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របយករណ៍េនះ ចេចញជរបូ ងបន េ យ រែតមនករឧបតថមភគំ្រទពីពលរដ្ឋ េមរកិ ម

រយៈទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID)   ។ ខ្លឹម រៃនរបយករណ៍េនះ្រតវូបនេរៀប
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េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) ឬរ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ េមរកិេឡើយ   ។  
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ខ ចំណងេជើងេគលេ និងេលខរបស់ទីភន ក់ងរ
សហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID) 

ករវនិិេយគេទេលើ្របជជន 

គ ចំណងេជើងគេ្រមង និងេលខរបស់ទីភន ក់ងរ

សហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USAID) 
កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករ

សិក  (SDPP) េនតំបន់ សីុ 
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ងរសហរដ្ឋ េមរកិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(USA

ID) 
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បញជ ី ង 
 

ងទី១៖ េគលនេយបយស្ដីពីភរកិចចៃនករទទួលខុស្រតូវេលើករសិក និងករអប់រេំ យឥតបង់ៃថ្ល 
េនកមពុជ 

ងទី២៖  េគលនេយបយស្តីពីករ្របឡង និងករេឡើងថន ក់េនកមពុជ 
ងទី៣៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិគំ្រទកុមរ ីនិងសិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក េនកមពុជ 
ងទី៤៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិស្ដីពីបញ្ហ ៃនករទទួលបនករអប់រ/ំអ្រ គង់វង េនកមពុជ 
ងទី៥៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិស្ដីពី គរសិក េនកមពុជ 
ងទី៦៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិស្ដីពីករេ្រជើសេរ ើស និងបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេ្រង នេនកមពុជ 
ងទី៧៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិស្ដីពីឥរយិបថ្រគូបេ្រង នេនកនុងថន ក់េនកមពុជ 
ងទី៨៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិស្ដីពីកមមវធីិសិក េនកមពុជ 
ងទី៩៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិស្ដីពីេស ្រទ្រទង់ េរៀនេនកមពុជ 
ងទី១០៖ ទម្ល ប់អនុវត្ត មវបបធម៌េនកមពុជ 
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អក រកត់ 
ADB   ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 
AFESIP  អងគករ េហ្វសីុប 
AME  ករយិល័យ សីុ និងមជឈឹមបូព៌ 
APE  សមគមករពរបរ ិ ថ ន  
ASK  ករេលើកកមពស់ករសិក ភ ែខមរ  
BFD  អងគករ្រពះពុទធ សនេដើមបីអភិវឌ          
BROK  សូមេមើល PROK 
BSDA  សមគម អភិវឌ ន៍្រពះពុទធ សន និងសងគម 
CCBO  អងគករែផ្អកេលើកុមរសហគមន៍  
CDRCP  មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ  និងជំនួយស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេនកមពុជ 
CEDAW គណៈកមម ធិករលុបបំបត់ករេរ ើសេអើងេលើ្រស្តី 
CFS  កុមរេម្រតី 
CFSI  គំនិតផ្តួចេផ្ដើម កុមរេម្រតី 
CIDC  សហគមន៍អភិវឌ កមពុជ-ឥ ្ល ម 
CNCW   ្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបី្រស្តី 
COTR  អនកតំ ងបេចចកេទសរបស់ម្រន្តីចុះកិចចសនយ (USAID) 

CTB-BTC  កិចចសហ្របតិបត្តិករបេចចកេទសែប៊លហ ុិក 
DAC  ្រកុម្របឹក សកមមភពជនពិករ  
DEC  ករយិល័យធនធនេដើមបីេរៀបចំឯក របេចចកេទស និងកមមវធីិ ម្របព័នធអិុនេធើែនត 
DOE  ករយិល័យអប់រ្ំរសុក 
DTMT  ្រកុម្រតួតពិនិតយករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់្រសុក 
DTP  តំណក់ទឹកេប៉យែប៉ត (ករករពរសិទធិកុមរ) 
EBEP  កមមវធីិព្រងីកករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន 
EEQP  គេ្រមងេលើកកមពស់គុណភពអប់រ ំ
EFA   ករអប់រសំ្រមប់ទំងអស់គន  
EMIS  ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំ
ESP  ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំ
ESSSUAP កមមវធីិសកមមភពព្រងីកករគំ្រទវស័ិយ អប់រ ំ
FTI    គំនិតផ្តួចេផ្តើមពេន្ល នករអប់រ ំ
GCC  គណៈកមម ធិករ្រកុម្របឹក កុមរ ី
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GCE  យុទធនករអប់រជំ កល 
GYK  (អយក) អប់រយុំវជន និងកី  
HCEP  គេ្រមងអប់រសំហគមន៍ខពង់ ប 
HEKS  អងគករជំនួយអន្តរ្រពះវ ិ រស្វុីស  
HIV/AIDS ជមងឺេអដស៍/ កមេ គ 

IBEC  គេ្រមងែកលម្អអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ នេនកមពុជ 

ICC  អងគករសហករ 

IIP   ករវនិិេយគេនេលើមនុស   

ILO  អងគករពលកមមអន្តរជតិ 

KAFDOC សមគមែខមរេដើមបីអភិវឌ ជនបទ 

KAPE  អងគករសកមមភពស្រមប់បឋមសិក េនកមពុជ 

KCDI  វទិយ ថ នអភិវឌ វបបធម៌ែខមរ 
KNKS  អងគករកុមរៃនក្ដីសងឃឹម 

KPF  មូលនិធិកុមរពិករ 
KRY  សមគម្រគួ រេយើង  

KT   អងគករ្រគួ រថមី 
KYA  សមគមយុវជនែខមរ 
LCDI  អងគករវទិយ ថ នអភិវឌ ភពជអនកដឹកនំ និងចរតិលកខណៈ 

MJP  អងគករម៉ដុក ជូលី ភីត 

MoEYS  ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

MoLVT  ្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ 
MORE  គេ្រមងអប់រផំ ព្វផ យជនជតិភគិតិច 

MoSALVY ្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ និងយុវនីតិសមបទ 

MoSVY  ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុវជន និងយុវនីតិសមបទ 

NEP  ភពៃដគូអប់រអំងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

NFE  ករអប់រេំ្រក្របព័នធ 
NGO  អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

NH  មនុស េ កថមី 

OEC  អងគករ្របតិបត្តិករកុមរកមពុជ 

OVC  កុមរកំ្រព និងកុមរងយរងេ្រគះ 

PED    នយក ្ឋ នបឋមសិក  

PKO  អងគករពុទធិកុមរ 
PNKS  ពន្លឺៃនក្ដីសងឃឹម 

POE  មនទីរអប់រ ំយុវជន និងកី  េខត្ត 
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PROK  ្របកស 

PTA  សមគមម បិ សិស  

PTEA  អងគករផទះទឹកដូង 

PTTC  គរេុកសលយ និងវ្ិរកឹតករេខត្ត 
PVT  អងគករ្រពហមវ ិ រធម៌ 

RDA  សមគមអភិវឌ ជនបទ 

REDA  សមគមអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជនបទ 

RGC  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

SC  អងគករនិរន្តរភព កមពុជ 

SCA  អងគករសេ្រងគ ះកុមរ អូ្រ ្ត លី 

SCADP  កមមវធីិជំនួយ និងអភិវឌ កុមរ មដងផ្លូវ 
SCD  អងគករសេ្រងគ ះកុមរកមពុជេដើមបីករអភិវឌ ន៍ 

SCN  អងគករសេ្រងគ ះកុមរណ័រេវ ៉
SDPP  កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  

SIDA  ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍អន្តរជតិសុ៊យែអត 

SMC  គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគង  

SNN  ចរែណនំ 

TDMP  ែផនករេមអភិវឌ ្រគូបេ្រង ន 

THR  របប រយកេទផទះ 

US  សហរដ្ឋ េមរកិ 

UN  អងគករសហ្របជជតិ 

UNCRC  អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្ដីពីសិទធិកុមរ 
UNESCO អងគករអប់រ ំវទិយ ្រស្ត និងវបបធម៌ៃនអងគករសហ្របជជតិ (យូេណសកូ) 
UNICEF អងគករមូលនិធិកុមរៃនអងគករសហ្របជជតិ 

UNIFEM មូលនិធិអភិវឌ ន៍អងគករសហ្របជជតិេដើមបី្រស្ដី 
UPWD  ករអភិវឌ ន៍្រស្ដី្រកី្រកេនជយ្រកុង  

USAID    ទីភន ក់ងរសហ្របជជតិេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ 

VFC  វសិិន ្វ ន់ កមពុជ 

VSO  អងគករអនកសម័្រគចិត្តបេ្រមើករងរេនបរេទស 
WFP  កមមវធីិេសប ង រពិភពេ ក 

WP  អងគករវឌ នភព 
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េសចក្ដីសេងខបសខំន់ 
 

្របេទសនីមួយៗកនុង្របេទសទំងបួនបនចូលរមួកនុងកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះ
បង់ករសិក  (SDPP) ែដល្រតូវបនផ្ដល់មូលនិធិេ យទីភន ក់ងរសហរដ្ឋេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ 
(USAID) មនជ ទិ៍ ្របេទសកមពុជ ឥ ្ឌ  ជីគី ថ ន និង ទីម័រែលស បនកំណត់ 
េគលនេយបយអប់រសំ្រមប់កុមរ ែដលកនុងេនះ េគលនេយបយមួយចំនួនមនលកខណៈ 
ទូលំទូ យជងេគ។ ្របេទសនីមួយៗមនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកនិងអងគករមិនែមន 
រ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិែដលកនុងេនះអងគករទំងេនះជួយផ្ដល់េស អប់រ ំ េទះបីជចំនួនៃនអងគករ
ទំងេនះមនលកខណៈខុសគន ពីតិចតួចេន្របេទស ជីគី ថ ន រហូតដល់ជង៥០អងគករេនកនុង
្របេទសកមពុជ។ កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  មនភរកិចចអនុវត្តគេ្រមង
េនកនុង្របេទសនីមួយៗ កនុងេគលបំណងេដើមបីកត់បនថយអ្រ សិស េបះបង់ករសិក  េហើយ
េនកនុងករណីនីមួយៗ អន្ត គមន៍េនះ្រតូវែតមនលកខណៈសម្រសបេនកនុងបរបិទេគលនេយ
បយ និងបន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបចចុបបននបែនថមេទៀត បុ៉ែន្តមិនឲយជន់កមមវធីិគន ។ របយករណ៍េនះ 
េផ្ដ តេទេលើេគលនេយបយ និងកមមវធីិទក់ទងនឹងសិស េបះបង់ករសិក េនកមពុជ។ 

 
េដើមបីបេងកើតបញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធីិនន អងគករសកមមភព

សំ ប់បឋមសិក េនកមពុជែដលជៃដគូអនុវត្តកនុង្របេទស ៃនកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស
េបះបង់ បនបំេពញ ងម៉្រទីក ែដលេរៀប ប់អំពី្របធនបទចំនួន៤០ ែដលបនបង្ហ ញ
ថមនទំនក់ទំនងេទនឹងអ្រ សិស េបះបង់ករសិក  និងបរយិយអំពីខ្លឹម រៃនឯក រ 
និងកមមវធីិពក់ព័នធ ្រកុម េគលេ  និងសចចភពមូល ្ឋ នៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ  ឬកមមវធីិ 
និង របយករណ៍ស្ដីពី នុភពេទេលើករេបះបង់ករសិក ។ ជទូេទ ្របធនបទទំងេនះ
េក្ដ បេលើបរបិទចបប់ៃនករអប់រ ំ ឧទហរណ៍ដូចជ ត្រមូវករឲយចូលេរៀនេ យឥតបង់ៃថ្ល និង
ភរកិចចៃនករទទួលខុស្រតូវេលើករសិក  េស ននស្រមប់កុមរ និង កុមរ ី ែដល្របឈម
នឹងករេបះបង់ ្រប្រកតិទិន  និងនិយមថន ក់េរៀន) គរសិក  (ឧ. លទធភពៃនករទទួល
បន កុមរេម្រតីស្រមប់កុមរ)ី ករេ្រជើសេរ ើស ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងឥរយិបថ្រគូបេ្រង ន
េនកនុងបនទប់េរៀន (ឧ.ករេ្រជើសេរ ើសយ៉ងពិេសសៃនជនជតិភគតិច ឬ្រស្តី ករេ្របើ្របស់ភ
កំេណើ ត) ករផ្ដល់េស គំ្រទេន ម េរៀន បែនថមេលើករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន (ឧ. មុខវជិជ
បំប៉នបែនថម  េស សុខភព ឬ រ) និងទម្ល ប់អនុវត្ត មវបបធម៌ ែដលនំឲយសិស េបះបង់ករ
សិក  (ឧ. ករឆប់េរៀបករ ឬករេរៀបករមុន យុ)។ ករអនុវត្ត មបទបង្ហ ញេគលនេយបយ 
និងកមមវធីិេន្របេទសកមពុជគឺជជេ្រមើសមួយ កនុងចំេ មជេ្រមើសជេ្រចើនស្រមប់អន្ត គមន៍ 
ែដលកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  ចយកមកេ្របើេនកនុង្របេទសេ យ
ផ្ដល់នូវបរបិទអប់រែំដលមន្រ ប់។ គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ ភពែ្រប្របួលៃនសំេណើ រេលើកដំបូង
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នឹង្រតូវបនជូនដំណឹង មរយៈលទធផលរកេឃើញៃនករវភិគ និងពិភក ម ថ នភពកនុង
្របេទសៃនកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក ជមួយ្រកសួងអប់រ ំ និងអនកពក់
ព័នធសំខន់ៗេផ ងេទៀត។ 

 
្របេទសកមពុជមនេគលនេយបយអប់រដ៏ំទូលំទូ យ និងសមបូរេទេ យអងគករមិន

ែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលបនចូលរមួសកមមេនកនុងករអប់រ ំ ដូចែដលមនបង្ហ ញជឧទហរណ៍អំពី
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន៥៣ ែដលផ្ដល់កមមវធីិ របូករណ៍ដល់សិស ។ សំេណើ សំុ
អន្ត គមន៍កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក មនករពក់ព័នធនឹង ករ យតៃម្ល
អំពីថេតើេគលនេយបយ្រតូវបនអនុវត្តេទ មត្រមូវករ និងេធ្វើករយ៉ងសកមមេដើមបីឲយកុមរ
េនេរៀនបន្ត និងទទួលបនេជគជ័យកនុងករសិក របស់ពួកេគ។ ជពិេសស ពួកេគចូលរួម៖ 

 
 វភិគ នុភពៃនត្រមូវករស្រមប់ករ្របឡងឆមសេទេលើអ្រ ្រតួតថន ក់ និងអ្រ េបះ

បង់ និងេធ្វើករជមួយ្រគូបេ្រង ន ឬគណៈកមមករេរៀបចំករ្របឡងេដើមបីេលើកកមពស់ដល់
ករេ្របើ្របស់ៃនករ យតៃម្ល ជឧបករណ៍មួយេដើមបីបេងកើនករេរៀនសូ្រតរបស់សិស ។ 

 យតៃម្លផលវបិកៃននិយមថន ក់េរៀនែដលមនកុមរចំនួន៥៩នក់ ែស្វងរកជេ្រមើស
ស្រមប់ជំនួយករ្រគូបេ្រង ន និងផ្ដល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លពិេសសដល់្រគូបេ្រង នកនុងករ
េ ះ្រ យនិយមថន ក់េរៀនធំ េដើមបីបេងកើនក្រមិតៃនករេរៀនសូ្រតរបស់កុមរ និងកត់
បនថយអ្រ សិស េបះបង់ករសិក ។ 

 ែកលម្អករអប់រថំន ក់បឋមសិក ពីរភ  មរយៈ (ក)ករជួយបកែ្របេសៀវេភេទជ
ភ ជនជតិភគតិច (ខ)ឲយ្រគូបេ្រង ន និងឪពុកម្ដ យសិស បេងកើតេសៀវេភេរឿងខ្លីៗ
ស្រមប់កុមរេ យមនអត្តចរតិ ករកំណត់ និងបញ្ហ ជនជតិភគតិចនន និង(គ)េធ្វើ
ជមួយ្រគូបេ្រង នស្ដីពីយុទធ ្រស្ត  និងយុទធវធីិេដើមបីឲយេ្របើ្របស់ពហុភ េនកនុងបនទប់
េរៀន។ 
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I. េសចក្ដីេផ្ដើម 

េដើមបីេធ្វើករសេ្រមចចិត្តអំពីកមមវធីិនន ែដល ចកត់បនថយអ្រ សិស េបះបង់េន     
កមពុជ សំខន់កនុងករេឈ្វងយល់ឲយបនសីុជេ្រមអំពីបរបិទេគលនេយបយអប់រេំនកនុង
្របេទស និង្របេភទៃនកមមវធីិែដលកំពុងដំេណើ រករនេពលបចចុបបនន។ អន្ត គមន៍ទំងេនះ្រតូវេធ្វើឲយ
សម្រសបេទ មេគលនេយបយែដលមន្រ ប់ ជជងករអនុវត្តផទុយពីេគលនេយបយ
ទំងេនះ។ អន្ត គមន៍ទំងេនះមិន្រតូវេធ្វើឲយជន់គន ជមួយនឹងកមមវធីិែដលមន្រ ប់េនះេទ 
េហើយអន្ត គមន៍ទំងេនះ្រតូវមនភស្តុ ងបង្ហ ញពីភពេជគជ័យេនកនុងបរបិទ្រសេដៀងគន ។ ករ

ពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវ1ស្តីពីកមមវធីិសិស េបះបង់ករសិក ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើង
េ្រកម កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  (SDPP) បនផ្ដល់េយបល់មួយចំនួនអំពី
េគលវធីិចមបងៗ េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ៃនសិស េបះបង់ករសិក ។ បញជ ី រេពើភណ្ឌ
េគលនេយបយ និងកមមវធីិដែដលមន្រ ប់ ែដល្រតូវបនបញច ប់ េនកនុងកិចចសនយែតមួយ 
េធ្វើករជជំ នបនទ ប់ ែដលេគត្រមូវឲយមនេនកនុងទិសេ នំេទរកករបេងកើតកមមវធីិទប់ ក ត់
សិស េបះ បង់ករសិក ឲយទទួលបនេជគជ័យេនកនុង្របេទសកមពុជ។ បញជ ី រេពើភណ្ឌ េនះ
្រតូវែបងែចកជបីែផនក។ បនទ ប់ពីេសចក្តីេផ្តើមេនះ េយើងបនេរៀប ប់អំពីេគលនេយបយ និង
កមមវធីិែដលមន្រ ប់  េនកនុង្របេទសកមពុជ េ យេលើកេឡើងជង៤០្របធនបទ ឬែផនក
ែដល ចមនឥទិធពលេលើសិស េបះបង់ករសិក ។ បនទ ប់មក េយើងបកែ្របេគលនេយបយ 
និងកមមវធីិទំងេនះេទជជេ្រមើសែដលេគបនេសនើេឡើង ស្រមប់អន្ត គមន៍កមមវធីិ កលបងទប់ 

ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  ែដលេលើកេឡើងនូវបរបិទេគលនេយបយជក់ ក់ និងកមមវធីិ 
ែដលមន្រ ប់។ គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ ភពែ្រប្របួលៃនសំេណើ េលើកដំបូងទំងេនះនឹង្រតូវ 
បនជូនដំណឹង មរយៈលទធផលរកេឃើញអំពីករវភិគ និងករពិភក ម ថ នភពកនុង្របេទស 
ៃនកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក ជមួយ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  និង 
អនកពក់ព័នធសំខន់ៗេផ ងេទៀត។ 

 
បញជ ីដំបូងៃន្របធនបទេគលនេយបយចំនួន៤២្រតូវបនផ្ដល់ជូនបុគគលិកកមមវធីិ ក

លបងទប់ ក ត់សិស កនុង្របេទសេដើមបី្រ វ្រជវ េហើយក៏្រតូវបនែកត្រមូវមកេន្រតឹមចំនួន៤១ 
្របធនបទ េ យបុគគលិកេនកមពុជបនបែនថម្របធនបទមួយស្ដីពី្របេទសកមពុជ។ ល់្របធន
បទទំងអស់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េ យ រែតេគបនបង្ហ ញ្របធនបទទំងេនះ កនុងេគលបំណង
េដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយឪពុកម្ដ យបញជូ នកូនេទេរៀន (ឧ. ករលុបបំបត់ ល់ករបង់ៃថ្លេន រដ្ឋ 
ករ មឃត់ពលកមមកុមរ) គំ្រទដល់្រគូបេ្រង ន កនុងករផ្ដល់កមមវធីិអប់រែំដលមនគុណភព (ឧ. 

                                                  
១ ករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវៃនកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  Creative 

Associates International, 2011។ 
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្រកមសីលធម៌្រគូបេ្រង ន ករេ្របើ្របស់ភ កំេណើ តេនកនុងថន ក់េរៀន) ឬជួយឲយកុមរេន េរៀនបន្ដ 
(ឧ. កុមរេម្រតី ករផ្តល់ករែថទំសុខភពេនកនុង )។ ្របធនបទទំងេនះ្រតូវបន
ែបងែចកជ០៥ែផនក ស្រមប់េធ្វើរបយករណ៍និងវភិគ ៖ 

 
¬1¦ របិទចបប់ៃនករអប់រ៖ំ ែផនកេនះែចងពីចបប់អប់រៃំន្របេទស និងបទបញជ ៃនករអនុវត្ត 

ករេលើកេឡើងនូវគំនិតស្ដីពីភរកិចចៃនករទទួលខុស្រតូវ និងករអប់រេំ យឥតបង់ៃថ្ល 
និងសកមមភពននែដល ែតងែតមនផលប៉ះពល់េលើកុមរកនុងករទទួលបនករអប់រ ំ
ដូចជ (ចំ យេលើឯកស ្ឋ ន មត្រមូវករ ឬសមភ រៈសិក  ករ្របឡងចូលេរៀន 
ឬករ្របឡងបញច ប់ឆន ំ េគលនេយបយេយនឌ័រ កង្វះេស ស្រមប់កុមរ្របឈមនឹង
ករេបះបង់ ឬកុមរពិករ  ្រប្រកតិទិន ដំ លគន នឹងរដូវេធ្វើែ្រសចមក រ)។  េនកនុង
ករណីភគេ្រចើន ចបប់ែចងអំពីទស នវជិជ  ឬេគលវធីិៃនករអប់រ ំ បុ៉ែន្ដសំណួរសួរថ
េតើចបប់េនះ្រតូវបនអនុវត្តេពញេលញឬយ៉ង េនះបង្ហ ញថ ជេគលេ មួយ
េ្រចើនជងអ្វីែដលមនពិត្របកដនេពលបចចុបបនន។ បញ្ហ សំខន់ែដល្រតូវពិចរ េនះ
គឺថ េតើទស នវជិជ  និងកមមវធីិសិក ែដលមន្រ ប់េនះផ្ដល់នូវជេ្រមើសននទក់ទងនឹង
អ្វីសិស ចសិក  ដូចជជេ្រមើសស្រមប់កមមវធីិអប់រ ំ មជេ្រមើស ឬ មវជិជ ជីវៈ។ 
 

¬2¦ អគរសិក ។  
្របធនបទេនកនុងែផនកេនះរមួមនករផ្ដល់អគរសិក ែដលសិស ចចូលេរៀនបន 
និងអគរ កុមរេម្រតី និងអេន្ត សិក ្ឋ ន ឬកែន្លង ន ក់េន។ េនះគឺជ “ឧប ករណ៍” 
ៃនករអប់រ ំ ទិននន័យស្ដីពីអគរសិក  ែដល ច ឬមិន ចទក់ទញចំ ប់ រមមណ៍ 
របស់សិស ។ 

 
¬3¦ ករេ្រជើសេរ ើស ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងឥរយិបថ្រគូបេ្រង នេនកនុងថន ក់េរៀន។ ែផនកេនះ

េផ្ដ តេលើដំេណើ រករៃនករផ្ដល់េស អប់រ ំ េនកនុងថន ក់េរៀន េ យេផ្ដើមេឡើងនូវគុណវឌុ ិ
ស្រមប់្រគូបេ្រង ន និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លេនកនុង្របេទសនីមួយៗ  ែដលពួកគត់ទទួល
បននិងបន្តនូវទិដ្ឋភពសំខន់ៗៃនឥរយិបថរបស់ពួកេគេនកនុងបនទប់េរៀន៖ 
េតើពួកគត់េ្របើភ កំេណើ តរបស់កុមរកនុងេពលបេ្រង នែដរឬេទ? េតើពួកគត់ទម្ល ប់
បេ្រង នកនុងលកខណៈ “កុមរេម្រតី” ែដរឬេទ? េតើពួកគត់េ ះ្រ យយ៉ង ចំេពះ
ឥរយិបថមិនគបបីរបស់សិស ? 

 
¬4¦ េស ្រទ្រទង់ េរៀន៖ េ្រកពីករបេ្រង នេនកនុងថន ក់ េតើ ជេ្រចើនផ្ដល់េស

្រទ្រទង់ែដល ចមនផលប៉ះពល់ចមបងេទេលើកុមរែដលចូលេរៀនែដរឬេទ។ ែផនកេនះ
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រមួមន េស ននដូចជ មុខវជិជ ទក់ទងស្រមប់កុមរហួស យុចូលេរៀន រេពល
រេសៀល ករែថទំសុខភព ឬថន ក់ ឬក្លិបបំណិនជីវតិ។ 

 
¬5¦ ទម្ល ប់អនុវត្ត មវបបធម៌៖ ែផនកចុងេ្រកយេនះបង្ហ ញពីទម្ល ប់អនុវត្ត មវបបធម៌សំខន់ៗ 

ែដល ចមនផលប៉ះពល់េទេលើករបន្តេនេរៀនរបស់កុមរ ដូចជ កុមរែដល្រគប់ យុ
េរៀបករ ករេឆ្លើយតបេទនឹងករមនគត៌ និងករេរៀបចំពិធី ម្របៃពណីេផ ងៗែដលកុមរ
្រតូវចូលរួម។ 

 
ករអនុវត្ត មែផនកចមបងៃនរបយករណ៍េនះគឺ មនេនឧបសមព័នធ “ក” ែដលមន ង

ពនយល់លម្អិតអំពីេគលនេយបយ និងកមមវធីិននេនកនុង្របេទសចូលរមួនីមួយៗ និងេរៀប ប់
អំពីឯក រ ធនធន  ្រកុមេគលេ  ករបរយិយអំពីករអនុវត្ត និងករ យករណ៍អំពីផល
ប៉ះពល់ៃនេគលនេយបយ និងកមមវធីិទំងេនះេទេលើអ្រ សិស េបះបង់។ េនកនុងករណី
ភគេ្រចើន ករ យតៃម្លជផ្លូវករអំពី្របសិទធភពៃនេគលនេយបយ និងកមមវធីិេផ ងៗទក់ទង
នឹងសិស េបះបង់ករសិក មិនទន់មនេនេឡើយេទ។ ផទុយេទវញិ បុគគលិកកនុង្របេទសរបស់
កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  បនជួបពិភក ជមួយម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី  អនកតំ ងទីភន ក់ងរផ្តល់មូលនិធិ ឬអនុវត្តករងរ និងអនកឯកេទសែផនកអប់រ ំ
កនុង្រសុក េដើមបីទទួលបនករចប់ រមមណ៍អំពីផលប៉ះពល់េទេលើសិស េបះបង់ករសិក ។ 

 

II. េគលនេយបយ និងកមមវធិ ី
 

ក. បរបិទចបប់ៃនករអប់រ ំ

ងទី១បង្ហ ញពីបរបិទេគលនេយបយេនកនុង្របេទសកមពុជ ទក់ទងនឹងករផ្ដល់ករ
អប់រេំ យឥតបង់ៃថ្ល និងករអប់រជំភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ។ំ  ៥ជួរដំបូងនិយយអំពី
បញ្ហ ៃនលកខណៈអប់រ ំ ែដលជ “ភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ”ំ មរយៈករបរយិយថ 
េតើ្របេទសេនះគំ្រទករអប់រ ំ ជសិទធិរបស់កុមរែដរឬយ៉ង េនះ បនអនុម័តចបប់ែដល
ត្រមូវឲយចូលេរៀន បន មឃត់ពលកមមកុមរ (ែដលទំនងជ ចប ្ដ លឲយកុមរេនេ្រក

ឲយ  ទទួលខុស្រតូវកនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងបទ ្ឋ នែដលរដ្ឋបនកំណត់ និងធនថ 
កុមរ្រគប់របូបនចូលេរៀន។ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល្រតូវបនអនុម័តេនកនុងឆន ំ 
១៩៩៣ និង្រតូវបនេធ្វើវេិ ធនកមមេនកនុងឆន ំ១៩៩៩ ករពរសិទធិកុមរកនុងទទួលបនករអប់រ ំ
េហើយ ្របេទសេនះបនទទួល គ ល់អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្ដីពីសិសិទធិកុមរ ែដល
រមួមន សិទធិកុមរកនុងករទទួលបនករអប់រ ំ បុ៉ែន្ត្របេទសេនះមិនបនេធ្វើឲយករអប់រកំ្រមិត
បឋមសិក េទជភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រេំនេឡើយេទ។ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  
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កំពុងេធ្វើករេដើមបីធនឲយបននូវករចូលេរៀន យុ០៦ឆន ំ ភគេ្រចើន មរយៈយុទធនករែស្វងរក
មតិគំ្រទ។ ្របេទសកមពុជកំណត់ពលកមមស្រមប់កុមរ យុេ្រកម ១៥ឆន ំ បុ៉ែន្ត បុគគលិកកមមវធីិ

កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក បនេធ្វើអ ថ ធិបបយថ ករកំណត់ទំងេនះមិន ប់
បញចូ លវស័ិយអប់រេំ្រក្របព័នធ ែដលកុមរភគេ្រចើនកំពុងេធ្វើករ ភគេ្រចើនេនកនុងសហ្រគស

ម្រគួ រ ដូចជ កសិ ្ឋ នេនតំបន់ជនបទ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ្របេទសេនះមនត្រមូវករ
ថន ក់ជតិេដើមបី្រតួតពិនិតយ េរៀន និងករធនថ បទបញជ ទំងេនះ្រតូវបនអនុវត្ត បុ៉ែន្ត 
មិនមនកមមវធីិជក់ ក់ មួយធនថ េរៀន្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករេឆ្លើយតប
េទនឹង ល់បទ ្ឋ នែដលបញជ ក់េ យរ ្ឋ ភិបលស្រមប់ករអប់រ ំ និងមិនមនភពសមមូលៃន 
"ម្រន្តី ម នសិស េគច ” េដើមបីពិនិតយេមើលថ េតើកុមរចុះេឈម ះចូលេរៀន េហើយេនេរៀន
ឬយ៉ង ។ ដូេចនះ េគ ចនិយយបនថ ្របេទសកមពុជ េលើកទឹកចិត្តឲយចូលេរៀន បុ៉ែន្ត
មិនចំបច់្រតូវែតេរៀនេនះេទ ែដលេនះជករអនុវត្តមួយែដល ចបេងកើតបនជបញ្ហ ចូលេរៀន 
ែដលកនុងេនះកុមរមួយចំនួនមិនែដលចូលេរៀន និងបេងកើតជបញ្ហ ៃនភពគង់វង  េនេពលែដល
កុមរ ច្រតូវ បញឈប់ពីករសិក េ យមិនមនផលវបិកដល់្រគួ រ។ 

 

ងទី១៖ េគលនេយបយស្ដពីីភរកិចចៃនករទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ ំ
និងករអប់រេំ យឥតបង់ៃថ្លេនកមពុជ 

្របធនបទេគលនេយបយ ្របេទសកមពុជ 

1> សិទធិកុមរ  ប់បញចូ លសិទធិទទួលបនករអប់រេំនកនុង ថ ប័នរបស់ខ្លួន 
 ទទួល គ ល់អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្ដីពីសិទធិកុមរ 
 បនអនុម័តេគលនេយបយ កុមរេម្រតី ែដលធនថ 
កុមរ្រគប់របូទទួលបនករអប់រ ំ
 គំ្រទគំនិតផ្ដួចេផ្ដើមកនុងករែស្វងរកករគំ្រទេន មសហគមន៍ 

មរយៈអងគករ យូនីេសហ្វ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេផ ងៗ 
េដើមបីបញជូ នកុមរ េទ េរៀន 

2> ភរកិចចៃនករទទួលខុស្រតូវ គំ្រទឲយមនករចុះេឈម ះចូលេរៀនកុមរ យុ០៦ឆន ំ្រគប់របូេនថន ក់
ទី១ បុ៉ែន្តករអប់រមិំនែមនជភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ ំ
េនះេទ 

3> ចបប់ស្ដីពីពលកមមកុមរ មឃត់កុមរេ្រកម យុ១៥ឆន ំមិនឲយេធ្វើករេនកែន្លងឡឥដ្ឋ 
េន ទ្រតី េ ងច្រក វស័ិយផលិតែសបកេជើង និងសហ្រគសែដល 
បងកេ្រគះថន ក់។ អនុញញ តឲយកុមរ យុ១២ឆន ំ “េធ្វើករងរ្រ លៗ”

