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ខ្លឹមសារសង្ខេប 

ង្ៅង្ក្កាម្ាវចនា “ជាតិ្ សាសនា ក្ពឹះម្ហាកសក្ត្” និខតាម្ការចខអុលបង្ហា ញកនុខយុទធសាស្រសត 
ចតុ្ង្កាណដំ្ណាកក់ាលទី៤ រាជរដ្ឋឋ ភាិលកម្ពុជា ាន និខកំពុខបនតអភវិឌ្ឍង្សដ្ឋកិចច និខសខគម្ជាតិ្
របស់ខ្លួន ង្ដ្ើម្បសីង្ក្ម្ចឱ្យានតាម្ចកេុវស័ិយឆ្ន ២ំ០៣០ និខ២០៥០។ ទនទឹម្នឹខការផក្បក្បួលដ្ឆ៏្បរ់ហ័ស
ននបង្ចចកវទិាបដិ្វត្តនឧ៍សាហកម្ម៤.០ កដូ៏្ចជាកនុខបរបិទននជំខឺកូវដី្-១៩ រាជរដ្ឋឋ ភាិលកម្ពុជាកា៏ន
បង្ហា ញការង្បតជាា ចិត្តយ៉ា ខង្ពញទំហឹខចំង្ពាឹះការអភវិឌ្ឍធនធានម្នុសស តាម្រយៈកិចចខិ្ត្ខំ្ពក្ខឹខគុណ
ភាពននការអបរ់បំណដុ ឹះបណាដ លបង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈ(TVET) និខានសហការជាម្យួធនាោរអភវិឌ្ឍន៍
អាសីុ (ADB) កនុខការង្រៀបចំផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវសតីពី “ការអភវិឌ្ឍជំនាញង្ៅកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០២២-២០៣៥” 
(ង្ៅកាត្ថ់ាផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវ)។ ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវង្នឹះ ក្តូ្វានង្រៀបចំង្ ើខកនុខង្ោលបំណខជួយ ចូលរមួ្
ចំផណកកនុខការសង្ក្ម្ចាននូវចកេុវស័ិយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភាិលកម្ពុជាកនុខការង្ដ្ឋឹះក្សាយការក្បឈម្នានា 
និខ ត្ល់ឱ្កាសដ្ល់ឧសាហកម្មកម្ពុជាឱ្យទទួលាននូវកាល ខំពលកម្មក្បកបង្ដ្ឋយជំនាញ និខនវា- 
នុវត្តន ៍ ផដ្លអាចចូលរមួ្ចំផណកកនុខការអភវិឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងេងគមជាតិ្កមពុជាក្សបង្ៅតាម្ង្ោល-
នង្យាយ និខយុទធសាស្រសតចម្បខៗរបស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល រមួ្ាន៖ ង្ោលនង្យាយអភវិឌ្ឍនឧ៍សាហកម្ម
ឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥ ង្ោលនង្យាយជាតិ្សតីពីមុ្ខ្របរ និខការង្ហរឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥ ង្ោលនង្យាយ
ជាតិ្សតីពីការអបរ់បំណដុ ឹះបណាដ លបង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ ផ្នការយុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយការង្ហរ និខបណដុ ឹះបណាដ លវជិាា ជីវៈឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ង្ោលនង្យាយជាតិ្សដីពីការ
សិកាង្ពញម្យួជីវតិ្ ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ ក្កបខ្ណ័ឌ ង្ោលនង្យាយង្សដ្ឋកិចច និខ
សខគម្ឌី្ជីថលកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០២១-២០៣៥ និខផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវការអប់រមំ្ធយម្សិកាកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០  
ជាង្ដ្ើម្។ បផនែម្ពីង្នឹះ កនុខង្ោលង្ៅរកាភាពរខឹាុនំនកំង្ណើ នង្សដ្ឋកិចចកម្ពុជាកនុខរយៈង្ពលផវខ ក៏ដូ្ច
ជាការអភិវឌ្ឍក្បកបង្ដ្ឋយចីរភាព ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវង្នឹះ កនឹ៏ខចូលរមួ្ចំផណកកនុខការសង្ក្ម្ចាននូវ
ង្ោលង្ៅអភវិឌ្ឍនក៍្បកបង្ដ្ឋយចីរភាព (SDGs) ឆ្ន ២ំ០៣០ ចំនួន ៧ ង្ោលង្ៅ រមួ្ាន៖ ង្ោលង្ៅទី៤ 
ទី៥ ទី៧ ទី៨ ទី៩ ទី១៣ និខង្ោលង្ៅទី១៧។  

ជារួម្ ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូ វង្នឹះានង្ោលបំណខចំនួន២៦ និខសូចនាករអនុវត្តចំនួន២៧ ផដ្ល
ានភាពក្បទាកក់្កឡាោន  និខោកំ្ទឱ្យសរសរសដម្ភយុទធសាស្រសតចម្បខៗ ចំនួន ៥ ដូ្ចខាខង្ក្កាម្៖  

១. ការពក្ខឹខគុណភាព និខសតខដ់្ឋ៖ សំង្ៅពក្ខឹខគុណភាព និខសតខដ់្ឋ TVET  ននកាល ខំពលកម្ម
ជំនាញរបស់កម្ពុជា ង្អាយង្ក្ត្ៀម្ខ្លួនរចួរាល់សក្ាបឧ់សាហកម្ម និខត្ក្មូ្វការទី្ារការង្ហរ ង្ឆ្ព ឹះង្ៅ
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ការអនុវត្តង្ពញង្លញននក្កបខ្័ណឌ គុណវុឌ្ឍជិាតិ្កម្ពុជា និខការង្លើកកម្ពស់ការកសាខង្ហដ្ឋឋ រចនា 
សម្ព័នធ TVET កញ្ចបប់ណដុ ឹះបណាដ លជំនាញ និខការកសាខសម្ត្ែភាពក្គូបង្ចចកង្ទស ជាង្ដ្ើម្ (ានង្ោល
បំណខចំនួន៧ និខសូចនាករអនុវត្តនចំ៍នួន៨)។ 

២. ការង្លើកកម្ពស់កិត្តិនាម្ និខការ្សពវ្ ាយ៖ សំង្ៅកសាខកិត្តិនាម្ និខអត្តសញ្ញា ណង្ដ្ឋយង្ក្បើ 
យុទធសាស្រសត្សពវ្ាយ និខកម្មវធីិផដ្លម្និទុកនរណាាន កង់្ោល។ កនុខង្នាឹះ កសំ៏ង្ៅង្ៅង្លើការបង្ខកើន
ការចូលរមួ្ និខការយល់ដឹ្ខពីការបណតុ ឹះបណាត លជំនាញ ការង្តត ត្ង្លើការកសាខកិត្តិនាម្ ការក្បឹកា
ង្យបល់ និខការត្ស ូម្តិ្ ការផកលម្អលទធភាពចូលង្រៀនរបស់ក្កុម្ង្ហយរខង្ក្ោឹះ ការង្លើកកម្ពស់សហក្គិនភាព 
និខការ្ តល់ឱ្កាសការហវឹកហវឺនកូនជាខ្ខផដ្រ (ានង្ោលបំណខចំនួន៥ និខសូចនាករអនុវត្តនចំ៍នួន៦)។  

៣. TVET ផដ្លង្្លើយត្បង្ៅនឹខត្ក្ម្វូការឧសាហកម្ម៖ សំង្ៅដ្ល់ការពក្ខីកតួ្នាទី ភារកិចច និខ
ការចូលរមួ្ របស់វស័ិយឯកជនង្ៅកនុខការអភវិឌ្ឍជំនាញ ពក្ខឹខ និខពក្ខីកបណាត ញរវាខក្គឹឹះសាែ នអបរ់ ំ
បណតុ ឹះបណាត លបង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈ និខឧសាហកម្ម ង្លើកកម្ពស់ការង្រៀបចំជំនាញង្ ើខវញិ 
(Reskilling) និខការបង្ខកើនជំនាញ (Upskilling) និខបង្ខកើត្ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញតាម្វស័ិយបផនែម្ង្ទៀត្ 
(ានង្ោលបំណខចំនួន៤ និខសូចនាករអនុវត្តនចំ៍នួន៥) ។  

៤. អភាិលកិចច និខភាពជាអនកដឹ្កនា៖ំ សំង្ៅង្លើការបង្ខកើនក្បសិទធភាពននភាពជាអនកដឹ្កនា/ំយនត
ការង្ៅក្គឹឹះសាែ ន TVET ការអនុវត្តោបត់ាខំពីការង្រៀបចំដ្ល់ការអនុវត្តកម្មវធីិផកទក្ម្ខ ់ ង្ដ្ើម្បផីកលម្អការ
ក្គបក់្គខថាន កជ់ាតិ្ បង្ខកើត្ក្បពន័ធក្តួ្ត្ពិនិត្យ និខវាយត្នម្លក្បកបង្ដ្ឋយក្បសិទធភាព និខការបង្ខកើត្ ផ ន្ក
ក្សាវក្ជាវ និខអភវិឌ្ឍន ៍TVET (ក្កុម្ក្បឹកាង្យបល់សក្ាបក់្កសួខការង្ហរ និខបណដុ ឹះបណាដ លវជិាា ជីវៈ និខ
តួ្អខគពាកព់ន័ធង្្សខង្ទៀត្សក្ាប ់TVET) (ានង្ោលបំណខចំនួន៦ និខសូចនាករអនុវត្តនចំ៍នួន៥)។ 

៥. ការ្តល់ហិរញ្ាបបទាន និខចីរភាព៖ សំង្ៅង្លើការង្លើកកម្ពស់ក្បសិទធ្ល (្លិត្ភាព) និខ
ក្បសិទធភាព(បចចយ័) ននយនតការ ត្ល់ហិរញ្ា បបទានផដ្លានក្សាប់ននមូ្លនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ពក្ខឹខ
ក្កបខ្ណ័ឌ ននការក្គបក់្គខហិរញ្ា វត្ែក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះបណាត លសាធារណៈ ង្ដ្ឋយង្ឆ្ព ឹះង្ៅរកការអនុវត្តផ អ្ក
ង្លើលទធ្ល និខសវ័យភាពរបស់ក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះបណាត លជំនាញ បង្ខកើនការវភិាជនថ៍វកិាថាន កជ់ាតិ្
សក្ាប ់TVET /ការអភវិឌ្ឍជំនាញ បង្ខកើនក្បសិទធភាពកនុខការង្ក្បើក្ាស់ង្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធ និខមូ្លនិធិ
ផដ្លានក្សាបពី់នដ្គូ ានដូ្ចជាអខគការម្និផម្នរដ្ឋឋ ភាិល អខគការអនតរជាតិ្ វស័ិយឯកជន។ល។ (ាន
ង្ោលបំណខចំនួន ៤ និខសូចនាករអនុវត្តចំនួន ៣)។ 



4 

 

ង្សចក្តីង្្តើម 

ង្ ល្ើយត្បនឹខការតល ស់បតូរនិាម បនកម្មង្សដ្ឋកិចចកនុខតំ្បន់និខសកលង្លាក បង្ចចកវទិាឈានមុ្ខ្
ននបដិ្វត្តឧសាហកម្ម ៤.០ និខគាល ត្ជំនាញ រាជរដ្ឋឋ ភាិលកម្ពុជាានបង្ហា ញការង្បតជាា ចិត្តរបស់ខ្លួន
យ៉ា ខង្ាឹះមុ្ត្ កនុខការពក្ខឹខគុណភាពអបរ់បំណដុ ឹះបណាដ លបង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈ (TVET) តាម្រយៈ
ការអនុវត្តង្ោលនង្យាយ និខយុទធសាស្រសតនានារមួ្ាន៖ ង្ោលនង្យាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហកម្ម 
ឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥ ង្ោលនង្យាយជាតិ្ សតីពី ការអប់របំណដុ ឹះបណាដ លបង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈ 
ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ ង្ោលនង្យាយជាតិ្សតីពី មុ្ខ្របរ និខការង្ហរឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥ ផ្នការយុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍវស័ិយការង្ហរ និខបណតុ ឹះបណាត លវជិាា ជីវៈឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ផ្នការយុទធសាស្រសតសកម្មភាព 
ការង្ធវើទំង្នើបកម្មក្បពន័ធអបរ់បំណតុ ឹះបណាត លបង្ចចកង្ទស និខវជិាច ជីវៈឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ង្ោលនង្យាយ 
ជាតិ្សដីពី ការសិកាង្ពញម្យួជីវតិ្ ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ ក្កបខ្ណ័ឌ ង្ោលនង្យាយ
ង្សដ្ឋកិចច និខសខគម្ឌី្ជីថលកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០២១-២០៣៥ និខផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវការអបរ់មំ្ធយម្សិកាកម្ពុជា
ឆ្ន ២ំ០៣០។ ង្លើសពីង្នឹះង្ទៀត្ កម្ពុជាានគង្ក្ាខជាង្ក្ចើនផដ្លាន ត្ល់មូ្លនិធិពីតួ្អខគ ត្ល់ជំនួយ 
ង្ហើយាន និខកំពុខអនុវត្តង្ៅកនុខក្បង្ទសង្ដ្ើម្បងី្ធវើបរវិត្តកម្ម ទំង្នើបកម្ម និខពក្ខឹខការអបរ់បំណដុ ឹះ
បណាដ លបង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈ។ ង្នឹះបង្ហា ញថា ការអភវិឌ្ឍជំនាញពិត្ជាជាគនលឹឹះអាទិភាពផដ្លទទួល
សាគ ល់ង្ដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភាិល វស័ិយសខគម្ និខអខគការអនតរជាតិ្។  

ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវង្នឹះ ក្តូ្វានង្ធវើង្ ើខឱ្យក្សបង្ៅនឹខង្ោលង្ៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បកបង្ដ្ឋយចីរភាព 
(SDGs) ឆ្ន ២ំ០៣០ និខង្ោលនង្យាយយុទធសាស្រសត និខង្ោលការណ៍ផណនាំង្្សខៗរបស់កម្ពុជា 
ដូ្ចានង្រៀបរាប់ខាខង្លើ។ ង្ោលង្ៅអភវិឌ្ឍនគ៍នលឹឹះក្បកបង្ដ្ឋយចីរភាព និខង្ោលង្ៅរខផដ្លក្សបោន
ជាម្យួនឹខការអភវិឌ្ឍជំនាញ រមួ្ាន៖ 
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ង្ោលង្ៅទី ៤ ធានាការអបរ់ ំ
ក្បកបង្ដ្ឋយគុណភាព បរយិបន័ន 
និខសម្ធម្ ៌និខង្លើកកម្ពស់ 
កាលានុវត្តភាពននការសិកាង្ពញ
ម្យួជីវតិ្សក្ាបក់្បជាជនក្គបរ់បូ 

• ចំណុចង្ៅ ៤.៣ លទធភាពទទលួានង្សមើោន នូវការអបរ់បំណដុ ឹះបណាដ ល
បង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈនិខឧត្តម្សិកាក្បកបង្ដ្ឋយគុណភាព 

• ចំណុចង្ៅ ៤.៤ ក្ត្មឹ្ឆ្ន ២ំ០៣០ បង្ខកើននិរនតភាពចនំួនយុវជននិខ
ម្នុសសង្ពញវយ័ផដ្លានជនំាញពាកព់ន័ធ រមួ្ទាខំជំនាញបង្ចចកង្ទស 
និខវជិាា ជីវៈ សក្ាបក់ារង្ហរសម្រម្យ និខសហក្គិនភាព 

• ចំណុចង្ៅ ៤.៥ ក្ត្ឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០ លុបបំាត្គ់ាល ត្ង្យនឌ្រ័ ង្ៅកនុខវស័ិយ
អបរ់នំិខធានាការទទួលានភាពង្សមើោន កនុខការអបរ់កំ្គបក់ក្ម្តិ្ និខ
ង្ៅកនុខការអបរ់បំណតុ ឹះបណាត លបង្ចចកង្ទស នខិវជិាា ជីវៈ សក្ាបក់្កុម្
ជនង្ហយរខង្ក្ោឹះ រមួ្ទាខំក្កុម្ផដ្លាត្ប់ខស់ម្ត្ែភាពពលកម្ម ក្បជាជន
និខកុារផដ្លរស់ង្ៅកនុខសាែ នភាពង្ហយរខង្ក្ោឹះ  

• ចំណុចង្ៅ ៤.៧ ធានាថាអនកសិកាទាខំអស់ រមួ្ទាខំអនកពាកព់ន័ធដ្នទង្ទៀត្ 
ទទួលានចំង្ណឹះដ្ឹខ និខជំនាញោំាច់ ង្ដ្ើម្បងី្លើកកម្ពស់ការ
អភវិឌ្ឍក្បកបង្ដ្ឋយចីរភាព តាម្រយៈការអបរ់សំក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍ
ក្បកបង្ដ្ឋយចីរភាព 

• ចំណុចង្ៅ ៤.គ ក្ត្ឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ បង្ខកើនការ្គត្់្ គខក់្គូបង្ក្ខៀនផដ្ល
ានគុណភាពឱ្យានង្ក្ចើន តាម្រយៈកិចចសហក្បត្បិត្តកិារអនតរជាត្ិ
សក្ាបក់ារបណតុ ឹះបណាត លក្គូបង្ក្ខៀនង្ៅកនុខក្បង្ទសកំពុខអភវិឌ្ឍន ៍
ពិង្សសក្បង្ទសអភវិឌ្ឍនត៍្ិចត្ួច និខរដ្ឋង្កាឹះតូ្ចៗផដ្លកំពុខអភវិឌ្ឍន ៍ 

ង្ោលង្ៅទី ៥៖ សង្ក្ម្ចសម្ភាព     
ង្យនឌ្រ័និខ្តល់ភាពអខអ់ាចដ្ល់
ស្រសតី និខកុារទីាខំអស់ 

• ចំណុចង្ៅ ៥.ក ង្ធវើកំផណទក្ម្ខង់្ដ្ើម្បី្ តល់សិទធិង្សមើោន ដ្ល់ស្រសតីង្លើ
ផ្នកធនធានង្សដ្ឋកចិច កដូ៏្ចជាការទទួលានកម្មសិទធិ និខការក្គបក់្គខ
ង្លើដ្ីធលី និខក្ទពយសម្បត្តិង្្សខៗង្ទៀត្ ង្សវាកម្មហិរញ្ា វត្ែុ ធនធាន
ផដ្លជាម្រត្ក និខធនធានធម្មជាត្ិ ក្សបតាម្ចាបជ់ាត្ ិ



6 

 

ង្ឈាម ឹះង្ោលង្ៅ  ង្ោលង្ៅរខ 

• ចំណុចង្ៅ ៥.ខ្ បង្ខកើនការង្ក្បើក្ាស់បង្ចចកវទិាផដ្លអាចង្ក្បើាន  
ជាពិង្សសបង្ចចកវទិាពត័្ា៌ន និខគម្នាគម្ន ៍ ង្ដ្ើម្បងី្លើកកម្ពស់ការ
ពក្ខឹខភាពអខអ់ាចដ្ល់ស្រសតី 

ង្ោលង្ៅទី ៧៖ ធានាានលទធ
ភាពង្ក្បើក្ាស់ថាម្ពលផដ្លាន
ត្នម្លសម្រម្យ អាចទុកចិត្តាន 
និរនតរភាព និខទំង្នើបកម្មសក្ាប់
ទាខំអស់ោន  

• ចំណុចង្ៅ ៧.២ ក្ត្ឹម្ឆ្ន  ំ ២០៣០ បនតបង្ខកើនចំផណក ននថាម្ពល
កង្កើត្ង្ ើខវញិង្ៅកនុខលាយថាម្ពលពិភពង្លាក 

• ចំណុចង្ៅ ៧.៣ បង្ខកើនអក្តាក្បសិទធភាពថាម្ពលសកលឱ្យាន ២ដ្ខ
ក្ត្ឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ 

• ចំណុចង្ៅ ៧.ក ក្ត្ឹម្ឆ្ន  ំ ២០៣០ បង្ខកើនកចិចសហក្បត្ិបត្តិការអនតរ
ជាត្ិង្ដ្ើម្បសីក្ម្ួលដ្ល់ការទទួលានការក្សាវក្ជាវនិខបង្ចចកវទិា
ថាម្ពលសាអ ត្ រមួ្ទាខំថាម្ពលកង្កើត្ង្ ើខវញិ ក្បសិទធភាពថាម្ពល 
និខបង្ចចកវទិាឥនធនៈ្ូសីុលកក្ម្តិ្ខ្ពស់នខិសាអ ត្ និខជំរុញការវនិិង្យគ
ង្លើង្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធថាម្ពល និខបង្ចចកវទិាថាម្ពលសាអ ត្ 

ង្ោលង្ៅទី ៨៖ កំង្ណើ នង្សដ្ឋកិចច 
និខការង្ហរង្ពញង្លញ ក្បកប
ង្ដ្ឋយ្លិត្ភាព និខសម្រម្យ 

 

• ចំណុចង្ៅ ៨.៥ ក្ត្ឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០  ទទួលានការង្ហរង្ពញង្លញ 
ក្បកបង្ដ្ឋយ្លិត្ភាព នខិសម្រម្យសក្ាបស់្រសតីនិខបុរសទាខំអស់ 
រមួ្ទាខំយុវជន និខជនពិការ ង្ហើយទទួលានការទូទាត្ក់នក្ម្ការង្ហរ
ង្សមើោន និខត្នម្លង្សមើោន  

• ចំណុចង្ៅ ៨.៦ ក្ត្មឹ្ឆ្ន ២ំ០៣០ កាត្ប់នែយយ៉ា ខង្ក្ចើននូវសាាក្ត្ 
យុវជនផដ្លម្និានការង្ហរង្ធវើ ម្និានការអបរ់ ំឬការបណតុ ឹះបណាត ល 

ង្ោលង្ៅទី ៩៖ កសាខង្ហដ្ឋឋ
រចនាសម្ពន័ធផដ្លានភាពធន ់
ង្លើកកម្ពស់ឧសាហូបនីយកម្ម 
ក្បកបបរយិបន័ន និខចីរភាព  
និខជំរញុនវានុវត្តន ៍

• ចំណុចង្ៅ ៩.៥ ង្លើកម្ពស់ក្សាវក្ជាវវទិាសាស្រសត បង្ខកើនសម្ត្ែភាព    
បង្ចចកវទិារបស់វស័ិយឧសាហកម្មង្ៅក្គបក់្បង្ទស ជាពិង្សសបណាត
ក្បង្ទសកំពុខអភវិឌ្ឍ ក្ត្ឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០ ង្លើកទឹកចិត្តនវានុវត្តន ៍និខ
ការបង្ខកើនចំនួនបុគគលិកក្សាវក្ជាវនិខអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យានង្ក្ចើន 
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ង្ឈាម ឹះង្ោលង្ៅ  ង្ោលង្ៅរខ 
កនុខចំង្ណាម្ក្បជាជន១លាននាក ់និខបង្ខកើនការចំណាយដ្ល់ការ
ក្សាវក្ជាវនិខការអភវិឌ្ឍផ្នកសាធារណៈនខិឯកជន  

ង្ោលង្ៅទី ១៣៖ ោត្វ់ធិានការ
បនាទ នង់្ដ្ើម្បកី្បយុទធក្បឆ្ខំនខឹការ
ផក្បក្បលួអាកាសធាតុ្ និខ្លប៉ាឹះ
ពាល់ននការផក្បក្បលួអាកាសធាតុ្ 

• ចំណុចង្ៅ ១៣.៣ ង្លើកម្ពស់ការអបរ់ ំការយល់ដ្ឹខ និខសម្ត្ែភាព
ម្នុសសនិខសាែ បន័ សតីពីការបនធូរបនែយការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ្ ការបនាំ 
ការកាត្ប់នែយ្លប៉ាឹះពាល់ និខការ្ តល់នូវការង្ក្កើនរលឹំកឱ្យក្បយត័្នជាម្ុន 

• ចំណុចង្ៅ ១៣.ខ្ ង្លើកកម្ពស់យនតការបង្ខកើនសម្ត្ែភាពសក្ាបក់ារ
ង្ធវើផ្នការ និខការក្គបក់្គខផដ្លទាកទ់ខនឹខការផក្បក្បួលអាកាស
ធាតុ្ក្បកបង្ដ្ឋយក្បសិទធភាពង្ដ្ឋយង្តត ត្ង្លើស្រសតី យុវជន សហគម្ន ៍
ក្បជាជនកនុខម្ូលដ្ឋឋ ន និខសហគម្នង៍្ហយរខង្ក្ោឹះ 

ង្ោលង្ៅទី ១៧៖ ពក្ខឹខម្ង្ធា
ាយអនុវត្តនានា និខបង្ខកើនភាព
រស់រង្វ ើកននភាពភាពជានដ្គូ 
សកល  សក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍក្បកប
ង្ដ្ឋយចីរភាព 

 

