


រូបភពគំរបមុខ

សិស ពូែកជនរទីងំ៥រូប ែដល្របឡងជប់សញញ ប័្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិឆន ២ំ០១៤។ 
មនសិស ១១នក់ទទួល បននិេទទស A កនុងេនះ មនសិស ្រសីចំនួន៥នក់៖

អិត ្រសីេព (១៨ឆន )ំ អិត ្រសីេព (១៨ឆន )ំ មកពីេខត្ដកំពង់ចម សព្វៃថងនងកំពុងសិក េនសកលវទិយល័យ 
វទិយ ្រស្ដសុខភិបល ។ េទៃថងអនគត នងចង់ក្ល យជេវជជបណ្ឌិ ត េដីមបជួីយពយបល 
ដល់សមជិក្រគួ ររបស់ នង និង្របជជន្រគប់រូបផងែដរ ។

សមបត្ដិ វបុិលរត័ន (១៨ឆន )ំ សមបត្ដិ វបុិលរត័ន (១៨ឆន )ំ មកពីទី្រកុងភនំេពញ នឹងបន្ដករសិក ែផនក ថ បតយកមម េនវទិយ
ថ នបេចចកវទិយកមពុជ ។ នងដឹងថ ្រស្ដមិីនចប់ រមមណ៍េលីមុខជំនញេនះេទ បុ៉ែន្ដ 
ថ បតយករ ជក្ដីសុបិនរបស់នង ។

ចន ់កិតយភ ៉  (១៧ឆន )ំ ចន ់កិតយភ ៉  (១៧ឆន )ំ មកពីេខត្ដកំពង់សពឺ េហយីនងនឹងបន្ដករសិក េនសកល 
វទិយល័យ េមរកិកងំភនំេពញ ែផនកេសដ្ឋកិចច ។ នងចង់ក្ល យជអនកវភិគេសដ្ឋកិចច 
នង ច ជួយអភិវឌ េសដ្ឋកិចច្របេទសកមពុជបន ។

អ៊ុត សុខផលគុន (១៨ឆន )ំអ៊ុត សុខផលគុន (១៨ឆន )ំ មកពីេខត្ដេសៀម ប េហយីនងនឹងបន្ដករសិក សកលវទិយល័យ
េមរចិកងំភនំេពញែផនកជំនួញ និងេសដ្ឋកិចច ។ នងចង់ក្ល យជអនកជំនួញ និងអនកវភិគ 

េសដ្ឋកិចច េ្រពះនង្រស ញ់ករងរេនះ េហយីេនេពលខងមុខេនះ កមពុជនឹងចូលជ 
សមជិក ៊ ន ដូចេនះ នង ចជួយអភិវឌ េសដ្ឋកិចចកមពុជេនេពលេនះបន ។

យន េ ភ (១៨ឆន )ំ យន េ ភ (១៨ឆន )ំ មកពីេខត្ដៃ្រពែវង សព្វៃថងនងកំពុងសិក េនសកលវទិយល័យ 
វទិយ ្រស្ដសុខភិបល ។ នងចង់ក្ល យជេវជជបណ្ឌិ ត េ្រពះថ សុខភពមន រៈសំខន់

ស់ស្រមប់្របជជន្រគប់រូប ។



TMB½r 1៤.សមភាពេយនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំនិងការបណ្ណុះបណ្ណាលវិជ្ជាជីវៈ

បរិបទេគោលនេយោបាយ
្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនទទួលេជគជ័យកនុងករបេងកីតចបប់ េគលនេយបយ 

ែផនករ និងរចនសមព័នធ ថ ប័នថន ក់ជតិដ៏រងឹម ំស្រមប់គ្ំរទដល់ករេលីកកមពស់សមភព 
េយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រនិំងបណ្តុ ះប ្ត លបេចចេទសនិងវជិជ ជីវៈ ។

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឆន ១ំ៩៩៣ ម្រ ៦៨  និងចបប់ស្តីពីករអប់រ ំ
ឆន ២ំ០០៧ ម្រ ៣១ ទទួល គ ល់ថ ករទទួលបនករអប់រមូំល ្ឋ ន រយៈេពល 
្របបួំនឆន  ំគឺជសិទធិរបស់កុម  និងកុមរ្ីរគប់ៗរូប។ 

កមពុជគឺជ្របេទសហតថេលខីៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសី 
េអីងេលី្រស្ត ីនិងបនេប្តជញ ចិត្តកនុងករលុបបំបត់ករេរសីេអីងេលីេកមង្រសី និង្រស្ត ីេនកនុង 
វស័ិយ អប់រ ំ្រសប មម្រ ១០ៃនអនុសញញ េនះ ។

