
a

EDUCATION 2030



ឯក�រ��ះ���វ�នបក��ពី��អង់���ស និង���វ�នពិនិត�����ង��ត់�យ

��ុម�រ�រអង��រ�ព���គូអប់រ���អង��រ��រ��ភិ�ល (NEP)។

�ពខ�ះច��ះ���របក��មិន��ន��រទទួលខុស���វរបស់អង��រ�ព���គូ

អប់រ���អង��រ��រ��ភិ�ល��។ 



 
 

 
វស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ 

 
សសចក្តបី្បកាសទីប្កុ្ងអីុនឈុន 

 
សឆ្ព ោះសៅរក្ការអប់រាំនគុណ្ភាព 

បរយិាប័នន សម្ធម៌្ និង 
ការសិក្ាសពញម្ួយជីវតិ 
សប្ាប់ទងំអស់គ្នន  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អងគការអប់រ ំ វទិាសាស្រសត និងវបបធម្ន៍នសហប្បជាជាតិ(យូសណ្សកូ)  
សហការជាម្ួយនងឹមូ្លនិធិអងគការសហប្បជាជាតិស ីម្បកុី្ារ(យូនីសសហវ) 
ធនាគ្នរពិភពសោក្ មូ្លនិធិសហប្បជាជាតសិប្ាប់ប្បជាជន(យូសអនសអហវ
ភីសអ) ក្ម្មវធិីអភិវឌ្ឍអងគការសហប្បជាជាត(ិយូសអនឌី្ភី) អងគភាពននអងគ
ការសហប្បជាជាតិសប្ាប់សម្ភាពសយនឌ្័រ និងការពប្ងឹងអំណាចរបស់ស្រសតី
(យូសអនវមី្ីន) នងិឧតតម្សនងការជាន់ខពស់អងគការសហប្បជាជាតិទទួល
បនទុក្ជនសភៀសខលួន(យូអិនសអចសីុអរ) បានសរៀបចំសវទិកាពិភពសោក្ សតីពី 
វស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០១៥ សៅទីប្ក្ុង អុីនឈុន (Incheon) សាធារណ្ៈរ ឋកូ្សរ ៉េ 
ពីនងៃទី១៩  ល ់នងៃទី ២២ ខខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៥ ខ លសរៀបចំសោយសាធារណ្ៈ
រ ឋកូ្សរ ៉េ។ អនក្ចូលរមួ្ប្បាណ្ជាង១៦០០នាក្ ់ខ លម្ក្ពី១៦០ ប្បសទសរមួ្
ានរ ឋម្ស្រនតីជាង១២០របូ ប្បមុ្ខរ ឋ និងសាជិក្ននគណ្ៈប្បតភូិប្បធាន
ភាន ក្់ងារ និងប្ក្មុ្ម្ស្រនតីននអងគការពហុភាគី និងសទវភាគី និងតំណាងននអងគការ
សងគម្សីុវលិក្នុងវជិាា ជីវៈបសប្ងៀនយុវជន រមួ្ទងំវស័ិយឯក្ជនបានអនុម្័ត
សសចក្តីខងលងការណ៍្ទីប្ក្ងុអុីនឈុនសប្ាប់វស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ ២០៣០ ខ ល
ក្ំណ្ត់នូវចក្ខុវស័ិយងមីម្យួសប្ាប់វស័ិយអប់ររំយៈសពល ប់ប្បាឆំ្ន នំាសពល
ខាងមុ្ខ។ 
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បុពវក្ថា 
១.  សយងីជារ ឋម្ស្រនតី ប្បមុ្ខរ ឋ និងសាជិក្ននគណ្ៈប្បតភូិ ប្បធានទីភាន ក់្ងារ ប្ក្មុ្ម្ស្រនតីននអងគការពហុភាគីនិង

សទវភាគី និងអនក្តណំាងសងគម្សុីវលិ អនក្វជិាា ជីវៈបសប្ងៀន យុវជនរមួ្ទងំវស័ិយឯក្ជនបានប្បមូ្លផតុ ំគ្នន សៅក្នុង 
ខខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៥ តាម្ការអស ា្ ីញរបស់អគគនាយក្ននអងគការយូសណ្សកូសៅទីប្ក្ងុអុីនឈុន (Incheon) 
ននសាធារណ្ៈរ ឋកូ្សរ ៉េ សប្ាប់សវទិកាពិភពសោក្សតពីីវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០១៥  (WEF ឆ្ន  ំ២០១៥)។ សយងីសូម្
ខងលងអណំ្រគុណ្ចំស ោះរោឋ ភបិាល និងប្បជាជនននសាធារណ្ៈរ ឋកូ្សរ ៉េខ លបានសរៀបចំពិធី ៏ានសារៈសំខាន់
សនោះក៏្ ូចជាន គូសហការ ូចជាអងគការ យូនីសសហវ ធនាគ្នរពិភពសោក្ អងគការមូ្លនិធសិហប្បជាជាតិ
សប្ាប់ប្បជាជាន ក្ម្មវធិីអភិវឌ្ឍអងគការសហប្បជាជាត ិ អងគភាពននអងគការសហប្បជាជាតិសប្ាប់សម្ភាព 
សយនឌ័្រ និងការពប្ងឹងអណំាចរបស់ស្រសតី(យូសអនវមី្ីន) និងឧតតម្សនងការជាន់ខពស់អងគការសហប្បជាជាតិ
ទទួលបនទុក្ជនសភៀសខលួនខ លបានចូលរមួ្ចំខណ្ក្ក្នុងក្ិចចប្បជុំសនោះ។ សយងីសូម្សខម្តងនូវការសកាតសរសសីរ
សោយសសាម ោះ ល់អងគការយូសណ្សកូ សប្ាប់គំនតិផតួចសផតីម្ នងិការ ឹក្នាកំ្ិចចប្បជុំននប្ពឹតតកិារណ៍្សខំាន់សនោះសប្ាប់ 
វស័ិយ អប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ ។ 

២.  សៅក្នុងឱកាសជាប្បវតតិសាស្រសតសនោះ សយងីបានបញ្ជា ក់្សាជាងមីនូវចក្ខុវស័ិយននចលនាសៅទូទងំពភិពសោក្សល ី 
វស័ិយអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន ខ លបានផតួចសផតមី្ស ងីសៅ Jomtien នាឆ្ន ១ំ៩៩០ និងបានរលំឹក្ស ងីវញិសៅ 
Dakar នាឆ្ន ២ំ០០០ ខ លជាការសបតជាា ចិតតសំខាន់ជាងសគបំផុតសៅប៉េុនាម នទសវតសចុងសប្កាយសនោះ ស ីម្បឲី្យវស័ិយ 
អប់រាំនការរកី្ចំសរនី។ សយងីក៏្បានបញ្ជា ក់្ជាងមនូីវទសសនៈវស័ិយ និងឆនទៈនសយាបាយខ លប្តូវបានឆលុោះបញ្ជច ងំ
សៅក្នុងសនធិសញ្ជា សិទធិម្នុសសថាន ក់្តំបន់ នងិអនតរជាតិជាសប្ចីនខ លបានខចងពីសទិធិក្នុងការទទួលបានការអប់រ ំ
និងទំនាក់្ទំនងរបស់ខលួនជាម្យួនឹងសទិធិម្នុសស នទសទៀត។ សទោះជាសយងីទទលួសាគ ល់ក្ចិចខិតខំប្បឹងខប្បងខ ល
បានសធវីស ងីក្នលងម្ក្ក្ត ីសយងីក៏្ប្តូវទទលួសាគ ល់នូវក្តីក្ងវល់ជាខាល ងំថា សយងីពតិជាសៅឆ្ៃ យពីការឈាន ល់ការ
សសប្ម្ចការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន ។ 

៣.  សយងីសូម្រលំឹក្ ល់ក្ិចចប្ពម្សប្ពៀងទីប្ក្ុងា៉េ សកាត (Muscat) ខ លបានបសងកីតស ងីតាម្រយៈការពិសប្គ្នោះ
សយាបល់យា៉េ ងទូលំទូោយ និងប្តូវបានអនុម័្តសៅក្ិចចប្បជុំជាសក្លសតពីីវស័ិយអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន
(EFA)ឆ្ន ២ំ០១៤ ខ លបានផតល់ធាតុចូល ល់សគ្នលសៅអប់រ ំខ លបានោក់្សសនជូីន ល់ប្ក្ុម្ការងារសគ្នលសៅ
អភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាព(SDGs)។ សយងីក៏្សូម្រលំឹក្ ល់លទធផលននសននិសីទថាន ក់្រ ឋម្ស្រនតីប្បចតំំបន់ សតីព ី
វស័ិយអប់រសំប្កាយឆ្ន ២ំ០១៥ និងសូម្សធវីការក្ត់សាគ ល់ ល់ការរក្ស ញីរបស់របាយការណ៍្ពិនតិយតាម្ោន
ជាសក្លសលីការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន ឆ្ន ២ំ០១៥ និងរបាយការណ៍្សសំយាគថាន ក់្តបំន់សលីការអប់រសំប្ាប់
ទងំអស់គ្នន ។ សយងីទទលួសាគ ល់ការចូលរមួ្វភិាគទន ៏ានសារៈសំខាន់ននការផតួចសផតមី្សលីក្ បូំងជាសក្ល
សលីការអប់រ ំ ក៏្ ូចជាតួនាទីរបស់រោឋ ភបិាល និងសាា ប័នថាន ក់្តំបន់ សាា ប័នអនតររោឋ ភិបាល និងអងគការម្ិនខម្ន  
រោឋ ភិបាលក្នុងការប្បមូ្លការសបតជាា ចិតតថាន ក់្នសយាបាយសប្ាប់វស័ិយអប់រ។ំ  

៤.  សយីងអនុម័្តសសចក្តីប្បកាសសនោះសប្កាយពីពិនិតយសលី ំសណី្រការសឆ្ព ោះសៅរក្សគ្នលសៅអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន
ចប់តាងំពីឆ្ន ២ំ០០០ និងសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវតសរ(៍MDGs)ខ លទក់្ទងនឹងការអប់របំ្ពម្ទងំសម្សរៀនខ ល
បានជួបប្បទោះ ការពនិិតយសលីបញ្ជា ប្បឈម្ខ លសៅសសសសល់ នងិបានពភិាក្ាសលីរសបៀបវារៈខ លបានសសនី
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ស ងីសប្ាប់វស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ សលីប្ក្បខ័ណ្ឌ សប្ាប់សក្ម្មភាព ក៏្ ូចជាអាទិភាព និងយុទធសាស្រសតនានា
សៅសពលអនាគតស មី្បទីទលួបានសជាគជ័យ។ 

 

សឆ្ព ោះសៅរក្ឆ្ន ២ំ០៣០:   ចក្ខុវស័ិយងមសីប្ាប់វស័ិយអប់រ ំ 
៥.  ចក្ខុវស័ិយរបស់សយងីគឺការផ្លល ស់បតូរជីវតិឲ្យប្បសសីរស ងីតាម្រយៈការអប់រ ំ   សោយទទលួសាគ ល់ពីតួនាទីយា៉េ ង

សំខាន់ ននការអប់រថំាជាក្ាលា៉េ សុីនចម្បងម្ួយននការអភិវឌ្ឍ និងការសសប្ម្ចសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយ 
ចីរភាពសផសងសទៀត។ សយងីបានសបតជាា ចតិតជាម្យួនឹងការយល់ ឹងពីភាពបនាទ ន់ស មី្បសីឆ្ព ោះសៅរក្រសបៀបវារៈវស័ិយ
អប់រសំទលងមីម្ួយខ លប្បក្បសោយលក្ខណ្ៈពិសាា រ ម្ហចិឆតា និងក្តីសងឃមឹ្ខ លនឹងម្ិនទុក្នរណាាន ក់្សចល
សៅពីសប្កាយស យី។ ចក្ខុវស័ិយងមីសនោះប្តូវបានសឆលីយតបយា៉េ ងសពញសលញសោយ SDG 4 ខ លបានសសនីស ងីថា 
"ធានាឲ្យបាននូវការអប់រាំនគុណ្ភាព បរយិាប័នន សម្ធម៌្ រមួ្ទងំសលីក្ក្ម្ពស់ឱកាសការសិក្ាសពញម្យួជីវតិ
សប្ាប់ទងំអស់គ្នន " សោយានការក្ណំ្ត់សគ្នលសៅរបស់ខលួន។ ចក្ខុវស័ិយសនោះានភាពផ្លល ស់បតូរជីវតិឲ្យប្បសសីរ
ស ងី និងានភាពសក្លសោយសប្តៀម្ខលួនសឆលីយតបសៅនឹង "សរឿងរ៉េ វខ លម្និទន់បានប ច្ ប់" របស់រសបៀបវារៈ
ការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន  និងសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវតសរខ៍ លទក់្ទងនឹងការអប់រ ំ និងសោោះប្សាយ
បញ្ជា ប្បឈម្ការអប់រថំាន ក់្សក្ល និងថាន ក់្ជាត។ិ ចក្ខុវស័ិយសនោះ ប្តូវបានបំផុសគំនិតសោយទសសនៈវស័ិយយក្
តប្ម្ូវការរបស់ម្នុសសជាធំ (ខបប humanistic) ននការអប់រ ំ និងការអភិវឌ្ឍសោយខផែក្សលីសិទធមិ្នុសស និង
សសចក្ាីនងលងនូរក៏្ ូចជាយុតតធិម៌្សងគម្ ការរមួ្ប ច្ូ លគ្នន  ការការ រ ភាពសម្បូរខបបននវបបធម៌្  ភាសា  និងភាព 
ចំរុោះពូជសាសន៍ នងិការទទលួខុសប្តូវរមួ្គ្នន ។  សយងីបញ្ជា ក់្ជាងមីថា ការអប់រគំឺជាផលខ លសាធារណ្ៈជនប្តូវ
ទទួលបាន គឺជាសិទធិមូ្លោឋ នរបស់ម្នុសស នងិជាមូ្លោឋ នសប្ាប់ធានាការសសប្ម្ចបាននូវសិទធិសផសងសទៀត។ 
ចក្ខុវស័ិយសនោះ គឺជាការចបំាច់សប្ាប់សនតិភាព   ការអត់ឱន   ការបំសពញចណំ្ង់របស់ម្នុសស   និងការអភិវឌ្ឍ
សោយចីរភាព។ សយងីទទលួសាគ ល់ការអប់រជំាគនលោឹះស មី្បសីសប្ម្ចបាននូវការងារសពញសលញ និងការលុបបបំាត់
ភាពប្ក្ីប្ក្។ សយងីនងឹសផ្លត តក្ិចចខិតខំរបស់សយងីសលីការទទួលបានសម្ភាពនិងបរយិាប័នន គុណ្ភាព និង 
លទធផលសិក្ាខ លានវធិសីាស្រសតសកិ្ាសពញម្ួយជីវតិ។ 

៦.  សោយានការជប្ម្ុញសលកី្ទកឹ្ចិតតពីសជាគជ័យធំៗរបស់សយងីក្នុងការបសងកីន ការផតល់ឱកាសទទលួបាន ការអប់រ ំ
ក្នុងរយៈសពល១៥ឆ្ន ចុំងសប្កាយសនោះ សយងីនងឹធានាឱយបាននូវការផតល់ជូនសោយឥតគិតនងលសលីសសវាសាធារណ្ៈ
ថាន ក់្បឋម្សិក្ា និងម្ធយម្សកិ្ារយៈសពល១២ឆ្ន បំ្បក្បសោយគុណ្ភាព សម្ភាព ខ លក្នុងសនាោះយា៉េ ងសោច
ណាស់ប្បាបំួនឆ្ន ខំ លជាកាតពវក្ិចចនាឱំយានលទធផលសិក្ានានាខ ល ក់្ព័នធ។ សយងីសលីក្ទកឹ្ចិតត ល់ការ 
ផតល់ការអប់រយំា៉េ ងសោចណាស់ម្ួយឆ្ន សំប្ាប់ថាន ក់្មុ្នបឋម្សិក្ាសោយឥតគិតនងល និងជាកាតពវក្ិចចប្បក្ប 
សោយគុណ្ភាព និងធានាផងខ រថា កុ្ារទងំអស់ានឱកាសទទួលបានការអប់រកុំ្ារតូច និងការខងទំ
ប្បក្បសោយគុណ្ភាព។ សយងីក៏្សបតជាា ផតល់ការអប់របំ្បក្បសោយអតាន័យ នងិផតល់ឱកាសទទលួបានការបណ្តុ ោះ
បណាត លខ លជាតប្ម្ូវការបនាទ ន់ ល់កុ្ារ និងម្នុសសវយ័ជំទង់សប្ៅសាោជាសប្ចនីតាម្ការក្ណំ្ត់សគ្នលសៅ 
និងសក្ម្មភាពជានិរនត ស ីម្បឲី្យប្បក្ ថា កុ្ារទងំអស់គសឺាតិសៅក្នុងសាោ នងិក្ំពុងសកិ្ា។ 

៧.  បរយិាប័នន នងិសម្ធម៌្   សៅក្នុងនិងតាម្រយៈការអប់រគំជឺាមូ្លោឋ នននការអប់រមំ្ួយខ លានការផ្លល ស់បតូរ    ូច
សនោះសយងីប្តូវសបតជាា សោោះប្សាយប្គប់ទប្ម្ង់ទងំអស់ននការសរសីសអីង   ការផ្លត់សចញពីសងគម្ ការប្បកាន់ភាពខុសគ្នន  



V

 

 
 

និងវសិម្ភាពក្នុងការទទលួបានឱកាសការចូលរមួ្ និងការទទួលលទធផលសកិ្ា។ ប្បសិនសបីក្តាត ទងំសនោះម្និ
បានសឆលីយតបសទ ប្តូវចត់ទុក្ថាសគ្នលសៅអប់រទំងំអស់ម្និបានទទួលសជាគជ័យស យី។ សោយសហតុ ូសចនោះ
សហយី សយងីបានសបតជាា សធវីឱយានការរផ្លល ស់បតូរជាចបំាច់សលីសគ្នលនសយាបាយវស័ិយអប់រ ំ និងសផ្លត តក្ចិចខិតខំ
របស់សយងីសលីអនក្ខ លជបួការលំបាក្បផុំត ជាពិសសសជនពិការ ស មី្បធីានាថាគ្នម ននរណាាន ក់្ប្តូវបានសគ
សបាោះបង់សទ។ 

៨.  សយងីទទលួសាគ ល់ពីសារៈសខំាន់ននសម្ភាពសយនឌ័្រ ក្នុងការសសប្ម្ចឲ្យបាននូវសិទធកិ្នុងការអប់រសំប្ាប់ទងំ
អស់គ្នន ។   សហតុសនោះសហយី សយងីប្តូវសបតជាា ចិតតស ីម្បគី្នបំ្ទ ល់សគ្នលនសយាបាយសឆលីយតបចំស ោះសយនឌ័្រ ការសធវី
ខផនការ នងិបរយិាកាសសកិ្ា  ការបស្រញ្ជា បបញ្ជា សយនឌ័្រសៅក្នុងក្ម្មវធិីបណ្តុ ោះបណាត លប្គូបសប្ងៀន និងក្ម្មវធិី
សិក្ា និងលុបបំបាត់ការសរសីសអីងសយនឌ័្រជាមូ្លោឋ ន នងិអំសពីហងឹាក្នុងសាោសរៀន។ 

៩.  សយងីបានសបតជាា សលីការអប់រខំ លានគុណ្ភាព នងិការខក្លម្ែលទធផលសិក្ាខ លតប្ម្វូឲ្យានការពប្ងងឹធាតុ
ចូលក៏្ ូចជា ំសណី្រការ  នងិការវាយតនម្លលទធផល   រមួ្ទងំយនតការស មី្បវីាស់ខវងការរកី្ចំសរនី។ សយងីនងឹធានា
ថាប្គបូសប្ងៀន នងិអប់រវំទូិទងំអស់ទទួលបានការពប្ងឹងអណំាច ក៏្ ូចជាការសប្ជសីសរសីឲ្យចូលបំសរកីារងារសម្
ប្សប និងទទួលបានការបណ្តុ ោះបណាត លប្តឹម្ប្តូវ ានសម្តាភាពវជិាា ជីវៈប្បក្បសោយការសលីក្ទកឹ្ចិតត និងការ
គ្នបំ្ទសប្កាម្ឱវាទប្បព័នធប្គប់ប្គងខ លានធនធានប្គប់ប្គ្នន់ប្បក្បសោយប្បសទិធិភាព និងប្បសទិធិផល។ ការ
អប់របំ្បក្បសោយគុណ្ភាពជំរុញឲ្យានគនំិតនចនប្បឌ្ិតនិងចសំណ្ោះ ឹង នងិធានាឲ្យានជនំាញមូ្លោឋ នននអក្ខរ
ក្ម្ម នងិសលខនពវនធ ប្ពម្ទងំជំនាញវភិាគ  ជំនាញសោោះប្សាយបញ្ជា  និងជនំាញសងគម្ក៏្ ូចជាជំនាញទនំាក់្
ទំនងសផសងសទៀត។ ការអប់របំ្បក្បសោយគុណ្ភាពក៏្អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ គុណ្តនម្ល និងឥរយិាបទខ លបណាត លឲ្យ
ពលរ ឋានសុខភាពលែ និងានជីវតិប្បក្បសោយភាពសពញសលញ សធវីឱយពួក្សគានការសសប្ម្ចចិតត
ប្បក្បសោយពត៌ានប្តឹម្ប្តូវសហយីនឹងអាចសឆលីយតបសៅនងឹបញ្ជា ប្បឈម្នានាក្នុងតំបន់ និងពិភពសោក្តាម្ 
រយៈការអប់រសំប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព (ESD) និងការអប់រពំលរ ឋសក្ល (GCED)។ ក្នុងន័យសនោះ 
សយីងបានគ្នបំ្ទយា៉េ ងខាល ងំចំស ោះការអនុវតតក្ម្មវធិីសក្ម្មភាពជាសក្លសលី ESD ខ លបានសសាព ធសៅ
សននិសទីពិភពសោក្របស់អងគការយូសណ្សកូសតីពី ESD ក្នុងទីប្ក្ុងណាហគូយា៉េ  នាឆ្ន ២ំ០១៤។ សយងីក៏្បាន
បញ្ជា ក់្អំពសីារៈសខំាន់ននការអប់រ ំ និងបណ្តុ ោះបណាត លសលសីិទធិម្នុសស ក្នុងសគ្នលបណំ្ងស ីម្បសីសប្ម្ចបាននូវ
រសបៀបវារៈននការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាពសប្កាយឆ្ន ២ំ០១៥។ 

១០.  សយងីបានសបតជាា ស ីម្បសីលកី្ក្ម្ពស់ឱកាសសរៀនសូប្តសពញម្យួជវីតិ ខ លានគុណ្ភាពសប្ាប់ទងំអស់គ្នន សៅ
ប្គប់បរបិទ នងិតាម្ក្ប្ម្ិតទងំអស់ននការអប់រ។ំ សនោះរមួ្ប ច្ូ លទងំសម្ធម៌្ និងការបសងកីនឱកាសទទលួបាននូវ
បសចចក្សទស និងការអប់រកំារបណ្តុ ោះបណាត ល ការអប់រសំៅឧតតម្សកិ្ា និងការប្សាវប្ជាវប្បក្បសោយគុណ្ភាព 
ជាម្ួយនឹងការយក្ចិតតទុក្ោក់្សៅសលីការធានាគុណ្ភាព។ សលីសពីសនោះសទៀត ការផតល់យនតការសប្ាប់ការ
សិក្ាសរៀនសូប្តខ លានភាពបត់ខបនបានប្ពម្ទងំការទទួលសាគ ល់សុពលភាព   និងវញិ្ជា បនបប្តននចំសណ្ោះ
 ឹង   ជនំាញ   នងិសម្តាភាពខ លទទួលបានតាម្រយៈការអប់រសំប្ៅប្បព័នធ នងិម្ិនផលូវការក៏្ានសារៈសំខាន់ 
ខ រ។ សយងីបានសបតជាា បខនាម្សទៀតស ីម្បធីានាថាយុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ជាពិសសសសក្មងប្សី និងស្រសតីទងំអស់
សសប្ម្ចបានក្ប្ម្ិតជំនាញអក្ខរក្ម្មវជិាា ជីវៈ និងជនំាញគតិសលខខ លានការទទួលសាគ ល់ រមួ្ទងំការទទលួ
បាននូវបណិំ្នជីវតិ សហយីពកួ្សគប្តូវទទលួបាននូវឱកាសសរៀនសូប្ត   និងការបណ្តុ ោះបណាត លតាម្ខបបម្នុសស



VI

 

សពញវយ័។ សយីងក៏្ានការសបតជាា ក្នុងការពប្ងឹងវទិាសាស្រសត បសចចក្វទិា   និងគំនិតនចនប្បឌ្ិត។ បសចចក្វទិា
ព័ត៌ាន នងិសារគម្នាគម្ន៍(ICTs) ជាក្តាត ចបំាច់ខ លប្តូវបានសរៀបចំស មី្បពីប្ងងឹប្បព័នធអប់រ ំការផសពវផាយ
ចំសនោះ ងឹ សិទិធទទួលបានព័ត៌ាន  និងការសិក្ាខ លានគុណ្ភាព  និងប្បសិទធភិាព ប្ពម្ទងំការផតល់សសវា
ខ លានប្បសិទធភិាពបខនាម្សទៀត។    

១១.  សលីសពីសនោះសទៀត សយងីបានក្ត់សាគ ល់សោយក្តីបារម្ភយា៉េ ងខាល ងំថា នាសពលបចចុបបននសនោះ ចំនួនសិសសសប្ៅ
សាោម្ួយភាគធំរបស់ពិភពសោក្ក្ំពុងរស់សៅក្នុងតំបន់ម្យួចំនួនខ លទទួលរងសប្គ្នោះសោយសារជសាល ោះសហយី 
វបិតតិអំសពីហងឹា និងការវាយប្បោរសៅសលីសាា ប័នអប់រ ំ  ក៏្ ូចជាសប្គ្នោះម្ហនតរយធម្មជាតិ និងជំងឺឆលងកាច 
សាោវ សៅខតបនតសធវីឱយរខំាន ល់ការសកិ្ាអប់រ ំនិងការអភិវឌ្ឍសៅទូទងំពិភពសោក្។ សយងីបានសបតជាា ក្នុងការ
អភិវឌ្ឍប្បព័នធអប់រខំបបបរយិាប័នន និងខបបសឆលីយតបនឹងតប្ម្ូវការ ស ីម្បបីំសពញតាម្តប្ម្ូវការរបស់កុ្ារ យុវជន 
និងម្នុសសសពញវយ័សៅក្នុងបរបិទទងំសនោះរប់ទងំទីក្ខនលងរបស់អនក្ខ លបានផ្លល ស់បតូរទតីាងំរស់សៅ និងជន
សភៀសខលួន។   សយងីបានគូសបញ្ជា ក់្ពីតប្ម្ូវការសប្ាប់ការអប់រខំ លប្តូវបានផតល់ជូនប្បក្បសោយបរយិាកាស
សិក្ាានសុវតាិភាព  ានការគ្នំប្ទ និងានសនតិសុខខ លម្ិនានអំសពីហឹងា។ សយីងសូម្ផតល់ 
អនុសាសន៍ឲ្យានការសឆលីយតបនឹងវបិតតិប្បក្បសោយភាពសម្ប្សបតាម្រយៈការសឆលយីតបបនាទ ន់សោយការសាត រ 
និងការក្សាងស ីងវញិក៏្ ូចជាការសប្ម្បសប្ម្ួលឲ្យលែប្បសសីរជាងមុ្នសៅថាន ក់្ជាតិ   ថាន ក់្តំបន់និងថាន ក់្ 
សក្ល។  អនុសាសន៍សនោះគិតទងំពីការអភិវឌ្ឍសម្តាភាពសប្ាប់ការកាត់បនាយោនិភ័យ និងការកាត់ 
បនាយផលប៉េោះ ល់ស ីម្បធីានាឱយបានការអប់រមំ្ួយខ លប្តូវបានរក្ាឲ្យាន ំសណី្ការសទោះក្នុងអំ ុងសពលនន 
សាា នការណ៍្ជសាល ោះ សសស្រងាគ ោះបនាទ ន់សប្កាយជសាល ោះ នងិការសងបីស ងីវញិពជីសាល ោះក៏្សោយ។ 

 

ការអនុវតតរសបៀបវារៈរមួ្របស់សយងី 
 
១២.  សយងីបញ្ជា ក់្ជាងមីថា ការទទលួខុសប្តូវជាមូ្លោឋ នសប្ាប់ការអនុវតតរសបៀបវារៈ ៏សជាគជ័យសនោះ ប្តូវពឹងខផែក្សល ី

រោឋ ភិបាល។ សយងីសប្តៀម្ខលួនស ីម្បបីសងកីតប្ក្បខ័ណ្ឌ គតិយុតិត និងសគ្នលនសយាបាយ ខ លសលីក្ក្ម្ពស់ការទទួល
ខុសប្តូវ នងិតាល ភាពប្ពម្ទងំអភិបាលក្ចិច និងភាពជាន គូសៅប្គប់ក្ប្ម្ិត និងប្គប់វស័ិយ និងស មី្បសីលីក្
ក្ម្ពស់សិទធិននការចូលរមួ្ពីប្គប់ភាគី ក់្ព័នធទងំអស់។ 

១៣.  សយងីសូម្អំ វនាវឱយានក្ិចចសហការ ក្ិចចសហប្បតិបតតកិារ ការសប្ម្បសប្ម្ួល នងិការប្តួតពិនតិយជាសក្ល 
និងថាន ក់្តំបន់យា៉េ ងខាល ងំសលីការអនុវតតរសបៀបវារៈវស័ិយអប់រសំោយខផែក្សលកីារប្បមូ្លទិននន័យ ការវភិាគ និងការ
រយការណ៍្សៅក្នុងក្ប្ម្តិប្បសទសខ លឋតិក្នុងប្ក្បខ័ណ្ឌ ននអងគភាព យនតការ និងយុទធសាស្រសតថាន ក់្តបំន់សនោះ។ 

១៤.  សយងីទទលួសាគ ល់ថាភាពសជាគជ័យននរសបៀបវារៈវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០សនោះ តប្ម្ូវឱយានសគ្នលនសយាបាយ នងិ
ការសធវីខផនការជាក់្ោក់្ប្ពម្ទងំានការសរៀបចំការអនុវតតានប្បសទិធិភាព។ ជាភាពចាស់ណាស់ថា សសចក្តី
ប៉េងប្បាថាន ខ លបានោក់្ចូលក្នុងសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព  ម្ិនអាចប្តូវបានសសប្ម្ចសោយគ្នម នការបសងកីន
ខទង់ហរិ ា្បបទនខ លប្តូវតាម្ការក្ណំ្ត់សគ្នលសៅជាក់្ោក់្សនាោះសទ ជាពិសសសសៅតាម្បណាត ប្បសទសទងំ 
ឡាយខ លម្និទន់សសប្ម្ចបាននូវការអប់របំ្បក្បសោយគុណ្ភាពសប្ាប់ទងំអស់គ្នន សៅប្គប់ក្ប្ម្តិ។ សហតុ
សនោះសហយីបានជាសយងីបានតាងំចិតតបសងកីនការចណំាយសាធារណ្ៈ សលីវស័ិយអប់រឲំ្យប្សបតាម្បរបិទប្បសទស 



VII

 

 
 

និងបានជប្ម្ុញឲ្យានការប្បកាន់ខាា ប់សៅនឹងសគ្នលនសយាបាយថាន ក់្តបំន់ នងិអនតរជាតិសលីការខបងខចក្យា៉េ ង
ានប្បសទិធិភាពគឺយា៉េ ងសោចណាស់ ៤- ៦% ននផលិតផលក្នុងប្សុក្សរុប និង / ឬយា៉េ ងសោចណាស់១៥ - 
២០% ននការចណំាយសាធារណ្ៈសរុបសលីវស័ិយអប់រ។ំ 

១៥.  សោយក្ត់សាគ ល់ពីសារៈសំខាន់ននក្ិចចសហប្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍ ក្នុងការវនិិសយាគបំសពញបខនាម្សោយរោឋ ភិបាល។   
សយងីបានអ ំវនាវ ល់បណាត ប្បសទសអភិវឌ្ឍន៍ ក៏្ ូចជាាច ស់ជំនួយទងំងមី និងចស់រមួ្ទងំប្បសទសក្ំពុងរកី្
ចសប្ម្ីនខ លានប្បាក់្ចណូំ្លម្ធយម្   និងយនាការអនារជាតិឲ្យចូលរមួ្ក្នុងការបសងកនីមូ្លនិធិហរិ ា្បបទនសលី 
វស័ិយអប់រ ំ និងស មី្បគី្នបំ្ទ ល់ការអនុវតតរសបៀបវារៈសោយសយាងសៅតាម្តប្ម្ូវការ នងិអាទិភាពរបស់ប្បសទស
ទងំឡាយ។  សយងីទទួលសាគ ល់ថាការបំសពញនូវការសបតជាា ចិតតទងំអស់ខ លទក់្ទងសៅនឹងជនំួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវ
ការ (ODA) ជាការសំខាន់ណាស់   រមួ្ទងំការសបតជាា ចិតតនានារបស់ប្បសទសអភិវឌ្ឍន៍ជាសប្ចីន ស ីម្បសីសប្ម្ចបាន
នូវសគ្នលសៅចនំួន ០,៧ ភាគរយននផលតិផលជាតិសរបុ (GNP) សប្ាប់ជនំួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការសៅឱយប្បសទស
ក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ សៅក្នុងការអនុសោម្ជាម្ួយនឹងការសបតជាា ចិតតរបស់ពកួ្សគ សយងីជប្ម្ញុឱយបណាត ប្បសទស
អភិវឌ្ឍខ លពុំទន់បានសធវីសៅស យី សូម្អនុវតតឱយក្ចិចខិតខំប្បឹងខប្បងបខនាម្សទៀតសឆ្ព ោះសៅរក្សគ្នលសៅចនំួនពី
០,៧ភាគរយននផលទុនជាតសិរុបសប្ាប់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការ (ODA) ចំស ោះការអភិវឌ្ឍប្បសទស។ សយងី 
សបតជាា បសងកីនការគ្នបំ្ទរបស់សយងី ល់បណាត ប្បសទសអភិវឌ្ឍន៍តិចជាងសគ។ សយងីទទួលសាគ ល់ពីសារៈសំខាន់នន
ការោក់្ធនធានានសកាត នុពលទងំអស់ស ីម្បគី្នបំ្ទ  ល់សិទធិទទលួបានការអប់រផំងខ រ។  សយងីសូម្ផាល់ 
អនុសាសន៍ឲ្យខក្សប្ម្ួលការសប្បីប្បាស់ជំនួយប្បក្បសោយប្បសិទធភាព តាម្រយៈការសប្ម្បសប្ម្ួលកាន់ខត
ប្បសសីរ និងប្បក្បសោយសុខ ុម្នីយក្ម្ម  និងការផតល់ហរិ ា្បបទន និងជំនួយជាអាទភិាព ល់អនុវស័ិយខ ល
ម្ិនសូវទទួលបានការយក្ចិតាទុក្ោក់្ និងសៅតាម្បណាត ប្បសទសខ លានប្បាក់្ចណូំ្លទប។ សយងីក៏្ផាល់
អនុសាសន៍ឱយបសងកីននូវការគ្នបំ្ទយា៉េ ងខាល ងំសប្ាប់ការអប់រជំាលក្ខណ្ៈម្នុសសធម៌្ និងវបិតតិអូសបនាល យ។ សយងី
ក៏្សូម្សាវ គម្ន៍ផងខ រចំស ោះក្ិចចប្បជុកំ្ំពូលទីប្ក្ុងអូសលូ (Oslo)សតីពីការអប់រសំ ីម្បកីារអភិវឌ្ឍ (ខខក្ក្កោឆ្ន  ំ
២០១៥) និងអំ វនាវការចណំាយសប្ាប់សននិសីទការអភិវឌ្ឍសៅទីប្ក្ងុ Addis Ababa ស ីម្បគី្នបំ្ទ ល់
សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍសោយចីរភាពទី៤ ។ 

១៦. សយងីសូម្អំ វនាវឱយសវទកិាអប់រពំិភពសោក្ឆ្ន  ំ ២០១៥ និងជាពិសសសអងគការយូសណ្សកូ ក៏្ ូចជាន គូទងំ
អស់ សទោះជាលក្ខណ្ៈបុគគល និងជាសមូ្លហភាពក្តី សូម្គ្នបំ្ទ ល់បណាត ប្បសទសក្នុងការអនុវតតរសបៀបវារៈអប់រ ំ
ឆ្ន  ំ២០៣០ សោយផតល់នូវ ំបូនាម នបសចចក្សទស ការអភិវឌ្ឍសម្តាភាពថាន ក់្ជាតិ និងការគ្នបំ្ទខផនក្ហរិ ា្វតាុខ ល
ានមូ្លោឋ នសលអីាណ្តតិរបស់ខលួន និងឧតតម្ភាពខ លានការសប្បៀបសធៀប នងិការជួយបំសពញឲ្យគ្នន សៅវញិសៅ
ម្ក្។ ចុងសប្កាយសនោះ សយងីផតល់ការសជឿទុក្ចិតតអងគការយូសណ្សកូ ឲ្យបសងកីតយនតការសប្ម្បសប្ម្លួថាន ក់្សក្ល
ម្ួយសប្ាប់ពិសប្គ្នោះសយាបល់ជាម្ួយរ ឋជាសាជកិ្ អនក្សរៀបចំសវទិកាអប់រពំិភពសោក្ឆ្ន  ំ២០១៥ និងន គូ ៏នទ
សទៀត។ ការទទលួសាគ ល់ចំស ោះន គូជាសក្លសប្ាប់វស័ិយអប់រ(ំGPE) គឺជាយនតការហរិ ា្បបទនពហុភាគ ី
សប្ាប់ការអប់រសំ ីម្បគី្នបំ្ទ ល់ការអនុវតតខ លសយាងតាម្សសចក្តីប្តូវការ និងអាទិភាពរបស់ប្បសទសនានាខ ល
សយងីបានផតល់អនុសាសន៍ថាវាជាខផនក្ម្ួយននយនតការសប្ម្បសប្ម្លួជាសក្លនាសពលអនាគតសនោះ។ 

 



VIII

 

១៧. សយងីទុក្ចតិតបខនាម្សទៀតសលីអងគការយូសណ្សកូ ខ លជាទភីាន ក់្ងារជំនាញ របស់អងគការសហប្បជាជាតសិប្ាប់ 
 វស័ិយអប់រឱំយបនតអាណ្តតិរបស់ខលួនស មី្បាីនតួនាទី កឹ្នា ំ និងសប្ម្បសប្ម្ួលរសបៀបវារៈវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ 
ជាពិសសសសោយ៖ អនុវតតការតស ូម្តិស ីម្បឲី្យានការសបតជាា ចិតតថាន ក់្នសយាបាយ ការសប្ម្បសប្ម្លួក្ិចចសនទនា
សគ្នលនសយាបាយ ការខចក្រខំលក្ចំសណ្ោះ ឹង និងការក្ណំ្ត់សាង់ោរ ពិនតិយតាម្ោនការរកី្ចសប្ម្ីនសឆ្ព ោះសៅរក្
សគ្នលសៅអប់រសំរៀបចំជំនួបអនក្ ក់្ព័នធថាន ក់្ពិភពសោក្ ថាន ក់្តំបន់  និងថាន ក់្ជាតិស ីម្បខីណ្នាកំារអនុវតតរសបៀបវារៈ  
សហយី ំសណី្រការជាម្ួយជនបសងាគ លសប្ាប់ការអប់រសំៅក្នុងប្ក្បខ័ណ្ឌ ការសប្ម្បសប្ម្ួល SDG ទងំមូ្ល។ 

១៨.  សយីងតាងំចិតតសោោះប្សាយការអភិវឌ្ឍប្បព័នធតាម្ោន និងវាយតនម្លថាន ក់្ជាតិក្នុងសគ្នលបំណ្ងស ីម្បីបសងកីត 
ភ័សតុតាងជាក់្ោក់្សប្ាប់ការបសងកីតសគ្នលនសយាបាយ និងការប្គប់ប្គងប្បព័នធអប់រសំ មី្បធីានាឱយានទំនលួ
ខុសប្តូវខពស់។ សយងីបានសសនីសុំបខនាម្សទៀត ល់អនក្សរៀបចំសវទិកាអប់រពំិភពសោក្ឆ្ន ២ំ០១៥ និងន គូស មី្ប ី
គ្នបំ្ទ ល់ការអភិវឌ្ឍសម្តាភាពសៅក្នុងការប្បមូ្លទិននន័យ ការវភិាគ នងិការសធវីរបាយការណ៍្ថាន ក់្ជាត។ិ បណាត
ប្បសទសទងំឡាយគួរខសវងរក្ការខក្លម្ែគុណ្ភាពក្ប្ម្ិតននបំខណ្ងខចក្ នងិការរយការណ៍្ឲ្យទន់សពលសវោ
 ល់សាា ប័ន យូសណ្សកូទទួលបនទុក្សាតិិ។ សយងីក៏្បានសសនីផងខ រថា របាយការណ៍្ពិនតិយតាម្ោនជាសក្លសលី
ការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន  គួរបនតតួនាទីជារបាយការណ៍្ពនិិតយតាម្ោនវស័ិយអប់រជំាសក្ល ៏ឯក្រជយម្យួ 
(GEMR) ខ លប្តូវបានសរៀបចំ និងសបាោះពុម្ពសោយអងគការយូសណ្សកូ ខ លជាយនតការសប្ាប់ការតាម្ោន នងិ
ការរយការណ៍្សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍសោយចីរភាពទី៤ សលីវស័ិយអប់រមំ្ួយ ក្នុងចំសណាម្យនតការ ៏នទសទៀតខ លប្តូវ
បានបសងកីតស ងីក្នុងការតាម្ោន នងិពិនតិយសម្ីលសលីការអនុវតតសគ្នលសៅអភឌិ្ឍន៍សោយចីរភាពនានាខ លបាន
សសមីស ងី។  

១៩. សយងីបានពិភាក្ា និងបានឯក្ភាពសលីធាតុសំខាន់ៗននប្ក្បខ័ណ្ឌ សប្ាប់សក្ម្មភាពសលីវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ ២០៣០។   
សយាងសលីសាម រតីននក្ិចចប្បជុំក្ពូំលរបស់អងគការសហប្បជាជាតិ សប្ាប់ការអនុម័្តរសបៀបវារៈអភិវឌ្ឍសប្កាយឆ្ន  ំ
២០១៥ (ទីប្ក្ុងញូវយ៉េក្ ខខក្ញ្ជា ឆ្ន  ំ ២០១៥) នងិលទធផលននសននិសីទអនតរជាតសិលីក្ទីបសីតីពីការផតល់ 
ហរិ ា្បបទនសប្ាប់ការអភិវឌ្ឍ (ទីប្ក្ុង Addis Ababa ខខក្ក្កោ ឆ្ន  ំ២០១៥) សសប្ម្ចចុងសប្កាយនឹងប្តូវ
បានបងាា ញសប្ាប់ការអនុម័្ត នងិោក់្ឲ្យ ំសណី្រការសៅក្នុងក្ិចចប្បជុំជាន់ខពស់ពិសសសម្យួខ លប្តូវបានសរៀបច ំ
រមួ្ជាម្ួយសម័្យប្បជុំទី៣៨ននអងគការយូសណ្សកូ ក្នុងខខវចិឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៥។ សយងីានការសបតជាា ចិតតយា៉េ ងមុ្តាំ
ក្នុងការអនុវតតសលីប្ក្បខ័ណ្ឌ សប្ាប់សក្ម្មភាពសលីវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ បនាទ ប់ពីការអនុម័្តរបស់ខលួនក្នុងការ
ជប្ម្ុញ និងខណ្នាបំណាត ប្បសទស និងន គូនានាស ីម្បធីានាថារសបៀបវារៈរបស់សយងីប្តូវបានសសប្ម្ចសោយ 
សជាគជ័យ។ 

២០.  តាម្រយៈការបនតសក្ម្មភាពបខនាម្សលីសក្រ ំខណ្លខ លបានចប់សផីតម្ស ងីសៅទីប្ក្ងុ Jomtien នងិ Dakar, 
សសចក្តីប្បកាសទីប្ក្ុងអុនីឈុនសនោះគជឺាការសបតជាា ចិតតជាប្បវតតិសាស្រសតម្យួសោយសយងីទងំអស់គ្នន  ស មី្បផី្លល ស់បតូរ
ជីវតិឲ្យប្បសសីរស ងីតាម្រយៈចក្ខុវស័ិយងមីសប្ាប់វស័ិយអប់រ ំ ជាម្ួយនងឹសក្ម្មភាពប្បក្បសោយភាពនចនប្បឌ្ិត
និងភាពសជឿ ជាក់្ស មី្បឈីានសៅ ល់ការសសប្ម្ចសគ្នលសៅប្បក្បសោយម្ហចិឆតិារបស់សយងីប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០។   

