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របាយការណ៍៍នេះ�ះ ត្រូ�ូវបា�សរនេះសរនេះ�យ Jess Edwards មកពីីអង្គគការ Save the Children International ជាមួយ�ឹង្គ
ធា�ុចូូលដ៏៏មា�គុុណ៍�ម្លៃមៃពីី Sotheary El �ិង្គ Gloria Donate មកពីីអង្គគការ Save the Children International 
ត្រូ�ចាំកំមុុជា �ិង្គ James Cox មកពីីអង្គគការ Save the Children International ។

នេះយងី្គ សូមថ្លែ�ៃង្គអំណ៍រគុុណ៍ដ៏ល់សហការដី៏ម្លៃ�នេះ�ៀ�មកពីីអង្គគការ Save the Children International ត្រូ�ចាំកំមុុជា, 
អង្គគការ�សស�ៈពិីភពីនេះ�កត្រូ�ចាំកំមុុជា, អង្គគការ Plan International ត្រូ�ចាំកំមុុជា, អង្គគការ Terre Des Hommes 
Netherlands ត្រូ�ចាំកំមុុជា, ភូមិកុមារ SOS ត្រូ�ចាំកំមុុជា, អង្គគការ ChildFund ត្រូ�ចាំកំមុុជា, អង្គគការភាពីជាម្លៃដ៏គូុអ�់រមំ្លៃ�
អង្គគការនេះត្រូ�រ�ា ភិបាល, អង្គគការសមុ�ធសិ�ិធកុមារកមុុជា �ិង្គនេះវ�ិកាម្លៃ�អង្គគការមិ�ថ្លែម�រ�ា ភិបាលសីីពីីកមុុជា ចូំនេះ�ះធា�ុ
ចូូលរ�ស់ពីួកនេះគុនេះ�កុុង្គរបាយការណ៍៍នេះ�ះ។ 

ង្ខេសចកីីថ្លែ�ះ�អំ�ណ៍រគុ�ណ៍



ង្ខេសចកីីង្ខេ�ី�ម្ពុ
  
នេះ��ូទាំងំ្គសកលនេះ�ក កុមារជាង្គ ១,៥��់��នាក់ មិ�បា�នេះ�សា�នេះរៀ� នេះ�យសារការ�ិ�សា�នេះរៀ� ថ្លែដ៏ល
�ណ្ដាា លមកពីីជមឺ�កូវដី៏ ១៩ ចាំ�់តាំងំ្គពីីនេះដ៏ីមឆុ្នាំ២ំ០២០មក។1 នេះ�ះជានេះលីកដំ៏�ូង្គនេះ�កុុង្គត្រូ�វ�ីិសាស្រ្តសី ថ្លែដ៏លកុមារ
ទាំងំ្គអស់ ��ួលរង្គការរខំា�ចូំនេះ�ះការអ�់ររំ�ស់ពីួកនេះគុ។

នេះ�ត្រូ�នេះ�សកមុុជា កុមារជាង្គ ៣��នាក់ មិ�បា�នេះ�សា�នេះរៀ�នេះ�យី នេះ�កុុង្គរយៈនេះពីលភាគុនេះត្រូចីូ�នាឆុ្នាំកំ�ៃង្គនេះ� 
ថ្លែដ៏ល�ង្គកនេះ�ងី្គនេះ�យការ�ិ�សា�នេះរៀ�ចូំ�ួ�ពីីរដ៏ង្គ ចាំ�់តាំងំ្គពីីថ្លែ�មីនា ឆុ្នាំ២ំ០២០មក នេះ�យសារ�ញ្ហាា រា��ា�ម្លៃ�
ជមឺ�កូវដី៏ ១៩។2  ជាមធ្យយម ការបា�់�ង់្គនេះពីលនេះវ�ចូំ�ួ�ជិ� ១០% ម្លៃ�នេះពីលនេះវ�សរុ�ថ្លែដ៏លកុមារ�ឹង្គត្រូ�ូវចូូលនេះរៀ� មិ�
ត្រូ�ឹមថ្លែ��ឹង្គ�ង្គកឱ្យយមា�ការបា�់�ង់្គការនេះរៀ�សូត្រូ�គុួរឱ្យយក�់សមាគ ល់�ុុនេះណ្ដាះ ះនេះ� �ុុថ្លែ�ីថ្លែ�មទាំងំ្គនេះធ្យើីឱ្យយកុមារជានេះត្រូចូី�ត្រូ�ឈម
�ឹង្គហា�ិភ័យម្លៃ�ការឈ�់នេះរៀ�ទាំងំ្គត្រូសុង្គ។3 

កុមារ ថ្លែដ៏លមិ�សូវ��ួលបា�ការយកចិូ�ី�ុក�ក់ �ិង្គកុមារថ្លែដ៏លមា�ភាពី�ើះខា�ខាៃ ងំ្គ�ំផុុ� រមួទាំងំ្គកុមារមកពីីត្រូគុួសារ
ត្រូកីត្រូក សហគុម�៍�ចូ់ត្រូសយាល �ិង្គកុមារមា�ពិីការភាពី ត្រូ�ឈមមុ�ខាៃ ងំ្គ�ំផុុ�ចូំនេះ�ះការបា�់�ង់្គការនេះរៀ�សូត្រូ� នេះ�កុុង្គ
អំ�ុង្គនេះពីលម្លៃ�ការ�ិ�សា�នេះរៀ� �ិង្គមិ�វលិត្រូ�ល�់នេះ�នេះរៀ�វញិនេះ�យី នេះ�នេះពីលថ្លែដ៏លសា�នេះរៀ�នេះ�ីកនេះ�ងី្គវញិ។ នេះយងី្គ
ដ៏ឹង្គពីីវ�ិ�ីិមុ�ៗថា នេះ�នេះពីលថ្លែដ៏លកុមារមិ�បា�នេះ�នេះរៀ�កុុង្គរយៈនេះពីលកា�់ថ្លែ�ថ្លែវង្គ ហា�ិភ័យថ្លែដ៏លពីួកនេះគុ មិ�វលិត្រូ�ល�់
នេះ�នេះរៀ�វញិ មា�កត្រូមិ�កា�់ថ្លែ��ុស់ នេះហយីពីួកនេះគុ �ឹង្គបា�់�ង់្គការនេះរៀ�សូត្រូ�ដ៏៏ចាំបំាចូ់។

ត្រូ�អាស�ុនេះ�ះ គុ�ជាវ�ិ�ីិធ្យឺ�់ធឺ្យរ�ំផុុ�កុុង្គចូំនេះណ្ដាមវ�ិ�ីិ ថ្លែដ៏លមា�ត្រូសា�់នានា�ក់ពី័�ធនេះ��ឹង្គការនេះរៀ�សូត្រូ�។ នេះ��ូទាំងំ្គ
សកលនេះ�ក ការពីាករណ៍៍ចុូង្គនេះត្រូកាយនេះគុរ�ស់អង្គគការ UNESCO សត្រូមា�់នេះ�លនេះ��ី៤ ម្លៃ�នេះ�លនេះ�អភិវឌ្ឍឍ�៍
ត្រូ�ក�នេះ�យចីូរភាពី (ការអ�់រនំេះ�យឥ�គិុ�ម្លៃ�ៃត្រូ�ក�នេះ�យគុុណ៍ភាពី សត្រូមា�់កុមារត្រូគុ�់រូ�) សិិ�កុុង្គសិា�ភាពីមិ�លអ
យុាង្គធ្យឺ�់ធ្យឺរ៖ ពីួកនេះគុពីាករណ៍៍ថា នេះសើីរថ្លែ��ា �វឌ្ឍឍ�ភាពីចូំនេះ�ះការកា�់��ិយចូំ�ួ�កុមារ ថ្លែដ៏លឈ�់នេះរៀ� នេះ�ត្រូ�ឹម
ឆុ្នាំ២ំ០៣០។

�ញ្ហាា ទាំងំ្គនេះ�ះ នេះកី�នេះ�ងី្គនេះ�នេះពីលថ្លែដ៏ល�វកិាសត្រូមា�់វសិ័យអ�់រ ំ កំពុីង្គសិិ�នេះត្រូកាមសមុាធ្យ នេះ�យសាររ�ា ភិបាល 
ទាំងំ្គឡាយ បា�ផ្លាៃ ស់�ាូរការចូំណ្ដាយនេះឆុ្នាំះនេះ�រកការនេះ�ៃីយ��ថ្លែផុុកសុ�ភាពី �ិង្គ នេះសដ៏ាកិចូចចូំនេះ�ះជមឺ�រា��ា�នេះ�ះ។

