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១.សាវតារ 
ក្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន  និងកី្ឡា បានអនុម័តគោលនគយាបាយសដីពីការអប់របំរយិាបនន នាខខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

គោលនគយាបាយគនេះមានចក្ខុ វសិ័យក្នុងការធានាបាននូវការគោរពសិទធិជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស ឱយទទួលបានការ
អប់រគំពញមួយជីវតិក្បក្បគោយគុណភាព បរយិាបនន និងសមធម៌។ ខផ្នការសក្មមភាពសក្មាប់អនុវតរគោលនគយាបាយសដី
ពីការអប់របំរយិាបនន បានោក្់គចញនូវសក្មមភាពរយៈគពលខវង និងរយៈគពលមធយម សក្មាប់អនុវតររយៈគពល៥ឆ្ន  ំចាប់ពី
ឆ្ន ២ំ០១៩ ដល់២០២៣។ 

១.១. ស្ថា នភាព និងបញ្ហា អាទិភាព 
គៅក្នុងពិភពគលាក្ មានជនមានពិការភាពក្បមាណជាង១ពាន់លាននាក្់ ក្នុងគនាេះជនមានពិការភាពចំនួន២០០លាននាក្់

ក្ំពុងក្បឈមនឹងជីវភាពរស់គៅគោយលំបាក្។ គៅប ុនាម នឆ្ន ខំាងមុខ បញ្ហា ពិការភាពនងឹកាល យជាក្របីារមភកាន់ខតធំគធង គោយស្ថរ
អក្តាពិការភាពកាន់ខតគក្ីនគ ងី ខដលបណ្តរ លមក្ពីជងំឺរុរំរ  គផ្សងៗ ដូចជា ទឹក្គនាមខផ្ាម មហារកី្ ជំងឺសររសឈាមគបេះដូង និង
ោច់សររសឈាមក្នុងខួរក្ាលជាគដមី។ ក្តារ គនេះទាមទារឱយគយងីទាងំអសោ់ន ក្តូវបគងកីនការយក្ចិតរទុក្ោក្ខ់ពស់ ក្នុងការខសែងរក្
ដំគណ្តេះក្ស្ថយទាន់គពលគវលា។  
 គសចក្រខីថលងការណ៍ជាសក្លសរីពីសិទធិមនុសសបានបញ្ហា ក្់ថា មនុសសទាងំអស់គក្ីតមក្មានសិទធិគសរភីាព សមភាព និង
គសចក្រីរថលថនូ រ។ គៅរថៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៦ មហាសននិបាតអងគការសហក្បជាជាតិបានអនុមត័អនុសញ្ហា សរីពសីិទធិជនពិការ 
គដីមបធីានាថា ជនមានពិការភាពក្ដូ៏ចជាមនុសសជាតទិាងំអស់ក្តូវទទួលបានសិទធិដូចោន រមួមាន សិទធិពលរដឋ សិទធិនគយាបាយ 
សិទធិគសដឋក្ចិចសងគម នងិសទិធិវបបធម៌ គោយោម នការខបងខចក្ និងគរសីគអីង។ តបំន់អាសុ ីនិងបា សុីហែកិ្ មានជនមានពិការភាព
ក្បមាណ៦៥០លាននាក្់ គសមីនឹង១៥% រនក្បជាជនសរុប ខដលក្ពុំងក្តូវបានបំគភលច ឬគមីលរលំង។ គ្លីយតបនឹងបញ្ហា គនេះ គៅ
រថៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៣ គសចក្រីក្បកាសថាន ក្់រដឋមស្តនរីសរីពទីសវតសរជ៍នពិការក្បចាតំំបន់អាសុី និងបា សុីហែកិ្ (២០១៣-
២០២២) បានគចញគសចក្រីក្បកាសទីក្ក្ុងអុីនឈាន់ និងក្ក្បខណឌ សក្មាប់សក្មមភាពគឆ្ព េះគៅរក្ការអប់រមំាន គុណភាព បរយិាបនន 
សមធម៌ និងការសិក្ាគពញមួយជីវតិសក្មាប់ទាងំអស់ោន ។ គសចក្រកី្បកាសគនេះ បានក្ំណតច់ក្ខុវសិយ័អប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ សក្មាប់
ការអភិវឌ្ឍក្បក្បគោយចីរភាព និងគតរ តគលីការអប់រខំបបបរយិាបនន សមធម៌ សំគៅផ្រល់ឱយមនុសសក្គបរូ់បទទួលបានឱកាសគសមី
ោន  គោយមិនគិតពីគភទ អាយុ ពណ៌សមបុរ ជាតសិ្ថសន៍ ជនជាតិគដីមភាគតចិ ភាស្ថ ស្ថសនា គនំិត នគយាបាយ គដីមក្ំគណីត 
ឬពិការភាព ជាពិគសសជនងាយរងគក្ោេះ។ គសចក្រីក្បកាសគនេះបានគូសបញ្ហា ក្់ថា “ោម ននរណ្តមាន ក្់ ក្តូវបានទុក្គចាលគ យី”។ 
 ក្បគទសក្មពុជាបាន្លងកាតស់ស្តងាគ ម នងិរបបក្បលយ័ពូជស្ថសន៍ ខដលបានបនសល់ទុក្នូវផ្លវបិាក្ជាគក្ចីនរមួទាងំជន
មានពិការភាពផ្ងខដរ។ ក្បជាជនក្មពុជាក្៏ក្បឈមនឹងការធាល ក្់គៅក្នុងពិការភាព គោយស្ថរក្ោប់មនី និងកាក្សំណល់ជាតិផ្្ុេះ
ខដលគសសសល់ពសីស្តងាគ ម។ គក្ៅពីគនេះ ពិការភាពគផ្សងគទៀតបណ្តរ លមក្ពីគក្ោេះថាន ក្់ចរចរណ៍ គក្ោេះថាន ក្់ការងារ ពិការពីក្ំគណីត 
ចាស់ជរ នងិមូលគហតុគផ្សងៗគទៀត។ តាមរបាយការណ៍ចគនាល េះជំគរឿនឆ្ន ២ំ០១៣ របស់ក្ក្សងួខផ្នការ ចំននួជនមានពិការភាព
គៅក្មពុជាមាន ៣០១,៦២៩នាក្់ គសមីនឹង២.០៦% រនក្បជាជនសរុប ១៤,៦៧៦,៥៩១នាក្់ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣ ក្នុងគនាេះបុរស
មានពិការភាពមានចំនួន ១៥៧,០០៨នាក្់ គសមីនឹង៥២.០៥% និងស្តសរីមានពិការភាពចំននួ ១៤៤,៦២២នាក្់ គសមីនងឹ
៤៧.៩៥%។ កុ្មារមានពិការភាពអាយុព០ីឆ្ន ដំល់១៤ឆ្ន មំានចំននួ ៣២,០៥៦នាក្ ់គសមីនឹង១០.៦៣% រនជនមានពិការភាព
សរុប។ ទិននន័យគនេះអាចគធែីជាមូលោឋ នក្នុងការក្ណំត់សក្មមភាពជាក្់ខសរង និងការវនិិគយាគក្បក្បគោយគជាគជ័យសក្មាប់ជន
មានពិការភាពក្គប់រូប។ រជរោឋ ភិបាលក្មពុជាបានោក្់គចញយុទធស្ថស្តសរចតុគកាណដំណ្តក្់កាលទី៤ ខដលចតុគកាណទី៤ មុំទី៣ 
អាទិភាពទី៤ ខចងអំពីការបនរគោលនគយាបាយជាតិចំគពាេះជនមានពិការភាពតាមរយៈក្ក្ុមក្បឹក្ាសក្មមភាពជនពិការ ការពក្ងឹង



ទំព័រទី-3 
 

ការអនុវតរចាប់សរពីីក្ចិចការពារ និងគលីក្ក្មពស់សទិធិជនពិការ ការជំរុញក្ិចចការពារ និងគលីក្ក្មពស់សិទធិ និងសុខុមាលភាពជន
ពិការក្សបតាមអនុសញ្ហា របស់អងគការសហក្បជាជាតសិរីពីសិទធិជនពិការ។ ខផ្នការយុទធស្ថស្តសរជាតិ សរីពីពិការភាពឆ្ន ២ំ០១៤-
២០១៨ មានទិសគៅជាយុទធស្ថស្តសរសំខាន់ៗចំននួ០៩ គតរ តគលីការកាត់បនាយភាពក្ក្ីក្ក្របស់ជនមានពិការភាព ការផ្រល់គសវា
សុខភាពក្បក្បគោយគុណភាព និងសមភាព ក្ពមទាងំការស្ថរ រលទធភាពសក្មមភាពកាយសមបទា និងសតិបញ្ហា  ការ ផ្រល់គសវា 
យុតរិធម៌ ការការពារ ការគរសីគអីង ការរគំលាភបំពាន ការក្បមាថ ការគក្ងក្បវញ័្ច គលីជនមានពិការភាព។ ខផ្នការគនេះគតរ តគៅគលីការ
អប់រ ំ ការចូលរមួក្នុងការសខមរងមតិ ការទទួលព័ត៌មាន និងទំនាក្់ទំនងចំគពាេះជនមានពិការភាព ការធានាសមភាពគយនឌ្័រ 
និងការគលីក្ក្មពស់សមតាភាពស្តសរី និងកុ្មារមានពិការភាព ការពក្ងឹង និងពក្ងីក្ក្ិចចសហក្បតិបតរិការជាមួយថាន ក្់អនររជាតិផ្ងខដរ។  

ពីឆ្ន ២ំ០០៨-២០១៨ក្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា បានអនុវតរគោលនគយាបាយសរីពីការអប់រកុំ្មារមានពិការភាព
ខដលធានាចំគពាេះកុ្មារ និងយុវជនក្មពុជាទាំងអស់ឱយមានឱកាសគសមីៗោន ក្នុងការទទួលបានការអប់រកំ្ក្មិតមូលោឋ ន ក្នុង និង
គក្ៅក្បព័នធ គោយមិនក្បកាន់ក្ក្មិតជីវភាព គភទ ភូមិស្ថស្តសរ កាយសមបទា និងជនជាតិគ យី។ ជាក្់ខសរង ក្នុងឆ្ន សំកិ្ា២០១៧-
២០១៨ កុ្មារ និងយុវជនមានពិការភាព ចំនួន៥៤,៨៣៨នាក្់ ក្សី២២,៦២១នាក្់បានចូលគរៀន។ មាក្តា៧៤ រនរដឋធមមនុញ្ា
របស់ក្ពេះរជាណ្តចក្ក្ក្មពុជា បានក្ំណត់ថា “រដឋជួយឧបតាមភជនពិការ នងិដល់ក្គួស្ថរយុទធជនខដលបានបូជាជីវតិគដីមបី
ក្បគទសជាតិ”។  ចាប់សរីពីការអប់រកំ្តង់មាក្តា៣៨ បានខចងថា  “រដឋគលីក្ទឹក្ចិតរ និងជំរុញឱយមានការអប់រពំិគសស សក្មាប់ជន
ពិការ និងអនក្សិក្ាពូខក្ ខដលមានគទពគកាសលយ និង/ឬបញ្ហា ខពស់។ ការអប់រពំិគសសផ្រល់ចំគពាេះអនក្សិក្ាពូខក្ឱយក្សបតាម
បញ្ហា  និងគទពគកាសលយរបស់អនក្សិក្ាគនាេះ  និងផ្រល់លទធភាពឱយអនក្សិក្ាមានពិការភាពអាចសិក្ាបានគោយសមរមយ”។ ចាប់
សរីពីក្ិចចការពារ  និងគលីក្ក្មពស់សទិធិជនពិការក្តង់មាក្តា២៧  រហូតដល់មាក្តា៣២ បានគលីក្ក្មពស់សិសស និសិសតមានពិការភាព
ក្គប់រូបឱយមានសិទធចូិលសកិ្ា និងទទលួបានការអប់រ។ំ 
 គ្លីយតបគៅនឹង រដឋធមមនុញ្ា ចាប់សរពីីការអប់រ ំ ចាប់សរពីីក្ិចចការពារ និងគលីក្ក្មពសស់ិទធិជនពិការ និងគោល
នគយាបាយនានា  ក្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ឡីាបានគរៀបចំគោលនគយាបាយសរីពីការអប់របំរយិាបនន។ គោលនគយាបាយគនេះ 
បានក្ំណតអ់ំពចីក្ខុវសិ័យ គោលបំណង គោលគៅ យុទធស្ថស្តសរ និងខផ្នការសក្មមភាពសក្មាប់ការអបរ់បំរយិាបនន គដីមបគីលីក្ស្ួយ
សិទធិជនសាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការពិគសសឱយទទួលបានការអប់រគំពញមួយជីវតិក្បក្បគោយគុណភាព បរយិាបនន និងសមធម៌។  

ខផ្នការសក្មមភាព និងការគបដជាា ចិតរខដលគធែីគ ីងគោយក្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡាក្៏ជាការគ្លីយតបមួយ
ចំគពាេះគោលគៅអភិវឌ្ឍក្បក្បគោយចីរភាព ខដលជាក្ក្បខណឌ អភិវឌ្ឍសក្លចមបងសក្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៥-២០៣០។ គោលគៅ
អភិវឌ្ឍក្បក្បគោយចីរភាពបានបញ្ចូ លការគតដ តការយក្ចិតរទុក្ោក្់ដល់ជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស ក្បក្បគោយគុណភាព 
សមធម៌ បរយិាបនន និងការសិក្ាគពញមួយជីវតិ។ គោលគៅទាំងគនាេះ រួមមាន៖ 

 គោលគៅទី១ ៖  កាត់បនាយភាពក្ក្ីក្ក្ បគងកីនក្ិចចការ និងជំរុញទសសនវសិ័យការងារ 
 គោលគៅទី២ ៖ គលីក្ក្មពស់ការចូលរួមក្នុងដំគណីរការនគយាបាយ និងការសគក្មចចិតរ 
 គោលគៅទី៣ ៖ ខក្លមាឱកាសគក្បីក្បាស់បរសិ្ថា នរូបវន័រមគធោបាយដកឹ្ជញ្ាូ នស្ថធារណៈ ចំគណេះដងឹ ពត័៌មាន 

និងទំនាក្់ទំនង 
 គោលគៅទី៤ ៖  ពក្ងឹងក្ិចចការពារសងគម 
 គោលគៅទី៥ ៖ ពក្ងីក្ក្ិចចអនររគមន៍ និងអប់របំឋម 
 គោលគៅទី៦  ៖ ធានាសមភាពគយនឌ្័រ និងការគលីក្ក្មពស់សមតាភាពស្តសរី 
 គោលគៅទ៧ី  ៖ ធានាការកាត់បនាយ និងក្គប់ក្គងហានិភ័យគក្ោេះមហនររយខដលមានរមួបញ្ចូ លជនមានពិការភាព 
 គោលគៅទី៨  ៖  ខក្លមាភាពអាចទុក្ចិតរបាន និងភាពអាចគក្បៀបគធៀបបានរនទិននន័យជនមានពិការភាព 
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 គោលគៅទី៩ ៖ ពគនលឿនការផ្ដល់សចាច បន័ និងការអនុវតរអនុសញ្ហា សដពីីសិទធិជនពិការ នងិការគធែីសុខដុមនីយក្មម
នីតិក្មមជាតិជាមួយអនុសញ្ហា គនេះ 

 គោលគៅទី១០ ៖  ពក្ងីក្ក្ិចចសហក្បតិបតរិការថាន ក្់អនុតំបន់ ថាន ក្់តំបន់ និងថាន ក្់អនររតំបន់។ 
 ខផ្នការសក្មមភាពសក្មាប់អនុវតរគោលនគយាបាយសដីពីការអប់របំរយិាបននឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ក្តូវបានគរៀបចំ
គ ីងគដីមបីោក្់គចញនូវសក្មមភាពអនុវតរជាក្់លាក្់ សំគៅសគក្មចចក្ខុ វសិ័យ គោលបំណង គោលគៅ និងយុទធស្ថស្តសរ។ 
 

១.២. ចក្ខុ វសិយ័ 
អភិវឌ្ឍជនសាតិក្នុងគសចក្រីក្តូវការពិគសសក្គប់រូបឱយទទួលបានការអប់រគំពញមួយជីវតិក្បក្បគោយគុណភាព បរយិាបនន  

និងសមធម៌។ 
១.៣. គោលបណំង 
បណរុ េះការអប់រដំល់ជនសាិតក្នុងគសចក្រកី្តូវការពិគសសឱយមានវជិាា សមបទា បំណិនសមបទា និងចរយិាសមបទា គពញគលញ 

គដីមបចូីលរមួអភិវឌ្ឍសងគមជាតិ។ 

២.គោលគៅ 
 ធានាការក្ំណត់អតរសញ្ហា ណបឋម ការវាយតរមល និងអនររគមន៍ទាន់គពល 
 ផ្រល់គសវាអប់រមំានគុណភាព ក្បក្បគោយបរយិាបនន សមធម៌ នងិការសិក្ាគពញមួយជីវតិ 
 ក្ស្ថងសមតាភាព នងិគលីក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍជំនាញដល់ក្គូបគក្ងៀន និងគណៈក្គប់ក្គងស្ថលាគរៀន 
 គលីក្ក្មពស់ការយល់ដងឹ និងការចូលរមួ។ 

៣.យទុ្ធសាស្រសត 
 គោលនគយាបាយសដីពីការអប់របំរយិាបននឆ្ន ២ំ០១៨ នងិខផ្នការសក្មមភាពសក្មាប់អនុវតរគោលនគយាបាយសដីពីការអប់រ ំ
បរយិាបននឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ក្តូវបានគរៀបចំគ ីងតាមរយៈក្ិចចពិគក្ោេះគយាបល់ជាគក្ចីនគៅថាន ក្់ជាតិ និងថាន ក្់គក្កាមជាតិ    
ក្ពមទាងំរដគូអភិវឌ្ឍនានា។ ក្ិចចពិគក្ោេះគយាបល់គនេះបានជួយក្ំណតព់ីយុទធស្ថស្តសរសំខាន់ៗ ខដលជាមូលោឋ នសក្មាប់គរៀបចំ
ខផ្នការសក្មមភាពគដមីបអីនុវតរ។ 

៣.១. វសិ្ថលភាព 
 

 ខផ្នការសក្មមភាពអប់របំរយិាបនន ក្គបដណរ ប់ការផ្រល់គសវាអប់រសំក្មាប់អនក្សិក្ាមានតក្មូវការពិគសស ចាប់ពីក្ក្មតិ
មគតរយយសិក្ា ដលក់្ក្មិតឧតរមសកិ្ា តាមរូបភាពអប់រ ំក្នុងក្បពន័ធអប់រ ំគក្ៅក្បព័នធអប់រ ំនិងការអប់រគំក្ៅផ្លូវការ។ 

 គយាងតាមក្បកាសអនររក្ក្សួងឆ្ន ២ំ០១១ សរពីីការចំខណក្ថាន ក្់ក្បគភពិការភាពដូចខាងគក្កាម៖ 

 ពកិារកាយសមបទា 
- ពបិាក្ក្នុងការគធែចីលនា ៖ ជនទាងំឡាយណ្តខដលមានលទធភាពគធែីចលនា(គោយរងកាយ) តល ស់ទគីោយ

លំបាក្ ឬលំបាក្ក្គក្មីក្ខផ្នក្ណ្តមួយរនរងកាយ ឬមិនអាចក្គក្មីក្បាន។ ឧទាហរណ៍៖ ោច់រដ ោច់គជីង 
សែិតរដ សែិតគជីង សែិតស្ថច់ដុំ ោងំសនាល ក្់ បាក្់្ាឹង ស្ថច់ដុំរញួខលី ខូចក្បព័នធបញ្ហា ចលនារបស់ខួរក្ាល គជីងគខែរ 
គជីងខក្ក្ ទន់ក្តឹមក្រដ គជីងទន់ ខូចក្ទង់ក្ទាយពីក្ំគណីត ស្ថល ប់មួយចំគហៀងខលួន / ក្ំណ្តត់ខលួន / អវៈយវៈ ខូច
សររស (Nerve) ក្ំហូច្ាឹងខនង (គកាងគៅមុខ គកាងគៅចំគហៀង និងគកាងគៅគក្កាយ) ពិការគោយស្ថរផ្ល
វបិាក្រន ជំង ឺខូចស្ថម មាខ ង ភាល ត់ក្តោគធៃន់ធៃរ របួសខួរ្ាឹងខនង ក្គិចធៃន់ធៃរ រលាក្ធៃន់ធៃរ (គភលីង ទឹក្អាសុីត...)។   

