
 

ករវិភាគេគាលនេយាបាយសេង�បអំពីថវិកអបរ់ ំឆា� ២ំ០១៨ 

 
ដំេណាះ្រសយចំេពះឧបសគ�ែផ�កករចំណាយ 

ស្រមាប់ករសកិ្សោេនថា� កប់ឋមសកិ្សោ និងមធ្យមសកិ្សោបឋមភូម ិ

របសស់សិ្ស្រប�សនងិសសិ្ស្រសមីកព្ីរគ�សរ្រក្ីរក ជនបទ និងតំបន់ដច្់រសយាល 

 
េសចក�េីផ�មី 

ករេប�ជា� ចិត�របស់រដ� ភិបាលកម�ុជា ក�ុងករេធ�ីកំែណទ្រមង់េគាលនេយាបាយអប់រទូំលំទូលយ និងកិច�ខិតខំេដមី្បបីេង�នី 

ថវកិអប់រ ំ ្រត�វបានេគទទួលស� ល់យ៉ាងទូលំទូលយ។ េទះបីជាយ៉ាងេនះក�ី មកទល់បច�ុប្បន�េនះ ករវនិិេយាគក�ុងវស័ិយអប់រេំន    

ពុំទន់ឈនដល់ក្រមិតស�ង់ដរសកល ក�ុងអ្រត ២០% ៃនថវកិជាតិសរុប1 ដូចមានែចងក�ុងេសចក�្ីរបកស និង្រកបខ័ណ�

សកម�ភាព ទី្រក�ងអុីនឈន់េនេឡយី2។ បែន�មេលេីនះេទៀត កំេណីនករចំណាយគិតជាភាគរយសរុបដ៏េ្រចីនស្រមាប់វស័ិយអប់រ ំ 

្រត�វបាន្រស�បយកេដយកំេណីនករចំណាយស្រមាប់បុគ�លិក (PE) (ឧ. ្របាក់េបៀវត្សបុគ�លកិ ករចំណាយពក់ព័ន�នឹងបុគ�លកិ) 

និងករចំណាយជា្របចដំៃទេទៀត។ ទិដ�ភាពេនះ បានេធ�ឱី្យករបេង�ីនករវនិិេយាគែដលអចផ�ល់ផលេដយផា� ល់ដល់សសិ្ស         

ជាពិេសស គសឺិស្សមកព្ីរគ�សរ្រកី្រក ជនបទ និងតបំន់ដច់្រសយាល េនមានក្រមិត។ 

ជាែផ�កមួយៃនករបន�េផា� តករយកចិត�ទុកដក់រមួគា�  េដីម្បបីេង�ីនករវនិិេយាគែផ�កករអប់រឱំ្យកន់ែតេ្រចីន និងមានសមធម៌

ែថមេទៀត អង�ករសេ�ង� ះកុមារ (Save the Children) េវទិកៃនអង�ករមិនែមនរដ� ភបិាលស�ពីីកម�ុជា (NGO Forum) និងអង�ករ

េយនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍េដីម្បកីម�ុជា (GADC) េ្រកមជំនយួបេច�កេទសពី្រក�មករងរថវកិៃនអង�ករសង�មសុីវលិ បានេធ�ីករសិក្សោ

មួយ េដីម្បឱី្យយល់កន់ែតច្បោស់ែថមេទៀត អំពីផលប៉ះពល់ៃនឧបសគ�ែផ�កហរិ��វត�ុ និងមិនែមនហរិ��វត�ុចំេពះករសិក្សោថា� ក់បឋម

សិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោបឋមភូមសិ្រមាប់កុមារ ី និងកុមារមកពី្រគ�សរ្រកី្រក3 ក�ុងេខត�ែដលមានភូមិស�ស� និងស� នភាពសង�ម  

េសដ�កិច�ខុសែប�កពីគា� ចំនួនបនួ  រមួមានេខត�កំពង់ចម េកះកុង ្រពះវហិរ និងេពធិ៍សត់។ ករ្របមូលទិន�ន័យបានេធ�េីឡងីចប់ពី
ែខឧសភា ដល់ែខកក�ដ ឆា�  ំ២០១៨ េល្ីរគ�សរចំនួន ៤៨៦ ្រគ�សរ េដយេ្របី្របាស់ឧបករណ៍ស�ង់មតិ្រគ�សរខ� តតូច។ បែន�មេលី
េនះ ក៏មានករ្របមូលទិន�ន័យែបបគុណភាពតមរយៈករសមា� សន៍អ�កផ�ល់ព័ត៌មានគន�ះឹជាមួយ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំ ៤រូប នាយក

សល ១០រូប នងិម�ន�ីអប់រ្ំរស�ក ៤រូប ្រពមទងំតមរយៈករពិភាក្សោ្រក�មេគាលេដសរុបទងំអស់ ២៧្រក�ម ជាមួយឪពុកមា� យ នងិ

សិស្សេនក�ុងសហគមន៍ែដលមានករចុះស�ង់មត ិនិងបានេផ��ងផា� ត់ជាមួយលទ�ផលពីករស�ង់មត។ិ 

លទ�ផលវភិាគបានបង� ញថា មានភាព្របសព�គា� រវងកត� ែផ�កហរិ��វត�ុ និងកត� មនិែមនហរិ��វត�ុែដលនាឱំ្យមានករេបាះ

បង់ករសិក្សោ ស្រមាប់ទងំកុមារ ីនិងកុមារេនថា� ក់បឋមសិក្សោ នងិជាពិេសស គេឺនថា� ក់មធ្យមសិក្សោបឋមភូម។ិ កត� ទងំអស់េនះ

