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ិ ីទក់ទងនឹងសិស េបះបង់ករសិក េនកមពជ
ុ

ក់ជូន៖
ទីភនក់ងរសហរដ្ឋ

េមរ ិកេដើមប ីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID)

ទី្រកុង ៉ សុន
ី េ

េផញើជូនេ

ន ឌីស ី ុ

យ៖

Creative Associates International, Inc.
ទី្រកុង ៉ សុន
ី េ

ៃថងទី២២ ែខកកក

របយករណ៍េនះ
រយៈទីភនក់ងរសហរដ្ឋ
ចំចង្រកងេឡើងេ

ចេចញជរូប ងបន េ

យ

ន ឌីស ី ុ

ឆន ំ២០១១

រែតមនករឧបតថមភគំ្រទពី ពលរដ្ឋ

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) ។ ខ្លឹម

េមរ ិក

ម

រៃនរបយករណ៍េនះ្រតូវបនេរៀប

យ (Creative Associates International) និងមិនឆ្លុះបញ
ច ំងពីទស នៈរបស់ទីភនក់ងរសហរដ្ឋ

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) ឬរ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ

េមរ ិកេឡើយ។

ត្រមូវករ
ក

ក់ជូនេទ DEC

ករ្របគល់កិចចសនយរបស់ទីភនក់ងរសហរដ្ឋ
េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID)

ខ

ចំណងេជើងេគលេ
សហរដ្ឋ

គ

និងេលខរបស់ទីភនក់ងរ

េបសកកមមករងរៈ AID-OAA-TO-10-00010
ករវ ិនិេយគេទេលើ្របជជន

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID)

ចំណងេជើងគេ្រមង និងេលខរបស់ទីភនក់ងរ
សហរដ្ឋ

កិចស
ច នយេលខៈEDH-I-00-05-00029-00

េមរ ិកេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID)

កមមវ ិធី
សិក

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករ

(SDPP) េនតំបន់

សុី

និងមជឈឹមបូព៌ៃនទីភនក់ងរសហរដ្ឋ

េមរ ិក

េដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID)
ឃ

ែផនកៃនកមមវ ិធី និងធតុផ ំៃនកមមវ ិធីរបស់ទីភនក់

ករអប់រ ំ (ែផនកៃនកមមវ ិធី ៣.២)

ងរសហរដ្ឋ

ករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន (ធតុផ ំៃនកមមវ ិធី

េមរ ិកេដើមបីអភិ វឌ ន៍អន្តរជតិ(USA

៣.២.១)
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ច

េឈមះអនកនិពនធ

េឈមះអនកទទួលកិចចសនយ

Lorie Brush, Jennifer Shin,Rajani Shrestha,
Karen Tietjen

្រកុមហ៊ុន្រគីេអធីវ
សិន

សូសុីេអត

ល (Creative Associates

International) ែដលមន
ឆ

ំងធឺ េណ

ស័យ ្ឋ នេន៖

5301 Wisconsin Avenue, NW, Suite 700
Washington, DC 20015
ទូរស័ពេទ លខ៖២០២៩៦៦-៥៨០៤
ទូរ

រេលខ៖២០២៣៦៣-៤៧៧១

អុីែមល: KarenT@creativeDC.com
ជ
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អនកតំ
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ឈ
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ង

ងទី១៖ េគលនេយបយស្ដីពីភរកិចចៃនករទទួលខុស្រតូវេលើករសិក និងករអប់រ ំេ

យឥតបង់ៃថ្ល

េនកមពុជ
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អក រកត់
ADB

ធនគរអភិវឌ ន៍

AFESIP

អងគករ

AME

ករ ិយល័យ

APE

សមគមករពរបរ ិ

ASK

ករេលើកកមពស់ករសិក ភ

BFD

អងគករ្រពះពុទធ

BROK

សូមេមើល PROK

BSDA

សមគម អភិវឌ ន៍្រពះពុទធ

CCBO

អងគករែផ្អកេលើកុមរសហគមន៍

CDRCP

មជឈមណ្ឌលអភិវឌ និងជំនួយស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេនកមពុជ

CEDAW

សុី

េហ្វសុីប
សុី និងមជឈឹមបូព៌
ថន
ែខមរ

សនេដើមបីអភិវឌ
សន និងសងគម

គណៈកមមធិករលុបបំបត់ ករេរ ើសេអើងេលើ្រស្តី
កុមរេម្រតី

CFS

គំនិតផ្តួចេផ្ដើម

CFSI

កុមរេម្រតី

សហគមន៍អភិវឌ កមពុជ-ឥ

CIDC

្ល ម

្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបី្រស្តី

CNCW
COTR

អនកតំ

ងបេចចកេទសរបស់ម្រន្តីចុះកិចចសនយ (USAID)

CTB-BTC

កិចស
ច ហ្របតិបត្តិករបេចចកេទសែប៊លហ ុ ិក

DAC

្រកុម្របឹក សកមមភពជនពិករ

DEC

ករ ិយល័យធនធនេដើមបីេរៀបចំឯក

DOE

ករ ិយល័យអប់រ ំ្រសុក

DTMT

្រកុម្រតួតពិនិតយករបណុ្ត ះប

របេចចកេទស និងកមមវ ិធី

្ត លថនក់្រសុក

DTP

តំណក់ទឹកេប៉ យែប៉ ត (ករករពរសិទិក
ធ ុមរ)

EBEP

កមមវ ិធីព្រងីកករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន

EEQP

គេ្រមងេលើកកមពស់គុណភពអប់រ ំ

EFA

ករអប់រ ំស្រមប់ទំងអស់គន

EMIS

្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ

ESP

ែផនករយុទធ

្រស្តវ ិស័យអប់រ ំ

ESSSUAP

កមមវ ិធីសកមមភពព្រងីកករគំ្រទវ ិស័យ អប់រ ំ

FTI

គំនិតផ្តួចេផ្តើមពេន្ល នករអប់រ ំ

គណៈកមមធិករ្រកុម្របឹក កុមរ ី

GCC

បញជី

ម្របព័នអ
ធ ុិនេធើែនត

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក
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GCE

យុទន
ធ ករអប់រ ំជ

កល

GYK

(អយក) អប់រ ំយុវជន និងកី

HCEP

គេ្រមងអប់រ ំសហគមន៍ខពង់ ប

HEKS

អងគករជំនួយអន្តរ្រពះវ ិ

HIV/AIDS

ជមងឺេអដស៍/ កមេ គ

IBEC

គេ្រមងែកលម្អអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ នេនកមពុជ

រស្វីុស

ICC

អងគករសហករ

IIP

ករវ ិនិេយគេនេលើមនុស

ILO

អងគករពលកមមអន្តរជតិ

KAFDOC

សមគមែខមរេដើមបីអភិវឌ ជនបទ

KAPE

អងគករសកមមភពស្រមប់បឋមសិក េនកមពុជ
វ ិទយ ថ នអភិវឌ វបបធម៌ែខមរ

KCDI
KNKS

អងគករកុមរៃនក្ដីសងឃឹម

KPF

មូលនិធិកុមរពិករ

KRY

សមគម្រគួ

KT

អងគករ្រគួ

KYA

សមគមយុវជនែខមរ

LCDI

អងគករវ ិទយ

MJP

អងគករម៉ ដុក ជូលី ភីត

MoEYS

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី

MoLVT

្រកសួងករងរ និងបណុ្ដ ះប

រេយើង
រថមី
ថ នអភិវឌ ភពជអនកដឹកនំ និងចរ ិតលកខណៈ

្ដ លវ ិជជជីវៈ

MORE

គេ្រមងអប់រ ំផ ព្វផ យជនជតិភគិតិច

MoSALVY

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណុ្ដ ះប

្ដ លវ ិជជជីវៈ និ ងយុវនីតិសមបទ

MoSVY

្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុវជន និងយុវនី តិសមបទ

NEP

ភពៃដគូអប់រ ំអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

NFE

ករអប់រ ំេ្រក្របព័នធ

NGO

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

NH

មនុស េ

កថមី

OEC

អងគករ្របតិបត្តិករកុមរកមពុជ

OVC

កុមរកំ្រព និងកុមរងយរងេ្រគះ

PED

នយក ្ឋ នបឋមសិក

PKO

អងគករពុទិក
ធ ុ មរ

PNKS

ពន្លឺៃនក្ដីសងឃឹម

POE

មនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី

បញជី

េខត្ត

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ iv

PROK

្របកស

PTA

សមគមម

បិ

អងគករផទះទឹកដូង

PTEA

សិស

គរុេកសលយ និងវ ិ្រកឹតករេខត្ត

PTTC
PVT

អងគករ្រពហមវ ិ

RDA

សមគមអភិវឌ ជនបទ

REDA

សមគមអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជនបទ

រធម៌

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

RGC
SC

អងគករនិរន្តរភព កមពុជ

SCA

អងគករសេ្រងគះកុមរ អូ្រ

SCADP

កមមវ ិធីជំនួយ និងអភិវឌ កុ មរ

SCD

អងគករសេ្រងគះកុមរកមពុជេដើមបីករអភិវឌ ន៍

្ត លី
មដងផ្លូវ

SCN

អងគករសេ្រងគះកុមរណ័រេវ ៉

SDPP

កមមវ ិធី

SIDA

ទីភនក់ងរអភិវឌ ន៍អន្តរជតិស៊ុយែអត

SMC

គណៈកមមធិករ្រគប់្រគង

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

ចរែណនំ

SNN
TDMP

ែផនករេមអភិវឌ ្រគូបេ្រង ន

THR

របប

រយកេទផទះ

US

សហរដ្ឋ

េមរ ិក

UN

អងគករសហ្របជជតិ

UNCRC

អនុសញញអងគករសហ្របជជតិសីព
្ដ ីសិទិក
ធ ុមរ

UNESCO

អងគករអប់រ ំ វ ិទយ

UNICEF

អងគករមូលនិធិកុមរៃនអងគករសហ្របជជតិ

UNIFEM

មូលនិធិអភិវឌ ន៍អងគករសហ្របជជតិេដើមបី្រស្ដី

UPWD

ករអភិវឌ ន៍្រស្ដី្រកី្រកេនជយ្រកុង

USAID

ទីភនក់ងរសហ្របជជតិេដើមបីអភិវឌ ន៍ អន្តរជតិ

VFC

វ ិសិន

VSO

អងគករអនកសម័្រគចិត្តបេ្រមើករងរេនបរេទស

WFP

កមមវ ិធីេសប ង

បញជី

្វ ន់ កមពុជ

អងគករវឌ នភព

WP

្រស្ត និ ងវបបធម៌ៃនអងគករសហ្របជជតិ (យូេណសកូ)

រពិភពេ

ក

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ v

េសចក្ដីសេងខបសំខន់
្របេទសនីមួយៗកនុង្របេទសទំងបួនបនចូលរួមកនុងកមមវ ិធី

បង់ករសិក
(USAID)

(SDPP) ែដល្រតូវបនផ្ដល់មូលនិ ធិេ

មនជ

ទិ៍

្របេទសកមពុជ

េគលនេយបយអប់រ ំស្រមប់កុមរ
ទូលំទូ

ឥ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះ

យទីភនក់ងរសហរដ្ឋេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ

្ឌ

ជី គី

ែដលកនុងេនះ

ថន

និង

ទីម័រែលស

បនកំណត់

េគលនេយបយមួយចំនួនមនលកខណៈ

យជងេគ។ ្របេទសនីមួយៗមនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកនិងអងគករមិនែមន

រ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិែដលកនុងេនះអងគករទំងេនះជួយផ្ដល់េស អប់រ ំ
ទំងេនះមនលកខណៈខុសគនពីតិចតួចេន្របេទស

្របេទសកមពុជ។ កមមវ ិធី

កលបងទប់

ជីគី

ថន

រហូតដល់ជង៥០អងគករេនកនុង

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកនុង្របេទសនីមួយៗ កនុងេគលបំណងេដើមបីកត់បនថយអ្រ
េនកនុងករណីនីមួយៗ

េទះបីជចំនួនៃនអងគករ

មនភរកិចចអនុវត្តគេ្រមង

សិស េបះបង់ករសិក

េហើយ

អន្ត គមន៍េនះ្រតូវែតមនលកខណៈសម្រសបេនកនុងបរ ិបទេគលនេយ

បយ និងបន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបចចុបបននបែនថមេទៀត ប៉ុែន្តមិនឲយជន់កមមវ ិធីគន។ របយករណ៍េនះ

េផ្ដតេទេលើេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីទក់ទងនឹងសិស េបះបង់ករសិក េនកមពុជ។
េដើមបីបេងកើតបញជី

និងកមមវ ិធីនន

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ

អងគករសកមមភព

សំ ប់បឋមសិក េនកមពុជែដលជៃដគូអនុវត្តកុនង្របេទស

ៃនកមមវ ិធី

ថមនទំនក់ទំនងេទនឹងអ្រ

និងបរ ិយយអំពីខឹ្លម

េបះបង់

បនបំេពញ

របយករណ៍ស្ដីពី

សិស េបះបង់ករសិក

រៃនឯក

រ

ិ ី
និងសចចភពមូល ្ឋ នៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ ឬកមមវធ

នុភពេទេលើករេបះបង់ករសិក ។

េក្ដបេលើបរ ិបទចបប់ៃនករអប់រ ំ ឧទហរណ៍ដូចជ
ភរកិចចៃនករទទួលខុស្រតូវេលើករសិក
នឹងករេបះបង់ ្រប្រកតិទិន
បន

ក ត់សិស

ងម៉ ្រទីក ែដលេរៀប ប់អំពី្របធនបទចំនួន៤០ ែដលបនបង្ហញ

និងកមមវ ិធីពក់ព័នធ ្រកុម េគលេ

និង

កលបងទប់

ជទូេទ

ត្រមូវករឲយចូលេរៀនេ

្របធនបទទំងេនះ
យឥតបង់ៃថ្ល

និង

េស ននស្រមប់កុមរ និង កុមរ ី ែដល្របឈម

និងនិយមថនក់េរៀន)

គរសិក

កុមរេម្រតីស្រមប់កុមរ ី) ករេ្រជើសេរស
ើ ករបណុ្ដ ះប

(ឧ. លទធភពៃនករទទួល

្ដ ល និងឥរ ិយបថ្រគូបេ្រង ន

េនកនុងបនទប់េរៀន (ឧ.ករេ្រជើសេរ ើសយ៉ ងពិេសសៃនជនជតិភគតិច ឬ្រស្តី ករេ្របើ្របស់ភ

កំេណើត) ករផ្ដល់េស គំ្រទេន
បំប៉នបែនថម េស សុខភព ឬ
សិក

ម

េរៀន បែនថមេលើករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន (ឧ. មុខវ ិជជ

រ) និងទម្លប់អនុវត្ត

(ឧ. ករឆប់េរៀបករ ឬករេរៀបករមុន

និងកមមវ ិធីេន្របេទសកមពុជគឺជជេ្រមើសមួយ

ែដលកមមវ ិធី

កលបងទប់

ផ្ដល់នូវបរ ិបទអប់រ ំែដលមន្រ
បញជី

យុ)។ ករអនុវត្ត
កនុងចំេ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

ឆនំ២០១១

មបទបង្ហញេគលនេយបយ

មជេ្រមើសជេ្រចើនស្រមប់អន្ត គមន៍
ចយកមកេ្របើេនកនុង្របេទសេ

យ

ប់។ គួរកត់សមគល់ផងែដរថ ភពែ្រប្របួលៃនសំេណើរេលើកដំបូង

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

មវបបធម៌ ែដលនំឲយសិស េបះបង់ករ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ

1

មរយៈលទធផលរកេឃើញៃនករវ ិភគ

នឹង្រតូវបនជូនដំណឹង

្របេទសៃនកមមវ ិធី

កលបងទប់

និងពិភក

ម

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក ជមួយ្រកសួងអប់រ ំ

ថ នភពកនុង

និងអនកពក់

ព័នធសំខន់ៗេផ ងេទៀត។
្របេទសកមពុជមនេគលនេយបយអប់រ ំដ៏ទូលំទូ

ែមនរ ្ឋ ភិបល

យ

និងសមបូរេទេ

យអងគករមិន

ែដលបនចូលរួមសកមមេនកនុងករអប់រ ំ ដូចែដលមនបង្ហញជឧទហរណ៍អំពី

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន៥៣
អន្ត គមន៍កមមវ ិធី

កលបងទប់

ែដលផ្ដល់កមមវ ិធី

រូបករណ៍ដល់សិស ។

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក មនករពក់ព័នធនឹង

អំពីថេតើេគលនេយបយ្រតូវបនអនុវត្តេទ

មត្រមូវករ

សំេណើសុំ

ករ យតៃម្ល

និងេធ្វើករយ៉ ងសកមមេដើមបីឲយកុមរ

េនេរៀនបន្ត និងទទួលបនេជគជ័យកនុងករសិក របស់ពួកេគ។ ជពិេសស ពួកេគចូលរួម៖


វ ិភគ

នុភពៃនត្រមូវករស្រមប់ករ្របឡងឆមសេទេលើអ្រ

្រតួតថនក់ និងអ្រ

េបះ

បង់ និងេធ្វើករជមួយ្រគូបេ្រង ន ឬគណៈកមមករេរៀបចំករ្របឡងេដើមបីេលើកកមពស់ដល់
ករេ្របើ្របស់ៃនករ យតៃម្ល ជឧបករណ៍មួយេដើមបីបេងកើនករេរៀនសូ្រតរបស់សិស ។
យតៃម្លផលវ ិបកៃននិយមថនក់េរៀនែដលមនកុមរចំនួន៥៩នក់



ស្រមប់ជំនួយករ្រគូបេ្រង ន
េ

ះ្រ

យនិយមថនក់េរៀនធំ

បនថយអ្រ


និងផ្ដល់ករបណុ្ដ ះប

្ដ លពិេសសដល់្រគូបេ្រង នកនុងករ

េដើមបីបេងកើនក្រមិតៃនករេរៀនសូ្រតរបស់កុមរ

និងកត់

សិស េបះបង់ករសិក ។

ែកលម្អករអប់រ ំថនក់បឋមសិក ពីរភ

មរយៈ

ភ

និងឪពុកម្ដយសិស បេងកើតេសៀវេភេរឿងខ្លីៗ

ជនជតិភគតិច

ស្រមប់កុមរេ

(ខ)ឲយ្រគូបេ្រង ន

(ក)ករជួយបកែ្របេសៀវេភេទជ

យមនអត្តចរ ិត ករកំណត់ និងបញ
្ហ ជនជតិភគតិចនន និង(គ)េធ្វើ

ជមួយ្រគូបេ្រង នស្ដីពីយុទធ

្រស្ត

និងយុទធវ ិធីេដើមបីឲយេ្របើ្របស់ពហុភ

េរៀន។

បញជី

ែស្វងរកជេ្រមើស

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

េនកនុងបនទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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I.

េសចក្ដីេផ្ដើម
េដើមបីេធ្វើករសេ្រមចចិត្តអំពីកមមវ ិធីនន

ែដល

ចកត់បនថយអ្រ

សិស េបះបង់េន

កមពុជ

សំខន់កុងករេឈ្វ
ន
ងយល់ឲយបនសុីជេ្រមអំពីបរ ិបទេគលនេយបយអប់រ ំេនកនុង

សម្រសបេទ

មេគលនេយបយែដលមន្រ

្របេទស និង្របេភទៃនកមមវ ិធីែដលកំពុងដំេណើរករនេពលបចចុបបនន។ អន្ត គមន៍ទំងេនះ្រតូវេធ្វើឲយ
ប់

ជជងករអនុវត្តផុយពី
ទ
េគលនេយបយ

អន្ត គមន៍ទំងេនះមិន្រតូវេធ្វើឲយជន់គនជមួយនឹងកមមវ ិធីែដលមន្រ

ទំងេនះ។

េហើយអន្ត គមន៍ទំងេនះ្រតូវមនភស្តុ
ិ នូវឯក
ពិនិតយេឡើងវញ

ិ ី
េ្រកម កមមវធ

1

េគលនេយបយ

ងបង្ហញពីភពេជគជ័យេនកនុងបរ ិបទ្រសេដៀងគន។ ករ

វ្រជវ ស្តីពីកមមវ ិធីសិស េបះបង់ករសិក ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើង

រ្រ

កលបងទប់

េគលវ ិធីចមបងៗ

េដើមបីេ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ះ្រ

(SDPP) បនផ្ដល់េយបល់មួយចំនួនអំ ពី

យបញ
្ហ ៃនសិស េបះបង់ករសិក ។

និងកមមវ ិធីដែដលមន្រ

ប់

ែដល្រតូវបនបញចប់

សិស េបះ

បង់ករសិក ឲយទទួលបនេជគជ័យេនកនុង្របេទសកមពុជ។

ែដល

ប់

បនទប់ពីេសចក្តីេផ្តើមេនះ

េនកនុង្របេទសកមពុជ

រេពើភណ្ឌ

នំេទរកករបេងកើតកមមវ ិធីទប់

នបនទប់

ិ ីែដលមន្រ
កមមវធ

ែដលេគត្រមូវឲយមនេនកនុងទិសេ

បញជី

េនកនុងកិចចសនយែតមួយ

េធ្វើករជជំ

្រតូវែបងែចកជបីែផនក។

ប់េនះេទ

បញជី

ក ត់

រេពើភណ្ឌេនះ

េយើងបនេរៀប ប់អំពីេគលនេយបយ
េ

យេលើកេឡើងជង៤០្របធនបទ

និង

ឬែផនក

ចមនឥទិធពលេលើសិស េបះបង់ករសិក ។ បនទប់មក េយើងបកែ្របេគលនេយបយ

និងកមមវ ិធីទំងេនះេទជជេ្រមើសែដលេគបនេសនើេឡើង

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

ែដលមន្រ

ប់។

បនជូនដំណឹង
ៃនកមមវ ិធី

ិ ី
ស្រមប់អន្ត គមន៍កមមវធ

ែដលេលើកេឡើងនូវបរ ិបទេគលនេយបយជក់

គួរកត់សមគល់ផងែដរថ

ក់ និងកមមវ ិធី

ភពែ្រប្របួលៃនសំេណើេលើកដំបូងទំងេនះនឹង្រតូវ

មរយៈលទធផលរកេឃើញអំពីករវ ិភគ និងករពិភក

កលបងទប់

កលបងទប់

ម

ថ នភពកនុង្របេទស

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក ជមួយ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី

និង

អនកពក់ព័នធសំខន់ៗេផ ងេទៀត។
បញជីដំបូងៃន្របធនបទេគលនេយបយចំនួន៤២្រតូវបនផ្ដល់ជូនបុគគលិកកមមវ ិធី
លបងទប់

ក ត់សិស កនុង្របេទសេដើមបី្រ

្របធនបទ េ

វ្រជវ

េហើយក៏្រតូវបនែកត្រមូវមកេន្រតឹមចំនួន៤១

យបុគគលិកេនកមពុជបនបែនថម្របធនបទមួយស្ដីពី្របេទសកមពុជ។

បទទំងអស់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េ

យ

ក

ល់្របធន

រែតេគបនបង្ហញ្របធនបទទំងេនះ កនុងេគលបំណង

េដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយឪពុកម្ដយបញូជ នកូនេទេរៀន (ឧ. ករលុបបំបត់ ល់ករបង់ៃថ្លេន

ករ
១

រដ្ឋ

មឃត់ពលកមមកុមរ) គំ្រទដល់្រគូបេ្រង ន កនុងករផ្ដល់កមមវ ិធីអប់រ ំែដលមនគុណភព (ឧ.

ករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

រ្រ

វ្រជវៃនកមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

Creative

Associates International, 2011។

បញជី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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្រកមសីលធម៌្រគូបេ្រង ន ករេ្របើ្របស់ភ
(ឧ.

កំេណើតេនកនុងថនក់េរៀន) ឬជួយឲយកុមរេន េរៀនបន្ដ

កុមរេម្រតី ករផ្តល់ករែថទំសុខភពេនកនុង

)។ ្របធនបទទំងេនះ្រតូវបន

ែបងែចកជ០៥ែផនក ស្រមប់េធ្វើរបយករណ៍និងវ ិភគ ៖

¬1¦ រិបទចបប់ៃនករអប់រ ំ៖

ែផនកេនះែចងពីចបប់អប់រ ំៃន្របេទស

ករេលើកេឡើងនូវគំនិតស្ដីពីភរកិចចៃនករទទួលខុស្រតូវ

និងសកមមភពននែដល
ដូចជ

(ចំ

យេលើឯកស

ឬករ្របឡងបញច ប់ឆនំ

្ឋ ន

មត្រមូវករ

ឬសមភរៈសិក

េគលនេយបយេយនឌ័រ
ដំ

ចបប់ែចងអំពីទស នវ ិជជ

េនះបង្ហញថ

គឺថ េតើទស នវ ិជជ និងកមមវ ិធីសិក ែដលមន្រ

¬2¦ អគរសិក

កង្វះេស ស្រមប់កុមរ្របឈមនឹង
លគននឹងរដូវេធ្វើែ្រសចមករ)។ េនកនុង

េ្រចើនជងអ្វីែដលមនពិត្របកដនេពលបចចុបបនន។
ចសិក

បញ
្ហ សំខន់ែដល្រតូវពិចរ

ដូចជជេ្រមើសស្រមប់កមមវ ិធីអប់រ ំ

មជេ្រមើស ឬ

កុមរេម្រតី និងអេន្ត សិក ្ឋ ន ឬកែន្លង

ទិននន័យស្ដីពីអគរសិក

ែដល

ច

មួយ
េនះ

ប់េនះផ្ដល់នូវជេ្រមើសននទក់ទងនឹង

្របធនបទេនកនុងែផនកេនះរួមមនករផ្ដល់អគរសិក ែដលសិស

ៃនករអប់រ ំ

ប៉ុែន្ដសំណួរសួរថ
ជេគលេ

។

និងអគរ

យឥតបង់ៃថ្ល

ករ្របឡងចូលេរៀន

ឬេគលវ ិធីៃនករអប់រ ំ

េតើចបប់េនះ្រតូវបនអនុវត្តេពញេលញឬយ៉ ង

អ្វីសិស

និងករអប់រ ំេ

ែតងែតមនផលប៉ះពល់េលើកុមរកនុងករទទួលបនករអប់រ ំ

ករេបះបង់ ឬកុមរពិករ ្រប្រកតិទិន
ករណីភគេ្រចើន

និងបទបញ
ជ ៃនករអនុវត្ត

មវ ិជជជីវៈ។

ចចូលេរៀនបន

ន ក់េន។ េនះគឺជ “ឧប ករណ៍”

ឬមិន

ចទក់ទញចំ

ប់

រមមណ៍

របស់សិស ។

¬3¦ករេ្រជើសេរស
ើ

ករបណុ្ដ ះប

្ដ ល និងឥរយ
ិ បថ្រគូបេ្រង នេនកនុងថនក់េរៀន។ ែផនកេនះ

េផ្ដតេលើដំេណើរករៃនករផ្ដល់េស អប់រ ំ េនកនុងថនក់េរៀន

ស្រមប់្រគូបេ្រង ន និងករបណុ្ដ ះប

េ

យេផ្ដើមេឡើងនូវគុណវុឌ ិ

្ដ លេនកនុង្របេទសនីមួយៗ

ែដលពួកគត់ទទួល

កំេណើតរបស់កុមរកនុងេពលបេ្រង នែដរឬេទ?

េតើពួកគត់ទម្លប់

បននិងបន្តនូវទិដ្ឋភពសំខន់ៗៃនឥរ ិយបថរបស់ពួកេគេនកនុងបនទប់េរៀន៖

េតើពួកគត់េ្របើភ

បេ្រង នកនុងលកខណៈ

“កុមរេម្រតី”

ែដរឬេទ?

េតើពួកគត់េ

ះ្រ

យយ៉ ង

ចំេពះ

ឥរ ិយបថមិនគបបីរបស់សិស ?

¬4¦ េស

្រទ្រទង់

្រទ្រទង់ែដល

បញជី

េរៀន៖

េ្រកពីករបេ្រង នេនកនុងថនក់

ជេ្រចើនផ្ដល់េស

ចមនផលប៉ះពល់ចមបងេទេលើកុមរែដលចូលេរៀនែដរឬេទ។

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

េតើ

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ែផនកេនះ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ

4

រួមមន េស ននដូចជ មុខវ ិជជទក់ទងស្រមប់កុមរហួស

យុចូលេរៀន

រេសៀល ករែថទំសុខភព ឬថនក់ ឬក្លិបបំណិនជីវ ិត។

¬5¦ ទម្លប់អនុវត្ត
ែដល

មវបបធម៌៖

ែផនកចុងេ្រកយេនះបង្ហញពីទម្លប់អនុវត្ត

រេពល

មវបបធម៌សំខន់ៗ

ចមនផលប៉ះពល់េទេលើករបន្តេនេរៀនរបស់កុមរ ដូចជ កុមរែដល្រគប់

េរៀបករ ករេឆ្លើយតបេទនឹងករមនគត៌ និងករេរៀបចំពិធី

យុ

ម្របៃពណីេផ ងៗែដលកុមរ

្រតូវចូលរួម។
ករអនុវត្ត

មែផនកចមបងៃនរបយករណ៍េនះគឺ មនេនឧបសមព័នធ “ក” ែដលមន

ពនយល់លម្អិតអំពីេគលនេយបយ
អំពីឯក

រ ធនធន

្រកុមេគលេ

សិស េបះបង់។

កលបងទប់

យុវជន និងកី

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

អនកតំ

េនកនុងករណី

និងកមមវ ិធីេផ ងៗទក់ទង

ករ យតៃម្លជផ្លូវករអំពី្របសិទធភពៃនេគលនេយបយ

នឹងសិស េបះបង់ករសិក មិនទន់មនេនេឡើយេទ។

ិ ី
កមមវធ

និងេរៀប ប់

ករបរ ិយយអំពីករអនុវត្ត និងករ យករណ៍អំពីផល

និងកមមវ ិធីទំងេនះេទេលើអ្រ

ប៉ះពល់ៃនេគលនេយបយ
ភគេ្រចើន

និងកមមវ ិធីននេនកនុង្របេទសចូលរួមនីមួយៗ

ង

ផទុយេទវ ិញ

បុគគលិកកនុង្របេទសរបស់

បនជួបពិភក ជមួយម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំ

ងទីភនក់ងរផ្តល់មូលនិធិ ឬអនុវត្តករងរ និងអនកឯកេទសែផនកអប់ រ ំ

កនុង្រសុក េដើមបីទទួលបនករចប់

រមមណ៍អំពីផលប៉ះពល់េទេលើសិស េបះបង់ករសិក ។

II. េគលនេយបយ និងកមវម ធ
ិ ី

ក. បរ ិបទចបប់ៃនករអប់រ ំ
ងទី១បង្ហញពីបរ ិបទេគលនេយបយេនកនុង្របេទសកមពុជ ទក់ទងនឹងករផ្ដល់ករ

អប់រ ំេ

យឥតបង់ៃថ្ល និងករអប់រ ំជភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ ំ។

បញ
្ហ ៃនលកខណៈអប់រ ំ

ែដលជ

េតើ្របេទសេនះគំ្រទករអប់រ ំ
ត្រមូវឲយចូលេរៀន
ឲយ

បន

“ភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ ំ”

ជសិទិរធ បស់កុមរែដរឬយ៉ ង
មឃត់ពលកមមកុមរ

េហើយ
រួមមន

ចប

បនអនុ ម័តចបប់ែដល
្ដ លឲយកុមរេនេ្រក

ទទួលខុស្រតូវកនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងបទ ្ឋ នែដលរដ្ឋបនកំណត់ និងធនថ

កុមរ្រគប់រប
ូ បនចូលេរៀន។ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ
១៩៩៣

មរយៈករបរ ិយយថ

េនះ

(ែដលទំនងជ

៥ជួរដំបូងនិយយអំពី

និង្រតូវបនេធ្វើវ ិេ

ធនកមមេនកនុងឆនំ១៩៩៩

្របេទសេនះបនទទួល

ច្រកកមពុជ ែដល្រតូវបនអនុម័តេនកនុងឆនំ

ករពរសិទិធកុមរកនុងទទួលបនករអប់រ ំ

គ ល់អនុសញញអងគករសហ្របជជតិសីព
្ដ ីសិសិទិក
ធ ុមរ

សិទិធកុមរកនុងករទទួលបនករអប់រ ំ

ែដល

ប៉ុែន្ត្របេទសេនះមិនបនេធ្វើឲយករអប់រ ំក្រមិត

បឋមសិក េទជភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ ំេនេឡើយេទ។ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី
បញជី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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កំពុងេធ្វើករេដើមបីធនឲយបននូវករចូលេរៀន

យុ០៦ឆនំ

មតិគំ្រទ។ ្របេទសកមពុជកំណត់ពលកមមស្រមប់កុមរ
កលបងទប់

ភគេ្រចើន

ិ ី
យុេ្រកម ១៥ឆនំ ប៉ុែន្ត បុគគលិកកមមវធ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក បនេធ្វើអ ថ ធិបបយថ

បញូច លវ ិស័យអប់រ ំេ្រក្របព័នធ

ែដលកុមរភគេ្រចើនកំពុងេធ្វើករ

ថនក់ជតិេដើមបី្រតួតពិនិតយ

េរៀន

ម្រគួ

ក់

ម

នសិស េគច
។

ដូេចនះ

និងករធនថ

មួយធនថ

េទនឹង ល់បទ ្ឋ នែដលបញ
ជ ក់េ
ឬយ៉ ង

ករកំណត់ទំងេនះមិន ប់
ភគេ្រចើនេនកនុងសហ្រគស

រ ដូចជ កសិ ្ឋ នេនតំបន់ជនបទ។ ្រសេដៀងគនេនះែដរ ្របេទសេនះមនត្រមូវករ

ិ ីជក់
មិនមនកមមវធ
"ម្រន្តី

មរយៈយុទធនករែស្វងរក

បទបញ
ជ ទំងេនះ្រតូវបនអនុវត្ត

េរៀន្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករេឆ្លើយតប

យរ ្ឋ ភិបលស្រមប់ករអប់រ ំ

និងមិនមនភពសមមូលៃន

” េដើមបីពិនិតយេមើលថ េតើកុមរចុះេឈមះចូលេរៀន េហើយេនេរៀន

េគ

ចនិយយបនថ

មិនចំបច់្រតូវែតេរៀនេនះេទ

្របេទសកមពុជ

ែដលេនះជករអនុវត្តមួយែដល

េលើកទឹកចិត្តឲយចូលេរៀន

ច្រតូវ

បញឈប់ពីករសិក េ

ប៉ុែន្ត

ចបេងកើតបនជបញ
្ហ ចូលេរៀន

ែដលកនុងេនះកុមរមួយចំនួនមិនែដលចូលេរៀន និងបេងកើតជបញ
្ហ ៃនភពគង់វង

កុមរ

ប៉ុែន្ត

យមិនមនផលវ ិបកដល់្រគួ

េនេពលែដល

រ។

ងទី១៖ េគលនេយបយស្ដព
ី ីភរកិចៃច នករទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ ំ
និងករអប់រ ំេ