- ពបិាក្ក្នុងការស្ថដ ប ់ ៖ ជនទាងំឡាយណ្តខដលពបិាក្ក្នុងការស្ថរ ប់ ឬលទធភាពរនការស្ថរ ប់ចុេះគខាយ ឬមិន
អាចស្ថរ ប់បាន (ពីក្ំគណីត គោយស្ថរគក្ោេះថាន ក្់ ឬរបួស ឬជំងឺ ឬវយ័ជរ... ។ល។) ឧទាហរណ៍៖ ថលង់ 
ក្តគចៀក្អត់រនធ ពុំមានក្ក្ោសក្តគចៀក្ ធាល យក្ក្ោសក្តគចៀក្ គហៀរអំគៅអំខបក្ធៃន់ធៃរ រនធក្តគចៀក្មានដុំពក្។ 
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- ពបិាក្ក្នុងការនយិាយ ៖ ជនទាងំឡាយណ្តខដលពិបាក្ក្នុងការនិយាយ និយាយមិនចាស់ ឬនយិាយមិនរចួ
ទាល់ខតគស្ថេះ ឬអនក្ដរទពិបាក្ស្ថរ ប់ (ពកី្ំគណីត គោយស្ថរគក្ោេះថាន ក្់ ឬរបួស ឬជំង ឺ ឬវយ័ជរ...។ល។) 
ឧទាហរណ៍៖ និយាយក្តឡាន់ (អណ្តរ តធំ) / ក្តដិតធៃន់ធៃរ ខ្បក្ក្អូមមាត់ ក្ក្គ តីក្ក្ងួរ និយាយមិនចាស ់
និយាយមនិគចញ គ ផ្លវបិាក្រនជំង ឺ។ 

- ពបិាក្ក្នុងការគមលី ៖  ជនទាងំឡាយណ្តខដលមានគំគហញីចុេះគខាយ ឬមិនអាចគមីលគ ញី (ពីក្ំគណីត
គោយស្ថរគក្ោេះថាន ក្់ ឬរបួស ឬជំងឺ ឬវយ័ជរ...។ល។) ឧទាហរណ៍៖ ងងឹតខភនក្មាខ ង ឬទាងំសងខាង សែិត
សររសបាតខភនក្ ខភនក្គលៀនគមីលមិនគ ញី ក្ន្ុយខថលនធៃនធ់រ ខភនក្គ ងីបាយ ក្តាក្់កូ្មធៃនធ់ៃរបណ្តរ លមាន
ខក្បងចាក្់ ខភនក្ក្សគលៀង ខភនក្មីញ ូ ប ធាល ក្់ក្តបក្ខភនក្ សនាល ក្ក្ញ្ចក្់ខភនក្ សំពាធទឹក្ក្នុងខភនក្គក្នីគ ងី រលាក្
សររសបាតខភនក្ ងងឹតពណ៌។  

- ពបិាក្សររីងគខាងក្នុង៖  ជនទាងំឡាយណ្តខដលវេះកាត់សររីងគខាងក្នុង សំខាន់ៗ  (គោយមានការបញ្ហា ក្ព់ី
ក្គូគពទយជំនាញ) ឬគខាយសររីងគខាងក្នុង ឬចុេះគខាយមុខងាររនភាពសុ្ថ ំ និងមានជំងឺរុរំរ  ...។ល។ 
ឧទាហរណ៍៖ គខាយមុខងារសររីងគ៖ គបេះដូង ក្ក្គលៀន ក្បព័នធដគងាមី តក្មងគនាម គពាេះគវៀន គថលីម។  

 ពកិារសតបិញ្ហា  
ជនទាងំឡាយណ្តខដលមានផ្លវបិាក្ក្នុងការចងចា ំ គភលចគក្ចីន ឬមិនអាចគធែីដូចមនុសសដរទគទៀត ខដលមានអាយុ

ដំណ្តលោន  (ពកី្ំគណីតគោយស្ថរគក្ោេះថាន ក្់ ឬរបួស ឬជងំឺ។ល។) ឧទាហរណ៍៖ បញ្ហា លូតលាសយ់តឺ គរៀនគខាយ / ការចងចាំ
មានក្ក្មិត (Cretinism) ខូចក្បពន័ធបញ្ហា ក្នុងខួរក្ាល (Cerebral Palsy) និងជងំឺគោនស្ថងំក្ដូម  មានចរតិទុយមុយ(Autism)  

 ពកិារផ្លូវចតិរ   
ជនទាងំឡាយណ្តខដលមានវបិបតរិខផ្នក្អាក្បបក្ិរយិា អារមមណ៍ និងការគិត ខដលគកី្តគ ងីជាក្បចា ំ គហីយរខំានដល់

ការបំគពញមុខងារក្បចាំរថៃ។ ឧទាហរណ៍៖ អាក្កាត និយាយ គសីច យំ គក្ចៀង រគំលង ខតមាន ក់្ឯងខុសពីក្បក្ក្តី សមឹងស្ថម ត 
គជរគគគជរឯង វាយ ឬក្បក្ពឹតរអំគពីហងិាគោយមិនដឹងខលួន មិនដឹងគក្ោេះថាន ក្់ ជងំឺមន្លិសងសយ័ វកិ្លចរតិ ខូចសតិអាមមណ៍ 
តានតឹងផ្លូវចិតរ ជងំឺធាល ក្់ទកឹ្ចតិរ ថប់អារមមណ៍ ជំងឺវគងែង ។ 

 ពកិារគផ្សងៗ 
ជនទាងំឡាយណ្តខដលលំបាក្ក្នុងការបំគពញតនួាទីខផ្នក្រងកាយ ឬតួនាទីក្នុងសងគម ឬពិការខដលមិនអាចចាតចូ់ល

គៅក្នុងក្បគភទពិការណ្តមួយខាងគលី ឬពហុពិការ។  ឧទាហរណ៍៖ មុខមាតខូ់ចក្ទង់ក្ទាយ ក្ាលធំ គតឿ  ក្ក្ិន ពក្ក្ ផ្លវបិាក្
ក្នុងការបំគពញមុខងារគោយស្ថរគក្ោេះថាន ក្់ និងជងំឺរុរំរ  ...។ល។ 

៣.២. យុទធស្ថស្តសរសខំាន់ៗ  
ខផ្នការសក្មមភាពគតដ តគលីយុទធស្ថស្តសរសំខាន់ៗចំនួន៩ដូចខាងគក្កាម៖  
  ១. អភិវឌ្ឍក្ក្បខណឌ ចាប់ នងិយនរការ 
២. សហការអនររក្ក្សួងក្នុងការក្ំណត់អតរសញ្ហា ណ  
៣. អភិវឌ្ឍក្បព័នធក្បមូលទិននន័យ នងិព័ត៌មាន 
៤. ផ្ដល់ការអប់រមំានគុណភាពក្បក្បគោយបរយិាបនន និងសមធម ៌
៥. ធានាឱកាសអប់រកំ្បក្បគោយគុណភាព សមភាព និងសមធម៌សក្មាប់សិសសក្សីសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស 
៦. អភិវឌ្ឍគំនូសបលង់តាមបរបិទក្នុងក្បគទស សក្មាប់ការស្ថងសង់អោរសិក្ា និងអនាម័យស្ថា ត 
៧. ក្ស្ថងសមតាភាពក្គូ និងគណៈក្គប់ក្គងស្ថលាគរៀន 
៨. គលីក្ក្មពស់ការយល់ដងឹពីគោលនគយាបាយសដពីីការអប់របំរយិាបនន  

  ៩. ពក្ងឹងចំគណេះដងឹ តួនាទី ការទទួលខុសក្តូវ និងការចូលរមួរបសអ់នក្ពាក្ព់័នធ 

៤ .សគងេបសរម្មភារសខំាន់ៗ 
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ផែនរសខំាន់ៗ សរម្មភារសព្មាប់រយៈគរលម្ធ្យម្ 
(២០១៩-២០២១) 

សរម្មភារសព្មាប់រយៈគរលផវង
(២០១៩-២០២៣) 

១. ការបង ក្ើតយនតការ 
និ្ក្កបខណ្ឌ គតិយុតត 

 គធែីបចចុបបននក្មម និងពក្ងឹងសមតាភាពក្កុ្មការងារអប់រ ំ
បរយិាបនន និងអនក្សិក្ាខដលមានគទពគកាសលយ 
និង/ឬបញ្ហា ខពស់ថាន ក់្ក្ក្សួង អយក្ថាន ក់្មនី្រអយក្. 
រជធានី គខតរ ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង ក្សុក្ ខណឌ  ក្គឹេះស្ថា ន
សិក្ាស្ថធារណៈ  

 បគងកីត គធែីសុពលភាព និងផ្សពែផ្ាយឯក្ស្ថរ
បទោឋ នគតិយុតរពាក់្ព័នធការអប់របំរយិាបនន និង
អនក្សិក្ាពូខក្ ខដលមានគទពគកាលសលយ និង/
ឬបញ្ហា ខពស់  គរៀបចំខផ្នការសក្មមភាព សរីពីការ
អប់របំរយិាបននឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

២.ែតល់ការអប់រមំាន
គុណ្ភាពក្រកបងោយ
បរយិាបនន និ្សម្ធម៌្ 

 ផ្លិតគសៀវគៅសំគ ង (Audio Book) សមាភ រៈ 
(2D, 3D)  សក្មាប់បគក្ងៀនសិសសពិការខភនក្ និង
ខក្សក្មួលក្ញ្ច ប់សមាភ រអំណ្តនថាន ក់្ដំបូងជា 
អក្សររក្បយ ៍ អក្សរពុមពធំសក្មាប់សិសសពិការខភនក្ 
និងសិសសគខាយគំគហញី 
 

 បំប នវធីិស្ថស្តសរបគក្ងៀនខដលមានភាពបត់ខបន 
មានលក្ខណៈជាសិសសមជឈមណឌ លគោយ    
គក្បីក្បាស់ក្ញ្ច ប់អំណ្តនថាន ក់្ដំបូងសក្មាប់
សិសសពិការខភនក្  គ ថលង់ 

 គរៀបចំក្បព័នធវាយតរមល មានភាពបត់ខបន គដីមបឱីយ
ជនមានតក្មូវការពិគសសអាចចូលរមួក្ប ង 
និងផ្រល់ការសមក្មបសក្មួលសមក្សប 

 ពក្ងឹងថាន ក់្អប់រពិំគសស និងថាន ក់្សមាហរណក្មម
គៅក្គប់ភូមិសិក្ាគដីមបផី្ដល់ការអប់រឱំយសមក្សប
គៅនឹងអាយុរបស់ជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការ
ពិគសស 

៣.ការគកំ្រហិរញ្ញវតថុ  
 

 សហការជាមួយក្ក្សួង ស្ថា ប័នពាក់្ព័នធ រដឋបាល
មូលោឋ ន វសិ័យឯក្ជន និងសមបុរសជន គដីមបី
គក្ៀរគរធនធានហរិញ្ាវតាុោកំ្ទដល់អនក្សិក្ាខដល
មានតក្មូវការពិគសស 

 ធានាការវភិាជន៍ថវកិារដឋ ក្នុងការោកំ្ទការសិក្ា
ជនខដលមានតក្មូវការពិគសស 

 សហការជាមួយក្ក្សួង ស្ថា ប័នពាក់្ព័នធ រដឋបាល
មូលោឋ ន វសិ័យឯក្ជន និងសមបុរសជន គដីមបី
គក្ៀរគរធនធានហរិញ្ាវតាុោកំ្ទដល់អនក្សិក្ា
ខដលមានតក្មូវការពិគសស 

 ធានាការវភិាជន៍ថវកិារដឋ ក្នុងការោកំ្ទការ
សិក្ាជនខដលមានតក្មូវការពិគសស 

៤.ការបណុ្្ុះបណ្្ដល
ធនធានម្នុសស 

 ពក្ងឹងគុណវុឌ្ឍក្គូបគក្ងៀន គៅគលីជំនាញថមី ដូចជា
ខស្ម(STEM) សក្មាប់ក្គូបគក្ងៀនវទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសស 

 អភិវឌ្ឍក្មមវធីិគរុគកាសលយអំពីពិការភាពសក្មាប់
បំប នក្គូ គៅវទិោស្ថា នជាតិអប់រពិំគសស 

 អភិវឌ្ឍឯក្ស្ថរបណរុ េះបណ្តរ លក្គូសក្មាប់
បគក្ងៀនជនសាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការពិគសសគៅ
ក្គប់ភូមិសិក្ា 

 អភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា និងគសៀវគៅសិក្ាគោល        
សក្មាប់បគក្ងៀនសិសសមានពិការភាពដូចជា ពិការ
ខភនក្ គថលង់ សតិបញ្ហា ...។ល។ 
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៥ .ផែនការសរម្មភារ 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព  សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 

 យុទធស្ថស្តសរ ៥.១. ការអភិវឌ្ឍក្ក្បខណឌ ចាប ់និងយនរការ          
គោលបំណង ៖ គរៀបចំលិខិតបទោឋ នគតិយុតរ និងយនរការសក្មាប់អនុវតរគោលនគយាបាយ ក្ក្បខណឌ ចាប់ ខដលមានសក្មមភាពជាក់្លាក់្ គពលគវលា ធនធាន និងអនក្ទទួលខុសក្តូវឱយមានក្បសិទធភាព។ 
ផ្លសគក្មច ៖  ជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសសទទួលបានគសវាអប់រ ំក្បក្បគោយគុណភាព សមធម៌ បរយិាបនន និងការសិក្ាគពញមួយជីវតិ។ 

៥.១.១ គរៀបចំលិខិត
បទោឋ ន និងយនរការ
សក្មាប់អនុវតរគោល
នគយាបាយសរីពីការអប់រ ំ
បរយិាបនន ឱយមាន 
ក្បសិទធភាព 

៥.១.១.១ គធែីសុពលភាព 
និងផ្សពែផ្ាយឯក្ស្ថរ 
បទោឋ នគតិយុតរពាក់្
ព័នធការអប់របំរយិាបនន 
និងអនក្សិក្ាពូខក្ ខដល
មាន គទពគកាសលយ និង/
ឬបញ្ហា ខពស់ 

ចំនួនឯក្ស្ថរ    
បទោឋ នគតិយុតរ
ពាក់្ព័នធការអប់រ ំ  
បរយិាបនន និងអនក្
សិក្ាពូខក្ ខដល
មានគទពគកាស
លយ និង/ឬបញ្ហា
ខពស់ 

ឯក្ស្ថរគតិយុតរ
ចំនួន៥៖ មាន
អនុក្កឹ្តយ      
ស្ថរចរខណនា ំ     
គសចក្រីខណនា ំ
ក្តូវបានសគក្មច 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-អាជាា ធរ  នា.ពាក់្ព័នធ 
-មនី្រ រជធានី គខតរ 
-ការ.ិអយក្.ក្ក្ុង ក្សុក្
ខណឌ  និងរដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $១២,000   

៥.១.១.២ គរៀបចំខផ្ន
ការសក្មម ភាពសរីពីការ
អប់រ ំបរយិាបននឆ្ន ំ
២០១៩-២៣ 

ខផ្នការ
សក្មមភាពសរីពី
ការអប់របំរយិាបនន
ឆ្ន ២ំ០១៩-២៣ 
បានគរៀបចំ និង
អនុម័ត 

ខផ្នការ
សក្មមភាពសរីពី
ការអប់រ ំ         
បរយិាបនន 
២០១៩-២៣ 
បានអនុម័ត និង
ោក់្ឱយអនុវតរ 

X     -នា.អប់រពិំគសស 

-នា.ពាក់្ព័នធ               
-មនី្រ រជធានី គខតរ  
-ការ.ិអយក្.ក្កុ្ង ក្សុក្ 
ខណឌ  
-អាជាា ធរ និងរដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $0   
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យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព  សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព     
ទទួលដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.១.២ គលីក្ក្មពស់ និង
ពគនលឿនការអនុវតរន៍គោល
នគយាបាយ  ក្ក្បខណឌ
ចាប់ យនរការពាក់្ព័នធ
ខដលមានក្ស្ថប់ និង យនរ
ការថមី 

៥.១.២.១ ពក្ងឹងការ
អនុវតរ ខផ្នការ
សក្មមភាព  សរីពីការ
អប់របំរយិាបនន 
២០១៩-២០២៣ និង
គរៀបចំខផ្នការ អនុវតរ 

ខផ្នការ
សក្មមភាពសរីពី
ការអប់របំរយិាបនន 

ចំនូន២ដង ក្នុង
ឆ្ន ២ំ០១៩៖ 
ថាន ក់្ក្ក្សួង និង
អនក្ពាក់្ព័នធ(១) 
ក្ក្មិត រជធានី 
គខតរ/ ក្ក្ុង ក្សុក្ 
ខណឌ  (១) 

X     -នា.អប់រពិំគសស 
-នាយក្ោឋ ន និងរដគូ
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $១២,៥00 

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយក្.  
-ការ.ិអយក្. 

៥.១.៣ ក្ស្ថងខផ្នការ
សក្មមភាពនានា គោយ
មានសក្មមភាពជាក់្លាក់្ 
គពលគវលា ធនធាន និង
ការទទួលខុសក្តូវ 

៥.១.៣.១ កិ្ចចក្បជំុ
គរៀបចំខផ្នការ
សក្មមភាពជាក់្លាក់្
គដីមបគី ល្ីយតបគៅនឹង
ការអប់របំរយិាបនន 
បញ្ចូ លគៅក្នុងខផ្នការ
ក្បតិបតរិក្បចាឆំ្ន រំបស់ 
ក្ក្សួង មនី្រ រជធានី 
គខតរ ការ.ិអយក្ ក្ក្ុង 
ក្សុក្ ខណឌ  ស្ថលាគរៀន 

ខផ្នការសក្មម
ភាព ជាអាទិភាព
គ ល្ីយតបគៅនឹង
ការអប់របំរយិាបនន 

កិ្ចចក្បជំុចំនួន   
២គលីក្គដីមបី
បញ្ចូ ល ខផ្នការ
សក្មមភាពអប់រ ំ
បរយិាបននគៅក្នុង
ខផ្នការក្បតិបតរិ
ក្បចាឆំ្ន អំាទិភាព 
គៅនឹងការអប់រ ំ    
បរយិាបនន 
ក្ក្សួង(១) រជ
ធានីគខតរ(២៥)  
ក្ក្ុង ក្សុក្ ខណឌ  
(១៩៧) 

X
  

X
  

X
  

X
  

X
  -នា.អប់រពិំគសស 

-មនី្រអយក្  
-ការ.ិក្កុ្ង ក្សុក្ ខណឌ  
និងរដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $១២,000   



ទំព័រទី-9 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ   

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព ទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.១.៤ ផ្សពែផ្ាយគោល
នគយាបាយ និងខផ្នការ
សក្មមភាពសក្មាបក់ារ
អនុវតរន៍គោល
នគយាបាយ 

៥.១.៤.១ ផ្សពែផ្ាយ 
ខផ្នការសក្មមភាពសរីពី
ការអប់របំរយិាបនន  
ដល់នាយក្ោឋ នពាក់្
ព័នធ មនី្រ. ការ.ិអយក្ 
ស្ថលាគរៀន  រដគូ និង
អនក្ពាក់្ព័នធ 

ខផ្នការ
សក្មមភាពអប់រ ំ 
បរយិាបនន 

ថាន ក់្ជាតិ ថាន ក់្
មនី្រ រជធានី 
គខតរ និងការ.ិ
អយក្ ក្ក្ុង 
ក្សុក្ខណឌ   
 

X         -នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្.សងគមកិ្ចច             
-ក្ក្សួងសុខាភិបាល  
 និងរដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
-នា.ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $១៥,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-នា.គោល 
នគយាបាយ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥ .២.  សហការអនររក្ក្សងួក្នុ ងការក្ណំតអ់តរសញ្ហាណ 
គោលបណំង ៖ សហការជាមួយក្ក្សួង ស្ថា ប័នពាក្់ព័នធ ក្នុងការក្ំណត់អតរសញ្ហា ណបឋម ជាមួយភាគីពាក្់ព័នធ គដីមបវីាយតរមល ផ្ដល់ឧបក្រណ៍ជំនយួ ផ្ដល់គសវាស្ថដ រលទធភាព  និងគធែី

អនររគមន៍ទាន់គពល ដល់ជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស។ 

ផ្លសគក្មច ៖ ជនខដលសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសសទទួលបានគសវាស្ថដ រលទធភាព គដីមបីធានាបានការចូលគរៀន។ 

៥.២.១ សហការជាមួយ 
ក្ក្សួង ស្ថា ប័នពាក់្ព័នធ 
ក្នុងការ កំ្ណត់អតរ
សញ្ហា ណបឋម គោយ
គក្បី ក្បាសឧ់បក្រណ៍
កំ្ណត់អតរសញ្ហា ណ 

