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បុព្វរថា 

 ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានបគងកើតគោលនគោបាយសេីពី ការអប់រំកុារពិការ កនុងឆនាំ 
២០០៨ ផដលក្តូវបានផកសក្ម្ួលគៅឆនាំ២០១៨ គៅជាគោលនគោបាយសេីពី ការអប់រំបរិោបនន។ 
គោលបំណ្ងននការផកសក្ម្ួលគោលនគោបាយគឺគដើម្ាបីធានាថ្ បុគគលផដលានតក្ម្ូវការអប់រពំិគសស
អាេអភ្ិវឌាឍជំនាញនិងឥរិោបថផដលក្តូវការ គដើម្ាបីកាលាយជាពលរដឋសកម្មកនុងសងគម្ននវិបុលភាពរួម្ោនា។ 

 ផែនេីបង្ហាញែលូវ ការអប់រំកម្ពុជាឆនាំ២០៣០ ផដលគបេជាញាសគក្ម្េគោលគៅអភ្ិវឌាឍន៍ក្បកបគដ្យ 
េីរភាពេី៤ ក្តូវបានបគងកើតគែើងគៅឆនាំ២០១៩ និងគផាតាតសំខាន់គៅគលើការែេល់ការអប់រំ ផដលាន
លកខណ្ៈបរិោបនន សម្ធម្៌ និងគុណ្ភាពសក្ាប់ម្គតេយាយសិកាា បឋម្សិកាា និងម្ធាយម្សិកាា ក៏ដូេ
ជាការអប់រំបគេេកគេសនិងវិជាជាជីវៈ។ ផែនេីបង្ហាញែលូវ ការអប់រំកម្ពុជាឆនាំ២០៣០ គលើកកម្ពស់ការគរៀន
សូក្តគពញម្ួយជីវិត គដើម្ាបីបគងកើនែលិតភាពការង្រកនុងការោំក្េដល់វិបុលភាពគសដឋកិេេ និងសងគម្។ 

 ការគវេងយល់ពីការផាត់គេញពីសងគម្គៅកនុងបរិបេកម្ពុជា និងផែនការសក្ាប់ការអប់រំបរិោបនន 
គូសបញ្ជាក់ពីកតាតាផាត់គេញ ផដលរារាំងបុគគល ឬក្កុម្ ពីការេូលរួម្កនុងជីវិតគសដឋកិេេ សងគម្ នគោបាយ 
និងវបាបធម្៌ននសងគម្របស់ពួកគគ។ វាក៏ែេល់នូវេំគណ្ោះដឹងេូលំេូលាយគលើបុពេគេតុននការផាត់គេញពី
សងគម្ កនុងក្បព័នធអប់រំផដលកុារគៅកម្ពុជាធាលាប់ឆ្លងកាត់កនលងម្ក។ 

 គសៀវគៅគនោះនឹងជួយដល់បុគគលិកអប់រំថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់គក្កាម្ជាតិ រួម្ានបុគគលិកអប់រំផដល
បគក្ម្ើការគៅម្នទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី គេតេ និងការិោល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាននរដឋបាល 
ក្កុង ក្សុក េណ្ឌ ក្ពម្ទាំងនាយកស្លា គលាកក្គូ អនកក្គូ និងសិសាានុសិសាេផដលេង់ដឹងបផនែម្អំពី
ការផាត់គេញពីសងគម្ និងការអប់រំបរិោបនន។ គោលបំណ្ងននគសៀវគៅគនោះក៏ជួយោំក្េដល់អនក
ផដលេង់គដ្ោះក្ស្យបញ្ហាការផាត់គេញពីសងគម្ និងការវិភាគគយនឌ័រតាម្រយៈការក្ស្វក្ជាវក្បតិបតេិ
គដើម្ាបីនាំម្កនូវវឌាឍនភាពជាវិជជានគៅកនុងក្បព័នធអប់រំែងផដរ។ 
 ក្កសួងសងាឃឹម្ថ្ គសៀវគៅគនោះនឹងជួយឱាយអនកអានពក្ងីកេំគណ្ោះដឹងទាក់េងនឹងការផាត់គេញពី
សងគម្របស់កុារពីការអប់រំគេើយគឆ្ាោះគៅរកការអប់រំបរិោបននគៅកនុងក្បគេសកម្ពុជា។  
 ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូម្ផថលងអំណ្រគុណ្ោ ាងក្ជាលគក្ៅដល់ក្កុម្ការង្របគេេកគេស 
អនកពាក់ព័នធ និងនដគូអភ្ិវឌាឍសក្ាប់ការលោះបង់គពលគវលាដ៏ានតនម្ល កាលាំងកាយ កាលាំងេិតេ និងបញ្ញា
គដើម្ាបីអភ្ិវឌាឍគសៀវគៅគនោះ។ 

 នថៃ          ផេ  ឆនាំឆ្លូវ ក្តីស័ក ព.ស.២៥៦៥   
   រាជធានីភ្នំគពញ នថៃេី         ផេ  ឆនាំ២០២១ 

 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួអប់រ ាំ យវុជ្ ្ិងរីឡា 
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ព្ន្យល់ពារ្យ 

ការក្ស្វក្ជាវក្បតបិតេ ិ ការក្ស្វក្ជាវក្បតិបតេិពិពណ៌្នាអំពីការសិកាាក្ស្វក្ជាវខានាតតូេ និងការ
េូលរួម្ផបបក្បជាធិបគតយាយ ផដលក្តូវបានអនុវតេោ ាងង្យ តាម្រយៈ
ការសាភាស និងពិភាកាាក្កុម្។ ការក្ស្វក្ជាវក្បតិបតេិក្តូវបានគក្បើគៅ
កផនលង ផដលម្នុសាេផសេងរកការអនុវតេឈានគៅរកវឌាឍនភាពជាវិជជាន 
គៅកនុងការអនុវតេផាទាល់េលួន ស្លាគរៀន សេគម្ន៍ ឬគៅកនុងអងគភាព
របស់ពួកគគ។ ការវិភាគការផាត់គេញពីសងគម្ និងគយនឌ័រ ក្តូវបានគធេើ
គែើងតាម្រយៈការក្ស្វក្ជាវក្បតិបតេិ។ 

ជនជាតិភាគតេិ ជនជាតិេិន ចាម្ និងគវៀតណាម្ គឺជាជនជាតិភាគតិេផដលរស់គៅកនុង
ក្បគេសកម្ពុជា។ ពួកគគេុសោនាពីក្កុម្ជនជាតិគដើម្ភាគតិេគៅកនុងកម្ពុជា 
តាម្រយៈក្បវតិេស្ស្រសេ រគបៀបរស់គៅ និងការេេួលអនុវតេេំគនៀម្េាលាប់
វបាបធម្៌ និងអតេសញ្ញាណ្របស់េលួន។ 

សម្ភាពគយនឌរ័ សម្ភាពគយនឌ័រគឺជាការឱាយតនម្លបុរស និងស្រសេឱីាយានសិេធិគសមើោនា គដើម្ាបី
ធានាបាននូវភាពយុតេិធម្៌ វិធានការនានាក្តូវបានគធេើគែើង សក្ាប់គឆ្លើយ
តបគៅនឹងវិបតេិននក្បវតេិស្ស្រសេ និងសងគម្ផដលធាលាប់បានរារំាងស្រសេីនិង
បុរសម្ិនឱាយានសិេធិគសមើោនា។ សម្ភាពគឺជាម្គធាាបាយ គដើម្ាបីេេួល
បានសម្ភាពគយនឌ័រ។ 
ក្កបេណ្ឌននការអនុវតេការបស្រញ្ជាបគយនឌ័រ យូគណ្សកូ ឆនាំ២០០៣ 

ការអបរ់បំរិោបនន “អនុសញ្ញាអងគការយូគណ្សកូ ក្បឆំងនឹងការគរីសគអើងកនុងវិស័យអប់រំ 
(១៩៦០) …ហាម្ឃាត់រាល់េក្ម្ង់ននអំគពើផាត់គេញពីសងគម្ ការដ្ក់
កក្ម្ិតគលើឱកាសសិកាា គដ្យផែអកគលើភាពេុសោនាននសងគម្ ឬការគិត
េុសោនាដូេជា គភ្េ ជនជាតិ សងគម្ ភាស្ ស្សនា សញ្ជាតិ ស្ថានភាព
គសដឋកិេេ និងសម្តែភាព”។ https://en.unesco.org/themes/inclusion-

in-education 

https://en.unesco.org/themes/inclusion-in-education
https://en.unesco.org/themes/inclusion-in-education
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ជនជាតិគដើម្ភាគតិេ ក្កុម្និងសេគម្ន៍ភាគគក្េើនរស់គៅតំបន់ភ្នំ និងេពងរ់ាបននក្បគេសកម្ពុជា 
ផដលានអតេសញ្ញាណ្ វបាបធម្៌ ភាស្ និងស្សនា េុសោនាពីសងគម្ផេមរ 
គេើយានការដឹកនា ំ និងានរគបៀបរស់គៅផបបពាក់កណាដាលែាេងគក្ពង 
គដ្យស្រេគងេើនន “ការកាប់ និងដុតនក្ពគវើ”  ឬការគធេើកសិកម្មវិលជុំ។

ក្បពន័ធអយាយគកា ក្បព័នធសងគម្ម្ួយផដលបុរសានអំណាេ និងក្តួតក្តា កនុងតួនាេីជាអនក
ដឹកនាំនគោបាយ នងិានឯកសិេធិ។ គៅកនុងក្បព័នធអយាយគកាស្រសេីក្តូវបាន
គគដកគេញពីម្ុេតំផណ្ងននអំណាេ គេើយក្តូវបានគគរំពឹងថ្ ឱាយគផាតាត
គលើកិេេការែទោះ ក្គួស្រ និងការេិញ្េឹម្កូន។ 

ការផាត់គេញពីសងគម្ 
នងិការវិភាគគយនឌរ័
(SEGA)

សំគៅគលើការផាត់គេញពីសងគម្ និងការវិភាគគយនឌ័រ។ SEGA អាេគក្បើ 
គដើម្ាបីកំណ្ត់ម្ូលគេតុក្គឹោះននបញ្ហាទាក់េងនឹងការផាត់គេញពីសងគម្ពី
ការអប់រំ ជាពិគសស ថ្គតើគកមងក្សីក្តូវបានគគផាត់គេញពីក្បព័នធអប់រំោ ាង
ដូេគម្េេ? ការវិភាគក្តូវបានអនុវតេ តាម្រយៈការសិកាាក្ស្វក្ជាវក្បតិបតេិ។

េំគនារែលូវគភ្េ ការទាក់ទាញខាងែលូវគភ្េរបស់ម្នុសាេានាក់ េំគពាោះម្នុសាេគែាេងគេៀត។ 
េំគនារែលូវគភ្េគឺជាអនេរកម្មដ៏សមុគស្មាញ រវាងការទាក់ទាញខាងែលូវគភ្េ 
និងអតេសញ្ញាណ្េលួនឯង។  
L GBT  (QI A) តំណាងឱាយ: 
 Lesbian:  ស្រសេីផដលក្សឡាញ់គលើស្រសេីដូេោនា
 Gay: បុរសផដលក្សឡាញ់គលើបុរសដូេោនា 
 Bi: អនកផដលក្សឡាញ់ទាំងពីរគភ្េ គឺជាម្នុសាេផដល

ក្សឡាញ់ ទាំងបុរសនិងស្រសេី។ 
 Trans:  អនកបេូរគភ្េ គនឺរណាានាក់ ផដលានអតេសញ្ញាណ្

គភ្េេុសពីគភ្េកំគណ្ើតរបស់េលួន។ 
 Queer:   ជនផដលភាពេផម្លកគលើគភ្េ ជាពាកាយអវិជជាន

សក្ាប់ ស្រសេីផដលក្សឡាញ់គលើស្រសេីដូេោនា ឬបុរស
ផដលក្សឡាញ់គលើបុរសដូេ។ 
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 Intersex:  អនកផដលានេរិតែលូវគភ្េផដលពិបាកចាត់ថ្នាក់។
 Asexual:  ម្នុសាេផដលម្ិនានការចាប់អារម្មណ្៍ខាងែលូវគភ្េ

 េំគពាោះបុរសនិងស្រសេី។ 

ការផាត់គេញពីសងគម្ “ …គជឺាដំគណ្ើរការរបស់ក្កុម្ម្នុសាេជាក់លាក់ម្ួយេំនួន ផដលក្តូវបាន
ជួបការលំបាកជាក្បព័នធពីគក្ពាោះក្តូវបានគគគរីសគអើង គដ្យផែអកគលើជាតិ
ភាគតិេ ជាតិស្សន៍ ស្សនា េំគនារែលូវគភ្េ វណ្ណៈ ពូជស្សន៍ គយនឌ័រ 
អាយុ ពិការភាព គម្គរាគគអដស៍ ជនេំណាកក្សុក ឬេកីផនលងផដលពួក
គគរស់គៅ។ ការគរីសគអើងគកើតគែើងគៅកនុងស្ថាប័នស្ធារណ្ៈដូេជា
ក្បព័នធេាាប់ ឬការអប់រំ និងគសវាសុេភាព ក៏ដូេជាសងគម្ និងកនុង
ក្គួស្រផដរ’’។ 
            ឯកស្រគោលនគោបាយ DFID (២០០៥) កាត់បនែយភាព
ក្កីក្ក គដ្យគដ្ោះក្ស្យការបដិគសធសងគម្ នាយកដ្ឋានអភ្ិវឌាឍន៍អនេរ
ជាតិេក្កភ្ពអង់គគលស។ 
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ជំព្ូរ ១ សសចរដីស្ដើម 