េឆ្លយីតបនឹងែផនករអប់រសំ្រមប់ទងំអស់គន  ក៏ដូចជសមភពេយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រ ំ
ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៨មក ្រកសួងអប់រយុំវជននិងកី  ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជីវៈ និង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ សេ្រមចបនលទធផលល្អគួរឱយកត់សមគ ល់េលីករប្រញជ ប 
េយនឌ័រេនកនុងេគលនេយបយ និងែផនករកនុងវស័ិយរបស់ខ្លួន ដូចជែផនករយុទធ ្រស្ត 
វស័ិយអប់រ(ំ២០០៩-២០១៣) ែផនករេគលស្តីពីករអភិវឌ ន៍កមមវធីិសិក (២០១០- 
២០១៤) ែផនករអភិវឌ ្រគួបេ្រងៀន(២០១០-២០១៤) ែផនករេគលស្រមប់ករអភិវឌ ន៍
សមតថភពកនុងវស័ិយអប់រ(ំ២០១១-២០១៥) ែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រ 

សមភពេយនឌរ័កនុងវស័ិយអបរ់និំងករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ

ជំពូកទី ៤ 

វិស័យអប់រំ
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(២០១១-២០១៥) េគលនេយបយស្តីពីធនធនមនុស កនុងវស័ិយអប់រ ំ
(ឆន ២ំ០១២) េគលនេយបយស្តីពី កុមរេម្រតសី្រមប់ករអប់រ ំ
មូល ្ឋ ន(ឆន ២ំ០១២) េគលនេយបយស្តីពី្រគូបេ្រងៀន(ឆន ២ំ០១៣) 
េគលនេយបយ ជតិស្តីពីករអភិវឌ ន៍ យុវជនកមពុជ(ឆន ២ំ០១១) ែផនករ 
យុទធ ្រស្ត វស័ិយករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ(ឆន ២ំ០០៩-២០១៣) 
និងយុទធ ្រស្តទីផ រសងគម៖ យុទធ ្រស្តសមធម៌េយនឌ័រកនុងករអប់រ ំ
បណ្តុ ះប ្ត ល បេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ (ឆន ២ំ០១៤-២០១៨) ។

ចបប់ េគលនេយបយ និងែផនករទងំេនះ កំពុងរមួចំែណកកនុងករ
េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រកនុងករអប់រនិំងបណ្តុ ះប ្ត ល មរយៈករេធ្វី 
ឱយ្របេសីរេឡងី នូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្ត ឱកសទទួលបនករអប់រនិំង 
បណ្តុ ះប ្ត ល្របេសីរជងមុន ករែកែ្របឥរយិបថសងគមែដលេរសីេអីងេលី 
្រស្ត ីនិងករផ្តល់បរយិកសអំេ យផលដល់ករចូលរមួរបស់្រស្តេីន្រគប់ 
ែផនកនិង្រគប់ក្រមិត។

្រគូបេ្រងៀន
ជ្រស្តីមនចំនួន
តិចតួចេនកនុង
្រគឹះ ថ នអប់រ ំ
ែផនកបេចចកវទិយ 
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្រសបេពលែដល្របេទសកមពុជចូលរមួកនុងេសដ្ឋកិចច ៊ នកនុងឆន ២ំ០១៥ ក៏ដូចជ ្រសបេពលែដល្របេទសកមពុជចូលរមួកនុងេសដ្ឋកិចច ៊ នកនុងឆន ២ំ០១៥ ក៏ដូចជ 
ករ កំណត់កនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ដំ ក់កលទី៣ ករ កំណត់កនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ដំ ក់កលទី៣ ករអភិវឌ ន៍ 
ធនធនមនុស  ្របកបេ យគុណភព សមភព និងគុណធម៌ គឺជក ្ត គន្លះឹស្រមប់ 
្រទ្រទង់កំេណីនេសដ្ឋកិចច និងភព្របកូត្របែជងរបស់្របេទសទងំកនុងេពល បចចុបបនននិងកនុង 
េពលអនគត ជពិេសសកនុងេពលែដលកមពុជឈនចូលេទជ្របេទសមនចំណូលមធយម 
ក្រមិតខពស់េនឆន ២ំ០៣០ និងជ្របេទសអភិវឌ េនឆន ២ំ០៥០ មចកខុវស័ិយរយៈេពល 
ែវង របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ កនុងន័យេនះ ករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ជពិេសសយុវជន 
គឺសំេ  េទេលីករក ងសមតថភពខងចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វី សហ្រគិនភព ជំនញ 
្របកបេ យករៃចន្របឌិតេន្រគប់វស័ិយ ជពិេសសែផនកវទិយ ្រស្តនិងបេចចកវទិយ 
្រពមទងំ សមតថភព កនុងករ្រ វ្រជវនងិករអភិវឌ ន ៍ទទទមឹនឹងករេលីកសទួយគុណភពខង
សុខភព កយសមបទ សីលធម៌ ម រតីទទួលខុស្រតូវនងិមនសិករេសន ជតិ និងវជិជ ជីវៈ 
រមួជមួយនឹង្របព័នធ សុវតថភិពសងគមគត់មត់ េ យគម ន ករេរសីេអីងែផនកេយនឌ័រ ។