មានដូចជា ករខ�ះខត្របាក់ (ចំណូលរបស់្រគ�សរ/ភាព្រកី្រក) ឧបសគ�ែផ�កហរិ��វត�ុែដលពក់ព័ន�ដៃទេទៀត និងលទ�ផលករេរៀន
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សូ្រតអន់េខ្សោយ4។ េនក�ុងករពិភាក្សោ្រក�មេគាលេដ (FGDs) កុមារ ី និងកុមារស�ិតក�ុងអយុេរៀនថា� ក់មធ្យមសិក្សោបឋមភូម ិ  

(្រពមទងំកុមារ ី និងកុមារតិចតួចេនថា� ក់បឋមសិក្សោ) ប�� ក់ថា មានត្រម�វករចំេពះមុខែដលទមទរឱ្យពួកេគ្រត�វចូលរមួក�ុង

សកម�ភាពរកចំណូលទងំេនក�ុងផ�ះ និងេនេ្រកផ�ះ េដីម្បបីំេពញបែន�មដល់ជីវភាពរស់េនដ៏ផុយ្រស�យរបស់ឪពុកមា� យខ�ួន។ 

េសចក�្ីរត�វករក�ុងករជួយរក្សោនិរន�រភាពចំណូល្រគ�សរ គឺជាកត� ដ៏គួរជាទីកត់សមា� ល់ែដលបណា� លឱ្យមានករេបាះបង់ករសិក្សោពី
ករអប់រកំ�ុង្របព័ន�។ លទ�ផលេនះ េឆ�យីតបេទនឹងលទ�ផល្របហក់្របែហលគា� េនក�ុងករ្រសវ្រជាវថា� ក់សហគមន៍មួយ ែដលេធ�ី
េឡងីេដយអង�ករភាពជាៃដគូអប់រៃំនអង�ករេ្រករដ� ភិបាល (NEP) ស�ីពសីិទ�ទិទួលបានករអប់រ ំក�ុងឆា�  ំ២០១៤5 និង ករពិនិត្យ

េឡងីវញិេលីែផ�កេគាលនេយាបាយស�ីពសុីខុមាលភាពយុវជនឆា�  ំ២០១៧ ក�ុង្របេទសកម�ុជាេដយអង�ករ OECD6។ ករសិក្សោខង

េ្រកយេនះ បានកត់សមា� ល់ថា “យុវជនមកព្ីរគ�សរ្រកី្រកបំផុតក�ុង្របេទសកម�ុជា មានអ្រតចុះេឈ� ះចូលេរៀនថា� ក់មធ្យមសកិ្សោទប

ជាងេគបំផុត”។  

 ករ្រសវ្រជាវេនះបង� ញថា ឥរយិាបថ នងិទស្សនៈយល់េឃញីជាអវជិ�មានរបស់ឪពុកមា� យេលគុីណតៃម�ៃនករអប់រ ំ ទងំ

ស្រមាប់កុមារ ីនិងកុមារ (តមករឆ�ុះប�� ងំឱ្យេឃញីេដយឪពុកមា� យ នងិរយករណ៍េដយសិស្សេនក�ុង FGDs) ហក់មានផល

ប៉ះពល់ស�ួចេស�ីងចំេពះករេបាះបង់ករសិក្សោ។ េទះយ៉ាងណាក� ី ករជះឥទ�ពិលរបស់ឪពុកមា� យ ហក់េដីរតួនាទខី� ងំេដយ

្របេយាល េដយសរែតេសចក�ី្រត�វករែផ�កហរិ��វត�ុរបស់្រគ�សរ ជាជាងេដយសរែតទស្សនៈយល់េឃញីអំពគុីណតៃម�ៃនករសិក្សោ 

ភាពខុសែប�កគា� ែផ�កេយនឌ័រ និងលទ�ភាពរូបវន័�ក�ុងករេទសលេរៀន។ អ�កផ�ល់ចេម�ីយេនេខត�ទងំបនួបានបង� ញជាឯកច�័ន�ថា

ករេរៀនសូ្រតមានសរៈសខំន់ស្រមាប់កូនៗរបស់ពួកេគ។ ដូចគា� ែដរ ៩៥% ៃនអ�កផ�ល់ចេម�ីយបានប�� ក់ថា ករចូលេរៀនេន   

វទិ្យោល័យមានសរៈសខំន់ដូចគា� ស្រមាប់កូន្រប�ស និងកូន្រសរីបស់ពួកេគ។ មូលេហតុចម្បងៃនករេបាះបង់ករសិក្សោេនសល

បឋមសិក្សោ និងមធ្យមសកិ្សោបឋមភូមបិ�� ក់េដយអ�កផ�ល់ចេម�ីយមានដូចតេទ៖ "ករេបាះបង់ករសិក្សោេដយជេ្រមីសផា� ល់ខ�ួន 

ករខ�ះខតលុយកក់ និងកុមារ្រត�វេធ�ីករេដីម្បផី�ត់ផ�ត់្របាក់ចំណូល្រគ�សរ"។  

 

អនុសសន ៍
ែផ�កេលីលទ�ផលពីករវភិាគេនះ ្រពមទងំករ្រសវ្រជាវយ៉ាងទូលទូំលយេផ្សងេទៀតស�ីពីសមធម៌ថវកិអប់រ ំ េធ�េីឡងីេដយ

អង�ករភាពជាៃដគូអប់រៃំនអង�ករេ្រករដ� ភិបាល (NEP) និងស� ប័នដៃទេទៀត េយងីខ�ុសូំមជូនអនុសសន៍ដល់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា 

និង្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា៖ 
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១.  ែបងែចកក�� ប់ថវកិជាតិ ២០% ស្រមាប់ករចណំាយរបស់ ្រកសងួអប់រ ំយុវជន និងកឡីា េដីម្បេីឆ�ីយតបេទតមក្រមិត

ស�ង់ដសកល េដយបេង�ីនករវនិិេយាគ្របកបេដយសមធម៌ស្រមាប់អ�កសិក្សោេនតមបណា� េខត�ែដលមានអ្រតភាព