ត្រូ�សិ�នេះ�ីពំុីមា�ការចាំ�់វធិា�ការនេះ�នេះពីលនេះ�ះនេះ� នេះករ ី �ដ៏ំថ្លែណ៍លរយៈនេះពីលថ្លែវង្គម្លៃ�ការរា��ា�នេះ�ះ �ឹង្គនេះធ្យើីឱ្យយនេះកី�នេះ�ងី្គ�ូវ
វសិមភាពី នេះហយី�ង្គកផុល�ុះ�ល់ធ្យឺ�់ធ្យឺរចូំនេះ�ះឱ្យកាសនេះរៀ�សូត្រូ� �ិង្គជីវ�ិរ�ស់កុមារនេះ�នេះពីលអនាគុ�។

៣ លាន់នាក់ 
កុមារជាង្គ

នេះ�ត្រូ�នេះ�សកមុុជា

មិ�បា�នេះ�សា�នេះរៀ�នេះ�យី 
នេះ�កុុង្គរយៈនេះពីលភាគុនេះត្រូចីូ�នា
ឆុ្នាំកំ�ៃង្គនេះ�

១០%
ម្លៃ�កុមារត្រូ�ឈម�ឹង្គ
ការនេះបាះ�ង្គ់នេះចាំលការសិកា



ក�មារទាំ ��អំសអ់ាចង្ខេរៀន់បាន់

នេះ�កុុង្គ�សវ�ស�ាីៗនេះ�ះ ត្រូ�នេះ�សកមុុជា មា�វឌ្ឍឍ�ភាពីគុួរឱ្យយក�់សមាគ ល់នេះលីវសិ័យអ�់រ ំជាពិីនេះសស �ក់ពី័�ធ�ឹង្គកំនេះណី៍�
ចូំ�ួ�កុមារចុូះនេះ�ា ះចូូលនេះរៀ�។ ឧទាំហរណ៍៍ ចូំ�ួ�កុមារ ថ្លែដ៏លចុូះនេះ�ា ះចូូលនេះរៀ�នេះ�ថុាក់�ឋមសិកាបា�នេះកី�នេះ�ងី្គពីី 
៨២% នេះ�ឆុ្នាំ១ំ៩៩៧ នេះ�ដ៏ល់ជាង្គ ៩៧% នេះ�កុុង្គឆុ្នាំសិំកា ២០១៧-១៨។4  នេះទាំះ�ីជាយុាង្គណ្ដាកាី �ញ្ហាា ជុំវញិការ��ី
ការសិកា �ិង្គគុុណ៍ភាពីម្លៃ�ការនេះរៀ�សូត្រូ�នេះ�ថ្លែ�មា� ជាពិីនេះសស សត្រូមា�់កុមារ ថ្លែដ៏លមិ�សូវ��ួលបា�ការយកចិូ�ី
�ុក�ក់ �ិង្គកុមារថ្លែដ៏លមា�ភាពី�ើះខា�ខាៃ ងំ្គ�ំផុុ�។ ជាមួយ�ឹង្គការ�ិ�សា�នេះរៀ�រយៈនេះពីលថ្លែវង្គ �ញ្ហាា ថ្លែដ៏លមា�ត្រូសា�់
ទាំងំ្គនេះ�ះ �ឹង្គមា�កត្រូមិ�កា�់ថ្លែ�ធ្យឺ�់ធ្យឺរនេះ�ងី្គ ត្រូពីមទាំងំ្គ�ង្គកឱ្យយមា�ការបា�់�ង់្គការនេះរៀ�សូត្រូ�គុួរឱ្យយក�់សមាគ ល់ �ិង្គអត្រូតាំ
ម្លៃ�ការឈ�់នេះរៀ�កត្រូមិ��ុស់ ថ្លែដ៏លរារាងំ្គដ៏ល់ការអភិវឌ្ឍឍរ�ស់កុមារនេះ�កុុង្គជំនា�់នេះ�ះ។

មុ�នេះពីលមា�ការរា��ា�ជមឺ�កូវដី៏ ១៩ ជាមធ្យយម កុមារចូំ�ួ�ត្រូ�ឹមថ្លែ� ៨២,១៤% �ុុនេះណ្ដាះ ះ បា��ញ្ចច �់ការសិកាថុាក់
�ឋមសិកា។5 �ួនេះល�នេះ�ះមា�កត្រូមិ�ទាំ�ជាង្គយុាង្គខាៃ ងំ្គ សត្រូមា�់កុមារមកពីីត្រូកុមមិ�សូវ��ួលបា�ការយក�ុក�ក់ 
នេះ�យមា�ចូំ�ួ�ថ្លែ� ៥១,០១% �ុុនេះណ្ដាះ ះម្លៃ�កុមារថ្លែដ៏លរស់នេះ�កុុង្គនេះ��ីថ្លែក� ៥៧,៤៣% ម្លៃ�កុមារថ្លែដ៏លរស់នេះ�នេះ��ី
ម្លៃ�ុលិ� ៦៤,៦៩% ម្លៃ�កុមារថ្លែដ៏លរស់នេះ�នេះ��ីនេះកាះកុង្គ នេះធ្យៀ��ឹង្គ ៧៩,៩៤% នេះ�កុុង្គរាជធា�ីភុំនេះពីញថ្លែដ៏លបា��ញ្ចច�់
ការសិកាថុាក់�ឋមសិកា នេះហយីនេះ�ីនេះធ្យៀ�ជាមួយ�ឹង្គកុមារនេះ�កុុង្គត្រូគុួសារត្រូកីត្រូក�ំផុុ� កុមារទាំងំ្គឡាយនេះ�កុុង្គត្រូគុួសារ
អុកមា��ំផុុ� �ំ�ង្គជាបា��ញ្ចច�់សា�នេះរៀ��ឋមសិកាកុុង្គកត្រូមិ��ុស់ជាង្គចូំ�ួ�ពីីរដ៏ង្គ។6 

ត្រូ�នេះ�សកមុុជា ក៏មា�អត្រូតាំម្លៃ�ការត្រូ�ួ�ថុាក់កត្រូមិ��ុស់ផុង្គថ្លែដ៏រ ជាពិីនេះសស នេះ�កុុង្គកត្រូមិ�ថុាក់ដំ៏�ូង្គៗ។ នេះ�កុុង្គឆុ្នាំសំិកា 
២០២០-២០២១ ចូំ�ួ� ៧,០៨% ម្លៃ�កុមារនេះ�កុុង្គសា�នេះរៀ��ឋមសិកាបា�ត្រូ�ួ�ថុាក់ នេះ�យកុមារចុូះនេះ�ា ះនេះរៀ�
ថុាក់�ីមួយចូំ�ួ� ១១,៧៦% បា�នេះរៀ�ត្រូ�ួ�ថុាក់ �ិង្គ ៩,១៣% ម្លៃ�កុមារចុូះនេះ�ា ះនេះរៀ�ថុាក់�ីពីីរ បា�នេះរៀ�ត្រូ�ួ�ថុាក់។7  
អត្រូតាំ�ុស់ម្លៃ�ការនេះរៀ�ត្រូ�ួ�ថុាក់ ជាពិីនេះសស នេះ�កត្រូមិ�ថុាក់ដំ៏�ូង្គៗ អាចូ�នេះង្គកី�ហា�ិភ័យម្លៃ�ការឈ�់នេះរៀ� �ិង្គមា�ផុល
�ុះ�ល់នេះលីគុុណ៍ភាពីម្លៃ�ការនេះរៀ�សូត្រូ�។ អ�ីរ�ំនាក់�ំ�ង្គម្លៃ��ញ្ហាា នេះ�ះជាមួយ�ឹង្គល�ធផុលម្លៃ�ការនេះរៀ�សូត្រូ� ត្រូ�ូវបា�
�ង្ហាា ញនេះ�ងី្គយុាង្គចូាស់ នេះ�យកុមារចំូ��ួនេះសើរីថ្លែ� ២៥% ម្លៃ�កុមារនេះរៀ�ថុាក�ី់� ីម�ិអាចូសរនេះសរសូមីថី្លែ�មយួ�កយ នេះ�កុុង្គ
ការនេះធ្យើនីេះ�សីសរនេះសរតាំមអា�។8 
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ការបិទូសាលាង្ខេរៀន់

នេះ�ឆុ្នាំ២ំ០២០ ត្រូ�នេះ�សកមុុជា បា��ិ�សា�នេះរៀ�រយៈនេះពីលថ្លែវង្គ�ំផុុ�នេះ�កុុង្គ�ំ��់នេះ�ះ �ើីនេះ�ីជាត្រូ�នេះ�សមួយថ្លែដ៏លមា�
ករណី៍�ៃង្គជមឺ�កូវដី៏ ១៩ ទាំ��ំផុុ�នេះ�កុុង្គពិីភពីនេះ�កកាី។9  នេះ�យសារការ�ិ�សា�នេះរៀ�កុុង្គរយៈនេះពីលយុាង្គយូរ 
ត្រូ�នេះ�សកមុុជា មា�កត្រូមិ�ពិី�ើុថ្លែផុុកការអ�់រថុំាក់�ំ��់កុុង្គកត្រូមិ�អាត្រូកក់�ំផុុ� �ិង្គការធាៃ ក់ចុូះ�ូវពិី�ើុជារមួម្លៃ�ស�ើសស�៍
អភិវឌ្ឍឍម�ុសស (HDI) កត្រូមិ�ចូំណ្ដា�់ថុាក់�ុស់ជាង្គត្រូ�នេះ�សជិ�ខាង្គរ�ស់�ៃួ�។

