
Sustainable
Development
Goals

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល

ការធ្វើចំណាកស្រុក ការផ្លា ្ទ់ើលំធៅ 

ធោយបង្ំ និងការអបរ់ំ៖ ស្់ស្ានចម្ល្ 
មិនមមនស្់ជញា្ំ្ងនោះងេ 

២០១៩



២០១៩

សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល

ការធ្វើចំណាកស្រុក ការផ្លា ្ទ់ើ 

លំធៅធោយបង្ំ និងការអបរ់ំ៖ 

ស្់ស្ានចម្ល្ មិនមមនស្់ជញ្ាំ្ងនោះងេ 



របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល ឆាំ្ ២០១៩សង្ខេប

4

Sustainable
Development
Goals

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

	 សេចក្តីប្រកាេអ៊តីនឈ័ន	និងបក្រខ័ណ្ឌ េកម្មភាពវេិ័យអ្រ់រ	ំឆ្នា 	ំ២០៣០		ចចងថា	របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដាន 
ការអ្រ់រជំាេកល	 មានតួនាទតីជា	 “យន្ការេបមា្រ់ពិនិត្យតាមដាន	 និងរាយការណ៍ពតីសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រក្រសដាយ

 
ចតីរភាពទតី	 ៤	 និងពតីការអ្រ់រ	ំ ចែលបតរូវបាន្រញ្ចូ លសៅកនា៊ងសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រក្រសដាយចតីរភាពស្សេងសទៀត”	 និង	 “រាយ

 ការណ៍ពតីការអន៊វត្យ៊ទ្ធសាសេ្ជាតិ	និងអន្រជាតិ	សែតីម្តីទាមទារឱ្យប្រ្រ់ដែ្រចូពាក់ព័ន្ធទាងំអេ់មាន្រណសនយ្យភាពចសំពាះ
 

អ្តីចែលពួកស្របានេនយា	 ជាច្នាកមួយដនការតាមដាន្រន្	 និងការពិនិត្យសលតីសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍សដាយចតីរភាពជារមួ”។	
 របាយការណ៍សនះបតរូវបានសរៀ្រចំស�តីងសដាយអនាកជំនាញឯករាជ្យមួយបករុម	សបកាមការែឹកនារំ្រេ់យចូសណេ្ចូ។

	 ស ្្ម ះតួនាទតី	 ចែលបតរូវបានសប្រតីបបាេ់	និងព័ត៌មានចែល្រង្ហា ញកនា៊ងឯកសារសបាះព៊ម្ព្សាយសនះ	មិនចមនជាការ
 

្រសញ្ញមតិរ្រេ់យចូសណេ្ចូ	ពាក់ព័ន្ធនឹងសាថា នភាពបេ្រចបា្រ់រ្រេ់ប្រសទេ	ចែនែតី	ទតីបករុង	ឬតំ្រន់ណាមួយ	ឬេមតថាកិច្
 

រ្រេ់ប្រសទេ	ចែនែតី	ទតីបករុង	ឬតំ្រន់សនះ	ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់បពបំ្រទល់ចែនរ្រេ់ប្រសទេ	ចែនែតី	ទតីបករុង	ឬតំ្រន់ទាងំ 
សនះស�តីយ។

	 បករុមការង្រសរៀ្រចរំបាយការណ៍ពនិតិ្យតាមដានការអ្់ររជំាេកលសនះ	 ្ឺរជាអនាកទទលួខ៊េបតរូវសលតីការសបជតីេសរ តីេ	 
និងការ្រង្ហា ញអង្គសេត៊	កនា៊ងឯកសារសបាះព៊ម្្ព សាយសនះ	និងសលតីទេសេនៈចែលបតរូវបាន្រសញ្ញកនា៊ងឯកសារសនះ។	ទេសេនៈ
ទាងំសនះមិនចមនជាទេសេនៈយចូសណេ្ចូ	សេតីយមិនតបមរូវឲ្យយចូសណេ្ចូជា្រ់កាតព្កិច្អ្តីមួយស�តីយ។	ប្រធានបករុមការង្រសនះ
ជាអនាកទទួលខ៊េបតរូវជារមួសលតី្រំនិតសោ្រល់	និងទេសេនៈយល់ស�តីញ	ចែលបតរូវបានសលតីកស�តីងកនា៊ងរបាយការណ៍សនះ។

សករុមការងារធរៀបចំរបាយការណព៍ិនិត្យតាមោនការអបរ់ំជា្កល
បបធានបករុម៖  Manos Antoninis

Daniel April, Bilal Barakat, Madeleine Barry, Nicole Bella, Anna Cristina D’Addio, Glen Hertelendy, 
Sébastien Hine, Priyadarshani Joshi, Katarzyna Kubacka, Kate Linkins, Leila Loupis, Kassiani 
Lythrangomitis, Alasdair McWilliam, Anissa Mechtar, Claudine Mukizwa, Yuki Murakami, Carlos Alfonso 
Obregón Melgar, Judith Randrianatoavina, Kate Redman, Maria Rojnov, Anna Ewa Ruszkiewicz, Will 
Smith, Rosa Vidarte	និង Lema Zekrya.

	 របាយការណ៍ពនិតិ្យតាមដានការអ្់ររជំាេកលសនះ	្រជឺាឯកសារសបាះព៊ម្្ព សាយឯករាជ្យប្រចាឆំ្នា ។ំ	របាយការណ៍	 
GEM	សនះ	បតរូវបានសរៀ្រចំស�តីង	សបកាមការឧ្រតថាម្ភថវកិាពតីរដាឋា ភិបាល	ទតីភានា ក់ង្រពេ៊ភា្រតី	និងមចូលនិធិឯកជន	និងមានការ

 េបម្រេបមរួល	និងការោបំទពតីយចូសណេ្ចូ។
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	 ឯកសារសបាះព៊ម្ព្សាយសនះបតរូវបាន្សេព្្សាយឱ្យមានការសប្រតីបបាេ់ជាចំេ	សបកាមអាជាញា ្រ័ណ្ណ	Attribution-Share	Alike	3.0	 
IGO	(CC-BY-SA	3.0	IGO)	license	(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/)	។	តាមរយៈការែកបេង់ខ្ឹមសារ 
ពតីឯកសារសបាះព៊ម្្ព សាយសនះសៅសប្រតីបបាេ់	អនាកសប្រតីបបាេ់ទទួលថាខ្ួននឹងជា្រ់កាតព្កិច្	 សោរពតាមលក្ខខណ្ឌ ដនការសប្រតីបបាេ់	ចែល

 កំណត់សដាយ្រណា្ណ ល័យចែលអាចចចូលសប្រតីបបាេ់សដាយសេរ តីរ្រេ់យចូសណេ្ចូ(http://www.unesco.org/open-access/terms-use 
-ccbysa-en)។	 អាជាញា ្រ័ណ្ណសនះអន៊វត្ទាងំបេរុងចំសពាះខ្ឹមសារអតថា្រទដនឯកសារសនះ។	 េបមា្រ់ការសប្រតីបបាេ់ខ្ឹមសារទាងំឡាយ	
ចែលពំ៊បតរូវបានកំណត់ជាកច់បាេ់ថាជារ្រេ់យចូសណេ្ចូ	 ចាបំាច់បតរូវមានការសេនាតីេ៊ំការអន៊ញ្ញា តជាម៊នពតី៖	 publication.copyright@
unesco.org	ឬ	UNESCO	Publishing,	7,	place	de	Fontenoy,	75352	Paris	07	SP	France.

 ចណំងសជតីងសែតីមជាភាសាអង់ស្រ្េ៖	Global	Education	Monitoring	Report	Summary	2019:	Migration,	displace-
ment	and	education:	Building	bridges,	not	walls

 ស ្្ម ះឯកសារសោង	 ដនរបាយការណ៍សនះ៖	 UNESCO.	 2018.	 សង្ខេបរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដាន ការអប់រំជាសកល 
ឆ្ាំ ២០១៩:	ការងធវើចំណាកបសរុក ការផ្លាស់េីលំងនៅងដោយប្ខេំ និ្ការអប់រំ៖  ស្់ស្ានចម្ល្ មិនមមនស្់ជញ្ាំ្ងនោះងេ ,	UNESCO.

្សរាបព់ត័រ៌ានបននថែម ្មូទាកទ់ង៖
បករុមសរៀ្រចំរបាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានសាថា នភាពដនការអ្រ់រទំចូទាងំ
េកលសោក
អង្គការយចូសណេ្ចូ	អាេយដាឋា ន
	7,	place	de	Fontenoy
75352	Paris	07	SP,	France
Email:	gemreport@unesco.org
Tel.:	+33	1	45	68	07	41
www.unesco.org/gemreport
https://gemreportunesco.wordpress.com

រាល់កំេ៊េ	 ឬការខ្ះព័ត៌មាន	 ចែលរកស�តីញសបកាយសពល
សបាះព៊ម្ពនឹងបតរូវចកតបមរូវកនា៊ងេំសៅអនឡាញដនឯកសារសនះ	
ចែលអាចរកបានតាមរយៈស្រេទំព័រ
www.unesco.org/gemreport

©	UNESCO,	2018
រកសាេិទ្ធិប្រ្រ់ច្រ្រោ៉ា ង
កំចណទតីមួយ
សបាះព៊ម្ព្សាយកនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៧	សដាយអង្គការអ្់ររ	ំវទិយាសាសេ្	
និងវ្រ្ធម៌	ដនេេប្រជាជាតិ

7,	Place	de	Fontenoy,	75352
Paris	07	SP,	France

វាយអតថា្រទសដាយយចូសណេ្ចូ
រចនាបកាេ្ចិសដាយ	FHI	360
រចនាេបមា្រ់សបាះព៊ម្ពសដាយយចូសណេ្ចូ

របាយការណព៍ិនិត្យតាមោនស្ថែ នភាពននការ 
អបរ់ំជា្កល៖
២០១៩	 ការសធ្តីចំណាកបេរុក	 ការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ	 និង 

ការអ្ររ់៖ំេង់សា្ព នចម្ងមិនចមនេងជ់ញ្ជា ងំសនាះសទ
២០១៧/៨	 ្រណសនយ្យភាពកនា៊ងវេិ័យអ្រ់រ៖ំ	 សោរពតាមអ្តីចែល 

សយតីងបានេនយា
២០១៦	 ការអ្រ់រេំបមា្រ់មន៊េសេ	 និងច្នែតី៖	 ្រសង្តីតអនា្រត 

ប្រក្រសដាយចតីរភាពេបមា្រ់ទាងំអេ់ោនា

របាយការណព៍ិនិត្យតាមោនទទូាំង្កលធោក 
្សរាបក់ារអបរ់ំ្សរាបទ់ាំងអ្គ់្នា
២០១៥	 ការអ្រ់រេំបមា្រ់ទាងំអេ់ោនា 	 ២០០០-២០១៥	 ៖	 

េមិទ្ធ្លេសបមចបាន	និង្រញ្ហា ប្រឈម
២០១៣/៤	 ការ្រសបងៀន	 និងសរៀន៖	 េសបមចឳ្យបាននចូវ្៊រណភាព	

េបមា្រ់ទាងំអេ់ោនា
២០១២	 យ៊វជន	នងិជំនាញ៖	ចប្រក្ាយការអ្ររ់	ំឲ្យសៅជាការង្រ
២០១១	 វ្ិរត្ិោក់ម៊ខ៖ជសម្ាះប្រដា្់រអាវ៊ធនិងការអ្រ់រ ំ
២០១០	 ការ្្ល់សេវាែល់បករុមចែលពំ៊មានឪកាេ
២០០៩	 ការជមនាះវេិមភាព៖	 សេត៊អ្តីបានជាអភិបាលកិច្ 

មានសារៈេំខាន់
២០០៨	 ការអ្រ់រេំបមា្រ់ទាងំអេ់ោនា បតមឹឆ្នា ២ំ០១៥៖	

សតតីសយតីងអាចេសបមចវាបានចែរឬសទ?
២០០៧	 មចូលដាឋា នរងឹមា៖ំ	ការោពំារ	និងអ្រ់រក៊ំមារតចូច
២០០៦	 អក្ខរកម្ម	សែតីម្តីជតីវតិ
២០០៥	 ការអ្រ់រេំបមា្រ់ទាងំអេ់ោនា ៖	 លក្ខខណ្ឌ តបមរូវច ន្ាក 

្៊រណភាព	
២០០៣/៤	 សយនឌ័រ	និងការអ្រ់រេំបមា្រ់ទាងំអេ់ោនា ៖	

ការសបាះជំហានសៅរកេមភាព
២០០២	 ការអ្រ់រេំបមា្រ់ទាងំអេ់ោនា ៖	 សតតីពិភពសោកេថាិត 

តាមច្នការចែលបានសបោងទ៊កចែរឬសទ?

រចូ្រថតប្រ្រម៊ខ	និងប្រ្រសបកាយ៖	Rushdi	Sarra/UNRWA
អតថា្រទសបកាមរចូ្រភាព៖	េិេសេជាជនសភៀេខ្ួនបា៉ា ស�េ្តីនមកសរៀនដថងៃ 
ែំ្រចូង	កនា៊ងសាោសរៀន	UNRWA	កនា៊ងឆមាេទតីពតីរសៅតំ្រន់កាេសា

រចនាេបកាេ្ចិព័ត៌មានសដាយ	Housatonic	Design	Network

របាយការណ៍េសង្ខ្រ	និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា	អាចសដាន�ចូតពតី៖http://bit.ly/2019gemreport
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អារម្ភកថា

្រច្៊្រ្ននាសនះ	មន៊េសេបានផ្្េ់ទតីពតីកចន្ងមួយ	សៅកចន្ងមួយសទៀតរចួសៅសេតីយ។	អនាកខ្ះ	ផ្្េ់ទតីសែតីម្តី
 ចេង្	រក	ឱកាេប្រសេតីរជាងម៊ន	អនាកខះ្រតស់្រចពតីសបោះថានា ក។់	ការ	ផ្្េ	់ទតី	ទាងំសនះ	មានឥទ្ធ	ិពល	ោ៉ា ង	ធសំធងមកសលតី 

ប្រព័ន្ធ	អ្រ់រ។ំ	របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដាន	ការ	អ្រ់រ	ំេកលឆ្នា 	ំ	២០១៩	្រឺជារបាយការណ៍សលតីកទតីមួយ	ចែល	
សធ្តីការចេ្ង	យល់	េ៊តី	ជសបរៅ	អំពតី	្រញ្ហា ទាងំសនះ	សៅប្រ្រទិេទតីកនា៊ងពិភពលសោក។	

ការសរៀ្រចំរបាយការណ៍សនះ	សធ្តីស�តីងទាន់សពលសវោ	ខណៈសពលចែល	េេ្រមន៍	អន្រជាតិកំព៊ងសរៀ្រចំ 
្រញ្្់រ	កចិ	្បពម	សបពៀងអន្រជាតេិខំាន់ៗ ចនំនួពតីរ	្រកឺចិប្ពមសបពៀង	េកល		េ្តីពតី	ការសធ្តីចណំាក	បេរុកប្រក្រសដាយ

 េ៊វតថាិភាព	មានេណ្ា្រ់ធានា ្់រ	និងបេ្រចបា្រ់	និងកិច្	បពមសបពៀងេកលេ្តីពតីជនសភៀេខ្ួន។		

កចិ្បពមសបពៀងពំ៊ធ្ា្រ់មានទាងំពតីរសនះ	រមួនឹងការស្រ្ជាញា ចិត្	ជា	អនរ្ជាតិចំសពាះការអ្រ់រ	ំ្រឺជាប្រធាន្រទ	 
ចែលបតរូវបាន្រញ្ចូ លកនា៊ងសោលសៅ	អភិវឌ្ឍន៍ប្រក្រ	សដាយ	ចតីរភាពទតី	៤	រ្រេ់	អង្គការេេប្រជាជាតិ	ចែល	រសំលច	

 ឱ្យស�តីញពតីភាពចាបំាច់	កនា៊ងការ	សឆ្តីយ	ត្រចំសពាះ	តបមរូវការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់ជនចំណាកបេរុក	និងជន	ចែល	បតរូវបាន	ស្រ
 

្រង្ខឱំ្យ	ចាក	់សចញ	ពត្ី ះ្េចម្ង។	របាយការណ៍ពនិតិ្យតាមដានការអ្់ររជំាេកលសនះ	្ឺរជាឯកសារសោងែ៏េខំាន់	 
េបមា្រ់	អនាក	តាក់		ចតងសោលនសោបាយ	ចែលជាអនាកទទួលខ៊េបតរូវ	កនា៊ងការជួយ	ឱ្យសយតីង	េសបមចសោល្រំណង 
រ្រេ់សយតីងទាងំសនះ។	

្រច្៊្រ្ននាសនះ	ចបា្រ់	និងសោលនសោបាយនានា	ពំ៊បាន្្ល់ភាពអន៊សបោះែល	់ក៊មារ	ចែល	ជាជនចំណាក 
បេរុក	និង	ជនសភៀេខ្ួនសនាះស�តីយ	សបពាះពំ៊បាន្្លេិ់ទ្ធិែល់ពួកស្រ	និង	ចថមទាងំបពសងតីយកសន្តីយ	ចំសពាះតបមរូវ

 ការរ្រេ់ពួកស្រ្ង។		ជនចំណាកបេរុក	ជនសភៀេខ្ួន	និង	ជនចែលបតរូវបាន្រង្ខំឱ្យចាកសចញពតី្្ះេចម្ង	្រឺជា 
អនាក	ចែល	េថាិតកនា៊ង	ចំសណាម	បករុមចែល	ង្យ	រងសបោះជាងស្រកនា៊ងពិភពសោក	ចែលបករុមសនះ	មាន	ែចូចជា	អនាក	ចែល

 
រេ់សៅ	តាមត្ំរន	់អនាធិ្រ	សតយ្យ	អនាកចែលសធ្តីចំណាកបេរុកតាមរែចូវ	 សែតីម្តីចេ្ងរកចំណចូ ល	បទបទង់ជតីវភាពរេ ់
សៅ	 និងក៊មារចែលកំព៊ងជា្រ់�៊ឃំាងំ។	 សទាះជាោ៉ា ងណាក៏សដាយអនាកទាងំសនះ	 បតរូវបានស្រ្រែិសេធមិនឱ្យ 
ទទលួបានការអ្់ររតំាមសាោសរៀន	ចែល	ជាកចនង្្ល់្ឱ្យពកួស្រនចូវជបមក	េ៊វតថាភិាព	នងិកសាងប្ឹរះ	សែតីម្តីទទលួ 
បានអនា្រតកានច់តល្អប្រសេតីរជាងម៊ន។	

ការមិនយកចិត្ទ៊កដាក់ចសំពាះការអ្រ់ររំ្រេ់ជនចំណាកបេរុក	នាឱំ្យមានការខាត	្រង់	េក្ាន៊ពលរ្រេ ់
មន៊េសេ	កនា៊ង	កបមិត	មួយធំសធង។	សពលខ្ះ	បតឹមចតជាការ្រំសពញ	ឯកសារ		ក៏សាមញញាការខ្ះទិននាន័យ	ឬប្រព័ន្ធចែល

 
មានលក្ខណៈ	ការោិធិ្រ	សតយ្យ	និងការ	ពំ៊		មាន	ការបេ្រេបមរួលជាមួយោនា ឱ្យបានល្អសធ្តីឱ្យមន៊េសេជាសបចតីននាក់ 
ពំ៊បានទទួលសេវា។		 សទាះជាោ៉ា ងណាកស៏ដាយការវនិិសោ្រសលតីការអ្រ់រ	ំ េបមា្រ់ជនចំណាកបេរុក	 និងជន 
សភៀេខ្ួន	ចែលមានសទពសកាេល្យនិងការតាងំចិត	្ខ្ពេ់	អាចជបមរុញឱ្យ	មាន	ការ	អភិវឌ្ឍ	នងិកំសណតី នសេែឋាកិច្មនិ

 បតឹមចតតាម	ប្រសទេ	ចែល	ទទួល			ពួកស្រឱ្យរេ់សៅចត	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	សទ	ចថទាងំកនា៊ងប្រសទេសែតីមកំសណតី តរ្រេ់	ពួកស្រ 
សទៀត	្ ង។	
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ការ្ល់្ការអ្ររ់ចំតមយួ្រត	់្ឺរមនិប្រ្រប់ោនស់នាះស�តីយ។	្ររោិកាេកនា៊ង	សាោ	សរៀន	ចាបំាចប់តរូវេបម្រ	
 

នងិបតរូវ្ល់្ការោបំទែល់តបមរូវការជាកោ់ក	់រ្រេ់អនាកចែលសធ្តី	ចណំាក	បេរុក	សទៀត្ង។	ការដាក់ជនអសន្ារប្រសវេន	៍ 
និង	ជន	សភៀេខ្ួនឱ្យសរៀនកនា៊ងសាោ	ចតមួយ	ជាមួយ	នឹងប្រជាជនម្ាេ់បេរុក	្ឺរជាចំណ៊ចចា្រ់ស្្តីមោ៉ា ងេំខាន់	

 សែតីម្តីកសាង	ភាព	ច៊ះ	េបមរុង	ោនា កនា៊ងេង្គម។	សទាះជាោ៉ា ងណាក៏សដាយ	វធិតីសាសេ្្រសបងៀន	និងភាសាសប្រតីបបាេ់
 

េបមា្រ់	ការ្រសបងៀន	បពមទាងំការសរ តីេសអតីង	អាចជាកត្ាចែលសធ្តីឱ្យអនាកទាងំសនះ	បតរូវ	ចាកឆ្ងៃ យ	ពតី	សាោសរៀន។	

ប្ររូ្រសបងៀនចែលទទលួបានការ្រណ៊្ះ្រណ្ាលបានល្អ	មានតួនាទតីោ៉ា ង	េខំាន់	កនា៊ង	ការ	ធានាឱ្យមានការ 
្ល់្ការអ្់ររ	ំែលេិ់េសេជាជនអសន្ាប្រវសវេន៍	នងិជនសភៀេខួ្ន	ែចូចោនា 		នងឹេិេសេ	ែដទសទៀត្រ៉ា៊ចនប្្ររូ្រសបងៀន	ទាងំ

 
សនះក៏បតរូវការការោបំទ្ងចែរ	សែតីម្តីឱ្យពួក	ស្រ	អាច	ប្រ្រ់ប្រងថានា ក់សរៀនពេ៊ភាសា	ចែល	មាន	វ្រ្ធម៌ចបមរុះ	សេតីយ 
ចែលជាសរឿយៗ	ថានា ក់	សរៀន	ទាងំ	សនះក៏មានេិេសេចែលមានតបមរូវការចិត្េង្គមពិសេេ្ងចែរ។

កម្មវធិតីេិកសាចែលសរៀ្រចំបានល្អ	ចែលជំរ៊ញសលតីកកម្ពេ់ភាពចបមរុះ	និង្្ល់	ជំនាញ	េំខាន់ៗ	ក៏ែចូចជា 
ជមនាះតតាងំ	នឹង្៊រសរវនិិច្័យ	ក៏មានសារៈេំខាន់្ងចែរ	និងអាចមាន	ឥទ្ធិពល	សាយភាយ	ជាវជិជាមានសៅខាងសបរៅ	 
ជញ្ជា ងំ	្រន្្់រសរៀនសទៀត្ង។	សពលខ្ះ	សេៀវសៅ	េិកសា	ច្ររ	ជា្រញ្ចូ លរចូ្រភាពចាេ់្របមឹលអំពតីសាថា 	ន	ភាពចំណាក	

 
បេរុក	និង	្រន្៊ច	្រង្្អ ក់ែល	់កិច្	ខិតខំប្ឹរងចប្រងធានាឱ្យមាន្ររោិ្រននាសៅវញិ។	កម្មវធិតីេិកសាជាសបចតីនក៏ពំ៊មាន

 ភាព្រទច្រនប្រ្រ់បោន់	 សែតីម្តីេបម្រសៅតាមច្រ្រច្នការរេ់សៅ	 រ្រេ់អនាកចែលសធ្តីចំណាកបេរុកម្ងម្ាល	
្ងចែរ។	

ការពបងតីកការ្្ល់សេវា	 និងការធានាឱ្យមានការ្្ល់សេវាប្រក្រសដាយ្ររោិ្រននា	 តបមរូវឱ្យមានការ 
វនិសិោ្រ	ចែលប្រសទេម្ាេ់្ ះ្ជាសបចតីន	ពំ៊អាច្ំរសពញចតឯកឯង	បានសនាះ	ស�តីយ។	្រច្៊្រ្ននាសនះ	ជនំយួមន៊េសេធម ៌
មិនទាន់្ំរសពញ	សៅតាម	តបមរូវការ	រ្រេ់ក៊មារសនាះស�តីយ	សបពាះ		ថា	ជាសរឿយៗ	ជំនួយទាងំសនះសៅមានកំណត់	និង 
ពំ៊អាចពយាករណ៍ែឹងម៊នបាន។	មចូលនិធិ		អ្រ់រមំិនអាចរង់ចាបំាន	(Education	Cannot	Wait)	ចែលជាមចូលនិធ ិ
ថ្មតី	្រឺជា	យន្ការែ៏េំខាន់	សែតីម្តីនា	ំសេវាសៅែល់បករុមង្យរងសបោះជាងស្រមួយចំនួន។

សារចែលបតរូវបាន្រញ្ជា ក់កនា៊ងរបាយការណ៍សនះ	 ្រឺជាសារចែលមានភាពចបាេ់ោេ់៖	 ការវនិិសោ្រ	
សលតីការអ្រ់រ	ំរ្រេ់អនាក	ចែលកំព៊ងសធ្តីចំណាកបេរុក	្រឺជាអ្តីចែលនាឱំ្យមានការ	ខ៊េ	ច្រ្ក	ោនា រវាងការបតរួេបតាយ្្ចូវ	
នាមំកនចូវការខកចិត្	 និងការប្រឆ្ងំ្រះសបារ	 និងការបតរួេបតាយ្្ចូវចែលនាមំកនចូវភាពច៊ះេបមរុងោនា 	 និង 
េន្ិភាពកនា៊ងេង្គម។	

Audrey	Azoulay
អ្រ្គនាយក		UNESCO
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អារម្ភកថា

របាយការណ៍ពិនិត្យ	តាមដានការអ្រ់រេំកល	ឆ្នា 	ំ ២០១៩	 បតរូវ	បាន	សរៀ្រចំស�តីងសដាយជនចំណាក	
បេរុក	អន្រជាតិមួយបករុម។	េមាជិក	ចំនួន្រួននាក់រ្រេ់បករុម	សនះ	្ឺរជា	កចូន	ជនសភៀេខ្ួន	។	ពួកស្រមិនជំទាេ់	
ចំសពាះ	ការ	ណ៍	ចែល	មន៊េសេ	សមតីលមកការសធ្តីចំណាកបេរុក	និង	ជនចំណាកបេរុក	 សចញពតីទេសេនៈយល់ស�តីញ	
ខ៊េៗោនា 	សនាះស�តីយ។	 ការបសាវបជាវ	រ្រេ់ពួកស្រ	្រង្ហា ញពតីកបមិត	ចែលការអ្រ់រ	ំអាចជួយឱ្យការយល់ស�តីញ	
ទាងំសនះ	កានច់ត	ស្រតីកចំេ	ជាងម៊ន	និង	្ ្ដល់	ឱកាេកាន់ចតប្រសេតីរ	េបមា្រ់	ទាងំអេ់ោនា ។	

េបមា្រជ់ន	ចំណាក	បេរុក	ជនសភៀេ	ខ្ួន	និងេេ្រមន៍ចែលទទួលពួកស្រ	ឱ្យរេ់សៅ	មានសរឿង	ចែល	
ស្រែឹង	និង	សរឿង	ចែលស្រមិន	ែឹង		ជាសបចតីន។						សទាះជាោ៉ា ងណាក៏សដាយ	អ្តីៗប្រ្រ់ច្រ្រោ៉ា ង	ចែល	មន៊េសេ	មួយ	ចំនួន		
ែឹង	្ឺរការ	ខះ្ខាត	និងភាព	ចាបំាច់	សែតីម្តីរត់ស្រច	ពតីសាថា នភាព			ចែលមានការ	ខ្ះខាត	ច្រ្រសនះ។	ពួកស្រ	មិន	ែឹងថា	

 
សតតី	សៅ	កចនង្មយួសទៀត	ចែលពកួស្រចង់សៅ	នងឹ	មានឱកាេ	េបមា្រព់កួស្រ	ឬអតស់នាះស�តីយ។	សៅតាមេេ្រមន ៍
ចែលទទួលអនាកទាងំសនះ	ឱ្យរេ់សៅ	មន៊េសេអាច	មិនែឹងថាសតតី	អនាកជិតខាងពួកស្រ		 ចែល	សទតី្រផ្្េ់ចចូលមក	សៅ 
ចែលសេ្ៀកេសម្ៀក្រំពាក់	ខ៊េច្រ្កពតីពួកស្រ	មាន	ទំសនៀមទម្ា្រ់ខ៊េៗោនា 	និងនិោយ	ជាមួយ	នឹង	ការ	សលតីកដាក់	
េំស�ង	ខ៊េៗោនា 	និងសធ្តី	ឱ្យ	ជតីវតិ	រ្រេ់ពួកស្រ	មានការ	ផ្្េ់្រ្ដចូរ	ចែរឬសទ	សេតីយ	ប្រេិន	ស្រតី	មានការ	ផ្្េ់្រ្ដចូរ		នឹងមាន

 ការផ្្េ់្រ្ដចូរ	សដាយរស្រៀ្រណាសនាះស�តីយ។

ការសធ្តីចណំាកបេរុក	សកតីតស�តីងទាងំបេ្រចបា្់រ	ទាងំមិនបេ្រចបា្់រ	។	ជា	សរឿយៗ		េង្គម	បតរូវខតិ	ខ	ំប្រ្រ	់ប្រង 
	ការផ្្េ់ទតី	រ្រេ់ប្រជាជន		្រ៉ា៊ចន្សទាះជាោ៉ា ងណាក៏សដាយ	េង្គមនានាអាច	ជួ	្រប្រទះនឹង	លំេចូរ	ចចូល	ប្រជាជន	
កនា៊ង	កបមិត	មួយ	ចែលស្រពំ៊	អាច	ពយាករណ៍ែឹង	បាន	ជាម៊ន។	ការ	ផ្្េ់ទតីច្រ្រសនះអាច	នាឱំ្យមាន្រញ្ហា 	ច្រក	បាក់ោនា 		
សេតីយការ	ផ្្េ់ទតីមួយចំនួន	បាន្្ដល់នចូវ	ប្រសោជន៍ែល់ប្រសទេ	ប្រភព	សែតីម្ង	និង	ប្រសទេ	សោលសៅ្ង។

 សៅកនា៊ងលំេចូរជនចំណាកបេរុក	សយតីងេសង្តស�តីញមានការ	សធ្តីចំណាកបេរុកសដាយ	ឆន្ៈខ្ួន	ឯង	្ ង	
នងិ	សដាយការ	្រង្ខតិ្រង្ខំ្ ង។	មន៊េសេមយួចំននួ្្ដួចស្្ដតីម្ំរនតិ	ផ្្េ់្រ្ដចូរ	កចនង្	រេស់ៅ		សែតីម្តីចេ្ងរកការង្រ	សធ្តី		នងិ

 	្រន្ការ	េិកសា		ខណៈសពលចែលមន៊េសេមួយចំនួន	សទៀត	បតរូវ	បាន្រង្ខចំិត្	រត់ស្រច	ពតីការ	សធ្តីទ៊ក្ខ	្៊រកសមនាញ		និង	ការ 
	្រំរាមកំចេង	ែល់ជតីវភាពរេ់សៅរ្រេ់ពួកស្រ។	េេ្រមន៍ចែលទទួល	ជន	ចំណាកបេរុក	ឱ្យ	រេ់សៅ	 និង	អនាក	
នសោយបាយអាច	សលតីកជា	អំណះអំណាង	ស្សេងៗោនា ថា	ជនចំណាកបេរុកសធ្តីចំណាកបេរុក	សដាយខ្ួន	ឯង	ឬ	
មានស្រ្រង្ខំឱ្យសធ្តី	ចំណាក	បេរុក	សធ្តីចំណាកបេរុក	សដាយបេ្រចបា្រ់	ឬខ៊េចបា្រ់	នា	ំមកនចូវការ	រ តីកចសបមតីន		ឬ	្រង្ 
ជាការ	្រំរាមកចំេង		ឬ	ជា	ធនធាន		ឬ	ជា	្រន្៊ក	សៅវញិ។	មានការ	ស្ា្រមន៍	និងការ	មិនទទួលយក	ជន	ចំណាកបេរុក	 
នងិ	ជន	សភៀេខួ្ន	សកតីតមានទនឹ្មោនា ។	មន៊េសេមយួចនំនួេបម្រខ្ួន	សៅតាម	្ររោិកាេ	ថ្មតី	ខណៈ	សពលចែលមន៊េសេ

 ស្សេងសទៀត	ពំ៊អាច	េបម្រខ្ួនច្រ្រ	សនះ	ស�តីយ។	មានអនាកចែលចង់ជយួ	សេតីយ	ក	៏មាន	អនាកចែល	ចង់	ផ្តអ់នាកទាងំសនះ	សចញ 
ពតី	េង្គមពួក	ស្រ្ងចែរ។	

ែចូសចនាះ	សៅជំ៊វញិពភិពសោក	សយតីង	សមតីលស�តីញការ	សធ្តី	ចណំាកបេរុក	នងិ	ការ	្រង្ខឱំ្យចាកសចញពត្ី ះ្	េចម្ង
 

ជាកត្ាចែល	្រំ្៊េ	ឱ្យមាន	សរឿងរា៉ា វ	ជាសបចតីន។	សទាះជាោ៉ា ងណាក៏សដាយ	មានការ	េសបមចចិត្	ចែល	បតរូវ	សធ្តី	ការសធ្តី 
ចណំាកបេរុក		ទាមទារ	ឱ្យមានការសឆ្តីយត្រ។	សយតីងអាច	សលតីក	របាងំ		ឬសយតីងអាច	សបាះដែសៅ	មា្ខ ង	សទៀត	សែតីម្តីកសាង	

 
ទំន៊កចិត្្រញ្ចូ ល	ជនចំណាក	បេរុក	និងជនសភៀេខ្ួនសៅ	កនា៊ងេង្គម	និង	្ ្ដល់	ការ	ធានា	ែល់ពួកស្រ។
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សៅកបមិតេកល	 អង្គការេេប្រជាជាតិបានខិតខំសកៀរ្ររប្រមចូល្្ដ៊ ំ្រណា្ដ ប្រជាជាតិនានា	 ជំ៊វញិ	 
ែំសណាះបសាយចែលសៅេថាិតសេថារបានយចូរេបមា្រ់សឆ្តីយត្រចំសពាះ្រញ្ហា ប្រឈមចែល្រង្ស�តីង	សដាយការ		សធ្តី 
ចំណាកបេរុក	 និងការ្រង្ខំឱ្យចាកសចញពតី្្ះេចម្ង។	 កនា៊ងអំ�៊ងកិច្ប្រជំ៊កំពចូលរ្រេ់អង្គការេេប្រជាជាតិ េ្ដតីពតីជនសភៀេខ្ួន	នងិជនចណំាក	បេរុក	កាលពតីឆ្នា 	ំ២០១៦	ខញា៊បំាន	អពំាននាវ	ឱ្យមានការ	វនិសិោ្រ	ការ	្រង្្រជសម្ាះ

 ការ្សេះ្សាអភិបាលកិច្ល្អ	នតីតិរែឋា	និងែំសណតី នសេែឋាកិច្		ប្រក្រសដាយ្ររោិ្រននា	។	ខញា៊ ំបានទាញការ	យកចិត្ទ៊ក
 ដាក់ចសំពាះភាពចាបំាច	់	កនា៊ងការពបងតីកលទ្ធភាពទទលួបានសេវាកបមិតមចូលដាឋា នេបមា្រជ់នចណំាកបេរុក	សែតីម្តី 

សឆ្តីយត្រចសំពាះ	្រញ្ហា 	វេិមភាព។

របាយការណ៍សនះ	សធ្តីការ	ពភិាកសា	្រចនថាមសទៀតពតីចណ៊ំចច៊ងសបកាយខាងសលតី	តាមរយៈការសបកតីន	រឭំក	បបា្រ់ 
សយតីងទាងំអេោ់នា 	ថា	ការ	អ្ររ់	ំមនិបតឹមជា	កាតព្កិច	្េតីលធមរ៌្រេ់អនាកចែលទទលួខ៊េបតរូវ	សលតី	វេិយ័	អ្ររ់	ំ្រ៉ាស៊ណា្ណ ះសទ

 
្រ៉ា៊ចន្	វាក៏ជា	ែំសណាះបសាយ	ជាក់ចេ្ដង	េបមា្រ់	្រញ្ហា ជាសបចតីន		ចែល្រង្ស�តីងសដាយសារ	បករុម	ប្រជា	ជន	ចែលសធ្តី 
ចណំាកបេរុក្ងចែរ។	ការអ្ររ់	ំបតរូវ	ចត	នងិជានិចក្ារ្ររួ	ចត	ជាច្នាកមយួែ៏	េខំាន់ដន	ការ	សឆ្តីយ	ត្រចសំពាះ្រញហា 	ចណំាក 
បេរុក	និងការ	្រង្ខំ	ឱ្យចាកសចញពតី្្ះេចម្ង	សេតីយវាក៏ជា	កំនិតមួយចែល	ែល់	សពលចែលេមនឹង	យកការចិត្ 
ទ៊កដាក	់ែចូចចែល្រង្ហា ញកនា៊ង	ខ្ឹមសារ	កិច្បពមសបពៀង	េកលចំនួន	ពតីរេ្ដតីពតីជន	ចំណាកបេរុក	និងជនសភៀេខ្ួន។	

េបមា្រអ់នាកចែលពំ៊បានទទួលការអ្រ់រ	ំការជួ្រការ	លំបាក		និងការ	ខក	ចិត្	អាច	ជាលទ្ធ្លចែល	សកតីត	
ស�តីង	សដាយសារ	ចតការ	ពំ៊	បាន	ទទួលបានការអ្រ់រចំ្រ្រសនះ។	សៅសពលចែល	ពួក	ស្រ	ទទួល	បាន	ការ	្រសបងៀនមិន	
បតឹមបតរូវ	ការអ្រ់រអំាច	្រំភាន់ប្រវត្ិសាសេ្	និងនា	ំឱ្យមានការយល់បច�	ំ្រ៉ា៊ចន្ែចូចចែលរបាយការណ៍	្រង្ហា ញ	បបា្រ ់
	សយតីង	កនា៊ងទបមង់ជា	ឧទាេរណ៍	ល្ៗអ ជាសបចតីន	ពតីប្រសទេកាណាដា	ឆ្ត	កចូ�៊្ំរ៊តី	សអៀក�ង់		ស�បាណន់	េ្តីលតីពតីន	
ទួ្រតី	និង	អ៊ចូហ្ាន់ដា	ការអ្រ់រកំ៏អាច	្ំរសពញ	តួនាទតីជាសា្ព ន	ចម្ង	្ ង	ចែរ។	ការអ្រ់រអំាចនា	ំឱ្យមន៊េសេ	េសបមច		
េកា្ដ ន៊ពល	សពញសលញ្ំរ្៊តរ្រេខ់្ួន	នងិ	នា	ំឱ្យមានការ	ល៊្រ្ំរបាត	់្ នាត្ំ់រនតិ	្៊រសរវនិចិ្យ័	នងិ	ការ	សរ តីេ	សអតីង	ជាថនាចូរ

 នឹងការបតិះរះិពិចារណាល្អិតល្អន់សាម្រ្គតីភាព	និងភាពស្រតីកចំេ។	ការអ្រ់រអំាចជួយែល់អនាកចែល	ទទួលរងការ
 ឈចឺា្រ់	និង	ជា	សា្ព នចម្ងេបមា្រ់អនាកចែល	កំព៊ង	បតរូវ	ការ	ឱកាេជាចាបំាច់។

របាយការណ៍	សនះ្រង្ហា ញ	សដាយផ្្ល់ពតី្រញ្ហា ប្រឈមែ៏ធំមួយ៖	សនាះថាសតតីអាច	មានការ	្ ្ដល់ការ	ោបំទ	 
ែលអ់្តីខះ្ែលប់្ររូ្រសបងៀន	សែតីម្តីឱ្យពួស្រសចះអន៊វត	្្ររោិ្រននា?	របាយការណ៍	សនះង្ហា ញ	្ំរនតិយល់ស�តីញេ៊តី	ជសបរៅ

 
ែ៏អស្ារ្យអំពតីមន៊េសេជាតិ	និងបាត៊ភចូតចំណាកបេរុកចែលសកតីតមានរា្រ់ជំនាន់មកសេតីយ។	ខញា៊ ំេចូមអសញជា តីញឱ្យ	អនាក 
ទាងំអេ់ោនា សធ្តីការពិចារណាពតីអន៊សាេន៍ចែល្្ដល់កនា៊ងរបាយការណ៍សនះ	និងយកអន៊សាេន៍សៅអន៊វត្ជាក់
ចេ្ដង។	

សោកជំទាវ	Helen	Clark
ប្រធាន	បករុម	ប្រឹកសា	ភិបាល	សរៀ្រ្រំ	របាយការណ៍

ពិនិត្យតាមដាន	ការអ្រ់រជំា	េកល			



របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល ឆា្ំ ២០១៩ សង្ខេប

11

ការធ្វើចណំាកស្រុក ការផ្លា ្ទ់លីធំៅធោយបង្ ំនងិការអប់រ ំ

 មានសរឿងរា៉ា វរជំលួចតិជ្ាសបចតីន	 ចែល្រង្ហា ញការសធ្តីចណំាកបេរុក	ការផ្្េទ់តីលំសៅសដាយ្រង្ខ	ំ សៅជំ៊វញិ 
ពិភពសោក។	សរឿងរា៉ា វចែល្រង្ហា ញពតីមេចិ្តា	ក្តីេង្មឹ	ការភ័យខ្ាច	ការរពឹំងទ៊ក	ភាព្ិ៊រនប្រេ្រ់	ការេសបមច

 បាននចូវក្តីបបាថានា 	ការលះ្រង់	សេចក្តីក្ាហាន	ភាពអំណត់	និងទ៊ក្ខសសាក	រឭំកបបា្រ់សយតីងថា	“ការសធ្តីចំណាកបេរុក	 
្រឺជាការេចម្ងសចញនចូវ្ំរណងបបាថានា រ្រេ់មន៊េសេ	ចែលចង់បានសេចក្តីដថ្ថនាចូរ	េ៊វតថាិភាព	និងអនា្រតកាន់ចត 
ប្រសេតីរជាងម៊ន។	វា្ឺរជាច្នាកមយួដនេង្គមជាច ន្ាកមយួដនកត្ាចែល្រសង្តីតនចូវបករុមប្ររួសារមន៊េសេ”។	សទាះជាោ៉ា ង 
ណាក៏សដាយ	 ការសធ្តីចំណាកបេរុក	 ការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ	 “ជាប្រភពដនការច្រកបាក់កនា៊ងរែឋា	 និងកនា៊ង េង្គមមួយ	និងរវាងរែឋាមួយ	និងរែឋាមួយសទៀត	និងរវាងេង្គមមួយ	និងេង្គមមួយសទៀត្ងចែរ...	កនា៊ងរយៈសពល 
្រ៉ា៊នា្ម នឆ្នា ច៊ំងសបកាយសនះ	ការផ្្េ់ទតីរ្រេ់អនាកចែលជួ្រនឹងការលំបាកកនា៊ងចំនួនមួយែ៏សបចតីន	ចែលកនា៊ងសនាះមាន ទាងំជនចំណាកបេរុក	 និងជនសភៀេខ្ួន្ងចែរ	 បានក្ាយជាបេសមាល្ិរទបាងំអតថាប្រសោជន៍ធំៗ	 ចែលស្រ 
អាចទទួលបានពតីការសធ្តីចំណាកបេរុក”។	

 ខណៈសពលចែលការេសបមចនចូវសជា្រវាេនារួមចែលបតរូវបានដាក់សចញកនា៊ងរស្រៀ្រវារៈអភិវឌ្ឍន៍ 
ប្រក្រសដាយចតីរភាពឆ្នា 	ំ២០៣០	្រជឺាការទទលួខ៊េបតរូវរមួរ្រេ់សយតីងទាងំអេ់ោនា 	ការសធ្តីចណំាកបេរុក	ការផ្្េ់ 
ទតីលសំៅសដាយ្រង្ខំ	 សៅចត្រន្ទទួលបានការសឆ្តីយត្រជាអវជិជាមានមួយចំនួនពតីេង្គមេម័យទំសនតី្រ។	 ្រញ្ហា  
ទាងំសនះ	 បតរូវបានជនឱកាេនិយម	 ចែលសមតីលស�តីញពតីអតថាប្រសោជន៍ពតីការសាងេង់ជញ្ជា ងំ	និងមិនចមនជា

 ការសាងេងស់ា្ព នចមង្	សប្រតីបបាេ់េបមា្រប់្រសោជនរ៍្រេព់កួស្រ។	សៅទតីសនះ	ការអ្ររ់មំានតនួាទតី	“សលតីកកម្ពេ ់
ការសោ្រយល់ោនា 	ការយល់អធយាបេ័យឱ្យោនា 	និងមិត្ភាព	រវាងប្រ្រ់ប្រជាជាតិ	ប្រ្រ់ជាតិសាេន៍	និងប្រ្រ់បករុម 
សាេន៍ទាងំអេ់”	ចែលសនះជាការស្រ្ជាញា ចិត្ែ៏េំខាន់មួយ	សៅកនា៊ងសេចក្តីប្រកាេជាេកលេ្តីពតីេិទ្ធិមន៊េសេ។	
របាយការណ៍សនះ	ពិនិត្យសមតីលការចំណាកបេរុក	និងការខ្ាត់ខ្ាយពតី្្ះេចម្ង។

 របាយការណ៍សនះ	ពនិតិ្យសមតីលការសធ្តីចណំាកបេរុក	នងិការផ្្េទ់តីលំសៅសដាយ្រង្ខតំាមរយៈបកចេចភនាក 
រ្រេ់ប្ររូ្រសបងៀន			នងិអនាកប្រ្រប់្រងការង្រអ្់ររ	ំចែលជាអនាកសមតីលស�តីញទែិឋាភាពជាកច់េ្ងកនា៊ងថានា កស់រៀន		កនា៊ង្ររសិវណ

 សាោសរៀន	េេ្រមន៍	ទតី្សារការង្រ	និងេង្គម។	ប្រព័ន្ធអ្រ់រសំៅទចូសៅទាងំេកលសោកកំព៊ងរ្ួររមួោនា 	តាម 
រយៈការស្រ្ជាញា ចិត្	សែតីម្តី	“ធានានចូវការអ្រ់របំ្រក្រសដាយ្ររោិ្រននា	េមធម៌	និង្៊រណភាព	និងសលតីកកម្ពេ់ឱកាេ

 សរៀនេចូបតសពញមួយជតីវតិេបមា្រ់ទាងំអេ់ោនា ”	 និង	 “មិនទ៊កនរណាមានា ក់សចាល”។	 សែតីម្តី	ឱ្យេិេសេទាងំអេ់	
េសបមចតាមការេនយារ្រេ់ពួកស្រ	ប្រព័ន្ធចាបំាច់បតរូវសធ្តីការចកេបមរួលសៅតាមតបមរូវ	ការរ	្រេ់ពួកស្រ	សដាយមិន 
្រតិពតីសាវតាររ្រេព់កួស្រសនាះស�តីយ។	ពកួស្រកច៏ាបំាចប់តរូវសឆ្តីយត្រចសំពាះតបមរូវការរ្រេេ់ង្គម	សែតីម្តីមានភាព 
ធន់	 និងេបម្រខ្ួនសៅតាម្រញ្ហា ដនការសធ្តីចំណាកបេរុក	 ការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ	 ជា្រញ្ហា ប្រឈមមួយ 
ចំសពាះប្រសទេចែលមានប្រជាជនចំណាកបេរុក	និងជនសភៀេខ្ួនកនា៊ងចំនួនសបចតីន	និងតិចជួ្រប្រទះែចូចៗោនា ។	

 ការផ្្េ់ទតីរ្រេ់ប្រជាពលរែឋាប្រ្រ់ប្រសភទទាងំអេ់	 បតរូវបានសលតីកស�តីងកនា៊ងរបាយការណ៍សនះ។	 ជា
 

មធ្យមកនា៊ងចសំណាមមន៊េសេ	៨	នាក	់មានមានា ក់ចែលសធ្តីចំណាកបេរុកកនា៊ងប្រសទេ។	ការសធ្តីចំណាកបេរុកសនះ	អាច
 

្រង្្ល្រ៉ាះពាល់ធងៃន់ធងៃរែល់ឱកាេទទួលបានការអ្រ់ររំ្រេ់អនាកចែលសធ្តីចំណាកបេរុក	 និងអនាកចែលបតរូវបាន 
ស្រសមតីលរលំង		ជាពសិេេកនា៊ងប្រសទេចំណចូ លកបមិតទា្រ	នងិប្រសទេចណំចូ លមធ្យម	ចែលកព៊ំងមានការអភិវឌ្ឍ	នងិ

 ការពបងតីកទតីបករុងោ៉ា ងឆ្្់ររេ័េ។	មានមន៊េសេមានា ក់កនា៊ងចំសណាមមន៊េសេ	៣០	នាក់	រេ់សៅកនា៊ងប្រសទេ	ចែល 
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មិនចមនជាប្រសទេកសំណតី តរ្រេ់ពួកស្រ។	 ជិតពតីរភា្រ្រតីដនជនចំណាកបេរុកអន្រជាតិ	 មានសោល្រំណងសធ្តី
 ចំណាកបេរុកសៅកាន់ប្រសទេចែលមានចំណចូ លខ្ពេ់។	 ខណៈសពលចែលពួកស្រភា្រសបចតីនសធ្តីចំណាកបេរុក	 

សែតីម្តីសធ្តីការង្រ	ពួកស្រមួយចំនួនក៏សធ្តីចំណាកបេរុក	សែតីម្តីទទួលបានការអ្រ់រ ំ្ ងចែរ។	សលតីេពតីសនះ	ការសធ្តី
 ចណំាកបេរុកអន្រជាត	ិក្៏រង្្ល្រ៉ាះពាលែ់លក់ារអ្់ររកំចូនៗរ្រេ់ពកួស្រ្ងចែរ។		មានមន៊េសេមានា កក់នា៊ងចសំណាម 

មន៊េសេ	៨០	នាក់	ការផ្្េទ់តីលំសៅសដាយ្រង្ខកំនា៊ងប្រសទេរ្រេព់កួស្រ		ឬសៅកានប់្រសទេស្សេងសទៀត	សដាយសារ 
ជសម្ាះ	ឬសបោះមេន្រាយធម្មជាតិ។	កនា៊ងចំសណាមអនាកទាងំសនះ	១០	នាក់		មាន	៩	នាក់	ចែលរេ់សៅកនា៊ងប្រសទេ 
ចំណចូ លទា្រ	និងមធ្យម។	ការ្រញ្ចូ លពួកស្រសៅកនា៊ងប្រព័ន្ធជាតិ	មានសារៈេំខាន់ោ៉ា ងខ្ាងំ	្រ៉ា៊ចន្ក៏បតរូវមានការ
ចកេបមរួលសៅតាម្ររ្ិរទពិសេេដនការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខរំ្រេ់ពួកស្រ្ងចែរ។	

 ការសធ្តីចំណាកបេរុក	 ការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការអ្រ់រជំាលក្ខណៈ	 
សទ្ទិេ	ចែល្រ៉ាះពាល់ែល់អនាកចែលសធ្តីចំណាកបេរុក្ង	អនាកចែលមិនសធ្តី	ចំណាកបេរុក្ង	និងអនាកចែល	ឬអាច 
ទទួលយកជនចំណាកបេរុក	និងជនសភៀេខ្ួនឱ្យសានា ក់សៅ្ង	(តារា្េី ១)។	សពលចែលមន៊េសេពិចារណាចង់ 
សធ្តីចំណាកបេរុក		ឬសធ្តីចំណាកបេរុកកនា៊ងវែ្ជតីវតិរ្រេ់ពួកស្រ	្រឺជាការេំខាន់	ចែលកំណត់ពតីការ	វនិិសោ្រសលតីការ

 អ្រ់រ	ំការ្រង្្អ ក់ការអ្រ់រ	ំ្រទពិសសាធន៍	និងលទ្ធ្លដនការអ្រ់រ។ំ	ក៊មារចែលសធ្តីចំណាកបេរុកពតីតំ្រន់	ចែលការ 
អភិវឌ្ឍការអ្់ររមំានកបមិតទា្រ	 អាចទទួលបានឱកាេចែលមិនមានេបមា្រ់ពួកស្រ	 ប្រេិនស្រតីពួកស្រមិនសធ្តី

 ចំណាកបេរុក។	ជាសរឿយៗ	លទ្ធ្លេិកសារ្រេ់េិេសេចំណាកបេរុក	សបចតីនទា្រជាងេិេសេចែលសរៀនជាមួយនឹង 
ពួកស្រកនា៊ងេេ្រមន៍ចែលពួកស្រសធ្តីចំណាកបេរុកសៅ។	

តារាងទើ ១៖
ឧេាហរណ៍មួយចំនួនប្្ាញពេីំនាកេ់ំន្រវា្ការអប់រំ និ្ ការងធវើចំណាកបសរុក / ការផ្លាស់េីលំងនៅងដោយប្ខេំ

ផលប៉ះពាល់  ននការងធវើចំណាកបសរុក/ ការផ្លាស់េីលងំនៅងដោយប្ខេំ ងលើការអប់រំ ផលប៉ះពាល់ននការអប់រងំលើការងធវើចំណាក បសរុក / ការផ្លាស់េីលំងនៅ 
ងដោយប្ខេំ

ទតីកចន្ង	

ចែល	ជា	

ប្រភពសែតីម

ជនចំណាក		បេរុក ● ការសធ្តីចំណាកបេរុកនាឱំ្យមាន្រញ្ហា ប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការ 
្ល្់សេវាសៅតាមតំ្រន់តាងំទតីលំសៅមិនសរៀ្ររយ។

●	ប្រព័ន្ធអ្់ររចំាបំាចប់តរូវការចកេបមរួលសៅតាមតបមរូវការរ្រេ់មន៊េសេ	 
ចែលសធ្តីចំណាកបេរុកតាមរែចូវ	ឬសធ្តីចំណាកបេរុកយចូរៗម្ង

● អនាកចែលមានការអ្រ់រកំាន់ចតខ្ពេ់	
កាន់ចតទំនងជាសធ្តីចំណាកបេរុក។	

ជនចែល	
បតរូវបានស្រ	
ទ៊កសចាល

● ការសធ្តីចណំាកបេរុក	សធ្តីឱ្យមានមន៊េសេកាន	់ចត	តចិសៅៗកនា៊ងតំ្រន់ 
ជន្រទ	និង្រង្ឱ្យមានការលំបាកែល់ការ្ល្់សេវាអ្រ់រ។ំ	

● បបាកច់ែលស្ញាតីមក	មានឥទ្ធពិលសលតីការអ្់ររកំនា៊ងេេ្រមនប៍្រភពសែតីម។	
● អវត្មានឪព៊កម្ាយ្រង្្ល្រ៉ាះពាល់ែល់ក៊មារចែលបតរូវបានស្រ 
ទ៊កសចាល។	

● លទ្្ធ លភាពសធ្តីចណំាកបេរុកសចញពតីត្ំរនច់ែលជាសែតីមកំសណតី ត 
រ្រេ់ខ្ួន	សធ្តីឱ្យស្រមិនចង់វនិសិោ្រសលតីការអ្់ររសំ�តីយ។	

● កម្មវធិតីថ្មតីៗអាចសធ្តីឱ្យអនាកចែលមាន្រំណងចង់សធ្តីចំណាកបេរុក 
សបតៀមសរៀ្រចំខ្ួន។	

● ការសធ្តីចំណាកបេរុកសចញរ្រេ់អនាកចែល	ទទួលបានការអ្រ់រ	ំ
្រង្្លវបិាកែល់ការអភិវឌ្ឍតំ្រន់	ចែលរង្ល្រ៉ាះពាល	់
ែចូចជា	តាមរយៈការេចូរសចញនចូវធនធានមន៊េសេជាសែតីម។	

តំ្រន់	
សោលសៅ 

ជនអសន្ាប្រសវេន៍	
និងជនសភៀេខ្ួន

● ការទទលួបាន	និងការេសបមចបាននចូវលទ្្ធ ល	ដនការអ្ររ់រំ្រេជ់ន 
អសន្ាប្រសវេន	៍	និងកចូនៗ	រ្រេ់ពួកស្រជាធម្មតាសៅមានកបមិតទា្រ	
ជាងប្រជាជនម្ាេ់បេរុក។	

● ចាបំាច់បតរូវចតមានការ្រញ្ចូ លជនសភៀេខ្ួនសៅកនា៊ងប្រព័ន្ធអ្់រររំ្រេ់ 
ជាតិ។	

● ចាបំាច់បតរូវចតមានការធានាេិទ្ធិរ្រេ់ជនសភៀេខ្ួន	កនា៊ងការទទួល 
បានសេវាអ្រ់រ។ំ	

● ជនចំណាកបេរុក	សបចតីនចតមាន្៊រណវ៊ឌ្ឍខិ្ពេ់សលតីេកបមិត 
ជំនាញរ្រេ់ពួកស្រពំ៊បតរូវបានស្រទទួលសា្គ ល់សប្រតីបបាេ់ឱ្យ 
បានសពញសលញ	សេតីយជតីវភាពរេ់សៅរ្រេ់ពួកស្រមានការ 
ចប្រប្ររួល។	

● ការសធ្តីអន្រភាវចូពាណិជជាកម្មការអ្់ររកំបមិតឧត្មេិកសា	ជាកត្ា
ជំរ៊ញឱ្យេិេសេសធ្តីការផ្្េ់ទតីពតីប្រសទេមួយសៅ 
ប្រសទេមួយសទៀត។	

ជនម្ាេ់បេរុក ● ភាពចបមរុះសៅកនា៊ងថានា កស់រៀន	ទាមទារឱ្យមានការសរៀ្រចបំ្ររូ្រសបងៀនឱ្យ
កាន់ចតប្រសេតីរជាងម៊ន	សរៀ្រចំកម្មវធិតីសផ្្តចសំោលសៅ	សែតីម្ត្ី ្ល ់
ការោបំទអនាកចែលសទតី្រមកែល់ថ្មតី	និង្រង្្រមិនឱ្យមានការ្ំរច្រក 
េិេសេសៅតាមប្រសភទ	និងបតរូវមានការប្រមចូលទិននាន័យច្រងចចកសៅ
តាមប្រសភទេិេសេ។	

● ការអ្រ់រកំនា៊ងប្រព័ន្ធ	និងសបរៅប្រព័ន្ធ	អាចកសាងនចូវេង្គម 
ឱ្យកាន់ចតមានភាពធនប់ទា	ំ	កាត្់រនថាយ្៊រសរនិច្័យ	និង 
ការសរ តីេសអតីង។	
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ការសធ្តីចំណាកបេរុក	និងការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំតបមរូវឱ្យប្រព័ន្ធេបម្រសៅតាមតបមរូវការរ្រេ់អនាក 
ចែលបានសធ្តីចំណាកបេរុក	និងអនាកចែលបតរូវបានស្រសមតីលរលំង។ ប្រសទេនានា	ចាបំាច់បតរូវទទួលសា្គ ល់ពតីេិទ្ធិ

 
ទទួលបានការអ្រ់ររំ្រេ់ជនចំណាកបេរុក	និងជនសភៀេខ្ួនកនា៊ងចបា្រ់	និងបតរូវ្រំសពញេិទ្ធិសនះ	កនា៊ងការអន៊វត្

 ជាក់ចេ្ង។	 ប្រសទេទាងំសនះ	ចាបំាច់បតរូវចកេបមរួលសេវាអ្រ់រេំបមា្រ់អនាកចែលរេ់សៅកកក៊ញកនា៊ងតំ្រន់តាងំ 
ទតីលសំៅមិនសរៀ្ររយ		អនាកចែលចតងចត្ំរោេទ់តី	ឬអនាកចែលរងច់ាក្ំាយខ្ួនជាជនសភៀេខ្ួន។	ប្រពន័្ធ		អ្់ររចំាបំាច់ 
បតរូវចតមាន្ររោិ្រននា	នងិេសបមចឱ្យបាននចូវេមធម។៌	ចាបំាចប់តរូវមានសរៀ្រចំប្ររូ	សែតីម្តីសឆ្តីយត្រចសំពាះភាពចបមរុះ	 
នងិការ្រ៉ាះទង្គចិ្្ចូវចតិព្ាកព័់ន្ធនឹងការសធ្តីចណំាកបេរុក	នងិជាពិសេេការផ្្េទ់តីលំសៅសដាយ្រង្ខ។ំ	ចាបំាចប់តរូវ

 សធ្តីទំសនតី្រកម្មការទទួលសា្គ ល់្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិនិងការសរៀនេចូបតកន្ងមក	សែតីម្តីទាញប្រសោជន៍ឱ្យបានសបចតីន្រំ្៊តពតី
 

ជនំាញរ្រេជ់នសទេនប្្រសវេន	៍នងិជនសភៀេខ្ួន	ចែលរមួចចំណកោ៉ា ងេសម្តីម	ែលវ់្៊ិរលភាពកនា៊ងរយៈសពលចវង។	

		 ការអ្់ររកំ្៏រង្្ល្រ៉ាះពាល់ោ៉ា ងសបចតីន	ែលក់ារសធ្តីចណំាក 
បេរុក	 និងការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ្ងចែរ	 ទាងំកនា៊ង្ររមិាណ 
ទាងំការយល់ស�តីញចំសពាះការសធ្តីចំណាកបេរុក	ការផ្្េ់ទតីលំសៅ 
សដាយ្រង្ខំ។	ការអ្រ់រ្ំរឺជាកម្ាងំចលករែ៏ធំមួយ	 ចែលនាឱំ្យមាន 

ការសធ្តីសេចក្តីេសបមចចិត្សធ្តីចំណាកបេរុក	 សែតីម្តីចេ្ងរកជតីវតិ 
ចែលកានច់តល្អប្រសេតីរជាម៊ន។	វាមានឥទ្ធពិលសលតីឥរោិ្រថ	្ំរណង 

បបាថានា 	និងជំសនឿរ្រេ់អនាកសធ្តីចំណាក	បេរុក	និងកបមិតចែលពួកស្រ្រិតថាខ្ួនឯងជាេមាជិកសៅកនា៊ងេេ្រមន៍
 ដនប្រសទេសោលសៅ។	ការសកតីនស�តីងនចូវភាពចបមរុះសៅកនា៊ងថានា ក់សរៀន	ក៏្រង្ជា្រញ្ហា ប្រឈម្ងចែរ	ែចូចជា្រញ្ហា  

ប្រឈមេបមា្រ់ជនម្ាេ់បេរុក	 (ជាពិសេេបករុមជនបកតីបក	នងិជនចែលបាត្់រងឱ់កាេ)	្រ៉ា៊ចនវ្ាក៏្ ល្ឱ់កាេ 
ឱ្យមានការសរៀនេចូបតពតីវ្រ្ធម ៌	នងិ្រទពិសសាធនស៍្សេងសទៀត្ងចែរ។	កម្មវធិតីេិកសាចែល្ិរត្រចូរសឆ្តីយត្រចំសពាះ
ឥរោិ្រថអវជិជាមាន	្ឺរជាប្រសភទកម្មវធិតីេិកសា	ចែលស្របតរូវការជាចាបំាច់ជាងសពលណាៗទាងំអេ់។	

	 ខណៈសពលចែលការសធ្តីចណំាកបេរុក	នងិការផ្្េទ់តីលំសៅសដាយ្រង្ខ	ំក្ាយសៅជាប្រធាន្រទនសោបាយ 
ែ៏សរ្ៅ្រ្៊រក	ការអ្់ររ្ំរឺជា្រន្ឹះែ៏េំខាន	់សែតីម្ត្ី ្ល់ឱ្យប្រជាពលរែឋានចូវការយល់ែឹងអំពតី្រញ្ហា ចែលពាក់ព័ន្ធ។	ការ 
អ្រ់រ	ំអាចោបំទែល់ការសប្រតីបបាេ់ព័ត៌មាន	និងជំរ៊ញឱ្យមានភាពច៊ះេបមរុងកនា៊ងេង្គម	ជាពិសេេសនះជាអ្តីចែល 
េំខាន់កនា៊ងពិភពេកលភាវចូពាណិជជាកម្ម។	 សទាះជាោ៉ា ងណាក៏សដាយ	 ការអ្រ់រ្ំរួរមានវសិាលភាពសលតីេពតីការ

 
យល់អធយាបេ័យឱ្យោនា សៅវញិសៅមក។	វា្ឺរជាឧ្រករណ៍ចែលេំខាន់	កនា៊ងការប្រយ៊ទ្ធប្រឆ្ងំនឹង្៊រសរនិច្័យ	្ នាត់ 
្រំនិត	និងការសរ តីេសអតីង។	ប្រេិនស្រតីសរៀ្រចំមិនបានល្អ	ប្រព័ន្ធអ្រ់រអំាចនាឱំ្យមានការសមតីលមកជនអសន្ាប្រសវេន៍	

 និងជនសភៀេខ្ួនសដាយអវជិជាមាន	លសម្អៀង	សពាសពញសដាយ្នាត់្រំនិត	ឬ	ថាជាបករុមចែលមិនមានតដម្។	

 របាយការណ៍េ្តីពតីការពិនិត្យតាមដានការអ្រ់រជំាេកល	ឆ្នា 	ំ២០១៩	ពិនិត្យសមតីលភេ្៊តាងជាេកល 
េ្តីពតីការសធ្តីចណំាកបេរុក	ការផ្្េទ់តីលសំៅសដាយ្រង្ខ	ំនងិការអ្់ររ	ំនងិមានសោល្ំរណងសឆ្តីយត្រសៅនឹងេំណួរ

 	ខាងសបកាម៖	

ការងធវើចំណាកបសរុកនិ្ ការផ្លាស់េីលំងនៅ 

បតរូវការបបព័ន្ធអប់រងំដើម្ីបំងពញតាមតបមរូវ 

ការរបស់អ្កមដលផ្លាសេ់ីលំងនៅនិ្ អ្ក 

មដលងនៅសល់
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	 សតតីការផ្្េ់ទតីរ្រេ់ប្រជាជន្រង្្ល្រ៉ាះពាល់អ្តីខ្ះ	ែល់ការទទួលបានការអ្រ់រ	ំនិង្៊រណភាពដនការអ្់ររ?ំ	
សតតីមានភាពពាក់ព័ន្ធអ្តីខះ្	ែល់ជនចំណាកបេរុក	និងជនសភៀេខ្ួនមានា ក់ៗ?

	 សតតីការអ្រ់រអំាចនាមំកនចូវភាពល្អប្រសេតីរកនា៊ងជតីវតិរេ់សៅរ្រេ់អនាក	ចែលផ្្េ់ទតីពតីកចន្ងមួយសៅកចន្ងមួយ
សទៀត	និងកនា៊ងេេ្រមន៍ចែលទទួលស្រឱ្យរេ់សៅចែរឬសទ?	