៥.២.១.១ គរៀបចំ
ឧបក្រណ៍សក្មាប់
កំ្ណត់អតរសញ្ហា ណ
ពិការភាព 

ឧបក្រណ៍    
សក្មាប់កំ្ណត់  
អតរសញ្ហា ណ  
ពិការភាព 

ឧបក្រណ៍
សក្មាបកំ់្ណត់
អតរសញ្ហា ណ
ពិការភាព 

X     -នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រសុខាភិបាល  
-រដឋអំណ្តចមូលោឋ ន  
-មនី្រសងគមកិ្ចច 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $២0,000   



ទំព័រទី-10 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព ទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.២.២ សហការជាមួយ
ស្ថា ប័ន ភាគីពាក់្ព័នធ 
គដីមបវីាយតរមល និងគធែី
អនររគមន៍ទាន់គពលដល់
ជនសាិតគៅក្នុងគសចក្រី
ក្តូវការពិគសស 

៥.២.១.២ គរៀបចំ    
ឧបក្រណ័ សក្មាប់គធែី 
លក្ខណៈវនិិចឆ័យ អនក្
សិក្ាពូខក្ខដលមាន
គទពគកាសលយ           
និង/ឬបញ្ហា ខពស់ 

ចំនួន 
ឧបក្រណ៍សក្មាប់
គធែីលក្ខណៈ     
វនិិចឆ័យអនក្សិក្ា
ពូខក្ខដលមាន  
គទពគកាសលយ   
និង/ឬបញ្ហា ខពស់ 
 

ឧបក្រណ៍ចំនួន
៣ភូមិសិក្ា 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-នា.ធានាគុណភាព        
-នា.អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ
សិក្ា 
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល      
-នា.បឋម                   
-នា.មធយម                   
-នា.ពាក់្ព័នធ និងរដគូ
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $១២,000 

-នា.អពស 
-នា.ធា.គុណភាព 
-នា.អភិវឌ្ឍក្មម
វធីិសិក្ា 
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល 
-នា.បឋម មធយម  
-នា.ពាក់្ព័នធ 

៥.២.១.៣ បំប ន     
សមតាភាពក្គូ អាជាា ធរ 
និង សហគមន៍ពីការ
គក្បីក្បាស់ឧបក្រណ៍
កំ្ណត់អតរសញ្ហា ណ
ពិការភាព 

ចំនួនស្ថលាគរៀន 
ខដលគក្បីក្បាស់
ឧបក្រណ៍ 

៥០ ស្ថលា    
(មគតរយយ បឋម 
មធយម) បានគក្បី
ក្បាស់ឧបក្រណ៍  

    X X X -នា.អប់រពិំគសស 
-ក្ក្សួងសុខាភិបាល  
-អជាា ធរមូលោឋ ន និង
ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច  

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៣0,000 -នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្.សងគមកិ្ចច 



ទំព័រទី-11 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 

ក្ក្បខណឌ  
 គពលគវលា 

(ឆ្ន )ំ 
អងគភាព ទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 

ក្បភព 
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 ៥.២.១.៤ បំប ន   

សមតាភាពក្ក្ុមការងារ 
មនី្រអយក្ ការ.ិអយក្ 
ក្សុក្ ក្គូ អាជាា ធរ និង     
សហគមន៍ពីការគក្បី
ក្បាស់ឧបក្រណ៍កំ្ណត់
លក្ខណៈវនិិចឆ័យអនក្
សិក្ាពូខក្ ខដលមានគទ
ពយគកាសសយ និង/ឬ
បញ្ហា ខពស់ 

ចំនួនគខតរ ក្សុក្ 
ក្គូ អាជាា ធរ  និង   
សហគមន៍ ខដល
គក្បីក្បាស់
ឧបក្រណ៍ 

៦គខតរ ៣០ក្សុក្  
១៥០ក្គូ អាជាា ធរ 
៣០ និង     
សហគមន៍៣០ 
ខដលគក្បីក្បាស់
ឧបក្រណ៍   X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-នា.ធានាគុណភាព      
-នា.អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ
សិក្ា     
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល       
-នា.បឋម                  
-នា.មធយម                   
-នា.ពាក់្ព័នធ និងរដគូ
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៦0,000 

-នា.អប់រពិំគសស   
-នា.ពាក់្ព័នធ  
-មនី្រអយក្.  
-ការ.ិអយក្ 

៥.២.២ សហការជាមួយ
ស្ថា ប័ន ភាគីពាក់្ព័នធ 
គដីមបវីាយតរមល និងគធែី
អនររគមន៍ទាន់គពលដល់
ជនសាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវ
ការពិគសស 

៥.២.២.១  គធែីបចចុបបនន
ក្មមទិននន័យ ជនសាិត
ក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសស គៅមនី្រអយក្. 
ការ.ិអយក្ និងស្ថលា
គរៀន 

បញ្ា ីគឈាម េះជន
សាិតក្នុងគសចក្រី
ក្តូវការពិគសស
គៅមនី្រអយក្   
ការ.ិអយក្ និង
ស្ថលាគរៀន 

គធែីសុពលភាព
បញ្ា ីគឈាម េះ ជន
សាិតក្នុងគសចក្រី
ក្តូវការពិគសស
ទាងំ២៥ រជធានី  
គខតរ 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-ភាន ក់្ងារសងគមកិ្ចច       
-ក្ក្សួងសុខាភិបាល 
អាជាា ធរមូលោឋ ន និង
មាតាបិតាសិសស និងរដ
គូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $២0,000 -នា.អប់រពិំគសស 

-នា.EMIS 



ទំព័រទី-12 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព 
ទទួលដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.២.៣ កំ្ណត់អតរ
សញ្ហា ណ វភិាគទិននន័យ
ពិការភាព ផ្រល់ឧបក្រណ៍
ជំនួយ និងផ្រល់គសវាស្ថរ រ
លទធភាពគដីមបធីានាបាន
ការចូលគរៀន 

៥.២.៣.១  សហការ
ជាមួយស្ថា ប័ន និងរដគូ
ពាក់្ព័នធ គដីមបវីាយតរមល
តក្មូវការតាមក្បគភទ 
ពិការភាព អនររគមន៍ 
ទាន់គពល  

ចំនួនជនមាន
ពិការភាពខដល
ទទួលបានការ
វាយតរមលពីតក្មូវ
ការជាក់្លាក់្  
 

ចំនួនសិសសពិការ
ក្បខហល
១.៥០%ក្នង៥០
ស្ថលាទទួបាន
គសវា     X X -នា.អប់រពិំគសស 

-នាយក្ោឋ ន               
-ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច         
-ក្ក្សួងសុខាភិបាល   
និងរដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $៦0,000 

-នា.អប់រពិំគសស  
-នា.ពាក់្ព័នធ   
-រដគូពាក់្ព័នធ 
-ក្ក្.សងគមកិ្ចច 
-ក្ក្.សុខាភិបាល 

 ៥.២.៣.២ ផ្រល់
ឧបក្រណ៍ជំនួយ និង
គសវាោកំ្ទគផ្សងៗដល់
ជនមានពិការភាព 

ចំនួនជនមាន   
ពិការភាពបាន
ទទួលឧបក្រណ៍
ជំនួយនិងគសវា  
គផ្សងៗ  

ចំនួនសិសសពិការ
ក្បខហល
១.៥០%ក្នង៥០
ស្ថលាទទួល
បានឧបក្រណ៍
ជំនួយ 
 

  

  X X -នា.អប់រពិំគសស 
-ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច        
-ក្ក្សួងសុខាភិបាល 
 និងរដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៦0,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

យុទធស្ថស្តសរ ៥ .៣ .  អភិវឌ្ឍក្បពន័ធក្បមូលទិនននយ័ និងពត័ម៌ាន 

គោលបណំង ៖ គធែីបចចុបបននភាពក្បព័នធព័ត៌មានក្គប់ក្គងអប់រសំដីពីជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសសគៅក្នុងក្បព័នធព័ត៌មានអប់រ ំជនសាតិក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសសទាងំក្នុង និងគក្ៅស្ថលា 
គដីមបទីទួលបានការអប់របំណដុ េះបណ្តដ លវជិាា ជីវៈ។ 

ផ្លសគក្មច ៖ ទទួលបានទនិនន័យពត័៌មានសដពីីជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស គ្លីយតបគៅនឹងបចចុបបននភាព។  
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យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព 
ទទួលដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៣.១ គធែីបចចុបបននភាព
ក្បព័នធព័ត៌មានក្គប់ក្គង
អប់រ ំគដីមបបីញ្ចូ ល
ព័ត៌មានអំពីតក្មូវការអប់រ ំ
ពិគសសគៅក្នុងក្បព័នធ
ព័ត៌មានក្គប់ក្គងអប់រ ំ

៥.៣.១.១ សហការ  
ជាមួយនាយក្ោឋ នពាក់្
ព័នធ គដីមបខីក្សក្មួល 
សូចនាក្រ ល្ុេះបញ្ហច ងំពី
ពិការភាពក្នុងក្បព័នធព័ត៌
មានក្គប់ក្គងអប់រ ំ
(EMIS)  គោយបនសុី
ជាមួយក្ក្មងសំណួរ 
(Washington Group 
on disability and 
education module)  

បញ្ា ីគឈាម េះសូចនា
ក្រ ខដលពាក់្ព័នធ
ជាមួយជនខដល
មានពិការភាពក្នុង
ក្បព័នធព័ត៌មាន
ក្គប់ក្គងអប់រ ំ
(EMIS) 

ក្ក្មងសំណួរ 
(Washington 
Group on 
disability and 
education 
module)   X X X X 

-នា.អប់រពិំគសស  
-នា.ក្បព័នធ
ព័ត៌មានក្គប់ក្គង
អប់រ ំ

-នា.ក្គប់ក្គងព័ត៌មាន 
អប់រ ំ 
-នា.អប់រកុំ្មារតូច  
-នា.បឋមសិក្ា  
-នា.មធយមសិក្ា  
-នា.សុខភាពសិក្ា 
និងរដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $១០០,០០០ 

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយក្.  
-ការ.ិអយក្. 
-អនក្ពាក់្ព័នធ 

៥.៣.១.២ កំ្ខណ
ទក្មង់ក្បព័នធទិននន័យ 
ក្គប់ក្គងព័ត៌មានអប់រ ំ
គដីមបបីញ្ចូ លទិននន័យ
កុ្មារពិការក្នុងស្ថលា 

 ក្បព័នធទិននន័យ 
ក្គប់ក្គងព័ត៌មាន
អប់រកំ្តូវបានខក្
សក្មួល 

ក្បព័នធទិននន័យ 
ក្គប់ក្គងព័ត៌មាន
អប់រកំ្តូវបាន    
ខក្សក្មួល 

   x    
-នា.ក្គប់ក្គង
ព័ត៌មានអប់រ ំ
-នា.អប់រពិំគសស 

-អគគនាយោឋ នគោល
នគយាបាយ និង
ខផ្នការ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ  

 
$៣០.០០០  

-នា.ក្គប់ក្គង
ព័ត៌មានអប់រ ំ
-នា.អប់រពិំគសស 

៥.៣.១.៣ បំប ន 
សមតាភាពក្គូ អាជាា ធរ 
និង សហគមន៍ពីការ
គក្បីក្បាស់ឧបក្រណ៍
កំ្ណត់អតរសញ្ហា ណ
ជនមានពិការភាពក្នុង
ស្ថលា 

ចំនួន២៥ រជ
ធានី គខតររទទួល
ការបំប ន         
គក្បីក្បាស់
ឧបក្រណ៍ 

 ចំនួនស្ថលាគរៀន 
ទាងំ២៥ រជធានី 
គខតរបាន       
គក្បីក្បាស់
ឧបក្រណ៍  

  

X    -នា.អប់រពិំគសស 
-នា.EMIS 

-ក្ក្សួងសុខាភិបាល  
-រដឋអំណ្តចមូលោឋ ន  
 -ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច  

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $ ១៥០,០០០  

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយ 
.-ការ.ិអយក្ 
-អនក្ពាក់្ព័នធ
នានា 



ទំព័រទី-14 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព 
ទទួលដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 ៥.៣.១.៤ ក្បមូល និង

បញ្ចូ លសាិតិ ជនមាន  
ពិការភាពគក្ៅស្ថលា
គៅក្នុងក្បព័នធក្គប់ក្គង
ព័ត៌មានអប់រ ំ

សាិតិជនមានពិការ
ភាពគៅគក្ៅ
ស្ថលា 

លទធផ្លសាិតិជន
មានពិការភាព
គក្ៅស្ថលា 

 

x    

-នា.អប់រពិំគសស 
-នា.ក្បព័នធ
ព័ត៌មានក្គប់ក្គង
អប់រEំMIS 

-នា.អប់រពិំគសស 
-នា.ក្បព័នធព័ត៌មាន
ក្គប់ក្គងអប់រ ំ

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $ ១០,០០០  

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយ 
.-ការ.ិអយក្ 
-អនក្ពាក់្ព័នធ
នានា 

៥.៣.២ សហការជាមួយ
ក្ក្សួងការងារ និងបណរុ េះ
បណ្តរ លវជិាា ជីវៈ គដីមបី
បញ្ចូ លទិននន័យជនសាិត
ក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសស ខដលកំ្ពុង
ទទួលការបណរុ េះបណ្តរ ល
វជិាា ជីវៈ 

៥.៣.២.១ សហការជា
មួយក្ក្សួងការងារ និង 
បណរុ េះបណ្តរ លវជិាា ជីវៈ  
ស្ថា ប័នពាក់្ព័នធ និងរដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ គដីមបកី្បមូល  
សាិតិជនសាិតក្នុងគសចក្រី
ក្តវូការពិគសស ខដល
កំ្ពុងទទួលការ            
បណរុ េះបណ្តរ លវជិាា ជីវៈ 
និងបញ្ចូ លគៅក្នុងក្បព័នធ
ក្គប់ក្គងព័ត៌មានអប់រ ំ 

សាិតិជាក់្លាក់្
ោក់្បញ្ចូ លក្នុង
EMIS អំពីជនសាិត
ក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសស ខដល
កំ្ពុងទទួលការ    
បណរុ េះបណ្តរ ល   
វជិាា ជីវៈ  

ចំនួនជនសាិតក្នុង
គសចក្រីក្តូវការ
ពិគសសខដល  
កំ្ពុងទទួលការ 
បណរុ េះបណ្តរ ល 
 

  X    
-នា.អប់រពិំគសស 
-នា.EMIS 

-ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច 
-ក្ក្សួងការងារ និងប
ណរូ េះបណ្តរ លវជិាា  ជីវៈ 
និងរដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $0 
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យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ    

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព 
ទទួលដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៣.៣ សហការជាមួយ
ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច អតីត
យុទធជន និងយុវនីតិ 
សមបទា គដីមបបីញ្ចូ ល
ទិននន័យជនសាិតក្នុង   
គសចក្រីក្តូវការពិគសស
ទាងំក្នុង និងគក្ៅស្ថលា 

៥.៣.៣.១ ក្ក្សួង
អយក្ សហការ 
ក្ក្សួងសងគមកិ្ចចអតីត
យុទធជន និង   យុវនិតិ
សមបទា ក្ក្សួងសុខា  
ភិបាល និងរដគូ     
ពាក់្ព័នធ គដីមបកី្បមូល
សាិតិជនសាិតក្នុងគសចក្រី
ក្តូវការពិគសស ទាងំ
ក្នុងស្ថលាគរៀន និងគៅ
ក្នុងសហគមន៍ 

សាិតិជនសាិតក្នុង 
គសចក្រីក្តូវការ
ពិគសសទាងំក្នុង
ស្ថលាគរៀន និង
គៅក្នុងសហគមន៍ 
ក្តូវបានកំ្ណត់ 

ចំនួនជនសាិតក្នុង
គសចក្រីក្តូវការ
ពិគសសទាងំក្នុង 
និងគក្ៅស្ថលា 
 

  X    -នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច  
-ក្ក្សួងសុខាភិបាល     
-ក្កុ្មក្បឹក្ាសក្មមភាព
ជនពិការ និងអាជាា ធរ 
ខដនដី 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $២0,000 

-ក្ក្.សងគមក្ិចច ក្ក្ុម 
-ក្បឹក្ាសក្មមភាព
ជនពិការ និងអាជាា
ធរ 

៥.៣.៤ វភិាគទិននន័យឱយ
បានគទៀងទាត់ គដីមបី
កំ្ណត់ពីបញ្ហា ក្បឈម
ក្នុងការសិក្ា និងក្ងែេះ
ខាតធនធាន ខដលក្តូវ
ការសក្មាប់ជនសាិតក្នុង
គសចក្រីក្តូវការពិគសស 

៥.៣.៤.១ បគងកីត
ឧបក្រណ៍ពិនិតយតាម
ោនការសិក្ា សរីពី
តក្មវូការ និងបញ្ហា
ក្បឈមក្នុងការសិក្ា 
ជនសាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវ
ការពិគសស គរៀងរល ់
១ឆ្ន  ំ២ដង។ 

ចំនួន ១គខតរ ១
ក្សុក្ ១៥ស្ថលា 
គក្បីក្បាស់
ឧបក្រណ៍ពិនិតយ
តាមោនការ
សិក្ាអនុវតរស្ថក្ 
លបងឆ្ន ២ំ០២០  
គហយីអនុវតរគៅ
តាមក្គឹេះស្ថា ន
សិក្ាស្ថធារណៈ
ទូទាងំក្បគទស
ចាប់ពីឆ្ន ២ំ០២១  

ចំនួនស្ថលា
ទទួលបាន
ឧបក្រណ៍តាម
ោនការសិក្ា
យក្គៅអនុវតរ  

  X X   -នា.អប់រពិំគសស 

-នា.ក្គប់ក្គងព័ត៌មាន
អប់រ ំ
-នា.អប់រកុំ្មារតូច        
-នា.បឋមសិក្ា            
-នា.មធយមសិក្ា           
-នា.សុខភាពសិក្ា  

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $២0,000 

 -នា.EMIS 
-នា.អប់រពិំគសស 



ទំព័រទី-16 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព 
ទទួលដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៣.៥ គធែីបចចុបបននក្មម
ជាក្បចានូំវក្បព័នធក្គប់
ក្គងទិននន័យរនអនក្ផ្រល់
គសវាគលីការកំ្ណត់អតរ
សញ្ហា ណបឋម ការវាយ
តរមល និងការស្ថរ រនីតិសម ្
បទា 

៥.៣.៥.១  សហការ
ជាមួយស្ថា ប័ន និងរដគូ
ពាក់្ព័នធ គធែីសុពលភាព 
បញ្ា ីគឈាម េះស្ថា ប័ន 
ខដលផ្រល់អនររគមន៍ 
និងគសវា សក្មាបជ់ន
មានពិការភាព  
 

បញ្ា ីគឈាម េះស្ថា ប័ន 
ខដលផ្រល់
អនររគមន៍ និង   
គសវា សក្មាបជ់ន
មានពិការភាព
គរៀងរល់ ១ឆ្ន  ំ១
ដង 

ចំនួនស្ថា ប័ន 
ខដលផ្រល់
អនររគមន៍ និង
គសវា សក្មាបជ់ន
មានពិការភាព 

X X X X X 
នា. អប់រពិំគសស 
 

-នា.ក្គប់ក្គងព័ត៌មាន
អប់រ ំ               
-នា.អប់រកុំ្មារតូច        
-នា.បឋមសិក្ា           
-នា.មធយមសិក្ា         
-នា.សុខភាពសិក្ា  
-ក្ក្មុក្បឹក្ាសមមភាព 
ជនពិការ  
-ក្ក្សួងសងកមកិ្ចច 
-ក្ក្សួងសុខាភិបាល 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៤0,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រ.អយក្.រជ
ធានី គខតរ 
-ការ.ិអយក្.ក្ក្ុង.
ក្សុក្ ខណឌ  

យុទធស្ថស្តសរ ៥ .៤.  ផ្រលក់ារអបរ់មំានគុណភាពក្បក្បគោយបរយិាបនន និងសមធម ៌ 

គោលបណំង ៖ ផ្ដល់ការអប់រដំល់ជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស ឱយមានគុណភាពក្បក្បគោយបរយិាបនន និងសមធម៌។ 

ផ្លសគក្មច ៖ ជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសសទទួលបានចំគណេះដងឹ ទាងំវជិាា សមបទា បំណិនសមបទា និងចរយិាសមបទា ក្បក្បគោយគុណភាព សមធម៌ និងបរយិាបនន។ 



ទំព័រទី-17 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព 
ទទួលដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៤.១ ធានាផ្រលគ់សវា
ចុេះគឈាម េះចូលគរៀន និង 
ផ្រល់លទធភាពឱយអនក្
សិក្ាមានពិការភាពអាច
សិក្ាបានសមរមយ 

៥.៤.១.១ គធែីយុទធនា
ការផ្សពែផ្ាយអំពីសិទធិ 
ទទួលបានគសវាអប់រ ំ
ពិការភាពដល់សហគម
ន៍ មាតាបិតាសិសស
គដីមបកី្បមូលកុ្មារមាន
ពិការភាព ឱយចុេះគឈាម េះ
ចូលគរៀន 

យុទធនាការ
ផ្សពែផ្ាយ អំពី
សិទធិកុ្មារមាន
ពិការភាព ឱយចុេះ
គឈាម េះ      ចូល
គរៀន 

ស្ថលាគរៀនទូទាងំ
ក្បគទសគបីក្
យុទធនាការមួយ
ឆ្ន មំរង 

 X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-មនី្រអយក្.រជធានី
គខតរ ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង 
ក្សុក្ ខណឌ  អាជាា ធរ 
និងរដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៣0,000 

-មនី្រអយក្.រជ
ធានីគខតរ  
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង 
ក្សុក្ ខណឌ  
- អាជាា ធរ និងរដ
គូពាក់្ព័នធ 

៥.៤.១.២ ោកំ្ទការ
គរៀបចំស្ថលាគរៀន និង     
ផ្រល់គហោឋ រចនាសមពនធ  
រូបវន័រ សមក្សបដល់
អនក្សិក្ាមានពិការ
ភាព 

ចំនួនស្ថលាគរៀន 
អប់របំរយិាបនន 

ចំនួនស្ថលា   
ក្នុងឆ្ន  ំ
២០២០=៥ 
២០២១=១០ 
២០២២=១០ 
២០២៣=១០ 

 X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-នា.អប់រកុំ្មារតូច 
-នា.បឋមសិក្ា 
-នា.មធយមសិក្ា 
-មនី្រអយក្.រជធានី
គខតរ ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង 
ក្សុក្ ខណឌ  អាជាា ធរ 
និងរដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៥២៥.000 

-មនី្រអយក្.រជ
ធានីគខតរ  
-ការ.ិអយក្  
-អាជាា ធរ និងរដ
គូពាក់្ព័នធ 

៥.៤.១.៣ ផ្រល់ការោកំ្ទ
ដល់សិសសមានពិការ
ភាព គដីមបធីានាថា អនក្
សិក្ាទាងំគនេះទទួល
បានការអប់រ ំក្បក្ប
គោយសមធម៌ និងគុណ
ភាព (ក្ខនលង ស្ថន ក់្គៅ 
អាហារហូបចុក្ 
មគធោបាយដឹក្ជញ្ាូ ន... 