យឥតបង់ៃថ្លេនកមពុជ

្របធនបទេគលនេយបយ

1> សិទិកធ ុមរ

្របេទសកមពជ
ុ


ប់បញចូ លសិទិទ
ធ ទួលបនករអប់រ ំេនកនុង

 ទទួល

ថ ប័នរបស់ខួន
្ល

គ ល់អនុសញញអងគករសហ្របជជតិសីព
្ដ ីសិទិក
ធ ុ មរ

 បនអនុម័តេគលនេយបយ

កុមរេម្រតី ែដលធនថ

កុមរ្រគប់រប
ូ ទទួលបនករអប់រ ំ
 គំ្រទគំនិតផ្ដួចេផ្ដើមកនុងករែស្វងរកករគំ្រទេន

មសហគមន៍

មរយៈអងគករ យូនីេសហ្វ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេផ ងៗ

2> ភរកិចៃច នករទទួលខុស្រតូវ

េដើមបីបញូជ នកុមរ េទ

េរៀន

គំ្រទឲយមនករចុះេឈមះចូលេរៀនកុមរ

យុ០៦ឆនំ្រគប់រប
ូ េនថនក់

ទី១ ប៉ុែន្តករអប់រ ំមិនែមនជភរកិចទ
ច ទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ ំ
េនះេទ

3> ចបប់សីព្ដ ីពលកមមកុមរ

មឃត់កុមរេ្រកម

យុ១៥ឆនំមិនឲយេធ្វើករេនកែន្លងឡឥដ្ឋ

ទ្រតី េ ងច្រក វ ិស័យផលិតែសបកេជើង និងសហ្រគសែដល

េន

បងកេ្រគះថនក់។ អនុញញតឲយកុមរ

4> ភពទទួលខុស្រតូវេន
េរៀន



កំណត់បទ ្ឋ នជតិស្រមប់ករអប់រ ំ និងត្រមូវឲយមនករ្រតួត
េ្របើ្របស់មូលនិធិពីមចស់ជំនួយេដើមបីព្រងឹង្របព័នធព័ត៌មន្រគប់

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

លៗ”

ពិនិតយ


បញជី

យុ១២ឆនំ “េធ្វើករងរ្រ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ

6

្របធនបទេគលនេយបយ

្របេទសកមពជ
ុ
្រគង

5> ករ ម នសិស អវត្តមន
6> ករបង់ៃថ្ល
7> ករឧបតថមៃភ ថ្លសិក /

ត្រមូវឲយមនឯក

មមិនឲយបង់ៃថ្លស្រមប់ករអប់រ ំរយៈ៩ឆនំដំបូង
មរយៈគំនិតផ្តួចេផ្ដើមឲយសេ្រមចបនករអប់រ ំឆប់រហ័ស និងអងគករ

មិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន៥៣ ផ្តល់

រូបករណ៍

8> ត្រមូវករឯកស

្ឋ នជែផនកមួយៃនកមមវ ិធី

បនឧបតថមភឯកស

ផ្ដល់សមភរៈ និងឧបករណ៍ ជេរឿយៗ

េរៀន

ងទី៤បន្តករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវបរ ិបទចបប់

ដល់

រូបករណ៍។

មរយៈកមមវ ិធីអងគករមិនែមន

រ ្ឋ ភិបល

េសៀវេភសិក , ជេដើម។

ងទី២

រូបករណ៍ស្រមប់កុមរ្រកី្រក

្ឋ ន េហើយកមមវ ិធីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើន

ត្រមូវឯកស

្ឋ ន

9> ករផ្តល់សមភរៈ

រស្ដីពីអវត្តមនរបស់សិស

បង្ហញនូវបញជីៃនក ្ដ ននែដលេគ

េនកនុង្របេទសកមពុជ

េ

យ

គ ល់ថ បង្អក់កុមរមិនឲយទទួលបនករអប់រ ំ និងេរៀនបន

គង់វង តេទមុខ។ ក ្ត ទំងេនះរួមមនេគលនេយបយ និងករអនុវត្តរបស់្របេទសទក់ទងនឹង៖



ករ្របឡងែដលេគ

ចត្រមូវឲយកុមរចូលេរៀនថនក់ថីម

ឬបញចប់ករសិក ពីថនក់មួយេទថនក់

មួយ ឬពីវដ្តមួយេទវដ្តមួយេទៀត។



ករេឡើងថនក់

េរៀនមនកូ

ករេឡើងថនក់េ



សិស ែដលេគត្រមូវឲយ្របឡងជប់ ឬេគលនេយបយស្ដីពី

យស្វ័យ្របវត្តិ។

ករកំ ណត់ វដ្តៃនករសិក

ដូេចនះ កុមរ

បនបញចប់ករសិក ែដលេគត្រមូវក៏េ



េយនឌ័រ

ច “ហួស

យ។

ចេលើកទឹកចិត្តកុមរ ីឲយចូលេរៀន

ស្រមប់ពួកេគ។



្រប្រកតិទិន
េន




និងបន្ដករសិក របស់ខួ្លន

េស ស្រមប់កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក

ផត់េចញ េ



យ

រែតវណ្ណ ៈ កុលសមព័នធ ភ

េរៀន

ទ្រតី របស់្រគួ

ែដល

ច

េរៀន

ករផ្ដល់ករដឹកជញជូ ន

េ
បញជី

ែដល

ច្រតូវេគ

ឬមិន

ច្រសបេទ

មកលវ ិភគេធ្វើែ្រសចមករ

ឬ

រនីមួយៗ

និយមថនក់េរៀន ែដលមនសិស េ្រចើន
ចមងយពីផទះេទ

និងកុមរពិករ

ឬបេងកើតជរនំង

ឬបញ
្ហ ផ្លូវកយ/ផ្លូវចិត្ត។

ចប

ែដលឆងយ

្ដ លឲយ “បត់”កុមរមួយចំនួន។
ចប

គមនសុវតថិភព ឬមិនសមឲយកុមរេធ្វើដំេណើរេទ



យុ”ចូលេរៀន េទះបីជពួកេគមិនទន់

្ដ លឲយឪពុកម្ដយសិស មន

រមមណ៍ថ

េរៀនេនះេទ។

េដើមបីឲយកុមរែដលរស់េនឆងយពី

ចេធ្វើដំេណើរេទេរៀនបន

យងយ្រសួល។

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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ត្រមូវករេផទរ

ែដល

ចស្រមួលដល់កុមរែដល្រគួ

ររបស់កុមរេនះផ្លស់លំេនពី

កែន្លងមួយេទកែន្លងមួយ។

ងទី២៖ េគលនេយបយស្ដព
ី ីករ្របឡង និងករេឡើងថនក់េនកមពុជ
្របធនបទេគលនេយបយ

្របេទសកមពុជ

10> ករ្របឡងចូលេរៀន
11> កូ េឡើងថនក់
12> ករេឡើងថនក់េ យស្វ័យ

គមន
គមន
ត្រមូវឲយសិស ្របឡងជប់ េនដំ

ច់ឆមសនីមួយៗេដើមបីេឡើងថនក់

្របវត្តិ

13>ករកំណត់វដ្តៃនករសិក
14> ករ្របឡងបញចប់ករសិក

គមន
ត្រមូវឲយ្របឡងេនេពលបញចប់ថនក់ទី១២

ចំេពះត្រមូវករ្របឡង និងេឡើងថនក់ ដូចមនបង្ហញេនកនុង

មិនមនករ្របឡងចូលេរៀនស្រមប់
ៃនករសិក

បឋមសិក

ឬវដ្ដៃនករអប់រ ំ និងមិនមនកូ

្របេទសកមពុជត្រមូវឲយសិស

ឬមធយមសិក

ច់ឆមសនីមួយៗ

្របេទសេនះបនអនុវត្តករ្របឡងបញចប់វដ្តអប់រ ំស្រមប់

្រកសួងអប់រ ំចង់ធនថ
ែដលេគបនបង្ហញ។
ែបបេនះ
្រ

រចំបច់។

េទះបីជេនះគឺជេគលេ

េហើយ

េដើមបីធនថ
និងករសិក នូវឯក

ដ៏គួរឲយេកតសរេសើរក៏េ

យ

យ

រ

ក៏ត្រមូវករ

ិ នូវឯក
េនេពលែដលករពិនិតយេឡើងវញ

កលបងទប់

យុចូលេរៀន (ជេរឿយៗ េ

យ

ករេលើកេហតុផលអំពីករ្របឡងែបបេនះគឺថ

ចនំឲយសិស េបះបង់ករសិក

ែដលហួស

ក៏េ

េដើមបីេឡើងថនក់

មធយមសិក

កុមរទទួលបនករអប់រ ំដ៏មនគុណភព

ិ ី
វ្រជវេលើកដំបូងរបស់កមមវធ

មិនមនករកំណត់វដ្ត

េឡើងថនក់េនះេទ។ េទះបីជយ៉ ង

្របឡងជប់េនដំ

សិស ្រគប់រប
ូ បនសិក នូវឯក

ងទី២ ្របេទសកមពុជ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក បង្ហញថ

រ

កុមរ

រពួកេគេរៀន្រតួតថនក់) សេ្រមចចិត្ត ឈប់េរៀន។

ងទី៣សេងខបព័ត៌មនស្ដីពីេគលនេយបយស្រមប់ករទទួលករអប់រ ំេសមើភពគន និ ង
ករេរៀនបន្ត េ
កំ្រព

យមិនគិតពីេភទ

ជនជតិភគតិច)

ែដលគំ្រទដល់កុមរ ី
ចំនួនេទៀតេធ្វើ្របតិបតិ្តករ
ករបណុ្ដ ះប

ចំណូល្រគួ

រ

ឬពិករភព។

មរយៈអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល៖

និងមួយ

អនក្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ី

រូបករណ៍

និងគណៈកមមធិករ្រកុម្របឹក

ច់្រសយល។ ករគំ្រទដល់សិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក ក៏ជែផនក

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

(ឧ. កុមរ

្របេទសកមពុជមនកមមវ ិធីជេ្រចើន

កនុងេនះកមមវ ិធីមួយចំនួនេធ្វើ្របតិបត្តិករជមួយរ ្ឋ ភិបល

្ដ លករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រ

កុមរ ីេនកនុងតំបន់

បញជី

ថ នភពសិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ ករសិក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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េហើយករគំ្រទេនះផ្តល់នូវកមមវ ិធីជេ្រចើន

ចមបងមួយៃនេគលនេយបយអប់រ ំេនះផងែដរ
ភគេ្រចើន

ម

រយៈអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ គេ្រមងអប់រ ំបញូច លគនបនព្រងីកេស

ស្រមប់កុមរពិកររហូតដល់១៥េខត្ត
និងពិករែភនក។

កនុងេនះ១២េខត្តផ្តល់ថនក់បញូច លគន

េគលនេយបយែថទំ

មជេ្រមើស

ស្រមប់កុមរថ្លង់

ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងឆនំ២០០៦

ត្រមូវឲយមនករ យតៃម្លេលើត្រមូវករជ្របចំរបស់កុមរកំ្រព និងកុមរងយរងេ្រគះ និងបេងកើន
េស ឲយបនេ្រចើនែថមេទៀតេដើមបីឲយកុមរទំងេនះទទួលបនករអប់រ ំ។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ បល
កំពុងេធ្វើករេ

ះ្រ

យលទធភពទទួលបនករអប់រ ំ

េយបល់អំពីអនកែដលអវត្តមន។
ករបណុ្ដ ះប

្ដ លពិេសសដល់្រគូបេ្រង ន

និងករបញចប់ករសិក

ករបណុ្ដ ះប

មរយៈករ្របឹក

្ដ លេដើមបីបេងកើនភពរ ំេញចែផនកវបបធម៌

និងករផ្ដល់េស អប់រ ំដល់កុមរពិករ។

សំខន់កុនងករពិនិតយេមើលក្រមិតៃនភពេជគជ័យេ

យករខិតខំ្របឹងែ្របងទំងេនះ

ក្រមិតៃនភពេជគជ័យមួយចំនួនតូចមិនទន់្រតូវបន យតៃម្លេនេឡើយេទ។

2

រ ្ឋ ភិបលមួ យ
ជទូេទអ្រ

គឺអងគករ

VSO

ជករ

បន យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់នន

ពីេ្រពះ

អងគករមិនែមន
េ

យ យករណ៍ថ

សិស េបះបង់បនធ្លក់ចុះ េនកែន្លងែដលមនេស ទំងេនះ។

ងទី៣៖ េគលនេយបយ និងកមមវ ិធីគ្រំ ទកុមរ ី
និងសិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក េនកមពុជ
្របធនបទេគលនេយបយ

15> េគលនេយបយទក់
ទងនឹងេយនឌ័រ

្របេទសកមពុជ
ផ្តល់អនក្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ី ករបណុ្ដ ះប

្ដ លករយល់ដឹងអំពី

េយនឌ័រវ ដល់ម្រន្តី និង្រគូបេ្រង ន ករទទួលបនេសមើគននូវកមមវ ិធីសិក
រូបករណ៍ និងកី

កុមរ ីេនតំបន់

និង ត្រមូវឲយមនគណៈកមមធិករ្រកុម្របឹក

ច់្រសយល ជពិេសស េនកែន្លងែដលមនអេន្ត សិក

្ឋ នស្រមប់កុមរ ី េដើមបី

ម

នអវត្តមន និងពិនិតយេមើល គុណភព

ៃនករេរៀនសូ្រត។

16> ករគំ្រទដល់សិស
្របឈមនឹងករេបះបង់
ករសិក

ត្រមូវឲយមនសិទិេធ សមើគនកនុងករទទួលបនករអប់រ ំែដលមនគុណភព
ស្រមប់កុមរពិករ និងកុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក
បណុ្ដ ះប

្ដ ល្រគូបេ្រង ន កុមរពិករ និងមន កមមវ ិធីអងគករមិនែមន

រ ្ឋ ភិបលែដល្របឹក េយបល់ដល់កុមរ ីេបះបង់ករសិក

បេងកើន

រ ំេញចដល់ជនជតិភគតិច និងគំ្រទកុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់
ករសិក ជមួយនឹងេស អប់រ ំ។

២

ចជករណីមួយែដល្រកុមេផ ងេទៀតបន យតៃម្លេលើកមមវ ិធី ទំងេនះ។ េទះបីជយ៉ ងេនះក្ដី

របយករណ៍េនះ

បញជី

ចរកបនែតេនេពលបង្ហញអំពីលទធផលទំងេនះប៉ុេ

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

្ណ ះ ដូេចនះ

កលបងទប់

លំបកកនុងកររក

ស់។

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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ងទី៤
ឯក
េ

យ

សេងខបអំពីេគលជំហររបស់កមពុជេនេលើបញ
្ហ េផ ងៗ

រ្រ

វ្រជវស្តីពីករទទួលបនករអប់រ ំ និងភពគង់វង ។
រែតកុមរភគេ្រចើន្រតូវ្រគួ
ចេ

យ

តឹងរ ឹង

(អងគករណ័រេវ ៉សេ្រងគះកុមរ)

ឬេន

ចអវត្តមនេ្រចើន

រែតពួកេគេរៀនមិនទន់េគ

្របេទសកមពុជមន្រប្រកតិទិន

ទីមួយនិយយអំពី្រប្រកតិ

ររបស់ខួនត្រមូ
្ល
វឲយេធ្វើែ្រសចមករ

ែដលមនត្រមូវករឲយជួយេធ្វើករបែនថម បនជពួកេគ
ពួកេគអវត្តមន

ទ្រតីេទ

ទិន

។

មរដូវេនេពល

សប្តហ៍កុងអំ
ន
ឡុងេពលសិក ។

ែដលជេហតុនំឲយពួកេគ្រតូវេរៀន្រតួតថនក់។

េទះបីជខ្លួនបនអនុញញតឲយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ

កលបងេ្របើ្របស់កលវ ិភគែដល

េ្រងគះកុមរបន យករណ៍ថ ភព

ែដលមនទំនក់ទំនងេនកនុង

ចផ្លស់បូរបន។
្ដ

អងគករណ័រេវ ៉ស

ចផ្លស់បូរេនះបនកត់
្ដ
បនថយចំនួនកុមរែដល្រតូវេរៀន្រតួតថនក់។

ងទី៤៖ េគលនេយបយ

និងកមមវ ិធីសព
ី្ដ ីបញ
្ហ ៃនករទទួលបនករអប់រ ំ/បញ
្ហ ៃនភពគង់វង េនកមពុជ
្របធនបទេគលនេយប

្របេទសកមពុជ

យ

17> ្រប្រកតិទិន

មនេគលនេយបយរក ្រប្រកតិទិន
អងគករ មិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយបន

18> និយមថនក់េរៀន
19> លទធភពៃនករេទដល់

ឲយបនតឹងរ ឹង េហើយកមមវ ិធី

កលបងេ្របើកលវ ិភគែដល

ផ្លស់បូរបន។
្ដ

កំណត់និយមថនក់េរៀន្រតឹម៥៩នក់េន

ច

បឋមសិក ។

គមនករកំណត់

េរៀន/ចមងយេទកន់
មនកមមវ ិធីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនឧបតថមភកង់ ឬរេទះរុញដល់

20> ករដឹកជញូជ ន

កុមរែដលរស់េនតំបន់ឆងយ។

21> ករេផទរ

អនុញញតឲយេផទរ
និងមីនប៉ុេ

៤ចំណុចេផ ងេទៀតេនកនុង

កនុងេនះមួយចំនួនកនុងចំេ

ព្រងឹងគុណភព

្ណ ះ

មធយមសិក ជផ្លូវករែតេនកនុងែខកញញ

ងទី៤បង្ហញថ ្របេទសកមពុជមនបទបញ
ជ ជេ្រចើន ែដល

មបទបញ
ជ ទំងេនះបេងកើនលទធភពៃនករទទួលបន

និងមួយចំនួនេទៀតមិនមនអ្វីគួរឲយកត់សមគល់េនះេទ។

មួយចំនួន

េដើមបីបេងកើនលទធភព

ៃនករទទួលបនេនះ ្របេទសកមពុជបនព្រងីកនិយមថនក់េរៀនរបស់ខួនរហូ
្ល
តដល់៥៩នក់េ

យ

េន

យ

មនករ្រពមេ្រព ងគនេបើេ្រប បេធៀបេទ

ជចំនួនដ៏េ្រចើនមួយកនុងចំេ

សុីខងេកើត។និយមថនក់េរៀនែដលមនសិស េ្រចើនមនន័យថ កុមរ

មិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករេនះេទ ដូេចនះ និយមេនះ
ករសិក ។ េទះបីជពួកេគកំពុងេធ្វើករេដើមបី “បេងកើត
បញជី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ចប

មសមភគីរបស់ខួ្លន
ច “បត់បង់” េ

្ដ លកុមរមួយចំនួនេបះបង់

េរៀនេនែកបរកែន្លងែដល្របជពលរដ្ឋ
កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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រស់េន”ក៏េ

យ

េធ្វើដំេណើរេទ
កុមរ

ក៏បចចុបបននេនះមិនមនករលំបក

មួយចំេពះចមងយផ្លូវ

េរៀនេនះេទ។ ដូេចនះ ករេធ្វើដំេណើរេទមក្របចំៃថង

េហើយឪពុកម្ដយ

ពិេសសកុមរ ី)

ែដលកុមរ្រតូវ

ចជករបំបក់ទឹកចិត្ត

ចយល់េឃើញថចមងយេនះមិនមនសុវតថិភពស្រមប់កុមរ

កនុងករេធ្វើដំេណើរេទមក ល់ៃថង

ែដលជេហតុនំឲយកុមរេបះបង់ករសិក ។

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកំពុងេធ្វើករកត់បនថយបញ
្ហ េនះ

េនឆងយ ជទូេទ ជែផនកមួយៃនកមមវ ិធី
កមពុជមនេគលនេយបយេផទរ
េនេពលចប់េផ្ដើមចូលេរៀនប៉ុេ

មរយៈករផ្ដល់កង់ឲយកុមរែដលរស់

រូបករណ៍របស់ពួកេគ។ ជចុងេ្រកយេនះ ្របេទស

ដ៏តឹងរ ឹងមួយ
្ណ ះ

(ជ

េពលគឺ

ករេផទរ

ដូេចនះកុមរែដលមន្រគួ

ចេធ្វើេទបនែត

រផ្លស់បូរទី
្ដ លំេន

ច្រតូវរង់ចំ

អស់រយៈេពលជិតមួយឆនំេដើមបីចុះេឈមះចូលេរៀនជថមីបនទប់ពីករផ្លស់បូ្តរេនះ។

េគលនេយបយេនះក៏

ចនំឲយសិស េបះបង់ករសិក ផងែដរ។

ខ. អគរសិក
ងទី៥ ពិភក អំពីេគលនេយបយសំខន់ៗពីរទក់ទងនឹងអគរសិក ។ ដូចែដល
មនេនកនុង

ងខងេ្រកមេនះ ្របេទសកមពុជបនចូលរួមក

ង

និងករែកលម្អអគរ

សិក ជេ្រចើនេដើមបីពយយមកត់បនថយចមងយ ែដលកុមរ្រតូវេធ្វើដំេណើរេទកន់

ឲយកន់ែត

េនជិតផទះបំផុត និងេធ្វើឲយអគរសិក ទំងេនះកន់ែតមនលកខណៈកុមរេម្រតីែថមេទៀត។ ពួកេគ
ក៏បនចូលរួមកនុងករក

ងអេន្ត សិក ្ឋ នស្រមប់កុមរ ីេដើមបីជួយបេងកើនអ្រ

បញច ប់ករ

អប់រក
ំ ្រមិតមូល ្ឋ នស្រមប់កុមរ ី។

ងទី៥៖ េគលនេយបយ និងកមមវ ិធីទក់ទងនឹងអគរសិក េនកមពុជ
្របធនបទេគលនេយបយ

22> លទធភពៃនករទទួល
បនករអប់រ ំ និងអគរសិក

្របេទសកមពុជ
 ចូលរួមក
 ផ្តល់មូលនិធិ

កុមរ ីេម្រតី

េ

23>អេន្ត

ក

សិក ្ឋ ន/កែន្លង

ន ក់េនស្រមប់កុមរ ី

ង

េរៀន និងបនទប់េរៀនជេ្រចើន។
មរយៈអងគករយូនីេសហ្វដល់ែផនកែកលម្អ

យេលើកកមពស់អនម័យ និងទឹក

្អ ត។

ងអេន្ត សិក ្ឋ នស្រមប់កុមរ ី េដើមបីពួកេគ

្ដ ល និងឥរ ិយបថ្រគូបេ្រង នេនថនក់េរៀន

េ្រកពីកី្ដកង្វល់អំពីករបេងកើនចំនួនសិស ចុះេឈមះចូលេរៀន
េរ ើស្រគូបេ្រង នយ៉ ងសកមមពីតំបន់ែដលខ្វះ្រគូ

ឆនំ២០១១

្របេទសកមពុជក៏កំពុងេ្រជើស

និង្រកុម្របជពលរដ្ឋែដលខ្វះអនកតំ

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ចបញចប់ករអប់រ ំក

្រមិតមូល ្ឋ នថនក់ទី៩។

គ. ករេ្រជើសេរ ើស ករបណុ្ដ ះប

បញជី

េរៀន

កលបងទប់

ង

(សូម

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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េមើល

ងទី៦)។ តំបន់ និង្រកុមទំងេនះបនកត់បនថយចំនួនៃនឆនំសិក េពលគឺ ពីថនក់ទី១២

មកេន្រតឹមថនក់ទី៩ ែដលត្រមូវឲយមនេបកខជន្រគូបេ្រង នេនតំបន់ជនបទ និង
បន្រពមេ្រព ងេលើករេ្រជើសេរ ើសដ៏ពិេសសមួយកនុងចំេ
េដើមបីរកសិកខកមមកពីតំបន់

របស់ពួកគត់

ច់្រសយល

ច់្រសយល និង

មជនជតិចម និងផ្តល់

រូបករណ៍

និងជួយ្រគូបេ្រង នសហគមន៍កុនងករែកលម្អជំនញ

េដើមបីឲយមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់េនកនុង្រកុម្រគូបេ្រង នជ្របចំ។
មនក្ដីរ ំពឹងខពស់ចំេពះ្រគូបេ្រង ន ប៉ុែន្តមនកមមវ ិធីបណុ្ដ ះប

អប់រ ំ យុវជន និងកី

្រកសួង

្ដ លពិេសស

តិចតួចេនកនុងករផ្តល់េស ជមុនឲយបនេទៀងទត់។

ងទី៦៖ េគលនេយបយ និងកមមវ ិធីេ្រជើសេរ ើស និងបណុ្ដ ះប

្ដ ល្រគូបេ្រង ន

េនកមពុជ

្របធនបទេគលន

្របេទសកមពុជ

េយបយ

24> ករេ្រជើសេរ ើស

 េបកខជនទំងពីរេភទមកពីតំបន់ជនបទ និង

ច់្រសយល្រតូវ្របឡងចូ ល

គរុេកសលយ និងវ ិ្រកឹតករេដើមបីេធ្វើជ្រគូបេ្រង ន។ េបកខនរ ី្រតូវបនេលើក

្រគូបេ្រង ន

ទឹកចិតឲ
្ត យចូលរួម េហើយកនុងចំេ

មេនះេបកខនរ ី្របែហល៦០%ទទួលបន

េជគជ័យ។


មរយៈអងគករ េខប េ្រជើសេរ ើសសិកខកម ជពិេសសជនជតិចម។



មរយៈអងគករអប់រ ំពិភពេ

សិកខកមពីតំបន់
្រគូបេ្រង ន

25> ករអភិវឌ ន៍ វ ិជជ
ជីវៈ្រគូបេ្រង ន

ក េ្របើ្របស់

រូបករណ៍េដើមបីេ្រជើសេរ ើស

ច់្រសយល និងជួយ្រគូបេ្រង នសហគមន៍ឲយក្លយជ
រដ្ឋ។

េធ្វើករែកលម្អគុណភព និង្របសិទភ
ធ ពៃនករអប់រ ំ

មរយៈករផ្តល់ឲយ្រគូបេ្រង ន

នូវបេចចកេទសទំេនើបកនុងករបេ្រង ន និងករេរៀនសូ្រត។

ចំណុចលម្អិតមួយេនកនុងចបប់សីព
្ដ ីករអប់រ ំ គឺ្រកមសីលធម៌្រគូបេ្រង ន ែដលមន០៦ជំពូក

និង៣០ម្រ

ងទី៧)។

េ

យមនេរៀប ប់អំពីករទទួលខុស្រតូវទំង្រសុងរបស់្រគូបេ្រង ន

ករេធ្វើទណ្ឌកមម ងកយ្រតូវបន

្រគូបេ្រង នថនក់បឋមសិក េនកនុង
ឲយ្រគូបេ្រង ននូវជំនញ

កនុងករទប់

េផ ងេទៀតមកពី្រកុមជនជតិភគតិច។
ឯក

រេគលនេយបយរបស់ពួកេគ

មឃត់

មួយកនុងចំេ
េគលេ

បញជី

បរ ិ

េដើមបីេធ្វើឲយ

ថ នមនសុខភព

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

គរុេកសលយជេ្រចើន ែដលផ្តល់
ឬបំភិតបំភ័យកុមរពិករ

ចបស់

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនកំពុងអនុវត្តកមមវ ិធីនន

េ្របើ្របស់នូវករអប់រ ំបញូច លគន

និងមនវគគពិេសសស្រមប់

ម

ក ត់ ល់អំេពើសម្លុត

(សូមេមើល

ឬកុមរ

ស់ទំងេនះ្រតូវបនកំណត់េនកនុង

េរៀនមនលកខណៈកុមរេម្រតី
េដើមបីធនថ
និងសុវតថិភព

កលបងទប់

េហើយ

ក ្ត ទំងេនះជករ
និងរ ំេញចេយនឌ័រ។

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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េ

យកុមរមកពី្រកុមជនជតិភគតិចមនករលំបកយល់ភ

ក៏បនកំណត់េគលករណ៍ែណនំអំពីករេ្របើ្របស់ភ
េពលែដលពួកេគបនកំណត់ភ
្រគូបេ្រង នេន

ែខមរជភ

្របេទសកមពុជ

កំេណើតេនថនក់បឋមសិក ។

ផ្លូវករស្រមប់ករអប់រ ំ

បេ្រង ន

ខណៈ

(ជពិេសស

្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយេ្របើ្របស់កមមវ ិធីសិក ពីរភ

សហគមន៍)

ធតុផ ំទំងអស់េនះគួរែត

េនេពលេរៀន

ក់បញចូ លគនេដើមបីែណនំកុមរភគេ្រចើនឲយ

។

គ ល់បរ ិយកស

េរៀនែដលមនករេលើកទឹកចិត្ត។ អ្វីែដលសំខន់នេពលឥឡូវេនះគឺ្រតូវពិនិតយេមើលថ េតើបទបញ
ជ

ទំងេនះកំពុង្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងពិត្របកដ
យ៉ ងខ្លំងេទេលើអ្រ

េហើយបទបញ
ជ ទំងេនះកំពុងែតមន

ចុះេឈមះចូលេរៀន និងអ្រ

សិស េបះបង់ឬយ៉ ង

នុភព

?

ងទី៧៖ េគលនេយបយ និងកមមវ ិធីសព
ី្ដ ីឥរ ិយបថ្រគូបេ្រង នេនថនក់េរៀនេនកមពុជ
្របធនបទេគលនេយបយ

26> ្រកមសីលធម៌្រគូបេ្រង ន

្របេទសកមពុជ
កំណត់ភរកិចទ
ច ទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ ំ្រគូបេ្រង ន តួនទី
និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ឪពុកម្ដយ និងសិស ទំនក់ទំនងរ ង
្រគូបេ្រង ន និ ងសិស , ករងរវ ិជជជីវៈ្រគូបេ្រង ន

27> ករទប់
េបៀតេបៀន

ក ត់អំេពើសម្លុត/

និងទណ្ឌកមម្រគូបេ្រង នកនុងករណីមនសិស
មនកមមវ ិធីស្រមប់្រគូបេ្រង ន

28> ទណ្ឌកមម ងកយ
29>
កុមរេម្រតី

បឋមសិក េន

និងវ ិ្រកឹតករេដើមបីជួយពួកេគកនុងករទប់
សិស េ

ទប់

យ

មនក់បំពន។
គរុេកសលយ

ក ត់អំេពើសម្លុត ឬបំភិតបំភ័យ

រែតពួកេគពិករ ឬមកពី្រកុមជនជតិេផ ងៗ។

ក ត់ទណ្ឌកមម ងកយ

អនុវត្តកមមវ ិធី

កុមរេម្រតីេនក្រមិតបឋមសិក

ែមន រ ្ឋ ភិបលចំនួន០៦ និងេនថនក់មធយមសិក

មរយៈអងគករមិន
មរយៈអងគករ

មិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន០៤។

30> ភ

អប់រ ំ



កំណត់ភ

ែខមរជភ

អប់រ ំផ្លូវករ។



បនបេងកើតេគលករណ៍ែណនំអំពីករអប់រ ំពីរភ

ភគតិច។


េលើកទឹកចិត្តឲយមនករេរៀបចំ

សិក ពីរភ

ងទី៨
េ

សហគមន៍ជមួយនឹងកមមវ ិធី

។



មរយៈ ICC/CARE, ផ្ដល់កមមវ ិធីជួយដល់ជនជតិេដើមភគតិចឲយ

េចះ

ន និងសរេសរភ

រែខមរ និងភ

របស់ខួន។
្ល

បង្ហញនូវបញជី យនមទក់ទងនឹងសកមមភពននេនកនុងថនក់េរៀន

យេលើកេឡើងនូវរចនសមព័នធសមភរៈែដល្រតូវបង្ហញដល់សិស ។

ែផនករយុទធ
បញជី

្រស្តស្រមប់កមមវ ិធីសិក ថនក់បឋមសិក

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ស្រមប់ជនជតិ

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

េ្រកពីវគគសិក ជ្របចំ

មិន ប់បញូច លេគលករណ៍អំពី
ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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ករអនុវត្តកមមវ ិធីបេងកើនករសិក ស្រមប់្រកុមពិេសសៃនកុមរ។

ទឹកចិត្តឲយផ្ដល់ករអប់រ ំវ ិជជជីវៈ េហើយ
េដើមបីេលើកកមពស់ករ
យុចូលេរៀន

ន

ថ ប័នជេ្រចើនេធ្វើករេលើកទឹកចិត្ត

ជថមីេទកនុង

មរយៈកមមវ ិធីេ្រក្របព័នធ

ិ ជ ជីវៈដល់មនុស េពញវ ័យ
និងជំនញវជ

ករសរេសរ

វ ិជជជីវៈ

និងផ្តល់ឲយពួកេគនូវជំនញ

ិ ីទំងេនះគឺថ
កមមវធ

ថ ប័នអប់រ ំក៏្រតូវបនេលើក

និងកុំពយូទ័រ។

និងកុមរហួស

ករ ស់ែវងលទធផលៃន

កុមរតូចៗជេ្រចើនែដលបនចូលេរៀនកមមវ ិធីអកខរកមម្រតូវបន

ក់បញូច ល

រដ្ឋ។

ងទី៨៖ េគលនេយបយ និងកមមវ ិធីសព
ី្ដ ីកមមវ ិធីសក
ិ េនកមពុជ
្របធនបទេគលនេយបយ

31>កមមវ ិធី

្របេទសកមពុជ
ផ្ដល់កមមវ ិធីបេងកើនករសិក ស្រមប់្រកុមពិ េសសៗេន

បឋមសិក

និងមធយមសិក

ក

32>ករអភិវឌ ជំនញអប់រ ំវ ិជជ



ផ្តល់ករបណុ្ដ ះប

ជំនញទំងអស់។

ជីវៈ



បឋមសិ

្ដ លែដលមនបញូច លនូវ ល់ “វ ិជជជី វៈ និង

អនុវត្តសកមមភពេនកនុងករអប់រ ំេ្រក្របព័ នដ
ធ ូចជ ជំនញវ ិជជជីវៈ

និងកុំពយូទ័រ និងមនបញូច លថនក់អកខរកមម

មរយៈអងគករមិនែមន

រ ្ឋ ភិបលយ៉ ងតិច៤៣។

ឃ. េស ្រទ្រទង់

េរៀន

ងទី៩សេងខបេស បែនថមែដល្រតូវបនផ្ដល់េ
ែដល

ចផ្ដល់ជំនួយដល់សិស

និងឲយពួកេគេនេរៀនបន្ត។

និងអកខរកមមែដលបនពិភក ខងេលើ។
ស្រមប់កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក
អគរសិក េនសហគមន៍ ដូចជប

ឬវ ិទយ

ជពិេសស

ថ នសហគមន៍

េ្រកពីកមមវ ិធីវ ិជជជីវៈ

្របេទសកមពុជមនកមមវ ិធីបំប៉នបែនថមជេ្រចើនេទៀត

និងែផនករចុះេឈមះចូលេរៀនជថមី េដើមបីព្រងីក

ឬសិស ែដលបនេបះបង់ករសិក

ចមនភពងយ

េរៀន។

ិ ីេផ ងៗ
កមមវធ


េរៀន

្ណ ល័យ និងជំនញរបស់បុគគលិកអប់រ ំេ្រក្របព័នធ េដើមបីឲយ

សិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក
្រសួលេន

យ

ចរកបនេន្របេទសកមពុជ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់សិស ៖

កមមវ ិធី

រូបតថមភ្រតូវបនផ្ដល់េ

រ

យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន១៥

ដល់កុមរថនក់ទី១ដល់ទី៦

ឬផ្តល់របប

ែដលផ្តល់

រយកេទផទះដល់កុមរថនក់ទី៤ដល់

ថនក់ទី៦។

បញជី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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ករែថទំសុខភព និងភពជៃដគូសុវតថិភព

