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អារម្ភរថា 

ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡាគឺជាស្ថា ប័នមយួដែលមានចរខុវស័ិយរស្ថងធនធានមនុសសឱ្យមាន
គុណភាពខ្ពស់ និងក្រមសីលធម៌ ដែីមបរីមួចំដណរែល់រិចចខិ្តខំ្ក្បឹងដក្បងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរនុងការអភិវឌ្ឍ
ក្បដេសរមពុជាដ ព្ ោះដៅបដងកីតសងគមពុេធិ។ ចរខុវស័ិយដនោះ ក្សបដៅនឹងយុេធស្ថស្ដសរចតុដកាណែំណារ់កាល
េី៣ និងដោលនដោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហរមម ន្  ំ ២០១៥-២០២៥ ដែលរមពុជាមានមហចិឆតាដក្បកាា យ
ខ្ាួនដៅជាក្បដេសមានចំណូលមធយមរក្មិតខ្ពស់ដៅរនុង ន្  ំ២០៣០ និងជាក្បដេសមានចំណូលខ្ពស់រនុង
ន្  ំ២០៥០។ 

គនាងននរំដណីនដសែារិចចដែលបានរពឹំងេុរដនោះ ជាបនទុរធងន់ធងរសក្មាប់វស័ិយអប់ររំនុងការបំដពញ
ចរខុ វស័ិយរបស់ខ្ាួន។ ក្គប់េិែាភាពននវស័ិយអប់រ ំ ក្តូវការរំដណេក្មង់ដែលមានលរខណៈសុីជដក្ៅ និង
អាចអនុវតតបាន ដែីមបីឱ្យក្បដេសរមពុជាសដក្មចបាននូវចរខុ វស័ិយែ៏ក្ជាលដក្ៅរបស់ខ្ាួន។ ក្រសួងអប់រ ំ   
យុវជន និងរីឡាបានបដងកីត និងអនុវតតដោលនដោបាយ ក្ពមទងំយុេធស្ថស្ដសតជាដក្ចីនដែីមបដីដ្ឋោះក្ស្ថយ
បញ្ហា ខ្វោះធនធានមនុសស ជំនាញ និងពុេធិ ដដ្ឋយរំណត់ដ ងីវញិនូវជំនាញ និងពុេធិដែលមានភាពដ ា្ីយតប
ដៅនឹងបរបិេរមពុជា និងអនតរជាតិ។ ដែនការយុេធស្ថស្ដសតវស័ិយអប់រ ំ្ ន  ំ២០១៩-២០២៣ គឺជាឯរស្ថរ
សំខាន់មួយរបស់ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡា ដែលធានាលេធភាពេេួលបានការអប់រមំានគុណភាព 
ក្បរបដដ្ឋយសមធម៌ បរោិបនន និងដលីររមពស់ឱ្កាសរនុងការសិរាដពញមួយជីវតិសក្មាប់ទងំអស់ោន  
ក្ពមទងំធានាភាពស័រកិសិេធិននភាពជាអនរែឹរនា ំនិងក្គប់ក្គងរបស់មស្ដនតីអប់រកំ្គប់លំដ្ឋប់ថ្នន រ់។  

ដែនការយុេធស្ថស្ដសតវស័ិយអប់របំចចុបបននគឺជាឯរស្ថរចងអុលបង្ហា ញែាូវដែីមបដីដ្ឋោះក្ស្ថយបញ្ហា ននការ
េេួលបានការអប់រចំំដណោះែឹងេូដៅ និងគុណភាពននក្បព័នធអប់រកំ្គប់រក្មិតថ្នន រ់ ដែីមបីធានាថ្នអក្តា
បញ្ច ប់ការសិរានឹងដរីនដ ងីជាស្ថរវនត។ 

ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡាបានោកំ្េការក្ស្ថវក្ជាវ និងដលីរេឹរចិតតការដក្បីលេធែលននការ
ក្ស្ថវក្ជាវជាភសតុតាងជារ់ដសតងរនុងការបដងកីត និងការអនុវតតដោលនដោបាយក្បរបដដ្ឋយនវានុវតតន៍។  

ដែនការយុេធស្ថស្ដសតទងំ ១៤ ចំណុចរបស់នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយមានលរខណៈជារ់លារ់ 
អាចវាស់ដវងបាន អាចដធវីបានសដក្មច ក្បារែនិយម និងអនុវតតបានទន់ដពលដវលា។  

ក្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡារពឹំងថ្នវបបធម៌ននការក្ស្ថវក្ជាវ និងការដក្បីក្បាស់លេធែលក្ស្ថវក្ជាវ
ការដចររដំលរចំដណោះែឹងសក្មាប់បដងកីតដោលនដោបាយ ការដរលមអការអនុវតតដោលនដោបាយ និងការ
ក្បតិបតតិវជិាា ជីវៈនានា ក្តូវបានដ្ឋបំណតុ ោះដៅរនុងវស័ិយអប់រកំ្គប់រក្មិត ដែីមបជំីរុញការដក្បកាា យរមពុជាពី
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១. ព្បវតតិនាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយ 

នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយ គឺជាអងគភាពមួយសាិតដក្កាមអគគនាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយ 

និងដែនការដែលបានបដងកីតដ ងីរនុង ន្ ២ំ០១៥ ដោងតាមអនុក្រឹតយដលខ្ ៥៨.អនក្រ.បរ ចុោះនងងេី១១       

ដខ្ឧសភា ន្ ២ំ០១៥ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពុជាសតីពីការដរៀបចំនិងការក្បក្ពឹតតដៅរបស់ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន 

និងរីឡា។ នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយននក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡា មានតនួាេីសិរាក្ស្ថវក្ជាវ

ដោលនដោបាយអប់រ ំអភិវឌ្ឍដោលនដោបាយអប់រ ំនិងវាយតនមាការអនុវតតដោលនដោបាយអប់រ ំយុវជន 

និងរីឡា ដៅរនុងក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា ដដ្ឋយដែីរតនួាេីោ៉ា ងសំខាន់រនុងការជយួែតល់នូវគំនិត និងដលីរ

ជាដោបល់ជូនថ្នន រ់ែឹរនាកំ្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡា ដែីមបដីធវីការសដក្មចចិតត រ់ព័នធដៅនឹងការដធវី
រំដណេក្មង់វស័ិយអប់រ។ំ ចាប់តាងំពី ន្ ២ំ០១៩ នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយ រ៏បានដែីរតនួាេីជា

ដលខាធិការដ្ឋា នរបស់ក្រុមក្បឹរាក្ស្ថវក្ជាវអប់រែំងដែរ តាមក្បកាសដលខ្ ២៨២ អយរ.ក្បរ របស់ក្រសួង

អប់រ ំយុវជន និងរីឡា ចុោះនងងេី២៥ ដខ្រុមភៈ ្ ន ២ំ០១៩  ដែលជាធនាោរខ្រួរាលរបស់ក្រសួងអប់រ ំយុវជន 

និងរីឡា។ 

២. វិភាគសាា នភាររបសន់ាយរដ្ឋា នគោលនគោបាយគដ្ឋយគព្បើ SWOT 

ការវភិាគស្ថា នភាពនាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយ ក្តូវបានដធវីដ ងីតាមរយៈការវភិាគ SWOT ដែីមបី
រំណត់ភាពខាា ងំ និងភាពដខ្ាយរបស់ខ្ាួន ក្ពមទងំឱ្កាសនិងការគំរាមរំដហងនានា ដែលអាចមានឥេធិ
ពលមរដលីនាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយននក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡា។ ការវភិាគរតាត ខាងរនុង(ភាព

ខាា ងំនិងភាពដខ្ាយ) អាចជួយឱ្យនាយរដ្ឋា នមានការយល់ែឹងពីស្ថា នភាពធនធានមនុសស ភាពជាអនរ

ែឹរនា ំវបបធម៌ និងរិតានុភាពរបស់អងគភាពជាដែីម។ ជាមួយោន ដនោះដែរ អភិបាលរិចច រចនាសមព័នធក្គប់ក្គង 

សមាភ ររូបវនត និងការក្គប់ក្គងដែនរបដចចរវេិារបស់អងគភាពក្តូវបានវភិាគនិងរត់ក្តា។ ការវភិាគដនោះជួយ

អងគភាពឱ្យបានែឹងពីស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុ  និងសមតាភាពរនុងការដរៀរគរធនធានហរិញ្ញវតាុ  សក្មាប់អនុវតត

សរមមភាពជាអាេិភាពនានា។ 

ការយល់ែឹងពីរតាត ខាងដក្ៅ អាចជួយឱ្យនាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយរំណត់ស្ថា នភាពអំដណាយ

ែលសក្មាប់ពក្ងឹង និងពក្ងីររិចចសហការ ក្ពមទងំអាចកាត់បនាយនូវហានិភ័យ និងការគំរាមរំដហង

នានាពីក្បភពខាងដក្ៅមរដលីអងគភាព។ 
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 ភារខ្ល ងំ  