 
 ទីប្ក្ុងអុនីឈុន សាធារណ្ៈរ ឋកូ្សរ ៉េ 
 នងៃទី២១ ខខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៥ 
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សសចក្តខីងលងការណ៍្របស់ប្បធានទីភាន ក្ង់ារចតខ់ចងសវទិកាអបរ់ពិំភពសោក្ ២០១៥  
 
សសចក្តីប្បកាសសនោះ គឺជាជោំនសឆ្ព ោះសៅមុ្ខម្ួយ ធ៏។ំ វាឆលុ ោះបញ្ជច ងំពីការសបតជាា ចិតតរបស់សយីងស ីម្បីធានាថាកុ្ារ ទងំ
អស់ ម្នុសសវយ័សក្មង និងម្នុសសសពញវយ័ទទួលបានចំសណ្ោះ ឹង និងជនំាញខ លពកួ្សគប្តូវការ ស ីម្បីរស់សៅក្នុ ងភាព
នងលងនូ រ បំសពញសកាត នុពលរបស់ខលួ ន និងចូលរមួ្ចំខណ្ក្ ល់សងគម្របស់ពួក្សគក្នុ ងនាម្ជាពលរ ឋសក្លខ លានការ
ទទួលខុសប្តូវ។ សសចកី្តប្បកាសសនោះសលីក្ទឹក្ចិតតឲ្យរោឋ ភិបាលក្នុ ងការផតល់ឱកាសសរៀនសូប្តសពញម្ួយជីវតិ  ូសចនោះ
ម្នុសសអាចបនតការរកី្ចំសរនី និងានការផ្លល ស់បតូ រវជិាានបាន។ សសចកី្តប្បកាសសនោះបានបញ្ជា ក់្ថាវស័ិយអប់រ ំ ខ លជា 
សិទិធមូ្លោឋ នរបស់ម្នុសស គឺជាគនលឹោះសំខាន់ ល់សនតិភាពពិភពសោក្ និងការអភិវឌ្ឍប្បក្បសោយចីរភាព។ 

Irina Bokova 
Director-General of UNESCO 

 
ការអប់រគឺំជាគនលឹោះខ លសធវីឲ្យជីវតិលែប្បសសីរសប្ាប់កុ្ារប្គប់រូប និងជាមូ្លោឋ នប្គឹោះរបស់សងគម្ខ លានភាពរងឹា ំ
ប៉េុខនតរហូតម្ក្ ល់សពលសនោះ សៅខតានកុ្ារខ លសគទុក្សចលសហីយមិ្នបានទទលួការយក្ចិតតទុក្ោក់្។ ស ីម្បី
សសប្ម្ចបានសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍ទងំអស់របស់សយីង សយីងប្តូវការឲ្យកុ្ារទងំអស់សៅក្នុ ងសាោសរៀន និងទទួលបាន
ការសរៀនសូប្ត។ 

Anthony Lake 
Executive Director, UNICEF 

 
ស ីម្បីលុបបំបាត់ភាពប្កី្ប្ក្ បសងកីនវបុិលភាពរមួ្ និងសសប្ម្ចបានសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាព សយីងប្តូវខតផតល់ 
ហិរ ា្វតាុ  ល់ការអភិវឌ្ឍ និងជនំាញបសចចក្សទសស ីម្បីការផ្លល ស់បតូ រពិត។ សយីងប្តូវខតសធវីការរមួ្គ្នន  ស ីម្បីធានាថាកុ្ារទងំ
អស់ានលទធភាពទទលួបានការអប់របំ្បក្បសោយគុណ្ភាព និងការសិក្ាសពលម្ួយជីវតិរបស់ពួក្សគសោយមិ្នគិតពី
ក្ខនលងខ លពួក្សគបានចប់ក្ំសណី្ត សយនឌ័្ររបស់ពួក្សគ ឬ ប្បាក់្ចណូំ្លប្គសួាររបស់ពួក្សគ។ 

Jim Yong Kim 
President of the World Bank Group 

 
សយីងប្តូវខតរមួ្គ្នន សលីក្ក្ម្ពស់ និងការ រសិទធិរបស់ម្នុសសទងំអស់ក្នុ ងការទទួលការអប់រ ំ និងធានាថាពួក្សគទទលួបាន
ការអប់រ ំ ខ លានគុណ្ភាព សហីយឲ្យពួក្សគទទលួបានតនម្លននសនតិភាព យុតតិធម៌្ សិទធិម្នុសស និងសម្ភាពសយនឌ័្រ។ 
សយីងានសាទនភាពខ លបានចូលរមួ្ចត់ខចងសវទិកាអប់រពិំភពសោក្ និងបានសនាថានឹងចូលរួម្សធវីឲ្យរសបៀបវារៈ
សក្ម្មភាពងមីសលីវស័ិយអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន ទទួលសជាគជយ័ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០។ 

Babatunde Osotimehin 
UNFPA Executive Director 
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សៅក្នុ ងពិភពសោក្របស់សយីង ចំសណ្ោះ ឹងគឺជាអណំាច សហីយការអប់រផំតល់សិទធិអណំាច។ វាគឺជាខផនក្ម្ួយមិ្នអាចខវោះ
បានននរូបម្នតអភិវឌ្ឍន៍។   វាានតនម្លចបំាច់ខបបធម្មជាតិខ លានន័យហួសពីសស ឋកិ្ចចស ីម្បីផតល់អណំាច ល់ប្បជា
ជនក្នុ ងការក្ណំ្ត់សជាគវាសនារបស់ខលួ នផ្លទ ល់។ សនាោះសហីយជាមូ្លសហតុថា ឱកាសស ីម្បីទទួលការអប់រគឺំជាន័យចម្បង 
ស ីម្បីពសនលឿនការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស ។ 

Helen Clark 
UNDP Administrator 

 
សសចក្តីប្បកាសទីប្ក្ុងអីុនឈុន ពិតជាជប្ម្ុញឲ្យសយីងសបតជាា ចិតតផតល់ការអប់រសំោយមិ្នានការសរសី  សអីង ខ លទទួល
សាគ ល់ពីសារៈសំខាន់ននសម្ភាពសយនឌ័្រ និងការផតល់សិទធិអំណាច ល់ស្រសតីក្នុ ងការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព។ សនោះជាឱកាស
សំខាន់ណាស់ សប្ាប់ពកួ្សយីងក្នុ ងការសធវីការរមួ្គ្នន តាម្ប្គប់វស័ិយ សឆ្ព ោះសៅរក្ការបំសពញ ក្យសនាចំស ោះការផតល់
ការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន ជូន ល់សងគម្ខ លានសនតិភាព យុតតិធម៌្ និងភាពសសមីគ្នន ។ សយីងអាចទទួលបានពិភព
សោក្ម្ួយខ លម្នុសសានសិទធិសសមីគ្នន ប្បសិនសបីការអប់ររំបស់សយីង បសប្ងៀន ល់ពកួ្សគក្នុ ងលក្ខណ្:សក្លខ រ។ 

Phumzile Mlambo-Ngcuka 
UN Women Executive Director and 

UN Under-Secretary-General 
 
សយីងានការទទួលខុសប្តូវរមួ្ម្ួយ ស ីម្បីធានាឱយខផនការអប់រគិំត ល់តប្ម្ូវការរបស់កុ្ារ និងយុវជនខ លងាយរង
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សសចក្តសីផតមី្ 
១.   ពិភពសោក្ានការរកី្ចសប្ម្ីនគួរឱយក្ត់សាគ ល់ម្ួយចនំួន សៅក្នុងវស័ិយអប់រតំាងំពីឆ្ន  ំ២០០០ ម្ក្។ សៅសពល

ខ លសគ្នលសៅការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន (EFA)ទងំប្បាមំ្ួយ នងិសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវតសរ ៍(MDGs) 
ប្តូវបានបសងកតីស ងី ប៉េុខនតសគ្នលសៅទងំសនាោះម្ិនប្តូវបានសគសធវីបានសសប្ម្ចក្នុងសពលក្ណំ្ត់សៅឆ្ន ២ំ០១៥ និង
សក្ម្មភាពបនតសទៀត ប្តូវការជាចបំាច់ស មី្បបីំសពញរសបៀបវារៈទងំឡាយខ លម្ិនទន់បានប ច្ ប់។ ជាម្ួយនឹង
សគ្នលសៅទ៤ីននការសធវឲី្យពភិពសោក្របស់សយងីប្បសសរីស ងី៖ រសបៀបវារៈឆ្ន  ំ២០៣០ ស មី្បកីារអភវិឌ្ឍសោយចរី
ភាព[i]- "ធានាបាននូវគុណ្ភាពអប់រខំបបបរយិាប័នន សម្ភាព និងសលីក្ក្ម្ពស់ឱកាសក្នុងការសិក្ាសពញម្យួជីវតិ
សប្ាប់ទងំអស់គ្នន " (សយាងតាម្វស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ ២០៣០) និងសគ្នលសៅខ លជាប់ទក់្ទងសផសងៗ។ ពភិព
សោក្ទងំមូ្ល បានក្ណំ្ត់រសបៀបវារៈអប់រជំាសក្លម្យួយា៉េ ងានម្ហចិឆតាសប្ាប់ឆ្ន  ំ២០១៥  ល់ ២០៣០។ 
ការខិតខំប្បឹងខប្បងទងំឡាយ ប្តូវខតបានសធវីស ងីស ីម្បធីានាថា សលីក្សនោះសគ្នលសៅ និងអវីខ លបានក្ណំ្ត់ នងឹ
ប្តូវសសប្ម្ចបាន។ 

២.   វស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ ២០៣០ ប្តូវបានបសងកតីស ងីតាម្រយៈ សំណី្រការពិសប្គ្នោះសយាបល់យា៉េ ងទូលំទូោយ និង 
ប្គប់ប្គងសោយរ ឋជាសាជិក្ សប្ម្បសប្ម្ួលសោយអងគការយូសណ្សកូ ប្ពម្ទងំន គូសផសងសទៀត នងិ ឹក្នាំ
សោយគណ្ៈក្ាម ធិការអបរសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន (EFA)1។ វស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ បានសធវីការសិក្ាសៅសលី
ប្បធានបទននការពិសប្គ្នោះសយាបល់សតពីីការអប់រសំប្កាយឆ្ន ២ំ០១៥ សោយខផែក្សលអីវីខ លបានសក្តីស ងីក្នុងឆ្ន  ំ
២០១២ និង២០១៣ ខ ល ឹក្នាសំោយអងគការយូសណ្សកូ និងអងគការយូនីសសហវ សហយីក្ិចចប្បជុំសលីការអប់រ ំ
ជាសក្លសប្ាប់ទងំអស់គ្នន  បានប្បារពធស ងីសៅទីប្ក្ុង Muscat ននប្បសទសOman ក្នុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ
២០១៤ ខ លជាការពិសប្គ្នោះសយាបល់ជាម្ួយអងគការសប្ៅរោឋ ភិបាល។ សននិសីទរ ឋម្ស្រនតកី្ប្ម្ិតតបំន់ចនំួន៥ បាន
សរៀបចំសោយអងគការយូសណ្សកូ សៅឆ្ន  ំ ២០១៤ និង២០១៥ សហយីក្ចិចប្បជុំE-9 បានប្បារពធស ងីក្នុងទីប្ក្ងុ  
អុីសាល ា៉េ បាត ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៤។2 ប្ពឹតតិការណ៍្សំខាន់សៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសនោះគឺជាក្ិចចប្ពម្សប្ពៀងទីប្ក្ុង Muscat[ii] 
ខ លប្តូវបានអនុម័្តសៅក្នុងក្ចិចប្បជុំការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន ជាសក្លសោក្ សៅក្នុងខខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
សហយីខ លបានបងាា ញពីសគ្នលសៅអប់រជំាសក្ល និងចណុំ្ចសៅខ លជាប់ទក់្ទងគ្នន  ប្ពម្ទងំម្សធាបាយនន
ការអនុវតតតាម្សសចក្ាីសសនសុីំពបី្ក្ុម្ការងារសបីក្ចំហននម្ោសននិបាតអងគការសហប្បជាជាតិ សប្ាប់សគ្នលសៅ
អភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាព (OWG)។  ំសណី្រការសនោះបានប ច្ ប់ក្នុង សសចក្តបី្បកាសទបី្ក្ងុអុនីឈុន (Incheon) ខ ល
ប្តូវបានអនុម័្តសៅនងៃទី២១ ខខឧសភាឆ្ន ២ំ០១៥ សៅឯសវទិកាអប់រពំិភពសោក្ បានប្បារពធស ងីសៅទីប្ក្ុង 
Incheon ប្បសទសកូ្សរ ៉េខាងតបូង។ សសចក្តីប្បកាសទីប្ក្ុងអុនីឈុនបសងកតីការសបតជាា ចិតតយា៉េ ងខពស់របស់សហគម្ន៍
អប់រសំ ីម្បកីារអប់រ ំនិងរសបៀបវារៈឆ្ន ២ំ០៣០ សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាពបានទទួលសាគ ល់តួនាទីសំខាន់នន

                                                      
1   គណ្ៈក្ាម ធិការ ឹក្នាកំារអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន  បងាា ញថាការសរៀបចំសោយអងគការ UNESCO ប្តូវបានផសសំ ងីសោយរ ឋជាសាជិក្តំណាងឱយប្កុ្ម្នានាក្នុងតំបន់ទងំអស់ប្បាមួំ្យននអងគការUNESCO ខ លជាអនក្
គំនិតផតួចសផតីម្ E- 9*  និងប្បសទសជាាច ស់ផទោះ ននសវទិកាអប់រពិំភពសោក្ឆ្ន  ំ២០១៥ ទីភាន ក់្ងារ EFA ទី៥ (ានអងគការ UNESCO, UNICEF, UNDP, UNFPA និងWHO)។ អងគការអភិវឌ្ឍន៍ និងសហប្បតិបតតិការ 
សស ឋកិ្ចច (OECD) ភាពជាន គូសក្លសប្ាប់ការអប់រ ំ(GPE) សងគម្សុីវលិ វជិាា ជីវៈបសប្ងៀន និងវសិ័យឯក្ជន។  
*   ការផតួចសផតមី្ E-9 គឺជាសវទិកា ខ លបានបសងកីតស ងីក្នុងឆ្ន  ំ១៩៩៣ ស ីម្បពីសនលឿនវឌ្ឍនភាពសឆ្ព ោះសៅរក្ការសំសរចបាននូវ EFA សនោះ។ វាានប្បសទសចំនួន ៩ខ លានប្បជាជនសប្ចីនជាងសគបំផុតននភាគខាងតបូង  
(បង់កាល ខ ស សប្បសុីល ចិន សអសុីប ឥណាឌ  ឥណ្ឌូ សនសុី មិុ្ក្សុិក្ នីសហសរយីា៉េ  និង បា៉េ គីសាា ន) ។ 
2   លទធផលននសននិសីទរ ឋម្ស្រនតីក្នុងតំបន់ សលីវសិ័យអប់រសំៅសប្កាយឆ្ន  ំ២០១៥ និងកិ្ចចប្បជំុ E-9 សនោះ គឺជាសសចក្តីប្បកាសទីប្កុ្ងបាងក្ក្ (២០១៤) សសចក្តីប្បកាសលាី៉េ  (២០១៤ ) សសចក្តីប្បកាសទីប្កុ្ង អីុសាល ា៉េ បាត 
(២០១៤) សសចក្តបី្បកាសទីប្កុ្ងគីោគ លី (២០១៤) សសចក្តីខងលងការណ៍្ Sharm El Sheikh (២០១៥) និង សសចក្តីខងលងការណ៍្ទីប្កុ្ងបា៉េ រសី (២០១៥)។ 
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ការអប់រខំ លជាវស័ិយសនូលននការអភិវឌ្ឍ។ ប្ក្បខ័ណ្ឌ សក្ម្មភាពសប្ាប់ការអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ បានផាល់នូវការ
ខណ្នាសំប្ាប់ការអនុវតតការអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ ប្តូវបានពភិាក្ាសៅក្នុងសវទិកាអប់រទំងំអស់គ្នន  ឆ្ន ២ំ០១៥ និង
ធាតុសំខាន់ប្តូវបានប្ពម្សប្ពៀងគ្នន សៅក្នុងសសចក្តីប្បកាសទីប្ក្ុងអុីនឈុន។ ប្ក្បខ័ណ្ឌ សប្ាប់សក្ម្មភាពសនោះ 
បងាា ញពីរសបៀបអនុវតតសៅក្ប្ម្តិឬថាន ក់្ប្បសទស/ថាន ក់្ជាតិ ថាន ក់្តំបន់ នងិថាន ក់្ជាសក្ល3 ខ លការសបតជាា ចតិតទងំ
អស់សនោះ បានសធវីស ងីសៅទីប្ក្ុងអុីនឈុន។ ានសគ្នលបណំ្ងក្នុងការបផុំសចលនាប្បសទសទងំអស់ នងិន គូ
សៅជុំវញិសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាព (SDG) សលីវស័ិយអប់រ ំនិងសគ្នលសៅរបស់ខលួន សហយីបានសសនីវធិីនន
ការអនុវតត សប្ម្បសប្ម្លួ ផតល់ហរិ ា្បបទន និងប្តតួពិនតិយ ល់ការអប់រសំប្ាប់ឆ្ន ២ំ០៣០ ស ីម្បធីានា ល់
ការអប់រខំ លានគុណ្ភាពខបបបរយិាប័នន សម្ភាព នងិឱកាសសិក្ាសពញម្យួជីវតិសប្ាប់ទងំអស់។ អវីៗ
ទងំសនោះក៏្បានសសនីស ងីនូវការវាស់ខវងជាយុទធសាស្រសតខ លប្បសទសម្យួចំននួ អាចានបំណ្ងោក់្ប ច្ូ លក្នុង
ការសរៀបចំខផនការ និងយុទធសាស្រសតសៅតាម្បរបិទរបស់ខលួន យក្ចិតតទុក្ោក់្សលីភាពខុសគ្នន ននតងភាពជាក់្ខសតង 
ថាន ក់្ជាតិ សម្តាភាព ក្ប្ម្ិតននការអភិវឌ្ឍ ការសគ្នរពសគ្នលនសយាបាយជាត ិនិងបញ្ជា អាទិភាពនានា។ 

៣.   ប្ក្បខ័ណ្ឌ សប្ាប់សក្ម្មភាពសនោះានបីខផនក្។ ខផនក្ទ១ី បងាា ញពីចក្ខុវស័ិយ បុពវសហតុ និងសគ្នលការណ៍្នន 
វស័ិយអប់រសំប្ាប់ឆ្ន  ំ ២០៣០។ ខផនក្ទ២ី សរៀបរប់អពំីសគ្នលសៅអប់រជំាសក្ល នងិចំនុចសៅជាប់ទក់្ទង 
សផសងៗចំននួ៧ និង វធិី៣យា៉េ ងននការអនុវតត ក៏្ ូចជាយុទធសាស្រសតខ លចងែុលបងាា ញផងខ រ។ ខផនក្ទី៣ សសននូីវ
រចនាសម្ព័នធម្ួយ សប្ាប់ការសប្ម្បសប្ម្ួលក្ិចចខតិខំប្បឹងខប្បងការអប់រជំាសក្ល ប្ពម្ទងំអភិបាលក្ចិច  
ការប្តួតពិនតិយតាម្ោន នងិយនតការពនិិតយស ងីវញិសផសងៗសទៀត។ វាក៏្ប្តួតពនិិតយអំពីរសបៀបននការធានាថា 
ការអប់រសំប្ាប់ឆ្ន  ំ២០៣០ ប្តូវបានផតល់ហរិ ា្បបទនប្គប់ប្គ្នន់ និងបងាា ញពីភាពជាន គូខ លប្តូវការស ីម្បី
សសប្ម្ចបាននូវរសបៀបវារៈសៅក្នុងក្ប្ម្តិប្បសទស/ថាន ក់្ជាតិ ថាន ក់្តំបន់ និងថាន ក់្ពភិពសោក្។ 

 

I. ចក្ខុវស័ិយ បុពវសហតុ និងសគ្នលការណ៍្ 
 

៤.   វស័ិយអប់រគំឺជាសបោះ ូងននរសបៀបវារៈឆ្ន  ំ ២០៣០ សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព និងានសារៈសំខាន់
សប្ាប់ភាពសជាគជ័យននសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាពទងំអស់។ ការទទលួសាគ ល់តួនាទយីា៉េ ងសខំាន់នន
រសបៀបវារៈននវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព បានគូសបញ្ជា ក់្ថាការអប់រជំាសគ្នលសៅ
ឯក្រជយម្ួយ (SDG4) និងរមួ្ប ច្ូ លទងំចណុំ្ចសៅសលីវស័ិយអប់រសំាិតសៅសប្កាម្សគ្នលសៅសផសងសទៀតជាសប្ចីន 
ជាពិសសសសផ្លត តសៅសលីខផនក្សុខភាព ក្ំសណី្ននិងការផតល់ការងារ ការសប្បីប្បាស់នងិផលតិភាពសោយនិរនតរភាព 
និងការខប្បប្បលួអាកាសធាតុ។ ជាការពិត វស័ិយអប់រអំាចពសនលឿនការរកី្ចសប្ម្ីនសឆ្ព ោះសៅរក្ការសសប្ម្ចបាននូវ
សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាពទងំអស់ ូសចនោះវាគួរខតសាតិសៅខផនក្ម្យួននយុទធសាស្រសតទងំឡាយស មី្បសីសប្ម្ច

                                                      
3   វាប្តូវបានទទួលសាគ លថ់ា សៅក្នុងប្បពន័ធសហព័នធការទទួលខុសប្តូវរបសរ់ោឋ ភបិាល ជាញឹក្ញាប់ខតងខតសាិតសៅថាន ក្់សប្កាម្ជាតិ។ សលីសពីសនោះសទៀត ការទទួល
ខុសប្តូវខបបវមិ្ជឈការ សប្ាបអ់ភិបាលក្ិចចវសិយ័អប់រ ំ និងការផតល ់ គឺជាការអនុវតតជាទូសៅសៅក្នុងប្បសទសជាសប្ចីន ខ លម្ិនានប្បពន័ធសហពន័ធ។ ជាក្ខនលងខ ល
អាចសធវីសៅបាន លក្ខខណ្ឌ ខ លសម្ប្សប ប្តូវបានសប្បីស មី្បឆីលុោះបញ្ជច ងំ ប៉េុខនតសៅក្នុងក្រណី្ខលោះ "ថាន ក្់ជាតិ" ប្តូវបានសប្បីស មី្បសំីសៅសលីប្បសទសខ ល ានទងំប្បពន័ធ 
រោឋ ភិបាលក្ណាត ល ឬវមិ្ជឈការ។ 
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បាននូវសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាពទងំអស់សនាោះ។ រសបៀបវារៈវស័ិយអប់រជំាងមីខ លបានសរៀបរប់ក្នុងសគ្នល
សៅទី៤ គឺានភាពទូលំទូោយពិសាា រ ម្ហចិឆតា សសចក្តីប្បាថាន ខពស់នងិសក្ល នងិបានបផុំសគនំិតសោយ 
ទសសនៈវស័ិយននការអប់រខំ លសធវីឲ្យជីវតិរបស់បុគគលកាន់ខតប្បសសីរស ងី ក៏្ ូចជាសហគម្ន៍ និងសងគម្សោយ
គ្នម នបនសល់ទុក្នរណាាន ក់្សៅពីសប្កាយស យី។ រសបៀបវារៈទងំសនោះចូលរមួ្យា៉េ ងសក្ម្មក្នុងក្ិចចការខ លម្និ
ទន់បានប ច្ ប់ននសគ្នលសៅការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន  (EFA) និងសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវតសរខ៍ ល
ទក់្ទងនឹងការអប់រខំណ្ៈសពលខ លានការសោោះប្សាយបញ្ជា ប្បឈម្នាសពលបចចុបបនន និងនាសពលអនាគត
ននវស័ិយអប់រជំាក្ប្ម្តិថាន ក់្ជាតិ និងសក្ល។ សិទធិជាមូ្លោឋ នបានបផុំសគំនិត សោយទសសនៈវស័ិយម្នុសស
ជាតិននការអប់រ ំ និងការអភវិឌ្ឍសោយខផែក្សលីសគ្នលការណ៍្សទិធិម្នុសស និងសសចក្តនីងលងនូរ យុតតិធម៌្សងគម្ 
សនតិភាព បរយិាប័នន និងការការ រប្ពម្ទងំភាពចប្ម្ុោះគ្នន ននវបបធម៍្ ភាសានិងជនជាតភិាគតិច និងខចក្រខំលក្
នូវការទទលួខុសប្តូវនិងគណ្សនយយភាព [iii] ។ 

៥.    ការក្សាង និងការបនតចលនាការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន  វស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ យក្ចតិតទុក្ោក់្យា៉េ ងប្ជាល
សប្ៅសលីបទពិសសាធន៍សម្សរៀនសផសងៗ តាងំពីឆ្ន  ំ២០០០។ អវខី លងមីអពំីវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ គឺជាការសផ្លត តសលី
ការសក្ីនស ងី នងិពប្ងកី្ការចូលសរៀន ខបបបរយិាប័នននិងសម្ភាព គុណ្ភាព និងលទធផលសរៀនសូប្តសៅប្គប់
ក្ប្ម្ិតទងំអស់ ក្នុងវធិីសាស្រសតការសរៀនសពញម្ួយជីវតិ។ សម្សរៀនសំខាន់ម្ួយននឆ្ន កំ្នលងម្ក្សនោះ គឺរសបៀបវារៈអប់រ ំ
ជាសក្ល គួរសធវីការជាម្ួយប្ក្បខ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍អនារជាតិរមួ្ជាម្ួយនងឹទំនាក់្ទំនងយា៉េ ងខាល ងំសៅនឹងការសឆលីយ
តប នងិតប្ម្ូវការរបស់ម្នុសសជាតិ ជាជាងការងារខ លសផ្លត តសៅសលីសគ្នលសៅការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន  និង
សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវតសរខ៍ លទក់្ទងនងឹការអប់រ។ំ សោយអនុម័្តសសចក្តីប្បកាសទីប្ក្ុងអុនីឈុន 
សហគម្ន៍ននការអប់រ ំ បានក្ំណ្ត់សគ្នលសៅការអប់រជំាងមខីតម្ួយសៅក្នុងការអនុសោម្តាម្ប្ក្បខ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍
ទងំមូ្ល។ រសបៀបវារៈននការអប់រងំម ី សផ្លត តសៅសលីការអប់រខំបបបរយិាប័នន និងសម្ភាព សំសៅសលីការផតល់ឱយ
ម្នុសសប្គប់រូបនូវឱកាសសសមគី្នន  និងគ្នម ននរណាាន ក់្ប្តូវបានទុក្សចលស យី។ ការបងាា ញសញ្ជា សម្សរៀនម្ួយ
សផសងសទៀតៈគជឺាតប្ម្ូវការសប្ាប់ ថាសតសីិសសទងំសនោះ ក្ពុំងខតសកិ្ា និងទទួលបានជនំាញខ ល ក់្ព័នធនឹង
ក្ិចចខិតខំប្បឹងខប្បងពិសសសក្នុងសគ្នលបណំ្ងបសងកីនការផតល់ ល់អនក្ខ លបាត់បង់ឱកាស ឬក្នុងសាា នភាពងាយ
រងសប្គ្នោះ។ ម្នុសសទងំអស់សោយម្ិនគតិព ីសភទ អាយុ សម្បុរ ជាតិសាសន៍ ជនជាតិភាគតិច ភាសា សាសនា 
គំនិតនសយាបាយ ឬបញ្ជា សផសងសទៀត ស មី្ក្ំសណី្ត ជាតឬិប្បភពស មី្ននសងគម្ ប្ទពយសម្បតតិឬក្ំសណី្ត ជនពកិារ 
ជនអសនាត រប្បសវសន៍ ជនជាតិស ីម្ភាគតិច កុ្ារ និងយុវជន ជាពិសសសអនក្សៅក្នុងសាា នភាពខ លងាយរងសប្គ្នោះ 
ឬសាា នភាពសផសងសទៀត4 គួរខតបានសប្ាប់ការអប់រខំបបបរយិាប័នន ានគុណ្ភាពប្បក្បសោយសម្ភាព និង
ឱកាសសរៀនសូប្តសពញម្ួយជីវតិសប្ាប់ពួក្សគ។ ការយក្ចិតតទុក្ោក់្សលីការអប់របំ្បក្បសោយគុណ្ភាព  
ការសរៀនសូប្តនងិជំនាញ បានបញ្ជា ក់្សម្សរៀនសំខាន់ម្យួសទៀតថា: ជាសញ្ជា អវជិាានម្យួននការសផ្លត តជាសំខាន់
ខតសលីការទទលួបានការអប់រ ំ សោយម្ិនានការយក្ចិតតទុក្ោក់្ឱយបានប្គប់ប្គ្នន់ ថាសតីសិសសប្តូវការសរៀន

                                                      
4   ពីសពលសនោះតសៅ៖ "ប្ក្ុម្បាត់បងឱ់កាស និងងាយរងសប្គ្នោះ" សំសៅសៅសលីប្ក្មុ្ទងំអសស់ៅក្នុងប ា្ ីសនោះ។ វាគួរខតប្តូវបានក្ត់សាគ លថ់ាប ា្ ីសនោះ ខ លរមួ្ប ច្ូ ល
គ្នន ក្ថាខណ្ឌ ទ ី១៩ និង២៥ នន "ការផ្លល សប់តូរពិភពសោក្របសស់យងី៖ រសបៀបវារៈឆ្ន  ំ២០៣០ ស ីម្បកីារអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព" ម្ិនសូវទូលំទូោយ សហយីប្បសទស នងិ
តំបន់ អាចក្ំណ្តអ់តតសញ្ជា ណ្ នងិសោោះប្សាយសផសងសទៀតខ លទក្់ទងនឹងសាា នភាពងាយរងសប្គ្នោះ ការជួបប្បទោះការលំបាក្ នងឹការសរសីសអីង ខ លានមូ្លោឋ ន 
និងការផ្លត់សចញក្នុងវសិយ័អប់រ។ំ 
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សូប្ត និងទទួលបានជនំាញខ ល ក់្ព័នធ សពលខ លពួក្សគសរៀនសៅសាោខ រឬសទ។ ការពិតសគ្នលសៅននការ
អប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន  ម្ិនទន់បានសសប្ម្ច ល់ការអនុវតានូវសម្សរៀនបខនាម្សទៀត៖ "សធវ ូីចធម្មតា" នឹងម្និនាំ
ម្ក្នូវការអប់របំ្បក្បសោយគុណ្ភាព ល់ម្នុសសទងំអស់ស យី។ ប្បសិនសបអីប្តាននការរកី្ចសប្ម្ីននាសពល
បចចុបបននសៅខតបនត ប្បសទសជាសប្ចីនខ លស ីរឆ្ៃ យសៅពីសប្កាយ នឹងម្និឈាន ល់សគ្នលសៅងមីសៅឆ្ន  ំ២០៣០ 
ស យី។ សនោះានន័យថា វាជាការសំខាន់បំផុត ស ីម្បផី្លល ស់បតូរការអនុវតតបចចុបបនន និងសគៀងគរនូវក្ិចចខិតខ ំ
ប្បឹងខប្បង នងិធនធាននានាខ លធាល ប់ានពមុី្ន។ លក្ខណ្ៈពិសសសងមីម្យួសទៀតននរសបៀបវារៈវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ
២០៣០ គឺានទប្ម្ង់ជាសក្ល នងិជាក្ម្មសទិធិរបស់ពភិពសោក្ទងំមូ្ល ប្ពម្ទងំប្បសទសអភវិឌ្ឍ នងិក្ពុំង
អភិវឌ្ឍន៍ ូចគ្នន ។ 

៦.    វស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ ប្តូវខតសម្ីលស ញីក្នុងបរបិទទូលំទូោយននការអភិវឌ្ឍសប្ាប់សពលបចចុបបនន។ ប្បព័នធ
អប់របំ្តូវខតានការ ក់្ព័នធ និងសឆលីយតបសៅនងឹការផ្លល ស់បតូរទីផារការងារ បសចចក្វទិាខពស់ នគរូបនីយក្ម្ម ការ
សធវីចំណាក្ប្សុក្ អសសារភាពនសយាបាយ ការរចិរលិបរសិាា ន សប្គ្នោះធម្មជាតិនងិសប្គ្នោះម្ហនតរយ ការប្បក្ួត
ប្បខជងសប្ាប់ធនធានធម្មជាតិ បញ្ជា ប្បឈម្ខបបប្បជាសាស្រសតស ងីយា៉េ ងឆ្ប់រហ័ស ការបសងកនីភាពគ្នម ន
ការងារសធវីសក្ល ភាពប្ក្ីប្ក្ខ លម្ិនសចោះចប់ ក្ំសណី្នវសិម្ភាព និងការគំរម្ ល់សនាភិាព និងសុវតាិភាព។  
សៅឆ្ន  ំ ២០៣០ ប្បព័នធអប់រ ំ នឹងប្តូវការចុោះសឈាម ោះកុ្ារចូលសរៀនរប់រយោននាក់្ និងម្នុសសវយ័ជំទង់បខនាម្
សទៀត ស ីម្បសីសប្ម្ចបាននូវការអប់រជំាមូ្លោឋ ន (សនាោះគឺមុ្នបឋម្សិក្ា បឋម្សិក្ា និងម្ធយម្សិក្ាបឋម្ភូម្ិ) សប្ាប់
ទងំអស់គ្នន [iv] ប្ពម្ទងំផាល់នូវការចូលរមួ្ ំសណី្រការសសមីគ្នន  ល់ខផនក្ម្ធយម្សកិ្ា និងសប្កាយម្ធយម្សកិ្ា
សប្ាប់ទងំអស់គ្នន ។ ក្នុងសពលជាម្ួយគ្នន សនោះខ រ វាជាការសំខាន់ស មី្បផីតល់ការខងទកុំ្ារតូច និងក្ម្មវធិីអប់រ ំ
 ល់ពួក្សគ ស ីម្បធីានាឱយបាននូវការអភិវឌ្ឍការសរៀនសូប្តរបស់កុ្ាររយៈសពលខវង និងសុខភាពរបស់ពកួ្សគ។
ជាការសំខាន់ណាស់សប្ាប់ប្បព័នធអប់រសំ ីម្បធីានាឱយបានថាកុ្ារ យុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ទងំអស់ក្ពុំង
សរៀន និងទទលួបាននូវជំនាញ ក់្ព័នធរមួ្ទងំជំនាញអក្ខរក្ម្ម។ សហយីវាក៏្ានតប្ម្ូវការបនាទ ន់សប្ាប់កុ្ារ  
យុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ ស ីម្បអីភិវឌ្ឍន៍សពញម្ួយជីវតិ សៅសលីជំនាញសផសង  ៗ និងសម្តាភាពខ លអាចបត់ខបន
បានសប្ាប់ការរស់សៅ នងិនរិនតរភាពការងារ និរនតរភាពឯក្រជយភាព   ចំសណ្ោះ ឹងមូ្លោឋ ន និងចំសណ្ោះ ឹងខផនក្
បសចចក្វទិាក្នុងពិភពសោក្។ ការអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ នងឹធានាថាបុគគលប្គប់រូប ទទលួបាននូវចំសណ្ោះ ឹងមូ្លោឋ ន
រងឹា ំ អភិវឌ្ឍជនំាញននការគតិខបបនចនប្បឌ្ិត នងិពិចរណាខពស់ និងក្សាងនូវភាពចង់ ឹង ចង់ស ញី  ភាព
កាល ោន នងិភាពរងឹា។ំ 

៧.    ការយក្ចិតតទុក្ោក់្ជាងមីចំស ោះសគ្នលបំណ្ង និងភាព ក់្ព័នធននវស័ិយអប់រ ំ សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស 
ចីរភាពខផនក្សស ឋក្ចិច សងគម្ និងបរសិាា ន គឺជាលក្ខណ្ៈពិសសសននរសបៀបវារៈវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០។ សនោះប្តូវ
បានបងកប់សៅក្នុងទសសនៈវស័ិយរមួ្ និងសផ្លត តសំខាន់សលមី្នុសសជាតិខ លរមួ្ចំខណ្ក្ ល់ទប្ម្ង់ងមីម្ួយននការ
អភិវឌ្ឍ។ ទសសនៈវស័ិយសនោះ ជាវធិីសាស្រសត ៏ានប្បសយាជន៍សប្ាប់ការអប់រ ំ នងិរមួ្ប ច្ូ លទងំខផនក្សផសងៗ 
ជាសប្ចីនននជីវតិរបស់ម្នុសស [vp.10]។ សនោះបានពនយល់យា៉េ ងចាស់ថាការអប់រជំាការរមួ្ប ច្ូ លគ្នន  និងជា 
ការសលីក្សទួយលទធិប្បជាធិបសតយយនិងសិទធិម្នុសសយា៉េ ងសំខាន់ និងការសលីក្ក្ម្ពស់ភាពជាពលរ ឋសក្ល  
ការអត់ឱន និងការចូលរមួ្របស់ពលរ ឋ ប្ពម្ទងំការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព។ ការអប់រជំួយសប្ម្ួល ល់ក្ិចច
សនទនាចំរោុះពូជសាសន៍ និងជួយសលីក្ក្ម្ពស់ការសគ្នរពចំស ោះភាពសម្បូរខបបននវបបធម៌្ សាសនា នងិភាសា
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ខ លានប្បសយាជន៍សប្ាប់ការសសប្ម្ចបាននូវការផារភាា ប់សងគម្ និងសុចរតិភាព។ 

៨.    សប្ាប់បណាត ប្បសទស នងិសហគម្ន៍នានា ខ លប្ក្សសាបយក្តប្ម្ូវការស ីម្បនីាមំ្ក្នូវគុណ្ភាពវស័ិយអប់រ ំ
សប្ាប់ទងំអស់គ្នន  ទទលួបានផលប្បសយាជន៍យា៉េ ងធសំសម្បមី្។ ភសតុតាងននអណំាចខ លម្ិនអាចអវីសប្បៀប
បាននឹងការអប់រកំ្នុងការសធវីឱយជីវតិកាន់ខតប្បសសីរស ងី ជាពសិសសសប្ាប់សក្មងប្សីនិងស្រសត ីបនតសក្ីនស ងី [vi] ។ 
ការអប់រាំនតនួាទយីា៉េ ងសខំាន់ក្នុងការលុបបបំាត់ភាពប្ក្បី្ក្: វាជួយប្បជាជនទទលួបានការងារសម្រម្យ បសងកីន
ប្បាក់្ចណូំ្ល និងបសងកីនផលតិភាពសលីខផនក្អភិវឌ្ឍសស ឋក្ចិចយា៉េ ងខាល ងំ។ ការអប់រ ំ គឺជាម្សធាបាយខ លាន 
ឥទធិពលបំផុត ក្នុងការសសប្ម្ចបាននូវសម្ភាពសយនឌ័្រក្នុងការសធវីឱយសក្មងប្សី នងិស្រសតីានការចូលរមួ្សពញសលញ
ក្នុងសងគម្និងនសយាបាយនិងការពប្ងឹងសិទធិអណំាចរបស់ពកួ្សគខផនក្សស ឋក្ចិចផងខ រ។ ការអប់រ ំគឺជាខផនក្ម្ួយ
ននវធិីខ លានប្បសទិធភាពបំផុត ស ីម្បសីលកី្ក្ម្ពស់សុខភាពរបស់បុគគល និងស មី្បសីធវីឱយប្បាក្ ថាអតាប្បសយាជន៍
នឹងប្តូវប ា្ូ នសៅជំនាន់សប្កាយនាសពលអនាគត។ វាអាចសសស្រងាគ ោះជីវតិាត យ នងិសក្មងរប់ោននាក់្អាចជយួ
ការ រជម្ៃឺ និងវាានធាតុសំខាន់ននក្ិចចប្បងឹខប្បងស មី្បកីាត់បនាយក្ងវោះអាោរូបតាម្ភ។ សលសីពីសនោះសៅសទៀត 

ការអប់របំានសលីក្ក្ម្ពស់ការោក់្ប ច្ូ លជនពិការ [vii]។ គឺជាការការ រជាមូ្លោឋ នសប្ាប់កុ្ារ ម្នុសសវយ័
ជំទង់ និងម្នុសសសពញវយ័ខ លានជីវតិរស់សៅប្តូវបានបផំលិចបំផ្លល ញសោយវបិតតនិិងជសាល ោះ និងផតល់ឱយពកួ្សគ
ជាម្ួយនឹងឧបក្រណ៍្ទងំឡាយ ស ីម្បកី្សាងជីវតិ និងសហគម្ន៍របស់ពកួ្សគស ងីវញិ។ 

៩.    ការផតល់អំណាចននការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន  នឹងតប្ម្ូវឱយានការបសងកីតឱកាសកាន់ខតសប្ចីនសៅប្គប់ទីក្ខនលង 
ជាពិសសសសៅក្នុងប្បសទស នងិតំបន់ខ លានជសាល ោះ។ ភាគសប្ចីនននគាល តធំជាងសគបផុំតននការអប់របំ្តូវបាន
រក្ស ញីសៅក្នុងសាា នភាពជសាល ោះ និងសសស្រងាគ ោះបនាទ ន់។  ូសចនោះសខំាន់ណាស់ស ីម្បអីភិវឌ្ឍន៍ប្បព័នធអប់រមំ្ួយខ ល
ានភាពបនាុ ំ នងិសឆលីយតបសៅនឹងជសាល ោះ ចោចលសងគម្និងសប្គ្នោះធម្មជាតិ និងស មី្បធីានាឱយបានការអប់រ ំ
ម្ួយខ លប្តូវបានរក្ាក្នុងអ ុំងសពលានសាា នភាពសសស្រងាគ ោះបនាទ ន់ ជសាល ោះ នងិសប្កាយជសាល ោះ។ ភាពប្បសសីរ
ស ងីននការអប់រ ំគឺមូ្លោឋ នប្គឹោះស ីម្បកីារ រ និងកាត់បនាយជសាល ោះ និងវបិតតិសផសងៗ ប្ពម្ទងំស ីម្បសីលីក្ក្ម្ពស់
សនតិភាព។ 

១០.  សគ្នលការណ៍្ខ លបានជូន ណឹំ្ងពីប្ក្បខ័ណ្ឌ សនោះ ប្តូវបាន ក្សចញពីលក្ខខ័ណ្ឌ  នងិក្ចិចប្ពម្សប្ពៀងអនតរជាត ិ
រមួ្ាន: ាប្តា ២៦ ននសសចក្តីប្បកាសជាសក្លសតពីីសិទធមិ្នុសស [viii] អនុសញ្ជា ប្បឆ្ងំនឹងការសរសីសអងីសៅក្នុង
ការអប់រ ំ [ix] អនុសញ្ជា សតីពសីិទធិកុ្ារ [x] ក្តកិាសញ្ជា អនតរជាតសិតីពីសទិធិសស ឋក្ិចច សងគម្ និងវបបធម៌្ [xi]  

អនុសញ្ជា  អងគការសហប្បជាជាតិសតពីីសិទធជិនពកិារ [xii] អនុសញ្ជា សតីពីការលុបបំបាត់រល់ទប្ម្ង់ននការ
សរសីសអីង ប្បឆ្ងំនឹងនារសីភទ [xiii] អនុសញ្ជា ខ លទក់្ទងសៅនឹងសាា នភាពននជនសភៀសខលួន [xiv] និងសសចក្តី
សសប្ម្ចម្ោសននិបាតអងគការសហប្បជាជាតិ សតពីីសទិធិអប់រសំៅក្នុងសាា នភាពបនាទ ន់ [xv]។សគ្នលការណ៍្ទងំសនាោះរមួ្
ាន: 

 ការអប់រ ំគជឺាសទិធមិ្នុសសជាមូ្លោឋ ន នងិជាសទិធខិ លអាចជប្ម្ញុឲ្យានសទិិធសផសងសទៀត។ ស ីម្បបីំសពញសិទធិ
សនោះប្បសទសទងំអស់ប្តូវខតធានាសិទធិសសមគី្នន ជាសក្ល ស មី្បកីារអប់រនំងិសរៀនសូប្តប្បក្បសោយគុណ្ភាព 
ខបបបរយិាប័នន និងសម្ភាព សហយីខ លគួរខតម្និគតិនងល នងិជាកាតពវក្ចិចសប្ាប់ទងំអស់គ្នន ។ ការអប់រ ំ
ានសគ្នលបំណ្ងសៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសពញសលញននបុគគលកិ្លក្ខណ្ៈរបស់ម្នុសស នងិការសលីក្ក្ម្ពស់ការ
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យល់ ឹងរវាងគ្នន សៅវញិសៅម្ក្ ការអត់ឱន ម្តិតភាព និងសនតិភាព។ 