១.១- ការអបរ់បំរោិបននៈ ការគបេជាញាេតិេជាសកលនងិសក្ាបក់ម្ពជុា 
 ក្បគេសកម្ពុជាម្ិនផម្នជាក្បគេសផដលក្បវម្នឹងបញ្ហាអក្តាគបាោះបង់ការសិកាាេពស ់អក្តាេុោះ 
គឈាមាោះេូលគរៀនទាប លេធែលសិកាាទាប គៅតាម្ស្លាគរៀនជាគក្េើន គេើយក្តូវផសេងរកដំគណាោះក្ស្យ
គៅគលើបញ្ហាអាកបាបកិរិោ និងពិការភាពរបស់សិសាេផតឯងគនាោះគេ។ បញ្ហាទាំងគនោះគកើតគែើងគៅកនុង
ស្លាគរៀន គៅជុំវិញពិភ្ពគលាក រួម្ទាំងក្បគេសអភ្ិវឌាឍន៍ និងកំពុងអភ្ិវឌាឍន៍។ 
 ជាដំគណាោះក្ស្យេំគពាោះគេតុការណ៍្គនោះ និងជំរុញេកខុវិស័យរួម្ម្ួយគដើម្ាបី “ការផាលាសប់េូរជីវិត
តាម្រយៈការអប់រំ” គវេិកាអប់រំពិភ្ពគលាកឆនាំ២០១៥ គៅេីក្កុងអ ៊ិនវុនស្ធារណ្រដឋកូគរ៉េ បានអនុម្័ត
គសេកេីក្បកាសអ ៊ិនវុនសក្ាប់ការអប់រំឆនាំ២០៣០[១]។ គសេកេីក្បកាសគនោះ ក្តូវបានគបេជាញាគដ្យ
ក្បគេសផដលេូលរួម្ រួម្ទាំងក្បគេសកម្ពុជាែងផដរ កនុងការគដ្ោះក្ស្យបញ្ហាននការផាត់គេញពីសងគម្
និងការេេួលបានឱកាសអប់រំសក្ាប់កុារ គដើម្ាបីឱាយសគក្ម្េបាននូវគោលគៅអភ្ិវឌាឍន៍ក្បកបគដ្យ
េីរភាពេ៤ី (SDG-4) ឆនាំ២០៣០។ គោលគៅអភ្ិវឌាឍន៍ក្បកបគដ្យេីរភាពេី៤ េិតេំគដើម្ាបី៖ 

“ធានាឱាយការអប់រំានគុណ្ភាព ក្បកបគដ្យសម្ធម្៌ បរិោបនន និងការគលើកកម្ពស់  
ឱកាសកនុងសិកាាគពញម្ួយជីវិតសក្ាប់ទាំងអស់ោនា”។ 

 គដើម្ាបីឱាយសគក្ម្េបានេកខុវិស័យគនោះ ភាគីពាក់ព័នធកនុងវិស័យអប់រំគៅកម្ពុជា គួរយល់េាាស់ពីការ
ផាត់គេញពីសងគម្ និងែលប ោះពាល់ដល់ការេេួលបានការអប់រំរបស់កុារ គដើម្ាបីកស្ងក្បព័នធអប់រំ
បរិោបននម្ួយ។  ភាគីពាក់ព័នធកនុងវិស័យអប់រំទាំងអស់ក្តូវយល់ដឹងពីការកំណ្ត់នូវកុារ ផដលាន
ហានិភ្័យ និងការគធេើការរួម្ោនា គដើម្ាបីឈានគៅរកការលុបបំបាត់នូវការផាត់គេញពីសងគម្កនុងការអប់រំ
ចាប់ពីម្គតេយាយសិកាា រេូតដល់ឧតេម្សិកាា។ ក្បសិនគបើ ភាគីពាក់ព័នធគៅផតម្ិនយល់ពីឥេធិពលននការ
ផាត់គេញពីសងគម្ផដលគធេើឱាយានប ោះពាល់គលើសងគម្គនាោះគេ វានឹងគៅផតបនេគកើតាននូវអក្តាគបាោះបង់
ការសិកាា អក្តាក្តួតថ្នាក់ ការេុោះគឈាមាោះេូលគរៀនទាប និងបញ្ហាអវតេានជាគដើម្ គេើយកុារគៅផតក្តូវ
បានគគបដិគសធសិេធិេេួលបាន “ការអប់រ.ំ..គដ្យផែអកគលើម្ូលដ្ឋានក្គឹោះននឱកាសគសមើោនា...” ដូេផដលាន
ផេងគៅកនុងអនុសញ្ញាអងគការសេក្បជាជាតិសេីពី សិេធិកុារ ាក្តា២៨។ ក្បសិនគបើ កុារម្ិនេេួល
បានសិេិធកនុង “ការអប់រំក្បកបគដ្យគុណ្ភាព និងគសមើភាពោនា”  គនាោះគេ គនាោះគោលគៅអភ្ិវឌាឍន៍
ក្បកបគដ្យេីរភាពេី៤ នឹងពិបាកសគក្ម្េបាន។ 
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កាលពីផេកុម្ភៈ ឆនាំ២០១៩ រាជរដ្ឋាភ្ិបាលកម្ពុជាេេួលស្គាលព់ីស្រៈសំខាន់នន “គុណ្ភាពអប់រំ
ក្បកបគដ្យសម្ធម្៌ និងបរិោបនន”  និងបានដ្ក់គេញនូវផែនេីបង្ហាញែលូវអប់រំឆនាំ២០៣០ [២] ផដល 
ក្សបគៅនឹងគសេកេីក្បកាសអ ៊ិនវុន និងតំណាងឱាយគសេកេីផណ្នាំសក្ាប់ក្បគេសកម្ពុជា គដើម្ាបីកាលាយ
ជាក្បគេសានេំណូ្លម្ធាយម្កក្ម្ិតេពស់គៅឆនាំ២០៣០ និងជាក្បគេសផដលានេំណូ្លេពស់គៅឆនាំ
២០៥០។  គលើសពីគនោះ ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាម្រយៈផែនការយុេធស្ស្រសេវិស័យអប់រំរបស់
េលួនបាន និងកំពុងបនេគធេើការគឆ្ាោះគៅរកការធានាឱាយកុារ និងយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់េេួលបានឱកាស
គសមើោនាកនុងការអប់រំក្បកបគដ្យគុណ្ភាព ក្សបគៅនឹងការគបេជាញាេិតេរបស់រាជរដ្ឋាភ្ិបាលកម្ពុជា េំគពាោះ
អនុសញ្ញាអងគការសេក្បជាជាតិសេីពី សិេធិកុារ[៣]។ គដើម្ាបីផកលម្អលេធែលសិកាារបស់សិសាេក្គប់រូប
ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានដ្ក់គេញនូវគោលនគោបាយេំនួនពីរ៖ 

១)  ធានាឱាយការអប់រំានគុណ្ភាព ក្បកបគដ្យសម្ធម្៌ បរិោបនន និងគលើក
កម្ពស់ឱកាសកនុងការសិកាាគពញម្ួយជីវិតសក្ាប់ទាំងអស់ោនា 

២) ធានាភាពស័កកសិេធិននភាពជាអនកដឹកនាំ និងក្គប់ក្គងរបស់ម្ស្រនេីអប់រំក្គប់
លំដ្ប់ថ្នាក់ 

 គៅឆនាំ២០១៨ ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានដ្ក់គេញនូវគោលនគោបាយសេីពី ការអប់រំ
បរិោបនន (PIE) ផដលក្គបដណ្តប់គលើការែេល់ការអប់រំសក្ាប់សិសាេ ផដលង្យរងគក្ោោះ និងក្តូវផាត់
គេញពីសងគម្ ចាប់ពីកក្ម្ិតម្គតេយាយសិកាា រេូតដល់កក្ម្ិតឧតេម្សិកាា សក្ាប់ក្គោឹះស្ថានសិកាា
ស្ធារណ្ៈ និងឯកជន(Mo E Y S , 2018)។ 

១.២- បញ្ហាក្បវម្ននការអបរ់បំរោិបនន 
ការសគក្ម្េគបសកកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភ្ិបាលកម្ពុជា គលើការអប់រំបរិោបនន គឺជាបញ្ហាក្បវម្

ដ៏ធំម្ួយេំគពាោះបរិបេននការផាត់គេញពីសងគម្ និងការដ្ក់បញ្េូលគៅកនុងសងគម្  ពីគក្ពាោះវាជាេសាេនៈ
ថមីសក្ាប់ក្បគេសកម្ពុជា។ គនោះក្តូវបានឆ្លុោះបញ្្ាំងពីកងេោះខាតការគវេងយល់គៅគលើការគក្បើពាកាយផេមរ 
គដើម្ាបីពិពណ៌្នាអំពីអតែន័យរបស់ពាកាយបរិោបនន។ ដូគេនោះ វាពិបាកកនុងការភាជាប់អតែន័យននគំនិតគនោះឱាយ
បានេាាស់ណាស់ ជាពិគសស អនកម្ិនផដលានបេពិគស្ធកនុងការង្រផាត់គេញពីសងគម្។ ជារួម្ ការ
អភ្ិវឌាឍការយល់ដឹងរួម្ោនានូវអតែន័យននពាកាយ និងគំនិត ផដលពាក់ព័នធនឹងការផាត់គេញពីសងគម្ ឬការ
ដ្ក់បញ្េូលកនុងសងគម្ ពិតជាានស្រៈសំខាន់ គដើម្ាបីគលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ភាគីពាក់ព័នធកនុង 
វិស័យអប់រំគៅក្គប់កក្ម្ិត។ 
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 ជាក់ផសេង ការយល់គ ើញទាក់េងគៅនឹងការផាត់គេញពីសងគម្គៅានកក្ម្ិត គដ្យស្រថ្ 
គំនិតននការអប់រំបរិោបននក្តូវបានផណ្នាំម្កដល់ក្បគេសកម្ពុជា បនាទាប់ពីគវេិកាអប់រំពិភ្ពគលាក 
“ការអប់រំសក្ាប់ទាំងអស់ោនា” កាលពីឆនាំ២០០០ គៅេីក្កុងដ្កា ក្បគេសគសគណ្ហាគាល់៖ 

''…គៅកនុងបរិបេ ផដលានស្លាអប់រំពិគសសតិេតួេ ម្ិនានគេដ្ឋារេនាសម្ព័នធ
សក្ាប់ការបណ្តតោះបណាដាល ឬសាភារៈសក្ាប់ក្គូអប់រំេំគណ្ោះេូគៅ េំនួនននបុគគលិក
ជំនាញ ផដលអាេបំគពញការង្រតាម្តក្ម្ូវការរបស់សិសាេពិការ គៅានកក្ម្ិតទំាង
កនុងស្លាអប់រំពិគសស និងស្លាេំគណ្ោះេូគៅ ក៏ដូេជា ការយល់គ ើញថ្ ការបាន
េូលគរៀនគៅកនុងស្លាគរៀនណាម្ួយ ក្បគសើរជាងការម្ិនបានេូលគរៀន''។ [៤]  

 គទាោះបី ានឧបសគគផបបគនោះក៏គដ្យ ក្បគេសកម្ពុជាក៏ានការរីកេគក្ម្ើនលអកនុងការអប់រំកុារ
របស់េលួន។ ចាប់តាំងពីឆនាំ២០០៧ េំនួនកុារផដលបានេុោះគឈាមាោះេូលគរៀនគៅកនុងម្គតេយាយសិកាាាន
គក្េើនជាងគេេដង គេើយេំនួនកុារផដលបានេុោះគឈាមាោះេូលគរៀនបឋម្សិកាាគៅឆនាំ២០១៨ ានេំនួន
រេូតដល់ជាង៩៧ ភាគរយ។  គទាោះបជីាោ ាងណា កុារ និងយុវជនគៅក្បគេសកម្ពុជា គៅផតម្ិនទាន់
ឈានដល់កំរិតសេង់ដ្ននការសិកាា ផដលសម្ក្សបគៅនឹងអាយុរបស់ពួកគគ គដ្យស្រកតាតាគលើក
ផលងម្ួយេំនួន។ ការផាត់គេញពីសងគម្ននការេូលគរៀនគៅអនុវិេាាល័យគៅផតបង្ហាញពីវិសម្ភាព 
តាម្រយៈ គយនឌ័រ ភ្ូម្ិស្ស្រសេ និងក្កុម្គសដឋកិេេសងគម្ គេើយគកមងក្សី និងគកមងក្បុសម្ួយេំនួនធំគៅ
ផតម្ិនទាន់បានេូលគរៀនគៅក្គប់កក្ម្ិតសិកាា។ អេីផដលគួរឱាយក្ពួយបារម្ភគនាោះគឺកុារជាគក្េើនគៅផត
គបាោះបង់ការសិកាាម្ុនគពលបញ្េប់ការអប់រំម្ូលដ្ឋាន។
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ជំព្ូរ ២ សវវងយលព់្ីការផាត់សចញព្ីសងគមសៅរមពុជា 

២.១- នយិម្នយ័ 
 ម្នុសាេជាគក្េើនគជឿថ្ ែលប ោះពាល់ននការផាត់គេញពីសងគម្ក្តូវបានបង្ហាញឱាយគ ើញតាម្រយៈ
ជនានពិការភាពខាងរាងកាយ ឬគៅកផនលង ផដលានបញ្ហាទាក់េងនឹងគយនឌ័រ។ គទាោះោ ាងណា 
ពាកាយគនោះានលកខណ្ៈេូលំេូលាយ និងក្គបដណ្តប់គលើផែនកជាគក្េើន ផដលម្នុសាេអាេក្តូវបានគគ
ផាត់គេញពីសងគម្ និងជួបបញ្ហាការគរីសគអើងគែាេងៗ។ និយម្ន័យននពាកាយ ការផាត់គេញពីសងគម្ គឺជា៖ 

