្រប់គ្រង
អប់រ ំ(EMIS) 

- - 

ទ្ំផ្នើបកមមគ្បព្័នធ និង
ផ្្វើេុខែុមនើកមម
គ្បព្័នធ ផ្ដ្ឋយព្និិតយ
ផ្ៅផ្លើ ផ្ហដ្ឋា រចនេ
មព័នធ Capacity 

Hardware នងិគ្បព្ន័ធ
គ្រប់គ្រងទ្ិននន័យឱ្យ
ានេុវតថិភាព្ នងិ
ានផ្េថរភាព្ 

ទ្ំផ្នើបកមមផ្លើ
គ្បព្័នធ និងអភិវឌ្ឍ
គ្បព្័នធគ្រប់គ្រង 
database នងិ 
គ្បព្័នធេុវតថភិាព្ 
ផ្ែើមបើេាហរនោកមម 
និងេុខែុមនើកមម
ទ្ិនននយ័ព្ើគ្បភព្

នានា 

ព្.អ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

គ្បព្័នធគ្រប់គ្រងទ្ិននន័យេិេស  ព្គ្ងើកចំនួនសាលាផ្រៀនផ្ោលផ្ៅផ្ៅតាមបណ្តោ រាជធានើ 
ផ្ខតោ ផ្ែើមបើអនុវតោគ្បព្័នធគ្រប់គ្រងទ្ិននន័យេិេស
គ្បកបផ្ដ្ឋយេុគ្កឹតភាព្ 

132 

សាលា 

គ្េុកព្ួក 

ផ្ខតោផ្េៀមរាប 

1 

ផ្ខតោផ្េៀមរាប 

6 

រាជធានើ ផ្ខតោ 
(1+5) 

12 

រាជធានើ ផ្ខតោ 
(6+6) 

ព្.អ 

េនោិេុខទ្ិននន័យ (Data Security) 
េុវតថិភាព្ននការផ្គ្បើគ្បាេ់ និងភាព្ជា
ឯកជនននអនកផ្គ្បើគ្បាេ់ (User Privacy) 

េិកាខ សាលាព្ិផ្គ្ោេះផ្ោបល់េោើព្ើលទ្ធភាព្ននការគ្បមូល
ធាតុចូល ផ្ែើមបើផ្្វើការអភិវឌ្ឍនិងធានាភាព្ជាឯកជននន
ទ្ិននន័យ និងអនកផ្គ្បើគ្បាេ់ទ្ិននន័យអប់រ ំ

- - 50 នាក់ 
150 នាក់ 

(50+100) 
ព្.អ 

ចំនួនមស្រនោើជំនាញថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់  
រាជធានើ ផ្ខតោ គ្តូវបានព្គ្ងឹងេមតថភាព្
ផ្លើការង្ហរេថិតិអប់រ ំនិងឌ្ើជើថល  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លេមតថភាព្មស្រនោើជំនាញថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់
រាជធានើ ផ្ខតោ ផ្លើការង្ហរ េថិតិអប់រ ំនិងឌ្ើជើថល  - - 61 នាក់ 

153 នាក់ 

(61+92) 
ព្.អ 

ចំនួនមស្រនោើជំនាញថាន ក់រាជធានើ ផ្ខតោគ្តូវបាន 
ព្គ្ងឹងផ្លើការគ្បមូល ផលិត និងផ្គ្បើគ្បាេ់ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លេមតថភាព្មស្រនោើជំនាញថាន ក់រាជធានើ ផ្ខតោ 
និងរែាបាលគ្កុង គ្េុក ខណ្ឌ  ផ្លើការង្ហរេថិតិអប់រ ំនិងឌ្ើជើថល  

- - 204 នាក់ 
512 នាក់ 

(204+308) 
ព្.អ 

ផលសរម្រចទី២៖ សរតថភាពបុគគលិកអប់  ំនិងសរតថភាពសាថ ប័ន រតត តរលើសរិទធករម ម្តូវបានពម្ងឹង  

ចំនួនអងគភាព្ថាន ក់កណ្តោ ល និងមន្ើរ
អយក រាជធានើ ផ្ខតោ អនុវតោការវាយតនមល
បុរគលិកអប់រ ំ

អនុវតោគ្បព្័នធគ្រប់គ្រង ផផែកផ្លើេមិទ្ធកមម អនុវតោ 
សាកលបង 

នាយកដ្ឋា ន ៣ 

បល ផក ហវ 

អនុវតោ 
សាកលបង 

នាយកដ្ឋា ន ៣ 

បល ផក ហវ 

អនុវតោគ្រប់ អងគ
ភាព្ថាន ក់កណ្តោ
ល និងមន្ើរ
អយក 

(៦៨ អងគភាព្) 

អនុវតោគ្រប់ អងគ
ភាព្ថាន ក់កណ្តោ
ល និងមន្ើរ
អយក 

(១០០ អងគភាព្) 

បល 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនមស្រនោើជាអនកែឹកនា ំនិងគ្រប់គ្រងផ្ៅ
ថាន ក់កណ្តោ ល និងមន្ើរអយក រាជធានើ 
ផ្ខតោ ានេមតថភាព្ផ្ឆ្លើយតបផ្ៅនឹង 
រដ្ឋា ភិបាលឌ្ើជើថល និងនវានុវតោន៍នន 
រែាបាលសាធារណ្ៈ 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្មស្រនោើែឹកនានំិងគ្រប់គ្រងេោើព្ើរដ្ឋា ភិបាល 
ឌ្ើជើថល និងនវានុវតោន៍នន រែាបាលសាធារណ្ៈ 
 

១០០នាក់ (មស្រនោើ
គ្រប់គ្រងថាន ក់កណ្តោ
ល និងរាជធានើ 
ផ្ខតោ) 

១០០នាក់ (មស្រនោើ
គ្រប់គ្រងថាន ក់ក
ណ្តោ ល និងរាជធានើ 
ផ្ខតោ) 

១២០នាក់ (មស្រនោើ
គ្រប់គ្រងថាន ក់ក
ណ្តោ ល និងរាជ
ធានើ ផ្ខតោ) 

២៤០នាក់ (មស្រនោើ
គ្រប់គ្រងថាន ក់ក
ណ្តោ ល និងរាជ
ធានើ ផ្ខតោ) 

បល 

ចំនួននាយកសាលាគ្តូវបានបណ្ោុ េះប
ណ្តោ លផ្លើការង្ហរគ្រប់គ្រងបុរគលិក ការ
ព្គ្ងឹងវនិ័យ និងគ្បព្័នធផ្ឆ្លើយតប  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្លើការង្ហរគ្រប់គ្រងបុរគលិក ការព្គ្ងឹង 
វនិ័យ និងគ្បព្័នធផ្ឆ្លើយតប - ៨០០នាក់ ៨០០នាក់ ៨០០នាក់ បល 

ចំនួនវទិ្ាល័យផ្ៅតាមរាជធានើ ផ្ខតោ 
ផ្គ្បើគ្បាេ់គ្រូបផ្គ្ងៀន គ្េបតាមនិោម
(កំផណ្ទ្គ្មង់ រែាបាលសាធារណ្ៈ) 
 

កាត់បនថយបរាិណ្គ្រូបផ្គ្ងៀនកគ្មិតឧតោមផែលផ្លើេ
តគ្មូវការផ្ៅតាមវទិ្ាល័យ 

េកមមភាព្ថមើ េកមមភាព្ថមើ 

វទិ្ាល័យ ៣០ 
គ្តូវបានកាត់
បនថយបរាិណ្គ្រូ
បផ្គ្ងៀនកគ្មិត
ឧតោមផែល ផ្លើេ
តគ្មូវការ 

វទិ្ាល័យ ៣០ 
គ្តូវបានកាត់
បនថយបរាិណ្គ្រូ
បផ្គ្ងៀនកគ្មិត
ឧតោមផែល ផ្លើេ
តគ្មូវការ 

បល 

ចំនួនមស្រនោើថាន ក់កណ្តោ លទ្ទ្ួលឋានៈវជិាា
ជើវៈអនកឯកផ្ទ្េអប់រលំែ អនកឯកផ្ទ្េ
ឈានមុខ និងអនកឯកផ្ទ្េផ្ឆ្នើម  

អនុវតោគ្កបខណ្ឌ រនលងអាជើព្គ្រូបផ្គ្ងៀន 
- - 

លែៈ10 

ឈានមុខ: 5 

លែៈ10 

ឈានមុខ:5 

ផ្ឆ្នើម: 3 
រប បល 

ចំនួនមស្រនោើមន្ើរទ្ទ្ួលឋានៈ វជិាា ជើវៈអនក
ឯកផ្ទ្េអប់រលំែ អនកឯកផ្ទ្េឈានមុខ 
និងអនកឯកផ្ទ្េផ្ឆ្នើម 

អនុវតោគ្កបខណ្ឌ រនលងអាជើព្ គ្រូបផ្គ្ងៀន (ការវនិិផ្ោរ
ផ្នេះផតផ្ៅផ្លើេកមមភាព្ បណ្ោុ េះបណ្តោ ល ផ្លើការអនុវតោ
រនលងអាជើព្ ផ្ដ្ឋយមិនរិតបញ្ចូ លផ្លើការផ្លើកទ្ឹកចិតោែល់
គ្រូ នាយក និងអនកឯកផ្ទ្េអប់រផំ្ទ្) 

- -  
លែៈ5 

ឈានមុខ: 5 

លែៈ5 

ឈានមុខ: 5 

ផ្ឆ្នើម: 1 
រប បល 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនមស្រនោើការោិល័យ អប់រគំ្កុង គ្េុក 
ខណ្ឌ  ទ្ទ្ួលឋានៈវជិាា ជើវៈអនកឯកផ្ទ្េ
អប់រលំែ អនកឯកផ្ទ្េឈានមុខ និងអនក
ឯកផ្ទ្េផ្ឆ្នើម 

អនុវតោគ្បព្័នធគ្រប់គ្រងរុណ្ផលផ្ៅគ្រប់អងគភាព្ថាន ក់ 
កណ្តោ ល និងមន្ើរអប់រ ំយុវជន និងកើឡារាជធានើ ផ្ខតោ 

- - 
លែៈ5 

ឈានមុខ: 5 

លែៈ5 

ឈានមុខ: 5 

ផ្ឆ្នើម: 1 
រប បល 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនទ្ទ្ួលឋានៈវជិាា ជើវៈ  
ជាគ្រូលែ គ្រូឈានមុខ និងគ្រូផ្ឆ្នើម 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀន ផ្លើការង្ហរគ្រប់គ្រង 
កាត់បនថយបរាិណ្គ្រូបផ្គ្ងៀនកគ្មិតឧតោមផែលផ្លើេ
តគ្មូវការផ្ៅតាមវទិ្ាល័យ 
 

- - 
លែៈ150 

ឈានមុខ: 50 

 

លែៈ150 

ឈានមុខ: 50 

ផ្ឆ្នើម: 10 
រប បល 

ចំនួននាយកសាលាផ្រៀនទ្ទ្ួលឋានៈ 
វជិាា ជើវៈជានាយកលែ នាយកឈានមុខ 
និងនាយកផ្ឆ្នើម 

ផោល់ឋានៈវជិាា ជើវៈជានាយកលែ នាយកឈានមុខ និង
នាយកផ្ឆ្នើម - - 

លែៈ150 

ឈានមុខ: 50 

 

លែៈ150 

ឈានមុខ: 50 

ផ្ឆ្នើម: 10 
រប បល 

េោង់ដ្ឋអនកឯកផ្ទ្េអប់របំានអនុម័ត 
និងផ្គ្បើគ្បាេ់  

ផ្រៀបចំេោង់ដ្ឋអនកឯកផ្ទ្េអប់រ(ំអនកឯកផ្ទ្េការគ្រប់គ្រង 
រែាបាលអប់រ ំររុផ្កាេលយ និងវ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀន អភិវឌ្ឍន៍
កមមវ ិ្ ើេិកា រង្ហវ យតនមល លទ្ធផលេិកា)  

- - 1 0 អរបផ 

អនកឯកផ្ទ្េផ្ោលនផ្ោបាយ និង
ផផនការអប់រ ំ

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកផ្រៀបចំផ្ោលនផ្ោបាយ និង
ផផនការអប់រផំ្ៅថាន ក់កណ្តោ លឱ្យកាល យជាអនកឯកផ្ទ្េ 

- - 10 10 
រប 
ផក 

អនកឯកផ្ទ្េការគ្រប់គ្រងរែាបាលអប់រ ំ អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េការគ្រប់គ្រងរែាបាលអប់រ ំ - - 10 10 បល 
អនកឯកផ្ទ្េររុផ្កាេលយ និងវ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀន 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េររុផ្កាេលយ និងវ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀន 

- - 15 15 អកេ 

អនកឯកផ្ទ្េអភិវឌ្ឍន៍កមមវ ិ្ ើ េិកា អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េអភិវឌ្ឍន៍កមមវ ិ្ ើ េិកា - - 15 15 អកេ 
អនកឯកផ្ទ្េរង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិកា អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េរង្ហវ យតនមល លទ្ធផលេិកា - - 15 15 ្រអ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ផលសរម្រចទី៣៖ កា ម្គប់ម្គងហិ ញ្ញវតថុ រៅកាុងវិស័យអប់ មំ្តូវបានពម្ងឹង      

អគ្តារាល តរវាងផផនការយុទ្ធសាស្រេោបើឆ្ន ំ
និងរផ្គ្ាងថវកិាគ្បចឆំ្ន គំ្តូវបាន 
កាត់បនថយ 

តគ្មង់ទ្ិេផ្លើការផ្រៀបចំ និងការអនុវតោផផនការថវកិាកមម
វ ិ្ ើផផែកផ្លើេមិទ្ធកមម - 200 300 300 ហវ អរបផ ផក 

ទ្ំផ្នើបកមមគ្បព្័នធព្័ត៌ានវទិ្ាផ្គ្ោងថវកិា
គ្បចឆំ្ន  ំ
 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លេោើព្ើការផ្គ្ោងថវកិាគ្បចឆំ្ន រំបេ់ថាន ក់ 
កណ្តោ ល និងថាន ក់រាជធានើ ផ្ខតោ - 264 264 264 ហវ អរបផ ផក 

អគ្តាការទូ្ទត់ចំណ្តយថវកិាកមមវ ិ្ ើកនុង
រងវង់ +/-៥% ផ្្ៀបនឹងចាប់ថវកិា 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លេដើព្ើការផ្គ្បើគ្បាេ់គ្បព្័នធព្័ត៌ានវទិ្ា
េគ្ាប់ការ គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ គ្កេួងអប់រ ំយុវជន និង
កើឡា (EFMS) និងនើតិវ ិ្ ើហរិញវតថុែល់អងគភាព្ថវកិា 

- - 200 200 ហវ 

ផ្ោលការណ៍្ផណ្នាេំោើព្ើការគ្រប់គ្រង
ហរិញ្ញវតថុរបេ់គ្កេួងអប់រ ំយុវជន និង
កើឡា (FMM) គ្តូវបានផ្រៀបចំ 

ផ្រៀបចំ និងផសព្វផាយផ្ោលការណ៍្ផណ្នាេំោើព្ើការ
គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុរបេ់គ្កេួងអប់រ ំយុវជន និងកើឡា - - 228 228 ហវ 

មុខេញ្ជញ ចំណ្តយលមែិតេគ្ាប់ 
ការអនុវតោថវកិាផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ដុ េះ
បណ្តដ លគ្រូគ្រប់កគ្មិត គ្តូវបានផ្រៀបចំ 

ផសព្វផាយ និងដ្ឋក់ឲ្យ ផ្គ្បើគ្បាេ់ ផ្ោលការណ៍្ផណ្នា ំ
េដើព្ើមុខេញ្ជញ ចំណ្តយលមែិតតាមគ្រឹេះសាថ ន 
បណ្ដុ េះបណ្តដ លគ្រូគ្រប់កគ្មិត 

- - 120 120 ហវ 

ចំនួនមស្រនដើគ្តូវបានព្គ្ងឹងេមតថភាព្
ជំនាញ ភាព្ជាអនកែឹកនានំិងការទ្ទ្ួល 
ខុេគ្តូវផ្លើការង្ហរផកទ្គ្មង់ផ្ផសងៗ 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លជំនាញ ផ្ផសងៗ ែួចជា៖ រណ្ផ្នយយ 
ហរិញ្ញវតថុ ព្័ត៌ានវទិ្ា កុំព្យូទ្័រ។ល។ 
េិកាខ សាលាបណ្ដុ េះបណ្តដ ល ការគ្រប់គ្រងការតល េ់បដូរ 
ផារភាា ប់ ជាមួយការង្ហរផកទ្គ្មង់ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ
សាធារណ្ៈ 

- - 60 60 ហវ 



 ទ្ំព្័រទ្ើ 37 
 

អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនអងគភាព្ថវកិាគ្តូវបានព្គ្ងឹងនិង
ព្គ្ងើកការផ្គ្បើគ្បាេ់គ្បព្័នធបផ្ចចកវទិ្ា
ព្័ត៌ានវទិ្ាកនុងការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លេដើព្ើគ្បព្័នធព្័ត៌ានវទិ្ាេគ្ាប់ការ
គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុផ្ៅតាមអងគភាព្ថវកិា និងគ្រឹេះសាថ ន
េិកាសាធារណ្ៈ 

- 228 228 228 ហវ 

ភាររយអងគភាព្ថវកិា និងសាលាផ្រៀន 
គ្តូវបានព្ិនិតយតាមដ្ឋននិងវាយតនមលផ្លើ
ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ 
 

ផ្្វើបចចុបបននភាព្ និងបណ្ដុ េះបណ្តដ លេដើព្ើគ្បព្័នធព្ិនិតយតាម
ដ្ឋននិងវាយតនមលការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុរបេ់សាលាផ្រៀន
សាធារណ្ៈ ែល់មន្ើរអយក ការ.ិអយក គ្កុង គ្េុក ខណ្ឌ  
និងសាលាផ្រៀនសាធារណ្ៈ 

- - 424 310 ហវ 

ភាររយសាលាផ្រៀនសាធារណ្ៈគ្តូវបាន
បផ្ងកើនេវ័យភាព្និងរណ្ផ្នយយភាព្
ហរិញ្ញវតថុ 

ផ្្វើបចចុបបននភាព្ និងបណ្ោុ េះ បណ្តោ ល ផ្ោលការណ៍្ 
ផណ្នាេំោើព្ើការគ្រប់គ្រងមូលនិ្ិែំផ្ណ្ើ រការសាលាផ្រៀន
សាធារណ្ៈ រមួនិង គ្បព្័នធផ្គ្ោងថវកិា និងកិចចបញ្ា ិកា
រណ្ផ្នយយតាមគ្បព្័នធកុំព្យូទ្័រ 

- - 900 900 ហវ 

ចំនួនអនកចូលរមួ េិកាខ េិលាព្ិផ្គ្ោេះ
ផ្ោបល់ផ្លើគ្កបខណ្ឌ ព្ិនិតយតាម និង
វាយតនមល ថវកិាេមិទ្ធកមម 
 

ផ្រៀបចំគ្កបខណ្ឌ ព្ិនិតយតាម និងវាយតនមល ថវកិាេមិទ្ធកមម 

- - 485នាក់ - អរបផ ព្វ 

ចំនួនអនកចូលរមួេិកាខ សាលាផ្រៀបចំ
គ្បព្័នធរបាយការណ៍្េមិទ្ធកមមអនឡាញ 
 

េិកាខ សាលាព្ិផ្គ្ោេះផ្ោបល់េោើព្ើការផ្រៀបចំគ្បព្័នធរបាយ
ការណ៍្េមិទ្ធកមមអនឡាញ - - ១០០នាក់ 250នាក់ អរបផ ព្វ 

អភិវឌ្ឍន៍េមតថភាព្ផ្លើការផ្គ្បើគ្បាេ់
គ្បព្័នធរបាយការណ៍្េមិទ្ធកមមអនឡាញ 
 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លេោើព្ើការផ្គ្បើគ្បាេ់គ្បព្័នធរបាយការណ៍្
េមិទ្ធកមមអនឡាញ 
 

- -  250នាក់ អរបផ ព្វ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ផលសរម្រចទី៤៖ ម្គឹឹះសាថ នបែតុ ឹះបណាត លម្គូម្តូវបានណម្រកាៃ យជាវិទាសាថ នជំនាន់ថ្មី  សម្មាប់កា បែតុ ឹះបណាត លម្គូសតវតស ទ៍ី២១     

ចំនួនគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ ាន
ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធ គ្េបតាមការផ្រៀន 
និងបផ្គ្ងៀនកនុងេតវតសរទ៍្ើ២១ 

ព្គ្ងើក និងសាោ រផ្ ើងវញិនូវ ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធរូបវន័ោ 
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ និងសាលាអនុវតោ - - 

3 

(NIE, TEC-PP, 

TEC-BB) 

7 
(3+4) 

បវ សាលាររុ. 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េានេមតថភាព្អនុវតោ
ការអប់រ ំSTEM, ICT និងវ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀនថមើ 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្គ្រូឧផ្ទ្្េផ្លើការអ់បរ ំSTEM, ICT និង
វ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀនថមើ - - - 200 នាក់ បវ សាលាររុ. 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េផ្ៅតាមមជឈមណ្ឌ ល
ររុផ្កាេលយភូមិភារទ្ទ្ួលបានបរញិ្ញប
គ្តជាន់ខពេ់ផផនក C&I, ICT, STEM, 
ECE និងការអប់របំរោិបនន 

ផ្លើកកមពេ់រុណ្វុឌ្ឍគិ្រូឧផ្ទ្្េផ្ៅតាមមជឈមណ្ឌ ល
ររុផ្កាេលយភូមិភារ 

- - 
40 នាក់ 
(20 RUPP, 5 
QUT, 15 KNUE) 

40 នាក់ 
(20 RUPP, 5 

QUT, 15 KNUE) 
បវ 
CDPF3, KOICA 

កមមវ ិ្ ើបណ្ោុ េះបណ្តោ លបរញិ្ជញ បគ្តគ្តូវ
បានផកលមែ 

ផ្រៀបចំេិកាខ សាលាព្ិផ្គ្ោេះផ្ោបល់ផកលមែកមមវ ិ្ ើបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លថាន ក់បរញិ្ជញ បគ្តអប់រផំ្ៅវទិ្ាសាថ នររុផ្កាេលយ 

- 582នាក់ 100នាក់ x5ែង 100នាក់ x5ែង បវ លាររុ. អរឧេ 

ចំនួនគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូាន 
េាភ រៈបផ្គ្ងៀននិងផ្រៀនគ្េបតាមេោង់ដ្ឋ 

ផោល់េាភ រៈេគ្ាប់ការផ្រៀន និងបផ្គ្ងៀនឱ្យបានគ្រប់គ្ោន់ 
14 14 (14+0) 19 (14+5) 19 (19+0) បវ សាលាររុ. 

កញ្ចប់េោង់ដ្ឋខលឹមសារបផ្គ្ងៀននិងផ្រៀន 
គ្តូវបានផ្រៀបចំ 

ផ្រៀបចំកញ្ចប់េោង់ដ្ឋខលឹមសារបផ្គ្ងៀននិងផ្រៀន 
- - 

ព្ិនិតយ និងេរផ្េរ
ខលឹមសារផ្មផ្រៀន 

បញ្ចប់ការេរផ្េរ
ខលឹមសារផ្មផ្រៀន 

បវ សាលាររុ. 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េទ្ទ្ួលបានការបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ ល 
 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូឧផ្ទ្្េឱ្យានបរញិ្ជញ បគ្តជាន់ខពេ់
ផ្ ើងផ្ៅផ្លើឯកផ្ទ្េ េិកាេងគម ការេិកាវេ័ិយអប់រ ំ 
ចិតោវទិ្ាអប់រ ំនិង ICT កនុងការអប់រ ំ

5 5 10 10 
បវ សាលាររុ. 
JICA 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនមស្រនោើគ្រប់គ្រងផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ ន 
បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូទ្ទ្ួលបានការបណ្ោុ េះ
បណ្តោ លេោើព្ើភាព្ជាអនកែឹកនា ំ

បណ្ោុ េះបណ្តោ លមស្រនោើគ្រប់គ្រងអំព្ើភាព្ជាអនកែឹកនា ំ 
ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ  - - 14 14 បវ សាលាររុ. 

ចំនួនគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ ផែល
ានយនោការធានារុណ្ភាព្ ការអប់រគំ្រូ
បផ្គ្ងៀនគ្តូវបានបផ្ងកើត 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀនផ្លើយនោការ ធានារុណ្ភាព្ 
ការអប់រគំ្រូបផ្គ្ងៀនផ្ៅតាម គ្រឹេះសាថ ន - - 

1PSTTC , 

4RTTC & NIE 

1PSTTC , 

4RTTC & NIE 
បវ សាលាររុ. 

ដំណាក់កាលទី៤៖ កា បែតុ ឹះបណាត លធ្នធានរនុសសសម្មាប់ប វិតតករមរសដឋកិចេឌ្ីជីថ្ល 

វតថុបំែង៖ បែតុ ឹះបណាត លធ្នធានរនុសសសម្មាប់ប វិតតករមឌ្ីជីថ្ល 

ផលសរម្រចទី១៖  កា កសាងបុរ លកខខែឌ សម្មាប់ប វិតតករមឌ្ីជីថ្លរៅកាុងរអកូសុីណសតរម្នកា អប់  ំម្តូវបានរ ៀបចំរ ើង 
ាតិកាឌ្ើជើថលផែលោគំ្ទ្ែល់ការេិកា 
ជាលកខណ្ៈបុរគល គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតការផលិតាតិកា ឌ្ើជើថល (វ ើផ្ែអូ ផ្េៀវផ្ៅ និង
្នធានេិកា) ជាលកខណ្ៈចគ្មុេះផែលោគំ្ទ្ែល់ការផ្រៀន
ជាលកខណ្ៈបុរគល 

- ថាន ក់ទ្ើ10-12 ថាន ក់ទ្ើ7-12 ថាន ក់ទ្ើ1-12 
មអឌ្ច 
នា.ពាក់ព្័នធ 
 

ផ្វទ្ិកាឌ្ើជើថលេគ្ាប់ែំផ្ណ្ើ រការផ្រៀន 
និងបផ្គ្ងៀនតាម គ្បព្័នធផ្អ ចិគ្តូនិក 
និង ព្ើចាៃ យគ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតផ្វទ្ិកាឌ្ើជើថលជាលកខណ្ៈផ្រហទ្ំព្័រ Website និង 
កមមវ ិ្ ើ App េគ្ាប់ោគំ្ទ្ែល់ ការផ្រៀននិងបផ្គ្ងៀន ជា
លកខណ្ៈេមកាលកមម និងអេមកាលកមម 

0 0 1 1 
មអឌ្ច 
នា.ពាក់ព្័នធ 

កមមវ ិ្ ើេិកាមុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន 
គ្តូវបានផកលមែ 

ផកេគ្មួលកមមវ ិ្ ើេិកាមុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន  
- - ថាន ក់ទ្ើ10-12 ថាន ក់ទ្ើ7-9 

មអឌ្ច 
នា.ពាក់ព្័នធ 

ថាន ក់ផ្រៀនផែលានបំពាក់គ្បព្័នធ 
េមកាលកមមគ្តូវបានបផ្ងកើត 

បំពាក់គ្បព្័នធេមកាលកមម (Live Teaching) តាមថាន ក់
ផ្រៀនកនុងេលាផ្រៀនចំនួន១០ 

- ថាន ក់ទ្ើ12 ថាន ក់ទ្ើ10-12 ថាន ក់ទ្ើ7-12 មអឌ្ច 
 

ផ្ោលនផ្ោបាយេោើព្ើការអប់រឌំ្ើជើថល 
និងអកខរកមមឌ្ើជើថល គ្តូវបានបផ្ងកើត 

ផ្រៀបចំផ្ោលនផ្ោបាយេោើព្ើការអប់រឌំ្ើជើថល និងអកខរកមម
ឌ្ើជើថល 

- - 
ផ្រៀបចំផ្ោល
នផ្ោបាយ 

ផសព្វផាយ រប នា.ពាក់ព្័នធ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

មជឈមណ្ឌ លេគ្ាប់ការអប់រឌំ្ើជើថល 
និងការអប់រពំ្ើចាៃ យ និងមជឈមណ្ឌ ល 
ទ្ិននន័យនន ក.អ.យ.ក គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតមជឈមណ្ឌ លេគ្ាប់ការអប់រឌំ្ើជើថល និងការអប់រពំ្ើ
ចាៃ យ និងមជឈមណ្ឌ ល ទ្ិននន័យនន ក.អ.យ.ក  0 0 1 2 

(1+1) 
មអឌ្ច 

បណ្តោ ញសាកល វទិ្ាល័យសាយប័រ 
កមពុជាគ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតបណ្តោ ញសាកលវទិ្ាល័យ សាយប័រកមពុជា 
0 0 3 

6 
(3+3) 

អរឧេ  
HEIs 

ការបផ្ងកើតកមមវ ិ្ ើេិកាកគ្មិតឧតោមេិកា
ផ្លើមុខជំនាញផ្េែាកិចចឌ្ើជើថល 
(គ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកាចំនួន៦ 
បានចួលរមួ) 

បផ្ងកើតមហាវទិ្ាល័យផ្េែាកិចច    បផ្ចចកវទិ្ាឌ្ើជើថល 
ននសាកលវទិ្ាល័យជាតិគ្រប់គ្រង  
 
 

1 
1 

(1+0) 
1 

(1+0) 
1 

(1+0) 
NUM 
អរឧេ  

ផលសរម្រចទី២៖  រអកូសុីណសតរចបំាច់សម្មាប់ោមំ្ទដល់កា បែតុ ឹះវរបធ្រ៌ម្សាវម្ជាវ កា ពម្ងីកគំនិតម្ចាម្រឌ្ិត និងកា រលើកករពស់នវានុវតតន៍ ម្តូវបានពម្ងឹង សម្មាប់កា អប់ វិំទាសាស្រសត និងបរចេកវិទា  

បរ្នបាលននមូលនិ្ិការគ្សាវគ្ជាវ 
រំនិតនចនគ្បឌ្ិត និងនវានុវតោន៍  
គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតមូលនិ្ិការគ្សាវគ្ជាវ រំនិតនចនគ្បឌ្ិត និងនវានុវតោន៍
ននគ្កេួងអប់រ ំយុវជន និងកើឡា ផ្ដ្ឋយានការទ្ទ្ួល
សាគ ល់ និងផគ្បកាល យជាបរ្នបាលេងគម 

0 0 1 1 មអឌ្ច 

មជឈមណ្ឌ លនវានុវតោ Mechatronic, ជើវ
បផ្ចចកវទិ្ានិងផ្មកានិក និងឧទ្ានវទិ្ា
សាស្រេោ គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតជឈមណ្ឌ លនវានុវតោ Mechatronic, ជើវបផ្ចចកវទិ្ា 
និងផ្មកានិក និងឧទ្ានវទិ្ាសាស្រេោ េគ្ាប់ោគំ្ទ្ែល់ 
ការអនុវតោកមមវ ិ្ ើេិកាវទិ្ាសាស្រេោ និងបផ្ចចកវទិ្ាកគ្មិត 
ម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ  

0 0 1 1+2 មអឌ្ច 

ការគ្បកួតគ្បផជងផ្លើកកមពេ់ការអប់រ ំ
វទិ្ាសាស្រេោនិងបផ្ចចកវទិ្ា គ្តូវបាន
ផ្រៀបចំ ផ្រៀងរាល់ឆ្ន  ំ

ព្គ្ងើកេកមមភាព្គ្បកួតគ្បផជងផ្លើកកមពេ់ការអប់រ ំ
វទិ្ាសាស្រេោនិងបផ្ចចកវទិ្ា (មផ្ហាគ្េព្វទិ្ាសាស្រេោ  
ការគ្បកួតរផ្គ្ាង ការគ្បកួតេផ្ងកត្មមជាតិ)  

- 
200  
សាលា 

300 

(200+100) 
350  

(300+50) មអឌ្ច 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនរផ្គ្ាងគ្សាវគ្ជាវ រំនិតនចនគ្បឌ្ិត 
និងនវានុវតោន៍  ននគ្រឹេះសាថ នេិកា 
សាធារណ្ៈ  

ោគំ្ទ្រផ្គ្ាងគ្សាវគ្ជាវ រំនិតនចនគ្បឌ្ិត និងនវានុវតោន៍នន 
គ្រឹេះសាថ នេិកាសាធារណ្ៈ ផ្ដ្ឋយថវកិារបេ់បរ្នបាល - 10 60 (10+50) 110 (60+50) មអឌ្ច 

ផលសរម្រចទី៣៖ សរតថភាព បស់បុគគលិកអប់ សំម្មាប់កា អប់ ឌំ្ីជីថ្ល      
ចំនួននាយកសាលាផ្រៀន ានេមតថភាព្
អនុវតោការអប់រ ំឌ្ើជើថលតាមេោង់ដ្ឋ 
(កុារតូច បឋមេិកា ម្យមេិកា 
ឧតោមេិកា ផ្គ្ៅគ្បព្័នធ យុវជន កើឡា) 
(ផ្ផោើមព្ើរផ្គ្ាង និងចូលរមួព្ើរែាបផ្ណ្ោើ រៗ ) 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្នាយកសាលាផ្រៀនផ្លើការអប់រ ំ
ឌ្ើជើថល 

30 នាក់ 275នាក់ 125នាក់ 155នាក់ បវ បវព្ 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនានេមតថភាព្អនុវតោ
ការអប់រឌំ្ើជើថល (កុារតូច បឋមេិកា 
ម្យមេិកា ឧតោមេិកា ផ្គ្ៅគ្បព្័នធ  
យុវជន កើឡា) (ផ្ផោើមព្ើរផ្គ្ាង និង 
ចូលរមួព្ើរែាបផ្ណ្ោើ រៗ ) 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀនផ្លើការអប់រឌំ្ើជើថល 

857នាក់ 9,534នាក់ 2,500នាក់ 3,000នាក់ បវ បវព្ 

ចំនួនបុរគលិកអប់រាំន េមតថភាព្ 
អនុវតោការអប់រ ំឌ្ើជើថល (កុារតូច 
បឋមេិកា ម្យមេិកា ឧតោមេិកា 
ផ្គ្ៅគ្បព្័នធ យុវជន កើឡា) (ផ្ផោើមព្ើ
រផ្គ្ាង និងចូលរមួព្ើរែាបផ្ណ្ោើ រៗ ) 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្បុរគលិកអប់រ ំ(មិនបផ្គ្ងៀន) ផ្លើការ
អប់រ ំឌ្ើជើថល 

៤៥នាក់ ៧០នាក់ ១០០នាក់ ១០០នាក់ បវ បវព្ 

កា អប់ បំ យិាបនា រយនឌ្័  និងបញ្ហា អនត វិស័យរផសងៗ 

វតថុបំែង៖ ធានាថ្នកា អប់ បំ យិាបនា រយនឌ្័  និងបញ្ហា អនត វិស័យរផសងៗរទៀតម្តូវបានបស្រញ្រ បចូលម្គប់កម្រិតម្នម្រព័នធអប់  ំ
ផលសរម្រចទី១៖ កា ចូលរ ៀនសរធ្រ៌ម្តូវបានបរងកើតដល់អាកសិកា ណដលមានតម្រូវកា ពិរសស 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនសាលាផ្រៀនបានព្ិនិតយ និងកំណ្ត់
អតោេញ្ជញ ណ្អនកេិកាផែលានតគ្មូវការ
ព្ិផ្េេផផនករថលង់ ព្ិការផភនក និងផ្ខាយ
េតិបញ្ជញ  ផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រពំ្ិផ្េេ 

កំណ្ត់អតោេញ្ជញ ណ្អនកេិកាផែលានតគ្មូវការព្ិផ្េេ 

៥ ១ 

៦ 

(១+៥) 

៦ 

(៦+០) 

-វជអព្ 

-វ.ិអព្េ 

ការអប់រវំទិ្ាសាស្រេោ និងបផ្ចចកវទិ្ា និង 
ICT េគ្ាប់េិេសានព្ិការភាព្គ្តូវ
បានផ្លើកកមពេ់ផ្ៅ វទិ្ាល័យអប់រ ំ
ព្ិផ្េេ និងវទិ្ាសាថ នជាតិអប់រពំ្ិផ្េេ 

បផ្ងកើតបន្ប់ព្ិផ្សា្ន៍ វទិ្ាសាស្រេោ និងផគត់ផគង់េាភ រ
ព្ិផ្សា្ន៍ និងផ្េវាអុើន្ឺណិ្តផ្ៅតាម វទិ្ាល័យអប់រ ំ
ព្ិផ្េេ និងវទិ្ាសាថ នជាតិអប់រពំ្ិផ្េេ 

០ ០ ០ ៧ 

-វជអព្ 

-អព្េ 

ចំនួនឯកសារ និងេាភ រៈេិកាេគ្ាប់
កមមវ ិ្ ើអប់រពំ្ហុភាសា អប់រពំ្ិផ្េេ និង 
បរោិបនន ផែលបានកសាង និងអភិវឌ្ឍ 

កសាង អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើេិកា ផ្េៀវផ្ៅេិកា ឯកសារ និង
េាភ រៈេិកាេគ្ាប់អប់រពំ្ហុភាសា អប់របំរោិបនន និង
អប់រពំ្ិផ្េេ 

២ ១ ៤ ៥ អព្េ 

ចំនួនផ្េៀវផ្ៅេិកា និងេាភ រៈេិកា
គ្តូវបានផ្បាេះពុ្មភ េគ្ាប់កមមវ ិ្ ើអប់រ ំ
ព្ហុភាសា អប់របំរោិបនន និងអប់រ ំ
ព្ិផ្េេ 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកា ឯកសារ េាភ រៈេិកាេគ្ាប់
អប់រពំ្ហុភាសា អប់របំរោិបនន និងអប់រពំ្ិផ្េេ 

៣៦ ៨៩៦ កាល+

ព្ិផ្េេ៨០០
កាល 

MLE១២៧៦៤៧
កាល 

(៣៦ ៨៩៦ +៤៩ 
៦៣១+ Plan 

៤១១២០)+អប់រ ំ
ព្ិផ្េេ ២២០០
(៨០០+១៤០០) 

 

MLE១៥៨១៤៧
កាល 

(១២៧៦៤៧ 

+ ៣០ ៥០០) 

_IE ១៥០០   _អប់រ ំ
ព្ិផ្េេ៤០០០
(២២០០+

១៨០០) 

MLE១៦៨១៤៧
កាល 

(១៥៨១៤៧+ 

១០ ០០០ភាសា
ចរាយ)       

 -IE ៦០០០កាល 
(១៥០០+ 

៤៥០០)              
-ព្ិផ្េេ ៥៣០០ 

កាល 

(៤០០០+

១៣០០)  

-អព្េ 

-វជអព្ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនា៉ា េុើនផ្បាេះពុ្មពអកសរនគ្បយ ៍និង 
នគ្បយ3៍D  ឧបករណ៍្ផ្ភលង កុំព្យូទ្័រផ្លើតុ 
និងឧបករណ៍្េគ្ាប់វាេ់គ្តផ្ចៀក    

ផគត់ផគង់េាភ រេគ្ាប់ការផ្រៀន និងបផ្គ្ងៀនផ្ៅវទិ្ាល័យ
អប់រពំ្ិផ្េេ និងវទិ្ាសាថ នជាតិ អប់រពំ្ិផ្េេ 

០ ០ 

-ឆ្ន ២ំ០២២ 

-ា៉ា េុើនផ្បាេះពុ្មព
អកសរនគ្បយ ៍និង 
នគ្បយ3៍D=១០
ផ្គ្រឿង 

  ឧបករណ៍្ផ្ភលង៥
ឈុត 

 កុំព្យូទ្័រផ្លើតុ ៣០
ផ្គ្រឿង នងិ

ឧបករណ៍្េគ្ាប់
វាេ់គ្តផ្ចៀក៥
ផ្គ្រឿង៥ 

 

-វជអព្ 

-វ.ិអព្េ 

ផលសរម្រចទី២៖ រសវាអប់ មំ្រកបរោយគុែភាពម្តូវបានផតល់ដល់អាកសិកា  

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនមផ្តោយយេិកា បឋម
េិកា ម្យមេិកាផែលបានបំប៉ាន
េមតថភាព្េោើព្ើការអប់របំរោិបនន 

បំប៉ានេមតថភាព្ផ្លើការអប់របំរោិបននែល់គ្រូបផ្គ្ងៀនផ្ៅ
គ្រប់កគ្មិត ១២៨៥៣ 

១៣១៤៣ 

(១២៨៥៣+

២៩០) 

១៣៤៩៤ 

(១៣១៤៣+

៣៥១) 

 ១៣៨៦៤
(១៣៤៩៤+

៣៧០) 

អព្េ 

ចំនួនគ្រូផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រពំ្ិផ្េេផែល
បានបំប៉ាននិងបណ្ោុ េះបណ្តោ លេមតថភាព្
េោើព្ើការអប់រពំ្ិផ្េេ និងកគ្មិតឌ្ើបលូម 
េោើព្ើការអប់រពំ្ិផ្េេផ្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិ
អប់រពំ្ិផ្េេ 

បំប៉ានេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀនផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រ ំនិងបណ្ោុ េះ
បណ្តោ លេមតថភាព្េោើព្ើការអប់រពំ្ិផ្េេ និងកគ្មិតឌ្ើបលូម
េោើព្ើការអប់រពំ្ិផ្េេផ្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិអប់រពំ្ិផ្េេ ១៦៤ ២១០ ១៩៧ ២០៤ វជអព្ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនគ្រូអប់រពំ្ហុភាសាកគ្មិត 
មផ្តោយយេិកា និងបឋមេិកាទ្ទ្ួលការ
បំប៉ានេោើព្ើការអប់រពំ្ហុភាសា 

បំប៉ានេមតថភាព្គ្រូមផ្តោយយ េិកានិងបឋមេិកា  
េោើព្ើការអប់រពំ្ហុភាសា 

៣៣៥ 
៣៥៤ 

(៣៣៥+១៩) 

៣៥៩ 

(៣៥៤+៥) 

៣៦៧ 

(៣៥៩+៨) 
អព្េ 

ចំនួនេិេសផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រពំ្ិផ្េេ
ទ្ទ្ួលបានអាហារូបករណ៍្(ផ្ខតោ) 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេសផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រពំ្ិផ្េេ 

(ហូបចុក សាន ក់ផ្ៅ និងេាភ រៈេិកា) ៧៣៣ 

(ព្ិការផភនកនិង
រ ថលង់) 

៩៥៤ 

(ព្ិការផភនកនិង
រ ថលង់ ៧៤៩+
េតិបញ្ជញ  
២០៥) 

៩៧៩ 

(ព្ិការផភនកនិង
រ ថលង់ ៧៦៤+
េតិបញ្ជញ  
២១៥) 

៩៩៤ 

(ព្ិការផភនកនិង
រ ថលង់ ៧៦៤+
េតិបញ្ជញ  
២៣០) 

-អព្េ 

-មន្ើរអយក.ផ្ខតោ 

ចំនួនផ្ខតោផែលបានចុេះព្ិនិតយតាមដ្ឋន
ការអនុវតោកមមអប់រពំ្ហុភាសា និងអប់រ ំ
បរោិបនន 

ព្ិនិតយតាមដ្ឋន និងចុេះជួយការផ្រៀននិងបផ្គ្ងៀនកមមវ ិ្ ើ
អប់រពំ្ហុភាសា និងអប់របំរោិបនន ៩ ៦ ១០ ១០ អព្េ 

ចំនួនអនកពាក់ព្័នធផែលបានចូលរមួ 
អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើអប់រពំ្ហុភាសា និងអប់រ ំ
បរោិបនន 

ផ្រៀបចំផ្វទ្ិការថាន ក់ជាតិ េិកាខ សាលា គ្បជុំបូកេរុប និង
ផ្លើកផផនការបនោេគ្ាប់កមមវ ិ្ ើអប់រពំ្ហុភាសា និងអប់រ ំ
បរោិបនន 

១៥០ ៣៦៧ ២០០ ២០០ អព្េ 

ផលសរម្រចទី៣៖ រសវាសំខាន់ៗ ម្តូវបានដល់អាកសិកាណដលមានតម្រូវកា ពិរសស (រយនឌ្័  កា កា ពា កុមា  សុវតថិភាពកុមា  កា អប់ ផំៃូវចិតត និងកា អនុវតតសុខភាពសិកា)  
ចំនួនសាលាផ្រៀនបានផ្រៀបចំ និងអនុវតោ
ផផនការផ្ឆ្លើយតប និង្នន់ឹងហានិភ័យ 
និងផ្គ្ោេះមហនោរាយ  

ផ្លើកកមពេ់ការអនុវតោវធិានការផ្ឆ្លើយតប និង្ន់នឹង 
ហានិភ័យ និងផ្គ្ោេះមហនោរាយផ្ៅតាមសាលាផ្រៀនគ្រប់
កគ្មិត 

- - 10 15 

ផក អងគ.ពាក់ព្័នធ 

ចំនួនសាលាផ្រៀនបានអនុវតោផ្ោល
នផ្ោបាយេោើកិចចការពារកុារ 

ព្គ្ងឹងការអនវុតោកិចចការពារកុារ និងេុវតថិភាព្កុារ  
ផ្ៅតាមសាលាផ្រៀនគ្រប់កគ្មិតចំនួន១២៦ 

126 
126 

(126+0) 

126 
(126+0) 

126 
(126+0) 

បេ 
អងគ.ពាក់ព្័នធ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

បា៉ា ន់សាម ន 
២០២១ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២២ 

ចំណុ្ចផ្ៅ 
២០២៣ 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

ចំនួនសាលាផ្រៀនផែលានទ្ឹកសាែ ត 
ផ្គ្បើគ្បាេ់ 

ព្គ្ងឹងការអនុវតោេុខភាព្ េិកា (ផ្េវាគ្បឹកាេុខភាព្ 
ការអប់រផំលូ វចិតោ និងទ្ឹកសាែ ត និងអនាម័យ) 

8,333 

 

8,433 

(8,333+100) 

8,533 

(8,433+100) 

8,633 

(8,533+100) 

េេ 

ចំនួនសាលាផ្រៀនផែលានបន្ប់េុខ
ភាព្ែំផ្ណ្ើ រការ 

បំពាក់បរកិាខ រ និងបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូអប់រផំផនកេុខភាព្
តាមសាលាផ្រៀនគ្រប់កគ្មិត 
 

120 
180 

(120+60) 

240 

(180+60) 

300 

(240+60) 

េេ 

ចំនួនសាលាផ្រៀនានគ្បអប់េផ្ស្រង្ហគ េះ
បឋម 

បំពាក់គ្បអប់េផ្ស្រង្ហគ េះបឋមផ្ៅសាលាផ្រៀន 5,256 

 

5,956 

(5,256+700) 

6,656 

(5,956+700) 

7,356 

(6,656+700) 

េេ 

ចំនួនសាលាផ្រៀនានចំណ្តត់ថាន ក់  
តក យមួយផ្ ើងផ្ៅ 

ផោល់ចំណ្តត់ថាន ក់តក យមួយផ្ ើងផ្ៅែល់សាលាផ្រៀន 

7,247 

 

7,647 

(7,247+400) 

8,047 

(7,647+400) 

8,447 

(8,047+400) 

េេ 
អងគ.ពាក់ព្័នធ 

ចំនួនអនកេិកាផែលបានទ្ទ្ួលការព្ិនិ
តយផភនកផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នេិកា 

ផោល់ការព្ិនិតយផភនកែល់េិេសផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នេិកា 
6,000 

12,000 

(6,000+6,000) 

112,000 

(12,000+100,00

0) 

132,000 

(112,000+20,00

0) 

េេ 
អងគ.ពាក់ព្័នធ 

ចំនួនបុរគលិកអប់រផំែលទ្ទ្ួលបានការ  
បណ្ោុ េះបណ្តោ លព្ើផ្ោលការណ៍្គ្បតិបតោិ
េោើព្ើការេផ្ស្រង្ហគ េះេុខភាព្ផលូវចិតោបឋម 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លបុរគលិកអប់រពំ្ើផ្ោលការណ៍្គ្បតិបតោិេោើព្ើ
ការេផ្ស្រង្ហគ េះេុខភាព្ផលូវចិតោបឋម 0 600 

1,200 

(600+600) 

1,800 

(1,200+600) 

េេ 
អងគ.ពាក់ព្័នធ 
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៣. ម្ូលដ្ឋឋ នទ្ិននន័យ និងលរខណ្ៈវិនិចឆ័យ សព្មាប់ការគធវើគសចរតីសគព្ម្ច 
ផ្ែើមបើោគំ្ទ្ែល់ការផ្ វ្ើផ្េចកោើេផ្គ្មច លកខណ្ៈវនិិចឆ័យមួយចំនួនគ្តវូបានកំណ្ត់រមួាន៖ 

1. កតាោ នផ្ោបាយ៖ (៥ពិ្នុ្) 

– ផ្ោលនផ្ោបាយជាតិ រមួាន ចកខុវេិ័យកមពុជាឆ្ន ២ំ០៣០, ផ្ោលនផ្ោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧេាហកមមផ្ៅកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥, យុទ្ធសាស្រេោ
ចតុផ្កាណ្ែំណ្តក់កាលទ្ើ៤, គ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយេងគមផ្េែាកិចចឌ្ើជើថលឆ្ន ២ំ០២១-២០៣៥, ផផនការយុទ្ធសាស្រេោអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ំ
២០១៩-២០២៣, គ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយជាតិោពំារេងគម, ... (១ពិ្នុ្) 

– ផ្ោលផ្ៅអភិវឌ្ឍន៍គ្បកបផ្ដ្ឋយចើរភាព្ឆ្ន ២ំ០៣០ េោើព្ើការអប់រផំ្ៅកមពុជា (១ពិ្នុ្) 

– ផផនការយុទ្ធសាស្រេោវេិ័យអប់រឆំ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ (១ពិ្នុ្) 

– យុទ្ធសាស្រេោកំផណ្ទ្គ្មង់វេិ័យអប់រ ំយុវជន និងកើឡា (២ពិ្នុ្) 

2. កតាោ ផ្េែាកិចច៖ (៤ពិ្នុ្) 

– កំផ្ណ្ើ នផ្េែាកិចចជាតិ (១ពិ្នុ្) 

– េន្ទ្េសន៍អភិវឌ្ឍន៍្នធានមនុេស(១ពិ្នុ្) 

– លទ្ធភាព្្នធានផែលាន (១ពិ្នុ្) 

– ផលជេះជាវជិាាន និងានគ្បេិទ្ធភាព្និងភាព្េ័កោិេិទ្ធ(១ពិ្នុ្) 

3. កតាោ េងគម៖ (៣ពិ្នុ្) 

– េម្ម៌ បរោិបនន និងេិទ្ធិទ្ទួ្លបានការអប់រ ំ(១ពិ្នុ្) 

– តគ្មូវការអភិវឌ្ឍន៍េងគមគ្បកបផ្ដ្ឋយចើរភាព្ (១ពិ្នុ្) 
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– េងគមពុ្ទ្ធិ និងភាព្ជាព្លរែាេកល(១ពិ្នុ្) 

ការផ្ វ្ើផ្េចកោើេផ្គ្មចចិតោផផែកផ្លើលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ និងពិ្នុ្ទ្ទួ្លបានេគ្ាប់េកមមភាព្នើមួយៗ។ ពិ្នុ្េរុប ១២, ពិ្នុ្ផែលចត់ទុ្កជាកមមវ ិ្ ើវនិិផ្ោរ ចប់ព្ើ៦ពិ្នុ្
ផ្ ើង ផ្ហើយចត់ចំណ្តត់ថាន ក់ជាេកមមភាព្អាទិ្ភាព្ផ្ៅតាមពិ្នុ្ផែលទ្ទួ្លបាន។ េកមមភាព្វនិិផ្ោរនឹងផ្ វ្ើផ្ៅតាមលទ្ធភាព្ថវកិាតាមឆ្ន សំារផ្ព្ើព្នធ។ េកមមភាព្ផែល
មិនទ្ទួ្លបានពិ្នុ្នឹងគ្តូវកាត់ផ្ចញព្ើផផនការកមមវ ិ្ ើវនិិផ្ោរ ផតេកមមភាព្ផ្នាេះរួរពិ្ចរណ្តផ្ែើមបើបញ្ចូ លផ្ៅកនុងផផនការេកមមភាព្គ្បចឆំ្ន រំបេ់អងគភាព្ ឬអាចផ្េនើេុំ
បញ្ចូ លកនុងផផនការកមមវ ិ្ ើវនិិផ្ោរ ផ្ៅឆ្ន បំន្ាប់។  

អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ដំណាក់កាលទី១ ៖ កំណែទម្រងថ់្នា ក់ជាតិ 
វតថុបំណ្ង ៖ អភិវឌ្ឍ និងអនុវតោផ្ោលនផ្ោបាយ និងវធិានការេំខាន់ៗថាន ក់ជាតិ គ្បកបផ្ដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាព្ និងេ័កោិេិទ្ធិភាព្ 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ផ្ោលនផ្ោបាយគ្របូផ្គ្ងៀន គ្តវូបានអនុវតោគ្បកបផ្ដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាព្ (ព្យួរ) 

ផផនករងឹ        

ចំនួនអោរសាងេង់ផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

សាងេង់អោរផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

9 13 

(12+1) 5 4 3 12 

ចំនួនបន្ប់ជួេជុល និង  
ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធោគំ្ទ្ផ្ៅ
តាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លគ្រូ 

ជួេជុលបន្ប់ និង  
ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធ ផ្ែើមបើោគំ្ទ្
ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លគ្រូ 

- 
136 

(126+10) 
5 4 3 12 

េាភ រព្ិផ្សា្ន៍វទិ្ាសាស្រេោ 
ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លគ្រូ 

បំពាក់េាភ រៈព្ិផ្សា្វទិ្ា
សាស្រេោផ្ៅ សាលាររុ.ចំនួន១១ 

បំពាក់ផ្ៅ សាលាររុ.ចំនួន១១  
- 

82 មុខ  
(10 សាលាររុ.) 5 3 2 11 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនបន្ប់អផ្នោវាេិកដ្ឋា ន 
ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លគ្រូ 

សាងេង់បន្ប់អផ្នោវាេិកដ្ឋា ន 
 - 

71 បន្ប់ 
(2022) 

5 3 2 11 

បន្ប់អនុវតោកុំព្យូទ្័រ 
ផ្រៀបចំ និងបំពាក់ ICT Lab ផ្ៅ 
2x4 RTTC និង 2x20 សាលា
អនុវតោ និងសាលាេហការ 

- 48 ICT Labs 5 3 2 11 

បន្ប់សាររមនារមន៍ចគ្មុេះ 
ផ្រៀបចំ និងបំពាក់េាភ របន្ប់
សាររមនារមន៍ចគ្មុេះ 

- 13 ICT Labs 

(8+5) 5 4 3 12 

បរកិាខ ររែាបាលផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

បំពាក់បរកិាខ ររែាបាលផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

- 8 5 3 2 11 

ចំនួនអោរសាងេង់ផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

សាងេង់អោរផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 
 

- 11 5 3 2 11 

ផផនកទ្ន់        

កមមវ ិ្ ើេិកា និងវ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀនតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លគ្រូ  

ព្ិនិតយផ្ ើងវញិកមមវ ិ្ ើេិកា 
និងវ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀនតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

- អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើ ប
ណ្ោុ េះបណ្តោ ល គ្រូ
កគ្មិត មូលដ្ឋា ន
តាមគ្បព័្នធផ្គ្កឌ្ើ 

- អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើ ប
ណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រ ូ
12+4 

- ផកលមែកមមវ ិ្ ើ ប
ណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ
PTTC និង RTTC 

5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េបំប៉ានផ្លើខលឹម
សារផ្មផ្រៀន 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្វជិាា ជើវៈគ្រូ
ឧផ្ទ្្េ (ខលឹមសារផ្មផ្រៀន 
ររុផ្កាេលយ បផ្ចចកវទិ្ា)  

76 នាក់ 
660 នាក់ 

(500+160) 
5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េបំប៉ានផ្លើ 
វ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀន 

បំប៉ានគ្រូឧផ្ទ្្េទ្ទ្ួលបាន
ចំផ្ណ្េះែឹងផ្លើវ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀន 

217 នាក់ 
912 នាក់ 

(732+180) 
5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េបំប៉ានផ្លើ ICT 
េគ្ាប់បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀន 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្វជិាា ជើវៈគ្រូ
ឧផ្ទ្្េ (ICT េគ្ាប់បផ្គ្ងៀន 
និងផ្រៀន)  
 

476 នាក់ 
1,000 នាក់ 
(820+180) 

5 4 3 12 

ចំនួនមស្រនោើសាលាររុផ្កាេលយ 
ទ្ទ្ួលការបំប៉ានអំព្ើភាព្ជាអនក
ែឹកនានំិងគ្រប់គ្រង 
 

ព្គ្ងឹងេមតថភាព្ភាព្ជាអនក
ែឹកនានំិងគ្រប់គ្រង  
 

74 នាក់ 
140 នាក់ 

(110+30) 
5 4 3 12 

ចំនួនសាលាអនុវតោន ៍៤ គ្តូវ
បានផគ្បកាល យផ្ៅជាសាលា
ជំនាន់ថមើ 

ផារភាា ប់គ្ទ្ឹេោើផ្ៅនឹងការអនុវតោ
កមមវ ិ្ ើេិការរុផ្កាេលយ 

- 
100 នាក់ 
(50+50) 

5 4 3 12 

ចំនួនសាលារុផ្កាេលយទ្ទ្ួល
បានការ ទ្ទ្ួលសាគ ល់រុណ្
ភាព្អប់រ ំ

វាយតនមលផោល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ 
រុណ្ភាព្អប់រសំាលា 
ររុផ្កាេលយ 

- 
10 សាលា 

(6+4) 
5 4 3 12 

ចំនួនបណ្ឌិ ត 
ផ្បកខបណ្ឌិ តចំនួន១៥នាក់ ផ្ៅ
េិកាផ្ៅគ្បផ្ទ្េបារាងំ 

- 3 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនផ្បកខភាព្ថាន ក់បណ្ឌិ តផផនក 
STEM 

ផោល់អាហារូករណ៍្ថាន ក់បណ្ឌិ ត
ផផនក STEM េិកាផ្ៅគ្បផ្ទ្េ
បារាងំ 

15 15 5 4 3 12 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ២ ៖ កមមវ ិ្ ើេិកា ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលគ្តូវបានព្ិនិតយផ្ ើងវញិ និង បរសិាថ នេិកាគ្តូវបានផកលមែ 

ផផនកទ្ន់        

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលគ្តូវបាន
ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ 

ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ ផ្េៀវផ្ៅ
េិកាផ្ោលបឋមេិកា ផ្លើ
មុខវជិាា ភាសាផខមរ និងេិកា
េងគម េរុប ៩ចំណ្ងផ្ជើង 

- 

៣ ចំណ្ងផ្ជើង 
(ភាសាផខមរ = ១ 
និងេិកាេងគម 
=២ ) 

5 4 3 12 

ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ ផ្េៀវផ្ៅ
េិកាផ្ោលម្យមេិកាបឋម
ភូមិផ្លើមុខវជិាា ភាសាផខមរ រណិ្
តវទិ្ា វទិ្ាសាស្រេោ និងេិកា
េងគម េរុប ១២ចំណ្ងផ្ជើង 

- 

៤ ចំណ្ងផ្ជើង 
(ភាសាផខមរ=១ 
រណិ្តវទិ្ា=១ 
វទិ្ាសាស្រេោ=១ 
េិកាេងគម=
១) 

5 4 3 12 

ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ ផ្េៀវផ្ៅ
េិកាផ្ោលម្យមេិកាទុ្តិយ
ភូមិផ្លើមុខវជិាា ភាសាផខមរ រណិ្
តវទិ្ា វទិ្ាសាស្រេោ និងេិកា
េងគម េរុប ៣០ចំណ្ងផ្ជើង 

- 

១១ចំណ្ងផ្ជើង 
(ភាសាផខមរ=១ 
រណិ្តវទិ្ា=២ 
វទិ្ាសាស្រេោ=៤ 
េិកាេងគម=
៤) 