របកគំេហើញសំខាន់ៗ
គម្ល តេយនឌរ័កនុងករចុះេឈម ះចូលេរៀន

• កមពុជទទួលបនសមភពេយនឌ័រកនុងករចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់សិស នុសិស
េនបឋមនិងមធយមសិក កនុងខណៈែដលសមម្រតសិស េនឧត្តមសិក បននិង
កំពុងមនករេកីនេឡងីជបន្តបនទ ប់ពី៣៣,៨ភគរយកនុងឆន ២ំ០០៨ ដល់ ៣៧,៦ 
ភគរយកនុងឆន ២ំ០១១1 ។

• សមភពេយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រកំំពុងមនកររកីចេ្រមីន បុ៉ែន្តេនមនគម្ល តេយនឌ័រ
េនេឡយីេបីពិនិតយេទ មតំបន់និង យុ។ េកមង្រសីេន មតំបន់ជនបទជពិេស
សកុមរជនជតិេដីមភគតិច ជទូេទជួបករលំបក ជងេកមង្រសីេនតំបន់ទី្រកុង 
កនុងករទទួលបនករអប់រ ំេលីកែលងែតេនក្រមិត មធយម សិក បឋមភូមិែដលអ្រ
េកមង្របុសមនែត២៧ភគរយបុ៉ ្ណ ះ ចំែណកឯ េកមង្រសីមន៣៣ភគរយ2។ 

• ថ្វីតបតិែតករទទួលបនករអប់រកំនុងចំេ មមនុស វយ័េកមងមនភពរកីចេ្រមីនក៏

1  ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំឆន  ំ(២០០៨, ២០០៩, ២០១០, ២០១១)
2  ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំឆន  ំ(២០១២)



TMB½r 4 ៤.សមភាពេយនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំនិងការបណ្ណុះបណ្ណាលវិជ្ជាជីវៈ 

េ យ ក៏បុ៉ែន្តស្រមប់្រកុមមនុស វយ័ចំ ស់ អកខរភពេន មនគម្ល តេនេឡយីរ ង 
បុរសនិង្រស្ត។ី អ្រ អកខរកមមរបស់ពួកេគេនមនក្រមិតទប ែដលេនែតជបញ្ហ  
្របឈមចមបងែផនកេយនឌ័រនិងករ អភិវឌ ន៍។

• េទះបីជករចូលេរៀនេនថន ក់មេត្តយយសិក មនករេកីនេឡងីជបន្តបនទ ប់ក៏
េ យ ករចូលេរៀនេនមេតយយ េនមនក្រមិត េហយីេកមងជេ្រចីនចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនយតឺ ។ េទះជយ៉ងេនះក៏េ យ ពំុមនវសិមភពេយនឌ័រកនុងករចុះ 
េឈម ះចូលេរៀនេនក្រមិតេនះេទ។

កំេណ នៃនករចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់េកមងេលស យុ និងករែ្រប្របួលៃនករ
េបះបងក់រសិក របស់កុមរ

• ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៨មកករចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់េកមងេលីស យុេនក្រមិត 
បឋមសិក  មនករេកីនេឡងីគួរឱយកត់សមគ ល់ ក ្ត េនះ បនេធ្វីឱយមនផល 
ប៉ះពល់ ដល់ភពឆ្ល តៃវកនុងករសិក របស់កុមរ  ជពិេសសកុមរ។ី

• ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៨3មក អ្រ ៃនករេបះបង់ករសិក របស់កុមរទងំពីរេភទ
េនេថរ បុ៉ែន្តអ្រ េនះមនករែ្រប្របួលជេលីកដំបូងេនឆន ២ំ០១២កនុងេនះករ
េបះបង់ករសិក របស់េកមង្រសីេនក្រមតិបឋមសិក មនអ្រ េ្រចីនជង 
េកមង្របុស។ អ្រ ៃនករេបះបង់ករសិក របស់សិស ទងំពីរេភទមនចំនួនេ្រចីន 
បំផុតេនថន ក់ទី៥ ក៏បុ៉ែន្តជទូេទសិស ្របុសងយេបះបង់េចល ជង 
សិស ្រសី។

3  ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំឆន  ំ(២០០៨, ២០១២)



TMB½r 5៤.សមភាពេយនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំនិងការបណ្ណុះបណ្ណាលវិជ្ជាជីវៈ



TMB½r 6 ៤.សមភាពេយនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំនិងការបណ្ណុះបណ្ណាលវិជ្ជាជីវៈ 

កុមរមីនឱកសល្អ្របេសរជងមុនកនុងករបញច ប់ករសិក េន 
បឋមសិក និងមធយម សិក បឋមភូមិ

• កុមរមីនឱកសល្អ្របេសីរជងមុនកនុងករបញច ប់ករសិក េនថន ក់ 
បឋមសិក  បុ៉ែន្តេនមនគម្ល តេយនឌ័រេនេឡយីេនក្រមិតេខត្ត 
និងរ ង ទី្របជំុជននិងតំបន់ ច់្រសយល។