 មស្ដនតីនាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយ គឺជាក្រុមមនុសស ដែលមានសកាត នុពលរនុងការបំដពញការង្ហរ
មានគុណវុឌ្ឍិខ្ពស់ និងបានេេួលការបណតុ ោះបណាត លដលីជំនាញដែសងៗទងំរនុងនិងដក្ៅក្បដេស។ ថ្នន រ់
ែឹរនាមំានអធាក្ស័យលអ ដលីរេឹរចិតត និងេេួលស្ថគ ល់ការខិ្តខំ្ក្បឹងដក្បងរបស់មស្ដនតីរនុងការអភិវឌ្ឍ
សមតាភាពជាក្បចា។ំ ដររ ត ិ៍ដ ម្ ោះនាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយក្តូវបានែសពវែាយ និងមានការេេួល
ស្ថគ ល់ថ្នជាអងគភាពដែលេេួលបនទុរការក្ស្ថវក្ជាវ និងដរៀបចំដោលនដោបាយអប់រ។ំ 
 ដក្ៅពីចំណុចែូចដរៀបរាប់ខាងដលី មស្ដនតីនាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយមាន្នទៈខ្ពស់រនុងការ
បំដពញការង្ហរ មានស្ថម រតីេេួលខុ្សក្តូវខ្ពស់ដលីការង្ហរ និងមានក្រមសីលធ៌មវជិាា ជីវៈ។ នាយរដ្ឋា ន
ដោលនដោបាយបានបំ រ់ដៅដដ្ឋយសមាភ រៈដក្បីក្បាស់ក្គប់ក្ោន់ និងមានបរសិ្ថា នការង្ហរសមក្សប
សក្មាប់ោកំ្េការបំដពញការង្ហរក្បចានំងង។ រនុងដនាោះដែរ ដយងីរ៏មានបនទប់ធនធានក្បមូលែតុ ំនូវដសៀវដៅ
និងឯរស្ថរដែសងៗ ជាដក្ចីនសក្មាប់ឱ្យបុគគលិរនាយរដ្ឋា នក្ស្ថវក្ជាវ ដរៀនសូក្ត និងបដងកីនចំដណោះែឹង
របស់ខ្ាួន។ ជាមួយោន ដនោះដែរ នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយ មានលេធភាពអាចដរៀរគរធនធានហរិញ្ញវតាុ
បានក្គប់ក្ោន់សក្មាប់ោកំ្េការបំដពញការង្ហរ។  អភិបាលរិចចលអគឺជាចំណុចខាា ងំមួយបដនាមដេៀត ដែល
ជំរុញឱ្យការអនុវតតការង្ហរមានភាពចាស់លាស់ និងក្បរបដដ្ឋយស្ថម រតីយរចិតតេុរដ្ឋរ់ខ្ពស់។ ស្ថមគគី
ភាព និងស្ថម រតីក្រុមជាវបបធម៌និងគុណតនមាដែលបានអនុវតតជាយូរមរដហយីដៅរនុងនាយរដ្ឋា នដោល    
នដោបាយ។ ម៉ាាងដេៀត នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយរំពុងដរៀបចំក្បព័នធក្គប់ក្គងដបបឌី្ជីងលតាមរយៈ
ការបដងកីតដវបស្ថយ ការក្គប់ក្គងរែាបាល ដអ ិចក្តូនិច និងការដរៀបចំបនទប់ធនធានេូរនិមមិតដែលជួយ
ឱ្យការក្គប់ក្គងអងគភាពកាន់ដតមានក្បសិេធភាព និងជាដវេិកាែតល់ចំដណោះែឹងែល់អនរដរៀបចំដោនដោបាយ
អប់រ ំមស្ដនតីអប់រ ំសិសស និសសតិ និងស្ថធារណជនែងដែរ។ 

 ភារគែោយ 
នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយជាអងគភាពងមី ដែលក្តូវបានបដងកីតដ ងីដៅរនុង ន្  ំ២០១៥។ ចំននួ

មស្ដនតីមិនទន់ដ ា្ីយតបដៅនឹងតក្មូវការនិងេំហកំារង្ហរដៅដ យីដែលជាដហតុដធវីឱ្យមស្ដនតីមាន រ់ៗ ជាពិដសស
មស្ដនតីដែលមានសមតាភាពខ្ពស់ក្តូវេេលួបនទុររិចចការដក្ចីន។ ជាមយួោន ដនោះដែរ នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយ
ខ្វោះមស្ដនតីេេលួបនទុរដែនរពិនិតយគុណភាព ដែីមបពិីនិតយរបាយការណ៍ក្ស្ថវក្ជាវ ការដក្បីក្បាស់ភាស្ថដខ្មររនុង
អតាបេក្ស្ថវក្ជាវ និងឯរស្ថរដោលនដោបាយមយួចំននួដេៀត រ៏ែូចជាមស្ដនតីដែលមានជំនាញខាងរចនា
ដគហេំព័រជាដែីម។  ដលីសពីដនោះដៅដេៀត រិចចការមួយចំនួនក្តូវឱ្យបំដពញឱ្យបានរួចរាល់រនុងរយៈដពល
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រំណត់ខ្ាី និងមិនបានរំណត់រនុងដែនការដែលបានដក្ោងេុរ ជាដហតុនាឱំ្យមស្ដនតីក្តូវដតខិ្តខំ្បំដពញឱ្យ
ខានដតបានដែលអាចនាឱំ្យមានបញ្ហា សុខ្ភាព។  
 ការដរៀបចំដែនការសរមមភាព សក្មាប់ការោិល័យមិនទន់ដ ា្ីយតបតាមដែនការយុេធស្ថស្ដសត
អប់រ ំ រំដណេក្មង់អប់រ ំ និងការវវិឌ្ឍោ៉ា ង្ប់រហ័សននការអភិវឌ្ឍនិងបដចចរវេិាព័ត៌មានដែលជាដហតុ
នាឱំ្យនាយរដ្ឋា នមិនអាចអនុវតតតួនាេីជាធនាោរខ្ួររាលវស័ិយអប់របំានលអដៅដ យី។ 
 មស្ដនតីមិនទន់មានសមតាភាពរនុងការដរៀបចំដែនការចាស់លាស់សក្មាប់អនុវតត និងមិនទន់យល់ែឹង
អំពីដោលដៅ រមមវតាុ អតិែល និងសូចនាររននគដក្មាង ឬរមមវធីិរបស់នាយរដ្ឋា ន និងដោលនដោបាយជា
យុេធស្ថស្ដសត។ មស្ដនតីមិនសូវមានការ ា្ុោះបញ្ហច ងំ និងពិនិតយដ ងីវញិដលីការអនុវតតដែនការសរមមភាព និង
ដែនការងវកិាជាក្បចា។ំ មស្ដនតីមិនមានការយល់ែឹងពីក្បព័នធពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមាការអនុវតតការង្ហរ។ 

ការក្ស្ថវក្ជាវ និងការសរដសររបាយការណ៍ក្ស្ថវក្ជាវក្តូវការមស្ដនតីដែលមានជំនាញចាស់លាស់ដលី
ការក្ស្ថវក្ជាវ មានសមតាភាពខ្ពស់ដលីការវភិាគនិងមានការគិតគូរឱ្យបានក្គប់ក្ជុងដក្ជាយដែលជាសមតា
ភាពក្តូវអភិវឌ្ឍបដនាម។ ដក្ៅពីចំណុចែូចបានដរៀបរាប់ខាងដលី ឯរស្ថរដណនាសំតីពីនីតិវធីិននការអភិវឌ្ឍ
ដោលនដោបាយមិនទន់ក្តូវបានដរៀបចំដៅដ យី។ ក្បព័នធវាយតនមាគុណែលការង្ហរថ្នន រ់ែឹរនា ំនិងមស្ដនតី
មិនទន់មាន។  ដែនររែាបាល ជាពិដសសរដបៀបននការសរដសរលិខិ្តរែាបាល ការសរដសររបាយការណ៍(មិន
ទន់ដពលដវលា និងមិនមានព័ត៌មានក្គប់ក្ោន់ ដែីមបី្ ាុោះបញ្ហច ងំពីការង្ហរដែលនាយរដ្ឋា នបានអនុវតត) និង
ការរត់ក្តាព័ត៌មានក្តូវការអភិវឌ្ឍបដនាមដេៀត។ ការក្បាក្ស័យទរ់េងទងំរនុងនិងដក្ៅអងគភាពចាបំាច់ក្តូវ
ពក្ងឹងបដនាម។ មស្ដនតីមិនទន់មានការយល់ែឹងពីការចំណាយងវកិាដៅតាមគដក្មាង និងនីតិវធីិហរិញ្ញវតាុ។  

 ឱកាស 

 នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយមានរិចចសហការលអជាមួយនែគូអភិវឌ្ឍ អងគការសងគមសុីវលិ ស្ថា ប័ន 
អប់រ ំ និងស្ថា ប័នក្ស្ថវក្ជាវទងំរក្មិតជាតិ តំបន់ និងអនតរជាតិ។ េំនារ់េំនងដនោះ នឹងជួយឱ្យនាយរដ្ឋា ន
ដោលនដោបាយកាន់ដតមានដររ ត ិ៍ដ ម្ ោះ និងការោកំ្េនានាទងំបដចចរដេស រ់ព័នធនឹងការក្ស្ថវក្ជាវ និង
ការោកំ្េដែនរហរិញ្ញវតាុ។ 
 រនុងរក្មិតស្ថា ប័ន ការក្ស្ថវក្ជាវដបបវេិាស្ថស្ដសតក្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ថ្នមានភាពចាបំាច់រនុងការ

បដងកីតដោលនដោបាយអប់រសំំខាន់ៗនានា។ រនុងរយៈដពលចុងដក្កាយដនោះ ដៅដពលដែលមានវបិតតិ
ស្ថរលននជំងឺរូវែី-១៩ នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយបានែតល់នូវការក្ស្ថវក្ជាវក្បរបដដ្ឋយលរខណៈ
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វេិាស្ថស្ដសត ដែលនាឱំ្យ្នដៅែល់ការពិចារណាដបីរែំដណីរការដ ីងវញិនូវស្ថលាដរៀនក្គប់រក្មិត 

និងក្គប់ភូមិសិរាដៅេូទងំក្បដេសតាមែំណារ់។ 

 ការវវិឌ្ឍននបដចចរវេិាឥតឈប់ឈរជាឱ្កាសសក្មាប់នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយអាចអភិវឌ្ឍ

និងែតួចដែតីមគំនិតងមី ក្ពមទងំនចនក្បឌិ្តទងំរក្មិតស្ថា ប័ននិងបុគគល។  

 ការគំរាម្រំផែង 

 លេធែលននការក្ស្ថវក្ជាវ ដៅមិនទន់បានដក្បីក្បាស់ឱ្យបានេូលំេូលាយដដ្ឋយអងគភាព រ់ព័នធ

មួយចំនួនទងំថ្នន រ់ជាតិ ថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ និងថ្នន រ់ែឹរនា។ំ ជាមួយោន ដនោះដែរ នីតិវធីិហរិញ្ញវតាុមានភាព