ការ�ិ�សា�នេះរៀ�កុុង្គរយៈនេះពីលថ្លែវង្គ មា�ផុល�ុះ�ល់គួុរឱ្យយក�់សមាគ ល់នេះ�ដ៏ល់ជំនាញ សមិ�ធិកមា �ិង្គកីីរពំីឹង្គអំពីី
ការនេះរៀ�សូត្រូ�រ�ស់កុមារ។ ត្រូស�នេះពីលថ្លែដ៏លនេះ�ះគុ�ជា�ញ្ហាា ដ៏៏ធ្យំមួយ សត្រូមា�់កុមារមុាក់ៗ �ិង្គកុមារទាំងំ្គអស់ ផុល�ុះ�ល់
នេះ�ះនេះ�នេះលីសង្គគម �ិង្គនេះសដ៏ាកិចូចកមុុជា�ឹង្គមា�លកខណ៍ៈគុួរឱ្យយក�់សមាគ ល់។

ការ�ិ�សា�នេះរៀ� ក៏មា�ផុល�ុះ�ល់នេះលីសុ�ភាពីផុៃូវកាយ �ិង្គផុៃូវចូិ�ីរ�ស់កុមារផុង្គថ្លែដ៏រ នេះ�យកុមារ��ួលរង្គភាពី
ឯនេះកា ភាពីតាំ��ឹង្គកុុង្គចិូ�ី �ិង្គភាពីធាៃ ក់�ឹកចិូ�ីកា�់ថ្លែ�ខាៃ ងំ្គ។ ការ�ិ�សា�នេះរៀ� ក៏បា�នានំេះ�រកការកា�់��ិយ
សកមាភាពីផុៃូវកាយ �មាៃ �់��ួលទាំ�អាហារមិ�លអ �ិង្គការរខំា�ចូំនេះ�ះការ��ួលទាំ�ដំ៏នេះណ៍កផុង្គថ្លែដ៏រ។ សម�ិភាពី
មា�កត្រូមិ�រ�ស់ឪពុីកមាា យ �ិង្គអុកថ្លែ�ទាំកំុុង្គការនេះមីលថ្លែ� �ិង្គត្រូគុ�់ត្រូគុង្គកូ�ៗរ�ស់ពីួកនេះគុ ជាពិីនេះសស ឪពុីកមាា យ �ិង្គ
អុកថ្លែ�ទាំទំាំងំ្គឡាយ ថ្លែដ៏លមា�ភាពីតាំ��ឹង្គថ្លែផុុកនេះសដ៏ាកិចូចកត្រូមិ��ុស់ អាចូ�ង្គកឱ្យយមា�សិា�ភាពីអវជិជមា� រមួទាំងំ្គ
សិា�ភាពីថ្លែដ៏ល�ក់ឃុុំកុំមារ�ុកកុុង្គផុើះក៏មា�។ សត្រូមា�់កុមារមួយចូំ�ួ� នេះពីលនេះវ�កា�់ថ្លែ�នេះត្រូចូី�នេះ�ផុើះបា��នេះង្គកី�
ហា�ិភ័យម្លៃ�អំនេះពីីហងិ្គាកុុង្គត្រូគុួសារ នេះហយីការចូំណ្ដាយនេះពីលនេះវ�កា�់ថ្លែ�នេះត្រូចូី�នេះ�មុ�កញ្ចចក់នេះអត្រូកង់្គ នេះ�យសារការនេះរៀ�
ពីីចូមឺាយ អាចូជានេះហ�ុ�នេះង្គកី�ហា�ិភ័យម្លៃ�នេះត្រូ�ះថុាក់តាំម�ណ្ដាា ញអ�ឡាញ។

នេះ�ីនេះទាំះ�ីជាមា�ភសីុតាំង្គថា ការ�ិ�សា�នេះរៀ� បា��ង្គកផុល�ុះ�ល់អវជិជមា�យុាង្គធ្យំហួសត្រូ�មាណ៍នេះ�នេះលីកុមារ �ិង្គ
ការអភិវឌ្ឍឍនានេះពីលអនាគុ�រ�ស់ត្រូ�នេះ�សកាី មា�ភសីុតាំង្គ�ិចូ�ួចូថ្លែដ៏ល�ង្ហាា ញថា ការ�ិ�សា�នេះរៀ�នេះ�ះ រមួចូំថ្លែណ៍កគុួរ
ឱ្យយក�់សមាគ ល់ចូំនេះ�ះការត្រូគុ�់ត្រូគុង្គការរកីរាល�លម្លៃ�វរីុសកូវដី៏១៩។ ភសីុតាំង្គចាំ�់តាំងំ្គពីីការចាំ�់នេះផុាីមមា�ការរា��ា�
នេះ�ះ �ង្ហាា ញថា ជមឺ�កូវដី៏១៩ មិ��ង្គកហា�ិភ័យ�ុស់ចូំនេះ�ះកុមារ �ិង្គថា សា�នេះរៀ�ពុីំថ្លែម�ជាកតីាំដឹ៏កនាមំ្លៃ�ការចូមៃង្គ
នេះ�កុុង្គសហគុម�៍ជំុវញិនេះ�យី។ នេះ�នេះពីល�ចូចុ�ី�ុ មា�ចូំនេះណ៍ះដឹ៏ង្គ �ិង្គភសីុតាំង្គយុាង្គនេះត្រូចូី�ពីីត្រូ�នេះ�សដ៏ម្លៃ�នេះ�ៀ�អំពីី វធិ្យី
កា�់��ិយហា�ិភ័យចូំនេះ�ះកុមារ ត្រូគុូ�នេះត្រូង្គៀ� �ិង្គត្រូគុួសាររ�ស់ពីួកនេះគុ �ិង្គធានាថា សា�នេះរៀ�នេះ�ថ្លែ�អាចូ��ីនេះ�ីកទាំើ រ។ 

ការង្ខេរៀន់ពីីចមាា យ
នេះដ៏ីមីជីាការនេះ�ៃីយ��ចូំនេះ�ះការ�ិ�សា�នេះរៀ� ត្រូកសួង្គអ�់រ ំយុវជ� �ិង្គកីឡា សា�នេះរៀ� �ិង្គអង្គគការមិ�ថ្លែម�រ�ា ភិបាល 
រមួទាំងំ្គអង្គគការ Save the Children បា�អ�ុវ�ីគុំ�ិ�ផុាួចូនេះផុាីមនេះរៀ�ពីីចូមឺាយតាំម�ណ្ដាា ញអីុ�នេះធ្យីថ្លែណ៍� នេះដ៏ីមី�ីតំ្រូ�កុមារ
កុុង្គការនេះរៀ�សូត្រូ�នេះ�តាំមផុើះ រមួទាំងំ្គនេះមនេះរៀ� ថ្លែដ៏លត្រូ�ូវបា����ុកជាមុ� �ិង្គវនីេះដ៏អូអ�់រ ំ �ិង្គតាំមរយៈការផុសពីើផុាយ
�ូរ�សស�៍។10

នេះទាំះ�ជីាយុាង្គណ្ដាកា ីកុមារជានេះត្រូចូ�ីពំុីអាចូមា�ល�ធភាពី��ួល �ងិ្គនេះត្រូ�តី្រូបាសប់ា��ូវគំុ�ិ�ផុាួចូនេះផុាមីនេះរៀ�ពីចីូមឺាយទាំងំ្គនេះ�ះ។ 
នេះយាង្គតាំមការវាយ�ម្លៃមៃ�ត្រូមូវការការអ�់រ ំ ថ្លែដ៏លនេះធ្យើីនេះ�ងី្គនេះ�យត្រូកសួង្គអ�់រ ំ យុវជ� �ិង្គកីឡា អង្គគការ UNICEF �ិង្គ

ដោ�យសារជមឺ្ងឺ�កូូវីីដ ១៩ ខំ្ញុំ��មានអារម្ងឺមណ៍៍តានតឹឹងកុូ�ងចិិតឹត និងធុុញទ្រា�ន់កាន់តែតឹខំ្លាំ��ងដោ�ើង។ ខំ្ញុំ��គិិតឹថា ពួួកូដោគិ
��ងអស់់គ្នាា�មានការលំ�បាកូជាមួ្ងឺយនឹងការដោរៀនតាម្ងឺអនឡាញ។ ដោ�ដោពួលំទ្រាគូិបដោទ្រាងៀន និងពួន�យល់ំអ�ពីួមុ្ងឺខ្ញុំវិីជាា�
មួ្ងឺយ ដោ�ើយដោយើងមានស់�ណួ៍រ ដោយើងមិ្ងឺនដឹងសួ់រនរណាដោ�ើយ ដោ�ើយដោ�ដោពួលំខ្ញុំះ� ទ្រាបព័ួនធអី�នដោធុើតែណ៍តឹដោដើរ
យ�តឹដោ�ៀតឹ។ 