• េនកនុងឆន ២ំ០១២4 កុមរបីនចុះេឈម ះចូលេរៀនបនេ្រចនីជងកុម  
និងមនចំនួនសរុបេ្រចីនជងកុម េនក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ 
បុ៉ន្ត ែទនទឹមនឹងេនះអ្រ ៃនករេបះបង់េចលករសិក របស់េកមង្រសី
ជទូេទេនែតមនក្រមិតខពស់ជងេកមង្របុស។

• េនទី្របជំុជន េកមង្របុសបញច ប់ករសិក បនេ្រចីនជងេកមង្រសីេន 
ក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ។ ជទូេទកុមរេនទីជនបទទទួលករ 

4  ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំឆន  ំ(២០១២)

ភគរយៃននិស តិ
្រសីសិក េន
ឧត្ដមសិក មន
ករេកីនេឡនី
ឥតឈប់ឈរ



TMB½r 7៤.សមភាពេយនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំនិងការបណ្ណុះបណ្ណាលវិជ្ជាជីវៈ

អប់រតិំចជងកុមរេនទី្របជំុជន។

• ករបន្តករសិក របស់េកមង្រសីេនេ្រកយក្រមតិមធយមសិក បឋមភូមិេនមន 
ក្រមិត េហយីេកមង្រសីមនបញ្ហ ្របឈមេ្រចីនកនុងករបញច ប់ករសិក ។

្របភព៖ EMIS ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី

ករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ មនកររកីចេ្រមនគួរឱយកតស់មគ ល់ 
ប៉ុែន្ត្រស្តីនិងេកមង្រសី្រតូវបនេគេរ សេអងេលឱកសករងរ និងមន្របកឈ់នួល 
ទបជងបុរស និងេកមង្របុស

• ្រស្តេី្រចីនទទួលបនតំែណងទបកនុងករងរ េហយីករងរភគេ្រចីនរបស់្រស្តជី 
ករងរែដលពំុសូវទមទរជំនញខពស់ មនែត្រស្តមួីយចំនួនតូចបុ៉េ ្ណ ះែដលមន 
តួនទីជអនក្រគប់្រគង។ 

• ករងររបស់្រស្តេី្រចីនផ្តុ ំគន េនកនុងវស័ិយមួយចំនួនតូចបុ៉េ ្ណ ះ ជពិេសសកនុង 
ករងរ ែដលសងគមពំុសូវឱយតៃម្លដូចជករងរកនុងេស កំ ន្ត ផុ ព្វផ យ្រ េបៀរ 
ជេដីម។ 



TMB½r 8 ៤.សមភាពេយនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំនិងការបណ្ណុះបណ្ណាលវិជ្ជាជីវៈ 

• ករចូលរមួរបស់្រសី្តេនមនក្រមិតទបេនេឡយីេនកនុងករបណ្តុ ះប ្ត លផ្លូវករ
ែដលមនរយៈេពលែវង ជពិេសសកនុងជំនញែដលទីផ រ្រតូវករនិងមន្របក់ 
ឈនួលខពស់ ដូចជកនុងែផនកសំណង់និងេមកនិកជេដីម។  

• េទះបីករចូលរមួរបស់្រស្តេីនកនុងករអប់រនិំងបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសនិង 
វជិជ ជីវៈ មនករេកីនេឡងីក៏េ យ ក៏បុ៉ែន្តជំនញែដលផ្តល់ជូនដល់្រស្តភីគេ្រចីនជ 
ជំនញ មែបប្របៃពណី ដូចជជំនញតមបញ កត់េដរ េធ្វីសក់ សំ ងករនិង 
ករងរសិបបកមម ជេដីម។ 

• អនកបណ្តុ ះប ្ត លជ្រស្តក៏ីេនមនចំនួនតិចតួចផងែដរ េន មប ្ត ថ ប័ន 
បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេចចកេទស (NTTI)។ 

្របភព៖ដក្រសង់ពីករអេងកតជមូល ្ឋ នៃនករអប់របំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 
្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ



TMB½r 9៤.សមភាពេយនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំនិងការបណ្ណុះបណ្ណាលវិជ្ជាជីវៈ

ប ្របឈម
ក ្ត េ្រក្របពន័ធអបរ់៖ំ បញ្ហ ្របឈមែផនកសងគម  វបបធម ៌ និងេសដ្ឋកិចច

• បទ ្ឋ នសងគមេលីទំនក់ទំនងេយនឌ័រេនែតជបញ្ហ ្របឈមដ៏ចមបងែដល ងំ 
ដល់ករបេងកីនឱកសដល់្រសី្តនិងេកមង្រសីកនុងករទទួលបននូវករអប់រនិំង 
ករបណ្តុ ះប ្ត លនន។

• បញ្ហ សំខន់ែដលេនែតបន្តេកីតមននិងជឧបសគគ ងំដល់ករសិក របស់កុមរ
ជពិេសសេកមង្រសី គឺេ្រចីនេកីតមនេនកនុង្រគួ រែដលឪពុកម្ត យជអនកខរជន 
ឬជអនកែដលទទួលបនករអប់រទំបែដលភគេ្រចីនេកីតមនេន មតំបន់
ច់្រសយល។

