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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

របាយការណ៍នេះ គឺជាឯកសារនបាះពុម្ពផ្សាយឯករាជ្យមួយ នរៀបចំនោយអង្គការយូនណស្ូ ក្ុងនាមតំណាងឱ្យសហគមេ៍
អេ្ដរជាតិ។ របាយការណ៍នេះ គឺជាលទ្ធផ្លនេការសហការគ្្រវាងសមាជិករបស់កករុមនរៀបចំរបាយការណ៍ ជាមួយេឹង 
មេុស្សជានកចើេនាក់នផ្្សងនទៀត ក៏ដូចជាជាមួយេឹងទើភ្្ក់ងារ សាថា ប័េ េិងរោឋា ភិបាលជានកចើេ។ 

ការនកបើន ម្ ះ េិងមុខតំណណង េិងការបងាហា ញពើសមាភា រ/ឯកសារនានា នៅក្ុងឯកសារនបាះពុម្ពផ្សាយនេះ មិេណមេមាេេ័យ
ថាជាការសណម្ដងពើការយល់ន�ើញអ្ើមួយរបស់យូនណស្ូអំពើសាថា េភ្ពចបាប់របស់កបនទស ណដេដើ ទើកករុង ឬតំបេ់ ណាមួយ 
ឬអាជាញា ធររបស់កបនទស ណដេដើ ទើកករុង ឬតំបេ់ននាះ ឬពាក់ព័េ្ធជាមួយេឹងការកំណត់កពំកបទល់ណដេរបស់ កបនទស ណដេដើ 
ទើកករុង ឬតំបេ់ននាះន�ើយ។ 

កករុមនរៀបចំរបាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនលើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ ជាអ្កទទួលខុសកតរូវនលើការនកជើសនរ ើស 
េិងការបងាហា ញពើព័ត៌មាេនានា េិងនលើទស្សេៈយល់ន�ើញនានា នៅក្ុងនសៀវនៅនេះ ណដលមិេចាបំាច់ជាទស្សេៈយល់
ន�ើញរបស់យូនណស្ូន�ើយ េិងពំុតកមរូវឱ្យយូនណស្ូមាេកាតព្កិច្ចអ្ើននាះណដរ។ កបធាេកករុមការងារនេះ គឺជាអ្កទទួល

 ខុសកតរូវជារមួនលើគំេិត េិងទស្សេៈយល់ន�ើញ នៅក្ុងរបាយការណ៍នេះ។

របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនលើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ គឺជាឯកសារនបាះពុម្ពផ្សាយឯករាជ្យកបចាឆ្ំ្។ំ 
ការនបាះពុម្ពផ្សាយឯកសារនេះនធ្ើន�ើង នកកាមការសកមបសកមរួល េិងនោយមាេការគ្កំទពើយូនណស្ូ។ 

កករុមនរៀបចំរបាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនលើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្
កបធាេ ៖ Aaron Benavot

Manos Antoninis, Ashley Baldwin, Madeleine Barry, Nicole Bella, Nihan Köseleci Blanchy, 
Emeline Brylinski, Erin Chemery, Marcos Delprato, Joanna Härmä, Cornelia Hauke, Glen 

Hertelendy, Catherine Jere, Andrew Johnston, Priyadarshani Joshi, Helen Longlands, Leila 
Loupis, Giorgia Magni, Alasdair McWilliam, Anissa Mechtar, Claudine Mukizwa, David Post, 
Judith Randrianatoavina, Kate Redman, Maria Rojnov, Martina Simeti, Emily Subden, Felix 

Zimmermann េិង Asma Zubairi.

សមាជិកកករុមការងារកេ្លងមក
នយើងខញាុ ំសូមណ្្លងអំណរគុណដល់កបធាេ េិងសមាជិកកករុមការងារនរៀបចំរបាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកល

 
កេ្លងមក ណដលបាេរមួចំណណកដ៏មាេតនម្លចំនពាះការនរៀបចំរបាយការណ៍នេះ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០២ មក។     

សូមណ្្លងអំណរគុណដល់អតើតកបធាេកករុមការងារ ណដលមាេដូចជា Nicholas Burnett, Christopher 
Colclough, Pauline Rose េិង Kevin Watkins េិងចំនពាះ អតើតសមាជិករបស់កករុមការងារ ដូចជា Carlos 

Aggio, Kwame Akyeampong, Samer Al-Samarrai, Marc Philippe Boua Liebnitz, Mariela 
Buonomo, Lene Buchert, Fadila Caillaud, Stuart Cameron, Vittoria Cavicchioni, Mariana 

Cifuentes-Montoya, Alison Clayson, Hans Cosson-Eide, Roser Cusso, Valérie Djioze, Simon 
Ellis, Ana Font-Giner, Jude Fransman, Catherine Ginisty, Cynthia Guttman, Anna Haas, 
Elizabeth Heen, Julia Heiss, Keith Hinchliffe, Diederick de Jongh, Alison Kennedy, Léna 

Krichewsky, François Leclercq, Elise Legault, Agneta Lind, Anaïs Loizillon, Patrick 
Montjourides, Karen Moore, Albert Motivans, Hilaire Mputu, Michelle J. Neuman, Delphine 

Nsengimana, Banday Nzomini, Steve Packer, Ulrika Peppler Barry, Michelle Phillips, Liliane 
Phuong, Pascale Pinceau, Paula Razquin, Isabelle Reullon, Riho Sakurai, Marisol Sanjines, 

Yusuf Sayed, Sophie Schlondorff, Céline Steer, Ramya Subrahmanian,Ikuko Suzuki, Jan Van 
Ravens, Suhad Varin, Peter Wallet េិង Edna Yahil។
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

សកមាប់ព័ត៌មាេបណេថាម សូមទាក់ទង ៖
កករុមនរៀបចំរបាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនលើ
ការអប់រ ំសកមាប់ទាងំអស់គ្្ 
c/o UNESCO, 7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
Email: efareport@unesco.org
Tel.: +33 1 45 68 07 41
www.efareport.unesco.org
efareport.wordpress.com

កំហុស ឬការមិេបាេបញ្ចូ លព័ត៌មាេអ្ើមួយ 
ណដលកតរូវបាេរកន�ើញ នកកាយនពលនបាះពុម្ព 
េឹងកតរូវណកតកមរូវនៅក្ុងឯកសារអេឡាញ 
ណដលអាចរកបាេ ក្ុងនគហទំព័រ
www.efareport.unesco.org

របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនលើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ 
ណដលនចញផ្សាយកេ្លងមក
២០១៣/១៤ ការបនកងៀេ េិងនរៀេ ៖ សនកមចឱ្យបាេេូវ 

គុណភ្ពសកមាប់ទាងំអស់គ្្
២០១២ យុវជេ េិងជំនាញ ៖ ណកបកា្ល យការអប់រឱំ្យនៅ 

ជាការងារ
២០១១ វបិត្ដិលាក់មុខ ៖ ជនមា្ល ះកបោប់អាវុធ េិង 

ការអប់រ ំ
២០១០  ការផ្្ដល់នសវាដល់កករុមជួបការលំបាក
២០០៩ ការជំេះបញ្ហា វសិមភ្ព ៖ 

នហតុអ្ើបាេជាអភិបាលកិច្ចមាេ សារៈសំខាេ់
២០០៨ ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ កតឹមឆ្្ ំ២០១៥ ៖ 

នតើនយើងអាចសនកមចបាេណដរឬនទ?
២០០៧ មូលោឋា េកគឹះរងឹមា ំ៖ ការគ្ពំារ េិងអប់រ ំ

កុមារតូច
២០០៦ អក្ខរកមមសកមាប់ជើវតិ
២០០៥ ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ ៖ លក្ខខណ្ឌ  

តកមរូវខាងគុណភ្ព
២០០៣/៤ នយេឌ័រ េិងការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ ៖ 

ការនលាតន ្្ល ះនឆ្្ព ះ នៅរកសមភ្ព
២០០២ ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ ៖ នតើពិភពនលាក 

នេះកំពុងសថាិតនលើផ្្លូវកតរូវឬ?

វាយអតថាបទនោយ UNESCO
រចនាកកាហ្ចិនោយ FHI 360
នរៀបចំប្លង់ឯកសាររមួនោយ FHI 360 

រូប្តកគបមុខពើន្្ងនៅសា្ដ  ំ៖  Karel Prinsloo, Mey Meng, 
UNICEF/
NYHQ2004-0991/Pirozzi, Nguyen Thanh Tuan, UNICEF/
NYHQ2005-
1176/LeMoyne, Magali Corouge, Benavot, Eva-Lotta Jans-
son, BRAC/
ShehzadNoorani, UNICEF/NYHQ2005-1194/LeMoyne, 
Karel Prinsloo,
Magali Corouge, Tutu Mani Chakma, Benavot, Amima 
Sayeed

mailto:efareport@unesco.org
http://www.efareport.unesco.org
http://www.efareport.unesco.org
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

អារម្ភកថា
នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០០ នាឯនវទិកាអប់រពិំភពនលាក ក្ុងទើកករុងោកា កបនទសនសនណហ្្គ ល់ 

រោឋា ភិបាលមកពើ កបនទសចំេួេ ១៦៤ បាេឯកភ្ពនលើកកបខ័ណ្ឌ សកមមភ្ពោកា នកកាមកបធាេបទ 
ការអប់រសំកមាប់ ទាងំអស់គ្្ ៖ ការបំនពញេូវការនប្ដជាញា ចិត្ដរមួគ្្របស់ នយើង នោយបាេោក់នចញេូវ
រនបៀបវារៈកបកបនោយមហចិ្ឆតាមួយ នដើម្ើសនកមចនគ្លនៅចំេួេ ៦ កតឹមឆ្្ ំ២០១៥។ ជាការន្្លើយ 
តប យូនណស្ូបាេផ្្ដួចនផ្្ដើមឱ្យមាេរបាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនលើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់
គ្្នេះន�ើង ក្ុងនគ្លបំណងពិេិត្យតាមោេនលើវឌ្ឍេភ្ពណដលសនកមចបាេរនំលចឱ្យន�ើញពើ 
គមា្ល តណដលនៅនសសសល់ េិងផ្្ដល់អេុសាសេ៍សកមាប់រនបៀបវារៈ នេការអភិវឌ្ឍកបកបនោយ 
ចើរភ្ពជាសកល ណដលេឹងកតរូវនរៀបចំន�ើង នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១៥។ 

ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក មាេការសនកមចបាេេូវវឌ្ឍេភ្ពយ៉ា ងធំនធង ក្ុងពិភពនលាក 
ទាងំមូល ប៉ាុណេ្ដនយើងនៅមិេទាេ់ នៅដល់នគ្លនៅរបស់នយើងនៅន�ើយ។ នបើនទាះបើជាមាេកិច្ចខិតខំ
កបឹងណកបងកគប់ណបបយ៉ា ងពើសំណាក់រោឋា ភិបាល សង្គមសុើវលិ េិងសហគមេ៍អេ្ដរជាតិយ៉ា ងណា 
ក៏នោយ ពិភពនលាកទាងំមូលនៅណតមិេទាេ់សនកមចបាេេូវការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្។ 

អ្ើណដលជាចំណុចវជិ្ផមាេននាះគឺ ចំេួេកុមារ េិងនកមងជំទង់នករៅសាលា បាេ្យចុះជិតពាក់ 
កណា្ដ ល ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក។ មាេកុមារកបមាណជា ៣៤ លាេនាក់នទៀត ណដលបាេ 
ចូលនរៀេនៅសាលា នោយសារណតមាេការសនកមចបាេេូវវឌ្ឍេភ្ពកាេ់ណតឆ្ប់រហ័ស ចាប់តាងំពើ 
នវទិកានៅទើកករុងោកាមក។ មាេការសនកមចេូវវឌ្ឍេភ្ពធំជាងនគ ខាងយុគភ្ពនយេឌ័រ 
ជាពិនសស នៅកកមិតបឋមសិកសា នបើនទាះបើជាគមា្ល តនយេឌ័រ នៅណតបេ្ដមាេ នៅក្ុង 
កបនទសជិតមួយភ្គើ នេកបនទសណដលមាេទិេ្េ័យក៏នោយ។ រោឋា ភិបាលក៏បាេបនង្ើេកិច្ចខិតខំកបឹង
ណកបង នដើម្ើវាស់ណវងលទ្ធផ្លសិកសា តាមរយៈការវាយតនម្លកកមិតជាតិផ្ង េិងកកមិតអេ្ដរជាតិផ្ង 
នដើម្ើធានាថា កុមារកគប់រូបពិតជាបាេទទួលការអប់រកំបកបនោយគុណភ្ព ដូចណដលបាេសេយា 
ចំនពាះពួកនគ។ 

នបើនទាះជាមាេការសនកមចេូវវឌ្ឍេភ្ពទាងំនេះក៏នោយ ការពិេិត្យតាមោេ ១៥ ឆ្្កំេ្លងមក 
បងាហា ញលទ្ធផ្លគួរឱ្យកពរួយបារមភា។ 

នៅទូទាងំសកលនលាកទាងំមូល នៅមាេកុមារនករៅសាលា ៥៨ លាេនាក់នទៀត េិងមាេ 
កុមារកបមាណជា ១០០ លាេនាក់ ណដលមិេបាេនរៀេចប់បឋមសិកសា។ វសិមភ្ពក្ុងវសិ័យអប់រ ំ
មាេការនកើេន�ើង នោយអ្កណដលកកើកក េិងជួបការលំបាកជាងនគ គឺជាអ្ករងបេ្ុកធ្ងេ់ធ្ងរជាងនគ។ 
លទ្ធភ្ពណដលកុមារកកើកកជាងនគក្ុងពិភពនលាក មិេបាេនៅនរៀេនៅសាលានរៀេ មាេនកចើេជាង

 
កុមារណដលមាេជើវភ្ពធូរធាជាងនគក្ុងពិភពនលាក ៤ ដង នហើយលទ្ធភ្ពមិេបាេនរៀេចប់សាលា
បឋមសិកសាវញិគឺ ៥ ដង។ ជនមា្ល ះ នៅណតជាឧបសគ្គយ៉ា ងកជាលនករៅ នោយកុមារនករៅសាលា 
រស់នៅក្ុងតំបេ់មាេជនមា្ល ះ មាេភ្គរយខ្ពស់ េិងកាេ់ណតធំនៅៗ។ ជារមួ ការនរៀេសូកតណដលមាេ 
គុណភ្ពទាបនៅកកមិតបឋមសិកសា នៅណតនធ្ើឱ្យកុមាររាប់លាេនាក់កតរូវបញ្ចប់ការសិកសា នោយពំុមាេ 
ជំនាញជាមូលោឋា េ។ 
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

នលើសពើនេះ ការអប់រនំៅណតទទួលបាេ្វកិាមិេកគប់។ រោឋា ភិបាលជានកចើេបាេបនង្ើេចំណាយ
របស់ខ្លួេ ប៉ាុណេ្ដមាេរោឋា ភិបាលណតមួយចំេួេតូចប៉ាុនណាណ ះណដលចាត់ទុកវសិ័យអប់រ ំ ថាជាវសិ័យ 
អាទិភ្ព នៅក្ុង្វកិាជាតិរបស់ខ្លួេ នហើយរោឋា ភិបាលភ្គនកចើេវភិ្ជេ៍្វកិាក្ុងកកមិតទាបជាង 
២០% ណដលចាបំាច់ សកមាប់ភ្្ផ ប់គមា្ល ត្វកិានេះ។ រូបភ្ពនេះ គឺកសនដៀងគ្្ជាមួយេឹងអ្កផ្្ដល់ 
ជំេួយណដរ ណដលនកកាយនពលបាេបនង្ើេ្វកិាជំេួយរបស់ខ្លួេដំបូងៗរចួមក ចាប់ពើឆ្្ ំ២០១០ មក 
ណបរជាកាត់បេថាយជំេួយសកមាប់ការអប់រវំញិ នហើយមិេបាេផ្្ដល់អាទិភ្ពឱ្យបាេកគប់កគ្េ់ដល ់
កបនទស ណដលមាេតកមរូវការ្វកិានកចើេជាងនគន�ើយ។ 

របាយការណ៍នេះកបមូលផ្្ដុ ំបទពិនសាធេ៍ដូចនរៀបរាប់ខាងនលើនេះ នដើម្ើផ្្ដល់អេុសាសេ៍មុត 
កសរួចអំពើទើកណេ្លងរបស់ការអប់រ ំ នៅក្ុងរនបៀបវារៈអភិវឌ្ឍេ៍កបកបនោយចើរភ្ពជាសកលនា

 
នពលអនាគត។ នមនរៀេទាងំនេះបងាហា ញយ៉ា ងចបាស់លាស់។ ចំណុចនៅអប់រ ំ្ មើ កតរូវណតមាេ 
លក្ខណៈជាក់លាក់ ពាក់ព័េ្ធ េិងអាចវាស់ណវងបាេ។ កករុមណដលពំុមាេឱកាសជួបការលំបាក 
ពិបាកនៅដល់ េិងនៅ មិេទាេ់មាេសិទ្ធិទទួលបាេការអប់រ ំកតរូវណតជាអាទិភ្ព។ ចាបំាច់កតរូវណតមាេ 
ការអេុវត្ដសកមមភ្ពឱ្យបាេកាេ់ណតខា្ល ងំកា្ល ពាក់ព័េ្ធេឹងការផ្្ដល់្វកិានេះ ពើកគប់ភ្គើពាក់ព័េ្ធ 
ទាងំអស់។ ខណៈនពលណដលចំណាយមួយភ្គធំកតរូវរា៉ា ប់រងនោយរោឋា ភិបាល សហគមេ៍អេ្ដរជាតិ 
កតរូវណតកបឹងណកបងបណេថាមនទៀត នដើម្ើធានាេិរេ្ដរភ្ព េិងបនង្ើេការផ្្ដល់ជំេួយដល់វសិ័យអប់រ ំ
ជាពិនសស នៅតាមកបនទស ណដលមាេចំណូលទាប េិងចំណូលមធ្យមកកមិតទាប ណដលមាេ 
តកមរូវការនកចើេជាងនគ។ រនបៀបវារៈនានពលអនាគត ក៏កតរូវការឱ្យមាេការពិេិត្យតាមោេឱ្យបាេ 
ខា្ល ងំកា្ល ក្ុងកកមិតមិេធា្ល ប់មាេកេ្លងមក ដូចជា ការកបមូលការវភិ្គ េិងការផ្្សព្ផ្សាយទិេ្េ័យ 
ជានដើម នដើម្ើទាមទារឱ្យរាល់អ្កពាក់ព័េ្ធទាងំអស់មាេគណនេយ្យភ្ព។ 

នៅក្ុងអំ�ុងនពល្េនៅរកឆ្្ ំ ២០១៥ នេះ របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនលើការ
 អប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ បំនពញតួនាទើនាមុំខ នៅក្ុងការផ្្ដល់ការគ្កំទដល់កបនទសនានា 

តាមរយៈការផ្្ដល់ការវាយតនម្ល េិងការវភិ្គនោយឈរនលើមូលោឋា េរងឹមា ំ នដើម្ើជួយសកមរួលដល់
ការតាក់ណតងនគ្លេនយបាយ េិងអាចយកនៅនកបើកបាស់ជាឧបករណ៍តស៊ូមតិកបកបនោយ 
អាេុភ្ព សកមាប់រោឋា ភិបាល េិងសង្គមសុើវលិ។ តួនាទើនេះនៅណតបេ្ដនទៀត ខណៈនពលណដលនយើង
ងាកមកអេុវត្ដនគ្លនៅអភិវឌ្ឍេ៍កបកបនោយចើរភ្ព្មើ។ នកកាយឆ្្ ំ ២០១៥ របាយការណ៍ទាងំ
នេះេឹងបេ្ដផ្្ដល់សំន�ងឯករាជ្យ ណដលអាចនជឿទុកចិត្ដបាេអំពើសាថា េភ្ពនេ ការអប់រសំកល  
តាមរយៈការផ្្ដល់េូវអេុសាសេ៍ដ៏មាេកបនយជេ៍ដល់កគប់កបនទស េិងនដគូទាងំអស់។

ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក មាេការសនកមចបាេេូវសមិទ្ធផ្លជានកចើេ - នយើងចាបំាច់កតរូវ 
នធ្ើការងារយ៉ា ងនកចើេណ្មនទៀត នដើម្ើធានាឱ្យមាេការអប់រកំបកបនោយគុណភ្ព េិងការនរៀេសូកត 
នពញមួយជើវតិ សកមាប់ទាងំអស់គ្្។ ពំុមាេការវេិិនយគនលើសិទ្ធិមេុស្ស េិងនសចក្ដើន្្ល្្ូររបស់

 មេុស្សអ្ើណដលមាេអាេុភ្ពជាង ឬផ្្ដល់ផ្លយូរអណង្ងជាងការវេិិនយគនលើបរយិប័េ្សង្គម (ការ
គិតគូរពើទាងំអស់គ្្នៅក្ុងសង្គម) េិងការអភិវឌ្ឍកបកបនោយេិរេ្ដរភ្ពន�ើយ។ បទពិនសាធេ៍ 
ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក បងាហា ញពើអ្ើណដលនយើងអាចនធ្ើបាេ - នយើងចាបំាច់កតរូវយកបទពិនសាធេ៍ 
ទាងំនេះមកនកបើ នដើម្ើនធ្ើការងារឱ្យបាេកាេ់ណតនកចើេណ្មនទៀត។ 
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

សសចក្ដីសសងខេបននរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលសលើ
ការអប់រសំម្រាប់ទាងំអសគ់្នា ឆ្នា  ំ២០១៥

នៅក្ុងនវទិកាអប់រពិំភពនលាក នៅទើកករុងោកា កបនទសនសនណហ្្គ ល់ ណដលនរៀបចំន�ើងកាលពើឆ្្ ំ ២០០០ 
រោឋា ភិបាលមកពើ ១៦៤ កបនទស រមួេឹងតំណាងកករុមនៅថ្ាក់តំបេ់ អង្គការអេ្ដរជាតិ ទើភ្្ក់ងារអ្កផ្្ដល់ជំេួយ 
អង្គការមិេណមេរោឋា ភិបាល េិងសង្គមសុើវលិ បាេអេុម័តនលើកកបខ័ណ្ឌ សកមមភ្ពមួយ នដើម្ើសនកមចឱ្យបាេេូវការ

 
នប្ដជាញា ចិត្ដផ្្ដល់ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្។ កកបខ័ណ្ឌ ោកានេះ មាេនគ្លនៅចំេួេ ៦ េិងចំណុចនៅពាក់ព័េ្ធ 
ណដលកតរូវសនកមចឱ្យបាេកតឹមឆ្្ ំ២០១៥ េិងយុទ្ធសាសស្ដចំេួេ ១២ ណដលអ្កពាក់ព័េ្ធទាងំអស់កតរូវចូលរមួចំណណក
សនកមច។ 

របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនលើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្នេះ នធ្ើការពិេិត្យតាមោេនស្ើរណតរាល់ឆ្្ ំ
នលើវឌ្ឍេភ្ពនឆ្្ព ះនៅសនកមចនគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ េិងនគ្លនៅអភិវឌ្ឍេ៍សហស្សវត្សរច៍ំេួេពើរ 
ណដលពាក់ព័េ្ធេឹងការអប់រ។ំ របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកល ឆ្្ ំ ២០១៥ នេះ នធ្ើការវាយតនម្លនពញនលញ 
នលើវឌ្ឍេភ្ព ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ រហូតដល់កាលបរនិច្ឆទនគ្លនៅ នដើម្ើសនកមចនគ្លនៅនេកកបខ័ណ្ឌ ោកា។ 
របាយការណ៍នេះនធ្ើការបូកសរុប នដើម្ើឱ្យដឹងថានតើពិភពនលាកទាងំមូល បាេសនកមចនគ្លនៅអប់រសំកមាប ់
ទាងំអស់គ្្ណដរឬនទ េិងថានតើអ្កពាក់ព័េ្ធនានាបាេនគ្រពនៅតាមអ្ើណដលខ្លួេបាេសេយាណដរឬនទ។ របាយការណ៍ 
នេះពេ្យល់ពើកតា្ដ នផ្្សងៗ ណដលអាចកំណត់ពើនល្ឿេនេវឌ្ឍេភ្ពនេះ។ ចុងនកកាយ របាយការណ៍នេះកំណត់ពើ 
នមនរៀេសំខាេ់ៗ សកមាប់ផ្្ដល់ជាព័ត៌មាេដល់ការនរៀបចំរនបៀបវារៈអប់រសំកល នកកាយឆ្្ ំ២០១៥។ 

ការបូកសរុបវឌ្ឍេភ្ពនឆ្្ព ះនៅសនកមចការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្

នគ្លនៅទើ ១ - ការគ្ពំារ េិងអប់រកុំមារតូច

ពកងើក េិងណកលំអការគ្ពំារ េិងអប់រកុំមារតូចកគប់កជរុងនកជាយ ជាពិនសស សកមាប់កុមារងាយរងនកគ្ះ 
េិងជួបការលំបាកជាងនគ

• នបើនទាះបើជាមាេការ្យចុះេូវអកតាមរណភ្ពកុមារជិត ៥០% ក៏នោយ នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១៣ មាេកុមារ 
អាយុនកកាម ៥ ឆ្្ ំចំេួេ ៦,៣ លាេនាក់ សា្ល ប់ នោយសារមូលនហតុ ណដលអាចបង្ារបាេភ្គនកចើេ។

• មាេការសនកមចបាេេូវវឌ្ឍេភ្ពយ៉ា ងនកចើេ ខាងការបនង្ើេអាហ្រូបតថាមភាកុមារ។ ណតនទាះជាយ៉ា ងណា 
ក៏នោយ នៅក្ុងសកលនលាកទាងំមូល ក្ុងចំនណាមកុមារ ៤ នាក់ មាេកុមារ ១ នាក់ ណដលមាេកម្ពស់ទាប 
នបើនធៀបជាមួយេឹងអាយុរបស់ខ្លួេ ណដលនេះជាសញ្ញា បងាហា ញពើកង្ះរា៉ាំ នរ ៉ាេូវសារជាតិចិញ្ច ឹមសំខាេ់ៗ។ 

• នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១២ ក្ុងសកលនលាកទាងំមូល មាេកុមារ ១៨៤ លាេនាក់ ណដលចូលនរៀេនៅកកមិត 
មនត្ដយ្យសិកសា ជាការនកើេន�ើងជិត ២ ភ្គ ៣ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ១៩៩៩ មក។ 

នគ្លនៅទើ ២ - សកលកមមនេការអប់របំឋមសិកសា

ធានាថា កតឹមឆ្្ ំ២០១៥ កុមារកគប់រូប ជាពិនសស កុមារា កុមារសថាិតក្ុងសាថា េភ្ពលំបាក េិងកុមារជេជាតិភ្គតិច 
អាចទទួលបាេ េិងបញ្ចប់ការអប់របំឋមសិកសាមិេគិតន្្ល េិងតកមរូវនោយចបាប់ កបកបនោយគុណភ្ពល្អ។ 

• អកតាពិតនេការការសិកសានៅបឋមសិកសាមាេកកមិត ៨៤% នៅក្ុងឆ្្ ំ១៩៩៩ េិងកតរូវបាេបា៉ា េ់កបមាណ
ថាេឹងនកើេន�ើង ដល់ ៩៣% នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១៥។ 

• អកតាពិតនេការសិកសាមាេការនកើេន�ើងគួរឱ្យកត់សមា្គ ល់ នពាលគឺនកើេន�ើងយ៉ា ងនហ្ចណាស់ ២០ ភ្គរយ
 

មាេកុមារ 
ជាងពើរភ្គបើ 
បាេចុះន ម្ ះ 
ចូលនរៀេក្ុង 
សាលាបឋម 
សិកសានៅក្ុង 
ឆ្្ ំ២០១២  
នកចើេជាងចំេួេ 
កុមារណដល 
បាេចុះន ម្ ះ 
នៅក្ុងឆ្្ ំ 
១៩៩៩
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ចំណុច ចាប់ពើឆ្្ ំ ១៩៩៩ ដល់ ២០១២ នៅក្ុង ១៧ កបនទស ណដលក្ុងននាះមាេ 
 

១១ កបនទស សថាិតនៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា។ 

• ខណៈនពលណដលមាេការបងាហា ញយ៉ា ងចបាស់ពើការនកើេន�ើងមួយចំេួេេូវអកតានេការសិកសា 
ក្ុងឆ្្ ំ ២០១២ មាេកុមារជិត ៥៨ លាេនាក់ នៅនករៅសាលា នហើយភ្ពនជឿេនលឿេ 
ក្ុងការកាត់បេថាយចំេួេនេះនៅជាប់គ្ងំ។

• នបើនទាះបើជាមាេការសនកមចបាេេូវវឌ្ឍេភ្ពខាងការចូលនរៀេក៏នោយ ការនបាះបង់ 
នចាលការសិកសា នៅណតជាបញ្ហា ដណដល ៖ ក្ុង ៣២ កបនទស ភ្គនកចើេនៅអាសហ្ចិ 
សាប់សាហ្រា៉ា  មាេកុមារណដលបាេចូលនរៀេនហើយយ៉ា ងនហ្ចណាស់ ២០% េឹងមិេបាេ 
នរៀេដល់ថ្ាក់ចុងនកកាយន�ើយ។ 

• កតឹមឆ្្ ំ ២០១៥ ណដលជាកាលបរនិច្ឆទកំណត់ ក្ុងចំនណាមកុមារ ៦ នាក់ នៅកបនទស 
ណដលមាេ ចំណូលទាប េិងមធ្យម មាេកុមារ ១ នាក់ ណដលេឹងមិេបាេនរៀេចប់បឋមសិកសា។

នគ្លនៅទើ ៣ - ជំនាញសកមាប់យុវជេ េិងមេុស្សនពញវយ័

ធានាឱ្យមាេការន្្លើយតបចំនពាះតកមរូវការនរៀេសូកតរបស់យុវជេ េិងមេុស្សនពញវយ័ទាងំអស់ 
តាមរយៈការចូលរមួក្ុងកមមវធិើនរៀេសូកត េិងកមមវធិើបំណិេជើវតិកបកបនោយសមធម៌

• ្្លុះបញ្្ច ងំនលើការនកើេន�ើងេូវអកតា្្លងភូមិសិកសា េិងអកតាគង់វង្ស អកតារមួនេការសិកសា
នៅមធ្យមសិកសាបឋមភូមិមាេការនកើេន�ើងពើ ៧១% នៅក្ុងឆ្្ ំ ១៩៩៩ ដល់ ៨៥% 
នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១២។ ការចូលរមួក្ុងការអប់រមំធ្យមសិកសាបឋមភូមិ មាេការនកើេន�ើង 
យ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ១៩៩៩ មក។ នៅក្ុងកបនទសអាហហ្្្គ េើសាថា េ នអក្ាឌ័រ 
មា៉ា លើ េិងមា៉ា រ ៉ាុក អកតារមួនេការសិកសានៅមធ្យមសិកសាបឋមភូមិនកើេន�ើងយ៉ា ងនហ្ចណាស ់
២៥ ភ្គរយចំណុច។ 

រូបភ្ពទើ ១ ៖ កតឹមឆ្្ ំ២០១៥ កុមាររាប់លាេនាក់ នៅណតនៅនករៅសាលា
កុមារអាយុចូលនរៀេនៅបឋមសិកសា ណដលនៅនករៅសាលា ក្ុងពិភពនលាកទាងំមូល េិងតាម តំបេ់មួយចំេួេ 
១៩៩០-២០១២ េិង ២០១៥ (ចំនណាល) 

អាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា
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កបភព ៖ មូលោឋា េទិេ្េ័យរបស់ UIS

កតឹមឆ្្ ំ២០១៥  
ក្ុងចំនណាម 
កុមារ ៦ នាក់  
នៅកបនទស 
ណដលមាេ 
ចំណូលទាប  
េិងមធ្យម  
មាេកុមារ  
១ នាក់ ណដល 
េឹងមិេបាេ 
នរៀេចប់បឋម  
សិកសា
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

• វសិមភ្ពនៅណតបេ្ដមាេ នៅក្ុងការ្្លងភូមិសិកសាពើបឋមសិកសា នៅមធ្យមសិកសា។ 
ឧទាហរណ៍ នៅក្ុងកបនទសហ្៊ើលើពើេ មាេកុមារ នរៀេចប់បឋមសិកសាមកពើកគរួសារកកើកកជាង
នគកតឹមណត ៦៩% ប៉ាុនណាណ ះ ណដលបេ្ដនៅនរៀេនៅមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ នបើនធៀបជាមួយ 
េឹង ៩៤% នេកុមារមកពើកគរួសារមាេជើវភ្ពធូរធាជាងនគ។ 

• ក្ុងចំនណាមកបនទសណដលមាេចំណូលទាប េិងចំណូលមធ្យមចំេួេ ៩៤ ណដលមាេ 
ព័ត៌មាេ កបនទសភ្គនកចើេបាេផ្្ដល់ការអប់រមំធ្យមសិកសាបឋមភូមិនោយមិេគិតន្្ល 
ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ១៩៩៩ មក នោយមាេការកំណត់ក្ុងចបាប់។ ក្ុងចំនណាមកបនទសទាងំនេះ 
មាេ ៦៦ កបនទស ផ្្ដល់ការធានាណបបនេះ តាមរយៈរដឋាធមមេុញញារបស់ខ្លួេ េិង ២៨ កបនទស 
បាេអេុម័តវធិាេការចបាប់នផ្្សងនទៀត។ កតឹមឆ្្ ំ ២០១៥ មាេកបជាជាតិតិចតួចប៉ាុនណាណ ះ 
ណដលគិតន្្លសកមាប់ការអប់រកំកមិតមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ ណដលក្ុងននាះមាេដូចជា កបនទស 
បូតស្ាណា ហ្គើេើ បា៉ា ពូញូហ្គើេើ អាសហ្ចិខាងត្ូង េិងសាធារណរដឋាតង់ហសាេើ។ 

នគ្លនៅទើ ៤ - អក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័

សនកមចឱ្យបាេេូវការណកលំអកកមិតអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័ ៥០ ភ្គរយ កតឹមឆ្្ ំ ២០១៥ 
ជាពិនសស សកមាប់សស្ដើ េិងការទទួលបាេការអប់រ ំថ្ាក់មូលោឋា េ េិងការអប់របំេ្ដកបកបនោយសមធម៌ 
សកមាប់មេុស្សនពញវយ័ទាងំអស់

• មាេមេុស្សនពញវយ័មិេនចះអក្សរកបមាណជា ៧៨១ លាេនាក់។ អកតាអេក្ខរកមមមាេការ
្យចុះតិចតួច ពើ ១៨% នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០០ មកកបមាណជា ១៤% នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១៥ 
ណដលមាេេ័យថា ចំណុចនៅទើកករុងោកា ណដលចង់កាត់បេថាយអេក្ខរកមមឱ្យនៅពាក់កណា្ដ ល 
មិេទាេ់បាេសនកមចនៅន�ើយ។ 

រូបភ្ពទើ ២ ៖ ពិភពនលាកនៅឆ្្ង យពើការសនកមចតាមចំណុចនៅអក្ខរកមម

អាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា
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២០០០ ២០១០ េិង ២០១៥ (ចំនណាល)

ខ. អកតាអក្ខរកមមយុវជេ ក្ុងពិភពនលាក េិងតំបេ់មួយចំេួេ ឆ្្ ំ១៩៩០ 
២០០០ ២០១០ េិង ២០១៥ (ចំនណាល)
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អាសុើខាងត្ូង/លិច

រដឋាអារា៉ាប់

ពិភពនលាក

រដឋាអារា៉ាប់ សស្ដើ អាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  សស្ដើ

អាសុើខាងត្ូង/លិច សស្ដើ

សមា្គ ល ់៖ ទិេ្េ័យអក្ខរកមមពំុកតរូវបាេនគកបមូលជានរៀងរាល់ឆ្្នំ�ើយ។ ដូនច្ះ ទិេ្េ័យនៅថ្ាក់តំបេ់ េិងសកល សំនៅនលើទិេ្េ័យក្ុងទស្សវត្សរ ៍ណដលកគបដណ្ដ ប់នោយជំនរឿេ។ តួនលខឆ្្ ំ១៩៩០ 
សំនៅនលើទិេ្េ័យពើទស្សវត្សរជំ៍នរឿេ ១៩៨៥-១៩៩៥ ឆ្្ ំ២០០០ សំនៅនលើទិេ្េ័យពើ ទស្សវត្សរជំ៍នរឿេ ១៩៩៥-២០០៤ ឆ្្ ំ២០១០ សំនៅនលើទិេ្េ័យពើទស្សវត្សរជំ៍នរឿេ ២០០៥-២០១២។
កបភព ៖ មូលោឋា េទិេ្េ័យ UIS

មាេកបនទស 
ជិតពើរភ្គបើ  
េឹងសនកមច 
បាេយុគភ្ព 
នយេឌ័រនៅ 
កកមិតបឋម 
សិកសាកតឹមឆ្្ ំ 
២០១៥
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

• ក្ុងចំនណាម ៧៣ កបនទស ណដលមាេអកតាអក្ខរកមមទាបជាង ៩៥% នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០០ 
មាេណត ១៧ កបនទសប៉ាុនណាណ ះ ណដលបាេកាត់បេថាយអកតាអេក្ខរកមមរបស់ខ្លួេពាក់កណា្ដ ល 
កតឹមឆ្្ ំ២០១៥

• មាេការសនកមចបាេេូវវឌ្ឍេភ្ព នដើម្ើ្ េនៅសនកមចយុគភ្ពនយេឌ័រក្ុងអក្ខរកមម 
ប៉ាុណេ្ដវឌ្ឍេភ្ពនេះនៅមិេទាេ់កគប់កគ្េ់ន�ើយ។ កបនទសទាងំ ៤៣ ណដលនរៀងរាល់បុរស 
១០០ នាក់ មាេសស្ដើតិចជាង ៩០ នាក់ នចះអក្សរ នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០០ កំពុងសថាិតនលើផ្្លូវ 
នៅសនកមចយុគភ្ព ប៉ាុណេ្ដពំុមាេកបនទសណាមួយេឹងសនកមចយុគភ្ពនេះ នៅឆ្្ ំ២០១៥ 
ន�ើយ។ 

នគ្លនៅទើ ៥ - សមភ្ពនយេឌ័រ

លុបបំបាត់គមា្ល តនយេឌ័រ នៅបឋមសិកសា េិងមធ្យមសិកសា កតឹមឆ្្ ំ ២០០៥ េិងសនកមច 
ឱ្យបាេេូវសមភ្ពនយេឌ័រ ក្ុងការអប់រ ំ កតឹមឆ្្ ំ២០១៥ នោយន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់នលើការ
ធានាឱ្យសស្ដើអាចមាេលទ្ធភ្ពនពញនលញ េិងនសមើភ្ពគ្្ក្ុងការទទួលបាេ េិងសនកមចលទ្ធផ្ល 
ក្ុងការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ កបកបនោយគុណភ្ពល្អ។

• នៅកកមិតបឋមសិកសា នគរពឹំងថា ៦៩% នេកបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យ េឹងសនកមចបាេេូវ
យុគភ្ពនយេឌ័រកតឹមឆ្្ ំ២០១៥។ វឌ្ឍេភ្ព មាេភ្ពយតឺយ៉ា វ នៅក្ុងការអប់រកំកមិត
មធ្យមសិកសា នោយកបនទស ៤៨% កតរូវបាេនគពយាករថា េឹងសនកមចយុគភ្ពនយេឌ័រ 
នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១៥។ 

• មាេការសនកមចបាេេូវវឌ្ឍេភ្ព នៅក្ុងការនោះកសាយបញ្ហា គមា្ល តនយេឌ័រធ្ងេ់ធ្ងរ។ 
ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ១៩៩៩ ដល់ ២០១២ ចំេួេកបនទស ណដលមាេនកមងកសើតិចជាង ៩០ នាក់ 
បាេចុះន ម្ ះចូលនរៀេនៅសាលាបឋមសិកសា សកមាប់នរៀងរាល់នកមងកបរុស ១០០ នាក់ 
បាេ្យចុះ ពើ ៣៣ នាក់ មក ១៦ នាក់។ 

• ក្ុងចំនណាមកុមារនករៅសាលា មាេនកមងកសើ នកចើេជាងនកមងកបរុស ណដលទំេងជាមិេណដល
បាេចុះន ម្ ះចូលនរៀេនៅសាលាទាល់ណតនសាះ (៤៨% នធៀបេឹង ៣៧%) ខណៈនពល
ណដលមាេនកមងកបរុសនកចើេជាងនកមងកសើ ណដលនបាះបង់នចាលការសិកសា (២៦% នធៀបេឹង 
២០%)។ នកកាយនពលបាេចុះន ម្ ះចូលនរៀេនហើយ នកមងកសើនកចើេណតនរៀេដល់ថ្ាក់
នលើៗ។ 

• នៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  នកមងកសើណដលមាេជើវភ្ពកកើកកជាងនគ នៅណតមិេណដលបាេចូល
នរៀេនៅសាលាបឋមសិកសា ក្ុងកកមិតខ្ពស់បំផុ្ត។ ក្ុងឆ្្ ំ ២០១០ នៅកបនទសហ្គើេើ 
េិងេើនហ្ស នកមងកសើជាង ៧០% នេនកមងកសើណដលកកើកកបំផុ្ត មិេណដលបាេនៅនរៀេនៅសាលា 
បឋមសិកសាន�ើយ នបើនធៀបជាមួយេឹងតួនលខតិចជាង ២០% នេនកមងកបរុសមកពើកគរួសារ
មាេជើវភ្ពធូរធាជាងនគ។ 

កុមារ ៣៤ លាេនាក ់
នកចើេជាងមុេ បាេ 
នៅនរៀេនៅសាលា 
ជានលើកទើ ១ ណដល 
កុមារទាងំនេះេឹង 
មិេបាេនៅនរៀេ 
ណបបនេះន�ើយ  
កបសិេនបើពំុ 
មាេនគ្លនៅ 
អប់រសំកមាប ់
ទាងំអស់គ្្ននាះ
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

នគ្លនៅទើ ៦ - គុណភ្ពនេការអប់រ ំ

ណកលំអកគប់ទិដឋាភ្ពទាងំអស់នេគុណភ្ពនេការអប់រ ំ េិងធានាឱ្យមាេឧត្ដមភ្ពសកមាប់ទាងំ
អស់គ្្ នដើម្ើឱ្យមាេការសនកមចបាេេូវលទ្ធផ្លសិកសា ណដលមាេការទទួលសា្គ ល់ េិងអាច 
វាស់ណវងបាេ នោយមេុស្សទាងំអស់គ្្ ជាពិនសស ខាងអក្ខរកមម ចំនណះដឹងអំពើនលខេពេ្ធ េិង 
បំណិេជើវតិសំខាេ់ៗ

• ក្ុងចំនណាមកបនទសចំេួេ ៤៦ កបនទសណដលមាេទិេ្េ័យ មាេកបនទស ៨៣% 
ណដលមាេផ្លនធៀបសិស្ស/កគរូ មាេការ្យចុះនៅកកមិតបឋមសិកសា។ ប៉ាុណេ្ដ នៅក្ុងមួយ
ភ្គបើនេកបនទសណដលមាេទិេ្េ័យ មាេកគរូបឋមសិកសាតិចជាង ៧៥% ណដលទទួលបាេ 
ការបណ្ដុ ះបណា្ដ លដល់កកមិតស្ដង់ោជាតិ។ 

• នៅកកមិតមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ ក្ុងចំនណាម ១០៥ កបនទសណដលមាេទិេ្េ័យ មាេ ៨៧ 
កបនទស មាេផ្លនធៀបសិស្ស/កគរូ នកកាម ៣០ ៖ ១។ 

• កតឹមឆ្្ ំ ១៩៩០ ការវាយតនម្លនលើការសិកសាចំេួេ ១២ នលើក កតរូវបាេនធ្ើន�ើង នៅតាម 
ស្ដង់ោជាតិ ប៉ាុណេ្ដគិតកតឹមឆ្្ ំ២០១៣ ចំេួេនេះ មាេការនកើេន�ើងដល់ ១០១ នលើក។ 

រូបភ្ពទើ ៣ ៖ ការន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់នលើការវាយតនម្លនលើការនរៀេសូកតមាេការនកើេន�ើង នៅកគប់កបនទសទាងំអស់ 
ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក
ភ្គរយនេកបនទស ណដលបាេនធ្ើការវាយតនម្លថ្ាក់ជាតិនលើការនរៀេសូកតយ៉ា ងនហ្ចណាស់ម្ដង ណបងណចកតាមតំបេ់ 
១៩៩០-១៩៩៩, ២០០០-២០០៦ េិង ២០០៧-២០១៣

អាសហ្ចិ
សាប់សាហ្រា៉ា  

កប
នទ

ស
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%
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80

អានមរចិឡាទើេ/
ការ ើនបៀេ

អាសុើខាងនកើត/
បា៉ា សុើហ្ចិ

រដឋាអារា៉ាប់ អានមរចិខាងនជើង/
អឺរ ៉ាុបខាងលិច

អាសុើកណា្ដ ល/
អឺរ ៉ាុបកណា្ដ ល/បូព៌ា

1990–1999 2000–2006 2007–2013

កបភព ៖ របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនលើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ (២០១៤) ណផ្្អកនៅតាមទិេ្េយ័ឧបសម្ព័េ្ធស្ដើពើការវាយតនម្លថ្ាក់ 
ជាតិនលើការនរៀេសូកត
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ប្រអ្រទី់ ១ ៖ កបរោយប្រ្រខណ័្ឌ ដារោ ក�ើវឌ្ឍនភាពមានក្បឿនក្ឿនជាងមុនឬ?

វឌ្ឍេភ្ពនេអកតារមួនេការសិកសានៅកកមិតមនត្ដយ្យសិកសា មាេការនកើេន�ើង។ ក្ុងចំនណាម ៩០ 
កបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យ កបសិេនបើការចុះន ម្ ះចូលនរៀេមាេការនកើេន�ើង ក្ុងអកតាដូចគ្្េឹងក្ុង
ទសវត្សរ ៍ ១៩៩០ អកតានេការសិកសាជាមធ្យមនៅមនត្ដយ្យសិកសាេឹងមាេកតឹមណត ៤០% ប៉ាុនណាណ ះ 
នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១៥។ ប៉ាុណេ្ដ នគរពឹំងថា អកតានេះេឹងនកើេដល់ ៥៧%។ 

វឌ្ឍេភ្ពនឆ្្ព ះនៅរកសកលកមមនេការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា មាេកកមិតទាបជាង។ ក្ុងចំនណាម 
កបនទសចំេួេ ៥២ ណដលមាេទិេ្េ័យអំពើអកតា ពិតនេការសិកសានៅបឋមសិកសា កបសិេនបើការចុះន ម្ ះ
ចូលនរៀេមាេការនកើេន�ើង ក្ុងអកតាដូចគ្្េឹងក្ុងទសវត្សរ ៍ ១៩៩០ អកតានេការសិកសា ជាមធ្យម 
នៅបឋមសិកសាេឹងមាេកតឹមណត ៨២% ប៉ាុនណាណ ះ នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១៥។ ប៉ាុណេ្ដ នគរពឹំងថា អកតានេះ 
េឹងនកើេដល់ ៩១%។

ភស្ដុតាងណដលបាេពើកបនទសចំេួេ ៧០ ពាក់ព័េ្ធេឹងអកតាគង់វង្ស រហូតដល់កកមិតថ្ាក់ចុងនកកាយ
នៅបឋមសិកសា បងាហា ញថា មាេការនកើេន�ើងេូវការចុះន ម្ ះចូលនរៀេមួយចំេេួ ទេ្ឹមគ្្េឹងការ្ម
្យេូវវឌ្ឍេភ្ពនេអកតានេះ។ អកតាគង់វង្សមាេការនកើេន�ើងនៅក្ុងកបនទសចំេួេ ២៣ ប៉ាុណេ្ដមាេ 
ការ្យចុះ នៅក្ុងកបនទសចំេួេ ៣៧។ អកតាគង់វង្សកកមិតសកល កតរូវបាេនគពយាករថាេឹង 
មិេមាេនលើសពើ ៧៦% នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១៥ ន�ើយ ខណៈនពលណដលនបើគិតជាមួយេឹងអកតានេ

 ការសិកសានៅទសវត្សរ ៍១៩៩០ អកតាគង់វង្សេឹងនកើេន�ើងដល់ ៨០%។

មាេការបា៉ា េ់កបមាណថា មាេកុមារណដលនកើតមុេឆ្្ ំ ២០១០ ចំេួេ ៣៤ លាេនាក់ណ្មនទៀត 
ណដលេឹងអាចនៅនរៀេនៅសាលានរៀេ ជានលើកដំបូង កតឹមឆ្្ ំ ២០១៥ នបើនធៀបជាមួយេឹងអ្ើណដលេឹង 
នកើតន�ើង កបសិេនបើេិន្ាការមុេនៅណតបេ្ដ។ នគបា៉ា េ់កបមាណផ្ងណដរថា មាេកុមារនកើតមុេឆ្្ ំ
២០០៥ ចំេួេ ២០ លាេនាក់នទៀត េឹងនរៀេចប់បឋមសិកសា នបើនធៀបជាមួយេឹងការនធ្ើចំនណាល  
នោយយកេិន្ាការមុេកកបខ័ណ្ឌ ោកានធ្ើជានគ្ល។ 

វឌ្ឍេភ្ពក្ុងការ្េនៅសនកមចយុគភ្ពនយេឌ័រ ហ្ក់បើដូចជាមាេការនកើេន�ើងនលឿេ 
នៅកកមិតបឋមសិកសា នបើនទាះបើជាយុគភ្ពនយេឌ័រ នេះនៅណតអាចសនកមចបាេនៅកកមិតសកល 
សូម្ើណតនបើេិន្ាការមុេកកបខ័ណ្ឌ ោកានៅណតបេ្ដមាេ។

 ការអះអាង នៅក្ុងកកបខ័ណ្ឌ ោកា ណដលថា ការសនកមចេូវការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្កតឹមឆ្្ ំ
២០១៥ គឺជា “នគ្លនៅណដលមាេភ្ពកបាកដេិយម េិងអាចសនកមចនៅបាេ” កបណហលជាការអះ
អាងណដលបំនបា៉ា ងហួសពើការពិត សូម្ើណតមាេការកាត់បេថាយឱ្យនៅកតឹមចំណុចនៅណដលមាេកកមិត 
ទាប ដូចជា ចំណុចនៅសកលកមមនេការអប់របំឋមសិកសាក៏នោយ។ ណតនទាះជាយ៉ា ងណាក៏នោយ 
ខណៈនពលណដលចំណុចនៅសកលនៅក្ុងកកបខ័ណ្ឌ នេះខ្លួេឯង នៅមិេទាេ់អាចសនកមចបាេ 
កេ្លងមក មាេការសនកមចេូវវឌ្ឍេភ្ពតិចតួច ណដលនៅណតមាេភ្ពកបនសើរ នបើនធៀបជាមួយ 
េឹងអ្ើណដលសនកមចបាេកេ្លងមក។

មាេយុទ្ធសាសស្ដ 
ចំេួេ១២កតរូវបាេ
នស្ើន�ើងនៅក្ុង 
កកបខ័ណ្ឌ ោកា  
នដើម្ើសនកមច 
នគ្លនៅអប់រ ំ
សកមាប់ទាងំអស់គ្្
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ការពន្យលព់ដីវឌ្ឍនភាពសឆ្ព ោះសៅសសម្មចការអប់រសំម្រាប់ទាងំអសគ់្នា  ៖ 
ការវាយតនមលៃសលើតួនាទដីរបសច់លនាអប់រសំម្រាប់ទាងំអសគ់្នា  សៅកម្មិត 
សកល

ការសេយាជាសកល ណដលកតរូវបាេនធ្ើន�ើង នៅកុ្ងកកបខ័ណ្ឌ ោកា កតរូវបាេសនកមចណតមួយណផ្្ក
ប៉ាុនណាណ ះ។ ប៉ាុណេ្ដ យេ្ដការណដលបាេកគ្ងទុកមួយចំេួេ ដំនណើ រការនៅបាេល្អ ណដលនាឱំ្យសាថា េភ្ព
នេការអប់រមំាេការរ ើកចនកមើេនៅមុខនទៀត ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក។ នេះគឺជាកបភពនេ 
សុទិដឋាិេិយម សកមាប់កកបខ័ណ្ឌ អប់រសំកល នកកាយឆ្្ ំ២០១៥។ 

កកបខ័ណ្ឌ សកមមភ្ពោកា នលើកនស្ើេូវអេ្ដរាគមេ៍សកលចំេួេ ៣ កបនភទ នដើម្ើគ្កំទដល់ 
បណា្ដ កបនទសនានា ៖

• យេ្ដការសកមបសកមរួល ណដលកុ្ងននាះយេ្ដការមួយចំេួេមាេរចួនៅនហើយ។ យេ្ដការនផ្្សង
នទៀតកតរូវបាេោក់នចញជានលើកដំបូង នៅក្ុងកកបខ័ណ្ឌ ោកានេះ េិងកតរូវបាេ ្្ល ស់ប្ដូរ 
នកកាយមកនទៀត។ 

• យុទ្ធនាការ ណដលនរៀបចំន�ើងសកមាប់សមាសភ្គពិនសសៗនេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ 
ដូចជា អក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័ ឬសកមាប់នោះកសាយបញ្ហា កបឈមពិនសស ដូចជា 
សាថា េភ្ពជនមា្ល ះ ជានដើម។

• គំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើម កតរូវបាេបនង្ើតន�ើងនោយណផ្្អកនលើកកបខ័ណ្ឌ ោកា ណដលក្ុងននាះគំេិតផ្្ដួច
នផ្្ដើមមួយចំេួេ កតរូវបាេបញ្្ផ ក់នៅក្ុងកកបខ័ណ្ឌ ោកា ខណៈនពលគំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមនផ្្សង
នទៀតកតរូវបាេបនង្ើតន�ើងនកកាយមកនទៀត។ 

នគសង្មឹថា កបសិេនបើអេុវត្ដបាេនជាគជ័យ អេ្ដរាគមេ៍ទាងំនេះេឹងនាឱំ្យមាេការសនកមចេូវ
លទ្ធផ្លរយៈនពលមធ្យមចំេួេ ៥ ណដលេឹងជួយពនេ្លឿេការសនកមចនគ្លនៅនេការអប់រសំកមាប់
ទាងំអស់គ្្។ អេ្ដរាគមេ៍ទាងំនេះេឹង ៖

• គូសបញ្្ផ ក់សាជា្មើ េិងធានាេិរេ្ដរភ្ពការនប្ដជាញា ចិត្ដេនយបាយចំនពាះការអប់រសំកមាប់
ទាងំអស់គ្្

• ជួយឱ្យមាេការផ្្សព្ផ្សាយ េិងនកបើកបាស់ចំនណះដឹង ភស្ដុតាង េិងជំនាញនកចើេកបនភទ

• មាេឥទ្ធិពល េិងពកងឹងនគ្លេនយបាយជាតិស្ដើពើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ េិងការអេុវត្ដ 
នគ្លេនយបាយនេះ

• នកៀងគរធេធាេហរិញញាវតថាុ នដើម្ើសនកមចេូវការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ យ៉ា ងមាេ 
កបសិទ្ធភ្ព

• នរៀបចំឱ្យមាេការពិេិត្យតាមោេ េិងការរាយការណ៍នោយឯករាជ្យអំពើវឌ្ឍេភ្ព្េ
នៅសនកមចនគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្

កកបខ័ណ្ឌ ោកានលើកនស្ើេូវយុទ្ធសាសស្ដចំេួេ ១២ នដើម្ើសនកមចលទ្ធផ្លទាងំនេះ។ នតើនដគូ 
នានាណដលនធ្ើការងារពាក់ព័េ្ធេឹងការអប់រសំកមាប់ ទាងំអស់គ្្ បាេអេុវត្ដយុទ្ធសាសស្ដទាងំនេះរមួគ្្ 
នៅកកមិតសកល បាេល្អកកមិតណា?