5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ ផ្េៀវផ្ៅ
េិកាផ្ោលម្យមេិកាផ្លើ
មុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន 
េរុប ៦ចំណ្ងផ្ជើង 

- ៥ចណំ្ងផ្ជើង 5 4 3 12 

ចំនួនផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោល 
គ្តូវផ្បាេះពុ្មព 

ផ្បាេះពុ្មភផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោល 
កគ្មិតបឋមេិកា ម្យមេិកា
បឋមភូមិ និងម្យមេិកា
ទុ្តិយភូមិ េរុបចំនួន 
16,811,000ចាប់ 

5,445,000 

ចាប់  
6,273,000 

ចាប់ 5 4 3 12 

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលមុខវជិាា
អប់រកំាយនិងកើឡា 

ផ្បាេះពុ្មភផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោល 
មុខវជិាា អប់រកំាយនិងកើឡា  
ទុ្តិយភូមិចំនួន 3,300 
ទុ្តិយភូមិចំនួន 5,500 
មផ្តោយយេិកាចំនួន 5,000 
េរុបចំនួន 13,800ចាប់ 

14,000 ចប 
(បឋមេិកា) 

5,000 ចប 
(មផ្តោយយេិកា) 

5 4 3 12 

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលអប់រេុំខ
ភាព្ ថាន ក់ទ្ើ១ ទ្ើ៤ ទ្ើ៧ និង 
ទ្ើ១០ 

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលអភិវឌ្ឍថមើ 
៖ មុខវជិាា អប់រេុំខភាព្ (ថាន ក់
ទ្ើ១ ទ្ើ៤ ទ្ើ៧ និង១០) 

- 

1,200,000 

េ.ភ.េិេស 
160,000 
េ.ភ.គ្រូ 

5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលមុខវជិាា  
បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោល 
មុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន 

ថាន ក់ទ្ើ៧ ចំនួន 290,000ចាប់ 
និងថាន ក់ទ្ើ១០ ចំនួន 78,000
ចាប់ េរុបចំនួន 368,000
ចាប់ 

- 
368,000
ចាប់ 5 4 3 12 

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលមុខវជិាា  
បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន ថាន ក់ទ្ើ៧ 
ទ្ើ៨ ទ្ើ៩ ទ្ើ១០ ទ្ើ១១ និង 
ទ្ើ១២ គ្តូវបានផ្បាេះពុ្មព 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោល
មុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន 
េភ ថាន ក់ទ្ើ៧ ទ្ើ៨ ទ្ើ៩ ទ្ើ១០  
ទ្ើ១១ និងទ្ើ១២  
 

- 
5,200 
ចាប់ 5 4 3 12 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ៣ ៖ គ្បព័្នធអ្ិការកិចចគ្តូវបានផកលមែ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោ  

អ្ិការកិចចតាមគ្បធានបទ្  

ព្គ្ងឹងការអនុវតោការង្ហរ 
អ្ិការកិចច 
-គ្រឹេះសាថ នបឋមេិកា១០០ គ្តូវ
បានផ្ វ្ើអ្ិការកិចច 
គ្បធានបទ្ (លទ្ធផលេំផ្ណ្រ 
េិេស ថាន ក់ទ្ើ៥) 

-គ្រឹេះសាថ នម្យមេិកា១០០ . គ្តូវ
បានផ្ វ្ើអ្ិការកិចចតាមគ្បធានបទ្ 

1 គ្បធានបទ្ 3 គ្បធានបទ្ 

(2+1) 
4 3 3 10 

អ្ិការកិចចតាមកាលកំណ្ត់ 
ចុេះពិ្និតយតាមដ្ឋនអ្ិការកិចចតាម
កាលកំណ្ត់ចំនួន២៥ 

រាជធានើ-ផ្ខតោ 
- 100 សាលា 5 4 3 12 
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អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

មស្រនោើការ.ិអ្ិការកិចចកំពុ្ងបផ្គ្មើ
ការការង្ហរ គ្តូវបានបំប៉ានេោើព្ើ
ការវភិារ និងេរផ្េរ 
របាយការណ៍្អ្ិការកិចច 
 

បំប៉ានមស្រនោើអ្ិការកិចច ផ្លើការវភិារ
និងេរផ្េររបាយការណ៍្ 

អ្ិការកិចច 
- 45 នាក់ 4 3 3 10 

ចំនួនអ្ិការទ្ទ្ួលបាន 
ការបណ្ោុ េះបណ្តោ លែំបូង 
 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លអ្ិការអប់រ ំ 52 នាក់ 100 នាក់ 4 3 3 10 

ចំនួនអ្ិការទ្ទ្ួលបាន 
ការបំប៉ានបនោ 

បំប៉ានអ្ិការអប់រេំដើព្ើការវភិារនិង
េរផ្េរបាយការណ៍្អ្ិការកិចច 

 30 នាក់ 4 3 3 10 

លទ្ធផលអ្ិការកិចច 

ផសព្វផាយលទ្ធផលអ្ិការកិចច
គ្បចឆំ្ន មំស្រនោើអប់រ ំ(ថាន ក់ែឹកនា ំ
មន្ើរ មស្រនោើ អ្ិការ បឋម ម្យម) 
គ្កុមការង្ហរ DTMT និងកគ្មង
សាលាផ្រៀន 

- ែឹកនានិំង
គ្រប់គ្រង 
៦១.៦% 

- ការផ្រៀននិង
បផ្គ្ងៀន៦៩.៦% 

- លទ្ធផលេិកា
៧៧.៩% 

- ការចូលរមួរបេ់
េហរមន៍ 
៦២.៩% 

- ែឹកនានិំង
គ្រប់គ្រង 
៦៧% 

- ការផ្រៀននិង
បផ្គ្ងៀន៧៥% 

- លទ្ធផលេិកា
៨០% 

- ការចូលរមួ
របេ់េហរម
ន៍ ៦៨% 
 

4 3 3 10 
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អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ៤ ៖ រង្ហវ យតនមលេិកា ការគ្ប ង ការផ្្វើផ្តេោរង្ហវ យតនមលេិកាថាន ក់ជាតិ និងអនោរជាតិ គ្តូវបានព្គ្ងឹង 
កមមវ ិ្ ើអនោរជាតិេោើព្ើផ្តេោ  
រង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិកា
របេ់េិេស គ្តូវបានអនុវតោ  
ឆ្ន ២ំ០២២ (១៥០សាលា) 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើអនោរជាតិេោើព្ើ  
រង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិការបេ់
េិេស ឆ្ន ២ំ០២២ (PISA-

2022) 

ផ្គ្តៀមអនុវតោផ្ត
េោសាកលបង 

ផសព្វផាយលទ្ធ
ផលផ្តេោផលូវការ 
PISA-2022 5 4 3 12 

ផ្តេោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិកា 
របេ់េិេសបឋមេិកាផ្ៅ 
តំបន់អាេុើអាផ្រនយថ៏ាន ក់ទ្ើ៥ 

អនុវតោផ្តេោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផល
េិការបេ់េិេសបឋមេិកា 
ផ្ៅតំបន់អាេុើអាផ្រនយ ៏(SEA-
PLM) ថាន ក់ទ្ើ៥ 

ផសព្វផាយ លទ្ធ
ផលផ្តេោកគ្មិត
តំបន់ 

ពិ្ភាកាការ 
អនុវតោជំុទ្ើ២ 

5 4 3 12 

រង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិកា 
របេ់េិេស ថាន ក់ជាតិ ថាន ក់ទ្ើ៣ 
៦ ៨ និង១១ គ្តូវបានអនុវតោ 
(២៣០សាលា) 

អនុវតោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផល 
េិការបេ់េិេសថាន ក់ជាតិ 
ថាន ក់ទ្ើ៣ ៦ ៨ និង១១ 

ផសព្វផាយលទ្ធ
ផលផ្តេោថាន ក់
ជាតិថាន ក់ទ្ើ៣
(លទ្ធផល េិេស
ផ្គ្កាមកគ្មិតមូល
ដ្ឋា ន៖ អំណ្តន
(៥០.៥%) េំ
ផ្ណ្រ 
(៦២.១%) និង
រណិ្ត វទិ្ា
(៤០.៩%) 

ផ្្វើផ្តេោថាន ក់ 
ជាតិថាន ក់ទ្ើ
១១ និង
ផសព្វផាយ
លទ្ធផលផ្តេោ
ថាន ក់ទ្ើ៨ 
 

5 4 3 12 
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អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

លទ្ធផលេិកាថាន ក់ែំបូង  
កមមវ ិ្ ើអំណ្តន និងរណិ្តវទិ្ា 
ថាន ក់ែំបូង គ្តូវបានវាយតនមល 
(៣៤០សាលា) 

អនុវតោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផល 
េិកា កមមវ ិ្ ើអំណ្តន និង 
រណិ្តវទិ្ាថាន ក់ែំបូង ននផ្ខតោ
ផ្ោលផ្ៅរផ្គ្ាង GPE3 

អនុវតោផ្តេោ ចុង
គ្ោ EGRA & 
EGMA 

ផសព្វផាយ 
លទ្ធផល ផ្តេោ 
ចុងគ្ោ EGRA 
& EGMA ជា
ផលូវការ 
 

5 4 3 12 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ៥ ៖ ការអប់រឧំតោមេិកាគ្តវូបានផកទ្គ្មង់ 
ចំនួនគ្រឹេះសាថ នផែលអនុវតោ
គ្បព្័នធធានារុណ្ភាព្អប់រ ំ
នផ្កនុង 

ផោល់ការោគំ្ទ្ែល់គ្រឹេះសាថ ន 
ឧតោមេិកាកនុងការអនុវតោ
គ្បព្័នធធានារុណ្ភាព្អប់រ ំ
នផ្កនុង 
 

10 
21 

(18+3) 
5 4 3 12 

ចំនួនគ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកា 
ផែលបានការទ្ទ្ួលសាគ ល់
រុណ្ភាព្អបរ ់ ំផ្លើគ្រឹេះសាថ ន
ឧតោមេិកា 
 

វាយតនមលផោល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់
រុណ្ភាព្អប់រផំ្លើគ្រឹេះសាថ ន
ឧតោមេិកា 

0 
27 

(20+10) 
5 4 3 12 

ចំនួនកមមវ ិ្ ើអប់រទំ្ទ្ួលបានការ
ទ្ទ្ួលសាគ ល់រុណ្ភាព្អប់រ ំ
តាមកមមវ ិ្ ើ 
 

វាយតនមលផោល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ 
កមមវ ិ្ ើអប់រ ំ

0 6 5 4 3 12 
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អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ដំណាក់កាលទី២៖ កំណែទម្រងស់ាលារ ៀន 
វតថុបំណ្ង៖ ផគ្បកាល យសាលាផ្រៀនគ្រប់កគ្មិតជាសាលាផ្រៀនានគ្បេិទ្ធភាព្ និងការរ ើកចផ្គ្មើន 

កា អប់ កំុមា តូច 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ការចូលផ្រៀនផ្ៅកគ្មិតការអប់រកុំារតូចគ្បកបផ្ដ្ឋយេម្ម៌គ្តូវបានបផ្ងកើន 

អគ្តារមួននការេិកា 38.4% 37.1%  

អគ្តាចូលផ្រៀនកុារអាយុ ៥ឆ្ន  ំ 62.9% 63.1%  

អគ្តាចូលផ្រៀនកុារអាយុ ៤ឆ្ន  ំ 36.1% 36.8%  

អគ្តាចូលផ្រៀនអាយុ ៣ឆ្ន  ំ 14.1% 14.1%  

ផផនករងឹ        

ចំនួនបន្ប់មផ្តោយយេិកា 
សាងេង់ 

សាងេង់បន្ប់មផ្តោយយេិកាថមើ 
- 30 5 4 3 12 

ផផនកទ្ន់        

ចំនួនមផ្តោយយេិកាេហរមន៍
ានេដង់ដ្ឋ 

ផគ្បកាល យមផ្តោយយេិកា  េហ
រមនឱ៍្យានលកខណ្ៈេោង់ដ្ឋ 

1 050 
1 350 

(1 250 + 100) 
5 4 3 12 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ២ ៖ ការផ្រៀន និងការបផ្គ្ងៀនគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ គ្តវូបានផ្លើកកមពេ់  

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបឋមេិកា
បានទ្ទ្ួលការបំប៉ាន
បផ្ចចកផ្ទ្េបផ្គ្ងៀន និងការ
គ្រប់គ្រងថាន ក់មផ្តោយយ 

បំប៉ានគ្រូបឋមេិកាបផ្គ្ងៀន
ថាន ក់មផ្តោយយេិកាអំព្ើការង្ហរ
បផ្ចចកផ្ទ្េបផ្គ្ងៀន និង ការ
គ្រប់គ្រងថាន ក់តាមេោង់ដ្ឋ 

200 នាក់ 200 នាក់ 5 3 3 11 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

គ្រូមផ្តោយយេិកាទ្ទ្ួលការ
បំប៉ានអំព្ើវ ិ្ ើសាស្រេោផ្រៀន  
តាមរយៈការផ្លង និង 
ការេិកាចិតោេងគមផ្ៅ  
មផ្តោយយេិកា 

ព្គ្ងឹងការអនុវតោេកមមភាព្ 
ការផ្លង និងការេិកាេូគ្ត 
ចិតោេងគមផ្ៅមផ្តោយយេិកា 270 នាក់ 270 នាក់ 5 3 3 11 

ចំនួនរាជធានើ ផ្ខតោ ាន
មជឈមណ្ឌ លោពំារ និង 
អភិវឌ្ឍកុារតូច 

អភិវឌ្ឍគ្រឹេះសាថ នមផ្តោយយេិកា
ផែលានេកាោ នុព្ល េគ្ាប់ 
ផគ្បកាល យផ្ៅជាមជឈមណ្ឌ ល
ោពំារ និងអភិវឌ្ឍកុារតូច 

- 
4  

មជឈមណ្ឌ ល 
5 4 3 12 

ចំនួនឃុេំង្ហក ត់ បានអនុវតោ 
កមមវ ិ្ ើអនោរារមន៍ការោពំារ  
និងអភិវឌ្ឍកុារតូច 

អនោរារមន៍ការោពំារ និង
អភិវឌ្ឍកុារតូចរយៈផ្ព្ល  
១ ០០០នថៃែំបូង 

- 
200 

ឃុ ំេង្ហក ត ់ 5 4 3 12 

ចំនួនសាលាមផ្តោយយេិកា
បានអនុវតោយុទ្ធសាស្រេោេហ
រមន៍សាលាផ្រៀន 
 

អនុវតោយុទ្ធសាស្រេោេហរមន៍
សាលាផ្រៀនមផ្តោយយេិកា 

- 
213  

សាលា 5 4 3 12 

ចំនួនសាលាមផ្តោយយេិកា 
ានបន្ប់េិកាផ្អ ចិគ្តូនិក  
(E-learning Classroom)  

បំពាក់េាភ រ ICT េគ្ាប់ការ
ផ្រៀន និងបផ្គ្ងៀន និងការអនុវតោ
កមមវ ិ្ ើេិកា STEMផ្ៅសាលា
មផ្តោយយេិកា 
 

31  
សាលា 

213  

សាលា 
5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

កា អប់ បំឋរសិកា 
ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ការចូលផ្រៀនផ្ៅបឋមេិកាគ្បកបផ្ដ្ឋយេម្ម៌ បរោិប័ននគ្តូវបានបផ្ងកើន 

អគ្តាព្ិតចូលផ្រៀនថមើ 96.4% 89.4%  

អគ្តាព្ិតននការេិកា 97.3% 93.0%  

អគ្តាបញ្ចប់ការេិកាផ្ៅបឋមេិកា 88.2% 88.7%  

អគ្តាឆ្លងភូមិេិកាព្ើបឋមេិកាផ្ៅម្យមេិកាបឋមភូមិ 85.0% 85.2%  

ផផនករងឹ        

ចំនួនបន្ប់េិកាផ្ៅសាលា
បឋមេិកាគ្តូវបានសាងេង់ 

សាងេង់បន្ប់េិកាថមើ  
- 20    

 

ចំនួនបន្ប់េិកាផ្ៅ 
បឋមេិកាជួេជុល 

ជួេជុលបន្ប់េិកាផ្ៅ 
បឋមេិកា - 52 

(2022) 
5 4 3 12 

បរកិាខ រែាបាល បំពាក់បរកិាខ ររែាបាលតាមេោង់
ដ្ឋរផ្ៅសាលាបឋមេិកា 

- 
20 

សាលា 5 4 3 12 

ផផនកទ្ន់        

ចំនួនេិេសបឋមេិកា 
ទ្ទ្ួលអាហារូបករណ៍្  

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេស
ផ្ៅបឋមេិកា 

122,228 149,970 5 4 3 12 

ចំនួនេិេសទ្ទ្ួលអាហារ 
តាមសាលាផ្រៀន 

ផោល់អាហារតាមសាលាផ្រៀន
ែល់េិេសផ្ៅបឋមេិកា 

52,130 101,400 5 4 3 12 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ២ ៖ ការផ្រៀន និងការបផ្គ្ងៀនគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ គ្តវូបានផ្លើកកមពេ់ 

ចំនួនសាលាជំនាន់ថមើ ផគ្បកាល យសាលាផ្រៀនផែលាន
េកាោ នុព្លជាសាលាជំនាន់ថមើ 

4 
6 

(4 + 2) 
5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនសាលាអនុវតោកមមវ ិ្ ើ
បផ្គ្ងៀននិងផ្រៀនផ្ព្ញមួយនថៃ 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើបផ្គ្ងៀននិងផ្រៀន
ផ្ព្ញមួយនថៃ 

4 4 5 4 3 12 

ចំនួនសាលាផ្រៀនអនុវតោកមមវ ិ្ ើ
ការគ្រប់គ្រងសាលាផ្រៀន ាន
គ្បេិទ្ធភាព្ 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើការគ្រប់គ្រង
សាលាផ្រៀន ានគ្បេិទ្ធភាព្ 160 

1,260 

(1 160 + 100) 
5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀន ទ្ទ្ួលការ
បំប៉ានផ្លើកមមវ ិ្ ើ អំណ្តន និង 
រណិ្តវទិ្ាថាន ក់ែំបូង 

បំប៉ានគ្រូបផ្គ្ងៀនបឋមេិកា
ផ្លើកមមវ ិ្ ើ អំណ្តន និង 
រណិ្ត វទិ្ាថាន ក់ែំបូង 

Math 856 

Khmer 2,025 

Math 3,500  

Khmer 3,500 
5 4 3 12 

ចំនួនសាលាបឋមេិកាាន
បន្ប់ផ្រៀន ផ្អ ចិគ្តូនិក  
(E-learning Classroom)  

ផ្រៀបចំសាលាបឋមេិកាឱ្យ 
ានបន្ប់ផ្រៀនផ្អ ចិគ្តូនិក 
(E-learning Classroom) 
 

- 
200,1  

(1,000+200) 
5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនលែ ភាសាផខមរ 
និង រណិ្តវទិ្ាថាន ក់ទ្ើ១ ទ្ើ២ 
និងទ្ើ៣ 

ផ្គ្ជើេផ្រ ើេគ្រូបផ្គ្ងៀនលែ ភាសា
ផខមរ និងរណិ្តវទិ្ាថាន ក់ទ្ើ១  
ទ្ើ២ និងទ្ើ៣ 
 

10 10 5 4 3 12 

កា អប់ រំធ្យរសិកា និងអប់ បំរចេករទស 
ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ការចូលផ្រៀនផ្ៅបឋមេិកាគ្បកបផ្ដ្ឋយេម្ម៌ បរោិប័ននគ្តូវបានបផ្ងកើន 

អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅម្យមេិកាបឋមភូមិ 59.9% 70.4%  

អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ 30.9% 38.6%  

អគ្តាផ្បាេះបង់ការេិកាម្យមេិកាបឋមភូមិ 18.6% 12.1%  
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ផផនករងឹ        
ចំនួនបន្ប់សាងេង់ផ្ៅ 
ម្យមេិកា 

សាងេង់បន្ប់េិកា ផ្ៅ
ម្យមេិកា 

179 316 5 4 3 12 

ចំនួនបន្ប់ជួេជុលផ្ៅ 
ម្យមេិកា 

ជួេជុលបន្ប់ផ្ៅម្យមេិកា 
109 779 5 4 3 12 

ចំនួនផ្េះគ្រូផ្ៅតាម 
គ្រឹេះសាថ នេិកា 

សាងេង់ផ្េះគ្រូបផ្គ្ងៀនតាម
គ្រឹេះសាថ នេិកា 

- 15 អោរ 5 4 3 12 

ចំនួនអោរ្នធានសាងេង់ថមើ  សាងេង់អោរ្នធាន 
- 17 

(2022) 
5 4 3 12 

បរកិាខ រព្ិផ្សា្ន៍វទិ្ាសាស្រេោ 
 

បំពាក់បរកិាខ រព្ិផ្សា្ន៍ 
វទិ្ាសាស្រេោផ្ៅអោរ្នធាន
ចំនួន ៥៣ និងវទិ្ាល័យចំនួន 
២០០ 

- 136 សាលា 5 4 3 12 

បរកិាខ រព្ិផ្សា្ន៍វទិ្ាសាស្រេោ បំពាក់បរកិាខ រព្ិផ្សា្ន៍ 
វទិ្ាសាស្រេោផ្ៅអោរ្នធាន
ចំនួន ៥៣ និងវទិ្ាល័យចំនួន 
២០០ 

- 136 សាលា 5 4 3 12 

បរកិាខ របណ្តោ ល័យ បំពាក់បរកិាខ រកនុងបណ្តា ល័យ
ផ្ៅចំនួន ៥៣ និងវទិ្ាល័
យចំនួន ២០០ 

- 136 សាលា 5 4 3 12 

បរកិាខ ររែាបាល បំពាក់បរកិាខ ររែាបាល ផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នេិកា 

- 220 សាលា 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

បរកិាខ រ ICT បំពាក់េាភ រ ICT ផ្ៅអោរ
្នធានចំនួន ៥៣ និង  
វទិ្ាល័យចំនួន ១២០  
ឱ្យានេោង់ដ្ឋ និងផគត់ផគង់ផ្េវា
អុើន្ឺផ្ណ្តផ្ៅវទិ្ាល័យចំនួន
១០០០  

- 117 សាលា 5 4 3 12 

ផផនកទ្ន់        
ចំនួនេិេសអាហារូបករណ៍្ 
ផ្ៅម្យមេិកាបឋមភូមិ 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់ េិេស
គ្កើគ្កផ្ៅម្យមេិកាបឋមភូមិ 

79,567 102,000 5 4 3 12 

ចំនួនេិេសអាហារូបករណ៍្ 
ផ្ៅម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ 

 ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់ 
េិេសគ្កើគ្កផ្ៅម្យមេិកា  

ទុ្តិយភូម ិ 
11,070 11,100 5 4 3 12 

ចំនួនេិេសអាហារូបករណ៍្
េិេសពូ្ផកមុខវជិាា រណិ្តវទិ្ា 
និងវទិ្ាសាស្រេោផ្ៅម្យមេិកា
ទុ្តិយភូមិ 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេស
ពូ្ផកមុខវជិាា រណិ្តវទិ្ា និង
វទិ្ាសាស្រេោ ថាន ក់ទ្ើ១០-១២  

0 6,000 5 4 3 12 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ២ ៖ ការផ្រៀន និងការបផ្គ្ងៀនគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ គ្តវូបានផ្លើកកមពេ់ 

ចំនួនសាលាម្យមេិកាអនុ
វតោកមមវ ិ្ ើសាលាជំនាន់ថមើ 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើសាលាជំនាន់ថមើ
ផ្ៅសាលាម្យមេិកា  

7 
10 

(7+3) 
5 4 3 12 

ចំនួនសាលាអនុវតោេោង់ដ្ឋ
សាលាផ្រៀនានគ្បេិទ្ធភាព្ 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើេោង់ដ្ឋសាលាផ្រៀន
ានគ្បេិទ្ធភាព្ផ្ៅសាលាផ្រៀន
ផ្ោលផ្ៅ 

100 
420 

(100+320) 
5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបានទ្ទ្ួល  
ការបណ្ោុ េះបណ្តោ លអំព្ើការអប់រ ំ
បផ្គ្ងៀនថមើ (STEM) 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀនអំព្ើ
ការអប់របំផ្គ្ងៀនថមើ (STEM) 388 2,000 5 3 3 12 

េាភ របរកិាខ រេិកាផផនករណិ្
តវទិ្ា និងវទិ្ាសាស្រេោ 

បំពាក់េាភ របរកិាខ រេិកាផផនក 
រណិ្តវទិ្ា និងវទិ្ាសាស្រេោ 
េគ្ាប់ជួយែល់ែំផ្ណ្ើ រការ
បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀន និងជួេជុល
បន្ប់ព្ិផ្សា្ន៍ផ្ៅម្យម
េិកាទុ្តិយភូមិ 

100 274 5 4 3 12 

ចំនួនវទិ្ាល័យចំផ្ណ្េះទូ្ផ្ៅ 
និងបផ្ចចកផ្ទ្េកគ្មិតម្យម
េិកាផែលបានបំពាក់បរកិាខ រ
បផ្ចចកផ្ទ្េ 

បំពាក់បរកិាខ របផ្ចចកផ្ទ្េផ្លើ
ជំនាញថមើនិងសាលាផែលផ្ទ្ើប
បផ្ងកើតថមើគ្េបតាមជំនាញផ្ៅ
វទិ្ាល័យចំផ្ណ្េះទូ្ផ្ៅនិង
បផ្ចចកផ្ទ្េកគ្មិតម្យមេិកា  

1 3 5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូផែលទ្ទ្ួលបាន 
ការបណ្ោុ េះបណ្តោ លកមមវ ិ្ ើ 
មរគផ្ទ្្េអាជើព្និងគ្បឹកា 
ផ្ៅតាមសាលាផ្រៀន  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូផ្លើកមមវ ិ្ ើ
មរគផ្ទ្្េអាជើព្និងគ្បឹកាផ្ៅ
តាមសាលាផ្រៀន 

164 
444  

(364+60) 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនេិេសផែលទ្ទ្ួលបាន 
ផ្េវាគ្តង់ទ្ិេការេិកា និង
អាជើព្ តាមរយៈផ្វទ្ិកា 
តគ្មង់ទ្ិេវជិាា ជើវៈ 

ផោល់ផ្េវាតគ្មង់ទ្ិេការេិកា 
និងអាជើព្ តាមរយៈផ្វទ្ិកា
តគ្មង់ទ្ិេវជិាា ជើវៈែល់េិេស 

2275 
5,875 

(4,675+1,200) 5 4 3 12 

កា អប់ ឧំតតរសិកា 

អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅឧតោមេិកា 12.0% 15.7%     

គ្បុេ 12.2% 18.3% 

   

 

គ្េើ 11.8% 14.0% 

ភាររយនិេសតិចូលផ្រៀន STEM (េរុប)  28.3% 33.2% 

 គ្បុេ 40.1% 46.8% 

 គ្េើ 16.9% 20.3% 

ផផនករងឹ        

ចំនួនអោរេិកាបានសាង
េង់ និងបំពាក់េាភ រនិង
ឧបករណ៍្េិកាផ្ែើមបើផកលមែ
េមតថភាព្បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀន
ផ្ៅឧតោមេិកា 

សាងេង់ និងបំពាក់េាភ រនិង
ឧបករណ៍្េិកាផ្ែើមបើផកលមែ
េមតថភាព្បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀន 
ផ្ៅឧតោមេិកា 

0 25 5 4 3 12 

ចំនួនបន្ប់ព្ិផ្សា្ន៍បាន 
សាងេង់និងជួលជុល និង
បំពាកេ់ាភ រៈ និងឧបករណ៍្ 
ឱ្យានេោង់ដ្ឋ 

សាងេង់និងជួលជុល បន្ប់
ព្ិផ្សា្ន៍និងបំពាកេ់ាភ រៈ 
និងឧបករណ៍្ឱ្យានេោង់ដ្ឋ 
 

6 107 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនអោរអនោវាេិកដ្ឋា ន 
បានសាងេង់ 

សាងេង់អោរអនោវាេិកដ្ឋា ន 
3 13 5 4 3 12 

ផផនកទ្ន់        

ចំនួននិេសតិផែលទ្ទ្ួលបាន
កញ្ចប់អាហារូបករណ៍្េគ្ាប់
េិកាថាន ក់បរញិ្ជញ បគ្ត  
ផ្លើមុខជំនាញទូ្ផ្ៅ  

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់និេសតិ
បរញិ្ជញ បគ្តផ្លើមុខជំនាញទូ្ផ្ៅ
រមួានកញ្ចប់េគ្ាប់បង់នថល
េិកានិងការចំណ្តយផ្ផសងៗ 

0 8,016 5 4 3 12 

ចំនួននិេសតិផែលទ្ទ្ួលបាន
កញ្ចប់អាហារូបករណ៍្េគ្ាប់
េិកាថាន ក់បរញិ្ជញ បគ្ត  
ផ្លើមុខជំនាញSTEM 

បផ្ងកើតកមមវ ិ្ ើអាហារូបករណ៍្
ែល់និេសតិថាន ក់បរញិ្ជញ បគ្ត  
ផ្លើមុខជំនាញSTEM រមួាន
កញ្ចប់េគ្ាប់បង់នថលេិកានិង
ការចំណ្តយផ្ផសងៗ 

0 3,984 5 4 3 12 

ចំនួនសាលាផ្រៀនម្យមេិកា 
បានអនុវតោ កមមវ ិ្ ើបំណិ្នរក
ចំណូ្លផ្លើជំនាញកេិកមម  
និងបផ្ចចកវទិ្ា 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើបំណិ្នរកចំណូ្ល
ផ្លើជំនាញកេិកមម និង 
បផ្ចចកវទិ្ារបេ់េិេស-និេសតិ 
ផ្ែើមបើផ្រៀនកនុងកមមវ ិ្ ើាន 
រុណ្ភាព្េោង់ដ្ឋជាតិអបបបរា 

0 100 5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបានបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លកគ្មិតបរញិ្ជញ បគ្ត 
ជាន់ខពេ់ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀន
កគ្មិតបរញិ្ជញ ប័គ្តជាន់ខពេ់   1 85 5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបានបណ្ោុ េះបណ្តោ
លកគ្មិតបណ្ឌិ ត  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀន 
កគ្មិតបណ្ឌិ ត 

23 128 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនមស្រនោើោគំ្ទ្បានបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លកគ្មិតេញ្ជញ បគ្ត 
វជិាា ជើវៈកគ្មិតផ្គ្កាយ
បរញិ្ជញ បគ្ត/បរញិ្ជញ បគ្ត 
ជាន់ខពេ់ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លមស្រនោើោគំ្ទ្ 
កគ្មិតេញ្ជញ បគ្តវជិាា ជើវៈកគ្មិត
ផ្គ្កាយបរញិ្ជញ បគ្ត/បរញិ្ជញ បគ្ត
ជាន់ខពេ់ 

8 42 5 4 3 12 

ចំនួនមជឈមណ្ឌ លឧតោមភាព្ 
ផ្ែើមបើបណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្លើការ
អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើេិកា, វ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀន  វ ិ្ ើសាស្រេោវាយតនមល  
និងការគ្រប់គ្រងគ្រឹេះសាថ ន 

បផ្ងកើនមជឈមណ្ឌ លឧតោមភាព្
ផ្ែើមបើបណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្លើការ
អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើេិកា, វ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀន  វ ិ្ ើសាស្រេោវាយតនមល  
និងការគ្រប់គ្រងគ្រឹេះសាថ ន 

0 1 5 4 3 12 

ចំនួនមជឈមណ្ឌ លភាា េ់្ុរកិចច
បានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើនចំនួនមជឍមណ្ឌ ល 
រកគ្បាក់ចំណូ្លរបេ់និេសតិ 
បញ្ចប់ការេិកា 

3 14 5 4 3 12 

ចំនួនអាជើវកមមខាន តតូច និង
ម្យមរបេ់ គ្រឹេះសាថ ន 
ឧតោមេិកា និងនិេសតិ 

បផ្ងកើនគ្បាក់ចំណូ្លរបេ់ 
គ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកា និង
និេសតិកនុងផ្ព្លេិកា 

5 33 5 4 3 12 

ចំនួនមជឈមណ្ឌ លគ្សាវគ្ជាវ
ឧតោមភាព្ានេោង់ដ្ឋ 

បផ្ងកើនចំនួនមជឈមណ្ឌ ល 
រកគ្បាក់ចំណូ្លព្ើវេិ័យ 
ឯកជនេគ្ាប់ការគ្សាវគ្ជាវ 

1 6 5 4 3 12 

ចំនួនរផ្គ្ាងគ្សាវគ្ជាវផារ
ភាា ប់នឹងវេ័ិយឧេាហកមម/
ឯកជន  

បផ្ងកើនចំណូ្លរបេ់គ្រឹេះសាថ នព្ើ
ការគ្សាវគ្ជាវរមួជាមួយវេ័ិយ 
ឯកជន 

0 39 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនឯកសារផ្ោល
នផ្ោបាយផ្ែើមបើោគំ្ទ្
អភិបាលកិចច និងការគ្រប់គ្រង
ផ្ៅឧតោមេិកា 

ផ្រៀបចំឯកសារផ្ោល
នផ្ោបាយផ្ែើមបើោគំ្ទ្ 
អភិបាលកិចច និងការគ្រប់គ្រង
ផ្ៅឧតោមេិកា 

0 6 5 4 3 12 

កា អប់ រំម្ៅម្រព័នធ 
ចំនួនគ្បជាជនមិនផ្ចេះអកសរ
បានបញ្ចប់ថាន ក់អកខរកមម 

ផោល់កមមវ ិ្ ើអកខរកមមែល់ 
មនុេសផ្ព្ញវយ័ 15,309 

56,109 
(43,309+12,800) 

5 4 3 12 

ចំនួនមជឈមណ្ឌ លេិកា 
ផ្ព្ញមួយជើវតិ 

ផគ្បកាល យមជឈមណ្ឌ លេិកា 
េហរមន៍ផ្ៅជាមជឈមណ្ឌ ល
េិកាផ្ព្ញមួយជើវតិ 

14 
48 

(36+12) 
4 3 3 12 

ចំនួនអនកេិកាបានបញ្ចប់វរគ 
បណ្ោុ េះបណ្តោ លជំនាញមុខរបរ 

ផោល់កមមវ ិ្ ើបំណិ្នជើវតិ និង
ជំនាញមុខរបរង្ហយៗែល់ 
យុវជនផ្គ្ៅសាលា 

7,090 
33,160 

(23,670+9,490) 
5 4 3 12 

ចំនួនេិេសចូលផ្រៀនកនុង 
កមមវ ិ្ ើេមមូល 

ផោល់កមមវ ិ្ ើេមមូលអប់រផំ្គ្ៅ 
គ្បព្័នធែល់កុារ និងយុវជន
ផ្បាេះបង់ការេិកា 

7,187 
29,348 

(21,861+7,487) 
5 4 3 12 

ចំនួនគ្េុកផែលបានអនុវតោ 
គ្បព្័នធព្័ត៌ានគ្រប់គ្រងអប់រ ំ
ផ្គ្ៅគ្បព្័នធ 

ព្គ្ងើកគ្បព្័នធព្័ត៌ានអប់រផំ្គ្ៅ
គ្បព្័នធផ្ៅថាន ក់គ្កុង គ្េុក ខណ្ឌ  0 

60 

(30+30) 
4 3 2 12 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនអប់រផំ្គ្ៅ
គ្បព្័នធបានបណ្ោុ េះបណ្តោ ល 
តាមគ្បព្័នធផ្គ្កឌ្ើត 

ព្គ្ងឹងេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀន 
ជាប់កិចចេនាអប់រផំ្គ្ៅគ្បព្័នធ 36 

192 

(92+100) 
5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

កា អភិវឌ្ឍយុវជន 
ចំនួនយុវជនទ្ទ្ួលបាន 
ការបណ្ោុ េះបណ្តោ លរយៈផ្ព្លខលើ 
ជំនាញវជិាា ជើវៈឌ្ើជើថល  
និង បផ្ចចកផ្ទ្េ  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លរយៈផ្ព្លខលើ 
ជំនាញវជិាា ជើវៈឌ្ើជើថល និង 
បផ្ចចកផ្ទ្េែល់យុវជន 

2,809 11,129 5 4 3 12 

ចំនួនយុវជនផ្គ្ៅសាលា 
ចូលរមួវរគេិកាកនុងកមមវ ិ្ ើ 
អប់រេំមមូលកគ្មិតមូលដ្ឋា ន 
(BEEP) 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លវរគេិកាកនុង
កមមវ ិ្ ើអប់រេំមមូលកគ្មិតមូល
ដ្ឋា ន (BEEP) 

313 1,363 5 4 3 12 

ចំនួនមណ្ឌ លេិកាប៊ាើប 
(BEEP) 

បផ្ងកើតចំនួនេិកាប៊ាើប 
(BEEP) 8 

13 
(11+2) 

5 4 3 12 

ចំនួនយុវជនទ្ទ្ួលការបណ្ោុ េះ  
បណ្តោ លេោើព្ើ េហគ្រិនភាព្  
ភាព្ជាអនកែឹកនា ំអកខរកមម 
ហរិញ្ញវតថុ ការេិកា និង  
ការផណ្នាកំារង្ហរ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លយុវជនផ្លើមុខ
ជំនាញេហគ្រិនភាព្ ភាព្ជា
អនកែឹកនា ំអកខរកមមហរិញ្ញវតថុ 
ការេិកា និងការផណ្នាំ
ការង្ហរ 

9,500 34,440 5 4 3 12 

ចំនួនយុវជនទ្ទ្ួលបាន 
ការបណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងអនុវតោ 
រផ្គ្ាងការង្ហរេម័គ្រចិតោ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ ល យុវជន និង
អនុវតោរផ្គ្ាងការង្ហរេម័គ្រចិតោ 1,828 6,667 5 4 3 12 

ចំនួនអោរមជឈមណ្ឌ លយុវជន
បានជួេជុល និងបំពាក់បរកិាខ រ 

ជួេជុលអាោរ និងបំពាក់េាភ រ 
បរកិាខ រមជឈមណ្ឌ លយុវជន 6 

10 
(9+1) 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

កា អប់ កំាយ និងកីឡា 
ចំនួនគ្រូបងវឹកជផ្គ្មើេជាតិ  បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ

គ្រូបងវឹកជផ្គ្មើេជាតិផ្គ្តៀម 
លកខណ្ៈផ្ឆ្ព េះផ្ៅ េុើផ្ហគម
ផ្លើកទ្ើ៣១ និង១១ អាសា៊ា ន
បា៉ា រា៉ា ផ្ហគមផ្លើកទ្ើ១១ ឆ្ន ំ
២០២១ ផ្ៅផ្វៀតណ្តម និង 
េុើផ្ហគមផ្លើកទ្ើ៣២ និង 
អាសា៊ា នបា៉ា រា៉ា ផ្ហគមផ្លើកទ្ើ១២ 
ឆ្ន ២ំ០២៣ ផ្ៅកមពុជា 

71 51 5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូជំនួយជផ្គ្មើេជាតិ បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ
គ្រូជំនួយជផ្គ្មើេជាតិ 

97 120 5 4 3 12 

ចំនួនអនុរកសជផ្គ្មើេជាតិ បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ 
អនុរកសជផ្គ្មើេជាតិ 

71 59 5 4 3 12 

ចំនួនកើឡាករជផ្គ្មើេជាតិ  បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ 
កើឡាករជផ្គ្មើេជាតិ 

572 515 5 4 3 12 

ចំនួនកើឡាការនិើជផ្គ្មើេជាតិ បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ 
កើឡាការនិើជផ្គ្មើេជាតិ 

207 250 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនអាជាា កណ្តោ ល បណ្ោុ េះបណ្តោ លអាជាា កណ្ោ ល
េគ្ាប់ែឹកនា ំនិងកាត់ ផ្េចកោើ
ការគ្បកួតកើឡាេុើផ្ហគម ផ្លើក 
ទ្ើ៣២ និងអាសា៊ា នបា៉ា រា៉ា ផ្ហគម
ផ្លើកទ្ើ១២ ឆ្ន ២ំ០២៣ ផ្ៅ
គ្បផ្ទ្េកមពុជា 

472 657 5 4 3 12 

ចំនួនផ្ៅគ្កម បណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្ៅគ្កម 25 90 5 4 3 12 

ចំនួនមស្រនោើបផ្ចចកផ្ទ្េ បណ្ោុ េះបណ្តោ លមស្រនោើបផ្ចចកផ្ទ្េ 345 471 5 4 3 12 

ចំនួនកើឡាករ និងគ្បតិភូចូលរមួ 
ការគ្បកួតស្រហវង់កូហវូនើ  

ចូលរមួការគ្បកួត ស្រហវង់កូហវូនើ  
0 

0 

(23 ឆ្ន ២ំ០២២) 4 3 2 9 

ដំណាក់កាលទី៣៖ កា កសាងម្រព័នធអប់  ំនិងកា អភិវឌ្ឍសរតថភាព 
វតថុបំែង៖ កសាងម្រព័នធអប់  ំងឹមា ំនិងកា អភិវឌ្ឍសរតថភាព រដើរបធីានាកា ទទួលកា អប់ មំ្រកបរោយគុែភាព សរធ្រ៌ និងប យិាបនា 
ផលសរម្រចទី១៖  កា រ ៀបចំរោលនរយាបាយ ណផនកា  និងកា ពិនិតយតារោន វាយតម្រៃ រោយរតត តរលើលទធផលម្តូវបានពម្ងឹង 
ចំនួនផ្ោលនផ្ោបាយ និង
ផផនការអប់រ ំផែលផ្តោ តផ្លើ
លទ្ធផល និងានលកខណ្ៈ 
បរោិបនន គ្តូវបានបផ្ងកើត 

កសាងផ្ោលនផ្ោបាយ និង
ផផនការអប់រផំផែកផ្លើការវភិារ  
ភេោុតាង និងទ្ិននន័យ រមួបញ្ាូ ល
ទងំទ្ិននន័យផែលបានមកព្ើការ
គ្សាវគ្ជាវ និងឧតោានុវតោន៍អប់រ ំ
និងានលកខណ្ៈបរោិបនន 

០ 2 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនផ្ោលនផ្ោបាយ និង
ផផនការអប់រផំផែកផ្លើលទ្ធផល
គ្តូវបានអនុវតោ ព្ិនិតយ 
តាមដ្ឋន និងវាយតនមល 

អនុវតោ និងព្ិនិតយតាមដ្ឋន និង
វាយតនមល ផ្ោលនផ្ោបាយ 
និងផផនការអប់រផំផែកផ្លើ 
លទ្ធផល 

០ 2 5 4 3 12 

ផផនការយុទ្ធសាស្រេោវេ័ិយអប់រ ំ
២០២៤-២០២៨ គ្តូវបាន 
អនុម័ត និងអនុវតោ 

ផ្រៀបចំផផនការយុទ្ធសាស្រេោ  
វេ័ិយអប់រ ំ២០២៤-២០២៨ 
ផផែកផ្លើភេោុតាង និងការចូលរមួ
ព្ើអនកពាក់ព្័នធទងំអេ់ 

ESP 2019-

2023 
ESP 2024-

2028 
5 4 3 12 

គ្បព្័នធព្័ត៌ានគ្រប់គ្រងអប់រ ំ
គ្តូវបានផ្្វើទ្ំផ្នើបកមម និង
េុខែុមនើយកមម 
 

ផ្្វើទ្ំផ្នើបកមមនិងេុខែុមនើយកមម
គ្បព្័នធព្័ត៌ានគ្រប់គ្រងអប់រ ំ
(EMIS) 

0 

ទំ្ផ្នើបកមមផ្លើ
គ្បព័្នធ និង
អភិវឌ្ឍគ្បព័្នធ
គ្រប់គ្រង 

database និង 
គ្បព័្នធេុវតថិ
ភាព្ ផ្ែើមបើេ
ាហរនោកមម 
និងេុខែុមនើ
កមមទិ្ននន័យព្ើ
គ្បភព្នានា 

5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

គ្បព្័នធគ្រប់គ្រងទ្ិននន័យេិេស ព្គ្ងើកចំនួនសាលាផ្រៀនផ្ោល
ផ្ៅផ្ៅតាមបណ្តោ រាជធានើ ផ្ខតោ 
ផ្ែើមបើអនុវតោគ្បព្័នធគ្រប់គ្រង
ទ្ិននន័យេិេសគ្បកបផ្ដ្ឋយ
េុគ្កឹតភាព្ 

132 

សាលា 

(1ផ្ខតោ) 

12 

រាជធានើ ផ្ខតោ 
(6+6) 

5 3 3 11 

េនោិេុខទ្ិននន័យ (Data 
Security) េុវតថិភាព្ននការ
ផ្គ្បើគ្បាេ់ និងភាព្ជាឯកជន
ននអនកផ្គ្បើគ្បាេ់ (User 
Privacy) 

េិកាខ សាលាព្ិផ្គ្ោេះផ្ោបល់ 
េោើព្ើលទ្ធភាព្ននការគ្បមូលធាតុ
ចូល ផ្ែើមបើផ្្វើការអភិវឌ្ឍនិង
ធានាភាព្ជាឯកជនននទ្ិននន័យ 
និងអនកផ្គ្បើគ្បាេ់ទ្ិននន័យអប់រ ំ
 

0 100 នាក់ 5 3 3 11 

ចំនួនមស្រនោើជំនាញថាន ក់ជាតិ និង
ថាន ក់ រាជធានើ ផ្ខតោ គ្តូវបាន
ព្គ្ងឹងេមតថភាព្ផ្លើការង្ហរ 
េថិតិអប់រ ំនិងឌ្ើជើថល 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លេមតថភាព្ 
មស្រនោើជំនាញ ថាន ក់ជាតិ និង 
ថាន ក់រាជធានើផ្ខតោផ្លើការង្ហរ 
េថិតិអប់រឌំ្ើជើថល 
 

0 92 នាក់ 5 3 3 11 

ចំនួនមស្រនោើជំនាញថាន ក់រាជធានើ 
ផ្ខតោគ្តូវបាន ព្គ្ងឹងផ្លើការ
គ្បមូល ផលិត និងផ្គ្បើគ្បាេ់ 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លេមតថភាព្មស្រនោើ
ជំនាញ ថាន ក់រាជធានើផ្ខតោ និង 
រែាបាលគ្កុងគ្េុកខ័ណ្ផ្លើ
ការង្ហរេថិតិអប់រឌំ្ើជើថល 
 

0 308 នាក់ 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ផលសរម្រចទី២៖ សរតថភាពបុគគលិកអប់  ំនិងសរតថភាពសាថ ប័ន រតត តរលើគុែផល ម្តូវបានពម្ងឹង 
ចំនួនអងគភាព្ថាន ក់កណ្តោ ល និង
មន្ើរអយក រាជធានើ ផ្ខតោ អនុវតោ 
ការវាយតនមលបុរគលិកអប់រ ំ

អនុវតោគ្បព្័នធគ្រប់គ្រង  
ផផែកផ្លើេមិទ្ធកមម 

អនុវតោ 
សាកលបង 

នាយកដ្ឋា ន ៣ 

បល ផក ហវ 

អនុវតោគ្រប់  
អងគភាព្ថាន ក់ 

កណ្តោ ល និង
មន្ើរអយក 

(១០០ អងគភាព្) 

5 4 3 12 

ចំនួនមស្រនោើជាអនកែឹកនា ំនិង
គ្រប់គ្រងផ្ៅថាន ក់កណ្តោ ល និង
មន្ើរអយក រាជធានើ ផ្ខតោ ាន
េមតថភាព្ផ្ឆ្លើយតបផ្ៅនឹង 
រដ្ឋា ភិបាលឌ្ើជើថល និងន 
វានុវតោន៍ននរែាបាលសាធារណ្ៈ 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្មស្រនោើែឹកនាំ
និងគ្រប់គ្រងេោើព្ើរដ្ឋា ភិបាល  
ឌ្ើជើថល និងនវានុវតោន៍នន  
រែាបាលសាធារណ្ៈ 
 

១០០នាក់ (មស្រនោើ
គ្រប់គ្រងថាន ក់ក
ណ្តោ ល និងរាជ
ធានើ ផ្ខតោ) 

២៤០នាក់ 
(មស្រនោើគ្រប់គ្រង
ថាន ក់កណ្តោ ល 
និងរាជធានើ 
ផ្ខតោ) 

5 4 3 12 

ចំនួននាយកសាលាគ្តូវបាន 
បណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្លើការង្ហរ
គ្រប់គ្រងបុរគលិក ការព្គ្ងឹង 
វនិ័យ និងគ្បព្័នធផ្ឆ្លើយតប  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្លើការង្ហរ
គ្រប់គ្រងបុរគលិក ការព្គ្ងឹង 
វនិ័យ និងគ្បព្័នធផ្ឆ្លើយតប  800 នាក់ 5 3 3 11 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនវទិ្ាល័យផ្ៅតាមរាជ
ធានើ ផ្ខតោ ផ្គ្បើគ្បាេ់គ្រូ
បផ្គ្ងៀន គ្េបតាមនិោម
(កំផណ្ទ្គ្មង់ រែាបាល 
សាធារណ្ៈ) 
 

កាត់បនថយបរាិណ្គ្រូបផ្គ្ងៀន
កគ្មិតឧតោមផែលផ្លើេតគ្មូវការ
ផ្ៅតាមវទិ្ា  ល័យ 

 

វទិ្ាល័យ ៣០ 
គ្តូវបានកាត់
បនថយបរាិណ្
គ្រូបផ្គ្ងៀន
កគ្មិតឧតោម 
ផែលផ្លើេ
តគ្មូវការ 

5 3 3 11 

ចំនួនមស្រនោើថាន ក់កណ្តោ លទ្ទ្ួល
ឋានៈវជិាា ជើវៈអនកឯកផ្ទ្េអប់រ ំ
លែ អនកឯកផ្ទ្េឈានមុខ និង
អនកឯកផ្ទ្េផ្ឆ្នើម  

អនុវតោគ្កបខណ្ឌ រនលងអាជើព្ 
គ្រូបផ្គ្ងៀន 

0 

លែៈ10 

ឈានមុខ:5 

ផ្ឆ្នើម: 3 

5 3 3 11 

ចំនួនមស្រនោើមន្ើរទ្ទ្ួលឋានៈ  
វជិាា ជើវៈអនកឯកផ្ទ្េអប់រលំែ 
អនកឯកផ្ទ្េឈានមុខ និង 
អនកឯកផ្ទ្េផ្ឆ្នើម 

អនុវតោគ្កបខណ្ឌ រនលងអាជើព្ 
គ្រូបផ្គ្ងៀន (ការវនិិផ្ោរផ្នេះ
ផតផ្ៅផ្លើេកមមភាព្ បណ្ោុ េះប
ណ្តោ ល ផ្លើការអនុវតោន៍រនលង
អាជើព្ ផ្ដ្ឋយមិនរិតបញ្ចូ លផ្លើ
ការផ្លើកទ្ឹកចិតោែល់គ្រូ នាយក 
និងអនកឯកផ្ទ្េអប់រផំ្ទ្) 

0 

លែៈ5 

ឈានមុខ: 5 

ផ្ឆ្នើម: 1 

5 3 3 11 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនមស្រនោើការោិល័យ អប់រ ំ
គ្កុង គ្េុក ខណ្ឌ  ទ្ទ្ួលឋានៈ
វជិាា ជើវៈអនកឯកផ្ទ្េអប់រលំែ 
អនកឯកផ្ទ្េឈានមុខ និង 
អនកឯកផ្ទ្េផ្ឆ្នើម 

អនុវតោគ្បព្័នធគ្រប់គ្រងរុណ្ផល
ផ្ៅគ្រប់អងគភាព្ថាន ក់កណ្តោ ល 
និងមន្ើរអប់រ ំយុវជន និងកើឡា
រាជធានើ ផ្ខតោ 

0 

លែៈ5 

ឈានមុខ: 5 

ផ្ឆ្នើម: 1 
5 3 3 11 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនទ្ទ្ួលឋានៈ
វជិាា ជើវៈ ជាគ្រូលែ គ្រូឈានមុខ 
និងគ្រូផ្ឆ្នើម 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀន ផ្លើ
ការង្ហរគ្រប់គ្រង កាត់បនថយ
បរាិណ្គ្រូបផ្គ្ងៀនកគ្មិត
ឧតោមផែលផ្លើេតគ្មូវការផ្ៅ
តាមវទិ្ាល័យ 

0 
លែៈ150 

ឈានមុខ: 50 

ផ្ឆ្នើម: 10 
5 3 3 11 

ចំនួននាយកសាលាផ្រៀនទ្ទ្ួល
ឋានៈវជិាា ជើវៈជានាយកលែ 
នាយកឈានមុខ និង 
នាយកផ្ឆ្នើម 

ផោល់ឋានៈវជិាា ជើវៈជានាយកលែ 
នាយកឈានមុខ និង 
នាយកផ្ឆ្នើម 

0 
លែៈ150 

ឈានមុខ: 50 

ផ្ឆ្នើម: 10 
5 3 3 11 

េោង់ដ្ឋអនកឯកផ្ទ្េអប់របំាន
អនុម័ត និងផ្គ្បើគ្បាេ់  

ផ្រៀបចំេោង់ដ្ឋអនកឯកផ្ទ្េអប់រ ំ
(អនកឯកផ្ទ្េការគ្រប់គ្រង  
រែាបាលអប់រ ំររុផ្កាេលយ និង
វ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀន អភិវឌ្ឍន៍ 
កមមវ ិ្ ើេិកា រង្ហវ យតនមល 
លទ្ធផលេិកា)  

0 

-ឆ្ន ២ំ០២២៖ 
អនុម័ត និង
ផ្គ្បើគ្បាេ់េោង់
ដ្ឋ 

 

5 3 3 11 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

អនកឯកផ្ទ្េផ្ោលនផ្ោបាយ 
និងផផនការអប់រ ំ

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកផ្រៀបចំ
ផ្ោលនផ្ោបាយ និងផផនការ
អប់រផំ្ៅថាន ក់កណ្តោ លឱ្យ 
កាល យជាអនកឯកផ្ទ្េ 

0 10 5 3 3 11 

អនកឯកផ្ទ្េការគ្រប់គ្រង 
រែាបាលអប់រ ំ

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េ
ការគ្រប់គ្រងរែាបាលអប់រ ំ

0 10 5 3 3 11 

អនកឯកផ្ទ្េររុផ្កាេលយ និង
វ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀន 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េ
ររុផ្កាេលយ និងវ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀន 

0 15 5 3 3 11 

អនកឯកផ្ទ្េអភិវឌ្ឍន៍ 
កមមវ ិ្ ើ េិកា 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េ
អភិវឌ្ឍន៍កមមវ ិ្ ើេិកា 

0 15 5 3 3 11 

អនកឯកផ្ទ្េរង្ហវ យតនមល  
លទ្ធផលេិកា 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េ
រង្ហវ យតនមល លទ្ធផលេិកា 

0 15 5 3 3 11 

ផលសរម្រចទី៣៖ កា ម្គប់ម្គងហិ ញ្ញវតថុ រៅកាុងវិស័យអប់ មំ្តូវបានពម្ងឹង  
អគ្តារាល តរវាងផផនការយុទ្ធ
សាស្រេោបើឆ្ន នំិងរផ្គ្ាងថវកិា
គ្បចឆំ្ន គំ្តូវបានកាត់បនថយ 

តគ្មង់ទ្ិេផ្លើការផ្រៀបចំ និង
ការអនុវតោផផនការថវកិាកមមវ ិ្ ើ
ផផែកផ្លើេមិទ្ធកមម 

- 300 នាក់ 5 4 3 12 

ទ្ំផ្នើបកមមគ្បព្័នធព្័ត៌ានវទិ្ា
ផ្គ្ោងថវកិាគ្បចឆំ្ន  ំ

បណ្ោុ េះបណ្តោ លេោើព្ើការផ្គ្ោង
ថវកិាគ្បចឆំ្ន រំបេ់ថាន ក់ណ្តោ ល 
និងថាន ក់រាជធានើ ផ្ខតោ 

- 264 នាក់ 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

អគ្តាការទូ្ទត់ចំណ្តយថវកិា
កមមវ ិ្ ើកនុងរងវង់ +/-៥% ផ្្ៀប
នឹងចាប់ថវកិា 

 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លេដើព្ើការផ្គ្បើ
គ្បាេ់គ្បព្័នធព្័ត៌ានវទិ្ា
េគ្ាប់ការ គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ 
គ្កេួងអប់រ ំយុវជន និងកើឡា 
(EFMS) និងនើតិវ ិ្ ើហរិញវតថុ
ែល់អងគភាព្ថវកិា 

- 200 នាក់ 5 4 3 12 

ផ្ោលការណ៍្ផណ្នាេំោើព្ើការ
គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុរបេ់គ្កេួង
អប់រ ំយុវជន និងកើឡា 
(FMM) គ្តូវបានផ្រៀបចំ 

ផ្រៀបចំ និងផសព្វផាយផ្ោល
ការណ៍្ផណ្នាេំោើព្ើការគ្រប់គ្រង
ហរិញ្ញវតថុរបេ់គ្កេួងអប់រ ំ 
យុវជន និងកើឡា 

- 228 នាក់ 5 4 3 12 

មុខេញ្ជញ ចំណ្តយលមែិត
េគ្ាប់ការអនុវតោថវកិាផ្ៅ
តាមគ្រឹេះសាថ ន បណ្ដុ េះបណ្តដ ល
គ្រូគ្រប់កគ្មិត គ្តូវបានផ្រៀបចំ 
 

ផសព្វផាយ និងដ្ឋក់ឲ្យ ផ្គ្បើ
គ្បាេ់ ផ្ោលការណ៍្ផណ្នា ំ
េដើព្ើមុខេញ្ជញ ចំណ្តយលមែិត
តាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ដុ េះបណ្តដ ល
គ្រូគ្រប់កគ្មិត 

- 120 នាក់ 5 4 3 12 

ចំនួនមស្រនដើគ្តូវបានព្គ្ងឹង 
េមតថភាព្ជំនាញ ភាព្ជា 
អនកែឹកនានំិងការទ្ទ្ួល 
ខុេគ្តូវផ្លើការង្ហរផកទ្គ្មង់
ផ្ផសងៗ 
 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លជំនាញ ផ្ផសងៗ 
ែួចជា៖ រណ្ផ្នយយ ហរិញ្ញវតថុ 
ព្័ត៌ានវទិ្ា កុំព្យូទ្័រ និងការ
គ្រប់គ្រងការតល េ់បដូរ ផារភាា ប់ 
ជាមួយការង្ហរផកទ្គ្មង់ការ
គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ 

- 60 នាក់ 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនអងគភាព្ថវកិាគ្តូវបាន
ព្គ្ងឹងនិងព្គ្ងើកការផ្គ្បើគ្បាេ់
គ្បព្័នធបផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ានវទិ្ា
កនុងការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លេដើព្ើគ្បព្័នធ
ព្័ត៌ានវទិ្ាេគ្ាប់ការ
គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុផ្ៅតាមអងគ
ភាព្ថវកិា និងគ្រឹេះសាថ នេិកា
សាធារណ្ៈ 

- 228 នាក់ 5 4 3 12 

ភាររយអងគភាព្ថវកិា និង
សាលាផ្រៀន គ្តូវបានព្ិនិតយ
តាមដ្ឋននិងវាយតនមលផ្លើ 
ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ 

ផ្្វើបចចុបបននភាព្ និងបណ្ដុ េះ
បណ្តដ លេដើព្ើគ្បព្័នធព្ិនិតយតាម
ដ្ឋននិងវាយតនមលការគ្រប់គ្រង
ហរិញ្ញវតថុរបេ់សាលាផ្រៀនសា
ធារណ្ៈ ែល់មន្ើរអយក ការ.ិ
អយក គ្កុង គ្េុក ខណ្ឌ  និង
សាលាផ្រៀនសាធារណ្ៈ 