• ចំណុចង្ៅ ១៧.១ ពក្ខឹខការង្កៀរគរធនធានកនុខក្សុក តាម្រយៈ      
ការោកំ្ទអនតរជាត្ដិ្ល់ក្បង្ទសកំពុខអភវិឌ្ឍន ៍ង្ដ្ើម្បងី្លើកកម្ពស់សម្ត្ែភាព
កនុខក្សុកសក្ាបក់្បម្ូលពនធ និខចណូំលង្្សខង្ទៀត្ 

• ចំណុចង្ៅ ១៧.១៧ ង្លើកទកឹចិត្ត និខង្លើកកម្ពស់ភាពជានដ្គូក្បកប
ង្ដ្ឋយក្បសិទធភាពផ្នកសាធារណៈ ផ្នកសាធារណៈនិខផ្នកឯកជន 
ជាម្ួយនឹខសខគម្សីុវលិ ង្ដ្ឋយកសាខផ អ្កង្លើបទពិង្សាធន៍និខ 
យុទធសាស្រសត្តល់ធនធានននភាពជានដ្គូ 

ក្បភព៖ សូចនាករ និខចំណុចង្ៅននង្ោលង្ៅអភិវឌ្ឍនក៍្បកបង្ដ្ឋយចីរភាព (https://indicators.report/targets/)  

ង្ោលបំណខននផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវសដីពី ការអភវិឌ្ឍជំនាញ គឺជាឯកសារផណនាយុំទធសាស្រសតសក្ាប់
ក្កសួខពាកព់ន័ធ សាែ បន័សាធារណៈ វស័ិយឯកជន និខនដ្គូអភវិឌ្ឍនទ៍ាខំអស់ ផដ្លពាកព់ន័ធនឹខការ
អភវិឌ្ឍជំនាញ។ តួ្អខគពាកព់ន័ធនឹខង្រៀបចំនិខអនុវត្ត “ផ្នការនិខយុទធសាស្រសតវស័ិយជាកល់ាក”់ របស់ខ្លួន
ង្ឆ្ព ឹះង្ៅរកការសង្ក្ម្ច “ង្ោលបំណខ” គនលឹឹះផដ្លានកំណត្ង់្ៅកនុខផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវ។ ង្លើសពីង្នឹះង្ទៀត្ 
ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវង្នឹះបង្ហា ញពីសកម្មភាពផដ្លកំណត្ង់្ពលង្វលាជាកល់ាក ់សក្ាបតួ់្អខគពាកព់ន័ធនឹខការ
អបរ់បំណដុ ឹះបណាដ លបង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈ ង្ដ្ើម្បងី្ធវើការអភវិឌ្ឍជំនាញ។ 

https://indicators.report/targets/
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អភិក្ក្មង្ក្បើក្ាសស់ក្មាប់ង្រៀបចំផ្នទីបង្ហា ញ្លូវសដពីីការអភិវឌ្ឍជំនាញ 

ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូ វង្នឹះានង្រៀបចំង្ដ្ឋយង្ក្បើវធីិសាស្រសតជា ៣ ដ្ំណាក់កាលដ្ឋច់ៗពីោន  ប៉ាុផនតាន
ភាពក្បទាកក់្កឡាោន  និខានការោត្ថ់ាន កយ់៉ា ខទូលំទូលាយ ានដូ្ចជាដំ្ណាកក់ាលង្រៀបចំ និខអភវិឌ្ឍន ៍
ដំ្ណាកក់ាលពិនិត្យង្ ើខវញិ និខដំ្ណាកក់ាលបញ្ចប។់ រូបភាពខាខង្ក្កាម្បង្ហា ញអំពីដំ្ណាកក់ាលទាខំ
ង្នឹះ៖ 

 
ដំ្ណាកក់ាលនីម្យួៗផដ្លានង្រៀបរាបខ់ាខង្លើ ានការពនយល់លម្អតិ្ដូ្ចខាខង្ក្កាម្៖  

• ដ្ណំាកក់ាលង្រៀបចំ និខអភិវឌ្ឍ (Design and development phase)៖ ដំ្ណាកក់ាលង្នឹះោប់
ង្ ត្ើម្ជាម្យួនឹខការក្សាវក្ជាវង្លើឯកសារផដ្លានក្សាបយ់៉ា ខទូលំទូលាយ អំពីឧត្តានុវត្តន៍
អនតរជាត្ិអំពីរចនាសម្ព័នធននការអប់របំណដុ ឹះ-បណាដ លបង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈ (TVET) ផដ្ល
ង្តត ត្ង្លើ៖ សាែ បន័អនុវត្តសំខាន់ៗ , តួ្អខគជំរុញ, អនកទទួល្ល និខកំណត្់រកនូវបញ្ញា  និខការ
ក្បឈម្ង្ៅកនុខវស័ិយអប់របំណដុ ឹះបណាដ លបង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈរបស់ក្បង្ទសកម្ពុជា។ ង្លើសពី
ង្នឹះ ធាតុ្ចូលពីការក្សាវក្ជាវាន ត្ល់ជាមូ្លដ្ឋឋ ន សក្ាបក់ារង្រៀបចំង្សចកតីក្ពាខផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវ
សដីពីការអភវិឌ្ឍជំនាញង្នឹះ ព្រមទាំងការកំណត្ទិ់សង្ៅសក្ាបអ់នុវត្តការង្ហរកនុខដំ្ណាកក់ាល
បនតបនាទ ប។់ 

• ដ្ណំាក់កាលពិនិត្យង្ ើខវញិ (Review phase)៖ ដំ្ណាក់កាលង្នឹះង្តត ត្ង្លើការ្សពវ្ាយ
ង្សចកតីក្ពាខននផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវេតីរីការអភិវឌ្ឍជាំនាញ ផដ្លានង្រៀបចំង្ៅកនុងដំ្ណាកក់ាលដំ្បូខ
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ក្់

កា
ល
កា
ល

 

ដំណាក្់កាលរ ៀបចំ និងអភិវឌ្ឍ 

• កា គ្រាវគ្រាវរោយផ្ផែក្រលើឯក្ា  រដើម្បើយល់
ដឹងអំពើគ្របព័នធ TVET ក្ម្ពុា 

• សិក្ាគ្រាវគ្រាវពើឧត្តមានុវត្តន៍អនត ាតិ្ នន
គ្របរទ្សចំននួ ៦ ក្នុងកា អភិវឌ្ឍគ្របព័នធ TVET  

• ក្ំណត្ប់ញ្ហា គ្របឈម្ននគ្របព័នធ TVET 
• ក្ំណត្ ់ចនាសម្ព័នធននផ្ផនទ្ើបង្ហា ញផលូវ
ស្តីពីការអភិវឌ្ឍជំនាញឆ្ន  ំ២០២២-២០៣៥ 

• រ ៀបចំរសចក្តើគ្រាងបឋម្ននផ្ផនទ្ើបង្ហា ញផលូវសដើ
ពើកា អភិវឌ្ឍជំនាញ 

• រសចក្តើគ្រាងបឋម្ននផ្ផនទ្ើបង្ហា ញផលូវសដើពើ
កា អភិវឌ្ឍជំនាញរៅក្ម្ពុា រោយបាន
ក្ំណត្គ់្រក្បខណឌ រពលរវលា និងសក្ម្មភាព
សគ្រមាប់អនុវត្ត 

ដំណាក្់កាលពិនិត្យរ ើងវញិ 

• រផញើរសចក្តើគ្រាងផ្ផនទ្ើបង្ហា ញផលូវសតើពើកា អភិវឌ្ឍ
ជំនាញរៅគ្ររប់ត្ួអងគាក្់ព័នធ រដើម្បើគ្របមូ្ល 
ធាតុ្ចូល និងម្តិ្រោបល ់

• រ ៀបចំកិ្ចចគ្របជំុតាម្ យៈគ្របព័នធវ ើផ្ដអូពើចមាា យ 
ាម្ួយគ្រក្ុម្កា ង្ហ  ADB និងតួអង្គាក្ព់័នធនឹង 
TVET រដើម្បើប្រមូលធាតុ្ចូល និងម្តិ្រោបល់
រលើរសចក្ដើគ្រាងផ្ផនទ្ើបង្ហា ញផលូវ  

• ក្ំណត្់រេតុ្កិ្ចចគ្របជំុាមួ្យត្ួអងគាក្ព់័នធ 
(ធាតុ្ចូល និងម្តិ្រោបល់រលើរសចក្តើ
គ្រាងបឋម្ននផ្ផនទ្ើបង្ហា ញផលូវសដើពើកា 
អភិវឌ្ឍជំនាញ 

ដំណាក្់កាលបញ្ចប់ 

• ផ្ក្សគ្រម្លួ និងរ ៀបចំរសចក្តើគ្រាងចុង
រគ្រកាយននផ្ផនទ្ើបង្ហា ញផលូវសតើពើកា អភិវឌ្ឍ
ជំនាញរោយផ្ផែក្រលើធាតុ្ចូល និង 
ម្តិ្រោបល់ផ្ដលគ្របមូ្លបាន 

• បញ្ចបរ់សចក្ដើគ្រាងផ្ផនទ្ើបង្ហា ញផលូវ 
• រ ៀបចសំិកាា ាលាពិនិត្យ និងពិភាក្ាចុង
រគ្រកាយរដើម្បើរសនើសុកំា ឯក្ភាពាន រលើផ្ផនទ្ើ
បង្ហា ញផលូវសដើពើកា អភិវឌ្ឍជំនាញ 

 

• រសចក្តើគ្រាងចុងរគ្រកាយននផ្ផនទ្ើបង្ហា ញ
ផលូវសដើពើកា អភិវឌ្ឍជំនាញរៅក្ម្ពុា 
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ដ្ល់តួ្អខគពាកព់ន័ធទាខំអស់ ង្ដ្ើម្បកី្បមូ្លធាតុ្ចូល និខម្តិ្ង្យបល់ តាម្រយៈកិចចក្បជំុតាម្ក្បពន័ធ  
វងី្ដ្អូពីចាា យ (ង្ដ្ឋយសារក្តូ្វរកាវធិានសុខាភាិលបង្ហក រជំខឺកូវដី្-១៩)។  

• ដ្ណំាកក់ាលបញ្ចប ់ (Finalization phase)៖ ដំ្ណាកក់ាលង្នឹះក្តូ្វានអនុវត្តកនុខង្ោលបំណខ
ង្រៀបចំង្សចកតកី្ពាខចុខង្ក្កាយននផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវសដីពីការអភវិឌ្ឍជំនាញ តាម្រយៈធាតុ្ចូលនិខ
ម្តិ្ង្យបល់ទទួលានង្ៅកនុខដំ្ណាកក់ាលទី ២ បនាទ បពី់ានផកសក្មួ្លផ អ្កង្លើធាតុ្ចូល និខម្តិ្
ង្យបល់ផដ្លក្បមូ្លានពីតួ្អខគពាកព់ន័ធទាខំអស់។ បនាទ បពី់ានផកសក្មួ្លរចួរាល់  ង្សចកតីក្ពាខ 
ននផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវសដីពីការអភវិឌ្ឍជំនាញ ក្តូ្វានដ្ឋក់្ លខកនុខកិចចក្បជំុពិភាកាចុខង្ក្កាយ ង្ដ្ើម្ប ី        
ពិនិត្យង្ ទ្ៀខតទ ត្ ់ និខង្សនើសំុការឯកភាពពីក្គបតួ់្អខគពាកព់ន័ធកនុខង្ោលង្ៅបនតង្ឆ្ព ឹះង្ៅជំហានបនាទ ប់
ង្ទៀត្ ។  

ជារមួ្ ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវសតីពីការអភវិឌ្ឍជំនាញ ានង្រៀបចំង្ ើខផ អ្កង្លើអភកិ្កម្ Top-down និខ 
Bottom-up សដ្ើមបធីានានូវតុ្លយភាពរវាខង្ោលនង្យាយ និខកម្មវធីិថាន ក់ជាតិ្ ង្ហើយបខកបរយិកាស 
និខ្តល់ជាការបង្ហា ញផ្លូវសក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍជំនាញង្ៅកនុខក្បង្ទសកម្ពុជា ក្ពម្ទាខំកំណត្ប់ញ្ញា ក្បឈម្
គនលលឹះជារច្នាេមពន័ធកនុងការអភវិឌ្ឍនជាំនាញ។ កនុខនយ័ង្នឹះ អភកិ្កម្ Bottom-up  ដ្ឋកប់ញ្ចូ លនូវការចូល
រមួ្និខតួ្នាទីរបស់ក្កសួខ-សាែ បន័រដ្ឋ និខតួ្អខគពាកព់ន័ធដ្នទង្ទៀត្កនុខការអភវិឌ្ឍជំនាញ តាម្រយៈការ
ង្រៀបចំសិកាសាលាតាម្រយៈក្បពន័ធវងី្ដ្អូពីចាា យ ង្ដ្ើម្បពិីង្ក្ោឹះង្យបល់ និខទទួលយកការឯកភាពង្លើ
កាង្រៀបចំង្សចកតីក្ពាខផ្នទីចខអុល ល្ូវខាខង្លើ។  

ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវង្នឹះង្តត ត្សំខានង់្លើលទធ្ល បរយិបនន ការអនុវត្ត និខសម្ទិធកម្មននការអនុវត្ត
ក្ពម្ទាខំានកំណត្នូ់វចកេុវស័ិយរយៈង្ពលផវខ សម្ក្សបតាម្ចកេុវស័ិយរយៈង្ពលផវខរបស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល 
តាម្រយៈការដ្ឋកង់្ចញនូវ៖ ង្ោលនង្យាយអភវិឌ្ឍនឧ៍សាហកម្មឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥, ង្ោលនង្យាយ
ជាតិ្សតីពីការអបរ់បំណដុ ឹះបណាដ លបង្ចចកង្ទសនិខវជិាា ជីវៈឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥, ង្ោលនង្យាយជាតិ្ 
សតីពីមុ្ខ្របរ និខការង្ហរឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥, ផ្នការយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយការង្ហរ និខបណដុ ឹះ
បណាដ លវជិាា ជីវៈឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣, ង្ោលនង្យាយជាតិ្សដីពីការសិកាង្ពញម្យួជីវតិ្, ចកេុវស័ិយ
កម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០, ក្កបខ្ណ័ឌ ង្ោលនង្យាយង្សដ្ឋកិចច និខសខគម្ឌី្ជីថលកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០២១-
២០៣៥ និខផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវការអបរ់មំ្ធយម្សិកាកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០។ 
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គួរកត្ស់ាគ ល់្ខផដ្រថា ផ ន្កបនាទ បក់នុខផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវសតីពីការអភវិឌ្ឍជំនាញង្នឹះ នឹខលម្អតិ្អំពី
សរសរសដម្ភ ៥ និខង្ោលង្ៅគនលឹឹះផដ្លផ អ្កង្លើចកេុវស័ិយថាន កជ់ាតិ្ ង្ោលនង្យាយ និខឯកសារ 
យុទធសាស្រសត រមួ្ជាម្យួសូចនាករសម្ទិធកម្ម ក្កបខ្ណ័ឌ ង្ពលង្វលា និខគណៈកម្មការអនតរក្កសួខ-សាែ បន័ 
ផដ្លានកំណត្ស់ក្ាបអ់នុវត្តក្សបតាម្ង្ោលបំណខនីម្យួៗ។ 

ទិដ្ឋភាពទូង្ៅននផ្នទបីង្ហា ញ្លូវសដពីកីារអភវិឌ្ឍជនំាញ 

ក្សបតាម្កម្មវធីិ និខង្ោលនង្យាយថាន កជ់ាតិ្ ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវានផចកង្ចញជាសសរសតម្ភ
យុទធសាស្រសតចំនួន ៥ ផដ្លានង្ោលបំណខក្បទាកក់្កឡាោន ។ សសរសតម្ភ និខង្ោលបំណខគនលឹឹះទាខំង្នឹះ 
ក្តូ្វានកំណត្់ង្ដ្ឋយសខកត្់ធាន់ង្ៅង្លើរង្បៀបង្ដ្ឋឹះក្សាយក្បព័នធង្អកូ ូសីុននការអប់របំណដុ ឹះបណាដ ល
បង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈរបស់កម្ពុជា។ រូបភាពខាខង្ក្កាម្ ត្ល់ជាភាពទូង្ៅននសសរសតម្ភននផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវ៖  

 

 ទិដ្ឋភាពទូង្ៅននសរសរសដមភយទុធសាស្រសតផ្នទីបង្ហា ញ្លូវ 

កា ពគ្រងឹងរុណភាព និងសតង់ោ 
ពគ្រងឹងសតង់ោ និងរុណភាព TVET រឆ្ព ោះរៅ ក្បណដុ ំ កំលងំ្ជំនាញ (Pool of 
skilled labor) ស្មប្ស្រតាមតប្មូវការររស់្ឧសាេក្ម្ម និងទ្ើផា  

កា រលើក្ក្ម្ពស់កិ្ត្តិនាម្ និងកា ផសពវផាយ 
ក្ាងកិ្ត្តិនាម្ និងអត្តសញ្ហា ណរោយរគ្របើយុទ្ធាស្រសតផសពវផាយ និង
ក្ម្មវធិើមិ្នទុ្ក្ន ណាមាន ក់្រោល 

TVET រ ល្ើយត្បនឹងឧសាេក្ម្ម 
រ ៀបចំកិ្ចចសេកា ាមួ្យវស័ិយឯក្ជន ាពិរសសកិ្ចចសេកា យូ 
អផ្ងវងរពញវដឋជើវតិ្ TVET 

កា ផតលេ់ ិញ្ាបបទាន និងចីរភាព 
រធវើពិពិធក្ម្មគ្របភពេ ិញ្ាវត្ថុ TVET និងធានាគ្របសិទ្ធភាពកនុង្ការបប្រីប្ាស់្ធនធានផ្ដលមាន
គ្រាប់ (រេោឋ  ចនាសម្ព័នធ និងមូ្លនិធិ) 

អភិបាលកិ្ចច និងភាពាអនក្ដឹក្នា ំ
អនុវត្តតាម្អភិគ្រក្ម្រាជ ោឋ ភិបាលោប់រផតើម្ពើកា រ ៀបចំត្រេូត្ដល់កា អនុវត្ត
រាលនរោបាយ និងផ្ក្ទ្គ្រម្ង់រដើម្បើរលើក្ក្ម្ពស់កា គ្ររប់គ្ររងននគ្របព័នធ TVET 
ទាងំក្នុងក្គ្រមិ្ត្បទ្ោឋ ន/ ោឋ ភិបាល 
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ង្ោលបំណខគនលឹឹះ និខសចូនាក្រអនុវតត 

ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវង្នឹះ ានង្ោលបំណខគនលឹឹះសរុបចំនួន ២៦ និខសូចនាករសម្ទិធកម្មគនលឹឹះចំនួន ២៧ 
ផដ្លោកំ្ទឱ្យសរសរសដម្ភយុទធសាស្រសតទាខំ ៥។ 

តារាខខាខង្ក្កាម្សង្ខេបពីង្ោលបំណខគនលឹឹះ ផដ្លានកំណត្ង់្ៅតាម្សសរសដម្ភនីម្យួៗ៖ 
លរ សសរសតម្ភ  ង្ោលបំណខគនលឹឹះ សូចនាកររអនុវត្តនផ៍ដ្លានង្សនើង្ ើខ 
១. ការពក្ខឹខគុណ-

ភាព និខសតខ់ដ្ឋ 
• ង្ឆ្ព ឹះង្ៅរកការអនុវត្តង្ពញង្លញនន

ក្កបខ្ណឌ គុណវុឌ្ឍជិាត្កិម្ពុជា   
• ការផកលម្អការកសាខសម្ត្ែភាពក្គូ  

បង្ចចកង្ទស  
• ការអភវិឌ្ឍកញ្ចបម់្៉ាូឌុ្លបណតុ ឹះបណាត ល     

ម្៉ាូឌុ្លសិកាតាម្អនឡាញ ឬពីចាា យ 
និខការរមួ្បញ្ចូ លជំនាញទនង់្ៅកនុខ
កម្មវធិី TVET ទាខំអស់ 

• ការង្ធវើបរវិត្តកម្ម ការផក្បកាល យក្គឹឹះសាែ ន 
បណតុ ឹះបណាត ល (តាម្រយៈការផកលម្អ 
បរកិាេ រូបវន័តបណតុ ឹះបណាត លង្ដ្ឋយយក
ចិត្តទុកដ្ឋកដ់្ល់ង្យនឌ្រ័ និខការង្រៀបចំ 
ផដ្លសនសសំំនចថាម្ពល) និខផក្ប-
កាល យសាែ នភាពបចចុបបននរបស់ពួកង្គ 
អាចបំង្ពញម្ុខ្ង្ហរជាក្គឹឹះសាែ ន
TVET ភូម្ភិាគ   

• ការ្តល់ការបណតុ ឹះបណាត លជំនាញ
សក្ាបត់្ក្ម្ូវការទី្ារការង្ហរ
បចចុបបនន និខអនាគត្រមួ្ានបដ្ិវត្តន៍
ឧសាកម្ម ៤.០ និខង្សដ្ឋកិចចនបត្ខ 

• ការពក្ខឹខក្កុម្ក្បឹកាជំនាញតាម្     
វស័ិយផដ្លានក្សាប ់

• ការយកលំនាតំាម្អភកិ្កម្អបរ់ ំ និខ
វធិីសាស្រសតជំនាញចក្ម្ុឹះ  

• ចំនួនសតខដ់្ឋសម្ត្ែភាពផដ្លានកំណត្់
ង្ៅកនុខឧសាហកម្មនីម្យួៗ 

• ចំនួនក្គូឧង្ទទសផដ្លានបណតុ ឹះបណាត ល 
• ចំនួនសិកាេ កាម្ផដ្លានបណតុ ឹះបណាត ល 
• ចំនួនក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះបណាត លផដ្លាន

ផកលម្អ 
• ចំនួនវគគបណតុ ឹះបណាត លកក្ម្តិ្ខ្ពស់ផដ្ល

ានបង្ខកើត្និខអនុវត្ត 
• ចំនួនសតខដ់្ឋសម្ត្ែភាពតាម្ម្ុខ្របរផដ្ល

ានបង្ខកើត្ង្ ើខសក្ាបឧ់សាហកម្ម ៤.០ 
និខង្សដ្ឋកិចចនបត្ខ 

• ចំនួនក្កុម្ក្បឹកាជំនាញតាម្វស័ិយផដ្ល
ានពក្ខឹខ 

• ង្ោលនង្យាយអបរ់ថំមីផដ្លានវធិីសាស្រសត 
រមួ្បញ្ចូ លោន  (ការអបរ់ ំនិខការបង្ខកើនជំនាញ)  

២. ការង្លើកកម្ពស់
កិត្តិនាម្ និខការ
្សពវ្ាយ  

• ការបង្ខកើនការចូលរមួ្ និខការយល់
ដ្ឹខអំពីការបណតុ ឹះបណាត លជំនាញ  

• បង្ខកើត្យុទធសាស្រសតកសាខកិត្តិនាម្សក្ាប ់
“ជំនាញកម្ពុជា” 

• % ននកំង្ណើ នសិសសចុឹះង្ឈាម ឹះ 
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លរ សសរសតម្ភ  ង្ោលបំណខគនលឹឹះ សូចនាកររអនុវត្តនផ៍ដ្លានង្សនើង្ ើខ 
• ការង្តត ត្ង្លើការកសាខកិត្តិនាម្  

ការក្បឹកាង្យបល់ និខការត្ស ូម្ត្ិ 
• ការផកលម្អលទធភាពចូលង្រៀនរបស់

ក្កុម្ង្ហយរខង្ក្ោឹះ 
• ការង្លើកកម្ពស់សហក្គិនភាព 
• ការ្តល់ឱ្កាសកនុខការហវឹកហវឺនកូន-

ជាខ សក្ាបក់ារង្ហរ 

• ភាគរយននកំង្ណើ នការង្ហរសក្ាបសិ់សស
បញ្ចបក់ារសិកាពី TVET 

• ភាគរយននកំង្ណើ នការចុឹះង្ឈាម ឹះចូលង្រៀន
របស់ក្កុម្ជនង្ហយរខង្ក្ោឹះ 

• ភាគរយននកំង្ណើ នង្បកេជនផដ្លកាល យជា
សហក្គិន 

• ភាគរយននកំង្ណើ នការហវឹកហវឺនកូនជាខ 
សក្ាបសិ់សសបញ្ចបក់ារសិកា TVET 

៣. TVET ង្្លើយត្ប
នឹខឧសាហកម្ម 

• ការង្លើកកម្ពស់ត្ួនាទី និខការចូល
រមួ្របស់វស័ិយឯកជនកនុខការអភវិឌ្ឍ
ជំនាញ 

• ការពក្ខឹខការ្ារភាា បោ់ន រវាខ
ក្គឹឹះសាែ ន TVET និខឧសាហកម្ម 

• ការង្លើកកម្ពស់ការកសាខជំនាញ
ង្ ើខវញិ និខការបង្ខកើនជំនាញ  

• បង្ខកើត្ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញតាម្វស័ិយ
បផនែម្ង្ទៀត្  