េរៀនកនុងចំេ

មិនែមនរ ្ឋ ភិបល រួមមន េស ពិនិតយសុខភព ចក់ថនំ ៉ ក់

ម្រកសួង និងអងគករ
ំង និងអន្តរគមន៍ េនេពល

ែដលជំងឺឆ្លង យលុក, ក្លឹបសុខភព ករ្របឹក េយបល់ ករអប់រ ំសុខភព និងសុវតថិភព។


កមមវ ិធីបំណិនជីវ ិត

ែដល្រតូវបនផ្ដល់េនកនុងថនក់េ

យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពី

្របធនបទេផ ងៗ ដូចជករជួសជុលកង់ ជំនញកសិកមម ករេដរប៉ ក់ ករចម្អិន
ករ



ំផ ិត និងករេរៀនកុំពយូទ័រ និង

ក្លឹបយុវជន

ែដលអនកចូលរួម

ចទទួលបនករបណុ្ដ ះប

រ

្ដ លភពជអនកដឹកនំ

េធ្វើករ

សម័្រគ ចិត្ត ឬចូលេរៀនថនក់អកខរកមម។

េលើសពីេនះេទេទៀត ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី
សកមមភពពីសមគមម

បិ

សិស

េលើកទឹកចិត្តឲយមនករបេងកើត និង

េដើមបី្រទ្រទង់

ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងេនសហគមន៍អំពី

េរៀន

េ

រៈសំខន់ៃនករអប់រ ំ

េរៀន ករផ្តល់មូលនិធិដល់្រគូបេ្រង ន្រកី្រក និងករ

ម

យបំេពញភរកិចចដូចជ
ករគំ្រទដល់ករក

នករសិក របស់កុមរ។

ងទី៩៖ េគលនេយបយ និងកមមវ ិធីសព
ី្ដ ីេស ្រទ្រទង់
្របធនបទេគល

េរៀនេនកមពុជ

្របេទសកមពុជ

នេយបយ

33>ករបេ្រង នគួរបែនថ

ង



ផ្តល់កមមវ ិធីបំប៉នបែនថមដល់កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក

ម/កមមវ ិធីសិក

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលយ៉ ងតិច៥។

ទក់ទង



មរយៈ

មនែផនករស្រមប់កមមវ ិធីចុះេឈមះចូលេរៀនជថមី ែដលនឹងព្រងឹង និង

ព្រងីកមជឈមណ្ឌលសិក េនសហគមន៍ ប

្ណ ល័យ និងមជឈមណ្ឌល

ន

េសៀវេភ និងេលើកកមពស់សមតថភពរបស់បុគល
គ ិកអប់រ ំេ្រក្របព័ន។
ធ

34> ករផ្ដល់

រ

ផ្តល់

រេពល្រពឹ កដល់សិស ថនក់ទី១-6េន

េគលេ

និងផ្តល់របប

រយកេទផទះដល់សិស ថនក់ទី៤-6។

35> ករគំពរសុខភព



ផ្តល់ “សិទិ”ធ ទទួលបនករពិនិតយសុខភព។

កុមរ



ត្រមូវឲយមនកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយេស សុខភព

ករផ្តល់ថនំ ៉ ក់

ធរណៈ ដូចជ

ំង អន្ត គមន៍ទន់េពល កនុងករ្រគប់្រគងមនជមងឺឆង
្ល និង

ជំនួយសេ្រងគះបនទន់ េលើកទឹកចិត្តដល់កឹ្លបសុខភព ផ្ដល់ករ្របឹក េយបល់
េលើកកមពស់


រូបតថមភ និងេលើកកមពស់សុខភពមត់េធមញ។

ផ្តល់ឲយនយក ្ឋ ន្រកសួងនននូវកមមវ ិធីកមចត់ដងកូវ្រពូន និងថនំមន

ជតិែដក ស្រមប់កុមរ ី
និងសុវតថិភព


បញជី

រ។

យុេលើស១៥ឆនំ សុខភពមត់េធមញ សុវតថិភពផ្លូវថនល់

ធនឲយបននូវល័កខខ័ណ្ឌសុវតថិភព និងអនម័យេន

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

េរៀន និងករ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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្របធនបទេគល

្របេទសកមពុជ

នេយបយ
គំពរសុខភពកុមរ។

36> េ

អំពវនវឲយមនភពជៃដគូកុង្រសុ
ន
កេដើមបីផល
្ដ ់កមមវ ិធីបំណិនជីវ ិត េហើយអងគករ

ងជង/ថនក់

បំណិនជីវ ិត

មិនែមនរ ្ឋ ភិបលបនអនុវត្តែបបេនះ។

37>សកមមភពកមមវ ិធី

បេងកើតក្លឹបយុវជន

មរយៈអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

សិក បែនថម

38> ករចូលរួមពី

េលើកទឹកចិត្តឲយមនករបេងកើតសមគមម

សហគមន៍

39> ជំនញ្របកបរបរ
ចិញចឹមជីវ ិតស្រមប់

កនុងករ្រគប់្រគង

បិ

សិស និងករចូលរួមពី្រគួ

រ

េរៀនមូល ្ឋ នរបស់ខួន។
្ល

គំ្រទគេ្រមង្របកបរបរចិញចឹមជីវ ិតស្រមប់ ឪពុកម្ដយសិស េដើមបីរកចំ ណូលប
ែនថម។

ឪពុកម្ដយ

ង. ទម្លប់អនុវត្ត

មវបបធម៌

េទះបី មិនែមនជែផនកមួយៃនបទបញ
ជ របស់្រកសួងស្រមប់ករអប់រ ំក៏េ
អនុវត្ត

ម

វបបធម៌មួយចំនួន

កុមរ

និងសមតថភពេនេរៀនបន្ត។

ទំេនៀមទម្លប់េរៀបពិធី
ម្របៃពណី

ទម្លប់អនុវត្តែបបេនះរួមមន

ម្របៃពណីែដល

ែដលេយើងេ

ទូទំង្របេទស និងកំណត់តួនទី
េនះែចងថ

ក៏ទម្លប់

ចមនផលប៉ះពល់ដល់លទធភពៃនករទទួលបនករអប់ររំ បស់
ចេ្រជ តែ្រជកដល់កលវ ិភគ

ទុក ្របសិនេបើកុមរ ីមនៃផទេពះ។ ដូចមនបង្ហញេនកនុង

្រស្តី

យ

ថ

ចបប់្រសី។

យុេរៀបករ

ម្របៃពណី

េរៀន

និងក្ដីរ ំពឹង

ងទី១០ ្របេទសកមពុជមន “ចបប់”

ចបប់េនះ្រតូវបនបេ្រង នេន

ម្រគួ

រេន

េយនឌ័រ និងបទបញ
ជ ស្រមប់្រស្តី។ េទះបីជចបប់េន្របេទស

យុេរៀបករ្រសបចបប់ស្រមប់បុរសគឺ២០ឆនំ

េហើយស្រមប់្រស្តីគឺ១៨ឆនំក៏េ

យ

ក៏ចបប់្រសីអនុញញតឲយកុមរេរៀបករ េនេពលែដលកុមរ ីេនះឈនដល់ភពេពញវ ័យ ជទូេទ
េនថនក់ទី៨ ឬទី៩។ េទះបីជ
មិនឲយវ ិលចូលេរៀនវ ិញក៏េ

យ

េរៀនមិនមនេគលនេយបយទប់
ក៏ចបប់្រសីែចងថ

ក ត់កុមរែី ដលមនកូ ន

កុមរេនះគួរេនផទះេមើលកូន។

េ្រកយេនះ ថ្វីេបើករអប់រ ំ្រតូវបនផ្ដល់េទឲយកុមរ្រគប់រប
ូ រហូតដល់ថនក់ទី១២ក៏េ
ភគេ្រចើនមិនឲយកូនរបស់ខួ្លនេទេរៀន

ជចុង

យ ក៏ឪពុកម្ដយ

និងទុកឲយពួកេគេនេធ្វើករផទះរយៈេពលែវងមុនេពលបញចប់

មធយមសិក ។

បញជី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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ងទី១០៖ ទម្លប់អនុវត្ត

មវបបធម៌េនកមពុជ

្របធនបទេគលន

្របេទសកមពុជ

េយបយ

40>

កំណត់

យុេរៀបករ

យុ២០ឆនំស្រមប់បុរស និង១៨ឆនំស្រមប់កុមរ ី េហើយ

្រតូវបនកត់បនថយកនុងករណីមនគត៌ េ

យុេនះ

ច

យមនករ្រពមេ្រព ងពីឪពុកម្ដយ/

ពយបល។

41> ករមនគត៌

មិនមនេគលនេយបយទប់

42> ទំេនៀមទម្លប់

ជទូេទ ្រគួ

ក ត់កុមរ ីមិនឲយចុះេឈមះចូលេរៀនជថមីេនះេទ

បនទប់ពីស្រមលកូនរួច ប៉ុែន្តមិនមនករអនុវត្តជក់ែស្ដងេនះេទ។

េផ ងៗ

រ្រកី្រកឲយកូនរបស់ខួនឈប់
្ល
េរៀនេដើមបីរក្របក់ (ជទូេទកុមរ ី)

III. ជេ្រមើសស្រមប់អន្ត គមន៍ៃនកមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សស
ិ េបះបង់ករសិក

(SDPP)

េ

្របេទសកមពុជមនេគលនេយបយអប់រ ំដ៏ទូលំទូ

យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

យមួយ េហើយ្របេទសេនះសមបូរេទ

ែដលបនចូលយ៉ ងសកមមេនកនុងវ ិស័យអប់រ ំ

េលើកេឡើងនូវអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន៥៣

ែដលបនផ្តល់កមមវ ិធី

ដូចែដលបន

រូបករណ៍ជេ្រចើន។

ចំែណកឯ េន្របេទសមួយចំនួន ករេលើកេយបល់អំពីករងរជមួយ្រកសួងអប់រ ំ េដើមបីបេងកើត
គឺេគលវ ិធីដ៏្របេសើរមួយកនុងករណីែដល្របេទសកមពុជមនេគលនេយបយ

េគលនេយបយ
អនុវត្ត្រ

ប់។

កន់ែតមនករពក់ព័នធកុនងករជួយ្រកសួងអប់រ ំកំណត់ថ េតើេគលនេយបយ

ទំងេនះ្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងេពញេលញ និងេធ្វើករយ៉ ងសកមមេដើមបីឲយកុមរេនេរៀនបន្ត និងេរៀន
បនពូែកែដរឬយ៉ ង
អន្ត គមន៍េ

¬1¦វ ិភគ

។ កមមវ ិធី

យមន្របសិទធភព

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

ចេធ្វើ

(SDPP)

មវ ិធីដូចខងេ្រកម៖

នុភពៃនត្រមូវករស្រមប់ករប្របឡងឆមសស្ដីពីអ្រ

សិស េបះបង់ និងអ្រ

្រតួត

ថនក់ និងេធ្វើករជមួយ្រគូបេ្រង ន ឬគណៈេម្របេយគ េដើមបីេលើកកមពស់ឲយមនករ យតៃម្ល
ជឧបករណ៍មួយេដើមបីបេងកើនករេរៀនសូ្រតរបស់សិស ។
ករ្របឡងបញចប់ឆមសភគេ្រចើនទំនងជត្រមូវឲយធនថ សិស កំពុងសិក ឯក

កនុងកមមវ ិធីសិក

រេន

និងពិនិតយេមើលថ្រគូបេ្រង ននឹងផ្ដល់គុណភពអប់រ ំ ែដលពួកគត់គួរផ្ដល់។ េទះ

ជយ៉ ងេនះក្ដី ករ្របឡង

ចេធ្វើឲយសិស បក់ទឹកចិត្ត ជពិេសស ្របសិនេបើពួកេគ្របឡងធ្លក់។

អនកពយករណ៍មនក់កុនងចំេ

មអនកពយករណ៍ដ៏ខ្លំងបំផុតជេ្រចើននក់អំពីសិស េបះបង់ករសិក

បញជី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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ែដល្រតូវបនេលើកេឡើង
បនេរៀន្រតួតថនក់
េ

េនកនុងករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឯក

ឬហួស

យុចូលេរៀន។

យ ្រគូបេ្រង ន បុគគលិក SDPP

រ្រ

វ្រជវេលើកដំបូងរបស់

SDPP

្របសិនេបើករ្របឡងឆមសទំងេនះ្រតូវបនេរៀបចំ

ចែស្វងរកខ្លឹម

រៃនករ្របឡងេន

េផ ងៗ និងផលវ ិបកស្រមប់កុមរ បនទប់មកចូលរួមកនុងករបណុ្ដ ះប

ម

បឋមសិក

្ដ ល និងផ្ដល់េយបល់

អំពីករ យតៃម្លេលើកុមរ េដើមបីជួយ្រគូបេ្រង នកនុងករេ្របើ្របស់ដំេណើរករ យតៃម្លជបន្តបនទប់

េដើមបី ស់ែវងមិន្រតឹមែតករទទួលបនសចចភពស្រមប់កុមរប៉ុេ
ដឹងអំពីគំនិតនន
្រតូវបនកំណត់
្របឹក

្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមេទៀតករយល់

និងសមតថភពកនុងករេ្របើ្របស់ចំេណះដឹង។

មបទ ្ឋ ន និង្រតូវបនអនុវត្តទូទំងពិភពេ

្របសិនេបើករ្របឡងទំងេនះ

ក SDPP

ចេធ្វើករជមួយ្រកុម

ឬគណៈ្រតួតពិនិតយេដើមបីបេងកើនសំណួរ និងចេម្លើយ ែដលេគបនេចទសួរ េ

យកំណត់ពី

ទ្រមង់ចេម្លើយែដល្រតឹម្រតូវ។

¬2¦

យតៃម្លេលើផលវ ិបកៃននិយមថនក់េរៀនែដល
ស្រមប់ជំនួយករ្រគូបេ្រង ន
េ

ះ្រ

ច

ក់សិស បន៥៩នក់

និងផ្ដល់ករបណុ្ដ ះប

យនិយមថនក់េរៀនែដលមនសិស េ្រចើន

សិស និងកត់បនថយអ្រ

កុមរែដល

្ដ លពិេសសដល់្រគូបេ្រង ន

កនុងករ

េដើមបីបេងកើនក្រមិតៃនករេរៀនសូ្រតរបស់

សិស េបះបង់ករសិក ។

ករកំ ណត់និយមថនក់េរៀនេនកមពុជខពស់ជងប

មនន័យថ

ែស្វករកជេ្រមើស

ង ត់េសង មបត់បង់

្ដ ្របេទសកំពុងអភិវឌ េផ ងេទៀត

េហើយជយថេហតុកុមរេនះ

និង

ចេបះបង់ករ

សិក េទៀតផង។ កុមរមួយចំនួនតូចទទួលបនករយកចិត្តទុកពិេសស ែដលពួកេគ្រតូវករេដើមបី
ធនថពួកេគមន ករយល់ដឹងអំពីឯក
បចចុបបននេន

បឋមសិក

រទំងេនះ។ SDPP

(និយមថនក់េរៀនមួយចំនួន

ច្រតួតពិនិតយនិយមថនក់េរៀន

ចមនចំនួនសិស តិច េ

្របជពលរដ្ឋកុងមូ
ន
ល ្ឋ នតិច) ពិភក ជមួយ្រកសួងអប់រ ំអំពីអន្ត គមន៍ែដល

អនុវត្តករងរ។

្រកសួងអប់រ ំ

ចនឹងជួលជំនួយករ្រគូបេ្រង ន

្រគូបេ្រង នែដលមនសមតថភពេពញេលញេដើមបីជួយដល់្រកុមតូចៗ
េ

ច

ស់ SDPP

ចផ្ដល់កមមវ ិធីបណុ្ដ ះប

ែដល

យ

រែត

ចេកើតមន និង
ចេធ្វើករេនេ្រកម

ឬកុមរមនក់ៗ

ប៉ុែន្តយ៉ង

្ដ លដល់្រគូបេ្រង នអំពីករេធ្វើករជមួយថនក់េរៀន

ែដលមនចំ នួនសិស េ្រចើន េដើមបីបង្ហញេគលករណ៍ែណនំស្រមប់ករងរជ្រកុម ករេ្របើកុមរ
ធំៗឲយបេ្រង នកុមរតូចៗ ជេដើម។

¬3¦

េលើកកមពស់ករអប់រ ំថនក់ពីភ

េនបឋមសិក

(ក)ករជួយបកែ្របេសៀវេភសិក េទជភ

មរយៈ

ជនជតិភគតិច

ឪពុកម្ដយបេងកើតេសៀវេភេរឿងខ្លីៗស្រមប់សិស ែដលមន

បញជី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

(ខ)ករឲយ្រគូបេ្រង ន

និង

កបបកិរ ិយៃនជនជតិភគតិច

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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្រស្ត និងយុទធវ ិធីេដើមបី

ករកំ ណត់បញ
្ហ នន និ ង/ឬ (គ)េធ្វើករជមួយ្រគូបេ្រង នអំពីយុទធ
េ្របើ្របស់ពហុភ

េនកនុងបនទប់េរៀន។

េគលនេយបយអប់រ ំេនកមពុជបង្ហញនូវក្ដីកង្វល់ដ៏ធំមួយែដលថ

ជតិភគតិចមនលទធភពទទួលបនករអប់រ ំ
កំេណើតរបស់ខួ្លន

េ

យ

និងែណនំភ

ែខមរ។

ពីរភ

។ SDPP

េនះ។ ជជេ្រមើស SDPP
ននេនប្របេទស

ចជួយដល់ដំេណើរករៃនករផលិតេសៀវេភ

ចចូលរួមកនុងគេ្រមង េសៀវេភកុមរ េ

ន់ហ េនៀ

យអនុវត្ត

មគំរៃូ នគេ្រមង

ជទីកែន្លងែដលអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយបននំមកនូវ
បឋមសិក

កមទទួលបនករគំ្រទ និងករេលើកទឹកចិត្តឲយសរេសរ និងបក្រ
ចនិយយអំពី្របវត្តិៃន្រកុមជនជតិភគតិចរបស់ពួកេគ

េនកនុងសិកខ

ែដលសិកខ

យេរឿងរបស់កុមរ។ េរឿងទំង

េរឿង្របឌិតែដលេរៀប ប់អំពីកុមរ

រដូចពួកេគ ជីវ្របវត្តិៃនសមជិកកុលសមព័នធសំខន់ៗ អតថបទេរៀប ប់អំពីរក
ុ ខជតិ និងសត្វ

កនុង្រសុក ឬេរឿងផទល់ខួ្លន។ SDPP

ច “េបះពុមពផ យ” េរឿងល្អៗទំងេនះ េដើមបីផលិតឯក

ចម្លងឲយបនេ្រចើន ែចកចយេរឿងទំងេនះដល់

្រគូបេ្រង ន េដើមបី

បញជី

េហើយ្រគូបេ្រង នមិនទន់

និងគំ្រទ្រគូបេ្រង នេនឆនំដំបូងៃនករេ្របើ្របស់េសៀវេភទំង

សមជិកសហគមន៍អប់រ ំ ភគេ្រចើន ្រគូបេ្រង ន

និង្រគួ

មភ

និងែណនំករេ្របើ្របស់េសៀវេភទំងេនះដល់្រគូបេ្រង នេនកនុងេមេរៀនបណុ្ដ ះ

្ដ លទក់ទងនឹងគរុេកសលយ

េនះ

ែដលេគរព

កមមវ ិធីេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើង

េទះជយ៉ ងេនះក្តី

រែតេគមិនទន់បនបេងកើតេសៀវេភ និងកមមវ ិធីសិក ពីរភ

មនជំនញខងបេចចកេទសអប់រ ំពីរភ
ប

មរយៈកមមវ ិធីពីរភ

កុមរេនកនុង្រកុមជន

បឋមសិក ែដលពក់ព័នធ និងេធ្វើករជមួយ

ក់បញូច លេសៀវេភទំងេនះេទកនុងកមមវ ិធីសិក ។

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

រ

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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ឧបសមពន
័ ធ “ក”៖
ងេគលនេយបយ
និងកមមវធ
ិ ស
ី ្រមប់្របេទសកមពជ
ុ

បញជី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
ទំព័រ
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េគលនេយបយ និងកមវម ធ
ិ ែដល
ី
្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

បរបទចបប់
ៃនករអប់រ ំ
ិ

1>

សិទិក
ធ ុមរ

់
៉ ពល់េលើសិស េបះបងករស
ចមនផលបះ
ព
ិក េនកមុ ជ

3

រដ្ឋធមមនុញញកមពុជឆន១
ំ ៩៩៩ ម្រ

កុមរ

៤៨៖

រដ្ឋ្រតូវ ករពរសិទិក
ធ ុមរ ដូចមនែចងេនកនុង

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ក្ដីកង្វល់សំខន់គឺថ ចបប់ ករងរឆនំ១៩៩៧

មិន ៉ ប់រងេលើវ ិស័យេ្រក្របព័ នធ ែដលកនុងេនះ

“កុមរ េធ្វើករ” ជង៩០%

អនុសញញស្ដីពីកុមរជពិេសស សិទិរធ ស់ នមន

ជីវ ិត សិទិទ
ធ ទួ លករអប់រ ំ និ ងសិទិទ
ធ ទួលបនករ

្រតូវបនជួលឲយេធ្វើករ។

4

ករពរ កនុងអំ ឡុងេពលមនស្រងគម និងរួចផុត

ពីករេកង្របវ ័ញចែផនកេសដ្ឋកិចច ឬករេកង្របវ ័ញច
ផ្លូវេភទ។ រដ្ឋ្រតូវករពរកុមរពីអំេពើែដលបងកករ

រងេ្រគះដល់ឳកសអប់រ ំ សុខភព
និងសុខុមលភពរបស់ពួកេគ។

អនុសញញអងគករសហ្របជជតិសព
ី្ដ ីសទ
ិ ិក
ធ ុមរ
ែដល្រតូវបនផ្ដលស
់ ចចនុម័តេ

យ ជរ ្ឋ

៣

បនអនុម័តេនឆនំ១៩៩៣ និងេធ្វើវ ិេ

៤

អងគករពលកមមអន្តរជតិ (ILO), អងគករយូនីេសហ្វ និងធនគរពិភពេ

បញជ ី

កុមរ

រ ្ឋ ភិបល និ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបន
ខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត្ត

មអងគករ UNCRC និង

ធនកមមេនឆនំ១៩៩៩

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

ក ឆនំ២០០៦។ករងរកុមរេនកមពុជ៖ បញ
្ហ ្របឈមចំេពះកររ ីកលូត

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ស់ និ ងករកត់ បនថយភព្រកី្រក, p. ii and v។

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
ភិបលកមពុជឆន១
ំ ៩៩២ ម្រ

ទទួល

២៣, ២៨-៣២

គ ល់សិទិក
ធ ុមរទទួលបនករអប់រ ំ...

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ធនថេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីទំងេនះនឹង
គំ្រទដល់សិទិែធ ដល្រតូវបនេគទទួល

គ ល់

ជបន្តបនទប់ និងឈរេលើមូល ្ឋ នៃនឳកស

(ឧទហរណ៍ ចបប់សីព
្ដ ីពិករភព ែដលគំ្រទ

េសមើគន និង (ក)ធនថ កុមរពិករទទួលបន

កុមរពិករឲយទទួលបនករអប់រ ំ ករលុបបំបត់

ករអប់រ ំ្របកបេ

ៃថ្លចុះេឈមះចូលេរៀនចប់

យ្របសិទធភព (ខ) ផ្ដល់ករ

អប់រ ំបឋមសិក េ

យឥតបង់ៃថ្ល និងភរកិចច

ៃនករទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ ំ (គ)េលើក

ំងពីឆនំ២០០០

ករផ្ដល់ករអប់រ ំវ ិជជជីវៈ ករផ្ដល់

រូបករណ៍

េគលនេយបយស្ដីពីពលកមមកុមរ)។

ទឹកចិតឲ
្ត យមនករអភិវឌ ន៍ទ្រមង់ៃនករអប់រ ំ
េផ ងៗគន រួមមនករអប់រ ំទូេទ និងវ ិជជជីវៈ
ែដលកុមរ្រគប់រប
ូ

ចទទួ លបន

(ឃ)ចត់បទបញ
ជ ករសម្រសប ដូចជករ
ែណនំអំពីករចូលេរៀនេ

យឥតបង់ៃថ្ល

និងផ្តល់ជំនួយហិរញញ វតថុ កនុងករណីចំបច់

(ង)េធ្វើឲយព័ត៌មន និងេគលករណ៍ែណនំអប់រ ំ
និងវ ិជជជីវៈ

ចបនេទដល់កុមរ្រគប់រប
ូ

(ច)ចត់បទបញ
ជ ករេដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយមន
ករចូលេរៀនេទៀងទត់េន

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េរៀន និងករ

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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រ
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បយឬកមវម ធ
ិ ី
កត់បនថយអ្រ

សិស េបះបង់ករសិក

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

(ឆ)

េលើកសទួយឲយមនករអភិវឌ សមតថភពកុមរ

ឲយបនេពញេលញបំផុត (ជ)េលើកកមពស់សិទិធ
កុមរមកពី្រកុម
ឲយរ ីក យវបបធម៌

សន និងជនជតិភគតិច
សន និងភ

ផទល់ខួន
្ល

(ឈ)ធនឲយបននូវឳកសេសមើគនកនុងករ

ចូលរួមសកមមភពវបបធម៌ សិលបៈ និងសកមមភព

េផ ងៗ និង(ញ)ករពរកុមរពីករេកង្របវ ័ញច

ែផនកេសដ្ឋកិចច និងេធ្វើករែដលងយរងេ្រគះថនក់
ឬេ្រជ តែ្រជកកនុងករសិក របស់កុមរ។

េគលនេយបយ

វិ

កុមរេម្រតី ឆន២
ំ ០០៧

លភពទី១៖ ធន និងគំ្រទកុមរ្រគប់រប
ូ

ករវ ិភគេ

រូប

អងគករយូនីេសហ្វបនគំ្រទ

យេ្រប បេធៀបអំពី

ជពិេសសកុ មរជួបករលំបក (កុមរមកពី

កុមរេម្រតីេធៀបនឹង

្រគួ

កុមរេម្រតីេនឆនំ២០០៨មិនបន ស់

េ

រ ្រកី្រក កុមរ ី កុមរកំ្រព កុមររងេ្រគះ
យអំេពើហិង កនុង្រគួ

រ កុមរពិករ កុមរ

ជនជតិភគតិច កុមររងេ្រគះេ
េ្រគ ងេញ ន កុមរ រងេ្រគះេ

បញជ ី

កុមរ្រគប់

យ

ែវងផលប៉ះពល់េលើករេបះបង់ករ

រ

សិក

កលបងទប់

ប៉ុែន្តគូសបញ
ជ ក់ពីករផ្លស់បូរ្ត

ជវ ិជជមនមួយចំនួន េពលគឺ

យេមេ គ

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

មិនែមន

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

េអដស៍/ជមងឺេអដស៍ និង ជមងឺេផ ងេទៀត)

េរៀននន

ទទួលបនករអប់រ ំេ

េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករេយនឌ័រកន់

យសមធម៌។

្វ គមន៍កុមរពិ ករ និង

5

ែតេ្រចើនេឡើងែថមេទៀត ។
សិទិក
ធ ុមរ និង្រស្តី និងែកលម្អជីវ ិតរស់េនរបស់

ភគេ្រចើន

កមមវ ិធីេនះផ្ដល់ៈ

កុមរ

 ករគំ្រទដល់ករអភិវឌ ែផនករសកមមភព

ពួកេគ

េ្រកម០៥

កមមវ ិធីសទ
ិ ិក
ធ ុមររបស់អងគករយូនីេសហ្វ ករពរ
មរយៈគំនិតផ្ដួចេផ្ដើមពីសហគមន៍

េដើមបីេលើកកមពស់សុខភព

រូបតថមភ ករអប់រ ំ ឆនំ

យុ

ភូមិ េផ្តតេលើបញ
្ហ ្របឈមចំេពះ្រស្តី និងកុមរ
និងករកំណត់សកមមភពដ៏លប
្អ ំផុតេដើមបីេ

េស ទឹក និងអនម័យ ខណៈេពលេបើកឳកស

្រ

េសដ្ឋកិចចថីស
ម ្រមប់្រគួ

 សកមមភពអប់រ ំសុខភព អនម័យ និង

រ និងសហគមន៍ងយ

រងេ្រគះ ក៏ដូចជករផ្ដល់ករគំពរផ្លូវចិត្ត។

ះ

យបញ
្ហ ទំងេនះ។

រូបតថមភគួបផ ំនឹងថនក់អកខរកមម
េពះកុមរេនេ្រក

មមុខងរសំេ

ចំ

យុវជន និង្រស្តី និង

 ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងកនុងសហគមន៍អំពី
អំេពើហិង កនុង្រគួ

រ ករផ្លស់ឥរ ិយបថចំេពះ

កុមរ និងករែថទំកុមរ។ មកទល់េពលេនះ

៥

កមមវ ិធីព្រងី កករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន(EBEP)ដំ

SIDA ។
បញជ ី

ក់ កលទី២៖ ឆនំ២០០៦-២០០៩ របយករណ៍ពិនិតយេឡើងវ ិញឆនំ២០០៩ េបសកកមម្របចំេនកមពុជ ៃថងទី១២-២៦ មីន ២០១០ ្រកុមពិេ្រគះេយបល់

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១
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អងគករយូនីេសហ្វបន


បេងកើតម៉ូឌុលបណុ្ដ ះប

្ដ លអំពីសិទិក
ធ ុមរ

សុខភព ករអប់រ ំ និងករករពរែដលផ្ដល់
្របេយជន៍ដល់សមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ េនកនុង

១៣០ឃុំ


េទជួប្របជពលរដ្ឋ៤២០០០នក់

មរយៈ

កិចខ
ច ិតខំ្របឹងែ្របងតស៊ូមតិកុនងករេលើកកមពស់
សុខភព សិទិ្រធ ស្តី និងកុមរ និង


គំ្រទថនក់េ្រត មចូលេរៀនេនសហគមន៍ចំនួន

៥៩៨ ែដលមនកុមរចុះេឈមះចូលេរៀនជង

6

១២០០០នក់។

2> ភរកិចចៃន
៦

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនផ្ដល់កមមវ ិធី

សហគមន៍

គំ្រទដល់សិទិក
ធ ុមរ។

និង

ចបប់អប់រ ំ ឆន២
ំ ០០៧ ម្រ

៣២៖

កុមរ

ដូចខងេលើ

ជញធរ
យុ

ភរកិចចៃនករទទួលខុស្រតូវមិន្រតូវបនែចងែត

កង្វះករ

អងគករសហ្របជជតិ “សិទិក
ធ ុមរ” កររស់ នមនជីវ ិត និងករអភិវឌ កុមរេនកនុងតំបន់ជនបទៃន្របេទសកមពុជ(ឆនំ២០០៧)។

ចរកបនេនេលើេគហទំ ព័រhttp://ochaonline.un.org/TrustFund/ProjectProfiles/SethKomaChildrightsinCambodia/tabid/2119/language/en-US/Default.aspx

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១
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ក់ទណ្ឌកមម

ចមន

្របធនបទ
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េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ករទទួលខុស្រតូវ

ករចុះេឈមះចូលេរៀនកុមរថនក់ទី១្រតូវកំណត់

០៦ឆនំ

អំពីសិទិទ
ធ ទួលបនករអប់រ ំេនះេទ េហើយក៏មិន

ផលប៉ះពល់េទេលើករទទួ លបនករ

េលើករអប់រ ំ

េន

ឬយ៉ ង

មនបទបញ
ជ ករ

អប់រ ំ និងករេបះបង់ករសិក ។

េ

េបើកុមរេនះមិនបនចុះេឈមះចូលេរៀន។

កុមរែដលមកេរៀនទន់េពលមន

ដូេចនះ

អ្រ

យុ០៦ឆនំ ឬយ៉ ងេ

ច៧០ែខ

មកល

បរ ិេចឆទៃនករចប់េផ្ដើមឆនំសិក ។

ច៧០

ែខ

មិនមនករ

ក់ទណ្ឌកមម

ក់សមពធ

មួយ ្របសិន

មួយេទេលើឪពុកម្ដ

េបះបង់ទបជង។

7

យេដើមបីឲយធនថកុមរេទេរៀន។
ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រ ំ េលខ២៤
អយក/សណន ៖
ដំេណើរករៃនករបេងកើត

បឋមសិក

និងមេត្តយយសិក រដ្ឋ ឆន២
ំ ០១០
េលើកទឹកចិត្តឲយឪពុកម្ដយ/
មរ្រគប់

បទសមភសន៍ ជមួយេ

បញជ ី

ក េព្រជ ប៊ុ

យុ

ករអនុវត្ត

ចរែណនំេនះរួមមន យុទធនករ

០៦ឆនំ

ចុះេឈមះចូលេរៀន ករថតឈុត

ឬយ៉ ង

មុនេពលចប់េផ្ដើមឆនំសិក ថមី, ករចងប

េ

និងផទំងរូបភព និងករផ ព្វផ យ

ែខ

ច៧០

ចុះេឈមះចូលេរៀន។

យុទន
ធ ករទំងេនះបនកត់បនថយករ
ចុះេឈមះចូលេរៀនយឺត និងកត់បនថយ

មទូរទស ន៍
មវ ិទយុអំពីករ

យុចូលេរៀនមកចុះេឈមះចូលេរៀនឲយ

បនទន់េពលេវ

៧

ពយបលនំកុ

កុមរ

អ្រ

ឆនំ២០០៦-២០១០)។

្ណ ្របធននយក ្ឋ នអប់រ ំបឋមៃន្រកសួងអប់រ ំ ជធនីភំេន ពញ ៃថងទី១១ កុមភៈ ២០១១។

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ

(ដូចបន

យករណ៍េនកនុងរបយករណ៍ជតិ

និងអនុញញតឲយកុមរបន្ត

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េបះបង់ករសិក
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9

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
ករសិក

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

(ែផ្អកេលើករទទួលយក ជីវភពរស់

8

េនរបស់្រគួ

រ ឬឆនទៈរបស់កុមរ)។

ែផនករយុទធ

្រស្តវ ិស័យអប់រ ំ ឆន២
ំ ០០៩-១៣,

េគលនេយបយទី១៖ ធនថ កុមរ
ឆនំ្រគប់រប
ូ បនចូលេរៀនេន
រួមមន ្រកុមងយរងេ្រគះ

10

យុ០៦

កុមរ

យុ

មិនទន់បន ស់ែវង។

០៦ឆនំ

បឋមិសក
ដូចជកុមរពិករ

ជនជតិ ភគតិច ។ល។
សកមមភពេគលនេយបយឆន២
ំ ០១១៖
នយក ្ឋ នអប់រ ំបឋមសបនបេងកើត
នំសីព
្ដ ីករេធ្វើជំេរឿនកុមរេន

