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បញ្ជអីែសរកាត្់ និងពាែយបំររួញ  

% ភាគរយ 

ACC គណៈកោា ធិការទទួេស្គា េ់គុណភាពអប់រនំៃកម្ពុជា 

AEC សហគម្ៃ៍ម្សដ្ឋកិច្ចអាស្គ៊ា ៃ 

CSES អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

DHE នាយកដ្ឋឋ ៃឧតតម្សិកា 

DSR នាយកដ្ឋឋ ៃស្រស្គវរជាវវទិាស្គស្តសត 
EMP ផែៃការរគប់រគងបរសិ្គា ៃ 

ESMF រកបខ័ណឌ រគប់រគងបរសិ្គា ៃៃិងសងាម្ 

ESP ផែៃការយុទធស្គស្តសតអប់រ ំ
FGD ការពិភាកាជារកុម្ 

FM ការរគប់រគងហិរញ្ញវតាុ 
FMR របាយការណ៍រគប់រគងហិរញ្ញវតាុ 
GDHE អគានាយកដ្ឋឋ ៃឧតតម្សិកា 

GER អរារមួ្នៃការសិកា 

HE ឧតតម្សិកា 

HEI រគរឹះស្គា ៃឧតតម្សិកា 

HEIP គម្រោងផកេម្អការអប់រឧំតតម្សិកា 

HRM ការរគប់រគងធៃធាៃម្ៃុសស 
IDA សោគម្អភិវឌ្ឍៃ៍អៃតរជាតិ 

IT ព័ត៌ោៃវទិា 

ITC វទិាស្គា ៃបម្ច្ចកវទិាកម្ពុជា 

M&E ការាម្ដ្ឋៃ ៃិង វាយតនម្ៃ 
MoEYS រកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

NCDD 
គណៈកោា ធិការជាតិសរោប់ការអភិវឌ្ឍាម្ផបបរបជាធិបម្តយយ
ម្ៅថ្នា ក់ម្រកាម្ជាតិ 

NER អរាពិតនៃសិកា 

NGO អងាការមិ្ៃផម្ៃរដ្ឋឋ ភិបាេ 

NSDP ផែៃការយុទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ 

PCC គណៈកោា ធិការសរម្បសរម្ួេគម្រោង 

PDO ម្ោេម្ៅអភិវឌ្ឍៃ៍គម្រោង 

PMC គណៈកោា ធិការរគប់រគងគម្រោង 

PMT រកមុ្រគប់រគងគម្រោង 
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PT រកមុ្គម្រោង 

RGC រាជរដ្ឋឋ ភិបាេកម្ពុជា 

RUA សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទកសិកម្ា 
RUPP សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទភាំម្ពញ 
STEM វទិាស្គស្តសត បម្ច្ចកវទិា វសិវកម្ា ៃិង គណិតវទិា 

TVET ការអប់រៃិំងបណតុ ឹះបណ្តត េវជិាា ជីវៈ 
UHS សកេវទិាេ័យវទិាស្គស្តសតសុខាភិបាេ 

UNDP កម្ាវធីិអភិវឌ្ឍៃ៍អងាការសហរបជាជាតិ 
UNESCO អងាការអប់រ ំវទិាស្គស្តសត ៃិង វបបធម៌្នៃអងាការសហរបជាជាតិ 

UNICEF មូ្េៃិធិកុោរនៃអងាការសហរបជាជាតិ 

WBG រកមុ្ធនាោរពិភពម្ោក 

 

https://opendevelopmentcambodia.net/km/tag/united-nations-development-program/
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ជំរូែ ែៈ ម្សចែតរីរិណ៌នាអំរគីម្រោង 

1. រាជរដ្ឋឋ ភិបាេកម្ពុជា បាៃម្សាើសំុហិរញ្ញបបទាៃសោគម្អភិវឌ្ឍៃ៍អៃតរជាតិ (IDA) ពី
ធនាោរពិភពម្ោកសរោប់គម្រោងផកេម្អឧតតម្សិកា (HEIP)។ គម្រោងផដ្េបាៃម្សាើម្ ើង
ម្ៃឹះ សំម្ៅម្េើកសទួយេទធភាពរបស់កម្ពុជា កាុងការបំម្ពញាម្ម្សច្កតីរតូវការរបស់ឧសាហ
កម្ាផដ្េរបម្ទសែតេ់ម្សវាជូៃ ក៏ដូ្ច្ជាម្េើកសទយួភាពរបកួតរបផជងម្ៅកាុងសហគម្ៃ៍ម្សដ្ឋ
កិច្ចអាស្គ៊ា ៃ (AEC) ថាី ម្ដ្ឋយបម្ងេើៃភាពសម្ស្រសបៃិងគុណភាពនៃការែតេ់ឧតតម្សិកាម្ៅកាុងវ ិ
ស័យម្ោេម្ៅសំខាៃ់ៗ។ ម្ដ្ើម្បមី្្ៃើយតបម្ៅៃរងតរម្ូវការម្ៃឹះ គម្រោងម្ៃឹះៃរងម្តត តម្េើវស័ិយ
ជាអាទិភាពពីរ។ កាុងអំ ុងម្ពេម្បសកកម្ាម្រៀបចំ្គម្រោងរបស់ខៃួៃពីនថាទី ៥ ផខកញ្ហញ  ដ្េ់នថាទី 
១៤ ផខកញ្ហញ  ឆ្ងា ំ ២០១៧ ម្បសកកម្ាបាៃអឹះអាងជាថាីៃូវវសិ្គេភាពសំខាៃ់ៗនៃគម្រោង ដូ្ច្
ខាងម្រកាម្។ 

១. ម្ោលម្ៅអភិវឌ្ឍនគ៍ម្រោង  

2. ម្ោេម្ៅអភិវឌ្ឍៃ៍គម្រោង (PDO) គឺសំម្ៅផកេម្អគុណភាព ភាពសម្ស្រសប ៃិង សម្
ធម៌្នៃការអប់រ ំៃិង ការស្រស្គវរជាវ ម្ៅាម្រគរឹះស្គា ៃឧតតម្សិកាម្ោេម្ៅ ផកេម្អអភិបាេកិច្ច
ម្ៅកាុងវស័ិយម្ៃឹះ ៃិង ែតេ់ច្ម្ម្ៃើយភាៃ ម្ៗៃិងរបកបម្ដ្ឋយរបសិទធភាព កាុងករណីោៃវបិតតិ ឬ
ម្រោឹះអាសៃាមួ្យ។ 

២. សោសភាគគម្រោង  

3. សោសភាគទី ១: ផកេម្អការអប់រៃិំងការស្រស្គវរជាវវទិាស្គស្តសត បម្ច្ចកវទិា វសិវកម្ា ៃិង 
គណិតវទិា ៃិង កសិកម្ា ម្ៅរគរឹះស្គា ៃឧតតម្សិកា (HEI) ម្ោេម្ៅ។ ោៃសោសភាគរងចំ្ៃួៃ
បីម្រកាម្សោសភាគទី ១។ 

i. សោសភាគរង ១.១: ផកេម្អការបម្រងៀៃៃិងការម្រៀៃ។ សកម្ាភាពសំខាៃ់ៗ រមួ្ោៃ i) 
ផកេម្អកម្ាវធីិសិកា ៃិង គុណវឌុ្ឍិរគូម្ៅកាុងកម្ាវធីិម្ោេម្ៅ, ii) បម្ងេើតកម្ាវធីិអប់រ ំ
ករមិ្តឧតតម្សិកាថាី, ៃិង iii) ស្គងសង់ៃិងជួសជុេអាោរសកេវទិាេ័យ បៃទប់ម្រៀៃ 
ៃិង អម្ៃតវាសិកដ្ឋឋ ៃៃិសសតិ។ 

ii. សោសភាគរង ១.២: ផកេម្អការស្រស្គវរជាវ។ សកម្ាភាពសំខាៃ់ៗ រមួ្ោៃ i) ស្គងសង់
ៃិងជួសជុេបៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍, ii) ែតេ់បរកិាា រការស្រស្គវរជាវ ៃិង សោា រម្របើរបាស់, ៃិង iii) 
ែតេ់មូ្េៃិធិស្រស្គវរជាវ។ 



 

 

iii. សោសភាគរង ១.៣: ផកេម្អការរគប់រគងស្គា ប័ៃ។ សកម្ាភាពសំខាៃ់ៗ រមួ្ោៃោំរទ
ការរគប់រគងហិរញ្ញវតាុ ៃិង កំផណទរម្ង់ម្េើការរគប់រគងធៃធាៃម្ៃុសស ៃិង ការសិកា
អំពីៃិសសតិផដ្េបាៃបញ្ច ប់ការសិកា ឬ ការវាយតនម្ៃស្គា នដ្សិការបស់ៃិសសតិ។ 

4. សោសភាគទី ២: ពរងរងអភិបាេកិច្ចវស័ិយ ៃិង ការរគប់រគងគម្រោង។ ោៃសោស
ភាគរងពីរម្រកាម្សោសភាគទី ២ ម្ៃឹះ។ 

i. សោសភាគរង ២.១: ពរងរងអភិបាេកិច្ចវស័ិយ។ សកម្ាភាពសំខាៃ់ៗ រមួ្ោៃ i) ោំរទ
ៃីតិកម្ាម្ដ្ើម្បកំីផណទរម្ង់វស័ិយ, ii) ផកេម្អយៃតការធានាគុណភាព, ៃិង iii) ពរងីក
របព័ៃធព័ត៌ោៃ។ 

ii. សោសភាគរង ២.២: ពរងរងការរគប់រគងគម្រោង។ សកម្ាភាពសំខាៃ់ៗ រមួ្ោៃោំរទ
ការសរម្បសរម្ួេៃិងការរគប់រគងគម្រោង។ 

5. ទីាំងគម្រោងៃិងការវៃិិម្ោគនៃគម្រោងផកេម្អឧតតម្សិកាៈ ម្ៅកាុងអំ ុងម្ពេនៃ
ម្បសកកម្ាម្ធវើអតតសញ្ហញ ណកម្ា គម្រោងបាៃម្តត តផតម្េើរគរឹះស្គា ៃឧតតម្សិកាបួៃម្ៅរាជធាៃី
ភាំម្ពញប៉ាុម្ណ្តណ ឹះ។ កាុងដំ្ណ្តក់កាេម្ៃឹះ ម្គមិ្ៃទាៃ់ដ្រងពីទីាំងជាក់ោក់សរោប់ការវៃិិម្ោគ
ម្ទ។ ការវៃិិម្ោគម្ៃឹះ អាច្រមួ្ោៃការស្គងសង់/ការជួសជុេបៃទប់ម្រៀៃៃិសសតិ អាោរសរោប់
ម្ជឈម្ណឌ េបណតុ ឹះអាជីវកម្ាមួ្យ បៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍ ម្ជឈម្ណឌ េបណតុ ឹះបណ្តត េៃិសសិត បៃទប់
ពិម្ស្គធៃ៍កសិ-ឧសាហកម្ាមួ្យ ៃិង ផកេម្អបរកិាា របៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍ម្ៅាម្រគរឹះស្គា ៃឧតតម្
សិកាបច្ចុបបៃា។ កាុងអំ ុងម្ពេនៃម្បសកកម្ាមុ្ៃម្ពេវាយតនម្ៃ ម្ខតតចំ្ៃួៃពីរផថម្ម្ទៀតទំៃង
ជាៃរងរតូវដ្ឋក់បញ្ចូ េកាុងគម្រោងផដ្រ។ ម្ខតតទំាងពីរម្ៃឹះ គឺម្ខតតបាត់ដំ្បងៃិង ម្ខតតស្គវ យម្រៀង។ 

6. ម្ោេៃម្ោបាយ ៃិង េិខិតូបករណ៍ផដ្េរតវូបាៃអៃុវតតសរោប់គម្រោងផកេម្អឧតតម្
សិកាៈ កាុងអំ ុងម្ពេនៃម្បសកកម្ាម្ធវើអតតសញ្ហញ ណកម្ាគម្រោង ម្គបាៃកំណត់ថ្នម្ោេ
ៃម្ោបាយ OP/BD 4.01 រតវូអៃុវតត ម្ហើយរកបខ័ណឌ រគប់រគងបរសិ្គា ៃៃិងសងាម្ គឺចំបាច់្
សរោប់គម្រោងម្ៃឹះ។ អគានាយកដ្ឋឋ ៃឧតតម្សិកានៃរកសួងអប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃជួេ
អាកពិម្រោឹះការងារពីរនាក់ឲ្យម្រៀបចំ្រកបខ័ណឌ រគប់រគងបរសិ្គា ៃៃិងសងាម្ (ផដ្េរមួ្ោៃ រកម្ប
រសិ្គា ៃនៃការរបតិបតតិ/ECoPs)។ ផែៃការរគប់រគងបរសិ្គា ៃៃិងសងាម្ (ESMP) ផដ្េោៃេកាណៈ
ជាក់ោក់ាម្ទីាំង ៃរងរតូវបាៃម្រៀបចំ្របសិៃម្បើម្គដ្រងពីទីាំងសរោប់ការវៃិិម្ោគ ៃិង 
របសិៃម្បើរតវូបាៃចត់ទុកថ្នចំបាច់្។  

7. ម្ដ្ឋយស្គរគម្រោងទំៃងជាៃរងែតេ់ែេរបម្ោជៃ៍ដ្េ់បុគាេទំាងឡាយផដ្េអាច្
សាិតម្ៅកាុងរកមុ្ជាតិពៃធភាគតិច្ ម្ដ្ឋយជួយសរម្េួេទធភាពទទួេបាៃឧតតម្សិការបស់ពួក
ម្គ ម្ោេៃម្ោបាយរបស់ធនាោរពិភពម្ោកសតីពីជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ រតវូបាៃអៃុវតត។ ការ
វាយតនម្ៃសម្ធម៌្ ៃិង ផែៃការសម្ធម៌្ រតូវបាៃម្រៀបចំ្ម្ដ្ើម្បអីៃុម្ោម្ាម្េ័កាខ័ណឌ នៃម្ោេ



 

 

ៃម្ោបាយសតីពីជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្របស់ធនាោរពិភពម្ោក ម្ដ្ើម្បមី្រៀបចំ្ការវាយតនម្ៃសងាម្ 
ៃិង ផែៃការជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ ម្ដ្ឋយផែអកម្េើកិច្ចដំ្ម្ណើ រការនៃការពិម្រោឹះម្ោបេ់ម្ដ្ឋយ
ម្សរ ីជាមុ្ៃ ៃិងម្ដ្ឋយោៃព័ត៌ោៃរគប់រោៃ់។ ការវាយតនម្ៃសម្ធម៌្ ៃិង ផែៃការសម្ធម៌្ ក៏
រតូវបាៃម្រៀបចំ្ែងផដ្រម្ដ្ើម្បីធានាឲ្យបាៃថ្នៃិសសតិជួបការេំបាក ៃិង ៃិសសតិជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគ
តិច្ដ្នទម្ទៀត ក៏ៃរងទទួេបាៃែងផដ្រៃូវអតារបម្ោជៃ៍ពីសកម្ាភាពទំាងឡាយនៃគម្រោងផក
េម្អឧតតម្សិកា។ 

ជំរូែ ខៈ ការវាយត្ម្ម្ៃសម្ធម្៌ និង លទ្ធែលលទ្ធែល 

៣. ម្ោលម្ៅ និង វិធសីាស្តសត 

8. ម្ោេម្ៅគឺសំម្ៅម្ធវើការវាយតនម្ៃម្េឿៃមួ្យអំពីឧបសគានានាផដ្េស្តសតី របជាពេរដ្ឋ
ម្ៅតំបៃ់ឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេ ៃិង សោជិកនៃរកមុ្ជៃជាតិ ៃិងរកមុ្ជួបការេំបាកម្ែសងៗម្ទៀត
ជួបរបទឹះ កាុងការចូ្េរមួ្សិកាមុ្ខវជិាា វទិាស្គស្តសត បម្ច្ចកវទិា វសិវកម្ា ៃិង គណិតវទិា ៃិង មុ្ខ
វជិាា កសិកម្ា ៃិងសំម្ៅម្រៀបចំ្ផែៃការម្ដ្ើម្បីជួយៃិសសិតម្កពីស្គា ៃភាពទំាងម្ៃឹះកាុងការជំៃឹះម្េើ
ឧបសគាទំាងម្ៃឹះ។ 

9. ការវាយតនម្ៃម្ៃឹះ រតូវបាៃម្ធវើម្ៅាម្រគរឹះស្គា ៃឧតតម្សិកាចំ្ៃួៃបួៃ ម្ពាេគឺ i) សកេ
វទិាេ័យភូមិ្ៃទភាំម្ពញ (RUPP) ii) សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទកសិកម្ា (RUA) iii) ស្គកេវទិាេ័យ
វទិាស្គស្តសតសុខខាភិបាេ (UHS) ៃិង iv) វទិាស្គា ៃបម្ច្ចកវទិាកម្ពុជា (ITC)។ ទិៃាៃ័យផបប
បរោិណ រតូវបាៃរបមូ្េ ម្ដ្ឋយម្របើទិៃាៃ័យោៃស្រស្គប់ ជាពិម្សសពីសាិតិអប់រ ំ ខណៈផដ្េ
ទិៃាៃ័យផបបគុណភាពរតូវបាៃរបមូ្េពីការសោា សថ្នា ក់ដ្រកនំារគរឹះស្គា ៃ ៃិង ការម្ធវើការ
ពិភាកាជារកុម្ (FGD) ម្ដ្ឋយោៃការចូ្េរមួ្ចំ្ៃួៃបួៃ កាុងចំ្ម្ណ្តម្ៃិសសតិម្កពីសកេវទិាេ័
យភូមិ្ៃទភាំម្ពញ សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទកសិកម្ា ៃិង វទិាស្គា ៃបម្ច្ចកវទិាកម្ពុជា។ េទធែេពី
ឆ្ងា ំមុ្ៃ (ផខកញ្ហញ  ឆ្ងា ំ ២០១៦) ការវាយតនម្ៃសងាម្សរោប់គម្រោងផកេម្អម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្ 
ផដ្េរតូវបាៃោំរទថវកិាម្ដ្ឋយធនាោរពិភពម្ោក ក៏ៃរងរតូវបាៃម្របើែងផដ្រសរោប់ការវភិា
គ។ 



 

 

ារាងទី ១:  ចំ្ៃួៃអាកចូ្េរមួ្ការពិភាកាជារកមុ្ 

ការពិភាកា
ជារកមុ្ 

រគរឹះស្គា ៃ ចំ្ៃួៃអាក
ចូ្េរមួ្ 

ម្ភទ 

បុរស ស្តសត ី
១ សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទភាំម្ពញ ២៦ ៤ ២២ 

២ សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទកសិកម្ា ១៥ ០ ១៥ 

៣ សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទកសិកម្ា ៣០ ៣០ ០ 

៤ វទិាស្គា ៃបម្ច្ចកវទិាកម្ពុជា ៦ ៣ ៣ 

សរបុ ៧៧ ៣៧ ៤០ 

10. ការសិកាឯកស្គរ រមួ្ោៃផែៃការយុទធស្គស្តសតអប់រឆំ្ងា ំ ២០១៤-២០១៨ របាយការណ៍
របចំឆ្ងា ំរបស់រកសួងអប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា សិទធិទទួេបាៃការអប់រមំ្ៅកម្ពុជា (UNICEF ឆ្ងា ំ 
២០១៤) អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CSES ២១០៤) ៃិង ផែៃការយុទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ 
(ផែៃការយុទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិឆ្ងា ំ ២០១៤-២០១៨)។ 

៤. រែបខ័ណឌ គត្ិយតុ្តពាែ់រ័នធ និង យទុ្ធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន ៍

៤.១. ម្ោេៃម្ោបាយ ច្ាប់ ៃិង បទបបញ្ញតតិនានានៃកម្ពុជា 

11. រដ្ឋធម្ាៃុញ្ញកម្ពុជា (ឆ្ងា ំ ១៩៩៣) ោំរទសិទធិទទួេបាៃការអប់រ ំការអប់រសំរោប់ទំាងអស់
ោា  ៃិង ការអប់រកំរមិ្តមូ្េដ្ឋឋ ៃ ៩ ឆ្ងា ំ (ោរា ៦៥, ៦៦, ៦៧ ៃិង ៦៨)។ ោរា ៤៨ ផច្ងថ្ន “រដ្ឋ
ធានារកាការពារសិទធិរបស់កុោរ ផដ្េោៃផច្ងកាុងអៃុសញ្ហញ សតីពីកុោរ ជាពិម្សសសិទធិោៃ
ជីវតិរស់ម្ៅ សិទធិទទួេការអប់រមំ្រៀៃសូរត សិទធិរតូវបាៃទទួេការោំពារកាុងស្គា ៃការណ៍ោៃ
សង្គ្ងាា ម្ ៃិង ការការពាររបឆំ្ងងៃរងអាជីវកម្ាម្សដ្ឋកិច្ច ឬកាម្គុណម្េើកុោរ”។ ោរា ៤៦ ផច្ង
ថ្ន ”រដ្ឋៃិងសងាម្យកចិ្តតទុកដ្ឋក់បងេេកាណៈឲ្យនារ ី ជាពិម្សសនារមី្ៅ ជៃបទ ផដ្េោា ៃទី
ពរងបាៃទទួេការឧបតាម្ា ម្ដ្ើម្បីោៃមុ្ខរបរ ោៃេទធភាពពាបាេជំងឺ ឲ្យកូៃម្ៅម្រៀៃ ៃិង ោៃ
ជីវភាពរស់ម្ៅសម្រម្យ”។ ោរា ៣១.២ ផច្ងថ្ន “ពេរដ្ឋផខារោៃភាពម្សាើោា ចំ្ម្ពាឹះមុ្ខច្ាប់ 
ោៃម្សរភីាពៃិងករណីកិច្ចដូ្ច្ោា ទំាងអស់ ម្ដ្ឋយឥតរបកាៃ់ពូជស្គសៃ៍ ពណ៌ សម្បុរ ម្ភទ 
ភាស្គ ជំម្ៃឿ ស្គសនា ៃិង ៃិនាា ការៃម្ោបាយ ម្ដ្ើម្កំម្ណើ តជាតិ ឋាៃៈសងាម្ ធៃធាៃ ឬ ស្គា ៃ
ភាពឯម្ទៀតម្ ើយ”។ 

12.  ច្ាប់សតពីីការអប់រ ំរតូវបាៃអៃុម័្តម្ដ្ឋយរដ្ឋសភាម្ៅនថាទី ១៩ ផខ តុោ ឆ្ងា ំ ២០០៧។ 
ម្ោេបំណងនៃច្ាប់ម្ៃឹះ ោៃបំណងអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសសរបស់របម្ទសជាតិ ម្ដ្ឋយែតេ់ការ
អប់រមំ្ពញមួ្យជីវតិម្ដ្ើម្បឲី្យអាកសិកាទទួេបាៃចំ្ម្ណឹះដ្រង ជំនាញ សម្តាភាព ម្សច្កតីនថៃថាូរ 