ចំនួនអនក្សិក្ា
មានពិការភាព
ទទួលបានការ
អប់រ ំគៅវទិោល័
យអប់រពិំគសស  

 
សិសស១នាក់្ទទួល
បានថវកិា៥០០
ដុលាល រក្នុងមួយឆ្ន  ំ
២០១៩=៧០២ 
២០២០=៧០៧ 
២០២១=៧១២ 
២០២២=៧១៩ 
២០២៣=៧២៣ 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-នា. ពាក់្ព័នធ មនី្រ 
អយក្.រជធានីគខតរ កា
រ.ិអយក្ ក្កុ្ង ក្សុក្ 
ខណឌ  អាជាា ធរ និងរដគូ
ពាក់្ព័នធ  
-នាយក្ វទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសស  

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $១.៧៨០.០០០ 

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រ.អយក្ 
-វ.ិអពស 



ទំព័រទី-18 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព 
ទទួលដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 ៥.៤.១.៤ ផ្រល់ការ   

ោកំ្ទដល់អនក្សិក្ា
មានពិការភាព គដីមបី
ធានាថា កុ្មារទាងំគនេះ
ទទួលបានការអប់រ ំ
ក្បក្បគោយសមធម៌ 
និងគុណភាព (ក្ខនលង 
ស្ថន ក់្គៅ ផ្ដល់អនក្    
បក្ខក្បភាស្ថសញ្ហា គៅ
តាមសិសសគៅ       
មហាវទិោល័យ អាហារ
ហូបចុក្ មគធោបាយ  
ដឹក្ជញ្ាួ នការោកំ្ទ 
សុខភាព សគមលៀក្បំពាក់្ 
សមាភ រសិក្ា និង
ឧបក្រណ៍ជំនួយ) 

ចំនួនអនក្សិក្ា
មានពិការភាព
ទទួលបានការ
អប់រ ំគៅវទិោ    
ល័យអប់រពិំគសស 
និងគៅថាន ក់្អប់រ ំ
ពិគសសដរទគទៀត 
រមួទាងំថាន ក់្      
បរយិាបននគៅ
មហាវទិោល័យ 

ចំនួនអនក្សិក្ា
មានពិការភាពគរៀន
មហាវទិោល័យ  
និងចំនួនសិសស
ពិការសតិបញ្ហា  

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-នា. ពាក់្ព័នធ មនី្រអ
យក្.រជធានីគខតរ ការ.ិ
អយក្ ក្ក្ុង ក្សុក្ 
ខណឌ  អាជាា ធរ និងរដគូ
ពាក់្ព័នធ   
-នាយក្ វទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសស មហាវទិោល័យ
ពាក់្ព័នធ  

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 
 
 

 
 
 
$២៤១,៦០០ 

-មនី្រអយក្.រជ
ធានីគខតរ  
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង 
ក្សុក្ ខណឌ  អាជាា
ធរ និងរដគូពាក់្
ព័នធ 



ទំព័រទី-19 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព 
ទទួលដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៤.២ ធានាថាក្មមវធីិ
សិក្ា និងគសៀវគៅសិក្ា
គោលគ ល្ីយតបគៅនឹង
តក្មូវការគផ្សងោន របស់
អនក្សិក្ាសាិតក្នុងគសចក្រី
ក្តូវការពិគសស 

៥.៤.២.១ គរៀបចំ ក្ក្ុម
ការងារបគចចក្គទសតាម
ជំនាញក្បគភទពិការ
ភាព 

ចំនួនក្កុ្ម ជំនាញ
តាមក្បគភទពិការ
ភាព 

ចំនួន៣ ក្បគភទ
ពិការ(ពិការខភនក្ 
គថលង់ ពិការសតិ
បញ្ហា )  

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស   

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស 
-វទិោល័យអប់រពិំគសស
និងអងគការរដគូ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $0  

៥.៤.២.២ ខក្សក្មួល
ក្មមវធីិសិក្ា និង
គសៀវគៅសិក្ាគោល
ជាអក្សរស្្ថប និង
គសៀវគៅភាស្ថសញ្ហា  
(អក្សរស្្ថប) សក្មាប់
បគក្ងៀនកុ្មារពិការខភនក្ 
ក្គប់ក្ក្មិតថាន ក់្ និង    
និយាមសិសស ក្គ ូ
កំ្ណត់តាមតក្មូវការ
ជាក់្ខសរងរបស់សិសស 

ចំនួនវទិោល័យ
អប់រពិំគសស 
ទទួលបានក្មមវធីិ
សិក្ា  គសៀវគៅ
អក្សរស្្ថបនិង
គសៀវគៅភាស្ថ
សញ្ហា  

ចំនួនក្មមវធីិ
សិក្ាពីថាន ក់្ 
មគតរយយ ដល់
ថាន ក់្ទី១២ 
២. គសៀវគៅ
សិក្ាជាអក្សរ
ស្្ថប និង
គសៀវគៅសិក្ាជា
ភាស្ថសញ្ហា ពី
ថាន ក់្មគតរយយដល់
ថាន ក់្ទី១២ 
 

X X X X X 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-វ.ិអពសទាងំ៥   

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស 
-នា.អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ
សិក្ា 
-វទិោល័យអប់រពិំគសស 
និងអងគការរដគូ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៤៣៧,៥០០ 

-មនី្រអយក្.រជ
ធានីគខតរ  
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង 
ក្សុក្ ខណឌ  អាជាា
ធរ និងរដគូពាក់្
ព័នធ 



ទំព័រទី-20 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  

គពលគវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព 
ទទួលដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 ៥.៤.២.៣ បំប នក្គូអំពី

ការគក្បីក្បាស់ក្មមវធីិ
សិក្ាតាមជំនាញ 
(ពិការខភនក្ គ ថលង់ 
ពិការសតិបញ្ហា ) 

ចំនួនក្គូជំនាញ
តាមក្បគភទពិការ
ភាព 

ចំនួនក្គូខដល
ទទួលបានការ
បំប ន 
២០១៩=350នាក់្ 
២០២០=255នាក់្ 
២០២១=261នាក់្ 
២០២២=221នាក់្ 
២០២៣=226នាក់្ 

X X X X X 
នា.អប់រពិំគសស
វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស 
-នា.អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ
សិក្ា 
-វទិោល័យអប់រពិំគសស
និងអងគការរដគូ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $២០0,000 

-នា.អប់រពំិគសស 
-មន្ីរអយក្. 
-ការ.ិអយក្. 

៥.៤.៣ ធានាឱយមាន   
ក្មមវធីិសិក្ាអប់រពិំគសស
ក្សបតាមក្មមវធីិសិក្ា 
និងគសៀវគៅសិក្ាគោល
សក្មាប់គក្បីក្បាស់គៅក្គប់
ក្គឹេះស្ថា នសិក្ា          
ស្ថធារណៈ និងឯក្ជន 

៥.៤.៣.១ គបាេះពុមព 
និងផ្រល់ក្មមវធីិសិក្ា 
និងគសៀវគៅសិក្ា
គោលភាស្ថសញ្ហា  និង
អក្សរស្្ថប សក្មាប់គក្បី
ក្បាស់គៅ ស្ថលាអប់រ ំ
បរយិាបននវទិោល័យ
អប់រពិំគសស ថាន ក់្សមា
ហរណក្មម និង
ក្គឹេះស្ថា នសិក្ា           
ស្ថធារណៈ 

ចំនួនគសៀវគៅ
សិក្ាគោល  ផ្រ
ល់ជូនស្ថលា
សក្មាប់គក្បីក្បាស់ 

ចំនួនគសៀវគៅ 
សិក្ាគោល និង
ក្មមវធីិសិក្ា 
ឆ្ន ទីំ១=៥០០០ 
           ក្ាល 
ឆ្ន ទីំ២=៣៧៥០ 
           ក្ាល 
ឆ្ន ទីំ៣=៣៧៥០    
           ក្ាល 
ឆ្ន ទីំ៤=៣៧៥០ 
           ក្ាល 
ឆ្ន ទីំ៥=៣៧៥០ 
           ក្ាល 
 

X X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស   
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស                     
-នា. អភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធីិ
សិក្ា  

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៣០0,000 

  



ទំព័រទី-21 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៥.៤.៤ អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ
សិក្ាអប់របំរយិាបនន 
សក្មាប់សិសសមានពិការ
ភាពសតិបញ្ហា  

៥.៤.៤.១ គរៀបចំក្មម
វធីិសិក្ា និងគសៀវគៅ
សិក្ា សក្មាប់បគក្ងៀន
សិសសមានពិការភាព
សតិបញ្ហា  អូទីសឹម  

១. គរៀបចំក្មមវធីិ
សិក្ា 
២. គរៀបចំ
គសៀវគៅសកិ្ា 

១. ក្មមវធីិសិក្ា 
និងគសៀវគៅ
សិក្ាគរៀបចំពី
ថាន ក់្ទី១ ដល់
ថាន ក់្ទី៦ 
 

 X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស   
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស                      
-នា. អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ
សិក្ានិងរដគូ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $១៥0,000 

-នា.អប់រពិំគសស   
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

៥.៤.៥ ខណនាវំធីិស្ថស្តសរ
បគក្ងៀនខដលមានភាព
បត់ខបនគៅក្នុងក្មមវធីិ
សិក្ាជាតិខដលមាន  
លក្ខណៈជាសិសស
មជឈមណឌ ល មានការ
ចូលរមួ និងសមក្សបគៅ
នឹងវបបធម៌  

៥.៤.៥.១ បំប នវធីិ
ស្ថស្តសរបគក្ងៀនខដល
មានភាព បត់ខបនមាន
លក្ខណៈជាសិសស
មជឈមណឌ លគោយគក្បី
ក្បាស់ក្ញ្ច ប់អំណ្តន
ថាន ក់្ដំបូងសក្មាប់
សិសសពិការខភនក្ គថលង់ 

ចំនួនវទិោល័យ
អប់រពិំគសស និង
ថាន ក់្ 
សមាហរណក្មម 

វទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសសចំនួន៥  
និងថាន ក់្         
សមាហរណក្មម 

 X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

-នា. អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស និងរដគូ      
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $២0,000 

-នា.អប់រពិំគសស   
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-នា.អភិវឌ្ឍ ក្មម
វធីិសិក្ា 

៥.៤.៥.២ បំប នក្មមវធីិ
ខស្ម (STEM) 
សក្មាប់ក្គូបគក្ងៀន 
វទិោល័យអប់រពិំគសស 

 ចំនួនក្គួបគក្ងៀន
វទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសសទទួល
បានវគគបំប នក្មម
វធីិខស្ម 
(STEM) 

ក្គវូទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសស ចំនួន
២០នាក់្  

    X X X 
-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស  
-នា.ធានាគុណភាព 
និងរដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៣0,000 

- នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 



ទំព័រទី-22 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៥.៤.៦ ផ្រល់សមាភ រ
បគក្ងៀន និងគរៀនឱយបាន
ក្គប់ក្ោន់ គដីមបបំីគពញ
តក្មូវការរបស់អនក្មាន
តក្មូវការអប់រពិំគសស  

៥.៤.៦.១ ផ្លិត
គសៀវគៅសំគ ង 
(Audio Book)សមាភ រ
(2D,3D)  សក្មាប់
បគក្ងៀនសិសសពិការ
ខភនក្ និងខក្សក្មួល
ក្ញ្ច ប់សមាភ រអំណ្តន
ថាន ក់្ដំបូងជា អក្សរ
ស្្ថប អក្សរពុមពធំ
សក្មាប់សិសសពិការ
ខភនក្ និងសិសសគខាយ
គំគហញី 

ចំនួនវទិោល័យ
អប់រពិំគសស    
គក្បីក្បាស់
គសៀវគៅសំគ ង 
(Audio Book)
សមាភ រៈ (2D, 
3D)  អក្សរស្្ថប 
អក្សរពុមពធំ 

វទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសសចំនួន៥ 
គក្បីក្បាស ់

X X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស និងរដគូ      
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $១៨0,000 

 -នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

៥.៤.៦.២ សហការ
ជាមួយរដគូគដីមបផី្លិត 
និងផ្សពែផ្ាយវគីដអូអំពី
ការគរៀនភាស្ថសញ្ហា    
មូលោឋ ន និងវគិដអូគរឿង
ខដលមានគៅក្នុងក្ញ្ច ប់
អំណ្តនថាន ក់្ដំបូងជា
ភាស្ថសញ្ហា សក្មាប់
បញ្ចូ លក្នុងគគហទំព័រ
របស់ក្ក្សួងអប់រ ំ      
យុវជន និងកី្ឡា 

ចំនួនគមគរៀន
ផ្សពែផ្ាយជាវគីដ
អូគៅក្នុង              
គគហទំព័រ របស់
ក្ក្សួងអប់រ ំ     
យុវជន និងកី្ឡា  

ចំនួន២១       
គមគរៀនគៅឆ្ន  ំ
២០១៩ និង៣២
គមគរៀនគទៀតគៅ
ឆ្ន ២ំ០២៣  
 X X X X X 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស និងរដគូ     
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $៥0,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 



ទំព័រទី-23 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៥.៤.៧ គរៀបចំខផ្នការ
អប់រជំាបុគគល សក្មាប់
ជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវ
ការពិគសសក្គប់រូប គោយ
កំ្ណត់អំពីតក្មូវការ
សិក្ា 

៥.៤.៧.១ សហការ
ជាមួយរដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
គដីមបគីរៀបចំខផ្នការ
អប់រជំាបុគគល និងក្បជំុ
ក្គូតាមស្ថលាអប់រ ំ    
បរយិាបនន 

ក្គូខដលបានក្បជំុ
គធែីខផ្នការជា
បុគគលតាមស្ថលា
អប់របំរយិាបនន 

 
ចំនួនក្គូខដល
បាន គធែីខផ្នការ
ជាបុគគលតាម
ស្ថលាអប់រ ំ     
បរយិាបនន 
 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស និងរដគូ      
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៥0,000 

 -នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-មនី្រ.អយក្ 

៥.៤.៨ ជំរុញការោកំ្ទ
រល់សក្មមភាពសិក្ា
ក្ស្ថវក្ជាវរបស់ជនសាិត
ក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសស 

៥.៤.៨.១ សហការ
ជាមួយរដគូ គដីមបី
គរៀបចំរចនាសមពនធ និង
សមាភ ររូបវន័រគៅវទិោ
ស្ថា នជាតិអប់រពិំគសស 
មហាវទិោល័យ គដបា 
គតម ង់ក្ស្ថវក្ជាវ 
មណឌ លធនធាន និង
វទិោល័យអប់រពិំគសស
គដីមបគីរុសិសស និសិសត 
និងសិសសមានពិការ
ភាពចូលសិក្ា
ក្ស្ថវក្ជាវ 

ចំនួនគដបា គតម ង់
ក្ស្ថវក្ជាវ វទិោ
ស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស មហា
វទិោល័យ និង
មណឌ លធនធាន 

ចំនួនគដបា គតម ង់
ក្ស្ថវក្ជាវចំនួន២ 
វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
មហាវទិោល័យ 
និងមណឌ ល
ធនធានចំនួន៥  

     X X 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-វ.ិអពសទាងំ៥ 

-មណឌ លធនធានតាម
វទិោល័យអប់រពិំគសស  
-មហាវទិោល័យ           
-វទិោស្ថា នជាតគិរគុកាលយ 
 -វទិោស្ថា នបគចចក្វទិោ    
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
និងស្ថក្លវទិោល័យ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៥0,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 



ទំព័រទី-24 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព 

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

 ៥.៤.៨.២ សហការ
ជាមួយរដគូ គដីមបបំីប ន
សមតាភាពជំនាញក្នុង
ការគក្បីក្បាស់សមាភ រ    
រូបវន័រដល់អនក្ទទួល
បនុ្ក្គៅវទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសសមហាវទិោ
ល័យអក្សរស្ថស្តសរ      
គដបា គតម ង់ក្ស្ថវក្ជាវ
ភាស្ថសញ្ហា  អក្សររក្បយ ៍
មណឌ លធនធានគៅ
វទិោល័យអប់រពិំគសស 

ចំនួនជនសាិតក្នុង
គសចក្រីក្តូវការ
ពិគសសទទួល
បនុ្ក្ ក្ស្ថវជាវ 
ទទួលបានការ
បំប ន សមតាភាព
ជំនាញ 

ជនសាិតក្នុង    
គសចក្រីក្តូវការ
ពិគសសទទួល
បនុ្ក្ ក្ស្ថវជាវ 
ទទួលបានការ
បំប នសមតាភាព
ជំនាញចំនួន   
១០នាក់្ 

      X X 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-នា.អប់រពិំគសស 

-មណឌ លធនធានតាម 
-វទិោល័យអប់រពិំគសស   
-មហាវទិោល័យ             
-វទិោស្ថា នជាតិគរុគកា
លយ 
 -វទិោស្ថា នបគចចក្វទិោ     
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
និងស្ថក្លវទិោល័យ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $២0,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

៥.៤.៩ គរៀបចំក្បព័នធវាយ
តរមលមួយខដលមានភាព
យុតរិធម៌ និងភាពបត់ខបន 
គដីមបឱីយជនសាិតក្នុង គស
ចក្រីក្តូវការពិគសសអាច
ចូលរមួក្ប ងបាន និង 
ផ្រល់ទីក្ខនលងក្ប ង    
សមរមយ  

៥.៤.៩.១ ខក្សក្មួល   
គតសរវាយតំរមលលទធផ្ល
សិក្ាថាន ក់្ជាតិ និងគត
សរសរង់ោឱយក្សបតាម
ក្បគភទពិការភាព  

ចំនួនឧបក្រណ៍   
គតសដវាយតរមល
គោយភាព
យុតរិធម៌ និងបត់
ខបន 

ចំនួនពីរ(គ ថលង់ 
និងពិការខភនក្) 

  X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស 
វ.ិអពស 

-នា.អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ        
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល      
-នា.ធានាគុណភាព
អប់រ ំ-នា.បឋម                  
-នា.កុ្មារតូច               
-នា.មធយម  
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៣0,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-នា.អភិវឌ្ឍក្មមវធិី  
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល  
-នា.ធានាគុណ
ភាពអប់រ ំ 