“...ដំគណ្ើរការផដលក្កុម្ណាម្ួយបានជួបវិបតេិជាក្បព័នធ គដ្យពួកគគក្តូវបានគរីសគអើងតាម្រយៈ 
ជាតិស្សន៍ ពូជស្សន៍ ស្សនា េំគនៀម្េាលាប់ គភ្េ វណ្ណៈ គដើម្កំគណ្ើត គយនឌ័រ អាយុ ពិការភាព    
ស្ថានភាពជាអនកជំងឺគអដស៍ ស្ថានភាពជាជនេំណាកក្សុក ឬេកីផនលងផដលពួកគគរស់គៅ។ ការគរីសគអើង
អាេគកើតគែើងគៅកនុងស្ថាប័នស្ធារណ្ៈ ដូេជា កនុងក្បព័នធេាាប់ ឬការអប់រ ំនិងគសវាសុេភាព ក្ពម្ទាំង
សងគម្ក្គួស្រជាគដើម្”។ [៥] 

និយម្ន័យគនោះបង្ហាញោ ាងេាាស់ថ្ ម្នុសាេ(បុគគល ឬក្កុម្) អាេក្តូវបានគគផាត់គេញពី
សងគម្ និងក្បវម្គៅនឹងការគរីសគអើង គដ្យស្រផតកតាតាគែាេងៗ។ ការផាត់គេញពីសងគម្អាេគកើត
ានគដ្យស្រកតាតាពីរ ឬគក្េើន គកើតានគែើងក្ពម្ោនាដូេជា៖ គយនឌ័រ ពិការភាព និងភាពក្កីក្ក ឬ
េគំនារែលូវគភ្េ និងជំងឺគអដស៍។ ការផាត់គេញពីសងគម្គផាតាតទាំងកតាតាសងគម្ នគោបាយ វបាបធម្៌ និង
គសដឋកិេេ រួម្ទាំងឥេធិពលននការេំនាក់េំនងម្ិនគសមើភាពោនា។ បុគគល និងក្កុម្ផដលេេួលរងការផាត់

គេញពីសងគម្ គក្េើនផតានជីវភាពក្កីក្ក 
គទាោះបីជា ភាពក្កីក្កផតម្ួយម្ុេ ម្ិនក្តូវបាន
គគផាត់គេញពីសងគម្កគ៏ដ្យ ពីគក្ពាោះ វាាន
េសាេនៈយល់គ ើញ េុសោនារវាងភាពក្កីក្ក 
និងការផាត់គេញពីសងគម្។ គទាោះបីោ ាងណា 
ភាពក្កីក្កក្តូវបានគគកត់សាគាល់ គ ើញថ្ 
ជាកតាតាម្ួយ ផដលនាំឱាយានការផាត់គេញ
ពសីងគម្។ ការផាត់គេញពីសងគម្ និងការ
គរីសគអើងកនុងសងគម្ នំាឱាយម្ិនានការគោរព
សិេធិម្នុសាេ  រាំងសទោះដល់ការកាត់បនែយ
ភាពក្កីក្ក និងជោះឥេធិពលអវិជជានកនុង
ការអភ្ិវឌាឍ និងកំគណ្ើនគសដឋកិេេ។ 
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 ការផាត់គេញពីសងគម្ជានិេេកាល គកើតគែើងគដ្យអគេតនា ដូេជា ជនានពិការភាពក្តូវបាន
គគផាត់គេញគដ្យស្រ កងេោះការយល់ដឹងពីតក្ម្ូវការរបស់ពួកគគ ឬក្កុម្ជនជាតិគដើម្ភាគតិេក្តូវបាន
គគផាត់គេញគដ្យស្រ កងេោះភាស្េំនាក់េំនងរួម្ោនា។ គទាោះបីោ ាងណាក៏គដ្យ អារម្មណ៍្ននភាពោមាន
អំណាេ អាេគធេើឱាយថម្ថយគសេកេីក្បាថ្នារបស់ពួកគគ ជាពិគសស គៅគពលានការបង្ហាញឥរិោបថ
គរីសគអើងេាាស់លាស់។ កនុងគនលងផបបគនោះ បុគគល ឬក្កុម្ផដលក្តូវបានគគផាត់គេញពីសងគម្ បានគធេើឱាយ
ប ោះពាលដ់ល់កិេេេិតេំក្បឹងផក្បងឱាយរួេែុតពីភាពក្កីក្ករបស់េលួន។ 

២.២- ការផាតគ់េញពសីងគម្កនងុវសិយ័អបរ់ ំ

 និយម្ន័យននការផាត់គេញពីសងគម្ផដលបានែេល់ឱាយខាងគលើជា ឧទាេរណ៍្ននការផាត់គេញពី
សងគម្េូគៅ ផដលគកើតគែើងតាម្រយៈកតាតាគែាេងៗោនា។ គទាោះបីជាោ ាងណាក៏គដ្យ ការគលើកគែើង
ទាំងអសគ់នោះ ម្ិនផម្នពាក់ព័នធគៅនឹងក្គប់បរិបេគនាោះគេ គេើយក៏ម្ិនទាក់េងគៅនឹងការផាត់គេញពី
សងគម្របស់កុារពីក្បព័នធអប់រំផដរ។ កតាតាទាំងគនាោះគធេើឱាយប ោះពាលដ់ល់ការយល់ដឹងននការអប់រំបរិោបនន។ 
ខាងគក្កាម្គនោះ ជាបេពិគស្ធេូគៅគៅតាម្ស្លាគរៀន កនុងក្បគេសកម្ពុជា។ 

២.២.១- ពកិារភាព 

 គដ្យស្រផតសស្រង្គាម្អនេរជាតិ និងសស្រង្គាម្សុីវិលជាគក្េើនេសវតាេរ៍ ផដលបណាដាលឱាយានក្ោប់
ម្ីន និងក្ោប់ម្ិនទាន់ែទុោះដ៏គក្េើនសនធឹកសនាធាប់ បនាេល់េុកគៅកនុងក្បគេសកម្ពុជា បានគធេើឱាយានជនាន
ពិការភាពេពស់ជាងគគគៅេូទាំងពិភ្ពគលាក។ បនាទាប់ពីសស្រង្គាម្រា ាំនរបានបញ្េប់ ការស្តារនីតិសម្ាបទា និង
គសវាអប់រំសក្ាប់កុារពិការក្តូវបានចាត់េុកជាកតាតាសំខាន់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភ្ិបាល និងអងគការម្ិន
ផម្នរដ្ឋាភ្ិបាល។    
 គទាោះបីជា អក្តាេុោះគឈាមាោះេូលគរៀនានការគកើនគែើង គួរឱាយកត់សាគាល់ក៏គដ្យ កុារានពិការ
ភាពភាគគក្េើនម្ិនបានេុោះគឈាមាោះេូលគរៀន ឬក៏គបាោះបង់ការសិកាា។ គៅឆនាំ២០១៩ េំនួនសិសាេាន
ពិការភាព គៅស្លាបឋម្សិកាា សរុបានក្បាណ្ ៤៥.០០០នាក់ និងក្បផេល ៧.០០០នាក់ គៅ
អនុវិេាាល័យកនុងក្បគេសកម្ពុជា [៧]។ 
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 ជាគរឿយៗ កុារផដលានពិការភាពក្តូវបានគគផាត់គេញពីេិដឋភាពននការរស់គៅគដ្យស្រផត
កងេោះការគធេើេលនា ផែនករាងកាយ េកខុគេាាយ ឬគថលង់ គេើយជួនកាល គដ្យស្រផត ការម្ិនយល់ដឹងពី
តក្ម្ូវការរបស់ពួកគគ។ ស្លាគរៀនភាគគក្េើនគៅ កនុងក្បគេសកម្ពុជាម្ិនបានែេល់ភាពង្យក្សួលដល់
កុារានពិការភាពផែនករាងកាយ គដ្យស្រផត កងេោះគេដ្ឋារេនាសម្ព័នធ គដើម្ាបីបំគពញតក្ម្ូវការរបស់
ពួកគគដូេជា ែលូវជក្ាល បងគន់អនាម្័យ និងកផនលងលាងនដ។ កុារផដលានបញ្ហាបំលាស់េីក៏ជួបការ
លំបាកកនុងការរកម្គធាាបាយគធេើដំគណ្ើរគៅស្លាគរៀនែងផដរ។ 

 គលើសពីគនោះគេៀត កុារានពិការភាពផែនករាងកាយជាគរឿយៗ ក្បវម្នឹងការគរីសគអើងកនុង
សងគម្ពីសំណាក់ក្គូបគក្ងៀន និងសិសាេែងផដរ។ គៅគពលផដលគៅស្លាគរៀនពួកគគផតងផតក្តូវបានគគ
គធេើបាប។ ក្គូបគក្ងៀនជាគក្េើនម្ិនបានេេួលការបណ្តតោះ បណាដាលកនុងការគធេើការជាម្ួយសិសាេ ផដលាន
ពិការភាពគនាោះគេ ដូគេនោះ ពួកោត់ម្ិនដឹងពីវិធីស្ស្រសេបគក្ងៀនកុារផដលានពិការភាព ក្បកបគដ្យ
ក្បសិេធភាពបានគេ។ បញ្ហាគនោះកាន់ផតធៃន់ធៃរបផនែម្គេៀត គៅគពលផដលពិការភាពរបស់កុារក្តូវបាន
គគឱាយតនម្លទាប និងានការយល់ដឹងតិេ ឧទាេរណ៍្ ពិការភាពផែនកសតិបញ្ញា ពិបាកបគញ្េញសគម្លង
កនុងការអាន និងបញ្ហាែលូវេិតេគកើតគែើង គដ្យស្រការភ្័យខាលាេ។ ក្បសិនគបើ ស្លាគរៀនម្ិនអាេគដ្ោះ
ក្ស្យតក្ម្ូវការរបស់សិសាេ ផដលានពិការភាព គេើយក្គូបគក្ងៀនគៅផតបង្ហាញេគងេើគរីសគអើង វានឹងគធេើ
ឱាយសិសាេទាំងគនោះានអារម្មណ៍្ថ្ ពួកគគក្តូវបានផាត់គេញពីសងគម្ គេើយេីបំែុតនឹងក្តូវគបាោះបង់គចាល
ការសិកាា ។ 

២.២.២- ក្កមុ្ជនជាតគិដើម្ភាគតេិ 

       ានក្កុម្ជនជាតិគដើម្ភាគតិេក្បាណ្២៤ ក្កុម្េុសៗោនា ានេំនួនក្បផេលជា១ គៅ២ភាគ
រយននក្បជាជន ផដលរស់គៅកនុងក្បគេសកម្ពុជា។ ភាគគក្េើនននក្កុម្ទាំងគនោះានេីតាំងគៅគេតេរតនគីរី 
និងម្ណ្ឌលគីរី  គេើយក្កុម្គែាេងៗគេៀត រស់គៅកនុងគេតេេំនួន១៣ គេៀត (វិេាាស្ថានជាតិសែិតិ) រួម្
ាន៖ គេតេសទឹងផក្តង ក្កគេោះ ក្ពោះវិហារ កំពង់ធំ គកាោះកុង គពាធិស្ត់ កំពង់សពឺ  ក្ពោះសីេនុ គេតេបនាទាយ
ានជ័យ  បាត់ដំបង កំពង់ចាម្ ឧតេរានជ័យ និងគសៀម្រាប។ ក្កុម្ជនជាតិគដើម្ភាគតិេ ានវបាបធម្៌
េុសោនា គទាោះបីជា ក្កុម្េលោះានេំគនៀម្េាលាប់ និងជំគនឿក្សគដៀងោនាក៏គដ្យ គេើយភាគគក្េើនននជន
ជាតិគដើម្ភាគតិេ ផដលានវ័យេំណាស់ ម្ិនគេោះអកាេរ និងម្ិនគេោះនិោយភាស្ផេមរគនាោះគេ។ 