សមុគស្ថម ញ ដែលជាដហតុនាឱំ្យមានភាពយតឺោ៉ា វែល់ការេមាា រ់ងវកិាសក្មាប់ោកំ្េការក្ស្ថវក្ជាវ។ ដលីស

ពីដនោះដៅដេៀត នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយក្តូវការការោកំ្េបដនាមពីថ្នន រ់ែឹរនាដំលីការតក្មង់េិសការ

សិរាក្ស្ថវក្ជាវ និងជំរុញការដក្បីក្បាស់លេធែលក្ស្ថវក្ជាវ។  

 នាយរដ្ឋា នក្តូវមានភាពរងឹមា ំនិងភាពធន់ដ ា្ីយតបដៅនឹងវបិតតិនានាែូចជា ដក្ោោះមហនតរាយ ស្ថា ន

ភាពអាសនន ឬវបិតតិនានា ដែីមបអីាចមានអតាិភាពនិងបនតនិរនតភាពរនុងការែតល់ដសវារបស់ខ្ាួនបាន។ ការណ៍

ដនោះ តក្មូវឱ្យនាយរដ្ឋា នក្តូវមានក្បព័នធដ ា្ីយតប ដែលមានក្បសិេធភាពទងំរក្មិតស្ថា ប័ន និងបុគគល។ 

៣. ចរខវុិសយ័ គបសររម្ម និងគុណតម្ម្ល 

 ចរខវុិសយ័ 

បដងកីតដោលនដោបាយអប់រដំែអរដលីការក្ស្ថវក្ជាវដបបវេិាស្ថស្ដសតនិងការវាយតនមាដោល

នដោបាយអប់រ ំដែីមបនីាមំរនូវការអភិវឌ្ឍ និងនវានុវតតន៍រនុងវស័ិយអប់រ។ំ 

 គបសររម្ម  

 នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយ(ន.គ.ប) មានដបសររមម: 

- បដងកីតដោលនដោបាយអប់រដំែអរដលីការក្ស្ថវក្ជាវដដ្ឋយដក្បីវធិីស្ថស្ដសតក្បរបដដ្ឋយនវានុវតតន៍ 

និងក្សបតាមបរបិេរមពុជា 

- តាមដ្ឋនេិនាន ការជាតិ និងអនតរជាតិ ដែលអាចមានឥេិធពលដលីការបដងកីតដោលនដោបាយអប់រ ំ
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ែតល់ការោកំ្េបដចចរដេសែល់ការអនុវតតការង្ហររបស់បុគគលិរអប់ររំនុងការដធវីការក្ស្ថវក្ជាវដដ្ឋយ 

ដក្បីវធីិស្ថស្ដសតដែលក្បរបដដ្ឋយនវានុវតតន៍ និងក្សបតាមបរបិេរមពុជា  

- ជាដវេិការូបវនតនិងេូរនិមមិតសក្មាប់ការពិភារាដោលនដោបាយអប់រ ំការដចររដំលរ និងក្គប់ក្គង

ចំដណោះែឹង 

- សក្មបសក្មួលការអនុវតតដោលនដោបាយអប់រ ំ យុវជន និងរីឡា តាមរយៈការពិនិតយតាមដ្ឋន 

និងវាយតនមានិងការែតល់ចំដណោះែឹងដលីអភិក្រមននការអនុវតតដោលនដោបាយែល់ភាគី រ់ព័នធ។ 

 គុណតម្ម្ល 

 នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយ ក្បកាន់យរគុណតនមាសនូលទងំ ៦គឺ (១)ស្ថម រតីក្រុម (២)ឧតតមភាព 

(៣)ភាពដជឿជារ់ (៤)ការនចនក្បឌិ្តនិងនវានុវតតន៍ (៥) គណដនយយភាព និង(៦) ភាពជាមាច ស់ ដែីមបែឹីរនាំ

សរមមភាពក្បតិបតតិការក្បចានំងង រំណត់អំពីវបបធម៌ស្ថា ប័ន និងោកំ្េចរខុវស័ិយនិងដបសររមមរបស់នាយរដ្ឋា ន។ 

៤. យទុ្ធសាស្រសត  

 ដែីមបសីដក្មចចរខុវស័ិយខាងដលី នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយនឹងក្តូវដ្ឋរ់ដចញដែនការយុេធស្ថស្ដសត 

ែូចខាងដក្កាម៖ 

លទ្ធែលទ្ី ១៖ បគងកើតគោលនគោបាយអប់រ ំផែែរគលើការព្សាវព្ជាវព្បរបគដ្ឋយ  

 នវានុវតតន៍ ព្សបតាម្បរបិទ្រម្ពុជា និងអភិព្រម្ម្នការចូលរមួ្   

 យុេធស្ថស្ដសតេី ១៖ ក្ស្ថវក្ជាវដែីមបីបដងកីតចំដណោះែឹងតាមដបបវេិាស្ថស្ដសតជាមូលដ្ឋា នក្គឹោះែល់

ការអភិវឌ្ឍដោលនដោបាយអប់រ ំ

 ការក្ស្ថវក្ជាវរនុងវស័ិយអប់របំដងកីតនូវចំដណោះែឹងងមីៗ និងជាមដធាបាយែល់ការអភិវឌ្ឍដោល

នដោបាយ និងការដធវីឱ្យក្បដសីរដ ងីែល់អនតរាគមន៍អប់រ។ំ អនរបដងកីតដោលនដោបាយ និងអនរដរៀបចំ

ដែនការក្តូវមានចំដណោះែឹងងមីៗ។ យុេធស្ថស្ដសតេី ១ ធានាឱ្យអតាបេ និងរបាយការណ៍ក្ស្ថវក្ជាវដបបសិរា 

និងដែអរដលីការពិដស្ថធ រ៏ែូចជាក្បធានបេក្ស្ថវក្ជាវដៅែល់អនរបដងកីតដោលនដោបាយ អនរដរៀបចំ

ដែនការអប់រ ំនិងអនរតារ់ដតងចាប់ និងលិខិ្តបេដ្ឋា នគតិយុតត។ 
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យុេធស្ថស្ដសតេី ១៖  ក្ស្ថវក្ជាវដែីមបបីដងកីតចំដណោះែឹងតាមដបបវេិាស្ថស្ដសតជាមូលដ្ឋា នក្គឹោះែល់ការ
 អភិវឌ្ឍដោលនដោបាយអប់រ ំ
ភាគី រ់ព័នធ សរមមភាព លេធែល 
  អនរបដងកីតដោលនដោ 
បាយ (ក្រសួងអយរ.)  

  អនរដរៀបចំដែនការ
អប់រ ំ(នាយរដ្ឋា ន មនទីរ
អយរ. និង
ការោិល័យ អយរ. នន
រែាបាល ក្រុង  
 ក្សុរ ខ្ណឌ ) 
 

១. ចងក្រងក្បធានបេក្ស្ថវក្ជាវ និងសំណួរក្ស្ថវ  
 ក្ជាវរនុងវស័ិយអប់រ ំ ដែលដ ា្ីយតបដៅនឹងតក្មូវ
 ការជារ់លារ់ននការអភិវឌ្ឍការអប់រ ំ ជាពិដសស
 ក្បធានបេដែល រ់ព័នធនឹង៖ 
 វធីិស្ថស្ដសតបដក្ងៀន 
 រមមវធីិសិរា 
 ការដក្បីក្បាស់បដចចរវេិាព័ត៌មានរនុងការដរៀន 
និងការបដក្ងៀន 

 ការែតួចដែតីម ការនចនក្បឌិ្ត និងនវានុវតតន៍
រនុងការអប់រ  ំ

 ការអប់រ ំនិងអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈក្គូបដក្ងៀន 
 ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 
 ការក្គប់ក្គង និងែឹរនាសំ្ថលាដរៀន 
 ការអភិវឌ្ឍយុវជន 
 ភាពធន់រនុងវស័ិយអប់រ ំ
 ការអប់រតំាមដបបឌី្ជីងល 

២. ក្ស្ថវក្ជាវដលីក្បធានបេខាងដលី 
៣.  សរដសរ និងដបាោះពុមពអតាបេ និងរបាយការណ៍
ក្ស្ថវក្ជាវ  

 ក្បធានបេ
ក្ស្ថវក្ជាវ 

 អតាបេក្ស្ថវក្ជាវ 
 របាយការណ៍
ក្ស្ថវក្ជាវ 

 

 យុេធស្ថស្ដសតេី ២៖  ធានាថ្នលេធែលក្ស្ថវក្ជាវក្តវូបានដក្បីរនុងការបដងកតីដោលនដោបាយអប់រ ំ
និង ដរៀបចំដែនការ 

ដែីមបធីានាថ្នលេធែលក្ស្ថវក្ជាវក្តូវបានដក្បីសក្មាប់ការបដងកីតដោលនដោបាយ និងដរៀបចំដែនការ 
ន.គ.ប ែតល់អនុស្ថសន៍ដោលនដោបាយអប់រ ំដែលអាចអនុវតតបាន ដដ្ឋយសដងខបរបាយការណ៍ក្ស្ថវក្ជាវឱ្យ
ង្ហយក្សួលយល់ ែសពវែាយ ឬែតល់ព័ត៌មានពីលេធែលក្ស្ថវក្ជាវដក្កាមរូបភាពដែសងៗ និងែតល់ការោកំ្េ
ដែនរបដចចរដេសរនុងការអនុវតតអនុស្ថសន៍ដែលែតល់រនុងរបាយការណ៍ក្ស្ថវក្ជាវ។ 
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យុេធស្ថស្ដសតេី ២៖ ដក្បីលេធែលក្ស្ថវក្ជាវដែីមបបីដងកីតដោលនដោបាយអប់រនិំងដរៀបចំដែនការ 
ភាគី រ់ព័នធ សរមមភាព លេធែល 
  អនរបដងកីតដោលនដោ 

 បាយ(ក្រសួងអយរ.)  
  អនរដរៀបចំដែនការអប់រ ំ
(នាយរដ្ឋា ន   មនទីរ   
អយរ. និងការោិល័យ 
អយរននរែាបាល ក្រុង  
 ក្សុរ ខ្ណឌ ) 
 