ចរែណ

មភូមិ និងករេធ្វើ

ែផនទីខង
ន ផទះ។

៨

បទសមភសន៍ជមួយេ

ក េព្រជ ប៊ុ

៩

បទសមភសន៍ជមួយេ

ក អ៊ុង ង៉ូហុក ្របធននយក ្ឋ នមធយមសិក ៃន្រកសួងអប់រ ំ ជធនីភំេន ពញ ៃថងទី០៤ កុមភៈ ២០១១ ផ្តល់ព័ត៌មនេ

ែដល្រតូវបនផ្ដល់មូលនិធិេ
១០

្ណ ្របធននយក ្ឋ នអប់រ ំបឋមៃន្រកសួងអប់រ ំ ជធនី ភំេន ពញ ៃថងទី១១ កុ មៈភ ២០១១។

យអងគករយូនីេសហ្វ។

្រកុមងយរងេ្រគះរួមមន៖ កុមរមកពី្រគួ

បញជ ី

យគេ្រមងរបស់្រកសួងអប់រ ំ

រ្រកី ្រក ពលកមមកុមរ កុមរេនកនុងតំបន់ងយរងេ្រគះ កុមរពិករ កុមររងេ្រគះេ

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

យេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ និងជំ ងឺឆង
្ល េផ ងេទៀត។

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

3>

ចបប់

ពលកមមកុមរ

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណុ ្ដ ះប

11

្ដ លវ ិជជជីវៈ

កុមរ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

យុ

េ្រកម១៥

និងយុវនីតិសមបទ (MoSALVY)

្របកសស្ដព
ី ីលក
័ ខ
ខ ័ណ្ឌករងរ និងកររស់េន

ឆនំ

មសហ្រគសផលិតឥដ្ឋ,
ចំណុចទី៦៖
មិន្រតូវជួលកុមរ

យុេ្រកម១៥ឆនំឲយេធ្វើករេន

កែន្លងផលិតឥដ្ឋេនះេទ េទះបីជពួកេគេទជួយ
ករងរឪពុកម្ដយរបស់ខួនេនទី
្ល
េនះក៏េ

យ

និង

ចំណុចទី៨៖ អនកែដលេលមើសនឹងបទបបញញតិ្តៃន

្របកស ដូចមនែចងេនកនុងជំពូកទី XVI

ៃនចបប់ករងរ នឹង្រតូវពិន័យ ឬ

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណុ ្ដ ះប

ក់ពនធនគរ។
្ដ លវ ិជជជីវៈ

និងយុវនីតិសមបទ (MoSALVY) ្របកសស្ដព
ី ី

១១

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណុ្ដ ះប

និង្រកសួងករងរ និ ងបណុ្ដ ះប

បញជ ី

កុមរ

យុ

េ្រកម១៥

្ដ លវ ិជជជីវៈ និងយុវនីតិសមបទ(MoSALVY)្រតូវបនែបងែចកជពីរ្រកសួងេនឆនំ២០០៤ រួមមន ្រកសួងសងគមកិចច អតី តយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ (MoSVY)

្ដ លវ ិជជជីវៈ(MoLVT)។

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
ករងរេន

ទ, ចំណុចទី៦៖

មឃត់កុមរ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ឆនំ

យុេ្រកម១៥ឆនំមិនឲយេធ្វើករេនកែន្លង
េន

ទ។

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណុ ្ដ ះប

្ដ លវ ិជជជីវៈ

និងយុវនីតិសមបទ (MoSALVY) ្របកសស្ដព
ី ី
ល័កខ
ខ ័ណ្ឌករងរេនេ ងច្រកកត់េដរ និង
ែសបកេជើង,
ម្រ

កុមរ

យុ

េ្រកម១៥
ឆនំ

៧៖

មិនអនុញញតឲយកុមរ

យុេ្រកម១៥ឆនំេធ្វើករ

េនសហ្រគស ឬេ ងច្រកកត់េដរ ផលិត
ែសបកេជើង ឬេធ្វើជសិបបករេឡើយ និង
ម្រ

៩៖

បុគល
គ ែដលេលមើសនឹងបទបបញញ តិៃ្ត ន្របកស ដូច

មនែចងេនកនុងជំពូកទី XVI ៃនចបប់ករងរ

នឹង្រតូវពិន័យ ឬជប់ពនធនគរ។

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណុ ្ដ ះប

្ដ លវ ិជជជីវៈ

និងយុវនីតិសមបទ (MoSALVY) ្របកសស្ដព
ី ី

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

កុមរ

យុ

េ្រកម១៨

្របសិនេបើកុមរែដលេធ្វើករេនះមិន្រតូវបន
បញ
ជ ក់ យ៉ ង្រតឹម្រតូវអំពី

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

យុេនកនុងឯក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

រ

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
ករ

មឃត់ពលកមមកុមរដ៏មនេ្រគះថនក់ ,

ចំណុចទី១៖ និេយជកសហ្រគស ឬ្រគឹះ
ដូចមនែចងេនកនុងម្រ

នឹង្រតូវ

ឆនំ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ផ្លូវករ ឬអធិ ករករងរមនេហតុផលេជឿជក់ថ

ថន

ឯក

១ៃនចបប់ករងរ

រផ្លូវករបញ
ជ ក់ថ

យុេនះែក្លងបន្លំ

្រតូវរក្រគូេពទយេនកនុងេស

មឃត់មិនឲយេ្របើ្របស់កុមរេ្រកម

យុ១៨ឆនំេនកនុង្របេភទៃនករងរ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ពី

ធរណៈមកបំភឺអ
្ល ំ

យុរបស់កុមរេនះ។

មួយ

ដូចមនែចងេនកនុងចំណុចទី២ៃន្របកស

បចចុបបនន។

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណុ ្ដ ះប

្ដ លវ ិជជជីវៈ

យុ

្របេភទៃនករងរ្រ

លដូចមនែចងេនកនុងល័កខ

និងយុវនីតិសមបទ (MoSALVY) ្របកសស្ដព
ី ី

េ្រកម១៥

ខ័ណ្ឌៃនចំណុចទី១ គឺ៖

ករកំណត់្របេភទករងរ្រ

ឆនំ

1¦ ករងរ្រ

បុគល
គ ថកុមរ

ល និងករជួល

យុែដលមន

យុ១២ឆនំ

ចជួលមកេធ្វើករ,
និេយជកសហ្រគស ឬ្រគឹះ
េនកនុងម្រ

ថ នដូចមនែចង

១ៃនចបប់ ករងរ នឹង្រតូវបន

អនុញញតឲយជួលកុមរែដល មន

ឲយេធ្វើករងរ្រ

លេនកនុងវ ិស័យកសិកមម

ករេមើលែថ ឬឃ្វលសត្វពហនៈតូចៗ (ប៉ុែន្ត
មិនែមនចប់ ឬសម្លប់សត្វទំងេនះេទ)

ចំណុចទី១៖

បញជ ី

កុមរ

យុ១២ឆនំ

លៗ ដូចមន ែចងេនកនុង

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ករ

ំដំ

ំ ករ្របមូលផលិតផលកសិកមម

ករេបះែផ្លេឈើ (ប៉ុែន្ត មិនឲយេឡើងេដើមេឈើ
េនះេទ) និងករេបសសម្អត;

2¦ ករេបចេ ម និងករជីកដី
3¦ ករងរដែដលៗស្រមប់សមគល់ទំនិញ
ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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រ
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បយឬកមវម ធ
ិ ី
ចំណុចទី២ៃន្របកស បចចុបបនន... កុមរែដលេធ្វើ

្ដ លវ ិជជជីវៈ

ករងរជែផនកមួយៃនករបណុ្ដ ះប

របស់ខួន
្ល
្រ

ច្រតូវបនជួលមក េធ្វើករ្របេភទ

លដូចមនែចងេនកនុងចំណុចទី២ៃន

្របកស បចចុបបនន។

ចំណុចទី២៖
ករងរ្រ

លគឺជ្របេភទៃនករងរែដលមិន

បងកេ្រគះថនក់ដល់សុខភព ឬករអភិវឌ
ផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តរបស់កុមរ និងមិនប៉ះពល់

ដល់ករចូលេរៀនជ្របចំ ករចូលរួមរបស់កុមរ
េនកនុងកមមវ ិធីែណនំ ឬករបណុ្ដ ះប
វ ិជជជីវៈែដល្រតូវបនអនុម័តេ

យ

្ដ ល
ជញធរ

មនសមតថកិចច។
ចំណុចទី៣៖ េនេពលជួលកុ មរ

យុចប់ ពី១២

ដល់១៥ឆនំ និេយជក្រតូវធនថ ឪពុកម្ដយ ឬ
ពយបលកុមរយល់ដឹងអំពីល័កខខ័ណ្ឌ
ករងរ រួមមន រយៈេពលៃនេម៉ ងករងរ

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

4¦

ករងរេនកនុង

់
សិស េបះបងករស
ិក

ងមួយចំនួន ដូចជ

ករលក់ែផ្លេឈើ និងបែន្ល ឬតូបលក់កែសត និង
ផលិតផល្រសេដៀងគន

5¦

ករទទួល េវចខ្វប់ េ្រជើសេរ ើស េលើក និង

្របមូលទំនិញ្រ

6¦

លៗ និង

ករេបសសម្អត្រ

ង
ំ ទេទរ

លៗ ករ

និងករេរៀបចំតុ ដូចជ ចន

ងសម្អត

្ល ប្រព សម កំបិត

ជេដើម។

7¦

ករ្របមូលេ

មិនឲយេធ្វើទ

យៃដែដលងយ្រសួល (ប៉ុែន្ត

ន ផ ែដរ ឬេធ្វើករជមួយ

ផលិតផលស្អិតែដលបងកេ្រគះថនក់។

8¦
9¦

ករងរ

បថនំ ប៉ុែន្តមិនឲយបញ់ថនំ

ករងរងយ្រសួល ដូចជ ករេដរប៉ ក់

ករ្រចកបវ ករបត់្របអប់ កតុង និងករដុសខត់
ផលិតផលេស ៉ មិក និងកញចក់ ករកត់ចុង
្រក

ត់ ឬករ្របមូលមកវ ិញនូវបំែណក ៃន

្រក

ត់េផ ងេទៀត ឬករសម្អតកំណកេ្របង

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១
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រ
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បយឬកមវម ធ
ិ ី
េម៉ ងសិក
ែដល

ករ្របឈមនឹងេ្រគះថនក់ និងជំងឺ

េនេលើផលិតផល្រក

ចភជប់េទនឹងករងរ

្ល កយីេ

10¦ ករគូសសមគល់ និងករយកសេម្ល កបំពក់

ែដល្រតូវបនេធ្វើ េឡើង។

េទេបកអ៊ុត។

និេយជក្រតូវេលើកទឹកចិត្តឲយកុមរែដល

11¦ ករ្រតួតពិនិតយផលិតផល។
12¦ ករងរេផញើ រ ឬលិខិតខងកនុង។
13¦ ករកន់លិខិត ឬ រ្រ លៗ រួមមន

ចេធ្វើេទបន

និង
ចំណុទី៤៖

ករបញូជ នកែសត និងឯក

េម៉ ងេធ្វើករ្របចំៃថងមិនឲយេលើសពី៤េម៉ ងេនៃថង
សិក

ត់ ឬករបិទ

់
សិស េបះបងករស
ិក

និងតៃម្លសេម្ល កបំពក់។

និងករ ស់ែវងសុខភព និ ងសុវតថិភពករងរ

េធ្វើករបនចូ លេរៀន ្របសិនេបើ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

រេផ ងេទៀត។

14¦ ករេលើកេសៀវេភ ក់កុងប
ន
្ណ ល័យ និង
15¦ ករេលើក លីែសង យួរ ឬកន់របស់របរ

និង៧េម៉ ងេ្រកពីេម៉ ងសិក ។ េម៉ ងេធ្វើ

ករសរុបពិ្របកដមិន្រតូវឲយេលើសពី១២េម៉ ង

្រ

កនុងមួយសប្តហ៍ កនុងអំឡុង សប្តហ៍ែដល ប់

លៗ។

បញចូ លទំងៃថងចូលេរៀន និង៣៥េម៉ ង

4>

កនុងមួយសប្ដហ៍េ្រកពីៃថងចូលេរៀន។
ភពទទួលខុស

្រតូវេន

បញជ ី

េរៀន

ចបប់អប់រ ំ ឆន២
ំ ០០៧, ម្រ

២១ គុណភព និង

្របសិទភ
ធ ពៃនករអប់រ ំ៖

ថ ប័ន
អប់រ ំ

រដ្ឋ្រតូវេលើកកមពស់គុណភពអប់រ ំេដើមបីេឆ្លើយតប

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

េទនឹងត្រមូវករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន និងវ ិជជជីវៈ
ស្រមប់

ជីពរបស់ អនកេរៀនសូ្រត េដើមបី

េលើកសទួយសមតថភព និងជួយឲយពួកេគ

ចូលរួម្របកបេ

ច

យ្របសិទធភពេនកនុងករ

អភិវឌ ្របេទសជតិ។ រដ្ឋ្រតូវេផ្ដតករយកចិត្ត
ទុក

ក់កុងករបំ
ន
ពក់នូវបេចចកេទសបេ្រង ន

និងេរៀនសូ្រតដ៏សម្រសប និងទំេនើបេដើមបីធន
ឲយបននូវគុណភព និង្របសិទភ
ធ ពៃនករ
អប់រ ំ។ បទ ្ឋ នជតិអប់រ ំបទ ្ឋ នជតិបណុ្ដ ះ
ប

្ដ ល និង/ឬបទ ្ឋ ន សមតថភពជតិ

្រតូវកំណត់េ
្រសប

យ្រកសួងទទួលបនទុកអប់រ ំ

មេគលនេយបយរបស់ឧត្តម្រកុម

្របឹក ជតិអប់រ ំ និង
ម្រ

២២ យន្តករ យតៃម្លេដើមបីធនឲយបននូវ

គុណភពៃនករអប់រ ំ៖

វ ិទយ

ថ នអប់រ ំ្រតូវបំេពញ

បទ ្ឋ នជតិបណុ្ដ ះប

បញជ ី

មបទ ្ឋ នជតិអប់រ ំ

្ដ ល និង/ឬបទ ្ឋ ន

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

សមតថភពជតិ េដើមបី េលើកកមពស់គុណភព
ៃនករអប់រ ំ។

ថ ប័នអប់រ ំ រដ្ឋ ឬឯកជន្រតូវបេងកើត

យន្តករ យតៃម្លៃផទកុង
ន េដើមបី្រតួតពិនិតយ និង
យតៃម្លគុណភពៃនករអប់រ ំេ

និងផ្ដល់អនុ

យខ្លួនឯង

សន៍អំពីបទបញ
ជ ករបន្តេធ្វើករ

្រតួតពិនិតយ និ ង យតៃម្ល។ យន្តករ
កនុងនឹងេបើកទូ

យតៃម្លៃផទ

យឲយមនករចូលរួមពី

ធ

រណជន។

្រកសួងអប់រ ំ្រតូវបេងកើតយន្តករ យតៃម្លខងេ្រក
េដើមបីអនុវត្ត ឬបំេពញ
ជតិអប់រ ំស្រមប់

មត្រមូវករៃនបទ ្ឋ ន

ថ ប័ន អប់រ ំ។

្រកសួងទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំ និង្រកសួង និង

ថ ប័នពក់ព័នធេផ ងេទៀត្រតូវបេងកើត្របព័នធ្រតួត

ពិនិតយេលើករអនុវត្ត ឬករបំេពញ
បទ ្ឋ នសមតថភពៃន្រគឹះ

មត្រមូវករ

ថ នអប់រ ំ្រសប

ម

េគលនេយបយរបស់ឧត្ដម្រកុម្របឹក ជតិ
អប់រ ំ េដើមបី យតៃម្លគុណភពអប់រ ំ។ ្រកសួង

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១
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េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
ទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំ្រតូវេចញ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ចរែណនំ

អំពីនីតិវ ិធីស្រមប់ដំេណើរករៃនយន្តករ
្រតួតពិនិតយ និ ង យតៃម្ល។
ចរែណនំេលខ ៤ អយក/សរណន

ឆន២
ំ ០០៩៖ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់
អធិករកិចច

។

េរៀននិង

កនុងអំឡុងឆនំ២០០៩ េគបនបេងកើត្រកុម្រគូឧេទទស
ថនក់ជតិទទួ លបនទុកបណុ្ដ ះប
ករអនុវត្ត

 បេងកើត្រកុម្រគប់្រគង្រគូបេ្រង ន្រសុក េដើមបី

េនេពលចុះទស នកិចច

ម

គួរែត៖

នករអនុវត្តៃនេគលនេយបយ

កុមរេម្រតីទូទំង្របេទស។

DTMT មនតួនទី្រតួតពិនិតយ និងផ្ដល់េយបល់
េរៀន េហើយបញជី

្រតួតពិនិតយលម្អិត្រតូវបនបេងកើតេឡើងស្រមប់

កុមរេម្រតី និ ងេលើកេឡើងអំពីេគលនេយបយ

ទស នកិចច

របស់្រកសួងអប់រ ំ។

និងករគំ្រទពីអងគករ VSO និងអងគករ

 បេងកើតបញជី្រតួតពិនិយស្រមប់អធិករកិចច

យូនីេសហ្វ បនក

េរៀននិងេធ្វើរបយករណ៍្របចំ្រតីមស

លទធផល

េរៀន។ ករបណុ្ដ ះប

្ដ ល

ងសមតថភពរបស់សមជិក

DTMT េនទូទំង២៤េខត្ត្រកុង។

អំពីគុណភពៃនករបេ្រង ន និងករេរៀនសូ្រត
របស់សិស េន

ម

ពិនិតយេឡើងវ ិញពក់ក

បញជ ី

នីមួយៗ និងេធ្វើករ
្ដ ល្រតីមសនូវគុណ

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ចេមើ លេឃើញ

មួយេនះេទ

ពីេ្រពះ ជគំនិតផ្តួចេផ្តើមថមីមួយ។

ថ ប័នអប់រ ំ DTMT និងេដើរតួជ្រកុមអនកឯកេទសស្រមប់

េដើមបីេលើកសទួយឲយមនអភិបលកិចចល្អ
អធិករកិចច

្ដ លសមជិក

ចឆប់េពកមិន
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រ
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បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ភពៃនករបេ្រង ន និងករេរៀនសូ្រត។
ករអភិវឌ សមតថភពស្រមប់កមមវ ិធីអប់រ ំេ្រក
្របព័ន(ធ EFA)េនកមពុជឆន២
ំ ០១០-២០១១

កមមវ ិធីេនះគួរែតព្រងឹង្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគង

្របព័នធ
រដ្ឋ

មិនទន់បន ស់ែវង។

កមមវ ិធីអប់រ ំេ្រក្របព័នធ និងបេងកើនសមតថភពៃន

េ្របើ្របស់មូលនិធិពីមចស់ជំនួយទំងេនះេដើមបី

អនកេធ្វើែផនករកមមវ ិធីអប់រ ំេ្រក្របព័នធ េដើមបីេ្របើ

ព្រងឹងករអភិវឌ េគលនេយបយអប់រ ំ និង

្របស់ និងបេងកើនសមតថភពរបស់អក
ន ពក់ព័នធ

កមមវ ិធីអប់រ ំេ្រក្របព័នធ កនុងករេ្របើ្របស់ទិននន័យ

យន្តករ និងករអប់រ ំេក្របព័នេធ នកនុង
ែផនករវ ិស័យអប់រ ំ។

េដើមបីគំ្រទនិង្របមូលស្រមប់កមមវ ិធីរបស់
ពួកេគ។

5>

ករ

ម

នអវត្តមនសិស

្របកសរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី

េលខ

១២៥៨ អយក/្របក៖ បទបញ
ជ ៃផទកុងស្រមប់
ន

ថ ប័ន អប់រ ំបឋមសិក រដ្ឋ ឆន២
ំ ០០៩ ជំពូកទី

IV,ម្រ

១៤៖

បឋម

្រកុមកមមវ ិធី

សិក

សិក បនអេងកតថ

កលបងទប់

រដ្ឋបលរ ឹងមំទំនងជ

ក ត់សិស េបះបង់ករ
េរៀនែដលមន

ម

នសិស និ ង្រគួ

រ

ទក់ទងនឹងករអវត្តមនេ្រចើន។

លិខិតអនុញញតៈ កុមរអវត្តមនទំងអស់
្រតូវមនលិខិតសុំចបប់ជផ្លូវករ េ

យមនករ

្រតួតពិនិតយពី្រគូបនទុកថនក់។ លិខិតសុំចបប់េនះ

្រតូវផ្ដល់ឲយពីកន្លះៃថងរហូតដល់០១ៃថង។ ឪពុក
ម្ដយ ឬ

បញជ ី

ពយបលសិស មនសិទិស
ធ ុំចបប់

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
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រ
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បយឬកមវម ធ
ិ ី
ផទល់មត់។ ្រគូបេ្រង ន ឬនយក
សិទិអ
ធ ំ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

មន

ចេពញេលញកនុងករទទួលយក

លិខិតសុំចបប់េនះ។

6> ករបង់ៃថ្ល

រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ឆន១
ំ ៩៩៣ ជំពូក VI: ករអប់រ ំ

វបបធម៌ សងគមកិចច ម្រ

៦៥៖ រដ្ឋ្រតូវករពរ

្របជពល
រដ្ឋ

េនកនុងករអនុវត្តជក់ែស្ដងេន

ម

េធ្វើឲយកុមរមកពី្រគួ
សិក ។

គួរបែនថម ឬករថតចម្លងេមេរៀន ឬឯក

ករអប់រ ំដ៏មនគុណភពេន្រគប់ក្រមិត

បង់លុយេទឲយ្រគូបេ្រង ន េ

និង្រតូវចត់បទបញ
ជ ករចំបច់នន

្របក់ចំណូលទប។

េដើមបីឲយ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រប
ូ ទទួលបនករអប់រ ំ

ករអនុវត្តែបបេនះ្រតូវបនេគយល់េឃើញថ

្របកបេ

ជករបំេពញបែនថមដ៏ចំបច់មួយ

ម្រ

៦៨៖ រដ្ឋ្រតូវផ្ដល់ករអប់រ ំថនក់បឋមសិក

និងមធយមសិក េ
ពលរដ្ឋ្រគប់រប
ូ េន

េដើមបី្រទ្រទង់ជីវភព្រគួ

រ្រគូទទួលបន

ររបស់ពួកគត់។

យឥតបង់ៃថ្លដល់្របជ
រដ្ឋ។ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវ

បទសមភសន៍ជមួយេ

បញជ ី

ក អុិន សមរ ិទធី អនកស្រមបស្រមួលភពជៃដគូអប់រ ំៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ជធនីភំនេពញ ៃថងទី០៩ កុមភៈ ២០១១។

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១
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12

ច

រ្រកី្រកមិន

ចូលេរៀន ឬមិ នបនបញចប់ករ

រ្រតូវ

ទទួលបនករអប់រ ំយ៉ ងតិច០៩ឆនំ។

១២

េ្រកផ្លូវករ

េ្រចើន ករបង់ៃថ្លេ្រកផ្លូវករគឺ េទេលើករេរៀន

និងេលើកសទួយសិទិ្រធ បជពលរដ្ឋឲយទទួលបន

យគុណភព និង

ករបង់ៃថ្ល

ជ

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រ ំេលខ ១០៩៤
អយក/សរណណ ឆន២
ំ ០០៦, ម្រ
ករ

១៖

ម្របមូល ឬៃរអងគសមូលនិធិពីសិស
មនក់េន

ែផនករយុទធ

បឋមសិក ឬមធយមសិក ។

្រគូបេ្រង ន

្របសិនេបើ

បឋមសិក

កនុងករបេងកើតសមភរៈ ឬេសៀវេភសិក

់
សិស េបះបងករស
ិក

េរៀន ឬ្រគូបេ្រង នខ្វះសមតថភព

និងមធយម

្រតូវពិេ្រគះេយបល់ជមួយសមគមម

សិក

សិស ។

្រស្តវ ិស័យអប់រ ំឆន២
ំ ០០៩-

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ពួ កគត់
បិ

កុមរមកពី្រគួ

េ្រកផ្លូវករ

ែផនករេនះមិន្រតូវបនបញ
ជ ក់ចបស់ពី្រកសួង
េរៀន និង្រគូ

អប់រ ំ យុវជន និងកី

កត់បនថយ ល់ករចំ

បេ្រង ន

េនះមិនទន់បនបេងកើតេឡើង។

សិស ្រកី

កមមវ ិធីេនះមិនមនបង់ៃថ្លសិក ជផ្លូវករេនះេទ

េនះេទ ្របសិនេបើែផនករ

ឪពុកម្ដយ ដូ ចជ ករបង់ៃថ្លសិក េ្រក្របព័នធ
និងសកមមភពេគលនេយបយឆន២
ំ ០១០៖
ចរែណនំអំពី ករ្រគប់្រគង និងករ

េ្របើ្របស់ថវ ិក្របតិបត្តិករ

េរៀន និង

កមមវ ិធីអងគករ េខប មនជ

ទិ៍ គេ្រមងែកលម្អ

វ ិភគទនពីឪពុកម្ដយ និងសបបុរសជននន។
អប់រ ំក្រមិតមូ ល ្ឋ ន គេ្រមងគំនិតផ្ដួចេផ្ដើម

ស្រមប់កុមរ ី គេ្រមង MORE, និងគេ្រមង

១៣

បទសមភសន៍ជមួយេ

បញជ ី

្រកថនក់
បឋមសិក

ប៉ុែន្ត

ឲយបង់ៃថ្ល។

ក អុិន សមរ ិទធី អនកស្រមបស្រមួលភពជៃដគូអប់រ ំៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

មិនទន់បន ស់ែវង។

ចបង់ៃថ្លស្រមប់េមេរៀនបែនថម ែដលត្រមូវ

ជធនីភំនេពញ ៃថងទី០៩ កុមភៈ ២០១១។

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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ចេធ្វើឲយ

រ្រកី្រកមិនចូលេរៀន

ឬមិនបនបញច ប់ករសិក ។

២០១៣, េគលនេយបយទី១៖
យ្រគប់្របេភទរបស់

ករបង់ៃថ្ល

13

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
សរេសរេឡើងវ ិញពីអនគត េដើមបីជួយដល់

និងមធយម

សិស ្រកី្រកបំផុតឲយេនេរៀនបន្ដ។

សិក

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

(ជពិេសស
កុមរ ី)

7> ករឧបតថមៃភ ថ្លសិ
ក /

រូបករណ៍

ចបប់អប់រ ំឆនំ២០០៧ ម្រ

៣០

រូបករណ៍

សិស ថនក់

និងករឧបតថម៖ភ រដ្ឋ្រតូវកំណត់េគលនេយបយ

បឋមសិក

ធនបែនថមេដើមបីបេងកើន

ស្ដីពីករផ្ដល់

និងមធយម

សិស ្រក្រកី និងសិស ពូែកេដើមបីធនថទទួល

សិក

បនេស អប់រ ំ្របកបេ

រូបករណ៍ ករឧបតថមភ និង

ឥណទនស្រមប់អនកសិក ។ រដ្ឋ្រតូវេលើកទឹក
ចិតឲ
្ត យមនករផ្ដល់

មិនទន់បន ស់ែវង។

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបននឹងកំពុង្របមូលធន

រូបករណ៍ស្រមប់

យសមធម៌ (សូមេមើល

កមមវ ិធីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលខងេ្រកម)។

រូបករណ៍ និងករ

ឧបតថមស
ភ ្រមប់អក
ន សិក ។
ែផនករយុទធ
២០១៣,

14

្រស្តវ ិស័យអប់រ ំឆន២
ំ ០០៩-

ពី្រគួ

(ជពិេសស

េគលនេយបយទី១៖

១៤

្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកី

បញជ ី

ែផនករយុទធ

រូបករណ៍(្របក់ ឬ

រ

្រកី្រក

ករេលើកកមពសឲ
់ យទទួលបនករអប់រ ំ៖
បេងកើនចំនួន

មិនទន់បន ស់ែវង។

សិស មក

រ)

កុមរ ី)

្រស្តអប់រ ំឆនំ២០០៩-២០១៣ (ែខកញញ ២០១០)។ សូមេមើលេគហទំព័រ http://www.nepcambodia.org/userfiles/ESP_2009_2013_Final_en(1).pdf.

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
ស្រមប់សិស មកពី្រគួ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

រ្រកី្រក ជពិេសស

កុមរ ី េដើមបីធនថ ពួកេគបន ចូលេរៀន
បឋមសិក

និងមធយមសិក ។ ធនព្រងឹងករ

គំ្រទេដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រក និងេធ្វើឲយមន
សុវតថិភពេសប ង

េលើកមមវ ិធីផ្ដល់

រ្របេសើរេឡើង សំេ
រេន

េទ

បឋមសិក

និងកមមវ ិធីផ្ដល់្របក់េលើកទឹកចិត្តដល់សិស ថនក់
ទី៧-៩។
គេ្រមងគំនិតផ្ដួចេផ្ដើមេដើមបីឲយបនករអប់រ ំឆប់
រហ័ស (មូលនិធិក

លិក) ែផនករសកមមភព

បេងកើនករគំ្រទវ ិស័យអប់រ ំ (ESSSUAP),
ឆន២
ំ ០០៨-២០១២
ែដល្រតូវបនផ្តល់មូលនិធិេ
ពិភពេ

សិស ថនក់ទី៤ចំនួន៣៤៥៩នក់មកពីេខត្តបីបន

េនភគខងេកើតៃនេខត្តមណ្ឌលគិរ ី

ពី្រគួ

ទទួល

សិស ថនក់ទី៤្របែហល៩០០នក់បន

រ

្រកី្រក និង
សិស ពូែក

យធនគរ

ក កំពុងជួយឲយកុ មរ បញចប់វដ្តអប់រ ំ

បឋមសិក ឲយបនេពញេលញ។

១៦

សិស មក

រូបករណ៍ែផ្អកេលើសមិទិផ
ធ លសិក

ឬែផ្អកេលើភព្រកី្រកេនកនុងឆនំ២០០៩-២០១០។

ទទួល

ជូនសិស ពូែក បនទប់បញចប់ករ្របឡងេ

ជួយឲយកុមរមកពី្រកុមជនជតិ ភគ

រូបករណ៍ែផ្អកេលើសមិទិផ
ធ លសិក ្រតូវផ្ដល់

េជគជ័យ។ កមមវ ិធី

យ

រូបករណ៍ែផ្អកេលើភព

្រកី្រកជួយឲយសិស មកពី្រគួ

តិចេនេរៀនបន្ដ។

រ្រកី្រកេន

http://www.nepcambodia.org/pages.php?mainid=44&key3=Fifth%20Membership%20Meeting
រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ

ម

រូបករណ៍េ្រចើន្របេភទ ែដលបន

Kalyanpur, M., បទបង្ហញរបស់ FTI ស្ដីពីកិច្រច បជុំ ភពៃដគូអប់រ ំៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ករតស៊ូមតិ និងករអប់រ ំបញចូ លគន៖ តួនទីរបស់ FTI ។ ែខតុ

បញជ ី

រូបករណ៍កនុងចំេ
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ឆនំ២០១០

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

េរៀនបន្ត។
ករ

ក់បញូច លគេ្រមង “

អនុវត្តេទ

កមមវ ិធី

របយករណ៍ពីធនគរពិភពេ

កលបង”ដ៏តូចេនះ

ននិ ្ឋ នថ កមមវ ិធី

មកមមវ ិធីែដលមនពីមុនមក។

រូបករណ៍ថមីទំងេនះេផ្ដតេទេលើថនក់

ពីមុនមកេ្រចើនជងកមមវ ិធីមុនៗ។

េហើយករេបះបង់ករសិក េនែតជបញ
្ហ ធងន់ធងរ
កុមរេន

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលសរុបចំនួន៥៣
បនផ្ដល់កមមវ ិធី

ឆនំ២០០៩មនជ

រូបករណ៍ជេ្រចើនេនកនុង

ទិ៍ អងគករ Plan, KrY, SCA,

Maryknoll, MJP, OEC, PKO, RDA, SCADP,
UPWD, SC, ASF, BFD, Hagar, KAPE, CARE,
CIDC, HEKS, CCBO, Don Bosco, Damnok Toek
Prey Veng, PTEA, VI, WFC, KCDI, RtR, WI,

១៥

Purcell, R., Riddell, A., Taylor, G., Vicheanon, K., ករ យតៃម្លពក់ក

េរៀន

មួយ កនុងអំឡុងេពលសិក

ថនក់បឋមសិក ។

15

ផលប៉ះពល់វ ិជជមនេទេលើករចុះ
េឈមះចូល េរៀន និងករចូលេរៀន

ជពិេសស កុ មរ ី េពលគឺកុមរ ីមកពី
្រគួ

ធនគរពិភពេ

បញជ ី

ក៖ ករនំកុមរ ីេទេរៀន៖ ភស្តុ

ងពីកមមវ ិធី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

17

បនផ្ដល់

េឡើងេ

សមភរៈសិក

កង់ សេម្ល កបំពក់ និងករគំ្រទ

យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

ែដលបនចុះអេងកតរួមមន៖
(ក)ករថយចុះៃនអ្រ

េ្រកពីហិរញញ វតថុេផ ងេទៀតស្រមប់កុមរ និង

និង អ្រ

យុវជនែដលចូលេរៀន។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ

សិស េបះបង់

្រតួតថនក់ និង(ខ)សិស

្ដ ល្រតីមសៃនគំនិតផ្ដួចេផ្ដើមេធ្វើឲយសេ្រមចបនករអប់រ ំឆប់រហ័ស ករសិក ករណី្របចំ្របេទស៖កមពុជ,

រូបករណ៍ ឆនំ២០០៦។

កលបងទប់

រ ្រកី្រកបំផុត។

ភពរ ីកចេ្រមើនែដល្រតូវបនេលើក

ែខកុមភៈ២០១០ http://www.camb-ed.com/fasttrackinitiative/download/FTI_CR_Cambodia%28February2010y%29.pdf accessed 22 February 2011.
១៧

រូបករណ៍មន

េនឆនំ២០០៩ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលំនួ៥៣
រូបករណ៍ជវតថុ ែដលរួមមន

កស

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ
េគលនេយ

ឯក

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
SCD, NH, WP, L.CDI, WVC, COWS, KYA,
KAFDOC, WE, DYCFE, KWWA, YRDP,
CORDE, APS, WRCD, SDCC, APESCA, REDA,
Krousar Thmey, PVT, MVI, CWDCC, Mode,
BSDA, KNKS, និង KCTO.