ទំព័រទី-25 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

 ៥.៤.៩.២ គរៀបចំ
ក្បព័នធវាយតរមល មាន
ភាព បត់ខបនគដីមបីឱយ
អនក្សិក្ាពូខក្ ខដល
មានគទពគកាសលយ           
និង/ឬបញ្ហា ខពស់ អាច
ចូលក្ប ង និងផ្រល់   
ទីក្ខនលងបានសមរមយ 

ឧបក្រណ៍គតសដ
វាយតរមលគោយ
ភាពយុតរិធម៌ 

គតសដវាយតរមល
ក្តូវបានបគងកីត 

X X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស 
វ.ិអពស 

-នា.អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ         
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល      
-នា.ធានាគុណភាព
អប់រ ំ-នា.បឋម                  
-នា.កុ្មារតូច               
-នា.មធយម  
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៤0,000  

៥.៤.១០ បគងកីតថាន ក់្ 
សមាហរណក្មមគៅក្គប់
ក្ក្មិតសិក្ា គដីមបផី្រល់
ការអប់រឱំយសមក្សបនឹង
អាយុរបស់ជនសាិតក្នុង
គសចក្រីក្តូវការពិគសស 

៥.៤.១០.១  ពក្ងឹង
ថាន ក់្សមាហរណក្មម
គៅក្គប់ភូមិសិក្ា 
គដីមបផី្ដល់ការអប់រឱំយ
សមក្សបគៅនឹងអាយុ
របស់ជនសាិតក្នុង
គសចក្ដកី្តូវការពិគសស 

ចំនួនថាន ក់្          
សមាហរណក្មម
គៅក្គប់ក្ក្មិត
សិក្ា 

ចំនួន៩ថាន ក់្ 
សមាហរណក្មម 

 

X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-នា.បុគគលិក្                 
-នា.នីតិក្មម                
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល      
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៥0,000 -នា.អប់រពិំគសស 

-មនី្រ.អយក្ 

៥.៤.១១ បគងកីតក្មមវធីិ
ោពំារសងគម គដីមបផី្រល់
ការឧបតាមភោកំ្ទដល់ជន
សាិតក្នុងគសចក្រកី្តូវការ
ពិគសស 

៥.៤.១១.១បគងកីត        
គណៈក្មមការមូលនិធិ  
សមធម៌សងគម កំ្ណត់
គោយក្បកាសក្ក្សួង
អប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា 
គដីមបបីគងកីតហបិ
សគស្តងាគ េះសក្មាប់ជន
មានពិការភាព 

ចំនួនក្គឹេះស្ថា ន
សិក្ាស្ថធារណៈ 
និងឯក្ជន 

ចំនួនក្គឹេះស្ថា ន
សិក្ាស្ថធារណៈ 
និងឯក្ជន ទាងំ
២៥ រជធានីគខតរ 

  
 X X X X -នា.អបរពិំគសស 

-មនី្រអយក្.  
-ការ.ិអយក្ 
-នាយក្ស្ថលា             
- សហគមន៍  
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $0   



ទំព័រទី-26 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាព ទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព 

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

 ៥.៤.១១.២  ខផ្នការ
អភិវឌ្ឍន៍ ុ ំសងាក ត់
បញ្ចូ លតក្មូវការ ជន
សាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការ
ពិគសស 

 ុ ំសងាក ត់ោក់្
បញ្ចូ លខផ្នការ
អភិវឌ្ឍន៍ 

 ុ ំសងាក ត់ោក់្
បញ្ចូ លខផ្នការ
អភិវឌ្ឍន៍ 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 
 

-ក្ក្សួងមហារផ្្ 
-មនី្រអយក្. 
-ការ.ិអយក្  
-នាយក្ស្ថលា 
- អាជាា ធរមូលោឋ ន 
សហគមន៍ 
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $០  

៥.៤.១២ គធែីសមាហ      
រណក្មមសិសស និសសតិ
សាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសសគៅក្នុងថាន ក់្គរៀន
ចក្មុេះតាមខដលអាចគធែី
គៅបាន 

៥.៤.១២.១ គក្ជីស
គរសី និងបំប នអនក្
សក្មបសក្មួល  និង
អនក្បក្ខក្បភាស្ថសញ្ហា
សក្មាប់សិសស និសសតិ
សាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសសខដលគរៀនក្នុង
ថាន ក់្អប់របំរយិាបនន រចួ
បញ្ាូ នបនរគៅតាម    
ក្គឹេះស្ថា នសិក្ាស្ថធារណៈ 
ឬមហាវទិោល័យ 

-ចំនួនអនក្សក្មប
សក្មួល និងអនក្
បក្ខក្បភាស្ថ
សញ្ហា បានបំប ន
គៅវទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស  
  

 ចំនួនអនក្សក្មប
សក្មួល និងអនក្
បក្ខក្បភាស្ថ
សញ្ហា ១៦នាក់្ 

 X X X X 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-វ.ិអពស 

-នា.បុគគលិក្                
-នា.ហរិញ្ាវតាុ              
-នា.ខផ្នការ              
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៦0,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-វ.ិអពស 

៥.៤.១២.២ ផ្រល់
អាហាររូបក្រណ៍ដល់
និសសតិមានពិការភាព
ខដលគរៀនគៅតាម
ក្គឹេះស្ថា នសិក្ា       
ស្ថធារណៈ(សំគលៀក្
បំពាក់្ សមាភ រសិក្ា) 

ចំនួននិសសតិមាន
ពិការភាព ទទួល
បានអាហារូបក្រ
ណ៍ 

១នាក់្ទទួលបាន 
៥០០ដុលាល រ    
ក្នុង១ឆ្ន  ំ
២០១៩=៤៦ 
២០២០=៦២ 
២០២១=៧៦ 
២០២២=១១១ 
២០២៣=១៣៩ 

X X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

-នា.បុគគលិក្  
-នា.ហរិញ្ាវតាុ   
-នា.ខផ្នការ  
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $២១៧.០០០ 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-នា.បុគគលិក្  
-នា.ហរិញ្ាវតាុ   
-នា.ខផ្នការ  



ទំព័រទី-27 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ  គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព 

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៥.៤.១៣ គរៀបចំគសវា
កី្ឡា សិលបៈក្គប់ក្បគភទ 
និងគសវាគផ្សងគទៀតក្សប
តាមតក្មូវការ 

៥.៤.១៣.១ គរៀបចំ 
និងខក្លមាទីលានកី្ឡា
សិលបៈ  និងផ្រល់សមាភ រ
សក្មាប់កី្ឡា និង   
សិលបៈដល់សិសសមាន
ពិការភាពតាមក្បគភទ 

ទីលានកី្ឡា 
សិលបៈ  និងផ្រល់
សមាភ រសក្មាប់
កី្ឡានិងសិលបៈ
ដល់សិសសមាន
ពិការភាពតាម
ក្បគភទគៅ វទិោ
ល័យអប់រពិំគសស 

ចំនួនវទិោល័យ
អប់រពិំគសស 
ទាងំ៥ មាន      
ទីលាន សមាភ រ
កី្ឡា និងសិលបៈ X X X X X 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វ.ិអពស 

-វទិោស្ថា នជាតីអប់រ ំ
កាយ និងកី្ឡា            
-នា.ហរិញ្ាវតាុ រដគូ    
ពាក់្ព័នធ 

 
 
-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 

 
 
$៥0,000 

 

៥.៤.១៣.២ បំប ន  
សមតាភាពក្គូកី្ឡា និង
ក្គូសិលបៈ ក្សបតាម
ក្បគភទពិការភាព 

ចំនួនក្គូកី្ឡា និង
ក្គូសិលបៈទទួល
បានការបំប ន 

ចំនួនក្គូកី្ឡា   
៥នាក់្ និងក្គូ
សិលបៈ៩នាក់្គៅ
វទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសស 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 
វ.ិអពស 

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
កាយ និងកី្ឡា            
-នា.ហរិញ្ាវតាុ រដគូ   
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $១0,000 

  

៥.៤.១៣.៣ ហែកឹ្
ហាត់ដល់សិសសទាងំ
កី្ឡា និងសិលបៈ  រចួ
គរៀបចំការក្បកួ្តកី្ឡា
ថាន ក់្ជាតិ និងគរៀបចំ
ពិព័រណ៍សិលបៈខដល
សំខដងគោយសិសស
មានពិការភាព 

សិសសមានពិការ
ភាពទាងំបីក្បគភទ
មានឱកាសក្បកួ្ត
កី្ឡា និងសខមរង
សិលបៈ 

ឱកាសក្បកួ្ត
កី្ឡា និងសខមរង
សលិបៈចំនួន១
ដងក្នុង១ឆ្ន  ំ

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
កាយ និងកី្ឡា            
-នា.ហរិញ្ាវតាុ រដគូ    
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៥០,000 

  



ទំព័រទី-28 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥.៥. ធានាឱកាសអបរ់កំ្បក្បគោយគុណភាព សមភាព និងសមធមស៌ក្មាបសិ់សសក្សីសាិតក្នុ ងគសចក្រីក្តវូការពិគសស 
គោលបណំង ៖ ផ្ដលឱ់កាសអប់រដំល់សសិសក្សីសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសសឱយបានគរៀនសូក្ត និងចូលរមួក្គប់សក្មមភាពក្នុងស្ថលាគរៀន និងការងារសងគម។ 
ផ្លសគក្មច ៖ សិសសក្សីសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសសទទលួបានឱកាសគរៀនសូក្ត និងចូលរមួក្គបស់ក្មមភាពក្នុងស្ថលាគរៀន និងការងារសងគម។ 

៥.៥.១ អប់រឪំពុក្មារ យ 
និងសហគមន៍ឱយយល់
ពីស្ថរក្បគយាជន៍រនការ
អប់រកុំ្មារ ីនិងស្តសរី  

៥.៥.១.១ ផ្សពែផ្ាយ
ដល់ឪពុក្មារ យ និង  
សហគមន៍តាមរយៈវទិយុ 
ទូរទសសន៍ យុទធនាការ
ក្បមូលសិសសចុេះគឈាម េះ
ចូលគរៀនមុនបគវសនកាល 
ទិវាជនពិការជាតិ     
អនររជាតិ បណ្តរ ញ
ផ្សពែផ្ាយសងគម និងការ
ផ្សពែផ្ាយគផ្សងៗឱយយល់
ពីស្ថរក្បគយាជន៍រនការ
អប់រកុំ្មារ ីនិងស្តសរី។ 

ចំនួន ១ដង ក្នុង    
១ឆ្ន  ំ 
 

 
២៥រជធានី  
គខតរ 

X X X X X 
 
-ក្ក្សួងព័ត៌មាន 
-នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្សួងកិ្ចចការនារ ី       
-ក្ក្សួងមហារផ្្ 
 -ក្ក្សួងព័ត៌មាន          
-ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច  
-អាជាា ធរមូលោឋ ន 
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 

 
$៩0.000 

  

៥.៥.២ គរៀបចំក្មមវធីិ
គលីក្ក្មពស់សិទិធទទួល
បានគសវាអប់រសំក្មាប់
កុ្មារ ីនិងស្តសរី 

៥.៥.២.១ ពក្ងឹងការ
អនុវតរក្គប់មគធោបាយ
អំពីសិទធិទទួលបាន    

គសវាអប់រសំក្មាប់កុ្មារ ី
និងស្តសរី គហយីគក្ជីស
គរសីស្តសរីមានពិការភាព 
០១នាក់្ជាជនបគងាគ ល 
ខដលរស់គៅក្នុង      

សហគមន៍  
 

ចំនួន ុសំងាក ត់
ខដលគក្ជីសគរសី
ស្តសរីមានពិការភាព
ជាជនបគងាគ ល        
ក្នុងសហគមន៍ 

ចំនួន ស្តសរីមាន
ពិការភាពជាជន
បគងាគ លក្នុង    
សហគមន៍ 

  X X X X 
-ក្ក្.កិ្ចចការនារ ី
-នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្សួងកិ្ចចការនារ ី      
-ក្ក្សួងមហារផ្្ 
 -ក្ក្សួងព័ត៌មាន     
-ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច  
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 

 
$៥០,០០០ 

  



ទំព័រទី-29 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៥.៥.៣ ផ្រល់ឱយសិសសក្សី
មានតក្មូវការអប់រ ំ
ពិគសសនូវការអប់រសំរីពី
សុខភាព សុវតាិភាព និង
ការការពារ 

៥.៥.៣.១ ពក្ងឹងកិ្ចច
សហការជាមួយមនី្រ      
សុខាភិបាល មនី្រគពទយ
បខងាក្ មណឌ លសុខ
ភាព រដឋបាល រជធានី 
គខតរ ក្ក្ុង ក្សុក្ ខណឌ  
 ុ ំសងាក ត់ ក្គូបគងាគ ល 
និង រដគូខដលមាន
ជំនាញខផ្នក្សុខភាព
គដីមបបំីប ន សមតាភាព
ដល់អនក្ទទួលខុសក្តូវ
ខផ្នក្សុខភាព សុវតាិ
ភាព និងការការពារ
ដល់សិសសក្សមីាន
តក្មូវការពិគសស 

ចំនួនអនក្ចូលរមួ 
និងកិ្ចចសហការពី
ក្គប់សមាសភាព
ពាក់្ព័នធ គដីមបី
គលីក្ក្មពស់កុ្មារ ី
និងស្តសរីទទួលបាន
សុខភាព      
សុវតាិភាព និងការ
ការពារ 

  ការគលីក្ក្មពស់
កុ្មារ ីនិងស្តសរី
ទទួលបាន    
សុខភាព សុវតាិ
ភាព និងការ
ការពារ 

X X X X X 
-ក្ក្.សុខាភិបាល 
-នា.សុខភាពសិក្ា 
-នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្សួងកិ្ចចការនារ ី       
-ក្ក្សួងមហារផ្្ 
 -ក្ក្សួងព័ត៌មាន         
-ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច        
-ក្ក្សួងសុខាភិបាល     
- នា.សុខភាពសិក្ា រដ
គូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 

 
$១00,000 

-ក្ក្.កិ្ចចការនារ ី
-ក្ក្.មហារផ្្ 
-ក្ក្.ព័ត៌មាន     
-ក្ក្.សងគមកិ្ចច  
-ក្ក្.សុខាភិបាល 
-នា.សុខភាពសិក្ា 
-រដគូពាក់្ព័នធ 

៥.៥.៤ បគងកីនវធិានការ
គដីមបកីារពារកុ្មារ ីនិងស្តសរី 
អំពីអំគពីហងិា អំគពីជួញ
ដូរ និងការរគំលាភបំពាន
ក្គប់រូបភាព 

៥.៥.៤.១ បស្តញ្ហា បចាប់ 
គដីមបកីារពារសិទធកុិ្មារ ី
និងស្តសរីមានពិការភាព
ខដលងាយរងគក្ោេះគោយ 
អំគពីហងិា ការជួញដូរ  
និងការរគំលាភបំពានក្គប់
របូភាព តាមរយៈការ
ផ្សពែផ្ាយ សរីពីការអប់រ ំ
បរយិាបនន និងការក្បជុំ   
គផ្សងៗក្គប់របូភាព 

 ផ្សពែផ្ាយ និង
ការក្បជំុគផ្សងៗ
ក្គប់រូបភាពការ
បស្តញ្ហា បចាប់ 
សិទធិកុ្មារ ីនិងស្តសរី  

 
ចំនួន៣ដង  ក្នុង
១ឆ្ន  ំផ្សពែផ្ាយ 
សរសីិទធិកុ្មារ ីនិង
ស្តសរីការពារពីអំគពី 
ហងិា អំគពី   
ជួញដូរ និងការ
រគំលាភបំពាន 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្សួងកិ្ចចការនារ ី      
-ក្ក្សួងមហារផ្្ 
-ក្ក្សួង ព័ត៌មាន          
-ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច        
-ក្ក្សួងសុខាភិបាល      
- នា.សុខភាពសិក្ា    
រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៥0,000 

-ក្ក្.កិ្ចចការនារ ី  
-ក្ក្.មហារផ្្ 
-ក្ក្.ព័ត៌មាន     
-ក្ក្.សងគមកិ្ចច  
-សុខាភិបាល  
-នា.សុខភាពសកិ្ា  
-រដគូពាក់្ព័នធ 



ទំព័រទី-30 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៥.៥.៥ ជំរុញកុ្មារ ីនិង
ស្តសរីឱយចូលរមួគធែីការ
សគក្មចចិតរក្នុងសងគម 

៥.៥.៥.១ ោកំ្ទ និង
ជំរុញការផ្រល់សិទធិ ដល់
កុ្មារ ីនិងស្តសរីសាិតក្នុង
គសចក្រកី្តូវការពិគសស
ក្នុងជួរគណៈក្មមការ   
គផ្សងៗក្នុងស្ថលាគរៀន 
និងសហគមន៍ គដីមបី
ការចូលរមួការសគក្មច
ចិតរ និងអនុវតរ ក្គប់
សក្មមភាព 

កុ្មារ ីនិងស្តសរី 
មានការគកី្នគ ងី 
ក្នុងការចូលរមួគធែី
ការសគក្មចចិតរ 
និង  អនុវតរក្គប់
សក្មមភាព 

  
ចំនួនកុ្មារ ីនិង
ស្តសរី មានការគកី្ន
គ ងី ក្នុងការ
ចូលរមួគធែីការ
សគក្មចចិតរ និង
អនុវតរក្គប់
សក្មមភាព 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្សួងកិ្ចចការនារ ី      
-ក្ក្សួងមហារផ្្ 
-ក្ក្សួងព័ត៌មាន          
-ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច  
-អាជាា ធរមូលោឋ ន  
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $៥,០០០ 

-នាយក្ោឋ នអប់រ ំ
ពិគសស  
-មនី្រ ក្សុក្  
-ស្ថលានិងរដគូ 

៥.៥.៦ ធានាឱយកុ្មារ ី 
និងស្តសរីបានចុេះគឈាម េះចូល
គរៀន និងបញ្ចូ លសមាស
ភាពក្នុងសក្មមភាព
ស្ថលាគរៀន និងសងគម 

៥.៥.៦.១ បគងកីន ការ
ចុេះគឈាម េះចូលគរៀន 
កុ្មារ ីនិងស្តសរីសាិតក្នុង
គសចក្រីក្តូវការពិគសស 
និងជំរុញឱយមានចំនួន
គកី្នគ ងីជាលំោប់គៅ
ក្នុងគណៈក្មមការ 
ស្ថលាគរៀន និងសងគម 

អក្តាចុេះគឈាម េះ
ចូលគរៀន និង    
អក្តាចូលរមួក្នុង
សក្មមភាព 
ស្ថលាគរៀន និង
សងគម របស់កុ្មារ ី
និងស្តសរីសាិតក្នុង   
គសចក្រីក្តូវការ
ពិគសសមានការ
គកី្នគ ងីជាគរៀង
រល់ឆ្ន  ំ

  
 
ការចុេះគឈាម េះ 
ចូលគរៀន និងការ
ចូលរមួសងគម 
របស់កុ្មារ ីនិង
ស្តសរី មានការគកី្ន
គ ងី  
 
 
 
 
 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្សួងកិ្ចចការនារ ី       
-ក្ក្សួងមហារផ្្           
-ក្ក្សួងព័ត៌មាន           
-ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច         
-ក្ក្សួងសុខាភិបាល     
- នា.សុខភាពសិក្ា រដ
គូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $៥០,០០០ 

-នាយក្ោឋ នអប់រ ំ
ពិគសស  
-មនី្រ ក្សុក្ 
-ស្ថលានិងរដគូ 
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យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៥.៥.៧ ធានាោកំ្ទគលី
ការបណរុ េះបណ្តរ លវជិាា   
ជីវៈ បំណិនជីវតិ និង
កី្ឡា ដល់កុ្មារ ីនិងស្តសរី 

៥.៥.៧.១ បគងកីនការ   
អនុវតរក្មមវធីិបំណិន
ជីវតិងាយៗ និងកី្ឡា
ដល់កុ្មារ ីនិងស្តសរីសាិត
ក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសស គៅក្ក្មិតអប់រ ំ
មូលោឋ ន និង           
បណរុ េះបណ្តរ ល       
វជិាា ជីវៈគៅក្នុង
មជឈមណឌ ល  
បណរុ េះបណ្តរ ល 
បគចចក្គទស វជិាា ជីវៈ 
និងក្គឹេះស្ថា នអប់រ ំ
បគចចក្គទស វជិាា ជីវៈ  

ភាគរយកុ្មារ ីនិង
ស្តសរីសាិតក្នុងគសច
ក្រីក្តូវការពិគសស
ទទួលបានបំណិន 
ជីវតិ និងវជិាា ជីវៈ
គកី្នគ ងី 

កុ្មារគីកី្នគ ងី 
១៥% ឆ្ន កំ្នុង១
ឆ្ន  ំចាប់ពី       
ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ស្តសរីគកី្នគ ងី 
១០% ក្នុង១ឆ្ន  ំ
ចាប់ពីឆ្ន ២ំ០២០ 