១. សរដសរឯរស្ថរសដងខបដោលនដោបាយ 
២. សរដសរដសចរតីសដងខបរបាយការណ៍
ក្ស្ថវក្ជាវ 

៣. ដបាោះពុមពនិងែតល់របាយការណ៍ក្ស្ថវក្ជាវ
ែល់ភាគី រ់ព័នធ 

៤.  ដរៀបចំសិកាខ ស្ថលាែសពវែាយលេធែល
ក្ស្ថវក្ជាវែល់អនរ រ់ព័នធ 

៥.  ដរៀបចំដវេិកាក្ស្ថវក្ជាវអប់រ ំ
៦.   សរដសរនិងដបាោះពុមពអតាបេក្ស្ថវក្ជាវ
រនុងកាលិរបក្តក្ស្ថវក្ជាវ 

 ឯរស្ថរសដងខប
ដោលនដោបាយ 

 ដសចរតីសដងខបរបាយ
ការណ៍ក្ស្ថវក្ជាវ 

 របាយការណ៍
ក្ស្ថវក្ជាវ 

 អតាបេក្ស្ថវក្ជាវ 
 ចំននួសិកាខ ស្ថលា
ែសពវែាយរបាយ
ការណ៍ក្ស្ថវក្ជាវ 

 ដវេិកាក្ស្ថវក្ជាវអប់រ ំ
 

 យុេធស្ថស្ដសតេី ៣៖ ដលរីរមពស់ការចូលរមួរបស់ភាគី រ់ព័នធរនុងែំដណីរការបដងកតីដោលនដោបាយ
អប់រ ំ

យុេធស្ថស្ដសតេី ៣៖ ដលរីរមពស់ការចូលរមួរបស់ភាគី រ់ព័នធរនុងែំដណីរការបដងកតីដោលនដោបាយអប់រ ំ

ភាគី រ់ព័នធ សរមមភាព លេធែល 
  អនរបដងកីតដោលនដោ 
បាយ(ក្រសួងអយរ.)  

  អនរដរៀបចំដែនការអប់រ ំ
(នាយរដ្ឋា ន និងមនទីរ    
អយរ. និងការោិល័យ   
អយរ. ននរែាបាលក្រុង 
ក្សុរ ខ្ណឌ ) 

១. រំណត់ភាគី រ់ព័នធ និងវភិាគដលីរតាត ែល
ក្បដោជន៍ សមតាភាព និងឥេធិពលរបស់
ពរួដគរនុងែំដណីរដរៀបចំដោលនដោបាយ
តាងំពីែំណារ់កាលននការរំណត់រដបៀបវារៈ
ដោលនដោបាយ 

 ដសចរតីក្ ងដោល
នដោបាយអប់រ ំ

 ព័ត៌មានក្ត ប់ដលី
ដសចរតីក្ ងដោល
នយបាយអប់រ ំ

 ចំននួសិកាខ ស្ថលា
ពិដក្ោោះដោបល់  
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 នាយរស្ថលា 
 ក្គូបដក្ងៀន 
 នែគូអភិវឌ្ឍ 
 សងគមសុីវលិ 
 មាតាបិតាឬអាណាពាបាល 
 អនរសិរា 

 

២. បដងកីតក្រុមការង្ហរដរៀបចំដោលនដោបាយ 
ដែលមានសមាសភាពតំណាងននភាគី រ់
ព័នធចូលរមួ 

៣. ដរៀបចំសិកាខ ស្ថលាពិដក្ោោះដោបល់ និង
ដវេិកាពិភារាដោលនដោបាយ ដែីមបី 
ែតល់ព័ត៌មានែល់ភាគី រ់ព័នធដែសង ដៗេៀត
ដែលអាចនឹងមានែលក្បដោជន៍ឬែល
ប៉ាោះ ល់ែល់ដោលនដោបាយ 

៤.  ក្បមូលព័ត៌មានក្ត ប់ ដលីដសចរតីក្ ង
ដោលនដោបាយតាមេក្មង់ ដដ្ឋយផ្កទ ល់
(សិកាខ ស្ថលាពិដក្ោោះដោបល់ និងដវេិកា
ពិភារាដោលនដោបាយអប់រ)ំ ដដ្ឋយ
ក្បដោល(អីុដម៉ាល ដវបស្ថយ បាុរ និង 
ដហវសប ុរ) ការសទង់មតិ ការក្បជំុពិភារា
ជាក្រុម និងការសមាភ សជាមួយអនរដរៀបចំ
ដោលនដោបាយអប់រ ំ រនុងររណីចាបំាច់
អប់រ ំ

៥.  ដរៀបចំរិចចក្បជំុរាយការណ៍ពីែំដណីរការដរៀប 
ចំដោលនដោបាយែល់អនរដរៀបចំដោល 
នដោបាយអប់រ ំ 

៦.  ដរៀបចំរិចចក្បជំុបដចចរដេសរក្មិតខ្ពស់ ដែីមបី
ពិភារាអំពីជដក្មីសដោលនដោបាយ និង
សដក្មចដលីេិសដៅដៅមុខ្ 

៧. ែសពវែាយលេធែលននែំដណីរការតារ់ដតង
ដោលនដោបាយ និងការវវិឌ្ឍននការបញ្ច ប់

 ចំននួដវេិកាពិភារា
ដោលនដោបាយ
អប់រ  ំ

 របាយការណ៍រិចច
ក្បជំុបដចចរដេស
រក្មិតខ្ពស់ 
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ការតារ់ដតងដោលនដោបាយអប់រែំល់
ស្ថធារណជន  និងភាគី រ់ព័នធ។ 

 
លទ្ធែលទ្ី ២៖ ម្ចនព្បឌិតការបគព្ងៀន ការគរៀន វាយតម្ម្ល និងអភិបាលរិចចសាលាគរៀន 

គដ្ឋយផែែរគលើព្ទ្ឹសដ ីនិងឧតតមានុវតតន ៍

 យុេធស្ថស្ដសតេី ៤៖  ែតល់ការោកំ្េ និងការដណនាដំែនរបដចចរដេសរនុងការក្ស្ថវក្ជាវ 
ការបដក្ងៀន និងការដរៀនវាយតនមាអភិបាលរិចចស្ថលាដរៀនដែលមានក្បសិេធភាព និងភាពនចនក្បឌិ្ត

តក្មូវឱ្យមានការក្ស្ថវក្ជាវដបបវេិាស្ថស្ដសត។ ដែីមបដី ា្ីយតបនឹងេសសនៈដនោះ នាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយ 
(ន.គ.ប) ដបតជាា ចិតតរនុងការដលីររមពស់ការដក្បីក្បាស់ការក្ស្ថវក្ជាវ និងដលីរេឹរចិតតែល់បុគគលិរអប់រដំៅ
ថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ ក្គូឧដេទស នាយរ ស្ថលា និងក្គូបដក្ងៀន ឱ្យដធវីការក្ស្ថវក្ជាវដលីបញ្ហា អប់រ។ំ យុេធស្ថស្ដសត
េី៤ ដនោះ ធានាែងដែរថ្ន បុគគលិរអប់រដំៅថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ ក្គូឧដេទស នាយរស្ថលា និងក្គូបដក្ងៀនបាន
េេួលនូវចំដណោះែឹង និងជំនាញរនុងការក្ស្ថវក្ជាវ ក្ពមទងំការដក្បីក្បាស់លេធែលក្ស្ថវក្ជាវរនុងការដធវីឱ្យ
ក្បដសីរែល់ការបំដពញការង្ហររបស់ខ្ាួន។ ន.គ.ប នឹងបដងកីតសមាភ រៈឧបដេសសក្មាប់បណតុ ោះបណាត លសតីពី
ការក្ស្ថវក្ជាវជាមូលដ្ឋា ន ឧបររណ៍វភិាគដោលនដោបាយអប់រ ំ ក្ពមទងំឧបររណ៍វភិាគនិងដដ្ឋោះក្ស្ថយ
បញ្ហា ជាដែីម។  

យុេធស្ថស្ដសតេី ៤៖ ែតល់ការោកំ្េនិងការដណនាដំែនរបដចចរដេសរនុងការក្ស្ថវក្ជាវ 

ភាគី រ់ព័នធ  សរមមភាព  លេធែល 
 អនរដធវីដែនការអប់រ ំ
(នាយរដ្ឋា ន និង 
មនទីរអយរ.) 

 អនរអនុវតត (មនទីរ 
អយរ. ការោិល័យ   
អយរ. មស្ដនតីអធិការ
រិចច  

១.  បដងកីតសមាភ រៈបណរុ ោះបណារ លដែសងៗ 
២. ដរៀបចំវគគបណតុ ោះបណាត លដែសងៗ 
៣. ែតល់ការក្បឹរាដោបល់ 
 

អនរដធវីដែនការ អនរអនុវតតនិង 
ក្គូបដក្ងៀនបានេេួលការ 
ក្បឹរាដោបល់ដលីការក្ស្ថវ 
ក្ជាវក្បតិបតតិ 

១.  ដធវីការសិរាពតីក្មូវការវគគបណតុ ោះបណាត ល 
២. បដងកីតរមមវធីិបណរុ ោះបណារ ល 
៣. ដរៀបចំវគគបណរុ ោះបណារ ល 
៤.  បដងកីតសមាភ រៈបណរុ ោះបណារ ល 

សមាភ រៈបណរុ ោះបណារ លដែសង  ៗ
ក្តូវបានបដងកីត និងដក្បីក្បាស់ 
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ក្គូឧដេទស  
នាយរស្ថលា    
ក្គូបដក្ងៀន) 

 អនរ រ់ព័នធដែនរ
អប់រដំែសងៗដេៀត 

 

១.   ក្បឹរាដោបល់ែល់មនទីរអយរ. និងការោិ 
ល័យអយរ. រនុងការដធវីការក្ស្ថវក្ជាវ
ក្បតិបតតិរនុងការដរៀបចំដែនការអប់រ  ំ