− ភារ ីមាន់អាយ� ១២ឆំ្នាំ � ង្ខេ�ង្ខេ��ី�ូ�ូឃ្មុំំ��



អង្គគការ Save the Children អុកនេះ�ៃីយ��ជាអុកថ្លែ�ទាំ ំ �ិង្គកុមារ 
ថ្លែដ៏លជាអុកចូូលរមួនេះ�ៃីយ��កុុង្គការវាយ�ម្លៃមៃត្រូ�ឹមថ្លែ� ២៦% �ុុនេះណ្ដាះ ះ 
បា�រាយការណ៍៍ថា ពីួកនេះគុ មា�ល�ធភាពីនេះត្រូ�ីត្រូបាស់ត្រូ�ពី័�ធអីុ�នេះធ្យី
ថ្លែណ៍� �ិង្គអុកនេះ�ៃីយ��ជាអុកថ្លែ�ទាំ ំ �ងិ្គកុមារត្រូ�មឹថ្លែ� ៥៤% �ុនុេះណ្ដាះ ះ
មា��ូរ�សស�។៍11 ការសកិានេះ�ះ បា�រកនេះឃុំញីថា ៣០% 
អុកនេះ�ៃីយ��ពំុីអាចូនេះត្រូ�ីត្រូបាស់វធិ្យីសាស្រ្តសីនេះរៀ�សូត្រូ�ពីីចូមឺាយនេះ�ះបា�
នេះ�យី។12

កុមារ ថ្លែដ៏លមិ�សូវ��ួលបា�ការយកចិូ�ី�ុក�ក់ �ិង្គកុមារថ្លែដ៏លមា�
ភាពី�ើះខា�ខាៃ ងំ្គ�ំផុុ� រមួទាំងំ្គកុមារមកពីី��ំ�់�ច់ូត្រូសយាល សិា�ភាពី 
នេះសដ៏ាកិចូចសង្គគមកា�់ថ្លែ�ទាំ� �ិង្គកុមារមា�ពិីការភាពី �ំ�ង្គជាត្រូ�ឈម 
មុ�ខាៃ ងំ្គចំូនេះ�ះឧ�សគុគធ្យំ�ំផុុ�នេះ�កុុង្គការ��ួលបា�ការនេះរៀ�សូត្រូ�ពីី
ចូមឺាយ។ �ញ្ហាា នេះ�ះ អាចូ�ង្គកនេះ�ងី្គនេះ�យសារ�ញ្ហាា នានា ដូ៏ចូជា �ម្លៃមៃ
ម្លៃ�ការភាជ �ន់េះសវាអីុ�នេះធី្យថ្លែណ៍�តាំម�ូរស័ពីើ ការម�ិសូវមា� ឬ �ា ��ណ្ដាា ញ
ត្រូគុ�ដ៏ណ៍ា � ់ ភាពី�ា �ល�ធភាពី��ួលបា��នេះចូចកវ�ិា �ញ្ហាា ត្រូ�ឈម
កុុង្គការថ្លែចូករថំ្លែលកការនេះត្រូ�តី្រូបាសឧ់�ករណ៍៍ ថ្លែដ៏លមា�ចំូ�ួ�កំណ៍�់រមួ�ុនេះ�កុុង្គត្រូគុសួារ  �ញ្ហាា ម្លៃ�ការ�ង្គកលកខណ៍ៈង្ហាយត្រូសួល 
�ងិ្គការជយួ�ចិូ�ួចូ ឬ �ា �ការជយួពីឪីពុីកមាា យ �ងិ្គ អុកថ្លែ�ទាំ ំ នេះ�នេះពីល�ៃះដូ៏ចូថ្លែដ៏លនេះយងី្គដឹ៏ង្គនេះហយី កុមារមកពីីត្រូគួុសារ
ត្រូកតី្រូកកា�ថ់្លែ��ំ�ង្គជាត្រូ�ឈមមុ�កា�់ថ្លែ�ខាៃ ងំ្គ នេះ�យសារអុកថ្លែ�ទាំរំថ្លែមង្គថ្លែ�ង្គមា�នេះពីលនេះវ� �ងិ្គចំូនេះណ៍ះដឹ៏ង្គ�ិចូ�ួចូកុុង្គការ
�តំ្រូ�កុមារជាមួយ�ឹង្គការនេះរៀ�សូត្រូ�នេះ�ផុើះរ�ស់ពីកួនេះគុ។13

 
ត្រូគុ�ូនេះត្រូង្គៀ�ក៏អាចូ�ើះសម�ិភាពីកុុង្គការ�តំ្រូ�កុមារជាមួយ�ឹង្គការនេះរៀ�សូត្រូ�ពីចីូមឺាយ ជាញឹកញា�ន់េះ�យសារពីកួនេះគុក៏�ើះ
�នេះចូចកវ�ិាផុង្គថ្លែដ៏រ។ ការវាយ�ម្លៃមៃ�ត្រូមវូការការអ�រ់នំេះ�ះ បា�រកនេះឃុំញីថា ត្រូគុ�ូនេះត្រូង្គៀ�ចូ�ួំ�ថ្លែ� ៣៩% �ុុនេះណ្ដាះ ះ បា�
រាយការណ៍៍អពំី ី ការមា�ល�ធភាពីនេះត្រូ�តី្រូបាសត់្រូ�ពី�័ធអុ�ីនេះធ្យថី្លែណ៍� �ងិ្គ ៣៤% មា�ល�ធភាពីនេះត្រូ�តី្រូបាសកំុ់ពីយូ�រ័/នេះ��នេះ�ៃ�។14 
ការ�តំ្រូ�ត្រូគូុ�នេះត្រូង្គៀ� គុ�ជាការចាំបំាចូ ់ នេះដ៏មីីធីានាថា កុមារទាំងំ្គអស់អាចូ��ី��ួលការបា�ការនេះរៀ�សូត្រូ�ត្រូ�ក�នេះ�យ
គុុណ៍ភាពីលអ នេះ�កុុង្គអំ�ុង្គនេះពីលម្លៃ�ការ�ិ�សា�នេះរៀ� �ងិ្គនេះត្រូ�ង្គការណ៍៍នានា ដូ៏ចូជា ការផុាល�់នេះចូចកវ�ិា ការ��ួលបា�
�ណ្ដាា ញអីុ�នេះធី្យថ្លែណ៍� �វកិាសត្រូមា�ក់ារនេះរៀ�ចូ ំ�ងិ្គការថ្លែចូករថំ្លែលកសមាា រៈកុុង្គ�ត្រូមង់្គជាត្រូក�ស �វកិាសត្រូមា�ក់ារនេះធ្យើដី៏នំេះណី៍រ
ការជំុវញិ�ំ��់�ច់ូត្រូសយាល �ិង្គគុ�ីមីា�ការអ�ុវ�ីការ�ណ៍ាុ ះ�ណ្ដាា ល។

ការឈប់ង្ខេរៀន់

មុ�នេះពីលមា�ការរា��ា�ជមឺ�កូវដី៏១៩ កុមារ ជាពីនិេះសស កុមារា បា�ឈ�់នេះរៀ�នេះ�ត្រូ�មឹសា�នេះរៀ��ឋមសិកា �ងិ្គមធ្យយម
សកិានេះ�កុុង្គកត្រូមិ�គួុរឱ្យយត្រូពួីយបារមា។15  ជាញឹកញា�់ �ញ្ហាា នេះ�ះ គុ�នេះ�យសារកតីាំហរិញ្ចញវ�ុិ រមួទាំងំ្គកុមារមា�អារមាណ៍៍ថា
ពីកួនេះគុ ត្រូ�ូវនេះត្រូជសីនេះរសីនេះធ្យើកីារង្ហារជាជាង្គការនេះ�នេះរៀ� �ងិ្គ នេះ�យសារ��ើុកចំូណ្ដាយនេះ�កុុង្គការចូូលនេះរៀ� រមួទាំងំ្គសមាា រៈនេះផុសង្គៗ 
ដូ៏ចូជា នេះសៀវនេះ�សកិា ឯកសណ្ដាា �សិសស �ិង្គការចូណំ្ដាយនេះត្រូ�ផុៃូវការ ថ្លែដ៏លត្រូគុ�ូនេះត្រូង្គៀ�ទាំមទាំរយក។16

កុមារមួយចូំ�ួ� រមួទាំងំ្គកុមារមកពីីត្រូគុួសារត្រូកីត្រូក �ិង្គសហគុម�៍ជ�ជា�ិនេះដ៏ីមភាគុ�ិចូ មា�ហា�ិភ័យជាពិីនេះសសចូំនេះ�ះ
ការនេះបាះ�ង់្គការសិកា។ រាជធា�ីនេះ��ីនានា ថ្លែដ៏លមា�សហគុម�៍ជ�ជា�ិនេះដ៏ីមភាគុ�ិចូរស់នេះ�នេះត្រូចូី� មា�ចូំ�ួ�

ខំ្ញុំ��ចិង់ឱ្�យរ�ា�ភិិបាលំជួយសាលាដោរៀនរបស់់ខំ្ញុំ��ជាមួ្ងឺយនឹងមាា�ស់់ �ឹកូស់មំា�ប់ដោម្ងឺដោ�គិ និងសាបូី ដោដើម្ងឺ�បីីជួយដោយើង
ការពារខ្ញុំះ�នដោយើងពីួជមឺ្ងឺ�កូូវីីដ ១៩។ ការដោរៀនសូ់ទ្រាតឹដោ�សាលាដោរៀន មានភាពួងាយទ្រាសួ់លំជាង ដោ�យសារជាការ
ដោរៀន�ល់ំមុ្ងឺខ្ញុំគ្នាា� ដោ�ើយទ្រាគូិបដោទ្រាងៀនអាចិពួន�យល់ំដោម្ងឺដោរៀនដោ���ងៗបានយ៉ាា�ងចិ�បាស់់។

− ចិនីា មាន់អាយ� ១១ឆំ្នាំ � ង្ខេ�ង្ខេ��ីក�ពី�់ឆំ្នាំ �� 



ត្រូ�ជាពីលរដ៏ា ថ្លែដ៏លរស់នេះ�កុុង្គភាពីត្រូកីត្រូកកត្រូមិ��ុស់�ំផុុ� នេះហយីកុមារមកពីីសហគុម�៍ទាំងំ្គនេះ�ះ មា�ហា�ិភ័យ�ុស់
ចូំនេះ�ះការនេះបាះ�ង់្គការសិកា ឧទាំហរណ៍៍ នេះ�ឆុ្នាំ២ំ០១៩ កុមារា �ិង្គកុមារ ីអាយុពីី ១២ ដ៏ល់ ១៤ឆុ្នាំមំកពីីត្រូកុមជ�ជា�ិ
នេះដ៏ីមភាគុ�ិចូ ចូំ�ួ�នេះសើីរថ្លែ� ៤៧% បា�ឈ�់នេះរៀ� នេះធ្យៀ��ឹង្គចូំ�ួ�ជាមធ្យយមថុាក់ជា�ិមា�ត្រូ�ឹមថ្លែ� ១១%។17 

ការអ�ុវ�ីវធិា�ការរាងំ្គ�ើ�់ �ងិ្គត្រូគុ�់ត្រូគុង្គយុាង្គ�ឹង្គរុងឹ្គរ�ស់ត្រូ�នេះ�សកមុុជា នេះដ៏មីី�ីករ់ារាងំ្គការរា��ា�ជមឺ�កូវដី៏ ១៩ បា�
�ង្គកឱ្យយមា�ផុល�ុះ�ល់ថ្លែផុុកនេះសដ៏ាកិចូចសង្គគមយុាង្គធឺ្យ�់ធឺ្យរ។ ការរា��ា�នេះ�ះ បា��ុះ�ង្គគចិូនេះ�ដ៏ល់កតីាំដឹ៏កនានំេះសដ៏ាកិចូច
មយួចូ�ំ�ួរ�ស់កមុុជា រមួមា� វសិយ័នេះ�សចូរណ៍៍ ផុលិ�កមា នានំេះចូញ �ងិ្គសំណ៍ង់្គ ថ្លែដ៏លមា�ចំូ��ួនេះសា�ីងឹ្គត្រូ�មាណ៍ ៤០% 
ម្លៃ�ការង្ហារ ថ្លែដ៏ល��ួលបា�ត្រូបាក់ឈុួលនេះ�កមុុជា។18  ជាល�ធផុល ម�ុសសជានេះត្រូចីូ� បា�ជួ�ត្រូ��ះ�ឹង្គការធាៃ កចុ់ូះត្រូបាក់
ចូណូំ៍ល សូមីថី្លែ�ពីកួនេះគុ អាចូ��ីសិិ�នេះ�កុុង្គការង្ហាររ�សព់ីកួនេះគុកា។ី19 

ការធាៃ កចុ់ូះត្រូបាក់ចូណូំ៍លនេះ�កុុង្គចំូនេះណ្ដាមត្រូគួុសារជានេះត្រូចូ�ីនេះ�ះ រមួជាមួយ�ឹង្គការ��ិសា�នេះរៀ� �ងិ្គការបា�់�ង់្គការនេះរៀ�សូត្រូ� 
�ងឹ្គ�ង្គកឱ្យយមា�ការឈ�់នេះរៀ�កា�ថ់្លែ�នេះត្រូចូ�ី នេះ�យសារកុមារផុាលអ់ា�ភិាពីនេះលកីាររមួចំូថ្លែណ៍កចំូនេះ�ះចូណូំ៍លត្រូគួុសារជាជាង្គការអ�់រ ំ
ជាពិីនេះសស នេះ�នេះពីលថ្លែដ៏លការ��ួលបា�ការអ�់រតំ្រូ�ូវបា�កា��់�ិយ ឬមា�ភាពីមិ�ចូាស់�ស។់

អ�ីរាគុម�៍ �ងិ្គកញ្ចច��់តំ្រូ� រមួទាំងំ្គគំុ��ិផុាួចូនេះផុាមីនានានេះ�យនេះផី្លា�ឱ្យយចំូនេះ�លនេះ� ដូ៏ចូជា កមាវធិ្យនីេះផុើរសាចូត់្រូបាក់ �ងិ្គកមាវធិ្យី
អាហារ�ូករណ៍៍ អាចូ�តំ្រូ�កុមារថ្លែដ៏លមិ�សូវ��ួលបា�ការយកចូ�ីិ�ុក�ក់�ំផុុ� ឱ្យយវលិត្រូ�ល�់នេះ�នេះរៀ�វញិ នេះ�នេះពីល
សា�នេះរៀ�នេះ�កីនេះ�ងី្គវញិ �ងិ្គ�ង្ហាក រការនេះបាះ�ង្គក់ារសកិា តាំមរយៈការកា�់��ិយសមុាធ្យនេះសដ៏ាកិចូចនេះ�នេះលតី្រូគុសួារ ថ្លែដ៏ល
អាចូ�ង្គខឱំ្យយកុមារនេះធ្យើកីារង្ហារ។ អ�ីរាគុម�៍នានា គុ�ីកីណំ៍�់នេះ�លនេះ�នេះ�នេះលកុីមារ ថ្លែដ៏លមា�ហា�ិភយ័�ំផុុ�ចំូនេះ�ះការឈ�់
នេះរៀ� រមួទាំងំ្គកុមារាមកពីីត្រូគុសួារត្រូកតី្រូក �ងិ្គសហគុម�៍ជ�ជា�ិនេះដ៏មីភាគុ�ិចូ។

ការ�ីលហ់ិរិញ្ញញបូទាំន់ដលវ់ិិសយ័អំប់រ �

ការវ�ិនិេះយាគុនេះ�កុុង្គវសិយ័អ�់រ ំ គុ�ជាវធិា�ការគុ�ៃះឹមួយកុុង្គចំូនេះណ្ដាមវធិា�ការគុ�ៃះឹនានា ថ្លែដ៏លរ�ា ភបិាលអាចូ
នេះធ្យើបីា� នេះដ៏មីីធីានាថា កុមារទាំងំ្គអស់ ��ួលបា�ការអ�រ់ថំ្លែដ៏លមា�គុុណ៍ភាពីលអ។ ការវ�ិនិេះយាគុនេះ�កុុង្គវសិយ័
អ�់រ ំ ម�ិត្រូ�មឹថ្លែ�ជួយធានា�ូវការ�នំេះពីញស�ិធរិ�សកុ់មារទាំងំ្គអស់ កុុង្គការ��ួលបា�ការអ�់រ�ំុុនេះណ្ដាះ ះនេះ� �ុុថ្លែ�ី

ការវ�ិនិេះយាគុនេះ�ះ គុ�ជាការវ�ិនិេះយាគុលអ�ផុំុ�មួយកុុង្គចំូនេះណ្ដាមការវ�ិនិេះយាគុលអ�ផុំុ�នានា ថ្លែដ៏លត្រូ�នេះ�សមយួអាចូនេះធ្យើបីា�
នេះ�កុុង្គរយៈនេះពីលថ្លែវង្គ។ ការវ�ិនិេះយាគុនេះ�កុុង្គវសិយ័អ�់ររំមួចំូថ្លែណ៍កចំូនេះ�ះការពីត្រូង្គងឹ្គសមិ�ធផុលម្លៃ�ការអ�់រ ំ ការរកបា�
ត្រូបាកច់ូណូំ៍លកា�់ថ្លែ��ុស់នេះ�នេះពីលអនាគុ� �ិង្គការពីត្រូង្គងឹ្គមូលធ្យ�ម�ុសសនេះ�កត្រូម�ិសង្គគម។
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នេះ�កុុង្គស�ិុស�ិសាពីីកីារផុាលហ់រិញ្ចញ�ីទាំ�រ�ស់ម្លៃដ៏គូុសកលសត្រូមា�់ការអ�រ់ ំ(GPE) នេះ�ឆុ្នាំ២ំ០១៨ រាជរ�ា ភបិាលកមុុជា 
បា�នេះ�ាជាា ចូ�ីិ�នេះង្គក�ីការវ�ិនិេះយាគុរ�ស�់ៃួ�នេះ�កុុង្គវសិយ័អ�់រ ំ នេះ�យ�នេះង្គក�ីពីី ២០% ម្លៃ�ការចូណំ្ដាយសាធារណ៍ៈ