្រកី្រកខ�ស់។ 

២. កសងសមត�ភាពម�ន�ីទទលួបន�ុកែផ�ក្រគប់្រគងសលេរៀន និងករេធ�ែីផនករថវកិ និងបេង�ីនករវនិិេយាគេលកីរផ�ល់

េសៀវេភពុម� សមា� រៈបេ្រងៀន និងេរៀន និងសមា� រៈករយិាល័យស្រមាប់សលេរៀនេនតមបណា� េខត�ែដលមានអ្រតភាព

្រកី្រកខ�ស់ េដីម្បឱី្យករចំណាយទងំអស់េនាះមិន្រត�វក� យជាបន�ុក្រគ�សរ្រកី្រក។ 

៣. េដះ្រសយប�� ខ�ះ្រគ�េនក�ុងតំបន់ជនបទ និងដច់្រសយាល និងបេង�ីនករវនិិេយាគេលីករអភិវឌ្ឍវជិា� ជីវៈ្រគ�បេ្រងៀន 

េដីម្បកីត់បន�យករេបាះបង់ករសិក្សោ និងករចំណាយេលីករបង់ៃថ�េរៀនគួរស្រមាប់្រគ�សរ្រកី្រក េដយសរែតគុណភាព

បេ្រងៀន នងិេរៀនអន់េខ្សោយ។ 

៤. វនិិេយាគេលកីរផ�ល់ នងិករបេង�ីនឱកស “ករេរៀនសូ្រតេ្រក្របព័ន�” និងកិច�គាពំរសង�ម (ដូចជា អហរូបករណ៍

ស្រមាប់សិស្សមកពី្រគ�សរែដលមានប័ណ�្រកី្រក) េដីម្បកីត់បន�យករេបាះបង់ករសកិ្សោ េដយេផា� តករយកចិត�ទុកដក់

េលីភាពខុសគា� រវងកុមារនិងកុមារ ីនិងធានាឱ្យអ�កសិក្សោែដលេបាះបង់ករសិក្សោក�ុងមធ្យមសិក្សោបឋមភូម ិអចអភិវឌ្ឍ

បំណិនជីវតិ និងជំនាញស្រមាប់មុខរបរ េដីម្បទីទួលបានករងរសមរម្យ។ 

 

១.  ែបងែចកក�� ប់ថវកិជាត ិ២០% ស្រមាប់ករចំណាយរបស់្រកសងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា េដីម្បេីឆ�ីយតបេទតមក្រមិតស�ង់

ដសកល េដយបេង�ីនករវនិិេយាគ្របកបេដយសមធម៌ស្រមាប់អ�កសិក្សោេនតមបណា� េខត�ែដលមានអ្រតភាព្រកី្រកខ�

ស់។ 

ែផ�កេលកីរវភិាគបស់្រក�មករងរថវកិៃនអង�ករសង�មសុីវលិេលីថវកិអប់រឆំា�  ំ ២០១៧  េយងីហក់េឃញីមានកង�ះករ 

វនិិេយាគ្របកបេដយសមធម៌ក�ុងវស័ិយអប់រេំនតមបណា� េខត�ទងំអស់។ ឧទហរណ៍ ថវកិពុំែមនជា្របាក់េបៀវត្សគិតតម 

សមាមា្រតសិស្ស ែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀនក�ុងេខត�េពធិ៍សត់ នងិ្រពះវហិរ គឺមានក្រមិតទបជាងេខត�េកះកុង ថ�ីេបេីខត�ទងំពីរ

េនះ មានអ្រតភាព្រកី្រកខ�ស់ជាងេខត�េកះកុងក�ី ែដលចង�ុលបង� ញឱ្យេឃញីនូវត្រម�វករឱ្យមានករវនិិេយាគកន់ែតេ្រចីន និងមាន

សមធម៌ែថមេទៀតេនក�ុងថវកិថា� ក់េខត�។ 

តរងទ ី១៖ ករែបងែចកថវកិអប់រេំធៀបេទនងឹអ្រតភាព្រក្ីរកក�ុងេខត� ឆា�  ំ២០១៧ 

្របភពពត័ម៌ាន៖ ករវភិាគបស្់រក�មករងរថវកិៃនអង�ករសង�មសីុវលិេលីថវកិអបរ់ឆំា�  ំ២០១៧ 

 េខត�កពំង់ចម េខត�េកះកុង េខត�េពធិ៍សត់ េខត�្រពះវហិរ 

អ្រតភាព្រក្ីរក (%) ១៧,៣២ ១៤,៥៧ ២៣,១៦ ២៨,៦៧ 

ថវកិអប់រសំ្រមាប់សិស្សែដលបានចុះេឈ� ះមា� ក់ (ដុល� រ

អេមរចិ) 
១៦៩,៤ ២៥១,៥ ១៧៥,៣ ២១២,៣ 

ថវកិពុែំមនជា្របាក់េបៀវត្សស្រមាប់អ�កសិស្សែដលបាន

ចុះេឈ� ះមា� ក់ (ដុល� រអេមរចិ) 
១៧,២៧ ៤៨,៧ ១៩,៤ ៣៧,០ 
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បែន�មេលីេនះេទៀត េយងីខ�ុ ំសូមជូនអនុសសន៍ថា កំេណីនករវនិិេយាគក�ុងវស័ិយអប់រ ំ ្រត�វអមមកជាមួយនូវតមា� ភាពថវកិ 

និងករពន្យល់ឱ្យបានេ្រចីនែថមេទៀត។  ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា គួរបេង�ីតយន�ករស្រមាប់បង� ញអំពីករចំណាយជា         