      បញ្ហាក្បវម្េម្ាបងរបស់ក្កុម្ជនជាតិគដើម្ភាគតិេ គឺសុេុាលភាពផែនករាងកាយ គដ្យស្រ
ស្ថានភាពសុេភាពរបស់ពួកគគានភាពេន់គេាាយជាងក្បជាជនកម្ពុជាដនេគេៀត គេើយពួកគគផាលាស់
បេូរការដ្ំដុោះ និងពឹងផែអកគលើកសិែលនក្ពគវើសក្ាប់ជីវភាពរស់គៅ។  
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 ការរិេរិលននបរិស្ថាន និងការរំគលាភ្យកដីធលីបានគកើនគែើង ផដលគធេើឱាយានការថយេុោះនូវដ ី
សក្ាប់គក្បើក្បាស់គធេើកសិកម្មរបស់ពួកគគ ផដលបណាដាលឱាយានការេេោះគសាបៀងអាហារ ដូគេនោះ កុារម្ួយ
េំនួនធំេេួលរងែលប ោះពាល់គធេើឱាយានភាពក្កិន(ការថយេុោះការលូតលាស់ និងការអភ្ិវឌាឍ)។ កងេោះ
អនាម្័យម្ូលដ្ឋាន គៅតាម្សេគម្ន៍របស់ពួកគគម្ួយេំនួនបានបគងកើនហានិភ្័យ ផដលគធេើឱាយកុារ
ានជំងឺរាគរុស និងជំងឺបា ារា ាសុីត[៨]។ កងេោះអាហារូបតែម្ភ ការឆ្លងបា ារា ាសុីត និងភាពក្កិនានេំនាក់
េំនងជាម្ួយនឹងភាពានសតិបញ្ញាគេាាយ។ [៨] 
 កុារជនជាតិគដើម្ភាគតិេជាគក្េើន ផដលរស់គៅតំបន់ដ្េ់ក្សោល ក្តូវគធេើដំគណ្ើរែលូវឆងាយ 
គដើម្ាបីគៅស្លាគរៀន គេើយការគធេើដំគណ្ើរែលូវឆងាយគដ្យឆ្លងកាត់តំបន់ដ្េ់ក្សោលគឺម្ិនានសុវតែិភាព
សក្ាប់គកមងក្សីគេ។ បញ្ហាននការដឹកជញ្ជូនានការលំបាកគៅរដូវវសាា ពីគក្ពាោះែលូវថនល់ក្តូវបានជន់
លិេជាញឹកញាប់ផដលម្ិនអាេឆ្លងកាត់បាន គេើយបញ្ហាក្បវម្គែាេងគេៀតគឺកងេោះស្លាគរៀន ផដល
ែេល់ការអប់រមំ្ិនគលើសកក្ម្ិតថ្នាក់េី៣ សក្ាប់ការគរៀនភាស្កំគណ្ើតរបស់ពួកគគ។  ដូគេនោះ កុារផដល
ក្គប់អាយុេូលគរៀនននក្កុម្ជនជាតិគដើម្ភាគតិេ ក្បវម្គៅនឹងការេេួលបានការអប់រំទាប គេើយគធេើ
ឱាយានអក្តាគបាោះបង់ការសិកាាេពស់ និងកាត់បនែយឱកាសេេួលបានការង្រគធេើរយៈគពលផវង[៩]។ 
គៅគពលផដលម្ិនអាេបំគពញតក្ម្ូវការរបស់ពួកគគបានក្គប់ក្ោន់ និងលេធែលននការសិកាាគៅផតសែិត
គក្កាម្ការរំពឹងេុក កុារទាំងគនោះេំនងជាម្ិនអាេបញ្េប់ការអប់រំកក្ម្ិតម្ូលដ្ឋានបានគនាោះគេ។ 

២.២.៣- សម្ភាពគយនឌរ័ 
 េណ្ៈគពលផដលរាជរដ្ឋាភ្ិបាលបនេគលើកកម្ពស់សម្ភាពគយនឌ័រ កនុងគោលនគោបាយនិង
ផែនការរបស់េលួន ការគរីសគអើងគៅនឹងគកមងក្សីនិងស្រសេី គៅផតគកើតានេលោះៗគៅកនុងក្បគេសកម្ពុជា តាម្
លកខណ្ៈក្បនពណី្សងគម្កម្ពុជា ផដលផតងឱាយតនម្លបុរសជាងស្រសេ។ី ម្ាា ាងវិញគេៀត ស្រសេីក្តូវបានគគគផាតាត
គលើអាកបាបកិរិោ និងកិតេិយស ជាជាងគលើកកម្ពស់ការអប់រំលអ ឬេេួលបានគជាគជ័យកនុងអាជីវកម្ម[៩] 
គេើយក្តូវបានគគឱាយគៅគធេើកិេេការែទោះ និងគម្ើលផថកូនៗ េំផណ្កបេីគេញគៅគធេើការខាងគក្ៅ។ 
 គៅគពលផដលរាជរដ្ឋាភ្ិបាលកម្ពុជាបនេគលើកកម្ពស់សម្ភាពគយនឌ័រ កនុងគោលនគោបាយ និង
ផែនការការពារននការគរីសគអើងស្រសេី ផដលគកើតានគែើងគៅកនុងតំបន់ ជាគក្េើនេូទាំងសងគម្កម្ពុជា។ 
បញ្ហាទាំងគនោះគកើតគែើងម្កពីេំគនៀម្េំលាប់ និងក្បនពណី្របស់ក្បជាជនផដលោំក្េគំនិតថ្ ស្រសេីសែិតគៅ
គក្កាម្ការការពាររបស់ស្វាម្ីនិងក្តូវបានគគរំពឹងថ្ ស្រសេីជួយសក្ាលបនទុកស្វាម្ីគដ្យក្តូវគធេើការង្រែទោះ។ 
 គគចាត់េុកថ្ អំគពើេឹងាាកនុងក្គួស្រជាគរឿងធម្មតា គេើយេុកឱាយក្កុម្ក្គួស្រគួរជាអនកគដ្ោះក្ស្យ
ជាជាងគដ្ោះក្ស្យតាម្ក្បព័នធតុលាការ។ គទាោះបីជា ការផលងលោះជាដំគណ្ើរការក្សបេាាប់សក្ាប់
ក្បគេសកម្ពុជា ប ុផនេ ការេេោះខាតភានាក់ង្រជួយសក្ម្បសក្ម្ួលដំគណ្ើរការែលូវេាាប់ បានគធេើឱាយស្រសេីក្តូវបងខំ
េិតេរស់គៅជាម្ួយស្វាម្ីផដលេលួនម្ិនគពញេិតេ គដើម្ាបីេិញ្េឹម្បីបាេ់ផថរកាាកូន[១០]។ 
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 ផបបបេគយនឌ័រអយាយគកាានគៅកនុងក្បព័នធអប់រំតាំងពីយូរម្កគេើយ។ គៅកនុងស្លាគរៀន 
អាកបាបកិរិោជាេាលាប់របស់បុរស ានឥេធិពលគលើការគក្បើ “អំគពើេឹងាា ការរំគលាភ្បំពាន ការោយីែលូវ
គភ្េ និងសកម្មភាពែលូវគភ្េគដ្យបងខំ”[១១]។ អាកបាបកិរិោទាំងគនោះនាំឱាយសិសាេក្សីេេួលបានលេធែល
សិកាាគេាាយ និងបង្ហាញការម្ិនឱាយតនម្លេលួនឯង។ គសៀវគៅសិកាា ផដលក្តូវបានគក្បើគៅកនុងស្លាគរៀន
គៅក្បគេសកម្ពុជាក៏បង្ហាញពីការគរីសគអើងគយនឌ័រកនុងការបង្ហាញ “បុរសជាគវជជបណ្ឌិត គម្ធាវី  វិសេករ និង
អនកក្គប់ក្គង និងស្រសេីជាអនកេេួលគភ្ញៀវ អនកតម្ាាញ អនកផថរកាាែទោះ កសិករ និងជំនួយការហាង” [១២]។

 គេដ្ឋារេនាសម្ព័នធម្ិនលអគៅកនុងស្លាគរៀនគឺជាបញ្ហាក្បវម្សក្ាប់សិសាេក្សីដូេជា កងេោះ
ខាតបងគន់អនាម្័យ ឬេេោះខាតេឹក។ គកមងក្សីផដលដល់អាយុានរដូវ (ជាេូគៅ ចាប់ពីអាយុក្បផេល
១២ឆនាំ) ម្ិនអាេគៅស្លាគរៀនបានគេ ក្បសិនគបើ ស្លាគរៀនោមានបងគន់អនាម្័យ ផដលែេល់សុវតែិ
ភាព ក៏ដូេជា ភាពឯកជនដល់ពួកគគ។ កងេោះខាតសាភារៈគក្បើក្បាស់ បនទប់េឹកស្អាត និងកងេោះសុវតែិភាព 
អាេបណាដាលឱាយគកមងក្សីេកខានម្ិនបានគៅស្លាគរៀនជាគរៀងរាល់ផេ គេើយេីបំែុត ពួកគគគបាោះបង់
ការសិកាាគចាលទាំងក្សុង។ 

២.២.៤- ននិានាការគភ្េ 
 គៅក្បគេសកម្ពុជា ម្ិនានេាាប់ក្ពេមេណ្ឌជាក់លាក់ណាម្ួយក្បឆំងនឹងការក្សឡាញ់គភ្េដូេ
ោនាគេ។ គទាោះោ ាងណាក៏គដ្យ េាាប់កម៏្ិនបានការពារសិេធិជាក់ផសេងដលអ់នកក្សឡាញ់គភ្េដូេោនា ផដរ 
គក្ពាោះថ្ ោមានេាាប់ក្បឆំងនឹងការគរីសគអើង និងម្ិនានការពិន័យេំគពាោះអនក ផដលគរីសគអើងគលើអនក
ក្សលាញ់គភ្េដូេោនា។ ជាេូគៅ អនកក្សឡាញ់គភ្េដូេោនា ម្ិនក្តូវបានគគក្បកាន់ ដរាបណាពួកគគម្ិន
ក្បឆងំនឹងបេដ្ឋានសងគម្ និងវបាបធម្៌ [១៣]។ 
 គទាោះោ ាងណា គបើគោងគៅតាម្ការសទង់ម្តិសេគម្ន៍ឥនទធនូកម្ពុជា គៅកាត់ថ្ (RoCK) កនុង
ឆនាំ២០១៥[១៤] ការគរីសគអើងគលើនិនានាការែលូវគភ្េក្តូវបានជួបក្បេោះគដ្យក្កុម្អនកក្សឡាញ់គភ្េដូេោនា
គៅកនុងេិដឋភាពជាគក្េើនននការរស់គៅរបស់ពួកគគ ដូេជា គៅកនុងក្គួស្រ កផនលងគធេើការ ស្លាគរៀន តាម្េី
ស្ធារណ្ៈ និងគៅគពលផដលពួកគគេូលបគក្ម្ើគសវាស្ធារណ្ៈ។ សាជិកននសេគម្ន៍អនកក្សឡាញ់
គភ្េដូេោនា ក្តូវបានគគម្ិនរាប់រក និងានភាពឯគកាកនុងសងគម្ កដ៏ូេជា ស្លាគរៀន ជាបញ្ហាធំម្ួយ ផដល
ពួកគគជួបក្បេោះ គដ្យស្រផតអតេសញ្ញាណ្គយនឌ័រ និងេំគនារែលូវគភ្េ។ 
 ដូគេនោះ អក្តាគបាោះបង់ការសិកាាកនុងេំគណាម្យុវជនក្សលាញ់គភ្េដូេោនា គឺេពស់ជាងយុវជន
េូគៅ ផដលនាំឱាយពួកគគផតងជួបការលំបាកកនុងការផសេងរកការង្រគធេើ និងានែលប ោះពាល់ែលូវេិតេរយៈ
គពលផវង។ 
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២.២.៥- ស្ថានភាពជងំគឺអដស ៍
គៅឆនាំ២០១៩ ានក្បជាជនកម្ពុជាែទុកគម្គរាគគអដស៍ ក្បាណ្ ៧៣.០០០ នាក់ [១៥] កនុង

គនាោះ រួម្ានកុារក្បាណ្ ៣.០០០ នាក់ែងផដរ។ េំនួនគនោះបានបនេថយេុោះ ប ុផនេកុារផដលរស់គៅ
ជាម្ួយឪពុកាតាយ ឬសាជិកក្គួស្រផដលែទុកគម្គរាគគអដស៍ គៅផតបនេេេួលរងការគរីសគអើងដផដល។ 
េណ្ៈគពល ផដលភាគគក្េើនននកុារានែទុកគម្គរាគគអដស៍ ឬកុារម្កពីក្កុម្ក្គួស្រអនកែទុកគម្គរាគគអដ
ស៍អាេេូលគរៀនបាន ជនជាតិភាគតិេម្ួយេំនួនបាននិោយថ្ ពួកគគក្តូវបានផាត់គេញពីស្លាកនុង
តំបន់របស់ពួកគគ។ ម្ូលគេតុេម្ាបងកនុងការផាត់គេញគនោះ គបឺណាដាលម្កពីការម្ិនយល់ដឹងទាក់េង
នឹងគម្គរាគគអដស៍ និងការភ្័យខាលាេកនុងការឆ្លងជំងឺគនោះ[១៥]។ 

២.៣- ភាពសមគុស្មាញននការផាតគ់េញពសីងគម្ 

 ានស្ថានភាពជាគក្េើន ផដលកុារអាេក្តូវបានផាត់គេញពីសងគម្កនុងក្បព័នធអប់រំទាំងតាម្រយៈ
ការម្ិនយកេិតេេុកដ្ក់ ការរស់គៅកនុងភាពក្កីក្ក ឬគដ្យគេតនាបុគរវិនិេឆ័យ គដ្យគក្បើអំណាេ និង
ការក្គប់ក្គង។ េសាេនៈននការអប់រំបរិោបននគឺគដើម្ាបីធានាថ្ កុារផដលេេួលរងពីការគរីសគអើងផបបគនោះ 
ក្តូវបាននាេំូលម្កកនុងក្បព័នធអប់រំវិញ ោ ាងគហាេណាស់ ពួកគគអាេបញ្េប់ការអប់រំម្ូលដ្ឋានបាន។ 

 ឥរិោបថគរីសគអើង ក្តូវបានបង្ហាញតាម្លកខណ្ៈ និងជំនាន់គែាេងៗោនារបស់ម្នុសាេគៅកនុង
ក្បគេសកម្ពុជា។ យុវជនជំនាន់គក្កាយ ផដលានជំនាញកនុងការគក្បើក្បាស់បណាដាញសងគម្េំនងជា
បានបង្ហាញពីឥរិោបថគសរីនិយម្ និងានេសាេនៈេុសោនាខាលាំងេំគពាោះសាជិកននក្កុម្អនកក្សឡាញ់
គភ្េដូេោនា ក៏ដូេជា សម្ភាពគយនឌ័រ គបើគក្បៀបគធៀបនឹងឪពុកាតាយ និងជីដូនជីតារបស់ពួកគគ។ 
គទាោះោ ាងណា ក្បគេសកម្ពុជាគៅផតក្បកាន់យកអយាយគកាស្រសេីោ ាងតឹងរឹង និងបេដ្ឋានសងគម្ នងិ
ឥរិោបថ វបាបធម្៌ផដលម្ិនង្យផាលាស់បេូរបានឆប់រេ័សគែើយ សូម្ាបីផតករណី្ផដលានបំណ្ងេង់គធេើ
ក៏គដ្យ។ 