 សរ�ុនេះ�ឆុ្នាំ២ំ០១៧ នេះ� ២៣% នេះ�ឆុ្នាំ២ំ០២០ ថ្លែដ៏លត្រូស�ជាមយួ�ឹង្គនេះសចូកាថី្លែ�ៃង្គការណ៍៍�តី្រូកងុ្គ Incheon។20

�ើីនេះ�ីមា�ការនេះ�ាជាា ចូិ�ីនេះ�ះកាី �វកិាសត្រូមា�់វសិ័យអ�់រនំេះ�កមុុជា បា�ធាៃ ក់ចុូះនេះ�កុុង្គរយៈនេះពីល�ុុនាា �ឆុ្នាំចុំូង្គនេះត្រូកាយនេះ�ះ 
នេះ�យធាៃ ក់ចុូះពីី ១៨,៣% ម្លៃ�ការចូំណ្ដាយសាធារណ៍ៈសរុ�នេះ�ឆុ្នាំ២ំ០១៧ នេះ�ដ៏ល់ ១៧,៨% នេះ�ឆុ្នាំ២ំ០១៨ ១៧,៥% 
នេះ�ឆុ្នាំ២ំ០១៩ ១៧,៨%នេះ�ឆុ្នាំ២ំ០២០ �ិង្គ ១៨% នេះ�ឆុ្នាំ២ំ០២១។21

ដូ៏ចូការ�ង្ហាា ញរចួូនេះហយី ការ�ិ�សា�នេះរៀ�ថ្លែដ៏ល�ង្គកនេះ�ងី្គនេះ�យការរា��ា�ជមឺ�កូវដី៏ ១៩ �ងិ្គផុល�ុះ�ល់ថ្លែផុុកនេះសដ៏ាកិចូច
នេះលតី្រូគុសួារនានា បា��ង្គកផុល�ុះ�ល់យុាង្គអ�ីរាយនេះលីវសិយ័អ�់រនំេះ�កមុុជារចួូនេះហយី នេះ�យមា�ផុល�ុះ�ល់ខាៃ ងំ្គ�ំផុុ�
នេះ�នេះលកុីមារ ថ្លែដ៏លម�ិសូវ��ួលបា�ការយកចិូ�ី�ុក�ក់ �ងិ្គកុមារថ្លែដ៏លមា�ភាពី�ើះខា�ខាៃ ងំ្គ�ំផុុ�។ ការកា�់ចូណំ្ដាយ
រ�សរ់�ា ភបិាលនេះ�នេះលវីសិយ័អ�់រអំាចូមា�ផុល�ុះ�ល់ត្រូ�ក�នេះ�យនេះត្រូ�ះថុាកច់ូនំេះ�ះវសិយ័អ�់រ ំ ការសិកាមួយនេះ�
ត្រូ�នេះ�សមា�ត្រូបាក់ចូណូំ៍លទាំ�ចំូ��ួពីីរ បា�រកនេះឃុំញីថា ការកា�់��ិយការចំូណ្ដាយនេះ�នេះលវីសិយ័អ�់រ ំ បា��ង្គកឲ្យយ
ធាៃ កចុ់ូះ�ូវល�ធផុល �ងិ្គចំូ�ួ�ឆុ្នាំមំ្លៃ�ការសិកានេះរៀ�សូត្រូ�។22 ត្រូ�ស�ិនេះ��ីា �ការចាំ�អ់ា�ភិាពីនេះលវីសិយ័អ�់រនំេះ�កុមា  
 នេះ�ជនំា�់នេះ�ះទាំងំ្គអស់ �ឹង្គត្រូ�ូវបា��ុកនេះចាំល។

កតីាំសំខា�់ជាង្គនេះគុទាំងំ្គអស់ ការផុាល់ការអ�់រសំត្រូមា�់កុមារទាំងំ្គអស់ គុ�ជាការ��ួល�ុសត្រូ�ូវរ�ស់រាជរ�ា ភិបាល នេះហយី
ការចូំណ្ដាយសាធារណ៍ៈកុុង្គត្រូសុកនេះ�នេះលីវសិ័យអ�់រ ំ មា�សារៈសំខា�់�ំផុុ� �ិង្គជាធ្យ�ធា�ហរិញ្ចញវ�ិុត្រូ�ក�នេះ�យ
ចូីរភាពីម្លៃ�វសិ័យអ�់រ។ំ23 ការរា��ា�ជមឺ�កូវដី៏ ១៩ បា��ក់កត្រូមិ�ចូំនេះ�ះការកំណ៍�់�ំហសំារនេះពីីពី�ធរ�ស់ត្រូ�នេះ�
ជានេះត្រូចីូ� នេះហយី�ត្រូមូវ ការយុាង្គនេះត្រូចូ�ីហសួត្រូ�មាណ៍ចំូនេះ�ះការចាំ�់អា�ិភាពីនេះ�នេះលកីារនេះ�ៃយី��ថ្លែផុុកសុខាភិបាល បា�
កា��់�ិយមូល�ិធ្យសិត្រូមា�់ការវ�ិនិេះយាគុសាធារណ៍ៈដ៏ម្លៃ�នេះ�ៀ� រមួទាំងំ្គវសិយ័អ�់រផំុង្គថ្លែដ៏រ។24 នេះហ�ុនេះ�ះ រាជរ�ា ភបិា
កមុុជាចាំបំាច់ូត្រូ�ូវចាំ�វ់ធិា�ការ នេះដ៏មីី�ីនេះង្គក�ីត្រូបាក់ចូណូំ៍លកុុង្គត្រូសកុរ�ស់�ៃួ�។

វធិា�ការដ៏៏សំខា�់មួយកុុង្គចូំនេះណ្ដាមវធិា�ការសំខា�់ៗ ថ្លែដ៏លរាជរ�ា ភិបាលកមុុជាគុ�ីនីេះធ្យើី គុ�ពីត្រូង្គីកមូល�ា �ពី�ធ �ិង្គ
�នេះង្គកី�ផុលនេះធ្យៀ�រវាង្គពី�ធ �ិង្គ GDP រ�ស់�ៃួ�ដ៏ល់ ២០%។25 កិចូចការនេះ�ះ អាចូត្រូ�ូវអ�ុវ�ីតាំមវធិ្យីមួយចូំ�ួ� រមួមា�
 ការ �ិ�ភជិ� ចូនេះនាៃ ះត្រូ�នេះហាង្គនេះ�កុុង្គការត្រូ�មូលពី�ធ ការកំណ៍�់នេះ�លនេះ�នេះលីលំហូរហរិញ្ចញវ�ិុ�ុសចូា�់ �ិង្គការ��់សាក �់
អំនេះពីី ពុីករលួយ។ នេះ�ឆុ្នាំ២ំ០១៧ នេះគុបា�រកនេះឃុំញីថា លំហូរហរិញ្ចញវ�ិុ�ុសចូា�់ចូូល �ិង្គនេះចូញពីីត្រូ�នេះ�សកមុុជា បា��ង្គក
ឱ្យយមា�ការបា�់�ង់្គពី�ធចូំ�ួ�យុាង្គនេះហាចូណ្ដាស់ ៣៦០��ដុ៏�ៃ អានេះមរកិនេះ�ចូនេះនាៃ ះរវាង្គឆុ្នាំ២ំ០០៥ �ិង្គ២០១៤ ថ្លែដ៏ល
ជា�វកិាអាចូត្រូ�ូវនេះត្រូ�ីត្រូបាស់ នេះដី៏មីវី�ិិនេះយាគុនេះ�កុុង្គវសិ័យអ�់រ ំសត្រូមា�់កុមារបា�។26

