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ពកយកតន់ិងអក រសមគ ល ់
ករ.ិអយក: ករយិល័យអបរ់យំុវជននងិកី ្រកុង/្រសុក/ ខណ្ឌ  

្រគឹ. : ្រគឹះ ថ ន 

ន.តទវ  :នយក ្ឋ នត្រមងទ់ិសវជិជ ជីវៈ 

ន.ធគអ: នយក ្ឋ នធនគុណភពអបរ់ ំ

ន.នីតិ  :នយក ្ឋ ននីតិកមម 

ន.បល : នយក ្ឋ នបុគគលិក 

ន.បវ :នយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្រកឹតករ 

ន.បស : នយក ្ឋ នបឋមសិក  

ន.ផក :នយក ្ឋ នែផនករ 

ន.ពអស៊: នយក ្ឋ នពត័ម៌ននិងកិចចករ ៊ ន 

ន.មចទ : នយក ្ឋ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ 

ន.សវ : នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត 

ន.សំណង:់ នយក ្ឋ នសំណង ់

ន.សទរ : នយក ្ឋ នសមភ រៈនិង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 

ន.សស : នយក ្ឋ នសុខភពសិក  

ន.ហវ :នយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ 

ន.ទវអ :  នយក ្ឋ នទំនកទ់ំនងវបបធមន៌ិង រូបករណ៍ 

ន.អកត : នយក ្ឋ នអបរ់កំុមរតូច 

ន.អកប : នយក ្ឋ នអបរ់េំ្រក្របពន័ធ 

ន.អកស: នយក ្ឋ នអភវិឌ កមមវធិីសិក  

ន.ឧស : នយក ្ឋ នឧត្តមសិក  

ប.ប : បណ្តុ ះប ្ត ល 

មនទីរអយក: មនទីរអយក ជធនី-េខត្ត 

វជអ : វទិយ ថ នជតិអបរ់ ំ

វអក : វទិយ ថ នជតអិបរ់កំយ និងកី  

ស.ប :សញញ ប្រត 

សភភព : កលវទិយល័យភូមនិទភនេំពញ 

អយក :អបរ់យំុវជននិងកី  

ឧ.  :ឧទហរណ៍ 

CDPF :មូលនិធីៃដគូស្រមបក់រក ងសមតថភព 

EMIS :្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្រគងអបរ់ ំ

FMIS : ្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្រគងហិរញញ វតថុ 

HEMIS : ្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្រគងឧត្តមសិក  

HRMIS : ្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្រគងធនធនមនុស  

ICT : បេចចកវទិយពត័ម៌ននិង រគមនគមន ៍

IT : បេចចកវទិយនិងពត័ម៌ន 

NEFAC : គណៈកមមករជតិអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន  

NFMIS : ្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្រគងអបរ់េំ្រក្របពន័ធ 

NGO : អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល 

PB : ថវកិកមមវធិី 

Q1,Q2 ...:្រតីមសទី១្រតីមសទី២... 

SIG : ថវកិជំនយួេដើមបែីកលម្អ េរៀន  

SOB : ថវកិដំេណើ រករ េរៀន 

USD : ជដុ ្ល រ េមរកិ 
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សេងខបសកមមភពសំខន់ៗ  
េជគជយ័ៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភពេគលនេយបយ្រគូបេ្រង ន ្រស័យេលើភពេជគជយ័ៃនករអនុវត្តសកមមភពនីមយួៗ។ែផនករលម្អតិស្រមបអ់នុវត្តសកមមភពនីមយួៗ្រតូវបនេលើកេឡើងេនកនុង

ងម៉្រទិចៃនែផនករសកមមភពពីទំពរ័ទី៨ដល់ទី២៣។ ល់សកមមភពទងំអស់្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យែផ្អកេលើករពិេ្រគះឯក រករសិក ថ នភពជកែ់ស្តងេមេរៀនពិេ ធនល៍្អៗកនុងតំបនន់ិងករងរជ
ទិភពសំខន់ៗ របស់្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី ដូចមនែចងកនុងែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអបរ់ឆំន ២ំ០១៤- ២០១៨។ 
ែផនកសំខន់ៗ  សកមមភពស្រមបរ់យៈេពលខ្ល(ី២០១៥-២០១៧) សកមមភពស្រមបរ់យៈេពលមធយម(២០១៨-២០២០)

១.ករេ្រជើសេរ ើសនិងករប
ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

 ទទួលយកេបកខជនែដលបននិេទទសA, BនិងCពីករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមឱិយចូលសិក កនុង្រគឹះ ថ នប
ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នជស្វ័យ្របវត្តិ 

 បេងកើត្រចកចូលេ្រចើនេដើមបេីធ្វើជ្រគូបេ្រង នេ យេបើកទូ យករបណ្តុ ះប ្ត លេបកខជនបរញិញ ប្រតេន ម្រគឹះ ថ ន
ឧត្តមសិក ធរណៈនិង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឯកជនឱយទទួលបន ជញ បណ្ណ ្រគូបេ្រង ន 

 េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លគរុេកសលយរយៈេពលខ្លីស្រមបអ់នកមនសញញ ប្រតឱយក្ល យជ្រគូបេ្រង នក្រមតិមូល ្ឋ នេ យ
សហករជមយួ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

 ដំេឡើង្របកែ់ខ និងបែនថមផល្របេយជនេ៍ផ ងៗឱយ្រគូបេ្រង នរហូតដល់ក្រមតិខពស់ជងមុខតំែណងៃនវជិជ ជីវៈេផ ងៗែដល
មនគុណវុឌ ្រប ក្របែហលគន  

 អនុវត្តស្តង់ រ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
 ព្រងឹងនិងព្រងីក្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នឱយេឆ្លើយតបេទនឹងស្តង់ រ្រគះឹ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នេដើមបី

េលើកកមពស់គុណភពបណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្រកឹតករ្រគូបេ្រង ន

 អនុវត្ត កលបងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន មរូបមន្ត12+4េន
មជឈមណ្ឌ លគរុេកលសយភូមភិគភនេំពញនិងបតដ់ំបង 

 អនុវត្តកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន មរូបមន្តបរញិញ ប្រតបូក១េន
្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

 ែ្របក្ល យ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នឱយេទជវទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត
ល្រគូបេ្រង ន 

២.ករអភវិឌ វជិជ ជីវៈ្រគូ
បេ្រង ន 
 

 បេងកើនគុណវុឌ ្រគូឧេទទសេន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នឱយមនក្រមតិយ៉ងទបបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់
 បេងកើនគុណវុឌ ្រគូបេ្រង នឱយទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រត មរយៈកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លពេន្ល ន 
 េរៀបចំ្របពន័ធវ្រកតឹករ្រគូបេ្រង នេននឹងកែន្លង 
 បេងកើតករ្របឡង្រប ំងពនរង្វ ន្រគូបេ្រង នទូទងំ្របេទសេដើមបផី្តល់រង្វ នដ់ល់្រគូបេ្រង នេឆនើម

 េ្របើ្របស់ករេធ្វើវ្រកឹតករែបប្របពន័ធេ្រកឌីតស្រមបេ់លើកទឹកចិត្ត្រគូបេ្រង ន
មគន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន 

 បេងកើតករ្របឡង្រប ំង្រគូបេ្រង នថន កជ់តិេដើមបផី្តល់ពនរង្វ នដ់ល់្រគូ
បេ្រង នេឆនើមនិងេដើមបែីចករែំលកបទពិេ ធនល៍្អៗ

៣.ករ្រគប្រគងនងិករ
បេងកើតគន្លង ជីព្រគូ
បេ្រង ន 

 ព្រងឹងករ្រគប្រគង្រគូបេ្រង នករព្រងយ្រគូបេ្រង ននិងករេផទរ្រគូបេ្រង នពីតំបនម់យួេទតំបនម់យួ
 បេងកើតគន្លង ជីព្រគូបេ្រង នេដើមបកីរអភវិឌ និងវឌ នភពវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 

 បេងកើតកញចបឯ់ក រជំនួយស្រមប្រគូបេ្រង នថមីែដលេធ្វើកមមសិក ទងំអស់
(ស្តង់ រវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង នឯក រែណនសំ្តីពីស្វ័យភព្រគូបេ្រង នគន្លង
ជីព្រគូបេ្រង ននិងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តទកទ់ងេផ ងេទៀត)

៤.បរ ិ ថ ន េរៀន  បំពកេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័ធ្រគឹះ ថ នសិក ៖បនទបេ់រៀនបងគនអ់នមយ័ផទះ្រគូបេ្រង ន ល ្រ ្ត ចរយប ្ណ ល័យ ។ល។  សងន់ិងព្រងីកេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ េរៀនេនតំបន់ ច្រសយលនិងជនបទ
េដើមបេីលើកកមពស់លកខខណ្ឌ បេំពញករងររបស់្រគូបេ្រង ន

េសៀវេភសិក   ផ្តល់េសៀវេភសិក និងផលិតេសៀវេភ្រគូេលើមុខវជិជ ែដល្រតូវបំបន៉បែនថម(ភ ែខមរ ្របវត្តិវទិយ គណិតវទិយ វទិយ ្រស្ត)  ផ្តល់ឯក របេ្រង ននិងេរៀនបែនថមស្រមបជ់ួយ គ្រទ្រគូបេ្រង ន
កមមវធិីសិក   េធ្វើបចចុបបននភពនិងទំេនើបកមមៃនកមមវធិីសិក ស្រមបប់ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន្រគបក់្រមតិ  បេងកើនគុណភពករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន្រសប មស្តង់ រ្របេទស ៊

នែដលខពស់ជងេគ
អធិករកិចច  អនុវត្តឱយមន្របសិទធភពនូវស្តង់ រវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ននិងបេងកើតស្តង់ រនយក

 េរៀបចំេសៀវេភែណនកំរ្រគប្រគង េរៀនេដើមបពី្រងឹង្របសិទធភពៃនករដឹកននំិង្រគប្រគង េរៀន 
 ព្រងឹងករអនុវត្តតួនទីនិងភរកិចចរបស់នយក ្រគូបេ្រង ននិង្រគូឧេទទសឱយបំេពញភរកិចចេ យករទទួលខុស្រតូវ 
 េធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរ្រគប្រគងនិងសិទធេិធ្វើេសចក្តីសេ្រមចសំខន់ៗ េទថន ក្រគឹះ ថ នសិក មេគលនេយបយវមិជឈករ

និងវសិហមជឈកររបស់្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី

 េធ្វើពិពិធកមម ល់ធតុចូលទងំអស់រួមទងំករជំរុញករេ្របើ្របស់មតិ្រតឡប់
របស់សហគមនអ៍ំពី្រគូបេ្រង ននិង្រគឹះ ថ នសិក  

 បេងកើន្របសិទធភពករអនុវត្តយន្តករ ម ននិងទំនុកប្រមុង្រគូបេ្រង នេននឹង
កែន្លងេ យគណៈ្រគប្រគង េរៀន 
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១. របន  
១.១េគលនេយបយស្តពីី្រគូបេ្រងៀន(ឆន ២ំ០១៣) 

េគលនេយបយស្តីពី្រគូបេ្រង នបន កេ់ចញនូវចកខុវសិ័យេគលបំណងនិងេគលេ សំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

 ចកខុវសិ័យ៖ក ង្រគូបេ្រង នឱយមនចំេណះដឹងជំនញសីលធមន៌ិងមនសមតថភពអនុវត្តវជិជ ជីវៈេ យមនករទទលួ គ ល់ពីសងគម។ 

 េគលបំណង៖អភវិឌ ្រគូបេ្រង នឱយមនគុណភពសមតថភព ម រតីទទលួខុស្រតូវ្រសប ម្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈនិងផ្តល់លកខខណ្ឌ ចបំចក់នុងករបំេពញករងរ្របកបេ យ្របសិទធភព

និងភពសក្តិសិទធិ។ 

 េគលេ ៖ 

១.ទកទ់ញនិងេលើកទឹកចិត្តអនកមនសមតថភពឱយ្របកបវជិជ ជីវៈជ្រគូបេ្រង ន។ 

២.ធនករបណ្តុ ះប ្ត លមុនេពលបេ្រមើករងរជ្រគូបេ្រង ន។ 

៣.ធនករអភវិឌ វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង នកនុងេពលបេ្រមើករងរជបជ់្របច។ំ 

៤.ធនលកខខណ្ឌ ចបំចច់ំេពះ្រគូបេ្រង នកនុងករបំេពញករងរ្របកបេ យ្របសិទធភព និងភពសក្តសិិទធិ។ 

 
១.២ ថ នភពនិងបញ្ហ ទភិព 

កនុងឆន សំិក ២០១៣-១៤្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី មនបុគគលិកបេ្រង នសរុបេសមើនឹង៨៣%េធៀបនឹងបុគគលិកទងំអស់។បចចុបបននកនុងចំេ មបុគគលិកបេ្រង នសរុប៨៨.៨១៨នក្រគូ

បេ្រង នេន បឋមសិក មន៥២%េនមធយមសិក បឋមភូមមិន៣១%េនមធយមសិក ទុតិយភូមមិន១២% និងេនមេត្តយយសិក មន៥%។បញ្ហ ែដលគរួយកចិត្តទុក កក់នុងករផគត់

ផគង្រគូបេ្រង នគឺលំហូរេចញពី្រកបខណ័្ឌ ្រគូបេ្រង នែដលមន២.០១៧នកេ់នឆន ២ំ០១២និង២.១៣៧នកេ់នឆន ២ំ០១៣។ចំននួេនះមនទំហំធំេបើេធៀបនឹងចំនួន្រកបខណ័្ឌ ថមីែដល្រកសួងអបរ់ ំ

យុវជន និងកី ្រតូវបណ្តុ ះប ្ត លេរៀង ល់ឆន ចំំននួ្របមណ៥.០០០នក។់េនក្រមតិមធយមសិក ទុតិយភូមអិ្រ រចិរលិរបស់្រគូបេ្រង នេនែតបន្តេកើនេឡើងែដលបងកបញ្ហ ដល់ករផគតផ់គង្រគូ

បេ្រង ននិងេធ្វើឱយបះ៉ពល់ដល់គុណភពសិក របស់សិស ។ករេ្របើ្របស់្រគូបេ្រង នែដលរមួបញចូ លទងំករព្រងយនិងផលេធៀប្រគូ-សិស មនិទនប់នអនុវត្តឱយបន្រតឹម្រតូវ មេគលករណ៍

េនេឡើយេទ។ 

កន្លងមកេ យ រក ្ត ្របវត្តិ ្រស្ត ភមូិ ្រស្ត នងិសងគម-េសដ្ឋកិចច ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី បនេ្របើរូបមន្តេ្រចើនស្រមបប់ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន។ចបព់ីេដើមទសវត រឆ៍ន ំ

១៩៨០ រយៈេពលៃនករបណ្តុ ះប ្ត លែដលផ្តល់េ យ្រកសួងគឺមនករេកើនេឡើង ចបព់ី៤ែខ៧ែខ ឈនេទេ្របើ្របស់របូមន្ត៣+១, ៤+១, ៥+៣, ៧+១, ៨+១, ៧+៣, ១០+៣, 

១០+៤, ១១+១, ១២+១, ១២+២ រហូតដល់បរញិញ ប្រតបូក១។ មកដល់េពលេនះ ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន មរូបមន្តទបៗ (ទបជងបរញិញ ប្រតបូក១) មនចំនួន១១១ជំនន់ 
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និងបនបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន្របមណ១០២.០០០នក់1។ េនឆន  ំ២០២០ ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី មនបំណងឱយ្រគូបេ្រង នក្រមតិមូល ្ឋ នទទលួបនស្តង់ រគុណវឌុ បិរញិញ ប្រត

បូក១ឬ 12+4 និង្រគូបេ្រង នក្រមតិឧត្តមទទួលបនគុណវឌុ បិរញិញ ប្រតជនខ់ពស់បូក១។ បចចុបបនន្រគូបេ្រង នែដលមនគុណវឌុ ទិបជងសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតមនចំននួជង ៧៥.០០០នក់

(EMIS, ២០១៣) េហើយអ្រ អនកែដលមនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតមនករេកើនេឡើង្របមណ២%កនុងមយួឆន ។ំតេួលខេនះបង្ហ ញថ េបើសិនជគម នេគលនេយបយ នងិអន្ត គមនប៍ែនថមេទ