ការអប់រ ំនៅក្ុង 
សាថា េភ្ពអាសេ្  
បាេទទួលការចាប ់
អារមមណ៍នកចើេជាង 
មុេឆ្្ង យចាប់តាងំ 
ពើឆ្្ ំ២០០០ មក  
នោយសារណតកិច្ច 
ខិតខំកបឹងណកបងតស៊ូ
មតិយ៉ា ងមុតមា។ំ  
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

យុទ្ធសាសស្ដទើ ១ ៖ ការវេិិនយគឱ្យបាេនកចើេនលើការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ

កបនទសណដលមាេចំណូលទាប េិងកបនទសណដលមាេចំណូលមធ្យមកកមិតទាប បាេនធ្ើការវភិ្ជេ ៍
ធេធាេរបស់ខ្លួេក្ុងភ្គរយកាេ់ណតខ្ពស់ជាងមុេនេផ្លិតផ្លជាតិសរុបរបស់ខ្លួេ សកមាប់វសិ័យ 
អប់រ ំ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ១៩៩៩ មក នហើយជំេួយសកមាប់វសិ័យអប់រ ំ មាេការនកើេន�ើងនទ្ដង ក្ុង 
សាថា េភ្ពជាក់ណស្ដង។ ប៉ាុណេ្ដ មាេភស្ដុតាងតិចតួច ណដលបងាហា ញថា អេ្ដរាគមេ៍អប់រសំកមាប ់
ទាងំអស់គ្្ នៅថ្ាក់សកល ដូចជា គំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមពនេ្លឿេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ (EFA Fast 
Track Initiative) ណដលនកកាយមក កតរូវបាេប្ដូរជាភ្ពជានដគូសកលសកមាប់ការអប់របំាេ នាឱំ្យ
មាេការបនង្ើេចំណាយថ្ាក់ជាតិនលើការអប់រសំាធារណៈ ឬជំេួយសកមាប់វសិ័យអប់រ។ំ  

យុទ្ធសាសស្ដទើ ២ ៖ នគ្លេនយបាយស្ដើពើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ នៅក្ុងកកបខ័ណ្ឌ  
វសិ័យរមួ ណដលមាេទំនាក់ទំេងជាមួយេឹងការកាត់បេថាយភ្ពកកើកក

កកបខ័ណ្ឌ ោកា បញ្្ផ ក់ថា នគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្នៅថ្ាក់ជាតិ កតរូវណតជាឧបករណ៍ 
ចម្ង សកមាប់ណកបកា្ល យការនប្ដជាញា ចិត្ដឱ្យនៅជាសកមមភ្ពជាក់ណស្ដង។ ការនកបៀបនធៀបណផ្េការ 
ជាតិពើរជំនាេ់ របស់កបនទសចំណូលទាប េិងមធ្យមចំេួេ ៣០ បាេបងាហា ញថា គុណភ្ពនេ 
ណផ្េការទាងំននាះមាេការនកើេន�ើង។ ប៉ាុណេ្ដ ណផ្េការណដលនមើលនៅល្អនលើកកោស អាចមាេ 
ទំនាក់ទំេងតិចតួច ជាមួយេឹងត្ភ្ពនេដំនណើ រការ េនយបាយ េិងកបព័េ្ធអប់ររំបស់កបនទសទាងំ
ននាះ។ 

យុទ្ធសាសស្ដទើ ៣ ៖ ការចូលរមួរបស់សង្គមសុើវលិ នៅក្ុងយុទ្ធសាសស្ដស្ដើពើការអភិវឌ្ឍការអប់រ ំ

ការនកើេន�ើងេូវការចូលរមួរបស់សង្គមសុើវលិ គឺជាលក្ខណៈសំខាេ់មួយនេវសិ័យអប់រ ំ
ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក។ ប៉ាុណេ្ដ នពលខ្លះ ការគ្កំទនេះទទួលបាេនជាគជ័យតិចតួចប៉ាុនណាណ ះ 
នៅក្ុងការបនង្ើតេូវសម្ព័េ្ធភ្ពរងឹមានំៅថ្ាក់ជាតិ ណដលនធ្ើការងារក្ុងវសិ័យអប់រ ំ ណដលមាេ 

 សមតថាភ្ពនាឱំ្យមាេការ ្្ល ស់ប្ដូរជាដុំកំភួេនេះ។ 

យុទ្ធសាសស្ដទើ ៤ ៖ គណនេយ្យភ្ព នៅក្ុងអភិបាលកិច្ច េិងការកគប់កគង

ការចូលរមួនៅថ្ាក់មូលោឋា េ េិងវមិជ្ឈការ កតរូវបាេចាត់ទុកថាជាមនធយាបាយសំខាេ់ៗ នដើម្ើ
នលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចក្ុងការងារអប់រ។ំ ជារមួ ការជកមរុញឱ្យមាេការចូលរមួនៅថ្ាក់មូលោឋា េ  
េិងការនធ្ើឱ្យសាលានរៀេន្្លើយតបចំនពាះតកមរូវការរបស់សិស្ស មាតាបិតា េិងសហគមេ៍ នៅណតជា 
ការលំបាក ជាពិនសស សកមាប់កគរួសារកកើកក ណដលមាេនពលនវលាតិចតួច សកមាប់ចូលរមួ។ 
នៅតាមកបនទសកកើកក ណដលសមតថាភ្ពនៅទេ់នខសាយ វមិជ្ឈការ េិងស្័យភ្ពសាលានរៀេ 
កតរូវបាេនគរកន�ើញថា បង្ជាការលំបាក ឬពំុមាេឥទ្ធិពលនលើលទ្ធផ្លសិកសារបស់សិស្ស េិង

 
កបព័េ្ធអប់រនំ�ើយ។ 

យុទ្ធសាសស្ដទើ ៥ ៖ ការបំនពញតកមរូវការរបស់កបព័េ្ធអប់រ ំណដលរងផ្លប៉ាះពាល់នោយសារ 
ជនមា្ល ះ េិងអសថាិរភ្ព

ជារមួ បញ្ហា កបឈមនៅក្ុងការផ្្ដល់នសវាអប់រ ំ នៅក្ុងសាថា េភ្ពអាសេ្ បាេទទួលការយក 
ចិត្ដទុកោក់នកចើេជាងមុេឆ្្ង យ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក។ ការរនំលាភបំពាេសិទ្ធិមេុស្ស 
នៅក្ុងសាថា េភ្ពជនមា្ល ះ កំពុងទទួលបាេការចាប់អារមមណ៍កាេ់ណតនកចើេន�ើង។ ការតស៊ូមតិ បាេ 
ជួយបេ្ដោក់បញ្ហា អប់រកំ្ុងសាថា េភ្ពជនមា្ល ះ េិងសាថា េភ្ពអាសេ្ ក្ុងរនបៀបវារៈ។ នេះគឺនោយសារ
នដគូនានាបាេរមួចំណណកបំនពញ តាមការ នប្ដជាញា ចិត្ដពាក់ព័េ្ធ ណដលនធ្ើន�ើងនៅក្ុងកកបខ័ណ្ឌ ោកា។

មាេការណកលំអ 
យ៉ា ងជាក់ចបាស ់
មួយ ចាប់តាងំពើ 
ឆ្្ ំ២០០០ មក  
នៅក្ុងរនបៀប 
ណដលនគ្លនៅ 
អប់រសំកមាប់ទាងំ 
អស់គ្្កតរូវបាេ 
ពិេិត្យតាមោេ។
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ការអប់រ ំនៅក្ុងសាថា េភ្ពអាសេ្ បាេទទួលការចាប់អារមមណ៍នកចើេជាងមុេឆ្្ង យ ចាប់តាងំពើ 
ឆ្្ ំ២០០០ មក នោយសារណតកិច្ចខិតខំកបឹងណកបង តស៊ូមតិយ៉ា ងមុតមា។ំ  

យុទ្ធសាសស្ដទើ ៦ ៖ យុទ្ធសាសស្ដរមួ នដើម្ើសនកមចសមភ្ពនយេឌ័រ

យេ្ដការសកល ណដលនគអាចនមើលន�ើញចបាស់លាស់ជាងនគ ពាក់ព័េ្ធជាមួយេឹងសមភ្ព 
នយេឌ័រ គឺគំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមអប់រនំកមងកសើរបស់សហកបជាជាតិ  (United Nations Girls’ Education 
Initiative - UNGEI)។ ការវាយតនម្លបាេទទួលសា្គ ល់ការរមួចំណណករបស់គំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមនេះ  
នៅក្ុងកិច្ចពិនកគ្ះនយបល់នគ្លេនយបាយ េិងការតស៊ូមតិនៅកកមិតសកល នបើនទាះបើជាមិេ
សូវមាេនៅកកមិតតំបេ់ក៏នោយ។ នៅកកមិត កបនទស UNGEI បាេបំនពញនាទើជាតួអង្គរងឹមា ំ
ដ៏មាេតនម្ល តាមរយៈភ្ពជានដគូរងឹមានំៅថ្ាក់ជាតិ។ ជារមួ នដគូណដលនធ្ើការងារខាងការអប់រ ំ
សកមាប់ទាងំអស់គ្្ បាេន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់កគប់កគ្េ់នលើសមភ្ពនយេឌ័រ នដើម្ើរមួចំណណក
ចំនពាះវឌ្ឍេភ្ពក្ុងការ្េនៅសនកមចនគ្លនៅនេះ។ 

យុទ្ធសាសស្ដទើ ៧ ៖ សកមមភ្ព នដើម្ើកបយុទ្ធកបឆ្ងំេឹងនមនរាគ េិងជំងឺនអដស៍

នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០០ ការ្្លងរាលោលជំងឺនអដស៍ បង្ការគំរាមកំណហងដល់មូលោឋា េកគឹះនេកបព័េ្ធ
អប់រ ំ នៅអាសហ្ចិភ្គខាងត្ូង េិងខាងនកើត។ នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១៥ ខណៈនពលណដលនគមិេទាេ់

 ទទួលបាេនជាគជ័យក្ុងសមរភូមិនេះនៅន�ើយ  សាថា េភ្ពអាកកក់បំផុ្តកតរូវបាេទប់ស្ាត់មិេឱ្យ 
នកើតមាេន�ើង។ គំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមអបរ់ ំបាេន្្លើយតបចំនពាះបញ្ហា កបឈមនមនរាគនអដស៍ យ៉ា ងបន្ាេ់ 
េិងបាេនរៀបចំឱ្យមាេការអប់រកំគប់កជរុងនកជាយអំពើផ្្លូវនភទ។ កបនទសជានកចើេបាេចាត់វធិាេការ 
ជាជំហ្េៗ នដើម្ើអេុវត្ដអភិកកមណដលមាេលក្ខណៈទូលំទូលាយនេះ ណដលគួរចាត់ទុកថា នកើតន�ើង
នោយសារកិច្ចខិតខំកបឹងណកបងសកលនកកាយកកបខ័ណ្ឌ ោកា។ 

យុទ្ធសាសស្ដទើ ៨ ៖ បរយិកាសអប់រកំបកបនោយសុវតថាិភ្ព សុខភ្ព បញ្ចូ លគ្្ 
េិងមាេធេធាេកបកបនោយសមធម៌

កកបខ័ណ្ឌ ោកា គូសបញ្្ផ ក់ពើរនបៀបណដលគុណភ្ពនេបរយិកាសនរៀេសូកតរមួចំណណកសនកមច
នគ្លនៅ ពាក់ព័េ្ធជាមួយេឹងសមភ្ពនយេឌ័រ េិងការអប់រណំដលមាេគុណភ្ពល្អ។ ប៉ាុណេ្ដ 
ការណបងណចកបញ្ហា ជាកករុម នៅក្ុងយុទ្ធសាសស្ដនេះ ចាប់ពើគរុនកាសល្យ រហូតដល់កិច្ចគ្ពំារសង្គម 
រហូតដល់នហោឋា រចនាសម្ព័េ្ធ មាេេ័យថា យុទ្ធសាសស្ដនេះមិេបាេន ្្ដ តការយកចិត្ដោក់ឱ្យចំចំណុច
ឱ្យបាេកគប់កគ្េ់។ ការងារ ណដលនធ្ើន�ើង នៅថ្ាក់សកល បាេចូលរមួចំណណកតិចតួច នដើម្ើជួយ 
ដល់កបនទសនានា ក្ុងការបនង្ើតេូវបរយិកាសនរៀេសូកតណដលមាេភ្ពល្អកបនសើរ។ 

យុទ្ធសាសស្ដទើ ៩ ៖ សាថា េភ្ព ទឹកចិត្ដ េិងវជិា្ផ ជើវៈកគរូបនកងៀេ

កករុមការងារអេ្ដរជាតិខាងកគរូបនកងៀេ សកមាប់ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ កតរូវបាេបនង្ើតន�ើង 
នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០៨ នដើម្ើសកមបសកមរួលកិច្ចខិតខំកបឹងណកបងអេ្ដរជាតិ នដើម្ើបំនពញចំេួេកគរូណដល 
នៅខ្ះ។ ការវាយតនម្លបងាហា ញថា កករុមការងារនេះមាេភ្ពពាក់ព័េ្ធ ប៉ាុណេ្ដ នគ្លនៅរបស់កករុមការងារ
នេះគួរណតមាេភ្ពពាក់ព័េ្ធឱ្យបាេកាេ់ណតជិតស្ិទជាមួយេឹងតកមរូវការរបស់កបនទស។ គណៈកមាម  
ធិការជំនាញចកមរុះ រវាងអង្គការពលកមមអេ្ដរជាតិ េិងអង្គការយូនណស្ូ ទទួលបេ្ុកការអេុវត្ដ 
អេុសាសេ៍ ពាក់ព័េ្ធេឹងបុគ្គលិកបនកងៀេ មិេកតរូវបាេរកន�ើញថាជាយេ្ដការរងឹមា ំ ណដលនាឱំ្យមាេ
ការ ្្ល ស់ប្ដូរននាះនទ។ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក ការពិេិត្យតាមោេសាថា េភ្ពកគរូ នៅមិេទាេ់ 
មាេវឌ្ឍេភ្ពអ្ើន�ើយ។ 

ចលនាអប់រ ំ
សកមាប់ 
ទាងំអស់គ្្ 
ទទួលរងផ្ល 
ប៉ាះពាល់  
នៅនពលណដល 
នគ្លនៅ 
អភិវឌ្ឍេ៍ 
សហស្សវត្សរ ៍ 
កា្ល យជារនបៀប 
វារៈអភិវឌ្ឍេ ៍
ណដលកគប  
លុបនលើរនបៀប 
វារៈនផ្្សងនទៀត
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

យុទ្ធសាសស្ដទើ ១០ ៖ ការទាញកបនយជេ៍ពើបនច្ចកវទិយាព័ត៌មាេ េិងសារគមនាគមេ៍

កកបខ័ណ្ឌ ោកា គូសបញ្្ផ ក់ពើសកា្ដ េុពលនេបនច្ចកវទិយាព័ត៌មាេ េិងសារគមនាគមេ៍ ក្ុងការ
ផ្្ដល់េូវការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្។ មហចិ្ឆតានេះកតរូវជួបេឹងការលំបាក នោយសារណតវឌ្ឍេភ្ព 
យតឺយ៉ា វ ក្ុងការអភិវឌ្ឍនហោឋា រចនាសម្ព័េ្ធ នៅតាមកបនទសកកើកក ការសាយភ្យបនច្ចកវទិយា 
នៅមាេភ្ពយតឺយ៉ា វ េិងការពំុមាេការសកមបសកមរួលសកលធំដំុនលើបនច្ចកវទិយាព័ត៌មាេ េិងសារ 
គមនាគមេ៍ ណដលពាក់ព័េ្ធេឹងការអប់រ។ំ 

យុទ្ធសាសស្ដទើ ១១ ៖ ការពិេិត្យតាមោេវឌ្ឍេភ្ពជាកបព័េ្ធ

កកបខ័ណ្ឌ ោកា អំពាវនាវឱ្យមាេសថាិតិអប់រណំដលរងឹមា ំ េិងអាចនជឿទុកចិត្ដបាេ។ ការវាយ 
តនម្លមួយ ទទួលសា្គ ល់ថា ការងាររបស់វទិយាសាថា េសថាិតិរបស់អង្គការយូនណស្ូ (UIS) ថាមាេ 
តួនាទើយ៉ា ងសំខាេ់ សកមាប់ការងារនេះ។ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក ការនកើេន�ើងដ៏នកចើេេូវ 
ទិេ្េ័យអនង្តកគរួសារ បាេបង្លក្ខណៈឱ្យនគអាចពិេិត្យតាមោេនលើវសិមភ្ពបាេ។ ទិេ្េ័យអំពើ
ចំណាយសកមាប់ការអប់រសំាធារណៈ បេ្ដមិេមាេនពញនលញ ប៉ាុណេ្ដមាេការរ ើកចនកមើេយ៉ា ងសំខាេ់ 
ពាក់ព័េ្ធេឹងរនបៀបណដលអ្កផ្្ដល់ជំេួយនធ្ើការរាយការណ៍ពើចំណាយនានា។ ការវាយតនម្លចុងនកកាយ 
បាេរកន�ើញថា របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនេះ “កតរូវបាេនគយល់យ៉ា ងទូលំទូលាយថា
ជារបាយការណ៍ណដលមាេគុណភ្ពខ្ពស់ ណដលមាេមូលោឋា េនលើការកសាវកជាវ េិងការវភិ្គ 
រងឹមា”ំ។ ជារមួ មាេការណកលំអយ៉ា ងជាក់ចបាស់មួយ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក នៅក្ុងរនបៀបណដល
នគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្កតរូវបាេពិេិត្យតាមោេ។

យុទ្ធសាសស្ដទើ ១២ ៖ នកបើកបាស់យេ្ដការណដលមាេកសាប់

យុទ្ធសាសស្ដចុងនកកាយនេះ គូសបញ្្ផ ក់ថា សកមមភ្ពនានាគួរ “មាេមូលោឋា េនលើអង្គការ 
បណា្ដ ញ េិងគំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមណដលមាេកសាប់”។ សំណួរសំខាេ់មួយគឺថានតើយេ្ដការណដលមាេកសាប់
អាចទាមទារគណនេយ្យភ្ពពើសហគមេ៍អេ្ដរជាតិណដរឬនទ។ ចបាស់ណាស់ យេ្ដការសកមប  
សកមរួលការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្នៅកកមិតសកល មិេអាចបំនពញតួនាទើនេះបាេន�ើយ នបើ
នទាះបើជាការពិេិត្យន�ើងវញិតាមកាលកំណត់ជាសកល ណដលបនង្ើតន�ើង នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០៦ 
អាចនកបើកបាស់ នដើម្ើពិេិត្យន�ើងវញិនលើវឌ្ឍេភ្ពនេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ក៏នោយ។ 

 
គណនេយ្យភ្ព គឺជាអ្ើណដលនៅខ្ះចននា្ល ះនៅក្ុងវដ្ដនេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ នហើយនៅ 
បេ្ដជា បញ្ហា  ណដលកតរូវនោះកសាយនកកាយឆ្្ ំ២០១៥។ 

ការសកមបសកមរួលការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្នៅកកមតិសកល
ការវភិ្គនលើថានតើនដគូណដលនធ្ើការងារអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ អេុវត្ដយុទ្ធសាសស្ដោកាទាងំ

នេះបាេល្អកកមិតណា នៅកកមិតសកល តកមរូវឱ្យមាេការវាយតនម្លរមួនលើការសកមបសកមរួលរបស់
សាថា ប័េ។ ប៉ាុណេ្ដ ប័ណណរបាយការណ៍ពំុមាេលក្ខណៈវជិ្ផមាេន�ើយ។ ជារមួ យេ្ដការសកមបសកមរួល 
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ជាផ្្លូវការ ណដលដឹកនានំោយយូនណស្ូ មិេបាេធានាឱ្យមាេការនប្ដជាញា
ចិត្ដខាងេនយបាយបេ្ដជាប់រហូតន�ើយ េិងបាេទទួលនជាគជ័យតិចតួច នៅក្ុងការជកមរុញឱ្យមាេ
ការចូលរមួពើទើភ្្ក់ងារ េិងអ្កពាក់ព័េ្ធនផ្្សងនទៀត។ ការវាយតនម្ល ណដលេឹងមាេនានពលខាងមុខ 
នលើយេ្ដការសកមបសកមរួលការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ជាសកល ណដលនធ្ើន�ើងនោយនសវាកតរួតពិេិត្យ
នផ្្ក្ុងរបស់យូនណស្ូ េឹងផ្្ដល់េូវពេ្លឺជានកចើេអំពើបញ្ហា ទាងំនេះ។ 

ការោក់បញ្ចូ លភស្ដុតាងនានាបញ្ចូ លគ្្
នតើយុទ្ធសាសស្ដទាងំ ១២ នៅក្ុងកកបខ័ណ្ឌ ោកានេះមាេលក្ខណៈកគប់កគ្េ់ នដើម្ើរមួចំណណក

សនកមចលទ្ធផ្លរយៈនពលមធ្យមសំខាេ់ៗ ទាងំ ៥ នចញពើរចនាសម្ព័េ្ធនេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់
គ្្កបកបនោយកបសិទ្ធភ្ពណដរឬនទ? នៅក្ុងការវាយតនម្លថានតើការនប្ដជាញា ចិត្ដេនយបាយចំនពាះ 
ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ កតរូវបាេបញ្្ផ ក់សារជា្មើ េិងមាេេិរេ្ដរភ្ព នៅក្ុងរយៈនពល 
ទាងំមូលណដរឬនទ មាេការបងាហា ញយ៉ា ងចបាស់ថា ចលនាអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ទទួលរងផ្ល 
ប៉ាះពាល់ នៅនពលណដលនគ្លនៅអភិវឌ្ឍេ៍សហស្សវត្សរ ៍ កា្ល យជារនបៀបវារៈអភិវឌ្ឍេ៍ណដលកគប 
លុបនលើរនបៀបវារៈនផ្្សងនទៀត។ លទ្ធផ្ល គឺការន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់ខា្ល ងំនពកនលើសកលកមម
នេការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា។ យូនណស្ូមាេការកបរុងកបយត័្ នៅក្ុងការចូលរមួណផ្្កេនយបាយ
កកមិតខ្ពស់របស់នយើង ដូនច្ះនវទិកា ណដលជាជនកមើសរបស់តួអង្គខាងនគ្លេនយបាយអប់រ ំ
បាេងាកនចញពើកករុមកកមិតខ្ពស់នេះ។ ការសេមត់ថា សេិ្សើទថ្ាក់សកល េិងថ្ាក់តំបេ់មាេកមា្ល ងំ
កគប់កគ្េ់ នដើម្ើទាមទារឱ្យកបនទស េិង សហគមេ៍អេ្ដរជាតិមាេគណនេយ្យភ្ពននាះ នៅមិេទាេ់
កតរូវបាេបងាហា ញឱ្យន�ើញថាជាការពិតននាះនទ។ 

ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក មាេការកបមូល ផ្្សព្ផ្សាយ េិងនកបើកបាស់ចំនណះដឹង ភស្ដុតាង 
េិងជំនាញជានកចើេកបនភទ។ ភស្ដុតាង្មើៗជានកចើេ េិងគំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមខាងនគ្លេនយបាយ 
េិងការកសាវកជាវជានកចើេ មិេសុទ្ធណតពាក់ព័េ្ធជាមួយេឹងសកមមភ្ពអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ននាះ 
នទ ប៉ាុណេ្ដជានរឿយៗ មាេកបភពពើខាងនករៅវសិ័យអប់រ។ំ ខណៈនពលណដលភស្ដុតាង្មើៗមួយចំេួេពិត
បាេជាបាេមកដល់កិច្ចកបជំុសកមបសកមរួលការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ពិតណមេភស្ដុតាងទាងំនេះ
មិេហ្ក់បើដូចជាកតរូវបាេនគយកមកនកបើកបាស់ សកមាប់តាក់ណតងនគ្លេនយបាយន�ើយ។ 

ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក ពំុមាេកង្ះណផ្េការអប់រជំាតិននាះនទ។ ប៉ាុណេ្ដ ថានតើចំនណះដឹង ឬ 
ឧបករណ៍្មើៗកតរូវបាេនគយកនៅនកបើកបាស់ នដើម្ើអភិវឌ្ឍសមតថាភ្ពឱ្យបាេសមកសប សកមាប់ការ 
តាក់ណតងនគ្លេនយបាយជាតិនោយយកភស្ដុតាងនធ្ើជានគ្ល ឬថានតើចំនណះដឹង ឬឧបករណ៍
ទាងំននាះបាេពកងឹងនគ្លេនយបាយជាតិស្ដើពើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ េិងការអេុវត្ដនគ្ល 
េនយបាយនេះឬអត់ននាះ មិេសូវជាមាេភ្ពចបាស់លាស់ន�ើយ។ 

លទ្ធផ្លរពឹំងទុកសំខាេ់មួយនេដំនណើ រការោកានេះ គឺណផ្េការណដលអាចនជឿទុកចិត្ដបាេេឹងជួយ
នកៀងគរធេធាេហរិញញាវតថាុ សកមាប់ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្យ៉ា ងមាេកបសិទ្ធភ្ព។ ការនកើេ 

ចលនាអប់រសំកមាប ់
ទាងំអស់គ្្ទទួល 
រងផ្លប៉ាះពាល់  
នៅនពលណដល 
នគ្លនៅអភិវឌ្ឍេ៍ 
សហស្សវត្សរ ៍ 
កា្ល យជារនបៀបវារៈ 
អភិវឌ្ឍេ៍ណដលកគប  
លុបនលើរនបៀប 
វារៈនផ្្សងនទៀត
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ន�ើងេូវការចំណាយនលើការអប់រ ំ នៅតាមកបនទសណដលមាេចំណូលទាប គឺជាសញ្ញា ជាវជិ្ផមាេ 
ប៉ាុណេ្ដនដើមចមសំខាេ់ជាងនគ គឺការនកើេន�ើងេូវការនកៀងគរធេធាេក្ុងកសរុក ជាជាងជាការផ្្ដល់ 
អាទិភ្ពដល់វសិ័យអប់រ។ំ ជំេួយអេ្ដរជាតិមាេការនកើេន�ើងនកចើេ ក្ុងបរមិាណជាក់ណស្ដង ប៉ាុណេ្ដទំហំ
នេជំេួយទាងំនេះនៅតិចតួចជាងតកមរូវការ។ 

ការសនកមចចិត្ដោក់ឱ្យអេុវត្ដេូវយេ្ដការឯករាជ្យ សកមាប់ពិេិត្យតាមោេ េិងរាយការណ៍ពើ 
វឌ្ឍេភ្ព ក្ុងការ្េនៅសនកមច នគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ អាចមាេសារៈសំខាេ់ សកមាប់
បេ្ដរកសាអ្ើណដលសនកមចបាេកេ្លងមក េិងការនប្ដជាញា ចិត្ដចំនពាះការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្។ ប៉ាុណេ្ដ 
ការរាយការណ៍ឱ្យបាេល្អអាចនធ្ើនៅបាេ ណតនៅនពលណដលមាេការណកលំអគុណភ្ព េិងការវភិ្គ 
ទិេ្េ័យ នោយជានរឿយៗ មាេការគ្កំទពើនដគូ ណដលនធ្ើការងារពាក់ព័េ្ធេឹងការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់
គ្្ណតប៉ាុនណាណ ះ។ 
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

សសចក្ដីសននាិដាឋា ន

កិច្ចខិតខំកបឹងណកបង ណដលមាេចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក នដើម្ើនលើកកម្ពស់ការអប់រ ំ
នៅទូទាងំពិភពនលាក បាេនកើតន�ើងក្ុងនពលនស្ើរណតដូចគ្្ ជាមួយេឹងការធានាឱ្យកុមារកគប់រូប

 បាេចូលនរៀេក្ុងសាលានរៀេ។ សកលកមមនេការអប់របំឋមសិកសា ណដលជាចំណុចនៅនេការ 
អប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ (េិងនគ្លនៅអភិវឌ្ឍេ៍សហស្សវត្សរ)៍ ពាក់ព័េ្ធជាពិនសស ជាមួយេឹង 
កបនទសកកើកកជាងនគ ប៉ាុណេ្ដចំណុចនៅនផ្្សងនទៀត មិេសូវជាពាក់ព័េ្ធន�ើយ។ ក្ុងនពលជាមួយគ្្ 
នៅនពលណដលមាេការន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់នលើសកលកមមនេការចូលនរៀេនៅបឋមសិកសា 
មាេេ័យថា ទិដឋាភ្ពសំខាេ់ៗនផ្្សងនទៀត ដូចជា គុណភ្ពនេការអប់រ ំការគ្ពំារ េិងអប់រកុំមារតូច 
េិងអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័ មិេសូវទទួលបាេការយកចិត្ដទុកោក់ន�ើយ។ 

ជារមួ សូម្ើណតចំណុចនៅសកលកមមនេការអប់របំឋមសិកសាក៏មិេអាចសនកមចបាេផុ្ត ចុះទកមាំ
នគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ ណដលមាេមហចិ្ឆតាធំជាងនេះនៅនទៀតននាះ នហើយអ្កណដល 
ជួបការលំបាកជាងនគ នៅណតជាអ្កទទួលបាេកបនយជេ៍ចុងនកកាយនគ។ ប៉ាុណេ្ដ មាេការសនកមច 
បាេេូវសមិទ្ធផ្ល ណដលមិេគួរនមើលរលំង។ គិតកតឹមឆ្្ ំ២០១៥ នេះ សកលនលាកទាងំមូលបាេ
សនកមចេូវភ្ពនជឿេនលឿេនលើសពើ អ្ើណដលអាចមាេ កបសិេនបើេិន្ាការកាលពើទសវត្សរ ៍ ១៩៩០ 
នៅណតបេ្ដ។ នហើយការពិេិត្យតាមោេនលើវឌ្ឍេភ្ពនេការអប់រ ំចាប់តាងំពើមាេ កកបខ័ណ្ឌ ោកាមក 
មាេភ្ពល្អកបនសើរ េិងពកងើកវសិាលភ្ពកាេ់ណតធំជាងមុេ។ 

ចុងកកាយ ចលនាអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ អាចចាត់ទុកថាជានជាគជ័យមួយ នបើនទាះបើជានដគូ
ណដលនធ្ើការងារពាក់ព័េ្ធជាមួយេឹងការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ អាចមិេបាេបំនពញនៅតាម ការនប្ដជាញា  
ចិត្ដរមួគ្្របស់ខ្លួេយ៉ា ងណាក៏នោយ។ ប៉ាុណេ្ដ នមនរៀេណដលនកើតន�ើងនៅក្ុង រយៈនពល ១៥ ឆ្្ ំ
ចុងនកកាយនេះ បងាហា ញថា ខណៈនពលណដលដំនណាះកសាយបនច្ចកនទសមាេសារៈសំខាេ់ឥទ្ធិពល 
េិងកមា្ល ងំេនយបាយរតឹណតមាេសារៈសំខាេ់ជាងនេះនៅនទៀត េិងចាបំាច់កតរូវមាេ នដើម្ើឱ្យមាេ 
កំណណទកមង់ េិងសកមមភ្ពក្ុងកកមិតមួយ ណដលចាបំាច់ នដើម្ើសនកមចេូវការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់
គ្្នៅថ្ាក់ជាតិ។ ការពិភ្កសាអំពើរនបៀបវារៈនកកាយឆ្្ ំ ២០១៥ អាចផ្្ដល់េូវកាលាេុវត្ដភ្ពមួយ 
នដើម្ើឱ្យមាេវសិាលភ្ព ក្ុងកកមិតណដលចាបំាច់នេះ។

រនបៀបវារៈនកកាយ 
ឆ្្ ំ២០១៥ ផ្្ដល ់
េូវកាលាេុវត្ដភ្ព 
មួយ នដើម្ើអេុវត្ដ 
កំណណទកមង់ េិង 
នធ្ើសកមមភ្ពក្ុង 
កទង់កទាយធំ នៅ 
ថ្ាក់ជាតិ
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

+

20% 25% 8% 47%

១.  �ំ�ច់���វ���ន�រអប់រ�ប���ម�ៀត �ើម��ីប���លកុ�រ��ប់រូប �ពិ��ស 
កុ�រ��លជួប��ទះ�រលំ�ក�ង��

២. �ំ�ច់���វ���នទិន�ន័យល��ងមុនអំពី�រ�ំ�រ និង�រអប់រ�កុ�រតូច��ប់����ទ�ំងអស់

៣. �ំ�ច់���វ�ន�រអប់រ�ក��ិតម���យ��សិក����ល�នលក�ណៈ�ប់បង�ំ ���ង�ច�ស់មួយ���ំ 
ស���ប់កុ�រ�ំងអស់

មរណ�ពកុ�រ
កុ�រ���ក់�
����ិច�ប់
����� �ច���ប់
មុនដល់�យុ 
�ន ៥ ���ំ ១៥ ដង 
��ើន�ង កុ�រ��ល�
ក��ងតំបន់អភិវឌ��ន៍

ទី�ំង

ក��ង���ំ ២០០០ កុ�រ�តំបន់ 
ជនបទ ��លមិន��ល�
�� �ន��ើន�ង
កុ�រ�តំបន់ ��ជុំជន ២ ដង
[តូ��� �ដ និង�វ]

��ព��ធន

គ���តរ�ងអ�ក�ន និងអ�ក�� 
��ល�ន��ៀន គឺធំ�ងមុន 
២ ដង �ក��ង���ំ ២០០០ 
[នី���� តូ��� C.A.R 
បូ���/ ���������វ�� 
និងម៉ុង���ល]ី

គុណ�ព�ប 

�រប��ើនត���វ�រ�រយល់ដឹង��ើន�ងមុនអំពី 
ត���វ�ររបស់កុ�រតូច

�រអប់រ�
ម���យ��សិក����ល 
ត���វ�យច��ប់
�ក��ង����ស
ចំនួន ៤០ 
��ឹម���ំ ២០១៤

% របស់កុ�រ��ល� ��ម���យ��*�រចូល�ៀន
�ម���យ��សិក��
កុ�រ ១៨៤ 
�ន�ក់�ន
ចូល�ៀន (២០១២)

74%
20%

25%
89%

�រចូល�ៀន�ម���យ��សិក��
�ក��ង����សមួយ�គ���ំ 
�នកុ�រតិច�ង 3០% 
��លនឹងចុះ���ះចូល�ៀន 
���ឹម���ំ ២០១៥

 

2000

2015

មរណ�ពកុ�រ

យុទ�នាការប��ើន

ការយល់ដឹងជា

សាធារណៈ

39%
 

X

*ទិន�ន័យ���ំ ២០១២

�ំ�ច់���វ�ន�រ���ត�រយកចិត�ទុក�ក់ប���ម�ៀត

����យ���ំងពី�ល� ����យពី�ល� �ៀកនឹង�ល� �នស���ច�ល�

ព��ីក និង��លំអ�រ�ំ�រ និងអប់រ�កុ�រតូច��ប់��ុង���យ �ពិ��ស ស���ប់កុ�រ�យរង���ះ 
និងជួប�រលំ�ក�ង��

�ៀវ�

គំរូអប់រ�
��លគិតគូរ
ពីវប��ធម៌

វត��នរបស់
��បិ��រ��ងកម��ន�

របស់របរ
ស���ប់
�ៀនសូ��

បរ���ស
��កប�យ

សុវត�ិ�ព

�រ���ចចំ��ះដឹង

វ�ធី��������ងៗ �ើម��ី ប��ើន�រទទួល�ន
�រអប់រ� �ក��ិត��ះ

លុប�ល
����� (����)

��ម���យ��
ចល័ត (ម៉ុង���លី)

�រ���រ�ច់���ក់ 
(ចិន)

�របង�ំ�មច��ប់ឱ����ៀន
(មុិចសុិចកូ និងមី���ន់���)

(���� និង��)

មរណ�ពកុ�រ

ក��ង���ំ ២០១៣ �នកុ�រ 
6.3 �ន�ក់ 
���ប់មុន �យុ�ន ៣ ���ំ

�ំ�ច់���វ�ន��� និងអ�ក 
ផ�ល់�រ���ំ��ល�នឆ�ង 
�ត់�របណ��ះប���ល 
ប���ម�ៀត

��ម��យ��ឯកជន

កុ�រ��លចុះ���ះចូល�ៀន
� ��ម���យ��ឯកជន
�ន�រ�ើន�ើង 

�ប់�ំងពី���ំ 
១៩៩៩ មក

��គជ័យ

កិច�ខិតខំ��ឹង���ង

��ល�ន��ើ�ើង

ប�����ឈម��ល
��បន��ន

វឌ��ន�ពមិន

��ើ���

អនុ�សន៍ ស���ប់ 
���យ���ំ ២០១៥

ពិន��សកល*
*ក��ង ចំ�ម ����សចំនួន ១៤៨ ��ល�ន

ទិន�ន័យ

�ល�ទី ១   �រ�ំ�រ និងអប់រ�កុ�រតូច

ប័ណ��យ�រណ៍ ២០០០-២០១៥
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ពកងើក េិងណកលំអការគ្ពំារ េិងអប់រកុំមារតូចកគប់កជរុងនកជាយ ជាពិនសសសកមាប់កុមារ 
ងាយរងនកគ្ះ េិងជួបការលំបាកជាងនគ

ការគ្កំទដល់ការអភិវឌ្ឍកុមារនៅដំណាក់កាលដំបូងបំផុ្ត
នេជើវតិ មាេឥទ្ធិពលយ៉ា ងធំនធងមកនលើការនធ្ើឱ្យលទ្ធផ្ល 
ខាងការអប់រ ំ េិងសង្គមកាេ់ណតមាេភ្ពល្អកបនសើរជាងមុេ។ 
ផ្លកបនយជេ៍ខាងនសដឋាកិច្ចអាចទទួលបាេខ្ពស់បំផុ្តពើការ
វេិិនយគនលើការអប់រកុំមារតូច។ សហគមេ៍ ណដលមិេសូវ 
មាេឱកាសដូចនគ ជាពិនសស នៅតាមកបនទសកកើកក កាេ់ណត
អាចទទួលបាេកបនយជេ៍យ៉ា ងនកចើេ ណដលនេះជានហតុផ្ល 
មួយនទៀត សកមាប់ការវេិិនយគឱ្យនកចើេនលើការអប់រនំៅកកមិត
នេះ។ 

ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក មាេការសនកមចបាេេូវ 
វឌ្ឍេភ្ព ខាងចំេួេកុមារ ណដលបាេចុះន ម្ ះចូលនរៀេនៅ
ក្ុងកមមវធិើគ្ពំារ េិង អភិវឌ្ឍេ៍កុមារតូច នៅទូទាងំពិភពនលាក 
ទាងំមូល។ ប៉ាុណេ្ដ កុមារមកពើកករុមជួបការលំបាក នៅណត 
មិេមាេឱកាសចូលនរៀេណបបនេះ នោយសារណតកង្ះ្វកិា 
បញ្ហា វសិមធម៌ជាកបព័េ្ធ េិងកង្ះការយកចិត្ដទុកោក់នលើ 
បញ្ហា គុណភ្ព។ 

មាេការសនកមចបាេវឌ្ឍេភ្ពមួយចំេួេ ខាងភ្ពរស់ 
រាេ េិងអាហ្រូបតថាមភា ប៉ាុណេ្ដការណ្ទានំៅណតមាេគុណភ្ព 
អេ់

បញ្ហា កង្ះអាហ្រូបតថាមភា អាចនាឱំ្យមាេភ្ពយតឺយ៉ា វ 
ដល់ការអភិវឌ្ឍចលករធំ េិងតូច េិងការនកើេន�ើងេូវ 
ហ្េិភ័យពាក់ព័េ្ធេឹងមរណភ្ព។ ប៉ាុណេ្ដ អាហ្រូបតថាមភា 
ណដលល្អ គឺមិេកគប់កគ្េ់ន�ើយ ៖ ចាបំាច់កតរូវមាេកិច្ចសហ 
កបតិបត្ដិការក្ុងចំនណាមនសវាសុខភ្ព អប់រ ំេិងកិច្ចគ្ពំារ 

សង្គម នដើម្ើកបយុទ្ធកបឆ្ងំេឹងកតា្ដ ហ្េិភ័យ ពាក់ព័េ្ធេឹង 
ភ្ពកកើកក ណដលជួយពកងឹងដល់គ្្នៅវញិនៅមកទាងំនេះ។ 

មរណភ្ពកុមារមាេការ្យចុះ

ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ ១៩៩០ ដល់ ២០១៣ អកតាមរណភ្ព 
កុមារបាេ្យចុះពើ ៩០ ដល់ ៤៦ ករណើ  ក្ុង ១០០០ 
កំនណើ តរស់។ ប៉ាុណេ្ដ ការ្យចុះេូវមរណភ្ពកុមារជិត 
៥០% នេះ មិេទាេ់កគប់កគ្េ់ នដើម្ើសនកមចតាមចំណុច
នៅនេនគ្លនៅអភិវឌ្ឍេ៍សហស្សវត្សរ ៍ណដលកតរូវបាេកំណត ់
នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០០ ថា កតរូវកាត់បេថាយឱ្យបាេ ២ ភ្គ ៣ 
ពើកកមិតក្ុងឆ្្ ំ ១៩៩០ ននាះនទ។ កុមារ ណដលកាលពើឆ្្ ំ
២០១៣ មាេ ៦,៣ លាេនាក់ បេ្ដបាត់បង់ជើវតិ មុេនពល 
ណដលពួកនគមាេអាយុ ៥ ឆ្្ ំ ណដលករណើ សា្ល ប់ជានកចើេ 
នកើតន�ើងនោយសារមូលនហតុ ណដលអាចបង្ារជាមុេបាេ។ 
កុមារកាេ់ណតកបឈមេឹងហ្េិភ័យខ្ពស់នៅនទៀត កបសិេនបើ
ពួកនគនកើតជាមួយេឹងមា្ដ យណដលមាេជើវភ្ពកកើកក រស់នៅ 
តំបេ់ជេបទ េិង/ឬមិេបាេទទួលការអប់រខំ្ពស់។ នដើម្ើ
នោះកសាយបញ្ហា មរណភ្ពកុមារនេះ ្ េ្ៈេនយបាយ េិង 
្វកិា មាេសារៈសំខាេ់យ៉ា ងខា្ល ងំ។ 

អាហ្រូបតថាមភាកុមារមាេភ្ពល្អកបនសើរជាងមុេ 
ប៉ាុណេ្ដមិេកគប់កគ្េ់ន�ើយ

កបនទសភ្គនកចើេបាេសនកមចេូវវឌ្ឍេភ្ព នៅក្ុងការ
កាត់បេថាយភ្គរយកុមារកកិេ ចាប់ពើទសវត្សរ ៍ ១៩៩០ 
មក។ កបនទសជានកចើេ នៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  បាេសនកមច
េូវវឌ្ឍេភ្ពយ៉ា ងល្អកបនសើរ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក 

ការកសាង 
មូលោឋា េកគឹះឱ្យ 
បាេសមកសប 
នាមំកវញិេូវ 
អតថាកបនយជេ ៍
ធំនធងនានពល 
អនាគត

  សគ្លសៅទដី ១        ការគ្ពំារ នងិអបរ់កំរុារតចូ
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ប៉ាុណេ្ដតំបេ់នេះ នៅណតមាេកុមារណដលមាេបញ្ហា  អាហ្រូបតថាេភា 
ក្ុងភ្គនកចើេខ្ពស់បំផុ្ត ខ្ពស់ឆ្្ង យពើតំបេ់នផ្្សងនទៀត ណដលនគ 
ពយាករថាអាចនកើេន�ើងរហូតដល់ ៤៥% នេចំេួេកុមារ 
មាេបញ្ហា អាហ្រូបតថាមភា ក្ុងពិភពនលាក កតឹមឆ្្ ំ២០២០។ 

ការឈប់សកមាករបស់មាតាបិតា េិងការអេុវត្ដការចិញ្ច ឹម
បើបាច់កូេបាេល្អ អាចជួយគ្កំទដល់ការអភិវឌ្ឍ 
កុមារបាេ

កុមារគួរទទួលបាេការគ្កំទ នដើម្ើឱ្យពួកនគលូតលាស់ 
រ ើកចនកមើេ នពាលគឺមិេកតឹមណតរស់រាេមាេជើវតិប៉ាុនណាណ ះនទ។ 
ការឈប់សកមាក លំណហមាតុភ្ពនោយមាេកបាក់ឈ្ួល 
នៅកុ្ងអំ�ុងណខដំបូងៗនេជើវតិរបស់ទារក មាេសារៈសំខាេ់ 
យ៉ា ងខា្ល ងំសកមាប់សុខភ្ព េិងសុខុមាលភ្ព របស់មា្ដ យ 
េិងកូេ នៅតាមបណា្ដ កបនទសចំណូលមធ្យម េិងខ្ពស់ជា 
នកចើេ។ នបើនទាះបើជាកបនទសនស្ើរណតទាងំអស់ផ្្ដល់ការឈប់
សកមាកណបបនេះ តាមចបាប់ក៏នោយ មាេសស្ដើណដលមាេការងារ 
នធ្ើក្ុងពិភពនលាកណត ២៨% ប៉ាុនណាណ ះ ណដលទទួលបាេ 
អតថាកបនយជេ៍សកមាប់មាតុភ្ពរបស់ខ្លួេជាសាច់កបាក់។ ការ
ចូលរមួរបស់ឪពុកក៏មាេសារៈសំខាេ់ផ្ងណដរ ចំនពាះការ 
អភិវឌ្ឍកុមារ។ កតឹមឆ្្ ំ២០១៣ ការសកមាកលំណហបិតុភ្ព 
កតរូវបាេផ្្ដល់នៅក្ុងកបនទសចំេួេ ៧៨ ក្ុងចំនណាម 
កបនទសទាងំ ១៦៧ ណដលមាេទិេ្េ័យប៉ាុនណាណ ះ នោយ 
កបនទសចំេួេ ៧០ ផ្្ដល់ការឈប់សកមាកនោយ មាេកបាក់ 
ឈ្ួល។ ប៉ាុណេ្ដ បុរសអាចមាេភ្ពស្ាក់នស្ើរ ក្ុងការ 
ឈប់សកមាកសកមាកណបបនេះ នោយសារណតជានរឿយៗ 
កបាក់ឈ្ួលរបស់ពួកនគមាេកកមិតទាប។ 

មាតាបិតាអាចជកមរុញការអភិវឌ្ឍខាងចំនណះដឹង េិងចិត្ដ
សង្គមរបស់កូេរបស់ខ្លួេបណេថាមនទៀត តាមរយៈកមមវធិើក្ុង 

ឬនករៅផ្្ះ ជាកករុម ឬជាលក្ខណៈបុគ្គល។ កមមវធិើចុះតាមផ្្ះ 
ផ្្ដល់េូវការគ្កំទ្្ល់ េិងអាចមាេ កបនយជេ៍យ៉ា ងធំនធង។ 

កបនទសជានកចើេកំពុង្េនៅនកបើកបាស់អភិកកម 
ពហុវសិ័យ នដើម្ើផ្្ដល់នសវាកុមារតូច

ក្ុងការអំពាវនាវឱ្យកបនទសនានាពកងើក េិងណកលំអ 
ការគ្ពំារ េិងអភិវឌ្ឍេ៍កុមារតូចឱ្យបាេកគប់កជរុងនកជាយ 
ជាពិនសស សកមាប់កុមារកកើកក េិងកុមារជួបការលំបាក 
កកបខ័ណ្ឌ សកមមភ្ពោកានេះផ្្ដល់អេុសាសេ៍ឱ្យមាេការនរៀបចំ
នគ្លេនយបាយជាតិ ណដលមាេចារកឹពហុវសិ័យ នោយ 
មាេការគ្កំទពើធេធាេឱ្យបាេកគប់កគ្េ់។ គិតកតឹមឆ្្ ំ
២០១៤ មាេកបនទសចំេួេ ៧៨ បាេអេុម័តនលើនគ្លេនយ 
បាយពហុវសិ័យ ណបបនេះ េិង ២៣ កំពុងណតនរៀបចំនគ្ល 
េនយបាយណបបនេះ។ សមាសភ្គណដលរមួចំណណកនាឱំ្យ
នគ្លេនយបាយពហុវសិ័យទទួលបាេ នជាគជ័យ រមួមាេ 
ការសកមបសកមរួល ការវាស់ណវងវឌ្ឍេភ្ពតាមកកសួង េិង 
សាថា ប័េនានា នោយមាេការឯកភ្ពគ្្ជារមួ េិងេិរេ្ដភ្ព 
បុគ្គលិក។

កបព័េ្ធអប់រមំនត្ដយ្យសិកសា េិងកកមិតនេការចុះន ម្ ះ 
ចូលនរៀេកតរូវបាេពកងើកយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស នៅតាម 
កបនទសមួយចំេួេ