 គួរកត់សំោល់ែងផដរថ្ ានក្កុម្ជាគក្េើន ផដលគក្ជើសគរីសការដកេលួនគេញពីសងគម្គដើម្ាបី
ការពារវបាបធម្៌ និងអតេសញ្ញាណ្របស់ពួកគគ។ គនោះជាភ្សដុតាងកនុងករណី្ក្កុម្ជនជាតិគដើម្ភាគតិេ
ផដលម្ិនេង់គធេើសាេរណ្កម្មគៅកនុងសងគម្ផដលានឥេធិពល គេើយពួកគគានអារម្មណ៍្ថ្ រងការ
គំរាម្កំផេងគលើវិថីជីវិតរបស់ពួកគគជាបគណ្តើរៗ។ គនោះានភាពសមុគស្មាញកនុងការែាារភាជាប់រវាងភាស្ 
វបាបធម្៌ អតេសញ្ញាណ្ និងកផនលងផដលកុារឆ្លងកាត់ ដូេជា កនុងស្លាគរៀន ពួកគគចាំបាេក់្តូវនិោយ
ភាស្ផេមរជាគដើម្។ ការានការភ្័យខាលាេថ្ វបាបធម្៌ជនជាតិគដើម្ភាគតិេនឹងរលាយស្បសូនាយ គៅ
គពលគកមងៗ គភ្លេភាស្កំគណ្ើតរបស់េលួន និងចាប់យកការរស់គៅផបបថមី។  
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 កនុងរយៈគពលប ុនាមានឆនាំេុងគក្កាយគនោះ រាជរដ្ឋាភ្ិបាលកម្ពុជា បានបគងកើតគោលនគោបាយម្ួយ
េំនួន គដើម្ាបីគឆ្លើយតបគៅនឹងតក្ម្ូវការរបស់បុគគល ផដលក្តូវបានគគផាត់គេញពីសងគម្ ឧទាេរណ៍្ ការ
ោំក្េដល់ជនពិការ និងអភ្ិវឌាឍការោំក្េភាស្គដើម្សក្ាប់កុារជនជាតិគដើម្ភាគតិេ។ គេតុគនោះ 
ពួកគគអាេគរៀនអាន និងសរគសរជាភាស្កំគណ្ើតរបស់ពួកគគបាន។ គទាោះោ ាងណាក៏គដ្យ គោល
នគោបាយផតម្ួយម្ិនអាេគដ្ោះក្ស្យតក្ម្ូវការរបស់ម្នុសាេផដលានអារម្មណ៍្ថ្ពួកគគក្តូវបានគគ
ផាត់គេញពីសងគម្គនាោះគេ ជាពិគសស គៅគពលផដលកតាតាផាត់គេញពីសងគម្ម្ួយេំនួនក្តូវបានគកើត
គែើងេនទឹម្ោនា។ គេតុដូគេនោះ គដើម្ាបីសគក្ម្េបាននូវការអប់រំបរិោបនន ក្គប់ភាគីពាក់ព័នធក្តូវផតអនុវតេ
សកម្មភាពផបបវិជជានជាចាំបាេ់។ 
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ជាំពូរ ៣ ការផ្លា សប់រូរពីការផ្លត់ចេញពីសងគមចៅជាការអប់រ ាំ 
បរយិាប្ន 

 ជំពូកគនោះនឹងពិនិតាយគម្ើលរគបៀប ផដលការផាត់គេញពីសងគម្អាេគដ្ោះក្ស្យបាន គេើយក្តូវបាន
លុបគេញពីក្បព័នធអប់រំកនុងរយៈគពលផវង។ វានឹងគក្បើេសាេនវិស័យគែាេងៗោនា គដើម្ាបីគម្ើលពីលកខណ្ៈ
ផដលការផាត់គេញពីសងគម្អាេក្តូវបានផក្បកាលាយគៅជាការបរិោបននសងគម្ គដើម្ាបីេេួលបាន “ការអប់រំ
ក្បកបគដ្យគុណ្ភាព និងសម្ធម្៌”។ 

៣.១- គោលនគោបាយសេពី ីការអបរ់បំរោិបនន 

         គសេកេីក្បកាសអ ៊ិនវុន និងការអប់រំឆនាំ២០៣០ រកាាជំេរោ ាងរឹងាំគៅគលើបរិោបនន និង
សម្ធម្៌។ ឯកស្រទាំងគនោះ បញ្ជាក់ពីតក្ម្ូវការសក្ាប់ការេិតេំក្បឹងផក្បងបផនែម្កនុងគោលបំណ្ង
ជាក់លាក់េំគពាោះកុារ ផដលជួបការលំបាកកនុងស្ថានភាពង្យរងគក្ោោះ “ក្បជាជនទាំងអស់គដ្យម្ិន
គិតពីគភ្េ អាយ ុពូជស្សន៍ ពណ៌្សម្ាបុរ ជាតិស្សន៍ ភាស្ ស្សនា នគោបាយ ឬគំនិតគែាេងគេៀត 
គដើម្កំគណ្ើតជាតិ សងគម្វបាបធម្៌ ក្េពាយសម្ាបតេិ ឬកំគណ្ើត ក៏ដូេជាស្ថានភាពជាជនពិការ ជនេំណាកក្សុក 
ជនជាតិគដើម្ភាគតិេ កុារ និងយុវជន ជាពិគសសអនកផដលសែិតកនុងស្ថានភាពង្យរងគក្ោោះ ឬស្ថានភាព
គែាេងៗគេៀត គួរផតានលេធភាពេេួលបានការអប់រំក្បកបគដ្យគុណ្ភាព សម្ធម្៌ និងឱកាសសិកាា
គពញម្ួយជីវិត”។ 

 គទាោះោ ាងណា ការអប់រំឆនាំ២០៣០ ក៏េេួលស្គាល់ថ្ “គក្ោោះថ្នាក់ននការគផាតាតគលើដំគណ្ើរននការ
អប់រំ ផដលក្តូវែេល់ឱាយជាស្ធារណ្ៈ គដ្យម្ិនយកេិតេេុកដ្ក់ក្គប់ក្ោន់ថ្ គតើសិសាេកំពុងសិកាានិង
េេួលបាននូវជំនាញផដលពាក់ព័នធគពលកំពុងគរៀនផដរឬគេ”។ ការអប់រំបរិោបននអាេានក្បសិេធភាព 
លុោះក្តាផតក្គូានការគបេជាញាេិតេ និងានជំនាញកនុងការបគក្ងៀនសិសាេផបបេក្ម្ុោះ។ ដូគេនោះ ស្លាគរៀនក្តូវ
ជួលក្គូផដលានការបណ្តតោះបណាដាលលអ គេោះយល់េិតេ និងានបេពិគស្ធ គដើម្ាបីធានាថ្ គោលគៅ 
SDG-4 ក្តូវបានបំគពញ។ ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ានេំនួលេុសក្តូវកនុងការធានាបានថ្ បញ្ហា
គនោះក្តូវបានគរៀបេំផែនការគដ្ោះក្ស្យជាបនាទាន់។ 

 ជារួម្ គដើម្ាបីធានាថ្ ម្ិនានកុារណាានាក់ក្តូវបានគគផាត់គេញពីការអប់រំ ស្លាគរៀនចាំបាេ់
ក្តូវផេករំផលកការយល់ដឹង និងកំណ្ត់នូវអតែន័យននការអប់រំក្បកបគដ្យបរិោបនន ឱាយបានេាាស់
លាស់។ ការអនុវតេការអប់រំបរិោបននថ្នាក់គរៀន ក្តូវបានអភិ្វឌាឍ គដ្យអនុញ្ញាតឱាយសិសាេម្កពីក្គប់
ម្ជាឈដ្ឋានទាំងអស ់បានេូលគរៀន គេើយស្លាគរៀនេិតេំក្បឹងផក្បងគធេើោ ាងណា គដើម្ាបីបគងកើតវបាបធម្៌
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េក្ម្ុោះកនុងថ្នាក់គរៀន។ ថ្នាក់ដឹកនាំស្លាគរៀនក្តូវសេការជាម្ួយគលាកក្គូ អនកក្គូរបស់េលួន គដើម្ាបីកស្ង
វបាបធម្៌បរិោបននគៅកនុងថ្នាក់គរៀនរបស់ពួកគគ។ 

 គោលបំណ្ងសំខាន់ននការអប់រំបរិោបនន គគឺដើម្ាបីលុបបំបាត់ការអនុវតេផដលក្បក្ពឹតេគដ្យម្ិន
ានការយល់ដឹង និងអាកបាបកិរិោអវិជជានេំគពាោះអនកានពិការភាព គយនឌ័រ ជនជាតិ ជនជាតិគដើម្
ភាគតិេ អនកានេំគនារែលូវគភ្េ និងអនកផដលានែទុកគម្គរាគគអដស៍។ ស្លាគរៀនក្តូវពក្ងឹងគោល
នគោបាយការពារកុារឱាយបានេូលំេូលាយ គដ្យគផាតាតគលើកុារង្យរងគក្ោោះបំែុតឱាយែុតពីហានិភ្័យ
ននអំគពើេឹងាាែលូវគភ្េ អំគពើេឹងាាកនុងក្គួស្រ  ការរំគលាភ្បំពានែលូវគភ្េ និងរាងកាយ ក្ពម្ទាំងពលកម្ម
គដ្យបងខំ។ 

៣.២- ផែនការសក្ាបក់ារអបរ់បំរោិបននគៅក្គបក់ក្ម្តិសកិាា 
 ការផេករំផលកេំគណ្ោះដឹង ផដលបានកំណ្ត់ោ ាងេាាស់ននការអប់រំបរិោបននក្តូវផតអនុវតេ។ 
ម្ស្រនេីផដលគធេើការកនុងវិស័យអប់រំគៅកក្ម្ិតថ្នាក់ជាតិ ម្នទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី-គេតេ 
ការិោល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ននរដឋបាលេណ្ឌ-ក្កុង-ក្សុក និងស្លាគរៀន ក្តូវផតកំណ្ត់
អតេសញ្ញាណ្កុារង្យក្បវម្នឹងហានិភ្័យននការផាត់គេញពីសងគម្ និងធានាថ្ បេអនេរាគម្ន៍
ក្តូវបានបគងកើតគែើង គដើម្ាបីការពារកុារង្យរងគក្ោោះទាំងគនាោះពីការគបាោះបង់ការសិកាាជាពិគសស គឺ
កក្ម្ិតអប់រំថ្នាក់ម្ូលដ្ឋាន។ ការែេល់ម្ូលនិធិដល់បេអនេរាគម្ន៍ទាំងគនោះ ម្ិនថ្ ថវិការាជរដ្ឋាភ្ិបាលកេី 
ឬថវិកាផដលែេល់គដ្យនដគូអភ្ិវឌាឍនិងអងគការម្ិនផម្នរដ្ឋាភ្ិបាលកេី គកឺ្តូវផតដ្ក់បញ្េលូគៅកនុងផែនការ
យុេធស្ស្រសេវិស័យអប់រំ (ESP) នងិផែនការក្បតិបតេិការក្បចាំឆនាំ(AOP) ផដលជាសកម្មភាពបានគក្ោង
េុកម្ុន។ ផែនការយុេធស្ស្រសេវិស័យអប់រំថ្នាក់ជាតិឆនាំ២០១៩-២០២៣ បានបគងកើតយនេការសក្ាប់
បញ្ហាគនោះរួេគេើយជាម្ួយនឹងគោលនគោបាយេ១ី របស់េលួន៖ 

១) ធានាឱាយការអប់រំានគុណ្ភាព ក្បកបគដ្យសម្ធម្៌ បរិោបនន  
និងគលើកកម្ពស់ឱកាសកនុងសិកាាគពញម្ួយជីវិតសក្ាប់ទាំងអស់ោនា។ 

 គទាោះោ ាងណាក៏គដ្យ ដូេផដលបានបញ្ជាក់ខាងគលើ គដើម្ាបីឱាយានការផាលាស់បេូរគកើតគែើង បញ្ហា
ពាក់ព័នធទាំងអស់ក្តូវផតអនុវតេតាម្ផែនការសកម្មភាពជាចាំបាេ់ ដូគេនោះគឺជាេំនួលេុសក្តូវរបស់អនក
គរៀបេំផែនការ គដើម្ាបីដ្ក់បញ្េូល និងបគងកើតសកម្មភាពគៅកនុងផែនការរបស់េលួន គដើម្ាបីលុបបំបាត់ការ
ផាត់គេញពីសងគម្ និងនាំឱាយានការអនុវតេការអប់រំបរិោបននបផនែម្គេៀតកនុងស្លាគរៀនរបស់ពួកគគ។ 