េនឆន ២ំ០២០ អនកែដលមនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតនឹងមន្រតឹមែត២៨%ប៉ុេ ្ណ ះ។ ដូេចនះ កិចចករែដល្រតូវេធ្វើជបនទ នស់្រមបក់របណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្រកឹតករគឺ្រតូវធនថ្រគូបេ្រង នមន

ឱកសអភវិឌ វជិជ ជីវៈេដើមបទីទួលបនគុណវុឌ កិ្រមតិបរញិញ ប្រត។ 

ករលំបកកនុងករទកទ់ញេបកខជនេរៀនពូែកឱយមកចូលេធ្វើ្រគូបេ្រង នគឺមកពី ថ នភពសងគមរបស់្រគូបេ្រង នេនមនក្រមតិទបេនេឡើយ។ បចចុបបនន ្រគូបេ្រង នទទលួេបៀវត េសមើនឹង

៦០% ៃនេបៀវត របស់អនកមនវជិជ ជីវៈេផ ងេទៀតកនុងវសិ័យឯកជនែដលមនគុណវឌុ និិងបំណិន្រប ក្របែហលគន ។្រគូបេ្រង នជេ្រចើនបនបងខំចិត្ត្របកបមុខរបរទីពីរែដលបនទទលួកៃ្រមតិច

តចួបែនថមស្រមប្រទ្រទងជ់ីវភពរស់េន។ទេង្វើេនះបនេធ្វើឱយសហគមនជ៍ុំវញិពកួគតឱ់យតៃម្លទបដល់វជិជ ជីវៈនិង នៈ្រគូបេ្រង នេនកនុងសងគម។ ្រស័យេហតុេនះ េទើបកន្លងមកមនគរុសិស /
គរុនិស តិជង៨០%ែដល្របឡងចូល្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នមននិេទទស(សញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូម)ិ្រតឹមែតDឬEប៉ុេ ្ណ ះ។វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង នពុំ្រតូវបនសិស ពូែកឱយតៃម្ល

ថជវជិជ ជីវៈសំខនន់ិងជជេ្រមើស ជីពែដលគួរឱយេពញចិត្តរបស់ពកួគតេ់ទ។ដូេចនះ ទិភពបនទ នស់្រមបរ់យៈេពលខ្លីនិងមធយមគឺ្រតូវបេងកើនករទកទ់ញេបកខជនែដលពូែកឱយចូលកនុងវជិជ ជីវៈ

្រគូបេ្រង ននិងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លែដលមនរយៈេពលខ្លីចំេពះេបកខជនែដលមនគុណវឌុ ខិពស់្រពមទងំករបេងកើត្រចកចូលេ្រចើនស្រមបច់ូលេធ្វើជ្រគូបេ្រង នែដលអនុញញ តឱយនិស តិែដល

បនបញចបក់រសិក ពី កលវទិយល័យឆបប់នេទជយួ បេ្រង នសិស កនុងថន ក។់ 

េនេពលចូលកនុងវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន្រគូបេ្រង នភគេ្រចើនពុំមនឱកសកនុងករបន្តករអភវិឌ វជិជ ជីវៈេទ។កន្លងមក្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី និងៃដគូអភវិឌ បនេធ្វើវ្រកឹតករេននឹង

កែន្លងនិងវ្រកឹតករមនិេរៀបរយរយៈេពលខ្លីប៉ុែន្ត្របសិទធភពេនមនក្រមតិទប។ វ្រកឹតករេរៀបរយរយៈេពលែវងែដលមន្របពន័ធនងិកមមវធិីចបស់ ស់ពុំ្រតូវបនអនុវត្តេនះេទ។កនុងសននិបត

អបរ់ថំមីៗេនះមនអងគភពជិត៥០ែដលេធ្វើសកមមភពពកព់ន័ធនឹងេស កមមវ្រកឹតករ្រគូបេ្រង នែតសកមមភពទងំេនះបំេពញត្រមូវករ្រគូបេ្រង នបនមយួភគតូចប៉ុេ ្ណ ះេ យ រែតកង្វះកមមវធិី

វ្រកឹតករឬចកខុវសិ័យរមួនិងករអនុវត្តករពិនិតយ ម នពុំចបស់ ស់។ជមយួគន េនះ្រគូបេ្រង នែដលបនចូលរមួកនុងវគគវ្រកឹតករទទលួបនករេលើកទឹកចិត្តតិចតចួេ យ រែតករអភវិឌ វជិជ

ជីវៈពុំមនភជ បេ់ទនឹងករដំេឡើង នៈឬវឌ នភព ជីពស្រមបរ់យៈេពលែវង។ករេរៀបចំ្របពន័ធវ្រកឹតករេដើមបេីធ្វើសមមូលភពភជ បន់ឹងករេលើកទឹកចិត្តជក់ កដ់ូចជករផ្តល់េ្រកឌីតករ

ដំេឡើង នៈករបេងកើនេបៀវត ករបេងកើនគុណវឌុ ។ិល។ពិេសសករភជ បេ់ទនឹងគន្លង ជពី្រគូបេ្រង នមន រៈសំខន់ ស់។ 

េបើសិនជមនិ ចទកទ់ញអនកែដលេរៀនពូែកមនិបនបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នឱយទទួលបនក្រមតិគុណវុឌ យិ៉ងទបក្រមតិបរញិញ ប្រតនិងមនិបនផ្តល់ឱកសដល់្រគូបេ្រង នស្រមប់

អភវិឌ វជិជ ជីវៈេនះគឺ្របកដ ស់ថ្រគូបេ្រង នេនែតមនគុណភពទបនិង នៈ្រគូបេ្រង នកន៏ឹងមនិ្រតូវបនេលើកតេមកើងែដរ។កង្វះ្រគូពូែកជេដើមេហតុៃនលទធផលសិក េខ យរបស់សិស

ែដលឆ្លុះបញច ំង មរយៈលទធផលៃនករ្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូមឆិន សំិក ២០១៣-២០១៤ ែដលបង្ហ ញពីករយល់ដឹងទបរបស់សិស េលើមុខវជិជ មយួចំននួ (ឧ.គណិតវទិយ)

និងមនគម្ល តស្តង់ រធំែដលបង្ហ ញពីរបយពិនទុរបស់សិស កនុងចំេ ម្រកុមមុខវជិជ ។េទះបីជមនក ្ត េ្រចើនេទៀតែដល្រតូវយកចិត្តទុក កដ់ូចជកមមវធិីសិក េសៀវេភសិក សមភ រៈបរកិខ រ

សិក និងបរ ិ ថ ន េរៀនកេ៏ យក្រគបូេ្រង នេនែតជក ្ត មយួដស៏ំខនក់នុង្របពន័ធអបរ់ែំដលរមួចំែណកដល់លទធផលេនះ។ 

                                                            
1ចំនួនេនះមនិបនបញចូលទិនននយ័ មឆន សំិក មយួចំនួន។្របភពន.បវ (២០១៤) 
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សរុបមក ថ នភពបចចុបបននបនបង្ហ ញថ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី ្រតូវេរៀបចំវធិនករែកលម្អ្របពន័ធបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នជបនទ នព់ិេសសស្រមបរ់យៈេពលខ្លី។ដូេចនះែផនករ

សកមមភពេនះ្រតូវបនអភវិឌ េឡើងចំេពលេវ និងមន រៈសំខន់ ស់េ្រពះែផនករេនះបន កេ់ចញនូវសកមមភពចបស់ ស់អំពីរេបៀបេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវ្របពន័ធបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

បេ្រង ននិងបនេបើក្រចកថមីៗជេ្រចើនស្រមបអ់នកមនសមតថភពឱយចូលេធ្វើករកនុងវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង នសំេ េឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករអភវិឌ ធនធនមនុស េនមូល ្ឋ នជពិេសសេន េរៀន

ជំននថ់មី។ 

២.យុទធ ្រស្ត 
េដើមបីសេ្រមចេគលេ ទំងបួនៃនេគលនេយបយស្តី ពី្រគូបេ្រង ន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី បន ក់េចញយុទធ ្រស្តសំខន់ៗ ចំននួ៩និងយុទធ ្រស្តរងចំននួ៣៤ (សូមេមើល

ែផនកទី៣ែផនករសកមមភព)។កមមវធិីនិងសកមមភពទងំអស់កនុងែផនករសកមមភពេនះ្រតូវបនក ងេឡើង្រសប មយុទធ ្រស្តនិងយុទធ ្រស្តរងទងំេនះ។ 

យុទធ ្រស្តទី១.ក ងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនិងយន្តករ 

យុទធ ្រស្តទី២.ទកទ់ញអនកមនសមតថភពឱយ្របកបវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 

យុទធ ្រស្តទី៣.កំណតស់្តង់ រ្របពន័ធបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

យុទធ ្រស្តទី៤.អភវិឌ ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

យុទធ ្រស្តទី៥.េធ្វើសនិទនកមម្រគូបេ្រង នឱយេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្រគឹះ ថ នសិក  

យុទធ ្រស្តទី៦.អភវិឌ សមតថភពវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង នកនុងេពលបេ្រមើករងរ 

យុទធ ្រស្តទី៧.េលើកទឹកចិត្តនិងរក ទុក្រគូបេ្រង ន 

យុទធ ្រស្តទី៨.ព្រងឹង្របសិទធភពជអនកដឹកនំ េរៀន 

យុទធ ្រស្តទី៩.ព្រងឹង្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល្រគូបេ្រង ន 

៣.ែផនករសកមមភព 
កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 

យុទធ ្រស្តទី១. ក ងលិខិតបទ ្ឋ នគ យុត្តនិងយន្តករ 
យុទធ ្រស្តរងទី១.១ពិនតិយេឡើងវញិែកលម្អនិងក ងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត

   មនេន មសកមមភពៃនយុទធ ្រស្តទី២-ទី៩ ដូចកនុងសកមមភព្រតូវគន កនុង 

យុទធ ្រស្តទី២-៩ 

ដូចកនុងសកមមភព្រតូវគន កនុង 

យុទធ ្រស្តទី២-៩ 

ន.នីតិ និងនយក ្ឋ នពក់

ពន័ធ (អនុ្រកឹត៨៤)  

$0 

យុទធ ្រស្តរងទី១.២ក ងយន្តករចបំចស់្រមបផ់ ព្វផ យអនុវត្តគ្រទពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លករអនុវត្តេគលនេយបយ 

  មនេន មសកមមភពៃនយុទធ ្រស្តទី២-ទី៩ ដូចកនុងសកមមភព្រតូវគន កនុង 

យុទធ ្រស្តទី២-៩ 

ដូចកនុងសកមមភព្រតូវគន កនុង 

យុទធ ្រស្តទី២-៩ 

ន.នីតិ និងនយក ្ឋ នពក់

ពន័ធ (អនុ្រកឹត៨៤ 

$0 
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កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 

យុទធ ្រស្តរងទី១.៣ក ងែផនករសកមមភពជក់ កន់ិងកមមវធិីលម្អតិេដើមបអីនុវត្តេគលនេយបយ 

  មនេន មសកមមភពៃនយុទធ ្រស្តទី២-ទី៩ ដូចកនុងសកមមភព្រតូវគន កនុង 

យុទធ ្រស្តទី២-៩ 

ដូចកនុងសកមមភព្រតូវគន កនុង 

យុទធ ្រស្តទី២-៩ 

ន.នីតិ និងនយក ្ឋ នពក់

ពន័ធ (អនុ្រកឹត៨៤ 

$0 

យុទធ ្រស្តទី២. ទកទ់ញអនកមនសមតថភពឱយ្របកប ជជ ជីវៈជ្រគូបេ្រង ន 

យុទធ ្រស្តរងទី២.១េលើកកមពស់ជីវភពតៃម្លវជិជ ជីវៈេសចក្តៃីថ្លថនូរនិងករយកចិត្តទុក កព់ីសងគម 
2.1.1 បន្តបេងកើន ភករអបរ់នំិងផល្របេយជន៍

វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 
2.1.1.1 បន្តែកលម្អ្របពន័ធ ភករអបរ់ ំ្របកឧ់បតថមភេផ ងៗ  េបៀវត

និងលកខខណ្ឌ បេ្រមើករងររបស់្រគូបេ្រង នេ យអនុេ ម ម

លទធភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងចំណូលៃនថវកិជតិ   

-បនបញជូ នសំេណើ ែកលម្អេបៀវត  

និង ភករេទគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

-មន្របពន័ធ ភករ ្របកឧ់បតថមភ 

េផ ងៗនិងេបៀវត ថមី 

-្រតីមសទី២(Q2) ឆន 2ំ015  
 

-2015 Q3 
 

ន.បល ន.ផក ន.នីតិ ន.

ហវ (អនុ្រកឹត៨៤)  
 

 $2,653,009,000 

2.1.2 េលើកកមពស់តៃម្លវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង នេ យ

មនករចូលរួមពី្រគបម់ជឈ ្ឋ ន(រដ្ឋ វសិ័យ 

ឯកជន សហគមន ៍ៃដគូជេដើម) 

 

2.1.2.1 ផ្តល់រង្វ ន(់ជ្របកន់ិងមនិែមនជ្របក)់ដល់្រគូបេ្រង នកនុងទិ
្រគូបេ្រង នែដល្រតូវេរៀបចំេន មមូល ្ឋ នេដើមបបីង្ហ ញពីតៃម្ល

វជិជ ជីវៈនិងករទទួលខុស្រតូវខពស់របស់្រគូបេ្រង ន 

-ភគរយៃន្រគឹះ ថ នសិក ែដល

្របរពធទិ ្រគូបេ្រង ន 

-ចំនួន្រគូបេ្រង នែដលទទួលរង្វ ន ់

2015 Q4: 10% 
2017 Q4: 50% 
2020 Q4: 100% 

គណៈកមមករ្រទ្រទង់

េរៀន គណៈ្រគប្រគង្រគឹះ ថ ន

សិក  

$54,000 

2.1.2.2 បេងកើតយន្តករត ៉ េន្រគប់ ននុ្រកមរដ្ឋបលអបរ់៖ំថន កជ់តិ 

ថន កេ់ខត្ត-្រកុង ថន ក្រសុក-ខណ្ឌ  និងថន ក្រគឹះ ថ នសិក  
បេងកើតយន្តករត ៉ េនថន កេ់្រកម

ជត ិ

-េខត្ត-្រកុង ្រសុក-ខណ្ឌ  
2015 Q1 
-្រគឹះ ថ នសិក 2016 Q1 

ន.នីតិ មនទីអយក ករ.ិអយក 

េរៀន  

$0 

2.1.2.3 
 
ព្រងឹងតួនទីរបស់នយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្រកឹតករេដើមប ី

គ្រទដល់្រគូបេ្រង ន ជពិេសសេដើមបេីឆ្លើយតប ល់កង្វល់និង

សំណួរ/ករេងឿងឆងល់វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 

បេងកើតករយិល័យគ្រទ្រគូបេ្រង ន

េននយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត លនិង

វ្រកឹតករ 

2015 Q3 ករយិល័យគ្រទ្រគូបេ្រង ន

(ន.បវ) 

 

$210,000 

2.1.2.4 េរៀបចំ នៈកនុង្រកបខណ័្ឌ គន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន(្រគូថមី ្រគូេពញ

សិទធិ ្រគូមនបទពិេ ធន)៍ និងពិចរ ផ្តល់ឯកស ្ឋ ន

ស្រមប្រគូបេ្រង ន 

- នៈ្រគូបេ្រង ន្រតូវបនេរៀបចំ 

មគន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន 

-សំេណើ េរៀបចំឯកស ្ឋ នស្រមប់

្រគូបេ្រង ន 

ល់ឆន  ំ
 
 
2016 Q4 
 

ន.បល ន.នីតិ ន.ហវ នឹងពិចរ  

មេ្រកយ 

2.1.2.5 ពិចរ កនុងករេរៀបចំ្របកប់ំ ចស់្រមប់ ងំទីលំេនដល់

្រគូបេ្រង នថមីនិងបន្តែកលម្អ្របកប់ំ ចស់្រមបត់ំបន់ ច ់

្រសយល និងតំបនជ់ួបករលំបក 

-សំេណើ ្របកស់្រមប់ ងំទីលំេន 

ដល់្រគូបេ្រង ន 

-មនេគលករណ៍ផ្តល់្របក់

បំ ចស់្រមប្រគូបេ្រង នបេ្រមើ
ករងរេនតំបន ច្រសយលនិង

តំបនជ់ួបករលំបក  

-ចំនួន្រគូបេ្រង នថមីឬ្រគូបេ្រង ន 

ែដលព្រងយេទតំបនជ់ួបករ

លំបកនិង ច្រសយល 

2016 Q4 
 
 
2016 Q4 
 
 
 
 
 
- ល់ឆន  ំ
 

ន.បល ន.នីតិ ន.ហវ

្រកសួងេសដ្ឋកិចចហិរញញ វតថុ 

្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 

$6,000,000 



        ទំពរ័ទី10/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 
2.1.2.6 េលើកទឹកចិត្តឱយ្រគូបេ្រង នចូលរមួផ្តល់មតិេយបល់កនុងករ 

េរៀបចំនិងអនុវត្តេគលនេយបយកនុងវសិ័យអបរ់េំដើមបេីលើក 

សទួយនិងែកលម្អ ថ នភពសងគមរបស់្រគូបេ្រង ន 

-ចំនួន្រគូបេ្រង នែដលបនផ្តល់ 

ពត័ម៌ន្រតឡបស់្តីពីករអនុវត្ត

េគលនយបយកនុងវសិ័យអបរ់ ំ

- ល់ឆន  ំ

 
អងគភពែដលពកព់ន័ធេនថន ក់

ជតិ និងថន កេ់្រកមជតិ 

$0 

2.1.3 េលើកកមពស់ភពមនិេរ ើសេអើងកនុងករចូល 

បេ្រមើវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 
2.1.3.1 ផ្តល់ រូបករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក នរ ីជនជត ិនិងពិករ 

(ក្រមតិ្រ ល)និងេរៀនពូែក េដើមបទីកទ់ញឱយចបយ់ក វជិជ ជី

វៈ្រគូបេ្រង ន។ផ្តល់ រូបករណ៍ដល់សិស ពូែកនរ ីេន

មធយមសិក និងដល់សិស ពូែកជបរុសេនមេត្ត

យយសិក  

កមមវធិី រូបករណ៍ចបេ់ផ្តើម 

-តុលយភពេយនឌរ័ 

-ចំនួនគរសុិស /គរុនសិ តិ ែដល

ពិករ ជនជតិ នរ ីបុរស ... 