ការពកងើកលទ្ធភ្ពទទួលបាេការអប់រកំកមិតមនត្ដយ្យសិកសា 
មិេថាតាមរយៈកមមវធិើក្ុងកបព័េ្ធ ឬកមមវធិើនករៅផ្្លូវការ ននាះនទ 
មាេសារៈសំខាេ់យ៉ា ងខា្ល ងំ ចំនពាះការបនង្ើេឱកាសក្ុងជើវតិ
របស់កុមារ តាមរយៈការបនង្ើេកបសិទ្ធភ្ពនេកបព័េ្ធអប់រ ំ

នៅកតឹម 
ឆ្្ ំ២០១៤  
កបនទសចំេួេ  
៤០បាេកំណត់
ការអប់រថ្ំាក ់
មនត្ដយ្យសិកសា 
ថាជាការអប់រ ំ
ណដលតកមរូវ 
តាមចបាប់។
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

រូបភ្ពទើ ៤ ៖ អកតានេការសិកសានៅមនត្ដយ្យសិកសាកតរូវបាេពយាករថាមាេការនកើេន�ើង ៣ ភ្គ ៤ នៅក្ុងរយៈនពលនេកកបខ័ណ្ឌ ោកានេះ
អកតារមួនេការសិកសានៅមនត្ដយ្យសិកសា ក្ុងពិភពនលាក េិងតាមតំបេ់ ១៩៩០-២០១២ េិង ២០១៥ (ចំនណាល)
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អឺរ ៉ាុបកណា្ដ ល/ខាងនកើតអានមរចិខាងនជើង/អឺរ ៉ាុបខាងលិច

កបភព ៖ មូលោឋា េទិេ្េ័យ UIS: Bruneforth (2015) 

េិងធេធាេ េិងការកាត់បេថាយវសិមភ្ព នៅក្ុងសង្គម 
ទាងំមូល។ 

ការចុះន ម្ ះចូលនរៀេមាេការនកើេន�ើងជិត ២ ភ្គ 
៣ កុ្ងរយៈនពលជាងមួយទសវត្សរប៍េ្ដិច 
ប៉ាុណេ្ដសមភ្ពនៅណតមាេកកមិតខ្ពស់

ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ ១៩៩៩ ដល់ ២០១២ ការចុះន ម្ ះ 
ចូលនរៀេនៅមនត្ដយ្យសិកសាបាេនកើេន�ើង ៦៤% (ដល់ 
១ ៨ ៤  លាេនាក់)  នោយមាេគមា្ល តនយេឌ័រតិចតួច។  
កបនទសមួយចំេួេបាេពកងើកកបព័េ្ធមនត្ដយ្យសិកសាសាធារណៈ 
របស់ខ្លួេយ៉ា ងធំនធង ដូចជា កបនទសកាហសាក់សាថា េ េិង 
នវៀតណាម ជានដើម។ ប៉ាុណេ្ដ វឌ្ឍេភ្ពណដលសនកមចបាេនេះ 
មិេដូចគ្្ន�ើយ នោយគមា្ល តនៅណតមាេរវាងតំបេ់កបជំុជេ 
េិងតំបេ់ជេបទ េិងរវាងសហគមេ៍មួយ េិងសហគមេ៍ 
មួយនទៀត េិងរវាងតំបេ់មួយ េិងតំបេ់មួយនទៀត នៅក្ុង 
កបនទស។ វសិមភ្ពកទព្យសម្ត្ដិ ពាក់ព័េ្ធេឹងការចូលនរៀេ 
មាេជាទូនៅនៅតាមកបនទសមួយចំេួេ ដូចជា កបនទសឡាវ 
ទុយនេសុើ េិងម៉ាុងនហ្្គ លើ ជានដើម។ វធិើសាសស្ដ នដើម្ើជកមរុញ 
ឱ្យមាេការពកងើកការចូលនរៀេបណេថាមនទៀត រមួមាេ ៖

• ចបាប់ ណដលតកមរូវឱ្យមាេការចូលរមួ។ គិតកតឹមឆ្្ ំ
២០១៤ មាេកបនទសចំេួេ ៤០ បាេកំណត់ 

ការអប់រថ្ំាក់មនត្ដយ្យសិកសា ថាជាការអប់រណំដល 
តកមរូវនោយចបាប់។

• នគ្លេនយបាយ ណដលោក់បញ្ចូ លការអប់រមំនត្ដយ្យ
សិកសានៅក្ុងវដ្ដនេការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ។ 
កបនទសជានកចើេបាេនរៀបចំនចញជា នគ្លេនយបាយ
ណបបនេះ ប៉ាុណេ្ដមិេបាេផ្្ដល់ធេធាេហរិញញាវតថាុ សកមាប់
ការអេុវត្ដនគ្លេនយបាយទាងំនេះន�ើយ។ 

• ការលុបបំបាត់ការបង់ន្្លសកមាប់ការអប់រមំនត្ដយ្យ
សិកសា។ កបនទស ណដលបាេនធ្ើណបបនេះ មាេការនកើេ 
ន�ើងការចូលរមួខា្ល ងំ នបើនទាះបើជារោឋា ភិបាលមួយ 
ចំេួេបាេខិតខំណស្ងរកធេធាេចាបំាច់ក៏នោយ។ 

• ការនលើកទឹកចិត្ដណផ្្កហរិញញាវតថាុ សកមាប់ការចុះន ម្ ះ 
ចូលនរៀេ។ នៅតំបេ់ជេបទរបស់កបនទសចិេ 
កុមារ នៅក្ុងកគរួសារ ណដលទទួល បាេការនលើកណលង 
ការបង់ន្្លសិកសា េិងការនផ្្រសាច់កបាក់ ជាមួយេឹង 
លក្ខខណ្ឌ ថា កុមារទាងំននាះកតរូវណតចូលនរៀេ នកចើេណត 
បាេចូលនរៀេនៅសាលាមនត្ដយ្យសិកសា ២០% 
នកចើេជាងមុេ។ 

• ការនធ្ើឱ្យការនរៀេសូកតនៅមនត្ដយ្យសិកសាកាេ់ណតមាេ
ភ្ពទាក់ទាញចំនពាះមាតាបិតា េិងកុមារ។ នៅក្ុង 
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

កបនទសន្ ការផ្្ដល់ការនលើកទឹកចិត្ដ រមួជាមួយេឹង
យុទ្ធនាការបនង្ើេការយល់ដឹងជាសាធារណៈ បាេ 
បនង្ើេការចូលនរៀេក្ុងកមមវធិើគ្ពំារ េិងអប់រកុំមារ 
តូចដល់ ជិត ៩៣% សកមាប់កុមារអាយុ ៤ េិង 
៥ ឆ្្។ំ 

ការចូលរមួរបស់វសិ័យឯកជេនៅណតមាេកកមិតខ្ពស់

ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ ១៩៩៩ ដល់ ២០១២ ភ្គរយនេការចុះ 
ន ម្ ះចូលនរៀេក្ុងសាលាមនត្ដយ្យឯកជេ បាេនកើេន�ើងពើ 
២៨% ដល់ ៣១% ក្ុង ១០០ កបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យ។ 
ការនកើេន�ើងេូវការចូលនរៀេក្ុងសាលាឯកជេ នាឱំ្យមាេ 
បញ្ហា ចំេួេ ២។ នៅតាមកណេ្លងណដលការទទួលបាេនសវា 

គ្ពំារ េិងអប់រកុំមារតូច ពឹងអាកស័យនលើការបង់ន្្លកុមារ 
កកើកកជាងនគជានកចើេនាក់កតរូវខកខាេមិេបាេទទួលនសវា។ 
នហើយអ្កផ្្ដល់នសវា ឯកជេមិេទំេងជាផ្្ដល់នសវា នៅតំបេ់ 
ោច់កសយល ណដលមាេកបជាជេរស់នៅរាយបា៉ា យឆ្្ង យពើ
គ្្ណាស់។ នលើសពើនេះ នៅតាមកបនទសណដល មាេចំណូល 
ទាប េិងចំណូលមធ្យមកកមិតទាប សាលាឯកជេណដល 
គិតន្្លទាបជានកចើេ ដំនណើ រការក្ុងសាថា េភ្ពអេ់្យ 
នោយពំុមាេការចុះបញ្ផ ើ កតឹមកតរូវជាមួយេឹងរោឋា ភិបាល។ 
សូម្ើណតនៅតាមកបនទសណដលមាេចំណូលខ្ពស់ ដូចជា 
ចកកភពអង់នគ្លស ជានដើម កុមារកកើកកជានកចើេនាក់នរៀេ 
មិេបាេពូណក នោយសារណតសាលាមនត្ដយ្យឯកជេផ្្ដល់នសវា
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ណដលមាេគុណភ្ពទាប គិតន្្លទាប េិងនកចើេណតដំនណើ រការ 
នៅតាមតំបេ់ជួបការលំបាក។ 

ការខតិខំ នដើម្ើសនកមចគុណភ្ព នៅមិេទាេ់ទទួល
បាេការន្្លើយតបកបកបនោយអតថាេ័យនៅន�ើយ

កុមារ ណដលមិេបាេទទួលការអប់រមំនត្ដយ្យសិកសា 
ណដលមាេគុណភ្ពល្អ មិេសូវជាទទួលបាេនជាគជ័យ 
នៅកកមិតបឋមសិកសា េិងកកមិតខ្ពស់ៗនៅនទៀតន�ើយ។ 
ខណៈនពលណដលសូម្ើណតការផ្្ដល់ការអប់រកំកមិតនេះណដលមាេ
គុណភ្ពមិេល្អ ផ្្ដល់េូវអតថាកបនយជេ៍មួយចំេួេ ណដរននាះ 
គុណភ្ពកាេ់ណតកបនសើរនាឱំ្យទទួលបាេកបនយជេ៍កាេ់ណត 
នកចើេ។ 

ការនរៀបចំកគរូមនត្ដយ្យសិកសា គឺជាគេ្លឹះ សកមាប់បនង្ើេ 
គុណភ្ព ណតនទាះជាយ៉ា ងណាក៏នោយ ជានរឿយៗ បុគ្គលិក
ណដលមិេបាេទទួលការបណ្ដុ ះបណា្ដ ល នៅណតកតរូវបាេ 

នគជួលឱ្យបនកមើការងារ នហើយមុខមាត់ េិងនបៀវត្សរទ៍ាប 
នាឱំ្យមាេការឈប់នកចើេ ណដលនធ្ើឱ្យខូចខាតដល់លទ្ធផ្ល 
នេការសិកសា។ វសិ័យឯកជេនកចើេណតផ្្ដល់នបៀវត្សរដ៍ល់កគរូ 
ទាបតាមណដលអាចនធ្ើបាេ នដើម្ើកាត់បេថាយចំណាយ។ 
កបនទសនានា ដូចជា កបនទសនកេយ៉ា  សឹងហាបុរ ើ េិងកូ�ុនំបៀរ 
ជានដើម កាេ់ណតកំណត់យ៉ា ងចបាស់លាស់ពើលក្ខខណ្ឌ សកមាប ់
ការបណ្ដុ ះបណា្ដ លកគរូមនត្ដយ្យសិកសា ប៉ាុណេ្ដកបនទសជានកចើេ
មិេទាេ់បាេកំណត់ស្ដង់ោអប្បរមាជាផ្្លូវការនៅន�ើយនទ។ 
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

2000

2008

 

52%10%29%9%

= 48 
�ន�ក់
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ធានាថា កតមឹឆ្្ ំ២០១៥ កុមារកគប់រូប ជាពិនសស កុមារា កុមារសថាតិក្ុងសាថា េភ្ពលំបាក េិងកុមារជេជាតិភ្គតិច 
អាចទទួលបាេ េិងបញ្ចប់ការអប់របំឋមសិកសាមិេគិតន្្ល េិងតកមរូវនោយចបាប់ កបកបនោយគុណភ្ពល្អ។ 

សកលកមមនេការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា គឺជានគ្លនៅ
អប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ ណដលនលចនធា្ល ជាងនគ ដូចណដល្្លុះ 
បញ្្ច ងំ តាមរយៈការោក់បញ្ចូ លនគ្លនៅនេះ នៅក្ុង 
នគ្លនៅអភិវឌ្ឍេ៍សហស្សវត្សរ។៍ នគ្លនៅនេះទទួលបាេ 
្វកិាគ្កំទបាេសមកសប មាេការគ្កំទពើេនយបាយ េិងកតរូវ
បាេពិេិត្យតាមោេយ៉ា ងទូលំទូលាយ។ ណតនទាះជាយ៉ា ងណា 
ក៏នោយ នគ្លនៅនេះនៅណតមិេទាេ់សនកមចបាេនទៀត 
នៅឆ្្ ំ២០១៥។ 

កបនទស ណដលមិេបាេផ្្ដល់នសវាឱ្យបាេដល់កករុមជួបការ
លំបាក មិេអាចសនកមចេូវសកលកមមនេការអប់រកំកមិត 
បឋមសិកសាបាេន�ើយ។ ចាបំាច់កតរូវណតមាេការណកលំអ 
បណេថាមនទៀត នដើម្ើផ្្ដល់នសវាឱ្យបាេដល់កករុមណដលមាេជើវ

ភ្ពកកើកកជាងនគ ជេជាតិភ្គតិច េិងកករុមភ្សាភ្គតិច 
នកមងកសើណដលរស់នៅជេបទ កុមារណដលកំពុងនធ្ើការងារ 
សហគមេ៍ពនេចរ កុមារណដលរងផ្លប៉ាះពាល់នោយសារ 
នមនរាគ េិងជំងឺនអដស៍ អ្ករស់នៅតាមសំណង់មិេនរៀបរយ 
កុមារពិការ េិងកុមារណដលរស់នៅក្ុងសាថា េភ្ពអាសេ្ 
សមុគសាម ញ។ 

ការពិេិត្យតាមោេវឌ្ឍេភ្ព

នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១២ មាេកុមារអាយុចូលនរៀេនៅសាលា 
បឋមសិកសាជិត ៥៨ លាេនាក់ មិេបាេចុះន ម្ ះចូលនរៀេ 
នៅសាលានរៀេន�ើយ។ មូលនហតុរមួមាេសមា្ព ធកបជា 
សាសស្ដ សាថា េភ្ពមាេជនមា្ល ះ ការទទួលរងការលំបាករបស់ 
កករុមសង្គម-នសដឋាកិច្ចខុសៗគ្្ េិងការមិេមាេការនប្ដជាញា ចិត្ដ

សគ្លសៅទដី ២      សកលកម្មននការអប់របំឋមសកិសា

រូបភ្ពទើ ៥ ៖ នល្ឿេនេកំនណើ េអកតាពិតនេការសិកសានៅបឋមសិកសា មាេការនកើេន�ើងនៅនដើមទសវត្សរ ៍២០០០ ប៉ាុណេ្ដ្ម្យ 
មកវញិ នកកាយឆ្្ ំ២០០៧
អកតាពិតនេការសិកសានៅបឋមសិកសាណដលបាេណកសកមរួលរចួ ក្ុងពិភពនលាក េិងតាមតំបេ់ ១៩៩០-២០១២ េិង ២០១៥ (ចំនណាល)
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100

80

90

1994 1996 1998 20082002 2004 2006 2012 20152010

អាសុើកណា្ដ ល

អឺរ ៉ាុបកណា្ដ ល/ខាងនកើត

អានមរចិខាងនជើង/អឺរ ៉ាុបខាងលិច

កបភព ៖ មូលោឋា េទិេ្េ័យ UIS: Bruneforth (2015) 

នគ្លនៅទើ ២ 
គឺជានគ្លនៅ 
ណដលនលចនធា្ល  
ជាងនគ ប៉ាុណេ្ដ 
នៅណតមិេអាច 
សនកមចបាេ  
នៅកតឹមឆ្្ ំ 
២០១៥
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ឱ្យបាេកគប់កគ្េ់ នៅតាមកបនទសមួយចំេួេ ណដលមាេ 
កបជាជេនករៅសាលានកចើេនាក់។ 

នបើនទាះបើជាមាេបញ្ហា កបឈមទាងំនេះក៏នោយកបនទស 
មួយចំេួេ ដូចជា ប៊ូរុេឌើ នអត្ូយពើ មា៉ា រ ៉ាុក ម៉ាូហសាបំ៊ើក នេបា៉ា ល់ េិង 
សាធារណរដឋាតង់ហសាេើ បាេសនកមចេូវវឌ្ឍេភ្ពជានកចើេ 
នបើនទាះបើជាមិេបាេដូចៗគ្្ក៏នោយ ក្ុងការកាត់បេថាយ 
គមា្ល តនយេឌ័រ េិងកបាក់ចំណូល នៅក្ុងការចូលនរៀេ 
នៅសាលាបឋមសិកសា េិងក្ុងការបនង្ើេអកតាពិតនេការសិកសា 
េិងអកតាបញ្ចប់ការសិកសា។ 

អកតាពិតនេការសិកសាមាេការនកើេន�ើងយ៉ា ងនកចើេ

ក្ុងចំនណាម ១១៦ កបនទសណដលមាេទិេ្េ័យ ១៧ កបនទស 
បាេបនង្ើេអកតាពិតនេការសិកសា ជាង ២០ ភ្គរយចំណុច 
ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ១៩៩៩ ដល់ ២០១២។ កបនទសប៊ូតាេ ឡាវ 
េិងនេបា៉ា ល់ បងាហា ញឧទាហរណ៍ពើការនកើេន�ើងយ៉ា ងខ្ពស់េូវ
អកតាពិតនេការសិកសានៅអាសុើ។ នៅអានមរចិឡាទើេវញិ 
កបនទសណអលសាវា៉ាឌ័រ គ័រនតមា៉ា ឡា េិងេើការា៉ាហ្គ័រ បាេបនង្ើេ

អកតាពិតនេការសិកសារបស់ខ្លួេ បាេជាង ១០ ភ្គរយ 
ចំណុច។ នៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  អកតាពិតនេការសិកសា 
របស់កបនទសប៊ូរុេឌើ នកើេន�ើងពើតិចជាង ៤១% នៅក្ុងឆ្្ ំ
២០០០ ដល់ ៩០% នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១០។ 

កុមារណដលមិេបាេនៅសាលា មាេចំេួេតិចជាងមុេ

ភ្គរយនេកុមារ ណដលមិេបាេនៅសាលា មាេការ្យ 
ចុះ នៅក្ុងកបនទសជានកចើេ។ ក្ុងចំនណាមកបនទស ណដល 
មាេកុមារយ៉ា ងនហ្ចណាស់ ២០% មិេបាេនៅសាលា 
នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០០ មាេកបនទសចំេួេ ១០ ណដលបាេកាត់ 
បេថាយភ្គរយនេះបាេពាក់ កណា្ដ ល នៅកតឹមឆ្្ ំ២០១០។ 
ភ្គរយរបស់កុមារ ណដលមិេបាេនៅសាលា មាេការ្យ
ចុះក្ុងអកតាគួរឱ្យកត់សមា្គ ល់ នៅក្ុងកបនទសនអត្ូយពើ (ពើ 
៦៧% នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០០ មក ២៨% ក្ុងឆ្្ ំ ២០១១) 
េិងក្ុងសាធារណរដឋាតង់ហសាេើ (ពើ ៤៧% ក្ុងឆ្្ ំ១៩៩៩ 
មក ១២% នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១០)។ 

កបនទសមួយចំេួេនៅណតមាេអ្កនៅនករៅសាលាក្ុង 
ចំេួេដ៏នកចើេ

កបនទស ណដលមាេចំេួេកបជាជេនកចើេ បេ្ដមាេកករុមកុមារ 
នករៅសាលា ក្ុងចំេួេដ៏នកចើេ នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១២។ កបនទស 
ឥណា្ឌ បាេបនង្ើេអកតាពិតនេការសិកសារបស់ខ្លួេពើ ៨៦% 
ដល់ ៩៩% ប៉ាុណេ្ដកបនទសេើនហ្សរ ើយ៉ា  េិងបា៉ា គើសាថា េ 
សនកមចបាេវឌ្ឍេភ្ព ទាបជាងការរពឹំងទុកឆ្្ង យ មួយណផ្្ក 
នោយសារណតជនមា្ល ះជាតិសាសេ៍ េិងសាសនា លទ្ធិកបជា 
ធិបនតយ្យនៅមាេកកមិតនខសាយ េិងអ្កដឹកនាេំនយបាយ 
ពុករលួយ។ 

កបនទសភ្គនកចើេនៅមាេផ្្លូវនដើរដ៏ណវង នដើម្ើសនកមច
ឱ្យបាេេូវការបញ្ចប់ការសិកសាថ្ាក់បឋមសិកសា ជាពិនសស 
សកមាប់ កបជាពលរដឋាណដលមាេជើវភ្ពកកើកកជាងនគ

ការបញ្ចប់ការសិកសាកកមិតបឋមសិកសា មាេការនកើេ 
ន�ើង នៅក្ុងកបនទសដ៏នកចើេនលើសលុប។ កបនទសចំេួេ ៨ 
បាេបនង្ើេអកតាបញ្ចប់បឋមសិកសាជាង ២០ ភ្គរយ 
ចំណុច ជាអាទិ៍ នបេើេ កម្ពុជា នអត្ូយពើ ហ្គើេើ មា៉ា លើ មូហសាប៊ើច 
នេបា៉ា ល់ េិងនសៀរា៉ាលើអូេ។ ប៉ាុណេ្ដ វឌ្ឍេភ្ពណដលសនកមច 
បាេទាងំនេះ នៅឆ្្ង យពើកកមិតកគប់កគ្េ់នៅន�ើយ ណដលC
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ជាសញ្ញា បងាហា ញពើបញ្ហា ណដលនៅណតមាេ ដូចជា លទ្ធភ្ព 
ចំណាយសកមាប់ការសិកសា គុណភ្ព េិងភ្ពន្្លើយតប។ 

វឌ្ឍេភ្ពមាេការណកបកបរួលខុសៗគ្្រវាងកបនទសនានា

ការនបាះបង់នចាលការសិកសា គឺជាបញ្ហា ធ្ងេ់ធ្ងរមួយនៅតាម 
កបនទសណដលមាេចំណូលទាប ជាពិនសស ក្ុងចំនណាម 
កុមារ ណដលចូលនរៀេយតឺ េិងកុមារកកើកក។ ក្ុងចំនណាម 
១៣៩ កបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យកគប់កគ្េ់ ក្ុងកបនទស 
ចំេួេ ៥៤ ភ្គនកចើេ នៅអាសុើកណា្ដ ល អឺរ ៉ាុបភ្គកណា្ដ ល 
េិងអឺរ ៉ាុបភ្គខាងនកើត េិងអឺរ ៉ាុបភ្គខាងលិច - កុមារណដល 
បាេចុះន ម្ ះចូលនរៀេ នៅសាលាបឋមសិកសានស្ើរណត 
ទាងំអស់ ទំេងជានរៀេដល់ថ្ាក់ចុងនកកាយ មុេឆ្្ ំ២០១៥។ 
ប៉ាុណេ្ដ នៅក្ុងកបនទសចំេួេ ៣២ ភ្គនកចើេនៅ អាសហ្ចិ 
សាប់សាហ្រា៉ា  មាេកុមារយ៉ា ងនហ្ចណាស់ ២០% ណដល 
ទំេងជាឆ្ប់នបាះបង់នចាលការសិកសា។ 

មាេការសនកមចបាេវឌ្ឍេភ្ពជានកចើេខាងការលុបបំបាត ់
ន្្លសិកសា

ឥ�ូវនេះ ការសិកសានៅតាមកបនទសភ្គនកចើេ ជានគ្ល 
ការណ៍ គឺនធ្ើន�ើង នោយមិេគិតន្្ល។ នៅអាសហ្ចិសាប់ 
សាហ្រា៉ា  ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក កបនទសចំេួេ ១៥ 
បាេអេុម័តចបាប់ ណដលលុបបំបាត់ការបង់ន្្លសិកសា។  នោយ 
នហតុថាឧបសគ្គពាក់ព័េ្ធ េឹងចំណាយ ចំនពាះការចូលនរៀេ 
នៅណតមាេ ការលុបនចាលការបង់ន្្លសិកសាមាេឥទ្ធិពល 
វជិ្ផមាេយ៉ា ងធំនធង មកនលើការចុះន ម្ ះចូលនរៀេ នៅក្ុង 
ឆ្្ ំ នកកាយពើចបាប់ទាងំនេះកតរូវបាេោក់អេុវត្ដ។ វឌ្ឍេភ្ព 
ណបបនេះ អាចនកើតន�ើង មួយណផ្្កនោយសារណតមាេ 
ការនកើេន�ើងេូវធេធាេហរិញញាវតថាុ សកមាប់ការអប់រ។ំ ការ 
លុបនចាលការបង់ន្្លសិកសាក៏នធ្ើន�ើង នោយសារណតេនយ 
បាយក្ុងកសរុកផ្ងណដរ ៖ នេះគឺជារនបៀបវារៈនពញេិយម 
សកមាប់ការនបាះនឆ្្ត នៅតាមកបនទសនៅអាសហ្ចិ ណដលមាេ 
ចំណូលទាប។ 

ការនកើេន�ើងភ្្ល មៗេូវចំេួេកុមារចុះន ម្ ះចូលនរៀេ 
នកកាយនពលមាេការលុបបំបាត់ការបង់ន្្លសិកសា អាចោក់ 
បេ្ុកដល់កបព័េ្ធអប់របំឋមសិកសា ដូចណដលបងាហា ញ តាមរយៈ 
បទពិនសាធេ៍ កាលពើទសវត្សរ ៍១៩៩០។ ដូនច្ះ ចាប់តាងំ 

ពើនពលននាះមក កបនទសភ្គនកចើេបាេនកបើកបាសវ់ធិើសាសស្ដ 
ជាជំហ្េៗ។ ប៉ាុណេ្ដ ជំេួយណដលផ្្ដល់តាមរយៈគំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើម
លុបបំបាត់ការបង់ន្្លសិកសា នដើម្ើពកងើកកបព័េ្ធអប់រជំានរឿយៗ 
ពំុមាេលក្ខណៈកគប់កគ្េ់ អេុវត្ដមិេបាេល្អ េិងន ្្ដ តមិេចំ 
នគ្លនៅ។ 

អភិកកមមួយចំេួេទទួលបាេនជាគជ័យ នៅក្ុងការ 
បនង្ើេតកមរូវការ

ការចូលនរៀេកកមិតេឹងផ្្ដល់នោយមិេគិតន្្លណាស់ នបើ
នទាះបើជាមាេការនប្ដជាញា ចិត្ដក្ុងចបាប់ េិងនគ្លេនយបាយ 
ចំនពាះ ការលុបនចាលការបង់ន្្លក៏នោយ នោយនហតុថា 
មាេចំណាយជានកចើេនផ្្សងនទៀត ណដលកគរួសារកតរូវរា៉ា ប់រង។ 
គំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើម នដើម្ើបនង្ើេតកមរូវការបញ្ផូ េកូេនៅនរៀេនៅ

 
បឋមសិកសា កាត់បេថាយបេ្ុកណផ្្កហរិញញាវតថាុ ដូចជា 
សកមាប់ការនធ្ើដំនណើ រ អាហ្រន្្ងកតង់នៅសាលានរៀេ េិង 
ឯកសណាឋា េសាលានរៀេ ជានដើម។ កមមវធិើគ្ពំារសង្គម 
មាេោក់បញ្ចូ លេូវវធិាេការខាងតកមរូវការ សំនៅនធ្ើឱ្យនសវា 
អប់រកំាេ់ណតមាេភ្ពកបនសើរជាងមុេ ដូចជា ការនផ្្រសាច់កបាក ់
កមមវធិើផ្្ដល់អាហ្រតាមសាលានរៀេ អាហ្រូបករណ៍ កបាក់ 
ឧបតថាមភា េិងកបាក់ឧបតថាមភាបេ្ដការសិកសានៅមហ្វទិយាល័យ
ជានដើម។ 

កមមវធិើផ្្ដល់អាហ្រតាមសាលានរៀេ 

គំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមនស្ៀងសកមាប់ការអប់រ ំ បាេកគបដណ្ដ ប់ 
ដល់កុមារ ៣៦៨ លាេនាក់ នៅក្ុងកបនទសចំេួេ ១៦៩។ 
កមមវធិើ ផ្្ដល់អាហ្រតាមសាលានរៀេ មិេកតឹមណតជួយឱ្យកុមារ
ណដលនៅនរៀេមាេសុខភ្ពល្អប៉ាុនណាណ ះនទ ប៉ាុណេ្ដកុមារណដល 
ចូលរមួក្ុងកមមវធិើនេះ នកចើេណតសិកសា េិងមាេវត្ដមាេក្ុង
សាលានរៀេបាេជាប់លាប់ជាងកុមារណដលមិេបាេចូលនរៀេ។ 

កមមវធិើនផ្្រសាច់កបាក់

ការនផ្្រសាច់កបាក់ដល់កគរួសារងាយរងនកគ្ះ កតរូវបាេ 
បនង្ើតដំបូង នៅអានមរចិឡាទើេ កតរូវបាេនកបើកបាស់ជាទូនៅ 
នៅតាមកបនទសណដលមាេចំណូលកកមិតមធ្យម េិងទាប 
នៅអាសុើ េិងអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា។ កមមវធិើនផ្្រសាច់ 
កបាក់ភ្គនកចើេ បាេបនង្ើេការចូលនរៀេ េិងវត្ដមាេរបស់ 
កុមារ េិងបាេកាត់បេថាយការនបាះបង់នចាលការសិកសា។ 

ការផ្្ដល់នសវា 
អប់របំឋមសិកសា  
នៅសាលានរៀេ 
ឯកជេ មាេការ 
នកើេន�ើងយ៉ា ង 
នហ្ចណាស ់
នទ្ដងនៅតាម 
កបនទសជានកចើេ 
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ប៉ាុណេ្ដ ការនផ្្រសាច់កបាក់ មិេណមេនចះណតនាឱំ្យមាេការណក 
លំអលទ្ធផ្លនេការអប់រ ំសកមាប់កករុមងាយរងនកគ្ះននាះនទ។ 

មាេការជណជកណវកណញកអំពើថានតើការនផ្្រសាច់កបាក់ គួរណត 
មាេអមជាមួយេឹងលក្ខខណ្ឌ  ណដរឬនទ។ កមមវធិើនានា អាច
ទទួលបាេការគ្កំទខាងេនយបាយកាេ់ណតងាយកបសិេនបើ 
កមមវធិើទាងំននាះោក់លក្ខខណ្ឌ ឱ្យកុមារមកនរៀេនៅសាលា។ 
ការនផ្្រសាច់កបាក់ ណដលោក់លក្ខខណ្ឌ ណបបនេះ មាេឥទ្ធិពល 
មកនលើការអប់រ ំជាងការនផ្្រសាច់កបាក់ណដល គ្ម េលក្ខខណ្ឌ ។ 

អេ្ដរាគមេ៍ខាងការផ្្គត់ផ្្គង់បាេជួយបនង្ើេការចូលនរៀេ
នៅបឋមសិកសា

គនកមាងនហោឋា រចនាសម្ព័េ្ធដូចជា ការសាងសង់ 
សាលានរៀេ េិងផ្្លូវ្្ល់ជានដើម មាេឥទ្ធិពលធំនធងមកនលើ 
ការទទួលបាេការអប់រ។ំ កេ្លងមក មាេការនកើេន�ើងេូវ 
អេ្ដរាគមេ៍ខាងសុខភ្ព ណដលក៏មាេឥទ្ធិពលយ៉ា ងសំខាេ់
មកនលើលទ្ធផ្លនេការអប់រផំ្ងណដរ។ នលើសពើនេះ កគឹះសាថា េ 
មិេណមេរោឋា ភិបាល ដូចជា សាលានរៀេឯកជេ សាលានរៀេ 
សហគមេ៍ េិងសាលានរៀេនករៅកបព័េ្ធជានដើម កំពុងណត 
បនង្ើេការផ្្ដល់នសវាអប់រ ំអមជាមួយេឹងសាលានរៀេរដឋា។ 

ការសាងសង់សាលានរៀេ េិងបេ្ប់នរៀេ

ជានរឿយៗ ការមាេអគ្រសិកសា កតរូវបាេចាត់ទុកថាជា 
ជំហ្េទើ ១ នដើម្ើឱ្យកុមារអាចមកនរៀេនៅសាលានរៀេបាេ។ 
ឧទាហរណ៍ នៅក្ុងកបនទសមូហសាបំ៊ិច ការលុបនចាល 
ការបង់ន្្លសិកសា េិងការបនង្ើេចំេួេសាលានរៀេបឋមសិកសា 
េិងសាលានរៀេមធ្យមសិកសា ៣ ដង ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ ១៩៩២ 
េិង ២០១០ បាេកាត់បេថាយចំេួេសិស្ស ណដលមិេបាេ 
នៅសាលានរៀេ ក្ុងចំេួេដ៏នកចើេ។ 

ការណកលំវសិ័យនហោឋា រចនាសម្ព័េ្ធ េិងវសិ័យ 
សុខាភិបាល

កបនទសជានកចើេ បាេណកលំអនហោឋា រចនាសម្ព័េ្ធផ្្លូវ្្ល់ 
អគ្គិសេើ េិងទឹក ណដលបនង្ើេការចូលនរៀេក្ុងសាលា។ 
ការសិកសារបស់នកមងកសើ គឺមាេទំនាក់ទំេងពិនសស ជាមួយ 

េឹងចំងាយ េិងការណកលំអនហោឋា រចនាសម្ព័េ្ធ នោយកបនទស 
ឥណា្ឌ  គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាេ់មួយ។ 

កគះឹសាថា េឯកជេ េិងកគះឹសាថា េមិេណមេរោឋា ភិបាលនផ្្សង
នទៀត បាេកា្ល យជាអ្កផ្្ដល់នសវាអប់រដ៏ំសំខាេ់

តួនាទើរបស់សាលានរៀេឯកជេ នៅក្ុងការអប់រមំាេ 
ការនកើេន�ើង នៅក្ុងរយៈនពល ២ ទសវត្សរចុ៍ងនកកាយនេះ។ 
នៅអាសុើខាងត្ូង មាេកុមារអាយុពើ ៦ ដល់ ១៨ ឆ្្ ំ ១ 
ភ្គ ៣ បាេចូលនរៀេនៅសាលាឯកជេ។ ភ្គរយនេ 
ការចូលនរៀេកកមិតបឋមសិកសា នៅសាលាឯកជេ មាេ 
ការនកើេន�ើងយ៉ា ងនហ្ចណាស់នទ្ដង នៅតាមកបនទសជា 
នកចើេ នៅរដឋាអារា៉ាប់ អឺរ ៉ាុបភ្គកណា្ដ ល េិងខាងនកើត េិង 
អាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា។ 

សាលានរៀេសហគមេ៍ ជានរឿយៗ មាេភ្ពបត់ណបេខ្ពស់ 
មាេកបសិទ្ធភ្ពចំណាយ ន ្្ដ តចំនលើសិស្ស េិងន្្លើយតប 
ចំនពាះតកមរូវការនៅមូលោឋា េ ជាងសាលានរៀេរបស ់
រោឋា ភិបាល។ សាលានរៀេសហគមេ៍ជានកចើេ ផ្្ដល់កមមវធិើអប់រ ំ
នៅតាមតំបេ់ ណដលពំុទាេ់ មាេនសវាកគប់កគ្េ់ពើរោឋា ភិបាល 
ដូចជា នៅក្ុងកបនទសហ្្គ ណា សាធារណរដឋាតង់ហសាេើ 
េិងហសានំបៀ ជានដើម។ 

មជ្ឈមណ្ឌ លអប់រនំករៅកបព័េ្ធ ផ្្ដល់កមមវធិើពនេ្លឿេការនរៀេ 
សូកត ណដលមាេភ្ពទេ់ភ្លេ់ សកមាប់នធ្ើជាសា្ព េភ្្ផ ប់នៅកាេ់
ការអប់រកំ្ុងកបព័េ្ធ សកមាប់កុមារតូចៗ ណដលខកឱកាស 
ចូលនរៀេ។ នៅក្ុងកបនទសបង់កា្ល នដស  អង្គការមិេណមេ 
រោឋា ភិបាលធំមួយ ណដលមាេន ម្ ះថា BRAC បាេដំនណើ រ
ការសាលានរៀេនករៅកបព័េ្ធរាប់ពាេ់សាលានរៀេ។ 

សាលានរៀេសាសនា បំនពញតកមរូវការរបស់មាតាបិតាជា
នកចើេនាក់។ នៅក្ុងកបនទសអាហហ្្្គ េើសាថា េ បង់កា្ល នដស 
ឥណ្ឌូ នេសុើ េិងបា៉ា គើសាថា េ សាលានរៀេឥសា្ល ម ណដលនគ 
នៅថា madrasas បាេបំនពញតួនាទើយ៉ា ងសំខាេ់ ក្ុងការ 
ផ្្ដល់ការអប់រដំល់កករុម ណដលមិេសូវមាេឱកាស។ អង្គការ 
Fe y Alegria នៅអានមរចិឡាទើេ បាេបនង្ើេការចុះន ម្ ះ 

កុមារនរៀេនៅ 
តាមសាលា  
ណដលនរៀេយតឺ 
ជាងកុមារក្ុង 
វយ័កសបាល 
ពួកនគនៅតាម 
កបនទសជានកចើេ
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
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ចូលនរៀេដល់កុមារកបមាណជា ១ លាេនាក់ នៅក្ុងកបនទស 
ចំេួេ ១៧។ 

ការផ្្ដល់នសវាដល់កករុមមិេមាេឱកាស មាេសារៈ 
សំខាេ់ ចំនពាះសកលកមមនេការអប់របំឋមសិកសា

វឌ្ឍេភ្ពខាងចបាប់ េិងនគ្លេនយបាយ បាេបនង្ើេ 
ការនរៀេនៅបឋមសិកសា ដល់កុមារជួបការលំបាកជានកចើេកករុម។ 
ប៉ាុណេ្ដ កករុមណដលបាត់បង់ឱកាស បេ្ដជួបេឹងឧបសគ្គក្ុងការ
ទទួលបាេការអប់រ ំនោយសារណតភ្ពកកើកក នយេឌ័រ វណណៈ 
ជាតិពេ្ធុ េិងភ្សា ពូជសាសេ៍ ពិការភ្ព ទើតាងំភូមិសាសស្ដ 
េិងកកមិតជើវភ្ពរស់នៅ។ កុមារជួបការលំបាក ជានរឿយៗ 

រងផ្លប៉ាះពាល់ នោយសារការលំបាកជានកចើេ ណដលការ 
លំបាកមួយ នាឱំ្យមាេការលំបាកមួយនទៀត នៅវញិនៅមក។ 

ជេជាតិភ្គតិច េិងកករុមភ្សាភ្គតិច

នៅតាមកបនទសជានកចើេ មាេគមា្ល តដ៏ធំ នៅក្ុងការចូលនរៀេ 
េិងការបញ្ចប់ការសិកសារវាងកបជាជេភ្គនកចើេ ណដលេិយយ 
ភ្សាណដលមាេនគេិយយនកចើេនៅក្ុងកបនទស េិងកករុម 
ភ្គតិច ណដលេិយយភ្សានផ្្សងនទៀត។ នៅក្ុងបរបិទ 
មួយចំេួេ ការបនកងៀេនោយភ្សាកំនណើ ត េិងពើរភ្សា 
កតរូវបាេនគនមើលន�ើញថា បាេបនង្ើេការទទួលបាេអប់រ ំ
សកមាប់កុមារណដលេិយយភ្សាភ្គតិច។ ប៉ាុណេ្ដ សំណួរ 

ជនមា្ល ះនៅណតជា 
របាងំដ៏កសរួចកសាវ 
មួយសកមាបក់ារ 
អប់ររំបស់កុមារ 
ជានកចើេនាក់
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

នៅណតមាេអំពើគុណភ្ពនេការអប់រ ំ ណដលកតរូវបាេផ្្ដល់ជា 
ភ្សាទាងំនេះ។ 

កុមារណដលនធ្ើការងារ

ពលកមមកុមារ មាេផ្លប៉ាះពាល់នលើការទទួលបាេ 
ការអប់រ ំ េិងការបញ្ចប់ការសិកសា។ ការមាេនសវាអប់រ ំ េិង
ការពកងឹងការអេុវត្ដចបាប់អប់រ ំ អាចកាត់បេថាយពលកមម 
កុមារ ណដលនាឱំ្យលទ្ធផ្លខាងការអប់រកំាេ់ណតកបនសើរជាង 
មុេ េិងកាត់បេថាយភ្ពកកើកក។ ចំេួេកុមារអាយុពើ ៥ ដល់ 
១១ ឆ្្ ំ ណដលចូលរមួក្ុងពលកមមកុមារ បាេ្យចុះពើ 
១៣៩ លាេនាក់ នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០០ មក ៧៣ លាេនាក់ 
នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១២។ នៅតាមកបនទសជានកចើេ សិស្សសាលា 
ណដលនធ្ើការកតរូវបាេរកន�ើញថា នពលដល់ អាយុ ១៣ ឆ្្ ំ
ពួកនគមិេបាេនរៀេន�ើងថ្ាក់ ដូចសិស្សវយ័កសបាលពួកនគ 
ណដលមិេណមេជាអ្កនធ្ើការននាះនទ។

សហគមេ៍ពនេចរ

កបជាពលរដឋារស់នៅតាមវាលន ម្  នៅណតសថាិតក្ុង 
ចំនណាមកករុមណដលទទួលបាេនសវាអប់រតិំចតួចជាងនគនៅក្ុង 
សកលនលាកនេះ។ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មកណផ្េការ 
អប់រសំកមាប់កករុមពនេចរ កតរូវបាេនរៀបចំន�ើងនៅក្ុង 
កបនទសនអត្ូយពើ េើនហ្សរ ើយ៉ា  ស៊ូដង់ េិងសាធារណរដឋា 
តង់ហសាេើ ប៉ាុណេ្ដមិេបាេបនង្ើេការចុះន ម្ ះចូលនរៀេន�ើយ។ 
ការនរៀេសូកតនោយចំហ ពើចំងាយ ណដលជាគំរូដ៏មាេសារៈ 
កបនយជេ៍ជាសកា្ដ េុពល សកមាប់សហគមេ៍ពនេចរ នៅណត 
មាេកកមិតនៅន�ើយ។ 

កុមារណដលរងផ្លប៉ាះពាល់នោយសារនមនរាគ េិង 
ជំងឺនអដស៍

ចាប់តាងំពើកកបខ័ណ្ឌ ោកាមក ការនកើេន�ើងេូវការផ្្ដល់ 
្វកិា នគ្លេនយបាយ េិងនសវាគ្កំទ ពាក់ព័េ្ធជាមួយ 
េឹងកុមារ ណដលរងផ្លប៉ាះពាល់នោយសារនមនរាគ េិង 
ជំងឺនអដស៍ បាេន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់នលើការណ្ទា ំ
ការពយាបាល េិងសុខុមាលភ្ព សង្គមរបស់ពួកនគ ប៉ាុណេ្ដមិេ
បាេផ្្ដល់អាទិភ្ពនលើការអប់រនំ�ើយ។ នគ្លេនយបាយ 
ដំបូងៗ ណដលន ្្ដ តនលើការទទួលបាេការអប់រ ំ សកមាប់ 
កុមារកំកពា េិងកុមារងាយរងនកគ្ះ នលចនចញជារូបរាង 
នៅពាក់កណា្ដ លទសវត្សរ ៍ ២០០០។ កបនទសជានកចើេ 

នៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  េិងអាសុើភ្គខាងត្ូង េិង 
ខាងលិច បាេនរៀបចំេូវណផ្េការសកមមភ្ពជាតិ សកមាប់ 
កុមារទាងំននាះ តាងំពើនពលននាះមក។ 

កុមាររស់នៅតាមតំបេ់មិេនរៀបរយ

នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០០ រោឋា ភិបាលភ្គនកចើេមាេមតិផ្្ុយ
គ្្អំពើការផ្្ដល់ការអប់រ ំ នៅតាមតំបេ់សំណង់មិេនរៀបរយ។ 
ចាប់តាងំពើនពលននាះមក បញ្ហា របស់អ្ករស់នៅក្ុងសំណង់
មិេនរៀបរយ បាេកា្ល យជាបញ្ហា កាេ់ណតមាេសារៈសំខាេ់ 
ជាពិនសស នៅនពលណដលមាេការនធ្ើនទសេ្ដរកបនវសេ៍ក្ុង 
ចំេួេដ៏នកចើេពើតំបេ់ជេបទមក។ នៅក្ុងករណើ ណដលមិេមាេ 
នគ្លេនយបាយ េិងណផ្េការកគប់កគងពើរោឋា ភិបាល 
អង្គការមិេណមេរោឋា ភិបាល េិងវសិ័យឯកជេបាេបំនពញ 
តួនាទើយ៉ា ងសំខាេ់។ សាលានរៀេឯកជេ ណដលយក ន្្លទាប 
បាេនកើេន�ើងនកចើេ នៅតាមតំបេ់សំណង់ មិេនរៀបរយ 
ក្ុងកបនទសនានា ដូចជា កបនទសឥណា្ឌ  នកេយ៉ា  េិង 
េើនហ្សរ ើយ៉ា  ជានដើម។ 

កុមារពិការ

មាេកុមារចននា្ល ះពើ ៩៣ លាេនាក់ ដល់ ១៥០ លាេ 
នាក់ កតរូវបាេនគបា៉ា េ់កបមាណថា ជាកុមារពិការ ណដលនាឱំ្យ 
ពួកនគកាេ់ណតងាយកតរូវបាេនគ្ត់នចញពើការអប់រ។ំ នៅតាម 
កបនទសកំពុងអភិវឌ្ឍ ពិការភ្ព នកចើេណតមាេទំនាក់ទំេង
ជាមួយេឹងភ្ពកកើកក នហើយពិការភ្ពនេះនធ្ើឱ្យរាងំស្ះ 
ដល់ការទទួលបាេអប់រ ំ ជាងកតា្ដ នផ្្សងនទៀត ដូចជា 
សាថា េភ្ពសង្គម-នសដឋាកិច្ច កណេ្លងរស់នៅជេបទ ឬនយេឌ័រ។ 
នកមងកសើពិការ អាចជួបកបទះការលំបាកជាពិនសស។ ការទទួល
បាេការអប់ររំបស់កុមារពិការ ជានរឿយៗកតរូវទទួលរងការ 
កំហតិ នោយសារណតកង្ះការយល់ដឹងអំពើទកមង់នផ្្សងៗនេ
ពិការភ្ព េិងពើតកមរូវការរបស់កុមារពិការ ក៏ដូចជាកង្ះការ 
បណ្ដុ ះបណា្ដ លកគរូ េិងការពំុមាេសមាភា ររូបវេ័្ដកគប់កគ្េ់ េិង
អាកប្កិរយិនរ ើសនអើងចំនពាះពិការភ្ព េិងលក្ខណៈនផ្្សង 
ខុសពើនគ។ 

កបនទសជានកចើេ បាេចាប់នផ្្ដើមបញ្ចូ លកុមារពិការនៅកុ្ង 
ការអប់រទូំនៅ នបើនទាះបើជាកបនទសមួយចំេួេ នៅណតចង់បាេ 
ការអប់រោំច់ពើនគ សកមាប់កុមារពិការក៏នោយ។ ក្ុងការ 
អេុវត្ដជាក់ណស្ដង កបនទសភ្គនកចើេមាេនគ្លេនយបាយ
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

កូេកាត់ េិងកំពុងណកលំអការអប់រណំបបបញ្ចូ លគ្្បេ្ដិចម្ដងៗ។ 
អភិកកម ណដលមាេការចូលរមួពើសហគមេ៍ មាតាបិតា េិង 
កុមារខ្លួេឯង ទំេងជាេឹងផ្្ដល់េូវដំនណាះកសាយកបកប 
នោយេិរេ្ដរភ្ពពាក់ព័េ្ធ េិងជកមរុញឱ្យមាេការចូលរមួ។ 

ការអប់រ ំ នៅក្ុងសាថា េភ្ពអាសេ្ ណដលមាេលក្ខណៈ 
សមុគសាម ញ គឺជាបញ្ហា ណដលមាេការវវិឌ្ឍ

ការអប់រ ំ នៅក្ុងសាថា េភ្ពអាសេ្សមុគសាម ញ ដូចជា 
នៅក្ុងសាថា េភ្ពណដលមាេសសងា្គ ម ការបះនបារក្ុងកបនទស 
េិងការ ្្ល ស់ទើរបស់មេុស្សក្ុងកទង់កទាយធំ គឺជាបញ្ហា ណដល 
មាេការវវិឌ្ឍ េិងជាបញ្ហា ធ្ងេ់ធ្ងរមួយ។ សាថា េភ្ពអាសេ្ 
អាចនាឱំ្យមាេការ វាយកបហ្រនលើ សាលានរៀេ ឬអំនពើ 
ហងិសាផ្្លូវនភទក្ុងចំេួេនកចើេ ណដលនាឱំ្យកករុមណដលជួបការ 
លំបាកនៅនហើយ កាេ់ណតរងការលំបាកបណេថាមនទៀត។ នកមង 
កបរុស េិងនកមងកសើ កបឈមេឹងការនកជើសនរ ើសនធ្ើការងារ

 
នោយបង្ខំ នពលខ្លះកតរូវបាេនកជើសនចញពើថ្ាក់នរៀេរបស់ 
ពួកនគណតម្ដង េិងនកងកបវញ័្ច នធ្ើជាទាហ្េជួរមុខ ជាគិញ 
សំងាត់ ជាអ្កបំផ្្ុះកគ្ប់ណបបអត្ដឃាត ឬជាទាសករ ផ្្លូវនភទ។ 

នកមងកសើ ជាអ្កងាយរងនកគ្ះពិនសស នៅក្ុងសាថា េភ្ព 
ជនមា្ល ះណបបនេះ។ 

ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក បណា្ដ ញអេ្ដរភ្្ក់ងារ 
សកមាប់ការអប់រកំ្ុងសាថា េភ្ពអាសេ្ បាេកា្ល យខ្លួេជា 
បណា្ដ ញ ដ៏ធំមួយ របស់អង្គការ េិងបុគ្គល នៅក្ុងជាង 
១៧០ កបនទស។ ការកំណត់ស្ដង់ោអប្បរមា សកមាប់ 
ការអប់រ ំនៅក្ុងសាថា េភ្ពអាសេ្ កាលពើឆ្្ ំ២០០៣ គឺជា 
ជំហ្េដ៏មាេសារៈសំខាេ់មួយ។ ជំហ្េសំខាេ់មួយនទៀត 
គឺការបនង្ើេការសេយាផ្្ដល់ជំេួយហរិញញាវតថាុពើសំណាក់ភ្ព
ជានដគូសកលសកមាប់ការអប់រ។ំ ប៉ាុណេ្ដ នបើនទាះបើជាមាេ 
ភ្ពនជឿេនលឿេទាងំនេះក៏នោយ កង្ះ្វកិាសកមាប់ការអប់រ ំ
នៅក្ុងកញ្ចប់្វកិាសកមាប់មេុស្សធម៌ នៅណតជាបញ្ហា ដ៏ធំ 
មួយ។ 
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

98%/76%
50%/32%

97%/73%
89%/
58%

103%/98% 96%/104%

មធ��មសិក��ទុតិយភូមិ
មធ��មសិក��បឋមភូមិ

1999

2012

   0    20   40   60    80   100% 

71%

85%

45%

62%

97%/89%

?