៣.២.១- ការវភិាគការផាតគ់េញពសីងគម្ នងិគយនឌរ័ (S EGA) 
 គដើម្ាបីដឹងថ្ កតាតាគលើកផលងអេីេលោះ ផដលជោះឥេធិពលដល់សិសាេគៅកនុងស្លាគរៀន ការសគងកត
ចាំបាេ់ក្តូវគធេើគដ្យម្នទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី-គេតេ ការិោល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា
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ននរដឋបាលេណ្ឌ-ក្កុង-ក្សុក ឬស្លាគរៀនគដ្យេលួនឯង គមឺ្ិនក្តឹម្ផតកំណ្ត់ថ្ គតើានកតាតាគលើកផលង
ជាក់លាក់ណាម្ួយផដលក្តូវបានបង្ហាញគនាោះគេ ប ុផនេផថម្ទាំង គដើម្ាបីផសេងរកកតាកាផដលបងកគធេើឱាយកុារ
ក្បវម្នឹងការផាត់គេញពីសងគម្កនុងក្បព័នធអប់រំ។ ដំគណ្ើរការននការសគងកតទាំងគនោះ ក្តូវបានគគគៅថ្ 
ការវិភាគការផាត់គេញពីសងគម្ និងគយនឌ័រ (SEGA)។ ការសគងកតក្តូវគធេើគែើង តាម្រយៈការសិកាា
ក្ស្វក្ជាវក្បតិបតេិផបបស្ម្ញ្ញម្ួយ គដើម្ាបីឱាយយល់កាន់ផតេាាស់នូវកតាតាផដលបងកឱាយានការផាត់គេញ
ពីសងគម្ និងគធេើបេអនេរាគម្ន៍ឱាយទាន់គពលគវលា គៅគពលផដលព័ត៌ានក្បម្ូលបាន គេើយគធេើការ
វិភាគរកភ្័សេុតាង គដើម្ាបីដ្ក់បញ្េូលគៅកនុង ESP ឬ AOP។ វាពិតជាានស្រៈសំខាន់ណាស់ផដលការ
គធេើផែនការក្បកបគដ្យគុណ្ភាព និងានភ្័សេុតាងេាាស់លាស់ គដើម្ាបីគដ្ោះក្ស្យ និងលុបបបំាត់ការ
ផាត់គេញពីសងគម្។ 

៣.៣- ការផាតគ់េញពសីងគម្គៅជាការអបរ់បំរោិបននគៅថ្នាកភ់្មូ្ ិនងិស្លាគរៀន 
 បេពគិស្ធពគីេតេរតនគរិ ី

 គេតេរតនគីរីក្តូវបានគក្ជើសគរីស គដើម្ាបីសិកាាពីេិដឋភាពម្ួយននការផាត់គេញពីសងគម្គដ្យផាទាល់ 
ពីគក្ពាោះគេតេគនោះ សម្ាបូរគៅគដ្យសិសាេម្កពីក្កុម្ជនជាតិគដើម្ភាគតិេផដលរស់គៅេីគនាោះ(ានដូេជាៈ 
ជនជាតិ ចារាយ េំពួន ក្គឹង។ល។)។ ការសិកាាក្ស្វក្ជាវេលីម្ួយក្តូវបានអនុវតេគដ្យការគធេើការ
សាភាសបុគគល និងក្កុម្គៅស្លាគរៀនេំនួន ៥៖ 

 វិេាាល័យអគនេវាសិកដ្ឋានក្កុងបានលុង 

 វិេាាល័យលំផាត់ 

 អនុវិេាាល័យបា ាកោ ាយ 

 ស្លាបឋម្សិកាាយកាេគឡាម្ 

 ស្លាបឋម្សិកាាក្កឡា 

 សិសាេម្ួយេំនួនម្កពីស្លាទាំងគនោះបានបង្ហាញថ្ កតាតាគសដឋកិេេ វបាបធម្៌ សងគម្ នគោបាយ 
និងកតាតាបុគគល ផដលនាំឱាយសិសាេជួបក្បេោះបញ្ហាការផាត់គេញពីការអប់រំ។ េិននន័យផដលក្បម្ូលបាន
ពីស្លាទាំង ៥ បានបង្ហាញពីម្ូលគេតុននបញ្ហាផាត់គេញគៅកក្ម្ិតស្លាគរៀនទាំងគនាោះគឺ៖ 



14 

៣.៣.១- ភាស្ផដលក្តវូបានគក្បើកនងុថ្នាកគ់រៀន (ភាស្ឡាវ េពំនួ នងិចារាយ) 

 ការអនុវតេកម្មវិធីអប់រំពេុភាស្របស់រាជរដ្ឋាភ្ិបាល បានគធេើឱាយភាស្កំគណ្ើតក្តូវបានគក្បើក្បាស់ 
គៅតាម្ស្លាគរៀន គៅកក្ម្ិតម្គតេយាយសិកាាបាន១០០% គេើយ គៅថ្នាក់េី១ បាន៨០% គៅថ្នាក់េី
២ បាន៦០% និងគៅថ្នាក់េី៣ បាន ៣០%។ ចាប់ពីថ្នាក់េី៤ រាល់ការបគក្ងៀនទាំងអស់ក្តូវគក្បើផត
ភាស្ផេមរ។ 
 សិសាេបានអោះអាងថ្ ពួកគគគក្បើភាស្កំគណ្ើតរបស់ពួកគគគៅែទោះជាម្ួយឪពុកាតាយ ក្កុម្ក្គួស្រ 
និងម្ិតេភ្កេិ។ គេតុដូគេនោះគេើយ សិសាេជនជាតិគដើម្ភាគតិេេលោះយល់ថ្ ភាស្ផេមរពិបាកគរៀន ដូេគនោះ 
គពលេលោះក្គូក្តូវការគក្បើភាស្កំគណ្ើតគដើម្ាបីពនាយល់អតែន័យននពាកាយ។ 

បេអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់រំបរិោបនន៖ 

 ពក្ងឹងគុណ្ភាពននការបគក្ងៀន និងការគរៀន ជាពិគសសក្គូពេុភាស្ គដើម្ាបីធានាថ្សិសាេ
អាេគរៀន និងគក្បើក្បាស់ភាស្ផេមរចាប់ពីថ្នាក់េី៤ គែើងគៅ 

 ពក្ងីកការអប់រំពេុភាស្គៅកផនលងផដលចាំបាេ់។ 

៣.៣.២- គេដ្ឋារេនាសម្ពន័ធស្លាគរៀន 
 គដ្យស្រកងេោះខាតបនទប់គរៀនគៅតាម្តំបន់ម្ួយេំនួន និងេំននួសិសាេគៅកនុងថ្នាក់គរៀនានគក្េើន 
ដូគេនោះ សិសាេេលោះានការលំបាកកនុងការសិកាា។ គលើសពីគនោះគៅគេៀត ានការេេោះខាតបងគន់អនាម្័យ 
និងគេដ្ឋារេនាសម្ព័នធស្លាគរៀនគៅតាម្ស្លាម្ួយេំនួន។ បញ្ហាម្ួយគេៀត គឺកងេោះកផនលងស្នាក់គៅ 
គដ្យសិសាេជនជាតិគដើម្ភាគតិេជាគក្េើនរស់គៅឆងាយពីស្លាគរៀន គេើយេេោះម្គធាាបាយគធេើដំគណ្ើរ។ 
ម្ ាាងគេៀត សិសាេក៏ផាលាស់បេូរពីតំបន់ម្ួយគៅតំបន់ម្ួយគេៀត គដ្យស្រការផាលាស់បេូរដំណាំតាម្រដូវ។ 
កនុងស្ថានភាពទាំងគនោះ អគនេវាសិកដ្ឋានានស្រៈសំខាន់ណាស់កនុងការធានាការអប់រំ សក្ាប់សិសាេ
អនុវិេាាល័យឱាយបនេការសិកាា និងគដើម្ាបីកាត់បនែយបញ្ហាននការគបាោះបង់ការសិកាា។ 

បេអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់រំបរិោបនន៖

 រាជរដ្ឋាភ្ិបាលក្តូវែេល់លេធភាពឱាយសិសាេអាេសិកាា គៅស្លាគរៀនផកាបរែទោះរបស់ពួកគគ 
គដ្យការស្ងសង់ស្លាគរៀនបផនែម្គេៀត ផដលអាេជួយដល់សិសាេកុំឱាយផាលាស់េីលំគៅពី
តំបន់ម្ួយគៅតំបន់ម្ួយគេៀតតាម្រដូវដ្ំដុោះ 
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 បគងកើនេំនួនអគនេវាសិកដ្ឋាន គដើម្ាបីគធេើឱាយសិសាេកាន់ផតគក្េើនបានេូលគរៀនគៅស្លាលអៗ និង
គជៀសវាងការរំខានដល់កាសិកាារបស់ពួកគគ 

 ែេល់ម្គធាាបាយគធេើដំគណ្ើរ ដូេជា កង់ ឬជួលឡានសក្ាប់សិសាេ តាម្រយៈការនរអង្គាស
ថវិកាពីសបាបុរសជន និងសេគម្ន៍។ 

៣.៣.៣- ស្សនា នងិវបាបធម្គ៌ែាេងៗោនាក្តវូបានផាតគ់េញពសីងគម្ 
 ឪពុកាតាយរបស់សិសាេជនជាតិគដើម្ភាគតិេេូលេិតេរស់គៅកនុងក្កុម្ជនជាតិគដើម្របស់ពួកគគ។ 
ដូគេនោះ សិសាេានេាលាប់រស់គៅដ្េ់គដ្យផែកកនុងវបាបធម្៌របស់ពួកគគ គេើយផញកេលួនគេញពីការរស់
គៅកនុងពេុវបាបធម្៌។ 

ការអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់រំបរិោបនន៖ 

 ែាេពេែាាយសិេធិ ស្សនា និងបគងកើតការជួបជុំសក្ាប់គម្ដឹកនាំស្សនា 
 អប់រំជនជាតិគដើម្ឱាយយល់ដឹងកាន់ផតេាាស់អំពីការរស់គៅកនុងសងគម្ពេុវបាបធម៌្តាម្រយៈ

ការអប់រំពលរដឋ។ 

៣.៣.៤- ការែេលគ់សវាអបរ់គំៅកនងុស្លាគរៀននងិការគរៀនម្និក្គបក់្ោន ់
 កងេោះគុណ្ភាពននការបគក្ងៀន ការពក្ង្យក្គូផដលម្ិនគឆ្លើយតបគៅនឹងតក្ម្ូវការ និងការគធេស
ក្បផេសននការបគក្ងៀនគៅស្លាគរៀនស្ធារណ្ៈ បានបងកការលំបាកដល់សិសាេកនុងការេេួលបាននូវ
េំគណ្ោះដឹង និងជំនាញចាំបាេ់។ កតាតាទាំងគនោះគធេើឱាយសិសាេគបាោះបង់ការសិកាា គេើយេំណាយគពលតិេ
គៅស្លាគរៀន ជាពិគសស សិសាេគៅអនុវិេាាល័យនិងវិេាាល័យ។ 

បេអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់រំបរិោបនន៖ 

 គលើកកម្ពស់គុណ្ភាពននការបណ្តតោះបណាដាលក្គូ 
 ែេល់គសវាអប់រំក្គប់ក្ោន់ (បគងកើនការបគក្ងៀនឥតគិតនថលដល់អនកគរៀនយឺត) 

៣.៣.៥- កងេោះគសរភីាពនងិសម្ភាពកនុងបរបិេថ្នាកគ់រៀន 
 គដ្យស្រសិសាេចាប់ពីថ្នាក់េី៤ គែើងគៅ តក្ម្ូវឱាយគរៀនភាស្ផេមរ សិសាេជនជាតិគដើម្ភាគតិេ
េលោះម្ិនសូវេូលរួម្កនុងសកម្មភាពថ្នាក់គរៀនគេ គក្ពាោះខាលាេសិសាេដនេគេៀតគសើេេំអក គៅគពលផដលពួក
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គគអានម្ិនក្តឹម្ក្តូវ ឬនិោយម្ិនេាាស់។ គេតុគនោះគធេើឱាយានការកាត់បនែយការេំនាក់េំនងជាម្ួយ
ម្ិតេរួម្ថ្នាក់និងក្គូ។ 

បេអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់រំបរិោបនន៖ 

 បគងកើនការយល់េិតេ គដ្យែេល់សិេធិគសមើោនាដល់សិសាេទាំងអស់គៅកនុងថ្នាក់ និងបណ្តតោះបណាដាល
ក្គូឱាយគធេើជាគំរូកនុងការេេួលយកភាពេុសោនា 

 គលើកេឹកេិតេសិសាេជនជាតិគដើម្ភាគតិេឱាយបគញ្េញម្តិរបស់ពួកគគកុំានអារម្មណ៍្គអៀនខាមាស។ 

៣.៣.៦- បគេេកវិេាា 
 គៅកនុងយុគសម្័យឌីជីថល ការគក្បើក្បាស់អ ៊ិនធឺផណ្ត និងស្មាតេេូនបានកាលាយជាការគពញនិយម្
កនុងេំគណាម្សិសាេម្ិនថ្ គៅេកី្បជុំជន ឬជនបេគេ។ ឥេធិពលននបគេេកវិេាាបានពក្ងីកគាលាតរវាង
សិសាេផដលម្ិនអាេានលេធភាពេិញ និងគក្បើក្បាស់ស្មាតេេូនបាន។ 

បេអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់រំបរិោបនន៖

 ក្គូបគក្ងៀនក្តូវអប់រំសិសាេអំពីឥេធិពលននសាភារៈនិយម្ 
 ក្គូបគក្ងៀនក្តូវផតេេួលបានការបណ្តតោះបណាដាល គដើម្ាបីឱាយានេំគណ្ោះដឹងទាក់េងគៅនឹង   