X X X X X 

-ក្ក្.សួងការងារ 
-នា.តក្មង់ទិស
វជិាា ជីវៈ 
-នា.មធយមសិក្ា 
-នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្សួងការងារបណរុ េះ  
បណ្តរ លវជិាា ជីវៈ 
-ក្ក្សួងសងគមកិ្ចច 
-ក្ក្សួងកិ្ចចការនារ ីនិង 
រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $៥,០០០ 

-នាយក្ោឋ នអប់រ ំ
ពិគសស 
-មនី្រ ក្សុក្ 
-ស្ថលានិងរដគូ 

៥.៥.៨ ផ្រល់អាហារូប   
ក្រណ៍ដល់កុ្មារ ីនិងស្តសរី 
គដីមបបីានចូលគរៀនទាងំ
ក្នុង និងគក្ៅក្បគទស 

៥.៥.៨.១ បគងកីន        
អាហារូបក្រណ៍ គដីមបី
គលីក្ទឹក្ចិតរដល់កុ្មារ ី    
និងស្តសរីបានចូលគរៀន
ក្នុងក្បគទស និងគក្ៅ
ក្បគទស 

ចំនួនកុ្មារ ីនិង
ស្តសរីទទួលបាន         
អាហារូបក្រណ៍
ក្នុង និងគក្ៅ
ក្បគទសមានការ
គកី្នគ ងី 

 ១០០នាក់្     
ឆ្ន ២ំ០១៩ 
១៥០នាក់្      
ឆ្ន ២ំ០២០ 
២០០នាក់្      
ឆ្ន ២ំ០២១ 
២៥០នាក់្       
ឆ្ន ២ំ០២២ 
៣០០នាក់្      
ឆ្ន ២ំ០២៣ 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្សួងការបរគទស 
អភិវឌ្ឍជនបទ            
-ក្ក្.សងគមកិ្ចច             
-ក្ក្.កិ្ចចការនារ ី                     
-នា.ទំនាក់្ទនំង វបបធម៌ 
និងអាហារបូក្រណ៍                       
 -នា.ហរិញ្ាវតាុ  
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៨0,000 

  



ទំព័រទី-32 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ អងគភាពទទួល

ដឹក្នា ំ
ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ ក្បភព

ជំនួយ 
ថវកិា ពិនិតយតាមោន 

និងវាយតរមល 
១ ២ ៣ ៤ ៥ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥ .៦.  អភិវឌ្ឍគនូំសបលងត់ាមបរបិទក្នុ ងក្បគទស សក្មាបក់ារស្ថងសងអ់ោរសិក្ា និងអនាមយ័ស្ថា ត  

គោលបណំង ៖ ក្គប់ក្គឹេះស្ថា នសិក្ាស្ថធារណៈ និងឯក្ជន តក្មូវឱយមានគហោឋ រចនាសមពនធ រូបវន័រមានក្ស្ថប់ក្តូវខក្សក្មួលឱយក្សបតាមគំរូសដង់ោគំនូសបលង់សក្មាប់ជនសាតិក្នុងគសចក្ដីក្តូវ
ការពិគសស។ 

ផ្លសគក្មច ៖ ជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស បានគក្បីក្បាស់គហោឋ រចនាសមពនធ រូបវនរ ខដលមានគំនូសបលង់តាមបរបិទក្នុងក្បគទស។ 
៥.៦.១ ធានាថាគំនូស 
បលង់ថាន ក់្ជាតិក្តូវបាន
បញ្ចូ លក្នុងគោលការណ៍
ខណនា ំក្តួតពិនិតយ   
គុណភាពសំណង់  

៥.៦.១.១ ពក្ងឹងការ    
អនុវតរក្បកាសអនររ
ក្ក្សួង គលខ២៤៨ស
អយ.ក្បក្ សរីពីការោក់្
ឱយអនុវតរនូវ  បទោឋ ន
បគចចក្គទស គហោឋ
រចនាសមពនធរូបវន័របងក
លក្ខណៈងាយក្សួល
សក្មាប់ជនសាិតក្នុង      
គសចក្រីក្តូវការពិគសស
និងគសចក្រីខណនារំបស់
នាយក្ោឋ នសំណង់សរី
ពីគំនូសបលង់ថាន ក់្ជាតិ 

មនី្រ អយក្. ការ.ិ  
អយក្. ក្គឹេះស្ថា ន
សិក្ាស្ថធារណៈ 
និងឯក្ជន ក្ពម
ទាងំរដគូអភិវឌ្ឍន៍
បាន អនុវតរតាម
ក្បកាសអនររ
ក្ក្សួង និងគសច
ក្រីខណនារំបស់
នាយក្ោឋ ន
សំណង់សរីពី
គំនូសបលង់ថាន ក់្
ជាតិឱយមាន
ក្បសិទធភាព 

មនី្រ អយក្. ការ.ិ
អយក្. ក្គឹេះស្ថា ន
សិក្ាស្ថធារណៈ 
និងឯក្ជនក្ពម
ទាងំរដគូ   
អភិវឌ្ឍន៍បាន 
អនុវតរចាប់ពីឆ្ន  ំ
២០១៩ X X X X X 

-នា.សំណង់           
-នា.អប់រពិំគសស 

- ក្ក្.សងគមកិ្ចចអតីត
យុទធជន និងយុវ         
នីតិសមបទា  (រដឋបាល
សិទធិជនពិការ)             
-ក្ក្.គរៀបចំខដនដីនគរូប
នីយក្មម  
-នា. សំណង់  
-ក្កុ្មក្បឹក្ាសក្មមភាព
ជនពិការ និងរដគូ    
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៣0,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-នា.សំណង់ 
-មនី្រអយក្.  
-ការ.ិអយក្. 

៥.៦.២ ជំរុញឱយក្គប់
ក្គឹេះស្ថា នសិក្ាមានបន្ប់
ទឹក្សមក្សបនឹងតក្មូវ
ការជនសាិតក្នុងគសចក្រី
ក្តូវការពិគសស  

៥.៦.២.១ ពក្ងឹងការ
ក្ស្ថង គហោឋ រចនា
សមពនធរូបវនរបន្ប់ទឹក្   
សមក្សបតាមជនសាិត
ក្នុង គសចក្រីក្តូវការ
ពិគសស និងសាិតិ    
សិសស។  

ក្គឹេះស្ថា នសិក្ា  
ស្ថធារណៈ និង   
ឯក្ជន ចំណុេះ
មនី្រ    អយក្. 
រជធានីគខតរ 

ក្គឹេះស្ថា នសិក្ា
ស្ថធារណៈ និង
ឯក្ជន ចំណុេះ
មនី្រ អយក្   
ទាងំ២៥ 

X X X X X 
-នា.សំណង់     
-នា.អប់រពិំគសស 

-នា.សំណង់  
-ក្គឹេះស្ថា នគបាេះពុមពខចក្
ផ្ាយ 
-នា.ក្ទពយសមបតរិ  

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 
-សហគមន៍ 

$២៥.០០០ 
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 
-នា.សំណង់ 
-នា.អប់រពិំគសស 



ទំព័រទី-33 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 ៥.៦.២.២ ពក្ងឹងការ

ស្ថងសង់ផ្លូវគៅបន្ប់
ទឹក្តាមគំនូសបលង់ 
គោយមាន អក្សរស្្ថប 
រូបសញ្ហា     គៅជិត
បន្ប់គរៀនគៅក្គឹេះស្ថា ន
សកិ្ាស្ថធារណៈ និង
ឯក្ជន 

អាោរចាស់ និង
សំណង់ថមីក្តូវបាន
ស្ថងសង់       
ជួសជុលខក្លមា
គហោឋ រចនាសមពនធ
រូបវន័រ បន្ប់ទឹក្
តាមគំនូសបលង់ 

រជធានីគខតរក្តូវ
ស្ថងសង់      
គហោឋ រចនា
សមពនធរូបវន័រ 
បន្ប់ទឹក្តាម
គំនូសបលង់ 

X X X X X -នា.សំណង់ 
-នា.អប់រពិំគសស 

-នា.ហរិញ្ាវតាុ 
-នា.បឋមសិក្ា  
-នា.មធយមសិក្ា 
- វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស   
-ក្កុ្មក្បឹក្ាសក្មមភាព
ជនពិការ 
-រដគូពាក់្ព័នធ 
-ក្ក្.សងគមកិ្ចចអតីត
យុទធជននិងយុវ         
នីតិសមបទា  (រដឋបាល
សិទធិជនពិការ) 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 
-សហគមន៍ 

$២៥,0០0 
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 
-នា.សំណង់ 
-នា.អប់រពិំគសស 

៥.៦.៣ ធានាថាគហោឋ
រចនាសមពនធរូបវន័រ មាន
ក្ស្ថប់ក្តូវបានខក្សក្មួល 
ឱយក្សបតាម គំរូសរង់ោ
គំនូសបលង់ 

៥.៦.៣.១ ជំរុញការខក្
សក្មួល គហោឋ រចនា
សមពនធរូបវន័រមានក្ស្ថប់
ក្សបតាមគំរូ សរង់ោ
គំនូសបលង់គដីមបបីងក 
លក្ខណៈងាយក្សួល
ដល់ជនសាិតគៅក្នុង 
គសចក្រកី្តូវការពិគសស
គៅតាមក្គឹេះស្ថា នសិក្ា
ស្ថធារណៈ និងឯក្ជន 

ក្គឹេះស្ថា នសិក្ា  
ស្ថធារណៈ និង 
ឯក្ជនចំណុេះ
មនី្រអយក្.    
រជធានីគខតរមាន
ក្ស្ថប់ ក្តូវបានខក្
សក្មួល  គហោឋ
រចនាសមពនធរូបវន័្ត
តាមគំនូសបលង់ 

ក្គឹេះស្ថា នសិក្ា
ស្ថធារណៈ និង
ឯក្ជនទាងំ២៥ 
រជធានីគខតរ 
ក្តូវបានខក្
សក្មួល  X X X X X -នា.សំណង់ 

-នា.អប់រពិំគសស 

-នា.សំណង់ ក្ទពយ
សមបតរិរដឋ                  
-នា.ហរិញ្ាវតាុ              
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស  
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 
-សហគមន៍ 

$២៥.០០០ 

-នា.អប់រពិំគសស 
-នា.សំណង់ 
-មនី្រអយក្.  
-ការ.ិអយក្ 
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 



ទំព័រទី-34 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៦.៤ ជំរុញការស្ថង
សង់និងក្គប់ក្គង
អគនរវាសិក្ោឋ ន សក្មាប់
អនក្សិក្ាសាិតក្នុងគសចក្រី
ក្តូវការពិគសស 

៥.៦.៤.១ ជំរុញការ     
ខក្សក្មួល គហោឋ រចនា
សមពនធរូបវន័រ និងអគនរវា
សិក្ោឋ នគៅតាមវទិោ
ល័យអប់រពិំគសស ក្សប
តាមសរង់ោគំនូសបលង់ 

អគនរវាសិក្ោឋ ន
ខដលមានគៅ      
វទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសស ក្តូវបាន
ខក្សក្មួល        
ឬស្ថងសង់     
គហោឋ រចនាសមពនធ
រូបវន័រតាមគំនូ    
សបលង់ 

អគនរវាសិក្ោឋ ន
គៅវទិោល័យ
អប់រពិំគសស 
ទាងំ៥ 

X X X X X 
-នា.សំណង់ 
-នា.អប់រពិំគសស 

-នា. សំណង់ 
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស 
-វ.ិអពស 
-វ.ិអពស 
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ 
-សហគមន៍ 

$១០.០០០ 

-នា.សំណង់ 
-នាយក្ោឋ នអប់រ ំ
ពិគសស 
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 

៥.៦.៥ ធានាឱយមាន 
បណ្តា ល័យ បន្ប់
ពិគស្ថធន៍ និងសមាភ រមាន
សរង់ោសមក្សបតាម
តក្មូវការរបស់អនក្សិក្ា
សាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសស 

៥.៦.៥.១ ពក្ងឹងការ
គរៀបចំបណ្តា ល័យ     
បន្ប់ពិគស្ថធន៍ និង      
សមាភ រ ឱយមានសរង់ោ 
សមក្សបតាមតក្មូវការ
របស់អនក្សិក្ាសាិតក្នុង
គសចក្រីក្តូវការពិគសស 

បណ្តា ល័យ បន្ប់
ពិគស្ថធន៍ និង 
សមាភ រ គៅ       
វទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសសសមក្សប
តាមតក្មូវការ
របស់អនក្សិក្ា
សាិតក្នុងគសចក្រី
ក្តូវការពិគសស 

បណ្តា ល័យ 
បន្ប់ពិគស្ថធន៍ 
និងសមាភ រៈ គៅ
វទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសស ទាងំ៥ 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-នា.សំណង់ ក្គឹេះស្ថា ន
គបាេះពុមពខចក្ផ្ាយ 
ក្ទពយសមបតរិរដឋ            
-នា.ហរិញ្ាវតាុ              
-នា.បឋមសិក្ា            
-នា.មធយមសិក្ា          
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស  និងរដគូ    
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 
-សហគមន៍ 

$១៥0,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយក្.  
-ការ.ិអយក្. 
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 



ទំព័រទី-35 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៦.៦ ធានាទីលាន
កី្ឡា បរសិ្ថា ន និងផ្លូវគៅ
ក្នុងស្ថលាគរៀនឱយមាន
លក្ខណៈសមក្សប 

៥.៦.២.១ ក្ស្ថង និង
ខក្លាទីលានកី្ឡា       
បរសិ្ថា ន និងផ្លូវ គៅក្នុង
ស្ថលាគរៀន ឱយមាន
លក្ខណៈសមក្សប
សក្មាប់ជនសាិតគៅក្នុង
គសចក្រីក្តូវការពិគសស 

ស្ថលាខដលមាន   
ទីលានកី្ឡា        
បរសិ្ថា ន និងផ្លូវ
ក្តូវបានស្ថងសង់ 
មានលក្ខណៈសម
ក្សបសក្មាប់ជន
សាិត ក្នុងគសចក្រី
ក្តូវការពិគសស 

ចំនួនស្ថលា
ខដលមាន        
ទីលានកី្ឡា 
 បរសិ្ថា នគៅ   
វទិោល័យអប់រ ំ
ពិគសសទាងំ៥ 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-នា. សំណង់ ក្ទពយ
សមបតរិរដឋ                  
-នា.អប់រកំាយ និង
កី្ឡា  
-នា.ហរិញ្ាវតាុ                
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស 
- រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 
-សហគមន៍ 

$៥០,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយក្.  
-ការ.ិអយក្. 
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥.៧. ក្ស្ថងសមតាភាពក្គ ូនិងគណៈក្គបក់្គងស្ថលាគរៀន 

គោលបណំង ៖ ផ្ដល់ការបណដុ េះបណ្តដ លក្គូជំនាញ និងគណៈក្គប់ក្គងស្ថលាគរៀនអប់របំរយិាបនន ក្សបតាមការរកី្ចគក្មីន រនស្ថក្លបគចចក្វជិាា បរបិទភាវូបនីយក្មម និងពហុជំនាញ
ខផ្នក្អប់របំរយិាបននសក្មាប់ក្គូបគក្ងៀនអនក្សិក្ាសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស។ 

ផ្លសគក្មច ៖ ក្គូ និងគណៈក្គប់ក្គងស្ថលាគរៀនមានគុណវុឌ្ឍ ិក្នុងការបគក្ងៀនអនក្សិក្ាសាតិក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស។ 

៥.៧.១ ផ្រល់អាទិភាព
ដល់អនក្សិក្ាមានពិការ
ភាពក្នុងការក្ប ងចូល
ក្នុងក្ក្បខណឌ ក្គូបគក្ងៀន 

៥.៧.១.១ពក្ងឹងការ   
ផ្រល់អាទិភាពដល់អនក្
សិក្ាមានពិការភាព 
ក្ប ងចូលក្ក្បខណឌ
ក្គូបគក្ងៀន(ផ្រល់
ឱកាសក្សបតាម    
អនុក្កឹ្តគលខ១០៨អន
ក្ក្.បក្) 

គបក្ខជនមានពិការ
ភាព ទទួលបាន
ក្ក្បខណឌ ក្គូ
បគក្ងៀនក្គប់ភូមិ
សិក្ា 

គបក្ខជនមាន
ពិការភាពទទួល
បានក្ក្បខណឌ ក្គូ
បគក្ងៀនក្គប់ភូមិ
សិក្ា  X X X X X 

-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល 
-នា.បុគគលិក្ 
-នា.អប់រពិំគសស 

-នា.ហរិញ្ាវតាុ  
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស                     
-នា.នីតិក្មម  

-ថវកិាក្មមវធិ ី
 -រដគូ $0 

-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល 
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 



ទំព័រទី-36 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៧.២ បណរុ េះបណ្តរ ល
ក្គូសក្មាប់បគក្ងៀនជន
សាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសសគៅក្គប់ភូមិ
សិក្ា 

៥.៧.២.១ អភិវឌ្ឍ       
ឯក្ស្ថរបណរុ េះបណ្តរ ល
ក្គូសក្មាប់បគក្ងៀនជន
សាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសសគៅក្គប់ភូមិ
សិក្ា 
 

ឯក្ស្ថរបណរុ េះ 
បណ្តរ លចំនួន៣
ក្បគភទពិការ(គ
ថលង ពិការខភនក្និង
ពិការសតិបញ្ហា )
ក្តូវ បានអភិវឌ្ឍ 

ឯក្ស្ថរ ចំនួន៣
ក្បគភទពិការ (គ
ថលង ពិការខភនក្
និងពិការ      
សតិបញ្ហា ) ក្តូវ
បានអភិវឌ្ឍ 

X X X X X 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-នា.អប់រពិំគសស 

-នា.អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ 
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល 
-វទិោល័យអប់រពិំគសស 
និងអងគការរដគូ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ $១៥0,000 

-នា. អប់រពិំគសស    
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល 
 -នា.អភិ.ក្មមវធីិ
សិក្ា 

៥.៧.២.២ បណរុ េះ         
បណ្តរ លក្គូសក្មាប់
បគក្ងៀនជនសាិតក្នុង
តក្មូវការពិគសស  
 

វគគបណរុ េះបណ្តរ ល 
និងបំប ន គៅវទិោ
ស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសសបំប ន
ចំនួន៣ក្បគភទ
ពិការ (គ ថលង 
ពិការខភនក្ និង
ពិការសតិបញ្ហា ) 
  

ចំនួន             
ក្គ១ូ០០នាក់្                
 បណរុ េះបណ្តរ ល   
រយៈគពល១០ខខ  
២០១៩=១៨ន 
២០២០=២០ន 
២០២១=២០ន 
២០២២=២២ន 
២០២៣=២០ន 

X X X X X 

-វទិោស្ថា នជាតិ 
អប់រពិំគសស       
-នា.អប់រពិំគសស 
-នា.បុគគលិក្ 

-នា.អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ          
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល      
-វទិោល័យអប់រពិំគសស 
និងអងគការរដគូ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $២០0,000 

-វទិោស្ថា នជាតិ 
អប់រពិំគសស  
-នា. អប់រពិំគសស 
-នា.បុគគលិក្ 



ទំព័រទី-37 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៧.៣ ផ្រលអ់តា
ក្បគយាជន៍បខនាមដល់ក្គ ូ
ខដលមានគុណវុឌ្ឍកិ្គប់
ក្ោន់ក្នុងការបគក្ងៀន
សិសសមានពិការភាព  

៥.៧.៣.១ គរៀបចំ         
អនុក្កឹ្តយសរីពីការផ្រល់
ក្បាក់្គលីក្ទឹក្ចិតរ
បខនាម សក្មាប់ភារកិ្ចច
ក្គូបគក្ងៀនអប់រពិំគសស 

 ក្បាក់្គលីក្ទឹក្
ចិតរបខនាម 
សក្មាបភ់ារកិ្ចចក្គូ
បគក្ងៀនអប់រ ំ
ពិគសស 

ចំនួនក្គូគៅវទិោ
ល័យអប់រ ំ
ពិគសសទាងំ៥  
វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស និង
ថាន ក់្សមាហរណ
ក្មម 

X X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស 
-នា.បុគគលិក្ 
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 

-ក្ក្.គសដឋកិ្ចច និង   
ហរិញ្ាវតាុ 
-ក្ក្.មុខងារស្ថធារណៈ 
-នា.នីតិក្មម  

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $0 

  

៥.៧.៣.២ គលីក្ទឹក្ចិតរ
ដល់ក្គូបគក្ងៀនខដល
បានបណរុ េះបណ្តរ ល  
ឬបំប ន និងមាន     
បទពិគស្ថធន៍ខផ្នក្អប់រ ំ
ពិគសស ឱយទទួលបាន
វញិ្ហា បនបក្ត និង  
សញ្ហា បក្ត ខផ្នក្អប់រ ំ
ពិគសស 