�ប់�ំងពី���ំ ២០០០ មក 
គ���តរ�ង�រឆ�ងភូមិសិក��ពី 
មធ��មសិក��បឋមភូមិ � 
ទុតិយភូមិរ�ងកុ�រមកពី����រ 
ជីវ�ពធូរ� និងកុ�រមកពី 
����រ��ី�� �ន�រ������ល 
តិចតួច

កង�ះ�ព 
ច��ស់�ស់ 
អំពី ����ទ 
ជំ�ញ

ចំនួនមិន�ន 
ថយចុះ

�ព�ំ�ច់��ល�ន
យូរ�មក�ើយ 
�ើម��ីប��ើន�រចូល�ៀន

2% 21% 5% 71%

�រចុះ���ះចូល�ៀន�ក��ិត មធ��មសិក��បឋមភូមិ/ទុតិយភូមិ ��ព��សម��ត�ិ ទី�ំង

��មធ��មសិក��បឋមភូមិ

អ���រួម���រសិក���ន�រ 
�ើន�ើង

ចំនួន���ងជំទង់����� 
�ន�រថយចុះ

���ងជំទង់����� �រប��ប់�រសិក��មធ��ម 
សិក��បឋមភូមិ

ជំ�ញ យុវជន��ល 
��ើ�រ�រ

�រអប់រ�ឱ�សទី ២

�រចុះ���ះចូល�ៀន

�ងពីរដង  
�����ិច �ប់�����

1999

�ក��ង���ំ  2012

បច��ប��ន���ះ

PIAAC

27%
សកល�ក�ំងមូល

�ន����សមួយចំនួនតូច ��ល 
�ន�ត់បន�យ�ន���ង��ើន 
នូវវ�សម�ពរ�ងតំបន់ជនបទ និង
តំបន់��ជុំជន ���រចូល�ៀន
��� មធ��មសិក��បឋមភូមិ 
(�ពិ��ស ����ស�ៀត�ម 
�����ល់ និងឥណ����សុី)

94 
����ស ផ�ល់�យ
មិនគិត���

27        ����ស
កំណត់�រអប់រ� ក��ិត��ះ�
��រអប់រ�ត���វ�យច��ប់ 
�ប់�ំងពី���ំ ២០០០ មក
����ស���ើន���ក
�រ��ឡងចូល

����សមួយចំនួន�ន
�ក់ប���ល �ក��ង
�រអប់រ����ក់មូល���ន

�រ�ៀបចំឱ���ន�រ�យត��� 
���ល់�ើជំ�ញ

�ប់�ំងពី���ំ ២០០០ មក 
�ន�រយល់ដឹង��ើន�ងមុន
អំពី���គ និងជំងឺ��ដស៍

STEP

81%/
51%

99 �ន�ក ់
1999

2012
63 �ន�ក ់

���ងជំទង់ ១ �គ ៣ �ក��ង 
����ស��ល�នចំណ�ល�ប និង
មធ��ម នឹងមិន�ន�ៀនចប់មធ��ម
សិក��បឋមភូមិ�ើយ 
�ក��ង���ំ ២០១៥

63 
�ន�ក់ 

១. �រអប់រ�ក��ិតមធ��មសិក��បឋមភូមិ ���វ����ើឱ���ន�សកល

២. កម�វ�ធី�ៀនសូ��ឱ�សទី ២ ���វ��ព��ីកប���ម�ៀត

៣. �ំ�ច់���វ�ន�រកំណត់ពីនិយមន័យជំ�ញឱ���ន���ើរ�ងមុន និងទិន�ន័យ�ក់ព័ន� ���យ���ំ 
២០១៥

X

�ល�ទី ៣   ជំ�ញស���ប់យុវជន និងមនុស����ញវ័យ

ប័ណ��យ�រណ៍ ២០០០-២០១៥

��គជ័យ

កិច�ខិតខំ��ឹង���ង

��ល�ន��ើ�ើង

ប�����ឈម��ល
��បន��ន

វឌ��ន�ពមិន

��ើ���

អនុ�សន៍ ស���ប់ 
���យ���ំ ២០១៥

ពិន��សកល*
*ក��ង ចំ�ម ����សចំនួន ១៦៧ ��ល�ន

ទិន�ន័យ
- �រ ចុះ ចូល �ៀន � ក��ិត អនុវ�ទ��ល័យ

����យ���ំងពី�ល� ����យពី�ល� �ៀកនឹង�ល� �នស���ច�ល�

��ឱ���ន�រ��ើយតបចំ�ះត���វ�រ�ៀនសូ��របស់យុវជន និងមនុស����ញវ័យ�ំងអស់ 
�មរយៈ�រចូលរួមក��ងកម�វ�ធី�ៀនសូ�� និងកម�វ�ធីបំណិនជីវ�ត��កប�យសមធម៌

ឱ�ស ក��ង �រ ��ើ 

ឲ�� ���ើរ �ើង
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ធានាឱ្យមាេការន្្លើយតបចំនពាះតកមរូវការនរៀេសូកតរបស់យុវជេ េិងមេុស្សនពញវយ័ទាងំអស់តាមរយៈការ 
ចូលរមួក្ុងកមមវធិើនរៀេសូកត េិង កមមវធិើបំណិេជើវតិកបកបនោយសមធម៌

នគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ទើ ៣ នេះ មិេកតឹមណត
ន ្្ដ តនលើការអប់រនំករៅផ្្លូវការក្ុងសាលានរៀេប៉ាុនណាណ ះនទ ប៉ាុណេ្ដ 
ណ្មទាងំន ្្ដ តនលើបទពិនសាធេ៍ នករៅសាលានទៀតផ្ង 
ដូចជា ការបណ្ដុ ះបណា្ដ លនៅកណេ្លងនធ្ើការជាក់ណស្ដង េិង 
ឱកាសនផ្្សងនទៀត នៅក្ុងជើវតិ។ ការន ្្ដ តទូលាយនពក 
របស់នគ្លនៅទើ ៣ នេះ នធ្ើឱ្យបាត់បង់េូវភ្ពចបាស់លាស់ ៖ 
នគ្លនៅនេះខ្ះចំណុចនៅចបាស់លាស់ ណដលអាចវាស់ណវង 
បាេ េិងនលើកន�ើងពើផ្លសនកមចមួយ គឺបំណិេជើវតិណដល
នគអាចយល់បាេនកចើេណបបនកចើេយ៉ា ង។ 

របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនេះន ្្ដ តនលើជំហ្េ 
៣ កបនភទ។ ជំនាញជាមូលោឋា េ សំនៅនលើជំនាញទាងំឡាយ 
ណដលចាបំាច់ នដើម្ើបាេការងារនធ្ើ ឬបេ្ដការបណ្ដុ ះបណា្ដ ល។ 
ជំនាញណដលអាចនផ្្របាេ អាចណកសកមរួលឱ្យកសបតាមបរសិាថា េ 
នផ្្សងៗ ដូចជា បរសិាថា េពាក់ព័េ្ធេឹងការងារជានដើម។ ជំនាញ 

បនច្ចកនទស េិងវជិា្ផ ជើវៈ សំនៅនលើចំនណះនធ្ើជាក់លាក់ ណដល 
ពាក់ព័េ្ធេឹងសកមមភ្ពការងារជាក់លាក់។ 

សូចនាករសំខាេ់ជាងនគ ណដលបងាហា ញពើវឌ្ឍេភ្ព 
នេឱកាសទទួលបាេជំនាញមូលោឋា េ គឺការចូលនរៀេក្ុង
សាលាមធ្យមសិកសា។ នបើនទាះបើជា មាេវឌ្ឍេភ្ពធំមួយ 
ខាងការពកងើកការចូលនរៀេនៅសាលាមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ 
េិងអាចដល់ ទុតិយភូមិក៏នោយ វសិមភ្ពពាក់ព័េ្ធេឹងចំណូល 
េិងទើតាងំនៅណតមាេ។ កុមារជានកចើេនាក់ ជាពិនសស កុមារ 
មកពើកគរួសារកកើកក ជានរឿយៗ កតរូវបំនពញការងារ ណដលមាេ 
ផ្លប៉ាះពាល់ជាអវជិ្ផមាេមកនលើការចូលរមួ ការបេ្ដ 
ការសិកសា េិងនជាគជ័យរបស់ពួកនគ នៅក្ុងការអប់រកំកមិត
មធ្យមសិកសា។ សាថា េភ្ពខាង ចបាប់មួយចំេួេរបស់កុមារ 
ចំណាកកសរុកនកចើេនាក់ នធ្ើឱ្យពួកនគកតរូវទទួលរងការលំបាក

សគ្លសៅទដី ៣      ជនំាញសម្រាប់យវុជន និងមនុស្ស 
សពញវយ័

រូបភ្ពទើ ៦ ៖ ភ្គរយនកមងជំទង់ក្ុងសាលា បាេនកើេន�ើង ១២ ភ្គរយចំណុច នៅក្ុងរយៈនពលនេកកបខ័ណ្ឌ ោកានេះ
អកតាពិត្យនេការសិកសាសរុបនៅកកមិតមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ ក្ុងពិភពនលាក េិងតាមតំបេ់ ១៩៩០-២០១២ េិង ២០១៥ (ចំនណាល)

អាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា70
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

បណេថាមនទៀត លុះកតាណតកបនទសនានាធានាយ៉ា ងណាឱ្យកុមារ
ទាងំននាះបាេទទួលការអប់រនំៅកកមិតមធ្យមសិកសា។

ជំនាញមូលោឋា េ ៖ ការចូលរមួក្ុងការទទួលបាេ 
ការអប់រកំកមិតមធ្យមសិកសា មាេការនកើេន�ើង

ជំនាញមូលោឋា េ រមួមាេ ជំនាញអក្ខរកមម េិងនលខេពេ្ធ 
ណដលចាបំាច់ នដើម្ើមាេការងារសមរម្យនធ្ើ នពាលគឺការងារ 
ណដលផ្្ដល់េូវកបាក់ឈ្ួលក្ុងកកមិតកគប់កគ្េ់ នដើម្ើបំនពញ
នៅតាមតកមរូវការកបចានំ្្ង។ ជំនាញមូលោឋា េ ណដលទទួលបាេ 
នៅតាមសាលាមធ្យមសិកសា ក៏អាចចាត់ទុក ថាជាជំនាញ 
ណដលមាេសារៈសំខាេ់ សកមាប់អភិវឌ្ឍេ៍អាជើព ការបំនពញ
តួនាទើសកមមក្ុងនាមជាកបជាពលរដឋា េិងជនកមើសកបកប 
នោយសុវតថាិភ្ព អំពើសុខភ្ព្្ល់ខ្លួេ។ ការចូលរមួក្ុងការ 
អប់រកំកមិតមធ្យមសិកសា មាេការនកើេន�ើងយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស 
ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ១៩៩៩ មក នោយមាេសិស្សចំេួេ ៥៥១ 
លាេនាក់ បាេចុះន ម្ ះចូលនរៀេ នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១២។ អត ្
រារមួនេការសិកសានៅមធ្យមសិកសា មាេការនកើេន�ើង 
នៅក្ុងកបនទសណដលមាេចំណូលទាបផ្ង (ពើ ២៩% ដល់ 
៤៤%) េិងកបនទសចំណូលមធ្យមផ្ង (ពើ ៥៦% ដល់ 
៧៤%)។

ការលុបនចាលការបង់ន្្លសិកសា បាេរមួចំណណកបនង្ើេ 
ការសិកសានៅកកមិតមធ្យមសិកសា។ ក្ុងចំនណាម ១០៧ 
កបនទស ណដលមាេចំណូលកកមិតទាប េិងមធ្យម ណដលមាេ 
ទិេ្េ័យកបនទសចំេួេ ៩៤ បាេោក់ការផ្្ដល់ការអប់រកំកមិត 
មធ្យមសិកសាបឋមភូមិនោយមិេគិតន្្ល នៅក្ុងចបាប់។

 
កំនណើ េអកតាបញ្ចប់ការសិកសានៅបឋមសិកសា ក្ុងកបនទស 
ជានកចើេ ក៏បាេរមួចំណណកនាឱំ្យមាេកករុមសិស្សកាេ់ណត 
នកចើេនាក់ជាងមុេ អាចបេ្ដការសិកសានៅថ្ាក់ខ្ពស់នទៀត 
បាេ។ 

តកមរូវការ េិងចំណាប់អារមមណ៍នលើការអប់រកំកមិតមធ្យម
សិកសា តាមសាលាឯកជេ មាេការនកើេន�ើងជាងមុេ។ 
ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ ១៩៩៩ ដល់ ២០១២ ភ្គរយនេការ 
ចុះន ម្ ះចូលនរៀេ នៅកគឹះសាថា េមធ្យមសិកសាឯកជេ មាេ 
ការនកើេន�ើងពើ ១៥% ដល់ ១៧% ក្ុងកបនទសកំពុង 

អភិវឌ្ឍ។ ការនកើេន�ើងណបបនេះមាេជាពិនសស នៅរដឋាអារា៉ាប ់
េិងអាសុើបូព៌ា។ 

វសិមភ្ពក្ុងការអប់រកំកមិតមធ្យមសិកសា 
នៅណតបេ្ដមាេ

ខណៈនពលណដលសកលកមមនេការអប់រមំធ្យមសិកសា 
កាេ់ណតកតរូវបាេសនកមចជាបនណ្ដើ រៗ ជាធមមតា ការអប់រកំកមិត 
នេះកតរូវបាេទទួល ដំបូងនគ នោយកករុមណដលមាេនកបៀប េិង 
នកកាយមក នោយកករុមណដលជួបការលំបាក កករុមណដលមាេ 
ជើវភ្ពកកើកក េិងអ្កណដលរស់នៅតំបេ់ជេបទ។ ការទទួល
បាេការអប់រមំធ្យមសិកសាបឋមភូមិមិេនសមើគ្្ ជានរឿយៗ 
មាេេ័យថា ការអប់រកំកមិតមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ ក៏នៅ 
ណតបេ្ដ ឬកា្ល យជាកបភពនេវសិមភ្ព។ េិន្ាការនេះកតរូវ 
បាេរកន�ើញ សូម្ើណតនៅក្ុងកបនទស ណដលសេយាថាេឹង 
ផ្្ដល់ការអប់រដំល់កុមារ នោយមិេគិតពើលទ្ធភ្ពបង់ន្្លរបស ់
ពួកនគក៏នោយ។ 

នបើនទាះបើជាការកគបដណ្ដ ប់នេសាលានរៀេមាេការនកើេ
ន�ើងក៏នោយ ក្ុងកបនទសភ្គនកចើេ នកមងជំទង់ណដលដល់ 
អាយុចូលនរៀេ នៅសាលាមធ្យមសិកសាមួយភ្គធំ បេ្ដនធ្ើ 
ការងារនករៅសាលានរៀេ។ កុមារមួយចំេួេបបួលគ្្នបាះបង់
នចាលការសិកសា ខណៈនពលណដលកុមារនផ្្សងនទៀត នធ្ើការ 
បនណ្ដើ រ នរៀេបនណ្ដើ រ។ សិស្សណដលនរៀេបនណ្ដើ រ នធ្ើការបនណ្ដើ រ 
មាេភ្ពយតឺយ៉ា វ ក្ុងការទទួលបាេជំនាញមូលោឋា េ។ 
ភ្គរយ សិស្សណដលនធ្ើការបនណ្ដើ រ នរៀេបនណ្ដើ រ ទំេងជាកតរូវ
បាេនគបា៉ា េ់កបមាណមិេដល់ចំេួេពិតកបាកដ នោយសារ
ណតមាតាបិតាអាចមាេការស្ាក់នស្ើរ ក្ុងការកបាប់ដល់ 
អ្កសមាភា សថា កូេរបស់ពួកនគកំពុងនធ្ើការងារនៅន�ើយ។ 

ការន្្លើយតបចំនពាះតកមរូវការជំនាញ របស់យុវជេ 
ចំណាកកសរុក បាេកា្ល យជាបញ្ហា បន្ាេ់មួយ នៅកគប់តំបេ់ 
ទាងំអស់ េិងទាមទារឱ្យមាេការផ្្ដល់ធេធាេហរិញញាវតថាុ 
បណេថាមនទៀត។ ការអនង្តនលើនគ្លេនយបាយនទសេ្ដរ 
កបនវសេ៍ នៅក្ុងកបនទសអភិវឌ្ឍចំេួេ ១៤ េិងកបនទស 
កំពុងអភិវឌ្ឍចំេួេ ១៤ រកន�ើញថា មាេកបនទសអភិវឌ្ឍ 
៤០% េិងកបនទសកំពុងអភិវឌ្ឍជាង ៥០ មិេបាេអេុញ្ញា ត 
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ឱ្យកុមារណដលពំុមាេ សាថា េភ្ពកសបចបាប់ ឱ្យចូលនរៀេនៅតាម 
សាលាន�ើយ។ នគ្លេនយបាយអប់រភំ្សា មាេសារៈ 
សំខាេ់យ៉ា ងខា្ល ងំ ចំនពាះការអប់រយុំវជេចំណាកកសរុក 
េិងចំនពាះការចូលរមួរបស់ពួកនគ ក្ុងទើផ្សារការងារ 
នានពលអនាគត។ 

ចាបំាច់កតរូវផ្្ដល់ការអប់រតំាមជនកមើសនផ្្សងៗ ដល់ 
យុវជេ េិងមេុស្សនពញវយ័ ណដលឈប់នរៀេនៅនហើយ

ទេ្ឹមគ្្េឹងការពកងើកកមមវធិើអប់រកំ្ុងកបព័េ្ធ កបនទសជា
នកចើេបាេនប្ដជាញា នោយខ្លួេឯងថា េឹងខិតខំបំនពញតកមរូវការ
នេការអប់រយុំវជេនករៅសាលា េិងមេុស្សនពញវយ័ណដល 
ណលងមាេឱកាសនរៀេសូកតក្ុងកបព័េ្ធនទៀត។ ខាងនកកាម គឺជា 
ឧទាហរណ៍បងាហា ញពើ ជនកមើសកមមវធិើអប់រនំករៅកបព័េ្ធ 
“ឱកាសទើពើរ” មួយចំេួេ ៖

នៅក្ុងកបនទសបង់កា្ល នដស កមមវធិើរបស់អង្គការ BRAC 
មាេនគ្លបំណងនាយំកកុមារនករៅសាលា ឱ្យមកទទួល 
ការអប់របំឋមសិកសា េិងនកតៀមនរៀបចំពួកនគ សកមាប់ការអប់រ ំ
កកមិតមធ្យមសិកសា។ អ្កបញ្ចប់ការសិកសាថ្ាក់បឋមសិកសា 
របស់កមមវធិើ BRAC ជាង ៩៧% បេ្ដការសិកសានៅក្ុងសាលា
មធ្យមសិកសាក្ុងកបព័េ្ធ។ 

នៅក្ុងកបនទសឥណា្ឌ  វទិយាសាថា េជាតិផ្្ដល់េូវការអប់រនំបើក
ចំហផ្្ដល់ “កមមវធិើអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េនបើកចំហ” ដល់កុមារ 
អាយុចាប់ពើ ១៤ ឆ្្នំ�ើងនៅ។ សិស្សក៏ទទួលបាេវគ្គសិកសា
វជិា្ផ ជើវៈ េិងកមមវធិើបំណិេជើវតិផ្ងណដរ។ 

គិតកតឹមឆ្្ ំ ២០១១ មាេសិស្សសរុបចំេួេ ២,២ 
លាេនាក់ ណដលបាេទទួលកបនយជេ៍ពើកមមវធិើទាងំនេះ។ 

នៅក្ុងកបនទសន្ ណផ្េការសកមមភ្ពជាតិ បាេបញ្ចូ ល 
នគ្លនៅទើ ៣ េិងនគ្លនៅទើ ៤ ចូលនៅក្ុងនគ្លនៅ 
រមួណតមួយ នោយន ្្ដ ត នលើអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័ េិងនលើ 
ការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ េិងការអប់របំេ្ដ សកមាប់មេុស្ស 
នពញវយ័ទាងំអស់។ នេះបនង្ើតបាេជាជនកមើសមួយ សកមាប់

កករុមណដលជួបការលំបាកនផ្្សងៗ ដូចជា អ្កជាប់ពេ្ធនាគ្រ 
េិងកុមារអនាថា ជានដើម។ 

ជំនាញណដលអាចនផ្្របាេ ៖ សមតថាភ្ពណដលផ្្ដល់លទ្ធភ្ព
ឱ្យមាេការរ ើកចនកមើេក្ុងសង្គម

បណេថាមពើនលើការសេយាក្ុងនគ្លនៅទើ ៣ នដើម្ើឱ្យយុវជេ 
េិងមេុស្សនពញវយ័បាេទទួលឱកាសនរៀេសូកត េិងបំណិេ 
ជើវតិកបកបនោយសមធម៌ កកបខ័ណ្ឌ សកមមភ្ពោកា 
នលើកន�ើងថា ៖ “រាល់យុវជេ េិងមេុស្សនពញវយ័ទាងំអស់ 
កតរូវណតទទួលបាេឱកាស នដើម្ើទទួលបាេចំនណះដឹង េិង 
អភិវឌ្ឍគុណតនម្ល អាកប្កិរយិ េិងជំនាញ ណដលេឹងផ្្ដល់
លទ្ធភ្ពឱ្យពួកនគអភិវឌ្ឍសមតថាភ្ពនធ្ើការងាររបស់ពួកនគ 
ចូលរមួនពញ នលញក្ុងសង្គម កគប់កគងនលើជើវតិខ្លួេឯង េិង 
បេ្ដការនរៀេសូកតនៅមុខនទៀត”។ ការពិេិត្យតាមោេនលើ 
នគ្លនៅ ណដលមាេលក្ខណៈទូលំទូលាយ ណបបនេះ តកមរូវឱ្យ 
មាេព័ត៌មាេអំពើគុណតនម្ល អាកប្កិរយិ េិងជំនាញមិេពាក់
ព័េ្ធជាមួយេឹងការសិកសា ណដលកេ្លងមក មិេកតរូវបាេនគវាយ 
តនម្ល ជាអេ្ដរជាតិ ឬរាយការណ៍កបព័េ្ធអប់រជំាតិន�ើយ។ 

របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកល ២០១៥ បងាហា ញ 
ឱ្យន�ើញពើបំណិេជើវតិ ២ កបនភទ ណដលពាក់ព័េ្ធជាមួយេឹង 
សុខភ្ព េិងសង្គម ៖ ចំនណះដឹងអំពើនមនរាគ េិងជំងឺនអដស៍ 
េិងអាកប្កិរយិ ចំនពាះសមភ្ពនយេឌ័រ។ 

ចំនណះដឹងអំពើនមនរាគ េិងជំងឺនអដស៍ មាេការនកើេន�ើង 
ប៉ាុណេ្ដនៅឆ្្ង យពើកកមិតសកល ៖ ការអនង្តកាលពើនពល 
្មើៗនេះ បងាហា ញឱ្យន�ើញពើការនកើេន�ើងេូវចំនណះដឹងអំពើ
នមនរាគ េិងជំងឺនអដស៍ ក្ុងចំនណាមយុវជេ នៅក្ុងកបនទស 
ចំេួេ ៩ េិងក្ុងចំនណាមយុវតើ នៅក្ុងកបនទសចំេួេ ១៣។ 
កបនទស ណដលបងាហា ញពើការនកើេន�ើងជាងនគ ហ្ក់បើដូចជា 
កបនទស ណដលមាេការ្្លងរាលោលនមនរាគនអដស៍ជាងនគ។ 
ទំេងជាសាលានរៀេបាេន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់ខា្ល ងំ 
ជាងមុេនលើការអប់រអំំពើនមនរាគនអដស៍ នៅក្ុងកបនទស 

មាេមេុស្សនពញ 
វយ័ជិត១០ លាេ 
នាក់ បាេចូលរមួ 
ក្ុងកមមវធិើអប់រ ំ
នានា នៅក្ុង
កបនទសនវៀតណាម 
នៅកុ្ងឆ្្២ំ០០៨
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ទាងំនេះ នហើយការអប់របំំណិេជើវតិ ក៏ទំេងជាបាេបំនពញ
តួនាទើរមួចំណណកផ្ងណដរ។ 

អាកប្កិរយិចំនពាះសមធម៌នមនរាគនអដស៍ មិេបាេបាេ
រ ើកចនកមើេដូចៗគ្្ននាះន�ើយ ៖ នៅក្ុងរយៈនពលជាង ២០ 
ឆ្្ចុំងនកកាយនេះ ការអនង្តនលើគុណតនម្លរបស់ពិភពនលាក 
(World Values Survey) បាេសួរនៅ អ្កតបសមាភា សេ៍
ថានតើពួកនគយល់កសបថា ការអប់រកំកមិត សកលវទិយាល័យ 
មាេសារៈសំខាេ់ចំនពាះបុរស ជាងសស្ដើ ណដរឬនទ។ នៅក្ុង 
រយៈនពលប៉ាុនាម េឆ្្កំេ្លងនៅនេះ ក្ុងកបនទសមួយចំេួេ 
(ដូចជា កបនទសអុ៊យណកកេ េិងមា៉ា រ ៉ាុក) អ្កតបសមាភា សេ៍នកចើេ
ណតមិេយល់កសបជាមួយេឹងការនលើកន�ើងណបបនេះន�ើយ 
នហើយពួកនគបងាហា ញពើអាកប្កិរយិវជិ្ផមាេ ចំនពាះសស្ដើ 
ណដលទទួលបាេការអប់រខំ្ពស់។ ប៉ាុណេ្ដ នៅក្ុងកបនទសនផ្្សង 
នទៀត ពំុមាេការណកបកបរួលន�ើយ នហើយនៅក្ុងកបនទសមួយ 
ចំេួេ (ដូចជា កបនទសគើហ្សើសាថា េ េិងបា៉ា គើសាថា េ ជានដើម) 
អាកប្កិរយិរបស់អ្កតបសមាភា សេ៍ចំនពាះសមធម៌នយេឌ័រ 
កាេ់ណតអាកកក់ជាងមុេនៅនទៀត)។ 

ជំនាញបនច្ចកនទស េិងវជិា្ផ ជើវៈ ៖ អភិកកមកំពុងមាេ 
ការវវិឌ្ឍ

ជំនាញបនច្ចកនទស េិងវជិា្ផ ជើវៈ អាចទទួលបាេ 
តាមរយៈការអប់រកំកមិតមធ្យមសិកសា េិងការអប់របំនច្ចក 
នទស េិងវជិា្ផ ជើវៈក្ុងកបព័េ្ធ ឬតាមរយៈការបណ្ដុ ះបណា្ដ ល
នៅកណេ្លងនធ្ើការ ដូចជា ការហ្កឹហ្ត់នធ្ើការងារ េិងការ 
បណ្ដុ ះបណា្ដ ល តាមរយៈសហករណ៍កសិកមម ជានដើម។ 
មាេកបនទសចំេួេ ២៨ ណដលបងាហា ញមាេការនកើេន�ើង 
ឬការ្យចុះយ៉ា ងនកចើេេូវភ្គរយសិស្ស ណដលបាេចុះន ម្ ះ
ចូលនរៀេក្ុងកមមវធិើវជិា្ផ ជើវៈ ផ្្ុយពើកមមវធិើចំនណះទូនៅ នបើ
នធៀបជាមួយេឹងការចុះន ម្ ះចូលនរៀេសរុបនៅកកមិតមធ្យម
សិកសា។ នៅក្ុងកបនទសចំេួេ ១២ ក្ុងចំនណាមកបនទស 
ទាងំនេះ ភ្គរយមាេការនកើេន�ើង នហើយនៅក្ុងកបនទស 
ចំេួេ ១៦ ភ្គរយនេះមាេការ្យចុះ។ 

នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០០ មាេអ្កតស៊ូមតិណតមួយចំេួេតូច 
ណដលគ្កំទដល់ជំនាញបនច្ចកនទស េិងវជិា្ផ ជើវៈ នាឯនវទិកា 
អប់រពិំភពនលាកទើកករុង ោកា នហើយជាលទ្ធផ្ល នគ្លនៅ 
ទើ ៣ មិេកតរូវបាេកំណត់ឱ្យបាេចបាស់ន�ើយ។ ប៉ាុណេ្ដ នៅក្ុង 

រយៈនពលប៉ាុនាម េឆ្្កំេ្លងនៅនេះ មាេការយកចិត្ដទុកោក ់
កាេ់ណតនកចើេជាងមុេនលើការអប់របំណ្ដុ ះបណា្ដ លបនច្ចកនទស 
េិងវជិា្ផ ជើវៈ ជាពិនសស ពើសំណាក់សហភ្ពអឺរ ៉ាុប េិង 
អង្គការ OECD។ មូលនហតុមួយនទៀត ណដលនាឱំ្យមាេការ 
ន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់ណបបនេះ គឺនោយសារណតេិយមេ័យ
របស់ពាក្យថាជំនាញនេះ បាេពកងើកហួសពើជំនាញ ណដល
ពាក់ព័េ្ធជាមួយេឹងមុខរបរចិញ្ច ឹមជើវតិនៅនទៀត។ ឥ�ូវនេះ 
អ្កតស៊ូមតិភ្គនកចើេ មិេចាត់ទុកការបណ្ដុ ះបណា្ដ ល 
ជំនាញថាជា ការបណ្ដុ ះបណា្ដ លនោយណ�កននាះនទ ប៉ាុណេ្ដ 
ជាការបណ្ដុ ះបណា្ដ ល ណដលមាេសារៈសំខាេ់ចំនពាះការអប់រ ំ
ចំនណះទូនៅ ណដលផ្្ដល់េូវជំនាញមូលោឋា េ េិងជំនាញណដល 
អាចនផ្្របាេក្ុងនពលជាមួយគ្្ េឹងជំនាញសកមាប់នធ្ើ 
ការងារណដរ។ 

ការអប់របំេ្ដ េិងការអប់រមំេុស្សនពញវយ័ ៖ ករណើ ផ្្ុយ 
គ្្ចំេួេ ៤

កបសិេនបើពំុមាេការនរៀបចំឱកាសឱ្យបាេកបរុងកបយត័្
ននាះនទ ការអប់រមំេុស្សនពញវយ័នកចើេណតទទួលបាេ នោយ 
អ្កណដលបាេទទួលកបនយជេ៍ពើការអប់រកំ្ុងកបព័េ្ធរចួនៅ
នហើយ។ កបនទសចំេួេ ៤ ណដលបាេពយាយមនោះកសាយប
ញ្ហា សមភ្ពឱកាសក្ុងការអប់រ ំ នៅក្ុងរយៈនពលប៉ាុនាម េ 
ឆ្្ចុំងនកកាយនេះ បាេសនកមចេូវលទ្ធផ្លខុសៗគ្្ ៖

កមមវធិើអប់រជំំនាញសកមាប់យុវជេ េិងមេុស្សនពញវយ័ 
របស់កបនទសនកបសុើល មាេនគ្លបំណងន ្្ដ តនលើអ្ក 
ណដលមាេអាយុចាប់ពើ ១៥ ឆ្្នំ�ើងនៅ ណដលមិេបាេបញ្ចប់
ការអប់រកំ្ុងកបព័េ្ធ។ នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១២ មាេសិស្សជាង ៣ 
លាេនាក់ បាេចុះន ម្ ះសិកសា ក្ុងននាះមាេ ជេចំណាក 
កសរុក ពលករនៅជេបទ េិងអ្កណដលមកពើកគរួសារកកើកក 
ឬកគរួសារក្ុងវណណៈការងារ។ ប៉ាុណេ្ដ គុណភ្ពនេការអប់រ ំ
ណដលទទួលបាេ នៅខ្ះខាត នហើយអកតានបាះបង់នចាល 
ការសិកសា នៅមាេកកមិតខ្ពស់។ 

នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០៦ កបនទសណរនវ ៉ា បាេជកមរុញឱ្យមាេ 
គំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមធំមួយ ណដលផ្្ដល់មូលេិធិដល់េិនយជក 
នដើម្ើនរៀបចំវគ្គសិកសា សកមាប់េិនយជិត ណដលមាេកកមិត 
ជំនាញទូនៅទាប ដូចជា អក្ខរកមម នលខេពេ្ធ បនច្ចកវទិយា 
ព័ត៌មាេ េិងសារគមនាគមេ៍ េិងការកបាកស័យទាក់ 
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ទង្្ល់មាត់។ កបព័េ្ធអប់រមំេុស្សនពញវយ័របស់កបនទស
នេះមាេលក្ខណៈចកមរុះ ៖ កមមវធិើនករៅកបព័េ្ធ រមួមាេផ្ង 
ណដរេូវ “វទិយាល័យសកមាប់មេុស្សនពញវយ័” សមាគមអប់រ ំ
មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្ដុ ះបណា្ដ លភ្សាសកមាប់ជេអននា្ដ កបនវសេ៍ 
េិងការអប់រពំើចំងាយ។ 

កាលពើឆ្្ ំ ២០០៧ កបនទសកូនរ ៉ាបាេនធ្ើការណកសកមរួល
ការសកមបសកមរួលការអភិវឌ្ឍ េិងការអេុវត្ដការអប់រមំេុស្ស
នពញវយ័របស់ខ្លួេ។ សកមមភ្ពជានកចើេកតរូវបាេនរៀបចំន�ើង
វញិ នដើម្ើនកៀងគរអ្កពាក់ព័េ្ធនានា ដូចជា យុទ្ធនាការ 
នកជើសនរ ើស េិងអភិវឌ្ឍេ៍ទើកករុងណដលផ្្ដល់ឱកាសនរៀេសូកត 
នពញមួយជើវតិ ជានដើម។ អកតានេការចូលរមួមាេការនកើេ
ន�ើងពើកបណហល ២៦% នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០៨ រហូតដល់ 
កបណហលជា ៣៦% នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១២។ រោឋា ភិបាលក៏បាេ
បនង្ើតគំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមចំេួេ ៤ នដើម្ើនលើកកម្ពស់ជំនាញពាក់
ព័េ្ធេឹងការងារ សកមាប់េិនយជិតរបស់សហកគ្សខ្ាតតូច 
េិងមធ្យមផ្ងណដរ។ 

នៅក្ុងកបនទសនវៀតណាម ការអប់រនំករៅកបព័េ្ធសកមាប់ 
មេុស្សនពញវយ័ េិងកមមវធិើអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័បាេ 
កា្ល យជាសមាសភ្គ សំខាេ់នេកបព័េ្ធអប់រទំាងំមូល នៅក្ុង 
ឆ្្ ំ២០០៥។ មាេមេុស្សជិត ១០ លាេនាក់ បាេចូលរមួ 
ក្ុងកមមវធិើនរៀេសូកត េិងអប់រនំករៅកបព័េ្ធសកមាប់មេុស្ស 
នពញវយ័ នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០៨ នបើនធៀបជាមួយេឹងកតឹមណតជាង
កេ្លះលាេនាក់ កាលពើឆ្្ ំ១៩៩៩។ 

ការវាស់ណវងនោយ្្ល់នលើជំនាញរងឹ េិងទេ់ កំពុងនលច 
នចញជារូបរាង នៅតាមកបនទសជានកចើេ

ជំនាញចិត្ដសង្គម (ជំនាញ “ទេ់”) ជាជំនាញណដលនគ 
អាចនរៀេ តាមរយៈបទពិនសាធេ៍ជាវជិ្ផមាេក្ុងសាលានរៀេ 
េិងជាជំនាញ ណដល អាចមាេសារៈសំខាេ់ ដូចគ្្េឹងជំនាញ 
ចំនណះដឹង (ជំនាញ “រងឹ”) ផ្ងណដរ នៅក្ុងការសនកមចឱ្យ
បាេេូវលទ្ធផ្លជាវជិ្ផមាេក្ុងទើផ្សារការងារ។ ឧទាហរណ៍ 
ចំេួេពើរ ណដលបងាហា ញពើការវាស់ណវងនោយ្្ល់នលើជំនាញ
រងឹ េិងទេ់ គឺការសិកសានលើកមមវធិើវាយតនម្លជាអេ្ដរជាតិនលើ
សមតថាភ្ពរបស់មេុស្សនពញវយ័ (PIAAC) របស់អង្គការ 
OECD េិងកមមវធិើបេ្ដបណ្ដុ ះបណា្ដ លជំនាញ នដើម្ើការងារ 
េិងផ្លិតភ្ព (STEP) របស់ធនាគ្រពិភពនលាក។ 

លទ្ធផ្លរបស់កមមវធិើទាងំពើរនេះអាច េិងគួរនកបើកបាស់ នដើម្ើ
ន្្លើយនៅេឹងសំណួរសំខាេ់ៗអំពើរនបៀបណដលការអប់រកំបនភទ
នផ្្សងៗ រមួចំណណកដល់ការអភិវឌ្ឍជំនាញ េិងការនរៀេសូកត 
េិងរនបៀបណដលជំនាញទាងំនេះបនង្ើេឱកាសការងារ េិងការ
ចូលរមួក្ុងសង្គមរបស់បុគ្គល ម្ាក់ៗ។ 

កមមវធិើ PIAAC នធ្ើការវាយតនម្លនលើជំនាញអក្ខរកមម េិង
ជំនាញនលខេពេ្ធរបស់មេុស្សនពញវយ័ េិងសមតថាភ្ព 
របស់ពួកនគ ក្ុងការនោះកសាយបញ្ហា  នៅក្ុងបរយិកាស 
ណដលសម្ូរនោយបនច្ចកវទិយា។ ភស្ដុតាងបងាហា ញថា ជំនាញ 
ទាងំនេះមិេកតឹមណតអាចនរៀេ នកកាយនពលណដលអ្កទាងំ
ននាះឈប់នរៀេពើសាលាប៉ាុនណាណ ះនទ ជំនាញទាងំនេះក៏អាច 
បាត់បង់ផ្ងណដរ កបសិេនបើនគមិេយកមកនកបើឱ្យបាេជាកបចាំ
ននាះ។ ការសិកសានេះក៏បាេបងាហា ញផ្ងណដរថា អ្កណដលបាេ
ចូលរមួក្ុងកមមវធិើវជិា្ផ ជើវៈ មាេកកមិតជំនាញទាបជាងអ្ក 
ណដលបាេចូលរមួ ក្ុងកមមវធិើចំនណះទូនៅ។ 

កមមវធិើ STEP គឺជាការសិកសា ណផ្្អកនលើសំណាកគំរូកគរួសារ 
េិងសហកគ្ស ជាពិនសស នៅតំបេ់កបជំុជេនេកបនទសណដល
មាេចំណូលមធ្យម។ កមមវធិើនេះនធ្ើការអនង្តនលើភ្ពស្ាត់
ជំនាញខាងការអាេ េិងនលើជំនាញសកមាប់បំនពញកិច្ចការ
ជាក់លាក់ រាប់បញ្ចូ លទាងំជំនាញនលខេពេ្ធ េិងការនកបើ 
កបាស់កំុព្ូយទ័រ ណដលអាចនកបើក្ុងការងារផ្ង េិងនករៅការងារ 
ផ្ង។ កមមវធិើ STEP បាេបញ្្ផ ក់ពើតនម្លរបស់ជំនាញទេ់ 
េិយយជាទូនៅ េិងេិយយនោយណ�ក បាេរកន�ើញថា 
“ភ្ពនបើកចំហ” បនង្ើេកបាក់ចំណូលណដលរកបាេ សូម្ើណត
នៅនពលណដលចំេួេឆ្្នំេការទទួលបាេការអប់រ ំ កតរូវបាេ 
គិតបញ្ចូ លក៏នោយ។ 
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

អក�រកម�      អនក�រកម�

32% 26% 19% 23%

�រយល់ដឹង���ើរ�ងមុនអំពី 
ឥទ�ិពល��អក�រកម�មក�ើ 
សុខ�ព លទ�ិ���ធិប��យ�� 
�រផ�ល់�ពអង់�ច

�រ��មូល
ទិន�ន័យល��ងមុន

ប���កវ�ទ��ថ�ី �រយល់ដឹង���ើរ�ងមុនអំពី 
ជំ�ញអក�រកម� ��ជំ�ញ 
��ល�នក��ិត

វឌ��ន�ព�ងអក�រកម�មនុស�� ��ញវ័យ 
�ើត�ើង�គ��ើន �យ�រ��មនុស��

វ័យ���ង ��ល�នទទួល�រអប់រ�
 �នចូល

វ័យ�
មនុស��

��ញវ័យ

�សុីក���ល និងអឺរ�ុបក���ល 
និង�ង�ើត នឹង�ច�ត់បន�យ 
អ���អនក�រកម�របស់ខ��ន�ន 
�ក់ក���ល ���ឹម���ំ 
២០១៥

�ប់�ំងពី���ំ ២០០០ មក អ���អនក�រកម�
មនុស����ញវ័យ ថយចុះ�ន ៖

9%

26% 3%

32%
38%

- ពុំ�ន�រ������ល �ប់�ំងពី���ំ 
២០០០ មក 

���ង�ច�ស់�ន
មនុស�� ��ញវ័យ 
៧៨១ �ន�ក ់
មិន�នជំ�ញអក�រកម�
�មូល���ន

ក��ងចំ�មមនុស����ញវ័យមិន 
��ះអក��រ�ក��ង���ំ ២០១៥ 

�ន ៦៤% ����ី
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អ���អនក�រកម�មនុស����ញវ័យ

យុទ���រ និង�រ������ចិត�
� សកល��ម�ៀត

X

ត���វ�រអក�រកម�
ខ�ស់�ងមុន �យ���ល់

Are you literate?

Y             N

សូម�ន���គ��ះ និង 
សរ��រ���ះរបស់អ�ក

�រ�យត����ើអក�រកម� 
២០០០

�នលក�ណៈអត��ម័ត

និ����រពិភព�ក

�ល�ទី ៤   ជំ�ញស���ប់យុវជន និងមនុស����ញវ័យ

ប័ណ��យ�រណ៍ ២០០០-២០១៥

ឥឡ�វ��ះ

១. �ំ�ច់���វ�នទិន�ន័យ �ើម��ីឆ��ះប���ំងពី�រឯក�ពថ�ីៗ��ល� ជំ�ញអក�រកម�មិន��ន�ជំ�ញ
��� និងស �ះ�� ប៉ុ����ជំ�ញ��ល�នក��ិតរបស់�

២. ����ស��គួរប���ក់ពីក��ិតអក�រកម�វ����ជីវៈ��លមនុស����ញវ័យ�ំងអស់គួរទទួល�ន 
��ប��ម កិច���ម��ៀងអន�រ�តិ 

�ំ�ច់���វ�ន�រគិតពិ�រ��រ�ថ�ី

����យ���ំងពី�ល� ����យពី�ល� �ៀកនឹង�ល� �នស���ច�ល�

ស���ចឱ���ននូវ�រ��លំអក��ិតអក�រកម�មនុស����ញវ័យ ៥០ �គរយ ��ឹម���ំ ២០១៥ �ពិ��ស ស���ប់���ី និង
�រទទួល�ន�រអប់រ� ���ក់មូល���ន និង�រអប់រ�បន���កប�យសមធម៌ ស���ប់មនុស����ញវ័យ�ំងអស់

��គជ័យ

កិច�ខិតខំ��ឹង���ង

��ល�ន��ើ�ើង

ប�����ឈម��ល
��បន��ន

វឌ��ន�ពមិន

��ើ���

អនុ�សន៍ ស���ប់ 
���យ���ំ ២០១៥

ពិន��សកល*
*ក��ង ចំ�ម ����សចំនួន ៧៣ ��ល�ន

ទិន�ន័យ
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

សនកមចឱ្យបាេេូវការណកលំអកកមិតអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័ ៥០ ភ្គរយ កតឹមឆ្្ ំ២០១៥ ជាពិនសស 
សកមាប់សស្ដើ េិងការទទួលបាេការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ េិងការអប់របំេ្ដកបកបនោយសមធម៌ សកមាប់មេុស្ស 
នពញវយ័ទាងំអស់

ចាបំាច់កតរូវណតមាេការទទួលសា្គ ល់ថា អភិកកមសកមាប់
ផ្្ដល់ជំនាញអក្ខរកមមដល់មេុស្សនពញវយ័ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ
២០០០ មក មាេការអភិវឌ្ឍវជិ្ផមាេជានកចើេ។ កេ្លងមក 
មាេេិន្ាការបងាហា ញយ៉ា ងចបាស់ ក្ុងការ្េនៅវាស់ណវង 
ជំនាញអក្ខរកមម ជាកកមិតៗពើទាប នៅខ្ពស់ ផ្្ុយនៅេឹង 
ការវាស់ណវង ណដលកំណត់ថាមេុស្សនពញវយ័ នចះអក្សរ ឬ 
មិេនចះអក្សរននាះ ណដលកតា្ដ នេះមាេឥទ្ធិពលនលើការនរៀបចំ
នគ្លេនយបាយ េិងកមមវធិើនៅតាមកបនទសជានកចើេ។  
ប៉ាុណេ្ដមាេកបនទសណតមួយចំេួេតូចប៉ាុនណាណ ះ ណដលបាេបំនពញ
នៅតាមចំណុចនៅអក្ខរកមមនេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ 
ណដលកំណត់ថា កតរូវកាត់បេថាយអកតាអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័
ឱ្យបាេពាក់កណា្ដ លកតឹមឆ្្ ំ២០១៥។ 

វឌ្ឍេភ្ព ក្ុងការ្េនៅសនកមចនគ្លនៅទើ ៤ នេ 
ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ មាេនល្ឿេយតឺយ៉ា វជាង 
វឌ្ឍេភ្ពក្ុងការ្េសនកមចនគ្លនៅនផ្្សងនទៀត។ មាេ 
មេុស្សនពញវយ័ជិត ៧៨១ លាេនាក់ ពំុមាេជំនាញអក្ខរកមម
កគប់កគ្េ់ន�ើយ។ ការ្យចុះេូវអកតាអេក្ខរកមមមេុស្ស 
នពញវយ័ មួយណផ្្ក ្្លុះបញ្្ច ងំពើការចូលរបស់កករុមមេុស្សនកមងៗ 
ណដលមាេកកមិតវប្ធម៌ខ្ពស់ នៅក្ុងវយ័ជាមេុស្សនពញវយ័ 
ជាជាងជាការរ ើកចនកមើេខាងអក្ខរកមមរបស់កករុមមេុស្សនពញ
វយ័ ណដលបាេ្្លងផុ្តអាយុនរៀេនៅសាលានហើយននាះ។ 

កបនទសភ្គនកចើេនៅឆ្្ង យពើការសនកមចនគ្លនៅទើ ៤

ការពិេិត្យតាមោេអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័ តកមរូវឱ្យមាេ
ការផ្្ដល់ព័ត៌មាេកបកបនោយសង្គតិភ្ព នដើម្ើបង្លក្ខណៈ 

ឱ្យនគអាចនធ្ើការនកបៀបនធៀបគ្្បាេ។ ប៉ាុណេ្ដ នោយសារណត 
ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក េិយមេ័យអក្ខរកមមមាេការណកប 
កបរួល ការទទួលបាេព័ត៌មាេណបបនេះអាចជាការលំបាក។ 
នៅនពលន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់នលើកបនទស ណដលមាេ 
អកតាអក្ខរកមមទាបជាង ៩៥% នៅក្ុងរយៈនពលពើឆ្្ ំ
១៩៩៥ ដល់ ២០០៤ េិងណដលព័ត៌មាេណផ្្អកនលើការកបកាស
នោយខ្លួេឯងរបស់អ្កតបសមាភា សេ៍ មាេកបនទសណត ១៧ 
ក្ុងចំនណាម ៧៣ កបនទសប៉ាុនណាណ ះ ណដល កតរូវបាេពយាករថា
បាេកាត់បេថាអកតាអេ្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័បាេយ៉ា ងនហ្ច
ណាស់ពាក់កណា្ដ ល គិតកតឹមឆ្្ ំ ២០១៥។ កបនទសកកើកក 
បេ្ដនៅឆ្្ង យបំផុ្តពើសនកមចចំណុចនៅនេះ។ 

ការវភិ្គនលើកបនទសទាងំ ៧៣ នេះ បងាហា ញថា 
ការ ្្ល ស់ប្ដូរ ណដលកតរូវបាេពយាករថាេឹងនកើតន�ើងមុេឆ្្ ំ
២០១៥ គឺមាេនល្ឿេនលឿេជាងសកមាប់សស្ដើ នបើនធៀប 
ជាមួយេឹងបុរស។ កបនទសទាងំអស់ ណដលនរៀងរាល់បុរស 
១០០ នាក់ មាេសស្ដើ ៩០ នាក់ នចះអក្សរ នៅក្ុង ឬកបណហល 
ជុំវញិឆ្្ ំ២០០០ គឺជាកបនទស ណដលបាេនបាះជំហ្េនៅរក
យុគភ្ពនយេឌ័រ។ 

ការអនង្តអេ្ដរជាតិ េិងជាតិ បង្លក្ខណៈឱ្យមាេការវាយ
តនម្លនោយ្្ល់នលើអក្ខរកមម

ការអនង្តកគរួសារណដលបំនពញបាេតាមស្ដង់ោភ្គនកចើេ 
ណដលនធ្ើការវាយតនម្លនលើជំនាញអក្ខរកមមនធ្ើន�ើងនោយណផ្្អកនៅ
តាមការណបងណចកណដលមាេលក្ខណៈសាមញញា រវាងអក្ខរកមម 

សគ្លសៅទដី ៤      អកខេរកម្មមនុស្សសពញវយ័

កបនទសចំេួេ១៧  
េឹងសនកមចបាេ
តាមនគ្លនៅអក្ខរ 
កមមនៅកតឹមឆ្្ ំ 
២០១៥
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

េិងអេក្ខរកមម។ ប៉ាុណេ្ដ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក អក្ខរកមម
កាេ់ណតកតរូវបាេនគទទួលយកថាជាជំនាញ ណដលមាេកកមិត 
របស់វា។ ដូនច្ះ កបនទស េិងទើភ្្ក់ងារអេ្ដរជាតិនានាបាេ
នធ្ើការកសាវកជាវ ណដលមាេលក្ខណៈសមុគសាម ញ នដើម្ើ 
វាស់ណវង មិេកតឹមណតនលើថានតើមេុស្សនពញវយ័ “នចះអក្សរ” ឬ 
“មិេនចះអក្សរ” ននាះនទ ប៉ាុណេ្ដណ្មទាងំវាស់ណវងនលើកកមិតអក្ខរ
កមមរបស់ពួកនគនទៀតផ្ង។ 

ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក កមមវធិើអនង្តកគរួសារជាអេ្ដរ
ជាតិធំៗចំេួេ ២ នពាលគឺការអនង្តកបជាសាសស្ដ េិង 
សុខភ្ព េិងការអនង្ត សំណំុសូចនាករចកមរុះ បាេខិតខំវាយ 
តនម្លនលើអក្ខរកមមនោយ្្ល់ តាមរយៈការឱ្យអ្កតប 
សមាភា សេ៍អាេកបនយគមួយ ណដលសរនសរោក់នលើប័ណណ 
មួយ។ នៅនពលការបា៉ា េ់កបមាណនធ្ើន�ើង ណផ្្អកនៅតាមការ
វាយតនម្ល្្ល់ណបបនេះ មាេមេុស្សនពញវយ័នកចើេជាងមុេ 
ណដលពំុមាេជំនាញអាេកគប់កគ្េ់ នបើនធៀបជាមួយេឹងនពល
ណដលការបា៉ា េ់កបមាណនធ្ើន�ើង នចញពើការកបកាសនោយ 
ខ្លួេឯង។ 

កមមវធិើ PIAAC របស់ OECD ណដលនធ្ើការអនង្តនលើ 
មេុស្សអាយុពើ ១៦ ដល់ ៦៥ ឆ្្ចំំេួេ ១៦៦០០០ នាក់ 
នៅកុ្ងសង្គមណដលមាេ កកមិតអក្ខរកមមខ្ពស់ បងាហា ញថា សូម្ើ
ណតនៅតាមកបនទសណដលមាេចំណូលខ្ពស់ មាេមេុស្ស 
នពញវយ័មួយភ្គតិចនចះអាេក្ុងកកមិតទាបបំផុ្ត។ នៅ 
តាមកបនទសមួយចំេួេ ដូចជា កបនទសបារាងំ អុើតាលើ េិង 
នអសបា៉ាញ ក្ុងចំនណាមមេុស្សនពញវយ័ ៤ នាក់ មាេជាង 
១ នាក់ មាេជំនាញ អក្ខរកមមទាប។ 

វទិយាសាថា េសថាិតិរបស់អង្គការយូនណស្ូ បាេផ្្ដួចនផ្្ដើម 
នរៀបចំេូវកមមវធិើតាមោេ េិងវាយតនម្លអក្ខរកមម (LAMP) 
មួយ នដើម្ើរកឱ្យន�ើញពើ ទិដឋាភ្ពចកមរុះនេអក្ខរកមម នោយ 
វាស់ណវងតាមរយៈអំណាេពាក្យរាយ អំណាេឯកសារ េិង 
នលខេពេ្ធ។ កមមវធិើ LAMP បាេបនង្ើតេូវសំណាកគំរូ 
មេុស្សនពញវយ័មកពើតំបេ់ជេបទផ្ង េិងកបជំុជេផ្ង 
នៅក្ុងកបនទសចរដេ់ ម៉ាុងនហ្្គ លើ បា៉ា ន�ស្ើេ េិងបា៉ា រា៉ា  
ហ្្គ យ។ កមមវធិើនេះបាេកំណត់កកមិតអក្ខរកមមណដលកតរូវ 
មាេជា ៣ កកមិត។ លទ្ធផ្លពើកបនទសបា៉ា រា៉ាហ្្គ យបាេ 
បងាហា ញថា មេុស្សនពញវយ័នៅតំបេ់ជេបទមាេជំនាញ