ស្រអបទ់ើ ១៖

ពិភពងលោកកំពរុ្ងឆ្លើយតបចងំពោះតបមរូវការអប់រំ និ្ តបមរូវការងផសេ្ងេៀតរបស់ជនចំណាកបសរុក ជនមដលការផ្លាស់េ ី

លំងនៅងដោយប្ខេំ និ្បករុមបបជាជនមា្ស់បសរុក

	 ការសឆ្តីយត្រចំសពាះតបមរូវការអ្់ររ	ំ និងតបមរូវ 
ការស្សេងសទៀតរ្រេជ់នចំណាកបេរុក	ជនចែលបតរូវផ្្េទ់តី 
លសំៅសដាយ្រង្ខំ	 នងិបករុមប្រជាជនម្ាេប់េរុកសៅថានា ក ់
មចូលដាឋា ន	ថានា ក់ជាតិ	និងថានា ក់អន្រជាតិ	តបមរូវឱ្យមានការ 
សកៀរ្ររធនធាន	នងិការេបម្រេបមរួលេកម្មភាពនានា។ 
ពភិពសោកកព៊ំងផ្្េ់ទតីសៅរកទេិសៅសនាះ។	កាលពតីចខ	

វចិ្ិកា	ឆ្នា 	ំ២០១៦	រែឋាជាេមាជិកអង្គការេេប្រជាជាតិ 
ចនំនួ	១៩៣		បានច៊ះេតថាសលខាសលតីសេចក្តីប្រកាេទតីបករុង 
ញចូ វយ៉ាកេ្តីពតីជនសភៀេខ្ួន	និងជនចំណាកបេរុក	សែតីម្តី

 ពបងឹង	និងចកេបមរួលយន្ការចចករចំលកការទទួលខ៊េ 
បតរូវ	ដាកស់ចញនចូវែសំណតី រការេបមា្រស់រៀ្រចកិំចប្ពមសបពៀង 
ជាេកលចំនួនពតីរ៖	 កិច្បពមសបពៀងមួយេ្តីពតីសទេន ្
ប្រសវេន៍	 និងកិច្បពមសបពៀងមួយសទៀតេ្តីពតីជនសភៀេ 
ខ្ួន។	

	 សេចក្តីសបពៀងកិច្បពមសបពៀងជាេកល	 េ្តីពតី 
ការសធ្តីសទេន្ប្រសវេន៍ប្រក្រសដាយេ៊វតថាិភាព	េណ្ា្រ ់
ធានា ្រ់	និងសទៀងទាត់	បានយក្រញ្ហា ភា្រសបចតីន	ចែលបតរូវ 
បានសលតីកស�តីងកនា៊ងរបាយការណ៍សនះ	សៅដាកក់នា៊ងរស្រៀ្រ 
វារៈ។	កចិប្ពមសបពៀងសនះ	ប្រ្រែណ្្រស់លតីលទ្ធភាពទទលួ 
បានសេវាជាមចូលដាឋា ន	ែចូចជា	សេវាអ្រ់រទំាងំកនា៊ងសាោ 
សរៀន	ទាងំសបរៅសាោសរៀន។	 ស្រតីសទាះ្រតីជាមានការសផ្្ត 
ការយកចិត្ទ៊កដាក់កាន់ចតសបចតីនជាងម៊ន	នចូវការទទួល 
សា្គ ល់ជំនាញោ៉ា ងណាក៏សដាយ	 កិច្បពមសបពៀងសនះ 

្រញជាចូ នេញ្ញា ជាវជិជាមាន	 អំពតីការអ្រ់រសំដាយចាត់ទ៊កថា	 
ការអ្រ់រជំាឱកាេ	 សែតីម្តីឱ្យមានការទាញប្រសោជន៍ឱ្យ 
បានសបចតីន្រំ្៊តពតីលំេចូរសទេន្ប្រសវេន៍។	 សេតីយស្រតី 
សទាះ្រតីជាោ៉ា ងណាក៏សដាយ	កិច្បពមសបពៀងសនះ	ពំ៊ចមន 
ជាកិច្បពមសបពៀងចងកាតព្កិច្សនាះស�តីយ	 សេតីយសៅ 
ស្រតីកចំេពតីវធិតីសាសេ្	 ចែលប្រសទេនានា	 អាច្រំសពញ

សៅតាមការស្រ្ជាញា ចិត្ទាងំសនះបាន។	

 ការ្្ល់ការអ្រ់រែំល់ជនចែល	 ផ្្េ់ទតីលំសៅ 
សដាយ្រង្ខំ	ទាមទារឱ្យមានការោបំទ្រចនថាម	សែតីម្តីជួយឱ្យ 
ពួកស្រេបម្រខ្ួនតាម្ររោិកាេថ្មតី	 និងសដាះបសាយ 
្រញ្្រផ្្េទ់តីលសំៅសដាយ្រង្ខ	ំចែលអចូេ្រន្ាយកនា៊ងរយៈ 
សពលយចូរ។	 ស្រតីសទាះ្រតីជាេិទ្ធិទទួលបានការអ្រ់រជំន 
សភៀេខ្ួនកនា៊ងប្រសទេម្ាេ់បេរុក	 បតរូវបានធានាកនា៊ង 
អន៊េញ្ញា េេប្រជាជាតិ	 ពាក់ព័ន្ធនឹងសាថា នភាពជន 
សភៀេខ្ួនឆ្នា 	ំ១៩៥១	ោ៉ា ងណាកស៏ដាយ	កចិប្ពមសបពៀង 
េកលេ្តីពតីជនសភៀេខ្ួន	មានសោល្រណំង្រសង្តីតដាក ់
សចញនចូវការស្រ្ជាញា ចិត្សនះសារជាថ្មតីម្ងសទៀត។	 ពបង្ង 
ច៊ងសបកាយដនកិច្បពមសបពៀងសនះ	 មានកថាខណ្ឌ ចំនួន 
ពតីរេ្តីពតីការអ្រ់រ	ំសផ្្តសលតីការ្្ល់េរិញញា្រ្ទាន	និងការ

 
សប្រតីបបាេ់ការអ្រ់រ	ំ សែតីម្តីោបំទែល់សោលនសោបាយ

ជាក់ោក់។	 កិច្បពមសបពៀងសនះ	 ្រញ្ជា កោ់៉ា ងចបាេ់ពតី 
ភាពចាបំាចដ់នការសរៀ្រចំសោលនសោបាយជាតិ	 េ្តីពតី 
្ររោិ្រននា។	
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ចំណាកស្រុកក្នុងសបធទ្

 ប្រជាជនប្រមាណ	៧៦៣	ោននាក ់រេស់ៅសបរៅត្ំរនច់ែលជា	ទតីកចនង្កសំណតី តរ្រេ់ខ្ួន។	កនា៊ងចសំណាម
 

ចលនាចំណាក	បេរុក	នានា	ជាសបចតីនែចូចជា					ចំណាកបេរុកអចិដសន្ដយ	៍ឬ	ចំណាក	បេរុក	្រសណា្ដ ះអាេននា	ចំណាក 
បេរុកសៅ	កនា៊ង	រង្ង់	ឬ	សចញ	ពតី	តំ្រន់ប្រជំ៊ជន	និងជន្រទ	ជា	សែតីម	សយតីង	ស�តីញ	ថា	លំេចូរ		ប្រជាជន	សៅ	កនា៊ង	ចំណាក

 
បេរុកពតីទតីជន្រទសៅទតីប្រជំ៊ជន	និងលំេចូរតាមរែចូវ	ឬកនា៊ង	លក្ខណៈជាវែ្ដ	វលិជំ៊		សបចតីន	ចត	្រង្ឱ្យមាន្រញ្ហា ប្រឈម

 
ធំជាងស្រ្រំ្៊តេបមា្រ់ប្រព័ន្ធអ្រ់រ។ំ	

	 ថ្តីស្រតីចំណាកបេរុកេំខាន់ៗពតីតំ្រន់ជន្រទ	 សៅតំ្រន់ទតី 
ប្រជំ៊ជន	 ចែលអមមកជាមួយនចូវ	 កំសណតី នសេែឋាកិច្កនា៊ងេតវតសេ 
ទតី	 ១៩	 ែល់ពាក់កណា្ដ លេតវតសេទតី	 ២០	 សកតីតមានកនា៊ង្រណា្ដ  
ប្រសទេមានចំណចូ លខ្ពេ់ក្ដតី	 ្រ៉ា៊ចន្ដការផ្្េ់ទតីរ្រេ់ប្រជាជនកនា៊ង
ដ្្ប្រសទេធំជាងស្រ្រំ្៊តនាសពល្រច្៊្រ្ននា	 សកតីតមានកនា៊ង្រណា្ដ  

ប្រសទេមានចំណចូ លមធ្យម	 ជាពិសេេ្ឺរប្រសទេចិន	 និងប្រសទេឥណា្ឌ ។	 សៅកនា៊ងអន៊តំ្រន់សាហារា៉ា ដន
 

ទ្តី្រអាសេ្កិ	ចំណាកបេរុកពតីទតីជន្រទសៅទតីប្រជំ៊ជន	ក៏បានសធ្តីឱ្យការសធ្តីច្នការអភិវឌ្ឍន៍ទតីបករុងជួ្រការលំបាក
 ្ងចែរ។	អបតាចំណាកបេរុក	្ឺរ	មានកបមិតស្សេងៗោនា សៅតាមអាយ៊	រ្រេ់	ប្រជាជន	សេតីយ	សបចតីនចត	ស�តីងខ្ពេ់ 

្រំ្៊តសៅកនា៊ងចសំណាមប្រជាជនកនា៊ងអាយ៊ខ្ង់	 ២០	 ឆ្នា ។ំ	 ស្រតីសមតីលសចញពតីទេសេនវេិ័យអ្រ់រ	ំ ការសធ្តីចំណាក
 បេរុកកនា៊ងប្រសទេ	្រ៉ាះពាល់តិចតួច	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ		ចំសពាះ	ក៊មារកនា៊ងអាយ៊េិកសាសៅថានា ក់្រឋមេិកសា		 សេតីយ្រ៉ាះពាល់
 ចសំពាះ		យ៊វជនកនា៊ងអាយ៊េិកសាថានា កម់ធ្យមេកិសាសបចតីន	ជាងក៊មារ	សៅ	ថានា ក្់រឋមេិកសា្រន្ដចិ។	មយា៉ាងសទៀត	ការអ្ររ់ ំ
 

	សៅ	តំ្រន់ទតីប្រជំ៊ជន	ចែល	មាន	្៊រណភាព	ប្រសេតីរ	ជាង	សៅ	ទតី	ជន្រទ		្រឺជាមចូលសេត៊ធំ	ជាងស្រ្រំ្៊ត	សធ្តីឱ្យ	មាន	
ចំណាកបេរុករ្រេ់ប្រជាជនវយ័	សក្មង	។	សៅ	ប្រសទេដថ	យ៊វជន	២១%	និោយថា	ពួកស្របានសធ្តីការចំណាក 
បេរុកសែតីម្តីទទួលបាន	ការអ្រ់រ។ំ

អនាកមានការអ្់ររ	ំសបចតីន	ចតង	ផ្្េ់ទតី	សដាយេង្មឹថាពកួស្រ	នងឹ	បានទទួលចំណចូ លកានច់តខ្ពេ់ពតីការអ្់ររ ំ 
រ្រេ់ខ្ួនសៅកចន្ងស្សេង	(ររូបភាពេី ១)។	ចំណចូ លចិត្ដ	និងក្ដតីបបាថានា ចែល	ជាលទ្ធ្លសកតីតសចញពតីការអ្រ់រ	ំក៏
ជំរ៊ញឱ្យមន៊េសេចាកសចញពតីតំ្រន់ជន្រទចែរ			មិន	ថា	េកា្ដ ន៊ពលដនការរកចំណចូ លមាន	លក្ខណៈ	ច្រ្រណា	ក្ដតី។	
កនា៊ងចំសណាមប្រសទេចំនួន	៥៣	ស្រតីសប្រៀ្រសធៀ្រជាមួយអនាកពំ៊មានការអ្រ់រ	ំលទ្ធភាពដនការសធ្តីចំណាកបេរុកសកតីន 
ស�តីងពតីរែងកនា៊ងចសំណាមអនាកមានការអ្រ់រថំានា ក់្រឋមេិកសា	 សកតីនស�តីង្រតីែងកនា៊ងចំសណាមអនាកមានការអ្រ់រថំានា ក់
មធ្យមេិកសា	និងសកតីនស�តីង្ួរនែងកនា៊ងចំសណាមអនាកមានចែលេិកសាសៅថានា ក់ឧត្ដមេិកសា។	

 

បបជាជនបបមាណ ៧៦៣ លាននាក់រស់ងនៅ 

ងបកៅតំបន់ជាេីកមន្ល្កំងណើតរបស់ខ្លលួន។
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របូភាពទើ ១៖ 
អ្ក មាន ការ អប់ រំ កាន់ មត ខ្ស់ ងបចើន មត ងធវើ ចំណាក បសរុក កាន់ មត ងបចើន 
អបតា	ភាព	ខ្ាងំ	ក្ា	ដន	ការ	សធ្តី	ចំណាក	បេរុក	សោង	សៅ	តាម	ការ	អ្រ់រ	ំកនា៊ងប្រសទេ	ចែល	បតរូវបាន	សបជតីេ	សរ តីេ	កនា៊ង	ចសន្ាះ	រយៈសពល	សរៀង	រាល់	បបាំ 
ឆ្នា 	ំម្ដង		ចា្រ់ពតីឆ្នា 	ំ១៩៩៩-២០១០
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GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig2_3

ប្រភព៖	Bernard	et	al.	(2018).
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ចំណាកស្រុកជួយធ្វើឱ្យលទ្ធផលការអប់រមំានភាពសបធ្ើរ  
ធ�ើង ្ សមាប់មននុ្្សមួយចំនួន ប៉នុននដែពនុំនមន្សមាប់មននុ្្ស 
ស្រប់របូធ�ើយ

ចំណាកបេរុកពតីតំ្រន់ជន្រទសៅតំ្រន់ទតីបករុង	 អាចជួយ្រសង្តីនលទ្ធ្លសជា្រជ័យកនា៊ងការអ្់ររ	ំ កនា៊ង 
្រណា្ដ ប្រសទេចែលលទ្ធភាពទទួលបានការអ្រ់រ	ំមានកបមិតទា្រសៅ	កនា៊ង	តំ្រន់ជន្រទ។	កនា៊ងចំសណាមមន៊េសេ	

 
មួយបករុមសកតីតសៅបេរុកជន្រទចែលបតរូវបានសបជតីេសរ តីេកនា៊ងប្រសទេឥណ្ឌចូ សណេ៊តី	អនាកចែលសធ្តីចំណាកបេរុកសៅ	
កាន់	ទតីបករុង	តាងំពតីក៊មារ	េសបមចបានការអ្រ់រ	ំចំនួន	្រតី	ឆ្នា 	ំសបចតីនជាងអនាកចែលពំ៊បានសធ្តីចំណាកបេរុកសៅទតីបករុង	។	

សទាះោ៉ា ងណាក្ដតី	ក៊មារចំណាកបេរុក	ជួន	កាល		មិន	អាច	ទទួលបានលទ្ធ្លច្នាក	ការអ្រ់រ	ំែចូច	មិត្ដភក្ដ ិ
រ្រេ់ខ្ួនស�តីយ។	 សៅប្រសទេសប្រេ៊តីល	 កនា៊ងចំសណាមមន៊េសេវយ័ជំទង់សកតីតសៅឆ្នា 	ំ ២០០០/០១	 កនា៊ងតំ្រន់

 
ភា្រឦសាន្ដ	អនាកចែលបានសធ្តីចំណាកបេរុកកនា៊ងអ�៊ំងសពលសរៀនថានា កម់ធ្យមេកិសា	មានអបតារ តីកចសបមតីនអនជ់ាង

 អនាកចែលមនិបានសធ្តីចំណាកបេរុក។	ឱកាេការអ្ររ់រំ្រេក៊់មារចែល		រង្ល្រ៉ាះពាល់សដាយការសធ្តីចណំាកបេរុក 
កនា៊ងប្រសទេអាចបតរូវថមថយសដាយសារមចូលសេត៊ជាសបចតីន	 រា្រ់ចា្រ់តាងំពតីសាថា នភាពច្នាកចបា្រ់មិនសទៀងទាត់	
រេចូត	ែល់ភាពបកតីបក	ការយកចិត្ដទ៊កដាក់រ្រេ់រដាឋា ភិបាល	មិនប្រ្រ់បោន់	ភាពលសម្អៀង	និង្នាត់្រំនិតេង្គម។

ការទប់ស្កា ត ់ចំណាកស្រុកក្នុងសបធទ្ ជះឥទ្ធិពលធលើលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រ ំ

កនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេជាសបចតីន	 ក្ដតីភ័យខ្ាចចំសពាះន្ររចូ្រនតីយកម្មមិនមានចតីរភាព	 និងអត៊ល្យភាពរវាង
 តំ្រន់ជន្រទជាមួយទតីបករុង	 បានជំរ៊ញឱ្យមានសោលនសោបាយរតឹ្រន្ឹងែល់ការសធ្តីចំណាកបេរុក	 ចែលកនា៊ង 

ករណតី មយួចនំនួ	អាចជះឥទ្ធពិលែល់លទ្ធភាពរ្រេ់ជនចណំាកបេរុកកនា៊ងការទទលួបានការអ្់ររ។ំ			ប្រពន័្ធ	េចូ	សៅ	 
(ho-khau)	រ្រេស់វៀតណាម	បានរតឹត្តិលទ្ធភាពរ្រេ់ជនចណំាកបេរុកមិនឱ្យទទលួបានការអ្់ររសំាធារណៈ 
សេតីយជនចំណាក	បេរុកបកតីបកពតីទតីជន្រទសៅកាន់	ទតីបករុង	បានផ្្េ់ទតីសៅកាន់តំ្រន់ចែលមានសេវាសាោរែឋាពំ៊
ប្រ្រ់បោន់។		កំចណទបមង់នាសពលថ្មតីៗសនះ	មានសោល្រំណងល៊្រ្រំបាត់ការរតឹ្រន្ដងឹសនះ		្រ៉ា៊ចន្ដសករ ្ ិ៍ែំចណលដន
សោលនសោបាយនាសពលអតតីតកាល	 សៅចតសធ្តីឱ្យជនចំណាកបេរុកជួ្រការលំបាកសដាយសារសាថា នភាពរេ់
សៅ្រសណា្ដ ះអាេននារ្រេ់ខ្ួន។	

ប្រពន័្ធច៊ះ្រញជា តី		េ៊៊ខចូវ	(hukou)	រ្រេ់ចនិ	ចែលតភាជា ្រល់ទ្ធភាពទទលួ	បាន		សេវាសៅ			ជាមួយ		ទតីកចនង្កសំណតី ត 
ចែលបានច៊ះ្រញជា តី		បានផ្តក៊់មារចណំាកបេរុកពតីទតីជន្រទមិនឱ្យមានឳកាេចចូលសរៀន	កនា៊ងសាោសាធារណៈ។

 
នា	សពលថ្មតីៗសនះ	មាន	ការចកេបមរួលស�តីងវញិ្រួរជាទតីកត់េមា្គ ល់។	សៅឆ្នា 	ំ២០០៦	រដាឋា ភិបាលតបមរូវឱ្យអាជាញា ធរ 
មចូលដាឋា ន	បតរូវ្្ដល់ការអ្រ់រែំល់ក៊មារចំណាកបេរុក។	រដាឋា ភិបាល	បាន		ល៊្រ្រំបាត់ដថ្្រង់សាោេបមា្់រសាោ
សរៀនសាធារណៈចំសពាះក៊មារចំណាកបេរុកពតីទតីជន្រទកនា៊ងឆ្នា 	ំ ២០០៨	 និង	បានចា្រ់ស្្ដតីម្រំច្រកការច៊ះ្រញជា តី	 
លំសៅដាឋា នសចញពតីលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៤។	ចា្រ់ពតីឆ្នា 	ំ២០១៦	មក	រដាឋា ភិបាលចិនបានេំ៊ឱ្យ	
បករុងទាងំអេ់	សលតីកចលងចតទតីបករុងធំៗជាងស្រ្រំ្៊ត	បតរូវជួយ្រន្ធចូរការរតឹ្រន្ដងឹសនះ្រចនថាមសទៀត។
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សទាះជាោ៉ា ងណាក្ដតី	ឧ្រេ្រ្គកនា៊ងការទទួលបានការអ្រ់រ	ំសៅចត្រន្ដសកតីតមានចំសពាះជនចំណាកបេរុក។	 
ការតបមរូវឱ្យមានឯកសារ	និងការច៊ះស ្្ម ះនានា	អាចសធ្តីឱ្យលទ្ធភាពទទួលបានសេវា	អ្រ់រ	ំមានកបមិតកំណត់។	
សៅទតីបករុង	ស្រ៉ាកាងំ	ជនចំណាកបេរុកបតរូវការលិខិត្រញ្ជា ក់ចំនួន	៥	ប្រសភទសែតីម្តីច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀនកនា៊ងសាោ
រែឋា។		ប្ររូ្រសបងៀនអាចមានទេសេនៈ	សរ តីេសអតីងចំសពាះយ៊វជនចំណាកបេរុក។

	 ប្ររូ្រសបងៀនសៅសាោសរៀនរ្រេ់ជនចំណាកបេរុកចែលោ្ម នការអន៊ញ្ញា តបតឹមបតរូវ	 អាចជួ្រ្រញ្ហា បបាក់ឈនាួល 
ទា្រ	នងិខះ្េន្ដេ៊ិខការង្រ	សេតីយ	ជាសរឿយៗ	ឪព៊កមា្ដ យ	ចតងត្អចូញចត្អរអពំតី	្រញ្ហា ្៊រណភាពប្ររូសៅកនា៊ងសាោសរៀន

 ទាងំអេ់សនះ។	

កនុមារនែលសតរូវបានទនុកធោលធៅស្រុកកធំ�ើ ត ជួបសបទះបញ្ហា សបឈមជាក់លាក ់
នផ្កការអប់រ ំ

ការសធ្តីចណំាកបេរុក	ក្៏រ៉ាះពាល់ែល	់ការអ្ររ់រំ្រេក៊់មាររា្រោ់ននាក	់ចែលបតរូវបានទ៊កសៅបេរុកកសំណតី ត 
ជាមួយឪព៊ក	ឬមា្ដ យ	ឬេមាជិកប្ររួសារែដទសទៀត្ងចែរ។	កនា៊ងប្រសទេកម្ព៊ជា	ក៊មារចែលបតរូវបានទ៊កឱ្យសៅបេរុក 
កំសណតី ត	ជាពិសេេ្ឺរសក្មងបេតី	សបចតីនចតសបាះ្រង់សចាល	ការេិកសា	។	

របាយការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ប្ររួសារចិន	ឆ្នា 	ំ	២០១៥			បានបា៉ា ន់ប្រមាណ	ថា		មាន		ក៊មារជន្រទ			ចំនួន	ប្រមាណ	 
៣៥%ចែលបតរូវបានទ៊កឱ្យសៅបេរុកកំសណតី ត។	 ភេ្ដ៊តាងអំពតីឥទ្ធិពលដនចំណាកបេរុកមកសលតីការអ្រ់រ	ំ និង

 
េ៊ខ៊មាលភាពរ្រេ់ក៊មារ	 ចែលបតរូវបានទ៊កឱ្យសៅបេរុកកំសណតី ត្ឺរ	 មានទាងំទែិឋាភាពល្្អ ង	 និងអាបកក់្ង 
ចបមរុះោនា ។		ការេកិសាមយួចនំនួ្រង្ហា ញ្ល្រ៉ាះពាល់ជាវជិជាមានសលតីលទ្្ធ លេិកសាសរៀនេចូបត	្រ៉ា៊ចន្ដ	ការេកិសាមយួ 
ចំនួនសទៀត្រង្ហា ញថា	ក៊មារចែលបតរូវបានទ៊កឱ្យសៅបេរុកកំសណតី តមានពិន្៊ទា្រ	និង្រញ្ហា េ៊ខភាព្្ចូវចិត្សបចតីន	
ជាងមិត្ដភក្ដិរ្រេ់ស្រ។	

ចា្់រពតីឆ្នា 	ំ២០១៦	មក		ប្រសទេចនិបាន្រសង្តីត	ឱ្យមាន	សោលនសោបាយចែលមានសោលសៅ	ចកលម្អការ 
ចថទាក៊ំមារចែលបតរូវបានទ៊កឱ្យសៅបេរុកកំសណតី ត	រមួទាងំការអំពាវនាវឱ្យរដាឋា ភិបាលមចូលដាឋា ន	ជួយ	ជំរ៊ញឪព៊ក 
មា្ដ យឱ្យចាត់តាងំអាណាពយាបាលេបមា្រ់ក៊មារទាងំសនាះ	។	សាោសរៀន្្ដល់កចន្ងសានា ក់សៅសពញមួយដថងៃ	្ឺរជា 
យ៊ទ្ធសាសេ្ដ្រន្ះឹមយួ		្រ៉ា៊ចន្ដជាសរឿយៗសាថា ្រន័ទាងំសនះ	សបចតីនចតមាន្៊រ្រ្គលកិ		នងិ្ររកិា្ខ រមនិប្រ្រប់ោន។់	ការ្រណ្ដ៊ ះ

 ្រណា្ដ ល	 េបមា្រ់្៊រ្រ្គលិករែឋាបាលសែតីម្តីចកលម្អការប្រ្រ់ប្រង	 	 ្រឺមានភាពចំបាច់ណាេ់េបមា្រ់ការចកលម្អ 
េ៊ខ៊មាលភាពក៊មារ។

សៅមានកងះ្ខាតេថាតិេិ្ដតីពតីសាោសរៀន	្ ្ដល់ការសានា ក់សៅសពញមយួដថងៃ	នងិេិេសេកនា៊ងសាោទាងំសនះ	ស្រតី
 សទាះ្រតីជាសាោទាងំសនះ	មានសបចតីនេន្ធឹកេនា្ធ ្រ់កនា៊ងប្រសទេមួយចំនួនក្ដតី។	កនា៊ងប្រសទេអ៊ចូេ្គង់ដា	(Uganda) 

េមាមាបតដនេិេសេសៅកនា៊ងសាោសរៀន្្ដល់ការសានា ក់សៅសពញមួយដថងៃ	មានចំនួនប្រមាណ		១៥%	្រិតបតឹមអាយ៊	 
១៣	ឆ្នា 	ំសេតីយស�តីងសៅែល	់៤០%	សៅកនា៊ងឆ្នា េិំកសាច៊ងសបកាយដនការអ្រ់រថំានា ក់មធ្យមេិកសាទ៊តិយភចូមិ។	
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ចំណាកស្រុកន្វងរកការងារធ្វើតាមរែូវជះឥទ្ធិពលែលឱ់កា្ការអប់រ ំ

ចណំាកបេរុកតាមរែចូវ	ចែលជាយ៊ទ្ធសាសេ្ដរេរ់ាន	េបមា្រ ់
ជនបកតីបក	អាចរខំានែល់ការអ្រ់រ	ំនិងសធ្តីសអាយក៊មារបតរូវប្រឈម 
ម៊ខជាមួយពលកម្មក៊មារ	និងសបោះថានា ក់សៅកចន្ងការង្រ។	កនា៊ង 
ប្រសទេឥណា្ឌ 	 ការេិកសាមួយបាន្រង្ហា ញថាប្រមាណ	 ៨០%	
ដនក៊មារចំណាកបេរុក្រសណា្ដ ះអាេននាកនា៊ងបករុងចំនួនបបាពំតីរ	 ខ្ះ 
លទ្ធភាពទទួលបានការអ្រ់រសំៅចក្រការដាឋា នការង្រ	សេតីយក៊មារ	
៤០%	បានសធ្តីការង្រ	ជួ្រ្រទពិសសាធន៍	ការរសំោភ្រំពាន	និងការ 

សកងប្រវញ្័ន៍	។	ការ្្ដួចស្្ដតីម្ំរនិតថ្មតីៗ	រ្រេ់	រដាឋា ភិបាលថានា ក់ជាតិរ្រេ់ឥណា្ឌ 	 កនា៊ង្រំណង	ធានាឱ្យមានវត្ដមាន
 

សទៀងទាត់សៅសាោរ្រេ់ក៊មារចំណាកបេរុកតាមរយៈការសលតីកទឹកចិត្ដឱ្យមានការច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀន	 ចែល	
មាន	លក្ខណៈ	្រតច់្រន	ការ្្ដល់ការអ្រ់រចំល័ត	និងការ្រសង្តីនការេបម្រេបមរួលឱ្យកាន់ចតប្រសេតីររវាងរែឋា្រញជាចូ ន		 
និងរែឋាទទួល	្រ៉ា៊ចន្ដសៅមាន្រញ្ហា ប្រឈមជាសបចតីនកនា៊ងការអន៊វត្ដ។	កម្មវធិតីអន៊វត្ដសាកល្ងកនា៊ងរែឋា	Rajasthan 

ឆ្នា 	ំ ២០១០-២០១១	 សៅការដាឋា ន�ឥែឋា	 បានជួ្រ្រញ្ហា អវត្មានរ្រេ់ប្ររូ	 និងេិេសេែ៏សបចតីនេន្ធឹកេនា្ធ ្រ់	
អាបេ័យសដាយលក្ខខណ្ឌ ្រសបងៀន	និងសរៀនេចូបតអន់សខសាយ	និងសេចក្ដតីបតរូវការឱ្យេិេសេសធ្តីការង្រ។	

កនុមារជាអ្កធ្វើការងារតាមផ្ះមានភាពងាយរងធសរះចំធោះការផ្ត់ធចញពីការអប់រ ំ

	 កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១២	ក៊មារប្រមាណ	១៧,២	ោននាក់	មានអាយ៊ចា្រ់ពតី		៥		ែល់១៧	ឆ្នា 	ំសធ្តីការង្រតាម្្ះ 
ចែលមានបបាក់ឈនាចូល	ឬោ្ម នបបាក់ឈនាួលសៅកនា៊ង្្ះរ្រេ់និសោជក។	២	ភា្រ	៣	ដនក៊មារទាងំអេ់សនះ	្រឺជាសក្មង

 បេតី។	សក្មងបេតីតចូចៗ	ឧទារេណ៍	ែចូចជា	សៅលតីមា៉ា ជាសែតីម	សមតីលស�តីញការង្រតាម្្ះថាជាវធិតីសែតីម្តីចាកសចញពតី
តំ្រន់ជន្រទ	និង្រន្ដការអ្រ់រ	ំ្រ៉ា៊ចន្ដសៅទតី្រំ្៊ត	្រន្៊កការង្ររ្រេ់ពួកស្រជាសរឿយៗ		ចតងរារាងំមិនឱ្យពួកស្រអាច 
ចចូលរមួសរៀនេចូបតបាន។	

ការចញឹ្ិម្រតីបាចស់ដាយ	ឪព៊កមា្ដ យធម	៌	្ឺរជាយ៊ទ្ធសាសេ្ដចែលស្រនយិមសប្រតីសៅកនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេអាសេ្កិ
 ជាសបចតីន។	ជិត		១០%	ដនក៊មារសេសណហា្គ ល	់(Senegalese)	បតរូវបានទទួលចិញឹ្មសដាយឪព៊កមា្ដ យធម៌។	 

បេ្រសពលចែលសក្មងប្ររុេសបចតីនចតបតរូវបាន្រញជាចូ ន	សៅកាន់ប្ររួសារចែលេង្ត់ធងៃន់ខ្ាងំសលតីការអ្់ររ	ំ ជាសេត៊សធ្តី 
ឱ្យពួកស្របានទទួលការអ្រ់រសំបចតីនជាង្រង្រ្អចូន្រសង្តីតរ្រេ់ខ្ួន	សក្មងបេតីកនា៊ងចំនួនប្រមាណ	៤	ែង	តិចជាងសក្មង

 ប្ររុេ	សបចតីនចតបតរូវជួយកិច្ការង្រ្្ះរ្រេ់ម្ាេ់្្ះ	សេតីយសបចតីនចតមិនបតរូវបានទទួលយកសៅចិញឹ្ម	សដាយសារ
 

មចូលសេត៊ការអ្់ររសំ�តីយ	។	

ក្នុ្ឆ្ាំ ២០១២ ករុមារបបមាណ ១៧,២ លាន 

នាក់ មានអាយរុចាប់ពី ៥ ដល់១៧ ឆ្ាំ ងធវើការ្ារ 

តាមផ្ះមដលមានបបាក់ឈ្នូល ឬគា្នបបាក ់

ឈ្លួលងនៅក្នុ្ផះ្របស់នងិយោជក។ 
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តសមរូវការនផ្ក ការ អប់ររំប្ស់បជាជនពធនចរ និងសបជាជនផ្លា ្ទ់ីតាមហវូង 
្តវចិញ្ចឹមពនុំសតរូវបានធ្លាើយតបធទ

ការផ្្េ់ទតី	 ្រឺជាច្នាកកាត់ផ្្ដ ច់សចញមិនបានពតីជតីវតិរ្រេ់ប្រជាជនពសនចរ	 និងប្រជាជនផ្្េ់ទតីតាម
 

េ្ចូង	េត្ចិញឹ្ម	សេតីយអន្ដរា្រមន៍	ចំបាច់បតរូវទទួលសា្គ ល់សេចក្ដតីបតរូវការរ្រេ់ពួកស្រ។	អបតាការច៊ះស ្្ម ះចចូល
 

សរៀនរ្រេ់ពួកស្រ	សបចតីនចតមានកបមិតទា្រ	សដាយមានភាពស�តីងច៊ះតាមរែចូវ្រួរជាទតីកត់េមា្គ ល់	សេតីយេិេសេជួ្រ
 

ការលំបាកកនា៊ងការអភវិឌ្ឍ	ជនំាញអក្ខរកម្ម	នងិជំនាញសលខនព្ន	្សៅកនា៊ងកបមិតែចូចោនា ជាមយួមតិ្ដរមួថានា ករ់្រេស់្រ។	 
កនា៊ងប្រសទេម៉ា៊ងសហា្គ លតី	កងះ្ខាតមចូលនិធិ	បានសធ្តីឱ្យសាោ្្ដល់ការសានា ក់សៅសពញមួយដថងៃ	soum				ចែល្្ដល ់
ចំណតី អាហារែល់ប្រជាជនពសនចរ	 មានភាពច៊ះសខសាយ	 ជាលទ្ធ្លសធ្តីឱ្យមាន្រម្ាតច្នាកការសរៀនេចូបតរវាង 
ក៊មារពសនចរ	និងក៊មារមិនពសនចរ។	

ប្រសទេជា	សបចតីន	ចែល	មាន	ប្រជាជន	ពសនចរ	ឬ	ប្រជាជន	ផ្្េ់	ទតី	តាម	េ្ចូង	េត្	ចិញឹ្ម	កនា៊ង	ចំនួន	សបចតីន		
មាននាយកដាឋា ន	 ្រណៈកមា្ម ធិការ	 ឬ	បករុមប្រឹកសាដាច់សដាយច�ករ្រេ់រដាឋា ភិបាល		 ែចូចជានាយកដាឋា នអ្រ់រ	ំ
េបមា្រ់	ជន	ពសនចរ	កនា៊ងប្រសទេ	េ៊ចូែង់	ជា	សែតីម	។	កិច្	ខិត	ខំ	សផ្្ដ ត	ការ	យកចិត្ទ៊កដាក់	សលតី	ការ	ចកេបមរួល	ការ	អ្រ់រ	ំ
ឱ្យ	បេ្រ	សៅ	តាម	រែចូវ	និង	ការ	ផ្្េ់	ទតី		ឧទាេរណ៍	មានែចូចជា	សាោសរៀន	្ ្ដល់	កចន្ង	សានា ក់	សៅ		និង	សាោសរៀន	
ចល័តជា	សែតីម	។	

		 កនា៊ងប្រសទេ	នតីសេសេរ តីោ៉ា 	almajiri	(“	េិេសេចំណាក	បេរុក	ចែល	មាន	ចំសណះែឹង	ច្នាក	សាេនា	ឥស្ាម	”)	 
ជា	សបចតីន	្ឺរជា	បករុម	ពសនចរ	ផ្្េ់	ទតី	តាម	េ្ចូង	េត្	។	សៅ	រែឋាខាណចូ 	(Kano)	អន្រា្រមន៍មួយ	ចែល	សផ្្ដ ត	សោល	សៅ 
	សលតី	ប្ររូ	្រសបងៀន	តាម	ច្រ្រ	ប្រដពណតី 	ចំនួន	៧០០	នាក់		បាន	សផ្្ដ ត	ការ	យក	ចិត្	ទ៊ក	ដាក់	សលតី	ការ	សធ្តី	ឱ្យ	មាន	ការ	ចចូលរមួ 
	ជាមួយ	េេ្រមន៍		និង	កិច្	េេការ	សែតីម្តីសបជតីេ	សរ តីេ	ប្ររូ	្រសបងៀន	សលតី	ម៊ខ	វជិាជា 	ពំ៊	ចមន	ច្រ្រសាេនា	។	

	 ្រណា្ដ ញ	សាោសរៀន	ចែល	េិេសេ	អាច	សចញ	និងចចូល	សៅ	សពលណា	ឬ	កចន្ង	ណា		ក៏	បាន		អាច	ជា	ែំសណាះ 
	បសាយប្រក្រ	សដាយ	េកា្ដ ន៊ពល		មយួ			្រ៉ា៊ចន	្កប៏បាកែ	ជា	ទាម		ទារ	ឱ្យ	មាន	ប្រព័ន្ធ	តាម	ដាន	ប្រក្រ	សដាយ		ប្រេទិ្ធិ្ ល	 
និង	ប្រេិទ្ធិភាព	ខ្ពេ់	។		ប្រសទេមួយចំនួន		រមួ	ទាងំ	ប្រសទេ	សកនោ៉ា 	និង	េចូមា៉ា លតី	្ ងចែរ	បាន	សធ្តី	ឱ្យ	ប្ររូបតរូវ	ចល័ត	
កាន់	ចត	ខ្ាងំ	ស�តីង	សដាយពួកោត់	បតរូវ	សធ្តី	ែំសណតី រ	ជាមួយ	ប្រជាជន	ពសនចរ		សែតីម្តី		្ ្ដល	់ការ	អ្រ់រ	ំ។	

	 ការអ្់ររេំបមា្រប់្រជាជនពសនចរ្ួររបតរូវបានទទលួ	សា្គ ល	់នងិឱ្យតដមវ្ថិតីជតីវតិរ្រេ់ពកួស្រ។			ការអ្ររ់វំជិាជា ជតីវៈ 
េបមា្រ់	ច្រ្រ	្រទ	ជតីវតិ	ច្រ្រ	ពសនចរ		អាច	មាន	ភាពពាក់	ព័ន្ធជាពិសេេ	ចំសពាះ	ប្រជាជន	ចិញឹ្ម	េត្	ជា	េ្ចូង	ចែល	
ផ្្េ់	ទតី	តាម	េ្ចូង	េត្		។	អង្គការសេ្ៀង	អាហារ	និងកេិកម្ម			(Food	and	Agriculture	Organization)		ដន	
អង្គការ	េេប្រជាជាតិ	បានចា្់រ		សធ្តី	ការង្រជាមួយ	េេ្រមន៍	ពសនចរ		ចែលជា		អនាក	ផ្្េ់	ទតី	តាម	េ្ចូង	េត្	សៅ	សលតី	
ប្រធាន្រទ		េ្ដតីពតី	សាោសរៀន	ទតី	វាល	រ្រេ់	អនាក	ចិញឹ្មេត្		កនា៊ងប្រសទេ	ជតី្រ៊ចូទតី,	សអត្យចូពតី,	សកនោ៉ា ,	េ៊ចូែង់	ខាង	ត ច្ូង		និង	
អ៊ចូេ្គង់ដា	តាងំ	ពតីឆ្នា 	ំ២០១២	មក	សដាយ	មាន	វ្រ្គ	េិកសា	សផ្្ដ ត	ការ	យកចិត្	ទ៊ក	ដាក់	សលតី	ប្រេិទ្ធិភាព	ការ	ប្រ្់រ	ប្រង	 
្រេ៊េត្		និងការ	កាត់	្រនថាយ	្ ល	្រ៉ាះពាល	់ដន	ការ	ចប្រប្ររួល	អាកាេធាត៊	។	
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សករុម ជនជាត ិធែើម ភា្រ តិច ជួប ការ លបំាក ក្នុងការ រកសា អត្្ត ញ្ញា � រប្ ់ខលាួន ធៅ 
ក្នុង ទី សករុង 

	 សៅ		កចន្ងជា	សបចតីន		ការ	អ្រ់រេំបមា្រ់ជនជាតិ	សែតីម	ភា្រ	តិច	្ឺរ	រមួ	មាន	ទាងំ	ការ្រង្ខំ	ឱ្យ	មក	ប្រមចូល	្ ្ដ៊ ំ	ចបមរុះ	 
ោនា 		តាម	រយៈ	ការ	សៅសាោសរៀន	។	សករែំចណល	សនះ	បតរូវបាន		សធ្តី	ឱ្យ	អាបកក់	សទ្	ស�តីង		សដាយ	សារ	ភាព	បកតីបក	និង 
ចំណាក	បេរុក	មក	កាន់	តំ្រន់	ទតី	ប្រជំ៊ជន			ចែលជា	សរឿយៗចតង	មាន	ន័យ	ថា	ជា	ការ	រចិ	រលឹ	វ្រ្ធម៌		ការ	បាត់្រង់	ភាសា	 
និងការ	សរ តីេ	សអតីង	្រចនថាម	សទៀត	។	ការ	បាត់	្រង់	ភាសា		្រឺជា្រញ្ហា 	ែ៏	ធំមួយ	េបមា្រ់	ប្រជាជន	ជនជាតិ	សែតីម	ភា្រ	តិច	
សៅ	ទតី	ប្រជំ៊ជន	។	មន៊េសេជំនាន់	សបកាយសៅកនា៊ងទតីបករុង	រ្រេ់	ប្រសទេ	សអក្ាទ័រ	មិ៊កេិ៊ក	និង	ស្រ៉ារចូ	សបចតីន	ចត	មិនេចូវ	
និោយភាសា	ជនជាតិសែតីម	ភា្រ	តិចកនា៊ង	ចំនួន្រួរជាទតី	កត់	េមា្គ ល់	ប្រេិន	ស្រតី	សធៀ្រជាមួយ	អនាក	រេ់	សៅ	កនា៊ង	តំ្រន់	
ទតី	ប្រជំ៊ជន	។	

	 បក្រខ័ណ្ឌ ការង្រ	 ច ន្ាកនិយត័កម្មសលតីេិទ្ធិជនជាតិសែតីមភា្រតិច	 	 សលតីកស�តីងតិចតួច្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	 អំពតី
 ជនជាតិសែតីម	ភា្រ	តិច	រេ់	សៅ	កនា៊ង	ទតី	បករុង	។	ជាង	៥០%	ដន	ប្រជាជន	ជនជាតិ	សែតីមភា្រ	តិច	រ្រេ់	កាណាដា	រេ់	

សៅ	កនា៊ង	ទតី	បករុង	។	ការ	វភិា្រ	សលតី	ប្រជាជន	ជនជាតិ	សែតីម	សៅ	ទតីប្រជំ៊	ជន		្រង្ហា ញ	ឱ្យ	ស�តីញ	នចូវ	សារៈេំខាន់	ដន	ការ	អ្រ់រ	ំ
កនា៊ងការចក	លម្អ	្៊រណភាព	ជតីវតិ	រ្រេ់	ពួកស្រ	និង	បាន	រក	ស�តីញថា	ការដាក់	្រញ្ចូ ល	កម្ម	វធិតីេិកសា		និង	ការ	អន៊វត្		
ចែល	មាន	ភាព	េមបេ្រ	ច ន្ាក	វ្រ្ធម៌		អាចជួយចក	លម្អ	លទ្ធ្ល	ការ	អ្រ់រក៊ំមារតចូច	បាន	កាន់		ចត	ប្រសេតីរ។	

ចំណាក ស្រុក ធ្វើ ឱ្យ អ្ក ធ្វើ នផនការ  ធៅ តាម ភូមិ និង សករុង 

នានា ជួប ការ លបំាក  

	 ការ	ថយ	ច៊ះ	ប្រជាជន	សៅទតីជន្រទ		មានន័យ	ថា	អនាក	សធ្តី	ច្នការ	ច្នាកការ	អ្រ់រ	ំ	ជាពិសេេ		្រឺ	អនាក	សធ្តី	ច្ន 
ការការង្រអ្រ់រ	ំសៅ	តាម	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ ល	ខ្ពេ់		ចា	ំបាច់	បតរូវ	រកសា	ត៊ល្យភាព	រវាងការចាត់	ធនធាន	ប្រក្រ	 
សដាយ	ប្រេិទ្្ធ ល		ជាមួយ	េ៊ខ៊មាលភាព	ដន	េេ្រមន៍	រង	្ ល	្រ៉ាះពាល់		។	ប្រសទេ	ហ្ាងំ	�ង់		បាន	្រិទទ្ារ		ឬ 
បចបាច់	្រញ្ចូ លសាោសរៀន		៨០%	ចែល	មាន	េិេសេ	តិចជាង	៥០	នាក់		កនា៊ង	ចំនួន	េរ៊្រជាង	១៦០០	សាោសៅ

 
ចសន្ាះ	ចា្រ់	ពតីឆ្នា 	ំ១៩៩០	ែល់	ឆ្នា ២ំ០១៥។	ន្ររចូ្រនតីយកម្ម		និង	ការ្រង្	កំសណតី ត	ទា្រ		្រង្ឱ្យ	មាន	្រញ្ហា 	ប្រឈម 
	ប្រហាក	់ប្រចេល	ោនា 	សនះ	ចែរ		សៅ	កនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេ	មាន	ចណំចូ ល	មធ្យមជា	សបចតីន		។		ចនំនួសាោសរៀន	សៅទតីជន្រទ 
	កនា៊ង	េេភាព	រ៊េស៊េតី	បាន	ថយ	ច៊ះ	ពតី	៤៥	០០០	មក	សៅ	តិច	ជាង	២	៦	០០០	ចា្រ់	ពតីឆ្នា 	ំ២០០០	ែល់	ឆ្នា ២ំ០១៥។	
កនា៊ងប្រសទេ	ចិន		ចំនួន	សាោ្រឋម	េិកសា	សៅ	ទតីជន្រទ		បាន	ថយ	ច៊ះ	កនា៊ង	អបតា	៥២%	ចា្រ់	ពតីឆ្នា 	ំ២០០០	ែល់	
២០១០។	



របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល ឆាំ្ ២០១៩សង្ខេប
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	 កនា៊ងការ	ពិចារណា	អំពតី	ការ	បចបាច់	សាោសរៀន	្រញ្ចូ ល	ោនា 		សែតីម្តី្រសង្តីន	ប្រេិទ្ធិ្ល		រដាឋា ភិបាល	ចា	ំបាច់	បតរូវ	
 ទទលួ	សា្គ ល់		តួនាទតី	ច្នាកេង្គម	ែ៏េខំាន់	រ្រេ់សាោសរៀន	សៅកនា៊ង	េេ្រមន	៍	កែ៏ចូចជា	អតថាប្រសោជន	៍ែដទសទៀត	។	 

ការ	វភិា្រ	សលតី	ទិននាន័យ			បាន	មកពតីកម្ម	វធិតីេបមា្រ់	វាយតដម្	េិេសេអន្រជាតិ	(		PISA)		ឆ្នា 	ំ	២០១៥	បាន	្រង្ហា ញ	ឱ្យ		
 

ស�តីញ	ថា	េិេសេ	មក	ពតី	សាោតចូចៗ		មាន	្រញ្ហា 	ច្នាក	វនិ័យ	ភាព	យតឺោ៉ា វ		និង	អវត្	មាន	តិចជាង	េិេសេ	មក	ពតីសាោ	
 ធំៗ	។	

	 ការ	បចបាច	់សាោសរៀន	្រញ្ចូ ល	ោនា ប្រក្រសដាយ	សជា្រជ័យ	ទាម	ទារ	ឱ្យ	មាន	ការ	ពិសបោះ	សោ្រល់ជាមួយ	 
ភា្រតី	ទាងំអេ់	ចែល	រង	្ ល	្រ៉ាះពាល់		និងការ	ពិចារណា	អំពតី	ដថ្	ចំណាយ	។	រដាឋា ភិបាល	ប្រសទេ	លតីទ៊យអានតីបាន	
្រសង្តីត	ឱ្យ	មាន	វធិាន	ការ	អាទិភាព			សែតីម្តី	រកសា	សាោសរៀន	្រឋម	េិកសា	សៅ	ទតីជន	្រទ	តចូចៗ	និង	្ ្ដល	់មសធយាបាយ

 
សធ្តីែំសណតី រ	ប្រក្រសដាយ	ប្រេិទ្ធិភាព		សដាយ	មាន	រថយន្	បករុង	ថ្មតីៗ	រា្រ់	រយ	សប្រឿង	។	

ប្រសទេមួយចំនួន	សលតីកទឹកចិត្ដសាោសរៀនជន	្រទឱ្យចចករចំលកធនធាន		និង	ការ	សរៀន	េចូបត	ពតីោនា 	សែតីម្តី
 

អាចសៅ	្រន្ភាពរេរ់សវ តីកតសៅសទៀត។	ប្រសទេេតី៊លតី		មានមជ្ឈមណ្ឌ លខានា តតចូចចនំនួ	៣៧៤	េបមា្រប់្ររូ្រសបងៀន 
ជន្រទសែតីម្តីជ្ួរប្រជំ៊	និងពិភាកសា្រញ្ហា ប្រឈមរមួ។	ចា្រ់ពតី	ឆ្នា 	ំ២០១១	មក	រដាឋា ភិបាលចិនបានចចូលរមួកនា៊ងការ

 ជួេជ៊ល	និងសាថា ្រនាប្រឹះសាថា នសាោសរៀនជន្រទតចូចៗជាសបចតីន	សេតីយអង្គការមិនចមនរដាឋា ភិបាល	(NGOs)	
េេ្រមន៍កនា៊ងមចូលដាឋា ន	និងសាោសរៀន	បាន្រសង្តីតឱ្យមាន្រណា្ដ ញចចករចំលក	ធនធាន។	

ជនចំណាកស្រុកក្នុងតំបន់ទសីបជនុំជនអនា្ិបធតយ្យមានឱកា្អប់រតំិច

មានប្រជាជនោ៉ា ងសហាចណាេ់	៨០០	ោននាក់	រេ់សៅកនា៊ងទតីប្រជំ៊ជនអនាធិ្រសតយ្យ។	និយមន័យ 
ថានា ក់ជាតិ	 ឬវធិតីសាសេ្ដបា៉ា ន់ប្រមាណ	 អាចមានតួសលខតិចជាងជាក់ចេ្ដង។	 អនាកតាងំលំសៅតាមទតីប្រជំ៊ជន 
អនាធិ្រសតយ្យជាសបចតីន	 ្រឺជាជនចំណាកបេរុកពតីតំ្រន់ជន្រទមកកាន់តំ្រន់ទតីបករុង	 សេតីយខ្ះលទ្ធភាពទទួល

 
បានសេវាជាមចូលដាឋា ននានា	រមួទាងំការអ្រ់រសំាធារណៈ្ងចែរ។	ការជសន្ៀេ	សចញ	និងការសដាះបសាយ្ល្រ៉ាះ 
ពាល់េបមា្រ់អនាកតាងំលំសៅកនា៊ង	តំ្រន់	ទតីប្រជំ៊ជនអនាធិ្រសតយ្យ	្រង្ឱ្យមានការសបាះ្រង់ការេិកសា	និងមានវត្ដ 
មានទា្រសៅសាោសរៀន។	កនា៊ងប្រសទេ្រង់ក្ាសែេកនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៦	អបតាដនមន៊េសេវយ័ជំទង់កនា៊ងវយ័េិកសាថានា ក ់
មធ្យមេិកសាចែលសៅសបរៅសាោសរៀនកនា៊ងតំ្រន់ទតីប្រជំ៊ជនអនាធិ្រសតយ្យ	មានចំនួន	២	ែង	សលតីេពតីកនា៊ងតំ្រន់ទតី

 ប្រជំ៊ជនែដទសទៀត។	

ការអ្រ់រកំនា៊ងត្ំរន់ទតីប្រជំ៊ជនអនាធិ្រសតយ្យ	 ពំ៊ចមនជាអាទិភាពេបមា្រ់ការប្រមចូលទិននាន័យ	 សដាយ 
សេត៊ថាការពិភាកសាសែញសដាលអំពតីន្ររចូ្រនតីយកម្ម	សផ្្ដ តការយកចិត្ដទ៊កដាក់សលតី្រញ្ហា ប្រឈម	ច ន្ាកលំសៅដាឋា ន	
និងទឹក	និងអនាម័យ។	្រណា្ដ ញអន្រជាតិដនអនាកតាងំលំសៅកនា៊ងតំ្រន់ទតីប្រជំ៊ជនអនាធិ្រសតយ្យ/Shack	ប្រមចូល 
ទិននាន័យកនា៊ងប្រសទេជាង	៣០	្រ៉ា៊ចន្ដទិននាន័យេ្ដតីពតីការអ្រ់រ	ំសៅមានកបមិតកំណត់សៅស�តីយ។	េកម្មភាពការអ្រ់រ ំ

 សៅកនា៊ងតំ្រន់ទតីប្រជំ៊ជនអនាធិ្រសតយ្យ	 ប្រចេលជាបតរូវបានស្រសមតីលបសាល	 សដាយសារចតសាោឯកជនមិន
 

មានច៊ះ្រញជា តី	ចែលែំសណតី រការ្រ៉ាះ្រ៉ាចូវេងចំសពាះកង្ះសាោរែឋា។	កនា៊ងតំ្រន់	�តី្រ៊ឺរា៉ា 	(Kibera)	ប្រសទេសកនោ៉ា 	
(Kenya)	្របមាងសធ្តីច្នទតីស្រតីកចេំមួយ	បានរកស�តីញសាោចនំួន	៣៣០	បេ្រសពលចែលការបា៉ា ន់ប្រមាណ
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្្ចូវការមានចំនួនចត	១០០	សាោ។	សាោសរៀន	ឯកជន		ចែល	ជាសរឿយៗ	្រឺ	ជា	ជសបមតីេចតមួយ្រត់េបមា្រ់អនាក	
សៅ	កនា៊ង			ត្ំរន់ទតីប្រជំ៊ជនអនាធិ្រសតយ្យ		សបចតីនចតមានការសមតីលខ៊េបតរូវសខសាយ	សេតីយជួលអនាកអ្រ់រពំ៊ំបានទទួល
ការ្រណ្ដ៊ ះ្រណា្ដ លបតឹមបតរូវឱ្យ	្រសបមតីការង្រ។	ការ្្ដួចស្្ដតីម្រំនិតមួយសែតីម្តីសលតីកកម្ពេ់្៊រណភាពប្ររូកនា៊ងទតីប្រជំ៊
ជនប្រសទេណារ ៉ាចូ្រ៊តី	(Nairobi)	បានចកលម្អេមតថាភាពច្នាក	អក្ខរកម្ម		និង	សលខនព្ន្រ្រេ់េិេសេ។	

ការអ្រ់រចំាបំាច់បតរូវចតជាអាទិភាពមួយ	 កនា៊ងកិច្ពិភាកសាច្នាកន្ររចូ្រនតីយកម្មទាក់ទងជាមួយតំ្រន់ទតី
 

ប្រជំ៊ជនអនាធិ្រសតយ្យ។	ការធានាឱ្យមានលិខតិ្រញ្ជា កេិ់ទ្ធរិ្រេអ់នាកតាងំលំសៅ	នងិការ្រសង្តីតេិទ្ធ	ិ្រជឺា	ជហំាន
 ្រន្ឹះសឆ្្ព ះសៅ្្ដល់ការអ្រ់រ	ំសដាយសេត៊ថា	ជាសរឿយៗ	រដាឋា ភិបាលចតងមានភាពស្ាក់សេ្តីរមិនហ៊ានវនិិសោ្រកនា៊ង
 

សេដាឋា រចនាេម្ព័ន្ធការអ្រ់រេំបមា្រ់ប្រជាជនចែលតាងំលំសៅសលតីែតីចែលពួកស្រពំ៊ចមនជាម្ាេ់កម្មេិទ្ធិ។	 កនា៊ង 
ប្រសទេអាេសេងទ់តីន	(Argentina)	លទ្ធភាពទទលួបានលិខតិកាន់កា្រែ់តី		្ឺរពាកព័់ន្ធជាមយួការចកលម្អការអ្់ររ ំ
រយៈសពលចវង។	

ការច៊ះ្រញជា តី	ច្រ្ររងឹត្អងឹ	 នងិការតបមរូវឯកសារ	 	 ជាសរឿយៗចតងរារាងំមិនឱ្យជនចណំាកបេរុកអាចចចូលរមួ
កនា៊ងកម្មវធិតីកច្ិោពំារេង្គម	 ចែលអាច ្្ដល់អតថាប្រសោជនែ៍ល់ការអ្ររ់រំ្រេ់ពកួស្រ។	 	 កនា៊ងទតីប្រជំ៊ជនអនាធិ្រសតយ្យ	

 ប្រសទេសកនោ៉ា 	(Kenya)		កម្មវធិតីកិច្ោពំារេង្គមសៅតំ្រន់ទតីប្រជំ៊ជន	តបមរូវឱ្យមានអត្ដេញ្ញា ណ្រ័ណ្ណជាតិ 
ជាសេត៊សធ្តីឱ្យកម្មវធិតីសនះផ្តស់ចញរចួជាសបេចនចូវអនាកទទួល្ល	៥%	ចែលជាជនសភៀេខ្ួន	សដាយ	ពួកោត់	ពំ៊ 
អាចមានលទ្ធភាព្្ដល់ភេ្ដ៊តាង្រញ្ជា ក់េញ្ជា តិ	សកនោ៉ា 	(Kenya)	ឬអនាកចែលេថាិតកនា៊ងប្ររួសារមានក៊មារជាសម 
ប្ររួសារ។	
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ចំណាកស្រុកអនដែរជាតិ

សៅសពលមន៊េសេសធ្តីចំណាកបេរុកសែតីម្តីរកការង្រ	និងឱកាេជតីវតិកាន់ចតប្រសេតីរ	ពួកស្រចាបំាច់បតរូវចត 
េបម្រខ្ួនជាមួយប្រព័ន្ធថ្មតីៗ	 សដាះបសាយជាមួយ្រញ្ហា ប្រឈមច្នាកចបា្រ់	 និងច្នាករែឋាបាល	 និងជមនាះឧ្រេ្រ្គ 
ច្នាកភាសា	និងការសរ តីេសអតីងជាេកា្ដ ន៊ពល។	ចំចណកសៅកនា៊ងប្រសទេទទួលវញិ		ប្រព័ន្ធអ្រ់របំតរូវប្រឈមជាមួយ

 
ការចំណាយកនា៊ងការចកេបមរួលសែតីម្តីទទួលយកអនាកមកែល់ថ្មតីៗ។	

កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៧	មានជនចំណាកបេរុកអន្ដរជាតិចំនួន	២៥៨	ោននាក់	សេ្មតី	និង	៣,៤%	ដនប្រជាជន 
េរ៊្រទចូទាងំពិភពសោក។	ពួកស្រប្រមាណ	៦៤%	តាងំទតីលំសៅកនា៊ងប្រសទេមានចំណចូ លខ្ពេ់	 សដាយកនា៊ងសនាះ	
ចំចណករ្រេ់ជនចំណាកបេរុកសៅកនា៊ងចំសណាមប្រជាជនេរ៊្រ	សធ្តីឱ្យសកតីនស�តីងចា្រ់ពតី			១០%	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០០០	
ែល់	១៤%	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៧។	 សៅកនា៊ងរែឋាជាសបចតីនសៅតាមតំ្រន់ឈចូងេម៊បទ	 រមួមានែចូចជាប្រសទេ្៊រយចវ ៉ាត 

(Kuwait)	កាតា(Qatar)	និងេេភាពអារា៉ា្រ់រមួ	ជនចំណាកបេរុក្ឺរជាបករុមភា្រសបចតីន។		

អបតាចណំាកបេរុកមានកបមិត		២	សៅ	៣	ែង	ដនមធ្យមភា្រសាកលសៅកនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេមានចំណចូ ល 
មធ្យមចែលមានលក្ខណៈចបមរុះោនា ជាសបចតីនែចូចជា	កចូសា្ដ រ តីកា,	កចូតឌតីវរ័,	មា៉ា ស�េ៊តី	និងអាសេ្កិខាងត ច្ូង។	 ្៊្យ

 មកវញិ	្រណា្ដ ប្រសទេមានអបតាចំណាក	បេរុកសលតីេពតី	៥%	ដនប្រជាជនេរ៊្រ	រមួមានែចូចជាប្រសទេអាល់បានតី,	
េសេកេស៊េតី,	េសាមា៉ា អ៊តីក,	្រតីេស៊េតីសាថា ន	និង	នតីការា៉ាហា្គ ។	បចករស្រៀងចំណាកបេរុកធំជាងស្រ្រំ្៊ត	្ឺរ	បចករវាង	ប្រសទេ

 មិ៊ចេិ៊ចកចូ	ចចូលសៅកាន់េេរែឋាអាសមរកិ។	បចករស្រៀងែដទសទៀត	រមួមានែចូចជាបចក	សៅ	អឺរ ៉ា៊្រខាងសកតីត	ចចូលសៅ 
កាន់អឺរ ៉ា៊្រខាងលិច	អាសេ្កិខាងសជតីង	ចចូលសៅកាន់អាសេ្កិខាងត ច្ូង	និងអាេ៊តីខាងត ច្ូង	ចចូលសៅកាន់្រណា្ដ រែឋា

 សៅឈចូងេម៊បទ។	

សៅកនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេភា្រសបចតីនកនា៊ងអង្គការេបមា្់រកចិេ្េប្រតិ្រត្ដកិារ	នងិអភិវឌ្ឍសេែឋាកិច្	(OECD)	 
េិេសេអាយ៊	១៥	ឆ្នា 	ំោ៉ា ងសហាចណាេ់មានា ក់កនា៊ងចំសណាមេិេសេ	៥	នាក់	្រឺជាជនចំណាកបេរុក	ឬមានសាវតារជា

 
ជនចំណាកបេរុកកនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៥	(ររូបភាពេី២)។	ការបា៉ា ន់ប្រមាណេបមា្រ់របាយការណ៍សនះ	្រង្ហា ញឱ្យស�តីញ 
ថាកនា៊ង		៨០%	ដនសាោមធ្យមេិកសាកនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេមានចំណចូ លខ្ពេ់	េិេសេោ៉ា ងសហាចណាេ់		៥%	មាន

 
សាវតារជាជនចំណាកបេរុក	កនា៊ងសាោចំនួន	៥២%	មានេិេសេោ៉ា ងសហាចណាេ់	១៥%	មានសាវតារជា 
ជនចំណាក	បេរុក	។	
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របូភាពទើ  ២៖ 
ក្នុ្ បណ្ា បបងេស OECD  ភាគ ងបចើន  សិសសេ យ៉ា្ ងហោចណាស់ ម្ាក់ ក្នុ្ ចំងណោម សិសសេ បបាំ នាក់ មដល មាន អាយរុ ១៥ ឆ្ាំ គឺជា ជន 
ចំណាក បសរុក ឬ មាន សាវតារជា ជន ចំណាក បសរុក 
របាយណ៍	េិេសេ	អាយ៊		១៥	ឆ្នា 	ំ	ចចក	សៅ	តាម	ប្រសភទ	សាវតារ	ចំណាក	បេរុក	សៅកនា៊ងប្រសទេ	ចែល	បាន	សបជតីេ	សរ តីេ		កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៥

OECD����ស មិន ��ន  OECD

ជន ចំ�ក ��ុក ជំ�ន់ទីមួយ ជន ចំ�ក ��ុក ជំ�ន់ទីពីរ ជន�តិ�ើម ��ល �ន ��រ��ដំ��ល ច��ុះ សិស��  �ើត � បរ��ស��ល �ន វ�ល ��ឡប់ មក វ�ញ 
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GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig3_4

េមា្គ ល់៖	តួសលខ	សនះ		ផ្ត់	សចញ	ប្រសទេ	និង	ចែន	ែតីចំនួនបបា	ំ	ចែល	មាន	អបតា	េិេសេ	មាន	សាវតារចំណាក	បេរុកខ្ពេ់ជាង	សនះចថម	សទៀត		រមួ	មាន	េ៊ង	ក៊ង		ចិន		ល៊យេំ្រួ	មា៉ា កាវ		ចិន	

កាតា	និង	េេភាព	អារា៉ា្រ់	រមួ	។

ប្រភព៖	ការ	វភិា្រ	រ្រេ់	បករុម	របាយការណ៍	GEM	ច្នាកសលតី	PISA	ឆ្នា 	ំ២០០៦	និង	២០១៥		និង	TIMSS	២០១៥	។
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ចំណាកស្រុកជះឥទ្ធិពលធលើការអប់រ ំ
ធហើយទទួលឥទ្ធិពលពីការអប់រផំងនែរ 

 

 ជនចំណាកបេរុកពំ៊ចមនជាបករុមប្រជាជន		មិន	ែឹងម៊ខសនាះសទ។	កនា៊ងចំសណាមភាពខ៊េោនា ស្សេងសទៀតជា 
មយួជនមិនចមនចណំាកបេរុក		សយតីងស�តីញថា		ជនចណំាកបេរុកសបចតីនចតមានការអ្់ររសំបចតីន	ចែលជយួពកួស្រកនា៊ង

 
ការប្រមចូលព័ត៌មានសឆ្តីយត្រជាមួយឱកាេសេែឋាកិច្	 សប្រតីបបាេ់ 
ជំនាញចែលអាចស្្រឱ្យ	អនាក	ែដទ	បាន	និង្្ដល់េរិញញាវតថា៊េបមា្រ់	
ការសធ្តីចំណាកបេរុក។	

ការេសបមចបានច្នាកការអ្ររ់សំៅកនា៊ងសពលសធ្តីអសនា្ដ ប្រសវេន៍	 
កអ៏ាបេ័យសលតីលក្ខខណ្ឌ ចែលជនចណំាកបេរុកឆង្ចែន្ងចែរ៖	 
ជនអសនា្ដ ប្រសវេនេ៍េរែឋាអាសមរកិ	មកពតីប្រសទេចអលសាល់វា៉ាឌរ័,	 
ដេទតី,	 មិ៊កេិ៊ក	 និង	 នតីការា៉ាហា្គ 	 សដាយោ្ម នឯកសារបតឹមបតរូវ	ជា

 
មធ្យម្ឺរ	 មានការអ្រ់រសំបចតីនជាងអនាកចែលមានកិច្េនយាសធ្តីការ 

រយៈ្រសណា្ដ ះអាេននា	្រ៉ា៊ចន្ដតិចជាងអនាកចែលក្ាយជាអនាកតាងំលំសៅបេ្រចបា្រ់	។

សដាយយល់អំពតី្ល្រ៉ាះពាល់ដនចំណាកបេរុកមកសលតីការេសបមចបានច្នាកការអ្រ់រ	ំសេតីយការេសបមច 
បាន្ឺររមួមានការសប្រៀ្រសធៀ្រេំខាន់ៗពតីរ	េីមួយ	្រឺរវាងអនាកចែលសធ្តីចំណាកបេរុក	ឬពំ៊សធ្តីចំណាកបេរុក	ស្រតីសទាះ 
្រតីជាបករុមទាងំអេ់សនះខ៊េច្្រកោនា មិនបតឹមចតសេចក្ដតីេសបមចចិត្ដ	 កនា៊ងការសធ្តីចំណាកបេរុកចត្រ៉ា៊សណា្ណ ះសទ	
(ឧ.	 ជនចំណាកបេរុកអាចមានការអ្រ់រសំបចតីនជាង	 ស្រតីសទាះ្រតីជាពួកស្រមិនសធ្តីចំណាកបេរុកក្ដតី)។	េីពីរ	 ្រឺរវាង 
អនាកសធ្តីចំណាកបេរុក	និងប្រជាជនសែតីមសៅកនា៊ងបេរុក	ចែលមានឋានៈខ្ពេ់ជាងអនាកសធ្តីចំណាកបេរុក។	កនា៊ងករណតី

 មួយចំនួន	សោលនសោបាយចំណាកបេរុកច្រ្រសបជតីេសរ តីេអាចមានន័យថា	ជនចំណាកបេរុកបតរូវមានការអ្រ់រ ំ
ខ្ពេ់ជាងអនាកកនា៊ងបេរុក	កនា៊ងករណតី ែដទសទៀត	ជនចំណាកបេរុកអាចរេ់សៅកនា៊ងតំ្រន់បកតីបកចែលមានសេវាសាោ

 សរៀន	្៊រណភាព	ទា្រជាងជនម្ាេ់បេរុក	ជាសេត៊សធ្តីឱ្យកចូនរ្រេ់ពួកស្រមានការេសបមចបាន		និងសជា្រជ័យច្នាក 
ការអ្រ់រទំា្រជាង។	

ចំណាកស្រុកជះឥទ្ធិពលធលើការអប់ររំប្អ្់កនែលសតរូវបានទនុកឱ្យធៅស្រុកកធំ�ើ ត

ជាសរឿយៗ	 ជនចំណាកបេរុកចតងទ៊កកចូនរ្រេ់ខ្ួនសៅបេរុកកំសណតី ត។	 កនា៊ងប្រសទេេ្តីលតីពតីន	 ក៊មារ
 ប្រមាណ	 ១,៣	 ោននាក	់ ែល់	 ៣	 ោននាក់	 មានោ៉ា ងសហាចណាេ់ឪព៊ក	 ឬមា្ដ យជាជនចំណាកបេរុក 

អន្ដរជាតិ។	ឥទ្ធិពលដនការស្្រសាច់បបាក់មកសលតីការអ្រ់រអំាចមានភាពចាបំាច់ោ៉ា ងខ្ាងំ។	

ក្នុ្ឆ្ាំ ២០០០ អបតាអងនដោបបងវសន ៍

សាកលងលោក មានចំនួនបបមាណ ៥,៤%  

សបមាប់អ្កមានការអប់រំកបមិតឧតដមសិកសេា 

១,៨% សបមាប់អ្កមានការអប់រំថា្ក់មធ្យម 

សិកសេា និ្  ១,១% សបមាប់អ្កមានការអប់រ ំ

ថ្ាក់បឋមសិកសេា។
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សៅទចូទាងំសាកលសោក	ប្ររួសារទទួលបបាក់ចំនួន	៦១៣	ពាន់ោនែ៊ោ្រ	សៅកនា៊ងការស្្រសាច់អន្ដជា
តិកនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៧	សដាយកនា៊ងសនាះ	ទឹកបបាក់ចំនួន		៤៦៦	ពាន់ោនែ៊ោ្រ	្រឺបតរូវបាន្រញជាចូ នសៅឱ្យប្ររួសារសៅកនា៊ង
្រណា្ដ ប្រសទេមានចំណចូ លទា្រ	និងមធ្យម	សពាល្ឺរជាចំនួនទឹកបបាក់	៣	ែង	សបចតីនជាងជំនួយអភិវឌ្ឍ្្ចូវការ។	
ប្រសទេឥណា្ឌ 	និងប្រសទេចិន	ទទួលទឹកបបាក់សបចតីនជាងស្រ្រំ្៊តកនា៊ងន័យដាច់ខាត	្រ៉ា៊ចន្ដប្រសទេ្រតីេស៊េតីសាថា ន	
និងត៊ងហា្គ 	នាម៊ំខស្រស្រតី្រិតជាភា្ររយដន្លិត្លែ៊លកនា៊ងបេរុក។	

ស្រតីតាមបទឹេ្ដតី	 ការស្្រសាច់បបាក់អាចមានឥទ្ធិពលវជិជាមាន	 ឬអវជិជាមានមកសលតីការអ្រ់រ។ំ	 ការសធ្តីពិពិធ
 កម្មប្រភពចំណចូ ល	្ ្ដល់	ឱ្យមាន្លជះ	ជា		ការ	ធានារា៉ា្រ់រង៖	ប្ររួសារសបចតីនចតមិនេចូវចាបំាច់បតរូវកាត់ការចំណាយ 

ច្នាកការអ្រ់រ។ំ	សទាះោ៉ា ងណាក្ដតី	ស្រតីសទាះ្រតីជាចំណចូ ល្រចនថាមជួយ្រសង្តីនការចំណាយកនា៊ងប្ររួសារក្ដតី	្រ៉ា៊ចន្ដការអ្រ់រ ំ
 

បតរូវប្រចជងជាមួយការចំណាយែដទសទៀត	 ក៊មារប្រចេលបតរូវជួយ	 សធ្តីការជំនួេកម្ាងំពលកម្មរ្រេ់អនាកចែល
បានសធ្តីចំណាកបេរុក	សេតីយកង្ះធាត៊ចចូលពតីឪព៊កមា្ដ យ	អាចជាឧ្រេ្រ្គរារាងំែល់ការអ្រ់រ។ំ	ការស្ញាតីសាច់បបាក់ 
ក៏អាច្រសង្តីតឱ្យមាន		 “វ្រ្ធម៌ចំណាកបេរុក”	 ចែលកនា៊ងសនាះ	 បបាក់ចំណចូ លខ្ពេ់មកសលតីពលកម្មមានជំនាញ
ទា្រ	ឬជំនាញមធ្យមសៅសបរៅប្រសទេ	ជា	កត្ា	្រន្ច់	្រង្្អ ក់	ការ្រន្ដការេិកសា។		

តាម	នយ័	ជាកច់េ្ដង	ករណតី ការស្ញាតីបបាកអ់ន្ដរជាតិ	្រសង្តីនការចណំាយសលតីការអ្ររ់ជំាមធ្យម	៣៥%	សោង 
សៅតាមកបមងការេិកសាកនា៊ងប្រសទេចំនួន	១៨	កនា៊ងអន៊តំ្រន់	សាហារា៉ា ដនទ្តី្រអាសេ្កិ	និងតំ្រន់អាេ៊តីកណា្ដ ល	
អាេ៊តី្រចូព៌ា		នងិអាេ៊តីអាស្រនាយ។៍	ឥទ្ធពិលមានទេំធំសំធងជាងសនះចថមសទៀតសៅកនា៊ងត្ំរនអ់ាសមរកិឡាទតីន	(៥៣%)	។

ចំន៊ចសៅទតី	 ១០C	 រ្រេ់	 SDGs	 អំពាវនាវឱ្យកាត់្រនថាយដថ្ចំណាយសលតីប្រតិ្រត្ដកិារស្ញាតីសាច់បបាក់	
មកសៅកនា៊ង	អបតា	ជា	មធ្យម		ទា្រជាង	៣%។	អបតា	មធ្យម	នាសពល	្រច្៊្រ្ននា្ឺរ	៧,១%។	ធនាោរតាមច្រ្រប្រដពណតី 	
្រឺជា្រណា្ដ ញមានតដម្ដថ្ជាងស្រ្រំ្៊ត	 សេតីយអន្ដរការ តីមួយចំនួនកនា៊ងទ្តី្រអាសេ្កិ	យកដថ្សេវាសលតីេ	២០%។	
ឧ្រមាថាចំចណកដនការចំណាយេរ៊្រកនា៊ងប្ររួសារសលតីការអ្រ់រមំានចំនួន	៤%	សនាះការកាត់្រនថាយការចំណាយ 
ដថ្្រញជាចូ ន	សាច់បបាក់មក	សៅបតឹម	៣%	អាចអន៊ញ្ញា តឱ្យប្ររួសារ	មាន	បបាក់	ចំណាយ្រចនថាមចំនួន	១	ពាន់ោន 
ែ៊ោ្រសលតីការអ្់ររកំនា៊ងមួយឆ្នា ។ំ	

ការេិកសាជាសបចតីនសេនាតីឱ្យស�តីញថា	 ឥទ្ធិពលជាទចូសៅដនការស្្រសាច់បបាក់មកសលតីលទ្ធ្លការអ្រ់រ	ំ ្ឺរ
 

មានលក្ខណៈជាវជិជាមាន។	កនា៊ងប្រសទេេ្តីលតីពតីន	ការសកតីនស�តីង	១០%	ដនការស្រ្សាចប់បាកអ់ន្ដរជាតិ	បាន្រសង្តីន
 វត្ដមានសទៀងទាតស់ៅសាោកនា៊ងអបតាសលតីេ	 ១០%	 សេតីយកាត់្រនថាយពលកម្មក៊មារសលតីេ្រតីសមា៉ា ងកនា៊ងមួយ
 េបា្ដ េ៍។	ឥទ្ធិពលអាចមានលក្ខណៈខ៊េច្រ្កោនា ពតីសយនឌ័រមួយ	សៅសយនឌ័រមួយ។	កនា៊ងប្រសទេេ៊សេកដានតី	ការ 

ស្្រសាច់បបាក់មាន្ល្រ៉ាះពាល់ជាវជិជាមាន	 សលតីវត្ដមានកនា៊ងការអ្រ់រសំបកាយថានា ក់	 ចែលតបមរូវជាកាតព្កិច្ចត 
េបមា្រ់មន៊េសេប្ររុេ្រ៉ា៊សណា្ណ ះ។
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្រំសេតីញ		ជា	វជិជាមាន		អាច	ឆ្៊ះ	្រញ្្ងំ	បចក	រស្រៀង	ចំណាកបេរុក	ចែល	បតរូវបាន	សបជតីេសរ តីេ	ជាក់ោក	់ឬ	្ររ្ិរទ	
 

ចែល	មាន	ការច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀន	ទា្រ	សែតីម្តី	ជាកិច្	ចា្រ់ស្្តីម។	សៅកនា៊ង	បចក	រស្រៀង	ចំណាកបេរុក	មាន	ជំនាញ	ទា្រ	 
មយួចំននួ	មានភេ្៊តាង	្រង្ហា ញ	អំ	ពតី	្ ល្រ៉ាះពាល់	ជា	អវជិជាមាន	សលតី	លទ្្ធ ល	ដន	ការេកិសា។	ការស្រ្បបាក	់អន្រជាត	ិ 
្រឺពាក់ព័ន្ធជាមួយការថយច៊ះោ៉ា ងសបចតីនសៅកនា៊ងលទ្ធភាពដនការច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀនកនា៊ងប្រសទេក្ាសតមា៉ា ឡា		
ស្រតីសទាះ្រតីជា	អនាកចែល	បាន	ច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀន	ទទួលបាន	លទ្ធ្ល	េិកសា	ល្អ		ជា	លទ្ធ្ល	ដន	ការ្រញជាចូ ន	បបាក់	មក	 
កស៏ដាយ។	កនា៊ង	ត្ំរន	់ជន្រទ	ប្រសទេ	មិ៊កេិ៊ក	កចូនេិេសេ	ចែល	បតរូវបាន	ទ៊កសចាល	ឱ្យ	សៅ	បេរុក	កសំណតី ត		មានលទ្្ធ ល	 
ការអ្រ់រ	ំអន់ជាង	ក៊មារ	ែដទ	អាបេ័យ	សដាយ	ការស្ញាតីបបាក់	បត�្រ់	មក្្ះ។		

ជនចំណាកស្រុក ចំណាយ សបាក់ធសចើន ្ សមាប់ ការអប់រ ំធៅក្នុង បណា្ត សបធទ្ ធរលធៅ

សៅតាម្រណ្ាប្រសទេសោលសៅ		 ជនចំណាកបេរុកជាសរឿយៗចតងឈ្រ់សរៀនតាងំពតីសៅសក្មង។	 កនា៊ង	
េេ្រមន៍អឺរ ៉ា៊្រ	១០%	ដន	ប្រជាជន	ម្ាេ់បេរុក	និង		១៩%	ដន	ប្រជាជ	ន	សកតីតសៅ	្ររសទេ	មាន	អាយ៊		១៨	ែល់	 
២៤	ឆ្នា 	ំឈ្រ់សរៀន	តាងំពតី	សៅសក្មង	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៧។		ការសបាះ្រង់	ការេិកសា		អាច	អាបេ័យ	សៅសលតី	អាយ៊	ដន	ការ 
មកែល់	 លទ្ធ្លខ៊េច្រក្ោនា ្រួរជាទតីកត់េមា្គ ល់ថាសតតីេិេសេ	 ចចូលសៅកនា៊ងប្រព័ន្ធរ្រេ់ប្រសទេម្ាេ់្្ះសៅ 
សពលចា្រ់ស្្តីម	សៅពាក់កណ្ាល	ឬ	ច៊ង	ការអ្រ់រ	ំជា	កាតព្កិច្។	សៅ	េេរែឋាអាសមរកិ	៤០%	ដន	ជន	ចំណាកបេរុក 
	មិ៊កេិ៊ក	ចែល	បាន	មកែល	់សៅ	អាយ៊	៧	ឆ្នា 	ំពំ៊	្រញ្្រ់	ការេិកសា	ថានា ក់	មធ្យមេិកសា	សទ	ស្រតីសប្រៀ្រនឹង		៧០%	ដន	
អនាក	ចែល	បាន	មកែល់	សៅ	អាយ៊	១៤	ឆ្នា ។ំ

សទាះោ៉ា ងណាក្តី	សាថា នភាព	ការអ្រ់រ	ំរ្រេ់	ជនចំណាកបេរុក	មានភាព	ប្រសេតីរស�តីង	ោ៉ា ងឆ្្រ់	រេ័េ	ជាង	
ជន	ម្ាេ់បេរុក	និង	អនាក	ចែល	បតរូវបាន	ទ៊កសចាល	សៅ	បេរុក	កំសណតី ត។	កនា៊ង	ប្រសទេ	អាល្ឺម៉ាង់	ជន	ម្ាេ់បេរុក	ចែល	
មាន	ឪព៊កម្ាយ	មាន	ការអ្រ់រ	ំទា្រជា	ងកបមិត		មធ្យម	មាន	ការរ តីកចសបមតីន	កនា៊ង	ការេិកសា	យតឺជាង	មិត្ភក្ិ	ចែល	ជា

 	ជន	ចំណាកបេរុក។	មាន	ប្រសទេ	៨	កនា៊ង	ចំសណាម		១០	ប្រសទេ		សៅ	អាសមរកិ	ឡាទតីន	និង	ការ តី្រ៊តីន	កចូន	រ្រេ់	ជន 
ចំណាកបេរុក	ជា	មធ្យម	មាន	ការអ្រ់រ	ំ	១,៤	ឆ្នា 	ំសលតីេ	កចូន	រ្រេ់	ឪព៊កម្ាយ	ចែល	ពំ៊សធ្តី	ចំណាកបេរុក។	

  
 

 

�រប���ះត���ស���ប់�រប���ន���ក់មកផ�ះវិញរបស់អ�កចំ�ក��ុក
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្រម្ាត	កនា៊ង	ការេសបមចបាន	ការអ្រ់រ	ំ	ោត	េន្ធងឹ	ឆ្ង	ជំនាន់។	សៅកនា៊ង	ការប្រ�ង		PISA	ឆ្នា 	ំ២០១៥	េិេសេ	
ជាជន	ចំណាកបេរុក		ជំនាន់	ទតី	១	ចំនួន	៤៩%	និង		ជំនាន់	ទតី	២	ចំនួន	៦១%	េសបមចបាន	ោ៉ា ងសហាចណាេ់	
កបមិត		២	ដន	សតេ្	េមតថាភាព	អំណាន	្រណិតវទិយា	និង	វទិយាសាសេ្	ស្រតី		សធៀ្រ	ជាមួយ	លទ្ធ្ល	៧២%	ដន	អនាក 
ម្ាេ់បេរុក។	កនា៊ង	ប្រសទេ	កាណាដា	អាល្ឺម៉ាង់	និង	អ៊តីតាលតី	ជន	ម្ាេ់បេរុក	្រន្	ទទួលបាន	្៊រណេម្ត្ិ	សលតីេ	ជន

 
ចំណាកបេរុក	ជំនាន	់ទតី	២	ជាពិសេេ	កនា៊ង	ការអ្រ់រ	ំថានា ក់	ឧត្មេិកសា។

ការសប្រៀ្រសធៀ្រមយួ	សៅសលតី	ជនចណំាកបេរុក	តកួ្រតី	ជនំាន	់ទតី	២	កនា៊ង	្រណ្ា	ប្រសទេ	ចនំនួ	៦	បាន	្រង្ហា ញ	ឱ្យ 
	ស�តីញថា	មានចត		៥%		្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	ដន	អនាក	សៅកនា៊ង	ប្រសទេ	អាល្ឺម៉ាង់	្រ៉ា៊ចន្	មាន		៣៧%	ដន	អនាក	សៅកនា៊ង	ប្រសទេ	បារាងំ	 
មាន	លទ្ធភាព	ទទលួបាន	ការអ្ររ់	ំថានា ក	់ឧត្មេិកសា។	កត្ា	ច្នាក	សាថា ្រន័	សៅកនា៊ង	ប្រសទេ	បារាងំ	ែចូចជា	លទ្ធភាព	ទទលួ 
បាន		ការអ្រ់រ	ំម៊នថានា ក	់្រឋមេិកសា	តាងំពតី	សៅតចូច	ភាព	យតឺោ៉ា វ	កនា៊ង	ការតាមដាន	ចចូលសៅកនា៊ង	ចរន្	េមតថាភាព	កនា៊ង	
ការអ្រ់រ	ំមធ្យមេិកសា	និង	លទ្ធភាព	ទទួលបាន	ការអ្រ់រ	ំឧត្មេិកសា	ស្រតីសទាះ្រតី	ជា	មាន	ចរន្	េមតថាភាព	ទា្រជាង	
ក្តី	អាច	ជួយ	ពន្យល់	អំពតី	្រម្ាតោនា សនះ។

សាថា នភាព	េង្គម	សេែឋាកិច្	ទា្រ	ជួយ	ពន្យល់	ប្រមាណ	២០%	ដន	្រម្ាត	ច្នាក	ការេិកសា	សរៀនេចូបត	រ្រេ់	
ជនចំណាកបេរុក	សៅកនា៊ង	្រណ្ាប្រសទេ	OECD	កនា៊ង	ប្រសទេ	មួយចំនួន	រមួទាងំ	ប្រសទេ	បារាងំ	និង	បកិក	ទិែឋាភាព	

 
សនះ	អាច	ជា	ការពន្យល់	រេចូត	ែល់	ពាក់កណ្ាល។	េិេសេ	ជា	ជន	ចំណាកបេរុក	កនា៊ង	្រណ្ា	ប្រសទេ	OECD	សបចតីន 
ចត	បតរូវ	សរៀន	បតរួតថានា ក	់កនា៊ង	អបតា	ពតីរែង	ស្រតី	សធៀ្រជាមួយ	អនាក	ម្ាេ់បេរុក។