 ការអប់រ ំ គសឺម្បតតសិាធារណ្ៈ រ ឋគអឺនក្កាន់កាតពវក្ិចចក្នុងការផតល់ជូនសាធារណ្ៈជន។ ការអប់រ ំ គឺជាការ
ខិតខំខចក្រខំលក្សងគម្ខ លបានបញ្ជា ក់្ពី ំសណី្រការននការរួម្ប ច្ូ លននការបសងកីតសគ្នលនសយាបាយ 
សាធារណ្ៈនិងការអនុវតត។ សងគម្សុីវលិ ប្គូបសប្ងៀននិងអនក្អប់រ ំ វស័ិយឯក្ជន សហគម្ន៍ ប្ក្ុម្ប្គួសារ  
យុវជន និងកុ្ារទងំអស់ ានតួនាទសីំខាន់ក្នុងការសសប្ម្ចបានសិទធិក្នុងការអប់របំ្បក្បសោយគុណ្ភាព។  
តួនាទីរបស់រ ឋគឺានសារៈសខំាន់ក្នុងការក្ណំ្ត់ នងិការប្គប់ប្គងសតង់ោ នងិបទោឋ ន [xvi]។  

 សម្ភាពសយនឌ័្រ ប្តូវបានផារភាា ប់សៅនឹងសិទធកិ្នុងការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន ។ ការសសប្ម្ចបាននូវ
សម្ភាពសយនឌ័្រតប្ម្ូវឱយានវធិីសាស្រសតខផែក្សៅសលសីិទធិ ខ លធានាថា កុ្ារ កុ្ារ ីស្រសតី និងបុរសម្ិនខម្ន
ប្តឹម្ខតទទលួបាននូវការសរៀនសូប្តសពញសលញននវ តអប់របំ៉េុសណាណ ោះសទ ខងម្ទងំប្តូវបានផតល់សិទធអិំណាចសសមី
ភាពសៅក្នុង និងតាម្រយៈការអប់រ។ំ 

II. សគ្នលសៅ វធិសីាស្រសតជាយុទធសាស្រសត ចណុំ្ចសៅ នងិសូចនាក្រនានា 

 

សគ្នលសៅរមួ្ 

"ធានាបាននូវការអប់រខំ លានគុណ្ភាពតាម្ខបបបរយិាប័នននិងសម្ភាព និងសលីក្ក្ម្ពស់ឱកាសក្នុងការសរៀនសូប្តសពញ
ម្យួជីវតិសប្ាប់ទងំអស់គ្នន " 

១១.  រសបៀបវារៈរមួ្ឆ្ន  ំ២០៣០ សប្ាប់សគ្នលសៅអប់រនំនការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព (SDG4) សបតជាា ចិតតផតល់នូវការអប់រ ំ
ប្បក្បសោយគុណ្ភាពតាម្ខបបបរយិាប័នននិងសម្ភាពសៅប្គប់ក្ប្ម្តិ និងបងាា ញពលីក្ខណ្ៈពិសសសងមីម្ួយនន
ការអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ ខ លបានពប្ងឹងប្ក្បខ័ណ្ឌ សប្ាប់ការអនុវតតសក្ម្មភាព។ 

១២.   ធានាបាននូវការចូលសរៀន នងិប ច្ ប់ការអប់រជូំន ល់កុ្ារ និងយុវជន យា៉េ ងសោចណាស់១២ឆ្ន  ំសោយឥតគិត
នងល ខ លផតល់មូ្លនិធិសោយរ ឋ ការអប់រខំ លានគុណ្ភាពក្ប្ម្ិតបឋម្សិក្ា នងិម្ធយម្សកិ្ាសោយាន 
បរយិាប័នន និងសម្ភាពខ លយា៉េ ងសោចណាស់ពកួ្សគប្តូវទទួលបានការអប់រ៩ំឆ្ន ជំាក្ហំតិ ប្ពម្ទងំការទទួល
បានការអប់រខំ លានគុណ្ភាពសប្ាប់សក្មង និងយុវជនម្ិនបានចូលសរៀនតាម្រយៈគំរូសផសងៗគ្នន ។ ធានាការ 
ផតល់ឱកាសសរៀនសូប្ត  ូសចនោះយុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ទងំអស់ ទទួលបានចំសណ្ោះ ឹងសលីខផនក្មូ្លោឋ នប្គោឹះ
ជាអក្សរ និងសលខ សហយីក៏្ស ីម្បជីប្ម្ុញឱយានការចូលរមួ្យា៉េ ងសពញសលញ ល់ពួក្សគក្នុងនាម្ជាប្បជាពលរ ឋ
សក្ម្ម។ ការផតល់ឲ្យយា៉េ ងសោចណាស់១ឆ្ន សំោយឥតគិតនងល នូវការអប់រកំ្ំរតិម្សតតយយសកិ្ាខ លានគុណ្ភាព
លែ គួរខតប្តូវបានសលកី្ទឹក្ចិតត ។ 

១៣.   ធានាសម្ភាព នងិបរយិាប័ននសៅក្នុង និងតាម្រយៈការអប់រ ំនិងសោោះប្សាយប្គប់ទប្ម្ង់ទងំអស់ននការផ្លត់សចញ 
និងការជួបប្បទោះការលំបាក្ភាពខុសគ្នន  ភាពងាយរងសប្គ្នោះ និងវសិម្ភាពក្នុងការទទួលបានការអប់រ ំការចូលរមួ្ 
ការរក្ាទុក្ការប ច្ ប់ និងលទធផលននការសរៀនសូប្ត។ ការអប់រខំបបបរយិាប័នន សប្ាប់ទងំអស់គ្នន  គួរខតប្តូវ
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បានធានាសោយការបសងកីត នងិអនុវតតសគ្នលនសយាបាយសាធារណ្ៈសប្ាប់ការផ្លល ស់បតូរស ីម្បសីឆលីយតបនឹងភាព
ចប្ម្ុោះ តប្ម្ូវការ នងិស ីម្បសីោោះប្សាយទប្ម្ង់ជាសប្ចីនននការសរសីសអីង ប្ពម្ទងំសាា នភាពរមួ្ទងំការសសស្រងាគ ោះ
បនាទ ន់ខ លនឹងប៉េោះ ល់ ល់ការបំសពញននសិទធិទទួលបានការអប់រផំងខ រ។ ខណ្ៈសម្ភាពសយនឌ័្រ គឺជា 
លក្ខណ្ៈពិសសសសំខាន់ម្យួសផសងសទៀតននការអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ រសបៀបវារៈសនោះ ប្តូវយក្ចិតតទុក្ោក់្ជាពិសសស
សៅនឹងការសរសីសអងីសយនឌ័្រ ប្ក្ុម្ខ លងាយរងសប្គ្នោះ នងិស ីម្បធីានាានការចូលរមួ្ទងំអស់គ្នន ។ គ្នម នចណុំ្ច
សៅននការអប់រណំាម្ួយប្តូវបានសននោិឋ នថាសជាគជ័យ លុោះប្តាណាខតចណុំ្ចសៅបានសសប្ម្ចប្ពម្គ្នន ទងំអស់។ 

១៤.  ខផនក្រមួ្ម្ួយននសិទធទិទលួបានការអប់រ ំ គឺធានាបានថា ការអប់រ ំ គឺទក់្ទងនឹងគុណ្ភាពប្គប់ប្គ្នន់ស មី្បនីាឱំយ
ានលទឋផលននការសិក្ាខ លានប្បសិទធភាពនិងសម្ភាពនានាសៅប្គប់ក្ប្ម្ិត និងប្គប់សាា នភាពទងំអស់។ 
យា៉េ ងសោចណាស់ គុណ្ភាពអប់រចំបំាច់សធវឲី្យអនក្សិក្ាទងំសនាោះ អាចអភិវឌ្ឍន៌នូវជំនាញជាមូ្លោឋ ននន 
អក្ខរក្ម្ម នងិគិតសលខខ លជាការក្សាងឃ្ល ងំសប្ាប់អនាគតការសរៀនសូប្ត ៏ខវងឆ្ៃ យជាងសនោះបខនាម្សទៀត។ 
សនោះតប្ម្ូវឱយានវធិសីាស្រសតននការបសប្ងៀន និងការសរៀនខ ល ក់្ព័នធ ប្ពម្ទងំខលឹម្សារខ លបំសពញតប្ម្ូវការ
របស់សសិសទងំអស់ សហយីបសប្ងៀនសោយប្គូខ លានលក្ខណ្ៈសម្បតតលិែ ការទទួលបានការបណ្តុ ោះបណាត ល 
ប្គូខ លានការសលីក្ទឹក្ចតិត និងប្បាក់្ឈនូលប្គប់ប្គ្នន់ សោយសប្បីវធិីសាស្រសតគរុសកាសលយសម្រម្យ នងិប្តូវបាន
គ្នបំ្ទសោយការសប្បីប្បាស់បសចចក្វទិាព័ត៌ាន និងសារគម្នាគម្ន៍ (ICT) ប្ពម្ទងំបសងកីតឲ្យានសុវតតិភាព  
សុខភាព បញ្ជា សយនឌ័្រខ លានការសឆលីយតប បរយិាប័នន និងានធនធានបរសិាា នប្គប់ប្គ្នន់ខ លជួយសប្ម្ួល
 ល់ការសរៀនសូប្ត។ 

១៥.  សិទធិទទលួបានការអប់រ ំចប់សផតីម្តាងំពកី្ំសណី្ត និងបនតរហូតសពញម្យួជីវតិ សហតុសនោះសហយីបានជាទសសនៈ
ទនននការសកិ្ាសពញម្យួជវីតិ5 បាន ឹក្នាសំៅរក្សគ្នលសៅវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ ២០៣០។ ស ីម្បឲី្យានភាព 

សុីសងាវ ក់្ និងបំសពញនូវចនលោះខវោះខាតសប្ាប់ការអប់រកំ្នុងប្បព័នធ ឱកាសននការសិក្ាសពញម្ួយជីវតិខ លាន
ភាពបត់ខបន នងិទូលទូំោយគួរខតប្តូវបានផតល់បខនាម្សទៀត តាម្រយៈការអប់រសំប្ៅប្បព័នធខ លានយនតការនងិ
ធនធានប្គប់ប្គ្នន់ និងតាម្រយៈការជប្ម្ុញការអប់រសំប្ៅប្បព័នធសោយរមួ្ទងំការសប្បីប្បាស់ ICT ។ 

វធីិសាស្រសតជាយុទធសាស្រសត 
១៦.  ស ីម្បសីសប្ម្ចសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាពសលីវស័ិយអប់រ ំនិងចណុំ្ចសៅអប់រ ំ ប្ពម្ទមំ្ SDGs សផសងសទៀត 

សំខាន់ណាស់ស មី្បសីគៀងគរនូវក្ិចចខិតខំប្បឹងខប្បងថាន ក់្ជាតិ ថាន ក់្តំបន់ និងពិភពសោក្ខ លានសគ្នលបណំ្ងសលី៖ 

 ការសសប្ម្ចបាននូវភាពជាន គូខ លានប្បសទិធិភាព និងបរយិាប័នន 

 ការខក្លម្ែសគ្នលនសយាបាយអប់រ ំនិងវធិីខ លពួក្សគអាចសធវីការរមួ្គ្នន បាន 

                                                      
5   សៅក្នុងខលឹម្សាររមួ្ សិក្ាសពញម្ួយជីវតិ ប្តូវបានចក្់ឫសគលក់្នុងការសធវីសាហរណ្ក្ម្មននការសិក្ា និងការរសស់ៅ សោយប្គប ណ្ត ប់ សក្ម្មភាពសិក្ា 
សប្ាប់ម្នុសសប្គប់វយ័ (កុ្ារ ម្នុសសវយ័សក្មង ម្នុសសសពញវយ័ នងិសក្មងប្សី ខ លានវយ័ចណំាស ់ នងិកុ្ារ ស្រសតី និងបុរស) សៅបរបិទជីវតិទងំអស ់ 
(ជាលក្ខណ្ៈ ប្គសួារ សាោសរៀន សហគម្ន៍ ក្ខនលងការងារ ជាស មី្) និងតាម្រយៈភាពខុសគ្នន ននខបបបទ (ផលូវការ និងម្និផលូវការ និងសប្ៅប្បពនឋ័) ខ លរមួ្គ្នន   
ក្នុងការបំសពញនូវតប្ម្ូវការននការសរៀនម្ួយ។ ប្បព័នធអប់រខំ លជប្ម្ុញការសរៀនសូប្តសពញម្ួយជីវតិ ទទួលយក្វធិីសាស្រសតវសិយ័ទងំមូ្ល  ក្់ពន័ធនងឹប្គបអ់នុវសិយ័  
និងក្ប្ម្ិត ស ីម្បធីានាឱយានការផតលឱ់កាសសរៀនសប្ាប់បុគគលទងំអស"់ (វទិាសាា នអងគការយូសណ្សកូ សប្ាបក់ារសិក្ាសពញម្ួយជីវតិ៖  
http : / /uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/UNESCOTechNotesLLL.pdf) ។ 
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 ការធានាប្បព័នធអប់រខំ លានសម្ភាពខពស់ បរយិាប័នន និងានគុណ្ភាពសប្ាប់ទងំអស់គ្នន  

 ការសក្ៀងគរធនធានសប្ាប់ការផតល់ហរិ ា្បបទនប្គប់ប្គ្នន់សប្ាប់ការអប់រ ំ

 ធានាការប្តួតពិនិតយ តាម្ោន និងពិនតិយស ងីវញិននចណុំ្ចសៅទងំអស់សនោះ។ 

សំណំុ្ននវធិីសាស្រសតជាយុទធសាស្រសត ( ូចគូសបញ្ជា ក់្ខាងសប្កាម្) ប្តូវបានផាល់ជាអនុសាសន៍ស មី្បខីចក្ចយពី
សគ្នលសៅអប់រជំាសក្លឆ្ន  ំ២០៣០ និងរសបៀបវារៈកាន់ខតសប្ចីន និងប្បក្បសោយម្ហចិឆតាខពស់  ប្ពម្ទងំស ីម្បី
ប្តួតពិនិតយវឌ្ឍនភាព។ ការក្សាងសៅបទពិសសាធន៍នានាខ លទទួលបានពីការអនុវតតសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍
សហសសវតសរ ៍ (MDGs) និង (EFA) រ ឋគួរខតវនិិសយាគ និងពប្ងកី្ការនចនប្បឌ្ិតងមី វធិសីាស្រសតភសតុតាងជាមូ្ល
ោឋ ន និងការចំណាយានប្បសិទធិភាព ខ លអាចឱយបុគគលប្គប់រូបអាចទទលួបាន អាចចូលរមួ្បាន អាចសរៀន
សូប្តបាន និងអាចប ច្ ប់ការអប់រខំ លានគុណ្ភាពម្យួបានសោយសផ្លត តជាពិសសស ល់អនក្ខ លានការ
លំបាក្បផុំតស មី្បកីារឈាន ល់បរបិទទងំអស់សនោះ។ សលសីពីសនោះសទៀត យុទធសាស្រសតខ លចងែុលបងាា ញយា៉េ ង
ជាក់្ោក់្ សៅសលីចណុំ្ចសៅនីម្ួយៗ ប្តូវបានសរៀបរប់សប្កាម្សគ្នលសៅសផសងៗ។ អវីៗគួរខតប្តូវបានក្ត់សាគ ល់
ថាយុទធសាស្រសតទងំសនោះគឺានលក្ខណ្ៈទូសៅសហយីនងឹតប្ម្ូវឱយានការសប្ម្បតាម្ឲ្យបានសម្រម្យ សោយរោឋ ភិបាល 
សលីបរបិទ និងអាទិភាពរបស់ប្បសទសនមី្ួយៗ។ 

ការពប្ងឹងសគ្នលនសយាបាយ ខផនការ ចាប ់និងប្បព័នធ 
១៧.  ឧបក្រណ៍្សាង់ោរអនារជាតិម្យួចំនួនការ រសិទធមិ្នុសសជាមូ្លោឋ នសលីការអប់រ។ំ ឧបក្រណ៍្ផលូវចាប់ទងំអស់

 ូចជាសនធិសញ្ជា  អនុសញ្ជា  ក្ិចចប្ពម្សប្ពៀង នងិពិធកីារប្ពម្ទងំឧបក្រណ៍្អនតរជាតិម្យួចំនួនសទៀតរមួ្ាន 
អនុសាសន៍ នងិសសចក្តីប្បកាសនានា [xvii] ខ លានក្ាល ងំនសយាបាយ នងិសលីធម៌្បានបសងកីតស ងីនូវ
ប្ក្បខ័ណ្ឌ បទោឋ នអនតរជាតិយា៉េ ងរងឹាសំប្ាប់សិទធទិទលួបានការអប់រសំោយគ្នម នការសរសីសអងី ឬការផ្លត់សចញ។ ការ
ប្តួតពនិិតយសលីការចូលរមួ្ននភាគី ក់្ព័នធ ខ ល ឹក្នាសំោយរោឋ ភិបាល គួរខតប្តូវបានអនុវតត ស ីម្បបីសងកតីវធិាន
ការក្នុងការបំសពញកាតពវក្ិចចរបស់ពួក្សគ និងស ីម្បធីានាឱយបាននូវចាប់រងឹា ំប្ក្បខ័ណ្ឌ សគ្នលនសយាបាយខ ល
បងាា ញពីមូ្លោឋ នប្គឹោះ លក្ខខ័ណ្ឌ សប្ាប់ការខចក្ចយ និងនិរនតរភាពននគុណ្ភាពអប់រ។ំ 

១៨.  សៅក្នុងការអនុវតតរសបៀបវារៈងមីសនោះ គួរសផ្លត តសំខាន់សៅសលតីាល ភាព ប្បសិទធិភាព និងសម្ភាពននប្បព័នធអប់រទំងំ
អស់។ ប្បព័នធអប់រទំងំអស់ គរួឈាន ល់ក្ប្ម្ិតខ លានភាពទក់្ទញ នងិរក្ាបាននូវប្ក្ុម្ខ លម្ិនបានរប់
ប ច្ូ លនាសពលបចចុបបនន ឬសាតិក្នុងសាា នភាពោនិភ័យននការបាត់បង់ឱកាស។ សលីសពសីនោះសទៀត ស ីម្បធីានាឱយ
ានគុណ្ភាពអប់រ ំ និងលក្ខខណ្ឌ សប្ាប់លទធផលអប់របំ្បក្បសោយប្បសិទឋិភាព រោឋ ភបិាលគួរពប្ងឹងប្បព័នធ
អប់រសំោយសរៀបច ំ និងសលកី្ក្ម្ពស់យនតការននការទទលួខុសប្តូវ និងអភិបាលក្ចិចខ លានការចូលរមួ្
ប្បក្បសោយប្បសិទឋភិាព និងសម្រម្យ ការធានាគុណ្ភាព ប្បពនឋ័ប្គប់ប្គងព័ត៌ានអប់រ ំ នីតិវធិីហរិ្ាបបទន
ប្បក្បសោយប្បសិទឋភិាព និងតាល ភាព ប្ពម្ទងំយនតការ ៏នទសទៀត សហយីសរៀបចំប្គប់ប្គងសាា ប័នក៏្ ូចជាធានា
ថាានទិននន័យ ៏រងឹារំចួជាសប្សច និងអាចសប្បីប្បាស់បានទន់សពលសវោ។ ការនចនប្បឌ្តិ នងិICT ប្តូវខតបាន
យក្ចិតតទុក្ោក់្ស ីម្បពីប្ងឹងប្បព័នធអប់រ ំ ការផសពវផាយចំសណ្ោះ ឹង ទទួលបានការផតល់ព័ត៌ាន សលកី្ក្ម្ពស់
គុណ្ភាពសកិ្ា និងផតល់សសវាានប្បសិទធភាពជាងមុ្ន។ ការពប្ងឹងប្បព័នធ គួរយក្ចិតតទុក្ោក់្សលីក្ិចចប្បតិបតតិ
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ការរវាងប្បសទសក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍សិក្ាពីប្បសទសក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ូចគ្នន ខ លប្តូវបានទទួលការគ្នំប្ទសោយ
ប្បសទសអភិវឌ្ឍរចួសហយី (South-South និង triangular cooperation) និងការខចក្រខំលក្បទពិសសាធន៍លែ
ខ លអនុសឡាម្សៅតាម្បរបិទក្ប្ម្ិតប្បសទស នងិក្នុងតំបន់។ 

ការសផ្លត តសលសីម្ធម៌្ បរយិាប័នន នងិសម្ភាពសយនឌ័្រ 

១៩.  សគ្នលនសយាបាយ និងខផនការអនតរវស័ិយគួរខតប្តូវបានអភិវឌ្ឍន៍ ឬសធវឲី្យានភាពប្បសសីរស ងីប្សបជាម្ួយនងឹ
រសបៀបវារៈរមួ្ឆ្ន  ំ ២០៣០ សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព ស ីម្បសីោោះប្សាយឧបសគគសងគម្ វបបធម៌្ នងិ 
សស ឋក្ិចចខ លម្និបានយក្ចតិតទុក្ោក់្សលីការអប់រកុំ្ារ យុវជន និងម្នុសសសពញវយ័រប់ោននាក់្ ប្ពម្ទងំ 
គុណ្ភាពសរៀនសូប្តរបស់ពួក្សគ។ សតង់ោរក្ប្ម្ិតម្ធយម្ និង ំសណី្រការ ៏ជាក់្ោក់្សហយីស រសពញសោយ 
ប្បក្ និយម្ខ ល ក់្ព័នធនានា គួរខតប្តូវបានក្ណំ្ត់សៅថាន ក់្ជាត។ិ សនោះប្តូវខតរមួ្ប ច្ូ លទងំការផ្លល ស់បតូរ
ឲ្យបានសម្រម្យសៅក្នុងាតិកាអប់រ ំវធិីសាស្រសត រចនាសម្ព័នធ និងយុទធសាស្រសតននការផតល់មូ្លនិធិស មី្បសីោោះប្សាយ
សាា នភាពកុ្ារ យុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ជាសប្ចីនខ លប្តូវបានផ្លត់សចញ។ សគ្នលនសយាបាយ និង 
យុទធសាស្រសតខ លខផែក្សលីភសតុតាងស ីម្បីសោោះប្សាយការផ្លត់សចញ  អាចរួម្ប ច្ូ លសប្ាប់ការលុបបំបាត់
ឧបសគគក្នុងការចំណាយសផសងៗ តាម្រយៈឧទហរណ៍្ម្ួយចំនួន ូចជា៖ ក្ម្មវធិីសផទរសាច់ប្បាក់្ ការផតល់អាោរ
សៅសាោ / អាោរូបតាម្ភនងិសសវាសុខភាព សាភ រ:សកិ្ានិងការបសប្ងៀន សសវា ឹក្ជ ា្ូ ន ក្ម្មវធិីខ លផតល់
ឱកាស/ចូលសរៀនស ងីវញិជាសលីក្ទីពីរ សាភ រ:សាោខបបបរយិាប័នន ការបណ្តុ ោះបណាត លប្គអូប់របំរយិាប័នន និង
សគ្នលនសយាបាយភាសាស មី្បសីោោះប្សាយបញ្ជា ផ្លត់សចញ។ ស ីម្បវីាស់ខវងពីការជបួប្បទោះការលំបាក្ក្នុងវស័ិយ
អប់រវំាប្តូវបានក្ណំ្ត់ទិសសៅចាស់ោស់ ស ីម្បកីាត់បនាយវសិម្ធម៌្ នងិតាម្ោនការរកី្ចសប្ម្ីនសឆ្ព ោះសៅរក្
ចំណុ្ចសៅទងំសនោះ សហយីបណាត ប្បសទសទងំអស់គួរខតប្បមូ្ល វភិាគ នងិសប្បីប្បាស់ទិននន័យបំខណ្ងខចក្ 

លម្ែិតនូវសោយលក្ខណ្ៈជាក់្ោក់្ននប្ក្មុ្ប្បជាពលរ ឋខ លបានផតល់ឲ្យ នងិធានាឲ្យបានថាសូចនាក្រវាស់សទង់
ការរកី្ចសប្ម្ីនសឆ្ព ោះសៅរក្ការកាត់បនាយវសិម្ភាព។ 

២០.   ស ីម្បធីានាឱយានសម្ភាពសយនឌ័្រ ប្បព័នធអប់របំ្តូវខតសធវសីក្ម្មភាពឱយបានចាស់ ស ីម្បលុីបបំបាត់ភាពលំសអៀង 
សយនឌ័្រ និងការសរសីសអីងពីឥរយិាបទសងគម្នងិវបបធម៌្ និងការអនុវតតប្ពម្ទងំសាា នភាពសស ឋក្ិចច។ រោឋ ភិបាល 
និងន គូនានាប្តូវានជាចបំាច់សលីសគ្នលនសយាបាយភាពងាយទទលួរងសប្គ្នោះននបញ្ជា សយនឌ័្រ ការសធវីខផនការ 
និងបរសិាា នសិក្ា បស្រញ្ជា បបញ្ជា សយនឌ័្រសៅក្នុង ំសណី្រការបណ្តុ ោះបណាត លប្គូបសប្ងៀន និងប្តួតពនិិតយក្ម្មវធិី
សិក្ា ប្ពម្ទងំលុបបំបាត់ការសរសីសអីងសយនឌ័្រ និងអំសពីហងឹាសៅក្នុងសាា ប័នអប់រ ំ ស ីម្បធីានាឱយបាននូវការ
បសប្ងៀន នងិការសរៀនានឥទធពិលសសមីគ្នន សៅសលីកុ្ារ ី កុ្ារ ស្រសតី និងបុរស ប្ពម្ទងំស មី្បលុីបបបំាត់ផនត់គំនតិ
ម្ិនលែពីសយនឌ័្រ នងិភាពសជឿនសលឿនននសម្ភាពសយនឌ័្រ។ វធិានការពិសសសគួរខតប្តូវបានអនុវតតន៍ស ីម្បធីានា
ឱយបាននូវសនតិសុខផ្លទ ល់ខលួនរបស់សក្មងប្សី និងស្រសតីសៅក្នុងសាា ប័នអប់រ ំនិងសៅសលីការសធវ ីំសណី្រសៅម្ក្របស់ពួក្
សគក្នុងប្គប់សាា នភាពទងំអស់ ជាពិសសសក្នុងអំ ុងសពលានជសាល ោះ និងវបិតតិ ។ 

២១.   សយាងសលីឧបសគគសំខាន់ៗខ លជនពិការជួបប្បទោះក្នុងការទទួលបានឱកាសការអប់របំ្បក្បសោយគុណ្ភាព 
និងក្ងវោះទិននន័យស មី្បគី្នបំ្ទ ល់ក្ិចចអនារគម្ន៍ ៏ានប្បសទិធិភាព ជាពិសសសប្តូវយក្ចតិតទុក្ោក់្សលីការធានា
ឲ្យទទួលបាន និងានលទធផលននគុណ្ភាពអប់រ ំ ប្ពម្ទងំការសរៀនសូប្តសប្ាប់កុ្ារ យុវជន និងម្នុសសសពញ 
វយ័ខ លានពិការភាព។ 
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ការសផ្លត តសខំាន់សលគុីណ្ភាព នងិការសរៀនសូប្ត 

២២.   ការសក្ីនស ងីននការទទលួបានការអប់របំ្តូវខតបានភាា ប់ម្ក្សោយវធិានការម្យួចំននួ ស ីម្បខីក្លម្ែគុណ្ភាព 
និងការទក់្ទងននការអប់រ ំ និងការសរៀន។ សាា ប័ន និងក្ម្មវធិីអប់រគំួរខតប្តូវបានផតល់ធនធានប្គប់ប្គ្នន់ នងិ 
សម្ភាពជាម្ួយនឹងសុវតិាភាព បរសិាា ន ៏សនិតសាន ល នងិផតល់ភាពងាយប្សួលក្នុងការទទួលបានការផគត់ផគង់
នានា ប្គាូនចនំួនប្គប់ប្គ្នន់ នងិានគុណ្ភាពអប់រខំបបសិសសម្ជឈម្ណ្ឌ លសក្ម្ម និងសប្បីប្បាស់វធិីសាស្រសត
គរុសកាសលយខបបសហការគ្នន  ានសសៀវសៅសកិ្ា សំភារៈសកិ្ាសផសង  ៗធនធានអប់រ ៏ំទូលទូំោយ និងបសចចក្វទិា
ខ លម្ិនានការសរសីសអីង អំសណាយផល ល់ការសរៀន សរៀនប្សួល បរបិទជាក់្ោក់្ ចណំាយានប្បសិទធភិាព 
និងអាចរក្បានសប្ាប់អនក្សកិ្ាទងំអស់រមួ្ាន កុ្ារ យុវជន និងម្នុសសសពញវយ័។ សគ្នលនសយាបាយ និង
បទប ា្តតិប្គូបសប្ងៀនគួរខតាន ស ីម្បធីានាថាប្គូបសប្ងៀន និងអនក្អប់របំ្តូវបានផតល់អណំាចប្គប់ប្គ្នន់ក្នុងការ
សប្ជីសសរសីនងិផតល់ប្បាក់្ឈនួល ទទលួបានការបណ្តុ ោះបណាត លលែ ានសម្តាភាពវជិាា ជីវៈ ានការជប្ម្ុញសលកី្
ទឹក្ចិតតបានោក់្ពប្ងាយសោយសម្ភាព នងិប្បសទិធិភាពសៅក្នុងប្បព័នធអប់រទំងំមូ្ល នងិបានគ្នបំ្ទតាម្ប្បព័នធ
ប្គប់ប្គងខ លានប្បសិទធភិាព និងានធនធានប្គប់ប្គ្នន់។ ប្បព័នធ និងការអនុវតតសប្ាប់ការវាយតនម្លសលី
គុណ្ភាពសកិ្ាខ លរមួ្ានការវាយតនម្លានធាតុចូល បរសិាា ន  ំសណី្រការ និងលទធផលខ លគួរខតប្តូវបាន
បសងកីត ឬសធវីឱយប្បសសីរស ងី។ លទធផលននការសកិ្ាខ ល ក់្ព័នធប្តូវខតក្ណំ្ត់ឲ្យបានលែទងំសៅក្នុងខ ននន
ការយល់ ងឹសោយសប្បីការគិត និងម្ិនសប្បីការគិត សហយីបនតវាយតនម្លជាបនតបនាទ ប់ សោយវាជាខផនក្រមួ្ម្យួនន
 ំសណី្រការននការបសប្ងៀន និងសរៀន។ គុណ្ភាពអប់រ ំរមួ្ានការអភិវឌ្ឍជនំាញសផសងៗ គុណ្តនម្ល អាក្បបក្ិរយិា 
និងចំសណ្ោះ ឹងខ លសធវីឱយប្បជាពលរ ឋអាច កឹ្នាជំីវតិ ប្បក្បសោយការសពញចតិតនិងសុខភាពលែ នងិផតល់នូវ
ការសសប្ម្ចចតិត និងសឆលយីតបសៅនឹងបញ្ជា ប្បឈម្សៅក្ប្ម្ិតតំបន់ និងសក្ល។ ការសផ្លត តសំខាន់សៅសល ី
គុណ្ភាព និងភាពនចនប្បឌ្ិត នឹងតប្ម្ូវឱយានការពប្ងឹងខផនក្វទិាសាស្រសត បសចចក្វទិា វសិវក្ម្ម នងិការអប់រ ំ
គណិ្តវទិា (STEM)។ 

ការសលកី្ក្ម្ពស់ការសកិ្ាសពញម្យួជវីតិ 

២៣.   ប្ក្ុម្អាយុទងំអស់រមួ្ទងំម្នុសសសពញវយ័ គួរខតានឱកាសក្នុងការសរៀនសូប្ត និងបនតការសរៀនសូប្តរបស់ពួក្
សគ។ ការចប់សផតមី្តាងំពីសពលចប់ក្ំសណី្ត សប្ាប់ការសកិ្ាសពញម្ួយជីវតិសប្ាប់ទងំអស់គ្នន  សៅប្គប់បរបិទ 
និងសៅ ប្គប់ក្ប្ម្ិតទងំអស់ននការអប់រគំួរខតប្តូវបានបងកប់សៅក្នុងប្បព័នធអប់រតំាម្រយៈយុទធសាស្រសត និងសគ្នល
នសយាបាយរបស់សាា ប័ន ក្ម្មវធិីខ លានធនធានប្គប់ប្គ្នន់ និងភាពជាន គូរងឹាសំៅក្ប្ម្ិតមូ្លោឋ ន ថាន ក់្
តំបន់ ថាន ក់្ជាតិ នងិអនតរជាត។ិ សនោះ តប្ម្ូវឱយានការផតល់នូវរសបៀបសរៀនសូប្តអាចបត់ខបនបាន នងិានភាពចំរោុះ 
និងចណុំ្ចចូល នងិចណុំ្ចចូលសរៀនស ងីវញិសៅប្គប់វយ័ និងប្គប់ក្ប្ម្ិតននការអប់រទំងំអស់ខ លបានពប្ងឹង
ទំនាក់្ទនំងរវាងរចនាសម្ព័នធផលូវការ និងម្ិនផលូវការ នងិការទទួលសាគ ល់សុពលភាព នងិគុណ្ភាពអប់រនំនចំសណ្ោះ
 ឹង ជំនាញ នងិសម្តាភាពខ លទទលួបានតាម្រយៈការអប់រសំប្ៅប្បព័នធ និងម្និផលូវការ។ ការសកិ្ាសពញម្យួ
ជីវតិរមួ្ប ច្ូ លទងំការចូលសរៀនប្បក្បសោយសម្ភាព និងការសក្ីនស ងី ល់ការអប់របំសចចក្សទសខ លាន
គុណ្ភាព វជិាា ជីវៈ ការបណ្តុ ោះបណាត ល ការអប់រសំប្កាយឧតតម្សិក្ា នងិការប្សាវប្ជាវសោយានការយក្ចិតត
ទុក្ោក់្សលីការធានាគុណ្ភាព ក់្ព័នធ។ 
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២៤.   វធិានការពិសសស នងិការសក្នីស ងីហរិ ា្វតាុ ប្តូវការជាចបំាច់ស ីម្បសីោោះប្សាយតប្ម្ូវការរបស់អនក្សិក្ាសពញ 
វយ័និងកុ្ារ យុវជននិងម្នុសសសពញវយ័រប់ោននាក់្ខ លម្ិនសចោះអក្សរ។ សលីសពីសនោះសៅសទៀត យុវជន នងិ
ម្នុសសសពញវយ័ជាពិសសសសក្មងប្សី និងស្រសតីគួរខតប្តូវបានផតល់ឱកាស ស ីម្បសីសប្ម្ចបាននូវការទទួលសាគ ល់
ក្ប្ម្ិតសម្តាភាពខផនក្អក្ខរក្ម្មនិងការគិតសលខ ទទួលបាននូវជំនាញសប្ាប់ជីវតិ នងិការងារសម្រម្យ។ អវីខ ល
សំខាន់សនាោះ ការផតល់ឱកាសអប់រ ំ និងបណ្តុ ោះបណាត  ល់ម្នុសសសពញវយ័ប្តូវខតធានាឲ្យបាន។ វធិសីាស្រសតអនតរ 
វស័ិយ  ូចជាវស័ិយអប់រវំទិាសាស្រសតនិងបសចចក្វទិា ប្ក្ុម្ប្គួសារ ការងារ ការអភិវឌ្ឍសស ឋក្ិចចនិងឧសាហក្ម្ម 
ការសធវីចំណាក្ប្សុក្និងការសធវសីាហរណ្ក្ម្ម  ពលរ ឋ  សុខុាលភាពសងគម្ និងសគ្នលនសយាបាយហរិ ា្វតាុ
សាធារណ្ៈ គួរប្តូវបានសប្បីប្បាស់។ 

ការសោោះប្សាយការអប់រកំ្នុងសាា នភាពអាសនន 

២៥.   សប្គ្នោះម្ហនតរយធម្មជាតិ ជំងឆឺលងនិងជសាល ោះ នងិការផ្លល ស់ទលីំសៅខាងក្នុងនងិឆលងខ ន អាចសធវីឲ្យម្នុសសម្យួ
ជំនាន់ប៉េោះទងគចិផលូវចតិត ម្ិនបានទទួលការអប់រ ំនងិម្ិនបានសប្តៀម្ខលួន ស មី្បរីមួ្ចំខណ្ក្ ល់ការសងីបស ងីវញិនន
សស ឋក្ិចច និងសងគម្ននប្បសទសឬតំបន់របស់ពួក្សគ។ វបិតត ិ ជាឧបសគគធំម្យួក្នុងការទទលួបានការអប់រ ំ ក្នុង
ក្រណី្ខលោះអាចប្ឈប់ ឬបនាយការរកី្ចសប្ម្ីនខ លផទុយពីសគ្នលសៅអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន  សៅក្នុងទសវតសរចុ៍ង
សប្កាយសនោះ។ ការអប់រសំៅក្នុងបរបិទអាសនន ានការការ រភាល ម្ៗ សោយផតល់នូវចំសណ្ោះ ឹងក្នុងការសសស្រងាគ ោះ
ជីវតិនិងជំនាញ នងិការគ្នបំ្ទផលូវចិតា ល់អនក្រងផលប៉េោះ ល់សោយវបិតតទិងំសនាោះ។ ការអប់រ ំ បំ ក់្ ល់កុ្ារ  
យុវជន នងិម្នុសសសពញវយ័នូវអនាគតប្បក្បសោយនិរនតរភាពម្ួយ ជាម្ួយនងឹជំនាញជាសប្ចីន ស មី្បបីងាក រសប្គ្នោះ
ម្ហនតរយ ជសាល ោះ និងជងំឺសផសងៗ។ 

២៦.    ូសចនោះ បណាត ប្បសទសទងំអស់ ប្តូវខតានវធិានការស ីម្បអីភិវឌ្ឍន៍ប្បព័នធអប់រខំបបបរយិាប័នន ៏រងឹា ំ នងិាន 
ការសឆលីយតប ស ីម្បបីំសពញតប្ម្ូវការរបស់កុ្ារ យុវជន និងម្នុសសសពញវយ័សៅក្នុងបរបិទខ លានវបិតត ិ
ទងំសនាោះ រមួ្ទងំការផ្លល ស់ទលីំសៅខាងក្នុងប្បសទស និងជនសភៀសខលួន។ សគ្នលការណ៍្ននការបងាក រ ការសប្តៀម្ខលួន 
ការសឆលីយតប និងសគ្នលការណ៍្ខណ្នាអំនារជាតិ ខ លបានបសងកីតស ងី ូចជា បទោឋ នអបបបរារបស់បណាត ញ
អនតរទីភាន ក់្ងារសប្ាប់ការអប់រកំ្នុងសាា នភាពអាសនន (INEE)  គួរខណ្នាកំារសធវីខផនការ និងការសឆលីយតប។  
ខផនការវស័ិយអប់រ ំ នងិសគ្នលនសយាបាយគួរពិនតិយសម្ីលោនិភ័យ នងិរមួ្ប ច្ូ លវធិានការសផសងៗ ស មី្បសីឆលីយ
តបសៅនឹងតប្ម្ូវការអប់ររំបស់កុ្ារ នងិម្នុសសសពញវយ័សៅក្នុងសាា នភាពានវបិតត។ិ ពួក្សគគួរខតសលីក្ក្ម្ពស់
សុវតាិភាព ភាពរងឹា ំនិងការផារភាា ប់សងគម្ ជាម្យួនឹងសគ្នលបណំ្ងននការកាត់បនាយោនិភ័យននជសាល ោះ និង
សប្គ្នោះម្ហនតរយធម្មជាតិ។ សម្តាភាពរបស់រោឋ ភិបាល នងិសងគម្សុីវលិសប្ាប់ការកាត់បនាយោនិភ័យសប្គ្នោះ
ម្ហនតរយ ការអប់រសំនតភិាព ការសប្ម្បនឹងការខប្បប្បលួអាកាសធាតុនងិការសប្តៀម្សសស្រងាគ ោះបនាទ ន់ និងការ
សឆលីយតបសផសងៗ គួរខតប្តូវបានពប្ងឹងសៅប្គប់ក្ប្ម្ិតទងំអស់ ស ីម្បធីានាថាោនិភ័យទងំឡាយប្តូវបាន 
បនធូរបនាយ នងិការអប់របំ្តូវបានខងរក្ា ក្នុងប្គប់ ំណាក់្កាលទងំអស់ ចប់ពីការសឆលីយតបបនាទ ន់ ល់ការសាត រ
ស ងីវញិ។ ការសឆលីយតបខ លសប្ម្បសប្ម្ួលបានយា៉េ ងលែសៅថាន ក់្ជាត ិតំបន់ និងពិភពសោក្ សហយីនិងប្បព័នធ
នានា គឺតប្ម្ូវឲ្យានការសប្តៀម្សរៀបចំសប្ាប់សឆលីយតបសៅនឹងភាពអាសនន នងិការក្សាងស ងីវញិឲ្យលែប្បសសីរ
ជាងមុ្ន សឆ្ព ោះសៅរក្ប្បព័នធអប់រាំនសុវតាិភាព និងប្បក្បសោយសម្ភាពជាងមុ្ន។ 
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២៧.   អនក្ ក់្ព័នធនានា គួរខតខិតខំប្បឹងខប្បង ស មី្បធីានាថាសាា ប័នអប់របំ្តូវបានការ រជាតំបន់សនតិភាពគ្នម នអំសពី 
ហងឹា រមួ្ទងំអំសពីហងឹាសយនឌ័្រខ លទក់្ទងនឹងសាោ។ វធិានការពិសសស គួរខតប្តូវានសៅនងឹក្ខនលង 
ស ីម្បកីារ រស្រសតី និងសក្មងប្សីសៅក្នុងតបំន់ជសាល ោះ។ សាោសរៀន និងសាា ប័នអប់រ ំ  ប្ពម្ទងំផលូវសៅនិងម្ក្របស់
ពួក្សគ ប្តូវខតគ្នម នការវាយប្បោរ ការសប្ជីសសរសីសោយបងខ ំការចប់ជំរតិ និងអំសពីហងឹាផលូវសភទ។ ប្តូវចត់ការ
ប ច្ ប់នទិណ្ឌ ភាពសប្ាប់បុគគល និងប្ក្ុម្ប្បោប់អាវុធខ លវាយប្បោរសាា ប័នអប់រ។ំ 

ចណុំ្ចសៅ   និងយុទធសាស្រសតខ លចងែុលបងាា ញនានា 

២៨.   ចំណុ្ចសៅននវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ ២០៣០ គឺានភាពជាក់្ោក់្ អាចវាស់ខវងបាន នងិបានចូលរមួ្ចំខណ្ក្សោយ
ផ្លទ ល់ ល់ការសសប្ម្ចបាននូវសគ្នលបណំ្ងរមួ្ខាងសលីសនោះ។ ចំណុ្ចសៅទងំសនោះ បានពនយល់ពីក្ប្ម្តិជាសក្ល
ននម្ហចិឆតាខ លគួរសលីក្ទកឹ្ចិតតឱយបណាត ប្បសទសពាយាម្ឱយានការរកី្ចសប្ម្ីនសក្នីស ងី។ ចណុំ្ចសៅទងំ
សនោះ អាចអនុវតតបានសប្ាប់ប្បសទសទងំអស់ សោយយក្ការគិតសផសងគ្នន ននតងភាពថាន ក់្ជាត ិសម្តាភាព នងិ
ក្ប្ម្ិតននការអភិវឌ្ឍ ការសគ្នរពសគ្នលនសយាបាយជាត ិ នងិអាទិភាពនានា។ សក្ម្មភាពខ ល ឹក្នាសំោយ
ប្បសទស នឹងជប្ម្ុញឱយានការផ្លល ស់បតូ រខ លបានគ្នំប្ទសោយភាពជាន គូ និងការផតល់ហិរ ា្បបទន។  
រោឋ ភិបាលប្តូវបានសគរពំងឹថានឹងអាចយក្ចណុំ្ចសៅថាន ក់្សក្លក្នុងការសប្ម្ចចណុំ្ចសៅថាន ក់្ជាតិ សោយខផែក្
សលីអាទភិាពននវស័ិយអប់រ ំ យុទធសាស្រសតនិងខផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ វធិីខ លប្បព័នធអប់របំ្តូវបានសរៀបចំ សម្តាភាព
សាា ប័ន និងលទធភាពននធនធានរបស់ពកួ្សគ។ សនោះតប្ម្ូវឱយានការបសងកតីការសៅទុក្ក្ំរតិម្ធយម្ខ លសម្ប្សប
ម្ួយចំននួ (ឧទហរណ៍្សប្ាប់ឆ្ន  ំ២០២០ នងិ២០២៥) តាម្រយៈ ំសណី្រការប ច្ូ លគ្នន  សោយានតាល ភាព  
និងការទទលួខុសប្តូវសពញសលញ ការចូលរមួ្ពីន គូទងំអស់  ូសចនោះវាានភាពជាាច ស់របស់ប្បសទសនមី្ួយៗ 
និងការយល់ ឹងជាទូសៅ។ ការសៅទុក្ក្ប្ម្ិតម្ធយម្អាចក្ណំ្ត់សប្ាប់សគ្នលសៅនមី្ួយៗ ស ីម្បបីសប្ម្ី ល់ការ
សៅទុក្ចម្បងខបបបរាិណ្ ស ីម្បកីារពិនតិយស ងីវញិននការរកី្ចសប្ម្នីជាសក្លខ ល ក់្ព័នធសគ្នលសៅរយៈ
សពលខវង។ ការសៅទុក្ខបបសនោះ គួរខតក្សាងសៅសលីយនតការក្នុងការរយការណ៍្សម្ប្សបខ លានប្សាប់។  
ការសៅទុក្ក្ប្ម្ិតម្ធយម្ គចឺបំាច់សប្ាប់សោោះប្សាយឱនភាពននការទទួលខុសប្តូវខ លផារភាា ប់ជាម្ួយនងឹ
ចំណុ្ចសៅរយៈសពលខវង។ 