4> ភពទទួលខុស្រតូវេន
េរៀន 

 កំណត់បទ ្ឋ នជតិស្រមប់ករអប់រ ំនិងត្រមូវឲយមនករ្រតួត   
ពិនិតយ 
 េ្របើ្របស់មូលនិធិពីមច ស់ជំនួយេដើមបីព្រងឹង្របព័នធព័ត៌មន្រគប់
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្របធនបទេគលនេយបយ ្របេទសកមពុជ 

្រគង 

5> ករ ម នសិស អវត្តមន ត្រមូវឲយមនឯក រស្ដីពីអវត្តមនរបស់សិស  

6> ករបង់ៃថ្ល  មមិនឲយបង់ៃថ្លស្រមប់ករអប់ររំយៈ៩ឆន ំដំបូង 

7> ករឧបតថមភៃថ្លសិក /  
របូករណ៍ 

មរយៈគំនិតផ្តួចេផ្ដើមឲយសេ្រមចបនករអប់រឆំប់រហ័ស និងអងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន៥៣ ផ្តល់ របូករណ៍ស្រមប់កុមរ្រកី្រក 

8> ត្រមូវករឯកស ្ឋ ន ត្រមូវឯកស ្ឋ ន េហើយកមមវធីិអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើន 
បនឧបតថមភឯកស ្ឋ នជែផនកមួយៃនកមមវធីិ របូករណ៍។ 

9> ករផ្តល់សមភ រៈ េរៀន 
េសៀវេភសិក , ជេដើម។ 

ផ្ដល់សមភ រៈ និងឧបករណ៍ ជេរឿយៗ មរយៈកមមវធីិអងគករមិនែមន 
រ ្ឋ ភិបល 

 
ងទី២ ដល់ ងទី៤បន្តករពិនិតយេឡើងវញិនូវបរបិទចបប់ េនកនុង្របេទសកមពុជ េ យ

បង្ហ ញនូវបញជ ីៃនក ្ដ ននែដលេគ គ ល់ថ បង្អ ក់កុមរមិនឲយទទួលបនករអប់រ ំ និងេរៀនបន
គង់វង តេទមុខ។ ក ្ត ទំងេនះរមួមនេគលនេយបយ និងករអនុវត្តរបស់្របេទសទក់ទងនឹង៖ 
 
 ករ្របឡងែដលេគ ចត្រមូវឲយកុមរចូលេរៀនថន ក់ថមី ឬបញច ប់ករសិក ពីថន ក់មួយេទថន ក់

មួយ ឬពីវដ្តមួយេទវដ្តមួយេទៀត។ 
 ករេឡើងថន ក់ េរៀនមនកូ សិស ែដលេគត្រមូវឲយ្របឡងជប់ ឬេគលនេយបយស្ដីពី

ករេឡើងថន ក់េ យស្វ័យ្របវត្តិ។ 
 ករកំណត់ វដ្តៃនករសិក   ដូេចនះ កុមរ ច “ហួស យុ”ចូលេរៀន  េទះបីជពួកេគមិនទន់

បនបញច ប់ករសិក ែដលេគត្រមូវក៏េ យ។ 
 េយនឌ័រ ចេលើកទឹកចិត្តកុមរឲីយចូលេរៀន និងបន្ដករសិក របស់ខ្លួន ឬបេងកើតជរនំង

ស្រមប់ពួកេគ។ 
 េស ស្រមប់កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក   និងកុមរពិករ ែដល ច្រតូវេគ

ផត់េចញ េ យ រែតវណ្ណៈ កុលសមព័នធ ភ  ឬបញ្ហ ផ្លូវកយ/ផ្លូវចិត្ត។ 
 ្រប្រកតិទិន េរៀន ែដល ច ឬមិន ច្រសបេទ មកលវភិគេធ្វើែ្រសចមក រ ឬ

េន ទ្រតី របស់្រគួ រនីមួយៗ 
 និយមថន ក់េរៀន  ែដលមនសិស េ្រចើន ចប ្ដ លឲយ “បត់”កុមរមួយចំនួន។  
 ចមង យពីផទះេទ េរៀន  ែដលឆង យ ចប ្ដ លឲយឪពុកម្ដ យសិស មន រមមណ៍ថ 

គម នសុវតថិភព ឬមិនសមឲយកុមរេធ្វើដំេណើ រេទ េរៀនេនះេទ។ 
 ករផ្ដល់ករដឹកជញជូ ន  េដើមបីឲយកុមរែដលរស់េនឆង យពី ចេធ្វើដំេណើ រេទេរៀនបន

េ យងយ្រសួល។ 
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 ត្រមូវករេផទរ   ែដល ចស្រមួលដល់កុមរែដល្រគួ ររបស់កុមរេនះផ្ល ស់លំេនពី
កែន្លងមួយេទកែន្លងមួយ។ 

 
ងទី២៖ េគលនេយបយស្ដពីីករ្របឡង និងករេឡើងថន ក់េនកមពុជ 

្របធនបទេគលនេយបយ ្របេទសកមពុជ 

10> ករ្របឡងចូលេរៀន គម ន 

11> កូ េឡើងថន ក់ គម ន 

12> ករេឡើងថន ក់េ យស្វ័យ
្របវត្តិ 

ត្រមូវឲយសិស ្របឡងជប់ េនដំ ច់ឆមសនីមួយៗេដើមបីេឡើងថន ក់ 

13> ករកំណត់វដ្តៃនករសិក  គម ន 

14> ករ្របឡងបញច ប់ករសិក  ត្រមូវឲយ្របឡងេនេពលបញច ប់ថន ក់ទី១២ 

 
ចំេពះត្រមូវករ្របឡង និងេឡើងថន ក់ ដូចមនបង្ហ ញេនកនុង ងទី២ ្របេទសកមពុជ

មិនមនករ្របឡងចូលេរៀនស្រមប់ បឋមសិក  ឬមធយមសិក  មិនមនករកំណត់វដ្ត
ៃនករសិក  ឬវដ្ដៃនករអប់រ ំ និងមិនមនកូ េឡើងថន ក់េនះេទ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ  
្របេទសកមពុជត្រមូវឲយសិស  ្របឡងជប់េនដំ ច់ឆមសនីមួយៗ េដើមបីេឡើងថន ក់ េហើយ
្របេទសេនះបនអនុវត្តករ្របឡងបញច ប់វដ្តអប់រសំ្រមប់ មធយមសិក  េដើមបីធនថ 
សិស ្រគប់របូបនសិក នូវឯក រចំបច់។ ករេលើកេហតុផលអំពីករ្របឡងែបបេនះគឺថ 
្រកសួងអប់រចំង់ធនថ កុមរទទួលបនករអប់រដ៏ំមនគុណភព និងករសិក នូវឯក រ
ែដលេគបនបង្ហ ញ។ េទះបីជេនះគឺជេគលេ ដ៏គួរឲយេកតសរេសើរក៏េ យ ក៏ត្រមូវករ
ែបបេនះ ចនំឲយសិស េបះបង់ករសិក  េនេពលែដលករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ
្រ វ្រជវេលើកដំបូងរបស់កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក បង្ហ ញថ កុមរ
ែដលហួស យុចូលេរៀន (ជេរឿយៗ េ យ រពួកេគេរៀន្រតួតថន ក់) សេ្រមចចិត្ត ឈប់េរៀន។ 

 
ងទី៣សេងខបព័ត៌មនស្ដីពីេគលនេយបយស្រមប់ករទទួលករអប់រេំសមើភពគន  និង 

ករេរៀនបន្ត េ យមិនគិតពីេភទ ថ នភពសិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក  (ឧ. កុមរ
កំ្រព ជនជតិភគតិច) ចំណូល្រគួ រ ឬពិករភព។ ្របេទសកមពុជមនកមមវធីិជេ្រចើន
ែដលគំ្រទដល់កុមរ ី កនុងេនះកមមវធីិមួយចំនួនេធ្វើ្របតិបត្តិករជមួយរ ្ឋ ភិបល និងមួយ
ចំនួនេទៀតេធ្វើ្របតិបតិ្តករ មរយៈអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល៖ អនក្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ី
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រ របូករណ៍ និងគណៈកមម ធិករ្រកុម្របឹក
កុមរេីនកនុងតំបន់ ច់្រសយល។ ករគំ្រទដល់សិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក ក៏ជែផនក
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ចមបងមួយៃនេគលនេយបយអប់រេំនះផងែដរ េហើយករគំ្រទេនះផ្តល់នូវកមមវធីិជេ្រចើន 
ភគេ្រចើន ម     រយៈអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ គេ្រមងអប់របំញចូ លគន បនព្រងីកេស
ស្រមប់កុមរពិកររហូតដល់១៥េខត្ត កនុងេនះ១២េខត្តផ្តល់ថន ក់បញចូ លគន  ស្រមប់កុមរថ្លង់ 
និងពិករែភនក។ េគលនេយបយែថទំ មជេ្រមើស ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងឆន ំ២០០៦ 
ត្រមូវឲយមនករ យតៃម្លេលើត្រមូវករជ្របចំរបស់កុមរកំ្រព និងកុមរងយរងេ្រគះ និងបេងកើន
េស ឲយបនេ្រចើនែថមេទៀតេដើមបីឲយកុមរទំងេនះទទួលបនករអប់រ។ំ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
កំពុងេធ្វើករេ ះ្រ យលទធភពទទួលបនករអប់រ ំ និងករបញច ប់ករសិក មរយៈករ្របឹក
េយបល់អំពីអនកែដលអវត្តមន។ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លេដើមបីបេងកើនភពរេំញចែផនកវបបធម៌ 
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លពិេសសដល់្រគូបេ្រង ន និងករផ្ដល់េស អប់រដំល់កុមរពិករ។  ជករ
សំខន់កនុងករពិនិតយេមើលក្រមិតៃនភពេជគជ័យេ យករខិតខំ្របឹងែ្របងទំងេនះ ពីេ្រពះ
ក្រមិតៃនភពេជគជ័យមួយចំនួនតូចមិនទន់្រតូវបន យតៃម្លេនេឡើយេទ។ អងគករមិនែមន

រ ្ឋ ភិបលមួយ2 គឺអងគករ VSO បន យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់នន េ យ យករណ៍ថ 

ជទូេទអ្រ សិស េបះបង់បនធ្ល ក់ចុះ េនកែន្លងែដលមនេស ទំងេនះ។ 

 

ងទី៣៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិគំ្រទកុមរ ី
និងសិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក េនកមពុជ 

្របធនបទេគលនេយបយ ្របេទសកមពុជ 

15> េគលនេយបយទក់
ទងនឹងេយនឌ័រ 

ផ្តល់អនក្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ីករបណ្ដុ ះប ្ដ លករយល់ដឹងអំពី
េយនឌ័រវ ដល់ម្រន្តី និង្រគូបេ្រង ន ករទទួលបនេសមើគន នូវកមមវធីិសិក  

របូករណ៍ និងកី  និង ត្រមូវឲយមនគណៈកមម ធិករ្រកុម្របឹក
កុមរេីនតំបន់ ច់្រសយល ជពិេសស េនកែន្លងែដលមនអេន្ត សិក
្ឋ នស្រមប់កុមរ ីេដើមបី ម នអវត្តមន និងពិនិតយេមើល គុណភព

ៃនករេរៀនសូ្រត។ 

16> ករគំ្រទដល់សិស
្របឈមនឹងករេបះបង់
ករសិក  

ត្រមូវឲយមនសិទធិេសមើគន កនុងករទទួលបនករអប់រែំដលមនគុណភព
ស្រមប់កុមរពិករ និងកុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក  
បណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេ្រង ន កុមរពិករ និងមន កមមវធីិអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបលែដល្របឹក េយបល់ដល់កុមរេីបះបង់ករសិក  បេងកើន 
រេំញចដល់ជនជតិភគតិច និងគំ្រទកុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់
ករសិក ជមួយនឹងេស អប់រ។ំ 

                                                  
២ ចជករណីមួយែដល្រកុមេផ ងេទៀតបន យតៃម្លេលើកមមវធីិទំងេនះ។ េទះបីជយ៉ងេនះក្ដី            
របយករណ៍េនះ ចរកបនែតេនេពលបង្ហ ញអំពីលទធផលទំងេនះបុ៉េ ្ណ ះ ដូេចនះ  លំបកកនុងកររក  ស់។ 



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធីិរបស់កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  

េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 10 

ងទី៤ សេងខបអំពីេគលជំហររបស់កមពុជេនេលើបញ្ហ េផ ងៗ ែដលមនទំនក់ទំនងេនកនុង
ឯក រ្រ វ្រជវស្តីពីករទទួលបនករអប់រ ំ និងភពគង់វង ។ ទីមួយនិយយអំពី្រប្រកតិ ទិន ។ 
េ យ រែតកុមរភគេ្រចើន្រតូវ្រគួ ររបស់ខ្លួនត្រមូវឲយេធ្វើែ្រសចមក រ ឬេន ទ្រតីេទ មរដូវេនេពល 
ែដលមនត្រមូវករឲយជួយេធ្វើករបែនថម បនជពួកេគ ចអវត្តមនេ្រចើន    សប្ត ហ៍កនុងអំឡុងេពលសិក ។ 
ពួកេគអវត្តមន ចេ យ រែតពួកេគេរៀនមិនទន់េគ ែដលជេហតុនំឲយពួកេគ្រតូវេរៀន្រតួតថន ក់។ 
្របេទសកមពុជមន្រប្រកតិទិន តឹងរងឹ េទះបីជខ្លួនបនអនុញញ តឲយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ 
(អងគករណ័រេវស៉េ្រងគ ះកុមរ) កលបងេ្របើ្របស់កលវភិគែដល ចផ្ល ស់ប្ដូរបន។ អងគករណ័រេវស៉ 
េ្រងគ ះកុមរបន យករណ៍ថ ភព ចផ្ល ស់ប្ដូរេនះបនកត់បនថយចំនួនកុមរែដល្រតូវេរៀន្រតួតថន ក់។ 

 

ងទី៤៖ េគលនេយបយ 
និងកមមវធីិស្ដពីីបញ្ហ ៃនករទទួលបនករអប់រ/ំបញ្ហ ៃនភពគង់វង េនកមពុជ 

្របធនបទេគលនេយប
យ 

្របេទសកមពុជ 

17> ្រប្រកតិទិន  មនេគលនេយបយរក ្រប្រកតិទិន ឲយបនតឹងរងឹ េហើយកមមវធីិ
អងគករ មិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយបន កលបងេ្របើកលវភិគែដល ច
ផ្ល ស់ប្ដូរបន។ 

18> និយមថន ក់េរៀន កំណត់និយមថន ក់េរៀន្រតឹម៥៩នក់េន បឋមសិក ។ 

19> លទធភពៃនករេទដល់ 
េរៀន/ចមង យេទកន់
 

គម នករកំណត់ 

20> ករដឹកជញជូ ន មនកមមវធីិអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនឧបតថមភកង់ ឬរេទះរញុដល់
កុមរែដលរស់េនតំបន់ឆង យ។ 

21> ករេផទរ  អនុញញ តឲយេផទរ មធយមសិក ជផ្លូវករែតេនកនុងែខកញញ  
និងមីនបុ៉េ ្ណ ះ 

 
៤ចំណុចេផ ងេទៀតេនកនុង ងទី៤បង្ហ ញថ ្របេទសកមពុជមនបទបញជ ជេ្រចើន ែដល

កនុងេនះមួយចំនួនកនុងចំេ មបទបញជ ទំងេនះបេងកើនលទធភពៃនករទទួលបន មួយចំនួន
ព្រងឹងគុណភព និងមួយចំនួនេទៀតមិនមនអ្វីគួរឲយកត់សមគ ល់េនះេទ។ េដើមបីបេងកើនលទធភព
ៃនករទទួលបនេនះ ្របេទសកមពុជបនព្រងីកនិយមថន ក់េរៀនរបស់ខ្លួនរហូតដល់៥៩នក់េ យ
មនករ្រពមេ្រព ងគន េបើេ្រប បេធៀបេទ ជចំនួនដ៏េ្រចើនមួយកនុងចំេ មសមភគីរបស់ខ្លួន
េន សីុខងេកើត។និយមថន ក់េរៀនែដលមនសិស េ្រចើនមនន័យថ កុមរ ច “បត់បង់” េ យ
មិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករេនះេទ ដូេចនះ និយមេនះ ចប ្ដ លកុមរមួយចំនួនេបះបង់
ករសិក ។ េទះបីជពួកេគកំពុងេធ្វើករេដើមបី “បេងកើត េរៀនេនែកបរកែន្លងែដល្របជពលរដ្ឋ



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធីិរបស់កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  
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រស់េន”ក៏េ យ ក៏បចចុបបននេនះមិនមនករលំបក មួយចំេពះចមង យផ្លូវ ែដលកុមរ្រតូវ
េធ្វើដំេណើ រេទ េរៀនេនះេទ។ ដូេចនះ ករេធ្វើដំេណើ រេទមក្របចំៃថង ចជករបំបក់ទឹកចិត្ត
កុមរ េហើយឪពុកម្ដ យ ចយល់េឃើញថចមង យេនះមិនមនសុវតថិភពស្រមប់កុមរ (ជ
ពិេសសកុមរ)ី កនុងករេធ្វើដំេណើ រេទមក ល់ៃថង ែដលជេហតុនំឲយកុមរេបះបង់ករសិក ។ 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកំពុងេធ្វើករកត់បនថយបញ្ហ េនះ មរយៈករផ្ដល់កង់ឲយកុមរែដលរស់
េនឆង យ ជទូេទ ជែផនកមួយៃនកមមវធីិ របូករណ៍របស់ពួកេគ។ ជចុងេ្រកយេនះ ្របេទស
កមពុជមនេគលនេយបយេផទរ ដ៏តឹងរងឹមួយ េពលគឺ ករេផទរ ចេធ្វើេទបនែត
េនេពលចប់េផ្ដើមចូលេរៀនបុ៉េ ្ណ ះ ដូេចនះកុមរែដលមន្រគួ រផ្ល ស់ប្ដូរទីលំេន ច្រតូវរង់ចំ
អស់រយៈេពលជិតមួយឆន ំេដើមបីចុះេឈម ះចូលេរៀនជថមីបនទ ប់ពីករផ្ល ស់ប្តូរេនះ។ 
េគលនេយបយេនះក៏ ចនំឲយសិស េបះបង់ករសិក ផងែដរ។ 
 

ខ. អគរសិក  
 

ងទី៥ ពិភក អំពីេគលនេយបយសំខន់ៗពីរទក់ទងនឹងអគរសិក ។ ដូចែដល
មនេនកនុង ងខងេ្រកមេនះ ្របេទសកមពុជបនចូលរមួក ង  និងករែកលម្អអគរ
សិក ជេ្រចើនេដើមបីពយយមកត់បនថយចមង យ ែដលកុមរ្រតូវេធ្វើដំេណើ រេទកន់ ឲយកន់ែត
េនជិតផទះបំផុត និងេធ្វើឲយអគរសិក ទំងេនះកន់ែតមនលកខណៈកុមរេម្រតីែថមេទៀត។ ពួកេគ
ក៏បនចូលរមួកនុងករក ងអេន្ត សិក ្ឋ នស្រមប់កុមរេីដើមបីជួយបេងកើនអ្រ បញច ប់ករ
អប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ នស្រមប់កុមរ។ី 

 

ងទី៥៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិទក់ទងនឹងអគរសិក េនកមពុជ 

្របធនបទេគលនេយបយ ្របេទសកមពុជ 

22> លទធភពៃនករទទួល
បនករអប់រ ំនិងអគរសិក
កុមរេីម្រតី 

 ចូលរមួក ង េរៀន និងបនទប់េរៀនជេ្រចើន។ 
 ផ្តល់មូលនិធិ មរយៈអងគករយូនីេសហ្វដល់ែផនកែកលម្អ េរៀន
េ យេលើកកមពស់អនម័យ និងទឹក ្អ ត។ 

23> អេន្ត សិក ្ឋ ន/កែន្លង
ន ក់េនស្រមប់កុមរ ី

ក ងអេន្ត សិក ្ឋ នស្រមប់កុមរ ីេដើមបីពួកេគ ចបញច ប់ករអប់រកំ
្រមិតមូល ្ឋ នថន ក់ទី៩។ 

 

គ. ករេ្រជើសេរ ើស ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងឥរយិបថ្រគូបេ្រង នេនថន ក់េរៀន 
 

េ្រកពីក្ដីកង្វល់អំពីករបេងកើនចំនួនសិស ចុះេឈម ះចូលេរៀន ្របេទសកមពុជក៏កំពុងេ្រជើស
េរ ើស្រគូបេ្រង នយ៉ងសកមមពីតំបន់ែដលខ្វះ្រគូ និង្រកុម្របជពលរដ្ឋែដលខ្វះអនកតំ ង (សូម
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េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 12 

េមើល ងទី៦)។ តំបន់ និង្រកុមទំងេនះបនកត់បនថយចំនួនៃនឆន ំសិក េពលគឺ ពីថន ក់ទី១២
មកេន្រតឹមថន ក់ទី៩ ែដលត្រមូវឲយមនេបកខជន្រគូបេ្រង នេនតំបន់ជនបទ និង ច់្រសយល និង
បន្រពមេ្រព ងេលើករេ្រជើសេរ ើសដ៏ពិេសសមួយកនុងចំេ មជនជតិចម និងផ្តល់ របូករណ៍
េដើមបីរកសិកខ កមមកពីតំបន់ ច់្រសយល និងជួយ្រគូបេ្រង នសហគមន៍កនុងករែកលម្អជំនញ
របស់ពួកគត់ េដើមបីឲយមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់េនកនុង្រកុម្រគូបេ្រង នជ្របចំ។ ្រកសួង
អប់រ ំ យុវជន និងកី មនក្ដីរពឹំងខពស់ចំេពះ្រគូបេ្រង ន បុ៉ែន្តមនកមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ លពិេសស
តិចតួចេនកនុងករផ្តល់េស ជមុនឲយបនេទៀងទត់។ 

 

ងទី៦៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិេ្រជើសេរ ើស និងបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេ្រង ន        
េនកមពុជ 

្របធនបទេគលន
េយបយ 

្របេទសកមពុជ 

24> ករេ្រជើសេរ ើស
្រគូបេ្រង ន 

 េបកខជនទំងពីរេភទមកពីតំបន់ជនបទ និង ច់្រសយល្រតូវ្របឡងចូល
គរេុកសលយ និងវ្ិរកឹតករេដើមបីេធ្វើជ្រគូបេ្រង ន។ េបកខនរ្ីរតូវបនេលើក 

ទឹកចិត្តឲយចូលរួម េហើយកនុងចំេ មេនះេបកខនរ្ីរបែហល៦០%ទទួលបន
េជគជ័យ។  
 មរយៈអងគករ េខប េ្រជើសេរ ើសសិកខ កម ជពិេសសជនជតិចម។ 
 មរយៈអងគករអប់រពិំភពេ ក េ្របើ្របស់ របូករណ៍េដើមបីេ្រជើសេរ ើស 
សិកខ កមពីតំបន់ ច់្រសយល និងជួយ្រគូបេ្រង នសហគមន៍ឲយក្ល យជ
្រគូបេ្រង ន រដ្ឋ។ 

25> ករអភិវឌ ន៍ វជិជ  
ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 

េធ្វើករែកលម្អគុណភព និង្របសិទធភពៃនករអប់រ ំ មរយៈករផ្តល់ឲយ្រគូបេ្រង ន 
នូវបេចចកេទសទំេនើបកនុងករបេ្រង ន និងករេរៀនសូ្រត។ 

 
ចំណុចលម្អិតមួយេនកនុងចបប់ស្ដីពីករអប់រ ំគឺ្រកមសីលធម៌្រគូបេ្រង ន ែដលមន០៦ជំពូក 

និង៣០ម្រ  េ យមនេរៀប ប់អំពីករទទួលខុស្រតូវទំង្រសុងរបស់្រគូបេ្រង ន (សូមេមើល
ងទី៧)។ ករេធ្វើទណ្ឌ កមម ងកយ្រតូវបន មឃត់ និងមនវគគពិេសសស្រមប់

្រគូបេ្រង នថន ក់បឋមសិក េនកនុង មួយកនុងចំេ ម គរេុកសលយជេ្រចើន ែដលផ្តល់
ឲយ្រគូបេ្រង ននូវជំនញ កនុងករទប់ ក ត់ ល់អំេពើសម្លុត ឬបំភិតបំភ័យកុមរពិករ ឬកុមរ
េផ ងេទៀតមកពី្រកុមជនជតិភគតិច។ េគលេ ចបស់ ស់ទំងេនះ្រតូវបនកំណត់េនកនុង
ឯក រេគលនេយបយរបស់ពួកេគ េដើមបីេធ្វើឲយ េរៀនមនលកខណៈកុមរេម្រតី េហើយ
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនកំពុងអនុវត្តកមមវធីិនន េដើមបីធនថ ក ្ត ទំងេនះជករ
េ្របើ្របស់នូវករអប់របំញចូ លគន  បរ ិ ថ នមនសុខភព និងសុវតថិភព និងរេំញចេយនឌ័រ។ 



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធីិរបស់កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  
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េ យកុមរមកពី្រកុមជនជតិភគតិចមនករលំបកយល់ភ េនេពលេរៀន ្របេទសកមពុជ
ក៏បនកំណត់េគលករណ៍ែណនំអំពីករេ្របើ្របស់ភ កំេណើ តេនថន ក់បឋមសិក ។ ខណៈ 
េពលែដលពួកេគបនកំណត់ភ ែខមរជភ ផ្លូវករស្រមប់ករអប់រ ំ បេ្រង ន (ជពិេសស 
្រគូបេ្រង នេន សហគមន៍) ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយេ្របើ្របស់កមមវធីិសិក ពីរភ ។ 
ធតុផ ំទំងអស់េនះគួរែត ក់បញចូ លគន េដើមបីែណនំកុមរភគេ្រចើនឲយ គ ល់បរយិកស  
េរៀនែដលមនករេលើកទឹកចិត្ត។ អ្វីែដលសំខន់នេពលឥឡូវេនះគឺ្រតូវពិនិតយេមើលថ េតើបទបញជ  
ទំងេនះកំពុង្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងពិត្របកដ េហើយបទបញជ ទំងេនះកំពុងែតមន នុភព 
យ៉ងខ្ល ំងេទេលើអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀន និងអ្រ សិស េបះបង់ឬយ៉ង ? 

 
ងទី៧៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិស្ដពីីឥរយិបថ្រគូបេ្រង នេនថន ក់េរៀនេនកមពុជ 

្របធនបទេគលនេយបយ ្របេទសកមពុជ 

26> ្រកមសីលធម៌្រគូបេ្រង ន កំណត់ភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ្ំរគូបេ្រង ន តួនទី 
និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ឪពុកម្ដ យ និងសិស  ទំនក់ទំនងរ ង 
្រគូបេ្រង ន និងសិស , ករងរវជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 
និងទណ្ឌ កមម្រគូបេ្រង នកនុងករណីមនសិស មន ក់បំពន។ 

27> ករទប់ ក ត់អំេពើសម្លុត/
េបៀតេបៀន 

មនកមមវធីិស្រមប់្រគូបេ្រង ន បឋមសិក េន គរេុកសលយ 
និងវ្ិរកឹតករេដើមបីជួយពួកេគកនុងករទប់ ក ត់អំេពើសម្លុត ឬបំភិតបំភ័យ 
សិស  េ យ រែតពួកេគពិករ ឬមកពី្រកុមជនជតិេផ ងៗ។ 

28> ទណ្ឌ កមម ងកយ ទប់ ក ត់ទណ្ឌ កមម ងកយ 

29> កុមរេម្រតី អនុវត្តកមមវធីិ កុមរេម្រតីេនក្រមិតបឋមសិក មរយៈអងគករមិន
ែមន  រ ្ឋ ភិបលចំនួន០៦ និងេនថន ក់មធយមសិក មរយៈអងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន០៤។ 

30> ភ អប់រ ំ  កំណត់ភ ែខមរជភ អប់រផំ្លូវករ។ 
 បនបេងកើតេគលករណ៍ែណនំអំពីករអប់រពីំរភ ស្រមប់ជនជតិ
ភគតិច។ 
 េលើកទឹកចិត្តឲយមនករេរៀបចំ សហគមន៍ជមួយនឹងកមមវធីិ
សិក ពីរភ ។ 
 មរយៈ ICC/CARE, ផ្ដល់កមមវធីិជួយដល់ជនជតិេដើមភគតិចឲយ
េចះ ន និងសរេសរភ រែខមរ និងភ របស់ខ្លួន។ 

 
ងទី៨ បង្ហ ញនូវបញជ ី យនមទក់ទងនឹងសកមមភពននេនកនុងថន ក់េរៀន 

េ យេលើកេឡើងនូវរចនសមព័នធសមភ រៈែដល្រតូវបង្ហ ញដល់សិស ។ េ្រកពីវគគសិក ជ្របចំ 
ែផនករយុទធ   ្រស្តស្រមប់កមមវធីិសិក ថន ក់បឋមសិក  មិន ប់បញចូ លេគលករណ៍អំពី
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ករអនុវត្តកមមវធីិបេងកើនករសិក ស្រមប់្រកុមពិេសសៃនកុមរ។ ថ ប័នអប់រក៏ំ្រតូវបនេលើក
ទឹកចិត្តឲយផ្ដល់ករអប់រវំជិជ ជីវៈ េហើយ ថ ប័នជេ្រចើនេធ្វើករេលើកទឹកចិត្ត មរយៈកមមវធីិេ្រក្របព័នធ 
េដើមបីេលើកកមពស់ករ ន ករសរេសរ និងជំនញវជិជ ជីវៈដល់មនុស េពញវយ័ និងកុមរហួស

យុចូលេរៀន និងផ្តល់ឲយពួកេគនូវជំនញ វជិជ ជីវៈ និងកំុពយូទ័រ។ ករ ស់ែវងលទធផលៃន
កមមវធីិទំងេនះគឺថ កុមរតូចៗជេ្រចើនែដលបនចូលេរៀនកមមវធីិអកខរកមម្រតូវបន ក់បញចូ ល
ជថមីេទកនុង រដ្ឋ។ 
 

ងទី៨៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិស្ដពីីកមមវធីិសិក េនកមពុជ 

្របធនបទេគលនេយបយ ្របេទសកមពុជ 

31> កមមវធីិ បឋមសិក  
និងមធយមសិក  

ផ្ដល់កមមវធីិបេងកើនករសិក ស្រមប់្រកុមពិេសសៗេន បឋមសិ
ក  

32> ករអភិវឌ ជំនញអប់រវំជិជ
ជីវៈ 

 ផ្តល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លែដលមនបញចូ លនូវ ល់ “វជិជ ជីវៈ និង
ជំនញទំងអស់។ 
 អនុវត្តសកមមភពេនកនុងករអប់រេំ្រក្របព័នធដូចជ ជំនញវជិជ ជីវៈ 
និងកំុពយូទ័រ និងមនបញចូ លថន ក់អកខរកមម មរយៈអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបលយ៉ងតិច៤៣។ 

 

ឃ. េស ្រទ្រទង់ េរៀន 
ងទី៩សេងខបេស បែនថមែដល្រតូវបនផ្ដល់េ យ េរៀន ឬវទិយ ថ នសហគមន៍ 

ែដល ចផ្ដល់ជំនួយដល់សិស  និងឲយពួកេគេនេរៀនបន្ត។ ជពិេសស េ្រកពីកមមវធីិវជិជ ជីវៈ 
និងអកខរកមមែដលបនពិភក ខងេលើ។ ្របេទសកមពុជមនកមមវធីិបំប៉នបែនថមជេ្រចើនេទៀត
ស្រមប់កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក  និងែផនករចុះេឈម ះចូលេរៀនជថមី េដើមបីព្រងីក
អគរសិក េនសហគមន៍ ដូចជប ្ណ ល័យ និងជំនញរបស់បុគគលិកអប់រេំ្រក្របព័នធ េដើមបីឲយ
សិស ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក  ឬសិស ែដលបនេបះបង់ករសិក ចមនភពងយ
្រសួលេន េរៀន។ 
  

កមមវធីិេផ ងៗ ចរកបនេន្របេទសកមពុជ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់សិស ៖ 

 កមមវធីិ របូតថមភ្រតូវបនផ្ដល់េ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន១៥ ែដលផ្តល់
រ ដល់កុមរថន ក់ទី១ដល់ទី៦ ឬផ្តល់របប រយកេទផទះដល់កុមរថន ក់ទី៤ដល់