• េទះបីជចបប់បនកំណត់ យុ្រសបចបប់(១៨ឆន )ំទងំពីរេភទស្រមប់ ពហ៍ 
ពិពហ៍ក៏ពិតែមន បុ៉ែន្តករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍មុន យុេនះេនែតបន្តេកីតមន។

• អំេពីហងិ កនុង្រគួ របនជះឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំដល់ករសិក របស់កូនេច។

• ករេបះបង់ករសិក េដីមបែីស្វងរក្របក់ចំណូលស្រមប់្រទ្រទង់ជីវភព្រគួ រេន
ែតជ ទិភពដ៏ខពស់ស្រមប់្រគួ រ្រកី្រក។

• កុមរែដលជកូនរបស់្រស្តរីងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ ែដលទក់ទងនឹងេយនឌ័រ 
េកមង្រសីពិករ ្រស្ត្ីរស ញ់េភទដូចគន  និងអនកែកេភទ មនអ្រ អវត្តមន និង 
េបះបង់ករសិក ខពស់ េ យ រ ថ នភពផទ ល់ខ្លួន និង ថ នភព្រគួ រ និង 
ករេរសីេអីងពីមិត្តរមួថន ក់។

បញ្ហ េនក្រមតិ ៖
• កិចចករពកុមរេនមនក្រមិត ជពិេសសស្រមប់កុមរ ីទក់ទងនឹងករេធ្វីដំេណីរ 

េទមកេ យសុវតថិភព អំេពីហងិ ននេនកនុង  និងសុខភពអនម័យ។

• គុណភពៃនករបេ្រងៀនរបស់្រគូនិងករេរៀនរបស់សិស េនមនក្រមិតេនេឡយី 
ទងំកមមវធីិសិក និងេសៀវេភសិក ជេដីម។
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• ្រកុម្រគួ រេនតំបន់ជនបទជពិេសសជនជតិេដីមភគតិចភគេ្រចីន មិនទន់ 
យល់ដឹងចបស់ ស់អំពីអតថ្របេយជន៍និងតៃម្លៃនករសិក ស្រមប់អនគតរបស់
កូនេច ជពិេសសស្រមប់កូន្រសី។

• ផលប៉ះពល់រយៈេពលែវងៃនកមមវធីិផ្តល់ រូបករណ៍ដល់សិស េនពំុទន់មន
ភពចបស់ ស់ថេតីកមមវធីិេនះបនជួយដល់េកមង្រសី និង េកមង្របុសឱយបន្តករសិ
ក កនុងក្រមិត ។

• កលវភិគរបស់ ពំុទន់េឆ្លីយតបេពញេលញេទ មត្រមូវករ និង រដូវកលៃន
ករេធ្វីែ្រសចមក ររបស់្របជជនេន មមូល ្ឋ នេន េឡយី។

• ករចូលរមួរបស់សហគមន៍និងម បិ សិស កនុងសកមមភពរបស់ ក៏ដូចជ
ករសិក របស់សិស េនមនក្រមិត។

បញ្ហ ទកទ់ងនឹងេគលនេយបយ មវស័ិយនិងសមតថភព ថ បន័

• េគលនេយបយនិងែផនករ្រតូវបនបេងកីតេឡងីយ៉ងល្អ បុ៉ែន្ត ករអនុវត្តន៍េនមន 
ក្រមិតេនេឡយីេន្រគប់ក្រមិតសិក ។

• សមតថភពធនធនមនុស និងសមតថភព ថ ប័នកនុងករអនុវត្តន៍ករប្រញជ បេយនឌ័រ 
េនថន ក់េ្រកមជតិេនមនភពទន់េខ យេនេឡយី។

• េស អប់រមូំល ្ឋ ន្រតូវបនផ្តល់េ យឥតគិតៃថ្ល បុ៉ែន្តករចំ យេ្រកផ្លូវករ 
េផ ងៗ ស្រមប់ករសិក របស់កុមរេនែតជកង្វល់របស់ម បិ ។

ក្តីកង្វល់ថមីៗ

• កំេណីនយ៉ងឆប់រហ័សៃនឧស ហកមមនិងសមហរណកមមេសដ្ឋកិចច ៊ នែដល 
នឹងចប់េផ្តីមេនឆន ២ំ០១៥ រមួជមួយករេកីនេឡងីនូវ សមភ រៈនិយមកនុងសងគម 
នឹងទមទរនូវកមមករជំនញ ្រពមទងំ្រសូបយកេកមង្រសី ឬេកមង្របុសចូលកនុងទីផ រ
ករងរ ។ 

• ពិករភពេនែតជក ្ត ែដល្រតូវបនេគេមីលរលំង។ 
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អនុសាសន៍ស្រមាប់េគាលនេយាបាយ

១. េធ្វីករពិនិតយេឡងីវញិនិងែកទ្រមង់្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងេគលនេយបយននកនុង 
វស័ិយ អប់រេំដីមបពីេន្ល នកិចចខឹតខំ្របងឹែ្របង និងជ្រមុញករប្រញជ បេយនឌ័រេទកនុង 
និង មរយៈវស័ិយអប់រ ំ