2015 Q3 ន.បវ ន.ហវ ្រគឹះ.ប.ប្រគូ

បេ្រង ន មនទរីអយក 
$10,225,200 

យុទធ ្រស្តរងទី២.២េលើកកមពស់ករអភវិឌ វជិជ ជវីៈរបស់្រគូបេ្រង ន 
2.2.1 េរៀបចំគន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន 

 
2.2.1.1 បេងកើតគន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន មឧបនិស យ័ (បេចចកេទស 

្រគប្រគង បេ្រង ន)េ យែផ្អកេលើអតីតភពនិងបទពិេ ធន៍

ករងរ 

បញចបក់រក ងគន្លង ជីព្រគូ

បេ្រង ន 

2016 Q1 ន.បល ន.បវ (អនុ្រកឹត៨៤)  $15,000  

2.2.1.2 អនុវត្តគន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន  ភគរយៃន្រគូបេ្រង នែដលបន 

ទទួលគន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន 

2016 Q4: 100% ន.បល ន.បវ (អនុ្រកឹត៨៤)  $240,000  

2.2.2 ផ្តល់ឱកសឱយដល់្រគូបេ្រង នេសមើៗគន  

ស្រមបអ់ភវិឌ ជីព 
2.2.2.1 សូមេមើលយុទធ ្រស្តទី៦   

យុទធ ្រស្តរងទី២.៣កំណតល់កខណវនិិចឆយ័និងលកខខណ្ឌ ត្រមូវខងវជិជ ជីវៈស្រមបក់រេ្រជើសេរ ើស
2.3.1 បេងកើត្រចកចូលេ្រចើនស្រមបវ់ជិជ ជវីៈ្រគូ 

បេ្រង ន 
2.3.1.1 បេងកើត្រចកចូលេ្រចើនេដើមបេីធ្វើជ្រគូបេ្រង នេ យេបើកទូ យ

ករបណ្តុ ះប ្ត លេបកខជនបរញិញ ប្រតេន ម្រគះឹ ថ នឧត្តម

សិក ធរណៈនិង្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឯកជនឱយទទួលបន

ជញ បណ្ណ ្រគូបេ្រង ន 

-ចំនួនអនកមនសញញ ប្រតបរញិញ  ប

្រតទទួលបន ជញ បណ្ណ ្រគូបេ្រង ន 

2017 Q3 
 

ន.នីតិ ន.បវ ្រគឹះ ថ នប.ប 

្រគូបេ្រង ន ្រគឹះ ថ នឧត្តម 

សិក (អនុ្រកឹត៨៤) 

$0 

2.3.1.2 េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប្រគូ១២+២ឱយទទួលបនសញញ

ប្រតបរញិញ ប្រតេ យសហករជមយួ្រគះឹ ថ នឧត្តមសិក  

ចំនួន្រគូ១២+២ ែដលបនទទួល 

សញញ ប្រតបរញិញ ប្រត 

2015 Q3 ន.បវ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក   

្រគឹះ ថ នប.ប.្រគូបេ្រង ន 

$3.150.000 

2.3.1.3 េបើក្រចកឱយអនកែដលមនបរញិញ ប្រតឱយចូលបណ្តុ ះប ្ត ល

ក្ល យជ្រគូក្រមតិមូល ្ឋ ន មរយៈវគគបណ្តុ ះប ្ត ល

គរុេកសលយរយៈេពលខ្លីេន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

បេ្រង ន 

-ដំេណើ រករវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 

-ចំនួនគរនុិស តិ/គរុនិស តិ 

-ចំនួន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

េ្រង ន 

 

-េផ្តើម៖2015 Q3 
- ល់ឆន មំនគរសុិស /គរុនិ 

ស តិែដលមនBAចំនួន 

20%ចូលេរៀនវគគបណ្តុ ះប

្ត ល 
បញចប៖់ 2020 
 

ន.នីតិ ន.បវ ្រគឹះ ថ ន ប.ប

្រគូបេ្រង ន(អនុ្រកឹត៨៤) 

សិក ៖ $6,000 
អនុវត្ត 

$1,500,000  



        ទំពរ័ទី11/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 
2.3.2 ស្រមតិស្រមងំករ្របឡងចូល្រគឹះ ថ ន ប

ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
2.3.2.1 រតឹបន្តឹងករ្របឡងចូល្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន និង 

េធ្វើចំ តថ់ន កជ់លកខណៈ្របកួត្របែជងទូទងំ្របេទស ម 

ចំនួន្រកបខណ័្ឌ ែដលបនកំណត។់ លុបបំបតច់ំ តថ់ន ក់ ម 

តំបន។់ 

-លទធផលករ្របឡងចូល្រគឹះ ថ ន

បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

-េធ្វើចំ តថ់ន កជ់លកខណៈ្របកួត 

្របែជងទូទងំ្របេទស 

2015 Q4:  ន.នីតិ ន.បវ ្រគឹះ ថ ន ប.ប

្រគូបេ្រង ន(អនុ្រកឹត៨៤) 
េ្របើថវកិកមមវធិី 

2.3.2.2 េបកខជនែដលមននិេទទស A, B និងCកនុងករ្របឡងសញញ ប្រត

មធយមសិក ទុតិយភូម ិចបព់ីឆន សំិក ២០១៣-១៤ តេទនឹង

ជបជ់ស្វ័យ្របវត្តិស្រមបច់ូលសិក េន្រគះឹ ថ នបណ្តុ ះប ្ត

ល្រគូបេ្រង ន។ កនុងករណីចំនួនេលើសពីករកំណត្រតូវមនករ

េ្រជើសេរ ើសស្រមងំ មលំ បព់ិនទុឬ ម ទិភព 

ចំនួន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត លែដល

ទទួល សិស មននិេទទសA,B,C 

2015 Q3 ន.នីតិ ន.បវ ្រគឹះ ថ ន ប.ប

្រគូបេ្រង ន(អនុ្រកឹត៨៤) 

$0 

2.3.2.3 ែកលម្អយន្តករ្របឡងចូល្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន

១)ធនេគលករណ៍ចបប ់យុត្តិធម ៌តម្ល ភព លទធផល ច

ទទួលយកបន២)សំេណរ ៣)សមភ សផទ ល់ជមយួេបកខជន 

ែដលជបក់នុងបញជ ីប្រមុង៤)ែកែ្របេគលករណ៍កំណត់ យុ  

៥) ម នេពលបណ្តុ ះប ្ត ល 

-ែកលម្អករ្របឡង 

- កលបងអនុវត្តករសមភ សេន  

  វទិយ ថ នជតិអបរ់ ំ

-អនុវត្តករសមភ សេនមជឈ.ភូមភិគ 

-អនុវត្តករសមភ សេន្រគប្រគឹះ  

បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

2015 Q2 
 
2015 Q4 
 
2016 Q4 
 
2017 Q4 

ន.នីតិ ន.បវ ្រគឹះ ថ ន ប.ប

្រគូបេ្រង ន(អនុ្រកឹត៨៤) 
$15,000 

យុទធ ្រស្តរងទី២.៤េធ្វើទំេនើបកមមស្តង់ រកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នឱយេឆ្លើយតបនងឹត្រមូវកររបស់ជតិនិងករ្របកតួ្របែជងកនុងតំបនន់ិងសកលេ ក
2.4.1 ក ងឯក របំេពញបែនថមេលើស្តង់ រ

វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 
2.4.1.1 ពិនិតយេឡើងវញិេលើឯក រ ស្តង់ រវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន បញចបក់រពនិិតយ 2015 Q4 ្រគបន់យក ្ឋ នពកព់ន័ធ 

(អនុ្រកឹត៨៤) 

$2,000 

2.4.1.2 ែចកផ យនិងបំបន៉្រគូបេ្រង នទងំអស់អំពីស្តង់ រវជិជ ជីវៈ្រគូ

បេ្រង នែដលបនែកលម្អ (េ យប្រញជ បកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះ ប

្ត ល វ្រកឹតករនិងករត្រមងទ់ិស្រគូបេ្រង នថមី) 

-ភគរយ្រគូបេ្រង នែដលទទួល 

បនឯក រស្តង់ រវជិជ ជីវៈ្រគូ 

បេ្រង នែដលបនែកលម្អ 

-ភគរយ្រគូបេ្រង នែដលទទួលករ 

បំបន៉េលើឯក រស្តង់ រវជិជ ជីវៈ្រគូ

បេ្រង នែដលបនែកលម្អ 

2016 Q4: 100% 
 
 
 
 
2016 Q4: 10% 
2018 Q3: 50% 
2020 Q3: 100% 

ន.បវ ‘ករយិល័យគ្រទ្រគូ

បេ្រង ន’ 

$2,740,000 

2.4.2 ក ងឯក របំេពញបែនថមេលើស្តង់ រ

្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
2.4.2.1 ក ងឯក របំេពញបែនថមេលើស្តង់ រ្រគះឹ ថ នបណ្តុ ះប ្ត

ល្រគូបេ្រង ន 
បនេរៀបចំស្តង់ រ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះ

ប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

2015 Q1 ន.ឧស ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក   

ន.បវ ន.នីតិ (អនុ្រកឹត៨៤) 

$9,000 

2.4.2.2 ម នករអនុវត្តស្តង់ រ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន

និង្របពន័ធធនគុណភពករងរបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

របយករណ៍ពិនិតយ ម ន 2016 Q1 ន.ឧស ស្តង់ រ្រគឹះ ថ នប.ប 

្រគូបេ្រង ន ន.បវ ន.នីតិ  ន.

ផក(អនុ្រកឹត៨៤) 

 

$1,130,000 

2.4.3 បេងកើត្រចកចូលេ្រចើនស្រមបក់របណ្តុ ះ 2.4.3.1 
 

អនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន ធរណៈ មរូបមន្ត ‐ក ងែផនករស្រមប់ កលបង 2016Q4 
 

ន.ឧស ស្តង់ រ្រគឹះ ថ នប.ប  $400,000 



        ទំពរ័ទី12/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 

ប ្ត ល្រគូបេ្រង នេ យបញចូ ល

្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ឱយ( កលបង)ជួយ 

បណ្តុ ះប ្ត ល 

បរញិញ ប្រតបូក១េន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

(មជឈមណ្ឌ លគរុេកសលយភូមភិគ)េ យមនជំនួយ

បេចចកេទសពី្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ែដលបនបេំពញលកខខណ្ឌ

ស្តង់ រ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន មេគលករណ៍

កំណតរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

បណ្តុ ះប ្ត ល មរូបមន្ត

បរញិញ ប្រតបូក១ 

-ចំនួន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

ែដលបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ មរូបមន្ត

បរញិញ ប្រតបូក១ (េនភនេំពញនិង 

េខត្តបតដ់ំបង) 

េផ្តើម៖ 2018Q3 
្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

ចំនួន២ 
 

្រគូបេ្រង ន ន.បវ ន.នីតិ  ន.

ផក (អនុ្រកឹត៨៤) 

2.4.3.2 អនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នស្រមប្រគឹះ ថ នឯកជន

មរូបមន្តបរញិញ ប្រតបូក១េន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

បេ្រង នេ យមនជំនួយបេចចកេទសពី្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក

ែដលទទួល គ ល់េ យស្តង់ រ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

បេ្រង នេ យផ្តល់សញញ ប្រត ែតមនិធនផ្តល់ករងរកនុង

្រកបខណ័្ឌ រដ្ឋេទ 

-ចំនួន្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក (ទទួល 

គ ល់េ យស្តង់ រ្រគឹះ ថ នប

ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន)េធ្វើករប

ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន មរបូមន្ត

បរញិញ ប្រតបូក១ 

2020Q4:មនចំនួន៥  ន.ឧស ស្តង់ រ្រគឹះ ថ នប.ប 

្រគូបេ្រង នន.បវ ន.នីតិ  ន.