សធារណៈ និងេលីកកម�ស់លទ�ភាពទទលួបានព័ត៌មានស�ីពថីវកិអប់រេំន្រគប់ដំណាក់កលទងំអស់ៃនវដ�ថវកិ និង្រគប់ក្រមិត

អភិបាលកិច�ទងំអស់។ ករេធ�ីែបបេនះ អចជួយស្រម�លដល់ករឆ�ុះប�� ងំអំពីអទិភាព នងិគមា� តេសវ ែដលបានរកេឃញីេដយ

្របជាពលរដ� តមរយៈករអនុវត�្រកបខ័ណ� ករងរគណេនយ្យភាពសង�ម (ISAF) និងព្រងឹងែផនករសកម�ភាពគណេនយ្យភាពរមួ 

(JAAP)។ ករវនិិេយាគកន់ែតេ្រចីនេឡងីក�ុងវស័ិយអប់រ ំ រមួជាមួយតមា� ភាពថវកិ នឹងអចជួយបេង�ីនករចូលរមួពសីធារណជន 

និងបេង�ីនករគា្ំរទជាសធារណៈចំេពះកិច�ខិតខកំំែណទ្រមង់របស់្រកសួងេលីករទទួលបានករអប់រ ំ និងករអប់រ្ំរបកបេដយគុណ

ភាព។  

២. កសងសមត�ភាពម�ន�ទីទលួបន�ុកែផ�ក្រគប់្រគងសលេរៀន និងករេធ�ីែផនករថវកិ នងិបេង�ីនករវនិិេយាគេលកីរផ�ល់

េសៀវេភពុម� សមា� រៈបេ្រងៀន សមា� រៈសកិ្សោ និងសមា� រៈករយិាល័យស្រមាប់សលេរៀនេនតមបណា� េខត�ែដលមានអ្រត

ភាព្រកី្រកខ�ស់ េដមី្បកុីំឱ្យករចំណាយទងំអស់េនាះក� យជាបន�ុក្រគ�សរ្រកី្រក។ 

ករវភិាគេទេលីែផនករសកម�ភាពគណេនយ្យភាពរមួ (JAAP) សរុបចំនួន ៨១២ (ក�ុងឃុចំំនួន ៨១២ ក�ុងេខត�ចំនួន 
១៨) ែដលបានមកពីករអនុវត�្រកបខ័ណ� ករងរគណេនយ្យភាពសង�ម (ISAF) ក�ុងឆា�  ំ ២០១៧ ប�� ក់ឱ្យេឃញីថា ករផ�ល់
េសៀវេភពុម�ក�ុងចំនួន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់សិស្សមា� ក់ៗ គឺជាអទិភាពចម្បងរបស់ ពលរដ� និងម�ន�ីមូលដ� ន7។ បទដ� នស្រមាប់ករផ�ល់
េសៀវេភពុម�េនេ្រកម JAAP គឺេសៀវេភពុម� ៣ ក្បោលស្រមាប់សសិ្សមា� ក់ចំេពះសិស្សចប់ពីថា� ក់ទី ១ ដល់ថា� ក់ទី ៣ និងេសៀវេភ ៥ 
ក្បោលស្រមាប់សិស្សមា� ក់ចំេពះសសិ្សចប់ពីថា� ក់ទី ៤ ដល់ថា� ក់ទ ី ៦។ េទះយ៉ាងណាក�ី ករវភិាគបង� ញឱ្យេឃញីថា បទដ� នេនះ   
ពុំ្រត�វបានេឆ�ីយតបេទេនតមសលេរៀនជាេ្រចីន។ បែន�មេលីេនះេទៀត ទិន�ន័យស�ង់មតែិដលបានមកពីបណា� េខត�ទងំបនួ       
បានចង�ុលបង� ញថា ករចណំាយស្រមាប់ករប៉ះបូ៉វបែន�មេលសីមា� រៈផ�ត់ផ�ង់សលេរៀន នងិសមា� រៈករបេ្រងៀន នងិករេរៀន ្រត�វបាន
ក� យជាបន�ុករបស់្រគ�សរ្រកី្រក ែដលេធ�ីឱ្យមានផលប៉ះពល់ជាអវជិ�មានស្រមាប់សិស្សទងំេនថា� ក់បឋមសិក្សោ និងថា� ក់មធ្យមសិក្សោ
បឋមភូម។ិ ឪពុកមា� យែដលបានចូលរមួក�ុងករសិក្សោរបស់ NEP ក�ុងឆា�  ំ២០១៤ បានប�� ក់ថា “កង�ះសមា� រៈសកិ្សោ គឺជាបុព�េហតុ
ចម្បងមួយៃនករមកេរៀនមិនេទៀងទត់ និងជាមូលេហតុេធ�ឱី្យកុមារេបាះបង់ករសិក្សោ”។ 

េយងីខ�ុសូំមជូនជាអនុសសន៍ដល់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡា បន�វនិិេយាគក�ុងករកសងជំនាញ និងសមត�ភាពរបស់   

ម�ន�ទីទលួបន�ុកែផ�កករ្រគប់្រគងសលេរៀន នងិករេធ�ីែផនករថវកិ េដីម្បធីានាឱ្យបានថា សមា� រៈបេ្រងៀន និងសមា� រៈសិក្សោ  

្រត�វបានគណនាប��ូ លយ៉ាង្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ករេធ�ីែផនករថវកិ។ បែន�មេលេីនះេទៀត ករេរៀបចំថវកិេនក្រមិត សលេរៀន និង

ករ្រគប់្រគងសលេរៀន គួរមានករចូលរមួរបស់្រគ� និងអ�កតណំាងសហគមន៍ េដីម្បធីានាឱ្យមានតមា� ភាព និងគណេនយ្យភាព។ 

េនក�ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវរបស់ NEP ក�ុងឆា�  ំ ២០១៨8 ស�ីពីករេធ�ីែផនករថវកិសលេរៀនបានរកេឃញីថា ្របមាណ ៧០% ៃន