ចណុំ្ចសៅ ៤.១: ប្តមឹ្ឆ្ន  ំ ២០៣០ ធានាថាកុ្ារ ី និងកុ្ារទងំអស់ ប ច្ ប់ការសកិ្ាសោយឥតគិតនងល 
ប្បក្បសោយសម្ភាព និងគុណ្ភាពននការអប់រកំ្ប្ម្ិតបឋម្សិក្ា នងិម្ធយម្សិក្ាខ លនាមំ្ក្នូវលទធផល
ការសិក្ាខ ល ក់្ព័នធ នងិានប្បសទិធិភាព។ 

 

២៩.  សទោះបីជា ានការរកី្ចសប្ម្នីគួរឱយក្ត់សាគ ល់ចប់តាងំពឆី្ន  ំ២០០០ម្ក្ កុ្ារប្បាណ្ជា៥៩ោននាក់្ខ ល
ានអាយុសរៀនសៅសាោបឋម្សិក្ា និង៦៥ោននាក់្ននសក្មងជទំង់ានអាយុសរៀនសៅអនុវទិាល័យ សហយី
សក្មងប្សីភាគសប្ចីនសៅម្និទន់បានចូលសរៀនក្នុងឆ្ន  ំ២០១៣ [xviii] ។ សលីសពីសនោះសទៀត ម្នុសសជាសប្ចីនខ លសៅ
ក្នុងសាោសរៀន ម្និទទលួបានចំសណ្ោះ ងឹជាមូ្លោឋ ន និងជំនាញស យី។ យា៉េ ងសោចណាស់ កុ្ារ ២៥០
ោននាក់្ ានអាយុសរៀនសៅបឋម្សកិ្ាជាង ៥០% ននអនក្ខ លបានចណំាយសពលយា៉េ ងសោចណាស់បួនឆ្ន ំ
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សៅសាោ ម្និអាចអាន សរសសរ ឬរប់បានលែប្គប់ប្គ្នន់ ស ីម្បបីំសពញតាម្បទោឋ នអបបបរាននការសរៀនសូប្ត
ស យី [xix] ។ 

៣០.   ការផតល់ការអប់រចំំននួ១២ឆ្ន សំោយឥតគតិនងល ផតល់ហរិ ា្វតាុពីរ ឋ ប្បក្បសោយបរយិាប័នន សម្ភាពសប្ាប់ការ
អប់រកំ្ប្ម្ិតបឋម្សិក្ា និងម្ធយម្សិក្ាខ លានគុណ្ភាព ខ លយា៉េ ងសោចណាស់ប្បាបំួនឆ្ន 6ំ ជាកាតពវក្ិចច
ខ លនាឱំយានលទធផលសិក្ា ក់្ព័នធ គួរប្តូវបានធានាប្គប់យា៉េ ងសោយគ្នម នការសរសីសអីង។ ការផតល់ការអប់រ ំ
សោយឥតគតិនងល រមួ្ានទងំការបំបាត់សចលននឧបសគគខ លទក់្ទងនឹងការចំណាយក្នុងការអប់រកំ្ប្ម្ិតបឋម្
សិក្ា និងម្ធយម្សិក្ាផងខ រ។ សក្ម្មភាពបនាទ ន់ខ លចំសគ្នលសៅ និងប្បក្បសោយចីរភាព គផឺតល់ការអប់រ ំ
និងឱកាសបណ្តុ ោះបណាត លខ លានអតាន័យសប្ាប់ប្បជាជនភាគសប្ចីន កុ្ារ និងសក្មងជទំង់ខ លសៅសប្ៅសាោ។ 

៣១.  សពលប ច្ ប់វ តននការអប់របំឋម្សិក្ា នងិម្ធយម្សិក្ាសពញសលញ កុ្ារទងំអស់គួរខតទទួលបាននូវក្ប្ម្ិត
ជំនាញអក្ខរក្ម្មជាមូ្លោឋ ន និងជំនាញគិតសលខ ប្ពម្ទងំសសប្ម្ចបាននូវលទធផលសិក្ាខ ល ក់្ព័នធ ូច 
បានក្ំណ្ត់សោយរងាវ ស់សធៀបសៅនឹងសតង់ោរក្ម្មវធិីសិក្ាខ លបសងកីតស ីងជាផលូ វការ និងរួម្ប ច្ូ លទងំ 
ចំសណ្ោះ ឹងសគ្នល ជំនាញបសចចក្សទស និងជំនាញទន់7 [xx] ខ លនាឱំយកុ្ារានការអភវិឌ្ឍសកាត នុពលសពញ
សលញរបស់ខលួន។ 

៣២.   លទធផលននការសកិ្ាខ លានប្បសិទធភិាព និងានភាព ក់្ព័នធ អាចសសប្ម្ចបានតាម្រយៈការផតល់ធនធាន
ខ លានគុណ្ភាព និង ំសណី្រការខណ្នាខំ លនាឲំ្យអនក្សិក្ាទងំអស់ ទទួលបាននូវចំសណ្ោះ ងឹ ក់្ព័នធ
ជំនាញ នងិសម្តាភាព។ សខំាន់ ូចគ្នន ខ រសនាោះ គឺសាសភាពខបបសម្ភាព៖ សគ្នលនសយាបាយគួរប្តូវបាន
បសងកីតស ងីស ីម្បសីោោះប្សាយបញ្ជា ននការខបងខចក្ឱកាសសរៀនសូប្ត នងិលទធផលសៅតាម្តំបន់ ប្គួសារ ប្ក្ុម្
ជនជាតិស មី្ភាគតិច ឬសងគម្សស ឋក្ចិច និងសំខាន់បំផុតសនាោះគឺសៅតាម្សាោ នងិថាន ក់្សរៀនចប្ម្ោុះ។ ការសោោះ
ប្សាយវសិម្ភាព នងិធានាឲ្យបាននូវការអប់របំរយិាប័ននសៅក្នុងការផតល់ឲ្យ នងិសៅក្នុងការអប់របំ្បក្បសោយ 
គុណ្ភាព ទម្ទរឱយានការយល់ ងឹយា៉េ ងសុជីសប្ៅននការបសប្ងៀននងិការសរៀនសៅក្នុងបរយិាកាសសិក្ាម្យួ
ខ លប្តូវផតល់សៅឱយសិសស។ សៅក្នុងបរបិទពហុភាសា តាម្ខតអាចសធវីបាន នងិចត់ទុក្តងភាពពតិននថាន ក់្ជាត ិ
និងថាន ក់្សប្កាម្ជាត ិសម្តាភាព សគ្នលនសយាបាយ ការបសប្ងៀន នងិសរៀនភាសាជាសលីក្ បូំង ឬភាសាក្ំសណី្ត 
គួរប្តូវបានសលកី្ទឹក្ចិតតជាចបំាច់។ សាិតក្នុងការពឹងខផែក្គ្នន សៅវញិសៅម្ក្សលីខផនក្សស ឋក្ចិច បរសិាា ន និងសងគម្
ខ លសក្ីនស ងីសលសីក្លសោក្ សគបានផាល់អនុសាសន៍ផងខ រថា ភាសាបរសទសយា៉េ ងសោចណាស់គួរប្តូវ
បានផតល់ជូនជាមុ្ខវជិាា ម្យួសប្ាប់ការសិក្ា។ 

៣៣.   សលីសពីសនោះសៅសទៀត តប្ម្ូវការចបំាច់សប្ាប់ការយល់ ងឹរមួ្ និងយុទធសាស្រសតម្ួយខ លអាចសសប្ម្ចបានក្នុង
ការវាស់ខវងការសរៀនសៅក្នុងវធិខី លធានាថាកុ្ារ នងិយុវជនទងំអស់សោយម្និគិតពីកាលៈសទសៈរបស់ពួក្សគ 

                                                      
6   ប្បាបំួនឆ្ន  ំបូំងននការអប់រជំាផលូវការ ស ល គឺសក្ីនស ងីននរយៈសពល ISCED ទី១ នងិ ២៖ ISCEDទី ១ គឺជាក្ប្ម្តិបឋម្ ជាធម្មតា ានរយៈសពល ៦ឆ្ន  ំ(បខប្ម្
បប្ម្ួលសៅទូទងំប្បសទសចប់ពី ៤សៅ ៧ឆ្ន  ំ) និង ISCED ទី២ គឺក្ប្ម្ិតអនុវទិាលយ័ ជាធម្មតាានរយៈសពល ៣ឆ្ន  ំ( ូចខ លបាននិយាយសហយី គឺានបខប្ម្បប្ម្ួល)។ 
( UIS ឆ្ន  ំ២០១២ ចណំាតថ់ាន ក្់សតងោ់រអនតរជាតិននការអប់រ៖ំ ISCED ឆ្ន  ំ2011៖ www.uis.unesco.org/Education/Documents/ isced - 2011- en.pdf )។ 
7   ប្តូវក្ត់សាគ លថ់ា ានការជខជក្ពិភាក្ាគ្នន ជុំវញិជនំាញទន់(non-cognitive skills)  ូចនងឹ ក្យសផសងសទៀត ប្តូវបានសប្បីាន ូចជា ជំនាញសប្ាប់សតវតសទី
២១ ជនំាញទន់ ជំនាញខ ល ក្ព់័នធ និងជនំាញសផទរ។ ក្នុងឯក្សារសនោះការសប្បី ក្យ (non-cognitive skills) រមួ្ប ច្ូ ល ជំនាញការប្តិោះរោិះពចិរណា នងិ 
ប្បក្បសោយភាពនចនប្បឌ្តិ ជនំាញទនំាក្ទ់ំនង ានជំនាញទំនាក្ទ់ំនងផ្លទ លខ់លួន ជំនាញជាពលរ ឋសក្ល ប្បពន័ធផសពវផាយ នងិអក្ខរក្ម្មព័ត៌ានជាស មី្។ 
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ទទួលបានគុណ្ភាពម្ួយប្គប់ប្គ្នន់ និងការអប់រខំ លានភាព ក់្ព័នធរមួ្ាន ូចជា៖ សិទធិម្នុសស សិលបៈ និង
ភាពជាពលរ ឋជាស មី្។ ការយល់ ឹងខបបសនោះអាចប្តូវបានគ្នស់ក្កាយតាម្រយៈការសធវឱីយប្បសសីរស ងីព័ត៌ាន 
ទិននន័យខ លអាចរក្បាន អាចទុក្ចិតតបាន ានបចចុបបននភាព ទទលួបានតាម្ការវាយតនម្លជាបនតបនាទ ប់នន
 ំសណី្រការសរៀន (សៅថាន ក់្សរៀន) និងការវាយតនម្លសរុបសៅក្ប្ម្ិតសផសងៗគ្នន ។ ជាចុងសប្កាយ គុណ្ភាពក៏្តប្ម្ូវឱយ
ានប្បព័នធសប្ាប់ប្គប់ប្គងប្គបូសប្ងៀន អភិបាលក្ិចច យនតការគណ្សនយយភាព នងិការប្គប់ប្គងហរិ ា្វតាុ 
សាធារណ្ៈរងឹា។ំ 

៣៤.  យុទធសាស្រសតខ លចងែុលបងាា ញ៖ 

 បសងកីតសគ្នលនសយាបាយ នងិចាប់ខ លធានាការអប់រសំោយឥតគិតនងលចំននួ ១២ឆ្ន ផំតល់មូ្លនិធិជាសាធារណ្ៈ 
 ខបបបរយិាប័នន ានសម្ភាព គុណ្ភាពអប់រកំ្ប្ម្ិតបឋម្សកិ្ា និងម្ធយម្សិក្ា  ខ លយា៉េ ងសោចណាស់ 
 ប្បាបំួនឆ្ន ជំាកាតពវក្ិចចសប្ាប់កុ្ារទងំអស់ខ លនាឲំ្យានលទធផលសិក្ាខ ល ក់្ព័នធសម្ប្សប។ 
 ប្បសទសនានា គួរបសងកីនចនំនួឆ្ន នំនការអប់រសំោយឥតគិតនងល និងជាកាតពវក្ិចចប្សបតាម្ការសៅទុក្របស់
 ពិភពសោក្សោយយក្ចិតតទុក្ោក់្តងភាពថាន ក់្ជាតិសផសងៗ សម្តាភាព ក្ប្ម្ិតននការអភិវឌ្ឍ ការសគ្នរព
 សគ្នលនសយាបាយ និងអាទិភាពជាតិ។ 

 ក្ំណ្ត់សតង់ោរ និងពនិិតយក្ម្មវធិីសិក្ា ស មី្បធីានាបាននូវគុណ្ភាព និងភាព ក់្ព័នធសៅនឹងបរបិទសនោះរមួ្
 ទងំជំនាញសម្តាភាព គុណ្តនម្ល វបបធម៌្ ចំសណ្ោះ ឹង នងិការសឆលីយតបបញ្ជា សយនឌ័្រ។ 

 ពប្ងឹងប្បសិទធិភាព នងិប្បសទិធផលននសាា ប័ន ភាពជាអនក្ កឹ្នារំបស់សាោសរៀន នងិអភបិាលក្ិចចតាម្រយៈ
 ការចូលរមួ្កាន់ខតសប្ចីនពីសហគម្ន៍ រមួ្ទងំយុវជន នងិឪពុក្ាត យក្នុងការប្គប់ប្គងសាោសរៀន។ 

 បប្ម្ុងទុក្ធនធានបខនាម្សទៀតប្បក្បសោយសម្ភាព ល់សាោសរៀន ខ លានសស ឋក្ិចចសងគម្លែក៏្ ូចជា
 សាោសរៀនខ លជួបការលំបាក្ខ រ។ 

 សៅក្នុងបរបិទពហុភាសាជប្ម្ញុការអប់រពំីរភាសា និងពហុភាសាសោយចប់សផតមី្សរៀនសូប្ត បូំងសៅក្នុង
 ភាសាក្ំសណី្តរបស់ពួក្សគ។ 

 ផតល់នូវរសបៀបសរៀនខបបសផសងៗគ្នន  និងការអប់រសំប្ាប់កុ្ារ និងម្នុសសវយ័ជំទង់ ខ លម្និបានចូលសាោ
 សរៀនទងំសៅក្ប្ម្តិបឋម្សិក្ា និងម្ធយម្សិក្ា សហយីោក់្សៅក្នុងក្ម្មវធិសីម្មូ្លនងឹក្ម្មវធិសីាព នចម្លង
 សប្ាប់ពកួ្សគ ខ លទទលួសាគ ល់ និងឲ្យតនម្លសោយរ ឋស ីម្បធីានាការសរៀនសូប្តអាចបត់ខបនបានទងំក្នុង 
  និងសប្ៅប្បព័នធរមួ្ទងំសៅក្នុងសាា នភាពអាសននផងខ រ។ 

 អភិវឌ្ឍន៍ប្បព័នធវាយតនម្លប្គប់ប្ជុងសប្ជាយឲ្យរងឹាជំាងមុ្ន ស ីម្បវីាយតនម្លលទធផលននការសិក្ាសៅចណុំ្ច
 សំខាន់រមួ្ ទងំក្នុងអំ ុងសពល ទងំសៅចុងប ច្ ប់ននការអប់របំឋម្សិក្ា នងិម្ធយម្សិក្ាបឋម្ភូម្ិខ លជា
 ការឆលុោះបញ្ជច ងំពីការយល់ ងឹទងំជំនាញបសចចក្សទស នងិជំនាញទន់។ ទងំសនោះគួររមួ្ប ច្ូ លទងំការវាយ
 តនម្លននជំនាញមូ្លោឋ នក្នុងការអាន ការសរសសរ និងការគិតសលខ ក៏្ ូចជាជំនាញទន់។ ោក់្ប ច្ូ លការវាយ
 តនម្លសលី ំសណី្រការជាខផនក្រមួ្ម្ួយនន ំសណី្រការបសប្ងៀន និងការសរៀន សៅប្គប់ក្ប្ម្ិតទងំអស់ជាម្យួនឹងតណំ្
 ភាា ប់សោយផ្លទ ល់សៅនឹងគរុសកាសលយ។ 
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សគ្នលសៅ ៤.២៖  ប្តមឹ្ឆ្ន  ំ២០៣០ ធានាថាកុ្ារ ីនងិកុ្ារទងំអស់ ទទួលបានការអប់រកំ្ប្ម្ិតម្សតតយយ ការ
ខងរក្ា ការអភិវឌ្ឍកុ្ារតូចប្បក្បសោយគុណ្ភាព  ូសចនោះពួក្សគសប្តៀម្ខលួនជាសប្សចសប្ាប់ការអប់រកំ្ប្ម្ិត
បឋម្សកិ្ា។ 

 

៣៥.  ចប់សផតីម្តាងំពីក្ំសណី្តម្ក្ ការខងទ ំ និងការអប់រកុំ្ារតូច (ECCE) បានទុក្ជាមូ្លោឋ នប្គោឹះសប្ាប់ការ
អភិវឌ្ឍយូរអខងវងសុខុាលភាព និងសុខភាពរបស់កុ្ារ។ ការខងទ ំនងិការអប់រកុំ្ារតូចក្សាងនូវសម្តាភាព 
និងជំនាញខ លអនុញ្ជា តឱយបុគគលសនាោះ ស ីម្បសីរៀនសូប្តសពញម្ួយជីវតិ និងសរៀនសូប្តពជីីវភាពរស់សៅរបស់ពកួ្
សគ។ ការវនិិសយាគសលីកុ្ារតូច ជាពិសសសអនក្ខ លម្ក្ពីប្ក្ុម្ខ លងាយរងសប្គ្នោះ ានផលប៉េោះ ល់រយៈសពល
ខវងយា៉េ ងខាល ងំសៅសលីលទធផលននការអភិវឌ្ឍ នងិការអប់រ ំ[xxi] ។ ការខងទ ំនងិការអប់រកុំ្ារតូច   សធវីសអាយសយងី
អាចក្ណំ្ត់អតតសញ្ជា ណ្ជាបឋម្ននពិការភាព នងិកុ្ារខ លានោនិភ័យននពិការភាព ខ លឲ្យឪពុក្ាត យ
អនក្ផតល់សសវាខងទសុំខភាព និងអនក្អប់រសំរៀបចំខផនការលែប្បសសីរជាងមុ្ន សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍ និងអនុវតតនូវ
អនតរគម្ន៍ទន់សពលសវោ ក្នុងការសោោះប្សាយសសចក្តីប្តូវការរបស់កុ្ារពិការ កាត់បនាយការលូតោស់ប្បាជាា
យតឺ ការខក្លម្ែលទធផលការសរៀន បរយិាប័នន នងិបងាក រភាពងាយរងសប្គ្នោះ។ ចប់តាងំពឆី្ន  ំ ២០០០ ការចុោះ
សឈាម ោះចូលសរៀនមុ្នបឋម្បានសក្ីនស ីងសសទីរខតពីរភាគបី នឹងផលសធៀបចុោះសឈាម ោះចូលសរៀនសរុប ប្តូវបាន
ពាក្រណ៍្ថានឹងសក្នីស ងីពី ៣៥% ក្នុងឆ្ន  ំ២០០០  ល់ ៥៨% សៅក្នុងឆ្ន  ំ២០១៥ [xxii]។ សទោះបីជាានការរកី្
ចសប្ម្ីនយា៉េ ងសនោះក៏្សោយ កុ្ារតូចជាសប្ចនីសៅក្នុងពភិពសោក្ម្ិនបានទទលួការខងទ ំ នងិការអប់រខំ លបណាត ល
ឲ្យពួក្សគម្និអាចអភិវឌ្ឍន៍សកាត នុពលសពញសលញរបស់ពួក្សគបានស យី។ 

៣៦.   ការខងទ ំ និងការអប់រកុំ្ារតូច រមួ្ប ច្ូ លទងំសុខភាព នងិអាោរូបតាម្ភប្គប់ប្គ្នន់ខ លជួយជប្ម្ុញពីប្គួសារ 
  បរយិាកាសហគម្ន៍និងសាោសរៀន ការការ រពអីំសពហីងឹា និងការយក្ចតិតទុក្ោក់្ ល់ការអភិវឌ្ឍននការ
យល់ ឹង ភាសា សងគម្ ផលូវអារម្មណ៍្ នងិរងកាយ។ សនោះគឺសាិតក្នុងពីរបីឆ្ន  ំបូំងននជីវតិខ លការអភិវឌ្ឍ 
ខួរក្ាលសខំាន់បផុំតបានសក្តីស ងី សហយីកុ្ារតូចចប់សផតីម្ចូលរមួ្ក្នុងការបសងកីតអតាន័យសោយខលួនឯង នងិ 
បរសិាា នជុំវញិស ីម្បកី្សាងមូ្លោឋ នប្គោឹះសប្ាប់ភាពានសុខភាពលែ ការខងទ ំសម្តាភាព នងិជាប្បជាពលរ ឋ
ខ លានការរមួ្ចំខណ្ក្។ ការខងទ ំ នងិការអប់រកុំ្ារតូច កាល យជាមូ្លោឋ នប្គឹោះសប្ាប់ការសរៀនសូប្តសពញ
ម្ួយជីវតិ និងការគ្នបំ្ទសុខុាលភាព ប្ពម្ទកំារសរៀបចំការរកី្ចសប្ម្ីនសប្ាប់ការចូលសរៀនសៅសាោបឋម្សិក្ា 

សហយីវាជាការផ្លល ស់បតូរសំខាន់ម្ួយ ខ លប្តូវជាញឹក្ញាប់អម្សោយការបសងកីនការរពំងឹទុក្សលីអវីខ លកុ្ារគួរ
 ឹង និងអាចសធវីបាន។ "ការសប្តៀម្ជាសប្សចសប្ាប់សាោបឋម្សិក្ា" សំសៅសៅសលីសម្ទិធិផលននការវវិតត
ម្ជឈោឋ នរមួ្ម្ួយខ លាន ូចជា សាា នភាពអាោរបូតាម្ភប្គប់ប្គ្នន់នងិសុខភាពលែ នងិភាសាអាយុសម្រម្យ  
ការអភិវឌ្ឍផលូវចិតក សងគម្ នងិការយល់ ងឹខផនក្ខួរក្ាល។ ស ីម្បសីសប្ម្ចបាន វាជាការសខំាន់ណាស់ខ លប្គប់
កុ្ារតូចទងំអស់ានសិទធិចូលរមួ្ក្នុង ំសណី្រការអភិវឌ្ឍន៍គុណ្ភាពសប្ាប់កុ្ារតូច ការខងរក្ា និងការអប់រ ំ
សប្ាប់ម្នុសសប្គប់វយ័។ ការផតល់យា៉េ ងសោចណាស់ម្ួយឆ្ន សំោយម្ិនគិតនងល និងជាកាតពវក្ិចចនូវការអប់រខំ ល
ានគុណ្ភាពមុ្នបឋម្សិក្ា ប្តូវបានសលីក្ទឹក្ចិតត ខ លនឹងប្តូវបានផាល់ឲ្យសោយអនក្បណ្តុ ោះបណាត លអប់រលំែ។ 
សនោះ គួរខតប្តូវបានពិចរណាសៅសលីតងភាពសងគម្ជាក់្ខសតង សម្តាភាព ក្ប្ម្ិតននការអភិវឌ្ឍធនធានសផសងគ្នន  
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និងសហោឋ រចនាសម្ព័នធ។ សលសីពីសនោះសទៀត វាជាការសំខាន់ណាស់ខ លថាការអភិវឌ្ឍ និងការសរៀនសូប្តរបស់
កុ្ារតូច ប្តូវបានតាម្ោនប្តតួពិនិតយពី ំណាក់្កាល ំបូងទងំក្ប្ម្ិតបុគគល និងប្បព័នធ។ ជាការសំខាន់ផងខ រ
ថា សាោសរៀន សប្តៀម្ខលួនជាសប្សចសប្ាប់កុ្ារតូច និងអាចផតល់ឱកាសក្នុងការបសប្ងៀន និងការសរៀនសម្ប្សប
សៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់កុ្ារតូច ខ លជាផលប្បសយាជន៍យា៉េ ងសំខាន់បំផុតសប្ាប់កុ្ារ។ 

៣៧.  យុទធសាស្រសតខ លចងែុលបងាា ញ៖ 
 ប្តូវានសគ្នលនសយាបាយសាហរណ្ក្ម្មបរយិាប័នន  និងបទប ា្តិតខ លធានានូវការផតល់ការអប់រាំន 
 គុណ្ភាពយា៉េ ងសោចណាស់ម្ួយឆ្ន សំោយម្ិនគតិនងល នងិជាកាតពវក្ិចចសប្ាប់ការអប់រមុំ្នបឋម្សិក្ា 
 ផតល់ការរយក្ចិតតទុក្ោក់្ជាពសិសស ល់កុ្ារតូចប្ក្ីប្ក្ នងិជួបការលំបាក្ខាល ងំបំផុតតាម្រយៈសសវាការខងទ ំ 
 និងអប់រកុំ្ារតូច។ សនោះរមួ្ប ច្ូ លទងំការវាយតនម្លននសគ្នលនសយាបាយ និងក្ម្មវធិីអប់រកុំ្ារតូចក្នុង 
 សគ្នលបំណ្ងសធវីឲ្យប្បសសីរស ងីនូវគុណ្ភាពរបស់ខលួន។ 

 ប្តូវានសគ្នលនសយាបាយ នងិយុទធសាស្រសតពហុវស័ិយសលកីារខងទ ំនិងអប់រកុំ្ារតូចខ លបានគ្នបំ្ទសោយ
 ការសប្ម្បសប្ម្ួល ក្នុងចំសណាម្ប្ក្សួងទទួលខុសប្តូវសផសងៗ សប្ាប់អាោររូបតាម្ភ សុខភាព ក្ិចចគ្ន ំរ 
 សងគម្ ការការ រកុ្ារ ទកឹ្/អនាម័្យ យុតតិធម៌្ ការអប់រ ំនិងការធានាឲ្យានធនធានប្គប់ប្គ្នន់សប្ាប់ 
 ការអនុវតត។ 

 បសងកីតសគ្នលនសយាបាយយុទធសាស្រសត និងខផនការសក្ម្មភាពចាស់ោស់ សប្ាប់បណ្តុ ោះបណាត លបុគគលិក្ 
 អាជីពសប្ាប់ការខងទ ំ និងអប់រកុំ្ារតូចសោយពប្ងឹង និងប្តួតពិនិតយនូវការអភិវឌ្ឍជនំាញវជិាា ជីវៈនន 
 សាា នភាពរបស់ពកួ្សគ នងិលក្ខខណ្ឌ ការងារ។ 

 សរៀបគសប្ាង និងអនុវតតក្ម្មវធិីអប់របំរយិាប័នន ខ លអាចទទួលបានប្ពម្ទងំសាហរណ្ក្ម្មសសវា និង 
 សហោឋ រចនាសម្ព័នធ ខ លានគុណ្ភាពសប្ាប់កុ្ារតូច សផ្លត តសលីសុខភាព អាោរូបតាម្ភ ការការ រ និង 
 តប្ម្ូវការអប់រជំាពិសសស សប្ាប់កុ្ារពកិារ សហយីគ្នបំ្ទប្ក្ុម្ប្គួសារជាអនក្សម្លីខងទទំមី្ួយរបស់កុ្ារ។ 

 ចំណា៖ំ ខណ្ៈសពលខ លចណុំ្ចសៅ ៤.៣ និង ៤.៤ ប្តវូបានពិភាក្ាោច់សោយខ ក្ពីគ្នន   វាគរួខតប្តវូបានក្ត់
សាគ ល់ថា ពកួ្សគប្តវូានទនំាក់្ទនំងយា៉េ ងជិតសនិទធ។ 

ចណុំ្ចសៅ ៤.៣: ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ ធានាបាននូវការទទលួបានសសមីគ្នន  ទងំបុរស នងិស្រសតទីងំអស់ ស មី្បកីារអប់រ ំ
បសចចក្សទស, វជិាា ជីវៈ, ឧតតម្សិក្ាប្បក្បសោយគុណ្ភាព  រមួ្ទងំសក្លវទិាល័យផងខ រ។ 

៣៨.  ឱកាសសប្ាប់ទទួលបានការអប់រកំ្ប្ម្ិតខពស់ ជាញឹក្ញាប់ម្ិនទន់ប្គប់ប្គ្នន់សៅស យី ជាពិសសសសៅក្នុង
ប្បសទសអភិវឌ្ឍតិច សហយីជាលទធផលស ញីថាានគាល តចំសណ្ោះ ងឹ ានផលវបិាក្ធៃន់ធៃរ ល់ការអភិវឌ្ឍ
សងគម្ និងសស ឋក្ចិចទងំមូ្ល។  ូសចនោះ វាគជឺាការចបំាច់ ស មី្បកីាត់បនាយឧបសគគ ល់ការអភិវឌ្ឍជនំាញ 
ការអប់របំសចចក្សទស វជិាា ជីវៈ និងការបណ្ាុ ោះបណាា ល (TVET) សោយចប់សផតីម្ពកី្ប្ម្ិតម្ធយម្សកិ្ា ប្ពម្ទងំ
ឧតតម្សកិ្ារមួ្ានសៅក្ប្ម្ិតសាក្លវទិាល័យ និងស ីម្បផីតល់ឱកាសឲ្យការសរៀនសូប្តសពញម្ួយជីវតិសប្ាប់
យុវជន នងិម្នុសសសពញវយ័។ 
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៣៩.  ការអប់របំសចចក្សទស វជិាា ជីវៈ និងការបណ្ាុ ោះបណាា ល (TVET) ប្តូវបានផតល់ជូនសៅក្ប្ម្តិសផសងគ្នន ននការអប់រ។ំ 
សៅឆ្ន  ំ ២០១៣ TVET បានជួយសប្ម្ួល ល់ការចុោះសឈាម ោះចូលសរៀនម្ក្ប្ម្ិតទុតិយភូម្ិប្បខហល ២៣%។ 
ប្បសទសម្យួចនំួនបានចត់វធិានការ ស មី្បពីប្ងកី្ការអប់រវំជិាា ជវីៈ ល់ក្ប្ម្តិថាន ក់្ឧតតម្សិក្ា (ISCED ក្ប្ម្តិ ៥) ។ 

៤០.  ការអប់រកំ្ប្ម្តិឧតតម្សិក្ាសៅប្គប់ទប្ម្ង់ទងំអស់8 ប្តូវបានពប្ងីក្យា៉េ ងឆ្ប់រហ័ស ជាម្ួយនឹងការចុោះសឈាម ោះ
ចូលសរៀនសរបុចំននួសក្ីនស ងីពី ១០០ោននាក់្ក្នុងឆ្ន  ំ២០០០  ល់ ១៩៩ោននាក់្សៅឆ្ន  ំ២០១៣ [xxiii]។ 
ប៉េុខនាភាពខុសគ្នន ក្នុងការទទួលបានការអប់រថំាន ក់្ឧតតម្សកិ្ា ជាពិសសសសៅថាន ក់្សាក្លវទិាល័យទក់្ទងសៅ
នឹងសយនឌ័្រ សាា នភាពជនជាតិស ីម្ភាគតិច សាសនា សងគម្រស់សៅ អាយុ និងជនពិការសៅខតានសប្ចនីសៅ
ស យី។ គុណ្វបិតតសិប្ាប់ស្រសតីសក្ីតានស ងីពិសសសសៅក្នុងប្បសទសខ លានប្បាក់្ចណូំ្លទប និងសប្ាប់
បុរសសៅក្នុងប្បសទសខ លានប្បាក់្ចណូំ្លខពស់។ 

៤១.  សលីសពីការផាល់ជនំាញការងារ ការអប់រថំាន ក់្ឧតតម្សិក្ា និងសាក្លវទិាល័យស ីរតួនាទីយា៉េ ងសខំាន់ក្នុងការ
ោស់សតឿន ល់ការប្តោិះរោិះពិចរណា ការនចនប្បឌ្ិត ការបសងកីត នងិផសពវផាយចំសណ្ោះ ងឹននការអភិវឌ្ឍសងគម្  
វបបធម៌្ និងសស ឋក្ិចច។ ការអប់រថំាន ក់្ឧតតម្សិក្ា និងសាក្លវទិាល័យ គឺសំខាន់សប្ាប់វស័ិយអប់រ ំអនក្វទិាសាស្រសត 
អនក្ជំនាញ នងិអនក្ ឹក្នានំាសពលអនាគត។ តាម្រយៈមុ្ខងារននការប្សាវប្ជាវ ពួក្សគស រីតួនាទីជាមូ្លោឋ នក្នុង
ការបសងកីតចំសណ្ោះ ឹង នងិការពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍននសម្តាភាពនចនប្បឌ្ិត និងការវភិាគ ខ លអនុញ្ជា តឲ្យរក្បាននូវ
 ំសណាោះប្សាយសប្ាប់បញ្ជា ក្នុងតំបន់ និងពិភពសោក្ក្នុងប្គប់វស័ិយទងំអស់ននការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព។ 

៤២.   និនាន ការម្ួយសទៀត គឺជាការចល័តខ លានការសក្នីស ងីរបស់បុគគលិក្ អនក្សិក្ា និងលំហូរននសសិសនសិសតិ
ផ្លល ស់បតូរពបីរសទស ស មី្បបីសងកនីក្ប្ម្ិតននការសិក្ារបស់ពកួ្សគ។ ជាលទធផល ការសប្បៀបសធៀបការទទលួសាគ ល់ 
និងធានាគុណ្ភាពននសម្តាភាព បានកាល យសៅជាក្តីក្ងវល់កាន់ខតសក្ីនស ងី ជាពិសសសសៅក្នុងប្បសទសខ ល
ានប្បព័នធរ ឋបាលទន់សខាយ។ ជាម្ួយគ្នន សនោះខ រ ការចល័តសៅក្នុងវស័ិយអប់រឧំតតម្សិក្ា គឺជាប្ទពយសម្បតត ិ
និងជាឱកាសមួ្យខ ល និងគួរខតប្តូវបានសធវីឲ្យប្បសសីរស ីងក្នុងការអភិវឌ្ឍសម្តាភាពរបស់សិសស និងការ
ប្បក្ួតប្បខជងជាសក្ល។ 

៤៣.  ការបសងកីតប្បព័នធអប់រឧំតតម្សិក្ាឲ្យបានប្តឹម្ប្តូវមួ្យ ខ លបានគ្នបំ្ទសោយបសចចក្វទិា និងការសបីក្ចំហ
ធនធានអប់រ ំ ប្ពម្ទងំការអប់រពំីចាៃ យ អាចបសងកនីនូវការទទួលបាននូវការអប់រ ំសម្តាភាព គុណ្ភាព ខ ល
និងភាព ក់្ព័នធ នឹងអាចកាត់បនាយគាល តរវាងអវីខ លប្តូវបានបសប្ងៀនសៅតាម្ប្គោឹះសាា នឧតតម្សកិ្ា រមួ្ទងំ
សាក្លវទិាល័យសៅនងឹអវីខ លសស ឋក្ិចចនងិសងគម្ប្តូវការ។ ការផតល់ការអប់រថំាន ក់្ឧតតម្សិក្ា គួរខតប្តូវបានសធវី
ស ងីសោយឥតគិតនងលប្សបតាម្ក្ិចចប្ពម្សប្ពៀងអនារជាតិខ លានប្សាប់។ 

 

                                                      
8   ការសិក្ាក្ប្ម្ិតឧតតម្ បានក្សាងសៅសលីម្ធយម្សិក្ា ខ លបានផតលនូ់វសក្ម្មភាពសិក្ាសៅក្នុងឯក្សទសសផសងៗ។ វា ានបំណ្ងក្នុងការសរៀនសៅក្ប្ម្តិខពស ់
ខ លានភាពសមុគសាម ញ និងជំនាញ។ ការអប់រកំ្ប្ម្តិឧតតម្សិក្ា រមួ្ប ច្ូ លអវីខ ល ប្តូវបានសគយលថ់ា ជាទូសៅថា ការសិក្ាអប់រ ំ សហយីខងម្ទងំាន វជិាា ជីវៈ
ក្ប្ម្ិតខពសក់ារអប់រជំំនាញវជិាា ជីវៈ។ វាានសៅក្នុងក្ប្ម្ិត ISCED ៥ ( វ តខលីននការសិក្ាក្ប្ម្ិតឧតតម្) ៦(ថាន ក្ប់រញិ្ជា បប្ត ឬសម្មូ្ល) ៧(បរញិ្ជា បប្តជាន់ខពស ់ឬ
សម្មូ្ល ) នងិ ៨ (ថាន ក្់បណ្ឌិ ត ឬសម្មូ្ល )។ ាតិកាននក្ម្មវធិីក្ប្ម្តិ ឧតតម្សិក្ា គឺានក្ប្ម្ិតសមុគសាម ញ នងិខពសជ់ាងសៅក្ប្ម្តិទប។ ( UIS ឆ្ន  ំ២០១២ ចំ
ណាត់ថាន ក្់សតង់ោរអនតរជាតិននការអប់រ។ំ ISCED ឆ្ន  ំ២០១១ ឯក្សារ៖ www.uis.unesco.org/Education/ / isced - 2011- en.pdf) 
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៤៤.  ការអប់របំសចចក្សទស វជិាា ជីវៈ និងការបណ្ាុ ោះបណាា លប្ពម្ទងំការអប់រថំាន ក់្ឧតតម្សកិ្ា ាន ូចជាសាក្លវទិា
ល័យ ប្ពម្ទងំការសរៀនសូប្តសប្ាប់ម្នុសសសពញវយ័ អប់រ ំ និងបណ្តុ ោះបណាត ល គឺជាធាតុសំខាន់ម្ួយននការ
សិក្ាសពញម្យួជីវតិ។ ការសលីក្ក្ម្ពស់ការសកិ្ាសពញម្យួជីវតិ តប្ម្ូវឱយានវធិីសាស្រសតក្នុងវស័ិយទងំមូ្ល 
ខ លរមួ្ទងំការសរៀនសូប្តខបបផលូវការ ម្និផលូវការ នងិសប្ៅប្បព័នឋ សប្ាប់ម្នុសសប្គប់វយ័ ជាពិសសសចំស ោះការ
សរៀនសូប្តរបស់ម្នុសសសពញវយ័ ឱកាសបណ្តុ ោះបណាត ល និងការអប់រ។ំ វាជាការចបំាច់ស ីម្បផីតល់នូវឱកាស
សប្ាប់ការទទួលបានការអប់រសំម្ធម៌្ ល់សាក្លវទិាល័យ សប្ាប់ម្នុសសចស់សោយយក្ចិតតទុក្ោក់្ 
ជាពិសសស ល់ប្ក្មុ្ខ លងាយរងសប្គ្នោះ។ 

៤៥.  យុទធសាស្រសតខ លចងែុលបងាា ញ៖ 

 អភិវឌ្ឍន៍សគ្នលនសយាបាយអនតរវស័ិយ សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍនូវជំនាញ សប្ាប់នងិរវាង វជិាា ជីវៈ TVET និង
 ការអប់រថំាន ក់្ឧតតម្សិក្ា ពប្ងឹងទំនាក់្ទំនងរវាងវទិាសាស្រសត និងការអភិវឌ្ឍសគ្នលនសយាបាយ ស ីម្បរីក្ា
 សលបឿនការផ្លល ស់បតូរតាម្បរបិទ និងក្សាងភាពជាន គូខ លានប្បសិទធភាព ជាពិសសសរវាងវស័ិយសាធារណ្ៈ 
 និងឯក្ជន រមួ្ទងំនិសយាជក្ និងសហជីពក្នុងការអនុវតតរបស់ពួក្សគ។ 

 ធានាបាននូវការធានាគុណ្ភាព ការសប្បៀបសធៀប នងិការទទួលសាគ ល់ពលីក្ខណ្ៈសម្បតតិប្គប់ប្គ្នន់ននការ
 អប់រថំាន ក់្ឧតតម្សិក្ា និងជួយសប្ម្ួល ល់ការសផទរឥណ្ទនរវាងប្គឹោះសាា នឧតតម្សិក្ាខ លសគទទួលសាគ ល់។ 

 អភិវឌ្ឍសគ្នលនសយាបាយ និងក្ម្មវធិសីប្ាប់ការផតល់ការសិក្ាពីចាៃ យខ លានគុណ្ភាពក្នុងវស័ិយអប់រថំាន ក់្
 ឧតតម្សិក្ាជាម្ួយនឹងការផតល់ហរិ ា្បបទន ការសប្បីប្បាស់បសចចក្វទិាសម្ប្សបខ លរមួ្ានអុនីធណិឺ្ត វគគ
 សិក្ាសោយសបីក្ចំហតាម្បណាត ញអីុនធឺណិ្ត និងខបបបទសផសងសទៀតខ លបំសពញតាម្បទោឋ នខ ល
 ានគុណ្ភាពអាចទទលួយក្បាន ស ីម្បខីក្លម្ែ ល់ការទទលួបានការអប់រ។ំ 

 អភិវឌ្ឍសគ្នលនសយាបាយ នងិក្ម្មវធិីខ លពប្ងងឹមុ្ខងារប្សាវប្ជាវសៅក្នុងវស័ិយឧតតម្សិក្ា នងិសាក្លវទិាល័យ
 តាម្រយៈការទទួលការចូលសរៀនសលឿនខផនក្ STEM ជាពិសសសចំស ោះកុ្ារ ីនងិស្រសត។ី  

 ពប្ងឹងក្ិចចសហប្បតិបតតិការអនតរជាតិ ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្ម្មវធិីអប់រឧំតតម្សិក្ា និងសាក្លវទិាល័យ 
 និងប្សាវប្ជាវរមួ្ទងំក្នុងប្ក្បខ័ណ្ឌ ននម្ោសននិបាតពិភពសោក្ និងតំបន់សតីពីការទទួលសាគ ល់លក្ខណ្ៈ
 សម្បតតិការអប់រថំាន ក់្ឧតតម្សិក្ា ស ីម្បគី្នបំ្ទ ល់ការសក្ីនស នីនការទទលួបានការអប់រ ំ និងការធានាគុណ្
 ភាពលែប្បសសីរជាងមុ្ន ប្ពម្ទងំការអភិវឌ្ឍសម្តាភាព។ 

 សលីក្ក្ម្ពស់ការអប់របំសចចក្សទស វជិាា ជីវៈ និងការបណ្ាុ ោះបណាា លការអប់រថំាន ក់្ឧតតម្សិក្ា នងិសាក្លវទិាល័យ  
 ប្ពម្ទងំការសរៀនសូប្តសប្ាប់ម្នុសសសពញវយ័ ការអប់រ ំ និងឱកាសបណ្តុ ោះបណាត សប្ាប់ម្នុសសវយ័សក្មង 
 និងម្នុសសប្គប់វយ័ ខ លានប្បវតតិ វបបធម៌្ សងគម្សផសងៗគ្នន   ូសចនោះស មី្បអីាចឱយពួក្សគបនតសធវឱីយប្បសសីរ
 ស ងី និងការសប្ម្បជំនាញរបស់ខលួនសោយានការយក្ចិតតទុក្ោក់្ជាពិសសស ល់សម្ភាពសយនឌ័្រ រមួ្ាន
 ការលុបបបំាត់ឧបសគគសយនឌ័្រ និងប្ក្ុម្ងាយរងសប្គ្នោះ ូចជាអនក្ខ លានភាពពិការជាស មី្។ 

 សាា ប័នឧតតម្សិក្ារមួ្ទងំសាក្លវទិាល័យគួរគ្នបំ្ទ នងិជប្ម្ុញការអភិវឌ្ឍសគ្នលនសយាបាយ និងការផតល់
 ឱកាសសរៀនសូប្តសពញម្ួយជីវតិប្បក្បសោយគុណ្ភាព និងសម្ភាព។ 
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ចណុំ្ចសៅ ៤.៤៖ ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ បសងកីនឲ្យបានសប្ចីននូវចំនួនយុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ខ លានជំនាញ
 ក់្ព័នធរមួ្ាន ជនំាញបសចចក្សទស នងិវជិាា ជីវៈ សប្ាប់ឱកាសទទួលបានការងារ ការងារសម្រម្យ នងិសហ
ប្គិនភាព។ 

 

៤៦.  ខ លផទុយសៅនឹងប្បវតតិននការផ្លល ស់បតូ រយា៉េ ងឆ្ប់រហ័សននទីផារការងារ ការសក្ីនស ីងអប្តាគ្នម នការងារសធវី 
ជាពិសសសក្នុងចំសណាម្យុវជន ខ លានអាយុានក្ាល ងំពលក្ម្មខាល ងំសៅក្នុងប្បសទសម្យួចំនួន ការសធវីចណំាក្ 
ប្សុក្ និងការរកី្ចសប្ម្ីនបសចចក្វទិាប្បសទសទងំអស់ ក្ំពុងប្បឈម្មុ្ខនងឹតប្ម្ូវការសធវកីារអភិវឌ្ឍចំសណ្ោះ ងឹ 
ជំនាញ នងិសម្តាភាពរបស់ម្នុសសសប្ាប់ការងារសម្រម្យ ភាពជាសហប្គិន និងជីវតិ [xxiv]។ សៅក្នុងប្បសទស
ជាសប្ចីន សគ្នលនសយាបាយអប់រ ំ និងបណ្តុ ោះបណាត ល ប្តូវបានសគរពំឹងថានឹងានការផ្លល ស់បតូរតប្ម្ូវការយា៉េ ងឆ្ប់
រហ័សសប្ាប់យុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ ស មី្បបីសងកនីជំនាញរបស់ពកួ្សគ និងសរៀននូវអវីខ លងមីផងខ រ។ សហតុ
 ូសចនោះ វាជាការចបំាច់ស ីម្បបីសងកីន និងសធវីឲ្យឱកាសសរៀនសូប្តានភាពសម្បូរខបប ការសប្បីគំរូននការបណ្តុ ោះបណាត ល
ទូលំទូោយ  ូសចនោះយុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ជាពិសសសសក្មងប្សី និងស្រសតីអាចទទួលបាននូវចំសណ្ោះ ឹង 
 ក់្ព័នធ ជំនាញ និងសម្តាភាពសប្ាប់ការងារ និងជីវតិសម្រម្យ។ 