ផក(អនុ្រកឹត៨៤) 

$80,000 

យុទធ ្រស្តទី៣ កំណតស់្តង់ រ្របពន័ធបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេ្រង ន 
យុទធ ្រស្តរងទី៣.១េធ្វើបចចុបបននភព្របពន័ធបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន
3.1.1 េរៀបចំករសិក ្រ វ្រជវលម្អតិអំពី្របពន័ធ

បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នបចចុបបនន 
3.1.1.1 សិក និងវភិគធនធន និងរចនសមពន័ធ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះ ប ្ត ល

្រគូបេ្រង នែដលមន្រ ប ់

ករសិក បនបញចប ់
 

2015 Q4 អនកសិក យតៃម្លឯក ជយ ន

.បវ ន.ផក ន.អកស 

$430,000 

3.1.1.2 ែកស្រមួលរចនសមពន័ធ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នឱយ

ធនបន មលកខខណ្ឌ ៃនករបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួន

បេងកើតករ.ិែផនករ ្រ វ្រជវកនុង 

្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

2015 Q4 ន.បវ ន.បល្រគឹះ ថ នប.ប 

្រគូបេ្រង ន 

$0 

3.1.1.3 ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ននីមយួៗេធ្វើករសិក យ 

តៃម្លអងគភពរបស់ខ្លួនេធៀបនឹងស្តង់ រ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះ 

ប ្ត ល្រគូបេ្រង ន

ករសិក បនបញចប ់
 

2016 Q3 ន.បវ ន.ផក ន.ធគអ 

្រគឹះ ថ នប,ប្រគូបេ្រង ន 

$24,000 

3.1.2 
 

ែកទ្រមងក់មមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

្រគបក់្រមតិ 

 
 
 
 

3.1.2.1 
 

េរៀបចំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នក្រមតិមូល ្ឋ ន មរូប 

មន្ត12+4 (បរញិញ ប្រតអបរ់)ំ ស្រមបស់ិស ថន កទ់១ី២ ែដលជប់

សញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូម ិេនមជឈមណ្ឌ លគរុេកសលយ

ភូមភិគេ យេផ្ត តេលើចិត្តគរុេកសលយ ICTវធិី ្រស្តបេ្រង ន 

ភ បរេទស គណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត 

ករក ងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល 

បនបញចប ់
 
 

2017 Q3 ន.បវ ស្តង់ រ្រគឹះ ថ នប.ប 

្រគូបេ្រង ន 

 $327,400 
  

3.1.2.2 េរៀបចំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នក្រមតិមូល ្ឋ ន មរូប 

មន្តបរញិញ ប្រតបូក១ ស្រមបអ់នកមនបរញិញ ប្រតេនមជឈ

មណ្ឌ លគរុេកសលយភូមភិគេ យេផ្ត តេលើចិត្តគរុេកសលយ 

ករក ងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល 

បនបញចប ់
 

2017 Q3  
 

ន.បវ ស្តង់ រ្រគឹះ ថ ន ប.ប 

្រគូបេ្រង ន 
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ICTវធិី ្រស្តបេ្រង ន ភ បរេទស គណិតវទិយ និងវទិយ

្រស្ត 
3.1.2.3 េរៀបចំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នក្រមតិឧត្តម(បេ្រង នេន

វទិយល័យ) មរូបមន្តបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់បូក១ស្រមបអ់នកមន

បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ េ យេផ្ត តេលើចិត្តគរុេកសលយ ICTវធិី

្រស្តបេ្រង ន ភ បរេទស គណិតវទិយ និងវទិយ ្រស្ត 

ករក ងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល 

បនបញចប ់
 

2019 Q4 
អនុវត្ត: 2020 

ន.បវ ស្តង់ រ្រគឹះ ថ ន ប.ប 

្រគូបេ្រង នវជអ 

3.1.2.4 ព្រងឹងកមមសិក គរុេកសលយ និងគ្រទ អនុវត្ត ែកលម្អរយៈេពលនិងេរៀបចំែផនករ

គ្រទករេធ្វើកមមសិក គរុេកសលយ 

2017 Q3 ន.បវ ស្តង់ រ្រគឹះ ថ នប

ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន

អនុវត្ត 
3.1.2.5 ប្រញជ បករអបរ់បំញចូ លគន និងេយនឌរ័កនុងករែកលម្អកមមវធិីបណ្តុ ះ 

ប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
បញចបក់រែកលម្អកមមវធិីបណ្តុ ះប

្ត ល ្ត ល 

2017 Q3 ន.បវ ន.អកស ស្តង់ រ្រគឹះ 

ថ ន ប.ប ្រគូបេ្រង ន (អនុ

្រកឹត៨៤) គណៈកមមករជតិ

អបរ់ ំស្រមបទ់ងំអស់គន  

3.1.3 
 
 
 
 

អនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន ម 

ស្តង់ រ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

បេ្រង ន 

3.1.3.1 កលបងអនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន មរូបមន្ត12+4

បរញិញ ប្រតអបរ់េំន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន

មជឈមណ្ឌ លគរុេកសលយភូមភិគចំនួនពីរេ យេ្របើជំនួយ

បេចចកេទសពី្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

-េរៀបចំែផនករ កលបង 

-ករ កលបងចបេ់ផ្តើមេនភនេំពញ 

និងបតដ់ំបង 

2017 Q3 
 
2018 Q3 
 

ន.បវ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

្រគឹះប.ប្រគូបេ្រង ន- ភនេំពញ 

និងបតដ់បំង 

$800,000 

3.1.3.2 កលបងអនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន មរូបមន្ត 

បរញិញ ប្រតបូក១េន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នចំនួន

ពីរ(មជឈមណ្ឌ លគរុេកសលយភូមភិគ) េ យេ្របើជំនួយ

បេចចកេទសពី្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

-េរៀបចំែផនករ កលបង 

-ករ កលបងចបេ់ផ្តើមេនភនេំពញ 

និងបតដ់ំបង 

2017 Q3 
 
2018 Q3 
 

ន.បវ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

្រគឹះប.ប្រគូបេ្រង ន-ភនេំពញ 

និងបតដ់បំង 

េមើល 2.4.3.1 

3.1.3.3 អនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន មរូបមន្តបរញិញ ប្រតជន់

ខពស់បូក១ េនវទិយ ថ នជតិអបរ់ ំ
-េរៀបចំែផនករ 

-អនុវត្ត 
2019 Q3 
2020 Q3 

វជអ  េ្របើថវកិកមមវធិី 

យុទធ ្រស្តរងទី៣.២បេងកើន្របសិទធភពកមមសិក មុនេពល ងំស៊បក់នុង្រកបខណ័្ឌ
3.2.1 េលើកកមពស់កមមសិក េន ម េរៀន  3.2.1.1 េរៀបចំឯក រជំនួយស្រមបក់មមសិក ករ/ីកមមសិក ករនិី៖ស្ត

ង់ រវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន ករែណនអំំពីស្វ័យភព្រគូបេ្រង ន 

គន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន្រពឹត្តិប្រត យតៃម្លករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

បេ្រង ននិងឯក រននែដលទកទ់ងនឹង្រគូបេ្រង ន 

ផ្តល់ឯក រជំនួយស្រមបប់ណ្តុ ះប

្ត ល គរុសិស /គរុនិស តិេរៀង

ល់ឆន  ំ

េផ្តើម៖2016Q3 

 
ន.បវ. ្រគឹះ ថ នប.ប ្រគូ

បេ្រង ន ្រគបន់យក ្ឋ ន (អនុ

្រកឹត៨៤) 

$120,000 

3.2.1.2 បេងកើត្របពន័ធទំនុកប្រមុងគ្រទ្រគូបេ្រង នេននឹង េរៀន បេងកើត្រកមុពិនិតយ ម នេនថន ក ់

្រគឹះ ថ នសិក  
េផ្តើម៖2017 Q3 

 
ន.នីតិ មនទីរអយក ករ.ិអយក 

(អនុ្រកឹត៨៤) 

$240,000 
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3.2.1.3 បនថយេម៉ងបេ្រង នរបស់្រគូែដលមនបទពិេ ធនខ៍ពស់េដើមបី
ឱយពួកគតម់នេពលេវ េ្រចើនកនុងករផ្តល់េស ជួយ ដល់

សកមមភពកមមសិក  និងករែណនផំទ ល់(សូមេមើលនិយមេ្របើ 

្របស់បុគគលិកអបរ់ ំនិងគន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន) 

ចំនួន្រគូបេ្រង នែដលមនបទ

ពិេ ធនប៍នជួយ និងែណន្រគូ 

បេ្រង នថមកីនុង េរៀន 

េផ្តើម៖2017Q1 

 
ន.បល ន.បវ ្រគឹះ ថ ន

សិក  
$0 

យុទធ ្រស្តរងទី៣.៣.កំណតក់្រមតិស្វ័យភពរបស់្រគូបេ្រង ន 
3.3.1 ជំរុញករអនុវត្តស្វ័យភពរបស់្រគូបេ្រង ន 

ពិេសសេនថន ក្រគឹះ ថ នសិក  
3.3.1.1 អភវិឌ ឯក រករែណនអំំពីស្វ័យភពរបស់្រគូបេ្រង ន ក ងឯក រែណនសំ្វ័យភព 

របស់្រគូបេ្រង ន 
2016Q1 ន.បល ន.បវ ្រគបន់យក 

្ឋ ន (អនុ្រកឹត៨៤) 
$9,000 

3.3.1.2 ែចកផ យឯក រករែណនអំំពីស្វ័យភពរបស់្រគូបេ្រង ន ្រគូបេ្រង នទងំអស់ទទួលបនឯក

រែណនសំ្វ័យភពរបស់្រគូ 

បេ្រង ន 

2016Q4 ន.បល មនទីរអយក ករ.ិ

អយក េរៀន 
$240,000 

3.3.1.3 ធនថ្រគូបេ្រង នមនសិទធិកនុងករេ្រជើសេរ ើសសមភ រៈ  

វធិី ្រស្តស្រមបប់េ្រង ននិងរេបៀប យតៃម្លលទធផលសិក

របស់សិស   

អនុវត្តករែណនសំ្វ័យសិក  2016Q4 អធិករ ្ឋ ន ន.ធគអ មនទីរ

អយក ករ.ិអយក 
$0 

យុទធ ្រស្តទី៤ អ វឌ ្រ ះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
យុទធ ្រស្តរងទី៤.១អភវិឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន
4.1.1 
 

បំពកស់មភ ររូបវន័្តដល់្រគប្រគឹះ ថ នប

ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នទងំអស់ឱយ្រសប

មស្តង់ រ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

បេ្រង ន 

 

4.1.1.1 
 

(ែផ្អក មលទធផលសិក េន 3.1.1. និងស្តង់ រស្តង់ រ

្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន)ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ

របស់្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន រមួទងំករផ្តល់សមភ រ

ឧបេទស(េរៀននិងបេ្រង ន) បរកិខ រឧបករណ៍ICTបនទបព់ិេ ធន ៍

បងគនអ់នមយ័ អេន្ត សិក ្ឋ ន ។ល។ 

-បំពកស់មភ ររូបវន័ទដល់្រគឹះ ថ ន ប

ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នេនភនេំពញ

និងបតដ់ំបងែដល្រតូវអនុវត្តករ

កលបង  

េផ្តើម៖ 2016Q2 
 
បញចប៖់ 2018Q4 
 

ន.បវ ្រគឹះ ថ នប.ប.្រគូ ន.

ហវ ន.ផក ន.ទសរ 

$8,514,300  

    4.1.1.2 សងប់នទបព់ិេ ធនវ៍ទិយ ្រស្តបែនថមេន ម្រគះឹ ថ នបណ្តុ ះ

ប ្ត ល្រគូបេ្រង នចំនួន១៤ 
បនសងប់នទបព់ិេ ធន ៍វទិយ

្រស្ត 

2019Q4 ន.បវ  ្រគឹះ ថ នប.ប.្រគូ  ន

.សំណង ់

$850,000 

យុទធ ្រស្តរងទី៤.២ែ្របក្ល យ គរុេកសលយឱយេទជមជឈមណ្ឌ លអភវិឌ ្រគូបេ្រង ន
4.2.1 ែ្របក្ល យ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ 

បេ្រង នេទជវទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល 

្រគូបេ្រង ន 

4.2.1.1 េ្រកយពីបនបេំពញ មលកខខណ្ឌ ស្តង់ រ្រគះឹ ថ នបណ្តុ ះប

្ត ល្រគូបេ្រង ន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន ក់

ពកយសុំទទួល គ ល់ជផ្លូវករជវទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

បេ្រង ន 

ែ្របក្ល យមជឈមណ្ឌ លភូមភិគចនំួន

ពីរេទជវទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល

្រគូបេ្រង ន(ភនេំពញនិងបតដ់ំបង) 

2018 Q2 ន.នីតិ ន.បវ ន.បល ន.ផក 

្រគឹះ ថ នប.ប្រគូបេ្រង ន 

$8,514,300 

យុទធ ្រស្តរងទី៤.៣បេងកើនគុណវុឌ និងិបទពិេ ធនន៍ប៍ុគគលិកអបរ់េំនមជឈមណ្ឌ លអភវិឌ ្រគូបេ្រង ន 



        ទំពរ័ទី15/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 
4.3.1 
 

បេងកើនសមតថភពបុគគលិកបេ្រង នទងំអស់

េន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នឱយ

្រសប មស្តង់ រ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត

ល្រគូបេ្រង ន 

 

4.3.1.1 
 

េរៀបចំកមមវធិីបេងកើនសមតថភព្រគូឧេទទសេន ម្រគឹះ ថ ន ឧត្តម

សិក ឬ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នដៃទេទៀត ែដល

ទទួល គ ល់េ យស្តង់ រ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

ចំនួនអនកមនបរញិញ ប្រតែដលបន

េធ្វើវ្រកឹតករឱយទទួលបនសញញ

ប្រតជនខ់ពស់ 

2015 -2020 
្រគូឧេទទសចំនួន៥០នក ់េធ្វើ
វ្រកឹតករេរៀង ល់ឆន  ំ
 

្រគឹះ.ឧត្តមសិក  ន.បវ ស្តង់
រ្រគឹះ ថ នប.ប្រគូបេ្រង ន 

$1,552,000 

4.3.1.2 
 

េ្រជើសេរ ើស្រគូឧេទទសថមីេពញេម៉ងេចញពីចំេ មអនកែដល 

មនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ឬបណ្ឌិ តឬអនកែដលមនបទ

ពិេ ធនប៍េ្រង នខពស់ ទងំចំេណះដឹងមុខវជិជ  បទពិេ ធន ៍

ភ បរេទស ITនិងសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ)  

្រគូឧេទទសេរ ើសថមីែដលមនគុណវុឌ  ិ

បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ចំនួន១០០០

នក ់និងបណ្ឌិ តចំននួ ៣០នក ់

2015 -2020 
 

ន.បល ន.ផក ន.បវ  $7,421,000 

4.3.1.3 
 

អភវិឌ សមតថភព្រគូឧេទទសែដលមន្រ បេ់ន្រគឹះ ថ នប

ណ្តុ ះប ្ត ល ្រគូបេ្រង នឱយមនសមតថភពយ៉ងទប

បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ 

ចំនួន្រគូឧេទទសេន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះ

ប ្ត ល្រគូបេ្រង នែដលមនគុណ

វុឌ យិ៉ងទបបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ 

2015 -2020 
 

ន.បល ន.ផក ន.បវ 

្រគឹះ ថ នប.ប្រគូបេ្រង ន 

េមើល 6.1.2.4 

េ្របើថវកិដំេណើ រ

ករ េរៀន 

យុទធ ្រស្តរងទី៤.៤ព្រងឹងមុខងររបស់មជឈមណ្ឌ លអភវិឌ ្រគូបេ្រង នេដើមបបីន្តអភវិឌ វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 
4.4.1 ព្រងីកតួនទីបណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្រកិតករ 

របស់្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 
 
 

4.4.1.1 បណ្តុ ះប ្ត លអធិករ ចំនួនអធកិរែដលបនបណ្តុ ះ ប

្ត ល 
2015អធិករចនំួន៥០នក ់
2018 

វជអ ន.បវ ន.បល ន.ផក  $33,509,484 

4.4.1.2 ព្រងឹងសមតថភពមជឈមណ្ឌ លគរុេកសលយភូមភិគមយួចំនួន

ស្រមបប់ណ្តុ ះប ្ត លនយក្រគឹះ ថ នសិក  
-ចំនួនមជឈមណ្ឌ លគរុេកសលយភូម ិ 

ភគែដលបនេ្រជើសេរ ើស 

-ចំនួននយក្រគឹះ ថ នសិក ែដល

បនបណ្តុ ះប ្ត ល 

2017 
េផ្តើម៖2015 

វជអ ន.ផក ន.បល ន.បវ 

មជឈមណ្ឌ លគរុ.ភូមភិគ  

$72,000 

4.4.1.3 បណ្តុ ះប ្ត ល/វ្រកតឹករអនក្រគប្រគងអបរ់ ំ(ថន ក្រកសួង មនទរី 

អយក ករ.ិអយក) 
ចំនួនអនក្រគប្រគងអបរ់ែំដលបន ប

ណ្តុ ះប ្ត ល 
េផ្តើម៖2015  វជអ មជឈមណ្ឌ លគរ.ុភូមភិគ 

ន.បវន.បល ន.ផក 

$416,000 

យុទធ ្រស្តទី៥ េធ្វើសនិទនកមម្រគូបេ្រង នឱយេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្រ ះ ថ នសិក  
យុទធ ្រស្តរងទី៥.១េធ្វើទំេនើបកមមែផនករត្រមវូករនងិផគតផ់គង្រគូបេ្រង នស្រមបក់របណ្តុ ះប ្ត លមនុេពលបេ្រមើករងរ
5.1.1 េធ្វើសុខដុមនីយកមមទិនននយ័េដើមបបីេងកើន 

្របសិទធភពករេធ្វើែផនករ្រគូបេ្រង ន 
5.1.1.1 េធ្វើសមហរណកមមទិនននយ័ពី្រគប្របពន័ធ្រគប្រគងពត័ម៌នអបរ់ ំ