• ចំនួនកម្មវធិីភាពជានដ្គូឧសាហកម្ម ផដ្ល
ក្ត្ូវានអនុវត្ត 

• ចំនួនកផនលខការង្ហរង្ៅឧសាហកម្មផដ្ល
ទទួលានង្ជាគជយ័ រមួ្ាន ការចុឹះកម្ម
សិកា និខ/ឬការចុឹះហាត្ក់ារ 

• ភាគរយននកំង្ណើ នការង្ហរសក្ាបយុ់វជន 
• ភាគរយននកាល ខំពលកម្មផដ្លានក្សាប ់

ានបង្ខកើនជំនាញ ឬបណតុ ឹះជំនាញថមី/ ្លខ-
កាត្ក់ម្មវធិីសិកាផ្អកង្លើការង្ហរ   

• ចំនួនក្កុម្ក្បឹកាជំនាញតាម្វស័ិយថមី ផដ្ល
ានបង្ខកើត្និខានដ្ំង្ណើ រការ 

៤. អភាិលកិចច និខ
ភាពជាអនកដ្ឹកនា ំ

• ការបង្ខកើនក្បសិទធភាពននភាពជាអនក-
ដ្ឹកនា/ំយនតការង្ៅក្គឹឹះសាែ ន TVET 

• ការង្ធវើឱ្យក្បង្សើរង្ ើខនូវការរមួ្បញ្ចូ ល
ោន  និខការសក្ម្បសក្ម្ួលកិចចខ្ិត្ខ្ំ
ក្បឹខផក្បខក្គបត់្ួអខគពាកព់ន័ធង្ៅកនុខ 
ក្បពន័ធ TVET 

• ការបង្ខកើត្ក្បពន័ធក្ត្ួត្ពិនិត្យ និខ 
វាយត្នម្លក្បកបង្ដ្ឋយក្បសិទធភាព 

• ការពក្ខឹខក្បសិទធភាពទិនននយ័
សក្ាបក់ារង្ធវើផ្នការនិខការ
សង្ក្ម្ចចិត្ត 

• ការង្លើកកម្ពស់គណង្នយយភាព និខ
ការ្តល់សវ័យភាពដ្ល់ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET 

• ការពក្ខឹខ និខ្តល់អំណាចដ្ល់គណៈកាម -
ធិការជាត្ិបណតុ ឹះបណាត លង្លើត្ួនាទី និខ
ការទទួលខុ្សក្ត្ូវផដ្លានផកសក្ម្ួល  

• ការកំណត្សូ់ចនាករផដ្លង្តត ត្ង្លើម្ុខ្ង្ហរ
ននក្បពន័ធ TVET និខជំរុញរង្បៀបវារៈ
សក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍជំនាញតាម្រយៈង្ោល
នង្យ-ាយអនតរវស័ិយ 

• ចំនួនវវិាទង្ោលនង្យាយអនតរក្កសួខ/ 
សាែ បន័ ក្ត្ូវានកំណត្ ់និខង្ដ្ឋឹះក្សាយ 

• ក្បពន័ធនិខដ្ំង្ណើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និខវាយ-
ត្នម្ល ក្ត្ូវានបង្ខកើត្ង្ ើខ 

• ចំនួនសាែ បន័ក្សាវក្ជាវ និខអភវិឌ្ឍន ៍ក្ត្ូវ
ានបង្ខកើត្ង្ ើខ 
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លរ សសរសតម្ភ  ង្ោលបំណខគនលឹឹះ សូចនាកររអនុវត្តនផ៍ដ្លានង្សនើង្ ើខ 
• ការបង្ខកើត្ផ្នកក្សាវក្ជាវនិខអភវិឌ្ឍន ៍

TVET - ក្កុម្្ដល់ង្យបល់សក្ាប់
ក្កសួខការង្ហរ និខបណដុ ឹះបណាដ ល
វជិាា ជីវៈ និខត្ួអខគពាកព់ន័ធង្្សខង្ទៀត្
សក្ាប ់TVET 

៥. ការ្តល់ហិរញ្ា -
បបទាន និខចីរភាព  

• ង្លើកកម្ពស់ក្បសិទធ្ល (្លិត្-
ភាព) និខេ័កតិេិទ្ធិភារ (បចចយ័) នន
យនតការ្តល់ម្ូលនិធិផដ្លាន-
ក្សាបរ់បស់ម្ូលនិធិអភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ 

• ពក្ខឹខការក្គបក់្គខហិរញ្ា វត្ែុនន
ក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះបណាត លសាធារ-
ណៈង្ឆ្ព ឹះង្ៅរកការអនុវត្តផ្អកង្លើ
លទធ្ល និខសវ័យភាពរបស់
ក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះបណាត លជំនាញ 

• បង្ខកើនវភិាជនថ៍វកិាជាត្សិក្ាប ់
TVET/ការអភវិឌ្ឍជំនាញ 

• បង្ខកើនក្បសិទធភាពង្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធ 
និខម្ូលនិធិផដ្លានក្សាបព់ីនដ្គូ 
ដូ្ចជា អខគការម្និផម្នរដ្ឋឋ ភាិល 
អខគការអនតរជាត្ិ វស័ិយឯកជន។ល។ 

• ការ្តល់ម្ូលនិធិង្ដ្ឋយ្ារភាា បង់្ៅនឹខ
លទធ្លចុខង្ក្កាយរបស់គង្ក្ាខ/កម្មវធិី 

• បង្ខកើត្សូចនាករសតីពីភាពង្ជាគជយ័របស់
ម្ូលនិធិអភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ 

• ការរមួ្បញ្ចូ លកម្មវធិី/គង្ក្ាខង្្សខៗោន  

 

តួនាទីរបសត់ួអខគពាក្ព់័នធសខំាន់ៗ   

ង្ោលបំណខននសសរសតម្ភនីម្យួៗកនុខផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវអាចសង្ក្ម្ចាន តាម្រយៈការចូលរមួ្
ចំផណក និខការចូលរមួ្របស់តួ្អខគពាកព់ន័ធសំខាន់ៗ ននក្បពន័ធង្អកូ ូសីុ TVET ង្ៅកម្ពុជា។ តារាខខាខ
ង្ក្កាម្ បង្ហា ញពីតួ្នាទីរបស់រាជរដ្ឋឋ ភាិល ក្កសួខពាកព់ន័ធ វស័ិយឯកជន (ឧសាហកម្ម និខនិង្យជក) 
អនក ត្ល់ការបណតុ ឹះបណាត ល ក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះបណាត ល សហគម្ន ៍(ទីក្បឹកាអាជីព អនកសិកា ឪពុកាត យ 
និខក្គូបង្ក្ខៀន) អខគការម្និផម្នរដ្ឋឋ ភាិល និខអខគការអនតរជាតិ្ កនុខការកសាខក្បពន័ធង្អកូ ូសីុ TVET  
ជំុវញិសសរសតម្ភទាខំ៥ ននផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវសតីពី ការអភវិឌ្ឍជំនាញ។  
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ល.រ សសរសតម្ភ ត្ួនាទីរបស់ត្ួអខគពាកព់ន័ធ 
១. ការពក្ខឹខគុណភាព 

និខសតខដ់្ឋ 
រាជរដ្ឋឋ ភាិលកម្ពុជា & ក្កសួខពាកព់ន័ធ 

• ជំរុញអនតរាគម្នត៍ាម្រយៈការសក្ម្បសក្ម្ួលរបស់គណៈកាម ធិការដ្ឹកនា ំ
ផដ្លានការចូលរមួ្ពីត្ំណាខរដ្ឋឋ ភាិល អខគការម្និផម្នរដ្ឋឋ ភាិល 
ឧសាហកម្ម និង្យជក និខនិង្យជិក 

• ង្ដ្ើរត្ួជាអនកផថរកាក្កបខ្ណ័ឌ គុណវុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា ង្ដ្ើម្បធីានាាននូវ
អនុង្លាម្ភាព ការពក្ខឹខ និខការក្ត្ួត្ពិនិត្យជាក្បោ។ំ 
 

វស័ិយឯកជន 
• ្តល់នូវធាតុ្ចូលខាខផ្នកត្ក្ម្ូវការកនុខការអភវិឌ្ឍគុណវុឌ្ឍ ិនិខសតខដ់្ឋរ ង្ដ្ឋយ

ានត្ំណាខពីថាន កដ់្ឹកនាកំនុខវស័ិយឧសាហកម្ម, សហពន័ធនិង្យជក, ក្កុម្
អនក្ដល់ង្យបល់ ង្ដ្ើម្បធីានាាននូវភាពបនសុោីន ង្ៅនឹខឧសាហកម្ម។ 

 
អនក្តល់ការបណតុ ឹះបណាត ល, ក្គឹឹះសាែ នអបរ់/ំបណតុ ឹះបណាត ល 

• ្តល់នូវធាតុ្ចូលផ្នក្គត្់្ គខអ់ំពីង្សចកតីរពំឹខទុករបស់អនកចូលរមួ្កម្មវធិី 
បណតុ ឹះបណាត លង្ៅក្គបក់្កុម្ង្ោលង្ៅង្្សខៗោន  ដូ្ចជាស្រសតី ក្កុម្ង្ហយរខ
ង្ក្ោឹះ និខ សិសសង្ាឹះបខក់ារសិកា។ល។  

 

សហគម្ន ៍
• ផកសក្ម្ួល TVET ង្ដ្ើម្បងី្្លើយត្បង្ៅនឹខត្ក្ម្ូវការរបស់ក្កុម្សហគម្ន,៍ 

ធានាថា សតខដ់្ឋ TVET កំពុខក្ត្ូវានអនុវត្ត និខអនុង្លាម្តាម្ង្ោល
ការណ៍ផណនា ំនិខក្កបខ្ណ័ឌ ោាំចទ់ាខំអស់ 

• ្តល់ធាតុ្ចូល និខម្ត្ិង្យបល់ ង្លើសតខដ់្ឋម្ុខ្របរ និខគំរូកម្មវធិីសិកាផដ្ល
ានង្រៀបចំ  

• ្តល់ធាតុ្ចូលង្លើង្សចកតីរពំឹខទុករបស់អនកសិកា បញ្ញា កនុខត្ំបន ់និខបញ្ញា  
(សខគម្ ង្សដ្ឋកិចច ការអបរ់)ំ សក្ាបក់ារបណតុ ឹះបណាត លផដ្លផ្អកង្លើត្ក្ម្ូវការ  

• ង្រៀបចំសិកាេ សាលា្សពវ្ាយការយល់ដ្ឹខ និខពិង្ក្ោឹះង្យបល់ជាក្បោ ំ
ង្ដ្ើម្បពីិភាកាអំពីនិនាន ការថមីៗ និខកំផណទក្ម្ខ ់

• ្ដល់ម្ត្ិង្យបល់ឱ្យានទានង់្ពលង្វលាង្លើគុណភាពននការបណតុ ឹះបណាត ល។ 
 

អខគការម្និផម្នរដ្ឋឋ ភាិល និខអខគការអនតរជាត្ិ 
• ោកំ្ទរាជរដ្ឋឋ ភាិល និខក្កសួខ ង្ដ្ើម្បបីនសុកី្កបខ្ណ័ឌ គុណវុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា 

ជាម្យួនឹខសតខដ់្ឋអនតរជាត្ិ និខផចករផំលកនូវបទពិង្សាធនល៍អៗពីអនតរជាត្ិ
សក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍគុណភាព និខសតខដ់្ឋរ 
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ល.រ សសរសតម្ភ ត្ួនាទីរបស់ត្ួអខគពាកព់ន័ធ 
• ្តល់ការោកំ្ទផ្នកហិរញ្ា វត្ែុ និខ បង្ចចកង្ទសង្លើការបណតុ ឹះបណាត ល យុទធសាស្រសត 

និខង្រៀបចំបង្ខកើត្ទីតាខំបណតុ ឹះបណាត ល និខ្ដល់ឧបករណ៍និខក្បពន័ធបង្ចចក
វទិា។ 
 

២. ការង្លើកកម្ពស់កិត្តិនាម្ 
និខការ្សពវ្ាយ 

រាជរដ្ឋឋ ភាិលកម្ពុជា និខក្កសួខ 
• ង្ដ្ើរត្ួនាទីជាអនកដ្ឹកនា ំកនុខការ្តល់ទិសង្ៅកសាខកិត្តិនាម្ ក្សបោន ង្ៅតាម្

យុទធសាស្រសត និខផ្នការជាត្ិដ្នទង្ទៀត្ 
• សក្ម្បសក្ម្ួលជាម្យួត្ួអខគពាកព់ន័ធ (ឧសាហកម្ម និខសាែ បន័) ង្ដ្ើម្បអីបរ់ ំ

និខពក្ខឹខការអនុវត្តតាម្យុទធសាស្រសតកសាខកិត្តិនាម្ 
• បង្ខកើត្ង្ោលនង្យាយ និខកម្មវធិីង្លើកកម្ពស់លទធភាពទទួលានការ 

បណតុ ឹះបណាត លរបស់ក្កុម្ង្ហយរខង្ក្ោឹះ និខង្លើកកម្ពស់សហក្គិនភាព។ 
  

វស័ិយឯកជន 
• ោកំ្ទយុទធនាការកសាខកិត្តិនាម្ង្ដ្ឋយ្តល់នូវការអនុវត្តជាកផ់សតខផដ្ល 

ពាកព់ន័ធ និខបទពិង្សាធនង៍្ជាគជយ័ននភាពជានដ្គូជាម្យួឧសាហកម្ម 
• ្តល់ការផណនានំិខឱ្កាសសក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍសហក្គិនភាព ការហវឹកហវឺន          

កូនជាខ។ល។ 
 
អនក្តល់ការបណតុ ឹះបណាត ល ក្គឹឹះសាែ នអប់រ/ំបណតុ ឹះបណាត ល 

• ធានាាននូវការអនុវត្តយុទធសាស្រសតកសាខកិត្តិនាម្  
ទូទាខំក្បង្ទស ក្បកបង្ដ្ឋយក្បសិទធភាព និខការង្ក្បើក្ាស់សាភ រអបរ់ ំ
្សពវ្ាយ  

• ទាកទ់ាញសិសសឱ្យចូលរមួ្តាម្រយៈការង្ក្បើក្ាស់សារ ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ ង្ដ្ើម្បជីំរុញ
ភាពង្ជឿជាកង់្លើខ្លួនឯខរបស់សិសស និខការកសាខង្ករ តិ៍ង្ឈាម ឹះរបស់វស័ិយ
អបរ់ ំ

 
សហគម្ន ៍

• ធានាថា ង្បកេជនយល់ដ្ឹខពីអត្ែក្បង្យជនរ៍បស់ TVET និខវធិីោកំ្ទពួកង្គ
កនុខការអភវិឌ្ឍអាជីព  

• កំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណអនកទទួល្ល និខង្ធវើឱ្យសហគម្នា៍នការយល់ដ្ឹខពី
គង្ក្ាខ និខកម្មវធិី TVETនានា ង្ៅថាន កត់្ំបន/់ថាន កង់្ខ្ត្ត 

• ជួយ កសាខម្ុខ្ាត្ន់នក្បពន័ធង្អកូ ូសីុ TVET កម្ពុជា ង្ៅកក្ម្តិ្សកល
ង្ដ្ើម្បបីង្ខកើត្ង្សចកតីក្ាថាន ផ្នកជំនាញ។ 
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អខគការម្និផម្នរដ្ឋឋ ភាិល និខអខគការអនតរជាត្ិ 

• ្ដល់ការោកំ្ទដ្ល់យុទធនាការទី្ារតាម្រយៈការបង្ខកើនទក្ម្ខន់ន “ជំនាញ         
កម្ពុជាផដ្លានគុណក្បង្យជន”៍ ជាម្យួនឹខភាពជានដ្គូអនតរជាត្ិ, ការចូល
រមួ្របស់ភាន កង់្ហរ្សពវ្ាយ និខការ្សពវ្ាយជាសាធារណៈក្សបង្ៅតាម្
យុទធសាស្រសតជាត្ិកសាខកិត្តិនាម្។ 

៣. TVET ង្្លើយត្បនឹខ
ឧសាហកម្ម 

រាជរដ្ឋឋ ភាិលកម្ពុជា & ក្កសួខ 
• អនុវត្តង្ោលនង្យាយ និខការង្លើកទឹកចិត្ត (ហិរញ្ា វត្ែុ និខម្និផម្នហិរញ្ា

វត្ែុ) ង្ដ្ើម្បងី្លើកទឹកចិត្តដ្ល់កម្មវធិីភាពជានដ្គូផ្អកង្លើត្ក្ម្ូវការឧសាហកម្ម 
• ្តល់នូវង្សវាកម្ម្គូ្គខការង្ហរក្បកបង្ដ្ឋយក្បសិទធភាព ង្ដ្ើម្បកីាត្ប់នែយ 

នថលង្ដ្ើម្ និខភាពអត្ក់ារង្ហរង្ធវើរយៈង្ពលផវខ (ង្ក្ចើនជាខ៦ផខ្)។ 
វស័ិយឯកជន 

• ង្ដ្ើរត្ួជាភាន កង់្ហរជំរុញភាពតល ស់បតូរង្ដ្ឋយទទួលសាគ ល់ការបណតុ ឹះបណាត ល
ជំនាញ និខបខន់ថលបុពវលាភជំនាញដ្ល់កាល ខំពលកម្មជំនាញ 

• ចូលរមួ្យ៉ា ខសកម្មតាម្រយៈការចុឹះហត្ែង្លខាង្លើអនុសារណៈនន 
ការង្យគយល់ោន ង្ៅក្គបដ់្ំណាកន់នការបណតុ ឹះបណាត ល ដូ្ចជា ការអភវិឌ្ឍ
កម្មវធិីសិកា, ាឋកថារបស់វាគមិន, ការបណដុ ឹះបណាដ លង្ដ្ឋយការបំង្ពញ
ការង្ហរតទ ល់, ការ្តល់ការង្ហរ។ល។  

• ង្ធវើបចចុបបននភាពក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះបណាត លសតីពី ការអភវិឌ្ឍចុខង្ក្កាយង្លើការ
ក្គបក់្គខធនធានម្នុសស និខ ទំនាកទ់ំនខឧសាហកម្ម 

 
អនក្តល់ការបណតុ ឹះបណាត ល ក្គឹឹះសាែ នអប់រ/ំបណតុ ឹះបណាត ល 

• ដ្ឹកនាគំង្ក្ាខ និខកម្មវធិីភាពជានដ្គូឧសាហកម្ម 
• ង្ធវើការរមួ្ោន ជាម្យួឧសាហកម្ម ង្ដ្ើម្បបីង្ខកើត្ ក្កបខ្ណ័ឌ ជំនាញផដ្លអាច

ទុកចិត្តានផដ្លសិកាេ កាម្អាចកំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណជាម្យួនិង្យជក។ 
 
សហគម្ន ៍

• ការចូលរមួ្យ៉ា ខសកម្មពីសហគម្នក៍នុខការង្រៀបចំបង្ខកើត្ភាពជានដ្គូ 
• ្តល់ជូននូវធនធាន និខការ្ារភាា ប ់(ង្តត ត្ង្លើអាជីវកម្មកនុខម្ូលដ្ឋឋ ន)  

ង្ៅនឹខក្គឹឹះសាែ ន TVET។ 
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អខគការម្និផម្នរដ្ឋឋ ភាិល និខអខគការអនតរជាត្ិ 
• អនុម្ត័្គង្ក្ាខ និខកម្មវធិីសាកលបខភាពជានដ្គូឧសាហកម្ម ឱ្យានង្ក្ចើន

តាម្ផដ្លអាចង្ធវើង្ៅាន។ សកម្មភាពង្នឹះនឹខ្តល់នូវកាល ខំរុញក្ោន និខ 
និចលភាពោាំច ់

• ្តល់នូវការយល់ដ្ឹខពាកព់ន័ធង្លើការតល ស់បតូរឧសាហកម្មនិខទិដ្ឋភាពង្សដ្ឋកិចច
សកល ឬកនុខត្ំបន ់ផដ្លអាចជឹះឥទធិពលដ្ល់ សាែ នភាពរបស់ក្បង្ទសកម្ពុជា។ 

៤. អភាិលកិចច និខភាព
ជាអនកដ្ឹកនា ំ

រាជរដ្ឋឋ ភាិលកម្ពុជា និខក្កសួខ 
• ង្រៀបចំ និខអនុវត្តការបង្ខកើត្ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញខ្ពស់បំ្ុត្ ង្ដ្ឋយានការចូល

រមួ្ពីត្ួអខគពាកព់ន័ធសំខាន់ៗ  (ឧ. អនកដ្ឹកនាឧំសាហកម្មគនលឹឹះ អនកសិកា និខ
ក្កុម្អនក្តល់ង្យបល់ល។) 

• សក្ម្បសក្ម្ួលការក្បជុំក្កុម្ក្បឹកា ង្ដ្ើម្បកីំណត្ ់និខង្ដ្ឋឹះក្សាយបញ្ញា
ង្ោលនង្យាយ និខភាពម្និក្បទាកក់្កឡាោន ននអនតរក្កសួខ/សាែ បន័នា
នា។ 
 

វស័ិយឯកជន 
• ចូលរមួ្កនុខជាអនកត្ួអខគពាកព់ន័ធសំខាន់ៗ  (ត្ំណាខឱ្យឧសាហកម្ម និខ

និង្យជិក) កនុខការធានានូវភាពង្ជាគជយ័ននក្បពន័ធអភាិលកិចច ផដ្លបង្ខកើត្
ង្ ើខសក្ាបក់្បពន័ធង្អកូ ូសីុ TVET  

• ចូលរមួ្ចំផណកកនុខការកសាខក្បពន័ធង្អកូ ូសីុ តាម្រយៈការក្សាវក្ជាវ និខ
ការអភវិឌ្ឍ។ 

 

អនក្តល់ការបណតុ ឹះបណាត ល ក្គឹឹះសាែ នអប់រ/ំបណតុ ឹះបណាត ល 
• ង្ដ្ើរត្ួជាអនកពាកព់ន័ធ ង្ៅកនុខរចនាសម្ពន័ធអភាិលកិចច TVET ផដ្លាន

ក្សាបង់្ដ្ើម្បជីួយ ត្ក្ម្ខទ់ិសង្ៅង្ោលនង្យាយ និខការសក្ម្បសក្ម្ួល 
• ្តល់នូវការោកំ្ទកនុខការង្ធវើសកម្មភាពក្សាវក្ជាវ និខអភវិឌ្ឍនង៍្ៅកម្ពុជា  

(ង្តត ត្ង្លើការវាយត្នម្ល បចចយ័ននកម្មវធិីអភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញផដ្លានក្សាប ់  និខ
ការអភវិឌ្ឍង្សៀវង្ៅ “ស” (White Papers) សដីពីការអបរ់បំណដុ ឹះបណាដ ល
បង្ចចកង្ទស និខវជិាា ជីវៈ)។ 
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 សហគម្ន ៍

• ការចូលរមួ្យ៉ា ខសកម្មរបស់សខគម្សីុវលិ និខនដ្គូសខគម្កនុខង្ោលនង្យាយ 
និខការសង្ក្ម្ចចិត្តកនុខបរបិទទូលំទូលាយននការតល ស់បតូរគំរូ ពីលំនាកំ្គបក់្គខ
ផបបក្បនពណី ង្ៅលកេណៈពហុត្ួអខគពាកព់ន័ធននង្ោលគំនិត្អភាិលកិចច។ 

 

អខគការម្និផម្នរដ្ឋឋ ភាិល និខអខគការអនតរជាត្ិ 
• ្តល់ហិរញ្ាបបទានដ្ល់គង្ក្ាខ/កម្មវធិីពាកព់ន័ធផដ្លបង្ខកើត្លទធ្ល និខបចចយ័ 

ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ 
• ្តល់នូវការយល់ដ្ឹខពាកព់ន័ធង្លើការតល ស់បតូរឧសាហកម្មនិខទិដ្ឋភាពង្សដ្ឋកិចច

សកល ឬកនុខត្ំបន ់ផដ្លប៉ាឹះពាល់ដ្ល់ ជឹះឥទធិពលដ្ល់សាែ នភាពរបស់
ក្បង្ទសកម្ពុជា 

• ង្រៀបចំង្វទិកាសក្ាបក់ិចចសហការអនតរជាត្ិង្ដ្ើម្បពីក្ខឹខការក្សាវក្ជាវ និខ 
អភវិឌ្ឍនង៍្ៅកនុខវស័ិយង្នឹះ។  