• គួរផ្តល់ ទិភពកនុងករ ក់បញចូ លករអប់រមូំល ្ឋ នរយៈ
េពល៩ឆន ជំកតព្វកិចចេនកនុងចបប់និងអនុម័តយន្តករ 
រដ្ឋបលនិងវធិនករចបំច់ នន។

សភជតិ
្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី  
្រកសួងព័ត៌មន
ថ ប័នពក់ព័នធ

• គួរមនយន្តករពិេសស និងបនទ ន់ស្រមប់្រស្តនិីងកុមរ 
ជនជតិេដមីភគតិចេដីមបធីននូវករទទួលបនគុណភព
និងបរមិណស្រមប់ករអប់រមូំល ្ឋ នរយៈេពល៩ឆន ។ំ

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី  
ថ ប័នពក់ព័នធ

• បញចូ លម្រ ១ ម្រ ១០ និង១៣ ៃនអនុសញញ អន្តរជតិ 
ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីងេលី្រស្ត ី
(CEDAW)េទកនុងកមមវធីិសិក  របស់ បឋមសិក  
ចប់ពីថន ក់ទី៦េឡងីេទ និងបណ្តុ ះប ្ត ល ្រគូបេ្រងៀន 
អំពី ខ្លឹម រៃនអនុសញញ េនះ។ 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី  
ថ ប័នពក់ព័នធ

• ព្រងឹងករអនុវត្តែផនករសកមមភពប្រញជ បេយនឌ័រេន 
កនុង ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជីវៈនិងែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន ។ំ

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី
្រកសួងករងរនិង
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ ក.ក.ន
្រកសួងពក់ព័នធ
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• េ្រតៀមថវកិនិងធនធនសមភ រៈឱយបន្រគប់្រគន់េដីមបលុីប
បំបត់ ល់ករចំ យេ្រកផ្លូវករនិងករចំ យផទ ល់ 
(direct costs)កនុងករទទួលបនករសិក របស់សិស ។

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី
្រកសួងពក់ព័នធ

• ព្រងឹងភពសីុសង្វ ក់គន រ ងេគលនេយបយនិងែផនករ
ស្រមប់ករអប់រនិំងករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ជមួយនឹង 
ែផនករយុទធ ្រស្តនិង េគលនេយបយប្រញជ បេយនឌ័រ
កនុងវស័ិយរបស់ខ្លួន និងជមួយវស័ិយេផ ងៗេទៀត។

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី  
្រកសួងករងរ 
និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ ្រកសួងពក់ព័នធ

២. ព្រងឹងសមតថភពធនធនមនុស និង ថ ប័នេដីមបអីនុវត្ត និងពិនិតយ ម ននូវ 
ករអនុវត្តន៍េគលនេយបយ និងែផនករនន ស្រមប់ករប្រញជ បេយនឌ័រ

• ព្រងីកទំហកំរងររបស់្រកុមករងរេយនឌ័រ ឬ គណៈកមម  
ធិករេយនឌ័រ ៃន្រកសួងអប់រយុំវជននិងកី  និង្រកសួង
ពក់ព័នធកនុងករគ្ំរទដល់ថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបអីនុវត្ត 
អនុសញញ CEDAW និងករប្រញជ បេយនឌ័រ។

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និង កី  
្រកសួងពក់ព័នធ

• បន្តនិងជំរុញករេរៀបចំកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី 
អនុសញញ CEDAW និងេយនឌ័រឱយបនេទៀងទត់េនថន ក់ 
េ្រកមជតិ េ យសហករជមួយ្រកសួងកិចចករនរ។ី

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និង កី
ក.ក.ន.
គ.ជ.ស.ស.ខ.

• ពេន្ល នករអនុវត្តន៍សកមមភពវជិជមន (Affirmative 
Action)ៃនអនុសញញ  CEDAW ម្រ ៤ េដីមបបីេងកីនចំនួន 
បុគគលិក ជ្រស្តេីន្រគប់ក្រមិត ប់បញចូ លទងំថន ក់ដឹកន ំ
រដ្ឋបលក៏ដូចជថន ក់ដឹកនំ ម និង្រគិះ ថ នសិក ។

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និង កី
្រកសួងពក់ព័នធ
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• ពេន្ល នករព្រងីកកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រងៀនេ យ

ផ្តល់ ទិភព េលីករបេងកនីបរមិណ្រគូបេ្រងៀនជ្រស្តឱីយ

បន េ្រចនីេនក្រមិតមធយមសិក និងកនុងែផនកបណ្តុ ះប ្ត ល 

វជិជ ជីវៈ។

្រកសួងអប់រ ំយុវជន

និង កី

្រកសួងករងរ 

និងបណ្តុ ះប ្ត ល

វជិជ ជីវៈ

្រកសួងពក់ព័នធ

៣.ព្រងឹងករេរៀបចំកមមវធីិជក់ ក់ែផនកេយនឌ័រនិងែកលម្អគុណភពៃនករអប់រនិំង 

ករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់្រស្តនិីង េកមង្រសី ជពិេសសផ្តល់ករយកចិត្តទុក ក់ដល់ 