នាយកសល ៦៥% ៃនគណេនយ្យករ ៥៨,៥% ៃន្រគ�បេ្រងៀន និង ៧៣% ៃនអ�កតំណាងគណៈកមា� ធិករ្រទ្រទង់សលេរៀន 

(SSC) បានប�� ក់ថាពួកេគធា� ប់ជួបប�� ្របឈមក�ុងដំេណីរករេធ�ីែផនករអភិវឌ្ឍន៍សលេរៀន។ នាយកសលចំនួន ៥៦,៦% 

ែដល្រត�វបានស�ង់មតិេនក�ុងករសិក្សោេនាះ ទទលួស� ល់ថា ពួកគាត់ខ�ះចំេណះដងឹ និងករយល់ដឹងអំពវីធិីស�ស�ក�ុងករេធ�ែីផនករ

ថវកិ។ 
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៣. េដះ្រសយប�� ខ�ះ្រគ�េនក�ុងតំបន់ជនបទ និងដច់្រសយាល និងបេង�ីនករវនិិេយាគេលីករអភិវឌ្ឍវជិា� ជីវៈ្រគ�បេ្រងៀន 

េដីម្បកីត់បន�យករេបាះបង់ករសិក្សោ និងករចំណាយេលីករបង់ៃថ�េរៀនគួរស្រមាប់្រគ�សរ្រកី្រក េដយសរែតគុណភាព

បេ្រងៀន នងិេរៀនអន់េខ្សោយ។ 

ម�ន�ថីា� ក់្រស�ក េមឃុ ំ នាយកសល និងអ�កសកិ្សោមកពីថា� ក់បឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោបឋមភូមជិាេ្រចីន ែដលបានចូល

រមួក�ុងករសិក្សោេនះ បាននយិាយអំពកីង�ះ្រគ�េនតមសលេរៀនតមតំបន់ជនបទ។ អ�កចូលរមួជាេ្រចីនេនក�ុងករសមា� សន៍ផ�ល់

ព័ត៌មានគន�ឹះ (KIIs) និង FGDs ទងំមូល បានកត់សមា� ល់ថា កង�ះ្រគ� គឺភាគេ្រចីនេលីមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ រូបវទិ្យោ និងគីមីវទិ្យោ។  

ជាលទ�ផល ្រគ�មនិមានជំនាញ្រត�វបានេស�ីសុឱំ្យបេ្រងៀនមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ។ លទ�ផលក៏បានប�� ក់ផងែដរថា “កត� រុញ្រចន” 

ចម្បងមួយែដលេធ�ីឱ្យសិស្សេបាះបង់ករសិក្សោ (ស្រមាប់ថា� ក់បឋមសិក្សោ និងកន់ែតេ្រចីនែថមេទៀតេនថា� ក់មធ្យមសិក្សោបឋមភូម)ិ 

គឺលទ�ផលេរៀនសូ្រតេខ្សោយ េដយសរ្រគ�បេ្រងៀនមិនមានគុណវុឌ្ឍ្ិរគប់្រគាន់ និងមិនបានទទួលករបណ�ុ ះបណា� ល្រគប់្រគាន់។  

លទ�ផលករសិក្សោេខ្សោយេនះ ្រត�វបានែស�ងឱ្យេឃញីយ៉ាងច្បោស់តមរយៈសមត�ភាពក�ុងករអនរបស់សិស្សេនថា� ក់ទបៗទូទងំ

្របេទសកម�ុជាេនមានភាពទន់េខ្សោយ ដូចបានេឃញីេនក�ុងករវយតៃម�សមត�ភាពអំណានេនថា� ក់ដំបូង (EGRA) ក�ុងឆា�  ំ២០១០ 

ថ�ីេបមីានភាពរកីចេ្រមីនគួរជាទីកត់សមា� ល់ៃនពិន�ុ EGRA ឆា�  ំ២០១២9 ែផ�កេលីកម�វធិីសកិ្សោថ�ីក�ី។ 
 

បែន�មេលីេនះេទៀត ករវយតៃម�គុណភាពករបេ្រងៀនេនថា� ក់ដំបូងក�ុង្របេទសកម�ុជាឆា�  ំ ២០១៧ េធ�េីឡងីេដយអង�ករ 

NEP10 បង� ញឱ្យេឃញីថា “ថ�ីេបី្រគ�ជាេ្រចីនអច្របឡងជាប់េតស�ក្រមិតសិក្សោរបស់សិស្ស នងិមានករយល់ដងឹជាមូលដ� នអំពី 

ទស្សនាទនគណិតវទិ្យោក�ុងកម�វធិីសិក្សោចប់ពថីា� ក់ទី ១ ដល់ ថា� ក់ទី ៣ ក�ី បុ៉ែន�មាន្រគ�បេ្រងៀនមួយចំនួនែដលមិនអចបង� ញសូម្បី
ែតកំរតិយល់ដឹងជាមូលដ� នអំពីឯកសរក�ុងមុខវជិា� ែដលខ�ួនបេ្រងៀន”។ នាយកសលែដលបានចូលរមួក�ុងករសិក្សោឆា�  ំ ២០១៧ 

របស់ NEP េនះ បានកំណត់ថា “មានត្រម�វករខ�ស់ឱ្យមានករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេ្រងៀនអំពបីេច�កេទស្រគប់្រគងថា� ក់េរៀន ករអនុ

វត�ក�ុងករបេ្រងៀនគណិតវទិ្យោ និងមានត្រម�វករពីក្រមិតមធ្យមេទក្រមិតខ�ស់ ឱ្យមានករបណ�ុ ះបណា� លអំពកីរវយតៃម�សិស្ស”។  