ការអ�ុវ�ីនេះ�ល�នេះយាបាយសាីពីីការត្រូ�មូលពី�ធ ចាំបំាចូ់ត្រូ�ូវមា�លកខណ៍ៈវវិឌ្ឍឍនេះ�មុ� មា�ការយកចិូ�ី�ុក�ក់ចូំនេះ�ះ
នេះយ�ឌ្ឍ័រ មា��មាៃ ភាពី �ិង្គការថ្លែ�ង្គថ្លែចូកនេះ�យនេះសាីភាពី�ុ។ ការដ៏កហូ�ហរិញ្ចញ�ីទាំ� ដូ៏ចូជា អាករនេះលី�ម្លៃមៃ�ថ្លែ�ិម 
(VAT) នេះ�នេះលី�ំ�ិញចាំបំាចូ់នានា គុ�ីតី្រូ�ូវបា�កា�់��ិយ នេះ�យសារការដ៏កហូ�ហរិញ្ចញវ�ិុថ្លែ��នេះ�ះ �ង្គកឱ្យយមា���ើុក
កា�់ថ្លែ�ធ្យឺ�់ធ្យឺរនានានេះ�នេះលីត្រូគុួសារត្រូកីត្រូក �ិង្គត្រូគុួសារង្ហាយរង្គនេះត្រូ�ះ។ ជំ�ួសមកវញិ ��ើុក�ុស់�ំផុុ�គុ�ីធីាៃ ក់នេះ�នេះលីអុក
ទាំងំ្គឡាយ ថ្លែដ៏លមា�ល�ធភាពី�ុស់�ំផុុ�កុុង្គការរមួវភិាគុទាំ� ដូ៏ចូជា សាជីវកមា �ិង្គ�ុគុគលសមីូរត្រូ�ពីយ នេះហយី��ើុកពី�ធ
នេះ�នេះលីត្រូគុួសារមា�ចូំណូ៍លទាំ� គុ�ីតី្រូ�ូវបា�កា�់��ិយ។ 

ង្ខេ��ង្ខេយ��អាចការពារការអំប់រ �សត្រមាប ់
ជំ�នាន់់ម្ពុួយបាន់ង្ខេ�យរង្ខេបៀបណា?

រាជរ�ា ភិបាលកមុុជា ត្រូ�ូវនេះ�ីជាា ចូិ�ីកុុង្គការសនេះត្រូមចូបា��ូវសិ�ធិចូំនេះ�ះការអ�់រតំ្រូ�ក�នេះ�យគុុណ៍ភាពី សត្រូមា�់កុមារ
ទាំងំ្គអស់ ត្រូស�នេះ�តាំមនេះ�លនេះ��ី៤ ម្លៃ�ត្រូក��័ណ៍ឌ ការអភិវឌ្ឍឍត្រូ�ក�នេះ�យចីូរភាពី (SDG 4) ។ វ�ិ�ីិកូវដី៏ ១៩ បា��ង្គក
នេះត្រូ�ះថុាក់ចូំនេះ�ះវសិ័យអ�់រខំាៃ ងំ្គជាង្គនេះពីលមុ�ៗ �ុុថ្លែ�ីមា�វធិា�ការនានា ថ្លែដ៏លអាចូនេះធ្យើីនេះ�បា� នេះដ៏ីមីនីេះធ្យើីឱ្យយមា�
វឌ្ឍឍ�ភាពី កុុង្គការធានាថា កុមារទាំងំ្គអស់មា�ល�ធភាពី��ួលបា�ការអ�់រ ំថ្លែដ៏លមា�គុុណ៍ភាពីលអ។ 

រ

ស



អំន់�សាសន់៍៖

នេះ�ជីាា ចូ�ីិវ�ិនិេះយាគុនេះ�កុុង្គវសិយ័អ�់រ ំនេះដី៏មីធីានាថា កុមារទាំងំ្គអស់ ��ួលបា�ការនេះរៀ�សូត្រូ�ថ្លែដ៏លមា�គុុណ៍ភាពីលអ

• នេះ�កុុង្គកិចូចត្រូ�ជំុកំពូីលសាីពីី ការ�នេះង្គកី��វកិាសត្រូមា�់វសិ័យអ�់រ ំម្លៃ�ម្លៃដ៏គូុសកលសត្រូមា�់ការអ�់រនំេះ�ឆុ្នាំ២ំ០២១ 
 រាជរ�ា ភិបាលកមុុជា គុ�ីនីេះ�ីជាា ចូិ�ីវភិាជការចូំណ្ដាយសាធារណ៍ៈសរុ�កុុង្គភាគុរយកា�់ថ្លែ��ុស់នេះ�ដ៏ល់វសិ័យ
 អ�់រ ំថ្លែដ៏លត្រូស�ជាមួយ�ឹង្គការនេះ�ាជាា ចូិ�ីរ�ស់រ�ា ភិបាល កាលពីីឆុ្នាំ២ំ០១៨ ថ្លែដ៏លត្រូ�ូវ�នេះង្គកី�ដ៏ល់ ២៣%

• រាជរ�ា ភិបាលកមុុជា គុ�ីពីីាយាម�នេះង្គកី�ត្រូបាក់ចូំណូ៍លកុុង្គត្រូសុករ�ស់�ៃួ� តាំមរយៈការពីត្រូងី្គកមូល�ា �ពី�ធ 
  ជាមួយ�ឹង្គនេះ�ល�ំណ៍ង្គ�នេះង្គកី�ការវ�ិិនេះយាគុរ�ស់�ៃួ�នេះ�នេះលីកុមារ រមួទាំងំ្គវសិ័យអ�់រ។ំ កិចូចការនេះ�ះ គុ�ីតី្រូ�ូវ
  នេះធ្យើីនេះ�ងី្គតាំមរយៈការយកពី�ធ ថ្លែដ៏លនេះកី�នេះ�ងី្គជា�នេះណ៍ាី រៗ ការលុ��ំបា�់នេះត្រូគុឿង្គនេះលីក�ឹកចិូ�ីចូំនេះ�ះការយក
  ពី�ធត្រូ�ក�នេះ�យនេះត្រូ�ះថុាក់ �ិង្គភាពីចូនេះនាៃ ះត្រូ�នេះហាង្គ�ក់ពី័�ធ�ឹង្គការត្រូ�មូលពី�ធត្រូ�ក�នេះ�យនេះត្រូ�ះថុាក់ �ិង្គការ

 នេះធ្យើីសកមាភាពីនានា នេះដី៏មីនីេះជៀសវាង្គលំហូរហរិញ្ចញវ�ិុ�ុសចូា�់ �ិង្គអំនេះពីីពុីករលួយ

• រាជរ�ា ភបិាលកមុុជា គុ�ីរីកាការនេះ�ាជាា ចូ�ីិរ�ស់�ៃួ�កុុង្គការធានាថា កុមារទាំងំ្គអស់��ួលបា�ការអ�់រ ំ មូល�ា �
  រយៈនេះពីល ៩ឆុ្នាំំ

នេះ�ាជាា ចូ�ីិធានាថា កុមារទាំងំ្គអស់អាចូនេះរៀ�សូត្រូ�បា� នេះ�កុុង្គនេះពីលម្លៃ�ការ�ិ�សា�នេះរៀ�

• រាជរ�ា ភិបាលកមុុជា គុ�ីធីានាថា មា�ការនេះរៀ�សូត្រូ�ពីីចូមឺាយត្រូ�ក�នេះ�យគុុណ៍ភាពី �រយិា�័�ុ �ម្លៃមៃសមរមយ 
  នេះដ៏ីមីឱី្យយកុមារនេះរៀ�សូត្រូ�បា� នេះ�យនេះផី្លា�នេះលីកុមារ ថ្លែដ៏លមិ�សូវ��ួលបា�ការយកចិូ�ី�ុក�ក់ �ិង្គកុមារថ្លែដ៏ល
  មា�ភាពី�ើះខា��ំផុុ� ថ្លែដ៏លមិ�អាចូនេះត្រូ�ីត្រូបាស់គុំ�ិ�ផុាួចូនេះផុាីមនេះរៀ�សូត្រូ�តាំម�ណ្ដាា ញអ�ឡាញបា�។ កិចូចការ
  នេះ�ះ គុ�ីរីមួមា�ការ�នេះង្គកី�កមាវធិ្យីអ�់រតំាំម�ូរ�សស�៍ វ�ិយុ �ិង្គកមាវធិ្យីអ�់រថំ្លែដ៏លនេះត្រូ�ីត្រូបាស់សមាា រៈកុុង្គ�ត្រូមង់្គជា
  ត្រូក�ស ថ្លែដ៏លផុីល់ល�ធភាពីដ៏ល់កុមារអាចូនេះរៀ�សូត្រូ�បា�

• រាជរ�ា ភិបាលកមុុជា គុ�ីពីីត្រូង្គឹង្គសម�ិភាពីរ�ស់ត្រូគុូ�នេះត្រូង្គៀ�កុុង្គការ�តំ្រូ�ដ៏ល់ការនេះរៀ�សូត្រូ�ពីីចូមឺាយ រមួទាំងំ្គ
  តាំមរយៈការ�ណ៍ាុ ះ�ណ្ដាា ល �ិង្គជំ�ួយសមត្រូស� ជាមួយ�ឹង្គការ��ួលបា��នេះចូចកវ�ិា