៤៧.   ការទទួលបានប្បក្បសោយសម្ភាពសលី TVET តប្ម្ូវឱយានការពប្ងីក្បខនាម្ ខណ្ៈសពលគុណ្ភាព ប្តូវបាន
ធានាយា៉េ ងចាស់ោស់។ យុទធសាស្រសត និងអាទិភាពសម្ប្សប ប្តូវការអភិវឌ្ឍស មី្បភីាា ប់ទំនាក់្ទនំងលែជាងមុ្ន
ជាម្ួយ TVET សៅនឹងពភិពការងារទងំក្នុងវស័ិយការងារផលូវការ និងសប្ៅផលូវការ ស មី្បខីក្លម្ែសាា នភាពរបស់
ខលួនក្នុងការក្សាងផលូវសរៀនសូប្តរវាងវស័ិយអប់រសំផសងៗគ្នន  នងិស ីម្បជីួយសប្ម្លួ ល់ការផ្លល ស់បតូរសាោសរៀន និង
ការងារ។ ប្បព័នធ TVET ប្តូវទទួលសាគ ល់ និងឲ្យតនម្ល ល់ជនំាញខ លចបំាច់ តាម្រយៈបទពិសសាធន៍ ឬសៅក្នុង
បរបិទម្និផលូវការ នងិសប្ៅប្បព័នធ ាន ូចជាសៅក្ខនលងសធវីការ និងតាម្រយៈអុីនធណិឺ្ត។ 

៤៨.  ការសផ្លត តអារម្មណ៍្ខាល ងំសលីជនំាញការងារជាក់្ោក់្ កាត់បនាយសម្តាភាពរបស់និសសតិប ច្ ប់ការសិក្ា ស ីម្បី
សប្ម្បខលួនសៅនឹងតប្មូ្វការផ្លល ស់បតូ រយា៉េ ងឆ្ប់រហ័សននទីផារការងារ។ សហតុសនោះសហីយ សប្ៅពីានជំនាញ
ការងារជាក់្ោក់្ ការសផ្លត តសខំាន់ ប្តូវខតោក់្សៅសលីការអភិវឌ្ឍជំនាញក្ប្ម្ិតខពស់ និងជនំាញសផទរ [xxv] ាន ូច
ជាការសោោះប្សាយបញ្ជា  ការប្តិោះរោិះពិចរណា គំនតិនចនប្បឌ្តិ ការងារជាប្ក្ុម្ជនំាញក្នុងការទំនាក់្ទនំង និងការ
សោោះប្សាយជសាល ោះ ខ លអាចប្តូវបានសគសប្បីប្បាស់យា៉េ ងទូលទូំោយសៅសលីការងារយា៉េ ងសប្ចីន។ សលីសពីសនោះសៅ
សទៀត អនក្សិក្ាគួរខតប្តូវបានផតល់ឱកាសស ីម្បសីធវីបចចុបបននភាពសលីជនំាញរបស់ពួក្សគតាម្រយៈការសកិ្ាសពញ
ម្ួយជីវតិជាបនតបនាទ ប់។ 

៤៩.   វាជាការសំខាន់ ស ីម្បវីាយតនម្លពីផលជោះ និងលទធផលននសគ្នលនសយាបាយ ក្ម្មវធិីអប់រ ំTVET នងិស ីម្បបី្បមូ្ល
ទិននន័យសៅសលីការផ្លល ស់បតូរពកីារសរៀនសៅពិភពការងារ និងសៅសលីភាពទទួលបានការងាររបស់នសិសតិប ច្ ប់ការ
សិក្ា សោយយក្ចិតតទុក្ោក់្សៅសលីភាពសផសងគ្នន ។ 
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៥០.  យុទធសាស្រសតខ លចងែុលបងាា ញ៖ 

 ប្បមូ្ល និងសប្បភីសតុតាងអពំកីារផ្លល ស់បតូរតប្ម្ូវការជំនាញ ស ីម្បខីណ្នាកំារអភិវឌ្ឍជនំាញកាត់បនាយភាព
 សផសងគ្នន  និងសឆលីយតបសៅនឹងការផ្លល ស់បតូរទផីារការងារ និងតប្ម្ូវការរបស់សងគម្ បរបិទក៏្ ូចជាតប្ម្ូវការនន
 សស ឋក្ិចចសប្ៅប្បព័នធ និងការអភិវឌ្ឍជនបទ។ 

 ទក់្ទញឲ្យានការចូលរួម្ពីន គូសងគម្ក្នុងការបសងកីត និងការផតល់ក្ម្មវធីិអប់រ ំបណ្តុ ោះបណាត លខ លជា 
 ភសតុតាងខបបមូ្លោឋ ន និងានលក្ខណ្ៈរមួ្។ ធានាឱយបាននូវក្ម្មវធិី TVET នងិក្ម្មវធិីបណ្តុ ោះបណាត ល 
  ខ លានគុណ្ភាពខពស់ និងប ច្ូ លទងំជំនាញខ លទក់្ទងនឹងការងារ និងជនំាញខ លម្ិនទក់្ទងនឹង
 ការគិត/ជំនាញសផទរ ាន ូចជា ជំនាញជាសហប្គិនមូ្លោឋ ន និងជនំាញ ICT សហយីអនក្ កឹ្នាសំាា ប័ន 
 TVET និងបុគគលកិ្បសប្ងៀន រមួ្ទងំប្គបូណ្តុ ោះបណាត ល នងិប្ក្ុម្ហ ុន  ានលក្ខណ្ៈសម្បតតិប្គប់ប្គ្នន់ និង
 ជំនាញចាស់ោស់។ 

 ជប្ម្ុញការអភិវឌ្ឍទប្ម្ង់សផសងៗគ្នន ននការបណ្តុ ោះបណាត លខ លានមូ្លោឋ នខបបការងារ ថាន ក់្សរៀន និងការ
 សរៀនសូប្តសៅក្ខនលងខ លសម្ប្សប។ 

 ធានានូវប្បព័នធធានាគុណ្ភាព TVET ខ លានប្បសិទធភិាព តាល ភាព និងអភិវឌ្ឍប្ក្បខ័ណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍ។ិ 

 សលីក្ក្ម្ពស់ក្ចិចសហការគ្នន សលីការបសងកនីតាល ភាព និងការទទួលសាគ ល់ទូលំទូោយននប្ក្បខណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍិ
 របស់ TVET ស មី្បសីលីក្ក្ម្ពស់គុណ្ភាពននក្ម្មវធិ ីTVET និងចល័តភាពរបស់ក្ម្មក្រ នងិអនក្សកិ្ា ស ីម្បី
 ធានាថាក្ម្មវធិី TVET រក្ាសលបឿនការផ្លល ស់បតូរតប្ម្ូវការទផីារការងារបានប្តឹម្ប្តូវ។ 

 សលីក្ក្ម្ពស់រសបៀបសរៀនសូប្តខ លអាចបត់ខបនបានទងំសៅក្នុងបរបិទជាផលូវការ នងិម្ិនផលូវការអនុញ្ជា តឱយ
 អនក្សិក្ាអាចប្បមូ្ល នងិសផទរឥណ្ទនសប្ាប់ក្ប្ម្តិននសម្ិទធផលខ លទទួលបានការទទួលសាគ ល់ សធវឱីយ
 ានសុពលភាព និងការទទលួសាគ ល់ការសរៀនសូប្តជាអាទភិាព និងបសងកីតក្ម្មវធិសីាព នចម្លង នងិសសវាក្ម្ម
 ខណ្នាពំកីារងារ និងសសវាប្បកឹ្ាសយាបល់។ 

ចណុំចដៅ ៤.៥៖ ប្តមឹ្ឆ្ន ២ំ០៣០ លុបបំបាត់គាល តសយនឌ័្រសៅក្នុងវស័ិយអប់រ ំនិងធានាឱយបាននូវភាពសសមីគ្នន
ក្នុងការចូលសរៀនប្គប់ក្ប្ម្ិតទងំអស់ននការអប់រ ំ នងិការបណ្តុ ោះបណាត លវជិាា ជីវៈសប្ាប់ជនងាយរងសប្គ្នោះ រមួ្
ទងំជនពិការ ជនជាតិស មី្ភាគតិច នងិកុ្ារសៅក្នុងសាា នភាពងាយរងសប្គ្នោះ។ 

 

៥១.   សទោះបីជាានភាពរកី្ចសប្ម្ីនននការចុោះសឈាម ោះ កុ្ារ និងកុ្ារជីាសប្ចីនសៅក្នុងសាោបឋម្សិក្ា ម្និានការ
យក្ចិតតទុក្ ោក់្ប្គប់ប្គ្នន់សៅសលីការលុបបំបាត់វសិម្ភាពសៅក្នុងការអប់រសំៅប្គប់ក្ប្ម្តិ ឧទហរណ៍្៖ កុ្ារ
ខ លម្ក្ពីប្គួសារប្ក្ីប្ក្ជាងសគបំផុតានចនំួន  ២០% សៅក្នុងប្បសទសខ លានប្បាក់្ចំណូ្លទប និងម្ធយម្ 
ម្ិនបានប ច្ ប់សាោបឋម្សកិ្ាសពញសលញស យី គឺសប្ចនីជាង៥ ងននសក្មងម្ក្ពីប្បសទសអភិវឌ្ឍបំផុតចំននួ 
២០% សៅក្នុងអំ ុងឆ្ន  ំ ២០០៩ [xxvi]។ សលីសពីសនោះសៅសទៀត ភាពប្ក្ីប្ក្សធវីឲ្យការផ្លត់សចញកាន់ខតធៃន់ធៃរ 
ឧទហរណ៍្ ូចជាការពប្ងកី្គាល តសយនឌ័្រ។ 
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៥២.   ការយក្ចិតតទុក្ោក់្សលីភាពប្ក្ីប្ក្ប្តូវខតសៅជាអាទិភាពម្យួ សប្ ោះភាពប្ក្ីប្ក្សៅខតជាឧបសគគធំបផុំតស មី្បី
ោក់្រមួ្ប ច្ូ លគ្នន សៅប្គប់ក្ប្ម្តិ និងសៅប្គប់តបំន់ទងំអស់ននពិភពសោក្។ ការវនិិសយាគសៅក្នុងវស័ិយអប់រ ំ
អាចបនាយគាល តននប្បាក់្ចណូំ្ល នងិក្ម្មវធិីអប់រជំាសប្ចីនបានរក្ស ញីម្សធាបាយងមី ស ីម្បជីួយ ល់ប្ក្មុ្
ប្គួសារ និងអនក្សិក្ាក្នុងការយក្ឈនោះឧបសគគហរិ្ ាវតាុក្នុងការអប់រ។ំ វធិីសាស្រសតសនោះប្តូវបានសធវីវនិិសយាគ និងពប្ងីក្។ 

៥៣.  ស ីម្បសីសប្ម្ចបាននូវការអប់របំរយិាប័នន សគ្នលនសយាបាយ គួរខតានសគ្នលបណំ្ង ស មី្បផី្លល ស់បតូរប្បព័នធអប់រ ំ
 ូសចនោះ ពកួ្សគអាចសឆលីយតបបានលែប្បសសីរជាងមុ្នសៅនឹងតប្ម្ូវការ និងភាពចប្ម្ោុះគ្នន របស់អនក្សិក្ា។ សនោះគឺជា
ការសំខាន់ក្នុងការបំសពញនូវសិទធិទទលួបានការអប់រសំោយសម្ភាព សហយីវាទក់្ទងម្និប្តឹម្ខតការទទួលបាន
ការចូលសរៀនសទសហយីខងម្ទងំបានចូលរមួ្ នងិសម្ិទធិផលរបស់សសិសទងំអស់ ជាម្យួនងឹការយក្ចតិតទុក្ោក់្ 
ជាពិសសស ល់អនក្ខ លប្តូវបានផ្លត់សចញងាយរងសប្គ្នោះ ឬានោនិភ័យននការបាត់បង់ឱកាសខ លាន
លំអិតសៅក្នុងក្ថាខណ្ឌ ទ៥ី។ 

៥៤.  វសិម្ភាពយនឌ័្រ ជាការប្ពយួបារម្ភយា៉េ ងខាល ងំ។ ានខតប្បសទស៦៩%ប៉េុសណាណ ោះ ប្តូវបានសគពាក្រណ៍្ថានឹង
សសប្ម្ចបាននូវសយនឌ័្រសៅក្នុងការទទលួបានការអប់រសំៅក្ប្ម្ិតបឋម្សិក្ា ការចុោះសឈាម ោះចូលសរៀនចំនួនសសមីគ្នន
ននសក្មងប្ស ីនិងសក្មងប្បសុក្នុងឆ្ន  ំ២០១៥ និង ៤៨%សៅក្នុងក្ប្ម្ិតម្ធយម្សិក្ា [xxvii]។ សលីសពីសនោះសៅសទៀត  
ខណ្ៈសពលខ លភាពសសមីគ្នន ខផនក្សយនឌ័្រ ានប្បសយាជន៍ក្នុងការវាស់ខវងននភាពរកី្ចសប្ម្ីនការខិតខំប្បឹងខប្បង
បខនាម្សទៀតប្តូវការធានាឱយានសម្ភាពសយនឌ័្រ។ សម្ភាព គឺជាសគ្នលសៅានម្ហចិឆតាបខនាម្សទៀត៖ វាាន
ន័យថាកុ្ារ ីនិងកុ្ារ ទងំស្រសតី និងបុរសទងំអស់ ានឱកាសសសមគី្នន ស ីម្បរីកី្រយជាម្ួយការអប់រគុំណ្ភាព
ខពស់ ទទលួបានសៅក្ប្ម្តិសសមគី្នន  សហយីទទលួបានអតាប្បសយាជន៍សសមីគ្នន ពីការអប់រ។ំ កុ្ារវីយ័ជំទង់ និងស្រសតីវយ័
សក្មងខ លអាចជាក្ម្មវតាុសៅនងឹអំសពីហងឹាសយនឌ័្រ អា ហ៍ពិ ហ៍កុ្ារ ការាននផទស ោះទងំវយ័សក្មង នងិការ
សធវីការងារផទោះធៃន់សពក្ ក៏្ ូចជាអនក្ខ លរស់សៅក្នុងតំបន់ជនបទប្ក្ីប្ក្ តប្ម្ូវឱយានការយក្ចិតតទុក្ោក់្ពិសសស។ វាាន
បរបិទជាសប្ចនី ខ លសក្មងប្បសុជួបការលំបាក្ផងខ រ។ ឧទហរណ៍្៖ សៅក្នុងតំបន់ម្ួយចំនួន ការចុោះសឈាម ោះចូល
សរៀនរបស់សក្មងប្បុសសៅក្ប្ម្ិតម្ធយម្ និងឧតតម្សិក្ា គាឺនតិចជាងសក្មងប្ស។ី វសិម្ភាពសយនឌ័្រសៅក្នុងវស័ិយ
អប់រ ំជាញឹក្ញាប់ឆលុោះបញ្ជច ងំបរបិទទូសៅ និងការសរសីសអីងសយនឌ័្រសៅក្នុងសងគម្ទូលំទូោយម្ួយ  ូសចនោះសគ្នល
នសយាបាយ ខ លានសគ្នលបណំ្ងសំខាន់ស មី្បយីក្ឈនោះសលីវសិម្ភាពខបបសនោះ ានប្បសទិឋិភាពសៅសពល
ខ លវាជាខផនក្ននក្ ច្ ប់រមួ្ខ លជប្ម្ុញ ល់សុខភាព យុតតធិម៌្ អភិបាលក្ិចចលែ នងិសសរភីាពពីពលក្ម្មកុ្ារ។  
បរបិទ នងិឬសគល់ននភាពងាយរងសប្គ្នោះ ការសរសីសអីង និងការផ្លត់សចញសៅានទំហធំំសធងសៅស យី។ ប្ក្មុ្
ងាយរងសប្គ្នោះខ លទម្ទរឱយានការយក្ចិតតទុក្ោក់្ជាពិសសស និងយុទធសាស្រសតចំសគ្នលសៅ ាន ូចជា 
ជនពិការ ជនជាតិស ីម្ភាគតចិ ជនជាតិភាគតិច នងិជនប្ក្បី្ក្។ 

៥៥.  ក្ិចចខិតខំប្បឹងខប្បងក្នុងការក្សាងសម្តាភាព និងការវនិិសយាគនឹងប្តូវទម្ទរឲ្យាន ស ីម្បធីានានូវការបស្រញ្ជា ប 
សយនឌ័្រសៅទូទងំប្បព័នធអប់រ ំនិងក្ម្មវធិីសៅក្នុងការអនុវតត ការប្តួតពិនតិយ ការវាយតនម្លរបស់ពួក្សគ និងការតាម្
ោន។ វធិានការពិសសស គួរខតប្តូវបានោក់្សៅក្ខនលង ស ីម្បធីានាឱយបាននូវសនតសុិខផ្លទ ល់ខលួនសប្ាប់កុ្ារ ីនិង
ស្រសតីទងំសៅក្នុង នងិសៅសលីការសធវី ំសណី្រសៅ និងម្ក្ពីសាា ប័នអប់រ ំនងិស ីម្បលុីបបបំាត់អសំពីហងឹាសយនឌ័្រសៅ
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ក្នុងសាោ ជាម្ួយសគ្នលនសយាបាយប្បឆ្ងំប្គប់ទប្ម្ង់ទងំអស់ននអំសពីហងឹាផលូវសភទ សយនឌ័្រ និងការយាយសីផសងៗ។ 

៥៦.  ឱកាសអប់ររំបស់កុ្ារជាសប្ចនី ប្តូវបានខបក្ខាច ត់ខាច យគ្នន សោយជសាល ោះ ជងំឺរតតាត និងសប្គ្នោះម្ហនតរយ 
ធម្មជាត។ិ កុ្ារប្បខហល ២១ោននាក់្ក្នុងពភិពសោក្ម្ិនបានចូលសាោ ឬ ៣៦% រស់សៅក្នុងតំបន់រងសប្គ្នោះ
សោយសារជសាល ោះក្នុងឆ្ន  ំ២០១២ ខ លសក្ីនស ងីពី ៣០% សៅក្នុងឆ្ន  ំ២០០០ [xxviii]។ វាជាការសំខាន់ណាស់
ក្នុងការរក្ាការអប់រអំំ ុងសពលានសាា នភាពសសស្រងាគ ោះបនាទ ន់ ជសាល ោះ សប្កាយជសាល ោះ និងសប្កាយសប្គ្នោះម្ហនតរយ 
និងសោោះប្សាយនូវតប្ម្ូវការអប់ររំបស់អនក្ផ្លល ស់ទីលំសៅ (IDPs) នងិជនសភៀសខលួន។ បខនាម្សៅនងឹវធិានការ
ខ លបានសសនីសប្ាប់ធានាថា សម្ធម៌្ បរយិាប័នន និងសម្ភាពសយនឌ័្រ ប្តូវបានបងកប់សៅក្នុងសគ្នលសៅអប់រ ំ
ទងំអស់។  ូចយុទធសាស្រសតខ លប្តូវបានសសនីស ងី៖ 

៥៧.  យុទធសាស្រសតខ លចងែុលបងាា ញ៖ 

  ធានាថាសគ្នលនសយាបាយវស័ិយអប់រ ំ ខផនការតាម្វស័ិយ និងងវកិារបស់វា ធានា ល់សគ្នលការណ៍្ននការ
 ម្ិនសរសីសអងី និងសម្ភាពសៅក្នុង តាម្រយៈការអប់រ ំនងិការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវតតយុទធសាស្រសតចំសគ្នលសៅ 
 បនាទ ន់ សប្ាប់ប្ក្ុម្ខ លងាយរងសប្គ្នោះ និងប្ក្ុម្ខ លសគផ្លត់សចញ។  សរៀបចំសូចនាក្រ ស ីម្បវីាស់ខវងការរកី្
 ចសប្ម្ីនសឆ្ព ោះសៅរក្សម្ភាព។ 

 ធានាថាសគ្នលនសយាបាយវស័ិយអប់រ ំ ខផនការតាម្វស័ិយ និងការសរៀបចងំវកិារមួ្ប ច្ូ លការវាយតនម្លោនភ័ិយ 
 ការសប្តៀម្ខលួន និងការសឆលីយតបសៅនឹងសាា នភាពសសស្រងាគ ោះបនាទ ន់សប្ាប់ការអប់រ ំ និងគំនិតផតួចសផតីម្ខ ល
 សឆលីយតបសៅនឹងតប្ម្ូវការននវស័ិយអប់ររំបស់កុ្ារ យុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ខ លានរងផលប៉េោះ ល់
 សោយសប្គ្នោះម្ហនតរយ ជសាល ោះ ការរត់សភៀសខលួន និងសរគរតតាតខ លរមួ្ទងំជនផ្លល ស់ទីលំសៅ និងជន 
 សភៀសខលួន។ គ្នបំ្ទយនតការ និងយុទធសាស្រសតថាន ក់្អនុតំបន់ និងតំបន់ខ លបំសពញតប្ម្ូវការការអប់រនំនជន
 ផ្លល ស់ទលីំសៅ  និងជនសភៀសខលួន។ 

 ក្ំណ្ត់ ប្តួតពនិិតយ និងខក្លម្ែនូវការទទួលបានការចូលសរៀនរបស់កុ្ារ ី នងិស្រសតីសៅនងឹការអប់រខំ លាន 
 គុណ្ភាព ក៏្ ូចជាក្ប្ម្ិតននការចូលរមួ្ សម្ទិធិផល នងិការប ច្ ប់របស់ពួក្សគ។ សៅក្នុងបរបិទខ លកុ្ារ
 ានជួបការលំបាក្ប្តូវសធវីសក្ម្មភាពសផ្លត តសំខាន់សៅសលីពកួ្សគ។ 

 ក្ំណ្ត់ឧបសគគខ លសធវីឲ្យកុ្ារ និងយុវជនខ លងាយរងសប្គ្នោះសចញពកី្ម្មវធិអីប់រខំ លានគុណ្ភាព និង
 ចត់វធិានការខាល ងំកាល ក្នុងការលុបបំបាត់ឧបសគគទងំសនាោះ។ 

 គ្នបំ្ទវធិីសាស្រសតទូលទូំោយ ស ីម្បសីធវីឱយសាោទប់ទល់សៅនឹងផលប៉េោះ ល់ពីសប្គ្នោះម្ហនតរយប្គប់ទហំទំងំ
 អស់។ សនោះរមួ្ាន សាភ រៈបរកិាខ រខ លានសុវតាិភាពរបស់សាោ ការប្គប់ប្គងសប្គ្នោះម្ហនតរយរបស់សាោ
 សរៀន ការកាត់បនាយោនភ័ិយ និងការអប់រាំនភាពអត់ធន់។ 

 ផតល់នូវការសិក្ាពីចាៃ យ ការបណ្តុ ោះបណាត ល ICT ការទទួលបានបសចចក្វទិាសម្ប្សប និងសហោឋ រចនា 
 សម្ព័នធចបំាច់ ស មី្បជីួយសប្ម្លួ ល់បរសិាា នខ លសរៀនសៅផទោះ ក្នុងតំបន់ានជសាល ោះ និងតំបន់ោច់ប្សយាល
 ជាពិសសសសប្ាប់សក្មងប្សី ស្រសតី សក្មងប្បសុខ លងាយរងសប្គ្នោះ យុវជន និងប្ក្ុម្បាត់បង់ឱកាស ៏នទសទៀត។ 

 ធានាបាននូវការពិនិតយស ងីវញិ របស់រោឋ ភិបាលសលីខផនការវស័ិយអប់រ ំ ងវកិា ក្ម្មវធិសីិក្ា និងសសៀវសៅ
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 សិក្ា [xxix] រមួ្ជាម្ួយនងឹការបណ្តុ ោះបណាត លប្គ ូ និងការប្គប់ប្គង  ូសចនោះពួក្សគម្ិនានផនត់គំនតិទក់្ទង
 នឹងសយនឌ័្រ  និងការសលកី្ក្ម្ពស់សម្ភាព ភាពម្ិនសរសីសអីង នងិសិទធមិ្នុសស ប្ពម្ទងំជប្ម្ុញការអប់រអំនតរ
 វបបធម៌្។ 

 ធានាបាននូវការសប្បីប្បាស់ប្បភពទិននន័យ និងព័ត៌ានជាសប្ចីនសោយរមួ្ប ច្ូ លពីប្បព័នធព័ត៌ានប្គប់ប្គង 
 ការអប់រ ំ និងការសទង់ម្តិសៅតាម្សាោសរៀន និងតាម្ប្គួសារខ ល ក់្ព័នធ ស ីម្បជីួយសប្ម្ួល ល់ការប្តួត 
 ពិនិតយ និងការផ្លត់ សចញរបស់សងគម្សៅក្នុងការអប់រ។ំ ប្បព័នធទនិនន័យវសិម្ភាពពិភពសោក្សតពីីការអប់រ ំ
 គឺជាឧទហរណ៍្ ម្ួយននរសបៀបខ លព័ត៌ានប្តូវបានបសងកីតស ងី ស ីម្បសីធវីឲ្យអនក្សសប្ម្ចចិតតចត់វធិានការ។9 

 ប្បមូ្លទនិនន័យខ លានគុណ្ភាពលែប្បសសីរជាងមុ្នសៅសលីកុ្ារពិការ ោក់្ប ា្ ីសផសងៗគ្នន ននពិការភាព 
 និងអនក្ានបញ្ជា ពិការសផសងៗ និងវាយតនម្លននភាពធៃន់ធៃររបស់ពួក្សគ។ សូចនាក្រប្តូវខតបសងកីតស ងី នងិ
 ទិននន័យគួរប្តូវបានសប្បី ស មី្បបីសងកីតមូ្លោឋ នភសាុតាងម្ួយ ជាព័ត៌ាន ល់ការសរៀបចកំ្ម្មវធិី និងសគ្នល
 នសយាបាយ។ 

ចណុំ្ចសៅ ៤.៦៖ ប្តមឹ្ឆ្ន  ំ២០៣០ ធានាថាយុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ភាគសប្ចីន ទងំបុរស នងិស្រសតសីសប្ម្ច
បាននូវអក្ខរភាព នងិសចោះគិតសលខ។ 

 

៥៨.   អក្ខរក្ម្ម10 ជាខផនក្ម្ួយននសិទធកិ្នុងការអប់រ ំនិងសម្បតតសិាធារណ្ៈ។ វាគជឺាចណុំ្ចសនូលននការអប់រមូំ្លោឋ ន និង
ជាប្គឹោះម្និអាចខវោះបានសប្ាប់ការសិក្ាឯក្រជយ [xxx ]។ អតាប្បសយាជន៍ននអក្ខរក្ម្ម ជាពិសសសសប្ាប់ស្រសតីប្តូវ
បានចងប្ក្ងជាឯក្សារយា៉េ ងលែ។ វាានការចូលរមួ្កាន់ខតសប្ចីនក្នុងទផីារការងារ អា ហ៍ពិ ហ៍ពនារសពល 
និងសធវីឲ្យប្បសសីរស ងីនូវ សុខភាពកុ្ារ ប្ក្ុម្ប្គសួារ នងិអាោរូបតាម្ភ ទងំសនោះ វាជយួកាត់បនាយភាពប្ក្ីប្ក្ និង
ការពប្ងីក្ឱកាសជីវតិរបស់ពកួ្សគ។ ការសចោះគតិសលខ គឺជាជំនាញសខំាន់៖ ការគណ្នាសលខ គណ្នី ការវាស់ 
ផលសធៀប និងបរាិណ្ជាមូ្លោឋ នប្គោឹះសប្ាប់ជីវតិខ លទម្ទរឲ្យានសៅប្គប់ទីក្ខនលង[xxxi]។ ប៉េុខនតការបសងកនី
អក្ខរក្ម្ម នងិចំសនោះ ឹងគិតសលខ សប្ាប់យុវជន នងិម្នុសសសពញវយ័សៅខតជាបញ្ជា ប្បឈម្ជាសក្លសៅ 
ស យី។ សៅទូទងំពិភពសោក្ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៣ ម្នុសសសពញវយ័ចំននួ ៧៥៧ោននាក់្ (អាយុ ១៥ឆ្ន នំងិខពស់
ជាងសនោះ) ខ លក្នុងសនាោះ ២ ភាគ៣ ជាស្រសតីខ លម្ិនអាចអាន និងសរសសរបាន [xxxii]។ ជំនាញអក្ខរក្ម្មទប គឺជាការ
ប្ពួយបារម្ភម្យួសៅទូទងំពិភពសោក្រមួ្ទងំសៅក្នុងបណាត ប្បសទសខ លានប្បាក់្ចណូំ្លម្ធយម្ និងខពស់ផង
ខ រ។ ម្នុសសសពញវយ័ប្បខហល ២០%សៅក្នុងតំបន់អរឺ ៉េុបខវោះជនំាញអក្ខរក្ម្មខ លពកួ្សគប្តូវការស ីម្បចូីលរមួ្
ឲ្យបានសពញសលញសៅក្នុងសងគម្ [xxxiii]។ ម្នុសសសពញវយ័ខ លានជំនាញអក្ខរក្ម្ម នងិគិតសលខទបប្បឈម្

                                                      
9   ប្បពន័ធទិនននយ័សនោះ អាចប្តូវបានរក្ស ញីសៅ www.education-inequalities.org 
10   អក្ខរក្ម្ម ប្តូវបានក្ំណ្ត់ជា សម្តាភាពស ីម្បកី្ំណ្ត់ យល ់ឹង បក្ខប្ប បសងកតី ទនំាក្់ទនំង និងគណ្នា សោយសប្បីសាភ រៈ ខ លបានសបាោះពុម្ព និងសរសសរ សោយ
ផារភាា ប់ជាម្យួនឹងបរបិទចប្ម្ុោះ។ អក្ខរក្ម្ម  ក្់ព័នធនឹងការបនតននការសរៀនសៅក្នុងការសធវីឱយបុគគលទងំអស ់ ស មី្បសីសប្ម្ចបាននូវសគ្នលសៅ របសខ់លួន ក្នុងការអភិវឌ្ឍ
ចំសណ្ោះ ងឹ និងសកាត នុពលរបសព់ួក្សគ និងបានចូលរមួ្យា៉េ ងសពញសលញសៅក្នុងសហគម្ន ៍និងសងគម្។ (UNESCO ឆ្ន  ំ២០០៥ ទ ិឋភាពននការវាយតំនលននអក្ខរ
ក្ម្ម៖ ប្បធានបទ និងបញ្ជា ពីក្ចិចប្បជុំប្ក្មុ្អនក្ជំនាញ UNESCO នងៃទី ១០-១២ ខខម្ិងុនា ឆ្ន  ំ២០០៣៖ 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001401/140125eo.pdf )។ 
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មុ្ខនឹងប្បភពននគុណ្វបិតតជិាសប្ចីន។ ពកួ្សគទំនងជាគ្នម នការងារសធវី និងអនក្ខ លប្តូវបានជួល និងទទួលបាន
ប្បាក់្ឈនួលទបជាង។ ពួក្សគបានរក្ស ញីវាជាការលំបាក្បខនាម្សទៀត ស មី្បសីធវីឱយការសប្បីប្បាស់ឱកាសក្នុង
សងគម្ និងស មី្បអីនុវតតសិទធិរបស់ខលួន។ ពកួ្សគក៏្ទនំងនងិានសុខភាពទន់សខាយផងខ រ។ 

៥៩.  ប្តឹម្ឆ្ន  ំ ២០៣០ យុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ទងំអស់សៅទូទងំពភិពសោក្ គួរខតសសប្ម្ចបានក្ប្ម្ិតខពស់
ខ ល ក់្ព័នធនងឹការទទលួសាគ ល់នូវជនំាញ11 អក្ខរក្ម្ម នងិការគិតសលខខ លានប្បសយាជន៍ ខ លានតនម្លសសម ី
សៅនឹងការប ច្ ប់សោយសជាគជ័យននការអប់រជំាមូ្លោឋ ន។ សគ្នលការណ៍្ យុទធសាស្រសត និងសក្ម្មភាពសប្ាប់
សគ្នលសៅសនោះ គឺប្តូវបសងកតីជាមូ្លោឋ នសោយការយល់ ឹងបចចុបបននភាពអក្ខរក្ម្ម ម្ិនខម្នជាការខបងខចក្ជាពីរ
យា៉េ ងសាម្្ានន "ការសចោះអានសចោះសរសសរ" សធៀបនឹង "ម្និសចោះអក្សរសនាោះសទ" ប៉េុខនតជាការបនតក្ប្ម្តិខពស់ម្ួយ។ 
ក្ប្ម្ិតខ លប្តូវការ នងិរសបៀបខ លប្បជាជនប្តូវបានអនុវតតជំនាញក្នុងការអាន និងការសរសសរ គឺពងឹខផែក្សល ី
បរបិទជាក់្ោក់្។ ការយក្ចតិតទុក្ោក់្ជាពិសសស គួរខតប្តូវបានសផ្លត តសៅសលីតួនាទីននភាសាទីម្យួ ខ លអនក្
សិក្ាអាចកាល យជាអនក្សចោះអក្សរ និងអាចសរៀនសូប្តបាន។ ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្ម និងវធិីសាស្រសតគួរសឆលីយតបនងឹតប្ម្ូវ
ការ និងបរបិទននការសិក្ា រមួ្ទងំតាម្រយៈការផតល់ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្មអនតរវបបធម៌្ពីរភាសាខ លទក់្ទងគ្នន ក្នុង
ប្ក្បខ័ណ្ឌ ននការសរៀនសូប្តសពញម្ួយជីវតិសនាោះ។ ការផតល់ចំសណ្ោះ ឹង ការគិតសលខនិងតប្ម្វូឱយានការពប្ងងឹ គួរ
ខតជាខផនក្ម្យួននក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្ម។ វស័ិយ ICT ជាពិសសសបសចចក្វទិាចល័ត បានសនាយា៉េ ងចាស់សប្ាប់ជួយ
បសងកីនសលបឿនវឌ្ឍនភាពសឆ្ព ោះសៅរក្ចណុំ្ចសៅ។ 

៦០.  យុទធសាស្រសតខ លចងែុលបងាា ញ៖ 

 បសងកីតវធិសីាស្រសតតាម្វស័ិយឲ្យធំទូោយ និងខបបពហុវស័ិយសប្ាប់សរៀបចំសគ្នលនសយាបាយអក្ខរក្ម្ម នងិ
 ខផនការសប្ាប់សធវកី្ ច្ ប់ងវកិាសោយការពប្ងងឹការសហការ និងសប្ម្បសប្ម្លួក្នុងចំសណាម្ប្ក្សួង ក់្
 ព័នធរមួ្ទងំការសោោះប្សាយជាម្ួយនឹងវស័ិយអប់រ ំ សុខាភបិាល សុខុាលភាពសងគម្ ការងារ ឧសាហក្ម្ម 
 និងក្សកិ្ម្ម  ខងម្ទងំជាម្ួយនងឹសងគម្សុីវលិ ខ លានវស័ិយឯក្ជន នងិន គូសទវភាគី និងពហុភាគីគ្នបំ្ទ
  ល់ការផតល់វមិ្ជឈការក្នុងការអនុវតត។ 

 ធានាថាក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្ម នងិចំសនោះ ងឹគិតសលខ គាឺនគុណ្ភាពខពស់ សោយសយាងតាម្យនតការវាយតនម្ល
 ថាន ក់្ជាតិសឆលយីតបតប្ម្ូវការអនក្សិក្ា នងិសោយខផែក្សលចីំសណ្ោះ ឹង និងបទពិសសាធពីមុ្នរបស់ពួក្សគ។ 
 សនោះ តប្ម្ូវឱយានការយក្ចិតាទុក្ោក់្យា៉េ ងជិតសនិទធសៅនឹងវបបធម៌្ ភាសា ទំនាក់្ទំនងសងគម្និងនសយាបាយ 
 និងសក្ម្មភាពសស ឋក្ចិច ជាម្យួនឹងការយក្ចិតតទុក្ោក់្ជាពិសសសសៅសលីកុ្ារ ី ស្រសតី នងិប្ក្ុម្ ជនងាយរង
 សប្គ្នោះប្ពម្ទងំការតភាា ប់នឹងការប ច្ូ លក្ម្មវធិីសនោះ ជាម្ួយនឹងការអភិវឌ្ឍជំនាញសប្ាប់ការងារសម្រម្យ 
 និងជីវភាព ខ លជាធាតុសំខាន់ម្ួយននការសិក្ាសពញម្ួយជីវតិ។ 

 

                                                      
11 ម្នុសសាន ក្ ់ប្តូវបានក្ណំ្ត់ថា សចោះអក្សរប្តឹម្ប្តូវ ខ លអាចចូលរមួ្ក្នុងសក្ម្មភាពទងំអសជ់ាតប្ម្ូវការសប្ាបក់ារស ីរតួប្បក្បសោយប្បសិទធិភាពសប្ាប់ប្ក្មុ្ និង
សហគម្ន៍របសព់ួក្គ្នត ់ សហយីក្៏អាចការសធវីឱយពួក្គ្នត់អាចបនតសប្បីប្បាស ់ការអាន ការសរសសរ នងិការគណ្នា សប្ាបក់ារអភិវឌ្ឍខលួន និងសហគម្ន ៍របសព់កួ្សគ។ 
(UNESCO ឆ្ន  ំ២០០៦ របាយការណ៍្ប្តួតពនិិតយការអប់រជំាសក្លសៅ ឆ្ន  ំ២០០៦-អក្ខរក្ម្មសប្ាប់ជីវតិ៖ 
http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf ) ។ 
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 ពប្ងីក្ក្ម្មវធិីជំនាញ អក្ខរក្ម្ម និងការគិតសលខសប្ាប់ម្នុសសសពញវយ័ប្បក្បសោយប្បសិទធិភាព សោយសធវី
 ការជាម្ួយសងគម្សុីវលិខ លស ីរតួជាន គូក្នុងការក្សាងបទពិសសាធរបស់ពួក្សគ និងការអនុវតតលែ។ 

 ជប្ម្ុញការសប្បីប្បាស់ ICT ជាពិសសសបសចចក្វទិាចល័ត សប្ាប់ក្ម្មវធិអីក្ខរក្ម្ម នងិសរៀនសលខ។ 

 អភិវឌ្ឍប្ក្បខណ្ឌ ការវាយតនម្លអក្ខរក្ម្ម នងិឧបក្រណ៍្នានា ស ីម្បវីាយតនម្លក្ប្ម្ិតជនំាញសោយខផែក្សលលីទធ
 ផលននការសិក្ា។ សនោះនឹងតប្ម្ូវឱយានការក្ណំ្ត់នូវជំនាញសោយឆលងកាត់នូវបរបិទជាសប្ចីន ខ លរមួ្ាន
 ជំនាញក្នុងការងារ នងិក្នុងជីវតិប្បចនំងៃ។ 

 បសងកីតប្បព័នធ ស ីម្បបី្បមូ្ល វភិាគ និងខចក្រខំលក្ទិននន័យ ក់្ព័នធ នងិទន់សពលសវោសលីក្ប្ម្ិតអក្ខរក្ម្ម និង
 តប្ម្ូវការអក្ខរក្ម្ម នងិសលខ ខ លខបងខចក្តាម្សយនឌ័្រ នងិសូចនាក្រសផសងសទៀតននភាពងាយរងសប្គ្នោះ។ 

ចណុំ្ចសៅ ៤.៧៖ ប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០ ធានាថាអនក្សកិ្ាទងំអស់ ទទលួបាននូវចំសណ្ោះ ងឹ និងជំនាញខ លប្តូវ
ការស ីម្បសីលីក្ក្ម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព សោយរមួ្ប ច្ូ លទងំចំសណាម្អនក្ ៏នទសទៀត តាម្រយៈការអប់រ ំ
សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព និងរសបៀបរស់សៅខ លប្បក្បសោយចីរភាព សិទធមិ្នុសស សម្ភាពសយនឌ័្រ 
សលីក្ក្ម្ពស់វបបធម៌្សនតភិាព អហងឹា ភាពជាពលរ ឋសក្ល និងការទទួលយក្ភាពចប្ម្ុោះននវបបធម៌្ នងិការ
ចូលរមួ្ចំខណ្ក្ស ីម្បកីារអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព។ 

 

៦១.   បញ្ជា ប្បឈម្ខផនក្សងគម្ នសយាបាយ សស ឋក្ិចច នងិបរសិាា ន ខ លម្និអាចសោោះប្សាយបានសៅក្នុងពិភពសោក្
ទងំអស់ ការអប់រខំ លជួយក្សាងសងគម្ខ លានសនតភិាព និងានចីរភាព គជឺាសរឿងសំខាន់។ ប៉េុខនតប្បព័នធ
អប់រ ំក្ប្ម្នឹងបានរមួ្ប ច្ូ លសពញសលញនូវវធិីសាស្រសកការផ្លល ស់បតូរខបបសនោះស យី។  ូសចនោះ វាជាការសំខាន់ណាស់ 
ក្នុងការផតល់នូវទីតាងំចំនុចក្ណាត លម្យួសៅឆ្ន  ំ២០៣០ ក្នុងការពប្ងងឹការរមួ្ចំខណ្ក្ននការអប់រ ំ ស ីម្បបីំសពញ
នូវសិទិធម្នុសស សនតភិាព និងភាពជាពលរ ឋខ លានទនំួលខុសប្តូវពីក្ប្ម្ិតក្នុងប្សុក្ សៅក្ប្ម្តិសក្ល 
សម្ភាពសយនឌ័្រ និងការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព និងសុខភាព។ 

៦២.   ាតិកាននការអប់រខំបបសនោះ ប្តូវខតានការ ក់្ព័នធសោយសផ្លត តសំខាន់ទងំសលីទិ ឋភាពននជំនាញបសចចក្សទស 
និងជំនាញទន់ននការសរៀនសូប្ត។ ចំសណ្ោះ ឹង ជំនាញ តនម្ល និងឥរយិាបទប្តូវបានទម្ទរសោយប្បជាពលរ ឋ 
ស ីម្ប ីឹក្នាជំីវតិរស់សៅឲ្យកាន់ខតានផលិតភាព សធវីការសសប្ម្ចចិតតចាស់ោស់ និងស ីរតួនាទីសក្ម្មទងំក្នុង
តំបន់ និងពិភពសោក្។ ការប្បឈម្មុ្ខ និងការសោោះប្សាយជាសក្ល អាចប្តូវទទលួបានតាម្រយៈការអប់រ ំ
សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព (ESD)12 និងការអប់រជំាពលរ ឋសក្ល (GCED)13 ខ លរមួ្ានសនាិភាព និង