- 310 នាក់ 5 4 3 12 

ភាររយសាលាផ្រៀនសាធារណ្ៈ
គ្តូវបានបផ្ងកើនេវ័យភាព្និង
រណ្ផ្នយយភាព្ហរិញ្ញវតថុ 
 

ផ្្វើបចចុបបននភាព្ និងបណ្ោុ េះ  
បណ្តោ ល ផ្ោលការណ៍្ ផណ្នាំ
េោើព្ើការគ្រប់គ្រងមូលនិ្ិ
ែំផ្ណ្ើ រការសាលាផ្រៀនសាធារណ្ៈ 
រមួនិង គ្បព្័នធផ្គ្ោងថវកិា និង
កិចចបញ្ា ិការណ្ផ្នយយតាម
គ្បព្័នធកុំព្យូទ្័រ 

- 900 នាក់ 5 4 3 12 

ចំនួនអនកចូលរមួ េិកាខ េិលា
ព្ិផ្គ្ោេះផ្ោបល់ផ្លើគ្កបខណ្ឌ
ព្ិនិតយតាម និងវាយតនមល ថវកិា
េមិទ្ធកមម 

ផ្រៀបចំគ្កបខណ្ឌ ព្ិនិតយតាមដ្ឋន 
និងវាយតនមលថវកិាេមិទ្ធកមម 

0 
485នាក់ 
(2022) 

5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនអនកចូលរមួេិកាខ សាលា
ផ្រៀបចំគ្បព្័នធរបាយការណ៍្
េមិទ្ធកមមអនឡាញ 

េិកាខ សាលាព្ិផ្គ្ោេះផ្ោបល់
ផ្រៀបចំគ្បព្័នធរបាយការណ៍្
េមិទ្ធកមមអនឡាញ 

- 250 នាក់ 5 4 3 12 

អភិវឌ្ឍន៍េមតថភាព្ផ្លើការផ្គ្បើ
គ្បាេ់គ្បព្័នធរបាយការណ៍្
េមិទ្ធកមមអនឡាញ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លេោើព្ើការផ្គ្បើ
គ្បាេ់គ្បព្័នធរបាយការណ៍្
េមិទ្ធកមមអនឡាញ 

 250 នាក់ 5 4 3 12 

ផលសរម្រចទី៤៖ ម្គឹឹះសាថ នបែតុ ឹះបណាត លម្គូម្តូវបានណម្រកាៃ យជាវិទាសាថ នជំនាន់ថ្មី  សម្មាប់កា បែតុ ឹះបណាត លម្គូសតវតស ទ៍ី២១ 

ចំនួនគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ ល 
គ្រូ ានផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធ 
គ្េបតាមការផ្រៀន និងបផ្គ្ងៀន
កនុងេតវតសរទ៍្ើ២១ 

ព្គ្ងើក និងសាោ រផ្ ើងវញិនូវ  
ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធរូបវន័ោ 
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 
និងសាលាអនុវតោ 

0 
7 

(3+4) 
5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េានេមតថភាព្
អនុវតោការអប់រ ំSTEM, ICT 
និងវ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀនថមើ 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្គ្រូឧផ្ទ្្េផ្លើ
ការអ់បរ ំSTEM, ICT និងវ ិ្ ើ
សាស្រេោបផ្គ្ងៀនថមើ 

0 200 នាក់ 5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េផ្ៅតាម
មជឈមណ្ឌ លររុផ្កាេលយភូមិ
ភារទ្ទ្ួលបានបរញិ្ញបគ្តជាន់
ខពេ់ផផនក C&I, ICT, STEM, 
ECE និងការអប់របំរោិបនន 

ផ្លើកកមពេ់រុណ្វុឌ្ឍគិ្រូឧផ្ទ្្េ
ផ្ៅតាមមជឈមណ្ឌ លរុផ្កាេលយ
ភូមិភារ - 

40 នាក់ 
(20 RUPP, 5 

QUT, 15 

KNUE) 

5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

កមមវ ិ្ ើបណ្ោុ េះបណ្តោ ល
បរញិ្ជញ បគ្តគ្តូវបានផកលមែ 

ផ្រៀបចំេិកាខ សាលាព្ិផ្គ្ោេះ
ផ្ោបល់ផកលមែកមមវ ិ្ ើ បណ្ោុ េះ
បណ្តោ លថាន ក់បរញិ្ជញ បគ្តអប់រ ំ
ផ្ៅវទិ្ាសាថ នររុផ្កាេលយ 

- 
100នាក់ x5

ែង 
5 4 3 12 

ចំនួនគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ
លគ្រូ ានេាភ រៈបផ្គ្ងៀននិង
ផ្រៀន គ្េបតាម េោង់ដ្ឋ 

ផោល់េាភ រៈេគ្ាប់ការផ្រៀន 
និងបផ្គ្ងៀនឱ្យបានគ្រប់គ្ោន់ 14 19 (19+0) 5 4 3 12 

កញ្ចប់េោង់ដ្ឋខលឹមសារបផ្គ្ងៀន
និងផ្រៀនគ្តូវបានផ្រៀបចំ 

ផ្រៀបចំកញ្ចប់េោង់ដ្ឋខលឹមសារ
បផ្គ្ងៀននិងផ្រៀន - 

បញ្ចប់ការេរ
ផ្េរខលឹមសារផ្ម
ផ្រៀន 

5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េទ្ទ្ួលបាន 
ការបណ្ោុ េះបណ្តោ ល 
 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូឧផ្ទ្្េឱ្យ
ានបរញិ្ជញ បគ្តជាន់ខពេ់ផ្ ើង
ផ្ៅផ្លើឯកផ្ទ្េ េិកាេងគម 
ការេិកាវេ័ិយអប់រ ំ ចិតោវទិ្ា
អប់រ ំនិង ICT កនុងការអប់រ ំ

5 10 នាក់ 5 4 3 12 

ចំនួនមស្រនោើគ្រប់គ្រងផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ
ទ្ទ្ួលបានការបណ្ោុ េះបណ្តោ ល
េោើព្ើភាព្ជាអនកែឹកនា ំ

បណ្ោុ េះបណ្តោ លមស្រនោើគ្រប់គ្រង
អំព្ើភាព្ជាអនកែឹកនា ំផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ  

2 
14 

(7+7) 
5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ ល 
គ្រូ ផែលានយនោការធានា
រុណ្ភាព្ ការអប់រគំ្រូបផ្គ្ងៀន
គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀនផ្លើ
យនោការ ធានារុណ្ភាព្  
ការអប់រគំ្រូបផ្គ្ងៀនផ្ៅតាម 
គ្រឹេះសាថ ន 

- 1PSTTC, 

4RTTC & NIE 
5 4 3 12 

ដំណាក់កាលទី៤៖ កា បែតុ ឹះបណាត លធ្នធានរនុសសសម្មាប់ប វិតតករមរសដឋកិចេឌ្ីជីថ្ល 

វតថុបំែង៖ បែតុ ឹះបណាត លធ្នធានរនុសសសម្មាប់ប វិតតករមឌ្ីជីថ្ល 

ផលសរម្រចទី១៖  កា កសាងបុរ លកខខែឌ សម្មាប់ប វិតតករមឌ្ីជីថ្លរៅកាុងរអកូសុីណសតរម្នកា អប់  ំម្តូវបានរ ៀបចំរ ើង 
ាតិកាឌ្ើជើថលផែលោគំ្ទ្ែល់
ការេិកា ជាលកខណ្ៈបុរគល 
គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតការផលិតាតិកាឌ្ើជើថល 
(វ ើផ្ែអូ ផ្េៀវផ្ៅ និង្នធាន
េិកា) ជាលកខណ្ៈចគ្មុេះផែល
ោគំ្ទ្ែល់ការផ្រៀនជាលកខណ្ៈ
បុរគល 

0 7-12 5 4 3 12 

ផ្វទ្ិកាឌ្ើជើថលេគ្ាប់ែំផ្ណ្ើ រ
ការផ្រៀន និងបផ្គ្ងៀនតាម 
គ្បព្័នធផ្អ ចិគ្តូនិក និង ព្ើ
ចាៃ យគ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតផ្វទ្ិកាឌ្ើជើថលជាលកខណ្ៈ
ផ្រហទ្ំព្័រ Website និង  
កមមវ ិ្ ើ App េគ្ាប់ោគំ្ទ្ែល់ 
ការផ្រៀននិងបផ្គ្ងៀន ជាលកខណ្ៈ
េមកាលកមម និងអេមកាលកមម 

0 1 5 4 3 12 

កមមវ ិ្ ើេិកាមុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ា
ព្័ត៌ាន គ្តូវបានផកលមែ 

ផកេគ្មួលកមមវ ិ្ ើេិកាមុខវជិាា
បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន  

0 ថាន ក់ទ្ើ7-12 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ថាន ក់ផ្រៀនផែលានបំពាក់
គ្បព្័នធេមកាលកមមគ្តូវបាន
បផ្ងកើត 
 

ថាន ក់ផ្រៀនផែលានបំពាក់
គ្បព្័នធេមកាលកមម (Live 
Teaching) ផ្ៅតាមសាលា
ផ្រៀនមួយចំនួន នឹងគ្តូវបផ្ងកើត 

0 ថាន ក់ទ្ើ៧-១២ 5 4 3 12 

ផ្ោលនផ្ោបាយេោើព្ើការអប់រ ំ
ឌ្ើជើថល និងអកខរកមមឌ្ើជើថល 
គ្តូវបានបផ្ងកើត 

ផ្រៀបចំផ្ោលនផ្ោបាយេោើព្ើ
ការអប់រឌំ្ើជើថល និងអកខរកមម 
ឌ្ើជើថល 

0 អនុវតោ 5 4 3 12 

មជឈមណ្ឌ លេគ្ាប់ការអប់រឌំ្ើ
ជើថល និងការអប់រពំ្ើចាៃ យ 
និងមជឈមណ្ឌ ល ទ្ិននន័យនន  
ក.អ.យ.ក គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតមជឈមណ្ឌ លេគ្ាប់ការ
អប់រឌំ្ើជើថល និងការអប់រពំ្ើ
ចាៃ យ និងមជឈមណ្ឌ ល 
ទ្ិននន័យនន ក.អ.យ.ក  

0 1 5 4 3 12 

បណ្តោ ញសាកល វទិ្ាល័យ
សាយប័រកមពុជាគ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតបណ្តោ ញសាកលវទិ្ាល័យ 
សាយប័រកមពុជា គ្តូវបានបផ្ងកើត 

0 6 5 4 3 12 

កមមវ ិ្ ើេិកាកគ្មិត ឧតោម
េិកាផ្លើមុខជំនាញផ្េែាកិចច
ឌ្ើជើថលគ្តូវបានបផ្ងកើត 
(គ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកាចំនួន៦
បានចួលរមួ) 

 

បផ្ងកើតមហាវទិ្ាល័យផ្េែាកិចច    
បផ្ចចកវទិ្ាឌ្ើជើថលននសាកល 
វទិ្ាល័យជាតិគ្រប់គ្រង  
 
 

1 2 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ផលសរម្រចទី២៖  រអកូសុីណសតរចបំាច់សម្មាប់ោមំ្ទដល់កា បែតុ ឹះវរបធ្រ៌ម្សាវម្ជាវ កា ពម្ងីកគំនិតម្ចាម្រឌ្ិត និងកា រលើកករពស់នវានុវតតន៍ ម្តូវបានពម្ងឹង សម្មាប់កា អប់ វិំទាសាស្រសត និងបរចេកវិទា 
បរ្នបាលននមូលនិ្ិ 
ការគ្សាវគ្ជាវ រំនិតនចនគ្បឌ្ិត 
និងនវានុវតោន៍ គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតមូលនិ្ិការគ្សាវគ្ជាវ 
រំនិតនចនគ្បឌ្ិត និងនវានុវតោន៍
ននគ្កេួងអប់រ ំយុវជន និង
កើឡា ផ្ដ្ឋយានការទ្ទ្ួល
សាគ ល់ និងផគ្បកាល យជា 
បរ្នបាលេងគម 

0 1 5 4 3 12 

មជឈមណ្ឌ លនវានុវតោ 
Mechatronic, ជើវបផ្ចចកវទិ្ា
និងផ្មកានិក និងឧទ្ានវទិ្ា
សាស្រេោ គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតជឈមណ្ឌ លនវានុវតោ 
Mechatronic, ជើវបផ្ចចកវទិ្ា 
និងផ្មកានិក និងឧទ្ានវទិ្ា
សាស្រេោ េគ្ាប់ោគំ្ទ្ែល់ការ
អនុវតោកមមវ ិ្ ើេិកាវទិ្ាសាស្រេោ 
និងបផ្ចចកវទិ្ាកគ្មិតម្យមេិកា
ទុ្តិយភូមិ  

0 1+2 5 4 3 12 

ការគ្បកួតគ្បផជងផ្លើកកមពេ់ 
ការអប់រវំទិ្ាសាស្រេោ និងបផ្ចចក
វទិ្ា គ្តូវបានផ្រៀបចំផ្រៀងរាល់ឆ្ន  ំ

ព្គ្ងើកេកមមភាព្គ្បកួតគ្បផជង
ផ្លើកកមពេ់ការអប់រវំទិ្ាសាស្រេោ
និងបផ្ចចកវទិ្ា (មផ្ហាគ្េព្
វទិ្ាសាស្រេោ ការគ្បកួតរផ្គ្ាង 
ការគ្បកួតេផ្ងកត្មមជាតិ)  

- 
350 សាលារ 
(300+50) 

5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនរផ្គ្ាងគ្សាវគ្ជាវ រំនិត
នចនគ្បឌ្ិត និងនវានុវតោន៍  នន
គ្រឹេះសាថ នេិកាសាធារណ្ៈ  

ោគំ្ទ្រផ្គ្ាងគ្សាវគ្ជាវ រំនិត
នចនគ្បឌ្ិត និងនវានុវតោន៍នន 
គ្រឹេះសាថ នេិកាសាធារណ្ៈ 
ផ្ដ្ឋយថវកិារបេ់បរ្នបាល 

- 110  

(60+50) 5 4 3 12 

ផលសរម្រចទី៣៖ សរតថភាព បស់បុគគលិកអប់ សំម្មាប់កា អប់ ឌំ្ីជីថ្ល  
ចំនួននាយកសាលាផ្រៀន ាន
េមតថភាព្អនុវតោការអប់រ ំ 
ឌ្ើជើថលតាមេោង់ដ្ឋ (កុារតូច 
បឋមេិកា ម្យមេិកា ឧតោម
េិកា ផ្គ្ៅគ្បព្័នធ យុវជន 
កើឡា) (ផ្ផោើមព្ើរផ្គ្ាង និង 
ចូលរមួព្ើរែាបផ្ណ្ោើ រៗ ) 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្នាយក 
សាលាផ្រៀនផ្លើការអប់រឌំ្ើជើថល 

-- 155 នាក់ 5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនាន េមតថ
ភាព្អនុវតោការអប់រ ំឌ្ើជើថល 
(កុារតូច បឋមេិកា ម្យម
េិកា ឧតោមេិកា ផ្គ្ៅគ្បព្័នធ 
យុវជន កើឡា) (ផ្ផោើមព្ើរផ្គ្ាង 
និងចូលរមួព្ើរែាបផ្ណ្ោើ រៗ ) 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀន
ផ្លើការអប់រឌំ្ើជើថល 

- 180 នាក់ 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនបុរគលិកអប់រាំន េមតថ
ភាព្អនុវតោការអប់រ ំឌ្ើជើថល 
(កុារតូច បឋមេិកា ម្យម
េិកា ឧតោមេិកា ផ្គ្ៅគ្បព្័នធ 
យុវជន កើឡា) (ផ្ផោើមព្ើរផ្គ្ាង 
និងចូលរមួព្ើរែាបផ្ណ្ោើ រៗ ) 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្បុរគលិកអប់រ ំ
(មិនបផ្គ្ងៀន) ផ្លើការអប់រ ំ 
ឌ្ើជើថល 

- 100 នាក់ 5 4 3 12 

កា អប់ បំ យិាបនា រយនឌ្័  និងបញ្ហា អនត វិស័យរផសងៗ 
វតថុបំែង៖ ធានាថ្នកា អប់ បំ យិាបនា រយនឌ្័  និងបញ្ហា អនត វិស័យរផសងៗរទៀតម្តូវបានបស្រញ្រ បចូលម្គប់កម្រិតម្នម្រព័នធអប់  ំ
ផលសរម្រចទី១៖ កា ចូលរ ៀនសរធ្រ៌ម្តូវបានបរងកើតដល់អាកសិកា ណដលមានតម្រូវកា ពិរសស  
ចំនួនសាលាផ្រៀនបានព្ិនិតយ និង
កំណ្តអ់តោេញ្ជញ ណ្អនកេិកា
ផែលានតគ្មូវការព្ិផ្េេផផនក
រថលង់ ព្ិការផភនក និងផ្ខាយេតិ
បញ្ជញ  ផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រពំ្ិផ្េេ 

កំណ្ត់អតោេញ្ជញ ណ្អនកេិកា
ផែលានតគ្មូវការព្ិផ្េេ 

៥ 

៦ 

(៥+១) 

5 4 3 12 

ការអប់រវំទិ្ាសាស្រេោ និងបផ្ចចក
វទិ្ា និង ICT េគ្ាប់េិេស
ានព្ិការភាព្គ្តូវបានផ្លើក
កមពេ់ផ្ៅ វទិ្ាល័យអប់រ ំ
ព្ិផ្េេ និងវទិ្ាសាថ នជាតិ
អប់រពំ្ិផ្េេ 

បផ្ងកើតបន្ប់ព្ិផ្សា្ន៍ វទិ្ាសា
ស្រេោ និងផគត់ផគង់េាភ រព្ិផ្សា្ន៍ 
និងផ្េវាអុើន្ឺណិ្តផ្ៅតាម 
វទិ្ាល័យអប់រពំ្ិផ្េេ និង 
វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រពំ្ិផ្េេ 

០ 

៦វទិ្ាល័យ 
និង 
១ វទិ្ាសាថ ន 

5 4 3 12 
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េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនឯកសារ និងេាភ រៈ
េិកាេគ្ាប់កមមវ ិ្ ើអប់រ ំ
ព្ហុភាសា អប់រពំ្ិផ្េេ និង 
បរោិបនន ផែលបានកសាង 
និងអភិវឌ្ឍ 

កសាង អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើេិកា 
ផ្េៀវផ្ៅេិកា ឯកសារ និងេ
ាភ រៈេិកាេគ្ាប់អប់រពំ្ហុ
ភាសា អប់របំរោិបនន និង 
អប់រពំ្ិផ្េេ 

២ 

-ឯកសារបណ្ដុ េះ
បណ្តដ លេដើព្ើការ
អប់របំរោិបនន
កគ្មិតម្យម
េិកា 

-ឯកសារកំណ្ត់
អតោេញ្ជញ ណ្
េិេសានព្ិការ
ភាព្ េគ្ាប ់

បឋមេិកា 

៥ 

កមមវ ិ្ ើេិកា 
និងផ្េៀវផ្ៅ
េិកាអប់រពំ្ហុ
ភាសាេគ្ាប់
៥ភាសា និង
កមមវ ិ្ ើអប់រ ំ
បរោិបនន 

5 4 3 12 

ចំនួនផ្េៀវផ្ៅេិកា និង 
េាភ រៈេិកាគ្តូវបានផ្បាេះពុ្មភ 
េគ្ាប់កមមវ ិ្ ើ អប់រពំ្ហុភាសា 
អប់របំរោិបនន  និងអប់រពំ្ិផ្េេ 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកា ឯក
សារ េាភ រៈេិកាេគ្ាប់អប់រ ំ
ព្ហុភាសា អប់របំរោិបនន និង
អប់រពំ្ិផ្េេ 

៣៦ ៨៩៦ 
កាល (រែខ) +

ពិ្ផ្េេេ 

៨០០កាល 

MLE ១០ 
០០០ + IE 
៤៥០០កាល+ 

Special 

១៣០០កាល 

5 4 3 12 

ចំនួនា៉ា េុើនផ្បាេះពុ្មពអកសរនគ្បយ ៍
និង នគ្បយ3៍D  ឧបករណ៍្ផ្ភលង 
កុំព្យូទ្័រផ្លើតុ និងឧបករណ៍្
េគ្ាប់វាេ់គ្តផ្ចៀក  

ផគត់ផគង់េាភ រេគ្ាប់ការផ្រៀន 
និងបផ្គ្ងៀនផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រ ំ
ព្ិផ្េេ និងវទិ្ាសាថ នជាតិ 
អប់រពំ្ិផ្េេ - 

(២០២២) 
ា៉ា េុើនផ្បាេះពុ្មពអកសរ
នគ្បយ ៍និង នគ្បយ3៍D=

១០ផ្គ្រឿង 

  ឧបករណ៍្ផ្ភលង៥
ឈុត 

 កុំព្យូទ្័រផ្លើតុ ៣០
ផ្គ្រឿង និងឧបករណ៍្
េគ្ាប់វាេ់គ្តផ្ចៀក

៥ផ្គ្រឿង 

5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ផលសរម្រចទី២៖ រសវាអប់ មំ្រកបរោយគុែភាពម្តូវបានផតល់ដល់អាកសិកាណដលមានតម្រូវកា ពិរសស 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនមផ្តោយយេិកា 
បឋមេិកា ម្យមេិកាផែល
បានបំប៉ានេមតថភាព្ េោើព្ើ 
ការអប់របំរោិបនន 

បំប៉ានេមតថភាព្ផ្លើការអប់រ ំ
បរោិបននែល់គ្រូបផ្គ្ងៀនផ្ៅ 
គ្រប់កគ្មិត 

- ៣៧០នាក់ 5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រ ំ
ព្ិផ្េេផែលបានបំប៉ាន និង 
បណ្ោុ េះបណ្តោ លេមតថភាព្េោើព្ើ
ការអប់រពំ្ិផ្េេនិងកគ្មិតឌ្ើបលូម
មេោើព្ើការអប់រពំ្ិផ្េេផ្ៅ 
វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រពំ្ិផ្េេ 

បំប៉ានេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀនផ្ៅ 
វទិ្ាល័យអប់រ ំនិងបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លេមតថភាព្េោើព្ើការ
អប់រពំ្ិផ្េេ និងកគ្មិតឌ្ើបលូម
េោើព្ើការអប់រពំ្ិផ្េេផ្ៅ 
វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រពំ្ិផ្េេ 

១៦៤ ២០៤ 5 4 3 12 

ចំនួនគ្រូអប់រពំ្ហុភាសាកគ្មិត
មផ្តោយយេិកា និងបឋមេិកា
ទ្ទ្ួលការបំប៉ានេោើព្ើការអប់រ ំ
ព្ហុភាសា 

បំប៉ានេមតថភាព្គ្រូមផ្តោយយ 
េិកានិងបឋមេិកា េោើព្ើ 
ការអប់រពំ្ហុភាសា 

៣៣៥ ៣៦៧ 5 4 3 12 

ចំនួនេិេសផ្ៅវទិ្ាល័យ 
អប់រពំ្ិផ្េេទ្ទ្ួលបាន 
អាហារូបករណ៍្(ផ្ខតោ) 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេស
ផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រពំ្ិផ្េេ 

(ហូបចុក សាន ក់ផ្ៅ និង 
េាភ រៈេិកា) 

 ៧៣៣ ៩៩៤ 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនផ្ខតោផែលបានចុេះព្ិនិតយ
តាមដ្ឋនការអនុវតោកមមអប់រ ំ
ព្ហុភាសា និងអប់របំរោិបនន 

ព្ិនិតយតាមដ្ឋន និងចុេះជួយការ
ផ្រៀននិងបផ្គ្ងៀនកមមវ ិ្ ើអប់រ ំ
ព្ហុភាសា និងអប់របំរោិបនន 

៩ ១០ 5 4 3 12 

ចំនួនអនកពាក់ព្័នធផែលបាន
ចូលរមួ អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើអប់រ ំ
ព្ហុភាសា និងអប់របំរោិបនន 

ផ្រៀបចំផ្វទ្ិការថាន ក់ជាតិ េិកាខ
សាលា គ្បជុំបូកេរុប និងផ្លើក
ផផនការបនោេគ្ាប់កមមវ ិ្ ើអប់រ ំ
ព្ហុភាសា និងអប់របំរោិបនន 

១៥០ ២០០ 5 4 3 12 

ផលសរម្រចទី៣៖ រសវាសំខាន់ៗ ម្តូវបានដល់អាកសិកាណដលមានតម្រូវកា ពិរសស (រយនឌ្័  កា កា ពា កុមា  សុវតថិភាពកុមា  កា អប់ ផំៃូវចិតត អាហា តារសាលារ ៀន និងកា អនុវតតសុខភាពសិកា) 
ចំនួនសាលាផ្រៀនបានផ្រៀបចំ 
និងអនុវតោផផនការផ្ឆ្លើយតប 
និង្នន់ឹងហានិភ័យ និង
ផ្គ្ោេះមហនោរាយ  

ផ្លើកកមពេ់ការអនុវតោវធិានការ
ផ្ឆ្លើយតប និង្ន់នឹងហនិភ័យ 
និងផ្គ្ោេះមហនោរាយផ្ៅតាម
សាលាផ្រៀនគ្រប់កគ្មិត 

0 15 4 3 3 10 

ចំនួនសាលាផ្រៀនបានអនុវតោផ្ោល
នផ្ោបាយេោើកិចចការពារកុារ 

ព្គ្ងឹងការអនវុតោកិចចការពារ
កុារ និងេុវតថិភាព្កុារ ផ្ៅ
តាមសាលាផ្រៀនគ្រប់កគ្មិត
ចំនួន១២៦ 

126 126 5 4 3 12 

ចំនួនសាលាផ្រៀនផែលាន 
ទ្ឹកសាែ តផ្គ្បើគ្បាេ់ 

ព្គ្ងឹងការអនុវតោេុខភាព្ 
េិកា (ផ្េវាគ្បឹកាេុខភាព្ 
ការអប់រផំលូ វចិតោ និងទ្ឹកសាែ ត 
និងអនាម័យ) 

8,333 8,633 5 4 3 12 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

អាទ្ិភាព្ 
វនិិផ្ោរសាធារណ្ៈ 

ឆ្ន ផំ្ោល 
២០២០ 

ចំណុ្ចផ្ៅ  
២០២៣ 

កតាោ នផ្ោបាយ 
(៥ព្ិន្ុ) 

កតាោ ផ្េែាកិចច 
(៤ព្ិន្ុ) 

កតាោ េងគម 
(៣ព្ិន្ុ) 

ព្ិន្ុកគ្មិតអាទ្ិភាព្ 
(១២ព្ិន្ុ) 

ចំនួនសាលាផ្រៀនផែលាន 
បន្ប់េុខភាព្ែំផ្ណ្ើ រការ 

បំពាក់បរកិាខ រ និងបណ្ោុ េះបណ្តោ ល
គ្រូអប់រផំផនកេុខភាព្តាម
សាលាផ្រៀនគ្រប់កគ្មិត 

120 300 5 4 3 12 

ចំនួនសាលាផ្រៀនានគ្បអប់ 
េផ្ស្រង្ហគ េះបឋម 

បំពាក់គ្បអប់េផ្ស្រង្ហគ េះបឋម  
ផ្ៅសាលាផ្រៀន 

5,256 7,356 5 4 3 12 

ចំនួនសាលាផ្រៀនាន ចំណ្តត់
ថាន ក់តក យមួយផ្ ើងផ្ៅ 

ផោល់ចំណ្តត់ថាន ក់តក យមួយ
ផ្ ើងផ្ៅែល់សាលាផ្រៀន 

7,247 8,447 5 4 3 12 

ចំនួនអនកេិកាផែលបាន 
ទ្ទ្ួលការព្ិនិតយផភនកផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នេិកា 

ផោល់ការព្ិនិតយផភនកែល់េិេស
ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នេិកា 6,000 132,000 5 4 3 12 

ចំនួនបុរគលិកអប់រផំែលទ្ទ្ួល
បានការបណ្ោុ េះបណ្តោ លព្ើ 
ផ្ោលការណ៍្គ្បតិបតោិេោើព្ើការ
េផ្ស្រង្ហគ េះេុខភាព្ផលូវចិតោបឋម 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លបុរគលិកអប់រពំ្ើ
ផ្ោលការណ៍្គ្បតិបតោិេោើព្ើការ
េផ្ស្រង្ហគ េះេុខភាព្ផលូវចិតោបឋម 

0 1,800 5 4 3 12 
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៤. គគព្មាងវិនិគោគសាធារណ្ៈជារ់លារ់រនងុវិសយ័អប់រ ំ
អនុវេ័ិយ / 

េូចនាករលទ្ធផល 
េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ

ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ដំណាកកាលទី១ ៖ កំណែទម្រងថ់្នា ក់ជាតិ 
វតថុបំណ្ង ៖ អភិវឌ្ឍ និងអនុវតោផ្ោលនផ្ោបាយ និងវធិានការេំខាន់ៗថាន ក់ជាតិ គ្បកបផ្ដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាព្ និងេ័កោិេិទ្ធិភាព្ 
ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ផ្ោលនផ្ោបាយគ្របូផ្គ្ងៀន គ្តវូបានអនុវតោគ្បកបផ្ដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាព្  

ផផនករងឹ (ថវកិាមូល្ន) 
ចំនួនអោរសាងេង់ផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

សាងេង់អោរផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 
 

-ឆ្ន ២ំ០២១ = ៩ អោរ  
-ឆ្ន ២ំ០២២ = ១ អោរ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣ = ១ អោរ   78 279 

(E-TEC) 11 417   5,760 
(GEIP) 11,417 84,039 

-េណ្ បវ 
-E-TEC/ JICA, 
G, B 
-GEIP/WB, L, B 

ចំនួនបន្ប់ជួេជុល និង  
ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធោគំ្ទ្ផ្ៅ
តាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លគ្រូ 

ជួេជុលបន្ប់ និង  
ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធ ផ្ែើមបើោគំ្ទ្ 
ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លគ្រូ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ២៦បន្ប ់
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១០បន្ប ់
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ៥៥បន្ប ់

5 970 
 

8,765 
(STEPCam) 

5,350  11,450  22,770 8,765 
េណ្  
បវ 
STEPCam/GPE3 

េាភ រព្ិផ្សា្ន៍វទិ្ាសាស្រេោ
ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លគ្រូ 

បំពាក់េាភ រៈព្ិផ្សា្ន៍ 
វទិ្ាសាស្រេោផ្ៅ សាលាររុ. 
 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១១
សាលាររុ. - 2,371 

(STEPCam) - - - - - 2,371 
បវ  
សាលាររុ. 
STEPCam/GPE3 

ចំនួនបន្ប់អផ្នោវាេិកដ្ឋា ន
ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លគ្រូ 

សាងេង់បន្ប់អផ្នោវាេិកដ្ឋា ន 
 

-ឆ្ន ២ំ០២២= ៧១បន្ប់ 
   2,412 

2,783 
(China 

Aid) 

  2,412 2,783 
េណ្  
បវ 
China Aid 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
បន្ប់អនុវតោកុំព្យូទ្័រ ផ្រៀបចំ និងបំពាក់ ICT Lab ផ្ៅ 

2x4 RTTC និង 2x20 សាលា
អនុវតោ និងសាលាេហការ 

ឆ្ន ២ំ០២៣ = ៤៨  
ICT Labs  

 

  

 

 
13,640 

(KOIKA) 
 13,640 បវ 

បន្ប់សាររមនារមន៍ចគ្មុេះ ផ្រៀបចំ និងបំពាក់េាភ រៈបន្ប់
សាររមនារមន៍ចគ្មុេះ 

ឆ្ន ២ំ០២១ = ៥ 

(1PSTTC, 4RTCC) 

 1,371.6 

CDPF3 
 

  
  

 
បវ 

បរកិាខ ររែាបាលផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

បំពាក់បរកិាខ ររែាបាលផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ២២ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១១ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១១ 

394  200  200  794  
េទ្រ  
បវ 

ផផនកទ្ន់ (ថវកិាចរនោ) 
កមមវ ិ្ ើេិកា និងវ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀនតាមគ្រឹេះសាថ ន 
បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ  

ព្ិនិតយផ្ ើងវញិកមមវ ិ្ ើេិកា 
និងវ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀនតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 

-ឆ្ន ២ំ០២២៖ ផកលមែកមម
វ ិ្ ើបណ្ោុ េះបណ្តោ ល គ្រូ 
PTTC & RTTC,  
អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លគ្រូ PSTTC  
តាមគ្បព័្នធផ្គ្រឌ្ើត 
-ឆ្ន ២ំ០២៣៖ ផកលមែ 
កមមវ ិ្ ើបណ្ោុ េះបណ្តោ ល គ្រូ 
PTTC & RTTC 

 

 102 274 
(CDPF3) 

 

០០០ 102 274 

បវ  
សាលាររុ. 
CDPF3/EU, 
USAID,  
Sida, GPE, 
UNICEF 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េបំប៉ាន 
ផ្លើខលឹមសារផ្មផ្រៀន 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្វជិាា ជើវៈ 
គ្រូឧផ្ទ្្េ (ខលឹមសារផ្មផ្រៀន 
ររុផ្កាេលយ បផ្ចចកវទិ្ា)  

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១៦១នាក់  
-ឆ្ន ២ំ០២២= ៣០០នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១៦០នាក់ 

 
17 

(RTI, 
VVOB) 

17 
99 

(RTI, 
VVOB) 

20 50 
(?) 37 166 

បវ  
សាលាររុ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េបំប៉ានផ្លើ 
វ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀន 

បំប៉ានគ្រូឧផ្ទ្្េទ្ទ្ួលបាន
ចំផ្ណ្េះែឹងផ្លើវ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀន 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១៥១នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៣៦៤នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១៨០នាក់ 

 
44 

(CCT) 30 2 820 
(KOICA) 40 2 820 

(KOICA) 70 5 684 
បវ  
សាលាររុ 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េបំប៉ានផ្លើ ICT 
េគ្ាប់បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀន 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្វជិាា ជើវៈ 
គ្រូឧផ្ទ្្េ (ICT េគ្ាប់
បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀន)  

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១៦៤នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១៨០នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ២៨០នាក់ 

  80 50 
(CDPF3) 44 60 

(CDPF3) 124 110 
បវ  
សាលាររុ 

ចំនួនមស្រនោើសាលាររុផ្កាេលយ 
ទ្ទ្ួលការបំប៉ានអំព្ើភាព្ជា
អនកែឹកនានំិងគ្រប់គ្រង 

ព្គ្ងឹងេមតថភាព្ភាព្ជា 
អនកែឹកនានំិងគ្រប់គ្រង  
 

-ឆ្ន ២ំ០២២= ៥០នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ៥០នាក់ 

 
  146 

(USESD1) 283 000 282 146 
បវ  
សាលាររុ 

ចំនួនសាលាអនុវតោន ៍៤ គ្តូវ
បានផគ្បកាល យផ្ៅជាសាលា
ជំនាន់ថមើ 

ផារភាា ប់គ្ទ្ឹេោើផ្ៅនឹងការអនុវតោ
កមមវ ិ្ ើេិការរុផ្កាេលយ -ឆ្ន ២ំ០២២= ៦សាលា 

-ឆ្ន ២ំ០២៣= ៤សាលា 

 
 200 

 

400  600 

 
បវ  
សាលាររុ. 

ចំនួនសាលារុផ្កាេលយទ្ទ្ួល
បានការ ទ្ទ្ួលសាគ ល់រុណ្
ភាព្អប់រ ំ

វាយតនមលផោល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ 
រុណ្ភាព្អប់រសំាលា 
ររុផ្កាេលយ 

-ឆ្ន ២ំ០២២= ៣ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ៣ 

 

 75.2  75.2  150.4  ACC 

ចំនួនផ្បកខភាព្ថាន ក់បណ្ឌិ ត ផោល់អាហារូករណ៍្ថាន ក់បណ្ឌិ ត
េិកាផ្ៅគ្បផ្ទ្េបារាងំ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១៥ នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១៥ នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១៥ នាក់ 

 

428  459  480  1,367  រប 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ផលេផ្គ្មចទ្ើ២ ៖ កមមវ ិ្ ើេិកា ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលគ្តូវបានព្ិនិតយផ្ ើងវញិ និង បរសិាថ នេិកាគ្តូវបានផកលមែ 

ផផនកទ្ន់ 
ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលគ្តូវបាន
ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ 

ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ ផ្េៀវផ្ៅ
េិកាផ្ោលបឋមេិកាផ្លើ 
មុខវជិាា ភាសាផខមរ (ភ.ខ) និង
េិកាេងគម (េ.េ)  
េរុប ៩ចំណ្ងផ្ជើង 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៣ ចណំ្ងផ្ជើង 
(ភ.ខ = ១  និង េ.េ =២ ) 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ៣ ចំណ្ងផ្ជើង 
(ភ.ខ = ១ និង េ.េ =២ ) 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣ ចំណ្ងផ្ជើង 
(ភ.ខ = ១ និង េ.េ =២ ) 

        
អកេ 
រ.ប.ច 

ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ ផ្េៀវផ្ៅ
េិកាផ្ោលម្យមេិកា 
បឋមភូមិ ផ្លើមុខវជិាា ភាសាផខមរ 
(ភ.ខ) រណិ្តវទិ្ា (រ.) 
វទិ្ាសាស្រេោ (វ.ិ) និង 
េិកាេងគម (េ.េ)  
េរុប ១២ចំណ្ងផ្ជើង 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៤ ចំណ្ងផ្ជើង 
(ភ.ខ = ១ , រ.=១,  
វ.ិ=១ និង េ.េ=១) 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ៤ ចំណ្ងផ្ជើង 
(ភ.ខ = ១ , រ.=១,  
វ.ិ=១ និង េ.េ=១) 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៤ ចំណ្ងផ្ជើង 
(ភ.ខ = ១ , រ.=១,  
វ.ិ=១ និង េ.េ=១) 
 

        
អកេ 
រ.ប.ច 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ ផ្េៀវផ្ៅ
េិកាផ្ោលម្យមេិកា 
ទុ្តិយភូមផិ្លើមុខវជិាា ភាសាផខមរ 
(ភ.ខ)រណិ្តវទិ្ា (រ.) 
វទិ្ាសាស្រេោ (វ.ិ) និង 
េិកាេងគម (េ.េ)  
េរុប ៣០ចំណ្ងផ្ជើង 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៨ ចំណ្ងផ្ជើង 
(ភ.ខ= ១, រ.= ២, 
វ.ិ= ៤ និង េ.េ= ១) 

-ឆ្ន ២ំ០២២= ១១ចំណ្ងផ្ជើង 
(ភ.ខ= ១, រ.= ២, 
វ.ិ= ៤ និង េ.េ= ៤) 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១១ចំណ្ងផ្ជើង 
ភ.ខ= ១, រ.= ២, 
វ.ិ= ៤ និង េ.េ= ៤) 

   1,024 
(ADB)    1,024 

ថវកិារ.ប.ច 
និង 
ADB 

 

ផកលមែ និងអភិវឌ្ឍថមើ ផ្េៀវផ្ៅ
េិកាផ្ោលម្យមេិកាផ្លើ
មុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន 
េរុប ៦ចំណ្ងផ្ជើង 

-ឆ្ន ២ំ០២២=១ចំណ្ងផ្ជើង 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៥ចំណ្ងផ្ជើង 

 

  

 
 

60 

(ចិន) 

 

 
180 

(KOICA) 
 

107.44 
(ADB) 

 347.44 
អកេបព្វ 

KOICA 
រផ្គ្ាងចនិ 

ADB 

ចំនួនផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោល
គ្តូវផ្បាេះពុ្មព 

ផ្បាេះពុ្មភផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោល 
កគ្មិតបឋមេិកា ម្យមេិកា
បឋមភូមិ និងម្យមេិកា
ទុ្តិយភូមិ េរុបចំនួន 
16,811,000ចាប់ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=5,276,000 ចប. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=5,262,000 ចប. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=6,273,000 ចប. 

25,599  25,994  35,428  87,021  អកេ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលមុខវជិាា
អប់រកំាយនិងកើឡា 

ផ្បាេះពុ្មភផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោល  
មុខវជិាា អប់រកំាយនិងកើឡា  
ទុ្តិយភូមិចំនួន 3,300 
ទុ្តិយភូមិចំនួន 5,500 
មផ្តោយយេិកាចំនួន 5,000 
េរុបចំនួន 13,800 ចាប ់

-ឆ្ន ២ំ០២១=3,300 ចប. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=5,500 ចប. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=5000 ចប. 

93  93  77  263  
នា. 

អក.េន 

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលអប់រ ំ
េុខភាព្ថាន ក់ទ្ើ១ ទ្ើ៤ ទ្ើ៧ 
និងទ្ើ១០  

ផ្បាេះពុ្មភផ្េៀវផ្ៅេិកា 
ផ្ោលមុខវជិាា អប់រេុំខភាព្ 
ផ្េៀវផ្ៅគ្រូថាន ក់ទ្ើ១ចំននួ=16,000 ចាប ់
ផ្េៀវផ្ៅគ្រូថាន ក់ទ្ើ៤ចំននួ= 15,000 ចាប ់
ផ្េៀវផ្ៅគ្រូថាន ក់ទ្ើ៧ចនំួន = 8,500 ចាប ់
ផ្េៀវផ្ៅគ្រូថាន កទ់្ើ១០ចំននួ = 6,000 ចាប ់
េរុបផ្េៀវផ្ៅគ្រ ូ= 45,500 ចាប ់
 ផ្េៀវផ្ៅេិេសថាន ក់ទ្ើ១ ចនំួន = 
404,000 ចាប ់
ផ្េៀវផ្ៅេិេសថាន ក់ទ្ើ៤ ចំននួ =  
347,000ចាប ់
ផ្េៀវផ្ៅេិេសថាន ក់ទ្ើ៧ ចនំួន =  
261,000 ចាប ់
ផ្េៀវផ្ៅេិេសថាន ក់ទ្ើ១០ ចនំួន = 
140,000 ចាប ់
េរុបផ្េៀវផ្ៅេិេស = 1,152,000 ចាប ់

-ឆ្ន ២ំ០២២= 
74,000 ចាប់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=
1,360,000 ចាប់  
 

   

480 
 

(Fred 
Hollows 
Foundat

ion, 
ADRA, 
RHAC, 

G) 

6,000 

160 
 

(Fred 
Hollows 

Foundatio
n, ADRA, 
RHAC, G) 

6,000 640 

េ.េ 
អ.ក.េ 
គ្រឹេះសាថ នផ្បាេះ
ពុ្មព 
Fred 
Hollows 
Foundation, 
ADRA, 
RHAC, G 

ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលមុខវជិាា
បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោល 
មុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន 
ថាន ក់ទ្ើ៧ និងថាន ក់ទ្ើ១០  

-ឆ្ន ២ំ០២៣=
368,000 ចប. 
(ថាន ក់ទ្ើ៧ = 290,000  ចប. 
ថាន ក់ទ្ើ១០ = 78,000 ចប. 

  
 

 

 

 
2,210  2,210 

 

 

បព្វ 

អកេ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោលមុខវជិាា
បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន ថាន ក់ទ្ើ៧ 
ទ្ើ៨ ទ្ើ៩ ទ្ើ១០ ទ្ើ១១ និងទ្ើ
១២ គ្តូវបានផ្បាេះពុ្មព 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកាផ្ោល
មុខវជិាា បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន 
េភ ថាន ក់ទ្ើ៧ ទ្ើ៨ ទ្ើ៩ ទ្ើ១០  
ទ្ើ១១ និងទ្ើ១២  

-ឆ្ន ២ំ០២២=4,500ចប. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=5,200 ចប. 
(KOICA, រផ្គ្ាងចិន, 
ADB) 

  15.2 99 60 64 75.2 163 បព្វ 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ៣ ៖ គ្បព័្នធអ្ិការកិចចគ្តូវបានផកលមែ និងការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតោ 

អ្ិការកិចចតាមគ្បធានបទ្  ព្គ្ងឹងការអនុវតោការង្ហរ 
អ្ិការកិចច 
-គ្រឹេះសាថ នបឋមេិកា១០០ គ្តូវ
បានផ្ វ្ើអ្ិការកិចចគ្បធានបទ្ 
(លទ្ធផលេំផ្ណ្រ េិេស ថាន ក់ទ្ើ៥) 
-គ្រឹេះសាថ នម្យមេិកា១០០ គ្តូវ
បានផ្ វ្ើអ្ិការកិចចតាមគ្បធានបទ្ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១ គ្បធានបទ្ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១ គ្បធានបទ្ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១ គ្បធានបទ្ 

 

251.50  301.75  372.30  925.55  ្រអ 

អ្ិការកិចចតាមកាលកំណ្ត់ ចុេះព្ិនិតយតាមដ្ឋនអ្ិការកិចច
តាមកាលកំណ្ត់តាមសាលា
ផ្រៀនចំនួន២៥រាជធានើ-ផ្ខតោ 
 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១០០ សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១០០ សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១០០ សាលា 

 

150.90  181.05  223.38  555.33  ្រអ 

មស្រនោើការ.ិអ្ិការកិចចកំពុ្ងបផ្គ្មើ
ការការង្ហរ គ្តូវបានបំប៉ានេោើព្ើ
ការវភិារ និងេរផ្េរ 
របាយការណ៍្អ្ិការកិចច 

បំប៉ានមស្រនោើអ្ិការកិចច ផ្លើការ
វភិារនិងេរផ្េររបាយការណ៍្
អ្ិការកិចច 

-ឆ្ន ២ំ០២២= ៤៥នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ៤៥នាក់ 
 (CDPF3)   60.35 

513 

(CDPF3) 74.46 260 

(CDPF3) 134.46 773 
្រអ 
CDPF3/ EU, 
USAID,  
Sida, GPE, 
UNICEF 

ចំនួនអ្ិការទ្ទ្ួលបាន 
ការបណ្ោុ េះបណ្តោ លែំបូង 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លអ្ិការអប់រ ំ -ឆ្ន ២ំ០២២= ១៧នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១០០នាក់   118.7 70.05 

(UNICEF) 
200.3 

206.03 

(UNICEF?) 
319 276.08 វ.ជ.អ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនអ្ិការទ្ទ្ួលបានការ
បំប៉ានបនោ 

បំប៉ានអ្ិការអប់រេំដើព្ើការវភិារ
និងេរផ្េរបាយការណ៍្ 
អ្ិការកិចច 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ៣០នាក ់
-ឆ្ន ២ំ០២២= ៣០នាក ់
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ៣០នាក ់

 
60.2 

(UNICEF) 
 

60.2 

(UNICEF?) 
 

60.2 

(UNICEF?) 
 180.2 វ.ជ.អ 

លទ្ធផលអ្ិការកិចច ផសព្វផាយលទ្ធផលអ្ិការកិចច
គ្បចឆំ្ន មំស្រនោើអប់រ ំ(ថាន ក់ែឹកនា ំ
មន្ើរ មស្រនោើ អ្ិការ បឋម 
ម្យម) គ្កុមការង្ហរ DTMT 
និងកគ្មងសាលាផ្រៀន 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ៩០ នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១២៥ នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១៤០ នាក់ 

50.30  60.35  74.46  185.11  ្រអ 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ៤ ៖ រង្ហវ យតនមលេិកា ការគ្ប ង ការផ្្វើផ្តេោរង្ហវ យតនមលេិកាថាន ក់ជាតិ និងអនោរជាតិ គ្តូវបានព្គ្ងឹង 

កមមវ ិ្ ើអនោរជាតិេោើព្ើ ផ្តេោ 
រង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិកា
របេ់េិេស គ្តូវបានអនុវតោ 
ឆ្ន ២ំ០២២ (១៥០សាលា) 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើអនោរជាតិេោើព្ើ 
រង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិកា 
របេ់េិេស  
 

-ឆ្ន ២ំ០២១= សាកលបង 
៣៥ សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១៥០ សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ផសព្វផាយ
លទ្ធផលផ្តេោ PISA-

2022 

823.6 361.44 
(SEIP) 

984.2 434.78 
(SEIP) 868.2 600 2676.00 1396.2 

្រអ  
SEIP/WB, 
L&B 

ផ្តេោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផល
េិការបេ់េិេស បឋមេិកា
ផ្ៅតំបន់ អាេុើអាផ្រនយ ៏ 
ថាន ក់ទ្ើ៥ 

អនុវតោផ្តេោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផល
េិការបេ់េិេសបឋម េិកា
ផ្ៅតំបន់អាេុើអាផ្រនយ ៏ 
(SEA-PLM) ថាន ក់ទ្ើ៥   

-ឆ្ន ២ំ០២១= 
ផសព្វផាយលទ្ធផលផ្ត
េោវែោទ្ើ១ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ផ្គ្តៀម
អនុវតោសាកលបងវែោទ្ើ២ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=អនុវតោ 
សាកលបងវែោទ្ើ២ 

115.2 
(ចំណ្តយ០) 26.56 

(UNICEF) 
0 61.44 

(UNICEF) 100.0 400 215.20 488.0 ្រអ 
UNICEF 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
រង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិកា
របេ់េិេស ថាន ក់ជាតិ ថាន ក់ទ្ើ
៣ ៦ ៨ និង១១ គ្តូវបាន 
អនុវតោ (២៣០សាលា) 

អនុវតោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផល
េិការបេ់េិេស ថាន ក់ជាតិ 
ថាន ក់ទ្ើ៣ ៦ ៨ និង១១ 
 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ផ្ វ្ើផ្តេោ 
ថាន ក់ជាតិថាន ក់ទ្ើ៦ ផ្លើ
២៣០សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ផ្ វ្ើផ្តេោ
ថាន ក់ ជាតិថាន ក់ទ្ើ៨ និង
ផសព្វផាយលទ្ធផលផ្តេោ
ថាន ក់ទ្ើ៦ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ផ្ វ្ើផ្តេោ
ថាន ក់ ជាតិថាន ក់ទ្ើ១១ និង
ផសព្វផាយលទ្ធផលផ្តេោ
ថាន ក់ទ្ើ៨ 
 

402.0 254.10 
(UNICEF) 

420.5 34.04 
(UNICEF) 494.9 300 1317.4 588.1 ្រអ 

UNICEF 

លទ្ធផលេិកាថាន ក់ែំបូង  
កមមវ ិ្ ើអំណ្តន និងរណិ្តវទិ្ា 
ថាន ក់ែំបូង គ្តូវបានវាយតនមល 
(៣៤០សាលា) 

អនុវតោរង្ហវ យតនមលលទ្ធផលេិកា 
កមមវ ិ្ ើអំណ្តន និងរណិ្តវទិ្ា 
ថាន ក់ែំបូង ននផ្ខតោផ្ោលផ្ៅ 
រផ្គ្ាង 

-ឆ្ន ២ំ០២១=អនុវតោផ្តេោ 
ផ្ែើមគ្ោសាលាផ្រៀន
េំណ្តក៣៤០ 

-ឆ្ន ២ំ០២២= អនុវតោផ្ត
េោ ចុងគ្ោ សាលាផ្រៀន
េំណ្តក ៣៤០ --ឆ្ន ំ
២០២៣=ផសព្វផាយ 
លទ្ធផលផ្តេោ 

 

 
418.94 

(STEPCam) 
 

701.05 

STEPCam) 
 200  1411 

្រអ 

STEPCam 
/GPE 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  

ផលេផ្គ្មចទ្ើ៥ ៖ ការអប់រឧំតោមេិកាគ្តវូបានផកទ្គ្មង់ 
ចំនួនគ្រឹេះសាថ នផែលអនុវតោ
គ្បព្័នធធានារុណ្ភាព្អប់រ ំ
នផ្កនុង 

ផោល់ការោគំ្ទ្ែល់គ្រឹេះសាថ ន 
ឧតោមេិកាកនុងការអនុវតោ
គ្បព្័នធធានារុណ្ភាព្អប់រ ំ
នផ្កនុង 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១៦ 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១៨ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២១ 
(HEIP) 

 
229.38 

 
(HEIP) 

 
1128 

 
(HEIP) 

 
400 

 
(HEIP) 

 1757.38 
អរឧេ 
HEIs 
HEIP/WB, 
L&B 

ចំនួនគ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកា 
ផែលបានការទ្ទ្ួលសាគ ល់
រុណ្ភាព្អបរ ់ ំផ្លើគ្រឹេះសាថ ន
ឧតោមេិកា  

វាយតនមលផោល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់
រុណ្ភាព្អប់រផំ្លើគ្រឹេះសាថ ន
ឧតោមេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១០ 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១៧ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២៧ 225.2  274   198.8  698  

HEIs 
ACC 

ចំនួនកមមវ ិ្ ើអប់រទំ្ទ្ួលបាន
ការទ្ទ្ួលសាគ ល់រុណ្ភាព្
អប់រតំាមកមមវ ិ្ ើ 

វាយតនមលផោល់ការទ្ទ្ួលសាគ ល់
កមមវ ិ្ ើអប់រ ំ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៦ 
    87.5  87.5  ACC, HEIs 

ដំណាក់កាលទី២៖ កំណែទម្រងស់ាលារ ៀន 
វតថុបំណ្ង៖ ផគ្បកាល យសាលាផ្រៀនគ្រប់កគ្មិតជាសាលាផ្រៀនានគ្បេិទ្ធភាព្ និងការរ ើកចផ្គ្មើន 

កា អប់ កំុមា តូច 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ការចូលផ្រៀនផ្ៅកគ្មិតការអប់រកុំារតូចគ្បកបផ្ដ្ឋយេម្ម៌គ្តូវបានបផ្ងកើន 

អគ្តារមួននការេិកា (2020 = 38.4%, 2023 = 37.1%) 
អគ្តាចូលផ្រៀនកុារអាយុ ៥ឆ្ន  ំ(2020 = 62.9%, 2023 = 63.1%) 
អគ្តាចូលផ្រៀនកុារអាយុ ៤ឆ្ន  ំ(2020 = 36.1%, 2023 = 36.8%) 
អគ្តាចូលផ្រៀនអាយុ ៣ឆ្ន  ំ(2020 = 14.1%, 2023 = 14.1%) 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ផផនករងឹ 
ចំនួនបន្ប់មផ្តោយយេិកា
សាងេង់ 

សាងេង ់បន្ប់មផ្តោយយេិកាថមើ -ឆ្ន ២ំ០២២=៣០បន្ប ់   440 
1,700 
(EU) 

  440 1,700 េណ្ អកត 

ផផនកទ្ន់ 
ចំនួនសាលាមផ្តោយយេិកា 
េហរមន៍ានេដង់ដ្ឋ 

ផគ្បកាល យសាលាមផ្តោយយេិកា 
េហរមន៍ឱ្យានលកខណ្ៈេោង់ដ្ឋ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១ ២៥០ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១ ២៥០  
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១ ៣៥០ 

8,967.0  8,967.0  11,529   29,463 អកត 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ២ ៖ ការផ្រៀន និងការបផ្គ្ងៀនគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ គ្តវូបានផ្លើកកមពេ់ 
ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបឋមេិកា
បានទ្ទ្ួលការបំប៉ាន
បផ្ចចកផ្ទ្េបផ្គ្ងៀន និង 
ការគ្រប់គ្រងថាន ក់មផ្តោយយ 

បំប៉ានគ្រូបឋមេិកាបផ្គ្ងៀន
ថាន ក់មផ្តោយយេិកាអំព្ើការង្ហរ
បផ្ចចកផ្ទ្េបផ្គ្ងៀន និង  
ការគ្រប់គ្រងថាន ក់តាមេោង់ដ្ឋ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣= ២០០នាក់ 
 

    1,587.9  1,587.9  

អកត  
បវ  
សាលាររុ. 