២. ក្បឹរាដោបល់ែល់នាយរស្ថលារនុងការ
ដធវីការក្ស្ថវក្ជាវក្បតិបតតិរនុងការក្គប់ក្គង 
និងែឹរនាសំ្ថលាដរៀន 

៣. ក្បឹរាដោបល់ែល់ក្គូឧដេទស ក្គូបដក្ងៀន 
រនុងការដធវីការក្ស្ថវក្ជាវក្បតិបតតិរនុងការដរៀន 
និងបដក្ងៀន 

៤. ោកំ្េែល់ក្គូបដក្ងៀនរនុងការចងក្រងនូវ 
ឧតតមានុវតតន៍រនុងការដរៀន និងបដក្ងៀន 

៥.  បដងកីតឧបររណ៍ដរលមអការដរៀន និង
បដក្ងៀន 

៦. ដរៀបចំសិកាខ ស្ថលាពិដក្ោោះដោបល់ដលី
ឧបររណ៍  

ឧបររណ៍ដរលមអការដរៀន 
និងបដក្ងៀនក្តូវបានបដងកីត 
និងដក្បីក្បាស់ 
 

១.  ដធវីការពិនិតយ និងបរដក្បឧបររណ៍វភិាគ
ដោលនដោបាយអប់រអំនតរជាតិ ឧបររណ៍
វភិាគបញ្ហា អប់រ ំ

២.ដធវីបរបិេនីយរមមឧបររណ៍ទងំដនាោះជា
ភាស្ថដខ្មរ 

៣.ដរៀបចំសិកាខ ស្ថលាពិដក្ោោះដោបល់ដលី
ឧបររណ៍ទងំដនាោះ 

៤. ដបាោះពុមពនិងែសពវែាយឧបររណ៍ទងំ 
ដនាោះ  

ឧបររណ៍វភិាគដោលនដោ 
បាយដែសងៗជាភាស្ថដខ្មរក្តូវ
បានបដងកីតនិងដក្បីក្បាស់ 
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 យុេធស្ថស្ដសតេី ៥៖  បណតុ ោះេមាា ប់ក្ស្ថវក្ជាវជាមដធាបាយងមសីក្មាប់ការដរៀន និងការអភិវឌ្ឍ 

ការដលីរេឹរចិតតជាគុណតនមាមយួរនុងការធានាែល់ែំដណីរការដរៀនដពញមួយជីវតិ។ អនរដធវីដែនការ

និងអនរអនុវតតរនុងវស័ិយអប់រ ំ ក្តូវការជាចាបំាច់នូវដែនការអនុវតតការង្ហរដែលដែអរដលីមូលដ្ឋា នអំណោះ

អំណាងចាស់លាស់មយួ ដែីមបវីភិាគអំពីការក្បតិបតតិរបស់ពរួដគ។ ការក្ស្ថវក្ជាវរបស់ ន.គ.ប ដធវីដ ងីរនុង

ដោលបំណងដសនឱី្យមានវធីិស្ថស្ដសត យុេធស្ថស្ដសត និងមដធាបាយងមី ដែលអាចអនុវតតបានក្បរបដដ្ឋយភាព

ដជាគជ័យ ទងំអនរដរៀបចំដោលនដោបាយ អនរដធវីដែនការ និងអនរអនុវតតរនុងវស័ិយអប់រ ំដែីមបដីធវីឱ្យស្ថា ន

ភាពអប់រកំាន់ដតមានភាពក្បដសីរដ ងី។ ដោលបំណងរបស់ ន.គ.ប តាមរយៈការដធវីរិចចការក្ស្ថវក្ជាវនិង

ដបាោះពុមពែាយគឺដែីមបជំីរុញការដរលមអដោលនដោបាយអប់រ ំតាមរយៈការដលីររមពស់ការដក្បីក្បាស់លេធ

ែលក្ស្ថវក្ជាវ និងអតាបេដបាោះពុមពែាយ ែូចជា អតាបេរនុងក្បព័នធអនឡាញ កាលិរបក្ត ប័ណណសននិសីេ 

និងដសៀវដៅដែលមានមូលដ្ឋា នដលីការក្ស្ថវក្ជាវ។ 
 

យុេធស្ថស្ដសតេី ៥: បណតុ ោះេមាា ប់ក្ស្ថវក្ជាវជាមដធាបាយងមសីក្មាប់ការដរៀន និងការអភិវឌ្ឍ 

 ភាគ ីរ់ព័នធ  សរមមភាព លេធែល 

 អនរដរៀបចំដែនការអប់រ ំ

(នាយរដ្ឋា ន និងមនទីរ   

អយរ.) 

 អនរអនុវតត (ការោិល័យ

អយរ.  មស្ដនតីអធិការរិចច

ស្ថលាដរៀន នាយរស្ថលា  

ក្គូបដក្ងៀន)  

 អនរក្ស្ថវក្ជាវ បញ្ញវនត 

សិសស និសសិត និង

ស្ថធារណជន 

១. អភិវឌ្ឍ Blogs Twitters និង Facebook  

២. ែសពវែាយលេធែលក្ស្ថវក្ជាវ តាមរយៈ 

 Blogs Twitters Facebook និងក្ពឹតតិការណ៍ 

 ពិភារាដោលនដោបាយអប់រ ំ 

៣. សរដសរអតាបេ និងដសៀវដៅសក្មាប់ដបាោះ

 ពុមពែាយ  

៤. បង្ហា ញលេធែលននការក្ស្ថវក្ជាវ រនុងដវេិកា 

 ក្ស្ថវក្ជាវ 

ការដក្បីក្បាស់ការដបាោះ

ពុមពែាយរបស់រ.ស.អ 

 Blogs 

 អតាបេ 

 េក្មង់ការ 

 ឯរស្ថរការង្ហរ 

 របាយការណ៍

ក្ស្ថវក្ជាវ 
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លទ្ធែលទ្ី ៣៖ គលើររម្ពសក់ារផចររផំលរចំគណះដឹងនិងការបគងកើតសែគម្ន៍គរៀនសពូ្ត 
 យុេធស្ថស្ដសតេី ៦៖ ែតល់ធនធានអប់រដំក្កាមរូបភាពដែសងៗែល់អនរដរៀបចំដោលនដោបាយ
បុគគលរិអប់រ ំអនរសរិា ស្ថធារណជន និងអនរ រ់ព័នធអប់រដំែសងៗដេៀត 

ចំដណោះែឹងជាក្េពយែ៏មានតនមារបស់ ន.គ.ប ដែីមបអីនុវតតតនួាេី និងភាររិចចរបស់ខ្ាួនក្បរបដដ្ឋយ
ក្បសិេធភាព។ ប៉ាុដនត ចំដណោះែឹងជាដរឿយៗមិនក្តូវបានចងក្រងេុរ ពិបារររ និងមិនមានដវេិកាសក្មាប់
ដចររដំលរ។ ការក្គប់ក្គងចំដណោះែឹងដៅរនុង ន.គ.ប បានលអ នឹងបដងកីនសមតាភាពនែទរនុង ក្បសិេធភាព និង
គុណែលការង្ហរ និងដលីររមពស់ការដរៀនដពញមយួជីវតិរបស់ស្ថធារណជន។ យុេធស្ថស្ដសតេី ៦ ដផ្កត តដលី
ការក្គប់ក្គងចំដណោះែឹងតាមយនតការនានាដែីមបែីតល់ព័ត៌មាន ដលីរេឹរចិតត និងជយួោកំ្េែល់អនរដរៀបចំ
ដោលនដោបាយ បុគគលិរអប់រ ំអនរសិរា ស្ថធារណជន និងអនរ រ់ព័នធអប់រដំែសងៗដេៀតរនុងការអភិវឌ្ឍ
ចំដណោះវជិាា  ការនចនក្បឌិ្ត និងនវានុវតតន៍ដៅរនុងការក្បតិបតតិការង្ហររបស់ខ្ាួន។  

 

យុេធស្ថស្ដសតេី ៦:  ែតល់ធនធានអប់រដំក្កាមរបូភាពដែសងៗែល់អនរដរៀបចំដោលនដោបាយ បុគគលរិ អប់រ ំ
សសិស និសសតិ ស្ថធារណជន និងអនរ រ់ព័នធអប់រដំែសងៗដេៀត 
ភាគី រ់ព័នធ សរមមភាព លេធែល 
 អនរដរៀបចំដោលនដោបាយ
អប់រ ំ

 អនរដរៀបចំដែនការអប់រ ំ
(នាយរដ្ឋា ននិងមនទីរអយរ.) 