                                                      
12   ESD ផតល់អំណាច ល់អនក្សិក្ាឲ្យទទួលយក្ការសសប្ម្ចចិតត ជូន ំណឹ្ង និងសក្ម្មភាពទទួលខុសប្តូវចំស ោះបូរណ្ភាពបរសិាា ន លទធភាពសជាគជ័យសស ឋក្ិចច និងសងគសប្ាប់ម្នុសស
ជំនាន់បចចុបបនន និងសពលអនាគត ខណ្ោះសពលានការសគ្នរព ល់វបបធម្៍ចប្ម្ុោះ។ ការទក្់ទងនឹងសរៀនសូប្តសពញមួ្យជីវតិ សហីយវាជាខផនក្មួ្យសំខាន់ននការអប់របំ្បក្បសោយគុណ្ភាព។ 
ESD គឺជាការអប់រនំនការផ្លល ស់បតូរទងំមូ្លខ លសោោះប្សាយសលីខលឹម្សារការសរៀន និងលទធផល គរុសកាសលយ និងបរសិាា ន។ ការសសប្ម្ចនូវសគ្នលបំណ្ងរបស់ខលួន សោយការផ្លល ស់បតូ រ 
សងគម្។ (UNESCO ឆ្ន  ំ 2014 ខផនទីចងែុលផលូវសប្ាប ការអនុវតត សក្ម្មភាពជាសក្ល ក្ម្មវធិីអប់រសំប្ាបការអភិវឌ្ឍប្បក្បសោយចរីភាព http://unesdoc.unesco.org/images/
0023/002305/230514e.pdf) 
13   GCED ានសគ្នលបំណ្ង ស ីម្បផីាល់អនក្សិក្ាជាមួ្យនឹងសម្តាភាពសនូល ូចខាងសប្កាម្៖ ក្) ចំសណ្ោះសប្ៅប្ជោះអំពីបញ្ជា សក្ល និងគុណ្តនម្លសាក្ល ូចជា៖ យុតតិធម្៌ សម្ភាព សសច
ក្តីនងលងនូរ និងការសគ្នរព ខ) ជំនាញវភិាគពិចរណាខបបសុីជសប្ៅ ខបបជាប្បព័នធ និងខបបនចនប្បឌ្ិត រមួ្ទងំការទទួលយក្នូវវធិីសាស្រសតពហុទសសនវសិ័យ ខ លទទួលសាគ ល់វាិប្ត ទសសនៈនិង
មុ្ំននបញ្ជា ខុសៗគ្នន ) ជំនាញទន់ (non-cognitive) រមួ្ទងំជំនាញសងគម្ ូចជា ការយល់ចិតត និងការសោោះប្សាយជសាល ោះ និងជំនាញទំនាក្់ទំនង និងសម្បទនសប្ាប់ការភាា ប់បណាត ញនឹង
ការប្បាប្ស័យទក្់ទងជាមួ្យម្នុសស ខ លានប្បវតតិ ស ីម្ក្ំសណី្ត ទំសនៀម្ទាល ប់ និងទសសនៈវសិ័យសផសងៗគ្នន  និង ) សម្តាភាពអាក្បបក្ិរយិា ស ីម្បសីធវីសក្ម្មភាពសហការគ្នន  និងានការ
ទទួលខុសប្តូវ និងស ីម្បពីាយាម្សធវីឱយបានលែ។ (UNESCO ឆ្ន  ំ២០១៣៖លទធផលននបសចចក្សទសពិសប្គ្នោះសយាបល់សតីពីការអប់រពំលរ ឋសក្ល៖ ការអប់រពំលរ ឋសក្ល - ទសសនៈវសិ័យរមួ្
ប ា្ូ លគ្នន ។http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002241/224115E.pdf) 
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ការអប់រសំទិធិម្នុសសប្ពម្ទងំការអប់រអំនតរវបបធម៌្ និងការអប់រសំប្ាប់ការយល់ ឹងជាអនតរជាតិ។ ខណ្ៈសពល
ខ លានការរកី្ចសប្ម្ីនគួរឱយក្ត់សាគ ល់ ប្តូវបានសធវីស ងីសៅក្នុងប៉េុនាម នឆ្ន ចុំងសប្កាយសនោះ ានខត ៥០% ននរ ឋ
ជាសាជកិ្របស់អងគការយូសណ្សកូបានបងាា ញថា ពកួ្សគបានសធវីការសាហរណ្ក្ម្មការអប់រជំាពលរ ឋសក្ល
សៅក្នុងសគ្នលនសយាបាយខ ល ក់្ព័នធ [xxxiv]។ 

៦៣.  យុទធសាស្រសតខ លចងែុលបងាា ញ៖ 

 សរៀបចំសគ្នលនសយាបាយ និងក្ម្មវធិីស ីម្បសីលីក្ក្ម្ពស់ការអប់រសំោយចីរភាព  (ESD)  នងិការអប់រជំាពលរ ឋ
 សក្ល (GCED) សហយីោក់្ចូលក្នុងការបស្រញ្ជា បននការអប់រជំាផលូវការ ម្ិនផលូវការ និងសប្ៅប្បព័នធតាម្រយៈ
 អនតរគម្ន៍ប្បព័នធយា៉េ ងទូោយ ការបណ្តុ ោះបណាត លប្គូបសប្ងៀន ការសធវីក្ំខណ្ទប្ម្ង់ក្ម្មវធិីសិក្ា និងការ 
 គ្នបំ្ទគរុសកាសលយ។ សនោះរមួ្ប ច្ូ លទងំការអនុវតកក្ម្មវធីសីក្ម្មភាពជាសក្ល ESD14 និងសោោះប្សាយប្បធាន 
 បទរមួ្ាន  ូចជា សិទធិម្នុសស សម្ភាពសយនឌ័្រ សុខភាព ការអប់រផំលូវសភទទូលទូំោយ ការផ្លល ស់បតូរអាកាស
 ធាតុការចិ ច្ ឹម្ជីវតិប្បក្បសោយចីរភាព ការទទលួខុសប្តូវ និងការចូលរមួ្របស់ប្បជាពលរ ឋ សោយខផែក្សលី
 បទពិសសាធន៍ជាតិ និងសម្តាភាព។ 

 ផតល់ ល់អនក្សកិ្ាទងំពីរសភទ និងប្គប់វយ័ទងំអស់នូវឱកាសក្នុងជិវតិរបស់ពួក្សគក្នុងការទទួលបាននូវចំសណ្ោះ
  ឹងជំនាញ តនម្ល នងិឥរយិាបទ ខ លជាតប្ម្ូវការចបំាច់សប្ាប់ក្សាងសងគម្ម្យួប្បក្បសោយសនតិភាព 
  សុខភាព និងចីរភាព។ 

 អភិវឌ្ឍ និងផសពវផាយបនតនូវការអនុវតតលែៗ សៅសលី ESD នងិ GCED ទងំក្នុង និងរវាងបណាត ប្បសទសស ីម្បី
 ពប្ងឹងការអនុវតតក្ម្មវធិីអប់រទំងំអស់ឲ្យបានប្បសសីរជាងមុ្ន បសងកីនក្ចិចសហប្បតិបតតិការ នងិការយល់ ឹងជា
 លក្ខណ្ៈអនតរជាត។ិ 

 សលីក្ក្ម្ពស់ក្ម្មវធិីតាម្ខបបចូលរមួ្សប្ាប់អនក្សិក្ា និងអនក្បសប្ងៀនខ លទក់្ទងសៅនឹង ESD នងិ 
 GCED ក្នុងសគ្នលបណំ្ងពប្ងងឹទំនាក់្ទំនងរវាងសហគម្ន៍ និងសងគម្ទងំមូ្ល។ 

 ធានាថាការអប់រទំទួលសាគ ល់នូវតួនាទីយា៉េ ងសំខាន់ម្ួយ ខ លវបបធម៌្ស ីរតួរសៅក្នុងការសសប្ម្ចបាននូវ 
 ចីរភាពតាម្រយៈការយក្ចិតតទុក្ោក់្សលលីក្ខខណ្ឌ ក្នុងតបំន់ និងវបបធម៌្ ប្ពម្ទងំពប្ងងឹនូវការយល់ ងឹនូវ
 ការសំខ ងសចញពីវបបធម៌្ សបតិក្ភ័ណ្ឌ  និងភាពសម្បូរខបបរបស់ពួក្សគ ខណ្ៈខ លសារៈសំខាន់ននការ
 សគ្នរពសិទធមិ្នុសសក្ំពុងខតានការយក្ចតិតទុក្ោក់្។ 

 គ្នបំ្ទ ល់ការអភិវឌ្ឍឲ្យាននូវប្បព័នធការវាយតនម្លខ លានភាពរងឹាបំខនាម្សទៀតសប្ាប់ ESD និង 
 GCED ស ីម្បវីាយតនម្លសលកីារយល់ ឹង លទធផលការសកិ្ាសលីខផនក្សងគម្ផលូវចិតត និងអាក្បបក្ិរយិាសោយសប្បី
 ឧបក្រណ៍្ខ លានប្សាប់ និងបានបញ្ជា ក់្រួចសៅសពលអាចសធវីសៅបាន ក្ំណ្ត់នូវតប្ម្ូវការសប្ាប់ការ
 អភិវឌ្ឍននឧបក្រណ៍្ងមី  រមួ្ទងំប្បសទស  និងតបំន់ជាសប្ចីនខ លយក្ការងាររបស់វទិាសាា នសាិតអិងគការ 
 យូសណ្សកូ (UIS) និងន គូ ៏នទសទៀត។ 

 

                                                      
14   អនុម្័តសោយសននិសីទ UNESCO (27C / Resolution 12) និងទទួលសាគ ល់សោយម្ោសននិបាតអងគការសហប្បជាជាតិ (A / RES / 69 / 211 ) ជាការតាម្ោន់របស់អងកការសហ
ប្បជាជាតិនន ESD ។ 



29

 

 
 

 សលីក្ក្ម្ពស់នូវអនតរជំនាញ នងិវធិីសាស្រសតពហុភាគ ីក់្ព័នធ ស ីម្បធីានាឱយបាន ESD និង GCED សៅប្គប់
 ក្ប្ម្ិត និងសៅប្គប់ទប្ម្ង់ននការអប់រ ំ រមួ្ទងំតាម្រយៈការអប់រសំិទធមិ្នុសស និងការបណ្តុ ោះបណាត ល ស មី្បី
 សលីក្ ក្ម្ពស់វបបធម៌្សនតិភាព និងអហងឹា។ 

   

ម្សធាបាយននការអនុវតត 

ចណុំ្ចសៅ ៤.ក្៖ ក្សាង និងសធវីឱយប្បសសីរស ងីនូវសាភ រៈបរកិាខ រអប់រ ំ ខ លសឆលយីតបសៅនឹងតប្ម្ូវការរបស់
កុ្ារជាពិការភាព ការយក្ចិតតទុក្ោក់្សលបីញ្ជា សយនឌ័្រ និងផតល់នូវបរយិាកាសសិក្ាខ លានសុវតាិភាព  
អហងឹា បរយិាប័នន នងិបរយិាកាសសកិ្ាប្បក្បសោយប្បសទិធិភាព សប្ាប់ទងំអស់គ្នន ។ 

៦៤.  ចំណុ្ចសៅសនោះ គឺសោោះប្សាយតប្ម្ូវការសប្ាប់សហោឋ រចនាសម្ព័នធរូបវន័តប្គប់ប្គ្នន់ និងានសុវតាិភាព បរសិាា នរមួ្
ប ច្ូ លគ្នន ខ លជួយ ល់ការសរៀនសូប្តសប្ាប់ទងំអស់សោយម្ិនគិតពីសាវតា ឬសាា នភាពពិការភាព។15 

បរយិាកាសសិក្ាប្បក្បសោយគុណ្ភាព គឺជាការចបំាច់ណាស់ក្នុងការគ្នបំ្ទ ល់អនក្សកិ្ាទងំអស់ ប្គបូសប្ងៀន  
និងបុគគលិក្អប់រសំផសងសទៀត។ ប្គប់បរយិាកាសសិក្ា គួរខតអាចទទួលបានសប្ាប់ទងំអស់គ្នន  ានធនធាន 
និងសហោឋ រចនាសម្ព័នធប្គប់ប្គ្នន់ស ីម្បធីានាឱយានទហំថំាន ក់្សម្រម្យ នងិផតល់សាភ រៈានអនាម័្យប្តមឹ្ប្តូវ។ សបី
សទោះជាភាគរយជាម្ធយម្ននសាោបឋម្សកិ្ាានអនាម័្យប្គប់ប្គ្នន់សក្ីនស ងីពី ៥៩% សៅឆ្ន  ំ២០០៨  ល់ 
៦៨% សៅក្នុងឆ្ន  ំ ២០១២ ក្នុង១២៦ ប្បសទសក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក៏្សោយ ានខតសាោសរៀនម្ួយក្នុងចំសណាម្
សាោពីរប៉េុសណាណ ោះខ លបំសពញតាម្សាង់ោរក្នុង ៥២ប្បសទសខ លានការអភិវឌ្ឍតចិតួចបំផុត នងិប្បសទស
ានចណូំ្លទប [xxxv]។  

៦៥.  ការធានាថាកុ្ារ ីនងិស្រសតទីទលួបានសុវតាិភាពក្នុងបរយិាកាសសិក្ារបស់ពួក្សគ គឺជាគនលោឹះក្នុងការបនតការសិក្ា
របស់ពួក្សគ [xxxvi]។ ការចប់សផតីម្ននការសពញវយ័របស់កុ្ារ ី សធវីឲ្យពកួ្សគងាយរងសប្គ្នោះសលីអំសពហីងឹាផលូវសភទ 

ការយាយ ីការបងខតិបងខ ំនិងការរសំោភបំ ន។ អំសពីហងឹាសយនឌ័្រសៅក្នុងសាោ គឺជាឧបសគគយា៉េ ងសខំាន់សលី
ការអប់ររំបស់សក្មងប្ស។ី កុ្ារជាសប្ចីនប្តូវទទួលរងការយាយ ីនិងរសំោភបំ នសៅក្នុងសាោសរៀន៖ កុ្ារ ីនិង
កុ្ារប្បាណ្ជា ២៤៦ោននាក់្ប្តូវបានយាយ ីនិងរសំោភបំ នសៅក្នុងនិងជុំវញិសាោសរៀនជាសរៀងរល់ឆ្ន  ំ
[xxxvii] ។ ក្នុងពីរភាគបីននបណាត ប្បសទសខ លានគាល តសយនឌ័្រសៅក្នុងវស័ិយអប់រកំ្ប្ម្តិម្ធយម្សិក្ាគសឺំសៅ
សៅសលីសក្មងប្ស ី[xxxviii] ។ អវតាានននបងគន់ោច់សោយខ ក្ ការខវោះខាតស ំអីនាម័្យ និងភាពខាម ស់សអៀនទក់្
ទងនឹងការចប់សផតីម្ានអនាម័្យក្នុងសពលខ លសក្មងប្សីានរ ូវ អាចប៉េោះ ល់ ល់ការសិក្ារបស់ពួក្សគបសងកីន
អប្តាអវតតាន នងិកាត់បនាយការចូលរមួ្ក្នុងការសកិ្ារបស់ពួក្សគ។  ូចគ្នន សនោះខ រ ការខវោះការយក្ចិតតទុក្ោក់្
សៅសលីសិទធិ និងសសចក្តីប្តូវការរបស់កុ្ារ យុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ ខ លានភាពពកិារយា៉េ ងធៃន់ 
ធៃរ បានោក់្ក្ប្ម្ិតម្ួយយា៉េ ងធំ ល់ការចូលរមួ្របស់ពកួ្សគក្នុងការសកិ្ាអប់រ។ំ 

                                                      
15   វាជាការសំខាន់ក្នុងការសំគ្នលថ់ា គនំតិននបរសិាា នសរៀនសូប្តានសុវតាិភាព និងបរយិាប័នន ប្តូវបានបសងកតីស ងី តាម្រយៈ បទោឋ នអបបបរា INEE នងិប ា្ ី
សផទៀងផ្លទ ត់ននសាោកុ្ារសម្ប្តីរបសអ់ងគការយូនីសសហវ ។ 
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៦៦.   យុទធសាស្រសតខ លចងែុលបងាា ញ៖ 

 ប្គប់ប្គងសគ្នលនសយាបាយទូលំទូោយ ចប្ម្ោុះ នងិជាប់ោប់ខ លសឆលីយតបនឹងបញ្ជា សយនឌ័្រ ពកិារភាព 
និង សលីក្ក្ម្ពស់បទោឋ ននងិប្បព័នធខ លធានាថា សាោសរៀនានសុវតាិភាព និងគ្នម នអំសពីហងឹា។ 

 បសងកីតសគ្នលនសយាបាយ និងយុទធសាស្រសតក្នុងការការ រអនក្សិក្ា ប្គូបសប្ងៀន នងិបុគគលកិ្ឲ្យរចួផុតពីការសប្បី
អំសពីហងឹាក្នុងប្ក្បខ័ណ្ឌ ននសាោសរៀនសោយគ្នម នអំសពហីងឹា និងសៅក្នុងតំបន់ជសាល ោះប្បោប់អាវុធ សបតជាា និង
សគ្នរពតាម្ចាប់ម្នុសសធម៌្អនារជាតិខ លការ រសាោសរៀនជាសាភ រៈសុីវលិ និងោក់្ការរសំោភបំ នឲ្យ
ទទួលខុសប្តូវក្នុងការអនុវតតវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០។ 

 ធានាថាប្គប់សាា ប័នានសុវតាភិាព ានទឹក្ សភលីង បងគន់ោច់សោយខ ក្ខ លម្និខូច និងសប្បីប្បាស់បាន
ានថាន ក់្សរៀនានសុវតាភិាព និងានសាភ រៈសិក្ាប្គប់ប្គ្នន់  និងានបសចចក្វទិាខ លសម្ប្សប។ 

 ធានាថាសាោសរៀន និងម្ជឈម្ណ្ឌ លសិក្ាទងំអស់ានធនធានសសមីគ្នន ទងំសាោសរៀនានសស ឋក្ិចច
សងគម្លែ និងម្ិនលែ។ 

 បសងកីតឱកាសសរៀន និងបរសិាា នសរៀនសូប្តសប្ាប់ការអប់រសំប្ៅប្បព័នធ និងសប្ាប់ម្នុសសសពញវយ័ឲ្យបាន
ទូលំទូោយ រមួ្ានបណាត ញននម្ជឈម្ណ្ឌ លសកិ្ាសហគម្ន៍ និងការផតល់ឱកាសឲ្យទទួលបានធនធាន 
ICT ខ ល ជាធាតុសខំាន់ម្ួយននការសកិ្ាសពញម្ួយជីវតិ។ 

ចណុំ្ចសៅ ៤.ខ៖ ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០២០ ពប្ងីក្ឲ្យបានសប្ចនីជាសក្ល សលចីំនួនអាោរូបក្រណ៍្ ល់ប្បសទសក្ំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ជាពិសសសបណាត ប្បសទសខ លានការអភិវឌ្ឍតចិតួចបំផុត សកាោះតូចៗននរ ឋក្ពុំងអភិវឌ្ឍន៍ និង
ប្បសទសសៅទីវបអាស្រហវកិ្សប្ាប់ការចុោះសឈាម ោះចូលសរៀនសៅឧតតម្សិក្ារមួ្ានក្ម្មវធិីបណ្តុ ោះបណាត ល វជិាា ជីវៈ 
និងបសចចក្វទិាពត៌ាននិងសារគម្នាគម៍្ បសចចក្សទស ជំនាញ វសិវក្ម្ម និងវទិាសាស្រសត សៅក្នុងប្បសទសអភិវឌ្ឍន៍ 
និងប្បសទសក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍សផសងសទៀត។ 

 

៦៧.   ក្ម្មវធិីអាោរបូក្រណ៍្អាចស ីរតួនាទីយា៉េ ងសំខាន់ក្នុងការផតល់ឱកាសសប្ាប់យុវជន នងិម្នុសសសពញវយ័ខ ល
ម្ិនអាចានលទធភាពក្នុងការបនតការសកិ្ារបស់ពកួ្សគបាន។ វាបានផតល់នូវសារៈសំខាន់ននការចូលរមួ្ចំខណ្ក្
ក្នុងអនារជាតូបនិយក្ម្មសលីប្បព័នធអប់រ ំនិងការប្សាវប្ជាវក្ប្ម្តិឧតតម្សកិ្ា ជាពិសសសសៅក្នុងប្បសទសខ លានការ
អភិវឌ្ឍតិចតចួបផុំត។ ពួក្សគអាចជួយបសងកីនលទធភាពទទលួបានចំសណ្ោះ ឹងជាសាក្ល និងក្សាងសម្តាភាព
ក្នុងការសផទរចំសណ្ោះ ឹង ការសប្ម្បខលួនសៅនឹងលក្ខខណ្ឌ  នងិបសចចក្វទិាក្នុងតបំន់។ ក្នុងឆ្ន  ំ២០១០ – ២០១១ 

ងវកិាជំនួយជាម្ធយម្ានចនំនួ ៣,២  ន់ោន ុោល សហរ ឋអាសម្រចិ ប្តូវបានបប្ម្ងុទុក្ជាសរៀងរល់ឆ្ន  ំ ស មី្ប ី
ផតល់អាោរូបក្រណ៍្ និងការចំណាយរបស់នសិសតិ សសមនីងឹម្ួយភាគបួនននការផតល់ជំនយួសរុប ល់វស័ិយអប់រ ំ
[xxxix]។ ការចំណាយសនោះ ម្និប្តឹម្ខតសខំាន់ក្នុងការពប្ងងឹនូវជំនាញននក្ាល ងំពលក្ម្មសៅក្នុងប្បសទសខ លាន
ប្បាក់្ចំណូ្លទបប៉េុសណាណ ោះសទ ខងម្ទងំវាផាល់ផលប្បសយាជន៍ ល់ប្បសទសខ លានចំណូ្ល ក់្ក្ណាត ល 
ម្ធយម្ផងខ រ។ ឧទហរណ៍្ ចំនួនងវកិាសរុបក្នុងទប្ម្ង់ជាអាោរូបក្រណ៍្ នងិការចណំាយរបស់នសិសតិទទួល
បានជាសរៀងរល់ឆ្ន  ំ សោយប្គ្នន់ខតប្បាបំ្បសទសខ លានប្បាក់្ចណូំ្លម្ធយម្ សសមីនងឹចំនួនសរបុននការផតល់
ជំនួយសោយផ្លទ ល់សៅនឹងការអប់រជំាមូ្លោឋ នសប្ាប់៣៦ប្បសទស ខ លានប្បាក់្ចំណូ្លទបក្នុងឆ្ន  ំ
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២០១០-២០១១។ សៅសពលខ លប្បសទសអភិវឌ្ឍន៍ បានផតល់នូវអាោរូបក្រណ៍្ ល់និសសិតម្ក្ពីបណាា
ប្បសទសក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ គួរខតប្តូវបានសរៀបចំស ីងស ីម្បីក្សាងសម្តាភាពរបស់ប្បសទសក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍។  
ខណ្ៈសពលខ លសារៈសំខាន់ននអាោរូបក្រណ៍្ប្តូវបានទទលួសាគ ល់ ប្បសទសផតល់ជនំយួក៏្ប្តូវបានសលីក្ទកឹ្
ចិតតក្នុងការបសងកីនទប្ម្ង់សផសងសទៀតននការគ្នបំ្ទ ល់ការអប់រ។ំ 

៦៨.  ប្សបជាម្យួនឹងការសផ្លត តសលីវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ សលសីម្ភាព បរយិាប័នន និងគុណ្ភាព អាោរូបក្រណ៍្គួរ
ខតប្តូវបានក្ំណ្ត់សគ្នលសៅប្បក្បសោយតាល ភាពចំស ោះយុវជនខ លានសាវតាលំបាក្។ ជាញឹក្ញាប់ 
អាោរូបក្រណ៍្ ប្តូវបានោក់្សគ្នលសៅសៅមុ្ខវជិាា  ូចជា វទិាសាស្រសត បសចចក្វទិា វសិវក្ម្ម ICT ក្ម្មវធិអីប់របំ្គូ
បសប្ងៀន និងវជិាា ជីវៈ។ ការយក្ចិតតទុក្ោក់្ជាពិសសសអាោរូបក្រណ៍្គួរខតប្តូវបានផតល់សៅ ល់កុ្ារ ី និងស្រសតី
សប្ាប់សិក្ាសៅក្នុងមុ្ខវជិាា  STEM។ 

៦៩.  យុទធសាស្រសតចងែុលបងាា ញ៖ 

  ធានាថាយនតការ ក្ម្មវធិី និងសគ្នលនសយាបាយនានា សប្ាប់ក្ម្មវធិអីាោរូបក្រណ៍្អនតរជាតិ គឺបានឆលុោះ
 បញ្ជច ងំពីបរបិទននការអភិវឌ្ឍ អាទិភាព និងខផនការជាតនិានាសោយសផ្លត តសលីការពប្ងងឹធនធានម្នុសស
 សៅក្នុងតំបន់ខ លជាក្ខនលងខ លពួក្សគក្ំពុងប្តូវការបំផុត។ 

 ក្ំណ្ត់សគ្នលសៅនូវរល់ឱកាសអាោរូបក្រណ៍្ប្បក្បសោយតាល ភាព ល់ស្រសតីវយ័សក្មង និងបុរសខ លាន
 សាវតាលំបាក្។ ធានាថា ឱកាសអាោរូបក្រណ៍្សប្ាប់យុវជនខ លជួបការលំបាក្ប្តវូបានសលីក្ក្ម្ពស់
 យា៉េ ងាន តាល ភាព  ូសចនោះអាចអនុញ្ជា តឱយយុវជនវយ័សក្មងសធវីការសសប្ម្ចចិតតសោយលែតិលែន់ និងសរៀបចំ
 ស ីម្បកីារ រសាា នភាពផលូវ ចាប់ និងសិទធិរបស់ពួក្សគ។ 

 អភិវឌ្ឍន៍ក្ម្មវធិីរមួ្រវាងសាក្លវទិាល័យក្នុងប្បសទស នងិប្បសទសខ លប្តូវសៅសិក្ាស ីម្បសីលីក្ទឹក្ចតិត
 សិសសឲ្យប្ត ប់ម្ក្ប្បសទសក្សំណី្តវញិ ប្ពម្ទងំយនតការសផសងសទៀតស មី្បកីារ រម្ិនឲ្យបាត់បង់អនក្សចោះ
  ឹងសោយ សារពួក្សគសសប្ម្ចចិតតរស់សៅសប្ៅប្បសទសរបស់ខលួន និងសលីក្ក្ម្ពស់ការវលិប្តលប់ម្ប្បសទស
  ក្ំសណី្តវញិ។ 

 អភិវឌ្ឍន៍អាោរូបក្រណ៍្សៅក្នុងប្បសទស ស មី្បបីសងកីនចំនួន និងប្បសភទននអនក្ទទួលផលសៅក្នុងប្បសទស
 ខ លប្តូវប ា្ូ នសៅ ក៏្ ូចជាបសងកីនទីផារការងារក្នុងប្សកុ្ផងខ រ។ 

ចណុំ្ចសៅ ៤.គ៖ ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ បសងកីនយា៉េ ងខាល ងំការផគត់ផគង់ប្គូខ លានសម្តាភាពប្បក្បសោយចីរភាព 
តាម្រយៈក្ចិចសហប្បតិបតតិការអនតរជាតសិប្ាប់ការបណ្តុ ោះបណាត លប្គបូសប្ងៀនសៅក្នុងប្បសទសក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍
ជាពិសសសចំស ោះប្បសទសខ លានការអភិវឌ្ឍតចិតួចបំផុត និងរ ឋក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ខ លជាសកាោះតូចៗនានា។ 

 

 

៧០.   ប្គូបសប្ងៀន គឺជាគនលឹោះស មី្បសីសប្ម្ចបានរសបៀបវារៈវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០  ូសចនោះប្ក្មុ្សគ្នលសៅសនោះ គឺានសារៈ
សំខាន់បផុំត។ វាតប្ម្ូវឱយានការយក្ចតិតទុក្ោក់្ជាបនាទ ន់ជាម្ួយកាលបរសិចឆទក្ណំ្ត់ជាបនាទ ន់សប្ ោះ គាល ត
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សម្ភាពក្នុងការអប់រាំនលក្ខណ្ៈធៃន់ធៃរសោយសារខតការខវោះខាត និងការខបងខចក្ប្គខូ លបានបណ្តុ ោះបណាត ល
ម្ិនសសមីគ្នន  ពិសសសសៅក្នុងតបំន់ជួបការលំបាក្។ សោយសារប្គូបសប្ងៀន គជឺាលក្ខខណ្ឌ មូ្លោឋ នសប្ាប់ការ
ធានាគុណ្ភាពអប់រ ំប្គបូសប្ងៀន និងអនក្អប់រគំួរខតប្តូវបានផតល់សិទធអិំណាច សប្ជីសសរសី នងិឲ្យប្បាក់្ឈនួលប្គប់
ប្គ្នន់ ការសលីក្ទកឹ្ចិតតានលក្ខណ្ៈសម្បតតិវជិាា ជីវៈ និងគ្នបំ្ទសោយប្បពនឋ័ប្គប់ប្គងានប្បសិទធភិាព និងាន
រចនាសម្ព័នលែប្បសសីរ។ 

៧១.   ប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០ ប្តូវការប្គូបសប្ងៀនជាង ៣,២ោននាក់្បខនាម្សទៀត ស ីម្បសីសប្ម្ចបាននូវការអប់របំឋម្សកិ្ា
ជាសាក្ល [xl] និង៥,១ោននាក់្បខនាម្សទៀតនឹងប្តូវការស ីម្បសីសប្ម្ចបាននូវការអប់រមំ្ធយម្សិក្ាបឋម្ភូម្ិ
ជាសក្ល [xli]។ សលសីពីសនោះសៅសទៀត ប្គូខ លប្តូវចក្សចញពីវជិាា ជីវៈចសនាល ោះឆ្ន  ំ២០១៥ នងិឆ្ន  ំ២០៣០នងឹប្តូវ
ានប្គសូប្ាប់ជំនសួ។ ជាម្យួគ្នន សនោះខ រ សៅក្នុងម្ួយភាគបីននប្បសទសខ លានទិននន័យតិចជាង ៧៥%ននប្គូ
បឋម្សកិ្ា ប្តូវបានទទលួការបណ្តុ ោះបណាត លតាម្សតង់ោរជាតិ [xlii]។ ការសសប្ម្ចចិតតកាលពីមុ្នសលសីាង់ោរ
ទបសៅសពលជួបភាពខវោះខាតបានចូលរមួ្ចំខណ្ក្សលនីិនាន ការសក្ីនស ងីននថាន ក់្សរៀន ខ លប្តូវបានជួយសោយ
បុគគលិក្ម្ិនទន់ានជំនាញពតិប្បាក្ ។ វជិាា ជីវៈបសប្ងៀនជាក្តាត រមួ្ចំខណ្ក្សំខាន់ក្នុងការបសប្ងៀនសៅសលី
គុណ្ភាពទបននលទធផលសកិ្ាសោយសារអវតាាន ខវោះខាតននការអភិវឌ្ឍជំនាញបនត ខវោះការគ្នបំ្ទសប្ាប់ 
ប្គបូសប្ងៀន និងសាង់ោរជាតិ។ ប្បព័នធអប់រខំ លទទលួបានសជាគជ័យក្នុងការធានាបាននូវគុណ្ភាព នងិ
សម្ភាព បានសផ្លត តសលីការបនតការអភិវឌ្ឍជំនាញវជិាា ជីវៈខ លគ្នបំ្ទការសរៀនសូប្តបនតរបស់ប្គបូសប្ងៀន និងការ
ខក្លម្ែក្នុងអាជពីរបស់ខលួន។ 

៧២.  ប្គូបសប្ងៀនក៏្ានសទិធិសស ឋក្ចិច   សងគម្ នងិនសយាបាយរមួ្ានសទិធិក្នុងការខសវងរក្លក្ខខណ្ឌ ការងារសម្រម្យ 
និងប្បាក់្បណំាច់ប្គប់ប្គ្នន់។ រោឋ ភិបាលគួរខតសធវីឲ្យការបសប្ងៀនការងារានភាពទក់្ទញ និងជាជសប្ម្ីសទី
ម្ួយសលីវជិាា ជីវៈជាម្ួយនឹងការបនតបណ្តុ ោះបណាត ល និងការអភិវឌ្ឍ សោយការខក្លម្ែសាា នភាពខ លានជំនាញ
វជិាា ជីវៈរបស់ប្គូបសប្ងៀនការគ្នបំ្ទនូវលក្ខខ័ណ្ឌ ការងារសផសងៗ និងគួរពប្ងឹងយនតការក្ចិចសនទនាពីសគ្នលនសយា
បាយជាម្ួយសាា ប័នប្គូបសប្ងៀន។ 

៧៣.  ចុងប ច្ ប់ ប្គបូសប្ងៀនរមួ្ចំខណ្ក្យា៉េ ងសំខាន់ក្នុងការសធវីឱយប្បសសីរស ងីនូវលទធផលននការសរៀនសូប្តរបស់សសិស 
សោយានការគ្នបំ្ទពីថាន ក់្ ឹក្នាសំាោ អាជាា ធរ រោឋ ភបិាល នងិសហគម្ន៍។  សនោះជាភសតុតាងយា៉េ ងរងឹាមំ្យួ
ខ លថាប្គបូសប្ងៀនានការសបកី្ចំហស ីម្បផី្លល ស់បតូរ ចង់សរៀន និងអភិវឌ្ឍន៍សៅក្នុងអាជពីរបស់ពួក្សគ។ សៅសពល
ជាម្ួយគ្នន សនោះខ រ ពួក្សគប្តូវការសពលសវោ ស ីម្បផីតួចសផតមី្គំនិតបខនាម្សទៀតក្នុងការសធវកីារជាម្ួយម្ិតតរមួ្ការងារ  
និងថាន ក់្ ឹក្នាសំាោ នងិទញយក្ប្បសយាជន៍ននឱកាសសប្ាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញវជិាា ជីវៈ។ 

៧៤.   យុទធសាស្រសតចងែុលបងាា ញ៖ 

 សរៀបចំយុទធសាស្រសតទក់្ទងនងឹសយនឌ័្រ ស មី្បទីក់្ទញសបក្ខជនខ លលែបផុំត នងិានការសលីទឹក្ចតិតបំផុត
 សលីការបសប្ងៀន និងធានាថាពួក្សគប្តូវបានោក់្ពប្ងាយសៅក្ខនលងខ លប្តូវការពកួ្សគបផុំត។ សនោះរមួ្ាន
 សគ្នលនសយាបាយ និងវធិានការផលូវចាប់ស ីម្បសីធវីឲ្យានការទក់្ទញវជិាា ជីវៈបសប្ងៀន ល់បុគគលិក្បចចុបបនន
 ខ លានសកាត នុពល សោយការខក្លម្ែលក្ខខ័ណ្ឌ ការងារ ការធានាផលប្បសយាជន៍ សនតសុិខសងគម្ នងិការ
 ធានាថាប្បាក់្ខខរបស់ប្គបូសប្ងៀន និងបុគគលិក្អប់រសំផសងសទៀតសនាោះ គឺយា៉េ ងសោចណាស់សសមីគ្នន សប្បៀបសធៀប
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 សៅនឹងអនក្ខ លចប់យក្អាជពី នទសទៀត ខ លានតប្ម្វូការប្សស ៀងគ្នន  ឬលក្ខណ្ៈសម្បតតិខ លាន 
 តនម្លសសម។ី 

 ពិនិតយស ងីវញិ វភិាគ នងិខក្លម្ែគុណ្ភាពននការបណ្តុ ោះបណាត លប្គ ូ (មុ្នសសវាក្ម្ម និងសៅក្នុងសសវាក្ម្ម) 
 និងផតល់ឲ្យប្គទូងំអស់ ប្បក្បសោយគុណ្ភាពសៅមុ្នសសវាក្ម្ម នងិការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈជាបនតបនាទ ប់ នងិការ
 គ្នបំ្ទ។ 

 សរៀបចំប្ក្បខ័ណ្ឌ គុណ្វុឌ្ឍសិប្ាប់ប្គ ូប្គឧូសទទស អនក្ប្គប់ប្គងប្គ ូ នងិអនក្អធិការក្ចិច។ 

 សរៀបចំ និងអនុវតតសគ្នលនសយាបាយប្គប់ប្គងប្គបូសប្ងៀនប្បក្បសោយសម្ភាពបរយិាប័នន និងសយនឌ័្រខ ល
 ប្គប ណ្ត ប់សលីការសប្ជីសសរសី ការបណ្តុ ោះបណាត ល ការោក់្ពប្ងាយ ប្បាក់្ខខ អភិវឌ្ឍន៍អាជីព លក្ខខ័ណ្ឌ
 ការងារ និងការសធវឱីយប្បសសីរស ងីនូវសាា នភាពននប្គូបសប្ងៀន អនក្អប់រ ំនងិគុណ្ភាពននការបសប្ងៀន។ 

 ផតល់ ល់ប្គូបសប្ងៀនជាម្ួយនងឹជំនាញបសចចក្វទិាប្គប់ប្គ្នន់ ស ីម្បកីារប្គប់ប្គងបណាត ញសងគម្ និងវស័ិយ 
 ICT  ក៏្ ូចជាជំនាញវាយតនម្លប្បភព អក្ខរក្ម្មប្បព័នធផសពវផាយ និងផតល់នូវការបណ្តុ ោះបណាត លសតីពីរសបៀប
 ស ីម្ប ីសោោះប្សាយបញ្ជា ប្បឈម្របស់សិសសខ លានតប្ម្ូវការអប់រពំិសសស។ 

 សរៀបចំ និងអនុវតតប្បព័នធទទលួម្តិប្ត ប់ប្បក្បសោយប្បសិទធិភាព ស ីម្បគី្នបំ្ទ ល់ការបសប្ងៀនបានលែ និង
 ការអភិវឌ្ឍជំនាញវជិាា ជីវៈប្គូបសប្ងៀនខ លធានាថាការបណ្តុ ោះបណាត លានផលប៉េោះ ល់ជាវជិាានសលីការងារ 
 របស់ ប្គបូសប្ងៀន។ 

 ពប្ងឹងភាពជាអនក្ ឹក្នាតំាម្សាោសរៀន ស មី្បសីធវីឲ្យការបសប្ងៀន និងការសរៀនានភាពប្បសសីរស ងី។ 

 បសងកីត ឬ ពប្ងឹងយនតការសប្ាប់បសងកីតក្ចិចពិភាក្ាសងគម្តាម្សាា ប័ន ជាម្ួយនឹងប្គូបសប្ងៀន និងអនក្តណំាង 
 សាា ប័នរបស់ពួក្សគ ស ីម្បធីានាថាានការចូលរមួ្យា៉េ ងសពញសលញសៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ ការពិនិតយ  និងការវាយ
 តនម្លសលីសគ្នលនសយាបាយអប់រ។ំ 

សូចនាករ 

៧៥.  សូចនាក្រចំនួនបួនក្ប្ម្ិតប្តូវបានសសនីស ងី៖ 

 ថាន ក់្សក្លៈ ការបសងកីតសូចនាក្រម្យួខផនក្តូចស ីម្បសីប្បៀបសធៀបជាសក្លសប្ាប់សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍសោយចីរ
ភាពរមួ្ទងំសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍសោយចីរភាពទី៤ សតីពកីារអប់រខំ លប្តូវបានសរៀបចំស ងីតាម្រយៈ ំសណី្រការ
ពិសប្គ្នោះ សយាបល់ខ ល ឹក្នាសំោយគណ្ៈក្ាម ធិការសាតិិរបស់អងគការសហប្បជាជាតិស មី្បតីាម្ោនវឌ្ឍន
ភាពសឆ្ព ោះសៅរក្ចណុំ្ចសៅខ លទក់្ទង។ 

 តាម្ប្បធានបទ: ការបសងកីតសូចនាក្រម្ួយទូលទូំោយជាងមុ្នស ីម្បសីប្បៀបសធៀបជាសក្ល ខ លសសនីសោយ
សហគម្ន៍វស័ិយអប់រ ំ ស មី្បតីាម្ោនចណុំ្ចសៅអប់រឲំ្យបានទូលទូំោយខងម្សទៀតតាម្បណាត ប្បសទស
នានា និងរមួ្ប ច្ូ លទងំសូចនាក្រថាន ក់្សក្លផងខ រ។ 

 ថាន ក់្តបំន់ៈ សូចនាក្របខនាម្សទៀតខ លអាចប្តូវបានបសងកីតស ងីសោយយក្ចតិតទុក្ោក់្សលីបរបិទថាន ក់្
តំបន់ជាក់្ោក់្ និងអាទភិាពននសគ្នលនសយាបាយខ ល ក់្ព័នធ សប្ាប់ផនត់គនំិតខ លានការខក្
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សប្ម្ួលតិចតចួសៅនឹងការសប្បៀបសធៀបជាសក្ល។ 

 ថាន ក់្ជាតៈិ សូចនាក្រខ លបានសប្ជីសសរសី ឬបសងកីតស ងីសោយប្បសទសទងំឡាយ ខ លានយក្ចតិត
ទុក្ោក់្សលីបរបិទថាន ក់្ជាតិ នងិសឆលីយតបសៅនឹងរសបៀបវារៈប្បព័នធអប់រខំផនការ នងិសគ្នលនសយាបាយរបស់
ពួក្សគ។ 

៧៦. សូចនាក្រតាម្ប្បធានបទម្ួយចំនួន ប្តូវសរៀបចំសោយប្ក្ុម្ប្បកឹ្ាសយាបល់ខផនក្បសចចក្សទស ប្សបតាម្ការពិសប្គ្នោះ
សយាបល់ជាសាធារណ្ៈយា៉េ ងទូលំទូោយ ខ លានសៅក្នុងឧបសម្ព័នធ២។ វាខផែក្សលីលក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យចំនួន 
ប្បាគំឺៈ ភាព ក់្ព័នធ ការសប្ម្បតាម្សគ្នលគនំិតសៅក្នុងសគ្នលសៅ លទធភាពសប្ាប់ការប្បមូ្លទិនន័យអាចសធវី
បានសោយសទៀងទត់តាម្ប្បសទស (ប៉េុខនតម្និចចំច់ប្បមូ្លប្បចឆំ្ន សំទ) ភាពងាយប្សលួក្នុងការទំនាក់្ទំនងសៅ
អនក្ចូលរមួ្ជាសក្ល និងលទធភាពខ លអាចឲ្យយក្សៅបក្ខប្បបាន។ សប្ាប់ចណុំ្ចសៅម្ួយចំននួ សូចនាក្រ
ខ លរងឹាគឺំអាចរក្បានរចួជាសប្សចសប្ាប់បណាត ប្បសទសម្ួយចំនួនធំ។ សប្ាប់ប្បសទសមួ្យចំនួនសទៀត 
ទម្ទរឲ្យានក្ិចចខិតខំប្បងឹខប្បងសប្ាប់អភិវឌ្ឍន៍វធិីសាស្រសតរបស់សូចនាក្រ នងិ/ឬ ប្តូវអភិវឌ្ឍន៍សម្តាភាព
ប្បសទសទងំឡាយស ីម្បបី្បមូ្ល នងិសប្បីប្បាស់ទិននន័យ។ ជាពិសសស ក្ចិចខិតខំប្បឹងខប្បងថាន ក់្ជាត ិ នងិថាន ក់្
សក្លស ីម្បបីំសពញតប្ម្ូវការចបំាច់សប្ាប់វាស់ខវងសម្ធម៌្ និងការអប់របំរយិាប័នន ក៏្ ូចជាលទធផលសិក្ា 
និងគុណ្ភាពខ រ (សប្ាប់បខំណ្ងខចក្ទិននន័យតាម្ប្ក្ុម្ប្បជាជនខ លជាជនងាយរងសប្គ្នោះគសឺំខាន់ណាស់) 
សូចនាក្រទងំសនោះនឹងប្តូវបានតាម្ោន សយាងតាម្ភាព ក់្ព័នធរបស់ពួក្សគសោយខផែក្សលីបរបិទប្បសទស 
សម្តាភាព នងិលទធភាពទនិនន័យខ លអាចាន។ 

 
 

III. ខបបបទននការអនុវតត 
 
 
៧៧.  ការអនុវតតវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ នងឹតប្ម្ូវឲ្យានយនតការថាន ក់្ជាតិ ថាន ក់្តបំន់ នងិថាន ក់្សក្លសប្ាប់

អភិបាលក្ិចច គណ្សនយយភាព ការសប្ម្បសប្ម្ួល ការពនិិតយ ការតាម្ោននិងការពិនតិយស ងីវញិ ការរយ
ការណ៍្ និងការវាយតនម្ល។ ក៏្តប្ម្ូវផងខ រឲ្យានយុទធសាស្រសត រមួ្ទងំភាពជាន គូ នងិការផតល់ហរិ ា្បបទនផង
ខ រ។ សគ្នលបណំ្ងសខំាន់ននយនតការអនុវតតវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ គគឺ្នបំ្ទ ល់សក្ម្មភាពថាន ក់្ជាត។ិ ស ីម្បសីធវឲី្យ
ានប្បសទិធិភាពបំផុត យនតការទងំសនោះនឹងប្តូវោក់្ប ច្ូ លឲ្យានការចូលរមួ្ នងិប្បក្បសោយតាល ភាព។ សគ
នឹងបនតក្សាងយនតការខ លានប្សាប់ចំស ោះវសិាលភាពខ លអាចសធវីសៅបាន។ 
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អភបិាលក្ចិច គណ្សនយយភាព នងិភាពជាន គូ 
 
៧៨.  ចំណុ្ចសំខាន់ននវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ សាិតសៅថាន ក់្ជាតិ។ រោឋ ភបិាលទងំឡាយានការទទលួខុសប្តូវជា

ចម្បងស ីម្បផីតល់ជូនសទិធិទទលួបានការអប់រ ំនងិតួនាទីសខំាន់ជាការរក្ាប្បសិទធិភាព ការប្គប់ប្គង និងការផតល់
ហរិ ា្បបទន ល់វស័ិយអប់រសំាធារណ្ៈសោយសម្ភាព នងិប្បក្បសោយប្បសទិធិភាព។ សគគបបរីក្ានិរនតរភាព
 ល់ការ កឹ្នានំសយាបាយសលវីស័ិយអប់រ ំ នងិប្តួសប្តាយ ំសណី្រការននបរបិទ និងការអនុវតតសគ្នលសៅវស័ិយ
អប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ នងិចណុំ្ចសៅ ៏នទសទៀត ខផែក្សលីបទពិសសាធន៍ និងអាទិភាពថាន ក់្ជាត ិប្សបសពលជាម្ួយនងឹ
ការធានាឲ្យបាននូវ ំសណី្រការប្បក្បសោយតាល ភាព នងិឲ្យានការោក់្ប ច្ូ លជាម្ួយន គូសំខាន់ ៏នទសទៀត។ 
តួនាទីរបស់រ ឋគឺានសារៈសខំាន់ណាស់ក្នុងការក្ណំ្ត់បទោឋ ន ខក្លម្ែគុណ្ភាព និងកាត់បនាយវសិម្ភាព
រវាងថាន ក់្តំបន់ សហគម្ន៍ និងសាោសរៀន។ រោឋ ភិបាលគួរខតោក់្ប ច្ូ លខផនការអប់រសំៅក្នុងការយុទធសាស្រសត
កាត់បនាយភាពប្ក្ីប្ក្ ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព នងិការសឆលីយតបខផនក្ម្នុសសធម៌្ខ លធានាថាសគ្នលនសយាបាយ
គឺប្តូវប្សបគ្នន ជាម្ួយនឹងកាតពវក្ិចចប្សបចាប់របស់រោឋ ភបិាល ស ីម្បសីគ្នរពការ រ នងិបំសពញសទិធិទទលួបាន
ការអប់រ។ំ 