 

 

អាកបបកិរោិរបកបម្ដ្ឋយសីេធម៌្ សំម្ៅជំរញុឲ្យអាកសិកាស្គា េ់ ស្រសឡាញ់ ៃិងរមួ្ចំ្ផណក
ការពារអតតសញ្ហញ ណជាតិ វបបធម៌្ជាតិ ៃិងភាស្គជាតិ។ 

13. ម្ោេៃម្ោបាយជាតិសតពីីការអភិវឌ្ឍជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ៈ ម្ោេៃម្ោបាយម្ៃឹះ រតវូ
បាៃអៃុម័្តម្ដ្ឋយគណៈរដ្ឋម្ង្គ្ៃតី ម្ៅនថាទី ២៤ ផខ ម្ម្ស្គ ឆ្ងា ំ ២០០៩ ៃិង កំណត់ម្ោេ
ៃម្ោបាយរាជរដ្ឋឋ ភិបាេទាក់ទងៃរងជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ ម្ៅកាុងវស័ិយវបបធម៌្ អប់រ ំបណតុ ឹះ
បណ្តត េវជិាា ជីវៈ សុខភាព បរសិ្គា ៃ ដី្ធៃី កសិកម្ា ធៃធាៃទរក ម្ហដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័ៃធ យុតតិធម៌្ 
ម្ទសច្រណ៍ ៃិង ឧសាហកម្ា ផរ ៉ា ៃិងថ្នម្ពេ។ ម្ោេបំណងមួ្យនៃម្ោេបំណងម្ោេ
ៃម្ោបាយម្ៃឹះ គឺសំម្ៅែតេ់ោ៉ាងម្ោច្ណ្តស់ការអប់រកំរមិ្តមូ្េដ្ឋឋ ៃ (បញ្ច ប់ការសិកា ៩ 
ឆ្ងា ំ) ជូៃដ្េ់ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ទំាងអស់ ៃិង ែតេ់ការបណតុ ឹះបណ្តត េវជិាា ជីវៈ ៃិងជំនាញសម្
ស្រសប ម្ដ្ឋយផែអកម្េើតរម្វូការនៃទីាំងភូមិ្ស្គស្តសតរបស់សហគម្ៃ៍ពួកម្គ។ 

14. អនុក្រតឹ្យលេខ ១៧៤ ស្តីព ី អាហារបូររណ៍នងិរបបឧបត្ថម្ភជវីភាពអលនតវាសិ្រ ស្ក្ាបសិ់្ស្ស 
នសិ្សតិ្សិ្រាតាម្ក្្ឹឹះស្ថថ នស្ថធារណៈ ក្ត្ូវបានអនុម្ត័្លៅថ្ងៃទី ៥ ខខឧស្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ អនុក្រតឹ្យ
លនឹះ ានលោេបាំណងរាំណត្អ់ាហារបូររណ៍និងក្បាបឧ់បត្ថម្ភក្បចាំខខចាំល ឹះអនរសិ្រាល ើម្បទីាំនុរបក្ម្ុង
ការសិ្រារនុងរយៈលពេរាំពុងលរៀនសូ្ក្ត្។ អនុក្រិត្យលនឹះបានរាំណត្ក់ារផ្តេ់អាហារបូររណ៍ ក្ត្ូវអនុវត្ត
តាម្លោេការណ៍អាទិភាព រមួ្ាន (1) សិ្ស្ស និស្សតិ្លោរពវនិយ័បានេអ និងលរៀនពូខរ (2) រូនរាំក្ 
ឳពុរ និង/ឬាត យ ានជីវភាពក្រីក្រ (3) រូនជនជាត្ិល ើម្ភា្ត្ិច (4) សិ្ស្ស និស្សតិ្ខ េម្រពីក្្សួ្ថរក្រី
ក្រ។ ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំសិ្រា ក្រសួ្ងអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡាល្វើការលបាឹះផ្ាយរក្ម្ងពត័្ា៌នស្ក្ាបជ់ាំនួយ
 េ់លបរខជនលស្នើសុ្ាំអាហារបូររណ៍ចូេលរៀនថ្នន រប់រញិ្ញា បក័្ត្លៅតាម្ក្្ឹឹះស្ថថ នឧត្តម្ភសិ្រា លោយល្វើការ
ខបងខចរជាពីរក្បលេទ្ាៗំ  រមួ្ានខផ្នរសិ្ស្សពូខរ (ទូលៅ ៦០% នងិនារ ី២០%) និងខផ្នរសិ្ស្សអាទិភាព 
(ក្រីក្រ ១៥% និងត្ាំបនោ់ចក់្ស្យាេ ៥%)។ 

15. ផែៃការយុទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ (២០១៤-២០១៨)។ ផែៃការយុទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ 
កំពុងជំរញុរម្បៀបវារៈនៃយុទធស្គស្តសតច្តុម្កាណ ដំ្ណ្តក់កាេទី ៣ ផដ្េរតូវបាៃែសពវែាយ
កាេពីផខ កញ្ហញ  ឆ្ងា ំ ២០១៣។ ការអប់រ ំៃិង សម្ធម៌្ម្យៃឌ័្រ គឺសាិតម្ៅកាុងចំ្ម្ណ្តម្យុទធស្គស្តសត
សាូេម្ៃឹះ។ ម្ោេម្ៅចុ្ងម្រកាយនៃផែៃការយុទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ គឺសំម្ៅកាត់បៃាយភាព
រកីរកម្ៅកម្ពុជា ៃិងជំរញុម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឈាៃពីរបម្ទសោៃរបាក់ចំ្ណូេទាបឲ្យកាៃ យម្ៅជា
របម្ទសោៃរបាក់ចំ្ណូេម្ធយម្កាុងឆ្ងា ំ ២០៣០។ 

16. ផែៃការយុទធស្គស្តសតអប់រឆំ្ងា  ំ ២០១៤-២០១៨។ ជាការម្្ៃើយតបម្ៅៃរងច្កាុវស័ិយជាតិ 
ម្ពាេគឺផែៃការយុទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ (NSDP) ឆ្ងា ំ ២០១៤–២០១៨ ផែៃការយុទធស្គស្តសតអប់រ ំ
ម្តត តម្េើការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសសរបកបម្ដ្ឋយគុណភាព សម្តាភាព ៃិង គុណធម៌្ ជាកាត
គៃៃរឹះមួ្យសរោប់រទរទង់កំម្ណើ ៃម្សដ្ឋកិច្ច ៃិង ភាពរបកួតរបផជងរបស់របម្ទសនាម្ពេ
អនាគត។ កាុងៃ័យម្ៃឹះ ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសសជាការកស្គងចំ្ម្ណឹះដ្រង សម្តាភាព សហ



 

 

រគិៃភាព ជំនាញ គំៃិតនច្ារបឌិ្ត ៃិង ៃវាៃុវតតៃ៍កាុងរគប់វស័ិយ ជាពិម្សសវទិាស្គស្តសត ៃិង ប
ម្ច្ចកវទិា ៃិង សម្តាភាពរគប់រគងការស្រស្គវរជាវ ៃិងការអភិវឌ្ឍ គឺោៃស្គរៈសំខាៃ់។ ទៃទរម្ៃរង
ម្ៃឹះ ម្ោេបំណងគឺសំម្ៅម្េើកសទួយគុណភាពនៃសុខភាព សីេធម៌្ ៃិង ការទទួេខុសរតូវ
ផែាកជំម្ៃឿ ម្ៃសិការម្សាោជាតិ ៃិង ម្ៃសិការអាជីព ជាមួ្យៃរងភាពោា ៃការម្រ ើសម្អើងម្យៃឌ័្
រ កាុងចំ្ម្ណ្តម្របជាពេរដ្ឋ។  

17. ផែៃការនាររីតៃៈទី ៤ (ឆ្ងា  ំ២០១៤-២០១៨)។ ផែៃការនាររីតៃៈ គឺជាផែៃការយុទធស្គស្តសត
អភិវឌ្ឍៃ៍របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ សំម្ៅជំរញុសម្ធម៌្ម្យៃឌ័្រ ៃិងការងារ។ យុទធស្គស្តសតមួ្យ
សរោប់សម្ធម៌្ម្យៃឌ័្រម្ៅកាុងការអប់រៃិំងបណតុ ឹះបណ្តត េវជិាា ជីវៈឆ្ងា ំ ២០១៤-២០១៨ ក៏រតូវ
បាៃម្រៀបចំ្ែងផដ្រ ជាផែាកមួ្យនៃផែៃការនាររីតៃៈទី ៤។ 

៤.២. ម្ោេៃម្ោបាយរបតិបតតិការរបស់ធនាោរពិភពម្ោក 

18. ម្ោេៃម្ោបាយរបតិបតតិការ ៤.១០ (ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្)។ ម្ោេៃម្ោបាយម្ៃឹះ 
តរម្ូវឲ្យោៃការម្រៀបចំ្ផែៃការវធិាៃការពិម្សស ម្ដ្ើម្បីការពារែេរបម្ោជៃ៍របស់ជៃជាតិ
ម្ដ្ើម្ភាគតិច្ ផដ្េោៃអតតសញ្ហញ ណសងាម្ៃិងវបបធម៌្ម្ែសងពីសងាម្ទូម្ៅ ផដ្េអាច្ម្ធវើឲ្យពួក
ម្គងាយរងម្រោឹះចំ្ម្ពាឹះការខូច្របម្ោជៃ៍ម្ៅកាុងកិច្ចដំ្ម្ណើ រការអភិវឌ្ឍៃ៍។ ម្ោេៃម្ោបាយ
ម្ៃឹះ ផច្ងថ្នជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្អាច្រតវូបាៃកំណត់អតតសញ្ហញ ណម្ៅកាុងតំបៃ់ភូមិ្ស្គស្តសត
ម្ដ្ឋយផ កម្ដ្ឋយវតតោៃម្ៅកាុងករមិ្តម្ែសងៗនៃច្រតិេកាណៈដូ្ច្ខាងម្រកាម្៖ 

ក) សវ័យអតតសញ្ហញ ណកម្ាជាសោជិកនៃរកមុ្វបបធម៌្ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ម្ដ្ឋយផ ក 
ៃិងការទទួេស្គា េ់អតតសញ្ហញ ណម្ៃឹះម្ដ្ឋយអាកដ្នទ។ 

ខ) ការែារភាា ប់ជាសមូ្ហភាពចំ្ម្ពាឹះេំម្ៅឋាៃភូមិ្ស្គស្តសតម្ដ្ឋយផ ក ឬ ផដ្ៃដី្បុពវ
បុរសម្ៅកាុងតំបៃ់គម្រោង ៃិង ចំ្ម្ពាឹះធៃធាៃធម្ាជាតិម្ៅកាុងេំម្ៅឋាៃៃិងផដ្ៃដី្
ទំាងម្ៃឹះ។ 

គ) ស្គា ប័ៃរបនពណី វបបធម៌្ ម្សដ្ឋកិច្ច សងាម្ ឬ ៃម្ោបាយ ផដ្េោៃេកាណៈខុសពី
ស្គា ប័ៃរបនពណី វបបធម៌្ ម្សដ្ឋកិច្ច សងាម្ ឬ ៃម្ោបាយរបស់សងាម្ៃិងវបបធម៌្ទូម្ៅ 
ៃិង 

ឃ) ភាស្គជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្មួ្យ ផដ្េម្រច្ើៃផតោៃេកាណៈខុសផបៃកពីភាស្គែៃូវការ
របស់របម្ទស ឬ តំបៃ់។ 

19. យុទធស្គស្តសតម្យៃឌ័្រនៃធនាោរពិភពម្ោកឆ្ងា ំ ២០១៦-២០២៣។ យុទធស្គស្តសតម្យៃឌ័្រថាី
នៃរកុម្ធនាោរពិភពម្ោក គូសបញ្ហា ក់ការោំរទផដ្េរកមុ្ធនាោរៃរងែតេ់ជូៃរបម្ទស ៃិង



 

 

រកមុ្ហ៊ាុៃជាអតិថិជៃ ម្ដ្ើម្បីសម្រម្ច្បាៃសម្ភាពម្យៃឌ័្រឲ្យបាៃកាៃ់ផតម្រច្ើៃ ជាគៃៃងែៃូវដ៏្
សំខាៃ់មួ្យម្ឆ្ងព ឹះម្ៅកាៃ់ការកាត់បៃាយភាពរកីរកជាប់ោប់ ៃិង សៃតិសុខៃិងភាពរងុម្រឿងរមួ្។ 

៥. ទ្សសនៈរមួ្អំរីជនជាត្មិ្ ើម្ភាគត្ិចម្ៅែម្ពុជា និង លទ្ធភារទ្ទ្ួលបាន
ការអប់រ ំ 

៥.១. ម្តើជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្រស់ម្ៅទីណ្ត? 

20. រាជរដ្ឋឋ ភិបាេកម្ពុជា បាៃៃិោយម្ោងដ្េ់ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ (ការបកផរបរតង់ៗ: 
“ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្” ម្ៅកាុងច្ាប់ ៃិង ម្ោេៃម្ោបាយម្ែសងៗ។ ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ រតវូ
បាៃទទួេស្គា េ់ម្ដ្ឋយផ កពីជៃជាតិភាគតិច្ ដូ្ច្ជាជៃជាតិឡាវរស់ម្ៅភូមិ្ភាគឦស្គៃកម្ពុ
ជា ផដ្េមិ្ៃរតវូបាៃចត់ទុកជាទូម្ៅថ្នជា “ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្” ម្ទ ក៏ដូ្ច្ជាជៃជាតិចម្ ឬ 
ជៃជាតិម្វៀតណ្តម្អញ្ច រងផដ្រ។ ប៉ាុផៃត ទសសនាទាៃអំពីជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្មិ្ៃោៃេកាណៈ
ច្ាស់ោស់ម្ ើយ ម្ហើយជៃជាតិផខារ (រកមុ្ជាតិពៃធទូម្ៅ) ផដ្េរស់ម្ៅកាុងតំបៃ់ខៃឹះ ក៏ោៃ
ច្រតិេកាណៈជាម្រច្ើៃដូ្ច្ោា ៃរងជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ផដ្រ។ 

21. របម្ទសកម្ពុជាោៃរបជាជៃចំ្ៃួៃ ១៣,៧ ោៃនាក់ ផដ្េម្ៅកាុងម្នាឹះ ៩០-៩៥ ភាគ
រយគឺជាជៃជាតិផខារ។ ោៃ ៥-១០ ភាគរយម្ទៀត ជាជៃជាតិភាគតិច្ម្ែសងៗ ដូ្ច្ជាចម្ ចិ្ៃ 
ៃិង ម្វៀតណ្តម្ ៃិង រកមុ្ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្របផហេនម្ាផដ្េម្គម្ៅថ្ន “ផខារម្េើ” ឬ 
“កុេសម្ព័ៃធភាំ” ផដ្េគឺជាជាតិពៃធមិ្ៃផម្ៃផខារ។ រកមុ្ជាតិពៃធទំាងម្ៃឹះ រតូវបាៃម្គបា៉ា ៃ់ស្គា ៃថ្ន
ោៃចំ្ៃួៃរបផហេ ១២០,០០០ នាក់ ៃិង របផហេ ១ ភាគរយនៃចំ្ៃួៃរបជាជៃកម្ពុជាសរបុ។ 
រកមុ្ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ចំ្ៃួៃ ១៧ ផដ្េោៃសោជិកពី ៣០០ នាក់ ដ្េ់ ១៩.០០០ នាក់ រមួ្
ោៃពាង គួយ មិ្េ ម្រកាេ ថាូៃ ម្ខាញ ចរា៉ាយ រគរង កាផវត សអចូ្ េុៃ កាច្ក់ ម្រៅ ស៊ាួយ (ស្គ
អុង) ៃិង ម្សទៀង ៃិង រកមុ្ជៃជាតិភាគតិច្ដ្នទម្ទៀត ម្ពាេគឺជៃជាតិម្វៀតណ្តម្ ជៃជាតិឡាវ 
ៃិង ផខារអីុស្គៃ ម្1។ រកមុ្ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ ោៃភាគម្រច្ើៃម្ៅម្ខតតរតៃគិរ ី (៦៧,៩ ភាគរយ) 
ៃិង ម្ខតតម្ណឌ េគិរ ី (៥៩,៣ ភាគរយ)។ ម្ខតតសទរងផរតង ៃិង ម្ខតតរកម្ច្ឹះ ក៏ោៃចំ្ៃួៃភាគរយ
ខពស់នៃរកមុ្ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ផដ្រ។ ម្ខតតទំាងបួៃម្ៃឹះ សាិតម្ៅផប៉ាកឦស្គៃរបម្ទស ៃិង រតវូ
បាៃចត់ទុកថ្នជាម្ខតតដ្ឋច់្ស្រសោេ។ 

22. ម្ៅម្ខតតរតៃគិរ ី ោៃខាងែទឹះជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ចំ្ៃួៃ ៣២.៩៤៧ ជាមួ្យរបជាជៃ

                                                
1 គៃៃងែៃូ វម្ឆ្ងព ឹះម្ៅកាៃ់យុតតិធម៌្ៈ េទធភាពទទួេបាៃយុតតិធម៌្ ម្ដ្ឋយម្តត តម្េើជៃរកីរក ស្តសតី ៃិង ជៃជាតិ
ម្ដ្ើម្ភាគតិច្ រកសួងយុតតិធម៌្, UNDP, ផខ កញ្ហញ  ឆ្ងា ំ ២០០៥ ទំព័រ ៥៩។ 



 

 

សរបុចំ្ៃួៃ ១៥៦.៧០៥ នាក់ (NCDD ឆ្ងា ំ ២០១០)។ កាុងម្នាឹះ ោៃ ៧១,៤២ ភាគរយនៃចំ្ៃួៃ
របជាជៃសរបុ ជារកមុ្ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ ៩ ៃិង រកុម្ជាតិពៃធភាគតិច្ដ្នទ ៣ ម្ទៀត ម្ពាេ
គឺៈ ពាង (៤៦៦ នាក់ ម្សាើៃរង ០,៣០ ភាគរយនៃចំ្ៃួៃរបជាជៃសរបុ) គួយ (១ នាក់ ម្សាើៃរង 
០,០០១ ភាគរយ) ម្សទៀង (១២១ នាក់ ម្សាើៃរង ០,០៨ ភាគរយ) ទំពួៃ (៣៣.៥០៦ នាក់ ម្សាើៃរង 
២១,៣៨ ភាគរយ) ចរា៉ាយ (២៤.៨៣៤ នាក់ ម្សាើៃរង ១៥,៨៥ ភាគរយ) រគរង (២២.១២២ នាក់ 
ម្សាើៃរង ១៤,១២ ភាគរយ) កាផវត (២.៤៩៧ នាក់ ម្សាើៃរង ១,៥៩ ភាគរយ) េុៃ (៤៩២ នាក់ ម្សាើ
ៃរង ០,៣១ ភាគរយ) កាច្ក់ (៤.៣៥៦ នាក់ ម្សាើៃរង ២,៧៨ ភាគរយ) ម្រៅ (៨.៩៨៥ នាក់ ម្សាើ
ៃរង ៥,៧៣ ភាគរយ) ៃិង រកុម្ជាតិពៃធភាគតិច្ដ្នទម្ទៀត ម្ពាេគឺ ផខារអីុស្គៃ ម្ (២.៥០១ នាក់ 
ម្សាើៃរង ១,៦ ភាគរយ) ជៃជាតិម្វៀតណ្តម្ (៧៩៥ នាក់ ម្សាើៃរង ០,៥១ ភាគរយ) ៃិង ជៃជាតិ
ឡាវ (១១.២៤៩ នាក់ ម្សាើៃរង ៧,១៨ ភាគរយ)។ 

23. ម្ៅម្ខតតម្ណឌ េគិរ ីោៃខាងែទឹះចំ្ៃួៃ ១៣.២៥៧ ជាមួ្យរបជាជៃសរបុចំ្ៃួៃ ៦២.២១៨ 
(NCDD ឆ្ងា ំ ២០១០)។ កាុងម្នាឹះ ោៃ ៧០,៧០ ភាគរយ ជារកមុ្ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ចំ្ៃួៃ ៩ ៃិង 
រកមុ្ជាតិពៃធភាគតិច្ ៣ ម្ទៀត ម្ពាេគឺៈ ពាង (៣៦.៩៩២ នាក់ ម្សាើៃរង ៥៩,៤៦ ភាគរយនៃចំ្ៃួៃ
របជាជៃសរបុម្ៅកាុងម្ខតត) គួយ (២៣ នាក់ ម្សាើៃរង ០,០៤ ភាគរយ) ម្សទៀង (៤៩២ នាក់ ម្សាើៃរង 
០,៧៩ ភាគរយ) មិ្េ (៣៥៥ នាក់ ម្សាើៃរង ០,៥៧ ភាគរយ) ម្រកាេ (១.០៨១ នាក់ ម្សាើៃរង 
១,៧៤ ភាគរយ) ថាូៃ (៤៩ នាក់ ម្សាើៃរង ០,០៨ ភាគរយ) ទំពួៃ (៣២ នាក់ ម្សាើៃរង ០,០៥ ភាគ
រយ) ចរា៉ាយ (២២៥ នាក់ ម្សាើៃរង ០,៣៦ ភាគរយ) ម្រកៀង (៨០ នាក់ ម្សាើៃរង ០,១៣ ភាគរយ) 
ៃិង រកុម្ជាតិពៃធភាគតិច្ដ្នទម្ទៀត គឺផខារអីុស្គៃ ម្ (៣.៤៥៥ នាក់ ម្សាើៃរង ៥,៥៤ ភាគរយ) ជៃ
ជាតិម្វៀតណ្តម្ (៨៧ នាក់ ម្សាើៃរង ០,១៣ ភាគរយ) ៃិង ជៃជាតិឡាវ (១.១៣០ នាក់ ម្សាើៃរង 
១,៨២ ភាគរយ)។ 