(EMIS, HRMIS, HEMIS, NFEMIS, FMIS) 
មនសូចនករទិននយ័ថម ី 2015 Q4 ន.បវ ន.ផក ន.បល  

្រគឹះ ថ នប.ប្រគូបេ្រង ន 

$36,400 

5.1.1.2 ធនភពសុ្រកឹត ភពេជឿទុកចិត្តបន មរយៈករេធ្វើ 

បចចុបបននកមមនិងសុពលភពៃនទិនននយ័ 
បេងកើតទ្រមងទ់ិនននយ័បញចូ លគន ថមី 

មយួ 

2016 Q1 ន.បវ ន.ផក ន.បល  

្រគឹះ ថ នប.ប្រគូបេ្រង ន 

$200,000 

5.1.1.3 េ្របើ្របពន័ធទិនននយ័ែដលបនេរៀបចសំ្រមបេ់ធ្វើែផនករផគតផ់គង់

និងត្រមូវករ្រគូបេ្រង នឱយមន្របសិទធភព (បេងកើតទ្រមង្រគូ 

បេ្រង ន(Teacher Profile) សិក អ្រ គងវ់ង  ែផនករប្រមុង

ស្រមបជ់ំនួសអនកឈប ់ចំេ លត្រមូវករ្រគូបេ្រង ន មមុខ

មនទ្រមងទ់ិនននយ័បញចូ លគន ថមីមយួ 

ស្រមបេ់្របើ្របស់ 

2016 Q4 ន.បល ន.ផក ន.បវ $0 



        ទំពរ័ទី16/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 

វជិជ  ។ល។)

យុទធ ្រស្តរងទី៥.២ព្រងឹង្របសិទធភពករេ្របើ្របស់្រគូបេ្រង ន មនិយមេ្របើ្របស់និង មេគលករណ៍ 
5.2.1 អនុវត្តនិយមថមីស្រមបេ់្របើ្របស់បុគគលិក

អបរ់ ំ
5.2.1.1 ែកលម្អនិយមេ្របើ្របស់បុគគលិកអបរ់ ំ មលទធផលៃនករ ក 

លបងេន ជធនី-េខត្តចំនួន៥ 
ចំនួនសិកខ ស្តីពីនិយម 

បុគគលិកអបរ់ ំ

2015 Q1 ន.បល មនទីរអយក ្រកសួង

មុខងរ ធរណៈ 

$637,000 

5.2.1.2 អនុវត្តនិយមថមីស្រមបេ់្របើ្របស់បុគគលិកអបរ់ទំូទងំ្របេទស របយករណ៍រកីចេ្រមើន  2015 Q3 ន.បល មនទីរអយក ្រគឹះ ថ ន

សិក  

$0 

5.2.1.3 េ្របើនិយមបុគគលិកអបរ់ថំមី េដើមបែីកលម្អករអនុវត្តករព្រងយ 

្រគូបេ្រង ន ផលេធៀបសិស -្រគូ ម ជធនី/េខត្ត-្រកុង/្រសុក/

ខណ្ឌ  និងឃុំ/សងក ត ់

ភគរយៃន្រគឹះ ថ នសិក ែដល 

អនុវត្តបន មនិយមថម ី

2020 Q1: 100% ន.បល មនទីរអយក ករ.ិ

អយក ្រគឹះ ថ នសិក  

$0 

យុទធ ្រស្តរងទី៥.៣េលើកកមពស់ករ្រគប្រគងនិងេរៀបច្រកបខណ័្ឌ ្រគូបេ្រង ន
5.3.1 ្រគប្រគង្រកបខណ័្ឌ ្រគូបេ្រង នឱយមន    

្របសិទធភព 
5.3.1.1 ្រគូបេ្រង នថម្រគបភ់ូមសិិក ្រតូវមនកតព្វកិចចបេ្រមើករងរេន 

តំបនែ់ដលខ្វះ្រគូបេ្រង ន មេគលករណ៍ 
ចំនួន្រគូបេ្រង នថមីែដលេទបេ្រមើ 

ករេនតបំនខ់្វះ្រគូបេ្រង ន 
2015 -2020 
 

ន.បល ន.ផក ន.បវ ថវកិេលើកទឹក 

ចិត្តន.បល 
5.3.1.2 សូមេមើលយុទធ ្រស្តរង៥.៥ 

យុទធ ្រស្តរងទី៥.៤េលើកកមពស់ដំេណើ រករនិងនីតិវធិីៃនករេ្រជើសេរ ើសនិងរក ទុក្រគូបេ្រង នមន ន ៃដល្អស្រមបធ់ននិរន្តរភព្រគឹះ ថ នសិក  
5.4.1 េលើកកមពស់ករេ្រជើសេរ ើស្រគូបេ្រង ន  5.4.1.1 សូមេមើលយុទធ ្រស្តទី២
5.4.2 េលើកកមពស់កររក ទុក្រគូបេ្រង នែដល 

មន ន ៃដ 
5.4.2.1 រក ទុក្រគូបេ្រង នែដលមន ន ៃដស្រមបផ់្តល់បទពិេ ធន ៍

ដល់អនកជំននេ់្រកយ 
ចំនួន្រគូបេ្រង នមន ន ៃដែដល

េនបន្តជួយ អងគភពអបរ់ ំ
2015 -2020 
 

នយក ្ឋ ន/អងភភពអបរ់ែំដល

ពកព់ន័ធ 
េ្របើថវកិ្រគូកិចច

សនយ… 

យុទធ ្រស្តរងទី៥.៥េធ្វើ្របតិភកូមមករេ្រជើសេរ ើសនិងករ្រគប្រគង្រគូបេ្រង នេទថន កេ់្រកមជតិ មេគលករណ៍កំណត់
5.5.1 អងគភពអបរ់េំនថន កេ់្រកមជតេិ្រជើសេរ ើស

និង្រគប្រគង្រគូបេ្រង ន 
5.5.1.1 សិក អំពីមុខងរនិងធនធនសម្រសប មបញជ ីវភិគមុខងរ 

និងរបយករណ៍ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិនូវមុខងរកនុងវសិ័

យអបរ់ ំយុវជន និងកី  

ករសិក បនបញចប ់ េផ្តើម៖ 2016Q2 

 

ន.នីតិ ន.បល ន.ផក 

 

$6,000  
 

5.5.1.2 េរៀបចំករែណនសំ្តីពីករេធ្វើ្របតិភូកមមករេ្រជើសេរ ើសនិងករ 

្រគប្រគង្រគូបេ្រង នេទថន កេ់្រកមជតិែផ្អក មេគលនេយ 

បយវមិជឈករនិងវសិហមជឈកររបស់្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និង

កី  

បនេរៀបចំករែណន ំ េផ្តើម៖ 2019Q4 

 

ន.នីតិ ន.បល ន.ផក 
 

$6.000 

5.5.1.3 ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីអបរ់េំនមនទីរអបរ់ ំយុវជន និងកី ជ

ធនី-េខត្តេលើករងរេ្រជើសេរ ើសនិងករងរ្រគប្រគង្រគូបេ្រង ន

ែផ្អក មនិយមេ្របើ្របស់បុគគលិកអបរ់ថំមី 

ម្រន្តីអបរ់ទំទួលបនទុកបុគគលិកេន

មនទីរអយក ជធនី/េខត្តទទួលករ 

បំបន៉ 

2017Q4 ន.នីតិ ន.បល ន.ផក វជអ 
 

$400,000 



        ទំពរ័ទី17/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 
5.5.1.4 េ្រជើសេរ ើស ព្រងយនិងេរៀបចំភរកិចចជូន្រគូបេ្រង ន េទ ម 

េសចក្តីែណនពំីករេធ្វើ្របតិភូកមម និយមេ្របើ្របស់បុគគលិកអបរ់ ំ

និងេគលករណ៍េ្របើ្របស់បុគគលិកអបរ់ ំ

-មនទីអយកេ្រជើសេរ ើសនិង្រគប្រគង

្រគូបេ្រង ន 

-របយករណ៍របស់មនទីអយក  

2020Q4 មនទីអយក ករ.ិអយក 

េរៀន 

$0 

    5.5.1.5 ពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លករេ្រជើសេរ ើសនិង្រគប្រគង្រគូ 

បេ្រង នែដលេផទរេទថន កេ់្រកមជតិេដើមបែីកលម្អនិងព្រងឹងករ 

អនុវត្ត 

របយករណ៍ពិនិតយ ម ននិង

យតៃម្ល 

2020 Q4 ន.នីតិ ន.បល $9,000  
 

យុទធ ្រស្តរងទី៥.៦េលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់គណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀននិងអនកពកព់ន័ធកនុងករបេងកើនសមទិធសិិក របស់សិស  
5.6.1 ព្រងឹងគណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀន ឱយ

គ្រទ េរៀនកនែ់តល្អ្របេសើរ 
5.6.1.1 បេងកើនករចូលរមួរបស់គណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀននិងអនក

ពកព់ន័ធឱយកនែ់តសកមមកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តទក ់ទង

នឹងកិចចករ្រគូបេ្រង ននិង្រគឹះ ថ នសិក (ករេ្រជើសេរ ើស ករផ្ត

ល់រង្វ ន ់ករពិនយ័ករេផទរ ករ យតៃម្ល េវទិករ ធរណៈ 

្របជុំ សំេឡងសិស  ករ យតៃម្លេស មូល ្ឋ ន ករបេ្រង ន

បំណិនជវីតិ។ល។)

សកមមភព/ចំនួនអនកពកព់ន័ធែដល 

បនចូលរមួ 

2016 Q1 ្រគឹះ ថ នសិក និងអនកពក ់

ពន័ធ 
 

$8,600,000 
 

យុទធ ្រស្តទី៦ អ វឌ សមតថភព ជជ ជីវៈ្រគូបេ្រង នកនងុេពលបេ្រមើករងរ 
យុទធ ្រស្តរងទី៦.១បណ្តុ ះវបបធមេ៌រៀនេពញមយួជីវតិេ យេចះែចករែំលកចំេណះដឹងនិងបទពិេ ធនជ៍មយួប ្ត ញ្រកុមអនកអបរ់ ំ
6.1.1 អភវិឌ និងអនុវត្តករងរវ្រកឹតករ្រគូ 

បេ្រង ន 
6.1.1.1 ព្រងឹងចំេណះដឹងភ ែខមរ គណិតវទិយ ្របវត្តិវទិយ និងវទិយ

្រស្តស្រមប្រគូបេ្រង នេនថន កទ់ី៩ និងថន កទ់ី១២ 

ចំនួន្រគូបេ្រង នថន កទ់ី៩និងទី១២

ៃនមុខវជិជ ទិភពែដលបនបំបន៉ 

2015Q4 ន.បវ  ្រគឹះ ថ នប.ប.្រគូ  $1,800,000 

6.1.1.2 សិក យតៃម្លត្រមូវករៃនករងរវ្រកឹតករ្រគូបេ្រង ននិង ក

ងជេ្រមើសននស្រមបក់រងរវ្រកឹតករ 

ករសិក បនបញចប ់

 

2015Q2 ន.បវ ន.ផក ្រគឹះ ថ នប.ប

.្រគូ 

$30,000 

6.1.1.3 បេងកើត្របពន័ធវ្រកឹតករេរៀបរយស្រមបវ់្រកឹតករ្រគូបេ្រង ន 

េ យែផ្អកេលើអតីតភពករងរ 
បេងកើតស្តង់ រវ្រកឹតករ្រគូបេ្រង ន  2016Q4 ន.បវ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  

្រគឹះ ថ នប.ប.្រគូ 

$4,000 

    6.1.1.4 បេងកើតរចនសមពន័ធករងរវ្រកឹតករថមីមយួេនកនុង្រគឹះ ថ នប

ណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន(វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន) 
កលបងរចនសមពន័ធករងរវ្រកឹត

ករថមីេនមជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយ

ភូមភិគនិង គរេុកសលយ ជ

ធន-ីេខត្ត េនភនេំពញនិងបតដ់ំបង 

2018Q2 ន.បវ ្រគឹះ ថ នប.ប.្រគូ  $2,000 

    6.1.1.5 អនុវត្តករងរវ្រកឹតករ មបីរូបភព៖ ១)េននឹងកែន្លង ២)មនិ 

េរៀបរយ មករចបំចៃ់នវសិ័យអបរ់ ំ៣)េរៀបរយែដលមន 

្របពន័ធកមមវធិី្រតឹម្រតូវ 

ចំនួនវគគវ្រកតឹករែដលបនេបើក 

ម្របេភទវគគ 

2015-2020 ន.បវ ្រគឹះ ថ នប.ប.្រគូ េ្របើថវកិកមមវធិី 

    6.1.1.6 េរៀបចំវគគវ្រកឹតករបេងកើនគុណវុឌ ្រគូបេ្រង ន មរូបភព៖១) -ចំនួនវគគវ្រកឹតករែដលបនេបើក 2015-2020 ន.បវ ្រគឹះ ថ នប.ប.្រគូ េ្របើថវកិកមមវធិី 



        ទំពរ័ទី18/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 

វ្រកតឹករជជំ នៗ(មយួជុំ៣ជំ ន មយួជំ ន១,៥ែខ) ២)

វ្រកតឹកររយៈេពលែវង (១ឬ២ឆន )ំ និង៣)វ្រកឹតករ ម្របពន័ធ

េ្រកឌីត េធ្វើេននឹងកែន្លងឬ មករសិក ពីចមង យែដលមនករ

យតៃម្លនិង្រគប្រគងចបស់ ស់េដើមបទីទួលបនសញញ ប្រត

សមមូលនឹងសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូម ិសញញ ប្រត

បរញិញ ប្រតនិងសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ 

ម្របេភទនីមយួៗ 

-ចំនួន្រគូបេ្រង នែដលបនចូលរមួ 

មវគគនមីយួៗ 

6.1.2 អនុវត្ត រូបករណ៍និងកមមវធិីបណ្តុ ះប

្ត លេ យ េ្របើលិខិតបញជ កស់្រមប់

ករងរវ្រកឹតករ (កមមវធិវី្រកឹតករពេន្ល ន

ស្រមបឱ់យ្រគូបេ្រង នទទួលបន

បរញិញ ប្រត/ឬបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់) 

 

6.1.2.1 អភវិឌ និងអនុវត្តកមមវធិី រូបករណ៍ស្រមបវ់គគវ្រកឹតករ 

 
-កំណតល់កខណៈវនិិចឆយ័ស្រមប ់

េ្រជើសេរ ើស 

-លទធផលទទួលបនពីកមមវធិីបេងកើន 

គុណវឌុ ្រគូបេ្រង ន 

2016Q3 ន.បវ ន.ហវ ន.ផក ស្តង ់

រ្រគឹះ ថ នប.ប ្រគូបេ្រង ន

ន.បល ្រគឹះ.ឧត្តមសិក  ្រគឹះ.

ប.ប ្រគូបេ្រង ន 

$100,000 

6.1.2.2 ផ្តល់ រូបករណ៍ និងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លេ យេ្របើលិខិត 

បញជ កច់ំនួន១០០០ កែន្លងកនុងមយួឆន ដំល់េបកខជនជយ័ ភី
កនុងករ្របឡង្របែជងនិងករ យតៃម្ល្រគូបេ្រង ន 

េ្រជើសេរ ើសេបកខជនចំនួន១០០០ 

នក ់េរៀង ល់ឆន  ំ

ចំនួន្រគូបេ្រង នែដលទទួល 

បរញិញ ប្រត 

ចំនួន្រគូបេ្រង នែដលទទួលបរញិញ

ប្រតជនខ់ពស់ 

េផ្តើម៖ 2016Q4 
 

ន.ហវ ន.បវ ន.បល $8,000,000 

6.1.2.3 ចបេ់ផ្តើមដំេណើ រករវគគវ្រកឹតករដល់េបកខជនជយ័ ភឱីយទទួល

បនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រត/ឬបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់និងពិនិតយ ម

នករអនុវត្ត រូបករណ៍ 

្រគូបេ្រង នចំនួន១០០០ នក ់បន

ចុះេឈម ះចូលសិក េន្រគឹះ. 