គ្រូមផ្តោយយេិកា ទ្ទ្ួលការ
បំប៉ានអំព្ើ វ ិ្ ើសាស្រេោផ្រៀន តាម
រយៈការផ្លង និងការេិកា
ចិតោេងគមផ្ៅ មផ្តោយយេិកា 

ព្គ្ងឹងការអនុវតោេកមមភាព្ 
ការផ្លង និងការេិកាេូគ្ត 
ចិតោេងគមផ្ៅមផ្តោយយេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ២៧០នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ២៧០នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ២៧០នាក់ 
 (UNICEF) 

 

140 

(UNICEF)  200 
(UNICEF)  

200 
(UNICEF)  540 

អកត 
UNICEF 

ចំនួនរាជធានើ ផ្ខតោ ាន
មជឈមណ្ឌ លោពំារ និង
អភិវឌ្ឍកុារតូច 

អភិវឌ្ឍគ្រឹេះសាថ នមផ្តោយយេិកា
ផែលានេកាោ នុព្ល េគ្ាប់ 
ផគ្បកាល យផ្ៅជាមជឈមណ្ឌ ល
ោពំារ និងអភិវឌ្ឍ កុារតូច 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៤
មជឈមណ្ឌ ល 
     800  800  អកត 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនឃុេំង្ហក ត់ បានអនុវតោ 
កមមវ ិ្ ើអនោរារមន៍ការោពំារ 
និងអភិវឌ្ឍន៍ កុារតូច 

អនោរារមន៍ការោពំារ និង
អភិវឌ្ឍន៍កុារតូចរយៈផ្ព្ល  
១ ០០០នថៃែំបូង 

-ឆ្ន ២ំ០២៣ = ២០០  
 

 

   1,000  1,000  អកត 

ចំនួនសាលាមផ្តោយយេិកា
បានអនុវតោយុទ្ធសាស្រេោ 
េហរមន៍សាលាផ្រៀន 

អនុវតោយុទ្ធសាស្រេោេហរមន៍
សាលាផ្រៀន មផ្តោយយេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២២ = ២១៣ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣ = ២១៣ 
(GEIP) 

 

  
341.60 

(GEIP)  
341.60 

(GEIP)  683.2 
អកត  
រ.ក.អ.ច. 
GEIP/WB, L&B 

ចំនួនសាលាមផ្តោយយេិកា
ានបន្ប់េិកាផ្អ ចិគ្តូនិក 
(E-learning Classroom) 

បំពាក់េាភ រ ICT េគ្ាប់ 
ការផ្រៀន និងបផ្គ្ងៀន និង 
ការអនុវតោកមមវ ិ្ ើេិកា STEM
ផ្ៅសាលាមផ្តោយយេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២២=២១៣ 
(GEIP, Unicef) 

 

  
1,278 
(GEIP,  
Unicef 

   1,278 

អកត  
រ.ក.អ.ច. 
GEIP,  
Unicef 

កា អប់ បំឋរសិកា 
ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ការចូលផ្រៀនផ្ៅបឋមេិកាគ្បកបផ្ដ្ឋយេម្ម៌ បរោិប័ននគ្តូវបានបផ្ងកើន 
អគ្តាព្ិតចូលផ្រៀនថមើ (2020 = 96.4%, 2023 = 89.4% 
អគ្តាព្ិតននការេិកា (2020 = 97.3%, 2023 = 93.0%) 
អគ្តាបញ្ចប់ការេិកាផ្ៅបឋមេិកា (2020 = 88.2%, 2023 = 88.7% 
អគ្តាឆ្លងភូមិេិកាព្ើបឋមេិកាផ្ៅម.បឋមភូមិ (2020 = 85.0%, 2023 = 85.2%) 
ផផនករងឹ 
ចំនួនបន្ប់េិកាផ្ៅសាលា
បឋមេិកាគ្តូវបាន 
សាងេង់ 

សាងេង់បន្ប់េិកាថមើ  -ឆ្ន ២ំ០២២= 657 បន្ប់ 
(រែា=32 , EU=625) 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=20 បន្ប់ 
 (GIEP, អប់រពិំ្ផ្េេ) 

 

 3,389 
43 586 

(EU) 
 

3,020 
(GIEP) 

3,389 46,606 
េណ្  
បេ 
GIEP/WB/EU 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនអោរេិកាផ្ៅ 
បឋមេិកាជួេជុល 

ជួេជុលអោរេិកាផ្ៅ 
បឋមេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២២= 52 បន្ប់ 
 

 

 3 039  

  

 3 039  
 េណ្  

បេ 
បរកិាខ រែាបាល បំពាក់បរកិាខ ររែាបាលតាម 

េោង់ដ្ឋផ្ៅសាលាបឋមេិកា 
-ឆ្ន ២ំ០២១=១០ សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២២=២០ សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២០ សាលា 

50  100  100  250  េទ្រ 

ផផនកទ្ន់            
ចំនួនេិេសបឋមេិកា
ទ្ទ្ួលអាហារូបករណ៍្  

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេស
ផ្ៅបឋមេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២១=148,577 ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=148,970 ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=148,970 ន. 
(PB, EU) 

35,658  
 
 

35,753 
 
 

 

 
 

35,753 
 
 

 107,164 

 
បេ 
EU 

ចំនួនេិេសទ្ទ្ួលអាហារ
តាមសាលាផ្រៀន 

ផោល់អាហារតាមសាលាផ្រៀន
ែល់េិេសផ្ៅបឋមេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២១= 53,589 ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២= 73,900 ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 101,400ន. 
(PB, WFP) 

7,073 
 

24,944 
(WFP) 

11,731 
 

22,506 
(WFP) 

 

11,731 
 

 
22,506 
(WFP) 

 
 

30,535 69,95 
បេ  
WFP 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ២ ៖ ការផ្រៀន និងការបផ្គ្ងៀនគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ គ្តវូបានផ្លើកកមពេ់          

ចំនួនសាលាជំនាន់ថមើ ផគ្បកាល យសាលាផ្រៀនផែលាន
េកាោ នុព្លជាសាលាជំនាន់ថមើ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= 4 សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២២= 4 សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 6 សាលា 

1,000 

400 

(KAPE, 

Child 
Fund) 

1,000 

400 

(KAPE, 

Child 
Fund) 

1,500 
1,000 

(KAPE) 
3,500 1,800 

បេ 
KAPE, Child 
Fund 

ចំនួនសាលាអនុវតោកមមវ ិ្ ើ
បផ្គ្ងៀននិងផ្រៀនផ្ព្ញមួយនថៃ 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើបផ្គ្ងៀននិងផ្រៀន
ផ្ព្ញមួយនថៃ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= 4 សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២២= 4 សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 4 សាលា 
 

1,100  1,200  1,300  3,600  

បេ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនសាលាផ្រៀនអនុវតោកមម
វ ិ្ ើការគ្រប់គ្រងសាលាផ្រៀន 
ានគ្បេិទ្ធភាព្ 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើការគ្រប់គ្រង
សាលាផ្រៀន ានគ្បេិទ្ធភាព្ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= 160  
-ឆ្ន ២ំ០២២= 1,160  
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 1,260 
(GEIP, UNICEF) 

40 
800 

(UNICEF) 
80 

 

GEIP=8,
800 

UNICEF
= 1,200 

100 

GEIP= 
9,000 

UNICEF= 
1,860 

 

220 21,660 
បេ 
រ .ក.អ.ច.  
UNICEF 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀន ទ្ទ្ួលការ
បំប៉ានផ្លើកមមវ ិ្ ើ អំណ្តន និង 
រណិ្តវទិ្ាថាន ក់ែំបូង 

បំប៉ានគ្រូបផ្គ្ងៀនបឋមេិកា
ផ្លើកមមវ ិ្ ើ អំណ្តន និង 
រណិ្ត វទិ្ាថាន ក់ែំបូង 

-ឆ្ន ២ំ០២១= 6,960 នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= 7,000នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 7,000នាក់ 
(STEPCam, IPEA, CDPF) 

60 
 

11,832 
(STEPC

am) 

60 

CDPF=
8,500 

VVOB=
3,000 
IPEA= 
2,440 

200 

CDPF= 
8,500 

VVOB= 
3,000 
IPEA= 
2,440 

320 39,712 
បេ, 
STEPCam, 
IPEA, CDPF 

ចំនួនសាលាបឋមេិកាាន
បន្ប់ផ្រៀន ផ្អ ចិគ្តូនិក  
(E-learning Classroom)  

ផ្រៀបចំសាលាបឋមេិកាឱ្យ 
ានបន្ប់ផ្រៀនផ្អ ចិគ្តូនិក 
(E-learning Classroom) 
 

-ឆ្ន ២ំ០២២= 1,000 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 1,200 
(GEIP)    6,000 

GEIP 
600 600 600 7,200 

បេ  
រ.ក.អ.ច 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនលែ ភាសាផខមរ 
និង រណិ្តវទិ្ាថាន ក់ទ្ើ១  
ទ្ើ២ និងទ្ើ៣ 
 

ផ្គ្ជើេផ្រ ើេគ្រូបផ្គ្ងៀនលែ ភាសា
ផខមរ និងរណិ្តវទិ្ាថាន ក់ទ្ើ១  
ទ្ើ២ និងទ្ើ៣ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១០ នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១០ នាក់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១០ នាក់ 36  36  36  108  បេ 

កា អប់ រំធ្យរសិកា និងអប់ បំរចេករទស 
ផលេផ្គ្មចទ្ើ១ ៖ ការចូលផ្រៀនផ្ៅម្យមេិកាគ្បកបផ្ដ្ឋយេម្ម៌ បរោិប័ននគ្តូវបានបផ្ងកើន 
អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅម្យមេិកាបឋមភូមិ (2020 = 59.9%, 2023 = 70.4%) 
អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ (2020 = 30.9%, 2023 = 38.6%) 
អគ្តាផ្បាេះបង់ការេិកាម្យមេិកាបឋមភូមិ (2020 = 18.6%, 2023 = 12.1%) 



 ទ្ំព្័រទ្ើ 103 
 

អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ផផនករងឹ 
ចំនួនបន្ប់សាងេង់ផ្ៅ
ម្យមេិកា 

សាងេង់បន្ប់េិកា ផ្ៅ
ម្យមេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២១= 197 បន្ប់ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= 821 បន្ប់ 
(រែា= 212បន្ប់,  
EU=100បន្ាប់, 
GEIP=210បន្ប់, 
China=299បន្ប់) 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=316 បន្ប់ 
(រែា=16បន្ប់ , 
GEIP=300បន្ប់) 

26,530  25,153 

118,994 
(EU, 

China, 
GEIP) 

 

1,750 
21,812 
(GEIP) 53,433 140,806 

េណ្ 
មចទ្ 
EU, China, 
GEIP/WB 

 

ចំនួនបន្ប់ជួេជុល 
ផ្ៅម្យមេិកា 

ជួេជុលបន្ប់ផ្ៅម្យមេិកា -ឆ្ន ២ំ០២២=1253 បន្ប់ 
(GEIP, USESDP2) 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=779 បន្ប់ 
(GEIP) 

 

  

44,661 
(GEIP, 
USESD

P2) 

 

21,976 
(GEIP) 

 66,637 

េណ្ 
មចទ្  
USESDP2/ADB, 
GEIP/WB 

ចំនួនផ្េះគ្រូផ្ៅតាម 
គ្រឹេះសាថ នេិកា 

សាងេង់ផ្េះគ្រូបផ្គ្ងៀនតាម
គ្រឹេះសាថ នេិកា 

-២០២២= 20 អោរ 
(GEIP=15, China=5) 
-២០២៣= 15 អោរ 
(GEIP) 

 

  
3,308 
(GEIP, 
China) 

 

2,250 
(GEIP) 

 5,558 

េណ្ 
មចទ្  
GEIP/WB 

ចំនួនអោរ្ នធានសាងេង់ថមើ  សាងេង់អោរ្នធាន -២០២២=១៧អោរ 
 (China Aid)    

32,669 
(China 

Aid) 
   

32,669 
 

េណ្ 
មចទ្  

បរកិាខ រព្ិផ្សា្ន៍វទិ្ាសាស្រេោ បំពាក់បរកិាខ រព្ិផ្សា្ន៍ 
វទិ្ាសាស្រេោផ្ៅ ៥៣អោរ
្នធាន និង ២០០ វទិ្ាល័យ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៣៦ 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៨១ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១៣៦ 

 5,320 
(USESDP2)  3,000 

(USESDP2)  6,000 
(STEPTUP)  14,320 

េទ្រ 
មចទ្  
USESDP2/ADB,  
STEPTUP/ADB 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
បរកិាខ របណ្តោ ល័យ បំពាក់បរកិាខ រកនុងបណ្តា ល័យ

ផ្ៅចំនួន ៥៣ និងវទិ្ាល័យ 
ចំនួន ២០០ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៣៦ 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៨១ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១៣៦ 

 2,160 
(USESDP2)  2,920 

(USESDP2)  6,000 
(STEPTUP)  11,080 

េទ្រ 
អកេ  
USESDP2/ADB, 
STEPUP/ADB 

បរកិាខ ររែាបាល បំពាក់បរកិាខ ររែាបាល ផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១០១ សាលា  
-ឆ្ន ២ំ០២២=២០ សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២២០សាលា  

100 522 
(USESDP2) 100  100 6,000 

(STEPTUP) 300 6,522 

េទ្រ  
មចទ្ 
USESDP2/ADB, 
STEPTUP/ADB, 

បរកិាខ រ ICT បំពាក់េាភ រ ICT ផ្ៅអោរ
្នធានចំនួន ៥៣ និង  
វទិ្ាល័យចំនួន ១២០  
ឱ្យានេោង់ដ្ឋ និងផគត់ផគង់ផ្េវា 
អុើន្ឺផ្ណ្តផ្ៅវទិ្ាល័យ 
ចំនួន១០០០  

-ឆ្ន ២ំ០២១=៥០០ សាលា 
(Melfone) 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៣៦ សាលា 
(USESDP2)  
២០ សាលា(KOICA) 
 ៥០០ សាលា (Metfone) 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១១៧ 
សាលា ( STEPTUP?) 

 
715 

(Melfone) 

 
 

 
17075 

(USESDP2,  
KOICA, 
Metfon) 

400  6,000 
(STEPTUP) 400 23790 

េទ្រ 
បព្ 
មចទ្ 
USESDP2/ADB, 
STEPTUP/ADB, 
KOICA,  
Metfone 

ផផនកទ្ន់            
ចំនួនេិេសអាហារូបករណ៍្ផ្ៅ 
ម្យមេិកាបឋមភូមិ 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេស
គ្កើគ្កផ្ៅម្យមេិកាបឋមភូមិ 
(២៤មុឺនផ្រៀលេគ្ាប់េិេសាន ក់) 

-ឆ្ន ២ំ០២១=101,671 ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=101,934 ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=102,000 ន 

24,401.04 

(PB, 

ESRP) 

 

244,490.04 

(PB, 
ESRP) 

 
244,490.04 

(PB)  73,299.12 

 
មចទ្ 
ESRP/EU 

ចំនួនេិេសអាហារូបករណ៍្ផ្ៅ
ម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេស
គ្កើគ្កផ្ៅម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ  
(៣៦មុឺនផ្រៀលេគ្ាប់ថវកិរែា
និង៦០មុឺនផ្រៀលេគ្ាប់ថវកិា
នែរូកនុងេិេសាន ក់) 

-ឆ្ន ២ំ០២១=11,070 ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=11,070 ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=11,100 ន. 

 

3,985.2 113.40 
(UNICEF) 3,985.2  3,996  

11,966.
40 

13.40 មចទ្ 

UNICEF 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនេិេសអាហារូបករណ៍្
េិេសពូ្ផកមុខវជិាា រណិ្តវទិ្ា 
និងវទិ្ាសាស្រេោផ្ៅ 
ម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេស
ពូ្ផកមុខវជិាា រណិ្តវទិ្ា និង
វទិ្ាសាស្រេោ ថាន ក់ទ្ើ១០-១២ 
(USESDP2=២០០$, រែា=
៨០០,០០០៛ េគ្ាប់េិេសាន ក់) 

-ឆ្ន ២ំ០២១=3,293 ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=1,659 ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៦០០០ ន. 
 

 
   

2,634.40 
(USESDP2 ) 

  1,327.2 
(USESDP2 ) 4,800      4,800     3,961.6 

មចទ្ 
USESDP2 
/ADB, L&B 

ផលេផ្គ្មចទ្ើ២ ៖ ការផ្រៀន និងការបផ្គ្ងៀនគ្បកបផ្ដ្ឋយរុណ្ភាព្ គ្តវូបានផ្លើកកមពេ់ 
ចំនួនសាលាម្យមេិកា 
អនុវតោកមមវ ិ្ ើសាលាជំនាន់ថមើ 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើសាលាជំនាន់ថមើ
ផ្ៅសាលាម្យមេិកា  

-ឆ្ន ២ំ០២១=៧សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១០សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០សាលា  

           
5,750  

 
           

5,750  
 

            
5,750  

(PB?) 

5,750 
(STEPUP) 

 17,250  5,750 
មចទ្ 
STEPUP/ADB, 
L&B 

ចំនួនសាលាអនុវតោេោង់ដ្ឋ
សាលាផ្រៀនានគ្បេិទ្ធភាព្ 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើេោង់ដ្ឋសាលាផ្រៀន
ានគ្បេិទ្ធភាព្ផ្ៅសាលាផ្រៀន
ផ្ោលផ្ៅ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១០០សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៤២០សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៤២០សាលា 

 
 

   1,022 
(SEIP) 

                 
 1,562 
(SEIP, 
GEIP) 

    1,200 
(GEIP) 

    3,782 
មចទ្ រ.ក.អ.ច. 
SEIP/WB, 
GEIP/WB, L&B 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបានទ្ទ្ួល 
ការបណ្ោុ េះបណ្តោ លអំព្ើ 
ការអប់របំផ្គ្ងៀនថមើ (STEM) 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀនអំព្ើ
ការអប់របំផ្គ្ងៀនថមើ (STEM) 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៣ ៥៦៤ ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៣ ៥៦៤ ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២ ០០០ ន. 

 18,005 
(SEIP, 

USESDP2) 
                  7,912  

(SEIP, 
USESDP2)        10,760 

(GEIP)  36,677 

មចទ្  
បវ 
SEIP/WB,  GEIP 
/WB, 
USESDP2/ADB 

េាភ របរកិាខ រេិកាផផនក 
រណិ្តវទិ្ា និងវទិ្ាសាស្រេោ 

បំពាក់េាភ របរកិាខ រេិកាផផនក 
រណិ្តវទិ្ា និងវទិ្ាសាស្រេោ 
េគ្ាប់ែំផ្ណ្ើ រការបផ្គ្ងៀន និង ផ្រៀន 
និងជួេជុលបន្ប់ព្ិផ្សា្ន៍
ផ្ៅម្យមេិកាទុ្តិយភូមិ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=២៥ ឈុត 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៤៦៤ ឈុត 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២៧៤ ឈុត 

 
  

 4,000 
(USESDP2) 

                
-    

7,840 
(USESDP2, 

GEIP)  2,296 
(USESDP2)        14,136  

មចទ្  
បវ 
USESDP2/AD
B, GEIP/WB 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនវទិ្ាល័យចំផ្ណ្េះទូ្ផ្ៅ 
និងបផ្ចចកផ្ទ្េកគ្មិតម្យម
េិកាផែលបានបំពាក់បរកិាខ រ
បផ្ចចកផ្ទ្េ 

បំពាក់បរកិាខ របផ្ចចកផ្ទ្េផ្លើ
ជំនាញថមើនិងសាលាផែលផ្ទ្ើប
បផ្ងកើតថមើគ្េបតាមជំនាញផ្ៅ
វទិ្ាល័យចំផ្ណ្េះទូ្ផ្ៅនិង
បផ្ចចកផ្ទ្េកគ្មិតម្យមេិកា  

-ឆ្ន ២ំ០២១=១ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៣ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣ 

 

450 
 

 534 

  
3500 

 
 4484 

 
 តទ្វ 

ចំនួនគ្រូផែលទ្ទ្ួលបានការ 
បណ្ោុ េះបណ្តោ លកមមវ ិ្ ើ 
មរគផ្ទ្្េអាជើព្និងគ្បឹកាផ្ៅ
តាមសាលាផ្រៀន  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូផ្លើកមមវ ិ្ ើ
មរគផ្ទ្្េអាជើព្និងគ្បឹកាផ្ៅ
តាមសាលាផ្រៀន 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៣២៤ ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៣៨៤ ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៤៤៤ ន. 
 

 

246 
(FCA, 

ADB) 
147 

246 
(FCA, 

ADB) 

147 

246 
(FCA, 

STEPUP) 
  

តទ្វ 
FCA, ADB, 
STEPUP 

ចំនួនេិេសផែលទ្ទ្ួលបាន
ផ្េវាគ្តង់ទ្ិេការេិកា និង
អាជើព្ តាមរយៈផ្វទ្ិកា 
តគ្មង់ទ្ិេវជិាា ជើវៈ 
 

ផោល់ផ្េវាតគ្មង់ទ្ិេការេិកា 
និងអាជើព្ តាមរយៈផ្វទ្ិកា
តគ្មង់ទ្ិេវជិាា ជើវៈែល់េិេស 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ៣ ៤៧៥ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ៤ ៦៧៥ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ៥ ៨៧៥ន. 
 

20.5  20.5  20.5  61.5  តទ្វ 

កា អប់ ឧំតតរសិកា 

អគ្តារមួននការេិកាផ្ៅឧតោមេិកា (2020 = 12.0%, 2023 = 15.7%) 
              គ្បុេ (2020 = 12.2%, 2023 = 18.3%) 
              គ្េើ (2020 = 11.8%, 2023 = 14.0%) 
% និេសតិចូលផ្រៀន STEM (េរុប) (2020 = 28.3%, 2023 = 33.2%)  
              គ្េើ (2020 = 16.9%, 2023 = 20.3%) 
              គ្បុេ (2020 = 40.1%, 2023 = 46.8%) 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ផផនករងឹ 
ចំនួនអោរេិកាបានសាងេង់ 
និងបំពាក់េាភ រនិងឧបករណ៍្
េិកាផ្ែើមបើផកលមែេមតថភាព្
បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀនផ្ៅឧតោមេិកា 

សាងេង់ និងបំពាក់េាភ រនិង
ឧបករណ៍្េិកាផ្ែើមបើផកលមែ
េមតថភាព្បផ្គ្ងៀន និងផ្រៀនផ្ៅ
ឧតោមេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ២ អោរ 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១០ អោរ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ២៥ អោរ 
 

4,000 

4,672 

(HEIP 

& DPs) 
 

74,140 

(HEIP 

& DPs) 
 

196,000
? 

1800741.5 

(HEIP & 
DPs) ? 

20000 1879553.5 
អរឧេ 
HEIP/WB& 
DPs 

ចំនួនបន្ប់ព្ិផ្សា្ន៍បាន
សាងេង់និងជួលជុល និង
បំពាកេ់ាភ រៈ និងឧបករណ៍្
ឱ្យានេោង់ដ្ឋ 

 

សាងេង់និងជួលជុល បន្ប់
ព្ិផ្សា្ន៍និងបំពាកេ់ាភ រៈ 
និងឧបករណ៍្ឱ្យានេោង់ដ្ឋ 
 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៦៧បន្ប់ 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៩៥បន្ប់ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០៧បន្ប់ 
(HEIP & DPs=៧០៨០
លានលានផ្រៀល, ថវកិា
គ្រឹេះសាថ នសាមើ=៨០, 

ថវកិារែា=២០០) 

1,548 

6,492.7
36 

(HEIP 

& DPs) 
 

6,560 

(HEIP 

& DPs) 

 

280 

(ថវកិា
គ្រឹេះសាថ
នសាមើ) 

7,080 

(HEIP & 

DPs) 
1828  

13,640 
 

ឧេ  
HEIs 
HEIP/WB & 
DPs 

 

ចំនួនអោរអនោវាេិកដ្ឋា ន
បានសាងេង់ 

សាងេង់អោរអនោវាេិកដ្ឋា ន -ឆ្ន ២ំ០២២=៤ អោរ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១៣ អោរ    

720 

(HEIP 

& DPs) 

800 

18,800 

(HEIP & 

DPs) 
800 

19,520 
 

ឧេ  
HEIs 
HEIP/WB & 
DPs 

ផផនកទ្ន់ 
ចំនួននិេសតិផែលទ្ទ្ួលបាន 
កញ្ចប់អាហារូបករណ៍្េិកា
ថាន ក់បរញិ្ជញ បគ្តផ្លើ 
មុខជំនាញទូ្ផ្ៅ  
 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់និេសតិ
បរញិ្ជញ បគ្តផ្លើមុខជំនាញទូ្ផ្ៅ
រមួានកញ្ចប់េគ្ាប់បង់នថល
េិកានិងការចំណ្តយផ្ផសងៗ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៨០១៦
នាក់ គ្េើ១១២២នាក់ 

(១៤%)  
 
 

    288,576  288,576  
អរឧេ  
HEIs 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួននិេសតិផែលទ្ទ្ួលបាន
កញ្ចប់អាហារូបករណ៍្េគ្ាប់ 
េិកាថាន ក់បរញិ្ជញ បគ្ត  
ផ្លើមុខជំនាញSTEM 
 

បផ្ងកើតកមមវ ិ្ ើអាហារូបករណ៍្
ែល់និេសតិថាន ក់បរញិ្ជញ បគ្ត  
ផ្លើមុខជំនាញSTEM រមួាន
កញ្ចប់េគ្ាប់បង់នថលេិកានិង
ការចំណ្តយផ្ផសងៗ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣៩៨៤
នាក់ គ្េើ៨០៩នាក់ 

(២០.៣%)  
    143,424  143,424  

អរឧេ 
HEIs 

ចំនួនសាលាផ្រៀនម្យមេិកា 
បានអនុវតោ កមមវ ិ្ ើបំណិ្នរក
ចំណូ្លផ្លើជំនាញកេិកមម 
និងបផ្ចចកវទិ្ា 

អនុវតោកមមវ ិ្ ើបំណិ្នរកចំណូ្ល
ផ្លើជំនាញកេិកមមនិងបផ្ចចកវទិ្ា 
របេ់េិេស-និេសតិ ផ្ែើមបើផ្រៀន
កនុងកមមវ ិ្ ើានរុណ្ភាព្  
េោង់ដ្ឋជាតិអបបបរា 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៣៨សាលា 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៦០សាលា 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០០សាលា 

 
 

6878.364 

(HEIP) 
 

5189.278 

(HEIP)  433.038 

(HEIP) 
 12500.7 អរឧេ 

HEIP/WB 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបានបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លកគ្មិតបរញិ្ជញ បគ្ត 
ជាន់ខពេ់ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀន
កគ្មិតបរញិ្ជញ ប័គ្តជាន់ខពេ់   

-ឆ្ន ២ំ០២១=១៧ នាក់ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៤២ នាក់ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៨៥ នាក់  
គ្េើ ២២នាក់ 

12 
(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

900.64 

(គ្រឹេះសាថ ន
នែរូ) 

 

858.56 

(គ្រឹេះសាថ ន
នែរូ) 

 
1970 

(គ្រឹេះសាថ ន 

នែរូ) 
12 3729.2 

អរឧេ 
HEIs 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនបានបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លកគ្មិតបណ្ឌិ ត  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀន 
បណ្ឌិ ត 
 

-ឆ្ន ២ំ០២១=២៩ នាក់ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៦៣ នាក់ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១២៨ នាក់ 
គ្េើ ៣៨ នាក់ 

 

1,274.3 

(គ្រឹេះសាថ ន
នែរូ) 

119.6 
(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

1,744 

(គ្រឹេះសាថ ន
នែរូ) 

120 
(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

4,187.232 

(គ្រឹេះសាថ ន 

នែរូ) 
239.6 5931.2 

អរឧេ 

HEIs 

ចំនួនមស្រនោើោគំ្ទ្បានបណ្ោុ េះ- 
បណ្តោ លកគ្មិតេញ្ជញ បគ្ត
វជិាា ជើវៈកគ្មិតផ្គ្កាយបរញិ្ជញ បគ្ត/ 
បរញិ្ជញ បគ្តជាន់ខពេ់ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លមស្រនោើោគំ្ទ្ 
កគ្មិតេញ្ជញ បគ្តវជិាា ជើវៈកគ្មិត
ផ្គ្កាយបរញិ្ជញ បគ្ត/បរញិ្ជញ បគ្ត
ជាន់ខពេ់ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៣០ នាក់ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៣៦ នាក់ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៤២ នាក់ 
គ្េើ ២២ នាក់ 

131.2 
(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

72 

(គ្រឹេះសាថ ន
នែរូ) 

 

45.6 

(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

 
136 

(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

 312.8  72 អរឧេ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនមជឈមណ្ឌ លឧតោមភាព្ 
ផ្ែើមបើបណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្លើការ
អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើេិកា, វ ិ្ ើ 
សាស្រេោបផ្គ្ងៀន  វ ិ្ ើសាស្រេោ 
វាយតនមល  និងការគ្រប់គ្រង
គ្រឹេះសាថ ន 

បផ្ងកើនមជឈមណ្ឌ លឧតោមភាព្
ផ្ែើមបើបណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្លើការ
អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើេិកា, វ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀន  វ ិ្ ើសាស្រេោវាយតនមល  
និងការគ្រប់គ្រងគ្រឹេះសាថ ន 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១ មជឈ. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១ មជឈ. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១ មជឈ. 
  

2,506.404 
(HEIP & 

DPs) 

 

1,508.616 

(HEIP & 

DPs) 

 

1,328.904 

(HEIP & 

DPs) 

 5343.9 
អរឧេ 
HEIP/WB& 
DPs 

ចំនួនមជឈមណ្ឌ លភាា េ់្ុរកិចច
បានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើនចំនួនមជឍមណ្ឌ លរក
គ្បាក់ចំណូ្លរបេ់និេសតិ 
បញ្ចប់ការេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៦ មជឈ. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១៤ មជឈ.   

100 

(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

480 

(HEIP & 

DPs) 

520 
(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

600 

(HEIP & 

DPs) 

620 1080 
ឧេ 
HEIs 
HEIP/WB& 
DPs 

ចំនួនអាជើវកមមខាន តតូច និង
ម្យមរបេ់ គ្រឹេះសាថ នឧតោម
េិកា និងនិេសតិ 

បផ្ងកើនគ្បាក់ចំណូ្លរបេ់ 
គ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកា និង
និេសតិកនុងផ្ព្លេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៧អាជើវកមម 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១៣អាជើវកមម 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣៣អាជើវកមម 

172 
(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

 

1,800 
(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

260 

(HEIP & 

DPs) 

3,340 
(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

600 

(HEIP & 

DPs) 

5312 860 
ឧេ  
HEIs 
HEIP/WB & DPs 

ចំនួនមជឈមណ្ឌ លគ្សាវគ្ជាវ
ឧតោមភាព្ានេោង់ដ្ឋ 

បផ្ងកើនចំនួនមជឈមណ្ឌ លរក
គ្បាក់ចំណូ្លព្ើវេិ័យឯកជន
េគ្ាប់ការគ្សាវគ្ជាវ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=២ មជឈ. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៦ មជឈ.    

16,000 

(HEIP & 

DPs) 
 

600 

(HEIP & 

DPs) 

 2200 
ឧេ  
HEIs 
HEIP/WB & 
DPs 

ចំនួនរផ្គ្ាងគ្សាវគ្ជាវផារ
ភាា ប់នឹងវេ័ិយឧេាហកមម/
ឯកជន  

បផ្ងកើនចំណូ្លរបេ់ គ្រឹេះសាថ ន
ព្ើការគ្សាវគ្ជាវរមួជាមួយវេ័ិយ
ឯកជន 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៣រផ្គ្ាង 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣៦រផ្គ្ាង 

 
   

1,120 

(HEIP & 

DPs) 
 

46,370.408 

(HEIP & 

DPs) 
 47490.4 

ឧេ  
HEIs 
HEIP/WB & 
DPs 

ចំនួនឯកសារផ្ោល
នផ្ោបាយផ្ែើមបើោគំ្ទ្
អភិបាលកិចច និងការគ្រប់
គ្រងផ្ៅឧតោមេិកា 

ផ្រៀបចំឯកសារផ្ោល
នផ្ោបាយផ្ែើមបើោគំ្ទ្អភិបាល
កិចច និងការគ្រប់គ្រងផ្ៅ 
ឧតោមេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ៥ 

-ឆ្ន ២ំ០២២= ១ 

 
 

682.37 

(HEIP)  
48 

(HEIP) 
   

730.4 

 
អរឧេ 
HEIP 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
កា អប់ រំម្ៅម្រព័នធ 
ចំនួនគ្បជាជនមិនផ្ចេះអកសរ
បានបញ្ចប់ថាន ក់អកខរកមម 

ផោល់កមមវ ិ្ ើអកខរកមមែល់មនុេស
ផ្ព្ញវយ័ 
 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១៤ ៤០០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១៣ ៦០០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១២ ៨០០ន. 

1,788 12.0 
(UNESCO) 

1,688 12.0 
(UNESCO) 

1,588 12 
(UNESCO) 

5,064.0 36 អកប 

UNESCO 

ចំនួនមជឈមណ្ឌ លេិកា
ផ្ព្ញមួយជើវតិ 

ផគ្បកាល យមជឈមណ្ឌ លេិកា 
េហរមន៍ផ្ៅជាមជឈមណ្ឌ ល
េិកាផ្ព្ញមួយជើវតិ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១១ មជឈ. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១១ មជឈ. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១២ មជឈ. 

50.0 

412.0 
(DVV, 

NFUAJ) 
302.0 

160.0 
(DVV,NFU
AJ,KNK) 

344.0 
160.0 

(DVV,NFUAJ
, KNK) 

696.0 732 
អកប 

DVV, NFUAJ, 
KNK 

ចំនួនអនកេិកាបានបញ្ចប់វរគ
បណ្ោុ េះបណ្តោ លជំនាញ 
មុខរបរ 

ផោល់កមមវ ិ្ ើបំណិ្នជើវតិ និង
ជំនាញមុខរបរង្ហយៗែល់ 
យុវជនផ្គ្ៅសាលា 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ៧ ៨៩០ ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៨ ៦៩០ ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៩ ៤៩០ ន. 

2,003.4 
126.9 

(NFUAJ) 
2,205.9 

140.4 
(NFUAJ, 

KNK) 
2,408.4 

153.9 
(NFUAJ, 

KNK) 
6,617.7 421.2 

អកប 

NFUAJ 
KNK 

ចំនួនេិេសចូលផ្រៀនកនុង 
កមមវ ិ្ ើេមមូល 

ផោល់កមមវ ិ្ ើេមមូលអប់រផំ្គ្ៅ 
គ្បព្័នធែល់កុារ និងយុវជន
ផ្បាេះបង់ការេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ៧ ២៨៧ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ៧ ៣៨៧ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ៧ ៤៨៧ន. 

857.0 
17.4 
(GNI) 

868.8 
17.6 

(GNI) 
880.6 17.9 2,605.8 52.9 អកប 

GNI 

ចំនួនគ្េុកផែលបានអនុវតោ 
គ្បព្័នធព្័ត៌ានគ្រប់គ្រងអប់រ ំ
ផ្គ្ៅគ្បព្័នធ 
 

ព្គ្ងើកគ្បព្័នធព្័ត៌ានអប់រផំ្គ្ៅ
គ្បព្័នធផ្ៅថាន ក់គ្កុង គ្េុក ខណ្ឌ  

-ឆ្ន ២ំ០២២=៣០គ្េុក 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣០គ្េុក 
 

  27.2 
(UNESCO)  

27.2 

(UNESCO)  54.4 អកប 

UNESCO 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនអប់រផំ្គ្ៅ
គ្បព្័នធបានបណ្ោុ េះបណ្តោ ល 
តាមគ្បព្័នធផ្គ្កឌ្ើត 
 

ព្គ្ងឹងេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀន 
ជាប់កិចចេនាអប់រផំ្គ្ៅគ្បព្័នធ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៣៦ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៥៦ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០០ន. 

 

205.9 
(CDPF) 

 
239.3 

(CDPF) 
 

499.4 
(CDPF) 

 944.6 
អកប 

CDPF/EU, 
USAID, Sida, 
GPE, UNICEF 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
កា អភិវឌ្ឍយុវជន 
ចំនួនយុវជនទ្ទ្ួលការបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លរយៈផ្ព្លខលើ ជំនាញ
វជិាា ជើវៈឌ្ើជើថល និងបផ្ចចកផ្ទ្េ  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លរយៈផ្ព្លខលើ 
ជំនាញវជិាា ជើវៈឌ្ើជើថល និង 
បផ្ចចកផ្ទ្េែល់យុវជន 

-ឆ្ន ២ំ០២១=២៦៧០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=២៧៧៥ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២៨៧៥ន. 

579  579  589  1,747  អរយវ 

ចំនួនយុវជនផ្គ្ៅសាលា ចូល
រមួវរគេិកាកនុងកមមវ ិ្ ើ អប់រ ំ
េមមូលកគ្មិតមូលដ្ឋា ន 
(BEEP) 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លវរគេិកាកនុង
កមមវ ិ្ ើអប់រេំមមូលកគ្មិត 
មូលដ្ឋា ន (BEEP) 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៣៥០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៣៥០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣៥០ន. 

 
120 

(UNESCO)  
120 

(UNESCO)  
120 

(UNESCO)  
360 

 

អរយវ 
UNESCO 

ចំនួនមណ្ឌ លេិកាប៊ាើប 
(BEEP) 

បផ្ងកើតចំនួនេិកាប៊ាើប 
(BEEP) 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១មជឈ. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=២មជឈ. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២មជឈ. 

 
20 

(UNESCO)  
20 

(UNESCO)  
20 

(UNESCO)  
60 

 

អរយវ 
UNESCO 

ចំនួនយុវជនទ្ទ្ួលការបណ្ោុ េះ 
បណ្តោ លេោើព្ើ េហគ្រិនភាព្ 
ភាព្ជាអនកែឹកនា ំអកខរកមម
ហរិញ្ញវតថុ ការេិកានិង  
ការផណ្នាកំារង្ហរ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លយុវជនផ្លើមុខ
ជំនាញេហគ្រិនភាព្ ភាព្ជា
អនកែឹកនា ំអកខរកមមហរិញ្ញវតថុ 
ការេិកានិង ការផណ្នាកំារង្ហរ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៨៥២០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៨១៦៥ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៨២៤៥ន. 
 

332 
79.6 

(ILO) 
592 

79.6 

(ILO) 
632 

79.6 

(ILO) 
1,554 238.8 

អរយវ  
ILO 

ចំនួនយុវជនទ្ទ្ួលបានការ  
បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងអនុវតោ 
រផ្គ្ាងការង្ហរេម័គ្រចិតោ 

បណ្ោុ េះបណ្តោ ល យុវជន និង
អនុវតោ រផ្គ្ាងការង្ហរេម័គ្រចិតោ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១៣៣៩ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១៧៥០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១៧៥០ន. 

224 
177.64 

(DVV) 
224 

124.4 

(DVV) 
264 

124.4 

(DVV) 
712 426.4 អរយវ DVV 

ចំនួនអោរមជឈមណ្ឌ លយុវជន
បានជួេជុល និងបំពាក់បរកិាខ រ 

ជួេជុលអាោរ និងបំពាក់
េាភ របរកិាខ រមជឈមណ្ឌ ល 
យុវជន 

-ឆ្ន ២ំ០២១=២មជឈ. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១មជឈ. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១មជឈ. 

550  550  550  1,650  អរយវ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
កា អប់ កំាយ និងកីឡា 
ចំនួនគ្រូបងវឹកជផ្គ្មើេជាតិ  បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ

គ្រូបងវឹកជផ្គ្មើេជាតិផ្គ្តៀម 
លកខណ្ៈផ្ឆ្ព េះផ្ៅ េុើផ្ហគម
ផ្លើកទ្ើ៣១ និង១១ អាសា៊ា ន
បា៉ា រា៉ា ផ្ហគមផ្លើកទ្ើ១១ ឆ្ន ំ
២០២១ ផ្ៅផ្វៀតណ្តម និង 
េុើផ្ហគមផ្លើកទ្ើ៣២ និង 
អាសា៊ា នបា៉ា រា៉ា ផ្ហគមផ្លើកទ្ើ និង
១២ ឆ្ន ២ំ០២៣ ផ្ៅកមពុជា 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៥១ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៥១ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៥១ន. 

1.047,9  
1,492 
(PB, 
camsoc) 

 1,492.2    
អរក 
camsoc 

ចំនួនគ្រូជំនួយជផ្គ្មើេជាតិ បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ
គ្រូជំនួយជផ្គ្មើេជាតិ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១២០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១២០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១២០ន. 

2.465,7  
3,570 
 (PB, 
camsoc) 

 3,569.7    
អរក 
camsoc 

ចំនួនអនុរកសជផ្គ្មើេជាតិ បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ 
អនុរកសជផ្គ្មើេជាតិ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៥៩ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៥៩ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៥៩ន. 

931,8  956,036  1,325.4    
អរក 
camsoc 

ចំនួនកើឡាករជផ្គ្មើេជាតិ  បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ 
កើឡាករជផ្គ្មើេជាតិ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៥១២ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៥១៥ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៥១៥ន. 

10,090  

14,338.7 

 (PB, 
camsoc) 

 14,338.7    
អរក 
camsoc 

ចំនួនកើឡាការនិើជផ្គ្មើេជាតិ បណ្ោុ េះបណ្តោ ល និងផ្គ្ជើេផ្រ ើេ 
កើឡាការនិើជផ្គ្មើេជាតិ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=២៤៩ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=២៥០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២៥០ន. 

4,907.3  
7,267.7 
(PB, 
camsoc) 

 7,267.5    អរក 
camsoc 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនអាជាា កណ្តោ ល បណ្ោុ េះបណ្តោ លអាជាា កណ្ោ ល

េគ្ាប់ែឹកនា ំនិងកាត់ ផ្េចកោើ
ការគ្បកួតកើឡាេុើផ្ហគម ផ្លើកទ្ើ 
៣២ និងអាសា៊ា នបា៉ា រា៉ា  ផ្ហគម
ផ្លើកទ្ើ ១២ ឆ្ន ២ំ០២៣ ផ្ៅ
គ្បផ្ទ្េ កមពុជា 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៥៤៨ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៦០០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៦៥៧ន. 

570 
 

 
 

558 
 
 

 
572 

 
 

 
1700 

 
 

 អរក 

ចំនួនផ្ៅគ្កម បណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្ៅគ្កម -ឆ្ន ២ំ០២១=៥០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៧០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៩០ន. 

63 
 

 
 

76 
 
 

 
86 

 
 

 
225 

 
 

 អរក 

ចំនួនមស្រនោើបផ្ចចកផ្ទ្េ បណ្ោុ េះបណ្តោ លមស្រនោើបផ្ចចកផ្ទ្េ -ឆ្ន ២ំ០២១=៣៩០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៤៣៣ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៤៧១ន. 

410 
 
 

 
409 

 
 

 
385 

 
 

 
1204 

 
 

 អរក 

ចំនួនកើឡាករ និងគ្បតិភូចូលរមួ 
ការគ្បកួតស្រហវង់កូហវូនើ  

ចូលរមួការគ្បកួត ស្រហវង់កូហវូនើ  -ឆ្ន ២ំ០២២=២៣ន. 
   405    405  

អរក 
ហវ 

ដំណាក់កាលទី៣៖ កា កសាងម្រព័នធអប់  ំនិងកា អភិវឌ្ឍសរតថភាព 
វតថុបំែង៖ កសាងម្រព័នធអប់  ំងឹមា ំនិងកា អភិវឌ្ឍសរតថភាព រដើរបធីានាកា ទទួលកា អប់ មំ្រកបរោយគុែភាព សរធ្រ៌ និងប យិាបនា 
ផលសរម្រចទី១៖  កា រ ៀបចំរោលនរយាបាយ ណផនកា  និងកា ពិនិតយតារោន វាយតម្រៃ រោយរតត តរលើលទធផលម្តូវបានពម្ងឹង 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនផ្ោលនផ្ោបាយ និង
ផផនការអប់រ ំផែលផ្តោ តផ្លើ
លទ្ធផល និងានលកខណ្ៈប
រោិបនន គ្តូវបានបផ្ងកើត 

កសាងផ្ោលនផ្ោបាយ និង
ផផនការអប់រផំផែកផ្លើការវភិារ 
ភេោុតាង និងទ្ិននន័ រមួបញ្ាូ ល
ទងំទ្ិននន័យផែលបានមកព្ើការ
គ្សាវគ្ជាវ និងឧតោានុវតោន៍អប់រ ំ
និងានលកខណ្ៈបរោិបនន 

-ឆ្ន ២ំ០២២=២  
ផ្ោលនផ្ោបាយ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=២  
ផ្ោលនផ្ោបាយ 

 

   104  
 

244 
 (CDPF) 

  
264 

 
200 

(CDPF) 
340  444  

រប 
ផក 
CDPF/ EU, 
USAID, Sida, 
GPE, UNICEF 

ចំនួនផ្ោលនផ្ោបាយ និង
ផផនការអប់រផំផែកផ្លើលទ្ធ
ផលគ្តូវបានអនុវតោ និង  
ព្ិនិតយតាមដ្ឋន វាយតនមល 

អនុវតោ និងព្ិនិតយតាមដ្ឋន និង
វាយតនមល ផ្ោលនផ្ោបាយ និង 
ផផនការអប់រផំផែកផ្លើលទ្ធផល 

-ឆ្ន ២ំ០២២=២ 

ផ្ោលនផ្ោបាយ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=២ 

ផ្ោលនផ្ោបាយ 

  114  234  
40 

(CDPF) 130 40  

រប 
ផក 
CDPF/ EU, 
USAID, Sida, 
GPE, UNICEF 

ផផនការយុទ្ធសាស្រេោវេ័ិយ អប់រ ំ
២០២៤-២០២៨ គ្តូវបាន
អនុម័ត និងអនុវតោ 

ផ្រៀបចំផផនការយុទ្ធសាស្រេោ 
វេ័ិយអប់រ ំ២០២៤-២០២៨ 
ផផែកផ្លើភេោុតាង និងការចូលរមួ 
ព្ើអនកពាក់ព្័នធទងំអេ់ 

-ឆ្ន ២ំ០២១៖ MTR-ESP  

-ឆ្ន ២ំ០២៣= ESP 

2024-2028  
208 

 
240 

(CDPF) 
  208 320 

(CDPF) 
416 560  ផក 

CDPF 

គ្បព្័នធព្័ត៌ានគ្រប់គ្រងអប់រ ំ
គ្តូវបានផ្្វើទ្ំផ្នើបកមម និង
េុខែុមនើយកមម 
 

ផ្្វើទ្ំផ្នើបកមមនិងេុខែុមនើយកមម
គ្បព្័នធព្័ត៌ានគ្រប់គ្រងអប់រ ំ
(EMIS) 

-ឆ្ន ២ំ០២២៖  
ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធ ICT 

បានផ្រៀបចំ  

-ឆ្ន ២ំ០២៣៖  

ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធ ICT 
គ្តូវបានផ្ វ្ើបចចុបបននភាព្ 

-   
120.0 

(CDPF)  120.0 

(CDPF) 
 240 

ព្.អ 
CDPF/ EU, 
USAID, Sida, 
GPE, UNICEF 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
គ្បព្័នធគ្រប់គ្រងទ្ិននន័យេិេស ព្គ្ងើកចំនួនសាលាផ្រៀនផ្ោល

ផ្ៅផ្ៅតាមបណ្តោ រាជធានើ ផ្ខតោ 
ផ្ែើមបើអនុវតោគ្បព្័នធគ្រប់គ្រង
ទ្ិននន័យេិេសគ្បកបផ្ដ្ឋយ
េុគ្កឹតភាព្ 
 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១ផ្ខតោ 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៦ផ្ខតោ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១២ផ្ខតោ 
 

 

200 

(STEP

Cam) 

 

1000 

(STEPCam

, CDPF) 

 
1000 

(CDPF) 
 2,200 

ព្.អ 
STEPCam/G
PE3,  CDPF 

េនោិេុខទ្ិននន័យ (Data 
Security) េុវតថិភាព្ននការ
ផ្គ្បើគ្បាេ់ និងភាព្ជាឯកជន
ននអនកផ្គ្បើគ្បាេ់ (User 
Privacy) 

េិកាខ សាលាព្ិផ្គ្ោេះផ្ោបល់ 
េោើព្ើលទ្ធភាព្ននការគ្បមូលធាតុ
ចូល ផ្ែើមបើផ្្វើការអភិវឌ្ឍនិង
ធានាភាព្ជាឯកជនននទ្ិននន័យ 
និងអនកផ្គ្បើគ្បាេ់ទ្ិននន័យអប់រ ំ
 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៥០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០០ន. 
 

 

  40  
(STEPCam, 

CDPF) 120 40 
(CDPF) 120 96 

ព្.អ 
អងគភាព្ពាកព់្័នធ 
STEPCam/GP
E3,  CDPF 

ចំនួនមស្រនោើជំនាញថាន ក់ជាតិ និង
ថាន ក់ រាជធានើ ផ្ខតោ គ្តូវបាន
ព្គ្ងឹងេមតថភាព្ផ្លើការង្ហរ 
េថិតិអប់រ ំនិងឌ្ើជើថល 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លេមតថភាព្មស្រនោើ
ជំនាញ ថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់រាជ
ធានើផ្ខតោផ្លើការង្ហរេថិតិអប់រ ំ

ឌ្ើជើថល 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៦១ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៩២ន. 
 

 

  200 
(CDPF) 

 
200 

(CDPF)  400 ព្.អ 
CDPF 

ចំនួនមស្រនោើជំនាញថាន ក់រាជធានើ 
ផ្ខតោគ្តូវបាន ព្គ្ងឹងផ្លើការ
គ្បមូល ផលិត និងផ្គ្បើគ្បាេ់ 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លេមតថភាព្មស្រនោើ
ជំនាញ ថាន ក់រាជធានើផ្ខតោ និង
រែាបាលគ្កុងគ្េុកខ័ណ្ផ្លើ
ការង្ហរេថិតិអប់រ ំឌ្ើជើថល 
 

-ឆ្ន ២ំ០២២=២០៤ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣០៨ន. 

 

  
350 

(CDPF) 
 

350 
(CDPF) 

 700 ព្.អ 
CDPF 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ផលសរម្រចទី២៖ សរតថភាពបុគគលិកអប់  ំនិងសរតថភាពសាថ ប័ន រតត តរលើគុែផល ម្តូវបានពម្ងឹង  

ចំនួនអងគភាព្ថាន ក់កណ្តោ ល 
និងមន្ើរអយក រាជធានើ ផ្ខតោ 
អនុវតោការវាយតនមលបុរគលិក
អប់រ ំ

អនុវតោគ្បព្័នធគ្រប់គ្រង ផផែកផ្លើ
េមិទ្ធកមម 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៣អងគភាព្  
-ឆ្ន ២ំ០២២=៦៨អងគភាព្ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០០អងគភាព្ 7  10  20  37  បល 

ចំនួនមស្រនោើជាអនកែឹកនា ំនិង
គ្រប់គ្រងផ្ៅថាន ក់កណ្តោ ល និង
មន្ើរអយក រាជធានើ ផ្ខតោ ាន
េមតថភាព្ផ្ឆ្លើយតបផ្ៅនឹង 
រដ្ឋា ភិបាលឌ្ើជើថល និង 
នវានុវតោន៍ននរែាបាលសាធារណ្ៈ 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្មស្រនោើែឹកនាំ
និងគ្រប់គ្រងេោើព្ើរដ្ឋា ភិបាល  
ឌ្ើជើថល និងនវានុវតោន៍នន  
រែាបាលសាធារណ្ៈ 
 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១០០ ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១២០ ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២៤០ ន. 

100  10.8  20.0  130.8  បល 

ចំនួននាយកសាលាគ្តូវបាន
បណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្លើការង្ហរ
គ្រប់គ្រងបុរគលិក ការព្គ្ងឹង 
វនិ័យ និងគ្បព្័នធផ្ឆ្លើយតប  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លផ្លើការង្ហរ
គ្រប់គ្រងបុរគលិក ការព្គ្ងឹង 
វនិ័យ និងគ្បព្័នធផ្ឆ្លើយតប 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៨០០ ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៨០០ ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៨០០ ន.  

60 
(CDPF) 

 
80 

(CDPF)  
80 

(CDPF) 
 

220 
(CDPF) 

បល 
CDPF 

ចំនួនវទិ្ាល័យផ្ៅតាមរាជធានើ 
ផ្ខតោ ផ្គ្បើគ្បាេ់គ្រូបផ្គ្ងៀន 
គ្េបតាមនិោម(កំផណ្
ទ្គ្មង ់រែាបាលសាធារណ្ៈ) 

កាត់បនថយបរាិណ្គ្រូបផ្គ្ងៀន
កគ្មិតឧតោមផែលផ្លើេតគ្មូវ
ការផ្ៅតាមវទិ្ាល័យ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៣០ វ.ិ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣០ វ.ិ 

  23  23  46  បល 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនមស្រនោើថាន ក់កណ្តោ លទ្ទ្ួល
ឋានៈវជិាា ជើវៈអនកឯកផ្ទ្េអប់រ ំ
លែ អនកឯកផ្ទ្េឈានមុខ 
និងអនកឯកផ្ទ្េផ្ឆ្នើម 

អនុវតោគ្កបខណ្ឌ រនលងអាជើព្គ្រូ
បផ្គ្ងៀន 

-ឆ្ន ២ំ០២២=  

១០នាក់៖ លែ,  
៥នាក់៖ឈានមុខ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣= 

១០នាក់៖ លែ,  
៥នាក់៖ឈានមុខ,  
៣នាក់៖ ផ្ឆ្នើម 

  20 20 20 15 40 35 
រប 

បល 

ចំនួនមស្រនោើមន្ើរទ្ទ្ួលឋានៈ 
វជិាា ជើវៈអនកឯកផ្ទ្េអប់រលំែ 
អនកឯកផ្ទ្េឈានមុខ និង
អនកឯកផ្ទ្េផ្ឆ្នើម 

អនុវតោគ្កបខណ្ឌ រនលងអាជើព្ 
គ្រូបផ្គ្ងៀន (ការវនិិផ្ោរផ្នេះ
ផតផ្ៅផ្លើេកមមភាព្ បណ្ោុ េះ- 

បណ្តោ ល ផ្លើការអនុវតោន៍រនលង
អាជើព្ ផ្ដ្ឋយមិនរិតបញ្ចូ លផ្លើ
ការផ្លើកទ្ឹកចិតោែល់គ្រូ នាយក 
និងអនកឯកផ្ទ្េអប់រផំ្ទ្) 

-ឆ្ន ២ំ០២២=  

៥នាក់៖ លែ,  
៥នាក់៖ ឈានមុខ. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 

៥នាក់៖ លែ,  
៥នាក់៖ ឈានមុខ,  
១នាក់៖ ផ្ឆ្នើម 

  20 20 20 15 40 35 
រប 

បល 

ចំនួនមស្រនោើការោិល័យ អប់រ ំ
គ្កុង គ្េុក ខណ្ឌ  ទ្ទ្ួលឋានៈ
វជិាា ជើវៈអនកឯកផ្ទ្េអប់រលំែ 
អនកឯកផ្ទ្េឈានមុខ និង
អនកឯកផ្ទ្េផ្ឆ្នើម 

អនុវតោគ្បព្័នធគ្រប់គ្រងរុណ្ផល
ផ្ៅគ្រប់អងគភាព្ថាន ក់កណ្តោ ល 
និងមន្ើរអប់រ ំយុវជន និងកើឡា
រាជធានើ ផ្ខតោ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=  

៥នាក់៖ លែ,  
៥នាក់៖ឈានមុខ. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 

៥នាក់៖ លែ,  
៥នាក់៖ឈានមុខ,  
១នាក់៖ផ្ឆ្នើម 

  20 20 20 15 40 35 
រប 

បល 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនទ្ទ្ួលឋានៈ
វជិាា ជើវៈ ជាគ្រូលែ គ្រូឈានមុខ 
និងគ្រូផ្ឆ្នើម 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀន ផ្លើ
ការង្ហរគ្រប់គ្រង 
កាត់បនថយបរាិណ្គ្រូបផ្គ្ងៀន
កគ្មិតឧតោមផែលផ្លើេតគ្មូវ
ការផ្ៅតាមវទិ្ាល័យ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=  

១៥០នាក់៖ លែ,  
៥០នាក់៖ ឈានមុខ. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 

៥នាក់៖ លែ,  
៥០នាក់៖ ឈានមុខ, 
១០នាក់៖ ផ្ឆ្នើម 

  30 70 30 35 60 105 
រប 

បល 

ចំនួននាយកសាលាផ្រៀន
ទ្ទ្ួលឋានៈវជិាា ជើវៈជានាយក
លែ នាយកឈានមុខ និង
នាយកផ្ឆ្នើម 

ផោល់ឋានៈវជិាា ជើវៈជានាយកលែ 
នាយកឈានមុខ និងនាយក
ផ្ឆ្នើម 

-ឆ្ន ២ំ០២២=  

១៥០នាក់៖ លែ,  
៥០នាក់៖ ឈានមុខ. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 

៥នាក់៖ លែ,  
៥០នាក់៖ ឈានមុខ, 
១០នាក់៖ ផ្ឆ្នើម 

  37 81 37 40 74 121 
រប 

បល 

េោង់ដ្ឋអនកឯកផ្ទ្េអប់របំាន
អនុម័ត និងផ្គ្បើគ្បាេ់  

ផ្រៀបចំេោង់ដ្ឋអនកឯកផ្ទ្េអប់រ ំ
(អនកឯកផ្ទ្េការគ្រប់គ្រង 
រែាបាលអប់រ ំររុផ្កាេលយ និង
វ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀន អភិវឌ្ឍន៍ 
កមមវ ិ្ ើេិកា រង្ហវ យតនមល  
លទ្ធផលេិកា)  

-ឆ្ន ២ំ០២២៖ អនុម័ត 
និងផ្គ្បើគ្បាេ់េោង់ដ្ឋ 

 

   
120 

(CDPF) 
   120 

អរបផ 
CDPF 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
អនកឯកផ្ទ្េផ្ោល
នផ្ោបាយ និងផផនការអប់រ ំ

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកផ្រៀបចំ
ផ្ោលនផ្ោបាយ និងផផនការ
អប់រផំ្ៅថាន ក់កណ្តោ លឱ្យកាល យ
ជាអនកឯកផ្ទ្េ 

-ឆ្ន ២ំ០២១៖ អភិវឌ្ឍ
េមតថភាព្  
-ឆ្ន ២ំ០២២៖ អភិវឌ្ឍ
េមតថភាព្  

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០ន. 

86 120 
(CDPF) 86 364 

 (CDPF) 126 200 
(CDPF) 

298     

  684  
រប 
ផក 

CDPF 

អនកឯកផ្ទ្េការគ្រប់គ្រង 
រែាបាលអប់រ ំ

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េ
ការគ្រប់គ្រងរែាបាលអប់រ ំ

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០ន. 
 

  
  

800  800 បល 

អនកឯកផ្ទ្េររុផ្កាេលយ 
និងវ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀន 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េ
ររុផ្កាេលយ និងវ ិ្ ើសាស្រេោ
បផ្គ្ងៀន 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០ន. 
 

 40 
60 

(CDPF) 
40 60 

(CDPF) 
80 120 អកេ 

អនកឯកផ្ទ្េអភិវឌ្ឍន៍ 
កមមវ ិ្ ើេិកា 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េ
អភិវឌ្ឍន៍កមមវ ិ្ ើ េិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០ន. 
 

 40 
60 

(CDPF) 
40 

60 

(CDPF) 
80 120 អកេ 

អនកឯកផ្ទ្េរង្ហវ យតនមល  
លទ្ធផលេិកា 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្អនកឯកផ្ទ្េ
រង្ហវ យតនមល លទ្ធផលេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២២=១១ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៥ន.    220  100  320 ្រអ 

ផលសរម្រចទី៣៖ កា ម្គប់ម្គងហិ ញ្ញវតថុ រៅកាុងវិស័យអប់ មំ្តូវបានពម្ងឹង  
អគ្តារាល តរវាងផផនការយុទ្ធ
សាស្រេោបើឆ្ន នំិងរផ្គ្ាងថវកិា
គ្បចឆំ្ន គំ្តូវបានកាត់បនថយ 

តគ្មង់ទ្ិេផ្លើការផ្រៀបចំ និង
ការអនុវតោផផនការថវកិាកមមវ ិ្ ើ
ផផែកផ្លើេមិទ្ធកមម 

-ឆ្ន ២ំ០២១=២០០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៣០០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣០០ន. 

  225  225  450 225 
ហវ 
អរបផ  
ផក  

ទ្ំផ្នើបកមមគ្បព្័នធព្័ត៌ានវទិ្ា
ផ្គ្ោងថវកិាគ្បចឆំ្ន  ំ

បណ្ោុ េះបណ្តោ លេោើព្ើការផ្គ្ោង
ថវកិាគ្បចឆំ្ន រំបេ់ថាន ក់ណ្តោ ល 
និងថាន ក់រាជធានើ ផ្ខតោ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=២៦៤ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=២៦៤ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២៦៤ន. 

224  224  224  672  
ហវ  
អរបផ  
ផក 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
អគ្តាការទូ្ទត់ចំណ្តយ
ថវកិាកមមវ ិ្ ើកនុងរងវង់ +/-៥% 
ផ្្ៀបនឹងចាប់ថវកិា 

 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លេដើព្ើការផ្គ្បើ
គ្បាេ់គ្បព្័នធព្័ត៌ានវទិ្ា
េគ្ាប់ការ គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ 
គ្កេួងអប់រ ំយុវជន និងកើឡា 
(EFMS) និងនើតិវ ិ្ ើហរិញវតថុ
ែល់អងគភាព្ថវកិា 

-ឆ្ន ២ំ០២២ = ២០០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣ = ២០០ន. 

  210  210  420  ហវ 

ផ្ោលការណ៍្ផណ្នាេំោើព្ើការ
គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុរបេ់
គ្កេួងអប់រ ំយុវជន និង
កើឡា (FMM) គ្តូវបាន
ផ្រៀបចំ 
 

ផ្រៀបចំ និងផសព្វផាយផ្ោល
ការណ៍្ផណ្នាេំោើព្ើការគ្រប់គ្រង
ហរិញ្ញវតថុរបេ់គ្កេួងអប់រ ំ 
យុវជន និងកើឡា 

-ឆ្ន ២ំ០២២ = ២២៨ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣ = ២២៨ន. 

  200  200  400  ហវ 

មុខេញ្ជញ ចំណ្តយលមែិត
េគ្ាប់ការអនុវតោថវកិាផ្ៅ
តាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ដុ េះបណ្តដ ល
គ្រូគ្រប់កគ្មិត គ្តូវបានផ្រៀបចំ 
 

ផសព្វផាយ និងដ្ឋក់ឲ្យផ្គ្បើ
គ្បាេ់ ផ្ោលការណ៍្ផណ្នាេំដើ
ព្ើមុខេញ្ជញ ចំណ្តយលមែិត
តាមគ្រឹេះសាថ នបណ្ដុ េះបណ្តដ ល
គ្រូគ្រប់កគ្មិត 

-ឆ្ន ២ំ០២២ = ១២០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣ = ១២០ន. 

  120  120  240  ហវ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនមស្រនដើគ្តូវបានព្គ្ងឹង
េមតថភាព្ជំនាញ ភាព្ជា
អនកែឹកនានំិងការទ្ទ្ួល ខុេ
គ្តូវផ្លើការង្ហរផកទ្គ្មង់ផ្ផស
ងៗ 
 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លជំនាញ ផ្ផសងៗ 
ែួចជា៖ រណ្ផ្នយយ ហរិញ្ញវតថុ 
ព្័ត៌ានវទិ្ា កុំព្យូទ្័រ និងការ
គ្រប់គ្រងការតល េ់បដូរ ផារភាា ប់ 
ជាមួយការង្ហរផកទ្គ្មង់ការ
គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ 

-ឆ្ន ២ំ០២២ = ៦០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣ = ៦០ន. 

  80  80  160  
ការ.ិរែាបាល 
នា.ហវ 

ចំនួនអងគភាព្ថវកិាគ្តូវបាន
ព្គ្ងឹងនិងព្គ្ងើកការផ្គ្បើ
គ្បាេ់គ្បព្័នធបផ្ចចកវទិ្ា
ព្័ត៌ានវទិ្ាកនុងការគ្រប់គ្រង
ហរិញ្ញវតថុ 

បណ្ដុ េះបណ្តដ លេដើព្ើគ្បព្័នធ
ព្័ត៌ានវទិ្ាេគ្ាប់ការ
គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុផ្ៅតាមអងគ
ភាព្ថវកិា និងគ្រឹេះសាថ នេិកា
សាធារណ្ៈ 

-ឆ្ន ២ំ០២១ = ២២៨ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២ = ២២៨ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣ = ២២៨ន. 