វញិ្ហា បនបក្ត និង
សញ្ហា បក្ត ខផ្នក្
អប់រពិំគសស 

ចំនួនក្គ១ូ០០
នាក់្ទទួលបាន  
វញិ្ហា បនបក្ត និង
សញ្ហា បក្ត ខផ្នក្
អប់រពិំគសស  

X X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

-ក្ក្សួងគសដឋកិ្ចច និង
ហរិញ្ាវតាុ 
-ក្ក្.មុខងារស្ថធារណៈ 
-នា.នីតិក្មម                 
-នា.បុគគលិក្ រដឋបាល 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៥,០០០ 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 



ទំព័រទី-38 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៧.៤ ពក្ងឹង         
សមតាភាពក្គូបគក្ងៀនជំ
នាញអប់របំរយិាបននក្សប
តាមការរកី្ចគក្មីនរន     
បគចចក្វទិោ  និងបរបិទ
សក្លភាវូបនីយក្មម 

៥.៧.៤.២ បញ្ចូ នក្គូ
បគក្ងៀនជំនាញអប់រ ំ   
បរយិាបននគៅទសសន
កិ្ចចសិក្ាតល ស់បរូរ   
បទពិគស្ថធន៍ក្នុង និង
គក្ៅក្បគទសអំពីការគក្បី
ក្បាស់បគចចក្វទិោទំគនីប
សក្មាប់បគក្ងៀនសិសស
មានពិការភាព 

ចំនួនក្គូបគក្ងៀន
ជំនាញអប់រ ំ         
បរយិាបនន គៅ
ទសសនកិ្ចចសិក្ា
តល ស់បរូរបទ
ពិគស្ថធន៍ក្នុងនិង
គក្ៅក្បគទស 

ក្គូបគក្ងៀន
ជំនាញអប់រ ំ     
បរយិាបននចំនួន៦
នាក់្ (សក្មាប់
គក្ៅក្បគទស) X X X X X 

នា. អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-វ.ិអពស 

-នា.ហរិញ្ាវតាុ               
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស                      
-វទិោល័យអប់រពិំគសស 
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $១00,000 

-នា. អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-វ.ិអពស 

៥.៧.៥ ពក្ងឹងក្មមវធីិ
គរុគកាសលយអំពីពិការ
ភាពសក្មាប់បំប នក្គូ 

៥.៧.៥.១ អភិវឌ្ឍនិង
បស្តញ្ហា បក្មមវធីិ
គរុគកាសលយអំពីពិការ
ភាពសក្មាប់បំប នក្គូ 
គៅវទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រ ំនិងក្គប់ក្គឹេះស្ថា ន
បណរុ េះបណ្តរ លក្គូ
បគក្ងៀន 

ចំនួនក្មមវធីិ
គរុគកាសលយអំពី
ពិការភាពសក្មាប់
បំប នក្គូ គៅវទិោ
ស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស និង    
ក្គឹេះស្ថា ន          
បណរុ េះបណ្តរ ល
ក្គបូគក្ងៀន 

ក្មមវធីិ
គរុគកាសលយអំពី
ពិការភាពចំនួន
៣ក្បគភទពិការ 
(ពិការខភនក្       
គ ថលង់ និង     
សតិបញ្ហា )  

X X X X X 

-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស        
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល 
-នា.អប់រពិំគសស 

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស                     
-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
និងក្គប់ស្ថលា
គរុគកាសលយ 
-នា.បណរុ េះបណ្តរ ល       
-នា.ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល  
-នា.ធានាគុណភាព
អប់រ ំ

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $១00,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយក្.  
-ការ.ិអយក្. 



ទំព័រទី-39 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៧.៦ គរៀបចំឱយមាន 
ពហុជំនាញខផ្នក្អប់រ ំ
បរយិាបននសក្មាប់ក្គូ
បគក្ងៀនអនក្សិក្ាសាិត
ក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសស 

៥.៧.៦.១. គរៀបចំឯក្
ស្ថរ បំប នសមតាភាព
ក្មមវធីិអប់រ ំបរយិាបនន 
សក្មាប់ក្គូបគក្ងៀនអនក្
សិក្ាសាិតគៅក្នុង    
គសចក្រីក្តូវការពិគសស 

ក្គូទទូលបានវគគ
បំប នបគចចក្គទស 
ក្មមវធីិអប់រ ំ          
បរយិាបនន 
 

ចំនួនក្គ ូ៥០០
នាក់្ ក្នុង១ឆ្ន ំ
ទទួលបានវគគ
បំប នពហុជំនាញ 
ខផ្នក្អប់រ ំ        
បរយិាបនន  

X X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស                     
-វទិោល័យអប់រពិំគស 
-រដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៦0,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយក្.  
-ការ.ិអយក្. 

៥.៧.៧ គរៀបចំក្មមវធីិ    
បណរុ េះបណ្តរ ល និងវកិ្កឹ្ត
ការក្គូ 

៥.៧.៧.៣ អភិវឌ្ឍ
គមា ងសក្មាប់ក្មមវធីិ    
បណរុ េះបណ្តរ លរយៈ
គពលខវង និងវកិ្កឹ្តការ  
រយៈគពលខលី 

ក្មមវធីិ 
បណរុ េះបណ្តរ ល 
និងវកិ្កឹ្តការ          
រយៈគពល៤ឆ្ន  ំ

 ចំនួនគមា ងសរុប
ចំនួន១៣២៨
គមា ង  

  X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស 
-វទិោស្ថា នជាតិ
អប់រពិំគសស 

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស                      
-នា. បណរុ េះបណ្តរ ល      
-នា.ហរិញ្ាវតាុ               
-នា.បុគគលិក្                
-នា.អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ
សិក្ា 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ $៨0,000  -នាយក្ោឋ ន 

អប់រពិំគសស 

យុទធស្ថស្តសរ៥.៨. គលីក្ក្មពសក់ារយលដឹ់ងពីគោលនគយាបាយសរីពីការអបរ់បំរយិាបនន 

គោលបណំង ៖ ផ្សពែផ្ាយគៅក្ក្មិត ក្ក្ុង ក្សុក្ ខណឌ  រជធានី គខតរ និងគសចក្ដីខណនាសំដីពីការអនុវតរសក្មាប់ក្គឺេះស្ថា នសកិ្ាឯក្ជន គដីមបគីលីក្ក្មពស់ និងធានាផ្ដល់សទិធិ ការោកំ្ទពិគសស
ក្នុងដំគណីរការសិក្ារបស់អនក្សិក្ាសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស។ 

ផ្លសគក្មច ៖ អនក្សកិ្ាសាតិក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពគិសសទទួលបានសិទធិ និងការោកំ្ទពិគសសក្នុងដំគណីរការសិក្ា។ 



ទំព័រទី-40 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៨.១ អភិវឌ្ឍយុទធ
ស្ថស្តសរក្បព័នធផ្សពែផ្ាយ
គៅក្ក្មិតថាន ក់្ក្កុ្ង ក្សុក្ 
ថាន ក់្រជធានី គខតរ និង
ថាន ក់្ជាតិ គោយគក្បីក្បាស់
វធីិស្ថស្តសរគផ្សងៗ  

៥.៨.១.១ អភិវឌ្ឍយុទធ
ស្ថស្តសរក្បព័នធ
ផ្សពែផ្ាយ តាមរយៈ
ការបំប ន ក្បជំុ និង
បណ្តដ ញផ្សពែផ្ាយ
សងគមគផ្សងៗ 

រជធានី គខតរ 
ក្ក្ុង ក្សុក្ ខណឌ  
ក្គឹេះស្ថា នសិក្ា   
ស្ថធារណៈ និង 
ឯក្ជន និង     
សហគមន៍ក្តូវ
បានទទួលការ
ផ្សពែផ្ាយ 

ចំនួនរជធានី 
គខតរ ទទួលបាន
ការផ្សពែផ្ាយ 

X  
 
 

 
 

 
-នា.អប់រពិំគសស  
-នា.គោលនគយា
បាយ 

-នា.ព័ត៌មាននិងកិ្ចចការ
អាស្ថ៊ា ន                     
-នា.បុគគលិក្                
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 
-មនី្រអយក្.រជធានី
គខតរ 
-ការ.ិ អយក្ក្ក្ុង ក្សុក្ 
ខណឌ  រដគូពាក់្ព័នធ និង         
រដឋបាលថាន ក់្គក្កាមជាតិ 

-ថវកិាក្មមវធិ ី
-រដគូ 
-អងគការគក្ៅ
រោឋ ភិបាល
ជាតិ និង
អនររជាតិ 
- វសិ័យឯក្
ជន /
សបបុរសជន 

 
$៣៥,000 

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយក្.រជ
ធានី គខតរ 
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង 
ក្សុក្ ខណឌ  

៥.៨.២ គរៀបចំគសចក្រី
ខណនាសំរីពីការអនុវតរ    
លាៗ  សក្មាប់ក្គឹេះស្ថា ន
សិក្ាទាងំអស់គក្បីក្បាស់
ក្នុងគពលផ្សពែផ្ាយ 

៥.៨.២.១ ក្បមូល និង 
ចងក្ក្ងគសចក្រីខណនា ំ  
សរីពីការអនុវតរលាៗ  ដូច
ជា បណាព័ត៌មាន ពាក្យ
គស្ថល ក្សក្មាប់ក្គឹេះស្ថា ន
សិក្ាស្ថធារណៈ និង
ឯក្ជន គក្បីក្បាស់គលី
បណ្តដ ញសងគមគផ្សងៗ 

ចំនួនក្គឹេះស្ថា ន
សិក្ាស្ថធារណៈ
និងឯក្ជន ទទួល
បានចំគណេះដឹង
រនការផ្សពែផ្ាយ 

ចំនួនក្គឹេះស្ថា ន
សិក្ាស្ថធារណៈ 
និងឯក្ជនទាំ
ង២៥ រជធានី 
គខតរ 
  

  

X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-នា.ព័ត៌មាននិងកិ្ចចការ
អាស្ថ៊ា ន                     
-នា.បុគគលិក្                
-នា.ហរិញ្ាវតាុ 
 -មនី្រអយក្.រជធានី
គខតរ  
-ការ.ិ អយក្ក្ក្ុង ក្សុក្ 
ខណឌ  រដគូពាក់្ព័នធ និង       
រដឋបាលថាន ក់្គក្កាមជាតិ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 
- វសិ័យឯក្
ជន 
សបបុរស
ជន 

  
$១៥,០០០ 

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយក្.  
-ការ.ិអយក្. 



ទំព័រទី-41 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៨.៣ សហការជាមួយ
ក្គឹេះស្ថា នសិក្ាឯក្ជន 
គដីមបគីលីក្ក្មពស់ជនសាិត
ក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសស ឱយចូលគរៀន 

៥.៨.៣.១ ពក្ងឹងកិ្ចច
សហការ រវាងមនី្រអប់រ ំ
យុវជន និងកី្ឡារជ
ធានីគខតរ និង
ការយិាល័យអប់រ ំ     
យុវជន និងកី្ឡាក្កុ្ង
ក្សុក្ខណឌ ជាមួយក្គឹេះ
ស្ថា នសិក្ាស្ថរធារណៈ 
និងឯក្ជនគដីមបគីលីក្
ក្មពស់ជនសាិតក្នុងគសច
ក្រកី្តូវការពិគសស ឱយ
ទទួលបានគសវាអប់រ ំ
ក្បក្ប គោយគុណភាព
សមធម៌ បរយិាបនន និង
ការសិក្ាគពញមួយ
ជីវតិ 

ចំនួនមនី្ររជធានី
គខតរការយិាល័យ
ក្ក្ុងក្សុក្ខណឌ  
សហការជាមួយ
ក្គឹេះស្ថា នឯក្ជន 

មនី្រអយក្      
រជធានីគខតរ 
ទាងំ២៥ និង
ការយិាល័យក្កុ្ង
ក្សុក្ខណឌ     
ទាងំ១៩៧ សហ
ការជាមួយ
ក្គឹេះស្ថា នឯក្ជន 
 

  X X X X -នា.អប់រពិំគសស 
-វ.ិអប់រពិំគសស 

-ក្គឹេះស្ថា នសិក្ាឯក្ជន 
-មនី្រអយក្.រជធានី
គខតរ  
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង ក្សុក្ 
ខណឌ  និងរដគូពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 

 
$២០,០០០  

នា.អប់រពិំគសស 
មនី្រអយក្. ការ.ិ
អយក្. 

៥.៨.៤ ធានាផ្រល់សិទធិ
និងការោកំ្ទពិគសសក្នុង
ដំគណីរការសិក្ារបស់
អនក្សិក្ាសាិតក្នុងគសចក្រី
ក្តូវការពិគសស។ 

៥.៨.៤.១ ជំរញុដលក់្គឹេះ
ស្ថា នសិក្ាស្ថធារណៈ
និងឯក្ជន អពំសីិទធិអនក្
សិក្ាមានតក្មូវការ
ពិគសស ក្នុងការចុេះគឈាម េះ
ចូលគរៀន និងទទួលបាន
ការអប់រកំ្ក្មិតមូលោឋ ន
បានសមក្សបតាមតក្មូវ
ការជាក់្ខសរង 

ចំនួនក្គឹេះស្ថា ន
សិក្ាស្ថធារណៈ
និងឯក្ជនក្តូវ    
ផ្រល់គសវាអប់រ ំ
គោយសមធម៌ 
ដល់អនក្សិក្ា
ខដលមានតក្មូវ
ការពិគសស 
 

ក្គឹេះស្ថា នសិក្ា
ស្ថធារណៈនិង
ឯក្ជនទាងំ២៥ 
រជធានី គខតរ 

X X X X X 
-នា.អប់រពិំគសស 
 

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស 
-វ.ិអពស 
-អយក្.រជធានី គខតរ  
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង ក្សុក្ 
ខណឌ  
-ស្ថលាគរៀន និងរដគូ
ពាក់្ព័នធ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 
- វសិ័យឯក្
ជន /
សបបុរស
ជន 
 

 
 $២៥.០០០ 

-នា.អប់រពិំគសស 
-នា.យក្ោឋ ន
សំណង់ 
-មនី្រអយក្.រជ
ធានី គខតរ 
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង 
ក្សុក្ ខណឌ  



ទំព័រទី-42 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥.៩. ពក្ងឹងចគំណេះដឹង តនួាទី ការទទលួខុសក្តវូ និងការចូលរមួរបសអ់នក្ពាក្ព់ន័ធ 

គោលបណំង ៖ គលីក្ក្មពស់ការយល់ដងឹពីសទិធិទទួលបានការអប់រសំក្មាប់ជនខដលមានតក្មូវការពិគសស គហយីគលីក្ទឹក្ចិតរមាតាបិតា សហគមន៍ឱយយល់ដឹងពពីិការភាព គដីមបោីកំ្ទជន
មានពិការភាព និងក្គួស្ថរក្ក្ីក្ក្ខដលមានកូ្នមានពិការភាពក្នុងការបគងកីនមូលនធិិសមធមប៌ខនាម គដមីបជីួយដល់ជនសាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស។ 

ផ្លសគក្មច ៖ ជនសាតិក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសសទទួលបានសិទធិ នងិការោកំ្ទពីសហគមន៍ ក្នុងការក្បមូលមូលនិធិសមធម៌សងគមឱយស្ថលាគរៀនទទួលបានមូលនិធបិខនាម គដីមបជីួយដល់ជន
សាិតក្នុងគសចក្ដីក្តូវការពិគសស 

៥.៩.១ គលីក្ក្មពស់ការ
យល់ដឹងពីសិទធិទទួល
បានការអប់រសំក្មាប់ជន
មានតក្មូវការអប់រ ំ
ពិគសស 

៥.៩.១.១ ពក្ងឹង        
ការអនុវតរសិទធិជនពិការ 
និងផ្សពែផ្ាយដល់ថាន ក់្
រជធានី គខតរថាន ក់្ក្ក្ុង 
ក្សុក្ ខណឌ  ស្ថលាគរៀន       
សហគមន៍ និងមាតា
បិតាសិសសខដលមាន
កូ្នមានពិការភាពឱយ
បានទូលំទូលាយ 

ចំនួនរជធានី 
គខតរថាន ក់្ក្ក្ុង 
ក្សុក្ខណឌ  
ស្ថលាគរៀន និង
សហគមន៍     
អនុវតរចាប់      
សិទធិជនពិការ 

មនី្រអយក្      
រជធានីគខតរ   
ទាងំ២៥ និង 
ការយិាល័យក្កុ្ង 
ក្សុក្ខណឌ     
ទាងំ១៩៧ 
ស្ថលាគរៀន និង
សហគមន៍     
អនុវតរចាប់សិទធិ
ជនពិការ 

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-មនី្រអយក្.រជធានី
គខតរ  
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង ក្សុក្ 
ខណឌ   
-ស្ថលាគរៀន  
-មាតាបិតា សិសស  
-សហគមន៍  
-រដគូអភិវឌ្ឍ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូ 

  
 $៣៥,០០០  

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយក្.រជ
ធានី គខតរ 
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង 
ក្សុក្ ខណឌ  



ទំព័រទី-43 
 

យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
 ៥.៩.១.២ គរៀបចំ

គវទិកាថាន ក់្ជាតិ គដីមបី
គលីក្ក្មពស់ការយល់
ដឹងពីសិទធិទទួលបាន
ការអប់រសំក្មាបជ់ន
មានតក្មូវការពិគសស 

ចំនួនក្ក្សួងពាក់្
ព័នធ នាយក្ោឋ ន
ពាក់្ព័នធ មនី្រ 
អយក្ និងរដគូ
ពាក់្ព័នធចូលរមួ
គរៀបចំគវទិកាថាន ក់្
ជាតិ 

ក្ក្សួងពាក់្ព័នធ
ចំនួន៥     
នាយក្ោឋ ន   
ពាក់្ព័នធ១០ មនី្រ 
អយក្២៥ និង
រដគូពាក់្ព័នធ គធែី
គរៀងរល់ឆ្ន  ំ

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-ក្ក្សួងពាក់្ព័នធ           
-នា.ពាក់្ព័នធ           
-មនី្រ អយក្ និងរដគូ
ពាក់្ព័នធចូលរមួគរៀបចំ
គវទិកាថាន ក់្ជាតិ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
- រដគូ 

  
$៥០,០០០ 
 

-នា.អប់រពិំគសស 

៥.៩.២ គបាេះពុមពគោល
នគយាបាយគនេះជាអក្សរ
ស្្ថប 

៥.៩.២.១ សហការ
ជាមួយរដគូអភិវឌ្ឍន៍
ពាក់្ព័នធ គដីមបខីសែងរក្
ថវកិាគបាេះពុមពគោល
នគយាបាយសរីពីការ
អប់របំរយិាបននជាអក្សរ
ស្្ថប 

គបាេះពុមពគសៀវគៅ
គោលនគយាបាយ
ជាអក្សរស្្ថប 

គបាេះពុមពគសៀវគៅ
គោនគយាបាយ
ជាអក្សរស្្ថប 
ចំនួន ១៥០០ 
ក្ាល 

  X       -នា.អប់រពិំគសស 

-វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ
ពិគសស                     
-នា.ហរិញ្ាវតាុ               
-នា.អភិវឌ្ឍក្មមវធីិ
សិក្ា  
 -វទិោល័យអប់រពិំគសស 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូអភិវឌ្ឃ 

 
$២២,៥០០ -នា.អប់រពិំគសស 

៥.៩.៣ ពក្ងឹងចំគណេះ
ដឹង តួនាទី និងការទទួល
ខុសក្តូវរបស់អនក្ពាក់្ព័នធ
ទាងំអស់ ក្នុងការអនុវតរន៍
គោលនគយាបាយគនេះ  

៥.៩.៣.១  អនុវតរ        
គសចក្រីខណនា ំសរីពីតួ
នាទីនិងភារកិ្ចចទទួល
ខុសក្តូវរបស់អនក្ពាក់្
ព័នធតាមក្ក្មិត ថាន ក់្
ក្ក្សួង មនី្រអប់រ ំ     
យុវជន និងកី្ឡា     
រជធានី គខតរ ការយិា      
ល័យអប់រ ំយុវជន និង
កី្ឡាក្កុ្ង ក្សុក្ ខណឌ  
និងស្ថលាគរៀន 

អនុវតរគសចក្រី
ខណនាពំាក់្ព័នធ 

ចំនួន ២៥ មនី្រអ
យក្.រជធានី 
គខតរ អនុវតរ 
គសចក្រីខណនាំ
ពាក់្ព័នធ  

X X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-មនី្រអយក្.រជធានី
គខតរ  
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង ក្សុក្ 
ខណឌ   
-ស្ថលាគរៀន 
-មាតាបិតា សិសស  
អាជាា ធរ សហគមន៍  
-រដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូអភិវឌ្ឃ 