 អនរអនុវតត  
(ការោិល័យអយរ.   
 មស្ដនតីអធិការរិចច 
ស្ថលាដរៀន      
នាយរស្ថលា 
 ក្គូបដក្ងៀន)  

 អនរក្ស្ថវក្ជាវ សិសស និសសតិ 
បញ្ញវនត និងស្ថធារណជន 

១.  ក្បមូលដសៀវដៅ  ឯរស្ថរ របាយការណ៍ក្ស្ថវ 
ក្ជាវងមីៗ ឯរស្ថរដោលនដោបាយអប់រ ំ និង
ដែនការដ្ឋរ់រនុងបនទប់ធនធាន 

២.  ដរៀបចំក្បព័នធក្គប់ក្គងបនទប់ធនធាន
(Library management system) 

៣.  រស្ថងបនទប់ធនធានេូរនិមមិត(Upgrade 
Physical Resource Center to virtual 
library) 

៤.  បដងកីតមជឈមណឌ លក្គប់ក្គងដោលនដោបាយ 
តាមអនឡាញ(Policy Management Hub, 
International and national policies) 

៥.  បដងកីត និងអភិវឌ្ឍដវបស្ថយ ន.គ.ប 
៦. សហការជាមយួស្ថរលវេិាល័យភូមិនទ 
 ភនំដពញ ដែីមបេីេលួបានដសៀវដៅដែលេេលួ 

 ដសៀវដៅ ឯរស្ថរ 
របាយការណ៍
ក្ស្ថវក្ជាវងមីៗ  

  ឯរស្ថរដោល
នដោបាយ 

  និងដែនការ 
  បនទប់ធនធាន 
េូរនិមមិត 

  មជឈមណឌ ល
ក្គប់ក្គងដោល
នដោបាយអប់រ ំ

  ដវបស្ថយ ន.គ.ប 
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 ស្ថគ ល់ជាលរខណៈអនតរជាតិ ដក្កាមគដក្មាង 
 មូលនិធិអាសុី(RUPP-TAF Books for Asia)  
៦. ចូលជាសមាជិរននបណាត ល័យជាតិ អនតរជាតិ

និងកាលិរបក្តជាតិនិងអនតរជាតិ  
៧. ចូលជាសមាជិរននសហគមន៍វជិាា ជីវៈ
នានា (subscribe the membership  

      of Communities of Practice) 

 យុេធស្ថស្ដសតេី ៧៖  ែតល់ដវេិការបូវនតនិងេូរនិមមិតសក្មាប់ការពិភារាដោលនដោបាយអប់រ ំ និង
ការដចររដំលរចំដណោះែឹង 

យុេធស្ថស្ដសតេី ៧ ធានាឱ្យចំដណោះែឹងក្តូវបានដចររដំលរែល់អនរដរៀបចំដោលនដោបាយអប់រ ំ
បុគគលិរអប់រ ំអនរសិរា ស្ថធារណជន និងអនរ រ់ព័នធអប់រដំែសងៗដេៀត តាមរយៈដវេិកា រិចចក្បជំុ រិចច
ពិភារា សិកាខ ស្ថលា សននិសីេ និងក្ពឹតតិការណ៍នានា។ 

យុេធស្ថស្ដសតេី ៧: ែតល់ដវេិការូបវនតនិងេូរនិមមិតសក្មាប់ការពិភារាដោលនដោបាយនិងការដចររដំលរ 
  ចំដណោះែឹង 
 ភាគី រ់ព័នធ  សរមមភាព លេធែល 
  អនរដរៀបចំដោលនដោបាយ

 អប់រ ំ
  អនរដរៀបចំដែនការអប់រ ំ

 (នាយរដ្ឋា ន និងមនទីរ
 អយរ.) 

  អនរអនុវតត (ការោិល័យ 
 អយរ មស្ដនតីអធិការរិចច 
 ស្ថលាដរៀន នាយរស្ថលា ក្គូ
បដក្ងៀន)  

  អនរក្ស្ថវក្ជាវ សិសស និសសតិ 
 បញ្ញវនត និងស្ថធារណជន 

១. ដរៀបចំរិចចពិភារាដោលនដោបាយអប់រ ំ
២.  ដរៀបចំសិកាខ ស្ថលា សននិសីេ និងរិចចក្បជំុ 
  ដចររដំលរចំដណោះែឹង 
៣.  បដងកីតដវេិកាេូរនិមមិតដចររដំលរចំដណោះែឹង 
  ែូចជា៖ 

 ដវបស្ថយ 
 ដវេិកាពិភារាអនឡាញ 
 Zoom  
 Facebook   
 Blogs etc… 

 ចំននួរិចចក្បជំុ
ពិភារាដោល
នដោបាយអប់រ ំ

 ចំននួសិកាខ ស្ថលា 
សននិសីេ រិចចក្បជំុ 
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លទ្ធែលទ្ី ៤៖ កាត់បនាយបញ្ហា គមាល ត ម្នគោលនគោបាយអប់រ ំនិងការអនុវតត 
គោលនគោបាយ 
 យុេធស្ថស្ដសតេី ៨៖ ដរៀបចំយុេធស្ថស្ដសតោកំ្េការអនុវតតដោលនដោបាយអប់រ ំ
យុេធស្ថស្ដសតេី ៨ ធានាឱ្យដោលនដោបាយអប់រកំ្តូវបាន ែឹង យល់ និងអនុវតតបានដដ្ឋយបុគគលិរ

អប់រ។ំ យុេធស្ថស្ដសតដនោះក្តូវគិតពិចារណាតាងំពីែំដណីរការការអភិវឌ្ឍដោលនដោបាយអប់រ។ំ 

យុេធស្ថស្ដសតេី ៨: ដរៀបចំយុេធស្ថស្ដសតោកំ្េការអនុវតតដោលនដោបាយអប់រ ំ
ភាគី រ់ព័នធ សរមមភាព លេធែល 
  អនរដរៀបចំដោលនដោ 
 បាយអប់រ ំ
  អនរដរៀបចំដែនការអប់រ ំ
(នាយរដ្ឋា ន និងមនទីរ
អយរ) 

 អនរអនុវតត  
(ការោិល័យអយរ  
មស្ដនតីអធិការរិចច 
ស្ថលាដរៀន  
នាយរស្ថលា 
ក្គូបដក្ងៀន)  

 

១. ដរៀបចំសិកាខ ស្ថលាែសពវែាយ ជាដេៀងទត់
សតីពីដោលនដោបាយអប់រ ំ និនាន ការអប់រ ំ
ជាតិ តំបន់ និងអនតរជាតិងមីៗែល់នាយរដ្ឋា ន 
ថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ 

២.  ដរៀបចំសិកាខ ស្ថលាែសពវែាយសតីពីការវវិឌ្ឍ 
ននដោលនដោបាយអប់រ ំ ដែីមបីដធវីបចចុបបនន
ភាពែល់ក្គប់នាយរដ្ឋា នទងំអស់។ 

៣.  ែសពវែាយដោលនដោបាយអប់រ ំ និនាន ការ 
អប់រងំមីៗនិងឯរស្ថរក្បវតតិននដោលនដោ 
បាយអប់រដំៅដលដីគហេំព័ររបស់ក្រសួងអប់រ ំ
យុវជន និងរីឡានិងមជឈមណឌ លក្គប់ក្គង
ដោលនដោបាយអប់ររំបស់ន.គ.ប។ 

៤.   ែតល់ការោកំ្េនិងដោបល់ដែនរបដចចរដេស
ដលីការអនុវតតដោលនដោបាយែល់
នាយរដ្ឋា នជំនាញ និងថ្នន រ់ដក្កាមជាតិ 

៥.  បណតុ ោះបណាត លនាយរដ្ឋា នជំនាញថ្នន រ់
ដក្កាម ជាតិ និងស្ថា ប័ន រ់ព័នធែនេដេៀត 
សតីពីការ អនុវតតដោលនដោបាយអប់រ។ំ 

 សិកាខ ស្ថលា
ែសពវែាយ 

 រិចចក្បជំុែតល់
ដោបល់បដចចរដេស 

 វគគបណតុ ោះបណាត ល 
 ពីដោលនដោបាយ
ដែលបានបដង្ហា ោះរនុង
ដវបស្ថយ ដគហេំព័រ
ក្រសួងអយរ. និង  

 មជឈមណឌ ល
ក្គប់ក្គងដោល
នដោបាយអប់រ ំ

 របស់ ន.គ.ប 
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  យុេធស្ថស្ដសតេី ៩៖ ពិនិតយដ ងីវញិនូវដោលនដោបាយអប់រ ំ

យុេធស្ថស្ដសតេី ៩: ពិនិតយដ ងីវញិនូវដោលនដោបាយអប់រ ំ
 ភាគី រ់ព័នធ  សរមមភាព លេធែល 
 អនរដរៀបចំដោល
នដោបាយអប់រ ំ

 អនរដរៀបចំដែនការអប់រ ំ
(នាយរដ្ឋា ន  
និងមនទីរអយរ) 

 អនរអនុវតត 
(ការោិល័យអយរ  
មស្ដនតីអធិការរិចច 
ស្ថលាដរៀន      
នាយរស្ថលា 
ក្គូបដក្ងៀន)  

 

១.  រំណត់ដោលនដោបាយដែលក្តូវពិនិតយ
ដ ងីវញិ(វភិាគតក្មូវការននការពិនិតយ 
ដ ងី វញិដោលនដោបាយអប់រ)ំ 

២. ពិនិតយដ ងីវញិនូវដោលនដោបាយដដ្ឋយ
មានការចូលរមួរបស់ភាគី រ់ព័នធនិងអនរ
ជំនាញដោលនដោបាយនិងដធវីការក្ស្ថវ 
ក្ជាវ រ់ព័នធនឹងការអនុវតតដោលនដោ 
បាយដែលនឹងក្តូវពិនិតយដ ងីវញិ 

៣.  សរដសររបាយការណ៍សតីពីការពិនិតយដ ងី
វញិ ដោលនដោបាយអប់រ ំ 

៤.   ដធវីបេបង្ហា ញសតីពីរបាយររណ៍សតីពីការ       
ពិនិតយដ ងីវញិដោលនដោបាយអប់រ ំ

 ចំននួដោល
នដោបាយអប់រ ំ
ដែលក្តូវពិនិតយ
ដ ងីវញិ 

 របាយការណ៍សតី 
ពីការពិនិតយដ ងី
វញិដោលនដោ 
បាយអប់រ ំ

 

 យុេធស្ថស្ដសតេី ១០៖  ពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមាការអនុវតតដោលនដោបាយអប់រ ំ 

យុេធស្ថស្ដសតេី ១០: ពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមាការអនុវតតដោលនដោបាយអប់រ ំ
 ភាគី រ់ព័នធ  សរមមភាព លេធែល 
  អនរដរៀបចំដោលនដោ 
បាយអប់រ ំ

  អនរដរៀបចំដែនការអប់រ ំ
(នាយរដ្ឋា ន និងមនទីរអយរ) 

១.  បដងកីតឧបររណ៍ពិនិតយតាមដ្ឋននិងវាយ    
តនមាការអនុវតតដោលនដោបាយអប់រ ំ

២.  ចុោះពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមាការ   
អនុវតតដោលនដោបាយអប់រ ំ

 

 ឧបររណ៍ពិនិតយ 
តាមដ្ឋននិងវាយ
តនមាដោលនដោ  
បាយអប់រ ំ
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  អនរអនុវតត(ការោិល័យ
អយរ មស្ដនតីអធិការរិចច
ស្ថលាដរៀន នាយរស្ថលា 
និងក្គូបដក្ងៀន)  