បគេេកវិេាា ដូគេនោះ ពួកោត់អាេោំក្េដល់សិសាេរបស់េលួនកនុងការគក្បើក្បាស់បគេេកវិេាាព័ត៌ាន 
គដើម្ាបីជាអតែក្បគោជន៍កនុងការគរៀនសូក្ត 

 ហាម្ឃាត់ការគក្បើក្បាស់គគេេំព័រ ផដលជោះឥេធិពលអវិជជានដល់ការគរៀនសូក្តរបស់សិសាេ 
 អប់រំឪពុកាតាយឱាយផណ្នាំកូនៗ អំពីវិបតេិននសាភារៈនិយម្ និងដឹងពីរគបៀបគឆ្លើយតបគៅនឹង

តក្ម្ូវការសាភារៈនិយម្របស់កូនៗពួកគគ។ 

៣.៣.៧- កងេោះខាតសេងដ់្ក្គ ូនងិគរំមូ្និលអក្គបក់្ោន ់

 វឌាឍនភាពននការគរៀនសូក្តរបស់សិសាេពីកក្ម្ិតម្ួយគៅកក្ម្តិម្ួយ ពឹងផែអកគៅគលើការបគក្ងៀន
ផដលានអាកបាបកិរិោក្បកបគដ្យក្កម្សីលធម្៌។ ក្គូផដលគក្បើកាយវិការម្ិនសម្រម្ាយ ពាកាយសេីបគនាទាស 
និងេេោះការគលើកេឹកេិតេគឺជាគំរូម្ិនលអសក្ាប់សិសាេ និងនាំឱាយសិសាេវប់គៅស្លាគរៀន ផដលបណាដាល
ឱាយពួកគគានការគបាោះបង់ការសិកាាកាន់ផតគកើនគែើង។ 
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បេអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់របំរិោបនន៖

 នាយកស្លាក្តូវអនុវតេតាម្បេដ្ឋានេាាប់របស់ក្កសួង (អនុក្កឹតាយគលេ ៥៦ ក្កម្សីលធម្៌
ក្គូបគក្ងៀន និងលកខនេិកៈេូគៅននម្ស្រនេីរាជការសុីវិល) ែេល់ឱកាសកនុងការបគក្ងៀនក្គូឱាយគោរព
ក្កម្សីលធម្៌វិជាជាជីវៈ។ 

៣.៣.៨- ននិានាការនគោបាយរវាងក្គបូគក្ងៀន សសិាេ នងិស្ថាបន័ក្គបក់្គង 

 សម្ព័នធភាពនគោបាយរបស់គណ្បកាេ ជំរុញការបគងកើតក្កុម្ និងបកាេពួកែងផដរ។ គៅកក្ម្ិត
ស្លាគរៀន ការជផជកគដញគដ្លផែនកនគោបាយម្ិនក្តូវបានអនុញ្ញាតគេ។ ោមានការគឃាសនា ឬការគក្បើ
ក្បាស់ស្លាគរៀនជាកផនលងែាេពេែាាយនគោបាយគែើយ។ 

បេអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់របំរិោបនន៖ 

 ហាម្ឃាត់ម្ិនឱាយាននិនានាការនគោបាយគៅតាម្ស្លាគរៀន 
 អប់រំក្គូនិងសិសាេកុំឱាយគដើរតាម្និនានាការនគោបាយកនុងស្លាគរៀន។ 

៣.៤- ក្បពន័ធអបរ់ដំ្េគ់ដ្យផែក នងិក្បពន័ធអបរ់បំរោិបននគៅកក្ម្តិការោិលយ័អបរ់ ំ
យវុជន  នងិកឡីាននរដឋបាលេណ្ឌ-ក្កងុ-ក្សកុ (DOE ) 

 ការិោល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ននរដឋបាលេណ្ឌ-ក្កុង-ក្សុក គដើរតួជាអនកសក្ម្បសក្ម្ួលកនុង
ការគដ្ោះក្ស្យបញ្ហាក្បវម្នានាគៅតាម្ស្លាគរៀន  និងរាយការណ៍្បនេគៅម្នទីរអប់រំ យុវជន និង
កីឡា រាជធានី គេតេ។ កតាតាផដលក្តូវគក្បើក្បាស់ក្បព័នធអប់រំដ្េ់គដ្យផែកគៅកក្ម្ិតអប់រំថ្នាក់េណ្ឌ ក្កុង 
ក្សុករួម្ាន៖ 

៣.៤.១- កងេោះការយលដ់ងឹគៅកនងុសេគម្នទ៍ាកេ់ងនងឹតក្ម្វូការននការអបរ់លំអ 

 គៅកក្ម្ិតការអប់រំម្ូលដ្ឋាន ការពក្ងឹងគណុ្ភាពអប់រគំអឺាក្ស័យគលើការោំក្េនិងសេក្បតិបតេិការ
របស់សេគម្ន៍គនាោះផាទាល់។ ការម្ិនែេល់តនម្លដល់ការអប់រំ បានគធេើឱាយបាត់ឱកាសសិកាារបស់សិសាេ 
គធេើឱាយពួកគគអសម្តែភាពកនុងការបនេការសិកាា គេើយជាលេធែលពួកគគក្តូវគបាោះបង់គចាលការសិកាា
ទាំងគៅគកមង។ 
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បេអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់រំបរិោបនន៖ 

 ែាេពេែាាយដល់សេគម្ន៍នូវគុណ្តនម្លននការអប់រំ និងបេពិគស្ធននការគរៀនសូក្តផដល
េេួលបានគជាគជ័យ 

 យុេធនាការ គដើម្ាបីគលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីតក្ម្ូវការសក្ាប់ការអប់រំលអ (ការគែញើស្រ 
បិេបដ្) និងអតែក្បគោជន៍រយៈគពលផវងននការអប់រំ។ 

៣.៤.២- ឪពកុាតាយរបសស់សិាេផដលម្និបានេេលួការអបរ់ ំនងិានម្េុរបរម្និ 
 េាាសល់ាស ់

 សិសាេេលោះានឪពុកាតាយផដលគក្បើក្បាស់គក្គឿងក្សវឹង និងគលងផលាបងសុីសងជាក្បចាំ។ កនុង
ករណី្ទាំងគនោះ ឪពុកាតាយម្ិនអាេែេល់កាលាំងេិតេ ោំក្េ និងគលើកេឹកេិតេដលក់ូនៗរបស់ពួកគគបានគេ។ 
កតាតាកងេោះការអប់រំ កតាតាបរិោកាសរស់គៅ និងបញ្ហាកនុងក្គួស្រ បានគធេើឱាយសិសាេម្ួយេំនួនបំគពញកិេេ
ការម្ិនបានលអកនុងការសិកាារបស់ពួកគគ ក៏ដូេជាានអវតេានគក្េើន។ សិសាេទាំងគនោះនឹងចាប់ផាតាេ់
េលួនគគគេញពីម្ិតេភ្កេិ និងសងគម្របស់គគ។ 

បេអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់រំបរិោបនន៖

 សេការជាម្ួយអាជាញាធរពាក់ព័នធ គដើម្ាបីែេល់ការក្បឹកាាជាអាជីព កម្មវិធីសិកាាអកាេរសិលាប៍ 
និងការផណ្នាំអំពីែលប ោះពាល់ននការគញៀន គក្គឿងក្សវឹង និងផលាបងសុីសង។ 

៣.៥- ការផាតគ់េញពកី្បពន័ធអបរ់ ំគៅជាក្បពន័ធអបរ់បំរោិបននគៅកក្ម្តិម្នទរី អយក គេតេ
(POE)

 ម្នទីរ អយក គេតេ គធេើការោ ាងជិតសនិេធជាម្ួយក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ ានកតាតាជាគក្េើន 
ផដលបងកឱាយានបញ្ហាការផាត់គេញពីសងគម្កនុងវិស័យអប់រ ំគៅកក្ម្ិតម្នទីរ អយក គេតេ ផដលវាជាបញ្ហា
ក្តូវការការយកេិតេេុកដ្ក់េពស់ពកីអនកគរៀបេំផែនការអប់រំគេតេ។ 

៣.៥.១- ស្លាគរៀនេលោះម្និាននាយកស្លានងិជលួផតក្គបូគក្ងៀនកនងុក្សកុម្យួេនំនួតេូ 
 ការអប់រំក្បកបគដ្យសម្ធម្៌ និងបរិោបនន អាក្ស័យគលើអនកដឹកនាំស្លាពូផក និងានក្គូ
បគក្ងៀនក្គប់ក្ោន់ ក្សបតាម្តក្ម្ូវការរបស់ស្លាគរៀន។ ការក្គប់ក្គងការបគក្ងៀន និងការគរៀនរបស់
ក្គូនិងសិសាេានស្រៈសំខាន់ខាលាំងណាស់ គដើម្ាបីធានានូវគុណ្ភាពននការគរៀនរបស់សិសាេ។ 
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បេអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់រំបរិោបនន៖ 

 ពគនលឿនការផតងតាំងនាយកស្លា ផដលេេួលបានការបណ្តតោះបណាដាលរួេ 
 បគងកើនក្បាក់ឧបតែម្ភសក្ាប់ក្គូថមី ផដលបគក្ងៀនគៅតំបន់ដ្េ់ក្សោល និងតំបន់េពង់រាប។ 

៣.៥.២- ការអភ្វិឌាឍកនងុក្សកុយតឺ 
 គៅតំបន់ានការអភ្ិវឌាឍយឺត ានម្នុសាេតិេតួេណាស់ ផដលានេំគណ្ោះដឹង និងជំនាញ 
គដើម្ាបីេេួលបានការង្រធម្មតាម្ួយបាន។ កតាតាជីវភាពបានជំរុញឱាយឪពុកាតាយសិសាេ ផាលាស់បេូរេីលំគៅ 
និងេកខានម្ិនបានបញ្ជូនកូនៗឱាយគៅគរៀនផថម្គេៀតែង។ 

បេអនេរាគម្ន៍ផដលនាំឱាយានការអប់រំបរិោបនន៖ 

 បគងកើនការែេល់អាហារូបករណ៍្សក្ាប់សិសាេក្កីក្ក និងបណ្តតោះបណាដាលសក្ាប់ឱកាសការង្រ
នាគពលអនាគត និងបគងកើនេំនួនម្ជាឈម្ណ្ឌលបណ្តតោះបណាដាលវិជាជាជីវៈ (TVET) 

 ស្ថាប័នរដ្ឋាភ្ិបាល និងអងគការម្ិនផម្នរដ្ឋាភ្ិបាល េូលរួម្បគងកើតការង្រអេិនស្រនេយ៍គៅកនុងក្សុក 
គដ្យបគងកើតេីែាារការង្រ និងបគងកើនការវិនិគោគកនុងក្សុក 

 ជំរុញការអភ្ិវឌាឍកនុងក្សុកក្បកបគដ្យតាលាភាព និងកស្ងគេដ្ឋារេនាសម្ព័នធបផនែម្។ 

៣.៥.៣- ការគធេើផែនការផែអកគលើភ្ស័េតុាង  នងិគណុ្ភាព
 ម្នទីអប់រំ យុវជន និងកីឡា ាននាេីេេួលេុសក្តូវេំគពាោះការគរៀបេំផែនការយុេធស្ស្រសេអប់រំ 
និងផែនការក្បតិបតេិក្បចាំឆនាំ សក្ាប់ការិោល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ននរដឋបាលេណ្ឌ-ក្កុង-ក្សុក 
និងស្លាគរៀន។ ដូគេនោះ ម្នទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា គរួធានាឱាយបានគលើការក្បម្ូលភ្័សេុតាង របស់
សិសាេផដលង្យរងគក្ោោះកនុងរាជធានី គេតេ របស់ពួកគគ តាម្រយៈវិភាគការផាត់គេញពីសងគម្ និង
គយនឌរ័ (S E GA) ផដលក្តូវគលើកគែើងជាផែនការសកម្មភាព ដ៏សម្ក្សបជាម្ួយនឹងការកំណ្ត់េំេំ
កញ្េប់ថវិកានឹងេំេំការង្រ ឱាយានភាពក្បាកដនិយម្។ ម្នទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្តូវធានាដល់ការ
ពិនិតាយតាម្ដ្នដំគណ្ើរការគរៀបេំផែនការគនោះ គដើម្ាបីគធេើឱាយបាននូវគធេើផែនការក្បកបគដ្យគុណ្ភាព 
និងានភាពេាាស់លាស់គៅក្គប់កក្ម្ិត។ ដូគេនោះ បញ្ហាការផាត់គេញពីសងគម្នឹងក្តូវបានគដ្ោះក្ស្យ
ជាក្បចាំ និងក្បកបគដ្យក្បសិេធភាពេពស់។ ម្នទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្តូវផតានភាពេាាស់លាស់ 
កនុងការបំគពញការង្រឱាយជាប់ជាក្បចាំ គដើម្ាបីគឆ្ាោះគៅរកការអនុវតេការអប់រំបរិោបននគៅកនុងស្លា
គរៀនរបស់ពួកគគ។ 
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៣.៦- កក្ម្តិក្កសួងអបរ់ ំយវុជន នងិកឡីា 