ធរលនធោបាយ អធនា្ត សបធវ្ន៍  និង ភាពជាពលរែ្ឋ រារាងំ 

លទ្ធភាព ធៅស្លាធរៀន

េទិ្ធ	ិទទលួបាន	ការអ្់ររ	ំនងិ	សោលការណ៍	មនិសរ តីេសអតីង	ជាទចូសៅ	្រមឺាន		ចចង	សៅកនា៊ង	កតិកាេញ្ញា 	អន្រជាតិ
 េ្តីពតី	េិទ្ធិ	សេែឋាកិច្	េង្គម	និង	វ្រ្ធម៌	និង	អន៊េញ្ញា 	េ្តីពតី	េិទ្ធិ	ក៊មារ។	េន្ធិ	េញ្ញា 	អន្រជាតិ		សផ្្ត	ជាក់ោក់	សលតី	

សទេន្ប្រសវេន	៍	្្ល់ការអះអាង្រញ្ជា ក់ថា	 ជនចំណាកបេរុក	 និងជនសភៀេខ្ួនអាចទទួលបានការប្របពឹត្	
ចំសពាះ	ខ្ួន	សប្រៀ្រែចូចជា	ពលរែឋា	ែដទ	សៅកនា៊ង	ការអ្រ់រ	ំ្រ៉ា៊ចន្	ស្រតី	្រិតមកែល់	សពល	សនះមានចត	ប្រសទេ	ចត	មួយ	ភា្រ		 
្រួន្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	សដាយ	កនា៊ង	សនាះ		សេ្តីរ	ចត	ទាងំអេ់	េ៊ទ្ធចត	ជា	្រណ្ា	ប្រសទេ	្រញជាចូ ន	ជន	ចំណាកបេរុក	ចែល	បាន្្ល់	

 
េច្ា្រ័ន	សលតី	អន៊ញ្ញា 	សនះ។	កនា៊ង	ការអន៊វត្	ជាក់ចេង្	សោលនសោបាយ	អសន្ាប្រសវេន៍	តឹងរងឹ	ចបា្រ់	មិនេ៊តីេង្្ក់

 
ោនា 	និង	ការរតឹត្តិ	សលតី	ការតបមរូវ	ច ន្ាក	ឯកសារ	កនា៊ង	ប្រសទេ	ម្ាេ់្្ះ		អាច	រារាងំ	ការេសបមចបាន	េិទ្ធិសនះ។

ចបា្់រ	ជាតិ	មួយចំនួន	អាច	្ំរផ្្ញ	ែល់	េិទ្ធិ	ចែល	មាន	ចចង	កនា៊ង	ធម្មន៊ញញា	កនា៊ង	ការទទួលបាន	ការអ្់ររ។ំ	សៅ
 

កនា៊ង	ប្រសទេ	េ៊តីប្ររូេ	នងិ	េ្ចូវា៉ា ្រតី	សាោសរៀន	មាន	កាតព្កចិ	្បតរូវ	រាយការណ៍	អពំតី	ប្ររួសារ	ចែល	ោ្ម ន		ឯកសារ	បតឹមបតរូវ	
 សៅែល់	អាជាញា ធរ	អសន្ាប្រសវេន៍។	កនា៊ង	ប្រសទេ	អាសេ្កិ	ខាងត ច្ូង	ចបា្រ់	អសន្ាប្រសវេន៍	ឆ្នា 	ំ២០០២	បាន	រារាងំ	មិន 

ឱ្យ	ជនចំណាកបេរុកចែល	ោ្ម ន	ឯកសារ	បតឹមបតរូវ	អាច	ច៊ះស ្្ម ះ	ចចូលសរៀន	កនា៊ង	សាោបានស�តីយ។	
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ចបា្់រ	ចែល	ប្រ្រល់េិទ្ធិ	អ្រ់រ	ំែល់	ប្រជាជន	មាន	កំសណតី ត	សៅ	្ររសទេ	្រសង្តីន	លទ្ធភាព	សែតីម្តី	អាច		្ំរសពញ	នចូ	វ	 
េទិ្ធ	ិទទលួបាន	ការអ្ររ់។ំ	កនា៊ង	ប្រសទេ	អាេសេងទ់តីន		ចបា្់រ	ការអ្ររ់	ំជាតឆិ្នា 	ំ	២០១៦	្រញ្ជា ក	់អះអាង	អពំតី	េទិ្ធ	ិទទលួ

 បាន	ការអ្រ់រ	ំេបមា្រ់	អនាកតាងំលំសៅ	ទាងំអេ់។	ចបា្រ់	សាោ	្រឋមេិកសា		រ្រេ់	ប្រសទេ	េ្ចូសវនតី	បាន	ពបងតីក	េិទ្ធិ	 
សនះ	ោ៉ា ងជាកច់បាេ់	សៅែល់	ការអ្រ់រ	ំជចូនែល	់ប្រជាជន	ោ្ម នរែឋា។	

បក្រខ័ណ្ឌ ការង្រ	ច្នាក	ចបា្រ់	ចែល	មាន	លក្ខណៈ	្ររោិ្រននា	មិនចមន	េ៊ទ្ធចត	អាច	ទ្រ់ស្ាត់	ការអន៊វត្	ចែល 
មាន	លក្ខណៈ	សរ តីេសអតីង	សៅថានា ក	់ត្ំរន	់ឬ	ថានា ក	់មចូលដាឋា នស�តីយ។	សាោសរៀន	អាច	ទាមទារ	េំ្៊របត	កសំណតី ត	ការ្រញ្ជា ក ់
ការអ្រ់រ	ំពតីម៊នមក	ឯកសារ	កំណត់	អត្េញ្ញា ណេញ្ជា តិ	ឬ	ភេ្៊តាង	្រញ្ជា ក់	កចន្ង	រេ់សៅ	សែតីម្តី	អាច	ច៊ះស ្្ម ះ

 
ចចូលសរៀន។	សៅ	ប្រសទេេ៊តីលតី	ចែល	ចំនួន	ជនចណំាកបេរុក	ដេទតី	បាន	សកតីនស�តីង	ពតី	ចនួំន	តចិជាង	៥	០០០	នាក	់កនា៊ង	

 ឆ្នា 	ំ២០១០	មកែល	់	១០៥	០០០	នាក	់កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៧	សោលនសោបាយ	តបមរូវ	ឱ្យ	ការអ្ររ់	ំសាធារណៈ		បតរូវ	្ ល់្ 
ែល់	 ក៊មារកនា៊ងការអន៊វត្ជាកច់េ្ង	 ការ្្ល់ការអ្រ់រ	ំ ្ឺរសបេចសៅតាមឆន្ាន៊េិទ្ធិរ្រេ់មសន្តីរដាឋា ភិបាល	ថានា ក់

 
មចូលដាឋា ន។	មសន្តី	សាោសរៀន	កនា៊ង	ប្រសទេ	អ៊ចូស្រ្រតីសាថា ន	(Uzbekistan)	ជាសរឿយៗ	ចតង	ទាមទារ	ភេ្៊តាង	្រញ្ជា ក់	
ទតីលសំៅ	លិខិត	ឆ្ងចែន	ឬ	េមតថាភាព	សប្រតីបបាេ់	ភាសា	ជាតិ	ម៊នសពល	ច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀន។	

ការ្រកបសាយ	្រញ្ជា ក់	្ ្ចូវការ			អាច	ជួយ	ធានា	ឱ្យ	អនាក	ពិនិត្យ	តាមដាន	សៅ	ថានា ក់	សាោសរៀន	ែឹងថា	ចបា្់រ	
ពំ៊តបមរូវ	ឱ្យមាន	ការ្រសំពញ	ឯកសារ			សេតីយ	បក្រខណ័្ឌ 	ការង្រ	ច្នាកចបា្់រ	ថានា កជ់ាត	ិែ	៏រងឹមា	ំ	អាច	្ ល់្	បចក្្ចូវ	េបមា្រ់	 
្៊រ្រ្គល	សែតីម្តី	អាច	សលតីកស�តីង	នចូវ	ពាក្យ្រណឹ្ង	ស្សេងៗ។	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៤	ប្រសទេ	អ៊តីតាលតី	និង	តួក្រតី	បាន	្រកបសាយ	
្រញ្ជា ក់ថា		ការ្្ល់	ឯកសារ	ពំ៊ចមនជា	កាតព្កិច្	ចាបំាច់	ខាន	ពំ៊បាន	េបមា្រ់	ការច៊ះស ្្ម ះ	ចចូលសរៀនស�តីយ។	កនា៊ង 
ប្រសទេ	បារាងំ		ឪព៊កម្ាយ	អាច	ដាក់	្រណឹ្ង	ឧទ្ធរណ៍	សៅកាន់	ការោិល័យ	ពលរែឋា		ឬ	ត៊ោការ		សែតីម្តី	េ៊ំ	ការសដាះ 
បសាយ	ចំសពាះ	សេចក្តី	េសបមចចិត្	ច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀន	ចែល	មាន	លក្ខណៈ	សរ តីេសអតីង។

	 សទាះោ៉ា ងណាក្តី		ជនចណំាកបេរុក	ោ្ម ន			ឯកសារ	បតឹមបតរូវ	្រន្	ជ្ួរ	ឧ្រេ្រ្គ	កនា៊ង	ការទទលួបាន	លទ្ធភាព	កនា៊ង 
ការអ្រ់រ។ំ	សៅ	េេរែឋា	អាសមរកិ	ចែល	មាន	ជនចំណាកបេរុក	ពំ៊បាន	ទទួល	ការអន៊ញ្ញា ត	បតឹមបតរូវ	១១	ោននាក់	
កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៤	ការ្រំរាម	កនា៊ង	ការ្រញជាចូ ន	បត�្រ់	សៅ	ប្រសទេ	វញិ		អាច	សធ្តីឱ្យ	ក៊មារ	សៅ	សបរៅ	សាោសរៀន៖	កនា៊ង	ចខ	
ក៊ម្ភៈ	ឆ្នា 	ំ២០១៧	អវត្មាន	សៅ	សាោ	កនា៊ង	សាោសរៀន	សៅ	បេរុក	ឡាប្ររូេ	(Las	Cruces)	កនា៊ង	រែឋា	ញចូ 	មិ៊ចេិ៊ចកចូ	
បានសកតីនស�តីង	ែល់	៦០%	្រន្ា្រ់ពតី	មាន	ការច៊ះចា្រ់	ជនសភៀេខួ្ន។	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១២	កម្មវធិតី	េកម្មភាពពនយា		
េបមា្រ់ការមកែល់សៅវយ័ក៊មារ	 (Deferred	 Action	 for	 Childhood	 Arrivals	 (DACA))	 សផ្្ត	
សោលសៅសលតីយ៊វជនោ្ម នឯកសារបតឹមបតរូវចំនួន	 ១,៣	 ោននាក់	 ចែលបានមកែល់សៅសពល	 សៅជាក៊មារ	
សដាយ	្ ្ល់	ការការពារ	ពតី	ការ្រញជាចូ ន	បតល្រ់	សៅ	ប្រសទេ	វញិ	និង	មាន	លក្ខណៈេម្ត្ិ	អាច	ទទួលបាន	លិខិត	
អន៊ញ្ញា ត	ឱ្យ	សធ្តីការ។	កម្មវធិតី	សនះ	បាន	្រសង្តីន	អបតា	្រញ្្រ់	ការេិកសា	ថានា ក់	មធ្យមេិកសា	កនា៊ង	អបតា	ប្រមាណ	១៥%	
សដាយសេត៊ថា	 ជនអសន្ាប្រសវេន៍ចែលមានលក្ខណៈេម្ត្ិប្រ្រ់បោន់	 ពយាោមសឆ្តីយត្រតាមលក្ខខណ្ឌ 	
តបមរូវ។

តបមរូវការ	ការអ្រ់រ	ំរ្រេ់	អនតីតិជន	ជាជន	ចំណាកបេរុក	ោ្ម ន	អនាក	អមែំសណតី រ	មក	ជាមួយ	 ចែល	មានភាព	
ង្យរងសបោះ	ជាពិសេេចំសពាះការសកងប្រវញ្័ន៍	 ជាសរឿយៗព៊ំបតរូវបានសឆ្តីយត្រសទ។	 ចំនួនរ្រេ់ជនចំណាក	
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បេរុក	ប្រសភទ	សនះ	សៅ	ទចូទាងំ	ពិភពសោក	បាន	សកតីនស�តីង	ពតី	៦	៦	០០០	នាក់	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១០-២០១១	ស�តីងសៅ	
ែល់		៣០០	០០០	នាក	់កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ ២០១៥-២០១៦។	កនា៊ង	ប្រសទេ	ជាសបចតីន	 រមួទាងំ	ប្រសទេ	អចូសស្ាលតី	 បកិក		
ឥណ្ឌចូ សណេ៊តី	មា៉ា ស�េ៊តី	មិ៊កេិ៊ក	ណចូ រចូ	និង	ប្រសទេ	ដថ	ក៊មារ	និង	យ៊វជន	សៅកនា៊ង	មន្តីរ	�៊ឃំាងំ	អសន្ាប្រសវេន៍	ជា

 សរឿយៗ	ចតង	មាន	លទ្ធភាព	ទទលួបាន	ការអ្ររ់	ំកនា៊ង	កបមិត	កណំត	់	ឬ	ពំ៊	ទទលួបាន	ទាល់ចតសសាះ។		ប្រមាណ		៧៣%	 
ដន	អនតីតិជន	ចំនួន		៨៦	០០០	នាក់		ចែល	បាន	មកែល់	ប្រសទេ	អ៊តីតាលតី	កនា៊ង	ចសន្ាះ	២០១១	ែល	់២០១៦	្រឺ	ពំ៊មាន

 
	អនាកអម	ែំសណតី រ	មកជាមួយសទ។	ថ្តីស្រតី	ចបា្រ់	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៥	និង		២០១៧	មាន្រំណង	កនា៊ង	ការការពារ	ក៊មារ	ទាងំ 
សនាះក្តី	្រ៉ា៊ចន្	មាន	ក៊មារ	ភា្រតិច	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	ចែល	បាន	មកសរៀន	សទៀងទាត់។

កងះ្	ឯកសារ	អាច	្រសង្តីត	ឧ្រេ្រ្គ	ែល់	ប្រជាជន	ោ្ម នរែឋា	ចនំនួ	១០	ោននាក	់ទចូទាងំ	ពភិពសោក		សដាយពកួ 
ស្រ	មួយចំនួន	្ឺរជា	កចូនសៅ	រ្រេ់	ជនចំណាកបេរុក។	សៅ	ប្រសទេ	កចូតឌតីវរ័	(Côte	d’Ivoire)	ចែល	មាន	ប្រជាជន	
ោ្ម ន	រែឋា	ចំនួន	៧០០	០០០	នាក់	លទ្ធភាព	ទទួលបាន	ការអ្រ់រ	ំតបមរូវ	ឱ្យ	មាន	ភេ្៊តាង	្រញ្ជា ក់	េញ្ជា តិ។	សៅ	
សាធារណរែឋាែចូមតីនតីក		(Dominican	Republic)	ចែល	ជនចំណាកបេរុក	ដេទតី	រា្រ់ពាន់	នាក់	បតរូវបាន	ែកេចូត	
េញ្ជា តិ	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១២	អបតា	វត្មាន	សទៀងទាត់	េ៊ទ្ធសាធ	សៅ	សាោសរៀន	ថានា ក់	្រឋមេិកសា	េបមា្រ់	េិេសេ	អាយ៊	 
៦	ែល់	១៣	ឆ្នា 	ំមាន		៥២%	កនា៊ង	ចំសណាម	អនាកចែល	បាន		សកតីតសៅ	ប្រសទេ		ដេទតី	្រ៉ា៊ចន្		៨២%	កនា៊ង	ចំសណាម	ជន

 
ចំណាកបេរុក	ចែល	បាន		សកតីតសៅ	ប្រសទេ	ែដទសទៀត។	

ធរលនធោបាយអប់រ ំ អាចរសំទ លទ្ធភាព ធៅស្លាធរៀន 
រប្ ់ជនចំណាក ស្រុក 

កម្ម	វធិតី	អ្់ររ	ំក៊មារ	តចូច	កម្ម	វធិតី	ោ	ំបទ	ច្នាក	ភាសា	និង	សោលនសោបាយ	នានា	ទាក់	ទងជាមួយ	ការ	្រនស៊េតី	ការ	
សបជតីេ	សរ តីេ		និងការ	្រំច្រក	្ឺរជា	្រន្ឹះ	សែតីម្តី	ចក	លម្អ	លទ្ធភាព	ទទួល	បាន	ការ	អ្រ់រ	ំ។

	 ការ	ចចូលរមួ	រ្រេ់ជន	ចំណាក	បេរុក	សៅកនា៊ង	កម្ម	វធិតី	អ្រ់រ	ំក៊មារ	តចូច	្រឺជាមចូលដាឋា ន	ប្រឹះ	ែ៏	ចា	ំបាច់	។	ជា	មធ្យម		 
ពិន្៊	អំណាន	រ្រេ់ជនចំណាក	បេរុក	អាយ៊	១៥	ឆ្នា 	ំ	 ចែល	បាន	ចចូលសរៀន		ថានា ក់មសត្យ្យេិកសា		មានកបមិតខ្ពេ់	
កនា៊ង	ចំនួន	មួយ		ចែល	សឆ្តីយត្រជាមួយ	្ររមិាណ	សបចតីនជាង	មួយឆ្នា 	ំដន	ការ	សៅសាោសរៀន	។		អាច	មាន	ការ	លំ	បាក	
េបមា្រ់	ជន	ចំណាក	បេរុក	ោ្ម ន	ឯកសារ	បតឹម	បតរូវ	សែតីម្តី	បាន	ទទួល		លទ្ធភាព	ចចូល	សៅ	កាន់	កម្ម	វធិតី	អ្រ់រ	ំក៊មារ	តចូច។	
សៅេេរែឋា	អាសមរកិ	ការច៊ះ	ស ្្ម ះ	ចចូលសរៀន	ថានា ក់	មសត្យ្យ	េិកសា	រ្រេ់ក៊មារ	ោ្ម ន	ឯកសា	រ	បតឹមបតរូវ	អាយ៊	៣		ែល់	
៤	ឆ្នា 	ំមាន	ភាព	យ	ឺត	ោ៉ា វ	ជាងជន	ចំណាក	បេរុក	ចែល	មាន	ឯកសារ	បតឹម	បតរូវ		ក៏ែចូចជាជន	ម្ាេ់	បេរុក។	

	 កង្ះ	េមតថាភាព	ច្នាកភាសា		្រឺជា	្៊រណវ្ិរត្ិ្រង្	ការ	លំ	បាក	កនា៊ងការ	អ្រ់រ	ំ	សដាយ	សេត៊	ថា	ចំណ៊ច	សនះ	រារាងំ 
ការ	ចចូលរមួ	ជា	េង្គម		ការសាថា ្រនា	ទំនាក់	ទំនង		និងអារម្មណ៍ជា	ច្នាកមួយ	ដន	េេ្រមន៍		និង្រសង្តីន		ហានិភ័យ	ដន	
ការ	សរ តីេ	សអតីង	។	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១២,	៥៣%	ដនេិេសេជា	ជន	ចំណាក	បេរុក	ជំនាន់	ទតីមួយ	មានអបតា	ការ	សចះអាន	
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ទា្រ		េថាិត		កនា៊ង	វ្រ្គេិកសា	ថានា ក	់អក្ខរកម្ម	េបមា្រ់	អនាក	សៅ	សបរៅ	សាោសរៀន	សៅកនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ ល	ខ្ពេ់	
ចំនួន	២៣	ប្រសទេ	។	

	 រយៈសពល	ដន	ថានា ក់	សបតៀម	ខ្ួន	ម៊ន	សពល	ចចូលសាោ	មាន	រយៈសពល	ខ៊េៗ	ោនា 		ចា្រ់	ពតី	មួយ	ឆ្នា 	ំសៅ	ប្រសទេ	
ច្រលេស៊េកិ	បារាងំ	និងលតីទ៊យអានតី	ែល្់រួន	ឆ្នា 	ំសៅ	ប្រសទេ	បកិក	។	“	ថានា ក់	ស្ា្រមន៍”	រ្រេ់	អាល្ឺ	ម៉ាង		្្ដល	់ការ	

 ្រសបងៀនច្នាកភាសាខ្ាងំក្ាដាច់សដាយច�ក	 េបមា្រ់េិេសេចែលមានសាវតារជាជនចំណាកបេរុក	 ។	 សៅ	
ប្រសទេ	សអេបា៉ាញ		តំ្រន	់នានា	សបចតី	នចត	អន៊វត្	តាម	្រំរចូ	ណាមួយ	កនា៊ង	ចំសណាម	្រំរចូ	ទាងំ	្រតី		្រឺ	ថានា ក់	្រសណា្ដ ះ	អាេននា		
ចែលេិេសេចចូលសរៀនសៅកនា៊ងច្នាកណាមួយដនដថងៃ	 ថានា ក់ោយ�ោំនា 	 និងថានា ក់អន្រវ្រ្ធម៌	 	 ចែលពបងតីកសៅ	
សផ្្ដ តការ	យក	ចិត្	ទ៊ក	ដាក់		ចា្រ់	ពតី	ការោ	ំបទ	ច្នាកភាសា		រេចូត	ែល់	ការ	កសាង	ចំណង	ទាក់	ទង	រវាង	ប្ររួសារ	និង	
សាោសរៀន	។	រដាឋា ភិបាល	បតរូវ	សចៀេវាង	កំ៊	្រំច្រក	ការ		សៅសាោ	េបមា្រ់	រយៈ	សពល	ចវង		សបពាះ	អាចសធ្តី	ឱ្យ	្រញ្ហា 	
ចសន្ាះ	ខះ្ខាត	និង	ការលំបាក	មាន	ការ	សកតីន	ស�តីង	កាន់	ចត	ខ្ពេ់។	

	 ការ	សបជតីេ	សរ តីេ	ច ្្អកសលតី	េមតថាភាព	តាងំ	ពតីែំ្រចូង	សបចតីន	្រង្ជា	្៊រណវ្ិរត្ិ	េបមា្រ់	េិេសេជាជនចំណាក	
បេរុក		កាត	់្រនថាយ	ឱកាេ	និង	នា	ំសៅ	ែល់	វេិមភាព	និង	ពាក់ព័ន្ធ	សបចតីន	រវាង	សាវតារ	ច្នាកេង្គម		និង	លទ្ធ្ល	
រ្រេ់	េិេសេ	សៅកនា៊ងប្រ	សទេរ្រេ់		េិេសេ	។	កនា៊ង	ប្រសទេ	អ៊តីតាលតី	៥៩%	ដន	ជន		ចំណាក	បេរុក	ចែល		បាន	្រញ្្រ់	
ការ	េិកសា	ថានា ក់	មធ្យមេិកសា	ទចូសៅ	បាន	ឆ្ង	ភចូមិេិកសា	សៅ	ថានា ក់	សាកល	វទិយាល័យ			ស្រតី	សប្រៀ្រសធៀ្រ	ជាមួយ	ចំនួន	
៣៣%	ដនសាោ		វជិាជា ជតីវៈអាជតីព	និង		១៣%	ដន	អនាក	្រញ្្រ់	ការ	េិកសា	សៅសាោ	្រសច្ក	សទេ	។	

	 េិេសេជាជនចំណាកបេរុក		 សបចតីនចតប្រមចូល្្ដ៊ ំសៅកនា៊ងតំ្រន់ទតីប្រជំ៊ជនតចូចៗ	 សេតីយសាោសរៀន	 ចែល
 

	 មានេ្ដង់ដារការេិកសាសរៀនេចូបត	 និងលទ្ធ្លការង្រមានកបមតិទា្រ។	 	 ការ្រំច្រកបតរូវបានសធ្តីឱ្យកាន់ចត	
អាបកក់	 សដាយេិេសេជនជាតិសែតីមផ្្េ់សៅតំ្រន់ចែលមានបទព្យេ្ដ៊កេ្ដម្ភជាង	។	 អនាកពំ៊ចមនជាជនជាតិសែតីម	
កនា៊ងចបកភពអង់ស្រ្េ		 សបចតីនចតសៅសរៀនសៅសាោរ្រេ់ជនជាតិសែតីម	 ចែលជួ្រការលំបាក	។	 ចំចណក	រ្រេ់	
ជនចំណាក	បេរុក		ក៏អាច	រារាងំ	ែល់	លទ្ធ្ល	ការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់	ជនជាតិ	សែតីម	ចែល	ជួ	្រ	ការ	លំបាក	្ ងចែរ។		 សៅ	
ប្រសទេ	ន័រចវេ,	ការ	សកតីន	ស�តីង	១០%	ដន	ចំចណក	រ្រេ់	ជនចំណាក	បេរុក	សៅកនា៊ងសាោសរៀន		្ឺរពាក់	ព័ន្ធជាមួយ	
ការ	សកតី	ន	ស�តីង		៣%	ដន	អបតា	សបាះ	្រង់	ការ	េិកសា	រ្រេ់ជនម្ាេ់	បេរុក	។

ប្រសទេ	នានា	សប្រតី	បបាេ់	ឧ្រករណ៍	ស្សេងៗ		 សែតីម្តី	ប្រយ៊ទ្ធប្រឆ្ងំ	ការ	្រំច្រក	សចញពតីោនា ។	សៅ	ប្រសទេ	
អ៊តីតាលតី	កម្ម	វធិតី	េិកសា	ឆ្នា 	ំ២០១០	បាន	កំណត់	ឱ្យ	ថានា ក់	សរៀន	មួយ		បតរូវ	មាន	ជន	ចំណាក	បេរុក	ជំនាន់	ទតីមួយ	ោ៉ា ង 
សបចតីន	្រំ្៊ត	៣០%	។	កនា៊ងការ	អន៊វត្ជាក់	ចេ្ដង	១៧%	ដន	ថានា ក់	សរៀន	សៅកបមិត	្រឋម	េិកសា		មាន	តួសលខ	សលតីេ	ការ 
	កំណត់	។	ថ្តីស្រតី	មាន	សោលនសោបាយ	និង	កំចណ	ទបមង់		សែតីម្តី	ដាក់	កំេតិ	ការ	្រំច្រក	សចញ	ពតីោនា 	កនា៊ង	សាោសរៀន	ក្ដតី

 ្រ៉ា៊ចន្	សៅ	កនា៊ងប្រសទេ	បារាងំ	និងប្រសទេ	អាល្ឺម៉ាង	ឪព៊ក	មា្ដ យ	បាន	ស្រច	សចញពតី	សាោ	ចែល	បាន	កំណត់		សេតីយ
 

សាោសរៀន	រក	វធិតី	សែតីម្តី	្ ្ដល់	ការ	្រសបងៀន	ថានា ក់	ស្សេង	ពតីោនា 		ច្្អកសលតីជសបមតីេ	រ្រេ់	ឪព៊កមា្ដ យ	សៅសលតីសាេនា	ឬ	ការ	
្រសបងៀនជា	ភាសា	្ររសទេ	។		ការ	វភិា្រ	សលតី	តំ្រន់	ចា្រ់	យក	សាោ្រឋមេិកសា	ចំនួន	១០៨	សាោ	កនា៊ង	បេរុកចំនួន	



របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល ឆា្ំ ២០១៩ សង្ខេប

33

្រួន	សៅកនា៊ង	ច្រ៊រឡាងំ		 ្រង្ហា ញថាសាោមួយកនា៊ងចំសណាមសាោចំនួន	 ៥,	 ចំនួនេិេសេមានសាវតារជាជន	
ចំណាក	បេរុក	ចែល	បាន	ច៊ះ	ស ្្ម ះ	ចចូលសរៀន		្រឺ	មាន	ចំនួន	សទ្	ែង	ដន	ចំនួន	អនាក	រេ់	សៅកនា៊ង	តំ្រន់	។	

រោ្ឋ ភិបាល មួយ ចំនួន  ធផ្ដែ ត ធរល ធៅ ការ រ ំសទ ធៅ ឱ្យ ស្លាធរៀន  នែល មាន ចំន�ក 
្ិ្ ្ស ជាជន ចំណាក ស្រុក ធសចើន 

	 សាោសរៀន	ចែល	មាន	ចំនួន	េិេសេជាជនចំណាក	បេរុក	ឬជាជនសភៀេ	ខ្ួន	ខ្ពេ់	សបចតីន	ចតមាន	តបមរូវ	ការ	 
ការ	្ ្ដល់មចូលនិធិ	ខ្ពេ់ជាង	។	ការ	្ ្ដល់	មចូលនិធិ	ច្្អក	តាម	រចូ្រមន្		កនា៊ង	្រំណង	សែតីម្តី	្រសង្តីន	េមធម៌	តាម	រយៈ	ការ

 ចាត់	ធនធាន	្រចនថាម	ឱ្យ	សាោ	ចែល	បតរូវបាន	កំណត់	លក្ខណៈ	សដាយ	កត្ានានាពាក់ព័ន្ធជាមួយ	ការ	លំបាកចែល	
ជួ្រ	ប្រ	ទះ	។	កម្ម	វធិតីមួយ	ចំនួន	ដាក់	្រញ្ចូ ល	ជនចំណាក	បេរុក	ជា	កត្ា	្រង្ហា ញ	ោ៉ា ង	ចបាេ់	សៅកនា៊ង	មចូលនិធិ	រ្រេ់

 
សាោ	។	សៅ	ប្រសទេលតីទ៊យអានតី	េរិញញា្រ្ទាន	ថវកិាសាោសរៀន	្រចនថាម	ចំនួន	២០%	េបមា្រ់	េិេសេចែល	េថាតិ	 
កនា៊ង	បករុម	ជនជាតិភា្រ	តិច		និង	៣០%	េបមា្រ់	េិេសេ	ជនចំណាក	បេរុក	សៅកនា៊ង	ឆ្នា ែំំ្រចូង	ដន	ការ	ចចូលសរៀន	រ្រេ់	
ពួកស្រ	សៅកនា៊ងប្រសទេ	។	

ការ	អន៊វត្	ច្រ្រ	សនះ	្ឺរជា	ករណតី 	សលតីក	ចលង		្រ៉ា៊ចន្េិេសេជាជនចំណាក	បេរុក	និងជន	សភៀេ	ខ្ួន		សៅ	ចត
 

ញ៊ងំឱ្យ	មាន	ការ	្ ្ដល់	មចូលនិធិ	្រចនថាម	សដាយប្រសោល	។	ការ	្ ្ដល់	មចូលនិធិ	អាចបតរូវបាន	សធ្តី	ស�តីង	សដាយសារ	ចត	
 េមតថាភាព	ទា្រ	សៅកនា៊ង	ភាសា	្រសបងៀន		ឬ	ភាព	ខ្ះ	ខាត	ច្នាកេង្គម	សេែឋាកិច្	សៅកបមិតេេ្រមន៍	សដាយ	កត្ា 

ទាងំពតីរ	សនះ	្រឺជា	កត្ា	ចែល	សបចតីន	ចត	សកតីត	មាន	ជាទចូសៅកនា៊ង	ចំសណាម	ជនចំណាក	បេរុក។		រចូ្រមន្	ការ	្ ្ដល់មចូលនិធិ
 ជាតិថ្មតីកនា៊ងប្រសទេ	អង់ស្រ្េ	(ចបកភពអង់ស្រ្េ)	ល៊្រ្រំបាត់	ការ	្ ្ដល់	មចូលនិធិ	ជាក់	ោក់	េបមា្រ់ជនចំណាក 

បេរុក		្រ៉ា៊ចន្	ក៏	បាន	ចាត	់កញ្្់រ	មចូលនិធិ		សែតីម្តី	្រ៉ាះ្រ៉ាចូវ	េង	េបមា្រ់	ការ	លំបាក	ប្រសភទ	សនះ	ថាជា	“ការ	បាត់	្រង់”	“ការ	
ទទួល	បាន	កន្ង	មក	កបមិត	ទា្រ	”	និង	“ការ	េិកសា	ភាសា	អង់ស្រ្េ	្រចនថាម”។		

ធនធាន	្រចនថាម	សែតីម្តីោ	ំបទ	េិេសេជាជន	ចំណាក	បេរុក		និងជនសភៀេ	ខ្ួន		ជាសរឿយៗ	្ឺរ	មាន	ជចូន	េបមា្រ់ 
សាោសរៀន	សលតីេ	ពតីរចូ្រមន្	ការ	្ ្ដល់	មចូលនិធិ	ជាមចូលដាឋា ន	។	 រដាឋា ភិបាល	ដាណឺមា៉ា កចាត់	ចចងកញ្្រ់ថវកិារ	ជិត	

 
៣	ោនែ៊ោ្រកនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០០៨-២០១១	េបមា្់រ	េកម្មភាព		នងិធនធាន	នានា			ែចូចជា	អនាក	ប្រឹកសា	សោ្រល់	សៅ 
សាោសរៀន			នងិ	សៅ	្ ្ះ		សែតីម្តី	ពបងឹង	កិច្	េេ	ប្រតិ្រត្ិការ	រវាង	ប្ររួសារ	ជនចំណាក	បេរុក	ជាមួយសាោសរៀន។	

ប្រសទេ	មយួ	ចំននួ	សផ្្ដ ត	សោលសៅ	ការ	ោ	ំបទេបមា្រ	់កម្ម	វធិតី	ភាសា	សៅ	សបរៅ	រចូ្រមន	្ការ	្ ្ដល់	មចូលនិធ	ិ។		កម្ម	
វធិតី	ការ	ទទួល	បាន	ភាសា	អង់	ស្រ្េ	រ្រេ់	េេរែឋា	អាសមរកិ		ចាត់ចចង		ថវកិា	ប្រមាណ	៧៤០	ោន	ែ៊ោ្រកនា៊ង	មួយ	ឆ្នា 	ំ 
សៅកនា៊ង	េរិញញា្រ្ទាន	រចូ្រមន្	រ្រេ់	រែឋា	ច្្អកសលតី	ចំចណក	ដន	អនាក	សរៀន	ភាសា	អង់ស្រ្េ	។	សាោសរៀន	ទាញ	យក	ការ	
្្ដល់	មចូលនិធិ	ទាងំ	សនះ	សែតីម្តី	អន៊វត្	ការ	្រសបងៀន	ភាសា។		ការ	ោ	ំបទ	្រចនថាម	សទៀត		ក៏	អាច	សផ្្ដ ត	សោល	សៅ	សលតី	ប្ររូ	
្រសបងៀន		ចែល	អាច	ជួ្រ	ប្រទះ	ការ	លំបាក	ទាក់	ទងជាមួយេិេសេ	និង	ប្ររួសារ	ជនចំណាក	បេរុក	្ ងចែរ។	
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ការ	ោ	ំបទ	សផ្្ដ ត	សោល	សៅជាក់	ោក់	តភាជា ្រ់ជាមួយ	េិេសេ	ជាជនចំណាក	បេរុក		និងជន	សភៀេ	ខ្ួន	អាច	 
សមតីលរលំងសលតី្រញ្ហា ប្រឈមច ន្ាករចនាេម្ពន័្ធ		នងិច្នាករែឋាបាលសាោសរៀន	។	ជនចណំាកបេរុក	នងិជនសភៀេខ្ួន 
ចែល	មាន	កបមិត	ការ	អ្់ររទំា្រ	សបចតីន	ចត	ចងបកង	ោនា 	កនា៊ងេេ្រមន៍	ចែល	អាជាញា ធរ	សាោសរៀន	មាន	្៊រ្រ្គលិក	ខសេត់	
សខសាយ	រចួ	សៅ	សេតីយ	។	ការ	្ ្ដល់	ការ	សលតីក	ទឹក	ចិត្	សែតីម្តី	ទាក់	ទាញ	ប្ររូ	្រសបងៀន	ឱ្យ	មក	កាន់សាោ	ចែល	កំព៊ង	មាន	
តបមរូវ	ការ	្ឺរ	ពិបាក	េសបមច	បាន	សៅ	ខាង	សបរៅ	កញ្្រ់	ថវកិាសាោសរៀន	ប្របកតតី។		្រចនថាម	សលតី	សនះ	សេចក្ដតី	េសបមច 
ចិត្	ច្នាកនសោបាយ		អាច	្រ៉ាះពាល់	្រួរជាទតី	កត់	េមា្គ ល	់ែល	់មចូលនិធិ	្រសណា្ដ ះ	អាេននា		ឬ	ការ	ោ	ំបទ	ថវកិា	្រចនថាម	
េបមា្រ់	កម្ម	វធិតី	នានា		ែចូច	ជា	កនា៊ង	េេរែឋាអាសមរកិជាសែតីម	។	

កម្ម វិ្ី អករ្កម្ម និង កម្ម វិ្ី ភាស្  ្ឺរជា ្ ្រ ្ ដែម្ភ នន បរោិបន្ ្ សមាប់ជនចំណាក 
ស្រុក និងជនធភៀ្ ខលាួន ជាមននុ្្ស ធពញ វ័យ 

	 ្រំណិនអានរ្រេ់ជនចំណាកបេរុក		និងជនសភៀេខ្ួន			មានភាពខ៊េៗោនា ោ៉ា ងខ្ាងំ។	ការស្ា្រ	េ្ង ់
មតិមួយសៅសលតីអនាកចេ្ងរកេិទ្ធិបជកសកាន	 កនា៊ងប្រសទេអាល្ឺម៉ាង់	 កនា៊ងឆ្នា 	ំ ២០១៦	 បាន្រង្ហា ញឱ្យស�តីញថា

 អនាក	ចេ្ង	រក	េិទ្ធិ	បជកសកាន	១៥%	ពំ៊	សចះអាន	ឬ	េរសេរ	សទ	៣៤%			សចះ	អានេរសេរជា	អកសេរ	ឡា	តាងំ		និង		៥១%	 
សចះ	អានេរសេរសៅកនា៊ង	េំសណរ	ណាមួយ	ស្សេ	ង	សទៀត	។	ការ	សចះ	អាន	េរសេរ	រ្រេ់	មន៊េសេ	សពញ	វយ័		អាច	្រសង្តីន 
អារម្មណ៍	ថា	បាន	ទទួល	ការ	ស្ា្រមន	៍និងភាពជា	ច្នាកមួយ	ដន	េេ្រមន៍	រ្រេ់ជនចំណាក	បេរុក		និង	ជន	សភៀេ 
ខ្ួន			បពម	ទាងំ	េមតថាភាព	រ្រេ់	ពួកស្រ		សែតីម្តី	បបាបេ័យ	ទាក់	ទង	និង	សឆ្តីយត្រ	សេចក្ដតី	បតរូវ	ការ	ប្រចា	ំដថងៃ។	េមតថាភាព 
	កាន	់ចត	ខ្ពេ់	កនា៊ងការ	សប្រតី	បបាេ់	ភាសា	រ្រេ់	ប្រសទេ	ម្ាេ់	្ ្ះ		្ឺរពាក់	ព័ន្ធជាមួយ	ការ	មាន	ឱកាេ	ការង្រ	កាន់	ចត	
សបចតីន	ស�តីង		រក	ចំណចូ ល	បាន	កាន់	ចត	សបចតីន		និង	េ្័យ	រាយការណ៍	អំពតី	េ៊ខភាព	កាន់	ចត	ប្រសេតីរ។		សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី	
កម្ម	វធិតី	អក្ខរកម្ម	សាធារណៈ	បទង់	បទាយ	ធំ		សផ្្ដ ត	សោលសៅ	ទាងំ	សៅសលតី	ជនចំណាកបេរុក	និងជន	សភៀេ	ខ្ួន	ជា 
មន៊េសេ	សពញវយ័		្ឺរ	សៅ	មាន	ភា	ពេ្ដួច	សេ្ដតីង	សៅ	ស�តីយ។	

	 សដាយ	ការ	ទទួល	សា្គ ល់	ភាព	ចបមរុះ	ោនា 	រ្រេ់ជនចំណាកបេរុក	និងជនសភៀេ	ខ្ួន		កម្ម	វធិតី	ចា	ំបាច់	បតរូវមាន	 
ភាព	្រត់	ច្រន		សេតីយ	ភាព	ខ្ាងំ	ក្ា	និង	ខ្ឹមសារ		បពម	ទាងំ	កាល	វភិា្រ	រ្រេ់កម្ម	វធិតី	ទាងំ	សនាះ	្រួរ	មាន	លក្ខណៈចបមរុះ	
ោនា 	្ ងចែរ	។	អនាក	េិកសា	ចែល	ពំ៊	សចះ	អានេរសេរ	ភាសា	កំសណតី ត	រ្រេ់	ខ្ួន	ជួ្រ	្រញ្ហា 	ប្រឈម	ជា	ពិសេេ។	ការ	បា៉ា ន់	
ប្រមាណមួយ	សេនាតី	ស�តីង	ថា	អនាក	ចែល	ពំ៊	មាន	ការ	អ្រ់រ	ំ្ ្ចូវ	ការ		ឬ	មាន	ការ	អ្រ់រ	ំ្ ្ចូវ	ការ	ទា្រ		អាច	បតរូវ	ចំណាយសពល	
បបា	ំ្រតី	ែង	យចូរជាង	អនាក	ស្សេង	សទៀត	សែតីម្តី	អាច	្ ន	ែល់	កបមិត	មចូលដាឋា ន	ដនការ	សចះអាន	ភាសា	ទតីពតីរ	។	កនា៊ងប្រសទេ	
ហ្ាងំ	�ង់		សល្ឿន	ការ	េិកសា	យតឺ	ោ៉ា វ		មានន័យ	ថា	ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	ចែល	បតរូវបាន	្ ្ដល	់ឱ្យ		អាច	មាន	រយៈ	សពល	 
ខ្តី	សពក	េបមា្រ់	មន៊េសេ	សពញវយ័	ចែល	មិន	សចះអាន	េរសេរ។	

	 សែតីម្តីជយួ	អនាក	េិកសា	ប្រសភទ	សនះ				ប្ររូ	បតរូវ	ការ	ជនំាញ	កនា៊ង	ការ	សប្រតី	បបាេ	់េមា្ភ រៈ	ចែល	សឆ្តីយត្រ	ចសំពាះ	្រញ្ហា  
	ប្រឈម	ចែលជន	ចំណាក	បេរុកជ្ួរ	ប្រទះ	សៅកនា៊ង	ជតីវតិ	ប្រចា	ំដថងៃ។	សៅកនា៊ង	កម្មវធិតី	Vienna’s	AlfaZentrum	für	 
MigrantInnen	អនាក	េិកសា	្ ្ដល់េមា្ភ រៈ	ពតី	កចន្ង	សធ្តី	ការ		ឬ	្ ្ះ		ចែល	ពួកស្រ	ចង់	យល់។	
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	 ការ	សរៀន	និង	ការ	្រសបងៀន	សៅកនា៊ង	ភាសា	ទតីមួយ	រ្រេ់ជន	ចំណាកបេរុក	សពញ	វយ័	អាចជា	វធិតី	ប្រក្រសដាយ	
ប្រេិទ្ធភាពមួយ	សែតីម្តី	ោបំទ	ែល់	ការ	ទទួល	បាន		េមតថាភាព	សចះ	អាន	េរសេរែំ្រចូង	រ្រេ់	ពួកស្រ	។		កនា៊ងប្រសទេ	
ន័រចវេ	មជ្ឈមណ្ឌ ល	េិកសា	ជនសពញ	វយ័			បាន	ចា្រ់	ស្្ដតីម	សធ្តី	ការ	ជាមួយ	អនាក	េិកសាជាជន	ចំណាក	បេរុក	មាន	ការ	 
អ្រ់រ	ំខ្ពេ់	្រំ្៊ត		ជាជំនួយ	ការ	សៅកនា៊ង	ថានា ក់	អក្ខរកម្ម	្រឋម	សែតីម្តី	្រិទភជាិត	ការ	លំបាក	កនា៊ងការ	យល	់រវាង	ប្ររូ	និង	អនាក	
េិកសា	។	

	 	ការមានមចូលនធិមិនិប្រ្់របោនអ់ាចដាកច់ែន	កណំត់	សលតីការអន៊វតក្ម្មវធិតីជាពសិេេ		ប្រេនិស្រតីធនធាន	
 និងការ	ោ	ំបទ	រ្រេ់	រដាឋា ភិបាល		ពំ៊	្រនស៊េតីជាមួយ	សោលនសោបាយ	ែចូច	ជា	សៅកនា៊ង	ចបកភព	អង់ស្រ្េជា	សែតីម	។	ភាព 

បកតីបក	កង្ល់	ច្នាកេន្ដិេ៊ខ		និង	កងះ្កម្ម	វធិតីចែល	មាន	លក្ខណៈេមបេ្រ	ច្នាក	វ្រ្ធម៌		អាច	្រន្ច់	្រង្្អ ក់	ែល់	
្៊រ្រ្គល		ជា	ពិសេេ	សេ្ដតី	មិន	ឱ្យ	សៅសាោ	សរៀន	។	ការ	ប្រមចូល	្ ្ដ៊ ំ	អនាក	មកែល់	ថ្មតៗី 	សៅកនា៊ង	េេ្រមន៍	សោ	ង	សៅ	តាម	
ភាសា		ជាតិ	ពន្ធ៊	អាច	កាត់	្រនថាយ	ការ	េិកសា	ភាសា		សដាយសារ	តបមរូវ	ការ		ដន	ការ	ជួ្រ	ជាមួយភាសា	សនាះ		មាន	កបមិត	
កំណត់	។	ម៉ាយាង	វញិ	សទៀត	លក្ខណៈ	ជា	្រសណា្ដ ះ	អាេននា	ដន	ចំណាក	បេរុក	មួយ	ចំនួន		អាច	កាត់	្រនថាយ	ការ	ជំរ៊ញ	ទឹក	
ចិត្	ឱ្យ	សរៀន	េចូបត	ភាសា	ថ្មតី	។	

	 កម្ម	វធិតី	ភាសា		្ួររ	ចត	មាន	លក្ខណៈ	អាច	ចក	េបមរួល	យកចតិ	្ទ៊កដាក់	ចសំពាះ	ច្នាក	វ្រ្ធម	៌	នងិ	មាន	ធនធាន 
ប្រ្រ	់បោន់។			ការដាក	់្រញ្ចូល	ជនចណំាកបេរុក			នងិជន	សភៀេ	ខ្ួន	សៅ	កនា៊ង	ការ	សធ្តី	ច្នការ		នងិការ	្រសបងៀន		អាច	ជយួ	

 បាន	្ ងចែរ។		សៅកនា៊ងការ	តាក់	ចតង	កម្ម	វធិតី	រ្រេ់	ប្រសទេ	នចូចវ	លសេ�ង់		រដាឋា ភិបាលបាន	ពិសបោះ	សោ្រល់ជាមួយ	
អតតីតជន	សភៀេ	ខ្ួន		និង	ជន	សភៀេ	ខ្ួន	នា	សពល	្រច្៊្រ្ននា	សៅសលតី	លក្ខណេម្ត្ិ	្រួរជាទតី	ចង់	បាន	ដន	វ្រ្គ	េិកសា	និង	
ឧ្រេ្រ្គ	ចែល	អាច	រារាងំ	លទ្ធភាពទទួល	បាន	ការ	េិកសា	។	

សដាយសេត៊ថា	ម៊ខរ្ររ្រឺជាអាទិភាពរ្រេ់ជនចំណាកបេរុក	និងជនសភៀេខ្ួនសៅសពលសទតី្រមកែល់ 
ភ្ាម		ការមួ្រញ្ចូល		នងិការទទួលបានចសំណះែឹងច្នាកភាសា		អាច្សារភាជា ្រជ់ាមយួការចចូលរមួកនា៊ងកម្ាងំពលកម្ម។ 
កនា៊ងប្រសទេកា្រ	់ចវរ	(Cabo Verde)		កម្មវធិតីសលតីកកម្ពេ់អក្ខរភាព	នងិការ្រណ្ដ៊ ះ្រណា្ដ លរ្រេ់ជនចណំាកបេរុក

 
សៅកនា៊ងេេ្រមន៍អាសេ្កិ	រេ់សៅកនា៊ងកា្រ់	ចវរ	(Cabo	Verde)	ប្រ្រែណ្ដ ្រ់សលតីថានា ក់អក្ខរកម្ម	ថានា ក់ភាសាព័រទ៊យ 
ហា្គ ល់	(Portugual)	និងការ្រណ្ដ៊ ះ្រណា្ដ លវជិាជា ជតីវែចូចជាជំនាញកំ៊ព្យចូរទ័រ	និងជាងសឈតីជាសែតីម។	វ្រ្គេិកសាការ

 រមួ្រញ្ចូ លរ្រេ់រដានា ភិបាលអាល្ឺម៉ាង់	(German	)	ដាក់្រញ្ចូ លការ្រសបងៀនភាសាអាល្ឺម៉ាង់	(German)		រយៈ 
សពល	៦០០សមា៉ា ង		សេតីយជនសភៀេខ្ួនចែល្នែល់កបមិតេមតថាភាព	B1		មានលក្ខណេម្ត្ដិទទួលបាន
ការ្រណ្ដ៊ ះ្រណា្ដ លភាសាពាក់ព័ន្ធជាមួយការង្រ។	

ជនចំណាកស្រុកសតរូវការទទួលយកការអប់រនំផក្ហរិញញាវត្នុ

ចំសណះែឹងច្នាកេរិញញាវតថា៊	 មានកបមិតទា្រសៅកនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេ្រញ្ចូ លពលករតាមច្រ្រប្រដពណតី ជា
សបចតីន	និងកនា៊ងេេ្រមន៍ជនចំណាកបេរុកមានជំនាញទា្រចែលសធ្តីឱ្យជនចំណាកបេរុក	និងជនសភៀេខ្ួនមាន

 
ឱកាេបតរូវបានស្រសបាក្រន្ំ	ឬសកងប្រវញ្័ន៍	ច្នាកេរិញញាវតថា៊។	សដាយច�ក	ប្រព័ន្ធេរិញញាវតថា៊	និងេ៊ខ៊មាលភាពកនា៊ង

 ប្រសទេម្ាេ់្្ះ	ក៏ែចូចជា្រណា្ដ ញ្រញជាចូ ន	សាច់បបាក់សៅសពលែំ្រចូង	អាចមានលក្ខណៈបេពិចបេពិល។	
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ការ្្ដួចស្្ដតីម្ំរនតិថានា កស់ាកល		ែចូចជា្រណា្ដ ញអន្ដរជាតិ		OECD 	េ្ដតីពតីការអ្ររ់ចំ្នាកេរិញញាវតថា៊	ដាក្់រញ្ចូល
 

ការសផ្្ដ តការយកចិត្ដទ៊កដាក់សលតីជនចំណាកបេរុក	 ជាច្នាកមួយដនរស្រៀ្រវារៈទចូល	ំទចូោយ	 សែតីម្តីសលតីកកម្ពេ ់
្ររោិ្រននា	ច ន្ាកេរិញញាវតថា៊។		 កម្មវធិតីអ្រ់រេំរិញញាវតថា៊េបមា្រ់ជនចំណាកបេរុក	ជាសរឿយៗ	 ចតងមាន្រនសេរំវាងភា្រតី

 ពាក់ព័ន្ធអន្ដរជាតិ	រដាឋា ភិបាល	អង្គការមិនចមនរដាឋា ភិបាល	និងវេិ័យឯកជន។

ប្រសទេឥណ្ឌចូ សណេ៊តី	បានអន៊ញ្ញា តឱ្យមានយ៊ទ្ធសាសេ្ដចសំណះែឹងេរិញ្ញា វតថា៊ថានា កជ់ាតកិនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៣។	
 យ៊ទ្ធសាសេ្ដសនះ	 ច ្្អកសលតីភេ្ដ៊តាង្រសង្តីតស�តីងសដាយកម្មវធិតីរមួោនា មួយជាមួយធនាោរពិភពសោក	 សដាយការ
 

្រណ្ដ៊ ះ្រណា្ដ លសផ្្ដ តសោលសៅសលតីចំណ៊ចសពលសវោចែលជនចំណាកបេរុកជាេកា្ដ ន៊ពល	 បតរូវជួ្រប្រទះការ 
េសបមចចិត្ដច្នាកេរិញញាវតថា៊ធំៗ ។	មចូលនិធ	ិMorocco	េបមា្រក់ារអ្ររ់ចំ្នាកេរិញញាវតថា៊	បានចា្់រជាដែ្រចូជាមយួអង្គការ 
អន្ដរជាតិខាងពលកម្ម	 សែតីម្តី្រសង្តីតកម្មវធិតីអ្រ់រចំ្នាកេរិញញាវតថា៊េបមា្រ់ជន	ចំណាកបេរុកសៅ	Morocco	។	កនា៊ង 
ប្រសទេរចូមា៉ា នតី	អង្គការសទេន្ប្រសវេន៍អន្ដរជាតិ	បានដាក់េសមា្ព ធការ្្ដួចស្្ដតីម្រំនិតរមួោនា មួយជាមួយមចូលនិធិ	
Master Card	សែតីម្តីោបំទការដាក្់រញ្ចូ លជនចំណាកបេរុក	និងជនសភៀេខ្ួន	ចាត់អាទិភាពបករុមង្យរងសបោះ	
រមួទាងំក៊មារ	សេ្ដតី	និងជនមានតបមរូវពិសេេ។	

េចូម្តីចតអនាកចែលមានចសំណះែឹងល្អច្ នាកេរិញញាវតថាស៊េតីយក្ដតី		កជ៏នចណំាកបេរុកទាងំសនាះប្រចេលជាមនិទាន់
 

យល់ចបាេ់អំពតីេព្េរិញញាវតថា៊	 និងលក្ខណេម្ត្ដិដន្លិត្លេរិញញាវតថា៊សៅស�តីយ។	 ពួកស្រអាចខ្ះទំន៊កចិត្ដ
 ចំសពាះសាថា ្រ័នេញិញាវតថា៊ទាងំសៅកនា៊ងបេរុក	និងសៅប្រសទេម្ាេ់្្ះ។	ជនចំណាកបេរុកោ្ម នឯកសារបតឹមបតរូវ	និង
 ជនសភៀេខ្ួនចែលសទតី្រមកែល់ថ្មតី	ជាសរឿយៗចតងភ័យខ្ាចថា	ព័ត៌មានចែលបតរូវបានសេនាតីេ៊ំសែតីម្តីមានលទ្ធភាព 

ចចូលសៅរកសេវាេរិញញាវតថា៊	នឹងបតរូវបានសប្រតីបបាេ់សែតីម្តីកំណត់អត្ដេញ្ញា ណ	និងមានេកា្ដ ន៊ពល្រញជាចូ ន	ពួកស្រ
 បតល្់រសៅបេរុកកសំណតី តវញិ។		ឧេសាេកម្មេរិញញាវតថា៊ខះ្ខាត	្ លិត្លចែលមានលក្ខណៈពាក់ពន័្ធ		នងិយកចិត្ដ
 

ទ៊កដាក់ចសំពាះច្នាកវ្រ្ធមេ៌បមា្់រជនចណំាកបេរុក	នងិេបមា្រប់្ររួសាររ្រេពួ់កស្រចែលសៅឯបេរុកកំសណតី ត។		

ភេ្ដ៊តាងេ្ដតីពតី្ល្រ៉ាះពាល់ដនការអ្រ់រចំ្នាកេិញ្ញា វតថា៊ សលតីេ៊ខ៊មាលភាពសេែឋាកិច្រ្រេ់ជនចំណាក
 បេរុក	្ឺរមានរមួទាងំល្្អ ង		នងិមិនល្្អ ង។	ការេកិសាមយួសៅសលតីជនចណំាកបេរុកឥណា្ឌ កនា៊ងប្រសទេកាតា	រក
 

ស�តីញថាការអ្់ររចំ្នាកេរិញញាវតថា៊	មាន្ល្រ៉ាះពាល់	 ស្រតីសទាះ្រតីជាតចិតចួក្ដតីសៅសលតីការេសបមចចតិ្ដច្នាកេរិញញាវតថា៊។	

 ការេិកសាសៅប្រសទេអចូសសា្ដ លតី		និងនចូចវលសេ�ង់		រកស�តីញថា	កម្មវធិតីចំសណះែឹងេញិ្ញា វតថា៊ពំ៊ជះឥទ្ធិពល្រួរជាទតី
 កត់	េមា្គ ល់សលតីការសប្រតីបបាេ់ប្រព័ន្ធធនាោរ្្ចូវការស�តីយ។	
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ការផ្លា ្ទ់ីលធំៅធោយបង្ំ

		 ចនំនួប្រជាជនចែលរផ្្េទ់តីលំសៅសដាយ្រង្ខ	ំ្រ	ឺេថាតិកនា៊ងកបមិតខ្ពេ់្រំ្ ៊ត	ចា្រត់ាងំពតីច៊ងេសង្្គ មសោក
 

សលតីកទតី២	មក។	ប្រជាជនចែលផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ		សបចតីនចតមកពតី្រណា្ដ ប្រសទេចែលបកតីបក្រំ្៊ត	និងមាន
 

សេវាតិចតួច្រំ្៊តកនា៊ងពិភពសោក		 សេតីយភាពង្យរងសបោះរ្រេ់ពួកស្រ	 បតរូវបានសធ្តីឱ្យកាន់ចតអាបកក់ស�តីង	
សៅសពលចែលការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ	ែកេចូតការអ្រ់រពំតីពួកស្រ។	

 មានជនសភៀេខ្ួន	១៩,៩ោននាក	់េថាតិសបកាមការការពារ 
រ្រេ់ការោិល័យឧត្ដមេនាងការអង្គការេេប្រជាជាតិទទួល 
្រន្៊កជនសភៀេខ្ួន	(UNHCR)	សដាយកនា៊ងសនាះ	៥២%		្រឺមាន 
អាយ៊សបកាម	១៨ឆ្នា ។ំ	មានជនសភៀេខ្ួន	បា៉ា ស�េ្តីន	(Palestine)	 
ចនំនួ	៥,៤	ោននាក	់េថាតិសបកាមការការពាររ្រេទ់តីភានា កង់្រេសសង្្គ ះ	 
និងការង្ររ្រេ់អង្គការេេប្រជាជាតិេបមា្រ់ជនសភៀេខ្ួន 
បា៉ា ស�េ្តីន	សៅតំ្រន់អាយ្រចូព៌ា	(UNRWA)។	ប្រមាណ	៣៩%	ដន 
ជនសភៀេខ្ួនរេស់ៅកនា៊ងជំរ៊ចំែលេថាតិសបកាមការប្រ្រប់្រង	ជរំ៊តំាងំសៅសដាយខ្ួនឯង	ឬជំរ៊ឆំង្កាត	់ឬមជ្ឈមណ្ឌ ល 
ប្រមចូល្្ដ៊ ំកនា៊ងអន៊តំ្រន់សាហារា៉ា ដនទ្តី្រអាសេ្កិ	។	ចំចណកភា្រសបចតីនដនអនាកចែលសៅេល់	 រេ់សៅកនា៊ងលំសៅជា

 ្៊រ្រ្គលសៅកនា៊ងត្ំរន់ទតីប្រជំ៊ជន។	្រចនថាមសលតីសនះ	ជសម្ាះបាន្រនសេល់ទ៊កប្រជាជនចែលបតរូវ	ផ្្េទ់តីលំសៅសដាយ្រង្ខំ 
សៅកនា៊ងប្រសទេ	 (IDPs)	ចំនួន	 ៤០ោននាក់	 សដាយចំនួនភា្រសបចតីនរេ់សៅកនា៊ងសាធារណរែឋាេ៊តីរ តីអារា៉ា ្រ់ 
ចំចណកប្រជាជនចំនួន	១៩	ោននាក់	សទៀតបតរូវបានផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំសដាយសារសបោះធម្មជាតិ	សដាយ 
កនា៊ងសនាះប្រសទេចិន	មានចំនួនប្រជាជនប្រសភទសនះ	សបចតីនជាងស្រ្រំ្៊ត។	

ការអបរ់ ំ្ សមាបស់បជាជនផ្លា ្ទ់លីធំៅធោយបង្ែំបំងូមាន 

លទ្ធភាពទទលួបាន នងិ្រនុ�ភាព្្តិធៅពធីសកាយអក្ែនទ

ការកំណត់សាថា នភាពការអ្រ់ររំ្រេ់ប្រជាជនផ្្េ់ទតីលសំៅសដាយ្រង្ខំ	 ្រឺជា្រញ្ហា ប្រឈម	្រ៉ា៊ចន្ដអង្គការ 
UNHCR	បា៉ា ន់ប្រមាណេមាមាបតការច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀនរ្រេ់ជនសភៀេខ្ួនកនា៊ងកបមិត	៦១%	សៅថានា ក់្រឋម 
េិកសា	និង	២៣%	សៅថានា ក់មធ្យមេិកសា។	សៅកនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេមានចំណចូ លទា្រ	េមាមាបតសនះ	្រឺទា្រជាង	
៥០%	កនា៊ងថានា ក់្រឋមេិកសា	និង១១%	សៅថានា ក់មធ្យមេិកសា	(ររូបភាពេី៣)	។	ជាទចូសៅជនសភៀេខ្ួនប្រមាណ	
៤	ោននាក់	ចែលមានអាយ៊	៥	ែល	់១៧ឆ្នា 	ំ្រឺេថាតិសៅសបរៅសាោសរៀនកនា៊ងឆ្នា 	ំ	២០១៧។	

ភាព្ាយរ្ងបគោះននបបជាជនខា្ត់ខ្ាយពីផ្ះ

សមម្្ងដោយប្ខេំ គឺបតរូវបានងធវើឱ្យកាន់មត 

អាបកក់ង�ើ្មថមងេៀត ងពលការអប់រំរបស ់

ពួកងគបតរូវបានដកហរូត
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េមាមាបតការច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀនរ្រេ់ 
ជនសភៀេខ្ួន	 អាចមានភាពខ៊េច្រ្កោនា ្រួរជា 
ទតីកតេ់មា្គ ល់សៅកនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេនានា។	កនា៊ង 
ឆ្នា 	ំ២០១៦	េមាមាបតច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀនែ៊ល 
សៅថានា ក់មធ្យមេិកសាេបមា្រ់ជនសភៀេខ្ួន 
េបមា្រប់្រសទេសអត្យចូពតី	ចចកសៅតាមបេរុកេថាតិ 
កនា៊ងលំដា្រ់ចា្រ់ពតី		១%	សៅកនា៊ងបេរុក		Samara  
ែល	់៤៧%	កនា៊ងបេរុក	Jijiga	។		 សៅប្រសទេ 
បា៉ា ្រតីសាថា ន	 អបតាច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀនេ៊ទ្ធសាធ 
ថានា ក់្រឋមេិកសាកនា៊ងឆ្នា 	ំ ២០១១	 រ្រេ់ជន 
សភៀេខ្ួន	Afghan	(២៩%)		្រឺតិចជាងពាក ់
កណា្ដ លដនកបមិតថានា ក់ជាតិ	(៧១%)	ចំចណក 
អបតាការច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀនរ្រេ់សក្មងបេតីជន 
សភៀេខ្ួនជនជាតិ	 Afghan	 (១៨%)	 មិន
បានសេ្មតីពាក់កណា្ដ ល្ងដនអបតារ្រេ់សក្មង 
ប្ររុេ	(៣៤%)		្រ៉ា៊ចន្ដក៏តិចជាងពាក់កណា្ដ ល 
ដនអបតាការចចូលសរៀនថានា ក្់រឋមេិកសារ្រេស់ក្មង 
បេតីជនជាតិ	  Afghan	។	ជនសភៀេខ្ួន	ជាសរឿយៗ 
បានមកែលក់នាង៊ត្ំរនម់ានសេវាមនិប្រ្រប់ោនក់នាង៊

 
ប្រសទេម្ាេ់្្ះ។	ជនសភៀេខ្ួនមកពតីប្រសទេ 
េ៊ចូែងខ់ាងត ច្ូង	ចែលចចូលមករេស់ៅកនា៊ងប្រសទេ 
អ៊ចូេ្គង់ដា	 	 តាងំលំសៅកនា៊ងអន៊តំ្រន់បកតីបកសៅ 
ត្ំរនទ់សនន្តីល	ខាងលិច		សដាយសៅកនាង៊សនាះ	អបតា 
ការចចូលសរៀនថានា ក់មធ្យមេិកសាេ៊ទ្ធសាធ	្រឺតិច 

ជាងពាក់កណា្ដ លដនអបតាថានា ក់ជាតិឆ្នា 	ំ២០១៦។

មិនេចូវមានព័ត៌មានសបចតីនសទេ្ដតីពតី្៊រណភាពដនការអ្រ់ររំ្រេ់ជនសភៀេខ្ួន	 ្រ៉ា៊ចន្ដសោងតាមទិននាន័យ
 

ចែលមានរចូ្រភាពដន្៊រណភាពការអ្រ់រហំាក់	ែចូចជាសៅ្ម បេអា្រ់ោ៉ា ងខ្ាងំ។	សៅកនា៊ងជំរ៊ជំនសភៀេខ្ួន	Dadaab  
កនា៊ងប្រសទេសកនោ៉ា 	៨%	 		ដនប្ររូ្រសបងៀនថានា ក់្រឋមេិកសា	្រឺជាប្ររូ្រសបងៀនមានវញិ្ញា ្រន្របត្រញ្ជា ក់	ថានា ក់ជាតិ	
សេតីយប្ររូ	៦នាក់	កនា៊ងចំសណាមប្ររូជនសភៀេខ្ួន	១០នាក់	្ឺរពំ៊មានការ្រណ្ដ៊ ះ្រណា្ដ លស�តីយ។

របូភាពទើ ៣៖ 
មាន មតមនរុសសេ វ័យ ជំេ្់ ជាជន ងភៀស ខ្លលួន  ១១% ប៉រុងណណោះ 
 ក្ន្ុ  បណ្ា បបងេស មាន ចំណរូល េាប មដល បាន ចរុះងឈ្ោះ 
 ចរូលងរៀន ក្នុ្ ថ្ាក ់មធ្យមសិកសេា 
ភា្រ	រយ	ដនជន	សភៀេ	ខ្ួន	អាយ៊	៥	ែល	់១៧	ឆ្នា 	ំ	ចែល	
បាន	ច៊ះស ្្ម ះ	ចចូលសរៀន	ចចក	សៅ	តាម	កបមិត	ការ	អ្រ់រ	ំឆ្នា 	ំ
២០១៧
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GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig4_2

	ប្រភព៖	UNHCR	(2018).
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ការពិនិត្យតាមោនសចកអប់ររំប្ស់បជាជននែលផ្លា ្ទ់ីលធំៅធោយបង្ំ្រឺ មានការ 
លបំាក

កនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេជាសបចតីនចែលរង្ល្រ៉ាះពាល់សដាយជសម្ាះ	ការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំកនា៊ងប្រសទេ 
្រង្ឱ្យមានភាពតឹងចតងចំសពាះប្រព័ន្ធអ្់ររចំែលជួ្រការលំបាកបសា្់រសៅសេតីយ។	 សៅភា្រឦសានប្រសទេ 
នតីសេសេរ តីោ៉ា 		ការវាយតដម្សេចក្ដតី	បតរូវ	ការការអ្ររ់សំលតីក	ច៊ងសបកាយ្រំ្ ៊តបានរកស�តីញថា	កនា៊ងចសំណាមសាោសរៀន

 
ចនំនួ		២៦០	កចនង្			២៨%		បានរងការខចូចខាតសដាយសារបោ្់រកាសំភ្តីងបោ្រច់្រក	ឬកសមច្បោ្់រ,	២០%	បតរូវបាន 
ស្រែ៊តឱ្យសឆះសដាយសចតនា,	៣២%		បតរូវបានស្រលួចយកបទព្យេម្ត្ដិ	និង	២៩%	សៅសកៀកជាមួយបករុមប្រដា្រ ់
អាវ៊ធ	ឬសោធា។	

អង្គការ	 UNHCR	 បានរាយការណ៍ថាប្រជាជន	 ១,៨	ោននាក់	 បតរូវផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំសៅ 
ប្រសទេ	អ៊៊យចបកន	្ិរតបតឹម	ចខ	មករា	ឆ្នា 	ំ	២០១៨។	សៅតំ្រន់	Dnipro, Kharkiv, Kiev និង Zaporizhzhia  
ចែលជាកចន្ងមាន		IDPs	សបចតីនជាង	ស្រ	្រំ្៊ត	សាថា ្រ័ន	អ្រ់រជំួ្រប្រទះកង្ះខាតទតីកដន្ងសាោសរៀន		និងធនធាន។	
ជាកិច្សឆ្តីយត្រ	រដាឋា ភិបាលបាន្រសង្តីតសាោសរៀន្រចនថាម	ផ្្េ់ទតីសាកលវទិយាល័យរែឋាសចញពតីតំ្រន់មានជសម្ាះ	 
សធ្តីឱ្យនតីតិវធិតីទទួលចចូលសរៀនមានភាពសាមញញា	សចញដថ្ច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀន	និង្្ដល់ការសលតីកទឹកចិត្ដ	រមួទាងំកម្តី

 សេៀវសៅព៊ម្ពចែលេបមា្រ់		IDP។

		 សបោះធម្មជាតិក៏រខំានែល់ការអ្រ់រចំែរ	ជាពិសេេសៅកនា៊ងតំ្រន់អាេ៊តី		 និងបា៉ា េ៊តីេ្ចិ។	 ព្៊យះទតីេ្៊ងជា

 មធ្យមចំនួន	 	២០	 សលតីកកនា៊ងមួយឆ្នា 	ំ សៅកនា៊ងប្រសទេេ្តីលតីពតីន	 បពមទាងំហានិភ័យខ្ពេ់ចំសពាះ្រន្៊ះភនាំសភ្តីង	ការ
 រញជាួ យែតី	 និងការបាក់ធ្ាកែ់តី។	 ប្រសទេសនះបានចាត់វធិានការកាត់្រនថាយហានិភ័យសបោះមេន្ដរាយ	 សេតីយ 

សាោសរៀនធន់ជាមួយព្៊យះទតីេ្៊ង	ចែលមាន្រំពាក់សដាយធនធាន្រសបងៀន	បាននាឱំ្យមានការសកតីនស�តីងដនការ
អ្រ់រចំំនួន	០,៣	ឆ្នា ។ំ	

មានភាពោបំាច់ក្នុងការោក់បញូ្លជនធភៀ្ខលាួនធៅក្នុង
 សបព័ន្ធអប់រថ្ំាក់ជាតិ

សដាយជួ្រជាមួយវ្ិរត្ដិ	ការសឆ្តីយត្រច្រ្រឆ្៊ះ្រញ្្ងំរ្រេ់រដាឋា ភិបាលសបចតីន	្ឺរ្្ដល់ការអ្រ់រជំចូនែល់ជន
សភៀេខ្ួនសៅកនា៊ងប្រព័ន្ធសែតីរទន្ឹមោនា ។	្រ៉ា៊ចន្ដមតិជាឯកច្ន្បានសលតីកស�តីងថា	ការសធ្តីច្រ្រសនះ	ពំ៊ចមនជាែំសណាះ
បសាយប្រក្រសដាយនិរន្ដរភាពសនាះសទ។	 ការខ្ាត់ខ្ាយពតី្្ះេចម្ង	 ជាសរឿយៗចតងមានភាពអចូេ្រន្ាយ។	
ប្រព័ន្ធសែតីរទនឹ្មោនា តាមធម្មតា	 ចតងខ្ះប្ររូចែលមាន្៊រណវ៊ឌ្ឍ។ិ	 ការប្រ�ងពំ៊អាចមានវញិ្ញា ្រន្របត្រញ្ជា ក ់
បាន។	ប្រភពការ្្ដលម់ចូលនិធិ	ប្រឈមហានិភយ័ចែលអាចបតរូវបានកាតស់ចញសបកាយពតីមានការជចូនែំណឹងរយៈ 
សពលខ្តី។
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យ៊ទ្ធសាសេ្ដអ្រ់រសំាកលរ្រេ់អង្គការ	UNHCR	ឆ្នា 	ំ	២០១២-២០១៦	បានជំរ៊ញ្រណា្ដ ប្រសទេនានា 

ជាសលតីកែំ្រចូង	 ្ល្់លទ្ធភាពជចូនែល់ក៊មារជនសភៀេខ្ួននចូវឱកាេការេិកសាសរៀនេចូបតចែលមានការទទួល 
សា្គ ល់្៊រណភាព	និងមានវញិ្ញា ្រន្របត្រញ្ជា ក់បតឹមបតរូវ	សែតីម្តីអន៊ញ្ញា តឱ្យពួកស្រអាច	្រន្ដការអ្រ់របំាន។		សោល 
្រណំងរ្រេយ៊់ទ្ធសាសេ្ដសនះ្ឺរ	 សែតីម្តី	 អាចដាក្់រញ្ចូលជនសភៀេខ្ួនោ៉ា ងសពញសលញសៅកនា៊ងប្រពន័្ធអ្់ររជំាតិ	

 សែតីម្តីឱ្យពួកស្រអាចេិកសាកនា៊ងថានា ក់សរៀនចតមួយជាមួយក៊មារកនា៊ងប្រសទេម្ាេ់្្ះ	្រន្ា្រ់ពតីមានថានា ក់្រំ្រ៉ាន្រចនថាម
 

រយៈសពលខ្តីតាមការចាបំាច់	 សែតីម្តីពួកស្រអាចសបតៀមខ្ួនចចូលសាោសរៀនសៅកនា៊ងកបមិតអាយ៊េមបេ្រសៅតាម
 

កបមិតថានា ក់សរៀន។	្រ៉ា៊ចន្ដកបមិតដន្ររោិ្រ័ននា	ជនសភៀេខ្ួនមានភាពច្រ្កៗោនា សៅតាម្ររ្ិរទដនការផ្្េ់ទតីលំសៅ
សដាយ្រង្ខំច្រ្រសនះ។	ភចូមិសាសេ្ដ	ប្រវត្ដិសាសេ្ដ	ធនធានចែលមាន	និងេមតថាភាពប្រព័ន្ធ	្រឺេ៊ទ្ធចតជះឥទ្ធពិលសលតី 

លក្ខណៈចប្រប្ររួលឥតឈ្រ់ឈររ្រេ់្ររោិ្រ័ននា។

កនា៊ងករណតី មួយចំនួន	 ការផ្្េ់ទតី្នសៅរក្ររោិ្រ័ននា	
្រឺមានលក្ខណៈេនសេមឹៗ។	ប្រសទេតួក្រតី	ចែលជាម្ាេ់្្ះទទួល 
ជនសភៀេខ្ួនចំនួន	 ៣,៥	 ោននាក់	 បាន្្ដល់ការទទួលសា្គ ល ់
្៊រណភាពសលតីកែំ្រចូងែល់សាោសរៀនមិនចមនជារ្រេ់រែឋា	 ជា 
មជ្ឍមណ្ឌ លអ្រ់រ្ំរសណា្ដ ះអាេននា	្រន្ា្រ់មក	ចាត់ចំណាត់ប្រសភទ 
សាោទាងំសនាះ	ជាសាោសរៀនកនា៊ងែំណាកក់ាលអន្ដរកាល	សេតីយ 

សៅបតឹមឆ្នា 	ំ២០២០		នងឹដាក្់រញ្ចូលក៊មារេ៊តីរ តីទាងំអេ់សៅកនា៊ងសាោសរៀនសាធារណៈ។	កនា៊ងករណតី ែដទសទៀត		ការ
 ស្រ្ដជាញា ចិត្ដរ្រេ់រដាឋា ភិបាលមានលក្ខណៈមិនជា្រ់ោ្រ់។	 សៅកនា៊ងសាធារណៈរែឋាអ៊តីស្ាមអ៊តីរ ៉ាង	 សោលនសោបាយ
 

កនា៊ងការដាក់្រញ្ចូ លជនសភៀេខ្ួន	Afghan បានជួ្រជាមយួការ្នថយសបកាយម្ដងម្ាលកនា៊ងអំ�៊ង	៤	ទេវតសេ 
កន្ងសៅ។	

កនា៊ងករណតី ជាសបចតីន	ស្រពំ៊អាចេសបមចបាន្ររោិ្រននា	សពញសលញស�តីយ	ថ្តីស្រតីមានការស្រ្ដជាញា ចិត្ដកនា៊ងការ
 សាថា ្រនា្ររោិ្រននា	សពញសលញក្ដតី។	 ជនសភៀេខ្ួនអាចសប្រតីបបាេ់តាមវធិតីេិកសា	ការវាយតដម្	 និងភាសាដនការ
 ្រសបងៀនរមួជាមួយប្រសទេម្ាេ់្្ះ	 ្រ៉ា៊ចន្ដមានចតមួយច្នាក្រ៉ា៊សណា្ណ ះចែលបតរូវបានដាក់្រញ្ចូ ល	 អាបេ័យសដាយ 

ការចញកពតីោនា ច្នាកភចូមិសាសេ្ដ	 ែចូចជាកនា៊ងជំរ៊សំៅប្រសទេសកនោ៉ា 	 ឬកង្ះខាតេមតថាភាព	 ែចូចជាសៅកនា៊ង 
សាោសរៀនពតីរសវនកនា៊ងប្រសទេលតី្រង់	និង	េសេក៊ដានតី	។		េចូម្តីចតសៅកនា៊ងប្រសទេមានធនធានសបចតីន	ែចូចជាសៅ	
ប្រសទេបកិកជាសែតីម	ក៏ជួ្រប្រទះ្រញ្ហា ប្រឈមកនា៊ងការ្្ដល់ការអ្រ់រែំល់ជនសភៀេខ្ួនតាមរយៈប្រព័ន្ធថានា ក់ជាតិ 
្ងចែរ។