500  950  950  2,400  ន.ហវ 

ភាររយអងគភាព្ថវកិា និង
សាលាផ្រៀន គ្តូវបានព្ិនិតយ
តាមដ្ឋននិងវាយតនមលផ្លើការ
គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវតថុ 

 

ផ្្វើបចចុបបននភាព្ និងបណ្ដុ េះ
បណ្តដ លេដើព្ើគ្បព្័នធព្ិនិតយតាម
ដ្ឋននិងវាយតនមលការគ្រប់គ្រង
ហរិញ្ញវតថុរបេ់សាលាផ្រៀន 
សាធារណ្ៈ ែល់មន្ើរអយក  
ការ.ិអយក គ្កុង គ្េុក ខណ្ឌ  
និងសាលាផ្រៀនសាធារណ្ៈ 

-ឆ្ន ២ំ០២២ = ៤២៤ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣ = ៣១០ន. 

  200 
200 

(CDPF) 
150 

150 

(CDPF) 

350 
350 

(CDPF) 
ន.ហវ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ភាររយសាលាផ្រៀនសាធារ
ណ្ៈគ្តូវបានបផ្ងកើនេវ័យភាព្
និងរណ្ផ្នយយភាព្ហរិញ្ញវតថុ 

 

ផ្្វើបចចុបបននភាព្ និងបណ្ោុ េះ ប
ណ្តោ ល ផ្ោលការណ៍្ ផណ្នាំ
េោើព្ើការគ្រប់គ្រងមូលនិ្ិ
ែំផ្ណ្ើ រការសាលាផ្រៀនសាធារ
ណ្ៈ រមួនិង គ្បព្័នធផ្គ្ោងថវកិា 
និងកិចចបញ្ា ិការណ្ផ្នយយតាម
គ្បព្័នធកុំព្យូទ្័រ 
 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៩០០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៩០០ន. 

  850 200 

(CDPF) 
850 

200 

(CDPF) 
1640 400 ន.ហវ 

ចំនួនអនកចូលរមួ េិកាខ េិលា
ព្ិផ្គ្ោេះផ្ោបល់ផ្លើគ្កបខណ្ឌ
ព្ិនិតយតាម និងវាយតនមល 
ថវកិាេមិទ្ធកមម 
 

ផ្រៀបចំគ្កបខណ្ឌ ព្ិនិតយតាមដ្ឋន 
និងវាយតនមលថវកិាេមិទ្ធកមម 

-ឆ្ន ២ំ០២២ = ៤៨៥ន. 

  7.5 
70 

(EU) 
  7.5 70 

អរបផ  
ព្វ 

ចំនួនអនកចូលរមួេិកាខ សាលា
ផ្រៀបចំគ្បព្័នធរបាយការណ៍្
េមិទ្ធកមមអនឡាញ 
 

េិកាខ សាលាព្ិផ្គ្ោេះផ្ោបល់
ផ្រៀបចំគ្បព្័នធរបាយការណ៍្
េមិទ្ធកមមអនឡាញ 

-ឆ្ន ២ំ០២២ = ១០០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣ = ២៥០ន. 

  41  260  301  ព្វ 

អភិវឌ្ឍន៍េមតថភាព្ផ្លើការ
ផ្គ្បើគ្បាេ់គ្បព្័នធរបាយការណ៍្
េមិទ្ធកមមអនឡាញ 
 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លេោើព្ើការផ្គ្បើ
គ្បាេ់គ្បព្័នធរបាយការណ៍្
េមិទ្ធកមមអនឡាញ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣ = ២៥០ន. 
 

    200  200  ព្វ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ផលសរម្រចទី៤៖ ម្គឹឹះសាថ នបែតុ ឹះបណាត លម្គូម្តូវបានណម្រកាៃ យជាវិទាសាថ នជំនាន់ថ្មី  សម្មាប់កា បែតុ ឹះបណាត លម្គូសតវតស ទ៍ី២១  

ចំនួនគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ ល 
គ្រូ ានផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធ 
គ្េបតាមការផ្រៀន និង
បផ្គ្ងៀនកនុងេតវតសរទ៍្ើ២១ 

ព្គ្ងើក និងសាោ រផ្ ើងវញិនូវ  
ផ្ហដ្ឋា រចនាេមព័នធរូបវន័ោ 
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ 
និងសាលាអនុវតោ 

-ឆ្ន ២ំ០២២៖ NIE, 

P-TEC, B-TEC 

-ឆ្ន ២ំ០២៣៖ ៧ 
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ ល 

   
104,610 
(JICA) 

 156 ,915  261 ,525 
បវ  
សាលាររុ. 
JICA 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េានេមតថភាព្
អនុវតោការអប់រ ំSTEM, ICT 
និងវ ិ្ ើសាស្រេោបផ្គ្ងៀនថមើ 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្គ្រូឧផ្ទ្្េផ្លើ
ការអ់បរ ំSTEM, ICT និងវ ិ្ ើ
សាស្រេោបផ្គ្ងៀនថមើ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣= 200 ន.  
  

 
100  100  

បវ  
សាលាររុ 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េផ្ៅតាម
មជឈមណ្ឌ លររុផ្កាេលយភូមិ
ភារទ្ទ្ួលបានបរញិ្ញបគ្ត
ជាន់ខពេ់ផផនក C&I, ICT, 
STEM, ECE និងការអប់រ ំ
បរោិបនន 

ផ្លើកកមពេ់រុណ្វុឌ្ឍគិ្រូឧផ្ទ្្េ
ផ្ៅតាមមជឈមណ្ឌ ល
ររុផ្កាេលយភូមិភារ 

-ឆ្ន ២ំ០២២= 40 ន. 
(20 RUPP, 5 QUT, 15 
KNUE) 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=40 ន. 
(20 RUPP, 5 QUT, 15 
KNUE) 

   
2,140 

(CDPF3, 
KOICA) 

 
2,140 

(CDPF3, 
KOICA) 

 4,280 
បវ 
CDPF3, 
KOICA 

កមមវ ិ្ ើបណ្ោុ េះបណ្តោ ល
បរញិ្ជញ បគ្តគ្តូវបានផកលមែ 

ផ្រៀបចំេិកាខ សាលាព្ិផ្គ្ោេះ
ផ្ោបល់ផកលមែកមមវ ិ្ ើ បណ្ោុ េះ
បណ្តោ លថាន ក់បរញិ្ជញ បគ្តអប់រ ំ
ផ្ៅវទិ្ាសាថ នររុផ្កាេលយ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= 582ន. 
(អនឡាញ និងត្ល់) 
-ឆ្ន ២ំ០២២=  
100ន. x5ែង 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=  
100ន. x5ែង 

 

80 

(E-TEC) 
 

400 
(CDPF) 

 

400 
(CDPF) 

 880 

បវ  
វ.ិររុ. 
CDPF, 
(E-TEC/Jica) 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ
លគ្រូ ានេាភ រៈបផ្គ្ងៀននិង
ផ្រៀន គ្េបតាម េោង់ដ្ឋ 

ផោល់េាភ រៈេគ្ាប់ការផ្រៀន 
និងបផ្គ្ងៀនឱ្យបានគ្រប់គ្ោន់ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១៤ គ្រឹេះសាថ ន  

-ឆ្ន ២ំ០២២=៥ គ្រឹេះសាថ ន 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៥ គ្រឹេះសាថ ន 

 3,743 
(STEPC

am& 
JICA) 

 
13,640 

(KOICA) 2,000   

 បវ  
សាលាររុ. 
STEPCam& 
JICA, KOICA 

កញ្ចប់េោង់ដ្ឋ្នធានបផ្គ្ងៀន
និងផ្រៀនគ្តូវបានផ្រៀបចំ 

ផ្រៀបចំកញ្ចប់េោង់ដ្ឋ្នធាន 
បផ្គ្ងៀននិងផ្រៀន 

ឆ្ន ២ំ០២២ = ពិ្និតយ និង
េរផ្េរខលឹមសារផ្មផ្រៀន 

ឆ្ន ២ំ០២៣ = បញ្ច ប់ការេរ
ផ្េរខលឹមសារផ្មផ្រៀន 

 

 2,000  2,000  4,000  បវ 

ចំនួនគ្រូឧផ្ទ្្េទ្ទ្ួលបាន
ការបណ្ោុ េះបណ្តោ ល 
 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូឧផ្ទ្្េឱ្យ
ានបរញិ្ជញ បគ្តជាន់ខពេ់ផ្ ើង
ផ្ៅផ្លើឯកផ្ទ្េ េិកាេងគម 
ការេិកាវេ័ិយអប់រ ំ ចិតោវទិ្ា
អប់រ ំនិង ICT កនុងការអប់រ ំ

-ឆ្ន ២ំ០២១= 5ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២= 10ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 10ន. 

 

285,7 
(JICA) 

 
571,4 
(JICA) 

 

571,4 
(JICA) 

 1,428.5 
បវ  
វ.ិររុ. 
JICA 

ចំនួនមស្រនោើគ្រប់គ្រងផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ
ទ្ទ្ួលបានការបណ្ោុ េះបណ្តោ
លេោើព្ើភាព្ជាអនកែឹកនា ំ
 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លមស្រនោើគ្រប់គ្រង
អំព្ើភាព្ជាអនកែឹកនា ំផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូ  

-ឆ្ន ២ំ០២២= 14ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 14ន. 
 

 

  
145 

(ADB) 145  145 145 
បវ  
សាលាររុ.
ADB 

ចំនួនគ្រឹេះសាថ នបណ្ោុ េះបណ្តោ
លគ្រូ ផែលានយនោការធានា
រុណ្ភាព្ ការអប់រគំ្រូ
បផ្គ្ងៀនគ្តូវបានបផ្ងកើត 

បណ្ោុ េះបណ្តោ លគ្រូបផ្គ្ងៀនផ្លើ
យនោការ ធានារុណ្ភាព្ ការ
អប់រគំ្រូបផ្គ្ងៀនផ្ៅតាម 
គ្រឹេះសាថ ន 

-ឆ្ន ២ំ០២២=  

(1PSTTC , 4RTTC & 

NIE) 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 
(1PSTTC , 4RTTC & 

NIE) 

 

 2,000  2,000  4,000 

 

បវ  
សាលាររុ. 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ដំណាក់កាលទី៤៖ កា បែតុ ឹះបណាត លធ្នធានរនុសសសម្មាប់ប វិតតករមរសដឋកិចេឌ្ីជីថ្ល 

វតថុបំែង៖ បែតុ ឹះបណាត លធ្នធានរនុសសសម្មាប់ប វិតតករមឌ្ីជីថ្ល 

ផលសរម្រចទី១៖  កា កសាងបុរ លកខខែឌ សម្មាប់ប វិតតករមឌ្ីជីថ្លរៅកាុងរអកូសុីណសតរម្នកា អប់  ំម្តូវបានរ ៀបចំរ ើង 
ាតិកាឌ្ើជើថលផែលោគំ្ទ្
ែល់ការេិកា ជាលកខណ្ៈ
បុរគល គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតការផលិតាតិកា ឌ្ើជើថល 
(វ ើផ្ែអូ ផ្េៀវផ្ៅ និង្ នធានេិកា) 
ជាលកខណ្ៈចគ្មុេះផែលោគំ្ទ្
ែល់ការផ្រៀនជាលកខណ្ៈបុរគល 

-ឆ្ន ២ំ០២១៖ ថន.ទ្ើ១០-១២ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ថន.ទ្ើ៧-១២ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=ថន.ទ្ើ១-១២ 2,000 

120 

(CDPF 
USESDP) 

1,825 
119 

(CDPF 
USESDP) 

1,950 
140 

(CDPF 
USESDP) 

5,775 379 

មអឌ្ច 
នា.ពាក់ព្័នធ 
បវព្ 
CDPF 
USESDP 

ផ្វទ្ិកាឌ្ើជើថលេគ្ាប់
ែំផ្ណ្ើ រការផ្រៀន និងបផ្គ្ងៀន
តាម គ្បព្័នធផ្អ ចិគ្តូនិក 
និង ព្ើចាៃ យគ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតផ្វទ្ិកាឌ្ើជើថលជាលកខណ្ៈ
ផ្រហទ្ំព្័រ Website និង កមម
វ ិ្ ើ App េគ្ាប់ោគំ្ទ្ែល់  
ការផ្រៀននិងបផ្គ្ងៀន ជាលកខ
ណ្ៈេមកាលកមម និង 
អេមកាលកមម 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១ 

-ឆ្ន ២ំ០២២= ១ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១ 

20 288 20 80 150 80 
(?) 190 448 

មអឌ្ច 
នា.ពាក់ព្័នធ 
បវព្ 
CDPF 
USESDP 

កមមវ ិ្ ើេិកាមុខវជិាា បផ្ចចក
វទិ្ាព្័ត៌ាន គ្តូវបានផកលមែ 

ផកេគ្មួលកមមវ ិ្ ើេិកាមុខវជិាា
បផ្ចចកវទិ្ាព្័ត៌ាន  

-ឆ្ន ២ំ០២២= ថន.ទ្ើ១០-១២ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=ថន.ទ្ើ៧-១២   

200 

  
200 

 
 400  

មអឌ្ច 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ថាន ក់ផ្រៀនផែលានបំពាក់
គ្បព្័នធេមកាលកមមគ្តូវបាន
បផ្ងកើត 
 

បផ្ងកើតថាន ក់ផ្រៀនផែលានបំពា
ក់គ្បព្័នធេមកាលកមម (Live 
Teaching) ផ្ៅតាមសាលា
ផ្រៀនមួយចំនួន  

- ឆ្ន ២ំ០២១=ថាន ក់ទ្ើ១២ 
ចំនួន១០ថាន ក់ 

- ឆ្ន ២ំ០២២= ថាន ក់ទ្ើ១០-
១២ចំនួន១០ថាន ក់ 

- ឆ្ន ២ំ០២៣ ថាន ក់ទ្ើ៧-
១២ចំនួន១០ថាន ក់ 

 

4,000  4,000  8,000  16,000  មអឌ្ច 

ផ្ោលនផ្ោបាយេោើព្ើការ
អប់រឌំ្ើជើថល និងអកខរកមម 
ឌ្ើជើថល គ្តូវបានបផ្ងកើត 

ផ្រៀបចំផ្ោលនផ្ោបាយេោើព្ើ
ការអប់រឌំ្ើជើថល និងអកខរកមម 
ឌ្ើជើថល 

-ឆ្ន ២ំ០២២= បញ្ច ប់ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= អនុវតោ   80  80  160  

មអឌ្ច 
 

មជឈមណ្ឌ លេគ្ាប់ការអប់រ ំ
ឌ្ើជើថល និងការអប់រ ំ
ព្ើចាៃ យ និងមជឈមណ្ឌ ល 
ទ្ិននន័យនន ក.អ.យ.ក  
គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតមជឈមណ្ឌ លេគ្ាប់ការ
អប់រឌំ្ើជើថល និងការអប់រ ំ
ព្ើចាៃ យ និងមជឈមណ្ឌ ល 
ទ្ិននន័យនន ក.អ.យ.ក  

-ឆ្ន ២ំ០២២= ១មជឈ. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១មជឈ. 
 

  50  50  100  
មអឌ្ច 
DIT 

ការបផ្ងកើតបណ្តោ ញសាកល 
វទិ្ាល័យសាយប័រកមពុជា 

បផ្ងកើតបណ្តោ ញសាកលវទិ្ាល័
យ សាយប័រកមពុជា គ្តូវបាន
បផ្ងកើត 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៣គ្រឹេះសាថ ន 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣គ្រឹេះសាថ ន 

 

 316.956  9536.8  9853.7  
អរឧេ 
ITC 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ការបផ្ងកើតកមមវ ិ្ ើេិកាកគ្មិត 
ឧតោមេិកាផ្លើមុខជំនាញ
ផ្េែាកិចចឌ្ើជើថល 
(គ្រឹេះសាថ នឧតោមេិកាចំនួន
៦បានចួលរមួ) 

បផ្ងកើតមហាវទិ្ាល័យផ្េែាកិចច    
បផ្ចចកវទិ្ាឌ្ើជើថលននសាកល 
វទិ្ាល័យជាតិគ្រប់គ្រង  
 
 

-ឆ្ន ២ំ០២១៖ សាងេង់អោរ
៤ជាន់  ផលូវផ្បតុង, គ្បផវង
១,២២៧ផម៉ាគ្ត, ការចក់ែើ
បំផ្ព្ញ 

-ឆ្ន ២ំ០២២៖ ជួេជុលនិង
សាថ បនាផលូវ បរផិ្វណ្សាកល
វទិ្ាល័យ  សាខាវាលេបូវ, 
ជួេជុលនិងសាថ បនា បន្ប់
កាប៊ាើនផ្ភលើង, ការង្ហរែំផ្ ើង
គ្តង់េវ័រ (អរគិេនើ), ការង្ហរ
ែំផ្ ើងបណ្តោ ញទ្ឹកសាែ ត   
-ឆ្ន ២ំ០២៣៖ សាងេង់អោរ
េិកា្ ំានកមពេ់៧ជាន់ 
(ានមន្ើព្ិផ្សា្ន៍ 
មជឈមណ្ឌ លបផ្ចចកវទិ្ា) 

5,962.3 

10,654.5 
(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

 
3,973 
(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

 
111,577.5 
(គ្រឹេះសាថ ន
សាមើ) 

5,962.3 126,205 អរឧេ 
NUM 

ផលសរម្រចទី២៖  រអកូសុីណសតរចបំាច់សម្មាប់ោមំ្ទដល់កា បែតុ ឹះវរបធ្រ៌ម្សាវម្ជាវ កា ពម្ងីកគំនិតម្ចាម្រឌ្ិត និងកា រលើកករពស់នវានុវតតន៍ ម្តូវបានពម្ងឹង សម្មាប់កា អប់ វិំទាសាស្រសត និងបរចេកវិទា 
បរ្នបាលននមូលនិ្ិការ
គ្សាវគ្ជាវ រំនិតនចនគ្បឌ្ិត និង
នវានុវតោន៍ គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតមូលនិ្ិការគ្សាវគ្ជាវ 
រំនិតនចនគ្បឌ្ិត និងនវានុវតោន៍
ននគ្កេួងអប់រ ំយុវជន និង
កើឡា ផ្ដ្ឋយានការទ្ទ្ួល
សាគ ល់ និងផគ្បកាល យជា 
បរ្នបាលេងគម 

ឆ្ន ២ំ០២២=១ 
ឆ្ន ២ំ០២១=១ 

4,000  4,000  4,000  12,000  
មូលនិ្ិ 
េ.រ.ន 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
មជឈមណ្ឌ លនវានុវតោ 
Mechatronic, ជើវបផ្ចចក
វទិ្ានិងផ្មកានិក និងឧទ្ាន
វទិ្ាសាស្រេោ គ្តូវបានបផ្ងកើត 

បផ្ងកើតជឈមណ្ឌ លនវានុវតោ 
Mechatronic, ជើវបផ្ចចកវទិ្ា 
និងផ្មកានិក និងឧទ្ានវទិ្ា
សាស្រេោ េគ្ាប់ោគំ្ទ្ែល់ ការ
អនុវតោកមមវ ិ្ ើេិកាវទិ្ាសាស្រេោ 
និងបផ្ចចកវទិ្ាកគ្មិត ម្យម
េិកាទុ្តិយភូមិ  

ឆ្ន ២ំ០២២=១ 
ឆ្ន ២ំ០២១=១ 

ការគ្បកួតគ្បផជងផ្លើកកមពេ់
ការអប់រ ំវទិ្ាសាស្រេោនិងប
ផ្ចចកវទិ្ា គ្តូវបានផ្រៀបចំ ផ្រៀង
រាល់ឆ្ន  ំ

ព្គ្ងើកេកមមភាព្គ្បកួតគ្បផជង
ផ្លើកកមពេ់ការអប់រវំទិ្ាសាស្រេោ
និងបផ្ចចកវទិ្ា (មផ្ហាគ្េព្
វទិ្ាសាស្រេោ ការគ្បកួតរផ្គ្ាង 
ការគ្បកួតេផ្ងកត្មមជាតិ)  

ឆ្ន ២ំ០២១=២០០សាលា 
ឆ្ន ២ំ០២២=៣០០សាលា 
ឆ្ន ២ំ០២១=៣៥០សាលា 
 

ចំនួនរផ្គ្ាងគ្សាវគ្ជាវ 
រំនិតនចនគ្បឌ្ិត និងនវានុវតោន៍  
ននគ្រឹេះសាថ នេិកា 
សាធារណ្ៈ  

ោគំ្ទ្រផ្គ្ាងគ្សាវគ្ជាវ រំនិត
នចនគ្បឌ្ិត និងនវានុវតោន៍នន 
គ្រឹេះសាថ នេិកាសាធារណ្ៈ 
ផ្ដ្ឋយថវកិារបេ់បរ្នបាល 

ឆ្ន ២ំ០២១=១០ 
ឆ្ន ២ំ០២២=៥០ 
ឆ្ន ២ំ០២១=៥០ 
 

ផលសរម្រចទី៣៖ សរតថភាព បស់បុគគលិកអប់ សំម្មាប់កា អប់ ឌំ្ីជីថ្ល 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួននាយកសាលាផ្រៀន ាន
េមតថភាព្អនុវតោការអប់រ ំឌ្ើ
ជើថលតាមេោង់ដ្ឋ (កុារតូច 
បឋម ម្យម.ប ម្យម.ទុ្ 
ឧតោម ផ្គ្ៅគ្បព្័នធ យុវជន 
កើឡា) (ផ្ផោើមព្ើរផ្គ្ាង និង
ចូលរមួព្ើរែាបផ្ណ្ោើ រៗ) 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្នាយក 
សាលាផ្រៀនផ្លើការអប់រ ំ 
ឌ្ើជើថល 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ២៧៥ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១២៥ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១៥៥ន. 
  

 

 

100 

USESD

P 

 

 

85 

USESD

P 100 
 

85 

USESDP 

 

100 270 
បវព្ 
បវ  
 

ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនាន េមតថ
ភាព្អនុវតោការអប់រ ំឌ្ើជើថល 
(កុារតូច បឋម ម្យម.ប 
ម្យម.ទុ្ ឧតោម ផ្គ្ៅគ្បព្័នធ 
យុវជន កើឡា) (ផ្ផោើមព្ើ
រផ្គ្ាង និងចូលរមួព្ើរែាប
ផ្ណ្ោើ រៗ) 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀន
ផ្លើការអប់រឌំ្ើជើថល 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៩ ៦៩៨ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=២ ៦៨០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣ ១៨០ន. 
  

500 

USESD

P 

20.6 

600 

USESD

P 
40 600 

USESDP 

60.6 

 
1,700 

បវ  
បវព្ 

USESDP 

ចំនួនបុរគលិកអប់រាំន 
េមតថភាព្អនុវតោការអប់រ ំឌ្ើ
ជើថល (កុារតូច បឋម 
ម្យម.ប ម្យម.ទុ្ ឧតោម 
ផ្គ្ៅគ្បព្័នធ យុវជន កើឡា) 
(ផ្ផោើមព្ើរផ្គ្ាង និងចូលរមួព្ើ
រែាបផ្ណ្ោើ រៗ) 
 

អភិវឌ្ឍេមតថភាព្បុរគលិកអប់រ ំ
(មិនបផ្គ្ងៀន) ផ្លើការអប់រ ំ 
ឌ្ើជើថល 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ៧០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១០០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១០០ន. 

    

83 

(USES

DP=39 

CDPF=
44) 

80 45 

USESP 
80 130 

បវព្ 
USESDP 
CDPF 

  



 ទ្ំព្័រទ្ើ 130 
 

អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
កា អប់ បំ យិាបនា រយនឌ្័  និងបញ្ហា អនត វិស័យរផសងៗ 
វតថុបំែង៖ ធានាថ្នកា អប់ បំ យិាបនា រយនឌ្័  និងបញ្ហា អនត វិស័យរផសងៗរទៀតម្តូវបានបស្រញ្រ បចូលម្គប់កម្រិតម្នម្រព័នធអប់  ំ
ផលសរម្រចទី១៖ កា ចូលរ ៀនសរធ្រ៌ម្តូវបានបរងកើតដល់អាកសិកា ណដលមានតម្រូវកា ពិរសស  
ចំនួនសាលាផ្រៀនបានព្ិនិតយ 
និងកំណ្ត់អតោេញ្ជញ ណ្អនក
េិកាផែលានតគ្មូវការ
ព្ិផ្េេផផនករថលង់ ព្ិការផភនក 
និងផ្ខាយេតិបញ្ជញ  ផ្ៅ 
វទិ្ាល័យអប់រពំ្ិផ្េេ 

កំណ្ត់អតោេញ្ជញ ណ្អនកេិកា
ផែលានតគ្មូវការព្ិផ្េេ 

-ឆ្ន  ំ២០២១= ១សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ៦សាលា 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៦សាលា 

  8.2 
(Unicef) 

 
274.3 
(KT, 

Unicef) 

38.2 
236.2 

(KT 

Unicef) 

38.2 518.7 

វជអព្ 

វ.ិអព្េ 

KT 

ការអប់រវំទិ្ាសាស្រេោ និងប
ផ្ចចកវទិ្ា និង ICT េគ្ាប់
េិេសានព្ិការភាព្គ្តូវបាន
ផ្លើកកមពេ់ផ្ៅ វទិ្ាល័យ
អប់រពំ្ិផ្េេ និងវទិ្ាសាថ ន
ជាតិអប់រពំ្ិផ្េេ 

បផ្ងកើតបន្ប់ព្ិផ្សា្ន៍ វទិ្ាសា
ស្រេោ និងផគត់ផគង់េាភ រព្ិផ្សា្ន៍ 
និងផ្េវាអុើន្ឺណិ្តផ្ៅតាម 
វទិ្ាល័យអប់រពំ្ិផ្េេ និង 
វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រពំ្ិផ្េេ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣= 

៦វទិ្ាល័យ 
និង១ វទិ្ាសាថ ន 

     818  818 
វជអព្ 

នា.អព្េ 

ចំនួនឯកសារ និងេាភ រៈ
េិកាេគ្ាប់កមមវ ិ្ ើអប់រ ំ
ព្ហុភាសា អប់រពំ្ិផ្េេ និង
បរោិបនន ផែលបានកសាង 
និងអភិវឌ្ឍ 

កសាង អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើេិកា 
ផ្េៀវផ្ៅេិកា ឯកសារ និង 
េាភ រៈេិកាេគ្ាប់អប់រពំ្ហុ
ភាសា អប់របំរោិបនន និងអប់រ ំ
ព្ិផ្េេ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១ឯកសារ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ៤ឯកសារ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៥ឯកសារ 
 

 
64 

(UNICEF) 
59.5 

440 

( CDPF, 
UNICEF) 

60 440 119.5 944 
នា.អព្េ 

UNICEF 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនផ្េៀវផ្ៅេិកា និងេ
ាភ រៈេិកាគ្តូវបានផ្បាេះពុ្មភ 
េគ្ាប់កមមវ ិ្ ើ អប់រពំ្ហុ
ភាសា អប់របំរោិបនន  និង
អប់រពំ្ិផ្េេ 

ផ្បាេះពុ្មពផ្េៀវផ្ៅេិកា ឯកសារ 
េាភ រៈេិកាេគ្ាប់អប់រពំ្ហុ
ភាសា អប់របំរោិបនន និងអប់រ ំ
ព្ិផ្េេ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= MLE: 

90,751 កាល + អប់រ ំ
ពិ្ផ្េេ 1,400 កាល 
-ឆ្ន ២ំ០២២= MLE: 

៣០៥០០កាល + IE
១៥០០កាល + អប់រ ំ
ពិ្ផ្េេl ១៨០០ កាល  
-ឆ្ន ២ំ០២៣= MLE ១០ 
០០០ + IE ៤៥០០
កាល+ Special 

១៣០០កាល 

277.6 

111 

(Plan, 
UNICEF) 

278.1  196.1  738.3 111 

នា. អព្េ 

វជអព្ 

វជអព្ 

UNICEF 

ចំនួនា៉ា េុើនផ្បាេះពុ្មពអកសរ
នគ្បយ ៍និង នគ្បយ3៍D  
ឧបករណ៍្ផ្ភលង កុំព្យូទ្័រផ្លើតុ 
និងឧបករណ៍្េគ្ាប់វាេ់
គ្តផ្ចៀក  

ផគត់ផគង់េាភ រេគ្ាប់ការផ្រៀន 
និងបផ្គ្ងៀនផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រ ំ
ព្ិផ្េេ និងវទិ្ាសាថ នជាតិ 
អប់រពំ្ិផ្េេ 

-ឆ្ន ២ំ០២២ 

-ា៉ា េុើនផ្បាេះពុ្មពអកសរ
នគ្បយ ៍និង នគ្បយ3៍D=

១០ផ្គ្រឿង 
-ឧបករណ៍្ផ្ភលង៥ឈុត 
 កំុព្យូទ័្រផ្លើតុ ៣០
ផ្គ្រឿង និងឧបករណ៍្
េគ្ាប់វាេ់គ្តផ្ចៀក៥
ផ្គ្រឿង 

   
1870 

(GPE4) 
   1870 

នា.អព្េ 

GPE4 

ផលសរម្រចទី២៖ រសវាអប់ មំ្រកបរោយគុែភាពម្តូវបានផតល់ដល់អាកសិកាណដលមានតម្រូវកា ពិរសស 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនគ្រូបផ្គ្ងៀនមផ្តោយយេិកា 
បឋមេិកា ម្យមេិកា
ផែលបានបំប៉ានេមតថភាព្ 
េោើព្ើការអប់របំរោិបនន 

បំប៉ានេមតថភាព្ផ្លើការអប់របំរ ិ
ោបននែល់គ្រូបផ្គ្ងៀនផ្ៅគ្រប់
កគ្មិត 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ២៩០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ៣៥១ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣៧០ន. 

 222 

(UNICEF) 
60.1 

275 

(UNICEF) 100 310 160.1 807 
អព្េ 

UNICEF 

ចំនួនគ្រូផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រ ំ
ព្ិផ្េេផែលបានបំប៉ាន និង
បណ្ោុ េះបណ្តោ លេមតថភាព្េោើ
ព្ើការអប់រពំ្ិផ្េេ និងកគ្មិត
ឌ្ើបលូេោើព្ើការអប់រពំ្ិផ្េេផ្ៅ
វទិ្ាសាថ នជាតិអប់រពំ្ិផ្េេ 

បំប៉ានេមតថភាព្គ្រូបផ្គ្ងៀនផ្ៅ 
វទិ្ាល័យអប់រ ំនិងបណ្ោុ េះប
ណ្តោ លេមតថភាព្េោើព្ើការអប់រ ំ
ព្ិផ្េេ និងកគ្មិតឌ្ើបលូេោើព្ើការ
អប់រពំ្ិផ្េេផ្ៅវទិ្ាសាថ នជាតិ
អប់រពំ្ិផ្េេ 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ២១០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១៩៧ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២០៤ន. 

25.7 31.03 

(UNICEF) 184 136.26 

(UNICEF) 282.3 156 26 491.3 303.55 
វជអព្ 

UNICEF 

ចំនួនគ្រូអប់រពំ្ហុភាសា
កគ្មិតមផ្តោយយេិកា និង
បឋមេិកាទ្ទ្ួលការបំប៉ាន
េោើព្ើការអប់រពំ្ហុភាសា 

បំប៉ានេមតថភាព្គ្រូមផ្តោយយ 
េិកានិងបឋមេិកា េោើព្ើ 
ការអប់រពំ្ហុភាសា 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ៣៥៤ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=៣៥៩ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ៣៦៧ន. 

 
59 

(CDPF) 
 

237 

( CDPF, 
UNICEF) 

 197  493 អព្េ 

ចំនួនេិេសផ្ៅវទិ្ាល័យ 
អប់រពំ្ិផ្េេទ្ទ្ួលបាន 
អាហារូបករណ៍្(ផ្ខតោ) 

ផោល់អាហារូបករណ៍្ែល់េិេស
ផ្ៅវទិ្ាល័យអប់រពំ្ិផ្េេ 

(ហូបចុក សាន ក់ផ្ៅ និង 
េាភ រៈេិកា) 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ៩៥៤ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ៩៧៩ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=៩៩៤ន. 1908  1958  1988  5854  

អព្េ 

មន្ើរអយក. 

ចំនួនផ្ខតោផែលបានចុេះព្ិនិតយ
តាមដ្ឋនការអនុវតោកមមអប់រពំ្
ហុភាសា និងអប់របំរោិបនន 

ព្ិនិតយតាមដ្ឋន និងចុេះជួយការ
ផ្រៀននិងបផ្គ្ងៀនកមមវ ិ្ ើអប់រពំ្
ហុភាសា និងអប់របំរោិបនន 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១០ផ្ខតោ 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១២ផ្ខតោ 
-ឆ្ន ២ំ០២៣= ១២ផ្ខតោ 

15 33 

(UNICEF) 42.9 60 

(UNICEF) 50 60 107.9 153 នា.អព្េ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនអនកពាក់ព្័នធផែលបាន
ចូលរមួ អភិវឌ្ឍកមមវ ិ្ ើអប់រ ំ
ព្ហុភាសា និងអប់របំរោិបនន 

ផ្រៀបចំផ្វទ្ិការថាន ក់ជាតិ េិកាខ
សាលា គ្បជុំបូកេរុប និងផ្លើក
ផផនការបនោេគ្ាប់កមមវ ិ្ ើអប់រ ំ
ព្ហុភាសា និងអប់របំរោិបនន 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ៣៦៧ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២= ២០០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=២០០ន.  

6 

(NEP) 
 

85 

(NEP,U

NICEF) 
 85  176 នា.អព្េ 

ផលសរម្រចទី៣៖ រសវាសំខាន់ៗ ម្តូវបានដល់អាកសិកាណដលមានតម្រូវកា ពិរសស (រយនឌ្័  កា កា ពា កុមា  សុវតថិភាពកុមា  កា អប់ ផំៃូវចិតត និងកា អនុវតតសុខភាពសិកា) 
ចំនួនសាលាផ្រៀនបានផ្រៀបចំ 
និងអនុវតោផផនការផ្ឆ្លើយតប 
និង្នន់ឹងហានិភ័យ និង
ផ្គ្ោេះមហនោរាយ  

ផ្លើកកមពេ់ការអនុវតោវធិានការ
ផ្ឆ្លើយតប និង្ន់នឹងហនិភ័យ 
និងផ្គ្ោេះមហនោរាយផ្ៅតាម
សាលាផ្រៀនគ្រប់កគ្មិត 

-ឆ្ន ២ំ០២២=១០ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១៥ 
  80  120  200  

ផក  
អងគ.ពាក់ព្័នធ 

ចំនួនសាលាផ្រៀនបានអនុវតោ
ផ្ោលនផ្ោបាយេោើ 
កិចចការពារកុារ 

ព្គ្ងឹងការអនវុតោកិចចការពារ
កុារ និងេុវតថិភាព្កុារ ផ្ៅ
តាមសាលាផ្រៀនគ្រប់កគ្មិត
ចំនួន១២៦ 

-ឆ្ន ២ំ០២១=១២៦ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=១២៦ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១២៦ 100 1,200 
(UNICEF) 

100 1,600 
(UNICEF) 200 1,600 

(UNICEF) 
400 4,800 

បេ, 
UNICEF 
អងគ.ពាក់ព្័នធ 

ចំនួនសាលាផ្រៀនានគ្បអប់ 
េផ្ស្រង្ហគ េះបឋម (៧០០សាលា) 

បំពាក់គ្បអប់េផ្ស្រង្ហគ េះបឋម 
ផ្ៅសាលាផ្រៀន 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៥៩៥៦ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៦៦៥៦ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣= ៧៣៥៦ 

 200 
(UNICEF) 

  120  120 200 េ.េ 

ចំនួនសាលាផ្រៀនានចំណ្តត់
ថាន ក់តក យមួយផ្ ើងផ្ៅ  

ផោល់ចំណ្តត់ថាន ក់តក យមួយ
ផ្ ើងផ្ៅែល់សាលាផ្រៀន 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៧៦៤៧ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៨០៤៧ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៨៤៤៧ 
 

2,480 
1,260 

(UNICEF
, Plan 

Internatio
nal) 

2,480 

500 
(UNICEF

, Plan 
Internatio

nal) 
2,480 

500 
(UNICEF, 

Plan 
Internation

al) 

7,440 2,480 
េ.េ 
អងគ.ពាក់ព្័នធ 
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អនុវេ័ិយ / 
េូចនាករលទ្ធផល 

េកមមភាព្វនិិផ្ោរ ចំណុ្ចផ្ៅតាមឆ្ន  ំ
ថវកិា 
២០២១ 

ថវកិា 
២០២២ 

ថវកិា 
២០២៣ 

ថវកិា 
េរុប 

អងគភាព្ 
ទ្ទ្ួលបន្ុក 

    ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  ដឋ ម្ដគូ  
ចំនួនអនកេិកាផែលបាន
ទ្ទ្ួលការព្ិនិតយផភនកផ្ៅតាម
គ្រឹេះសាថ នេិកា  

ផោល់ការព្ិនិតយផភនកែល់េិេស
ផ្ៅតាមគ្រឹេះសាថ នេិកា 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១២,០០០ន. 
-ឆ្ន ២ំ០២២=១១២,០០០ន 
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១៣២,០០០ន. 

   

800 
(Fred 

Hollows 
Foundation) 

 200 
(Fred Hollows 
Foundation) 

 1,000 
េ.េ 
អងគ.ពាក់ព្័នធ 

ចំនួនបុរគលិកអប់រផំែលទ្ទ្ួល
បានការបណ្ោុ េះបណ្តោ លព្ើ
ផ្ោលការណ៍្គ្បតិបតោិេោើព្ើការ
េផ្ស្រង្ហគ េះេុខភាព្ផលូវចិតោបឋម  

បណ្ោុ េះបណ្តោ លបុរគលិកអប់រពំ្ើ
ផ្ោលការណ៍្គ្បតិបតោិេោើព្ើការ
េផ្ស្រង្ហគ េះេុខភាព្ផលូវចិតោបឋម 

-ឆ្ន ២ំ០២១= ៦០០ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=១២០០ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១៨០០ 

 

 

320 
(EMDR, 
WHO, 

HAGAR, 
Plan 

International
, Save The 
Children) 

 

200 
(EMDR, 
WHO, 

HAGAR, 
Plan 

International
, Save The 
Children) 

 
200 

(EMDR, WHO, 
HAGAR, Plan 
International, 

Save The 
Children) 

 720 
េេ 
អងគ.ពាក់ព្័នធ 

ចំនួនសាលាផ្រៀនានគ្បអប់ 
េផ្ស្រង្ហគ េះបឋម (៧០០សាលា) 

បំពាក់គ្បអប់ 
េផ្ស្រង្ហគ េះបឋមផ្ៅសាលាផ្រៀន 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៥៩៥៦ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៦៦៥៦ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣= ៧៣៥៦ 

 
200 

(UNICE
F) 

  120  120 200 េ.េ 

ចំនួនសាលាផ្រៀនានចំណ្តត់
ថាន ក់តក យមួយផ្ ើងផ្ៅ  

ផោល់ចំណ្តត់ថាន ក់តក យមួយ
ផ្ ើងផ្ៅែល់សាលាផ្រៀន 

-ឆ្ន ២ំ០២១=៧៦៤៧ 

-ឆ្ន ២ំ០២២=៨០៤៧ 

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៨៤៤៧ 

2,480 
1,260 

(UNICEF
, Plan 

Internatio
nal) 

2,480 

500 
(UNICEF

, Plan 
Internatio

nal) 
2,480 

500 
(UNICEF, 

Plan 
Internation

al) 

7,440 2,480 
េ.េ 
អងគ.ពាក់ព្័នធ 
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៥. យនតការអនុវតត និងការរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងវាយតនម្ល 
 

ការពិ្និតយតាមដ្ឋននិងវាយតនមល រឺជាគ្បព័្នធការង្ហរផលូវការ ផ្ែើមបើគ្បមូលព័្ត៌ានពាក់ព័្នធនឹងការអនុវតោ 
គ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយ យុទ្ធសាស្រេោ កមមវ ិ្ ើ អនុកមមវ ិ្ ើ និងរផ្គ្ាងនានា។  កនុងការអនុវតោគ្កបខណ្ឌ ផ្ោល
នផ្ោបាយផ្តោ តផ្លើលទ្ធផល និងផផនការកមមវ ិ្ ើវនិិផ្ោរសាធារណ្ៈកនុងវេិ័យអប់រផំ្នេះ ឱ្យទ្ទួ្លបាន
ផ្ជារជ័យ គ្កេួងអប់រ ំ យុវជន និងកើឡា បានផ្រៀបចំយនោការអនុវតោ និងការពិ្និតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមល
ចាេ់លាេ់ ផ្ែើមបើពិ្និតយផ្ៅផ្លើគ្បេិទ្ធភាព្ននការអនុវតោគ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយ តាមគ្កបខណ្ឌ ផ្ព្ល
ផ្វលាជាក់លាក់ និងានអងគភាព្ទ្ទួ្លខុេគ្តូវកនុងការគ្តួតពិ្និតយទិ្ែាភាព្បផ្ចចកផ្ទ្េ។ 

ថាន ក់ែឹកនាគំ្កេួង និងមស្រនោើបផ្ចចកផ្ទ្េជួបគ្បជំុជាផ្ទ្ៀងទត់ ផ្ែើមបើពិ្និតយផ្មើលវឌ្ឍនភាព្ននការអនុវតោ
គ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយផ្តោ តផ្លើលទ្ធផល និងផផនការកមមវ ិ្ ើវនិិផ្ោរសាធារណ្ៈកនុងវេិ័យអប់រគំ្បចំ
ឆ្ន ។ំ ការពិ្និតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមល ានផ្ោលបំណ្ងបផ្ងកើនេុគ្កឹតភាព្ និងភាព្ផ្ជឿទុ្កចិតោបានននការ
អនុវតោគ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយ តាមរយៈការពិ្និតយជាក់ផេោងផ្លើេមិទ្ធផលអប់រផំែលេផ្គ្មចបានែូចជា 
ការផោល់ធាតុចូល កមមវ ិ្ ើ ការអនុវតោយុទ្ធសាស្រេោ ការផ្ វ្ើវនិិផ្ោរកនុងវេិ័យអប់រ ំ និងការផ្ វ្ើបចចុបបននកមម ផ្ែើមបើ
ឈានផ្ៅេផ្គ្មចវតថុបំណ្ងផ្ោលនផ្ោបាយផែលបានកំណ្ត់។ 

អនុវេិ័យនើមួយៗផែលែឹកនាផំ្ដ្ឋយរែាផ្លខា្ិការ ឬ អនុរែាផ្លខា្ិការមួយរូប។ អរគនាយក ឬអរគ
នាយករង មួយរូបផ្ែើរតួនាទ្ើជាជនបផ្ង្ហគ លកនុងអនុវេិ័យផ្ែើមបើជាជំនួយែល់រែាផ្លខា្ិការ ឬ អនុរែាផ្លខា្ិ
ការ។ អនុវេិ័យនើមួយៗគ្តូវែំផ្ណ្ើ រការការង្ហរ តាមរយៈគ្កុមការង្ហរអនុវេិ័យផែលរមួបញ្ចូ លទងំនាយកដ្ឋា ន 
ជំនាញពាក់ព័្នធ និងនាយកដ្ឋា នទ្ទួ្លបនុ្កអនុវតោគ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយ និងយុទ្ធសាស្រេោ។ អនុវេិ័យ
នើមួយៗ គ្តូវអនុវតោេកមមភាព្ផែលបានកំណ្ត់ផ្ៅកនុងគ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយផ្នេះ តាមរយៈការដ្ឋក់
បញ្ចូ លេកមមភាព្អាទិ្ភាព្ទងំផ្នេះផ្ៅកនុងការផ្រៀបចំផផនការរយៈផ្ព្លម្យម ផផនការគ្បតិបតោិគ្បចឆំ្ន ។ំ  

អរគនាយកដ្ឋា នផ្ោលនផ្ោបាយ និងផផនការ ផ្ែើរតួនាទ្ើជាអនកផ្រៀបចំ អនកេគ្មបេគ្មួល អនកទ្ទួ្ល
ខុេគ្តូវកនុងការពិ្និតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមល និងជាអនកផ្រៀបចំរបាយការណ៍្ពិ្និតយតាមដ្ឋនតាមកាលកំណ្ត់ 
ននការអនុវតោគ្កបខណ្ឌ ផ្ោលនផ្ោបាយ និងកមមវ ិ្ ើវនិិផ្ោរសាធារណ្ៈកនុងវេិ័យអប់រផំ្នេះ។   
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ឧបសម្ព័នធ៖ 
 

 

 



ឧបសម្ព័ន្ធ៖
៤. គម្រោងវិន្ិម្ោគសាធារណៈជាក់លាក់កនងុវិសយ័អប់រ ំ

 រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ
   201,789.34    206,342.00    1,408,804.80    594,663.87    1,091,043.20    2,215,445.73    2,701,637.34    3,016,451.61 

     38,592.00    110,668.34         51,600.00    352,116.00       211,080.00    1,919,079.48       301,272.00    2,381,863.81 

   106,519.44      40,066.88       334,056.84      56,093.65       793,532.24         82,037.02    1,234,108.52       178,197.55 

ដំណាកកាលទី១ ៖ កំណែទម្រងថ់្នា ក់ជាតិ      34,502.70      92,198.22         48,845.30      10,837.56         59,461.50         25,267.67       142,809.50       128,303.45 

       6,792.00      90,847.60         20,342.20        6,172.00         12,992.20         22,330.00         40,126.40       119,349.60 

ផ្នែករងឹ (ថវកិាមូលធន)        6,364.00      90,786.60         19,379.00        2,783.00         11,650.00         19,400.00         37,393.00       112,969.60 

ផ្នែកទន់ (ថវកិាចរនត)           428.00             61.00              963.20        3,389.00           1,342.20           2,930.00           2,733.40           6,380.00 

     25,692.00                   -           26,102.20        1,663.00         43,775.00              511.44         95,569.20           2,174.44 

ផ្នែកទន់      25,692.00                   -           26,102.20        1,663.00         43,775.00              511.44         95,569.20           2,174.44 

          452.70             60.20              722.20           643.25              944.90              526.23           2,119.80           1,229.68 

       1,340.80        1,061.04           1,404.70        1,231.31           1,463.10           1,500.00           4,208.60           3,792.35 

          225.20           229.38              274.00        1,128.00              286.30              400.00              785.50           1,757.38 

ដំណាក់កាលទី២៖ កំណែទម្រងស់ាលារ ៀន    147,953.04      97,504.05    1,339,202.04    451,034.75    1,000,678.94    2,026,683.06    2,487,834.02    2,575,221.87 

       8,967.00           140.00           9,407.00        3,519.60         14,916.90              541.60         33,290.90           4,201.20 

       8,967.00                   -             9,407.00        1,700.00         11,529.00                      -           29,903.00           1,700.00 

ផ្នែករងឹ (កុមារតូច)                   -                     -                440.00        1,700.00                      -                        -                440.00           1,700.00 

ផ្នែកទន់ (កុមារតូច)        8,967.00                   -             8,967.00                   -           11,529.00                      -           29,463.00                      -   

       8,456.50      36,445.00           8,827.50      49,719.60         16,541.40         47,193.60         33,825.40       133,358.20 

     45,017.00      37,976.00         56,388.00      96,432.00         51,320.00         51,926.00       152,725.00       186,334.00 

     42,781.00      24,944.00         54,012.00      66,092.00         47,584.00         25,526.00       144,377.00       116,562.00 

ផ្នែករងឹ (បឋម)             50.00                   -             6,528.00      43,586.00              100.00           3,020.00           6,678.00         46,606.00 

ផ្នែកទន់ (បឋម)      42,731.00      24,944.00         47,484.00      22,506.00         47,484.00         22,506.00       137,699.00         69,956.00 

       8,456.50      36,445.00           8,827.50      49,719.60         16,541.40         47,193.60         33,825.40       133,358.20 

ថវកិាសរុបរមួ
សរុបផ្នែករងឹ

អនុវស័ិយ/
សូចនាករលទធនល

សកមមភាពវនិិយោគ ចំណុចយៅតាមឆ្ែ ំ
 ថវកិាសរុប

(ជាលានយរៀល)
អងគភាព
ទទួលបនទុក

 ថវកិា  ថវកិា  ថវកិា
2021 2022 2023

វតថុបំណង ៖ អភិវឌ្ឍ និងអនុវតតយោលនយោបាយ និងវធិានការសំខាន់ៗថ្នែ ក់ជាតិ ប្បកបយោយប្បសិទធភាព និងស័កតិសិទធិ
នលសយប្មចទី១ ៖ យោលនយោបាយប្គូបយប្ងៀន ប្តូវបានអនុវតតប្បកបយោយប្បសិទធភាព

នលសយប្មចទី២ ៖ កមមវធីិសិកា យសៀវយៅសិកាយោលប្តូវបានពិនិតយយ ីងវញិ និង បរសិ្ថថ នសិកាប្តូវបានផ្កលមអ

សរុបផ្នែកទន់

វតថុបំណង៖ ផ្ប្បកាា យស្ថលាយរៀនប្គប់កប្មិតជា ស្ថលាយរៀន មានប្បសិទធភាព និងការរកីចយប្មីន 
ការអប់រកុំមារតូច
នលសយប្មចទី១ ៖ ការចូលយរៀនយៅកប្មិតការអប់រកុំមារតូចប្បកបយោយសមធម៌ប្តូវបានបយងកីន

នលសយប្មចទី៣ ៖ ប្បព័នធអធិការកិចចប្តូវបានផ្កលមអ និងការោក់ឱ្យអនុវតត
នលសយប្មចទី៤ ៖ រង្វា យតដមាសិកា ការប្ប ង ការយធាីយតសតរង្វា យតដមាសិកាថ្នែ ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ ប្តូវបានពប្ងឹង
នលសយប្មចទី៥ ៖ ការអប់រឧំតតមសកិាប្តូវបានផ្កទប្មង់

នលសយប្មចទី២ ៖ ការយរៀន និងការបយប្ងៀនប្បកប យោយគុណភាព ប្តូវបានយលីកកមពស់
ការអប់របំឋមសិកា
នលសយប្មចទី១ ៖ ការចូលយរៀនយៅបឋមសកិាប្បកបយោយសមធម៌ បរោិប័នែប្តូវបានបយងកីន

នលសយប្មចទី២ ៖ ការយរៀន និងការបយប្ងៀនប្បកប យោយគុណភាព ប្តូវបានយលីកកមពស់
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     61,236.74      34,737.80       280,179.74    241,514.20       264,953.54         90,290.00       606,370.02       366,542.00 

     55,016.24      11,464.80       273,728.24    223,954.20       255,536.04         70,038.00       584,280.52       305,457.00 

ផ្នែករងឹ (មធយម)      26,630.00        8,717.00         25,253.00    222,627.00           2,250.00         70,038.00         54,133.00       301,382.00 

ផ្នែកទន់ ((មធយម)      28,386.24        2,747.80       248,475.24        1,327.20       253,286.04                      -         530,147.52           4,075.00 

       8,456.50      36,445.00           8,827.50      49,719.60         16,541.40         47,193.60         33,825.40       133,358.20 

       5,863.20      23,478.81           2,065.20    108,628.45       633,196.00    1,882,711.06       641,124.40    2,014,818.33 

ផ្នែករងឹ (ឧតដម)        5,548.00      11,164.74                      -        81,420.00       197,080.00    1,826,621.48       202,628.00    1,919,206.21 

ផ្នែកទន់ (ឧតដម)           315.20      12,314.08           2,065.20      27,208.45       436,116.00         56,089.58       438,496.40         95,612.11 

       4,698.40           774.20           5,064.70           596.50           5,221.00              870.40         14,984.10           2,241.10 

       1,685.00           397.24           1,945.00           344.00           2,035.00              344.00           5,665.00           1,085.24 

     20,485.70                   -         984,152.40                   -           29,036.50                      -      1,033,674.60                      -   

ដំណាក់កាលទី៣៖ កា កសាងម្រព័នធអប់  ំនិងកា អភិវឌ្ឍសរតថភាព        1,125.00        4,443.00           7,662.30    124,474.00         10,936.00       163,495.00         19,723.30       292,412.00 

          208.00           440.00              218.00        1,954.00              826.00           2,270.00           1,252.00           4,664.00 

          193.00           180.00              336.80        1,115.00              396.00           1,420.00              925.80           2,715.00 

          724.00                   -             3,107.50           470.00           3,469.00              350.00           7,300.50              820.00 

                  -          3,823.00           4,000.00    120,935.00           6,245.00       159,455.00         10,245.00       284,213.00 

ដំណាក់កាលទី៤៖  កា បែ្ត ុះបណ្ាលធនធានរនតសសសម្ាប់ប វិតក្រមរសដឋកិច្ចឌ្ីជីថល      15,982.30      11,662.50         10,512.56        4,940.00         19,966.76                      -           46,461.62         16,602.50 

     11,982.30      11,062.50           6,491.96        4,172.00         19,966.76                      -           38,441.02         15,234.50 

       4,000.00                   -             4,000.00                   -                        -                        -             8,000.00                      -   

                  -             600.00                20.60           768.00                      -                        -                  20.60           1,368.00 

       2,226.30           534.23           2,582.60        3,377.56                      -                        -             4,808.90           3,911.79 

          277.60           183.20              337.60        2,584.30                      -                        -                615.20           2,767.50 

       1,948.70           351.03           2,245.00           793.26                      -                        -             4,193.70           1,144.29 

       5,060.00        4,440.00           5,140.00        3,600.00                      -                        -           10,200.00           8,040.00 

វតថុបំណង៖ កស្ថងប្បព័នធអប់ររំងឹមា ំនិងការអភិវឌ្ឍសមតថភាព យដី្មបីធានាការទទួលការអប់របំ្បកបយោយគុណភាព សម
នល សយប្មចទី១៖  ការយរៀបចំយោ ល នយោបា យ  ផ្ននការ និងការពិនិតយតាមោន វាយតដមា យោយយតត តយលីលទធនលប្តូវ

នលសយប្មចទី២ ៖ ការយរៀន និងការបយប្ងៀនប្បកប យោយគុណភាព ប្តូវបានយលីកកមពស់
ការអប់រឧំតតមសិកា

ការអប់រមំធយមសិកា និងអប់របំយចចកយទស
នលសយប្មចទី១ ៖ ការចូលយរៀនយៅមធយមសកិាប្បកបយោយសមធម៌ បរោិប័នែប្តូវបានបយងកីន

នល សយប្មចទី២៖ សមតថភាពបុគគលកិអប់រ ំនិងសមតថភាពស្ថថ ប័ន យតត តយលីគុណនល ប្តូវបានពប្ងឹង

ការអប់រយំប្ៅប្បព័នធ

នលសយប្មចទី៣៖ យសវាសខំាន់ៗ ប្តូវបានដ្ល់អែកសកិាផ្ដ្លមានតប្មូវការពិយសស (យយនឌ័្រ ការការពារកុមារ សុវតថិ

នលសយប្មច ទី៣៖ ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ យៅកែុងវស័ិយអប់របំ្តូវបានពប្ងឹង
នលសយប្មច ទី៤៖ ប្គឹឹះស្ថថ នបណតុ ឹះបណ្តត លប្គូប្តូវបានផ្ប្បកាា យជាវទិាស្ថថ នជំនាន់ថមី សប្មាប់ការបណតុ ឹះបណ្តត លប្គូសត

វតថុបំណង៖  បណតុ ឹះបណ្តត លធនធានមនុសសសប្មាប់បរវិតតកមមឌី្ជីថល 
នល សយប្មចទី១៖  ការកស្ថងបុយរលកខខណឌ សប្មាប់បរវិតតកមមឌី្ជីថលយៅកែុងយអកូសុផី្សតមដនការអប់រ ំប្តូវបានយរៀបចំយ ងី

នល សយប្មចទី២៖  យអកូសុផី្សតមចបំាច់សប្មាប់ោបំ្ទដ្ល់ការបណតុ ឹះវបបធម៌ប្ស្ថវប្ជាវ ការពប្ងីក គំនិតដចែប្បឌិ្ត និងការ
យលីកកមពស់ នវានុវតតន៍ ប្តូវបានពប្ងឹង សប្មាប់ការអប់រវំទិាស្ថស្រសត និងបយចចកវទិា

នលសយប្មចទី៣៖ សមតថភាពរបស់បុគគលកិអប់រសំប្មាប់ការអប់រឌីំ្ជីថល
ការអប់របំរោិបនែ យយនឌ័្រ និងបញ្ហា អនតរវស័ិយយនសងៗ
វតថុបំណង៖ ធានាថ្ន ការអប់របំរោិបនែ យយនឌ័្រ និងបញ្ហា អនតរវស័ិយយនសងៗយទៀតប្តូវបានបស្រញ្របចូលប្គប់កប្មិតដនប្បព័នធ
 នលសយប្មចទី១៖ ការចូលយរៀនសមធម៌ប្តូវបានបយងកីតដ្ល់អែកសកិា ផ្ដ្លមានតប្មូវការពិយសស
នលសយប្មចទី២៖ យសវាអប់របំ្បក បយោយគុណភាពប្តូវបាន នតល់ដ្ល់អែកសកិាផ្ដ្លមានតប្មូវការពិយសស

ការអភិវឌ្ឍយុវជន
ការអប់រកំាយ និងកីឡា
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៤. គម្រោងវនិមិ្ោគសាធារណៈជាកល់ាក់កនងុវសិយ័អបរ់ ំ(ម្សណារយី ៉ូកររិតរធ្យរ)

 រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ
   201,789.34    206,342.00    1,408,804.80    594,663.87    1,091,043.20    2,215,445.73    1,123,774.50    2,281,909.10    1,157,487.73       2,350,366.37       1,192,212.36       2,420,877.36       1,227,978.73         2,493,503.68         1,264,818.10         2,568,308.80         1,302,762.64            2,645,358.06            1,341,845.52            2,724,718.80 

     38,592.00    110,668.34         51,600.00    352,116.00       211,533.20    1,920,830.48       217,879.20    1,978,455.39       224,415.57       2,037,809.05          231,148.04       2,098,943.32          238,082.48         2,161,911.62            245,224.95         2,226,768.97            252,581.70            2,293,572.04               260,159.15            2,362,379.20 

   106,519.44      40,066.88       334,056.84      56,093.65       793,532.24         82,037.02       817,338.21         84,498.13       841,858.35            87,033.08          867,114.10            89,644.07          893,127.53              92,333.39            919,921.35              95,103.39            947,518.99                 97,956.49               975,944.56               100,895.19 

ដំណាកកាលទី១ ៖ កំណែទម្រងថ់្នា ក់ជាតិ      34,502.70      92,198.22         48,845.30      10,837.56         59,461.50         25,267.67         61,245.35         26,025.70         63,082.71            26,806.47            64,975.19            27,610.67            66,924.44              28,438.99              68,932.18              29,292.15              71,000.14                 30,170.92                 73,130.14                 31,076.05 

                     -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

       6,792.00      90,847.60         20,342.20        6,172.00         12,992.20         22,330.00         13,381.97         22,999.90         13,783.42            23,689.90            14,196.93            24,400.59            14,622.84              25,132.61              15,061.52              25,886.59              15,513.37                 26,663.19                 15,978.77                 27,463.08 

ផ្នែករងឹ (ថវកិាមូល        6,364.00      90,786.60         19,379.00        2,783.00         11,650.00         19,400.00         11,999.50         19,982.00         12,359.49            20,581.46            12,730.27            21,198.90            13,112.18              21,834.87              13,505.54              22,489.92              13,910.71                 23,164.61                 14,328.03                 23,859.55 

ផ្នែកទន់ (ថវកិាចរនត)           428.00             61.00              963.20        3,389.00           1,342.20           2,930.00           1,382.47           3,017.90           1,423.94              3,108.44              1,466.66              3,201.69              1,510.66                3,297.74                1,555.98                3,396.67                1,602.66                   3,498.57                   1,650.74                   3,603.53 

     25,692.00                   -           26,102.20        1,663.00         43,775.00              511.44         45,088.25              526.78         46,440.90                 542.59            47,834.12                 558.86            49,269.15                   575.63              50,747.22                   592.90              52,269.64                      610.69                 53,837.73                      629.01 

ផ្នែកទន់      25,692.00                   -           26,102.20        1,663.00         43,775.00              511.44         45,088.25              526.78         46,440.90                 542.59            47,834.12                 558.86            49,269.15                   575.63              50,747.22                   592.90              52,269.64                      610.69                 53,837.73                      629.01 

          452.70             60.20              722.20           643.25              944.90              526.23              973.25              542.02           1,002.44                 558.28              1,032.52                 575.03              1,063.49                   592.28                1,095.40                   610.04                1,128.26                      628.35                   1,162.11                      647.20 