ឧត្តមសិក និង្រគឹ.ប.ប្រគូបេ្រង ន 

េផ្តើម៖2016Q4 ្រគឹះ.ឧត្តមសិក  ្រគឹះ.ប.ប ្រគូ

បេ្រង ន ស្តង់ រ្រគឹះ ថ ន ប

.ប ្រគូបេ្រង ន 

េ្របើថវកិកមមវធិី 

6.1.2. 4 ផ្តល់ ទិភពដល់្រគូឧេទទសេន្រគះឹ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ

បេ្រង នឱយបនទទួលវ្រកឹតករេលើកកមពស់សមតថភពរបស់ខ្លួន

ឱយមនក្រមតិយ៉ងទបបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ 

-ចំនួន្រគូឧេទទសែដលបនេធ្វើ វ្រកឹត

ករ 

-ចំនួន្រគូឧេទទសែដលមនគុណវឌុ  ិ

ចបព់ីបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់េឡើង 

2015-2020 ន.បវ ្រគឹះ ថ នប.ប.្រគូ $587,960 

6.1.3 
 

បេងកើត្របពន័ធេ្រកឌីតស្រមបផ់្តល់េ្រកឌីត 

ដល់អនកែដលបនឆ្លងកតវ់គគវ្រកឹតករ 

6.1.3.1 េរៀបចំឱយមនករឯកភពគន មយួេលើ ល់្របេភទៃនវគគវ្រកឹតករ 

េដើមបកីំណតច់ំនួនេ្រកឌីតចបំច ់ស្រមបទ់ទួលបននូវករ 

េលើកកមពស់គុណវុឌ  ិនិងផល្របេយជនប៍ែនថម (េបៀវត  ដំេឡើង 

នៈ) ឧ. ១)វគគសិក រយៈេពលែវង២) វ្រកឹតករមនិេរៀបរយ

ទងំកនុងនិងឆ្លងវសិ័យ៣)វគគសិក ករងររដ្ឋបល ៤)ករបំបន៉

សមតថភពេននឹងកែន្លង និង៥) សមទិធេិផ ងេទៀត 

មន្របពន័ធេ្រកឌីតស្រមបវ់គគវ្រកឹត

ករ 

2017 Q2 ន.បវ ្រគឹះ.ប.ប ្រគូបេ្រង ន 

ស្តង់ រ្រគឹះ ថ ន ប.ប ្រគូ 

បេ្រង ន 

$18,000 

6.1.3.2 សមហរណកមម ល់សកមមភពករងរវ្រកឹតករទងំអស់ែដល

េរៀបចំេ យ្រកសួង មច ស់ជំនួយអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលេ យ

ចរកបនទិនននយ័ែដល្រគូ 

បេ្រង នបនសន េំ្រកឌីតពីវគគ វ្រកឹត

2017 Q4 ន.បល ន.បវ $200,000 



        ទំពរ័ទី19/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 

េ្របើ្របស់ស្តង់ រ្របពន័ធេ្រកឌីតនិង្របពន័ធទិនននយ័ ម ន

ករងរវ្រកឹតករ 
ករ 

6.1.4  េលើកកមពស់ករសិក េពញមយួជីវតីរបស់ 

្រគូបេ្រង ន 
6.1.4.1 េរៀបចំនិងអភវិឌ ្របេភទវគគបណ្តុ ះប ្ត លមយួចំនួនភជ បន់ឹង 

ករេលើកទឹកចិត្តនិង្របពន័ធេ្រកឌីតែដល្រគូបេ្រង ន ចេ្រជើស 

េរ ើសបនស្រមបប់ំបន៉សមតថភពេលើករអបរ់បំញចូ លគន  ICT

្របពន័ធផ ព្វផ យច្រមុះ ករេរៀនពហុភ  ករសិក ្រ វ 

្រជវេមេរៀនករេ្របើ្របស់ប ្ណ ល័យ ករបេ្រង នភ

អងេ់គ្លស ករផលិតនិងេ្របើ្របស់សមភ រៈឧបេទទស 

ចំនួនវគគសិក ែដលបនេរៀបចំ េផ្តើម៖2015 Q3  ន.បវ ្រគឹះ.ប.ប្រគូបេ្រង ន 

អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល/អងគករ

អន្តរជតិែដលពកព់ន័ធ 

$23,819,850 

យុទធ ្រស្តរងទី៦.២េរៀបចំយន្តករ្របកបេ យ្របសិទធភពេដើមបគី្រទ្រគូបេ្រង នេននឹងកែន្លងេធ្វើករ
6.2.1 ព្រងឹង្របពន័ធគ្រទ្រគូបេ្រង នេននឹងកែន្លង  6.2.1.1 សិក ពីចំណុចខ្ល ងំ ចំណុចេខ យនិងករ្របឈមននេដើមប ី

េឈ្វងយល់កនែ់តចបស់ពីត្រមូវករវជិជ ជីវៈរបស់្រគូបេ្រង នេន

នឹងកែន្លងេធ្វើករ 

ករសិក បនបញចប ់
 

2015 Q4 ន.បវ ្រគឹះ ថ នប.ប្រគូ ្រគឹះ.

ឧត្តមសិក  មនទីរអយក ករ.ិ

អយក េរៀន 

$20,000 

6.2.1.2 អភវិឌ និងអនុវត្តយន្តករគ្រទ្រគូបេ្រង នេន េរៀនេដើមបី
ព្រងឹងចំេណះដឹងមុខវជិជ ឯកេទស និងគរុេកសលយ 

ចំនួន េរៀនែដលមនយន្តករ 

គ្រទនិងដំេណើ រករ 
េផ្តើម៖2016Q4 ្រគឹះ ថ នសិក $6,000 

6.2.2 បេងកើតជ្របពន័ធមយួស្រមប់ ល់ករបំបន៉

សមតថភព្រគូបេ្រង នេននឹងកែន្លងេន 

្រគប្រគឹះ ថ នសិក  

6.2.2.1 កលបងអនុវត្តករេធ្វើវ្រកឹតករេននឹងកែន្លងភជ បន់ឹងករ្របជុំ

បេចចកេទសនិង្របពន័ធសន េំ្រកឌីតេ យមនករគ្រទ្រតួតពិនិ

តយនិង យតៃម្ល្រតឹម្រតូវ 

កមមវធិី្របជុំបេចចកេទសថមីភជ បន់ឹង 

ករសន េំ្រកឌតីបនមកពីវគគវ្រកឹត

ករ 

2016Q4 មនទីរអយក ករ.ិអយក 

្រគឹះ ថ នសិក  

$12,941,525 

6.2.2.2 អភវិឌ កមមវធិីស្រមប្រគូឧេទទសវគគវ្រកឹតករៃនស្តង់ រ្រគឹះ ថ ន

បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នកនុងករចុះជួយ បំបន៉សមតថភព ្រគូ

បេ្រង នេននឹងកែន្លងេ យមនបញជ កខ់្លឹម រ កលបរេិចឆទ 

អនកចូលរមួ 

អភវិឌ កមមវធិីវ្រកឹតករេននឹង 

កែន្លង 

2017Q4 ន.បវ ្រគឹះ.ប.ប្រគូបេ្រង ន  $12,000 

យុទធ ្រស្តរងទី៦.៣េរៀបចំេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីត្រមូវករនិងផល្របេយជនៃ៍នករអភវិឌ វជិជ ជវីៈ
6.3.1 េរៀបចំេសចក្តីែណនសំ្តីពីករអភវិឌ វជិជ  ជី

វៈរបស់្រគូបេ្រង ន 
6.3.1.1 អភវិឌ េសចក្តីែណនសំ្រមប្រគូបេ្រង នចូលរមួអភវិឌ វជិជ ជវីៈ 

(សូមេមើលយុទធ ្រសទទ៩ី) 
ក ងេសចក្តីែណន ំ 2016Q2 ន.នីតិ ្រគបន់យក ្ឋ ន (អនុ

្រកឹត៨៤) 

$244,000 

6.3.2 ភជ បក់មមវធិីអភវិឌ វជិជ ជវីៈេទនឹងរចន ស

មពន័ធ ភករ/ផល្របេយជនរ៍បស់្រគូ 

បេ្រង ន 

6.3.2.1 ភជ ប្របពន័ធេ្រកឌីតៃនករអភវិឌ វជិជ ជីវៈេទនឹងផល្របេយជន ៍

របស់្រគូបេ្រង នែដលមនសមតថភពេពញេលញ ដូចជ ប្តូរ

្រកបខណ័្ឌ េកើនេបៀវត  ដំេឡើង នៈ មគន្លង ជីព្រគូបេ្រង

ន។ល។ (សូមេមើល2.1.1.1និង 2.2.1) 

ចំនួន្រគូបេ្រង នែដលទទួលបន 

ផល្របេយជនព៍ីករអភវិឌ វជិជ ជីវៈ 
2017 Q4 ន.បល ន.ហវ $21,000 

យុទធ ្រស្តទី៧ េលើកទឹកចិត្តនិងរក ទកុ្រគូបេ្រង ន 



        ទំពរ័ទី20/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 

យុទធ ្រស្តរងទី៧.១េលើកកមពស់លកខខណ្ឌ េធ្វើករងរនងិរស់េនរបស់្រគូបេ្រង ន មរយៈករផ្តល់េបៀវត ភករសុខុមលភពសងគមអតថ្របេយជនទ៍ូេទអតថ្របេយជនេ៍ពលចូលនិវត្តជពិេសសអនក្រគូនិង្រគូបេ្រង នបេ្រមើករងរេនតំបន់ ច់

្រសយលនងិតំបនជ់ួបករលំបក 
7.1.1 េលើកកមពស់សុខុមលភពសងគមរបស់្រគូ 

បេ្រង ន 

7.1.1.1 េរៀបចំសំេណើ ចបស់ ស់មយួទកទ់ងនឹងកញចបេ់បៀវត និងកំ

្របករ់បស់្រគូបេ្រង ននិង្របកវ់ភិជន្រគួ រ 

បញជូ នសំេណើ េទគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

 

2015 Q3 ន.នីតិ ន.ហិវ ន.បល ន.

សស ្រកសួង.សហ ្រកសួង

មុខងរ ធរណៈ 

$28,000  

7.1.1.2 
 

សិក និងក ងែផនករែកលម្អសុខុមលភពសងគមស្រមប់

្រគូបេ្រង នេពញមយួជីវតិ(ករធនសុខភពេ យមនិបង្របក ់

ករធន យុជីវតិ កមមវធិីកមច/ីឥណ្ឌ ទន ឧបតថមភធនស្រមប ់

សងផ់ទះ ្របកេ់ម៉ងបែនថម ្របកឧ់បតថមភ្រគូបេ្រង នរមួទងំរបប 

េ ធននិវត្តន ៍។ល។)  

ករសិក បនបញចប ់

ែផនករបនបញចប ់

បញជូ នសំេណើ េទគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី
 

សិក ៖2015Q3 
ែផនករ៖2015Q4 
បញជូ នសំេណើ ៖2016Q1 

ន.នីតិ ន.ហិវ ន.បល $22,000  

7.1.1.3 អនុវត្តសុខុមលភពសងគមែដលបនែកលម្អ អនុវត្តេគលនេយបយែដលបន

ែកលម្អខ្លះៗ 

2017Q4 
 

ន.បល ន.ផក ន.សស  $48,000,000  

7.1.2 ផ្តល់ឯក រនិងសមភ រៈបរកិខ រស្រមប ់

បេ្រង ននិងេរៀន និង ឯក រស្រមប ់

្រ វ្រជវបែនថមជូន្រគូបេ្រង ន 

7.1.2.1 សិក ពីគម្ល តរ ងត្រមូវករនិងករផគតផ់គងៃ់នឯក របេ្រង ន 

និងេរៀន(េសៀវេភសិស េសៀវេភ្រគូ)និងេរៀបចំែផនករ 

ស្រមបអ់នុវត្ត 

ករសិក បនបញចប ់
 

សិក ៖2015Q2 
ែផនករ៖ 2015Q4 

ន.អកស  $4,000 

7.1.2.2 ែបងែចកេសៀវេភសិក (េសៀវេភសិស និងេសៀវេភ្រគូ)ែដល

មនឱយបនដល់្រគប្រគឹះ ថ នសិក និង្រគបក់្រមតិថន ក ់
-អ្រ េសៀវេភសិក ែដលមន 

-ចំនួន្រគូបេ្រង នែដលមនេសៀវ 

េភសិក  

-េសៀវេភសិស ៖100% ែខ
តុ  2016 
-េសៀវេភ្រគូ៖50% ែខតុ
2017។75% ែខតុ 2018
។100% ែខតុ 2019 

ន.អកស  $28,974,245 

7.1.3 េលើកកមពស់លកខខណ្ឌ េធ្វើករងររបស់្រគូ 

បេ្រង នេន េរៀន ច្រសយលនិង 

េរៀនជួបករលំបក ( ងសង ់

បែនថមសមភ ររូបវន័្ត) 

7.1.3.1 សិក បញ្ហ ត្រមូវករ/ផគតផ់គងៃ់នេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរបស់្រគឹះ 

ថ នសិក  រមួទងំថន កេ់រៀន បងគនអ់នមយ័ ផទះ្រគូបេ្រង ន 

ល ្រ ្ត ចរយ ប ្ណ ល័យ បនទបព់ិេ ធន ៍គិ ន ្ឋ ន 

លពហុសកមមភព និងក ងែផនករេមស្រមបក់រ ង

សង ់ 

ករសិក បនបញចប ់

ែផនករេមបនបញចប ់

សិក ៖ 2015Q4 
ែផនករេម៖2016Q1 

ន.ផក ន.សំណង ់ន.ទសរ $2,000 

7.1.3.2 ងសង/់បំពកស់មភ ររូបវន័្ត ម ទិភពៃនែផនករេម ចំនួនសមភ ររូបវន័្តែដល ងសង/់បំ

ពក ់
2020 ន.ផក ន.សំណង ់ន.ទសរ $45,850,616 

យុទធ ្រស្តរងទី៧.២ទទលួ គ ល់នងិជូនរង្វ នដ់ល់្រគូបេ្រង នែដលមន ន ៃដល្អ



        ទំពរ័ទី21/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 
7.2.1 ធនថករផ្តល់រង្វ នដ់ល់្រគូបេ្រង នេផ្ត ត

េលើលទធផលករបំេពញករងរទងំករ

បេ្រង ន ្រ វ្រជវ និងកិចចករ េរៀន

េផ ងៗេទៀត 

7.2.1.1 សិក និងែកស្រមួលេសចក្តីែណន/ំលកខណៈវនិិចឆយ័ៃនករផ្តល់

រង្វ នដ់ល់្រគូបេ្រង ន (សងគតភព ស់បន តម្ល ភព និងែផ្អក 

េលើស្តង់ រវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន និងករ្រ វ្រជវ)រមួទងំ្រគូ 

បេ្រង នែដលចូលនិវត្តនម៍ន ន ៃដនិងបទពិេ ធនល៍្អ 

េសចក្តី្រពងៃនេសចក្តែីណនថំមីស្តី
ពីករផ្តល់រង្វ នដ់ល់្រគូបេ្រង ន 

2016Q3 ន.បល ន.នីតិ   $4,000 

7.2.1.2 អនុវត្តនិងេបើកវគគបំបន៉អំពីេសចក្តីែណនថំមីស្តីពីករផ្តល់រង្វ ន ់

ដល់្រគូបេ្រង ន (្រគូបេ្រង នេឆនើម ្រគូបេ្រង នែដលបេ្រមើករងរ រ

យៈេពលយូរឆន កំនុង្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី រមួទងំ្រគូ

បេ្រង នែដលចូលនិវត្តនម៍ន ន ៃដនិងបទពិេ ធនល៍្អជេដើម) 

េសចក្តីែណនថំមសី្តីពីករផ្តល់រង្វ ន់

ដល់្រគូបេ្រង ន 

2017Q2 ន.បល ន.នីតិ 

$450,000 7.2.1.3 បេងកើតេវទិក្របកួតពនរង្វ ន្រគូបេ្រង នេឆនើម (ែចករែំលកជ

្របពន័ធទូទងំ្របេទសនូវបទពិេ ធនែ៍ដលល្អបំផុត មមុខ វជិជ

េគលនន) រមួទងំ្រគូបេ្រង នែដលចូលនិវត្តនម៍ន ន ៃដ និង

បទពិេ ធនល៍្អ 

កមមវធិី្របកួត្របែជងយកពនរង្វ ន់

្រគូបេ្រង នេឆនើមដំេណើ រករ 

2017 Q2 ន.បល ្រគបន់យក ្ឋ ន (អនុ

្រកឹត៨៤) 

យុទធ ្រស្តរងទី៧.៣េលើកកមពស់ភពរកីចេ្រមើនៃន ជីពស្វ័យភពនិងករសេ្រមចចិត្តកនុងវជិជ ជីវៈរបស់្រគូបេ្រង នែដលកំណតក់នុងចបបស់ំេ ែកលម្អលទធផលសិក របស់សិស
7.3.1 ភជ ប្របពន័ធេ្រកឌីតៃនវគគវ្រកឹតករេទនឹង 