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

រូបករណ៍ជេ្រចើនែដលបន

បលមួយចំនួន្រគន់ែតផ្ដល់ជកញចប់ៃនសមភរៈ
សិក

េនេពលចប់េផ្ដើមឆនំសិក ។

្របឡងជប់ និងមកេរៀនេទៀងទត់។

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀតផ្ដល់មេធយ

េលើសពីេនះេទេទៀត

បយេធ្វើដំេណើរ (កង់) េដើមបីឲយកុមរ្រកី្រកែដល

ទំងេនះបនជួយឲយកុមរបញចប់បឋម

រស់េនឆងយ

សិក

ចេធ្វើដំេណើរមកេរៀនបន។

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន១៩ផ្តល់
រូបករណ៍ជ

ច់្របក់ ដល់កុមរែដលចំ

រូបករណ៍

និងបន្តេទអនុវ ិទយល័យ។

ករលំបកមួ យចំនួន គឺថសិស មួយ
យ

ចំនួនបនេបះបង់ករសិក

បនទប់ពី

េពលេទេលើករសិក របស់ខួន
្ល កនុងេនះមន

ទទួលបន

បលចំនួន១១បនផ្ដល់ជំនួយ

ធនបននូវករសិក រយៈេពលែវង

រ និងៃថ្ល

េទៀត ដូចជ

រូបករណ៍រយៈេពលខ្លីមិន

ន ក់េន។អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
រ ករ

រូបករណ៍ េហើយ

មរូបភពេផ ង

ន ក់េន និងឧបតថមភ

េនះេទ (ឧ.

ដល់ថនក់េរៀនគួរបែនថម។

ច

រូបករណ៍

រយៈេពល០២-០៣ឆនំស្រមប់
រយៈេពល០៦ឆនំេនបឋម សិក )។

១៨

របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីករអប់រ ំឆនំ២០០៩ ភពជៃដគូអប់រ ំអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែខសី

២០១០

http://www.nepcambodia.org/userfiles/2009%20Education%20NGO%20Report%20August%2023%202010-%20 Final.pdf ៃថងទី០៩ កុមភៈ ២០១១។
បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ

42

18

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

8> ត្រមូវករ
ឯកស

្ឋ ន

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

សិស

កុមរ ី្រតូវេស្ល កសំពត់ពណ៌េខៀវ

ជេរឿយៗ ្រគួ

បឋមនិង

និងពក់

លទធភពទិញឯកស

្ឋ ន និងៃថ្លប៉ក់

កមពស់សុវតថិភព និងគុណភពៃនករអប់រ ំ

មធយម

េស្ល កេខពណ៌េខៀវ និង

េឈមះឱយកូនេនេលើ

វេនះេទ ដូេចនះ

្រកសួងអប់រ ំ ្របកសេលខ ២៧៨៦ អយក/្របក

សិក

កុម

េដើមបីេលើកកមពស់អនម័យ សុខភពកុមរ

និងវ ិន័យ

ឲយបនល្អ និងេដើមបីេលើក

ឆន២
ំ ០០៩, បទបញ
ជ ៃផទកុងស្រមប់
ន
ករអប់រ ំទូេទ
្ឋ ន។ ករណីយកិចរច បស់សស
ិ
ម្រ

វពណ៌ស។

វរបស់

និងកុ មរ ី្រតូវមន ប៉ ក់េឈមះ

និងេឈមះខ្លួនេនពីេលើេ

ជំពូកទី១ និងទី៣ ត្រមូវឲយកុមរេស្ល កពក់
ឯកស

វពណ៌ស ចំែណកឯកុម ្រតូវ
ថនក់

្ឋ ន

េទ

ករេនះ
មកពី្រគួ

៧

ឲយបន្រតឹម្រតូវ មុនេពល
សិស

ជទូេទអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ បលបនផ្ដល់ឯក

៤៧កនុងចំេ

បឋមនិង

ស

មធយម

បំផុត។

៥៣ែដលផ្តល់

រូបករណ៍ជវតថុ រួមមន

សេម្ល កបំពក់/ឯកស

១៩

19

្ឋ ន ែដលជែផនកមួ យ

្ឋ នពីរកំេប្លកុងមួ
ន
យឆនំដល់សិស ្រកី្រក

សិក

រូបករណ៍។

របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីករអប់រ ំឆនំ២០០៩ ភពជៃដគូអប់រ ំអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែខសី

២០១០,

http://www.nepcambodia.org/userfiles/2009%20Education%20NGO%20Report%20August%2023%202010-%20Final.pdf accessed 9 February 2011.
បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

េប៉េនះ។

ចកំណត់បនថ កុមរេនះ
រ្រកី្រក និង

កុមរេនះ។

េរៀន។
មអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន

សសរេសរ

ចប៉ះពល់

ដល់ឆនទៈកនុងករេនេរៀនបន្តរបស់

េនឆនំ២០០៩ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន

ៃន

ពួកគត់្រគន់ែតយក្រក
េឈមះេហើយបិទេនេលើេ

េប៉។

ត្រមូវឲយកុមរមនអនម័យ និងេស្ល កពក់
ឯកស

រ្រកី្រកមិនមន

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

9>

សមភរៈ និងឧបករណ៍ទំងេនះ្រតូវបនត្រមូវឲយ

ករផ្ដល់

សមភរៈ

មនេ

,

យែផនករយុទធ

្រស្តវ ិស័យអប់រ ំ

ឆន២
ំ ០០៩-១៣

េសៀវេភសិក

និង្រតូវបនផ្ដល់

និងសមភរៈសិក

មរយៈៃដគូអភិវឌ

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងថវ ិករ ្ឋ ភិបល

េផ ងេទៀត

់
សិស េបះបងករស
ិក

្រកសួងអប់រ ំបនផលិតេសៀវេភសិក េរៀង ល់
បឋមនិង

ឆនំ បនទប់មក PoE បន្របគល់េសៀវេភទំងេនះ

មធយម

េទឲយ

សិក

នីមួយៗ។

20

្រកសួងអប់រ ំបនែកលម្អ

និងេធ្វើទំេនើបកមមកមមវ ិធីសិក

េដើមបីគុណភពៃនករេរៀនសូ្រត និងបញចប់

និងេសៀវេភសិក

ជបេណើ្ដ រៗ និងបនខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើយ៉ង

កលវ ិភគកមមវ ិធីសិក ្របចំឆនំ។

េដើមបីឲយេសៀវេភទំងេនះបនដល់សិស
្របែហល៥០%េនថនក់អប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន
និង្របែហល៣០%េនក្រមិតអនុវ ិទយល័យ។

10>

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

21

ករ្របឡង

ចូលេរៀន

11>

កូ

េឡើង

ថនក់

២០
២១

អតថបទខ្លីៗពីេ
ែផនករយុទធ

បញជ ី

ក េព្រជ ប៊ុ

្ណ ្របធននយក ្ឋ នបឋមសិក

ភនំេពញ ៃថងទី១១ កុមភៈ ២០១១។

្រស្តអប់រ ំឆនំ២០០៩-២០១៣ ករអនុវត្តវ ិស័យអប់រ ំ ឆនំ២០០៦-២០១០។

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

12>

ករេឡើង

ថនក់េ

យ

ស្វ័យ្របវត្តិ

្រកសួងអប់រ ំ

ចរែណនំេលខ ២៤អយក /

សណន, ដំេណើរករៃនករអប់រ ំបឋមសិក
និង្រគឹះ

សិស

ម្រ

បឋមសិក

សិស

បឋមសិក ្រតូវ្របឡងបញចប់
ែដល្របឡងធ្លក់្រតូវ

មនបំណង្រតួតពិនិតយករេរៀនសូ្រតរបស់សិស

ចូល្របឡងបញចប់ឆនំ មុនេពលចប់េផ្ដើមឆនំសិក

េដើមបីេលើកទឹកចិតឲ
្ត យសិស ខិតខំេរៀនសូ្រត

ថមី

និងធនឲយបននូវករអប់រ ំ

មស្ដង់

ទំងេនះមន១០គឺ ភ

និងេឆ្លើយតបេទនឹងេគលេ

អប់រ ំ EFA ។

មិនមនករ្របឡងចូលេរៀន
េនះេទ។ ប៉ុែន្តសិស ទំង

រ

់
សិស េបះបងករស
ិក

៣.១.២ ៃន្របកស៖ ចប់េផ្តើមេនឆនំ២០១០

ឆមសនីមួយៗ។ សិស

ថ នមេតយយសិក រដ្ឋ ឆន២
ំ ០១០

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

មជេ្រមើសមុខវ ិជជរបស់សិស េនះ។ ជេ្រមើស
ែខមរ គណិតវ ិទយ

រូបវ ិទយ គីមីវ ិទយ ជីវវ ិទយ ែផនដីវ ិទយ ្របវត្តិវ ិទយ

22

បឋមសិក

ភូមិវ ិទយ សីលធម៌ និងសិលបៈ។

យ្រតូវ្របឡងជប់

ឆមស េដើមបីេឡើងថនក់។

13>

ករកំណត់

វដ្តៃនករសិក

្រកសួងអប់រ ំ

ឪពុកម្ដយ

ចរែណនំេលខ

កុមរ្រគប់

២៤អយក/សណន ឆន២
ំ ០១០

យុចូល

េលើកទឹកចិត្តឲយឪពុកម្ដយ នំកូនែដលមន

េរៀន

យុ០៦ឆនំ ឬយ៉ ងតិច៧០ែខ មកចុះេឈមះ
ចូលេរៀនថនក់ទី១ឲយបនទន់េពលេវ
២២

។

បទសមភសន៍ ជមួយឯកឧត្តម អ៊ូ េអង អគគនយករងៃននយក ្ឋ នអប់រ ំ េ

កជុំ សុផល នយករងបឋមសិក

េ

ក អ៊ុង ង៉ូហុក នយកមធយមសិក

េននយក ្ឋ នអប់រ ំទូេទ ភនំេពញ ៃថងទី០៣ កុមភៈ

២០១១។

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

14>

ករ្របឡង

េចញឬបញចប់
ឆនំសិក

ចបប់អប់រ ំឆនំ២០០៧ ជំពូកទី III,រដ្ឋបល

សញញប្រតថនក់ទី១២្រតូវបនេចញេ

និងករ្រគប់្រគងករអប់រ ំ,

បឋម

អប់រ ំេនថនក់ ជតិ។ សិស ទំង

ម្រ

និងមធយម

ជប់ថនក់ទី១២

សិក

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី

១៤៖ ករេចញវ ិញញបនប្រត

និងសញញប្រត៖ វ ិញញបនប្រត និងសញញប្រត
នឹង្រតូវ្របគល់ជូនសិស ែដលបនបំេពញនូវ
េ

យ្រគឹះ

យ្រតូវ្របឡង
យ

។សិស ែដល
ចទទួលចំ

រពី

ករ ិយល័យអប់រ ំេខត្តបញ
ជ ក់ពីថនក់ែដលខ្លួន

ថ នអប់រ ំ។ វ ិញញបនប្រត

បនេរៀនចប់ េពលគឺ បន្របឡងជប់ឆមសទី២
េនថនក់ែដលខ្លូនបនេរៀនចប់េនះ។

ឬសញញប្រតនឹង្រតូវ្រកសួងទទួលបនទុក
ឬ្រគឹះ

់
សិស េបះបងករស
ិក

យ្រកសួង

មករកំណត់ និងអនុម័តេ

ឈប់េរៀនមុនថនក់ទី១២

ល់ត្រមូវករៃនករសិក ែដល្រតូវបនកំ ណត់

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ថ នអប់រ ំែដលេចញវ ិញញបនប្រត ឬ

សញញប្រត ដកហូត ឬមិន្របគល់ជូន កនុងករណី
ែដល អធិករកិចចរកេឃើញភពមិន្រតឹម្រតូវ
ៃនដំេណើរករអប់រ ំរបស់សិស េនះ ឬភព
មិន្រតឹម្រតូវៃន ករសេ្រមចចិត្រ្ត បគល់ជូន

វ ិញញបនប្រត ឬសញញប្រតេទឲយសិស េនះ។
សិស ថនក់

ករ្របឡងថនក់ទី៩ និងទី១២្រតូវបនកំណត់

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបនកត់

សណន, ឆន២
ំ ០១០ ករ្របឡងថនក់ជតិស្រមប់

ទី៩និង

េ

សមគល់ថ ជេរឿយៗសិស ែដល

អកខរកមមថនក់មធយមសិក

ទី១២

េទ

្រកសួងអប់រ ំ

បញជ ី

ចរែណនំ េលខ០១ អយក/
និងេ្រកយមធយម

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

យ្រកសួងអប់រ ំ។ ្រគូបេ្រង ន្រតូវបនផ្លស់បូរ្ដ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េផ ងេទៀតេនទូទំងេខត្ត េដើមបីឃ្លំ

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ

្របឈមនឹងករ្របឡងធ្លក់ ថនក់ទី៩
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
សិក ។
ករ្របឡងនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេនដំ

ច់វដ្តៃនថនក់

ទី៩ និងទី១២ េដើមបី្រតួតពិនិតយលទធផលេរៀន
សូ្រត និងបេ្រង ន និងធនបននូវករអប់រ ំ
ស្ដង់

នេយបយ
ទក់ទងនឹង
េយនឌ័រ

េគលនេយបយ

វិ

កុមរេម្រតី ឆន២
ំ ០០៧

លភពទី៤ ករេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករ

េយនឌ័រ៖
េដើមបីេលើកកមពស់ករយល់ដឹងេន
េរៀន ្រគួ

េរៀន
្រគួ

ម

រ និង

សហគមន៍

រ និងសហគមន៍អំពីតួនទី និងករ

អប់រ ំេសមើគន និ ងេ

យសមធម៌ដល់កុម

កុមរ ី េដើមបីឲយពួកេគ
េន ល់សកមមភពេន

២៤

បទសមភសន៍ ជមួយេ

ទី៩្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងេខត្តេនះែតម្ដង េហើយ

សងឃឹមថ ករ្របឡងថនក់ទី៩េនះ

េន ជធនីភំេន ពញ។

អ្រ

សកមមភពេយនឌ័រ្រតូវបនប្រញ
ជ ប្រគប់ែផនកៃន

គេ្រមង្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ី

េគលនេយបយេនះ។ លកខណៈចមបងមួយគឺ

ែដលដំបូងេឡើយ្រតូវបនេរៀបចំ

ករផ្តល់អនក្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ី ពីេ្រពះ

េ

ពួកេគ

បនែណនំេនកនុងអងគករយូនីេសហ្វ

េឡើងពី

េរៀន ្រគួ

ចរួមចំែណកសំខន់េនកនុងសមធម៌

23

សិស េបះបង់ករសិក ។

ថ នភពរបស់អក
ន ្រគូ និងផ្ដល់ឳកសឲយ

ជីវៈ។

រ

24

យអងគករអប់រ ំពិភពេ

បនគំ្រទដល់

យផ្ដល់ករគំ្រទដល់កុមរ ី និងេលើ

ពួកគត់មនករទទួល

និង

ចចូ លរួមេសមើភពគន

គ ល់ និងករអភិវឌ វ ិជជ

២០០៧

កលបងទប់

េរៀនេនឆនំ

ចជយន្តករដ៏មន

េបះបង់ករសិក

េយង

ម

របយករណ៍ជេ្រចើ នែដល្រតូវបន

កេនេខត្តៃ្រពែវង ឆនំ២០០៣-២០០៧។

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

ក និង្រតូវ

្របសិទភ
ធ ពកនុងករកត់បនថយសិស

ក អុិន សមរ ិទធិ អនកស្រមបស្រមួលភពជៃដគូអប់រ ំៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ភនំេពញ ៃថងទី០៩ កុមភៈ ២០១១។

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

ច

នឹង្រតូវលុបេចល េដើមបីកត់បនថយ

ស្របឡងថនក់ទី១២្រតូវបនបញូជ នមកែក

េយនឌ័រេ

Macro International Inc., ករ យតៃម្លចុងេ្រកយៃនកមមវ ិធី OPTIONS ៃនអងគរអប់រ ំពិភពេ

បញជ ី

បនេបះបង់ករសិក ។ ពួកេគ

អប់រ ំ EFA។

ទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្ដល់ករអប់រ ំ និងឳកស

២៣

េមើល និង្រតួតពិនិតយករ្របឡង។ ករ្របឡងថនក់
្រក

ម

់
សិស េបះបងករស
ិក

រ

និងធនេឆ្លើយតបេទនឹងេគលេ

15> េគល

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ពិនិតយេឡើងវ ិញេ

និងសងគម។

យ្រកសួងអប់រ ំ។

សិស ្រសី

េគលនេយបយថមីេនះរួមមន

សថិតិទំងេនះបង្ហញថ

អប់រ ំរបស់្រកសួងអប់រ ំ(មិនទន់បនផ ព្វផ យ

្រគូបេ្រង ន

អ្រ

េនេឡើយ) ពយយមែកលម្អឥរ ិយបថ និងតៃម្ល

និងបុគល
គ ិក

ករបណុ្ដ ះប

ែផនករយុទធ

សងគមែដល

្រស្តប្រញ
ជ បេយនឌ័រថមីេនកនុងករ

េរៀន

ង
ំ ដល់ករអប់រ ំរបស់កុមរ ី និង

សមភពេយនឌ័រ។

្ដ ល្រស្ដីេនកនុងតួនទីជអនកដឹកនំ

ករអភិវឌ េសៀវេភ្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ី

25

និងករបណុ្ដ ះប

ដល់នយក

្ដ លករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រ
នយករង បុគគលិកថនក់េខត្ត

ចុះេឈមះចូលេរៀនសរុប កុម

និងកុមរ ីបនេកើនេឡើង កនុងរយៈេពល

ប៉ុនមនឆនំកន្លងមកេនះ េហើយសមិទិធ
ផលនន្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបី
កត់បនថយគម្លតេយនឌ័រ។

និង្រសុក និង្រគូបេ្រង ន។

26

ដូេចនះ េសៀវេភ្របឹក េយបល់
ស្រមប់កុមរ ី្រតូវបនេរៀបចំេឡើង
េហើយគេ្រមងេនះ្រតូវបន
េទកនុង

២៥
២៦

្រតូវបនអភិវឌ េ
អ្រ

យគេ្រមងអប់រ ំពិភពេ

ក និ ង្រតូវបនអនុម័តេ

យ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និ ងកី

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

កុមរ េម្រតីៃន្រកសួង

េនឆនំ២០១០។

ពិតៃនករចូលេរៀនេនក្រមិតបឋមសិក ពី៨៧% ដល់៩២% េនចេន្លះឆនំ២០០២ និង២០០៧, អ្រ

្រកសួងកិចចករនរ ី៖ ចំែណកេសមើគនស្រមប់្រស្តី៖ ករ យតៃម្លេយនឌ័រេនកមពុជ ឆនំ២០០៨។

ក់បញូច ល

ចុះេឈមះចូលេរៀនរបស់កុមរ ីបនេកើនេឡើងពី៨៤% ដល់៩១%កនុងអំឡុង េពលែតមួយ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

អប់រ ំេ

យកំ ណត់នូវសកមមភពសនូល

ស្រមប់អនុវត្តេនទូទំង្របេទស។
គណៈកមមធិករអនុសញញស្ដព
ី ីករលុបបំបត់

្របជ

ករយកចិត្តទុក

េចល ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើងមកេលើ្រស្តី

ពលរដ្ឋ

ែដល្រតូវបនផ្ដល់សចចនុម័តេ

យ ជរ ្ឋ ភិ

និង

េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពលប៉ុនមនឆនំកន្លង

បលកមពុជេនឆនំ១៩៩២ ម្រ

១០៖

អប់រ ំ

ភគីទំង

ថ ប័ន

មកេនះ។
បន

យ្រតូវ ចត់នូវ ល់បទបញ
ជ

និងផ្ដល់អនុ

េដើមបីរកដំេ

ះ្រ

របយពិនិតយេឡើងវ ិញឆនំ២០០៦-២០១០ ស្រមប់ឆនំ២០០៩, ែខេម

េ

យ

សន៍ដល់ ជរ ្ឋ ភិបល

យ។

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

យអងគករយូនីេសហ្វ េហើយមនទីរអប់រ ំ

រែតមនករគំ្រទពី អនក្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ី។កមមវ ិធីព្រងី កករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន

២០១០ អងគករ SIDA/ វ ិទយ

http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/News_And_Events/pdf/2010/SATReviewreport2009.pdf
២៨
http://cedaw-seasia.org/cambodia_cedaw_implementation.html ៃថងទី២៣ កុមភៈ ២០១១។
បញជ ី

្ណ ះ

មែផនករករងររបស់ EBEP ស្រមប់ឆនំ២០១០ រួមមន ករព្រងឹងសមតថមភពៃន្រកុមករងរេយនឌ័រ

េខត្តនឹង្រតូវបនេសនើសុំជថមីឲយេធ្វើករវ ិភគេលើចំនួនកុមរ ី ែដលេនបន្តករសិក

ក់កលទី២៖

បង្ហញពីគម្លតេយនឌ័រប៉ុេ

ជរ ្ឋ ភិ

េដើមបី្រគប់្រគងសកមមភព្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ី។ េលើសពីេនះេទេទៀត ករព្រងីកកមមវ ិធី្របឹក េយបល់ស្រមប់ កុមរ ីនឹងបន្ដេធ្វើេន្រគប់េខត្តែដលគំ្រទេ
(EBEP) ដំ

េបះបង់ករសិក , ភគេ្រចើន

ក់ជូនរបយករណ៍

ករសិក

មូល ្ឋ នសមភពរ ងបុរស និង្រស្តី៖

យុវជន និងកី

ងពិត្របកដអំពីសិស

ែដលេលើកេឡើងពីែផនកនន ដូចជ ករេបះបង់

េសមើនឹងបុរសេនកនុងវ ិស័យអប់រ ំ និងឈរេលើ

មសកមមភពជេ្រចើនែដលេ្រគងេធ្វើ

មិនមនភស្តុ

បលកមពុជ (របយករណ៍ចុងេ្រកយ ឆនំ២០០៥)

េលើ្រស្តី េដើមបីធនថ ្រស្តី ទទួលបនសិទិធ

សកមមភពមួយកនុងចំេ

CEDAW

មួយស្ដីពីករអនុវត្តអនុសញញេនកនុង

សម្រសបេដើមបីលុបបំបត់ ករេរ ើសេអើងមក

២៧

28

ក់ចំេពះករអនុវត្តអនុ សញញ

27

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

ថ នអន្តរជតិ ស្រមប់ ែផនករអប់រ ំ/អងគករយូេណសកូ

េនកមពុជ ែខកកក
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រ
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បយឬកមវម ធ
ិ ី
(ក)ទទួលបនល័កខខ័ណ្ឌករងរ ករបណុ្ដ ះ
ប

្ដ លវ ិជជជីវៈ និងករសិក េសមើគន និងឈន

ដល់ករទទួលសញញប្រតេនកនុង្រគឹះ

ថ នអប់រ ំ

្រគប់្របេភទទំងេនតំបន់ជនបទ និងទី្រកុង
និង្រតូវធនឲយមនសមភពេនះេនមេត្តយយ

សិក ករអប់រ ំទំង បេចចកេទស វ ិជជជីវៈ និ ង

់
សិស េបះបងករស
ិក

ឧត្តម្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបី្រស្តីបនេរៀបចំ

របយករណ៍ជ្របចំសីព
្ត ីសកមមភពរបស់ខួន
្ល
រួមមនករអនុវត្ត CEDAW េនកមពុជ។

េនកនុងរបយករណ៍ឆនំ២០១០ ឧត្តម្រកុម្របឹក

ជតិកមពុជេដើមបី្រស្តីបនេធ្វើអ ថ ធិបបយអំ ពីករ

ករអប់រ ំបេចចកេទសជន់ខពស់ ្រពមទំងករ

ចត់បទបញ
ជ របស់្រកសួងអប់រ ំ េដើមបីឲយកុមរ ីមន

បណុ្ដ ះប

ឳកសទទួលបនករអប់រ ំ

្ដ លវ ិជជជីវៈ្រគប់្របេភទ

(ខ)ករទទួលបន កមមវ ិធីសិក ដូចគន

បញជ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

មរយៈក

ង

េរៀន អេន្ត សិក ្ឋ នស្រមប់កុមរ ី េហើយ

ករ្របឡងដូចគន បុគល
គ ិក បេ្រង នែដលមន

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី

បនប្រញ
ជ ប

លកខណៈសមបត្តិៃនស្តង់

េយនឌ័រេទកនុងករបណុ្ដ ះប

្ដ ល្រគូបេ្រង ន

រ ដូចគន អគរសិក

និងឧបករណ៍ែដលមនគុណភពដូចគន

្រគប់ក្រមិតកមមវ ិធីសិក ចំេណះដឹងទូេទ កមមវ ិធី

(គ) ករលុបបំបត់េចលផនត់គំនិតសងគមអំពី

បំប៉នបែនថមស្រមប់ម្រន្តីដឹកនំ្រគប់ជន់ថនក់និង

តួនទីបុរស និង្រស្តីេន្រគប់ជន់ថនក់ និង្រគប់

កមមវ ិធីអប់រ ំេ្រក្របព័នធ។

ទ្រមង់ៃនករអប់រ ំ េ

កនុងករេ្រជើសេរ ើស្រគូបឋមសិក

យេលើកទឹកចិត្តឲយមន

ករអប់រ ំរួមគន និង្របេភទអប់រ ំេផ ងេទៀត ែដល

យុវជន និងកី

នឹងជួយឲយសេ្រមចបនេគលបំណងេនះ

េបកខជនននមកពីតំបន់ងយរងេ្រគះ និងតំបន់

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

កំណត់

្រកសួងអប់រ ំ

ទិភពស្រមប់

េនកមពុជ ែខកកក
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ិ ី
ជពិេសស េ

និងកមមវ ិធីសិក

យករែកស្រមួលេសៀវេភសិក
និងករបេងកើតវ ិធី

្រស្ត

បេ្រង ន។
(ឃ) ឳកសេសមើគនកនុងករទទួល្របេយជន៍ពី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ច់្រសយល េ

់
សិស េបះបងករស
ិក

យកត់បនថយរូបមន្តពី១២+២

មកេន្រតឹម៩+២ េហើយកនុងករណីមនពិនុេសម
ទ ើគន

េនះេបកខនរ ី្រតូវបនផ្ដល់

ទិភពមុនេគ

29

រូបករណ៍ និងករផ្ដល់ជំនួយដល់ករ

សិក េផ ងេទៀត (ង)ឳកសេសមើគនកនុងករទទួល
បនកមមវ ិធីបន្តករអប់រ ំ រួមមន កមមវ ិធី អកខរកមម

មមុខងរស្រមប់មនុស េពញវ ័យ ជពិេសស

េដើមបីកត់បនថយគម្លតៃនករអប់រ ំរ ង បុរស និង
្រស្តីឲយបនឆប់បំផុត

មែត

ចេធ្វើេទបន។

(ច) ករកត់បនថយអ្រ

កុមរ ីេបះបង់ករសិក

និងករេរៀបចំកមមវ ិធីស្រមប់កុមរ ី និង្រស្តីែដល
បនឈប់េរៀនមុនកលកំណត់ (ឆ)ឳកសដូចគន

កនុងករចូលរួមសកមមេនកនុងសកមមភពកី
និងករអប់រ ំកយ និង

២៩

របយករណ៍សេងខបចុងេ្រកយស្ដីពីសកមមភពៃន្រកុម្របឹ ក ជតិកមពុជេដើមបី្រស្តី (CNCW) េនឆនំ២០១០ និងេគលករណ៍ែណនំស្រមប់ឆនំ២០១១។

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
(ជ) ទទួលបនព័ត៌មនអប់រ ំចបស់

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ស់ េដើមបី

ជួយធនឲយបននូវសុខភព និងសុខុមលភព
្រគួ

រ រួមមនព័ត៌មន និងករែណនំអំពីករ

េធ្វើែផនករ្រគួ

រ។

អគគេលខធិករ ្ឋ នេយនឌ័រ និងអប់រ ំ្រស្តី

កុមរ ីថនក់

គណៈកមមធិករ្រកុម្របឹក កុមរ ីបន

ៃន្រកសួងអប់រ ំ, (២០០៦/៧) គណៈកមមធិករ

ទី១-៩

ចប់េផ្តើមេនឆនំ២០០៧/៨ និងចប់

្រកុម្របឹក កុមរ ី៖េដើមបីេលើកទឹកចិតឲ
្ត យកុ មរ ី

ំងពីចំនួនភគរយៃនកុមរ ីែដលេន

បញច ប់ករអប់រ ំរយៈេពល០៩ឆនំ គណៈកមមធិករ

េរៀនបន្តបនេកើនេឡើង

្រកុម្របឹក កុ មរ ីនឹង្រតូវបេងកើតេឡើងេនកនុង

កមពុជសនមតថ យុទធ

េរៀនេនតំបន់

ច់្រសយល ជពិេសស

េនកែន្លងែដលេគបនក

ជរ ្ឋ ភិបល
្រស្តេនះបន

បង្ហញពីភពេជគជ័យ។

ងអេន្ត សិក ្ឋ ន

30

ស្រមប់កុមរ ី។
គណៈកមមធិករ្រកុម្របឹក កុមរ ីនី មួយៗ្រតូវ
ម

៣០

នអវត្តមន ពិនិតយេមើលគុណភពៃនករ

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ របយករណ៍ថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិសីព
្ដ ីករេលើកកមពស់សីលធម៌សងគម តៃម្ល្រស្តីែខមរ និ ង្រគួ

រ ស្រមប់ឆនំ២០១០ និងេគលេ

ស្រមប់ ឆនំ២០១១ ែដល្រតូវបនបង្ហញ

កលពីៃថងទី០៨ កុមភៈ ២០១១ ភនំេពញ។

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

េរៀនសូ្រត និងគំ្រទដល់កុមរ ីែដលឈនេទរក

ភពេពញវ ័យ។

16> ករគំ្រទ
សិស ្របឈមនឹងក
រេបះបង់ករសិក
និងសិស ពិករ

ចបប់អប់រ ំឆនំ២០០៧ ម្រ

៣៨ ករអប់រ ំ

ពិេសស៖រដ្ឋេលើកទឹកចិត្ត និងេលើកសទួយឲយ

ទទួលបនករអប់រ ំពិេសសស្រមប់ជនពិករ

កុមរ

រ ្ឋ ភិបលមនផលប៉ះពល់ផទល់េទេលើករអនុវ

និងយុវជន

ត្តម្រ

ពិករ



និង
ម្រ

៣៩៖

ែកលម្អលទធភពៃនករទទួលបនេនកនុង
សំណង់

៣៩, សិទិរធ បស់សស
ិ ពិករ៖

ទីជ្រមល។

សិស ពិករមនសិទិដ
ធ ូចគននឹងសិស មិនពិករ



ទទួលករសិក ជមួយសិស មិនពិករ ្របសិន
េបើមនករស្រមបស្រមួល្រគប់្រគន់េនកនុង
ដំេណើរករសិក ស្រមប់សិស ពិករ េដើមបី

បំេពញ

មកមមវ ិធីអប់រ ំរបស់

េរៀន្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ

្វ គមន៍ចំេពះសិស ពិករ។

និងមនសិទិព
ធ ិេសសេផ ងៗដូចខងេ្រកម៖
 អនកេរៀនសូ្រតពិករទំងពីរេភទមនសិទិធ

ជញធរ

េរៀនថមី កនុងេនះមនដូចជ



េនកនុង្រកសួងអប់រ ំ គឺនយក ្ឋ នអប់រ ំ

ពិេសសែដលេផ្តតេទេលើករគំ្រទសិស
ពិករ ជនជតិភគតិចនិង្រកុមងយ
រងេ្រគះ។

ថ ប័នអប់រ ំ។

 សិស ពិករែដលមនត្រមូវករពិេសសមន

សិទិទ
ធ ទួលបនករបេ្រង នបែនថមេនកនុងកមមវ ិធី

អប់រ ំជ្របចំ ែដលមិនែមនជកមមវ ិធីអប់រ ំ

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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្របធនបទ
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េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ពិេសសេនះេទ េហើយ
 សិស ពិករែដលមិន

ចេរៀនជមួយសិស

មិនពិករ មនសិទិទ
ធ ទួលបនករអប់រ ំពិេសស
េនកនុងថនក់ពិេសសេផ ងៗគន។
សិស ពិករទំងេនះ

ចសិក េន

សហគមន៍េនកនុងតំបន់ែដលពួកេគរស់េន។
េគលនេយបយ្រកសួងអប់រ ំ ស្ដព
ី ីករអប់រ ំ

កុមរ

ស្រមប់កុមរពិករ ឆន២
ំ ០០៨

និងយុវជន

មនេ្រចើនេគលេ

ពិករ

៖

 បេងកើនករយល់ដឹង និងករទទួល
ជនពិករេនកនុងសហគមន៍

គ ល់

ថ ប័នពក់ព័នធ

បញជ ី

យករ

កុមរេម្រតី៖
 កំណត់ និងចុះេឈមះចូលេរៀនស្រមប់កុមរ
 អនុវត្តអន្ត គមន៍េលើកដំបូង និងេស េផ ង
េទៀតស្រមប់កុមរពិករ។

 ផ្តល់អត្តសញញណកមម និងអន្ត គមន៍
េ

លភព៦ៃន

ពិករ។

និងអនកពក់ព័នធ។

រយៈេស

េគលនេយបយេនះ្រសបនឹងវ ិ

ម

្ដ រនីតិសមបទ ដូចជ ករពយបល
ត់្របណ និងេស សុខភព ដូចជ

 ផ្ដល់ឳកស និងអនុវត្តកមមវ ិធីអប់រ ំបញូច លគន។

 បេងកើនករចុះេឈមះចូលេរៀនស្រមប់កុមរ ី
ពិករ។

ករចក់ថនំបងករដល់កុមរពិករ្រគប់រប
ូ ពី

 េលើកកមពស់ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងអំ ពី

កំេណើតរហូតដល់

ពិករភព និង

យុ០៥ឆនំ។

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

្ដ លវ ិជជជីវៈដល់កុមរ

និងយុវជនពិ ករ្របកបេ

់
សិស េបះបងករស
ិក

 គំ្រទកមមវ ិធីពី្របព័នធអប់រ ំ។

 ផ្ដល់ករអប់រ ំែដលមនគុណភព បំណិនជីវ ិត
ឬករបណុ្ដ ះប

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

យសមធម៌

និង្របសិទភ
ធ ព និង
 បេងកើនអ្រ
និងអ្រ

ចុះេឈមះចូលេរៀន េឡើងថនក់

គង់វង េន្រគប់

េរៀន។

េនឆនំ២០០០ ្រកសួងអប់រ ំបនបេងកើតករ ិយ
ល័យអប់រ ំពិេសសេននយក ្ឋ នអប់រ ំបឋម
េ

យទទួលខុស្រតូវចំេពះករអភិវឌ វ ិស័យ

អប់រ ំស្រមប់កុមរពិករ កុមរជនជតិភគតិច
កុមរ្រកី្រក កុ មរ ី និងកុមរងយរងេ្រគះ។
េ

យមនកិចចសហករពី្រកុម្របឹក សកមមភព

ជនពិករ និងផ្តល់មូលនិធិេ

យអងគករយូនី

កុមរ
និងយុវជន

េសហ្វ ឆនំ២០០០-២០០១ ្រកសួងអប់រ ំបនអនុវត្ត ពិករ
កមមវ ិធី

ពិករេន

បញជ ី

កលបងអប់រ ំបញូច លគនស្រមប់កុមរ
ក្រមងេនកនុងេខត្ត

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

្វ យេរៀង។

កលបងទប់

គេ្រមងអប់រ ំបញូច លគនបនព្រងីកដល់េទ១៥េខ
ត្ត ១៥្រសុក
េ

ក្រមង១៤ និង

យករបណុ្ដ ះប

៨០

្ដ ល្រគូបេ្រង នចំនួន៨២៤

និង្រគូប

នក់ (៣៤១ជអនក្រគូ)។ េលើសពីេនះេទេទៀត

េ្រង ន

មនថនក់បញូច លគនចំនួន៤២េន១២េខត្តស្រមប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