៧៩. រយៈសពលជាង១៥ឆ្ន សំទៀតនឹង ល់ឆ្ន ២ំ០៣០  ំសណី្រការសធវីសសចក្តីសសប្ម្ចចិតតននប្បជាធិបសតយយភាវូបនីយក្ម្ម 
ប្តូវបានរពំឹងថា ានការសក្នីស ងីសោយបានឆលុោះបញ្ជច ងំសសម្លង និងអាទិភាពរបស់ពលរ ឋសៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ 
និងការអនុវតតសគ្នលនសយាបាយអប់របំ្គប់ក្ប្ម្ិត។ ការសរៀបចំខផនការ ការអនុវតត នងិការប្តួតពិនតិយ អាចទទលួ
បានផលប្បសយាជន៍ពីការគ្នបំ្ទននភាពជាន គូយា៉េ ងរងឹាខំ លនាមំ្ក្នូវការបំសពញការងារទងំអស់រមួ្គ្នន  ខ ល
ជាការចូលរមួ្ចំខណ្ក្ និងសធវសីក្ម្មភាព ៏ានសកាត នុពលខ លបានបញ្ជា ក់្ ូចខាងសប្កាម្។ ភាពជាន គូប្គប់
ក្ប្ម្ិតទងំអស់ប្តូវបានខណ្នាសំោយសគ្នលនសយាបាយននការសបីក្ចំហរក្ិចចពិភាក្ាសតីពសីគ្នលនសយាបាយខបប
បទបរយិាប័នន នងិការចូលរមួ្ ប្ពម្ទងំការទទលួខុសប្តូវ តាល ភាព និងក្ចិចសហការសៅវញិសៅម្ក្។ ការចូល
រមួ្ប្តូវចប់សផតមី្សោយានការរមួ្ចំខណ្ក្ពីប្ក្មុ្ប្គួសារ និងសហគម្ន៍ទងំឡាយស ីម្បជីប្ម្ុញឲ្យានតាល ភាព 
និងស ីម្បធីានាឲ្យបាននូវអភបិាលក្ិចចលែសៅក្នុងរ ឋបាលអប់រ។ំ ការទទលួខុសប្តូវខ លសក្ីនស ងីសៅសាោ
សរៀនអាចពប្ងងឹប្បសទិធិភាពក្នុងការផតល់សសវាក្ម្ម។ 

៨០.  អងគការសងគម្សុវីលិ(CSOs) រមួ្ទងំអនក្តំណាង សម្ព័នធ នងិបណាត ញការងារធំៗ បានស រីតួនាទីយា៉េ ងសំខាន់។ 
ពួក្សគប្តូវានតួនាទីចូលរមួ្ក្នុងប្គប់ ណំាក់្កាលគតិចប់ពកីារសរៀបចំខផនការរហូត ល់ការប្តួតពិនតិយ និង
ការវាយតនម្ល សោយានការរមួ្ចំខណ្ក្ជាលក្ខណ្ៈសាា ប័ន និងធានាឲ្យបាន។ អងគការសងគម្សុីវលិ អាច៖ 
 ជប្ម្ុញឲ្យានការប្បមូ្លផតុ ំក្នុងសងគម្ និងបសងកីនការយល់ ឹងជាសាធារណ្ៈ សធវីឱយានសសម្លងរបស់ 

 ប្បជាពលរ ឋ (ជាពិសសសអនក្ខ លប្បឈម្មុ្ខនឹងការសរសីសអីង) ចូលសៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសគ្នលនសយាបាយ។ 
 បសងកីតឲ្យានការនចនប្បឌ្ិតងមី និងវធិសីាស្រសតបំសពញបខនាម្ខ លជួយជប្ម្ញុសិទធទិទលួបានការអប់រ ំ ជាពិសសស 

 សប្ាប់ប្ក្មុ្ខ លសគផ្លត់សចញ ។ 
 ចងប្ក្ងឯក្សារ និងខចក្រខំលក្ភសតុតាងពីការអនុវតត ខផែក្សលីការវាយតនម្លរបស់ពលរ ឋ និងពីការប្សាវប្ជាវ

 ស ីម្បបី្បាប់ ល់ក្ិចចពិភាក្ាសលីសគ្នលនសយាបាយ ក៏្ ូចជាសធវីឲ្យរោឋ ភិបាលានការទទលួខុសប្តូវ តាម្ោន
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 វឌ្ឍនភាព ការតស ូម្តិខផែក្សលីភសតុតាង ពិនតិយការចំណាយ នងិធានាឲ្យបាននូវតាល ភាពក្នុងអភិបាលក្ិចច 
 វស័ិយអប់រ ំនិងការផតល់ងវកិា។ 

៨១.  ប្គបូសប្ងៀន អនក្អប់រ ំនងិសាា ប័នរបស់ពកួ្សគ គជឺាន គូសំខាន់ណាស់ក្នុងសិទធិផ្លទ ល់ខលួនរបស់ពួក្សគ សហយីគួរ ប្តូវ
បានចូលរមួ្ប្គប់ ំណាក់្កាលទងំអស់ ក្នុងការសធវីសគ្នលនសយាបាយ ការសរៀបចំខផនការ ការអនុវតត និងការ ពិនិតយតាម្
ោន។ ប្គូបសប្ងៀន និងបុគគលកិ្គ្នបំ្ទវស័ិយអប់រអំាច៖ 

 សប្បីប្បាស់ជំនាញវជិាា ជីវៈ និងការសបតជាា ចិតតរបស់ខលួនស ីម្បធីានាថាសិសសទទួលបានការអប់រ ំ
 នាមំ្ក្នូវតងភាពជាក់្ខសតងរបស់ថាន ក់្សរៀន ស ីម្បកី្ចិចពិភាក្ាសគ្នលនសយាបាយឈានមុ្ខ ការបសងកីតសគ្នល

 នសយាបាយ នងិសរៀបចំខផនការ សហយីផតល់ជូនជាសាព នចម្បងរវាងសគ្នលនសយាបាយ នងិការអនុវតត ការចូល
 រមួ្រខំលក្បទពិសសាធន៍របស់ពកួ្សគខ លជាអនក្អនុវតត នងិយល់ ឹងយា៉េ ងទូលំទូោយ និងជំនាញរបស់ពួក្
 សគចំស ោះសគ្នលនសយាបាយ នងិយុទធសាស្រសតទងំមូ្ល។ 

 ជប្ម្ុញឲ្យានការអប់របំរយិាប័នន គុណ្ភាព និងសម្ភាព សហយីខក្លម្ែក្ម្មវធិសីិក្ានងិគរុសកាសលយ។ 
៨២. វស័ិយឯក្ជន នងិសាា ប័នផតល់មូ្លនធិ ិ អាចស ីរតនួាទយីា៉េ ងសំខាន់សោយសប្បីប្បាស់បទពិសសាធន៍ វធិីសាស្រសត

បសងកីតងម ី ជំនាញអាជីវក្ម្ម នងិធនធានហរិ ា្វតាុរបស់ពកួ្សគ ស ីម្បពីប្ងឹងវស័ិយអប់រសំាធារណ្ៈ។ ពួក្សគអាច
ចូលរមួ្ខចក្រខំលក្ក្នុងការអប់រ ំនិងការអភិវឌ្ឍតាម្រយៈភាពជាន គូ ឬពហុភាគី ការវនិិសយាគទុន និងការចូលរមួ្
ចំខណ្ក្ខ លានតាល ភាពប្សបតាម្អាទិភាពថាន ក់្តបំន់ និងថាន ក់្ជាតិសោយសគ្នរពការអប់រ ូំចជាសិទធមិ្នុសស
ខ រ សហយីម្ិនបសងកីនវសិម្ភាព។ សលសីពីសនោះសៅសទៀតពួក្សគអាច៖ 
 ប្បមូ្លផតុធំនធានបខនាម្សទៀតសប្ាប់វស័ិយអប់រសំាធារណ្ៈ រមួ្ប ច្ូ លទងំការបង់ពនធ ៏ប្តឹម្ប្តូវ និងសប្បី

 ប្បាស់ធនធានទងំសនាោះសលីខផនក្ខ លជាអាទិភាព។ 
 ជួយ ល់អនក្សរៀបចំខផនការវស័ិយអប់រ ំ នងិបណ្តុ ោះបណាត លជំនាញឲ្យយល់ ឹងពនីិនាន ការទីផារការងារ និង

 តប្ម្ូវការជំនាញសោយជួយសប្ម្ួលប្បតិបតតិការសាោសរៀនស ីម្បសីធវីការងារ និងចូលរមួ្ចំខណ្ក្ ល់វធិីសាស្រសត 
 ខ លានការនចនប្បឌ្តិងមីស ីម្បសីោោះប្សាយបញ្ជា ប្បឈម្របស់វស័ិយអប់រ។ំ 

 បសងកីនឱកាសអប់របំខនាម្សទៀត សោយផតល់ជូនសសវាក្ម្ម នងិសក្ម្មភាពបខនាម្ស មី្បឈីាន ល់ឱកាសសប្ចនី
 បំផុតសៅក្នុងប្ក្បខ័ណ្ឌ ននសតង់ោរ និងបទោឋ នខ លបានសធវនីិយត័ក្ម្មសោយប្បសទស។  

៨៣.  សហគម្ន៍ប្សាវប្ជាវ ានការចូលរមួ្ចំខណ្ក្យា៉េ ងសំខាន់ ស ីម្បសីធវកីារអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រជំាទូសៅ និងក្ិចច
 ពិភាក្ាសគ្នលនសយាបាយ។ សហគម្ន៍ប្សាវប្ជាវអាច៖ 

 បសងកីតការប្សាវប្ជាវខ ល ក់្ព័នធនឹងសគ្នលនសយាបាយ រមួ្ទងំការប្សាវប្ជាវខ លផារភាា ប់នឹងការអនុវតត 
 ស ីម្បជីួយសប្ម្ួល ល់ការសសប្ម្ចបាននូវសគ្នលសៅ និងសធវឲី្យានការយល់ ឹងសលីវស័ិយអប់រាំនប្សាប់សៅ
 ក្នុងទប្ម្ង់ខ លអាចសប្បីបានសប្ាប់អនក្បសងកតីសគ្នលនសយាបាយ។ 
 អភិវឌ្ឍន៍សម្តាភាពថាន ក់្តំបន់ និងថាន ក់្ជាតិប្បក្បសោយនរិនតរភាព សប្ាប់ការប្សាវប្ជាវទងំគុណ្ភាព 
 និងបរាិណ្។ 
 ជួយឲ្យានការរកី្ចសប្ម្ីន សសនីសុំជសប្ម្ីសឬ ំសណាោះប្សាយ និងក្ំណ្ត់ឲ្យានការអនុវតតលែបំផុតប្បក្បសោយ
 ការនចនប្បឌ្ិតងមី អាចពប្ងីក្បាន និងអាចសផទរបាន។ 
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៨៤.  យុវជន សសិស និងសាា ប័នរបស់ពួក្សគ គឺជាន គូយា៉េ ងសំខាន់ជាម្ួយនងឹជំនាញជាក់្ោក់្ម្ួយខ លជាប្ក្មុ្
សគ្នលសៅ ៏សំខាន់ននវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០។  ូសចនោះពកួ្សគអាចប្តូវបានោក់្ឲ្យក្ណំ្ត់នូវតប្ម្ូវការរបស់ខលួន
ស ីម្បសីធវីឲ្យប្បសសីរស ងីននការសិក្ាខ លជាអនក្សរៀនយា៉េ ងសក្ម្ម និងានការទទួលខុសប្តូវ។ ក្ចិចប្បឹងខប្បងប្តូវ
បានសធវីស ងីស ីម្បធីានាពីភាពជាតំណាង និងការចូលរមួ្យា៉េ ងសក្ម្មរបស់ពួក្សគ។ ពួក្សគអាច៖ 
 ជប្ម្ុញរោឋ ភិបាល និងន គូ ៏នទសទៀតឲ្យានការអភិវឌ្ឍក្ម្មវធិីអប់រសំប្ាប់ម្នុសសវយ័ជំទង់សោយប្បឹក្ា

 សយាបល់ជាម្យួពួក្សគ  ពិសសសជាម្ួយយុវជនខ លងាយរងសប្គ្នោះ និងបាត់បង់ឱកាសស ីម្បសីឆលីយតបឲ្យ      
 បានប្បសសីរ ល់តប្ម្ូវការ និងសសចក្តីប្បាថាន របស់ពកួ្សគ។ 

 ជួយក្ណំ្ត់សគ្នលនសយាបាយខ លជប្ម្ញុឲ្យានប្បព័នធអប់រខំបប ក់្ព័នធនិងសឆលីយតប សហយីជប្ម្ញុឲ្យ
 ានក្ិចចប្បតិបតតកិារយា៉េ ងរលូនពីវស័ិយអប់រ ំ និងការបណ្តុ ោះបណាត ល ស ីម្បកីារងារសម្រម្យ និងជីវតិ
 ម្នុសសសពញវយ័។ 

 ចូលរមួ្ក្ចិចពិភាក្ាជាម្ួយម្នុសសជំនាន់ខុសៗគ្នន  សធវឲី្យក្រណី្សនោះានការទទួលសាគ ល់កុ្ារ ម្នុសសជំទង់ 
 និងយុវជន និងជាពិសសសកុ្ារ ី និងស្រសតីវយ័សក្មង ជាសិទធសិាមុ្ីខលួន នងិជាគូសនទនាប្សបចាប់ក្នុងសគ្នល
 នសយាបាយ  និងការអនុវតតវស័ិយអប់របំ្គប់ក្ប្ម្ិត។ 

៨៥.  ភាពសជាគជ័យននវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ នងឹខផែក្សលីក្ចិចប្បឹងខប្បងរមួ្គ្នន ។ ប្ក្បខ័ណ្ឌ ចាប់ និងសគ្នល
នសយាបាយខ លជប្ម្ុញឲ្យានគណ្សនយយភាព នងិតាល ភាព ក៏្ ូចជាអភិបាលក្ិចចខ លានការចូលរមួ្ 
សប្ម្បសប្ម្ួលភាពជាន គូប្គប់ក្ប្ម្ិត និងប្គប់វស័ិយ ការសលីក្ក្ម្ពស់សិទធិក្នុងការចូលរមួ្របស់ភាគី ក់្ព័នធទងំ
អស់ នឹងប្តូវបានបសងកីតស ងី ឬអភិវឌ្ឍន៍បខនាម្។ ានការចបំាច់សប្ាប់ន គូទងំអស់ ស ីម្បបី្បកាន់យក្ 
ទសសនៈវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ ២០៣០ ខ លបានគូសបញ្ជា ក់្សៅក្នុងប្ក្បខ័ណ្ឌ សប្ាប់សធវីសក្ម្មភាពសនោះ នងិស ីម្បី
ទទួលខុសប្តូវ៖ សាា ប័នពហុភាគីគួរានការទទលួខុសប្តូវចំស ោះរ ឋជាសាជកិ្របស់ពួក្សគ ប្ក្សងួអប់រ ំ និង
ប្ក្សួង ក់្ព័នធ ៏នទសទៀតចំស ោះមុ្ខពលរ ឋ ាច ស់ជនំួយ រោឋ ភិបាលជាតិ ពលរ ឋ សាោសរៀន ប្គូបសប្ងៀន  
សហគម្ន៍អប់រ ំនិងទទួលខុសប្តូវកាន់ខតទូលទូំោយបខនាម្សទៀតចំស ោះប្បជាពលរ ឋ។ 

 
ការសប្ម្បសប្ម្លួានប្បសទិធភិាព 
 
៨៦.  ខណ្ៈសពលានការ កឹ្នាពំីប្ក្សួងអប់រទំងំឡាយ ការអនុវតតសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាពវស័ិយអប់រ ំនងិ

ចំណុ្ចសៅទក់្ទងនឹងវស័ិយអប់រសំៅក្នុង SDGs  ៏នទសទៀតសៅថាន ក់្ប្បសទស តប្ម្ូវឲ្យ"រោឋ ភិបាលទងំមូ្ល" ាន
វធិីសាស្រសតចំស ោះវស័ិយអប់រ។ំ វស័ិយអប់រសំ ីរតួនាទីក្នុងការបណ្តុ ោះឲ្យានចំសណ្ោះ ងឹសោយខផែក្សលសីងគម្ និង
ប្ឈប់ការសក្ីនស ីងននវសិម្ភាព ក៏្ ូចជាការសផ្លត តសំខាន់សាជាងមីសលីការសរៀនសូប្តសពញម្ួយជីវតិសៅក្នុង 
រសបៀបវារៈវស័ិយអប់រងំមីប្តូវានតប្ម្ូវការសប្ាប់ភាពជាអនក្ ឹក្នា ំ ការសប្ម្បសប្ម្ួល និងការរបួរមួ្គ្នន  ៏រងឹាំ
ជាម្ួយរោឋ ភបិាលខ លសផ្លត តសលីការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ំ និងការសធវីសាហរណ្ក្ម្មរបស់ខលួនសៅក្នុងប្ក្បខ័ណ្ឌ
អភិវឌ្ឍន៍សស ឋក្ិចចសងគម្។ ប្បសទសខ ល កឹ្នាសំក្ម្មភាពនងឹជប្ម្ុញឲ្យានការផ្លល ស់បតូរ សទោះជាសគ្នលសៅអប់រ ំ
ប្បក្បសោយម្ហចិឆតា ម្ិនអាចសសប្ម្ចបានសោយរោឋ ភបិាលខតាន ក់្ឯងបានស យី។ សគនឹងប្តូវការការគ្នបំ្ទ
របស់ភាគីខ ល ក់្ព័នធ រមួ្ទងំសាា ប័នខ លម្ិនខម្នជារបស់រ ឋ។ រោឋ ភិបាលគួរបសងកីតយនតការសម្ប្សប  
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និងពប្ងងឹយនតការខ លានប្សាប់ ឲ្យកាល យជាប្បភពចម្បងននព័ត៌ានសប្ាប់ ំសណី្រការប្តួតពិនតិយក្នុងតំបន់ 
និងជាសក្ល សោយានការគ្នបំ្ទពីអងគការសហប្បជាជាត។ិ សគក៏្ប្តូវបសងកីតនតីិវធិីស មី្ប ីឹក្នាសំប្ម្បសប្ម្លួ 
និងជប្ម្ុញឲ្យានអនតរគម្ន៍សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់របំ្គប់ក្ប្ម្ិត និងប្គប់ខផនក្ សោយានការចូលរមួ្ពី 
ភាគី ក់្ព័នធទងំអស់ក្នុងការសរៀបចំខផនការ ការអនុវតត ការពិនិតយសគ្នលនសយាបាយ និងយុទធសាស្រសតអប់រ។ំ 
សលីសពីសនោះសៅសទៀត ស ីម្បធីានាភាពជាាច ស់ប្បសទស ប្បសទសទងំឡាយនងឹសធវីការសប្ម្បសប្ម្ួលឲ្យាន
ជំនួយពខីាងសប្ៅខ លផតល់ជូនសោយទីភាន ក់្ងារចត់ខចងក្ិចចប្បជុំ នងិទភីាន ក់្ងារពហុភាគី នងិសទវរភាគី ៏នទសទៀត។ 

៨៧.  ក្នុងសពលជាម្ួយគ្នន សនោះខ រ ក្ចិចប្បឹងខប្បងរមួ្គ្នន សៅថាន ក់្តំបន់ និងថាន ក់្អនុតំបន់ានសារៈសំខាន់ណាស់ ស ីម្បី
សសប្ម្ចបានសជាគជ័យ និងការអនុវតតវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ សៅថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្តំបន់។ ក្ិចចសហប្បតិបតតិការ
ថាន ក់្តំបន់ និងថាន ក់្អនុតំបន់នឹងប្បប្ពឹតតសៅក្នុង ំសណី្រការថាន ក់្តំបន់ និងយនតការសប្ាប់ការសប្ម្បសប្ម្លួ 
យា៉េ ងទូលទូំោយនិងការពនិតិយរសបៀបវារៈឆ្ន ២ំ០៣០ សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព។ ទងំសនោះគួរបសងកីត
ស ងីសលីភាពជាន គូក្នុងប្ក្បខ័ណ្ឌ នានា និងយនតការប្បក្បសោយប្បសិទធិភាពខ លានប្សាប់ ក៏្ ូចជាការ
បសងកីតងមមី្ួយ ស ីម្បធីានាឲ្យានក្ិចចសហការ ប្បតិបតតិការ ការសប្ម្បសប្ម្ួល នងិការពនិិតយននការអនុវតតរសបៀប
វារៈវស័ិយអប់រកំ្នុងតំបន់ឲ្យបានរងឹា។ំ  ំសណី្រការសនោះអាចរមួ្ប ច្ូ លទងំការបសងកីតសគ្នលនសយាបាយនានាក្នុង
តំបន់ ខ លានការ ក់្ព័នធ និងានភាពសម្ប្សប។  យុទធសាស្រសត និងប្ក្បខ័ណ្ឌ ថាន ក់្តំបន់ខ លបានបសងកីត
ស ងីនាសពលបចចុបបនន រមួ្ទងំរសបៀបវារៈរបស់សហភាពអាស្រហវកិ្ ២០៦៣ រមួ្ាន៖ យុទធសាស្រសតអាស្រហវកិ្ខ ល
សយងីចង់បាន និងវស័ិយអប់របំ្បចទំវីបសប្ាប់ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២៥ យុទធសាស្រសតអប់ររំបស់អងគការអប់រ ំ វបបធម៌្  
វទិាសាស្រសតសម្ព័នធអារ៉េ ប់ យុទធសាស្រសតអឺរ ៉េបុឆ្ន ២ំ០២០របស់សហភាពអឺរ ៉េុប ប្ក្បខ័ណ្ឌ របស់ប្ក្ុម្ប្បកឹ្ាអឺរ ៉េុបសតពីី
សម្តាភាពសប្ាប់ក្ិចចពិភាក្ាទក់្ទងនងឹវបបធម៌្ ប្បជាធិបសតយយ និងអនតរវបបធម៌្ គសប្ាងអប់រថំាន ក់្តបំន់ 
សប្ាប់វស័ិយអប់រសំៅអាសម្រកិ្ឡាទីន នងិតំបន់ការបី ីន និងសាគម្ននទសសនៈសហគម្ន៍ជាតិអាសុអីាសគនយ ៍
ឆ្ន ២ំ០២៥។ តួនាទី និងសក្ម្មភាពជាក់្ោក់្ននយនតការថាន ក់្តំបន់ គួរោក់្សចញក្នុងឆ្ន ២ំ០១៦ សោយសផ្លត តសៅ
សលីលទធផលននសននសិីទរ ឋម្ស្រនតីថាន ក់្តបំន់សតពីីការអប់រសំប្កាយឆ្ន ២ំ០១៥។ 

៨៨. ក្ិចចសហប្បតិបតតិការរវាងភាន ក់្ងារចត់ខចងសវទកិាអប់រពំិភពសោក្ឆ្ន  ំ២០១៥ (WEF ២០១៥) (UNESCO, 
UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN Women នងិធនាគ្នរពភិពសោក្)  សាា ប័នថាន ក់្តំបន់ និងសាា ប័ន
អនតររោឋ ភិបាលក៏្ ូចជាសហគម្ន៍ថាន ក់្តំបន់ និងថាន ក់្អនុតំបន់នឹងជយួក្នុងការសោោះប្សាយបញ្ជា ប្បឈម្រមួ្
ប្សបសពលគ្នន ។ អងគការយូសណ្សកូ  តាម្រយៈការយិាល័យប្បចតំំបន់របស់ខលួន នឹងរមួ្គ្នន ជាម្ួយនឹងអនក្ចត់ខចង
សវទិកាអប់រពំភិពសោក្ឆ្ន ២ំ០១៥ នឹងសលកី្ក្ម្ពស់ការខចក្រខំលក្ចំសណ្ោះ ឹងក៏្ ូចជាការអនុវតតន៍សគ្នលនសយាបាយ
ខ លានប្បសិទធភិាពសៅទូទងំតំបន់ទងំឡាយ។ សវទិកាឆលងតំបន់សប្ាប់ការអប់រសំទិធិម្នុសស និងវគគបណ្តុ ោះ 
បណាត ល និងរមួ្ចំខណ្ក្ក្នុងការខិតខំប្បងឹខប្បងសនោះ។ 

៨៩. ការសប្ម្បសប្ម្ួលក្នុងតបំន់ខ លានភាពរមួ្ប ច្ូ លគ្នន  នងិប្បក្បសោយប្បសទិធិភាព នងឹសផ្លត តសៅសលទីិ ឋភាព
ម្ួយចំននួ ូចជាការប្បមូ្លទនិនន័យ និងការពនិិតយរមួ្ទងំការពិនិតយពបីណាត ប្បសទសជាម្ិតតការសកិ្ា នងិការ
សផ្លត ោះបតូរការអនុវតតលែរមួ្គ្នន ការបសងកីតសគ្នលនសយាបាយ ក្ិចចពិភាក្ា នងិភាពជាន គូជាម្យួភាគី ក់្ព័នធ ក្ិចច
ប្បជុំផលូវការ នងិប្ពឹតតកិារណ៍្ក្ប្ម្ិតខពស់យុទធសាស្រសតទំនាក់្ទនំងថាន ក់្តំបន់ការប្បមូ្លផតុ ំធនធានការតស ូម្តិ និង 
ការក្សាង សម្តាភាព និងការអនុវតតគសប្ាងរមួ្គ្នន ។ 
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៩០. ខណ្ៈខ លរោឋ ភិបាលានការទទួលខុសប្តូវជាចម្បងសប្ាប់ការអនុវតត ការតាម្ោនប្តួតពិនិតយសោយសជាគជ័យ
សលីរសបៀបវារៈ SDG អងគការសហប្បជាជាត ៏ិានការទទួលខុសប្តូវ ជាពិសសសក្នុងការសប្ម្បសប្ម្ួលរសបៀបវារៈ 
ឆ្ន ២ំ០៣០ សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាពសៅក្ប្ម្ិតសក្លសោក្សាិតសប្កាម្ការប្តួតពិនិតយ និងការខណ្នាំ
យា៉េ ង ិត ល់ពីរ ឋជាសាជិក្របស់ខលួន។ អងគការសហប្បជាជាតិខ លានបំណ្ងប្សស ៀងក្នុងការផតល់ជូន
នូវរសបៀបវារៈ ននការអភិវឌ្ឍងម ី នឹងប្តូវជប្ម្ញុឲ្យានក្ិចចប្បតិបតតិការ នងិក្ិចចសហការក្នុងចំសណាម្ទីភាន ក់្ងារ
របស់ខលួនស ីម្បសីឆលីយតបសៅនងឹការភាា ប់ទនំាក់្ទនំងគ្នន តាម្ធម្មតា ការក្ណំ្ត់សតង់ោរ និងទំហបំ្បតិបតតកិារនន
ការងាររបស់ខលួន។ 

៩១.  សាា ប័នចត់ខចងសវទកិាអប់រពំភិពសោក្ ២០១៥ ជាពិសសសអងគការយូសណ្សកូ ក៏្ ូចជាន គូ ៏នទសទៀត រមួ្ទងំ
ន គូជាសក្លសប្ាប់ការអប់រ ំ (GPE) ជាសវទកិាផតល់ហរិ ា្បបទនរបស់សហភាគី ក់្ព័នធ នឹងគ្នបំ្ទ ល់
ប្បសទសទងំឡាយសោយខ ក្ នងិជារមួ្ ក្នុងការអនុវតតវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ សោយផតល់ជូនការខណ្នាខំផនក្
បសចចក្សទស ការអភិវឌ្ឍសម្តាភាពថាន ក់្ជាតិ ថាន ក់្តបំន់ នងិការគ្នបំ្ទខផនក្ហរិ ា្វតាុក៏្ ូចជាការគ្នបំ្ទសប្ាប់ការ
ពិនិតយសោយខផែក្សលីអាណ្តតិសរៀងៗខលួន និងផលប្បសយាជន៍ខ លានការសប្បៀបសធៀបក្នុងវធិីបំសពញបខនាម្របស់
ពួក្សគ។ 

៩២. អងគការយូសណ្សកូ ជាទីភាន ក់្ងាររបស់អងគការសហប្បជាជាតិខ លានឯក្សទសជនំាញវស័ិយអប់រនំឹងបនតតួនាទី
សៅក្នុងអាណ្តតិរបស់ខលួនស ីម្ប ីឹក្នា ំនងិសប្ម្បសប្ម្លួរសបៀបវារៈវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ ជាពិសសសសោយ៖ 
 សធវីការតស ូម្តិស ីម្បរីក្ាការសបតជាា ចិតតខាងនសយាបាយ 
 សធវីការអភិវឌ្ឍសម្តាភាព 
 សប្ម្បសប្ម្ួលក្ិចចពិភាក្ាសគ្នលនសយាបាយការខចក្រខំលក្ចំសណ្ោះ ងឹ ការក្ណំ្ត់សតង់ោរ និងការផតល់ជូន
 ការខណ្នាពំីសគ្នលនសយាបាយ 
 សលីក្ក្ម្ពស់ក្ិចចប្បតិបតតិការរវាងប្បសទសក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ូចគ្នន ខ លប្តូវបានទទួលការគ្នបំ្ទពីប្បសទសអភិវឌ្ឍ
 សហយី (South-South និង triangular cooperation) 
 ពិនិតយវឌ្ឍនភាពសឆ្ព ោះសៅកាន់ចំណុ្ចសៅអប់រជំាពិសសសតាម្រយៈការងាររបស់ UIS និងការពិនតិយរបាយ
 ការណ៍្អប់រជំាសក្ល(GEM)  
 សកាោះប្បជុំភាគី ក់្ព័នធជាសក្ល តបំន់ និងជាតិ ស មី្បខីណ្នាពំីការអនុវតតរសបៀបវារៈវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០។ 
 ានមុ្ខងារជាខផនក្ម្ួយសប្ាប់ការអប់រសំៅក្នុងរសបៀបវារៈឆ្ន ២ំ០៣០ ទងំមូ្លសប្ាប់រចនាសម្ព័នធសប្ម្ប
 សប្ម្ួលការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព។ 

 ប្គប់សាា ប័នរបស់យូសណ្សកូទងំអស់ រមួ្ទងំការយិាល័យតាម្បណាត ប្បសទស វទិាសាា ន ប្បព័នធបណាត ញ 
 ការងារ និងសវទិកា ក់្ព័នធ នងឹសធវីការងារសឆ្ព ោះសៅរក្ការអនុវតតវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០។ 

៩៣.  យនតការសប្ម្បសប្ម្លួថាន ក់្សក្លននវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ សធវីការអនុវតតន៍ឲ្យបានទូលទូំោយជាងរសបៀបវារៈ
ឆ្ន ២ំ០៣០ សប្ាប់ចូលរមួ្ចំខណ្ក្ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព គឺជាភាពទូសៅននរចនាសម្ព័នធ នងិ ំសណី្រការ
ទក់្ទង រមួ្ទងំគណ្ៈក្ម្មការធិការ ឹក្នាវំស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ ក្ិចចប្បជុំសតពីីវស័ិយអប់រជំាសក្ល(GEMs) 
ក្ិចចប្បជុំថាន ក់្តំបន់ នងិការពិសប្គ្នោះសយាបល់រមួ្គ្នន របស់អងគការសប្ៅរោឋ ភិបាល សតីពីវស័ិយអប់រសំប្ាប់ទងំអស់
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គ្នន (CCNGO)។ យនតការសប្ម្បសប្ម្លួនងឹប្តូវបានប្តតួពនិិតយស ងីវញិតាម្រយៈ GEMs និងខប្បប្បួលសៅតាម្
ការចបំាច់។ 

៩៤. ស ីម្បធីានាឲ្យានការសប្ម្បសប្ម្ួលជាសក្លបានរងឹា ំយូសណ្សកូនឹងសកាោះប្បជុពំហុភាគី ក់្ព័នធ គណ្ៈក្ាម
ធកិារ កឹ្នាវំស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ (Education 2030 SC) សធវីការអនុវតតន៍ឲ្យបានទូលទូំោយជាងរសបៀបវារៈ
ឆ្ន ២ំ០៣០ សប្ាប់ចូលរមួ្ចំខណ្ក្ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព។ គណ្ៈក្ាម ធិការ ឹក្នាវំស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០
(Education 2030 SC)  នងឹគ្នបំ្ទ ល់រ ឋជាសាជិក្ នងិន គូក្នុងការសសប្ម្ចបាននូវវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០។ 
ចុងប ច្ ប់ក្នុងសក្ម្មភាពសផសងៗសទៀត វានឹងផតល់ជូនការខណ្នាជំាយុទធសាស្រសត ពិនតិយការរកី្ចសប្ម្ីនសៅសល ី
GEMR និងសធវីការផតល់អនុសាសន៍ ល់សហគម្ន៍អប់រសំតីពីអាទភិាពជាសំខាន់ និងសក្ម្មភាពខ ល ក់្ព័នធ 
ស ីម្បសីសប្ម្ចបានរសបៀបវារៈងម ូីចជា½ ប្តួតពិនិតយនិងសធវីការតស ូម្តសិប្ាប់ការផតល់ហរិ ា្វតាុប្គប់ប្គ្នន់ សលកី្
ក្ម្ពស់សុខុ ុម្រូបនីយក្ម្មនងិការសប្ម្បសប្ម្ួលននសក្ម្មភាពរបស់ន គូ។ សាសភាពរបស់ គណ្ក្ម្មការ
 ឹក្នាវំស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ នឹងបសងកតីស ងីសោយរមួ្ាន៖ 
 រ ឋជាសាជិក្ ខ លនឹងជាសសម្លងភាគសប្ចីន រមួ្ានតណំាងរ ឋជាសាជិក្ចំនួនបី សប្ាប់ប្ក្ុម្ក្នុងតំបន់
 ចំនួនប្បាមំ្យួ នងិអនក្តំណាងម្ួយរូបរបស់ប្បសទស E-៩ សលីមូ្លោឋ នរងវលិជុំ។ 
  យូសណ្សកូ យូនីសសហវ  និងធនាគ្នរពិភពសោក្ ានអសនៈអចិនស្រនតយ ៍នងិអនក្តំណាងម្យួរូបននទីភាន ក់្ងារ
 ចត់ខចងក្ចិចប្បជុ ំ(UNDP, UNHCR, UNFPA, UN Women) សលីមូ្លោឋ នរងវលិជុ។ំ 
 អនក្តណំាងម្ួយរបូរបស់ភាពជាន គូសក្លសប្ាប់ការអប់រ ំ។ 
 អនក្តណំាងពីររូបរបស់អងគការសប្ៅរោឋ ភិបាលសៅសលីមូ្លោឋ នរងវិលជុ។ំ 
 អនក្តណំាងម្ួយរបូរបស់សាា ប័នប្គូបសប្ងៀន 
 អនក្តណំាងម្ួយរបូរបស់ OECD សោយសារសាា នភាពរបស់ខលួនជាអងគការប្បតបិតតិការអនតរជាតិ សហយីតួនាទី
 របស់ខលួនសៅក្នុងសាា បតយក្ម្មជនំួយសក្លសោក្ទក់្ទងនឹងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ជាផលូវការ(ODA) 
 អនក្តណំាងម្ួយរូបពីសាា ប័នថាន ក់្តំបន់សប្ាប់ម្ួយតបំន់ននតំបន់ទងំប្បាមំ្យួ ខ លប្តូវសធវីការសសប្ម្ចចិតត
 សោយថាន ក់្តបំន់ខ លានសគ្នលគំនិតស ីម្បរីងវលិភាពជាអនក្តំណាង។ សប្ាប់អាសម្រកិ្ឡាទីន និងការបី ីន 
 អនក្តំណាងនឹងប្តូវម្ក្ពសីាា ប័នរបស់ lbero-American States សប្ាប់វស័ិយអប់រ ំវទិាសាស្រសត និងវបបធម៌្។ 
 
 សាជិក្ទងំអស់នឹងប្តូវបានចត់តាងំសោយសាា ប័នសរៀងៗខលួន នងឹជាតណំាងឲ្យពួក្សគ សហយីនឹងទទួលខុស
ប្តូវសៅសលីពួក្សគ។ ការរងវិលជុំនឹងប្បប្ពតឹតសៅសរៀងរល់ពីរឆ្ន មំ្តង។ សលីសពីសនោះសៅសទៀត ប្ក្ុម្រងវលិជុំននសម្ព័នធ
សាជិក្ នឹងប្តូវបានបសងកីតស ងីស ីម្បធីានានូវតុលយភាពតបំន់ សោយប្ក្ុម្ការងារ កឹ្នាកំារអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ ។ 
សចោះនឹងប ច្ូ លអនក្តណំាងរបស់វស័ិយឯក្ជន សាា ប័នផតល់មូ្លនិធិ សាា ប័នយុវជន និងនិសសតិ។ សម្ព័នធ
សាជិក្ នឹងចូលរមួ្ក្នុងក្ចិចប្បជុំក្នុងនាម្ជាអនក្អសងកតការណ៍្ តាម្ការអស ា្ ីញសោយប្ក្មុ្ការងារ ឹក្នាកំារអប់រ ំ
ឆ្ន ២ំ០៣០។ ប្ក្ុម្ការងារ កឹ្នាកំារអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ ក៏្អាចបសងកីតប្ក្មុ្ជំនាញតាម្ប្បធានបទសោយសយាងសលី
តប្ម្ូវការជាក់្ខសតងខ លានសពលសវោក្ណំ្ត់ប្ក្ុម្ការងារចំស ោះក្ចិចសផសងៗខ លានជនំាញតាម្ប្បធានបទ
ប្តូវផតល់ធាតុចូលជាលក្ខណ្ៈបសចចក្សទសសៅនឹងការងាររបស់ខលួន នងិ/ ឬក៏្ទញយក្ការងារណាម្ួយខ លាន
ប្សាប់។ យូសណ្សកូនងឹផតល់ជូនសលខាធកិារោឋ នសប្ាប់ប្ក្មុ្ការងារ ឹក្នាកំារអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ ។ 



41

 

 
 

៩៥.  កាលក្ណំ្ត់ក្ិចចប្បជុំសតីពីវស័ិយអប់រជំាសក្ល ប្សបសៅតាម្ការក្ណំ្ត់សម័្យប្បជុរំបស់សវទិកានសយាបាយ
ក្ប្ម្ិតខពស់សតពីីការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព នឹងប្តូវបានសរៀបចំសោយយូសណ្សកូ សោយានការពិសប្គ្នោះសយាបល់
ជាម្ួយប្ក្ុម្ការងារ ឹក្នាវំស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០   ស ីម្បពីនិិតយរវាងសបៀបវារៈវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ នឹងវឌ្ឍភាព
ខ លបានសធវីស ងី និងខចក្រខំលក្លទធផល សោយានការតាម្ោនជាសក្លយា៉េ ងសម្ប្សប និងពនិិតយយនតការ
សប្ាប់សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព ។ រ ឋជាសាជិក្ទងំអស់ នងិភាគ ីក់្ព័នធ ៏នទសទៀត ខ លជាខផនក្នន
យនតការសប្ម្បសប្ម្លួនងឹចូលរមួ្សៅក្នុង GEMs។ សលីសពីសនោះសៅសទៀត ក្ិចចប្បជុំជាន់ខពស់នឹងប្តូវសរៀបចំស ងី
រមួ្ជាម្ួយម្ោសននសិីទរបស់យូសណ្សកូ ។ ទងំសនោះនឹងប្តូវបានបំសពញបខនាម្សោយក្ិចចប្បជុំថាន ក់្តំបន់ សៅតាម្
សពលសវោខ លប្តូវក្ណំ្ត់សៅថាន ក់្តំបន់សោយរ ឋជាសាជិក្ និងភាគី ក់្ព័នធ ៏នទសទៀត។ 

៩៦. អងគការយូសណ្សកូ នឹងបនតសប្ម្បសប្ម្ួលក្ិចចពិភាក្ា ការឆលុោះបញ្ជច ងំ និងភាពជាន គូជាម្ួយអងគការសប្ៅរោឋ ភិបាល
និងសងគម្សុីវលិឯក្សទសរមួ្ទងំ CCNGO ខ លជាខផនក្សំខាន់ននយនតការសប្ម្បសប្ម្ួលជាសក្ល ការបសងកីត
សលីបទពិសសាធន៍ខ លានប្សាប់ សោយពិចរណាសលីម្ហចិឆតាធំជាងមុ្នននរសបៀបវារៈងមី។ 

 
ការប្តតួពនិតិយ ការតាម្ោន នងិការពនិតិយស ងីវញិសប្ាប់សគ្នលនសយាបាយខផែក្សលភីសតុតាង 
៩៧. ការតាម្ោន នងិការពនិិតយស ងីវញិខផែក្សលកីារពិនតិយយា៉េ ង ិត ល់សលីសគ្នលនសយាបាយននការរយការណ៍្ 

ការវាយតនម្លប្បព័នធ និងឧបក្រណ៍្ទងំឡាយណាខ លានសារៈសំខាន់សប្ាប់ការសសប្ម្ចសម្ិទធិផលនន 
វស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០។ ការប្តួតពិនតិយគុណ្ភាពក្នុងវស័ិយអប់រ ំ តប្ម្ូវឲ្យានយុទធសាស្រសតលក្ខណ្ៈចប្ម្ុោះប្គប 
 ណ្ត ប់ការសរៀបចំប្បព័នធធាតុចូល ខលឹម្សារ  ំសណី្រការ និងលទធផល។ ខណ្ៈខ លការទទួលខុសប្តូវជាបឋម្
សប្ាប់ការពនិិតយ សាតិសៅក្ប្ម្ិតប្បសទសជាតិ បណាត ប្បសទសទងំឡាយគួរបសងកីតឲ្យានយនតការប្តតួពិនតិយ 
និងការទទលួខុសប្តូវប្បក្បសោយប្បសទិធិភាព សប្ម្បសៅនឹងអាទភិាពថាន ក់្ជាតិ ក្នុងការពិសប្គ្នោះសយាបល់
ជាម្ួយសងគម្សុីវលិ។ ពកួ្សគក៏្គួរសធវីការស ីម្បបីសងកតីភាពប្សបគ្នន ឲ្យបានសប្ចីនជាងមុ្នសៅក្ប្ម្ិតសក្លសោក្ 
 ូចសៅនឹងអវីខ លជាសតង់ោរគុណ្ភាពជាក់្ោក់្ នងិលទធផលសកិ្ា គួរខតបានសសប្ម្ចសោយឆលងកាត់ ំសណី្រ
ជីវតិពីការអភិវឌ្ឍកុ្ារភាពរហូត ល់ទទលួបាន ជំនាញជាម្នុសសសពញវយ័ និងរសបៀបខ លពកួ្សគគួរប្តូវបាន
វាស់ខវង។ បខនាម្ពីសនោះសទៀត បណាត ប្បសទសទងំឡាយគួរខសវងរក្ការខក្លម្ែគុណ្ភាព និងសពលសវោននការសធវី
របាយការណ៍្។ ព័ត៌ាន និងទិននន័យប្តូវទទលួបានទងំអស់គ្នន សោយសសរ។ី ទិននន័យ ពត៌ាន និងលទធផល
ថាន ក់្ជាតិ ខផែក្សលីយនតការននការសធវីរបាយការណ៍្ខ លានប្សាប់ រមួ្ជាម្យួនឹងប្បភពទនិនន័យងមីជាការចបំាច់ 
នឹងជាទុនចំស ោះការពិនតិយស ងីវញិសៅថាន ក់្តំបន់ និងថាន ក់្សក្ល។ 