៥. ការ្តល់ហិរញ្ាបបទាន 
និខចីរភាព 

រាជរដ្ឋឋ ភាិលកម្ពុជា និខក្កសួខ 
• ង្រៀបចំក្កបខ្ណ័ឌ ង្ោលនង្យាយ និខង្ធវើការសង្ក្ម្ចចិត្តង្លើយនតការ្តល់

ម្ូលនិធិ ផដ្លរមួ្ាន ការង្លើកទឹកចិត្តផ្នកពនធ។ កម្មវធិី/គង្ក្ាខង្្សខៗោន
អាចង្ក្បើការង្លើកទឹកចិត្តង្្សខៗោន  (ហិរញ្ា វត្ែុ និខម្និផម្នហិរញ្ា វត្ែុ)។ 

 

វស័ិយឯកជន 
• ង្ដ្ើរត្ួជាាច ស់គង្ក្ាខ/កម្មវធិី ង្ដ្ើម្បធីានានូវការអនុវត្តក្បកបង្ដ្ឋយង្ជាគជយ័  
• ទទួលខុ្សក្ត្ូវចំង្ពាឹះការអនុវត្តសូចនាករផដ្លានកំណត្ ់និខឯកភាពោន

ង្ៅវញិង្ៅម្ក សក្ាបគ់ង្ក្ាខ/កម្មវធិីង្្សខៗ។  
 

អនក្តល់ការបណតុ ឹះបណាត ល ក្គឹឹះសាែ នអប់រ/ំបណតុ ឹះបណាត ល 
• ្តល់លំនានំនចំណូលនិខចំណាយ ង្ដ្ើម្បី្ តល់នូវសកាត នុពលភាពសក្ាប់

និរនតរភាពផ្នកហិរញ្ា វត្ែុ 
• តាម្ដ្ឋនការង្ក្បើក្ាស់ថវកិាតាម្សូចនាករ និខង្ពលង្វលាផដ្លានឯកភាពោន ។ 

 
 

សហគម្ន ៍
• ោកំ្ទផ្នកហិរញ្ា វត្ែុដ្ល់ក្គឹឹះសាែ ន TVET ង្ដ្ើម្បងី្លើកកម្ពស់លទធភាពទទួល

ាន និខការ្សពវ្ាយ ។ 
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ល.រ សសរសតម្ភ ត្ួនាទីរបស់ត្ួអខគពាកព់ន័ធ 
• ង្ដ្ើរត្ួជាអនកពាកព់ន័ធដ្សំ៏ខានក់នុខការក្ត្ួត្ពិនិត្យង្លើការង្ក្បើក្ាស់ម្ូលនិធិ 

TVET។ 
 
អខគការម្និផម្នរដ្ឋឋ ភាិល និខអខគការអនតរជាត្ិ 

• ្តល់ហិរញ្ាបបទានដ្ល់គង្ក្ាខ/កម្មវធិីពាកព់ន័ធបផនែម្ផដ្លបង្ខកើត្នូវលទធ-
្ល និខ្លជឹះក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ។ 

ង្ទាឹះបីជាសសរសតម្ភ និខង្ោលបំណខផដ្លានង្រៀបរាបខ់ាខង្លើ ដ្ល់ជាមូ្លដ្ឋឋ នក្គឹឹះសក្ាប់
ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវសដីពីការអភវិឌ្ឍជំនាញផ អ្កង្លើលទធ្លលម្អតិ្ និខានការកំណត្ង់្ពលង្វលាជាកល់ាក់
កង៏្ដ្ឋយ ោាំចណ់ាស់ក្តូ្វានក្បពន័ធក្តួ្ត្ពិនិត្យ និខវាយត្នម្លក្បកបង្ដ្ឋយក្បសិទធភាព។  
 

ការក្តួតពនិិតយ  

ក្បពន័ធក្តួ្ត្ពិនិត្យ និខវាយត្នម្លក្បកបង្ដ្ឋយក្បសិទធភាព គឺជាគនលឹឹះមូ្លដ្ឋឋ នភស័តុតាខ ននការ
ង្រៀបចំផ្នការ និខការសង្ក្ម្ចចិត្ត ។ ង្លើសពីង្នឹះង្ៅង្ទៀត្ ការ ត្ល់ការរាយការណ៍វឌ្ឍនភាពជាក្បោំ
សតីពី “សកម្មភាពផដ្លានអនុវត្ត និខសកម្មភាពផដ្លម្និអាចអនុវត្តទានង់្ពលង្វលា” កនុខការធានានូវ
ត្ាល ភាព គណង្នយយភាព និខការសិកាង្លើបរបិទគង្ក្ាខ។ ដូ្ង្ចនឹះ ង្ដ្ើម្បធីានានូវក្បសិទធភាព  ននការ  
អនុវត្តផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវ គួរទទួលានការោកំ្ទ ង្លើការក្តួ្ត្ពិនិត្យ និខវាយត្នម្លង្ដ្ឋយគណៈកាម ធិការជាតិ្
បណតុ ឹះបណាត ល (គ.ជ.ប.ប) ង្ដ្ឋយានការោកំ្ទពីក្កសួខការង្ហរនិខបណដុ ឹះបណាដ លវជិាា ជីវៈ ានសារៈ
សំខានណ់ាស់។ ក្កបខ្ណ័ឌ ក្តួ្ត្ពិនិត្យ និខវាយត្នម្ល ការអនុវត្តវស័ិយតាម្ផបបឌី្ជីថលក្តូ្វានបង្ខកើត្
ង្ ើខ ង្ដ្ើម្បងី្កាត បយកនូវវឌ្ឍនភាពង្ៅទូទាខំសរសរសដម្ភ ង្ោលបំណខ និខសូចនាករ ផដ្លានកំណត្់
ង្ៅកនុខផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវង្នឹះ។ កនុខង្នាឹះ ក្ចកោបយ់កជំនាញជាតិ្ អាចក្តូ្វានបង្ខកើត្ង្ ើខ ង្ដ្ឋយ 
រមួ្ានតួ្អខគពាកព់ន័ធចំនួន៣ ៖ ក្គឹឹះសាែ នឧសាហកម្ម ក្គឹឹះសាែ នTVET និខការចូលរមួ្របស់បុរស និខ
ស្រសតីផដ្លកខវឹះការង្ហរ។ តាម្រយៈក្ចកោបយ់កជំនាញជាតិ្ ក្គឹឹះសាែ នឧសាហកម្មនឹខក្តូ្វជូនដំ្ណឹខអំពី
ត្ក្មូ្វការជំនាញរបស់ពួកង្គ ចំង្ពាឹះក្គឹឹះសាែ ន TVET ក្តូ្វចុឹះង្ឈាម ឹះសក្ាបក់ារបណតុ ឹះបណាត ល ដួ្ចង្នឹះ
បុរសនិខស្រសតីផដ្លកខវឹះការង្ហរអាចនឹខទទួលានពត័្ា៌នទាខំអស់ អំពីត្ក្មូ្វការននការអភវិឌ្ឍជំនាញ
របស់ពួកង្គ ។ បនាទ បម់្ក ក្ចកោបយ់កជំនាញជាតិ្ នឹខបញ្ចូ លង្ដ្ើម្បតីាម្ដ្ឋនសម្ទិធិ្ល ននង្ោលង្ៅបណតុ ឹះ
បណាត លកនុខង្ពលង្វលាជាកផ់សតខ នឹខង្ធវើការវាយត្នម្លង្លើបញ្ញា ក្បឈម្នានា និខបង្ខកើត្យុទធសាស្រសត 
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កាត្់បនែយហានិភយ័(តាម្ត្ក្មូ្វការ)។ ត្ក្មូ្វការននការក្តួ្ត្ពិនិត្យ និខឧបករណ៍ផដ្លក្តូ្វង្ក្បើក្ាស់ 
អាចក្តូ្វានបង្ខកើត្ង្ ើខសក្ាបសូ់ចនាករនីម្យួ  ៗង្ដ្ើម្បធីានាភាពចាស់លាស់។   

ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវសដីពីការអភិវឌ្ឍជំនាញលម្អិត្សក្ាប់កម្ពុជាផដ្លរួម្ានកិចចអនតរាគម្ន៍ ង្ដ្ើម្បី
សង្ក្ម្ចទិសង្ៅននសរសរសដម្ភទាខំ៥ ានផចខកនុខផ ន្កដូ្ចខាខង្ក្កាម្។ 
 

សក្មមភាពតក្មខ់ទសិ និខង្ពលង្វលាននផ្នទីបង្ហា ញ្លូវសដពីីការអភិវឌ្ឍជំនាញង្ៅក្មពជុា 

ផ្នទីបង្ហា ញ ល្ូវសដីពីការអភវិឌ្ឍជំនាញផដ្លានង្លើកង្ ើខង្ៅកនុខផ ន្កង្នឹះ ក្គបដ្ណត បរ់ាល់
អនតរាគម្នោ៍ាំច ់ង្ដ្ើម្បសីង្ក្ម្ចង្ោលបំណខននសសរសតម្ភទាខំ៥។ អនតរាគម្ននី៍ម្យួៗ ក្តូ្វានោត្ង់្ៅ 
តាម្ក្បង្ភទននង្ោលបំណខ និខានទិដ្ឋភាពដូ្ចខាខង្ក្កាម្៖ 

• សូចនាករននការអនុវត្ត៖ វាស់ផវខភាពង្ជាគជយ័ននអនតរាគម្ន ៍
• សូចនាករឆ្ន មូំ្លដ្ឋឋ ន៖ វឌ្ឍនភាពផដ្លសង្ក្ម្ចានង្ៅឆ្ន ២ំ០២១ ក្បសិនង្បើអនតរាគម្នា៍ន

អនុវត្តរចួង្ហើយ ង្ៅកនុខក្បពន័ធង្អកូ ូសីុ TVET បចចុបបននកនុខកម្មវធីិ/គង្ក្ាខណាម្យួ 
• ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន ៖ំ ង្ោលង្ៅផដ្លក្តូ្វសង្ក្ម្ច សក្ាបអ់នតរាគម្នក៍នុខរយៈង្ពលខ្លី ម្ធយម្ និខផវខ 
• ក្កសួខ/សាែ បន័ទទួលខុ្សក្តូ្វ៖ អខគការ/សាែ បន័ផដ្លទទួលខុ្សក្តូ្វចំង្ពាឹះអនតរាគម្ន៍ 
• ការបនសុនឹីខយុទធសាស្រសត៖ ង្ោលនង្យាយនានា/ង្ោលនង្យាយានក្សាបទ់ាខំឡាយណា 

ផដ្លអនតរាគម្នា៍នបនសុជីាម្យួ 
• ការបនសុនឹីខង្ោលង្ៅអភវិឌ្ឍនក៍្បកបង្ដ្ឋយចីរភាព ង្ោលង្ៅអភវិឌ្ឍនក៍្បកបង្ដ្ឋយចីរភាព 

ផដ្លអនតរាគម្ននឹ៍ខចូលរមួ្ចំផណកដ្ល់៖
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

1. ការពក្ខឹខគុណភាព និខសតខ់ដ្ឋ  

ង្ឆ្ព ឹះង្ៅរកការអនុវត្តង្ពញង្លញននក្កបខ្ណ័ឌ គុណវុឌ្ឍជិាត្កិម្ពុជា 

១.១ 

បង្ខកើត្ក្កបខ្ណ័ឌ រមួ្ម្យួ ជាការ
ផណនា/ំដ្ំង្ណើ ការជាជំហានៗ  
ង្ដ្ើម្បអីភវិឌ្ឍ ពិនិត្យង្ ើខវញិ 
និខការអនុម្ត័្កញ្ចបស់តខដ់្ឋ
ជាត្ិតាម្ម្ុខ្របរ / គុណវុឌ្ឍ ិ

ការអនុង្លាម្
តាម្ក្កបខ្ណ័ឌ
ង្ៅតាម្ ក្កុម្

ក្បឹកាជំនាញតាម្
វស័ិយទាខំអស់  

 ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

ក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្  
វស័ិយផដ្ល
ានក្សាប់
ទាខំបនួ  

ការអនុង្លាម្តាម្ ក្កុម្
ក្បឹកាជំនាញតាម្វស័ិយ 
ង្្សខង្ទៀត្ និខង្ៅង្ពល
ផដ្លវាក្ត្ូវានបង្ខកើត្

ង្ ើខ  

ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញ
តាម្វស័ិយ ផដ្ល
ានការោកំ្ទពី 

DGTVET ក្កសួខ
ការង្ហរ និខបណដុ ឹះ
បណាដ លវជិាា ជីវៈ 

(ក.ប.) 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣  
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

១.២ 

បង្ខកើត្ក្កបខ្ណ័ឌ អភវិឌ្ឍនក៍ម្ម
វធិីសិកា ជាឯកសារជាកល់ាក់
ផដ្លបង្ហា ញពីា៉ា រា៉ា ផម្៉ាក្ត្ង្ដ្ើម្បី
ជួយ កនុខការអភវិឌ្ឍកម្មវធិី
សិកា និខកំណត្ល់ទធ្លនន
ការសិកា 

ការអនុង្លាម្
តាម្ក្កបខ្ណ័ឌ
អភវិឌ្ឍនក៍ម្មវធិី
សិកាង្ៅតាម្

ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញ
តាម្វស័ិយ 

 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

ក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្  
វស័ិយ ផដ្ល
ានក្សាប់
ទាខំបនួ 

ការអនុង្លាម្តាម្ 
 ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញតាម្       
វស័ិយង្្សខង្ទៀត្ និខង្ៅ
ង្ពលផដ្លវាក្ត្ូវាន

បង្ខកើត្ង្ ើខ 

ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញ
តាម្វស័ិយផដ្ល
ានការោកំ្ទពី 

DGTVET ក្កសួខ 
ក.ប. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា ឆ្ន  ំ
២០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

១.៣ 

បង្ខកើត្កញ្ចបស់តខដ់្ឋរជំនាញ 
សម្ត្ែភាព (កញ្ចបក់ម្មវធិី
សិកា សាភ រៈសិកា និខ
កញ្ចបវ់ាយត្នម្លសម្ត្ែភាព) 
ង្លើវស័ិយអាទិភាពបផនែម្ង្ទៀត្  

ចំនួនវស័ិយ / 
ឧសាហកម្ម
ផដ្លកញ្ចបក់្ត្ូវ
ានបង្ខកើត្ង្ ើខ  

 ក្កបខ្ណ័ឌ គុណ
វុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា 
កក្ម្តិ្ ២-៤ 
សក្ាបវ់ស័ិយ
សំណខ ់ការ្ លិត្ 
ជាខា៉ា សីុន និខ
ការង្ហរអគគិសនី 
ក្កបខ្ណ័ឌ គុណ
វុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា 
កក្ម្តិ្ ៥ (ឌ្ីបលូម្) 
សក្ាបក់ារង្ហរ

អគគិសនី  

វស័ិយកាត្ង់្ដ្រ 
និខ 

វាយនភណ័ឌ   

វស័ិយ
ង្ទសចរណ៍ 
 អាហារនិខ
ង្ភសជាៈ  

ការជីកផរ ៉ា 
និខរុករកផរ ៉ា 

ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញ
តាម្វស័ិយផដ្ល
ានការោកំ្ទពី 
DGTVET  
ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
 ចកេុវស័ិយកម្ពុជា ឆ្ន  ំ
២០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

១.៤ 

បង្ខកើត្កម្មវធិីសិកានិខសតខដ់្ឋ
សម្ត្ែភាពសក្ាបក់ារង្ហរ / 
ម្ខុ្របរផដ្លទាកទ់ខនឹខ 
បដ្ិវត្តឧសាកម្ម ៤.០ ជំនាញ
នាង្ពលអនាគត្ និខង្សដ្ឋកិចច 
នបត្ខ។ 

ភាគរយននកម្មវធិី
សិកានិខសតខដ់្ឋ
សម្ត្ែភាពក្ត្ូវ
ានបង្ខកើត្ង្ ើខ
សក្ាបក់ំណត្ ់

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
៣០% ៥០% ៨០% 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 

ផ្នការយុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍនជ៍ាត្ិឆ្ន  ំ
២០១៩-២០២៣ 
ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិម្ុខ្របរ និខ
ការង្ហរឆ្ន ២ំ០១៥-

២០២៥ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ ៧ 
និខ ១៣ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ត្ួនាទីភារកិចច
ការង្ហរ 

ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន  ំ
២០៣០/២០៥០ 

១.៥ 

កំណត្ក់្ចកសក្ាបក់ារចល័ត្
ង្ៅម្ក តាម្កក្ម្តិ្សម្ត្ែភាព
ខុ្សៗោន សក្ាបផ់្នកសិកា
ទាខំអស់ (បង្ចចកង្ទស និខ 
បង្ចចកវទិា ទូង្ៅ) 

ឯកភាពោន ង្លើ 
ក្ចក/ទិសង្ៅ
ចល័ត្ង្ៅម្ក 
ង្ៅក្គបក់ក្ម្តិ្

សិកា 

ក្បពន័ធ TVET 
ផដ្លានការឯក
ភាពពីគណៈកាម
ធិការជាត្ិបណតុ ឹះ 
បណាត ល (គ.ជ.ប.ប.) 

ង្ៅផខ្ធនូ ឆ្ន  ំ
២០០០ 

 កក្ម្តិ្ទិសង្ៅ
ចល័ត្ម្យួចំនួន
ផដ្លានក្សាប ់

១ - - 

គណៈកាម ធិការ
ជាត្ិបណតុ ឹះបណាត ល 

(គ.ជ.ប.ប.) 
DGTVET 

 ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣  

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

១.៦ 

ការបនសុងី្ៅនឹខក្កបខ្ណ័ឌ គុណ
វុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា ង្ៅនឹខសតខដ់្ឋ
អនតរជាត្ិ (ដូ្ចជាក្បង្ទស 
សិខាបុរ ីឥណាឌ ) 

ចំនួនក្កបខ្ណ័ឌ
ង្ៅកនុខត្ំបន ់/ 
សកលង្លាក 
ផដ្លបនសនីឹខ
ក្កបខ្ណ័ឌ គុណ
វុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា  

កនុខនាម្ជា
សាជិកនន
សាគម្ក្បជា

ជាត្ិអាសីុអាង្គនយ ៍
(អាសា ន) 

ក្កបខ្ណ័ឌ គុណ

៥ ១០ ១៥ 

គណៈកាម ធិការ
ជាត្ិបណតុ ឹះបណាត ល 

(គ.ជ.ប.ប.) 

 DGTVET 
ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ោលនង្យាយជាត្ិ 
TVET ឆ្ន ២ំ០១៧-

២០២៥ 

 ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

វុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា 
ក្ត្ូវបនសុងី្ៅនឹខ
ក្កបខ្ណ័ឌ គុណ
វុឌ្ឍកិ្បោតំ្ំបន ់

១.៧ 

អនុវត្តក្បពន័ធធានាគុណភាព 
ង្ដ្ឋយផ្អកង្លើក្កបខ្ណ័ឌ គុណ
វុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជាសក្ាបទ់ាខំ
ក្គឹឹះសាែ ន TVET សាធារណៈ
និខឯកជនង្ៅទូទាខំក្បង្ទស 

ក្គឹឹះសាែ ន TVET 
ទាខំអស់ អនុវត្ត

តាម្  

ក្គឹឹះសាែ ន TVET 
ទាខំអស់ ផដ្ល
សែិត្ង្ៅង្ក្កាម្
ក្កសួខ ក.ប.គឺ
សែិត្ង្ៅង្ក្កាម្
ការង្ធវើសវនកម្ម
គុណភាព 

ក្គឹឹះសាែ ន
ទាខំអស់
ផដ្លសែិត្
ង្ៅង្ក្កាម្
ក្កសួខ    
ង្្សខៗ  

ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET 
ទាខំអស់ 
ផដ្លម្និ
ផម្នជា
ក្គឹឹះសាែ ន 

- 

ក្កសួខ ក.ប.  
ក្កសួខ អ.យ.ក.គឺ
ជាសាែ បន័ធានា
ដ្ល់ការពិនិត្យនិខ 

វាយត្នម្ល 
DGTVET 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន  ំ
២០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

១.៨ 

ការបនសុោីន ននកម្មវធិីផដ្លាន
ក្សាបផ់ដ្លសែិត្ង្ៅង្ក្កាម្
ក្កសួខង្្សខៗ ឱ្យក្ត្ូវនឹខ
ក្កបខ្ណ័ឌ គុណវុឌ្ឍជិាត្កិម្ពុជា 

ភាគរយននវគគ
សិកា និខកក្ម្តិ្ 
ឱ្យក្សបង្ៅនឹខ 
ក្កបខ្ណ័ឌ គុណ
វុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា 

កម្មវធិីទាខំអស់
ផដ្លសែិត្ង្ៅ
ង្ក្កាម្ក្កសួខ    

ក.ប. គឺក្សបង្ៅ
នឹខ ក្កបខ្ណ័ឌ

១០០% ននវ ិ
ស័យអាទិ
ភាព ង្ៅ
ង្ក្កាម្ IDP 
ឆ្ន ២ំ០១៥-
២០២៥ 

ការបនសុនីន 
វស័ិយដ្នទ
ង្ទៀត្ផដ្ល
ានកំណត្់
សក្ាប ់   

ការបនសុនីន  
វស័ិយដ្នទ
ង្ទៀត្ផដ្ល
ានកំណត្់
សក្ាបរ់យៈ
ង្ពលង្នឹះ  

DGTVET ក្កសួខ 
ក.ប. 

 ក្កសួខ អ.យ.ក 
និខក្កសួខពាកព់ន័ធ

ង្្សខៗង្ទៀត្  

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

គុណវុឌ្ឍជិាត្ិ   
កម្ពុជា 

រយៈង្ពល
ង្នឹះ 

ចកេុវស័ិយកម្ពុជា ឆ្ន  ំ
២០៣០/២០៥០ 

១.៩ 

បង្ខកើត្ង្ោលការណ៍ផណនា/ំ
លកេណវនិិចឆយ័សក្ាបទ់ទួល
សាគ ល់គុណភាពវគគសិកាផដ្ល
អខគការម្និផម្នរដ្ឋឋ ភាិល និខ
អនក្តល់ការបណតុ ឹះបណាត ល
ឯកជនរមួ្ាន(ម្និកំណត្)់៖ 

• វសិាលភាព 

• ដ្ំង្ណើ រការននការទទួល
សាគ ល់វគគបណដុ ឹះបណាដ ល 

• វគគបណតុ ឹះបណាត លជំនាញ
រដ្ឋាល (រយៈង្ពល     
សាភ រ បរកិាេ រ និខសម្ត្ែ
ភាពក្គូ។ល។) 

 

 

ភាគរយននវគគ
សិកាផដ្លាន
ទទួលសាគ ល់
គុណភាព តាម្
ង្ោលការណ៍
ផដ្លានបង្ខកើត្

ង្ ើខ  

ការទទួលសាគ ល់
គុណភាពវគគ

សិកាផដ្លាន
អភវិឌ្ឍង្ហើយ ជា
ផ្នកម្យួនន 
គង្ក្ាខ របស់
ធនាោរអភវិឌ្ឍន៍
អាសីុ(ADB’s 
TVET SDP) 

ផ្នកអគគិសនី និខ
ការ្លិត្ 

៣០% ៥០% ៨០% 

គណៈកម្មការ     
សដខដ់្ឋជាត្ិ សម្ត្ែ
ភាព និខង្ធវើង្ត្សត 

ននគណៈ 
កាម ធិការជាត្ ិ   
បណតុ ឹះបណាត ល 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា ឆ្ន  ំ
២០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ការផកលម្អការកសាខសម្ត្ែភាពក្គបូណតុ ឹះបណាត លរបស់ TVET  

១.១០ 

បង្ខកើត្ង្សៀវង្ៅផណនាងំ្ោល
នង្យាយធនធានម្នុសស 
(HR) ង្ៅទូទាខំក្បង្ទស
សក្ាបក់្គូឧង្ទទស TVET 
ផដ្លក្គបដ្ណត បង់្លើទិដ្ឋភាព 
(ម្និកំណត្)់៖  

• បទដ្ឋឋ នននការង្ក្ជើសង្រ ើស
បុគគលិក និខការដ្ឋក់
ឱ្យង្ក្បើក្ាស់ (រមួ្ទាខំក្គូ  
ឧង្ទទស ផដ្លានបទ
ពិង្សាធនផ៍្នកឧសាហកម្ម 
វទិាសាែ នបណតុ ឹះ    
បណាត លជំនាញ           
សាធារណៈ) 

• ក្បភពននការង្ក្ជើសង្រ ើស
បុគគលិក 

ការអនុង្លាម្
តាម្ង្សៀវង្ៅ
ផណនាងំ្ោល
នង្យាយ

ធនធាន ម្នុសស
ង្ដ្ឋយ  វទិាសាែ ន 

TVET  

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

ក្គឹឹះសាែ ន   
TVET ទាខំ

អស់  

ក្គបក់្គឹឹះ
សាែ ន 

TVET សា
ធារណៈ
ទាខំអស់ 
(ង្លើក 

ផលខផត្ 
វទិាសាែ ន 
បណតុ ឹះ  

បណាត ល
ជំនាញ) 

ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET ទាខំ
អស់ ផដ្ល
ម្និផម្នជា
សាធារណៈ 

DGTVET 
 ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពី ក្កសួខ       
អ.យ.ក.  