24. ម្ៅម្ខតតសទរងផរតង មូ្េដ្ឋឋ ៃទិៃាៃ័យម្ខតតកាុងឆ្ងា ំ ២០១០ ផដ្េែេិតម្ដ្ឋយរកសួងម្ោ
នែទ បាយរាយការណ៍ថ្នោៃខាងែទឹះចំ្ៃួៃ ២២.៨៧០ ជាមួ្យរបជាជៃសរបុចំ្ៃួៃ ១១២.២៣៧។ 
កាុងម្នាឹះ ោៃ ១២,៣៨ ភាគរយនៃចំ្ៃួៃរបជាជៃសរបុ ជារកុម្ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ចំ្ៃួៃ ១០ 
ៃិង រកមុ្ជាតិពៃធភាគតិច្ដ្នទម្ទៀតចំ្ៃួៃ ៣ ម្ពាេគឺៈ ពាង (៦៥២ នាក់ ម្សាើៃរង ០,៥៨ ភាគរយ) 
គួយ (៤.៣៥៨ នាក់ ម្សាើៃរង ៣,៨៨ ភាគរយ) ម្សទៀង (១៥១ នាក់ ម្សាើៃរង ០,១៣ ភាគរយ) ទំពួៃ 
(១៧ នាក់ ម្សាើៃរង ០,០២ ភាគរយ) ចរា៉ាយ (៣ នាក់ ម្សាើៃរង ០,០០៣ ភាគរយ) រគរង (៨៨២ នាក់ 
ម្សាើៃរង ០,៧៩ ភាគរយ) កាផវត (៣.០៤១ នាក់ ម្សាើៃរង ២,៧១ ភាគរយ) េុៃ (៥៤៩ នាក់ ម្សាើ
ៃរង ០,៤៩ ភាគរយ) កាច្ក់ (៣ នាក់ ម្សាើៃរង ០,០០៣ ភាគរយ) ម្រៅ (៥៩១ នាក់ ម្សាើៃរង ០,៥៣ 
ភាគរយ) ៃិង ផខារអីុស្គៃ ម្ (៣.១៧០ នាក់ ម្សាើៃរង ២,៨២ ភាគរយ) ជៃជាតិម្វៀតណ្តម្ (៤៣៧ 
នាក់ ម្សាើៃរង ០,៣៩ ភាគរយ) ៃិង ជៃជាតិឡាវ (៤៣ នាក់ ម្សាើៃរង ០,០៤ ភាគរយ)។ 

25. ម្ៅម្ខតតរកម្ច្ឹះ ោៃខាងែទឹះចំ្ៃួៃ ៦៨.១៧១ ជាមួ្យរបជាជៃសរបុចំ្ៃួៃ ៣៣១.៥៩២ 
(NCDD ឆ្ងា ំ ២០១០)។ កាុងម្នាឹះ ោៃ ១៧,១៨ ភាគរយ ជារកមុ្ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ចំ្ៃួៃ ៣ ៃិង 



 

 

រកមុ្ជាតិពៃធភាគតិច្ ៣ ម្ទៀត ម្ពាេគឺៈ ពាង (១៣.៩៣៤ នាក់ ម្សាើៃរង ៤,២០ ភាគរយ) គួយ 
(៩.១៩៤ នាក់ ម្សាើៃរង ២,៧៧ ភាគរយ) ម្សទៀង (៥.៥៩៥ នាក់ ម្សាើៃរង ១,៦៩ ភាគរយ) មិ្េ 
(៣.៦៩៦ នាក់ ម្សាើៃរង ១,១១ ភាគរយ) ម្រកាេ (៣.៧៥៨ នាក់ ម្សាើៃរង ១,១៣ ភាគរយ) ថាូៃ 
(១.០១១ នាក់ ម្សាើៃរង ០,៣០ ភាគរយ) ម្ខាញ (៨៧១ នាក់ ម្សាើៃរង ០,២៦ ភាគរយ) ៃិង ផខារអីុ
ស្គៃ ម្ (១៦.៧៧១ នាក់ ម្សាើៃរង ៥,០៦ភាគរយ) ជៃជាតិម្វៀតណ្តម្ (២.១២១ នាក់ ម្សាើៃរង 
០,៦៤ ភាគរយ) ៃិង ជៃជាតិឡាវ (១២ នាក់ ម្សាើៃរង ០,០០៤ ភាគរយ)។ 

26. ចំ្ម្ពាឹះទំនាក់ទំៃងជាតិពៃធ របជាជៃកម្ពុជាម្ៅម្ខតតសទរងផរតង រកម្ច្ឹះ រតៃគិរ ី ៃិង 
ម្ណឌ េគិរ ី ម្រច្ើៃផតម្ៅខៃួៃឯងថ្នជាអាកស្រសកុម្េើ ផដ្េគឺជារបជាជៃផដ្េរស់ម្ៅតំបៃ់
កសិកម្ា ៃិងផដ្េម្ធវើផស្រស ៃិងដំ្ឋដំ្ណំ្ត សរោប់បរមិ្ភាគខៃួៃឯង ឬ សរោប់េក់។ កុេសម្ព័ៃធភាំ 
ឬ ផខារម្េើ ាម្ផដ្េម្គស្គា េ់ជារមួ្ របមូ្េែតុំម្ៅតំបៃ់ភាំនៃភូមិ្ភាគឦស្គៃកម្ពុជា។ 

របូទី ១: ផែៃទីជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ ៃិងជាតិពៃធភាគតិច្ 

 

របភពៈ ប័ណណព័ត៌ោៃអងាការយូម្ណសេូ (UNESCO Poster) សតីពីរកុម្ជាតិពៃធភាស្គនៃរបម្ទសកម្ពុជា ផខ ធាូ 
ឆ្ងា ំ ២០១១ 



 

 

៥.២. េទធភាពទទួេបាៃការអប់រនំៃជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ ៃិង ជៃពិការ 

27. ថវីម្បើកម្ពុជាបាៃផកេម្អការទទួេបាៃការអប់រកំរមិ្តមូ្េដ្ឋឋ ៃជារមួ្កតី ក៏កុោរជាម្រច្ើៃ
ផដ្េរស់ម្ៅជាយសងាម្ ម្ដ្ឋយស្គរពួកម្គម្កពីរគសួ្គរជាតិពៃធភាគតិច្ ឬ រស់ម្ៅជាមួ្យពិការ
ភាព ម្ៅផតជួបការេំបាកកាុងការបាៃចូ្េម្រៀៃ ៃិងម្រៀៃបាៃជាប់គង់វងស។ ម្ៅកម្ពុជា ការជំៃឹះ
បាៃៃូវឧបសគានៃភាស្គៃិងពិការភាព ោៃស្គរៈសំខាៃ់នរកផេងចំ្ម្ពាឹះការធានាឲ្យបាៃថ្ន
កុោរទំាងអស់ោៃឱកាសម្សាើភាពោា កាុងការសិកា ៃិងធំេូតោស់ជាមួ្យោា ។ 

28. កម្ពុជាោៃរកុម្ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្របផហេ ២០ ផដ្េពួកម្គភាគម្រច្ើៃរស់ម្ៅាម្
តំបៃ់ភាំដ្ឋច់្ស្រសោេម្ៅភូមិ្ភាគឦស្គៃនៃរបម្ទស។ រគួស្គរជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ភាគម្រច្ើៃ 
របកបរបរចិ្ញ្ច រម្ជីវតិជាកសិករ។ កាេពីមុ្ៃ ប៉ាុផៃតមិ្ៃសូវោៃម្ទម្ៅម្ពេបច្ចុបបៃា ពួកម្គម្ធវើ
កសិកម្ាផបបកាប់ឆ្ងេ រៃិងដុ្ត។ ពួកម្គ បតូរទីកផៃៃងោ៉ាងម្ទៀងទាត់ម្ដ្ើម្បីរកដី្ោៃជីជាតិ ជាផែាក
មួ្យនៃវធីិម្ធវើកសិកម្ាវេិជំុ ម្ដ្ឋយរស់ម្ៅាម្កផៃៃងមិ្ៃឋិតម្ឋរ ផដ្េជាម្ហតុរារាងំដ្េ់េទធ
ភាពរបស់កូៃៗពួកម្គកាុងការទទួេបាៃៃូវបរសិ្គា ៃសិកាកាុងរបព័ៃធសម្ស្រសប។ សូម្បីផតម្ៅ
ម្ពេផដ្េកុោរជៃជាតិភាគតិច្អាច្ម្ៅម្រៀៃកតី ក៏ឧបសគាភាស្គម្ធវើឲ្យពួកម្គម្រៀៃមិ្ៃទាៃ់ម្គ
ផដ្រ។ កុោរទំាងម្ៃឹះភាគម្រច្ើៃមិ្ៃៃិោយភាស្គផខារម្ទ ម្ហើយែទុយម្ៅវញិ រគមិូ្ៃសូវម្ច្ឹះ
ៃិោយភាស្គជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ម្ទ។ 

29. ការបង្គ្ញ្ហា បការអប់រសំរោប់កុោរពិការ កាៃ់ផតទទួេបាៃការយកចិ្តតទុកដ្ឋក់ ៃិង
ច្ម្ម្ៃើយតបពីម្ង្គ្ៃតីរាជរដ្ឋឋ ភិបាេផដ្េកំពុងខិតខំេុបបំបាត់គោៃ តអប់រ។ំ ប៉ាុផៃត ម្គចំបាច់្រតូវម្ធវើ
កិច្ចការបផៃាម្ម្ទៀតម្ដ្ើម្បនំីាកុោរទំាងម្ៃឹះម្ច្ញពីរបព័ៃធម្រៅស្គោម្រៀៃចូ្េម្កកាុងស្គោ
ម្រៀៃកាុងរបព័ៃធវញិ។ ថវីម្បើ ម្ម្ម្រៀៃបំប៉ាៃបរោិប័ៃាអប់ររំតូវបាៃអភិវឌ្ឍៃិងអៃុម័្តម្ដ្ឋយរកសួង
អប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាកតី ក៏ម្កដ្េ់ម្ពេម្ៃឹះោៃរគតិូច្តួច្ប៉ាុម្ណ្តណ ឹះផដ្េបាៃទទួេការបណតុ ឹះ
បណ្តត េអំពីរម្បៀបម្្ៃើយតបឲ្យបាៃសម្ស្រសបម្ៅៃរងតរម្ូវការពិម្សសនៃកុោរពិការរាងកាយ
ៃិងកុោរពិការបញ្ហញ ។ ម្ដ្ឋយោៃការជួយោំរទពីអងាការយូៃីម្សហវ (UNICEF) ៃិង អងាការមិ្ៃ
ផម្ៃរដ្ឋឋ ភិបាេនដ្គូម្ែសងៗម្ទៀត រកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡាបាៃម្រៀបចំ្រកបខ័ណឌ មួ្យម្ដ្ើម្បី
បង្គ្ញ្ហា បការអប់រសំរោប់កុោរពិការ ៃិង កុោរពីសហគម្ៃ៍ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ បាៃម្រៀបចំ្
ម្សៀវម្ៅផណនំាបណតុ ឹះបណ្តត េ ៃិង ការបណតុ ឹះបណ្តត េរគអំូពីបរោិប័ៃាអប់រសំរោប់កុោរ
ពិការ ៃិង បាៃអភិវឌ្ឍកម្ាវធីិអប់រពីំរភាស្គ សរោប់រកុម្ជាតិពៃធភាគតិច្ម្ែសងៗោា ។ 

30. ជាេទធែេនៃគំៃិតែតួច្ម្ែតើម្ថាីៗ កុោរទំាងឡាយផដ្េរតវូបាៃម្គម្ម្ើេរេំងម្ៅកាុង 
របព័ៃធស្គោម្រៀៃ ម្ៅម្ពេម្ៃឹះកំពុងទទួេបាៃការោំរទចំបាច់្ាម្រយៈវធិាៃការម្ោេ
ៃម្ោបាយ ៃិងការបំប៉ាៃជារបចំសរោប់រគ ូៃិងអាកចត់ការអប់រ។ំ គម្រោងស្គកេបងកាុងការ
អប់រកុំោរជៃជាតិភាគតិច្ម្ៅម្ខតតភូមិ្ភាគឦស្គៃឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេនៃរបម្ទស ៃិង កាុងការ
បង្គ្ញ្ហា បការអប់រសំរោប់កុោរពិការកាុង ១៨ ម្ខតត កំពុងជំរញុឲ្យោៃសម្ភាពម្ៅកាុងរបព័ៃធអប់រ ំ



 

 

កម្ពុជា។ គិតរតរម្ឆ្ងា ំសិកា២០១២/២០១៣ កាុងទូទំាងរបម្ទស ោៃកុោរពិការចំ្ៃួៃ ៧០.៦៤៨ 
នាក់ ផដ្េម្ៅកាុងម្នាឹះ ៤១,៤៦% គឺជានារ ី បាៃទទួេការអប់រ។ំ េទធែេបងាា ញថ្នចំ្ៃួៃ
សិសសពិការបាៃថយចុ្ឹះ ១០,៥៦% កាុងម្នាឹះ ១១,៨៧% គឺជានារ ី ម្ដ្ឋយស្គរការអៃុវតតកម្ាវធីិ
អប់រផំបបបរោិប័ៃា ផដ្េរមួ្ោៃម្សវាអប់រ ំ ការស្គត រៃីតិសម្បទា ម្សវាបញ្ាូ ៃ ការពាបាេ
ម្ដ្ឋយកាយវបបកម្ា ម្សវាម្ពទយ ការបណតុ ឹះបណ្តត េវជិាា ជីវៈម្ែសងៗម្ទៀត មិ្ៃោៃេកាណៈរេូៃ
។ គិតម្ករតរម្ឆ្ងា ំសិកា ២០១៦/២០១៧ រគចំូ្ៃួៃ ១.៩៩៩ នាក់ (ស្តសតី ៣៩,៨%) រតវូបាៃបណតុ ឹះ
បណ្តត េអំពីបរោិប័ៃាអប់រសំរោប់កុោរពិការ។ 

31. ទៃទរម្ៃរងគម្រោងស្គកេបងម្ៃឹះ កាុងឆ្ងា ំ ២០០៩ រកសួងអប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃ
ម្រៀបចំ្ម្ោេការណ៍ផណនំាសតីពីការអៃុវតតការអប់រសំរោប់កុោរជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ម្ៅាម្
បណ្តត ម្ខតតខពង់រាប ឯកស្គរម្ោេៃម្ោបាយែៃូវការទីមួ្យសតីពីការអប់រពីំរភាស្គ ៃិង ម្ោេ
ៃម្ោបាយ ៃិង ផែៃការម្ម្សតីពីការអប់រកុំោរពិការ ផដ្េោំរទការដ្ឋក់បញ្ចូ េកុោរពិការម្ៅ
កាុងរបព័ៃធអប់រ ំ ជាផែាកមួ្យនៃអភិរកម្ស្គោកុោរម្ម្រតី។ គិតម្ករតរម្ឆ្ងា ំសិកា ២០១២/
២០១៣ ចំ្ៃួៃកុោរជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ផដ្េបាៃចុ្ឹះម្ឈាា ឹះចូ្េម្រៀៃកាុងកម្ាវធីិអប់រមំ្ែសងៗ 
បាៃម្កើៃម្ ើង ម្ដ្ឋយោៃសិសសសរបុចំ្ៃួៃ ១.៦២០ នាក់ ផដ្េម្ៅកាុងម្នាឹះោៃកុោរចំី្ៃួៃ 
៧៥១ នាក់ ផដ្េតំណ្តងឲ្យកំម្ណើ ៃសិសសចំ្ៃួៃ ៤៣៤ នាក់ ឬ ៣៦,៥៩% ៃិង កំម្ណើ ៃកុោរ ី
ចំ្ៃួៃ ៤៣៩ នាក់ ឬ ១៤០,៧% ផដ្េកំពុងម្រៀៃម្ៅស្គោបឋម្សិកាកាុងម្ខតតចំ្ៃួៃរបំា ម្ពាេ
គឺម្ខតតរតៃគិរ ីម្ណឌ េគិរ ីរកម្ច្ឹះ សទរងផរតង ៃិង រពឹះវោិរ ផដ្េម្ៅកាុងម្នាឹះ កម្ាវធីិម្ៃឹះកំពុង
រតូវបាៃអៃុវតត។ ៥២% នៃសិសសជាជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ (ពីម្ខតតរតៃគិរ ីម្ណឌ េគិរ ី ៃិង រពឹះ
វោិរ) បាៃទទួេអាោរបូករណ៍។ 

ារាងទី ២: ចំ្ៃួៃសិសសជាជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ម្ៅកាុងម្ខតតម្ោេម្ៅចំ្ៃួៃ ៥  

ពិពណ៌នា ២០១១-២០១២ ២០១២-២០១៣ ម្កើៃ (+) 
ថយ (-) 

ម្កើៃ (+) ថយ (-) 
គិតជាភាគរយ 

រកងុ-ស្រសកុ ៨ ៩ +១ +១២,៥ 
ស្គោ ១៤ ២៣ +៩ +៦៤,២៩ 
ចំ្ៃួៃសិសសសរបុ ១.១៨៦ ១.៦២០ +៤៣៤ +៣៦,៥៩ 
សិសសនារ ី ៣១៣ ៧៥១ +៤៣៩ +១៤០,៧១ 

 

32. រកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃែសពវែាយផែៃការសកម្ាភាពជាតិសតីពីការអប់រពំហុ
ភាស្គឆ្ងា ំ ២០១៥-២០១៨ ម្ដ្ឋយដ្ឋក់បញ្ចូ េស្គោសហគម្ៃ៍ចំ្ៃួៃ ៥០ ម្ៅជាស្គោរដ្ឋ។ 
គិតរតរម្ឆ្ងា ំសិកា ២០១៦/២០១៧ ោៃកុោរជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ម្រៀៃម្ៅាម្ស្គោចំ្ៃួៃ 
៨០ ផដ្េតំណ្តងឲ្យកំម្ណើ ៃស្គោចំ្ៃួៃ ១៣ ជាមួ្យរគចំូ្ៃួៃ ២១៦ នាក់ ផដ្េម្ៅកាុងម្នាឹះ 



 

 

៣៦,១% គឺជាស្តសតី ៃិង សិសស ៤.៨១៨ នាក់ ផដ្េម្ៅម្នាឹះ ៤៧,៤% គឺជានារ ីម្ៅកាុងស្រសុកម្ោេ
ម្ៅចំ្ៃួៃ ១៥ ម្ៅម្ខតតរតៃគិរ ីម្ណឌ េគិរ ីសទរងផរតង ៃិង រកម្ច្ឹះ។ កម្ាវធីិម្ៃឹះ គឺជាស្គព ៃច្ម្ៃង
រវាងោតុភាស្គៃិងភាស្គជាតិ ៃិង រមួ្ោៃភាស្គរគរង ទំពួៃ ពាង ៃិង កាផវត ពីថ្នា ក់ទី ១ ដ្េ់
ថ្នា ក់ទី ៣។ កម្ាវធីិម្ៃឹះ បាៃជួយកុោរជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ឲ្យបាៃចូ្េម្រៀៃកាុងស្គោបឋម្
សិការដ្ឋរបកបម្ដ្ឋយសម្ធម៌្។ 

ារាងទី ៣:  រកមុ្ជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ ៃិង រកមុ្ជាតិពៃធភាគតិច្ ៃិង េទធភាពទទួេបាៃការ
អប់រពីំរភាស្គ 

តនម្ៃ EGIDS បា៉ា ៃ់ស្គា ៃសរោប់ភាស្គនានាម្ៅកម្ពុជា 

ម្ឈាា ឹះ (អង់ម្គៃស) ម្ឈាា ឹះ (ផខារ) 
ចំ្ៃួៃរបជា
ជៃ 

ទីកផៃៃង
ច្ម្បង 

EGIDS អការាវរិទុធផខារ ការអប់រពីំរភាស្គ 

Cham [cja] ចាម ២០៤.០៨០ ចមមរុះ 6a គ្មា ន គ្មា ន 

Kuy, Kui [kdt] កួយ ២៨.៦១២ មរុះវហិារ 7 
មាន, ទទួលស្គា ល់
ដោយ NIL 

ស្គកលបងអប់រ ំ
ដមៅមបរ័នធ 

Bunong, Phnong 
[cmo] 

រនង ៣៧.៥០៧ មណ្ឌ លគិរ ី 5 

មាន, ទទួលស្គា ល់
ដោយ NIL, អនុម័ត
ដោយ ក.អ.យ.ក.  

អប់រដំមៅមបរ័នធ,
ស្គកលបងអប់រ ំ
ដមៅមបរ័នធ 

Tampuan [tpu] ទំរួន ៣១.០១៣ រតនគិរ ី 6b 

មាន, ទទួលស្គា ល់
ដោយ NIL, អនុម័ត
ដោយ ក.អ.យ.ក.  

អប់រដំមៅមបរ័នធ,
ស្គកលបងអប់រ ំ
ដមៅមបរ័នធ 

Jarai [jra] ចារ៉ាយ ២៦.៣៣៥ រតនគិរ ី 5 កំរុងដំដណ្ើ រការ គ្មា ន 

Kreung (Brao 
Tanap) [krr] 

មគឹង ១៨.២១៤ រតនគិរ ី 6a 

មាន, ទទួលស្គា ល់
ដោយ NIL, អនុម័ត
ដោយ ក.អ.យ.ក.  

អប់រដំមៅមបរ័នធ,
ស្គកលបងអប់រ ំ
ដមៅមបរ័នធ 

Brao Ombaa [brb] ដមៅ ៧.២០៧ រតនគិរ ី 6a 

មាន, ទទួលស្គា ល់
ដោយ NIL, អនុម័ត
ដោយ ក.អ.យ.ក.  

អប់រដំមៅមបរ័នធ 

Brao Kavet [krv] កាវវត ៥.២៥៨ 
ស្ទឹងវមតង/
រតនគិរ ី

6a 

មាន, ទទួលស្គា ល់
ដោយ NIL, អនុម័ត
ដោយ ក.អ.យ.ក.  