ថន ក់ទី៦។ 
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 ករែថទំសុខភព និងភពជៃដគូសុវតថិភព េរៀនកនុងចំេ ម្រកសួង និងអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល រមួមន េស ពិនិតយសុខភព ចក់ថន ំ ៉ ក់ ំង និងអន្តរគមន៍ េនេពល
ែដលជំងឺឆ្លង យលុក, ក្លឹបសុខភព ករ្របឹក េយបល់ ករអប់រសុំខភព និងសុវតថិភព។ 

 កមមវធីិបំណិនជីវតិ ែដល្រតូវបនផ្ដល់េនកនុងថន ក់េ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពី
្របធនបទេផ ងៗ ដូចជករជួសជុលកង់ ជំនញកសិកមម ករេដរប៉ក់ ករចម្អិន រ 
ករ ំផ ិត និងករេរៀនកំុពយូទ័រ និង 

 ក្លឹបយុវជន ែដលអនកចូលរួម ចទទួលបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លភពជអនកដឹកនំ េធ្វើករ
សម័្រគ ចិត្ត ឬចូលេរៀនថន ក់អកខរកមម។ 

 
េលើសពីេនះេទេទៀត ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី េលើកទឹកចិត្តឲយមនករបេងកើត និង

សកមមភពពីសមគមម បិ សិស  េដើមបី្រទ្រទង់ េរៀន េ យបំេពញភរកិចចដូចជ 
ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងេនសហគមន៍អំពី រៈសំខន់ៃនករអប់រ ំ ករគំ្រទដល់ករក ង

េរៀន ករផ្តល់មូលនិធិដល់្រគូបេ្រង ន្រកី្រក និងករ ម នករសិក របស់កុមរ។ 
 

ងទី៩៖ េគលនេយបយ និងកមមវធីិស្ដពីីេស ្រទ្រទង់ េរៀនេនកមពុជ 

្របធនបទេគល
នេយបយ 

្របេទសកមពុជ 

33> ករបេ្រង នគួរបែនថ
ម/កមមវធីិសិក
ទក់ទង 

 ផ្តល់កមមវធីិបំប៉នបែនថមដល់កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក មរយៈ 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលយ៉ងតិច៥។ 
 មនែផនករស្រមប់កមមវធីិចុះេឈម ះចូលេរៀនជថមី ែដលនឹងព្រងឹង និង
ព្រងីកមជឈមណ្ឌ លសិក េនសហគមន៍ ប ្ណ ល័យ និងមជឈមណ្ឌ ល ន
េសៀវេភ និងេលើកកមពស់សមតថភពរបស់បុគគលិកអប់រេំ្រក្របព័នធ។ 

34> ករផ្ដល់ រ ផ្តល់ រេពល្រពឹកដល់សិស ថន ក់ទី១-6េន េគលេ  និងផ្តល់របប 
រយកេទផទះដល់សិស ថន ក់ទី៤-6។ 

35> ករគំពរសុខភព
កុមរ 

 ផ្តល់ “សិទធិ”ទទួលបនករពិនិតយសុខភព។ 
 ត្រមូវឲយមនកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយេស សុខភព ធរណៈ ដូចជ 
ករផ្តល់ថន ំ ៉ ក់ ំង អន្ត គមន៍ទន់េពល កនុងករ្រគប់្រគងមនជមងឺឆ្លង និង
ជំនួយសេ្រងគ ះបនទ ន់ េលើកទឹកចិត្តដល់ក្លឹបសុខភព ផ្ដល់ករ្របឹក េយបល់ 
េលើកកមពស់ របូតថមភ និងេលើកកមពស់សុខភពមត់េធមញ។ 
 ផ្តល់ឲយនយក ្ឋ ន្រកសួងនននូវកមមវធីិកមច ត់ដងកូវ្រពូន និងថន ំមន
ជតិែដក ស្រមប់កុមរ ី យុេលើស១៥ឆន ំ សុខភពមត់េធមញ សុវតថិភពផ្លូវថនល់ 
និងសុវតថិភព រ។ 
 ធនឲយបននូវល័កខខ័ណ្ឌ សុវតថិភព និងអនម័យេន េរៀន និងករ
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្របធនបទេគល
នេយបយ 

្របេទសកមពុជ 

គំពរសុខភពកុមរ។ 

36> េ ងជង/ថន ក់
បំណិនជីវតិ 

អំពវនវឲយមនភពជៃដគូកនុង្រសុកេដើមបីផ្ដល់កមមវធីិបំណិនជីវតិ េហើយអងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលបនអនុវត្តែបបេនះ។ 

37> សកមមភពកមមវធីិ
សិក បែនថម 

បេងកើតក្លឹបយុវជន មរយៈអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

38> ករចូលរមួពី
សហគមន៍ 

េលើកទឹកចិត្តឲយមនករបេងកើតសមគមម បិ សិស  និងករចូលរមួពី្រគួ រ
កនុងករ្រគប់្រគង េរៀនមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ 

39> ជំនញ្របកបរបរ
ចិញច ឹមជីវតិស្រមប់
ឪពុកម្ដ យ 

គំ្រទគេ្រមង្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិស្រមប់ឪពុកម្ដ យសិស េដើមបីរកចំណូលប
ែនថម។ 

 

ង. ទម្ល ប់អនុវត្ត មវបបធម៌ 

េទះបី មិនែមនជែផនកមួយៃនបទបញជ របស់្រកសួងស្រមប់ករអប់រក៏ំេ យ ក៏ទម្ល ប់
អនុវត្ត ម វបបធម៌មួយចំនួន ចមនផលប៉ះពល់ដល់លទធភពៃនករទទួលបនករអប់ររំបស់
កុមរ និងសមតថភពេនេរៀនបន្ត។ ទម្ល ប់អនុវត្តែបបេនះរមួមន យុេរៀបករ ម្របៃពណី 
ទំេនៀមទម្ល ប់េរៀបពិធី ម្របៃពណីែដល ចេ្រជ តែ្រជកដល់កលវភិគ េរៀន និងក្ដីរពឹំង
ទុក ្របសិនេបើកុមរមីនៃផទេពះ។ ដូចមនបង្ហ ញេនកនុង ងទី១០ ្របេទសកមពុជមន “ចបប់” 
្រស្តី ម្របៃពណី ែដលេយើងេ ថ ចបប់្រសី។ ចបប់េនះ្រតូវបនបេ្រង នេន ម្រគួ រេន
ទូទំង្របេទស និងកំណត់តួនទី   េយនឌ័រ និងបទបញជ ស្រមប់្រស្តី។ េទះបីជចបប់េន្របេទស
េនះែចងថ យុេរៀបករ្រសបចបប់ស្រមប់បុរសគឺ២០ឆន ំ េហើយស្រមប់្រស្តីគឺ១៨ឆន ំក៏េ យ 
ក៏ចបប់្រសីអនុញញ តឲយកុមរេរៀបករ េនេពលែដលកុមរេីនះឈនដល់ភពេពញវយ័ ជទូេទ 
េនថន ក់ទី៨ ឬទី៩។ េទះបីជ េរៀនមិនមនេគលនេយបយទប់ ក ត់កុមរែីដលមនកូន 
មិនឲយវលិចូលេរៀនវញិក៏េ យ ក៏ចបប់្រសីែចងថ កុមរេនះគួរេនផទះេមើលកូន។ ជចុង
េ្រកយេនះ ថ្វីេបើករអប់រ្ំរតូវបនផ្ដល់េទឲយកុមរ្រគប់របូរហូតដល់ថន ក់ទី១២ក៏េ យ ក៏ឪពុកម្ដ យ
ភគេ្រចើនមិនឲយកូនរបស់ខ្លួនេទេរៀន និងទុកឲយពួកេគេនេធ្វើករផទះរយៈេពលែវងមុនេពលបញច ប់

មធយមសិក ។ 
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ងទី១០៖ ទម្ល ប់អនុវត្ត មវបបធម៌េនកមពុជ 

្របធនបទេគលន
េយបយ 

្របេទសកមពុជ 

40> យុេរៀបករ កំណត់ យុ២០ឆន ំស្រមប់បុរស និង១៨ឆន ំស្រមប់កុមរ ីេហើយ យុេនះ ច
្រតូវបនកត់បនថយកនុងករណីមនគត៌ េ យមនករ្រពមេ្រព ងពីឪពុកម្ដ យ/

ពយបល។ 

41> ករមនគត៌ មិនមនេគលនេយបយទប់ ក ត់កុមរមិីនឲយចុះេឈម ះចូលេរៀនជថមីេនះេទ 
បនទ ប់ពីស្រមលកូនរចួ បុ៉ែន្តមិនមនករអនុវត្តជក់ែស្ដងេនះេទ។ 

42> ទំេនៀមទម្ល ប់
េផ ងៗ 

ជទូេទ ្រគួ រ្រកី្រកឲយកូនរបស់ខ្លួនឈប់េរៀនេដើមបីរក្របក់ (ជទូេទកុមរ)ី 

 
 

III. ជេ្រមើសស្រមប់អន្ត គមន៍ៃនកមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  
(SDPP)   

្របេទសកមពុជមនេគលនេយបយអប់រដ៏ំទូលំទូ យមួយ េហើយ្របេទសេនះសមបូរេទ
េ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលបនចូលយ៉ងសកមមេនកនុងវស័ិយអប់រ ំ ដូចែដលបន
េលើកេឡើងនូវអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន៥៣ ែដលបនផ្តល់កមមវធីិ របូករណ៍ជេ្រចើន។ 
ចំែណកឯ េន្របេទសមួយចំនួន ករេលើកេយបល់អំពីករងរជមួយ្រកសួងអប់រ ំ េដើមបីបេងកើត
េគលនេយបយ គឺេគលវធីិដ៏្របេសើរមួយកនុងករណីែដល្របេទសកមពុជមនេគលនេយបយ
អនុវត្ត្រ ប់។ កន់ែតមនករពក់ព័នធកនុងករជួយ្រកសួងអប់រកំំណត់ថ េតើេគលនេយបយ
ទំងេនះ្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងេពញេលញ និងេធ្វើករយ៉ងសកមមេដើមបីឲយកុមរេនេរៀនបន្ត និងេរៀន
បនពូែកែដរឬយ៉ង ។ កមមវធីិ កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  (SDPP) ចេធ្វើ
អន្ត គមន៍េ យមន្របសិទធភព មវធីិដូចខងេ្រកម៖ 
 

¬1¦ វភិគ នុភពៃនត្រមូវករស្រមប់ករប្របឡងឆមសស្ដីពីអ្រ សិស េបះបង់ និងអ្រ ្រតួត
ថន ក់ និងេធ្វើករជមួយ្រគូបេ្រង ន ឬគណៈេម្របេយគ េដើមបីេលើកកមពស់ឲយមនករ យតៃម្ល
ជឧបករណ៍មួយេដើមបីបេងកើនករេរៀនសូ្រតរបស់សិស ។ 

 
ករ្របឡងបញច ប់ឆមសភគេ្រចើនទំនងជត្រមូវឲយធនថ សិស កំពុងសិក ឯក រេន

កនុងកមមវធីិសិក  និងពិនិតយេមើលថ្រគូបេ្រង ននឹងផ្ដល់គុណភពអប់រ ំែដលពួកគត់គួរផ្ដល់។ េទះ
ជយ៉ងេនះក្ដី ករ្របឡង ចេធ្វើឲយសិស បក់ទឹកចិត្ត ជពិេសស ្របសិនេបើពួកេគ្របឡងធ្ល ក់។ 
អនកពយករណ៍មន ក់កនុងចំេ មអនកពយករណ៍ដ៏ខ្ល ំងបំផុតជេ្រចើននក់អំពីសិស េបះបង់ករសិក
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ែដល្រតូវបនេលើកេឡើង េនកនុងករពិនិតយេឡើងវញិនូវឯក រ្រ វ្រជវេលើកដំបូងរបស់ SDPP 
បនេរៀន្រតួតថន ក់ ឬហួស យុចូលេរៀន។ ្របសិនេបើករ្របឡងឆមសទំងេនះ្រតូវបនេរៀបចំ
េ យ ្រគូបេ្រង ន បុគគលិក SDPP ចែស្វងរកខ្លឹម រៃនករ្របឡងេន ម បឋមសិក  
េផ ងៗ និងផលវបិកស្រមប់កុមរ បនទ ប់មកចូលរមួកនុងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងផ្ដល់េយបល់
អំពីករ យតៃម្លេលើកុមរ េដើមបីជួយ្រគូបេ្រង នកនុងករេ្របើ្របស់ដំេណើ រករ យតៃម្លជបន្តបនទ ប់ 
េដើមបី ស់ែវងមិន្រតឹមែតករទទួលបនសចចភពស្រមប់កុមរបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមេទៀតករយល់
ដឹងអំពីគំនិតនន និងសមតថភពកនុងករេ្របើ្របស់ចំេណះដឹង។ ្របសិនេបើករ្របឡងទំងេនះ
្រតូវបនកំណត់ មបទ ្ឋ ន និង្រតូវបនអនុវត្តទូទំងពិភពេ ក SDPP ចេធ្វើករជមួយ្រកុម
្របឹក  ឬគណៈ្រតួតពិនិតយេដើមបីបេងកើនសំណួរ និងចេម្លើយ ែដលេគបនេចទសួរ េ យកំណត់ពី
ទ្រមង់ចេម្លើយែដល្រតឹម្រតូវ។ 

 

¬2¦ យតៃម្លេលើផលវបិកៃននិយមថន ក់េរៀនែដល ច ក់សិស បន៥៩នក់ ែស្វករកជេ្រមើស
ស្រមប់ជំនួយករ្រគូបេ្រង ន និងផ្ដល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លពិេសសដល់្រគូបេ្រង ន កនុងករ
េ ះ្រ យនិយមថន ក់េរៀនែដលមនសិស េ្រចើន េដើមបីបេងកើនក្រមិតៃនករេរៀនសូ្រតរបស់
សិស  និងកត់បនថយអ្រ សិស េបះបង់ករសិក ។ 

 
ករកំណត់និយមថន ក់េរៀនេនកមពុជខពស់ជងប ្ដ ្របេទសកំពុងអភិវឌ េផ ងេទៀត និង

មនន័យថ កុមរែដល ង ត់េសង មបត់បង់ េហើយជយថេហតុកុមរេនះ ចេបះបង់ករ
សិក េទៀតផង។ កុមរមួយចំនួនតូចទទួលបនករយកចិត្តទុកពិេសស ែដលពួកេគ្រតូវករេដើមបី
ធនថពួកេគមន ករយល់ដឹងអំពីឯក រទំងេនះ។ SDPP ច្រតួតពិនិតយនិយមថន ក់េរៀន
បចចុបបននេន បឋមសិក  (និយមថន ក់េរៀនមួយចំនួន ចមនចំនួនសិស តិច េ យ រែត
្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ នតិច) ពិភក ជមួយ្រកសួងអប់រអំំពីអន្ត គមន៍ែដល ចេកើតមន និង
អនុវត្តករងរ។ ្រកសួងអប់រ ំ ចនឹងជួលជំនួយករ្រគូបេ្រង ន ែដល ចេធ្វើករេនេ្រកម
្រគូបេ្រង នែដលមនសមតថភពេពញេលញេដើមបីជួយដល់្រកុមតូចៗ ឬកុមរមន ក់ៗ បុ៉ែន្តយ៉ង
េ ច ស់ SDPP ចផ្ដល់កមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ លដល់្រគូបេ្រង នអំពីករេធ្វើករជមួយថន ក់េរៀន
ែដលមនចំនួនសិស េ្រចើន េដើមបីបង្ហ ញេគលករណ៍ែណនំស្រមប់ករងរជ្រកុម ករេ្របើកុមរ
ធំៗឲយបេ្រង នកុមរតូចៗ ជេដើម។ 

 

¬3¦ េលើកកមពស់ករអប់រថំន ក់ពីភ េនបឋមសិក មរយៈ 
(ក)ករជួយបកែ្របេសៀវេភសិក េទជភ ជនជតិភគតិច (ខ)ករឲយ្រគូបេ្រង ន និង
ឪពុកម្ដ យបេងកើតេសៀវេភេរឿងខ្លីៗស្រមប់សិស ែដលមន កបបកិរយិៃនជនជតិភគតិច 
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ករកំណត់បញ្ហ នន និង/ឬ (គ)េធ្វើករជមួយ្រគូបេ្រង នអំពីយុទធ ្រស្ត និងយុទធវធីិេដើមបី
េ្របើ្របស់ពហុភ េនកនុងបនទប់េរៀន។ 

 
េគលនេយបយអប់រេំនកមពុជបង្ហ ញនូវក្ដីកង្វល់ដ៏ធំមួយែដលថ កុមរេនកនុង្រកុមជន

ជតិភគតិចមនលទធភពទទួលបនករអប់រ ំ មរយៈកមមវធីិពីរភ  ែដលេគរព មភ
កំេណើ តរបស់ខ្លួន និងែណនំភ ែខមរ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី កមមវធីិេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើង 
េ យ រែតេគមិនទន់បនបេងកើតេសៀវេភ និងកមមវធីិសិក ពីរភ  េហើយ្រគូបេ្រង នមិនទន់
មនជំនញខងបេចចកេទសអប់រពីំរភ ។ SDPP ចជួយដល់ដំេណើ រករៃនករផលិតេសៀវេភ
ពីរភ  និងែណនំករេ្របើ្របស់េសៀវេភទំងេនះដល់្រគូបេ្រង នេនកនុងេមេរៀនបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លទក់ទងនឹងគរេុកសលយ និងគំ្រទ្រគូបេ្រង នេនឆន ំដំបូងៃនករេ្របើ្របស់េសៀវេភទំង
េនះ។ ជជេ្រមើស SDPP ចចូលរមួកនុងគេ្រមង េសៀវេភកុមរ េ យអនុវត្ត មគំរៃូនគេ្រមង
ននេនប្របេទស ន់ហ េនៀ ជទីកែន្លងែដលអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយបននំមកនូវ
សមជិកសហគមន៍អប់រ ំភគេ្រចើន ្រគូបេ្រង ន បឋមសិក  េនកនុងសិកខ  ែដលសិកខ
កមទទួលបនករគំ្រទ និងករេលើកទឹកចិត្តឲយសរេសរ និងបក្រ យេរឿងរបស់កុមរ។ េរឿងទំង
េនះ ចនិយយអំពី្របវត្តិៃន្រកុមជនជតិភគតិចរបស់ពួកេគ េរឿង្របឌិតែដលេរៀប ប់អំពីកុមរ 
និង្រគួ រដូចពួកេគ ជីវ្របវត្តិៃនសមជិកកុលសមព័នធសំខន់ៗ អតថបទេរៀប ប់អំពីរកុខជតិ និងសត្វ
កនុង្រសុក ឬេរឿងផទ ល់ខ្លួន។ SDPP ច “េបះពុមពផ យ” េរឿងល្ៗអ ទំងេនះ េដើមបីផលិតឯក រ
ចម្លងឲយបនេ្រចើន ែចកចយេរឿងទំងេនះដល់ បឋមសិក ែដលពក់ព័នធ និងេធ្វើករជមួយ
្រគូបេ្រង ន េដើមបី ក់បញចូ លេសៀវេភទំងេនះេទកនុងកមមវធីិសិក ។ 
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ឧបសមពន័ធ “ក”៖ 
ងេគលនេយបយ 

និងកមមវិធីស្រមប់្របេទសកមពជុ 
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េគលនេយបយ និងកមមវធិីែដល ចមនផលបះ៉ពល់េលើសិស េបះបង់ករសិក េនកមពុជ 
្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
បរបិទចបប់ៃនករអប់រ ំ
1> សិទធិកុមរ រដ្ឋធមមនុញញកមពុជឆន ១ំ៩៩៩

3
ម្រ ៤៨៖ 

រដ្ឋ្រតូវ ករពរសិទធិកុមរ ដូចមនែចងេនកនុង
អនុសញញ ស្ដីពីកុមរជពិេសស សិទធិរស់ នមន
ជីវតិ សិទធិទទួលករអប់រ ំនិងសិទធិទទួលបនករ
ករពរ កនុងអំឡុងេពលមនស្រងគ ម និងរចួផុត
ពីករេកង្របវញ័ច ែផនកេសដ្ឋកិចច ឬករេកង្របវញ័ច
ផ្លូវេភទ។ រដ្ឋ្រតូវករពរកុមរពីអំេពើែដលបងកករ
រងេ្រគះដល់ឳកសអប់រ ំសុខភព 
និងសុខុមលភពរបស់ពួកេគ។ 

កុមរ ក្ដីកង្វល់សំខន់គឺថ ចបប់ករងរឆន ំ១៩៩៧ 
មិន ៉ ប់រងេលើវសិ័យេ្រក្របព័នធ ែដលកនុងេនះ 
“កុមរ េធ្វើករ” ជង៩០% 

្រតូវបនជួលឲយេធ្វើករ។
4
 

 

អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្ដពីីសិទធិកុមរ 
ែដល្រតូវបនផ្ដល់សចច នុម័តេ យ ជរ ្ឋ         

កុមរ រ ្ឋ ភិបល និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបន
ខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត្ត មអងគករ UNCRC និង

 

                                                  
៣ បនអនុម័តេនឆន ំ១៩៩៣ និងេធ្វើវេិ ធនកមមេនឆន ំ១៩៩៩ 
៤ អងគករពលកមមអន្តរជតិ (ILO), អងគករយូនីេសហ្វ និងធនគរពិភពេ ក ឆន ំ២០០៦។ករងរកុមរេនកមពុជ៖ បញ្ហ ្របឈមចំេពះកររកីលូត ស់ និងករកត់បនថយភព្រកី្រក, p. ii and v។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ភិបលកមពុជឆន ១ំ៩៩២ ម្រ ២៣, ២៨-៣២ 
ទទួល គ ល់សិទិធកុមរទទួលបនករអប់រ.ំ.. 
ជបន្តបនទ ប់ និងឈរេលើមូល ្ឋ នៃនឳកស
េសមើគន  និង (ក)ធនថ កុមរពិករទទួលបន
ករអប់រ្របកបេ យ្របសិទធភព (ខ) ផ្ដល់ករ
អប់របំឋមសិក េ យឥតបង់ៃថ្ល និងភរកិចច
ៃនករទទួលខុស្រតូវេលើករអប់រ ំ(គ)េលើក
ទឹកចិត្តឲយមនករអភិវឌ ន៍ទ្រមង់ៃនករអប់រ ំ
េផ ងៗគន  រមួមនករអប់រទំូេទ និងវជិជ ជីវៈ 
ែដលកុមរ្រគប់របូ ចទទួលបន 
(ឃ)ចត់បទបញជ  ករសម្រសប ដូចជករ
ែណនំអំពីករចូលេរៀនេ យឥតបង់ៃថ្ល 
និងផ្តល់ជំនួយហិរញញវតថុ កនុងករណីចំបច់ 
(ង)េធ្វើឲយព័ត៌មន និងេគលករណ៍ែណនំអប់រ ំ
និងវជិជ ជីវៈ ចបនេទដល់កុមរ្រគប់របូ 
(ច)ចត់បទបញជ ករេដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយមន
ករចូលេរៀនេទៀងទត់េន េរៀន និងករ

ធនថេគលនេយបយ និងកមមវធិីទំងេនះនឹង
គំ្រទដល់សិទធិែដល្រតូវបនេគទទួល គ ល់ 
(ឧទហរណ៍ ចបប់ស្ដីពីពិករភព ែដលគំ្រទ
កុមរពិករឲយទទួលបនករអប់រ ំករលុបបំបត់ 
ៃថ្លចុះេឈម ះចូលេរៀនចប់ ំងពីឆន ំ២០០០ 
ករផ្ដល់ករអប់រវំជិជ ជីវៈ ករផ្ដល់ របូករណ៍ 
េគលនេយបយស្ដីពីពលកមមកុមរ)។ 
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េគលនេយ
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ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
កត់បនថយអ្រ សិស េបះបង់ករសិក  (ឆ)
េលើកសទួយឲយមនករអភិវឌ សមតថភពកុមរ
ឲយបនេពញេលញបំផុត (ជ)េលើកកមពស់សិទធិ
កុមរមកពី្រកុម សន និងជនជតិភគតិច 
ឲយរកី យវបបធម៌ សន និងភ ផទ ល់ខ្លួន 
(ឈ)ធនឲយបននូវឳកសេសមើគន កនុងករ 
ចូលរមួសកមមភពវបបធម៌ សិលបៈ និងសកមមភព 
េផ ងៗ និង(ញ)ករពរកុមរពីករេកង្របវញ័ច
ែផនកេសដ្ឋកិចច និងេធ្វើករែដលងយរងេ្រគះថន ក់ 
ឬេ្រជ តែ្រជកកនុងករសិក របស់កុមរ។ 
េគលនេយបយ កុមរេម្រតី ឆន ២ំ០០៧ 
វ ិ លភពទី១៖ ធន និងគំ្រទកុមរ្រគប់របូ 
ជពិេសសកុមរជួបករលំបក (កុមរមកពី
្រគួ រ ្រកី្រក កុមរ ីកុមរកំ្រព កុមររងេ្រគះ
េ យអំេពើហិង កនុង្រគួ រ កុមរពិករ កុមរ
ជនជតិភគតិច កុមររងេ្រគះេ យ រ
េ្រគ ងេញ ន កុមរ រងេ្រគះេ យេមេ គ

កុមរ្រគប់
របូ 

 ករវភិគេ យេ្រប បេធៀបអំពី 
អងគករយូនីេសហ្វបនគំ្រទ
កុមរេម្រតីេធៀបនឹង មិនែមន
កុមរេម្រតីេនឆន ំ២០០៨មិនបន ស់
ែវងផលប៉ះពល់េលើករេបះបង់ករ
សិក  ប៉ុែន្តគូសបញជ ក់ពីករផ្ល ស់ប្តូរ
ជវជិជមនមួយចំនួន េពលគឺ



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធិីរបស់កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 24 

្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
េអដស៍/ជមងឺេអដស៍ និង  ជមងឺេផ ងេទៀត) 
ទទួលបនករអប់រេំ យសមធម៌។ 

េរៀននន ្វ គមន៍កុមរពិករ និង
េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករេយនឌ័រកន់

ែតេ្រចើនេឡើងែថមេទៀត
5
។ 

កមមវធិីសិទធិកុមររបស់អងគករយូនីេសហ្វ ករពរ 
សិទធិកុមរ និង្រស្តី និងែកលម្អជីវតិរស់េនរបស់ 
ពួកេគ មរយៈគំនិតផ្ដួចេផ្ដើមពីសហគមន៍ 
េដើមបីេលើកកមពស់សុខភព របូតថមភ ករអប់រ ំ 
េស ទឹក និងអនម័យ ខណៈេពលេបើកឳកស
េសដ្ឋកិចចថមីស្រមប់្រគួ រ និងសហគមន៍ងយ
រងេ្រគះ ក៏ដូចជករផ្ដល់ករគំពរផ្លូវចិត្ត។ 

ភគេ្រចើន
កុមរ យុ
េ្រកម០៥
ឆន ំ 

កមមវធិីេនះផ្ដល់ៈ 
 ករគំ្រទដល់ករអភិវឌ ែផនករសកមមភព
ភូមិ េផ្ត តេលើបញ្ហ ្របឈមចំេពះ្រស្តី និងកុមរ 
និងករកំណត់សកមមភពដ៏ល្អបំផុតេដើមបីេ ះ
្រ យបញ្ហ ទំងេនះ។ 
 សកមមភពអប់រសំុខភព អនម័យ និង
របូតថមភគួបផ ំនឹងថន ក់អកខរកមម មមុខងរសំេ ចំ
េពះកុមរេនេ្រក  យុវជន និង្រស្តី និង 
 ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងកនុងសហគមន៍អំពី
អំេពើហិង កនុង្រគួ រ ករផ្ល ស់ឥរយិបថចំេពះ
កុមរ និងករែថទំកុមរ។ មកទល់េពលេនះ 

 

                                                  
៥ កមមវធិីព្រងីកករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន(EBEP)ដំ ក់កលទី២៖ ឆន ំ២០០៦-២០០៩ របយករណ៍ពិនិតយេឡើងវញិឆន ំ២០០៩ េបសកកមម្របចំេនកមពុជ ៃថងទី១២-២៦ មីន ២០១០ ្រកមុពិេ្រគះេយបល់ 
SIDA ។ 



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធិីរបស់កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 25 

្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
អងគករយូនីេសហ្វបន 
 បេងកើតម៉ូឌុលបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីសិទធិកុមរ 
សុខភព ករអប់រ ំនិងករករពរែដលផ្ដល់
្របេយជន៍ដល់សមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ េនកនុង
១៣០ឃុំ 
 េទជួប្របជពលរដ្ឋ៤២០០០នក់ មរយៈ 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងតស៊ូមតិកនុងករេលើកកមពស់ 
សុខភព សិទធិ្រស្តី និងកុមរ និង 
 គំ្រទថន ក់េ្រត មចូលេរៀនេនសហគមន៍ចំនួន 
៥៩៨ ែដលមនកុមរចុះេឈម ះចូលេរៀនជង

១២០០០នក់។
6
 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនផ្ដល់កមមវធិី 
គំ្រទដល់សិទធិកុមរ។ 

សហគមន៍
និង ជញ ធរ

ដូចខងេលើ  

2> ភរកិចចៃន ចបប់អប់រ ំឆន ២ំ០០៧ ម្រ ៣២៖ កុមរ យុ ភរកិចចៃនករទទួលខុស្រតូវមិន្រតូវបនែចងែត កង្វះករ ក់ទណ្ឌ កមម ចមន 

                                                  
៦ អងគករសហ្របជជតិ “សិទធិកុមរ”  កររស់ នមនជីវតិ និងករអភិវឌ កុមរេនកនុងតំបន់ជនបទៃន្របេទសកមពុជ(ឆន ំ២០០៧)។ 

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



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធិីរបស់កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 26 

្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ករទទួលខុស្រតូវ
េលើករអប់រ ំ

ករចុះេឈម ះចូលេរៀនកុមរថន ក់ទី១្រតូវកំណត់ 
េន យុ០៦ឆន ំ ឬយ៉ងេ ច៧០ែខ មកល 
បរេិចឆទៃនករចប់េផ្ដើមឆន ំសិក ។ 

០៦ឆន ំ 
ឬយ៉ង
េ ច៧០
ែខ 

អំពីសិទធិទទួលបនករអប់រេំនះេទ េហើយក៏មិន
មនបទបញជ ករ ក់ទណ្ឌ កមម មួយ ្របសិន
េបើកុមរេនះមិនបនចុះេឈម ះចូលេរៀន។ 
ដូេចនះ 
មិនមនករ ក់សមព ធ មួយេទេលើឪពុកម្ដ
យេដើមបីឲយធនថកុមរេទេរៀន។ 

ផលប៉ះពល់េទេលើករទទួលបនករ
អប់រ ំនិងករេបះបង់ករសិក ។ 
កុមរែដលមកេរៀនទន់េពលមន

អ្រ េបះបង់ទបជង។
7
 

ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រ ំេលខ២៤ 
អយក/សណន ៖ 
ដំេណើ រករៃនករបេងកើត បឋមសិក  
និងមេត្តយយសិក រដ្ឋ ឆន ២ំ០១០ 
េលើកទឹកចិត្តឲយឪពុកម្ដ យ/ ពយបលនំកុ
មរ្រគប់ យុចូលេរៀនមកចុះេឈម ះចូលេរៀនឲយ
បនទន់េពលេវ  និងអនុញញ តឲយកុមរបន្ត

កុមរ យុ
០៦ឆន ំ 
ឬយ៉ង
េ ច៧០
ែខ 

ករអនុវត្ត ចរែណនំេនះរមួមន យុទធនករ
ចុះេឈម ះចូលេរៀន ករថតឈុត មទូរទស ន៍
មុនេពលចប់េផ្ដើមឆន ំសិក ថមី, ករចងប  
និងផទ ំងរបូភព និងករផ ព្វផ យ មវទិយុអំពីករ
ចុះេឈម ះចូលេរៀន។ 

យុទធនករទំងេនះបនកត់បនថយករ
ចុះេឈម ះចូលេរៀនយឺត និងកត់បនថយ
អ្រ េបះបង់ករសិក  (ដូចបន
យករណ៍េនកនុងរបយករណ៍ជតិ

ឆន ំ២០០៦-២០១០)។
9
 

                                                  
៧ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក េព្រជ ប៊ុ ្ណ  ្របធននយក ្ឋ នអប់របំឋមៃន្រកសួងអប់រ ំ ជធនីភនំេពញ ៃថងទី១១ កុមភៈ ២០១១។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ករសិក  (ែផ្អកេលើករទទួលយក ជីវភពរស់

េនរបស់្រគួ រ ឬឆនទៈរបស់កុមរ)។
8
 

ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអប់រ ំឆន ២ំ០០៩-១៣, 
េគលនេយបយទី១៖ ធនថ កុមរ យុ០៦
ឆន ំ្រគប់របូបនចូលេរៀនេន បឋមិសក  