  
$២៥,០០០  

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយក្.រជ
ធានីគខតរ  
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង 
ក្សុក្ ខណឌ  
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យុទធស្ថស្តសររង សក្មមភាព សូចនាក្រ ចំណុចគៅ 
ក្ក្បខណឌ គពល
គវលា (ឆ្ន )ំ 

អងគភាពទទួល
ដឹក្នា ំ

ស្ថា ប័នផ្រល់ការោកំ្ទ 
ក្បភព
ជំនួយ 

ថវកិា 
ពិនិតយតាមោន 
និងវាយតរមល 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 
៥.៩.៤ ជំរុញ និងគលីក្
ទឹក្ចិតរមាតាបិតា      
សហគមន៍ឱយយល់ដឹងពី
ពិការភាព និងខចក្រខំលក្
ព័ត៌មាន បទពិគស្ថធន៍ 
គដីមបោីកំ្ទជនមានពិការ
ភាព និងក្គួស្ថរក្កី្ក្ក្
ខដលមានកូ្នមានពិការ
ភាពឱយមក្ទទួលការអប់រ ំ

៥.៩.៤.១  ផ្សពែផ្ាយ
មាតាបិតា សហគមន៍ 
ឱយយល់ដឹងពីពិការភាព    
តាមរយៈការខចក្រខំលក្
ព័ត៌មាន បទពិគស្ថធន៍
គដីមបោីកំ្ទជនមាន
ពិការភាពនិងក្គួស្ថរក្កី្
ក្ក្ខដលមានកូ្នមាន
ពិការភាពឱយមក្ទទួល
ការអប់រ ំ

មនី្រអយក្.    
រជធានី គខតរ        
ការ.ិអយក្ ក្សុក្ 
ខណឌ គណៈក្មមការ
ក្ទក្ទង់ស្ថលា
គរៀនោកំ្ទដល់        
មាតាបិតា ក្គួស្ថរ
ក្កី្ក្ក្មានកូ្ន
ពិការភាពនាមំក្
ទទួលគសវាអប់រ ំ

មនី្រអយក្.      
រជធានីគខតរ 
 ការ.ិអយក្ ក្សុក្  
ខណឌ   
គណៈក្មមការ
ក្ទក្ទង់ស្ថលា
គរៀនោកំ្ទដល់
មាតាបិតាក្គួស្ថរ
ក្កី្ក្ក្មានកូ្ន
មានពិការភាពនា ំ
មក្ទទួលគសវា
អប់រ ំ

  X X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-មនី្រអយក្.រជធានី
គខតរ  
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង ក្សុក្ 
ខណឌ                  
-វទិោល័យអប់រពិំគសស  
-ស្ថលាគរៀន  
-មាតាបិតា សិសស  
-អាជាា ធរ សហគមន៍ 
និងរដគូអភិវឌ្ឍ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូអភិវឌ្ឍ 

 
 $៥0,000 

-នា.អប់រពិំគសស 

៥.៩.៥ បគងកីតមូលនិធិ
សមធម៌សងគម ឱយស្ថលា
គរៀនទទួលបានមូលនិធិ
បខនាម គដីមបជួីយដល់ជន
សាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការ   
ពិគសស។ 

៥.៩.៥.១  ពក្ងឹង         
គណៈក្មមការមូលនិធិ 
សមធម៌សងគម កំ្ណត់
គោយក្បកាសក្ក្សួង
អប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា 
(៥.៤.១១.១) 

ចំនួនរជធានី 
គខតរ ក្ក្ុង ក្សុក្ 
ខណឌ  ក្តូវបាន
ពក្ងឹង  

មនី្ររជធានី 
គខតរទាងំ២៥ 
និង១៩៧ក្ក្ុង 
ក្សុក្ ខណឌ ចាប់
ពីឆ្ន  ំ២០២១-
២០២៣ 

    X X X -នា.អប់រពិំគសស 

-មនី្រអយក្.រជធានី  
-គខតរ ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង 
ក្សុក្ ខណឌ                  
-វទិោល័យអប់រពិំគសស  
-ស្ថលាគរៀន  
-មាតាបិតា សិសស  
-អាជាា ធរ  សហគមន៍  
-រដគូអភិវឌ្ឍ 

-ថវកិាក្មមវធិី  
-រដគូអភីវឌ្ឍ 

  
$០ 

-នា.អប់រពិំគសស 
-មនី្រអយក្.រជ
ធានី គខតរ  
-ការ.ិអយក្ ក្កុ្ង 
ក្សុក្ ខណឌ  
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៦. សរបុចំណាយតាម្យទុ្ធសាស្រសត 

គគក្មាងចំណ្តយតាមយុទធស្ថស្តសរ ថវកិាចណំ្តយ  

យុទធស្ថស្តសរ ៥.១. ការអភិវឌ្ឍន៍ក្ក្បខណឌ ចាប់ នងិយនរការ $៥១,៥០០.០០ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥.២. សហការអនររក្ក្សួងក្នុងការក្ណំត់អតរសញ្ហា ណ $២៦២,០០០.០០ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥.៣. អភិវឌ្ឍក្បព័នធក្បមូលទិននន័យ និងពត័៌មាន $៣៧០,០០០.00 

យុទធស្ថស្តសរ ៥.៤. ផ្រល់ការអប់រមំានគុណភាពក្បក្បគោយបរយិាបនន និងសមធម ៌ $៤,៥៦១,១០០.០០ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥.៥. ធានាឱកាសអប់រកំ្បក្បគោយគុណភាព សមភាព និងសមធម៌សក្មាប់សសិសក្សីសាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការពិគសស  $៤៣០,០០០.០០ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥.៦. អភិវឌ្ឍគំនូសបលង់តាមបរបិទក្នុងក្បគទស សក្មាប់ការស្ថងសង់អោរសកិ្ា និងអនាម័យស្ថា ត  $៣១៥,០០០.០០ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥.៧. ក្ស្ថងសមតាភាពក្គូ និងគណៈក្គប់ក្គងស្ថលាគរៀន  $៥១៥,០០០.០០ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥.៨.គលីក្ក្មពស់ការយលដ់ឹងពីគោលនគយាបាយសរីពីការអប់របំរយិាបនន $៩៥,០០០.០០០ 

យុទធស្ថស្តសរ ៥.៩.ពក្ងឹងចំគណេះដឹង តួនាទី ការទទួលខុសក្តូវ នងិការចូលរមួរបស់អនក្ពាក្់ពន័ធ $១៨២,៥០០.០០ 

ចណំ្តយសរុប    $៦,៧៨២,១០០.០០ 

៧.ការចំណាយ 
ខផ្នការសក្មមភាពគោលនគយាបាយសដីពីការអប់របំរយិាបនន បានបញ្ចូ លការបា ន់ក្បមាណចំណ្តយសក្មាប់សក្មមភាពគៅក្នុងយុទធស្ថស្តសរនមីួយៗផ្ងខដរ។ ការបា ន់ក្បមាណ

ចំណ្តយគនេះក្តូវបានគរៀបចំគ ងី គដីមបផី្ដល់ពត័៌មានសក្មាប់ការអនុវតរនតីិវធិីបា ន់ក្បមាណចណំ្តយ ខដលគធែីគ ងីគោយនាយក្ោឋ ន មន្ីរអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីារជធានីគខតរ ការយិាល័យ
អប់រ ំ យុវជន នងិក្ីឡា ក្ក្ុង ក្សុក្ ខណឌ  ក្នុងការោក្់បញ្ចូ លខផ្នការសក្មមភាពគនេះគៅក្នុងខផ្នការក្បតិបតរិក្បចាឆំ្ន រំបស់ខលួន។ នាយក្ោឋ នទទួលខុសក្តូវធានាឱយមានថវកិាសក្មាប់ការ   
អនុវតរសក្មមភាពខដលបានឯក្ភាពោន តាមរយៈក្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា គោយមានការោកំ្ទពីថវកិាជាតិរបស់រជរោឋ ភិបាលក្មពុជា រដគូអភិវឌ្ឍន៍ វសិ័យឯក្ជន សងគមសុីវលិ និងអនក្
ផ្ដល់ជំនួយដរទគទៀត។ 
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ការបងាា ញតារងមា ក្ទិច បងាា ញពីការបា ន់ក្បមាណជារមួ និងស្ថា ប័នោកំ្ទខបបគនេះក្ផ៏្ដល់លទធភាពឱយមានការពក្ងឹងការសក្មបសក្មលួរវាងនាយក្ោឋ ន និងនាយក្ោឋ ន  និងការ
សក្មបសក្មួលជាមួយអនក្ផ្ដល់ជនំួយ និងរដគូនានារបស់ក្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ឡីា ក្នុងការអនុវតរខផ្នការសក្មមភាពគនេះផ្ងខដរ។ ការបា ន់ក្បមាណចំណ្តយសក្មាប់រយៈគពល៥ឆ្ន ំ
(២០១៩-២០២៣) ជួយោកំ្ទក្នុងការក្ំណត់រក្បញ្ហា ក្ងែេះធនធាន ក្ដូ៏ចជាការវភិាគ និងការោក្់អាទិភាពគលីធនធានខដលមានផ្ងខដរ។ 

៨.ការព្តួតរនិិតយ និងការវាយតម្ម្ៃ 
 ភាពគជាគជ័យរនការអនុវតរខផ្នការសក្មមភាពគនេះ គឺការបគងកីតនូវដំគណីរការពិនិតយតាមោន រយការណ៍ និងវាយតរមលខដលមានលក្ខណៈរងឹមា។ំ  ដូគចនេះការតាមោន នងិការវាយ
តរមលគោយទក្មង់ោច់គោយខ ក្ពីោន ។ ការតាមោន និងវាយតរមលគនេះនងឹផ្ដលល់ទធភាពឱយគគអាចក្ំណត់ដងឹពីវឌ្ឍនភាព និងតក្មូវការចាបំាច់របសជ់នសាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការពិគសស ក្នុង
ការក្ំណត់ពីចំណុចខែេះខាត នងិបញ្ហា ក្បឈម ។ ការពិនិតយតាមោន នងិវាយតរមលគលីខផ្ការសក្មមភាពរមួមាន៖ 

 របាយការណ៍សក្មមភាពក្បចាឆំ្ន  ំសក្មាប់រយៈគពលក្បាឆំ្ន  ំ
 ការពិនិតយគ ងីវញិពាក្់ក្ណ្តដ លអាណតរិ និងការពិនិតយគ ងីវញិចុងគក្កាយ។ 
ការពិនិតយគ ងីវញិទាងំគនេះនឹងគធែីគ ងីតាមការក្ស្ថវក្ជាវ សិកាខ ស្ថលាថាន ក្់ជាតិ នឹងមានបទបងាា ញ និងវភិាគគលីលទធផ្លរនខផ្នការសក្មមភាព សដពីីការអប់របំរយិាបនន ។ 
ដំគណីរការគនេះនឹងផ្ដល់លទធភាពឱយក្ក្សងួអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា អាចគធែីការវាយតរមលក្នុងលក្ខណៈជាក្បព័នធ គដីមបអីនុវតរខផ្នការសក្មមភាពអប់របំរយិាបនន និងលិខតិបទោឋ ននានា 

ខដលផ្ដល់ពត័៌មានជាមូលោឋ នសក្មាប់ខក្លមាគោលនគយាបាយ និងការវភិាគនានា ក្នុងការផ្ដល់គសវាដល់ជនសាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការពិគសស។ ព័ត៌មានទាងំគនេះនឹងជួយក្ំណតរ់ក្រគបៀបគក្បី
ក្បាស់ធនធានឱយមានក្បសទិធភាពបំផុ្ត គដមីបធីានាគសវាអប់រសំក្មាប់ជនខដលមានតក្មូវការពិគសសក្គប់ោន  ក្បក្បគោយគុណភាព សមធម៌ នងិបរយិាបនន។ 

៩. គសចរតីសននិដ្ឋា ន  
 ខផ្នការសក្មមភាពគោលនគយាបាយសរីពីការអប់របំរយិាបនន បងាាព ញការគបដជាា ចិតរយា ងមុតមារំបស់ក្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ឡីា ក្នុងការធានាឱយជនសាិតគៅក្នុងគសចក្រីក្តូវការ
ពិគសសគៅក្មពុជា ឱយមានវជិាា សមបទា បំណិនសមបទា និងចរយិាសមបទា គពញគលញ គដីមបកីាល យជាពលរដឋខដលមានជំនាញ អាចចូលរមួគោេះក្ស្ថយបញ្ហា ជីវភាពរស់គៅក្បចារំថៃ និងរមួ
ចំខណក្អភិវឌ្ឍសងគមជាតិ។ 

 ការអនុវតរខផ្នការសក្មមភាពគោលនគយាបាយគនេះ ទទួលបានគជាគជ័យ ទាមទារឱយមានធនធានមនុសស ធនធានហរិញ្ាវតាុ និងធនធានសមាភ របរកិាខ  ខដលជាក្តារ មិនអាចខែេះបាន។ 
ក្ក្សួងអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីា សងឃមឹនងិគជឿជាក្ថ់ា អងគភាពពាក្់ពន័ធ រដគូអភិវឌ្ឍន៍ មាតាបិតា សហគមន៍ ក្គឹេះស្ថា នសិក្ាស្ថធារណៈ និងឯក្ជន និងអនក្ពាក្់ពន័ធទាងំអសន់ឹង

ចូលរមួចំខណក្ ក្នុងការជំរុញ ផ្សពែផ្ាយ ោកំ្ទ នងិអនុវតរខផ្នការសក្មមភាពគោលនគយាបាយគនេះ ក្បក្បគោយក្បសិទធភាព នងិគជាគជ័យ។ 



ទំព័រទី-47 
 

ពារយបំព្រញួ 
 

- AAR Japan ៖ សមាគមសក្មាបជ់ំនួយ និងសគស្តងាគ េះរន
ក្បគទសជប ុន 

-  CCAMH ៖ មជឈមណឌ លសុខភាពផ្លូវចិតរកុ្មារ និងយុវវយ័ 
- CSES ៖ ការអគងកតគសដឋក្ចិចសងគមក្មពុជា 
- CRS          ៖ អងគការកាតូលិក្ រលីីស សឺវសី 
- CWD  ៖ កុ្មារមានពិការភាព 
- DAC ៖ ក្ក្ុមក្បឹក្ាសក្មមភាពជនពិការ 
- DDP ៖ ក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍មនុសសថលង ់
- DDSP ៖ អងគការគសវាក្មមអភិវឌ្ឍជនពិការគខតរគពាធិ៍ស្ថត់ 
- ECWD ៖ ការអប់រកុំ្មារមានពិការភាព  
- IE  ៖ ការអប់របំរយិាបនន 
- EMIS ៖ ក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានអប់រ ំ
- ESP ៖ ខផ្នការយុទធស្ថស្តសរវសិ័យអប់រ ំ
- HCSC ៖ គណៈក្មមការក្ទក្ទង់មណឌ លសុខភាព 
- I/NGOs ៖ អងគការអនររជាតិ នងិអងគការមនិខមនរោឋ ភិបាល 
- KPF ៖ អងគការមូនធិិកុ្មារពិការ 
- KT ៖ អងគការក្គួស្ថរថមី 
 

- MOEYS ៖ ក្ក្សួងអប់រ ំយុវជន នងិក្ឡីា 
- MOH ៖ ក្ក្សួងសុខាភិបាល 
- MOLVT ៖ ក្ក្សួងការងារ និងបណដុ េះបណ្តដ លវជិាា ជីវៈ 
- MOP ៖ ក្ក្សួងខផ្នការ   
- MOSVY ៖ ក្ក្សួងសងគមក្ចិច អតតីយុទធជន និងយុវនតីិ  សមបទា 
- NISE ៖ វទិោស្ថា នជាតិអប់រពំិគសស 
- NIS ៖ វទិោស្ថា នជាតិសាិត ិ
- NCDP ៖ មជឈមណឌ លជាតិរនជនពិការ 
- PB ៖ ថវកិាក្មមវធិ ី
- PTTC        ៖ស្ថលាគរុគកាសលយ និងវកិ្ក្ឹតការរជធានី គខតរមានចំនួន

១៨ គៅក្នុងក្បគទសក្មពុជាសក្មាប់បណដុ េះបណ្តដ លក្គូ
បឋមសកិ្ា 

- PWD ៖ ជនមានពិការភាព 
- RTI          ៖ វទិោស្ថា នក្ស្ថវក្ជាវក្តីគកាណ 
- RSO           ៖អងគការស្ថលាគរៀនទនាយ 
- SED ៖ នាយក្ោឋ នអប់រពំិគសស 
- SCI         ៖ អងគការសគស្តងាគ េះកុ្មារគៅក្មពុជា 
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សទ្ទា នុព្រម្ 
 
*កុ្មារមានពិការភាព ៖ជាបណដុ ំ បគចចក្សព្ខដលរប់បញ្ចូ លទាំងការលំបាក្ក្នុងការគមីល (គខាយចក្ខុវញិ្ហា ណ និងពិការភាព) 

ការលំបាក្ក្នុងការស្ថដ ប់ (ការលំបាក្ស្ថដ ប់ នងិគ ថលង់) ការលំបាក្ក្នុងការនិយាយ ការលបំាក្ក្នុងការគធែី
ចលនា និងពិការសតបិញ្ហា ។ 

-ជនសាិតក្នុងគសចក្រីក្តូវការពិគសស៖គឺសំគៅដល់ជនទាំងឡាយណ្តខដលមានពិការភាព គហីយក្តូវការោំក្ទបខនាមនិងវធិីស្ថស្តសរ
បគក្ងៀន គដីមបីសក្មួលដល់ការសិក្ារបស់ពួក្គគ។ 

- ថាន ក្ស់មាហរណក្មម ៖គឺសំគៅដល់ថាន ក្់គរៀនគោយខ ក្សក្មាប់ខតសសិសមានពិការភាពគៅក្នុងស្ថលាគរៀនធមមតា។ ជាធមមតា 
សិសសខដលមានពិការភាព ដូចជាបញ្ហា ស្ថរ ប់ ឬពកិារសតបិញ្ហា  នឹងក្តូវោក្ឱ់យគរៀនជាមួយោន  គដីមបី
មានភាពងាយក្សួលក្នុងការខណនា ំនិងគរៀនសូក្ត។  

- ថាន ក្អ់បរ់បំរយិាបនន ៖គឺសំគៅដល់ការោក្់បញ្ចូ លកុ្មារទាងំអស់ឱយគរៀនជាមួយោន គៅក្នុងក្បព័នធអប់រទំាងំក្នុង និងគក្ៅក្បព័នធអប់រ ំ
គោយមិនខបងខចក្អពំីគភទ អតរចរតិ កាយសមបទា បញ្ហា ស្ថម រតី ស្ថា នភាពសងគម ភាស្ថ វបបធម៌ ស្ថសនា ឬ
លក្ខណៈគផ្សង គៗទៀត។ 

- វទិោលយ័អបរ់ពំគិសស ៖ស្ថលាគរៀនសក្មាប់ខតកុ្មារមានពិការភាព។ ការគរៀនក្នុងស្ថលាគនេះកុ្មារមានពិការភាពមានឱកាស
តិចតួច ឬមិនមានឱកាសគស្ថេះក្នុងការទំនាក្់ទំនងជាមួយសិសសមានការភិវឌ្ឍធមមតា 

- អវៈយវៈសបិបនមិមតិ ៖ ឧបក្រណ៍គដីមបជីនំួយអវៈយវៈខដលបាត់បង់ 
-ឧបក្រណ៍ជនំយួ ៖ គឺសំគៅដល់គក្គឿងក្បោប់ពិគសសសក្មាបស់ក្មួលការលំបាក្របស់កុ្មារមានពិការភាព។  
     ឧទាហរណ៍៖ រគទេះរុញ ឬគឈកី្ចត់ជួយសក្មួលដល់ការគធែីដំគណីររបស់កុ្មារខដលមានបញ្ហា ចលនា និង

ខវ  នតាជួយសក្មួលដល់កុ្មារខដលមានបញ្ហា គមលី។ 
- ឧបក្រណ៍ជនំយួក្នុងការគធែចីលនា ៖ឧបក្រណ៍សក្មាប់ជួយមនុសសខដលមានការលំបាក្ក្នុងការបនាល សទ់ី។ 
- ឧបក្រណ៍ជនំយួរងកាយ ៖ឧបក្រណ៍ជំនួយសក្មាប់អនក្ខដលមានខផ្នក្រនរងកាយគខាយដូចជា គឈកី្ចត់សក្មាប់ជនមានពិការភាព។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ទំព័រទី-49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឧបតថម្ភថតចម្ល្ងោយ៖ 
 
 
 
 
 