 សទង់មតិរក្មងសំណួរ  
 ការសមាភ ស 
 ការពិភារាក្រុម 

៣.  សរដសររបាយការណ៍ពិនិតយតាមដ្ឋន  
និងវាយតនមា 

៤. ដធវីបេបង្ហា ញសតីពី របាយការណ៍ពិនិតយ
តាមដ្ឋន និងវាយតនមា 

៥.  សរដសរដសចរតីសដងខប ឬឯរស្ថរសដងខប
ដោលនដោបាយអប់រ ំ

 របាយការណ៍ពិនិតយ 
តាមដ្ឋននិងវាយ
តនមា សរដសរដសចរតី
សដងខប ឬឯរស្ថរ
សដងខបដោលដោ
បាយអប់រ ំ

    

 
លទ្ធែលទ្ី ៥៖ រព្ងឹងសម្តាភារសាា ប័ននិងបុគគលឱយព្សបតាម្បរបិទ្សតវតសរទ៍្ី ២១ 
 សម្័យឌីជីថល និងគដើម្បគី្លើយតបគៅនឹងការអភិវឌឍព្បរបគដ្ឋយចីរភារ 

 យុេធស្ថស្ដសតេី ១១៖ ដលរីរមពស់សមតាភាពស្ថា ប័ន 

 សមតាភាពស្ថា ប័ន ដលីររមពស់អភិបាលរិចចលអដៅរនុង ន.គ.ប ដែលដធវីឱ្យក្បដសីរែល់ែំដណីរ
ការននការអភិវឌ្ឍដោលនដោបាយ និងការពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមាការអនុវតតដោលនដោបាយអប់រ។ំ 
ការអភិវឌ្ឍសមតាភាពស្ថា ប័ន ពក្ងឹង និងធានានូវការររីចដក្មីនរបស់ស្ថា ប័នក្បរបដដ្ឋយចីរភាព ដែីមបី
សដក្មចដបសររមមរបស់ ន.គ.ប។  
 

យុេធស្ថស្ដសតេី ១១: ដលរីរមពស់សមតាភាពស្ថា ប័ន 
ភាគី រ់ព័នធ សរមមភាព លេធែល 
 អគគនាយរដោលនដោបាយ 
និងដែនការ 
  អគគនាយររងេេលួបនទុរ 
  ក្បធាន ន.គ.ប 
  អនុក្បធាន ន.គ.ប 

 ដែនការយុេធស្ថស្ដសត និងដែនការសរមមភាព
១. ដរៀបចំដែនការយុេធស្ថស្ដសត ៥ ្ ន  ំដែនការ 
 សរមមភាព (ក្បចាំ្ ន  ំ ខ្ាី មធយម និងដវង) 
 ដែនការងវកិា ដែលមានភាពសុីសង្ហវ រ់ និង
 សងគតិភាពដដ្ឋយមានការចូលរមួរបស់ថ្នន រ់ 

 ក្បព័នធក្គប់ក្គងរែា 
បាល និងហរិញ្ញវតាុ
ដែលមានតមាា ភាព 

 ក្បព័នធគុណែល
ការង្ហរ 
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  ក្បធានការោិល័យ 
  អនុក្បធានការោិល័យ 
  មស្ដនត ី

 ែឹរនា ំនិងមស្ដនតី ន.គ.ប ទងំអស់  
២.  ែសពវែាយដែនការយុេធស្ថស្ដសត ដែនការ
សរមមភាពនិងងវកិាែល់មស្ដនតី ន.គ.ប ទងំ
អស់ 

៣.  ្ ាុោះបញ្ហច ំងដលីការអនុវតតដែនការយុេធ
ស្ថស្ដសត ដែនការសរមមភាព និងងវកិា 
ដដ្ឋយរមានការចូលរមួរបស់ថ្នន រ់ែឹរនាំ
និងមស្ដនតី ន.គ.ប 

៤.  ពិនិតយតាមដ្ឋននិងវាយតនមាដលីការអនុវតត 
ដែនការសរមមភាព និងដែនការងវកិា 

  រចនាសមពន័ធ និងការសដក្មចចិតត 
៥.  ដរៀបចំរចនាសមព័នធ ការដបងដចររក្មិត

ននការង្ហរ 
៦.   រំណត់តួនាេីភាររិចចរបស់ការោិល័យ

ចាស់លាស់ 
  ការក្គប់ក្គងគុណែលការង្ហរនិងការែតល់
ការដលរីេឹរចិតត 

៧.  រំណត់តនួាេី ភាររិចច និងការេេលួខុ្ស
ក្តូវរបស់ថ្នន រ់ែឹរនា ំ និងមស្ដនតីឱ្យបាន
ចាស់លាស់ 

៨.  ដរៀបចំក្បព័នធក្គប់ក្គងគុណែលការង្ហរ
និងការែតល់ការដលីរេឹរចិតតសក្មាប់ថ្នន រ់
ែឹរនា ំនិងមស្ដនតី ន.គ.ប 

៩.  អនុវតតក្បព័នធក្គប់ក្គងគុណែលការង្ហរ
សក្មាប់ថ្នន រ់ែឹរនា ំនិងមស្ដនតី ន.គ.ប 

 ក្បព័នធពិនិតយតាម
ដ្ឋន និងវាយតនមា
ដលីការអនុវតត
ការង្ហរ 

 រចនាសមព័នធនិងការ
ដបងដចរការ
េេលួខុ្សក្តូវ
ចាស ់លាស ់
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  ក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មាន និងការេំនារ់
េំនង 

១០.បដងកីតក្បព័នធ ក្គប់ក្គងេិននន័យ រែាបាល      
ហរិញ្ញវតាុ និងបុគគលិរ (Dropbox, google 
drive, Website, Intranet, server ជា
ដែីម) និងចាត់តាងំអនរក្គប់ក្គងេិននន័យ
ព័ត៌មានចាស់លាស់  

១១.បដងកីតយនតការេំនារ់េំនងរនុង និងដក្ៅ
នាយរដ្ឋា ន  

  ក្បព័នធហរិញ្ញវតាុ និងលេធរមម 
១២.បដងកីតយនតការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតាុ  និង

លេធរមម ដែីមបធីានាឱ្យមានតមាា ភាព និង
គណដនយយភាព រនុងការង្ហរហរញិ្ញវតាុ  

  អភិបាលរិចចឌី្ជីងល 
១៣. បដងកីត និងអភិវឌ្ឍដវបស្ថយ ន.គ.ប 
១៤. បដងកីត INTRANET ដៅរនុង ន.គ.ប 
  ដោលនដោបាយ ន.គ.ប 
១៥. អនុវតតដោលការណ៍បរោិបនន និងសម

ធម៌(ឧទហរណ៍ៈ សមភាពដយនឌ័្រថ្នន រ់
ែឹរនានិំងមស្ដនតីជាស្ដសតីនិងជាជនពិការជា
ដែីម) មានដៅរនុង ន.គ.ប 

១៦. ដរៀបចំដោលការណ៍ដណនាសំតីពី
ធនធានមនុសស ហរិញ្ញវតាុ រែាបាល និង
េំនាស់ែលក្បដោជន៍ ដែលដ ា្ីយតប
នឹងតក្មូវការមស្ដនតី និងចាប់ជាធរមាន 
ដដ្ឋយមានការចូលរួមពីមស្ដនតី ន.គ.ប  
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១៧. អនុវតតដោលការណ៍តមាា ភាពនិងភាព
ោម នបរខពរួរនុង ន.គ.ប។ 

 
 

 យុេធស្ថស្ដសតេី ១២៖ ដលរីរមពស់ការអភិវឌ្ឍសមតាភាពបុគគល 

សមតាភាពរបស់មស្ដនតីក្គប់លំដ្ឋប់ថ្នន រ់គឺជារតាត គនាឹោះដធវីឱ្យក្បដសីរែល់ែំដណីរការននការអភិវឌ្ឍ
ដោលនដោបាយ និងការពិនិតយតាមដ្ឋននិងវាយតនមាដលីការអនុវតតដោលនដោបាយអប់រ។ំ ការអភិវឌ្ឍ
សមតាភាពបុគគលនឹងដធវីឱ្យក្បដសីរែល់សមតាភាពមស្ដនតីក្គប់លំដ្ឋប់ថ្នន រ់ ដែីមបីដ ា្ីយតបដៅនឹងការររី
ចដក្មីនននការអប់រដំែលរមួមានវជិាា សមបទ បំណិនសមបទ និងចរោិសមបទ ដែីមបីបដងកីនក្បសិេធភាព 
និងក្បសិេធែល និងែតល់ឱ្កាសែល់មស្ដនតីនាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយបានចូលរមួរនុងសរមមភាពននការ
សិរាដពញមួយជីវតិ។ ដែនការសរមមភាពអភិវឌ្ឍសមតាភាពបុគគលសក្មាប់រយៈដពល៥ ន្ ំ ំនឹងក្តូវដរៀបចំ 
ដែីមបអីនុវតតយុេធស្ថស្ដសតដនោះ។ 

 

យុេធស្ថស្ដសតេី ១២: ដលរីរមពស់ការអភិវឌ្ឍសមតាភាពបុគគល 
 ភាគី រ់ព័នធ  សរមមភាព លេធែល 
 ក្បធាន ន.គ.ប 
 អនុក្បធាន ន.គ.ប 
 ក្បធានការោិល័យ 
 អនុក្បធានការោិល័យ 
 មស្ដនត ី

១.  ែតល់ការបណតុ ោះបណាត លរយៈដពលដវង ដៅ
រនុងនិងដក្ៅក្បដេស ជាពិដសសការបណតុ ោះ     
បណាត លវគគសញ្ហញ បក្ត(Degree program) 