្រស្តី និងេកមង្រសីជនជតិេដីមភគតិច និងពិករ។

• ព្រងីកលទធភពៃនករទទួលបននូវករអប់រេំសមីគន  

ជពិេសស ក្រមិតមធយមសិក  និងកនុងែផនកបណ្តុ ះប ្ត ល 

វជិជ ជីវៈ។

ក.ក.ន.្រកសួងអប់រ ំ

យុវជន និងកី  

្រកសួងករងរ 

និងបណ្តុ ះប ្ត ល

វជិជ ជីវៈ

្រកសួងពក់ព័នធ

• ែ្របក្ល យករផ្តល់្របឹក េយបល់ែដលេឆ្លយីតបនឹងេយនឌ័រ 

ឱយមនលកខណៈជ្របព័នធ េដីមបផី្តល់ករែណនសំ្រមប់ 

ទិស េ អនគតឱយសម្រសប មេពលេវ និង យុ 

របស់េកមង្របុស និងេកមង្រសី មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល 

េលីជំនញេនះដល់្រគូបេ្រងៀន។ ព្រងីកនិងព្រងីងកមមវធីិ 

ផ្តល់ ្របឹក ដល់េកមង្រសីែដលមន្រ ប់ និង្របព័នធ ម ន ។

ក.ក.ន.

្រកសួងអប់រយុំវជន

និងកី

្រកសួងពក់ព័នធ
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• េធ្វីពិពិធកមមកនុងករផ្តល់ករអប់រនិំងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ  
ជីវៈ េនក្រមិតមធយមសិក និងកនុងកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ  ជីវៈស្រមប់្រស្តីនិងេកមង្រសី។

្រកសួងអប់រយុំវជន
និងកី
ក.ក.ន. 
្រកសួងករងរ និង

បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ

ជីវៈ្រកសួងពក់ព័នធ

• ព្រងឹងនិងព្រងីកកមមវធីិអកខរកមមនិងកមមវធីិអប់រេំ្រក្របព័នធ
ស្រមប់្រស្តនិីងេកមង្រសីវយ័ជំទង់ែដលេនេ្រក េរៀន
េដីមបីេលីកកមពស់ភពអង់ ចរបស់ពួកេគ មរយៈ 
ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ។

្រកសួងអប់រយុំវជន
និងកី
ក.ក.ន. រដ្ឋបល 
ថន ក់េ្រកមជតិ 
្រកសួងករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ
ជីវៈ ្រកសួងពក់ព័នធ

• ព្រងឹង និងព្រងីកកមមវធីិគពំរនិងករអប់រកុំមរតូចនិង 
បេងកីនករចូលេរៀនរបស់កុមរតូច ឱយបនយ៉ងេ ច 

ស់១ ឆន មុំនចូលេរៀនថន ក់បឋមសិក ។

្រកសួងអប់រយុំវជន
និងកី
ក.ក.ន.
រដ្ឋបលថន ក់េ្រកម
ជតិ

• េលីកកមពស់កមមវធីិ្របឹក ជីពេដីមបឱីយ្រស្តបីនយល់ ដឹង 
អំពី ឱកសករងរ និងករេធ្វីជំនួញ។

ក.ក.ន. 
្រកសួងករងរ និង 
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ
ជីវៈ្រកសួងពក់ព័នធ
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៤.បេងកីនកិចចខឹតខំ្របងឹែ្របងកនុងករែស្វងរកករគ្ំរទមតិនិងករេលីកកមពស់ករយល់ដឹង
េដីមបលុីបបំបត់ផនត់គំនិតសងគមែដលេរសីេអីងេលី្រស្តី និងេកមង្រសី

• េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង្រកសួងអប់រ ំ
យុវជននិងកី  ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
្រកសួងកិចចករនរ ីនិងប ្ត ្រកសួងពក់ព័នធេលីករែស្វង
រក ករគ្ំរទមតិ និងករបេងកីនករយល់ដឹងទក់ទងនឹង 
េយនឌ័រកនុងករអប់រ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ។

ក.ក.ន 
្រកសួងករងរនិង
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ ្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី  
្រកសួងពក់ព័នធ

• ព្រងឹងគណៈកមម ករ្រទ្រទង់ េរៀន និងយន្តករ 
មូល ្ឋ ន កនុងករជំរុញឱយម បិ និងសហគមន៍ចូលរមួ
សហករកនុងករគ្ំរទ េរៀននិង្រគូបេ្រងៀនពក់ព័នធ 
នឹងករ េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រេនកនុងសកមមភព 
បេ្រងៀន ក៏ដូចជករេរៀនសូ្រត្របចៃំថង។

ក.ក.ន 
្រកសួងអប់រ ំយុវជន
និងកី  
រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ
្រកសួងពក់ព័នធ