កុមរថ្លង់ និងពិករែភនក។
េ

យ

រែតេគលនេយបយ្រកសួងអប់រ ំ

្រគូបេ្រង ន

បនជួយដល់្រកសួងអប់រ ំកនុងករអភិវឌ េសៀវេភ

ស្ដីពីករអប់រ ំស្រមប់កុមរពិករ PTTC បនផ្ដល់

ស្រមប់បណុ្ដ ះប

វគគសិក ពិេសសរយៈេពល១០ៃថងដល់្រគូបេ្រង
ន ែដលមនសមតថភព កនុងអំឡុងេពល
យអំេពើហិង កនុង្រគួ

31

អនកពក់ព័នធ្រគប់

រូបែដលបនចូលរួមកនុងករបណុ្ដ ះប

រ

្ដ ល្រគូ

បេ្រង ន ស្រមប់ករអប់រ ំបញូច លគន ្រតូវបនេលើក

កុមរមនបញ
្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត កុមរកំ្រព

ទឹកចិត្តឲយេ្របើ្របស់េសៀវេភបណុ្ដ ះប

និងកុមរងយ រងេ្រគះ។

្ដ ល

េពលចូល បេ្រមើករងរេនះ។
កុមរ

យុទធ

MoSVY ឆន២
ំ ០០៦៖

្របឈមនឹង

• ករេធ្វើករ យតៃម្លេលើត្រមូវករជ្របចំៃន

េគលេ

ករេបះ

វ ិស័យននែដលប៉ះពល់ដល់កុមរកំ្រព

ករពរសិទិរធ បស់កុមរ និងធនឲយបននូវករ

បង់ករ

និងកុមរងយរងេ្រគះេផ ងេទៀត។

អភិវឌ ផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តរយៈេពលែវងស្រមប់

សិក

• ករអភិវឌ ្រកបខ័ណ្ឌេគលនេយបយេផ្ដត

េគលនេយបយគំពរ

មជេ្រមើសរបស់

ទូេទៃនេគលនេយបយេនះគឺេដើមបី

កុមរកំ្រព និ ងកុមរងយរងេ្រគះេផ ងេទៀត
៣១

្ដ ល្រគូបេ្រង នអំពីករអប់រ ំ

បញចូ លគនស្រមប់កុមរពិករ។

វ ិស មកលស្ដីពីករគំ្រទដល់កុមរពិករ កុមរ

ជជនរងេ្រគះេ

អងគករ DAC និងអងគករ UNICEF

្រស្តអនុវត្តេគលនេយបយេនះរួមមនៈ

មិនទន់បន ស់ែវង។

េលើសិទិក
ធ ុមរ ែដលបេងកើត និងេធ្វើឲយកមមវ ិធី និង

ភពជៃដគូអប់រ ំៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល, របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីករអប់រ ំឆនំ២០០៩៖

http://www.nepcambodia.org/userfiles/2009%20Education%20NGO%20Report%20August%2023%202010-%20Final.pdf
បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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ិ ី

េសពសនថវៈ រ ំេ

កមពស់សុខុមលភពរបស់កុមរកំ្រព និងកុមរ

យេមេ គេអដស៍/ជំងឺ

េអដស៍ កុមរែដល្រតូវេគរ ំេ

ភ េទះជរ ំេ

់
សិស េបះបងករស
ិក

េស ទំងេនះមនលកខណៈផ្លូវករ េដើមបីេលើក

កនុងេនះរួមមន កុមរែដលេគេបះបង់េចល
កុមរឆ្លង ឬរងេ្រគះេ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ភ

ភេលើ ងកយ ឬផ្លូវចិត្តកី្ត

ងយរងេ្រគះេផ ងេទៀត។
• ករបេងកើនលទធភពរបស់កុមរកំ្រព និងកុមរ

កុមរអនថ កុមរមនទំនស់ផូវចបប់
្ល
កុមររង

ងយរងេ្រគះឲយទទួលបនេស មូល ្ឋ ន និង

ែដលបងកេ្រគះថនក់ កុមរពិករ កុមរេញ ន

ធនថ កមមវ ិធីែដលសំេ

េ្រគ ងេញ ន និងកុមរែដលមន ងកយ

កុមរងយរងេ្រគះេផ ងេទៀតបនេឆ្លើយតបេទនឹ

េ្រគះេ

យករេកង្របវ ័ញចផ្លូវេភទ ឬពលកមម

មិនេពញលកខណៈ។

• េធ្វើករ្រតួតពិ និតយ និង យតៃម្លជ្របចំ េដើមបី
ចំេពះកុមរកំ្រព និង

ងត្រមូវកររបស់ពួកេគ េហើយករអភិវឌ កមមវ ិធី
េនះគឺជដំេណើរករបន្តមួយ។

េគលនេយបយេនះរួមមនេគលេ

ជក់

ក់កុងករធនថ
ន
កុមរទំងេនះទទួលបន

េស សុខភព ករអប់រ ំេ

យឥតបង់ៃថ្ល និង

ករគំ្រទផ្លូវចិត្តស្រមប់កររស់ នមនជីវ ិត

និងករអភិវឌ របស់កុមរ។

្រកុមករងរ OVC

ជតិពហុវ ិស័យទទួលភរកិចចេនះ និង្រតួតពិនិតយ
ករអនុវត្តេគលនេយបយ និងបនអភិវឌ ែផន
ករសកមមភពេដើមបីអនុវត្តេគល នេយបយ
េនះ។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ បលជេ្រចើនកំពុង
េធ្វើករជមួយ OVC េដើមបីធនថកុមរ ទំងេនះ

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
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របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ទទួលបនករអប់រ ំ
(ឧ.

មរយៈយុទធ

់
សិស េបះបងករស
ិក

្រស្ត េផ ងៗ

រូបករណ៍ ករផ្ដល់សមភរៈ សកមមភព

បេងកើន្របក់ចំណូលស្រមប់្រគួ

រ/

ពយ

បល។
េគលនេយបយអងគករយូេណសកូ ស្ដព
ី ីករអប់រ ំ

បញូច លគន, គំនិតផ្ដួចេផ្ដើមពី Epic Arts/VSO/

MoEYS ឆនំ២០១០៖ ភពជៃដគូរ ង Epic Arts
និងPTTC/VSO បនគំ្រទេគលេ

វ ិធី

កនុងករផ្តល់

្រស្តដល់្រគូបេ្រង នឲយយល់ដឹងអំពីករ
ក់ បញូច លសិស ្រគប់រប
ូ េទកនុងបនទប់េរៀន

្រគូបេ្រង ន

គរុេកសលយ និងវ ិ្រកឹតករេខត្តកំពត មន

សិកខកម២០០នក់េនកនុងកមមវ ិធីសិក
រយៈេពលពីរឆនំស្រមប់្រគូបឋមសិក

ែដលនឹង

េធ្វើករេន្រសុកជនបទ។
Epic Arts បនបណុ្ដ ះប

្ដ លសិស ឲយសិលបករ

សែម្ដង និងបនសែម្ដងេន

មសហគមន៍នន

របស់ពួកេគ។ ភពជៃដគូេនះមនបំណង៖

េដើមបីជួយឲយ្របជពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីពិករភព

 បេងកើនករយល់ដឹងរបស់សិកខកមអំពីសិស

និងករ

ពិករ។

ក់បញូច លគន។

 បេ្រង នេហគម និងសកមមភពេផ ងៗដល់

សិកខកម្រគូបេ្រង ន្រតូវបនផ្ដល់នូវក្រមងសំណួ

សិកខកម ែដលរួមបញូច លសិស ទំងអស់។

រមុនចូលេរៀនអំពីឥរ ិយបថរបស់ពួកេគ ចំេពះ

ពិករេដើមបីេឈ្វងយល់ថេតើករ

របស់ពួកេគកនុងករ

 អនុញញតឲយសិកខកមពិភក ជមួយសិស

បញជ ី

សិកខកម

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

ក់បញូច លេនះ

កលបងទប់

សិស ពិករ និងអំេពើសម្លុតនន និងអំពីទំនុកចិត្ត

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

ក់បញចូ លសិស ទំងអស់

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
មនផលប៉ះពល់អីខ
្វ ្លះេទេលើពួកេគ។
 ផ្ដល់បទពិេ
លេគេ

ធន៍ខ្លះដល់សិកខកមអំពីអីែ្វ ដ

ឲយបនចបស់

ស់នូវអ្វីែដល

ចេធ្វើ េដើមបី

ក់

សិស ទំងអស់បញូច លគន។ កនុងអំឡុង េពលេធ្វើ

សកមមភពទំងេនះ េមេរៀនែដល្រតូវឆ្លុះបញ
ច ំង

 េលើកទឹកចិត្តឲយសិកខកមេចះទទួលខុស្រតូវ
ក ត់ ល់អំេពើសម្លុតសិស េ

់
សិស េបះបងករស
ិក

េទកនុងបនទប់េរៀន។ ពួកេគក៏្រតូវបនសុំឲយកត់្រ

ថពិករេនះ និង

កនុងករទប់

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

្រតូវបនដឹកនំេ

យ

យនយករងៃន

គរុេក

សលយ និងទី្របឹក អប់រ ំរបស់អងគករ VSO។

រែតសិស េនះពិករ ឬែប្លកពីគនឯង។

សិកខកមទំងេនះបនបំេពញក្រមងសំណួរទីពីរ
និង្រតូវបនេគេសើស
ន ុំឲយេ្រប បេធៀបចេម្លើយរបស់
ពួកេគ។
អងគករអប់រ ំពិភពេ

ក/អងគករសកមមភពស្រម

ប់បឋមសិក េនកមពុជ– គេ្រមង IBEC

៣២

្របឈមនឹង
ករេបះ

ពីករសិក

បង់ករ

េរៀនវ ិញ។

មិនទន់បន ស់ែវង។

កុមរ ី

ផ្ដល់ករ្របឹក េយបល់ដល់កុមរ ីែដលអវត្តមន
េដើមបីេលើកទឹកចិតឲ
្ត យពួកេគវ ិលមក

32

សិក

ករអប់ រ ំបញូច លគនេនកនុងគេ្រមងសកមមភព, http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/index.php?menuid=25&reporeid=113

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
អងគករ KAPE - គេ្រមង MORE

សិស

មនបំណងបេងកើនរ ំេញចែផនកវបបធម៌ឲយបន

ជនជតិ

ដល់សិស ជនជតិចម េ

ចម

បេ្រង នពីរភ

យផ្ដល់ជំនួយករ

ស្រមប់ថនក់ទី១ និងទី២ និង

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

មិនទន់បន ស់ែវង។

ថនក់ទី១-២

ករបេ្រង នវបបធម៌ច្រមុះ។
មូលនិធិកុមរពិករ

ករអប់រ ំ

បណុ្ដ ះប

ពិេសស,

្ដ ល្រគូបេ្រង នពិេសស។

មិនទន់បន ស់ែវង។

្រគូបេ្រង ន

េដើមបីធនឲយបននូវករចូ លេរៀន និងករបញចប់

កុមរ

ករគំ្រទកមមវ ិធីភគេ្រចើនេផ្តតេទេលើត្រមូវករ

អងគករេស អនកសម័្រគចិត្តេនេ្រក្រប

ករសិក ស្រមប់កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់

្របឈម

របស់កុមរ និ ង្រគួ

េទស (VSO) ជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ

នឹងករ

របស់កុមរេនះ។ េស េផ ងៗ្រតូវបនផ្ដល់េទ

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបនគំ្រទកមមវ ិធី

ស្រមប់កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក

េបះបង់

ដូចខងេ្រកម៖

ករសិក

រ កនុងករ្រទ្រទង់ករអប់រ ំ

មត្រមូវកររបស់កុមរ និង្រគួ

បលមួយែដលេផ្តតេទេលើកុមរ្រប

រេនះ។

ឈមនឹងករេបះបង់ករសិក
យករណ៍ថអ្រ

បន

ចុះេឈមះចូលេរៀន

និងេឡើងថនក់ ជពិេសសស្រមប់ ្រកុម
េគលេ

បឋមសិក ៖

អងគករ វ ីនរ ៉ក់ អន្តរជតិសមគមអនកសម័្រគចិត្ត

ជនជតិភគតិច)បនេកើនេឡើង។
ជទូេទ អ្រ

Shanti និង អងគករសកមមភពស្រមប់ បឋម

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

(កុមរ ី កុមរពិករ កុមរ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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េបះបង់បនធ្លក់ចុះេន

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

សិក េនកមពុជ

ម

ែដលមនអន្ត គមន៍ពីអងគករ
VSO ។

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀតបនផ្ដល់

កុមរពិករ

េស អប់រ ំដល់កុមរពិករ។ ឧទហរណ៍ អងគករ

និង្រគូ

្រគួ

បេ្រង ន

រថមី បនបេងកើត

ពិេសសស្រមប់

កុមរថ្លង់ និងពិករែភនក និងបនបណុ្ដ ះប

្រគូបេ្រង ន

េរៀន្រសុក និងេខត្តនន

រដ្ឋ អំពីភ

33

្ដ ល

កយវ ិករ និង

អក រស្រមប់មនុស ពិករែភនក េដើមបីបេ្រង ន

17>្រប្រកតិទិន

េនថនក់បញូច លគនេន

រដ្ឋ។

34

ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រ ំ េលខ ២១៣៨

អយក/សណន, ឆន២
ំ ០០៨ ករអនុវត្ត្រប្រកតិទិន
ស្រមប់ករអប់រ ំចំេណះដឹងទូេទេន

៣៣

រដ្ឋ

រដ្ឋ

កនុងករអនុវត្តេនះ បុគគលិកកមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក ទទួលដំណឹង

(ពីអនកមនវ ិជជជីវៈអប់រ ំៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ

របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ បលស្ដីពីករអប់រ ំឆនំ២០០៩ ភពជៃដគូអប់រ ំៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល, ែខសី

២០១០,

http://www.nepcambodia.org/userfiles/2009%20Education%20NGO%20Report%20August%2023%202010-%20Final.pdf ៃថងទី០៩ កុមភៈ២០១១។
៣៤

្រកសួងអប់រ ំ, េគលនេយបយស្ដីពីករអប់ រ ំស្រមប់កុមរពិ ករ ែខមី ន ២០០៨, http://nepcambodia.org/pdffiles/Disability%20Policy%20-%20English%2001-03-08.pdf

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
(ឯក

រចម្លងៃនេគលនេយបយមិនមនេន

កនុងកមមវ ិធី

កលបងទប់

បល) និងេមើលេឃើញថ កនុងអំឡុងេពល

ក ត់សិស េបះបង់ករ
េរៀន េ

្រប្រកតិទិនឲយ្រសុក ក្រមង
េរៀនមូល ្ឋ នបន
ទស នកិចច

ម

មិនបនអនុវត្ត

្រគួ

ំដុះ

រេធ្វើករងរេនះ។ កុមរមួយចំនួនវ ិលមក

េរៀនវ ិញ បនទប់ពីេធ្វើករងរេនះចប់។

យែណនំ

និង

គ ល់ និងករត្រមូវឲយចុះ

នមូល ្ឋ នេន

ែដល

ម្រប្រកតិទិនសិក ឲយបន្រតឹម

្រតូវ ឧទហរណ៍បិទ
កលវ ិភគេរៀនែដល

គមនករអនុញញត។
ចផ្លស់បូរបន្ដ
អងគករ

ណ័រេវ ៉សេ្រងគះកុមរ (SCN),ឆន១
ំ ៩៩៨ដល់
បចចុបបនន ឥឡវេនះ
ែផនកមួយៃន
ូ
របស់្រកសួងអប់រ ំ សថិតេ្រកមវ ិ
េគលនេយបយ

ចរែណនំ
លភពទី៦ៃន

កុមរេម្រតី។

បឋមសិក

ិភគ
េដើមបីផ្លស់បូរកលវ
្ដ

េ្រព ងេលើកដំបូងពីនយក
េនកនុង

េរៀន បនទប់មក

្រតូវមនករ្រពម
និង្រគូបេ្រង ន

េរៀនជូនដំណឹង

េទនយក ្ឋ ន ឬមនទីរអប់រ ំ ជួនកលនយក ្ឋ ន

បនករអប់រ ំ េ

ឬមនទីរអប់រ ំេសនើសុំលិខិត្រពមេ្រព ងេដើមបីធនថ

យ

រែតកនុងអំឡុងរដូវ

ទ កុមរ (និង្រគូបេ្រង ន)

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ែដល្រតូវេរៀន្រតួតថនក់ ែដលជក ្ត
សិក ។

ជញធរមូល ្ឋ ន និងចុងេ្រកយគឺឪពុកម្ដយ/
ពយបលសិស ។

្របព័នធេនះបនកត់បនថយចំ នួនកុមរ
្របឈមនំេទរកករេបះបង់ករ

េរៀន និង

េគលបំណងេនះគឺេដើមបីបេងកើនលទធភពទទួល
្រចូតកត់ ឬេន

បញជ ី

់
សិស េបះបងករស
ិក

និង្របមូលផល កុមរភគេ្រចើនឈប់េរៀនេទជួយ

សិក េទ) មនបំណងព្រងឹងករអនុវត្ត
្រប្រកតិទិនសិក េន

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

េរៀនេនះបនពិភក អំពីបញ
្ហ េនះយ៉ ង

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
ឧស ហ៍អវត្តមន

ស់។ ករេធ្វើ្របហុក្រតូវ

បនចត់ទុកជ្របភពចមបងមួយៃន
ស្រមប់្រគួ
ឬេគកេន

រជនបទ។ ភូ មិេន
ទ្រតីេទ

ចបស់

រ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ស់ និងេ

យយកចិតទ
្ត ុក

់
សិស េបះបងករស
ិក

ក់ជមួយ

សហគមន៍។

ទេនេលើទឹក

មជំេនរៃនទឹកទេន្ល។

េយង
មន
ែដល

មអងគករ SCN បនឲយដឹងថ បចចុបបនន

ចំនួន១២៣ ែដលមនកលវ ិភគេរៀន

ចផ្លស់បូរបន
្ដ
មនជ

េខត្តេសៀម ប កំពង់ឆនំង ្រពះវ ិ

ទិ៍ដូចជ

រ កំពង់ចម

និងេកះកុង។

18>និយមថនក់េរៀន
/សិស ៖ផលេធៀប្រគូ
បេ្រង ន

ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រ ំ េលខ០៤
អយក/សណនែចងថ កនុងករណីែដល

បទសមភសន៍ ជមួយេ

បញជ ី

បឋមសិក

ជេ្រចើនមនថនក់េរៀន

េ្រចើនជងបនទប់េរៀន ែដលនំឲយចំនួនសិស េ្រចើន
យមនកមមវ ិធីក

មិនមនបនទប់្រគប់្រគន់ (និយមថនក់េរៀនកំណត់

ហួសកំណត់ ប៉ុែន្តេ

្រតឹម៥០នក់) នយក

េរៀន បញ
្ហ េនះបនធ្លក់ចុះបន្ដិចម្ដងៗ។

ចបេងកើន

ង

និយមេនះ ប៉ុែន្តមិន្រតូវឲយេលើសពី៥៩នក់

បុគល
គ ិក SDPP យល់ពីករកំ ណត់និយមថនក់េរៀន

េនះេទ។

គឺ៤៥នក់ស្រមប់មធយមសិក បឋមភូមិ និង

35

៣៥

កលពីអតីតកល

ក្រសីគុយ ផ

៤០នក់ស្រមប់មធយមសិក ទុតិយភូមិ ប៉ុែន្តេគ

្ល អនុ្របធននយក ្ឋ នែផនករ, ្រកសួងអប់រ ំ ភនំេពញ ៃថងទី០៤ កុមភៈ ២០១១។

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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63

្របធនបទ
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េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

មិនទន់បនទទួល

់
សិស េបះបងករស
ិក

ចរ ែណនំផូវករស្ដ
្ល
ីពី

និយមថនក់េរៀនពី្រកសួងេនេឡើយេទ។

19> ករទទួលករអ
ប់រ ំ/ចមងយេទ
េរៀន

្រស្តវ ិស័យអប់រ ំឆន២
ំ ០០៩-

ែផនករយុទធ

ចំនួនសរុបៃន

បឋមសិក អនុវ ិទយល័យ

២០១៣, េគលនេយបយទី១៖

បឋមនិង

និងវ ិទយល័យបនេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគល់ពី៨,

ករទទួលបនករអប់រ ំេ

មធយម

៦២៨ េនឆនំ២០០៥/៦ រហូតដល់១០,១១៥

សិក

េនឆនំ២០០៩/១០។ ករេកើនេឡើង

គួរែតមនករក
េដើមបីឲយ

ង

យសមធម៌៖
េរៀនទូទំង្របេទស

េរៀនេនែកបរកែន្លងែដល្របជ

ពលរដ្ឋរស់េន។ (N.B. មិនទន់មនបញ
ជ ក់ពី
ចំនួនគីឡូែម៉្រតជអតិបបបរមពីសហគមន៍េន
កនុងេគលនេយបយេនះេនេឡើយេទ)។

មក្រមិត

េផ ងគនគឺមនដូចតេទ៖
បឋមសិក េកើនេឡើងពី៦,២៧៧
េនឆនំ២០០៥/៦ ដល់ ៦,៦៦៥េនឆនំ២០០៩/១០,

អនុវ ិទយល័យេកើនេឡើងពី៩១១េនឆនំ២០០៥/៦
ដល់១,១៧២េនឆនំ២០០៩/១០

េហើយវ ិទយល័យេកើនេឡើងពី២៥២
េនឆនំ២០០៥/៦
ដល់៣៨៣េនឆនំ២០០៩/១០។

៣៦

បទសមភសន៍ជមួយេ

បញជ ី

ក្រសីគុយ ផ

36

្ល អនុ្របធននយក ្ឋ នែផនករ, ្រកសួងអប់រ ំ ភនំេពញ ៃថងទី០៤ កុមភៈ ២០១១។

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

20> ករដឹកជញជូ ន

ករផ្តលក
់ ង់របស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

ជទូេទគឺជែផនកមួយកមមវ ិធី

រូបករណ៍។

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

កុមរែដល

ករផ្ដល់កង់ជួយឲយកុមរ

រស់េន

េរៀន ងយ្រសួលកនុងករេធ្វើដំេណើរេលើចមងយផ្លូវ

េ

ឆងយពី

ចជិះេទមកពី

យមនសុវតថិភព។

េរៀន

21>

ករេផទរ

្របកសរបស់្រកសួងអប់រ ំ េលខ ១២៥៨ អយក/

សិស ថនក់

ឪពុកម្ដយ្រតូវបនត្រមូវឲយ

្របក ឆន២
ំ ០០៩ ម្រ

ទី១-៩

ពិនុទ េសៀវេភសរេសរ កំណត់្រ

៤៖

ចរែណនំសព
ី្ដ ីករេផទរ
បញ
ជ ក់ពីឯក
េរៀនេន

រែដលត្រមូវឲយសិស េផទរេទ
មួយេទៀត
ចរែណនំសព
ី្ដ ីករេផទរ

េរៀន របស់សស
ិ មធយមសិក

សិស

េនកនុងករណីពិេសស ឬចំបច់ ្រកសួងនឹង

មធយម

យល់្រពមទទួលករេផទរ

សិក

េនះ ្រតូវករេផទរេទ

្របសិនេបើសិស

មឪពុកម្ដយ/

ពយ

មនកលបរ ិេចឆទៃនករ្រពមេ្រព ងេផទរ

បលរបស់ពួកេគ។ ្រតូវបំេពញពកយសុំេនះ េ

(អនុញញតពីរដងកនុងមួយឆនំេនែខកញញ និងែខ

េផទ ងផទត់េសចក្ដីលម្អិតពីេសៀវេភ្រគួ

និង

នយក ្ឋ នអប់រ ំេផ ងៗ។

មីន) ពកយសុំេផទរ

ករេរៀបចំពកយសុំេផទរ

ននុ្រកមៃនករេផទរ

ជនបទ ទី្រកុង និងេខត្ត និង

បញជ ី

លទធផលសិក

្របចំឆនំ និងសំបុ្រតកំេណើតរបស់សិស ។

ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រ ំេលខ ១៥៦០
ឆន២
ំ ០០០៖

ក់ជូននូវ្រពឹត្តប្រត

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

(រ ង

យ

រ និង

ឬសំបុ្រតកំេណើត។ ពកយសុំទំងេនះ្រតូវឆ្លងកត់

ឧបសមព័នធ)។

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

អគរសិក

22>

លទធភព

ទទួលបន
អគរសិក
កុមរ ីេម្រតី

គំនិតផ្ដចេផ្ដ
ើមឲយស្រមចបនករអប់រ ំឆប់រហ័ស,
ួ

សិស

គេ្រមង ESSSUAP, ឆន២
ំ ០០៨-២០១២៖

៦០%ៃនថវ ិក (៤២

នដុ

្ល រសហរដ្ឋ

្រតូវបនែបងែចកស្រមប់ករក

ង

េមរ ិក)

កមមវ ិធីេនះពិតជមិនបនចប់េផ្តើមរហូតដល់ឆនំ

ករអនុវត្តេ

២០០៩។ មូលនិធិែដល្រតូវបនចំ

ESSSUAP នឹងមន

យ គិតមក

ដល់ែខមីន ឆនំ២០១០ គឺ មនែត១០%ៃន

េរៀន

ទឹក្របក់សរុបប៉ុេ

្ណ ះ។ េទះបីជយ៉ ងេនះក្ដី

ថមីេនតំបន់ជនបទ និងតំបន់

ច់្រសយល និង

ករបន្តរយៈេពលពីរឆនំៃនកលបរ ិេចឆទបិទ្រតូវ

េដើមបីបំេពញបែនថមេន

ែដលមន្រ

បនផ្ដល់ រហូតដល់ែខមិថុន ឆនំ២០១២។

ប់។

CTB – BTC (កិចចសហ្របតិបតិ្តករបេចចកេទស

សិស

ទី

បណុ ្ដ ះប

ដំបូង ៃនគេ្រមង (ពីែខតុ

េ្រគងនឹងេធ្វើឲយករទទួលបនករអប់រ ំ្របេសើរ
េឡើងេនកនុងតំបន់េគលេ

ននេនកនុងេខត្ត

េសៀម ប ឧត្តរមនជ័យ និងកំពង់ចម។

ំង) ្រតូវបនក

ងេឡើងកនុងដំ

ស្រមបស្រមួល (ែខកកក
េគបនក

រែតកមមវ ិធីេនះ

ចបស់

កមមវ ិធីព្រងីកករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន (EBEP) ដំ

ក់កល

ពល់

មួយេទេលើគេ្រមងេនះេនះ

េទ ប៉ុែន្ត េគសនមតថ អគរសិក ថមីនឹង

ក់កល

ផ្ដល់ឳកសបេងកើនករចូលេរៀន និង
កត់បនថយករេបះបង់ករសិក ។

ងបនទប់េរៀនចំនួន១១០េទៀត

២០១០ អងគករ SIDA/ វ ិទយ

ស្រមប់ែផនករអប់រ ំ/អងគករយូេណសកូ http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/News_And_Events/pdf/2010/SATReviewreport2009.pdf

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

37

មិនមនរបយករណ៍ស្ដីពីផលប៉ះ

២០០៧ដល់បចចុបបនន)

ក់ កលទី២៖ របយពិ និតយេឡើងវ ិញឆនំ២០០៦-២០១០ ស្រមប់ឆនំ២០០៩, ែខសី

ស់កុងករ
ន

រងេ្រគះបំផុតេទកនុង្របព័នធអប់រ ំ។

(២៦អគរ)។

៣៧

រៈសំខន់

ក់បញូច ល ្រកុមកុមរែដលងយ

២០០៣ ដល់ែខ

មិថុន ឆនំ២០០៧)។ កនុងអំឡុងដំ

យ

កំណត់េគលេ

បនទប់េរៀនចំនួន៥២២ (គឺមន១០៦អគរេន៨៥

ែប៊លហ ិក)- ករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន និងករ
្ដ ល្រគូបេ្រង ន ឆនំ២០០៣-២០១១

ស់ េ

យេជគជ័យៃន គេ្រមង

ទំព័រ

66

ថ នអន្តរជតិ

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
កមមវ ិធីសទ
ិ ិក
ធ ុមរែដលផ្តួចេផ្តើមេ

យូនីេសហ្វ ែកលម្អអគរសិក

យអងគករ
េ

យេលើក

កមពស់ទឹក
និងអនម័យបរ ិ
បនទប់

ថន

មរយៈករក

េរៀន និងករ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

សហគមន៍

ករែកល្អទំងេនះផ្តល់្របេយជន៍ដល់្រគួ

និង

៤,០០០ និងកុមរបឋមសិក ចំនួន១០,០០០

េរៀន

នក់។

កុមរ ី្រកី្រក

កមមវ ិធីរ ្ឋ ភិបលបនក

ងអណូ្ដ ង

រជង

38

កលបងគុណភព

ទឹក។

23>

សេន្ត

សិក ្ឋ ន/កែន្លង
ន ក់េន
ស្រមប់សិស

ែផនករយុទធ

្រស្តវ ិស័យអប់រ ំ ឆនំ២០០៩-

២០១៣

វ ិទយល័យទីរម
ួ េខត្តចំនួន០៤េនេខត្តេសៀម ប

មនគំនិតផ្តួចេផ្តើមពីរ ្ឋ ភិបលស្រមប់កិចច

កំពង់ធំ កំពង់េឈើ ទល(េខត្តកំពង់ធំ) រតនគិរ ី

្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌ ្រកសួងកិចចករនរ ី និង្រកសួង

ទំងេនះមកពីជនជតិភគតិច។

សហ្របតិបត្តិករជមួយ្រកសួង០៤ (្រកសួងអប់រ ំ
វបបធម៌) កនុងករផ្តល់កែន្លង

៣៨

ថនក់ទី១-៩

ងអេន្ត សិក ្ឋ នេន

និងមណ្ឌលគិរ ី។ កុមរ ី៨០%េនកនុង

ន ក់េនស្រមប់

កុមរ ី េដើមបីបញចប់ករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ នយ៉ ង

េលខធិករ ្ឋ នេយនឌ័របនអនុវត្ត្រកុម្របឹ ក

េ

អប់រ ំស្រមប់កុមរ ីេនកនុង

ចឲយបន្រតឹមថនក់ទី៩។

នីមួយៗ

http://ochaonline.un.org/TrustFund/ProjectProfiles/SethKomaChildrightsinCambodia/tabid/2119/language/en-US/Default.aspx (កមមវ ិធីសិទិក
ធ ុមរ)។

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

េដើមបីរក ភពសុខដុមរមនឲយ្របេសើរេនកនុង

39

អេន្ត សិក ្ឋ ន។

ករេ្រជើសេរ ើស ករបណុ្ដ ះប

24>

ករេ្រជើស

េរ ើស្រគូបេ្រង ន

្ដ ល និងឥរ ិយបថ្រគូបេ្រងៀនេនកនងបនទ
ប់េរៀន
ុ

ែផនករេមអភិវឌ ្រគូបេ្រង ន(TDMP)របស់

្រគូបឋម

 ចប់

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី

ឆន២
ំ ០១០-២០១៤

និងមធយម

ប

២០១០

ក ត់កុមរ ីមិនឲយេបះ

សិក

យ៉ ងេ

40

បង់

មនបំណងទប់
េ

យឲយអនក្រគូមកបេ្រង ន (ែដល

ចេធ្វើជអនក្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ី)។

ំងពីឆនំ២០០៥ េបកខជនែផនកបណុ្ដ ះ

េគរ ំពឹងថ ករអនុវត្តេនះនឹងជួយកត់

្ដ ល្រគូបេ្រង ន្រតូវែតបនបញចប់ករសិក

បនថយកុមរ ីេបះបង់ករសិក ។

ចថនក់ទី១២។ េទះជយ៉ ងេនះក្ដី

TDMP យុទធ

្រស្ត ១.២/៤.១ េលើកទឹកចិត្តេបកខ

នរ ីជ្រគូបេ្រង ន េនតំបន់ជនបទ

ច់្រសយល

ែដលបនបញចប់ករសិក ថនក់ទី៩។ ដូេចនះ េបកខ
ជនែដលទទួ លបនេជគជ័យ្របែហល៦០%គឺ
េភទ្រសី
្រកសួងអប់រ ំក៏នឹងផ្ដល់្របក់ឧបតថមដ
ភ ល់្រគូ
បេ្រង នែដលរស់េនតំបន់

កជំទវ ញឹម ៉ ន់ចន់កន ្របធនេលខធិករ ្ឋ នេយនឌ័រ និងអប់រ ំកុមរ ី និងអគរធិកររង ៃន្រកសួងអប់រ ំ ៃថងទី០៩ កុមៈភ ២០១១។

៣៩

បទសមភសន៍ជមួយេ

៤០

េគលនេយបយរបស់្រកសួងអប់រ ំស្ដីពី “ែផនករេមអភិវឌ ន៍្រគូបេ្រង ន ឆនំ២០១០-២០១៤” ៃថងទី១៦ សី

បញជ ី

ច់្រសយល

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

២០១០។

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

និងតំបន់ ងយរងេ្រគះ។
្រគូបេ្រង ន

បុគល
គ ១២០នក់មកពីតំបន់

IBEC មនបំណងកត់បនថយកង្វះ្រគូបេ្រង ន

ល្អៗមកពី

តំបន់ែដល

េ

តំបន់

ករណ៍េនឆនំ២០០៩/១០។

អងគករអប់រ ំពិភពេ

ក/អងគករ េខប– គេ្រមង

យេ្រជើសេរ ើសសិកខកមពីតំបន់

្រសយល និងផ្តល់

ច់

រូបករណ៍ដល់ពួក

ច់

ច់្រសយល និង

ទិភពខពស់ បនទទួល

េ

រូប

យ

រែតករអភិវឌ ្រគូបេ្រង ន

សហគមន៍ទំនងជបនកត់បនថយ
ចំនួនសិស ែណន

្រសយល

បនជេយើង

គត់។

ន់

ន់

ប់

ចរក ផលេធៀបសិស -

្រគូឲយេនក្រមិតមួយែដល

ច

្រគប់្រគងបន និងបនជួយកត់បនថយ
អ្រ

្រតួតថនក់

41

េគរ ំពឹងថគេ្រមង

IBEC នឹងអនុវត្តដូចគន។
អងគករេខប - គេ្រមងសរេសរេឡើងវ ិញពីអនគត

សិស ថនក់

គេ្រមងេនះេ្រជើសេរ ើសសិស ថនក់ទី៩ និង្រគូ

កមមវ ិធីេនះកំពុងបន្ត េហើយ បន

បនេ

ទី៩មកពី

បេ្រង នសហគមន៍ក្លយជ្រគូរដ្ឋ េ

កំណត់នូវក្រមិតទបៃនជំនញ

តំបន់

បណុ្ដ ះប

ះ្រ

យកង្វះខត្រគូបេ្រង ន េ

េ្រជើសេរ ើសសិកខកមមកពីតំបន់

៤១
៤២

អងគករអប់រ ំពិភពេ

យ

ច់្រសយល

ច់

យផ្តល់ករ

្ដ លដល់ពួកគត់ មុនេពលែដល

ែដលេរៀនបនថនក់ទី៩ ជជងទី១២។

្រសយល

ពួកគត់្របឡងចូលេធ្វើ្រគូបេ្រង ន។

អងគករ េខប -កមមវ ិធី MORE

សិកខកម

សិកខកមសិស ជនជតិចមេភទ្រសីពីរនក់

ក របយករណ៍្របចំឆនំរបស់គេ្រមង IBEC ែខតុ

របស់សិកខកមមនក់ៗ។
មិនទន់បន ស់ែវង។

ឆនំ២០១០។

របយករណ៍របស់គេ្រមងសរេសរេឡើងវ ិញពីអនគត, អងគករ េខប ឆនំ២០០៩-១០។

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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42