       1,340.80        1,061.04           1,404.70        1,231.31           1,463.10           1,500.00           1,506.99           1,545.00           1,552.20              1,591.35              1,598.77              1,639.09              1,646.73                1,688.26                1,696.13                1,738.91                1,747.02                   1,791.08                   1,799.43                   1,844.81 

          225.20           229.38              274.00        1,128.00              286.30              400.00              294.89              412.00              303.74                 424.36                 312.85                 437.09                 322.23                   450.20                   331.90                   463.71                   341.86                      477.62                      352.11                      491.95 

ដំណាក់កាលទី២៖ កំណែទម្រងស់ាលារ ៀន    147,953.04      97,504.05    1,339,202.04    451,034.75    1,000,678.94    2,026,683.06    1,030,699.31    2,087,483.55    1,061,620.29       2,150,108.06       1,093,468.90       2,214,611.30       1,126,272.96         2,281,049.64         1,160,061.15         2,349,481.13         1,194,862.99            2,419,965.56            1,230,708.88            2,492,564.53 

                     -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

       8,967.00           140.00           9,407.00        3,519.60         14,916.90              541.60         15,364.41              557.85         15,825.34                 574.58            16,300.10                 591.82            16,789.10                   609.58              17,292.78                   627.86              17,811.56                      646.70                 18,345.91                      666.10 

       8,967.00                   -             9,407.00        1,700.00         11,529.00                      -           11,874.87                      -           12,231.12                        -              12,598.05                        -              12,975.99                           -                13,365.27                           -                13,766.23                              -                   14,179.22                              -   

ផ្នែករងឹ (កុមារតូច)                   -                     -                440.00        1,700.00              453.20           1,751.00              466.80           1,803.53              480.80              1,857.64                 495.22              1,913.36                 510.08                1,970.77                   525.38                2,029.89                   541.14                   2,090.79                      557.38                   2,153.51 

ផ្នែកទន់ (កុមារតូច)        8,967.00                   -             8,967.00                   -           11,529.00                      -           11,874.87                      -           12,231.12                        -              12,598.05                        -              12,975.99                           -                13,365.27                           -                13,766.23                              -                   14,179.22                              -   

       8,456.50      36,445.00           8,827.50      49,719.60         16,541.40         47,193.60         17,037.64         48,609.41         17,548.77            50,067.69            18,075.23            51,569.72            18,617.49              53,116.81              19,176.02              54,710.32              19,751.30                 56,351.63                 20,343.84                 58,042.18 

     45,017.00      37,976.00         56,388.00      96,432.00         51,320.00         51,926.00         52,859.60         53,483.78         54,445.39            55,088.29            56,078.75            56,740.94            57,761.11              58,443.17              59,493.95              60,196.47              61,278.76                 62,002.36                 63,117.13                 63,862.43 

     42,781.00      24,944.00         54,012.00      66,092.00         47,584.00         25,526.00         49,011.52         26,291.78         50,481.87            27,080.53            51,996.32            27,892.95            53,556.21              28,729.74              55,162.90              29,591.63              56,817.78                 30,479.38                 58,522.32                 31,393.76 

ផ្នែករងឹ (បឋម)             50.00                   -             6,528.00      43,586.00              100.00           3,020.00              103.00           3,110.60              106.09              3,203.92                 109.27              3,300.04                 112.55                3,399.04                   115.93                3,501.01                   119.41                   3,606.04                      122.99                   3,714.22 

ផ្នែកទន់ (បឋម)      42,731.00      24,944.00         47,484.00      22,506.00         47,484.00         22,506.00         48,908.52         23,181.18         50,375.78            23,876.62            51,887.05            24,592.91            53,443.66              25,330.70              55,046.97              26,090.62              56,698.38                 26,873.34                 58,399.33                 27,679.54 

       8,456.50      36,445.00           8,827.50      49,719.60         16,541.40         47,193.60         17,037.64         48,609.41         17,548.77            50,067.69            18,075.23            51,569.72            18,617.49              53,116.81              19,176.02              54,710.32              19,751.30                 56,351.63                 20,343.84                 58,042.18 

     61,236.74      34,737.80       280,179.74    241,514.20       264,953.54         90,290.00       272,902.15         92,998.70       281,089.21            95,788.66          289,521.89            98,662.32          298,207.54            101,622.19            307,153.77            104,670.86            316,368.38               107,810.98               325,859.43               111,045.31 

     55,016.24      11,464.80       273,728.24    223,954.20       255,536.04         70,038.00       263,202.12         72,139.14       271,098.18            74,303.31          279,231.13            76,532.41          287,608.06              78,828.39            296,236.31              81,193.24            305,123.40                 83,629.03               314,277.10                 86,137.91 

ផ្នែករងឹ (មធ្យម)      26,630.00        8,717.00         25,253.00    222,627.00           2,250.00         70,038.00           2,317.50         72,139.14           2,387.03            74,303.31              2,458.64            76,532.41              2,532.39              78,828.39                2,608.37              81,193.24                2,686.62                 83,629.03                   2,767.22                 86,137.91 

ផ្នែកទន់ ((មធ្យម)      28,386.24        2,747.80       248,475.24        1,327.20       253,286.04                      -         260,884.62                      -         268,711.16                        -            276,772.49                        -            285,075.67                           -              293,627.94                           -              302,436.78                              -                 311,509.88                              -   

       8,456.50      36,445.00           8,827.50      49,719.60         16,541.40         47,193.60         17,037.64         48,609.41         17,548.77            50,067.69            18,075.23            51,569.72            18,617.49              53,116.81              19,176.02              54,710.32              19,751.30                 56,351.63                 20,343.84                 58,042.18 

       5,863.20      23,478.81           2,065.20    108,628.45       633,196.00    1,882,711.06       652,191.88    1,939,192.39       671,757.64       1,997,368.16          691,910.37       2,057,289.21          712,667.68         2,119,007.88            734,047.71         2,182,578.12            756,069.14            2,248,055.46               778,751.21            2,315,497.13 

ផ្នែករងឹ (ឧតដម)        5,548.00      11,164.74                      -        81,420.00       197,080.00    1,826,621.48       202,992.40    1,881,420.12       209,082.17       1,937,862.72          215,354.64       1,995,998.61          221,815.28         2,055,878.56            228,469.73         2,117,554.92            235,323.83            2,181,081.57               242,383.54            2,246,514.02 

ផ្នែកទន់ (ឧតដម)           315.20      12,314.08           2,065.20      27,208.45       436,116.00         56,089.58       449,199.48         57,772.27       462,675.46            59,505.44          476,555.73            61,290.60          490,852.40              63,129.32            505,577.97              65,023.20            520,745.31                 66,973.89               536,367.67                 68,983.11 

       4,698.40           774.20           5,064.70           596.50           5,221.00              870.40           5,377.63              896.51           5,538.96                 923.41              5,705.13                 951.11              5,876.28                   979.64                6,052.57                1,009.03                6,234.15                   1,039.30                   6,421.17                   1,070.48 

       1,685.00           397.24           1,945.00           344.00           2,035.00              344.00           2,096.05              354.32           2,158.93                 364.95              2,223.70                 375.90              2,290.41                   387.18                2,359.12                   398.79                2,429.90                      410.75                   2,502.79                      423.08 

     20,485.70                   -         984,152.40                   -           29,036.50                      -           29,907.60                      -           30,804.82                        -              31,728.97                        -              32,680.84                           -                33,661.26                           -                34,671.10                              -                   35,711.23                              -   

ដំណាក់កាលទី៣៖ កា កសាងម្រព័នធអប់  ំនិងកា អភិវឌ្ឍសរតថភាព        1,125.00        4,443.00           7,662.30    124,474.00         10,936.00       163,495.00         11,264.08       168,399.85         11,602.00          173,451.85            11,950.06          178,655.40            12,308.56            184,015.06              12,677.82            189,535.51              13,058.16               195,221.58                 13,449.90               201,078.23 

                     -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

          208.00           440.00              218.00        1,954.00              826.00           2,270.00              850.78           2,338.10              876.30              2,408.24                 902.59              2,480.49                 929.67                2,554.90                   957.56                2,631.55                   986.29                   2,710.50                   1,015.88                   2,791.81 

          193.00           180.00              336.80        1,115.00              396.00           1,420.00              407.88           1,462.60              420.12              1,506.48                 432.72              1,551.67                 445.70                1,598.22                   459.07                1,646.17                   472.84                   1,695.55                      487.03                   1,746.42 

          724.00                   -             3,107.50           470.00           3,469.00              350.00           3,573.07              360.50           3,680.26                 371.32              3,790.67                 382.45              3,904.39                   393.93                4,021.52                   405.75                4,142.17                      417.92                   4,266.43                      430.46 

                  -          3,823.00           4,000.00    120,935.00           6,245.00       159,455.00           6,432.35       164,238.65           6,625.32          169,165.81              6,824.08          174,240.78              7,028.80            179,468.01                7,239.67            184,852.05                7,456.86               190,397.61                   7,680.56               196,109.54 

ដំណាក់កាលទី៤៖  កា បែ្ត ុះបណ្ាលធនធានរនតសសសម្ាប់ប វិតក្រមរសដឋកិច្ចឌ្ី ជីថល      15,982.30      11,662.50         10,512.56        4,940.00         19,966.76                      -           20,565.76                      -           21,182.74                        -              21,818.22                        -              22,472.76                           -                23,146.95                           -                23,841.36                              -                   24,556.60                              -   

                     -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

     11,982.30      11,062.50           6,491.96        4,172.00         19,966.76                      -           20,565.76                      -           21,182.74                        -              21,818.22                        -              22,472.76                           -                23,146.95                           -                23,841.36                              -                   24,556.60                              -   

       4,000.00                   -             4,000.00                   -             4,120.00                      -             4,243.60                      -             4,370.91                        -                4,502.04                        -                4,637.10                           -                  4,776.21                           -                  4,919.50                              -                     5,067.08                              -   

                  -             600.00                20.60           768.00                21.22              791.04                21.85              814.77                22.51                 839.21                   23.19                 864.39                   23.88                   890.32                     24.60                   917.03                     25.34                      944.54                        26.10                      972.88 

       2,226.30           534.23           2,582.60        3,377.56                      -                        -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

                     -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

          277.60           183.20              337.60        2,584.30              347.73           2,661.83              358.16           2,741.68              368.90              2,823.93                 379.97              2,908.65                 391.37                2,995.91                   403.11                3,085.79                   415.21                   3,178.36                      427.66                   3,273.71 

       1,948.70           351.03           2,245.00           793.26           2,312.35              817.06           2,381.72              841.57           2,453.17                 866.82              2,526.77                 892.82              2,602.57                   919.61                2,680.65                   947.19                2,761.07                      975.61                   2,843.90                   1,004.88 

       5,060.00        4,440.00           5,140.00        3,600.00           5,294.20           3,708.00           5,453.03           3,819.24           5,616.62              3,933.82              5,785.12              4,051.83              5,958.67                4,173.39                6,137.43                4,298.59                6,321.55                   4,427.55                   6,511.20                   4,560.37 

 ថវកិា

នលសម្រមចទី១ ៖ ម្ោលនម្ោបាយរគូបម្រងៀន រតូវបានអនុវតតរបកបម្ោយរបសិទធភាព

អងគភាព
ទទួលបនទុក2021 2022 2023 2025

អនុវស័ិយ/
សូចនាករលទធនល

សកមមភាពវនិិម្ោគ ចំណុចម្ៅតាមឆ្ែ ំ
 ថវកិា  ថវកិា

ថវកិាសរុបរមួ
សរុបផ្នែករងឹ
សរុបផ្នែកទន់

វតថុ បំណង ៖ អភិវឌ្ឍ និងអនុវតតម្ោលនម្ោបាយ និងវធិានការសំខាន់ៗថ្នែ ក់ជាតិ របកបម្ោយរបសិទធភាព និង

នលសម្រមចទី២ ៖ ការម្រៀន និងការបម្រងៀនរបកប ម្ោយគុណភាព រតូវបានម្លីកកមពស់

នលសម្រមចទី២ ៖ កមមវធីិ្សិកា ម្សៀវម្ៅសិកាម្ោលរតូវបានពិនិតយម្ ីងវញិ និង បរសិ្ថថ នសិការតូ វបានផ្ក

នលសម្រមចទី៣ ៖ របព័នធអធិ្ការកិចចរតូវបានផ្កលមអ និងការោក់ឱ្យអនុវតត
នលសម្រមចទី៤ ៖ រង្វា យតដមៃសិកា ការរប ង ការម្ធ្ាីម្តសតរង្វា យតដមៃសិកាថ្នែ ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ រតូវបានពរងឹង
នលសម្រមចទី៥ ៖ ការអប់រឧំតតមសិការតូវបានផ្កទរមង់

វតថុ បំណង៖ ផ្របកាៃ យស្ថលាម្រៀនរគប់ករមិតជា ស្ថលាម្រៀន មានរបសិទធភាព និងការរកីចម្រមីន 

ការអប់របំឋមសិកា
នលសម្រមចទី១ ៖ ការចូលម្រៀនម្ៅបឋមសិការបកបម្ោយសមធ្ម៌ បរោិប័នែរតូវបានបម្ងកីន

នល សម្រមចទី២៖  ម្អកូសុផី្សតមចបំាច់សរមាប់ោរំទដ្ល់ការបណតុ ុះវបបធ្ម៌រស្ថវរជាវ ការពរងីក គំនិតដចែរបឌិ្ត និង
ការម្លីកកមពស់ នវានុវតតន៍ រតូវបានពរងឹង សរមាប់ការអប់រវំទិាស្ថស្រសត និងបម្ចចកវទិា
នលសម្រមចទី៣៖ សមតថភាពរបស់បុគគលិកអប់រសំរមាប់ការអប់រឌីំ្ជីថល

ការអប់រកំាយ និងកីឡា

វតថុ បំណង៖ កស្ថងរបព័នធអប់ររំងឹមា ំនិងការអភិវឌ្ឍសមតថភាព ម្ដី្មបីធានាការទទួលការអប់ររំបកបម្ោយគុណភាព
នល សម្រមចទី១៖  ការម្រៀបចំម្ោ ល នម្ោបា យ  ផ្ននការ និងការពិនិតយតាមោន វាយតដមៃ ម្ោយម្តត តម្លីលទធនល
នល សម្រមចទី២៖ សមតថភាពបុគគលិកអប់រ ំនិងសមតថភាពស្ថថ ប័ន ម្តត តម្លីគុណនល រតូវបានពរងឹង
នលសម្រមច ទី៣៖ ការរគប់រគងហរិញ្ញវតថុ ម្ៅកែុងវស័ិយអប់ររំតូវបានពរងឹង

នលសម្រមចទី២៖ ម្សវាអប់ររំបក បម្ោយគុណភាពរតូវបាន នតល់ដ្ល់អែកសិកាផ្ដ្លមានតរមូវការពិម្សស
នលសម្រមចទី៣៖ ម្សវាសខំាន់ៗ រតូវបានដ្ល់អែកសិកាផ្ដ្លមានតរមូវការពិម្សស (ម្យនឌ័្រ ការការពារកុមារ 

2024

នលសម្រមច ទី៤៖ រគឹុះស្ថថ នបណតុ ុះបណ្តត លរគូរតូវបានផ្របកាៃ យជាវទិាស្ថថ នជំនាន់ថមី សរមាប់ការបណតុ ុះបណ្តត ល

វតថុ បំណង៖  បណតុ ុះបណ្តត លធ្នធានមនុសសសរមាប់បរវិតតកមមឌី្ជីថល 
នល សម្រមចទី១៖  ការកស្ថងបុម្រលកខខណឌ សរមាប់បរវិតតកមមឌី្ជីថលម្ៅកែុងម្អកូសុផី្សតមដនការអប់រ ំរតូវបាន

ការអប់រមំធ្យមសិកា និងអប់របំម្ចចកម្ទស
នលសម្រមចទី១ ៖ ការចូលម្រៀនម្ៅមធ្យមសិការបកបម្ោយសមធ្ម៌ បរោិប័នែរតូវបានបម្ងកីន

នលសម្រមចទី២ ៖ ការម្រៀន និងការបម្រងៀនរបកប ម្ោយគុណភាព រតូវបានម្លីកកមពស់
ការអប់រឧំតតមសិកា

ការអប់រមំ្រៅរប ព័នធ
ការអភិវឌ្ឍយុវជន

ការអប់រកុំមារតូច
នលសម្រមចទី១ ៖ ការចូលម្រៀនម្ៅករមិតការអប់រកុំមារតូចរបកបម្ោយសមធ្ម៌រតូវបានបម្ងកីន

នលសម្រមចទី២ ៖ ការម្រៀន និងការបម្រងៀនរបកប ម្ោយគុណភាព រតូវបានម្លីកកមពស់

 ថវកិា  ថវកិា
2026 2027 2028 2029 2030

 ថវកិា  ថវកិា  ថវកិា  ថវកិា  ថវកិា

ការអប់របំរោិបនែ ម្យនឌ័្រ និងបញ្ហា អនតរវស័ិយម្នសងៗ
វតថុ បំណង៖ ធានាថ្ន ការអប់របំរោិបនែ ម្យនឌ័្រ និងបញ្ហា អនតរវស័ិយម្នសងៗម្ទៀតរតូវបានបស្រញ្របចូលរគប់ករមិតដន
 នលសម្រមចទី១៖ ការចូលម្រៀនសមធ្ម៌រតូវបានបម្ងកីតដ្ល់អែកសិកា ផ្ដ្លមានតរមូវការពិម្សស
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៤. គម្រោងវនិមិ្ោគសាធារណៈជាកល់ាក់កនងុវសិយ័អបរ់ ំ(ម្សណារយី ៉ូកររិតខ្ពស)់

 រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ
   201,789.34    206,342.00    1,408,804.80    594,663.87    1,091,043.20    2,215,445.73    1,145,595.36    2,326,218.01    1,202,875.13       2,442,528.92       1,263,018.88       2,564,655.36       1,326,169.83         2,692,888.13         1,392,478.32         2,827,532.54         1,462,102.24            2,968,909.16            1,535,207.35            3,117,354.62 

     38,592.00    110,668.34         51,600.00    352,116.00       211,542.00    1,920,864.48       222,119.10    2,016,907.70       233,225.06       2,117,753.08          244,886.31       2,223,640.74          257,130.62         2,334,822.78            269,987.15         2,451,563.91            283,486.51            2,574,142.11               297,660.84            2,702,849.22 

   106,519.44      40,066.88       334,056.84      56,093.65       793,532.24         82,037.02       833,208.85         86,138.87       874,869.29            90,445.82          918,612.76            94,968.11          964,543.40              99,716.51         1,012,770.57            104,702.34         1,063,409.10               109,937.46            1,116,579.55               115,434.33 

ដំណាកកាលទី១ ៖ កំណែទម្រងថ់្នា ក់ជាតិ      34,502.70      92,198.22         48,845.30      10,837.56         59,461.50         25,267.67         62,434.58         26,531.05         65,556.30            27,857.61            68,834.12            29,250.49            72,275.82              30,713.01              75,889.62              32,248.66              79,684.10                 33,861.09                 83,668.30                 35,554.15 

                     -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

       6,792.00      90,847.60         20,342.20        6,172.00         12,992.20         22,330.00         13,641.81         23,446.50         14,323.90            24,618.83            15,040.10            25,849.77            15,792.10              27,142.25              16,581.71              28,499.37              17,410.79                 29,924.34                 18,281.33                 31,420.55 

ផ្នែករងឹ (ថវកិាមូល        6,364.00      90,786.60         19,379.00        2,783.00         11,650.00         19,400.00         12,232.50         20,370.00         12,844.13            21,388.50            13,486.33            22,457.93            14,160.65              23,580.82              14,868.68              24,759.86              15,612.11                 25,997.86                 16,392.72                 27,297.75 

ផ្នែកទន់ (ថវកិាចរនត)           428.00             61.00              963.20        3,389.00           1,342.20           2,930.00           1,409.31           3,076.50           1,479.78              3,230.33              1,553.76              3,391.84              1,631.45                3,561.43                1,713.03                3,739.50                1,798.68                   3,926.48                   1,888.61                   4,122.80 

     25,692.00                   -           26,102.20        1,663.00         43,775.00              511.44         45,963.75              537.01         48,261.94                 563.86            50,675.03                 592.06            53,208.79                   621.66              55,869.23                   652.74              58,662.69                      685.38                 61,595.82                      719.65 

ផ្នែកទន់      25,692.00                   -           26,102.20        1,663.00         43,775.00              511.44         45,963.75              537.01         48,261.94                 563.86            50,675.03                 592.06            53,208.79                   621.66              55,869.23                   652.74              58,662.69                      685.38                 61,595.82                      719.65 

          452.70             60.20              722.20           643.25              944.90              526.23              992.15              552.54           1,041.75                 580.17              1,093.84                 609.18              1,148.53                   639.64                1,205.96                   671.62                1,266.26                      705.20                   1,329.57                      740.46 

       1,340.80        1,061.04           1,404.70        1,231.31           1,463.10           1,500.00           1,536.26           1,575.00           1,613.07              1,653.75              1,693.72              1,736.44              1,778.41                1,823.26                1,867.33                1,914.42                1,960.69                   2,010.14                   2,058.73                   2,110.65 

          225.20           229.38              274.00        1,128.00              286.30              400.00              300.62              420.00              315.65                 441.00                 331.43                 463.05                 348.00                   486.20                   365.40                   510.51                   383.67                      536.04                      402.85                      562.84 

ដំណាក់កាលទី២៖ កំណែទម្រងស់ាលារ ៀន    147,953.04      97,504.05    1,339,202.04    451,034.75    1,000,678.94    2,026,683.06    1,050,712.89    2,128,017.21    1,103,248.53       2,234,418.07       1,158,410.96       2,346,138.98       1,216,331.51         2,463,445.92         1,277,148.08         2,586,618.22         1,341,005.49            2,715,949.13            1,408,055.76            2,851,746.59 

                     -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

       8,967.00           140.00           9,407.00        3,519.60         14,916.90              541.60         15,662.75              568.68         16,445.88                 597.11            17,268.18                 626.97            18,131.59                   658.32              19,038.16                   691.23              19,990.07                      725.80                 20,989.58                      762.09 

       8,967.00                   -             9,407.00        1,700.00         11,529.00                      -           12,105.45                      -           12,710.72                        -              13,346.26                        -              14,013.57                           -                14,714.25                           -                15,449.96                              -                   16,222.46                              -   

ផ្នែករងឹ (កុមារតូច)                   -                     -                440.00        1,700.00              462.00           1,785.00              485.10           1,874.25              509.36              1,967.96                 534.82              2,066.36                 561.56                2,169.68                   589.64                2,278.16                   619.12                   2,392.07                      650.08                   2,511.67 

ផ្នែកទន់ (កុមារតូច)        8,967.00                   -             8,967.00                   -           11,529.00                      -           12,105.45                      -           12,710.72                        -              13,346.26                        -              14,013.57                           -                14,714.25                           -                15,449.96                              -                   16,222.46                              -   

       8,456.50      36,445.00           8,827.50      49,719.60         16,541.40         47,193.60         17,368.47         49,553.28         18,236.89            52,030.94            19,148.74            54,632.49            20,106.18              57,364.12              21,111.48              60,232.32              22,167.06                 63,243.94                 23,275.41                 66,406.13 

     45,017.00      37,976.00         56,388.00      96,432.00         51,320.00         51,926.00         53,886.00         54,522.30         56,580.30            57,248.42            59,409.32            60,110.84            62,379.78              63,116.38              65,498.77              66,272.20              68,773.71                 69,585.81                 72,212.39                 73,065.10 

     42,781.00      24,944.00         54,012.00      66,092.00         47,584.00         25,526.00         49,963.20         26,802.30         52,461.36            28,142.42            55,084.43            29,549.54            57,838.65              31,027.01              60,730.58              32,578.36              63,767.11                 34,207.28                 66,955.47                 35,917.65 

ផ្នែករងឹ (បឋម)             50.00                   -             6,528.00      43,586.00              100.00           3,020.00              105.00           3,171.00              110.25              3,329.55                 115.76              3,496.03                 121.55                3,670.83                   127.63                3,854.37                   134.01                   4,047.09                      140.71                   4,249.44 

ផ្នែកទន់ (បឋម)      42,731.00      24,944.00         47,484.00      22,506.00         47,484.00         22,506.00         49,858.20         23,631.30         52,351.11            24,812.87            54,968.67            26,053.51            57,717.10              27,356.18              60,602.95              28,723.99              63,633.10                 30,160.19                 66,814.76                 31,668.20 

       8,456.50      36,445.00           8,827.50      49,719.60         16,541.40         47,193.60         17,368.47         49,553.28         18,236.89            52,030.94            19,148.74            54,632.49            20,106.18              57,364.12              21,111.48              60,232.32              22,167.06                 63,243.94                 23,275.41                 66,406.13 

     61,236.74      34,737.80       280,179.74    241,514.20       264,953.54         90,290.00       278,201.22         94,804.50       292,111.28            99,544.73          306,716.84          104,521.96          322,052.68            109,748.06            338,155.32            115,235.46            355,063.08               120,997.24               372,816.24               127,047.10 

     55,016.24      11,464.80       273,728.24    223,954.20       255,536.04         70,038.00       268,312.84         73,539.90       281,728.48            77,216.90          295,814.91            81,077.74          310,605.65              85,131.63            326,135.94              89,388.21            342,442.73                 93,857.62               359,564.87                 98,550.50 

ផ្នែករងឹ (មធ្យម)      26,630.00        8,717.00         25,253.00    222,627.00           2,250.00         70,038.00           2,362.50         73,539.90           2,480.63            77,216.90              2,604.66            81,077.74              2,734.89              85,131.63                2,871.63              89,388.21                3,015.22                 93,857.62                   3,165.98                 98,550.50 

ផ្នែកទន់ ((មធ្យម)      28,386.24        2,747.80       248,475.24        1,327.20       253,286.04                      -         265,950.34                      -         279,247.86                        -            293,210.25                        -            307,870.76                           -              323,264.30                           -              339,427.52                              -                 356,398.89                              -   

       8,456.50      36,445.00           8,827.50      49,719.60         16,541.40         47,193.60         17,368.47         49,553.28         18,236.89            52,030.94            19,148.74            54,632.49            20,106.18              57,364.12              21,111.48              60,232.32              22,167.06                 63,243.94                 23,275.41                 66,406.13 

       5,863.20      23,478.81           2,065.20    108,628.45       633,196.00    1,882,711.06       664,855.80    1,976,846.61       698,098.59       2,075,688.94          733,003.52       2,179,473.39          769,653.70         2,288,447.06            808,136.38         2,402,869.41            848,543.20            2,523,012.88               890,970.36            2,649,163.53 

ផ្នែករងឹ (ឧតដម)        5,548.00      11,164.74                      -        81,420.00       197,080.00    1,826,621.48       206,934.00    1,917,952.55       217,280.70       2,013,850.18          228,144.74       2,114,542.69          239,551.97         2,220,269.82            251,529.57         2,331,283.31            264,106.05            2,447,847.48               277,311.35            2,570,239.85 

ផ្នែកទន់ (ឧតដម)           315.20      12,314.08           2,065.20      27,208.45       436,116.00         56,089.58       457,921.80         58,894.06       480,817.89            61,838.76          504,858.78            64,930.70          530,101.72              68,177.24            556,606.81              71,586.10            584,437.15                 75,165.40               613,659.01                 78,923.67 

       4,698.40           774.20           5,064.70           596.50           5,221.00              870.40           5,482.05              913.92           5,756.15                 959.62              6,043.96              1,007.60              6,346.16                1,057.98                6,663.47                1,110.88                6,996.64                   1,166.42                   7,346.47                   1,224.74 

       1,685.00           397.24           1,945.00           344.00           2,035.00              344.00           2,136.75              361.20           2,243.59                 379.26              2,355.77                 398.22              2,473.56                   418.13                2,597.23                   439.04                2,727.09                      460.99                   2,863.45                      484.04 

     20,485.70                   -         984,152.40                   -           29,036.50                      -           30,488.33                      -           32,012.74                        -              33,613.38                        -              35,294.05                           -                37,058.75                           -                38,911.69                              -                   40,857.27                              -   

ដំណាក់កាលទី៣៖ កា កសាងម្រព័នធអប់  ំនិងកា អភិវឌ្ឍសរតថភាព        1,125.00        4,443.00           7,662.30    124,474.00         10,936.00       163,495.00         11,482.80       171,669.75         12,056.94          180,253.24            12,659.79          189,265.90            13,292.78            198,729.19              13,957.42            208,665.65              14,655.29               219,098.94                 15,388.05               230,053.88 

                     -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

          208.00           440.00              218.00        1,954.00              826.00           2,270.00              867.30           2,383.50              910.67              2,502.68                 956.20              2,627.81              1,004.01                2,759.20                1,054.21                2,897.16                1,106.92                   3,042.02                   1,162.26                   3,194.12 

          193.00           180.00              336.80        1,115.00              396.00           1,420.00              415.80           1,491.00              436.59              1,565.55                 458.42              1,643.83                 481.34                1,726.02                   505.41                1,812.32                   530.68                   1,902.94                      557.21                   1,998.08 

          724.00                   -             3,107.50           470.00           3,469.00              350.00           3,642.45              367.50           3,824.57                 385.88              4,015.80                 405.17              4,216.59                   425.43                4,427.42                   446.70                4,648.79                      469.03                   4,881.23                      492.49 

                  -          3,823.00           4,000.00    120,935.00           6,245.00       159,455.00           6,557.25       167,427.75           6,885.11          175,799.14              7,229.37          184,589.09              7,590.84            193,818.55                7,970.38            203,509.48                8,368.90               213,684.95                   8,787.34               224,369.20 

ដំណាក់កាលទី៤៖  កា បែ្ត ុះបណ្ាលធនធានរនតសសសម្ាប់ប វិតក្រមរសដឋកិច្ចឌ្ី ជីថល      15,982.30      11,662.50         10,512.56        4,940.00         19,966.76                      -           20,965.10                      -           22,013.35                        -              23,114.02                        -              24,269.72                           -                25,483.21                           -                26,757.37                              -                   28,095.24                              -   

                     -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

     11,982.30      11,062.50           6,491.96        4,172.00         19,966.76                      -           20,965.10                      -           22,013.35                        -              23,114.02                        -              24,269.72                           -                25,483.21                           -                26,757.37                              -                   28,095.24                              -   

       4,000.00                   -             4,000.00                   -             4,200.00                      -             4,410.00                      -             4,630.50                        -                4,862.03                        -                5,105.13                           -                  5,360.38                           -                  5,628.40                              -                     5,909.82                              -   

                  -             600.00                20.60           768.00                21.63              806.40                22.71              846.72                23.85                 889.06                   25.04                 933.51                   26.29                   980.18                     27.61                1,029.19                     28.99                   1,080.65                        30.44                   1,134.69 

       2,226.30           534.23           2,582.60        3,377.56                      -                        -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

                     -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -   

          277.60           183.20              337.60        2,584.30              354.48           2,713.52              372.20           2,849.19              390.81              2,991.65                 410.35              3,141.23                 430.87                3,298.29                   452.42                3,463.21                   475.04                   3,636.37                      498.79                   3,818.19 

       1,948.70           351.03           2,245.00           793.26           2,357.25              832.92           2,475.11              874.57           2,598.87                 918.30              2,728.81                 964.21              2,865.25                1,012.42                3,008.51                1,063.04                3,158.94                   1,116.20                   3,316.89                   1,172.01 

       5,060.00        4,440.00           5,140.00        3,600.00           5,397.00           3,780.00           5,666.85           3,969.00           5,950.19              4,167.45              6,247.70              4,375.82              6,560.09                4,594.61                6,888.09                4,824.34                7,232.50                   5,065.56                   7,594.12                   5,318.84 

 ថវកិា

នលសម្រមចទី១ ៖ ម្ោលនម្ោបាយរគូបម្រងៀន រតូវបានអនុវតតរបកបម្ោយរបសិទធភាព

អងគភាព
ទទួលបនទុក2021 2022 2023 2025

អនុវស័ិយ/
សូចនាករលទធនល

សកមមភាពវនិិម្ោគ ចំណុចម្ៅតាមឆ្ែ ំ
 ថវកិា  ថវកិា

ថវកិាសរុបរមួ
សរុបផ្នែករងឹ
សរុបផ្នែកទន់

វតថុ បំណង ៖ អភិវឌ្ឍ និងអនុវតតម្ោលនម្ោបាយ និងវធិានការសំខាន់ៗថ្នែ ក់ជាតិ របកបម្ោយរបសិទធភាព និង

នលសម្រមចទី២ ៖ ការម្រៀន និងការបម្រងៀនរបកប ម្ោយគុណភាព រតូវបានម្លីកកមពស់

នលសម្រមចទី២ ៖ កមមវធីិ្សិកា ម្សៀវម្ៅសិកាម្ោលរតូវបានពិនិតយម្ ីងវញិ និង បរសិ្ថថ នសិការតូ វបានផ្ក

នលសម្រមចទី៣ ៖ របព័នធអធិ្ការកិចចរតូវបានផ្កលមអ និងការោក់ឱ្យអនុវតត
នលសម្រមចទី៤ ៖ រង្វា យតដមៃសិកា ការរប ង ការម្ធ្ាីម្តសតរង្វា យតដមៃសិកាថ្នែ ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ រតូវបានពរងឹង
នលសម្រមចទី៥ ៖ ការអប់រឧំតតមសិការតូវបានផ្កទរមង់

វតថុ បំណង៖ ផ្របកាៃ យស្ថលាម្រៀនរគប់ករមិតជា ស្ថលាម្រៀន មានរបសិទធភាព និងការរកីចម្រមីន 

ការអប់របំឋមសិកា
នលសម្រមចទី១ ៖ ការចូលម្រៀនម្ៅបឋមសិការបកបម្ោយសមធ្ម៌ បរោិប័នែរតូវបានបម្ងកីន

នល សម្រមចទី២៖  ម្អកូសុផី្សតមចបំាច់សរមាប់ោរំទដ្ល់ការបណតុ ុះវបបធ្ម៌រស្ថវរជាវ ការពរងីក គំនិតដចែរបឌិ្ត និង
ការម្លីកកមពស់ នវានុវតតន៍ រតូវបានពរងឹង សរមាប់ការអប់រវំទិាស្ថស្រសត និងបម្ចចកវទិា
នលសម្រមចទី៣៖ សមតថភាពរបស់បុគគលិកអប់រសំរមាប់ការអប់រឌីំ្ជីថល

ការអប់រកំាយ និងកីឡា

វតថុ បំណង៖ កស្ថងរបព័នធអប់ររំងឹមា ំនិងការអភិវឌ្ឍសមតថភាព ម្ដី្មបីធានាការទទួលការអប់ររំបកបម្ោយគុណភាព
នល សម្រមចទី១៖  ការម្រៀបចំម្ោ ល នម្ោបា យ  ផ្ននការ និងការពិនិតយតាមោន វាយតដមៃ ម្ោយម្តត តម្លីលទធនល
នល សម្រមចទី២៖ សមតថភាពបុគគលិកអប់រ ំនិងសមតថភាពស្ថថ ប័ន ម្តត តម្លីគុណនល រតូវបានពរងឹង
នលសម្រមច ទី៣៖ ការរគប់រគងហរិញ្ញវតថុ ម្ៅកែុងវស័ិយអប់ររំតូវបានពរងឹង

នលសម្រមចទី២៖ ម្សវាអប់ររំបក បម្ោយគុណភាពរតូវបាន នតល់ដ្ល់អែកសិកាផ្ដ្លមានតរមូវការពិម្សស
នលសម្រមចទី៣៖ ម្សវាសខំាន់ៗ រតូវបានដ្ល់អែកសិកាផ្ដ្លមានតរមូវការពិម្សស (ម្យនឌ័្រ ការការពារកុមារ 

2024

នលសម្រមច ទី៤៖ រគឹុះស្ថថ នបណតុ ុះបណ្តត លរគូរតូវបានផ្របកាៃ យជាវទិាស្ថថ នជំនាន់ថមី សរមាប់ការបណតុ ុះបណ្តត ល

វតថុ បំណង៖  បណតុ ុះបណ្តត លធ្នធានមនុសសសរមាប់បរវិតតកមមឌី្ជីថល 
នល សម្រមចទី១៖  ការកស្ថងបុម្រលកខខណឌ សរមាប់បរវិតតកមមឌី្ជីថលម្ៅកែុងម្អកូសុផី្សតមដនការអប់រ ំរតូវបាន

ការអប់រមំធ្យមសិកា និងអប់របំម្ចចកម្ទស
នលសម្រមចទី១ ៖ ការចូលម្រៀនម្ៅមធ្យមសិការបកបម្ោយសមធ្ម៌ បរោិប័នែរតូវបានបម្ងកីន

នលសម្រមចទី២ ៖ ការម្រៀន និងការបម្រងៀនរបកប ម្ោយគុណភាព រតូវបានម្លីកកមពស់
ការអប់រឧំតតមសិកា

ការអប់រមំ្រៅរប ព័នធ
ការអភិវឌ្ឍយុវជន

ការអប់រកុំមារតូច
នលសម្រមចទី១ ៖ ការចូលម្រៀនម្ៅករមិតការអប់រកុំមារតូចរបកបម្ោយសមធ្ម៌រតូវបានបម្ងកីន

នលសម្រមចទី២ ៖ ការម្រៀន និងការបម្រងៀនរបកប ម្ោយគុណភាព រតូវបានម្លីកកមពស់

 ថវកិា  ថវកិា
2026 2027 2028 2029 2030

 ថវកិា  ថវកិា  ថវកិា  ថវកិា  ថវកិា

ការអប់របំរោិបនែ ម្យនឌ័្រ និងបញ្ហា អនតរវស័ិយម្នសងៗ
វតថុ បំណង៖ ធានាថ្ន ការអប់របំរោិបនែ ម្យនឌ័្រ និងបញ្ហា អនតរវស័ិយម្នសងៗម្ទៀតរតូវបានបស្រញ្របចូលរគប់ករមិតដន
 នលសម្រមចទី១៖ ការចូលម្រៀនសមធ្ម៌រតូវបានបម្ងកីតដ្ល់អែកសិកា ផ្ដ្លមានតរមូវការពិម្សស
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អនុវស័ិយ/ សកម្មភាពវនិិយោគ ចំណុចយៅតាម្ឆ្ន ំ អង្គភាព
សូចនាករលទ្ធផល ទ្ទ្លួបនទុក

 រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ  រដ្ឋ  ដដ្គូ

          201,789.34           206,342.00        1,408,804.80           594,663.87        1,091,043.20        2,215,445.73       2,701,637.34       3,016,451.61 

         34,502.70          92,198.22          48,845.30          10,837.56          59,461.50          25,267.67       142,809.50       128,303.45 

            34,502.70             92,198.22             48,845.30             10,837.56             59,461.50             25,267.67          142,809.50          128,303.45 

              6,792.00             90,847.60             20,342.20               6,172.00             12,992.20             22,330.00           40,126.40          119,349.60 

ផ្ផនករងឹ្ (ថវកិាមូ្លធន)               6,364.00             90,786.60             19,379.00               2,783.00             11,650.00             19,400.00           37,393.00          112,969.60 

ចំននួអគារសាង្សង់្យៅតាម្គគឹឹះសាា ន
បណុ្ឹះបណ្្តលគគូ

សាង្សង់្អគារយៅតាម្គគឹឹះសាា ន
បណុ្ឹះបណ្្តលគគូ

- ឆ្ន ២ំ០២១= ៩ អគារ
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១អគារ
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ១អគារ (GEIP)

            78,279.00             11,417.00               5,760.00           11,417.00           84,039.00 

- សណ បវ
- E-TEC/ JICA, G, B
- GEIP/WB, L, B

ចំននួបនទប់ជសួជុល និង្ យេដ្ឋឋ រចនា
សម្ព័នធគាគំទ្យៅតាម្គគឹឹះសាា ន
បណុ្ឹះបណ្្តលគគូ

ជសួជុលបនទប់និង្យេដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ 
យដ្ើម្បើគាគំទ្យៅតាម្គគឹឹះសាា ន
បណុ្ឹះបណ្្តលគគូ

- ឆ្ន ២ំ០២១= ២៦បនទប់
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១០បនទប់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៥៥បនទប់

              5,970.00               8,765.00               5,350.00             11,450.00           22,770.00             8,765.00 

សណ  បវ, 
STEPCam/GPE3

សម្ភា រពិយសាធន៍វទិ្ាសាស្តសយ្ៅតាម្
គគឹឹះសាា នបណុ្ឹះបណ្្តលគគូ

បំពាក់សម្ភា រៈពិយសាធវទិ្ាសាស្តសយ្ៅ 
សាលាគរុ.ចំននួ១១ បំពាក់យៅ សាលាគរុ
.ចំននួ១១

-ឆ្ន ២ំ០២១= ១១សាលា               2,371.00                        -               2,371.00 

- បវ សាលាគរុ.
- STEPCam/GPE3

ចំននួបនទប់អយន្រវាសិកដ្ឋឋ នយៅតាម្
គគឹឹះសាា នបណុ្ឹះបណ្្តលគគូ

សាង្សង់្បនទប់អយន្វាសិកដ្ឋឋ ន - ឆ្ន ២ំ០២២= ៧១បនទប់ (PB, China 
Aid)               2,412.00               2,783.00             2,412.00             2,783.00 

- សណ បវ
- China Aid

បនទប់អនុវត្្កំុពយូទ័្រ យរៀបចំ និង្បំពាក់ ICT Lab យៅ 2x4 

RTTC និង្ 2x20 សាលាអនុវត្្ និង្
សាលាសេការ

ឆ្ន ២ំ០២៣ = 48 ICT Labs             13,640.00                        -             13,640.00 បវ

បនទប់សារគម្នាគម្ន៍ចគម្រឹះ យរៀបចំ និង្បំពាក់សម្ភា រៈបនទប់សារ
គម្នាគម្ន៍ចគម្រឹះ

ឆ្ន ២ំ០២១ = 5 (1PSTTC, 4RTCC)               1,371.60                        -               1,371.60 បវ

បរកិាា ររដ្ឋបាលយៅតាម្គគឹឹះសាា ន
បណុ្ឹះបណ្្តលគគូ

បំពាក់បរកិាា ររដ្ឋបាលយៅតាម្គគឹឹះសាា ន 
បណុ្ឹះបណ្្តលគគូ

- ឆ្ន ២ំ០២១= ២២
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១១
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១១

                394.00                 200.00                 200.00                794.00                        -   សទ្រ, បវ

ផ្ផនកទ្ន់ (ថវកិាចរន្)                 428.00                   61.00                 963.20               3,389.00               1,342.20               2,930.00             2,733.40             6,380.00 

វត្ាុបំណង្ ៖ អភិវឌ្ឍ និង្អនុវត្្យគាលនយោបាយ និង្វធិានការសំខាន់ៗថ្នន ក់ជាតិ្ គបកបយដ្ឋយគបសិទ្ធភាព និង្ស័កិ្សិទ្ធិភាព
ផលសយគម្ចទ្ើ១ ៖ យគាលនយោបាយគគូបយគង្ៀន គតូ្វបានអនុវត្្គបកបយដ្ឋយគបសិទ្ធភាព

ដំណាកកាលទី១ ៖ កណំែទម្រងថ់្នា ក់ជាតិ

 ថវកិា
 សរុប

 ថវកិា
2023

 ថវកិា
2021

 ថវកិា
2022

ថវិកាសរុប
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កម្មវធិើសិកា និង្វធិើសាស្តសប្យគង្ៀន
តាម្គគឹឹះសាា នបណុ្ឹះបណ្្តលគគូ

ពិនិត្យយ ើង្វញិកម្មវធិើសិកា និង្វធិើ
សាស្តសប្យគង្ៀនតាម្គគឹឹះសាា នបណុ្ឹះ-
បណ្្តលគគូ

- ឆ្ន ២ំ០២២៖ ផ្កលម្អកម្មវធិើបណុ្ឹះ-
បណ្្តលគគូ PTTC&RTTC, អភិវឌ្ឍកម្ម
វធិើបណុ្ឹះបណ្្តលគគូ PSTTC តាម្
គបព័នធយគគឌ្ើត្
- ឆ្ន ២ំ០២៣៖ ផ្កលម្អកម្មវធិើបណុ្ឹះ-
បណ្្តលគគូ PTTC&RTTC,

                102.00                 274.00                         -                  102.00                274.00 

- បវ សាលាគរុ.
- CDPF3/EU, USAID,
- Sida, GPE, UNICEF

ចំននួគគូឧយទ្ទសបំប៉នយលើខ្លឹម្សារយម្យរៀន អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាពវជិាា ជើវៈគគូឧយទ្ទស 
(ខ្លឹម្សារយម្យរៀន គរុយកាសលយ បយចេកវទិ្ា)

- ឆ្ន ២ំ០២១=១៦១នាក់ 
- ឆ្ន ២ំ០២២=៣០០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១៦០នាក់

                  17.00                   17.00                   99.00                   20.00                   50.00                  37.00                166.00 បវ សាលាគរុ

ចំននួគគូឧយទ្ទសបំប៉នយលើវធិើសាស្តស្
បយគង្ៀន

បំប៉នគគូឧយទ្ទសទ្ទ្លួបានចំយណឹះដឹ្ង្យលើ
វធិើសាស្តសប្យគង្ៀន

- ឆ្ន ២ំ០២១=១៥១នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=៣៦៤នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១៨០នាក់

                  44.00                   30.00               2,820.00                   40.00               2,820.00                  70.00             5,684.00 បវ សាលាគរុ

ចំននួគគូឧយទ្ទសបំប៉នយលើ ICT សគម្ភប់ 
បយគង្ៀន និង្យរៀន

អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាពវជិាា ជើវៈគគូឧយទ្ទស (ICT
 សគម្ភប់បយគង្ៀន និង្យរៀន)

- ឆ្ន ២ំ០២១= ១៦៤ នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១៨០ នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ២៨០ នាក់

                  80.00                   50.00                   44.00                   60.00                124.00                110.00 បវ សាលាគរុ

ចំននួម្ស្តន្ើសាលាគរុយកាសលយ ទ្ទ្លួ
ការបំប៉ន អំពើភាពជាអនកដឹ្កនានិំង្
គគប់គគង្

ពគងឹ្ង្សម្ត្ាភាពភាពជាអនកដឹ្កនានិំង្
គគប់គគង្

- ឆ្ន ២ំ០២២= ៥០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៥០នាក់                 146.00                 283.00                         -                  283.00                146.00 បវ សាលាគរុ

ចំននួសាលាអនុវត្្ ៤ គតូ្វបាន ផ្គប
កាល យ យៅជាសាលាជំនាន់ថមើ

ផារភាា ប់គទឹ្ស្ើយៅនឹង្ការអនុវត្្កម្មវធិើ
សិកាគរុយកាសលយ

- ឆ្ន ២ំ០២២= ៦សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៤សាលា                 200.00                 400.00                600.00                        -   បវ សាលាគរ.ុ

ចំននួសាលារុយកាសលយទ្ទ្លួបានការ 
ទ្ទ្លួសាគ ល់គុណភាពអប់រ ំ

- វាយត្ដម្លផ្ល់ការទ្ទ្លួសាគ ល់
- គុណភាពអប់រសំាលាគរុយកាសលយ

- ឆ្ន ២ំ០២២= ៣
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៣                   75.20                   75.20                150.40                        -   ACC

ចំននួយបកាភាពថ្នន ក់បណឌិ ត្ ផ្ល់អាហារូករណ៍ថ្នន ក់បណឌិ ត្សិកាយៅ
គបយទ្សបារងំ្

- ឆ្ន ២ំ០២១= ១៥ នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១៥ នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១៥ នាក់

                428.00                 459.00                 480.00             1,367.00                        -   គប

            25,692.00                         -               26,102.20               1,663.00             43,775.00                 511.44           95,569.20             2,174.44 

ផ្ផនកទ្ន់             25,692.00                         -               26,102.20               1,663.00             43,775.00                 511.44           95,569.20             2,174.44 

ផ្កលម្អ និង្អភិវឌ្ឍថមើ យសៀវយៅសិកាយគាល - ឆ្ន ២ំ០២១=៣ ចំណង្យជើង្ 
(ភាសាផ្ខ្មរ = ១ និង្សិកាសង្គម្ =២ )

                       -                          -   អកស

- ឆ្ន ២ំ០២២= ៣ ចំណង្យជើង្ 
(ភាសាផ្ខ្មរ = ១ និង្សិកា សង្គម្ =២  )

                       -                          -   គ.ប.ច

- ឆ្ន ២ំ០២៣=៣ ចំណង្យជើង្ 
(ភាសាផ្ខ្មរ = ១ និង្សិកា សង្គម្ =២  )

                       -                          -   

ផលសយគម្ចទ្ើ២ ៖ កម្មវធិើសិកា យសៀវយៅសិកាយគាលគតូ្វបានពិនិត្យយ ើង្វញិ និង្ បរសិាា នសិកាគតូ្វបានផ្កលម្អ

បឋម្សិកាយលើមុ្ខ្វជិាា ភាសាផ្ខ្មរ និង្
សិកាសង្គម្ សរុប ៩ចំណង្យជើង្

យសៀវយៅសិកាយគាលគតូ្វបានផ្កលម្អ 
និង្អភិវឌ្ឍថមើ
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- ឆ្ន ២ំ០២១=៤ ចំណង្យជើង្ 
(ភាសាផ្ខ្មរ=១ គណិត្វទិ្ា=១ វទិ្ា
សាស្តស្=១ សិកាសង្គម្=១)

                       -                          -   អកស

- ឆ្ន ២ំ០២២= ៤ ចំណង្យជើង្
(ភាសាផ្ខ្មរ=១ គណិត្វទិ្ា=១ វទិ្ា
សាស្តស្=១ សិកាសង្គម្=១)

                       -                          -   

- ឆ្ន ២ំ០២៣=៤ ចំណង្យជើង្ 
(ភាសាផ្ខ្មរ=១ គណិត្វទិ្ា=១ វទិ្ា
សាស្តស្=១ សិកាសង្គម្=១)

                       -                          -   

- ឆ្ន ២ំ០២១=៨ ចំណង្យជើង្ 
(ភាសាផ្ខ្មរ=១ គណិត្វទិ្ា=២ វទិ្ា
សាស្តស្=៤ សិកាសង្គម្=១)

              1,024.00                        -               1,024.00 ថវកិា គ.ប.ច និង្ ADB

- ឆ្ន ២ំ០២២= ១១ចំណង្យជើង្
(ភាសាផ្ខ្មរ=១ គណិត្វទិ្ា=២ វទិ្ា
សាស្តស្=៤ សិកាសង្គម្=៤)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១១ចំណង្យជើង្
(ភាសាផ្ខ្មរ=១ គណិត្វទិ្ា=២ វទិ្ា
សាស្តស្=៤ សិកាសង្គម្=៤)

ផ្កលម្អ និង្អភិវឌ្ឍថមើ យសៀវយៅសិកា
យគាលម្ធយម្សិកាយលើមុ្ខ្វជិាា បយចេកវទិ្ា
ព័ត៌្ម្ភន សរុប ៦ចំណង្យជើង្

- ឆ្ន ២ំ០២២=១ចំណង្យជើង្
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥ចំណង្យជើង្

                  60.00                 287.44                        -                  347.44 

អកសបពវ, KOICA, 
គយគម្ភង្ចិន, ADB

ចំននួយសៀវយៅសិកាយគាលគតូ្វយបាឹះពុម្ព យបាឹះពុម្ាយសៀវយៅសិកាយគាល កគមិ្ត្
បឋម្សិកា ម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្ និង្
ម្ធយម្សិកាទុ្តិ្យភូមិ្ សរុបចំននួ 
16,811,000ចាប់

- ឆ្ន ២ំ០២១=5,276,000ចប.
- ឆ្ន ២ំ០២២=5,262,000ចប.
- ឆ្ន ២ំ០២៣=6,273,000ចប.