អាេពាក្យរាយ ទាបជាងអ្ករស់នៅតំបេ់កបជំុជេ ណដលនកបើ 
កបាស់ភ្សានអសបា៉ាញជាភ្សាកំនណើ ត។ 

ការវាយតនម្លថ្ាក់ជាតិនលើអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័

កបនទសណដលមាេកកមិតអក្ខរកមមទាបជានកចើេ បាេចាប់
នផ្្ដើមនកបើកបាស់ការវាយតនម្លអក្ខរកមមនលើកកមិតមួយ។ ការ 
វាយតនម្លទាងំនេះ ផ្្ដល់េូវលទ្ធផ្លកាេ់ណតសុកកឹតជាង 
ការអនង្ត ណដលណផ្្អកនលើការកបកាសរបស់អ្កតបសមាភា សេ៍
ថាពួកនគជាអ្កនចះអក្សរ ឬមិេនចះអក្សរ។ ឧទាហរណ៍ ការ
អនង្តថ្ាក់ជាតិនលើអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័ របស់កបនទស 
នកេយ៉ា  នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០៦ បាេរកន�ើញពើភ្ពខុសណប្លក 
គ្្នកចើេរវាងតំបេ់កបជំុជេ េិងតំបេ់ជេបទ េិងបាេរក 
ន�ើញថា អកតាអក្ខរកមមរបស់មេុស្សនពញវយ័នៅថ្ាក់ជាតិ

រូបភ្ពទើ ៧ ៖ នៅក្ុងកបនទសកំពុងអភិវឌ្ឍ ជំនាញអក្ខរកមមរបស់មេុស្សនពញវយ័
កកមេឹងរ ើកចនកមើេណាស់
អកតាអក្ខរកមមរបស់សស្ដើ តាមកបនទសមួយចំេួេ េិងកករុមអាយុមួយចំេួេ ឆ្្ ំ២០០០ េិង ២០១០
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ហ្គើេើ

នអត្ូយពើ

សស្ដើ ២០-៣៤ ឆ្្ំ

សស្ដើ ២០-៣៤ ឆ្្ ំ
កូហតពើដំបូង

សមា្គ ល់ ៖  ១. អក្ខរកមមកតរូវបាេវាស់ណវងនោយ្្ល់។ ២. សកមាប់កបនទសេើមួយៗ បន្ាត់ជាប់ គឺនៅតាម 
នពលនវលា ណដលសស្ដើអាយុ ២០-៣៤ ឆ្្ ំ នៅចំណុចសនង្តដំបូង ឧទាហរណ៍ បន្ាប់ជាបគ្្ នៅក្ុងកបនទស 
មា៉ា ឡាវ ើ គឺតាមសស្ដើអាយុ ២០-៣៤ ឆ្្ ំនៅក្ុងឆ្្ ំ២០០០ ណដលមាេអាយុ ៣០-៤៤ ឆ្្ ំនៅឆ្្ ំ២០១០។ បន្ាត់
ោច់ៗនមើលតាមកករុមអាយុណតមួយនេះ ឧទាហរណ៍ បន្ាត់ោច់ៗ នមើលតាមសស្ដើណដលមាេអាយុ ២០-៣៤ ឆ្្ ំ
នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០០ េិង ២០១០។ ៣. នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០១ ការអនង្តកបជាសាសស្ដ េិងសុខភ្ពរបស់ 
កបនទសនេបា៉ា ល់ យកណតសស្ដើណដលមាេ នរៀបការនហើយមកនធ្ើជាសំណាកគំរូប៉ាុនណាណ ះ ប៉ាុណេ្ដនៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០៦ 
េិង ២០១១ ការអនង្តនេះយកសស្ដើទាងំអស់មកនធ្ើជាសំណាកគំរូ។ 
កបភព ៖ Barakat (2015) េិងកករុមការងារ EFA GMR ណផ្្អកតាមការវភិ្គទិេ្េ័យនេការអនង្តកប
ជាសាសស្ដ េិងសុខភ្ព

វឌ្ឍេភ្ពភ្គ 
នកចើេនេនគ្ល 
នៅទើ ៤ នេះ  
គឺ នកើតន�ើង 
នោយសារណត 
មេុស្សវយ័នកមង  
ណដលបាេទទួល 
ការអប់រ ំ្ េ 
ចូលវយ័ជា 
មេុស្សនពញ័យ
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
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មាេកកមិត ៥៩% សកមាប់សស្ដើ នពាលគឺ ១៣ ចំណុចទាប 
ជាងអកតា ណដល UIS  បាេបា៉ា េ់កបមាណ ណផ្្អកនៅតាមស្័យ
កបកាសពើសមតថាភ្ពអាេ្្ល់ខ្លួេរបស់អ្កតបសមាភា សេ៍។ 
លទ្ធផ្ល សកមាប់បុរស ៦៤% គឺ ១៥ ចំណុចទាបជាងអកតា 
ណដលបា៉ា េ់កបមាណនោយ UIS  ។ 

ការនកបៀបនធៀបកករុមកូហត បងាហា ញថាអក្ខរកមមមេុស្ស
នពញវយ័នស្ើរណតពំុមាេការរ ើកចនកមើេទាេ់ណតនសាះ 
ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក

អកតាអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័ សកមាប់វាយតនម្លនលើនជាគ
ជ័យនេកមមវធិើអក្ខរកមម ជួបកបទះេឹងឧបសគ្គ នោយសារ 
ណតអកតានេះណផ្្អក នៅតាមមេុស្សនពញវយ័ក្ុងកករុមនផ្្សងៗ
គ្្ នៅនពលខុសៗគ្្។ ដូនច្ះ នបើនទាះបើជាមិេមាេមេុស្ស
នពញវយ័ណាម្ាក់ បាេ ្្ល ស់ប្ដូរសាថា េភ្ពអក្ខរកមមរបស់ខ្លួេ 
យ៉ា ងណាក៏នោយ អកតាអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័អាចមាេ
ការ ្្ល ស់ប្ដូរ នពាលគឺមាេការនកើេន�ើង ឧទាហរណ៍ 
កបសិេនបើមេុស្សវយ័នកមង ណដលមាេជំនាញអក្ខរកមមខ្ពស់ 
្េចូលដល់វយ័ជាមេុស្សនពញវយ័ នហើយក្ុងនពល 
ជាមួយគ្្ មេុស្សណដលមាេអាយុនកចើេជាង េិងមាេ 
ជំនាញអក្ខរកមមទាបជាង ចាកនចញពើកករុមអាយុនេះ។ 

មយា៉ាងវញិនទៀត កបសិេនបើមាេមេុស្សមួយកករុម ឬកូហត 
មួយ មាេអាយុចននា្ល ះពើ ២០ ដល់ ៣០ ឆ្្ ំ នៅក្ុងឆ្្ ំ

២០០០ េិងមាេអាយុពើ ៣០ ដល់ ៤០ ឆ្្ ំ នៅក្ុងឆ្្ ំ
២០១០ ការ ្្ល ស់ប្ដូរនកើតន�ើង មិេណមេនោយសារណតការ

្្ល ស់ប្ដូរពាក់ព័េ្ធេឹងការនរៀេសូកតក្ុងសាលាននាះនទ ប៉ាុណេ្ដ 
នោយសារណតការទទួលបាេជំនាញអក្ខរកមម តាមរយៈ 
កមមវធិើអក្ខរកមម ឬឱកាសក្ុងជើវតិនផ្្សងនទៀត។ ការវភិ្គ្មើ 
ណដលនធ្ើន�ើងសកមាប់របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកល 
ឆ្្ ំ២០១៥ នេះ នកបើកបាស់អភិកកមនេះ។ 

លទ្ធផ្លគឺ នគអាចន�ើញកបនទសមួយចំេួេកំពុងមាេ
ការរ ើកចនកមើេខាងអកតាអក្ខរកមមរបស់សស្ដើវយ័នកមងពិតកបាកដ
ណមេ ប៉ាុណេ្ដក្ុងកកមិតមួយទាប ប៉ាុណេ្ដការរ ើកចនកមើេទាងំនេះ 
បាេរលាយបាត់ពើកករុមកូហតនេះ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្ុង 
កបនទសមា៉ា ឡាវ ើ អកតាអក្ខរកមមរបស់សស្ដើអាយុពើ ២០ ដល់ 
៣៤ ឆ្្ ំគឺ ៤៩% នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០០ េិង ៦៣% នៅក្ុងឆ្្ ំ
២០១០។ ប៉ាុណេ្ដ អកតាអក្ខរកមមរបស់កករុមសស្ដើ ណដលមាេអាយុ 
ពើ ២០ ដល់ ៣៤ ឆ្្ ំនៅក្ុងឆ្្ ំ២០០០ េិងអាយុពើ ៣០ 
ដល់ ៤៤ ឆ្្ ំនៅក្ុងឆ្្ ំ២០១០ នៅកទឹងកតឹម ៤៩%។

ក្ុងចំនណាម ៣០ កបនទស ណដលកតរូវបាេវភិ្គ 
មាេកបនទសភ្គនកចើេ ណដលអកតាអក្ខរកមមរបស់កករុមណា 
មួយ នៅកទឹង ឬកាេ់ណត្យ ចុះនៅនទៀត នៅនពលណដលជំនាញ
នេះមិេសូវជាកតរូវបាេនគយកមកនកបើកបាស់។ កបនទស 
នេបា៉ា ល់ គឺជាកបនទសណតមួយគត់ ណដលការរ ើកចនកមើេនៅ 
បាេជាប់បេ្ដ ដូចណដលបញ្្ផ ក់នៅកកមិតកូហត នៅក្ុង 

ការនកបើកបាស់ 
បនច្ចកវទិយា 
ព័ត៌មាេ េិង 
សារគមនាគមេ៍ 
េិងទូរស័ព្នដអាច 
ជួយនលើកកម្ពស ់
បរយិកាសអក្ខរ 
កមមឱ្យបាេរតឹណត 
ខា្ល ងំកា្ល ណ្មនទៀត
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ការអនង្តចំេួេ ៣ ដង។ មូលនហតុមួយ អាចនោយសារ 
ណតនជាគជ័យនេការវេិិនយគរបស់ រោឋា ភិបាលក្ុងទឹកកបាក់ 
៣៥ លាេដុលា្ល រ នលើយុទ្ធនាការអក្ខរកមមជាតិរបស់ខ្លួេពើឆ្្ ំ
២០០៨ ដល់ ២០១២។ 

ការពេ្យល់ពើវឌ្ឍេភ្ពតិចតួចនេអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័

កបសិេនបើជំនាញអក្ខរកមមរបស់មេុស្សនពញវយ័ ណដល
មាេអាយុនលើសពើអាយុណដលកតរូវចូលនរៀេនៅសាលា ពំុមាេ 
ការរ ើកចនកមើេ នៅក្ុងកបនទសកំពុងអភិវឌ្ឍភ្គនកចើេ ននាះ
នគនៅមាេមេ្ិលសង្សយ័នកចើេនលើលទ្ធផ្លណដលកិច្ចខិតខំ 
កបឹងណកបងបនង្ើេបំណិេអក្ខរកមមនេះ មាេចាប់តាងំពើឆ្្ ំ
២០០០ មក។ មាេកតា្ដ ចំេួេ ៤ ណដលអាចជួយពេ្យល់ពើ 
វឌ្ឍេភ្ពយតឺយ៉ា វណបបនេះ ៖ កកមិតនេការនប្ដជាញា ចិត្ដេនយ
បាយកកមិតសកល កបសិទ្ធភ្ពនេយុទ្ធនាការ េិងកមមវធិើ 
អក្ខរកមម វសិាលភ្ពនេការខិតខំនលើកកម្ពស់កមមវធិើអក្ខរកមម
នោយនកបើភ្សាកំនណើ ត េិងភ្ពន្្លើយតបរបស់កមមវធិើ 
ចំនពាះតកមរូវការខាងអក្ខរកមម។ 

ការនប្ដជាញា ចិត្ដជាសកលចំនពាះអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័ 
ពំុមាេភ្ពចបាស់លាស់

សហគមេ៍អេ្ដរជាតិ បាេនចញនសចក្ដើកបកាសជាបេ្ដ 
បន្ាប់ថាេឹងនធ្ើការនលើកកម្ពស់អកតាអក្ខរកមម នៅក្ុងរយៈ 
នពល ១ ភ្គ ៤ ចុង នកកាយនេសតវត្សរន៍េះ។ ចំណុចនៅ
ណដលកតរូវបាេកបកាសនេះបាេបនង្ើេការរពឹំងទុកថា បញ្ហា  
អេក្ខរកមមេឹងនធ្ើដំនណើ រតាមមាគ៌្ដូចគ្្េឹងជំងឺ កគរុេស្ិត 
នដនជើង េិងអាច “លុបំបាត់បាេ”។ ការវភិ្គនៅក្ុងរបាយ 
ការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនេះ នលើណផ្េការអប់រជំាតិរបស់
កបនទសចំេួេ ៣០ ណដលទទួលបាេកបណហលជានៅក្ុងឆ្្ ំ
២០០០ េិងនកកាយឆ្្ ំ២០០៧ បាេរកន�ើញថា អក្ខរកមម 
មេុស្សនពញវយ័ មិេកតរូវបាេនគយកចិត្ដទុកោក់ន�ើយ នបើ
នធៀបជាមួយេឹងនគ្លនៅនផ្្សងនទៀតនេការអប់រសំកមាប់ទាងំ
អស់គ្្។ 

នបើនទាះបើជាមាេគំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមសកលជានកចើេ ចាប់តាងំ 
ពើឆ្្ ំ២០០០ មក នដើម្ើកំណត់សាជា្មើេូវទស្សេទាេអក្ខរ
កមមមេុស្សនពញវយ័ េិងផ្្ដួចនផ្្ដើមឱ្យមាេកមមវធិើនផ្្សងៗ (ដូចជា 
កមមវធិើគំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមអក្ខរកមម នដើម្ើផ្្ដល់ភ្ពអង់អាច) 
ណដលនកា្ដ បនលើទស្សេទាេ្មើៗក៏នោយ កបសិទ្ធភ្ពនេ 

កមមវធិើទាងំនេះ នៅក្ុងការអេុវត្ដជាក់ណស្ដង នៅមាេ 
កកមិតនៅន�ើយ។ កមមវធិើជានកចើេកតរូវបាេរកន�ើញថាខ្ះ

 
ចក្ខុវសិ័យរយៈនពលណវង ឱ្យកសបជាមួយេឹងយុទ្ធសាសស្ដអប់រ ំ
ជាតិ។ 

យុទ្ធនាការ េិងកមមវធិើអក្ខរកមម មាេការ ្្ល ស់ប្ដូរ 
ប៉ាុណេ្ដលទ្ធផ្លរបស់យុទ្ធនាការ េិងកមមវធិើទាងំនេះ 
នៅមិេទាេ់ន�ើញមាេជាក់ណស្ដង

ចំណាប់អារមមណ៍របស់អង្គការថ្ាក់តំបេ់ េិងរោឋា ភិបាល 
នានា នៅក្ុងការកបកាសអេុវត្ដយុទ្ធនាការអក្ខរកមម មាេការ 
នកើេន�ើងចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក ជាពិនសសនៅ 
អានមរចិឡាទើេ។ យុទ្ធនាការភ្គនកចើេោក់នចញេូវចំណុច
នៅកបកបនោយមហចិ្ឆតា ប៉ាុណេ្ដ កាលបរនិច្ឆទ កំណត់បាេ 
កេ្លងផុ្តនៅនហើយ នហើយនៅក្ុងករណើ មួយចំេួេចំណុច
នៅទាងំនេះនៅណតមិេអាចបំនពញបាេនទៀត។ 

យុទ្ធនាការធំៗ សុទ្ធណតមាេហ្េិភ័យ។ យុទ្ធនាការទាងំ
ននាះអាចបនង្ើេេូវការរពឹំងទុក នោយមិេមាេលក្ខណៈ 
កបាកដេិយម នហើយយុទ្ធនាការទាងំននាះមិេបាេយកចិត្ដ
ទុកោក់ចំនពាះតកមរូវការនផ្្សងៗគ្្ ជាេិច្ចកាលននាះនទ។ 
ភ្សា ណដលនកបើនោយយុទ្ធនាការទាងំនេះ ជានរឿយៗ 
បងាហា ញថា បញ្ហា អេក្ខរកមមគឺជា “ជំងឺសង្គម” ណដលអាច 
“លុបបំបាត់” បាេជាមួយេឹងអេ្ដរាគមេ៍ចំនគ្លនៅ។ នេះ 
អាចជាការមាក់ងាយដល់អេក្ខរជេ មិេផ្្ដល់ការនលើកទឹកចិត្ដ
ដល់អ្កណដលមាេជំនាញអក្ខរកមមទាប េិងនាឱំ្យពួកនគលាក ់
កំបាងំសាថា េភ្ពរបស់ខ្លួេ។ ជារមួ យុទ្ធនាការអក្ខរកមមចាប់ 
តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក ពំុមាេលទ្ធផ្លជាដំុកំភួេនាឱំ្យមាេ 
ការណកលំអជំនាញអក្ខរកមម ក្ុងពិភពនលាកទាងំមូលន�ើយ។ 

វឌ្ឍេភ្ព នៅកុ្ងការទទួលសា្គ ល់សារៈសំខាេ់នេភ្សា
កំនណើ ត

ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក លក្ខខណ្ឌ នានាកាេ់ណតមាេ
លក្ខណៈអំនណាយផ្ល នៅតាមកបនទសណដលមាេកកមិត 
អក្ខរកមមទាបជានកចើេ ក្ុងការបនង្ើេការយកចិត្ដទុកោក់នលើ
ការនកបើកបាស់ភ្សាកំនណើ តនធ្ើជាមនធយាបាយសកមាប់បនកងៀេ 
នៅក្ុងកមមវធិើអក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័។ ប៉ាុណេ្ដ នោយសារ 
ណតឧបសគ្គខាងណផ្្កភ័ស្ដុភ្រ ឬការយល់ផុ្្យគ្្របស់អ្កដឹក
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

នាេំនយបាយ កមមវធិើទាងំនេះនៅមិេទាេ់បាេរមួចំណណក
ជាដុំកំភួេ ចំនពាះការនលើកកម្ពស់ជំនាញអក្ខរកមមមេុស្សនពញ
វយ័ ក្ុងកកមិតមួយធំនៅន�ើយនទ។ 

ការ ្្ល ស់ប្ដូរ នៅក្ុងជើវតិកបចានំ្្ង មិេបាេនាឱំ្យមាេ
ការនកើេន�ើងខា្ល ងំេូវតកមរូវការអក្ខរកមមន�ើយ

អក្ខរកមមកតរូវការមិេកតឹមណតការផ្្ដល់ឱកាសនរៀេសូកតឱ្យ
បាេកាេ់ណតកបនសើរជាងមុេននាះនទ ប៉ាុណេ្ដណ្មទាងំឱកាស 
បណេថាមនទៀត នដើម្ើនកបើកបាស់ ណកលំអ េិងរកសាជំនាញ 
អក្ខរកមមនទៀតផ្ង។ ឱកាសណបបនេះបាេ េិងកំពុងនកើេន�ើង 
ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក។ របាយការណ៍ពិេិត្យ តាមោេ 
សកលឆ្្ ំ២០១៥ នេះ នធ្ើការពិិេិត្យនលើឧទាហរណ៍ខាងទើផ្សារ
កសិកមម អេ្ដរាគមេ៍សុខភ្ពសាធារណៈ គំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមមើកករូ
ហរិញញាវតថាុ េិង ការវេិិនយគនលើការកគប់កគងទឹក។ នបើនទាះបើ
ជាមាេការទទួលសា្គ ល់កាេ់ណតនកចើេន�ើងថា កមមវធិើអក្ខរកមម 
ចាបំាច់កតរូវណតភ្្ផ ប់ជាមួយេឹងឱកាស ណបបនេះក៏នោយ 

ឥទ្ធិពលរបស់វាមកនលើការទទួលបាេជំនាញអក្ខរកមម នៅ 
មិេទាេ់ន�ើញនចញជារូបរាងនៅន�ើយ។ 

ប៉ាុណេ្ដ ការ ្្ល ស់ប្ដូរមួយនទៀត នពាលគឺការពកងើកយ៉ា ង 
ឆ្ប់រហ័សេូវបនច្ចកវទិយាព័ត៌មាេ េិងសារគមនាគមេ៍ផ្្ដល់េូវ 
សកា្ដ េុពលដ៏ធំមួយ។ នគអាចទាញកបនយជេ៍ពើការនកបើកបាស់
ទូរស័ព្នដជាទូនៅ នដើម្ើពកងឹងបរយិកាសអក្ខរកមម េិង 
អំណាេបណេថាមនទៀត នបើនទាះបើជានគមិេទាេ់ ន�ើញមាេ 
ភស្ដុតាងចបាស់លាស់ ណដលបងាហា ញពើឥទ្ធិពល ណដលបនច្ចកវទិយា 
ព័ត៌មាេ េិងសារគមនាគមេ៍មាេមកនលើជំនាញអក្ខរកមមក៏
នោយ។
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

បឋមសិក�� 
មធ��មសិក��

�នប��ើនចំនួន���ង��ី 
��ល�នចុះ���ះ
ចូល�ៀន� 
����សមួយចំនួន

អំពី�លវ�ធី��លគិតគូរពី 
��នឌ័រ �ំ�ច់���វ��ព��ីក
ប���ម�ៀត

�រលំ�កក��ង
�រកំណត់ និង
�ស់��ង 

ផ��វ��ទ

ផ��វ�យ ផ��វចិត�

របស់���ង��ីក��ងមុខវ���� គណិតវ�ទ�� 

10%0.6% 35%21% 7%10% 48%69%

���ង��ីមកពី����រ��ី���ង�� 
���ទំនង�ចុះ���ះចូល�ៀន 

�រ�ៀនមិន�នពូ�� គ���ត��នឌ័រ �ើ�ៀប�មួយនឹង���ង��ុស

�រតស៊ូមតិ �ើម��ី�រអប់រ�របស់���ង��ី

�រ��សិទ�ិ ���ង��ី��លប��ប់�រអប់រ� 
មធ��មសិក��បឋមភូមិ

��ហ៍ពិ�ហ៍ និង�រ�ន
����ះរបស់កុ�រ

�របណ��ះប���ល��� អំ�ើហិង���ក់ព័ន�នឹង��នឌ័រ 
��ម��

សម�ព��នឌ័រ

គ���ត��នឌ័រ�មធ��មសិក��
�ន�រថយចុះ

 ក��ងចំ�មរដ��ស�ជិក ចំនួន ៥៩ 
��ល��ើយតប �ន ៤០ រដ� �ន�ើក
�ើង�ក់ �ក់ពី�រ��សិទ�ិទទួល�រ 
អប់រ�របស់���ី

1999

         ����ស��ល�ន
���ង��ីតិច�ង ៩០ �ក់ចុះ���ះចូល�ៀន 
ស���ប់�ៀង�ល់ ���ង��ុស ១០០ �ក់

  

បច��ប��ន���ះ 

�ក��ិតអប់រ�មធ��មសិក�� ����រ�ច�ទីន 
និង�រ��ៀន និង����ស��ី��
មួយចំនួន (�ពិ��ស 
បង់�����ស មី���ន់��� 
និងរ���ន់�)

(ក��ងចំ�ម ១៣៣ ����ស)

គ���ងផ�ល់���ក់ឧបត�ម� �����ី��ើន
�ងមុន

30
19

����ក់�តិ និង
���ក់អន�រ�តិ

1999 23%

42%

ឧ. �ក��ង

2012

2000

2010

(៦០% ������ំង��ះ គឺ������ញថ�ី)

និង���ង��ុសក��ង មុខវ����អំ�ន

X

����ស�����ល់

�ក��ង����ស���គី���ន �ៀង�ល់
���ង��ុស ១០០ �ក់ �ន���ង��ី
តិច�ង ៧០ �ក់ ��ល�ន�
�ៀន����ៀន

តិចតួច�ង��

�ល�ទី ៥   យុគ�ព និងសម�ព��នឌ័រ
ប័ណ��យ�រណ៍ ២០០០-២០១៥

១. ���ៀនគួរ���ផ�ល់នូវ�រប��ៀន និង�ៀន��កប�យសុវត�ិ�ព �ន�រចូលរួម និងគិតគូរ
ពី��នឌ័រ ��លផ�ល់�ពអង់�ចដល់សិស�� និង�ើកកម�ស់ទំ�ក់ទំនង��នឌ័រ�វ�ជ��ន

២. ធន�ន�ំង�យ���វ�����តឱ��ចំសហគមន៍ ��លគ���ត��នឌ័រ�ើត�ន�ទូ�

����យ���ំងពី�ល� ����យពី�ល� �ៀកនឹង�ល� �នស���ច�ល�

លុបបំ�ត់គ���ត��នឌ័រ �បឋមសិក�� និងមធ��មសិក�� ��ឹម���ំ ២០០៥ និងស���ចឱ���ននូវសម�ព��នឌ័រ 
ក��ង�រអប់រ� ��ឹម���ំ ២០១៥ �យ���ត�រយកចិត�ទុក�ក់�ើ�រ��ឱ�����ី�ច�នលទ��ព��ញ��ញ 
និង��ើ�ព���ក��ង�រទទួល�ន និងស���ចលទ�ផល ក��ង�រអប់រ����ក់មូល���ន ��កប�យគុណ�ពល�

��គជ័យ

កិច�ខិតខំ��ឹង���ង

��ល�ន��ើ�ើង

ប�����ឈម��ល
��បន��ន

វឌ��ន�ពមិន

��ើ���

អនុ�សន៍ ស���ប់ 
���យ���ំ ២០១៥

ពិន��សកល*

*ក��ង ចំ�ម ����សចំនួន ១៧០ ��ល�នទិន�ន័យ
ស��ប់បឋម សិក�� និង ១៥៧ ����ស ��ល �ន
 ទិន�ន័យ �ក��ិតមធ��មសិក��

៨១ �ក់ ក��ង
���ង��ុស 
១០០ �ក់

៩៣ �ក់ ក��ង
���ង��ុស 
១០០ �ក់

�ំ�ច់���វ�ន�រខិតខំ��ឹង���ងប���ម�ៀត



47

សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

លុបបំបាត់គមា្ល តនយេឌ័រ នៅបឋមសិកសា េិងមធ្យមសិកសា កតឹមឆ្្ ំ២០០៥ េិងសនកមចឱ្យបាេេូវសមភ្ព 
នយេឌ័រ ក្ុងការអប់រ ំកតឹមឆ្្ ំ២០១៥ នោយន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់នលើការធានាឱ្យសស្ដើអាចមាេលទ្ធភ្ព

 
នពញនលញ េិងនសមើភ្ពគ្្ក្ុងការទទួលបាេ េិងសនកមចលទ្ធផ្ល ក្ុងការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ កបកបនោយ

 
គុណភ្ពល្អ

ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក វឌ្ឍេភ្ពក្ុងការ្េនៅ
សនកមចយុគភ្ពនយេឌ័រ នៅក្ុងការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា 
មិេមាេដូចៗគ្្ន�ើយ។ ចំណុចនៅខាងយុគភ្ពនយេឌ័រ
នេការចុះន ម្ ះចូលនរៀេនៅបឋមសិកសា នៅឆ្្ ំ ២០០៥ 
កតរូវបាេខកខាេមិេអាចបំនពញបាេ ខណៈនពលណដល 
មាេកបនទសណត ៦៩% ប៉ាុនណាណ ះ ណដលេឹងសនកមចតាម 
ចំណុចនៅនេះ នៅកតឹមឆ្្ ំ ២០១៥។ សកមាប់ការអប់រ ំ
មធ្យមសិកសា មាេកបនទសណត ៤៨% ប៉ាុនណាណ ះ ណដលេឹង 
សនកមចបាេេូវយុគភ្ពនយេឌ័រ កតឹមឆ្្ ំ២០១៥។ 

សមភ្ពនយេឌ័រ មាេលក្ខណៈសមុគសាម ញជាងយុគភ្ព 
នយេឌ័រ េិងពិបាកវាស់ណវងជាង។ សមភ្ពនយេឌ័រតកមរូវឱ្យ
នគនធ្ើការណស្ងយល់ ពើគុណភ្ពនេបទពិនសាធេ៍របស់នកមង
កសើ េិងនកមងកបរុស នៅក្ុងថ្ាក់នរៀេ េិងនៅក្ុងសហគមេ៍ 
សាលានរៀេ លទ្ធផ្លណដលពួកនគសនកមចបាេ នៅកុ្ងកគឹះសាថា េ 
អប់រ ំេិងបំណងកបាថ្ារបស់ពួកនគនានពលអនាគត។ 

វឌ្ឍេភ្ពនឆ្្ព ះនៅសនកមចយុគភ្ពនយេឌ័រ

គមា្ល តនយេឌ័រ នៅក្ុងការចុះន ម្ ះចូលនរៀេនៅបឋម
សិកសា មាេការ្យចុះយ៉ា ងនកចើេ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ១៩៩៩ 
មក ប៉ាុណេ្ដមិេទាេ់បាេលុបបំបាត់នៅន�ើយ។ ក្ុងចំនណាម 
១៦១ កបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យ សកមាប់ឆ្្ ំ១៩៩៩ េិង 
២០១២ តួនលខយុគភ្ព ណដលវាស់ណវងតាមសេ្ស្សេ៍ 
យុគភ្ពនយេឌ័រ (GPI) គឺចននា្ល ះពើ ០,៩៧ េិង ១,០៣  
នកើេន�ើងពើ ៨៣ ដល់ ១០៤ កបនទស។ ចំេួេកបនទស 

ណដលមាេ GPI នកកាម ០,៩៧ នពាលគឺមាេនកមងកសើចុះន ម្ ះ
ចូលនរៀេតិចជាងចំេួេនកមងកបរុស មាេការ្យចុះពើ ៧៣ 
មក ៤៨ កបនទស។ ក្ុងចំនណាមកបនទស ណដលមិេទាេ់ 
សនកមចបាេយុគភ្ពនយេឌ័រ កតឹមឆ្្ ំ២០១២ កបនទសភ្គ 
នកចើេមាេគមា្ល តនយេឌ័រ នោយមាេចំេួេនកមងកសើតិចជាង 
េិងមាេកបនទសណត ៩ ប៉ាុនណាណ ះ ណដលមាេចំេួេនកមងកបរុស 
តិចជាង។ 

មាេការរ ើកចនកមើេគួរឱ្យកត់សមា្គ ល់ នៅក្ុងការកាត់ 
បេថាយគមា្ល តនយេឌ័រ ក្ុងការចុះន ម្ ះចូលនរៀេកកមិតបឋម
សិកសា នៅអាសុើភ្គខាងត្ូង េិងខាងលិច ណដលមាេ GPI 
នកើេន�ើងពើ ០,៨៣ នៅក្ុងឆ្្ ំ ១៩៩៩ ដល់ ១,០០ 
នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១២។ គមា្ល តនយេឌ័រក៏កតរូវបាេកាត់បេថាយ 
នៅក្ុងរដឋាអារា៉ាប់ (ពើ ០,៨៧ ដល់ ០,៩៣) េិងអាសហ្ចិ 
សាប់សាហ្រា៉ា  (ពើ ០,៨៥ ដល់ ០,៩២) ប៉ាុណេ្ដនៅឆ្្ង យ 
ពើយុគភ្ពនៅន�ើយ។ 

វឌ្ឍេភ្ពនៅតាមកបនទស ណដលនកមងកសើជួបកបទះេឹង
ការលំបាកបំផុ្ត

ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ១៩៩៩ មក មាេការសនកមចបាេេូវ 
វឌ្ឍេភ្ពសំខាេ់ៗ ក្ុងការកាត់បេថាយគមា្ល តនយេឌ័រ នៅក្ុង 
ការចុះន ម្ ះចូលនរៀេនៅបឋមសិកសា នៅក្ុងកបនទស 
ជានកចើេ ណដលនកមងកសើជួបកបទះេឹងការលំបាកជាងនគ។ 
ក្ុងចំនណាម ១៦១ កបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យ កបនទស 
ចំេួេ ៣៣ ក្ុងននាះមាេ ២០ កបនទសនៅអាសហ្ចិ 

សគ្លសៅទដី ៥      យគុភាព និងសមភាពសយនឌ័រ

គមា្ល តនយេឌ័រ  
នៅក្ុង 
ការបញ្ចប់ 
ការសិកសា 
កកមិត 
បឋមសិកសា  
នៅណតមាេ 
ទំហធំំ  
ក្ុងចំនណាម 
កុមារកកើកក 
ជាងនគ
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

សាប់សាហ្រា៉ា  មាេ GPI នកកាម ០,៩០ នៅក្ុងឆ្្ ំ១៩៩៩។ 
នហើយនៅកតឹមឆ្្ ំ២០១២ ចំេួេ នេះមាេការ្យចុះមកនៅ 
១៦ កបនទស។ 

នកមងកសើមកពើកគរួសារកកើកកជាងនគ នៅណតទំេងជាចុះន ម្ ះ
ចូលនរៀេតិចតួចជាងនគ

នៅតាមកបនទស ណដលមាេកុមារនកចើេមាេអាយុចូលនរៀេ
នៅបឋមសិកសា ណដលមិេណដលបាេចូលនរៀេនៅសាលា 
នកមងកសើ នៅណតមាេលទ្ធភ្ពតិចជាងនកមងកបរុស ក្ុងការ 
នៅនរៀេនៅសាលានរៀេ ជាពិនសស ក្ុងចំនណាមកុមារកកើកក 
ជាងនគ។ កុមារនករៅសាលាក្ុងពិភពនលាក កបមាណជា 
៤៣% មិេណដលបាេនៅសាលាន�ើយ ៖ នកមងកសើណដលទំេង

ជាមិេណដលនៅនរៀេនៅសាលា មាេ ៤៨% នបើនធៀបជាមួយ 
េឹងនកមងកបរុស ៣៧%។ 

នៅនពលណដលបាេនរៀេក្ុងសាលានហើយ នកមងកសើបេ្ដ
នរៀេជាមួយេឹងនកមងកបរុសណដរ

បន្ាប់ពើបាេចុះន ម្ ះចូលនរៀេរចួ នកមងកសើមាេឱកាស 
នសមើ ឬកបនសើរជាងនកមងកបរុស ក្ុងការបេ្ដនៅនរៀេនៅថ្ាក់នលើ
ៗនេសាលាបឋម សិកសា ៖ ក្ុងកបនទសជានកចើេ អកតាគង់វង្ស 
បេ្ដនៅដល់ថ្ាក់ទើ ៥ សកមាប់នកមងកសើ គឺនសមើគ្្ ឬខ្ពស់ជាង 
អកតារបស់នកមងកបរុស។ ក្ុងចំនណាម ៦៨ កបនទស 
ណដលមាេទិេ្េ័យ សកមាប់ទាងំពើរឆ្្ ំ មាេកបនទសចំេួេ 
៥៧ នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០០ ណដលមាេយុគភ្ពនយេឌ័រក្ុងអកតា

នៅអានមរកិ 
ឡាទើេ េិង 
ការ ើនបៀេ  
មាេនកមងកបរុស 
ណត ៩៣ នាក ់
ប៉ាុនណាណ ះ ណដល 
ចុះន ម្ ះ 
ចូលនរៀេ  
សកមាប ់
រាល់នកមងកសើ  
១០០ នាក់ 

រូបភ្ពទើ ៨ ៖ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ១៩៩៩ មក ភ្គរយសស្ដើនៅក្ុងបុគ្គលិកបនកងៀេនៅបឋមសិកសា មាេការនកើេន�ើង 
នហើយនៅតាមកបនទសជានកចើេ មួយភ្គធំនេចំេួេកគរូបនកងៀេចូល្មើ គឺជាសស្ដើ
ភ្គរយនេកគរូបនកងៀេជាសស្ដើនៅកកមិតបឋមសិកសា ឆ្្ ំ១៩៩៩ េិង ២០១២, ភ្គរយកគរូបនកងៀេចូល្មើជាសស្ដើ ២០០៩-២០១២
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កគរូបនកងៀេចូល្មើ ២០០៩-២០១២
កគរូបនកងៀេទាងំអស់ ២០១២
កគរូបនកងៀេទាងំអស់ ១៩៩៩

កបភព ៖  ឧបសម្ព័េ្ធ តារាងសថាិតិ ៨ (នបាះពុម្ព) េិង 10A (នគហទំព័រ GMR), ការគណនារបស់កករុមនរៀបចំរបាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកល នលើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ 
(២០១៤) នោយនកបើកបាស់ទិេ្េ័យពើមូលោឋា េទិេ្េ័យរបស់  UIS
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

គង់វង្ស នៅថ្ាក់ទើ ៥ ឬមាេ GPI ណដលនកមងកបរុសមាេចំេួេ
តិចជាងនកមងកសើ េិង ៥៨ កបនទស នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១១។ 

ភ្ពកកើកកនាឱំ្យគមា្ល តនយេឌ័រកាេ់ណតកជាលនករៅ នៅក្ុង
ការបញ្ចប់ការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា

គមា្ល តនយេឌ័រ នៅក្ុងការបញ្ចប់ការអប់រនំៅកកមិតបឋម
សិកសា ក្ុងចំនណាមកុមារកកើកកជាងនគ នៅណតមាេទំហធំំ 
ឆ្្ង យជាងកុមារ ណដលមាេជើវភ្ពធូរធាជាងនគ។ នៅតាម 
បណា្ដ កបនទសមួយចំេួេ ដូចជា កបនទសឡាវ មូហ្សបំ៊ិច េិង 
អ៊ូហ្្គ េ់ោ ជានដើម ណដលសនកមចបាេេូវយុគភ្ពនយេឌ័រ 
ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ១៩៩៩ មក សកមាប់នកមងកសើណដលមកពើ 
កគរួសារមាេជើវភ្ពធូរធាជាងនគ នកមងកសើកកើកកជាងនគ នៅណត 
នៅនកកាយឆ្្ង យពើនកមងកបរុសកកើកកជាងនគ។ 

គមា្ល តនយេឌ័រមាេទំហកំាេ់ណតធំ េិងមាេណកបកបរួលខុសៗ
គ្្នៅកកមិតអប់រមំធ្យមសិកសា

គមា្ល តនយេឌ័រ ក្ុងការអប់រមំធ្យមសិកសា កតរូវបាេរកន�ើញ
ក្ុងនកចើេកបនទសជាង ក្ុងការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា។ 
កតឹមឆ្្ ំ ២០១២ ក្ុងចំនណាមកបនទសណដលមាេទិេ្េ័យ 
មាេ ៦៣% ពំុទាេ់បាេសនកមចយុគភ្ពនយេឌ័រនៅក្ុង 
ការចុះន ម្ ះចូលនរៀេនៅមធ្យមសិកសានៅន�ើយនទ។ ភ្គរយ 
នេកបនទស ណដលមាេគមា្ល តនយេឌ័រ នោយនកមងកបរុសមាេ 
ចំេួេតិចជាង េិងនកមងកសើមាេចំេួេតិចជាង គឺនសមើគ្្ 
នពាលគឺជិត ៣២% ម្ាក់។ នៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  
េិងអាសុើខាងត្ូង េិងខាងលិច នកមងកសើបេ្ដជួបការលំបាក
ក្ុងការចូលនរៀេនៅមធ្យមសិកសានកចើេជាង។ ផ្្ុយនៅវញិ 
នៅអានមរកិឡាទើេ េិងការ ើនបៀេ មាេនកមងកបរុសណត ៩៣ 
នាក់ប៉ាុនណាណ ះ ណដលចុះន ម្ ះចូលនរៀេ សកមាប់រាល់នកមងកសើ 
១០០ នាក់ ណដលជាកកមិតដូចកាលពើឆ្្ ំ១៩៩៩ ណដរ។ 

ការជកមរុញនលើកកម្ពស់បរយិកាសអំនណាយផ្ល

ការបេ្ដការតស៊ូមតិនៅកកមិតសកល នៅក្ុងរយៈនពល
ប៉ាុនាម េឆ្្ចុំងនកកាយនេះ បាេនាឱំ្យមាេការផ្្ដល់ការគ្កំទ 
មិេធា្ល ប់មាេពើរោឋា ភិបាល េិងសង្គមសុើវលិ ដល់យុគភ្ព 
េិងសមភ្ពនយេឌ័រ ក្ុងវសិ័យអប់រ។ំ រោឋា ភិបាលបាេអេុវត្ដ
កំណណទកមង់ចបាប់ េិងនគ្លេនយបាយ បសញ្្ផ បនយេឌ័រ

នៅក្ុងរចនាសម្ព័េ្ធសាថា ប័េអប់រ ំការនរៀបចំណផ្េការ េិង្វកិា 
េិងកសាងេូវការគ្កំទពើមហ្ជេនៅក្ុងសង្គម។

ការបសញ្្ផ បនយេឌ័រ េិងការនរៀបចំ្វកិា កំណត់ពើចំណុច
ណដលកតរូវន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់

ការបសញ្្ផ បនយេឌ័រ មាេនគ្លបំណងនធ្ើឱ្យសមភ្ព 
នយេឌ័រ កា្ល យជាគំេិតសំខាេ់មួយ ណដលកតរូវបាេ្្លុះបញ្្ច ងំ 
នៅក្ុងរចនាសម្ព័េ្ធ េិងការអេុវត្ដ នៅតាមសាថា ប័េនានា 
េិងក្ុងសង្គមទាងំមូល ជាជាងជាបញ្ហា  ឬវសិ័យនោយ 
ណ�ក។ មូលេិធអភិវឌ្ឍេ៍សស្ដើរបស់សហកបជាជាតិ ណដល 
បច្ចុប្េ្នេះនៅថា UN Women ខិតខំជកមរុញឱ្យមាេការ
នរៀបចំ្វកិាន្្លើយតបនយេឌ័រ នៅក្ុងកបនទសជាង ៦០ 
ទូទាងំពិភពនលាក។ ប៉ាុណេ្ដ នៅតាមកបនទសជានកចើេ ធេធាេ 
នដើម្ើនាឱំ្យមាេការ ្្ល ស់ប្ដូរ នៅមិេទាេ់មាេកគប់កគ្េ់ 
នៅន�ើយ អង្គភ្ពនយេឌ័រនៅណតពំុទទួលបាេឱកាសកគប់កគ្េ់
នៅក្ុងសាថា ប័េ ការគ្កំទដល់ការងារតស៊ូមតិពំុមាេកគប់កគ្េ ់
នហើយការអេុវត្ដកតរូវទទួលរងការកំហតិ នោយសារណតការ 
នរ ើសនអើង ណដលចាក់ឫសយ៉ា ងនករៅ។ 

កំណណទកមង់ចបាប់ េិងនគ្លេនយបាយ គឺជាកតា្ដ  
ណដលនាឱំ្យមាេវឌ្ឍេភ្ព

នៅក្ុងទិដឋាភ្ពសនង្ខប ណដលនរៀបចំន�ើងនោយ 
យូនណស្ូកាលពើនពល្មើៗនេះ ក្ុងចំនណាមរដឋាជាសមាជិក 
ចំេួេ ៥៩ ណដលបាេនធ្ើការរាយការណ៍ មាេរដឋាជាសមាជិក 
ចំេួេ ៤០ បាេនលើកន�ើងយ៉ា ងជាក់ចបាស់ពើការធានាសិទ្ធិ 
ទទួលបាេការអប់រ ំ សកមាប់នកមងកសើ េិងសស្ដើ ឬអំពើការ 
ហ្មឃាត់មិេឱ្យមាេការនរ ើសនអើង ពាក់ព័េ្ធេឹងនយេឌ័រ 
នៅក្ុងរដឋាធមមេុញញាជាតិ ចបាប់ ឬនគ្លេនយបាយ ជាក់លាក់។ 
ប៉ាុណេ្ដ សាថា ប័េសង្គមបេ្ដនធ្ើឱ្យអេ្ដរាយដល់ សមភ្ពនយេឌ័រ។ 
ចបាប់ ឬការអេុវត្ដណដលមាេបង្ប់ការនរ ើសនអើងតាមពើនដើម
នរៀងមក នៅណតបេ្ដមាេ នហើយការឆ្ប់នរៀបការទាងំ 
វយ័នកមង នៅណតមាេកកមិតខ្ពស់ ណដលមិេអាច 
ទទួលយកបាេ។ 

ការបនង្ើេតកមរូវការ េិងការគ្កំទដល់សិទ្ធិទទួលបាេ
ការអប់រ ំ

រោឋា ភិបាល អង្គការមិេណមេរោឋា ភិបាល េិងសង្គមសុើវលិ 
បាេខិតខំជំេះឧបសគ្គខាងនសដឋាកិច្ច េិងសង្គម-វប្ធម៌ 

ការសាងសង់ 
អគ្រសិកសា េិង 
ការណកលំអសមាភា រ 
រូបវេ័្ដសាលានរៀេ  
អាចបនង្ើេវត្ដមាេ 
របស់នកមងកសើ ក្ុង 
សាលានរៀេ
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ណដលរារាងំដល់ការចូលនរៀេ េិងកាត់បេថាយគមា្ល តនយេឌ័រ 
តាមវធិើសាសស្ដសំខាេ់ៗចំេួេ ៣ ៖ នលើកកម្ពស់គុណតនម្ល 
េិងអាកប្កិរយិវជិ្ផមាេ ចំនពាះការអប់ររំបស់នកមងកសើ 
តាមរយៈយុទ្ធនាការនកៀងគរសហគមេ៍ េិងតស៊ូមតិ, 
ការផ្្ដល់ការនលើកទឹកចិត្ដ នដើម្ើកាត់កងការបង់ន្្លសិកសា 
េិងការខាតបង់ឱកាស េិងការនោះកសាយបញ្ហា ឆ្ប់នរៀប
ការទាងំវយ័នកមង េិងការមាេនផ្្នពាះរបស់នកមងជំទង់។ 

ការ ្្ល ស់ប្ដូរអាកប្ករិយិ េងិការនកៀងគរការគ្កំទដល់
ការអប់ររំបស់នកមងកសើ

យុទ្ធនាការជាតិ កតរូវបាេនកបើកបាស់ ជាណផ្្កមួយនេ 
កកបខ័ណ្ឌ នគ្លេនយបាយទូលំទូលាយ នដើម្ើនធ្ើការ ្្ល ស់
ប្ដូរអាកប្កិរយិរបស់មាតាបិតា េិងកសាងេូវមូលោឋា េ

 
សកមាប់ផ្្ដល់ការគ្កំទដល់ការអប់ររំបស់នកមងកសើ។ យុទ្ធនាការ 
ណដលមាេកបសិទ្ធភ្ព ក្ុងការជកមរុញឱ្យមាេការចូលរមួពើ 
នកចើេវសិ័យ បាេទទួលការគ្កំទពើណផ្េការ េិងនគ្ល 
េនយបាយនៅថ្ាក់ជាតិ េិងមាេការចូលរមួនោយ្្ល់ពើ
អង្គការ េិងសហគមេ៍នៅមូលោឋា េ។ 

ការកាត់បេថាយការបង់ន្្លសិកសា

ចំណាយ ពាក់ព័េ្ធេឹងសាលានរៀេ អាចមាេផ្លប៉ាះពាល់ 
នលើនកមងកសើ នោយមិេសមាមាកត។ ការនលើកណលងការបង់ន្្ល 
េិងកមមវធិើ អាហ្រូបករណ៍ ណដលន ្្ដ តចំនគ្លនៅ អាចកាត់
កងការបង់ន្្លសិកសានោយ្្ល់ នហើយកបាក់ឧបតថាមភាអាចជួយ
កាត់បេថាយចំណាយបណេថាម សកមាប់កគរួសារ។ ប៉ាុណេ្ដ បញ្ហា  
សមធម៌ នៅណតជាក្ដើបារមភាមួយ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្ុងកបនទស 
បង់កា្ល នដស នបើនទាះបើជាមាេការបញ្្ផ ក់ពើនជាគជ័យនេកមមវធិើ 
ផ្្ដល់កបាក់ឧបតថាមភាសកមាប់នកមងកសើជេបទ ណដលនរៀេនៅតាម 
សាលាមធ្យមសិកសាក៏នោយនកមងកសើ ណដលមកពើកគរួសារ 
មាេជើវភ្ពធូរធា េិងមាេ ដើធ្លើ បាេទទួលកបនយជេ៍នលើស 
លុបពើកមមវធិើនេះ។ 

ការឆ្ប់នរៀបការទាងំវយ័នកមង េិងការមាេនផ្្នពាះ 
នពលនៅវយ័ជំទង់

ការឆ្ប់នរៀបការទាងំវយ័នកមង េិងការមាេនផ្្នពាះនពល 
នៅវយ័ជំទង់ ជាកតា្ដ ោក់កំហតិនលើការទទួលបាេការអប់រ ំ
េិងការបេ្ដការអប់ររំបស់នកមងកសើ ប៉ាុណេ្ដវឌ្ឍេភ្ព ក្ុងការ
្េនៅលុបបំបាត់ការនរៀបការរបស់កុមារ នៅក្ុងសកល 

នលាកទាងំមូល នៅមាេភ្ពយតឺយ៉ា វនៅន�ើយ។ ទិេ្េ័យ 
សកមាប់ឆ្្ ំ ២០០០-២០១១ បាេបងាហា ញថា ក្ុង ៤១ 
កបនទស សស្ដើអាយុពើ ២០ ដល់ ២៤ ឆ្្ ំ ចាប់ពើ ៣០% 
ន�ើងនៅ បាេ នរៀបការ ឬរស់នៅជាមួយនដគូ តាងំពើមុេអាយុ 
១៨ ឆ្្។ំ ចបាប់ណតមួយគត់ មិេអាចជាកតា្ដ រារាងំកបកបនោយ
កបសិទ្ធភ្ព ចំនពាះការអេុវត្ដណបបនេះន�ើយ។ ការវាយតនម្ល 
នលើចបាប់ជាតិស្ដើពើអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្្ ំ១៩៧៤ របស់កបនទស 
ឥណ្ឌូ នេសុើ បាេរកន�ើញថា ពំុមាេការចាកឆ្្ង យពើេិន្ាការ 
នេការនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កុមារន�ើយ នកកាយនពលណដល
ចបាប់នេះកតរូវបាេោក់ឱ្យអេុវត្ដ។ ប៉ាុណេ្ដ ករណើ អាពាហ៍ 
ពិពាហ៍កុមារមាេការ្យ ចុះយ៉ា ងនកចើេ នៅតាមកបនទស 
មួយចំេួេ។ នៅក្ុងកបនទសនអត្ូយពើ នកបវា៉ា�ង់នេអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍កុមារ មាេការ្យចុះជាង ២០% ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ
២០០៥ េិង ២០១១ នោយសារណតការ ្្ល ស់ប្ដូរក្ុងចបាប់ 
ការតស៊ូមតិ េិងយុទ្ធនាការតាមសហគមេ៍។ 

ពកងើក េិងណកលំអនហោឋា រចនាសម្ព័េ្ធសាលានរៀេ

នគ្លនៅនេយុគភ្ព េិងសមភ្ពនយេឌ័រ ទទួលបាេ 
ការគ្កំទនោយ្្ល់ េិងនោយកបនយលពើនគ្លេនយបាយ 
នដើម្ើបនង្ើេការមាេ េិងភ្ពកគប់កគ្េ់នេនហោឋា រចនាសម្ព័េ្ធ
សាលានរៀេ។ ការបនង្ើេចំេួេសាលានរៀេ រាប់បញ្ចូ លទាងំ 
សាលានរៀេណតសកមាប់សិស្សកសើ េិងការណកលំអសមាភា ររូបវេ័្ដ 
ក្ុងសាលានរៀេ ជាពិនសស សមាភា ររូបវេ័្ដទឹក េិងអនាម័យ 
អាចបនង្ើេវត្ដមាេរបស់នកមងកសើក្ុងថ្ាក់នរៀេបាេ។ 