• នេះ�យ��ួលសាគ ល់ថា ការនេះរៀ�សូត្រូ�ពីីចូមឺាយមា�ថ្លែដ៏�កំណ៍�់ ជាពីិនេះសស សត្រូមា�់កុមារថ្លែដ៏លមិ�សូវ��ួល 
 បា�ការយកចិូ�ី�ុក�ក់�ំផុុ� រាជរ�ា ភិបាលកមុុជាគុ�ី�ីតំ្រូ�ការអ�ុវ�ីដំ៏នេះណ្ដាះត្រូសាយជំ�ួសនានា ដូ៏ចូជា  
 ការនេះរៀ�ចូំត្រូកុមសិកានេះរៀ�សូត្រូ� �ិង្គការថ្លែ�ង្គថ្លែចូកសមាា រៈ ឧទាំហរណ៍៍៖ នេះសៀវនេះ�សិកា កិចូចការកុុង្គ�ត្រូមង់្គជា

  ត្រូក�ស 

• នេះ�យ��ួលសាគ ល់ថា ផុល�ុះ�ល់ពីីកូវដី៏ ១៩ នេះ�នេះពីល�ចូចុ�ី�ុ �ិង្គផុល�ុះ�ល់នេះ�នេះត្រូកាយកូវដី៏ ១៩ អាចូ 
 ��ីរខំា�ចូំនេះ�ះការចូូលនេះរៀ�នេះ�កុុង្គសា�នេះរៀ�កុុង្គរយៈនេះពីលថ្លែវង្គ នេះហយីជាល�ធផុល គុ�ត្រូ�ូវរះិរកការអ�់រនំេះ�

  តាំមសហគុម�៍ ថ្លែដ៏លជាយ�ីការជំ�ួសមួយសត្រូមា�់ការនេះរៀ�សូត្រូ�ផុង្គថ្លែដ៏រ។។ កិចូចការនេះ�ះអាចូ��ីនេះ�កុុង្គ 
 នេះសណ្ដារយីុូនេះត្រូកាយកូវដី៏ ១៩ នេះដ៏ីមី�ីតំ្រូ�កុមារកុុង្គការសាា រនេះ�ងី្គវញិពីីការអ�់ររំ�ស់ពីួកនេះគុថ្លែដ៏លបា�បា�់�ង់្គ 

  ផុាល់ការ�តំ្រូ��ថ្លែ�ិមចូំនេះ�ះកុមារនេះរៀ�នេះ�ាយ �ិង្គផុាល់ល�ធភាពី��ួលបា�ការអ�់រ ំសត្រូមា�់កុមារមា�ពិីការភាពី  
 ថ្លែដ៏លមា�លកខណ៍ៈង្ហាយត្រូសួលកុុង្គការ��ួលបា�ការអ�់រ ំ



នេះ�ាជាា ចូ�ីិចំូនេះ�ះការនេះរៀ�ចូ ំ�ងិ្គការអ�ុវ�ីយុ�ធសាស្រ្តសី �ិង្គថ្លែផុ�ការ�ំ�ុ�ការអ�់រ ំ

ធានាថា កុមារទាំងំ្គអស់អាចូវលិត្រូ�ល�់នេះ�សា�នេះរៀ�វញិ នេះ�នេះពីលថ្លែដ៏លការវលិត្រូ�ល�់នេះ�ះមា�សុវ�ិិភាពី

• ថ្លែផុ�ការនេះ�ះ គុ�ី�ីយ�ញ្ចចូ ល�ុ�ូវការពីនេះ�ៃ��ការនេះរៀ�សូត្រូ� ថុាក់�ំ�ុ� ថុាក់ចូូលនេះរៀ�នេះ�ងី្គវញិ �នេះង្គកី�នេះមុាង្គ 
 សិកានេះ�កុុង្គថុាក់នេះរៀ� �ិង្គពីត្រូងឹ្គង្គការនេះរៀ�សូត្រូ�ពីីចូមឺាយ។ នេះដ៏ីមី�ី�ួលបា�នេះជាគុជ័យ ថ្លែផុ�ការនេះ�ះ �ឹង្គចាំបំាចូ់

  ត្រូ�ូវមា�ការចូូលរមួពីីអុក�ក់ពី�័ធទាំងំ្គអស់ នេះ�យចាំ�ន់េះផុាមីជាមួយ�ងឹ្គការ�តំ្រូ�ខាៃ ងំ្គកាៃ ពីឪីពុីកមាា យ �ងិ្គ ត្រូគុ�ូនេះត្រូង្គៀ� 
 ថ្លែដ៏ល�ឹង្គត្រូ�ូវអ�ុវ�ីថ្លែផុ�ការនេះ�ះ

• រាជរ�ា ភិបាលកមុុជា គុ�ីនីេះរៀ�ចូំ�ញ្ចច �់ថ្លែផុ�ការថ្លែ��នេះ�ះ ឱ្យយបា�ឆ្នាំ�់តាំមអាចូនេះធ្យើីបា� �ិង្គនេះ�ាជាា ចូិ�ីផុាល់
  ហរិញ្ចញ�ីទាំ�យុាង្គនេះពីញនេះលញនេះដី៏មីអី�ុវ�ីថ្លែផុ�ការនេះ�ះ

• រាជរ�ា ភិបាលកមុុជា គុ�ីសីត្រូម�សត្រូមួលការនេះលីកកមុស់ភាពីជាម្លៃដ៏គូុត្រូ�ក�នេះ�យ�រយិា�័�ុ �ិង្គការនេះកៀរគុរ
  ធ្យ�ធា�ពីីអុក�ក់ពី័�ធ ជាពិីនេះសស អង្គគការសង្គគមសីុវលិ នេះដ៏ីមីអី�ុវ�ីថ្លែផុ�ការនេះ�ះ

• រាជរ�ា ភិបាលកមុុជា គុ�ីអី�ុវ�ីអ�ីរាគុម�៍ �ិង្គកញ្ចច�់�តំ្រូ�នានានេះ�យនេះផី្លា�ឱ្យយចូំនេះ�លនេះ� នេះដ៏ីមី�ីង្ហាក រការ
  ឈ�់នេះរៀ�រ�ស់កុមារ ថ្លែដ៏លមិ�សូវ��ួលបា�ការយកចិូ�ី�ុក�ក់�ំផុុ�។ កញ្ចច�់�តំ្រូ�ទាំងំ្គនេះ�ះ គុ�ីមីា�គុំ�ិ� 

 ផុាួចូនេះផុាីមនានា រមួមា�កមាវធិ្យីនេះផុើរសាចូ់ត្រូបាក់ �ិង្គកមាវធិ្យីអាហារូ�ករណ៍៍ នេះហយីកញ្ចច �់នេះ�ះ ត្រូ�ូវកំណ៍�់នេះ�លនេះ�
  នេះ�នេះលីកុមារទាំងំ្គឡាយ ថ្លែដ៏លមា�ហា�ិភ័យម្លៃ�ការឈ�់នេះរៀ��ុស់�ំផុុ� រមួទាំងំ្គកុមារាមកពីីត្រូគុួសារត្រូកីត្រូក �ិង្គ 

 សហគុម�៍ជ�ជា�ិនេះដ៏ីមភាគុ�ិចូ។

• រាជរ�ា ភិបាលកមុុជា គុ�ីធីានាថា កុមារទាំងំ្គអស់ អាចូវលិត្រូ�ល�់នេះ�សា�នេះរៀ�វញិឱ្យយបា�ឆ្នាំ�់ នេះ�នេះពីល 
 មា�សុវ�ិិភាពី ជាពិីនេះសស សត្រូមា�់សា�នេះរៀ�មនេះ�ីយយសិកា �ិង្គសា�នេះរៀ��ឋមសិកា។ នេះ�កុុង្គ�រ�ិ�នេះ�ះ 

  រាជរ�ា ភិបាលកមុុជា គុ�ីអី�ុវ�ីត្រូ�ក�នេះ�យត្រូ�សិ�ធភាពី�ូវនេះ�លការណ៍៍ថ្លែណ៍នាថំ្លែដ៏លមា�ត្រូសា�់រ�ស់�ៃួ� 
  សត្រូមា�់ការដំ៏នេះណី៍រការសា�នេះរៀ�ត្រូ�ក�នេះ�យសុវ�ិិភាពីនេះ�កុុង្គ�រ�ិ�ម្លៃ�ជមឺ�កូវដី៏ ១៩ ថ្លែដ៏លនេះ�លការណ៍៍
  ថ្លែណ៍នានំេះ�ះ ត្រូ�ូវបា�នេះរៀ�ចូំនេះ�ងី្គនេះ�ចុូង្គឆុ្នាំ២ំ០២០។27 �ថ្លែ�ិមនេះលីនេះ�ះ ត្រូ�ពី័�ធ នេះភៃីង្គ សញ្ចញចូរាចូរណ៍៍ �ក់ពី័  

  �ឹង្គជមឺ�កូវដី៏ ១៩ គុ�ីតី្រូ�ូវអ�ុវ�ីនេះ�យត្រូ�ុង្គត្រូ�យ�័ុ សត្រូមា�់ការនេះ�ីកសា�នេះរៀ�នេះ�ងី្គវញិ៕
�ក់ពី័�ធ 
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