និខក្កុម្ក្បឹកា 
ជំនាញតាម្វស័ិយ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

• ក្បង្ភទការង្ហរ និខលកេណៈ
ននការង្ហរ 

• ការវាយត្នម្ល និខការ
ង្ក្ជើសង្រ ើស 

• ផបបបទននការផត្ខតាខំ 

• អត្ែក្បង្យជនង៍្្សខៗ 

• ការសាកលបខ និខការ
បញ្ញា ក ់

• ផ្នការសំណខ  

១.១១ 

បង្ខកើត្ក្កបខ្ណ័ឌ រមួ្ម្យួ
សក្ាបក់ារទទួលសាគ ល់ ក្គូ
ឧង្ទទសឱ្យក្សបង្ៅនឹខ 
ក្កបខ្ណ័ឌ គុណវុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា  

ការអនុង្លាម្
តាម្ក្កបខ្ណ័ឌ
ផដ្លានបង្ខកើត្

ង្ ើខ 

 ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន  

វទិាសាែ ន
ជាត្ិបណតុ ឹះ 
បណាត ល
បង្ចចកង្ទស 

ក្គបក់្គឹឹះសាែ ន/ ក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្ 

វស័ិយផដ្លអនុវត្តការ
បណដុ ឹះបណាដ លក្គូឧង្ទទស 

DGTVET  
ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពកី្កសួខ  
អ.យ.ក.  

និខក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្វស័ិយ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET  

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

១.១២ 

បង្ខកើត្ង្ោលការណ៍ផណនាំ
ទូង្ៅសក្ាបក់ារបណតុ ឹះ 

បណាត លក្គូបង្ង្ហគ លរមួ្ាន៖ 

• លកេខ្ណឌ ត្ក្ម្ូវការចូល បំង្រ ើ
ការង្ហរ 

• រចនាសម្ពន័ធសតខដ់្ឋនន ការ
បណដុ ឹះបណាដ លក្គូឧង្ទទស 

• ាត្ិកាសតខដ់្ឋ 

• លកេណវនិិចឆយ័កនុខការ 
វាយត្នម្ល 

• កក្ម្តិ្ និខការ្តល់  
គុណវុឌ្ឍដិ្ល់ក្គូឧង្ទទស 

ការក្បកានខ់ាា ប់
ង្ៅនឹខង្ោល
ការណ៍ផណនាំ
ផដ្លានបង្ខកើត្

ង្ ើខ  

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

វទិាសាែ ន
ជាត្ិបណតុ ឹះ 
បណាត ល
បង្ចចកង្ទស 

ក្គបវ់ទិាសាែ ន/ក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្វស័ិយ ផដ្ល
អនុវត្តការបណដុ ឹះបណាដ ល

ក្គូឧង្ទទស 

DGTVET  
ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពកី្កសួខ  
អ.យ.ក.  

និខក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្វស័ិយ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET  

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

 

១.១៣ 
ពក្ខឹខក្បសិទធភាពក្បត្ិបត្តិការ 
និខសម្ត្ែភាពរបស់ វទិាសាែ ន
ជាត្ិបណតុ ឹះបណាត លបង្ចចកង្ទស 

ភាគរយនន
បុគគលិក វទិា
សាែ នជាត្ិ 

ក្គូឧង្ទទសចំនួន 
២០ នាករ់បស់ 
វទិាសាែ នជាត្ិ 

៣០% ៥០% ៨០% 

ក្កសួខ ក.ប. 
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពកី្កសួខ 
 អ.យ.ក. និខ

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET  

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ទាកទ់ខនឹខការបង្ក្ខៀន
គរុង្កាសលយ និខបង្ចចកង្ទសថមី  ៗ    

បណតុ ឹះបណាត ល
បង្ចចកង្ទស 

ផដ្លានសម្ត្ែ
ភាព  

បណតុ ឹះបណាត ល
បង្ចចកង្ទស ាន
បណតុ ឹះបណាត ល
សាកលបខ  

(ឆ្ន ២ំ០១៦) ក្គូ
របស់ TVET 

ចំនួន ៣០០ នាក់
នឹខបញ្ចបក់ារ
សិកាពីវទិា

សាែ នជាត្ិបណតុ ឹះ
បណាត ល

បង្ចចកង្ទស ជា
ង្រៀខរាល់ឆ្ន  ំោប់
ង្្តើម្ង្ៅកនុខឆ្ន ំ

២០១១ 

ក្កសួខង្្សខៗ
ង្ទៀត្  

ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

១.១៤ 
កសាខសម្ត្ែភាពរបស់
ក្គឹឹះសាែ ន TVET និខ ក្កុម្
ក្បឹកាជំនាញតាម្វស័ិយ ង្ដ្ើម្បី

ភាគរយននក្គឹឹះ
សាែ ន TVET និខ

 

ោម នបនាទ ត្ ់

ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET៖ 
១០%  

ក្គឹឹះសាែ ន
TVET៖ 
២០%  

ក្គឹឹះសាែ ន 

TVET៖ 
៣០%  

ក្កសួខ ក.ប. 
ង្ដ្ឋយានការោកំ្ទ
ពីក្កសួខ អ.យ.ក. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET  

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

អនុវត្តការបណដុ ឹះបណាដ លក្គូ
ឧង្ទទស 

ក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្ 

វស័ិយ ផដ្លាន
សម្ត្ែភាព  

ម្ូលដ្ឋឋ ន ក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្  
វស័ិយ៖ 
ចំនួន៤ 
ផដ្លាន
ក្សាប ់

ក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្
វស័ិយ៖ 

ក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្
វស័ិយង្ទើប
បង្ខកើត្ថមី 

ក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្ 
វស័ិយ៖ ក្កុម្

ក្បឹកា
ជំនាញតាម្ 
វស័ិយង្ទើប
បង្ខកើត្ថមី 

និខក្កសួខង្្សខៗ
ង្ទៀត្  

ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

១.១៥ 

ការពក្ខីកកម្មវធិីក្ត្ បង់្ៅ
ឧសាហកម្មវញិ (RIS) 
សក្ាបក់្គូផដ្លានសញ្ញា  
បក្ត្ជានខ់្ពស់បង្ចចកង្ទស/ 
ឯកង្ទស 

ចំនួនននក្គូបណតុ ឹះ
បណាត លផដ្លជា
ផ្នកម្យួនន RIS 

ក្គូបណដុ ឹះបណាត ល 
CBT ចំនួន 
២៥៦  ាន
បញ្ចប ់RIS 

សក្ាបវ់ស័ិយ
អាទិភាពផដ្ល
ានអនុវត្ត 

ង្ក្កាម្គង្ក្ាខ 
TVETSDP  

៣០០ ៤០០ ៥០០ 

ក្កសួខ ក.ប. 
ង្ដ្ឋយានការ   

ោកំ្ទពី 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
 ក្កសួខ ស.ហ.វ. 
និខក្កសួខង្្សខៗ

ង្ទៀត្  

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET  

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

ការបង្ខកើត្កញ្ចបប់ណតុ ឹះបណាត លម្៉ាូឌុ្ល ម្៉ាូឌុ្លសិកាតាម្អនឡាញ និខការរមួ្បញ្ចូ លជំនាញទនង់្ៅកនុខកម្មវធិី TVET ទាខំអស់  
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

១.១៦ 

បង្ខកើត្ម្៉ាូឌុ្លសក្ាបក់ារសិកា
តាម្ក្បពន័ធង្អ ិចក្ត្ូនកិង្ដ្ឋយ
ផ្អកង្លើកម្មវធិី TVET ផដ្ល
ានក្សាប ់  

ភាគរយននវគគ
សិកាតាម្ 
ឌ្ីជីថលផដ្ល 
ានបង្ខកើត្ង្ ើខ 

UNIDO ាន
បង្ខកើត្ម្៉ាូឌុ្ល 

ឌ្ីជីថលសក្ាប ់
វស័ិយ T&A  

៣០% ៥០% ១០០% 
ក្កសួខ ក.ប. 

ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ស.ហ.វ. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET         

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ក្កបខ្ណ័ឌ ង្ោល
នង្យាយសខគម្ 
និខង្សដ្ឋកិចចឌ្ីជីថល
កម្ពុជាឆ្ន ២ំ០២១-

២០៣៥ 
 ចកេុវស័ិយកម្ពុជា    

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

១.១៧ 

ង្លើកកម្ពស់វគគបណតុ ឹះបណាត ល
ផដ្លានភាពបត្ផ់បនង្ដ្ឋយ
ផ្អកង្លើម្៉ាូឌុ្លជាម្យួ 

វញិ្ញា បនបក្ត្ Micro / Nano  

ចំនួនវគគបណតុ ឹះ  
បណាត លផ្អកង្លើ
ម្៉ាូឌុ្លផដ្លក្ត្ូវ
ានបង្ខកើត្ង្ ើខ  

ជាង្ក្ចើនសក្ាប ់
វស័ិយ/ឧសាហ

កម្ម 

ង្ក្កាម្គង្ក្ាខ 
TVETSDP ផ្អក
ង្លើម្៉ាូឌុ្ល និខ  
សាភ រសិកា និខ
ការវាយត្នម្ល  
កំពុខក្ត្ូវាន
បង្ខកើត្ង្ ើខ

សក្ាបម់្ុខ្របរ
ការផថទានំិខជួស

សង្ម្លៀក      
បំពាក ់និខ
វាយនភណ័ឌ   

វស័ិយ
ង្ទសចរណ៍ 
អាហារ និខ
ង្ភសជាៈ  

ការជីកផរ ៉ា 
និខការរុករក

ផរ ៉ា 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ស.ហ.វ. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន  ំ
២០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ជុលអគគិសន ី   
រថយនត 

(ក្កបខ្ណ័ឌ គុណ
វុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា 
កក្ម្តិ្ ២)  

ការង្ហរកំង្ារ 
(ក្កបខ្ណ័ឌ គុណ
វុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា 
កក្ម្តិ្ ២) ង្សវា
កម្មកុំពយូទរ័ 

(ក្កបខ្ណ័ឌ គុណ
វុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា 
កក្ម្តិ្ ២) 

១.១៨ 

ការកំណត្ ់និខការអនុម្ត័្ 
បង្ចចកវទិាថមីកនុខង្ោលបំណខ
្តល់ការបណតុ ឹះបណាត លង្ដ្ឋយ
ម្ជឈម្ណឌ លឧត្តម្ភាពតាម្រយៈ 

ចំនួន
ម្ជឈម្ណឌ ល 

បង្ចចកវទិាកក្ម្តិ្
ខ្ពស់ផដ្លាន

ោម នពត័្ា៌ន
ង្ោល 

១ ១ ១ 
ក្កសួខ ក.ប. 

ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ស.ហ.វ. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET  

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ក្កបខ្ណ័ឌ ង្ោល
នង្យាយសខគម្ 
និខង្សដ្ឋកិចចឌ្ីជីថល

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ការបង្ខកើត្ម្ជឈម្ណឌ ល 
បង្ចចកវទិាកក្ម្តិ្ខ្ពស់ (CAT)1  

បង្ខកើត្ង្ ើខ 
(តាម្ត្ំបន)់ 

កម្ពុជា 
ឆ្ន ២ំ០២១-២០៣៥  
ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន  ំ
២០៣០/២០៥០ 

១.១៩ 

ការអភវិឌ្ឍកម្មវធិី /ម្៉ាូឌុ្ល
សិកាង្លើជំនាញទន ់និខ
សាភ របណតុ ឹះបណាត ល (រមួ្
ទាខំង្ោលការណ៍ផណនាកំ្គូ
ឧង្ទទស ង្ោលការណ៍ផណនាំ
ង្លើការវាយត្នម្លសម្ត្ែភាព) 
បនាទ បព់ីសដខដ់្ឋសម្ត្ែភាពក្ត្ូវ
ាន្ដល់សុពលភាពង្ដ្ឋយ
ឧសាហកម្ម 

 

 

កម្មវធិី/ម្៉ាូឌុ្ល
សិកាក្ត្ូវាន
អភវិឌ្ឍសាភ រ  

  បណតុ ឹះបណាត ល  

វទិាសាែ នជាត្ិ 

បណតុ ឹះបណាត ល
បង្ចចកង្ទស  
ានអភវិឌ្ឍ 
ម្៉ាូឌុ្លចំនួន ៦ 
ង្លើជំនាញទន ់

៨ ១០ ១២ 

ការយិល័យ 

អភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ
ទនន់ននាយក 

ដ្ឋឋ នសដខដ់្ឋ និខ
កម្មវធិសិីកា 
ង្ដ្ឋយានការ   

ោកំ្ទពីក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្វស័ិយ 
CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET         

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិម្ុខ្របរ និខ

ការង្ហរ ឆ្ន  ំ២០១៥-
២០២៥ 

 IDP ២០១៥-២៥ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន  ំ
២០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

 
1 វានឹងបរគ្រម្ើាម្ជឈម្ណឌ លជំនាញម្ួយផ្ដលនិសសតិ្ម្ក្ពើវរគសិក្ា/ក្ម្មវធិើរផសងៗ នឹងរគ្របើកា សិក្ាាក្់ផ្សដងផ្បបនិម្មតិ្ ៣D AI នងិបរចចក្វទិ្ាក្គ្រម្តិ្ខពស់រផសងរទ្ៀត្រដើម្បើ "រផទៀងផ្ទទ ត្់ភាពគ្រត្ឹម្គ្រត្ូវ" ដំរណើ  កា កា ង្ហ  នងិ
ប ាិថ ន។ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

១.២០ 

បញ្ចូ លជំនាញទនង់្ៅកនុខ 
កម្មវធិសិីកាសក្ាបក់្កបខ្ណ័ឌ
គុណវុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា កក្ម្តិ្ ៥ 
ង្ ើខង្ៅ 

ភាគរយនន
ជំនាញទន ់ផដ្ល 
ានដ្ឋកប់ញ្ចូ ល
កម្មវធិី TVET 

ម្៉ាូឌុ្លបណតុ ឹះ 
បណាត លជំនាញ
ទនក់្ត្ូវាន

អភវិឌ្ឍ និខដ្ឋក់
បញ្ចូ លង្ៅកនុខ
កម្មវធិីសិកា
សក្ាបក់្កប 
ខ្ណ័ឌ គុណវុឌ្ឍិ
ជាត្ិកម្ពុជា 
កក្ម្តិ្ ១-៤   

៣០% ៣០% ៤០% 

ការយិល័យ
អភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ
ទនន់ននាយក    
ដ្ឋឋ នសដខដ់្ឋ និខ
កម្មវធិសិីកា 
ង្ដ្ឋយានការ 

ោកំ្ទពីក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្វស័ិយ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិម្ុខ្របរ និខ
ការង្ហរឆ្ន ២ំ០១៥-

២០២៥ 
 IDP ២០១៥-២៥ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន  ំ

២០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

ការតល ស់បតូរ ក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះបណាត លជំនាញ និខសាែ នភាពផដ្លានក្សាបរ់បស់ពួកង្គ ង្ដ្ើម្បបីង្ក្ម្ើជាម្ជឈម្ណឌ លធនធានកនុខត្ំបន់   

១.២១ 

តល ស់បតូរក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះ 

បណាត លជំនាញ (តាម្រយៈការ
ង្ធវើឱ្យក្បង្សើរង្ ើខនូវរូបវន័ត  
បណតុ ឹះបណាត ល - ការយកចិត្ត
ទុកដ្ឋកង់្លើង្យនឌ្រ័ និខការ
ង្រៀបចំការសនសសំំនចថាម្ពល) 
ង្ៅកនុខក្គឹឹះសាែ ន TVET 

ចំនួន ក្គឹឹះសាែ ន 
បណតុ ឹះបណាត ល
ជំនាញផដ្លាន

តល ស់បតូរ 

៤ ក្គឹឹះសាែ ន
TVET   

ផដ្លសែិត្ង្ក្កាម្ 
DGTVET / 
ក្កសួខ ក.ប. 
 និខ ITC របស់ 
ក្កសួខ អ.យ.ក.

៥ ៣ ៤ 
ក្កសួខ ក.ប. 

ក្កសួខ អ.យ.ក. 

 ក្កសួខ ស.ហ.វ.  

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន  ំ

២០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ឱ្យឈានម្ុខ្ង្គកនុខការ 
ផកលម្អគុណភាព និខភាពពាក់
ពន័ធននឧសាហកម្មរបស់ក្បពន័ធ 
TVET  

កំពុខង្ធវើឱ្យ
ក្បង្សើរង្ ើខ /  
បរវិត្តកម្មង្ក្កាម្

គង្ក្ាខ  

គង្ក្ាខជំនាញ
សក្ាបក់ារ
ក្បកួត្ក្បផជខ 

(S4C) 

១.២២ 

ផកទក្ម្ខក់្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះ 
បណាត លជំនាញឱ្យកាល យជា 
សាែ បន័រដ្ឋាលសាធារណៈ 
ង្ដ្ើម្បងី្ដ្ើរត្ួជាជាម្ជឈម្ណឌ ល
ធនធានកនុខត្ំបនស់ក្ាប៖់ 

• ការបង្ខកើនជំនាញ  
ក្គូបង្ចចកង្ទស 

ចំនួនក្គឹឹះសាែ ន  
បណតុ ឹះបណាត ល
ជំនាញ ផដ្ល
ានផកទក្ម្ខ ់

ានក្គឹឹះសាែ ន 

បណតុ ឹះបណាត ល 
ជំនាញចំនួន៥ 
កនុខទក្ម្ខជ់ា

ក្គឹឹះសាែ នភូម្ភិាគ
តាម្ត្ំបន ់
(RTC) 

៣ ២ ២ 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក.
និខក្កសួខ ស.ហ.វ

. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET   

 ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា 

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

• ការអភវិឌ្ឍវគគសិកា 
TVET តាម្ក្បពន័ធ 
អនឡាញ 

• ការក្ត្ួត្ពិនិត្យទី្ារ
ការង្ហរ 

ការ្តល់ការបណតុ ឹះបណាត លជំនាញសក្ាបត់្ក្ម្វូការទី្ារការង្ហរបចចុបបនន និខអនាគត្ រមួ្ាន បដ្ិវត្តនឧ៍សាហកម្មទី ៤ និខង្សដ្ឋកិចចនបត្ខ 

១.២៣ 

ការវភិាគពាករណ៍ទី្ារ
ការង្ហរ និខការវាយត្នម្លត្ក្ម្ូវ
ការជំនាញ (ការសិកាអំពី 
គាល ត្ជំនាញថាន កជ់ាត្ិ ថាន ក់
ង្ខ្ត្ត និខវស័ិយ) រមួ្ទាខំ
ការង្ហរ / ម្ុខ្របរទាកទ់ខនឹខ
បដ្ិវត្តនឧ៍សាហកម្មទី ៤ 
ង្សដ្ឋកិចចនបត្ខ 

ការសិកាម្យួ
ចំនួនផដ្លាន
ង្ធវើង្ ើខង្ៅក្គប់
កក្ម្តិ្ផដ្លាន

បញ្ញា ក ់

ទីភាន កង់្ហរជាត្ិ
ការង្ហរានង្ធវើ
ការសិកាក្បោំ
ឆ្ន អំំពីគាល ត្
ជំនាញង្ៅថាន ក់

ជាត្ិ 

ការសិកា ១ 
ដ្ខក្បោឆំ្ន  ំ

ការសិកា 
១ ដ្ខក្បោំ

ឆ្ន  ំ

ការសិកា ១ 
ដ្ខក្បោឆំ្ន  ំ

ទីភាន កង់្ហរជាត្ិម្ុខ្
របរ និខការង្ហរ 
នាយកដ្ឋឋ ន
ពត័្ា៌នទី្ារ

ការង្ហរ វទិាសាែ ន
ជាត្ិសែិត្ិ 

CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៤.៤.៣) ង្ោល

នង្យាយជាត្ិម្ុខ្
របរ និខការង្ហរឆ្ន ំ
២០១៥-២០២៥ 
 IDP ២០១៥-២៥ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន  ំ

២០៣០/២០៥០ 

 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

១.២៤ 

ង្ធវើការសិកាតាម្ដ្ឋនតាម្
កាលកំណត្ង់្លើសិសសផដ្ល
ានបញ្ចបក់ារសិកាង្ៅ 
TVET 

ចំនួនននការ
សិកាតាម្ដ្ឋន 
ក្ត្ូវានង្ធវើង្ ើខ 

ការសិកាតាម្
ដ្ឋនក្ត្ូវានង្ធវើ
ង្ ើខសក្ាប់
សិសសបញ្ចបក់ារ
សិកាននគង្ក្ាខ
កម្មវធិីអភវិឌ្ឍ
ជំនាញ របស់ 
SDC (៦ និខ 
១២ ផខ្បនាទ បព់ី
ការបញ្ចបវ់គគ
សិកានីម្យួៗ) 

ការសិកា ១ 
ដ្ខក្បោឆំ្ន  ំ

ការសិកា 
១ ដ្ខ 
ក្បោឆំ្ន  ំ

ការសិកា ១ 
ដ្ខក្បោឆំ្ន  ំ

ទីភាន កង់្ហរជាត្ិម្ុខ្
របរ និខការង្ហរ 
ង្ដ្ឋយានការ 

ោកំ្ទពនីាយកដ្ឋឋ ន
ពត័្ា៌នទី្ារ

ការង្ហរ 
 វទិាសាែ នជាត្សិែិត្ិ 

CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៤.៤.៣) ង្ោល

នង្យាយជាត្ិម្ុខ្
របរ និខការង្ហរឆ្ន ំ
២០១៥-២០២៥ 
 IDP ២០១៥-២៥ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន  ំ

២០៣០/២០៥០ 

 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

ការពក្ខឹខក្កមុ្ក្បឹកាជំនាញតាម្វស័ិយផដ្លានក្សាប ់

១.២៥ 

ពក្ខឹខក្កុម្ក្បឹកាជំនាញតាម្ 
វស័ិយផដ្លានក្សាប៖់  

• បង្ខកើត្ក្កុម្អនកបណតុ ឹះ 
 បណាត ល និខអនក 
វាយត្នម្លខាខកនុខ  

ចំនួនក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្ 

វស័ិយផដ្លក្ត្ូវ
ានពក្ខឹខ  

ោម នពត័្ា៌ន
ង្ោល 

៤ ៥ ៨ 
ក្កសួខ ក.ប. 

ក្កសួខ អ.យ.ក. 
CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥  

 (៣.១.៤)  ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

• ចូលរមួ្យ៉ា ខសកម្មជា
ម្យួក្បង្ទសម្យួចំនួន
សក្ាបក់ារង្្ទរបង្ចចក
វទិាកនុខការបណតុ ឹះ    
បណាត លជំនាញ  
ការបណតុ ឹះបណាត លក្គូ
បង្ង្ហគ ល ការបង្ខកើត្
ម្ជឈម្ណឌ លគំរូ និខឧត្តម្
ភាព 

• ង្ធវើការសិកាតាម្វស័ិយ 
និខង្ដ្ើរត្ួជាក្ចកង្ចញ
ចូលផត្ម្យួកនុខការ
្សពវ្ាយចំង្ណឹះដ្ឹខ
ឧសាហកម្មផដ្លកំពុខ
ក្ត្ូវានបង្ខកើត្ ឬអភវិឌ្ឍ
ពាសង្ពញពិភពង្លាក
សក្ាបអ់នកពាកព់ន័ធ 

សាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជាឆ្ន  ំ
២០៣០/២០៥០ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

• បង្ខកើត្ក្ចកោបយ់ក
ការង្ហរ និខកម្មវធិីចល័ត្
តទ ល់ខ្លួន 

ការយកលំនាតំាម្អភកិ្កម្អបរ់ ំនិខវធិីសាស្រសតជំនាញចក្ម្ឹុះ 

១.២៦ 

កំផណទក្ម្ខក់្បពន័ធអបរ់មំ្ធយម្
សិកាបឋម្ភូម្ ិនិខម្ធយម្
សិកាទុត្ិយភូម្ងិ្ៅជាក្បពន័ធ 
ពហុជំនាញ និខានភាព 
ទនភ់លនផ់ដ្លានចំណុចចូល 
និខង្ចញង្ក្ចើនង្ដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ ល
ការអបរ់វំជិាា ជីវៈកក្ម្តិ្ខ្ពស់ និខ
ការអបរ់វំជិាា ជីវៈ 

ង្ោល
នង្យាយអបរ់ ំ
ថមីផដ្លានអភិ
ក្កម្ចក្ម្ុឹះក្ត្ូវ
ានបង្ខកើត្ 
និខអនុម្ត័្ 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
- 

ការបញ្ចប់
ង្ោល

នង្យាយ
អបរ់ថំមីផដ្ល
ានអភិ
ក្កម្ចក្ម្ុឹះ 

- 

អគគនាយកដ្ឋឋ ន 
 អ.ប.វ ង្ដ្ឋយាន
ការោកំ្ទពីក្កសួខ
ក្កសួខ ក.ប. 