កាត់បេថាយចំងាយនៅកាេ់សាលានរៀេ

ការសាង់សង់សាលានរៀេ នៅតាមសហគមេ៍ ណដលមិេ 
បាេទទួលនសវាកគប់កគ្េ់ បាេជួយជំេះឧបសគ្គពាក់ព័េ្ធ 
េឹងចំងាយ ចំនពាះការអប់ររំបស់នកមងកសើ។ នៅក្ុងនខត្ដ 
Ghor កបនទសអាហហ្្្គ េើសាថា េ នៅតាមភូមិ ណដលកតរូវបាេ 
នកជើសនរ ើសតាមណបបនចដេ្យ នដើម្ើទទួលបាេអគ្រសិកសា 
កកមិតបឋមសិកសា ការចុះន ម្ ះចូលនរៀេសរុបមាេការនកើេ 
ន�ើង ៤២ ភ្គរយចំណុច នហើយការចុះន ម្ ះចូលនរៀេរបស់
នកមងកសើ នកើេ ន�ើង ១៧ ភ្គរយចំណុច នកចើេជាងការចុះ 

ជានរឿយៗនគ្ល 
េនយបាយអប់រ ំ
របស់កបនទស 
កំពុងអភិវឌ្ឍ  
នកចើេណតនមើល 
រលំងការចុះ 
ន ម្ ះចូលនរៀេ  
េិងការបញ្ចប ់
ការសិកសារបស់  
នកមងកបរុស
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ន ម្ ះចូលនរៀេរបស់នកមងកបរុស ណដលនាឱំ្យគមា្ល តនយេឌ័រកតរូវ
បាេលុបបំបាត់។ 

ណកលំអសមាភា ររូបវេ័្ដទឹក េិងអនាម័យ

ការផ្្ដល់សមាភា ររូបវេ័្ដអនាម័យ ណដលមាេសុវតថាិភ្ព េិង 
នោយណ�កដល់នកមងកសើ គឺជាយុទ្ធសាសស្ដដ៏សំខាេ់មួយ 
នដើម្ើបនង្ើេវត្ដមាេរបស់ នកមងកសើក្ុងសាលានរៀេ េិងនលើក
កម្ពស់បរយិកាសក្ុងសាលានរៀេឱ្យកាេ់ណតមាេសមធម៌។ 
ការផ្្ដល់ទឹក េិងអនាម័យក្ុងសាលានរៀេ នៅក្ុងកបនទស 
កំពុងអភិវឌ្ឍជានកចើេ មាេការនកើេន�ើងនៅក្ុងរយៈនពល 
មួយទសវត្សរចុ៍ងនកកាយនេះ ប៉ាុណេ្ដវឌ្ឍេភ្ពនៅមាេភ្ពយតឺ
យ៉ា វនៅន�ើយ ៖ ក្ុងចំនណាម ១២៦ កបនទស ណដលមាេ 
ទិេ្េ័យ ភ្គរយមធ្យមនេសាលាបឋមសិកសា ណដលមាេការ
កគបដណ្ដ ប់នសវាអនាម័យកគប់កគ្េ់ បាេនកើេន�ើងពើ ៥៩% 
នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០៨ ដល់ ៦៨% នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១២។ 

នគ្លេនយបាយ នដើម្ើបនង្ើេការចូលរមួរបស់នកមងកបរុស 
ក៏ចាបំាច់កតរូវមាេផ្ងណដរ

ខណៈនពលណដលនកមងកសើ នៅណតមាេលទ្ធភ្ពតិចជាង 
នកមងកបរុស ក្ុងការចូលនរៀេនៅសាលានរៀេពើដំបូង នៅក្ុង 
កបនទសជានកចើេ នកមងកបរុសកបឈមេឹងការមិេបាេន�ើង
នៅថ្ាក់ខ្ពស់ េិងបញ្ចប់វដ្ដនេការអប់រខំ្ពស់ជាងនកមងកសើ។ 
អកតានបាះបង់នចាលការសិកសាខ្ពស់របស់នកមងកបរុស ក៏មាេ
ភ្ពពាក់ព័េ្ធយ៉ា ងទូលំទូលាយដល់ទំនាក់ទំេងនយេឌ័រផ្ង
ណដរ។ ការកសាវកជាវ នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០៩ េិង ២០១០ 
នៅក្ុងកបនទសនកបសុើល ឈើលើ កករូអាត ឥណា្ឌ  មិុចសិុច 
េិងរវា៉ា េ់ោ បាេរកន�ើញថា បុរសណដលមាេការអប់រកំាេ់ណត 
តិច េិងសណម្ដងការយល់ន�ើញណដលមាេការនរ ើសនអើងណផ្្ក 
នយេឌ័រ នកចើេណតកបកពឹត្ដអំនពើហងិសាក្ុងផ្្ះ នហើយកបសិេ 
នបើពួកនគនធ្ើជាឪពុក ពួកនគមិេសូវចូលរមួនមើលណ្កូេ 
ន�ើយ។ 

មាេកតា្ដ ជានកចើេ ណដលបនង្ើេហ្េិភ័យនបាះបង់នចាល
ការសកិសារបស់នកមងកបរុស

មាេនកមងកបរុសជានកចើេនាក់ ឆ្ប់នបាះបង់នចាល 
ការសិកសា នោយសារណតភ្ពកកើកក េិងកាតព្កិច្ច ឬបំណង 
កបាថ្ាចង់នធ្ើការងារ ណដល ជានរឿយៗ នកើតន�ើងគួបផ្្សេឹំងការ 
ចូលនរៀេយតឺ ការនរៀេមិេបាេពូណក េិងការមិេចាប់អារមមណ៍

កគប់កគ្េ់នលើសាលា ក៏ដូចជាកតា្ដ នផ្្សងនទៀត ដូចជា 
ជាតិពេ្ធុ េិងការបាត់បង់ឱកាសក្ុងទកមង់នផ្្សងនទៀត។ 

នគ្លេនយបាយ នដើម្ើន្្លើយតបចំនពាះការនបាះបង់
នចាលការសិកសារបស់នកមងកបរុស នៅមាេកកមិត

ជានរឿយៗ នគ្លេនយបាយអប់ររំបស់កបនទសកំពុង 
អភិវឌ្ឍ ន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់តិចតួចនលើការបនង្ើេការ
ចុះន ម្ ះចូលនរៀេ របស់នកមងកបរុស េិងការបញ្ចប់ការ 
សិកសារបស់ពួកនគ សូម្ើណតនៅក្ុងកបនទសណដលមាេគមា្ល ត
នយេឌ័រខា្ល ងំ ណដលចំេួេនកមងកបរុស មាេតិចជាងចំេួេ 
នកមងកសើក៏នោយ។ កបនទសនៅការ ើនបៀេ បាេនធ្ើការណចករណំលក 
យ៉ា ងសកមមេូវព័ត៌មាេអំពើយុទ្ធសាសស្ដ េិងអេ្ដរាគមេ៍ 
របស់ខ្លួេ ដូចជា ការផ្្ដល់ ការណណនាំ្ ្ ល់ គំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមឱកាស 
ទើពើរ ការបណ្ដុ ះបណា្ដ ល េិងកិច្ចពិនកគ្ះនយបល់សហគមេ៍ 
ក្ុងនគ្លបំណងន្្លើយតបចំនពាះការនបាះបង់នចាលការ 
សិកសា។ 

បរយិកាសកបកបនោយសមធម៌ក្ុងសាលានរៀេ េិង 
ថ្ាក់នរៀេ

សមភ្ពនយេឌ័រ នៅក្ុងការអប់រ ំ ទាមទារឱ្យមាេ 
មិេកតឹមណតសមភ្ពក្ុងការទទួលបាេការអប់របំ៉ាុនណាណ ះនទ 
ប៉ាុណេ្ដណ្មទាងំសមភ្ព នៅក្ុងដំនណើ រការនេការនរៀេសូកត 
លទ្ធផ្លនេការអប់រ ំេិងលទ្ធផ្លខាងនករៅនទៀតផ្ង។ មាេ 
កតា្ដ ចំេួេ ៤ ណដលមាេសារៈសំខាេ់ ចំនពាះការបនង្ើេ 
គុណភ្ពនេការនរៀេសូកត ជាពិនសស សកមាប់នកមងកសើ ៖ 
ការបនង្ើេចំេួេ េិងគុណភ្ពរបស់កគរូ រាប់បញ្ចូ លទាងំកគរូ 
កសើផ្ងណដរ, ការលុបបំបាត់ភ្ពលំនអៀងខាងនយេឌ័រ 
នចញពើកមមវធិើសិកសា េិងនសៀវនៅសិកសា, ការនធ្ើឱ្យការអេុវត្ដ 
ក្ុងថ្ាក់នរៀេកាេ់ណតគិតគូរពើនយេឌ័រនកចើេជាងមុេ តាមរយៈ 
ការបណ្ដុ ះបណា្ដ ល, េិងការនោះកសាយអំនពើហងិសាពាក់ព័េ្ធ
េឹងនយេឌ័រ។ 

ការនកជើសនរ ើសកគរូបនកងៀេនភទកសើ

វត្ដមាេរបស់របស់អ្កកគរូ អាចបេ្ធូរបេថាយការភ័យខា្ល ច 
ខាងសេ្ដិសុខរបស់មាតាបិតា េិងបនង្ើេតកមរូវការនេការនរៀេ
សូកតរបស់នកមងកសើ ជាពិនសស នៅតាមកបនទស ណដលមាេ 
របាងំវប្ធម៌ េិងសង្គម ចំនពាះការចុះន ម្ ះចូលនរៀេរបស ់
នកមងកសើ។ នៅក្ុងសកលនលាកទាងំមូល ភ្គរយសស្ដើ 

ចំេួេសស្ដើ នៅក្ុង 
បុគ្គលិកបនកងៀេ  
មាេការ្យចុះ  
នៅនពលណដល 
កកមិតនេការអប់រ ំ
កាេ់ណតមាេ 
ការនកើេន�ើង
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ក្ុងបុគ្គលិកបនកងៀេនៅបឋមសិកសា បាេនកើេន�ើង ចាប់តាងំ 
ពើឆ្្ ំ១៩៩៩ មកពើ ៥៨% ដល់ ៦៣% នៅកុ្ងឆ្្ ំ២០១២។ 
សកមាប់ការអប់រកំកមិតមធ្យមសិកសា ចំេួេកគរូបនកងៀេជាសស្ដើ 
ជាមធ្យម នៅមិេមាេការ ្្ល ស់ប្ដូរ នោយមាេកកមិត 
៥២%។ សូម្ើណតនៅក្ុងករណើ ណដលកគរូ ភ្គនកចើេជាសស្ដើក៏ 
នោយ នបើគិតជាសមាមាកត មាេសស្ដើតិចជាងបុរស ណដលកាេ់ 
តួនាទើជាអ្កដឹកនា។ំ 

ការបណ្ដុ ះបណា្ដ លគិតគូរពើនយេឌ័រ សកមាប់អេុវត្ដ 
ក្ុងថ្ាក់នរៀេ

អាកប្កិរយិ ការអេុវត្ដ េិងការរពឹំងទុករបស់កគរូនលើនកមង
កបរុស េិងនកមងកសើ នៅក្ុងថ្ាក់នរៀេ អាចនាឱំ្យនកើតន�ើងជា្មើ 
េូវផ្្ត់គំេិតនយេឌ័រ េិងមាេផ្លប៉ាះពាល់មកនលើការនលើក
ទឹកចិត្ដ ការចូលនរៀេ េិងលទ្ធផ្លនេការនរៀេសូកតរបស់នកមង
កសើ េិងនកមងកបរុស។ នៅក្ុងបរបិទជានកចើេ ការសនង្ត 
នមើលថ្ាក់នរៀេបងាហា ញថា កគរូបនកងៀេទាងំពើរនភទ នធ្ើការ 
កបាកស័យទាក់ទងជាមួយេឹងនកមងកបរុសញឹកញាប់ជាង ណដល 
នលើកទឹកចិត្ដ ឱ្យនកមងកសើមិេសូវមាេសកមមភ្ព។ ការអប់រ ំ 
កគរូពាក់ព័េ្ធជាមួយេឹងការអប់របំញ្ចូ លគ្្ គរុនកាសល្យណដល 
គិតគូរពើនយេឌ័រ េិងការកគប់កគងថ្ាក់នរៀេ អាចកាត់បេថាយ 
ភ្ពលំនអៀង េិងកសាងេូវបរសិាថា េសាលានរៀេ ណដលកាេ់
ណតផ្្ដល់ការគ្កំទនកចើេជាងមុេ។ ប៉ាុណេ្ដ សូម្ើណតនៅក្ុងករណើ  
ណដលនគ្លេនយបាយទាងំនេះមាេក៏នោយ ការពំុមាេ 
យុទ្ធសាសស្ដណដលចបាប់លាស់ ការអេុវត្ដ េិងការកតរួតពិេិត្យ
នៅមាេកកមិតនខសាយ េិងការវាយតនម្លមិេកគប់កគ្េ់ 
ជានរឿយៗ ជាកតា្ដ ោក់កំហតិនលើកបសិទ្ធភ្ពនេនគ្ល 
េនយបាយទាងំនេះ។ 

កំណណទកមង់កមមវធិើសិកសា េិងនសៀវនៅសិកសា នដើម្ើ 
នលើកកម្ពស់សមភ្ពនយេឌ័រ

នបើនទាះបើជាមាេការខិតខំកបឹងណកបង នដើម្ើបនង្ើេតុល្យ
ភ្ពនយេឌ័រយ៉ា ងណាក៏នោយ ភ្ពលំនអៀងខាងនសៀវនៅ 
សិកសា នៅណតនកើតមាេជាទូនៅ នៅកបនទសជានកចើេ 
មួយណផ្្ក នោយសារណតកង្ះ្េ្ៈេនយបាយ េិងការគ្កំទ 
នៅក្ុងសង្គមទាងំមូល។ កមមវធិើសិកសា ណដលន្្លើយតបចំនពាះ 
នយេឌ័រ មាេសកា្ដ េុពលផ្្ដល់ការគ្កំទដល់ការនរៀេសូកត េិង
ជកមរុញនលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំេងនយេឌ័រណដលវជិ្ផមាេ។ ការ 

អប់រផំ្្លូវនភទ ណដលមាេលក្ខណៈកគប់កជរុងនកជាយ គឺជាធាតុផ្្សំ
ដ៏សំខាេ់មួយរបស់កមមវធិើសិកសា សកមាប់នលើកកម្ពស់ 
សមភ្ពនយេឌ័រ ប៉ាុណេ្ដកមមវធិើអប់រផំ្្លូវនភទ អាចខកខាេ 
មិេបាេន ្្ដ តនលើទំនាក់ទំេងនយេឌ័រ ណដលមាេអមជាមួយ 
េឹងសុខភ្ពផ្្លូវនភទ េិងសុខភ្ពបេ្ដពូជន�ើយ។ 

ការនោះកសាយអំនពើហងិសាពាក់ព័េ្ធេឹងនយេឌ័រ 
នៅតាមសាលានរៀេ

អំនពើហងិសាពាក់ព័េ្ធេឹងនយេឌ័រ នៅក្ុងសាលានរៀេ 
នកើតមាេជាទូនៅ។ នកមងកបរុសទទួលរងអំនពើហងិសាផ្្លូវកាយ
នកចើេជាង ខណៈនពល ណដលនកមងកសើនកចើេណតទទួលរង 
ការនបៀតនបៀេ េិងការរនំលាភបំពាេផ្្លូវនភទ ណដលបង្ន�ើង 
នោយសិស្សកបរុស េិងកគរូ។ ការអុក�ុករខំាេអ្កកសឡាញ់ 
នភទដូចគ្្ េិងការអុក�ុករខំាេតាមអុើេធឹណិត ក៏កតរូវបាេ
ទទួលសា្គ ល់ថាជាបញ្ហា គួរឱ្យកពរួយបារមភាផ្ងណដរ។ បណា្ដ  
កបនទសនៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  គឺជាកបនទសណដលសថាិត 
នៅជួរមុខ នៅក្ុងការនរៀបចំនគ្លេនយបាយ នដើម្ើនោះ 
កសាយបញ្ហា ហងិសាពាក់ព័េ្ធេឹងនយេឌ័រ ជាពិនសស អំនពើ 
ហងិសាផ្្លូវនភទ។ ក្លឹបកុមារ ើ េិងកមមវធិើនលើកកម្ពស់ភ្ពអហងិសា 
ក្ុងចំនណាមបុរស េិងនកមងកបរុស បាេបងាហា ញឱ្យន�ើញពើ 
ការ ្្ល ស់ប្ដូរអាកប្កិរយិជាវជិ្ផមាេ។ ប៉ាុណេ្ដ ជារមួមាេ 
ភស្ដុតាងតិចតួច ណដលបងាហា ញថា ការនកើេន�ើងេូវការ យល់
ដឹងអំពើនកបវា៉ា�ង់នេអំនពើហងិសាពាក់ព័េ្ធេឹងនយេឌ័រ តាម 
សាលានរៀេ កតរូវបាេនគបណម្លងឱ្យនៅជាសកមមភ្ពកបកប 
នោយកបសិទ្ធភ្ព នដើម្ើកាត់បេថាយអំនពើហងិសាននាះ។ 

គ្កំទឱ្យមាេសមភ្ព នៅក្ុងលទ្ធផ្លនេការនរៀេសូកត

ការសនកមចឱ្យបាេេូវសមភ្ពនយេឌ័រ នៅក្ុងវសិ័យ 
អប់រ ំ តកមរូវឱ្យមាេមិេកតឹមណតការកាត់បេថាយគមា្ល តនេឱកាស
អប់របំ៉ាុនណាណ ះនទ ប៉ាុណេ្ដណ្មទាងំលទ្ធផ្លនេការសិកសាផ្ងណដរ។ 
ការវាយតនម្លនលើការនរៀេសូកតនៅថ្ាក់តំបេ់ េិងថ្ាក់អេ្ដរ 
ជាតិ បងាហា ញថា នៅក្ុងកបនទសភ្គនកចើេ នកមងកសើសនកមច 
បាេលទ្ធផ្លជារមួខាងអំណាេបាេល្អជាង នហើយនកមងកបរុស
សនកមចបាេលទ្ធផ្លល្អជាងខាងគណិតវទិយា នបើនទាះបើជា 
គមា្ល តនេលទ្ធផ្លសិកសាខាងគណិតវទិយានេះកាេ់ណតរមួតូច
នៅៗក៏នោយ។ លទ្ធផ្លសិកសាខាងវទិយាសាសស្ដមាេការណកប
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

កបរួល នោយនៅក្ុងកបនទសជានកចើេ ពំុមាេចំណុចខុសគ្្
គួរឱ្យកត់សមា្គ ល់រវាងនកមងកបរុស េិងនកមងកសើន�ើយ។ 

នៅតាមកបនទសកកើកក នកមងកសើបេ្ដជួបការលំបាក នៅ
ក្ុងការសនកមចបាេេូវលទ្ធផ្លសិកសា

នៅតាមកបនទសកកើកកមួយចំេួេ ណដលនកមងកសើធា្ល ប់ជួប 
កបទះេឹងឧបសគ្គកេ្លងមក ណដលនាឱំ្យពួកនគមិេអាចចូល 
រមួនោយនសមើភ្ព ក្ុង ការអប់របំាេ  ពួកនគបេ្ដជួបការលំបាក 
ក្ុងការទទួលបាេជំនាញសំខាេ់ៗ។ នៅតំបេ់ជេបទនេ 
កបនទសបា៉ា គើសាថា េ គមា្ល តនយេឌ័រមាេកកមិតទាប ក្ុង 
ចំនណាមសិស្សថ្ាក់ទើ ៥ នោយនៅក្ុងករណើ ខ្លះ សិស្សកសើ 
មាេចំេួេនកចើេជាង។ ប៉ាុណេ្ដ នៅនពលណដលនគរាប់ចូល 
ទាងំនកមងកសើ ណដលមិេកំពុង សថាិតនៅកុ្ងសាលានរៀេ លទ្ធផ្ល
សិកសានធៀបរបស់នកមងកសើមាេលក្ខណៈអេ់ជាង ក្ុង 
ចំនណាមកុមារអាយុពើ ១០ ដល់ ១២ ឆ្្ ំ ជាពិនសស 
នៅតាមនខត្ដ េិងណដេដើកកើកក េិងមិេសូវមាេការអភិវឌ្ឍ។ 

ការនោះកសាយបញ្ហា លទ្ធផ្លសិកសាទាបរបស់នកមងកបរុស

ក្ដើបារមភាពាក់ព័េ្ធជាមួយេឹងការសនកមចបាេលទ្ធផ្លសិកសា
ទាបរបស់នកមងកបរុស  ជាពិនសស ខាងអំណាេ មាេការនកើេ 

ន�ើង ចាប់តាងំពើ ឆ្្ ំ ២០០០ មក។ ប៉ាុណេ្ដ មាេកបនទស 
ណតមួយចំេួេតូចប៉ាុនណាណ ះ ណដលមាេកកបខ័ណ្ឌ នគ្លេនយ
បាយកគប់កជរុងនកជាយ នដើម្ើនោះកសាយក្ដើបារមភានេះ។ 
យុទ្ធសាសស្ដ េិងអេ្ដរាគមេ៍កទង់កទាយតូចនលើការបនកងៀេ 
េិងនរៀេ ណដលមាេសកា្ដ េុពលក្ុងការនោះកសាយបញ្ហា  
លទ្ធផ្លសិកសាទាបរបស់នកមងកបរុស រមួមាេ ការន ្្ដ តការ 
យកចិត្ដទុកោក់នលើជំនាញណដលអាចនផ្្របាេ នគ្លវធិើក្ុង
ថ្ាក់នរៀេណដលជកមរុញឱ្យមាេការនរៀេសូកតឱ្យបាេសកមម ការ 
ពិេិត្យតាមោេសិស្សម្ាក់ៗ េិងការោក់នចញេូវចំណុចនៅ 
េិងកកមសើលធម៌សាលានរៀេ ណដលនលើកកម្ពស់ឱ្យមាេ 
ការនគ្រពគ្្ េិងការ សហការគ្្។ 
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

�របណ��ះប���ល���
�ក��ង����ស�����ល់ �ើម��ី�ត់បន�យ
ផល�ៀបសិស��-��� �បឋមសិក��

�ៀវ�សិក�� និងស���រឧប���ស 

និងស���រ�មក��ង���ក់�ៀន

�ក��ង����សអង់���� ��នីន ហ�ីនី������ទ័រ 

ហ�ីនីប៊��វ និងស៊ូដង់�គ�ងត���ង

*average *median
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�����ល�នទទួល�របណ��ះប���ល �រអប់រ�ពហុ�� គ���តរ�ងតំបន់��ជុំជន និងជនបទ

�រ�យត������ក់�តិ

ផល�ៀបសិស��-���

�ក��ង���ំ ២០១២ �ក��ង
����ស ១ �គ ៣ 

កុ�រ���ើន�ក់មិន�ន�ៀន 
��ះចំ��ះដឹង�មូល���ន�ើយ

�រខ�ះច���ះក��ង�រ�ៀនសូ�� 
�ប់��ើម�ំងពី���ក់ដំបូងកង�ះ�����ល�នទទួល�របណ��ះប���ល កង�ះឯក�រ និងស���រ

�រចូល�ៀន និង�រ�ៀនសូ��
����សកុង��� និង���លី �ន�ត់
បន�យផល�ៀបសិស��-���របស់ខ��ន
ចំនួនសិស�� ១០ �ក់ ក��ង������ក់ 
�ើយក��ង��ល�មួយ��� ប��ើន
ចំនួនសិស��             ចុះ���ះ 

�ក��ិតបឋមសិក�� 
ផល�ៀបសិស��-��� �ន�រថយចុះ 
�ក��ង����សចំនួន ១២១ 
ក��ងចំ�ម ១៤៦ ����ស

កម�វ�ធី�ំ�រសង�មចំ�ល� �លន��យ �ើម��ី��លំអ 
�ើម��ី�ស់��ងលទ�ផល���រ 
�ៀនសូ��

�ក��ង����សមុិចសុីកូ �យ���ត
�ើកុ�រផង និង មនុស����ញវ័យផង 
���តសំ�ន់�ើ����រជួប�រលំ�ក 
ជួយប��ើនលទ�ផលសិក��

2000 2007

1990-
1999

2000-
2013

42%

62%

25%
39%

1999 2012

260:1 
in 1999

28:1 
in 2013

�ន���បឋមសិក��តិច�ង 
៧៥% ��ល�នទទួល�រ
បណ��ះ ប���ល

���ម ៥០%

�ន�ពល����ើរ�ងមុន �ក��ង����ស
���រ�ច�ទីន ចំនួន ៨ ប៉ុ��� ៦ ����ស 
��ន�ពយឺត���វ�ង�រ �ៀនសូ��

�ំ�ច់���វ���ននិរន�រ�ព �ើម��ី��ើឱ���រសិក��
�ន់���ន �ពល����ើរ�ងមុន

283

1,157

1999 2012

35

16
17

21

14

42

19
19

29
23 55

24

e.g. Kenya

ផល�ៀបសិស��-��� �បឋមសិក�� ផល�ៀបសិស��-�����ល�ន ទទួល�របណ��ះប���ល�
បឋមសិក��

X
2 + 2 = ?

�ល�ទី ៦   គុណ�ព���រអប់រ�
ប័ណ��យ�រណ៍ ២០០០-២០១៥

មិន�ំ�ច់�នមួយអត់មួយ
កុ�រ��ល�ៀនចប់��
បឋមសិក��

កុ�រ��លស���ច�ន
ស�ង់� អប��បរ��ង
គណិតវ�ទ��

ចូល�ៀន���ដង

��លំអ��ប់ទិដ��ព�ំងអស់��គុណ�ព���រអប់រ� និង��ឱ���នឧត�ម�ពស���ប់�ំងអស់��� �ើម��ីឱ���ន
�រស���ច�ននូវលទ�ផល សិក����ល�ន�រទទួល���ល់ និង�ច�ស់��ង�ន �យមនុស���ំងអស់��� 
�ពិ��ស �ងអក�រកម� ចំ��ះដឹងអំពី��ខនពន� និងបំណិន ជីវ�តសំ�ន់ៗ

��គជ័យ

កិច�ខិតខំ��ឹង���ង

��ល�ន��ើ�ើង

ប�����ឈម��ល
��បន��ន

វឌ��ន�ពមិន

��ើ���

អនុ�សន៍ ស���ប់ 
���យ���ំ ២០១៥

ពិន��សកល*

*ក��ង ចំ�ម ����ស��ល�នទិន�ន័យ

១. �ំ�ច់���វ�ន���ប��ៀន��ើន�ងមុន និងទទួល�ន�របណ��ះប���ល���ើរ�ងមុន ��លំអ
ឯក�រសិក�� និងកម�វ�ធីសិក����ល�ក់ព័ន�

២. �ំ�ច់���វ�ន�រ�យត����ើ�រ�ៀនសូ�� �ើម��ី�ំ��ដល់�រអប់រ� ��ល�នគុណ�ពល� 
និងលទ�ផល���រ�ៀនសូ����កប�យសមធម៌

���វ��ឹង���ង��ម�ៀត
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

សគ្លសៅទដី ៦      គុណភាពននការអប់រ ំ

ណកលំអកគប់ទិដឋាភ្ពទាងំអស់នេគុណភ្ពនេការអប់រ ំេិងធានាឱ្យមាេឧត្ដមភ្ពសកមាប់ទាងំអស់គ្្ នដើម្ើ 
ឱ្យមាេការសនកមចបាេេូវលទ្ធផ្លសិកសាណដលមាេការទទួលសា្គ ល់ េិងអាចវាស់ណវងបាេ នោយមេុស្ស 
ទាងំអស់គ្្ ជាពិនសស ខាងអក្ខរកមម ចំនណះដឹងអំពើនលខេពេ្ធ េិងបំណិេជើវតិសំខាេ់ៗ

ខណៈនពលណដលមាេកបនទសជានកចើេបាេសនកមចេូវ 
វឌ្ឍេភ្ពគួរឱ្យចាប់អារមមណ៍ ខាងការទទួលបាេការអប់រ ំ
ចាប់តាងំពើមាេកកបខ័ណ្ឌ ោកាមក ការណកលំអគុណភ្ព 
មិេបាេតាមឱ្យទាេ់វឌ្ឍេភ្ពនេះន�ើយ។ ការ ្្ល ស់ប្ដូរ 
នោយកបរុងកបយត័្ ក្ុងការន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់នលើ 
គុណភ្ព េិងការនរៀេសូកត ទំេងជាកាេ់ណតមាេសារៈសំខាេ ់
ចំនពាះកកបខ័ណ្ឌ សកល នកកាយឆ្្ ំ២០១៥ នោយនហតុថា 
ដូចណដលបងាហា ញ នៅក្ុងរបាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកល 
២០១៣/១៤ មាេកុមារ ២៥០ លាេនាក់ មិេមាេឱកាស
នរៀេសូកតចំនណះដឹងមូលោឋា េន�ើយ នបើនទាះបើជាក្ុង 
ចំនណាមនេះ មាេកុមារ ១៣០ លាេនាក់ បាេចំណាយ 
នពលយ៉ា ងនហ្ចណាស់ ៤ ឆ្្ ំក្ុងសាលានរៀេក៏នោយ។ 

នគអាចបនង្ើេការចូលនរៀេ េិងការនរៀេសូកតកបកប 
នោយសមធម៌ ក្ុងនពលជាមួយគ្្

ខណៈនពលណដលការចុះន ម្ ះចូលនរៀេមាេការនកើេន�ើង 
កុមារណដលចូលមកក្ុងកបព័េ្ធរបស់សាលានរៀេ នកចើេណតមាេ 
កបភពពើកករុម ណដលជួបការលំបាក មាេពិការភ្ព ឬរងផ្ល 
ប៉ាះពាល់ នោយសារកង្ះអាហ្រូបតថាមភា េិងភ្ពកកើកក។ 
សិស្សណដលចូលនរៀេ្មើ នកចើេណតមកពើកគរួសារ ណដលមាតាបិតា 
មិេសូវនចះអក្សរ ឬកគរួសារណដលេិយយភ្សាមិេនកបើជាផ្្លូវ
ការក្ុងកបនទស។ ផ្លប៉ាះពាល់នោយសារកតា្ដ ទាងំនេះ 
អាចនាឱំ្យ ការសិកសាមាេកកមិតទាបនកើតន�ើង នៅនពលណដល
ការចុះន ម្ ះចូលនរៀេមាេការនកើេន�ើង។ នទាះជាយ៉ា ង 
ណាក៏នោយ លទ្ធផ្លរកន�ើញពើការ វាយតនម្លនលើការសិកសា 

នៅថ្ាក់តំបេ់ េិងអេ្ដរជាតិភ្គនកចើេ មិេបាេ្្លុះបញ្្ច ងំពើ
ចំណុចនេះន�ើយ។ 

នៅក្ុងកបនទសមួយចំេួេ នៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  
ចំេួេកុមារ ណដលចូលនរៀេ េិងបញ្ចប់ការសិកសា មាេការ 
នកើេន�ើងចាប់ពើឆ្្ ំ ២០០០ ដល់ ២០០៧។ ក្ុងនពល 
ជាមួយគ្្ លទ្ធផ្លសិកសាមាេភ្ពកបនសើរជាងមុេ ឬកតរូវ 
បាេរកសាឱ្យនៅដណដល។ នៅកកមិតអប់រមំធ្យមសិកសាវញិក៏ 
ដូនច្ះណដរ នោយការចូលនរៀេ េិងការនរៀេសូកតកបកបនោយ 
សមធម៌ មាេការនកើេន�ើងទេ្ឹមគ្្។ នៅក្ុងកបនទស 
មិុចសិុច ការចុះន ម្ ះចូលនរៀេរបស់កុមារអាយុ ១៥ ឆ្្ ំ
មាេការនកើេន�ើងជិត ១២ ភ្គរយចំណុចចននា្ល ះពើឆ្្ ំ
២០០៣ ដល់ ២០១២ ខណៈនពលណដលពិេ្ុគណិតវទិយា 
ជាមធ្យម នៅក្ុងកមមវធិើវាយតនម្លសិស្សជាអេ្ដរជាតិ (PISA) 
របស់ OECD មាេការនកើេន�ើងពើ ៣៨៥ ដល់ ៤១៣ ពិេ្ុ។

គួរមាេការពិេិត្យតាមោេនលើវឌ្ឍេភ្ពនេលទ្ធផ្លសិកសា

យុទ្ធសាសស្ដកបកបនោយកបសិទ្ធភ្ព នដើម្ើវាយតនម្ល េិង 
តាមោេចំនណះដឹង េិងជំនាញ តកមរូវឱ្យមាេការវាយតនម្ល
នលើការនរៀេសូកតក្ុងកទង់កទាយធំ នោយនកបើកបាស់ការអនង្ត
នលើសំណាកគំរូជានគ្ល ណដលផ្្ដល់េូវព័ត៌មាេអំពើលទ្ធផ្ល
សិកសា ណដលសនកមចបាេនៅទូទាងំ កបនទស។  ការវាយតនម្ល 
ថ្ាក់ជាតិជានកចើេនទៀត កំពុងកតរូវបាេនធ្ើន�ើង ចាប់តាងំពើ 
មាេកកបខ័ណ្ឌ ោកាមក ចាប់ពើមាេការវាយតនម្លសរុបចំេួេ 
២៨៣ នៅក្ុងឆ្្ ំ ១៩៩០-៩៩ រហូតដល់ ១១៦៧ 
នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០០-១៣។ នកបវា៉ា�ង់នេការវាយតនម្លនេះ 

មាេការវាយ 
តនម្លនលើការ 
សិកសាថ្ាក់ជាតិ 
ជាង១០០នលើក  
កតរូវបាេនធ្ើន�ើង  
ចាប់តាងំពើមាេ 
កកបខ័ណ្ឌ ោកា 
មក
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

នកើតន�ើងមិេកតឹមណតនៅកុ្ង ចំនណាមកបនទសណដលមាេធេ
ធាេនកចើេននាះនទ ប៉ាុណេ្ដក៏មាេនៅក្ុងកបនទសកកើកកផ្ងណដរ។ 

ការវាយតនម្លថ្ាក់ជាតិភ្គនកចើេ អំពាវនាវឱ្យអាជាញា ធរអប់រ ំ
បនង្ើេកកមិតចំនណះដឹង េិងសមតថាភ្ពរបស់សិស្ស។ 
ការពិេិត្យនលើការសិកសាចំេួេ ៥៤ បងាហា ញថាមាេការនរៀបចំ
នគ្លេនយបាយអប់រជំានកចើេ នោយនកបើកបាស់ទិេ្េ័យ 
ណដលបាេពើការវាយតនម្លថ្ាក់ជាតិនេះ ចាប់ពើកំណណទកមង់ 
កមមវធិើសិកសា េិងការណកសកមរួលនសៀវនៅសិកសា រហូតដល់ 
ការអប់រ ំ េិងវកិកឹតការកគរូ ការនរៀបចំឯកសារបនកងៀេ 
ការជកមរុញឱ្យមាេ ការចូលរមួពើមាតាបិតា ស្ដង់ោនេលទ្ធផ្ល 
សិកសា េិងការវភិ្ជេ៍ធេធាេ នដើម្ើគ្កំទដល់សាលានរៀេ 
ណដលបំនពញការងារនៅនខសាយ។ 

ការវាយតនម្លដឹកនានំោយកបជាពលរដឋា កាេ់ណតមាេ 
ការនកើេន�ើង

អង្គការសង្គមសុើវលិ កាេ់ណតចូលរមួនៅក្ុងសកមមភ្ព 
វាយតនម្ល នដើម្ើផ្្ដល់ព័ត៌មាេដល់ការនរៀបចំនគ្លេនយបាយ
អប់រជំាតិ។ ការវាយតនម្លតាមកគរួសារ ដឹកនានំោយកបជាជេ 
នលើជំនាញនលខ េិងអក្សររបស់កុមារ បាេចាប់នផ្្ដើមនធ្ើន�ើង 
នៅក្ុងកបនទសឥណា្ឌ  នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០៥ េិងកតរូវបាេ 
អេុវត្ដតាម នៅកុ្ងកបនទសបា៉ា គើសាថា េ (ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០៨ 
មក) អ៊ូហ្្គ េ់ោ េិងសាធារណរដឋាតង់ហសាេើ (២០០៩) 
មា៉ា លើ (២០១១) េិងនសនណហ្្គ ល់ (២០១២)។ រមួគ្្ 
ការវាយតនម្លទាងំនេះកគបដណ្ដ ប់នលើកុមារបាេជាង ១ លាេ 
នាក់ នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១២។ 

ការវាយតនម្លកតរូវបាេនកបើកបាស់ នដើម្ើវាយតនម្លនលើ 
ការនរៀេសូកតនៅថ្ាក់ដំបូង

ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ ២០០៧ ដល់ពាក់កណា្ដ លឆ្្ ំ ២០១៤ 
មាេកបនទសជាង ៦០ បាេនធ្ើការវាយតនម្លនលើអំណាេ 
ថ្ាក់ដំបូង (EGRAs) ចាប់ពើមួយនលើកន�ើងនៅ។ គិតកតឹម 
ពាក់កណា្ដ លឆ្្ ំ២០១៤ មាេកបនទសជាង ២០ បាេនធ្ើការ
វាយតនម្លនលើគណិតវទិយាថ្ាក់ដំបូង (EGMAs)។ លទ្ធផ្ល
បងាហា ញពើរូបភ្ពគួរឱ្យកពរួយបារមភា ៖ កុមារជានកចើេនាក់ 
ចំណាយនពល ២ ឬ ៣ ឆ្្ ំក្ុងសាលា នោយពំុនចះអាេពាក្យ
សូម្ើណតមួយមា៉ា ត់ នហើយសាលានរៀេជានកចើេមិេបាេបនកងៀេ
កុមារអំពើចំនណះដឹងមូលោឋា េពើជគណិត នៅឆ្្ដំំបូងៗ 

ន�ើយ។ លទ្ធផ្លណដលបាេពើ EGRAs/EGMAs នេះ 
បាេជកមរុញឱ្យរោឋា ភិបាល េិងអ្កផ្្ដល់ជំេួយគិតសារជា្មើពើ
នគ្លេនយបាយនានា នដើម្ើឱ្យសិស្សអាចសនកមចបាេេូវ
ស្ដង់ោនរៀេសូកតកកមិត អប្បរមាខាងអំណាេ េិងគណិត 
វទិយា។ 

ការវាយតនម្លនៅថ្ាក់តំបេ់ េិងអេ្ដរជាតិ រមួចំណណក 
វាស់ណវងសមធម៌ ក្ុងការនរៀេសូកត

បណេថាមពើនលើកំនណើ េនេការនកបើកបាស់ការវាយតនម្លថ្ាក់ជាតិ 
កបនទសនានាបាេចូលរមួកាេ់ណតនកចើេន�ើង នៅក្ុងការ 
នកបៀបនធៀបលទ្ធផ្លសិកសារបស់សិស្សជាលក្ខណៈអេ្ដរជាតិ 
េិងអេ្ដរកបព័េ្ធ។ ការសិកសាណដលនធ្ើន�ើងនៅអានមរចិឡាទើេ 
ណដលនៅថា PERCE, SERCE េិង TERCE  ផ្្ដល់លទ្ធភ្ព
ឱ្យនគអាចនធ្ើការវាយតនម្លនលើសមាសភ្គនានា ណដលពាក់
ព័េ្ធេឹងកកមិតស្ាត់ជំនាញក្ុងការសិកសារបស់សិស្ស ដូចជា 
ការនរៀបចំកមមវធិើសិកសា េិងសាវតារកគរួសារ ជានដើម ក៏ដូចជា

នលើវឌ្ឍេភ្ពជារមួនៅថ្ាក់ជាតិ រមួទាងំ ក្ុងការ្េនៅ 
កាត់បេថាយវសិមភ្ពផ្ង។ ការវាយតនម្ល PISA របស់ OECD 
នធ្ើការកបមូលព័ត៌មាេអំពើសិស្សអាយុ ១៥ ឆ្្ ំ ណដលអាចឱ្យនគ

រូបភ្ពទើ ៩ ៖ គមា្ល តនេផ្លនធៀបសិស្ស-កគរូ រវាងតំបេ់មួយ េិងតំបេ់មួយនទៀត 
នៅណតមាេទំហធំំ
ផ្លនធៀបសិស្ស-កគរូ ក្ុងពិភពនលាក េិងតាមតំបេម់ួយចំេួេ ១៩៩០-២០១២
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ពិភពនលាកខ្ះ 
កគរូបនកងៀេ ៤  
លាេនាក់នដើម្ើ 
ឱ្យកុមារទាងំ 
អស់បាេចូល 
នរៀេក្ុងសាលា  
នៅឆ្្២ំ០១៥



57

សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

នធ្ើការភ្្ផ ប់ទំនាក់ទំេងវសិមភ្ព ក្ុងនដើមកំនណើ តសង្គម 
ជាមួយេឹងជំនាញអក្ខរកមម េិងនលខេពេ្ធបាេ។ 

កបនទស OECD ភ្គនកចើេ បាេផ្្ដួចនផ្្ដើមឱ្យមាេកំណណ 
ទកមង់នគ្លេនយបាយ េិងគំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើម ជាការន្្លើយតប 
ចំនពាះលទ្ធផ្ល PISA នេះ។ ការវាយតនម្លនលើការនរៀេសូកត 
ក៏មាេឥទ្ធិពលនលើកំណណទកមង់កមមវធិើសិកសា េិងការបនកងៀេ 
នៅក្ុងកបនទសជានកចើេផ្ងណដរ។ ប៉ាុណេ្ដ ការវាយតនម្លនៅថ្ាក់ 
តំបេ់ េិងអេ្ដរជាតិ អាចនាឱំ្យមាេបញ្ហា នកើតមាេន�ើង។ 
ការនបាះពុម្ពផ្សាយលទ្ធផ្លនេការនកបៀបនធៀប អាចមិេ 
នលើកទឹកចិត្ដឱ្យមាេការចូលរមួពើកបនទសកកើកក ណដលមាេកុ
មារតិចតួចនរៀេនចះចំនណះដឹងជាមូលោឋា េ។ កបនទសមួយចំ
េួេបាេនធ្ើការ ្្ល ស់ប្ដូរខ្លឹមសារ នគ្លនៅនេមុខវជិា្ផ  
ណដលកតរូវមាេ នដើម្ើអាចកគបដណ្ដ ប់ឱ្យបាេកាេ់ណតកបនសើរ
នលើសមតថាភ្ព្្លងកមមវធិើសិកសា ណដលកតរូវបាេនធ្ើនតស្ដ 
នៅក្ុង PISA។

ការវេិិនយគនលើកគរូមាេសារៈសំខាេ់យ៉ា ងខា្ល ងំ 

កកបខ័ណ្ឌ ោកា គូសបញ្្ផ ក់ថា នដើម្ើសនកមចឱ្យបាេេូវ
ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ រោឋា ភិបាលចាបំាច់កតរូវណតបនង្ើេ
ចំេួេ េិងណកលំអការពកងាយកគរូណដលមាេជំនាញ េិងមាេ 
ទឹកចិត្ដបនកងៀេ។ នដើម្ើទាក់ទាញ េិងរកសាកគរូបនកងៀេល្ៗអ  
អ្កតាក់ណតងនគ្លេនយបាយ ចាបំាច់កតរូវណតណកលំអ 
ការអប់រកំគរូ ពកងាយកគរូឱ្យបាេកាេ់ណតយុត្ដិធម៌ជាងមុេផ្្ដល់
ការនលើកទឹកចិត្ដក្ុងទកមង់ជានបៀវត្សរស៍មកសប េិងបនង្ើត 
េូវមាគ៌្អាជើព ណដលមាេភ្ពទាក់ទាញ។

នបើនទាះបើជាមាេវឌ្ឍេភ្ពក៏នោយ កង្ះកគរូបនកងៀេ 
នៅណតជាក្ដើបារមភាធ្ងេ់ធ្ងរមួយ

គមា្ល តផ្លនធៀបសិស្ស-កគរូ រវាងតំបេ់មួយ េិងតំបេ់មួយ 
នៅណតមាេកកមិតខ្ពស់។ គិតកតឹមឆ្្ ំ២០១២ ក្ុងចំនណាម 
១៦១ កបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យ កបនទសចំេួេ ២៩ 
មាេផ្លនធៀបសិស្ស-កគរូនៅបឋមសិកសា នលើសពើ ៤០ ៖ 
១។ ក្ុងចំនណាមកបនទសទាងំនេះ មាេកបនទសចំេួេ ២៤ 
សថាិតនៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា។ ផ្លនធៀបសិស្ស-កគរូនៅ 
បឋមសិកសា មាេការ្យចុះ នៅក្ុងកបនទសចំេួេ ១២១ 
ក្ុងចំនណាម ១៤៦ កបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យ សកមាប់ឆ្្ ំ
១៩៩៩ េិង២០១២។ ការណកលំអជានកចើេនកើតន�ើង 

នៅតាមកបនទស ណដលមាេផ្លនធៀបសិស្ស-កគរូ នកកាម ៤០ ៖ 
២ នៅនហើយ។ នៅកកមិតអប់រមំធ្យមសិកសាបឋមភូមិ ក្ុង 
ចំនណាម ១០៥ កបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យ សកមាប់ឆ្្ ំ
២០១២ ១៨ កបនទសមាេផ្លនធៀបនលើសពើ ៣០ ៖ ១។ 
ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ ១៩៩៩ ដល់ ២០១២ ផ្លនធៀបនេះមាេ 
ការនកើេន�ើងសិស្ស ៦ នាក់ ក្ុងកគរូ ១ នាក់ នៅកបនទស 
នអត្ូយពើ ហ្្គ នំបៀ ហ្គើេើ មា៉ា លើ េិងមើយ៉ា េ់មា៉ា ។ ផ្លនធៀបសិស្ស-
កគរូនៅមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ នៅន្រ ឬមាេការ្យចុះ 
នៅក្ុងកបនទសភ្គនកចើេ ណដលមាេទិេ្េ័យ នៅក្ុងទសវត្សរ ៍
ចុងនកកាយនេះ។ 

មាេចាបំាច់កតរូវមាេកគរូបឋមសិកសាប៉ាុនាម េនាក់ នដើម្ើ
សនកមចេូវសកលកមមនេការអប់របំឋមសិកសា កតឹមឆ្្ ំ
២០១៥

ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ២០១២ ដល់ ២០១៥ ចាបំាច់កតរូវមាេកគរូ 
៤ លាេនាក់ នដើម្ើសនកមចឱ្យបាេេូវសកលកមមនេការអប់រ ំ
កកមិតបឋមសិកសា ៖ ២,៦ លាេនាក់ នដើម្ើជំេួសកគរូណដល 
ចូលេិវត្ដេ៍ ្្ល ស់ប្ដូរការងារ ទទួលមរណភ្ព ឬឈប់ 
នោយសារជំងឺ េិង ១,៤ លាេនាក់ នដើម្ើបំនពញចំេួេ 
កគរូណដលខ្ះ នដើម្ើបំនពញនៅតាមការនកើេន�ើងេូវការចុះន ម្ ះ
ចូលនរៀេ េិងរកសាផ្លនធៀបសិស្សកគរូឱ្យនៅនកកាម ៤០៖១។ 
តំបេ់ េិងកបនទស មួយចំេួេ កតរូវការកគរូបឋមសិកសាបណេថាម 
នទៀត ក្ុងចំេួេនកចើេជាងកគរូនៅកកមិតនផ្្សងនទៀត។ តំបេ់ 
ណដលជួបកបទះេឹងបញ្ហា កបឈមធំជាងនគ គឺអាសហ្ចិសាប់ 
សាហ្រា៉ា  ណដលមាេតកមរូវការកគរូបណេថាម ៦៣% នេចំេួេកគរូ 
បណេថាមសរុប។ ក្ុងចំនណាម ៩៣ កបនទស ណដលកតរូវការ 
កគរូបណេថាម មាេណត ២៩ កបនទសប៉ាុនណាណ ះ ណដលអាចរកបាេ 
កគរូបណេថាម គិតកតឹមឆ្្ ំ ២០១៥ នហើយកបនទស ៦៤ នទៀត 
នៅណតជួបកបទះេឹងកង្ះកគរូ។ 

កគរូណដលបាេទទួលការបណ្ដុ ះបណា្ដ ល ៖ កង្ះកគរូ 
ធ្ងេ់ធ្ងរជាងនគ

ការបនង្ើេចំេួេកគរូ គឺមិេកគប់កគ្េ់ននាះនទ គុណភ្ពក៏
ចាបំាច់កតរូវណតណកលំអផ្ងណដរ តាមរយៈកគរូណដល្្លងកាត់ 
ការបណ្ដុ ះបណា្ដ លកតឹមកតរូវ េិងមាេទឹកចិត្ដបំនពញការងារ។ 
កបនទសជានកចើេបាេបនង្ើេចំេួេកគរូយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស តាមរយៈ
ការជួលអ្កណដលពំុមាេសមតថាភ្ពសមកសប ឱ្យនធ្ើជាកគរូ 

ការណបងណចកកគរូ 
មិេបាេនសមើគ្្ 
នៅក្ុងកបនទស  
នាឱំ្យបញ្ហា វសិម 
ធម៌កាេ់ណតមាេ 
ការនកើេន�ើង
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

បនកងៀេ។ ក្ុងចំនណាម ៩១ កបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យឆ្្ ំ
២០១២ ភ្គរយនេកគរូបឋមសិកសា ណដលបាេទទួលការបណ្ដុ ះ 
បណា្ដ ល កសបតាមស្ដង់ោជាតិមាេពើ ៣៩% នៅក្ុង 
កបនទសហ្គ៊ើេើបើសាវ ដល់ជាង ៩៥% នៅក្ុង ៣១ កបនទស។ 
ការពយាករ ណដលនធ្ើន�ើងសកមាប់កបនទសចំេួេ ៤៦ បងាហា ញថា 
មាេកបនទសចំេួេ ១២ មាេកគរូតិចជាង ៧៥% បាេទទួល
ការបណ្ដុ ះបណា្ដ លកសបតាមស្ដង់ោជាតិ គិតកតឹមឆ្្ ំ
២០១៥។

គមា្ល តសមធម៌នៅក្ុងការពកងាយកគរូ កតរូវការ 
ដំនណាះកសាយ

ចំេួេកគរូសរុប េិងផ្លនធៀបសិស្ស/កគរូជាមធ្យមអាច 
លាក់កំបាងំមិេឱ្យនគន�ើញពើរបាយមិេនសមើគ្្របស់កគរូបនកងៀេ 

នៅក្ុងកបនទសនានា ណដលនាឱំ្យមាេការកពរួយបារមភាខាង 
សមធម៌។ ជាទូនៅ មាេគមា្ល តគួរឱ្យកត់សមា្គ ល់ េិងបេ្ដ 
មាេរហូតរវាងអ្កផ្្ដល់នសវាអប់រខំាងរោឋា ភិបាល េិង 
មិេណមេរោឋា ភិបាល។ នៅក្ុងកបនទសនៅអាសហ្ចិសាប់ 
សាហ្រា៉ាជានកចើេ រមួទាងំ កុងនហ្្គ  រវា៉ា េ់ោ េិងអ៊ូហ្្គ េ់ោផ្ង 
ផ្លនធៀបសិស្ស/កគរូ នៅសាលាបឋមសិកសា មាេនកចើេ 
នលើសពើផ្លនធៀបសិស្ស/កគរូនៅសាលាឯកជេ ដល់នៅ 
សិស្សចាប់ពើ ៣០ នាក់ន�ើងនៅ។ សិស្ស នៅតាមសាលានរៀេ 
ជួបការលំបាកជានរឿយៗ នរៀេជាមួយេឹងកគរូ ណដលនកតៀម 
នរៀបចំខ្លួេតិចតួចជាងកគរូ នៅតាមសាលានរៀេណដលមាេធេ
ធាេនកចើេជាង។ នៅក្ុងទសវត្សរចុ៍ងនកកាយនេះ រោឋា ភិបាល
បាេពយាយមនោះកសាយបញ្ហា កបឈមក្ុងការពកងាយកគរូ 
តាមណបបណផ្េនកចើេយ៉ា ង ដូចជា ការពកងាយកគរូពើ ថ្ាក់ជាតិ 
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បរយិកាសសិស្ស
មជ្ឈមណ្ឌ ល 
អាចបនង្ើតន�ើង 
តាមរយៈការណក 
សកមរួលយុទ្ធ 
សាសស្ដរបស់កគរូ  
ឱ្យកសបតាម 
បរបិទមូលោឋា េ
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