កនា៊ង	្ររ្ិរទ	ជា	សបចតីន	ការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់	ជនសភៀេ	ខ្ួន	្ឺរ	សៅ	ចត	បតរូវបាន	្ ្ដល់	ឱ្យ	ដាច់		សដាយ	ច�ក	។	ប្រព័ន្ធ	ការ	
 

អ្់ររ	ំបា៉ា ស�េ្តីន		្ឺរជា	ករណតី 	ពសិេេ	ខ៊េ	ច្រក្	ពតី	ស្រ។	ជន	សភៀេ	ខ្ួន	្៊រចូរន៊ឌតីសៅកនា៊ងសាធារណៈរែឋា	េេភាព	តង់សានតី	
 និងជនសភៀេ	ខ្ួន	កាចរ ៉ានមកពតី	ប្រសទេ	មតីោ៉ា ន់មា៉ា 	សៅកនា៊ងប្រសទេ	ដថ		ចចូលសរៀន	សៅកនា៊ងសាោ	សៅ	តាម	េេ្រមន៍	

សបរៅ	ប្រព័ន្ធ	ដាច់	សដាយ	ច�ក	ឬ	សៅសាោ	ឯកជន	។	

កបមិតននការដាក់បញ្នូលជនងភៀសខ្លលួនមាន 

លកខេណៈខរុសៗគា្ក្ន្ុ បរិបេននការផ្លាស់េ ី

លំងនៅមដលបតរូវបានរ្ផលប៉ះពាលង់ដោយ 

ភរូមិសាបស្រ បបវត្រិសាបស្រ លេ្ធភាពងបបើបបាស ់

ធនធាន និ្ សមត្ថភាពបបព័ន្ធ
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មាន ឧប្្រ្គ ជា ធសចើន ចំធោះ បរោិប័ន្ នែល ោ ំបាច ់សតរូវ ជម្ះ 

	 ការ	លំបាក	នានា	ទាក់	ទងជាមយួ	ការរមួ	្រញ្ចូ ល	ជន	សភៀេ	ខ្ួន	សៅកនា៊ងប្រពន័្ធ	ការ	អ្់ររ	ំថានា ក	់ជាត	ិ្រជឺា	្រញ្ហា 	
 ែ៏បេរួច	បសាវ	មួយ	សៅកនា៊ង្ររ្ិរទ	ចែល	េមតថាភាព	សខសាយ		សេតីយ	តបមរូវការ	ឱ្យ	មាន	ការេបម	្រ	េបមរួល		និងការ	សធ្តី	

ច្នការ	ខ្ពេ់	។	ច្នការ	ចា	ំបាច់	បតរូវ	ទទួល	សា្គ ល់	្រញ្ហា 	នានា		រា្រ់	ចា្រ់	តាងំ	ពតី	កង្ះ	ឯកសារ	រេចូត	ែល់	េមតថាភាព	
ច្នាក	ភាសា	មាន	កបមិត	កំណត់		និងរា្រ់	ចា្រ់	តាងំ	ពតី	ការរខំាន	ែល់	្រន្ង	វថិតី	ការ	អ្រ់	រ	ំរេចូត	ែល	់ភាព	បកតីបក។	

		 វទិយាសាថា ន	អន្រជាតិ	េបមា្រ់	ការសធ្តី	ច្នការការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់	
អង្គការ	យចូសណេ្ចូ		 បាន្រសង្តីតសោលការណ៍ចណនា	ំេ្ដតីពតីច្នការ	
អ្រ់រ	ំ	អន្រកាលចែល	សផ្្ដ ត	ការ	យក	ចិត្	ទ៊ក	ដាក់សលតី	សេចក្ដតីបតរូវ	ការ	
ចំសពាះម៊ខ		និងការ	ដាក់	្រញ្ចូ ល	ជនសភៀេ	ខ្ួន		និង		IDPs។	ប្រសទេ	
ឆ្ែ	្រឺជា	ប្រសទេ	ែំ្រចូង		ចែល	បាន	អភិវឌ្ឍ	ឱ្យ	មាន	ច្នការ	ប្រសភទ	
សនះ		កនា៊ងឆ្នា 	ំ	២០១៣	។	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៨	រដាឋា ភិបាល	បាន	្រចង្រ	សាោ

 
	ចំនួន	១០៨	កចន្ង	កនា៊ង	ជំរ៊	ំចំនួន	១៩		និងទតី	តាងំ	ជន	សភៀេ	ខ្ួន	ឱ្យ	

សៅជា	សាោសរៀនសាធារណៈ	ជា	ប្របកតតី។	

	 ជាសរឿយៗ	ជនសភៀេ	ខ្ួន	ចតង	ខ្ះ	ឯកសារ	ចែល	សធ្តី	ឱ្យ	មាន	ការ	លំបាក	កនា៊ងការ	ចចូល	សៅ	រក	ប្រព័ន្ធ	អ្រ់រ ំ 
ជាតិ	។	កនា៊ងប្រសទេ	េ៊សេកដានតី	(Jordan)	ជន	សភៀេ	ខ្ួន	បតរូវការ	“កាតសេវា”	សែតីម្តី	អាច	សៅសាោសរៀន	សេតីយ	
បតរូវ	ទទួល	បាន	លិខិត	្រញ្ជា ក់	េំ្៊របត	កំសណតី ត	ចែលជា	ការតបមរូវ	។	សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី		សៅ	ច៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៦	ប្រសទេ	
េ៊សេកដានតីបាន	ចា្់រ	ស ្្ដតីម	អន៊ញ្ញា ត	ឱ្យ	សាោសរៀនសាធារណៈច៊ះស ្្ម ះ	ក៊មារ	សដាយ	ពំ៊	ចា	ំបាច់	តបមរូវ	ឱ្យ	មាន	កាត 
សេវា	។

	 កង្ះ	ចំសណះែឹង	អំពតី	ភាសា	កនា៊ង	មចូលដាឋា ន		្រឺជា	ឧ្រេ្រ្គមួយ	សទៀត	។	ជន	សភៀេ	ខ្ួន	្រ៊ចូរ៊នឌតីកនា៊ងប្រសទេ	
រវា៉ា ន់ដា	(Rwanda)	ចចូលមកកនា៊ង	វ្រ្គេិកសា	តបមង់	ទិេ	េព្បជរុងសបជាយ	មាន	រយៈ	សពល	រេចូត	ែល់	៦	ចខ		សេតីយ	
ចចូលសរៀន	កនា៊ងសាោរែឋា		សៅ	សពលចែល	ពួកស្រ	មាន	ចំសណះែឹង	ភាសា	អង់ស្រ្េ	កនា៊ង	កបមិតបតឹម	បតរូវ។		ថានា ក	់សបតៀម	
ែចូច	ចែល	មាន		្ ្ដល់ជចូន	កនា៊ងប្រសទេ	អាល្ឺម៉ាង់	អាច	ជួយ	សដាះ	បសាយ	្រញ្ហា 	សនះបាន	្រ៉ា៊ចន្	រយៈសពល	អចូេ	្រន្ាយ	
រ្រេ់	វ្រ្គ	សនះ	អាច	រ៊ញ	បចាន	ជន	សភៀេ	ខ្ួន	ឱ្យ	សចញ	សៅសបរៅ	ប្រព័ន្ធ	អ្រ់រ	ំ។	សេចក្ដតី	បតរូវ	ការ	ច្នាកភាសា	រ្រេ់ជន	
សភៀេ	ខ្ួន		ពាក់ព័ន្ធ	មិន	បតឹម	ចត	ការ	បបាបេ័យ	ទាក់	ទង	តាម	ពាក្យេម្ដតី	ចត	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	សទ		្រ៉ា៊ចន្	ក៏	ពាក់ព័ន្ធជាមួយ	ការ	
អន៊វត្	មិន	ចមន	ពាក្យេម្ដតី	ចែល	ពួកស្រ	អាច	សរៀន	េចូបត	បាន	ល៊ះ	បតាណា	ចត	ពួកស្រ		មាន	អន្រទំនាក់	ទំនងជាមួយ	
េេ្រមន៍	ម្ាេ់	្ ្ះ	។

	កម្ម	វធិតីជា	សបចតី	នប្រសភទ		ែចូចជា	កម្មវធិតី	តភាជា ្រ់		ការ	សរៀន	្រំ្រ៉ាន	ថានា ក់	្រចនថាម	និង	ថានា ក់	ពសន្ឿន			្រឺជា	ការ	ចា	ំបាច់		 
សែតីម្តីជួយ	ឱ្យ	ក៊មារចែល	បតរូវ	បានផ្្េ់ទតីលសំៅសដាយ្រង្ខំ	មាន	លទ្ធភាពចចូល	សៅកនា៊ងប្រព័ន្ធ	អ្រ់រ	ំ	ឬ	វលិ	បតល្រ់	
ចចូល	សៅកនា៊ងប្រព័ន្ធអ្រ់រ	ំវញិ	។	កម្ម	វធិតី	ការេិកសា	ពសន្ឿនរ្រេ់	បករុម	ប្រឹកសា	ជន	សភៀេ	ខ្ួន	ន័រចវេ	កនា៊ង	បករុង	 Dadaab	
្របងរួម	កម្ម	វធិតីេិកសា		រយៈ	សពល	៨	ឆ្នា រំ្រេ់		ប្រសទេ	សកនោ៉ា 	សៅជា	៤	ឆ្នា 	ំ	សដាយ	មាន	ចំណ៊ច	ចចូល		និង	ចំណ៊ច	សចញ	 

ក្វះឯកសារតាមការតបមរូវ ឧបសគ្គមផក្ 

ភាសា ការខកខានមិនបានេេួលការអប់រំ 

និ្ការចំណាយលាក់មរុខ មត្រា្រាំ្ដល ់

បរិយាបន្ងពញងលញ។ 
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ជា	សបចតីនកចនង្	។	ការ	សធ្តី	ច្រ្រសនះ		បាន	ជួយ	្រសង្តីន	លទ្ធភាព	ទទួល	បាន	ការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់	សក្មង	ប្ររុេ		ស្រតី	សទាះ	្រតីជា	បាន 
	ជួយ្រសង្តីន	លទ្ធភាព	តិច	េបមា្រ់	សក្មង	បេតីក្ដតី។	ជា	ការ	ល្អ		កម្ម	វធិតី	ប្រសភទ	សនះ		្រួរ	បតរូវបាន	្ ្ដល	់ឱ្យ	សដាយ	រដាឋា ភិបាល	
នឹង	បតរូវ	ដាក	់្រញ្ចូ ល	សៅ	តាម	ច្នការ	វេិ័យ	អ្រ់រ	ំ។	

េចូម្តី	ចត	កនា៊ង	ករណតី ចែល	ការ	អ្រ់រ	ំ	្រឺ	មិនបតរូវ	្រង់	ដថ្	សេវា	ក្ដតី		្រ៉ា៊ចន្	ការចំណាយ	ស្សេងៗ		ែចូចជា	ការ	ចំណាយ	
 

សលតីសេៀវសៅព៊ម្ព		និង	មសធយាបាយសធ្តីែំសណតី រ		អាច	មាន	តដម្	ខ្ពេ់។	្រសបមាងសាកល្ង	មួយ	សៅកនា៊ងប្រសទេ	លតី្រង់	 
(Lebanon)	ចែល	្ ្ដល់សាច់	បបាក់	សែតីម្តី	ប្រ្រែណ្ដ ្រ់	សលតី	ដថ្សធ្តី	ែំសណតី រ		និង	្រ៉ាះ្រ៉ាចូវ	េង	ែល់		បបាក់ចំណចូ ល	ចែល 
បតរូវបាត់្រង់		សពល	ក៊មារ	សៅសរៀន	សៅសាោ	ជំនួេ	ឱ្យសៅសធ្តី	ការ		បាន	្រសង្តីន	អបតា	វត្	មាន	សៅសាោសរៀនបាន		ចា្រ ់
ពតី	០,៥	ែល់	០,៧		ដថងៃ	កនា៊ងមួយ	េបា្ដ េ៍	ឬប្រមាណ	២០%	។		រដាឋា ភិបាល	តួក្រតី	បាន	ពបងតីកម្ម	វធិតី	ឧ្រតថាម្ភសាច់	បបាក់	

 
សដាយ	មាន	លក្ខខណ្ឌ 	សៅ	ែល់	ជន	សភៀេ	ខ្ួន	សេតីយ	បាន	ចចូលសៅ	ែល	់ក៊មារេ៊តីរ តី	ចំនួន	៣៦៨	០០០	នាក់		្ិរត	បតឹម

 
	ឆ្នា 	ំ២០១៨	។	

ស្ររូបធសងៀន  ្ឺរជា ្រនលាចឹះ្សមាប ់ការ ោក់ បញូ្ល ធោយ ធជា្រជ័យ 

	 កង្ះ	ប្ររូ	្រសបងៀន		ជា	ពិសេេ	កង្ះ	ប្ររូ	ចែល	មាន	្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិ្ឺរ	សកតីត	មាន	សៅ	ប្រ្រ់	្ររោិកាេ	ដនការ	ដនការ
 

ផ្្េទ់តីលំសៅសដាយ្រង្ខទំាងំអេ	់។		ការ	ច៊ះស ្្ម ះ	ចចូលសរៀនរ្រេ់	េិេសេជនជាតិ	េ៊តីរ តី	ទាងំ	អេ់		សៅកនា៊ងប្រសទេតកួ្រតី	នងិ
 តបមរូវ	ឱ្យ	មាន	ប្ររូ	្រចនថាម			៨០	០០០	នាក់	សទៀត	។		កនា៊ងប្រសទេ	អាល្មឺ៉ាង	់	ស្រ	បតរូវ	ការ	អនាក	អ្ររ់្ំរចនថាម	ចនំនួ		១៨	០០០		នាក់		 

និង	ប្ររូ	្រសបងៀន		២៤	០០០	នាក់	ចថម	សទៀត។		ប្រសទេអ៊ចូេ្គង់ដា				បតរូវ	ការ	ប្ររូ្រឋម	េិកសា	្រចនថាម	ចំនួន	៧		០០០	នាក់	 
េបមា្រ់	ការ	អ្រ់រ	ំែល់	ជន	សភៀេ	ខ្ួន	។	

ការ្ ្ដលប់បាកក់ដបមប្រក្រ	សដាយេមធម៌			នងិអាចពយាករណ៍	 
បាន		េបមា្រ់	ប្ររូ	្ឺរជា	មចូលដាឋា ន	ប្ឹរះ	ដន	ការ	្ ្គត់	្ ្គង់	ការ	សបជតីេ	សរ តីេ	
ឱ្យ	ចចូល	សធ្តី	ការង្រ		ការរកសាទ៊ក	និងការ	ជំរ៊ញ	ទឹក	ចិត្	ប្ររូ្រសបងៀន	ឱ្យ	
បាន	ប្រ្រ	់បោន	់។	សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី		រដាឋា ភបិាល			នងិដែ	្រចូ	មន៊េសេ	ធម ៌
នានា	ចែល	មាន	ថវកិា	េ្ដួច	សេ្ដតីង		នងិ	វែ្ដ	ការ	្ ្ដល់	មចូលនធិ	ិរយៈ	សពល 
ខ្តី	អាច	ជ្ួរ	្រញ្ហា 	កនា៊ងការ	សដាះ	បសាយ	សលតី	ការ	ចណំាយ	ច ន្ាក	ស្រៀវតសេ	។	 
ការសប្រតី	បបាេ់	ប្ររូ	េ្ម័ប្រ	ចិត្		ចែលជា	សរឿយៗ	្ឺរជាជន	សភៀេ	ខ្ួន		និង 
ការ	្រង់	បបាក់	ឧ្រតថាម្ភ	ឱ្យ	ពួកោត់		្ឺរបតរូវបាន	អន៊វត្ជាញឹកញ្រ់		្រ៉ា៊ចន្	្រម្ាត	ោនា 	ដន	បបាក់	ឈនាួល	រ្រេ់	ប្ររូ	្រសបងៀន		 
អាច	្រង្	ឱ្យ	មាន	ភាព	តាន	តឹង	។	កនា៊ង	ប្រសទេ	លតី្រង់	៥៥%	ដន	ប្ររូ	្រសបងៀន	និង្៊រ្រ្គលិកបានចចូលរមួ	សៅកនា៊ងការ	
អភិវឌ្ឍ	វជិាជា ជតីវៈអាជតីព	សៅកនា៊ង	រយៈ	សពលពតីរឆ្នា កំន្ងមក		ស្រតីសទាះ្រតីជាវត្មាន	ដនក៊មារជនសភៀេខ្ួន	បាន	្រ៉ាះពាល់		
ែល់	ការ	្រសបងៀន	ប្រចា	ំដថងៃ	រ្រេ់	ពួកស្រ	ក្ដតី	។	សោល	វធិតីចែល	បតរូវបាន	សប្រតី	បបាេ់		សែតីម្តី	ោ	ំបទ	ែល	់ប្ររូ	្រសបងៀន	សៅ	ជំរ៊ ំ 
Kakuma	ប្រសទេ	សកនោ៉ា មាន	ចា្រ	់តាងំ	ពតី	កម្ម	វធិតី	ឌតី្រ៉ា្ចូមា៉ា 	នងិ	វញិ្ញា ្រន្របត	្រសបងៀន្្ចូវការ្ ្ដលស់ដាយសាកលវទិយាល័យ

 ថានា ក់ជាតិ		 រេចូតែល់វ្រ្គេិកសាសបរៅប្រព័ន្ធ	ពំ៊មានការ្្ដល់វញិ្ញា ្រន្របត	្រញ្ជា ក់	េបមា្រ់	ប្ររូ	្រសបងៀន	ថានា ក់	្រឋម	
េិកសា	កនា៊ងសពល	មាន	វ្ិរត្ិ	អន៊វត្	ស�តីង	សដាយ	្រណា្ដ ញ	អន្រទតីភានា ក់	ង្រ	េបមា្រ់	ការ	អ្រ់រ	ំកនា៊ង	បោ	អាេននា	។	

បគរូបងប្ៀនងនៅក្ន្ុ បរិបេ  ននការការផ្លាសេ់ ី

លំងនៅងដោយប្ខេ ំេាមេារឱ្យមានការបណ្នុះ 

បណ្ាល ងដើម្ីេប់េល់ជាមួយថ្ាក់ងរៀនមដល 

មានសិសសេងលើសចំនួនមានអាយរុចបមរុះគ្ា និ្ 

និយាយភាសាងផសេ្គា្ ប៉រុមន្រជាងរឿយៗ ពួកងគ

េេួលបានការគាបំេមដ្ម្ាលប៉រុងណណោះ។
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	 	ប្ររូ	្រសបងៀនជន	សភៀេ	ខ្ួន		ជា	សរឿយៗ	ចតង	បតរូវបាន	ផ្តស់ចញ	ពតីកម្ម	វធិតី	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	ថានា កជ់ាត	ិ	សដាយសារ	
 

ចត	លិខិត	្រទដាឋា ន	្រតិយ៊ត្ិកនា៊ងវជិាជា ជតីវៈ	អាជតីព	េ្ដតីពតី	េិទ្ធិ	កនា៊ងការ	ទទួល	បាន	ការ	ង្រសធ្តី	។	ប្រសទេ	មួយ	ចំនួន	ោ	ំបទ	

 ប្ររូ	្រសបងៀនជា	ជន	សភៀេ	ខួ្ន	ឱ្យ	បត�្់រ	សៅសធ្តី	ការ	ង្រវញិ	។	ប្រសទេ	ឆ្ែបាន	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល		នងិ	្ ្ដល់	វញិ្ញា ្រន្របត	 
ែល់	ប្ររូ	្រសបងៀន	ជនជាតិ	េ៊ចូែង់	ឱ្យ	សធ្តី	ការ	សៅកនា៊ង	សាោសរៀន	រ្រេ់	ខ្ួន	។		សៅ	ប្រសទេ	អាល្ឺម៉ាង់	កម្ម	វធិតី	ប្ររូ	្រសបងៀន 
ជាជន	សភៀេ	ខួ្នរ្រេ់		សាកល	វទិយាលយ័	 Potsdam	មាន	្រណំង	ជរំញ៊េមតថាភាព	ឱ្យ	ប្ររូ	្រសបងៀន	ជាជន	សភៀេខ្ួន 
	េ៊តីរ តី		និង	ប្ររូ្រសបងៀន	ជាជន	សភៀេខ្ួន	ជាជនជាតិ	ែដទសទៀតឱ្យ	វលិ	បត�្រ់	មកកាន់	ថានា ក់	សរៀន	វញិ	។

	អបតា	រ តីក	សាយភាយ	ដន	្រញ្ហា 	វ្ិរត្ិ	ភាព	តានតឹង	សបកាយ	ការ	្រ៉ាះទង្គិច	ធងៃន់	ធងៃរ	កនា៊ង	ចំសណាម	េិេសេ	្ឺរ	មាន	
ចា្រ់ពតី	១០%	ែល់		២៥%	សៅកនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	ចែល	មាន	ចំណចូ ល	ខ្ពេ់		និង្ន	ែល	់កបមិត	ខ្ពេ់	រេចូត	ែល់	
៧៥%	កនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ ល	ទា្រ		និងមធ្យម	។	កនា៊ងករណតី 	មាន	ការ	ខ្ះ	ខាត	លទ្ធភាព	ទទួល	បាន	សេវា	
េ៊ខភាព	្ ្ចូវ	ចិត្	េបមា្រ់	ក៊មារ		សាោសរៀន	អាចជា	កចន្ងចតមួយ	្រត់	ចែល	អាច	មានជំនួយ	ប្រសភទ	សនះ	្ ្ដល់	ជចូន	
បាន	។		សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី	អន្រា្រមន៍	សៅ	តាមសាោសរៀន		ទាម	ទារ	ឱ្យ	មាន	ប្ររូ	សពទ្យ	ពយា	បាល		ចែល	ទទួល	បាន	ការ	
្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	ពិសេេ		សេតីយ	សៅ	េួេ	ពតីជំនាញ	រ្រេ់	ប្ររូ	្រសបងៀន	។	ជំនួេ	មក	វញិ	ប្ររូ	្រសបងៀន		អាច	្ ្ដល់	ការ	
ោ	ំបទ	ច្នាកចិត្	េង្គម	តាម	រយៈ	ការ្រសង្តីត	ឱ្យ	មាន	្ររោិកាេេ៊វតថាិភាព		និង	មាន	ការ	ោ	ំបទ	តាម	រយៈ	អន្រទំនាក់	
ទំនងជាមួយ	អនាក	េិកសា		និងេកម្មភាព	ចិត្	េង្គមចែល	មានរចនាេម្ព័ន្ធ	បតឹមបតរូវ	។		ពួកស្រ	បតរូវ	ការការ	អភិវឌ្ឍ	
វជិាជា ជតីវៈ	អាជតីព	េ្ដតីពតី	ការ	ប្រ្់រ	ប្រង	ថានា ក់	សរៀន		និង	យន្ការ	្រញជាចូ ន	។	
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ជន ធភៀ្ខលាួន សតរូវ ការធ្វាអប់រ ំកនុមារតូច 

អន្រា្រមន	៍េម	បេ្រ		រមួ	ទាងំ	ការ	អ្រ់រ	ំនិងការ	ចថទា	ំក៊មារតចូច	 (ECEC)	្ឺរ	មាន	ភាពចា	ំបាច់	ណាេ់	
េបមា្រ់	ក៊មារ	តចូច	ៗ 	សៅកនា៊ង្ររ្ិរទ	េងិសា		ចែល	សបចតីន	ចត	ខ្ះ	ខាត	្ររសិាថា ន	មាន	េថាិរភាព		មានការ	ចថទា	ំយក	ចិត្	

 ទ៊កដាក	់		នងិជួយជំរញ៊	។	្រ៉ាច៊ន្	កនា៊ង	្ររោិកាេ	ការផ្្េទ់តីលំសៅសដាយ្រង្ខជំា	សបចតីន			សេចក្ដតី	បតរូវ	ការ	ច្នាក	ការសរៀនេចូបត	 
តាងំ	ពតីក៊មារ		្ឺរ	ពំ៊	បតរូវបាន	សឆ្តីយត្រ	ស�តីយ។	

	 ការ	េិកសាមួយ	សៅសលតី	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ ល	មធ្យមកបមិត	ខ្ពេ់		និងប្រ	សទេ	មាន	ចំណចូ ល	ខ្ពេ់	
ចំនួន	៨	ប្រសទេ		បានសេនាតី	ឱ្យស�តីញ	ថា	ការ	សឆ្តីយត្រ	ចំសពាះសេចក្ដតី	បតរូវ	ការ	រ្រេ់ជន	សភៀេខ្ួន	និង	អនាក	ចេ្ង	
រក	េិទ្ធិបជកសកាន		សក្មងៗ		សៅ	មាន	ភាព	“ទន់	សខសាយ	ោ៉ា ង	ខ្ាងំ”	ជា	ការ	ឆ្៊ះ	្រញ្្ងំ	ឱ្យ	ស�តីញ	នចូវ	កង្ះ	អាទិភាព	
សៅកនា៊ងការ	សធ្តី	សោលនសោបាយ	ថានា ក់ជាតិ		និងការ	្រញ្ចូ ល	ការ	ទទួល	ខ៊េ	បតរូវ	េបមា្រ់	ការ	សធ្តី	ច្នការ	និងការ	
អន៊វត្	។	ការ	ពិនិត្យ	ស�តីងវញិ	សលតី	ច្នការ	មន៊េសេធម៌	និង	ច្នការ	សឆ្តីយត្រ	ជន	សភៀេ	ខ្ួនចំនួន			២៦	បាន	្រង្ហា ញ	

 	ថា	ជិត	ពាក់	កណា្ដ ល	ដន	ច្នការ	ទាងំអេ់	សនះ		ពំ៊	បាន	្រញ្ជា ក់	អំពតី	ការសរៀនេចូបត		ឬ	ការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់	ក៊មារ	អាយ៊	សបកាម	 
៥	ឆ្នា 	ំសទ		សេតីយតិចជាង	មួយ	ភា្រ	្រតី		បាន	្រញ្ជា ក់	សដាយ	ចំសពាះ	អំពតី	ការ	អ្រ់រ	ំម៊ន	្រឋមេិកសា		ឬ		ECEC។	

	 ជាសរឿយៗ		NGOs		ចតង	ជយួ	្ំរសពញ	ចសន្ាះ	ប្រសហាង	។		្រណៈកមា្ម ធកិារេសសង្្គ ះ	អន្រជាត	ិ	(International	 
Rescue	 Committee)	 បានអន៊វត្សាកល្ងនចូវកម្មវធិតីអ្រ់រ	ំ ប្ររូ្រសបងៀនថានា ក់មសត្យ្យេិកសា		 មានស ្្ម ះថា	 
ថានា ក់	សរៀន	ពយាបាល		(Healing	Classrooms)	េបមា្រ់	ក៊មារជនជាតិ	ក៊ង	សហា្គ សៅកនា៊ង	ជំរ៊	ំកនា៊ង	ប្រសទេ	្រ៊ចូរ៊នឌតីកនា៊ង	

 
សាធារណៈរែឋា	េេភាពតង់សានតី។		កម្មវធិតី	បតរូវបាន	ចកេបមរួល	េបមា្រ់	ក៊មារ	លតី្រង់	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៤	សដាយ្រិត 
មកែល់	សពល	្រច៊្្រ្ននា	កម្ម	វធិតី	សនះ		បាន	្រសបមតី	ឱ្យ	ក៊មារ	ថានា ក់	មសត្យ្យេិកសា	ចំនួន	៣២	០០០	នាក់		សេតីយ	បាន	

 
្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ លប្ររូ	្រសបងៀន	ចំនួន	១២៨	នាក់	។	្រន្ា្រ់	ពតី	ការ	អន៊វត្សាកល្ង	រយៈសពល	្រួន	ចខ		អនាក	ចចូលរមួ 
អាយ៊	៣	ឆ្នា 	ំបាន	្រង្ហា ញ	នចូវ	្ំរណិន	ការ	សធ្តី	ចលនា	្រំណិនចិត្	េង្គម		ម៊ខ	ង្រ	ច្នាក	ប្រតិ្រត្ិ		និង	អំណាន	និងជំនាញ

 
	សលខ	នព្ន្េបមា្រ់	ក៊មារ	តចូច	មាន	ភាព	ប្រសេតីរ	ស�តីង	។	

	 ប្រសទេ	មួយចំនួន	បាន	្រសង្តីត	ភាពជាដែ	្រចូជាមួយ	អនាក	សែតីរ	តួនាទតី	ថានា ក់មចូលដាឋា ន		និង	NGO	ជា	សបចតីន	។	 
រដាឋា ភិបាល	ប្រសទេ	សអត្យចូពតីោ	ំបទ	ក៊មារជន	សភៀេខ្ួន	្រតីនាក់	កនា៊ង	ចំសណាម		៥	នាក់		អាយ៊	ចា្់រពតី	៣	ឆ្នា 	ំែល់	៦	ឆ្នា 	ំ

 សៅកនា៊ង	មជ្ឈមណ្ឌ ល	ចថទា	ំ			នងិ	អ្់ររ	ំក៊មារតចូច	ចនំនួ	៨០	កចនង្	សៅកនា៊ង	ជរំ៊	ំនងិសាោមសតយ្្យ	ឯកជន		នងិ	មសតយ្្យ	
 

រែឋា	ចំនួន	១៥០	កចនង្	សៅ	 Addis	Ababa។	រដាឋា ភិបាល	អាល្ឺម៉ាង់		បាន	អន៊ម័ត	ឱ្យ	មាន	ច្នការ	េព្បជរុង	សបជាយ	
េបមា្រ់	ការអ្រ់រជំន	សភៀេ	ខ្ួន		និង	អនាកចេង្	រក	េិទ្ធិបជកសកាន		សដាយ	សធ្តី	ការជាដែ្រចូ	ជាមួយ	អនាក	សែតីរ	តួនាទតី	ថានា ក់	
សបកាមជាតិ	និង	មាន	ច្នការ	វនិិសោ្រទឹក	បបាក់	ជិត		៤០០	ោន	អឺរ ៉ាចូកនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៧	-២០២០	សែតីម្តី	ពបងតីក	កម្ម	
វធិតី	និង	្៊រ្រ្គលិក	ECEC	រ្រេ់	ខ្ួន	។	
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ការអប់រ ំ្ សមាប់ជនធភៀ្ខលាួននែលពិការ ្រឺមានហានិភ័យជាពធិ្្

លិខិតចូ្រករណ៍ច្នាកចបា្់រអន្ដរជាតិ	 ធានាេិទ្ធិទទួលបានការអ្រ់ររំ្រេ់ក៊មារពិការជាជនសភៀេខ្ួន	
 ្រ៉ា៊ចន្ដការ្្ដល់ការអ្រ់រេំមបេ្រេបមា្រ់ក៊មារពិការជាជនសភៀេខ្ួន្ឺរ	កបមមានណាេ់។	ជនពិការធ្ា្រ់បតរូវបាន
 

វាយតដម្តាមរយៈការកំណត់អត្ដេញ្ញា ណសដាយការសមតីលសដាយចភនាក		ការវាយតដម្ច្នាកសវជជាសាសេ្ដ	ឬព័ត៌មាន 
្្ដល់សដាយេ្ម័ប្រចិត្ដ	 ចែលនាឱំ្យមានការបា៉ា ន់ប្រមាណតិចជាងការពិតោ៉ា ងសបចតីនេន្ធឹកេនា្ធ ្រ់អំពតីលក្ខណ

 
េម្ត្ដិ	 និងអបតាពិការភាពកនា៊ងចំសណាមប្រជាជនចែលខ្ាត់ខ្ាយពតី្្ះេចម្ង។	 យន្ដការនាសពលថ្មតីៗសនះ	

 
សប្រតីបបាេ់េំណួរជាប្រព័ន្ធច ្្អកសលតីការ្រំសពញម៊ខង្រ	 ែចូចជាេំណួរអភិវឌ្ឍស�តីងសដាយបករុម	 វា៉ា េ៊តីនសតាន	 
(Washington)	ជាសែតីម។

		 ្រទពិសសាធដនពិការភាព	អាចមានភាពខ៊េច្រក្ោនា ោ៉ា ង 
ទចូលំទចូោយសោងសៅតាមកសមសាយ	 និងការជួយេបមរួលចែល 
មាន ្្ដល់ជចូន។	ការេិកសាមយួកនា៊ងចសំណាមជនជាតិ	អាេហ្ា្គ នតីសាថា ន	 
សៅប្រសទេបា៉ា ្រតីសាថា ន	បានរកស�តីញថា	អនាកចែលមានការលំបាក 
កនា៊ងការសមតីលស�តីញ	 សបចតីនចតសៅសាោសរៀនសបចតីនជាងស្រ្រំ្៊ត	

 
(៥២%)	អនាកមានការលំបាកកនា៊ងការចថទាខំ្ួន	សបចតីនចតសៅសាោ

 
សរៀនជាងស្រ្រំ្៊ត	(៧.៥%)។	

ការ ្្ដលល់ទ្ធភាពសចញចចូលច្នាករចូ្រវន័្ដកបមិតទា្រទាកទ់ងជាមយួចមាងៃ យ	កែ៏ចូចជា្ររកិា្ខ រ		បពមទាងំកងះ្ 
ការ្រណ្ដ៊ ះ្រណា្ដ លប្ររូ	 ្ឺរជាឧ្រេ្រ្គែ៏ធំេបមា្រ់ក៊មារជនសភៀេខ្ួនជាជនពិការ	 ែចូចស�តីញមានកនា៊ងប្រសទេ

 ឥណ្ឌចូ សណេ៊តី	 និងមា៉ា ស�េ៊តី។		 មានសាោឯកសទេតិចតួច្រ៉ា៊សណា្ណ ះសៅកនា៊ងទតីតាងំចែលមានការផ្្េ់ទតីលំសៅ
 សដាយ្រង្ខំ	សេតីយជាទចូសៅសាោទាងំសនាះចតងយកដថ្សេវា។	ពិការភាពក៏អាចបតរូវបានោក់បាងំ	ឬរាយការណ៍ 

ទា្រជាងការពិតសដាយភ័យខ្ាចការមាក់ង្យច្នាកេង្គម	ឬការ្រែិសេធសដាយអាជាញា ធរអសនា្ដ ប្រសវេន	៍ឬអាជាញា ធរ 
រដាឋា ភិបាល។	្រ៉ា៊ចន្ដ	្រញ្ហា ប្រឈមទាងំអេ់សនះ	អាចសដាះបសាយបាន។	ជំរ៊ជំនសភៀេខ្ួនថ្មតៗី 	ដាក់្រញ្ចូ លសេដាឋា  
រចនាេម្ព័ន្ធេបមរួលភាពង្យបេរួលកាន់ចតសបចតីនស�តីងែចូចជាសៅប្រសទេេ៊ចូែង់	ជាសែតីម។

ការកំណត់រក	និងដាក្់រញ្ចូ លនចូវ	ចំណ៊ចខ្ាងំចែលមានបសា្រ់រ្រេ់េេ្រមន៍ម្ាេ់្្ះ	និងេេ្រម៍ 
ជនសភៀេខ្ួន	្ឺរជាសរឿងែ៏ចាបំាច់។		្រ	សបមាងមួយរ្រេ់អង្គការចែល្្ដល់ជាែំ្រចូលប្រ្រទចូសៅស ្្ម ះថា	េេភាព 
ជាតជិនពិការប្រសទេអ៊ចូហា្គ នដ់ា	មាន្ំរណងដាក្់រញ្ចូលជនសភៀេខួ្នជាជនពិការសៅកនា៊ងេកម្មភាពអភិវឌ្ឍន។៍		

 េមា្រមជាតិជនពិការ	្រ	ថ្ង់	 ប្រសទេអ៊ចូហា្គ ន់ដា	ស្រតីកែំសណតី រការសាោេបមា្រ់ក៊មារមានកសមសាយច្នាកការ
សា្ដ ្រ់ឮ	សៅជិតមចូលដាឋា នតាងំសៅរ្រេ់ជនសភៀេខ្ួនចំនួនពតីរកចន្ង។	

មានសាលាឯកងេសតិចតួចប៉រុងណណោះ ងនៅក្នុ្ 

េីតាំ្របស់បបជាជនមដលផ្លាស់េីលំងនៅងដោយ 

ប្ខេំ ងហើយសាលាេាំ្ងនោះងបចើនមតយកនថ្ល

ឈ្លួលសាលា
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បធច្កវទិយាអាច រសំទការអប់រ ំ្ សមាប់សបជាជននែលផ្លា ្ទ់ីលធំៅធោយបង្ំ

		 ការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ	 ជាសរឿយៗចតងសធ្តីឱ្យប្រព័ន្ធអ្រ់រមំាន្រន្៊កធងៃន់េួេប្រមាណ។ 
ែំសណាះបសាយច្នាក្រសច្កវទិយា	បពមជាមួយលក្ខណេម្ត្ដិចែលអាចពបងតីកឱ្យធំទចូោយ		សល្ឿន	ការផ្្េ់ទតី	
និងការអាចយកពតីកចន្ងមួយសៅកចន្ងមួយសទៀតបាន	ក៏អាចមានភាពេមបេ្រ	សែតីម្តីជួយ្រ៉ាះ្រ៉ាចូវេងចសំពាះ 
កងះ្ធនធានអ្់ររេំ្ដងដ់ារ្ងចែរ។	កម្មវធិតី្រណា្ដ ញអ៊តីនធឺណិតភ្ាមៗេបមា្រ	់សាោសរៀន		(Instant	Network	 
Schools)		 ចែលជាការ្្ដួចស្្ដតីម្រំនិតរមួោនា រ្រេ់អង្គការ	UNHCR	និងអង្គការ	Vodafone	បានចចូលសៅែល ់
េិេសេចំនួនជាង	៤០,០០០នាក់	និងប្ររូ្រសបងៀន	៦០០នាក់	សៅសាធារណរែឋាប្រជាធិ្រសតយ្យក៊ងសហា្គ 	ប្រសទេ 
សកនោ៉ា 	ប្រសទេ	េ៊ចូែង់ខាងត ច្ូង	និងសាធារណរែឋាេេភាព	តង់សានតី	ចែលបាន្្ដល់ែំណភាជា ្រ់សៅអ៊តីនធឺណិត	
អ្រ្គិេនតី	និងសមសរៀនកនា៊ងទបមង់ឌតីជតីថល។	

្រញ្ហា ប្រឈមមួយរ្រេ់អន្ដរា្រមន៍ប្រសភទសនះ	្រឺ	ធនធានចែល្្ដល់ឱ្យជាសរឿយៗចតងចតមិនបតរូវបាន 
្រនស៊េតីជាមយួកម្មវធិតីេកិសាជាតិ។		មានករណតី សលតីកចលងមយួចនំនួែចូចជា	Tabshoura	(Chalk)	សៅប្រសទេលតី្រង់

 ចែល្្ដល់ធនធានតាមប្រព័ន្ធអ៊តីនធឺណិតេបមា្រ់ថានា ក់មសត្ដយ្យេិកសា	អន៊សោមតាមកម្មវធិតីេិកសាឆ្នា 	ំ២០១៥។	
ឯកសារចែលមានជាភាសាអារា៉ា់ ្់រ	អង់ស្រ្េ	និងបារាងំ		បតរូវបានសាថា ្រនាស�តីងសៅសលតី	Moodle	ចែលជាប្រព័ន្ធ
ប្រ្រ់ប្រងការេិកសាមួយប្រសភទ។

្រសច្កវទិយាក៏អាច្្ដល់ការោបំទច្នាកចិត្ដេង្គមបាន្ងចែរ។	 ប្រអ្រ់្រំនិតចែលជាកញ្្រ់មួយអភិវឌ្ឍ 
ស�តីងសដាយអង្គការសបរៅរដាឋា ភិបាលស ្្ម ះ	្រណា្ណ ល័យោ្ម នបពំចែន	(Libraries	Without	Borders)	និងអង្គការ	 
UNHCR	្រឺមានធនធានព័ត៌មាន	និងធនធានច្នាកវ្រ្ធម៌	 បពមជាមួយខ្ឹមសារច្រ្រអ្រ់រ។ំ	 	ការវាយតដម្ច្រ្រ 
្៊រណភាពសៅកនា៊ងជំរ៊	ំBurundi	ចំនួនពតីរកចន្ង	ចែលជាជបមក	ជនសភៀេខ្ួនក៊ងសហា្គ 	បាន្រង្ហា ញ្ល្រ៉ាះពាល ់
ជាវជិជាមានមកសលតីភាពធន់។	

វធិតីភា្រសបចតីនោបំទែលក់ារអភិវឌ្ឍច្នាកវជិាជា ជតីវៈអាជតីពរ្រេ់	ប្ររូ្រសបងៀន។		សៅប្រសទេនតីសេសេរ តីោ៉ា 	្រសបមាង
 

អ្់ររបំ្ររូ្រសបងៀនរ្រេ់អង្គការយចូសណេ្ចូ	េេការជាមយួបករុមេ៊៊ន	Nokia	បាន ្្ដល់្រង់្សមសរៀនែលប់្ររូ្រឋមេិកសា	 
េួរេំណួរចែលមានលក្ខណៈសភាញា ច	 ជំរ៊ញឱ្យមានការសឆ្តីយត្រច្រ្រឆ្៊ះ្រញ្្ងំ	 និងវាយតដម្េិេសេសលតីម៊ខវជិាជា
ភាសាអង់ស្រ្េ	និងថានា ក់អក្ខរកម្ម។	

ការ្្ដួចស្្ដតីម្រំនិតច្នាក្រសច្កវទិយា	ក៏មាន្រញ្ហា ប្រឈម្ងចែរ។	ជាទចូសៅ	ការ្្ដួចស្្ដតីមទាងំសនះ	ទាមទារ 
ឱ្យមានការវនិសិោ្រជាម៊នោ៉ា ងខ្ពេ	់	សេតីយមនិចមនមន៊េសេប្រ្ររ់ចូ្រទាងំអេ់េ៊ទ្ធ	ចត	មាន	អ្រ្គេិនតី		នងិការភាជា ្រ់	

 
អ៊តីនធឺណិតប្រ្រ់បោនស់នាះស�តីយ។		 េំខាន់ជាងសនះសទៀត	 ្រសច្កវទិយាពំ៊អាចចចូលមកជំនួេឱ្យការចចូលរមួកនា៊ង 
សាោសរៀនកនា៊ងប្រព័ន្ធបានស�តីយ។	អង្គការអន្ដរជាតិ	្រួរធានាោ៉ា ងណាឱ្យការ្្ដួចស្្ដតីម្រំនិតសនះ	អាចេបម្រ

 
េបមរួលបានកានច់តប្រសេតីរ	 នងិ្រសបមតីឱ្យសោល្រណំងច៊ងសបកាយកនា៊ងការដាក់្រញ្ចូលជនសភៀេខួ្នសៅកនា៊ងប្រពន័្ធ

 អ្រ់រថំានា ក់ជាតិ។	



របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល ឆា្ំ ២០១៩ សង្ខេប

47

ការផដែួចធផដែើម្រំនិតក្នុងការអប់រថ្ំាក់ឧតដែម្កិសាជាធសចើនផដែលធ់្វាែលជ់នធភៀ្ខលាួន

	 ឱកាេអ្់ររថំានា កឧ់ត្ដមេិកសា្រសង្តីនលទ្ធភាពទទលួបានការង្ររ្រេ់ជនសភៀេខ្ួន	នងិចចូលរមួចចំណក 
កនា៊ងការច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀន		នងិការ្រន្ដការេិកសាសៅថានា ក	់្រឋមេិកសា		នងិមធ្យមេកិសា។			សទាះោ៉ា ងណាក្ដតី		ជនសភៀេ

 ខ្ួនចែលចចូលរមួកនា៊ងការេិកសាថានា ក់ឧត្មេិកសា	 បតរូវបានបា៉ា ន់ប្រមាណថា	មានចំនួនបតឹមចត	 ១%	 ្រ៉ា៊សណា្ណ ះ។	
ជាសរឿយៗលទ្ធភាពចចូលសៅទទួលការេិកសាសៅថានា ក់ឧត្ដមេិកសា	 សបចតីនបតរូវបាន្រំសភ្ចសចាលសៅកនា៊ងសាថា នភាព 
បោអាេននា	 សេតីយទទួលបានការចា្រ់អារម្មណ៍ចែលមានលក្ខណៈេបម្រេបមរួលចតសៅកនា៊ងករណតី ដនការខ្ាត់
ខ្ាយពតី្្ះេចម្ងចែលមានសពលអចូេ្រន្ាយ្រ៉ា៊សណា្ណ ះ។		េិទ្ធិទទួលបានការអ្រ់រឧំត្ដមេិកសារ្រេ់ជនសភៀេ
ខ្ួន	ជាសរឿយៗបតរូវបាន្រកបសាយថា	ជាការពបងតីកសៅែល់ការមិនសរ តីេសអតីង្រ៉ា៊សណា្ណ ះោ៉ា ងសបចតីន្រំ្៊ត។	

ការ្្ដចូចស្្ដតីម្រំនិតច្្អកសលតី្រសច្កវទិយា	 អាចចចូលសៅែល់ប្រជាជន 
ចែលខ្ាត់ខ្ាយពតី្្ះេចម្ង។	 កម្មវធិតីការតភាជា ្រ់ការេិកសាកនា៊ងេមា្រមចែល 
មានវ្ិរត្ដដិាក់េមា្ព ធសដាយអង្គការ	UNHCR	និងសាកលវទិយាល័យ	Geneva	 
បាន្រចូក្សេោំនា រវាងការេិកសាចែលមានវត្ដមានសដាយផ្្ល់	 និងការេិកសាតាម 
ប្រព័ន្ធអ៊តីនធឺណិត	សេតីយបានចចូលសៅែលេិ់េសេចំនួន	៦៥០០	នាក់	ចា្រ់តាងំ 
ពតីឆ្នា 	ំ២០១០	មក។	

កម្មវធិតីអាហារចូ្រករណ៍អន្ដរជាតិេបមា្រ់ជនសភៀេខ្ួន	 រមួមានែចូចជា	 មចូលនិធិការ្្ដួចស្្ដតីម្រំនិតជន
សភៀេខ្ួន	ការេិកសាបសាវបជាវអាល្ឺម៉ាង់	អាល់្ឺរតអាងំសា្ដ ញ	(DAFI)	ចែលបាន្្ដល់ការោបំទែល់ជនសភៀេ 
ខ្ួនតាមរយៈអង្គការ		UNHCR		ចា្រព់តីឆ្នា 	ំ១៩៩២		មក។	ការប្រ្រែណ្ដ ្រច់្នាកភចូមសិាសេ្ដបតរូវបានចកេបមរួល	សោង	 
តាម	ការផ្្េ់ទតី	 និងសេចក្ដតីបតរូវការច្នាកអ្រ់រ	ំរ្រេ់ជនសភៀេខ្ួន។	 ្រច្៊្រ្ននាកម្មវធិតីធំជាងស្រ្រំ្៊ត	 ្ឺរសៅកនា៊ង

 ប្រសទេសអត្យចូពតី	សាធារណរែឋាឥស្ាមអ៊តីរ ៉ាង	ប្រសទេលតី្រង់	និងតួក្រតី។

កម្មវធិតីអាហារចូ្រករណ៍ែដទសទៀត	្ ្ដល់ឱកាេសែតីម្តីេិកសាកនា៊ងប្រសទេមានចំណចូ លខ្ពេ់។		កម្មវធិតីេិេសេ
 ជនសភៀេខួ្នរ្រេ់សេវាសាកលវទិយាពិភពសោក	ប្រសទេកាណាដា	ោបំទែល់្រណៈកមា្ម ធកិារសៅ	តាមសាោ 

សរៀន		 ចែលមាន្រំណងចង់ឧ្រតថាម្ភជនសភៀេខ្ួនឱ្យតាងំលំសៅ	និងេិកសាសៅកនា៊ងសាថា ្រ័នរ្រេ់ខ្ួន។	ចា្រ់ពតីឆ្នា 	ំ	
 ១៩៧៨		មក		កម្មវធិតីសនះ		បាននាជំនសភៀេខ្ួនជាង	១	៨០០	នាក	់មកពតី		៣៩		ប្រសទេ	ឱ្យចចូលសៅកានម់ហាវទិយាលយ័ 

	និងសាកលវទិយាចំនួន	៨០	សៅទចូទាងំប្រសទេកាណាដា។	

	សាថា ្រ័នេិកសាបសាវបជាវ	ក៏អាចបតរូវការការ	ោបំទ្ងចែរ។	កម្មវធិតី្រញញាវន្ប្រឈមហានិភ័យ	(Scholars	 
at	Risk)	សរៀ្រចំឱ្យមានម៊ខតំចណងបសាវបជាវ	និង្រសបងៀន្រសណា្ដ ះអាេននា	េបមា្រ់អនាកេិកសាបសាវបជាវចែល 
កព៊ំងបតរូវការការពារ។	បករុមប្រឹកសាេបមា្់រអនាកេិកសាបសាវបជាវប្រឈមហានភិយ័	(	CARA)	កនា៊ងចបកភពអង់ស្្រេ 
្្ដលក់ារោបំទ្រន្ាន	់ជាពសិេេែលអ់នាកេិកសាបសាវបជាវ	ចែលកព៊ំងប្រឈមសបោះថានា កច់សំពាះម៊ខសៅកនា៊ងប្រសទេ 
កំសណតី ត។	

មានជនងភៀសខ្លលួនបតរឹមមត 

១% ប៉រុងណណោះមដលសិកសេា 

ងនៅឧតដមសិកសេា 
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អតថាប្រសោជនដ៍នការោបំទ	 ្រួរពបងតីកសៅែលេ់េ្រមន៍ទចូលំទចូោយចថមសទៀត។	 អាហារចូ្រករណ៍ 
DAFI	 ទទួលសា្គ ល់េេ្រមន៍កំសណតី ត	 ថាអនាកទទួល្លសោលសៅសៅ្៊តពតីអនាកទទួលអាហារចូ្រករណ៍សនាះ 
ផ្្ល់។	្រណា្ដ ញសែតីម្តីោបំទអនាកេិកសាបសាវបជាវជាជនសភៀេខ្ួន	ក៏អាចសលតីកកម្ពេ់ការកសាងេមតថាភាពបាន

 
ចែរ។	 CARA	 បានដាក់េសមា្ព ធកម្មវធិតី	 សែតីម្តីសាថា ្រនាេមតថាភាពបសាវបជាវ	 និង្រសបងៀនកនា៊ងប្រសទេអ៊តីរា៉ា ក	់
សាធារណរែឋាអារា៉ា ្់រ	សេរ តី	និងប្រសទេេ៊តីមបាសវ ៉ា។

IDP ធសចើននតជួបសបទះបញ្ហា សបឈមនផ្កការអប់រសំបហាក ់

សបនហល ជាមួយជនធភៀ្ខលានួនែរ

ថ្តីស្រតីសោលការណ៍ម្រ្គ៊សទ្េក៍	អង្គការេេប្រជាតិ	េ្ដតីពតីការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ	អន្ដរជាតិចចងថា៖
 មន៊េសេប្រ្រ់រចូ្រមានេិទ្ធិទទួលបានការអ្់ររ	ំ្រ៉ា៊ចន្ដេមតថាភាព	និងនសោបាយ	រារាងំការទទួលសា្គ ល់្រញ្ហា សនះ	 

និងការេបម្រេបមរួលសែតីម្ត្ី នសៅរកែំសណាះបសាយ។		ការសឆ្តីយត្រច ន្ាក្្ចូវចបា្់រ		 ច្នាកអ្់ររ	ំ និងច្នាក 
រែឋាបាលចំសពាះការស្រ្ដជាញា ចិត្ដច្នាកអ្់រររំ្រេ់អនាកចែលបតរូវផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំកនា៊ងប្រសទេ	 ជាសរឿយៗ	 ្រ ឺ
មានលក្ខណៈប្រហាកប់្រចេល	ជាមយួការសឆ្តីយត្រចែលបានពិពណ៌នាេបមា្រជ់នសភៀេខ្ួនចែរ។	 រដាឋា ភបិាល 
ប្រសទេ្រចូ�៊្ំរ៊តី	សដាយកនា៊ងសនាះមាន		IDP		៦,៥	ោននាក	់រេស់ៅកនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៧	បានសផ្្ដ តការយកចិត្ដទ៊កដាក់ 
សលតីបក្រខ័ណ្ឌ ការង្រខាងច្នាកចបា្់រ។		កនា៊ងឆ្នា 	ំ	២០០២	ត៊ោការធម្មន៊ញញាបាន្្ដល់ការចណនាែំល់អាជាញា ធរអ្រ់រ ំ
បករុងឱ្យ ្្ដល់ការអន៊សបោះែល់ក៊មារចែលផ្្េទ់តីលំសៅសដាយ្រង្ខ	ំទាកទ់ងជាមយួលទ្ធភាពទទួលបានការអ្់ររ។ំ	 
កនា៊ងឆ្នា 	ំ ២០០៤	 ត៊ោការបានប្រកាេថាេិទ្ធិជាមចូលដាឋា នរ្រេ់	 IDP	 រមួទាងំេិទ្ធិទទួលបានការអ្រ់រ ំ្ ងចែរ		
្រឺបតរូវបានរសំោភ្ំរពាន	។

ការផ្្េទ់តីលំសៅសដាយ្រង្ខមំានន័យថា្រន្ងវថិតីដនការអ្ររ់រំ្រេក៊់មារ	នងិមន៊េសេវយ័ជទំង់ជាសបចតីន	បតរូវ 
បានរខំាន	សេតីយពកួស្របតរូវការការោបំទសែតីម្តីវលិបតល្់រចចូលសៅកនា៊ងប្រពន័្ធអ្ររ់វំញិ។	កនា៊ងប្រសទេអាេហ្ា្គ នតីសាថា ន

 អង្គការសបរៅរដាឋា ភិបាល	ស ្្ម ះ	Children	in	Crisis	ែំសណតី រការកម្មវធិតីពសន្ឿនការេិកសាសៅថានា ក់េេ្រមន៍	សែតីម្តី 
ជួយែល់េិេសេចែលផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ	 កនា៊ងប្រសទេចែលសៅសបរៅសាោសរៀន	 រេ់សៅកនា៊ង្ររោិកាេ

 
សបរៅ្្ចូវការសៅកនា៊ង	និងសៅជំ៊វញិទតីបករុង	Kabul	ឱ្យអាច	្រញ្្រ់ការេិកសាសៅកនា៊ងថានា ក់ទតី		៦		និងស្្រចចូលសៅកនា៊ង

 ការអ្រ់រកំនា៊ងប្រព័ន្ធវញិ។	

ប្ររូ្រសបងៀនចែលផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំកនា៊ងប្រសទេ 
ជាសរឿយៗចតងេថាិតសបកាមការសមតីលខ៊េបតរូវច្នាករែឋាបាលរ្រេ់ 
បេរុកជាកចន្ងកំសណតី តរ្រេ់ខ្ួន	 ចែលសធ្តីឱ្យការសៅស្រតីកបបាក់ 
សប្រៀវតសេសេ្តីរចតមិនអាចសធ្តីស�តីងបាន	ែចូចជាសៅកនា៊ងសាធារណរែឋា	

 
អារា៉ា្រ់	េ៊តីរ តី	ជាសែតីម។	កនា៊ងប្រសទេអ៊តីរា៉ា ក់	ដែ្រចូចំនួន	៤៤	្្ដល់សេវា 
កនា៊ងតំ្រន់អភិបាលចំនួន	 ១៥	 និងោបំទែល់ប្ររូ្រសបងៀនប្រមាណ	 

បគរូបងប្ៀនផ្លាស់េីលំងនៅក្នុ្បសរុកមត្មត 

បបឈមនរឹ្ហានិភ័យនិ្ ឧបសគ្គមផក្ 

រដ្ឋបាលមដលងធវើឱ្យការបបមរូលបបាកម់ខមិន 

អាចងេៅរួច
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៥២០០នាក់	សដាយ្្ដល់បបាក់ឧ្រតថាម្ភ	ឬបបាក់សលតីកទឹកចិត្ដ	ស្រតីសទាះ្រតីជាការេបម្រេបមរួលអន់សខសាយ	បាន	នាំ 
ឱ្យមាន្រម្ាតច្នាកសេវា	 ការ្រង់បបាក់ឈនាួលខ៊េោនា កនា៊ងចំសណាមចំណាត់ប្រសភទប្ររូស្សេងៗ	 និងមានភាពតាន
តឹងកនា៊ងចសំណាមដែ្រចូនានាក្ដតី។	

ធសរះ្ម្មជាតិ និងការនសបសបរួលអាកា្ធាតនុទាមទារឱ្យ 
សបព័ន្ធអប់រសំតរូវ ធសតៀមខលាួនរចួជាធស្ច និងសតរូវមាន 
លក�្ៈធ្លាើយតប

ច្នការវេិ័យអ្់ររ	ំ ចាបំាច់បតរូវពិចារណាសលតីហានិភ័យដនការបាត់្រង់ជតីវតិ	 ការខចូចខាតសេដាឋា រចនា 
េម្ពន័្ធ	នងិការផ្្េទ់តីលសំៅសដាយ្រង្ខ្ំរណា្ដ លមកពតីសបោះមេន្ដរាយធម្មជាតិ	នងិបតរូវធានាថា	សេវាអ្់ររបំតរូវបាន 
រខំានតចិតចួ្ំរ្៊តតាមចែលអាចសធ្តីបាន	តាមរយៈការសឆ្តីយត្របោអាេននាសែតីម្តីសា្ដ រស�តីងវញិ។	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៧	

 ការោិល័យអង្គការេេប្រជាជាតិទទួល្រន្៊ក	 ការកាត់្រនថាយហានិភ័យសបោះមេន្ដរាយ	 និងេម្ព័ន្ធភាព
 

សាកល	សែតីម្តីកាត្់រនថាយហានភិយ័សបោះមេន្ដរាយ		នងិភាពធនស់ៅកនា៊ងវេ័ិយអ្់ររ	ំបានដាកេ់សមា្ព ធបក្រខណ័្ឌ  
ការង្រេ៊វតថាិភាពសាោេព្បជរុងសបជាយ្រច្៊្រ្ននាភាពរ្រេ់ខ្ួន។		េេរេ្ដម្ភ	ទាងំ្រតីរ្រេ់បក្រខ័ណ្ឌ ការង្រសនះ	
រមួមាន	ប្រឹះសាថា នេិកសាសរៀនេចូបតចែលមានេ៊វតថាភិាព	ការប្រ្រ់ប្រងសបោះមេន្ដរាយសាោសរៀន	និងការកាត ់
្រនថាយហានិភ័យ	និងការអ្រ់រចំែលមានលក្ខណៈធន់បទា។ំ

ប្រសទេជាសបចតីនសៅតាមសកាះបា៉ា េ៊តីេ្កិ	បានពិចារណាសលតីហានិភ័យដនការចប្រប្ររួលអាកាេធាត៊	សៅ
 

កនា៊ងច្នការអ្់ររ។ំ	 	កនា៊ងឆ្នា 	ំ ២០១១	 សេចក្ដតីចថ្ងសោលនសោបាយ	និងសោលការណ៍ចណនាេំបមា្រ់ការ
 

សបតៀមខ្ួនចំសពាះសបោះមេន្ដរាយ	 និងការអ្រ់រកំនា៊ងសាថា នភាពបោអាេននារ្រេ់សកាះ	 Solomon	មានសោលសៅ 
សែតីម្តីធានាថាេិេសេ្រន្ដមានលទ្ធភាពទទួលបាន្ររសិាថា នេិកសាសរៀនេចូបតប្រក្រសដាយេ៊វតថាិភាព	សៅម៊នសពល	 
កនា៊ងសពល	 និងសបកាយសពលបោអាេននា	 សេតីយសាោសរៀនទាងំអេ់	 បតរូវកំណត់រកទតីកចន្ងសរៀន	 និង្រសបងៀន

 
្រសណា្ដ ះអាេននា។	

កនា៊ងរយៈសពល្រ៉ា៊នា្ម នទេវតសេកន្ងមកសនះ	 អាកាេធាត៊អាចជាមចូលសេត៊ចម្ងមួយេបមា្់រការ 
ផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ។	ធនាោរពិភពសោកបា៉ា ន់	ប្រមាណថា	ប្រជាជន	១៤០	ោននាក់	បតរូវផ្្េ់ទតីលំសៅ 
សដាយ្រង្ខំ	 សដាយសារចតការចប្រប្ររួលអាកាេធាត៊្រិតបតឹមឆ្នា 	ំ ២០៥០។	 សែតីម្តីកាត់្រនថាយភាពង្យរងសបោះ	
ប្រសទេមួយចំនួន	បានពិចារណារកការសឆ្តីយត្រច្នាកសោលនសោបាយរចួសេតីយ។		 សោលនសោបាយ	 “ជន 
ចំណាកបេរុកប្រក្រសដាយសេចក្ដតីដថថ្្ចូរ”	 រ្រេ់រដាឋា ភិបាលប្រសទេ្រតីរ តីបាទតី	 ចែលជាច្នាកមួយដនយ៊ទ្ធសាសេ្ដ

 
ផ្្េ្់រ្ដចូរទតីតាងំទចូទាងំប្រសទេេបមា្ររ់យៈសពលចវង	មានសោល្ំរណងសែតីម្តីសលតីកកម្ពេ់្៊រណវឌ៊្ឍរិ្រេប់្រជាជន	

 
និង្្ដល់ឧ្រករណ៍ឱ្យប្រជាជនអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានឱកាេការង្រេមរម្យសៅសបរៅប្រសទេសៅកនា៊ង 
អាជតីពនានា	ែចូចជា	្ិរោន៊្រ្ដាឋា ក	ជាសែតីម។	
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ភាព ចសមរុះ រ្ 

ការ	អ្រ់រ	ំចែល	ឱ្យ	តដម្	សលតី	ភាព	ចបមរុះោនា 		្ឺរ	មាន	សារៈេំខាន់	ណាេ់	េបមា្រ់	ប្រ្រ់	ប្រសទេ	ទាងំ	អេ់	ចែល 
ជួយជំរ៊ញ	ឱ្យ	ប្រសទេ	ទាងំសនាះ	អាច	សាថា ្រនា	េង្គម	ប្រក្រសដាយ	្ររោិ្រ័ននា		សដាយ	កនា៊ង	សនាះ	មាន	ការ	ទទួល	សា្គ ល់		 
និង	សោរព	ចសំពាះ	ភាព	ខ៊េ	ោនា 		សេតីយ	ការ	អ្រ់រ	ំមាន	្៊រណភាព	ល្អ	បតរូវបាន	្ ្ដល់ជចូន	ែល់	មន៊េសេ	ប្រ្រ់រចូ្រ។	

ជនចំណាកបេរុក	និងជនសភៀេ	ខ្ួន		សពល	ខ្ះបតរូវបាន	ស្រ	វនិិច្័យ	ច្្អក	សលតី	មចូលដាឋា ន	ដន	ការ	យល់	ស�តីញ	 
ចំសពាះ		អត្េញ្ញា 	ណ	បករុមរ្រេ់		ជនទាងំ	សនាះ	ជំនួេ	ឱ្យ	្៊រណភាព	្៊រ្រ្គលិក		។	ជា	ពិសេេ	ប្រេិន	ស្រតីពួកស្រ	សមតីល	 
សៅ		មានរចូ្រ	រាង	លក្ខណៈ		ខ៊េ	ច្រ្ក	ោនា 	ពតី	ប្រជាជន	ម្ាេ់	បេរុក		សនាះ	ពួកស្រ	អាច	បតរូវបាន	សមតីលស�តីញ	ថាជា	“អនាក	 
ែដទ”	និង		រង	នចូវ	្ នាត់	្ំរនិត	េង្គម		និង	្៊រសរនិច្័យ		ចែល	អាច	នា	ំឱ្យមាន	ការ	សរ តីេ	សអតីង		រមួ	ទាងំការ	ផ្ត់សចញពតី	ការ	
អ្រ់រ	ំមាន	្៊រណភាព	ល្អ	។	

្៊រសរនច័្ិយ	នងិ	ការ	សរ តីេ	សអតីង		មាន	វត	្មាន	សៅកនា៊ងប្រពន័្ធ	អ្់ររជំា	សបចតីន			ថ្តី	ស្រតីមាន		សោលនសោបាយ	ប្រឆ្ងំ	
 ការ	សរ តីេ	សអតីង	ក្ដតី	។	ការ	សរ តីេ	សអតីងជា	លក្ខណៈរចនាេម្ព័ន្ធ	ចំសពាះ	េិេសេ	មក	ពតីប្ររួសារ	ជនចំណាក	បេរុក	កនា៊ង	េេរែឋា	

អាសមរកិ		 រមួ	មាន	ែចូចជា	កង្ះកម្ម	វធិតី	្រសបងៀន	ពតីរភាសា	េបមា្រ់	ក៊មារ	តចូច		និង	ការ	សធ្តី	សតេ្	កបមិត	ការ	សចះ	អាន	
េរសេរ	មិន	បតរូវបាន	្ ្ដល់	ឱ្យ	ជា	ភាសា	កំសណតី ត	ស�តីយ	។	

ឥរោិ្រថ	សាធារណៈ	ជះឥទ្ធពិល	សលតី	ការ	យល់ស�តីញ	ចំសពាះ	ខ្ួន	ឯង	ចំសពាះជន	ចំណាក	បេរុក		និង	
េ៊ខ៊មាលភាព	រ្រេ់	ពួកស្រ	។		ការ	សរ តីេ	សអតីង	ចែលជន	ចំណាក	បេរុក	និងជន	សភៀេ	ខ្ួន			យល់ស�តីញ	ថា	មាន	ចំសពាះ	
ខ្ួន	សធ្តី	ឱ្យ	មាន	ជំង	ឺធ្ាក	់ទឹក	ចិត្		ការ	ខ្ល់	ខ្ាយ		និងការ	ឱ្យ	តដម្	ខ្ួន	ឯង	ទា្រ	។	ជនចំណាក	បេរុក	សបចតីន	ចត	មិន	េចូវ	
សមតីលស�តីញ	ខ្ួន	ឯង	ថាជា	ច្នាកមួយ	ដន	ប្រសទេ	ម្ាេ់	្ ្ះ	ស�តីយ		សនះ	ស្រតី	សោង	តាម	ការេិកសា	ស្ា្រ	េ្ង់មតិ	សលតី	
្៊រណ	តដម្	ពិភពសោក	ឆ្នា 	ំ	២០១៤។	

ការ អប់រ ំជះ ឥទ្ធិពល ធលើ ឥរោិបថ ចំធោះជនចំណាកស្រុក 

និងជន ធភៀ្ ខលាួន 

កបមិត	ការ	អ្រ់រ	ំ	្ឺរ	ពាក់	ព័ន្ធជាមួយ	ឥរោិ្រថ	ចំសពាះជន	ចំណាកបេរុក។	មន៊េសេ		មាន	ការ	អ្រ់រ	ំខ្ពេ់	សបចតីន	 
ចត	មាន	្រំនិតប្រកាន	់ជាតិពន្ធ៊	តិច		ឱ្យ	តដម្	ភាព	ចបមរុះ	ោនា 	ច្នាក	វ្រ្ធម៌	កាន់ចត	សបចតីន	និង	សមតីលស�តីញ	្ ល	្រ៉ាះពាល់	
ច្នាកសេែឋាកិច្	រ្រេ់ជន	ចំណាក	បេរុក	កនា៊ង	បកចេចភនាក	វជិជាមាន	ជាង	។	ការបសាវបជាវ	្រង្ហា ញ	ឱ្យ	ស�តីញ	ថា	អនាក	ចែល 
មាន	ការ	េិកសា	ថានា ក	់ឧត្មេិកសា		មាន	ភាព	ធន់	បទា	ំចំនួនពតីរភា្រ	រយ	សលតីេ	ពតី	អនាក	មាន	ការ	អ្រ់របំតឹម	កបមិត	មធ្យម
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េិកសា		សេតីយ	អនាក	មាន	ការ	អ្រ់រ	ំកបមិត	មធ្យមេិកសា	មាន	ភាពធន់	បទា	ំពតីរ	ភា្ររយ	សលតីេ	ពតីអនាក	មាន	ការ	េិកសា	បតឹម		
ថានា ក់	្រឋមេិកសា	។	មន៊េសេ	វយ័	សក្មង		ជា	ពិសេេ	អនាក	បាន	ទទួល	ការ	អ្រ់រ	ំខ្ពេ់		ក៏	សបចតី	នចត	មាន	ឥរោិ្រថ	កាន់	ចត	
វជិជាមាន	ចសំពាះការ	សធ្តី		ចំណាក	បេរុក	្ ងចែរ	។

		 ការ	្រង្ហា ញ	តាម	ប្រព័ន្ធ	្ សេព	្្ សាយ	កនា៊ង		លក្ខណៈជា	អវជិជាមាន 
អពំតីជនចណំាកបេរុក	នងិជនសភៀេខ្នួ	អាចជំរញ៊ឱ្យមាន្៊រសរនចិ្យ័។ 
ការ	្ សាយ	តាម	ប្រព័ន្ធ	្ សេព្	្ សាយ	អំពតី្រញ្ហា 	ចំណាក	បេរុក	និង	ការ 
ផ្្េ់ទតីលសំៅសដាយ្រង្ខំ	្រឺ	កាន់	ចត	មាន	ភាព	អវជិជាមាន	ស�តីង	ៗ 	និង	 
កាន	់សជតីង	មា្ខ ងៗ	ែចូច	មាន	ជា		ឧទាេរណ៍	សៅកនា៊ងប្រសទេ	កាណាដា	
សាធារណរែឋា	ចឆក	ប្រសទេ	ន័រចវេ	និង	ចបកភព	អង់ស្រ្េ	ជា	សែតីម	
សដាយ	កនា៊ង	សនាះ	ប្រព័ន្ធ្សេព្្សាយ	ជាសរឿយៗ	 ចតង្រង្ហា ញរចូ្រភាព	
ជនចំណាកបេរុក	 និងជនសភៀេខ្ួន	 ជាការ្រំរាមចំសពាះវ្រ្ធម៌		

េន្ិេ៊ខ	 និងប្រព័ន្ធេ៊ខ៊មាលភាព	។	 សរឿងរា៉ា វពាក់ព័ន្ធជាមួយជនចំណាកបេរុកចែល្សេព្្សាយ	តាមប្រព័ន្ធ	
្សេព្		្ សាយ		ជាសរឿយៗ	ចតងមាន	្រង្្រ់	្ នាត់	្រំនិត	េង្គម	ផ្ត់	សចញ	នចូវេំស�ង	រ្រេ់	ជនចំណាក	បេរុក		ឬជន	សភៀេ	
ខ្ួន	និង	សប្រតី	បបាេ់	េព្	មិន	បបាកែប្រជា។		ការ	អ្រ់រ	ំ	អាច	េបម្រ	េបមរួល		កំ៊	ឱ្យ	មាន	ការ	្រង្ហា ញជាអវជិជាមាន	តាម	
ប្រព័ន្ធ	្ សេព្	្ សាយ	តាម	រយៈ	ការ	្ ្ដល់	ចំសណះែឹង	ច្នាកនសោបាយ	និងជំនាញ	ការ	្រិតច្រ្រ		រះិ្រន	់កនា៊ង	ការ	ចញក	
ព័ត៌មាន	ពិត	សចញពតី	ព័ត៌មាន	ប្រឌិត។	

បរោិបន្ ្រួរ ្ ្តិ ធៅជា្្លូ នន ធរលនធោបាយ 

និងសបព័ន្ធ អប់រ ំ

ប្រសទេ	នានា	សប្រតី	បបាេ់	សោលវធិតី	ស្សេង	ៗ 	ោនា 		 សែតីម្តី	សឆ្តីយត្រ	ភាព	ចបមរុះ	ោនា 	សៅកនា៊ងប្រព័ន្ធ	អ្រ់រ	ំ៖	ការ 
បចបាច់	្រញ្ចូ ល	ឱ្យ	ក្ាយសៅជា	ចតមួយ		ពេ៊	វ្រ្ធម៌និយម	/	ការ	បចបាច់		្រញ្ចូ លោនា 				និង	អន្រ	វ្រ្ធម៌	និយម	/ការ	រមួ	
្រញ្ចូ ល	ោនា ។	ការបចបាច់	្រញ្ចូ ល	ឱ្យ	ក្ាយសៅជា	ចតមួយ	អាច	មាន	លក្ខណៈ	្រំ្្ិច	្រំផ្្ញ	ែល់	អត្េញ្ញា ណជន	
ចំណាក	បេរុក	។	្ ្៊យ	សៅវញិ	អន្រ	វ្រ្ធម៌	និយម		ជួយេិេសេ	ឱ្យ	សរៀន	េចូបត	មិនបតឹម	ចត	អំពតី	វ្រ្ធម៌	ែដទចត	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	
សទ		្រ៉ា៊ចន្	ក៏	េិកសា	អំពតី	ឧ្រេ្រ្គ	ជា	លក្ខណៈរចនាេម្ព័ន្ធ	សៅកនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេ	ម្ាេ់	្ ្ះ		ចែល	សធ្តី	ឱ្យ	វេិមភាព	មាន	
ភាពសាយភាយ។	

ប្រសទេ	មួយចំនួន	តចូច		មានសោលនសោបាយ	ជាក់	ោក់	េ្ដតីពតីការ	អ្រ់រ	ំ	ពេ៊	វ្រ្ធម៌		ឬ	អន្រវ្រ្ធម៌	។	
សៅប្រសទេ	សអ៊ៀក�ង់		ចែល	ក៊មារ	ចំណាក	បេរុក	មាន	ចំនួន		១៥%	ដន	ប្រជាជន	េរ៊្រ	អាយ៊	សបកាម	១៥	ឆ្នា 	ំ	កនា៊ង	
ឆ្នា 	ំ២០១៥	បាន	អភិវឌ្ឍ	យ៊ទ្ធសាសេ្	អ្រ់រ	ំអន្រ	វ្រ្ធម៌	២០១០-២០១៥		សដាយ	មាន	្រំណង	កនា៊ងការ	អភិវឌ្ឍ	
េមតថាភាព	រ្រេ់	អនាក	្ ្ដល់សេវា		ោ	ំបទ	េមតថាភាព	ច្នាក	ភាសា	សលតីក	ទឹក	ចិត្	ភាពជា	ដែ្រចូ	ជាមួយ	េង្គម	េ៊តីវលិ		និង	

ការអប់រំ អាចសបមបសបមលួ ករុំឱ្យមានការ 

ប្្ាញជាអវិជ្មានតាមបបព័ន្ធផសេពវផសេាយតាម

រយៈការផដល់ចងំណះដរឹ្មផក្នងយោបាយ និ្

ជំនាញការគិតមបបរិះគន់ក្ន្ុ ការមញកព័ត៌មាន

ពិតងចញពីព័ត៌មានបបឌិត
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ចក	លម្អ	ការ	ពិនិត្យ	តាម	ដាន	។	្រចនថាម	សលតី	សនះ	មាន	លិខិត	្រទដាឋា ន	្រតិយ៊ត្ិ	ចែល	ែក	របាងំ	ឧេ្រ្គរារាងំ		ហាម	
ឃាត់	ការ	យក	ដថ្	សេវា		និង	តបមរូវ	ឱ្យ	សាោសរៀន	បតរូវ	្ សេព្	្ សាយ	សោលនសោបាយ	ទទួល	េិេសេ	ឱ្យ	ចចូលសរៀន	។	ការ	
េិកសា	រ្រេ់	េភាអឺរ ៉ា៊្រ	បាន	រក	ស�តីញ	ថា	ប្រសទេ	សអ៊ៀក	�ង់		និង	ប្រសទេ	េ៊៊យចអតមាន	បក្រខ័ណ្ឌ 	ការ	ង្រ	ពិនិត្យ	
តាម	ដាន		និង	វាយ	តដមរ្ងឹមា	ំជាង	ស្រ	្រំ្៊ត	កនា៊ង	ទ្តី	្រអឺរ ៉ា៊្រ		េបមា្រ់	ការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់	ជន	ចំណាក	បេរុក។	

ការ	ជះឥទ្ធិពល	ច្នាក	នសោបាយ		អាច	្រំផ្្ញ	ែល់	សោលនសោបាយ	អ្រ់រ	ំអន្រវ្រ្ធម៌	។	សៅ	ប្រសទេ 
េចូ�ង់	 ឥរោិ្រថកាន់ចតអាបកក់ស�តីងចំសពាះជនចំណាកបេរុក	 	 បានជំរ៊ញឱ្យមានការដាក់្រញ្ចូ លសោល 
នសោបាយ	សផ្្ដ ត	ការ	យក	ចិត្	ទ៊ក	ដាក់	សលតី	ភក្ដតី	ភាព	ចំសពាះ	េង្គម	េចូ�ង់		សដាយ	កនា៊ង	សនាះ		ការ	អ្រ់រ	ំអន្រ	វ្រ្ធម៌	
បតរូវបាន	ជំនេួ	សដាយ	ការ	អ្រ់រភំាពជា	ពល	រែឋា	េកល។	