ក្កសួខ អ.យ.ក.  
ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញ

តាម្វស័ិយ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥  

 ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា    

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

2. ការពក្ខឹខកិត្តិនាម្ និខការ្សពវ្ាយ  

បង្ខកើនការចូលរមួ្ និខការយល់ដ្ឹខអំពីការបណតុ ឹះបណាត លជំនាញ 

២.១ 
អភវិឌ្ឍសាភ រៈអបរ់ ំ្ សពវ្ាយ
ង្ៅទូទាខំក្បង្ទសង្ដ្ើម្បី
្សពវ្ាយការយល់ដ្ឹខអំពី 

ចំនួនក្កសួខ និខ
ក្គឹឹះសាែ ន អ.ប.វ 
ផដ្លង្ក្បើក្ាស់

ជាផ្នកម្យួនន
ជំនាញរបស់ 
ADB សក្ាប ់ 

ក្កសួខទាខំ
អស់ 

ក្គបក់្គឹឹះ
សាែ ន អ.ប.វ. 
ផដ្លម្និ

- 
គណៈកាម ធិការ
ជាតិ្បណតុ ឹះបណាត ល      

ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥  

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ក្កបខ្ណ័ឌ គុណវុឌ្ឍជិាត្ិកម្ពុជា       
ការបណតុ ឹះបណាត លផ្អកង្លើ
សម្ត្ែភាព ការអភវិឌ្ឍជំនាញ 
ការទទួលសាគ ល់ការសិកា
ផដ្លានពីម្ុន ការទទួល
សាគ ល់សម្ត្ែភាពបចចុបបនន 
 ជាង្ដ្ើម្ 

សាភ រៈអបរ់ ំ
បណតុ ឹះបណាត ល
ក្ត្ូវានអភវិឌ្ឍ  

សាភ រៈ IEC នន
គង្ក្ាខក្បកួត្
ក្បផជខផដ្ល ក្ត្ូវ
ានបង្ខកើត្រចួ

ង្ហើយ  

ក្គឹឹះសាែ ន 
  អ.ប.វ    

សាធារណៈ
ទាខំអស់ 

ផម្នរដ្ឋឋ ភិ
ាលទាខំ
អស់ 

ក្កសួខ អ.យ.ក.    
CAMFEBA 

 (៤.២.៤)  
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា    

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

២.២ 
ង្តដ ត្ង្ៅង្លើការ្សពវ្ាយ
តាម្រយៈទូត្សុចឆនទៈជំនាញ 
រមួ្ានទាខំត្ួអខគង្លចង្ធាល  

កម្មវធិីផដ្លាន
ង្រៀបចំម្យួចំនួន
តាម្រយៈទូត្ 
សុចឆនទៈជំនាញ 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
១០ ២០ ៣០ 

គណៈកាម ធិការ
ជាតិ្បណតុ ឹះបណាត ល      

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក.    
CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥  

 (៤.២.៤)  
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា    

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

ការង្តត ត្ង្លើការកសាខកិត្តិនាម្ ការក្បឹកាង្យបល់ និខការត្ស ូម្ត្ិ 

២.៣ 

បង្ខកើត្យុទធសាស្រសតត្ស ូម្ត្ិ
ជំនាញង្ធវើឱ្យ «ការអភវិឌ្ឍ
ជំនាញង្ៅកម្ពុជា» ានង្ករ តិ៍
ង្ឈាម ឹះកនុខពិភពង្លាក និខអត្ត

ការយកលំនាំ
តាម្ និខអនុវត្ត
យុទធសាស្រសតចុខ
ង្ក្កាយង្ដ្ឋយ

ង្ដ្ឋយជាផ្នក
ម្យួននជំនាញ
របស់ ADB 

សក្ាបគ់ង្ក្ាខ

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ  
អ.យ.ក. 
ក្គបក់្គឹឹះ

ក្កសួខ
ង្្សខៗ
ង្ទៀត្ និខ
ក្គឹឹះសាែ ន 

- 
គណៈកាម ធិការ
ជាតិ្បណតុ ឹះបណាត ល      

ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥  

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

សញ្ញា ណសក្ាបក់្បង្ទស 
យុទធសាស្រសតអាចរមួ្ាន
ទិដ្ឋភាពដូ្ចជា៖   

• ង្រៀបចំយុទធនាការទូទាខំ
ក្បង្ទសផដ្លានការចូល
រមួ្ពីក្គបត់្ួអខគពាកព់ន័ធ 

• ចូលរមួ្សននិសិទថាន កជ់ាត្ិ 
និខអនតរជាត្ិ កិចចក្បជុំ និខ
សិកាេ សាលា ការចូលរមួ្
កនុខការក្ប ខក្បណាំខ
ជំនាញពិភពង្លាក 

• អបអរសាទរទិវាជំនាញ
យុវជនពិភពង្លាក 

• ង្រៀបចំការង្ធវើទសសនកិចច
សិកា  

ក្កសួខគនលឹឹះ និខ
ក្គឹឹះសាែ ន TVET 

ទាខំអស់   

ក្បកួត្ក្បផជខ 
ានអនកជំនាញ 
ទី្ារ TVET 
ផដ្លទទួលខុ្ស
ក្ត្ូវកនុខការង្រៀបចំ
ផ្នការទី្ារ 
្លិត្្ល  

យុទធសាស្រសត និខ
ការង្ធវើទី្ារ
សខគម្ និខ

យុទធនាការង្លើក
កម្ពស់ការយល់

ដ្ឹខ 

សាែ នសាធារ
ណៈទាខំ
អស់ង្ៅ

ង្ក្កាម្ ក.ប. 

TVET 
 ម្និផម្ន

សាធារណៈ 

ក្កសួខ អ.យ.ក.    
CAMFEBA 

 (៤.២.៤)  
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា    

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

២.៤ 

ការក្បឹកាង្យបល់ និខការ
ផណនាងំ្ដ្ើម្បបីង្ខកើត្ង្សចកតី
ក្ាថាន កនុខចំង្ណាម្ក្កុម្ផដ្ល
ាត្ប់ខឱ់្កាស 

ចំនួនវគគក្បឹកា
ង្យបល់ផដ្ល
ានង្រៀបចំ 

ការក្បឹកា
ង្យបល់ជាផ្នក
ម្យួននគង្ក្ាខ
អភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ
របស់ SDC 

១០ ២០ ៣០ 

ក្កសួខកិចចការនារ ី
(ក.ក.ន.) 

 ក្កសួខសខគម្កិចច 
អត្ីត្យុទធជន និខ 
យុវនីត្ិសម្បទា 
(ស.អ.យ.) 
ក្កសួខ ក.ប.  

ក្កសួខ អ.យ.ក. 
CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 

(៤.២.៤)  
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

ការផកលម្អលទធភាពង្ក្បើក្ាស់របស់ក្កមុ្ផដ្លាត្ប់ខឱ់្កាស  

២.៥ 

អភវិឌ្ឍ%ង្ោលការណ៍ផណនាំ
សក្ាបអ់នក្តល់ង្សវាការ       
បណតុ ឹះបណាត លទាខំអស់ 
ង្ដ្ើម្បធីានាាននូវបរយិកាស
បណតុ ឹះបណាត លក្បកបង្ដ្ឋយ 
បរយិបននង្យនឌ្រ័ និខសខគម្ 

ចំនួននន TPs 
ផដ្លអនុង្លាម្
តាម្បរយិកាស
បណតុ ឹះបណាត ល

ោាំច ់

ង្សៀវង្ៅផណនាំ
អំពីការអនុវត្ត
សក្ាបប់រយិ 
បននសខគម្ និខ
សុខុ្ាលភាព
ផដ្លក្ត្ូវាន
បង្ខកើត្ង្ ើខ

ង្ដ្ឋយ SDC ង្ៅ

១០០% ១០០% ១០០% 

ក្កសួខ ក.ក.ន. 
 ក្កសួខ ស.អ.យ. 
ក្កសួខ ក.ប.   

 ក្កសួខ
ង្ទសចរណ៍  

 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 

(៤.២.៤)  
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០
(៣.១.២) )  ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ

ង្ោលង្ៅទី ៤ ៥ 
និខ ៨ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

កនុខឆ្ន  ំ២០២០ 
អាចក្ត្ូវាន
បង្ខកើនក្បសិទធ

ភាព 

សាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

២.៦ 
ង្ក្ជើសង្រ ើសម្ុខ្របរផ្អកង្លើ
ត្ក្ម្ូវការ 

ចំនួនម្ុខ្របរថមី
ផដ្លក្ត្ូវាន
កំណត្ស់ក្ាប់
ការបណតុ ឹះបណាត ល
ជនម្កពីក្កុម្ជន
ង្ហយរខង្ក្ោឹះ 

១២ (ជាខម្៉ាូតូ្ 
ជាខា៉ា សីុនតូ្ច 
អនកតុ្បផត្ខ   
ជាខកាត្ង់្ដ្រ 
ជាខង្រៀបឥដ្ឋ 
ជាខង្ភលើខ      
ជាខទឹក       

ជាខ្ារផដ្ក 
ជំនួយការចុខង្ៅ 
ជំនួយការផកនចន
ចំណីអាហារ 

ជាខា៉ា សីុន
ក្ត្ជាក ់ជាខកាត្់
សក)់ ក្ត្ូវាន

១០ ២០ ៣០ 

ក្កសួខ ក.ក.ន. 
 ក្កសួខ ស.អ.យ. 
ក្កសួខ ក.ប.   

ក្កសួខ អ.យ.ក. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥  

 (៣.១.២)   
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ ៥ 
និខ ៨ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

កំណត្ថ់ាជាផ្នក
ម្យួននគង្ក្ាខ
ជំនាញអភវិឌ្ឍន៍
របស់ SDC 

២.៧ 

បង្ខកើត្ម្ជឈម្ណឌ លង្សវាក្បឹកា
ង្យបល់ង្ៅតាម្ថាន កង់្ខ្ត្ត និខ
សហគម្នង៍្ដ្ឋយសហការជា
ម្យួនឹខអខគការង្ក្ៅរដ្ឋឋ ភាិល
កនុខក្សុកសក្ាបស់្រសតី និខក្កុម្
ង្ហយរខង្ក្ោឹះ 

ចំនួនម្ជឈ
ម្ណឌ លង្សវា
ក្បឹកាង្យបល់
ផដ្លក្ត្ូវាន
បង្ខកើត្ង្ ើខ 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

១ ង្ៅតាម្
ង្ខ្ត្ត និខ
សហគម្ន៍
នីម្យួៗង្លើ
ម្ូលដ្ឋឋ ននន
ការសាក
លបខ 

បនតបង្ខកើត្ង្ៅតាម្ង្ខ្ត្ត 
និខសហគម្នង៍្្សខង្ទៀត្ 

ក្កសួខ ក.ក.ន. 
 ក្កសួខ ស.អ.យ. 
ក្កសួខ ក.ប.   

ក្កសួខ អ.យ.ក.   
ក្កសួខ ស.ហ.វ.  

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៣.១.២)  ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ
សាស្រសត TVET 

 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា 

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ ៥ 
និខ ៨ 

២.៨ 

ពក្ខឹខសម្ត្ែភាពម្ជឈម្ណឌ ល
ការង្ហរក្បោតំ្បំន ់ង្ដ្ើម្បជីួយ 
ដ្ល់អនកផសវខរកការង្ហរ និខ
សិសស-និសសតិ្ 

ចំនួនម្ជឈ
ម្ណឌ លការង្ហរ
ផដ្លក្ត្ូវាន

ពក្ខឹខ  

ម្ជឈម្ណឌ ល
ការង្ហរចំនួន ១៣ 
ផដ្លានក្សាប ់

៤ ៤ ៥ 

ទីភាន កង់្ហរជាត្មិ្ុខ្
របរ និខការង្ហរ 
ង្ដ្ឋយានការ 

ោកំ្ទព ី 
ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 

ង្ោលង្ៅទី ៤ ៥ 
និខ ៨ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា 

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ការង្លើកកម្ពស់សហក្គិនភាព  

២.៩ 

បង្ខកើត្ង្ោលការណ៍ផណនាំ
សហក្គិនភាពផដ្លទាកទ់ខ
ង្ៅនឹខការ្តល់ហិរញ្ាបបទាន
សក្ាបសិ់សសបញ្ចបក់ារសិកា
ង្ៅ អ.ប.វ. សតខដ់្ឋរសម្ត្ែភាព 
និខកម្មវធិីសិកា 

ការអនុង្លាម្
តាម្ង្ោល

ការណ៍ផណនាំ
ផដ្លបង្ខកើត្ង្ ើខ
ង្ដ្ឋយក្គឹឹះសាែ ន 
អ.ប.វ. និខក្កុម្
ក្បឹកាជំនាញ
តាម្វស័ិយ  

ក្បង្ទសកម្ពុជា
កំពុខសែិត្កនុខ

ដ្ំង្ណើ រការននការ
បង្ខកើត្ង្ោល
ការណ៍ផណនាំ
ង្ដ្ឋយានការោំ

ក្ទពី ILO 

៤០% ៦០% ១០០% 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក.   
ក្កសួខឧសាហ
កម្ម វទិយសាស្រសត  

បង្ចចកវទិា និខនវា
នុវត្តន ៍(ឧ.វ.ប.ន.) 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥  
ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិសតីពីម្ុខ្របរ និខ
ការង្ហរឆ្ន ២ំ០១៥-

២០២៥ 
 ផ្នទបីង្ហា ញ្លូវ 
វទិាសាស្រសត បង្ចចក
វទិានិខនវានុវត្តន៍
កម្ពុជាឆ្ន  ំ២០៣០  
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា    

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០  

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

ការ្តល់ឱ្កាសការបណតុ ឹះបណាត លបុគគលិកហាត្់ការសក្ាបក់ារង្ហរ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

២.១០ 

ង្ធវើវងិ្សាធនកម្មង្ោលការណ៍
ផណនាសំតីពីការហវឹកហវឺនកូន
ជាខង្ដ្ើម្បពីក្ខីកការក្គប 
ដ្ណត បក់ារហវឹកហវឺនកូនជាខ 

ភាគរយនន
ឧសាហកម្ម
ផដ្លអនុង្លាម្
តាម្ង្ោល

ការណ៍ផណនាំ
ផដ្លានង្ធវើ
វងិ្សាធនកម្មថមី  

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
១០០% ១០០% ១០០% 

អគគនាយកដ្ឋឋ ន  
អ.ប.វ. 

 ក្កសួខ ក.ប. 

 ក្កសួខ អ.យ.ក.     
ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញ

តាម្វស័ិយ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន ំ
២០១៧-២០២៥  

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្សិតីពីម្ុខ្របរ និខ
ការង្ហរ ឆ្ន  ំ២០១៥-

២០២៥  

IDP ឆ្ន ២ំ០១៥-២៥ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា 

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ៨ 

3. TVET ផដ្លពាកព់ន័ធនឹខឧសាហកម្ម 

ការង្លើកកម្ពស់ត្ួនាទី និខការចូលរមួ្របស់វស័ិយឯកជនកនុខការអភវិឌ្ឍជំនាញ  

៣.១ 

ការអភវិឌ្ឍនក៍្កបខ្ណ័ឌ យុទធ 
សាស្រសតសក្ាបភ់ាពជានដ្គូកនុខ
សាែ បន័ជាម្យួនឹខឧសាហកម្ម
សក្ាបទ់ិដ្ឋភាពង្្សខៗ 

អភវិឌ្ឍក្កបខ្ណ័ឌ
យុទធសាស្រសត និខ
ផ្នការអនុវត្ត 
បញ្ា ីនដ្គូផដ្ល
ានសកាត នុពល 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

យុទធសាស្រសត
ក្ត្ូវាន

បង្ខកើត្ង្ ើខ 
- - 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពីក្កសួខ 
ង្្សខៗង្ទៀត្ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 



47 

 

ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

៣.២ 
ការបង្ខកើត្ម្ជឈម្ណឌ លឧត្តម្
ភាពសក្ាបវ់ស័ិយផដ្លាន
កំង្ណើ នខ្ពស់2 

ចំនួន 
ម្ជឈម្ណឌ ល 
ឧត្តម្ភាពក្ត្ូវ
ានបង្ខកើត្ង្ ើខ  

៤ ២ ៣ ៥ 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពីក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្ 

វស័ិយ         
ក្កសួខ ស.ហ.វ. 
CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET         

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា 

 ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

៣.៣ 
បង្ខកើត្ក្ពឹត្តិការណ៍បនតបនាទ បន់ន
កម្មវធិី TVET ផដ្លដ្ឹកនាំ
ង្ដ្ឋយឧសាហកម្ម ជាពិង្សស

ចំនួនកម្មវធិី 
TVET ផដ្លក្ត្ូវ
ានង្រៀបចំង្ ើខ 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
៥ ១០ ១៥ 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ង្ដ្ឋយានការោំ

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET         

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ង្ោលង្ៅទី ៤ 

 
2 ឧទាេ ណ៍ននម្ជឈម្ណឌ លឧត្តម្ភាពផ្ដលមានរារជ័យ៖ បង់កាល ផ្ដស - វទិ្ាាថ នាត្ិវសិវក្ម្មវាយនភណឌ  និងគ្រាវគ្រាវ (NITRE) រឺាម្ជឈម្ណឌ លឧត្តម្ភាពក្នុងកា បណតុ ោះបណាត លវាយនភណឌ  នងិកា អប់ ផំ្ដល
បានដំរណើ  កា រោយសមារម្វាយនភណឌ បងក់ាល ផ្ដស (BTMA) ក្នុងក្ិចចសេគ្របត្ិបត្តិកា  UNIDO សេភាពអឺ  ុប។ រវៀត្ណាម្- រៅក្គ្រម្ិត្វទិ្ាាថ ន TVET ម្ជឈម្ណឌ លឧត្តម្ភាពសគ្រមាប់ TVET និង TVET នបត្ងគ្រត្ូវ
បានាក្លបង។ ឥណាឌ  - វទិ្ាាថ នអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ Bhubaneswar (SDIB) បានដំរណើ  កា សេគ្រាសចំននួ ៤ រៅក្នុងវស័ិយផ្ដលរគ្របើមា សុើនទ្ំរនើប បរចចក្វទិ្ាថ្មើៗ  ក្នុងភាពានដរូាម្ួយនឹងត្ួអងគឧសាេក្ម្ម
រលចរធាល ។  
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

សក្ាបង់្សដ្ឋកិចចនបត្ខ 
បដ្ិវត្តនឧ៍សាហកម្មទី ៤ 

ក្ទពីក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្ 

វស័ិយ និខវស័ិយ
ឯកជន 

(CAMFEBA) 

ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា 

 ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

៣.៤ 

ការបង្ខកើត្សួនបង្ចចកង្ទសនិខ
វជិាា ជីវៈ (TVP)3 ង្ៅកនុខត្ំបន់
ឧសាហកម្ម ឬត្ំបនង់្សដ្ឋកិចច
ង្ដ្ឋយផ្អកង្លើលទធ្លននការ
សិកាលទធភាព 

ចំនួន 
សួនបង្ចចកង្ទស
និខវជិាា ជីវៈ ក្ត្ូវ
ានបង្ខកើត្ង្ ើខ  

ក្គឹឹះសាែ ន TVET 
ចំនួន ៤ 

 សែិត្ង្ក្កាម្សួន 
TVET ង្ៅទីក្កុខ

ភនងំ្ពញ 

២ ៣ ៥ 

 គណៈកាម ធិការ
ជាតិ្បណតុ ឹះបណាត ល 
ក្កសួខ ក.ប. 

ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ្.ន. 

ក្កសួខ ស.ហ.វ. 

ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា 

 ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

ការពក្ខឹខការ្ារភាា បោ់ន រវាខក្គឹឹះសាែ ន TVET និខឧសាហកម្ម 

៣.៥ 

បង្ខកើត្ និខពក្ខឹខការ្ារភាា ប់
ោន រវាខឧសាហកម្ម និខ
ក្គឹឹះសាែ ន TVET (ក្កុម្ហ ុន
និខសាលាង្រៀន ក្កុម្ហ ុននិខ

ចំនួនអនុសារណៈ
ននការង្យគ

យល់ក្ត្ូវានចុឹះ
ហត្ែង្លខាង្ដ្ឋយ

ជាម្ធយម្អនុ
សារណៈននការ
ង្យគយល់ 

អនុសារណៈ
ននការង្យគ 
យល់ ចំនួន

៣០/ 

អនុសារ
ណៈននការ
ង្យគ 

យល់ ចំនួន

អនុសារណៈ
ននការង្យគ 
យល់ ចំនួន
១០០/ 

ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ក.ប. 
CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET         

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

 
3 ចរង្ហោ ម្ននវទិ្ាាថ នអប់  ំនងិបណតុ ោះបណាត លវាិា ជើវៈបរចចក្រទ្សផ្ដលផ្ចក្ ផំ្លក្េ ិញ្ាវត្ថុ ធនធានម្នុសស និងធនធាន ូបវនត រដើម្បើឱ្យសិសានុសិសសអនុវត្តជំនាញ បស់ពួក្ររ។  



49 

 

ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

សាកលវទិាល័យ/ម្ហា 
វទិាល័យ សាលាង្រៀន‐ 
សហក្ោសង្រាខចក្ក) 

ក្គឹឹះសាែ ន TVET 
ផដ្លានចុឹះ  

បញ្ា ីជាម្យួនដ្គូ
ឧសាហកម្ម 

ចំនួន១៥/
ក្គឹឹះសាែ ន TVET 

ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET 

៦០/ 
ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET 

ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET 

យុទធសាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា 

 ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

៣.៦ 

ង្លើកកម្ពស់ការបណតុ ឹះបណាត ល
វជិាា ជីវៈ និខការ្ាភាា បឧ់សា
ហកម្មកនុខចំង្ណាម្យុវជនង្ៅ
កនុខ GTHS តាម្រយៈបទ
ពិង្សាធនក៍ារង្ហរ កម្មសិកា   
នខិការហវឹកហវឺនកូនជាខ 

ភាគរយនន 
យុវជនផដ្លាន
កំណត្ង់្ោលង្ៅ  

ជាផ្នកននអាទិ
ភាពរបស់ម្ធយម្
សិកាង្ៅកនុខ
ផ្នការលម្អតិ្
របស់ម្ធយម្

សិកាកម្ពុជាឆ្ន ំ
២០៣០ 

៣០% ៥០% ៨០% 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ក.ប. 
CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET         

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា 

 ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០
ផ្នទបីង្ហា ញ្លូវការ
អបរ់មំ្ធយម្សិកា 
កម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០៣០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

៣.៧ 

ជួយ កនុខការតល ស់បតូរសិសស
ម្ធយម្សិកាបឋម្ភូម្ងិ្ៅកម្ម
វធិអីបរ់បំណតុ ឹះបណាត លបង្ចចក- 
ង្ទស និខវជិាា ជីវៈ តាម្រយៈការ
បនសុកីម្មវធិីសិកា ការផណនា ំ
និខការក្បឹកាអាជីព  

ភាគរយននយុវ
ជនផដ្លាន

កំណត្ង់្ោលង្ៅ  

ោម នបនាទ ត្ ់

៣០% ៥០% ៨០% 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ក.ប. 
CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា 

 ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 
ផ្នទបីង្ហា ញ្លូវការ
អបរ់មំ្ធយម្សិកា 
កម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០៣០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

៣.៨ 

បង្ខកើត្បទបបញ្ាត្តិោាំច់
សក្ាបឧ់សាហកម្ម និខ
និង្យជក ់ង្ដ្ើម្បជីួលភាគរយ
ជាកល់ាកន់នកម្មករជំនាញ និខ
ានការបញ្ញា កក់នុខអំ ុខង្ពល
ង្ក្ជើសង្រ ើស ឬការបំង្ពញម្ុខ្
ត្ំផណខង្ៅទំង្នរ។  

ការអនុង្លាម្
តាម្បទបបញ្ាត្តិ
ង្ដ្ឋយឧសាហ

កម្ម 

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

ការអនុ
ង្លាម្តាម្ 
១០០%   

ការ
អនុង្លាម្
តាម្ 

១០០% 

ការអនុ
ង្លាម្តាម្ 
១០០% 

គណៈកាម ធិការ
ជាត្បិណតុ ឹះបណាត
ល DGTVET 
ក្កសួខ ក.ប. 
CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ការង្លើកកម្ពស់ការការកសាខជំនាញង្ ើខវញិ និខការបង្ខកើនជំនាញ  

៣.៩ 

បង្ខកើត្កម្មវធិីសក្ាបង់្លើក
កម្ពស់ការង្រៀបចំជំនាញង្ ើញ 
វញិ (Reskilling) និខការ
បង្ខកើនជំនាញ (Upskilling) 
(ការសិកាផ្អកង្លើការង្ហរ ) 
ននកាល ខំពលកម្មផដ្លាន
ក្សាបង់្ៅកនុខភាពជានដ្គូជា
ម្យួឧសាហកម្ម 

ភាគរយននកម្មករ
និង្យជិត្ផដ្ល
ានកំណត្់

ង្ោលង្ៅង្ៅទូ
ទាខំវស័ិយ  

ធនាោរអភវិឌ្ឍន៍
អាសីុផដ្លជា
ផ្នកម្យួនន
គង្ក្ាខ  

ជំនាញសក្ាប់
ការក្បកួត្ក្បផជខ  
របស់ខ្លួនកំពុខ
្សពវ្ ាយកម្មវធិី 
ការសិកាផ្អក
ង្លើការង្ហរ  

សង្ម្លៀក 
បំពាក ់និខ
វាយនភណឌ ៖ 

៤០% 

វស័ិយ
ង្ទសចរណ៍ 
និខអាហារ
និខង្ភសជាៈ 
៣០% 

ផរ ៉ា និខរុករកផរ ៉ា 
៣០% 

សង្ម្លៀក 
បពំាក ់និខ
វាយនភណឌ
៖ ៥០% 

វស័ិយ
ង្ទសចរណ៍ 
និខអាហារ
និខង្ភសជាៈ 
៤០% 

ផរ ៉ា និខរុករក
ផរ ៉ា ៤០% 

សង្ម្លៀក 
បពំាក ់និខ
និខវាយ     
នភណឌ ៖ 
៦០% 

វស័ិយ
ង្ទសចរណ៍ 
និខអាហារ
និខង្ភសជាៈ 
៥០% 

ផរ ៉ា និខរុករក
ផរ ៉ា ៥០% 

CAMFEBA 
ក្កសួខ ក.ប. 