នៅការផ្្ដល់ការនលើកទឹកចិត្ដ ដូចជា លំនៅោឋា េ អតថាកបនយជេ ៍
ណផ្្កហរិញញាវតថាុ េិងការពនេ្លឿេការន�ើងឋាេៈ េិងការនកជើស 
នរ ើសកគរូនៅេឹងមូលោឋា េ្្ល់។ 

ការនកបើកគរូជាប់កិច្ចសេយាមាេការនកើេន�ើង ប៉ាុណេ្ដក៏បង ្
កពរួយបារមភាផ្ងណដរ

នដើម្ើន្្លើយតបចំនពាះតកមរូវការកគរូបនកងៀេបណេថាមនទៀត 
ណដលនកើតន�ើងនោយសារណតការនកើេន�ើងេូវចំេួេសិស្ស 
ណដលចុះន ម្ ះចូលនរៀេ រោឋា ភិបាលនៅក្ុងកបនទសកំពុង 
អភិវឌ្ឍមួយចំេួេ បាេនកជើសនរ ើសកគរូជាប់កិច្ចសេយាជានកចើេ 
នាក់។ គិតកតឹមចុងទសវត្សរ ៍២០០០ កបនទសមួយចំេួេនៅ 
អាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  មាេកគរូជាប់កិច្ចសេយាបនណា្ដ ះ 
អាសេ្ ក្ុងចំេួេនកចើេឆ្្ង យជាងកគរូនពញសិទ្ធិ។ កគរូជាប់កិច្ច 
សេយា ឋមាេលក្ខខណ្ឌ  ការងារ សេ្ដិសុខការងារ េិងនបៀវត្សរ ៍
ទាបជាងកគរូនពញសិទ្ធិ។ នបើនធៀបជាមួយេឹងកគរូរដឋា មាេកគរូ
ជាប់កិច្ចសេយានកចើេនាក់ជាង ណដលមិេបាេទទួលការបណ្ដុ ះ 
បណា្ដ ល ឬបាេទទួលការបណ្ដុ ះបណា្ដ លតិចជាង ១ ណខ។ 
នតើកគរូជាប់កិច្ចសេយាអាចនធ្ើការងារកបកបនោយកបសិទ្ធភ្ព 
ដូចជាកគរូរដឋាណដរ ឬនទ? នៅក្ុងកបនទសេើនហ្ស េិងតូនហ្្គ  កគរូ
ជាប់កិច្ចសេយាមាេផ្លប៉ាះពាល់ជាអវជិ្ផមាេ ឬផ្លប៉ាះពាល់
ចកមរុះនលើលទ្ធផ្លនេការសិកសានៅក្ុង មុខវជិា្ផ ភ្សាបារាងំ 
េិងគណិតវទិយារបស់សិស្សនរៀេថ្ាក់ទើ ៥ នបើនទាះបើជានៅក្ុង 
កបនទសមា៉ា លើ លទ្ធផ្លណដលទទួលបាេពើកគរូជាប់កិច្ចសេយា 
មាេភ្ពវជិ្ផមាេក៏នោយ។ កគរូជាប់កិច្ចសេយា នកចើេណតនធ្ើ 
ការងារមាេកបសិទ្ធភ្ពបំផុ្ត នៅនពលណដលមាេការចូលរមួ
ខ្ពស់ពើមាតាបិតា ឬសហគមេ៍។ 

នជាគជ័យនេការបនកងៀេ េិងនរៀេ មាេទំនាក់ទំេងជាមួយ
េឹងធេធាេណដលមាេ

មាេកតា្ដ ចំេួេ ៣ ណដលគ្កំទឱ្យការបនកងៀេ េិងនរៀេ 
មាេគុណភ្ពល្អ ៖ ការផ្្គត់ផ្្គង់ ការណចកចាយ េិងការនកបើ 

កបាស់ឯកសារនរៀេ, ការមាេបរសិាថា េរូបវេ័្ដ ណដលមាេ 
សុវតថាិភ្ព េិងងាយកសរួលនចញចូល នោយមាេសមាភា ររូបវេ័្ដ 
សមកសប េិងនពលនវលា ណដលចំណាយនៅក្ុងថ្ាក់នរៀេ។

ការពកងើកការនកបើកបាស់ឯកសារបនកងៀេ េិងនរៀេឱ្យ 
បាេសមកសប

តួនាទើសំខាេ់នេនសៀវនៅសិកសា នៅក្ុងការនលើកកម្ពស់
លទ្ធផ្លសិកសារបស់សិស្ស មាេឥទ្ធិពលនលើនគ្លេនយ 
បាយអប់រ។ំ ចំណុចនេះ កតរូវបាេបញ្្ផ ក់នោយភស្ដុតាងកាេ់
ណតនកចើេន�ើងៗ។ កបព័េ្ធលទ្ធកមម េិងណបងណចកនសៀវនៅ 
សិកសាណបបមជ្ឈការ កតរូវបាេជំេួស នោយភ្ពជានដគូ 
វសិ័យសាធារណៈ េិងឯកជេ។ សហគមេ៍អេ្ដរជាតិបំនពញ
តួនាទើយ៉ា ងសំខាេ់ នៅក្ុងការផ្្ដល់ការគ្កំទដល់ការអភិវឌ្ឍ 
េិងការណចកចាយ នសៀវនៅសិកសា នៅក្ុងកបនទសកំពុងអភិវឌ្ឍ
ជានកចើេ។ ការនធ្ើបច្ចុប្េ្កមមនសៀវនៅសិកសា មាេសារៈ 
សំខាេ់យ៉ា ងខា្ល ងំ នដើម្ើឱ្យនសៀវនៅសិកសា កសបតាម 
ការអភិវឌ្ឍចុងនកកាយ នៅក្ុងវសិ័យអប់រ ំេិងតាមមុខវជិា្ផ ។ 

ការនលើកកម្ពស់បរយិកាសសាលាកុមារនមកតើ

កុមារជានកចើេនាក់ នៅសាលានរៀេ ណដលពំុមាេបរយិកាស
អំនណាយផ្លដល់ការនរៀេសូកត ដូចជា ការខ្ះទឹកសា្អ ត 
កណេ្លងលាងសំអាតនដ េិងបង្គេ់ណដលសា្អ ត េិងមាេ 
សុវតថាិភ្ព។ កុមារក៏អាចកបឈមេឹងការនរ ើសនអើង ការនបៀត 
នបៀេ េិងអាចដល់អំនពើហងិសាផ្ងណដរ។ នៅក្ុងរយៈនពល 
១៥ ឆ្្ចុំងនកកាយនេះ កបនទសជានកចើេបាេនកបើកបាស់គំរូ
សាលាកុមារនមកតើ ប៉ាុណេ្ដការវាយតនម្លនលើសាលាកុមារនមកតើ 
នៅក្ុងកបនទសហ្គូយ៉ា ណា េើការា៉ាហ្គ័រ េើនហ្សរ ើយ៉ា  ហ្៊ើលើពើេ 
អាសហ្ចិខាងត្ូង េិងន្ បាេបងាហា ញពើការបញ្ហា កបឈម ក្ុង
ការអេុវត្ដកបកបនោយកបសិទ្ធភ្ព។ នហោឋា រចនាសម្ព័េ្ធ 
សាលានរៀេមិេល្អ កង្ះការជួសជុលណ្ទា ំេិងកង្ះការបណ្ដុ ះ 

នស្ើរណតពំុមាេ 
ភស្ដុតាងណដល 
បងាហា ញថាសាលា 
នរៀេឯកជេ 
បនង្ើេគុណភ្ព 
នេការអប់រនំ�ើយ
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

បណា្ដ លសមកសប សកមាប់នាយកសាលា េិងកគរូ គឺជាបញ្ហា  
សំខាេ់ៗណដលបាេនកើតន�ើង។ 

នធ្ើឱ្យកគប់នាទើទាងំក្ុងសាលានរៀេមាេកបនយជេ៍

ការបនង្ើេចំេួេនមា៉ា ងបនកងៀេ កតរូវបាេរកន�ើញថាបាេ
បនង្ើេលទ្ធភ្ពទទួលបាេចំនណះដឹងរបស់អ្កនរៀេសូកត េិង 
នាឱំ្យមាេការទទួល បាេលទ្ធផ្លនរៀេសូកតយ៉ា ងនកចើេ។  
ទើភ្្ក់ងារអេ្ដរជាតិនានាបាេផ្្ដល់អេុសាសេ៍ឱ្យសាលាបឋម
សិកសាដំនណើ រការចននា្ល ះពើ ៨៥០ នៅ ១០០០ នមា៉ា ង 
ក្ុងមួយឆ្្ ំ ប៉ាុណេ្ដចំេួេនមា៉ា ងសរុប ណដលកតរូវបាេណបងណចក 
សកមាប់ការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា េិងមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ 
នៅទូទាងំសកលនលាក មាេការ្យចុះតិចតួច នៅក្ុង 
ទសវត្សរចុ៍ងនកកាយនេះ មកនៅនកកាម ១០០០ នមា៉ា ង។ 
នៅតាមកបនទសជានកចើេ ជាពិនសស ក្ុងសហគមេ៍កកើកក 
ចំេួេន្្ងក្ុងសាលានរៀេកតរូវបាត់បង់ នោយសារណតអវត្ដមាេ 
កគរូ ការពកងាយកគរូយតឺយ៉ា វ វកិកឹតការ កូដកមម េិងជនមា្ល ះ 
កបោប់អាវុធ។ 

ដំនណើ ការបនកងៀេ េិងនរៀេមាេសារៈសំខាេ់យ៉ា ងខា្ល ងំ

ទិដឋាភ្ពចំេួេ ៤ នេការបនកងៀេ េិងនរៀេ ជាកតា្ដ រមួ 
ចំណណកនធ្ើឱ្យការអប់រមំួយមាេគុណភ្ពល្អ ៖ កមមវធិើ 
សិកសាណដលពាក់ព័េ្ធ េិងរមួបញ្ចូ ល, វធិើសាសស្ដគរុនកាសល្យប ្
រកបនោយកបសិទ្ធភ្ព េិងសមកសប, ការនកបើកបាស់ភ្សា 
កំនណើ តរបស់កុមារ េិងការនកបើកបាស់បនច្ចកវទិយា សមកសប។ 

ការអភិវឌ្ឍកមមវធិើសិកសាណដលពាក់ព័េ្ធ

កំនណើ េសមា្ព ធ នដើម្ើបនង្ើេសមតថាភ្ពកបកួតកបណជង 
របស់នសដឋាកិច្ច នាឱំ្យរោឋា ភិបាលនធ្ើកំណណទកមង់កមមវធិើសិកសា 
របស់ខ្លួេកសនដៀងៗគ្្ នោយជានរឿយៗ មិេសូវបាេន ្្ដ ត
នលើចំនណះដឹងខ្លឹមសារន�ើយ ប៉ាុណេ្ដន ្្ដ តខា្ល ងំនលើសមតថាភ្ព។ 
កេ្លងមក មាេការជកមរុញ នដើម្ើនធ្ើឱ្យខ្លឹមសារកាេ់ណត 
ន្្លើយតបនៅតកមរូវការបច្ចុប្េ្របស់បុគ្គល សហគមេ៍ េិង 
សង្គម។ ប៉ាុណេ្ដ នៅក្ុងករណើ មួយចំេួេ កគរូមិេបាេចូលរមួ
ពាក់ព័េ្ធេឹងការនរៀបចំកមមវធិើសិកសា ណដលនធ្ើន�ើងក្ុង

 
ដំនណើ រការពើនលើចុះនកកាមន�ើយ។ ដូនច្ះ កគរូមិេមាេការ 
យល់ដឹងឱ្យបាេកគប់កគ្េ់ពើបំណងរបស់កំណណទកមង់ 

នហើយកំណណទកមង់នេះនទៀតនសាត ពំុបាេ្្លុះបញ្្ច ងំឱ្យបាេ 
កគប់កគ្េ់អំពើសាថា េភ្ពជាក់ណស្ដង នៅក្ុងថ្ាក់នរៀេន�ើយ។ 

ការនកបើកបាស់យុទ្ធសាសស្ដបនកងៀេណដលមាេកបសិទ្ធភ្ព

នៅក្ុងទសវត្សរចុ៍ងនកកាយនេះ មាេការងាកនចញពើការ 
បនកងៀេណបបកគរូមជ្ឈមណ្ឌ ល នៅជាការនកបើកបាស់គរុនកាសល្យ
ណបបសិស្សមជ្ឈមណ្ឌ ល។ ប៉ាុណេ្ដ ការអេុវត្ដអាចជួបកបទះ 
េឹងការលំបាក។ ការលំបាកទាងំនេះ រមួមាេ កង្ះបរយិកាស
គ្កំទឱ្យបាេកគប់កគ្េ់ ការបណ្ដុ ះបណា្ដ ល េិងការនកតៀម 
នរៀបចំកគរូបនកងៀេ នសៀវនៅសិកសា េិងឯកសាបនកងៀេ េិង 
ទំហថ្ំាក់ធំនពក។ កបសិេនបើពំុមាេការគ្កំទកបកបនោយ 
េិរេ្ដរភ្ព េិងមាេលក្ខណៈសុើសង្ាក់គ្្ននាះនទ កគរូនកចើេណត 
បនកងៀេ តាមរនបៀបណដលពួកនគទទួលបាេការបនកងៀេណដរ។ 
ប៉ាុណេ្ដ តាមរយៈការណកសកមរួលយុទ្ធសាសស្ដបនកងៀេ្មើៗ ឱ្យកសប 
តាមបរបិទមូលោឋា េ កគរូអាចបនង្ើតេូវបរយិកាសសិស្សមជ្ឈ 
មណ្ឌ ល សូម្ើណតនៅក្ុងកាលៈនទសៈមិេសមកបកបក៏ 
នោយ។

ការងាកនៅរកនគ្លេនយបាយអប់រពំហុភ្សា

ភ្សាបនកងៀេ េិងភ្សាណដលកតរូវបាេបនកងៀេ ក្ុង 
សាលានរៀេ មាេសារៈសំខាេ់យ៉ា ងធំនធង ចំនពាះគុណភ្ព 
នេការបនកងៀេ េិងនរៀេ។ នៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  
េិងកបនទសជានកចើេនៅអាសុើអានគ្យ ៍ មាេេិន្ាការជាទូនៅ 
នៅរកការនកបើកបាស់ភ្សាក្ុងមូលោឋា េ ឱ្យបាេកាេ់ណត 
ទូលំទូលាយជាងមុេ។ នៅអានមរចិឡាទើេ កបនទសភ្គនកចើេ
មាេនគ្លេនយបាយអប់រពំើរភ្សាអេ្ដរវប្ធម៌។ ណតនទាះ 
ជាយ៉ា ងណាក៏នោយ មាតាបិតា េិងអ្កអប់រ ំ ជានរឿយៗ 
គិតថា ភ្សាមូលោឋា េ មិេបាេផ្្ដល់ឱកាសកគប់កគ្េ់ 
សកមាប់បេ្ដការសិកសា េិងការរកការងារបាេនធ្ើននាះនទ។ 

ការនកបើកបាស់បនច្ចកវទិយា នដើម្ើគ្កំទដល់ការនរៀេសូកត

បនច្ចកវទិយាព័ត៌មាេ េិងសារគមនាគមេ៍ (ICT) មាេ 
សកា្ដ េុពលនលើកកម្ពស់ការបនកងៀេ េិងនរៀេ ប៉ាុណេ្ដការសិកសា
បាេបងាហា ញយ៉ា ងចបាស់ អំពើឥទ្ធិពលរបស់វា។ ការោក់ 
បញ្ចូ ល ICT នៅក្ុងកបព័េ្ធអប់រ ំគឺមាេលក្ខណៈសមុគសាម ញ។ 
កបនទសជានកចើេ មិេអាចគ្កំទដល់ការនរៀេសូកត នោយនកបើ 
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

កបាស់កំុព្ូយទ័រជាជំេួយ ឱ្យបាេទូលំទូលាយណាស់ នោយសារ 
ណតសាលានរៀេពុំមាេអុើេធឹណិត ឬអគ្គិសេើ សកមាប់ 
នកបើកបាស់។ កបសិទ្ធភ្ពនេ ICT ក៏អាកស័យនៅតាមកគរូណដល
បាេទទួលការបណ្ដុ ះបណា្ដ លផ្ងណដរ។ នគអាចេិយយ 
បាេថា ទូរស័ព្នដមាេសកា្ដ េុពលយ៉ា ងធំនធង ក្ុងការ 
សកមរួលឱ្យមាេការនរៀេសូកត នោយនកបើកបាស់ ICT ជានគ្ល 
នោយសារណតទូរស័ព្នដ មិេកតរូវការនហោឋា រចនាសម្ព័េ្ធ ក្ុង 
កកមិតដូច គ្្េឹងកំុព្ូយទ័រន�ើយ នហើយបណា្ដ ញទូរស័ព្ក៏មាេ
ទូលំទូលាយជាង េិងឧបករណ៍ជានកចើេអាចនកបើកបាស់ 
អុើេធឹណិត េិងវ ើនដអូបាេ។ 

វមិជ្ឈការនេអភិបាលកិច្ចនលើការងារអប់រ ំ

ការនធ្ើកបតិភូកមមអំណាច ក្ុងការនធ្ើនសចក្ដើសនកមចចិត្ដ 
ដល់សាលានរៀេ ផ្្ដល់ការទទួលខុសកតរូវកាេ់ណតនកចើេជាងមុេ
ដល់នាយកសាលា កគរូ េិងមាតាបិតាសិស្ស។ វមិជ្ឈការនៅ 
ក្ុងវសិ័យអប់រ ំមាេនគ្លបំណងបនង្ើេគុណភ្ព តាមរយៈ
ការពកងឹងគណនេយ្យភ្ពរវាងសាលានរៀេ េិងសហគមេ៍ 
មូលោឋា េ។ នៅក្ុងការអេុវត្ដជាក់ណស្ដង ការអេុវត្ដយុទ្ធសាសស្ដ 
វមិជ្ឈការមិេបាេនធ្ើន�ើងដូចៗគ្្ន�ើយ។ លទ្ធផ្លនេការ 
អេុវត្ដយុទ្ធសាសស្ដទាងំនេះ ពឹងអាកស័យនលើកតា្ដ នៅ មូលោឋា េ 
ដូចជា ការណបងណចកធេធាេហរិញញាវតថាុ ធេធាេមេុស្ស 
ភ្ពជាអ្កដឹកនារំងឹមានំៅតាមសាលានរៀេ ការចូលរមួ 
របស់មាតាបិតា េិងការគ្កំទពើមសេ្ដើរោឋា ភិបាល។ 

ភ្ពពាក់ព័េ្ធនេការផ្្ដល់នសវាអប់រឯំកជេ ចំនពាះ 
គុណភ្ពនេការអប់រ ំ

ការបនកងៀេក្ុងសាលាឯកជេ មាេការនកើេន�ើងខា្ល ងំ 
ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០០ មក។ ជានរឿយៗ សិស្សណដលនរៀេ 

នៅតាមសាលាឯកជេ ជានរឿយៗ នធ្ើបាេល្អជាងសិស្ស 
នៅសាលារដឋា នៅក្ុងការវាយតនម្លនលើការនរៀេសូកត កបណហល 
ជានោយសារណតសិស្ស ណដលមកពើកគរួសារមាេជើវភ្ព 
កគ្េ់នបើ នកចើេណតចូលនរៀេនៅសាលាឯកជេ។ សិស្ស ណដល 
មាេជើវភ្ពធូរធា េិងមាេសមតថាភ្ពខ្ពស់ េិងសាលានរៀេ 
ណដលមាេបណា្ដ ញ នកចើេទទួលបាេកបនយជេ៍ខ្ពស់បំផុ្ត 
ខណៈនពលណដលសាលារដឋានកចើេជាកណេ្លងផ្្ដល់នសវាដល់កករុម
សិស្សណដលជួបការលំបាក។ នស្ើរណតពុំមាេភស្ដុតាងណដល 
បងាហា ញថា សាលានរៀេឯកជេអេុវត្ដវធិើសាសស្ដណបបនច្ 
កបឌិត្មើ នដើម្ើបនង្ើេគុណភ្ពនេការអប់រនំ�ើយ។ តាមពិត 
នៅ សាលារដឋាមាេឱកាសនកចើេ នដើម្ើណកនច្កមមវធិើសិកសា 
របស់ខ្លួេឱ្យបាេកាេ់ណតកបនសើរជាងមុេ ខណៈនពលណដល
សាលានរៀេឯកជេកតរូវណតន្្លើយតបចំនពាះ តកមរូវការរបស់ 
មាតាបិតា ណដលចង់ឱ្យកូេទទួលបាេលទ្ធផ្លល្អនៅកុ្ងការ
កប�ង។ 
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

$

�រ��ង��កធន�ន �រផ�ល់ជំនួយឱ���ន�ន់�� 
�ន��សិទ��ព�ងមុន

�រផ�ល់ហិរ��ប���ន��លមិន
���ប់�នកន�ងមក

ត����ព និងគណ��យ���ព

�រចូលរួម���ងរ�ង�ំរបស់ សង�មសុីវ�ល 
�ំឱ��ស���ច�ន នូវ�គជ័យ

�រផ�ល់�ទិ�ព�ើចំ�យ 
ស���ប់�រអប់រ�

�ក��ង����សចំនួន ១២ � 
����ិច ឯក�រ�ៀន និង 
ប��ៀន��ូបយក ៥៦% �� 
ចំ�យរបស់����រ

 

�រផ�ល់មូលនិធិរបស់រ���ភិ�ល និង
អ�កផ�ល់ជំនួយ

សកម��ពមនុស��ធម៌ �ក��ង���ំ ចំ�យ�ើឯក�រ�ៀន

�រប��ើនចំ�យ�ើវ�ស័យអប់រ�

ឧ. �រប��ើន��សិទ��ព���រ ��ក�យ�ៀវ�
សិក�� � ក��ង����សហ�៊�លីពីន�ំឱ���ន 
�រសន��ំ���ក់ចំនួន ១,៨៤ �នដុ���រ

����សចំនួន ៦៤% �ន 
ស���ច�ល���ះ 
រួម�មួយ នឹងកំ�ើន
��ដ�កិច�ក��ងក��ិត រ�ង�ំ

�រប��ើនចំ�យ �រ�ត់បន�យគ���ត��ចំ�យ

អង��រសង�មសុីវ�ល�នជួយ 
គូសប���ក់ពី�រៈសំ�ន់�� 
ត����ព និងគណ��យ���ព

�ក��ង����សចំនួន ៣៨ �ប់ពី ក��ងសិស�����ក់ រ�ង�រអប់រ� ក��ិត
បឋមសិក�� និងឧត�មសិក�� ���វ�ន
��ើ�ើង �ក��ង ����សចំនួន ៣០

ស���ប់�រ�រអប់រ� ��លមិន ទទួល�ន
ធន�ន��ប់���ន់ (ឧ. �រវ�និ�គឯកជន 
�រ�ំ��ពី��ុមហ៊ុនឯកជន ។ល។)

�ំ�ច់���វ���នសមធម៌ និង 
��សិទ��ព�ងមុន

ពីសំ�ក់រ���ភិ�ល���ើន 
�ពិ��ស �ក��ង����ស��ី�� 

(ដូច� ���សុីល ��ត���ពី �����ល់)

�ក��ង���ំ ២០១២ ក��ងចំ�ម 
១៤២ ����ស ��ល�ន ទិន�ន័យ
៣៩ ����ស ចំ�យ�ប់ពី ៦% 
  �ើង��� GNP របស់ ខ��ន�ើ
    វ�ស័យអប់រ�

បឋ
មស
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1999 2012
ឧត
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�មស

ិក��

=

by 
1%

១% �ើង
���ចំណ�ល�តិ របស់ខ��ន 
(១៩៩៩-២០១២) 

1
2

3
4

5

6 EFA 
goals

�����ពី�រចំ�យ�ើ
�រអប់រ�ក��ិតបឋមសិក�� 

ចំ�យមួយ�គធំ��ើ�ើង
�ើ សកម��ពអប់រ� 

��លមិន�ក់ព័ន��មួយ
នឹង�រអប់រ�ស���ប់�ំងអស់���

ក��ងចំ�មមូលនិធិ សរុបស���ប់
សកម��ព មនុស��ធម៌ �ន�� ២%

ប៉ុ���ះ ��លចំ�យស���ប់
�រអប់រ�

�ក��ង���ំ ១៩៩៩ ក��ងចំ�ម 
១១៦ ����ស ��ល�នទិន�ន័យ
 ១៨ ����ស ចំ�យ�ប់ពី ៦% 
    �ើង��� GNP របស់ខ��ន�ើ
      វ�ស័យអប់រ�

X

ហិរ��វត��

ប័ណ��យ�រណ៍ ២០០០-២០១៥

��គជ័យ

កិច�ខិតខំ��ឹង���ង

��ល�ន��ើ�ើង

ប�����ឈម��ល
��បន��ន

វឌ��ន�ពមិន

��ើ���

អនុ�សន៍ ស���ប់ 
���យ���ំ ២០១៥

ពិន��សកល*

*ក��ង ចំ�ម ����ស��ល�នទិន�ន័យ

១. �រ�រអប់រ� ��លមិនសូវទទួល�ន�រយកចិត�ទុក�ក់ ដូច� �រអប់រ�ក��តិម���យ��សិក�� �រអប់រ�
ឱ�សទី ២ អក�រកម�មនុស����ញវ័យ ���វ����ទិ�ពរបស់រ���ភិ�ល និងអ�កផ�ល់ជំនួយ

២. �ំ�ច់���វ�នឧបករណ៍វ��គល��ងមុន �ើម��ី���ងយល់ពីរ�ៀប��លចំ�យ���វ�ន��ើ�ើង

�ំ�ច់���វ�ន�រ������ចិត�ប���ម�ៀត

�ៀងគរ�រ������ចិត�ន��យ����ក់�តិ និង���ក់អន�រ�តិឱ���នរ�ង�ំ �ើម��ី�រអប់រ�ស���ប់�ំងអស់���, 
�ៀបចំ��ន�រសកម��ព�តិ និងប��ើន�រវ�និ�គឱ���ន��ើន�ើវ�ស័យអប់រ����ក់មូល���ន
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ជំពូក ៨      ហរិញ្ញវតុ្

នកៀងគរការនប្ដជាញា ចិត្ដេនយបាយនៅថ្ាក់ជាតិ េិងថ្ាក់អេ្ដរជាតិឱ្យបាេរងឹមា ំនដើម្ើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្, 
នរៀបចំណផ្េការសកមមភ្ពជាតិ េិងបនង្ើេការវេិិនយគឱ្យបាេនកចើេនលើវសិ័យអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ

កកបខ័ណ្ឌ សកមមភ្ពោកា អំពាវនាវឱ្យមាេការបនង្ើេឱ្យ
បាេនកចើេេូវការនប្ដជាញា ចិត្ដខាងហរិញញាវតថាុ ពើរោឋា ភិបាលថ្ាក់ 
ជាតិ េិងពើអ្កផ្្ដល់ជំេួយ នដើម្ើពនេ្លឿេវឌ្ឍេភ្ព ក្ុងការ
្េនៅសនកមចនគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្។ កកប
ខ័ណ្ឌ សកមមភ្ពនេះនលើកទឹកចិត្ដអ្កផ្្ដល់ជំេួយឱ្យផ្្ដល់ការ
គ្កំទដល់កិច្ចខិតខំកបឹងណកបងរបស់រោឋា ភិបាល ក្ុងការបនង្ើេ
ជំេួយសកមាប់ការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ េិងផ្្ដល់ការគ្កំទ 
នេះឱ្យមាេកបសិទ្ធភ្ព តាមណដលអាចនធ្ើបាេ។ កកបខ័ណ្ឌ
សកមមភ្ពនេះក៏អំពាវនាវឱ្យកបនទសនានាបនង្ើេគណនេយ្យ
ភ្ពរបស់ខ្លួេ ចំនពាះកបជាពលរដឋាផ្ងណដរ។ 

ការសេយា ណដលនធ្ើន�ើងនៅទើកករុងោកា ណដលថា ពំុមាេ
កបនទសណាមួយគួរជួបកបទះការរាងំស្ះ នៅក្ុងការសនកមច 
នគ្លនៅអប់រ ំ សកមាប់ទាងំអស់គ្្ នោយសារណតកង្ះ 
ធេធាេ គឺជាបរាជ័យមួយ ក្ុងចំនណាមបរាជ័យធំៗជាងនគ 
នៅក្ុងរយៈនពលនេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្នេះ។ អ្ក
ផ្្ដល់ជំេួយខកខាេមិេបាេនធ្ើនៅតាមអ្ើ ណដលពួកនគសេយា 
ននាះន�ើយ។ កិច្ចខិតខំកបឹងណកបងរបស់រោឋា ភិបាលនេកបនទស
ចំណូលទាបជានកចើេ ក្ុងការណបងណចកអាទិភ្ពន�ើងវញិនេ
្វកិាអប់រ ំ ដល់ការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា គួរជាអ្ើណដល 
សមេឹងទទួលបាេការនកាតសរនសើរ ប៉ាុណេ្ដចាបំាច់កតរូវមាេ 
្វកិាឱ្យបាេនកចើេនផ្្សងនទៀត នដើម្ើផ្្ដល់អាទិភ្ពដល់ចំណាយ 
សកមាប់វសិ័យអប់រទំាងំមូល។ ការគ្កំទពើរោឋា ភិបាល េិង 
អ្កផ្្ដល់ជំេួយ សកមាប់នគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ 

នផ្្សងនទៀត មាេតិចតួច នហើយវឌ្ឍេភ្ពក្ុងការ្េនៅ 

សនកមចនគ្លនៅទាងំននាះ នៅមាេកកមិតនខសាយនៅ 
ន�ើយ។ 

ការ ្្ល ស់ប្ដូរការនប្ដជាញា ចិត្ដណផ្្កហរិញញាវតថាុរបស់ជាតិ ចំនពាះ
ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ ចាប់តាងំពើមាេកកបខ័ណ្ឌ  
ោកាមក

កកបខ័ណ្ឌ ោកា មាេបំណងចង់ឱ្យរោឋា ភិបាលថ្ាក់ជាតិ 
ផ្្ដល់ហរិញញាប្ទាេឱ្យបាេនកចើេនលើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់
គ្្។ ការរពំឹងទុកនេះ កតរូវបាេបំនពញ សូម្ើណតនៅក្ុងតំបេ់ 
ណដលពឹងអាកស័យនលើជំេួយពើខាងនករៅ ៖ ចំណាយ 
សាធារណៈក្ុងកសរុក មាេនកចើេជាងជំេួយពើខាងនករៅ។ 

នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០៦ កករុមការងារកកមិតខ្ពស់ខាងការអប់រ ំ
សកមាប់ទាងំអស់គ្្ បាេនលើកនស្ើថា រោឋា ភិបាលគួរ 
ចំណាយចននា្ល ះពើ ៤% នៅ ៦% នេផ្លិតផ្លជាតិសរុប 
(GNP) នលើការអប់រ ំ េិងនោយណ�ក ក្ុងកកបខ័ណ្ឌ ្វកិា 
រោឋា ភិបាលវញិ ្វកិាចននា្ល ះពើ ១៥% នៅ ២០% គួរវភិ្ជេ៍ 
សកមាប់វសិ័យអប់រ។ំ 

វឌ្ឍេភ្ព នៅក្ុងការោក់អាទិភ្ពនលើវសិ័យអប់រ ំ
មាេភ្ពចកមរុះ។ នៅក្ុងសកលនលាកទាងំមូល្វកិា 
ណដលវភិ្ជេ៍សកមាប់វសិ័យអប់រ ំ គិតជាភ្គរយនេ GNP 
មាេ ៥% នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១២។ សកមាប់កបនទសណដលមាេ 
ចំណូលទាប កកមិត្វកិាជាមធ្យមមាេ ៤%។ ក្ុង 
ចំនណាម ១៤២ កបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យ មាេកបនទស 
ចំេួេ ៩៦ ចំណាយចាប់ពើ ៤% ន�ើងនៅនេ GNP នលើ 
វសិ័យអប់រ ំ(ក្ុងននាះមាេ កបនទសចំណូលទាបចំេួេ ១៤ 

នៅកុ្ងឆ្្២ំ០១២  
្វកិាណដលវភិ្ជេ ៍
សកមាប់វសិ័យ
អប់រគិំតជាភ្គ 
រយនេ GNP មាេ 
កកមិត ៥%
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

េិងកបនទសចំណូលមធ្យមកកមិតទាបចំេួេ ១៨) នហើយក្ុង 
ចំនណាមកបនទសទាងំ ៩៦ នេះ មាេកបនទសចំេួេ ៣៩ 
ចំណាយ្វកិាចាប់ពើ ៦% ន�ើងនៅនលើវសិ័យអប់រ។ំ 

ចំណាយនលើវសិ័យអប់រ ំមិេបាេតាមទាេ់កំនណើ េ 
នសដឋាកិច្ច េិងកំនណើ េនេការចុះន ម្ ះចូលនរៀេ 
ជាេិច្ចននាះនទ

កំនណើ េនសដឋាកិច្ច នៅក្ុងរយៈនពលពើឆ្្ ំ១៩៩៩ ដល់ 
២០១២ នកើតន�ើងអមជាមួយេឹងកំនណើ េពិតកបាកដនេ 
ចំណាយសាធារណៈនលើការអប់រ។ំ កំនណើ េនសដឋាកិច្ច 
នៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  ណដលជាមធ្យមមាេកកមិត 
៤,០% មាេនល្ឿេយតឺជាងកំនណើ េចំណាយសាធារណៈ 
នលើការអប់រ ំណដលជាមធ្យមមាេកកមិត ៦,១% នៅក្ុងមួយ 
ឆ្្។ំ ផ្្ុយនៅវញិ អាសុើខាងត្ូង េិងខាងលិច មាេកំនណើ េ 
នសដឋាកិច្ចកបចាឆ្ំ្ ំ ចននា្ល ះ ពើឆ្្ ំ ១៩៩៩ ដល់ ២០១២ 
ជាមធ្យម ៤,៥% ខណៈនពលណដលចំណាយសាធារណៈ
នលើវសិ័យអប់រមំាេកកមិតខ្ពស់ជាងនេះតិចតួច នពាលគឺ 
៤,៩% ក្ុងមួយឆ្្។ំ 

នៅកុ្ង្វកិាជាតិរបស់កបនទសជានកចើេ វសិ័យអប់រ ំ
មិេណមេជាអាទិភ្ពននាះនទ

នបើគិតជាភ្គរយនេចំណាយរបស់រោឋា ភិបាល ចំណាយ 
សកមាប់វសិ័យអប់រ ំមាេការណកបកបរួលតិចតួច ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ
១៩៩៩ មក។ នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១២ អកតាជាមធ្យមសកមាប់
ពិភពនលាកទាងំមូលគឺ ១៣,៧% នពាលគឺទាបជាងចំណុច 
នៅ ណដលកំណត់ពើ ១៥% ដល់ ២០%។ អាសហ្ចិសាប់ 
សាហ្រា៉ា  គឺជាតំបេ់ ណដលមាេកបនទសវភិ្ជេ៍ចំណាយ 
របស់រោឋា ភិបាល ក្ុងកកមិតនកចើេបំផុ្ត នលើវសិ័យអប់រ ំ
(១៨,៤%) បន្ាប់មក អាសុើបូព៌ា េិងបា៉ា សុើហ្ចិ 
(១៧,៥%)។ អាសុើខាងត្ូង េិងខាងលិច វភិ្ជេ៍ 
១២,៦%។ 

្វកិាអប់រណំដលវភិ្ជេ៍សកមាប់ការអប់រកំកមិតមនត្ដយ្យ
សិកសា មាេកកមិតទាប

នបើគិតជាភ្គរយនេចំណាយសាធារណៈសរុបរបស់រោឋា
ភិបាលនលើវសិ័យអប់រ ំ ចំណាយសរុបនលើការអប់រកំកមិត 
មនត្ដយ្យសិកសា មាេកបមាណជា ៤,៩% នៅក្ុងឆ្្ ំ
២០១២។ អានមរចិខាងនជើង េិងអឺរ ៉ាុបខាងលិច វភិ្ជេ៍្វកិា 

កបមាណជា ៨,៨% នេ្វកិាអប់រ ំ នលើការអប់រកំកមិត 
មនត្ដយ្យសិកសា ខណៈនពលណដលអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  
ចំណាយ ០,៣%។ 

េិន្ាការនេការផ្្ដល់ហរិញញាប្ទាេដល់ការអប់របំឋម 
សិកសាមាេការណកបកបរួលខុសគ្្ឆ្្ង យ

ចំណុចនៅអប់រ ំ នេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ េិង 
នគ្លនៅអភិវឌ្ឍេ៍សហស្សវត្សរ ៍ គូសបញ្្ផ ក់ពើភ្ពចាបំាច់ 
នដើម្ើពកងើកការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា ណដលមាេគុណភ្ព 
នោយមិេគិតន្្ល នោយនធ្ើការពកងើកការវេិិនយគនលើការ

 
អប់រកំកមិតបឋមសិកសា េិងផ្្ដល់អាទិភ្ពដល់ ្ វកិាសកមាប់ 
ការអប់របំឋមសិកសា។ នបើនទាះបើជាមាេការគូសបញ្្ផ ក់ណបប
នេះក៏នោយ ក្ុងចំនណាម ៥៦ កបនទសណដលមាេទិេ្េ័យ 
អំពើភ្គរយ នេចំណាយក្ុងកសរុករបស់រោឋា ភិបាលនលើការ 
អប់រកំកមិតបឋមសិកសា នៅក្ុងឆ្្ ំ ១៩៩៩ េិង ២០១២ 
មាេកបនទសកតឹមណត ១៦ ប៉ាុនណាណ ះ ណដលបាេបនង្ើេភ្គរយ 
នេះ។ 

នៅកុ្ងកបនទសកកើកកជានកចើេ នបៀវត្សរក៍គរូកសរូវយក 
ចំណណកធំជាងនគនេ្វកិារបស់សាលាបឋមសិកសា

នបៀវត្សរក៍គរូ ជាមធ្យមមាេចំណណក ៨២% នេចំណាយ 
ចរេ្ដសរុប សកមាប់ការអប់របំឋមសិកសា នៅក្ុងកបនទស 
ណដលមាេចំណូលទាប េិងកបនទសណដលមាេចំណូលមធ្យម
កកមិតទាប។ នៅតាមកបនទសណដលមាេចំណូលខ្ពស់ 
ជាមធ្យម អកតានេះមាេកកមិត ៦៤%។ សកមាប់កបនទស 
ជានកចើេ ភ្គរយដ៏ខ្ពស់ណបបនេះ នធ្ើឱ្យនៅសល់ធេធាេ 
តិចតួច សកមាប់ការងារនផ្្សងនទៀត ដូចជា ការបំនពញនៅ 
តាមនគ្លនៅខាងគុណភ្ព េិងកបសិទ្ធភ្ពជានដើម។ 
ការសិកសា ណដលនធ្ើន�ើងនៅឆ្្ ំ ២០០៨ សកមាប់ធនាគ្រ 
ពិភពនលាក េិងកកបខ័ណ្ឌ បនណា្ដ ះអាសេ្ឆ្្ ំ ២០០៤  
សកមាប់គំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមពនេ្លឿេ ការសនកមចការអប់រសំកមាប់ 
ទាងំអស់គ្្ ផ្្ដល់ជាអេុសាសេ៍ឱ្យមាេការវភិ្ជេ៍ចំណាយ
ចរេ្ដសកមាប់ការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា ១ ភ្គ ៣ សកមាប់ 
ចំណាយមិេណមេនបៀវត្សរ។៍ នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១២ នៅក្ុង 
កបនទស ណដលមាេចំណូលទាប េិងចំណូលមធ្យមណដលមាេ 
ទិេ្េ័យចំេួេ ៣៦ កបនទស ភ្គរយនេចំណាយ ចរេ្ដរបស់
ការអប់រកំកមិតបឋមសិកសាណដលកតរូវបាេ ចំណាយនលើ 

នៅក្ុងឆ្្ ំ 
២០១២  
កបនទសណដល 
មាេចំណូល 
ទាបចំណាយ 
នលើសិស្សកកមិត 
ឧត្ដមសិកសា១១ 
ដងនកចើេជាង 
សិស្សបឋមសិកសា
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

នសៀវនៅសិកសា េិងសមាភា របនកងៀេ េិងនរៀេ មាេចំេួេ ២%។ 
កបនទសចំេួេ ១៦ ចំណាយតិចជាង ១%។ មាេណត 
កបនទសគុយណវ ៉ាត េិងមា៉ា ឡាវ ើប៉ាុនណាណ ះ ណដលចំណាយនកៀក 
នៅេឹង ៥% ឬនកចើេជាងនេះ។ 

កបនទសភ្គនកចើេបាេបនង្ើេចំណាយនលើការអប់រ ំ
កកមិតមធ្យមសិកសា

សិស្សក្ុងចំេួេដ៏នកចើេ ណដល ្្លងភូមិសិកសានៅកកមិតមធ្យម
សិកសា ទាមទារឱ្យមាេការចំណាយធេធាេបណេថាមនទៀត។ 
ក្ុងចំនណាម ៦១ កបនទស ណដលមាេទិេ្េ័យអំពើការចំណាយ
សាធារណៈនលើការអប់រកំកមិតមធ្យមសិកសា គិតជាភ្គរយ 
នេចំណូលជាតិ នៅក្ុងឆ្្ ំ ១៩៩៩ េិង ២០១២ មាេ 
កបនទសចំេួេ ៣៨ បាេបនង្ើេចំណាយនលើការអប់រកំកមិត 
មធ្យមសិកសា។ ក្ុងចំនណាមកបនទសទាងំនេះ មាេកបនទស 

ចំេួេ ១៥ គឺជា កបនទសណដលមាេចំណូលទាប េិងចំណូល 
មធ្យមកកមិតទាប។ 

អំនពើពុករលួយបេ្ដជាឧបសគ្គ

អំនពើពុករលួយរបស់រោឋា ភិបាល កតរូវបាេរកន�ើញថាមាេ
ផ្លប៉ាះពាល់ជាអវជិ្ផមាេមកនលើសមភ្ពនេនសវាសាធារណៈ 
រមួទាងំនសវា អប់រផំ្ងណដរ។ កកបខ័ណ្ឌ ោកា នធ្ើការកត់សមា្គ ល់ 
ថា “អំនពើពុករលួយគឺជាឧបសគ្គធំមួយ ចំនពាះការនកបើកបាស់
ធេធាេកបកបនោយកបសិទ្ធភ្ព សកមាប់នសវាអប់រ ំ នហើយ
គួរនធ្ើការទប់ស្ាត់ជាបន្ាេ់”។ អង្គការសង្គមសុើវលិ 
បាេបំនពញតួនាទើយ៉ា ងសំខាេ់ នៅក្ុងការកបយុទ្ធកបឆ្ងំេឹង
អំនពើពុករលួយ។ នបើនទាះបើជាមាេការចាត់វធិាេការណបប
នេះ នៅក្ុងទសវត្សរក៍េ្លងនៅក៏នោយ អំនពើពុករលួយ 
ក្ុងវសិ័យអប់រ ំ នៅណតបេ្ដនកើតមាេ នហើយការខាតបង់ 
ភ្គនកចើេ កតរូវរា៉ា ប់រងនោយកបជាពលរដឋាកកើកក ណដលជា 

រូបភ្ពទើ ១០ ៖ ជំេួយនដើម្ើសនកមចនគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ នករៅពើការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា ពំុមាេការនកើេន�ើងន�ើយ
ជំេួយសរុប ណដលកតរូវបាេសេយាថាេឹងផ្្ដល់សកមាប់ការអប់រ ំចំេួេមធ្យមសកមាប់ ៣ ឆ្្រំកិំល ១៩៩៥-២០១២
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មនត្ដយ្យសិកសា

២០០០ ៖ នសចក្ដើកបកាសស្ដើពើនគ្លនៅ
អភិវឌ្ឍេ៍សហស្សវត្សរ ៍េិងនគ្លនៅអប់រ ំ
សកមាប់ទាងំអស់គ្្ចំេួេ ៦ បាេទទួល
ការគ្កំទពើអ្កផ្្ដល់ជំេួយ

បឋមសិកសា
បំណិេជើវតិមូលោឋា េ សកមាប់យុវជេ 

េិងមេុស្សនពញវយ័ មធ្យមសិកសា ការអប់រវំជិា្ផ ជើវៈ ការអប់រនំកកាយមធ្យមសិកសា

២០០៥ ៖ កបនទស G8 បាេសេយាថាេឹងបនង្ើេ 
កកមិតជំេួយ។ ការសេយាកតរូវបាេនធ្ើន�ើង ថាេឹង
ផ្្ដល់អាទិភ្ពដល់ការផ្្ដល់ការអប់រកំកមិតបឋម 
សិកសា នោយមិេគិតន្្ល ប៉ាុណេ្ដពំុមាេការសេយា 
ណផ្្កហរិញញាវតថាុន�ើយ

២០០២ ៖ ការបនង្ើតគំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមពនេ្លឿេ 
ការសនកមចការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្

២០០៧/៨ ៖ វបិត្ដហរិញញាវតថាុសកលវាយ
កបហ្រមកនលើកបនទស OECD

២០១១ ៖ ជំុនេការផ្្ដល់កបាក់បំនពញ 
នលើកទើ ១ សកមាប់ភ្ពជានដគូសកល
សកមាប់ការអប់រ ំ(អតើតគំេិត 
ផ្្ដួចនផ្្ដើមពនេ្លឿេការអប់រសំកមាប ់
ទាងំអស់គ្្)

សមា្គ ល់ ៖ ទិេ្េ័យមុេឆ្្ ំ២០០២ គឺជាទិេ្េ័យបងាហា ញពើជំេួយណដលបាេសេយា នោយសារណតមិេមាេទិេ្េ័យអំពើការផ្្ដល់ជំេួយ។ នោយសារណត ការន�ើងចុះេូវបរមិាណជំេួយណដលបាេសេយា 
កកាហន្េះបងាហា ញតួនលខទាងំនេះគិតជាមធ្យមសកមាប់ ៣ ឆ្្រំកិំល។
កបភព ៖ OECD-DAC (២០១៤)

ជំេួយសកមាប ់
ការអប់រថ្ំាក់ 
មូលោឋា េនៅ 
កទឹងនៅក្ុងឆ្្ ំ 
២០១០
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

នរឿយៗ មាេជនកមើសតិចតួច នៅក្ុងការនកបើកបាស់នសវាខាង
នករៅវសិ័យសាធារណៈ។ 

សមធម៌ េិងការយកចិត្ដទុកោក់ចំនពាះមេុស្សកគប់រូប 
នៅកុ្ងចំណាយអប់រ ំ

ការកគ្េ់ណតវភិ្ជេ៍ធេធាេក្ុងកសរុក បណេថាមដល់វសិ័យ 
អប់រ ំ គឺមិេកគប់កគ្េ់ននាះនទ។ ធេធាេទាងំនេះកតរូវណត 
ចំណាយឱ្យមាេសមធម៌។ នេះតកមរូវឱ្យមាេការន ្្ដ ត 

ចំណាយសាធារណៈឱ្យចំកករុម ណដលនៅឆ្្ង យបំផុ្តពើការ 
បំនពញនគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ ដូចជា កុមារកកើកក 
ជាងនគ កុមារពិការ េិងកុមាររស់នៅតាមតំបេ់ោច់កសយល 
េិងកុមារមកពើជេជាតិភ្គតិច។ ប៉ាុណេ្ដ កបនទសជានកចើេបេ្ដ
ផ្្ដល់្វកិាក្ុងចំេួេនសមើគ្្ សកមាប់កុមារម្ាក់ នោយមិេបាេ
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

ពិចារណាអំពើភ្ពខុសណប្លកគ្្រវាងសាលានរៀេ េិងតំបេ់ េិង
តកមរូវការរបស់កករុមណដលជួបការលំបាក។ 

សកមាប់កបនទសចំណូលទាបភ្គនកចើេ នហតុផ្លណដល 
គ្កំទឱ្យមាេចំណាយបណេថាមនលើការអប់រកំកមិតបឋមសិកសា 
មាេកកមិតខ្ពស់ នោយនហតុថា នេះគឺជាកកមិត ណដលកុមារ 
មកពើកគរួសារកកើកក ទំេងជាអាចចូលនរៀេបាេនកចើេបំផុ្ត។ 
ប៉ាុណេ្ដជាមធ្យម នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១២ កបនទសចំណូលទាប 
ចំណាយនលើសិស្សថ្ាក់ឧត្ដមសិកសាម្ាក់ ខ្ពស់ជាងនលើសិស្ស 
បឋមសិកសាម្ាក់ ១១ ដង ខណៈនពលណដលកបនទសចំណូល
ខ្ពស់ចំណាយណត ១,៣ ដងនកចើេជាង។ នៅក្ុងកបនទស 
ណដលមាេការរពឹំងទុកខ្ពស់ ថាេឹងផ្្ដល់ការគ្កំទដល់កបជា 
ជេកកើកក តាមរយៈចំណាយសាធារណៈ អតថាកបនយជេ៍ 
នេការអប់រ ំជាពិនសស នៅកកមិតណដលទទួលបាេភ្គនកចើេ 
នោយអ្កមាេនៅណតបេ្ដទទួលបាេនោយអ្កមាេ។ 

កគរួសារជួយនលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំកបឹងណកបងអប់ររំបស់ជាតិ 
ជាពិនសស នៅនពលណដលចំណាយរបស់រោឋា ភិបាល 
មាេកកមិតតិចតួច

បញ្ហា  នៅក្ុងកបនទសជានកចើេ មិេណមេនរឿងចំណាយ 
របស់ជាតិនលើការអប់រពំុំមាេកកមិតកគប់កគ្េ់ននាះនទ ប៉ាុណេ្ដ 
ជាបញ្ហា ណដលថា ចំណាយធំៗកតរូវរា៉ា ប់រងនោយកបជាពលរដឋា
នោយខ្លួេឯង។ ជាទូនៅ នៅនពលណដលកបនទសមួយកាេ់ 
ណតកក បេ្ុកចំណាយមកនលើកគរួសារមាេកកមិតកាេ់ណត 
ខ្ពស់។ ក្ុងចំនណាមកបនទសណដលមាេចំណូលទាប មធ្យម 
េិងខ្ពស់ ចំេួេ ៥០ នៅក្ុងតំបេ់ទាងំអស់ ណដលមាេទិេ្េ័យ 
នៅក្ុងឆ្្ណំាមួយ ក្ុងអំ�ុងពើឆ្្ ំ២០០៥ ដល់ ២០១២ 
ចំណាយរបស់កគរួសារនលើការអប់រ ំ មាេកបមាណជា ៣១% 
នេចំណាយសរុប។ ក្ុងចំនណាម ២៥ កបនទស ណដលផ្្ដល់
ហរិញញាប្ទាេដល់វសិ័យអប់រកំ្ុងកកមិតទាបបំផុ្ត កគរួសារ 
រមួចំណណក ៤២% នេចំណាយសរុប ខណៈនពលណដល 
នៅក្ុង ២៥ កបនទស ណដលផ្្ដល់ហរិញញាប្ទាេក្ុងកកមិត

 
ខ្ពស់បំផុ្ត កគរួសាររមួចំណណក ២៧%។ 

ជំេួយអភិវឌ្ឍេ៍អេ្ដរជាតិ

នកកាយឆ្្ ំ២០០០ មាេការរពឹំងទុកខ្ពស់ថា សហគមេ៍
អ្កផ្្ដល់ជំេួយេឹងបនង្ើេការគ្កំទ ណផ្្កហរិញញាវតថាុរបស់ខ្លួេ 
ដល់វសិ័យអប់រ ំ កសបតាមនគ្លបំណង ណដលកតរូវបាេោក់

នចញនៅក្ុងនគ្លនៅទាងំ ៦ នេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់ 
គ្្។ ខណៈនពលណដលជំេួយសកមាប់ការអប់រ ំថ្ាក់មូលោឋា េ 
មាេការនកើេន�ើងជាមធ្យម ៦% ក្ុងមួយឆ្្ ំ ភ្គរយនេ 
ជំេួយសកមាប់វសិ័យអប់រ ំពំុមាេការណកបកបរួលន�ើយ នពាលគឺ 
មិេណដល នលើសពើ ១០% ន�ើយ។ ផ្្ុយនៅវញិ ភ្គរយ 
នេជំេួយសរុប សកមាប់វសិ័យសុខាភិបាល បាេនកើេន�ើងពើ 
៩% ដល ់១៤%។ 