អប់រដំមៅមបរ័នធ,
ស្គកលបងអប់រ ំ
ដមៅមបរ័នធ 

Kachok [xkk] កាចក់ ៣.៣៦៥ រតនគិរ ី 6b គ្មា ន គ្មា ន 

Stieng [sti] ដស្ទៀង ៦.៥៤១ មកដចុះ 6b គ្មា ន គ្មា ន 

Krao [rka] ដមកាល ៤.២០២ មកដចុះ 6b គ្មា ន គ្មា ន 

Mel មិល (កាមរូក) ១.៦៩៧ មកដចុះ 8b គ្មា ន គ្មា ន 

Thoan ថ្ាូន ៨៦៥ មកដចុះ 7 គ្មា ន គ្មា ន 

Khaonh ដោញ ៧៤៣ មកដចុះ 8b គ្មា ន គ្មា ន 

Somray [smu] សំ្រ៉ាយ ៤.១០០ ដោធិ៍ស្គត់ 8b គ្មា ន គ្មា ន 

Pear [pcb] រ័រ ១.៦៧៤ មរុះវហិារ 8b គ្មា ន គ្មា ន 

Sa’ong (Suoy) ស្គអុង ៨៥៧ កំរង់ស្ពឺ 7 គ្មា ន គ្មា ន 



 

 

Ch’ung (saoch) 
[scq] 

ស្អូច ៤៤៥ 
កំរង់
ដស្គម 

8b គ្មា ន គ្មា ន 

Lao [lao] ឡាវ ១៨.៥១៥ ស្ទឹងវមតង 6b គ្មា ន គ្មា ន 

Vietnamese [vie] ដវៀតណាម ៧២.៧៧៥ ចមមរុះ 4 គ្មា ន ឯករន 

Hakka [hak] 
ចិនខិ (ហាក់
កា) 

៥.០០០ ចមមរុះ 6b គ្មា ន 
គ្មា ន (ឯករន
ភាស្គចិនផ្លូវការ) 

Cantonese [yue] ចិនកន្ត ំង ៥៥.០០០ ចមមរុះ 6b គ្មា ន 
គ្មា ន (ឯករន
ភាស្គចិនផ្លូវការ) 

Hokkien [nan] ចិនហុកដកៀន ៥.០០០ ចមមរុះ 6b គ្មា ន 
គ្មា ន (ឯករន
ភាស្គចិនផ្លូវការ) 

Teochiv [nan] ចិនទារីវ ៤៤០.០០០ ចមមរុះ 6b គ្មា ន 
គ្មា ន (ឯករន
ភាស្គចិនផ្លូវការ) 

Hainanese [nan] ចិនហហណំា ១៥.០០០ ចមមរុះ 6b គ្មា ន 
គ្មា ន (ឯករន
ភាស្គចិនផ្លូវការ) 

របភពៈ ប័ណណព័ត៌ោៃអងាការយូម្ណសេូ (UNESCO Poster) សតីពីរកុម្ជាតិពៃធភាស្គនៃរបម្ទសកម្ពុជា ផខ ធាូ 
ឆ្ងា ំ ២០១១ 

៦. សាា នភាររមួ្ម្នការអប់រមំ្ៅែម្ពុជា  

33. ោៃសុភាសិតមួ្យៃិោយថ្ន “ម្បើម្យើងច្ង់បាៃផែៃ ចូ្រផថទំាឫស”។ កាុងៃ័យម្ៃឹះ 
របសិៃម្បើម្យើងច្ង់ផកេម្អឧតតម្សិកា ម្យើងរតវូផកេម្អការអប់រកំរមិ្តមូ្េដ្ឋឋ ៃជាមុ្ៃសិៃ។ 
ខាងម្រកាម្ម្ៃឹះ គឺជាការពិពណ៌នាអំពីស្គា ៃភាពទូម្ៅនៃការអប់រមំ្ៅកម្ពុជា ម្ដ្ឋយម្តត តម្េើេទធ
ភាពទទួេបាៃការអប់រកំរមិ្តមូ្េដ្ឋឋ ៃ។ 

34. កុោរម្ៅកម្ពុជាកាៃ់ផតម្រច្ើៃម្ ើងកំពុងចូ្េម្រៀៃ ម្ហើយគោៃ តម្យៃឌ័្រកំពុងថយចុ្ឹះ
ោ៉ាងម្េឿៃ ខណៈផដ្េកុោរកីាៃ់ផតម្រច្ើៃម្ៅម្រៀៃ។ កាុងឆ្ងា ំសិកា ២០១២/២០១៣ អរាពិត
នៃសិកា (NER) ម្ៅស្គោបឋម្សិកា គឺ ៩៧% (៩៧% សរោប់កុោរ)ី ផដ្េបងាា ញថ្នគោៃ ត
ម្យៃឌ័្រម្ៅករមិ្តបឋម្សិកា រតូវបាៃេុបបំបាត់។ អរាពិតនៃសិកា បាៃម្កើៃម្ ើងបៃតិច្កាុង
រយៈម្ពេរបំាឆ្ងា ំចុ្ងម្រកាយម្ៃឹះ។ កាុងឆ្ងា ំសិកា ២០១៦/២០១៧ អរាពិតនៃសិកា គឺ ៩៧,៧% 
(៩៨,២% សរោប់កុោរ)ី។ តួម្េខម្ៃឹះបងាា ញថ្នោៃកុោរមី្រច្ើៃចុ្ឹះម្ឈាា ឹះចូ្េម្រៀៃម្ៅស្គោ
បឋម្សិកាម្រច្ើៃជាងកុោរាកាុងបណ្តត ឆ្ងា ំថាីៗម្ៃឹះ។ 

35. ប៉ាុផៃត សមិ្ទធែេទំាងម្ៃឹះរតូវបាៃម្ធវើឲ្យខូច្ខាតម្ដ្ឋយបញ្ហា របឈម្មិ្ៃថម្ថយ ផដ្េ
ជឹះឥទធិពេម្េើេទធភាពរបស់កុោរកាុងការម្រៀៃឲ្យបាៃគង់វងស ៃិង ោក់បំាងគោៃ តរវាងតំបៃ់។ 
ថវីម្បើកុោរកម្ពុជាកំពុងចូ្េម្រៀៃម្ៅស្គោបឋម្សិកាកតី ក៏អរាបញ្ច ប់ការសិកាសរោប់បឋម្
សិកា ៃិង ជាពិម្សស ម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្ ោៃេកាណៈទាបផដ្រ។ ការចូ្េម្រៀៃម្ៅអៃុវទិា



 

 

េ័យ (ថ្នា ក់ទី ៧ – ៩ ) ម្ៅផតជាបញ្ហា របឈម្មួ្យ ម្ដ្ឋយស្គរអរាពិតនៃសិកាគឺោៃរតរម្ផត 
៣៧,៨% ប៉ាុម្ណ្តណ ឹះកាុងឆ្ងា ំសិកា ២០១២/១៣ (UNICEF ឆ្ងា ំ ២០១៤)។ គិតរតរម្ឆ្ងា ំសិកា ២០១៦/
២០១៧ អរារមួ្នៃការសិកា (GER) ម្ៅម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្ គឺ ៥៧,៦% ផដ្េម្កើៃម្ ើង 
១,១% ៃិង ៦១,៥% សរោប់កុោរ ី ផដ្េម្កើៃម្ ើង ២,១% ម្ធៀបម្ៅៃរងឆ្ងា ំសិកា ២០១៥/
២០១៦។ តួម្េខម្ៃឹះ ថយចុ្ឹះផថម្ម្ទៀតសរោប់ម្ធយម្សិកាទុតិយភូមិ្ ជាមួ្យអរារមួ្នៃការ
សិកា ២៦,៥% (២៨,១% សរោប់កុោរ)ី កាុងឆ្ងា ំសិកា ២០១៦/២០១៧។ ភាពរកីរករញុរចៃឲ្យ
សិសសជាម្រច្ើៃម្បាឹះបង់ការសិកា ម្ដ្ឋយស្គរោាបិាជាម្រច្ើៃ ជាពិម្សសម្ៅតំបៃ់ជៃបទ 
មិ្ៃោៃេទធែេបង់នថៃចំ្ណ្តយតទ េ់ៃិងរបម្ោេទាក់ទិៃៃរងការសិកាម្ទ ម្ហើយរគួស្គរ
ម្រច្ើៃផតតរម្វូឲ្យកុោរជួយការងារម្ៅែទឹះ ៃិងការងារម្ៅវាេ។ 

36. ការស្រស្គវរជាវមួ្យផដ្េរតវូបាៃម្ធវើម្ដ្ឋយអងាការយូៃីម្សហវ (UNICEF) កាុងឆ្ងា ំ ២០១៣ 
បាៃរកម្ឃើញសកាត ៃុពេឧបសគាមួ្យចំ្ម្ពាឹះការទទួេបាៃការអប់រ។ំ ឧបសគាម្នាឹះ គឺអាច្ជា
វតតោៃនៃការបង់នថៃស្គោម្រៅែៃូវការ។ ការស្រស្គវរជាវបាៃរកម្ឃើញនថៃចំ្ណ្តយសរោប់មុ្ខ
ចំ្ណ្តយផដ្េម្គរពំរងថ្នគឺជាបៃទុករបស់ស្គោ ៃិង រកសួងអប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ប៉ាុផៃត ជាក់
ផសតង រតូវបង់ម្ដ្ឋយោាបិាសិសស។ មុ្ខចំ្ណ្តយទំាងម្នាឹះ រមួ្ោៃ i) សោា រសិការបស់រគ,ូ 
ii) នថៃចំ្ណតម្ទាច្រកោៃ, iii) នថៃរបេង, iv) នថៃម្រៀៃបផៃាម្ម្ៅកាុងស្គោ, v) នថៃម្រៀៃបផៃាម្ម្ៅ
ម្រៅស្គោ, vi) សំម្ៅរបស់រគ,ូ vii) ម្សៀវម្ៅសិកាា ោរកិ, ៃិង viii) វតតោៃសរោប់រគូ។ មុ្ខ
ចំ្ណ្តយទំាងម្ៃឹះម្សទើរផតទំាងអស់ ក៏រតូវបាៃម្េើកម្ ើងែងផដ្រម្ដ្ឋយោាបិាសិសសម្ៅកាុង
ម្ពេម្ធវើការពិភាកាជារកមុ្ ផដ្េរតវូបាៃម្ធវើសរោប់គម្រោងផកេម្អម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្ 
ផដ្េរតូវបាៃម្ធវើកាុងឆ្ងា ំ ២០១៦។ 

37. ការស្រស្គវរជាវដ្ផដ្េ ផដ្េរតូវបាៃម្ធវើម្ដ្ឋយអងាការយូៃីម្សហវ (UNICEF) បាៃរកម្ឃើញ
ថ្នេទធភាពទទួេបាៃការអប់រោំៃេកាណៈងាយស្រសួេជាងកាេពី ៥ ឆ្ងា ំមុ្ៃ ភាគម្រច្ើៃគឺ
ម្ដ្ឋយស្គរការែតេ់ស្គោៃិងរគូកាៃ់ផតម្រច្ើៃ។ ប៉ាុផៃត កុោរពិការបាៃៃិោយថ្នពួកម្គម្បាឹះបង់
ការសិកាម្ដ្ឋយស្គររគខូវឹះការយេ់ដ្រងអំពីពិការភាពពួកម្គ ៃិង ភាពម្រ ើសម្អើងពីមិ្តតភកតិ។ 

38. ម្ៅឧតតម្សិកា អរារមួ្នៃការសិកា (GER) សរោប់ៃិសសតិអាយុ ១៨-២២ ឆ្ងា ំ រតូវបាៃ
រាយការណ៍ថ្នោៃករមិ្ត ១០,៨៦% សរោប់ឆ្ងា ំសិកា ២០១៦/២០១៧ ៃិងបាៃថយចុ្ឹះម្ធៀប
ម្ៅៃរងឆ្ងា ំសិកា ២០១៥/២០១៦ ផដ្េោៃករមិ្ត ១៤%។ រកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃ
ៃិោយថ្នោៃកងវឹះខាតផែាកធៃធាៃម្ៃុសស សោា រ ៃិង ធៃធាៃហិរញ្ញវតាុសរោប់ការបណតុ ឹះប
ណ្តត េវទិាស្គស្តសត បម្ច្ចកវទិា វសិវកម្ា ៃិង គណិតវទិា, កងវឹះខាតមូ្េៃិធិសរោប់ការស្រស្គវ
រជាវករមិ្តឧតតម្សិកា, ការម្រជើសម្រ ើសៃិសសិតអាោរបូករណ៍ផដ្េោៃករមិ្តទាបជាងម្ោេ
ម្ៅ ៃិង សម្តាភាពោៃករមិ្តកាុងការស្រសបូយកៃិសសិតម្កពីម្ខតតសរោប់ឧតតម្សិកា។ 

39. ស្រសបោា ៃរងអម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CSES) ឆ្ងា ំ ២០១៤ របូទី ២ ខាងម្រកាម្បងាា ញ



 

 

អរាពិតនៃការចូ្េម្រៀៃបាៃម្កើៃម្ ើង ៃិងោៃករមិ្តខពស់ជាងកាុងចំ្ម្ណ្តម្កុោរអាយុ ១០ ឆ្ងា ំ 
ៃិង ១១ ឆ្ងា ំ។ ជាង ៩០% នៃកុោរអាយុពី ៨ ឆ្ងា ំដ្េ់ ១២ ឆ្ងា ំបាៃម្ៅម្រៀៃ។ សរោប់កុោរ ៃិង
ម្ៃុសសម្ពញវយ័អាយុចប់ពី ១៣ ឆ្ងា ំម្ ើង អរាម្ៅម្រៀៃគឺទាបជាងកាុងចំ្ម្ណ្តម្រកុម្កុោរវយ័
ម្កាងជាង ផដ្េបងាា ញថ្នមិ្ៃសូវោៃកុោរៃិងម្ៃុសសម្ពញវយ័ម្រច្ើៃម្ទផដ្េបៃតម្រៀៃពីករមិ្ត
បឋម្សិកាម្ៅម្ធយម្សិកា ៃិងករមិ្តម្រកាយម្ធយម្សិកានៃការអប់រ ំ ៃិង ការបណតុ ឹះបណ្តត
េ។ សរោប់កុោរអាយុដ្េ់រតរម្ ១៤ ឆ្ងា ំ ទំាងកុោរាៃិងកុោរ ី ោៃអរាម្ៅម្រៀៃម្សទើរដូ្ច្ោា  
ម្ទាឹះបីជាអរាម្ៅម្រៀៃរបស់កុោរោីៃេកាណៈទាបជាងអរារបស់កុោរាបៃតិច្កតី។ 

របូទី ២:  អរាពិតនៃការម្ៅម្រៀៃ ាម្អាយុៃិងម្ភទ គិតជាភាគរយ 

 
របភពៈ អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CSES) ឆ្ងា ំ ២០១៤ 

40. កងវឹះគុណភាពនៃការអប់រមំ្ៅាម្ស្គោ ផដ្េនំាម្ៅដ្េ់អរារតតួថ្នា ក់ខពស់ ក៏រមួ្
ចំ្ផណកែងផដ្រដ្េ់អរាម្បាឹះបង់ការសិកាខពស់ ជាពិម្សសម្ៅករមិ្តបឋម្សិកា។ ការម្រៀៃ
រតតួថ្នា ក់ បណ្តត េឲ្យោៃកុោរម្េើសអាយុជាម្រច្ើៃម្រៀៃម្ៅស្គោបឋម្សិកា ផដ្េរារាងំមិ្ៃ
ឲ្យកុោរឈាៃដ្េ់ការ្ៃងចូ្េអៃុវទិាេ័យកាុងអាយុមួ្យផដ្េម្ៅោៃេកាណៈសម្ស្រសប 
សរោប់បៃតសាិតម្ៅកាុងការអប់រ។ំ គិតរតរម្ឆ្ងា ំសិកា ២០១៦/២០១៧ អរារតតួថ្នា ក់ម្ៅបឋម្
សិកា គឺោៃករមិ្ត ៦,៦% (៥,១% សរោប់កុោរ)ី ម្សទើរផតដូ្ច្ោា ម្ធៀបម្ៅៃរងឆ្ងា ំសិកា ២០១៥/
២០១៦, អរាម្បាឹះបង់ការសិកា ោៃករមិ្ត ៤,៥% (៣,៨% សរោប់កុោរ)ី ផដ្េបាៃថយចុ្ឹះ 
១,៦% ម្ធៀបម្ៅៃរងឆ្ងា ំសិកា ២០១៥/២០១៦, ម្ហើយអរា្ៃងករមិ្តសិកាពីបឋម្សិកាម្ៅ
ម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្ គឺោៃករមិ្ត ៨៥,៥% (៨៨.៣% សរោប់កុោរ)ី ផដ្េបាៃម្កើៃម្ ើង 
៣,៤% ម្ធៀបម្ៅៃរងឆ្ងា ំសិកា ២០១៥/២០១៦។ ោៃកិច្ចរបរងផរបងម្ដ្ឋយរកសួងអប់រ ំ យុវជៃ 
ៃិងកីឡា ៃិង នដ្គូ ម្ដ្ើម្បជួីយឲ្យសិសសម្រៀៃគង់វងស ៃិងផកេម្អគុណភាពនៃការអប់រ ំាម្រយៈ

ស្តសតី 
បុរស 

ភាគរយ 



 

 

គម្រោងៃិងកម្ាវធីិជាម្រច្ើៃ រមួ្ោៃការអប់រពំហុភាស្គ បរោិប័ៃាអប់រ ំ ការែតេ់អាោរម្ៅ
ស្គោ ៃិង អាោរបូករណ៍ ការសិកាពម្ៃៃឿៃ ។េ។ ប៉ាុផៃត ម្គម្ៅផតរតវូការកិច្ចរបរងផរបងផថម្
ម្ទៀត។ កាុងរយៈម្ពេរបំាឆ្ងា ំចុ្ងម្រកាយម្ៃឹះ រកសួងអប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃរកាអរា
ម្បាឹះបង់ការសិកសឲ្យម្ៅទាបជាង ៥% ម្ៅបឋម្សិកាកាុងទូទំាងរបម្ទស។  

41. របាយការណ៍អងាការយូៃីម្សហវ (UNICEF) សតីពីសិទធិទទួេការអប់រមំ្ៅកម្ពុជា បាៃរក
ម្ឃើញមូ្េម្ហតុនៃការម្បាឹះបង់ការសិកា ផដ្េរមួ្ោៃ i) សិសសរក ម្ហើយពួកម្គចំបាច់្រតូវម្ធវើ
ការម្ដ្ើម្បីរករបាក់ ឬ ជួយឳពុកោត យ, ii) សិសសមិ្ៃោៃេទធភាពទិញវតាុនានា ដូ្ច្ជា
ម្ទាច្រកោៃ ៃិង សោា រសិកាផដ្េចំបាច់្, ៃិង iii) ពួកម្គរតវូបង់នថៃស្គោម្រៅែៃូវការ។ 

42. ម្ទាឹះបីជាមិ្ៃោៃភាពខុសោា ម្រច្ើៃាម្តំបៃ់ភូមិ្ស្គស្តសត ពាក់ព័ៃធៃរងការម្បាឹះបង់ការ
សិកាម្ៅបឋម្សិកាកាុងបណ្តត ឆ្ងា ំថាីៗម្ៃឹះម្ោងាម្របាយការណ៍របស់រកសួងអប់រ ំ យុវជៃ 
ៃិងកីឡាកតី ក៏បញ្ហា របឈម្អាច្ោៃម្រច្ើៃសរោប់កុោរម្ៅតំបៃ់ឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេ ជា
ពិម្សស កុោរជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ ផដ្េខវឹះេទធភាពទទួេបាៃការអប់រជំាប់ោប់របកប
ម្ដ្ឋយគុណភាព។ កាុងឆ្ងា ំសិកា ២០០៨/២០០៩ ជិតពាក់កណ្តត េនៃកុោរម្ៅតំបៃ់ឆ្ងា យដ្ឋច់្
ស្រសោេផដ្េរតូវបាៃទទួេចូ្េម្រៀៃថ្នា ក់ទីមួ្យ ោៃអាយុម្េើសរបំាមួ្យឆ្ងា ំ ម្ធៀបម្ៅៃរង 
២៩% ម្ៅតំបៃ់របជំុជៃ។ ទៃទរម្ៃរងម្ៃឹះ ម្ម្តតយយស្គោ ៃិង ឱកាសទទួេបាៃការអប់រមំ្ែសងៗ
ម្ទៀតសរោប់កុោរតូច្ ម្ៅផតម្ឈាងមិ្ៃដ្េ់សរោប់កុោរភាគម្រច្ើៃ ជាពិម្សស កុោរម្ៅ 
ម្រៅតំបៃ់របជំុជៃ។ ម្ោងាម្របាយការណ៍របចំឆ្ងា ំរបស់រកសួងអប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ឆ្ងា ំ 
២០១៦/២០១៧ បញ្ហា របឈម្គៃៃរឹះរមួ្ោៃ i) កងវឹះរគូម្ៅាម្ស្គោជៃបទ ៃិង តំបៃ់ជួបការ
េំបាក, ii) កងវឹះអាោរស្គោម្ៅតំបៃ់ជួបការេំបាក, iii) ម្ហដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័ៃធរបូវៃ័ត រមួ្ោៃ 
របព័ៃធទរក បងាៃ់អនាម័្យ ។េ។ ម្ៅាម្ស្គោរដ្ឋ មិ្ៃម្្ៃើយតបម្ៅៃរងបរបិទបច្ចុបបៃា, iv) 
សម្តាភាពរគូកាុងការអៃុវតតវធីិស្គស្តសតបម្រងៀៃ ម្ៅោៃករមិ្ត, v) ការបណតុ ឹះបណ្តត េអំពីបរោិ
ប័ៃាអប់រ ំៃិង វធីិស្គស្តសតបម្រងៀៃសរោប់កុោរពិការ ម្ៅមិ្ៃទាៃ់ោៃេកាណៈទូោយរគប់រោៃ់
, ៃិង vi) កម្ាវធីិពម្ៃៃឿៃការអប់រមិំ្ៃបាៃអៃុវតតម្ៅរគប់ម្ខតតម្ទ ជាពិម្សស តំបៃ់ឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រស
ោេ។ 

43. ការបម្ងេើៃអភិរកម្ស្គោកុោរម្ម្រតីជួយឲ្យកម្ពុជាអាច្ផកសរម្ួេវធីិស្គស្តសតបម្រងៀៃ
ផបបរបនពណី ម្ឆ្ងព ឹះម្ៅកាៃ់ការបម្រងៀៃៃិងការម្រៀៃកាៃ់ផតោៃេកាណៈម្តត តម្េើកុោរ ៃិង 
សាិទធៃរងកុោរ ផដ្េែតេ់ៃូវរគរឹះអប់រមួំ្យ ផដ្េម្ៅកាុងម្នាឹះ កុោររតវូបាៃជំរញុ ៃិងបំពាក់ៃូវ
ជំនាញរតរឹះរឹិះពិចរណ្តចំបាច់្ ផដ្េៃរងោៃឥទធិពេម្េើសកាត ៃុពេអនាគត។ ម្ទាឹះបីជាោៃ
វឌ្ឍៃភាពេអកតី ក៏ការសិកាម្ដ្ឋយការទម្ៃទញចំោត់ ផដ្េម្ៅកាុងម្នាឹះ កុោររតូវបាៃបម្រងៀៃ 
ឲ្យថ្នាម្រគមូ្ដ្ឋយមិ្ៃយេ់ពីបរបិទ ក៏ម្ៅរតូវបាៃបៃតអៃុវតតផដ្រ។ 



 

 

៧. ការរិនិត្យម្ម្ើលសម្ធម្៌អប់រមំ្ៅែម្ពុជា 

44. សូច្នាករបី រតូវបាៃម្របើម្ដ្ើម្បវីាស់េទធភាពទទួេបាៃការអប់ររំបកបម្ដ្ឋយសម្ធម៌្ 
ម្ពាេគឺភាពរកីរក ម្យៃឌ័្រ ៃិង ភាពឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេ។ ទិៃាៃ័យៃរងរតូវបាៃផច្កម្ច្ញជាបី
តំបៃ់ភូមិ្ស្គស្តសត ម្ពាេគឺរាជធាៃីភាំម្ពញ ទីរបជំុជៃម្ែសងម្ទៀត ៃិង តំបៃ់ជៃបទ។ ោៃ ២៦ 
តំបៃ់របជំុជៃផដ្េរតវូបាៃចត់របម្ភទជាទីរបជំុជៃម្ែសងម្ទៀត។  