រមួមន ្រកុមងយរងេ្រគះ
10 ដូចជកុមរពិករ 

ជនជតិ ភគតិច ។ល។ 
សកមមភពេគលនេយបយឆន ២ំ០១១៖ 
នយក ្ឋ នអប់របំឋមសបនបេងកើត ចរែណ
នំស្ដីពីករេធ្វើជំេរឿនកុមរេន មភូមិ និងករេធ្វើ
ែផនទីខនងផទះ។ 

កុមរ យុ
០៦ឆន ំ 

 មិនទន់បន ស់ែវង។ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
៨
 
បទសមភ សន៍ជមួយេ ក េព្រជ ប៊ុ ្ណ  ្របធននយក ្ឋ នអប់របំឋមៃន្រកសួងអប់រ ំ ជធនីភនំេពញ ៃថងទី១១ កុមភៈ ២០១១។ 

៩ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក អ៊ុង ង៉ូហុក ្របធននយក ្ឋ នមធយមសិក ៃន្រកសួងអប់រ ំ ជធនីភនំេពញ ៃថងទី០៤ កុមភៈ ២០១១ ផ្តល់ព័ត៌មនេ យគេ្រមងរបស់្រកសួងអប់រ ំ
ែដល្រតូវបនផ្ដល់មូលនិធិេ យអងគករយូនីេសហ្វ។ 
១០ ្រកុមងយរងេ្រគះរមួមន៖ កុមរមកពី្រគួ រ្រកី្រក ពលកមមកុមរ កុមរេនកនុងតំបន់ងយរងេ្រគះ កុមរពិករ កុមររងេ្រគះេ យេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ និងជំងឺឆ្លងេផ ងេទៀត។ 



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធិីរបស់កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 28 

្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
3> ចបប់
ពលកមមកុមរ 

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ 

និងយុវនីតិសមបទ (MoSALVY)
11

 
្របកសស្ដពីីល័កខខ័ណ្ឌ ករងរ និងកររស់េន

មសហ្រគសផលិតឥដ្ឋ,   
ចំណុចទី៦៖ 
មិន្រតូវជួលកុមរ យុេ្រកម១៥ឆន ំឲយេធ្វើករេន
កែន្លងផលិតឥដ្ឋេនះេទ េទះបីជពួកេគេទជួយ
ករងរឪពុកម្ដ យរបស់ខ្លួនេនទីេនះក៏េ យ 
និង 
ចំណុចទី៨៖ អនកែដលេលមើសនឹងបទបបញញត្តិៃន 
្របកស ដូចមនែចងេនកនុងជំពូកទី XVI 
ៃនចបប់ករងរ នឹង្រតូវពិន័យ ឬ ក់ពនធនគរ។ 

កុមរ យុ
េ្រកម១៥
ឆន ំ 

  

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ 
និងយុវនីតិសមបទ (MoSALVY) ្របកសស្ដពីី

កុមរ យុ

េ្រកម១៥

  

                                                  
១១ ្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ និងយុវនីតិសមបទ(MoSALVY)្រតូវបនែបងែចកជពីរ្រកសួងេនឆន ំ២០០៤ រមួមន ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ (MoSVY) 
និង្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ(MoLVT)។ 



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធិីរបស់កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 29 

្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ករងរេន ទ, ចំណុចទី៦៖ មឃត់កុមរ 

យុេ្រកម១៥ឆន ំមិនឲយេធ្វើករេនកែន្លង        
េន ទ។ 

ឆន ំ 

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ 
និងយុវនីតិសមបទ (MoSALVY) ្របកសស្ដពីី
ល័កខខ័ណ្ឌ ករងរេនេ ងច្រកកត់េដរ និង
ែសបកេជើង,  
ម្រ ៧៖ 
មិនអនុញញ តឲយកុមរ យុេ្រកម១៥ឆន ំេធ្វើករ
េនសហ្រគស ឬេ ងច្រកកត់េដរ ផលិត
ែសបកេជើង ឬេធ្វើជសិបបករេឡើយ និង 
ម្រ ៩៖ 
បុគគលែដលេលមើសនឹងបទបបញញត្តិៃន្របកស  ដូច 
មនែចងេនកនុងជំពូកទី XVI ៃនចបប់ករងរ 
នឹង្រតូវពិន័យ ឬជប់ពនធនគរ។ 

កុមរ យុ

េ្រកម១៥

ឆន ំ 

  

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ 
និងយុវនីតិសមបទ (MoSALVY) ្របកសស្ដពីី

កុមរ យុ
េ្រកម១៨

្របសិនេបើកុមរែដលេធ្វើករេនះមិន្រតូវបន
បញជ ក់ យ៉ង្រតឹម្រតូវអំពី យុេនកនុងឯក រ

 



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធិីរបស់កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 30 

្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ករ មឃត់ពលកមមកុមរដ៏មនេ្រគះថន ក់ , 
ចំណុចទី១៖ និេយជកសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ ន 
ដូចមនែចងេនកនុងម្រ ១ៃនចបប់ករងរ 
នឹង្រតូវ មឃត់មិនឲយេ្របើ្របស់កុមរេ្រកម

យុ១៨ឆន ំេនកនុង្របេភទៃនករងរ មួយ 
ដូចមនែចងេនកនុងចំណុចទី២ៃន្របកស
បចចុបបនន។ 

ឆន ំ ផ្លូវករ ឬអធិករករងរមនេហតុផលេជឿជក់ថ 
ឯក រផ្លូវករបញជ ក់ថ យុេនះែក្លងបន្លំ 
្រតូវរក្រគូេពទយេនកនុងេស ធរណៈមកបំភ្លឺអំ
ពី យុរបស់កុមរេនះ។ 

្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ 
និងយុវនីតិសមបទ (MoSALVY) ្របកសស្ដពីី
ករកំណត់្របេភទករងរ្រ ល និងករជួល
បុគគល ថកុមរ យុែដលមន យុ១២ឆន  ំ

ចជួលមកេធ្វើករ, 
 ចំណុចទី១៖ 
និេយជកសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ នដូចមនែចង
េនកនុងម្រ ១ៃនចបប់ ករងរ នឹង្រតូវបន
អនុញញ តឲយជួលកុមរែដល មន យុ១២ឆន ំ 
ឲយេធ្វើករងរ្រ លៗ ដូចមន ែចងេនកនុង

កុមរ យុ
េ្រកម១៥
ឆន ំ 

្របេភទៃនករងរ្រ លដូចមនែចងេនកនុងល័កខ
ខ័ណ្ឌ ៃនចំណុចទី១ គឺ៖ 
1¦ ករងរ្រ លេនកនុងវសិ័យកសិកមម 
ករេមើលែថ ឬឃ្វ លសត្វពហនៈតូចៗ (ប៉ុែន្ត 
មិនែមនចប់ ឬសម្ល ប់សត្វទំងេនះេទ) 
ករ ំដំ ំ ករ្របមូលផលិតផលកសិកមម 
ករេបះែផ្លេឈើ (ប៉ុែន្ត មិនឲយេឡើងេដើមេឈើ
េនះេទ) និងករេបសសម្អ ត; 
2¦ ករេបចេ ម  និងករជីកដី 
3¦ ករងរដែដលៗស្រមប់សមគ ល់ទំនិញ 

 



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធិីរបស់កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 31 

្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ចំណុចទី២ៃន្របកស បចចុបបនន... កុមរែដលេធ្វើ
ករងរជែផនកមួយៃនករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ
របស់ខ្លួន ច្រតូវបនជួលមក េធ្វើករ្របេភទ
្រ លដូចមនែចងេនកនុងចំណុចទី២ៃន
្របកស បចចុបបនន។  
ចំណុចទី២៖ 
ករងរ្រ លគឺជ្របេភទៃនករងរែដលមិន
បងកេ្រគះថន ក់ដល់សុខភព ឬករអភិវឌ
ផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តរបស់កុមរ និងមិនប៉ះពល់
ដល់ករចូលេរៀនជ្របចំ ករចូលរមួរបស់កុមរ
េនកនុងកមមវធិីែណនំ ឬករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
វជិជ ជីវៈែដល្រតូវបនអនុម័តេ យ ជញ ធរ
មនសមតថកិចច។ 
ចំណុចទី៣៖ េនេពលជួលកុមរ យុចប់ពី១២ 
ដល់១៥ឆន ំ និេយជក្រតូវធនថ ឪពុកម្ដ យ ឬ 

ពយបលកុមរយល់ដឹងអំពីល័កខខ័ណ្ឌ
ករងរ រមួមន រយៈេពលៃនេម៉ងករងរ 

4¦ ករងរេនកនុង ងមួយចំនួន ដូចជ 
ករលក់ែផ្លេឈើ និងបែន្ល ឬតូបលក់កែសត និង 
ផលិតផល្រសេដៀងគន  
5¦ ករទទួល េវចខ្វប់ េ្រជើសេរ ើស េលើក និង
្របមូលទំនិញ្រ លៗ និង ងំទេទរ 
6¦ ករេបសសម្អ ត្រ លៗ ករ ងសម្អ ត 
និងករេរៀបចំតុ ដូចជ ចន ្ល ប្រព សម កំបិត 
ជេដើម។ 
7¦ ករ្របមូលេ យៃដែដលងយ្រសួល (ប៉ុែន្ត 
មិនឲយេធ្វើទ ន ផ ែដរ ឬេធ្វើករជមួយ
ផលិតផលស្អិតែដលបងកេ្រគះថន ក់។ 
8¦ ករងរ បថន ំ ប៉ុែន្តមិនឲយបញ់ថន ំ 
9¦ ករងរងយ្រសួល ដូចជ ករេដរប៉ក់ 
ករ្រចកបវ ករបត់្របអប់កតុង និងករដុសខត់
ផលិតផលេស ៉មិក និងកញច ក់ ករកត់ចុង
្រក ត់ ឬករ្របមូលមកវញិនូវបំែណក ៃន
្រក ត់េផ ងេទៀត ឬករសម្អ តកំណកេ្របង
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
េម៉ងសិក  ករ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់ និងជំងឺ 
ែដល ចភជ ប់េទនឹងករងរ 
និងករ ស់ែវងសុខភព និងសុវតថិភពករងរ 
ែដល្រតូវបនេធ្វើ េឡើង។ 
និេយជក្រតូវេលើកទឹកចិត្តឲយកុមរែដល 
េធ្វើករបនចូលេរៀន ្របសិនេបើ ចេធ្វើេទបន 
និង 
ចំណុទី៤៖ 
េម៉ងេធ្វើករ្របចំៃថងមិនឲយេលើសពី៤េម៉ងេនៃថង
សិក  និង៧េម៉ងេ្រកពីេម៉ងសិក ។ េម៉ងេធ្វើ
ករសរបុពិ្របកដមិន្រតូវឲយេលើសពី១២េម៉ង 
កនុងមួយសប្ត ហ៍ កនុងអំឡុង   សប្ត ហ៍ែដល ប់
បញចូ លទំងៃថងចូលេរៀន និង៣៥េម៉ង 
កនុងមួយសប្ដ ហ៍េ្រកពីៃថងចូលេរៀន។ 

េនេលើផលិតផល្រក ត់ ឬករបិទ ្ល កយីេ  
និងតៃម្លសេម្ល កបំពក់។ 
10¦ ករគូសសមគ ល់ និងករយកសេម្ល កបំពក់
េទេបកអ៊ុត។ 
11¦ ករ្រតួតពិនិតយផលិតផល។ 
12¦ ករងរេផញើ រ ឬលិខិតខងកនុង។ 
13¦ ករកន់លិខិត ឬ រ្រ លៗ រមួមន 
ករបញជូ នកែសត និងឯក រេផ ងេទៀត។ 
14¦ ករេលើកេសៀវេភ ក់កនុងប ្ណ ល័យ និង 
15¦ ករេលើក លីែសង យួរ ឬកន់របស់របរ   
្រ លៗ។ 

4> ភពទទួលខុស
្រតូវេន េរៀន 

ចបប់អប់រ ំឆន ២ំ០០៧, ម្រ ២១ គុណភព និង 
្របសិទធភពៃនករអប់រ៖ំ 
រដ្ឋ្រតូវេលើកកមពស់គុណភពអប់រេំដើមបីេឆ្លើយតប

ថ ប័ន
អប់រ ំ
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្របធនបទ
េគលនេយ
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ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
េទនឹងត្រមូវករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន និងវជិជ ជីវៈ
ស្រមប់ ជីពរបស់ អនកេរៀនសូ្រត េដើមបី
េលើកសទួយសមតថភព និងជួយឲយពួកេគ ច
ចូលរមួ្របកបេ យ្របសិទធភពេនកនុងករ
អភិវឌ ្របេទសជតិ។ រដ្ឋ្រតូវេផ្ដ តករយកចិត្ត
ទុក ក់កនុងករបំពក់នូវបេចចកេទសបេ្រង ន 
និងេរៀនសូ្រតដ៏សម្រសប និងទំេនើបេដើមបីធន
ឲយបននូវគុណភព និង្របសិទធភពៃនករ
អប់រ។ំ បទ ្ឋ នជតិអប់របំទ ្ឋ នជតិបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល និង/ឬបទ ្ឋ ន សមតថភពជតិ 
្រតូវកំណត់េ យ្រកសួងទទួលបនទុកអប់រ ំ
្រសប មេគលនេយបយរបស់ឧត្តម្រកុម
្របឹក ជតិអប់រ ំនិង 
ម្រ ២២ យន្តករ យតៃម្លេដើមបធីនឲយបននូវ
គុណភពៃនករអប់រ៖ំ 
វទិយ ថ នអប់រ្រតូវបំេពញ មបទ ្ឋ នជតិអប់រ ំ
បទ ្ឋ នជតិបណ្ដុ ះប ្ដ ល និង/ឬបទ ្ឋ ន
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
សមតថភពជតិ េដើមបី េលើកកមពស់គុណភព
ៃនករអប់រ។ំ ថ ប័នអប់រ ំរដ្ឋ ឬឯកជន្រតូវបេងកើត
យន្តករ យតៃម្លៃផទកនុង េដើមបី្រតួតពិនិតយ និង
យតៃម្លគុណភពៃនករអប់រេំ យខ្លួនឯង 

និងផ្ដល់អនុ សន៍អំពីបទបញជ ករបន្តេធ្វើករ
្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល។ យន្តករ យតៃម្លៃផទ
កនុងនឹងេបើកទូ យឲយមនករចូលរមួពី ធ
រណជន។ 
្រកសួងអប់រ្រតូវបេងកើតយន្តករ យតៃម្លខងេ្រក
េដើមបីអនុវត្ត ឬបំេពញ មត្រមូវករៃនបទ ្ឋ ន
ជតិអប់រសំ្រមប់ ថ ប័ន អប់រ។ំ 
្រកសួងទទួលបនទុកែផនកអប់រ ំនិង្រកសួង និង

ថ ប័នពក់ព័នធេផ ងេទៀត្រតូវបេងកើត្របព័នធ្រតួត
ពិនិតយេលើករអនុវត្ត ឬករបំេពញ មត្រមូវករ
បទ ្ឋ នសមតថភពៃន្រគឹះ ថ នអប់រ្រសប ម
េគលនេយបយរបស់ឧត្ដម្រកុម្របឹក ជតិ
អប់រ ំេដើមបី យតៃម្លគុណភពអប់រ។ំ ្រកសួង 
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ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ទទួលបនទុកែផនកអប់រ្រតូវេចញ ចរែណនំ
អំពីនីតិវធិីស្រមប់ដំេណើ រករៃនយន្តករ 
្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល។ 

ចរែណនំេលខ ៤ អយក/សរណន 
ឆន ២ំ០០៩៖ តួនទី និងករទទួលខុស្រតវូរបស់ 
អធិករកិចច ។ 
េដើមបីេលើកសទួយឲយមនអភិបលកិចចល្អ 
អធិករកិចច គួរែត៖ 
 បេងកើត្រកុម្រគប់្រគង្រគូបេ្រង ន្រសុក េដើមបី

ម នករអនុវត្តៃនេគលនេយបយ
កុមរេម្រតី និងេលើកេឡើងអំពីេគលនេយបយ 
របស់្រកសួងអប់រ។ំ 
 បេងកើតបញជ ី្រតួតពិនិយស្រមប់អធិករកិចច

េរៀននិងេធ្វើរបយករណ៍្របចំ្រតីមស
អំពីគុណភពៃនករបេ្រង ន និងករេរៀនសូ្រត
របស់សិស េន ម នីមួយៗ និងេធ្វើករ
ពិនិតយេឡើងវញិពក់ក ្ដ ល្រតីមសនូវគុណ

េរៀននិង 
ថ ប័នអប់រ ំ

កនុងអំឡុងឆន ំ២០០៩ េគបនបេងកើត្រកុម្រគូឧេទទស
ថន ក់ជតិទទួលបនទុកបណ្ដុ ះប ្ដ លសមជិក 
DTMT និងេដើរតួជ្រកុមអនកឯកេទសស្រមប់
ករអនុវត្ត កុមរេម្រតីទូទំង្របេទស។ 
DTMT មនតួនទី្រតួតពិនិតយ និងផ្ដល់េយបល់ 
េនេពលចុះទស នកិចច េរៀន េហើយបញជ ី
្រតួតពិនិតយលម្អិត្រតូវបនបេងកើតេឡើងស្រមប់
ទស នកិចច េរៀន។ ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
និងករគំ្រទពីអងគករ VSO និងអងគករ 
យូនីេសហ្វ បនក ងសមតថភពរបស់សមជិក 
DTMT េនទូទំង២៤េខត្ត្រកុង។ 

ចឆប់េពកមិន ចេមើលេឃើញ
លទធផល មួយេនះេទ 
ពីេ្រពះ ជគំនិតផ្តួចេផ្តើមថមីមួយ។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ភពៃនករបេ្រង ន និងករេរៀនសូ្រត។
ករអភិវឌ សមតថភពស្រមប់កមមវធិីអប់រេំ្រក
្របព័នធ(EFA)េនកមពុជឆន ២ំ០១០-២០១១ 
េ្របើ្របស់មូលនិធិពីមច ស់ជំនួយទំងេនះេដើមបី
ព្រងឹងករអភិវឌ េគលនេយបយអប់រ ំនិង
យន្តករ និងករអប់រេំក្របព័នធេនកនុង
ែផនករវសិ័យអប់រ។ំ 

្របព័នធ
រដ្ឋ 

កមមវធិីេនះគួរែតព្រងឹង្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគង
កមមវធិីអប់រេំ្រក្របព័នធ និងបេងកើនសមតថភពៃន
អនកេធ្វើែផនករកមមវធិីអប់រេំ្រក្របព័នធ េដើមបីេ្របើ
្របស់ និងបេងកើនសមតថភពរបស់អនកពក់ព័នធ
កមមវធិីអប់រេំ្រក្របព័នធ កនុងករេ្របើ្របស់ទិននន័យ
េដើមបីគំ្រទនិង្របមូលស្រមប់កមមវធិីរបស់
ពួកេគ។ 

មិនទន់បន ស់ែវង។ 

5> ករ ម
នអវត្តមនសិស  

្របកសរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  េលខ 
១២៥៨ អយក/្របក៖ បទបញជ ៃផទកនុងស្រមប់

ថ ប័ន អប់របំឋមសិក រដ្ឋ ឆន ២ំ០០៩ ជំពូកទី 
IV,ម្រ ១៤៖  
លិខិតអនុញញ តៈ កុមរអវត្តមនទំងអស់ 
្រតូវមនលិខិតសុំចបប់ជផ្លូវករ េ យមនករ 
្រតួតពិនិតយពី្រគូបនទុកថន ក់។ លិខិតសុំចបប់េនះ 
្រតូវផ្ដល់ឲយពីកន្លះៃថងរហូតដល់០១ៃថង។ ឪពុក 
ម្ដ យ ឬ ពយបលសិស មនសិទធិសុំចបប់

បឋម
សិក  

្រកុមកមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករ
សិក បនអេងកតថ េរៀនែដលមន        
រដ្ឋបលរងឹមំទំនងជ ម នសិស  និង្រគួ រ 
ទក់ទងនឹងករអវត្តមនេ្រចើន។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ផទ ល់មត់។ ្រគូបេ្រង ន ឬនយក មន 
សិទធិអំ ចេពញេលញកនុងករទទួលយក
លិខិតសុំចបប់េនះ។ 

6> ករបង់ៃថ្ល  រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ឆន ១ំ៩៩៣ ជំពូក VI: ករអប់រ ំ
វបបធម៌ សងគមកិចច ម្រ ៦៥៖ រដ្ឋ្រតូវករពរ 
និងេលើកសទួយសិទធិ្របជពលរដ្ឋឲយទទួលបន
ករអប់រដំ៏មនគុណភពេន្រគប់ក្រមិត 
និង្រតូវចត់បទបញជ ករចំបច់នន 
េដើមបីឲយ្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូទទួលបនករអប់រ ំ
្របកបេ យគុណភព និង  
ម្រ ៦៨៖ រដ្ឋ្រតូវផ្ដល់ករអប់រថំន ក់បឋមសិក  
និងមធយមសិក េ យឥតបង់ៃថ្លដល់្របជ
ពលរដ្ឋ្រគប់របូេន រដ្ឋ។ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវ
ទទួលបនករអប់រយំ៉ងតិច០៩ឆន ំ។ 

្របជពល
រដ្ឋ 

េនកនុងករអនុវត្តជក់ែស្ដងេន ម ជ
េ្រចើន ករបង់ៃថ្លេ្រកផ្លូវករគឺេទេលើករេរៀន
គួរបែនថម ឬករថតចម្លងេមេរៀន ឬឯក រ្រតូវ
បង់លុយេទឲយ្រគូបេ្រង ន េ រ្រគូទទួលបន
្របក់ចំណូលទប។ 
ករអនុវត្តែបបេនះ្រតូវបនេគយល់េឃើញថ 
ជករបំេពញបែនថមដ៏ចំបច់មួយ
េដើមបី្រទ្រទង់ជីវភព្រគួ ររបស់ពួកគត់។ 

ករបង់ៃថ្ល េ្រកផ្លូវករ ច 
េធ្វើឲយកុមរមកពី្រគួ រ្រកី្រកមិន 
ចូលេរៀន ឬមិនបនបញច ប់ករ

សិក ។
12
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ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រេំលខ ១០៩៤ 

អយក/សរណណ ឆន ២ំ០០៦, ម្រ ១៖ 
ករ ម្របមូល ឬៃរអងគ សមូលនិធិពីសិស

មន ក់េន បឋមសិក ឬមធយមសិក ។ 

្រគូបេ្រង ន
បឋមសិក  
និងមធយម
សិក  

្របសិនេបើ េរៀន ឬ្រគូបេ្រង នខ្វះសមតថភព 
កនុងករបេងកើតសមភ រៈ ឬេសៀវេភសិក  ពួកគត់ 
្រតូវពិេ្រគះេយបល់ជមួយសមគមម បិ
សិស ។ 

ករបង់ៃថ្ល េ្រកផ្លូវករ ចេធ្វើឲយ
កុមរមកពី្រគួ រ្រកី្រកមិនចូលេរៀន 

ឬមិនបនបញច ប់ករសិក ។
13

 

ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអប់រឆំន ២ំ០០៩-
២០១៣, េគលនេយបយទី១៖ 
កត់បនថយ ល់ករចំ យ្រគប់្របេភទរបស់
ឪពុកម្ដ យ ដូចជ ករបង់ៃថ្លសិក េ្រក្របព័នធ 
និងសកមមភពេគលនេយបយឆន ២ំ០១០៖ 

ចរែណនំអំពី ករ្រគប់្រគង និងករ
េ្របើ្របស់ថវកិ្របតិបត្តិករ េរៀន និង
វភិគទនពីឪពុកម្ដ យ និងសបបុរសជននន។ 

េរៀន និង្រគូ
បេ្រង ន 

ែផនករេនះមិន្រតូវបនបញជ ក់ចបស់ពី្រកសួង 
អប់រ ំយុវជន និងកី េនះេទ ្របសិនេបើែផនករ 
េនះមិនទន់បនបេងកើតេឡើង។ 

 

កមមវធិីអងគករ េខប មនជ ទិ៍ គេ្រមងែកលម្អ 
អប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន គេ្រមងគំនិតផ្ដួចេផ្ដើម
ស្រមប់កុមរ ីគេ្រមង MORE, និងគេ្រមង

សិស ្រកី
្រកថន ក់
បឋមសិក  

កមមវធិីេនះមិនមនបង់ៃថ្លសិក ជផ្លូវករេនះេទ 
ប៉ុែន្ត ចបង់ៃថ្លស្រមប់េមេរៀនបែនថម ែដលត្រមូវ
ឲយបង់ៃថ្ល។ 

មិនទន់បន ស់ែវង។ 

                                                  
១៣ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក អុិន សមរទិធី អនកស្រមបស្រមួលភពជៃដគូអប់រៃំនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ជធនីភនំេពញ ៃថងទី០៩ កុមភៈ ២០១១។ 
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្របធនបទ
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ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
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សរេសរេឡើងវញិពីអនគត េដើមបីជួយដល់
សិស ្រកី្រកបំផុតឲយេនេរៀនបន្ដ។ 

និងមធយម
សិក
(ជពិេសស
កុមរ)ី 

7> ករឧបតថមភៃថ្លសិ
ក / របូករណ៍ 

ចបប់អប់រឆំន ំ២០០៧ ម្រ ៣០ របូករណ៍ 
និងករឧបតថមភ៖ រដ្ឋ្រតូវកំណត់េគលនេយបយ 
ស្ដីពីករផ្ដល់ របូករណ៍ ករឧបតថមភ និង
ឥណទនស្រមប់អនកសិក ។ រដ្ឋ្រតូវេលើកទឹក
ចិត្តឲយមនករផ្ដល់ របូករណ៍ និងករ
ឧបតថមភស្រមប់អនកសិក ។ 

សិស ថន ក់
បឋមសិក  
និងមធយម
សិក  

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបននឹងកំពុង្របមូលធន
ធនបែនថមេដើមបីបេងកើន របូករណ៍ស្រមប់
សិស ្រក្រកី និងសិស ពូែកេដើមបីធនថទទួល
បនេស អប់រ្របកបេ យសមធម៌ (សូមេមើល
កមមវធិីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលខងេ្រកម)។ 

មិនទន់បន ស់ែវង។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអប់រឆំន ២ំ០០៩-

២០១៣,
14

 

ករេលើកកមពស់ឲយទទួលបនករអប់រ៖ំ 
េគលនេយបយទី១៖ 
បេងកើនចំនួន របូករណ៍(្របក់ ឬ រ) 

សិស មក
ពី្រគួ រ
្រកី្រក 
(ជពិេសស
កុមរ)ី 

 មិនទន់បន ស់ែវង។ 

                                                  
១៤ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ែផនករយុទធ ្រស្តអប់រឆំន ំ២០០៩-២០១៣ (ែខកញញ  ២០១០)។ សូមេមើលេគហទំព័រ  http://www.nepcambodia.org/userfiles/ESP_2009_2013_Final_en(1).pdf. 
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ស្រមប់សិស មកពី្រគួ រ្រកី្រក ជពិេសស 
កុមរ ីេដើមបីធនថ ពួកេគបន ចូលេរៀន
បឋមសិក  និងមធយមសិក ។ ធនព្រងឹងករ
គំ្រទេដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រក និងេធ្វើឲយមន
សុវតថិភពេសប ង រ្របេសើរេឡើង សំេ េទ
េលើកមមវធិីផ្ដល់ រេន បឋមសិក  
និងកមមវធិីផ្ដល់្របក់េលើកទឹកចិត្តដល់សិស ថន ក់
ទី៧-៩។ 
គេ្រមងគំនិតផ្ដួចេផ្ដើមេដើមបីឲយបនករអប់រឆំប់
រហ័ស (មូលនិធិក លិក) ែផនករសកមមភព 
បេងកើនករគំ្រទវសិ័យអប់រ ំ(ESSSUAP), 
ឆន ២ំ០០៨-២០១២ 
ែដល្រតូវបនផ្តល់មូលនិធិេ យធនគរ
ពិភពេ ក កំពុងជួយឲយកុមរ បញច ប់វដ្តអប់រ ំ
បឋមសិក ឲយបនេពញេលញ។ 

សិស មក
ពី្រគួ រ
្រកី្រក និង
សិស ពូែក 

សិស ថន ក់ទី៤ចំនួន៣៤៥៩នក់មកពីេខត្តបីបន 
ទទួល របូករណ៍ែផ្អកេលើសមិទធិផលសិក  
ឬែផ្អកេលើភព្រកី្រកេនកនុងឆន ំ២០០៩-២០១០។ 

របូករណ៍ែផ្អកេលើសមិទធិផលសិក ្រតូវផ្ដល់
ជូនសិស ពូែក បនទ ប់បញច ប់ករ្របឡងេ យ
េជគជ័យ។ កមមវធិី របូករណ៍ែផ្អកេលើភព
្រកី្រកជួយឲយសិស មកពី្រគួ រ្រកី្រកេន

េនភគខងេកើតៃនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
សិស ថន ក់ទី៤្របែហល៩០០នក់បន
ទទួល របូករណ៍កនុងចំេ ម

របូករណ៍េ្រចើន្របេភទ ែដលបន
ជួយឲយកុមរមកពី្រកុមជនជតិភគ
តិចេនេរៀនបន្ដ។16 

                                                  
១៦ Kalyanpur, M.,

 បទបង្ហ ញរបស់  FTI ស្ដីពីកិចច្របជុំភពៃដគូអប់រៃំនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ករតស៊ូមតិ និងករអប់របំញចូ លគន ៖ តួនទីរបស់  FTI ។ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ 

http://www.nepcambodia.org/pages.php?mainid=44&key3=Fifth%20Membership%20Meeting 
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េរៀនបន្ត។ 
 
ករ ក់បញចូ លគេ្រមង “ កលបង”ដ៏តូចេនះ 
អនុវត្តេទ មកមមវធិីែដលមនពីមុនមក។
កមមវធិី របូករណ៍ថមីទំងេនះេផ្ដ តេទេលើថន ក់
ពីមុនមកេ្រចើនជងកមមវធិីមុនៗ។ 
េហើយករេបះបង់ករសិក េនែតជបញ្ហ ធងន់ធងរ

មួយ កនុងអំឡុងេពលសិក  ថន ក់បឋមសិក ។
15

 

 
របយករណ៍ពីធនគរពិភពេ កស
ននិ ្ឋ នថ កមមវធិី របូករណ៍មន
ផលប៉ះពល់វជិជមនេទេលើករចុះ
េឈម ះចូល េរៀន និងករចូលេរៀន 
ជពិេសស កុមរ ីេពលគឺកុមរមីកពី

្រគួ រ ្រកី្រកបំផុត។
17

 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលសរបុចំនួន៥៣ 
បនផ្ដល់កមមវធិី របូករណ៍ជេ្រចើនេនកនុង
ឆន ំ២០០៩មនជ 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, 

កុមរេន
េរៀន

េនឆន ំ២០០៩ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលំនួ៥៣ 
បនផ្ដល់ របូករណ៍ជវតថុ ែដលរមួមន      
សមភ រៈសិក  កង់ សេម្ល កបំពក់ និងករគំ្រទ
េ្រកពីហិរញញវតថុេផ ងេទៀតស្រមប់កុមរ និង
យុវជនែដលចូលេរៀន។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ

ភពរកីចេ្រមើនែដល្រតូវបនេលើក
េឡើងេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
ែដលបនចុះអេងកតរមួមន៖ 
(ក)ករថយចុះៃនអ្រ សិស េបះបង់ 
និង អ្រ ្រតួតថន ក់ និង(ខ)សិស

                                                  
១៥ Purcell, R., Riddell, A., Taylor, G., Vicheanon, K., ករ យតៃម្លពក់ក ្ដ ល្រតីមសៃនគំនិតផ្ដួចេផ្ដើមេធ្វើឲយសេ្រមចបនករអប់រឆំប់រហ័ស ករសិក ករណី្របចំ្របេទស៖កមពុជ, 
ែខកុមភៈ២០១០ http://www.camb-ed.com/fasttrackinitiative/download/FTI_CR_Cambodia%28February2010y%29.pdf accessed 22 February 2011. 

១៧ធនគរពិភពេ ក៖ ករនំកុមរេីទេរៀន៖ ភស្តុ ងពីកមមវធិី របូករណ៍ ឆន ំ២០០៦។ 
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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. 