ក�ុងករសិក្សោរបស់េយងី សសិ្ស នងិឪពុកមា� យ បានពិពណ៌នាអំពីករបេ្រងៀន និងករេរៀនែដលពួកគាត់បានសេង�តេឃញី 

ឬបានទទួលបទពិេសធន៍ថា “ជាករបេ្រងៀនែតេនក�ុងថា� ក់េរៀន/ែផ�ក្រទឹស�ី” េដយគា� នករអនុវត�ផា� ល់េលីមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� 

អ្រស័យេដយកង�ះជំនាញឯកេទសរបស់្រគ� ឬកង�ះឧបករណ៍ែដល្រត�វករ។ ម្យោង៉វញិេទៀត គុណភាពៃនករបេ្រងៀន និងករសិក្សោ

េខ្សោយ ហក់ជះឥទ�ិពលយ៉ាងសេម្បមីេលីសិស្សក�ុងថា� ក់ទី ៧ ដល់ ថា� ក់ទី ៩ ែដល្រត�វជបួប�� ្របឈមកន់ែតខ� ងំែថមេទៀតក�ុងករ

ចប់យកទស្សនាទនក�ុងគណិតវទិ្យោ រូបវទិ្យោ និងគីមីវទិ្យោ េលីសពីសិស្សដៃទេទៀតក�ុងក្រមិតថា� ក់ទបជាងេនះ។ សិស្សជាេ្រចីនបាន

េ្រជីសេរសីករេបាះបង់ករសកិ្សោេដយខ�ួនឯង េដយបានេលីកេឡងីថាខ�ួនពុំមានសមត�ភាពយល់េមេរៀនែដលបានបេ្រងៀន ជាមូល

េហតុៃនករេបាះបង់ករសិក្សោ។ 

ករវនិិេយាគមិន្រគប់្រគាន់េលគុីណភាពៃនករបេ្រងៀន និងករសិក្សោ ជាពិេសសេនតមជនបទដច់្រសយាល ក៏បានផ�ល់

លទ�ផលឱ្យមានករេធ�ីឯកជនភាវូបនីយកម�េលីករបេ្រងៀនេដយបន�ុកករចំណាយ្រត�វបានធា� ក់េល្ីរគ�សរ្រកី្រក។ ្រគ�ជាេ្រចីនែដល

ជានិេយាជិករបស់រដ� បានផ�ល់ករបេ្រងៀនថា� ក់េ្រកេម៉ាង (ជាេរឿយៗបេ្រងៀនដល់សិស្សរបស់ខ�ួនឯង)។ ករសិក្សោរបស់អង�ករ 

UNDP េលីករបេ្រងៀនគួរ នងិៃថ�សិក្សោេ្រកផ�ូវករក�ុងករអប់រថំា� ក់មូលដ� នរបស់កម�ុជាក�ុងឆា�  ំ២០១៤11 ក៏បានកត់សមា� ល់្របហក់
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្របែហលគា� េនះែដរថា “ក�ុងចំេណាមមុខចំណាយស្រមាប់ឪពុកមា� យភាគេ្រចីន ៃថ�េរៀនគួរគឺជាសមាសធាតុដ៏ធំែដលតំណាងឱ្យមុខ

ចំណាយចំនួន៤ក�ុងចំេណាមមុខចំណាយទងំ ១១ ែដលឪពុកមា� យ្រត�វបង់”។  

េដីម្បចីត់វធិានករេគាលនេយាបាយដ៏ចបំាច់ក�ុងករេឆ�យីតបេទនឹងគុណភាពមិន្រគប់្រគាន់ក�ុងករបេ្រងៀន និងករេរៀន

េនះ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកីឡា គួរបេង�ីនករវនិិេយាគក�ុងករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�មុនេពលចូលបំេពញករងរ និងក�ុងេពលកំពុង

បំេពញករងរ េដយផ�ល់អទិភាពដល់តំបន់ជនបទ និងដច់្រសយាល។ ករងរេនះ ក៏ទមទរឱ្យមានករវនិិេយាគែផ�កហរិ��វត�ុឱ្យ

បានកន់ែតេ្រចីនពសីំណាក់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកឡីា េនក�ុងថវកិអប់រេំខត�ស្រមាប់ម�ន�អីប់រ ំ េដីម្បចុីះេទតមសលេរៀន  

ពិនិត្យតមដនគុណភាពៃនករបេ្រងៀន និងករេរៀន និងផ�ល់ករអភិវឌ្ឍវជិា� ជីវៈដល់្រគ� ជាែផ�កមួយៃនកម�វធិវីយតៃម�ករអនុវត� 

ករងររបស់្រគ�ឱ្យកន់ែតទូលទូំលយែថមេទៀត។ 

៤. វនិិេយាគេលីករផ�ល់ និងករបេង�ីនឱកស “ករេរៀនសូ្រតេ្រក្របព័ន�” និងកចិ�គាពំរសង�ម (ដូចជា អហរូបករណ៍ស្រមាប់

សិស្សមកពី្រគ�សរែដលមានប័ណ�្រកី្រក) េដីម្បកីត់បន�យករេបាះបង់ករសកិ្សោ េដយេផា� តករយកចិត�ទុកដក់េលភីាព

ខុសគា� រវងកុមារ និងកុមារ ីនិងធានាឱ្យសិស្សែដលេបាះបង់ករសិក្សោក�ុងមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិអចអភិវឌ្ឍបំណិនជីវតិ និង

ជំនាញស្រមាប់មុខរបរ េដីម្បទីទួលបានករងរសមរម្យ។ 

េនក�ុងករសកិ្សោរបស់េយងី អ�កផ�ល់ចេម�ីយជាេ្រចីនបានបង� ញថា សិស្សថា� ក់បឋមសកិ្សោនិងមធ្យមសិក្សោបឋមភូមិជាេ្រចីន 