៣.៦.១- ការអបរ់បំរោិបនន 
 គៅឆនាំ ២០១៧ ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានបគងកើតវិេាាស្ថានជាតិសក្ាប់ការអប់រំពិគសស 
គដើម្ាបីោំក្េដល់ការបណ្តតោះបណាដាលជំនាញសក្ាប់ក្គូទាំងឡាយណា ផដលានបំណ្ងេង់បគងកើន
េំគណ្ោះដឹង និងការយល់ដឹងរបស់ពួកគគកនុងការគធេើការជាម្ួយកុារានពិការភាព ឬកុារផដលាន
តក្ម្ូវការសិកាាពិគសស។ កនុងឆនាំ ២០១៦ ម្ូលនិធិក្គួស្រថមី (KTF ) បានគែទរស្លាេំនួន ៥ សក្ាប់
កុារផដលពិការផភ្នក និងក្តគេៀក ឱាយម្កសែិតគៅគក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់រាជរដ្ឋាភ្ិបាលវិញ។ ស្លាគរៀន
ទាំងគនោះ ក្តូវបានបេូរគៅជាវិេាាល័យអប់រំពិគសសគៅកនុងឆនាំសិកាា២០១៧-២០១៨ (KTF  ២០១៧)។ 

 ការបគងកើតវិេាាស្ថានជាតិសក្ាប់ការអប់រំពិគសស (NISE) និងស្លាអប់រំពិគសស ជួយឱាយកុារ
ផដលានតក្ម្ូវការអប់រំពិគសស េេួលបានការអប់រំសម្ក្សបម្ួយ ក្បកបគដ្យគុណ្ភាពេពស់ និងែេល់
ឱាយពួកគគនូវឱកាស គដើម្ាបីេូលរួម្គៅកនុងសងគម្។ គំនិតែេួេគែេើម្គនោះបានគលើកេឹកេិតេោ ាងខាលាំងដល់
កុារ ផដលក្តូវបានផាត់គេញពីសងគម្ឱាយក្តលប់គៅស្លាគរៀនវិញ និងបញ្េប់ការសិកាារបស់ពួកគគ។ 
វាក៏ជំរុញឱាយឪពុកាតាយបញ្ាឈប់ការលាក់បាំងពិការភាពកូនៗរបស់ពួកគគ និងអនុញ្ញាតឱាយកូនបានេូល
កនុងក្បព័នធអប់រំ។ 

៣.៦.២- ការអបរ់ពំេភុាស្ 
 ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានេិតេំក្បឹងផក្បង គដើម្ាបីែេល់លេធភាពឱាយេេួលបានការអប់រំ 
ផដលានគុណ្ភាពដល់កុារម្កពីសេគម្ន៍ជនជាតិគដើម្ភាគតិេ តាម្រយៈផែនការសកម្មភាពអប់រំ
ពេុភាស្ (MEAP) ២០១៩-២០២៣ (MoEYS, ២០១៩)។ តាម្រយៈការអនុវតេរបស់កុារម្កពី
ក្កុម្ជនជាតិគដើម្ភាគតិេគែាេងៗ េេួលបានការអប់រំបរិោបននរបស់រដឋ ផដលក្តូវធានាឱាយានការ
ែាារភាជាប់គៅនឹងភាស្កំគណ្ើត វបាបធម្៌ ក្បនពណី្ និងេំគនៀម្េាលាប់របស់ជនជាតិគដើម្ភាគតិេទំាង
គនាោះ (MoEYS, 2019)។ 

៣.៦.៣- សម្ភាពគយនឌរ័ 
 ក្បគេសកម្ពុជា បានេុោះេតែគលខាគលើអនុសញ្ញារបស់អងគការសេក្បជាជាតិសេីពី ការលុបបំបាត់
រាល់េក្ម្ង់ននការគរីសគអើងក្បឆំងនឹងស្រសេីគភ្េ [១៦] (CEDAW) និងបានបង្ហាញពីការគបេជាញាេិតេរបស់
េលួនកនុងការលុបបំបាត់ការគរីសគអើងគៅគលើគកមងក្ស ីនិងស្រសេីគៅកនុងវិស័យអប់រំ។ CEDAW េេួលស្គាល់
ថ្ ការេូលរួម្គពញគលញរបស់ស្រសេីគឺជាភាពចាំបាេ់សក្ាប់ការអភ្ិវឌាឍក្បគេស។ កនុងនាម្ជាក្បគេស
េតែគលេីនន CEDAW  ក្បគេសកម្ពុជាបានពាាោម្គលើកកម្ពស់ការែេល់សិេធិអំណាេដល់ស្រសេីកនុងវិស័យ 
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អប់រ ំចាប់តាំងពីឆនាំ២០០៧ ម្ក តាម្រយៈការបស្រញ្ជាបគយនឌ័រ គៅកនុងគោលនគោបាយអប់រំ និងផែនការ
សកម្មភាព។ 
 គៅឆនាំ ២០១៥ ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានបគងកើតផែនការយុេធស្ស្រសេបស្រញ្ជាបគយនឌ័រកនុង
វិស័យអប់រំ (ឆនាំ ២០១៦-២០២០)។ កនុងឆនាំ ១៩៩៧ ក្កុម្ក្បឹកាាគសដឋកិេេ និងសងគម្របស់អងគការ
សេក្បជាជាតិ (ECOSOC) បានកំណ្ត់និយម្ន័យននការបស្រញ្ជាបគយនឌ័រថ្៖ 

“ការបស្រញ្ជាបេសាេនវិស័យគយនឌ័រ ... គឺជាយុេធស្ស្រសេម្ួយសក្ាប់គធេើឱាយានការ
យកេិតេេុកដ្ក់ និងបេពិគស្ធរបស់ស្រសេីក៏ដូេជាបុរស ផដលជាផែនកសំខាន់ម្ួយនន
រេនាបេ ការអនុវតេ ការពិនិតាយតាម្ដ្ន និងវាយតនម្លគោលនគោបាយ និងកម្មវិធី
គៅក្គប់វិស័យនគោបាយ គសដឋកិេេ និងសងគម្។ ដូគេនោះ ស្រសេីនិងបុរសេេួលបានែល
ក្បគោជន៍គសមើៗោនា គេើយវិសម្ភាពនឹងអាេលុបបំបាត់បាន។ គោលគៅេុងគក្កាយ
ននការបស្រញ្ជាបគឺគដើម្ាបីេេួលបានសម្ភាពគយនឌ័រ”។  

 ផែនការយុេធស្ស្រសេវិស័យការអប់រំ(២០១៩-២០២៣) និងគោលនគោបាយសេីពីេកខុវិស័យ
ឧតេម្សិកាាឆនាំ២០៣០ របស់ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បនេគដ្ោះក្ស្យបញ្ហាគយនឌ័រកនុងការអប់រំ
ក្គប់កក្ម្ិត តាម្រយៈការគក្បើក្បាស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍្ថ្នាក់ជាតិ និងការអភ្ិវឌាឍសម្តែភាពសក្ាប់ស្រសេី។ 
 ការអប់រំគឺជាម្គធាាបាយដ៏ានឥេធិពលបំែុត កនុងការសគក្ម្េបាននូវសម្ភាពគយនឌ័រ ផដលគធេើ
ឱាយគកមងក្សី និងស្រសេីអាេេូលរួម្គពញគលញគៅកនុងសងគម្ និងនគោបាយ គេើយែេល់សិេធិអំណាេដល់
ពួកគគគលើផែនកគសដឋកិេេែងផដរ (ការអប់រំ ២០៣០)។ 

៣.៦.៤- េគំនារែលវូគភ្េ (រមួ្ទាងំគម្គរាគគអដស)៍ 
 គៅឆនាំ២០១៦-១៧ ក្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា គដ្យានការោំក្េពីអងគការម្ិនផម្នរដ្ឋាភ្ិបាល
បានគបើកកម្មវិធីសិកាាបណិំ្នជីវិតសក្ាប់ថ្នាក់េី៥-១១ និងសក្ាប់យុវជនគក្ៅស្លាគរៀន។ កម្មវិធី
សិកាាថមីរួម្ាន៖ ការអប់រំបនេពូជកក្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន និងការអប់រំសុេភាពរួម្ាន ជំងឺគអដស៍ អនាម្័យ 
និងេសាេនៈគយនឌ័រ តួនាេីគយនឌ័រ គភ្េ និងការបគញ្េញម្តិពគីយនឌ័រ ក៏ដូេជាសិេធិម្នុសាេ សម្ភាព
គយនឌ័រ ការោយីែលូវគភ្េ និងអំគពើេឹងាាែលូវគភ្េ។ ដូគេនោះ កម្មវិធីសិកាាថមីែេល់នូវការផណ្នាំជាក់លាក់ 
និងបញ្េូលោនាគលើបញ្ហាអនកក្សឡាញ់គភ្េដូេោនា។ បញ្ហាក្បវម្េម្ាបងកនុងការេេួលបានគជាគជ័យនន 
កម្មវិធីសិកាាពីគយនឌ័រដ៏េូលំេូលាយ គឺការបគងកើតគសៀវគៅសិកាាដ៏ស្កសម្ម្ួយ និងការកស្ង
សម្តែភាពរបស់ក្គូ គដើម្ាបីឱាយពួកោត់អាេបគក្ងៀនតាម្េលឹម្ស្រោ ាងានក្បសិេធភាព។ 
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ជំព្ូរ ៤ សសចរតីសននដិ្ឋ្ន និងមាគ ្ស ្្ោះសៅមុខ 

 គសៀវគៅគនោះ ានការក្បមូ្លែេុំនូវគំនិតសំខាន់ៗសេីពី បញ្ហាជាក់ផសេងននការផាត់គេញពី
សងគម្គៅកនុងបរិបេកម្ពុជា។ អនកគរៀបគរៀងសងាឃឹម្ថ្ ព័ត៌ានផដលានគៅកនុងគសៀវគៅគនោះ នឹងក្តូវ
បានគក្បើក្បាស់ គដើម្ាបីផកលម្អការយល់ដឹងរបស់អនកផដលគធេើការកនុងវិស័យអប់រំ និងគលើកកម្ពស់ការយល់
ដឹងអំពីបញ្ហាននការផាត់គេញពីសងគម្ ការលំបាក និងការគរីសគអើងេំគពាោះកុារ ផដលគធេើឱាយពួកគគម្ិន
បានេុោះគឈាមាោះេូលគរៀន ឬកុារផដលក្បវម្នឹងការគបាោះបង់ការសិកាាម្ុនការបញ្េប់ការអប់រំម្ូលដ្ឋាន
របស់េលួន។ កតាតាផដលគធេើឱាយានការផាត់គេញពីសងគម្ ផដលគកើតគែើងជាគរឿយៗ គៅកនុងតំបន់ម្ួយ
េំនួនកនុងក្បគេសកម្ពុជា ផដលបានេេួលស្គាល់គដ្យម្នទីរ អប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី គេតេ និង 
ការិោល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាននរដឋបាលក្កុង ក្សុក េណ្ឌ និងស្លាគរៀន ផដលអាេបនេគដ្ោះក្ស្យ
ជាម្ួយបញ្ហាដូេជា អក្តាគបាោះបង់ការសិកាាេពស់ ការេូលគរៀនម្ិនគេៀងទាត់ និងអក្តាបញ្េប់ការសិកាា
ទាបជាគដើម្។  

 បញ្ហាទាំងអស់គនោះនឹងក្តូវបានគដ្ោះក្ស្យជាចាំបាេ់ គដើម្ាបីសគក្ម្េគោលគៅអភ្ិវឌាឍន៍ក្បកប 
គដ្យេីរភាព SDG-4 ក៏ដូេជាគោលគៅអប់រំឆនាំ២០៣០   ផដលក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបាន
កំណ្ត់ថ្ អនកគរៀបេំផែនការក្គប់កក្ម្ិតក្តូវគធេើការវិភាគគលើការផាត់គេញពីសងគម្ និងគយនឌ័រ គៅកនុង
រាជធានី គេតេ ក្កុង ក្សុក េណ្ឌ និងស្លាគរៀនរបស់ពួកគគម្ុននឹងគធេើផែនការ។ ដូគេនោះ បញ្ហាផដលពាក់ព័នធ
នឹងការផាត់គេញពីសងគម្ក្តូវបានបញ្េូលគៅកនុងផែនការយុេធស្ស្រសេវិស័យអប់រំ (ESP) និងផែនការ
ក្បតិបតេិការក្បចាំឆនាំ (AOP)។  

កនុងការគធេើឱាយក្បគសើរគែើងនូវការយល់ដឹងអំពីការផាត់គេញពីសងគម្ ភាគីពាក់ព័នធទាំងអស់
នឹងក្តូវយល់ដឹងឱាយបានេាាស់នូវេកខុវិស័យសក្ាប់ការអប់រំក្បកបគដ្យបរិោបនន និងសម្ធម៌្ដូេ
ានផេងគៅកនុង SDG-4 ផដលគសេកេីក្បកាសអ ៊ិនវុន (១)ផថលងថ្៖ 

“... ការអប់រំគឺជាគុណ្ក្បគោជន៍ស្ធារណ្ៈ សិេធិជាម្ូលដ្ឋានរបស់ម្នុសាេ និងជា
ម្ូលដ្ឋានក្គឹោះសក្ាប់ធានាដល់ការសគក្ម្េបាននូវសិេធិគែាេងៗគេៀត។ វាចាំបាេ់
សក្ាប់សនេិភាព ការអត់ធមត់ ការបំគពញកិេេការរបស់ម្នុសាេ និងការអភ្ិវឌាឍ
ក្បកបគដ្យេីរភាព។ គយើងេេួលស្គាល់ថ្ ការអប់រំជាគនលឹោះគដើម្ាបីសគក្ម្េបាន
ការង្រគពញគលញ និងលុបបំបាត់ភាពក្កីក្ក។ គយើងនឹងយកេិតេេុកដ្ក់េិតេំ
ក្បឹងផក្បងឱាយអស់ពីលេធភាព គដើម្ាបីេេួលបាននូវលេធែលក្បកបគដ្យគុណ្ភាព 
សម្ធម្៌ បរិោបនន និងសិកាាគពញម្ួយជីវិត”។ 
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