បលមួយចំនួន្រគន់ែតផ្ដល់ជកញច ប់ៃនសមភ រៈ
សិក  េនេពលចប់េផ្ដើមឆន ំសិក ។ 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀតផ្ដល់មេធយ
បយេធ្វើដំេណើ រ (កង់) េដើមបីឲយកុមរ្រកី្រកែដល
រស់េនឆង យ ចេធ្វើដំេណើ រមកេរៀនបន។ 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន១៩ផ្តល់
របូករណ៍ជ ច់្របក់ ដល់កុមរែដលចំ យ
េពលេទេលើករសិក របស់ខ្លួន កនុងេនះមន

រ និងៃថ្ល ន ក់េន។អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បលចំនួន១១បនផ្ដល់ជំនួយ មរបូភពេផ ង
េទៀត ដូចជ រ ករ ន ក់េន និងឧបតថមភ
ដល់ថន ក់េរៀនគួរបែនថម។ 

របូករណ៍ជេ្រចើនែដលបន
្របឡងជប់ និងមកេរៀនេទៀងទត់។ 
េលើសពីេនះេទេទៀត របូករណ៍
ទំងេនះបនជួយឲយកុមរបញច ប់បឋម
សិក  និងបន្តេទអនុវទិយល័យ។ 
ករលំបកមួយចំនួន គឺថសិស មួយ
ចំនួនបនេបះបង់ករសិក  បនទ ប់ពី
ទទួលបន របូករណ៍ េហើយ

របូករណ៍រយៈេពលខ្លីមិន ច
ធនបននូវករសិក រយៈេពលែវង
េនះេទ (ឧ. របូករណ៍   
រយៈេពល០២-០៣ឆន ំស្រមប់    

រយៈេពល០៦ឆន ំេនបឋម   សិក )។
18

 

                                                  
១៨ របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីករអប់រឆំន ំ២០០៩ ភពជៃដគូអប់រអំងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែខសី  ២០១០ 

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

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
8> ត្រមូវករ
ឯកស ្ឋ ន 

េដើមបីេលើកកមពស់អនម័យ សុខភពកុមរ 
និងវនិ័យ ឲយបនល្អ និងេដើមបីេលើក
កមពស់សុវតថិភព និងគុណភពៃនករអប់រ ំ 
្រកសួងអប់រ ំ្របកសេលខ ២៧៨៦ អយក/្របក 
ឆន ២ំ០០៩, បទបញជ ៃផទកនុងស្រមប់ករអប់រទំូេទ 
ជំពូកទី១ និងទី៣ ត្រមូវឲយកុមរេស្ល កពក់
ឯកស ្ឋ ន។ ករណីយកិចចរបស់សិស  ម្រ ៧ 
ត្រមូវឲយកុមរមនអនម័យ និងេស្ល កពក់
ឯកស ្ឋ ន ឲយបន្រតឹម្រតូវ មុនេពល
េទ េរៀន។ 

សិស
បឋមនិង
មធយម
សិក  

កុមរ្រតូវេស្ល កសំពត់ពណ៌េខៀវ 
និងពក់ វពណ៌ស ចំែណកឯកុម ្រតូវ
េស្ល កេខពណ៌េខៀវ និង វពណ៌ស។ វរបស់
កុម  និងកុមរ្រតូវមន ប៉ក់េឈម ះ ថន ក់ 
និងេឈម ះខ្លួនេនពីេលើេ េប៉។ 

ជេរឿយៗ ្រគួ រ្រកី្រកមិនមន 
លទធភពទិញឯកស ្ឋ ន និងៃថ្លប៉ក់
េឈម ះឱយកូនេនេលើ វេនះេទ ដូេចនះ 
ពួកគត់្រគន់ែតយក្រក សសរេសរ
េឈម ះេហើយបិទេនេលើេ េប៉េនះ។ 
ករេនះ ចកំណត់បនថ កុមរេនះ
មកពី្រគួ រ្រកី្រក និង ចប៉ះពល់
ដល់ឆនទៈកនុងករេនេរៀនបន្តរបស់
កុមរេនះ។ 

េនឆន ំ២០០៩ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន
៤៧កនុងចំេ មអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន
៥៣ែដលផ្តល់ របូករណ៍ជវតថុ រមួមន     
សេម្ល កបំពក់/ឯកស ្ឋ ន ែដលជែផនកមួយ

ៃន របូករណ៍។
19

 

សិស
បឋមនិង
មធយម
សិក  

ជទូេទអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបនផ្ដល់ឯក
ស ្ឋ នពីរកំេប្លកនុងមួយឆន ំដល់សិស ្រកី្រក    
បំផុត។ 

 

                                                  
១៩ របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីករអប់រឆំន ំ២០០៩ ភពជៃដគូអប់រអំងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែខសី  ២០១០, 

http://www.nepcambodia.org/userfiles/2009%20Education%20NGO%20Report%20August%2023%202010-%20Final.pdf accessed 9 February 2011. 
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្របធនបទ
េគលនេយ
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ឯក រ ្រកុម
េគលេ  
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9> ករផ្ដល់  
សមភ រៈ , 
េសៀវេភសិក  
និងសមភ រៈសិក
េផ ងេទៀត 

សមភ រៈ និងឧបករណ៍ទំងេនះ្រតូវបនត្រមូវឲយ
មនេ យែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអប់រ ំ
ឆន ២ំ០០៩-១៣ 
និង្រតូវបនផ្ដល់ មរយៈៃដគូអភិវឌ  
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងថវកិរ ្ឋ ភិបល 
េដើមបីគុណភពៃនករេរៀនសូ្រត និងបញច ប់ 
កលវភិគកមមវធិីសិក ្របចំឆន ំ។ 
 

បឋមនិង
មធយម
សិក  

្រកសួងអប់របំនផលិតេសៀវេភសិក េរៀង ល់
ឆន ំ បនទ ប់មក PoE បន្របគល់េសៀវេភទំងេនះ

េទឲយ នីមួយៗ។
20

 

្រកសួងអប់របំនែកលម្អ 
និងេធ្វើទំេនើបកមមកមមវធិីសិក  និងេសៀវេភសិក
ជបេណ្ដើ រៗ និងបនខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើយ៉ង  
េដើមបីឲយេសៀវេភទំងេនះបនដល់សិស
្របែហល៥០%េនថន ក់អប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន 

និង្របែហល៣០%េនក្រមិតអនុវទិយល័យ។
21

 
 

 

10> ករ្របឡង
ចូលេរៀន 

    

11> កូ េឡើង
ថន ក់ 

    

                                                  
២០ អតថបទខ្លីៗពីេ ក េព្រជ ប៊ុ ្ណ  ្របធននយក ្ឋ នបឋមសិក  ភនំេពញ ៃថងទី១១ កុមភៈ ២០១១។ 
២១ ែផនករយុទធ ្រស្តអប់រឆំន ំ២០០៩-២០១៣ ករអនុវត្តវសិ័យអប់រ ំឆន ំ២០០៦-២០១០។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
12> ករេឡើង
ថន ក់េ យ
ស្វ័យ្របវត្តិ 

្រកសួងអប់រ ំ ចរែណនំេលខ ២៤អយក / 
សណន, ដំេណើ រករៃនករអប់របំឋមសិក  
និង្រគឹះ ថ នមេតយយសិក រដ្ឋ ឆន ២ំ០១០ 
មនបំណង្រតួតពិនិតយករេរៀនសូ្រតរបស់សិស  
េដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយសិស ខិតខំេរៀនសូ្រត 
និងធនឲយបននូវករអប់រ ំ មស្ដង់ រ 
និងេឆ្លើយតបេទនឹងេគលេ អប់រ ំEFA ។ 
មិនមនករ្របឡងចូលេរៀន បឋមសិក
េនះេទ។ ប៉ុែន្តសិស ទំង យ្រតូវ្របឡងជប់
ឆមស េដើមបីេឡើងថន ក់។ 

សិស
បឋមសិក

ម្រ ៣.១.២ ៃន្របកស៖ ចប់េផ្តើមេនឆន ំ២០១០ 
សិស បឋមសិក ្រតូវ្របឡងបញច ប់
ឆមសនីមួយៗ។ សិស ែដល្របឡងធ្ល ក់្រតូវ 
ចូល្របឡងបញច ប់ឆន ំ មុនេពលចប់េផ្ដើមឆន ំសិក
ថមី មជេ្រមើសមុខវជិជ របស់សិស េនះ។ ជេ្រមើស
ទំងេនះមន១០គឺ ភ ែខមរ គណិតវទិយ 
របូវទិយ គីមីវទិយ ជីវវទិយ ែផនដីវទិយ ្របវត្តិវទិយ 

ភូមិវទិយ សីលធម៌ និងសិលបៈ។
22

 

 

13> ករកំណត់ 
វដ្តៃនករសិក  

្រកសួងអប់រ ំ ចរែណនំេលខ 
២៤អយក/សណន ឆន ២ំ០១០ 
េលើកទឹកចិត្តឲយឪពុកម្ដ យ នំកូនែដលមន

យុ០៦ឆន ំ ឬយ៉ងតិច៧០ែខ មកចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនថន ក់ទី១ឲយបនទន់េពលេវ ។  

ឪពុកម្ដ យ
កុមរ្រគប់

យុចូល
េរៀន 

  

                                                  
២២ បទសមភ សន៍ជមួយឯកឧត្តម អ៊ូ េអង អគគនយករងៃននយក ្ឋ នអប់រ ំេ កជុំ សុផល នយករងបឋមសិក  េ ក អ៊ុង ង៉ូហុក នយកមធយមសិក  េននយក ្ឋ នអប់រទំូេទ ភនំេពញ ៃថងទី០៣ កុមភៈ 
២០១១។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
14> ករ្របឡង
េចញឬបញច ប់
ឆន ំសិក  

ចបប់អប់រឆំន ំ២០០៧ ជំពូកទី III,រដ្ឋបល 
និងករ្រគប់្រគងករអប់រ,ំ  
ម្រ ១៤៖ ករេចញវញិញ បនប្រត 
និងសញញ ប្រត៖  វញិញ បនប្រត និងសញញ ប្រត
នឹង្រតូវ្របគល់ជូនសិស ែដលបនបំេពញនូវ
ល់ត្រមូវករៃនករសិក ែដល្រតូវបនកំណត់

េ យ្រគឹះ ថ នអប់រ។ំ វញិញ បនប្រត 
ឬសញញ ប្រតនឹង្រតូវ្រកសួងទទួលបនទុក 
ឬ្រគឹះ ថ នអប់រែំដលេចញវញិញ បនប្រត ឬ
សញញ ប្រត ដកហូត ឬមិន្របគល់ជូន កនុងករណី
ែដល អធិករកិចចរកេឃើញភពមិន្រតឹម្រតូវ
ៃនដំេណើ រករអប់ររំបស់សិស េនះ ឬភព
មិន្រតឹម្រតូវៃន ករសេ្រមចចិត្ត្របគល់ជូន
វញិញ បនប្រត ឬសញញ ប្រតេទឲយសិស េនះ។ 

បឋម 
និងមធយម
សិក  

សញញ ប្រតថន ក់ទី១២្រតូវបនេចញេ យ្រកសួង 
អប់រេំនថន ក់ជតិ។ សិស ទំង យ្រតូវ្របឡង 
ជប់ថន ក់ទី១២ មករកំណត់ និងអនុម័តេ យ
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ។សិស ែដល
ឈប់េរៀនមុនថន ក់ទី១២ ចទទួលចំ រពី
ករយិល័យអប់រេំខត្តបញជ ក់ពីថន ក់ែដលខ្លួន
បនេរៀនចប់ េពលគឺ បន្របឡងជប់ឆមសទី២
េនថន ក់ែដលខ្លូនបនេរៀនចប់េនះ។ 

 

្រកសួងអប់រ ំ ចរែណនំ េលខ០១ អយក/
សណន, ឆន ២ំ០១០ ករ្របឡងថន ក់ជតិស្រមប់ 
អកខរកមមថន ក់មធយមសិក  និងេ្រកយមធយម

សិស ថន ក់
ទី៩និង
ទី១២

ករ្របឡងថន ក់ទី៩ និងទី១២្រតូវបនកំណត់
េ យ្រកសួងអប់រ។ំ ្រគូបេ្រង ន្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរ 
េទ េផ ងេទៀតេនទូទំងេខត្ត េដើមបីឃ្ល ំ

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបនកត់
សមគ ល់ថ ជេរឿយៗសិស ែដល
្របឈមនឹងករ្របឡងធ្ល ក់ថន ក់ទី៩



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធិីរបស់កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 47 

្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
សិក ។ 
ករ្របឡងនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេនដំ ច់វដ្តៃនថន ក់
ទី៩ និងទី១២ េដើមបី្រតួតពិនិតយលទធផលេរៀន
សូ្រត និងបេ្រង ន និងធនបននូវករអប់រ ំ ម 
ស្ដង់ រ 
និងធនេឆ្លើយតបេទនឹងេគលេ អប់រ ំEFA។ 

េមើល និង្រតួតពិនិតយករ្របឡង។ ករ្របឡងថន ក់
ទី៩្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងេខត្តេនះែតម្ដង េហើយ
្រក ស្របឡងថន ក់ទី១២្រតូវបនបញជូ នមកែក
េន ជធនីភនំេពញ។ 
 

បនេបះបង់ករសិក ។ ពួកេគ
សងឃឹមថ ករ្របឡងថន ក់ទី៩េនះ ច
នឹង្រតូវលុបេចល េដើមបីកត់បនថយ   

អ្រ សិស េបះបង់ករសិក ។
23

 

15> េគល
នេយបយ
ទក់ទងនឹង  
េយនឌ័រ 

េគលនេយបយ កុមរេម្រតី ឆន ២ំ០០៧ 
វ ិ លភពទី៤ ករេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករ  
េយនឌ័រ៖ 
េដើមបីេលើកកមពស់ករយល់ដឹងេន ម
េរៀន ្រគួ រ និងសហគមន៍អំពីតួនទី និងករ
ទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្ដល់ករអប់រ ំនិងឳកស
អប់រេំសមើគន  និងេ យសមធម៌ដល់កុម  និង
កុមរ ីេដើមបីឲយពួកេគ ចចូលរមួេសមើភពគន  
េន ល់សកមមភពេន េរៀន ្រគួ រ 

េរៀន 
្រគួ រ និង
សហគមន៍ 

សកមមភពេយនឌ័រ្រតូវបនប្រញជ ប្រគប់ែផនកៃន
េគលនេយបយេនះ។ លកខណៈចមបងមួយគឺ 
ករផ្តល់អនក្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ីពីេ្រពះ 
ពួកេគ ចរមួចំែណកសំខន់េនកនុងសមធម៌    
េយនឌ័រេ យផ្ដល់ករគំ្រទដល់កុមរ ីនិងេលើ
េឡើងពី ថ នភពរបស់អនក្រគូ និងផ្ដល់ឳកសឲយ
ពួកគត់មនករទទួល គ ល់ និងករអភិវឌ វជិជ  

ជីវៈ។
24

 

គេ្រមង្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ី
ែដលដំបូងេឡើយ្រតូវបនេរៀបចំ
េ យអងគករអប់រពំិភពេ ក និង្រតូវ
បនែណនំេនកនុងអងគករយូនីេសហ្វ 
បនគំ្រទដល់ េរៀនេនឆន ំ
២០០៧ ចជយន្តករដ៏មន
្របសិទធភពកនុងករកត់បនថយសិស
េបះបង់ករសិក  េយង ម
របយករណ៍ជេ្រចើនែដល្រតូវបន

                                                  
២៣ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក អុិន សមរទិធិ អនកស្រមបស្រមួលភពជៃដគូអប់រៃំនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ភនំេពញ ៃថងទី០៩ កុមភៈ ២០១១។ 
២៤ Macro International Inc., ករ យតៃម្លចុងេ្រកយៃនកមមវធិី OPTIONS ៃនអងគ រអប់រពំិភពេ កេនេខត្តៃ្រពែវង ឆន ំ២០០៣-២០០៧។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
និងសងគម។ ពិនិតយេឡើងវញិេ យ្រកសួងអប់រ។ំ
ែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រថមីេនកនុងករ
អប់ររំបស់្រកសួងអប់រ(ំមិនទន់បនផ ព្វផ យ
េនេឡើយ) ពយយមែកលម្អឥរយិបថ និងតៃម្ល
សងគមែដល ងំដល់ករអប់ររំបស់កុមរ ីនិង
សមភពេយនឌ័រ។ 
 

សិស ្រសី 
្រគូបេ្រង ន 
និងបុគគលិក

េរៀន

េគលនេយបយថមីេនះរមួមន 
ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រស្ដីេនកនុងតួនទីជអនកដឹកនំ 
ករអភិវឌ េសៀវេភ្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ ី
25
និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រ 

ដល់នយក  នយករង បុគគលិកថន ក់េខត្ត 
និង្រសុក និង្រគូបេ្រង ន។ 

សថិតិទំងេនះបង្ហ ញថ 
អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនសរបុ កុម  
និងកុមរបីនេកើនេឡើង កនុងរយៈេពល
ប៉ុនម នឆន ំកន្លងមកេនះ េហើយសមិទធិ
ផលនន្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបី

កត់បនថយគម្ល តេយនឌ័រ។
26 

ដូេចនះ េសៀវេភ្របឹក េយបល់
ស្រមប់កុមរ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង 
េហើយគេ្រមងេនះ្រតូវបន ក់បញចូ ល
េទកនុង កុមរ េម្រតីៃន្រកសួង

                                                  
២៥ ្រតូវបនអភិវឌ េ យគេ្រមងអប់រពំិភពេ ក និង្រតូវបនអនុម័តេ យ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី េនឆន ំ២០១០។ 

២៦ អ្រ ពិតៃនករចូលេរៀនេនក្រមិតបឋមសិក ពី៨៧% ដល់៩២% េនចេន្ល ះឆន ំ២០០២ និង២០០៧, អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់កុមរបីនេកើនេឡើងពី៨៤% ដល់៩១%កនុងអំឡុង េពលែតមួយ 
្រកសួងកិចចករនរ៖ី ចំែណកេសមើគន ស្រមប់្រស្តី៖ ករ យតៃម្លេយនឌ័រេនកមពុជ ឆន ំ២០០៨។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
អប់រេំ យកំណត់នូវសកមមភពសនូល

ស្រមប់អនុវត្តេនទូទំង្របេទស។
27

 
គណៈកមម ធិករអនុសញញ ស្ដពីីករលុបបំបត់
េចល ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើងមកេលើ្រស្ត ី
ែដល្រតូវបនផ្ដល់សចច នុម័តេ យ ជរ ្ឋ ភិ
បលកមពុជេនឆន ំ១៩៩២ ម្រ ១០៖  
ភគីទំង យ្រតូវ ចត់នូវ ល់បទបញជ
សម្រសបេដើមបីលុបបំបត់ ករេរ ើសេអើងមក
េលើ្រស្តី េដើមបីធនថ ្រស្តី ទទួលបនសិទធិ
េសមើនឹងបុរសេនកនុងវសិ័យអប់រ ំនិងឈរេលើ
មូល ្ឋ នសមភពរ ងបុរស និង្រស្តី៖ 

្របជ
ពលរដ្ឋ 
និង ថ ប័ន
អប់រ ំ

ករយកចិត្តទុក ក់ចំេពះករអនុវត្តអនុសញញ
េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ំកន្លង

មកេនះ។
28 CEDAW  

បន ក់ជូនរបយករណ៍
មួយស្ដីពីករអនុវត្តអនុសញញ េនកនុង ជរ ្ឋ ភិ
បលកមពុជ (របយករណ៍ចុងេ្រកយ ឆន ំ២០០៥) 
ែដលេលើកេឡើងពីែផនកនន ដូចជ ករេបះបង់
ករសិក  និងផ្ដល់អនុ សន៍ដល់ ជរ ្ឋ ភិបល
េដើមបីរកដំេ ះ្រ យ។ 

មិនមនភស្តុ ងពិត្របកដអំពីសិស
េបះបង់ករសិក , ភគេ្រចើន 
បង្ហ ញពីគម្ល តេយនឌ័រប៉ុេ ្ណ ះ 

                                                  
២៧ សកមមភពមួយកនុងចំេ មសកមមភពជេ្រចើនែដលេ្រគងេធ្វើ មែផនករករងររបស់ EBEP ស្រមប់ឆន ំ២០១០ រមួមន ករព្រងឹងសមតថមភពៃន្រកុមករងរេយនឌ័រ 
េដើមបី្រគប់្រគងសកមមភព្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ។ី េលើសពីេនះេទេទៀត ករព្រងីកកមមវធិី្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរនីឹងបន្ដេធ្វើេន្រគប់េខត្តែដលគំ្រទេ យអងគករយូនីេសហ្វ េហើយមនទីរអប់រ ំ
យុវជន និងកី េខត្តនឹង្រតូវបនេសនើសុំជថមីឲយេធ្វើករវភិគេលើចំនួនកុមរ ីែដលេនបន្តករសិក  េ យ រែតមនករគំ្រទពីអនក្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ។ីកមមវធិីព្រងីកករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន 

(EBEP) ដំ ក់កលទី២៖    របយពិនិតយេឡើងវញិឆន ំ២០០៦-២០១០ ស្រមប់ឆន ំ២០០៩,  ែខេម  ២០១០ អងគករ SIDA/ វទិយ ថ នអន្តរជតិ ស្រមប់ែផនករអប់រ/ំអងគករយូេណសកូ 
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។ 
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្របធនបទ
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ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
(ក)ទទួលបនល័កខខ័ណ្ឌ ករងរ  ករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លវជិជ ជីវៈ និងករសិក េសមើគន  និងឈន
ដល់ករទទួលសញញ ប្រតេនកនុង្រគឹះ ថ នអប់រ ំ
្រគប់្របេភទទំងេនតំបន់ជនបទ និងទី្រកុង 
និង្រតូវធនឲយមនសមភពេនះេនមេត្តយយ
សិក ករអប់រទំំង បេចចកេទស វជិជ ជីវៈ និង
ករអប់របំេចចកេទសជន់ខពស់ ្រពមទំងករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ្រគប់្របេភទ 
(ខ)ករទទួលបន កមមវធិីសិក ដូចគន  
ករ្របឡងដូចគន  បុគគលិក បេ្រង នែដលមន
លកខណៈសមបត្តិៃនស្តង់ រ ដូចគន  អគរសិក  
និងឧបករណ៍ែដលមនគុណភពដូចគន   
(គ) ករលុបបំបត់េចលផនត់គំនិតសងគមអំពី
តួនទីបុរស និង្រស្តីេន្រគប់ជន់ថន ក់ និង្រគប់
ទ្រមង់ៃនករអប់រ ំេ យេលើកទឹកចិត្តឲយមន
ករអប់ររំមួគន  និង្របេភទអប់រេំផ ងេទៀត ែដល
នឹងជួយឲយសេ្រមចបនេគលបំណងេនះ 

 
ឧត្តម្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបី្រស្តីបនេរៀបចំ
របយករណ៍ជ្របចំស្តីពីសកមមភពរបស់ខ្លួន 
រមួមនករអនុវត្ត CEDAW េនកមពុជ។ 
េនកនុងរបយករណ៍ឆន ំ២០១០ ឧត្តម្រកុម្របឹក
ជតិកមពុជេដើមបី្រស្តីបនេធ្វើអ ថ ធិបបយអំពីករ
ចត់បទបញជ របស់្រកសួងអប់រ ំេដើមបីឲយកុមរមីន
ឳកសទទួលបនករអប់រ ំ មរយៈក ង

េរៀន អេន្ត សិក ្ឋ នស្រមប់កុមរ ីេហើយ 
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  បនប្រញជ ប
េយនឌ័រេទកនុងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេ្រង ន
្រគប់ក្រមិតកមមវធិីសិក ចំេណះដឹងទូេទ កមមវធិី
បំប៉នបែនថមស្រមប់ម្រន្តីដឹកនំ្រគប់ជន់ថន ក់និង
កមមវធិីអប់រេំ្រក្របព័នធ។ 
កនុងករេ្រជើសេរ ើស្រគូបឋមសិក  ្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី  កំណត់ ទិភពស្រមប់
េបកខជនននមកពីតំបន់ងយរងេ្រគះ និងតំបន់
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ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ជពិេសស េ យករែកស្រមួលេសៀវេភសិក  
និងកមមវធិីសិក  និងករបេងកើតវធិី ្រស្ត
បេ្រង ន។ 
 (ឃ) ឳកសេសមើគន កនុងករទទួល្របេយជន៍ពី

របូករណ៍ និងករផ្ដល់ជំនួយដល់ករ
សិក េផ ងេទៀត (ង)ឳកសេសមើគន កនុងករទទួល
បនកមមវធិីបន្តករអប់រ ំរមួមន កមមវធិី អកខរកមម

មមុខងរស្រមប់មនុស េពញវយ័ ជពិេសស
េដើមបីកត់បនថយគម្ល តៃនករអប់ររំ ង បុរស និង
្រស្តីឲយបនឆប់បំផុត មែត ចេធ្វើេទបន។ 
(ច) ករកត់បនថយអ្រ កុមរេីបះបង់ករសិក  
និងករេរៀបចំកមមវធិីស្រមប់កុមរ ីនិង្រស្តីែដល
បនឈប់េរៀនមុនកលកំណត់ (ឆ)ឳកសដូចគន
កនុងករចូលរមួសកមមេនកនុងសកមមភពកី  
និងករអប់រកំយ និង 

ច់្រសយល េ យកត់បនថយរបូមន្តពី១២+២ 
មកេន្រតឹម៩+២ េហើយកនុងករណីមនពិនទុេសមើគន  

េនះេបកខនរ្រតូវបនផ្ដល់ ទិភពមុនេគ
29

 

                                                  
២៩ របយករណ៍សេងខបចុងេ្រកយស្ដីពីសកមមភពៃន្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបី្រស្តី (CNCW) េនឆន ំ២០១០ និងេគលករណ៍ែណនំស្រមប់ឆន ំ២០១១។ 
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ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
(ជ) ទទួលបនព័ត៌មនអប់រចំបស់ ស់ េដើមបី
ជួយធនឲយបននូវសុខភព និងសុខុមលភព
្រគួ រ រមួមនព័ត៌មន និងករែណនំអំពីករ
េធ្វើែផនករ្រគួ រ។ 
អគគេលខធិករ ្ឋ នេយនឌ័រ និងអប់រ្រស្ត ី
ៃន្រកសួងអប់រ,ំ (២០០៦/៧) គណៈកមម ធិករ
្រកុម្របឹក កុមរ៖ីេដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយកុមរ ី
បញច ប់ករអប់ររំយៈេពល០៩ឆន ំ គណៈកមម ធិករ
្រកុម្របឹក កុមរនីឹង្រតូវបេងកើតេឡើងេនកនុង

េរៀនេនតំបន់ ច់្រសយល ជពិេសស 
េនកែន្លងែដលេគបនក ងអេន្ត សិក ្ឋ ន
ស្រមប់កុមរ។ី 
គណៈកមម ធិករ្រកុម្របឹក កុមរនីីមួយៗ្រតូវ
ម នអវត្តមន ពិនិតយេមើលគុណភពៃនករ

កុមរថីន ក់
ទី១-៩ 

 គណៈកមម ធិករ្រកុម្របឹក កុមរបីន
ចប់េផ្តើមេនឆន ំ២០០៧/៨ និងចប់

ំងពីចំនួនភគរយៃនកុមរែីដលេន
េរៀនបន្តបនេកើនេឡើង ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជសនមតថ យុទធ ្រស្តេនះបន

បង្ហ ញពីភពេជគជ័យ។
30

 

                                                  
៣០ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ របយករណ៍ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិស្ដីពីករេលើកកមពស់សីលធម៌សងគម តៃម្ល្រស្តីែខមរ និង្រគួ រ ស្រមប់ឆន ំ២០១០ និងេគលេ ស្រមប់ឆន ំ២០១១ ែដល្រតូវបនបង្ហ ញ 
កលពីៃថងទី០៨ កុមភៈ ២០១១ ភនំេពញ។ 
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េរៀនសូ្រត និងគំ្រទដល់កុមរែីដលឈនេទរក
ភពេពញវយ័។ 

16>  ករគំ្រទ
សិស ្របឈមនឹងក
រេបះបង់ករសិក  
និងសិស ពិករ 

ចបប់អប់រឆំន ំ២០០៧ ម្រ ៣៨ ករអប់រ ំ
ពិេសស៖រដ្ឋេលើកទឹកចិត្ត និងេលើកសទួយឲយ
ទទួលបនករអប់រពំិេសសស្រមប់ជនពិករ 
និង 
ម្រ ៣៩, សិទធិរបស់សិស ពិករ៖ 
សិស ពិករមនសិទធិដូចគន នឹងសិស មិនពិករ 
និងមនសិទធិពិេសសេផ ងៗដូចខងេ្រកម៖ 
 អនកេរៀនសូ្រតពិករទំងពីរេភទមនសិទធិ
ទទួលករសិក ជមួយសិស មិនពិករ ្របសិន
េបើមនករស្រមបស្រមួល្រគប់្រគន់េនកនុង
ដំេណើ រករសិក ស្រមប់សិស ពិករ េដើមបី
បំេពញ មកមមវធិីអប់ររំបស់ ថ ប័នអប់រ។ំ 
 សិស ពិករែដលមនត្រមូវករពិេសសមន
សិទធិទទួលបនករបេ្រង នបែនថមេនកនុងកមមវធិី 
អប់រជំ្របចំ ែដលមិនែមនជកមមវធិីអប់រ ំ

កុមរ 
និងយុវជន
ពិករ 

រ ្ឋ ភិបលមនផលប៉ះពល់ផទ ល់េទេលើករអនុវ
ត្តម្រ ៣៩៖ 
 ែកលម្អលទធភពៃនករទទួលបនេនកនុង

សំណង់ េរៀនថមី កនុងេនះមនដូចជ 
ទីជ្រមល។ 

 ជញ ធរ េរៀន្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ
្វ គមន៍ចំេពះសិស ពិករ។ 

 េនកនុង្រកសួងអប់រ ំគឺនយក ្ឋ នអប់រ ំ
ពិេសសែដលេផ្ត តេទេលើករគំ្រទសិស
ពិករ ជនជតិភគតិចនិង្រកុមងយ
រងេ្រគះ។ 
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ពិេសសេនះេទ េហើយ 
 សិស ពិករែដលមិន ចេរៀនជមួយសិស
មិនពិករ មនសិទធិទទួលបនករអប់រពំិេសស 
េនកនុងថន ក់ពិេសសេផ ងៗគន ។ 
សិស ពិករទំងេនះ ចសិក េន
សហគមន៍េនកនុងតំបន់ែដលពួកេគរស់េន។ 
េគលនេយបយ្រកសួងអប់រ ំស្ដពីីករអប់រ ំ
ស្រមប់កុមរពិករ ឆន ២ំ០០៨ 
មនេ្រចើនេគលេ ៖ 
 បេងកើនករយល់ដឹង និងករទទួល គ ល់
ជនពិករេនកនុងសហគមន៍ ថ ប័នពក់ព័នធ 
និងអនកពក់ព័នធ។ 
 ផ្តល់អត្តសញញ ណកមម និងអន្ត គមន៍ ម     
រយៈេស ្ដ រនីតិសមបទ ដូចជ ករពយបល
េ យករ ត់្របណ និងេស សុខភព ដូចជ 
ករចក់ថន ំបងក រដល់កុមរពិករ្រគប់របូពី
កំេណើ តរហូតដល់ យុ០៥ឆន ំ។

កុមរ 
និងយុវជន
ពិករ 

េគលនេយបយេនះ្រសបនឹងវ ិ លភព៦ៃន
កុមរេម្រតី៖ 

 កំណត់ និងចុះេឈម ះចូលេរៀនស្រមប់កុមរ
ពិករ។ 
 អនុវត្តអន្ត គមន៍េលើកដំបូង និងេស េផ ង
េទៀតស្រមប់កុមរពិករ។ 
 ផ្ដល់ឳកស និងអនុវត្តកមមវធិីអប់របំញចូ លគន ។ 
 បេងកើនករចុះេឈម ះចូលេរៀនស្រមប់កុមរ ី
ពិករ។ 
 េលើកកមពស់ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងអំពី
ពិករភព និង
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 ផ្ដល់ករអប់រែំដលមនគុណភព បំណិនជីវតិ 
ឬករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈដល់កុមរ 
និងយុវជនពិករ្របកបេ យសមធម៌ 
និង្របសិទធភព និង 
 បេងកើនអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀន េឡើងថន ក់ 
និងអ្រ គង់វង េន្រគប់ េរៀន។ 
 
េនឆន ំ២០០០ ្រកសួងអប់របំនបេងកើតករយិ   
ល័យអប់រពំិេសសេននយក ្ឋ នអប់របំឋម 
េ យទទួលខុស្រតូវចំេពះករអភិវឌ វសិ័យ
អប់រសំ្រមប់កុមរពិករ កុមរជនជតិភគតិច 
កុមរ្រកី្រក កុមរ ីនិងកុមរងយរងេ្រគះ។ 

 គំ្រទកមមវធិីពី្របព័នធអប់រ។ំ 

េ យមនកិចចសហករពី្រកុម្របឹក សកមមភព
ជនពិករ និងផ្តល់មូលនិធិេ យអងគករយូនី   
េសហ្វ ឆន ំ២០០០-២០០១ ្រកសួងអប់របំនអនុវត្ត
កមមវធិី កលបងអប់របំញចូ លគន ស្រមប់កុមរ 
ពិករេន ក្រមងេនកនុងេខត្ត ្វ យេរៀង។