ទិែឋាភាពមួយសទៀតសៅកនា៊ងការអភិវឌ្ឍអារម្មណ៍ជាច្នាកមួយ	 ដនេង្គមរ្រេ់េិេសេជាជនចំណាកបេរុក		
្រឺសាោចល័តតាមេិេសេ (diaspora	 schools)	 ចែលរកសាចណំងទាក់ទងជាមួយប្រសទេកសំណតី ត។	 ការ 
អន៊វតស្នះអាចមានចា្់រតាងំពតីសាោេថាតិសបកាមការប្រ្រប់្រង		ឬេបម្រេបមរួលសដាយ	រដាឋា ភបិាល	រ្រេ	់ប្រសទេ	 
កំសណតី ត		ែចូច	កនា៊ង	ករណតី 	ប្រសទេ	្រ៉ាចូ�ចូញ	សាោ	ឯកជន	បតរូវបាន	្រសង្តីត	ស�តីង	សដាយ	េេ្រមន៍ជនចំណាកបេរុក		
ែចូចជាកនា៊ងករណតី ជនជាតិេ្តីលតីពតីនសៅប្រសទេអារា៉ា្រស់ាអចូឌតីត		ឬជនជាតិ	សប្រេ៊តីល	សៅ	ប្រសទេជ្រ៉ា៊ន			នងិសាោ

 សរៀន	សបរៅ	ប្រព័ន្ធ		ចែល	្រញជាចូ ន	ស្រតិកភណ្ឌ ច្នាក	ភាសា	និង	វ្រ្ធម៌	រ្រេ់	ប្រសទេ	កំសណតី ត។	

កម្មវិ្ី្កិសា និង ធ្ៀវធៅពនុម្ព មាន លក�្ៈបរោិបន្ កាន ់នត ធសចើន ធ�ើង 

	 កម្មវធិតីេិកសា	និង	សេៀវសៅព៊ម្ព	អាចកាត់	្រនថាយ្៊រសរនិច្័យ		និង	អភិវឌ្ឍ	អារម្មណ៍ជា	ច្នាកមួយដន	េង្គម	
រ្រេ់ជន	ចំណាក	បេរុក	។	ការ	សរៀនេចូបត	អំពតី	ប្រវត្ិសាសេ្	រ្រេ់ប្រសទេ	ែដទ		្រឺ	ពាក់	ព័ន្ធជាមួយ	ឥរោិ្រថ	ជា	
វជិជាមាន	សឆ្្ព ះ	សៅ	ោ	ំបទ	េិទ្ធិ	រ្រេ់	បករុម	ជនជាតិ	សែតីម	សៅកនា៊ងប្រសទេ	ចំនួន	១២	កនា៊ង	ចំសណាម	ប្រសទេ	ទាងំ	២២		
ចែល	បាន	ចចូលរមួ	សៅកនា៊ងការ	ស្ា្រ	េ្ង់	មតិ	ការ	អ្រ់រ	ំច្នាក	ពលរែឋា	និងភាពជា	ពល	រែឋា	េកលឆ្នា 	ំ២០១៦។	

	 ប្រសទេ	កាន	់ចត	សបចតីន	ស�តីង	កំព៊ងចកេបមរួល	កម្ម	វធិតីេិកសា		សែតីម្តី	ឆ្៊ះ	្រញ្្ងំ	នចូវ	ភាព	ចបមរុះ	ោនា 	កាន់	ចត	ខ្ាងំ	
កនា៊ងេង្គម។	 កនា៊ងចំសណាម្រណា្ដ ប្រសទេមានចំណចូ លខ្ពេ់ទាងំ	 ២១	 ចែលបតរូវបានវភិា្រេបមា្រ់េន្េសេន៍	
សោលនសោបាយេ្តីពតីពេ៊វ្រ្ធម៌និយមមានចតប្រសទេអចូសសា្ដ លតី	 និងប្រសទេកាណាដា	 ចត្រ៉ា៊សណា្ណ ះចែល	

 
បានដាក់្រញ្ចូ លពេ៊វ្រ្ធម៌និយមសៅកនា៊ងកម្មវធិតីេិកសាកនា៊ងឆ្នា 	ំ ១៩៨០	។	 ្រិតបតឹមឆ្នា 	ំ ២០១០	 ពេ៊វ្រ្ធម៌	

 នយិមហាកេ់ថាតិសលតីរស្រៀ្រវារៈរ្រេប់្រសទេចនំនួពតីរភា្រ	្រតី		សេតីយបតរូវបានដាក្់រញ្ចូលោ៉ា ងសពញសលញសៅកនា៊ង
 ប្រសទេ	ចនំនួ	្រនួ	្រចនថាម	សទៀត		មាន	ប្រសទេ	ហ្ាងំ	�ង	់	សអៀ៊ក�ង	់នចូចវលសេ�ង	់នងិ	េ៊៊យ	ចអត	(ររូបភាពេី ៤)	។



របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល ឆា្ំ ២០១៩ សង្ខេប

53

	 កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៥		 ប្រសទេ		២៧		កនា៊ង	 
ចំសណាមប្រសទេមានចំណចូ លខ្ពេ់សលចសធ្ា 
ទាងំ		៣៨	បាន	្ ្ដល់	ការ	អ្រ់រ	ំអន្រវ្រ្ធម៌	ជា	ម៊ខ 
វជិាជា 	ដាច់	ចត	ឯង	ដាក	់	្រញ្ចូ លកម្មវធិតី	សនះសៅកនា៊ង 
កម្ម	វធិតី	េិកសា		ឬ	មាន	ទាងំ	ជាម៊ខ	វជិាជា 	ដាច់	ចត	ឯង	
្ង	និង	ដាក់	កនា៊ង	កម្មវធិតីេិកសា	្ ងចែរ។	្៊រណ	
តដម្	ពេ៊	វ្រ្ធម៌		និង	អន្រ	វ្រ្ធម៌	អាច	បតរូវបាន	
ដាក់	្រញ្ចូ ល	សៅកនា៊ង	ម៊ខវជិាជា ជា	្៊រ្រ្គល	្ ងចែរ។	
កម្ម	វធិតីេិកសា	ប្រវតិ្សាសេ្		ជាសរឿយៗ	ចត	ងមាន	
លក្ខណៈសផ្្ដ តសៅសលតីពចូជសាេន៍ជាក់ោក	់	
្រ៉ា៊ចន្	ម៊ខវជិាជា ែដទសទៀត		អាច	មាន	ភាព	ខ៊េ	ច្រ្ក		 
ែចូចជា	ភចូម	ិវទិយា	កនា៊ង	ប្រសទេ	អាសល្តីម៉ាង	់នងិភាព	ជា 
ពលរែឋាសៅប្រសទេអង់ស្្រេ	(ចបកភពអង់ស្រេ្) 

ជា	សែតីម។	សេៀវសៅ	ព៊ម្ព	េម័យទសំនតី្រ	មួយចំនួន 
្រន្	ផ្ត	់សចញ	នចូវ	្រញ្ហា 	ពាកព័់ន្ធជាមយួ	ចណំាក 
បេរុកចែល	មាន	លក្ខណៈ	ចបមរូងចបមាេ	។	សៅ 
ប្រសទេ	មិ៊កេិ៊ក	សេៀវសៅព៊ម្ព	មិនពិភាកសា	អំពតី 
ជនចំណាកបេរុកោ្ម នឯកសារបតឹមបតរូវ	 	 និង	
ទំនាក់	ទំនងជាមយួេេរែឋាអាសមរកិ	សទ។	សទាះ	
ោ៉ា ង	ណាក្ដតី	សេៀវសៅ	ព៊ម្ព	សៅ	ប្រសទេ	កចូតឌតីវរ័ពិភាកសា	អំពតីជនសភៀេ	ខ្ួន	និងការ	ខ្ាត់	ខ្ាយ	ពតី	្ ្ះេចម្ង		ចែល	
មាន	លក្ខណៈសលចសធ្ា	ចា្រ់	តាងំ	ពតី	វ្ិរត្ិ	នសោបាយកនា៊ង		ឆ្នា 	ំ២០០២	មក។	

	 កម្ម	វធិតីេិកសា		អាច	បតរូវបាន	ចកេបមរួល	សៅកនា៊ង	មចូលដាឋា ន	ែចូចជា	សៅ	អាល់្ឺរតា		ប្រសទេ	កាណាដា		សដាយ	
កនា៊ងសនាះ	ធនធាន	្រសបងៀន	ោ	ំបទ	ែល់ជន	ចំណាកបេរុក		និងជន	សភៀេ	ខ្ួន	សៅកនា៊ង	ការ	្រសបងៀន	និងការសរៀន		សដាយ	
សផ្្ដ ត	ការ	យកចិត្	ទ៊ក	ដាក់	សលតីេេ្រមន៍ជាក់	ោក់		ែចូចជា	េេ្រមន៍	កាចរ ៉ាន		េចូមា៉ា លតី	និង	េ៊ចូែង់	ខាង	ត ច្ូង	ជា	
សែតីម។		ថានា កែ់ឹកនាសំាោសរៀន	រងឹមា	ំ	ក៏អាច	ចចូលរមួ	ចំចណក	ជួយ	្រចនថាម	សទៀត	្ ងចែរ។	សៅ	េេរែឋាអាសមរកិ	សៅ	
សពល	ចែល	ថានា កែ់ឹកនា	ំសាោសរៀន	ឱ្យ	តដម្	សលតី	ភាព	ចបមរុះ	ោនា 		េិេសេ	សបចតីន	ចត	មាន	ការ	ចចូលរមួ	កនា៊ង	អន្រទំនាក់	ទំនង	
អន្រវ្រ្ធម៌	។	

ការ្រសបងៀនបតរូវដាក់្រញ្ចូ លេកម្មភាព	 ចែលសលតីកកម្ពេ់ភាពស្រតីកចំេចំសពាះពេ៊	 ទេសេនវេិ័យ		
សែតីម្តី	ជួយ	េិេសេ	អភិវឌ្ឍ	ជំនាញ	ការ្រិត	ប្រក្រ	សដាយ	ការ	រះិ្រន់	។	ការ	សរៀនេចូបត	ច្រ្រ	ពិសសាធន៍		និង	ច្រ្រេេការ	
អាចជួយ	ចក	លម្អ	ទំនាក់	ទំនងអន្រ	វ្រ្ធម៌		្រសង្តីន	ការ	ទទួល	យក	ភាព	ខ៊េ	ច្រ្ក	ោនា 		និង	កាត់	្រនថាយ	្៊រសរនិច្័យ	។	

របូភាពទើ ៤៖ 
បណ្ា បបងេស  ក្នុ្ ចំនួន កាន់មត ងបចើន ដាក់ បញ្នូល មរុខ វិជ្ាពហរុ វប្ធម ៌
ងនៅក្នុ្ កម្ វិធី សិកសេា 
ការ	ដាក	់្រញ្ចូ ល	ម៊ខ	វជិាជា ពេ៊	វ្រ្ធម៌សៅកនា៊ង	កម្ម	វធិតី	េិកសា		កនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	
មាន	ចំណចូ ល	ខ្ពេ់	ចំនួន	២១	ឆ្នា 	ំ១៩៨០-២០១០

�ក់ ប���ល 
�ក់ ប���ល មួយ ���ក  
�ក់ ប���ល 

GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig5_2
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ការ ប�ដែនុ ះ បណាដែ ល នែល ធសតៀម ខលាួន ស្ររូ បធសងៀន ្ សមាប់ ថ្ាក់ ធរៀន នែល មាន លក�្ៈចសមរុះ 
រ្  ្រឺ ពនុំ នមនជា កាតពវ កិច្ នែល សតរូវ អននុវត្ត ធទ ក្នុង សបធទ្ ភា្រ ធសចើន 

	ប្ររូ	្រសបងៀន	បតរូវ	ការការ	ោ	ំបទ		សែតីម្តី	្រសបងៀន	ថានា ក់	សរៀន	ចែលេិេសេ		មាន	លក្ខណៈ	ចបមរុះ	ោនា 		្រ៉ា៊ចន្	៥២%	ដន 
	ប្ររូ	្រសបងៀន	ចែល	បតរូវ	បាន	េមា្ភ េន	៍សៅ	ប្រសទេ	បារាងំ			សអ៊ៀក�ង	់		អ៊តី	តាលតី		ស�តចូនតី		សអេបា៉ាញ	នងិ	ចបកភព	អង់	ស្រេ្	 
មាន	អារម្មណ៍	ថា	ខ្ួន	បាន	ទទួល	ការ	ោ	ំបទ	មិន	ប្រ្រ់	បោន់	ពតី	ថានា ក់	ប្រ្រ់	ប្រង	កនា៊ងការ	ប្រ្រ់	ប្រង	ភាព	ចបមរុះ	ោនា 	។	ទំេ	ំ
ចែល	ការ	អ្រ់រ	ំប្ររូ		ដាក	់្រញ្ចូ ល	ភាព	ចបមរុះ	ោនា 	្រឺ	មាន	ភាព	ច្រ្ក	ៗ 	ោនា 	សៅ	តាម	ប្រសទេ	នតីមួយៗ	។	សៅ	ប្រសទេ	េចូ	�ង់	
នចូចវល	សេ�ង់		និង	ន័រចវេ	ស្រក្ខភាព	ប្ររូ	្រសបងៀន	បតរូវ	ចចូលសរៀន	វ្រ្គ	េិកសា	ជា	កាតព្	កិច្	កនា៊ងការ	ោ	ំបទ	េិេសេ	ចែល	
មាន	ពតីសាវតារចបមរុះ		ោនា 	។	ការ	្រញ្្រ	់វ្រ្គ	េកិសា	ប្រសភទ	សនះ	តាមធម្មតា	្ឺរជា	វ្រ្គេកិសា	ជា	ជសបមតីេ	សៅកនា៊ង	ទ្តី	្រអឺរ ៉ា្៊រ	។	

កម្មវធិតី	អ្រ់រ	ំប្ររូ	្រសបងៀន		សបចតីន	ចតេង្ត់ធងៃន់	សលតី	ចំសណះែឹង	ទចូសៅ	ជាជាង	សលតី	្ររ៊សកាេល្យ	ច្រ្រ	អន៊វត្	
ជាក់ចេ្ដង	។	ការស្ា្រ	េ្ង់	មតិមួយ	សលតី	កម្ម	វធិតី	ចំនួន	១០៥		កនា៊ងប្រសទេ	ចំនួន	៤៩	បាន	រក	ស�តីញ	ថា	មាន	
ចតមួយភា្រ	បបា	ំ្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	ដន		ប្ររូ្រសបងៀន	ចែល	បាន	សបតៀម	ខ្ួន	កនា៊ង	ការ	រពំឹង	ទ៊ក	និង	សដាះ	បសាយ	ជសម្ាះ	អន្រ	វ្រ្ធម៌		
ឬ	យល់	អំពតី	ការ	ប្របពឹត្	ច្រ្រ	ចិត្សាសេ្		និងជសបមតីេចែល	មាន		េបមា្រ់	ការ	្រញជាចូ ន	េិេសេចែល	មាន	តបមរូវ	ការ។	ប្ររូ	
្រសបងៀន	កំព៊ង	្រំសពញ	ការ	ង្រ		បតរូវ	ការ	ការ	អភិវឌ្ឍ	វជិាជា ជតីវៈ	្រន្	ទាក់	ទងជាមួយ	ទិែឋាភាព	សនះ	។	ការស្ា្រ	េ្ង់	មតិ	
សលតី	ការ	្រសបងៀន		និងការ	សរៀន	អន្រជាតិ	រ្រេ់	OECD	ឆ្នា 	ំ២០១៣	បាន	រក	ស�តីញ	ថា	មាន	ចត	១៦%		្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	ដន 
	ប្ររូ	្រសបងៀន	ថានា ក់	មធ្យម	េិកសា	្រឋម	ភចូមិ	កនា៊ងប្រព័ន្ធ	អ្រ់រចំំនួន	៣៤	ចែល	បាន	្ ្ដល	់វ្រ្គ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	ការ	អ្រ់រ	ំ
ពេ៊	វ្រ្ធម	៌	ឬ	ពេ៊	ភាសា	សៅកនា៊ង	ឆ្នា 	ំកន្ង	សៅ។	

មាន	ការ	េិកសា	តិច	តចួ	្រ៉ា៊សណា្ណ ះេ្ដតីពតី		្ ល	្រ៉ាះពាលដ់ន	ប្ររូ	្រសបងៀន		ចែល	មានសាវតារ	ជាជន	ចណំាក	បេរុក	 
សេតីយ	ការេិកសា	ចែល	មាន		ប្រចេល	ពំ៊	បាន	ចញក	ឱ្យ	ដាច់	ពតីោនា 	រវាង	ជន	ចំណាកបេរុក	ជំនាន់	ទតីមួយ		និងជំនាន់	
្រន្	្រន្ា្់រ		ឬ	ចញក	ោនា 	រវាង	ប្ររូ	្រសបងៀន	ជាជន	ចំណាក	បេរុក	និងជាជនជាតិ	ភា្រតិច	សនាះ	សទ។	ភេ្៊	តាងមួយ	
ចំនួន	សេនាតី	ឱ្យ	ស�តីញ	ថា	ភាព	ចបមរុះ	ោនា 	កនា៊ង	ចំសណាម	ប្ររូ	្រសបងៀន		្រឺជា្រ់	ទាក់	ទងជាមួយ	ការ	េសបមច		បាន	លទ្ធ្ល	
េិកសា	រ្រេ់	េិេសេជាជន	ចំណាក	បេរុក		ការ	ឱ្យ	តដម្	ខ្ួ	ន	ឯង	និង	អារម្មណ៍	េ៊វតថាិភាព	រ្រេ់	េិេសេជាជន	ចំណាក	
បេរុក	។		សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី	ប្ររូ	្រសបងៀន	ចែល	មានសាវតារ	ជាជន	ចំណាក	បេរុក		សបចតីន	ចត	ពំ៊	េចូវ	មាន	ចំនួន	សបចតីន		 
ស្រតីសធៀ្រជាមួយ	ចំនួន	េិេសេ	សៅ	កនា៊ង	ទ្តី្រអឺរ ៉ា៊្រ។	សោលនសោបាយ	ចែល	មាន	លក្ខណៈ	សរ តីេ	សអតីង		កនា៊ងការ	ចចូលសៅ

 កនា៊ងអាជតីព	សនះ	និង	ភាព	លសម្អៀង	កនា៊ងការ	ជួល	ប្ររូ	្រសបងៀន		បាន	ចចូលរមួ	មួយ	ច្នាក	កនា៊ងការជំរ៊ញ	ឱ្យ	មាន	កង្ះ	ខាត	
សនះ	សកតីត	ស�តីង	។	

ការ អប់រ ំមាន តួនាទ ីក្នុង ការ ទប់ ស្កា ត់អំធពើហចឹងសា សជរុល និយ ម 

បេ្រ	សពល	ចែលបជរុល	និយម	េងិសា		ការ	វាយប្រ	ហារ	សដាយ	សភរវជន		និងការ	សផ្្ដ ត	សោលសៅ	សលតី	ជន 
េ៊តីវលិ	រ្រេ់	រែឋា	និង	មិនចមន	រែឋា		ជា	្៊រព្	សេត៊	សដាយ	ផ្្ល់	សដាយ	ោ្ម ន	េងសេយ័	សធ្តី	ឱ្យ	មាន	ចំណាក	បេរុក	និងការ	
ផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ		 ្រ៉ា៊ចន្ទេសេនៈយល់ស�តីញរ្រេ់សាធារណជន	កនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេមានចំណចូ លខ្ពេ់		



របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល ឆា្ំ ២០១៩ សង្ខេប

55

បាន	ច្ររជា	្ ន	មក	េង្ត់ធងៃន់	េួេ	ប្រមាណសលតី	ទិែឋាភាព	្រសញ្្េពតីសនះ	សៅ	វញិ	សដាយ	បាន	្ សារភាជា ្រ់	ចំណាក	
បេរុកជាមួយសភរវកម្ម	 ។	 សទាះោ៉ា ងណាក្ដតីការភាជា ្រ់ទំនាក់ទំនងច្រ្រសនះ	 ្ឺរមានលក្ខណៈ្៊យបេរួយ	 ោ៉ា ង	
ខ្ាងំ		សដាយ	ការ	វវាយប្រ	ហារសធ្តី	ស�តីង	សដាយ	ជន	្ររសទេ	មាន	ចំចណក	ែ៏	តិច	តួច	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	កនា៊ងចំសណាម	ការ	វាយ	
ប្រហារសធ្តីស�តីងសដាយប្រជាជាតិនានា	 សេតីយ្រន្ងវថិតី្នសៅមចូល្រែិវត្និយម	 អាចមានទបមង់ស្សេងៗោនា  
ជា	សបចតីន។	

 

  ការ	ទ្រ	់ស្ាត់	ការ	សកតីត	មាន	បជរុល	និយម		្រឺជា	្រន្ាត់	្រន្ឹះ 
មួយ	ដន	ការការ	ពារ	ប្រឆ្ងំ	សភរវកម្ម	។	ជនបជរុល	និយម	សបចតីន	ចត	សប្រតី	
បបាេ់	្រញ្ហា 	ប្រឈម	ការ	អភិវឌ្ឍ		ឬ	្រំសភ្តីេ	្រញ្ហា 	ប្រឈម	ទាងំអេ់	
សនាះ		សែតីម្តី	្រសង្តីត	និង	ទាញ	ប្រសោជន៍	ពតី	វែ្ដ	អាបកក់	ដនការ	សមតីល	
ចម្ងជាពិសេេ្រញ្ហា ចែលជះឥទ្ធិពលសលតីជនបកតីបក្រំ្៊ត	និងជន 
	ង្យរង	សបោះ	្រំ្៊ត	។

តាម	រយៈ	ការ	សលតីកកម្ពេ់	ការ	សោរព	ភាព	ចបមរុះ	ោនា 	េន្ិភាព	និង	ការ្ន	ស�តីង	ច្នាកសេែឋាកិច្		ការ	អ្រ់រ	ំ
អាចជា	បទនា្់រ	ការ	ពារ	ប្រឆ្ងំ	មចូល្រែិវត្និយម	។	ជនបជរុល	និយម	េងិសា	ជា	សរឿយៗ	ចតង	សមតីលស�តីញ	ការ	អ្រ់រជំា	
ការ	្រំរាម	និង	សផ្្ដ ត	សោល	សៅការ	វាយប្រហារ	សៅ	សលតី	សាោសរៀន	នានា	ែចូច	ជា	កនា៊ងករ	ណតី 	ការ	វាយ	ប្រហារសលតី	
សាោ	Boko	Haram	កនា៊ងប្រសទេ	នតីសេសេរ តីោ៉ា 	ជា	សែតីម។	

	 ្្៊យ	សៅវញិ	ការ	ផ្ត់សចញពតី	ការ	អ្រ់រ	ំ	អាច	្រសង្តីត	ភាព	ង្យរង	សបោះ	ចំសពាះ	មចូល្រែិវត្និយម។	ការ	ផ្ត់ 
សចញពតី	អតថា	ប្រសោជន៍	ដន	ការ	អ្់ររ	ំ	្ឺរ	្រង្	សបោះ	ថានា ក់	ែចូច	ោនា 	សនះ្ងចែរ។		កនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេ	ទាងំ		៨	រ្រេ់	អារា៉ា្រ់		
ភាព	ោ្ម ន	ការ	ង្រសធ្តី	បាន	្រសង្តីន	លទ្ធភាព	ដន	្រញ្ហា 	មចូល្រែិវត្និយមកនា៊ង	ចំសណាម	អនាកមាន	ការ	អ្រ់រ	ំខ្ពេ់	ចែល	មាន	
ក្ដតី	រពំឹង	ថា	ការ្ន	ស�តីង	ច ន្ាក	សេែឋាកិច្		្ឺរ	មាន	លក្ខណៈ្រួរ	ឱ្យ	ខក	ចិត្	។	

	 ្រណា្ដ 	ប្រសទេជា	សបចតីន	បាន	ដាក	់្រញ្ចូល	កចិ	្ខតិ	ខ	ំសែតីម្តី	ទ្់រ	ស្ាត	់អសំពតីេងិសាបជរុលនិយមសៅ	កនាង៊កម្ម	វធិតី	េិកសា	

 ្រ៉ា៊ចន្	េមា្ភ រៈ	ការ	្រសបងៀន		 ពំ៊	ចមនជា	និច្ជាកាល	ចតង	ចត	បតរូវ	ោនា 	ជាមួយ	កិច្	ខិត	ខំ	ទាងំ	សនះ	ស�តីយ	។	សៅ	ទចូទាងំ 
ពិភពសោក		សេៀវសៅព៊ម្ព	ចែលពាក់ព័ន្ធមួយ	កបាល	កនា៊ង	ចំសណាម		១០	កបាល		ប្រ្រែណ្ដ ្រ់	សលតី	ការ	ទ្រ់ស្ាត់	ជសម្ាះ 
	ប្រដា្់រ	អាវ៊ធ	ឬ	ពិភាកសា	អំពតី	ការ	សដាះ	បសាយជសម្ាះ		ឬ	យន្ការ	សដាះ	បសាយ	ជសម្ាះ		ចែលសនះជា	ចំនួន	សកតីន	ស�តីង	
ែ៏	តិច	តួច		្ិរត	ចា្រ់	ទតី	ទេវតសេ	ឆ្នា 	ំ		១៩៥០	មក។	

	 ប្ររូ	្រសបងៀន		អាចជួយជំរ៊ញ	ឥរោិ្រថ	អត់ឱន		្រ៉ា៊ចន្	ពួកោត់បតរូវ	ការ	ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	ឱ្យ	បាន	ប្រ្រ់	
បោន់	។		វធិតីសាសេ្	ច្រ្រ	្ររ៊សកាេល្យ		ែចូចជា	ការ	សរៀនេចូបត	ពតី	មិត្	ភក្ិ	សៅ	វញិ	សៅមក		ការ	េិកសា	ច្រ្រ	ពិសសាធន៍			ការ	
សធ្តី	ការ	ង្រជា	បករុម		ការេចម្ដងតួ		និង	សោល	វធិតី	ែដទសទៀត	ចែល	ជួយជំរ៊ញ	ការ	្រិត	ច្រ្រេ៊តីជសបរៅ	និង	ការ	ពិភាកសា	
ស្រតីកចំេ	្ឺរ	មាន	ប្រេិទ្ធភាព	្រំ្៊ត	។	បេ្រ	សពលជាមួយ	ោនា 	សនះចែរ	ប្ររូ	្រសបងៀន	ពំ៊	្រួរចា	ំឃ្ា	ំសមតីល	េិេសេ	រ្រេ់	ខ្ួន	
្រឺ	រតឹត្តិ	សេរ តីភាព	្៊រ្រ្គល	រ្រេ់	េិេសេ	កនា៊ង	្រំណង		សែតីម្តី	ទទួល	បាន	េន្ិេ៊ខ	សនាះ	ស�តីយ។	

តាមរយៈការងលើកកម្ស់ការងគោរពភាពចបមរុះ 

គ្ា សន្រិភាព និ្ ការឈានង�ើ្មផក្ 

ងសដ្ឋកិច្ ការអប់រំអាចជាបេនាប់ការពារ 

បបឆាំ្មរូលបដិវត្រនិយម
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	 សាោសរៀន		អាចជា	ទតី	តាងំ	ែ៏	ប្រសេតី	រ	េបមា្រ់	ការ	្ ្ដួច	ស្្ដតីម	្រំនិត		សែតីម្តី	្រង្្រ	បជរុលនិយម	េងិសា		សដាយ	
 មាន	ការ	ចចូលរមួ	ពតី	ភា្រតី	ពាក់ព័ន្ធនានា	សៅសបរៅ	ប្រព័ន្ធអ្រ់រ។ំ	កម្ម	វធិតី	មួយ	ចំនួន	រមួ	មាន		សៅកនា៊ង	ប្រសទេឥណ្ឌចូ សណេ៊តី	

ជា	សែតីម	បាន	សប្រតី	បបាេ់	េំស�ង	រ្រេ់	ជនរង	សបោះ		សែតីម្តី	សធ្តី	ឱ្យ	ប្រធាន្រទ	សនះ	កាន់ចត	មាន	ភាព	ពាក់ព័ន្ធ	និង	
មានសារៈេំខាន់	ចថម	សទៀត	ចំសពាះេិេសេ	។	ការ	អ្រ់រ	ំប្រឆ្ងំបជរុលនិយម	េងិសា		្រួរ	ចត	មាន	ការ	យក	ចិត្	ទ៊ក	ដាក់	
ចំសពាះ	ច ន្ាក	សយនឌ័រ	និងសធ្តី	ឱ្យ	មាន	ការ	ចចូលរមួ	ពតីសេ្តី		និង	សក្មង	បេតី។	សពល	ខ្ះ	សេ្ដតីែឹកនា	ំការ	្ ្ដួច	ស្្ដតីម	្រំនិត	ការ	
អ្រ់រ	ំប្រសភទ	សនះ	។	ឧទាេរណ៍		សៅកនា៊ង	សខត្	 Khyber	Pakhtunkhwa	រ្រេ់	ប្រសទេ	បា៉ា ្រតីសាថា ន		អង្គការសេ្តីមួយ	
បាន	្រសបងៀន	អំពតី	ការ	តាងំេមាធិ	និង	ជំនាញ	កនា៊ង	ការ	ផ្្េ់	ចប្រ	ជសម្ាះ	ែល	់សេ្តី	ចំនួន	៣៥	០០០	នាក់		និង	យ៊វជន	
២	០០០	នាក់	។	

ការ អប់រធំសរៅ ផលាូវ ការ មាន តួនាទី ែ៏ោ ំបាច់  ប៉នុនន្ត សតរូវបាន 
 ធ្រ បំធភលាច ធោល ធៅក្នុង ការ ស្្បនា ្ ង្គមនែល មាន 

ភាព្ន់ សទា ំ

	 ការ	អ្់ររ	ំនងិការ	សលតីកកម្ពេ់	ការ	យល់ែងឹ	អពំតី	្រញ្ហា 	ចណំាក	បេរុក	នងិ	ការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខ	ំក	៏បាន	 
សធ្តី	ស�តីង	សៅសបរៅ	រ្រង	សាោសរៀន	្ ងចែរ។	ការអ្រ់រសំបរៅ្្ចូវ	ការ		មាន	ទបមង់		និង	សោល	្រំណង	ស្សេងៗជា	សបចតីន	។	
្រួរឲ្យសសាកសា្ដ យ	រដាឋា ភិបាលកបមនឹងសធ្តីជា	អនាក	្ ្ដល់	ការ	អ្រ់រ	ំប្រសភទ	សនះណាេ់		សដាយ	មាន	ព័ត៌មាន	ជា	ប្រព័ន្ធ	
តិច	តួច	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	អំពតី	្រញ្ហា 	សនះ	។	

	 មជ្ឈមណ្ឌ ល	េេ្រមន	៍សែតីរ	តនួាទតី	ែេ៏ខំាន់	សៅកនា៊ងការ	អ្់ររ	ំសបរៅ	្ ្ចូវ	ការេ្ដតីពតី	ចណំាកបេរុក។		កនា៊ង	ប្រសទេ
 	តួក្រតី	អង្គការ	NGO	ស ្្ម ះ	េមា្រម	 Yuva	្ ្ដល់	វ្រ្គ	្រសបងៀនភាសា	និង	េិកា្ខ សាោជំនាញ	តាម	រយៈ	មជ្ឈមណ្ឌ ល 

េេ្រមន	៍។	អនាក	េបម្រ	េបមរួល	ច្នាក	វ្រ្ធម៌		ឬ	ឈ្មួញ	កណា្ដ ល		អាច	្ ្ដល់សេវា	្រកចប្រភាសា		និងជួយកនា៊ងការ 
តបមង់	ទិេ	ប្រព័ន្ធ	អ្រ់រ	ំ។	បករុង	 Linköping	រ្រេ់	ប្រសទេ	េ៊៊យចអត		្្ដល់	ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	ែល់	ប្ររូ	្រសបងៀន	
តាម	្ ្ះ	នចូវ	ចំសណះែឹង	អំពតី	ភាសា	េចូមា៉ា លតី		ឬ	ភាសា	អារា៉ា្រ់	សែតីម្តី	សែតីរតួនាទតី	ជា	“មន៊េសេជា	តំណភាជា ្រ់”	េបមា្រ់	
កម្ម	វធិតីេិកសារមួ		ោនា 	រ្រេ់	ខ្ួន។		បករុង	នានា	អាច	ែឹកនា	ំកិច្	ខិត	ខំ	កនា៊ងការ	អ្រ់រ	ំប្រឆ្ងំ		និង	ការ	ភ័យខ្ាច	ចំសពាះជន	

 ្ររសទេ		ែចូចជា	សៅកនា៊ង	បករុង	 São	Paulo		ប្រសទេ	សប្រេ៊តីលជាសែតីម		្រ៉ា៊ចន្	្រួរ	ឱ្យ	មាន	ការ	ចចូលរមួ	ពតីេេ្រមន៍ជន 
ចំណាក	បេរុក	្ ងចែរ	សែតីម្តី	អាច	ទទួល	បានសជា្រជ័យ	។	

	 េិល្ៈ	និង	កតីឡា	្ឺរជា	ប្រព័ន្ធ	្ សេព្	្ សាយ	ែ៏	មាន	ឥទ្ធពិលខ្ពេ់	េបមា្រ់	ការ	អ្រ់រ	ំសបរៅ	ប្រព័ន្ធ	។	ពិធតី្៊រណ្យ	
កនា៊ង	េេ្រមន៍	រ្រេ់	ប្រសទេ	ន័រចវេ		និងប្រសទេ	សអេបា៉ាញ		្ ្ដល់	ឱកាេ	េបមា្រ់	ការ	ផ្្េ់	្រ្ចូរ	អន្រ	វ្រ្ធម៌	។	បករុម	
កតីឡា	បាល់	ទាត	់Kaizer	Chiefs	រ្រេ់	ប្រសទេ	អាសេ្កិខាង	ត ច្ូង		បានជំរ៊ញ	យ៊ទ្ធនាការ	ប្រព័ន្ធ	្ សេព្	្ សាយ	េង្គម	
ឱ្យ	សមតីលស�តីញ	ោ៉ា ង	ចបាេ់	នចូវ	ការ	ចចូលរមួ	ចំចណកជា	វជិជាមាន	រ្រេ់ជន	្ររសទេ	ចំសពាះ	ប្រសទេ	សនះ	។	
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ការ ផ្លា ្ ់ទី រប្់្ ិ្ ្ស និង អ្ក សបកប វិជាជា ជីវៈ អាជីព 

	 សៅកនា៊ង		ពិភព	សោក	ចែល	មាន	លក្ខណៈសាកលភាវចូ្រនតីយកម្ម	កាន់	ចត	ខ្ាងំ	ស�តីង	មន៊េសេ	វយ័	សក្មង	ចែល	
េិកសា	សៅ	្ររសទេ		និង	អនាក	ប្រក្រវជិាជា ជតីវៈ	អាជតីព	មាន	ជំនាញ	តាម	ចបាមយក	ឱកាេ	ម៊ខ	រ្ររ	ឆ្ងចែន		សែតីម្តី	្រន្	
សទ	ព	សកាេល្យ	េមតថាភាព	រ្រេ់	ខ្ួន	។	ការ	ផ្្េ់	ទតី	រ្រេ់	អនាកសធ្តី	ការជំនាញ		មាន	អតថា	ប្រសោជន៍		ការ	ចំណាយ		និង	
ហានិភ័យ្ួររជាទតី	កត់	េមា្គ ល់	េបមា្រ់	្៊រ្រ្គល	សាថា ្រ័ន	និង	ប្រសទេ។	

អន្តរជាតិ តូបនីយកម្ម នន ការ អប់រ ំថ្ាក់ ឧត្តម ្ កិសា ធកើត មាន 

ក្នុងទសមង់ ធផ្សងៗជា ធសចើន 

អន្រជាតិ	តចូ្រនតីយកម្ម	ដន	ការ	អ្រ់រ	ំថានា ក់	ឧត្ម	េិកសា	រមួ	មាន		“សោលនសោបាយ	និងការ	អន៊វត្	នានា	
ចែល	បតរូវបាន	សធ្តី	ស�តីង	សដាយ	ប្រពន័្ធ	នងិ	សាថា ្រន័	េិកសា	បសាវបជាវ		នងិ	្៊រ្រ្គល	្ ងចែរ	សែតីម្តី	ទ្់រ	ទលជ់ាមយួ	្ររសិាថា ន	

 
ការ	េិកសា	បសាវបជាវ	សាកល”។	អន្រជាតិ	តចូ្រនតីយកម្ម	ដន	ការ	អ្រ់រ	ំថានា ក់	ឧត្ម	េិកសា	ប្រ្រ	ែណ្ដ ្រ់	សលតី	ចលនា	រ្រេ់	
េិេសេ	និង្៊រ្រ្គលិក	េិកសា		ក៏ែចូចជា	វ្រ្គ	េិកសា	កម្ម	វធិតី		និង	សាថា ្រ័ន	នានា	ចែល្រ៉ាះពាល់	មក	ែល់	ការ	អ្រ់រ	ំសៅកនា៊ង	
ប្រសទេ		និង	សៅ	្ររសទេ	្ ងចែរ។	

ពាក	់កណា្ដ ល	ដន	េិេសេ	អន្រជាតិ	ទាងំអេ់	ផ្្េ់	ទតី	សៅ	កាន់	ប្រសទេ	និោយភាសា	អង់	ស្រ្េ	ចំនួន	បបា	ំ
្រឺ៖	អចូសស្ាលតី	កាណាដា	នចូចវលសេ�ង់	ចបកភព	អង់	ស្រ្េ	និង	េេរែឋា	អាសមរកិ។		េមាមាបតដន	េិេសេ	អន្រជាតិ	
កនា៊ង	ប្រសទេ	បារាងំ	និង	អាល្ឺម៉ាង់		បាន	សកតីន	ស�តីងសដាយ	មាន	ចំនួន	៨%	កនា៊ងប្រសទេ	បារាងំ	និង		៦%	កនា៊ងប្រសទេ	
អាល្ឺម៉ាង់		ការសកតីន	ស�តីង	សនះ		សកតីតស�តីងមួយ	ច្នាក		សដាយ	សារ	ចត	ប្រសទេ	ទាងំ	សនះ	្ ្ដល	់កម្មវធិតី	អ្រ់រសំបកាយ	ឧត្ម	
េិកសា	ជា	ភាសា	អង់ស្រ្េ	កាន់	ចត	សបចតីន	ស�តីង	។	ប្រសទេ	ចិន	ឥណា្ឌ 		និងសាធារណរែឋា	កចូសរ ៉ា		ទទួល	ការ	ផ្្េ់	ទតី	ការ 
សចញ	សបរៅ	ប្រសទេ	ចំនួន	២៥%	ដន	ចំនួន	េរ៊្រ	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៦។		ទ្តី្រ	អឺរ ៉ា៊្រ	្រឺជា	តំ្រន់	្រញជាចូ ន	េិេសេ	សចញ	សបចតីនជាង

 	ស្រ	្ំរ្៊ត	ទតីពតីរ		សដាយ	កនា៊ង	សនាះមាន	២៣%	ដន	ចំនួន	េិេសេ	េរ៊្រ	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៦		្រ៉ា៊ចន្	៧៦%	ដន	េិេសេ	អឺរ ៉ា៊្រ	
ចែល	បាន	ផ្្េ់	ទតីចំនួន	០,៩	ោននាក់	េថាិត	សៅកនា៊ង	តំ្រន់	អឺរ ៉ា៊្រ។	

	 	 េិេសេេសបមចចិត្អំពតីទតីកចន្ង		 សែតីម្តី្រន្ការអ្រ់រថំានា ក់ឧត្មេិកសា	ច្្អកសលតីកចន្ង	េិកសាល្អ
 ្រំ្៊តចែលមានេបមា្់រខ្ួនសៅសាោវទិយាល័យកនា៊ងប្រសទេ		េមតថាភាពសែតីម្តី្រង់ដថ្	និង	្៊រណភាពដនការអ្រ់រ ំ
 

សប្រៀ្រសធៀ្រោនា 	រវាងការអ្រ់រកំនា៊ងប្រសទេ	និងសៅ្ររសទេ	។	សោលនសោបាយចែលប្រ្រ	ែណ្ដ ្រ់សលតីេមតថាភាព 
រ្រេ់េិេសេកនា៊ងការសធ្តីការក៏អាចជាកត្ាជំរ៊ញមួយ្ងចែរ។		កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១១-២០១៤	ចំនួនេិេសេឥណា្ឌ កនា៊ង

 ចបកភពអង់ស្រ្េ		ធ្ាក់ច៊ះ	ជិត	៥០%	្រន្ា្រ់	ពតីសោលនសោបាយ	មាន	ការ	ផ្្េ់	្្រចូរ	ទាក់	ទងជាមួយ	ទិដាឋា ការសធ្តី	
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ការ	ង្រ	រ្រេ់	េិេសេ		សបកា	យ	ថានា ក់	្ររញិ្ញា ្របត	ចែល	មាន	កបមិត	កំណត់ជាម៊ន		បេ្រ	សពលជាមួយ	ោនា 	សនាះ		ចំនួ	ន	បាន	
សកតីន	ស�តីង		៧០%	កនា៊ងប្រសទេ	អចូសស្ាលតី		និង	៣៧%	សៅេេរែឋាអាសមរកិ	។	ប្រសទេមួយចំនួន	រមួ	ទាងំប្រសទេ	
ចិន		និង	អាល្ឺម៉ាង់	្ ងចែរ	ពយាោម	រកសា	េិេសេ	អន្រជាតិ	ឱ្យ	្រន្	សៅ	កនា៊ង	ទតី្សារ	ការ	ង្រ	រ្រេ់	ខ្ួន		សែតីម្តី	្រំសពញ	
ចសន្ាះ	ប្រសហាង	ច្នាក	ជំនាញ	ចែល	មាន		សៅកនា៊ងប្រសទេ។	

េបមា្រ់	សាកល	វទិយាល័យ		ការ	្រសង្តីន	ចំណចូ ល្ឺរជា	កត្ាជំរ៊ញ	ចម្ង	ដន	ការសបជតីេ	សរ តីេ	េិេសេ		អន្រជាតិ	
ឱ្យ	ចចូលសរៀន។	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៦	េិេសេ		អន្រជាតិ		បាន	នា	ំយក	ទឹក	 
បបាក់ប្រមាណ	 ៣៩	 ,៤	 ្រ៊តីោន	 ែ៊ោ្រអាសមរកិ	 ចចូលមកកនា៊ង	
សេែឋាកិច្	េេរែឋាអាសមរកិ	។	 សៅកនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេ	អាស៊ានជា	
សបចតីន		 ចែល	មាន	អបតា	កំសណតី ត	ថយ	ច៊ះ		និងចំនួន	វយ័	ចំណាេ់	
សកតីត	មាន	ស�តីង		ែចូចជា	សៅ	ប្រសទេជ្រ៉ា៊នជា	សែតីម		វេិ័យ	អ្ររ់	ំឧត្ម	
េិកសា		កំព៊ង	ង្ក	សៅរក	េិេសេ		្ររសទេ		សែតីម្តី	រកសា	ឱ្យសាថា ្រ័ន	ឧត្ម 
េិកសា	រ្រេ់	ខ្ួន	សៅ	្រន្	ស្រតីក	ទ្ារ។	

ប្រសទេ	មិ៊ចេិ៊ក	និង	េេរែឋា	អាសមរកិ		្ឺរជា	ប្រសទេ	ពតីរ	កនា៊ង	ចំសណាម	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	នានា		ចែល	សប្រតី	
បបាេ់	កម្ម	វធិតី	ចល័តជា	ភានា ក់ង្រ	ការទចូត	វ្រ្ធម៌		និងជំនួយ	អភិវឌ្ឍន៍	។			ប្រសទេ	មួយ	ចំនួន	ចែលជា	ប្រសទេ	្រញជាចូ ល 
េេិសេរមួទាងំប្រសទេសប្រេ៊តីល	នងិអារា៉ា្រស់ាអចូឌតីត			្្ដល់	ការឧ្រតថាម្ភទ៊នែលក់ារេិកសាសៅប្រសទេជាយ៊ទ្ធសាសេ្	

 
មួយ	េបមា្រ់	ការ	អភិវឌ្ឍ	។	

្៊រ្រ្គលិកេិកសា	ចែល	ផ្្េ់ទតីជា	អន្រជាតិ		អាចជា	អនាក	េិកសា	បសាវបជាវ		ចែលសាកល	វទិយាល័យ	សឆនាតីមៗ	
ពយាោមចង់បានអនាកេិកសាបសាវបជាវបតរូវបានជួលឱ្យមកសធ្តីការ	 សែតីម្តី្រំសពញចសន្ាះប្រសហាង	 ចែលមាន	
សៅកនា៊ងប្រសទេ		ឬ		“អនាក	េិកសាបសាវបជាវ	ឆ្ងកាត់	”	ចែល	្រន្	អាជតីព	ការ	ង្រ	រ្រេ់	ខ្ួន	សៅ	តាម	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	
ចែល	ពួកស្រ	បាន	ទទួល	េញ្ញា 	្របត	ថានា ក់	្រណ្ឌិ ត	រ្រេ់	ខ្ួន	។	ការ	ផ្្េ់ទតី	ច្នាកសាថា ្រ័ន		អាច	្រង្	ឱ្យ	ការ	ផ្្េ់	ទតី	រ្រេ់	
េិេសេ	តាម	ច្រ្រ	ប្រដព	ណតី 	មានការ	ថយ	ច៊ះ		្រ៉ា៊ចន្	្រសបមតី	ឱ្យ	េិេសេ	សបចតីនជាង	ម៊ន	ចែល	មាន	តបមរូវ	ការ	ច្នាកការ	អ្រ់រ	ំ
ស្សេង	ៗ 	ោនា 	។		វ្រ្គេិកសា	ស្រតីក	ទចូោយ	តាម	ប្រព័ន្ធ	អ៊តីនធឺណិត	កនា៊ង	ចំនួន	ែ៏	សបចតីន	េន្ធឹកេនា្ធ ្រ់		ជួយពបងតីក	លទ្ធភាព	
ទទួល	បាន	ការអ្រ់រ	ំជា	ពិសេេ	សៅកនា៊ងប្រភព	ប្រសទេ	កំព៊ង	អភិវឌ្ឍ	។	កម្មវធិតីឯនាយេម៊បទ		កម្ម	វធិតីឆ្ង	ចែន	និង

 កម្ម	វធិតី	ោ្ម ន	បពំ	ចែន		រមួទាងំ	មណ្ឌ លេិកសា	សាខា			និង	មជ្ឈមណ្ឌ ល	អ្រ់រ	ំថានា ក់	តំ្រន់		ជួយ	ជំរ៊ញ	ឱ្យ	មាន	ការ	អ្រ់រ	ំ
កបមិត	អន្រជាតិ	សៅកនា៊ងប្រសទេ	កំសណតី ត។	

ពាក់កណ្ាលននសិសសេអន្ររជាតិ ផ្លាស់េីងេៅ

កាន់បបងេសនិយាយភាសាអ្់ងគ្លសចំនួន 

បបាំ ចំមណកបបងេសចំនួនបងីនៅេវបីអាសរុ ី

េេួលបន្នុកងលើ ២៥% ននសិសសេមដលងចញ

ងេៅងបកៅបបងេសេាំ្អស់។ 



របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល ឆា្ំ ២០១៩ សង្ខេប
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ការ ធ្វើ ្ នុខែនុមនីយកម្ម បទ ោ្ឋ ន និងការ ទទួលស្្គ ល ់
្រនុ�វនុឌ្ ិជួយ្ សមប ្ សមរួល ែលអ់ន្តរជាតិ តូបនីយកម្ម  
នន ការអប់ រ ំថ្ាក់ ឧត្តម្កិសា 

		 សែតីម្តី	ជួយេបមរួល	ែល់	ការ	ផ្្េ់	ទតី	រ្រេ់	េិេសេ		សាថា ្រ័ននានា		អាច	សធ្តី	ឱ្យ	មាន	ការ	ចចូលរមួ	កនា៊ង	ទំនាក់	ទំនង		
និង	កិច្	បពម	សបពៀង	េ្ម៊្រសា្ម ញ	ឧ.	កម្ម	វធិតី	្ ្ដល់	វញិ្ញា ្រន្របត	ពតីរ		និង	្ ្ដល់	វញិ្ញា ្រន្របត	រមួ	ោនា 		ការ	ស្្រ	សបកឌតីត	ភាពជា

 ដែ្រចូជា	យ៊ទ្ធសាសេ្		និងការ	រ្ួររមួ	ោនា ជាេមា្រម	។	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	នានា		ពយាោម	កាន់	ចត	ខ្ាងំ	ស�តីង	កនា៊ងការ	សធ្តី	
េ៊ខែ៊មនតីយកម្ម		្រទដាឋា ន	និង	យន្ការធានា	្៊រណភាព	សៅកបមិត	សទ្ភា្រតី		ថានា ក់	តំ្រន់		ឬ	ថានា ក់	សាកល	។	

	 ការ	ដាក់	ឱ្យ	មាន	្រទដាឋា ន	កបមិត	េិកសា	ែចូចោនា 	ការ	ទទួលសា្គ ល	់្៊រណភាព		យន្ការ	ទទួល	សា្គ ល់	្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិ	
និងកម្ម	វធិតី	ផ្្េ់	្្រចូរ	ការ	ផ្្េ់	ទតី	ច ន្ាក	េិកសា	បសាវបជាវ		អន៊ញ្ញា តឱ្យ	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	អឺរ ៉ា៊្រ		និង	្រណា្ដ 	ប្រសទេជា	ដែ្រចូ	
អាច	្រសង្តីត	តំ្រន់	អ្រ់រ	ំឧត្មេិកសា	អឺរ ៉ា៊្រ	(EHEA)	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១០។	សនះ្រឺជា	ការ	្ ន	ស�តីង	មួយ	កបមិត	សទៀត

 ដន	ែំសណតី រ	ការ	Bologna	ចែល	បាន	ដាក់	េសមា្ព ធ	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ១៩៩៩	សដាយ	កនា៊ង	សនាះ	មាន	ការ	ចចូលរមួ	ពតី	្រណៈកម្មការ	
 

	អឺរ ៉ា៊្រ	បករុម	ប្រឹកសា	អឺរ ៉ា៊្រ	និង	អនាក	តំណាង	រ្រេ់	សាថា ្រ័ន	អ្រ់រ	ំឧត្ម	េិកសា		ទតីភានា ក់	ង្រធានា	្៊រណភាព		េិេសេនិេសេតិ	
្៊រ្រ្គលិក	និង	និសោជកមក	ពតី	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	ចំនួន	៤៨	ចែល	មាន	្រច្៊្រ្ននា។	អន៊េញ្ញា 	ការ	ទទួល	សា្គ ល់	Lisbon	 
អភិបាល	សលតី	ការ	ទទួលសា្គ ល់	្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិរវាង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	EHEA	សេតីយ	បតរូវបាន	្ ្ដល់	េច្ា្័រន	សដាយ	ប្រសទេ	
ចំនួន		៥៣។	

	 ត្ំរន់	ែដទសទៀត		កំព៊ង	ខិតខំ	សែតីម្តី	ប្រចជង	ជាមួយ		ការ្្ដួចស្្ដតីម	្រំនិតទាងំអេ់	សនះ	 រមួ	ទាងំ	េមា្រម 
ប្រជាជាតិ	អាេ៊តី	អាស្រនាយ	៍	(	អាស៊ាន)	និង	េេ្រមន៍	អាសេ្កិ	្រចូព៌ា។	សៅកនា៊ង	េននាិេតីទថានា ក់	តំ្រន់	សលតីក	ទតី្រតី	េ្ដតីពតី	
ការអ្រ់រថំានា ក់ឧត្មេិកសា		 ្រណា្ដ ប្រសទេកនា៊ងតំ្រន់អាសមរកិឡាទតីន	 និងការ តី្រ៊តីន		 បានបពមសបពៀងោនា ពបងឹង	
េមាេរណកម្ម	ថានា ក់		តំ្រន់	កនា៊ង	វេិ័យ		អ្រ់រ	ំឧត្ម	េិកសា	។	សែតីម្តី	សាថា ្រនា	្រចនថាម	សលតី	ការ	្ ្ដួច	ស្្ដតីម	្រំនិត	ទាងំ	អេ់	
សនះ	អង្គការ	យចូសណេ្ចូ	បាន	េរសេរ	សេចក្ដតី	បពាង	អន៊េញ្ញា 	សាកល	េ្ដតីពតី	ការ	ទទួល	សា្គ ល់	្៊រណ	វ៊ឌ្ឍ	ិការ	អ្រ់រ	ំថានា ក់	
ឧត្មេិកសា	េបមា្់រ	ដាក់	ឱ្យ	្ ្ដលេ់ច្ា្រ័នកនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៩។	

កម្ម វិ្ី ធផ្ដែ ះបដែូរ្ិ្ ្ស  ក្នុង ទវីបអឺរ ៉នុប ផដែល ់ជា ធមធរៀន ្ សមាប់ តំបន ់អា្នុ ីអាធ្រយ្ ៍

ការដាក់	ឱ្យ	មានជា	សាថា ្រ័ន	កម្មវធិតី	សផ្្ដ ះ	្រ្ចូរេិេសេ		សៅ	ថានា ក់	តំ្រន់	បាន	ពបងតីក	ឱកាេ	ែ៏	ធំសធង	េបមា្រ់	
ការ	ផ្្េ់	ទតី	េិេសេ		រយៈសពល	ខ្តី	។	សៅសបកាម	កម្ម	វធិតី	Erasmus	ចែល	បាន្រសង្តីត	ស�តីង	កនា៊ងឆ្នា 	ំ១៩៨៧		និង	បាន	
ពបងតីក	ឱ្យ	ក្ាយសៅជា		Erasmus+	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៤		េិេសេ	ចែល	ចចូលរមួ	កនា៊ង	កម្មវធិតី	សនះ	េិកសា	រយៈ	សពល		៣	ែល់	
១២	ចខ		សៅកនា៊ងប្រសទេ	អឺរ ៉ា៊្រ	ែដទ	មួយ	ស្សេង	សទៀត	សេតីយ	សាថា ្រ័ន	ម្ាេ់	្ ្ះ		យក	រយៈសពល	សនះដាក់	សៅអន៊វត្	កនា៊ង	
វញិ្ញា ្រន្របត	្រញ្ជា ក់	ការ	េិកសា	រ្រេ់ខ្ួន។	កម្ម	វធិតី	សនះ	មាន	្រំណង	ពបងឹង	ការ	យល់ែឹង	ច្នាក	អន្រវ្រ្ធម៌		្ំរណិន	
និង	លទ្ធភាព	ទទួល	បាន	ការង្រ	រ្រេ់	អនាក	ចចូលរមួ		និង	សលតីកកម្ពេ់សាម្រ្គតីភាព	េង្គម	សៅ	ទ្តី្រអឺរ ៉ា៊្រ	។	
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អនាក	ចចូលរមួ	ប្រមាណ	៩	នាក	់កនា៊ងចំសណាម	១០	នាក់		បាន	រាយការណ៍	ថា	កម្ម	វធិតីសនះ	បាន	្រសង្តីនភាពធន ់
ការ	ស្រតីក	ចិត្	ទចូោយ		និងភាពអត	់ឱន	រ្រេ់	ពួកស្រ	។	មាន	ភេ៊្	តាងចង្អ៊ល្រង្ហា ញ	ឱ្យ	ស�តីញ	ថា	ការ	ផ្្េ់	ទតី	រ្រេ់

 េិេសេ	អឺរ ៉ា៊្រ		បាន	្រសង្តីន	លទ្ធភាព	ទទួល	បាន	ការ	ង្រសធ្តី។		សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី	ការ	វាយតដម្	សដាយ	សប្រតី	បបាេ់	ទិននាន័យ	
 

រយៈសពល	ចវង		ចែល	បតរួត	ពិនិត្យ	សលតី	កត្ា	កំណត់	ដន	ការ	ផ្្េ់	ទតី	រ្រេ់	េិេសេ		បាន	្ ្ដល	់រចូ្រភាព	ោយ	�	ំោនា 	ទាក់	
ទងជាមួយ	េមធម	៌។	ប្រមាណ	៤,៤%	ដន	េិេសេ	ចបកភព	អង់	ស្រ្េ		ចែល	មាន	ឪព៊កមា្ដ យជា	អនាក	ប្រក្រ	វជិាជា ជតីវៈ	
ចចូលរមួ	សៅកនា៊ង	កម្ម	វធិតី	Erasmus+	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៥/១៦		 ស្រតីសធៀ្រជាមួយ	២,៨%	ដន	ឪព៊កមា្ដ យ	ចែលមាន	
ជំនាញ	ទា្រ	។		្រម្ាត	សនះ	សកតីន	ស�តីង	កាន់	ចតធំ	េបមា្រ់	រយៈ	សពល	កាន់	ចត	យចូរ។

កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៥		អាស៊ាន	និង	េេភាព	អឺរ ៉ា៊្រ		បាន	ដាក់េសមា្ភ ធ	កម្ម	វធិតី	ការ	ោបំទ	រ្រេ់	EU	ចំសពាះ	ការ	 
អ្រ់រ	ំថានា ក់	ឧត្ម	េិកសា	សៅកនា៊ង	តំ្រន់	អាស៊ាន		(SHARE)	សែតីម្តីោ	ំបទ	ែល់	ការ	សធ្តី	េ៊ខែ៊មនតីយកម្ម	ប្រព័ន្ធ	ឧត្	ម

 
េកិសា	ថានា ក	់ត្ំរន។់		ឧេ្រ្រ្គរារាងំ	កសំណតី ន	ការ	ផ្្េ	់ទតី	្ឺរជា	លទ្្ធ ល	សកតីត	សចញពតី	កងះ្កិច	្ខតិ	ខ	ំរមួ	ោនា 	កនា៊ង	ចំសណាម

 	ភា្រតី	ពាក់	ព័ន្ធ	ថានា ក់	តំ្រន់។		ខ៊េ	ច្រ្ក	ពតី	ទ្តី្រ	អឺរ ៉ា៊្រ	ប្រព័ន្ធ	ស្្រ	សបកឌតីត	មាន	ភាព	ខ៊េ	ច្រ្ក	ោនា 	ោ៉ា ង	ធំសធង	កនា៊ង	ចំសណាម
 

្រណា្ដ 		ប្រសទេអាស៊ាន	។	

ការ ទទួលស្្គ ល ់្រនុ�វនុឌ្វិិជាជា ជីវៈ អាជីព ជួយបធងកាើនជា

អតិបរមិាែលអ់ត្សបធោជន៍ នន ការ ផ្លា ្ ់ទី នផ្ក ពលកម្ម 

អន្តរជាតិ ជា អតិបរមា

ការទទលួសា្គ ល្៊់រណវឌ៊្ឍវិជិាជា ជតីវៈអាជតីព	ជយួេបម្រ	េបមរួល		នងិ្រសង្តីនអតថាប្រសោជនដ៍នការសធ្តីចណំាក 
បេរុកច្នាកការង្រជំនាញ		បានជា	អតិ្ររមា។		កនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	OECD	ជន	ចំណាក	បេរុកជាងមួយ	ភា្រ	្រតី	ចែល	
មាន	ការ	អ្រ់រ	ំថានា ក	់ឧត្មេិកសា		្ឺរ	មាន	្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិសលតីេពតី	តបមរូវការ		សៅកនា៊ងការ	ង្រ	រ្រេ់	ខ្ួន		ស្រតី	សធៀ្រជាមួយ	មួយ	

 ភា្រ	្ួរន	ដនជន	ម្ាេ់	បេរុក។		សៅកនា៊ង	េេរែឋា	អាសមរកិ	ការ	លះ្រង់	ការ	រក	ចណំចូ ល	រ្រេ	់េិេសេ	ថានា ក	់សបកាយ	្ររញិ្ញា ្របត	 
ជាជន	ចំណាក	បេរុក	ោ្ម ន	ការ	ង្រសធ្តី		អាច	មាន	ទេំទំកឹ	បបាក	់១០,	២	្រ៊តីោនែ៊ោ្រ		ជា	ការ	ខាត	្រង	់សៅកនា៊ង	ចណំចូ ល 
	ពន្ធប្រចាឆំ្នា ។ំ	

្រ៉ា៊ចន្	ប្រព័ន្ធ	ទទួលសា្គ ល់	ជាសរឿយៗចតង	មាន	ការ	អភិវឌ្ឍ	មិនសពញសលញ		ឬ	មិន	ឯកភាព	ោនា 		សែតីម្តី	សឆ្តីយ	 
ត្រ	ចំសពាះ	សេចក្ដតី	បតរូវ	ការ	រ្រេ់ជន	ចំណាកបេរុក។	ែំសណតី រ	ការ	មាន	លក្ខណៈេ្ម៊្រសា្ម ញ		ចំណាយ	សពល	សបចតីន	 
និង	អេ់	ដថ្	ខ្ពេ់		ែចូសចនាះ	ជា	សរឿយៗ	មាន	ចត	មន៊េសេ	ភា្រ	តិច	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	ចែល	ដាក់	ពាក្យ។	សែតីម្តី	ចក	លម្អ	ប្រេិទ្ធភាព		
ទតីភានា ក់	ង្រវាយ	តដម្		សាថា ្រ័ន		្ ្ដល	់អាជាញា ្រ័ណ្ណ		និង	សាថា ្រ័នេិកសា	បសាវបជាវ		អាចសធ្តី	េ៊ខែ៊មនតីយកម្ម	សលតី	តបមរូវការ

 
និងនតីតិវធិតី	នានា	បាន	។		រដាឋា ភិបាល	អាចធានា	ឱ្យ	ទតីភានា ក់ង្រទាងំ	ឡាយ	បតរូវ	អន៊វត្			តាម	សដាយ	សប្រតី	នតីតិវធិតី	យ៊ត្ិធម៌	

 មាន	តម្ាភាព	និងប្រកាន	់ខាជា ្រ់	តាម	ការ	អន៊វត្	ល្អ។	ការ	្រសង្តីត	ឱ្យមាន	េិទ្ធិបេ្រ	ចបា្រ់	កនា៊ងការ	ទទួល	សា្គ ល់	ក៏	អាច 
ជួយ	ចក	លម្អ	ការ	ទទួល	យក	ប្រព័ន្ធ	មកសប្រតី	បបាេ់		និងប្រេិទ្ធិ្ល	្ ងចែរ	ែចូចជា	កនា៊ងប្រសទេ	ដាណឺមា៉ា កជាសែតីម។  
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ចបា្់រ	កនា៊ងប្រសទេ	អាល្មឺ៉ាង	់	ចែល	បាន	សចញ	ឆ្នា 	ំ	២០១២		អន៊ញ្ញា ត	ឱ្យជន្ររសទេ	អាច	បាន	ការ	ទទលួសា្គ ល	់សដាយ 
មិន	្ិរត	អំពតី	សាថា ន	ភាព	លសំៅដាឋា ន		ឬភាពជា	ពលរែឋា	រ្រេ់ជន	សនាះស�តីយ។	

សៅ	សពល	្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិរ្រេ់ខ្ួនពំ៊	បតរូវបានស្រទទួលសា្គ ល	់	ជនចំណាក	បេរុក	ពំ៊	អាច	ប្រក្រ	វជិាជា ជតីវៈ	សដាយ	
បេ្រ	ចបា្រ់	សៅ	កនា៊ង	អាជតីព	ចែល	េថាិត	សបកាម	និយត័កម្ម		ែចូចជា	ការ	្រសបងៀន	និងការ	ង្រ	ចថទា	ំពយា	បាល	បាន	ស�តីយ	
ស្រតី	សទាះ	្រតីជា	មាន	ម៊ខ	តំចណង	ទំសនរ	សៅកនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	សោលសៅជា	សបចតីន	ក្ដតី	។	ការ	ទទួលសា្គ លច់តមួយ	ច្នាក		
អាច	ចចូលរមួ	ចំចណក	ជួយ	បាន	។	អនាក	ដាក់	ពាក្យ	ចា	ំបាច់	បតរូវ	ប្រ�ង	ជា្រ់		សធ្តី	ការ	សបកាម	ការ	សមតីលខ៊េ	បតរូវ	មួយ	រយៈ	 
ឬ	បតរូវ	ចត	សចៀេវាង	មិន	បតរូវ	អន៊វត្	ម៊ខ	ង្រជាក់	ោក់មួយ	ចំនួន	។	សេចក្ដតី	ចណនា	ំ្៊រណវ៊ឌ្ឍវិជិាជា ជតីវៈ	អាជតីព	េេភាព 
	អឺរ ៉ា៊្រ	អន៊ញ្ញា ត	ឱ្យបករុម	អនាក	ប្រក្រវជិាជា ជតីវៈ	អាជតីព	មួយចំនួន	ចែលមាន	្៊រណវ៊ឌ្ឍចិែល	បតរូវបាន	អន៊ម័ត	ឱ្យ	ប្រក្រ 
វជិាជា ជតីវៈ	សៅកនា៊ង	េេភាព	អឺរ ៉ា៊្រទាងំមចូល។	ការ	្រសង្តីត	និងការ	រកសា	ឱ្យ	មាន	ការ	ទទួលសា្គ ល់ជា	េ្័យ	ប្រវត្ិ	ច្រ្រសនះ	
តបមរូវ	ឱ្យ	មាន	ការស្រ្ជាញា ចិត្	ច្នាក	នសោបាយ		និងធនធាន	ោ៉ា ងធសំធង		សេត៊	សនះសេតីយ	សទតី្រមិន	េចូវ	មាន	កិច្	បពម	
សបពៀង	ប្រហាក់ប្រចេល	សនះ	សបចតីន	សទ។	

ចំណាក ស្រុក រប្ ់ស្ររូ បធសងៀន នា ំមកនូវ អត្ សបធោជន ៍ផង  និង ហានិភ័យ ផង 

ប្ររូ	្រសបងៀន	អាច	បតរូវបាន	ជរំញ៊	ទកឹ	ចតិ	្ឱ្យ	សធ្តី	ចណំាកបេរុក	សដាយសារ	ចត	បបាក	់ឈនាួល	ទា្រ	ភាព	ោ្ម ន	ការ	ង្រ 
សធ្តីអេថារិភាពនសោបាយ		លក្ខខណ្ឌ 	សធ្តី	ការ	ង្រ	អន	់សខសាយ		នងិកងះ្	សេដាឋា រចនាេម្ពន័្ធ	។		្រ៉ាច៊ន	្ការ	្រសបងៀនជា	សរឿយ	ៗ 	 
្រឺជា	អាជតីព	េថាតិ	សបកាម	ការ	សមតីលខ៊េ	បតរូវ	រ្រេ់	និយត័កម្ម		ជា	កម្ម	វតថា៊	ដន	ការ	តបមរូវ	្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិថានា ក់ជាតិ	ចែលសធ្តី	ឱ្យ	
ជនចំណាក	បេរុក	ជួ្រ	្រញ្ហា 	ប្រឈម	។	

សដាយ	សេត៊	ថា		លិខិត	្រទដាឋា ន	្រតិយ៊ត្ិ	េ្ដតីពតី	្៊រណវ៊ឌ្ឍរិ្រេ់	ប្ររូ	្រសបងៀន		ជា	សរឿយៗ		ចតង	ពាក់ព័ន្ធជាមួយ	
ជំនាញ	ច្នាកភាសា		មាន	លំេចូរធំៗជា	សបចតីន	សកតីត	មាន	រវាង	្រណា្ដ 	ប្រសទេចែល	មាន	ភាសា	និង	វ្រ្ធម៌	ប្រហាក់	
ប្រចេល	ោនា 	។		ប្ររូ្រសបងៀន	មក	ពតី	ប្រសទេ	សអេស៊េតី្រ	និង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	អារា៉ា្រ់	ែដទសទៀត		បតរូវបាន	ទាក់	ទាញ	សដាយ	
បបាក់ឈនាួល	ខ្ពេ់		បាន	ជួយពបងតីក	ប្រព័ន្ធ	អ្រ់រ	ំសៅ្រណា្ដ រែឋា		កនា៊ង	បករុម	ប្រឹកសាកិច្	េេ	ប្រតិ្រត្ិការ	ឈចូង	េម៊បទ		។	

 ឥ�ចូវសនះ		្រណា្ដ 	ប្រសទេ	នានា		ជំនួេ		ភាសា	អារា៉ា្រ់សដាយ		ភាសា	អង់	ស្រ្េ	ជា	ភាសាេបមា្រ់	ការ		្រសបងៀនវញិ	
សេតីយសធ្តី	ឱ្យ	អនាក	និោយ	ភាសា	អង់	ស្រ្េ		កំព៊ង	ចចូលមកជំនួេ	ឱ្យ	ប្ររូ្រសបងៀនជនជាតិ	សអេស៊េតី្រ		និង	េ៊សេកដានតី។	

ចំណាកបេរុក	រ្រេ់	ប្ររូ	្រសបងៀន	អាច	្រសង្តីត	ឱ្យមាន	្ ល	្រន្ោនា 		សធ្តី	ឱ្យ	មាន	កង្ះ	ខាត	ប្ររូ	សៅកនា៊ងប្រសទេ	
ប្រភព	។	ឧទាេរណ៍		ចបកភព	អង់	ស្រ្េ	សបជតីេ	សរ តីេ	ប្ររូ	្រសបងៀនពតី	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	នានា		ែចូចជា	េសាមា៉ា អ៊តីក	និង	
អាសេ្កិ		ខាង	ត ច្ូង	។	ជា	លទ្ធ្ល		សដាយប្រឈម	ម៊ខ	ជាមួយ	កង្ះ	ប្ររូ	្រសបងៀន	កនា៊ងប្រសទេ	រ្រេ់	ខ្ួន		 ប្រសទេ

 
	អាសេ្កិ	ខាង	ត ច្ូង	បានសបជតីេ	សរ តីេ	ប្ររូ	្រសបងៀន	ពតី្ររសទេ	ជា	ពសិេេ	្ឺរ	ពតី	ប្រសទេ	េ៊តីម	បាសវ ៉ា។	្រណា្ដ 	ប្រសទេការ តី្រ៊តីន

 ក៏ជួ្រ្រញ្ហា 	ចំណាក	បេរុកខ្ពេ់		រ្រេ់	ប្ររូ្រសបងៀន	សៅកនា៊ង	ទេវតសេ	ថ្មតីៗសនះ	្ ងចែរ		សដាយ	ពួកស្រ	បតរូវបាន	ទាក់	ទាញ	
សដាយ	កិច្ខិតខំកនា៊ងការសបជតីេ	សរ តីេ	ប្ររូ	្រសបងៀន	ោ៉ា ង	េកម្ម	សៅ	ចបកភព	អង់	ស្រ្េ		និង	េេរែឋា	អាសមរកិ		មិនចាញ់	
ប្រសទេ	ខាង	សលតី	សនាះចែរ	។	
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ការ	បាត់្រង់	េបមា្រ់	ប្រសទេ	្រញជាចូ ន		អាច	មាន	ទំេ	ំធំសធង	ទាងំ	កនា៊ងការ	វនិិសោ្រ	សលតី	ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	
 ប្ររូ	្រសបងៀន				នងិការ	អ្់ររ	ំ		បពម	ទាងំ	េបមា្់រ	ប្រពន័្ធ	អ្់ររ	ំទាងំ	មចូល	្ ងចែរ	។		កង្ល	់សនះ	បាន	ជរំញ៊	ឱ្យ	មាន	ការ	្ ្ដួចស្្ដតីម 

្រំនិត	អន្រជាតិ	ចែល	ទទួល	សា្គ ល់	្ លប្រសោជន៍	រ្រេ់	ប្រសទេ	្រញជាចូ ន		ែចូចជា	ពិធតីសារការសបជតីេ	សរ តីេ	ប្ររូ្រសបងៀន	
 

កនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេ	ចែលេថាិតសបកាមអាណានិ្រមចបកភពអង់ស្រ្េ	(ប្រសទេខំមិនចវល)។	 	សទាះ	ោ៉ា 	ង	ណាក្ដតី		 
សដាយសារ	ពិធតីសារ	សនះ		្ឺរជា	ពិធតីសារ	មិន	ជា្រ់	កាតព្កិច្		ពិធតីសារ	សនះ		ពំ៊	រារាងំ	ប្ររូ	្រសបងៀនជា	្៊រ្រ្គល	ចែល	មាន	
្រំណង	ចង់	សធ្តី	ចំណាកបេរុកសនាះ		ស�តីយ។	

ការសបជតីេ	សរ តីេ	ប្ររូ្រសបងៀន	អន្រជាត	ិ	្រជឺា	អាជតីវកម្ម	្ ្ដល់កដបម	សបចតីន	ចែល	ទាក	់ទាញ	ទតីភានា ក	់ង្រ	ពាណិជជាកម្ម	
 

នានា។	ភានា ក់	ង្រ	ទាងំ	សនះ	កបម	េថាិត	សបកាម	និយត័កម្ម	តឹង	រងឹ	សេតីយ	អាច	យក	ដថ្	សេវា	ខ្ពេ់	កនា៊ងការ	្ ្ដល់ការង្រ	ឬ	
 

្្ដល់	ព័ត	៌	មាន	មិន	ប្រ្់រ	បោន់		ជាសេត៊	ញ៊ងំ	ឱ្យ	មាន	ការ	អំពាវនាវពតីការ	ច៊ះ	្រញជា តី	អនាកសបជតីេសរ តីេ	្៊រ្រ្គលិកសៅកនា៊ង
 ប្រសទេ	្រញជាចូ ន		និងប្រសទេ	ទទួល	។	

ការ បាត់បង ់ធទពធកា្ល្យ  អាច បងកា ផល អាសកក់ ្ សមាប ់បណាដែ  សបធទ្សកីសក 

អបតា	ចំណាកបេរុក	រ្រេ់	អនាក	មានជំនាញ	ខ្ពេ់		្រឺ	មាន	អបតា	សលតីេ	២០%	សៅកនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេជាង 
មួយ	ភា្រ	្រួន	កនា៊ង	ចំសណាម	ប្រសទេ	និងចែន	ែតី		១៧៤	រមួ	ទាងំ	សសេ្គតីណាែ	និង	េ្គតីោ៉ា នកនា៊ង	តំ្រន់	អាសមរកិ	ឡាទតីន		
និងការ តី្រ៊តីន		អាល់	បាល់	នតី	និង	មា៉ា ល់ត៍សៅ	ទ្តី្រអឺរ ៉ា៊្រ	និង	សអរ តីសបត	និងេចូមា៉ា លតីសៅអន៊តំ្រន់	សាហារា៉ាទ្តី	្រ	អាសេ្កិ		
(ររូបភាពេី ៥)។	

្រណា្ដ 	ប្រសទេ	អនាក	មាន	ប្រចជង	ោ៉ា ងេកម្ម	សែតីម្តី	ែសណ្ដតី ម	យក	ពលករជំនាញ		ជាសេត៊	សធ្តី	ឱ្យ	មាន	កង្ល	់ 
ថា		ចំណាក	បេរុក	អាច	រារាងំ	ការ	អភិវឌ្ឍ	សៅកនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ្រញជាចូ ន		អាបេ័យ	សដាយ	ការ	បាត់្រង់	ជំនាញ	។	សទាះ	
ោ៉ា ង	ណាក្ដតី	សបរៅពតី	ឥទ្ធិពល	្រង្	ស�តីង	សដាយ	ការ	្រញជាចូ នសាច់	បបាក់		លទ្ធភាព	ដនចំណាកបេរុក	្៊រ្រ្គលិក	ជំនាញ		
ក៏អាចជំរ៊ញ	ឱ្យ	មាន	ការ	វនិិសោ្រ	ច ន្ាកការ	អ្រ់រ	ំសៅកនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	្រញជាចូ ន	្ ងចែរ។		ការ	វភិា្រសលតី		របាយការណ៍	
សនះ	្រង្ហា ញ	ឱ្យ	ស�តី	ញថា	អបតា	ចំណាកបេរុក	រ្រេ់	ពលករ	ជំនាញ	ខ្ពេ់	កនា៊ង	កបមិត	១៤%	្រសង្តីត	ឱ្យ	មាន	ឥទ្ធពិល	
វជិជាមាន	ខ្ពេ់	្រំ្៊ត	សលតី	កំសណតី ន	មចូលធនមន៊េសេ	។	្រន្ា្រ់	ពតី	ការ	្រណនា	សលតីលក្ខណេម្ត្ិដន	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	
កំសណតី ត	និង	ប្រសទេ	សោលសៅ		លទ្ធភាព	ដនការ	សធ្តី	ចំណាកបេរុក		្រសង្តីត	ឱ្យ	មាន	្ ល	ចំសណញ	ច្នាក	ខួរ	កបាល	កនា៊ង	
្រណា្ដ ប្រសទេ	ចំនួន		៩០	កនា៊ង	ចំសណាម	ប្រសទេ	ទាងំ	១៧៤។ 