េបាះបង់ករសិក្សោេដយសរករបាត់បង់ឱកសែស�ងរកចណូំលេដយសរករេទសលេរៀន េបីេទះបីជាពកួេគជាអ�កទទួលបាន 

អហរូបករណ៍ពីកម�វធិីផ�ល់អហរូបករណ៍ស្រមាប់សសិ្សមកពី្រគ�សរមានប័ណ�្រកី្រកក៏េដយ។ េយងីសេង�តេឃញីថាអ្រតៃនករ

េបាះបង់ករសិក្សោរបស់កុមារេនក�ុង្រគប់កំរតិសកិ្សោមានខ�ស់ជាងកុមារ ី េបីេយាងេទតមស�ិត ិ និងសូចនាករអប់រសំរធារណៈ 

២០១៦-២០១៧12។ អហរូបករណ៍អចជយួស្រម�លប�� បាត់បង់ឱកសែស�ងរកចំណូលេដយសរករេទសលេរៀនស្រមាប់

កុមាររស់េនក�ុងភាព្រកី្រកបាន បុ៉ែន�េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ្របែហលជាទមទរឱ្យមានករវយតៃម�ឱ្យបានជាប់លប់េដយមាន 

រមួប��ូ លប�� េយនឌ័រផងែដរេទេលី្របសិទ�ភាព និងយន�ករផ�ល់អហរូបករណ៍េនះ។ 

ែផ�កេលទីិន�ន័យែបបគុណភាពេនក�ុងករសិក្សោេនះ បង� ញថា សិស្សែដលបានេបាះបង់ករសិក្សោេនថា� ក់មធ្យមសិក្សោ

បឋមភូមជិួបករលំបាកក�ុងករែស�ងរក្រចកផ�ូវេរៀនសូ្រតជាជេ្រមីសជំនួសេផ្សងេទៀត។ ឪពុកមា� យ និងសិស្សេនក�ុង FGDs ក�ុងករ

សិក្សោេនះ បានប�� ក់ថា ឱកសទទួលបានករអប់របំំប៉ន និងករបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈ (TVET) មានក្រមិត

កំណត់េនក�ុងសហគមន៍ជនបទដច់្រសយាលេនក�ុងករសិក្សោេនះ។ បែន�មពីេនះេទៀត ឱកសចូលេទក�ុងកម�វធិី TVET ភាគេ្រចីន 

ហក់ត្រម�វឱ្យមានករសិក្សោយ៉ាងេហចណាស់ដល់ថា� ក់ទ ី ៩។ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា គួរព្រងីកេគាលនេយាបាយនាេពល

បច�ុប្បន� ដូចជា ករអភិវឌ្ឍែផ�កជំនាញបេច�កេទស និង ជនំាញទន់ស្រមាប់សមាសធាតុយុវជនេនក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�ករអប់រឆំា�  ំ

២០១៤-២០១៨ របស់្រកសងួ េដីម្បែីកលម�បំណិនជីវតិ នងិជំនាញែដលអចរកករងរេធ�ីបានេនក�ុងសលេរៀន។ ្រកសួងអប់រ ំ ក៏គួរ

ព្រងីកករវនិិេយាគបែន�មេទៀត េនក�ុងកម�វធិីចូលេរៀនេឡងីវញិ កម�វធិីេរៀនបំប៉ន និងករគា្ំរទបែន�មេទៀតដល់កម�វធិីអប់រេំ្រក្របព័ន� 

ែដលបច�ុប្បន�មានេនតមមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ (េដយរមួមានទងំថា� ក់អក�រកម� ្រពមទងំឱកសេរៀនសូ្រតដៃទេទៀត)។ 

សិស្សែដលបានេបាះបង់ករសិក្សោេនថា� ក់មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ អចេ្របី្របាស់ឱកសទងំអស់េនះ េដីម្បអីភិវឌ្ឍបំណិនជីវតិ និង

បំណិនែផ�កមុខរបរ េដីម្បទីទលួបានករងរសមរម្យ និង្របាក់ចំណូលនាេពលអនាគត។  
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ប�� ីរយនាមអង�ករសង�មសុវីលិែដលចូលរមួក�ុងករវភិាគ និងគា្ំរទលទ�ផលៃនករវភិាគ៖ 

1. អង�ករវទិ្យោស� នតសូ៊មតិ និងេគាលនេយាបាយ (API) 

2. អង�ករេយនឌ័រ និងករអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា (GADC) 

3. អង�ករអុកស� មកម�ុជា (Oxfam Cambodia) 

4. អង�ករសេ�ង� ះកុមារអន�រជាត្ិរបចេំនកម�ុជា (SCI) 

5. អង�ករស� រកម�ុជា (SK)  

6. េវទិកៃនអង�ករមិនែមនរដ� ភបិាលស�ពីីកម�ុជា (NOGF) 

7. អង�ករតមា� ភាពអន�រជាតិកម�ុជា (TIC) 

8. អង�ករសេ�ង� ះជនងយរងេ្រគាះកម�ុជា (SVC) 

9. អង�ករជំនយួជនបទ (RAO) 

10. អង�ករសម័�ន�គណេនយ្យភាពសង�មកម�ុជា (ANSA) 

11. អង�ករសម�ន�សទិ�ិកុមារកម�ុជា (CRC-Cambodia) 

12. អង�ករសកម�ភាពពុទ�សសនាេដីម្បអីភិវឌ្ឍន៍សង�ម (BSDA) 

13. អង�ករអភិវឌ្ឍន៍កុមារ និងសហគមន៍្រកី្រក (CPCDO) 

14. អង�ករបំេរេីសវសង�មេដីមេឈសីប្បោយ (Happy Tree) 

15. អង�ករកុមារឥត្រពំែដនកម�ុជា (KnK) 

16. អង�ករ្រគ�សរថ�ី (KT) 