កុមរ 
និងយុវជន
ពិករ 
និង្រគបូ
េ្រង ន

គេ្រមងអប់របំញចូ លគន បនព្រងីកដល់េទ១៥េខ
ត្ត ១៥្រសុក ក្រមង១៤ និង ៨០ 
េ យករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេ្រង នចំនួន៨២៤
នក់ (៣៤១ជអនក្រគូ)។ េលើសពីេនះេទេទៀត 
មនថន ក់បញចូ លគន ចំនួន៤២េន១២េខត្តស្រមប់
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កុមរថ្លង់ និងពិករែភនក។ 

េ យ រែតេគលនេយបយ្រកសួងអប់រ ំ
ស្ដីពីករអប់រសំ្រមប់កុមរពិករ PTTC បនផ្ដល់
វគគសិក ពិេសសរយៈេពល១០ៃថងដល់្រគូបេ្រង
ន ែដលមនសមតថភព កនុងអំឡុងេពល
វសិ មកលស្ដីពីករគំ្រទដល់កុមរពិករ កុមរ
ជជនរងេ្រគះេ យអំេពើហិង កនុង្រគួ រ 
កុមរមនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត កុមរកំ្រព 
និងកុមរងយ រងេ្រគះ។ 

្រគូបេ្រង ន អងគករ DAC និងអងគករ UNICEF 
បនជួយដល់្រកសួងអប់រកំនុងករអភិវឌ េសៀវេភ
ស្រមប់បណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគបូេ្រង នអំពីករអប់រ ំ

បញចូ លគន ស្រមប់កុមរពិករ។
31
អនកពក់ព័នធ្រគប់

របូែដលបនចូលរមួកនុងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូ
បេ្រង ន ស្រមប់ករអប់របំញចូ លគន  ្រតូវបនេលើក
ទឹកចិត្តឲយេ្របើ្របស់េសៀវេភបណ្ដុ ះប ្ដ ល
េពលចូល បេ្រមើករងរេនះ។ 

 

េគលនេយបយគំពរ មជេ្រមើសរបស់ 
MoSVY ឆន ២ំ០០៦៖ 
េគលេ ទូេទៃនេគលនេយបយេនះគឺេដើមបី
ករពរសិទធិរបស់កុមរ និងធនឲយបននូវករ
អភិវឌ ផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តរយៈេពលែវងស្រមប់
កុមរកំ្រព និងកុមរងយរងេ្រគះេផ ងេទៀត 

កុមរ
្របឈមនឹង
ករេបះ
បង់ករ
សិក  

យុទធ ្រស្តអនុវត្តេគលនេយបយេនះរមួមនៈ 
• ករេធ្វើករ យតៃម្លេលើត្រមូវករជ្របចំៃន       
វសិ័យននែដលប៉ះពល់ដល់កុមរកំ្រព 
និងកុមរងយរងេ្រគះេផ ងេទៀត។ 
• ករអភិវឌ ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេផ្ដ ត
េលើសិទធិកុមរ ែដលបេងកើត និងេធ្វើឲយកមមវធិី និង

មិនទន់បន ស់ែវង។ 

                                                  
៣១ ភពជៃដគូអប់រៃំនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល, របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីករអប់រឆំន ំ២០០៩៖ 

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



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធិីរបស់កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 57 

្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
កនុងេនះរមួមន កុមរែដលេគេបះបង់េចល 
កុមរឆ្លង ឬរងេ្រគះេ យេមេ គេអដស៍/ជំងឺ 
េអដស៍ កុមរែដល្រតូវេគរេំ ភ េទះជរេំ ភ
េសពសនថវៈ រេំ ភេលើ ងកយ ឬផ្លូវចិត្តក្តី 
កុមរអនថ កុមរមនទំនស់ផ្លូវចបប់ កុមររង
េ្រគះេ យករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ ឬពលកមម
ែដលបងកេ្រគះថន ក់ កុមរពិករ កុមរេញ ន
េ្រគ ងេញ ន និងកុមរែដលមន ងកយ
មិនេពញលកខណៈ។ 
 
េគលនេយបយេនះរមួមនេគលេ ជក់

ក់កនុងករធនថ កុមរទំងេនះទទួលបន 
េស សុខភព ករអប់រេំ យឥតបង់ៃថ្ល និង
ករគំ្រទផ្លូវចិត្តស្រមប់កររស់ នមនជីវតិ 
និងករអភិវឌ របស់កុមរ។ 

េស ទំងេនះមនលកខណៈផ្លូវករ េដើមបីេលើក
កមពស់សុខុមលភពរបស់កុមរកំ្រព និងកុមរ 
ងយរងេ្រគះេផ ងេទៀត។ 
• ករបេងកើនលទធភពរបស់កុមរកំ្រព និងកុមរ
ងយរងេ្រគះឲយទទួលបនេស មូល ្ឋ ន និង 
• េធ្វើករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លជ្របចំ េដើមបី
ធនថ កមមវធិីែដលសំេ ចំេពះកុមរកំ្រព និង 
កុមរងយរងេ្រគះេផ ងេទៀតបនេឆ្លើយតបេទនឹ
ងត្រមូវកររបស់ពួកេគ េហើយករអភិវឌ កមមវធិី
េនះគឺជដំេណើ រករបន្តមួយ។ 
 
្រកុមករងរ OVC 
ជតិពហុវសិ័យទទួលភរកិចចេនះ និង្រតួតពិនិតយ
ករអនុវត្តេគលនេយបយ និងបនអភិវឌ ែផន
ករសកមមភពេដើមបីអនុវត្តេគល នេយបយ
េនះ។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនកំពុង
េធ្វើករជមួយ OVC េដើមបីធនថកុមរ ទំងេនះ
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ទទួលបនករអប់រ ំ មរយៈយុទធ ្រស្ត េផ ងៗ 
(ឧ. របូករណ៍ ករផ្ដល់សមភ រៈ សកមមភព
បេងកើន្របក់ចំណូលស្រមប់្រគួ រ/ ពយ
បល។ 

េគលនេយបយអងគករយូេណសក ូស្ដពីីករអប់រ ំ
បញចូ លគន , គំនិតផ្ដួចេផ្ដើមពី Epic Arts/VSO/

MoEYS ឆន ំ២០១០៖ ភពជៃដគូរ ង Epic Arts 
និងPTTC/VSO បនគំ្រទេគលេ កនុងករផ្តល់
វធិី ្រស្តដល់្រគូបេ្រង នឲយយល់ដឹងអំពីករ

ក់ បញចូ លសិស ្រគប់របូេទកនុងបនទប់េរៀន
របស់ពួកេគ។ ភពជៃដគូេនះមនបំណង៖ 
 បេងកើនករយល់ដឹងរបស់សិកខ កមអំពីសិស
ពិករ។ 
 បេ្រង នេហគម និងសកមមភពេផ ងៗដល់
សិកខ កម ែដលរមួបញចូ លសិស ទំងអស់។ 
 អនុញញ តឲយសិកខ កមពិភក ជមួយសិស
ពិករេដើមបីេឈ្វងយល់ថេតើករ ក់បញចូ លេនះ

សិកខ កម
្រគូបេ្រង ន 

គរេុកសលយ និងវ្រកឹតករេខត្តកំពត មន
សិកខ កម២០០នក់េនកនុងកមមវធិីសិក
រយៈេពលពីរឆន ំស្រមប់្រគូបឋមសិក  ែដលនឹង
េធ្វើករេន្រសុកជនបទ។ 
Epic Arts បនបណ្ដុ ះប ្ដ លសិស ឲយសិលបករ
សែម្ដង និងបនសែម្ដងេន មសហគមន៍នន 
េដើមបីជួយឲយ្របជពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីពិករភព 
និងករ ក់បញចូ លគន ។ 
 
សិកខ កម្រគូបេ្រង ន្រតូវបនផ្ដល់នូវក្រមងសំណួ
រមុនចូលេរៀនអំពីឥរយិបថរបស់ពួកេគ ចំេពះ
សិស ពិករ និងអំេពើសម្លុតនន និងអំពីទំនុកចិត្ត
របស់ពួកេគកនុងករ ក់បញចូ លសិស ទំងអស់
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
មនផលប៉ះពល់អ្វីខ្លះេទេលើពួកេគ។ 
 ផ្ដល់បទពិេ ធន៍ខ្លះដល់សិកខ កមអំពីអ្វីែដ
លេគេ ថពិករេនះ និង 
 េលើកទឹកចិត្តឲយសិកខ កមេចះទទួលខុស្រតូវ
កនុងករទប់ ក ត់ ល់អំេពើសម្លុតសិស  េ យ

រែតសិស េនះពិករ ឬែប្លកពីគន ឯង។ 

េទកនុងបនទប់េរៀន។ ពួកេគក៏្រតូវបនសុំឲយកត់្រ
ឲយបនចបស់ ស់នូវអ្វីែដល ចេធ្វើ េដើមបី ក់
សិស ទំងអស់បញចូ លគន ។ កនុងអំឡុង េពលេធ្វើ
សកមមភពទំងេនះ េមេរៀនែដល្រតូវឆ្លុះបញច ំង
្រតូវបនដឹកនំេ យនយករងៃន គរេុក
សលយ និងទី្របឹក អប់ររំបស់អងគករ VSO។ 
សិកខ កមទំងេនះបនបំេពញក្រមងសំណួរទីពីរ 
និង្រតូវបនេគេសើនសុំឲយេ្រប បេធៀបចេម្លើយរបស់

ពួកេគ។
32

 
អងគករអប់រពំិភពេ ក/អងគករសកមមភពស្រម
ប់បឋមសិក េនកមពុជ– គេ្រមង IBEC 
ផ្ដល់ករ្របឹក េយបល់ដល់កុមរែីដលអវត្តមន
ពីករសិក  េដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយពួកេគវលិមក
េរៀនវញិ។ 

កុមរ ី
្របឈមនឹង
ករេបះ
បង់ករ
សិក  

 មិនទន់បន ស់ែវង។ 

                                                  
៣២ ករអប់របំញចូ លគន េនកនុងគេ្រមងសកមមភព, http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/index.php?menuid=25&reporeid=113 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
អងគករ KAPE - គេ្រមង MORE 
មនបំណងបេងកើនរេំញចែផនកវបបធម៌ឲយបន
ដល់សិស ជនជតិចម េ យផ្ដល់ជំនួយករ
បេ្រង នពីរភ ស្រមប់ថន ក់ទី១ និងទី២ និង
ករបេ្រង នវបបធម៌ច្រមុះ។ 

សិស
ជនជតិ
ចម
ថន ក់ទី១-២ 

 មិនទន់បន ស់ែវង។ 

មូលនិធិកុមរពិករ 
បណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេ្រង នពិេសស។ 

ករអប់រ ំ
ពិេសស,
្រគូបេ្រង ន 

 មិនទន់បន ស់ែវង។ 

េដើមបីធនឲយបននូវករចូលេរៀន និងករបញច ប់ 
ករសិក ស្រមប់កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបនគំ្រទកមមវធិី 
ស្រមប់កុមរ្របឈមនឹងករេបះបង់ករសិក
ដូចខងេ្រកម៖ 
 
បឋមសិក ៖ 
អងគករ វនីរក៉់អន្តរជតិសមគមអនកសម័្រគចិត្ត 
Shanti និង អងគករសកមមភពស្រមប់បឋម

កុមរ
្របឈម
នឹងករ
េបះបង់
ករសិក  

ករគំ្រទកមមវធិីភគេ្រចើនេផ្ត តេទេលើត្រមូវករ
របស់កុមរ និង្រគួ រ កនុងករ្រទ្រទង់ករអប់រ ំ
របស់កុមរេនះ។ េស េផ ងៗ្រតូវបនផ្ដល់េទ 

មត្រមូវកររបស់កុមរ និង្រគួ រេនះ។ 

អងគករេស អនកសម័្រគចិត្តេនេ្រក្រប
េទស (VSO) ជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បលមួយែដលេផ្ត តេទេលើកុមរ្រប
ឈមនឹងករេបះបង់ករសិក  បន
យករណ៍ថអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀន 

និងេឡើងថន ក់ ជពិេសសស្រមប់ ្រកុម
េគលេ  (កុមរ ីកុមរពិករ កុមរ
ជនជតិភគតិច)បនេកើនេឡើង។ 
ជទូេទ អ្រ េបះបង់បនធ្ល ក់ចុះេន
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
សិក េនកមពុជ ម េរៀន្រសុក និងេខត្តនន

ែដលមនអន្ត គមន៍ពីអងគករ        

VSO ។
33

 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀតបនផ្ដល់
េស អប់រដំល់កុមរពិករ។ ឧទហរណ៍ អងគករ 
្រគួ រថមី បនបេងកើត ពិេសសស្រមប់
កុមរថ្លង់ និងពិករែភនក និងបនបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
្រគូបេ្រង ន រដ្ឋ អំពីភ កយវកិរ និង
អក រស្រមប់មនុស ពិករែភនក េដើមបីបេ្រង ន 

េនថន ក់បញចូ លគន េន រដ្ឋ។
34

 

កុមរពិករ 
និង្រគូ
បេ្រង ន 

  

17> ្រប្រកតិទិន
 

ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រ ំេលខ ២១៣៨ 
អយក/សណន, ឆន ២ំ០០៨ ករអនុវត្ត្រប្រកតិទិន 
ស្រមប់ករអប់រចំំេណះដឹងទូេទេន រដ្ឋ 

រដ្ឋ កនុងករអនុវត្តេនះ បុគគលិកកមមវធិី កលបងទប់
ក ត់សិស េបះបង់ករសិក ទទួលដំណឹង 

(ពីអនកមនវជិជ ជីវៈអប់រៃំនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ     

 

                                                  
៣៣ របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីករអប់រឆំន ំ២០០៩ ភពជៃដគូអប់រៃំនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល, ែខសី  ២០១០, 

http://www.nepcambodia.org/userfiles/2009%20Education%20NGO%20Report%20August%2023%202010-%20Final.pdf ៃថងទី០៩ កុមភៈ២០១១។ 
៣៤ ្រកសួងអប់រ,ំ េគលនេយបយស្ដីពីករអប់រសំ្រមប់កុមរពិករ ែខមីន ២០០៨,  http://nepcambodia.org/pdffiles/Disability%20Policy%20-%20English%2001-03-08.pdf 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
(ឯក រចម្លងៃនេគលនេយបយមិនមនេន
កនុងកមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករ
សិក េទ) មនបំណងព្រងឹងករអនុវត្ត
្រប្រកតិទិនសិក េន េរៀន េ យែណនំ 
្រប្រកតិទិនឲយ្រសុក ក្រមង  និង
េរៀនមូល ្ឋ នបន គ ល់ និងករត្រមូវឲយចុះ
ទស នកិចច ម នមូល ្ឋ នេន ែដល
មិនបនអនុវត្ត ម្រប្រកតិទិនសិក ឲយបន្រតឹម
្រតវូ ឧទហរណ៍បិទ គម នករអនុញញ ត។ 

បល) និងេមើលេឃើញថ កនុងអំឡុងេពល ំដុះ 
និង្របមូលផល កុមរភគេ្រចើនឈប់េរៀនេទជួយ
្រគួ រេធ្វើករងរេនះ។ កុមរមួយចំនួនវលិមក
េរៀនវញិ បនទ ប់ពីេធ្វើករងរេនះចប់។ 

កលវភិគេរៀនែដល ចផ្ល ស់ប្ដូរបន- អងគករ
ណ័រេវស៉េ្រងគ ះកុមរ (SCN),ឆន ១ំ៩៩៨ដល់
បចចុបបនន  ឥឡូវេនះ ែផនកមួយៃន ចរែណនំ
របស់្រកសួងអប់រ ំសថិតេ្រកមវ ិ លភពទី៦ៃន 
េគលនេយបយ កុមរេម្រតី។ 
េគលបំណងេនះគឺេដើមបីបេងកើនលទធភពទទួល
បនករអប់រ ំេ យ រែតកនុងអំឡុងរដូវ
្រចូតកត់ ឬេន ទ កុមរ (និង្រគូបេ្រង ន)

បឋមសិក
េដើមបីផ្ល ស់ប្ដូរកលវភិគ  ្រតូវមនករ្រពម 
េ្រព ងេលើកដំបូងពីនយក  និង្រគូបេ្រង ន 
េនកនុង េរៀន បនទ ប់មក េរៀន និង

ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងចុងេ្រកយគឺឪពុកម្ដ យ/
ពយបលសិស ។ េរៀនជូនដំណឹង 

េទនយក ្ឋ ន ឬមនទីរអប់រ ំ ជួនកលនយក ្ឋ ន 
ឬមនទីរអប់រេំសនើសុំលិខិត្រពមេ្រព ងេដើមបីធនថ 

េរៀនេនះបនពិភក អំពីបញ្ហ េនះយ៉ង 

្របព័នធេនះបនកត់បនថយចំនួនកុមរ
ែដល្រតូវេរៀន្រតួតថន ក់ ែដលជក ្ត
្របឈមនំេទរកករេបះបង់ករ
សិក ។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ឧស ហ៍អវត្តមន ស់។ ករេធ្វើ្របហុក្រតូវ
បនចត់ទុកជ្របភពចមបងមួយៃន រ
ស្រមប់្រគួ រជនបទ។ ភូមិេន ទេនេលើទឹក 
ឬេគកេន ទ្រតីេទ មជំេនរៃនទឹកទេន្ល។ 

ចបស់ ស់ និងេ យយកចិត្តទុក ក់ជមួយ 
សហគមន៍។ 
 
េយង មអងគករ SCN បនឲយដឹងថ បចចុបបនន 
មន ចំនួន១២៣ ែដលមនកលវភិគេរៀន 
ែដល ចផ្ល ស់ប្ដូរបន មនជ ទិ៍ដូចជ 
េខត្តេសៀម ប កំពង់ឆន ំង ្រពះវ ិ រ កំពង់ចម 
និងេកះកុង។ 

18> និយមថន ក់េរៀន
/សិស ៖ផលេធៀប្រគូ
បេ្រង ន 

ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រ ំេលខ០៤ 
អយក/សណនែចងថ កនុងករណីែដល  
មិនមនបនទប់្រគប់្រគន់ (និយមថន ក់េរៀនកំណត់
្រតឹម៥០នក់) នយក ចបេងកើន 
និយមេនះ ប៉ុែន្តមិន្រតូវឲយេលើសពី៥៩នក់

េនះេទ។
35

 

បឋមសិក
កលពីអតីតកល ជេ្រចើនមនថន ក់េរៀន 
េ្រចើនជងបនទប់េរៀន ែដលនំឲយចំនួនសិស េ្រចើន
ហួសកំណត់ ប៉ុែន្តេ យមនកមមវធិីក ង
េរៀន បញ្ហ េនះបនធ្ល ក់ចុះបន្ដិចម្ដងៗ។ 
បុគគលិក SDPP យល់ពីករកំណត់និយមថន ក់េរៀន 
គឺ៤៥នក់ស្រមប់មធយមសិក បឋមភូមិ និង
៤០នក់ស្រមប់មធយមសិក ទុតិយភូមិ ប៉ុែន្តេគ

 

                                                  
៣៥ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក្រសីគុយ ផ ្ល  អនុ្របធននយក ្ឋ នែផនករ, ្រកសួងអប់រ ំភនំេពញ ៃថងទី០៤ កុមភៈ ២០១១។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
មិនទន់បនទទួល ចរ ែណនំផ្លូវករស្ដីពី
និយមថន ក់េរៀនពី្រកសួងេនេឡើយេទ។ 

19> ករទទួលករអ
ប់រ/ំចមង យេទ

េរៀន 

ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអប់រឆំន ២ំ០០៩-
២០១៣, េគលនេយបយទី១៖ 
ករទទួលបនករអប់រេំ យសមធម៌៖ 
គួរែតមនករក ង េរៀនទូទំង្របេទស 
េដើមបីឲយ េរៀនេនែកបរកែន្លងែដល្របជ
ពលរដ្ឋរស់េន។ (N.B. មិនទន់មនបញជ ក់ពី
ចំនួនគីឡូែម៉្រតជអតិបបបរមពីសហគមន៍េន
កនុងេគលនេយបយេនះេនេឡើយេទ)។ 

បឋមនិង
មធយម
សិក  

ចំនួនសរបុៃន បឋមសិក អនុវទិយល័យ 
និងវទិយល័យបនេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់ពី៨,
៦២៨ េនឆន ំ២០០៥/៦ រហូតដល់១០,១១៥ 
េនឆន ំ២០០៩/១០។ ករេកើនេឡើង មក្រមិត
េផ ងគន គឺមនដូចតេទ៖ 

បឋមសិក េកើនេឡើងពី៦,២៧៧ 
េនឆន ំ២០០៥/៦ ដល់ ៦,៦៦៥េនឆន ំ២០០៩/១០, 
អនុវទិយល័យេកើនេឡើងពី៩១១េនឆន ំ២០០៥/៦ 
ដល់១,១៧២េនឆន ំ២០០៩/១០ 
េហើយវទិយល័យេកើនេឡើងពី២៥២ 
េនឆន ំ២០០៥/៦ 

ដល់៣៨៣េនឆន ំ២០០៩/១០។
36

 
 

 

                                                  
៣៦ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក្រសីគុយ ផ ្ល  អនុ្របធននយក ្ឋ នែផនករ, ្រកសួងអប់រ ំភនំេពញ ៃថងទី០៤ កុមភៈ ២០១១។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
20> ករដឹកជញជូ ន ករផ្តល់កង់របស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

ជទូេទគឺជែផនកមួយកមមវធិី របូករណ៍។ 
 

កុមរែដល
រស់េន
ឆង យពី

េរៀន

ករផ្ដល់កង់ជួយឲយកុមរ ចជិះេទមកពី
េរៀន ងយ្រសួលកនុងករេធ្វើដំេណើ រេលើចមង យផ្លូវ 
េ យមនសុវតថិភព។ 

 

21> ករេផទរ
 

្របកសរបស់្រកសួងអប់រ ំេលខ ១២៥៨ អយក/
្របក ឆន ២ំ០០៩ ម្រ ៤៖ 

ចរែណនំស្ដពីីករេផទរ  
បញជ ក់ពីឯក រែដលត្រមូវឲយសិស េផទរេទ
េរៀនេន មួយេទៀត 

សិស ថន ក់
ទី១-៩ 

ឪពុកម្ដ យ្រតូវបនត្រមូវឲយ ក់ជូននូវ្រពឹត្តប្រត
ពិនទុ េសៀវេភសរេសរ កំណត់្រ  លទធផលសិក
្របចំឆន ំ  និងសំបុ្រតកំេណើ តរបស់សិស ។ 
 

 

ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រេំលខ ១៥៦០ 
ឆន ២ំ០០០៖ ចរែណនំស្ដពីីករេផទរ

េរៀន របស់សិស មធយមសិក  
មនកលបរេិចឆទៃនករ្រពមេ្រព ងេផទរ  
(អនុញញ តពីរដងកនុងមួយឆន ំេនែខកញញ  និងែខ
មីន) ពកយសុំេផទរ  ករេរៀបចំពកយសុំេផទរ 
និង ននុ្រកមៃនករេផទរ (រ ង
ជនបទ ទី្រកុង និងេខត្ត និង ឧបសមព័នធ)។ 

សិស
មធយម
សិក  

េនកនុងករណីពិេសស ឬចំបច់ ្រកសួងនឹង
យល់្រពមទទួលករេផទរ  ្របសិនេបើសិស
េនះ ្រតូវករេផទរេទ មឪពុកម្ដ យ/ ពយ
បលរបស់ពួកេគ។ ្រតូវបំេពញពកយសុំេនះ េ យ
េផទ ងផទ ត់េសចក្ដីលម្អិតពីេសៀវេភ្រគួ រ និង
ឬសំបុ្រតកំេណើ ត។ ពកយសុំទំងេនះ្រតូវឆ្លងកត់ 
នយក ្ឋ នអប់រេំផ ងៗ។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
អគរសកិ  
22> លទធភព
ទទួលបន
អគរសិក
កុមរេីម្រតី 

គំនិតផ្ដួចេផ្ដើមឲយស្រមចបនករអប់រឆំប់រហ័ស, 
គេ្រមង ESSSUAP, ឆន ២ំ០០៨-២០១២៖
៦០%ៃនថវកិ (៤២ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ) 
្រតូវបនែបងែចកស្រមប់ករក ង េរៀន
ថមីេនតំបន់ជនបទ និងតំបន់ ច់្រសយល និង
េដើមបីបំេពញបែនថមេន ែដលមន្រ ប់។ 

សិស
 

កមមវធិីេនះពិតជមិនបនចប់េផ្តើមរហូតដល់ឆន ំ
២០០៩។ មូលនិធិែដល្រតូវបនចំ យ គិតមក
ដល់ែខមីន ឆន ំ២០១០ គឺមនែត១០%ៃន
ទឹក្របក់សរបុប៉ុេ ្ណ ះ។ េទះបីជយ៉ងេនះក្ដី 
ករបន្តរយៈេពលពីរឆន ំៃនកលបរេិចឆទបិទ្រតូវ
បនផ្ដល់ រហូតដល់ែខមិថុន ឆន ំ២០១២។ 

ករអនុវត្តេ យេជគជ័យៃន គេ្រមង 
ESSSUAP នឹងមន រៈសំខន់

ស់ េ យ រែតកមមវធិីេនះ
កំណត់េគលេ ចបស់ ស់កនុងករ

ក់បញចូ ល ្រកុមកុមរែដលងយ

រងេ្រគះបំផុតេទកនុង្របព័នធអប់រ។ំ
37

 
CTB – BTC (កិចចសហ្របតិបតិ្តករបេចចកេទស    
ែប៊លហ ិក)- ករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន និងករ
បណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបេ្រង ន ឆន ំ២០០៣-២០១១ 
េ្រគងនឹងេធ្វើឲយករទទួលបនករអប់រ្របេសើរ
េឡើងេនកនុងតំបន់េគលេ ននេនកនុងេខត្ត 
េសៀម ប ឧត្តរមនជ័យ និងកំពង់ចម។ 

សិស
 

បនទប់េរៀនចំនួន៥២២ (គឺមន១០៦អគរេន៨៥
ទី ំង) ្រតូវបនក ងេឡើងកនុងដំ ក់កល
ដំបូង ៃនគេ្រមង (ពីែខតុ  ២០០៣ ដល់ែខ
មិថុន ឆន ំ២០០៧)។ កនុងអំឡុងដំ ក់កល
ស្រមបស្រមួល (ែខកកក  ២០០៧ដល់បចចុបបនន) 
េគបនក ងបនទប់េរៀនចំនួន១១០េទៀត 
(២៦អគរ)។

មិនមនរបយករណ៍ស្ដីពីផលប៉ះ
ពល់ មួយេទេលើគេ្រមងេនះេនះ
េទ ប៉ុែន្ត េគសនមតថ អគរសិក ថមីនឹង
ផ្ដល់ឳកសបេងកើនករចូលេរៀន និង
កត់បនថយករេបះបង់ករសិក ។ 

                                                  
៣៧ កមមវធិីព្រងីកករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន (EBEP) ដំ ក់កលទី២៖ របយពិនិតយេឡើងវញិឆន ំ២០០៦-២០១០ ស្រមប់ឆន ំ២០០៩,  ែខសី  ២០១០ អងគករ SIDA/ វទិយ ថ នអន្តរជតិ 
ស្រមប់ែផនករអប់រ/ំអងគករយូេណសកូ http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/News_And_Events/pdf/2010/SATReviewreport2009.pdf 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
កមមវធិីសិទធិកុមរែដលផ្តួចេផ្តើមេ យអងគករ 
យូនីេសហ្វ ែកលម្អអគរសិក  េ យេលើក
កមពស់ទឹក 
និងអនម័យបរ ិ ថ ន មរយៈករក ងអណ្ដូ ង 
បនទប់ េរៀន និងករ កលបងគុណភព  
ទឹក។ 

សហគមន៍ 
និង
េរៀន 

ករែកល្អទំងេនះផ្តល់្របេយជន៍ដល់្រគួ រជង 
៤,០០០ និងកុមរបឋមសិក ចំនួន១០,០០០     

នក់។
38

 

 

23> សេន្ត
សិក ្ឋ ន/កែន្លង 

ន ក់េន
ស្រមប់សិស  

ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអប់រ ំឆន ំ២០០៩-
២០១៣ 
មនគំនិតផ្តួចេផ្តើមពីរ ្ឋ ភិបលស្រមប់កិចច
សហ្របតិបត្តិករជមួយ្រកសួង០៤ (្រកសួងអប់រ ំ
្រកសួងយុត្តិធម៌ ្រកសួងកិចចករនរ ីនិង្រកសួង
វបបធម៌) កនុងករផ្តល់កែន្លង ន ក់េនស្រមប់
កុមរ ីេដើមបីបញច ប់ករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ នយ៉ង 
េ ចឲយបន្រតឹមថន ក់ទី៩។ 

កុមរ្រកី្រក
ថន ក់ទី១-៩ 

កមមវធិីរ ្ឋ ភិបលបនក ងអេន្ត សិក ្ឋ នេន
វទិយល័យទីរមួេខត្តចំនួន០៤េនេខត្តេសៀម ប 
កំពង់ធំ កំពង់េឈើទល(េខត្តកំពង់ធំ)  រតនគិរ ី
និងមណ្ឌ លគិរ។ី កុមរ៨ី០%េនកនុង
ទំងេនះមកពីជនជតិភគតិច។ 
 
េលខធិករ ្ឋ នេយនឌ័របនអនុវត្ត្រកុម្របឹក
អប់រសំ្រមប់កុមរេីនកនុង នីមួយៗ 

 

                                                  
៣៨ http://ochaonline.un.org/TrustFund/ProjectProfiles/SethKomaChildrightsinCambodia/tabid/2119/language/en-US/Default.aspx  (កមមវធិីសិទធិកុមរ)។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
េដើមបីរក ភពសុខដុមរមនឲយ្របេសើរេនកនុង

អេន្ត សិក ្ឋ ន។
39

 
ករេ្រជើសេរ ើស ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងឥរយិបថ្រគូបេ្រងៀនេនកនងុបនទប់េរៀន 
24> ករេ្រជើស
េរ ើស្រគូបេ្រង ន 

ែផនករេមអភិវឌ ្រគូបេ្រង ន(TDMP)របស់
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ឆន ២ំ០១០-២០១៤ 

២០១០
40

 មនបំណងទប់ ក ត់កុមរមីិនឲយេបះ
បង់  េ យឲយអនក្រគូមកបេ្រង ន (ែដល

ចេធ្វើជអនក្របឹក េយបល់ស្រមប់កុមរ)ី។ 

្រគូបឋម 
និងមធយម
សិក  

 ចប់ ំងពីឆន ំ២០០៥ េបកខជនែផនកបណ្ដុ ះ 
ប ្ដ ល្រគូបេ្រង ន្រតូវែតបនបញច ប់ករសិក  
យ៉ងេ ចថន ក់ទី១២។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី  
TDMP យុទធ ្រស្ត ១.២/៤.១ េលើកទឹកចិត្តេបកខ
នរជី្រគូបេ្រង ន េនតំបន់ជនបទ ច់្រសយល 
ែដលបនបញច ប់ករសិក ថន ក់ទី៩។ ដូេចនះ េបកខ
ជនែដលទទួលបនេជគជ័យ្របែហល៦០%គឺ
េភទ្រសី 
 
្រកសួងអប់រកំ៏នឹងផ្ដល់្របក់ឧបតថមភដល់្រគូ
បេ្រង នែដលរស់េនតំបន់ ច់្រសយល 

េគរពំឹងថ ករអនុវត្តេនះនឹងជួយកត់
បនថយកុមរេីបះបង់ករសិក ។ 

                                                  
៣៩ បទសមភ សន៍ជមួយេ កជំទវ ញឹម ៉ ន់ចន់កន ្របធនេលខធិករ ្ឋ នេយនឌ័រ និងអប់រកំុមរ ីនិងអគរធិកររង ៃន្រកសួងអប់រ ំៃថងទី០៩ កុមភៈ ២០១១។ 

៤០ េគលនេយបយរបស់្រកសួងអប់រសំ្ដីពី “ែផនករេមអភិវឌ ន៍្រគូបេ្រង ន ឆន ំ២០១០-២០១៤” ៃថងទី១៦ សី  ២០១០។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
និងតំបន់ងយរងេ្រគះ។ 

អងគករអប់រពំិភពេ ក/អងគករ េខប– គេ្រមង
IBEC មនបំណងកត់បនថយកង្វះ្រគូបេ្រង ន 
េ យេ្រជើសេរ ើសសិកខ កមពីតំបន់ ច់
្រសយល និងផ្តល់ របូករណ៍ដល់ពួក      
គត់។ 
 

្រគូបេ្រង ន
ល្ៗអ មកពី
តំបន់ ច់
្រសយល 

បុគគល១២០នក់មកពីតំបន់ ច់្រសយល និង
តំបន់ែដល ទិភពខពស់ បនទទួល របូ    
ករណ៍េនឆន ំ២០០៩/១០។ 

េ យ រែតករអភិវឌ ្រគូបេ្រង ន
សហគមន៍ទំនងជបនកត់បនថយ
ចំនួនសិស ែណន ន់ ន់ ប់ 
បនជេយើង ចរក ផលេធៀបសិស -
្រគូឲយេនក្រមិតមួយែដល ច 
្រគប់្រគងបន និងបនជួយកត់បនថយ