ក្កសួខ អ.យ.ក. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET  

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

៣.១០ 

ង្ក្ជើសង្រ ើសម្ុខ្របរផដ្ល
អាក្ស័យង្លើត្ក្ម្ូវការ និខ
បង្ខកើត្សតខដ់្ឋផ្អកង្លើត្ក្ម្ូវការ 
ក្ពម្ទាខំកម្មវធិីសិកា និខ
សាភ រសិកា ម្៉ាូឌុ្ល សក្ាប់

ចំនួនម្ុខ្របរ
ផដ្លានកំណត្់
អត្តសញ្ញា ណ 
និខសតខដ់្ឋថមីក្ត្ូវ
ានបង្ខកើត្ង្ ើខ

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន  
៥ ១០ ១៥ 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ង្លើកកម្ពស់ការង្រៀបចំជំនាញ
ង្ ើញ វញិ (Reskilling) និខ
ការបង្ខកើនជំនាញ 
(Upskilling) 

សក្ាបង់្លើក
កម្ពស់ការង្រៀបចំ
ជំនាញង្ ើញ វញិ 
(Reskilling) និខ
ការបង្ខកើនជំនាញ 

(Upskilling)  

ចកេុវស័ិយកម្ពុជា ឆ្ន  ំ
២០៣០/២០៥០ 

ការង្រៀបចំក្កមុ្ក្បឹកាជំនាញតាម្វស័ិយបផនែម្ង្ទៀត្ (ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញតាម្វស័ិយ) 

៣.១១ 

បង្ខកើត្ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញតាម្ 
វស័ិយបផនែម្ង្ទៀត្ និខង្ធវើ្លូវការ 
តាម្រយៈអនុសសរណៈននកិចច
ក្ពម្ង្ក្ពៀខង្ដ្ើម្បរីមួ្បញ្ចូ ល 
វស័ិយង្សដ្ឋកិចចសំខាន់ៗ  និខ
ក្គបត់្ំបនទ់ាខំអស់ង្ៅកម្ពុជា 

 

 

 

 

ចំនួនក្កុម្ក្បឹកា
ជំនាញតាម្វស័ិយ 
ក្ត្ូវានបង្ខកើត្  

៤ ៥ ៨ ១២ 

គណៈកាម ធិការ
ជាត្ិបណតុ ឹះបណាត ល
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពី ក្កសួខ ក.ប.
ក្កសួខ ្.ក. 

ក្កសួខ អ.យ.ក. 
និខ CAMFEBA 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET 

 ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤) ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ
សាស្រសត TVET 

 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា 

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

4. អភាិលកិចច និខភាពជាអនកដ្ឹកនា ំ

ការបង្ខកើនក្បសិទធភាពននភាពជាអនកដ្ឹកនា ំ/ យនតការសាែ បន័របស់ TVET 

៤.១ 

បង្ខកើត្ក្កុម្ក្បឹកាង្យបល់
ង្ដ្ឋយានការចូលរមួ្ពីអាជាា ធរ
ម្ូលដ្ឋឋ ន ត្ំណាខវស័ិយឯក
ជន និខសខគម្សីុវលិង្ៅកនុខ
សាែ បន័ TVET សាធារណៈ 

ចំនួនក្គឹឹះសាែ ន 
TVET សាធារ
ណៈផដ្លាន
ក្កុម្ក្បឹកា
ង្យបល់ ក្ត្ូវ
ានបង្ខកើត្ង្ ើខ  

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
១០ ១៣ ១៥ 

គណៈកាម ធិការ
ជាត្ិបណតុ ឹះបណាត ល
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពី ក្កសួខ ក.ប. 
និខ ក្កសួខ អ.យ.ក. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET 

 ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤) ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ
សាស្រសត TVET 

 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

៤.២ 

កិចចក្បជុរំវាខសាែ បន័អភាិល
កិចច TVET ថាន កជ់ាត្ិ និខថាន ក់
ត្ំបន ់ង្ដ្ើម្បអីនុវត្តត្នួាទី និខ
ម្ុខ្ង្ហរផដ្លានកំណត្ង់្ៅ
កនុខបទបបញ្ាត្តិ និខផ្នការ
ផដ្លានក្សាប ់

ភាពញឹកញាបន់ន
កិចចក្បជុកំ្ត្ូវាន

ង្ធវើង្ ើខ 

ម្និានកំណត្់
ភាពញឹកញាប់
អាក្ស័យតាម្
ត្ក្ម្ូវការជាក់

ផសដខ  

ជាក្បោកំ្ត្ី
ាស 

ជាក្បោកំ្ត្ី
ាស 

ជាក្បោកំ្ត្ី
ាស 

គណៈកាម ធិការ
ជាត្បិណតុ ឹះ 
បណាត ល 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤) ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ
សាស្រសត TVET 

 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

៤.៣ បង្ខកើត្ផ្នការសក្ាបក់ារក
សាខសម្ត្ែភាពបុគគលិកផដ្ល

ចំនួនសិកាេ
សាលាកសាខ

ការកសាខ
សម្ត្ែ ភាពផដ្ល

១០ ២០ ៣០ គណៈកាម ធិការ
ជាត្បិណតុ ឹះបណាត

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ាន ង្ក្ជើសង្រ ើសរបស់ទី
ភាន កង់្ហរសំខាន់ៗ ង្លើទិដ្ឋភាព៖ 

• ក្ចកជំនាញថាន កជ់ាត្ិ 

• វធិីសាស្រសតបណតុ ឹះបណាត ល
ផ្អកង្លើកសម្ត្ែភាព 
ក្កបខ្ណ័ឌ គុណវុឌ្ឍជិាត្ិ
កម្ពុជា ការទទួលសាគ ល់
សម្ត្ែភាពផដ្លានពី
ម្ុន/ការទទួលសាគ ល់
សម្ត្ែភាពបចចុបបនន 

• ការអនុវត្តតាម្វធិីសាស្រសត
បណដុ ឹះបណាត លផដ្ល 
អាចបត្ផ់បនាន 

• ក្បពន័ធក្គបក់្គខពត័្ា៌ន 
TVET ផដ្លានង្ធវើ
បចចុបបននភាព និខផក

សម្ត្ែភាព ផដ្ល
ានអនុវត្ត តាម្
ផ្នការផដ្ល
ានអនុម្ត័្ 

ាន អនុវត្ត
ង្ដ្ឋយនដ្គូ ាច ស់
ជំនួយ និខង្ៅ
ង្ពលផដ្លាន

ត្ក្ម្ូវការ  

ល ក្កសួខ ស.ហ.
វ. ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ ឧ.វ.ប.ន. 

២០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤)  ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ
សាស្រសត TVET 

 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

សក្ម្ួលង្សចកតីផណនាសំតី
ពីការហវឹកហវឺនកូនជាខ 

• ក្បពន័ធក្ត្ួត្ពិនិត្យនិខវាយ
ត្នម្ល 

ង្ធវើឱ្យក្បង្សើរង្ ើខនូវការរមួ្បញ្ចូ លោន  និខការសក្ម្បសក្ម្លួកិចចខ្ិត្ខ្ំក្បឹខផក្បខង្ៅទូទាខំត្ួអខគពាកព់ន័ធជាង្ក្ចើនង្ៅកនុខង្ទសភាពនន TVET 

៤.៤ 

បង្ខកើត្បទដ្ឋឋ នទូង្ៅសក្ាប ់
សនិទានកម្មននង្ក្ោខការណ៍ 
TVET និខកម្មវធិីង្ៅក្គប់
ក្កសួខ សាែ បន័ង្ៅថាន កក់ណាត ល 
និខថាន ករ់ាជធានី-ង្ខ្ត្ត 

ការអនុង្លាម្
តាម្បទដ្ឋឋ ន
ទូង្ៅង្ដ្ឋយ

ក្កសួខ និខសាែ ប័
នពាកព់ន័ធ  

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

រកាការ 
អនុង្លាម្
តាម្ 

១០០%  

រកាការ 
អនុង្លាម្
តាម្ 

១០០% 

រកាការ 
អនុង្លាម្
តាម្ 

១០០% 

 

គណៈកាម ធិការ
ជាត្បិណតុ ឹះ 

បណាត ល ង្ដ្ឋយ
ានការោកំ្ទពី 
ក្កសួខ ក.ប. និខ 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤)  ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ
សាស្រសត TVET 

 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

៤.៥ 

ពក្ខឹខ និខ្តល់អំណាចដ្ល់ 
គណៈកាម ធិការជាត្បិណតុ ឹះ 
បណាត លជាត្ិ សក្ាបក់ារ 
ង្លើកកម្ពស់កិចចសហក្បត្ិបត្តិ
ការកនុខចំង្ណាម្ឧសាហកម្ម 

គណៈកាម ធិការ
ជាតិ្បណតុ ឹះបណាត ល 
ក្ត្ូវានពក្ខឹខ   
ត្ួនាទី និខ ការ
ទទួល ខុ្សក្ត្ូវ 

ានគណៈកាម ធិ
ការជាត្ិបណតុ ឹះប
ណាត លានកិចច
ក្បជុំ ប៉ាុផនតាន
ង្ទៀខទាត្ ់

ការផកផក្បត្ួ
នាទី និខការ
ទទួលខុ្ស
ក្ត្ូវរបស់ 

គណៈកាម ធិ

ការពិនិត្យ
ង្ម្ើលត្ួនាទី 
និខការ

ទទួលខុ្ស
ក្ត្ូវរបស់ 

ការពិនិត្យ
ង្ម្ើលត្ួនាទី 
និខការ

ទទួលខុ្ស
ក្ត្ូវរបស់ 

ធាតុ្ចូលពីគណៈ
កាម ធិការជាត្បិ
ណតុ ឹះបណាត ល 

DGTVET ង្ដ្ឋយ
ានការោកំ្ទពី

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤)  ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ក្បពន័ធបណតុ ឹះបណាត ល 
ក្កុម្ក្បឹកាជំនាញតាម្វស័ិយ 
និខត្ួអខគពាកព់ន័ធដ្នទង្ទៀត្ 

គណង្នយយភាព 
សិទធិអំណាច និខ
នីត្ិវធិីក្បត្ិបត្តិការ 
ផដ្លានកំណត្់

ង្ ើខវញិ  

ការជាតិ្បណតុ ឹះ
បណាត ល
ង្ ើខវញិ
ក្សបតាម្
ផ្នទី

បង្ហា ញ្លូវសដី
ពីការអភវិឌ្ឍ
ជំនាញ  

គណៈកាម
ធិការជាត្ិ 
បណតុ ឹះ 
បណាត ល
ង្ ើខវញិ
តាម្ត្ក្ម្ូវ

ការ  

គណៈកាម ធិ
ការជាត្ិ 
បណតុ ឹះ 
បណាត ល 
ង្ ើខវញិ 
តាម្ត្ក្ម្ូវ

ការ 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ ស.ហ.វ. 
និខក្កសួខ អ.យ.

ក. 

សាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

៤.៦ 

អភវិឌ្ឍ ដ្ំង្ ើខ និខដ្ឋក់
ដ្ំង្ណើ រការ - ក្ចកជំនាញថាន ក់
ជាត្ិ4- ជាទក្ម្ខអ់នឡាញ
ផដ្លត្ភាា បឧ់សាហកម្ម 
ក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះបណាត ល និខ
សិកាេ កាម្ 

 

 

សកម្មភាព/ 
ម្៉ាូឌុ្លនន 

ក្ចកជំនាញថាន ក់
ជាត្ិក្ត្ូវ 
ានអនុវត្ត  

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
១០០% - - ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 

(៣.១.៤) )  ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ
សាស្រសត TVET 

 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

 
4 តាមរយៈច្រកន េះ អង្គការឧស្សាហកមម ឹង្ជូ ដំណឹង្អំពីតច្មូវការជំនាញរបស់្សពួកនេ វិទ្យាស្ថា   TVET រ េះន ម្ េះស្សច្ាប់ការបណ្ត េះបណ្្តល នហើយប រស្ស ិង្ស្តស្ស្ីដដលគ្មម  ការងារន្វើទ្យទ្យួលបា ព័ត៌ា ទំង្អស់្សអំពីតច្មវូការន ការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់្សពួកនេ។  បនាា ប់មក ផតថលជំនាញ ឹង្ច្តូវបា ដាក់បញ្ចូលនដើមបីតាមដា ស្សមិទ្យធិផលន នគ្មលនៅបណ្ត េះប
ណ្្តលកនតង្នពលនវលាជាក់ដស្្សង្ វាយតនមៃបញ្ហា ច្បឈមណ្តមួយ  ិង្បនង្កើតយ ទ្យធស្ថស្តស្្សកាត់ប ាយហា ិភ័យ (តាមតច្មូវការ) ។ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ការបង្ខកើត្ក្បពន័ធក្ត្តួ្ពិនិត្យ និខវាយត្នម្លក្បកបង្ដ្ឋយក្បសិទធភាព 

៤.៧ 
បង្ខកើត្ក្កបខ្ណ័ឌ ក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
តាម្ដ្ឋន 

ក្កបខ្ណ័ឌ ក្ត្ួត្ 
ពិនិត្យតាម្ដ្ឋន
ក្ត្ូវានបង្ខកើត្
ង្ ើខសក្ាបក់ារ
ក្ត្ួត្ពិនិត្យត្ួអខគ
ពាកព់ន័ធ/កម្មវធិី
អភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ/

សកម្មភាព
អភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ  

គង្ក្ាខផដ្ល 
្តល់ម្ូលនិធិ

ង្ដ្ឋយាច ស់ជំនួយ 
ានក្បពន័ធក្តួ្ត្ 

ពិនិត្យនិខវាយត្នម្ល
ជាកល់ាកត់ាម្ 
គង្ក្ាខ។ 

ក្កបខ្ណ័ឌ ក្តួ្ត្
ពិនិត្យតាម្

ដ្ឋនផដ្លាន
អនុម្ត័្ 

- - 

គណៈកាម ធិការ
ជាត្បិណតុ ឹះ 

បណាត ល ក្កសួខ 
ក.ប.  

ក្កសួខ អ.យ.ក. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET  

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤)  )  

ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

៤.៨ 
ពិនិត្យតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពនន
ការអនុវត្តផ្នទីបង្ហា ញ្លូវសដីពី
ជំនាញ 

ភាគរយននង្ោល
ង្ៅរបស់ផ្នទី
បង្ហា ញ្លូវផដ្ល
សង្ក្ម្ចាន 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
១០០% ១០០% ១០០% 

គណៈកាម ធិការ
ជាត្បិណតុ ឹះ        
បណាត ល 

 ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤)  )  

ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

៤.៩ 
វភិាគទិនននយ័ ក្ត្ួត្ពិនិត្យ  
វាយត្នម្ល និខោត្វ់ធិានការផក
ត្ក្ម្ូវ 

រាយការណ៍សតី
ពីទិនននយ័ក្ត្ួត្
ពិនិត្យក្ត្ូវាន
បង្ខកើត្ង្ ើខ 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
តាម្ត្ក្ម្ូវ

ការ 
តាម្ត្ក្ម្ូវ

ការ 
តាម្ត្ក្ម្ូវ

ការ 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ទីភាន កង់្ហរជាត្ិម្ុខ្
របរ និខការង្ហរ 

វទិាសាែ នជាត្សិែិត្ិ  

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤)  ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ
សាស្រសត TVET 

 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

ការពក្ខឹខភាពនវឆ្ល ត្ទិនននយ័សក្ាប់ការង្ធវើផ្នការ និខការសង្ក្ម្ចចិត្ត 

៤.១០ 

រចនាក្បពន័ធក្គបក់្គខពត័្ា៌ន
ក្គបក់្ជុខង្ក្ជាយង្ដ្ើម្បរីមួ្
បញ្ចូ លទិនននយ័ / សែិត្ិម្ុខ្របរ 
និខទី្ារការង្ហរបផនែម្ង្លើការ
ចុឹះង្ឈាម ឹះរបស់ TVET និខ  
សែិត្ិការបញ្ចបក់ារសិកា  

ក្បពន័ធពត័្ា៌ន
ក្គបក់្គខ TVET 
ក្ត្ូវានង្ធវើ
បចចុបបននភាព 

ម្៉ាូឌុ្លានបង្ខកើត្
ង្ ើខង្ដ្ើម្បភីាា ប ់
ក្បពន័ធពត័្ា៌ន
ក្គបក់្គខ  TVET 

និខ LMIS  

ដ្ឋកឲ់្យង្ក្បើក្ាស់ក្បពន័ធពត័្ា៌នក្គបក់្គខ 
TVET ផដ្លានង្ធវើបចចុបបននភាពង្ៅ
ថាន កជ់ាត្ិ (រមួ្ទាខំការផបខផចកទិនននយ័

តាម្ត្ំបន ់ង្ខ្ត្ត ក្សុក) 

ការយិល័យទទួល
បនទុកសែិត្ិរបស់
ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤)  ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ
សាស្រសត TVET ឆ្ន  ំ
២០១៩-២០២៣
ង្ោលនង្យាយ
ជាត្សិតីពីម្ុខ្របរនិខ

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ៨ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ការង្ហរ  
ឆ្ន ២ំ០១៥/២០២៥ 

៤.១១ 

បង្ខកើត្ង្ោលការណ៍ផណនាសំតី
ពកីារក្បម្ូលទិនននយ័ សក្ាប់
ក្បពន័ធពត័្ា៌នក្គបក់្គខ TVET 
សក្ាបក់ារង្ធវើបចចុបបននភាព 

ានបង្ខកើត្ង្ោល
ការណ៍ផណនានំន

ការក្បម្ូល
ទិនននយ័ 

ម្៉ាូឌុ្លរាយការណ៍
ក្ត្ូវាន          

ផកសក្ម្ួលង្ដ្ើម្ប ី   
ត្ល់រាយការណ៍
រមួ្ និខផ្នក / 
រាយការណ៍ 

សាែ បន័ផដ្លាន
ផបខផចក 

ង្ោល
ការណ៍

ផណនាផំដ្ល
ានអនុម្ត័្
សក្ាបក់ារ
ក្បម្ូល
ទិនននយ័ 

- - 
ការយិល័យទទួល
បនទុកសែិត្ិរបស់
ក្កសួខ ក.ប 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ
សាស្រសត TVET ឆ្ន  ំ
២០១៩-២០២៣ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្សិតីពីម្ុខ្របរនិខ
ការង្ហរ ២០១៥/

២០២៥ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ៨ 

៤.១២ 

ក្បម្ូលទិនននយ័តាម្ង្ោល
ការណ៍ផណនា ំនិខបញ្ចូ លង្ៅ
កនុខក្បពន័ធពត័្ា៌នក្គបក់្គខ 
TVET  

ការក្បម្ូល
ទិនននយ័ង្ធវើង្ ើខ

ជាក្បោ ំ

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

ការក្បកាន់
ខាា បត់ាម្
ង្ោល
ការណ៍

ការក្បកាន់
ខាា បត់ាម្
ង្ោល
ការណ៍

ការក្បកាន់
ខាា បត់ាម្
ង្ោល
ការណ៍

ការយិល័យទទួល
បនទុកសែិត្ ិនន

ក្កសួខ ក.ប. និខ
ទីភាន កង់្ហរជាត្មិ្ុខ្
របរ និខការង្ហរ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤)  ផ្នការ
សកម្មភាពយុទធ

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ៨ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ផណនា ំ
១០០% 

ផណនា ំ
១០០% 

ផណនា ំ
១០០% 

សាស្រសត TVET ឆ្ន  ំ
២០១៩-២០២៣ 

ការង្លើកកម្ពស់គណង្នយយភាព និខការ្តល់សវ័យភាពដ្ល់ក្គឹឹះសាែ ន TVET 

៤.១៣ 

បង្ខកើត្គណៈកាម ធិការក្គបក់្គខ 
(IMC)5 ង្ៅតាម្ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET ទាខំអស់ ផដ្លាន
សិទធអិំណាចសក្ាប៖់  

• ការបផនែម្ជំនាញថមី        
ការលុបជំនាញផដ្ល
ហួសសម្យ័ 

• ការផកត្ក្ម្ូវ/ការផកផក្ប 
កម្មវធិីសិកា 

• ការវាយត្នម្លត្ក្ម្ូវការនន
ការបណតុ ឹះបណាត លក្គូ 

ចំនួនក្គឹឹះសាែ ន 
TVET ផដ្ល 
IMC ក្ត្ូវាន
បង្ខកើត្ង្ ើខ 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

ក្គឹឹះសាែ ន 

TVET    
សាធារណៈ
ទាខំអស់ 

ក្គប់
ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET   

សាធារណៈ 
និខម្និផម្ន
រដ្ឋឋ ភាិល
ទាខំអស់  

ក្គប់
ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET    
ឯកជន  
ទាខំអស់  

គណៈកាម ធិការ
ជាត្ិបណតុ ឹះបណាត ល 

(គ.ជ.ប.ប.) 

 ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក.     
យុវជន និខកីឡា

(អ.យ.ក.) 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET  

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 
(៣.១.៤)  

ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសត TVET 
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ៨ 

 
5 ឧទាេ ណ៍គ្របរទ្សឥណាឌ ៖ ររគ្រមាង ‘បរងោើនសម្ត្ថភាពនន ITIs  បស់ ោឋ ភិបាលចនំួន ១៣៩៦ តាម្ យៈភាពានដរូ វាង ដឋ – វស័ិយឯក្ជនភាព’ គ្រត្ូវបានបរងោើត្រ ើងរៅក្នុងឆ្ន  ំ២០០៧ – ២០០៨ រៅរគ្រកាម្នដរូ
ឧសាេក្ម្មផ្ដលគ្រត្ូវបានផា ភាា ប់ាម្យួនឹង ITI នើម្ួយៗ រដើម្បើដឹក្នាដំំរណើ  កា ននកា បរងោើនសម្ត្ថភាពរនោះ។ រោយាផ្ផនក្ម្យួននររគ្រមាង រណៈក្មាម ធិកា គ្ររប់គ្ររងវទិ្ាាថ ន (IMC) គ្រត្ូវបានបរងោើត្រ ើងរៅក្នុង ITI 
នើម្ួយៗដកឹ្នារំោយនដរូឧសាេក្ម្ម រេើយ IMC មានទាងំសវ័យភាពសិក្ា និងេ ិញ្ាវត្ថុ។  
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

• ការង្ក្ជើសង្រ ើសសិសស   
ការង្ក្ជើសង្រ ើសបុគគលិក 

• ការសង្ក្ម្ចពីត្ក្ម្ូវការ
ា៉ា សីុន ឧបករណ៍         
និខង្រៀបចំលកេណៈ 
បង្ចចកង្ទស 

• ការង្រៀបចំសិកាេ សាលា 
និខដ្ំង្ណើ រទសសនកិចច
ឧសាហកម្ម 

បង្ខកើត្ផ្នកក្សាវក្ជាវនិខអភវិឌ្ឍន ៍TVET - ក្កមុ្្ដល់ង្យបល់សក្ាបក់្កសួខការង្ហរ និខបណដុ ឹះបណាដ លវជិាា ជីវៈ និខត្ួអខគពាកព់ន័ធង្្សខង្ទៀត្សក្ាប់ TVET 

៤.១៤ 

ការបង្ខកើត្ផ្នក ក្សាវក្ជាវ និខ
អភវិឌ្ឍន ៍TVET ថាន កជ់ាត្ិ
ផដ្លរមួ្ានម្ុខ្ង្ហរសំខាន់ៗ  
សាសភាព ត្ួនាទី និខទំនួល
ខុ្សក្ត្ូវ ក្បឹកា/ធាតុ្ចូល  
ការោកំ្ទអាជីព បណាត ញតល ស់
បតូរចំង្ណឹះដ្ឹខ ផ្នកក្សាវក្ជាវ 
និខអភវិឌ្ឍ (បង្ខកើត្ម្ជឈម្ណឌ ល

ានបង្ខកើត្ផ្នក
ក្សាវក្ជាវ និខ
អភវិឌ្ឍរបស់ 
TVET 

ក្កបខ្ណ័ឌ ក្កុម្
អនក្តល់ង្យបល់
ក្ត្ូវានបង្ខកើត្
រចួរាល់ និខផ្នក
ក្សាវក្ជាវ និខ
អភវិឌ្ឍន ៍TVET

១ - - 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ឧ.វ.ប.ន. 
និខក្កសួខ ្.ក 

ផ្នការយុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍនជ៍ាត្ិ ឆ្ន  ំ
២០១៩-២០២៣ 
ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិសតីពីម្ុខ្របរ និខ
ការង្ហរ ឆ្ន  ំ២០១៥-
២០២៥ ផ្នទី

បង្ហា ញ ល្ូវ វទិាសាស្រសត 

ង្ោលង្ៅទី ៧ 
និខ ៩ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ក្សាវក្ជាវនចនក្បឌ្ិត្ ង្ោល
ការណ៍ផណនាសំក្ាបផ់្នក
ក្សាវក្ជាវ និខអភវិឌ្ឍង្ៅកនុខ
ក្គឹឹះសាែ ន TVET ង្លើកកម្ពស់
ផ្នកក្សាវក្ជាវ និខអភវិឌ្ឍរមួ្
ោន រវាខឧសាហកម្ម និខ
ក្គឹឹះសាែ ន TVET)  

កំពុខសែិត្កនុខ
ដ្ំង្ណើ រការបង្ខកើត្ 

បង្ចចកវទិានិខ 
 នវានុវត្តនក៍ម្ពុជា 
ឆ្ន ២ំ០៣០ 

  ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  
ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

៤.១៥ 
បង្ខកើត្ម្ូលនិធិក្សាវក្ជាវជាត្ិ 
និខរង្បៀបវារៈក្សាវក្ជាវរបស់ 
TVET  

ម្ូលនិធិ និខ
រង្បៀបវារៈផដ្ល
ានបញ្ចប ់

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

ានអនុម្ត័្
ម្ូលនិធិ និខ
រង្បៀបវារៈ
សក្ាបក់ារ
ក្សាវក្ជាវ 
TVET 

- - 

ក្កសួខក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ្.ក.  

ក្កសួខ ឧ.វ.ប.ន 

ផ្នការយុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍនជ៍ាត្ិ ឆ្ន  ំ
២០១៩ ២០២៣ 
ង្ោលនង្យាយ
ជាត្សិតីពីម្ុខ្របរ និខ
ការង្ហរ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
ផ្នទបីង្ហា ញ្លូវ 
វទិាសាស្រសត បង្ចចក
វទិា និខនវានុវត្តន៍
កម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០៣០  

ង្ោលង្ៅទី ៧ 
និខ ៩ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  
ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

៤.១៦ 

បង្ខកើត្ការផ្នកក្សាវក្ជាវ និខ
អភវិឌ្ឍង្ៅកនុខចំង្ណាម្
ក្គឹឹះសាែ ន TVET ទាខំអស់
ង្ដ្ើម្បងី្លើកកម្ពស់នវានុវត្តន ៍

ចំនួនវទិាសាែ ន 
TVET ផដ្លការ
បង្ខកើត្ផ្នក

ក្សាវក្ជាវ និខ
អភវិឌ្ឍ  

ក្គឹឹះសាែ ន TVET 
ធំៗម្យួចំនួន
ានផ្នក

ក្សាវក្ជាវ និខ
អភវិឌ្ឍ 

ក្គឹឹះសាែ ន
TVETកក្ម្តិ្
វទិាសាែ ន
សាធារណៈ
ទាខំអស់ 

ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET សា
ធារណៈ
ទាខំអស់  

ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET   

សារធារណៈ  
ឯកជន   

អខគការម្និ
ផម្នរដ្ឋឋ ភាិល
ទាខំអស់ 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ្.ក. 

ក្កសួខ ឧ.ទ.ប.ន. 

ផ្នការយុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍនជ៍ាត្ិ 

 ឆ្ន ២ំ០១៩ ២០២៣ 
ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិសតីពីម្ុខ្របរ និខ
ការង្ហរ ឆ្ន  ំ២០១៥ 
ផ្នទីបង្ហា ញ្លូវ 
វទិាសាស្រសត បង្ចចក
វទិានិខ នវានុវត្តន៍
កម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០  
ចកេុវស័ិយកម្ពុជា  

ឆ្ន ២ំ០៣០/២០៥០ 

ង្ោលង្ៅទី ៧ 
និខ ៩ 

5. ការ្ដល់ហិរញ្ាបបទាន និខចីរភាព 

ង្លើកកម្ពស់ក្បសិទធ្ល (្លិត្ភាព) និខក្បសិទធភាព (បចចយ័) ននយនតការ្តល់ម្ូលនិធិផដ្លានក្សាបន់នម្ូលនិធិអភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

៥.១ 

ង្រៀបចំក្កបខ្ណ័ឌ ចាបស់ក្ាប់
ការអនុវត្តម្ូលនិធអិភវិឌ្ឍន៍
ជំនាញ ង្ដ្ឋយសហការជាម្យួ
នឹខអគគនាយកដ្ឋឋ ន និខនាយក
ដ្ឋឋ នង្្សខង្ទៀត្ កដូ៏្ចជាអនក
ពាកព់ន័ធ 

សង្ក្ម្ច
ក្កបខ្ណ័ឌ ចុខ
ង្ក្កាយសក្ាប់
ការអនុវត្តម្ូល 
និធិអភវិឌ្ឍន៍
ជំនាញជាត្ិ  

ម្និានពត័្ា៌ន
ង្ោល (សាក
លបខក្កបខ្ណ័ឌ
អភវិឌ្ឍយុទធ
សាស្រសត  រហូត្

ដ្ល់ឆ្ន  ំ២០២៤) 

- 

អនុម្ត័្ 
ក្កបខ្ណ័ឌ
ជាត្ិម្ូល  
និធិអភវិឌ្ឍ
នជ៍ំនាញ  

- 

ក្កសួខ ស.ហ.វ. 
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពី ក្កសួខ ក.ប. 
CDC និខក្កសួខ
ពាកព់ន័ធដ្នទង្ទៀត្ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្រិបស់ TVET 
២០១៧-២០២៥ 
(៤.៣. ៣ ៥.២ 

៥.៤) ផ្នការយុទធ
សាស្រសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាត្ិ
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ១៧ 

៥.២ 

បង្ខកើត្ង្ោលការណ៍ក្បត្ិបត្តិ
ម្ូលនិធិអភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ និខ
ង្សៀវង្ៅផណនាសំក្ាបក់ារ
ង្ក្បើក្ាស់ម្ូល4និធិ  

ង្សៀវង្ៅផណនាំ
ង្ោលនង្យាយ
សក្ាបក់្បត្ិបត្តិ
ការម្ូលនិធិ 

ង្ោលការណ៍
ផណនា ំនិខ

ង្សៀវង្ៅផណនាំ
ក្បត្ិបត្តិការសាក
លបខននក្កបខ្ណ័ឌ
យុទធសាស្រសត

អភវិឌ្ឍន ៍ផដ្ល
ានក្សាប ់

- 

ង្សៀវង្ៅ
ផណនាំ
ង្ោលន
ង្យាយ
ផដ្លាន
អនុម្ត័្ 

- 

ក្កសួខ ស.ហ.វ. 
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពីក្កសួខ ក.ប.  
CDC និខក្កសួខ
ពាកព់ន័ធដ្នទង្ទៀត្ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET 

២០១៧-២០២៥ 
(៤.៣. ៣ ៥.២ 

៥.៤) ផ្នការយុទធ
សាស្រសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាត្ិ
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ១៧ 

៥.៣ 
បនសុកី្កបខ្ណ័ឌ ជាត្ិម្ូលនិធិ
អភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញផដ្លាន
បង្ខកើត្ជាអចិនស្រនតយិ៍ជាម្យួនឹខ

ការបនសុងី្ពញ
ង្លញង្ៅក្គប ់

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
- 

ការបនសុ ី
១០០% 

- 
ក្កសួខ ស.ហ.វ. 
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពី ក្កសួខ ក.ប. 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET 

២០១៧-២០២៥ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ១៧ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ម្ូលនិធិអភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញសាក
លបខ ង្លើផ្នករដ្ឋាល 
 ការក្គបក់្គខហិរញ្ា វត្ែុ  
និខវស័ិយអាទិភាព 

ា៉ា រា៉ា ផម្៉ាក្ត្     
ទាខំអស់ 

និខក្កសួខពាកព់ន័ធ
ដ្នទង្ទៀត្ 

(៤.៣. ៣ ៥.២ 
៥.៤) ផ្នការយុទធ
សាស្រសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាត្ិ
ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

៥.៤ 

ក្ត្ួត្ពិនិត្យការង្ក្បើក្ាស់ម្ូល 
និធអិភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ និខតាម្
សាែ បន័តាម្រយៈការអនុង្លាម្
តាម្នីត្ិវធិីក្បត្ិបត្តការ(SOP) 
និខសវនកម្មហិរញ្ា វត្ែុ 

  យនតការក្ត្ួត្     
ពិនិត្យការអនុវត្ត 
ក្កបខ្ណ័ឌ ជាត្ិ
ម្ូលនិធិអភវិឌ្ឍន៍

ជំនាញ 

ការអនុង្លាម្
តាម្នីត្ិវធិី

ក្បត្ិបត្តិការសតខ់
ដ្ឋរក្ត្ូវាន

បញ្ញា កត់ាម្រយៈ
សវនកម្មហិរញ្ា
វត្ែុជាង្រៀខរាល់ឆ្ន  ំ
ដូ្ចោន ង្នឹះផដ្រ ាន
អនកជំនាញក្តួ្ត្ពិ
និត្យ និខវាយត្នម្ល
ក្កបខ្ណ័ឌ ជាតិ្ 

មូ្លនិធិជាតិ្អភវិឌ្ឍ
នជំ៍នាញ សក្ាប់
បង្ខកើត្ក្បពន័ធការ

  ក្ត្ូវក្ត្ួត្     
ពិនិត្យជា
ង្រៀខរាល់ឆ្ន  ំ 

ក្ត្ូវក្ត្ួត្   
ពិនិត្យជា
ង្រៀខរាល់ឆ្ន  ំ

ក្ត្ូវក្ត្ួត្     
ពិនិត្យជា
ង្រៀខរាល់ឆ្ន  ំ

ក្កសួខ ស.ហ.វ. 
ង្ដ្ឋយានការោកំ្ទ
ពីក្កសួខ ក.ប. 
CDC និខក្កសួខ
ពាកព់ន័ធដ្នទង្ទៀត្ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET 

២០១៧-២០២៥ 
(៤.៣. ៣ ៥.២ 

៥.៤) ផ្នការយុទធ
សាស្រសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាត្ិ
ឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ១៧ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ក្តួ្ត្ពិនិត្យនិខវាយ
ត្នម្លក្កបខ្ណ័ឌ  

៥.៥ 

ពិោរណាការង្ធវើការរមួ្បញ្ចូ ល  
ម្ូលនិធិអភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ
ជាម្យួនឹខគង្ក្ាខជំនួយឥត្
សំណខ (levy grant 
scheme) សក្ាបក់ារអភវិឌ្ឍ
ជំនាញកក្ម្តិ្ខ្ពស់ ង្ដ្ើម្បោីកំ្ទ
ដ្ល់ការកំផណទក្ម្ខង់្សដ្ឋកិចច
ង្ ើខវញិ 

ង្សៀវង្ៅផណនាំ
ង្ោលនង្យាយ
សក្ាបក់ាររមួ្
បញ្ចូ លោន  

 ក្បពន័ធម្ូលនិធិ
អភវិឌ្ឍជំនាញ
ជាម្យួនឹខ

គង្ក្ាខជំនួយ
ឥត្សំណខ 
(levy grant 

scheme)ដ្ឋកឱ់្យ
ដ្ំង្ណើ រការម្ូល 
និធិបណតុ ឹះបណាត ល 

- 

ង្សៀវង្ៅ
ផណនាំ
ង្ោល

នង្យាយ
ផដ្លាន
អនុម្ត័្ 

- 

ក្កសួខ ស.ហ.វ. 
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពី ក្កសួខ ក.ប. 
និខក្កសួខពាកព់ន័ធ

ដ្នទង្ទៀត្ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ ិTVET 

២០១៧-២០២៥ 
(៤.៣. ៣ ៥.២ 

៥.៤) ផ្នការយុទធ
សាស្រសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាត្ិ
ឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ១៧ 

 ការពក្ខឹខការក្គបក់្គខហិរញ្ា វត្ែុននក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះបណាត លសាធារណៈង្ឆ្ព ឹះង្ៅរកការអនុវត្តផ្អកង្លើលទធ្ល និខសវ័យភាពរបស់ក្គឹឹះសាែ នបណតុ ឹះបណាត លជំនាញ 

៥.៦ 

ង្ធវើការវាយត្នម្លហិរញ្ា វត្ែុរបស់ 
ក្គឹឹះសាែ ន TVET  សាធារ-
ណៈផដ្លានង្ក្ជើសង្រ ើស 
ង្ដ្ើម្បសិីកាពីរូបភាពរមួ្ង្លើ  
ក) សកម្មភាពពឹខផ្អកសក្ាប់
ការបង្ខកើត្ក្ាកច់ំណូល       

ក្គឹឹះសាែ ន TVET 
ម្យួចំនួនផដ្ល
ការវាយត្នម្ល

ហិរញ្ា វត្ែុក្ត្ូវាន
ង្ធវើង្ ើខ 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
១០ ១០ ១៨ 

ក្កសួខ ស.ហ.វ. 
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពីក្កសួខ ក.ប. 
និខក្កសួខពាកព់ន័ធ

ដ្នទង្ទៀត្ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៤.៤.២ ៤.៣.៣) 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ១៧ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ខ្) វធិសីាស្រសតកនុខការង្ក្បើក្ាស់
ធនធានម្នុសស និខ គ) វធិី
បង្ខកើននិរនតរភាពហិរញ្ា វត្ែុ 

៥.៧ 
បង្ខកើត្ម្ូលនិធិផ្អកង្លើការ 
អនុវត្ត/លទធ្លសក្ាប់
ក្គឹឹះសាែ ន TVET សាធារណៈ 

សូចនាករននការ
អនុវត្ត ដូ្ចជា 
លទធ្លរបស់

សិសស  

លទធភាពការង្ហរ 
បនាទ បព់ីបញ្ចប់
ការសិកា  

ការដ្ឋកប់ញ្ចូ ល
ការហាត្ក់ារង្ៅ
កនុខកម្មវធិីសិកា

ជាង្ដ្ើម្ 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

ផណនាងំ្ៅកនុខ 
៥ ក្គឹឹះសាែ ន 
TVET      

សាធារណៈ    
ង្ៅង្លើ 

មូ្លដ្ឋឋ ននន
ការ 

សាកលបខ 

បនដអនុវត្តង្ៅកនុខក្គឹឹះសាែ ន 
TVET សាធារណៈ       

ង្្សខង្ទៀត្ 

ក្កសួខ ស.ហ.វ. 
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពី ក្កសួខ ក.ប. 
និខក្កសួខពាកព់ន័ធ

ដ្នទង្ទៀត្ 

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ
២០១៧-២០២៥ 
(៤.៤.២ ៤.៣.៣) 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ១៧ 

៥.៨ សាកលបខម្ូលនិធិបណតុ ឹះ-     
បណាត លង្ៅកនុខត្ំបនង់្សដ្ឋកិចច

ចំនួនត្ំបនផ់ដ្ល
ានក្គបដ្ណត ប ់

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

សាកលបខ
ង្ៅកនុខត្ំបន់

ម្យួ 

អនុវត្តបនតង្ៅត្ំបនង់្្សខ
ង្ទៀត្ 

ក្កសួខ ស.ហ.វ.  ង្ោលនង្យាយ
ជាត្ិ TVET ឆ្ន  ំ

ង្ោលង្ៅទី ៤ 
និខ ១៧ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ពិង្សស និខតាម្ភូម្ភិាគ6 
ផដ្លជាកផនលខផដ្លក្កុម្ហ ុន
ង្ៅកនុខត្ំបនង់្សដ្ឋកិចចពិង្សស 
ានបង្ខកើត្ម្ូលនិធិបណតុ ឹះ- 
បណាត លរមួ្ 

២០១៧-២០២៥ 
(៤.៤.២ ៤.៣.៣) 

បង្ខកើនការផបខផចកថវកិាជាត្ិសក្ាប ់TVET / ការអភវិឌ្ឍជំនាញ 

៥.៩ 
បង្ខកើនថវកិាសក្ាបោ់កំ្ទ 
TVET 

 កំង្ណើ នថវកិា 
សក្ាបោ់កំ្ទ TVET 
ពីក្គបក់្បភពទាខំអស់ 
(រាជរដ្ឋឋ ភាិល នខិ
នដ្គូអភវិឌ្ឍន)៍  

- ៥% ១០% ១៥% 
ក្កសួខ ក.ប. 

ក្កសួខ ស.ហ.វ. 

ផ្នការសកម្មភាព
យុទធសាស្រសតរបស់ 
TVET ឆ្ន  ំ២០១៩-

២០២៣ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

ការបង្ខកើនក្បសិទធភាពង្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធ និខម្ូលនិធិផដ្លានក្សាបព់ីនដ្គូ ដូ្ចជា អខគការម្និផម្នរដ្ឋឋ ភាិល អខគការអនតរជាត្ិ វស័ិយឯកជន។ល។ 

៥.១០ 
ង្ធវើការអនុវត្តការកំណត្ផ់្នទី
ង្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធផដ្លាន
ក្សាប ់ង្ដ្ើម្បកីំណត្ធ់នធាន

លទធ្លននការ
កំណត្ផ់្នទី 

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
រាយ

ការណ៍សតីពី
- - 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ស.ហ.វ. 

គង្ក្ាខង្លើកទឹកចិត្ត
ក្ត្ូវានបញ្ចប ់

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

 
6 ឧទាេ ណ៍៖ រំ ូរនោះបានដំរណើ  កា ោ ងលែរៅក្នុងត្ំបន់ឧសាេក្ម្មរៅគ្របរទ្សរវៀត្ណាម្ ៥៩ គ្រក្មុ្េ ុនរៅក្នុង SEZ បានបរងោើត្មូ្លនិធបិណតុ ោះបណាត ល មួ្ម្យួសគ្រមាប់បណដុ ោះបណាដ លក្ម្មក្ និរោជតិ្ផ្ដលមានស
កាដ នុពល ថ្មើ និងបចចុបបនន។ កា បណតុ ោះបណាត លវាិា ជើវៈរៅក្នុងត្បំនឧ់សាេក្ម្មរឺាក្ម្មវធិើផ្ដលអាចបត្់ផ្បនបានសម្គ្រសបតាម្ត្គ្រម្ូវកា ាក្ល់ាក្់ បស់សេគ្រាស។ សិកាា កាម្គ្រត្ូវបានអនុញ្ហា ត្ឱ្យអនុវត្តរលើឧបក្ ណ៍ដូច
ាន ផ្ដលដំរណើ  កា រៅក្ផ្នលងរធវើកា  រេើយទ្ំនងាមានកា ង្ហ រធវើបនាទ ប់ពើកា បណតុ ោះបណាត ល។ ADB អាចរគ្រជើសរ ើសផសពវផាយរ ឿងរនោះក្នុងចំរណាម្គ្រក្ុម្េ ុនរៅក្នុង SEZ ឬផសពវផាយវារៅក្នុងសិកាា ាលាសតើពើទ្នំួល
ខុសគ្រត្ូវ បស់គ្រក្ុម្េ ុនចំរាោះសងគម្។ 
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ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ផដ្លានក្សាប ់និខពិនិត្យ
ង្ម្ើលទំហំផដ្លពួកវាក្ត្ូវាន
ង្ក្បើក្ាស់ 

(Mapping 
exercise) 

លទធ្លនន
ការសិកា 

ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពីក្កសួខពាក់
ពន័ធដ្នទង្ទៀត្  

៥.១១ 

រចនាគង្ក្ាខង្លើកទឹកចិត្ត 
សម្ក្សប (ដូ្ចជាសកម្មភាព
ទទួលខុ្សក្ត្ូវសខគម្ការផចក
រផំលកនថលវញិ្ញា បនបក័្ត្ ការ 
បណតុ ឹះបណាត លផ្អកង្លើ
ការង្ហរ្តល់វគគសិកាតាម្ត្ក្ម្ូវ
ការកនុខត្ំបនជ់ាង្ដ្ើម្) ដូ្ង្ចនឹះ 
ង្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធផដ្លាន
ក្សាបអ់ាចក្ត្ូវានង្ក្បើយ៉ា ខលអ
បំ្ុត្សក្ាបក់ារបណតុ ឹះ- 
បណាត លជំនាញ 

គង្ក្ាខង្លើកទឹក
ចិត្តក្ត្ូវាន
បញ្ចប ់

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 
បនដអនុវត្តគង្ក្ាខ 

ក្កសួខក.ប 
ក្កសួខ អ.យ.ក. 
ក្កសួខ ស.ហ.វ. 
ង្ដ្ឋយានការោំ
ក្ទពីក្កសួខពាក់
ពន័ធដ្នទង្ទៀត្  

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្អិបរ់បំណតុ ឹះ- 
បណាត លវជិាា ជីវៈ 

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 

៥.១២ 

កំណត្ង់្ោលការណ៍ផណនាំ
សក្ាបក់ារង្ក្បើក្ាស់ង្ហដ្ឋឋ -
រចនាសម្ពន័ធផដ្លានក្សាប ់
(អាចក្ត្ូវានង្ក្បើកនុខអំ ុខ

ការអនុង្លាម្
តាម្ង្សៀវង្ៅ
ផណនាអំនកង្ក្បើ

ោម នបនាទ ត្ ់

ម្ូលដ្ឋឋ ន 

ការអនុ
ង្លាម្តាម្ 
១០០%  

ការ
អនុង្លាម្
តាម្ 

១០០% 

ការអនុ
ង្លាម្តាម្ 
១០០% 

ក្កសួខ ក.ប. 
ក្កសួខ អ.យ.ក 
ង្ដ្ឋយានការោំ

ង្ោលនង្យាយ
ជាត្អិបរ់បំណតុ ឹះ    
បណាត លវជិាា ជីវៈ 

ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ 

ង្ោលង្ៅទី ៤ 



70 

 

ល.រ សសរសតម្ភ 
សូចនាករនន 
ការអនុវត្ត 

សូចនាករ 

ង្ដ្ើម្ក្ោ 
(២០២១) 

ង្ោលង្ៅក្បោឆំ្ន  ំ 

ក្កសួខ/ សាែ បន័
ទទួលខុ្សក្ត្វូ 

ភាពក្សបោន ង្ៅ 
នឹខយុទធសាស្រសត 

ភាពក្សបោន ង្ៅ
នឹខង្ោលង្ៅ
អភវិឌ្ឍន៍

ក្បកបង្ដ្ឋយ 
ចីរភាព 

២០២២-
២០២៥ 

២០២៦-
២០៣០ 

២០៣០-
២០៣៥ 

ង្ពលវសិសម្កាល / ង្ា៉ា ខឈប់
សក្ាកសក្ាបង់្ោលបំណខ
បណតុ ឹះបណាត លង្ៅកក្ម្តិ្
ត្ក្ម្ូវការរបស់ឧសាហកម្ម 
អាចក្ត្ូវានង្ក្បើសក្ាបក់ារប
ណតុ ឹះបណាត លជាកផ់សតខ) 

ក្ាស់ / នីត្ិវធិី
ក្បត្ិបត្តិការ   

ក្ទពីក្កសួខពាក់
ពន័ធដ្នទង្ទៀត្  

 

******** 
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