៧.១. ភាពរកីរក ម្ធៀបៃរងេទធភាពទទួេបាៃការអប់រ ំ

45. វាគឺជាការពិតផដ្េថ្នជៃរកីរកោៃេទធភាពទទួេបាៃឧតតម្សិកាតិច្ជាង អាកោៃ
ធូរធារជាង។ ប៉ាុផៃត ការសិកាថាីៗបាៃកត់សោា េ់ថ្នការម្រ ើសម្អើងរបឆំ្ងងៃរងជៃរកីរកទំៃងជា
បាៃម្កើតោៃម្ៅករមិ្តសិកាទាប ជាជាងម្ៅកាុងអៃុវស័ិយឧតតម្សិកា ផដ្េម្ៅកាុងម្នាឹះ ម្គ
ម្ឃើញោៃម្ោេៃម្ោបាយជាក់ោក់ផដ្េជំរញុជៃរកីរកឲ្យចូ្េម្រៀៃ។ ប៉ាុផៃត ជៃរកីរកម្ៅផត
ជារកុម្ជៃភាគតិច្ម្ៅកាុងចំ្ម្ណ្តម្ៃិសសតិចុ្ឹះម្ឈាា ឹះចូ្េម្រៀៃ។ របាកដ្ផម្ៃម្ហើយផដ្េកំផណ
ទរម្ង់ករមិ្តអប់រទំាបជាងគឺចំបាច់្ ប៉ាុផៃត ម្គក៏ម្ឃើញោៃសៃិទាៃភាពែងផដ្រសរោប់ឲ្យោៃ
ម្ោេៃម្ោបាយម្រ ើសម្អើងវជិាោៃមួ្យ ម្ដ្ើម្បោំីរទជៃរកីរកឲ្យោៃេទធភាពចូ្េកាុងឧតតម្
សិកា។ ចំ្ណុច្ម្ៃឹះ ោៃេកាណៈវាងនវសរោប់ជៃរកីរក ម្ដ្ឋយស្គរភសតុាអៃតរជាតិថាីៗបាៃ
បងាា ញថ្នែេចំ្ម្ណញពីការវៃិិម្ោគម្េើឧតតម្សិកា គឺោៃេកាណៈខពស់ម្រច្ើៃជាងែេ
ចំ្ម្ណញពីការវៃិិម្ោគម្េើបឋម្សិកា ៃិង ម្ធយម្សិកា។  

46. ម្គម្ឃើញោៃទំនាក់ទំៃងខពស់រវាងភាពរកីរក ៃិង េទធភាពទទួេបាៃការអប់រ។ំ ជា
ទូម្ៅ ជៃរកីរកទំៃងជាោៃេទធភាពទទួេបាៃការអប់រតិំច្។ អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
(CSES) បងាា ញោ៉ាងច្ាស់ៃូវទំនាក់ទំៃងម្ៃឹះ។ ារាងទី ៤ បងាា ញភាគរយនៃរកុម្របជាជៃ
អាយុចប់ពី ៦ ឆ្ងា ំម្ ើង ផដ្េមិ្ៃផដ្េបាៃម្ៅម្រៀៃ។ ដូ្ច្បាៃបងាា ញជូៃ ម្គម្ឃើញោៃស្គរៈ
សំខាៃ់ពាក់ព័ៃធតំបៃ់ភូមិ្ស្គស្តសត ក៏ដូ្ច្ជា រវាងបុរសៃិងស្តសតី។ ម្ៅកម្ពុជា កាុងឆ្ងា ំ ២០១៤ ១៦% 
នៃរបជាជៃអាយុចប់ពី ១៦ ឆ្ងា ំម្ ើង មិ្ៃផដ្េបាៃម្ៅម្រៀៃ។ អរាម្ៃឹះោៃករមិ្តទាបបំែុត
ម្ៅរាជធាៃីភាំម្ពញ កាុងអរារតរម្ផត ៥% ប៉ាុម្ណ្តណ ឹះ ម្ហើយអរាម្ៃឹះម្ៅតំបៃ់របជំុជៃម្ែសងម្ទៀត 
ៃិង តំបៃ់ជៃបទម្ែសងម្ទៀត គឺោៃករមិ្តខពស់ជាង កាុងអរា ១១% ម្ៅតំបៃ់របជំុជៃម្ែសង
ម្ទៀត ៃិង ១៩% ម្ៅតំបៃ់ជៃបទម្ែសងម្ទៀត។ ជារមួ្ ចំ្ៃួៃភាគរយនៃស្តសតីផដ្េមិ្ៃផដ្េបាៃ
ម្ៅម្រៀៃ គឺោៃអរាខពស់ជាងចំ្ៃួៃភាគរយសរោប់បុរស ម្ៅរគប់តំបៃ់ទំាងអស់ម្ៅកម្ពុជា 
ប៉ាុផៃត ភាពខុសោា ម្ៃឹះបាៃថយចុ្ឹះកាុងអំ ុងម្ពេដ្ប់ឆ្ងា ំចុ្ងម្រកាយម្ៃឹះ (២០០៤-២០០១៤) 
អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CSES) ឆ្ងា ំ ២០១៤។ 



 

 

ារាងទី ៤:  របជាពេរដ្ឋ (ចប់ពីអាយុ ៦ ឆ្ងា ំម្ ើង) ផដ្េមិ្ៃផដ្េបាៃម្ៅម្រៀៃ គិតាម្តំបៃ់
ភូមិ្ស្គស្តសត ៃិង ម្យៃឌ័្រ 

តំបៃ់ភូមិ្ស្គ
ស្តសត 

CSES 

២០០៤ 
CSES 

២០០៩ 
CSES 

២០១៤ 

ស្តសតី បុរស 
ទំាងពីរ
ម្ភទ 

ស្តសតី បុរស 
ទំាងពីរ
ម្ភទ 

ស្តសតី បុរស 
ទំាងពីរ
ម្ភទ 

កម្ពុជា ២៩,៣ ១៦,០ ២២,៩ ២៤,៩ ១៣,៦ ១៩,៥ ២៥,១ ១១,៤ ១៦,១ 
ភាំម្ពញ ៩,៦ ២,៦ ៦,៣ ៨,៩ ២,៧ ៦,០ ៦,១ ២,៦ ៤,៥ 
ទីរបជំុជៃ
ម្ែសង 

២១,៧ ១២,៥ ១៧,២ ១៤,៩ ៦,៩ ១១.០ ១៥,៣ ៧,២ ១១,៤ 

ទីជៃបទម្ែសង ៣២,៩ ១៨,២ ២៥,៨ ២៨,៤ ១៥,៩ ២២,៣ ២៣,៧ ១៣,៤ ១៨,៧ 

របភពៈ អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CSES) ឆ្ងា ំ ២០១៤ 

47. មូ្េម្ហតុនៃការមិ្ៃបាៃម្ៅម្រៀៃ រតូវបាៃសួរចំ្ម្ពាឹះផតអាកផដ្េោៃអាយុចប់ពី ១៨ 
ឆ្ងា ំចុ្ឹះ ម្ហើយកាុងចំ្ម្ណ្តម្រកុម្របជាជៃម្ៃឹះម្ៅកាុងអម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CSES) ឆ្ងា ំ 
២០១៤ របផហេ ៣៤% នៃស្តសតី ៃិង ២៥% នៃបុរស បាៃម្្ៃើយថ្នពួកម្គមិ្ៃអាច្ម្ៅម្រៀៃបាៃម្ទ 
ម្ដ្ឋយស្គរពួកម្គរតូវម្ធវើការម្ដ្ើម្បីរមួ្ចំ្ផណកដ្េ់របាក់ចំ្ណូេរគសួ្គរ។ មូ្េម្ហតុច្ងអុេ
បងាា ញទីមួ្យម្ៃឹះកាុងឆ្ងា ំ ២០១៤ គឺោៃករមិ្តខពស់ជាងកាុងឆ្ងា ំ ២០០៩ ទំាងសរោប់ស្តសតីៃិងបុរស
។ មូ្េម្ហតុច្ម្បងទីពីរផដ្េពួកម្គបាៃម្េើកម្ ើង គឺថ្នពួកម្គមិ្ៃច្ង់ម្ៅម្រៀៃ កាុងអរា ១៦% 
នៃស្តសតី ៃិង ២២% នៃបុរស។ ម្ៅម្កាងម្ពកផដ្េមិ្ៃអាច្ម្ៅម្រៀៃបាៃ គឺជាមូ្េម្ហតុច្ម្បងទីបី 
កាុងអរា ១៦% នៃបុរសៃិងស្តសតីផដ្េមិ្ៃម្ៅម្រៀៃ។ ប៉ាុផៃត មូ្េម្ហតុផដ្េរារាងំមិ្ៃឲ្យពួកម្គបាៃ
ម្ៅម្រៀៃ គឺម្ដ្ឋយស្គរឥទធិពេនៃភាពរកីរកម្ៅកាុងរគួស្គរ ផដ្េោៃអរារបផហេ ១៦% ផដ្រ
កាុងឆ្ងា ំ ២០០៩ ៃិង ១១% កាុងឆ្ងា ំ ២០១៤។ សូម្ម្ម្ើេារាងទី ៥ ម្ដ្ើម្បព័ីត៌ោៃេម្អិត។ 

ារាងទី ៥:  មូ្េម្ហតុនៃការមិ្ៃម្ៅម្រៀៃកាុងចំ្ម្ណ្តម្របជាជៃអាយុ ៦-១៧ ឆ្ងា  ំ

មូ្េម្ហតុនៃការមិ្ៃម្ៅម្រៀៃ ស្តសតី បុរស ទំាងពីរម្ភទ 
អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្ងា ំ ២០០៩    
មិ្ៃច្ង់ ១១,៣ ១៧,៥ ១៤,៤ 
ម្រៀៃមិ្ៃសូវម្ច្ឹះម្ៅស្គោ ១១,៥ ១៣,២ ១២,៤ 
មិ្ៃោៃស្គោសម្ស្រសប, ស្គោម្ៅឆ្ងា យម្ពក, ោា ៃរគូ/សោា រ ៦,០ ៦,៨ ៦,៤ 
នថៃចំ្ណ្តយម្រៀៃសូរតខពស់ ០,២ ០,១ ០,១ 
រតូវរមួ្ចំ្ផណកដ្េ់របាក់ចំ្ណូេរគួស្គរ ១៨,៦ ១៣,៩ ១៦,២ 
រតូវជួយការងារែទឹះ ១៣,៣ ៨,១ ១០,៧ 
រកម្ពក ១៥,៩ ១៥,៩ ១៥,៩ 



 

 

ម្ដ្ឋយស្គរពិការភាព, ម្ដ្ឋយស្គរជម្ាឺរយៈម្ពេផវង (ម្េើស ៣ 
ផខ) 

២,២ ២,៦ ២,៤ 

ម្កាងម្ពក ១៧,៤ ១៨,៩ ១៨,២ 
ម្ែសងម្ទៀត ៣,៥ ៣,០ ៣,៣ 
សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ 
អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្ងា ំ ២០១៤    
មិ្ៃច្ង់ ១៥,៩ ២១,៩ ១៩,០ 
ម្រៀៃមិ្ៃសូវម្ច្ឹះម្ៅស្គោ ៨,៧ ១២,៧ ១០,៨ 
មិ្ៃោៃស្គោសម្ស្រសប, ស្គោម្ៅឆ្ងា យម្ពក, ោា ៃរគូ/សោា រ ៥,០ ៤,១ ៤,៥ 
នថៃចំ្ណ្តយម្រៀៃសូរតខពស់ ០,០ ០,០ ០,០ 
រតូវរមួ្ចំ្ផណកដ្េ់របាក់ចំ្ណូេរគួស្គរ ៣៣,៩ ២៤,៥ ២៩,១ 
រតូវជួយការងារែទឹះ ៨,១ ៤,៨ ៦,៣ 
រកម្ពក ៩,៦ ១២,៣ ១១,០ 
ម្ដ្ឋយស្គរពិការភាព, ម្ដ្ឋយស្គរជម្ាឺរយៈម្ពេផវង (ម្េើស ៣ 
ផខ) 

១,៨ ២,៥ ២,១ 

ម្កាងម្ពក ១៦,២ ១៦,១ ១៦,២ 
ម្ែសងម្ទៀត ០,៨ ១,០ ០,៩ 
សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ 

របភពៈ អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CSES) ឆ្ងា ំ ២០១៤ 

48. ចំ្ៃួៃអាកផដ្េមិ្ៃផដ្េបាៃម្ៅម្រៀៃបាៃថយចុ្ឹះ ខណៈផដ្េអរាភាពរកីរកក៏ថយចុ្ឹះ
ែងផដ្រពីមួ្យឆ្ងា ំម្ៅមួ្យឆ្ងា ំ។ ារាងទី ៤ បងាា ញចំ្ៃួៃភាគរយនៃអាកផដ្េមិ្ៃផដ្េបាៃម្ៅ
ម្រៀៃម្ៅថ្នា ក់ជាតិ ផដ្េបាៃថយចុ្ឹះពី ២២,៩% កាុងឆ្ងា ំ ២០០៤ ម្ករតរម្ ១៩,៥% កាុងឆ្ងា ំ ២០០៩ 
ៃិង បាៃថយចុ្ឹះផថម្ម្ទៀតម្ករតរម្ ១៦% កាុងឆ្ងា ំ ២០១៤។ ទៃទរម្ៃរងម្ៃឹះ អរាភាពរកីរកម្ៅ
ថ្នា ក់ជាតិ បាៃថយចុ្ឹះពី ៤៧,៨% កាុងឆ្ងា ំ ២០០៧ ម្ករតរម្ ២២,៩% កាុងឆ្ងា ំ ២០០៩ ៃិង បាៃ
ថយចុ្ឹះផថម្ម្ទៀតម្ករតរម្ ១៨,៩% កាុងឆ្ងា ំ ២០១២។ ៃិនាា ការដូ្ច្ោា ក៏ម្កើតម្ ើងែងផដ្រម្ៅ
តំបៃ់ជៃបទ ៃិង ទីរបជំុជៃម្ែសងម្ទៀត។ សូម្ម្ម្ើេារាងទី ៤ ៃិង របូទី ៣ ម្ដ្ើម្បីម្ធវើការម្របៀប
ម្ធៀប។ 



 

 

របូទី ៣: ៃិនាា ការភាពរកីរក គិតាម្តំបៃ់ភូមិ្ស្គស្តសត ឆ្ងា  ំ២០០៧ - ២០១២ 

 
 
 

៧.២. ភាពឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេ ម្ធៀបៃរងេទធភាពទទួេបាៃការអប់រ ំ

49. ម្ទាឹះបីជាោៃកិច្ចរបរងផរបងម្ដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាេកាុងអ ុងម្ពេប៉ាុនាា ៃឆ្ងា ំចុ្ងម្រកាយ
ម្ៃឹះម្ដ្ើម្បីស្គងសង់ស្គោម្រៀៃបផៃាម្ម្ទៀតម្ៅតំបៃ់ជៃបទ ៃិង តំបៃ់ឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេកតី ក៏
ការអប់រមំ្ៅផតោៃករមិ្តទាបជាងម្ៅតំបៃ់ជៃបទ ៃិង តំបៃ់ឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេ ម្ធៀបជាមួ្យ
រាជធាៃីភាំម្ពញ ៃិង តំបៃ់របជំុជៃម្ែសងម្ទៀត។ អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CSES) បងាា ញ
ចំ្ៃួៃភាគរយទាបបំែុតនៃអរាអការកម្ាម្ៅតំបៃ់ជៃបទ ម្ធៀបៃរងទីរបជំុជៃម្ែសងម្ទៀត ៃិង 
រាជធាៃីភាំម្ពញ ម្ទាឹះបីជាោៃការម្កើៃម្ ើងកាុងរយៈម្ពេដ្ប់ឆ្ងា ំចុ្ងម្រកាយ (២០០៤-២០១៤) 
កតី។ កាុងឆ្ងា ំ ២០០៤ អរាអការកម្ាម្ៅតំបៃ់ជៃបទ តំណ្តងឲ្យ ៥៤,៣% ម្ធៀបៃរង ៧០,៧% ម្ៅ
ទីរបជំុជៃម្ែសងម្ទៀត ៃិង ៨៥,៧% ម្ៅរាជធាៃីភាំម្ពញ។ កាុងឆ្ងា ំ ២០០៩ អរាអការកម្ាម្ៅតំបៃ់
ជៃបទ បាៃម្កើៃម្ ើងដ្េ់ ៦៧% ប៉ាុផៃត ម្ៅផតោៃេកាណៈទាប ម្ធៀបៃរង ៨៣% ម្ៅទីរបជំុជៃ
ម្ែសងម្ទៀត ៃិង ៩១,៥% ម្ៅរាជធាៃីភាំម្ពញ ៃិង ចំ្ៃួៃភាគរយនៃឆ្ងា ំដ្ផដ្េ។ កាុងឆ្ងា ំ ២០១៤ 
អរាអការកម្ាម្ៅតំបៃ់ជៃបទបៃតម្កើៃម្ ើងដ្េ់ ៧១,៦% ម្ធៀបៃរង ៩២,៤% ម្ៅរាជធាៃីភាំម្ព
ញ។ អរាអការកម្ាម្ៅទីរបជំុជៃម្ែសងម្ទៀតបាៃថយចុ្ឹះបៃតិច្ ដ្េ់រតរម្ ៨២% កាុងឆ្ងា ំ ២០១៤។ 
សូម្ម្ម្ើេារាងទី ៦ ម្ដ្ើម្បីព័ត៌ោៃេម្អិតបផៃាម្។ 

ារាងទី ៦:  អការកម្ាកាុងចំ្ម្ណ្តម្របជាជៃ (ចប់ពីអាយុ ៦ ឆ្ងា ំម្ ើង) គិតាម្តំបៃ់ភូមិ្ស្គស្តសត 
ៃិងម្យៃឌ័្រ 

របភពៈ រកសួងផែៃការ។ ផែៃការយុទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ ឆ្ងា ំ ២០១៤-២០១៨។ រាជធាៃីភាំម្ពញ។ 
រកសួងផែៃការ។ ឆ្ងា ំ ២០១៤។ ការបា៉ា ៃ់ស្គា ៃភាពរកីរកកាុងឆ្ងា ំ ២០១២ ម្ៅកម្ពុជា។ អគានាយកដ្ឋឋ ៃ
ផែៃការ ផខ ម្ម្ស្គ។ 
 



 

 

តំបៃ់ភូមិ្ស្គ
ស្តសត 

CSES 

២០០៤ 
CSES 

២០០៩ 
CSES 

២០១៤ 

ស្តសតី បុរស 
ទំាងពីរ
ម្ភទ 

ស្តសតី បុរស 
ទំាងពីរ
ម្ភទ 

ស្តសតី បុរស 
ទំាងពីរ
ម្ភទ 

កម្ពុជា ៥៩,២ ៧៣,១ ៦៥,៩ ៦៥,៤ ៧៧,៣ ៧១,២ ៧០,៨ ៨០,១ ៧៥,៣ 
ភាំម្ពញ ៨៥,៧ ៩៤,១ ៨៩,៧ ៨៨,៤ ៩៥,០ ៩១,៥ ៩០,៤ ៩៤,៥ ៩២,៤ 
ទីរបជំុជៃ
ម្ែសង 

៧០,៧ ៨០,៥ ៧៥,៤ ៧៨,៧ ៨៧,៤ ៨៣,០ ៧៨,៤ ៨៦,០ ៨២,០ 

ទីជៃបទម្ែសង ៥៤,៣ ៦៩,៤ ៦១,៥ ៦០,៦ ៧៣,៨ ៦៧,០ ៦៦,៤ ៧៧,០ ៧១,៦ 

របភពៈ អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CSES) ឆ្ងា ំ ២០១៤ 

50. ទៃទរម្ៃរងម្ៃឹះ របជាជៃអាយុពី ៦-២៤ ឆ្ងា ំ ផដ្េបច្ចុបបៃាកំពុងម្ៅម្រៀៃ បងាា ញចំ្ៃួៃភាគ
រយទាបជាងម្ៅតំបៃ់ជៃបទ ម្ធៀបៃរងទីរបជំុជៃម្ែសងម្ទៀត ៃិង រាជធាៃីភាំម្ពញ កាុងអំ ុង
ម្ពេដ្ប់ឆ្ងា ំកៃៃងម្ៅម្ៃឹះ។ កាុងឆ្ងា ំ ២០១៤ ម្ៅតំបៃ់ជៃបទ តួម្េខតំណ្តងឲ្យ ៥៣,១% ម្ធៀប
ៃរង ៥៦,៤% ម្ៅទីរបជំុជៃម្ែសងម្ទៀត ៃិង ៥៧,១% ម្ៅរាជធាៃីភាំម្ពញ។ ម្គម្ឃើញោៃការ
ថយចុ្ឹះម្ៅកាុងអរាម្ៅម្រៀៃនៃរបជាជៃអាយុចប់ពី ៦-២៤ ឆ្ងា ំ កាុងរយៈម្ពេដ្ប់ឆ្ងា ំចុ្ងម្រកាយ
ម្ៃឹះ។ (២០០៤-២០១៤) ម្ៅកម្ពុជា ពីអរា ៥៧,៤% កាុងឆ្ងា ំ ២០០៤ ម្ករតរម្ ៥៦% កាុងឆ្ងា ំ 
២០០៩ ៃិង ម្ករតរម្ ៥៣,៨% កាុងឆ្ងា ំ ២០១៤។ 

ារាងទី ៧:  របជាជៃអាយុពី ៦-២៤ ឆ្ងា  ំផដ្េបច្ចុបបៃាកំពុងម្ៅម្រៀៃ គិតាម្តំបៃ់ភូមិ្ស្គស្តសត 
ៃិង ម្យៃឌ័្រ 

តំបៃ់ភូមិ្ស្គ
ស្តសត 

CSES 

២០០៤ 
CSES 

២០០៩ 
CSES 

២០១៤ 

ស្តសតី បុរស 
ទំាងពីរ
ម្ភទ 

ស្តសតី បុរស 
ទំាងពីរ
ម្ភទ 

ស្តសតី បុរស 
ទំាងពីរ
ម្ភទ 

កម្ពុជា ៥៣,៨ ៦១,០ ៥៧,៤ ៥៣,៥ ៥៨,៤ ៥៦,០ ៥៣,៣ ៥៤,៣ ៥៣,៨ 
ភាំម្ពញ ៦១,៩ ៧៤,១ ៦៧,៨ ៥៨,៩ ៧៣,៣ ៦៥,៩ ៥៣,៧ ៦០,៧ ៥៧,១ 
ទីរបជំុជៃ
ម្ែសង 

៥៦,៦ ៦៥,៨ ៦១,៣ ៥៧,២ ៦៥,១ ៦១,២ ៥៤,៥ ៥៨,៤ ៥៦,៤ 

ទីជៃបទម្ែសង ៥២,៤ ៥៨,៨ ៥៦,០ ៥២,៤ ៥៦,០ ៥៤,២ ៥៣,១ ៥៣,១ ៥៣,១ 

របភពៈ អម្ងេតសងាម្-ម្សដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (CSES) ឆ្ងា ំ ២០១៤ 

51. ផែអកម្េើអៃុរករតយម្េខ ១៧៤ សតីពីការែតេ់អាោរបូករណ៍ជូៃៃិសសតិម្ៅាម្រគរឹះស្គា ៃ
រដ្ឋ ៥% នៃអាោរបូករណ៍សរបុរតូវផបងផច្កឲ្យៃិសសិតម្កពីតំបៃ់ឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេ។ ប៉ាុផៃត 