            25,599.00             25,994.00             35,428.00           87,021.00                        -   អកស

យសៀវយៅសិកាយគាលមុ្ខ្វជិាា អប់រកំាយ
និង្កើឡា

យបាឹះពុម្ាយសៀវយៅសិកាយគាល មុ្ខ្វជិាា
អប់រកំាយនិង្កើឡា 
- ទុ្តិ្យភូមិ្ចំននួ 3,300
- ទុ្តិ្យភូមិ្ចំននួ 5,500
- ម្យត្្យយសិកាចំននួ 5,000
សរុបចំននួ 13,800ចាប់

- ឆ្ន ២ំ០២១=3,300ចាប់
- ឆ្ន ២ំ០២២=5,500ចាប់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=5000ចាប់

                  93.00                   93.00                   77.00                263.00                        -   នា. អក.សន

យសៀវយៅសិកាយគាលគតូ្វបានផ្កលម្អ 
និង្អភិវឌ្ឍថមើ

ផ្កលម្អ និង្អភិវឌ្ឍថមើ យសៀវយៅសិកា
យគាលម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្យលើមុ្ខ្វជិាា
ភាសាផ្ខ្មរ គណិត្វទិ្ា វទិ្ាសាស្តស្ និង្
សិកាសង្គម្ សរុប ១២ចំណង្យជើង្

ផ្កលម្អ និង្អភិវឌ្ឍថមើ យសៀវយៅសិកា
យគាលម្ធយម្សិកាទុ្តិ្យភូមិ្យលើមុ្ខ្វជិាា
ភាសាផ្ខ្មរ គណិត្វទិ្ា វទិ្ាសាស្តស ្និង្
សិកាសង្គម្ សរុប ៣០ចំណង្យជើង្
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យសៀវយៅសិកាយគាលមុ្ខ្វជិាា  សុខ្ភាព
សិកាថ្នន ក់ទ្ើ១ ទ្ើ៤ ទ្ើ៧ និង្ទ្ើ១០

យបាឹះពុម្ាយសៀវយៅសិកាយគាលមុ្ខ្វជិាា
អប់រសុំខ្ភាព
- យសៀវយៅគគូថ្នន ក់ទ្ើ១ចំននួ =16,000
កាល
- យសៀវយៅគគូថ្នន ក់ទ្ើ៤ចំននួ = 15,000
កាល
- យសៀវយៅគគូថ្នន ក់ទ្ើ៧ចំននួ = 8,500
កាល
- យសៀវយៅគគូថ្នន ក់ទ្ើ១០ចំននួ = 6,000
កាល
សរុបយសៀវយៅគគូ = 45,500កាល
- យសៀវយៅសិសសថ្នន ក់ទ្ើ១ ចំននួ = 
404,000កាល
- យសៀវយៅសិសសថ្នន ក់ទ្ើ៧ ចំននួ = 
261,000កាល
- យសៀវយៅសិសសថ្នន ក់ទ្ើ៤ ចំននួ = 
347,000កាល
- យសៀវយៅសិសសថ្នន ក់ទ្ើ១០ ចំននួ = 

- ឆ្ន ២ំ០២២=74,000ចាប់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=1,360,000ចាប់                 480.00               6,000.00                 160.00             6,000.00                640.00 

- ស.ស
- អ.ក.ស
- គគឹឹះសាា នយបាឹះពុម្ព
- Fred Hollows 
Foundation, ADRA, 
RHAC, G

យសៀវយៅសិកាយគាលមុ្ខ្វជិាា បយចេកវទិ្ា
ព័ត៌្ម្ភន

យបាឹះពុម្ពយសៀវយៅសិកាយគាល មុ្ខ្វជិាា បច ្
យចកវទិ្ាព័ត៌្ម្ភន
- ថ្នន ក់ទ្ើ៧ ចំននួ 290,000ចាប់
- ថ្នន ក់ទ្ើ១០ ចំននួ 78,000ចាប់ 
សរុបចំននួ 368,000ចាប់

- ឆ្ន ២ំ០២៣=368,000ចាប់               2,210.00             2,210.00                        -   បពវ, អកស

យសៀវយៅសិកាយគាលមុ្ខ្វជិាា បយចេកវទិ្ា
ព័ត៌្ម្ភន ថ្នន ក់ទ្ើ៧ ទ្ើ៨ ទ្ើ៩ ទ្ើ១០ ទ្ើ
១១ និង្ទ្ើ១២ គតូ្វបានយបាឹះពុម្ព

យបាឹះពុម្ពយសៀវយៅសិកាយគាលមុ្ខ្វជិាា
បយចេកវទិ្ាព័ត៌្ម្ភន
- សភ ថ្នន ក់ទ្ើ៧ ទ្ើ៨ ទ្ើ៩ ទ្ើ១០ ទ្ើ១១ 
និង្ទ្ើ១២

- ឆ្ន ២ំ០២២= ចាប់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=5200ចាប់
(KOICA, គយគម្ភង្ចិន, ADB)

                  15.20                   99.00                   60.00                   64.00                  75.20                163.00 បពវ

                452.70                   60.20                 722.20                 643.25                 944.90                 526.23             2,119.80             1,229.68 

អធិការកិចេតាម្គបធានបទ្ ពគងឹ្ង្ការអនុវត្្ការងារអធិការកិចេ
- គគឹឹះសាា នបឋម្សិកា១០០ គតូ្វបានយធវើ
អធិការកិចេគបធានបទ្ (លទ្ធផលសំយណរ
 សិសស ថ្នន ក់ទ្ើ៥)
- គគឹឹះសាា នម្ធយម្សិកា១០០ . គតូ្វបាន
យធវើអធិការកិចេតាម្គបធានបទ្

- ឆ្ន ២ំ០២១= ១គបធានបទ្
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១គបធានបទ្
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ១គបធានបទ្

                251.50                 301.75                 372.30                925.55                        -   ធគអ

ផលសយគម្ចទ្ើ៣ ៖ គបព័នធអធិការកិចេគតូ្វបានផ្កលម្អ និង្ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្្
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អធិការកិចេតាម្កាលកំណត់្ ចុឹះពិនិត្យតាម្ដ្ឋនអធិការកិចេតាម្កាល
កំណត់្ចំននួ២៥ រជធានើ-យខ្ត្្

- ឆ្ន ២ំ០២១= ១០០ សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១០០ សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ១០០ សាលា

                150.90                 181.05                 223.38                555.33                        -   ធគអ

ម្ស្តន្ើការ.ិអធិការកិចេកំពុង្បយគម្ើការ
ការងារ គតូ្វបានបំប៉ន ស្ើពើ ការវភិាគ 
និង្សរយសររបាយការណ៍ អធិការកិចេ

បំប៉នម្ស្តន្ើអធិការកិចេ យលើការវភិាគនិង្
សរយសររបាយការណ៍អធិការកិចេ

- ឆ្ន ២ំ០២២= ៤៥នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៤៥នាក់
 (CDPF3)

                  60.35                 513.00                   74.46                 260.00                134.81                773.00 

- ធគអ
- CDPF3/ EU, 
USAID, Sida, GPE, 
UNICEF

ចំននួអធិការទ្ទ្លួបានការបណុ្ឹះបណ្
តាលដំ្បូង្

បណុ្ឹះបណ្្តលអធិការអប់រ ំ - ឆ្ន ២ំ០២២= ១៧នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ១០០នាក់                 118.70                   70.05                 200.30                 206.03                319.00                276.08 វ.ជ.អ

ចំននួអធិការទ្ទ្លួបានការបំប៉នបន្ បំប៉នអធិការអប់រសំដើពើការវភិាគនិង្
សរយសរបាយការណ៍អធិការកិចេ

- ឆ្ន ២ំ០២១= ៣០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២= ៣០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៣០នាក់

                  60.20                   60.20                   60.20                        -                  180.60 វ.ជ.អ

លទ្ធផលអធិការកិចេ ផសពវផាយលទ្ធផលអធិការកិចេគបចឆំ្ន ំ
ម្ស្តន្ើអប់រ ំ(ថ្នន ក់ដឹ្កនា ំម្នទើរ ម្ស្តន្ើ អធិការ
 បឋម្ ម្ធយម្) គករម្ការងារ DTMT និង្
កគម្ង្សាលាយរៀន

- ឆ្ន ២ំ០២១= ៩០ នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១២៥ នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ១៤០ នាក់

                  50.30                   60.35                   74.46                185.11                        -   ធគអ

              1,340.80               1,061.04               1,404.70               1,231.31               1,463.10               1,500.00             4,208.60             3,792.35 

កម្មវធិើអន្រជាតិ្ស្ើពើ យត្សរ្ងាវ យត្ដម្ល 
លទ្ធផលសិកា របស់សិសស គតូ្វ បាន
 អនុវត្្ឆ្ន ២ំ០២២ (១៥០សាលា)

អនុវត្្កម្មវធិើអន្រជាតិ្ស្ើពើរងាវ យត្ដម្ល
លទ្ធផលសិការបស់សិសស

- ឆ្ន ២ំ០២១= សាកលបង្ ៣៥ សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១៥០ សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ផសពវផាយលទ្ធផលយត្ស្
 PISA-2022

                823.60                 361.44                 984.20                 434.78                 868.20                 600.00             2,676.00             1,396.22 ធគអ, SEIP/WB, L&B

យត្សរ្ងាវ យត្ដម្លលទ្ធផលសិការបស់
សិសស បឋម្សិកាយៅតំ្បន់ 
អាសុើអាយគនយ ៏ថ្នន ក់ទ្ើ៥

អនុវត្្យត្សរ្ងាវ យត្ដម្លលទ្ធផលសិកា
របស់សិសសបឋម្ សិកាយៅតំ្បន់
អាសុើអាយគនយ ៏(SEA-PLM) ថ្នន ក់ទ្ើ៥

- ឆ្ន ២ំ០២១= ផសពវផាយលទ្ធផលយត្ស្
វដ្្ទ្ើ១
- ឆ្ន ២ំ០២២= យគត្ៀម្អនុវត្្សាកលបង្វដ្ ្
ត្ទ្ើ២
- ឆ្ន ២ំ០២៣=អនុវត្្ សាកលបង្វដ្្ទ្ើ២

                115.20                   26.56                         -                     61.44                 100.00                 400.00                215.20                488.00 ធគអ UNICEF

រងាវ យត្ដម្លលទ្ធផលសិការបស់ សិសស 
ថ្នន ក់ជាតិ្ ថ្នន ក់ទ្ើ៣ ៦ ៨ និង្១១ គតូ្វ
បានអនុវត្្ (២៣០សាលា)

អនុវត្្រងាវ យត្ដម្លលទ្ធផលសិការបស់ 
សិសស ថ្នន ក់ជាតិ្ ថ្នន ក់ទ្ើ៣ ៦ ៨ និង្១១

- ឆ្ន ២ំ០២១= យធវើយត្ស ្ថ្នន ក់ជាតិ្ថ្នន ក់ទ្ើ៦
 យលើ២៣០សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២២= យធវើយត្សថ្្នន ក់ ជាតិ្ថ្នន ក់ទ្ើ៨
 និង្ផសពវផាយលទ្ធផលយត្សថ្្នន ក់ទ្ើ៦
- ឆ្ន ២ំ០២៣= យធវើយត្សថ្្នន ក់ ជាតិ្ថ្នន ក់ទ្ើ
១១ និង្ផសពវផាយលទ្ធផលយត្សថ្្នន ក់ទ្ើ៨

                402.00                 254.10                 420.50                   34.04                 494.90                 300.00             1,317.40                588.14 ធគអ, UNICEF

ផលសយគម្ចទ្ើ៤ ៖ រងាវ យត្ដម្លសិកា ការគប ង្ ការយធវើយត្សរ្ងាវ យត្ដម្លសិកាថ្នន ក់ជាតិ្ និង្អន្រជាតិ្ គតូ្វបានពគងឹ្ង្
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លទ្ធផលសិកាថ្នន ក់ដំ្បូង្ កម្មវធិើអំណ្ត
ន និង្គណិត្វទិ្ា ថ្នន ក់ដំ្បូង្ គតូ្វបាន
វាយត្ដម្ល (៣៤០សាលា)

អនុវត្្រងាវ យត្ដម្លលទ្ធផលសិកា កម្មវធិើ
អំណ្តន និង្ គណិត្វទិ្ាថ្នន ក់ដំ្បូង្ ដន
យខ្ត្្យគាលយៅ គយគម្ភង្

- ឆ្ន ២ំ០២១=អនុវត្្យត្ស ្យដ្ើម្គគា
សាលាយរៀនសំណ្តក៣៤០
- ឆ្ន ២ំ០២២= អនុវត្្យត្ស ្ចុង្គគា 
សាលាយរៀនសំណ្តក ៣៤០ 
- ឆ្ន ២ំ០២៣=ផសពវផាយ លទ្ធផលយត្ស្

                418.94                 701.05                 200.00                        -               1,319.99 ធគអ, STEPCam/GPE

                225.20                 229.38                 274.00               1,128.00                 286.30                 400.00                785.50             1,757.38 

ចំននួគគឹឹះសាា នផ្ដ្លអនុវត្្គបព័នធធានា 
គុណភាពអប់រ ំដផទកនុង្

ផ្ល់ការគាគំទ្ដ្ល់គគឹឹះសាា នឧត្្ម្សិកា
កនុង្ការអនុវត្្គបព័នធធានាគុណភាពអប់រ ំ
ដផទកនុង្

- ឆ្ន ២ំ០២១=១៦
- ឆ្ន ២ំ០២២=១៨
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២១
(HEIP)

                229.38               1,128.00                 400.00                        -               1,757.38 

អគឧស HEIs, 
HEIP/WB, L&B

ចំននួគគឹឹះសាា នឧត្្ម្សិកា ផ្ដ្លបាន
ការទ្ទ្លួសាគ ល់គុណភាពអប់រយំលើ
គគឹឹះសាា នឧត្្ម្សិកា

វាយត្ដម្លផ្ល់ការទ្ទ្លួសាគ ល់គុណភាព
អប់រយំលើគគឹឹះសាា នឧត្្ម្សិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១=១០
- ឆ្ន ២ំ០២២=១៧
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២៧

                225.20                 274.00                 198.80                698.00                        -   HEIs, ACC

ចំននួកម្មវធិើអប់រទំ្ទ្លួបានការទ្ទ្លួ
សាគ ល់គុណភាពអប់រតំាម្កម្មវធិើ

វាយត្ដម្លផ្ល់ការទ្ទ្លួសាគ ល់កម្មវធិើអប់រ ំ -ឆ្ន ២ំ០២៣=៦                   87.50                  87.50                        -   ACC, HEIs

          147,953.04             97,504.05        1,339,202.04           451,034.75        1,000,678.94        2,026,683.06       2,487,834.02       2,575,221.87 

          147,953.04             97,504.05        1,339,202.04           451,034.75        1,000,678.94        2,026,683.06       2,487,834.02       2,575,221.87 

              8,967.00                 140.00               9,407.00               3,519.60             14,916.90                 541.60           33,290.90             4,201.20 

              8,967.00                         -                 9,407.00               1,700.00             11,529.00                         -             29,903.00             1,700.00 

ផ្ផនករងឹ្ (កុម្ភរតូ្ច)                         -                           -                   440.00               1,700.00                         -                           -                  440.00             1,700.00 

ចំននួបនទប់ម្យត្្យយសិកា សាង្សង់្ សាង្សង់្ បនទប់ម្យត្្យយសិកាថមើ -ឆ្ន ២ំ០២២= ៣០បនទប់                 440.00               1,700.00                440.00             1,700.00 សណ អកត្
ផ្ផនកទ្ន់ (កុម្ភរតូ្ច)               8,967.00                         -                 8,967.00                         -               11,529.00                         -             29,463.00                        -   

ចំននួម្យត្្យយសិកាសេគម្ន៍ម្ភន
សដង់្ដ្ឋ 

ផ្គបកាល យម្យត្្យយសិកាសេគម្ន៍ឱ្យ
ម្ភនលកាណៈសង់្្ដ្ឋ

- ឆ្ន ២ំ០២១=១ ២៥០ សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២២=១ ២៥០ សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១ ៣៥០សាលា

              8,967.00               8,967.00             11,529.00           29,463.00                        -   អកត្

                        -                   140.00                         -                 1,819.60               3,387.90                 541.60             3,387.90             2,501.20 

ចំននួគគូបយគង្ៀនបឋម្សិកាបានទ្ទ្លួ
ការបំប៉នបយចេកយទ្សបយគង្ៀន និង្ការ
គគប់គគង្ ថ្នន ក់ម្យត្្យយ

បំប៉នគគូបឋម្សិកាបយគង្ៀនថ្នន ក់ម្យត្្យ ្
យសិកាអំពើ ការងារ បយចេកយទ្សបយគង្ៀន 
និង្ ការគគប់គគង្ ថ្នន ក់ តាម្ សង់្្ដ្ឋ

-ឆ្ន ២ំ០២៣=២០០នាក់               1,587.90             1,587.90                        -   អកត្ បវ សាលាគរុ.

ផលសយគម្ចទ្ើ៥ ៖ ការអប់រឧំត្្ម្សិកាគតូ្វបានផ្កទ្គម្ង់្

ដំណាកក់ាលទី២៖ កណំែទម្រងស់ាលាររៀន
វត្ាុបំណង្៖ ផ្គបកាល យសាលាយរៀនគគប់កគមិ្ត្ជា សាលាយរៀន ម្ភនគបសិទ្ធភាព និង្ការរ ើកចយគម្ើន 

ការអប់រកំមុារតូច

ផលសយគម្ចទ្ើ១ ៖ ការចូលយរៀនយៅកគមិ្ត្ការអប់រកុំម្ភរតូ្ចគបកបយដ្ឋយសម្ធម៌្គតូ្វបានបយង្កើន
អគតារមួ្ដនការសិកា (2020 = 38.4%, 2023 = 46.0%)

អគតាចូលយរៀនកុម្ភរអាយុ ៥ឆ្ន  ំ(2020 = 62.9%, 2023 = 64.5%)

អគតាចូលយរៀនកុម្ភរអាយុ ៤ឆ្ន  ំ(2020 = 36.1%, 2023 = 45.0%)

អគតាចូលយរៀនអាយុ ៣ឆ្ន  ំ(2020 = 14.1%, 2023 = 27.0%)

ផលសយគម្ចទ្ើ២ ៖ ការយរៀន និង្ការបយគង្ៀនគបកប យដ្ឋយគុណភាព គតូ្វបានយលើកកម្ពស់
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គគូម្យត្្យយសិកា ទ្ទ្លួការបំប៉នអំពើ 
វធិើសាស្តសយ្រៀន តាម្រយៈការយលង្ និង្
ការ សិកាចិត្្សង្គម្យៅ ម្យត្្យយសិកា

ពគងឹ្ង្ការអនុវត្្សកម្មភាព ការយលង្ 
និង្ការ សិកាសូគត្ ចិត្្សង្គម្យៅម្យត្្យ ្
យសិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១= ២៧០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២= ២៧០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ២៧០នាក់
 (UNICEF)

                140.00                 200.00                 200.00                        -                  540.00 អកត្ UNICEF

ចំននួរជធានើ យខ្ត្្ ម្ភនម្ជឈម្ណឌ ល 
គាពំារ និង្អភិវឌ្ឍកុម្ភរតូ្ច

អភិវឌ្ឍគគឹឹះសាា នម្យត្្យយសិកាផ្ដ្ល
ម្ភនសក្ានុពល សគម្ភប់ ផ្គបកាល យយៅជា
ម្ជឈម្ណឌ លគាពំារ និង្អភិវឌ្ឍ កុម្ភរតូ្ច

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៤ម្ជឈម្ណឌ ល                 800.00                800.00                        -   អកត្

ចំននួឃុសំងាក ត់្ បានអនុវត្្កម្មវធិើ 
អន្រគម្ន៍ ការគាពំារ និង្អភិវឌ្ឍន៍ 
កុម្ភរតូ្ច

អន្រគម្ន៍ការគាពំារ និង្អភិវឌ្ឍន៍កុម្ភរ
តូ្ចរយៈយពល ១ ០០០ដថៃដំ្បូង្ -ឆ្ន ២ំ០២៣ = ២០០ ឃុ ំសងាក ត់្               1,000.00             1,000.00                        -   អកត្

ចំននួសាលាម្យត្្យយសិកាបានអនុវត្្
យុទ្ធសាស្តសស្េគម្ន៍សាលាយរៀន

អនុវត្្យុទ្ធសាស្តសស្េគម្ន៍សាលាយរៀន 
ម្យត្្យយសិកា

- ឆ្ន ២ំ០២២ = ២១៣សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣ = ២១៣សាលា
 (GEIP)

                341.60                 341.60                        -                  683.20 

អកត្ គ.ក.អ.ច. 
GEIP/WB, L&B

ចំននួសាលាម្យត្្យយសិកាម្ភនបនទប់
សិកាយអ ចិគតូ្និក (E-learning 
Classroom)

បំពាក់សម្ភា រ ICT សគម្ភប់ការយរៀន និង្
បយគង្ៀន និង្ការអនុវត្្ កម្មវធិើសិកា  
STEMយៅសាលាម្យត្្យយសិកា

- ឆ្ន ២ំ០២២=២១៣សាលា
 (GEIP, Unicef)               1,278.00                        -               1,278.00 

អកត្ គ.ក.អ.ច.  
(GEIP, Unicef)

            45,017.00             37,976.00             56,388.00             96,432.00             51,320.00             51,926.00          152,725.00          186,334.00 

            42,781.00             24,944.00             54,012.00             66,092.00             47,584.00             25,526.00          144,377.00          116,562.00 

ផ្ផនករងឹ្ (បឋម្)                   50.00                         -                 6,528.00             43,586.00                 100.00               3,020.00             6,678.00           46,606.00 

ចំននួបនទប់សិកាយៅសាលាបឋម្
សិកាគតូ្វបានសាង្សង់្

សាង្សង់្បនទប់សិកាថមើ - ឆ្ន ២ំ០២២= 657បនទប់ (រដ្ឋ=32 , 
EU=625)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=20បនទប់
 (GIEP, អប់រពិំយសស)

              3,389.00             43,586.00               3,020.00             3,389.00           46,606.00 

សណ បស, 
GIEP/WB/EU

ចំននួអគារសិកាយៅបឋម្សិកាជសួ
ជុល

ជសួជុលអគារសិកាយៅបឋម្សិកា -ឆ្ន ២ំ០២២=52 បនទប់               3,039.00             3,039.00                        -   សណ បស

បរកិាា រដ្ឋបាល បំពាក់បរកិាា ររដ្ឋបាលតាម្សង់្្ដ្ឋរយៅ
សាលាបឋម្សិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១=១០សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២២=២០សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២០សាលា

                  50.00                 100.00                 100.00                250.00                        -   សទ្រ

ផ្ផនកទ្ន់ (បឋម្)             42,731.00             24,944.00             47,484.00             22,506.00             47,484.00             22,506.00          137,699.00           69,956.00 

អគតាពិត្ចូលយរៀនថមើ (2020 = 96.4%, 2023 = 98.5%)

ការអប់របំឋមសកិា

ផលសយគម្ចទ្ើ១ ៖ ការចូលយរៀនយៅបឋម្សិកាគបកបយដ្ឋយសម្ធម៌្ បរោិប័ននគតូ្វបានបយង្កើន

អគតាពិត្ដនការសិកា (2020 = 97.3%, 2023 = 98.5%)

អគតាបញ្េ ប់ការសិកាយៅបឋម្សិកា (2020 = 88.2%, 2023 = 86.2%)

អគតាឆ្លង្ភូមិ្សិកាពើបឋម្សិកាយៅម្.បឋម្ភូមិ្ (2020 = 85.0%, 2023 = 89.0%)
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ចំននួសិសសបឋម្សិកាទ្ទ្លួ
អាហារូបករណ៍

ផ្ល់អាហារូបករណ៍ដ្ល់សិសសយៅបឋម្
សិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១=148,577នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=148,970នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=148,970នាក់
(PB, EU)

            35,658.00             35,753.00             35,753.00          107,164.00                        -   បស, EU

ចំននួសិសសទ្ទ្លួអាហារតាម្សាលាយរៀន ផ្ល់អាហារតាម្សាលាយរៀនដ្ល់សិសស
យៅបឋម្សិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១= 53,589នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២= 73,900នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= 101,400នាក់
(PB, WFP)

              7,073.00             24,944.00             11,731.00             22,506.00             11,731.00             22,506.00           30,535.00           69,956.00 បស, WFP

              2,236.00             13,032.00               2,376.00             30,340.00               3,736.00             26,400.00             8,348.00           69,772.00 

ចំននួសាលាជំនាន់ថមើ ផ្គបកាល យសាលាយរៀនផ្ដ្លម្ភន
សក្ានុពលជាសាលាជំនាន់ថមើ

- ឆ្ន ២ំ០២១= 4សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២២= 4សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣= 6សាលា

              1,000.00                 400.00               1,000.00                 400.00               1,500.00               1,000.00             3,500.00             1,800.00 

បស, KAPE, Child 
Fund

ចំននួសាលាអនុវត្្កម្មវធិើបយគង្ៀននិង្
យរៀនយពញម្យួដថៃ

អនុវត្្កម្មវធិើបយគង្ៀននិង្យរៀនយពញម្យួដថៃ - ឆ្ន ២ំ០២១= 4សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២២= 4សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣= 4សាលា

              1,100.00               1,200.00               1,300.00             3,600.00                        -   បស

ចំននួសាលាយរៀនអនុវត្្ កម្មវធិើការ
គគប់គគង្ សាលាយរៀន ម្ភន គបសិទ្ធភាព

អនុវត្្ កម្មវធិើការគគប់គគង្ សាលាយរៀន 
ម្ភន គបសិទ្ធភាព

- ឆ្ន ២ំ០២១= 160សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២២= 1,160សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣= 1,260សាលា
(GEIP, UNICEF)

                  40.00                 800.00                   80.00             10,000.00                 100.00             10,860.00                220.00           21,660.00 

បស,គ.ក.អ.ច. 
UNICEF

ចំននួគគូបយគង្ៀន ទ្ទ្លួការបំប៉នយលើកម្ម
វធិើអំណ្តន និង្គណិត្វទិ្ាថ្នន ក់ដំ្បូង្

បំប៉នគគូបយគង្ៀនបឋម្សិកាយលើកម្មវធិើ 
អំណ្តន និង្គណិត្ វទិ្ាថ្នន ក់ដំ្បូង្

- ឆ្ន ២ំ០២១= 6,960នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២= 7,000នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= 7,000នាក់
(STEPCam, IPEA, CDPF)

                  60.00             11,832.00                   60.00             13,940.00                 200.00             13,940.00                320.00           39,712.00 

បស, STEPCam, 
IPEA, CDPF

ចំននួសាលាបឋម្សិកាម្ភនបនទប់យរៀន
 យអ ចិគតូ្និក (E-learning 
Classroom)

យរៀបចំសាលាបឋម្សិកាឱ្យ ម្ភនបនទប់
យរៀនយអ ចិគតូ្និក (E-learning 
Classroom)

- ឆ្ន ២ំ០២២= 1,000សាលា
-ឆ្ន ២ំ០២៣= 1,200សាលា
(GEIP)

              6,000.00                 600.00                 600.00                600.00             6,600.00 បស គ.ក.អ.ច

ចំននួគគូបយគង្ៀនលអ ភាសាផ្ខ្មរ និង្ 
គណិត្វទិ្ាថ្នន ក់ទ្ើ១ ទ្ើ២ និង្ទ្ើ៣

យគជើសយរ ើសគគូបយគង្ៀនលអ ភាសាផ្ខ្មរ និង្
គណិត្វទិ្ា ថ្នន ក់ទ្ើ១ ទ្ើ២ និង្ទ្ើ៣

- ឆ្ន ២ំ០២១= ១០នាក់
-ឆ្ន ២ំ០២២= ១០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ១០នាក់

                  36.00                   36.00                   36.00                108.00                        -   បស

            61,236.74             34,737.80           280,179.74           241,514.20           264,953.54             90,290.00          606,370.02          366,542.00 

            55,016.24             11,464.80           273,728.24           223,954.20           255,536.04             70,038.00          584,280.52          305,457.00 

ការអប់រមំធ្យមសកិា និងអប់របំច្ចេកច្េស

ផលសយគម្ចទ្ើ១ ៖ ការចូលយរៀនយៅម្ធយម្សិកាគបកបយដ្ឋយសម្ធម៌្ បរោិប័ននគតូ្វបានបយង្កើន
អគតារមួ្ដនការសិកាយៅម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្ (2020 = 59.9%, 2023 = 66.7%)

អគតារមួ្ដនការសិកាយៅម្ធយម្សិកាទុ្តិ្យភូមិ្ (2020 = 30.9%, 2023 = 38.0%)

អគតាយបាឹះបង់្ការសិកាម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្ (2020 = 18.6%, 2023 = 9.0%)

ផលសយគម្ចទ្ើ២ ៖ ការយរៀន និង្ការបយគង្ៀនគបកប យដ្ឋយគុណភាព គតូ្វបានយលើកកម្ពស់
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ផ្ផនករងឹ្ (ម្ធយម្)             26,630.00               8,717.00             25,253.00           222,627.00               2,250.00             70,038.00           54,133.00          301,382.00 

ចំននួបនទប់សាង្សង់្យៅម្ធយម្សិកា សាង្សង់្បនទប់សិកា យៅម្ធយម្សិកា - ឆ្ន ២ំ០២១= 197 បនទប់
- ឆ្ន ២ំ០២២= 821 បនទប់
(រដ្ឋ= 212បនទប់,  EU=100បនាទ ប់, 
GEIP=210បនទប់, China=299បនទប់)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=316 បនទប់
(រដ្ឋ=16បនទប់ , GEIP=300បនទប់)

            26,530.00             25,153.00           118,994.00               1,750.00             21,812.00           53,433.00          140,806.00 

សណ, ម្ចទ្, EU, 
China, GEIP/WB

ចំននួបនទប់ជសួជុលយៅម្ធយម្សិកា ជសួជុលបនទប់យៅម្ធយម្សិកា - ឆ្ន ២ំ០២២=1253 បនទប់ (GEIP, 
USESDP2)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=779 បនទប់ (GEIP)

            44,661.00             21,976.00                        -             66,637.00 

សណ, ម្ចទ្, 
USESDP2/ADB, 
GEIP/WB

ចំននួផទឹះគគូយៅតាម្គគឹឹះសាា នសិកា សាង្សង់្ផទឹះគគូបយគង្ៀនតាម្គគឹឹះសាា ន
សិកា

- ២០២២= 20 អគារ (GEIP=15, 
China=5)
- ២០២៣= 15 អគារ (GEIP)

              3,308.00               2,250.00                        -               5,558.00 

សណ, ម្ចទ្, 
GEIP/WB

ចំននួអគារធនធានសាង្សង់្ថមើ សាង្សង់្អគារធនធាន - ២០២២=១៧អគារ  (China Aid)             32,669.00                        -             32,669.00 សណ, ម្ចទ្
បរកិាា រពិយសាធន៍វទិ្ាសាស្តស្ បំពាក់បរកិាា រពិយសាធន៍វទិ្ាសាសស្តសយ្ៅ

អគារធនធានចំននួ ៥៣ និង្វទិ្ាល័យ
ចំននួ ២០០

- ឆ្ន ២ំ០២១=៣៦ (USESDP2)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៨១ (USESDP2)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១៣៦ (STEPTUP)?

              5,320.00               3,000.00               6,000.00                        -             14,320.00 

សទ្រ, ម្ចទ្, 
USESDP2/ADB, 
STEPTUP/ADB

បរកិាា របណ្្តល័យ បំពាក់បរកិាា រកនុង្បណ្តា ល័យយៅចំននួ 
៥៣ និង្វទិ្ាល័យចំននួ ២០០

- ឆ្ន ២ំ០២១=៣៦ (USESDP2)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៨១ (USESDP2)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១៣៦ (STEPTUP)?

              2,160.00               2,920.00               6,000.00                        -             11,080.00 

សទ្រ, អកស , 
USESDP2/ADB, 
STEPUP/ADB

បរកិាា ររដ្ឋបាល បំពាក់បរកិាា ររដ្ឋបាល យៅតាម្គគឹឹះសាា ន
សិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១=១០១ សាលា 
(USESDP2)
- ឆ្ន ២ំ០២២=២០ សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២២០ សាលា 
(STEPTUP)?

                100.00                 522.00                 100.00                 100.00               6,000.00                300.00             6,522.00 

សទ្រ, ម្ចទ្, 
USESDP2/ADB, 
STEPTUP/ADB

បរកិាា រ ICT បំពាក់សម្ភា រ ICT យៅអគារធនធានចំននួ
 ៥៣ និង្វទិ្ាល័យចំននួ ១២០ ឱ្យម្ភន
សង់្្ដ្ឋ និង្ផគត់្ផគង់្យសវាអុើនធឺយណត្យៅ
វទិ្ាល័យចំននួ១០០០

- ឆ្ន ២ំ០២១=៥០០ សាលា (Melfone)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៣៦ សាលា 
(USESDP2) ២០ សាលា(KOICA),  
៥០០ សាលា (Metfone)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១១៧ សាលា ( 
STEPTUP?)

                715.00             17,075.00                 400.00               6,000.00                400.00           23,790.00 

សទ្រ, បព, ម្ចទ្, 
USESDP2/ADB, 
STEPTUP/ADB, 
KOICA, Metfone

ផ្ផនកទ្ន់ ((ម្ធយម្)             28,386.24               2,747.80           248,475.24               1,327.20           253,286.04                         -            530,147.52             4,075.00 
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ចំននួសិសសអាហារូបករណ៍យៅម្ធយម្
សិកាបឋម្ភូមិ្

ផ្ល់អាហារូបករណ៍ដ្ល់ សិសសគកើគកយៅ
ម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្ (២៤មឺុ្នយរៀល
សគម្ភប់សិសសម្ភន ក់)

- ឆ្ន ២ំ០២១=101,671នាក់ (PB, 
ESRP)
- ឆ្ន ២ំ០២២=101,934នាក់ (PB, 
ESRP)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=102,000នាក់ (PB)

            24,401.04           244,490.04           244,490.04          513,381.12                        -   ម្ចទ្, ESRP/EU

ចំននួសិសសអាហារូបករណ៍យៅម្ធយម្
សិកាទុ្តិ្យភូមិ្

ផ្ល់អាហារូបករណ៍ដ្ល់សិសសគកើគកយៅ
ម្ធយម្សិកា ទុ្តិ្យភូមិ្ (៣៦មឺុ្នយរៀល
សគម្ភប់ថវកិរដ្ឋនិង្៦០មឺុ្នយរៀលសគម្ភប់
ថវកិាដដ្គូកនុង្សិសសម្ភន ក់)

- ឆ្ន ២ំ០២១=11,070នាក់ (UNICEF)
- ឆ្ន ២ំ០២២=11,070នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=11,100នាក់

              3,985.20                 113.40               3,985.20               3,996.00           11,966.40                113.40 ម្ចទ្, UNICEF

ចំននួសិសសអាហារូបករណ៍សិសសពូផ្ក  
 មុ្ខ្វជិាា គណិត្វទិ្ា និង្វទិ្ាសាស្តសយ្ៅ
 ម្ធយម្សិកាទុ្តិ្យភូមិ្

ផ្ល់អាហារូបករណ៍ដ្ល់សិសសពូផ្កមុ្ខ្
វជិាា គណិត្វទិ្ា និង្វទិ្ាសាស្តស ្ថ្នន ក់ទ្ើ
១០-១២ (USESDP2=២០០$, រដ្ឋ=
៨០០,០០០៛ សគម្ភប់សិសសម្ភន ក់)

- ឆ្ន ២ំ០២១=3,293នាក់ (USESDP2 )
- ឆ្ន ២ំ០២២=1,659នាក់ (USESDP2 )
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៦០០០នាក់

              2,634.40               1,327.20               4,800.00             4,800.00             3,961.60 

ម្ចទ្, USESDP2 /
ADB, L&B

              6,220.50             23,273.00               6,451.50             17,560.00               9,417.50             20,252.00           22,089.50           61,085.00 

ចំននួសាលាម្ធយម្សិកាអនុវត្្កម្មវធិើ
សាលាជំនាន់ថមើ

អនុវត្្កម្មវធិើសាលាជំនាន់ថមើយៅសាលា
ម្ធយម្សិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១=៧សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២២=១០សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១០សាលា (PB, 
STEPUP)

              5,750.00               5,750.00               5,750.00               5,750.00           17,250.00             5,750.00 

ម្ចទ្, STEPUP/ADB,
 L&B

ចំននួសាលាអនុវត្្សង់្្ដ្ឋ សាលាយរៀន
ម្ភនគបសិទ្ធភាព

អនុវត្្កម្មវធិើ សង់្្ដ្ឋសាលាយរៀនម្ភន
គបសិទ្ធភាពយៅសាលាយរៀនយគាលយៅ

- ឆ្ន ២ំ០២១=១០០សាលា (SEIP)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៤២០សាលា (SEIP, 
GEIP)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៤២០សាលា (GEIP)

              1,022.00                                 1,562.00               1,200.00                        -               3,784.00 

ម្ចទ្ គ.ក.អ.ច., 
SEIP/WB, 
GEIP/WB, L&B

ចំននួគគូបយគង្ៀនបានទ្ទ្លួ ការបណុ្ឹះ
បណ្្តលអំពើការអប់របំយគង្ៀនថមើ 
(STEM)

បណុ្ឹះបណ្្តលគគូបយគង្ៀនអំពើការអប់រ ំ
បយគង្ៀនថមើ (STEM)

- ឆ្ន ២ំ០២១=៣ ៥៦៤នាក់ (SEIP,  
USESDP2)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៣ ៥៦៤នាក់ (SEIP,  
USESDP2)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២ ០០០នាក់ (GEIP)

            18,005.00                                 7,912.00             10,760.00                        -             36,677.00 

ម្ចទ្, បវ, SEIP/WB, 
 GEIP /WB, 
USESDP2/ADB

សម្ភា របរកិាា រសិកាផ្ផនកគណិត្វទិ្ា និង្
វទិ្ាសាស្តស្

បំពាក់សម្ភា រ បរកិាា រសិកាផ្ផនកគណិត្ វទិ្ា
 និង្វទិ្ាសាស្តសស្ គម្ភប់ជយួដ្ល់ដំ្យណើ រ
ការបយគង្ៀន និង្យរៀន និង្ជសួជុលបនទប់
ពិយសាធន៍យៅម្ធយម្សិកាទុ្តិ្យភូមិ្

- ឆ្ន ២ំ០២១=២៥ ឈុត្ (USESDP2)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៤៦៤ ឈុត្ (USESDP2,
 GEIP)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២៧៤ ឈុត្ 
(USESDP2)

              4,000.00                  -                  7,840.00               2,296.00                        -             14,136.00 

ម្ចទ្, បវ, 
USESDP2/ADB, 
GEIP/WB

ផលសយគម្ចទ្ើ២ ៖ ការយរៀន និង្ការបយគង្ៀនគបកប យដ្ឋយគុណភាព គតូ្វបានយលើកកម្ពស់
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ចំននួវទិ្ាល័យចំយណឹះទូ្យៅ និង្
បយចេកយទ្សកគមិ្ត្ម្ធយម្សិកាផ្ដ្ល
បានបំពាក់បរកិាា របយចេកយទ្ស

បំពាក់បរកិាា របយចេកយទ្សយលើជំនាញថមើ
និង្សាលាផ្ដ្លយទ្ើបបយង្កើត្ថមើគសបតាម្
ជំនាញយៅវទិ្ាល័យចំយណឹះទូ្យៅនិង្
បយចេកយទ្សកគមិ្ត្ម្ធយម្សិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១=១
- ឆ្ន ២ំ០២២=៣
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៣

                450.00                 534.00               3,500.00             4,484.00                        -   ត្ទ្វ

ចំននួគគូផ្ដ្លទ្ទ្លួបានការបណុ្ឹះ
បណ្្តលកម្មវធិើម្គគយទ្ទសអាជើពនិង្
គបឹកាយៅតាម្សាលាយរៀន

បណុ្ឹះបណ្្តលគគូយលើកម្មវធិើម្គគយទ្ទស
អាជើពនិង្គបឹកាយៅតាម្សាលាយរៀន

- ឆ្ន ២ំ០២១=៣២៤នាក់ (FCA, ADB)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៣៨៤នាក់ (FCA, ADB)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៤៤៤នាក់ (FCA, ADB, 
STEPUP)

                246.00                 147.00                 246.00                 147.00                 246.00                294.00                738.00 

ត្ទ្វ, FCA, ADB, 
STEPUP

ចំននួសិសសផ្ដ្លទ្ទ្លួបានយសវាគត្ង់្
ទិ្សការសិកា និង្អាជើព តាម្រយៈ 
យវទិ្កា ត្គម្ង់្ទិ្សវជិាា ជើវៈ

ផ្ល់យសវាត្គម្ង់្ទិ្សការសិកា និង្អាជើព
 តាម្រយៈ យវទិ្កា ត្គម្ង់្ទិ្សវជិាា ជើវៈដ្ល់
សិសស

- ឆ្ន ២ំ០២១= ៣ ៤៧៥នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២= ៤ ៦៧៥នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៥ ៨៧៥នាក់

                  20.50                   20.50                   20.50                  61.50                        -   ត្ទ្វ

              5,863.20             23,478.81               2,065.20           108,628.45           633,196.00        1,882,711.06          641,124.40       2,014,818.33 

ផ្ផនករងឹ្ (ឧត្ដម្)               5,548.00             11,164.74                         -               81,420.00           197,080.00        1,826,621.48          202,628.00       1,919,206.21 

ចំននួអគារសិកាបានសាង្សង់្ និង្
បំពាក់ សម្ភា រនិង្ឧបករណ៍សិកាយដ្ើម្បើ 
ផ្កលម្អ សម្ត្ាភាពបយគង្ៀន និង្យរៀនយៅ
ឧត្្ម្សិកា

សាង្សង់្ និង្បំពាក់ សម្ភា រនិង្
ឧបករណ៍សិកាយដ្ើម្បើ ផ្កលម្អ សម្ត្ាភាព
បយគង្ៀន និង្យរៀនយៅឧត្្ម្សិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១=២អគារ (HEIP & DPs)
- ឆ្ន ២ំ០២២=១០អគារ (HEIP & DPs)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២៥អគារ (HEIP & DPs)

              4,000.00               4,672.00             74,140.00           196,000.00        1,800,741.48          200,000.00       1,879,553.48 

អគឧស, HEIP/WB&
 DPs

ចំននួបនទប់ពិយសាធន៍បានសាង្សង់្និង្
ជលួជុល  និង្បំពាក់សម្ភា រៈ និង្
ឧបករណ៍ឱ្យ ម្ភនសង់្្ដ្ឋ

សាង្សង់្និង្ជលួជុល  បនទប់ពិយសាធន៍
និង្បំពាក់សម្ភា រៈ និង្ឧបករណ៍ឱ្យ ម្ភន
សង់្្ដ្ឋ

- ឆ្ន ២ំ០២១=៦៧បនទប់ (HEIP & DPs)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៩៥បនទប់ (HEIP & DPs)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១០៧បនទប់ (HEIP & 
DPs=៧០៨០លានលានយរៀល, ថវកិា
គគឹឹះសាា នសាម្ើ=៨០, ថវកិារដ្ឋ=២០០)

              1,548.00               6,492.74               6,560.00                 280.00               7,080.00             1,828.00           20,132.74 

ឧស, HEIs, 
HEIP/WB & DPs

ចំននួអគារអន្វាសិកដ្ឋឋ នបានសាង្សង់្ សាង្សង់្អគារអន្វាសិកដ្ឋឋ ន - ឆ្ន ២ំ០២២=៤អគារ (HEIP & DPs)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១៣អគារ (HEIP & DPs)                 720.00                 800.00             18,800.00                800.00           19,520.00 

ឧស, HEIs, 
HEIP/WB & DPs

ផ្ផនកទ្ន់ (ឧត្ដម្)                 315.20             12,314.08               2,065.20             27,208.45           436,116.00             56,089.58          438,496.40           95,612.11 

ការអប់រឧំតតមសកិា

គបរស (2020 = 40.1%, 2023 = 46.8%)

អគតារមួ្ដនការសិកាយៅឧត្្ម្សិកា (2020 = 12.0%, 2023 = 15.7%)

គបរស (2020 = 12.2%, 2023 = 18.3%)

គសើ (2020 = 11.8%, 2023 = 14.0%)

% និសសតិ្ចូលយរៀន STEM (សរុប) (2020 = 28.3%, 2023 = 33.2%)

គសើ (2020 = 16.9%, 2023 = 20.3%)
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ចំននួនិសសតិ្ផ្ដ្លទ្ទ្លួបានកញ្េ ប់
អាហារូបករណ៍សគម្ភប់សិកាថ្នន ក់
បរញិ្ញា បគត្ យលើមុ្ខ្ជំនាញទូ្យៅ

ផ្ល់អាហារូបករណ៍ដ្ល់និសសតិ្
បរញិ្ញា បគត្យលើមុ្ខ្ជំនាញទូ្យៅរមួ្ម្ភន
កញ្េ ប់សគម្ភប់បង់្ដថលសិកានិង្ការ
ចំណ្តយយផសង្ៗ

- ឆ្ន ២ំ០២៣=៨០១៦នាក់ គសើ១១២២
នាក់ (១៤%)           288,576.00          288,576.00                        -   អគឧស, HEIs

ចំននួនិសសតិ្ផ្ដ្លទ្ទ្លួបានកញ្េ ប់
អាហារូបករណ៍សគម្ភប់សិកាថ្នន ក់
បរញិ្ញា បគត្ យលើមុ្ខ្ជំនាញSTEM

បយង្កើត្កម្មវធិើអាហារូបករណ៍ដ្ល់និសសតិ្
ថ្នន ក់បរញិ្ញា បគត្ យលើមុ្ខ្ជំនាញSTEM រមួ្
ម្ភនកញ្េ ប់សគម្ភប់បង់្ដថលសិកានិង្ការ
ចំណ្តយយផសង្ៗ

-ឆ្ន ២ំ០២៣=៣៩៨៤នាក់ គសើ៨០៩នាក់
 (២០.៣%)

          143,424.00          143,424.00                        -   អគឧស, HEIs

ចំននួសាលាយរៀនម្ធយម្សិកា បានអនុ
វត្្ កម្មវធិើបំណិនរកចំណូលយលើជំនាញ
កសិកម្ម និង្បយចេកវទិ្ា

អនុវត្្កម្មវធិើបំណិនរកចំណូលយលើ
ជំនាញកសិកម្មនិង្បយចេកវទិ្ារបស់
សិសស-និសសតិ្ យដ្ើម្បើយរៀនកនុង្កម្មវធិើម្ភន
គុណភាព សង់្្ដ្ឋជាតិ្អបបបរម្ភ

- ឆ្ន ២ំ០២១=៣៨សាលា (HEIP)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៦០សាលា (HEIP)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១០០សាលា (HEIP)

              6,878.36               5,189.28                 433.04                        -             12,500.68 អគឧស, HEIP/WB

ចំននួគគូបយគង្ៀនបានបណុ្ឹះបណ្្តល
កគមិ្ត្បរញិ្ញា បគត្ជាន់ខ្ពស់

បណុ្ឹះបណ្្តលគគូបយគង្ៀនកគមិ្ត្
បរញិ្ញា ប័គត្ជាន់ខ្ពស់

- ឆ្ន ២ំ០២១=១៧នាក់ (ថវកិា
គគឹឹះសាា នសាម្ើ និង្ដដ្គូ)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៤២នាក់ (គគឹឹះសាា នដដ្គូ)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៨៥នាក់ គសើ២២នាក់ 
(ថវកិាគគឹឹះសាា នសាម្ើ និង្ដដ្គូ)

                  12.00                 900.64                 858.56               1,970.00                  12.00             3,729.20 អគឧស, HEIs

ចំននួគគូបយគង្ៀនបានបណុ្ឹះបណ្្តល
កគមិ្ត្បណឌិ ត្

បណុ្ឹះបណ្្តលគគូបយគង្ៀន បណឌិ ត្ - ឆ្ន ២ំ០២១=២៩នាក់ (ថវកិាគគឹឹះសាា ន
ដដ្គូ)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៦៣នាក់ (ថវកិា
គគឹឹះសាា នសាម្ើ និង្ដដ្គូ)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១២៨នាក់ គសើ៣៨នាក់ 
(ថវកិាគគឹឹះសាា នសាម្ើ និង្ដដ្គូ)

              1,274.30                 119.60               1,744.00                 120.00               4,187.23                239.60             7,205.53 អគឧស និង្ HEIs

ចំននួម្ស្តន្ើគាគំទ្បានបណុ្ឹះបណ្្តល
កគមិ្ត្សញ្ញា បគត្វជិាា ជើវៈកគមិ្ត្យគកាយ
បរញិ្ញា បគត្/បរញិ្ញា បគត្ជាន់ខ្ពស់

បណុ្ឹះបណ្្តលម្ស្តន្ើគាគំទ្ កគមិ្ត្សញ្ញា ប
គត្វជិាា ជើវៈកគមិ្ត្យគកាយបរញិ្ញា បគត្/
បរញិ្ញា បគត្ជាន់ខ្ពស់

- ឆ្ន ២ំ០២១=៣០នាក់ (ថវកិា
គគឹឹះសាា នសាម្ើ និង្ដដ្គូ)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៣៦នាក់ (ថវកិា
គគឹឹះសាា នសាម្ើ)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៤២នាក់ គសើ២២នាក់ 
(ថវកិាគគឹឹះសាា នសាម្ើ)

                131.20                   72.00                   45.60                 136.00                312.80                  72.00 អគឧស
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ចំននួម្ជឈម្ណឌ លឧត្្ម្ភាព យដ្ើម្បើបណ្
តុ្ឹះ បណ្្តល យលើការអភិវឌ្ឍកម្មវធិើសិកា,
 វធិើសាស្តសប្យគង្ៀន  វធិើសាស្តសវ្ាយត្ដម្ល 
 និង្ការគគប់គគង្ គគឹឹះសាា ន

បយង្កើនម្ជឈម្ណឌ លឧត្្ម្ភាព យដ្ើម្បើបណ្
តុ្ឹះ បណ្្តល យលើការអភិវឌ្ឍកម្មវធិើសិកា, 
វធិើសាស្តសប្យគង្ៀន  វធិើសាស្តសវ្ាយត្ដម្ល  
និង្ការគគប់គគង្ គគឹឹះសាា ន

- ឆ្ន ២ំ០២១=១ម្ជឈម្ណឌ ល (HEIP & 
DPs)
- ឆ្ន ២ំ០២២=១ម្ជឈម្ណឌ ល (HEIP &
 DPs)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១ម្ជឈម្ណឌ ល (HEIP &
 DPs)

              2,506.40               1,508.62               1,328.90                        -               5,343.92 

អគឧស, HEIP/WB&
 DPs

ចំននួម្ជឈម្ណឌ លភាា ស់ធុរកិចេបានបយង្កើត្ បយង្កើនចំននួម្ជឍម្ណឌ លរកគបាក់ចំណូល
របស់និសសតិ្ បញ្េ ប់ការសិកា

- ឆ្ន ២ំ០២២=៦ម្ជឈម្ណឌ ល (HEIP &
 DPs, ថវកិាគគឹឹះសាា នសាម្ើ)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១៤ ម្ជឈម្ណឌ ល (HEIP
 & DPs ,ថវកិាគគឹឹះសាា នសាម្ើ)

                100.00                 480.00                 520.00                 600.00                620.00             1,080.00 

ឧស, HEIs, 
HEIP/WB& DPs

ចំននួអាជើវកម្មខាន ត្តូ្ច និង្ម្ធយម្របស់
 គគឹឹះសាា នឧត្្ម្សិកា និង្និសសតិ្

បយង្កើនគបាក់ចំណូលរបស់ គគឹឹះសាា នឧត្ ្
ត្ម្សិកា និង្និសសតិ្កនុង្យពលសិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១=៧អាជើវកម្ម (ថវកិា
គគឹឹះសាា នសាម្ើ)
- ឆ្ន ២ំ០២២=១៣អាជើវកម្ម (ថវកិា
គគឹឹះសាា នសាម្ើ)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៣៣អាជើវកម្ម (HEIP & 
DPs ,ថវកិាគគឹឹះសាា នសាម្ើ)

                172.00               1,800.00                 260.00               3,340.00                 600.00             5,312.00                860.00 

ឧស, HEIs, 
HEIP/WB & DPs

ចំននួម្ជឈម្ណឌ លគសាវគជាវឧត្្ម្ភាព
ម្ភនសង់្្ដ្ឋ

បយង្កើនចំននួម្ជឈម្ណឌ លរកគបាក់ចំណូល
ពើវស័ិយឯកជនសគម្ភប់ការគសាវគជាវ

- ឆ្ន ២ំ០២២=២ម្ជឈម្ណឌ ល (HEIP &
 DPs)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៦ម្ជឈម្ណឌ ល (HEIP &
 DPs)

            16,000.00                 600.00                        -             16,600.00 

ឧស, HEIs, 
HEIP/WB & DPs

ចំននួគយគម្ភង្គសាវគជាវផារភាា ប់នឹង្វ ិ
ស័យឧសាេកម្ម/ឯកជន

បយង្កើនចំណូលរបស់ គគឹឹះសាា នពើការ
គសាវគជាវរមួ្ជាម្យួវស័ិយឯកជន

- ឆ្ន ២ំ០២២=៣គយគម្ភង្ (HEIP & 
DPs)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៣៦គយគម្ភង្ (HEIP & 
DPs)

              1,120.00             46,370.41                        -             47,490.41 

ឧស, HEIs, 
HEIP/WB & DPs

ចំននួឯកសារយគាលនយោបាយយដ្ើម្បើ
គាគំទ្អភិបាលកិចេ និង្ ការគគប់ គគង្ យៅ
ឧត្្ម្សិកា

យរៀបចំឯកសារយគាលនយោបាយយដ្ើម្បើ
គាគំទ្អភិបាលកិចេ និង្ ការគគប់ គគង្យៅ 
ឧត្្ម្សិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១=៥ (HEIP) 
- ឆ្ន ២ំ០២២=១  (HEIP)

                682.37                   48.00                        -                  730.37 អគឧស HEIP

              4,698.40                 774.20               5,064.70                 596.50               5,221.00                 870.40           14,984.10             2,241.10 

ចំននួគបជាជនមិ្នយចឹះអកសរ បាន បញ្េ ប់ 
ថ្នន ក់អការកម្ម

ផ្ល់កម្មវធិើអការកម្មដ្ល់ ម្នុសសយពញវយ័ - ឆ្ន ២ំ០២១= ១៤ ៤០០ នាក់ (PB, 
UNESCO)
- ឆ្ន ២ំ០២២=១៣ ៦០០ នាក់ (PB, 
UNESCO)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១២ ៨០០នាក់ (PB, 
UNESCO)

              1,788.00                   12.00               1,688.00                   12.00               1,588.00                   12.00             5,064.00                  36.00 អកប, UNESCO

ការអប់រចំ្រៅរបព័នធ
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ចំននួម្ជឈម្ណឌ លសិកាយពញម្យួជើវតិ្ ផ្គបកាល យម្ជឈម្ណឌ លសិកា សេគម្ន៍
យៅជាម្ជឈម្ណឌ ល សិកា យពញម្យួជើវតិ្

- ឆ្ន ២ំ០២១= ១១ ម្ជឈម្ណឌ ល (PB, 
DVV, NFUAJ)
- ឆ្ន ២ំ០២២=១១ម្ជឈម្ណឌ ល (PB, 
DVV,NFUAJ,KNK)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១២ម្ជឈម្ណឌ ល (PB, 
DVV,NFUAJ,KNK)

                  50.00                 412.00                 302.00                 160.00                 344.00                 160.00                696.00                732.00 

អកប, DVV, NFUAJ,
 KNK

ចំននួអនកសិកាបានបញ្េ ប់វគគ បណុ្ឹះ
បណ្្តល   ជំនាញមុ្ខ្របរ

ផ្ល់កម្មវធិើបំណិនជើវតិ្ និង្ជំនាញមុ្ខ្
របរងាយៗដ្ល់ យុវជនយគៅសាលា

- ឆ្ន ២ំ០២១= ៧ ៨៩០ នាក់ (PB, 
NFUAJ)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៨ ៦៩០ នាក់ (PB, 
NFUAJ,KNK)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៩ ៤៩០ នាក់ (PB, 
NFUAJ,KNK)

              2,003.40                 126.90               2,205.90                 140.40               2,408.40                 153.90             6,617.70                421.20 អកប, NFUAJ, KNK

ចំននួសិសសចូលយរៀនកនុង្កម្មវធិើសម្មូ្ល ផ្ល់កម្មវធិើសម្មូ្លអប់រយំគៅ គបព័នធដ្ល់
កុម្ភរ និង្យុវជន យបាឹះបង់្ការសិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១= ៧ ២៨៧នាក់ (PB, GNI)
- ឆ្ន ២ំ០២២= ៧ ៣៨៧នាក់ (PB, 
GNI)
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៧ ៤៨៧នាក់ (PB)

                857.00                   17.40                 868.80                   17.60                 880.60                   17.90             2,606.40                  52.90 អកប, GNI

ចំននួគសរកផ្ដ្លបានអនុវត្្ គបព័នធ 
ព័ត៌្ម្ភនគគប់ គគង្ អប់រ ំយគៅ គបព័នធ

ពគង្ើកគបព័នធព័ត៌្ម្ភនអប់រយំគៅគបព័នធយៅ
ថ្នន ក់គករង្ គសរក ខ្ណឌ

- ឆ្ន ២ំ០២២=៣០គសរក (UNESCO)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៣០គសរក (UNESCO)                   27.20                   27.20                        -                    54.40 អកប, UNESCO

ចំននួគគូបយគង្ៀនអប់រយំគៅគបព័នធបាន
បណុ្ឹះបណ្្តល តាម្គបព័នធយគកឌ្ើត្

ពគងឹ្ង្សម្ត្ាភាពគគូបយគង្ៀន ជាប់កិចេ
សនាអប់រយំគៅគបព័នធ

- ឆ្ន ២ំ០២១=៣៦នាក់ (CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៥៦នាក់ (CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១០០នាក់ (CDPF)

                205.90                 239.30                 499.40                        -                  944.60 

អកប CDPF/EU, 

USAID, Sida, GPE, 

UNICEF

              1,685.00                 397.24               1,945.00                 344.00               2,035.00                 344.00             5,665.00             1,085.24 

ចំននួយុវជន ទ្ទ្លួបានការ បណុ្ឹះ
បណ្្តល  រយៈយពលខ្លើ ជំនាញវជិាា ជើវៈ
ឌ្ើជើថល និង្ បយចេកយទ្ស

បណុ្ឹះបណ្្តលរយៈយពលខ្លើ ជំនាញវជិាា
ជើវៈឌ្ើជើថល និង្ បយចេកយទ្សដ្ល់យុវជន

- ឆ្ន ២ំ០២១=២៦៧០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=២៧៧៥នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២៨៧៥នាក់

                579.00                 579.00                 589.00             1,747.00                        -   អគយវ

ចំននួយុវជនយគៅសាលា ចូលរមួ្វគគ
សិកាកនុង្កម្មវធិើ អប់រសំម្មូ្លកគមិ្ត្
មូ្លដ្ឋឋ ន (BEEP)

បណុ្ឹះបណ្្តលវគគសិកាកនុង្កម្មវធិើអប់រ ំ
សម្មូ្លកគមិ្ត្មូ្លដ្ឋឋ ន (BEEP)

- ឆ្ន ២ំ០២១=៣៥០នាក់ (UNESCO)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៣៥០នាក់ (UNESCO)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៣៥០នាក់ (UNESCO)

                120.00                 120.00                 120.00                        -                  360.00 អគយវ UNESCO

ការអភិវឌ្ឍយវុជន
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ចំននួម្ណឌ លសិកាប ើប (BEEP) បយង្កើត្ចំននួសិកាប ើប (BEEP) - ឆ្ន ២ំ០២១=១ម្ជឈម្ណឌ ល 
(UNESCO)
- ឆ្ន ២ំ០២២=២ម្ជឈម្ណឌ ល 
(UNESCO)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២ម្ជឈម្ណឌ ល 
(UNESCO)

                  20.00                   20.00                   20.00                        -                    60.00 អគយវ UNESCO

ចំននួយុវជនទ្ទ្លួការ បណុ្ឹះបណ្្តល
 ស្ើពើ សេគគិនភាព ភាពជា អនកដឹ្កនាំ
 អការកម្ម េរិញ្ាវត្ាុ ការសិកានិង្ ការ
ផ្ណនា ំការងារ

បណុ្ឹះបណ្្តលយុវជនយលើមុ្ខ្ជំនាញ
សេគគិនភាព ភាពជា អនកដឹ្កនា ំអការ
កម្ម េរិញ្ាវត្ាុ ការសិកានិង្ ការផ្ណនា ំ
ការងារ

- ឆ្ន ២ំ០២១=៨៥២០នាក់ (PB, ILO)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៨១៦៥នាក់ (PB, ILO)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៨២៤៥នាក់ (PB, ILO)

                332.00                   79.60                 592.00                   79.60                 632.00                   79.60             1,556.00                238.80 អគយវ ILO

ចំននួយុវជនទ្ទ្លួបានការបណុ្ឹះ
បណ្្តល និង្អនុវត្្ គយគម្ភង្ការងារ 
សម័គគចិត្្ 

បណុ្ឹះបណ្្តល យុវជន និង្អនុវត្្ 
គយគម្ភង្ការងារ សម័គគចិត្្ 

- ឆ្ន ២ំ០២១=១៣៣៩នាក់ (PB, DVV)
- ឆ្ន ២ំ០២២=១៧៥០នាក់ (PB, DVV)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១៧៥០នាក់ (PB, DVV)

                224.00                 177.64                 224.00                 124.40                 264.00                 124.40                712.00                426.44 អគយវ DVV

ចំននួ អគារម្ជឈម្ណឌ ល យុវជនបាន
ជសួជុល និង្បំពាក់បរកិាា រ

ជសួជុលអាគារ និង្បំពាក់សម្ភា របរកិាា រ
ម្ជឈម្ណឌ លយុវជន

- ឆ្ន ២ំ០២១=២ម្ជឈម្ណឌ ល
- ឆ្ន ២ំ០២២=១ម្ជឈម្ណឌ ល
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១ម្ជឈម្ណឌ ល

                550.00                 550.00                 550.00             1,650.00                        -   អគយវ

            20,485.70                         -             984,152.40                         -               29,036.50                         -         1,033,674.60                        -   

ចំននួគគូបង្វឹកជយគម្ើសជាតិ្ បណុ្ឹះបណ្្តល និង្យគជើសយរ ើសគគូបង្វឹក
ជយគម្ើសជាតិ្យគត្ៀម្លកាណៈយឆ្ព ឹះយៅ 
សុើយេគម្យលើកទ្ើ៣១ និង្១១ អាសា ន 
ប៉ារ៉យេគម្យលើកទ្ើ១១ ឆ្ន ២ំ០២១ យៅ
យវៀត្ណ្តម្ និង្សុើយេគម្យលើកទ្ើ៣២ និង្
អាសា ន ប៉ារ៉យេគម្យលើកទ្ើ និង្១២ ឆ្ន ំ
២០២៣ យៅកម្ពុជា 

- ឆ្ន ២ំ០២១=៥១នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=៥១នាក់ (PB, camsoc)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥១នាក់

              1,047.90               1,492.00               1,492.20             4,032.10                        -   អគក, camsoc

ចំននួគគូជំនយួជយគម្ើសជាតិ្ បណុ្ឹះបណ្្តល និង្យគជើសយរ ើសគគូជំនយួ
ជយគម្ើសជាតិ្

- ឆ្ន ២ំ០២១=១២០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=១២០នាក់ (PB, 
camsoc)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១២០នាក់

              2,465.70               3,570.00               3,569.70             9,605.40                        -   អគក, camsoc

ចំននួអនុរកសជយគម្ើសជាតិ្ បណុ្ឹះបណ្្តល និង្យគជើសយរ ើស អនុរកស
ជយគម្ើសជាតិ្

- ឆ្ន ២ំ០២១=៥៩នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=៥៩នាក់ (PB, camsoc)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥៩នាក់

931.80                          956,036.00               1,325.40          958,293.20                        -   អគក, camsoc

ការអប់រកំាយ និងកីឡា
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ចំននួកើឡាករជយគម្ើសជាតិ្ បណុ្ឹះបណ្្តល និង្យគជើសយរ ើស កើឡាករ
ជយគម្ើសជាតិ្

- ឆ្ន ២ំ០២១=៥១២នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=៥១៥នាក់ (PB, 
camsoc)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥១៥នាក់

            10,090.00             14,338.70             14,338.70           38,767.40                        -   អគក, camsoc

ចំននួកើឡាការនិើជយគម្ើសជាតិ្ បណុ្ឹះបណ្្តល និង្យគជើសយរ ើស កើឡា
ការនិើជយគម្ើសជាតិ្

- ឆ្ន ២ំ០២១=២៤៩នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=២៥០នាក់ (PB, 
camsoc)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២៥០នាក់

              4,907.30               7,267.70               7,267.50           19,442.50                        -   អគក, camsoc

ចំននួអាជាា កណ្្តល បណុ្ឹះបណ្្តលអាជាា កណ្ល សគម្ភប់
ដឹ្កនា ំនិង្កាត់្ យសចក្ើការគបកតួ្ កើឡា
សុើយេគម្ យលើកទ្ើ ៣២ និង្អាសា ន ប៉ារ៉ 
យេគម្ យលើកទ្ើ ១២ ឆ្ន ២ំ០២៣ យៅ
គបយទ្ស កម្ពុជា

- ឆ្ន ២ំ០២១=៥៤៨នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=៦០០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៦៥៧នាក់

                570.00                 558.00                 572.00             1,700.00                        -   អគក

ចំននួយៅគកម្ បណុ្ឹះបណ្្តលយៅគកម្ - ឆ្ន ២ំ០២១=៥០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=៧០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៩០នាក់

                  63.00                   76.00                   86.00                225.00                        -   អគក

ចំននួម្ស្តន្ើបយចេកយទ្ស បណុ្ឹះបណ្្តលម្ស្តន្ើបយចេកយទ្ស - ឆ្ន ២ំ០២១=៣៩០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=៤៣៣នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៤៧១នាក់

                410.00                 409.00                 385.00             1,204.00                        -   អគក

ចំននួកើឡាករ និង្គបតិ្ភូចូលរមួ្ ការ
គបកតួ្ស្តេវង់្កូេវូនើ

ចូលរមួ្ការគបកតួ្ ស្តេវង់្កូេវូនើ -ឆ្ន ២ំ០២២=២៣នាក់ 405.00                               405.00                        -   អគក, េវ

              1,125.00               4,443.00               7,662.30           124,474.00             10,936.00           163,495.00           19,723.30          292,412.00 

              1,125.00               4,443.00               7,662.30           124,474.00             10,936.00           163,495.00           19,723.30          292,412.00 

                208.00                 440.00                 218.00               1,954.00                 826.00               2,270.00             1,252.00             4,664.00 

ចំននួយគាលនយោបាយ និង្ផ្ផនការ
អប់រ ំផ្ដ្ល យត្ត្យលើលទ្ធផល និង្ម្ភន 
លកាណៈ បរោិបនន គតូ្វបាន បយង្កើត្  

កសាង្យគាលនយោបាយ និង្ផ្ផន ការ
អប់រផំ្ផអកយលើ ការវភិាគ  ភស្ុតាង្ និង្
ទិ្ននន័យ រមួ្ បញ្ាូ ល ទងំ្ ទិ្ននន័យ ផ្ដ្ល
បានម្ក ពើការគសាវគជាវ  និង្ឧត្្ម្ភនុវត្្ន៍ 
អប់រ ំនិង្ ម្ភនលកាណៈ បរោិបនន

- ឆ្ន ២ំ០២២=២យគាលនយោបាយ (PB,
 CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២យគាលនយោបាយ (PB,
 CDPF)

                   104.00                 244.00                 264.00                 200.00                368.00                444.00 

គប/ផក, CDPF/ EU,
 USAID, Sida, GPE, 
UNICEF

ចំននួយគាលនយោបាយ និង្ ផ្ផនការ
អប់រ ំផ្ផអកយលើ លទ្ធផល គតូ្វបានអនុវត្្ 
និង្ ពិនិត្យតាម្ ដ្ឋន វាយត្ដម្ល

អនុវត្្ និង្ពិនិត្យតាម្ដ្ឋន និង្វាយត្ដម្ល  
យគាលនយោ  បា យ និង្ផ្ផនការអប់រផំ្ផអក 
យលើលទ្ធផល