43

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
មនេគលេ

បេងកើនចំនួន្រគូជនជតិចមេន

កនុងតំបន់ជនជតិ។

្រគូបេ្រង ន
មកពី
សហគមន៍
ចម

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ទទួលបនករឧបតថមភកុងករសិ
ន
ក េនកនុង

គរុេកសលយ និងវ ិ្រកឹតករេខត្ត ចប់

់
សិស េបះបងករស
ិក

ំងពី

ែខធនូ ឆនំ២០០៩។ សិស ទំងពីរេនះបនបញចប់
ករសិក ឆនំទី១េ

យេជគជ័យ និងបនចុះ

េឈមះចូលេរៀនេនឆនំទី២េទៀត។ េបកខជនបីនក់
បែនថមេទៀត(្រសីមនក់ ) បន្របឡងជប់េន

គរុេកសលយ និងវ ិ្រកឹតករេខត្ត េនឆនំ២០១០១១។

25>

ករអភិវឌ

វ ិជជជីវៈ្រគូបេ្រង ន

ចបប់អប់រ ំ ឆន២
ំ ០០៧ ម្រ
ប

២០ ករបណុ ្ដ ះ

្ដ លបុគល
គ ក
ិ អប់រ ំ៖ រដ្ឋ្រតូវបណុ្ដ ះប

្រគូបឋម

្ដ ល

បុគល
គ ិកអប់រ ំ មុនេពល និង/ឬកនុងេពលបេ្រមើ

ករងរ... ្រកសួងទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំ្រតូវ

កំណត់ កមមវ ិធីមូល ្ឋ នស្រមប់បណុ្ដ ះប

និងមធយម
សិក

ករបណុ ្ដ ះប

្ដ លមុនចូលបេ្រមើករងរ៖

រួមមន ករបណុ្ដ ះប

្ដ លមុខវ ិជជសំខន់ៗ

ស្រមប់បេ្រង ន ក៏ដូចជវ ិធី
ទូេទ និងករបណុ្ដ ះប

្រស្ដ ចំេណះដឹង

្ដ លេផ ងេទៀត រួមមន

សិទិក
ធ ុមរ សិទិ្រធ ស្តី និងវបបធម៌។

្ដ ល

បុគល
គ ិក អប់រ ំ... និង

ម្រ

៤៣

ករបណុ ្ដ ះប

២១៖

របយករណ៍្របចំឆនំរបស់គេ្រមង MORE, ឆនំទី២ៃនករអនុវត្ត, អងគករ េខប, ែខមក

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

្ដ ល្រគូបឋមសិក ៖

២០១១។

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

គុណភព និង្របសិទភ
ធ ពៃនករអប់រ ំ៖

េ

រដ្ឋ្រតូវេលើកកមពស់គុណភពៃនករអប់រ ំ... យក

្រសយល ្រកសួងអប់រ ំសិស េរៀនចប់ថនក់ទី៩

ចិតទ
្ត ុក

ចុះេឈមះេធ្វើ្រគូបឋម េន

ក់កុងផ្ត
ន
ល់នូវបេចចកេទសសម្រសប

យ

រែតកង្វះ្រគូបេ្រង នេនតំបន់

់
សិស េបះបងករស
ិក

ច់

គរុេកសលយ និង

និងទំេនើបកនុងករបេ្រង ន និងេរៀនសូ្រត េដើមបី

វ ិ្រកឹតករេខត្ត ជែផនកមួយៃនយុទធ

បទ ្ឋ នជតិអប់រ ំ បទ ្ឋ នជតិបណុ្ដ ះប

ករបណុ ្ដ ះប

្រស្ត៩+២។

ធនឲយបននូវគុណភព និង្របសិទធភព។

្ដ ល

និង/ឬបទ ្ឋ នសមតថភពជតិនឹង្រតូវបន
កំណត់េ

o

យ្រកសួងទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំ្រសប

្ដ ល្រគូមធយមសិក បឋមភូមិ

ភពែដល

ចចូលរួមបន៖ សញញប្រត

មធយមសិក ទូេទ និងករបណុ្ដ ះប

មេគលនេយបយរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក

មុនចូលបេ្រមើករងរពីរឆនំេនឯ

ជតិអប់រ ំ។

សលយមួយកនុងចំេ

ម

ភូមិភគចំនួន០៦ រួមមន
េខត្តបត់ដំបង ៃ្រពែវង
និងេខត្តក
o

ករបណុ្ដ ះប
ករបណុ្ដ ះប

្ដ ល
គរុេក

គរុេកសលយ
ជធនីភំេន ពញ
ែកវ កំពង់ចម

្ដ ល...
្ត ល៖
្ដ លអនុវត្តរយៈេពល១៤

សប្តហ៍ (០៦សប្ដហ៍េនឆនំទី១ និង០៨

សប្តហ៍េនឆនំទី២)

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១
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្របធនបទ
េគលនេយ

ឯក

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

o

់
សិស េបះបងករស
ិក

ករបញច ប់ករសិក ៖ សិស បញចប់ករសិក
នឹងទទួលបនសញញប្រតបណុ្ដ ះប
គរុេកសលយ េ

្ដ ល

យឲយពួកគត់មនលកខណៈ

សមបត្តិ្រគប់្រគន់កុងករេធ្វ
ន
ើជ្រគូមធយមសិក

បឋមភូមិ។
ករបណុ ្ដ ះប
o

ភព

្ដ ល្រគូមធយមសិក ទុតិយភូមិ

ចចូលរួមបន៖ សញញប្រតបរ ិញញប្រត

បនទប់ពីទទួលករបណុ្ដ ះប
បេ្រមើករងរ១ឆនំេនវ ិទយ

o

្ដ លមុនចូល
ថ នជតិអប់រ ំ

(អតីតៈ

គរុេកសលយ)

ករបណុ្ដ ះប

្ដ ល៖

ករបណុ្ដ ះប

្ដ លអនុវត្តរយៈេពល០៤

សប្តហ៍្រតូវបនត្រមូវស្រមប់សិស ្រគប់រូប

o

ករបញច ប់ករសិក ៖ សិស បញចប់ករសិក
្រតូវបន្របគល់សញញប្រតបណុ្ដ ះប

្ដ ល

គរុេកសលយ។ បនទប់មក ពួកេគក្លយជ
និេយជិតរបស់រដ្ឋ និង្រតូវចូលបេ្រង នេន

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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្របធនបទ
េគលនេយ

ឯក

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ម

់
សិស េបះបងករស
ិក

ទូទំង្របេទស។ សញញប្រតេនះ

េចញេ

យ្រកសួងអប់រ ំ េហើយេនេពល

ទទួល សញញប្រតេនះមនសុពលភពអស់

មួយជីវ ិត។
ករបណុ ្ដ ះប

្ដ លកនុងេពលបេ្រមើករងរ៖

មជឈមណ្ឌលគរុេកសលយ និងវ ិ្រកឹតករភូមិភគ
ែតមួយដូចបនេរៀប ប់ខងេលើេនះ ក៏បនផ្ដល់
នូវ ករបណុ្ដ ះប

្ដ លកនុងេពលបេ្រមើករងរដល់

្រគូមធយមសិក បឋមភូមិ។ ្រសេដៀងគនេនះែដរ

វ ិទយ

ថ នជតិអប់រ ំផ្តដល់ករបណុ្ដ ះប

្ដ លកនុង

េពល បេ្រមើករងរស្រមប់្រគូមធយមសិក

ទុតិយភូមិ។េទះបីជករចូលរួមេទៀងទត់េនកនុង

ករបណុ្ដ ះប

្ដ លេនះមិន្រតូវបនត្រមូវស្រមប់

្រគូែដលចូលបេ្រមើករងរក៏េ

យ ក៏ករចូលរួម

េនះ្រតូវ បនេគយកមកពិចរ

ស្រមប់ករ

អភិវឌ

ជីពរបស់្រគូបេ្រង ន ដូចជ ករតេម្លើង

នៈ និង្របក់េបៀវត រ ៍។ ករបណុ្ដ ះប

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

្ដ ល

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

កនុងេពលបេ្រមើករងរ្រតូវេធ្វើេឡើង កនុងអំឡុងេពល
វ ិស មកល និងេផ្ដតេទេលើវ ិធី

26> ្រកមសីល
ធម៌្រគូបេ្រង ន

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ អនុ្រកឹតយ េលខ ១២៦

អន្រក/បក ឆន២
ំ ០០៨ ្រកមសីលធម៌វ ិជជជីវៈ

្រស្ត និងបេចចក

េទស។
បុគល
គ ិក

០៦ជំពូក និង៣០ម្រ

្រកមសីលធម៌្រគូបេ្រង ន្រតូវបនចត់

កំណត់នូវភរកិចចទទួល

ខុស្រតូវេលើករអប់រ ំរបស់្រគូបេ្រង ន តួនទីនិង

ទុកថ ជឧបករណ៍មួយេដើមបីកត់

្រគូបេ្រង ន េធ្វើករែកលម្អសីលធម៌ េសចក្ដីៃថ្លថូរន

ករទទួលខុស្រតូវរបស់ឪពុកម្ដយ និងសិស

បនថយសិស េបះបង់ករសិក ។

ទំនក់ទំនងរ ង ្រគូបេ្រង ន និងសិស ករងរ

េនកមពុជ។

វ ិជជជីវៈរបស់្រគូបេ្រង ន និងករ

ែផ្អកេលើ្រកមសីលធម៌េនះ ្រគូបេ្រង ន

និងគុណភពៃនករបេ្រង នស្រមប់្រគូ្រគប់រប
ូ

េរៀន

កនុងករណីមនកររ ំេ

ក់ទណ្ឌកមម

អនុវត្ត

ភបំពន/ទណ្ឌកមម ង

មេគលវ ិធីដ៏រ ឹងមំេដើមបីជំរញ
ុ

ឲយសិស មកេរៀន េហើយសិស មួយ

កយេលើសិស ។

ចំនួនែដលខ្លច្រគូ បនេបះបង់
ករសិក ។

27>

ករទប់

ក ត់អំេពើសម្លុត/

េបៀតេបៀន

៤៤

បទសមភសន៍ជមួយេ

បញជ ី

េគលនេយបយរបស់អងគករយូេណសកស្ដ
ី ី
ូ ព

ករអប់រ ំបញូច លគន – គំនិតផ្ដួចេផ្ដើមរបស់ Epic

Arts/VSO/MoEYS ឆន២
ំ ០១០: គំនិតផ្តួចេផ្តើម
គំ្រទ េគលេ

កនុងករផ្តល់វ ិធី

្រស្តដល់្រគូ

គរុេកសលយ និងវ ិ្រកឹតករេខត្តកំពត មន

សិកខកម២០០នក់េនកនុងកមមវ ិធី្រគូបឋមរយៈ

េពលពីរឆនំ ែដលនឹងេធ្វើករេនកនុង្រសុកជនបទ។
កនុងចំេ

មសកមមភពេផ ងេទៀត ពួ កេគពិភក

ក អ៊ុង ង៉ូហុក ្របធននយក ្ឋ នមធយមសិក , ៃថងទី១០ កុមៈភ ២០១១ ករ ិយល័យ្រកសួងអប់រ ំ ភនំេពញ។

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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44

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
បេ្រង ន អំពីករ

អំពីករទប់

ក់បញចូ លសិស ទំងអស់េន

កនុងបនទប់េរៀន។ េគលបំណងមួយកនុងចំេ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ម

់
សិស េបះបងករស
ិក

ក ត់អំេពើសម្លុត។

ទំងេនះ គឺេដើមបីេលើកទឹកចិតឲ
្ត យសិកខកមមន
ករទទួល ខុស្រតូវកនុងករទប់
សិស េ

យ

ក ត់អំេពើសម្លុត

រពិករភព ឬខុសែប្លកពី

េគឯង។

28>ទណ្ឌកមម
ងកយ

ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រ ំេលខ ១២៥៨
អយក/្របក ឆន២
ំ ០០៩ ម្រ

នយក

េនកនុងករអនុវត្តជក់ែស្ដង ទណ្ឌកមម ងកយ
េនែតេកើតមនេន

១១ េសចក្ដី

េរៀននន េទះបីជ

ែថ្លងករណ៍អំពីទណ្ឌកមម៖ ទណ្ឌកមម ងកយ

ម្រន្តីអប់រ ំ

មិន្រតូវបនេគ យករណ៍ក៏េ

ទំងផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត ឬអំេពើហិង េលើកុមរ

្រគូបេ្រង ន

េឡើងពីទណ្ឌកមម ងកយ េនេពលែដលខ្លួនេធ្វើ

្រតូវបន

មឃត់េន

កនុងករណីែដល សិស

មិនល្អ ឬមិនេគរពវ ិន័យ

ថ ប័នសិក ។

ក ត់

ទណ្ឌកមមផូវករ
្ល
ឬសកមមភព្របឆំងនឹង្រគូ

នយក

បេ្រង ន ែដលេ្របើទណ្ឌកមម ងកយ។

្រតូវអនុវត្តចំេពះគណៈកមមធិករ្រកុម្របឹក
ះ្រ

កលបងទប់

សិស េបះបង់ករសិក មិ នបនដឹង អំពី

មួយមនឥរ ិយបថ

េដើមបី ែណនំអំពីរេបៀបេ

ខុស។ ្រកុមអប់រ ំរបស់កមមវ ិធី

យ។ កុមរេលើក

យកំហុស

ឆគងរបស់សិស ។

29>
បញជ ី

េគលនេយបយ

កុមរេម្រតីរបស់្រកសួង

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

សិស

កុមរេម្រតីទទួល

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

គ ល់ និងយកចិត្តទុក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

យុទធ

ទំព័រ
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្រស្ត

កុមរេម្រតីមន

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
កុមរេម្រតី

អប់រ ំ ឆន២
ំ ០០៧

បឋមនិង

មនទិសេ

មធយម

េធ្វើករជមួយអនកេប្តជញចិត្ត្រគប់រប
ូ , ជពិេសស

សិក

ឪពុកម្ដយ/

ជេ្រចើន៖

• ករអនុវត្តសិទិក
ធ ុមរេ
គ ល់ជ

យមនករទទួល

កល។

វ ិភគទនេ្រចើន្របេភទ ែដល

អប់រ ំក្រមិតមូ ល ្ឋ ន។

(ខ) អភិវឌ បរ ិ

• ករអនុវត្តេ

្របសិទធភពស្រមប់កុមរ។

សហស វត រ ៍ ចំណុចេ

អភិវឌ ន៍

បរ ិ

ៃនែផនករជតិេដើមបី

ករអប់រ ំ ស្រមប់ទំងអស់គន និងទិសេ

ៃន

ែផនករ វ ិស័យអប់រ ំស្រមប់ករអប់រ ំជតិ។

េ

ចំនួនដល់េទ៥០%ៃន

ពយបលសិស និង យតៃម្ល

(ក)ធនថ កុមរ្រគប់រប
ូ េទ

• ករសេ្រមចបនេគលេ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ក់ចំេពះសមិទិផ
ធ លៃនសិទិម
ធ ូល ្ឋ នរបស់កុមរ

• ករព្រងឹងគុ ណភព និង្របសិទភ
ធ ពៃនករ
យេជគជ័យនូវ្របព័នធវ ិមជឈករ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ចេធ្វើេដើមបី៖
េរៀន និង

ថ នេរៀនសូ្រត្របកបេ

យ

ថ នេរៀនសូ្រតទំងេនះ្រតូវបនចត់ថនក់
យសមធម៌ តុលយភព េសរ ីភព

អហិង
និងផ្លូវ

មគគីភព

និងក្ដីកង្វល់អំពីសុខភពផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត
រមមណ៍។

លកខណៈសមគល់

េរៀនរួមចំែណកកនុងករ

អភិវឌ ចំេណះដឹង ជំនញ ឥរ ិយបថ តៃម្ល និង
សីលធម៌របស់កុមរ េដើមបីឲយពួកេគ
ជមួយគនកនុងភពសុខដុមរមន។
េម្រតីយកចិត្តទុក

ចរស់េន
កុមរ

ក់ចំេពះកុមរេន

េម្រតីគំ្រទដល់ករអភិវឌ កុមរ និងសហគមន៍

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ

76

រដ្ឋ។

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

េម្រតី។
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលអនុវត្តកមមវ ិធី
កុមរេម្រតី៖
បឋមសិក ៖

សិស

កមមវ ិធី

លភពដូចខង

េដើមបីែស្វងរកផលប៉ះពល់ៃន េគល

េ្រកម៖

វ ិធី

១: ករអប់រ ំបញូច លគន

េធៀបរបស់អងគករ យូនីេសហ្វ បន

២: បរ ិ

កុមរេម្រតី ករវ ិភគេ្រប ប



អងគករអូ្រ



អងគករសកមមភពស្រមប់បឋមសិក េន

៣: សុខភព

កមពុជ “េខប”

៤: បរ ិ

៥: ករចូលរួមពីសហគមន៍ និងឪពុកម្ដយ

បនបញចប់ភ្លមៗេនះេទ េហើយករ



អងគករពុទិក
ធ ុ មរ

្រ



អងគករទស នៈពិភពេ

៦: បរ ិ ថ ន



អងគករេស សម័្រគចិត្តេនេ្រក្របេទស



្ត លីសេ្រងគះកុមរ

កុមេម្រតីមនវ ិ

អងគករ ែឃរ អន្តរជតិេនកមពុជ
ក េនកមពុជ

ថ នេរៀនសូ្រតែផនកចិត្ត

គំ្រទដល់

្រស្ត

មិនែមនកុមរេម្រតី។

រូបតថមភ និងសុវតថិភព

ជអកុសល ករ្រ

ថ នេរៀនសូ្រតរ ំេញចេយនឌ័រ

កិចច

េរៀនអំេ

កុមរេម្រតី េធៀបនឹង

យផល(អភិបល

)

វ្រជវេនះមិន្រតូវ

វ្រជវ ទក់ទងនឹង គេ្រមង

ករេធ្វើគំរូ

ង និងវ ិធី

្រស្ត្របមូល

ទិនន
ន ័យ។ ករសិក េនះពិតជមិន
បន ស់ែវង ផលប៉ះពល់ៃនករ

មធយមសិក

កុមរេម្រតីេនះេទចំេពះ



អងគករែភ្លន អន្តរជតិ

ផលប៉ះពល់េលើសូចនករលទធផល



អងគករសកមមភពស្រមប់បឋមសិក េន

សំខន់ៗមួយចំនួន (ដូចជ ចំនួន

កមពុជ “េខប”

ភគរយៃនកុ មរ



បញជ ី

អនុវត្ត

អងគករ ែឃរ អន្តរជតិេនកមពុជ

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ទី១ អ្រ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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យុ០៦ឆនំេនថនក់

្រតួតថនក់ និងអ្រ

េបះបង់

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី


របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

អងគករេស សម័្រគចិត្តេនេ្រក្របេទស

សមិទិផ
ធ លសិក ) ប៉ុែន្ត ករផ្លស់បូរ្ដ
ខ្លះៗ ែដលបនេកើត េឡើងេនកនុង
បរ ិយកស
េន

េរៀន និងករអនុវត្ត

មួយចំនួន។ េទះបីជមន

ករកំណត់យ៉ង

ក៏េ

យ ក៏

របយករណ៍េនះផ្ដល់នូវព័ត៌មនដ៏ គួរ
ឲយចប់

រមមណ៍ និងបង្ហញថ ករ

ិជជមនមួយចំនួននឹង្រតូវេធ្វើ
ផ្លស់បូរជវ
្ដ
េឡើងេន

ែកលម្អបរ ិ
(ករ

កុមរេម្រតីៈ

ថន

េរៀន

្វ គមន៍ចំេពះ កុមរពិករ

ករមនធុងចេ្រមះទឹក ករេ្របើ្របស់
ែផនទី្រគួ

រឲយបនជប់

ប់ជង

េនះ), រ ំេញចេយនឌ័រ (ឧ.ករែបងែចក
កែន្លងបេនទបង់
ស្រមប់កុមរ ី តំ

ច់េ

យែឡក

ងេសមើគន ស្រមប់

កុមរ ីេនកនុងក្លឹបសិស ) េផ្ដតករយក

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ចិតទ
្ត ុក

ក់ខ្លំងេទេលើករអនុវត្ត

បេ្រង ន/េរៀនសូ្រត (ប៉ុែន្ត្រតូវកត់
បនថយអវត្តមន្រគូបេ្រង ន) ករចូលរួម
្របេសើរេឡើងពីកុមរ ឪពុកម្ដយ និង

30> ភ

អប់រ ំ

ចបប់អប់រ ំឆនំ២០០៧ ម្រ
និងភ
ភ

េរៀនសូ្រត៖
ែខមរគឺជភ

២៤ ភ

បេ្រង ន

សហគមន៍េនកនុង

រដ្ឋ

អនកេរៀនសូ្រតែដលមិនេចះភ

ជភ

ផ្លូវករមួយ និងជមុខវ ិជជ

មូល ្ឋ នៃនកមមវ ិធីសិក េន

រដ្ឋែដលផ្ដល់

េរៀន ្របសិនេបើរ ្ឋ ភិបល

ែខមរមកពី្រកុម

ជនជតិភគតិច្រតូវបនកំ ណត់េ

្រស្តវ ិស័យអប់រ ំឆន២
ំ ០០៩-១៣,

កមមវ ិធីព្រងីកករអប់រ ំក្រមិតមូល ្ឋ ន (EBEP) ដំ

អប់រ ំពីរភ

កុមរ

យុ

មិនទន់បន ស់ែវង។

ក់ កលទី២៖ របយពិ និតយេឡើងវ ិញឆនំ២០០៦-២០១០ ស្រមប់ឆនំ២០០៩, ែខសី

២០១០ អងគករ SIDA/ វ ិទយ

ស្រមប់ែផនករអប់រ ំ/អងគករយូេណសកូ, http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/News_And_Events/pdf/2010/SATReviewreport2009.pdf

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

េទេនះ។

យ្របក

សរបស់្រកសួងទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំ។

៤៥

ទីមួយ សិស ្របឈមនឹង

មិនចត់បទបញ
ជ ករគំំ្រទឲយមនករ

ស្រមប់អនកេរៀនភ

ែផនករយុទធ

ែខមរ

ករេបះបង់ករសិក និងមិនមក

នូវករអប់រ ំទូេទ។
ភ

45

េរៀន។

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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ថ នអន្តរជតិ

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
េគល នេយបយទី១៖
ធនថកុមរ
េន

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

០៦ឆនំ

យុ០៦ឆនំ្រគប់រប
ូ បនចូលេរៀន

បឋមសិក

រួមមន្រកុមងយ

រងេ្រគះ ដូចជ កុមរពិករ ជនជតិភគតិច
។ល។ និង
សកមមភពេគលនេយបយ, ឆន២
ំ ០១០៖
នយក ្ឋ នអប់រ ំបឋម បនបេងកើត
ស្ដីពីករអនុវត្តករអប់រ ំពីរភ

ចរែណនំ

ស្រមប់ជនជតិ

ភគតិច។
កុមរជន

េសៀវេភសិក

ករគំ្រទពីថនក់ជតិ

ជតិេដើម

ជនជតិទំងអស់មិនទន់បនបេងកើតេនេឡើយេទ

េគលនេយបយអប់រ ំពិេសសស្ដព
ី ីករអប់រ ំពីរ

ភគតិចេន

ដូេចនះ ករអនុវត្តកមមវ ិធីអប់រ ំពីរភ

ភ

តំបន់

្រគប់្រគន់ និង្រគប់្រជុងេ្រជយេនេឡើយេទ។

ឆន២
ំ ០០៨, ករផ្តលក
់ រអប់រ ំេសមគ
ើ ន ដល់

កុមរជនជតិេដើមភគតិច

(េគលនេយបយែដលមិនមនេនកនុងកមមវ ិធី

៤៦

បទសមភសន៍ជមួយេ

បញជ ី

និងកមមវ ិធី សិក េនកនុងភ

េដើមបីេលើកទឹកចិតឲ
្ត យកុមរចូលេរៀន និងបង្ហញ

ក ញន

ខពង់ ប

េរឿន ករ ិយល័យអប់រ ំពិេសសៃន្រកសួងអប់រ ំ នយក ្ឋ នបឋមសិក

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

មិនទន់

46

ៃថងទី១១ កុមៈភ ២០១១។

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
កលបងទប់

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក )

ត្រមូវឲយមន៖
 ករេរៀបចំ

សហគមន៍ េដើមបីអនុវត្ត

កមមវ ិធីសិក អប់រ ំពីរភ

។

 ករេ្រជើសេរ ើស និងករបណុ្ដ ះប
បេ្រង នអំពីកមមវ ិធីអប់រ ំពីរភ

 ករ្រតួតពិនិតយ និង

ម

្ដ ល្រគូ

។

ន។

 ករ យតៃម្ល និង

 ករផ ព្វផ យព័ត៌មនស្ដីពីកមមវ ិធីអប់រ ំពីរ

ភ

ឲយបនដល់ឪពុកម្ដយ សហគមន៍

នយក ្ឋ ន និង្រកសួងពក់ព័ន។
ធ
កមមវ ិធីអប់រ ំពីរភ

សហគមន៍

អងគករ CARE បនបេងកើត

មនបំណងជួយឲយ្របជជនជនជតិេដើមភគ

ជនជតិ

េ

តិចេចះ

េដើមភគ

ភ

តិច

ចប់

ភ

របស់ICC/CARE

ន និងសរេសរភ

ែខមរ បូកនឹង

(ជនជតិេដើមភគតិច)ផទល់របស់ពួកេគ។

យសហគមន៍ ែដលសិស
ផទល់របស់ពួកេគ និងភ

េរៀន្រគប់្រគង
ចេរៀនបនទំង
ែខមរ។

ំងពីឆនំ២០០២ គេ្រមងអប់រ ំសហគមន៍

ខពង់ បរបស់អងគករ CARE បនខិតខំ្របឹងែ្របង
យ៉ ងខ្លំងកនុងករតស៊ូមតិេដើមបីឲយមនករអប់រ ំពីរ

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ភ

់
សិស េបះបងករស
ិក

េនថនក់ជតិ ស្រមប់កុមរជនជតិភគ

តិច។ គេ្រមងអប់រ ំសហគមន៍ខពង់ បមនអងគភព
ផលិតកមមធនធនផទល់ខួន
្ល និងបនសរេសរ
និងចង្រកងេសៀវេភសិក ពីរភ

ជង២៥

កបល។

31> កមមវ ិធីសិក

្រស្តវ ិស័យអប់រ ំ ឆន២
ំ ០០៩-១៣។

ែផនករយុទធ

សកមមភពេគលនេយបយ ឆន២
ំ ០១០៖ នយក
្ឋ នអប់រ ំបឋមបនបេងកើត

ថនក់បឋម

មិនទន់បន ស់ែវង។

សិក

ចរែណនំសីព
្ដ ី

ករអនុវត្តនូវករបេងកើនករេរៀនសូ្រតស្រមប់
្រកុមពិេសស។

32>

ករអប់រ ំវ ិជជជី

វៈ ឬកមមវ ិធី

េរៀនេធ្វើករ

ចបប់អប់រ ំឆនំ២០០៧ ម្រ
បណុ ្ដ ះប

ថ ប័នរដ្ឋ

្ដ លបេចចកេទស និងវ ិជជជីវៈ៖ ករអប់រ ំ និងឯកជន

និង បណុ្ដ ះប

្ដ លបេចចកេទស និងវ ិជជជី វៈ

ករអប់រ ំេ្រក្របព័នធគឺជកមមវ ិធី
ចំេ

មកមមវ ិធី

ទិភពមួយកនុង

ទិភពននរបស់្រកសួងអប់រ ំ

កនុងករេលើកសទួយជំនញ

ន សរេសរ និង

រួមបញូច លនូវ ល់វ ិជជជីវៈ និងជំនញ ែដល្រតូវ

ជំនញវ ិជជជីវៈ ឲយបនដល់មនុស េពញវ ័យ

បេចចកេទស និងវ ិជជជីវៈរដ្ឋ និងឯកជន

របយករណ៍ឧបសមព័នធសីព
្ដ ីករអភិវឌ ធនធន

បនផ្ដល់េ

យ

ថ ប័នអប់រ ំ និង បណុ្ដ ះប

សហ្រគស សហគមន៍ ្រគួ

បញជ ី

១៩ ករអប់រ ំ និង

្ដ ល

រ ឬកនុងកិចចសហ

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

និងកុមរហួស

យុចូលេរៀន។ េយង

ម

មនុស របស់កមមវ ិធីអភិវឌ ន៍អងគករសហ្របជ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
្របតិបត្តិកររ ង
ប

ថ ប័នអប់រ ំ និង បណុ្ដ ះ

្ដ លបេចចកេទស និងវ ិជជជីវៈ និងសហ្រគស

និង/ឬសហគមន៍ និង្រគួ

រនន។

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ជតិ (UNDP) បនឲយដឹងថ អ្រ

ស្រមប់មនុស េពញវ ័យកនុងចំេ

រដ្ឋកមពុជែដលមន

់
សិស េបះបងករស
ិក

អកខរកមម
ម្របជពល

យុ១៥ឆនំេឡើងេទ មន

ចំនួន៧៦.៣% កនុងឆនំ២០០៧ ែដលបង្ហញពី
ត្រមូវករ កមមវ ិធីទំងេនះ។

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលភគេ្រចើនផ្ដល់កមមវ ិធី
បណុ្ដ ះប

ពិភពេ

្ដ លវ ិជជជីវៈ រួមមនអងគករអប់រ ំ

ក CARE, KAPE, KNKS, KPF, MJP,

MVI, RDA, SK, PIO, MODE, ICC, PVT, CIDC,
DTP, FESIP, NLF, CCBO, Don Bosco, Damnok,
Toek Prey Veng, FDCC, Wattanakpheap, WFC,
SCD, WI, L.CDI, WDA, និងអងគករ Hagar.