អ្រ ្រតួតថន ក់
41 េគរពំឹងថគេ្រមង 

IBEC នឹងអនុវត្តដូចគន ។ 
អងគករេខប - គេ្រមងសរេសរេឡើងវញិពីអនគត 
បនេ ះ្រ យកង្វះខត្រគូបេ្រង ន េ យ
េ្រជើសេរ ើសសិកខ កមមកពីតំបន់ ច់្រសយល
ែដលេរៀនបនថន ក់ទី៩ ជជងទី១២។

សិស ថន ក់
ទី៩មកពី
តំបន់ ច់
្រសយល

គេ្រមងេនះេ្រជើសេរ ើសសិស ថន ក់ទី៩ និង្រគូ
បេ្រង នសហគមន៍ក្ល យជ្រគូរដ្ឋ េ យផ្តល់ករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លដល់ពួកគត់ មុនេពលែដល
ពួកគត់្របឡងចូលេធ្វើ្រគូបេ្រង ន។

កមមវធិីេនះកំពុងបន្ត េហើយ បន 
កំណត់នូវក្រមិតទបៃនជំនញ 

របស់សិកខ កមមន ក់ៗ។
42

 

អងគករ េខប -កមមវធិី MORE  សិកខ កម សិកខ កមសិស ជនជតិចមេភទ្រសីពីរនក់ មិនទន់បន ស់ែវង។
43

 

                                                  
៤១ អងគករអប់រពំិភពេ ក របយករណ៍្របចំឆន ំរបស់គេ្រមង  IBEC ែខតុ  ឆន ំ២០១០។ 

៤២ របយករណ៍របស់គេ្រមងសរេសរេឡើងវញិពីអនគត, អងគករ េខប ឆន ំ២០០៩-១០។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
មនេគលេ បេងកើនចំនួន្រគូជនជតិចមេន
កនុងតំបន់ជនជតិ។ 

្រគូបេ្រង ន
មកពី
សហគមន៍
ចម 

ទទួលបនករឧបតថមភកនុងករសិក េនកនុង
គរេុកសលយ និងវ្រកឹតករេខត្ត ចប់ ំងពី 

ែខធនូ ឆន ំ២០០៩។ សិស ទំងពីរេនះបនបញច ប់
ករសិក ឆន ំទី១េ យេជគជ័យ និងបនចុះ
េឈម ះចូលេរៀនេនឆន ំទី២េទៀត។ េបកខជនបីនក់  
បែនថមេទៀត(្រសីមន ក់) បន្របឡងជប់េន
គរេុកសលយ និងវ្រកឹតករេខត្ត េនឆន ំ២០១០-
១១។ 

25> ករអភិវឌ
វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រង ន 

ចបប់អប់រ ំឆន ២ំ០០៧ ម្រ ២០ ករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លបុគគលិកអប់រ៖ំ រដ្ឋ្រតូវបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
បុគគលិកអប់រ ំមុនេពល និង/ឬកនុងេពលបេ្រមើ
ករងរ... ្រកសួងទទួលបនទុកែផនកអប់រ្រតូវ
កំណត់ កមមវធិីមូល ្ឋ នស្រមប់បណ្ដុ ះប ្ដ ល
បុគគលិក អប់រ.ំ.. និង 
ម្រ ២១៖  

្រគូបឋម 
និងមធយម
សិក  

ករបណ្ដុ ះប ្ដ លមុនចូលបេ្រមើករងរ៖  
រមួមន ករបណ្ដុ ះប ្ដ លមុខវជិជ សំខន់ៗ
ស្រមប់បេ្រង ន ក៏ដូចជវធិី ្រស្ដ ចំេណះដឹង
ទូេទ និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លេផ ងេទៀត រមួមន 
សិទធិកុមរ សិទធិ្រស្តី និងវបបធម៌។ 
 
ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូបឋមសិក ៖ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
៤៣ របយករណ៍្របចំឆន ំរបស់គេ្រមង MORE, ឆន ំទី២ៃនករអនុវត្ត, អងគករ េខប, ែខមក  ២០១១។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
គុណភព និង្របសិទធភពៃនករអប់រ៖ំ 
រដ្ឋ្រតូវេលើកកមពស់គុណភពៃនករអប់រ.ំ.. យក
ចិត្តទុក ក់កនុងផ្តល់នូវបេចចកេទសសម្រសប 
និងទំេនើបកនុងករបេ្រង ន និងេរៀនសូ្រត េដើមបី
ធនឲយបននូវគុណភព និង្របសិទធភព។ 
បទ ្ឋ នជតិអប់រ ំបទ ្ឋ នជតិបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
និង/ឬបទ ្ឋ នសមតថភពជតិនឹង្រតូវបន
កំណត់េ យ្រកសួងទទួលបនទុកែផនកអប់រ្រសប

មេគលនេយបយរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក
ជតិអប់រ។ំ 

េ យ រែតកង្វះ្រគូបេ្រង នេនតំបន់ ច់
្រសយល ្រកសួងអប់រសំិស េរៀនចប់ថន ក់ទី៩
ចុះេឈម ះេធ្វើ្រគូបឋម េន គរេុកសលយ និង
វ្រកឹតករេខត្ត ជែផនកមួយៃនយុទធ ្រស្ត៩+២។ 
 
ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូមធយមសិក បឋមភូមិ 

o ភពែដល ចចូលរមួបន៖ សញញ ប្រត 
មធយមសិក ទូេទ និងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
មុនចូលបេ្រមើករងរពីរឆន ំេនឯ គរេុក
សលយមួយកនុងចំេ ម គរេុកសលយ
ភូមិភគចំនួន០៦ រមួមន ជធនីភនំេពញ 
េខត្តបត់ដំបង ៃ្រពែវង ែកវ កំពង់ចម 
និងេខត្តក ្ដ ល... 

o ករបណ្ដុ ះប ្ត ល៖ 
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអនុវត្តរយៈេពល១៤
សប្ត ហ៍ (០៦សប្ដ ហ៍េនឆន ំទី១ និង០៨
សប្ត ហ៍េនឆន ំទី២) 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
o ករបញច ប់ករសិក ៖ សិស បញច ប់ករសិក  

នឹងទទួលបនសញញ ប្រតបណ្ដុ ះប ្ដ ល
គរេុកសលយ េ យឲយពួកគត់មនលកខណៈ
សមបត្តិ្រគប់្រគន់កនុងករេធ្វើជ្រគូមធយមសិក  
បឋមភូមិ។ 

ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូមធយមសិក ទុតិយភូមិ 

o ភព ចចូលរមួបន៖ សញញ ប្រតបរញិញ ប្រត 
បនទ ប់ពីទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ លមុនចូល
បេ្រមើករងរ១ឆន ំេនវទិយ ថ នជតិអប់រ ំ     
(អតីតៈ គរេុកសលយ) 

o ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល៖ 
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអនុវត្តរយៈេពល០៤
សប្ត ហ៍្រតូវបនត្រមូវស្រមប់សិស ្រគប់រូប 

o ករបញច ប់ករសិក ៖ សិស បញច ប់ករសិក  
្រតូវបន្របគល់សញញ ប្រតបណ្ដុ ះប ្ដ ល
គរេុកសលយ។ បនទ ប់មក ពួកេគក្ល យជ
និេយជិតរបស់រដ្ឋ និង្រតូវចូលបេ្រង នេន
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ម ទូទំង្របេទស។ សញញ ប្រតេនះ 

េចញេ យ្រកសួងអប់រ ំេហើយេនេពល
ទទួល សញញ ប្រតេនះមនសុពលភពអស់
មួយជីវតិ។ 

ករបណ្ដុ ះប ្ដ លកនុងេពលបេ្រមើករងរ៖ 
មជឈមណ្ឌ លគរេុកសលយ និងវ្រកឹតករភូមិភគ
ែតមួយដូចបនេរៀប ប់ខងេលើេនះ ក៏បនផ្ដល់
នូវ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លកនុងេពលបេ្រមើករងរដល់
្រគូមធយមសិក បឋមភូមិ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ 
វទិយ ថ នជតិអប់រផំ្តដល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លកនុង
េពល បេ្រមើករងរស្រមប់្រគូមធយមសិក
ទុតិយភូមិ។េទះបីជករចូលរមួេទៀងទត់េនកនុង
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះមិន្រតូវបនត្រមូវស្រមប់
្រគូែដលចូលបេ្រមើករងរក៏េ យ ក៏ករចូលរមួ
េនះ្រតូវ បនេគយកមកពិចរ ស្រមប់ករ
អភិវឌ ជីពរបស់្រគូបេ្រង ន ដូចជ ករតេម្លើង

នៈ និង្របក់េបៀវត រ។៍  ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
កនុងេពលបេ្រមើករងរ្រតូវេធ្វើេឡើង កនុងអំឡុងេពល
វសិ មកល និងេផ្ដ តេទេលើវធិី ្រស្ត និងបេចចក   
េទស។ 

26> ្រកមសីល
ធម៌្រគូបេ្រង ន 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ អនុ្រកឹតយ េលខ ១២៦ 
អន្រក/បក ឆន ២ំ០០៨ ្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ
្រគូបេ្រង ន េធ្វើករែកលម្អសីលធម៌ េសចក្ដីៃថ្លថនូរ 
និងគុណភពៃនករបេ្រង នស្រមប់្រគូ្រគប់របូ 
េនកមពុជ។ 

បុគគលិក
េរៀន

០៦ជំពូក និង៣០ម្រ កំណត់នូវភរកិចចទទួល
ខុស្រតូវេលើករអប់ររំបស់្រគូបេ្រង ន តួនទីនិង
ករទទួលខុស្រតូវរបស់ឪពុកម្ដ យ និងសិស  
ទំនក់ទំនងរ ង ្រគូបេ្រង ន និងសិស  ករងរ
វជិជ ជីវៈរបស់្រគូបេ្រង ន និងករ ក់ទណ្ឌ កមម 
កនុងករណីមនកររេំ ភបំពន/ទណ្ឌ កមម ង
កយេលើសិស ។ 

្រកមសីលធម៌្រគូបេ្រង ន្រតូវបនចត់
ទុកថ ជឧបករណ៍មួយេដើមបីកត់
បនថយសិស េបះបង់ករសិក ។ 
ែផ្អកេលើ្រកមសីលធម៌េនះ ្រគូបេ្រង ន
អនុវត្ត មេគលវធិីដ៏រងឹមំេដើមបីជំរញុ
ឲយសិស មកេរៀន េហើយសិស មួយ
ចំនួនែដលខ្ល ច្រគូ បនេបះបង់

ករសិក ។
44

 

27> ករទប់
ក ត់អំេពើសម្លុត/

េបៀតេបៀន 

េគលនេយបយរបស់អងគករយូេណសកសូ្ដពីី 
ករអប់របំញចូ លគន  – គំនិតផ្ដួចេផ្ដើមរបស់  Epic 

Arts/VSO/MoEYS ឆន ២ំ០១០:  គំនិតផ្តួចេផ្តើម
គំ្រទ េគលេ កនុងករផ្តល់វធិី ្រស្តដល់្រគូ

 គរេុកសលយ និងវ្រកឹតករេខត្តកំពត មន 
សិកខ កម២០០នក់េនកនុងកមមវធិី្រគូបឋមរយៈ
េពលពីរឆន ំ ែដលនឹងេធ្វើករេនកនុង្រសុកជនបទ។ 
កនុងចំេ មសកមមភពេផ ងេទៀត ពួកេគពិភក  

 

                                                  
៤៤ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក អ៊ុង ង៉ូហុក ្របធននយក ្ឋ នមធយមសិក , ៃថងទី១០ កុមភៈ ២០១១ ករយិល័យ្រកសួងអប់រ ំភនំេពញ។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
បេ្រង ន អំពីករ ក់បញចូ លសិស ទំងអស់េន
កនុងបនទប់េរៀន។ េគលបំណងមួយកនុងចំេ ម
ទំងេនះ គឺេដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយសិកខ កមមន
ករទទួល ខុស្រតូវកនុងករទប់ ក ត់អំេពើសម្លុត
សិស  េ យ រពិករភព ឬខុសែប្លកពី
េគឯង។ 

អំពីករទប់ ក ត់អំេពើសម្លុត។ 
 

28> ទណ្ឌ កមម
ងកយ 

ចរែណនំរបស់្រកសួងអប់រេំលខ ១២៥៨ 
អយក/្របក ឆន ២ំ០០៩ ម្រ ១១ េសចក្ដី
ែថ្លងករណ៍អំពីទណ្ឌ កមម៖ ទណ្ឌ កមម ងកយ 
ទំងផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត ឬអំេពើហិង េលើកុមរ
្រតូវបន មឃត់េន ថ ប័នសិក ។ 
កនុងករណីែដល សិស មួយមនឥរយិបថ
មិនល្អ ឬមិនេគរពវនិ័យ  នយក
្រតូវអនុវត្តចំេពះគណៈកមម ធិករ្រកុម្របឹក

េដើមបី ែណនំអំពីរេបៀបេ ះ្រ យកំហុស
ឆគងរបស់សិស ។ 

នយក
    

ម្រន្តីអប់រ ំ
្រគូបេ្រង ន 

េនកនុងករអនុវត្តជក់ែស្ដង ទណ្ឌ កមម ងកយ
េនែតេកើតមនេន េរៀននន េទះបីជ
មិន្រតូវបនេគ យករណ៍ក៏េ យ។ កុមរេលើក
េឡើងពីទណ្ឌ កមម ងកយ េនេពលែដលខ្លួនេធ្វើ
ខុស។ ្រកុមអប់ររំបស់កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់
សិស េបះបង់ករសិក មិនបនដឹង អំពី
ទណ្ឌ កមមផ្លូវករ ឬសកមមភព្របឆំងនឹង្រគូ
បេ្រង ន ែដលេ្របើទណ្ឌ កមម ងកយ។ 
 

 

29> េគលនេយបយ កុមរេម្រតីរបស់្រកសួង សិស កុមរេម្រតីទទួល គ ល់ និងយកចិត្តទុក យុទធ ្រស្ត កុមរេម្រតីមន
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
កុមរេម្រតី អប់រ ំឆន ២ំ០០៧ 

មនទិសេ ជេ្រចើន៖ 
• ករអនុវត្តសិទធិកុមរេ យមនករទទួល

គ ល់ជ កល។ 
• ករព្រងឹងគុណភព និង្របសិទធភពៃនករ
អប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន។ 
• ករអនុវត្តេ យេជគជ័យនូវ្របព័នធវមិជឈករ 
• ករសេ្រមចបនេគលេ អភិវឌ ន៍
សហស វត រ ៍ចំណុចេ ៃនែផនករជតិេដើមបី
ករអប់រ ំស្រមប់ទំងអស់គន  និងទិសេ ៃន
ែផនករ វសិ័យអប់រសំ្រមប់ករអប់រជំតិ។ 

បឋមនិង
មធយម
សិក  

ក់ចំេពះសមិទធិផលៃនសិទធិមូល ្ឋ នរបស់កុមរ 
េធ្វើករជមួយអនកេប្តជញ ចិត្ត្រគប់របូ, ជពិេសស 
ឪពុកម្ដ យ/ ពយបលសិស  និង យតៃម្ល
វភិគទនេ្រចើន្របេភទ ែដល ចេធ្វើេដើមបី៖ 
(ក)ធនថ កុមរ្រគប់របូេទ េរៀន និង 
(ខ) អភិវឌ បរ ិ ថ នេរៀនសូ្រត្របកបេ យ
្របសិទធភពស្រមប់កុមរ។ 
បរ ិ ថ នេរៀនសូ្រតទំងេនះ្រតូវបនចត់ថន ក់
េ យសមធម៌ តុលយភព េសរភីព មគគីភព 
អហិង  និងក្ដីកង្វល់អំពីសុខភពផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត 
និងផ្លូវ រមមណ៍។ 
លកខណៈសមគ ល់ េរៀនរមួចំែណកកនុងករ
អភិវឌ ចំេណះដឹង ជំនញ ឥរយិបថ តៃម្ល និង
សីលធម៌របស់កុមរ េដើមបីឲយពួកេគ ចរស់េន
ជមួយគន កនុងភពសុខដុមរមន។ កុមរ
េម្រតីយកចិត្តទុក ក់ចំេពះកុមរេន
េម្រតីគំ្រទដល់ករអភិវឌ កុមរ និងសហគមន៍

ចំនួនដល់េទ៥០%ៃន រដ្ឋ។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
េម្រតី។

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលអនុវត្តកមមវធិី 
កុមរេម្រតី៖ 

បឋមសិក ៖ 
 អងគករអូ្រ ្ត លីសេ្រងគ ះកុមរ 
 អងគករសកមមភពស្រមប់បឋមសិក េន

កមពុជ “េខប” 
 អងគករ ែឃរ អន្តរជតិេនកមពុជ 
 អងគករពុទធិកុមរ 
 អងគករទស នៈពិភពេ ក េនកមពុជ 
 អងគករេស សម័្រគចិត្តេនេ្រក្របេទស 
 
មធយមសិក  
 អងគករែភ្លន អន្តរជតិ 
 អងគករសកមមភពស្រមប់បឋមសិក េន

កមពុជ “េខប” 
 អងគករ ែឃរ អន្តរជតិេនកមពុជ

សិស
 

កមមវធិី កុមេម្រតីមនវ ិ លភពដូចខង 
េ្រកម៖ 
១: ករអប់របំញចូ លគន  
២: បរ ិ ថ នេរៀនសូ្រតែផនកចិត្ត ្រស្ត 
៣: សុខភព របូតថមភ និងសុវតថិភព 
៤: បរ ិ ថ នេរៀនសូ្រតរេំញចេយនឌ័រ 
៥: ករចូលរមួពីសហគមន៍ និងឪពុកម្ដ យ 
៦: បរ ិ ថ ន េរៀនអំេ យផល(អភិបល
កិចច ) 

េដើមបីែស្វងរកផលប៉ះពល់ៃន េគល
វធិី កុមរេម្រតី ករវភិគេ្រប ប
េធៀបរបស់អងគករ យូនីេសហ្វ បន
គំ្រទដល់ កុមរេម្រតី េធៀបនឹង

មិនែមនកុមរេម្រតី។ 
ជអកុសល ករ្រ វ្រជវេនះមិន្រតូវ
បនបញច ប់ភ្ល មៗេនះេទ េហើយករ
្រ វ្រជវ ទក់ទងនឹង  គេ្រមង 
ករេធ្វើគំរូ ង និងវធិី ្រស្ត្របមូល
ទិននន័យ។ ករសិក េនះពិតជមិន
បន ស់ែវង ផលប៉ះពល់ៃនករ
អនុវត្ត កុមរេម្រតីេនះេទចំេពះ
ផលប៉ះពល់េលើសូចនករលទធផល
សំខន់ៗមួយចំនួន (ដូចជ ចំនួន
ភគរយៃនកុមរ យុ០៦ឆន ំេនថន ក់
ទី១ អ្រ ្រតួតថន ក់ និងអ្រ េបះបង់ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
 អងគករេស សម័្រគចិត្តេនេ្រក្របេទស 

 
សមិទធិផលសិក ) ប៉ុែន្ត ករផ្ល ស់ប្ដូរ
ខ្លះៗ ែដលបនេកើត េឡើងេនកនុង
បរយិកស េរៀន និងករអនុវត្ត
េន មួយចំនួន។ េទះបីជមន
ករកំណត់យ៉ង ក៏េ យ ក៏
របយករណ៍េនះផ្ដល់នូវព័ត៌មនដ៏គួរ
ឲយចប់ រមមណ៍ និងបង្ហ ញថ ករ
ផ្ល ស់ប្ដូរជវជិជមនមួយចំនួននឹង្រតូវេធ្វើ
េឡើងេន  កុមរេម្រតីៈ 
ែកលម្អបរ ិ ថ ន េរៀន
(ករ ្វ គមន៍ចំេពះ កុមរពិករ 
ករមនធុងចេ្រមះទឹក ករេ្របើ្របស់
ែផនទី្រគួ រឲយបនជប់ ប់ជង
េនះ), រេំញចេយនឌ័រ (ឧ.ករែបងែចក
កែន្លងបេនទ បង់ ច់េ យែឡក
ស្រមប់កុមរ ីតំ ងេសមើគន  ស្រមប់
កុមរេីនកនុងក្លឹបសិស ) េផ្ដ តករយក
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ចិត្តទុក ក់ខ្ល ំងេទេលើករអនុវត្ត
បេ្រង ន/េរៀនសូ្រត (ប៉ុែន្ត្រតូវកត់
បនថយអវត្តមន្រគូបេ្រង ន) ករចូលរមួ 
្របេសើរេឡើងពីកុមរ ឪពុកម្ដ យ និង

សហគមន៍េនកនុង េរៀន។
45

 

30> ភ អប់រ ំ ចបប់អប់រឆំន ំ២០០៧ ម្រ ២៤ ភ បេ្រង ន 
និងភ េរៀនសូ្រត៖ 
ភ ែខមរគឺជភ ផ្លូវករមួយ និងជមុខវជិជ
មូល ្ឋ នៃនកមមវធិីសិក េន រដ្ឋែដលផ្ដល់
នូវករអប់រទំូេទ។ 
ភ ស្រមប់អនកេរៀនភ ែខមរមកពី្រកុម
ជនជតិភគតិច្រតូវបនកំណត់េ យ្របក
សរបស់្រកសួងទទួលបនទុកែផនកអប់រ។ំ 

រដ្ឋ  អនកេរៀនសូ្រតែដលមិនេចះភ ែខមរ
ជភ ទីមួយ សិស ្របឈមនឹង 
ករេបះបង់ករសិក និងមិនមក

េរៀន ្របសិនេបើរ ្ឋ ភិបល 
មិនចត់បទបញជ ករគំំ្រទឲយមនករ
អប់រពំីរភ េទេនះ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអប់រឆំន ២ំ០០៩-១៣, កុមរ យុ  មិនទន់បន ស់ែវង។ 

                                                  
៤៥ កមមវធិីព្រងីកករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន (EBEP) ដំ ក់កលទី២៖ របយពិនិតយេឡើងវញិឆន ំ២០០៦-២០១០ ស្រមប់ឆន ំ២០០៩,  ែខសី  ២០១០ អងគករ SIDA/ វទិយ ថ នអន្តរជតិ 
ស្រមប់ែផនករអប់រ/ំអងគករយូេណសកូ, http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/News_And_Events/pdf/2010/SATReviewreport2009.pdf 
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េគល នេយបយទី១៖ 
ធនថកុមរ យុ០៦ឆន ំ្រគប់របូបនចូលេរៀន
េន បឋមសិក  រមួមន្រកុមងយ
រងេ្រគះ ដូចជ កុមរពិករ ជនជតិភគតិច 
។ល។ និង 
សកមមភពេគលនេយបយ, ឆន ២ំ០១០៖ 
នយក ្ឋ នអប់របំឋម បនបេងកើត ចរែណនំ
ស្ដីពីករអនុវត្តករអប់រពំីរភ ស្រមប់ជនជតិ
ភគតិច។ 

០៦ឆន ំ 

េដើមបីេលើកទឹកចិត្តឲយកុមរចូលេរៀន និងបង្ហ ញ
ករគំ្រទពីថន ក់ជតិ 
េគលនេយបយអប់រពំិេសសស្ដពីីករអប់រពំីរ
ភ ឆន ២ំ០០៨, ករផ្តល់ករអប់រេំសមើគន ដល់
កុមរជនជតិេដើមភគតិច 
(េគលនេយបយែដលមិនមនេនកនុងកមមវធិី

កុមរជន
ជតិេដើម
ភគតិចេន
តំបន់
ខពង់ ប 

េសៀវេភសិក  និងកមមវធិីសិក េនកនុងភ
ជនជតិទំងអស់មិនទន់បនបេងកើតេនេឡើយេទ 
ដូេចនះ ករអនុវត្តកមមវធិីអប់រពំីរភ មិនទន់

្រគប់្រគន់ និង្រគប់្រជុងេ្រជយេនេឡើយេទ។
46 

 

                                                  
៤៦ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក ញន េរឿន ករយិល័យអប់រពំិេសសៃន្រកសួងអប់រ ំនយក ្ឋ នបឋមសិក  ៃថងទី១១ កុមភៈ ២០១១។ 
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កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក ) 

ត្រមូវឲយមន៖ 
 ករេរៀបចំ សហគមន៍ េដើមបីអនុវត្ត
កមមវធិីសិក អប់រពំីរភ ។ 
 ករេ្រជើសេរ ើស និងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូ
បេ្រង នអំពីកមមវធិីអប់រពំីរភ ។ 
 ករ្រតួតពិនិតយ និង ម ន។ 
 ករ យតៃម្ល និង 
 ករផ ព្វផ យព័ត៌មនស្ដីពីកមមវធិីអប់រពំីរ
ភ ឲយបនដល់ឪពុកម្ដ យ សហគមន៍ 
នយក ្ឋ ន និង្រកសួងពក់ព័នធ។
កមមវធិីអប់រពំីរភ របស់ICC/CARE  

មនបំណងជួយឲយ្របជជនជនជតិេដើមភគ
តិចេចះ ន និងសរេសរភ ែខមរ បូកនឹង
ភ (ជនជតិេដើមភគតិច)ផទ ល់របស់ពួកេគ។ 

សហគមន៍
ជនជតិ
េដើមភគ
តិច 

អងគករ CARE បនបេងកើត េរៀន្រគប់្រគង
េ យសហគមន៍ ែដលសិស ចេរៀនបនទំង
ភ ផទ ល់របស់ពួកេគ និងភ ែខមរ។ 
ចប់ ំងពីឆន ំ២០០២ គេ្រមងអប់រសំហគមន៍
ខពង់ បរបស់អងគករ CARE បនខិតខំ្របឹងែ្របង
យ៉ងខ្ល ំងកនុងករតស៊ូមតិេដើមបីឲយមនករអប់រពំីរ
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ភ េនថន ក់ជតិស្រមប់កុមរជនជតិភគ   
តិច។ គេ្រមងអប់រសំហគមន៍ខពង់ បមនអងគភព
ផលិតកមមធនធនផទ ល់ខ្លួន និងបនសរេសរ 
និងចង្រកងេសៀវេភសិក ពីរភ ជង២៥
កបល។ 

31>  កមមវធិីសិក  ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអប់រ ំឆន ២ំ០០៩-១៣។ 
សកមមភពេគលនេយបយ ឆន ២ំ០១០៖ នយក 
្ឋ នអប់របំឋមបនបេងកើត ចរែណនំស្ដីពី 

ករអនុវត្តនូវករបេងកើនករេរៀនសូ្រតស្រមប់
្រកុមពិេសស។ 

ថន ក់បឋម
សិក  

 មិនទន់បន ស់ែវង។ 

32> ករអប់រវំជិជ ជី
វៈ ឬកមមវធិី

េរៀនេធ្វើករ 

ចបប់អប់រឆំន ំ២០០៧ ម្រ ១៩ ករអប់រ ំនិង 
បណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ៖ ករអប់រ ំ
និង បណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ
រមួបញចូ លនូវ ល់វជិជ ជីវៈ និងជំនញ ែដល្រតូវ
បនផ្ដល់េ យ ថ ប័នអប់រ ំនិង បណ្ដុ ះប ្ដ ល
បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈរដ្ឋ និងឯកជន 
សហ្រគស សហគមន៍ ្រគួ រ ឬកនុងកិចចសហ

ថ ប័នរដ្ឋ 
និងឯកជន 

ករអប់រេំ្រក្របព័នធគឺជកមមវធិី ទិភពមួយកនុង  
ចំេ មកមមវធិី ទិភពននរបស់្រកសួងអប់រ ំ
កនុងករេលើកសទួយជំនញ ន សរេសរ និង
ជំនញវជិជ ជីវៈ ឲយបនដល់មនុស េពញវយ័ 
និងកុមរហួស យុចូលេរៀន។ េយង ម
របយករណ៍ឧបសមព័នធស្ដីពីករអភិវឌ ធនធន
មនុស   របស់កមមវធិីអភិវឌ ន៍អងគករសហ្របជ
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ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
្របតិបត្តិកររ ង ថ ប័នអប់រ ំនិង បណ្ដុ ះ
ប ្ដ លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ និងសហ្រគស 
និង/ឬសហគមន៍ និង្រគួ រនន។ 

ជតិ (UNDP) បនឲយដឹងថ អ្រ អកខរកមម
ស្រមប់មនុស េពញវយ័កនុងចំេ ម្របជពល
រដ្ឋកមពុជែដលមន យុ១៥ឆន ំេឡើងេទ មន
ចំនួន៧៦.៣% កនុងឆន ំ២០០៧ ែដលបង្ហ ញពី
ត្រមូវករ កមមវធិីទំងេនះ។ 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលភគេ្រចើនផ្ដល់កមមវធិី
បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ រមួមនអងគករអប់រ ំ
ពិភពេ 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 ភិបលយ៉ងតិច៤៣បន
អនុវត្តសកមមភពកមមវធិីេនកនុងករអប់រេំ្រក
្របព័នធ។ អងគករទំងេនះកំពុងអនុវត្តសកមមភព
េផ ងៗ កនុងេគលបំណងេដើមបីក ងសមតថភព
របស់្រកុម្រកី្រក និង្រកុមងយរងេ្រគះ កនុងករ
េលើកកមពស់ ថ នភពរស់េនរបស់ពួកេគ។ 
ភគេ្រចើនកនុងចំេ ម អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
ទំងេនះផ្ដល់ករ បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ និង
ជំនញកុំពយូទ័រ េដើមបីឲយ្របកដថ ្រកុមេគលេ
របស់ពួកេគេរៀនបនជំនញចបស់ ស់ ែដល

មិនមនព័ត៌មន មួយបង្ហ ញថ
កមមវធិីអប់រេំ្រក្របព័នធទំងេនះ មន
ឥទធិពលយ៉ង េទេលើ ថ នភព
រស់េនៃនអនកទទួលផលរបស់ខ្លួន។ 
ប៉ុែន្ត ែផនករកី ចេ្រមើនសំខន់ពីរ្រតូវ 
បនកំណត់ េ យអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបល៖ 
១)អនកចូលរមួអកខរកមមស្រមប់មនុស
េពញវយ័បនែកលម្អជំនញ ន និង
សរេសរ និង២)សិស អកខរកមមេកមងៗ
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
នឹងជួយឲយពួកេគមនជេ្រមើស្របកបរបរចិញច ឹម
ជីវតិ្របេសើរេឡើង។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
ចំនួ១៦បនអនុវត្តថន ក់អកខរកមម េដើមបីែកលម្អ
ជំនញ ន និងសរេសរ ស្រមប់មនុស េពញវយ័ 
និងកុមរហួស យុចូលេរៀន។

្រតូវបន ក់បញចូ លជថមីេទកនុង

រដ្ឋ។
47

 

េស ្រទ្រទង់ េរៀន 
33> ករបេ្រង នគួរ
បំប៉នបែនថម/មុខវជិជ
ទក់ទង 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើន រមួមន 
អងគករេខប អងគករណ័រេវស៉េ្រងគ ះកុមរ 
មូលនិធិកុមរពិករ អងគករកមពុជមនចីរភព 
និងអងគករ ពុទធិកុមរ បនផ្ដល់កមមវធិីបំប៉ន
បែនថម។ SC ក៏បនផ្តល់មុខវជិជ សំខន់ៗ ដូចគន  
គណិតវទិយ ភ ែខមរ និងអង់េគ្លស)។ 

សិស
បឋមនិង
អនុវទិយ  
ល័យ 

ឧទហរណ៍ កមមវធិីបំប៉នបែនថមរបស់អងគករ េខប 
ស្រមប់កុមរែដលមនត្រមូវករេរៀនសូ្រត
ពិេសស ែដលឧបតថមភដល់្រកុមេរៀនសូ្រត មភូមិ
ស្រមប់កុមរែដល្របឈមនឹងករ្របឡងធ្ល ក់ 
និងេបះបង់ករសិក ។ 

 

ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអប់ររំមួមនកមមវធិីចុះ
េឈម ះចូលេរៀនជថមី 

សិស េបះ
បង់ថន ក់

កមមវធិីទំងេនះនឹងព្រងឹង ព្រងីកមជឈមណ្ឌ ល
េរៀនសូ្រតេនសហគមន៍ ប ្ណ ល័យ និងកែន្លង

ចេន្ល ះឆន ំ២០០៥ និង២០០៨ កុមរ
៦៨០០០នក់បនមកចូលេរៀនជថមី

                                                  
៤៧ របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីករអប់រឆំន ំ២០០៩, ភពជៃដគូអប់រៃំនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែខសី  ២០១០, 

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

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
មនបំណងផ្ដល់ឲយសិស ថន ក់បឋមសិក  
នូវលទធភពៃនករចូលេរៀនជថមីេនថន ក់ទី៣ 
និងទី៦។ 