ប្រសទេមួយចំនួន	 ជាពិសេេប្រសទេកនា៊ងទ្តី្រអាេ៊តី	 កំព៊ងទទួលបានពលរែឋាវលិបតល្់រមកវញិ		
បពមជាមួយជំនាញែ៏មានតដម្។		 ប្រសទេេ្តីលតីពតីន		 បានដាក់សោលនសោបាយេបមា្រ់អនាកវលិបតល្់រមក	
ប្រសទេ	កំសណតី ត	វញិ		និង	តភាជា ្់រ	អនាក	បាន	វលិ	បតល្រ់	មក	ប្រសទេ	កំសណតី ត	វញិជាមួយការ	ទទួលសា្គ ល	់សេវា		និង	
អនា្រត	និសោជក	។
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ការ អប់របំធចក្ ធទ្ និង វជិាជា ជីវៈ  ្ឺរជា ឧបករ�៍មួយ្សមាប ់ជនចំណាកស្រុក 
និងជនធភៀ្ ខលាួន 

កង្ល់	ចំនួន	ពតីរ	ជះឥទ្ធពិល	សលតី	កម្ម	វធិតី	ការ	អ្រ់រ	ំនិង	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	្រសច្ក	សទេ	និង	វជិាជា ជតីវៈ		(TVET)	
េបមា្រ់	ជនចំណាកបេរុក	និងជនសភៀេ	ខ្ួន	។

ទតីមួយ	ឧ្រេ្រ្គជា	សបចតីន	កាត់	្រនថាយ	តបមរូវ	ការ	ការ	អភិវឌ្ឍ	ជំនាញ	រ្រេ់ជន	ចំណាកបេរុក	និងជន	សភៀេ	
ខ្ួន	តាមរយៈ	TVET។	ភាព	ោ្ម នការ	ង្រសធ្តី	សៅ	សពល	ែំ្រចូ	ង		និងការ	មាន	ម៊ខ	រ្ររ	មិនសទៀងទាត់	សៅកនា៊ងប្រសភទ 
	ការ	ង្រចែល	មិន	េចូវ	បតរូវ	ជាមួយ	ពួកស្រ		ជា	សេត៊	ចែល	្រន្ា្រ	ចំណចូ ល	រ្រេ់ជនចំណាកបេរុក	សលតី	ការ	វនិិសោ្រ	
កនា៊ង	ជំនាញ	រ្រេ់	ខ្ួន	។	ជន	ចំណាកបេរុក	ោ្ម ន	ឯកសារ	បតឹម	បតរូវ		និង		អនាក	ចេ្ងរក	េិទ្ធិបជកសកាន		អាច		ពំ៊	មាន	េិទ្ធិ	
បេ្រ	ចបា្រ់	សែតីម្តីសធ្តី	ការង្រ	ែចូចជា	សៅកនា៊ងប្រសទេ	សអៀក�ង់	និង	លតីទ៊យអានតី		ចែល	្រន្ច់្រង្្អ ក់	ែល់	ការ	ចចូលរមួ	
កនា៊ងការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	វជិាជា ជតីវៈ	។	ពេ៊	អនាក	្ ្ដល់សេវា	និ	ង	ពេ៊បចក	ចចូល	អាច	សធ្តី	ឱ្យ	ការ	តបមង់	ទិេ	ប្រព័ន្ធ		TVET	

របូភាពទើ ៥៖ 
ក្ន្ុ បណ្ា បបងេសជា ងបចើន  មនរុសសេ ងលើស ពីម្ាក់ ក្ន្ុ  ចំងណោម មនរុសសេ បបាំ នាក់ មដល មាន ជំនាញ ខ្ស់  នរ្ឹ  ងធវើ ចំណាក បសរុក
អបតា	ចំណាក	បេរុកអនាក	មាន	ជំនាញ	កនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេ	ចែល	បាន	សបជតីេ	សរ តីេ		ឆ្នា 	ំ២០១០
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GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig6_1	

ប្រភព៖	Deuster	and	Docquier	(2018).
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មីណា (អាយរុ ១១ ឆ្ាំ) ថ្ាក់ េី ៥ ងនៅ ងកោះបរឹ្ ខ្យា្ ងខត្រ ងកោះ ករុ្  

បបងេស កម្នុជា 

ងបកឌីតររូបថត៖ Shallendra Yashwant/Save the Children  
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មាន	ការ	លំបាក	។	សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី		អនាក	្ ្ដល់សេវា		TVET	និងសេវា	ចេ្ង	រក	ការង្រ	សាធារណៈ	អាច	តភាជា ្រ់ជន	
ចំណាកបេរុក	ជាមួយ	នសិោជកចែល	ពាក់ព័ន្ធ	សែតីម្តីជួយពួកស្រ	ឱ្យ	ទទួល	បាន	្រទពិសសាធន៍	ការ	ង្រ		។	កម្ម	វធិតី	“	
ប្ររូ្រង្ឹកស្ា្រមន	៍”	(	Welcome	mentors)	កនា៊ងប្រសទេ	អាល្ឺម៉ាង់		ជួយ	ោ	ំបទ	ែល់េេបោេ	ខានា តតចូច	និង	
ខានា តមធ្យម	កនា៊ងការសបជតីេ	សរ តីេ	កម្មករនិសោជិត	ជំនាញ	ពតី	អនាក	សទតី្រ	នឹង	មក	ែល់ថ្មតី		 សដាយ	ច�ក	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៦	
មានជន	សភៀេ	ខ្ួនចំនួន	២	៤៤១	នាក់		ចែល	បតរូវបាន	ដាក់	ចចូល	កនា៊ងការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	។	

ទតីពតីរ	ការមិន	ទទួលសា្គ ល់	ការសរៀនេចូបត	ពតីម៊ន	មក		ជាសេត៊	កាត់	្រនថាយ	េមតថាភាព	រ្រេ់ជនសភៀេ	ខ្ួន	
សែតីម្តី	ទទួល	បាន	ការ	ង្រេមរម្យ		ឬ	ពបងឹង	ការ	អ្រ់រ	ំនិង		ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	្រចនថាម	សទៀត	។	ជន	ចំណាកបេរុក	
និងជន	សភៀេ	ខ្ួន		សបចតីន	ចត		ពំ៊	បាន	យក	លិខិត	្រញ្ជា ក់		្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិ	និង	វញិ្ញា ្រន្របត	មក	តាម	ខ្ួន		សេតីយ	េញ្ញា ្របត		
TVET	សបចតីន	ចតមិន	េចូវ	អាច	យក	តាម	ខ្ួន	បាន		ែចូច	េញ្ញា ្របត	ការ	េិកសា	បសាវបជាវ				សដាយសារ	ចត	មាន	ភាព	ខ៊េ	
ច្រ្ក	ោនា ធំសធង	សៅកនា៊ងប្រព័ន្ធ		ការ	អ្រ់រ	ំវជិាជា ជតីវៈមួយ	សៅ	ប្រព័ន្ធ	មួយ	សទៀត	។	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៣		ប្រសទេ	ន័រចវេ	បាន	
ដាក់	ឱ្យ	មាន	នតីតិវធិតី	ការ	ទទួល	សា្គ ល់	េបមា្រ់	ជន	ពំ៊	មាន	ឯកសារ	ស្្ៀង	ផ្្ត់	។	ជាង	ពាក់	កណា្ដ ល	ដន	ជន	សភៀេ	ខ្ួន		
ចែល	ជំនាញ	រ្រេ់	ពួកោត់	បតរូវបាន	ទទួលសា្គ ល	់កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៣	អាច	រក	បាន	ការ	ង្រពាក់ព័ន្ធ		ឬ	អាច	ចចូល	សៅ	
ទទួល	បាន	ការ	អ្រ់រ	ំ្រចនថាម	សទៀត	។	ការ	ទទួលសា្គ ល់	ការ	្ ្ដល់	េ៊ពលភាព	និង	ការ	ទទួល	សា្គ ល	់្៊រណភាព		ក៏	អាច	
បតរូវបាន	ជួយេបមរួល	្រចនថាម	សទៀត	តាម	រយៈ	កិច្	េេប្រតិ្រត្ិការ	អន្រ	រដាឋា ភិបាល	។	កិច្	បពម	សបពៀង	ការ	ទទួល	
សា្គ ល់	អន្រជាតិ		្រឺ	មាន	រវាងសាធារណរែឋា	អារា៉ា្រ់េ៊តីរ តី	និង	ប្រសទេសអេស៊េតី្រ		អ៊តីរា៉ា ក់	េ៊សេកដានតី	និង	លតី្រង់។	
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ការតាម ោន វឌ្នភាព ធៅក្នុង  SDG 4

បក្រខ័ណ្ឌ 	ការង្រ	ពិនិត្យ	តាម	ដាន	ចែលោ	ំបទ	ែល់	SDG	4	េ្ដតីពតី	ការ	អ្រ់រ	ំ្រឺមាន	លក្ខណៈ		ប្រក្រសដាយ	
មេចិ្តាោ៉ា ង	ខ្ាងំ	ស្រតី	សទាះ្រតីជា	មាន	េំណួរ	ែ៏ចេនពិបាកមួយ	ចំនួន	សៅសេេ	េល់	កនា៊ង	ការ	អភិវឌ្ឍ	ការ	អ្រ់រ	ំ 
ក្ដតី។	បក្រខណ័្ឌ 	ការង្រ	ពនិតិ្យ	តាម	ដាន	មាន	តនួាទតី	្ ្ដល់សមសរៀន	េកិសា	សរៀនេចូបត			សែតីរតនួាទតី	កនា៊ងការ	្ ្ដល់េញ្ញា សតឿន	

 ចែល	េក្ិេម	ទទួល	បាន	ការ	យក	ចិត្	ទ៊កដាក់		សេតីយ	ប្រសទេ	នានា្រួរវនិិសោ្រ	សៅកនា៊ងការ	ពិនិត្យ	តាម	ដាន	។	
បេ្រ	សពលជាមួយ	ោនា 	សនះចែរ	កិច្	ខិតខំ	ធំៗជា	សបចតីន		កំព៊ងបតរូវបាន	សធ្តី	ស�តីង	សែតីម្តី	អភិវឌ្ឍ	េចូចនាករ		្រទដាឋា ន	និង	
ឧ្រករណ៍នានា		សែតីម្តី	ពបងឹង	ភាព	អាច	សប្រៀ្រសធៀ្រោនា 	បាន	ដន	ទិននាន័យពតី	ប្រសទេ	មួយសៅ	ប្រសទេមួយ		ែំសណតី រ	

ការ	សនះ	ទាមទារ	ឱ្យ	មាន	កិច្	េេការ	ោ៉ា ង	ជិត	េនាិទ្ធ	កនា៊ង	ចំសណាម	
ទតីភានា ក់	ង្រ	អន្រជាតិ	្រណា្ដ 	ប្រសទេនានា		អនាក	្ ្ដល់មចូលនិធិ	និង	អនាក 
	ឯក	សទេ	។	

 

  មាន	េចូចនាករ	សាកល	ចំនួន		១១	េបមា្រ់	SDG	4។	 
វទិយាសាថា ន	េថាតិ	ិរ្រេ	់អង្គការ	យចូសណេ្ចូ	 (UIS)	្ឺរជា	ទតីភានា ក	់ង្រ	សមតីល 
ខ៊េ	បតរូវ	ចតមួយ	្រត់	េបមា្រ់	េចូចនាករ	ចំនួន	៨		និង	េេការជា 

មួយេេជតីពទចូរ្រមនា្រម៍អន្រជាតិ	 (ITU)	 ចំសពាះេចូចនាករ	េ្ដតីពតី្រសច្កវទិយាព័ត៌មាន		 និងការបបាបេ័យ 
ទាក់	ទង	(ICT)។	ទតីភានា ក	់ង្រ	សមតីលខ៊េ	បតរូវ	ចសំពាះ	េចូចនាករមយួ	េ្ដតីពតី	ការ	អភិវឌ្ឍ	ក៊មារ	តចូច		្រ	ឺអង្គការ	យចូនតីសេេ	្

 
នងិ	អនាក	សមតីលខ៊េ	បតរូវ	ចសំពាះេចូចនាករ	េ្ដតីពតីជំនួយ		 សែតីម្តីទទួល	បាន	អាហារចូ្រករណ៍	 ្ឺរ	OECD។	សដាយ	មាន	
េចូចនាករ	តាម	វេិ័យ	ចំនួន	៣២	្រចនថាម	សទៀត		បក្រខ័ណ្ឌ 	ការ	ង្រ	ពិនិត្យ	តាម	ដាន		SDG	4	មាន	េចូចនាករ	េរ៊្រ	
ចំនួន	៤៣។	

UIS	េបម្រេបមរួល	សលតី	ការ	អភវិឌ្ឍេចូចនាករ	សាកល	នងិេចូចនាករ	តាម	វេិយ័ជាមយួរែឋាេមាជកិ		នងិ	
ទតីភានា ក់	ង្រ	នានា	តាម	រយៈ	បករុម	កិច្	េេប្រតិ្រត្ិការ	្រសច្ក	សទេ	ទទួល	្រន្៊កេចូចនាករ	េបមា្រ់	SDG	4	សពាល្ឺរ		
បករុម	ទទួល	្រន្៊ក	ការ	អ្់ររ	ំឆ្នា 	ំ២០៣០	(TCG)	ចែល	បាន	្ ្ដួច	ស្្ដតីម	ស�តីង	រមួ	ជាមួយ	អង្គការ	យចូសណេ្ចូ	។	្ិរត	

 បតឹម	ឆ្នា 	ំ២០១៨	េចូចនាករចំនួន	្ួរន	នឹង	បតរូវបាន	រាយការណ៍ជា	សលតីកែំ្រចូង		(ការ	ចចូលរមួ	កនា៊ង	កម្ម	វធិតី	អក្ខរកម្ម	 
មន៊េសេ	សពញ	វយ័			ការ	អ្់ររ	ំ្ ្ចូវ	សភទ	េពប្ជរុងសបជាយ			អសំពតី	េងិសា	សៅ	តាមសាោសរៀន			នងិការ	វាយប្រហារសលតីសាោ

 
សរៀន	)	ចែល	កនា៊ង	សនាះ	រមួ	មានេចូចនាករ	េរ៊្រ	ចំនួន		៣៣	កនា៊ង	ចំសណាមេចូចនាករ	ទាងំ		៤៣។		ការ	ង្រ	្រន្	ឬការង្រ	 
សរៀ្រនឹង	ចា្រ់	ស្្ដតីម	សលតី	ច ន្ាក	ភាសា	្រសបងៀន		ការ	ចចក	ចាយធនធាន	និង	ការ	អភិវឌ្ឍ	វជិាជា ជតីវៈអាជតីព		ប្ររូ	្រសបងៀន	។	

េម្ព័ន្ធភាព	សាកល	សែតីម្តី	ពិនិត្យ	តាម	ដាន	ការេិកសា		(Global	Alliance	to	Monitor	Learning)	ក៏	បតរូវ 
បាន្្ដួច	ស ្្ដតីម	ស�តីង	សដាយ		UIS	េបម្រេបមរួល	ការ	ង្រ	សលតីេចូចនាករ	លទ្ធ្ល	ការ	េិកសា	ចែល	មាន	លក្ខណៈ

 
េ្ម៊្រសា្ម ញ	ចថម	សទៀត	្ឺរេមតថាភាព	្រឋមអ្រ្្ររមា	កនា៊ងការ	អាន	និង	្រណិតវទិយា		អក្ខរកម្មមន៊េសេ	សពញវយ័		និង	
ចំសណះែឹង	ខាង	ច ន្ាក	ឌតីជតីថល។	UIS	កំព៊ង្ន	សៅ	សធ្តី	ការ	ង្រសែតីម្តី	េសបមច	បាន	យ៊ទ្ធសាសេជ្ាជសបមតីេចំនួន	
្រតី	សឆ្្ព ះ	សៅ	តភាជា ្់រ	និង	្រសង្តីត	េ្ដង់	ដារ	្រំរចូេបមា្រ់	េមតថាភាព	ច្នាកការ	អាន		និង	្រណិតវទិយា។	ទតីមួយ	UIS	ោ	ំបទ	ការ	 

គិតបតរឹមឆា្ំ ២០១៨ សរូចនាករចំនួនបួន 

នរឹ្បតរូវបានរាយការណ៍ជាងលើកដំបរូ្  

មដលក្ន្ុ ងនោះ រួមមានសរូចនាករសររុបចំនួន 

៣៣ ក្នុ្ចំងណោមសរូចនាករេាំ្ ៤៣
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្្ដួច	ស្្ដតីម្រំនិត	ចែលនឹង	សធ្តី	ឱ្យ	េិេសេ	សៅកនា៊ង	ប្រសទេអាសមរកិឡាទតីន		និង	អាសេ្កិខាង	លិចចែល	បតរូវបាន	សបជតីេ	
សរ តីេអាចចចូលរមួសៅកនា៊ងការ	វាយតដម្ថានា ក់តំ្រន់	និងថានា ក់អន្រជាតិ		សែតីម្តីជំរ៊ញឱ្យមានការ	សប្រៀ្រសធៀ្រកាន់	ចត	រងឹ
មាចំថមសទៀតសៅកនា៊ងការស្ា្រេ្ង់មតិនានា	។	ទតីពតីរ	UIS	បាន	សធ្តី	ច្នទតី	សលតី	ខ្ឹមសារ	ការ	វាយតដម្	ស្សេងៗ		សដាយ	
កនា៊ងសនាះ	អនាកជំនាញ	នឹង	ចាត់	កបមិត	ភាព	ពិបាក	សៅសលតីចំណ៊ច	នានា	សៅកនា៊ងការស្ា្រេ្ង់មតិ		សែតីម្តី	ដាក់	កបមិត	
ទាងំ	សនាះ	សៅកនា៊ង	កបមិត	វាេ់	េបមា្រ់		ការ	រាយការណ៍	។	ទតី	្រតី	UIS	្រន្	កិច្	ខិត	ខំ	សែតីម្តី	តភាជា ្រ់	ការ	វាេ់	ចវង	កបមិត	
េមតថាភាព	សដាយ	សប្រតី	បបាេ់	្រសចក្	សទេ	ច្នាកេថាិតិ។	

ការ សបមូល ទិន្ន័យ ការ អប់រ ំឱ្យ បាន ធសចើន្ន្ធចឹក្នា្ធ ប់ 

្សមាប់ ស្រប់ យនុ្រ្ម័យ ឆ្្ ំ២០០០-២០១៥ 

របាយការណ៍	ពិនិត្យ	តាម	ដាន	សាកល	េបមា្រ់	ទាងំអេ់	ោនា 	ឆ្នា 	ំ២០១៥	 (EFA	GMR)	បាន	វាយតដម្	 
កំណត់	បតា		EFA	្រ៉ា៊ចន្	្រឺ		ច្្អក	ភា្រ	សបចតីន	សៅសលតី	ទិននាន័យ	ឆ្នា 	ំ២០១២	។	ការ	វាយតដម្	្រច្៊្រ្ននា	ភាព	មួយ		បតរូវបាន 
	សធ្តី	ស�តីង	ច្្អកសលតី	ទនិនានយ័	ឆ្នា 	ំ២០១៥។	ការ	វាយតដម	្សនះ	ពំ៊	បាន	ផ្្េ់	្រ្ចូរ		សេចក្ដតីេននាដិាឋា ន	ស�តីយ		សេចក្ដតី	េននាដិាឋា ន	

 ទាក	់ទងជាមួយ	វឌ្ឍនភាព	កនា៊ង	អ�៊ំង	យ៊្រេមយ័		EFA		សនាះ	ស�តីយ		្រ៉ាច៊ន	្សៅ	ទតី	្រំ្ ត៊	្ួររជាទតី	កតេ់មា្គ ល	់ថាវឌ្ឍនភាព	
 

ហាក់	ពំ៊	បាន	ចចូល	សៅ	ែល់ចំណ៊ច	សៅ		្រ៉ា៊ចន្	សនះ្រឺជា	លំហាត់	ការ	ប្រមចូល	្ ្ដ៊ ំ	ទិននាន័យ	ឱ្យសបចតីន	ែ៏េំខាន់មួយ			សដាយ	
ពិនិត្យសឆ្្ព ះ	សៅម៊ខ		រេចូត	ែល់	ឆ្នា 	ំ២០៣០។	

ការ	រកស�តីញចណ៊ំចេំខាន់ៗ ពតីរ		បាន	សលចសធ្ា	ស�តីង	។	ទាក	់ទងជាមយួ	EFA	សោលសៅ	ទតីពតីរេ្ដតីពតី	ការ	្រញ្្រ	់ការ 
េកិសា	ថានា ក	់្រឋម	េិកសា	្រន្ា្់រ	ពតី	ការ	ចចូលរមួ	មាន	លក្ខណៈសថរ		នងិ		អបតា	ការ	្រញ្្រ	់ការ	េិកសា	រេចូត	ែលឆ់្នា បំ្រមាណ	

 
១៩៩៧		អបតារមួ	ដន	ការ	ច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀន	ថានា ក	់្រឋម	េិកសា		អបតា	ពតិដនការច៊ះស ្្ម ះ	ចចូលសរៀន	េ៊ទ្ធ		នងិអបតារមួពិត 
ដនេេិសេចចូលសៅកនា៊ង	ថានា ក	់ច៊ង	សបកាយ	ដន	កបមិត	្រឋមេិកសា		បាន	សកតីន	ស�តីង	រេចូត	ែល់ឆ្នា 	ំ២០០៨		្រ៉ា៊ចន្	្រន្ា្រ់	មក

 ក៏	បាន	សៅ	សថរ	(ររូបភាពេី ៦ក)។	្ ្៊យ	មក	វញិ	ទាក់	ទងជាមួយសោលសៅ	ទតី		៥	េ្ដតីពតីេមភាពសយនឌ័រ	ថ្តីស្រតី	ចណ៊ំច	
 

សៅេ្ដតីពតី	្រម្ាត	ការ	ច៊ះស ្្ម ះចចូលសរៀន	្រតិ	បតឹម	ឆ្នា 	ំ២០០៥		ពំ៊	ទាន	់អាច	េសបមច	បាន	ក្ដតី		្រ៉ា៊ចន	្វឌ្ឍនភាព	សៅ	ចត	្រន	្
កនា៊ង	អំ�៊ង	ទេវតសេ	ឆ្នា ១ំ៩៩០	និង	ទេវតសេ	ឆ្នា 	ំ២០០០	សដាយ្ន	ែល	់ភាព	ប្រែំបតេង	ោនា 	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០០៩	សៅ 
កនា៊ង	ការ	អ្់ររថំានា ក់	្រឋមេិកសា		និង	មធ្យមេិកសា		សេតីយ្ន	ជិត	ែល់	ភាពប្រហាក់ប្រចេល	ោនា 	សៅកនា៊ង	ទិែឋាភាព	
ច្នាក	អំណាន	រ្រេ់	យ៊វជន	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៥។		្រម្ាត	រវាង	សយនឌ័រ	សៅ	ចត្រន្	មាន		កនា៊ង	វេិ័យអក្ខរកម្ម		មន៊េសេ	សពញ 
វយ័		សដាយ	កនា៊ង	សនាះ	៦៣%	ដន	អនាក	មិន	សចះ	អកសេរ		្រឺជា	សេ្តី	សេតីយ	មាន	ទិែឋាភាព	្រសញ្្េោនា 	សៅកនា៊ង	ការ	អ្់ររ	ំថានា ក់	
ឧត្មេិកសា			សដាយ	ឥ�ចូវសនះ	្៊ររេ	មិន	េចូវ	ចចូលរមួ	កនា៊ងការ	អ្រ់រ	ំថានា ក់	ឧត្មេិកសា	ែចូច	សេ្តី	ស�តីយ	(ររូបភាពេី ៦ខ)។	
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ការ ពិនិត្យ តាម ោន ធលើស្្នភាព ការ អប់រ ំរប្ ់ជន 

ចំណាកស្រុក  និងសបជាជននែលបានផ្លា ្ទ់ីលធំៅធោយ 

បង្ំ  ន្ដែងឱ្យ ធ�ើញនូវ បញ្ហា សបឈម ជា ធសចើន 

បក្រខ័ណ្ឌ 	ការ	ង្រ	ពនិតិ្យតាម	ដាន	SDG	សផ្្ដ ត	ការ	យក	ចតិទ៊្ក	ដាក	់ោ៉ា ង	ចបាេ់	ោេ	់សលតី	ការ	ចញក	េចូចនាករ	 
សៅ	តាម	លក្ខណេម្ត្ិ	ស្សេងៗ	ពាក់	ព័ន្ធជាមួយសាថា ន	ភាព	ជួ្រ		ការ	លំបាក	។	សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី		ទិននាន័យ	ជា	ប្រព័ន្ធ 
េ្ដតីពតីសាថា នភាព	ការ	អ្់ររ	ំ	រ្រេ់ជន	ចំណាកបេរុក	និងជន	សភៀេ	ខ្ួន		្ឺរ	សៅ	មាន	លក្ខណៈ	របា៉ា ត់	របា៉ា យ	សៅ	ស�តីយ។	

 
សៅកនា៊ង	កាតា�៊កមតីបករូទិននាន័យ	រ្រេ់ធនាោរ	ពិភពសោក		ការ	ស្ា្រ	េ្ង់មតិ	ប្ររួសារជាង			២០០០	កនា៊ង	ចំសណាម

 ការស្ា្រ	េង់្មតិ	ប្រមាណ		២៥០០		្ឺរ	មាន	ពត័ម៌ាន	េ្ដតីពតី	ការ	អ្់ររ	ំ			្រ៉ា៊ចន	្មាន	ចត	ប្រមាណ	មយួភា្របបាពំតីរ	ដនទនិនានយ័	 
ទាងំសនាះ្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	ចែល	រមួ	មានទិននាន័យ	េ្ដតីអំពតី	ចំណាក	បេរុក	សេតីយ	្រំច្រក	កាន់	ចត	តិច	ចថម	សទៀត	ចែល	មាន	
ទិននាន័យ	អំពតី		ការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខិត្រង្ខំ។	

 

របូភាពទើ ៦៖ 
ងនៅចងន្លោះឆ្ាំ ២០០០ ដល់ ២០១៥ ពិភពងលោកបានស្្ត់ធ្ងន់ជាបន្របន្ាប់ឈានងឆ្ោះងេៅស្ថាបនាឱ្យមានភាពងស្ើគ្ាមផ្ក 
ងយនឌ័រ ប៉រុមន្រពរុំមមនឈានងឆោ្ះងេៅឱ្យមានការបញ្ប់ការអប់រំថ្ាក់បឋមសិកសេាជាសាកលងេ
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GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig7_1

ប្រភព៖		សែតាស្រេ	UIS	។



របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល ឆា្ំ ២០១៩ សង្ខេប

69

 	 ប្ររួសារ	ជន	ចំណាកបេរុក		ចតង	ចល័ត	សេតីយសបចតីន	ចត	មិន 
េចូវ	មាន	វត្មាន	សៅសពល	អនាកេមា្ភ េន៍	េបមា្រ់	សធ្តី	ការស្ា្រេ្ង់ 
មតិ	ប្ររួសារ	ច៊ះ	សៅ	កាន់	ទតីសនាះ	ឬ	បតរូវបាន	េមា្ភ េន៍	អាបេ័យ	សដាយ	 
ឧ្រេ្រ្គច្នាកភាសា		 ឬកង្ល់ច្នាក្្ចូវចបា្រ់	។	 មយា៉ាងសទៀតសដាយ	
សេត៊ថាលំេចូរចំណាកបេរុក	 អាចចប្រប្ររួលោ៉ា ងឆ្្រ់រេ័េ		 
បក្រខ័ណ្ឌ ដនការសបជតីេសរ តីេេំណាក		ប្រចេលជាពំ៊អាចចា្រ់ទាន់	 
្រច្៊្រ្ននាភាព	។	ទិែឋាភាព	សនះ	ជះឥទ្ធពិលជា	ពិសេេ	សលតី	ប្រជាជន 

ចែលបានផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ	៖	ទិននាន័យ	សបចតីន	បតរូវបាន	ប្រមចូល	កនា៊ង	លក្ខណៈជា	ប្រព័ន្ធ	សៅកនា៊ង	ជំរ៊ជំនសភៀេ	 
ខ្ួន		្រ៉ា៊ចន្	តិចជាង	៤០%	ដនជន	សភៀេ	ខ្ួន	សេតីយ  IDPs	កាន់	ចត	តិចជាង	សនះចថម	សទៀត		ចែល	រេ់	សៅ	កនា៊ង	ជំរ៊ ំ
ជន	សភៀេ	ខ្ួន	។	

ការធានា	ឱ្យ	មានការរមួ	្រញ្ចូ លជនចំណាកបេរុក		និងជន	សភៀេ	ខ្ួន	សៅកនា៊ង្រទដាឋា ន		ការស្ា្រេ្ង់	មតិ	
 

ចែល	សផ្្ដ ត	សោល្ំរណង	ទចូសៅ		ប្រចេលជា		ពំ៊	អាច	សដាះ	បសាយ	្រញ្ហា 	ការសបជតីេ	សរ តីេ	េំណាក		នងិការ	ប្រមចូល	ទនិនានយ័ 
បាន	សដាយ	ជានិច្ជាកាល	ស�តីយ។	ការស្ា្រ	េ្ង់មតិ	េ្ដង់	ដារ		ពំ៊ចា្រ់	យក	នចូវ	ភាព	្រត់	ច្រន	ដន	បាត៊ភចូតចំណាក 
បេរុក			សេតីយ	អាច	មាន	ភាព	ញឹកញ្រ	់មនិ	ប្រ្រ	់បោន	់សែតីម្តី	្រសង្តីត	ឱ្យ	មាន	ពត័ម៌ាន	ទាន	់សពល	សវោ	។		សោល	វធិតី	ចែល

 
	មាន	លក្ខណៈ	្រត់	ច្រន	ជាង	សនះ	រមួ	មានែចូចជា	ការស្ា្រ	េ្ង់មតិ	សផ្្ដ ត	ការយកចិត្	ទ៊កដាក់	ការបសាវបជាវ		ចែល	
តភាជា ្រ់េេ្រមន	៍្រញជាចូ ន	ជាមួយេេ្រមន៍	ទទួល		ក៏ែចូចជា	ការ	ប្រមចូលទិននាន័យ	រេ័េ		សដាយ	សប្រតី	បបាេ់	េំណាក	
មិន	ចមន	សចាះៗ	អាច	មាន	ប្រេិទ្ធិភាព	ជាង	សនះចថម	សទៀត។	ជាច៊ង	សបកាយ	ការស្ា្រ	េង់្មតិ	ប្រចេល	ពំ៊	អាច	ចា្រ់	 
យក	សលតី	ទំនាក់	ទំនង	រវាង	ការ	អ្រ់រ	ំជាមួយ	ចំណាក	បេរុក	ឬ	្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិកនា៊ងប្រសទេ	កំសណតី ត	ស�តីយ	។

	កនា៊ង	ចខមតីនា	ឆ្នា 	ំ២០១៦	្រណៈកម្មការេថាិតិ	ជាតិ	អង្គការេេប្រជាជាតិ		បាន	ចា្រ់	ស្្ដតីម	សធ្តីជា	ម្ាេ់	្ ្ះ	ដន
 	បករុម	ការង្រ	ឯកសទេ	ទទួល	្រន្៊ក	េថាិតិជនសភៀេខ្ួន		និង	IDP។	បករុមជំនាញ	ការ	សនះ	រមួ	មាន	រែឋាេមាជិក	ចំនួន		

៤០	 សេតីយ	មាន	អង្គការ	អន្រជាតិ	ថានា ក់តំ្រន់	ោ៉ា ង	សហាចណាេ់	១៥	 សេតីយ	បករុមសនះ	 	បាន	្ ្ដល់	អន៊សាេន៍	
េ្ដតីពតីការចកលម្អការប្រមចូលទិននាន័យ	។	 	អង្គការ	 UNESCO	 និង	 UNHCR	 កំព៊ងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានប្រ្រ់	
ប្រងការអ្រ់រជំនសភៀេខ្ួន	 ចែលជាឧ្រករណ៍សៅសលតីប្រព័ន្ធអ៊តីនធឺណិត	ប្រសភទ		 open-source	 សែតីម្តីជួយ	
ែល់ប្រសទេនានា	កនា៊ងការ	ប្រមចូល		ចងបកង	វភិា្រ	និង	រាយការណ៍អំពតី	ទិននាន័យ	ការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់ជនសភៀេ	ខ្ួន	។

បគួសារជនចំណាកបសរុក មត្ចល័តងហើយ 

ងបចើនមតមិនសរូវមានវត្រមានងនៅងពលអ្ក 

សម្ាសន៍សបមាប់ងធវើការសា្បស្្់មតបិគសួារ 

ចរុះងេៅកាន់េីងនោះ ឬបតរូវបានសម្ាសន៍អាបស័យ 

ងដោយឧបសគ្គមផ្កភាសា ឬក វ្ល់មផ្កផ្លនូវច្ាប់
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ការ អប់រ ំថ្ាក់ ឧត្តម្កិសា   
និង ម្្យម្កិសា 

4.1

ចំណុចធៅ ៤.១

ក៊មារ	ចែល	សកតីត	សៅ	ចសន្ាះ	ឆ្នា 	ំ២០១០	ែល	់២០១៤	អាច	បតរូវបាន	ចាត់	ទ៊កជា	មន៊េសេជំនាន់	SDG	4	។	 
ក៊មារ	អាយ៊សបចតីន		្ំរ្៊ត		នឹង	មាន	អាយ៊		៥	ឆ្នា 	ំសៅកនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៥		សេតីយ	កនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេជា	សបចតីន		ក៊មារ	ទាងំ	សនះ	

 បតរូវបាន	រពឹំង	ថា		នឹង	ទទួល	ការ	អ្រ់រ	ំ	ថានា ក់មសត្យ្យេិកសា	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៥	/២០១៦	សពាល្រឺជា	សពលចា្រ់	ស ្្ដតីម	ដន	
ែំណាក់	កាល	SDG	(	២០១៥-២០៣០)។	ក៊មារ	តចូចជាង	ស្រ	្រំ្៊ត		នឹង	មាន	អាយ៊	១៦	ឆ្នា 	ំបតឹម	ឆ្នា 	ំ	២០៣០		ចែល	 
មាន	េកា្ដ ន៊ពល	ជា	អាយ៊	្រញ្្រ់	ការ	អ្រ់រ	ំថានា ក់	មធ្យមេិកសា	្រឋម	ភចូមិ	ោ៉ា ង	ទាន់	សពល	សវោ។	េបមា្រ់	មន៊េសេ 

ជំនាន់	SDG	សែតីម្តី	េសបមច	បាន	ការ	្រញ្្រ់	ការ	េិកសា	ថានា ក់មធ្យ	ម 
េិកសា	ជា	សាកល	បតមឹ	ឆ្នា 	ំ២០៣០		បករុម	ក៊មារនាសពល	្រច្៊្រ្ននា		ចា	ំ
បាច់	បតរូវ	ចចូលសរៀនថានា ក់	្រឋមេិកសាឱ្យ		បាន	ទាន់	សពលសវោ។	អបតា	
ចចូលសរៀន	េ៊ទ្ធចែល	បតរូវ	បាន	ចក	េបមរួល	កបមិតសាកល	សៅកនា៊ង	ថានា ក់	
្រឋមេិកសា	ែំ្រចូង		្ឺរ		៨៦%	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៧។

ក៊មារ	ប្រមាណ	៦៤	ោននាក	់កនា៊ង	អាយ៊	ចចូលសរៀន	ថានា ក	់្រឋម	េិកសា			ឬ	៩%		្ឺរ	េថាតិ	សៅ	សបរៅសាោសរៀន	កនា៊ង
 

	ឆ្នា 	ំ២០១៧		ក៏ែចូចជា	មន៊េសេ	វយ័ជំទង់	ចំនួន	៦១	ោន	នាក់	សៅកនា៊ង	អាយ៊	ចចូលសរៀន	ថានា ក់	មធ្យមេិកសា	្រឋម	ភចូមិ		
(១៦%)	និង	យ៊វជន	១៣៨	ោននាក់		កនា៊ង	អាយ៊	ចចូលសរៀន	ថានា ក់	មធ្យមេិកសា	ទ៊តិយភចូមិ	(៣៦%)	។	អបតា	
ចចូលសរៀន	ថានា ក	់្រឋម	េិកសា		្ឺរ	សេ្តីរ	ចត	មនិ	ចប្រ	ប្ររួល	ទាលច់តសសាះចា្រ	់ពតី	ឆ្នា 	ំ២០០៨		មក	។		អន៊ត្ំរន	់សាហារា៉ា 	ដន	ទ្តី្រ	
អាសេ្កិ		មាន	ការសកតីន	ស�តីង	េមាមាបត	សបចតីនជាង	ស្រ		សលតី	កចលង	ចត	េបមា្រ់	អាយ៊	ចចូលសរៀន	កនា៊ង	ថានា ក់	្រឋម	េិកសា		
ជសម្ាះ	បាន	នា	ំឱ្យ	ក៊មារ	ចាក	សចញពតី	សាោ	សរៀន	កនា៊ង	តំ្រន	់ែដទ	សទៀត		ជា	ពិសេេ	កនា៊ង	តំ្រន់	អាេ៊តី	ភា្រ	ខាង	លិច		

 ( ររូបភាពេី ៧)។	

ការស្ា្រ	េ្ង់	មតិ	េ្ដតីពតី	វឌ្ឍនភាព	ដន	ការ	េិកសា	អំណាន	អន្រជាតិ	បាន	វាយតដម្	េិេសេ	ថានា ក់	ទតី	៤	សរៀង	រាល់		
 បបា	ំឆ្នា 	ំម្ដង		សដាយ	្ ្ដល់	ទិននាន័	យ	ស្ា្រេ្ង់	មតិ	ឆ្ង	ប្រ	សទេ	ថ្មតីៗ	េំខាន់	ៗ 	េបមា្រ់	េចូច	នាករ	សាកលេ្ដតីពតី	លទ្ធ្ល	

ដន	ការេិកសា	សរៀនេចូបត។	សៅកនា៊ង	សាធារណរែឋា	ឥស្ាម	អ៊តីរ ៉ាង់	ភា្ររយ	ដន	ការ	សឆ្តីយត្រ	បាន	កបមិត	េ្ដង់ដារ	ច្នាក 
ខាង	សបកាម	មាន	ការ	សកតីន	ស�តីង	ចា្រព់តី		៥៦%			កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០០១			សៅ	ែល់		៦៥%		កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៦			សពាល្ឺរ	តចិជាង			១%	

 កនា៊ង	មួយ	ឆ្នា 	ំ។	ប្រសទេមួយ	ចំនួន	រមួ	មាន	ែចូចជា	ប្រសទេមា៉ា រ ៉ា៊ក		និង	អចូម៉ាង់		មាន	ភាព	ប្រសេតីរ	ស�តីង	កនា៊ង	អបតា	ចែល	 
នា	ំឱ្យ	ប្រសទេ	ទាងំ	សនះ	េថាិត	កនា៊ង	រង្ង់	ការ	ចចូលសៅ	េសបមច	បាន	តាម	ចំណ៊ច	សៅ	បតឹម	ឆ្នា 	ំ២០៣០		ចំចណក	ប្រសទេ	 
មយួ	ចនំនួ	សទៀត		ឧទាេរណ៍	ែចូចជា		ប្រសទេ			Azerbaijan		អារា៉ា្រ	់សាអចូឌតីត		នងិ	អាសេ្កិ	ខាង	ត ច្ូង	េមាមាបត	េិេសេ 
េសបមច	បាន	េមតថាភាព	អ្រ្្ររមា	ពំ៊	បាន	សកតីន	ស�តីង	ស�តីយ			ចែល	មានន	័យថាប្រសទេ	ទាងំ	សនះ	នងឹ	មាន	ការ	លំបាក 
	កនា៊ង	ការេសបមច	បាន	តាម	ចំណ៊ច	សៅ។	

ងដើម្ីសងបមចបាននរូវការបញ្ប់មធ្យមសិកសេា

ជាសកលងនៅឆា្ំ ២០៣០ បករុមអ្កបសាវបជាវ 

បច្នុប្ន្បតរូវមតចរូលងរៀនងនៅកបមតិបឋមសិកសេា



របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល ឆា្ំ ២០១៩ សង្ខេប

71

របូភាពទើ ៧៖ 
អនរុតំបន់សាហារ៉ាននេវីបអាបហវិកមានសមាមាបតកាន់មតងបចើនង�ើ្ ននបបជាជនងនៅងបកៅសាលាងរៀនរបស់សាកលងលោក
របាយប្រជាជនសៅសបរៅសាោសរៀនចចកតាមតំ្រន់	ឆ្នា 	ំ២០០០-២០១៥

ក. កុ�រ ក��ង �យុ ចូល�ៀន

 ���ក់ បឋម សិក�� 

អនុតំបន់ ����� 

�� ទ�ីប ����ិក 

អនុតំបន់ ����� ��

 ទ�ីប ����ិក 

អនុតំបន់ ����� ��

 ទ�ីប ����ិក 

�សុី ក���ល និង

 �សុី �ង ត���ង

�សុី ក���ល និង 

�សុី �ង ត���ង

 �សុី ក���ល និង

 �សុី �ង ត���ង

�សុី បូ��� និង �សុី ����យ៍ �សុី បូ��� និង �សុី ����យ៍ �សុី បូ��� និង �សុី ����យ៍

����ិក�ង �ើង និង �សុីបស�ិម
����ិក�ង �ើង និង �សុីបស�ិម���កដ���ៀត ក��ង ពិភព�ក 

���កដ���ៀត ក��ង ពិភព�ក ���កដ���ៀត ក��ង ពិភព�ក 

����ិក�ង �ើង និង �សុីបស�ិម

ខ. មនុស��វ័យជំទង់ក��ង�យុចូល�ៀន
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គ. យុវជនក��ង�យុចូល�ៀន

���ក់មធ��មសិក��ទុតិយភូមិ

GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig8_2

ប្រភព៖	សែតាស្រេ	UIS។

ការ ប៉ាន់ សបមា� អសតា  បញ្ប ់ការ ្ កិសា ថ្មី្សមាប់ រធបៀបវារៈ ការ អប់រ ំឆ្្ ំ២០៣០ 

	 សោង	តាម	ទិននាន័យ	ការស្ា្រ	េ្ង់	មតិ	ប្ររួសារ	ឆ្នា 	ំ២០១៣	-២០១៧	អបតា	្រញ្្រ់	ការ	េិកសា		្រឺ	មាន	ចំនួន		
៨៥%		េបមា្់រ	ថានា ក	់្រឋម	េិកសា		៧៣%	េបមា្រ់	ថានា ក់	មធ្យមេិកសា	្រឋម	ភចូមិ		និង		៤៩%	េបមា្រ់	ការ	អ្រ់រ	ំថានា ក់	
មធ្យមេិកសា	ទ៊តិយភចូមិ	។	សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី	មានការ	យតឺ	ោ៉ា វ	សពល	សវោមួយចំនួន	េបមា្រ់	ការស្ា្រេង់្មតិ	
ប្ររួសារ		និង	ទិននាន័យជំសរឿន		សេតីយ	ប្រភព	ព័ត៌	មាន	ស្សេង	ៗ 	ោនា 		អាច	្ ្ដល	់ព័ត៌មាន	ភាព	មិន	ច៊ះ	េបមរុង	ោនា ។	សដាយ	
អន៊វត្	តាម		ឧទាេរណ៍	ដន	េេ្រមន៍	ពិនិត្យ	តាម	ដាន	េ៊ខភាព		បករុមការង្រសធ្តី	របាយការណ៍		GEM	បាន	្រសង្តីត	
្រំរចូមួយ		សែតីម្តីបា៉ា ន់	ប្រមាណ	អបតា	ការ	្រញ្្រ់	ការ	េិកសា	។	តាម	រយៈ	ការ	ពយាករណ៍	អបតា	្រញ្្រ់	ការ	េិកសា	រ្រេ់	
បករុម	ចែលមាន	អាយ៊	សបចតីនជាង	ស្រ	្ំរ្៊ត	បត�្រ់	សបកាយ	អាច	្ ្ដល់	នចូវ	ទេសេនៈសមតីលស�តីញ	រយៈសពល	ចវង	អំពតី	្រន្ង	
វថិតី	ពបងតីក	្រចនថាម	ដន	អបតា្រញ្្់រ	ការ	េិកសា	កនា៊ងប្រសទេ	មួយ	។	កបមិត	្រច្៊្រ្ននា	ដន	េចូចនាករ		អាច	បតរូវបាន	បា៉ា ន់	
ប្រមាណ	សដាយ	ការ	្រចូកេរ៊្រ	រយៈសពលខ្តី	ពតី	ទិននាន័យ	នា	សពល	ថ្មតីៗ	្រំ្៊ត	។	សោលវធិតី	សនះ	ជួយ	្ សេះ្សា	ទបមង់	និង	
មាន	និនានា ការ	ទចូសៅ	េបមា្រ់ប្រភព	ទិននាន័យ	ទាងំអេ់	ជំនួេ	ឱ្យ	បោន់	ចត	ការ	យក	អបតា		បា៉ា ន់ប្រមាណ	ច៊ង	សបកាយ	
្រំ្៊ត	ចែល	មាន	តាម	តដម្	ចែល	ចេ្ដង	ឱ្យ	ស�តីញ	។	
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ការ អប់រកំនុមារតូច 
ចំណុចធៅ ៤.២

4.2

ការ	អ្រ់រ	ំនិងការ	ចថទា	ំក៊មារតចូច		្ឺរ	មាន	ភាព	ចា	ំបាច់ណាេ់	េបមា្រ	់ការ	អភិវឌ្ឍ	ច្នាកចំសណះែឹង		និង	ច ន្ាក 
ចិត្	េង្គម		សេតីយ	្ំរសពញ	ម៊ខ	ង្រ	ែ៏	មាន	សារៈេំខាន់		ជា	ពិសេេ	កនា៊ងការការ	ពារ	ក៊មារ	សៅកនា៊ង	្ររោិកាេ	ចែល	
មាន	វ្ិរត្ិ្រ៉ាះទង្គិច	ធងៃន	់ធងៃរ	។	

េចូចនាករសាកលេ្ដតីពតី	ការ	ចចូលរមួ	កនា៊ងការសរៀនេចូបត	ចែល	មាន	ការ	សរៀ្រ	ចំ	រយៈ	សពលមួយ	ឆ្នា 	ំ	ម៊ន	សពល	
អាយ៊	ចចូលសរៀន	ថានា ក់	្រឋម	េិកសា	្ ្ចូវ	ការ		្រឺ	មាន	ចា្រ់	ពតី	៤២%	សៅកនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេមានចំណចូ ល	ទា្រ	រេចូត	ែល	់
៩៣%		កនា៊ង	្រណា្ដ ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ ល	ខ្ពេ់		សដាយ	អបតា	មធ្យមភា្រ	ពិភពសោក	្ឺរ	៦៩%	ជា	ការ	្រន្	សកតីន	ស�តីង	

 
យតឺៗ	្រ៉ា៊ចន្	មាន	សេថារភាពសៅ	កនា៊ង	និនានា ការចែល	មាន	ការ	សកតីន	ស�តីង	។	្្៊យ	សៅ	វញិ	អបតារមួពិតដនការច៊ះស ្្ម ះ
ចចូលសរៀនថានា ក់មសត្យ្យេិកសា		ចែល	បតរូវបាន	កំណត់	េបមា្រ់	កបមិត	ការ	អ្រ់រ	ំ	ចែល	មាន	រយៈ	សពល	តិចជាង	មួយឆ្នា 	ំ 
កនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេមួយចំនួន		សេតីយ	អាចមាន		
សបចតីន	រេចូត	ែល់	៤	ឆ្នា 	ំកនា៊ងប្រសទេមួយចំនួន	 
សទៀត		សដាយបាន	្ ន	ែល	់	៥០%			កនាង៊ឆ្នា 	ំ២០១៧ 
(ររូបភាពេី ៨)។		

េចូចនាករ	សាកល	ែដទសទៀត	េ្ដតីពតីការ 
អភិវឌ្ឍ	ក៊មារតចូច		្ឺរ	ពឹង	ច្្អកសលតី	េន្េសេន៍	ការ	
អភិវឌ្ឍ	ក៊មារតចូច	(ECDI)	 រ្រេ់	យចូនតីសេេ	្	 
ចែល	បតរូវបាន	្រណនា	សដាយច្្អកជា	ចម្ងសលតី 
ទនិនានយ័			ការស្ា្រ	េ្ង	់មតិ	ចសង្្ម	ពេ៊េចូចនាករ		 
(MICS)		រ្រេ	់យចូនតីសេេ	្ថ្តី	ស្រតី	យចូនតីសេេក្ព៊ំង 
ពិនិត្យស�តីងវញិសលតីវធិតីសាសេ្	 ECDI	 សែតីម្តី	
សឆ្តីយត្រចសំពាះចំណ៊ចសខសាយ	 ចែលមាន		
សពាល្រឺ	 ជាែំសណតី រការចែលបតរូវបានរពំឹងថា 
នឹង	បតរូវ	្រញ្្់រ	បតឹមច៊ង	ឆ្នា 	ំ	២០១៨	។	លទ្ធ្ល 
ចែលបានមកពតី្រណា្ដ ប្រសទេចែលបានចចូល 
រមួ	សៅកនា៊ងជំ៊ទាងំពតីរ	ដន	MICS	កនា៊ងរយៈសពល	
បបា	ំឆ្នា 	ំ	សេនាតី	ឱ្យ	ស�តីញ	ថា	ភា្ររយដន	ក៊មារ	អាយ៊ 

របូភាពទើ ៨៖ 
ករុមារ ៧ នាក់ ក្ន្ុ ចំងណោម ១០ នាក់ ចរូលងរៀនថ្ាក់មងត្រយ្យ 
សិកសេាងនៅមរុនងពលចរូលងេៅក្នុ្ការអប់រំថ្ាក់បឋមសិកសេា
អបតាការចចូលរមួកនា៊ងការេកិសាចែលមានការសរៀ្រច	ំ(មួយឆ្នា ម៊ំន 
អាយ៊ចចូលសរៀនថានា ក្់រឋមេិកសាជា្្ចូវការ)	នងិេមាមាបតការច៊ះ 
ស ្្ម ះចចូលសរៀនែ៊លសៅថានា កម៊់ន្រឋមេិកសា	២០០០-២០១៦

អ����រ ចូលរួម ក��ង �រ�ៀនសូ��
 ��ល �ន �រ �ៀបចំ រយៈ ��ល
មួយ ���ំ មុន ��ល ចូល�ៀន ���ក់ 
បឋម សិក�� 

ស���� �រ ចុះ���ះ ចូល�ៀន
 ដុល ���ក់ មុន បឋម សិក�� 

GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig9_2
ប្រភព៖	សែតាស្រេ		UIS។
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ចា្រ់	ពតី	៣		ែល់	៤	ឆ្នា 	ំ	ចែល	េថាិត	សលតី	្រន្ងដន		វេិ័យអក្ខរកម្ម	និង	សលខបាន	សកតីន	ស�តីង	កនា៊ង	អបតា	តិចជាង	១%	កនា៊ង	
មួយ	ឆ្នា ជំា	មធ្យម	។	

សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី		“	ការសបតៀម	ខ្ួន	រចួជា	សបេច”	េបមា្រ់	ការ	ចចូលសាោសរៀន	និង	“ការេថាិត	កនា៊ង	្រន្ង	ការ	
 

អភិវឌ្ឍ	បតឹម	បតរូវ	”	្រ	ឺជា	ទេសេនាទាន	ផ្្ដ ច	់ម៊ខ		ចែល	បតរូវបាន	សមតីលស�តីញ	ស្សេងៗ	ោនា 	សៅជ៊វំញិ	ពភិពសោក។		ប្រសទេ
 

	នានា		អាច	ចា	ំបាច់	បតរូវ	ការ	ឆន្ាន៊េិទ្ធិ	្រចនថាម	សទៀត	សែតីម្តីសប្រតី	បបាេ់	វធិានការនានា	ចែល	្រសបមតី	ឱ្យ	សេចក្ដតី	បតរូវ	ការ	
រ្រេ់	ខ្ួន		សេតីយ	ចែល	មាន	ភាព	េ៊តីោនា 	ជាមួយ	រចនាេម្ព័ន្ធសាថា ្រ័ន		និង	លក្ខណេម្ត្ិ	ច្នាកវ្រ្ធម៌	។	

	 សទាះោ៉ា ងណាក្ដតី	 ប្រព័ន្ធថានា ក់ជាតិ	 សែតីម្តីពិនិត្យតាមដានការសបតៀមខ្ួនរចួជាសបេច	 េបមា្់រការសៅ
 

សាោសរៀន		្ឺរ	កបម	មាន	ណាេ់។	ជា	ទចូសៅ	ប្រសទេ	នានា	សបចតីន	មាន	បក្រខ័ណ្ឌ 	ការ	ង្រ	ថានា ក់ជាតិ	និង	នតីតិ	វធិតី	សែតីម្តី	
ពិនិត្យ			តាម	ដាន	សលតី	្៊រ្រ្គលិក	ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល		ប្រឹះសាថា ន	េិកសា		និង	្រទដាឋា ន	កម្ម	វធិតី	េិកសា	រ្រេ់	អនាក	្ ្ដល់សេវា	
នានា	(ឧ.	សោល	នសោបាយជាតិ	េ្ដតីពតីការ	ចថទា	ំនិងការ	អ្រ់រក៊ំមារ	តចូច	ឆ្នា 	ំ២០១៣		រ្រេ់	ប្រសទេ	ឥណា្ឌ 	)	ឬ	ការ 
	វាយតដម្	្ ល	្រ៉ាះពាល់	កម្ម	វធិតី	(ឧ.	េមាេធាត៊	ប្រព័ន្ធ	រាយការណ៍	ថានា ក់ជាតិ	រ្រេ់	កម្មវធិតី	មសត្យ្យេិកសាចា្រ់	ស្្ដតីម	 
ែំ្រចូង	រ្រេ់	េេរែឋាអាសមរកិ)។	សៅកនា៊ង	ម៉ាចូឌ៊ល	ការ	អភិវឌ្ឍ	ក៊មារ	តចូច	រ្រេ់	សោលវធិតី	ប្រព័ន្ធធនាោរ	ពិភព	សោក	
េបមា្រ	់លទ្្ធ ល	ការ	អ្់ររ	ំកាន់	ចត	ប្រសេតីរ		មាន	ប្រសទេ	ចត	ប្រមាណ		៨		កនា៊ង	ចសំណាម	ប្រសទេ	មាន	ចណំចូ ល	ទា្រ	នងិ 
	ចំណចូ លមធ្យម	ចំនួន	៣៤	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ		ចែល	បាន	ប្រមចូល	ទិននាន័យ	េ្ដតីពតី	ក៊មារ	សៅ	កនា៊ងវេិ័យទាងំ	្រួន	ចែល	បតរូវបាន	
ប្រ្រ	ែណ្ដ ្រ់	(	ការ	អភិវឌ្ឍ	ច្នាកចំសណះែឹង	ភាសា	កាយេម្ទា	និង	ចិត្	េង្គម)។	

	 បក្រខ័ណ្ឌ 	ការង្រ	កម្ម	វធិតី	េិកសា	ជាតិ	ឆ្នា 	ំ២០១៤	រ្រេ់	អាសេ្កិ	ខាង	ត ច្ូង	បាន	ប្រសមតីលសមតីល	ស�តីញថា	
ការ	វាយតដម្	សបរៅ្្ចូវ	ការ		ការ	វាយតដម្	ច្រ្រ	េសង្ត	និង	ការ	វាយតដម្ជា	្រន្		ច្្អកសលតី	វេិ័យ	ការ	េិកសា	សរៀនេចូបត	
នងិការ	អភិវឌ្ឍក៊មារតចូច	ទាងំ	៦		ពំ៊	ដាក	់ឱ្យ	មាន	ពនិ្៊	ឬភា្រ	រយ	សនាះ	ស�តីយ		្រ៉ា៊ចន្សធ្តី	ការ	កត	់បតា	ភាព	សបតៀមខួ្ន	រចួជា

 សបេច	េបមា្រ់	ពិន្៊ចែល	អាច	ទទួល	យក	សៅ	ថានា ក់	្រឋម	េិកសា	។	ចា្រ់ពតីឆ្នា 	ំ២០១៤	មក	ប្រសទេ	មា៉ា សេដ្ាន	ចែល 
ជា	អតតីត	សាធារណរែឋា	យចូសហា្គ ស្ាវ តី		បាន	រកសា	្ ត	េ្ចូលតីយ៉ាចូការ	អភិវឌ្ឍ	ក៊មារ	េបមា្រ់		ក៊មារ	ទាងំអេ់		ចែល	បាន	ច៊ះ 
ស ្្ម ះចចូលសរៀន	កនា៊ង	មជ្ឈមណ្ឌ ល	ECEC។	
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ការ អប់រ ំបធច្ក ធទ្ ការ អប់រ ំវិជាជា ជីវៈ   
ការអប់រ ំឧត្តម្កិសា និងការអបរ់ ំ

មននុ្្ស ធពញ  វ័យ 
ចំណុចធៅ ៤.៣

4.3

	 េចូចនាករ	សាកលេ្ដតីពតី	ការ	ចចូលរមួ	កនា៊ងការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់	មន៊េសេ	សពញវយ័	បតរូវបាន	ចក	េបមរួល	សែតីម្តី	ចា្រ់	
យក	ឱកាេ	ការ	អ្់ររ	ំសបរៅ	ប្រព័ន្ធ		និង	សបរៅ	្ ្ចូវ	ការ	ទាងំអេ់	មិន	ថា	ការ	អ្រ់រ	ំទាងំសនាះពាក់ព័ន្ធជាមួយ	ការង្រ	ឬ	មិន 
ពាក់ព័ន្ធ	ក្ដតី	។		ភាព	ចបមរុះ		និង	ចំនួន	ែ៏	សបចតីន	េន្ធកឹេនា្ធ ្រ់	ដន	អនាក	្ ្ដល់សេវា	សធ្តី	ឱ្យមាន	លក្ខណៈ	អំសណាយ្ល	ែល់	 
ការ	ស្ា្រ	េង់្មតិ	កម្ាងំ	ពលកម្ម	សៅកនា៊ង	ទិននាន័យ	រែឋា	បាល	ជា	ប្រភព	ទិននាន័យ	មួយ		សទាះ	ោ៉ា ងណាក្ដតី	េំណួរសៅ

 
កនា៊ងការស្ា្រ	េ្ង់	មតិ	ទាងំអេ់	សនះ	មាន	ភាព	ខ៊េ	ច្រ្ក	ោនា 	្រួរជាទតី	កត់េមា្គ ល	់ពតី	ប្រសទេមួយ	សៅប្រសទេមួយ		
សេតីយ	មាន	េំណួរ	មួយចំនួន	តចូច	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	ចែល	អាច	សប្រៀ្រសធៀ្រោនា 	បាន	ជាមួយ		និយមន័យ	េចូចនាករ	ចែល	បតរូវ	
បាន	សធ្តី	្រច្៊្រ្ននាភាព	។	ការ	សធ្តី	ឱ្យ	េំណួរទាងំអេ់	សនាះ	មាន	េ្ដង់ដារ	សែតីម្តី	អាច	ពបងតីក	ចំនួន	ប្រសទេ	ចែល	មាន	
ទិននាន័យ	សប្រៀ្រសធៀ្រ	ោនា 	បាន		្ឺរ	ពំ៊	ចមនជា	សរឿង	ង្យបេរួល	ស�តីយ	។	

ការស្ា្រេ្ង	់មតិកម្ាងំ	 
ពលកម្ម	េេ្រមន	៍អរឺ ៉ា្៊រ	សផ្្ដ តការ	 
យកចិត	្ទ៊កដាក់សលតី	ការ	អ្់ររកំនា៊ង 
	ប្រព័ន្ធ		និងការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	
កនា៊ងប្រព័ន្ធ	សៅកនា៊ងរយៈសពល	្រួន	
េបា្ដ េ៍	កន្ង	មក	(សធៀ្រជា	មួយ 
េចូចនាករយៈសពល	 ១២	ចខ)	។	 
អបតា	ការ	ចចូលរមួ	សៅ	មាន	កបមិត 
សថរ		សដាយជា	មធ្យម		្រឺ	១១%	ថ្តី 
ស្រតី	និនានា ការ	មាន	ភាព	ខ៊េ	ច្រ្ក	ោនា 	
ពតី	ប្រសទេមួយ	សៅ	ប្រសទេ	មួយ	
ក្ដតី	(ររូបភាពេី ៩)។	ការស្ា្រ	េ្ង់ 

មតិ	ទតី្សារ	ការ	ង្រ	ច្រ្រ	រមួ្រញ្ចូ ល	
កនា៊ងប្រសទេ	សអេស៊េតី្រ		 េ៊សេក់ដានតី	 
នងិ	ទ៊យនតីេ៊តី	្ឺរ	មាន	កបមិត	កណំត់

 
សៅ	បតឹម	អនាក	ចែល	មាន	ការង្រសធ្តី		
ការ	ចចូលរមួ	សពញមួយ	ជតីវតិ		 និង	
TVET	ពាក់	ព័ន្ធជាមួយ	ការង្រ។			

របូភាពទើ ៩៖ 
ការចរូលរួមងនៅក្នុ្ការអប់រំមនរុសសេងពញវ័យងនៅេវីបអឺរ៉រុបងនៅមានកបមិត
ងថរ ប៉រុមន្រមាននិន្ាការខរុសៗគ្ាងេៅតាមបបងេស
អបតាការចចូលរមួរ្រេ់មន៊េសេសពញវយ័កនា៊ងការអ្់ររ	ំនងិការ្រណ្ដ៊ ះ្រណា្ដ ល 
កនា៊ងអ�៊ំង	៤	េបា្ដ េ៍កនង្មក	េេ្រមន	៍និងប្រសទេចែលបតរូវបាន 
សបជតីេសរ តីេ	២០០៨-២០១៧

ស៊ុយ��ត

ច��ភព អង់���ស 

សហគមន៍ អឺរ�ុប

អ៊��លី 

ប៉ូឡ�ញ

GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig10_1
ប្រភព៖		Eurostat	(2018).
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ការស្ា្រ	េ្ង់	មតិទាងំសនះ	សេនាតី	ឱ្យ	ស�តីញ	ថា	អបតា	ចចូលរមួ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	ប្រចាឆំ្នា 	ំ	មាន	រេចូត	ែល់	៤%		កនា៊ង	
ចំសណាម	និសោជិត	ចែល	មាន	្រសចក្	សទេ	។	

េមាមាបត	ការ	ច៊ះស ្្ម ះ	ចចូលសរៀន	ែ៊ល	សៅ	ថានា ក	់ឧត្មេិកសា	បាន	្ ន	ែល់	៣៨%	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៧្រ៉ា៊ចន្ 
េមាមាបត	ដន	ការ	ចំណាយ	ជា	ឯកជន	សៅកនា៊ងការ	ចំណាយ	េរ៊្រ	េបមា្រ់	ការ	អ្រ់រ	ំថានា ក់ឧត្មេិកសាមាន	ការសកតីន	 

ស�តីង។		ជនំយួ	េរិញញាវតថា	៊កនាង៊	ទបមង	់ជា	កម្តីេបមា្រ	់េិេសេ		េរិញញា្រ្ទាន
 ការ	ឧតថាម្ភទ៊ន		និង	អាហារចូ្រករណ៍	មានន័យ	ថា	ការ	អ្រ់រ	ំថានា ក់	ឧត្ម 

េិកសា	ជាទចូសៅ		្រ	ឺមាន	តដម	្េមរម្យជាង	ស្រ្រំ្ ៊ត	កនា៊ង	ទ្តី្រ	អរឺ ៉ា្៊រ	សេតីយ	
 

មានតដម	្ខ្ពេ់ជាង	ស្រ	្ំរ្៊ត	សៅ	អន៊ត្ំរន	់សាហារា៉ា 	ទ្តី្រអាសេ្កិ		សដាយ	 
កនា៊ងសនាះ	ការ	ចំណាយ	្រឺ	មាន	អបតា	សលតីេ	ពតី	៦០%	ដនចំណចូ ល 
មធ្យម	រ្រេ់ជាតិ	សៅកនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេភា្រ	សបចតីន	 សេតីយ្ន	
សៅែល់ជិត	៣០០%		សៅកនា៊ងប្រសទេ	េ្គតីសន	និងអ៊ចូេ្គង់	ដា		។

	 ប្រព័ន្ធ	អ្រ់រភំា្រ	សបចតីនមាន		សោលសៅ	សផ្្ដ ត	សលតី	ការ	ោ	ំបទ	ច្នាកេរិញញាវតថា៊	ចែល	កំណត់	សោលសៅជាក់	ោក់		
្រ៉ា៊ចន្	ប្រេិទ្ធ	ភាព	ដន	ការ	កំណត់	សោលសៅ		្រឺ	មាន	ភាព	ខ៊េ	ច្រ្ក	ោនា 	ោ៉ា ង	ខ្ាងំ	។	ទិននាន័យ	រ្រេ់ធនាោរ	ពិភពសោក	
្រង្ហា ញ	ឱ្យ	ស�តីញ	ថា	កនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ ល	ទា្រ		និង	ចំណចូ លមធ្យមជា	សបចតីន	ប្ររួសារ	សៅកនា៊ងបករុម		បកតីបក	
្រំ្៊ត	សបចតីន	ចត	មិន	េចូវ	មាន	លទ្ធភាព	ទទួល	បាន	អាហារចូ្រករណ៍	រ្រេ់	រដាឋា ភិបាល		ស្រតី	សប្រៀ្រជាមួយ	បករុម	ប្រជាជន	
ចែល	មាន	ជតីវភាព	ធចូរធារ	ខ្ាងំ	ជាង	ស្រ	្ំរ្៊ត	។	កញ្្រ់	សោលនសោបាយេព្បជរុងសបជាយ		សដាយ	រមួ	មាន	សោល	វធិតី	
ស្សេងៗជា	សបចតីន			ែចូច	សៅកនា៊ង	ប្រសទេ	កម្ព៊ជា	និងប្រសទេ	សវៀត	ណាម		អាច	ទទួល	បាន	សជា្រជ័យ	សបចតីនជាង	ការ	សប្រតី	
បបាេ់	អាហារចូ្រករណ៍	ចតមួយម៊ខ។	

ការស្ាបស្្់មតិកម្លាំ្ពលកម្ គឺជាបបភព 

េិន្ន័យគួរជាេីច្់បានជា្េិន្ន័យរដ្ឋបាល 

ងដើម្ីវាស់មវ្ងលើការអប់រំរបស់មនរុសសេងពញ 

វ័យ ងបើគិតងេៅងលើភាពចបមរុះគា្ និ្ចំនួនអ្ក 

ផដលង់សវា។

ចំណុចធៅ ៤.៤

 ជំនាញធែើម្ ី ធ្វើ ការ ងារ 

េចូចនាករ	សាកល	និង	េចូច	នាករ	តាម	វេ័ិយ	េ្ដតីពតី	ICT	និង	ចំសណះែឹង	ច្នាក	ឌតីជតីថល	មាន	្រំណង	ចា្រ់	
យក	ចំសណះែឹង	ចែលសលតីេ	ពតីជំនាញ		ច្នាក	អានេរសេរ		និងនព្ន្	ចែល	បាន	ក្ាយជា	មាន	សារៈេំខាន់	សេ្តីរ	
ចតជាសាកល	េបមា្់រ	ពិភព	ការ	ង្រ	។	េចូចនាករ	ទាងំអេ់	សនះ	តបមរូវ	ឱ្យ	រដាឋា ភិបាល	បតរូវ	ពិចារណាសលតី	ការ	ទទួល	
បាន	ជំនាញ	សៅសបរៅសាោសរៀន	។	

4.4
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េចូចនាករសាកលេ្ដតីពតីយ៊វជន		និងមន៊េសេសពញវយ័ចែលមានជំនាញ	 ICT	 ច្្អកសលតី	មចូលដាឋា ន	ដន	ការ 
រាយការណ៍	សដាយ	ខ្ួន	ឯង	សៅកនា៊ង	ការ	ស្ា្រេ្ង់មតិ	ប្ររួសារ	សៅសលតីេកម្មភាព	ចែល	បតរូវបាន	សបជតីេ	សរ តីេ	សៅកនា៊ង

 រយៈ	សពល	្រតីចខ	កន្ងមក។	ទិននាន័យ	ITU	ច៊ង	សបកាយ	្រំ្៊ត	្រង្ហា ញ	ឱ្យ	ស�តីញ	ថា	ការ	ចម្ង	និងការ	ភាជា ្រ់	ឯកសារ	ជា 
មួយ	អ៊តីសម៉ាល	្ឺរជា	ជំនាញចត	ពតីរ	្រត់			ចែលអនាក	សឆ្តីយត្រ			សលតីេពតីមានា ក់	កនា៊ង	ចំសណាម	អនាក	សឆ្តីយត្រ	្រតីនាក់	បាន	សធ្តី	សៅ	

 កនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេមានចណំចូ លមធ្យមជាទចូសៅអបតាសនាះ	្រ	ឺ៥៨%		សៅកនា៊ងប្រសទេមានចណំចូ លមធ្យម	នងិ	៧០%	 
សៅ	ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ លខ្ពេ់	(ររូបភាពេី ១០)។		ការ	សធ្តី	កម្ម	វធិតី	សៅ	ចតជា	េកម្មភាព	សធ្តី	ស�តីង	តិច	តួច	្រំ្៊ត		ស្រតី	សទាះ

 
	្រតីជា	សៅកនា៊ង	ប្រសទេ	មានចំណចូ លខ្ពេ់	ក្ដតី	។	

េចូចនាករ	តាមវេិ័យេ្ដតីពតី 
	ជំនាញ	ច្នាកចំសណះែឹង	ឌតីជតីថល		
្រឺ	 រា្រ់្រញជា៊ លទិែឋាភាពសបចតីនសលតីេ 
ពតីេមតថាភាព	 កនា៊ងការសប្រតីបបាេ ់
ឧ្រករណ៍	ICT	។	បក្រខ័ណ្ឌ 	ការង្រ 
សាកលេបមា្រ់	 ចំសណះែឹងច្នាក 
ឌតីជតីថល	 	 ្ឺរបានពបងតីកបក្រខ័ណ្ឌ  
ការង្រ	 DigComp	 រ្រេ់្រណៈ 
កមា្ម ធិការអឺរ ៉ា៊្រ		សែតីម្តីដាក	់្រញ្ចូ ល	នចូវ	 
កបមង	ទចូលទំចូោយ			នងិមានលក្ខណៈ 
កាន់ចតេ្ម៊្រសា្ម ញ	 ស�តីងដនការ 
សប្រតីបបាេ់	 ឧទាេរណ៍	 ចែលឆ្៊ះ 
្រញ្្ងំអំពតី	្ររោិកាេ	ច្នាកវ្រ្ធម	៌	 
សេែឋាកិច្	និង	្រសច្កវទិយារ្រេ់្រណ្ 
ដាប្រសទេមានចំណចូ លទា្រ		 និង	 
មធ្យម	ឧ.	ជំនាញ	ចែល	កេិករបតរូវ 
ការសែតីម្តីសធ្តីសេចក្ដតីេសបមចចិត្សលតី 
ច ន្ាកកេិកម្ម		នងិ	ពាណិជជាកម្ម		សដាយ	 
សប្រតី	បបាេ់	សេវា	ទចូរេព្ដែ		ទិញ		និង	 
លក់	្ លិត្ល	តាម	រយៈ	កម្មវធិតី	រ្រេ់	ទចូរេព្ឆ្្ត	ដវ		ឬ	សាថា ្រនា	ប្រព័ន្ធធារាសាសេ្	ចែល	ជំរ៊ញ	សដាយ	ទិននាន័យ		

សដាយ	សប្រតី	បបាេ់	ឧ្រករណ៍	វាេ់េំសណតី ម	េ្័យ	ប្រវត្ិតភាជា ្រ់	ជាមួយ	
កំ៊ព្យចូទ័រ	យួរ	ដែ	។	

		 ការកំណត់	រក	ឧ្រករណ៍	មាន	ប្រេិទ្ធភាព	ចំណាយ		សែតីម្តី	 
វាេ់	ចវង	េមតថាភាព	ទាងំអេ់	សនះ	សៅ	ចត	ជា	្រញ្ហា 	ប្រឈម	ែ៏	ធ	ំ្ំរ្៊ត	។	 

ការ	វាយតដម្	សលតី	ចំសណះែឹង	ឌតីជតីថល		្រឺ	មាន	លក្ខណៈ	ខ៊េ	ច្រ្ក	

របូភាពទើ ១០៖ 
ជំនាញ ICT ងនៅមតមានរបាយមិនងស្ើភាពគ្ា
ភា្ររយដនមន៊េសេសពញវយ័ចែលអន៊វត្េកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយ 
កំ៊ព្យចូទ័រកនា៊ងរយៈសពល្រតីចខកន្ងមកចចកសៅតាមប្រសទេតាមបករុម 
ចំណចូ ល	២០១៤-២០១៧
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េមា្គ ល៖់	សមែយានេបមា្់រ្រណា្ដ ប្រសទេមានចណំចូ លមធ្យម	្ឺរច្្អកសលតីប្រសទេកនា៊ងចនំនួតិច 
(ចំណចូ លមធ្យមកបមិតទា្រចំនួន	៥	ចំណចូ លមធ្យមកបមិតខ្ពេ់ចំនួន	១៥)។
ប្រភព៖	សែតាស្រេ		ITU	។

មនរុសសេងពញវ័យបីនាក់ក្ន្ុ ចំងណោមមនរុសសេ 

ងពញវ័យដប់នាក់ ពរុំងចះរងបៀបភ្ាប់ឯកសារ 

ជាមួយអ៊ីងម៉លងនោះងេងនៅក្នុ្បបងេសមាន 

ចំណរូលខ្ស់
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ោនា 	សៅ	តាម		សោល	្រំណង	បករុម	សោលសៅ	ម៊ខទំនិញ	ការែឹកជញជាចូ ន	ការ	ចំណាយ		និង	អាជាញា ធរ	ទទួល	ខ៊េ	បតរូវ។	
ឧទាេរណ៍សៅកនា៊ង		ប្រសទេបារាងំ	មាន	ការ្្ដល់	ឱ្យ	ពល	រែឋា	នចូវ	លទ្ធភាពសដាយ	ឥត្ិរត	ដថ្	កនា៊ងការ		ទទួល	បាន	
ការ	វាយតដម្	ជំនាញ	ឌតីជតីថល		ការ	សធ្តី	សរា្រវនិិច្័យ	សៅសលតី	ចំណ៊ចខ្ាងំ		និង	ចំណ៊ច	សខសាយ	និង	្ ្ដល់	អន៊សាេន៍	
េបមា្រ់	ធនធាន	ការ	េិកសា	សរៀនេចូបត		អាចជាវធិតីមួយ	សែតីម្ត្ី ន	សឆ្្ព ះ	សៅម៊ខ	។	

	 ការ	វាយតដម	្សលតី	េមតថាភាព	េេប្រិនភាព	ចែល	មាន	សៅកនា៊ងការ	យក	ចតិ	្ទ៊ក	ដាក	់រ្រេ	់	ចណ៊ំច	សៅ	៤.៤	
 

ចែល	ពំ៊	មាន	េចូចនាករ	បតរូវបាន	្រសង្តីត	ស�តីង	សទ	ជួ្រ	ប្រទះ	្រញ្ហា 	ប្រឈម	ប្រហាក់	ប្រចេល	ោនា 	សនះចែរ	។	ជំនាញ	
ច្នាកេង្គម	និងអារម្មណ៍		រមួ	ទាងំ	ការ	តេ៊ចូ	ជមនាះ	ឧ្រេ្រ្គ		និង	េ្័យ	ប្រ្រ់	ប្រង		្ឺរជា	ជំនាញ	មួយ	កនា៊ង	ចំសណាម	ជំនាញ	 
ជា	សបចតីន	រ្រេ់	េេប្ិរនភាព		្រ៉ា៊ចន្	ការ	វាេ់	ចវងជំនាញ	ទាងំអេ់	សនះ	ទាម	ទារ	ការ	ប្ររុង	ប្រយត័នា	ខ្ពេ់	កនា៊ងការ	្រក	
បសាយ	លក្ខណៈ	ខ៊េ	ច្រ្ក	ោនា 	ពតី	វ្រ្ធម៌	មួយ	សៅ	វ្រ្ធម៌	។	OECD	កំព៊ង	្រសង្តីត	ឱ្យ	មាន	ការ	េិកសា	អន្រជាតិ	េ្ដតីពតី	