 

 

នាយកដ្ឋឋ ៃឧតតម្សិកា  បាៃរាយការណ៍ថ្នចំ្ៃួៃៃិសសិតម្កពីតំបៃ់ឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេ ផដ្េ
បាៃដ្ឋក់ពាកយចូ្េម្រៀៃថ្នា ក់ឧតតម្សិកាម្ៅាម្រគរឹះស្គា ៃរដ្ឋ គឺោៃចំ្ៃួៃតិច្ជាងចំ្ៃួៃអាោ
របូករណ៍ផដ្េបាៃែតេ់ជូៃ។ េទធែេពីការវាយតនម្ៃសងាម្ (SA) ផដ្េរតូវបាៃម្ធវើសរោប់
គម្រោងផកេម្អម្ធយម្សិកា កាុងឆ្ងា ំ ២០១៦ បាៃរកម្ឃើញថ្នសិសសម្កពីភូមិ្ឆ្ងា យដ្ឋច់្
ស្រសោេ ផដ្េរមួ្ោៃសិសសជាជៃជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច្ ោៃអរាម្បាឹះបង់ការសិកាខពស់ កាុង
អំ ុងម្ពេ្ៃងភូមិ្សិកាពីបឋម្សិកាម្ៅម្ធយម្សិកាបឋម្ភូមិ្ ម្ដ្ឋយស្គរច្ោា យែៃូវពីភូមិ្
របស់ពួកម្គម្ៅដ្េ់អៃុវទិាេ័យផដ្េោៃផតម្ៅកណ្តត េឃំុប៉ាុម្ណ្តណ ឹះ។ ម្ៅម្ខតតឆ្ងា យដ្ឋច់្
ស្រសោេនៃភូមិ្ភាគឦស្គៃនៃរបម្ទស ច្ោា យែៃូវពីភូមិ្ម្ៅកណ្តត េឃំុ គឺោៃរបផវងជាងរបំា
គី ូផម្៉ារត។ សិសសជាម្រច្ើៃម្បាឹះបង់ការសិកាកាុងរដូ្វវសាម្ដ្ឋយស្គរស្គា ៃភាពែៃូវពិបាកម្ធវើដំ្
ម្ណើ រ។ 

៧.៣. ម្យៃឌ័្រ ម្ធៀបៃរងេទធភាពទទួេបាៃការអប់រ ំ

52. ម្ទាឹះបីជាោៃការផកេម្អម្ៅកាុងេទធភាពទទួេបាៃការអប់រ ំ ៃិង កិច្ចរបរងផរបងម្ដ្ឋយ
រាជរដ្ឋឋ ភិបាេកាុងការជំរញុសម្ធម៌្ម្យៃឌ័្រកាុងរយៈម្ពេប៉ាុនាា ៃឆ្ងា ំកៃៃងម្កម្ៃឹះកតី ក៏ម្គម្ៅ
ម្ឃើញោៃវសិម្ភាពរវាងស្តសតីៃិងបុរសម្ៅកាុងេទធភាពទទួេបាៃការអបរកំរមិ្តឧតតម្សិកា
ផដ្រ។ ខណៈផដ្េការអប់រកំរមិ្តឧតតម្សិកាបាៃពរងីកកាុងទសសវតសរក៍ៃៃងម្ក ចំ្ៃួៃនៃការ
ចូ្េម្រៀៃរបស់ស្តសតីោៃេកាណៈទាបជាងចំ្ៃួៃចូ្េម្រៀៃរបស់បុរស ជាពិម្សសម្ៅកាុងមុ្ខវជិាា
វទិាស្គស្តសត បម្ច្ចកវទិា វសិវកម្ា ៃិង គណិតវទិា។ ប៉ាុផៃត ករមិ្តទាបនៃការចូ្េរមួ្របស់ស្តសតីោក់
បីដូ្ច្ជាមិ្ៃផម្ៃបណ្តត េម្កពីឧបសគាចំ្ម្ពាឹះេទធភាពទទួេបាៃការអប់រមំ្ៅករមិ្តឧតតម្
សិកាម្ទ។ ការម្រ ើសម្អើងម្កើតម្ ើងាំងពីម្ពេដំ្បូងម្ៅកាុងរបព័ៃធអប់រមំ្ៅករមិ្តបឋម្សិកា
ៃិងម្ធយម្សិកា។ ប៉ាុផៃត ម្គម្ឃើញោៃៃិនាា ការវជិាោៃនាម្ពេថាីៗទាក់ទិៃៃរងការចូ្េរមួ្របស់
ស្តសតីកាុងឧតតម្សិកា។ ការពិៃិតយម្ម្ើេខាងម្េើ បាៃកត់សោា េ់ម្ឃើញថ្នចំ្ៃួៃស្តសតីកំពុងម្កើៃ
ម្ ើងោ៉ាងម្រច្ើៃ ជាពិម្សស កាុងរយៈម្ពេដ្ប់ឆ្ងា ំចុ្ងម្រកាយម្ៃឹះ។  

53. ារាងទី ៤ បងាា ញថ្នម្ទាឹះបីជាចំ្ៃួៃភាគរយនៃស្តសតីផដ្េមិ្ៃផដ្េបាៃម្ៅម្រៀៃបាៃ
ថយចុ្ឹះ កាុងរយៈម្ពេ ១០ ឆ្ងា ំចុ្ងម្រកាយម្ៃឹះកតី ក៏ចំ្ៃួៃភាគរយនៃស្តសតីផដ្េមិ្ៃផដ្េបាៃម្ៅ
ម្រៀៃ ោៃអរាម្សទើរផតម្ទវដ្ងម្ធៀបៃរងចំ្ៃួៃភាគរយនៃបុរស។ ម្ៅកម្ពុជា កាុងឆ្ងា ំ ២០១៤ ស្តសតី
ោៃអរា ២០,៥% ម្ធៀបៃរងអរា ១១,៤% ប៉ាុម្ណ្តណ ឹះនៃបុរស, កាុងឆ្ងា ំ ២០០៩ ស្តសតីោៃអរា 
២៤,៩% ម្ធៀបៃរងអរា ១៣,៦% ប៉ាុម្ណ្តណ ឹះនៃបុរស, ម្ហើយកាុងឆ្ងា ំ ២០០៤ ស្តសតីោៃអរា 
២៩,៣% ម្ធៀបៃរងអរា ១៦% ប៉ាុម្ណ្តណ ឹះនៃបុរស។  

54. ារាងទី ៦ បងាា ញថ្នស្តសតីោៃចំ្ៃួៃភាគរយទាបជាងនៃអរាអការកម្ាកាុងចំ្ម្ណ្តម្បុរស
ម្ៅរគប់តំបៃ់ភូមិ្ស្គស្តសតទំាងអស់។ ម្ៅកម្ពុជា កាុងឆ្ងា ំ ២០១៤ ស្តសតីោៃអរា ៧០,៨% ម្ធៀបៃរង



 

 

អរា ៨០,១% នៃបុរស, កាុងឆ្ងា ំ ២០០៩ ស្តសតីោៃអរា ៦៥,៤% ម្ធៀបៃរងអរា ៧៧,៣% នៃ
បុរស, ម្ហើយកាុងឆ្ងា ំ ២០០៤ ស្តសតីោៃអរា ៥៩,២% ម្ធៀបៃរងអរា ៧៣,១% នៃម្ៃឹះបុរស។ 

55. ារាងទី ៧ ក៏បងាា ញែងផដ្រថ្នស្តសតីោៃចំ្ៃួៃភាគរយទាបជាងនៃអាកផដ្េោៃអាយុ 
ចប់ពី ៦-២៤ ឆ្ងា ំ ផដ្េបច្ចុបបៃាកំពុងម្ៅម្រៀៃ ម្ធៀបៃរងបុរស ប៉ាុផៃត ចំ្ៃួៃភាគរយម្ៃឹះមិ្ៃខុសោា
ម្រច្ើៃម្ទ។ ម្ៅកម្ពុជា កាុងឆ្ងា ំ ២០១៤ ស្តសតីោៃអរា ៥៣,៣% ម្ធៀបៃរងអរា ៥៤,៣%, កាុងឆ្ងា ំ 
២០០៩ ស្តសតីោៃអរា ៥៣,៥% ម្ធៀបៃរងអរា ៥៨,៤% នៃបុរស, ម្ហើយកាុងឆ្ងា ំ ២០០៤ ស្តសតីោៃ
អរា ៥៣,៨% ម្ធៀបៃរងអរា ៦១% នៃបុរស។ តួម្េខទំាងម្ៃឹះបងាា ញថ្នរាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ាម្រ
យៈរកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃខិតខំជំរញុសម្ធម៌្ម្យៃឌ័្រម្ៅកាុងការអប់រកំាុងរយៈម្ពេ 
១០ ឆ្ងា ំចុ្ងម្រកាយម្ៃឹះ។ 

៨. លទ្ធែលលទ្ធែលម្នការវាយត្ម្ម្ៃ 

56. ការពិភាកាជារកុម្ចំ្ៃួៃ ៤ រតូវបាៃម្ធវើកាុងចំ្ម្ណ្តម្ៃិសសិតរកីរក  ៧៧ នាក់ម្កពីម្ខតត 
ៃិង តំបៃ់ឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេនៃរបម្ទសកម្ពុជា ផដ្េរមួ្ោៃៃិសសតិបួៃនាក់ផដ្េរតវូបាៃ
កំណត់អតតសញ្ហញ ណថ្នម្កពីរកមុ្ជាតិពៃធភាគតិច្មួ្យម្កពីម្ខតតរពឹះវោិរ ៃិង ៃិសសិតោា ក់
ផដ្េោៃបញ្ហា ផភាក។ ការពិភាកាជារកុម្រតូវបាៃម្ធវើម្ៅបរមិ្វណសកេវទិាេ័យ ម្ហើយបៃទប់
ជួបពិភាការតូវបាៃែតេ់ជូៃ។ ការពិភាកាជារកុម្ រតវូបាៃម្ធវើម្ដ្ឋយោៃេកាណៈចូ្េរមួ្ ស្រសប
ាម្ម្ោេការណ៍នៃការពិម្រោឹះម្ោបេ់ម្ដ្ឋយម្សរ ីជាមុ្ៃ ៃិងម្ដ្ឋយោៃព័ត៌ោៃរគប់រោៃ់។ 
ៃិសសិតរតវូបាៃរបាប់ជាមុ្ៃអំពីម្ោេបំណងនៃការជួបរបជំុ ម្ហើយកិច្ចរបជំុរតូវបាៃម្ធវើម្ៅ
កផៃៃងមួ្យ ៃិង ាម្ម្ពេម្វោ ផដ្េោៃេកាណៈងាយស្រសួេសរោប់ពួកម្គ។ ៃិសសិតរតវូ
បាៃម្សាើឲ្យៃិោយអំពីបញ្ហា របឈម្ផដ្េពួកម្គជួបរបទឹះម្ៅម្ពេចប់ម្ែតើម្សិកា ៃិងអំពី
កងវេ់អំពីការសិការបស់ពួកម្គម្ៅសកេវទិាេ័យ។ តំណ្តងបួៃរបូពីថ្នា ក់រគប់រគងនៃ
សកេវទិាេ័យទំាងបួៃ ក៏រតូវបាៃពិម្រោឹះម្ោបេ់ែងផដ្រ។ ខាងម្រកាម្ម្ៃឹះ គឺជាេទធែេ 
នៃការពិម្រោឹះម្ោបេ់ទំាងម្ៃឹះ។ 

57. តរម្វូការខពស់សរោប់កផៃៃងស្គា ក់ម្ៅ។ ៃិសសតិទំាងអស់បាៃៃិោយអំពីការេំបាកកាុង
ការរកកផៃៃងសរោប់រស់ម្ៅ ម្ៅម្ពេផដ្េពួកម្គម្ករាជធាៃីភាំម្ពញដំ្បូងម្ដ្ើម្បីម្រៀៃម្ៅឧតតម្
សិកា។ ពួកម្គភាគម្រច្ើៃមិ្ៃផដ្េម្ករាជធាៃីភាំម្ពញ មុ្ៃម្ពេពួកម្គចប់ម្ែតើម្ម្រៀៃម្ៅសកេ
វទិាេ័យម្ទ។ ភាគម្រច្ើៃនៃៃិសសតិផដ្េបាៃពិម្រោឹះម្ោបេ់ មិ្ៃអាច្ោៃេទធភាពស្គា ក់ម្ៅ
អម្ៃតវាសិកដ្ឋឋ ៃសកេវទិាេ័យម្ទ។ ការជួេែទឹះសម្រម្យមួ្យ ោៃតនម្ៃខពស់ម្ពក ៃិង ោៃតនម្ៃ
ហួសសម្តាភាពរបស់ៃិសសិតភាគម្រច្ើៃ។ ម្ហតុដូ្ម្ច្ាឹះ ពួកម្គរតូវជួេបៃទប់តនម្ៃទាបមួ្យម្ៅ
កផៃៃងស្គា ក់ម្ៅមិ្ៃសម្រម្យមួ្យ ឬជួេបៃទប់រមួ្មួ្យជាមួ្យអាកដ្នទ (៤-៥ នាក់កាុងមួ្យបៃទប់)។ 
ៃិសសិតខៃឹះស្គា ក់ម្ៅជាមួ្យស្គច់្ញាតិ ឬមិ្តតភកតិ។ អាកខៃឹះស្គា ក់ម្ៅវតត ឬ ទីេំម្ៅផដ្េែតេ់ឲ្យ



 

 

ម្ដ្ឋយអងាការមិ្ៃផម្ៃរដ្ឋឋ ភិបាេ។ ៃិសសតិជាម្រច្ើៃបាៃសផម្តងកងវេ់អំពីអសៃតិសុខម្ៅជំុវញិ
សហគម្ៃ៍ផដ្េពួកម្គស្គា ក់ម្ៅ ៃិង បាៃៃិោយថ្នទីកផៃៃងទំាងម្នាឹះគឺ ម្ៅឆ្ងា យពីសកេ
វទិាេ័យ ផដ្េជាម្ហតុបម្ងេើៃនថៃចំ្ណ្តយម្ធវើដំ្ម្ណើ រ។ ជាការម្្ៃើយតបចំ្ម្ពាឹះបញ្ហា ម្ៃឹះ រកសួង
អប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡាៃរងស្គងសង់អម្ៃតវាសិកដ្ឋឋ ៃបផៃាម្ម្ទៀតម្ៅកាុងបរមិ្វណសកេវទិាេ័
យ។ របសិៃម្បើមិ្ៃអាច្ម្ធវើបាៃ ជម្រម្ើសម្ែសងៗម្ទៀតអាច្រមួ្ោៃ i) ភាពជានដ្គូរវាងរដ្ឋៃិងវស័ិ
យឯកជៃ (PPP) ាម្រយៈគម្រោងស្គងសង់ កម្ាសិទធិ របតិបតតិការ ៃិង ម្ែទរ, ៃិង ii) ជំរញុឲ្យវស័ិ
យឯកជៃវៃិិម្ោគម្េើេំម្ៅឋាៃោៃតនម្ៃទាបម្ៅជំុវញិតំបៃ់សកេវទិាេ័យ។ 

58. កងវេ់អំពីការរស់ម្ៅទីរកងុធំ។ ៃិសសតិជាម្រច្ើៃបាៃរាយការណ៍ថ្នពួកម្គមិ្ៃស្គា េ់រាជ
ធាៃីភាំម្ពញ ម្ៅម្ពេផដ្េពួកម្គចប់ម្ែតើម្ម្រៀៃដំ្បូងម្ៅសកេវទិាេ័យ។ ពួកម្គោៃការ
េំបាកកាុងការសរម្បខៃួៃម្ៅៃរងច្រាច្រណ៍ម្ោញរក។ ពួកម្គមិ្ៃស្គា េ់កផៃៃងៃិងែៃូវ។ ពួកម្គ
ភ័យខាៃ ច្កាុងការម្ធវើដំ្ម្ណើ រាម្ែៃូវផដ្េោៃច្រាច្រណ៍ច្ម្ងអៀត ម្ហើយពួកម្គមិ្ៃចូ្េចិ្តតរស់ម្ៅ 
កាុងបរសិ្គា ៃច្ម្ងអៀតៃិងអ៊ាូផអ។ ៃិសសិតខៃឹះបាៃៃិោយថ្នពួកម្គោៃការេំបាកកាុងការហូប
អាោរ។ ម្ោបេ់អំពីរម្បៀបម្ដ្ឋឹះស្រស្គយបញ្ហា របឈម្ម្ៃឹះ រមួ្ោៃការតរម្ង់ទិសដ៏្ម្ពញម្េញ
មួ្យម្ៅម្ពេចូ្េម្រៀៃម្ៅសកេវទិាេ័យ ផដ្េរមួ្ោៃការជផជកតរម្ង់ទិសមួ្យអំពីជីវតិម្ៅ
ទីរកុង ផដ្េអាច្ម្ធវើម្ៅម្ដ្ើម្ឆ្ងា ំសិកា ៃិង ការម្រៀបចំ្ដំ្ម្ណើ រទសសនាទីរកងុ។ ផែៃការបម្ងេើៃ
ចំ្ៃួៃរថយៃតរកងុសរោប់ការម្ធវើដំ្ម្ណើ រស្គធារណៈ ម្ដ្ឋយស្គោរកងុនៃរាជធាៃីភាំម្ពញ ក៏
អាច្ជួយម្ដ្ឋឹះស្រស្គយបញ្ហា ម្ៃឹះផដ្រ។ ម្ៅសកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទភាំម្ពញ ោៃបៃទប់របរកាចិ្តតស្គ
ស្តសតមួ្យផដ្េៃិសសតិអាច្ម្កពិម្រោឹះជាមួ្យជំនាញការ។ ម្ៃឹះគឺជាកម្ាវធីិេអមួ្យផដ្េសកេ
វទិាេ័យដ្នទម្ទៀបគបបយីកគរម្ូាម្។ 

59. កងវឹះការោំរទហិរញ្ញវតាុ។ បញ្ហា ម្ៃឹះគឺសំខាៃ់ខាៃ ំងណ្តស់ម្ដ្ឋយស្គរៃិសសតិទំាងអស់គឺ
ម្កពីរគួស្គររកីរក ឬ រគសួ្គរផដ្េសាិតម្ៅម្េើបនាទ ត់ភាពរកីរកផតបៃតិច្ប៉ាុម្ណ្តណ ឹះ។ ៃិសសិតខៃឹះ 
មិ្ៃច្ង់ឲ្យឳពុកោត យជួយោំរទផែាកហិរញ្ញវតាុដ្េ់ពួកម្គម្ទ ខណៈផដ្េៃិសសតិខៃឹះបាៃៃិោយ
ថ្នឳពុកោត យពួកម្គមិ្ៃច្ង់ោំរទហិរញ្ញវតាុសរោប់ការសិកាពួកម្គម្ទ។ ៃិសសិតមួ្យរកមុ្បាៃ
ៃិោយថ្នឳពុកោត យពួកម្គមិ្ៃោៃេទធភាពោំរទការសិការបស់ពួកម្គម្ៅរាជធាៃីភាំម្ពញ
ម្ ើយ។ អាស្រស័យម្ហតុម្ៃឹះ ពួកម្គរតូវម្ធវើការមិ្ៃម្ពញម្ោ៉ាងម្ដ្ើម្បពួីកម្គអាច្រទរទង់ការសិកា
របស់ខៃួៃ។ ម្គក៏ម្ឃើញោៃអាោរបូករណ៍ែងផដ្រផដ្េែតេ់ម្ដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាេជូៃដ្េ់
ៃិសសិតោៃអាទិភាព ប៉ាុផៃត អាោរបូករណ៍ម្ៃឹះរតវូបាៃផច្កម្សាើៗោា កាុងចំ្ម្ណ្តម្ៃិសសតិទំាង
អស់ ម្ដ្ឋយមិ្ៃោៃគិតពីស្គា ៃភាពពួកម្គម្ ើយ។ ម្ហតុដូ្ម្ច្ាឹះ ៃិសសិតោា ក់ៗទទួេបាៃ
ចំ្ផណកដ៏្តូច្មួ្យផដ្េោៃចំ្ៃួៃតិច្ជាងរបាក់មួ្យដុ្ោៃ រកាុងមួ្យផខ។ ម្ៅករមិ្តសកេវទិា
េ័យ ថ្នា ក់រគប់រគងបាៃពាោម្ផសវងរកការោំរទផែាកហិរញ្ញវតាុពីខាងម្រៅ ៃិង បាៃម្រៀបចំ្
រពរតតិការណ៍នរអងាា សមូ្េៃិធិ ម្ដ្ើម្បឲី្យពួកម្គអាច្ជួយរទរទង់ៃិសសតិផដ្េជួបការេំបាក។ 
សកេវទិាេ័យខៃឹះបាៃែតេ់ការងារមិ្ៃម្ពញម្ោ៉ាងជូៃៃិសសតិ ែតេ់ចំ្ណតម្ទាច្រកោៃម្ដ្ឋយ



 

 

ឥតគិតនថៃ ែតេ់ការថតច្ម្ៃងឯកស្គរសិកាម្ដ្ឋយឥតគិតនថៃ ។េ។ សំម្ណើ ម្ដ្ើម្បីម្្ៃើយតបម្ៅ
ៃរងបញ្ហា ម្ៃឹះ រមួ្ោៃរបការផដ្េរាជរដ្ឋឋ ភិបាេគបបីបម្ងេើៃចំ្ៃួៃរបាក់នៃអាោរបូករណ៍កាុង
ៃិសសិតមួ្យនាក់ ម្ហើយសកេវទិាេ័យរតូវអៃុវតតកម្ាវធីិអាោរបូករណ៍ឲ្យបាៃសម្ស្រសប 
ម្ដ្ើម្បីម្តត តផតម្េើៃិសសិតជាអាទិភាពផដ្េៃរងទទួេអាោរបូករណ៍ម្ពញ។ 