បឋមសិក នេសៀវេភ និងបេងកើនសមតថភពបុគគលិក 
NFE។ 

េន បឋមសិក ្របកបេ យ
េជគជ័យ កនុងេនះ៦១.៦% គឺជ         

កុមរ។ី
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34> ករផ្ដល់
រ 

កមមវធិីេសប ង រពិភពេ ក –កមមវធិីផ្ដល់
រ ម េរៀន(SFP) និងកមមវធិីរបប
រយកេទផទះ(THR)ឆន ២ំ០០៩។ េធ្វើករជ

មួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិចំនួន៥ 
និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកចំនួន១០
49 កមមវធិីទំងេនះមនបំណងបេងកើនភពរងឹមំ 
និងសមតថភពៃលលកេ ះ្រ យរបស់្រគួ រ

សិស
បឋមសិក

កមមវធិីផ្ដល់ រ ម េរៀនរមួមន រ
េពល្រពឹក្រពលឹមស្រមប់សិស ថន ក់ទី១-៦្រគប់របូ
េន ម េគលេ ។ កមមវធិីរបប រ
យកេទផទះផ្ដល់េទឲយកុមរថន ក់ទី៤-៦ ពីេ្រពះ
កុមទំងេនះគឺជកុមរែដលងយ្របឈមបំផុត
េទនឹងករេបះបង់ករសិក  ឬករចូលេរៀន
មិនេទៀងទត់។ 

ករផ្ដល់ រេន ម េរៀន
ពិតជ ចកត់បនថយអ្រ េបះបង់ 
ជពិេសស ស្រមប់ថន ក់ទី២ដល់ទី៤ 
ែដលមន នុភពចមបងមកេលើកុម

 និងកុមរ ីចេន្ល ះ១.៨% និង២.៧%។ 
អ្រ េបះបង់ស្រមប់កុមរមីន 
និនន ករ្រសេដៀងគន  ប៉ុែន្តសំខន់ 

                                                  
៤៨ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  របយករណ៍ពក់ក ្ដ ល្រតីមសៃនែផនករយុទធ ្រស្តអប់រ ំនិងករអនុវត្តកមមវធិី្រទ្រទង់វសិ័យអប់រឆំន ំ២០០៦-
២០១០http://www.moeys.gov.kh/DownLoads/Publications/MTR_Report_finalDraft120109_en.pdf 

៤៩ កមមវធិីេសប ង រពិភពេ កមនបំណងសហករជិតសនិទធជមួយ ជញ ធរពីថន ក់ជតិេន្រកសួងអប់រ ំរហូតដល់រដ្ឋបលអប់រថំន ក់េខត្ត និង្រសុក។ 
េគលបំណងៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករេនះគឺេដើមបីព្រងឹងសមតថភពថន ក់ជតិ មរយៈករបណ្ដុ ះប ្ដ លបុគគលិកថន ក់េខត្ត និង្រសុកេនកនុងករ្រគប់្រគងកមមវធិីផ្ដល់ រេន េរៀន និងករកន់កប់ 
កមមវធិី កុមរេម្រតី មរយៈករចូលរមួេ យផទ ល់កនុងករ្រគប់្រគង និងករអនុវត្តកមមវធិីេនះ (ករេ្រជើសេរ ើស  ករ្រគប់្រគងសមភ រៈេ្របើ្របស់ និងករ្រតួតពិនិតយ)។ 
ឯក រេយង៖កមមវធីផ្តល់ រេន េរៀនរបស់កមមវធិីេសប ង រពិភពេ កេនកមពុជ ឆន ំ២០០០-២០១០៖ ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់េលើវធិី ្រស្តច្រមុះ, ែខវចិឆិក ២០១០, DARA/WFP. 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ងយរងេ្រគះ មរយៈអន្ត គមន៍ជំនួយេសប ង

រែដលកំណត់េគលេ ។ 
កុមរសរបុចំនួន៤៨២,៩៨១នក់ែដលទទួលផល
្របេយជន៍ពីកមមវធិីទំងេនះេនឆន ំ២០០៩ ថយចុះ
ពី៦១០,០០០នក់ េ យ រែតកង្វះមូលនិធិ, 
ទំនិញ និង រេឡើងៃថ្ល។ 

ែតេនថន ក់ទី៤ និងទី៥ប៉ុេ ្ណ ះ េនកនុង
ករណីទំងពីរេនះមនករកត់សមគ ល់
េ្រចើនជងនិនន ករទូេទ។ េនះគឺជ
សូចនករដ៏សំខន់មួយ េហើយ
លទធផលេនះ បង្ហ ញថករផ្ដល់

រេន េរៀនមនឥទធិពល
វជិជមនេទេលើសិស  និងឆនទៈ 
(និងសមតថភព)របស់ឪពុកម្ដ យសិស

កនុងករេរៀនបន្ត។
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35> ករគំពរសុខ
ភពកុមរ 

ចបប់អប់រឆំន ំ២០០៧ ម្រ ៤១ សិទធិរបស់អនក 
េរៀនសូ្រត និងបុគគលិកអប់រកំនុងករទទួលបនករ 
ពិនិតយសុខភព៖ អនកេរៀនសូ្រត និងបុគគលិកអប់រ ំ
េនកនុង ថ ប័នអប់រែំដលមន ជញ ប័ណ្ណ្រតឹម្រតូវ 
មនសិទធិទទួលបនករពិនិតយសុខភព។ 

ចរែណនំអំពីករពិនិតយសុខភព្រតូវ

សិស  
្រគូបេ្រង ន
បុគគលិក

 

ករពិនិតយសុខភពេន េរៀនភគេ្រចើន
ឧបតថមភេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ 

 

                                                  
៥០ កមមវធីផ្តល់ រដល់ េរៀនរបស់កមមវធិីេសប ង រពិភពេ ក ឆន ំ២០០០-២០១០៖ ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់េលើវធិី ្រស្តច្រមុះ, ែខវចិឆិក ២០១០ ពី 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp230142.pdf 
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កំណត់ េនកនុង្របកសរមួ េ យ្រកសួងទទួល
បនទុកែផនកអប់រ ំនិង្រកសួងសុខភិបល។ 

 េគលនេយបយសុខភពេន េរៀនរបស់
្រកសួងអប់រយំុវជននិងកី  ឆន ២ំ០០៦ 
មនេគលេ ដូចតេទ៖  
(ក) េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ ថ នភពសុខភព
របស់សិស  និងសិកខ កម្រគូបេ្រង នមុនចូល
បេ្រមើករងរេនក្រមិតអនុវទិយល័យ និង
វទិយល័យ និងបុគគលិកអប់រេំនកនុង ថ ប័នអប់រ ំ
និងឯកជនទំងអស់ និងសហគមន៍នន។ 
(ខ) ព្រងឹងសមថភព និងជំនញចំបច់របស់
សិស  និងសិកខ កម្រគូបេ្រង នមុនចូលបេ្រមើ
ករងរេនក្រមិតអនុវទិយល័យ និងវទិយល័យ 
និងបុគគលិកអប់រេំនកនុង ថ ប័នអប់ររំដ្ឋ និង
ឯកជនទំងអស់ និងសហគមន៍ េនកនុងករ
ទប់ ក ត់េ្រគះថន ក់េ យៃចដនយ និងជំងឺេផ ងៗ
កនុងជីវតិ្របចំៃថង។ 

សិស  
្រគូបេ្រង ន 
េនកនុង

ថ ប័នអប់រ ំ
រដ្ឋ និង
ឯកជន 
 

េគលនេយបយសុខភពេន េរៀនមន
ត្រមូវករេ្រចើនដូចខងេ្រកម៖ 
 ផ្តល់េស បេ្រមើសុខភព មរយៈកិចចសហករ

ជមួយេស សុខភព ធរណៈ។ 
 ព្រងឹងករផ្តល់ថន ំ ៉ ក់ ំងដល់សិស ។ 
 ព្រងឹងអន្ត គមន៍ទន់េពលេវ េទេលើករ

បងក ជំងឺឆ្លង និងជំនួយបនទ ន់។ 
 េលើកទឹកចិត្តដល់ករបេងកើតក្លឹបសុខភពេន

រធរណៈ និង ថ ប័នអប់រឯំកជន។ 
 ព្រងឹងករ្រគប់្រគងេលើសំពធផ្លូវចិត្តនិងផ្តល់

េស ្របឹក ដល់សិស ។ 
 េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករផ្តល់ ររបូតថមភ

ដល់សិស  មរយៈកមមវធិីផ្តល់ រ ម
 និងេលើកទឹកចិត្តសិស ឲយេចះេ្រជើស

េរ ើស រមនសុខភព និងសុវតថិភព។
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(គ) េលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់ឱកសដល់អនកែដល
ពក់ព័នធទំងអស់ ជពិេសសសហគមន៍ េដើមបី
ឲយមនករចូលរមួកន់ែតេ្រចើនេឡើងកនុងករ
េលើកកមពស់សុខភពេន េរៀន  
(ឃ) បេងកើនករយកចិត្តទុក ក់េទេលើភពែដល

ចទទួលបនេស អប់រសំុខភពេសមើគន
ស្រមប់អនកពក់ព័នធ្រគប់របូ។ 
 
 
 
 

 ែកលម្អ និងបេងកើនកមមវធិីសុខភពមត់េធមញ។ 
 

សមសភពរងៃន របូតថមភ និងសុខភពេន
េរៀន របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី

្រតូវបន្រគប់្រគងេ យនយក ្ឋ នសុខភិបល
េន  ែដលមនករគំ្រទបេចចកេទសពី
នយក ្ឋ នមួយចំនួនរបស់្រកសួងសុខភិបល។ 
ទក់ទងនឹងេស របូតថមភ និងសុខភពមន
កមមវធិីជេ្រចើន ែដលកមមវធិីនីមួយៗមនៃដគូ
អនុវត្តេផ ងៗគន  ែដលរមួបញចូ លគន ជកមមវធិី

របូតថមភ និងសុខភពេន េរៀនថន ក់
ជតិ។ 
 កមមវធិីកមច ត់ដងកូវ្រពូនថន ក់ជតិ្រតូវបនស្រមប

ស្រមួលេ យមជឈមណ្ឌ លជតិជំងឺ្រគុន     
ចញ់។ 

 កុមរកីនុងក្រមិតអនុវទិយល័យែដលមន យុ
េលើសពី១៥ឆន ំទំងអស់្រតូវបនកំណត់ជអនក
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ទទួលផលពីកមមវធិីថន ក់ជតិកនុងករផ្តល់
ឱសថែដលមនជតិែដកដល់កុមរសីថិតកនុង
វយ័បន្តពូជ។ ឳសថែដលមនជតិែដកេនះ
្រតូវបនផ្តល់េ យកមមវធិី របូតថមភថន ក់
ជតិ និង្រតូវបនផ្តល់បន្តេ យ្រគូបេ្រង ន
កនុងេខត្តចំនួន១០ ។ 

 នយក ្ឋ នឱសថបងក រស្រមបស្រមួលេ យ
ផទ ល់េលើកមមវធិី២ជមួយ េរៀន: 
(១) កមមវធិីេលើកកមពស់សុខភពមត់េធមញ
ែដលគំ្រទេ យវសិ័យឯកជន និង 
(២) កមមវធិីសុវតថិភពផ្លូវថនល់ែដលសហករ
ជមួយ្រកុមសមតថកិចចច ចរណ៍។ 
កមមវធិីទំងពីរេនះ្រតូវបនអនុវត្តទូលំទូ យ
េន ជធនីភនំេពញ និងទី្របជុំជននន។ 

 នយក ្ឋ នេលើកកមពស់សុខភពេធ្វើករជមួយ
កនុងេខត្តបួនេដើមបីេលើកកមពស់ រ

ែដលមនអនម័យ និងសុវតថិភពែដលផ្តល់
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ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 

មរយៈ ជីវករលក់ រ។
51

 

 

36> ថន ក់េរៀន/េ ង
ជង    បំណិនជីវតិ 

េគលនេយបយ កុមរេម្រតីឆន ២ំ០០៧ 
វ ិ លភពទី៣ សុខភព សុវតថិភព និងករ
ករពរដល់កុមរ : 
េដើមបីធនថកុមរទំងអស់ែដលកំពុងទទួល
ករអប់រ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់ និងគំ្រទពី
បុគគល និង ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់េដើមបីេធ្វើឲយ
ពួកេគមនសុខភពល្អ សុវតថិភព និងករពរ
ពួកេគពីអំេពើហិង 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) 

សិស
ក្រមិត
បឋមសិក  
និងអនុវទិយ  
ល័យ 

េគលនេយបយេនះធនបននូវសុវតថិភព
រសុវតថិភព ទឹក ្អ ត និងល័កខខ័ណ្ឌ

អនម័យកនុង  ករ្រគប់្រគងេលើករលក់
រកនុង  ករគំពរសុខភពកុមរ និង

បរ ិ ថ ន មនសុវតថិភព។ 

 

                                                  
៥១ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី , របយករណ៍សេងខបស្ដីពីករព្រងឹងវសិ័យអប់រេំឆ្លើយតបេទនឹងកមមវធិីសុខភព របូតថមភ និងកមមវធិីេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍េន េរៀន 

http://www.moeys.gov.kh/Includes/Contents/Icha/Summary%20Report%20on%20Strengtening%20the%20education%20sector%20response.pdf  ៃថងទី២៤ កុមភៈ ២០១១។ 
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ែដលសថិតកនុងេខត្តកំពង់ចម បត់ដំបង រតនគិរ ី
ភនំេពញ មណ្ឌ លគិរ ីកំពង់ធំ េសៀម ប កំពត 

្រកេចះ និង ្វ យេរៀង។
52

 
 េគលនេយបយអភិវឌ ន៍កមមវធិីសិក របស់

្រកសួងអប់រយំុវជន និងកី  ២០០៥-២០០៩ 
(មិន្របកដថេតើេគលនេយបយេនះ្រតូវបន
ែកស្រមួល េហើយមកទល់េពលេនះេនែតមន
សុពលភពឬយ៉ង េនះេទ) ជំពូកទី៤ 
េសនើឲយ ក់បញចូ លនូវបំណិនជីវតិេទកនុងមុខវជិជ
នីមួយៗ រយៈេពលពី ២ េទ ៥ េម៉ងកនុងមួយ   
សប្ត ហ៍។ 
៤.២ មូល ្ឋ ន្រគឹះៃនបំណិនជីវតិទំងអស់ 
មនជ ទិ៍ អក រ ្រស្តែខមរ និងគណិតវទិយ 
េហើយករបេ្រង នមុខវជិជ ទំងេនះជេគលេ

រដ្ឋ បំណិនជីវតិមូល ្ឋ ន្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុង
កមមវធិីសិក ស្រមប់ករអប់រកំ្រមិតបឋមសិក  
និងអនុវទិយល័យ EEQP/ADB បនបេងកើតេសចក្តី 
ែណនំមួយអំពីបំណិនជីវតិែដលមន្របែហល 
២០០ ្របធនបទរមួមនសុខភព សងគម និង
វជិជ ជីវៈ ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េ យ្រកសួង
អប់រយំុវជន និងកី ។ 
េសៀវេភែណនំមួយនឹង្រតូវបនបេងកើតេឡើង
ស្រមប់្របធនបទទំងេនះ។ 

 

                                                  
៥២ របយករណ៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីករអប់រឆំន ំ២០០៤, ភពជៃដគូអប់រៃំនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល, ែខសី  ២០១០, 

http://www.nepcambodia.org/userfiles/2009%20Education%20NGO%20Report%20August%2023%202010-%20Final.pdf  ៃថងទី០៩ កុមភៈ ២០១១។ 
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សំខន់ស្រមប់ករអប់រកំ្រមិតបឋមសិក កនុង
រយៈេពលបីឆន ំដំបូងៃនករសិក ។ 
៤.៤ េដើមបីរក ភពសុីសង្វ ក់គន នឹងេគល
នេយបយ EFA នន្រតូវបនរពំឹងថ
នឹងបេងកើតភពជៃដគូជមួយឪពុកម្ត យ 
សហគមន៍មូល ្ឋ នរបស់ពួកេគ អងគករ
សហគមន៍និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេដើមបី
ផ្តល់កមមវធិីបំណិនជីវតិមូល ្ឋ នបែនថមែដលនឹង
ផ្តល់ឲយសិស នូវជំនញឯកេទសរមួមនទីកែន្លង 
និងករបណ្តុ ះ ប ្ត លវជិជ ជីវៈមូល ្ឋ ន។ 

 កមមវធិីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើន 
(ឧទហរណ៍ AFESIP, CARE, Khmer Ahimsa, 

RAO, APESCA, BSDA, WE, Hagar, and KAPE) 
ផ្តល់សកមមភពបំណិនជីវតិេដើមបីេធ្វើេលើកកមពស់
ករងរអប់រេំ យេ្របើករផ្តល់អំ ចជេគល
ករណ៍េគល និង ចឲយសិស េ្រជើសេរ ើសនូវអ្វី
ែដលពួកេគចង់េរៀន។ 

យុវជន ្របធនបទ ចរមួមន ករជួសជុលយនជំនិះ 
ជំនញកសិកមម េដរប៉ក់ ករចំអិន រ ករ ំ
ផ ិត ជំនញកុំពយូទ័រ ។ល។ 
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៣៧.សកមមភព
កមមវធិីសិក បែនថម 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនបនបេងកើត 
ក្លឹបយុវជន និងកុមរ (ឧ. អងគករសេ្រងគ ះកុមរ 
អងគករទស នៈពិភពេ ក អងគករវនីរក៉់ និង
អងគករមូលនិធិកុមរកមពុជ) េដើមបីឲយកុមរេន
េ្រក បនបន្តករសិក  និងផ្តល់អំ ច
ដល់ពួកេគជមួយនឹងជំនួយបន្តិចបន្តួចេដើមបីែក
លម្អ េរៀន និងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ 

សិស ពី
ថន ក់ទី១ 
ដល់១២ 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលេធ្វើករជមួយ
យុវជនបង្ហ ត់ជំនញដល់កុមរ េនេពលែដល
ពួកេគចូលរមួជអនកសម័្រគចិត្តកនុងសហគមន៍
របស់ពួកេគ។ កនុងឆន ំ២០០៦ អងគករ និងក្លឹបែដល
ដឹកនំេ យយុវជន និងកុមរ្រតូវបនកំណត់
េនទូទំង ២៤េខត្ត្រកុងៃន្របេទសកមពុជ។ 
ចប់ ំងពីេពលេនះមក អងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនេទៀតបនគំ្រទដល់កុមរ និង
យុវជនេដើមបីបេងកើតក្លឹបថមីៗ។ សកមមភពៃន
សមគមទំងេនះរមួមនវគគបណ្តុ ះប ្ដ លភព
ជអនកដឹកនំ ករែថទំ មផទះ (ស្រមប់អនកមន
ផទុកេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍) ករគំពរ
សុខភពេនក្រមិតបឋមសិក  និងករេលើក
កមពស់សិទធិកុមរ ករ្រតួតពិនិតយ ម ន ល់
សកមមភពរេំ ភបំពនេលើកុមរ ករក ង
សមថភពដល់សមជិកក្លឹប និងករេរៀបចំថន ក់
អកខរកមម។ 
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៣៨. ករចូលរមួ
របស់សហគមន៍ 

ចបប់េបះេឆន តឆន ២ំ០០៧ ជំពូក៣៦ សិទធិ និង
ភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករអប់ររំបស់ឳពុក
ម្ត យ និងសហគមន៍ បញជ ក់ចបស់ពីតួនទី 
និងករទទួលខុស្រតូវរបស់សមគមម បិ
សិស ៖ 
 
 ឧបតថមដល់ករ ងសង់ េរៀន 

និងករែថទំ 
 ៃរអងគ សថវកិ 
 សុវតថិភពសមភ រៈេន េរៀន 
 ផ្តល់ថវកិដល់្រគូបេ្រង ន្រកី្រក 
 េធ្វើយុទធនករចុះេឈម ះចូលេរៀន 
 េលើកទឹកចិត្តកុមរែដលមន យុ០៦ឆន ំ 

ឲយចុះេឈម ះចូលេរៀនទន់េពលេវ   
 ម នករសិក របស់សិស  
 េលើកកមពស់ករយល់ដឹងកនុងសហគមន៍អំពី

តៃម្លៃនករអប់រ ំនិង 

េរៀនក្រមិត
បឋមសិក  
និងអនុវទិយ
ល័យ និង
សហគមន៍ 

ែផនកេនះសំេ េលើ េរៀនែដលគំ្រទេ យ
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលមនសមគម
ម បិ សិស ដ៏សកមម។ សកមមភពននេផ្ត ត
េលើករៃរអងគ សថវកិេដើមបីអភិវឌ ងសង់

េរៀន។ 
សមជិកភពជទូេទរមួមនម្រន្តីមូល ្ឋ ន និង
សមជិកសហគមន៍ដ៏សកមម។ 
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 ព្រងឹងទំនក់ទំនងរ ង េរៀន 

និងសហគមន៍។
53

 
 

 េគលនេយបយ កុមរេម្រតីឆន ២ំ០០៧ 
វ ិ លភពទី៥ ករចូលរមួរបស់សិស  ្រគួ រ 
និងសហគមន៍កនុងករ្រគប់្រគង េរៀនមូល
្ឋ នរបស់ពួកេគ។ ករចូលរមួមនដូចខងេ្រកម 

: 
 ្របមូលករងរ និង ន ៃដរបស់សិស  

េដើមបីយកមក ំងពិព័រណ៍សហគមន៍ 
 េរៀបចំសកមមភពសងគម ឬសកមមភព្របមូល

ផ្ដុំេដើមបីឲយសហគមន៍មនចំ ប់ រមមណ៍
េលើ េរៀន 

 ករបេងកើត្រកុម្របឹក សិស  និង 
 ករបេងកើតយុទធ ្រស្តែដល េរៀន ច

សិស  
្រគួ រ 
សហគមន៍ 

ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ទំនងជសកមមជងេគ
េនកនុង េរៀនែដលគំ្រទេ យអងគករមិន
ែមនរ ្ឋ ភិបល 

 

                                                  
៥៣ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក េព្រជ ប៊ុ ្ណ  ្របធននយក ្ឋ នអប់របំឋមៃន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី , ភនំេពញ ៃថងទី១១ កុមភៈ ២០១១។ 
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ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ជួយដល់្រគួ  និងសហគមន៍

 យុទធនករស្រមប់ករអប់រជំសកល 
កមមវធិីេនះ្រតូវបនរមួគន គំ្រទេ យ្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី  និងភពជៃដគូអប់រៃំនអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលេនកមពុជ(NEP Cambodia) 
មនជ ទិ៍អងគករ (GCE Cambodia, Aide et 

Action, VSO, World Vision, RAO, DAC, Hagar, 

Plan, Dycfec និង UNESCO) េធ្វើករេដើមបីផ្តល់ព័ត៌
មនដល់សហគមន៍អំពីសិទធិ និង EFA របស់
ពួកេគ កត់បនថយ និភ័យៃនសុខមលភព
កុមរ និងេដើមបីេលើកកមពស់ករផ្ល ស់ប្តូរជ
វជិជមនកនុងសហគមន៍ កត់បនថយសិស ្រសី
េបះបង់ករសិក  និងេដើមបីេលើកកមពស់សេម្លង
របស់កុមរ ីនិង្រស្តី។ 

សហគមន៍ 
កុមរ្រគប់

យុចូល
េរៀន 

GCE

បនចប់េផ្តើមេនទូទំងពិភពេ កកនុងឆន ំ១៩៩៩ 
្របេទសកមពុជបនចូលជសមជិកកនុងឆន ំ២០០៧
េ យេធ្វើករេឆព ះេទរក EFA ២០១៥។ 
 
 
GCE េរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍យុទធនករ្របចំឆន ំ។ 
ស្រមប់ឆន ំ២០១០ យុទធនករេនះេផ្ត តេលើហិរញញ
វតថុអប់រ ំនិងសិកខ មប ្ត េខត្តជេ្រចើន
ែដលផ្តល់ព័ត៌មនអំពីហិរញញវតថុ ធរណៈដល់
អនកពក់ព័នធ។ កនុងឆន ំ២០១១  GCE នឹងេផ្ត តេលើ
ករអប់ររំបស់កុមរ ីនិង្រស្តី។ 
សកមមភពកនុង្រពឹត្តិករណ៍េនះនឹង្រប្រពឹត្តេទកនុង
េគលបំណងេលើកកមពស់ EFA ។ 
 

េនឆន ំ២០០៩ ្របជពលរដ្ឋ៥០០០នក់
បនចូលរមួកនុង្រពឹត្តិករណ៍ GCE 
េនកមពុជ។ 

ទម្ល ប់អនុវត្ត មវបបធម៌ 
៣៩. យុេរៀបករ ចបប់ ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ រ ពលរដ្ឋ ជ្រទឹស្តី និងេយងេទេលើចបប់ ពហ៍ពិពហ៍ េ យ រ ជករអនុវត្តទូេទេដើមបី
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្រតូវបនអនុម័តេ យរដ្ឋសភៃនកមពុជេនៃថងទី

១៧ ែខកកក  ឆន ំ១៩៨៩
54 

មនេគលេ ករពរ 
និងធនសមភពប្តី្របពនធកនុង ពហ៍ពិពហ៍។ 
ជំពូក៥ និយយថ ពហ៍ពិពហ៍មួយ្រតូវបន
អនុញញ តស្រមប់បុរសែដលមន យុចប់ពី២០
ឆន ំេឡើង និង្រស្តីែដលមន យុចប់ពី១៨ឆន ំ  
េឡើង។ កនុងករណីពិេសសេពលែដលបុរសមន

យុេ្រកម២០ឆន ំនិង/ឬ ្រស្តី យុេ្រកម១៨ឆន ំ 
ពហ៍ពិពហ៍ ច្រតូវបនអនុញញ ត កនុងករណី

មនករ្រពមេ្រព ងពីឳពុកម្ត យ ឬ

ពយបល ្របសិនេបើ្រស្តីេនះមនៃផទេពះ។
55

 

គួែតមិនមនផលប៉ះពល់ដល់ករេបះបង់ករ
សិក េនះេទ ដ ប សិស េនះមិនេលើស

យុ ឬមនៃផទេពះ។ េទះបីជយ៉ង  
េនេពលេកមង្រសីដល់វយ័េរៀបករ ជទូេទពួកេគ
សថិតកនុងថន ក់ទី៨ ឬទី៩ េហើយឳពុកម្ត យែតងែត
េរៀបចំឲយពួកេគេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ 

េរៀបចំ ពហ៍ពិពហ៍ស្រមប់េកមង្រសី 
េនះពិតជមនផលប៉ះពល់ដល់ករ
េបះបង់ករសិក  េបើេទះបីជមិន
មនទិននន័យជក់ ក់ មួយ
បង្ហ ញពីផលប៉ះពល់េនះក៏េ យ។ 

៤០. ករមនៃផទេពះ កមមវធិីសិទធិកុមរធនបននូវសិទធិរបស់កុមរ ្រស្តីកនុងវយ័ កមមវធិីេនះបននំេទដល់ករបេងកើតគណៈកមម ធិ CCWCs េទើបែតបេងកើតនេពលថមីៗ 

                                                  
៥៤ ដក្រសង់េចញពីេសៀវេភចបប់កមពុជ, ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ, គេ្រមង UNDP, CMB96-005 េគហទំព័រ 
http://bno.com.kh/Cambodia%20Laws/100_LAW_Marriage%20and%20Family%20Law,%20Eng.pdf  ៃថងទី១៥ កុមភៈ ឆន ំ២០១១។ 
៥៥ http://bno.com.kh/Cambodia%20Laws/100_LAW_Marriage%20and%20Family%20Law,%20Eng.pdf 
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ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
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និងករគំ្រទដល់ម្ត យ។ បន្តពូជ

ជពិេសស
ជមួយ
្រគួ រ
ែដលងយ
រងេ្រគះ 
កុមរសថិត
កនុងត្រមូវ
ករករ
ករពរ
ពិេសស 
និងអនក
ែដលរស់
េនជមួយ
េមេ គ

ករឃុំសងក ត់ស្រមប់្រស្តី និងកុមរ (CCWC) 
ចំនួន១៣០ ។ សមជិករបស់ពួកេគ្រតូវបន        

បណ្តុ ះប ្ត លេលើបញ្ហ កុមរ ្រស្តី និងសងគម។
56

 
 
មិនមនេគលនេយបយ មឃត់េកមង្រសីមិន
ឲយចូលេរៀនេឡើងវញិបនទ ប់ពីស្រមលកូន 
ប៉ុែន្តកនុងករអនុវត្តពួកេគមនទំេនរកនុងករេបះ
បង់ករសិក ។ ចបប់្រសីរបស់្របេទសកមពុជបន
បេ្រង ន មផទះទូទំង្របេទសអំពីតួនទីេយនឌ័រ 
និងចបប់្រសី។ 
 
កមមវធិីទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  (SDPP) 
មិនទន់ដឹងអំពីកមមវធិី មួយេដើមបីេលើកទឹកចិត្ត
េកមង្រសីឲយ្រតលប់ចូលេរៀនវញិេទ េហើយពួកេគ
ទំនងជមិន្រតឡប់មកេរៀនវញិេនថន ក់បឋម

េហើយេគមិនទន់ដឹងថ ថ ប័នេនះនឹង
មន្របសិទធភពក្រមិត កនុងករគំ
្រទសិស ្រសីេនេឡើយេទ។ 

                                                  
៥៦  http://ochaonline.un.org/TrustFund/ProjectProfiles/SethKomaChildrightsinCambodia/tabid/2119/language/en-US/Default.aspx  (កមមវធិី សិទធិកុមរ)។ 



 

បញជ ី រេពើភណ្ឌ េគលនេយបយ និងកមមវធិីរបស់កមមវធិី កលបងទប់ ក ត់សិស េបះបង់ករសិក  េនកមពុជ ែខកកក  ឆន ំ២០១១  ទំព័រ 99 

្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
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េអដស៍/ជំងឺ
េអដស៍ 

សិក  និងអនុវទិយល័យេនះេទ ប៉ុែន្តពួកេគ ច
នឹងចូលេរៀនកនុងកមមវធិីអកខរកមម។ 

៤១. ពិធី ម
្របៃពណី/
ករេរៀបចំពិធី ម្រប
ៃពណី 

ករអនុវត្តជធមម កនុង្របេទសកមពុជគឺ្រគួ រ
្រកី្រកែតងែតសេ្រមចចិត្តឲយកូនៗរបស់ពួកេគ
ឈប់េរៀនេដើមបីជួយរកចំណូលផគត់ផគង់្រគួ រ។ 
េនះជករណីពិេសសស្រមប់េកមង្រសីៗ។ 

ចបប់្រសី
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បនរតឹតបិតឥរយិបថេកមង្រសីឲយេបះបង់ករ
សិក េដើមបីគំ្រទដល់្រគួ រ េ យ រែត
េគគិតថ មិនសំខន់កនុងករឲយេកមង្រសីទទួល
បនករអប់រ។ំ 

សិស េន
េ្រក  
ជពិេសស
សិស ្រសី 

អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលននែតងែតេធ្វើយុទធនករ
ចុះេឈម ះចូលេរៀន និងករេធ្វើែផនទី េរៀន 
េដើមបីកំណត់ទី ំងកុមរេនេ្រក  េ យ
ករេ្របើថវកិរពីកមមវធិីមួយចំនួនដូចជ
កុមរេម្រតីជេដើម។ 

វសិមភពៃនករចុះេឈម ះចូលេរៀន 
និងករបញច ប់ថន ក់កំពុងមនករថយ
ចុះ ដូចេចនះេគ ចសនមតថសកមមភព
មួយចំនួនដូចជករេឆ្លើយតបេយនឌ័រ 
យុទធនករចុះេឈម ះចូលេរៀន និងករ
េធ្វើែផនទី េរៀនបនជួយេ ះ

្រ យទំនមទំ ប់វបបធម៌។
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េផ ងៗ     

៤២. ជំនញ
្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ

អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយចំនួនបនគំ្រទ
គេ្រមង្របកបរបរចិញច មឹជីវតិ 

ឳពុកម្ត យ   

                                                  
៥៧ ករបកែ្របចបប់្រសី http://carpediemilia.over-blog.com/article-21656482-6.html 
៥៨ និនន ករករងរ និងសងគមេនកមពុជ ឆន ំ២០១០ វទិយ ថ នជតិសថិតិ/្រកសួងែផនករ/អងគករពលកមមអន្តរជតិ ែខកញញ  ២០១០។ 
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្របធនបទ
េគលនេយ
បយឬកមមវធិី 

ឯក រ ្រកុម
េគលេ  

ករបរយិយ/េសចក្ដអី ថ ធិបបយ របយករណ៍ស្ដីពីផលបះ៉ពល់េលើ
សិស េបះបងក់រសិក  

 
ស្រមប់ឳពុកម្ត យ េដើមបីជួយឳពុកម្ត យរក្របក់ចំណូលបែនថម 

ដូេចនះពួកេគមិនបញជូ នកូនឲយេទេធ្វើករជំនួសករ
បញជូ នកូនេទេរៀនេនះេទ។ 
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