ករេលើកទឹកចិត្ត មគន្លង ជីពស្រមប ់

្រគូបេ្រង ន 

7.3.1.1 សូមេមើលយុទធ ្រស្តរង ៦.៣  

7.3.2 ព្រងីកឬបេងកើតយន្តករស្រមបប់ន្តផ្តល់ករ

គ្រទែផនកបេចចកេទស 

 

7.3.2.1 បេងកើតក្លឹបសិក /សមគមវជិជ ជីវៈ មមុខវជិជ ឯកេទស េរៀបចំ 

ប ្ត ញគ្រទពីខងេ្រកស្រមបជ់ួយ ែផនកបេចចកេទស មមុខ 

វជិជ  (ែចករែំលកឯកេទស/ជំនញ េធ្វើករ្រ វ្រជវ ដឹកន ំ

សននិសីទវជិជ ជីវៈ ព្រងីកដល់្រគឹះ ថ នសិក េបះពុមព ន ៃដេម

េរៀនបទពិេ ធនល៍្អៗ ។ល។) 

ព្រងីកសកមមភពែដលមនេទែផនក 

មធយមសិក មុខវជិជ ភ ែខមរ គណិ

តវទិយ ្របវត្តវិទិយនិងវទិយ ្រស្ត 

2016Q4 
មយួឆន បំេងកើត២មុខវជិជ  

ន.នីតិ ន.ពអស៊ $2,600,000 

 
 

7.3.2.2 បេងកើត្រកុមបេចចកេទសកនុង្រគឹះ ថ ន បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

ែដលបនទទួល គ ល់ស្រមបច់ុះជួយ មមុខវជិជ និង្របជុំ

បេចចកេទស មមុខវជិជ ឯកេទសឱយបនេទៀងទត ់

មន្រកុមបេចចកេទសស្រមបជ់ួយ 2018 Q1 ្រគឹះ ថ នសិក ស្តង់ រ

្រគឹះ ថ នប.ប្រគបូេ្រង ន 
េ្របើថវកិរកមមវធិ ី

យុទធ ្រស្តទី៨ ព្រងឹង្របសិទធភពជអនកដឹកនំ េរៀន 
យុទធ ្រស្តរងទី៨.១ព្រងឹងយន្តករភពជអនកដឹកនំ េរៀនឱយមន្របសិទធភព
8.1.1 សិក ពីត្រមូវកររបស់នយក េដើមប ី

េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវករងរ្រគប្រគង

ដឹកន ំ

8.1.1.1 
 

េធ្វើករសិក មូល ្ឋ នមយួេដើមប្របមូលពត័ម៌នសំខន់ៗ

ទកទ់ងនឹងនយក (ពត័ម៌នផទ ល់ខ្លួន វ រ ករងរ 

ត្រមូវករវជិជ ជីវៈ។ល។) 

បញចបក់រសិក   2015 Q3 ន.បវ ន.ធគអ ន.បល  $20,000 



        ទំពរ័ទី22/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 
8.1.1.2 អភវិឌ ស្តង់ រនយក ក ងស្តង់ រនយក  2016 Q3 ន.បល វជអ ន.បវ $22,000  

8.1.1.3 េរៀបចំ េសៀវេភែណនកំរ្រគប្រគង េរៀនេដើមបនីយក 

េ្របើ្របស់ស្រមបក់រងរ្រគប្រគងដឹកននំិងអភវិឌ  

េរៀន 

ក ង’េសៀវេភែណនកំរ

្រគប្រគង េរៀន 

2016 Q3 ន.បល វជអ ន.បវ $28,000 

8.1.1.4 បណ្តុ ះប ្ត លនយក   ចំនួននយក ែដលបន

ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល/បំបន៉ 

2016 Q4 វជអ ន.បវ ន.បល

មជឈមណ្ឌ លគរុ.ភូមភិគ 
$14,540,300 

8.1.1.5 េ្រជើសេរ ើសនិងចត់ ងំនយក  អនុវត្ត មស្តង់ រ 

នយក  និងេសចក្តីែណនសំ្តីពីករេ្រជើសេរ ើសេ យផ្តល់

ទិភពដល់នរ ី

ករេ្រជើសេរ ើសនយក ទងំ 

អស់អនុេ ម មស្តង់ រនយក

 

2018 Q1 ន.បល មនទីរអយក ករ.ិ

អយក 
$0 

 

 

8.1.1.6 បេងកើត្រកុម្របឹក /សមគមនយក បេងកើត្រកមុ្របឹក /សមគមនយក

 

2017 Q4 ន.នីតិ $12,500 

8.1.1.7 បេងកើតយន្តករព្រងឹងករគ្រទនយក  មនយន្តករចបស់ ស់ជ្របពន័ធ 

ស្រមបក់រគ្រទនិងព្រងឹងនយក 

 

2017 Q4 ន.នីតិ នយក ្ឋ នពកព់ន័ធ 

(េលខ៨៤) មនទីរអយក ករ.ិ

អយក ្រគឹះ ថ នសិក  

$10,000 

យុទធ ្រស្តរងទី៨.២ធនសិទធរិបស់្រគូបេ្រង ន្រសប មចបបស់្តីពីករអបរ់ ំ
8.2.1 ករពរនិងេលើកកមពស់សិទធិ្រគូបេ្រង ន 

 
8.2.1.1 ែចកផ យ ល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលទកទ់ងនឹងសិទធិនិង 

កតព្វកិចច្រគូបេ្រង នជូន្រគូបេ្រង ន 
ែចកផ យឯក រចបំចែ់ដល 

ទកទ់ង្រគូបេ្រង ន 

2016 Q1 ន.បល មនទីរអយក
$240,000 

8.2.1.2 ធនថ្រគូបេ្រង នទងំអស់ទទួលបននូវភព្រតឹម្រតូវនិង 

យុត្តិធមដ៌ូចគន មរយៈករ្រគប្រគង េរៀនែដលមនតម្ល

ភព 

ចបេ់ផ្តើមករពិនិតយ ម ននិង 

យតៃម្ល 
េផ្តើម៖ 2016Q1 ករ.ិេ ះ្រ យករត ៉  គ

ណៈកមមករ្រទ្រទង់

េរៀន មនទីរអយក អគគ ធិ

ករ ្ឋ ន

$150,000 

យុទធ ្រស្តរងទី៨.៣េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវលកខខណ្ឌ ត្រមូវខងវជិជ ជីវៈស្រមបេ់្រជើសេរ ើសបណ្តុ ះប ្ត លបំេពញករងរនងិផល្របេយជន្រគូឧេទទសនិងគណៈ្រគប្រគង្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ
8.3.1 
 

អនុវត្តករេ្រជើសេរ ើស្រគូឧេទទសនិងតំែណង

្រគប្រគងដៃទេទៀត មស្តង់ រកំណត ់
8.3.1.1 សូមេមើល 2.4.2និង8.1.1

យុទធ ្រស្តរងទី៨.៤កំណត ់និងអនុវត្តវធិនកររដ្ឋបលដល់្រគូបេ្រង ន្រគូឧេទទសគណៈ្រគប្រគង្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈសំេ ធនករអនុវត្តេគលករណ៍និងបំេពញ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនចបប់
8.4.1 ព្រងឹងករអនុវត្ត ល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិ 

យុត្តេដើមបធីន្របសិទធភពៃនករ្រគប្រគង

បុគគលិកអបរ់ ំ 

8.4.1.1 ែផ្អកេលើចបបន់ិង ល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជធរមន អភវិឌ  

បទបញញត្តិមយួែដលកំណតព់ីក្រមតិៃនកំហុសនិងវធិនកររដ្ឋបល

ែដលទកទ់ងនឹងកំហុសនីមយួៗរបស់បុគគលិកអបរ់ ំ

ក ងនិងអនុវត្តបទបញញត្តិកំណត់

ក្រមតិៃនកំហុសនិងវធិនករ 

ស្រមបប់ុគគលិកអបរ់ ំ

2016 Q4 
 

ន.នីតិ ន.បល  $252,000 

យុទធ ្រស្តទី៩ ព្រងឹង្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល្រគូបេ្រង ន 
យុទធ ្រស្តរងទី៩.១បេងកើន្របសិទធភព្របពន័ធ្រគប្រគងពត័ម៌ន្រគូបេ្រង ន



        ទំពរ័ទី23/27 

កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 
9.1.1 េធ្វើសុ្រកឹតកមមទិនននយ័កនុង្របពន័ធ្រគប្រគង 

ពត័ម៌ន្រគូបេ្រង ន 
9.1.1.1 
 

សូមេមើល 5.1និង 6.1.1.2

 
ព្រងីកនិងភជ បម់ូល ្ឋ នទិនននយ័

ជមយួអុិនេធើេណត 
2019 Q1 
 

ន.បល ន.ផក

យុទធ ្រស្តរងទី៩.២បេងកើតនិងេ្របើ្របស់យន្តករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្លេដើមបែីកលម្អលទធផលបំេពញករងររបស់្រគូបេ្រង ន
9.2.1 ែកលម្អលកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមបព់ិនិតយ ម

ននិង យតៃម្ល្រគូបេ្រង នទងំអស់(្រគូ

ឈរថន ក ់នយក  ្រគូឧេទទស…) 

9.2.1.1 ពិនិតយេឡើងវញិទ្រមង់ យតៃម្លករ្របតិបត្តិករងរ្រគូបេ្រង ន 

េ យេផ្ត តេលើស្តង់ រវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន និយមេ្របើ្របស់ 

បុគគលិកអបរ់ ំពណ៌នមុខតំែណងលកខណសមបត្តិមុខតំែណង 

និងគន្លង ជីព្រគូបេ្រង ន 

ែកលម្អទ្រមង់ យតៃម្លករ្របតិបត្តិ
្រគូបេ្រង ន 

2020 Q1 
 

អគគ ធិករ ្ឋ ន ន.បលន.បវ 

វជអ នយក ្ឋ នពកព់ន័ធ 
$6,000  

9.2.2 អនុវត្តលកខណៈវនិិចឆយ័ យតៃម្លថមីស្រមប ់

យតៃម្លករបំេពញករងររបស់បុគគលិក 

អបរ់ទំងំអស់ 

 

9.2.2.1 េ្របើ្រគបម់េធយបយផ ព្វផ យស្តង់ រថមៃីនករ យតៃម្លករ 

បំេពញករងររបស់្រគូបេ្រង នែដលនឹង្រតូវេ្របើ្របស់េធ្វើជ 

មូល ្ឋ នស្រមបព់ិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល្រគូបេ្រង ន 

ក ងែផនករ  2020 Q1 
 

ន.បវ ន.បល ន.បវ វជអ 

នយក ្ឋ នពកព់ន័ធ  $168,000 

9.2.2.2 អភវិឌ និងអនុវត្តយន្តករធនគុណភពស្រមបព់ិនិតយ ម 

ននិង យតៃម្លករបំេពញករងររបស់្រគូបេ្រង ន 
អភវិឌ យន្តករធនគុណភព 2020 Q1 

 
អគគ រធិករ ្ឋ ន ន.បល

   $15,000  

យុទធ ្រស្តរងទី៩.៣បេងកើន្របសិទធភពករេ្របើ្របស់លទធផល យតៃម្លករ្របតិបត្តរិបស់្រគូបេ្រង នេដើមបអីភវិឌ សមទិធអិបរ់ ំ
9.3.1 បេងកើនករពិនិតយ ម នេននឹងកែន្លងេធ្វើ

ករេ យនយក  
9.3.1.1 បណ្តុ ះប ្ត លនយក កនុងករពិនិតយ ម នេននឹង 

កែន្លង កជួយ ផ្តល់េយបល់និងករ្រតួតពិនិតយ (អធកិរកិចច អ

ចិៃ្រន្តយ)៍  

ចំនួននយក បនចូលរមួ កនុង

វគគបណ្តុ ះប ្ត ល/ បបំន៉ 
2015 Q2 វជអ ន.បវ ្រគឹះ ថ នប.ប្រគូ 

បេ្រង ន  
 

$50,000  

9.3.1.2 ផ្តល់សិទធិេពញេលញដល់នយក កនុងករពិនិតយ ម ន

និងករផ្តល់មតិ្រតឡបដ់ល់្រគូេ្រង នែផ្អកេលើស្តង់ រវជិជ ជីវៈ ្រគូ

បេ្រង ននិងេសៀវេភែណនកំរ្រគប្រគង េរៀន 

ក ងែផនកររបស់នយក

កនុងករពនិិតយ ម ន្រគូបេ្រង ន 

2020 Q1 អគគ រធិករ ្ឋ ន ន.បវ

 

េ្របើថិកដេំណើ រ

ករ េរៀន 

9.3.2 បេងកើនវ ិ លភពនិងសមតថភពៃនករងរ

អធិករកិចច 
 
 

9.3.2.1 កំណតន់ិយមត្រមូវករចំនួនអធិករេនថន កក់ ្ត លនិងេន 

ថន ក់ ជធនី/េខត្ត 
កំណតន់ិយមអធិករ 2018 Q4 អគគ រធិករ ្ឋ ន ន.បវ ន.

បល 
$6,000 

9.3.2.2 េ្រជើសេរ ើសនិងបណ្តុ ះប ្ត លអធិករថមីឱយេឆ្លើយតប មនិយ

មកំណត ់
ចំនួនអធកិរថមីែដលបនេ្រជើសេរ ើស 2020 Q1 អគគ រធិករ ្ឋ ន ន.បវ ន.

បល 
េមើល 4.4.1.1 

9.3.2.3 េរៀបចំកមមវធិីករងរ ដំេណើ រករនិងរេបៀបរបបេធ្វើករងរ 

ស្រមបអ់ធិករ 
អភវិឌ កមមវធិី  2018 Q4 អគគ រធិករ ្ឋ ន $3,200 

9.3.3 យកពត័ម៌ន្រតឡបព់ី្រគូបេ្រង នេដើមបែីក

លម្អេគលនេយបយពកព់ន័ធនឹង វសិ័

យអបរ់ ំ

9.3.3.1 េរៀបចំករអេងកតជេរៀង ល់ឆន េំដើមបី ម នទស នៈរបស់្រគូ 

បេ្រង នេលើកំែណទ្រមងេ់គលនេយបយថមីៗ លកខខណ្ឌ េធ្វើ
ករងរ កមមវធិេីលើកទឹកចិត្ត ករអនុវត្តចបបវ់ធិនកររដ្ឋបល

ករអភវិឌ វជិជ ជីវៈ ត្រមូវករ ករេពញចិត្តចំេពះវជិជ ជីវៈ្រគូ 

របយករណ៍្របចឆំន សំ្តីពីករ 

អេងកត្រគបូេ្រង ន 
េផ្តើម៖ 2015 Q4 ្រកុម្របឹក ្រ វ្រជវអបរ់ ំ $100,000 
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កមមវធិ/ីសកមមភពេគល  កិចចករ/សកមមភព  សូចនករ  េពលបញចបស់កមមភព  អងគភពទទួលខុស្រតូវ  ថវកិ(USD) 

បេ្រង ន

យុទធ ្រស្តរងទី៩.៤កំណតស់ិទធគិណៈ្រគប្រគង្រគះឹ ថ នសិក ធរណៈកនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចេលើករ្រគប្រគងនិងអភវិឌ អងគភព
9.4.1    េធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរ្រគប្រគងនិងសិទធិកនុង 

ករសេ្រមចចិត្តសំខន់ៗ មយួចំនួនេទថន ក ់

្រគឹះ ថ នសិក មេគលនេយបយ វមិ

ជឈករនិងវសិហមជឈកររបស់្រកសួងអបរ់ ំ

យុវជន និងកី  

9.4.1.1 េធ្វើ្របតិភូកមមបន្តិចម្តងៗនូវមុខងរសំខន់ៗ មយួចំនួនេទឱយ គ

ណៈ្រគប្រគង្រគឹះ ថ នសិក  រួមមនករេ្រជើសេរ ើសមុខវជិជ / 

កមមវធិីសិក  ករងរបុគគលិក ករងរេធ្វើែផនករ ករងរហិរញញ  

វតថុ និងករងរ្រគប្រគង 

 