60. កងវឹះជំនាញភាស្គបរម្ទស។ ៃិសសិតផដ្េបាៃចូ្េរមួ្ទំាងអស់ បាៃៃិោយថ្នពួកម្គ
មិ្ៃម្ច្ឹះឬម្ច្ឹះភាស្គអង់ម្គៃសតិច្តួច្។ ពួកម្គមិ្ៃអាច្អាៃ សរម្សរ ៃិង ស្គត ប់ ខណៈផដ្េឯក
ស្គរម្រៀៃភាគម្រច្ើៃគឺម្របើភាស្គអង់ម្គៃស ឬ ភាស្គបារាងំ ម្ទាឹះបីជារគែូតេ់ការបម្រងៀៃជាភាស្គ
ផខារក៏ម្ដ្ឋយ។ ធាៃ់ធារជាងម្ៃឹះម្ៅម្ទៀត គឺថ្នម្សៀវម្ៅសិកា ម្សៀវម្ៅឯកស្គរម្ោង ៃិង ឯក
ស្គរស្រស្គវរជាវម្សទើរផតទំាងអស់ គឺោៃជាភាស្គអង់ម្គៃស ឬ ភាស្គម្ែសងៗម្ទៀត។ ោៃឯកស្គរ
តិច្ណ្តស់ជាភាស្គផខារ។ ៃិសសិតពីវទិាស្គា ៃបម្ច្ចកវទិាកម្ពុជា បាៃៃិោយថ្នពួកម្គរតូវម្រៀៃ
ពីរភាស្គម្ៅម្ពេផតមួ្យ ម្ពាេគឺភាស្គអង់ម្គៃសៃិងភាស្គបារាងំ ម្បើមិ្ៃដូ្ម្ចា ឹះម្ទ ពួកម្គមិ្ៃ
អាច្ម្រៀៃទាៃ់ម្ ើយ។ ៃិសសិតទំាងអស់បាៃៃិោយថ្នពួកម្គរតូវម្រៀៃគួរភាស្គអង់ម្គៃសម្ដ្ឋយ
បង់នថៃ។ ោៃថ្នា ក់ម្រៀៃភាស្គអង់ម្គៃសបផៃាម្ខៃឹះផដ្រផដ្េរតូវបាៃែតេ់ម្ដ្ឋយសោគម្ៃិសសតិ 
ប៉ាុផៃត ថ្នា ក់ទំាងម្ៃឹះមិ្ៃោៃេកាណៈរគប់រោៃ់ ៃិងមិ្ៃម្ទៀងទាត់ម្ទ។ ច្ម្ម្ៃើយតបអាច្ម្ធវើបាៃ
មួ្យចំ្ម្ពាឹះបញ្ហា ម្ៃឹះ គឺថ្នសកេវទិាេ័យគបបែីតេ់ថ្នា ក់ម្រៀៃភាស្គអង់ម្គៃស ៃិង/ឬ ភាស្គ
បារាងំបផៃាម្ឲ្យបាៃម្ទៀងទាត់ ម្ដ្ឋយោៃែតេ់វញិ្ហញ បៃបរត។ ាម្បទពិម្ស្គធៃ៍ពីសកេវទិា
េ័យឯកជៃម្ៅរាជធាៃីភាំម្ពញ សកេវទិាេ័យខៃឹះតរម្ូវឲ្យម្ច្ឹះភាស្គអង់ម្គៃស។ ៃិសសិតរតវូ
ផតម្រៀៃច្ប់ភាស្គអង់ម្គៃសករមិ្តមួ្យ មុ្ៃម្ពេពួកម្គអាច្ចូ្េម្រៀៃសកេវទិាេ័យ។ សកេ
វទិាេ័យម្ែសងខៃឹះម្ទៀតែតេ់ការបម្រងៀៃភាស្គអង់ម្គៃសម្ដ្ឋយឥតគិតនថៃ ជូៃៃិសសតិសកេ
វទិាេ័យ ប៉ាុផៃត ពួកម្គរតវូផតម្រៀៃកម្ាវធីិភាស្គអង់ម្គៃសទូម្ៅ។ 

61. កងវឹះជំនាញកំុពយូទ័រ ៃិងជំនាញបម្ច្ចកវទិាព័ត៌ោៃពាក់ព័ៃធ។ ដូ្ច្ភាស្គបរម្ទសផដ្រ 
ៃិសសិតម្កពីម្ខតតៃិងតំបៃ់ឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេ ោា ៃឬោៃអការកម្ាកំុពយូទ័រៃិងព័ត៌ោៃវទិាតិច្
តួច្។ ភាគម្រច្ើៃនៃៃិសសតិទំាងម្ៃឹះ មិ្ៃផដ្េបាៃម្របើកំុពយូទ័រម្ទ មុ្ៃម្ពេពួកម្គចូ្េម្រៀៃម្ៅ
សកេវទិាេ័យ។ ចំ្ណុច្ម្ៃឹះ ក៏គឺបញ្ហា របឈម្មួ្យែងផដ្រសរោប់ការងារស្រស្គវរជាវ ៃិង េំ
ោត់របស់ពួកម្គ។ ជាការម្្ៃើយតបចំ្ម្ពាឹះបញ្ហា ម្ៃឹះ សកេវទិាេ័យគបបែីតេ់ថ្នា ក់បណតុ ឹះប
ណ្តត េកំុពយូទ័រៃិងព័ត៌ោៃវទិា ម្ដ្ឋយែតេ់ចំ្ម្ណឹះដ្រងជាមូ្េដ្ឋឋ ៃអំពីការម្របើកំុពយូទ័រ ៃិង
ចំ្ម្ណឹះដ្រងអំពីព័ត៌ោៃវទិា សរោប់ការងារស្រស្គវរជាវរបចំនថា។ ការែតេ់បៃទប់ម្រៀៃកំុពយូទ័រ គឺ
ោៃរបម្ោជៃ៍។ របសិៃម្បើអាច្ម្ធវើបាៃ ម្គគបបីសហរបតិបតតិការជាមួ្យរកមុ្ហ៊ាុៃឯកជៃម្ដ្ើម្បី
ែតេ់កំុពយូទ័រម្ដ្ឋយបង់រមំ្ោឹះសរោប់ៃិសសិតផដ្េច្ង់ោៃកំុពយូទ័រមួ្យម្របើ។  

62. កងវឹះការោំរទសរោប់ៃិសសតិពិការ។ ម្គក៏ម្ឃើញោៃៃិសសតិពិការែងផដ្រផដ្េសងឃរម្
ថ្នៃរងទទួេបាៃសញ្ហញ បរតសកេវទិាេ័យមួ្យ។ ោៃការតអូញផតអរថ្នសកេវទិាេ័យោៃ
បរកិាា រមិ្ៃរគប់រោៃ់សរោប់ជួយោំរទៃិសសិតពិការ ម្ពាេគឺ ជម្ណតើ រយៃត ជរោេសរោប់រម្ទឹះ



 

 

កង់ ឬបរកិាា រច្កាុ កាុងម្ពេបម្រងៀៃ។ ថាីៗម្ៃឹះ សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទភាំម្ពញកំពុងស្គងសង់ជ
ម្ណតើ រយៃតពីរម្ដ្ើម្បជួីយោំរទៃិសសតិពិការ ៃិង រគូវយ័ចំ្ណ្តស់។ ការែតេ់បរកិាា រម្រកាម្គម្រោង 
ម្ពាេគឺអម្ៃតវាសិកដ្ឋឋ ៃ បណ្តណ េ័យ ៃិង បៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍ ៃរងរតវូពិចរណ្តោ៉ាងម្៉ាត់ច្ត់អំពី
េទធភាពម្របើរបាស់បាៃម្ដ្ឋយជៃពិការរគប់របម្ភទ។ 

63. កងវឹះបៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍ទំម្ៃើបទាៃ់សម័្យ ៃិង បណ្តណ េ័យ។ ៃិសសិតក៏បាៃតអូញផតអរែងផដ្រ
អំពីកងវឹះបៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍ៃិងបរកិាា រទំម្ៃើបសរោប់ការងារពិម្ស្គធៃ៍របស់ពួកម្គ ៃិង បណ្តណ េ័យ 
ៃិង សោា រស្រស្គវរជាវ។ សកេវទិាេ័យខៃឹះមិ្ៃោៃម្សវាអីុៃធឺម្ណតម្ទ ឬ ម្សវាអីុៃធឺម្ណត
ោៃម្េបឿៃដ៏្យឺតៃិងមិ្ៃោៃម្សារភាព។ ការែតេ់បៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍ទំម្ៃើបទាៃ់សម័្យៃិងបណ្តណ
េ័យជាមួ្យម្សវាអីុៃធឺម្ណតម្េបឿៃម្េឿៃៃិងោៃម្សារភាព ៃរងម្េើកទរកចិ្តតឲ្យសិសស
ចំ្ណ្តយម្ពេកាៃ់ផតម្រច្ើៃម្េើការងារពិម្ស្គធៃ៍ ៃិង ការស្រស្គវរជាវ ផដ្េជាម្ហតុជួយផកេម្អ
គុណភាពនៃការអប់រ។ំ 

64. កងវឹះអគាិសៃី។ អគាិសៃីរតូវបាៃតត ច់្ជាញរកញាប់ ផដ្េបណ្តត េឲ្យោៃការរខំាៃកាុង
ម្ពេបម្រងៀៃ ៃិងធាៃ់ធារជាងម្ៃឹះម្ទៀត កាុងម្ពេម្ធវើកិច្ចការពិម្ស្គធៃ៍។ ៃិសសិតបាៃម្សាើសំុឲ្យ
ោៃោ៉ា សីុៃអគាិសៃីបរម្ងុមួ្យ។ 



 

 

ជំរូែ គៈ កែនការសម្ធម្ ៌

65. ផែអកម្េើេទធែេនៃការវាយតនម្ៃសម្ធម៌្ ៃិង ការពិភាកាជារកុម្ដូ្ច្ផដ្េរតូវបាៃ
អធិបាយខាងម្េើ ខាងម្រកាម្ម្ៃឹះគឺជាវធិាៃការគៃៃរឹះផដ្េរតូវបាៃែតេ់ជាអៃុស្គសៃ៍ម្ដ្ើម្បី
ម្ដ្ឋឹះស្រស្គយបញ្ហា សម្ធម៌្។  

៩. វិធានការគនៃលឹះម្ ើម្បមី្ ឹះរសាយបញ្ហា សម្ធម្៌ 

66. ម្ៅករមិ្តរកសួងអប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា អគានាយកដ្ឋឋ ៃឧតតម្សិកាចំបាច់្រតូវខិតខំ
បផៃាម្ម្ទៀតម្ដ្ើម្បីទាក់ទាញៃិសសិតម្កតំបៃ់ឆ្ងា យដ្ឋច់្ស្រសោេឲ្យបាៃកាៃ់ផតម្រច្ើៃ ម្ដ្ើម្បីសំុ
ចូ្េម្រៀៃម្ៅឧតតម្សិកា។ ប៉ាុផៃត ម្ៅករមិ្តសកេវទិាេ័យ ម្គរតវូអៃុវតតវធិាៃការគៃៃរឹះមួ្យ
ចំ្ៃួៃម្ដ្ើម្បីម្ដ្ឋឹះស្រស្គយបញ្ហា សម្ធម៌្ ៃិង ទប់ស្គេ ត់កំុឲ្យៃិសសតិម្បាឹះបង់ការសិកាម្ៅករមិ្ត
ឧតតម្សិកា។ វធិាៃការជាក់ោក់ ៃរងែតេ់អតារបម្ោជៃ៍តទ េ់ជូៃដ្េ់ៃិសសតិជួបការេំបាក ខ
ណៈផដ្េវធិាៃការទូម្ៅៃរងែតេ់អតារបម្ោជៃ៍ដ្េ់ៃិសសិតទំាងអស់។ 

៩.១. វធិាៃការជាក់ោក់ 

67. បម្ងេើៃអាោរបូករណ៍ៃិងរបបឧបតាម្ាជីវភាពអម្ៃតវាសិក។ អាោរបូករណ៍ ៃិងរបប
ឧបតាម្ាជីវភាពអម្ៃតវាសិកសរោប់សិសស ៃិសសតិ ផដ្េបាៃកំណត់ែតេ់ជូៃសរោប់សិសស ឬ
ៃិសសិតោា ក់ៗដូ្ច្ោៃផច្ងកាុងអៃុរកិតយម្េខ ១៧៤ ពំុរគប់រោៃ់ម្ទសរោប់រទរទង់ជីវភាពរស់
ម្ៅរបចំនថារបស់ពួកម្គ។ ដូ្ម្ច្ាឹះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេគួរផតគិតគូរពិចរណ្តបម្ងេើៃអាោរបូករណ៍ 
ៃិងរបបឧបតាម្ាជីវភាពទំាងបរោិណៃជារបាក់សរោប់សិសស ៃិសសិតកាុងមួ្យនាក់ កាុងមួ្យផខ 
ៃិងបម្ងេើៃភាគរយនៃសិសស ៃិសសិត ផដ្េរតូវទទួេបាៃអាោរបូករណ៍ ៃិងរបបឧបតាម្ាជីវភាព
អម្ៃតវាសិក។ 

68. ស្គងសង់ ៃិង/ឬ ជួសជុេអម្ៃតវាសិកដ្ឋឋ ៃ។ កាុងចំ្ម្ណ្តម្សកេវទិាេ័យទំាងបួៃ 
អម្ៃតវាសិកដ្ឋឋ ៃគឺជាតរម្វូការខពស់របស់ៃិសសតិ។ ជាការពិតណ្តស់ ថ្នា ក់រគប់រគងសកេវទិា
េ័យខៃឹះអាច្មិ្ៃកំណត់ចំ្ណុច្ម្ៃឹះជាអាទិភាពខពស់បំែុតរបស់ពួកម្គម្ទ។ សកេវទិាេ័យ
ភូមិ្ៃទកសិកម្ា អាច្ោៃតរម្ូវការខពស់បំែុតម្ធៀបៃរងសកេវទិាេ័យដ្នទម្ទៀត ម្ដ្ឋយស្គរទី
ាំងនៃសកេវទិាេ័យម្ៅរាជធាៃីភាំម្ពញ។ ៃិសសិតបាៃម្សាើសំុឲ្យចំ្ៃួៃៃិសសិតកាុងមួ្យបៃទប់
កំុឲ្យម្េើសពី ៤ នាក់ ៃិង សូម្ោៃបងាៃ់អនាម័្យម្ដ្ឋយផ កកាុងមួ្យបៃទប់។ បៃង់នៃអាោរ
អម្ៃតវាសិកដ្ឋឋ ៃ គបបគិីតគូរដ្េ់ការជួយោំរទជៃពិការែង។ 



 

 

69. ែតេ់ថ្នា ក់បម្រងៀៃភាស្គអង់ម្គៃស។ ថ្នា ក់បម្រងៀៃភាស្គអង់ម្គៃស គបបរីមួ្ោៃទំាងថ្នា ក់
បម្រងៀៃភាស្គអង់ម្គៃសពិម្សស ទំាងថ្នា ក់បម្រងៀៃភាស្គអង់ម្គៃសទូម្ៅ។ គម្រោងផកេម្អឧតតម្
សិកា គបបីោំរទការម្រៀបចំ្ឯកស្គរបម្រងៀៃពិម្សស ៃិង ែតេ់ការបណតុ ឹះបណ្តត េជូៃរគ។ូ ថ្នា ក់
ម្រៀៃភាស្គអង់ម្គៃសទូម្ៅ អាច្រតវូបាៃដ្ឋក់បញ្ចូ េកាុងកម្ាវធីិសិកាភាស្គអង់ម្គៃសទូម្ៅផដ្េ
ោៃម្ៅកាុងសកេវទិាេ័យ ឬ កាុងកិច្ចសហរបតិបតតិការជាមួ្យរគរឹះស្គា ៃបណតុ ឹះបណ្តត េ
ភាស្គអង់ម្គៃសដ្នទម្ទៀត។ 

70. ែតេ់ថ្នា ក់អការកម្ាកំុពយូទ័រ។ ម្គគបបីោៃថ្នា ក់ម្រៀៃទូម្ៅមួ្យសរោប់ការម្របើកម្ាវធីិ 
Microsoft Window បូកៃរងការស្រស្គវរជាវម្ដ្ឋយម្របើអីុៃធឺម្ណត។ រកមុ្គម្រោងផកេម្អឧតតម្
សិកា ៃរងជួយកំណត់តរម្ូវការ ៃិង ម្រៀបចំ្ឯកស្គរបម្រងៀៃ។  

71. បម្ងេើតកម្ាវធីិផណនំា។ កម្ាវធីិម្ៃឹះរមួ្ោៃការផណនំាទូម្ៅៃិងការផណនំាផែាក
បម្ច្ចកម្ទស ៃិង ការពិម្រោឹះម្ោបេ់ផែាកចិ្តតស្គស្តសត ក៏ដូ្ច្ជាការោំរទការបណតុ ឹះបណ្តត េ 
សរោប់ៃិសសិតផដ្េជួបការេំបាកកាុងការសិការបស់ពួកម្គ។ ផណនំាផែាកបច្ចកម្ទស អាច្
ោៃទរម្ង់ជាការចត់ឲ្យោៃៃិសសតិថ្នា ក់បរញិ្ហញ បរត បរញិ្ហញ បរតជាៃ់ខពស់ ឬ បណឌិ តឲ្យម្ធវើជាអាក
ផណនំាការសិកា។ ដូ្ច្ម្ៅសកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទភាំម្ពញផដ្រ ម្គគបបែីតេ់ទីកផៃៃងសរោប់កម្ា
វធីិម្ៃឹះ ម្ដ្ឋយោៃចត់អាកសរម្បសរម្ួេោា ក់។ 

72. ម្រៀបចំ្ទិវាតរម្ង់ទិសឆ្ងា សិំកា ៃិងទសសនាទីរកងុ។ ម្គគបបីដ្ឋក់បញ្ចូ េការតរម្ង់ទិស
ទូម្ៅអំពីបរមិ្វណសកេវទិាេ័យៃិងបរកិាា រផដ្េោៃ ការតរម្ង់ទិសអំពីរាជធាៃីភាំម្ពញ ៃិង 
ការរស់ម្ៅទីរកងុ ដំ្ម្ណើ រទសសៃកិច្ចទីរកងុម្ដ្ឋយោៃម្គាុម្ទសក៍អាជីព ៃិង ព័ត៌ោៃអំពីការងារ
មិ្ៃម្ពញម្ោ៉ាងផដ្េោៃ។ រពរតតិការណ៍តរម្ង់ទិសម្ៃឹះ គបបីរតូវម្រៀបចំ្ម្ធវើម្ៅម្ពេចប់ម្ែតើម្ឆ្ងា ំ
សិកា។ 

៩.២. វធិាៃការទូម្ៅ 

73. ែតេ់បៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍ទំម្ៃើប បរកិាា រ ៃិងសោា រម្របើរបាស់។ បៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍ៃិងបរកិាា របៃទប់
ពិម្ស្គធៃ៍ ៃិង សោា រម្របើរបាស់ គឺោៃេកាណៈចំបាច់្សរោប់កម្ាវធីិសិកាវទិាស្គស្តសត បម្ច្ចក
វទិា វសិវកម្ា ៃិង គណិតវទិា។ រគប់សកេវទិាេ័យទំាងអស់ចំបាច់្រតវូោៃបៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍
ទំម្ៃើប។ សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទភាំម្ពញ ៃិង សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទកសិកម្ា ោៃតរម្វូការ
បនាទ ៃ់ ខណៈផដ្េវទិាស្គា ៃបម្ច្ចកវទិាកម្ពុជាោក់បីដូ្ច្ជាោៃបៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍េអមួ្យ ប៉ាុផៃត 
បរកិាា រោៃេកាណៈហួសសម័្យបៃតិច្។ បៃង់នៃបរកិាា រទំាងម្ៃឹះ គបបីគិតគូរដ្េ់េទធភាពម្ធវើ
ច្េនា ៃិង ការម្របើម្ដ្ឋយជៃពិការែង។ 

74. ែតេ់បណ្តណ េ័យទំម្ៃើប។ សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទកសិកម្ា ោៃតរម្ូវការបនាទ ៃ់ ម្ធៀបៃរង



 

 

វទិាស្គា ៃបម្ច្ចកវទិាកម្ពុជា ៃិង សកេវទិាេ័យវទិាស្គស្តសតសុខភាព។ បច្ចុបបៃា សកេវទិា
េ័យភូមិ្ៃទភាំម្ពញោៃបរកិាា របណ្តណ េ័យដ៏្េអ។ បណ្តណ េ័យគបបីរតូវតភាា ប់អីុៃធឺម្ណតម្េបឿៃ
ម្េឿៃៃិងោៃម្សារភាព ម្ដ្ើម្បីអាច្ទាក់ទាញៃិសសតិកាៃ់ផតម្រច្ើៃឲ្យម្របើបណ្តណ េ័យ សរោប់
អាៃៃិងម្ធវើការស្រស្គវរជាវ។ បៃង់បណ្តណ េ័យ គបបគិីតគូរដ្េ់េទធភាពម្ធវើច្េនា ៃិង ការម្របើ
ម្ដ្ឋយជៃពិការែង។ 

75. ែតេ់បៃទប់ម្រៀៃកំុពយូទ័រ។ បៃទប់ម្រៀៃកំុពយូទ័រោៃស្រស្គប់គឺមិ្ៃរគប់រោៃ់ម្ទ។ ម្កដ្េ់ម្ពេ
ម្ៃឹះ សកេវទិាេ័យភូមិ្ៃទកសិកម្ាពំុោៃបៃទប់កំុពយូទ័រម្ទ។ ដូ្ច្បណ្តណ េ័យអញ្ច រងផដ្រ បៃទប់
ម្រៀៃកំុពយូទ័រ រតូវតភាា ប់អីុៃធឺម្ណតម្េបឿៃម្េឿៃៃិងោៃម្សារភាព ម្ហើយបៃង់គបបីសរម្ួេដ្េ់
េទធភាពម្ធវើច្េនាៃិងការម្របើម្ដ្ឋយជៃពិការ។ 

76. ការែតេ់ោ៉ា សីុៃម្ភៃើងបរម្ងុ។ ោ៉ា សីុៃម្ភៃើងគបបោីៃអាៃុភាពេាម្ផដ្េអាច្ម្របើបាៃ
សរោប់ផតបរកិាា រចំបាច់្ប៉ាុម្ណ្តណ ឹះ ដូ្ច្ជាបៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍ ៃិង បណ្តណ េ័យជាម្ដ្ើម្។ 

១០. ថវិកា 

77. ថវកិាសរោប់ការអៃុវតតវធិាៃការទំាងម្នាឹះ ៃរងរតូវឯកភាពោា រវាងធនាោរពិភពម្ោក 
ៃិង រាជរដ្ឋឋ ភិបាេកម្ពុជា ៃិង គឺជាចំ្ផណកមួ្យនៃថវកិារមួ្នៃគម្រោង។ ថវកិាម្ៃឹះរតូវម្របើ
សរោប់នថៃចំ្ណ្តយម្េើបរកិាា រៃិងម្ហដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័ៃធរបូវៃ័ត បុគាេិកអាជីព/អាកពិម្រោឹះការងារ 
ការម្រៀបចំ្របាយការណ៍អៃុម្ោម្ភាព ផដ្េរមួ្ោៃរបាយការណ៍រតួតពិៃិតយៃិងាម្ដ្ឋៃ ៃិង 
ការរបមូ្េទិៃាៃ័យ របសិៃម្បើោៃ។ ខាងម្រកាម្គឺជាារាងថវកិាផដ្េរតូវបំម្ពញម្រកាយម្ពេ
ោៃការឯកភាពោា ម្ដ្ឋយធនាោរពិភពម្ោក ៃិង រាជរដ្ឋឋ ភិបាេកម្ពុជា។ 



 

 