២. ែតល់ការបណតុ ោះបណាត លជំនាញដែលចាបំាច់ 
(Specialized Courses) រនុងក្បដេស និង
ដក្ៅក្បដេស ដែលជាដែនរមយួននការអភិវឌ្ឍ
វជិាា ជីវៈជាក្បចាំ ដែីមបីបដងកីនសមតាភាព  
សំខាន់ៗ ចំនួន ៥ ៖ 
 សមតាភាពក្ស្ថវក្ជាវ  
 សមតាភាពអភិវឌ្ឍដោលនដោបាយ 
 សមតាភាពបដចចរវេិាព័ត៌មាន 

 ចំននួវគគបណតុ ោះ   
បណាត ល 

 ចំននួរិចចក្បជំុ
ដចររដំលរ
ចំដណោះែឹង 

 ចំននួអតាបេ
ដបាោះពុមពរមួោន   

 ចំននួវគគហវរឹ
ហាត់ 
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 សមតាភាពដរៀបចំដែនការសរមមភាព 
ដែនការងវកិានិងការសរដសរគដក្មាង 

 សមតាភាពអនតរេំនារ់េំនង  
៣. ដរៀបចំរិចចក្បជំុដចររដំលរចំដណោះែឹង ដរៀង
រាល់នងងសុក្រ រនុងដរៀងរាល់ពីរសបាត ហ៍មតង 

៤.  បដងកីតក្រុមដរៀនសូក្តជាមួយោន  (Action 
 Learning Group) ឬសហគមន៍សិរារនុង
នាយរដ្ឋា ន និងជាមួយនាយរដ្ឋា នដៅរនុង
ចដង្ហក មអគគនាយរដ្ឋា នដោលនដោបាយ 
និងដែនការ 

៥.  សរដសរ និងដបាោះពុមពអតាបេរមួោន  
៦.  ែតល់ការហវរឹហាត់ និងការបង្ហា ត់បង្ហា ញែល់
ថ្នន រ់ែឹរនានិំងមស្ដនតី ន.គ.ប ពីអនរជំនាញជាតិ 
និងអនតរជាតិ (Mentoring and coaching) 
ដលីជំនាញសមតាភាពទងំ ៥។ 

 

 យុេធស្ថស្ដសតេី ១៣ ៖ ដលរីរមពស់សុខ្មាលភាពរបស់ថ្នន រ់ែឹរនា ំនិងមស្ដនតី ន.គ.ប 

យុេធស្ថស្ដសតេី ១៣: ដលរីរមពស់សុខ្មាលភាពរបស់ថ្នន រ់ែឹរនា ំនិងមស្ដនតី ន.គ.ប 
 ភាគី រ់ព័នធ  សរមមភាព លេធែល 
  អគគនាយរននអគគនាយរ
ដ្ឋា នដោលនដោបាយ និង
ដែនការ 

  អគគនាយររងេេលួបនទុរ 
  ក្បធាន ន.គ.ប 
  អនុក្បធាន ន.គ.ប 

១.  បដងកីតបរសិ្ថា ន និងបរោិកាសការង្ហរ
ដមក្តីភាព (រដនាងការង្ហរអនាម័យដ្ឋរំុរខ
ជាតិនបតង ផ្កទ ងំសិលបៈ  រយដស្ថា រ បនទប់
េឹរជាដែីម) 

២. បដងកីតបរសិ្ថា នធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន រីឡា 

 រដនាងការង្ហរ
ដមក្តី 

 មស្ដនតីមានសុខ្ 
មាលភាព 
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  ក្បធានការោិល័យ 
  អនុការោិល័យ  
 មស្ដនត ី
 
 
 

៣.  ែតល់ក្បឹរាដោបល់(Counseling)ែល់
មស្ដនតី ន.គ.ប 

៤.  បណតុ ោះបណាត លការក្គប់ក្គង  និងអប់រចិំតត 
ក្ពមទងំការអនុវតតការដធវីសមាធិដៅរនុង
រដនាងការង្ហរ 

៥. ដរៀបចំរមមវធីិជបួជំុនិងែំដណីររំស្ថនតនានា។ 

 

 យុេធស្ថស្ដសតេី ១៤៖ ជំរញុរិចចសហក្បតិបតតកិារថ្នន រ់ជាតិ និងអនររជាតិដែីមបបីដងកីត និងផ្កា ស់បតូរ   
 ចំដណោះែឹង 

រនុងនាមជាធនាោរខ្រួរាលរបស់ក្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡា ន.គ.ប បានបដងកីតេំនារ់េំនងជា
មយួស្ថា ប័នក្ស្ថវក្ជាវជាតិ តំបន់ និងអនររជាតិ ែូចជា KEDI PISA-D និង SEAMEO INNOTEC។ ការ
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈគឺជាែំដណីរការជាក្បចាដំែលតក្មូវឱ្យស្ថា ប័ន ន.គ.ប និងសមាជិររបស់ខ្ាួនបដងកីនសមតា
ភាពក្ស្ថវក្ជាវ និងការដរៀបចំដោលនដោបាយ តាមរយៈភាពជានែគូថ្នន រ់ជាតិ តំបន់ និងអនតរជាតិ។ 
ដដ្ឋយស្ថរការក្ស្ថវក្ជាវរនុងវស័ិយអប់រកំាន់ដតបានដក្បីក្បាស់ជាសរល ន.គ.ប ចាបំាច់ក្តូវចូលរមួោ៉ា ង
សរមមរនុងការក្ស្ថវក្ជាវជាតិ តំបន់ និងអនតរជាតិ។ ែូដចនោះ ន.គ.ប នឹងបដងកីតអនុសសរណៈននការដោគយល់ 
និងគដក្មាងក្ស្ថវក្ជាវ ដធវីការក្ស្ថវក្ជាវ និងការដបាោះពុមពែាយរមួោន ។ 

យុេធស្ថស្ដសតេី ១៤ ៖ ជំរញុរិចចសហក្បតិបតតកិារជាតិ និងអនររជាតិដែីមបបីដងកតី និងផ្កា ស់បតូរចំដណោះែឹង 
 ភាគី រ់ព័នធ សរមមភាព លេធែល 
  អនរដរៀបចំដែនការអប់រ ំ

 (នាយរដ្ឋា ន មនទីរអយរ.) 
  អនរអនុវតត (ការោិល័យ
អយរ. មស្ដនតីអធិការរិចច
ស្ថលាដរៀន នាយរស្ថលា 
និងក្គូបដក្ងៀន) 

 អនរក្ស្ថវក្ជាវ បញ្ញវនត និង 

១.  រំណត់នែគូសំខាន់ៗ 
២. បដងកីតេំនារ់េំនងជាែាូវការជាមយួស្ថា ប័ន
សិរាជាតិ តំបន់ និងអនតរជាតិ 

៣. ចុោះរិចចក្ពមដក្ពៀងសតីពីភាពជានែគូ 
៤.  ដរៀបចំរិចចសនទនាដោលនដោបាយអប់រ ំ
៥.  ដរៀបចំសំដណីក្ស្ថវក្ជាវរមួោន  
៦. សិរាក្ស្ថវក្ជាវរមួោន  

 អនុសសរណៈននការ
ដោគយល់ជាមយួ
អងគការជាតិ តំបន់ 
និងអនតរជាតិ 

 គដក្មាងក្ស្ថវក្ជាវ
រមួោន  
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៥. ធនធានែរិញ្ញវតាុ 

ហិរញ្ញវតាុសក្មាប់ក្បតិបតតិការរបស់ ន.គ.ប សក្មាប់រយៈដពលដវងននដែនការយុេធស្ថស្ដសត ៥ 
ន្  ំ២០២១-២០២៥ បានមរពីរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពុជា ដក្កាមក្របខ្ណឌ ងវកិារមមវធីិដដ្ឋយបានែតល់ងវកិា
ចំនួន ១,១០០ លានដរៀលដរៀងរាល់ ន្ ។ំ គដក្មាងអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រមំធយមសិរាេុតិយភូមិ ដក្កាមរមចីរបស់
ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB-USESDP) ដែលនឹងបនតែតល់ងវកិាជាដរៀងរាល់ ន្ ចំំននួ ៩០,000 ែុលាា រ  
អាដមររិ រហូតែល់ ន្  ំ២០២១។ មូលនិធិភាពជានែគូសក្មាប់អភិវឌ្ឍសមតាភាព (CDPF) ដបតជាា ែតល់ងវកិា 
៨០,០០០ ែុលាា រអាដមររិរនុងមយួ ន្ រំហូតែល់ ន្ ២ំ០២៣។  WFP ែតល់ងវកិាចំននួ ២៥,000 ែុលាា រអាដមររិ
រនុងមយួ ន្ ។ំ ន.គ.ប ពាោមដរៀរគរធនធានពីក្បភពដែសងៗដេៀតតាមរយៈយុេធស្ថស្ដសតភាពជានែគូ។  

៦. តាម្ដ្ឋន និងវាយតម្ម្ល 
ន.គ.ប ដបតជាា ដធវីឱ្យក្បដសីរដ ងីែល់ការដរៀន និងការដចររដំលរចំដណោះែឹងរនុងស្ថា ប័ន រ៏ែូចជា

ការអភិវឌ្ឍវធីិស្ថស្ដសតដែីមបបំីដពញតាមដោលដៅរបស់ស្ថា ប័ន និងដោលដៅអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់ររំបស់
ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡា។ ន.គ.ប តាមដ្ឋន ក្តួតពិនិតយ និងវាយតនមាជាដេៀងទត់ដលីក្បតិបតតិការ 
រមមវធីិ និងគដក្មាងក្ស្ថវក្ជាវ ដែីមបធីានាថ្នសរមមភាពរបស់ដយងីដ ា្ីយតបដៅនឹងលេធែលរពឹំងេុរដែល
ចង់បាន។ 

    បណាត ញជាតិ និងអនតរជាតិ ៧. ដរៀរគរធនធាន 
៨. សំដោគ និងចងក្រងអតាបេក្ស្ថវក្ជាវ 
៩. ដរៀបចំដវេិកាអប់ររំក្មិតជាតិ តំបន់ និង
 អនតរជាតិរមួោន   

ក្ពឹតិតការណ៍អនតរ
ជាតិក្តូវបានចូល
រមួ 