ថវកិជំនួយេដើមបែីកលម្អ

េរៀន (SIG) 
2015 Q4 ន.នីតិ ្រគឹះ ថ នសិក  អងគ

ករយូនីេសហ្វ 
$370,200 

9.4.2 បេងកើនករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកពកព់ន័ធ

កនុងករអបរ់ ំ មរយៈករជំរុញករផ្តល់ 

មតិ្រតឡបរ់បស់សហគមនម៍ក េរៀន

និង្រគូបេ្រង ន 

9.4.2.1 េរៀបចំែផនករផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវលទធផលអធិករកិចច 

េលើ្រគូបេ្រង ននិង យតៃម្ល េរៀន េ យេ្របើ្របស់បណ័្ណ

យករណ៍ េរៀន 

ក ងែផនករជំរុញឱយសហគមន៍

ផ្តល់មតិ្រតឡបដ់ល់ េរៀននិង

្រគូបេ្រង ន 

2020 Q4 អគគ រធិករ ្ឋ ន ន.បល ន.

ផក 

 

$202,000 

9.4.2.2 ព្រងឹងតួនទីរបស់គណៈកមមករ្រទ្រទង់ េរៀនកនុងករ

្រគប្រគង្រគឹះ ថ នសិក  

របយករណ៍ស្តីពីសកមមភពគណៈ

កមមករ្រទ្រទង់ េរៀន 

2016 Q2 មនទីរអយក ករ.ិអយក ន.ហវ 

ន.បស ន.មចទ ្រគឹះ ថ ន 

សិក គណៈកមមករ្រទ្រទង ់

េរៀន អងគករCARE 

$1,536,143 

សរុបថវកិ $2,945,678,273 
 

៤.កល ភគេរៀបចំេសចកី្ត្រពងចបប.់លិខិតបទ ្ឋ នគ យុត្ត 
ែផនកេនះពកព់ន័ធនឹងយុទធ ្រស្តទី១ៃនេគលនេយបយស្តីពី្រគូបេ្រង ន៖ក ងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនិងយន្តករែដលមនយុទធ ្រស្តរងចំនួនបី្រគបដណ្ត បេ់លើឯក រទងំមូល

ពិេសសែផនកទី៣.ែផនករសកមមភព។ 

 

៥.គេ្រមងចំ យ 
 ចំេ លចំ យសរុបស្រមបអ់នុវត្តែផនករសកមមភពេគលនយបយ្រគូបេ្រង នេនះមនទឹក្របកច់ំនួន២.៩៤៦ នដុ ្ល រស្រមបរ់យៈេពល៦ឆន (ំ២០១៥-២០២០)។ 

ែផនករេនះ្រតូវករចំ យ៣០៦ នដុ ្ល រស្រមបឆ់ន ដំំបូង(២០១៥) ។កនុងចំេ មចំ យទងំអស់ចំ យស្រមបយ់ុទធ ្រស្តទី២មនទំហំធំជងេគគឺរហូតដល់េទ២.៦៧៨ ន

ដុ ្ល រេសមើនឹង៩១%ៃនថវកិសរបុេ យ រយុទធ ្រស្តេនះ្រតូវចំ យេ្រចើនេទេលើេបៀវត ។ចំេពះយុទធ ្រស្តេផ ងេទៀតគឺ្រតូវករចំ យែត២៦៧ នដុ ្ល រស្រមបរ់យៈេពល៦ឆន េំនះ

និងចំននួ ៣៦ នដុ ្ល រស្រមបឆ់ន ២ំ០១៥។ 
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ចំេពះករចំ យ ម្របេភទវញិ េបើសិនជមនិគិតបញចូ លេបៀវត ចំ យស្រមបក់របណ្តុ ះប ្ត លធំជងេគ(៣២%ៃនថវកិសរបុ) បនទ បម់កគឺចំ យេលើសុខុមលសងគម(១៩%) 

សំណងស់ុីវលិ( (១៨%) និង ករេបះពុមព(១១%)។ 
 ចំ យថវកិកមមវធិី និងត្រមូវករបែនថមទកទ់ងនឹងែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអបរ់ ំ មអនុវសិ័យនីមយួៗ ចំ យទងំអស់េនះ្រតូវបញចូ លេទកនុងករពិនិតយេឡើងវញិៃនែផនករ យុទធ

្រស្តវសិ័យអបរ់ពំកក់ ្ត ល ណត្តិេនឆន ២ំ០១៦។ 

 

៦.ករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល 
 េដើមបឱីយែផនករសកមមភពអនុវត្ត្របកបេជគជយ័សក្តិសិទធនិង្របសិទធភព្រសប មបរបិទជកែ់ស្តងចបំច្រតូវមន្របពន័ធនិងយន្តករ ម ន្រតួតពិនិតយ យតៃម្លពិនិតយេឡើងវញិ 

និងេលើកសំេណើ ែកលម្អេនថន កជ់តិនិងថន កេ់្រកមជតិែដលមនករចូលរមួពី្រគបអ់ងគភពឬ ថ បន័ែដលពកព់ន័ធសំខន់ៗ ទងំអស់។ 

ក.គណៈកមមករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល 

េនថន កជ់តិគណៈកមមករដឹកននំិងអនុ្រកុមករងរបេចចកេទសៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នមនតួនទីនិងភរកិចចដឹកនកំរ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល។េនថន កេ់្រកមជតិ

្របធនអងគភពម្រន្តី្រគប្រគងអបរ់នំិងអនកពកព់ន័ធមយួចំនួនជអនកទទួលបនទុកអនុវត្តករងរផង ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លផង។ 

ខ.យន្តករ ម ន្រតួតពនិិតយនិង យតៃម្ល 

េដើមបធីនថករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល្រប្រពឹត្តិេទ្របកបេ យគុណភពភពេឆ្លើយតបនិង្របសិទធភពៃនតៃម្ល ល់សកមមភព ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល្រតូវអនុវត្តេ យ

អងគភពទទលួខុស្រតូវទងំអស់េ យអនុវត្តេទ មេពលេវ កំណតន់ិងសូចនករែដលបនែចងកនុង ងម៉្រទិចខងេលើ។កិចចករទងំេនះរមួមន៖ 

 េរៀបចំឧបករណ៍ស្រមប់ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លែដលមនករឯកភពពីគណៈកមមករដឹកននំិងអនុ្រកុមករងរបេចចកេទសៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

 ពិនិតយេឡើងវញិនូវករបំេពញករងរែដលបនអនុវត្តេធៀបនឹងភពេឆ្លើយតបលទធផលរពំឹងទុកនិងសូចនករែដលបនកំណតក់នុងសកមមភពនីមយួៗ 

 រកឱយេឃើញចំណុចខ្ល ងំចំណុចេខ យរមួទងំមូលេហតុមយួចំនួនែដលេធ្វើឱយសកមមភពខ្លះអនុវត្តមនិបននិងេមេរៀនពិេ ធន ៍

 ផ្តល់ករវភិគលម្អតិេលើករងរែដលបនអនុវត្តនិងលទធផលសេ្រមចស្រមបេ់គលេ ៃនេគលនេយបយនីមយួៗ។ 

គ.្របេភទេពលេវ និងអនកទទលួខុស្រតូវ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល 

េដើមបធីនភពេជគជយ័ៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភពេគលនេយបយ្រគូបេ្រង នដូចមនែចងកនុងករពិនិតយេឡើងវញិពកក់ ្ត ល ណត្ត ិ(២០១៨) និងចុង ណត្តិ(២០២០) ល់

សកមមភព ម ន្រតួតពិនិតយមនបំណង យតៃម្លផលបះ៉ពល់ៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភពទងំមូល។ករ យតៃម្លេនះ(េបើ ចអនុវត្តបន)គរួមនករចូលរមួពីអនកពកព់ន័ធ្រគបក់្រមតិទងំ

អស់ទងំេនថន កជ់តិថន កេ់្រកមជតិ ( ជធនីេខត្ត្រកុង្រសុកខណ្ឌ េរៀន) ្រកសួងពកព់ន័ធវសិ័យឯកជនៃដគូអភវិឌ អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលនិងអនកពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ 
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្របេភទ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល េពលេវ  អងគភព/អនកទទួលខុស្រតូវ 

លទធផល មសកមមភពេគល/សកមមភពនីមយួៗ មនែចងកនុងែផនករសកមមភព អងគភពអនុវត្ត/ជំនញ 

វឌ នភពៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តយុទធ ្រស្តរងកមមវធិី

និងសកមមភពេគល/សកមមភព 

២ដងកនុង១ឆន  ំ គណៈកមមករដឹកន ំ

វឌ នភពៃនករអនុវត្តេគលនេយបយស្តីពី្រគូបេ្រង ន ៤ដងកនុង១ឆន  ំ អនុ្រកុមករងរបេចចកេទសៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

សននិបតអបរ់្របចឆំន  ំ េរៀង ល់ឆន  ំ គណៈកមមករដឹកននំិងអនុ្រកុមករងរបេចចកេទសៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

ករពិនិតយេឡើងវញិពកក់ ្ត ល ណត្តិ ២០១៨ គណៈកមមករដឹកននំិងអនុ្រកុមករងរបេចចកេទសៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

ករពិនិតយេឡើងវញិចុង ណត្តិ ២០២០ គណៈកមមករដឹកននំិងអនុ្រកុមករងរបេចចកេទសៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន 

 
៧.េសចកី្តសននិ ្ឋ ន 
 ែផនករសកមមភពស្រមបអ់នុវត្តេគលនេយបយស្ដីពី្រគូបេ្រង ននឹងជយួ ផ្តល់ពត័ម៌នដល់ៃដគូអភវិឌ និងអនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ ឱយបន្រជបពីករេប្តជញ ចិត្តរបស់្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និង

កី រចួេហើយផ្តល់ករគ្រទែដលមនករស្រមបស្រមួលដល់ករអនុវត្តែផនករសកមមភពេនះ។ ករអនុវត្តែផនករសកមមភពេនះ ្រស័យេទេលើធនធនហិរញញ វតថុ និងធនធនមនុស ែដល

្រកសួង អបរ់ ំយុវជន និងកី ្រតូវេកៀរគរកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអបរ់២ំ០១៤-២០១៨។ 

 ែផនករសកមមភពេនះបនព្រងីកយុទធ ្រស្តនិងយុទធ ្រស្តរងៃនេគលនេយបយស្តីពី្រគូបេ្រង នេ យកំណតច់បស់ ស់នូវកមមវធិីសកមមភពេគលសកមមភពធនធន(មនុស

ហិរញញ វតថុ សមភ រៈ) ករចូលរមួពីអងគភពពកព់ន័ធទងំអស់ ម ងម៉្រទិច (សកមមភព េពលេវ កំណត ់ ថវកិ) និងករ ម ន្រតួតពិនិតយេទ ម ទិភពចបំចស់ំេ ធនករអនុវត្ត

្របកបេ យេជគជយ័នូវេគលនេយបយស្តីពី្រគូបេ្រង ន។ 

 ែផនករសកមមភពេនះជឧបករណ៍ដស៏ំខនស់្រមបអ់នកេធ្វើេសចក្តីស្រមចចិត្តអនកអនុវត្តអនក ម នពិនិតយនិង យតៃម្លនងិៃដគូអភវិឌ កនុងករករទកទ់ញករអភវិឌ សមតថភព/

ធនធនមនុស កររក ទុកនិងករេធ្វើសនិទនកមម្រគូបេ្រង ន្របកបេ យគុណភពកនុងេគលេ ព្រងឹងគុណភពអបរ់កំនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី ជំរុញឱយ្រគប់

អងគភពទទលួខុស្រតូវអនុវត្តែផនករសកមមភពេនះក ងែផនករ្របតបិត្តិ្របចឆំន ្រសប មែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអបរ់ឆំន ២ំ០១៤-២០១៨និងលទធផលៃនសននបិតអបរ់។ំ 

 ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី នឹងសិក លម្អតិេលើវធិនករែដលបន កេ់ចញនីមយួៗេលើេគលេ  េរៀបចំ ងចំ យមយួចបស់ ស់ែដលបញជ កព់ីថវកិចរន្ត ថវកិវនិិេយគ ្រពម

ទងំធនធនកនុង្រកបខណ័្ឌ ថវកិជតិ កដ៏ូចជត្រមូវករថមីៗែថមេទៀតេដើមបអីនុវត្តែផនករសកមមភពេនះ្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់ ។  

 ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី សងឃមឹនិងេជឿជកថ់្រគូបេ្រង ន ថ បន័ពកព់ន័ធៃដគូអភវិឌ និងអនកពកព់ន័ធទងំអស់នឹងចូលរមួចំែណកកនុងករជំរុញករគ្រទនិងករអនុវត្តែផនករ

សកមមភពស្រមបអ់នុវត្តេគលនេយបយ្រគូបេ្រង នេនះឱយបនេជគជយ័ ៕ 
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ឧបសមពន័ធ 
ងគណនតៃម្ល (ជដុ ្ល រ) 

យុទធ ្រស្ត គិតបញចូលទងំេបៀវត   មនិគិតបញចូលេបៀវត  

សរុប ឆន ២ំ០១៥ ឆន ២ំ០១៦ដល់២០២០ ភគរយ សរុប ឆន ២ំ០១៥ ឆន ២ំ០១៦ដល់២០២០ ភគរយ 

យុទធ ្រស្តទី១ 0  0 0 0% 0 0 0 0% 

យុទធ ្រស្តទី២ 2,678,786,050  270,821,965 2,407,964,085 90.94% 18,364,650 2,337,685 16,026,965 6.44% 
យុទធ ្រស្តទី៣ 2,190,400  510,000 1,680,400 0.07% 2,190,400 510,000 1,680,400 0.77% 
យុទធ ្រស្តទី៤ 61,334,884  9,519,194 51,815,690 2.08% 61,334,884 9,519,194 51,815,690 21.50% 
យុទធ ្រស្តទី៥ 9,894,400  2,323,400 7,571,000 0.34% 9,894,400 2,323,400 7,571,000 3.47% 
យុទធ ្រស្តទី៦ 49,806,335  8,634,699 41,171,636 1.69% 49,806,335 8,634,699 41,171,636 17.46% 
យុទធ ្រស្តទី៧ 125,934,861  10,864,822 115,070,040 4.28% 125,934,861 10,864,822 115,070,040 44.15% 
យុទធ ្រស្តទី៨ 15,274,800  2,535,050 12,739,750 0.52% 15,274,800 2,535,050 12,739,750 5.35% 
យុទធ ្រស្តទី៩ 2,456,543  994,072 1,462,471 0.08% 2,456,543 994,072 1,462,471 0.86% 
  2,945,678,273  306,203,202 2,639,475,072 100.00% 285,256,873 37,718,922 247,537,952 100.00% 

្របេភទ សរុប ឆន ២ំ០១៥ ឆន ២ំ០១៦ដល់២០២០ ភគរយ  សរុប ឆន ២ំ០១៥ ឆន ២ំ០១៦ដល់២០២០ ភគរយ
រង្វ ន ់  504,000   9,000  495,000  0.02% 504,000  9,000  495,000  0.18% 
សំណងស់ុីវលិ  50,540,616    9,900,616  40,640,000  1.72%  50,540,616  9,900,616  40,640,000  17.72% 
វតថុេផ ងៗ\ទំនិញ  4,686,300    551,050  4,135,250  0.16%  4,686,300  551,050  4,135,250  1.64% 
ថវកិដំេណើ រករ  12,873,200    4,567,950  8,305,250  0.44%  12,873,200  4,567,950  8,305,250  4.51% 
េបះពុមព\ថតចម្លង  31,166,445    1,150,206  30,016,240  1.06%  31,166,445  1,150,206  30,016,240  10.93% 
កមមវធិី  18,080,250    2,548,975  15,531,275  0.61%  18,080,250  2,548,975  15,531,275  6.34% 
េបៀវត   2,660,421,400    268,484,280   2,391,937,120  90.32%  

រូបករណ៍  20,813,160    1,997,700  18,815,460  0.71%  20,813,160  1,997,700  18,815,460  7.30% 
េស កមម  1,751,200    749,000  1,002,200  0.06%  1,751,200  749,000  1,002,200  0.61% 
សុខុមលភព  54,000,000    1,007,790  52,992,210  1.83%  54,000,000  1,007,790  52,992,210  18.93% 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល\បំបន៉  90,841,702    15,236,635  75,605,067  3.08%  90,841,702  15,236,635  75,605,067  31.85% 

 2,945,678,273    306,203,202  2,639,475,072  100.00%  285,256,873  37,718,922  247,537,952  100.00% 
 