ារាងទី ៨:  ការបា៉ា ៃ់ស្គា ៃថវកិា 

េ.រ សកម្ាភាព/វធិាៃការម្សាើម្ ើង ចំ្ៃួៃ គិតជាដុ្ោៃ រអាម្ម្រកិ 
១ ែតេ់អាោរបូករណ៍  
២ ស្គងសង់ ៃិង/ឬ ជួសជុេអម្ៃតវាសិកដ្ឋឋ ៃ  
៣ ែតេ់ថ្នា ក់បម្រងៀៃភាស្គអង់ម្គៃស  
៤ ែតេ់ថ្នា ក់ម្រៀៃអការកម្ាកំុពយូទ័រ  
៥ បម្ងេើតកម្ាវធីិផណនំា  
៦ ម្រៀបចំ្ទិវាតរម្ង់ទិសឆ្ងា ំសិកា ៃិង ការទសសនាទីរកងុ  
៧ ែតេ់បៃទប់ពិម្ស្គធៃ៍ទំម្ៃើប ៃិងសោា រ  
៨ ែតេ់បណ្តណ េ័យទំម្ៃើប  
៩ ែតេ់បៃទប់ម្រៀៃកំុពយូទ័រ  
១០ ែតេ់ោ៉ា សីុៃម្ភៃើងបរម្ងុ  

សរបុរមួ្  

១១. ចំណាត្់ការអនុវត្ត 

78. ោៃការឯកភាពោា រវាងធនាោរ ៃិង រកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ថ្នគណៈកោា ធិការ
រគប់រគងគម្រោង (PMC) រកុម្រគប់រគងគម្រោង (PMT) ៃិង រកុម្គម្រោង (PT) ៃរងរតូវបាៃបម្ងេើត
ម្ ើង ម្ដ្ើម្បីអៃុវតតគម្រោងផកេម្អឧតតម្សិកា (HEIP)។ វាៃរងោៃការឯកភាពោា រវាងធនាោរ
ពិភពម្ោក ៃិង រកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ទាក់ទិៃៃរងចំ្ណ្តត់ការអៃុវតត។ 

79. គណៈកោា ធិការរគប់រគងគម្រោង (PMC): គណៈកោា ធិការរគប់រគងគម្រោង (PMC) គឺ
ជាស្គា ប័ៃករមិ្តខពស់បំែុតផដ្េរតូវបម្ងេើតម្ដ្ឋយរកសួងអប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិង ោៃការ
ទទួេខុសរតូវរមួ្ម្េើការរតួតពិៃិតយផែៃការយុទធស្គស្តសតអប់រ ំ ម្ដ្ើម្បីសរម្បសរម្ួេការម្រៀបចំ្
ម្ោេៃម្ោបាយ ការម្រៀបចំ្ផែៃការយុទធស្គស្តសត ៃិង កិច្ចដំ្ម្ណើ រការម្ធវើម្សច្កតីសម្រម្ច្អំពីការ
អៃុវតត។ គណៈកោា ធិការរគប់រគងគម្រោង (PMC) ោៃសោសភាពនៃថ្នា ក់ដ្រកនំារកសួងអប់រ ំ
យុវជៃ ៃិងកីឡា ផដ្េរមួ្ោៃរដ្ឋម្េខាធិការ។  ម្ដ្ឋយស្គរគណៈកោា ធិការរគប់រគងគម្រោង 
(PMC) ក៏ោៃភារកិច្ចែងផដ្រកាុងការរតតួពិៃិតយម្េើគម្រោងទំាងអស់ផដ្េោំរទថវកិាម្ដ្ឋយនដ្គូ
អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិង ចំ្ម្ពាឹះមុ្ខរច្នាសម្ព័ៃធោៃស្រស្គប់ គណៈកោា ធិការរគប់រគងគម្រោង (PMC) ៃរង
ទទួេបៃទុកម្េើៈ (ក) អៃុម័្តសកម្ាភាពរបចំឆ្ងា ំរបស់គម្រោង ផែៃការរបតិបតតិការ ៃិង វភិាជៃ៍
ថវកិា ៃិង (ខ) រតួតពិៃិតយម្ម្ើេវឌ្ឍៃភាព ៃិង អៃុម្ោម្ភាពាម្ម្ោេការណ៍ផណនំាគម្រោង
ផដ្េបាៃឯកភាពោា ។  



 

 

80. ម្ៅករមិ្តខពស់បំែុត ការម្រៀបចំ្រគប់រគងគម្រោងរតូវោៃការោំរទពីថ្នា ក់ដ្រកនំានៃ
រកសួងអប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា។ ចំ្ម្ពាឹះការម្រៀបចំ្អៃុវតតគម្រោងផដ្េដំ្ម្ណើ រការនាម្ពេ
បច្ចុបបៃា រកសួងអប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា បាៃបម្ងេើត គណៈកោា ធិការរគប់រគងគម្រោង មួ្យ 
ទទួេខុសរតូវរមួ្ម្េើការរតួតពិៃិតយផែៃការយុទធស្គស្តសតអប់រ ំ (ESP)។ គណៈកោា ធិការ
រគប់រគងគម្រោង (PMC) គឺជាអាកទទួេបៃទុករគប់វស័ិយម្ៅកាុងរកសួង ផដ្េដ្រកនំាម្ដ្ឋយ រដ្ឋ
ម្ង្គ្ៃតី រកសួងអប់រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ៃិងរដ្ឋម្េខាធិការ។ រច្នាសម្ព័ៃធរគប់រគងម្ៃឹះ រតូវបាៃ
ម្រៀបចំ្ម្ ើងកាុងម្ោេបំណងម្ដ្ើម្បីធានាថ្នទិសម្ៅម្ោេៃម្ោបាយអប់ររំតូវបាៃវភិាគរគប់
រជងុម្រជាយ ៃិងធានាថ្នម្សច្កតីសម្រម្ច្ម្ោេៃម្ោបាយនានា រតវូបាៃម្ោរពអំ ុងម្ពេអៃុ
វតត ាម្រយៈការសរម្បសរម្ួេជាទូម្ៅនៃអគានាយក។ ម្ដ្ឋយស្គរគណៈកោា ធិការរគប់រគង
គម្រោង (PMC) ក៏ោៃភារកិច្ចែងផដ្រកាុងការរតតួពិៃិតយម្េើគម្រោងទំាងអស់ ផដ្េោំរទថវកិា
ម្ដ្ឋយនដ្គូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងចំ្ម្ពាឹះមុ្ខរច្នាសម្ព័ៃធោៃស្រស្គប់ គណៈកោា ធិការរគប់រគងគម្រោង 
(PMC) ៃរងទទួេបៃទុកម្េើៈ (ក) អៃុម័្តសកម្ាភាពរបចំឆ្ងា ំរបស់គម្រោង ផែៃការរបតិបតតិការ 
ៃិងវភិាជៃ៍ថវកិា ៃិង (ខ) រតួតពិៃិតយម្ម្ើេវឌ្ឍៃភាព ៃិង អៃុម្ោម្ភាពាម្ម្ោេការណ៍
ផណនំាគម្រោងផដ្េបាៃឯកភាពោា ។ នាយកគម្រោងនៃ HEIP គឺជាសោជិករនៃ PMC កាុងការ
ែតេ់ ព័ត៌ោៃរគប់រោៃ់សរោប់ម្ធវើការសម្រម្ច្ចិ្តត។ 
 
81. ម្ៅករមិ្តសរម្បសរម្ួេគម្រោង រកុម្រគប់រគងគម្រោង (PMT) ោៃរដ្ឋម្េខាធិការ 
(ឬអៃុរដ្ឋម្េខាធិការ) ជារបធាៃ ទទួេបៃទុកអគានាយកដ្ឋឋ ៃឧតតម្សិកា។ ោត់ៃរងជានាយក
គម្រោង ផដ្េទទួេបៃទុកទូម្ៅកាុងការដ្រកនំាៃិងរគប់រគងគម្រោង ៃិងបំម្ពញមុ្ខងារជាអាក
ទំនាក់ទំៃងជាមួ្យៃរងភាា ក់ងារអភិវឌ្ឍៃ៍អៃតរជាតិ (IDA)។ អគានាយកឧតតម្សិកា គឺជាអាក
ចត់ផច្ងគម្រោង។ សោសភាពនៃរកមុ្រគប់រគងគម្រោងរមួ្ោៃតំណ្តងជាៃ់ខពស់ពីរគរឹះស្គា ៃ
ឧតតម្សិកាម្ោេម្ៅ,  គណៈកោា ធិការទទួេស្គា េ់គុណភាពអប់រ ំ (ACC), ៃិងអគានាយក
ដ្ឋឋ ៃឧតតម្សិកា (DGHE)។ រកុម្ម្ៃឹះៃរងទទួេបៃទុក (a) រតតួពិៃិតយការអៃុវតតគម្រោងជាទូម្ៅ 
ៃិងការម្ោរពម្ៅាម្ម្ោេបំណងនៃគម្រោង, (b) រតតួពិៃិតយការងាររបតិបតតិរបចំនថាៃិង
ទំនាក់ទំៃងជាមួ្យរកមុ្ការងារគម្រោងនៃរគរឹះស្គា ៃឧតតម្សិកាៃិមួ្យៗចំ្ម្ពាឹះរគប់ការងារ
របតិបតតិទំាងអស់, (c) រតតួពិៃិតយការរគប់រគងហិរញ្ញវតាុៃិងេទធកម្ា, (d) ការអៃុញ្ហញ ត ៃិងការ
យេ់រពម្ម្េើគណៃីចំបាច់្នានា ៃិងរបាយការណ៍, (e) ធានាឲ្យបាៃថ្នេ័កាខ័ណឌ សវៃកម្ា
គម្រោងរតូវបាៃបំម្ពញ, (f) ឯកភាពម្េើរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពរបចំរតីោស ៃិងផែៃការេទធ
កម្ា, (g) ម្ធវើការាម្ដ្ឋៃវឌ្ឍៃភាពរបចំរតីោសនៃគម្រោងម្ោេម្ៅ, (h) រតតួពិៃិតយាម្ដ្ឋៃ
ៃិងវាយតនម្ៃគម្រោង, (i) ពិៃិតយម្ម្ើេផែៃការរបតិបតតិការរបចំឆ្ងា ំ ម្ដ្ឋយែតេ់អៃុស្គសៃ៍ឯក
ភាពឬមិ្ៃឯកភាពជូៃនាយកគម្រោង, (j) ពិៃិតយម្ម្ើេកម្ាវធីិនៃការងារសីុវេី ៃិង (k) ធានា
អៃុម្ោម្ភាពម្ៅាម្ម្ោេៃម្ោបាយកិច្ចការពារសុវតាិភាព។ 
82. រច្នាសម្ព័ៃធរគប់រគង។ រកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា/PMCៃរងធានាកិច្ចសរម្បសរម្ួេ



 

 

ៃិងសហការោ៉ាងជិតសាិទធជាមួ្យអាកអៃុវតតគម្រោង ៃិងស្គា ប័ៃនៃរាជរដ្ឋឋ ភិបាេផដ្េពាក់ព័ៃធ 
(រមួ្ោៃរកសួងម្សដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវតាុ, រកសួងកសិកម្ា រកុាា របោញ់ៃិងម្ៃស្គទ ៃិងរកសួងសុ
ខាភិបាេ) រពម្ទំាង បុគាេៃិងអងាភាពម្ែសងម្ទៀតពាក់ព័ៃធជាមួ្យគម្រោង រពម្ទំាងម្ធវើការរាយ
ការណ៍អំពីវឌ្ឍៃភាពគម្រោងជូៃដ្េ់ IDA ៃិងស្គា ប័ៃនានារបស់RGC។ 
 
83. ការម្ធវើរបាយការណ៍ៃិងរតតួពិៃិតយ។ រកុម្ការងារគម្រោងម្ៅរគរឹះស្គា ៃឧតតម្សិកាៃរង
ម្ធវើរបាយការណ៍ជូៃម្ៅម្ៅរកសួងនៃផខសបម្ណ្តត យរបស់ខៃួៃ, MoEYS, MEF, MAFF, ៃិងMoH 
អំពីការរតតួពិៃិតយជាទូម្ៅ ៃិងជូៃដ្េ់រកមុ្រគប់រគងគម្រោងម្ដ្ើម្បីជាព័ត៌ោៃ ផដ្េម្ៅទីបំែុត
ៃរងរាយការណ៍ជូៃរកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា។ ម្ដ្ើម្បីធានាថ្នគម្រោងបាៃអៃុវតតម្ដ្ឋយោៃ
ការចូ្េរមួ្ម្ពញម្េញៃិងោ៉ាងជិតសាិទធរវាង PMT ៃិង រកុម្ការងារគម្រោង (PT) ៃិងរវាង
រកសួងនៃផខសបម្ណ្តត យៃិង PTs ម្ៅ HEIs ម្នាឹះៃរងរតូវអៃុវតតការចុ្ឹះម្ៅពិៃិតយម្ម្ើេជាម្ទៀង
ទាត់ម្ៅទីវាេៃិងម្រៀបចំ្សិកាា ស្គោម្ដ្ឋយអាករគប់រគង PMT/PT, បុគាេិក ៃិងអាកជំនាញការ
ម្ពញមួ្យឆ្ងា ំ។ IDA ៃរងដ្រកនំាម្បសកកម្ារតួតពិៃិតយោ៉ាងម្ោច្ណ្តស់ឲ្យបាៃម្រៀងរាេ់
របំាមួ្យផខ ជាញរកញាប់ម្ៅការដ្ឋឋ ៃម្ដ្ឋយោៃការោំរទពីរកមុ្ការងារគម្រោងម្ៅទីវាេ។ ការ
រតតួពិៃិតយពាក់កណ្តត េគម្រោង ៃរងម្ធវើម្ ើងនាអំ ុងម្ពេពីរឆ្ងា ំកៃៃឹះចប់ពីម្ពេអៃុវតតគម្រោ
ង។  

84. រគរឹះស្គា ៃៃីមួ្យៗ ក៏ៃរងផតងាំងែងផដ្រៃូវជៃបម្ងាា េសម្ធម៌្មួ្យរបូ ផដ្េៃរងទទួេ
បៃទុកម្េើការអៃុវតតការងារាម្ដ្ឋៃម្េើសកម្ាភាពនានា ផដ្េរតវូបាៃម្េើកម្ ើងម្ៅកាុង
ផែៃការសកម្ាភាពសម្ធម៌្ ៃិងការរាយការណ៍អំពីការអៃុវតតពួកម្គ។ របម្សើរបំែុត ម្បើជៃ
បម្ងាា េសម្ធម៌្ម្ៃឹះគឺជាស្គស្តស្គត ចរយ ឬ ម្ង្គ្ៃតីរដ្ឋបាេសកេវទិាេ័យ។ 

១២. ការតាម្ ន និង វាយត្ម្ម្ៃ  

85. ការាម្ដ្ឋៃៃិងការវាយតនម្ៃ (M&E) រតវូបាៃម្រោងថ្នៃរងរមួ្ោៃរកបខ័ណឌ េទធែេ 
ៃិង ផែៃការាម្ដ្ឋៃមួ្យ ផដ្េរតវូបាៃឯកភាពោា កាុងអំ ុងម្ពេវាយតនម្ៃសមិ្ទធិគម្រោង។ 
រកបខ័ណឌ ម្ៃឹះ ៃរងែតេ់ការបញ្ហា ក់ដ៏្ច្ាស់មួ្យអំពីម្ោេម្ៅអភិវឌ្ឍៃ៍គម្រោង ៃិង សូច្នាករ
េទធែេជាក់ោក់សរោប់សោសភាគៃីមួ្យៗនៃសោសភាគគម្រោង។ ពាក់ព័ៃធៃរងសូច្នា
ករៃីមួ្យៗនៃសូច្នាករេទធែេទំាងម្ៃឹះ ៃរងគឺជាផខសបនាទ ត់ម្ោេផដ្េម្គបាៃឯកភាពោា  
សរោប់ឆ្ងា ំ ២០១៦/២០១៧ តនម្ៃម្ោេម្ៅសរោប់ឆ្ងា ំៃីមួ្យៗនៃការអៃុវតតគម្រោង ៃិង ការ
ពិពណ៌នាដ៏្ច្ាស់ោស់មួ្យអំពីការរបមូ្េទិៃាៃ័យ ៃិង របាយការណ៍ផដ្េចំបាច់្សរោប់ោំ
រទការងារាម្ដ្ឋៃៃិងវាយតនម្ៃគម្រោង។ 

86. ម្ដ្ើម្បីអៃុវតតផែៃការាម្ដ្ឋៃៃិងវាយតនម្ៃ រកមុ្ការងាសម្ភាគៃីមួ្យៗៃរងទទួេបៃទុក



 

 

ម្េើការាម្ដ្ឋៃរគប់សកម្ាភាពពាក់ព័ៃធទំាងអស់ ការរបមូ្េទិៃាៃ័យ ៃិង ការម្រៀបចំ្ទិៃាៃ័យ។ 
ាម្ការចំបាច់្ រគរឹះស្គា ៃឧតតម្សិកាៃីមួ្យៗៃរងចត់ឲ្យោៃម្ង្គ្ៃតីាម្ដ្ឋៃៃិងវាយតនម្ៃមួ្យរបូ 
ម្ដ្ើម្បីសរម្បសរម្ួេការងារាម្ដ្ឋៃ ៃិង ការរបមូ្េទិៃាៃ័យពីរគរឹះស្គា ៃម្នាឹះ។ បនាទ ប់ម្ក 
ទិៃាៃ័យផដ្េបាៃម្រៀបចំ្ម្ហើយ ៃរងរតូវម្ែញើជូៃអងាភាពកណ្តត េាម្ដ្ឋៃៃិងវាយតនម្ៃគម្រោង
មួ្យផដ្េរតវូបាៃបម្ងេើតម្ដ្ឋយនាយកដ្ឋឋ ៃឧតតម្សិកា ជាផែាកមួ្យនៃរកមុ្សរម្បសរម្ួេ
គម្រោង។ អងាភាពនាយកដ្ឋឋ ៃឧតតម្សិកាម្ៃឹះ ៃរងវភិាគទិៃាៃ័យផដ្េបាៃទទួេ ៃិង ម្ធវើការ
ជាមួ្យរកមុ្សោសភាគ ម្ដ្ើម្បីម្របើេទធែេៃិងអៃុស្គសៃ៍ម្ដ្ើម្បីផកេម្អការអៃុវតតគម្រោង ៃិង 
េទធែេរពំរង។ អៃុស្គសៃ៍ទំាងម្ៃឹះ ៃរងរតូវបាៃបញ្ាូ ៃម្ៅឲ្យរគរឹះស្គា ៃៃីមួ្យៗនៃរគរឹះស្គា ៃ
គម្រោង នាយកដ្ឋឋ ៃឧតតម្សិកា ៃិង សោគម្អភិវឌ្ឍៃ៍អៃតរជាតិ (IDA) សរោប់ការពិចរណ្ត
បផៃាម្ ៃិងការអៃុវតត។ 

87. ម្ដ្ើម្បីវាស់េទធែេសរោប់ៃិសសតិជួបការេំបាក ការសិកាអំពីៃិសសតិផដ្េបាៃ
បញ្ច ប់ការសិកា ផដ្េរតវូោំរទថវកិាម្រកាម្សោសភាគរង ១.៣ គបបីដ្ឋក់បញ្ចូ េេទធែេ
ផដ្េរតូវបាៃផបងផច្កាម្ម្យៃឌ័្រ ពិការភាព ម្ខតតកំម្ណើ ត ៃិង ជាតិពៃធ។ 

១២.១. ចំ្ណ្តត់ការម្ដ្ើម្បបីៃតការពិម្រោឹះម្ោបេ់ម្ដ្ឋយម្សរ ីជាមុ្ៃ ៃិងម្ដ្ឋយោៃព័ត៌ោៃរគប់
រោៃ់ 

88. ម្ៅថ្នា ក់ស្គា ប័ៃ ការពិភាកាជារកមុ្ (FGD) របចំឆ្ងា ំ ៃរងរតូវបាៃម្ធវើជាមួ្យៃិសសតិម្ោេ
ម្ៅ ម្ដ្ើម្បពិីភាកាអំពីបញ្ហា របឈម្របស់ពួកម្គ ៃិង រឹិះរកវធិាៃការសម្ស្រសបម្ដ្ើម្បីោំរទពួក
ម្គ។ សូម្ែតេ់អៃុស្គសៃ៍សូម្ម្ធវើការពិភាកាជារកមុ្ ោ៉ាងម្ោច្ណ្តស់ ឲ្យបាៃពីរដ្ងកាុងមួ្យ
ឆ្ងា ំសិកា។ ការម្រៀបចំ្ការពិភាកាជារកុម្ម្ៃឹះ ៃរងគឺជាការទទួេខុសរតូវរបស់ជៃបម្ងាា េសម្
ធម៌្។ 

១២.២. ចំ្ណ្តត់ការម្ដ្ើម្បមី្ដ្ឋឹះស្រស្គយបណតរ ងតវា៉ា  

89. កាុងករណីផដ្េៃិសសតិជួបការេំបាកយេ់ថ្ន ពួកម្គមិ្ៃទទួេបាៃសកម្ាភាពរបស់
គម្រោងរបកបម្ដ្ឋយសម្ធម៌្ ម្នាឹះពួកម្គអាច្ែតេ់ម្តិផកេម្អជូៃដ្េ់ជៃបម្ងាា េសម្ធម៌្ម្ៅ
ាម្រគរឹះស្គា ៃៃីមួ្យៗ។ ជៃបម្ងាា េម្នាឹះ គបបីពាោម្ម្ដ្ឋឹះស្រស្គយបញ្ហា ផដ្េបាៃម្េើកម្ ើង
ម្នាឹះកាុងរយៈម្ពេ ១ សបាត ហ៍។ របសិៃម្បើពួកម្គយេ់ថ្នពួកម្គមិ្ៃអាច្ម្ដ្ឋឹះស្រស្គយបាៃកាុងរ
យៈម្ពេម្ៃឹះម្ទ ពួកម្គគបបីម្កាឹះរបជំុជាមួ្យតំណ្តងមួ្យរបូនៃស្គស្តស្គត ចរយ រដ្ឋបាេរគរឹះស្គា ៃ 
ៃិង តំណ្តងនៃស្គា ប័ៃៃិសសិត ាម្ការយេ់រពម្របស់ៃិសសតិរងការប៉ាឹះពាេ់ម្នាឹះ។ របសិៃម្បើ
ៃីតិវធីិម្ៃឹះ មិ្ៃម្ដ្ឋឹះស្រស្គយបណតរ ងជាទីោប់ចិ្តតរបស់ៃិសសិតម្នាឹះម្ទ បណតរ ងម្នាឹះគបបីរតូវម្េើក



 

 

ជូៃរកមុ្រគប់រគងគម្រោង។ ជៃបម្ងាា េសម្ធម៌្ គបបីរកាទុកឯកស្គរោយេ័កាណ៍អកសរនៃ
ម្តិផកេម្អទំាងអស់ផដ្េបាៃទទួេ ៃិង រម្បៀបផដ្េម្តិផកេម្អទំាងម្នាឹះរតវូបាៃម្្ៃើយតប។  



 

 

ឧបសម្ព័នធ 

 