- ឆ្ន ២ំ០២២=២យគាលនយោបាយ (PB,
 CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២យគាលនយោបាយ (PB,
 CDPF)

                114.00                 234.00                   40.00                348.00                  40.00 

គប/ផក, CDPF/ EU,
 USAID, Sida, GPE, 
UNICEF

ដំណាកក់ាលទី៣៖ ការកសាងម្រពន័ធអបរ់ ំនងិការអភវិឌ្ឍសរតថភាព
វតថបុែំង៖ កសាងម្រពន័ធអបរ់រំងឹម ំនងិការអភវិឌ្ឍសរតថភាព រដើរបធីានាការទទលួការអបរ់មំ្រកបរោយគែុភាព សរធរ ៌នងិបរយិាបនា
ផល សរម្រចទី១៖  ការររៀបចរំោ ល នរយាបា យ  ណផនការ នងិការពនិតិយតារោន វាយតម្រៃ រោយរតោ តរលើលទធផលម្តូវបានពម្ងឹង
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ផ្ផនការយុទ្ធសាស្តសវ្ស័ិយអប់រ ំ
២០២៤-២០២៨ គតូ្វបានអនុម័្ត្ និង្
អនុវត្្

យរៀបចំផ្ផនការយុទ្ធសាស្តស ្វស័ិយអប់រ ំ
២០២៤-២០២៨ ផ្ផអកយលើភស្ុតាង្ និង្
ការចូលរមួ្ពើអនកពាក់ព័នធទងំ្អស់

- ឆ្ន ២ំ០២១៖  MTR-ESP (PB, CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ESP 2024-2028 (PB, 
 CDPF)

                208.00                 240.00                 208.00                 320.00                416.00                560.00 ផក, CDPF

គបព័នធព័ត៌្ម្ភនគគប់គគង្អប់រ ំគតូ្វបាន
យធវើទំ្យនើបកម្ម និង្សុខ្ដុ្ម្នើយកម្ម

យធវើទំ្យនើបកម្មនិង្សុខ្ដុ្ម្នើយកម្មគបព័នធ
ព័ត៌្ម្ភនគគប់គគង្អប់រ ំ(EMIS)

- ឆ្ន ២ំ០២២៖ យេដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ ICT 
បានយរៀបចំ (CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣៖ យេដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ ICT 
គតូ្វបានយធវើបចេុបបននភាព ( CDPF)

 -                 120.00                 120.00                        -                  240.00 

ព.អ, CDPF/ EU, 
USAID, Sida, GPE, 
UNICEF

គបព័នធគគប់គគង្ទិ្ននន័យសិសស ពគង្ើកចំននួសាលាយរៀនយគាលយៅយៅតាម្
បណ្្តរជធានើ យខ្ត្្ យដ្ើម្បើអនុវត្្គបព័នធ
គគប់គគង្ទិ្ននន័យសិសសគបកបយដ្ឋយ
សុគកឹត្ភាព

- ឆ្ន ២ំ០២១=១យខ្ត្្ (STEPCam)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៦យខ្ត្្ (STEPCam, 
CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១២យខ្ត្្ (CDPF)

                200.00               1,000.00               1,000.00                        -               2,200.00 

ព.អ, 
STEPCam/GPE3,  
CDPF

សនិ្សុខ្ទិ្ននន័យ (Data Security) 
សុវត្ាិភាពដនការយគបើគបាស់ និង្ ភាពជា 
ឯកជនដនអនកយគបើគបាស់ (User 
Privacy)

សិកាា សាលាពិយគគាឹះយោបល់ស្ើពើលទ្ធ
ភាពដនការគបមូ្លធាតុ្ចូល យដ្ើម្បើយធវើការ
អភិវឌ្ឍនិង្ធានាភាពជាឯកជនដនទិ្ននន័យ
 និង្អនកយគបើគបាស់ទិ្ននន័យអប់រ ំ

- ឆ្ន ២ំ០២២=៥០នាក់ (STEPCam, 
CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១០០នាក់ (PB, CDPF)

                  40.00                 120.00                   40.00                120.00                  80.00 

ព.អ, អង្គភាពពាក់ព័នធ,
STEPCam/GPE3, 
CDPF

ចំននួម្ស្តន្ើជំនាញថ្នន ក់ជាតិ្ និង្ថ្នន ក់ 
រជធានើ យខ្ត្្ គតូ្វបានពគងឹ្ង្សម្ត្ាភាព
យលើ ការងារសាិតិ្អប់រ ំនិង្ឌ្ើជើថល

បណដុ ឹះបណ្តដ លសម្ត្ាភាពម្ស្តន្ើជំនាញ 
ថ្នន ក់ជាតិ្ និង្ថ្នន ក់រជធានើយខ្ត្្យលើ
ការងារសាិតិ្អប់រឌំ្ើជើថល

- ឆ្ន ២ំ០២២=៦១នាក់ (CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៩២នាក់ ( CDPF)                 200.00                 200.00                        -                  400.00 ព.អ, CDPF

ចំននួម្ស្តន្ើជំនាញថ្នន ក់រជធានើ យខ្ត្្គតូ្វ
បាន ពគងឹ្ង្យលើការគបមូ្ល ផលិត្ និង្
យគបើគបាស់

បណដុ ឹះបណ្តដ លសម្ត្ាភាពម្ស្តន្ើជំនាញ 
ថ្នន ក់រជធានើយខ្ត្្ និង្រដ្ឋបាលគករង្គសរក
ខ័្ណយលើការងារសាិតិ្អប់រ ំឌ្ើជើថល

- ឆ្ន ២ំ០២២=២០៤នាក់ (CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៣០៨នាក់ ( CDPF)                 350.00                 350.00                        -                  700.00 ព.អ, CDPF

                193.00                 180.00                 336.80               1,115.00                 396.00               1,420.00                925.80             2,715.00 

ចំននួអង្គភាពថ្នន ក់កណ្្តល និង្ម្នទើរ
អយក រជធានើ យខ្ត្្  អនុវត្្ការវាយ
ត្ដម្ល បុគគលិកអប់រ ំ

អនុវត្្គប ព័នធគគប់គគង្ ផ្ផអកយលើសមិ្ទ្ធកម្ម - ឆ្ន ២ំ០២១=៣អង្គភាព 
- ឆ្ន ២ំ០២២= ៦៨អង្គភាព
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១០០អង្គភាព

                    7.00                   10.00                   20.00                  37.00                        -   បល

ចំននួម្ស្តន្ើជាអនកដឹ្កនា ំនិង្គគប់គគង្
យៅថ្នន ក់កណ្្តល និង្ម្នទើរអយក 
រជធានើ យខ្ត្្ ម្ភនសម្ត្ាភាពយឆ្លើយត្ប
យៅនឹង្រដ្ឋឋ ភិបាល ឌ្ើជើថល និង្ 
នវានុវត្្ន៍ដនរដ្ឋបាលសាធារណៈ

អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាពម្ស្តន្ើដឹ្កនានិំង្
គគប់គគង្ស្ើពើរដ្ឋឋ ភិបាល ឌ្ើជើថល និង្
ន វានុវត្្ន៍ដន រដ្ឋបាល សាធារណៈ

- ឆ្ន ២ំ០២១=១០០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=១២០នាក់ 
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២៤០នាក់

                100.00                   10.80                   20.00                130.80                        -   បល

ចំននួនាយកសាលាគតូ្វបានបណុ្ឹះ
បណ្្តលយលើការងារគគប់គគង្បុគគលិក 
ការពគងឹ្ង្វន័ិយ និង្គបព័នធយឆ្លើយត្ប

បណុ្ឹះបណ្្តលយលើការងារគគប់គគង្
បុគគលិក ការពគងឹ្ង្វន័ិយ និង្គបព័នធយឆ្លើយ
ត្ប

- ឆ្ន ២ំ០២១=៨០០ នាក់  (CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៨០០ នាក់ (CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៨០០ នាក់ (CDPF)

                  60.00                   80.00                   80.00                        -                  220.00 បល, CDPF

ផល សរម្រចទី២៖ សរតថភាពបគុគលិកអបរ់ ំនងិសរតថភាពសាថ បន័ រតោ តរលើគែុផល ម្តូវបានពម្ងឹង
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ចំននួវទិ្ាល័យយៅតាម្រជធានើ យខ្ត្្ 
យគបើគបាស់គគូបយគង្ៀន គសបតាម្និោម្
(កំផ្ណទ្គម្ង់្ រដ្ឋបាលសាធារណៈ)

កាត់្បនាយបរមិ្ភណគគូបយគង្ៀនកគមិ្ត្
ឧត្្ម្ផ្ដ្លយលើសត្គមូ្វការយៅតាម្វទិ្ា
ល័យ

- ឆ្ន ២ំ០២២=៣០វទិ្ាល័យ
'- ឆ្ន ២ំ០២៣=៣០វទិ្ាល័យ                   23.00                   23.00                  46.00                        -   បល

ចំននួម្ស្តន្ើថ្នន ក់កណ្្តលទ្ទ្លួឋានៈ
វជិាា ជើវៈអនកឯកយទ្សអប់រលំអ អនកឯក
យទ្សឈានមុ្ខ្ និង្អនកឯកយទ្សយឆ្នើម្

អនុវត្្គកបខ្ណឌ គនលង្អាជើពគគូបយគង្ៀន - ឆ្ន ២ំ០២២= ១០នាក់៖ លអ, ៥នាក់៖
ឈានមុ្ខ្.
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១០នាក់៖ លអ, ៥នាក់៖
ឈានមុ្ខ្, ៣នាក់៖យឆ្នើម្

                  20.00                   20.00                   20.00                   15.00                  40.00                  35.00 គប, បល

ចំននួម្ស្តន្ើម្នទើរទ្ទ្លួឋានៈ វជិាា ជើវៈអនក
ឯកយទ្សអប់រលំអ អនកឯកយទ្សឈានមុ្ខ្
 និង្អនកឯកយទ្សយឆ្នើម្

អនុវត្្គកបខ្ណឌ គនលង្អាជើព គគូបយគង្ៀន 
(ការវនិិយោគយនឹះផ្ត្យៅយលើសកម្មភាព 
បណុ្ឹះបណ្្តល យលើការអនុវត្្ន៍គនលង្
អាជើព យដ្ឋយមិ្នគិត្បញ្េូ លយលើការយលើក
ទឹ្កចិត្្ដ្ល់គគូ នាយក និង្អនកឯកយទ្ស
អប់រយំទ្)

- ឆ្ន ២ំ០២២= ៥នាក់៖ លអ, ៥នាក់៖
ឈានមុ្ខ្.
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥នាក់៖ លអ, ៥នាក់៖
ឈានមុ្ខ្, ១នាក់៖យឆ្នើម្

                  20.00                   20.00                   20.00                   15.00                  40.00                  35.00 គប, បល

ចំននួម្ស្តន្ើការោិល័យ អប់រគំករង្ គសរក
 ខ្ណឌ  ទ្ទ្លួឋានៈវជិាា ជើវៈអនក ឯកយទ្ស
អប់រលំអ អនកឯកយទ្សឈានមុ្ខ្ និង្អនក
ឯកយទ្សយឆ្នើម្

អនុវត្្គបព័នធគគប់គគង្គុណផលយៅគគប់
អង្គភាពថ្នន ក់កណ្្តល និង្ម្នទើរអប់រ ំ
យុវជន និង្កើឡារជធានើ យខ្ត្្

- ឆ្ន ២ំ០២២= ៥នាក់៖ លអ, ៥នាក់៖
ឈានមុ្ខ្.
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥នាក់៖ លអ, ៥នាក់៖
ឈានមុ្ខ្, ១នាក់៖យឆ្នើម្

                  20.00                   20.00                   20.00                   15.00                  40.00                  35.00 គប, បល

ចំននួគគូបយគង្ៀន ទ្ទ្លួឋានៈវជិាា ជើវៈ ជា
គគូលអ គគូឈានមុ្ខ្ និង្ គគូយឆ្នើម្

បណុ្ឹះបណ្្តលគគូបយគង្ៀន យលើការងារ
គគប់គគង្កាត់្បនាយបរមិ្ភណគគូបយគង្ៀន
កគមិ្ត្ឧត្្ម្ផ្ដ្លយលើសត្គមូ្វការយៅតាម្
វទិ្ាល័យ

- ឆ្ន ២ំ០២២= ១៥០នាក់៖ លអ, ៥០នាក់
៖ឈានមុ្ខ្.
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥នាក់៖ លអ, ៥០នាក់៖
ឈានមុ្ខ្, ១០នាក់៖យឆ្នើម្

                  30.00                   70.00                   30.00                   35.00                  60.00                105.00 គប, បល

ចំននួនាយកសាលាយរៀនទ្ទ្លួឋានៈ
វជិាា ជើវៈ ជា នាយកលអ នាយកឈានមុ្ខ្ 
និង្នាយកយឆ្នើម្

ផ្ល់ឋានៈវជិាា ជើវៈ ជា នាយកលអ នាយក
ឈានមុ្ខ្ និង្នាយកយឆ្នើម្

- ឆ្ន ២ំ០២២= ១៥០នាក់៖ លអ, ៥០នាក់
៖ឈានមុ្ខ្.
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥នាក់៖ លអ, ៥០នាក់៖
ឈានមុ្ខ្, ១០នាក់៖យឆ្នើម្

                  37.00                   81.00                   37.00                   40.00                  74.00                121.00 គប, បល

សង់្្ដ្ឋអនកឯកយទ្សអប់របំានអនុម័្ត្ 
និង្យគបើគបាស់

យរៀបចំសង់្្ដ្ឋអនកឯកយទ្សអប់រ(ំអនកឯក
យទ្សការគគប់គគង្ រដ្ឋបាលអប់រ ំ
គរុយកាសលយ និង្វធិើសាស្តសប្យគង្ៀន 
អភិវឌ្ឍន៍កម្មវធិើសិកា រងាវ យត្ដម្ល 
លទ្ធផលសិកា)

-ឆ្ន ២ំ០២២៖ អនុម័្ត្ និង្យគបើគបាស់សង់្្
ដ្ឋ                 120.00                        -                  120.00 អគបផ, CDPF
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អនកឯកយទ្សយគាលនយោបាយ និង្
ផ្ផនការអប់រ ំ

អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាពអនកយរៀបចំយគាល
នយោបាយ និង្ផ្ផនការអប់រយំៅថ្នន ក់
កណ្្តលឱ្យកាល យជាអនកឯកយទ្ស

- ឆ្ន ២ំ០២១៖ អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាព (PB, 
CDPF)
- ឆ្ន ២ំ០២២៖ អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាព (PB, 
CDPF)
-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០នាក់ (PB, CDPF)

                  86.00                 120.00                   86.00                 364.00                 126.00                 200.00                298.00                684.00 គប/ផក, CDPF

អនកឯកយទ្សការគគប់គគង្រដ្ឋបាលអប់រ ំ អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាពអនកឯកយទ្សការ
គគប់គគង្រដ្ឋបាលអប់រ ំ

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០នាក់                 800.00                        -                  800.00 បល

អនកឯកយទ្សគរុយកាសលយ និង្វធិើ
សាស្តសប្យគង្ៀន

អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាពអនកឯកយទ្ស
គរុយកាសលយ និង្វធិើសាស្តសប្យគង្ៀន

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០នាក់                   40.00                   60.00                   40.00                   60.00                  80.00                120.00 អកស

អនកឯកយទ្សអភិវឌ្ឍន៍កម្មវធិើ សិកា អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាពអនកឯកយទ្សអភិវឌ្ឍន៍
កម្មវធិើ សិកា

-ឆ្ន ២ំ០២៣=១០នាក់                   40.00                   60.00                   40.00                   60.00                  80.00                120.00 អកស

អនកឯកយទ្សរងាវ យត្ដម្ល លទ្ធផលសិកា អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាពអនកឯកយទ្សរងាវ យត្ដម្ល
 លទ្ធផលសិកា

- ឆ្ន ២ំ០២២=១១នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥នាក់                 220.00                 100.00                        -                  320.00 ធគអ

                724.00                         -                 3,107.50                 470.00               3,469.00                 350.00             7,300.50                820.00 

អគតាគម្ភល ត្រវាង្ផ្ផនការយុទ្ធសាស្តសប្ើ
ឆ្ន និំង្គយគម្ភង្ថវកិាគបចឆំ្ន គំតូ្វបាន
កាត់្បនាយ

ត្គម្ង់្ទិ្សយលើការយរៀបចំ និង្ការអនុវត្្
ផ្ផនការថវកិាកម្មវធិើផ្ផអកយលើសមិ្ទ្ធកម្ម

- ឆ្ន ២ំ០២១=២០០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=៣០០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៣០០នាក់

                225.00                 225.00                450.00                        -   េវ, អគបផ, ផក

ទំ្យនើបកម្មគបព័នធព័ត៌្ម្ភនវទិ្ាយគគាង្
ថវកិាគបចឆំ្ន ំ

បណុ្ឹះបណ្្តលស្ើពើការយគគាង្ថវកិាគបចំ
ឆ្ន រំបស់ថ្នន ក់ណ្្តល និង្ថ្នន ក់រជធានើ យខ្ត្្

- ឆ្ន ២ំ០២១=២៦៤នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=២៦៤នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២៦៤នាក់

                224.00                 224.00                 224.00                672.00                        -   េវ អគបផ ផក

អគតាការទូ្ទត់្ចំណ្តយថវកិាកម្មវធិើកនុង្
រង្វង់្ +/-៥% យធៀបនឹង្ចាប់ថវកិា

បណដុ ឹះបណ្តដ លសដើពើការ យគបើគបាស់គបព័នធ
ព័ត៌្ម្ភន វទិ្ា សគម្ភប់ការ គគប់គគង្េរិញ្ា
វត្ាុ គកសួង្អប់រ ំយុវជន និង្កើឡា 
(EFMS) និង្នើតិ្វធិើេរិញវត្ាុដ្ល់អង្គ
ភាពថវកិា

- ឆ្ន ២ំ០២២៖ ២០០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣៖ ២០០នាក់                 210.00                 210.00                420.00                        -   េវ

យគាលការណ៍ផ្ណនាសំ្ើពើការគគប់គគង្
េរិញ្ាវត្ាុរបស់គកសួង្អប់រ ំយុវជន និង្
កើឡា (FMM) គតូ្វបានយរៀបចំ

យរៀបចំ និង្ផសពវផាយ យគាលការណ៍
ផ្ណនាសំ្ើពើការគគប់គគង្េរិញ្ាវត្ាុរបស់
គកសួង្អប់រ ំយុវជន និង្កើឡា

- ឆ្ន ២ំ០២២៖ ២២៨នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣៖ ២២៨នាក់                 200.00                 200.00                400.00                        -   េវ

មុ្ខ្សញ្ញា ចំណ្តយលម្អិត្សគម្ភប់ ការ
អនុវត្្ថវកិា យៅតាម្ គគឹឹះសាា ន បណដុ ឹះ
បណ្តដ លគគូគគប់កគមិ្ត្ គតូ្វបានយរៀបចំ

ផសពវផាយ និង្ដ្ឋក់ឲ្យ យគបើគបាស់ យគាល
ការណ៍ផ្ណនា ំសដើពើមុ្ខ្សញ្ញា ចំណ្តយ
លម្អិត្តាម្គគឹឹះសាា នបណដុ ឹះបណ្តដ លគគូ
គគប់កគមិ្ត្

- ឆ្ន ២ំ០២២៖ ១២០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣៖ ១២០នាក់                 120.00                 120.00                240.00                        -   េវ

ផលសរម្រច ទី៣៖ ការម្គបម់្គងហិរញ្ញវតថ ុរៅកាុងវិស័យអបរ់មំ្តូវបានពម្ងឹង
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ចំននួម្ស្តនដើគតូ្វបានពគងឹ្ង្សម្ត្ាភាព
ជំនាញ ភាពជាអនកដឹ្កនានិំង្ការទ្ទ្លួ
 ខុ្សគតូ្វយលើការងារផ្កទ្គម្ង់្យផសង្ៗ

បណដុ ឹះបណ្តដ ល  ជំនាញ យផសង្ៗ ដ្ចួជា៖ 
គណយនយយ េរិញ្ាវត្ាុ ព័ត៌្ម្ភនវទិ្ា កំុពយូទ័្
រ និង្ការគគប់គគង្ ការតល ស់បដូរ ផារភាា ប់ 
ជាម្យួ  ការងារផ្កទ្គម្ង់្ ការគគប់គគង្
េរិញ្ាវត្ាុសាធារណៈ

- ឆ្ន ២ំ០២២=៦០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៦០នាក់                   80.00                   80.00                160.00                        -   ការ.ិរដ្ឋបាល នា.េវ

ចំននួអង្គភាពថវកិាគតូ្វបានពគងឹ្ង្និង្
ពគង្ើកការយគបើគបាស់គបព័នធបយចេកវទិ្ា
ព័ត៌្ម្ភនវទិ្ាកនុង្ការគគប់គគង្េរិញ្ាវត្ាុ

បណដុ ឹះបណ្តដ លសដើពើគបព័នធព័ត៌្ម្ភនវទិ្ា
សគម្ភប់ការគគប់គគង្េរិញ្ាវត្ាុយៅតាម្
អង្គភាពថវកិា និង្គគឹឹះសាា នសិកាសា
ធារណៈ

- ឆ្ន ២ំ០២១=២២៨នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=២២៨នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២២៨នាក់

                500.00                 950.00                 950.00             2,400.00                        -   ន.េវ

ភាគរយអង្គភាពថវកិា និង្សាលាយរៀន 
គតូ្វបានពិនិត្យតាម្ដ្ឋននិង្វាយ ត្ដម្ល
យលើការគគប់គគង្េរិញ្ាវត្ាុ

យធវើបចេុបបននភាព និង្បណដុ ឹះបណ្តដ លសដើពើ
គបព័នធពិនិត្យតាម្ដ្ឋននិង្វាយត្ដម្លការ
គគប់គគង្េរិញ្ាវត្ាុរបស់សាលាយរៀន
សាធារណៈ ដ្ល់ម្នទើរអយក ការ.ិអយក 
គករង្ គសរក ខ្ណឌ  និង្សាលាយរៀន
សាធារណៈ

- ឆ្ន ២ំ០២២៖  ៤២៤នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣៖  ៣១០នាក់                 200.00                 200.00                 150.00                 150.00                350.00                350.00 ន.េវ

ភាគរយសាលាយរៀនសាធារណៈ គតូ្វ
បានបយង្កើនសវ័យភាពនិង្គណយនយយ
ភាពេរិញ្ាវត្ាុ

យធវើបចេុបបននភាព និង្បណុ្ឹះបណ្្តល 
យគាលការណ៍ ផ្ណនាសំ្ើពើការគគប់គគង្
មូ្លនិធិដំ្យណើ រការសាលាយរៀនសាធារណៈ
 រមួ្និង្ គបព័នធយគគាង្ថវកិា និង្កិចេ
បញ្ា ិកាគណយនយយតាម្គបព័នធកំុពយូទ័្រ

- ឆ្ន ២ំ០២២=៩០០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៩០០នាក់                 850.00                 200.00                 850.00                 200.00             1,700.00                400.00 ន.េវ

ចំននួអនកចូលរមួ្ សិកាា សិលាពិយគគាឹះ
យោបល់យលើគកបខ្ណឌ ពិនិត្យតាម្ និង្
វាយត្ដម្ល ថវកិាសមិ្ទ្ធកម្ម

យរៀបចំគកបខ្ណឌ ពិនិត្យតាម្ដ្ឋន និង្វាយ
ត្ដម្លថវកិាសមិ្ទ្ធកម្ម -ឆ្ន ២ំ០២២៖ 485 នាក់                     7.50                   70.00                    7.50                  70.00 អគបផ, ពវ

ចំននួអនកចូលរមួ្សិកាា សាលាយរៀបចំ
គបព័នធរបាយការណ៍សមិ្ទ្ធកម្មអនឡាញ

សិកាា សាលាពិយគគាឹះយោបល់យរៀបចំគបព័នធ
របាយការណ៍សមិ្ទ្ធកម្មអនឡាញ

- ឆ្ន ២ំ០២២៖ 100 នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣៖ 250 នាក់                   41.00                 260.00                301.00                        -   ពវ

អភិវឌ្ឍន៍សម្ត្ាភាពយលើការយគបើគបាស់
គបព័នធរបាយការណ៍សមិ្ទ្ធកម្មអនឡាញ

បណុ្ឹះបណ្្តលស្ើពើការយគបើគបាស់គបព័នធ
របាយការណ៍សមិ្ទ្ធកម្មអនឡាញ

-ឆ្ន ២ំ០២៣៖ 250 នាក់                 200.00                200.00                        -   ពវ

                        -                 3,823.00               4,000.00           120,935.00               6,245.00           159,455.00           10,245.00          284,213.00 

ចំននួគគឹឹះសាា នបណុ្ឹះបណ្្តលគគូ  
ម្ភន យេដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ គសបតាម្ការ
យរៀន និង្ បយគង្ៀនកនុង្សត្វត្សរទ៍្ើ២១

ពគង្ើក  និង្ស្ារ យ ើង្វញិនូវ យេដ្ឋឋ រចនា 
សម្ព័នធ រូបវន្័ គគឹឹះសាា នបណុ្ឹះបណ្្តលគគូ 
និង្សាលាអនុវត្្

- ឆ្ន ២ំ០២២៖ NIE, P-TEC, B-TEC
- ឆ្ន ២ំ០២៣៖ ៧ គគឹឹះសាា នបណុ្ឹះបណ្
តាល

          104,610.00           156,915.00                        -            261,525.00 បវ សាលាគរ.ុ, JICA

ចំននួគគូឧយទ្ទសម្ភនសម្ត្ាភាពអនុវត្្
ការអប់រ ំSTEM, ICT និង្វធិើសាស្តស្
បយគង្ៀនថមើ

អភិវឌ្ឍស  ម្ត្ាភាព គគូឧយទ្ទស  យលើការអ់បរ ំ
STEM, ICT និង្វធិើសាស្តស ្បយគង្ៀនថមើ -ឆ្ន ២ំ០២៣=200 នាក់                 100.00                100.00                        -   បវ សាលាគរុ

ផលសរម្រច ទី៤៖ ម្គឹឹះសាថ នបែោុ ឹះបណាោ លម្គូម្តូវបានណម្រកាៃ យជាវិទាសាថ នជំនាន់ថមី  សម្មប់ការបែោុ ឹះបណាោ លម្គូសតវតសរទ៍ី២១
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ចំននួគគូឧយទ្ទសយៅតាម្ម្ជឈម្ណឌ ល
គរុយកាសលយភូមិ្ភាគទ្ទ្លួបានបរញិ្ាប
គត្ជាន់ខ្ពស់ផ្ផនក C&I, ICT, STEM, 
ECE និង្ការអប់របំរោិបនន

យលើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឍគិគូឧយទ្ទសយៅតាម្
ម្ជឈម្ណឌ លគរុយកាសលយភូមិ្ភាគ

- ឆ្ន ២ំ០២២= 40 នាក់ (20 RUPP, 5 
QUT, 15 KNUE)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=40 នាក់ (20 RUPP, 5 
QUT, 15 KNUE)

              2,140.00               2,140.00                        -               4,280.00 បវ, CDPF3, KOICA

កម្មវធិើបណុ្ឹះបណ្្តលបរញិ្ញា បគត្គតូ្វ
បានផ្កលម្អ

យរៀបចំសិកាា សាលាពិយគគាឹះយោបល់ផ្ក
លម្អ កម្មវធិើ បណុ្ឹះបណ្្តលថ្នន ក់
បរញិ្ញា បគត្អប់រយំៅវទិ្ាសាា នគរុយកាសលយ

- ឆ្ន ២ំ០២១= 582នាក់ (អនឡាញ 
និង្តទ ល់)
- ឆ្ន ២ំ០២២= 100នាក់ x5ដ្ង្
- ឆ្ន ២ំ០២៣= 100នាក់ x5ដ្ង្

                  80.00                 400.00                 400.00                        -                  880.00 

បវ វ.ិគរុ. CDPF, 
(E-TEC/Jica)

ចំននួគគឹឹះសាា នបណុ្ឹះបណ្្តលគគូ 
ម្ភនសម្ភា រៈបយគង្ៀននិង្យរៀន គសបតាម្ 
សង់្្ដ្ឋ

ផ្ល់ សម្ភា រៈសគម្ភប់ការយរៀន និង្បយគង្ៀន
ឱ្យបាន គគប់គគាន់

- ឆ្ន ២ំ០២១=១៤ គគឹឹះសាា ន 
(STEPCam & JICA)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៥ គគឹឹះសាា ន (KOICA)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥ គគឹឹះសាា ន

              3,743.00             13,640.00               2,000.00             2,000.00           17,383.00 

បវ សាលាគរ.ុ 
STEPCam& JICA, 
KOICA

កញ្េ ប់សង់្្ដ្ឋធនធានបយគង្ៀន និង្យរៀន
គតូ្វបានយរៀបចំ

យរៀបចំកញ្េ ប់សង់្្ដ្ឋធនធានបយគង្ៀន និង្
យរៀន

- ឆ្ន ២ំ០២២ = ពិនិត្យ និង្សរយសរខ្លឹម្
សារយម្យរៀន
- ឆ្ន ២ំ០២៣ = បញ្េ ប់ការសរយសរខ្លឹម្
សារយម្យរៀន

              2,000.00               2,000.00             4,000.00                        -   បវ

ចំននួគគូឧយទ្ទសទ្ទ្លួបានការបណុ្ឹះ
បណ្្តល

បណុ្ឹះបណ្្តលគគូឧយទ្ទសឱ្យម្ភន
បរញិ្ញា បគត្ជាន់ខ្ពស់យ ើង្យៅយលើឯកយទ្ស
 សិកាសង្គម្ ការសិកាវស័ិយអប់រ ំ ចិត្្
វទិ្ាអប់រ ំនិង្ ICT កនុង្ការអប់រ ំ

- ឆ្ន ២ំ០២១= 5នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២= 10នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= 10នាក់

 285,7  571,4  571,4                        -                          -   បវ, វ.ិគរុ., JICA

ចំននួម្ស្តន្ើគគប់គគង្យៅតាម្គគឹឹះសាា ន
បណុ្ឹះបណ្្តលគគូទ្ទ្លួបានការបណ្
តុ្ឹះបណ្្តលស្ើពើភាពជាអនកដឹ្កនាំ

បណុ្ឹះបណ្្តលម្ស្តន្ើគគប់គគង្អំពើភាពជា
អនកដឹ្កនា ំយៅតាម្គគឹឹះសាា នបណុ្ឹះ
បណ្្តលគគូ

- ឆ្ន ២ំ០២២= 14នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= 14នាក់                 145.00                 145.00                145.00                145.00 បវ សាលាគរ.ុADB

ចំននួគគឹឹះសាា នបណុ្ឹះបណ្្តលគគូ 
ផ្ដ្លម្ភនយន្ការធានាគុណភាព ការ
អប់រ ំគគូបយគង្ៀនគតូ្វបានបយង្កើត្

បណុ្ឹះបណ្្តលគគូបយគង្ៀនយលើយន្ការ 
ធានាគុណភាព ការអប់រ ំគគូបយគង្ៀនយៅ
តាម្គគឹឹះសាា ន

- ឆ្ន ២ំ០២២= .....នាក់ (1PSTTC , 
4RTTC & NIE)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=......នាក់ (1PSTTC , 
4RTTC & NIE)

              2,000.00               2,000.00             4,000.00                        -   បវ សាលាគរ.ុ

            15,982.30             11,662.50             10,512.56               4,940.00             19,966.76                         -             46,461.62           16,602.50 

            15,982.30             11,662.50             10,512.56               4,940.00             19,966.76                         -             46,461.62           16,602.50 

            11,982.30             11,062.50               6,491.96               4,172.00             19,966.76                         -             38,441.02           15,234.50 

ដំណាកក់ាលទី៤៖  ការបែោុ ឹះបណាោ លធនធានរនសុសសម្មប់បរវិតោករមរសដឋកចិចឌ្ជីីថល
វតថបុែំង៖  បែោុ ឹះបណាោ លធនធានរនសុសសម្មប់បរវិតោករមឌ្ជីីថល 
ផល សរម្រចទី១៖  ការកសាងបរុរលកខខែឌ សម្មប់បរវិតោករមឌ្ជីីថលរៅកាុងរអកសូុីណសោរម្នការអបរ់ ំម្តូវបានររៀបចរំ ើង
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ម្ភតិ្កាឌ្ើជើថលផ្ដ្លគាគំទ្ដ្ល់ការ
សិកា ជាលកាណៈបុគគល គតូ្វបានបយង្កើត្

បយង្កើត្ការផលិត្ម្ភតិ្កា ឌ្ើជើថល (វ ើយដ្អូ
 យសៀវយៅ និង្ធនធានសិកា) ជា
លកាណៈចគម្រឹះផ្ដ្លគាគំទ្ដ្ល់ការយរៀន
ជាលកាណៈបុគគល

- ឆ្ន ២ំ០២១៖ ថ្នន ក់ទ្ើ១០-១២
- ឆ្ន ២ំ០២២= ថ្នន ក់ទ្ើ៧-១២
- ឆ្ន ២ំ០២៣=ថ្នន ក់ទ្ើ១-១២

              2,000.00                 120.00               1,825.00                 119.00               1,950.00             5,775.00                239.00 

ម្អឌ្ច, នា.ពាក់ព័នធ, 
បវព
CDPF, USESDP

យវទិ្កាឌ្ើជើថលសគម្ភប់ដំ្យណើ រការយរៀន 
និង្បយគង្ៀនតាម្ គបព័នធយអ ចិគតូ្និក 
និង្ ពើចម្ភៃ យគតូ្វបានបយង្កើត្

បយង្កើត្យវទិ្កាឌ្ើជើថលជាលកាណៈយគ
េទំ្ព័រ Website និង្ កម្មវធិើ App 
សគម្ភប់
គាគំទ្ដ្ល់ ការយរៀននិង្បយគង្ៀន ជា
លកាណៈសម្កាលកម្ម និង្អសម្កាលកម្ម

- ឆ្ន ២ំ០២១= ១
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ១

                  20.00                 288.00                   20.00                   80.00                 150.00                190.00                368.00 

ម្អឌ្ច, នា.ពាក់ព័នធ, 
បវព
CDPF, USESDP

កម្មវធិើសិកាមុ្ខ្វជិាា បយចេកវទិ្ាព័ត៌្ម្ភន
 គតូ្វបានផ្កលម្អ

ផ្កសគមួ្លកម្មវធិើសិកាមុ្ខ្វជិាា បយចេក
វទិ្ាព័ត៌្ម្ភន

- ឆ្ន ២ំ០២២= ថ្នន ក់ទ្ើ១០-១២
- ឆ្ន ២ំ០២៣=ថ្នន ក់ទ្ើ៧-១២                 200.00                 200.00                400.00                        -   ម្អឌ្ច

ថ្នន ក់យរៀនផ្ដ្លម្ភនបំពាក់គបព័នធសម្
កាលកម្មគតូ្វបានបយង្កើត្

បយង្កើត្ថ្នន ក់យរៀនផ្ដ្លម្ភនបំពាក់គបព័នធ
សម្កាលកម្ម (Live Teaching) យៅ
តាម្សាលាយរៀនម្យួចំននួ

- ឆ្ន ២ំ០២១= ថ្នន ក់ទ្ើ១២ ចំននួ ១០ថ្នន ក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=. ថ្នន ក់ទ្ើ១០ ដ្ល់១២ 
ចំននួ១០ថ្នន ក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=ថ្នន ក់ទ្ើ ៧ ដ្ល់១២ ចំននួ
 ១០ថ្នន ក់

              4,000.00               4,000.00               8,000.00           16,000.00                        -   ម្អឌ្ច

យគាលនយោបាយស្ើពើការអប់រឌំ្ើជើថល
 និង្អការកម្មឌ្ើជើថល គតូ្វបានបយង្កើត្

យរៀបចំយគាលនយោបាយស្ើពើការអប់រឌំ្ើជើ
ថល និង្អការកម្មឌ្ើជើថល

- ឆ្ន ២ំ០២២= បញ្េ ប់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=អនុវត្្                   80.00                   80.00                160.00                        -   ម្អឌ្ច

ម្ជឈម្ណឌ លសគម្ភប់ការអប់រឌំ្ើជើថល 
និង្ការអប់រពំើចម្ភៃ យ និង្ម្ជឈម្ណឌ ល 
ទិ្ននន័យដន ក.អ.យ.ក គតូ្វបានបយង្កើត្

បយង្កើត្ម្ជឈម្ណឌ លសគម្ភប់ការអប់រ ំ
ឌ្ើជើថល និង្ការអប់រពំើចម្ភៃ យ និង្
ម្ជឈម្ណឌ ល ទិ្ននន័យដន ក.អ.យ.ក

- ឆ្ន ២ំ០២២= ១ម្ជឈម្ណឌ ល
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១ម្ជឈម្ណឌ ល                   50.00                   50.00                100.00                        -   ម្អឌ្ច

ការបយង្កើត្បណ្្តញសាកល វទិ្ាល័យ
សាយប័រកម្ពុជា

បយង្កើត្បណ្្តញសាកលវទិ្ាល័យ 
សាយប័រកម្ពុជា គតូ្វបានបយង្កើត្

- ឆ្ន ២ំ០២២=៣គគឹឹះសាា ន
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៣គគឹឹះសាា ន                 316.96               9,536.76             9,853.72                        -   អគឧស

ការបយង្កើត្កម្មវធិើសិកាកគមិ្ត្ ឧត្្ម្
សិកាយលើមុ្ខ្ជំនាញយសដ្ឋកិចេឌ្ើជើថល 
(គគឹឹះសាា នឧត្្ម្សិកាចំននួ៦បាន
ចូលរមួ្)

បយង្កើត្ម្ហាវទិ្ាល័យយសដ្ឋកិចេបយចេកវទិ្ា
ឌ្ើជើថលដនសាកល វទិ្ាល័យជាតិ្
គគប់គគង្

- ឆ្ន ២ំ០២១៖ សាង្សង់្អគារ៤ជាន់ ផលូវ
យបតុ្ង្, គបផ្វង្១,២២៧ផ្ម៉្គត្, ការចក់ដ្ើ
បំយពញ
- ឆ្ន ២ំ០២២៖ ជសួជុលនិង្សាា បនាផលូវ 
បរយិវណសាកលវទិ្ាល័យសាខាវាលសបូវ,
 ជសួជុលនិង្សាា បនា បនទប់កាប ើនយភលើង្, 
ការងារដំ្យ ើង្គត្ង់្សវ័រ(អគគិសនើ), 
ការងារដំ្យ ើង្បណ្្តញទឹ្កសាអ ត្ 
- ឆ្ន ២ំ០២៣៖ សាង្សង់្អគារសិកាធំ
ម្ភនកម្ពស់៧ជាន់ (ម្ភនម្នទើពិយសាធន៍ 
ម្ជឈម្ណឌ លបយចេកវទិ្ា)

5,962.30                         10,654.50               3,973.00             5,962.30           14,627.50 

អគឧស, NUM ថវកិា
គគឹឹះសាា នតទ ល់
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              4,000.00                         -                 4,000.00                         -                           -                           -               8,000.00                        -   

បរធនបាលដនមូ្លនិធិការគសាវគជាវ 
គំនិត្ដចនគបឌិ្ត្ និង្នវានុវត្្ន៍ គតូ្វបាន
បយង្កើត្

បយង្កើត្មូ្លនិធិការគសាវគជាវ គំនិត្ដចន
គបឌិ្ត្ និង្នវានុវត្្ន៍ដនគកសួង្អប់រ ំ
យុវជន និង្កើឡា យដ្ឋយម្ភនការទ្ទ្លួ
សាគ ល់ និង្ផ្គបកាល យជា បរធនបាលសង្គម្

- ឆ្ន ២ំ០២២=១
- ឆ្ន ២ំ០២១=១               4,000.00               4,000.00             8,000.00                        -   

ម្ជឈម្ណឌ លនវានុវត្្ Mechatronic, ជើ
វបយចេកវទិ្ានិង្យម្កានិក និង្ឧទ្ាន 
វទិ្ាសាស្តស ្គតូ្វបានបយង្កើត្

បយង្កើត្ជឈម្ណឌ លនវានុវត្្ Mechatronic,
 ជើវបយចេកវទិ្ា និង្យម្កានិក និង្ឧទ្ាន 
វទិ្ាសាស្តស ្សគម្ភប់គាគំទ្ដ្ល់ ការអនុវត្្
កម្មវធិើសិកាវទិ្ាសាស្តស ្និង្បយចេកវទិ្ា
កគមិ្ត្ ម្ធយម្សិកាទុ្តិ្យភូមិ្

- ឆ្ន ២ំ០២២=១
- ឆ្ន ២ំ០២១=១                        -                          -   

ការគបកតួ្គបផ្ជង្យលើកកម្ពស់ការអប់រ ំ
វទិ្ាសាស្តសនិ្ង្បយចេកវទិ្ា គតូ្វបាន
យរៀបចំ យរៀង្រល់ឆ្ន ំ

ពគង្ើកសកម្មភាពគបកតួ្គបផ្ជង្យលើក
កម្ពស់ការអប់រវំទិ្ាសាស្តស ្និង្បយចេកវទិ្ា 
(ម្យហាគសពវទិ្ាសាស្តស ្ការគបកតួ្ 
គយគម្ភង្ ការគបកតួ្សយង្កត្ធម្មជាតិ្)

- ឆ្ន ២ំ០២១=២០០សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២២=៣០០សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២១=៣៥០សាលា

                       -                          -   

ចំននួគយគម្ភង្គសាវគជាវ គំនិត្ដចនគបឌិ្ត្
 និង្នវានុវត្្ន៍  ដនគគឹឹះសាា នសិកា
សាធារណៈ

គាគំទ្គយគម្ភង្គសាវគជាវ គំនិត្ដចនគបឌិ្ត្ 
និង្នវានុវត្្ន៍ដន គគឹឹះសាា ន សិកា
សាធារណៈយដ្ឋយថវកិារបស់បរធនបាល

- ឆ្ន ២ំ០២១=១០
- ឆ្ន ២ំ០២២=៥០
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥០

                       -                          -   

                        -                   600.00                   20.60                 768.00                         -                           -                    20.60             1,368.00 

ចំននួនាយកសាលាយរៀន ម្ភន
សម្ត្ាភាពអនុវត្្ការអប់រ ំឌ្ើជើថលតា
ម្សង់្្ដ្ឋ (កុម្ភរតូ្ច បឋម្ ម្ធយម្.ប 
ម្ធយម្.ទុ្ ឧត្្ម្ យគៅគបព័នធ យុវជន 
កើឡា) (យផ្ើម្ពើគយគម្ភង្ និង្ចូលរមួ្ពើ
រដ្ឋបយណ្ើ រៗ)

អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាពនាយក សាលាយរៀនយលើ
ការអប់រ ំឌ្ើជើថល - ឆ្ន ២ំ០២១= ២៧៥នាក់

- ឆ្ន ២ំ០២២= ១២៥នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ១៥៥

                100.00                   85.00                        -                  185.00 

ចំននួគគូបយគង្ៀនម្ភន សម្ត្ាភាពអនុវត្្
ការអប់រ ំឌ្ើជើថល (កុម្ភរតូ្ច បឋម្ 
ម្ធយម្.ប ម្ធយម្.ទុ្ ឧត្្ម្ យគៅគបព័នធ 
យុវជន កើឡា) (យផ្ើម្ពើគយគម្ភង្ និង្
ចូលរមួ្ពើរដ្ឋបយណ្ើ រៗ)

អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាពគគូបយគង្ៀនយលើការអប់រ ំ
ឌ្ើជើថល - ឆ្ន ២ំ០២១=៩ ៦៩៨នាក់

- ឆ្ន ២ំ០២២=២ ៦៨០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៣ ១៨០នាក់

                500.00                   20.60                 600.00                  20.60             1,100.00 

ផលសរម្រចទី៣៖ សរតថភាពរបស់បគុគលិកអបរ់សំម្មប់ការអបរ់ឌំ្ជីីថល

ផល សរម្រចទី២៖  រអកសូុីណសោរចបំាច់សម្មប់ោមំ្ទដល់ការបែោុ ឹះវរបធរម៌្សាវម្ជាវ ការពម្ងីក គនំតិម្ចាម្រឌ្តិ នងិការរលើកករពស់ នវានវុតោន ៍

ម្តូវបានពម្ងឹង សម្មប់ការអបរ់វិំទាសាស្រសោ នងិបរចចកវិទា
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ចំននួបុគគលិកអប់រមំ្ភន សម្ត្ាភាពអនុ
វត្្ការអប់រ ំឌ្ើជើថល (កុម្ភរតូ្ច បឋម្ 
ម្ធយម្.ប ម្ធយម្.ទុ្ ឧត្្ម្ យគៅគបព័នធ 
យុវជន កើឡា) (យផ្ើម្ពើគយគម្ភង្ និង្
ចូលរមួ្ពើរដ្ឋបយណ្ើ រៗ)

អភិវឌ្ឍសម្ត្ាភាពបុគគលិកអប់រ ំ (មិ្ន
បយគង្ៀន) យលើការអប់រ ំឌ្ើជើថល - ឆ្ន ២ំ០២១= ៧០នាក់

- ឆ្ន ២ំ០២២= ១០០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ១០០នាក់

                  83.00                        -                    83.00 

              2,226.30                 534.23               2,582.60               3,377.56                         -                           -               4,808.90             3,911.79 

              2,226.30                 534.23               2,582.60               3,377.56                         -                           -               4,808.90             3,911.79 

                277.60                 183.20                 337.60               2,584.30                         -                           -                  615.20             2,767.50 

ចំននួសាលាយរៀនបាន ពិនិត្យ និង្ 
កំណត់្  អត្្សញ្ញា ណអនក សិកា  ផ្ដ្ល
ម្ភន ត្គមូ្វការ ពិយសស ផ្ផនកគថលង់្ ពិការ
ផ្ភនក និង្យខ្ាយសតិ្បញ្ញា  យៅ
វទិ្ាល័យអប់រពិំយសស

កំណត់្អត្្សញ្ញា ណអនកសិកាផ្ដ្លម្ភន
ត្គមូ្វការពិយសស - ឆ្ន  ំ២០២១= ១សាលា

- ឆ្ន ២ំ០២២= ៦សាលា (KT)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៦សាលា

                    8.20                 274.30                        -                  282.50 

ការអប់រវំទិ្ាសាស្តស ្និង្បយចេកវទិ្ា និង្ 
ICT សគម្ភប់សិសសម្ភនពិការ ភាពគតូ្វ
បាន យលើកកម្ពស់យៅ វទិ្ាល័យអប់រ ំ
ពិយសស និង្វទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រពិំយសស

បយង្កើត្បនទប់ពិយសាធន៍ វទិ្ាសាស្តស ្និង្
ផគត់្ផគង់្សម្ភា រពិយសាធន៍ និង្យសវាអុើនធឺ
ណិត្យៅតាម្ វទិ្ាល័យអប់រពិំយសស និង្
វទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រពិំយសស

ឆ្ន ២ំ០២៣=៦វទិ្ាល័យ និង្ ១ វទិ្ាសាា ន                        -                          -   

ចំននួឯកសារ និង្សម្ភា រៈសិកា
សគម្ភប់ កម្មវធិើអប់រពំេុភាសា អប់រ ំ
ពិយសស និង្បរោិបនន ផ្ដ្លបាន
កសាង្ និង្ អភិវឌ្ឍ

កសាង្ អភិវឌ្ឍកម្មវធិើសិកា យសៀវយៅ
សិកា ឯកសារ និង្សម្ភា រៈសិកាសគម្ភប់
អប់រ ំពេុភាសា  អប់របំរោិបនន និង្អប់រ ំ
ពិយសស

- ឆ្ន ២ំ០២១=១ឯកសារ
- ឆ្ន ២ំ០២២= ៤ឯកសារ (CDPF, 
UNICEF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៥ឯកសារ

                  64.00                   59.50                 440.00                  59.50                504.00 

ចំននួយសៀវយៅសិកា និង្សម្ភា រៈសិកា
គតូ្វបានយបាឹះពុម្ា សគម្ភប់កម្មវធិើ អប់រ ំ
ពេុភាសា អប់របំរោិបនន  និង្អប់រ ំ
ពិយសស

យបាឹះពុម្ព យសៀវយៅ សិកា ឯកសារ សម្ភា រៈ
សិកាសគម្ភប់ អប់រ ំពេុភាសា  អប់រ ំ
បរោិបនន និង្អប់រពិំយសស

- ឆ្ន ២ំ០២១= MLE: 90,751 កាល + 
អប់រពិំយសស 1,400 កាល
- ឆ្ន ២ំ០២២= MLE: ៣០៥០០កាល +
 IE១៥០០កាល + អប់រពិំយសសl 
១៨០០ កាល 
- ឆ្ន ២ំ០២៣= MLE ១០ ០០០ + IE 
៤៥០០កាល+ Special ១៣០០កាល

                277.60                 111.00                 278.10                555.70                111.00 

ការអបរ់បំរយិាបនា រយនឌ្រ័ នងិបញ្ហា អនោរវិស័យរផសងៗ
វតថបុែំង៖ ធានាថ្ន ការអបរ់បំរយិាបនា រយនឌ្រ័ នងិបញ្ហា អនោរវិស័យរផសងៗរទៀតម្តូវបានបស្រញ្រ បចលូម្គបក់ម្រិតម្នម្រពន័ធអបរ់ ំ
 ផលសរម្រចទី១៖ ការចលូររៀនសរធរម៌្តូវបានបរងកើតដល់អាកសិកា ណដលមនតម្រូវការពរិសស
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ចំននួម៉្ភសុើនយបាឹះពុម្ពអកសរដគបយ ៍និង្ 
ដគបយ3៍D  ឧបករណ៍យភលង្ កំុពយូទ័្រយលើតុ្
 និង្ឧបករណ៍សគម្ភប់វាស់គត្យចៀក

ផគត់្ផគង់្សម្ភា រសគម្ភប់ការយរៀន និង្
បយគង្ៀនយៅវទិ្ាល័យអប់រពិំយសស និង្
វទិ្ាសាា នជាតិ្ អប់រពិំយសស

ឆ្ន ២ំ០២២៖ 
- ម៉្ភសុើនយបាឹះពុម្ពអកសរដគបយ ៍និង្ ដគបយ៍
3D=១០យគគឿង្  
- ឧបករណ៍យភលង្៥ឈុត្  កំុពយូទ័្រយលើតុ្ 
៣០យគគឿង្ និង្ឧបករណ៍សគម្ភប់វាស់
គត្យចៀក៥យគគឿង្

              1,870.00                        -               1,870.00 

              1,948.70                 351.03               2,245.00                 793.26                         -                           -               4,193.70             1,144.29 

ចំននួគគូបយគង្ៀន ម្យត្្យយសិកា បឋម្
សិកា ម្ធយម្សិកា  ផ្ដ្លបានបំប៉ន
សម្ត្ាភាព ស្ើពើការ អប់រ ំបរោិបនន

បំប៉ន សម្ត្ាភាពយលើការ អប់រ ំបរោិបនន
ដ្ល់គគូបយគង្ៀ ន យៅគគប់កគមិ្ត្

- ឆ្ន ២ំ០២១= ២៩០នាក់ (UNICEF)
- ឆ្ន ២ំ០២២= ៣៥១នាក់ (UNICEF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៣៧០នាក់

                222.00                   60.10                 275.00                  60.10                497.00 

ចំននួគគូយៅវទិ្ាល័យអប់រ ំពិយសស
ផ្ដ្លបានបំប៉ន និង្បណុ្ឹះបណ្្តល
សម្ត្ាភាពស្ើពើការអប់រពិំយសស និង្
កគមិ្ត្ឌ្ើបលូស្ើពើការអប់រពិំយសសយៅ
វទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រពិំយសស

បំប៉នសម្ត្ាភាពគគូបយគង្ៀនយៅ
វទិ្ាល័យអប់រ ំនិង្បណុ្ឹះបណ្្តលសម្ត្ា
ភាពស្ើពើការអប់រពិំយសស និង្កគមិ្ត្ឌ្ើបលូ
ស្ើពើការអប់រពិំយសសយៅវទិ្ាសាា នជាតិ្
អប់រពិំយសស

- ឆ្ន ២ំ០២១= ២១០ (UNICEF)
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១៩៧ (UNICEF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២០៤

                  25.70                   31.03                 184.00                 136.26                209.70                167.29 

ចំននួគគូអប់រពំេុភាសាកគមិ្ត្ម្យត្្យ ្
យសិកា និង្បឋម្សិកាទ្ទ្លួការ
បំប៉នស្ើពើការអប់រពំេុភាសា

បំប៉នសម្ត្ាភាពគគូម្យត្្យយ សិកានិង្
បឋម្សិកា ស្ើពើការអប់រពំេុភាសា

- ឆ្ន ២ំ០២១= ៣៥៤ នាក់ (UNICEF)
- ឆ្ន ២ំ០២២=៣៥៩ នាក់ (UNICEF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៣៦៧ នាក់

                  59.00                 237.00                        -                  296.00 

ចំននួសិសសយៅវទិ្ាល័យអប់រពិំយសស
ទ្ទ្លួបានអាហារូបករណ៍(យខ្ត្្)

ផ្ល់អាហារូបករណ៍ដ្ល់សិសសយៅ
វទិ្ាល័យអប់រពិំយសស (េូបចុក សាន ក់
យៅ និង្សម្ភា រៈសិកា)

- ឆ្ន ២ំ០២១= ៩៥៤
- ឆ្ន ២ំ០២២= ៩៧៩
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៩៩៤

              1,908.00               1,958.00             3,866.00                        -   

ចំននួយខ្ត្្ផ្ដ្លបានចុឹះពិនិត្យតាម្ដ្ឋន
ការអនុវត្្កម្មអប់រពំេុភាសា និង្អប់រ ំ
បរោិបនន

ពិនិត្យតាម្ដ្ឋន និង្ចុឹះជយួការយរៀននិង្
បយគង្ៀន កម្មវធិើអប់រ ំពេុភាសា និង្
អប់របំរោិបនន

- ឆ្ន ២ំ០២១= ១០យខ្ត្្ (UNICEF)
- ឆ្ន ២ំ០២២= ១២យខ្ត្្ (UNICEF)
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ១២យខ្ត្្

                  15.00                   33.00                   42.90                   60.00                  57.90                  93.00 

ចំននួអនកពាក់ព័នធផ្ដ្លបានចូលរមួ្ 
អភិវឌ្ឍកម្មវធិើអប់រពំេុភាសា និង្អប់រ ំ
បរោិបនន

យរៀបចំយវទិ្ការថ្នន ក់ជាតិ្ សិកាា សាលា គបជំុ
បូកសរុប និង្យលើកផ្ផនការបន្សគម្ភប់
កម្មវធិើអប់រពំេុភាសា និង្អប់របំរោិបនន

- ឆ្ន ២ំ០២១= ៣៦៧នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២= ២០០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=២០០នាក់

                    6.00                   85.00                        -                    91.00 

              5,060.00               4,440.00               5,140.00               3,600.00                         -                           -             10,200.00             8,040.00 

ចំននួសាលាយរៀនបានយរៀបចំ និង្ អនុវត្្ 
ផ្ផនការ   យឆ្លើយត្ប និង្ធន់ នឹង្ ហានិភ័យ
 និង្ យគគាឹះម្េន្រយ

យលើកកម្ពស់ការអនុវត្្វធិានការយឆ្លើយត្ប 
និង្ធន់នឹង្ េនិភ័យ និង្យគគាឹះ ម្េន្រយ
យៅតាម្ សាលាយរៀន គគប់ កគមិ្ត្

- ឆ្ន ២ំ០២២=១០
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១៥                   80.00                  80.00                        -   

ចំននួសាលាយរៀនបាន អនុវត្្យគាល
នយោបាយ   ស្ើកិចេការពារកុម្ភរ

ពគងឹ្ង្ការអនវុត្្កិចេការពារកុម្ភរ និង្
សុវត្ាិភាពកុម្ភរ យៅតាម្សាលាយរៀនគគប់
កគមិ្ត្ចំននួ១២៦

- ឆ្ន ២ំ០២១=១២៦សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២២=១២៦សាលា
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១២៦សាលា

                100.00               1,200.00                 100.00               1,600.00                200.00             2,800.00 

ផលសរម្រចទី៣៖ រសវាសំខាន់ៗ ម្តូវបានដល់អាកសិកាណដលមនតម្រូវការពរិសស (រយនឌ្រ័ ការការពារកមុរ សុវតថភិាពកមុរ ការអបរ់ផំៃវូចតិោ 

ផលសរម្រចទី២៖ រសវាអបរ់មំ្រក បរោយគែុភាពម្តូវបាន ផោល់ដល់អាកសិកាណដលមនតម្រូវការពរិសស
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ចំននួសាលាយរៀនម្ភនគបអប់សយស្តងាគ ឹះ
បឋម្ (៧០០សាលា )

បំពាក់គបអប់សយស្តងាគ ឹះបឋម្យៅសាលាយរៀន - ឆ្ន ២ំ០២១=៥៩៥៦
- ឆ្ន ២ំ០២២=៦៦៥៦
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៧៣៥៦

                200.00                        -                  200.00 

ចំននួសាលាយរៀនម្ភនចំណ្តត់្ ថ្នន ក់
តក យម្យួយ ើង្យៅ

ផ្ល់ចំណ្តត់្ ថ្នន ក់តក យម្យួយ ើង្យៅ
ដ្ល់សាលាយរៀន

- ឆ្ន ២ំ០២១=៧៦៤៧
- ឆ្ន ២ំ០២២=៨០៤៧
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៨៤៤៧ (UNICEF, Plan
 International)

              2,480.00               1,260.00               2,480.00                 500.00             4,960.00             1,760.00 

ចំននួអនកសិកាផ្ដ្លបានទ្ទ្លួ ការ
ពិនិត្យផ្ភនកយៅតាម្គគឹឹះសាា នសិកា

ផ្ល់ការពិនិត្យផ្ភនកដ្ល់សិសសយៅតាម្
គគឹឹះសាា នសិកា

- ឆ្ន ២ំ០២១= ១២០០០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២២=១១២០០០នាក់
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១៣២០០០នាក់ 
(Fred Hollows Foundation)

                800.00                        -                  800.00 

ចំននួបុគគលិកអប់រផំ្ដ្លទ្ទ្លួបានការ
បណុ្ឹះបណ្្តលពើយគាលការណ៍
គបតិ្បតិ្្ស្ើពើការសយស្តងាគ ឹះសុខ្ភាព ផលូវ
ចិត្្បឋម្

បណុ្ឹះបណ្្តលបុគគលិកអប់រពំើយគាល
ការណ៍គបតិ្បតិ្្ស្ើពើការសយស្តងាគ ឹះសុខ្ភាព 
ផលូវចិត្្បឋម្

- ឆ្ន ២ំ០២១= ៦០០
- ឆ្ន ២ំ០២២=១២០០
- ឆ្ន ២ំ០២៣=១៨០០
(EMDR, WHO, HAGAR, Plan 
International, Save The Children)

                320.00                 200.00                        -                  520.00 

ចំននួសាលាយរៀនម្ភនគបអប់សយស្តងាគ ឹះ
បឋម្ (៧០០សាលា )

បំពាក់គបអប់សយស្តងាគ ឹះបឋម្យៅសាលាយរៀន - ឆ្ន ២ំ០២១=៥៩៥៦
- ឆ្ន ២ំ០២២=៦៦៥៦
- ឆ្ន ២ំ០២៣= ៧៣៥៦

                200.00                        -                  200.00 

ចំននួសាលាយរៀនម្ភនចំណ្តត់្ ថ្នន ក់
តក យម្យួយ ើង្យៅ

ផ្ល់ចំណ្តត់្ ថ្នន ក់តក យម្យួយ ើង្យៅ
ដ្ល់សាលាយរៀន

- ឆ្ន ២ំ០២១=៧៦៤៧
- ឆ្ន ២ំ០២២=៨០៤៧
- ឆ្ន ២ំ០២៣=៨៤៤៧
(UNICEF, Plan International)

              2,480.00               1,260.00               2,480.00                 500.00             4,960.00             1,760.00 
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