17. អង�ករយុវជនែខ�រេបាះជំរេំដីម្បវីប្បធម៌ (KYCC) 

18. មជ្ឍមណ� លករពរសិទ�កុិមារកម�ុជា (CCPCR) 

19. សមគមអភិវឌ្ឍន៍្រគ�សរពលី និងកុមារកំ្រព (SFODA) 

20. អង�ករសុវណ�កុមារ (Sovann Komar)  

21. អង�ករវឌ្ឍនភាព (WP) 

22. គណៈកមា� ធកិរស្រមបស្រម�លសកម�ភាពសុខភាព (HACC) 
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1 េយាងតមខ�ឹមសរសេង�ប្របតិបត�ិស�ីពីេសចក�ី្រពងច្បោបថ់វកិឆា� ២ំ០១៩ ថវកិ្រកសងួអបរ់េំស�ីនឹង១៣,៧% ៃនថវកិជាតិសរុប។ 
http://www.mef.gov.kh/documents/mustsee/Executive_Summary_2019_Final.pdf?fbclid=IwAR2xoGsjmF8r3-Ry9E9W-Qf4vYUEOdGT29agrr-
NbrscWLfcnR8sHWeW8rg 
 
2 Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4, available at 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656e.pdf 
 
3 ស្រមាបអ់ង�ករ Save the Children ភាព្រកី្រករបសកុ់មារ មាន “ទិដ�ភាពេផ្សងៗ” គា�  េហយីបះ៉ពលដ់លកុ់មារ្រគបវ់យ័ទងំអស់ និងពំុែមនវសែ់វងែតតមរយៈ
្របាកចំ់ណូលែតមយួមុខេឡយី។ េហតុេនះ អង�ករ Save the Children ពិនិត្យេមីលទិដិ�ភាពេផ្សងៗជាេ្រចីនែដលភាព្រកី្រកជះឥទ�ិពលេលីជីវតិរបសកុ់មារ ដូចជា
ប�� សុខភាព និងកង�ះអហរូបត�ម� កង�ះលទ�ភាពទទលួបានទឹកស� ត និងអនាមយ័ កង�ះករអបរ់ ំនិងលទ�ផលករេរៀនសូ្រតេខ្សោយ កង�ះលទ�ភាពទទលួបាន 
េសវជាសរវន� ្របឈមមុខជាមយួករងរ្របកបេដយេ្រគាះថា� ក ់អំេពីហងិ្សោ ឬ កររតឹបន�ឹងេទេលីបំលសទី់។ ដូេច�ះ ថ�ីេបីករវយតៃម�េនះ េផា� តករយកចិត�
ទុកដកេ់លីឧបសគ�ែផ�កហរិ��វត�ុ (្របាកចំ់ណូល) ក�ុងករេទសលេរៀនស្រមាប់្រគ�សរ្រកី្រក ក�ុងតំបនជ់នបទ និងតំបនដ់ច់្រសយាលក�ី ប៉ុែន�ទិដ�ភាពមយួចំននួ
ៃនភាព្រកី្រករបសកុ់មារ ក�ុងចំេណាមទិដ�ភាពខងេលី ្រត�វបានដកប់��ូ លឱ្យបានេ្រចីនបំផុតតមែដលអចេធ�ីបានេនក�ុងករសិក្សោេនះ។ 
 
4 ឧបសគ�ែផ�កហរិ��វត�ុរមួមានដូចជា ករចំណាយេលីឯកសណា� ន េសៀវេភ អហរេនសលេរៀន មេធ្យោបាយេធ�ីដំេណីរ េហយីអ�ីែដលសំខនជ់ាងេនះ គឺករ
បាតប់ងឱ់កសែស�ងរកចំណូលេដយសរករេទសលេរៀន។ 
 
5 NGO Education Partnership, 2014. Right to Education in Cambodia: Community Level Research.  
Available at http://memlib.nepcambodia.org/libraries 
 
6 OECD, 2017. ‘Youth Well-being Policy Review of Cambodia’, EU-OECD Youth Inclusion Project, Paris.  Available at 
https://www.oecd.org/countries/cambodia/Youth-well-being-policy-review-Cambodia.pdf 
 
7 ករវភិាគេនះ ្រត�វបានេធ�ីេឡងីរមួគា� េដយបណា�  NGO ចំននួ្របាែំដលកំពុងអនុវត� ISAF ក�ុងេនាះមានអង�ករ RACHA អង�ករ ទស្សនៈពិភពេលកអន�រជាតិ
្របច្ំរបេទសកម�ុជា អង�ករសេ�ង� ះកុមារ្របច្ំរបេទសកម�ុជា អង�ករែឃកម�ុជា និង STAR Kampuchea។ 
 
8 NGO Education Partnership, 2018. Performance budgeting at the primary school level in Cambodia.  
Available at http://memlib.nepcambodia.org/libraries 
 
9  Research Triangle Institute, 2015. Cambodia Education Sector Early Grade Reading Assessment Report.  Prepared for United States Agency for 
International Development, Cambodia. Available at https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00krtd.pdf   
 
10 NGO Education Partnership, 2017. An Assessment of Early Grade Teaching Quality in Cambodia. 
Available at http://memlib.nepcambodia.org/libraries 
 
11 UNDP, 2014. Curbing Private Tutoring and Informal Fees in Cambodia’s Basic Education. UNDP: Cambodia. 
Available at 
http://www.kh.undp.org/content/dam/cambodia/docs/PovRed/Curbing%20Private%20Tutoring%20and%20Informal%20Fee%20in%20Cambodia%20B
asic%20Education.pdf 
 
12 MoEYS, 2017. Public Education Statistics & Indicators 2016-2017. Available at http://www.moeys.gov.kh/en/emis/2461.html#.W9l8XZMzaUk 
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