ជំេួយសរុបសកមាប់វសិ័យអប់រ ំមាេការនកើេន�ើងបេ្ដិច 
ម្ដងៗ រហូតដល់ឆ្្ ំ ២០១០ ប៉ាុណេ្ដ្យចុះចំេួេ ១០% 
(កតឹមសរុប ១,៣ ពាេ់ លាេដុលា្ល រ) ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ២០១០ 
ដល់ ២០១២។ 

ការណបងណចកជំេួយ នៅតាមកកមិតនេការអប់រ ំ

ជំេួយសកមាប់ការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ ណដលពាក់ព័េ្ធ 
ជាមួយេឹងនគ្លនៅចំេួេ ៥ ក្ុងចំនណាមនគ្លនៅទាងំ 
៦ នេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ មាេការនកើេន�ើងដល់ 
កកមិតកំពូល នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០៩ េិង ២០១០។ បន្ាប់មក 
ចននា្ល ះពើឆ្្ ំ ២០១០ េិង ២០១២ ការផ្្ដល់ជំេួយមក 
ដល់កកមិតនេះ មាេការ្យចុះចំេួេ ១៥% ឬ ៩២១ 
លាេដុលា្ល រ។ ផ្្ុយនៅវញិ ជំេួយសកមាប់ការអប់រនំកកាយ 
មធ្យមសិកសា មាេការ្យចុះ ៦%។ ជាក់ណស្ដង នៅក្ុងឆ្្ ំ
២០១២ ជំេួយសកមាប់ការអប់រនំកកាយមធ្យមសិកសា មាេ 
កកមិតខ្ពស់ជាងជំេួយសកមាប់ការអប់រកំកមិតមូលោឋា េ។ 

ហរិញញាប្ទាេពើខាងនករៅសកមាប់វសិ័យអប់រ ំ ន ្្ដ តខា្ល ងំ
នលើការអប់រនំៅកកមិតបឋមសិកសា េិងតិចតួចនលើនគ្លនៅ 
នផ្្សងនទៀតនេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្។ នបើគិតជា 
ចំណណកនេការផ្្ដល់ហរិញញាប្ទាេសរុប ដល់ការអប់រថ្ំាក់ 
មូលោឋា េ ជំេួយណដលផ្្ដល់សកមាប់បំណិេជើវតិមូលោឋា េ 
សកមាប់យុវជេ េិងមេុស្សនពញវយ័ េិងការអប់រកុំមារតូច 
មាេការ្យចុះ។ យុទ្ធសាសស្ដរបស់អ្កផ្្ដល់ជំេួយន ្្ដ តតិច
តួចនលើការ អប់រមំេុស្សនពញវយ័ ការនរៀេសូកតពើចំងាយ 
ការអប់រនំករៅកបព័េ្ធ ឬការអប់រកុំមារណដលមាេតកមរូវការ 
ពិនសស។ 

ការផ្្ដល់ជំេួយណបងណចកតាមតំបេ់

ជំេួយណដលផ្្ដល់ដល់ការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ នៅអាសហ្ចិ 
សាប់សាហ្រា៉ា  ណដលមាេកុមារនករៅសាលាជាងពាក់កណា្ដ ល

នៅក្ុងឆ្្ ំ 
២០១៣  
វសិ័យអប់រ ំ
បាេទទួល 
កតឹមណត ២%  
នេជំេួយ 
មេុស្សធម ៌
ណតប៉ាុនណាណ ះ
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

នេចំេួេកុមារនករៅ សាលាសរុបក្ុងពិភពនលាក មាេការ្យ 
ចុះ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ ២០០៩ មក។ នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០២-
២០០៤ ជាមធ្យម ជំេួយ ៤៧% នេជំេួយសរុប ណដលផ្្ដល់
ដល់ការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ កតរូវបាេវភិ្ជេ៍នៅឱ្យកបនទស
នៅអាសហ្ចិសាប់សាហ្រា៉ា  ប៉ាុណេ្ដកតឹមឆ្្ ំ ២០១០-២០១២ 
កកមិតនេការវភិ្ជេ៍មាេការ្យចុះមកនៅ ៣១%។ ភ្គ 
រយសកមាប់ការអប់រនំៅថ្ាក់មូលោឋា េ នៅអាសុើខាងត្ូង 
េិងអាសុើខាងលិច បេ្ដនៅន្រ នោយមាេការនកើេន�ើងពើ 
២១% ដល់ ២២% ប៉ាុនណាណ ះ។ 

ការផ្្ដល់ជំេួយ នដើម្ើបាេនៅដល់អ្កកក

ក្ុងនពលណដលកាលពើនដើមទសវត្សរ ៍ ១៩៩០ កបជាជេ 
កកើកក ៩៣% នេកបជាជេកកើកកសរុបក្ុងពិភពនលាក រស់នៅ 
ក្ុងកបនទសណដលមាេចំណូលទាប ពួកនគ ៧២% រស់នៅ 
ក្ុងកបនទសចំណូលមធ្យម នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១២។ បច្ចុប្េ្ 
នេះ កុមារនករៅសាលា ៥៩% កបមូលផ្្ដុ ំនៅក្ុងកបនទសណដល 
មាេចំណូលមធ្យម។ នទាះជាយ៉ា ងណាក៏នោយ កបនទស 
ណដលមាេចំណូលទាប េិងរដឋាណបកបាក់ ណដលកតរូវការជំេួយ 
សកមាប់នសវាមូលោឋា េនកចើេជាងនគ គួរណតនៅណតអាទិភ្ព 
ដណដល។ នទាះជាយ៉ា ងណាក៏នោយ ភ្គរយនេជំេួយសកមាប់ 
ការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ ណដលផ្្ដល់ដល់កបនទសចំណូលទាប 
មាេការ្យចុះពើ ៤០% ដល់ ៣៤% នៅក្ុងទសវត្សរន៍េះ។ 

ការ ្្ល ស់ប្ដូរសាថា េភ្ពជំេួយចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក

ពើមុេមក អ្កផ្្ដល់ជំេួយភ្គនកចើេ គឺបណា្ដ កបនទស 
OECD ប៉ាុណេ្ដ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០០ មក កបនទសណដលមាេ
នសដឋាកិច្ចនទើបរ ើកចនកមើេ កំពុងបនង្ើតជាផ្្លូវការេូវយេ្ដការជា
សកល សកមាប់កិច្ចសហកបតិបត្ដិការអភិវឌ្ឍេ៍ ដូចជា 
កមមវធិើ IBSA សកមាប់កាត់បេថាយភ្ពកកើកក េិងនកគ្ះ 
អត់ឃា្ល េ ជានដើម ណដលបនង្ើតន�ើងនៅក្ុងឆ្្ ំ ២០០៤ 
នោយកបនទសឥណា្ឌ  នកបសុើល េិងអាសហ្ចិខាងត្ូង 

េិងធនាគ្រអភិវឌ្ឍេ៍្មើ ណដលកតរូវបាេ បនង្ើតន�ើងនោយ 
កបនទសនកបសុើល ចិេ ឥណា្ឌ  រុស្សើ េិងអាសហ្ចិខាងត្ូង។ 

អ្កផ្្ដល់ជំេួយមិេបាេបំនពញនៅតាមការសេយារបស់ខ្លួេ 
ក្ុងការផ្្ដល់ជំេួយអប់រឱំ្យបាេកាេ់ណតមាេកបសិទ្ធភ្ព
ននាះន�ើយ

ចាប់តាងំពើមាេកកបខ័ណ្ឌ ោកាមក មាេការនប្ដជាញា ចិត្ដ 
ខាងេនយបាយខ្ពស់ជាងមុេ នដើម្ើនធ្ើការណកលំអ មិេកតឹមណត 
បរមិាណប៉ាុនណាណ ះនទ ប៉ាុណេ្ដណ្មទាងំអភិបាលកិច្ចនលើជំេួយ 
អេ្ដរជាតិនទៀតផ្ង។ នសចក្ដើកបកាសទើកករុងបា៉ា រ ើសស្ដើពើ 
កបសិទ្ធភ្ពហរិញញាប្ទាេសហកបតិបត្ដិការ នៅក្ុងឆ្្ ំ
២០០៥ គឺជាការនប្ដជាញា ចិត្ដមិេធា្ល ប់មាេកេ្លងមក នដើម្ើនធ្ើ
ការផ្្ដល់ជំេួយកាេ់ណតលក្ខណៈល្អកបនសើរជាងមុេ។ ក្ុង 
ចំនណាមចំណុចនៅទាងំ ១៣ នេកបសិទ្ធភ្ពហរិញញាប្ទាេ
សហកបតិបត្ដិការ មាេការសនកមចបាេណតចំណុចនៅអំពើ 
ការតកមឹម េិងការសកមបសកមរួលជំេួយបនច្ចកនទសណត 
ប៉ាុនណាណ ះ នបើគិតកតឹមឆ្្ ំ២០១០។ 

កង្ះរចនាសម្ព័េ្ធជំេួយសកល បង្ជាឧបសគ្គដល ់
ការសកមបសកមរួលកបកបនោយកបសិទ្ធភ្ពក្ុង 
ចំនណាមអ្កផ្្ដល់ជំេួយ

ការសកមបសកមរួលនៅកកមិតសកល េឹងផ្្ដល់លទ្ធភ្ព
ឱ្យអ្កផ្្ដល់ជំេួយដល់វសិ័យអប់រ ំ នធ្ើការវភិ្ជេ៍ជំេួយ 
នៅកណេ្លងណដលមាេ តកមរូវការខ្ពស់ជាងនគ។ ប៉ាុណេ្ដ យេ្ដការ 
សកមបសកមរួលនៅកកមិតសកល េិងកកមិតកបនទសបច្ចុប្េ្ 
ហ្ក់បើដូចជាមិេបាេជួយអ្ើនកចើេន�ើយ។ នវទិកាកកមិតខ្ពស ់
នលើកទើ ៤ ស្ដើពើកបសិទ្ធភ្ពហរិញញាប្ទាេសហកបតិបត្ដិការ 
នៅក្ុងទើកករុងប៊ូសាេ សាធារណរដឋាកូនរ ៉ា នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១១ 
បាេគូសបញ្្ផ ក់ពើការនកបើកបាស់សាថា ប័េពហុភ្គើ េិង 
មូលេិធិសកល នដើម្ើណកលំអការសកមបសកមរួល ប៉ាុណេ្ដជំេួយ 
នទ្ភ្គើភ្គនកចើេ សកមាប់ការអប់រថ្ំាក់ មូលោឋា េ នៅណតបេ្ដ 
កតរូវបាេណបងណចកតាមទើតាងំ េិងវសិ័យដណដល។

ភ្ពជានដគូសកលកាេ់ណតមាេលទ្ធភ្ពជាងមុេ  
ក្ុងការន ្្ដ តនគ្លនៅចំកបនទសណដលមាេតកមរូវការ

ភ្ពជានដគូសកលសកមាប់ការអប់រ ំ(GPE) ណដលកាល 
ពើមុេនៅថា គំេិតផ្្ដួចនផ្្ដើមពនេ្លឿេការអប់រសំកមាប់ទាងំ 
អស់គ្្ ណដលកតរូវបាេ បនង្ើតន�ើង នៅក្ុងឆ្្ ំ២០០២ អាច 



69

សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

បំនពញតួនាទើសំខាេ់ នៅក្ុងការសកមបសកមរួលជំេួយអប់រ ំ
ក្ុងពិភពនលាកទាងំមូល ប៉ាុណេ្ដកមមវធិើនេះពំុមាេការគ្កំទ 
ហរិញញាវតថាុកគប់កគ្េ់ នដើម្ើនធ្ើការងារនេះឱ្យមាេកបសិទ្ធភ្ព។ 
ផ្្ុយនៅវញិ ចំណុចខា្ល ងំ េិងសកា្ដ េុពលរបស់កមមវធិើនេះ 
ពឹងអាកស័យនលើ លទ្ធភ្ពរបស់កមមវធិើនេះ ក្ុងការន ្្ដ ត 
នគ្លនៅចំកបនទស ណដលមាេតកមរូវការ។ ជាមធ្យម ចាប់ពើ 
ឆ្្ ំ ២០១០ ដល់ ២០១២ ជំេួយ ៨១% នេជំេួយ 
សរុបរបស់ GPE កតរូវបាេផ្្ដល់ដល់កបនទសណដលមាេចំណូល
ទាប នបើនធៀបជាមួយេឹង ៤២% នេជំេួយពើគណៈកមាម ធិការ
ផ្្ដល់ជំេួយអភិវឌ្ឍេ៍របស់ OECD។ 

យុទ្ធសាសស្ដផ្្ដល់ជំេួយ ចាបំាច់កតរូវណតពកងើកនលើសពើ 
ការសនកមចឱ្យបាេេូវការចូលនរៀេ

លទ្ធផ្លនេជំេួយដល់វសិ័យអប់រ ំ ណដលនគអាចនមើល 
ន�ើញជាក់ចបាស់បំផុ្ត គឺការបនង្ើេការចូលនរៀេ ជាពិនសស 
ក្ុងការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ។ ឥទ្ធិពលណដលជំេួយបរនទស 
មាេមកនលើយុគភ្ពនយេឌ័រ មាេតិចតួច។ ប៉ាុណេ្ដ កតា្ដ  
កបឈម ណដលរារាងំនកមងកសើមិេឱ្យនៅនរៀេតាមសាលានរៀេ 
នានាពើដំបូងទើ ដូចជា បញ្ហា ពាក់ព័េ្ធេឹងភ្ពកកើកក ចំងាយ 
នៅកាេ់សាលានរៀេ ចំណាយឱកាសសកមាប់ការនៅនរៀេ 
របស់នកមងកសើ េិង ជំនេឿេខាងវប្ធម៌ - អាចនោះកសាយបាេ 
តាមរយៈការបនង្ើេកបសិទ្ធភ្ពនេការជំេួយរបស់អ្កផ្្ដល ់
ជំេួយ។ 

តួនាទើរបស់ជំេួយមេុស្សធម៌ សកមាប់វសិ័យអប់រ ំ

កសបនពលណដលសាថា េភ្ពអាសេ្អូសបនា្ល យនពលយូរ
នកើតន�ើងកាេ់ណតញឹកញាប់ជាងមុេ នៅក្ុងទសវត្សរ ៍
ចុងនកកាយនេះ វសិ័យអប់រ ំ បាេពយាយមពេ្យល់ដល់ អ្ក
ណដលនធ្ើការងារក្ុងវសិ័យជំេួយមេុស្សធម៌ថា ការវេិិនយគ 
នលើវសិ័យអប់រ ំគឺជាការសនសងា្គ ះជើវតិ។ ប៉ាុណេ្ដ ជំេួយដល់វសិ័យ
អប់របំេ្ដទទួលការយកចិត្ដទុកោក់តិចតួច នៅក្ុងកបព័េ្ធ 
ជំេួយមេុស្សធម៌ ណដលកំពុងណតខ្ះធេធាេកសាប់ផ្ងននាះ។ 
នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១២ រោឋា ភិបាល ទើភ្្ក់ងារសហកបជាជាតិ 
វសិ័យឯកជេ េិងអង្គការសង្គមសុើវលិ បាេអំពាវនាវឱ្យមាេ 
ការបនង្ើេនទ្ដងេូវភ្គរយនេជំេួយមេុស្សធម៌ សរុប 
ណដលវភិ្ជេ៍សកមាប់វសិ័យអប់រ ំ ឱ្យបាេយ៉ា ងនហ្ចណាស់ 
៤% នេមូលេិធិទាងំអស់ ណដលបាេពើការអំពាវនាវសុំជំេួយ

មេុស្សធម៌។ នបើនទាះ បើជាមាេការអំពាវនាវណបបនេះយ៉ា ង
ណាក៏នោយ នៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១៣ វសិ័យនេះទទួល 
បាេកតឹមណត ២% ប៉ាុនណាណ ះ។ 

អង្គការមិេណមេរោឋា ភិបាល ហ្ក់បើដូចជាផ្្ដល់ធេធាេ 
បាេនកចើេ សកមាប់នគ្លនៅអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ 
ណដលនគមិេសូវយកចិត្ដទុកោក់

ហរិញញាប្ទាេរបស់អង្គការមិេណមេរោឋា ភិបាល សកមាប់ 
ការអប់រកំ្ុងកបព័េ្ធ មាេការនកើេន�ើងដល់ចននា្ល ះពើ ២,៦ 
ពាេ់លាេដុលា្ល រ េិង ៥,២ ពាេ់លាេដុលា្ល រ។ អង្គការមិេណមេ
រោឋា ភិបាលបាេកា្ល យជាអ្កណដលមាេតួនាទើសំខាេ់ នៅក្ុង 
ការផ្្ដល់នសវាជាមូលោឋា េ នៅតាមកបនទសមួយចំេួេ នហើយ 
ចំណាយ របស់អង្គការមិេណមេរោឋា ភិបាលក្ុងវសិ័យអប់រ ំ
បងាហា ញថា នគ្លនៅរបស់អង្គការទាងំនេះកតរូវបាេតកមឹមកសប
ជាមួយេឹងនគ្លនៅនេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ ណដល 
កេ្លងមក មិេសូវទទួលបាេការយកចិត្ដទុកោក់ពើ 
រោឋា ភិបាល េិងអ្កផ្្ដល់ជំេួយ ដូចជា ការអប់រនំករៅកបព័េ្ធ េិង 
ការគ្ពំារ េិងអប់រកុំមារតូចជានដើម។ 

ហរិញញាប្ទាេណបប្មើ អាចមាេតួនាទើរតឹណតសំខាេ់

ហរិញញាប្ទាេណបប្មើ មាេការនកើេន�ើងយ៉ា ងគំហុ៊ក 
រហូតដល់ជាង ៥០ ពាេ់លាេដុលា្ល រ។ នៅក្ុងឆ្្ ំ២០១០ 
កករុមការងារដឹកនាខំាង ការផ្្ដល់ហរិញញាប្ទាេណបប្មើដល់ការ 
អភិវឌ្ឍ បាេផ្្ដល់អេុសាសេ៍ឱ្យមាេការបនង្ើេយេ្ដការចំេួេ 
៩ នដើម្ើបនង្ើេ្វកិាសកមាប់វសិ័យអប់រ ំ ដូចជា ពេ្ធនលើ 
កបតិបត្ដិការហរិញញាវតថាុ មូលបកតអប់រជំារូបិយប័ណណក្ុងកសរុក 
មូលេិធិវេិិនយគ មូលបកត diaspora  ការផ្្ដល់ភ្គទាេ 
នោយសម័កគចិត្ដពើ នទសេ្ដរកបនវសេ៍ជេ ការន ្្ដ ះប្ដូរបំណុល 
ការយកពេ្ធនលើកើឡា ភ្ពជានដគូរវាងវសិ័យសាធារណៈ 
េិងឯកជេ េិងការផ្្ដល់ជំេួយខ្ាតតូច។ យេ្ដការកសនដៀង 
គ្្នេះ បាេកបណមកបមូល្វកិាជាង ៧ ពាេ់លាេដុលា្ល រ  
សកមាប់ផ្្ដល់ជំេួយដល់វសិ័យសុខាភិបាល ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ
២០០២ មក ប៉ាុណេ្ដយេ្ដការណបបនេះតិចតួចប៉ាុនណាណ ះ ណដល 
កតរូវបាេនគនកបើកបាស់ នដើម្ើផ្្ដល់មូលេិធិដល់វសិ័យអប់រ។ំ 
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ សង្ខេប

អនុសាសន៍

1   បនង្ើេការន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់នលើការគ្ពំារ 
េិងអប់រកុំមារតូច

កបនទសទាងំអស់គួរនធ្ើឱ្យការអប់រកំកមិតមនត្ដយ្យសិកសា
យ៉ា ងនហ្ចណាស់ឱ្យបាេ ១ ឆ្្ ំកា្ល យជាការអប់រតំាមណបប 
ចាប់បង្ខំតាមចបាប់ នៅក្ុងវដ្ដនេការអប់រថ្ំាក់មូលោឋា េ 
នហើយរោឋា ភិបាលគួរផ្្ដល់េូវធេធាេណដលចាបំាច់ សកមាប់ 
ការងារនេះ។ 

នៅកុ្ងករណើ ណដល្វកិារបស់រោឋា ភិបាល មិេអាចពកងើក
នសវាសកមាប់ទាងំអស់គ្្បាេននាះនទ រោឋា ភិបាលគួរន ្្ដ ត 
នគ្លនៅនលើកករុមកបជាជេណដលជួបការលំបាកជាងនគ។ 

គួរមាេការផ្្ដល់ការគ្កំទដល់កមមវធិើអប់រកុំមារតូចនករៅ 
កបព័េ្ធ េិងតាមសហគមេ៍ នៅក្ុងករណើ ណដលពិបាកេឹង

 
អេុវត្ដកមមវធិើអប់រកំ្ុងកបព័េ្ធ។ 

ការគ្ពំារ េិងការបនកងៀេ គួរណតមាេគុណភ្ពល្អ  
នហើយបុគ្គលិកគួរទទួលបាេការបណ្ដុ ះបណា្ដ ល នដើម្ើនភ្ញា ច 
ការទទួលបាេចំនណះដឹងរបស់កុមារតូច េិងផ្្ដល់ឱ្យពួកនគ
េូវការគ្កំទណផ្្កចិត្ដសង្គម។ 

កបនទសនានាគួរខិតខំទាក់ទាញអ្កផ្្ដល់ការណ្ទា ំ េិង 
កគរូបនកងៀេណដលមាេសមតថាភ្ពឱ្យបាេកាេ់ណតនកចើេនាក់ណ្ម
នទៀត តាមរយៈការបនង្ើេឋាេៈ េិងនបៀវត្សររ៍បស់ពួកនគ 
ឱ្យនសមើេឹងកគរូបឋមសិកសា។ 

2   នធ្ើអ្ើៗកគប់ណបបយ៉ា ង នដើម្ើផ្្ដល់លទ្ធភ្ពឱ្យកុមារ 
កគប់រូបអាចនរៀេចប់បឋមសិកសា

រោឋា ភិបាលចាបំាច់កតរូវណតបង្ើតេូវកមមវធិើនផ្្រកបាក់ ណដល 
មាេលក្ខណៈកបាកដេិយម ជាមួយេឹងការោក់លក្ខខណ្ឌ  

ងាយៗ េិងន ្្ដ តចំនគ្លនៅ នដើម្ើជួយដល់កគរួសារកកើកក 
ក្ុងការរា៉ា ប់រងចំណាយសកមាប់ការនរៀេសូកត ដូចជា ការបង់ 
ន្្លនករៅផ្្លូវការ ឯកសណាឋា េ េិងការនធ្ើដំនណើ រជានដើម។ 

នដើម្ើបនង្ើេការចូលរមួរបស់សាលានរៀេ េិងកាត់បេថាយ
ការនបាះបង់នចាលការសិកសា រោឋា ភិបាលគួរអេុវត្ដកមមវធិើអេ្ដរ
វសិ័យ នៅក្ុងវសិ័យនានា ដូចជា សុខភ្ព េិងអាហ្រូបតថាមភា 
ជានដើម ក៏ដូចជានធ្ើការវេិិនយគនលើនហោឋា រចនាសម្ព័េ្ធផ្្លូវ 
្្ល់ ទឹក េិងអគ្គិសេើជានដើម។ 

រោឋា ភិបាលគួរនរៀបចំេូវណផ្េការបកមរុង នដើម្ើន្្លើយតប
នៅេឹងតកមរូវការអប់ររំបស់កុមារ ណដលកំពុងសថាិតនៅក្ុង 
សាថា េភ្ពអាសេ្ េិងក្ុងតំបេ់ណដលមាេជនមា្ល ះកបោប់ 
អាវុធ។ 

3   បនង្ើេការទទួលបាេជំនាញការងារ េិងបំណិេ 
ជើវតិដល់យុវជេ េិងមេុស្សនពញវយ័

រោឋា ភិបាលចាបំាច់កតរូវណតធានាយ៉ា ងណាឱ្យយុវជេកគប់រូប 
ជាពិនសស យុវជេណដលមាេឱកាសតិចតួចជាងនគ ទទួល 
បាេជំនាញមូលោឋា េ តាមរយៈការទទួលបាេជាសកលេូវ 
ការអប់រកំកមិតមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ ណដលផ្្ដល់នោយ 
មិេគិតន្្ល េិងកតរូវបាេកំណត់នោយចបាប់។ 

នោយមាេការទទួលសា្គ ល់ថា ការនរៀេបនណ្ដើ រ នធ្ើការ 
បនណ្ដើ រ េឹងនធ្ើឱ្យប៉ាះពាល់ដល់ឱកាសរបស់កុមារ នដើម្ើ 
ទទួលបាេជំនាញជាមូលោឋា េ កបនទសទាងំអស់គួរផ្្ដល់ 
សចា្ច ប័េ កបកាសឱ្យអេុវត្ដ េិងអេុវត្ដអេុសញ្ញា នលខ ១៣៨ 
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

របស់អង្គការអេ្ដរជាតិខាងការងារ ណដលកំណត់អាយុអប្ 
បរមា សកមាប់ការទទួលយកឱ្យចូលនធ្ើការ។ 

អ្កតាក់ណតងនគ្លេនយបាយគួរនធ្ើការកំណត់ េិងផ្្ដល ់
អាទិភ្ពដល់ជំនាញ ណដលកតរូវទទួលបាេនៅចុងដំណាក់ 
កាលេើមួយៗនេការអប់រកំ្ុងកបព័េ្ធ។ 

រោឋា ភិបាលគួរវាស់ណវង នដើម្ើឱ្យដឹងថានតើការអប់រ ំ ឬការ 
បណ្ដុ ះបណា្ដ លកបនភទណាមួយ ដូចជា កមមវធិើបណ្ដុ ះ 
បណា្ដ លនពលកំពុងនធ្ើការជាក់ណស្ដង េិងកមមវធិើហតថាការ 
ជានដើម ណដលមាេកបសិទ្ធភ្ព េិងមាេសមធម៌បំផុ្ត 
សកមាប់ការទទួលបាេជំនាញ។ 

នដើម្ើន្្លើយតបនៅេឹងនសចក្ដើកតរូវការរបស់មេុស្សនពញវយ័ 
ណដលមាេកកមិតវប្ធម៌ទាប រោឋា ភិបាលគួរពកងើកឱកាសឱ្យ
មេុស្សនពញវយ័ អាចបេ្ដការអប់ររំបស់ខ្លួេនទៀតបាេ។ 

4   បង្លក្ខណៈឱ្យមេុស្សនពញវយ័ទាងំអស់អាច 
សនកមចបាេសិទ្ធិរបស់ខ្លួេ ក្ុងការទទួលបាេ

 
ចំនណះដឹងអក្ខរកមម េិងនលខេពេ្ធ

នគ្លេនយបាយ េិងយុទ្ធសាសស្ដអក្ខរកមម គួរភ្្ផ ប់ទំនាក់
ទំេងនគ្លេនយបាយអភិវឌ្ឍេ៍ ណដលមាេកសាប់ ជាមួយ 
េឹងតកមរូវការរបស់ សហគមេ៍ ដូចជា តកមរូវការខាងសុខភ្ព 
ការអភិវឌ្ឍសហគមេ៍ េវាេុវត្ដេ៍ខាងកសិកមម េិងការចូល 
រមួយ៉ា ងសកមមរបស់កបជាពលរដឋា។ 

ការនកបើកបាស់ទូរស័ព្នដ េិងបនច្ចកវទិយា ICT  នផ្្សងនទៀត 
នដើម្ើទទួលបាេ េិងរកសាចំនណះដឹងអក្ខរកមម គួរទទួលបាេ 
ការគ្កំទ តាមរយៈភ្ពជានដគូរវាងរោឋា ភិបាល េិងវសិ័យ 
ឯកជេ។ 

កបនទសនានាគួរពកងឹងកមមវធិើអក្ខរកមមរបស់ខ្លួេ តាមរយៈ 
ការកំណត់ពើកកមិតជំនាញ ណដលមេុស្សនពញវយ័កតរូវទទួល 

បាេ េិងតាមរយៈការវាស់ណវង េិងពិេិត្យតាមោេនលើការ 
ចូលរមួ េិងលទ្ធផ្លណដលសនកមចបាេ។ 

5   ្ ្ល ស់ប្ដូរការន ្្ដ តការយកចិត្ដទុកោក់ពើយុគភ្ព
នយេឌ័រ នៅសមភ្ពនយេឌ័រ

នដើម្ើនធ្ើឱ្យបរយិកាសនរៀេសូកតកាេ់ណតមាេសមធម ៌
នគចាបំាច់កតរូវណតនកបើកបាស់ធេធាេឱ្យចំនគ្លនៅ នដើម្ើ 
ធានាយ៉ា ងណាឱ្យមាេសមាភា របនកងៀេ េិងសមាភា ររូបវេ័្ដទឹក 
េិងអនាម័យកគប់កគ្េ់។ 

រោឋា ភិបាលចាបំាច់កតរូវណតធានាយ៉ា ងណាឱ្យកមមវធិើបណ្ដុ ះ
បណា្ដ ល េិងវកិកឹតការ មាេោក់បញ្ចូ លយុទ្ធសាសស្ដនយេឌ័រ 
សកមាប់ឱ្យកគរូនកបើកបាស់ នៅកុ្ងគរុនកាសល្យ េិងការកគប់កគង
ថ្ាក់នរៀេរបស់ខ្លួេ។ ការនរៀបចំកមមវធិើទាងំនេះចាបំាច់កតរូវណត 
នធ្ើន�ើងឱ្យបាេកបរុងកបយត័្ នោយកតរូវគិតពិចារណាពើ 
វសិមភ្ពនយេឌ័រ ណដលកំពុងនកើតមាេន�ើងនៅក្ុងបរបិទ
មូលោឋា េ។

កមមវធិើសិកសាកតរូវណតន្្លើយតបចំនពាះនយេឌ័រ េិងមាេោក់
បញ្ចូ លការបនកងៀេអំពើសុខភ្ពបេ្ដពូជ េិងផ្្លូវនភទ។ 

6  វេិិនយគនលើគុណភ្ពនេការអប់រ ំ

រោឋា ភិបាលចាបំាច់កតរូវនធ្ើការវេិិនយគឱ្យបាេនកចើេនលើ
ការផ្្ដល់ការអប់រ ំណដលមាេគុណភ្ពល្អ។ នគ្លេនយបាយ 
ណដលនលើកកម្ពស់ វជិា្ផ ជើវៈ េិងបនង្ើេការនលើកទឹកចិត្ដដល់កគរូ 
គួរចាត់ទុកជានគ្លេនយបាយអាទិភ្ព។ គួរមាេការ 
ពិចារណាឱ្យបាេល្អិតល្អេ់នលើហ្េិភ័យ ណដលពាក់ព័េ្ធជាមួយ
េឹងការនកជើសនរ ើសកគរូកិច្ចសេយា។ 

កគរូគួរទទួលបាេការគ្កំទ ជាមួយេឹងកមមវធិើសិកសា 
ណដលពាក់ព័េ្ធ េិងមាេលក្ខណៈរមួបញ្ចូ លគ្្ នដើម្ើនធ្ើឱ្យការ
នរៀេសូកតរបស់សិស្ស កាេ់ណតមាេភ្ពល្អកបនសើរមួយកកមិត 
ទាប ជាពិនសស ផ្្ដល់លទ្ធភ្ពឱ្យសិស្សនរៀេនខសាយអាចនរៀេ
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ទាេ់នគ។ ធេធាេនរៀេសូកតសមកសបកគប់ កគ្េ់ ជាពិនសស 
នសៀវនៅសិកសា ចាបំាច់កតរូវណតផ្្ដល់ដល់សិស្សឱ្យបាេកគប់រូប។ 

ណបបណផ្េនេការបនកងៀេ េិងវធិើសាសស្ដបនកងៀេ ចាបំាច ់
កតរូវណតន្្លើយតបឱ្យបាេកាេ់ណតកបនសើរនៅេឹងបរបិទវប្ធម៌ 
េិងបរបិទក្ុងថ្ាក់នរៀេ។ នៅក្ុងសង្គមពហុភ្សា នគ្ល 

េនយបាយភ្សាក្ុងការអប់រ ំ មាេសារៈសំខាេ់ជាពិនសស 
សកមាប់ឱ្យការនរៀេសូកតកាេ់ណតមាេកបសិទ្ធភ្ព។

កបព័េ្ធអភិបាលកិច្ច គួរោក់បញ្ចូ លការនរៀបចំសាថា ប័េ 
ណដលមាេភ្ពរងឹមា ំជាមួយេឹងការនប្ដជាញា ចិត្ដ នដើម្ើសនកមច 
ឱ្យបាេេូវសមធម៌។ 

រោឋា ភិបាលគួរអេុវត្ដនគ្លេនយបាយ នដើម្ើពកងាយ 
កគរូឱ្យបាេសមកសប នៅតំបេ់ណដលខ្ះកគរូ។ 
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សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 

នពលនវលាកគប់កគ្េ់ េិងមាេគុណភ្ព ក្ុងសាលានរៀេ 
នដើម្ើឱ្យកគរូ េិងសិស្សចូលរមួឱ្យបាេសកមម នៅក្ុងសកមម 
ភ្ពនរៀេសូកត មាេសារៈសំខាេ់យ៉ា ងខា្ល ងំ។ 

កបនទសទាងំឡាយគួរពកងឹងសមតថាភ្ពរបស់ខ្លួេ ក្ុង 
ការវាយតនម្លនលើការនរៀេសូកត នដើម្ើ្ ្លុះបញ្្ច ងំពើអាទិភ្ព
នៅថ្ាក់ជាតិ េិងផ្្ដល់ការគ្កំទដល់កិច្ចខិតខំកបឹងណកបង 
នដើម្ើធានាឱ្យការផ្្ដល់ការអប់រ ំ កបកបនោយគុណភ្ព 
កបសិទ្ធភ្ពបនកងៀេ េិងការនរៀេសូកត កបកបសមធម៌ 
តាមមុខវជិា្ផ នានា។

7   បនង្ើេហរិញញាប្ទាេសកមាប់ការអប់រ ំេិងន ្្ដ តការ
ផ្្ដល់ធេធាេឱ្យចំកករុមណដលជួបការលំបាកបំផុ្ត

រោឋា ភិបាលគួរនធ្ើការនកៀងគរធេធាេក្ុងកសរុកបណេថាមនទៀត 
នដើម្ើធានាយ៉ា ងណាឱ្យកកបខ័ណ្ឌ អប់រនំកកាយឆ្្ ំ ២០១៥ 
ទទួលបាេហរិញញាប្ទាេពើកបភពណដលមាេេិរេ្ដរភ្ព។ 
កបនទសណដលមាេចំណូលទាប េិងចំណូលមធ្យមកកមិត 
ទាប កតរូវចំណាយ្វកិានសមើេឹង ៣,៤% នេ GDP របស់ខ្លួេ 
នលើការអប់រកំកមិតមនត្ដយ្យសិកសាបឋមសិកសា េិងមធ្យម 
សិកសាបឋមភូមិ ឬ ៥,៤% នេ GDP សកមាប់ការអប់រ ំ
នៅកគប់កកមិតទាងំអស់។ 

ចាបំាច់កតរូវណតមាេការវភិ្ជេ៍ធេធាេសកមាប់ការអប់រ ំ
សាធារណសារជា្មើ នដើម្ើឱ្យមាេការផ្្ដល់ធេធាេទាងំនេះ
ដល់ការអប់រកំកមិតមនត្ដយ្យសិកសា ការអប់រនំករៅកបព័េ្ធ េិង 
អក្ខរកមមមេុស្សនពញវយ័ នដើម្ើជាកបនយជេ៍ដល់កករុមណដល
គ្ម េឱកាស។ អ្កផ្្ដល់ជំេួយគួរបនង្ើេជំេួយរបស់ខ្លួេឱ្យ 
បាេនកចើេ សកមាប់វសិ័យអប់រ ំ េិងធានាយ៉ា ងណាឱ្យមាេ
ការនកបើកបាស់ធេធាេទាងំនេះឱ្យចំនគ្លនៅជាងមុេ។ ការ 
សកមបសកមរួល ការងារអភិវឌ្ឍេ៍សកល េិងជំេួយមេុស្ស 
ធម៌ មិេកតរូវទុកនចាលកបនទស ណដលកតរូវការការគ្កំទជាងនគ
ននាះនទ។ 

នោយសារណត្វកិានៅខ្ះកបមាណជា ២២ ពាេ់លាេ 
ដុលា្ល រនទៀត អ្កផ្្ដល់ជំេួយចាបំាច់កតរូវបនង្ើេបរមិាណនេ 
ជំេួយរបស់ខ្លួេដល់ការអប់រកំកមិតមនត្ដយ្យសិកសាបឋមសិកសា 
េិងមធ្យមសិកសាបឋមភូមិ ក្ុងកបនទសចំណូលទាប េិង 

កបនទសចំណូលមធ្យមកកមិតទាប ឱ្យបាេយ៉ា ងនហ្ចណាស ់
៤ ដង។ 

ការវេិិនយគនលើឧបករណ៍វភិ្គ ណដលនធ្ើការតាមោេ 
រាល់ធេធាេ នកបើកបាស់នៅក្ុងវសិ័យអប់រ ំ េឹងជួយដល់ 
រោឋា ភិបាល េិងអ្កផ្្ដល់ជំេួយ នធ្ើការវាយតនម្លកាេ់ណតកបនសើរ
នលើរនបៀបណដលកករុមណដលមាេចំណូលនផ្្សងៗគ្្ ទទួលបាេ 
កបនយជេ៍ពើចំណាយផ្្លូវការ េិងធានាយ៉ា ងណាមិេឱ្យ 
កុមារកកើកកជាងនគ នៅនកកាយនគននាះន�ើយ។ 

8  សកមរួចការយកចិត្ដទុកោក់នលើសមធម៌

នដើម្ើនោះកសាយបញ្ហា សមធម៌ ដំបូងបំផុ្ត រោឋា ភិបាល
ចាបំាច់កតរូវនធ្ើការ ្្ល ស់ប្ដូររនបៀប ណដលរោឋា ភិបាលនកបើកបាស់ 
ព័ត៌មាេ នដើម្ើនកគ្ងនរៀបចំអេ្ដរាគមេ៍អប់ររំបស់ខ្លួេ។ 

រោឋា ភិបាលគួរផ្្ដល់អាទិភ្ពដល់ការនកបើកបាស់ទិេ្េ័យ 
ណដលកតរូវបាេណបងណចកលំអិត ទទួលបាេពើការអនង្តតាម 
សាលានរៀេ កគរួសារ េិងទើផ្សារការងារ នដើម្ើណកលំអ 
ណផ្េការអប់ររំបស់ខ្លួេ េិងន ្្ដ តធេធាេឱ្យចំអ្កណដលមាេ
តកមរូវការនកចើេជាងនគ។ 

9   នោះកសាយបញ្ហា កង្ះទិេ្េ័យធ្ងេ់ធ្ងរ នដើម្ើឱ្យ 
ការពិេិត្យតាមោេកាេ់ណតមាេលក្ខណៈ 
ល្អកបនសើរមួយកកមិតនទៀត

ការណកលំអមូលោឋា េចំនណះដឹងនេកបព័េ្ធអប់រជំាតិ មាេ 
សារៈសំខាេ់យ៉ា ងខា្ល ងំ នដើម្ើបំបិទគមា្ល តធ្ងេ់ធ្ងរខាង 
ទិេ្េ័យ ពាក់ព័េ្ធេឹងបញ្ហា នានា ចាប់ពើគុណភ្ព រហូតដល់ 
ជំនាញអក្ខរកមម េិងទិេ្េ័យពាក់ព័េ្ធេឹងហរិញញាប្ទាេ។  
នដើម្ើនោះកសាយបញ្ហា នេះ ទាមទារឱ្យមាេការបនង្ើត 
ស្ដង់ោរមួការកសាងសមតថាភ្ព េិងការសកមបសកមរួល 
ទិេ្េ័យ។ 

ចាបំាច់កតរូវមាេការសហការឱ្យបាេជិតស្ិទបណេថាមនទៀត 
នដើម្ើនធ្ើការពិេិត្យតាមោេវឌ្ឍេភ្ពនេការនរៀេសូកត 
នៅក្ុងរយៈនពលមួយ េិងវឌ្ឍេភ្ព ណដលសនកមចបាេតាម 
កបនទសនានា ណផ្្អកនៅតាមរង្ាស់ ណដលនគអាចភ្្ផ ប់ទំនាក ់
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របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសកលលលើការអប់រសំម្រាប់ទាងំអស់គ្នា  ២០១៥ 
សង្ខេប

ទំេងជាមួយេឹងការវាយតនម្លថ្ាក់ជាតិនលើការនរៀេសូកត 
មុខវជិា្ផ នានា។ 

រោឋា ភិបាលគួរបនង្ើតកកបខ័ណ្ឌ ពិេិត្យតាមោេ នដើម្ើ 
កបមូលទិេ្េ័យលំអិតអំពើសាថា េភ្ពនេការអប់ររំបស់កករុមកបជា
ជេនផ្្សងៗ។ 

ភ្ពអាចរកបាេ ភ្ពអាចនជឿទុកចិត្ដបាេ េិងលទ្ធភ្ព
នកបៀបនធៀបគ្្បាេនេទិេ្េ័យអក្ខរកមម គួរពកងើកបណេថាមនទៀត 
នដើម្ើណកលំអការនរៀបចំណផ្េការ េិងការតាក់ណតងនគ្ល 
េនយបាយ។ 

ជាមួយេឹងការបញ្ចប់អណត្ដិនេរបាយការណ៍ពិេិត្យតាម
ោេជាសកលនេះ  របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេជាសកល 
នោយឯករាជ្យនលើវសិ័យអប់រ ំចាបំាច់កតរូវណតបេ្ដមាេនទៀត។ 

10   នោះកសាយបញ្ហា កបឈមនៅក្ុងការសកមបសកមរួល 
នដើម្ើបេ្ដរកសាការគ្កំទេនយបាយកកមិតខ្ពស់ 
សកមាប់វសិ័យអប់រ ំ

យុទ្ធសាសស្ដ សកមាប់អេុវត្ដនគ្លេនយបាយអប់រ ំ 
ចាបំាច់កតរូវណតមាេលក្ខណៈរងឹមាខំាងបនច្ចកនទស េិងមាេ 
ភ្ពទាក់ទាញខាងេនយបាយ។ យុទ្ធសាសស្ដទាងំនេះ  

ចាបំាច់កតរូវណតមាេនគ្លនៅចបាស់លាស់ េិងតកមរូវឱ្យមាេ
សមតថាភ្ពខាងយុទ្ធសាសស្ដ េិងបនច្ចកនទសជាក់លាក់។  
យុទ្ធសាសស្ដទាងំនេះគួរទទួលបាេហរិញញាប្ទាេពើកបភពរមួ 
េិងមាេការវាយតនម្លជានទៀងទាត់ ជាមួយេឹងការគ្កំទ 
េនយបាយចបាស់លាស់ េិងមាេការគ្កំទពើសាថា ប័េ 
ណដលមាេឥទ្ធិពល។ 

ចាបំាច់កតរូវណតមាេយេ្ដការគណនេយ្យភ្ពចបាស់លាស់ 
នដើម្ើទាមទារឱ្យរោឋា ភិបាល េិងអ្កផ្្ដល់ជំេួយមាេ 
គណនេយ្យភ្ព កបសិេនបើរោឋា ភិបាល េិងអ្កផ្្ដល់ជំេួយ 
មិេបាេសនកមចតាមចំណុចនៅ ឬខកខាេមិេបាេបំនពញ
នៅតាមការសេយារបស់ខ្លួេ។ 

ការអប់រ ំគឺជាកូេនសារ នដើម្ើសនកមចនគ្លនៅភ្គនកចើេ 
នៅក្ុងរនបៀបវារៈអភិវឌ្ឍេ៍នកកាយឆ្្ ំ២០១៥ នចញពើន ្្ដ ត
នលើការនកបើកបាស់កបកបនោយេិរេ្ដរភ្ព នៅជាការន ្្ដ ត 
នលើសុខភ្ព េិងសង្គមណដលមាេសុខសេ្ដិភ្ព។ គួរមាេ 
ការនរៀបចំកមមវធិើ េិងអភិកកមនកបើកបាស់ក្ុងវសិ័យអប់រសំារ
ជា្មើ នដើម្ើសនកមចនគ្លនៅទាងំនេះ។ 
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កំណណទើ ១២ នេរបាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនលើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្  - ណដលនរៀបចំន�ើងកសបនពលេឹងកាលបរនិច្ឆទ 
កំណត់ឆ្្ ំ២០១៥ សកមាប់នគ្លនៅទាងំ ៦ ណដលកតរូវបាេោក់នចញនៅក្ុងនវទិកាអប់រពិំភពនលាក នៅទើកករុងោកា កបនទសនសនណហ្្គ ល់ 
កាលពើឆ្្ ំ ២០០០ នធ្ើការពិពណ៌នាកគប់កជរុងនកជាយ នោយមាេការពិចារណាល្អិតល្អេ់អំពើវឌ្ឍេភ្ព ណដលសនកមចបាេក្ុងសកលនលាក 
ទាងំមូល។ កសបនពលណដលសហគមេ៍អេ្ដរជាតិនកតៀមខ្លួេ សកមាប់រនបៀបវារៈ្មើខាងការអភិវឌ្ឍ េិងការអប់រ ំ  របាយការណ៍នេះនធ្ើការបូក

 
សរុបសមិទ្ធផ្ល ណដលសនកមចបាេកេ្លងមក េិងនធ្ើការ្្លុះបញ្្ច ងំពើបញ្ហា កបឈម ណដលអាចនកើតមាេន�ើងនានពលអនាគត។ 

មាេសញ្ញា ជានកចើេ ណដលបងាហា ញពើភ្ពនជឿេនលឿេគួរឱ្យកត់សមា្គ ល់។ ការ្េនៅសនកមចសកលកមមនេការអប់របំឋមសិកសា នធ្ើន�ើង 
ក្ុងនល្ឿេយ៉ា ងនលឿេ គមា្ល តនយេឌ័រកតរូវបាេកាត់បេថាយ នៅក្ុងកបនទសជានកចើេ នហើយរោឋា ភិបាលកំពុងណតបនង្ើេការន ្្ដ តការយកចិត្ដទុក
ោក់របស់ខ្លួេនលើការធានាយ៉ា ងណាឱ្យកុមារទទួលបាេការអប់រ ំ ណដលមាេគុណភ្ពល្អ។ ប៉ាុណេ្ដ នបើនទាះបើជាមាេកិច្ចខិតខំកបឹងណកបងទាងំ

 នេះក៏នោយ ពិភពនលាកទាងំមូលខកខាេមិេបាេសនកមចនៅតាមការនប្ដជាញា ចិត្ដជារមួរបស់ខ្លួេ ចំនពាះការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្។ កុមារ 
េិងនកមងជំទង់រាប់លាេនាក់ បេ្ដនៅនករៅសាលានរៀេ នហើយកបជាពលរដឋាកកើកកជាងនគ េិងជួបការលំបាកជាងនគ គឺជាអ្កណដលកតរូវទទួល 
រងផ្លប៉ាះពាល់ នោយសារណតបរាជ័យ ក្ុងការសនកមចចំណុចនៅនេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្។ 

របាយការណ៍នកកាមចំណងនជើង ការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ ២០០០-២០១៥ ៖ សមិទ្ធផ្ល េិងបញ្ហា កបឈមនេះ នធ្ើការវាយតនម្លកគប់កជរុង 
នកជាយនលើវឌ្ឍេភ្ពនៅកកមិតកបនទស ក្ុងការ្េនៅសនកមចនគ្លនៅនេការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ េិងរនំលចឱ្យន�ើញពើការងារ 
ណដលនៅនសសសល់។ របាយការណ៍នេះរនំលចពើនគ្លេនយបាយណដលមាេកបសិទ្ធភ្ព េិងនលើកន�ើងេូវអេុសាសេ៍ សកមាប់នធ្ើការ 
ពិេិត្យតាមោេ េិងវាយតនម្លចំណុចនៅអប់រ ំនកកាយឆ្្ ំ២០១៥។ របាយការណ៍នេះក៏ផ្្ដល់ឱ្យអ្កតាក់ណតងនគ្លេនយបាយេូវកបភពអាចនជឿ 
ជាក់បាេ សកមាប់យកនៅនធ្ើការតស៊ូមតិ នដើម្ើឱ្យការអប់រកំា្ល យជាសសរកគឹះនេរនបៀបវារៈអភិវឌ្ឍេ៍សកល នកកាយឆ្្ ំ២០១៥។ 

របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេសកលនលើការអប់រសំកមាប់ទាងំអស់គ្្ គឺជាឯកសារនបាះពុម្ពផ្សាយ ណដលអ្កេិពេ្ធផ្្ដល់មតិនយបល់នោយ 
ឯករាជ្យ ឈរនលើភស្ដុតាងនផ្្សងៗ ណដលរោឋា ភិបាល អ្កសិកសាកសាវកជាវ អ្កឯកនទសខាងការអប់រ ំ េិងការអភិវឌ្ឍកបព័េ្ធផ្្សព្ផ្សាយ

  េិងសិស្ស េិស្សតិអាចយកនៅនកបើកបាស់ជាឧបករណ៍ចាបំាច់មួយ។ របាយការណ៍នេះបាេនធ្ើការវាយតនម្លនលើវឌ្ឍេភ្ពក្ុងវសិ័យអប់រ ំ
នៅក្ុង ២០០ កបនទស េិងណដេដើ នស្ើរណតនរៀងរាល់ឆ្្ ំចាប់តាងំពើឆ្្ ំ២០០២ មក។ ការងារនេះេឹងបេ្ដមាេនទៀត នៅក្ុងរយៈនពលនេការអេុវត្ដ

 រនបៀបវារៈ អភិវឌ្ឍេ៍កបកបនោយចើរភ្ព នកកាយឆ្្ ំ២០១៥ ណដលនពាលននាះនៅថា របាយការណ៍ពិេិត្យតាមោេជាសកលនលើការអប់រ។ំ 

ការអប់រសំម្រាប់ទាងំអសគ់្នា  ២០០០-២០១៥ ៖
សមិទ្ធផល និងបញ្ហា ម្បឈម

កំណណទកមង់មួយ ក្ុងចំនណាមកំណណទកមង់ធំៗ ចាប់តាងំពើឆ្្ ំ
២០០០ មក គឺនគ្លេនយបាយ ណដលតកមរូវឱ្យកុមារកគប់រូបកតរូវ 
ណតនៅសាលានរៀេ។ កំណណទកមង់នេះបាេជួយឱ្យមេុស្សកគប ់
រូបភ្លក់រសជាតិផ្លណដលទទួលពើការអប់រ។ំ កំណណទកមង់នេះ 
បាេប្លេ់កមា្ល ងំពលកមមពើកសិករ ប៉ាុណេ្ដបាេផ្្ដល់ឱ្យពួកនគវញិេូវ 
កគ្ប់ពូជ សកមាប់នលើកកម្ពស់ជើវភ្ពរស់នៅនានពលអនាគត។ 

- Sonam កគរូ នៅកបនទសប៊ូតាេ

មាតាបិតា ណដលជួបេឹងការលំបាក នោយមិេនចះសរនសរអក្សរ 
មិេនចះនកបើទូរស័ព្នដ ឬមា៉ា សុើេ ATMs នធ្ើអ្ើៗកគប់ណបបយ៉ា ង  
នដើម្ើផ្្ដល់ឱ្យកូេៗរបស់ពួកនគេូវការអប់រ ំ នដើម្ើកំុឱ្យពួកនគកតរូវ
បាត់បង់ឱកាស នោយសារណតមិេនចះអក្សរ។ 

- Omovigho Rani Ebireri 
សកលវទិយាល័យ Maiduguri កបនទសេើនហ្សរ ើយ៉ា

ឈប់នរៀេ នោយសារណតអ្ើណដលបង្ន�ើងនោយកករុមឧទ្ាម។ ពួកនគបាេ 
បំ ្្ល ញសាលានរៀេរបស់នយើង នយើងណលងអាចនៅនរៀេនទៀត។ ពួកនគ 
មិេចូលចិត្ដរនបៀបនស្លៀកពាក់របស់នកមងកសើមួយចំេួេ។ ពួកនគណកសក 
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