• ព្រងឹងកិចចសហករឱយកន់ែតជិតសនិទធរ ង្រកសួងពក់ព័នធ 
ជមួយនឹង្របព័នធផ ព្វផ យេដីមបេីលីកកមពស់ករផ្ល ស់ប្តូរ
ផនត់គំនិតែដលពក់ព័នធនឹងេយនឌ័រ ជពិេសសពក់ព័នធ 
ករអប់រ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ។

្រកសួងអប់រយុំវជន
និងកី
្រកសួងករងរ
និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ
ក.ក.ន
្រកសួងព័ត៌មន
គ.ជ.ស.ស.ខ.
្រកសួងពក់ព័នធ

• េរៀបចំ្រ វ្រជវបែនថមេទៀតេដីមបបីេងកីនទិននន័យេលីបញ្ហ
េយនឌ័រកនុងករអប់រ ំករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងទីផ រ 
ករងរ។

ក.ក.ន
្រកសួងករងរ 
និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ
្រកសួងអប់រយុំវជន
និងកី
្រកសួងពក់ព័នធ
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ
ករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ្រតូវបនចង្រកងេឡីងេនេ្រកមករដឹកន ំ

និងស្រមប ស្រមួលេ យ្រកសួងកិចចករនរ ីេ យមនករគ្ំរទនិងរមួចំែណកពី្រកសួង 
ថ ប័ន ពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ។ ្រកសួងកិចចករនរសូីមែថ្លងអំណរគុណ 

ជូនចំេពះេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រស ី ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងករេរៀបចំ 
ឯក រេនះ ដូចតេទ៖  

្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ទទួលខុស្រតូវេលីដំេណីរករ 

េរៀប ចំឯក រទងំមូល េ្រកមករដឹកនរំបស់ េ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ី 
រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកិចចករនរ ី ។ ្រកុមករងរមនេ កជំទវ ឃមឹ ចំេរនី រដ្ឋេលខធិករ 

ជ្របធន និងគ្ំរទ បេចចកេទសេ យផទ ល់ពីេ កជំទវ េកត សំ ត ទី្របកឹ ជន់ខពស់ 
្រកសួងកិចចករនរ ី េ កជំទវ គឹម សីុផត់ អគគនយិក ្រកសួងកិចចករនរ ី និង េ ក 
េថ ឈុន ក់ អគគនយករង្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  ្របធននយក ្ឋ ន 
សមភព េយនឌ័រ េ ក្រសី ែត វចួលីម ្របធននយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ និងសមជិក 
េផ ងៗ េទៀត មកពីនយក ្ឋ នបេចចកេទសននចំណុះ្រកសួងកិចចករនរ។ី ្រកុមករងរមន 
ករ គ្ំរទែផនកបេចចកេទសពីគេ្រមង ភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រ (PGEIII) ែដលមន 
េ ក្រសី Mia Hyun ជទី្របកឹ ជន់ខពស់្របច្ំរកសួងកិចចករនរ ីជអនកស្រមបស្រមួល 
ទូេទ គ្ំរទេ យ្រកុមអនកជំនញ មវស័ិយរបស់គេ្រមង រមួមន េ ក្រសី ឌី ម៉នី េ ក 
ែប៉ន បូរ ី េ ក្រសី េហង  សិលទិ េ ក ឈន ថវរទិធិ៍ និង េ ក គឹម សុពណ៌។ 
្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G) បនផ្តល់ជេវទិកដ៏សំខន់កនុងករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ និង្រកុមអនកជួយែកស្រមួល (peer reviewers) ែដលជអនក 
ជំនញមកពី្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ បនជួយ 
ពិនិតយ េឡងីវញិេលីេសចក្តី្រពង មជំនញពក់ព័នធ។ បេចចកេទសទក់ទងនឹងរូបភព 
កររចន និងសមភ រៈ ស្រមប់ផ ព្វផ យផ្តល់េ យ Good Morning Beautiful ។

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៤៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យេ កជំទវ 
េខង សំ ៉  និងេ កជំទវ អឹុម សីុែថ និងសរសរេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រស ីMaki 
Hayashikawa (UNESCO Paris) និងេ ក Santosh Khatri (UNESCO Phnom 
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Penh) ឧបតថមភេ យ UNICEF និង UNESCO េ យមនករផ្តល់ធតុចូលពី ឯកឧត្តម 
ត បុ៊នេរឿន រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  េ ក្រសី ឡុង និមល 

អគគនយកិ្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី នំុ បូផរ ី្របធននយក ្ឋ ន្រស្តនិីងករអប់រៃំន 
្រកសួងកិចចករនរ ី េ ក តឹប េអឿន ម្រន្តជំីនញមកពី្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជីវៈ េ ក្រសី Erika Boak (UNICEF) េ ក្រសី Lisa Kim (UNICEF) េ ក្រសី 
Naomi Neijhoft (UNICEF) េ ក សុទធ និមល (UNESCO) និង េ ក្រសី ឯក 
សុផ  (Plan International)។   
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