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលយ៉ ងតិច៤៣បន

មិនមនព័ត៌មន

អនុវត្តសកមមភពកមមវ ិធីេនកនុងករអប់រ ំេ្រក

កមមវ ិធីអប់រ ំេ្រក្របព័នធទំងេនះ មន

្របព័នធ។ អងគករទំងេនះកំពុងអនុវត្តសកមមភព

ឥទធិពលយ៉ ង

េផ ងៗ កនុងេគលបំណងេដើមបីក

រស់េនៃនអនកទទួលផលរបស់ខួន។
្ល

ងសមតថភព

របស់្រកុម្រកី្រក និង្រកុមងយរងេ្រគះ កនុងករ
េលើកកមពស់

បនកំណត់ េ

ម អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

ទំងេនះផ្ដល់ករ បណុ្ដ ះប

្ដ លវ ិជជជីវៈ និង

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

យអងគករមិនែមន

រ ្ឋ ភិបល៖
េពញវ ័យបនែកលម្អជំនញ

ន និង

សរេសរ និង២)សិស អកខរកមមេកមងៗ

ស់ ែដល

ឆនំ២០១១

ថ នភព

១)អនកចូលរួមអកខរកមមស្រមប់មនុស

ជំនញកុំពយូទ័រ េដើមបីឲយ្របកដថ ្រកុមេគលេ
របស់ពួកេគេរៀនបនជំនញចបស់

េទេលើ

ប៉ុែន្ត ែផនករ ីក ចេ្រមើនសំខន់ពីរ្រតូវ

ថ នភពរស់េនរបស់ពួកេគ។

ភគេ្រចើនកនុងចំេ

បញជ ី

មួយបង្ហញថ

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

្រតូវបន

នឹងជួយឲយពួកេគមនជេ្រមើស្របកបរបរចិ ញចឹម
ជីវ ិត្របេសើរេឡើង។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

ន និងសរេសរ ស្រមប់មនុស េពញវ ័យ

និងកុមរហួស
េស

្រទ្រទង់

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើន រួមមន

ទក់ទង

មូលនិធិកុមរពិករ អងគករកមពុជមនចីរភព

អងគករេខប អងគករណ័រេវ ៉សេ្រងគះកុមរ

និងអងគករ ពុ ទិក
ធ ុមរ បនផ្ដល់កមមវ ិធីបំប៉ន

បែនថម។ SC ក៏បនផ្តល់មុខវ ិជជសំខន់ៗ ដូ ចគន
គណិតវ ិទយ ភ
ែផនករយុទធ

សិស

ឧទហរណ៍ កមមវ ិធីបំប៉នបែនថមរបស់អងគករ េខប

បឋមនិង

ស្រមប់កុមរែដលមនត្រមូវករេរៀនសូ្រត

អនុវ ិទយ

ពិេសស ែដលឧបតថមភដល់្រកុមេរៀនសូ្រត

ល័យ

ស្រមប់កុមរែដល្របឈមនឹងករ្របឡងធ្លក់

មភូមិ

និងេបះបង់ករសិក ។

ែខមរ និងអង់េគ្លស)។
្រស្តវ ិស័យអប់រ ំរួមមនកមមវ ិធីចុះ

េឈមះចូលេរៀនជថមី

៤៧

យុចូលេរៀន។

េរៀន

33> ករបេ្រង នគួរ

បំប៉នបែនថម/មុខវ ិជជ

សិស េបះ

កមមវ ិធីទំងេនះនឹងព្រងឹង ព្រងីកមជឈមណ្ឌល

ចេន្លះឆនំ២០០៥ និង២០០៨ កុមរ

បង់ថនក់

េរៀនសូ្រតេនសហគមន៍ ប

៦៨០០០នក់បនមកចូលេរៀនជថមី

របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីករអប់រ ំឆនំ២០០៩, ភពជៃដគូអប់រ ំៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែខសី

្ណ ល័យ និងកែន្លង

២០១០,

http://www.nepcambodia.org/userfiles/2009%20Education%20NGO%20Report%20August%2023%202010-%20Final.pdf ៃថងទី០៩ កុមៈភ ២០១១។
បញជ ី

47

រដ្ឋ។

ចំនួ១៦បនអនុវត្តថនក់អកខរកមម េដើមបីែកលម្អ
ជំនញ

ក់បញូច លជថមីេទកនុង

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
មនបំណងផ្ដល់ឲយសិស ថនក់បឋមសិក

បឋមសិក

នូវលទធភពៃនករចូលេរៀនជថមីេនថនក់ទី៣

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

នេសៀវេភ និងបេងកើនសមតថភពបុគគលិក

េន

រ

រ

រពិភពេ

ក –កមមវ ិធីផល
្ដ ់

េរៀន(SFP) និងកមមវ ិធីរបប

ម

កមមវ ិធីផល
្ដ ់

បឋមសិក

េពល្រពឹក្រពលឹមស្រមប់ សិស ថនក់ទី១-៦្រគប់រប
ូ

ពិតជ

េន

ជពិេសស ស្រមប់ថនក់ទី២ដល់ទី៤

រ

ម

ម

េគលេ

េរៀនរួមមន
។ កមមវ ិធីរបប

រ
រ

មួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិចំនួន៥

យកេទផទះផ្ដល់េទឲយកុមរថនក់ទី៤-៦ ពីេ្រពះ

និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកចំនួន១០

កុមទំងេនះគឺជកុមរែដលងយ្របឈមបំផុត

និងសមតថភពៃលលកេ

មិនេទៀងទត់។

េទនឹងករេបះបង់ករសិក

កមមវ ិធីទំងេនះមនបំណងបេងកើនភពរ ឹងមំ

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី

ះ្រ

របយករណ៍ពក់ក

យរបស់្រគួ

48

សិស

រយកេទផទះ(THR)ឆន២
ំ ០០៩។ េធ្វើករជ

49

៤៨

កុមរ ី។

កមមវ ិធីេសប ង

ករផ្ដល់

យ

េជគជ័យ កនុងេនះ៦១.៦% គឺជ

NFE។

និងទី៦។

34>

បឋមសិក ្របកបេ

រ

្ដ ល្រតីមសៃនែផនករយុទធ

ករផ្ដល់

រេន

ម

ចកត់បនថយអ្រ

ែដលមន

េរៀន
េបះបង់

នុភពចមបងមកេលើកុម

និងកុមរ ី ចេន្លះ១.៨% និង២.៧%។
អ្រ

ឬករចូលេរៀន

េបះបង់ស្រមប់កុមរ ីមន

និននករ្រសេដៀងគន ប៉ុែន្តសំខន់

្រស្តអប់រ ំ និងករអនុវត្តកមមវ ិធី្រទ្រទង់វ ិស័យអប់រ ំឆនំ២០០៦-

២០១០http://www.moeys.gov.kh/DownLoads/Publications/MTR_Report_finalDraft120109_en.pdf

៤៩

កមមវ ិធីេសប ង

រពិភពេ

កមនបំ ណងសហករជិតសនិទធជមួយ

េគលបំណងៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករេនះគឺេដើមបីព្រងឹងសមតថភពថនក់ជតិ
កមមវ ិធី
ឯក

បញជ ី

កុមរេម្រតី
រេយង៖កមមវធីផ្តល់

មរយៈករចូលរួមេ
រេន

ជញធរពីថនក់ជតិេន្រកសួងអប់ រ ំ រហូតដល់រដ្ឋបលអប់រ ំថនក់េខត្ត និង្រសុក។
មរយៈករបណុ្ដ ះប

្ដ លបុគគលិកថនក់េខត្ត និង្រសុកេនកនុងករ្រគប់្រគងកមមវ ិធីផ្ដល់

យផទល់កុងករ្រគប់
ន
្រគង និងករអនុវត្តកមមវ ិធីេនះ (ករេ្រជើ សេរ ើស

េរៀនរបស់កមមវ ិធីេសប ង

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

រពិ ភពេ

កលបងទប់

េរៀន និងករកន់កប់

ករ្រគប់្រគងសមភរៈេ្របើ្របស់ និងករ្រតួតពិនិតយ)។

កេនកមពុជ ឆនំ២០០០-២០១០៖ ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់េលើវ ិធី

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

រេន

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

្រស្តច្រមុះ, ែខវ ិចឆិក ២០១០ DARA/WFP.
,

ទំព័រ

85

្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
ងយរងេ្រគះ

មរយៈអន្ត គមន៍ជំនួយេសប ង

រែដលកំណត់េគលេ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

កុមរសរុបចំនួន៤៨២,៩៨១នក់ែដលទទួលផល

្របេយជន៍ពីកមមវ ិធី ទំងេនះេនឆនំ២០០៩ ថយចុះ

។

ពី៦១០,០០០នក់ េ
ទំនិញ និង

យ

រែតកង្វះមូលនិធិ,

ែតេនថនក់ទី៤ និងទី៥ប៉ុេ

្ណ ះ េនកនុង

ករណីទំងពីរេនះមនករកត់សមគល់
េ្រចើនជងនិននករទូេទ។ េនះគឺជ

រេឡើងៃថ្ល។

សូចនករដ៏សំខន់មួយ េហើយ
លទធផលេនះ បង្ហញថករផ្ដល់
រេន

េរៀនមនឥទធិពល

វ ិជជមនេទេលើសិស និងឆនទៈ

(និងសមតថភព)របស់ឪពុកម្ដយសិស

35>

ករគំពរសុខ

ភពកុមរ

ចបប់អប់រ ំឆនំ២០០៧ ម្រ

៤១ សិទិរធ បស់អក
ន

េរៀនសូ្រត និងបុគល
គ ក
ិ អប់រ ំកនងករទទួ
លបនករ
ុ

ពិនិតយសុខភព៖ អនកេរៀនសូ្រត និងបុគល
គ ិកអប់រ ំ
េនកនុង

ថ ប័នអប់រ ំែដលមន

សិស

ករពិនិតយសុខភពេន

្រគូបេ្រង ន

ឧបតថមភេ

កនុងករេរៀនបន្ត។

េរៀនភគេ្រចើន

យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។

បុគល
គ ិក

ជញប័ណ្ណ្រតឹម្រតូវ

មនសិទិទ
ធ ទួ លបនករពិនិតយសុខភព។
ចរែណនំអំពីករពិនិតយសុខភព្រតូវ

៥០

កមមវធីផ្តល់

រដល់

េរៀនរបស់កមមវ ិធីេសប ង

រពិភពេ

ក ឆនំ២០០០-២០១០៖ ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់េលើវ ិធី

្រស្តច្រមុះ, ែខវ ិចឆិក ២០១០ ពី

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp230142.pdf
បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
កំណត់ េនកនុង្របកសរួម េ

េគលនេយបយសុខភពេន

មនេគលេ

េរៀនរបស់

ឆន២
ំ ០០៦

ដូចតេទ៖

(ក) េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ

ថ នភពសុខភព

របស់សិស និងសិកខកម្រគូបេ្រង នមុនចូល
បេ្រមើករងរេនក្រមិតអនុវ ិទយល័យ និង
វ ិទយល័យ និងបុគល
គ ិកអប់រ ំេនកនុង

ថ ប័នអប់រ ំ

និងឯកជនទំងអស់ និងសហគមន៍នន។
(ខ) ព្រងឹងសមថភព និងជំនញចំបច់របស់
សិស និងសិកខកម្រគូបេ្រង នមុនចូលបេ្រមើ

ករងរេនក្រមិតអនុវ ិទយល័យ និងវ ិទយល័យ
និងបុគល
គ ិកអប់រ ំេនកនុង

បញជ ី

ថ ប័នអប់រ ំរដ្ឋ និង

សិស

េគលនេយបយសុខភពេន

្រគូបេ្រង ន

ត្រមូវករេ្រចើនដូចខងេ្រកម៖

េនកនុង

 ផ្តល់េស បេ្រមើសុខភព

រដ្ឋ និង

 ព្រងឹងករផ្តល់ថនំ ៉ ក់

ឯកជន

 ព្រងឹងអន្ត គមន៍ទន់េពលេវ

ថ ប័នអប់រ ំ

រធរណៈ និង

េទេលើករ

ថ ប័នអប់រ ំឯកជន។

 ព្រងឹងករ្រគប់្រគងេលើសំពធផ្លូវចិត្តនិងផ្តល់
េស ្របឹក ដល់សិស ។

 េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករផ្តល់

កនុងជីវ ិត្របចំៃថង។

េរ ើស

កលបងទប់

ំងដល់សិស ។

 េលើកទឹកចិត្តដល់ករបេងកើតក្លឹបសុខភពេន

មរយៈកមមវ ិធីផ្តល់

ររូបតថមភ
រ

ម

និងេលើកទឹកចិតស
្ត ិស ឲយេចះេ្រជើស

យៃចដនយ និងជំងឺេផ ងៗ

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

ធរណៈ។

បងកជំងឺឆ្លង និងជំនួយបនទន់ ។

ដល់សិស

ក ត់េ្រគះថនក់េ

េរៀនមន

មរយៈកិចចសហករ

ជមួយេស សុខភព

ឯកជនទំងអស់ និងសហគមន៍ េនកនុងករ
ទប់

់
សិស េបះបងករស
ិក

យ្រកសួងទទួល

បនទុកែផនកអប់រ ំ និង្រកសួងសុខភិបល។

្រកសួងអប់រ ំយុវជននិងកី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

រមនសុខភព និងសុវតថិភព។

េនកមពុជ ែខកកក
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ិ ី
(គ) េលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់ឱកសដល់អនកែដល

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

 ែកលម្អ និងបេងកើនកមមវ ិធីសុខភពមត់េធមញ។

ពក់ព័នទ
ធ ំងអស់ ជពិេសសសហគមន៍ េដើមបី
ឲយមនករចូ លរួមកន់ែតេ្រចើនេឡើងកនុងករ

សមសភពរងៃន

(ឃ) បេងកើនករយកចិត្តទុក

្រតូវបន្រគប់្រគងេ

េលើកកមពស់សុខភពេន

េរៀន របស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី

េរៀន

ក់េទេលើភពែដល

ចទទួលបនេស អប់រ ំសុខភពេសមើគន

រូបតថមភ និងសុខភពេន

េន

យនយក ្ឋ នសុខភិបល

ែដលមនករគំ្រទបេចចកេទសពី

នយក ្ឋ នមួយចំនួនរបស់្រកសួងសុខភិ បល។

ស្រមប់អនកពក់ព័នធ្រគប់រប
ូ ។

ទក់ទងនឹងេស

រូបតថមភ និងសុខភពមន

កមមវ ិធីជេ្រចើន ែដលកមមវ ិធីនីមួយៗមនៃដគូ

អនុវត្តេផ ងៗគន ែដលរួមបញូច លគនជកមមវ ិធី
រូបតថមភ និងសុខភពេន

េរៀនថនក់

ជតិ។

 កមមវ ិធីកមចត់ដងកូវ្រពូនថនក់ជតិ្រតូវបនស្រមប
ស្រមួលេ

យមជឈមណ្ឌលជតិជំងឺ្រគុន

ចញ់។

 កុមរ ីកនុងក្រមិតអនុវ ិទយល័យែដលមន

យុ

េលើសពី១៥ឆនំទំងអស់្រតូវបនកំណត់ជអនក

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក
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ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

ទទួលផលពីកមមវ ិធីថនក់ជតិកុងករផ្ត
ន
ល់

ឱសថែដលមនជតិែដកដល់កុមរ ីសថិតកនុង

វ ័យបន្តពូជ។ ឳសថែដលមនជតិែដកេនះ
្រតូវបនផ្តល់េ

យកមមវ ិធី

ជតិ និង្រតូវបនផ្តល់បន្តេ

រូបតថមថ
ភ ន ក់
យ្រគូបេ្រង ន

កនុងេខត្តចំនួន១០ ។

 នយក ្ឋ នឱសថបងករស្រមបស្រមួលេ
ផទល់េលើកមមវ ិធី២ជមួយ

យ

េរៀន:

(១) កមមវ ិធីេលើកកមពស់សុខភពមត់េធមញ
ែដលគំ្រទេ

យវ ិស័យឯកជន និង

(២) កមមវ ិធី សុវតថិភពផ្លូវថនល់ែដលសហករ

ជមួយ្រកុមសមតថកិចចច ចរណ៍។

កមមវ ិធីទំងពីរេនះ្រតូវបនអនុវត្តទូលំទូ

យ

េន ជធនីភំេន ពញ និងទី្របជុំជននន។
 នយក ្ឋ នេលើកកមពស់សុខភពេធ្វើករជមួយ
កនុងេខត្តបួនេដើមបីេលើកកមពស់

រ

ែដលមនអនម័យ និងសុវតថិភពែដលផ្តល់

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី
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មរយៈ

36>
ជង

ថនក់េរៀន/េ ង
បំណិនជីវ ិត

េគលនេយបយ
វិ

កុមរេម្រតីឆន២
ំ ០០៧

លភពទី៣ សុខភព សុវតថិភព និងករ

ករពរដល់កុមរ :

សិស

េដើមបីធនថកុមរទំងអស់ែដលកំពុងទទួល

និងអនុវ ិទយ

ករអប់រ ំ្រតូវបនយកចិតទ
្ត ុក

ល័យ

បុគល
គ និង

ក់ និងគំ្រទពី

់
សិស េបះបងករស
ិក

51

ជីវករលក់

រ។

េគលនេយបយេនះធនបននូវសុវតថិភព
រសុវតថិភព ទឹក

ក្រមិត
បឋមសិក

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

អនម័យកនុង
បរ ិ

រកនុង

ថន

្អ ត និងល័កខ
ខ ័ណ្ឌ

ករ្រគប់្រគងេលើករលក់
ករគំពរសុខភពកុមរ និង
មនសុវតថិភព។

ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់េដើមបីេធ្វើឲយ

ពួកេគមនសុខភពល្អ សុវតថិភព និងករពរ
ពួកេគពីអំេពើ ហិង កនុង

្រគួ

រ និងសហ

គមន៍។

អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនគំ្រទេគល
នេយបយេនះ (ដូចជ SCA, MJP, OEC,
UPWD, Nomad, ICC,MODE, COES, KYA,
CDRCP, VFC, PNKS, KAFDOC, REDA, SCD)

៥១

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី

, របយករណ៍សេងខបស្ដីពីករព្រងឹ ងវ ិស័យអប់រ ំេឆ្លើយតបេទនឹងកមមវ ិធីសុខភព

រូបតថមភ និងកមមវ ិធីេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍េន

http://www.moeys.gov.kh/Includes/Contents/Icha/Summary%20Report%20on%20Strengtening%20the%20education%20sector%20response.pdf ៃថងទី២៤ កុមៈភ ២០១១។
បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី
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អ
ថ ធបបយ
ិ
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ិ

់
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ិក

ែដលសថិតកនុងេខត្តកំពង់ចម បត់ដំបង រតនគិរ ី
ភនំេពញ មណ្ឌលគិរ ី កំពង់ធំ េសៀម ប កំពត

្រកេចះ និង

52

្វ យេរៀង។

េគលនេយបយអភិវឌ ន៍កមមវ ិធីសក
ិ របស់
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី

២០០៥-២០០៩

(មិន្របកដថេតើេគលនេយបយេនះ្រតូវបន

រដ្ឋ

បំណិនជីវ ិតមូល ្ឋ ន្រតូវបន

ក់បញចូ លេទកនុង

កមមវ ិធីសិក ស្រមប់ករអប់រ ំក្រមិតបឋមសិក

និងអនុវ ិទយល័យ EEQP/ADB បនបេងកើតេសចក្តី

ែកស្រមួល េហើយមកទល់េពលេនះេនែតមន

ែណនំមួយអំពីបំណិនជីវ ិតែដលមន្របែហល

សុពលភពឬយ៉ ង

២០០ ្របធនបទរួមមនសុខភព សងគម និង

េសនើឲយ

េនះេទ) ជំពូកទី៤

ក់បញូច លនូវបំណិនជីវ ិតេទកនុងមុខវ ិជជ

នីមួយៗ រយៈេពលពី ២ េទ ៥ េម៉ ងកនុងមួយ
សប្តហ៍។

៤.២ មូល ្ឋ ន្រគឹះៃនបំណិនជីវ ិតទំងអស់
មនជ

ទិ៍ អក រ

្រស្តែខមរ និងគណិតវ ិទយ

វ ិជជជីវៈ ែដល្រតូវបនទទួល
អប់រ ំយុវជន និងកី

គ ល់េ

យ្រកសួង

។

េសៀវេភែណនំមួយនឹង្រតូវបនបេងកើតេឡើង
ស្រមប់្របធនបទទំងេនះ។

េហើយករបេ្រង នមុខវ ិជជទំងេនះជេគលេ

៥២

របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីករអប់រ ំឆនំ២០០៤, ភពជៃដគូអប់រ ំៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល, ែខសី

២០១០,

http://www.nepcambodia.org/userfiles/2009%20Education%20NGO%20Report%20August%2023%202010-%20Final.pdf ៃថងទី០៩ កុមៈភ ២០១១។
បញជ ី
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អ
ថ ធបបយ
ិ
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ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

សំខន់ស្រមប់ករអប់រ ំក្រមិតបឋមសិក កនុង
រយៈេពលបីឆនំដំបូងៃនករសិក ។

៤.៤ េដើមបីរក ភពសុីសង្វក់គននឹងេគល
នេយបយ EFA

នន្រតូវបនរ ំពឹងថ

នឹងបេងកើតភពជៃដគូជមួយឪពុកម្តយ
សហគមន៍មូល ្ឋ នរបស់ពួកេគ អងគករ
សហគមន៍និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេដើមបី

ផ្តល់កមមវ ិធីបំណិនជីវ ិតមូល ្ឋ នបែនថមែដលនឹង
ផ្តល់ឲយសិស នូវជំនញឯកេទសរួមមនទីកែន្លង
និងករបណុ្ត ះ ប

្ត លវ ិជជជីវៈមូល ្ឋ ន។

កមមវ ិធីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើន

យុវជន

្របធនបទ

ចរួមមន ករជួសជុលយនជំនិះ

(ឧទហរណ៍ AFESIP, CARE, Khmer Ahimsa,

ជំនញកសិកមម េដរប៉ ក់ ករចំអិន

RAO, APESCA, BSDA, WE, Hagar, and KAPE)

ផ ិត ជំនញកុំពយូទ័រ ។ល។

ផ្តល់សកមមភពបំណិនជីវ ិតេដើមបីេធ្វើេលើកកមពស់
ករងរអប់រ ំេ

យេ្របើករផ្តល់អំ

ករណ៍េគល និង

រ ករ

ំ

ចជេគល

ចឲយសិស េ្រជើសេរ ើសនូវអ្វី

ែដលពួកេគចង់េរៀន។

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
៣៧.សកមមភព

កមមវ ិធីសិក បែនថម

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនបនបេងកើត

សិស ពី

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលេធ្វើករជមួយ

ក្លឹបយុវជន និងកុមរ (ឧ. អងគករសេ្រងគះកុមរ

ថនក់ទី១

យុវជនបង្ហត់ជំនញដល់កុមរ េនេពលែដល

អងគករទស នៈពិភពេ

ដល់១២

ពួកេគចូលរួមជអនកសម័្រគចិត្តកុនងសហគមន៍

ក អងគករវ ីនរ ៉ក់ និង

អងគករមូលនិធិកុមរកមពុជ) េដើមបីឲយកុមរេន
េ្រក

បនបន្តករសិក

និងផ្តល់អំ

ច

ដល់ពួកេគជមួយនឹងជំនួយបន្តិចបន្តួចេដើ មបីែក
លម្អ

េរៀន និងសហគមន៍របស់ពួកេគ។

របស់ពួកេគ។ កនុងឆនំ២០០៦ អងគករ និងក្លឹបែដល

ដឹកនំេ

យយុវជន និងកុ មរ្រតូវបនកំ ណត់

េនទូទំង ២៤េខត្ត្រកុងៃន្របេទសកមពុជ។

ចប់

ំងពីេពលេនះមក អងគករមិនែមន

រ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនេទៀតបនគំ្រទដល់កុមរ និង
យុវជនេដើមបីបេងកើតក្លឹបថមីៗ។ សកមមភពៃន
សមគមទំងេនះរួមមនវគគបណុ្ត ះប
ជអនកដឹកនំ ករែថទំ

្ដ លភព

មផទះ (ស្រមប់អនកមន

ផទុកេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍) ករគំពរ

សុខភពេនក្រមិតបឋមសិក

កមពស់សិទិក
ធ ុ មរ ករ្រតួតពិនិតយ
សកមមភពរ ំេ

និងករេលើក
ម

ន ល់

ភបំពនេលើកុមរ ករក

ង

សមថភពដល់សមជិកក្លឹប និងករេរៀបចំថនក់
អកខរកមម។

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ែផនកេនះសំេ

េលើ

េរៀនែដលគំ្រទេ

់
សិស េបះបងករស
ិក

យ

៣៨. ករចូលរួម

ចបប់េបះេឆនតឆន២
ំ ០០៧ ជំពូក៣៦ សិទិធ និង

របស់សហគមន៍

ភរកិចទ
ច ទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ ំរបស់ឳពុក

េរៀនក្រមិត

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលមនសមគម

ម្តយ និងសហគមន៍ បញ
ជ ក់ចបស់ពីតួនទី

បឋមសិក

ម

និងករទទួលខុស្រតូវរបស់សមគមម

បិ

និងអនុវ ិទយ
ល័យ និង

សិស ៖

សហគមន៍
 ឧបតថមដល់ករ

ងសង់

េរៀន

បិ

សិស ដ៏សកមម។ សកមមភពននេផ្តត

េលើករៃរអងគសថវ ិកេដើមបីអភិវឌ

ងសង់

េរៀន។
សមជិកភពជទូេទរួមមនម្រន្តីមូល ្ឋ ន និង
សមជិកសហគមន៍ដ៏សកមម។

និងករែថទំ

 ៃរអងគសថវ ិក
 សុវតថិភពសមភរៈេន

េរៀន

 ផ្តល់ថវ ិកដល់្រគូបេ្រង ន្រកី្រក

 េធ្វើយុទន
ធ ករចុះេឈមះចូលេរៀន
 េលើកទឹកចិត្តកុមរែដលមន

យុ០៦ឆនំ

ឲយចុះេឈមះចូលេរៀនទន់េពលេវ


ម

នករសិក របស់សិស

 េលើកកមពស់ករយល់ដឹងកនុងសហគមន៍អំពី
តៃម្លៃនករអប់រ ំ និង

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
 ព្រងឹងទំនក់ទំនងរ ង
និងសហគមន៍។

វិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

េរៀន

53

េគលនេយបយ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

កុមរេម្រតីឆន២
ំ ០០៧

លភពទី៥ ករចូលរួមរបស់សស
ិ
្រគួ

និងសហគមន៍កុងករ្រគប់
ន
្រគង

សិស

រ

្រគួ

េរៀនមូល

ករចូលរួមរបស់សហគមន៍ទំនងជសកមមជងេគ
រ

សហគមន៍

េនកនុង

េរៀនែដលគំ្រទេ

យអងគករមិន

ែមនរ ្ឋ ភិបល

្ឋ នរបស់ពួកេគ។ ករចូលរួមមនដូចខងេ្រកម

:


្របមូលករងរ និង
េដើមបីយកមក



ន ៃដរបស់សិស

ំងពិព័រណ៍សហគមន៍

េរៀបចំសកមមភពសងគម ឬសកមមភព្របមូល
ផ្ដំុេដើមបីឲយសហគមន៍មនចំ

េលើ

៥៣

បទសមភសន៍ជមួយេ

បញជ ី

រមមណ៍

េរៀន



ករបេងកើត្រកុម្របឹក សិស និង



ករបេងកើតយុទធ

ក េព្រជ ប៊ុ

ប់

្រស្តែដល

េរៀន

ច

្ណ ្របធននយក ្ឋ នអប់រ ំបឋមៃន្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

, ភនំេពញ ៃថងទី១១ កុមៈភ ២០១១។
េនកមពុជ ែខកកក
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្របធនបទ

ឯក

េគលនេយ

្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
ជួយដល់្រគួ

កមមវ ិធីេនះ្រតូវបនរួមគនគំ្រទេ

សហគមន៍

យ្រកសួងអប់រ ំ

កុមរ្រគប់

និងភពជៃដគូអប់រ ំៃនអងគករ

យុចូល

មិនែមនរ ្ឋ ភិបលេនកមពុជ(NEP Cambodia)

មនជ

់
សិស េបះបងករស
ិក

និងសហគមន៍

យុទន
ធ ករស្រមប់ករអប់រ ំជសកល
យុវជន និងកី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

ទិ៍អងគករ (GCE Cambodia, Aide et

េរៀន

GCE
បនចប់េផ្តើមេនទូទំងពិភពេ

កកនុងឆនំ១៩៩៩

្របេទសកមពុជបនចូលជសមជិកកនុងឆនំ២០០៧
េ

យេធ្វើករេឆពះេទរក EFA ២០១៥។

េនឆនំ២០០៩ ្របជពលរដ្ឋ៥០០០នក់
បនចូលរួមកនុង្រពឹតិក
្ត រណ៍ GCE
េនកមពុជ។

Action, VSO, World Vision, RAO, DAC, Hagar,
Plan, Dycfec និង UNESCO) េធ្វើករេដើមបីផ្តល់ព័ត៌

GCE េរៀបចំ្រពឹតិក
្ត រណ៍យុទធនករ្របចំឆនំ។

មនដល់សហគមន៍អំពីសិទិធ និង EFA របស់

ស្រមប់ឆនំ២០១០ យុទន
ធ ករេនះេផ្តតេលើហិរញញ

ពួកេគ កត់បនថយ

វតថុអប់រ ំ និងសិកខ

និភ័យៃនសុខមលភព

កុមរ និងេដើមបីេលើកកមពស់ករផ្លស់បូរជ
្ត

វ ិជជមនកនុងសហគមន៍ កត់ បនថយសិស ្រសី
េបះបង់ករសិក

មប

្ត េខត្តជេ្រចើន

ែដលផ្តល់ព័ត៌មនអំពីហិរញញ វតថុ

ធរណៈដល់

អនកពក់ព័នធ។ កនុងឆនំ២០១១ GCE នឹងេផ្តតេលើ

ករអប់រ ំរបស់កុមរ ី និង្រស្តី។

និងេដើមបីេលើកកមពស់សេម្លង

សកមមភពកនុង្រពឹតិក
្ត រណ៍េនះនឹង្រប្រពឹត្តេទកនុង

របស់កុមរ ី និ ង្រស្តី។

េគលបំណងេលើកកមពស់ EFA ។
ទម្លប់អនុវត្ត
៣៩.
បញជ ី

មវបបធម៌

យុេរៀបករ

ចបប់

ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ

រ

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

ពលរដ្ឋ
កលបងទប់

ជ្រទឹសី្ត និងេយងេទេលើចបប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

ពហ៍ពិពហ៍
ឆនំ២០១១

ទំព័រ
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បយឬកមវម ធ
ិ ី
្រតូវបនអនុម័តេ

យរដ្ឋសភៃនកមពុជេនៃថងទី

54

១៧ ែខកកក

ឆនំ១៩៨៩

មនេគលេ

ករពរ

គួែតមិនមនផលប៉ះពល់ដល់ករេបះបង់ករ

េរៀបចំ

សិក េនះេទ ដ ប

េនះពិតជមនផលប៉ះពល់ដល់ករ

សិស េនះមិនេលើស

េនេពលេកមង្រសីដល់វ ័យេរៀបករ ជទូេទពួកេគ

ពហ៍ពិពហ៍។

ពហ៍ពិពហ៍មួយ្រតូវបន

អនុញញតស្រមប់បុរសែដលមន
ឆនំេឡើង និង្រស្តីែដលមន

់
សិស េបះបងករស
ិក

យុ ឬមនៃផទេពះ។ េទះបីជយ៉ ង

និងធនសមភពប្តី្របពនធកុង
ន

ជំពូក៥ និយយថ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

េបះបង់ករសិក
មនទិនន
ន ័យជក់

េបើេទះបីជមិន
ក់

មួយ

សថិតកនុងថនក់ទី៨ ឬទី៩ េហើយឳពុកម្តយែតងែត

បង្ហញពីផលប៉ះពល់េនះក៏េ

កមមវ ិធីេនះបននំេទដល់ករបេងកើតគណៈកមមធិ

CCWCs េទើបែតបេងកើតនេពលថមីៗ

េរៀបចំឲយពួកេគេរៀប

យុចប់ពី២០

ពហ៍ពិពហ៍ស្រមប់េកមង្រសី

យ។

ពហ៍ពិពហ៍។

យុចប់ពី១៨ឆនំ

េឡើង។ កនុងករណីពិេសសេពលែដលបុរសមន
យុេ្រកម២០ឆនំនិង/ឬ ្រស្តី

ពហ៍ពិពហ៍

យុេ្រកម១៨ឆនំ

ច្រតូវបនអនុញញត កនុងករណី

មនករ្រពមេ្រព ងពីឳពុកម្តយ ឬ

55

ពយបល ្របសិនេបើ្រស្តីេនះមនៃផទេពះ។
៤០. ករមនៃផទេពះ

៥៤

កមមវ ិធីសទ
ិ ិក
ធ ុមរធនបននូវសិទិរធ បស់កុមរ

្រស្តីកុងវ
ន ័យ

ដក្រសង់េចញពីេសៀវេភចបប់កមពុជ, ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ, គេ្រមង UNDP, CMB96-005 េគហទំព័រ

http://bno.com.kh/Cambodia%20Laws/100_LAW_Marriage%20and%20Family%20Law,%20Eng.pdf ៃថងទី១៥ កុមៈភ ឆនំ២០១១។

៥៥

http://bno.com.kh/Cambodia%20Laws/100_LAW_Marriage%20and%20Family%20Law,%20Eng.pdf
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្របធនបទ
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្រកុម

រ

េគលេ

បយឬកមវម ធ
ិ ី
និងករគំ្រទដល់ម្តយ។

បន្តពូជ

ករឃុំសងកត់ស្រមប់្រស្តី និងកុមរ (CCWC)

ជពិេសស

ចំនួន១៣០ ។ សមជិករបស់ពួកេគ្រតូវបន

ជមួយ

បណុ្ត ះប

្រគួ

រ

ែដលងយ
រងេ្រគះ
កុមរសថិត
កនុងត្រមូវ

ករករ
ករពរ

ពិេសស
និងអនក
ែដលរស់
េនជមួយ
េមេ គ

៥៦

្ត លេលើបញ
្ហ កុមរ ្រស្តី និងសងគម។

មិនមនេគលនេយបយ

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

់
សិស េបះបងករស
ិក

56

េហើយេគមិនទន់ដឹងថ

ថ ប័នេនះនឹង

មន្របសិទធភពក្រមិត

កនុងករគំ

្រទសិស ្រសីេនេឡើយេទ។

មឃត់េកមង្រសីមិន

ឲយចូលេរៀនេឡើងវ ិញបនទប់ពីស្រមលកូន

ប៉ុែន្តកុងករអនុ
ន
វត្តពួកេគមនទំេនរកនុងករេបះ

បង់ករសិក ។ ចបប់្រសីរបស់្របេទសកមពុជបន

បេ្រង ន

មផទះទូទំង្របេទសអំពីតួនទីេយនឌ័រ

និងចបប់្រសី។
កមមវ ិធីទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

មិនទន់ដឹងអំពីកមមវ ិធី

(SDPP)

មួយេដើមបីេលើកទឹកចិត្ត

េកមង្រសីឲយ្រតលប់ចូលេរៀនវ ិញេទ េហើយពួ កេគ
ទំនងជមិន្រតឡប់មកេរៀនវ ិញេនថនក់បឋម

http://ochaonline.un.org/TrustFund/ProjectProfiles/SethKomaChildrightsinCambodia/tabid/2119/language/en-US/Default.aspx

បញជ ី

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
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ិ
ី្ដ
ិ

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក

(កមមវ ិធី សិទិក
ធ ុមរ)។
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រ
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បយឬកមវម ធ
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េអដស៍/ជំងឺ
េអដស៍
៤១. ពិធី

ម

ករអនុវត្តជធមម

្របៃពណី/
ករេរៀបចំពិធី

កនុង្របេទសកមពុជគឺ្រគួ

រ

្រកី្រកែតងែតសេ្រមចចិតឲ
្ត យកូនៗរបស់ពួកេគ
ម្រប

ៃពណី

ឈប់េរៀនេដើមបីជួយរកចំណូលផគត់ផគង់្រគួ

រ។

េនះជករណីពិេសសស្រមប់េកមង្រសីៗ។

57

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

សិក

់
សិស េបះបងករស
ិក

និងអនុវ ិទយល័យេនះេទ ប៉ុែន្តពួកេគ

នឹងចូលេរៀនកនុងកមមវ ិធីអកខរកមម។

ច

អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលននែតងែតេធ្វើយទ
ុ ន
ធ ករ

វ ិសមភពៃនករចុះេឈមះចូលេរៀន

េ្រក

ចុះេឈមះចូលេរៀន និងករេធ្វើែផនទី

និងករបញចប់ថនក់កំពុងមនករថយ

ជពិេសស

េដើមបីកំណត់ទី

សិស េន

សិស ្រសី

ំងកុមរេនេ្រក

ករេ្របើថវ ិករពីកមមវ ិធីមួយចំនួនដូចជ

េរៀន
េ

យ

ចុះ ដូចេចនះេគ

មួយចំនួនដូចជករេឆ្លើយតបេយនឌ័រ

កុមរេម្រតីជេដើម។

ចបប់្រសី

យុទន
ធ ករចុះេឈមះចូលេរៀន និងករ
េធ្វើែផនទី

បនរ ឹតតបិតឥរ ិយបថេកមង្រសីឲយេបះបង់ករ
សិក េដើមបីគំ្រទដល់្រគួ

រេ

យ

្រ

រែត

េគគិតថ មិនសំខន់កុងករឲយេកម
ន
ង្រសីទទួល
បនករអប់រ ំ។

េផ ងៗ
៤២. ជំនញ

្របកបរបរចិញចឹមជីវ ិត

៥៧
៥៨

អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយចំនួនបនគំ្រទ
គេ្រមង្របកបរបរចិញចម
ឹ ជីវ ិត

ឳពុកម្តយ

ករបកែ្របចបប់្រសី http://carpediemilia.over-blog.com/article-21656482-6.html

និននករករងរ និងសងគមេនកមពុជ ឆនំ២០១០ វ ិទយ
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ថ នជតិសិត
ថ ិ/្រកសួងែផនករ/អងគករពលកមមអន្តរជតិ ែខកញញ ២០១០។
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ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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ឆនំ២០១១

ទំព័រ

99

យទំនមទំ

េរៀនបនជួយេ
ប់វបបធម៌។
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ស្រមប់ឳពុកម្តយ

របយករណ៍សីព
្ដ ី ផលប៉ះពល់ េលើ

ករបរយយ/េសចក
អ
ថ ធបបយ
ិ
ី្ដ
ិ

់
សិស េបះបងករស
ិក

េដើមបីជួយឳពុកម្តយរក្របក់ចំណូលបែនថម
ដូេចនះពួកេគមិនបញូជ នកូនឲយេទេធ្វើករជំនួសករ
បញជូ នកូនេទេរៀនេនះេទ។

បញជ ី

រេពើភណ្ឌេគលនេយបយ និងកមមវ ិធីរបស់កមមវ ិធី

កលបងទប់

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក

េនកមពុជ ែខកកក
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រេយង
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