ចំណុចធៅ ៤.៥

ជំនាញ	ច ន្ាកចិត្េង្គម	កនា៊ង	ចំសណាម	មន៊េសេចែល	មាន	អាយ៊		១០	ែល់	១៥	ឆ្នា 	ំ។

4.5

្ម្ម៌ 
	 ជាទចូសៅ		មាន	ភាព	សេ្មតី	ោនា 	ច ន្ាក	សយនឌ័រ	សៅកនា៊ង	ការ	ច៊ះ	ស ្្ម ះ	ចចូលសរៀន		ទចូទាងំ	សាកល	សោក	សៅ	កនា៊ងការ	
អ្រ់រ	ំថានា ក់្រឋម	េិកសា			និង	មធ្យមេិកសា	។		សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី	មធ្យមភា្រ	សនះ		្រិទ	បាងំ	ភាព	មិន	សេ្មតី	ោនា 		ចែល	កំព៊ង	
សកតីតមាន	ជា	្រន្	សៅកបមិត	ប្រសទេនតីមួយៗ	។	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ	២០១៦	ប្រសទេ	ចំនួន	៥៤%	េសបមច	បាន	ភាព	សេ្មតី	ោនា 	
សៅកនា៊ង	ការ	ច៊ះ	ស ្្ម ះ	ចចូលសរៀន	ថានា ក់	មធ្យមេិកសា	្រឋម	ភចូមិ		និង			២២%	សៅកនា៊ង	ថានា ក់មធ្យមេិកសា	ទ៊តិយភចូមិ	។	

 ្រចនថាម	សលតី	សនះសទៀត	ពំ៊	ចមន	ប្រ្រ	់ប្រសទេ	ទាងំអេ់	ចែល	េសបមច	បាន	ភាព	សេ្មតី	ោនា 		អាច	រកសា	បាន	សាថា នភាព	សនះ	ទាងំ 
អេ់	សនាះ	សទ	។	មាន	ភាព	មនិ	សេ្មតី	ោនា 	្ររួជាទតីកត	់េមា្គ ល់	សៅ	កនា៊ង	អបតា		្រញ្្រ	់ការ	េកិសា	សៅ	តាម	ទតី	តាងំ	នងិធនធាន	។	

 េិេសេសៅត្ំរន់ជន្រទ		ជាទចូសៅមានចតប្រមាណពាក់កណា្ដ ល្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	ចែលមានឱកាេ្រញ្្រ់ការអ្រ់រ	ំថានា ក ់
មធ្យមេិកសាទ៊តយិភចូម	ិ		ស្រតីសធៀ្រជាមយួមន៊េសេអាយ៊បេបាលោនា 	សៅត្ំរន់ទតីប្រជំ៊ជនកនា៊ងប្រសទេមានចណំចូ លទា្រ 
និង	ចំណចូ លមធ្យម	(ររូបភាពេី ១១)។	
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របូភាពទើ ១១៖ 
បណ្ាបបងេសជាងបចើនស្ថិតងនៅឆ្ងាយពីការអាចសងបមចបានភាពងស្ើគ្ាងយោ្ងេៅតាមេីតាំ្ និ្ធនធាន 
សបមាប់ការបញ្ប់ការសិកសេា ជាពិងសសងនៅថ្ាក់មធ្យមសិកសេា
េន្េសេន៍ភាពែចូចោនា ចែលបតរូវបានចកេបមរួលច្នាកសយនឌ័រ	ទតីតាងំ	ធនធានេ្ដតីពតីអបតាការ្រញ្្រ់ការេិកសាចចកសៅ
តាមកបមិតេិកសា	២០១៤-២០១៧
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មធ��ម សិក��ទុតិយភូមិ 

GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig12_1
ប្រភព៖		UIS	និងការ្រណនារ្រេ់បករុមការង្រសធ្តីរបាយការណ៍	GEM	សដាយសប្រតីបបាេ់ការស្ា្រេ្ង់មតិតាម្្ះ។

   ភាព	អាច	សប្រៀ្រសធៀ្រ	ោនា 	បាន	កបមិតទា្រ	រារាងំការវាេ់ចវង 
	ភាព	ខ៊េ	ច្រ្ក	ោនា 	សៅ	តាមទតី	តាងំ	៖	េមាមាបត	ការ	ង្រ	ចែល	បតរូវ	ចចូល 
រមួ	កនា៊ង	វេិយ័	កេិកម្ម			ចនំនួ	ប្រជាជន			ែង់េ៊តី	សត	ប្រជាជន			លក្ខខណ្ឌ  
វនិចិ្យ័	ជា	លក្ខណៈ	ពសិេេ	ថានា កជ់ាត	ិ	ឬ	្រនសេ	ំែដទសទៀត		កនា៊ង	ចសំណាម	

 
លក្ខខណ្ឌ 	វនិិច្័យខាងសលតី		 អាចកំណត់អំពតីការចាត់ប្រសភទ		 “ទតី	
ប្រជំ៊ជន”	និង	“	ជន្រទ”	សៅទចូទាងំ	ប្រសទេ	។	

	 កនា៊ង	កិច្	ោបំទ	ចំសពាះ	ការ	ពិនិត្យ	តាមដាន			SDGs	េននាិេតីទ	សលតីកទតី្រតី	រ្រេ់	អង្គការ		UN	Habitat	III	ឆ្នា 	ំ
២០១៦	សៅ	្រតីតចូ	និយមន័យ	សាកល	សោង	សៅ	តាម	ប្រជាជនដន	តំ្រន់	ទតី	បករុង		និង	ការ	តាងំ	លំសៅ		បតរូវបាន	្រសង្តីត	
ស�តីង		សែតីម្តី	េ៊ំ	ការ	អន៊ម័ត	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០១៩។	និយមន័យសនះ	សប្រៀ្រសធៀ្រ	ការ	ចាត់	ប្រសភទ	ច្នាក	រែឋាបាលជាមួយ	
ទិននាន័យ	ការស្ា្រ	េ្ង់មតិ	ពតីចមាងៃ យ		និង	ព័ត៌មានជំសរឿន	។	្ួររ	ឱ្យ	ចា្រ់	អារម្មណ៍	ថា	បេ្រ	សពល	ចែល	និយមន័យ	
ថានា ក់ជាតិ	សេនាតី	ឱ្យ	ស�តីញ	ថា	ប្រជាជន	តិចជាង	ពាក់	កណា្ដ ល	សៅ	ទ្តី	្រអាសេ្កិ	និង	ទ្តី	្រ	អាេ៊តី	រេ់	សៅកនា៊ង	ត្ំរន់	ទតី	
ប្រជំ៊ជន		ការ	បា៉ា ន់	ប្រមាណ	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៨		សេនាតី	ឱ្យ	ស�តីញ	ថា	ជាង	៨០%	រេ់	សៅកនា៊ង	តំ្រន់ប្រជំ៊ជន	។	ការ	បា៉ា ន់	
ប្រមាណ	នា	សពល	្រច្៊្រ្ននា	អំពតី	លទ្ធ្ល	ការ	អ្រ់រ	ំសៅ	តំ្រន់ជន	្រទ		អាច	រមួ	មាន	ទតី	តាងំ	ជា	សបចតីន		ចែល	អាច	ប្រែចូច	
បាន	ថា	ជា	តំ្រន	់ទតី	ប្រជំ៊ជន		ចែលជា	ការ	្រិទ	បាងំ	សាថា នភាពដន	តំ្រន់ជន្រទ	ពិត	បបាកែ	។		

សិសសេជនបេមានឱកាសបបមាណពាក ់

កណ្ាលប៉រុងណណោះងបើងធៀបនរឹ្សិសសេងនៅតំបន ់

េីបបជរុំជនក្ន្ុ ការបញ្ប់ការសិកសេាថា្ក់មធ្យម

សិកសេាេរុតិយភរូមិ ងនៅក្នុ្បណ្ាបបងេសមាន 

ចំណរូលេាប និ្ ចំណរូលមធ្យម។
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ចំណុចធៅ ៤.៦

ការ ធចះ អាន និងចំធ�ះែចឹង  ធលខ 

	 អបតាអក្ខរកម្ម	រ្រេ់	ពិភពសោក	បាន	្ ន	ែល់	៨៦%		កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៧	ថ្តី	ស្រតី	អបតាសនះ		សៅ	មាន	កបមិត	 
ទា្រ	បតឹម	៦៥%		កនា៊ងអន៊		តំ្រន់សាហារា៉ា 	កនា៊ង	ប្រសទេ	អាសេ្កិ	ក្ដតី	។	 វឌ្ឍនភាពកនា៊ង		ច្នាក	អំណាន	រ្រេ់	យ៊វជន		
និងការ	ថយ	ច៊ះ	ដន	បករុម	យ៊វជន		មាន	ភាព	ឆ្្រ់	រេ័េ	ប្រ្រ់	បោន់	កនា៊ង	រយៈសពល	្រ៉ា៊នា្ម ន	ឆ្នា 	ំថ្មតីៗ	សនះ		សែតីម្ត្ី ន	
សៅ	ែល់	ការ	ថយ	ច៊ះ	ដាច់	ខាត	កនា៊ង	ចំនួន	ទចូសៅដន	អនក្ខរភាព	កនា៊ង	ចំសណាម	យ៊វជន	អាយ៊	១៥	ែល់	២៤	ឆ្នា 	ំ	ជា 
ទចូសៅ	បតរូវបាន	ជំរ៊ញ	សៅ	ទ្តី្រ	អាេ៊តី	។	្រ៉ា៊ចន្	ចំនួន	មន៊េសេចាេ់	មិន	សចះអាន	េរសេរ		មន៊េសេចាេ់		អាយ៊	៦៥		ស�តីង	
សៅ	ចែល	មិន	សចះអាន		េរសេរ	្រន្	សកតីន	ស�តីង	ឥ�ចូវសនះ	មាន	ជាង	៤០%	ដន	មន៊េសេ	ចាេ់	សបចតីនជាងយ៊វជន	
ចែលមិនសចះអានេរសេរ		(ររូបភាពេី ១២)។	

	 	អនក្ខរជនចែលសៅដាច់ចតឯង		
រេ់សៅកនា៊ងប្ររួសារចែលពំ៊មានេមាជិក	 
ប្ររួសារ	សចះអាន		សបចតីន	ចតមាន	ទត្ី សារ	ការ	ង្រ		 
និង	លទ្ធ្ល	្៊រណភាព	ជតីវតិ	ទា្រជាង	អនាក	 
មនិ	សចះអាន	េរសេរ	សៅចក្រ	ខាង	ចែល	រេ់	 
សៅជាមួយ	េមាជិក	ប្ររួសារ	មានា ក់	ឬ	សបចតីន 
នាក់ចែល	សចះអាន	េរសេរ	។	

 អនក្ខរជនចែលសៅដាច់ចតឯង		 

សបចតីនចត	មាន	អបតា	ខ្ពេ់	កនា៊ង	ចំសណាម	អនាក	រេ់	 
សៅកនា៊ង	តំ្រន់ជន	្រទ	។	កនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទ	េ	 
អនាក	មាន		អនាក	មនិ	សចះអានេរសេរ	ចែល	សៅ	 
ដាច	់ចត	ឯង			សបចតីន	ចតជា	មន៊េសេ	ចាេ	់សបចតីន	

ជាង	អនាកមិន	សចះអាន	េរសេរ	សៅចក្រ	ខាង		 
្រ៉ា៊ចន្	ទិែឋាភាព	សនះ	មាន	លក្ខណៈ	្រសញ្្េ	 
ោនា 	មកវញិ	សៅកនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេបកតីបក។	ការ	 
ពន្យល់មយួចំសពាះ	ទែិឋាភាព	សនះ	្ឺរ	សដាយសារ 

4.6

របូភាពទើ ១២៖ 
មានមនរុសសេចាស់មិនងចះអានសរងសរ ៤០% ងបចើនជា្យរុវជន 
មិនងចះអានសរងសរ
ចនំនួយ៊វជន	និងមន៊េសេចាេម់និសចះអានេរសេរ	២០១០-២០១៦
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GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig13_1
ប្រភព៖	សែតាស្រេ	UIS។
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អនាកមិនសចះអកសេរភា្រសបចតីន	កនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេបកតីបក		សបចតីន	រេ់	សៅកនា៊ង	ប្ររួសារ	ពេ៊ជំនាន់		ជា	សេត៊	សធ្តី	ឱ្យ	ពួកស្រ	

សបចតីន	ចត	រេ់	សៅ	បពម	ជាមួយ	េមាជិក	ប្ររួសារ	វយ័	សក្មង		និង	មាន	ការ	អ្រ់រ	ំប្រសេតីរ	ជាង។	

	 សដាយសារ	សេត៊	សនះ		អន្រា្រមន៍ច្នាក		អក្ខរកម្ម		្រួរ	សផ្្ដ ត	សោលសៅសលតី	មន៊េសេ	សពញ	វយ័	ជាមន៊េសេចាេ់	

រេ់	សៅកនា៊ង	ប្ររួសារ	ចែល	មាន	មន៊េសេ	មានា ក់	ឬ	ពតីរនាក់	រេ់	សៅ	កនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	អនាក	មាន		សេតីយ	សៅកនា៊ង	បករុម	ជួយ
 

ែចូរមន៊េសេសពញវយ័	ជា	មន៊េសេវយ័សក្មង	ចែល	ជួ្រ	ការ	លំបាក	ច្នាក	សេែឋាកិច្	រេ់	សៅ	កនា៊ង	តំ្រន់	ជន	្រទ	កនា៊ងប្រសទេ	

បកតីបក	។	

ចំណុចធៅ ៤.៧

ការ អភវិឌ្សបកបធោយចរីភាព 
 និងភាពជា ពលរែ្ឋ ស្កល 

 ការ	រាយការណ៍េ្ដតីពតី	េចូចនាករ	សាកល			្រឺ	ច្្អកសលតី	ប្រសទេ	ចំនួន	៨៣	ចែល	បាន	ចចូលរមួ	សៅកនា៊ង	កិច្
 

ពិសបោះ	សោ្រល់	សលតីកទតី	៦	េ្ដតីពតី	ការ	អន៊វត្	អន៊សាេន៍	អង្គការ	យចូសណេ្ចូ		ឆ្នា 	ំ១៩៧៤		េ្ដតីអំពតី	ការ	អ្រ់រ	ំេបមា្រ់ការ
 យល់	ែឹង	ជា	អន្រជាតិ	កិច្	េេ	ប្រតិ្រត្ិការ		និងការ	អ្រ់រេំន្ិភាព	ទាក់	ទងជាមួយ	េិទ្ធិមន៊េសេ		និងសេរ តីភាពជា
 មចូលដាឋា ន	។	ជាង	៨០%	ដន	្រណា្ដ ប្រសទេ	បាន	រាយការណ៍	ថា	បាន	ដាក់	្រញ្ចូ ល	សោលការណ៍	ចណនា	ំសៅកនា៊ង	

អន៊សាេន	៍សៅកនា៊ង	ការ	វាយតដម្	េិេសេ		សេតីយ	ប្រសទេសេ្តីរ	ចត	ទាងំអេ់		បាន	រាយការណ៍	ថា	បាន	ដាក់	្រញ្ចូ ល	

សោលការណ៍	ចណនា	ំទាងំអេ់	សនាះ	សៅកនា៊ង	កម្ម	វធិតីេិកសា	។		សទាះជា	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី	មាន	ចត្រណា្ដ 		ប្រសទេ		១៧%	

្រ៉ា៊សណា្ណ ះ		ចែល	បាន	ឆ្៊ះ	្រញ្្ងំ	សោល	ការណ៍	ទាងំអេ់	សនះ	ោ៉ា ង	សពញ	សលញ	សៅកនា៊ង	កម្មវធិតី	វបិកឹតការប្ររូ្រសបងៀន		

(ររូបភាពេី ១៣)។	

	 ការ	េិកសា	អំពតី	ពលរែឋាវជិាជា 	និង	ភាពជា	ពលរែឋា	េកលរ្រេ់		IEA	ឆ្នា 	ំ២០១៦	បាន	វភិា្រ	សលតី	ចំសណះែឹង		

ការ	យល់ែឹង	ឥរោិ្រថ		ការ	យល់ស�តីញ	និង	េកម្មភាព	រ្រេ់	េិេសេ	ថានា ក់ទតី	៨	សៅកនា៊ងប្រសទេ	ចំនួន	២៤		ចែល
 

ភា្រ	សបចតីនជា	ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ ល	ខ្ពេ់	។	េិេសេប្រមាណ	៣៥%	បានពិន្៊	ខ្ពេ់	្រំ្៊ត	កនា៊ង	ចំសណាម	កបមិត	ទាងំ	្រួន		
 

ចែលជា	ការ	្រង្ហា ញ	ឱ្យ	ស�តីញ	នចូវ	េមតថាភាព	កនា៊ងការ	សធ្តី	ការ	្ សារភាជា ្រ់	រវាង	ែំសណតី រ	ការ	ដន	សាថា ្រ័ន	ច្នាកេង្គម	និង	

នសោបាយ	ជាមួយ	យន្ការ	ច្នាកចបា្រ់	និង	ច្នាកសាថា ្រ័ន		ចែល	ប្រ្រ់	ប្រង	សលតីសាថា ្រ័នទាងំសនាះ	បេ្រ	សពល	សនាះ	

មាន	ចតេិេសេ		១៣%	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	ចែល	បាន	ពិន្៊			ទា្រ	្រំ្៊ត	ឬ	ទា្រ	។	

4.7
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	 ប្រសទេ	ចំនួន	១១		មាន		ពិន្៊	ប្រសេតីរ	ស�តីង	្រួរជាទតី	កត់េមា្គ ល	់សៅកនា៊ង	ការស្ា្រេង់្មតិ	កនា៊ងជំ៊	ចសន្ាះឆ្នា 	ំ

២០០៩	ែល់	២០១៦	សេតីយ	ពំ៊	មាន	ប្រសទេ	ណាមួយ	ចែល	បាន	្រង្ហា ញ	ការ	ថយ	ច៊ះ	្រួរជាទតី	កត់េមា្គ ល់	សទ។	

ការ	ោ	ំបទេិទ្ធិ	សេ្មតី	ោនា 		និង	ឥរោិ្រថជា	វជិជាមាន	រ្រេ់	អនាក	ចចូលរមួ	ចំសពាះ	បករុមជាតិ	ពន្ធ៊/	ជាតិសាសេ្	ក៏	មាន	ភាព	

ប្រសេតីរ	ស�តីង្ង	ចែរ។	សេ្ដតី	េេិសេ	មាន	ចណំា្់រ	អារម្មណ៍	សបចតីន	សលតី	្រញ្ហា 	ពលរែឋា	វជិាជា 	នងិ	នសោបាយ		នងិ	អនាក	ចែល
 មានចំសណះែឹងកបមិតខ្ពេ់ច្នាកពលរែឋាវជិាជា 	 ប្រកាន់យកឥរោិ្រថជាវជិជាមានជាងបករុមែដទ	។	 អសថរ្៊រ្រ្គល	

ពាក់ព័ន្ធ	ោ៉ា ង	េ៊តីេង្្ក់្រំ្៊ត	ជាមួយ	ឥរោិ្រថជាវជិជាមាន		ទាក់	ទងជាមួយ	ទេសេនៈយល់ស�តីញ	អំពតី	្៊រណភាព	

ដនែំសណតី រ	ការសាោសរៀន		ែចូចជាទំនាក់	ទំនង	រវាង	ប្ររូ	និង	េិេសេ		ការ	េិកសា	ពលរែឋា	វជិាជា 		និងការ	ស្រតី	កចំេ	សៅកនា៊ង
 

ការ	ពិភាកសាកនា៊ងសាោសរៀន		និង	កនា៊ងថានា ក់សរៀន	។	

របូភាពទើ ១៣៖ 
មានមតបបងេសចំនួន ១៧% ប៉រុងណណោះ មដលឆ្លនុះបញ្ាំ្តាមងគោលការណ៍សិេ្ធិមនរុសសេ និ្ងសរីភាពជាមរូលដ្ឋាន 
បានងពញងលញងនៅក្នុ្ការងធវើវិបករឹតការបគរូបងប្ៀន 
ភា្ររយដន្រណា្ដ ប្រសទេចែលឆ្៊ះ្រញ្្ងសោលការណ៍ចែលមានចចងកនា៊ងអន៊សាេន៍អង្គការយចូសណេ្ចូឆ្នា 	ំ១៩៧៤	សៅ 
កនា៊ងសោលនសោបាយ្រណ៊្ះ្រណ្ាលប្ររូ្រសបងៀន	និងកម្មវធិតីេិកសារ្រេ់ខ្ួន	ឆ្នា 	ំ២០១២-២០១៦	
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ប្រភព៖	យចូសណេ្ចូ	(២០១៨)។
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ស្រចឹះស្្នអប់រ ំនិង បរស្ិ្ន 
ការ្កិសា  ធរៀន្សូត 

ចំណុចធៅ ៤.ក

	 សៅទចូទាងំ	សាកល	សោក	៦៩%	ដនសាោសរៀន	មាន	ទឹក	េបមា្រ់	្ ឹក	៦៦%	មាន	អនាម័យសាធារណៈ		
និង	៥៣%	មាន	អនាម័យ	ខ្ួន	បបាណ	សៅកនា៊ង	កបមិតសេវាមចូលដាឋា ន		ឬ	ប្រសេតីរ	ជាង	សនះ	(ររូបភាពេី ១៤)។		កនា៊ង 
ប្រសទេ	េសេក៊	ដានតី	៩៣%	ដនសាោសរៀន	មាន	ទឹក	្ ឹកសា្អ ត	ជាមចូលដាឋា ន		្រ៉ា៊ចន្	៣៣%	មាន	អនាម័យសាធារណៈ 
កបមិត	មចូលដាឋា ន	។	សៅ	ប្រសទេ	លតី្រង់	ជិត	៩៣%	មាន	អនាម័យសាធារណៈជាមចូលដាឋា ន		្រ៉ា៊ចន្	៦០%	មាន	ទឹក	្ ឹក 
	កបមិតមចូលដាឋា ន។		សាោសរៀន	ថានា ក	់្រឋម	េិកសា		សបចតីន	ចត	មាន	្៊រណភាព	សេវា	ទា្រជាង	ថានា ក់	មធ្យមេិកសា	។	

	 ទិែឋាភាពមួយ	ចំនួន	េ្ដតីពតី	េ៊វតថាិភាព	និង្ររោិ្រននា		កនា៊ង	្ររសិាថា ន	ការេិកសា	សរៀនេចូបត		បតរូវ	បាន	ពិនិត្យ	តាម	
ដាន	ោ៉ា ង	សពញ	សលញទចូទាងំ	សាកល	សោក	។	ទេសេនា	ទានស្សេងៗែចូចជា			ការ	សធ្តី	បា្រ		ខ្ះ	និយមន័យ	េ្ដង់	ដារជា	 

សាកល			សេតីយ	ការ	ស្ា្រ	េ្ង	់មតិ	មាន	ភាព	ខ៊េ	ច្រក្	ោនា 	ោ៉ា ង	ធសំធង	។	 
ការេិកសាមយួបានបា៉ា នប់្រមាណថាជិត	៤០%	ដនសក្មងប្ររុេ			នងិ				៣៥%	 
ដន	សក្មង	បេតី		អាយ៊		១១	ែល់	១៥	ឆ្នា 	ំបាន	រាយការណ៍	ថា	ធ្ា្រ់ជាជន	
រងសបោះ	ដនការ	សធ្តី	បា្រ	។	 ចំនួន	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	ចែលមាន	ចបា្់រ		
ហាម	ឃាត់	ការដាក់	ពិន័យ	ច្នាករាងកាយ	កនា៊ងសាោសរៀន		បាន	សកតីន	

ស�តីង	ែល់	១៣១	ប្រសទេ		ស្រតីសធៀ្រនឹង	ចំនួន	១២២	ប្រសទេសៅច៊ង			ឆ្នា 	ំ២០១៤។	

	 ចសន្ាះ	ឆ្នា 	ំ	២០១៣		ែល់	២០១៧	មាន	ការ	វាយ	ប្រហារ	ចនំនួ	១២	៧០០	សលតីក	សៅកនា៊ងការ	អ្់ររ្ំរង្សបោះ	 
ថានា ក	់ែល់េិេសេ	និង	អនាក	អ្រ់រ	ំចំនួន	២១	០០០	នាក់	សនះ	ស្រតី	សោង	តាម	ទិននាន័យ	រ្រេ់	េម្ព័ន្ធភាពសាកល	សែតីម្តី	 
ការ	ពារ	ការ	អ្រ់រ	ំពតីការ	វាយ	ប្រហារ	។	ករណតី 	ចែល	បាន	រាយការណ៍	រមួ	មាន	ការ	វាយ	ប្រហារ	ច្នាករាងកាយ	ឬ	ការ	
្រំរាម	វាយ	ប្រហារមកសលតី	សាោសរៀន		េិេសេ	និង្៊រ្រ្គលិក	អ្រ់រ	ំ	ការ	សប្រតី	បបាេ់	អោរ	អ្រ់រ	ំេបមា្រ់	សោល	្ំរណង	
សោធា		ការ	សបជតីេ	សរ តីេក៊មារ				ឬ	អំសពតី	េងិសា	្ ្ចូវ	សភទសៅ	កចន្ង			ឬ	សៅកនា៊ង	ែំណាក់	កាល	អន្រកាល	សៅ	កាន់	សាោ

 
សរៀន		ឬសាកល	វទិយាល័យ	ពតីេំណាក	់បករុម	ប្រដា្រ់អាវ៊ធ	និង	ការ	វាយ	ប្រហារ	សលតី	ការ	អ្រ់រ	ំឧត្មេិកសា	។			ប្រសទេ	
ចំនួន	២៨	បាន	រង	ការ	វាយ	ប្រហារ	ោ៉ា ង	សហាចណាេ់		២០	ែង	ប្រសទេ	នតីសេសេរ តីោ៉ា 	េ្តីលតីពតីន	និង	សយចម៉ាន		្ឺរជា

 
	ប្រសទេ	ចែល	រង	សបោះ	សលតីេពតី		១០០០	ែង	។

4.a

ចងន្លោះឆ្ាំ ២០១៣ ដល់ ២០១៧ 

មានការវាយបបហារចំនួន ១២ ៧០០ 

ងលើកងនៅក្ន្ុ ការអប់រំ
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របូភាពទើ ១៤៖ 
សាលាងរៀនតិចជា្ ៧ ក្នុ្ចំងណោម ១០ សាលាងរៀនមានេរឹកផរឹកងនៅកបមិត 
ងសវាមរូលដ្ឋាន
ការចចកចាយទឹកសា្អ ត	អនាម័យទចូសៅ	និងអនាម័យខ្ួនបបាណសៅតាមសាោសរៀន
ចចកសៅតាមកបមិតសេវា	២០១៦

�
�
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ទឹក ផឹក អ�ម័យ ទូ� អ�ម័យ ខ��ន ���ណ

���ន ��� 

�ន ��ិត កំណត់ 

ក��ិត មូល���ន 

GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig15_1
េំោល់៖	តួរសលខ	យក	ជា	ចំនួន	្រត់	សេត៊សនះ	្ល្រចូកេរ៊្រ	អាច	មិន	សេ្មតី	១០០%
ប្រភព៖	យចូនតីសេេ	្និង	WHO	(២០១៨)។

ទិននាន័យ	រ្រេ់	េម្ព័ន្ធភាព		ពំ៊	បាន	ចា្រ់	ការ	វាយ	ប្រហារជាក់	ោក់	សនាះ	សទ	រមួ	ទាងំ	ការ	វាយ	ប្រហារ	សដាយ 
បករុម	្រងធំ	ឧបកិែឋាជន	និងការ	បាញ់	មកសលតីសាោសរៀន	សដាយ	ខា្ម ន់	កាសំភ្តីង	ចត	មានា ក់។	សៅេេរែឋា	អាសមរកិ	មាន	
េិេសេ	ោ៉ា ង	សហាចណាេ់		១៨៧	០០០	នាក់	កនា៊ង	សាោសរៀន	ចំនួន	១៩៣	ចែល	ធ្ា្រ់	ជួ្រ	្រទ	ពិសសាធន៍	ការ	បាញ់	 
ប្រហារ	សៅសាោសរៀន	ចា្រ់	ពតីឆ្នា 	ំ១៩៩៩	មក។	
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ទេំ	ំអាហារចូ្រករណ៍	ចែល	្ ្ដល	់មចូលនធិ	ិសដាយ	កម្ម	វធិតី	្ ្ដល់ជនំយួ		មាន	ភាព	សៅ	នងឹ	ថល់្	ចា្រ	់ពតីឆ្នា 	ំ២០១០	 
មក	កនា៊ង្ររមិាណ	ប្រមាណ			១.១	្៊រតីោន	ែ៊ោ្រ	ែល់	១.២	្៊រតីោន	ែ៊ោ្រ	(មិន	រមួ	ដថ	្ចណំាយ	សលតី	កម្តី	រ្រេ	់េេិសេ)។

 
្រ៉ា៊ចន្េចូចនាករ	សនះ	ពំ៊	្ ្ដល់	ព័ត៌មាន	េ្ដតីពតីចំនួន	អនាក	ទទួល	អាហារចូ្រករណ៍		ឬ	ចំនួន	អនាកទទួល	អាហារចូ្រករណ៍	ចែល	
បតរូវបាន	្រង់	បបាក់	ឱ្យ	សៅសបរៅ	កម្ម	វធិតីជំនួយ	សនាះ	សទ។	

	 បេ្រ	សពលចែល	េមាមាបត	េិេសេ	ចល័ត	អន្រជាតិ	មាន	ការ	សកតីន	ស�តីង		ការ	ផ្្េ់	ទតី	សចញ	សៅ	សបរៅ	ត្ំរន់	
រ្រេ់	ខ្ួន		ចែល	ភា្រ	សបចតីនជា	េិេសេ	ចល័ត		មកពតី	អឺរ ៉ា៊្រ	សានា ក់	សៅកនា៊ង	តំ្រន់	រ្រេ់	ខ្ួន		ការ	ផ្្េ់	ទតី	រ្រេ់	ពួកស្រ	បតរូវបាន

 	សលតីកកម្ពេ់	ោ៉ា ង	េកម្ម	តាម	រយៈ	កម្ម	វធិតី	ផ្្េ់្រ្ដចូរេិេសេ	។	អបតា	ផ្្េ់ទតី	សចញ	សៅខាង	សបរៅ	រ្រេ់	ពួកស្រ		្រិតសៅ	
តាម	កបមិត	េិកសា	រ្រេ់	េិេសេ		ចា្រ់ពតី	៣%	េបមា្រ់	ថានា ក់	្ររញិ្ញា ្របត	រេចូត	ែល	់៦%	េបមា្រ់	ថានា ក់	្ររញិ្ញា 	្របតជាន់	

 
ខ្ពេ់		និង		១០%	េបមា្់រ	ថានា ក់	្រណ្ឌិ ត	(ររូបភាពេី ១៥)។	

                   េ្ដង់	ដារ	្រំរចូការ	ផ្្េ់	ទតី	េបមា្រ់	ការ	សរៀនេចូបត	ថានា ក់	ឧត្មេិកសា 
រ្រេ	់េេ្រមន៍	អរឺ ៉ា្៊រ	ឆ្នា 	ំ	២០២០		សេនាតីឱ្យ	ស�តីញ	ថា		ោ៉ា ង	សហាចណាេ់	 
២០%	ដន	អនាក	្រញ្្រ់	ការ	អ្រ់រ	ំថានា ក់	ឧត្មេិកសា	សៅកនា៊ង	េេ្រមន៍	
អឺរ ៉ា៊្រ		្រួរ	ចត	បាន	េិកសា	សៅ	សបរៅ	ប្រសទេ	ោ៉ា ង	សហាចណាេ់	៣	ចខ	
ឬ	េមមចូល	ជាមួយ	១៥	សបកឌតីត	សៅកនា៊ង	ប្រព័ន្ធ	ស្្រសបកឌតីត	អឺរ ៉ា៊្រ	។

 សាថា ្័រន	កនា៊ង	បេរុក	អាច	្ ្ដល	់ទនិនានយ័		សែតីម្តី	សធ្តី	ការ	បា៉ា ន	់ប្រមាណការ	ផ្្េទ់តី	្រសណា្ដ ះ	អាេននា	េបមា្រ	់សបកឌតីត	
 

ប្រសទេ	សោល	សៅ	ចា	ំបាច់	បតរូវ	្ ្ដល់	ទិននាន័យ	េបមា្រ់	ការ	ផ្្េ់	ទតី	កបមិត	េិកសា	។	េបមា្រ់	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	អឺរ ៉ា៊្រ		ការ	
រាយការណ៍	្រឺបតរូវ	សធ្តី	ស�តីងជា	កាតព្	កិច្		្រ៉ា៊ចន្	កនា៊ង	ចំសណាម	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	សោលសៅ	េំខាន់ៗេបមា្រ់	េិេសេ	អឺ	រ ៉ា៊្រ

 	សៅសបរៅពតី	ទ្តី	្រអឺរ ៉ា្៊រ	្រ	ឺមាន	ចត	ប្រសទេ	អចូសស្ាលតី		សប្រេ៊តីល		កាណាដា		េ៊តីលតី	អ៊តីបសាចអល	នងិ	ណចូ ចវលសេ�ង	់្រ៉ាស៊ណា្ណ ះ	
 ចែល	្ ្ដល់	ទិននាន័យ	ចែលចា	ំបាច	់។	េេរែឋា	អាសមរកិ	្រឺជាកចន្ង	ចែល	បាត់ប្រភព		ទិននាន័យេំខាន់ជាង	ស្រ			បពមជា 

មួយប្រសទេចិន	ឥណា្ឌ 		ជ្រ៉ា៊ន	មិ៊កេិ៊ក	និង	សាធាររែឋា	កចូសរ ៉ា	។	អាបេយ័	សដាយ	ការ	ប្រ្រ	ែណ្ដ ្រ់	មិន	សពញសលញ		ការ	
បា៉ា ន់	ប្រមាណ	ចែល	មាន	(្រច្៊្រ្ននា	្ឺរ	សៅ	ទា្រជាង	២០%		ោ៉ា ង	សបចតីន)	ទំនង	ជា	្រង្ហា ញ	ទា្រ	ជាង	ការពិត	ោ៉ា ង 
	ខ្ាងំ	ទាក់	ទងជាមួយ	ការ	ផ្្េ់	ទតី	សចញ	សបរៅ	ប្រសទេ	។	

យរុេ្ធសាបស្រអប់រំឧត្រមសិកសេារបស់ EU 

កំណតង់គោលងដៅយ៉ា្តិច ២០% ននអ្ក

បានបញ្ប់ការសិកសេាបតរូវមានបេពងិសោធន៍

េេួលការសិកសេាមួយមផ្កងនៅបរងេស។

  
អាហារបូករ�៍ 

ចំណុចធៅ ៤.ខ

4.b
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របូភាពទើ ១៥៖ 
ងនៅេវីបអឺរ៉រុប ការផ្លាស់េីរបស់សិសសេ មានការងកើនង�ើ្ងយោ្ងេៅតាមកបមិតសិកសេា
អបតាការផ្្េ់ទតីដនេញ្ញា ្របតសៅខាងសបរៅចចកសៅតាមចំណាត់ប្រសភទេ្ដង់ដារអន្រជាតិដនកបមិតការអ្រ់រកំនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេ
អឺរ ៉ា៊្រចែលបតរូវបានសបជតីេសរ តីេ	ឆ្នា 	ំ២០១៣	
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GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig16_3
េមា្គ ល់៖	ISCED	=	ចំណាត់ប្រសភទេ្ដង់ដារអន្រជាតិដនការអ្រ់រ	ំរមួមាន៖	ថានា ក្់ររញិ្ញា ្របត(ISCED	6);	កបមិត្ររញិ្ញា ្របតជាន់ខ្ពេ់	ឬកបមិតេមាមចូល 
(ISCED	7);	និងថានា ក់្រណ្ឌិ ត	ឬថានា កេ់មមចូល(ISCED	8)។
ប្រភព៖		Flisi	et	al.	(2015).
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	 ការ	ប្រមចូល	ទិននាន័យ	អន្រជាតិ	េ្ដតីពតី	េចូចនាករ	ពាក់ព័ន្ធជាមួយ	ប្ររូ	្រសបងៀន			ចែល	អាច	សប្រៀ្រសធៀ្រ	ោនា 	បាន	
សៅ	ចត	ជា	្រញ្ហា 	ប្រឈម	។	មាន	ប្រសទេ	តិច	តួច	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	ចែល	្រសង្តីត	ទិននាន័យ	ចែល	អាច	សប្រៀ្រសធៀ្រ	ោនា 	បាន		ជា	
ពិសេេ	េបមា្់រ	ការ	អ្រ់រថំានា ក	់មធ្យម	េិកសា		េចូម្តី	ចត	ការ	សប្រតី	បបាេ់	និយមន័យ	ជាមចូលដាឋា ន	ោ៉ា ង	ខ្ាងំ្រំ្៊ត	ដន	ការ	
រា្់រ	ចនំនួ	ប្ររូ	្រសបងៀន	ចែល	មនិ	រា្់រ្រញ្ចូលចនំនួ	សមា៉ា ង	្រសបងៀន			និង	ចនំនួ	ប្ររូ	្រសបងៀន	សៅកនា៊ង	ម៊ខ	តចំណង	រែឋា	បាល	។	

	 ្រណា្ដ 	ប្រសទ	េមាន	ចំណចូ ល	ទា្រ	និង	ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ ល	មធ្យម	កបមិត	ទា្រ		្រន្	ជួ្រ	ការ	ខ្ះ	ខាត	ប្ររូ 
្រសបងៀនថានា ក	់្រឋម	េិកសាចែល	មាន	ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	និងមាន		្៊រណ	វ៊ឌ្ឍ	ិ	ោ៉ា ង	ធងៃន់	ធងៃរ	។	្រណា្ដ 	ប្រសទេមួយ	
ចំនួន	កនា៊ង	អន៊តំ្រន់	សាហារា៉ា 	ដន	ទ្តី	្រអាសេ្កិ		មាន	អបតា	សបជតីេ	សរ តីេ	ឱ្យ	ចចូលសធ្តី	ការ	ង្រ	ខ្ពេ់		ចែល	មាន	េកា្ដ ន៊ពល	
្រំផ្្ញ	ែល់	្រទ	ដាឋា ន		ដនការសបជតី	េសរ តីេ	ឱ្យ	ចចូលសធ្តី	ការ		ប្រេិនស្រតី	េមតថាភាព	អ្រ់រ	ំរ្រេ់	ប្ររូ		មាន	កបមិត	កំណត់	។	
កនា៊ង	ប្រសទេ	នតីសេសេ	សដាយ	កនា៊ង	សនាះ	១៣%	ដន	ប្ររូ	្រសបងៀន	ថានា ក់	្រឋម	េិកសា		បតរូវបាន	សបជតី	េសរ តីេ	ឱ្យ	ចចូលសធ្តី	ការ	នា	
សពល	ថ្មតីៗ	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៣		មាន	ចត	៣៧%		្រ៉ា៊សណា្ណ ះ		ចែលមាន	ការ្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	បតឹម	បតរូវ		(ររូបភាពេី ១៦)។	

	 អបតាសបជតីេ	សរ តីេ	ឱ្យ	ចចូលសធ្តី	ការ	ង្រ	ខ្ពេ់		ពំ៊	ចមន	បោន់	ចតជា	ការ	្រង្ហា ញ	នចូវ	ការ	ពបងតីក	វេិ័យ	អ្រ់រ	ំ្រ៉ា៊សណា្ណ ះ 
សទ	្រ៉ា៊ចន្	ការ	សបជតីេ	សរ តីេ	ទាងំអេ់	សនះ	អាច	មាន	ភាពចា	ំបាច់		សែតីម្តី	មាន	្៊រ្រ្គលិក	ជំនួេ	ឱ្យ	អនាកចែល	បាន	ចាក	សចញ 
ពតី	ការ	ង្រ	។	ទនិនានយ័	្ួររ	ឱ្យ	ទ៊ក	ចតិ	្បានេ្ដតីពតី	ការ	សបាះ	្រង	់ការ	ង្រ		្រ	ឺសៅ	មាន	លក្ខណៈ	រាយបា៉ា យ			នងិ	ពបិាក្រក	បសាយ។

 
ការ	បា៉ា ន់	ប្រមាណ	ោ៉ា ង	េ៊បកឹត		ទាម	ទារនចូវ	ទិននាន័យ	អំពតី	្៊រ្រ្គលិក		ចែល	មាន	ដាក់	សលខ	េមា្គ ល់	អត្េញ្ញា ណ	សែតីម្តី	 
ឱ្យ	អាច	តាម	ដាន	សមតីល	ប្រភព	រ្រេ់	្៊រ្រ្គល		សៅ	សពលចែល	ពួក	ស្រ	មាន	្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិប្រ្រ់	បោន់	ចចូលមក	កនា៊ង	វេិ័យ	 
ការ	ង្រ		ចាកសចញ	និង	វលិ	បតល្់រ	ចចូលមក	កនា៊ង	អាជតីព	ការ	ង្រ	វញិ	។	ទិននាន័យ	្រួរ	ចញក	រវាង	អនាក	ចាកសចញពតី	ការ	ង្រ		 
នងិ	អនាកចចូល		មកសធ្តី	ការ	ង្រ	ប្រសភទ	ស្សេងៗ	ោនា 		រមួ	ទាងំ	អនាក	វលិ	ចចូលមកកនា៊ង	ការ	ង្រ	វញិ	ម្ដង	សទៀត	្ ងចែរ។	ការ	ពនិតិ្យ 
តាម	ដាន	សលតី	ការ	សបាះ្រង់	ការ	ង្រ		ទាម	ទារ	នចូវ	ប្រព័ន្ធ	ថានា ក់ជាតិ		និង	ព័ត៌មាន	អំពតីសាោសរៀន	ប្រ្រ់	ប្រសភទ	ទាងំអេ់	
សៅកនា៊ងប្រព័ន្ធ		ចែលមាន	្រទ	្រ្ញញាត្ិ	ចបមរុះ	ោនា ជា	សបចតីន		្រ៉ា៊ចន្ជា	សរឿយៗ	ព័ត៌មានចែល	មាន		្ឺរ	មាន	ចត	ព័ត៌មាន	អំពតី 
សាោសរៀន	កនា៊ង	មចូលដាឋា ន	(ឧ.	ប្រសទេ	សប្រេ៊តីល)	ឬយក	ចិត្	ទ៊កដាក់	ចត	សៅសលតីសាោរែឋា	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	(ឧ.	ប្រសទេ	
អ៊ចូេ្គង់	ដា)។

 

ស្ររូបធសងៀន 

ចំណុចធៅ ៤.គ

4.c
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របូភាពទើ ១៦៖ 
បេដ្ឋានការអប់រំបគរូបងប្ៀន គឺមានការលំបាកក្នុ្ការមថរកសេាឱ្យបានងនៅ 
ងពលមានអបតាងបជើសងរើសចរូលងធវើការ្ារកបមិតខ្ស់
អបតាការសបជតីេសរ តីេប្ររូ្រសបងៀនថ្មតីៗ	និងភា្ររយដនប្ររូចែលមានការ្រណ្ដ៊ ះ 
្រណា្ដ ល	កនា៊ងការអ្រ់រថំានា ក់្រឋមេិកសាសៅកនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេអន៊តំ្រន់អាហារា៉ា
ដនទ្តី្រអាសេ្កិចែលបតរូវបានសបជតីេសរ តីេ	២០១០-២០១៤
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GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig17_1
ប្រភព៖	សែតាស្រេ	UIS	។

	 ការបសាវបជាវពតី	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	នានា		ែចូចជា	េ៊តីលតី	េ៊៊យចអត		និង	េេរែឋា	អាសមរកិ	បាន	រក	ស�តីញ	អបតា
 

ការ	សបាះ្រង់	ការ	ង្រ	ខ្ពេ់	កនា៊ង	ចំសណាម	ប្ររូ្រសបងៀន	ចែល	មិន	េចូវ	មាន	្រទ	ពិសសាធន៍		មាន	្៊រណវ៊ឌ្ឍខិ្ពេ់	(និងជា	
សេត៊	សធ្តី	ឱ្យ	កាន់	ចត	មាន	លទ្ធភាព	អាច	រក	ការ	ង្រសធ្តី	បាន	សៅកចន្ង	ស្សេង	សទៀត)	ប្ររូ	ចែល	បតរូវបាន	ដាក់	សៅកនា៊ង	
សាោសរៀន	ជួ្រការ	លំបាក		ឬសាោសរៀនជន្រទ		ប្ររូ	ចែល	ពំ៊បាន	ទទួល	ស្រៀវតសេ	ប្រ្រ់	បោន់		ឬ	ប្ររូ	កិច្េនយា	រយៈ 
សពលខ្តី	។	សទាះ	ោ៉ា ង	ណាក្ដតី	ភេ៊្	តាង	ចែល	បាន	ទទួល	មកពតី	ការ	េិកសា	រយៈសពល	ចវង	សៅកនា៊ងប្រសទ	េអចូសសា្ដ លតី	
្រញ្ជា ក់	ឱ្យ	ស�តីញ	ថា	ប្ររូជា	សបចតីន	ចែល	បាន	ចាកសចញ		ហាក់	បាន	ចាកសចញ	សដាយសារ	ចត	មចូលសេត៊ប្ររួសារ	រ	ួច	
បានវលិ		បតល្រ់	មក	អាជតីព	កា	រ	ង្រ	សនះវញិ	កនា៊ងរង្ង់	រយៈសពល	ពតីរ	ឆ្នា ។ំ
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ការ អប់រ ំនិង SDGs ែនទធទៀត 

 របាយការណ៍	សនះ		ពិនិត្យ	សមតីល	ថាសតតី	ការ	អ្រ់រ	ំអាច	ពសន្ឿន	ការេសបមច	បាន	 SDGs	ទាក់	ទងជា	មួយ	

ការង្រ	េមរម្យ		ទតីបករុង	ប្រក្រសដាយ	ចតីរភាព		និង	យ៊ត្ិធម៌តាម	វធិតី	ស្សេង	ៗ 		សដាយ	រស្រៀ្រណា		រមួ	ទាងំតាមរយៈ		ការ	

អភិវឌ្ឍ	េមតថាភាព	វជិាជា ជតីវៈជំនាញ	្ ងចែរ		។	

	 ប្រសទេជា	សបចតីន	មាន	្៊រ្រ្គលិកេង្គមកិច្មាន	ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	ប្រ្រ់	បោន់	តិចជាង	ការ	ចា	ំបាច់	សែតីម្តី	

អាច	េសបមច	បាន	 SDG	8	េ្ដតីពតីការ	ង្រ	េមរម្យ		និង	កំសណតី ន	សេែឋាកិច្	។	សៅ	ប្រសទេសអត្យចូពតី	៦០%	ដន	្៊រ្រ្គលិក	

េង្គម	កិច្	កនា៊ង		វេិ័យ	សាធារណៈ	ចែល	បតរូវបាន	េមា្ភ េន៍	បាន	និោយ	ថា	ពួកោត់	ខ្ះ	ការ	អ្រ់រ	ំចែល	ពាក់ព័ន្ធ	។	

ប្រសទេ	មួយ	ចំនួន	កំព៊ង្រសង្តីន	កិច្ខិត	ខំ	កនា៊ងការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	៖	ប្រសទេ	ចិន	មាន	្រំណង	សធ្តី	ឱ្យ	មាន	្៊រ្រ្គលិក	

េង្គមកិច	្ថ្មតៗី ចនំនួ	២៣០	០០០នាក	់	បតឹម	ឆ្នា 	ំ២០២០។		សៅ	ប្រសទេអាសេ្កិ	ខាង	ត ច្ូង			ចនំនួ		្៊រ្រ្គលកិ	េង្គមកិច្	
 

បាន	សកតីនស�តីង	៧០%	សៅចសន្ាះ	ឆ្នា 	ំ២០១០			ែល់	២០១៥។	

	 សដាយប្រជាជនជាងពាក់កណា្ដ លរ្រេ់ពិភពសោក		កំព៊ងរេ់សៅតាមបករុងនានា			ការេសបមចបាន			

SDG	11	េ្ដតីពតី	ទតី	បករុង	និង	េេ្រមន៍		ប្រក្រ	សដាយ	ចតីរភាព		ទាម	ទារ	ឱ្យ	អនាក	សធ្តីច្នការ	ទតី	បករុង		ចា	ំបាច់	បតរូវ	ចកលម្អ	

ការ	តាងំ	លំសៅ	សបរៅ	្ ្ចូវ	ការ	និង	សបតៀម	សរៀ្រ	ចំ	េបមា្រ់	កំសណតី ន	ប្រជាជន	កនា៊ង	ទតី	បករុង	នាសពល	អនា្រត។		្រណា្ដ 	

ប្រសទេជា	សបចតីន		ជួ្រ	ប្រទះ	កងះ្	ខាត	អនាក	វជិាជា ជតីវៈ	អាជតីព	ច្នាកសធ្តី	ច្នការ	ោ៉ា ង	បេរួច	បសាវ		(ររូបភាពេី ១៧)។ 

ប្រសទេ	ឥណា្ឌ 		បតរូវ	ការ	អនាក	សធ្តី	ច្នការ	ទតីបករុង		និង	អនាក	សធ្តី	ច្នការ	ប្រសទេ	ចំនួន	៣០០	០០០	នាក់		្ិរត	បតឹម	ឆ្នា 	ំ

២០៣១	សៅ	ឆ្នា 	ំ២០១១	ប្រសទេ	ឥណា្ឌ 		មាន	អនាក	សធ្តី	ច្នការ	ទតីបករុង	និងជន្រទ	ចំនួន	៤៥	០០០	នាក់។	កម្ម	

វធិតី	ការ	សធ្តី	ច្នការ		ចា	ំបាច់	បតរូវ	រមួ	្រញ្ចូ ល	ការ	សធ្តី	ច្នការ	រចូ្រវន័្		ការ	សធ្តី	ច្នការច្នាក		្ររសិាថា ន		និងការ	សធ្តី	ច្នការ	

ច្នាកេង្គម		រមួ	ទាងំ	ការ	អ្រ់រ	ំ្ ងចែរ	។		មសន្តី	ថានា ក់	មចូលដាឋា ន	កនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេ	នានា		រមួ	មាន	ែចូចជា	មា៉ា ឡាវ តី	ម៉ាចូេំ្រ៊ិក	 
និង	ណាម៊តី្រ៊តី	ចាបំាច់	បតរូវ	ពបងឹងេមតថាភាព	សធ្តី	ច្នការ	្រចនថាម	សទៀត។	

	 សែតីម្តី	េសបមច	បាន		SDG	16		េ្ដតីពតីេន្ិភាព	យ៊ត្ិធម៌		និង	សាថា ្រ័ន	រងឹមា	ំតបមរូវ	ការ	ច្នាក	ការ	អ្់ររ	ំនិងការ	

្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	រ្រេ់	មសន្តីជំរ៊ញ	ការ	អន៊វត្	ចបា្រ់		ចាបំាច់	បតរូវ	ចកលម្អ	្រចនថាម	សទៀត		សែតីម្តីជួយ	សាថា ្រនាកា	រ	ទ៊កចិត្		

និងកាត់	្រនថាយ	ភាព	លសម្អៀង		និងការ	សប្រតី	បបាេ់	កម្ាងំ។	កនា៊ង	េេរែឋា	អាសមរកិ		ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	ន្ររបាលជា	

មធ្យម	មាន	រយៈ	សពល	១៩		េបា្ដ េ៍	ស្រតីសប្រៀ្រសធៀ្រជាមួយ	រយៈសពល	១៣០	េបា្ដ េ៍	កនា៊ងប្រសទេ	អាល្ឺម៉ាង់	។	

មាន	ចត	១%	្រ៉ា៊សណា្ណ ះដន	ការោិល័យ	ន្ររបាលេេរែឋា	អាសមរកិ		ចែល	ទាម	ទារ	ឱ្យ	មាន	កបមិត	េិកសា	សាកល	

វទិយាល័យ	រយៈសពល	្រួន	ឆ្នា 	ំ	មសន្តីចែល	មាន	េញ្ញា ្របតថានា ក់		សាកល	វទិយាល័យ		សបចតីន	ចត	មិនេចូវ	សប្រតី	កម្ាងំ	បាយ	។	 
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ប្រសទេមួយចំនួន	 រមួ	ទាងំ	ប្រសទេ	េិងហា្៊ររ តី	្ ងចែរ	បាន	សប្រតី	បបាេ់	ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល		 សែតីម្តី	ទ្រ់ស្ាត់	អំសពតី	

ព៊ករលួយ	រ្រេ់ន្ររ	បាល	 សេតីយ	ប្រសទេ	ែដទសទៀត	ែចូចជា	ឥណ្ឌចូ សណេ៊តីជា	សែតីម	បាន	េេការជាមួយ	ដែ្រចូ	

អន្រជាតិ	សែតីម្តី	ពបងឹង	េមតថាភាពវជិាជា ជតីវៈ	អាជតីព	រ្រេ់	ន្ររ	បាល	។	

	 មន៊េសេ	ប្រមាណ	៤	្៊រតីោន	 

នាកទ់ចូទាងំ	ពភិពសោក		ខ្ះ	លទ្ធភាព 
ទទលួ	បាន	យ៊ត្ធិម	៌	ចែលជា	ការចេ្ដង	 
ឱ្យ	ស�តីញ	នចូវ	តបមរូវ	ការ		សែតីម្តី	អភិវឌ្ឍន៍ 
េមតថាភាព	ច្នាក	ចបា្រ់	។	ការ	អ្់រ	រ	ំ 

ច្នាក	យ៊ត្ិធម៌	មាន	លក្ខណៈ	ច្រក្ៗ	 
ោនា 	ពតី	ប្រសទេមយួ	សៅ	ប្រសទេ	មួយ។ 
ជាទចូសៅ	ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	មានរយៈ 
សពល	្រតី	សៅ	បបា	ំឆ្នា 	ំ	្រ៉ា៊ចន្េញ្ញា 	្របត	

ចបា្រ់	ពំ៊	ចមនជានិច្ជាកាល	េ៊ទ្ធ	ចត 
ជា	្៊រសរលក្ខខណ្ឌ 	សែតីម្តី	ក្ាយជា	សៅ 
បកមសនាះ	សទ			េចូម្តី	ចតសៅកនាង៊		ប្រសទេ	 
មាន	ចំណចូ លខ្ពេ់ក្ដតី។	ប្រសទេមួយ	

ចំនួន	 	 រមួទាងំប្រសទេបារាងំ្ង 

ចែរ	្ ្ដល	់ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	វជិាជា ជតីវៈ 
	អាជតីព	សៅ	សពល	ចា្់រ	ស្្ដតីម	ការ	ង្រ	 
ែ្ំរចូងែស៏បចតីនេន្ធកឹេនា្ធ ្់រ		សៅ	សពល	 
សៅបកមបតរូវបានសបជតីេសរ តីេឱ្យសធ្តី	 
ការ	។	 ប្រសទេមួយចំនួន	 ែចូចជា	 

ហា្គណា	នងិ	េសេក៊	ដានតី		មានសាថា ្រន័	 
អ្រ់រ្ំរន្		េបមា្់រ	សៅ	បកម។		

របូភាពទើ ១៧៖ 
មានអ្កងធវើមផនការនគររូបនីយកម្ចំនួនតិចងពកក្នុ្េវីបអាបហវិក 
និ្អាសរុី
ចនំនួអនាកសធ្តីច្ នការន្ររចូ្រនតីយកម្មកនាង៊េមាមាបតប្រជាជន	១០០	០០០	នាក់	 
និងអបតាន្ររចូ្រនតីយកម្មកនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេចែលបតរូវបានសបជតីេសរ តីេ 
ឆ្នា 	ំ២០១១
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េមា្គ ល់៖	ទិននាន័យបានមកពតីចំនួន	អនាកសធ្តីច្នការឆ្នា 	ំ២០១១	និងអបតាន្ររចូ្រនតីយកម្ម 
ឆ្នា 	ំ២០១៤។
ប្រភព៖		UNDESA	(2014);	UN-Habitat	(2016b).
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ហរិញញាវត្នុ 

 

 ប្រភព	ចម្ង	្រតី	ដនការ	្ ្ដល់	េរិញញាវតថា៊	ការ	អ្រ់រ	ំ្រឺ	រដាឋា ភិបាល		
ម្ាេ់	ជំនួយ	និង	ប្ររួសារ។	ការ	វភិា្រ	េបមា្រ់	របាយការណ៍	សនះ	បា៉ា ន ់
ប្រមាណការចំណាយប្រចាឆំ្នា 	ំ សលតីការអ្រ់រកំនា៊ងទឹកបបាក់	 ៤,៧	
បទតីោន	ែ៊ោ្រ	អាសមរកិ	ទចូទាងំ	សាកល	សោក	។	កនា៊ង	ចំនួន	ទឹកបបាក់	
សនះទឹក	បបាក់	ចំននួ		៣		បទតីោន		(៦៥%	ដន	ទកឹ	បបាកេ់រ្៊រ	)	បតរូវបាន	 
ចណំាយ	សៅកនា៊ង	្រណា្ដ ប្រសទេ	មាន	ចណំចូ ល	ខ្ពេ់	សេតីយ		២២		្រ៊តីោន	 
ែ៊ោ្រអាសមរកិ		(០,៥%	ដន	ទឹក	បបាក់េរ៊្រ	)	បតរូវបាន	ចំណាយ	សៅ 
កនា៊ង	ប្រសទេ	មាន	ចណំចូ ល	ទា្រ		(ររូបភាពេី  ១៨ក)	ស្រតី	សទាះ	្រតីជា	បករុម	ទាងំ	ពតីរ	សនះ	មាន	ចនំនួ	ក៊មារ	កនា៊ង	អាយ៊	ចចូលសរៀន	 
ប្រហាក់	ប្រចេល	ោនា 	ក្ដតី	។	រដាឋា ភិបាល	ទទួល	្រន្៊ក	ចំនួន		៧៩%	ដន	ការ	ចំណាយ	េរ៊្រ		ចំចណក	ប្ររួសារ	ទទួល	្រន្៊ក	 
២១%	។	ម្ាេ	់ជំនយួទទលួ	្រន្៊ក	១២%	ដន	ការ	ចណំាយ	េរ៊្រ	សលតី	ការអ្ររ់សំៅកនា៊ង	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	មាន	ចនំណចូ ល 
	ទា្រ		និង	២%	សៅកនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ ល	មធ្យមកបមិត	ទា្រ		( ររូបភាពេី ១៨ខ)។	

ការចំណាយជាសាកលបបចាំឆា្ំងលើការ 

អប់រំ គឺមានេរឹកបបាក់បបមាណ ៤,៧ 

បេលីានដរុល្លារអាងមរិក ងដោយក្ន្ុ ងនោះ 

៦៥% ននេរឹកបបាក់ងនះបតរូវបានចំណាយ 

ក្នុ្បណ្ាបបងេសមានចំណរូលខ្ស់

របូភាពទើ ១៨៖ 
េរឹកបបាក់បួនដរុល្លារននេរឹកបបាក់បបាំដរុល្លារមដលចំណាយងលើវិស័យអប់រំ  គងឺចញមកពីរដ្ឋាភិបាល

ក. �រចំ�យសរុប�ើ�រអប់រ��យ��ក��ម
��ុមចំណ�លរបស់����ស និង��ភព�រផ�ល់ហិរ��វត��

ក��ង���ំ ២០១៤ ឬក��ង���ំចុង���យបំផុត

រ���ភិ�ល អ�ក ផ�ល់ជំនួយ ����រ 

ចំណ�ល �ប ចំណ�លមធ��ម
 ក��ិត �ប 

ចំណ�លមធ��ម
 ក��ិត ខ�ស់ 

ចំណ�ល ខ�ស់ ចំណ�ល �ប ចំណ�លមធ��ម
 ក��ិត �ប 

ចំណ�លមធ��ម
 ក��ិត ខ�ស់ 

ចំណ�ល ខ�ស់ 

ខ. រ�យ�រណ៍�រ��ក�យ���រចំ�យសរុប�ើវ�ស័យអប់រ�
��ក��ម��ុមចំណ�ល����ស និង��ភព�រផ�ល់ហិរ��វត��

ក��ង���ំ២០១៤ ឬក��ង���ំចុង���យបំផុត

GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig19_1
េមា្គ ល់៖	ការវភិា្រសនះ	ច ្្អកសលតីមចូលដាឋា ន្រតី៖	(ក)	េបមា្់រ្រណា្ដ ប្រសទេចែលពំ៊មានទិននាន័យការចំណាយសាធារណៈ	ចំនួនទឹកបបាកប់តរូវបាន 
្រណនាសចញពតី	GDP	សដាយកនា៊ងសនាះ	ការចណំាយសាធារណៈ	ជាចំចណកមួយដន	GDP	និងេមាមាបតមធ្យមដនការចំណាយសាធារណៈចែលបតរូវ 
ចចកសៅឱ្យវេិ័យអ្់ររសំៅកនា៊ងប្រសទេតាមបករុមបបាក់ចំណចូ លនតីមួយៗ	(ខ)	៦០%	ដនការចំណាយថវកិាជំនួយបតរូវបានពិចារណាឆ្៊ះ្រញ្្ងំសៅកនា៊ង
ថវកិាសាធារណៈ	(ែចូសចនាះ	បតរូវបានែកសចញពតីការចំណាយរ្រេ់រដាឋា ភិបាល)	សដាយកនា៊ងសនាះទឹកបបាក់	៤០%	ចែលសៅេល់បតរូវបានចាត់ជាថវកិា
តាមរយៈ្រណា្ដ ញែដទសទៀត	និង	(្រ)	េមាមាបតតាមប្ររួសារសៅកនា៊ងការចំណាយេរ៊្រកនា៊ងវេ័ិយអ្រ់រ	ំបតរូវបានបា៉ា ន់ប្រមាណថា	មានចំនួន	១៨%	
កនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេមានចំណចូ លខ្ពេ់	២៥%	សៅកនា៊ងប្រសទេមានចំណចូ លមធ្យម	និង	៣៣%	សៅកនា៊ង្រណា្ដ ប្រសទេមានចំណចូ លទា្រ។
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សៅទចូទាងំេកលសោក	សមែយានដនការចំណាយសលតីការអ្រ់រសំាធារណៈ		្ឺរមានចំនួន	៤,៤%	ដន		GDP	
កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ	២០១៧	សពាល្រឺ	មានអបតា	ខ្ពេ់ជាង	េង់្ដារ្រំរចូ	អ្រ្្ររមា		៤%	ែចូចមាន	ចចង	កនា៊ង	បក្រខ័ណ្ឌ 	ការង្រ	
េកម្មភាព	ការអ្រ់រ	ំឆ្នា 	ំ២០៣០	ស្រតី	្ិរតសៅតាម	តំ្រន់	អបតាសនះ	មាន	ចា្រ់ពតី		៣,៤%	សៅ	តំ្រន់	អាេ៊តី្រចូព៌ា	និង	
អាេ៊តីអាស្រនាយ	៍	រេចូត	ែល់	៥,១%	 សៅ	តំ្រន់	អាសមរកិ	ឡាទតីន	និង	ការ តី្រ៊តីន។	 សមែយាន	ភា្ររយ	ដន	ការចំណាយ	
សាធារណៈ	េរ៊្រ	សផ្្ត	ចសំពាះ	ការអ្រ់រ	ំ្រឺ	មាន	១៤,១%	សពាល្ឺរ	េថាិត	សបកាម	្រន្ាត់	េ្ង់ដារ្រំរចូ	អ្រ្្ររមា	កនា៊ង	
អបតា	១៥%	សដាយកនា៊ងសនាះ	អបតា	តាមតំ្រន់	្ឺរ	មាន	ចា្រ់ពតី	១១,៦%	សៅ	អឺរ ៉ា៊្រ	និង	អាសមរកិ	ខាងសជតីង	 រេចូត	
ែល់		១៨%	សៅ	ត្ំរន	់អាសមរកិ	ឡាទតីន	និង	ការ តី្រ៊តីន។	ជាេរ៊្រ	ប្រសទេ	ចំនួន	៤៣	កនា៊ង	ចំសណាម	ប្រសទេ	១៤៨	
ពំ៊បាន	សឆ្តីយត្រ	តាម	េ្ង់ដា	រ្ំររចូ	ទាងំពតីរ។	

សមែយានភា្ររយ	 ដនការចំណាយកនា៊ងវេ័ិយអ្់ររសំាធារណៈ	 ចែលសផ្្តេបមា្រ់ការអ្រ់រថំានា ក់្រឋម 
េិកសា			មាន	អបតា	៣៥%	សដាយ	កនា៊ងសនាះ	្ឺរ	មាន	ចា្រ់ពតី		៤៧%	កនា៊ង	្រណ្ាប្រសទេ	មានចំណចូ លទា្រ	រេចូត	ែល់	

 
៤៦%	សៅកនា៊ង	្រណ្ា	ប្រសទេ	មានចំណចូ លខ្ពេ់។	សមែយាន	មធ្យម	កនា៊ង	អបតា	៣០%	ដន	ការចំណាយ	េរ៊្រ	សលតី	ការ 
អ្រ់រ	ំ	បតរូវបាន	ចាត់	កញ្្រ់	ថវកិា	េបមា្រ់	ការអ្រ់រ	ំថានា ក់	មធ្យមេិកសា	សដាយកនា៊ងសនាះ	្រឺ	មាន	ចា្រ់ពតី	២៧%	សៅកនា៊ង	
ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ លទា្រ		ែល់	៣៧%	កនា៊ង	ប្រសទេ	មានចំណចូ ល	ខ្ពេ់។	្រណ្ាប្រសទេ	សៅទ្តី្រអឺរ ៉ា៊្រ	និង	អាសមរកិ	

 
ខាងសជតីង		ចំណាយ		ថវកិា	កនា៊ង	ទឹកបបាក់	ប្រហាក់ប្រចេលោនា 	េបមា្រ់	េិេសេ	មានា ក់	កនា៊ង	ថានា ក់	្រឋមេិកសា	និង	សបកាយ	
មធ្យមេិកសា។	ការចំណាយ	រ្រេ់	ប្រសទេ	កនា៊ង	អន៊តំ្រន់	សាហារា៉ា 	ដន	ទ្តី្រអាសេ្កិ	សលតី	េិេសេសបកាយ	មធ្យមេិកសា	
មានា ក	់មាន	ចំនួន	សេ្មតីនឹង		១០	ែងដន	េិេសេ	្រឋមេិកសា	មានា ក់។

កិច្ពិភាកសា	សែញសដាល	សាធារណៈ		ជាសរឿយៗ	ចតង	សផ្្ត	ការយកចិត្	ទ៊កដាក់	សលតី	្ ល្រ៉ាះពាល់	អវជិជាមាន	
រ្រេ់	ចំណាកបេរុក	មកសលតី	េ៊ខ៊មាលភាព	រ្រេ់	េេ្រមន៍	ម្ាេ់្្ះ។	្្៊យសៅវញិ	ជនចំណាកបេរុក	សបចតីនចត	
េថាិត	កនា៊ង	អាយ៊	សពញកម្ាងំ	សធ្តីការង្រ	ជាង	ជនម្ាេ់បេរុក	្រ៉ា៊ចន្	ជាទចូសៅ	ពួកស្រ	ចតង	្រសង្តីត	ឱ្យ	មាន	ចំណចូ លពន្ធ	
តិចជាង	ជនម្ាេ់បេរុក	សដាយសារចត	ពួកស្រ	រកចំណចូ ល	បាន	តិចជាង។	្្៊យសៅវញិ	ជនអសន្ាប្រសវេន	៍សបចតីនចត	
ពឹងច្្អក	សលតី	អតថាប្រសោជន៍	េង្គម	និង	សប្រតីបបាេ់	សេវា	សាធារណៈ		ែចូចជា	ការអ្រ់រ	ំជាសែតីម។	សទាះោ៉ា ងណា	ក្តី	 
ការចណំាយ	សលតី	ការអ្ររ់	ំសាធារណៈ	េបមា្់រ	ក៊មារ	អសន្ាប្រសវេន	៍	បតរូវបាន	ស្រ	យល់ចបាេ់ថា			្ឺរជា	ការវនិសិោ្រ៖	 
ពួកស្រ	សបចតីនចត	ចចូលរមួ	ចចំណក	សបចតីន	សៅសលតី	ពន្ធ	និង	ការចចូលរមួ	វភិា្រទាន	ច្នាក	េន្ិេ៊ខ	េង្គម		ជាង	អ្តី	ចែល	
ពួកស្រ	បាន	ទទួល	សពញ	មួយជតីវតិ		រ្រេ់	ខ្ួន។	្លវបិាក	ច្នាក	េរិញញាវតថា៊	រ្រេ់	ចំណាកបេរុក		ជាសរឿយៗ	ចតង	មាន	
លក្ខណៈ	តិចតួច		ចែលជាទចូសៅ	េថាិត	កនា៊ង	ចំនួន	១%	ដន	GDP	មិនថា	សនាះជា	្ លវបិាក	វជិជាមាន	ឬ	អវជិជាមាន	ក្តី។
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ការចំណាយ ថវិកា ជំនួយ

កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៦	ថវកិា	ជំនួយ	េបមា្រ់	ការអ្រ់រ	ំបានស�តីងែល	់កបមិត	ខ្ពេ់	្រំ្៊ត		ចា្រ់តាងំពតី	ការចា្់រស្្តីម		
កត់បតា	ែំ្រចូង	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០០២	មក។	ស្រតីសប្រៀ្រសធៀ្រ	ជាមួយ	ឆ្នា 	ំ២០១៥	ថវកិា	ជំនួយ	េបមា្រ់	ការអ្រ់រ	ំបាន	សកតីន 
ស�តីង	ចំនួន	១,៥	ពាន់ោន	ែ៊ោ្	អាសមរកិ	ឬ	សេ្មតីនឹង		១៣%	តាមន័យ	ជាក់ចេ្ង		សធ្តីឱ្យ	សកតីនស�តីង	ែល់	១៣,៤	
ពាន់ោន		ែ៊ោ្	អាសមរកិ។	ថវកិា	ជំនួយ	េបមា្រ់	ការអ្រ់រ	ំកបមិត	មចូលដាឋា ន	្រឺ	មាន	ចំនួន	សេ្មតីនឹង	២/៣	ដន	កំសណតី ន	
ថវកិា	ជំនួយ		ចំចណក	កនា៊ង	ថានា ក់	មធ្យមេិកសា	និង	សបកាយ	មធ្យមេិកសា	វញិ	ថវកិា	ជំនួយ	បានសកតីនស�តីង	កនា៊ង	អបតា	
ទា្រជាង	សៅ	ថានា ក់	អ្រ់រ	ំមចូលដាឋា ន	សេត៊សនះ	ចំចណក	ដន	ការអ្រ់រ	ំថានា ក់	មចូលដាឋា ន	កនា៊ង	ថវកិា	ជំនួយ	កនា៊ង	វេិ័យ	អ្រ់រ	ំ
េរ៊្រ	បាន	សកតីនស�តីង	កនា៊ង	កបមិត	ខ្ពេ់	្ំរ្៊ត	រេចូត	ែល	់៤៥%។	

	 ការ្រសញ្ញ	ថវកិា	ជំនួយ	សៅឱ្យ	ការអ្រ់រ	ំកបមិត	មចូលដាឋា ន	្រឺ	សៅ	ពំ៊ទាន់បាន	ចាត់សៅឱ្យ	្រណ្ាប្រសទេ	
ចែល	មាន	តបមរូវការ	្រំ្៊ត	សៅស�តីយ។	េមាមាបត	ដន	ថវកិា	ជំនួយ	 
សលតីការអ្ររ់មំចូលដាឋា នេបមា្រ្់រណ្ាប្រសទេមានចណំចូ លទា្របាន 
	ធ្ាក់ច៊ះ	ពតី	ចំនួន		៣៦%		កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០០២	មកសៅ	បតឹម	២២%	កនា៊ង	
ឆ្នា 	ំ២០១៦។	េមាមាបត	្ ្ល់	ឱ្យ	េបមា្រ់	ប្រសទេ	មាន	ការអភិវឌ្ឍ	
តិចតួច	្ឺរ	មាន	ចំនួន	៣៤%	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៦	ចែល		បាន	ធ្ាក់ច៊ះពតី 
		កបមិត	ខ្ពេ់	្រំ្៊ត	៤៧%	កនា៊ងឆ្នា 	ំ២០០៤។	

ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ ល	មធ្យម	កបមិត	ទា្រ	ក៏	ប្រឈម	ជាមួយ	្រម្ាត	កនា៊ង	ការ្្ល់	េរិញញាវតថា៊ 	្ ងចែរ។	ការ្្ល់	 
កម្តី	ពតី	ធនាោរ	អភិវឌ្ឍន	៍ពេ៊ភា្រតី	េបមា្រ	់ការអ្ររ់	ំកនា៊ង	្រណ្ាប្រសទេ	ទាងំអេ់សនះ	សៅ	មាន	កបមិត	ទា្រសៅស�តីយ។

 ឧ.	សមែយាន	េមាមាបត	ដន	ការអ្រ់រ	ំកនា៊ង	ចសន្ាះ	ឆ្នា 	ំ២០០២	ែល	់២០១៧	្រឺ	មាន	ចំនួន	១០,៥%	េបមា្រ់	កម្តី	 
េម្ទាន	ពតី	េមា្រម	អភិវឌ្ឍន	៍អន្រជាតិ	(IDA)	្រ៉ា៊ចន្	មាន	ចំនួន	បតឹមចត	៦,៤%	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	េបមា្រ់	កម្តី	មិនចមន	

 
េម្ទាន	ពតី	ធនាោរ	អន្រជាត	ិ	េបមា្់រ	ការស្ារ		នងិ	ការអភវិឌ្ឍស�តីងវញិ	(IBRD)។	្រចនថាមសលតី	សនះសទៀត	េមាមាបត

 
	ដន	ការអ្រ់រ	ំសៅកនា៊ង	កម្តី	IBRD	បាន	ធ្ាក់ច៊ះពតី		៨,២%		កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១២	មកសៅ	បតឹម		៤,៧%	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៧	ឬ	

 សេ្មតីនឹង	១/៤	ដន	ចំនួន	ទឹកបបាក់	េបមា្រ់	វេិ័យ	ថាមពល	និង	និេសារណកម្ម	(ររូបភាព េី ១៩)។	ការពិភាកសាសៅ 
ចត្រន្	 សលតីេំសណតី រ្រេ់្រណកមា្ម ធិការអន្ដរជាតិេ្តីពតីេរិញញា្រ្ទាន	េំរា្រ់ឱកាេអ្រ់រេំកល	 សែតីម្តី្រសង្តីតឱ្យ	
មាន	ប្ឹរះសាថា ន	េរិញញាវតថា៊	អន្រជាតិ	េបមា្រ់	ការអ្រ់រ	ំ		សែតីម្តី	្រសង្តីន	កម្តី	ធនាោរ	អភិវឌ្ឍន៍	េបមា្រ់	ការអ្រ់រ	ំកនា៊ង	្រណ្ា	
ប្រសទេ	មានចំណចូ ល	មធ្យម	កបមិត	ទា្រ។	

សមមាបតថវិកាជំនួយសបមាប់ការអប់រំថា្ក់

មរូលដ្ឋានមដលផដល់ងេៅឱ្យបបងេសមាន 

ចំណរូលេាបបានធ្លាក់ចរុះពីចំនួន ៣៦% 

ក្នុ្ឆ្ាំ ២០០២ មកងនៅបតរឹម ២២% ក្នុ្ 

ឆ្ាំ ២០១៦
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របូភាពទើ ១៩៖ 
សមាមាបតេាប នរឹ្កាន់មតថយចរុះននកម្ីមិនមមនសម្េានរបស់ធនាគាពិភពងលោក ផដល់សបមាប់វិស័យអប់រំ
េមាមាបតេរ៊្រដនកម្តីរ្រេ់	IDA		និង	IBRD	ការសប្រៀ្រសធៀ្រវេិ័យអ្រ់រជំាមួយវេិ័យថាមពល	និងនិេសារណកម្ម	
ឆ្នា 	ំ២០០២-២០១៧

�រ អប់រ� 
�ម ល និង និស��រណកម� 

GEM	StatLink:	http://bit.ly/fig19_9
ប្រភព៖	ការវភិា្ររ្រេ់បករុមការង្រសធ្តីរបាយការណ៍GEM	ច្្អកសលតីរបាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា រំ្រេធ់នាោពិភពសោកចែលបតរូវបានសបជតីេសរ តីេ

ការធសបើសបា្ ់ថវិកា ជំនួយ ជា ឧបករ�៍ ធែើម្ ីកាត់បន្យ ចំណាកស្រុក

្រំនិត	ចែល	ចាត់ទ៊កថា	ថវកិា	ជំនួយ	ពតី	ខាងសបរៅ	អាច	កាត់្រនថាយ	ចំណាកបេរុក	បាន	ទទួល	ការោបំទ	មួយ 
ចំនួន	សៅកនា៊ង	រង្ង់	សោលនសោបាយ។	ការ្រសង្តីន	ចំណចូ ល		ចែល	អាច	រកបាន	សៅកនា៊ង			ប្រសទេ	កំសណតី ត	នឹងអាច	
កាត់្រនថាយ	ការសលតីកទឹកចិត្	េំខាន់ៗ	មួយចំនួន	ចែល	ជំរ៊ញ		ឱ្យ	ប្រជាជន	សធ្តី	ចំណាកបេរុក។	 រស្រៀ្រ	វារៈ	រ្រេ់	
េេ្រមន៍	អឺរ ៉ា៊្រ	េ្តីពតី	ចំណាកបេរុក	និង	សោលនសោបាយ	ថវកិា	ជំនួយ	រ្រេ់	ប្រសទេ	មួយចំនួន		ោបំទ	ែល់	្រំនិត	
សនះ។

ការេិកសាមួយអំពតីលំេចូរចំណាកបេរុកពតី្រណ្ាប្រសទេ	
ប្រភព	ចំនួន	២១០	សៅកាន់	ប្រសទេ	ម្ាេ់	ជំនួយ	(និង	ប្រសទេ	
សោលសៅ	)	ចំនួន	២២	បាន្រង្ហា ញឱ្យស�តីញថា	្រណ្ាប្រសទេ	
ចែល	្រញជាចូ ន	ជនចំណាកបេរុក	កនា៊ង	ចំនួន	សបចតីន	បាន	ទទួល	ជំនួយ	 
្ររសទេ	កនា៊ង	ទកឹបបាក	់សបចតីនជាងស្រ	្ំរ្៊ត។	សទាះោ៉ា ងណាក្តី	្៊រពស្េត៊ 

ដន	ទំនាក់ទំនង	សនះ	្ឺរ	ពិបាក	កំណត	់ខ្ាងំណាេ់។	ប្រេិនស្រតី	ថវកិា	ជំនួយ	បានសៅែល់ដែ	ប្ររួសារ	បកតីបក	សនាះ	ថវកិា	 
ទាងំសនះ	ប្រចេលជា	អាច	ជួយ	ពួកស្រ	កនា៊ង	ការ្្ល់	េរិញញាវតថា៊	េបមា្រ់	ការចំណាយ	សលតី	ការសធ្តីចំណាកបេរុក	រ្រេ់	
ពួកស្រ។	ថវកិា	ជំនួយ	ក	៏អាច	្រសង្តីន	ព័ត៌មាន	េ្តីពតី	្រណ្ាប្រសទេ	ម្ាេ់ជំនួយ	និង	្រន្ា្រ	ការចំណាយ	ប្រតិ្រត្ិការ	

ផលប៉ះពាល់ននថវិកាជំនួយមផ្កការអប់រ ំ

មកងលើចំណាកបសរុក គឺពិបាកមប្មចក 

ខ្លាំ្ណាស់
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រ្រេ់	ជនចំណាកបេរុក	ចែល	ជា	ការសលតីកទឹកចិត្	ឱ្យមាន	ការសធ្តី	ចំណាកបេរុក	្ ងចែរ។	សេត៊សនះ		អនាកសធ្តី	សោល 
នសោបាយ	ប្រចេល	ជា	ចាបំាច់	បតរូវចត		្រនថាយ	ការរពឹំងទ៊ក	សលតី	តួនាទតី	រ្រេ់	ថវកិា	ជំនួយ	ចែល	អាច	ចចូលរមួ	ចំចណក	
កនា៊ង	ការទ្់រស្ាត់	ការសធ្តី	ចំណាកបេរុក។

សដាយច�ក	្ល្រ៉ាះពាល់	ដន	ថវកិា	ជំនួយ		ច្នាក	ការអ្រ់រ	ំមកសលតី	ចំណាកបេរុក	្រឺ	ពិបាក	ច្រងចចក	ខ្ាងំ 
ណាេ់	អាបេ័យ	សដាយ	ថវកិា	សនះ	មាន	ទំេ	ំតិច។	ស្រតីសទាះ្រតីជា	ជំនួយ	េបមា្រ់	ការអ្រ់រ	ំចចូលរមួ	ចំចណក	កនា៊ង	ការ 
កាត់្រនថាយ	ចំណាកបេរុក	ក្តី	្រ៉ា៊ចន្	លទ្ធ្ល	សនះ	ទំនងជា	ពំ៊អាច	សកតីតមាន	ោ៉ា ងឆ្្រ់	រេ័េ	សនាះសទ។	សទាះោ៉ា ង 
ណាក្តី	ការអ្រ់រ	ំអាច	មាន	តួនាទតី	េបម្រេបមរួល	ែ៏េំខាន់	សៅកនា៊ង	ការសធ្តី	ចំណាក	បេរុក	ទាងំសៅ	កនា៊ង	ប្រសទេ	ប្រភព	 
និង	ប្រសទេ	សោលសៅ។	ការេិកសា	មួយ	អំពតី	និនានា ការ	សៅកនា៊ង	ការសធ្តី	ចំណាកបេរុក	ពតី	តំ្រន់	អាសេ្កិ	ខាងសជតីង	សៅ	
្រណ្ាប្រសទេ		OECD	បាន	សេនាតី	ឱ្យ	ស�តីញថា		កំសណតី ន	បបាក់	ចំណចូ ល	ចែល	សកតីតមានស�តីង	សដាយសារ	ថវកិា	ជំនួយ	
សៅកនា៊ង	ប្រសទេ	ប្រភព	្ឺរជា	កត្ា	ជំរ៊ញ	េបមា្រ់	ជន	ចំណាកបេរុក	ចែល	មាន	ការអ្រ់រ	ំទា្រ។	្រ៉ា៊ចន្	ការសពញចិត្	ជា 
មយួ	សេវា	សាធារណៈ	កនា៊ង	មចូលដាឋា ន		រមួទាងំ	សាោសរៀន	្ ងចែរ	អាច	ជយួ	រារាងំ	ចណំាកបេរុក	កំ៊ឱ្យ	សកតីតមាន	បាន។	 
មយា៉ាងវញិសទៀត		ជាទចូសៅ	លក្ខណេម្ត្	ិច្នាក	ប្រជាសាសេ្	ដន	ប្រសទេ	សោលសៅ		ែចូចជា	ែង់េ៊តីសត	ប្រជាជន		កសំណតី ន 
	ប្រជាជន	សៅ	តំ្រន់	ទតីប្រជំ៊ជន	េមាមាបត	ភាព	ពឹងច្្អក	ច្នាក	អាយ៊	និង	ការ្្ល់	រង្្ន់	េបមា្រ់	ការអ្រ់រ	ំសៅកនា៊ង	
ប្រសទេ	សោលសៅ	្ឺរ	មាន	សារៈេំខាន់	កនា៊ង	ការកំណត់	អបតា	ចំណាកបេរុក	ជាង	ចំនួន	ទឹកបបាក់	ថវកិា	ជំនួយ។	

ការនកលម្អ សប្ទិ្ធភាព ជំនួយ មននុ្្ស្ម៌ ្ សមាប់ ការអប់រ ំ

ជំនួយ	មន៊េសេ	ធម៌	បាន	សកតីនស�តីង	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៧	ជាឆ្នា 	ំទតី		្រួន	្រន្្រន្ា្រ់ោនា 		សៅកនា៊ង	ការ	្ ្ល	់	មចូលនិធិ	
មន៊េសេធម៌	េបមា្់រ	ការអ្រ់រ	ំ	ចែលបាន	ស�តីងែល	់៤៥០	ោន	ែ៊ោ្	អាសមរកិ។	សទាះោ៉ា ងណាក្តី	េមាមាបត	រ្រេ់	 
ការអ្រ់រ	ំសៅកនា៊ង	ជំនួយ	មន៊េសេធម	៌េរ៊្រ	្រឺ	មាន	ចំនួន	ប្រមាណ	២,១%	ចែល	ទា្រជាង	អបតា	សោលសៅ		៤%	
ោ៉ា ងខ្ាងំ។	ស្រតី	សោងតាម	ប្រវត្ិសាសេ្	ការអ្រ់រ	ំមានេមាមាបត	ទា្រជាងស្រ	្រំ្៊ត	សៅកនា៊ង	ការតបមរូវ	េបមា្រ់	ការ 
្្ល់	មចូលនិធិ		ស្រតីសធៀ្រជាមួយវេិ័យ	ែដទសទៀត។	្រ៉ា៊ចន្	កិច្ប្រជំ៊	កំពចូល	មន៊េសេធម៌	ពិភពសោក	ឆ្នា 	ំ២០១៦	បាន 
ដាក់	្រញ្ចូ ល	ការស្រ្ជាញា ចិត្	ថ្មតីមួយសទៀត	ចំសពាះ	ការអ្រ់រ	ំកនា៊ង	បោអាេននា	តាមរយៈ	ការ្រសង្តីត	មចូលនិធិ	ការអ្រ់រ	ំមិន

 អាច	រង់ចា	ំ(ECW)	ពេ៊	ភា្រតី។

យន្ការ	េបម្រេបមរួល	ចែលមាន	សបចតីនជាន់	ទាងំ	កនា៊ង	ទបមង់	ជា	ចខសេ	្រពា្ឈរ	(ពតីថានា ក់	េកល	សៅថានា ក់	មចូល 
ដាឋា ន)	នងិ	ចខសេស្ក្	(ពតី	វេិយ័	នងិ	អនាកសែតីរ	តនួាទតី	ស្សេងៗ)	សធ្តីឱ្យ	សាថា ្រត្យកម្ម	ជនំយួ	មន៊េសេធម	៌មានភាព	េ្ម៊្រសា្ម ញ	 
នងិ	ចចូលរមួ	ចចំណក	សធ្តីឱ្យ	មាន	ការលំបាក	សៅកនា៊ង	ការសឆ្តីយត្រ	កនា៊ង	បោអាេននា	ចសំពាះ	ការអ្ររ់	ំចែលមាន	ការលំបាក

 
កានច់ត	សបចតីនស�តីង។	អន្រា្រមន	៍េបម្រេបមរួល	សដាយ	អង្គការ	េេប្រជាជាតិ	បតរូវ	បាន	សរៀ្រចសំ�តីង	តាមលក្ខណៈ 
ពតីរច្រ្រ។	 ច្នការ	សឆ្តីយត្រ	ច្នាក	មន៊េសេធម៌	 (HRP)	្្ល់	យ៊ទ្ធសាសេ្	តាមប្រសទេ	 សដាយ	តាមធម្មតា	មាន	
រយៈសពល	មួយឆ្នា ។ំ	ការអំពាវនាវ	រេ័េ		សេនាតីឱ្យមាន	ការសឆ្តីយត្រ	ចំសពាះ	បោអាេននា	ភ្ាមៗ	សែតីម្តី	សឆ្តីយត្រ	ចំសពាះ	
សេចក្តី	បតរូវការ	បេរួចបសាវ	កនា៊ង	រយៈសពល	៣	សៅ	៦	ចខ។	HRP	មាន	ខ្ឹមសារ	កនា៊ង	កបមិត	កំណត់	ពាក់ព័ន្ធ	ជាមួយ	ការ

 
អ្រ់រ	ំសេតីយ	ជាសរឿយៗ	ការអ្រ់រ	ំពំ៊បតរូវបាន	េង្ត់ធងៃន់	សៅកនា៊ង	ការអំពាវនាវសទ។	



របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអប់រំជាសកល ឆា្ំ ២០១៩ សង្ខេប

95

ពំ៊	មាន	ប្រព័ន្ធ	ការ	រាយការណ៍	ជា	កាតព្	កិច្	េបមា្រ់	ការ	ចំណាយ	ច្នាក	ជំនួយ	មន៊េសេធម៌	អន្រជាតិ	សទ		ចែល	 
ជាសេត៊សធ្តី	ឱ្យ	មាន	ការ	លបំាក	កនា៊ងការ	ពនិតិ្យតាម	ដាន		ឱ្យ		បាន	សពញ	សលញ	សលតី	ការ	ចណំាយ	កនា៊ងការ	អ្ររ់	ំ។	សែតាស្រេ

 ប្រព័ន្ធ	រាយការណ៍	អនាក	្ ្ដល់	ឥណទាន	្រណៈកមា្ម ធិការ	ជំនួយ	អភិវឌ្ឍ	OECD	ពំ៊	បាន	ចញក	ទិននាន័យជំនួយ	មន៊េសេ 
ធម៌	លម្អិត	សៅ	តាម	វេ័ិយ	សទ	ថ្តីស្រតី	សែតាស្រេ	សនះ	សេនាតី	ស�តីង	ថា		មាន	ទឹក	បបាក់	ជំនួយ	ច្នាក	ការ	អភិវឌ្ឍ	ប្រមាណ	
៤០០	ោន	ែ៊ោ្រ	អាសមរកិ		បតរូវបាន	ចំណាយ	សលតី	ការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់	ជនសភៀេ	ខ្ួន	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៦	ក្ដតី។	ការោិល័យ	
អង្គការ	េេប្រជាជាតិ	េបមា្រ់	ការ	េបម្រ	េបមរួល	សេវា	តាម	ដាន	ប្រភព	េរិញញាវតថា៊	កិច្	ការ	មន៊េសេធម៌	សដាយ	
េ្ម័ប្រចិត្		សធ្តី	ការ	តាម	ដាន	ប្រភព	សលតី	វេិ័យអ្រ់រ	ំ	្រ៉ា៊ចន្	៤២%	ដន	េរិញញា្រ្ទាន	កនា៊	ង	ឆ្នា 	ំ២០១៧		្រឺ	សៅកនា៊ង	ចំណាត់	
ប្រសភទ	ពេ៊វេិ័យ		សដាយ	ចចក	រចំលក	កនា៊ង	ចំសណាម	វេិ័យជា	សបចតី	ន	ឬពំ៊	មាន	្រញ្ជា ក់	ជាក់	ោក់		ជាលទ្ធ្ល	សធ្តី	ឱ្យ	
មាន	ការ	បា៉ា ន	់ប្រមាណ	សលតីការ	ចំណាយ	កនា៊ង	វេិ័យ	អ្រ់រ	ំមិន	មាន	េ៊បកឹតភាព	។	

ការ	្ ្ដល់	មចូលនិធិ	មិន	ប្រ្រ់	បោន់	េបមា្រ់	វេិ័យ	អ្រ់រ	ំជា	លទ្ធ្ល	សកតីត	សចញ	ពតី	ភាព	មិន	ប្រ្រ់	បោន	់សៅកនា៊ង	
វេិយ័ជា	សបចតីន៖	ឆន្ៈ	នសោបាយ		ការ	េបម្រ	េបមរួលពតីសលតី	ច៊ះ	សបកាម			នងិ	តាមេបម្រ	េបមរួល	តាម	ចខសេ	្រសណា្ដ យ	 
និង	ចខសេ	ទទឹង		េមតថា	ភាព	រ្រេ់	អនាកសែតីរតួនាទតី	ច្នាកមន៊េសេធម៌	និង	ព័ត៌មាន		ឬ	យន្ការ	្រណសនយ្យ	ភាព	។	

	 ការ	េិកសា	កំណត់	ការ	ចំណាយ	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៥	បាន	្រណនា	្រម្ាត	ការ	្ ្ដល់	េរិញញាវតថា៊	កនា៊ងចំនួន	ទឹក	
បបាក់	៨.៥	្រ៊តីោន	ែ៊ោ្រ	អាសមរកិ		ចែល	ចា	ំបាច់	បតរូវ		ប្រ្រ	ែណ្ដ ្រ់សដាយ	េេ្រមន៍	អន្រជាតិ។	ទឹក	បបាក់	សនះ	្ឺរ	
សេ្មតីនឹង	១១៣	ែ៊ោ្រ	អាសមរកិ	េបមា្រ់	ក៊មារ	មានា ក់		សពាល្រឺជា	កំសណតី ន		១០	ែង	សលតីេ	ការ	ចំណាយ	កនា៊ង	ក៊មារមានា ក់		
នាសពល	្រច្៊្រ្ននា	។	ECW	មាន	្ំរណង	្រសង្តីនទឹក	បបាក់		១.៥	្រ៊តីោន	ែ៊ោ្រ	អាសមរកិ		កនា៊ង	មួយ	ឆ្នា 	ំនិង	្រសង្តីត	
ចំចណកដន	ការ	អ្់ររ	ំសៅកនា៊ង	ជំនួយ	មន៊េសេធម៌ចំនួន	១,២	%	បតឹម	ឆ្នា 	ំ២០២១។	ដែ្រចូ	រ្រេ់	ECW	ចា	ំបាច់	បតរូវ	
ចចក	រចំលក	កិច្	ខិត	ខំកនា៊ងការ	សកៀង	្ររមចូលនិធិ		មិន	ថា	តាម	រយៈ	ការ	ចាត់	អាទិភាព	សលតី	សោល្រំណង	មន៊េសេធម៌	
សៅកនា៊ងជំនួយ	អភិវឌ្ឍន	៍ឬ	បតរូវ	្រសង្តីន	អាទិភាព	ដន	ការ	អ្រ់រ	ំសៅកនា៊ង	ជំនួយ	មន៊េសេ	ធម៌	។	

	 ច្នការ	ពំ៊	្ួររ	បតរូវបាន	កំណត់	សដាយ	េកម្មភាព	ចែល	អង្គការ	នានា	ធ្ា្រ់	អន៊វត្	េកម្មភាព	ទាងំ	សនាះ	សទ	
្្៊យ	សៅ	វញិ	ចា	ំបាច់	បតរូវមាន	េកម្មភាព	ចែល	្រសបមតី	ឱ្យ	ការ	អ្រ់រ	ំប្រក្រសដាយ	្ររោិ្រននា		និង	មាន	េមធម៌ចែល	
មាន	្៊រណភាព	ល្អ	។	ចសង្្ម	ការ	អ្រ់រ	ំសាកល		(Global	Education	Cluster)	បាន	្រសង្តីត	សោលការណ៍	ចណនា	ំ
េបមា្រ់	វាយ	តដម្	សេចក្ដតី	បតរូវ	ការ។	កនា៊ង	នាម	ជាអនាក	សែតីរ	តួនាទតី	ថ្មតី	ែ៏	េំខាន់	មួយ		ECW	អាចជំរ៊ញ	ការ	អន៊វត្	សោល 
ការណ៍	ទាងំអេ	់សនះ	បាន	តាម	រយៈ	ការ	តបមរូវ	ឱ្យ	ដែ	្រចូ	បតរូវ	សប្រតី	បបាេ	់សោលការណ៍	ចណនា	ំទាងំ	អេ់	សនះ		សៅកនា៊ងការ	 
តាក់	ចតង	កម្ម	វធិតី		និង		អភិវឌ្ឍ	េមតថាភាព	រ្រេ់	ពួកស្រ	។	

	 ជំនួយមន៊េសេធម៌បានប្រឈមការលំបាក	សដាយសារ្រញ្ហា កនា៊ងការេបម្រេបមរួលរវាងអនាកសែតីរតួនាទតី 
	េំខាន់	ៗ 	។	ការ	អ្់ររ	ំ្ួររ	ចតជា	វេិ័យ	្រន្ឹះមួយ		សៅកនា៊ង	ច្នការ	អន្រា្រមន៍	មន៊េសេធម៌	ពេ៊វេិ័យ	។	សៅកនា៊ង	វ្ិរត្ិ	
ជនជាតិរ ៉ាចូេនិោ៉ា កនា៊ងប្រសទេ	្រង់	ក្ាចែេ		ការ	អ្រ់រ	ំបតរូវបាន	ដាក់	្រញ្ចូ ល	តាងំ	ពតី		ជំហានែំ្រចូង	ដន	ការ	សឆ្តីយត្រ	
កនា៊ង	ជំនួយ	មន៊េសេធម៌		សេតីយ	ការ		្ ្ដល់សេវា	អ្រ់រ	ំបាន	ចា្រ់	ស្្ដតីម	ោ៉ា ង	រេ័េ	។		សទាះ	ោ៉ា ង	ណា	ក្ដតី			កង្ះ	ការ	េបម្រ	
េបមរួល	មា	ន		ន័យ	ថា	មជ្ឈមណ្ឌ ល	េិកសា	សរៀន	េចូបត	សពលខះ្បតរូវ	សៅទំសនរ		សដាយ	សេត៊	ថាអន្រា្រមន៍	ច្នាក	អ្រ់	រ	ំ
បាន	ប្រចជង	យក	សពលសវោ	រ្រេ់	ក៊មារ។	
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	 ការ	សធ្តី	ច្នការ	រមួ	ោនា 		ក៏ចា	ំបាច់	្ ងចែររវាង	អនាក	សែតីរតួនាទតី	ច្នាកមន៊េសេ	ធម៌	និង	ច្នាក	ការ	អភិវឌ្ឍ	។	បេ្រ	 
សពល	ចែល	ការសធ្តី	ច្នការ	ពេ៊	វេិ័យ	ជួយ	ធានា	ឱ្យ	មាន	ការ	អ្រ់រ	ំសៅកនា៊ងការ	សឆ្តីយ	ត្រ	ច្នាកមន៊េសេធម៌	កនា៊	ង	វ្ិរត្ិ

 
ជនជាតិរ ៉ាចូេតីនោ៉ា 			ការសធ្តីច្នការច្រ្រសនាះ	ពំ៊បានជយួធានា	ឱ្យមានការដាក្់រញ្ចូលកនា៊ងប្រពន័្ធអ្់ររ្ំរង់ក្ាចែេសទ។		 
ការ	អំពាវនាវ	រយៈសពល	សបចតីន	ឆ្នា 	ំសៅកនា៊ង	វ្ិរត្ិែ៏	អចូេ្រន្ាយ		្រឺ	ពំ៊	មាន	ថវកិា	ប្រ្រ់	បោន់	សេតីយ	ច្នការ	អ្់ររជំា	តិ	នា	 
សពល	កន្ង	មក		ពំ៊	បាន	សផ្្ដ ត	ការ	យក	ចតិ	្ទ៊កដាក	់សលតី	ភាព	ធនប់ទា	ំ	ឬ	ការ	សឆ្តីយត្រ	ជាមយួ	វ្ិរត្	ិសទ	។	បក្រ	ខណ័្ឌ 	ការ	ង្រ 
ការសធ្តី	ច្នការ	អ្រ់រ	ំសបកាម	ជំនួយ	មន៊េសេធម៌	រយៈសពល	ខ្តី		ចា	ំបាច់	បតរូវ	្រចូក	រមួ	្ សេជំាមួយ	កង្លច់ែល	មាន	លក្ខណៈ 
ជារចនាេម្ព័ន្ធចថមសទៀត		 ែចូចជាសៅកនា៊ងប្រសទេអ៊ចូេ្គង់ដា		 សដាយកនា៊ងសនាះច្នការសឆ្តីយត្រច ន្ាកការអ្់ររ	ំ
េបមា្រ់	ជនសភៀេ	ខ្ួន	និងជនម្ាេ់បេរុក	រ្រេ់	រដាឋា 	ភិបាល	ចែល	បាន	ប្រកាេ	ឱ្យ	សប្រតី	កនា៊ង	ចខ	ឧេភា	ឆ្នា 	ំ២០១៨	
បាន	ចាត់	ថវកិា	កនា៊ង	ទឹក	បបាក	់	៣៩៥	ោន	ែ៊ោ្រ	េបមា្រ់	រយៈ	សពល	្រតីឆ្នា 	ំសែតីម្តី	អាច	ចចូលសៅ	ែល់	េិេសេជនសភៀេ	
ខ្ួន	និងេិេសេ	កនា៊ង	េេ្រមន៍	ម្ាេ់	្ ្ះ	កនា៊ង	ចំនួន	ប្រមាណ	៦៧៥	០០០	នាក់	កនា៊ង	មួយ	ឆ្នា ។ំ	

	 ម្ាេ់	ជំនួយ	នានា	ែចូចជា	ប្រសទ	េ	អចូសស្ាលតី		កាណាដា	ន័រចវេ	និង	ចបកភពអង់ស្រ្េ	ជា	សែតីម	បាន	ង្ក	
សៅ	រក	បក្រខ័ណ្ឌ 	ការង្រ	ការ	្ ្ដល់	មចូលនិធិ	រយៈសពល	សបចតីន	ឆ្នា 	ំសែតីម្តីជួយធានា	ឱ្យ	មាន	ការ	្ ្ដល់	មចូលនិធិ	ចែល	អាច	
ពយាករណ៍	ទ៊ក	ជាម៊ន	បាន	ជាមួយ	ដែ្រចូ	ច្នាកមន៊េសេធម៌	សេតីយ	 ECW		មានឧ្រករណ៍	“ភាព	ធន់បទា	ំជា	សបចតីន	ឆ្នា ”ំ	
ចែល	មាន	សោល	សៅ	កនា៊ងការ	្ិរទភជាិត	្រម្ាត	ោនា 	រវាង	វេិ័យ	មន៊េសេធម៌ជាមួយ	វេ័ិយ	អភិវឌ្ឍ	្ ងចែរ	។	ចា	ំបាច់	បតរូវ	
ពបងឹង	្រណសនយ្យ	ភាព	សៅកនា៊ង	ជំនួយ	មន៊េសេធម៌	្ ងចែរ	។	ECW	បាន	េង្ត់ធងៃន់	សលតី	តម្ាភាព	និង	លទ្ធ្ល	
តាមរយៈ	ការ្រសង្តីត	ឱ្យ	មាន	្រទដាឋា ន	កបមិតខ្ពេ់	សៅកនា៊ង	បក្រខ័ណ្ឌ 	ការ	ង្រលទ្ធ្ល	ជា	យ៊ទ្ធសាសេ្			ចែល	មិនបតឹម	
ចត	ប្រ្រែណ្ដ ្រ់	សលតី	លទ្ធ	្ ល	ច៊ង	សបកាយ	្រំ្៊ត	រ្រេ់	ខ្ួន	ចត	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	សទ		្រ៉ា៊ចន្	ក៏	ប្រ្រែណ្ដ ្រ់	សលតី	វធិតី	កនា៊ងការ	សធ្តី	
ការង្រ		និងប្រតិ្រត្ិការ	ប្រក្រ	សដាយ	ប្រេិទ្ធភាព	្ ងចែរ។	
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ចំណាយ រប្ ់ស្ររួស្រ

អេ់	សពល	ជាយចូរមក	សេតីយ	កងះ្	ទនិនានយ័	េ្ដតីពតី	ការ	ចចូលរមួ	ចចំណក		រ្រេ	់ប្ររួសារ	បាន	រតឹត្តិ	ការ	វភិា្រ	សលតី		
 

ការ	ចំណាយ	េរ៊្រ	ច្នាកការ	អ្រ់រ	ំ។	 UIS	បាន្សេព្្សាយទិននាន័យេបមា្រ់ប្ររួសារសលតីកែំ្រចូង	កនា៊ងឆ្នា 	ំ ២០១៧ 
្រ៉ា៊ចន្	ការប្រ្រ	ែណ្ដ ្់រ	រ្រេ់	ទិននាន័យ	សនះ	សៅ	មាន	កបមិត	កំណត់	សៅ	ស�តីយ។	េមាមាបត	ដនការចចូលរមួ	ចំចណក	
រ្រេ់	ប្ររួសារ	សៅកនា៊ងការ	ចំណាយ	េរ៊្រ	សលតី	ការ	អ្រ់រ	ំអាចមាន	កបមិត	ខ្ពេ់	ោ៉ា ង	ខ្ាងំ	សៅកនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេ	
មាន	ចំណចូ ល	ទា្រ	និង	មធ្យម	មួយចំនួន	ឧ.	 ប្រសទេ	ចអលសាល់វា៉ាឌ័រ		(៥០%)	និង	ឥណ្ឌចូ សណេ៊តី	(៤៩%)	
(ររូបភាពេី ២០)។

ជាទចូសៅ	ទិននាន័យ	ការ	ចំណាយ	រ្រេ់	ប្ររួសារ		ហាក់	ពំ៊	ផ្្េ់	្រ្ចូរធំសធង	សនាះ	សទ	ពតីមួយ	ឆ្នា 	ំសៅ	មួយ	ឆ្នា 	ំ	សដាយ	
មាន	ករណតី 	សលតីកចលងមយួចនំនួ។	សៅ	ប្រសទេ	េ៊តីលតី	មាន	ការ	តវា៉ា 	ែធ៏	ំសធង		សធ្តី	ស�តីង	សដាយ	េិេសាន៊េេិសេ	េ្ដតីពតី	ការ	

 ្្ដល់	េរិញញាវតថា៊	មិន	ប្រ្់រ	បោន់	សលតី	វេិ័យ	អ្រ់រ	ំពតីេំណាក់រដាឋា 	ភិបាល		ចែល្រង្	ឱ្យ	មាន	ការ	ផ្្េ់្រ្ចូរ	សៅកនា៊ង	សោល
 នសោបាយសាធារណៈ។	ជា	លទ្ធ្ល	េមាមាបត	ដន	ការ	ចំណាយ	េរ៊្រ	រ្រេ់	ប្ររួសារ	សលតី	ការ	អ្រ់រ	ំបាន	ថយ	ច៊ះ	

សៅ	ចសន្ាះ	ឆ្នា 	ំ២០០៥	ែល់	២០១៥		ចា្រ់	ពតី	ប្រមាណ	៥០%	មកសៅ	បតឹម	សបកាម	២០%។	

របូភាពទើ ២០៖ 
ការចំណាយងលើការអប់រំរបស់បគួសារ មានេរឹកបបាក់គួរជាេីកត់សម្គាល់ងនៅក្នុ្បណ្ាបបងេសមានចំណរូលេាប 
និ្ចំណរូលមធ្យមមួយចំនួន
ការចំណាយសលតីការអ្រ់រ	ំ្រិតជាភា្ររយដន		GDP	ចចកសៅតាមប្រភពមចូលនិធិ	និងប្រសទេតាមបករុមចំណចូ លកនា៊ងប្រសទេចែល

 បតរូវបានសបជតីេសរ តីេ	ឆ្នា 	ំ២០១៣-២០១៧
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អននុស្្ន៍ 

	 របាយការណ៍	សនះ	អំពាវនា	ឱ្យ	រដាឋា 	ភិបាល	ទាងំឡាយបតរូវ		សឆ្តីយត្រចំសពាះ		សេចក្ដតី	បតរូវ	ការ		ច្នាកការ	អ្រ់រ	ំ 
រ្រេ់ជនចំណាកបេរុក			ប្រជាជនផ្្េ់្រ្ចូរទតីលសំៅសដាយ្រង្ខំ		និងរ្រេ់		ក៊មារ		សដាយ្្ដល់	ការយកចិត្	ទ៊កដាក់		សេ្មតី	 
ជាមួយ	អ្តីចែល	រដាឋា ភិបាល	្ ្ដល់េបមា្រ់	ប្រជាជន	ម្ាេ់	្ ្ះ	។	

ការ ោរ្ទិ្ធិ ទទួល បាន ការអប់រ ំរប្ ់ជនចំណាក  ស្រុក   សបជាជនផ្លា ្ប់្តូរទីលធំៅ
ធោយបង្ំ

	 សោលការណ៍	មិន	សរ តីេ	សអតីង	កនា៊ងការ	អ្រ់រ	ំ	បតរូវបាន	ទទួល	សា្គ ល	់កនា៊ង	អន៊េញ្ញា 	អន្រជាតិ	នានា។	ឧ្រេ្រ្គ	
ចែល	មាន	លក្ខណៈសរ តីេសអតីង		ែចូចជា	ការ	តបមរូវ	ឱ្យ	មាន	េំ្៊របត	កំសណតី ត	ជា	សែតីម	្រួរ	បតរូវ	បាន	ហាមឃាត់	ោ៉ា ង	ចបាេ់	
ោេ់	សៅកនា៊ង	ចបា្់រជាតិ	។	លិខិត	្រទដាឋា 	ន្រតិ	យ៊ត្ិចែល	មាន	បសា្រ់	ពំ៊	្រួរ	មាន	ចសន្ាះ	ប្រសហាង	ឬចំណ៊ច	បេពិច	
បេពិល	ចែល	ទ៊ក	ចសន្ាះ	ឱ្យ	មាន	ការ្រក	បសាយ	ពតីេំណាក់	មសន្តី	ថានា ក់	មចូលដាឋា ន	ឬ	មសន្តី	សៅ	ថានា ក់សាោសរៀនជា	
លក្ខណៈ	្៊រ្រ្គល	សនាះ	ស�តីយ។		រដាឋា ភិបាលចា	ំបាច់	បតរូវ	ការ	ពារ	េិទ្ធិ	ទទួល	បាន	ការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់ជនចំណាក	បេរុក		
នងិជនសភៀេ	ខួ្ន	សដាយ	មនិ	្ិរត	អពំតី	ឯកសារ	្រញ្ជា ក	់អត្េញ្ញា ណ		ឬ	សាថា នភាព	លំសៅដាឋា ន	សេតីយ	បតរូវអន៊វត	្ចបា្់រ

 
	សដាយ	ោ្ម ន	ការ	សលតីកចលង	។	

	 ការ	សោរពេិទ្ធ	ិទទួលបាន	ការ	អ្់ររ	ំ	មនិ	ចមន	មាន	បតឹម	ចត	សៅកនា៊ង	ចបា្់រ		នងិែំសណតី រ	ការ	រែឋាបាល	ចត	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	
 

សទ	។	 អាជាញា ធរថានា ក់ជាតិ	 ចាបំាច់បតរូវសធ្តីយ៊ទ្ធនាការសលតីកកម្ពេ់ការយល់ែឹង		 សែតីម្តីជបមា្របបា្់រែល់ប្ររួសារ 
ជនចំណាក	បេរុក	និង	ប្ររួសារ	ផ្្េ់្រ្ចូរទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ	អំពតីេិទ្ធិ	រ្រេ់	ពួកស្រ	និង	អំពតី	ែំសណតី រ	ការដនការ	ច៊ះ

 ស ្្ម ះ	ចចូលសរៀន	សៅសាោ	។	អាជាញា ធរ	ទទួល	្រន្៊ក	ការសធ្តី	ច្នការ		បតរូវធានា	ឱ្យ	បាន	ថា	សាោរែឋា	េថាិត	កនា៊ង	រង្ង់	
ចែល	អនាក	តាងំ	លំសៅ	សបរៅ	្ ្ចូវ	ការ		និង	សៅ	តំ្រន់	ទតី	ប្រជំ៊	ជន	អនាធិ្រសតយ្យ	អាច	ចចូល	សៅ	ែល់	បាន	សេតីយ	ពួកស្រ	ពំ៊ 
្រួរ	បតរូវបាន	្រំសភច្	សចាល	សៅកនា៊ង	ច្នការ	សា្ដ រ		ទតីប្រជំ៊ជនស�តីងវញិ		សនាះ	ស�តីយ។	

ោក់ បញូ្ល ជនចំណាក ស្រុក  និង សបជាជនផ្លា ្ប់្តរូទីលធំៅធោយបង្ំធៅក្នុងសបព័ន្ធ 
អប់រជំាតិ 

	 ប្រព័ន្ធអ្រ់រមំួយចំនួនចាត់ទ៊កជនចំណាកបេរុក	 និងជនសភៀេខ្ួនជាប្រជាជន្រសណា្ដ ះអាេននា	 ឬ	
ប្រជាជនឆ្ង	កាត	់	ចែល	មាន	លក្ខណៈខ៊េ	ច្រ្ក	ពតីជន	ម្ាេ់បេរុក	។	សនះជា	ទសង្តី	ខ៊េ	ឆ្គង		សដាយ	សេត៊	ថា	ការសធ្តី	
ច្រ្រសនះ	អាចរារាងំ	វឌ្ឍនភាព	ច្នាក	ការេិកសា	សរៀនេចូបត	រ្រេ់ពួកស្រ	ការ	ចចូលរមួជា	េង្គម		និង	ឱកាេ	នា	សពល	
អនា្រត	រ្រេ់	អនាក	ទាងំ	សនាះ			បពមទាងំ	្រំផ្្ញ	វឌ្ឍនភាព	សឆ្្ព ះ	សៅ	សាថា ្រនាេង្គម	ចែល	មាន	លក្ខណៈចបមរុះ	និង	
មាន	សាម្រ្គតីភាព	។		សោលនសោបាយសាធារណៈ	ចា	ំបាច់	បតរូវ	ដាក់	្រញ្ចូ ល	ប្រជាជន	ទាងំអេ់	សនះ		សៅប្រ្រ់	កបមិត	 
ទាងំអេ់	សៅកនា៊ងការ	អ្់ររ	ំជាតិ។	
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ការដាក់្រញ្ចូ ល	ជនចំណាកបេរុក	មាន	ទិែឋាភាព	ស្សេងៗជា	សបចតីន	។		ថ្តីស្រតី	ភាសា	្រសបងៀន	ថ្មតីមួយ		្ឺរជា	ការ 
ចា	ំបាច់	សៅកនា៊ង	ថានា ក	់សបតៀម	ែំ្រចូង	ក្ដតី	្រ៉ា៊ចន្េិេសេ	្រួរ	បតរូវបាន	្រំច្រកសចញ	ឱ្យ	បាន	តិច	្រំ្៊ត	តាម	ចែល	អាច	សធ្តី	បាន	
ពតីមិត្	ភក្ិ	ជាជនចំណាកបេរុក	។	ប្រព័ន្ធ	អ្រ់រ	ំពំ៊	្រួរតបមង់ទិេេិេសេចែល	មាន	ការេសបមច	បាន	កបមិត	ទា្រ	សដាយ	
កនា៊ង	សនាះ	ភា្រ	សបចតីន	សលតីេល្រ់		្ឺរជា	ជនចំណាក	បេរុកសៅកនា៊ង	ទិេសៅ	ស្សេង	ខ៊េ	ពតី	ស្រ	សនាះ	ស�តីយ។		អាបេ័យ	
សដាយ	ការ	ប្រមចូល	្ ្ដ៊ ំ	ច្នាក	ភចូមិសាសេ្	រ្រេ់	េិេសេចំណាកបេរុក	កនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេជា	សបចតីន	ែចូចជា	អនាក	សធ្តី	ច្នការ	
ច្នាក	អ្់ររ	ំ	្ួររ	សប្រតី	បបាេ់	វធិតីសាសេ្		ែចូចជា	ការ	ឧ្រតថាម្ភទ៊ន	េបមា្រ់មសធយាបាយសធ្តីែំសណតី រ		និងការ	ចាត់	សាោសរៀន	
តាមលក្ខណៈ	សចាះៗ		សែតីម្តីធានា	ឱ្យ	ការ	ច្រង	ចចក	ច្នាក	លសំៅដាឋា ន	ពំ៊	្ ្ដល់	លទ្ធ្ល	ឱ្យ	មាន	ការ	ច្រង	ចចក	ច្នាកការ	
អ្រ់រ	ំ្ ងចែរ	។	

រដាឋា ភិបាល	ចា	ំបាច	់បតរូវធានា	ឱ្យ	បាន	ថា	ការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់ជនសភៀេ	ខ្ួន		បតរូវបាន	រខំាន	តិច	្រំ្៊ត	តាមចែល 
អាចសធ្តី	បាន	។	ថ្តីស្រតី	មាន	សាថា នភាព	សលតីកចលងមួយចំនួន		ឧ.	ែចូចជា	ភាព	ឯសកា	ច្នាករចូ្រវន័្	រ្រេ់	េេ្រមន៍ជន 
សភៀេ	ខ្ួន		ឬភាព	រតឹ	ត្តិ	ច្នាកេ៊វតថាិភាព	កនា៊ងប្រព័ន្ធ	រ្រេ់	ប្រសទេ	ម្ាេ់	្ ្ះ	ចែល	អាច	រារាងំ	មិន	ឱ្យ	មាន	្ររោិ្រននា	

 សពញ	សលញ	ក្ដតី	្រ៉ា៊ចន	្រដាឋា ភបិាល		ចា	ំបាច	់បតរូវ	កាត់	្រនថាយ	សពលសវោចែល	បតរូវ	ចណំាយ	សៅសាោសរៀន	ចែលមនិអន៊វត្	 
តាម	កម្មវធិតីេិកសា	ថានា ក់ជាត	ិឬ	ចែលមិន	មាន	វឌ្ឍនភាព	សឆ្្ព ះ	សៅ	ទទួល	បាន	វញិ្ញា ្រន្របត	ចែល	មាន	ការ	ទទួល	
សា្គ ល់	ឱ្យ	មាន	ជា	អ្រ្្ររមា		សដាយ	សេត៊	ថា	សពល	សវោទាងំអេ់	សនះ		អាច	្រ៉ាះពាល់	ែល់	្រន្ង	វថិតី	ការ	អ្រ់រ	ំ។	

យលច់បា្ ់ និង ធ្វើ នផនការ ្ សមាប់ ធ្ចកដែី សតរូវ ការ នផ្កការអប់រ ំរប្ជ់នចំណាកស្រុក 
និង រប្ស់បជាជននែលផ្លា ្ទ់ីលធំៅធោយបង្ំ

្រណា្ដ 	ប្រសទេចែល	មាន	លំេចូរជនចំណាក	បេរុក		និងជនសភៀេ	ខ្ួន	ចចូល	សបចតីន	ចា	ំបាច់	បតរូវ	ចា្រ់	យក	
ទិននាន័យ	េ្ដតីពតីប្រជាជន	ទាងំអេ់	សនះសៅកនា៊ងប្រព័ន្ធ	ព័ត៌មាន	ការ	ប្រ្រ់	ប្រង	សែតីម្តីសធ្តី	ច្នការ	និងសធ្តី	ថវកិា	អន៊សោម	
តាមសាថា នភាពជាកច់េ្ដង។	ការ	្ ្ដល់	ទតីកចន្ង	សៅសាោសរៀន		ឬ	ឱកាេការង្រ	េបមា្រ់ជនចំណាកបេរុក		និងជន 
សភៀេ	ខ្ួន		្ឺរ	បោន	់ចតជាជំហានែំ្រចូង	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	សែតីម្ត្ី ន	សៅ	េសបមច	បាន	្ររោិ្រ័ននា	។	

្ររោិកាេសាោសរៀន	ចា	ំបាច់	បតរូវ	េបម្រ	និង	ោ	ំបទ	ែល់	សេចក្ដតីបតរូវ	ការ	រ្រេ់	េិេសេ	។	េិេសេចែល	
កំព៊ងផ្្េ់សៅទទួលការ្រសបងៀនសដាយភាសាថ្មតី		 ចាបំាច់បតរូវមានកម្មវធិតីសា្ព នតភាជា ្រ់ចែល្រសបងៀនសដាយប្ររូ	
មាន	្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិ	ប្រ្រ់	បោន់។	ចំចណក	េិេសេចែល	ការ	អ្រ់រ	ំរ្រេ់	ពួកស្រ	រង	ការ	រខំាន		នឹង	ទទួល	អតថា	ប្រសោជន៍ពតីកម្ម	
វធិតី	អ្រ់រ	ំពសនឿ្ន	ចែល	អន៊ញ្ញា ត	ឱ្យ	ពួកស្រ	អាច	សរៀន	ទាន់េិេសេ	ស្សេង	សទៀត		និង	វលិបតល្រ់	ចចូលសៅសាោ	សរៀនវញិ	
កនា៊ង	កបមិត	េមបេ្រ។		ការដាក់	្រញ្ចូ លជនសភៀេ	ខ្ួន	សៅកនា៊ងការ	អ្រ់រ	ំ		សបចតីន	ចត	បាន	ទទួល	សជា្រជ័យ		ប្រេិនស្រតី	
កម្ម	វធិតី	ទាងំ	អេ	់សនះ		បាន	ពបងតីក	្រចនថាម	នចូវ	កម្ម	វធិតី	កិច្	ោ	ំពារ	េង្គម		សែតីម្តី	អន៊ញ្ញា ត	ឱ្យ	ជន	សភៀេ	ខ្ួន	អាច	ទទួល	
អតថា	ប្រសោជន៍		បាន		ែចូចជា		ពួកស្រ	អាច	ទទួល	អតថា	ប្រសោជន៍	ពតីការ	ឧ្រតថាម្ភសាច់	បបាក់	សដាយ	មាន	លក្ខខណ្ឌ ចែល	
ប្រ្រ	ែណ្ដ ្រ់	សលតី	ការ	ចំណាយ	ោក់	ម៊ខ	េបមា្រ់	ការ	សៅសាោសរៀន		។	កនា៊ងករណតី ជនចំណាក	បេរុក	កនា៊ងប្រសទេ		
ជា	ពិសេេ	េបមា្រ់	កចូន	រ្រេ់	កម្មករនិសោជិត	ពសនចរ		ឬ	កម្មករនិសោជិត	តាម	រែចូវ		 រដាឋា ភិបាល	្រួរ	ពិចារណា	
្រសង្តីត	ឱ្យ	មាន	កាល	វភិា្រ	េិកសា	ចែល	មាន	ភាព	្រត់	ច្រន	ប្រព័ន្ធ	តាម	ដាន	ការ	អ្រ់រ	ំ	និង	កម្ម	វធិតីេិកសាចែល	ពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយ	ជតីវភាព	រេ់	សៅ	រ្រេ់	ពួកស្រ	។
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មន៊េសេ	សពញវយ័	បតរូវ	ការការោ	ំបទ		សែតីម្តី	អភិវឌ្ឍ	េមតថាភាព	រ្រេ់	ខ្ួន	តាម	រយៈ	ការ	អ្រ់រ	ំ	និងការ	្រណ្ដ៊ ះ	
្រណា្ដ ល	្រសចក្	សទេ		និង	វជិាជា ជតីវៈ	និង	សែតីម្តី	ជមនាះ	សលតី	ការ	លំបាក	នានា	ែចូចជា	ម៊ខ	រ្ររ	មាន	ជំនាញ	ទា្រ		ឬ	ការ	
្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	មាន	ដថ្	ខ្ពេ់	ចែល	្រន្ច់	្រង្្អ ក់	ការ	វនិិសោ្រ	រ្រេ់	ពួកស្រ	សៅសលតីជំនាញ	។	ពួកស្រ	បតរូវ	ការ	កម្ម	
វធិតី	អ្រ់រ	ំេរិញញាវតថា៊		សែតីម្តី	ឱ្យ	ពួកស្រ	អាច	ប្រ្រ់	ប្រង	សលតី	សាថា នភាព	ច្នាកសេែឋាកិច្	រ្រេ់	ខ្ួន	ទាញ	ប្រសោជន៍	ឱ្យ	បាន	
សបចតី	ន្រំ្៊ត	ពតី	ការ	្រសញ្ញ	សាច់	បបាក	់និងការ	សចៀេ	វាង	ការ	សបាក	្រន្ំ	ឬ	ការ	សកងប្រវញ្័ន៍	ច្នាក	េរិញញាវតថា៊	។	កម្ម	វធិតី	
អ្ររ់សំបរៅ	ប្រពន័្ធ		ចែល	អាច	បតរូវបាន	្ ្ដល់	ជចូន	សៅកបមិត	រដាឋា 	ភបិាល	ថានា ក	់មចូលដាឋា ន		អាច	ជយួ្រសំពញ	្រចនថាម	កចិ	្ខតិ	ខំ		 
សែតីម្តី	ពបងឹង	សាម្រ្គភាព		េង្គម។	

បងាហា ញ សបវត្តិ នន  ចំណាកស្រុក  និងផ្លា ្ប់្តរូទីលធំៅធោយបង្ំ ធៅក្នុងការ អប់រ ំឱ្យ 
មានភាព  ្ នុសកចឹត ធែើម្ ីជមះ្ ធលើ បនុធរនិច្័យ 

ការ	សាថា ្រនា	េង្គម	ប្រក្រ	សដាយ	្ររោិ្រននា		និងជួយមន៊េសេ	ឱ្យរេ់	សៅ	ជាមួយ	ោនា 		ទាម	ទារ	ឱ្យ	មាន	មិន	
បតឹម	ចត	ភាព	អត	់ឱន	ោនា 	ចត	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	សទ	។	រដាឋា ភិបាល	ចា	ំបាច់	បតរូវ	ពិនិត្យ	ស�តីងវញិ	សលតី	ខ្ឹមសារ	អ្់ររ	ំ	និងការ្រសបងៀន	
ចក	េបមរួល	កម្មវធិតីេិកសា	និង	្ិរត	ស�តីង	វញិ	អំពតី	សេៀវសៅព៊ម្ព	សែតីម្តី	ឆ្៊ះ	្រញ្្ងំ	អំពតី	ប្រវត្ិសាសេ្	និងភាព	ចបមរុះ	
ោនា 	ចែល	មាន	កនា៊ង	សពល	្រច្៊្រ្ននា។	ខ្ឹមសារ	ការ	អ្រ់រ	ំចាបំាច់	បតរូវ		្រង្ហា ញ	សចញ	មក	អំពតីការ	ចចូលរមួ	ចំចណក	រ្រេ់	
ចំណាក	បេរុក	សៅកនា៊ង	ធនធាន	និង	វ្៊ិរលភាព	។	ខ្ឹមសារ	ការ	អ្រ់រ	ំក៏	ចាបំាច់	បតរូវទទួលសា្គ ល់	្៊រព្	សេត៊	ដន	ភាព	តាន	
តឹង		និងជសម្ាះ		ក៏ែចូចជា	សករែំចណល	ដន	ចំណាក	បេរុក		ចែល	បាន	សធ្តី	ឱ្យ	ប្រជាជន	បតរូវ	ផ្្េ់្រ្ចូរទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ		ឬ 
ជ្ួរ	ការ	លបំាក	។	សោល	វធិតី	ច្រ្រ	្ររស៊កាេល្យ		្ររួ	សលតីកកម្ពេ់	ភាព	ស្រតីក	ទចូោយ	ចសំពាះ	ពេ៊	ទេសេនវេិយ័		សលតីកកម្ពេ់	 
ដន	្៊រណ	តដម្	ដន	ការ	រេ់	សៅជាមួយ	ោនា 		និងឱ្យ	តដម្	សលតី	អតថា	ប្រសោជន៍	ដន	ភាព	ចបមរុះ	ោនា ។		សោល	វធិតី	្ររ៊	សកាេល្យ		
្រួរ	ជមនាះ	នចូវ	្៊រសរនិច្័យ	និង	អភិវឌ្ឍជំ	នាញ	ការ	្រិត	ប្រក្រ	សដាយ	ការ	រះិ្រន់		សែតីម្តី	ឱ្យ	អនាក	េិកសា	អាច	យកឈនាះ	សលតី	
ភាព	មិន	ចបាេ់	ោេ់	សៅកនា៊ង	អន្រទំនាក់	ទំនងជាមួយ	វ្រ្ធម៌	ែដទ		និងប្រឆ្ងំ	ចំសពាះ	ការ្រង្ហា ញ	កនា៊ង	លក្ខណៈ	
អវជិជាមាន	តាម	ប្រព័ន្ធ	្ សេព្	្ សាយ	អំពតីជនចំណាក	បេរុក		និងជន	សភៀេខ្ួន	។	រដាឋា ភិបាល	បតរូវ	ចេ្ដង	ឱ្យ	ស�តីញ	នចូវ	្រទ	
ពិសសាធន៍	ជា	វជិជាមាន	ដន	ការ	អ្់ររ	ំច្រ្រ	អន្រ	វ្រ្ធម៌	។	

ធសតៀមខលាួន ស្ររូបធសងៀន រប្ជ់នចំណាក ស្រុក  និងជន ធភៀ្ ខលាួ ន ឱ្យ ធ ល្ាើយតប ជាមួយ ភាព 
ចសមរុះ រ្  និងការ លបំាក  

ប្ររូ្រសបងៀន	បតរូវ	ការការោ	ំបទ	សែតីម្តី	ក្ាយជា	ភានា ក់	ង្រ	ដន	ការ	ផ្្េ់	្រ្ចូរ	សៅកនា៊ង	្ររសិាថា នសាោសរៀន		ចែល	បតរូវ
 

បាន	កំណត់	រចូ្ររាង	កាន់	ចត	សបចតីន	ស�តីងៗ		សដាយ	ចំណាក	បេរុក	និងការផ្្េ់្រ្ចូរទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ	។	

កម្មវធិតី	អ្់ររ	ំប្ររូ្រសបងៀន	្រច្៊្រ្ននា	ចែល	សឆ្តីយ	ត្រ	ចសំពាះ	្រញ្ហា 	ចណំាក	បេរុក	សបចតីន	ចត	មាន	លក្ខណៈ្រសណា្ដ ះ
 

អាេននា		សេតីយ	ពំ៊	ចមនជា	ច្នាកមយួ	ដន	កម្មវធិតីេិកសា	សោល	។	រដាឋា 	ភបិាល	ចា	ំបាច	់បតរូវ	វនិសិោ្រសៅកនា៊ង	ការ	អ្់ររ្ំរណ្ដ៊ ះ
 ្រណា្ដ ល	ប្ររូ	ម៊នសពល	ចា្រ់	ស ្្ដតីម	ការ	ង្រ		និង	ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល	្រន្	ចែល	អាច	សាថា ្រនា	េមតថាភាពេនាចូល	និង	

លទ្ធភាព	សែតីម្តី	ប្រ្រ់	ប្រង្ររ្ិរទ	ចែល	មាន	លក្ខណៈចបមរុះ		ពេ៊	ភាសា	និង	ពេ៊	វ្រ្ធម៌		សេតីយ	ចែល		ជះឥទ្ធិពល	
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្ងចែរ	សៅសលតី		េិេសេ	ម្ាេ់	បេរុក។		បតរូវ	សលតីកកម្ពេ់	ការ	យល់ែឹង	រ្រេ់	ប្ររូ្រសបងៀន	ទាងំ	អេ់	អំពតីចំណាក	បេរុក	និង 
ការផ្្េ់្រ្ចូរទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ	សពាល	្រឺ	ពំ៊	ចមន	បតឹម	ចត	ប្ររូចែល	បតរូវ	្រសបងៀន	សៅកនា៊ង	ថានា ក់សរៀន	ចែល	មាន	លក្ខណៈ

 
ចបមរុះ	ោនា 	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	សទ	។	ប្ររូ្រសបងៀន	ចែល	មាន	ក្ដតី	បបាថានា 	និង	ប្ររូ្រសបងៀន	ចែល	កំព៊ង	េ្កឹ	ហាត់	ប្រក្រវជិាជា ជតីវៈ	អាជតីព		
បពម	ទាងំ	អនាកែឹកនា	ំសាោសរៀន		្ួររ	បាន	ទទួល	ឧ្រករណ៍	នានា		សែតីម្តី	តតាងំ	ជាមួយ	្ នាត់្រំនិត	េង្គម	្៊រសរនិច្័យ	
និងការ	សរ តីេ	សអតីង	សៅកនា៊ង	ថានា ក់	សរៀន	ទតីធ្ាសាោ		និង	េេ្រមន៍	និង	សែតីម្តី	ពបងឹង	ែល	់ការ	ឱ្យ	តដម្	ចំសពាះ	ខ្ួន	ឯង		
និង	អារម្មណ៍ជា	ច្នាកមួយ	ដនេង្គម	រ្រេ់	េិេសេជាជនចំណាក	បេរុក		និងជន	សភៀេ	ខ្ួន	។	

	ប្ររូ្រសបងៀន	កនា៊ង	្ររ្ិរទ	ការផ្្េ់ទតីលំសៅសដាយ្រង្ខ	ំ	កច៏ាបំាច	់	បតរូវ	ចត	យល់ចបាេ	់អពំតី	ការ	លបំាក	ជាក	់ោក់	
ចែល	េិេសេផ្្េ់្រ្ចូរទតីលំសៅសដាយ្រង្ខំ		និង	ឪព៊កមា្ដ យ	រ្រេ់	ពួកស្រ	បតរូវ	ជួ្រ	ប្រទះ	និងបតរូវ	ទំនាក់	ទំនង	សៅែល់ 
េេ្រមន៍	រ្រេ់	ពួកស្រ	្ ងចែរ។	ថ្តីស្រតី	ប្ររូ្រសបងៀន	ពំ៊	ចមនជា	អនាកប្ឹរកសា	សោ្រល់	ក្ដតី		្រ៉ា៊ចន្	ពួកស្រ	ោត់	ក៏	អាច	ទទួល	 
ការ	្រណ្ដ៊ ះ	្រណា្ដ ល		សែតីម្តី	ឱ្យ	សា្គ ល់	ពតី	អារម្មណ៍	តានតឹង	ចិត្		និងការ	្រ៉ាះទង្គិច	ធងៃន់ធងៃរ	និង	អាច្រញជាចូ ន	អនាក	បតរូវ	ការ

 សេវា	សៅរកអនាក	ឯកសទេ	្ ងចែរ	។		ប្រេិន	ស្រតី	ពំ៊	មាន	អនាក	ឯកសទេ	សទ		ប្ររូ្រសបងៀន	្រួរ	សបតៀម	ខ្ួន		សែតីម្តី	្រសបមតីសេវា	
្ងចែរ	សដាយ	សេត៊	ថា	ប្ររួសារ	មួយ	ចំនួន	មាន	លទ្ធភាព	បតឹមចត	អាច	ទទួល	បាន	សេវា	ប្រសភទសនះ្រ៉ា៊សណា្ណ ះ។		ប្ររូ 
្រសបងៀន	រ្រេ់	ប្ររូជនសភៀេ	ខ្ួន	និង	ប្ររូ	ចែលផ្្េ្់រ្ចូរទតីលសំៅសដាយ្រង្ខំ		ករ៏ង	នចូវភាព	តានតឹង	ចិត	្្រចនថាម	សដាយ	ខ្ួន	

 ឯង	ផ្្ល	់	្ ងចែរ។	សោលនសោបាយ	ប្រ្រ	់ប្រង	ចា	ំបាច	់បតរូវ	ទទលួសា្គ ល់	នងិ្រន្ធចូរ	្រនថាយ	ការ	លបំាក	េួេ	ប្រមាណ 
	ចែល	ប្ររូ	មួយចំនួន	បតរូវសធ្តី	ការ		ប្រ្រ់	ប្រង	និងធានា	ឱ្យ	មាន	េមភាព	កនា៊ង	ចំសណាម	អនាក	ប្រក្រ	វជិាជា ជតីវៈ	អាជតីព	្រសបងៀន		 
សែតីម្តី	រកសា	សា្ម រតតី	និង	វនិិសោ្រ	កនា៊ងការ	អន៊វត្	វជិាជា ជតីវៈ	អាជតីព		។

ជួយជំរ នុញ ្ កាដែ ននុពល រប្ ់ជនចំណាកស្រុក និងសបជាជន ផ្លា ្ប់្តូរទីលធំៅធោយបង្ំ 

ជនចំណាក	បេរុក	និងជន	សភៀេ	ខ្ួន	មាន	ជំនាញ	ស្សេងៗ		ចែលមិនបតឹម	ចតអាច	ជួយផ្្េ់	ចប្រជតីវតិ	រ្រេ់	
ខ្ួន		និង	ប្ររួសារ	ខ្ួន	ផ្្ល់	ចត	្រ៉ា៊សណា្ណ ះ	សទ	្រ៉ា៊ចន្	ក៏	អាចជួយ	ផ្្េ់	ចប្រ	ែល់	សេែឋាកិច្	និង	េង្គម		រ្រេ់	ប្រសទេ	ម្ាេ់	្ ្ះ		

 និងប្រសទេ	កំសណតី ត	បាន	្ ងចែរ		មិន	ថា	ពួកស្រ	វលិ	បតល្រ់	សៅវញិ		ឬ្្ដល់	ការ	ោ	ំបទ	ពតីចមាងៃ យ	ក្ដតី	។	ការសប្រតី	បបាេ់	
េកា្ដ ន៊ពល	សនះ				ទាម	ទារ	យន្ការសាមញញា	មាន	តដម្ទា្រ	និង	មាន	តម្ាភា	ព	ខ្ពេ់		សែតីម្តី	ទទួល	សា្គ ល់	្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិច្នាក	 
ការ	េិកសាបសាវបជាវ	និងជំនាញ	វជិាជា ជតីវៈអាជតីព	(រមួ	ទាងំ	ជំនាញ	វជិាជា ជតីវៈ	អាជតីព	រ្រេ់	ប្ររូ្រសបងៀន	្ ងចែរ)	និង	
ទទួលសា្គ ល់	ការ	សរៀនេចូបត	ពតីម៊ន	មក	រ្រេ់	ពួកស្រ	ចែល	ពំ៊	បតរូវ	បាន		្ ្ដល់	េ៊ពលភាព	ឬ	មាន	លិខិត	្រញ្ជា ក់	។	

្រណា្ដ 	ប្រសទេ	នានា	ចា	ំបាច់	បតរូវ	តាម	ដាន	្រន្	សលតីការស្រ្ដជាញា 	ចិត្សៅកនា៊ង	កិច្			បពម	សបពៀង	សាកល	េ្ដតីពតី		
ចំណាកបេរុក	សដាយេ៊វតថាិភាព	មាន	េណា្ដ ្រ់	ធានា ្រ់	និងជា	ប្រចា	ំ	ទាក់	ទងជាមួយ	ការ	ទទួល	សា្គ ល	់្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិោនា 	សៅ 
វញិ	សៅ	មក	និង	្រសង្តីត	ឱ្យ	មានការ	ចរចា	សៅសបកាម	អន៊េញ្ញា 	សាកល	េ្ដតីពតី	ការ	ទទួល	សា្គ ល់	្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិការ	អ្រ់រ	ំថានា ក់	
ឧត្មេិកសា		សែតីម្តី	ឱ្យ	អន៊េញ្ញា 	សនះ	អាច	បតរូវបាន		អន៊ម័ត	កនា៊ង	ឆ្នា 	ំ២០១៩	។	ទតី	ភានា ក់	ង្រ	វាយតដម្		សាថា ្រ័ន	្ ្ដល់	
អាជាញា ្រ័ណ្ណ		និង	វទិយាសាថា ន	េិកសា	បសាវបជាវ្រួរ	សធ្តី	េ៊ខែ៊មនតីយកកម្មការ	តបមរូវ		និង	នតីតិ	វធិតីនានា	សៅថានា ក់	សទភ្ា្រតី	
ថានា ក់	តំ្រន	់	និង	ថានា ក	់សាកល	សដាយសធ្តី	ការជាមួយរដាឋា ភិបាល	និង	អង្គការ	ថានា ក់	តំ្រន់				និង	ថានា ក់	អន្រជាតិ	។	្រទដាឋា ន	
េញ្ញា 	្របត	រមួ		យន្ការធានា	្៊រណ	ភាព		និង	កម្មវធិតី	សផ្្ដ ះ	្រ្ចូរ	ច្នាកេិកសា	បសាវបជាវ		អាចោ	ំបទ	ែល់	ការ	ទទួលសា្គ ល់	
្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិបាន	។	
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រ ំសទ ធ្ចកដែី សតរូវ ការ នផ្កអប់រ ំរប្ ់ជនចំណាក ស្រុក និងសបជាជន ផ្លា ្ប់្តូរទីលធំៅ 
ធោយបង្ំ ធៅក្នុងជំនួយ មននុ្្ស្ម៌ និងជំនួយ អភិវឌ្ ន៍ 

ថ្តីស្រតី	ពតីរភា្រ	្រតី	ដនជនចំណាកបេរុក	អន្រជាតិ		សផ្្ដ ត	សោលសៅ	សលតី	្រណា្ដ 	ប្រសទេ	មាន	ចំណចូ ល	ខ្ពេ់ក្ដតី		
្រ៉ា៊ចន្ជន	សភៀេ	ខ្ួន		៩	នាក	់កនា៊ង	ចំសណាម	ជន	សភៀេ	ខ្ួន		១០		នាក់	្រឺ	បតរូវបាន	ទទួល	ឱ្យ	សានា ក់	សៅកនា៊ង្រណា្ដ 	ប្រសទេ	
មាន	ចំណចូ ល	ទា្រ	និង	ចំណចូ ល	មធ្យម		ចែល	ទាម	ទារ	ការ	ោ	ំបទ	ពតី	ដែ	្រចូ	អន្រជាតិ	។	ការ	សឆ្តីយត្រ	ចំសពាះសេចក្ដតី	បតរូវ	 
ការ	ទាម	ទារ	ឱ្យ	មាន	ការ	្រសង្តីន	េមាមាបត	ដន	ការ	អ្់ររ	ំសៅកនា៊ង	ជនំយួ	មន៊េសេធម	៌អន្រជាត	ិ	ចនំនួ	១០	ែង	។	ែសំណាះ	 
បសាយប្រក្រ	សដាយ	ចតីរភាព	្រចនថាម	សទៀត	្ឺរ	មាន	ភាពចា	ំបាច់	ណាេ់		ចែល	េេ្រមន៍	អន្រជាតិ	បតរូវ	្រំសពញ	តាម	 
ការ	ស្រ្ដជាញា ចិត្		កិច្	បពម	សបពៀង	សាកលេ្ដតីពតីជនសភៀេ	ខ្ួន	និង	បក្រខ័ណ្ឌ 	ការ	ង្រ	ការ	សឆ្តីយត្រ	ចសំពាះជន	សភៀេ	ខ្ួន	

 េព្បជរុងសបជាយ		សែតីម្តី	្ សារភាជា ្រ់ជំនួយ	មន៊េសេធម៌		និងជំនួយ	អភិវឌ្ឍន៍	តាងំ	ពតីែំណាក់	ែំ្រចូង	ដន	វ្ិរត្ិ		ចែល	ោ	ំបទ	 
ចំសពាះ	ការ	្ ្ដល់	ការ	អ្រ់រ	ំប្រក្រ	សដាយ	្ររោិ្រននា	េបមា្រ់	ជន	សភៀេខ្ួន	និងប្រជាជន	ម្ាេ់	បេរុក។		ការ	អ្់ររ	ំ្ួររ	បតរូវ 
បាន	ដាក់	្រញ្ចូ ល	សៅកនា៊ងការ	តាក់	ចតង	ការសឆ្តីយត្រ		ជា	ពិសេេ		ទាក់	ទងជាមួយ	ការ	អ្រ់រ	ំ	និងការ	ចថទា	ំក៊មារតចូច	។	

 
ការ	អ្រ់រ	ំ	ក៏	្ួររ	ចតជា	ច្នាកមួយ	ដន	កញ្្់រ	ែំសណាះបសាយ	េព្បជរុងសបជាយ	ពាក់ព័ន្ធជាមួយ	វេ័ិយ	ែដទសទៀត	ឧ.	ទតី 
ជបមក	អាហារចូ្រតថាម្ភ		ទឹក	សា្អ ត	អនាម័យ	ទចូសៅ	និង	កិច្ោ	ំពារ	េង្គម	។	ម្ាេ់ជំនួយ	ចា	ំបាច់	បតរូវ	ឆ្៊ះ	្រញ្្ងំ	កំចណ	
ទបមង់	ទាងំអេ់	សនះ	សៅកនា៊ង	អន្រា្រមន៍	មន៊េសេធម៌	រ្រេ់	ខ្ួន	។	តាម	រយៈ	ការ			សប្រតីបបាេ់ឱកាេចែល	មាន	្ ្ដល	់ជចូន	
តាមរយៈ		មចូលនិធិ	ការអ្រ់រ	ំមិន		អាច	រង់ចាបំាន		(Education	Cannot	Wait)	ម្ាេ់ជំនួយ	ចា	ំបាច់	បតរូវ	អភិវឌ្ឍ	 
េមតថាភាព	វាយតដម	្សេចក្ដតី	បតរូវ	ការ		រ្រេ់	ខ្ួន	នងិ	ការ	សធ្តី	ច្នការ	រមួ	ោនា 	សែតីម្តី	្រទិ	ភជាតិ្រម្ាត	ច្នាកជនំយួ	មន៊េសេធម	៌

 ជាមួយ	ការ	អភិវឌ្ឍ	និងជួយ	ជំរ៊ញ	ឱ្យ	មាន	ការ	្ ្ដល	់មចូលនិធិ	រយៈសពល	សបចតីន	ឆ្នា 	ំចែល	អាច	ពយាករណ៍	ទ៊កជា	ម៊ន	
បាន។	
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ការធ្វើចណំាកស រ្ុក ការផ្លា ្ប់្តរូទលីធំៅធោយបង្ ំនងិការអបរ់៖ំ

្ង់ស្្ព នចមលាង មិននមន្ង់ជញ្ជា ងំធនាះធទ

 របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានការអ្់ររសំាកល	ឆ្នា 	ំ២០១៩	ពិនិត្យសៅសលតី្ល្រ៉ាះពាល ់
ច្នាកការអ្់ររ	ំ្រណា្ដ លមកពតីចណំាកបេរុក	នងិការផ្្េ្់រ្ចូរទតីលំសៅសដាយ្រង្ខ	ំទាកទ់ងនឹងការផ្្េ់ទតី 
ប្រជាជនប្រ្រប់្រសភទទាងំអេ់៖	ការផ្្េទ់តីសៅកនា៊ងប្រសទេ	នងិការផ្្េទ់តីឆង្ចែន,	ការផ្្េ់ទតីសដាយ 
េ្ម័ប្រចិត្	 និងសដាយ្រង្ខំ,	 ការផ្្េ់ទតីសែតីម្តីរកការង្រសធ្តី	 និងការផ្្េ់ទតីសែតីម្តីចេ្ងរកការអ្រ់រ។ំ	

 របាយការណ៍សនះ	កពិ៏នតិ្យស�តីងវញិសលតីវឌ្ឍនភាពកនា៊ងវេិយ័អ្់ររែំចូចមានចចងកនា៊ងរស្រៀ្រវារៈេបមា្់រ
 ការអភិវឌ្ឍប្រក្រសដាយចតីរភាព	ឆ្នា 	ំ២០៣០	្ងចែរ។

 សដាយសមតីលស�តីញនចូវទែិឋាភាពចបមរុះោនា កានច់តសបចតីនស�តីង	របាយការណ៍សនះ ្្ដល់ការវភិា្រ
 

ថាសតតីការអ្់ររអំាចសាថា ្រនាេង្គមប្រក្រសដាយ្ររោិ្រននា	 និងជួយប្រជាជនឱ្យ្នមួយជំហាន 
សទៀតពតីការអត់ឱន	សៅែល់ការសរៀនរេ់សៅជាមួយោនា បានសដាយរស្រៀ្រណា។	ការអ្់ររចំែលបតរូវបាន 
្្ដលឱ់្យប្រក្រសដាយេមភាព	អាចជយួសាងសា្ព នតភាជា ្់រ	្រ៉ា៊ចន	្ការអ្ររ់ចំែលមិនមានលក្ខណៈសេ្មតីភាព	 
អាច្រសង្តីតឱ្យមានជញ្ជា ងំខណ្ឌ ចចករវាងជនចំណាកបេរុក	នងិជនសភៀេខ្ួន	ជាមួយេេ្រមនម្៍ាេ់ 
្្ះរ្រេ់ខ្ួន។

 កចិប្ពមសបពៀងសាកលថ្មតៗី ចនំនួពតីរ	េ្ដតីពតីជនចណំាកបេរុក	នងិជនសភៀេខ្ួន	ទទលួសា្គ ល់
 តនួាទតីរ្រេក់ារអ្់ររ	ំ នងិកំណត់សោល្ំរណងចែលបតរូវបាន្រនស៊េតីជាមួយការស្រ្ដជាញា ចត្ិកបមតិសាកល	
 កនា៊ងការមនិទ៊កនរណាមានា កស់ចាល។	របាយការណ៍សនះ	្រជឺាកញ្្រឧ់្រករណ៍ែម៏ានសារៈេំខានេ់បមា្់រ 

កិច្បពមសបពៀងទាងំពតីរសនះ។	របាយការណ៍សនះ	ប្រ្រែណ្ដ ្រ់សលតី្រញ្ហា ច្នាកសោលនសោបាយ	ចែល 
សឆ្តីយត្រចំសពាះចំណាកបេរុកតាមរែចូវ	 ការបចបាច់្រញ្ចូ លោនា ដនសាោជន្រទ	 កម្មវធិតីេិកសាអន្រ 
វ្រ្ធម	៌្ររោិ្រននាជនសភៀេខ្ួនសៅកនា៊ងប្រព័ន្ធអ្់ររជំាតិ	នងិការល៊្រ្ំរបាតក់ារច្រងចចកោនា 	ការទទលួ

 សា្គ ល់្៊រណវ៊ឌ្ឍ	ិការសផ្្ដ តសោលសៅមចូលនិធិសាោសរៀន	 ជំនួយមន៊េសេធមស៌លតីច្នាកការអ្រ់រកំាន់ចត 
មានប្រេិទ្ធភាព	 និងការសបតៀមខ្ួនរចួជាសបេចរ្រេ់ប្ររូេបមា្រ់ថានា កស់រៀនចែលមានលក្ខណៈចបមរុះ
កនា៊ងសាថា នភាពអាេននា	្ររ្ិរទអចូេ្រន្ាយ	និង	“សរឿងប្របកតតីច្រ្រថ្មតី”។

	 ខ្មឹសារេសង្ខ្ររបាយការណ៍	GEM	ឆ្នា 	ំ២០១៩	អពំាវនាវឱ្យ្រណា្ដ ប្រសទេទាងំឡាយបតរូវ 
ចាត់ទ៊កការអ្រ់រជំាឧ្រករណ៍មួយកនា៊ងការប្រ្រ់ប្រងចំណាកបេរុក	 និងការផ្្េ់្រ្ចូរទតីលសំៅសដាយ 
្រង្ខំ	សេតីយជាឱកាេមួយេបមា្រ់អនាកចែលកំព៊ងមានតបមរូវការ។

 ការអ្់ររ	ំ្រជឺាេទិ្ធមិន៊េសេ	នងិជាកម្ាងំចប្រក្ាយឲ្យកានច់តប្រសេតីរ	សែតីម្តីល៊្រ្របំាត់
 ភាពបកតីបកសាថា ្រនាចតីរភាព	នងិេនិ្ភាព។	ប្រជាជនចែលផ្្េទ់តី	មនិថាជាការផ្្េទ់តីសែតីម្តី
 រកការង្សធ្តី	ឬចេង្រកការអ្រ់រ	ំនិងមិនថាផ្្េ់ទតីសដាយេ្ម័ប្រចិត្	ឬសដាយ្រង្ខំក្ដតី	្រឺពំ៊មាន
 ន័យថា	ពកួស្របានបាត្់រង់េិទ្ធទិទលួបានការអ្់ររសំ�តីយ។	របាយការណ៍ពនិតិ្យតាមដាន 

ការអ្រ់រសំាកលឆ្នា 	ំ២០១៩	្រចូេ្រញ្ជា កអ់ពំតីេកា្ដ ន៊ពល	នងិឱកាេែ៏ធសំធងកនាង៊ការធានាឱ្យ 
បានថា	ជនចណំាកបេរុក	នងិផ្្េ់្រ្ចូរទតីលសំៅសដាយ្រង្ខ	ំមានលទ្ធភាពទទលួបានការអ្់ររបំ្រក្រ 
សដាយ្៊រណភាព។	

António	Guterres	អ្រ្គសលខាធិការអង្គការេេប្រជាជាតិ

របាយការណ៍សនះ	 នាយំកភេ៊្តាងចែល 
មានបសា្់រេ្ដតីពតីចំណាកបេរុក	 និងការ 
អ្រ់រមំករមួ្រញ្ចូ លោនា 	សែតីម្តី្រចូេ្រង្ហា ញឱ្យ 
ស�តីញនចូវឱកាេែ៏ធសំធង	 ក៏ែចូចជាចង្អ៊ល 
្រង្ហា ញឱ្យស�តីញថាសតតីការលំបាកច ន្ាកការ 
អ្់ររអំាចសកតីតមានសៅទតីណាខះ្	នងិសដាយ 
មចូលសេត៊អ្តីខះ្។	មយា៉ាងសទៀត	សនះ្ឺរជាសពល 
សវោមួយចែលេេ្រមន៍អន្រជាតិកំព៊ង
ព៊ះពារសែតីម្តីសឆ្តីយត្រចំសពាះ	 SDGs	 និង 
្រសង្តីនអតថាប្រសោជនែ៍្ួ៏ររជាទតីកត់េមា្គ ល ់
រ្រេ់ការសធ្តីចំណាកបេរុកទចូទាងំសាកល
សោកឱ្យបានសបចតីនជាអតិ្ររមា។

William	 Lacy	 Swing,	 អ្រ្គនាយក 
អង្គការអន្រជាតិេបមា្់រសទេន្ប្រសវេន៍	
(ដថងៃទតី	១	ចខត៊ោ	ឆ្នា 	ំ២០០៨	ែល់ដថងៃទតី	៣០	 
ចខកញ្ញា 	ឆ្នា 	ំ២០១៨)

របាយការណ៍សនះ	្ ្ដលម់ចូលដាឋា នសេត៊្ល 
ែ្៏ររួជាទតីទាកទ់ាញឱ្យមានការេង្ត់ធងៃន់សលតី 
ការអ្រ់រសំៅកនា៊ងេន្ធិេញ្ញា សាកល	 េ្ដតីពតី 
ជនសភៀេខ្ួន	និងភាពចាបំាច់មិនអាចខះ្ 
បានកនា៊ងការដាក់្រញ្ចូ លជនសភៀេខ្ួនសៅ 
កនាង៊ប្រពន័្ធអ្់ររជំាតិ	នងិច្ នការវេិយ័អ្់ររ។ំ

Filippo	Grandi,	ឧត្មេនាងការអង្គការេ
េប្រជាជាតិទទួល្រន្៊កជនសភៀេខ្ួន។