៩៨.  ស ីម្បវីាស់ខវង និងប្តតួពិនតិយឲ្យបានប្បសសីរជាងមុ្នសលីគុណ្ភាព សម្ភាព និងការអប់រខំបបបរយិាប័ននក្ិចចប្បងឹ
ខប្បងគួរប្តូវបានសធវីស ងីស មី្បបីសងកីនសម្តាភាពរបស់រោឋ ភបិាលក្នុងការប ច្ូ លទិននន័យសម្ប្សប សហយីសប្បី
ប្បាស់យា៉េ ងានប្បសទិធិភាពសប្ាប់ការសរៀបចំខផនការ នងិការបសងកីតសគ្នលនសយាបាយ។ ន គូទងំឡាយក្នុង
ក្ិចចប្បតបិតតិការជតិសនទិធជាម្យួ UIS  និងសសចក្តីខណ្នាសំផសងៗ នឹងផតល់ជូនការគ្នបំ្ទសោយផ្លទ ល់ នងិចំសគ្នល
សៅ ល់រ ឋជាសាជកិ្ ស មី្បពីប្ងឹងវធិានការ ក់្ព័នធ សម្តាភាពប្តួតពិនិតយ និងការវាស់ខវង។ UIS នឹងសប្ម្ប
សប្ម្ួលការខចក្រខំលក្សម្សរៀនននការអនុវតតលែ សោយានទសសនៈក្នុងការរតឹបណ្តឹ ងប្បព័នធទិននន័យរបស់ប្បសទស
ជាតិ ជាពិសសសសប្ាប់បណាត ប្បសទសសៅទវីបអាស្រហវកិ្ ប្បសទសានការអភិវឌ្ឍតិចបផុំត បណាត ប្បសទសក្ំពុង
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អភិវឌ្ឍន៍សៅជាប់ ីសគ្នក្ បណាត រ ឋក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍សលីសកាោះតូចៗ និងបណាត ប្បសទសខ លានចណូំ្លម្ធយម្។ 
ក្ិចចប្បឹងខប្បងគួរប្តូវបានសធវីស ងីស ីម្បបី ច្ូ លប្ក្បខ័ណ្ឌ គុណ្ភាពក្នុងខផនការអប់រថំាន ក់្ជាតិ នងិស ីម្បបីសងកីត 
សម្តាភាពននប្បសទសទងំឡាយស ីម្បពីិនតិយសម្ភាពការអប់រខំបបបរយិាប័នន នងិលទធផលសិក្ា។ 

៩៩. ការប្តួតពិនតិយតាម្ោនជាសក្លានសារៈសខំាន់ចំស ោះក្ចិចខិតខំប្បឹងខប្បងជាអនតរជាតិ និងតំបន់ស ីម្បពីប្ងឹង
ការវភិាគ និងការប្គប់ប្គងចំសណ្ោះ ឹង។ ប្សបជាម្ួយអនុសាសន៍របស់អគគសលខាធិការអងគការសហប្បជាជាតិ 
ក្ិចចខិតខំប្បឹងខប្បងបខនាម្សទៀតនឹងប្តូវបានសធវីស ីងស ីម្បីសធវីសុខ ុម្នីយក្ម្មរបាយការណ៍្សតីពីសគ្នលសៅ
អភិវឌ្ឍសោយចីរភាពម្យួនឹងរបាយការណ៍្របស់អងគសនធិសញ្ជា សិទធិម្នុសសនានាទក់្ទងនឹងវស័ិយអប់រ។ំ 
របាយការណ៍្ជាតិផលូវការទងំសនោះ ឆលុោះបញ្ជច ងំពីការចូលរមួ្ចំខណ្ក្របស់សងគម្សុីវលិផតល់ជូននូវការយល់ ឹង
ខ លានសារៈសំខាន់សៅក្នុងសាា នភាពននសិទធទិទួលបានការអប់រ។ំ 

១០០. ក្នុងការទទលួសាគ ល់ពសីារៈសខំាន់ននសុខ ុម្នីយក្ម្មននការពិនិតយ និងការសធវីរបាយការណ៍្ UIS  នឹងសៅខតជា
ប្បភពជាផលូវការននទិននន័យសប្បៀបសធៀបទូទងំប្បសទសសលីវស័ិយអប់រ។ំ សនោះនងឹបនតបសងកតីសូចនាក្រពិនតិយជា
អនតរជាតិសលីការសាទ បសទង់ម្តវិស័ិយអប់របំ្បចឆំ្ន រំបស់ខលួន និងសលីប្បភពទិននន័យ ៏នទសទៀតខ លធានាឲ្យាន
ការសបៀបសធៀបជាអនតរជាតសិប្ាប់បណាត ប្បសទស នងិខ ន ីជាង២០០។ បខនាម្ពីសនោះសទៀត ចំស ោះការប្បមូ្ល
ទិននន័យ UIS នឹងសធវកីារជាម្យួន គូស ីម្បអីភិវឌ្ឍន៍សូចនាក្រងមី យុទធសាស្រសតសាិតិ និងឧបក្រណ៍្ពនិិតយ ស ីម្បវីាយ
តនម្លវឌ្ឍនភាពលែប្បសសីរជាងមុ្នតាម្រយៈចំណុ្ចសៅទក់្ទងនឹងអាណ្តតិរបស់យូសណ្សកូសធវីការសប្ម្បសប្ម្លួជា 
ម្ួយប្ក្ុម្ការងារ ឹក្នាកំារអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ ។ 

១០១. របាយការណ៍្ប្តតួពនិិតយតាម្ោនជាសក្លសលីការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន នឹងប្តូវបានបនតក្នុងរូបភាពជារបាយការណ៍្
អប់រជំាសក្ល(GEM)។ សនោះនឹងប្តូវបានសរៀបចំសោយប្ក្មុ្ឯក្រជយម្ួយ សហយីនិងប្តូវបានសបាោះពុម្ពផសពវផាយ
សោយយូសណ្សកូ។ នាយក្របស់ប្ក្ុម្សនោះនងឹប្តូវបានខតងតាងំសោយអគគនាយក្របស់អងគការយូសណ្សកូ។ ការ
យក្ចិតតទុក្ោក់្នឹងប្តូវបានផតល់បខនាម្សទៀតសៅសលតុីលយភាពភូម្ិសាស្រសតននប្ក្មុ្ប្បឹក្ាផតល់សយាបល់របស់ខលួន។ 
របាយការណ៍្ GEM នឹងកាល យជាយនតការសប្ាប់ការប្តួតពិនិតយ និងការសធវីរបាយការណ៍្សតពីីសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍ
សោយចីរភាពសលីវស័ិយអប់រ ំនិងសតីពីវស័ិយអប់រសំៅក្នុងសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព ៏នទសទៀត សោយខផែក្សលី
យនតការជាសក្លខ លប្តូវបសងកីតស ងីស មី្បពីិនតិយ និងសផទៀងផ្លទ ត់ការអនុវតតរសបៀបវារៈឆ្ន  ំ២០៣០ សប្ាប់ការ
អភិវឌ្ឍសោយចីរភាព។ វាក៏្ប្តវូសធវីរបាយការណ៍្សតីពកីារអនុវតតយុទធសាស្រសតជាតិ នងិអនតរជាតិ ស ីម្បជីួយឲ្យន គូ
 ក់្ព័នធានការទទួលខុសប្តវូចំស ោះការសបតជាា ចិតតរបស់ពកួ្សគខ លជាខផនក្ម្ួយននការតាម្ោន និងការពនិិតយ 
របស់ SDG ទងំមូ្ល។ 

១០២. ការប្បមូ្លការវភិាគ និងការសប្បីប្បាស់ទិននន័យនងឹប្តូវបានពប្ងឹងបខនាម្សទៀត សោយជប្ម្ុញឲ្យាន"ប ិវតត
ទិននន័យ" សលីអនុសាសន៍ននប្ក្ុម្ប្បឹក្ាជំនាញឯក្រជយរបស់អគគសលខាអងគការសហប្បជាជាតិ សតីពបី ិវតត 
ទិននន័យសប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព16។ ស ីម្បសីោោះប្សាយភាពខវោះខាតទិននន័យបចចុបបនន ទីភាន ក់្ងារទងំ
ឡាយប្តូវខក្លម្ែការសប្ម្បសប្ម្ួលរមួ្ទងំការពប្ងឹងប្ក្មុ្អនតរភាន ក់្ងារខ លានប្សាប់ និងបសងកតីប្ក្ុម្ងមីៗ 
 

16 អនុសាសន៍សំខាន់ៗរបសប់្ក្ុម្ប្បកឹ្ាជនំាញឯក្រជយរបសអ់គគសលខាធិការអងគការសហប្បជាជាតិរមួ្ាន៖ (១) ការអភិវឌ្ឍឱយានការមូ្លម្តិគ្នន ជាសក្លសលី 
សគ្នលការណ៍្និងសតង់ោរ, (២) ខចក្រខំលក្បសចចក្វទិា និងការបសងកតីងមីសប្ាបផ់លប្បសយាជន៍រមួ្, (៣) ធនធានងមីសប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសម្តាភាព, (៤) ភាព
ជាអនក្ ឹក្នាសំប្ាប់ការសប្ម្បសប្ម្ួល និងការសក្ៀរគរ និង, (៥) ការសសប្ម្ចបឋម្ម្យួចំននួសទៀតសៅសលីទិនននយ័ SDG។ 
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 ស ីម្បីអភិវឌ្ឍវធីិសាស្រសតសុខ ុម្នីយក្ម្មសប្ាប់ទទួលបានការបា៉េ ន់សាម នរួម្ខផែក្សលីទិននន័យខ លអាចទទួល

បាន ខណ្ៈខ លការអភិវឌ្ឍប្បភពទនិនន័យសប្បៀបសធៀបងមតីាម្តប្ម្ូវការជាចបំាច់។ បណាត ប្បសទស នងិទីភាន ក់្
ងារទងំឡាយគួរពប្ងឹង និងក្ំណ្ត់សតង់ោរទិននន័យសលីការប្បមូ្លផតុ ំប្បភពក្នុងប្សកុ្ នងិបណាត ញហរិ ា្វតាុ
សប្ាប់វស័ិយអប់ររំមួ្ទងំការចូលរមួ្តាម្ប្គួសារផងខ រ។ បណាត ប្បសទស និងទភីាន ក់្ងារទងំឡាយក៏្នឹងទទួល
បានផលប្បសយាជន៍ពីការចូលរមួ្ក្នុងយនតការខ លបានសសនីស ងី ស ីម្បអីភិវឌ្ឍន៍សតង់ោរបសងកីនសម្តាភាពប្បមូ្ល
ព័ត៌ានចបំាច់ និងខចក្រខំលក្ទិននន័យបខនាម្សទៀត ។ 

១០៣. សលីសពីសនោះសៅសទៀតវបបធម៌្ប្សាវប្ជាវ និងការវាយតនម្លគាឺនការចបំាច់សៅថាន ក់្ជាតិ និងអនតរជាតិ ស មី្បសីរៀន
សម្សរៀនពីការអនុវតតយុទធសាស្រសត នងិសគ្នលនសយាបាយ សហយីបសប្ងៀនពកួ្សគឲ្យសចោះសធវសីក្ម្មភាព។ សប្ាប់ថាន ក់្
ជាតិបណាត ប្បសទសទងំឡាយ គួរវាយតនម្លផលប៉េោះ ល់សគ្នលនសយាបាយអប់ររំបស់ខលួនសតីពីការសសប្ម្ចបាន
សគ្នលសៅអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០។ ពួក្សគប្តូវពងឹខផែក្សលីលទធផលប្តួតពនិិតយ នងិការប្សាវប្ជាវស ីម្បធីានាឲ្យបាននូវ
ការសសប្ម្ចខផែក្សលីភសតុតាងប្បក្បសោយប្បសិទធភិាព នងិក្ម្មវធិីតប្ម្ង់ទសិសយាងសលលីទធផល។  ំសណី្រការ
វាយតនម្លគួរសម្លឹងសមី្លសៅសាសភាគទងំអស់ននប្បព័នធអប់រ ំ ក្នុងសគ្នលបំណ្ងខចក្រខំលក្សម្សរៀនសបីក្ការ
ជខជក្ពិភាក្ាគ្នន ពអីវីខ លអាចសប្បីការបាន នងិផតល់ជូនម្តិសាា បនា។ សគ្នលការណ៍្សខំាន់សប្ាប់វធិីសាស្រសត
វាយតនម្លរមួ្ានម្ជឈការននគុណ្ភាពបសប្ងៀននិងសរៀន½ សារៈសំខាន់ននការ កឹ្នាកំ្ប្ម្តិសាោសរៀន សម្ភាព 
និងការអប់រខំបបបរយិាប័ននជាគនលឹោះ តាល ភាព និងការចូលរមួ្របស់ន គូសៅប្គប់ក្ប្ម្ិត។ សរុបម្ក្ សក្ម្មភាព
វាយតនម្លគួរខតរមួ្ចំខណ្ក្ក្នុងការសសប្ម្ចបានសគ្នលសៅទងំពីរ គឺការទទួលខុសប្តូវ នងិការអភិវឌ្ឍ។   សលីសពី
សនោះសៅសទៀត សៅក្ប្ម្ិតសក្ល ទីភាន ក់្ងារចត់ខចងក្ិចចប្បជុំសបតជាា អនុវតតន៍ការវាយតនម្លពបី្បសិទធភិាពននយនតការ
សប្ម្បសប្ម្លួរបស់ពកួ្សគ និងវសិាលភាពក្ម្មវធិីគ្នបំ្ទប្បសទសខ លបានចូលរមួ្អនុវតតវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០។ 

 
ការផតល់ហរិ ា្បបទន 
 
១០៤. ក្ិចចប្បជុកំ្ំពូលសតីពីវស័ិយអប់រទំីប្ក្ុងអូសលូ (ខខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០១៥)[xliii] និងសននិសទីអនតរជាតិសលីក្ទបីីសតីព ី

ការផតល់ហរិ ា្បបទនសប្ាប់ការអភិវវឌ្ឍ (Addis Ababa ខខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០១៥) បានអោះអាងថា ការផតល់
ហរិ ា្វតាុប្តូវខតានការសក្ីនស ងីស ីម្បសីសប្ម្ចបាននូវសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាពវស័ិយអប់រ ំ(SDG4) ។ 
ការសសប្ម្ចបានយា៉េ ងសពញសលញននរសបៀបវារៈវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ តប្ម្ូវឲ្យានការផតល់ហរិ ា្បបទនខ ល
ាននិរនតភាពការនចនប្បឌ្ិតងម ី និងការក្ណំ្ត់សគ្នលសៅបានយា៉េ ងលែ និងការសរៀបចំអនុវតតយា៉េ ងានប្បសិទធិភាព 
ជាពិសសសក្នុងបណាត ប្បសទសខ លសៅឆ្ៃ យពីការសសប្ម្ចបាននូវការអប់រ ំ ប្បក្បសោយគុណ្ភាពសប្ាប់ទងំ
អស់គ្នន ប្គប់ក្ប្ម្តិ និងសៅក្នុងសាា នភាពអាសនន។ សោយានការទទលួសាគ ល់បញ្ជា ប្បឈម្ខផនក្ហរិ ា្វតាុ នងិ
ធនធាន ក្ិចចប្បជុំកំ្ពូលទីប្ក្ុងអូសលូបានបសងកីតស ីងនូវគណ្ៈក្ាម ការក្ប្មិ្តខពស់សលីការផតល់ហិរ ា្បបទននន
ឱកាសអប់រជំាសក្លជាជំោន ំបូង ខ លានកាសសប្ម្ចចតិតស ីម្បពីប្ងងឹក្រណី្វនិិសយាគក្នុងការអប់រ ំនិងស មី្បី
ផ្លល ស់បតូរការវនិិសយាគម្ិនប្គប់ប្គ្នន់នាសពលបចចុបបនន។ ក្ចិចខតិខំប្បឹងខប្បងស ីម្បបីំសពញគាល តមូ្លនិធិសនោះ ប្តូវ
ចប់សផតីម្សោយការផតល់មូ្លនធិិក្នុងប្សកុ្។ សពល ណំាលគ្នន សនោះខ រ ហរិ ា្វតាុសាធារណ្ៈអនតរជាតិស ីរតួនាទី
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យា៉េ ងសំខាន់ក្នុងការបំសពញបខនាម្ក្ិចចខិតខំប្បឹងខប្បងរបស់បណាត ប្បសទស ស មី្បបី្បមូ្លធនធានសាធារណ្ៈក្នុង
ប្សុក្ ជាពិសសសសៅក្នុងបណាត ប្បសទសប្ក្ីប្ក្ និងងាយរងសប្គ្នោះបផុំតសោយសារធនធានក្នុងប្សកុ្ានក្ណំ្ត់។ 
វធិីសាស្រសតផតល់មូ្លនិធកិ្នុងជសប្ម្ីសសផសងៗ និងានភាពនចនប្បឌ្ិតងមីៗ ក៏្ប្តូវការចបំាច់ផងខ រ។ 

១០៥. រសបៀបវារៈសក្ម្មភាព Addis Ababa[xliv] ជប្ម្ុញឲ្យបណាត ប្បសទសទងំឡាយក្ណំ្ត់សគ្នលសៅចណំាយសម្
ប្សបសៅថាន ក់្ជាតិសប្ាប់វស័ិយអប់រ។ំ បរបិទថាន ក់្ជាតិគឺានភាពចប្ម្ោុះគ្នន  ប៉េុខនតចំណុ្ចសគ្នលនានាជាអនតរជាត ិ
និងថាន ក់្តំបន់ ូចខាងសប្កាម្សនោះ គជឺាចណុំ្ចខ លានសារៈសំខាន់៖ 
 ខបងខចក្យា៉េ ងសោចណាស់ ៤%សៅ៦%ននផលតិផលក្នុងប្សុក្សរុប (GDP) ស ីម្បវីស័ិយអប់រ ំនងិ/ឬ 
 ខបងខចក្យា៉េ ងសោចណាស់១៥%សៅ២០%ននការចំណាយជាសាធារណ្ៈស ីម្បវីស័ិយអប់រ។ំ សសចក្តីខងលង
 ការណ៍្ទីប្ក្ុងអុនីឈុនជប្ម្ុញឱយានការប្បកាន់ខាា ប់ចំស ោះចំណុ្ចសគ្នលទងំសនោះ នងិការសបតជាា ចិតតស ីម្បី
 បសងកីនការចណំាយសាធារណ្ៈសៅសលីវស័ិយអប់រ ំ ប្សបតាម្បរបិទរបស់ប្បសទស។ ជាម្ធយម្[xlv] សៅក្នុង 
 ឆ្ន ២ំ០១២ បណាត ប្បសទសទងំឡាយបានខបងខច ជាម្ធយម្ក្  ៥.០% នន GDP និង ១៣.៧%ននខទង់ចណំាយ 
 សាធារណ្ៈម្ក្សលីវស័ិយអប់រ។ំ ប្បសទសអភិវឌ្ឍន៍តិចបផុំតប្តូវខតឈាន ល់ ឬសលសីពីចំនួនខាងសលីនន
 លក្ខខណ្ឌ  សនទសសន៍ទងំសនោះ ប្បសនិសបពីួក្សគចង់សសប្ម្ចបាននូវសគ្នលសៅខ លបានោក់្សចញសៅក្នុង
 ប្ក្បខ័ណ្ឌ សនោះ។ សនោះក៏្ប្តូវបញ្ជា ក់្សោយការវភិាគសលីការចំណាយននការសសប្ម្ចបានជាសក្លសៅក្ប្ម្តិ 
 ម្សតតយយសកិ្ា បឋម្សិក្ា និងម្ធយម្សកិ្ាសៅក្នុងបណាត ប្បសទសខ លានចណូំ្លទប និងម្ធយម្សៅ 

 ឆ្ន  ំ ២០៣០ ខ លពាក្រណ៍្ថាានការសក្ីនស ងីព ី ១៤៩ ន់ោន ុោល រអាសម្រកិ្ក្នុងឆ្ន ២ំ០១២ សៅ 
 ៣៤០  ន់ោន ុោល រអាសម្រកិ្ជាម្ធយម្ ចសនាល ោះឆ្ន ២ំ០១៥ និងឆ្ន ២ំ០៣០[xlvi]។ ការសក្នីស ងីជាចបំាច់
 ក្នុងការចណំាយអាចប្តូវសសប្ម្ចបានតាម្រយៈ៖ 

១០៦. ការបសងកនី នងិការខក្លម្ែននការផតល់ហរិ ា្បបទនក្នុងប្សកុ្សប្ាប់វស័ិយអប់រ៖ំ ប្បភពធនធានក្នុងប្សុក្នឹងសៅ
ជាប្បភពខ លសំខាន់បំផុតសប្ាប់ការផតល់មូ្លនិធិ ល់វស័ិយអប់រ ំ  ូចសនោះប្តូវានការសបតជាា ចិតតចាស់
ោស់ពីរោឋ ភិបាលស មី្បផីតល់ហរិ ា្វតាុខ លានសម្ភាព និងានភាពសម្ប្សបជាម្ួយអាទិភាពអប់រថំាន ក់្ជាត ិ
តប្ម្ូវការ និងសម្តាភាព ស មី្បជីប្ម្ុញឲ្យានការសសប្ម្ចបានសិទធកិ្នុងការទទួលបានការអប់រ។ំ បណាត ប្បសទស
ទងំឡាយនងឹប្តូវការ៖ 
 បសងកនីមូ្លនធិសិាធារណ្ៈសប្ាប់វស័ិយអប់រ៖ំ  សនោះតប្ម្ូវឱយពប្ងីក្មូ្លោឋ នពនធ(ជាពិសសសការប ច្ ប់ពនធ

 ខ លបងកភាពអនតរយ) ការទប់សាក ត់ការសគចពនធ និងការបសងកីនប ភិាគងវកិារបស់ជាតិខ លបានទុក្បប្ម្ងុ
 ស ីម្បវីស័ិយអប់រ។ំ 

 ផតល់អាទភិាព ល់អនក្ខ លប្តវូការបផុំត៖ កុ្ារជបួការលបំាក្ យុវជន នងិម្នុសសសពញវយ័ ក៏្ ូចជាស្រសត ី
 កុ្ារ ី និងម្នុសសសៅក្នុងតំបន់ខ លទទួលរងសប្គ្នោះសោយសារជសាល ោះខ លជាធម្មតាានតប្មូ្វការអប់រធំំ
 ជាងសគ  ូចសនោះការផតល់បិរ ា្បបទនគួរប្តូវបានក្ណំ្ត់សគ្នលសៅចំស ោះពួក្សគ។   

 បសងកនីប្បសទិធភិាព នងិគណ្សនយយភាព៖ ខក្លម្ែអភបិាលក្ិចច និងគណ្សនយយភាពអាចបសងកីនសម្តាភាព 
 និងការសប្បីប្បាស់ប្បក្បសោយប្បសិទធិភាពននប្បភពធនធានខ លានប្សាប់ និងធានាថា ការផតល់ 
 ហរិ ា្បបទនបានសៅ ល់ថាន ក់្សរៀន។ 
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១០៧. បសងកនី នងិខក្លម្ែហរិ ា្វតាុខាងសប្ៅ៖ ក្នុងឆ្ន ២ំ០០០ សហគម្ន៍ពិភពសោក្បានអោះអាងថា "ពុំានប្បសទស
ណាខ លបានសបតជាា ចិតតយា៉េ ងខាល ងំកាល ចំស ោះការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន  នឹងប្តូវបានរងំសទោះក្នុងសម្ិទធិផល
របស់ខលួនននសគ្នលសៅសនោះ សោយក្ងវោះធនធានស យី" [xlviip.9]។ ការខវោះខាតមូ្លនធិិម្ិនប្តូវសធវីឱយប៉េោះ ល់ ល់
ឱកាសអប់ររំបស់អនក្ សកិ្ារប់ ន់ោននាក់្ខ លប្តូវទទួលបានសទិធិអប់របំ្បក្បសោយគុណ្ភាពសនាោះសទ។ 
ការសបតជាា ចិតតសនោះ គឺកាន់ខតានសារៈសំខាន់ខងម្សទៀត ជាម្ួយនឹងរសបៀបវារៈសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព ៏
ានម្ហចិឆតា។ គាល តននការផតល់ហរិ ា្បបទនសរបុប្បចឆំ្ន រំវាងប្បភពធនធានក្នុងប្សកុ្ខ លអាចរក្បាន និង
ចំនួនចបំាច់ស ីម្បឈីាន ល់សគ្នលសៅអប់រងំមីខ លប្តូវ ពាក្រណ៍្ជាម្ធយម្៣៩ ន់ោន ុោល រអាសម្រកិ្ចសនាល ោះ
ឆ្ន ២ំ០១៥ នងិឆ្ន ២ំ០៣០ សៅក្នុងបណាត ប្បសទសខ លានចណូំ្លទប នងិម្ធយម្។ ជាពិសសសគាល តសនោះ គឺ
ានក្ប្ម្ិតធសំធងសៅក្នុងបណាត ប្បសទសានប្បាក់្ចណូំ្លទប ខ លវាបសងកតីការចណំាយចំននួ៤២% ននតនម្ល
សរុបប្បចឆំ្ន ។ំ   ការសប្បីប្បាស់ហរិ ា្វតាុសាធារណ្ៈអនតរជាតិរមួ្ទងំជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការ (ODA) គជឺាសរឿង
សំខាន់ណាស់សប្ាប់ទក់្ទញការសក្ៀរគរធនធានបខនាម្ពបី្បភពសាធារណ្ៈជន នងិឯក្ជនសផសងសទៀត។ 
 ូសចនោះជនំួយសៅខតជាប្បភពសំខាន់ននការផតល់ហរិ ា្វតាុ ល់វស័ិយអប់ររំយៈសពល១៥ឆ្ន សំៅមុ្ខសទៀត ប្បសិនសបី
ចំណុ្ចសៅសនោះប្តូវសធវីឲ្យបានសសប្ម្ច សហយីនឹងប្តូវបានបំសពញបខនាម្សោយការសក្នីស ងីននការរមួ្ចំខណ្ក្ពី 
បណាត ប្បសទសខ លានប្បាក់្ចំណូ្លម្ធយម្[xlviii]។ សហតុសនោះសហយីបានជាន គូអប់របំ្តូវខត៖ 
 សធវឲី្យជនំយួសៅសលវីស័ិយអប់រាំនការប្បសសរីស ងីវញិ៖ការធាល ក់្ចុោះ នូវជំនយួសៅសលីវស័ិយអប់រកំ្នុងប៉េុនាម ន

 ឆ្ន ងំមីៗសនោះប្តូវសធវីឲ្យានការប្បសសីរស ងីវញិ។   ការបំសពញនូវការសបតជាា ចិតតទងំអស់ខ លទក់្ទងសៅនឹង
 ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការ (ODA) គឺានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងសនាោះានទងំការសបតជាា ចិតតសោយបណាត
 ប្បសទសអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងកាសសប្ម្ចបាននូវសគ្នលសៅ០,៧% ននប្បាក់្ចណូំ្លជាតសិរុប ( GNI) សប្ាប់ប្បសទស 
 ក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និង ០,១៥% សៅ ០,២% នន(GNI)សៅកាន់ប្បសទសខ លានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុត។ 
 សយាងតាម្ការ សបតជាា ចិតតរបស់ពួក្សគបណាត ប្បសទសអភិវឌ្ឍន៍ខ លពុទំន់បានសធវីសៅស យី ប្តូវបានសសនី
 បសងកីនក្ចិចខិតខំប្បឹង ខប្បងបខនាម្សទៀតសឆ្ព ោះសៅរក្សគ្នលសៅព ី០,៧% នន GNI សប្ាប់ជនំួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវ
 ការចំស ោះប្បសទសក្ពុំងអភិវឌ្ឍ។ សលសីពីសនោះសៅសទៀត ការគ្នបំ្ទសប្ាប់ការអប់រ ំល់បណាត ប្បសទសខ ល
 ានការអភិវឌ្ឍតិចតួច ប្តូវានការសក្ីនស ងី។ កាន់ខតលម្ែិតជាងសនោះ គឺគួរខតានចលនាសឆ្ព ោះសៅការ
 បសងកីនការផតល់ជនំួយសលីការអប់រ ំតាម្សសចក្ាីប្តូវការនិងអាទិភាពរបស់ប្បសទស ។ ជំនួយ ល់វស័ិយអប់របំ្តូវ
 ខតអាចពាក្រណ៍្បាន។ 

 ខក្លម្ែប្បសទិធភាពជនំយួតាម្រយៈសុខ ុម្នយីក្ម្ម នងិការសប្ម្បសប្ម្លួកាន់ខតប្បសសរី៖ ាច ស់ជនំួយ 
 បណាត ប្បសទសខ លានប្បាក់្ចំណូ្លម្ធយម្ និងន គូ ៏នទសទៀត គួរគ្នបំ្ទខផនក្ហរិ ា្វតាុចំស ោះសគ្នលសៅទងំ
 អស់ននវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ ប្សបតាម្តប្ម្ូវការ និងអាទិភាពរបស់ប្បសទសនិម្ួយៗ ខសវងរក្ការពប្ងីក្
 ខផនក្ហិរ ា្វតាុក្នុង និងសប្ៅប្សុក្ក្នុងការគ្នបំ្ទ ល់រសបៀបវារៈរួម្សនោះ។ ាច ស់ជំនួយគួរបនតនាមំ្ក្នូវក្ិចច
 ប្បតិបតតិការក្នុងការអភិវឌ្ឍប្សបជាម្ួយនឹងការខណ្នានំនប្បសិទធភាពជំនួយ ធានាថាវាប្តូវបានសប្ម្បសប្ម្ួល 
 យា៉េ ងលែ និងពប្ងឹងសភាវៈននភាពជាាច ស់ និងគណ្សនយយភាពរបស់ប្បសទសនីម្ួយៗចំស ោះពលរ ឋរបស់ខលួន។ 

 ខក្លម្ែសម្ភាពននការផតល់ហរិ ា្បបទនពខីាងសប្ៅ៖   ការផតល់ហរិ ា្បបទនពខីាងសប្ៅគួរប្តូវបានក្ណំ្ត់
 សគ្នលសៅឲ្យបានប្បសសីរនូវការគ្នបំ្ទអនុវស័ិយខ លម្ិនសូវបានទទួលការយក្ចិតតទុក្ោក់្ និងបណាត
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 ប្បសទសខ លានប្បាក់្ចណូំ្លទប ប្ក្មុ្ជួបការលំបាក្ និងងាយរងសប្គ្នោះសៅក្នុងបណាត ប្បសទសានប្បាក់្
 ចំណូ្លម្ធយម្។ ជាម្យួគ្នន សនោះខ រ និនាន ការននការធាល ក់្ចុោះលហូំរននជំនយួអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការចំស ោះបណាត
 ប្បសទសខ ល ានប្បាក់្ចំណូ្លម្ធយម្ប្តូវសធវីការសប្ម្ួលឲ្យបានប្បសសីរស ងី។ ការខបងខចក្ននលំហូរជំនួយ
 ផលូវការម្ិនគួរប្តូវ បានខចក្តាម្ប្បាក់្ចណូំ្លសប្ាប់ម្នុសសាន ក់្ៗសនាោះសទ។ ក្នុងន័យសនោះ ប្តូវានការយក្
 ចិតតទុក្ោក់្ជាពិសសសចំស ោះបណាត ប្បសទសខ លងាយរងសប្គ្នោះ  ូចជារ ឋក្ំពុងអភិវឌ្ឍខ លជាសកាោះតូចៗ
 ជាស ីម្។ ាច ស់ជនំួយពហុភាគី និងសទវភាគីសប្ាប់វស័ិយអប់រគំួរអភិវឌ្ឍយុទធសាស្រសត សោយសហប្បតិបតតិការ
 ជាម្ួយបណាត ប្បសទសទទលួជនំួយ ថាសតីប្បសភទននការគ្នបំ្ទខបបណាខ លគួរខតប្តូវបានផតល់ជូនតាម្រយៈ
 បណាត ញណាម្ួយ និងខបបបទននការផតល់ជូន ូចសម្តច។ 

 ជប្ម្ញុឲ្យានក្ចិចសហប្បតបិតតកិាររវាងប្បសទសក្ពុំងអភវិឌ្ឍ នងិប្បសទសក្ពុំងអភវិឌ្ឍ ូចគ្នន ខ លប្តវូបាន 
 ទទលួការគ្នបំ្ទសោយប្បសទសអភវិឌ្ឍ (South-South នងិtriangular cooperation)៖ ក្ចិចសហប្បតិបតតិ
 ការ   South- South គឺជាធាតុសំខាន់ម្យួសទៀតននក្ចិចសហប្បតិបតតកិារអនតរជាតសិប្ាប់ការអភិវឌ្ឍគឺជា
 ការបំសពញបខនាម្ ខតម្និខម្នជាការជំនសួចំស ោះក្ិចចសហប្បតិបតតកិាររវាងប្បសទសអភិវឌ្ឍនិងប្បសទសក្ំពុង
 អភិវឌ្ឍសនាោះសទ (North-South cooperation)។ សយាងសលីសារៈសំខាន់របស់ខលួនខ លានការសកី្ន
 ស ងីជាប្បវតតសិាស្រសត នងិចណុំ្ចសផសងៗគ្នន ននក្ិចចប្បតិបតតកិារ South-South គួរប្តូវបានសគសម្ីលស ញីថា
 ជាការបងាា ញពីសាម្គគីភាពក្នុងចំសណាម្ប្បជាជន នងិបណាត ប្បសទសទងំឡាយសៅតាម្បណាត លប្បសទស
 ក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍គឺប្តូវខផែក្សលីបទពិសសាធន៍ និងវតាុបណំ្ងរមួ្របស់ពួក្សគ។ ក្ិចចសហប្បតិបតតិការរវាងប្បសទស
 ក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ខ លប្តូវបានទទួលការគ្នបំ្ទសោយ ប្បសទសអភិវឌ្ឍ (triangular cooperation) គួរប្តូវបាន
 ពប្ងឹងជាម្សធាបាយននការផតល់ហរិ ា្បបទន ល់វស័ិយអប់រ ំ និងនាមំ្ក្នូវបទពិសសាធន៍ និងជំនាញ ក់្
 ព័នធស ីម្បទីទួលយក្ក្ចិចសហប្បតិបតតកិារននការអភិវឌ្ឍ។ សលីសពីសនោះសៅសទៀតការបសងកីតធនាគ្នរអភិវឌ្ឍ 
 BRICS សោយប្បសទសសប្បសុលី ប្បសទសចិន ប្បសទសឥណាឌ  សហព័នធរុសស ីនិងអាស្រហវកិ្ខាងតបូង អាចជាការ
 ផតល់ជូនប្បភពងមីននមូ្លនិធសិប្ាប់វស័ិយអប់រ ំនិងជួយសធវឲី្យជំនួយានការសក្ីនស ងីវញិ។ 

 បសងកីនបរាិណ្ជំនួយ ល់វស័ិយអប់រកំ្នុងសាា នភាពខ លានវវិាទ និងវបិតតិ៖ វានឹងម្ិនអាចសធវីសៅបាន
 សោយសជាគជ័យក្នុងការផតល់ការអប់រសំប្ាប់ទងំអស់គ្នន សោយម្ិនបានសៅ ល់កុ្ារ យុវជន នងិម្នុសស
 សពញវយ័សៅក្នុងបណាត រ ឋខ លានភាពផុយប្សួយ និងប្បសទសខ លរងផលប៉េោះ ល់សោយវវិាទ នងិសប្គ្នោះ
 ធម្មជាតិសនាោះសទ។ វស័ិយអប់រទំទួលបានខត ២% ននការអ ំវនាវរក្ជំនួយម្នុសសធម៌្[xlix]។ ក្ចិចខិតខំប្បឹង
 ខប្បងជាបនាទ ន់គួរប្តូវបានសធវីស ងីស ីម្បបីសងកីនការគ្នបំ្ទសប្ាប់វស័ិយអប់រកំ្នុងការសឆលីយតបចំស ោះម្នុសសធម៌្ 
 និងវបិតតិអូសបនាល យខ លអាប្ស័យសលីតប្ម្ូវការនិងស ីម្បធីានាឱយបានការសឆលីយតបបនាទ ន់សៅនងឹសាា នភាពជសាល ោះ 
 និងវបិតត។ិ ការបសងកីត ចំណុ្ចរមួ្រវាងម្នុសសធម៌្ និងការអភិវឌ្ឍប្បព័នធហរិ ា្វតាុប្ពម្ទងំគំរូរបស់ពកួ្សគ
 អាចបសងកីនប្បសិទធភាពននការវនិិសយាគប្គប់ប្បាក់្ ុោល រសៅក្នុងក្ិចចខិតខំប្បឹងខប្បងសាត រស ីងវញិ និងសោោះ
 ប្សាយតប្ម្ូវការរយៈសពលខលី ម្ធយម្ នងិខវងខ លទក់្ទងគ្នន ក្នុងសគ្នលបណំ្ងស មី្បគី្នបំ្ទ ល់ប្បសទសខ លផុយ
 ប្សួយ និងប្បសទសខ លរងផលប៉េោះ ល់សោយជសាល ោះក្នុងការខសវងរក្ ំសណាោះប្សាយចំស ោះវបិតតិរយៈសពល
 ខវង និងប្បក្បសោយចីរភាព។ 
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 ពប្ងកី្ នងិពប្ងងឹភាពជាន គូពហុភាគ ីក់្ព័នធខ លានប្សាប់៖ វាជាការចបំាច់ខ លការអនុវតតរសបៀបវារៈ 
 វស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ទងំមូ្លប្តូវទទលួបានការគ្នបំ្ទ។ ការវនិិសយាគទុន និងក្ចិចសហប្បតបិតតិការអនតរ
 ជាតិនឹងប្តូវបានពប្ងីក្ស ីម្បឲី្យកុ្ារទងំអស់ទទលួបានការអប់រកុំ្ារតូច បឋម្ និងម្ធយម្សោយឥតគិត 
 នងល សម្ភាព បរយិាប័នន ានគុណ្ភាព  រមួ្ទងំការពប្ងកី្ និងពប្ងឹងគនំិតផតួចសផតីម្របស់ពហុភាគី ក់្ព័នធ
  ូចជា ភាពជាន គូសក្លសប្ាប់ការអប់រ ំ(GPE)។ សលីសពីសនោះសៅសទៀត ទីក្ខនលងអប់រនំងឹប្តូវបានខក្លម្ែ   
 សហយីការវនិិសយាគក្នុងការអប់រ ំ STEM ប្តូវបានសក្ីនស ងី ការបណ្តុ ោះបណាត លបសចចក្សទស ជំនាញវជិាា ជីវៈ 
 និងឧតតម្សិក្ា ប្ពម្ទងំការបណ្តុ ោះបណាត លនឹងប្តូវបានពប្ងងឹ ធានានូវការទទលួបានសសមគី្នន សប្ាប់ស្រសតី នងិ
 កុ្ារ ី នងិសលីក្ទឹក្ចតិតឲ្យានការចូលរមួ្របស់ពួក្សគ សហយីចំនួនអាោរូបក្រណ៍្ប្តូវបានផតល់ជូននសិសតិ
 ក្នុងប្បសទសកំ្ពុងអភិវឌ្ឍន៍ស ីម្បីានការសក្ីនស ីងនូវការចុោះសឈាម ោះចូលសរៀនសៅឧតតម្សិក្ា។ គឺជាការ
 ចបំាច់ នងិបនាទ ន់ ូចគ្នន  ស ីម្បបីសងកីនហរិ ា្បបទនសប្ាប់ក្ម្មវធិីអក្ខរក្ម្មយុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ក៏្ ូច
 ជាឱកាសសិក្ា អប់រ ំ និងបណ្តុ ោះបណាត លរបស់ម្នុសសសពញវយ័សៅក្នុងទសសនៈននការសរៀនសូប្តសពញម្ួយ 
 ជីវតិ។  ជសប្ម្ីសសផសងសទៀតសប្ាប់ការសប្ម្បសប្ម្ួលផតល់ហរិ ា្បបទន សលីវស័ិយអប់រគំួរប្តូវបានពិចរណា
 សៅសពលខ លតប្ម្ូវការប្តូវបានក្ណំ្ត់ចំសគ្នលសៅទងំអស់។ 

១០៨.  ការនចនប្បឌ្តិ សោយសផ្លត តសលភីាពជាន គូ តាល ភាព សម្ភាព នងិប្បសទិធភាព៖ ការសសប្ម្ចបាននូវរសបៀបវារៈអប់រ ំ
ប្បក្បសោយម្ហចិឆតាសនោះ នឹងតប្ម្ូវឲ្យានការសបកី្ចំហនូវប្បភពធនធានខ លានសកាត នុពលទងំអស់ 
ស ីម្បគី្នបំ្ទសទិធិទទលួបានការអប់របំខនាម្សលី "ពីអវីខ លធាល ប់សធវីក្នលងម្ក្" សហយីជួនកាលសធវីសប្ចីនទទួលបាន 
តិច។  ំសណី្រការននការបនតខក្លម្ែគឺានភាពចបំាច់ ខ លរមួ្ានការនចនប្បឌ្ិត ការតាម្ោន ការវាយតនម្លលទធ
ផលននការនចនប្បឌ្ិត និងការសប្បីប្បាស់ភសតុតាងងមីស ីម្បទីទលួបានសជាគជ័យ និងស មី្បផី្លល ស់បតូរ ំសណី្រការក្ខនលង
ខ លចបំាច់។ ក្ិចចខិតខំប្បងឹខប្បងបខនាម្សទៀតប្តូវបាន កឹ្នាកំារបសងកនីឥទធពិលននការចំណាយបចចុបបននស ីម្បី
សសប្ម្ចបាននូវលទធផលប្បសសីរជាងមុ្ន។ សនោះគឺជាមូ្លសហតុខ លអភិបាលក្ិចច នងិភាពជាន គូខ លានការ
ខក្លម្ែគាឺនសារៈសំខាន់ ប៉េុខនតការនចនប្បឌ្តិងមី ៏នទសទៀតក៏្ានភាពចបំាច់ផងខ រ៖ 
 សផ្លត តការវនិសិយាគសលកីារអប់របំរយិាប័នន សម្ភាព នងិគុណ្ភាព៖ ការសធវីឲ្យប្បាក្ អពំីសម្ភាពបរយិាប័នន 

 និងគុណ្ភាព គឺជាការនចនប្បឌ្ិតងមីក្នុងប្បព័នធជាសប្ចីន។ ការវនិិសយាគទុនទងំអស់ ទងំបចចុបបនន និងងមីគួរខត
 ប្តូវបានសធវីស ងីសឆលីយតបនឹងលក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យសំខាន់ ូចជា៖ សតីសនោះជួយធានាថាម្នុសសទងំអស់រមួ្ទងំអនក្
 ជួបការលបំាក្ និងងាយរងសប្គ្នោះបំផុតទទលួបានចំសណ្ោះ ឹង ឥរយិាបទ នងិជំនាញខ លពួក្សគប្តូវការ
 សប្ាប់ជីវតិ នងិជីវភាពរស់សៅរបស់ពកួ្សគ នងិសប្ាប់ការសសប្ម្ចបានយា៉េ ងសពញសលញននសទិធិទទលួ
 បានការអប់រឬំសទ? 

 តប្ម្ង់ទសិប្បភពធនធានហរិ ា្វតាុឯក្ជន៖ សលសីពីតួនាទីចបំាច់របស់ខលួនក្នុងការបង់ពនធ វស័ិយឯក្ជន
 បានកាល យជាក្តាត រមួ្ចំខណ្ក្ម្ួយជាម្ួយសកាត នុពលខ លគួរឲ្យក្ត់សាល ល់ចំស ោះធនធានបខនាម្សទៀតសប្ាប់
 វស័ិអប់រ ំនិងបសងកីនការរមួ្ប ច្ូ លគ្នន ។  វាានសារៈសខំាន់ណាស់ក្នុងការធានាថា ការចណំាយសៅសលីវស័ិយ  
 អប់រពំីវស័ិយឯក្ជនប្តូវបានតប្ម្ង់ទិសសឆ្ព ោះសៅរក្បណាត ប្បសទស ប្បជាជនខ លប្តូវការបផុំត ស ីម្បពីប្ងងឹ 
 វស័ិយអប់រជំាសាធារណ្ៈ ភាពជាន គូប្បក្បសោយសជាគជ័យជាម្ួយវស័ិយឯក្ជននឹងតប្ម្ូវឲ្យានការ
 សប្ម្បសប្ម្ួល និងយនតការនយិត័ក្ម្មស មី្បធីានាឲ្យបាននូវតាល ភាព និងគណ្សនយយភាព។ 
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 បញ្ជា ប្បឈម្ នងិបងាា ញពកីារសប្បបី្បាស់ម្និប្តមឹ្ប្តវូននធនធាន៖ មូ្លនធិិខ លានសារៈសំខាន់សប្ាប់ 
 វស័ិយអប់របំ្តូវបានបាត់បង់តាម្រយៈអំសពពុីក្រលយួ នងិអប្បសិទធិភាព។ ការពនិិតយ នងិការតាម្ោនការ
 ចំណាយសោយឯក្រជយអាចសធវីឲ្យមូ្លនិធិសក្នីស ងីគួរឲ្យក្ត់សាគ ល់ខ លសាោពតិជាទទួលបាន។ 

 បសងកតីការពនិតិយ នងិការសធវរីបាយការណ៍្ប្បក្បសោយតាល ភាព៖ ការសបតជាា ចិតតសោយផ្លទ ល់ចំស ោះវធិីសាស្រសត
 សប្ម្បសប្ម្ួល នងិប្បព័នធគណ្សនយយភាពសៅវញិសៅម្ក្រមួ្ទងំការពនិិតយ និងការសធវីរបាយការណ៍្ប្បក្ប
 សោយតាល ភាពសៅសលីការផតល់ហរិ្ាបបទនវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ គតឺប្ម្ូវឲ្យាន។ សនោះគួររមួ្ប ច្ូ លទងំ
 ការយក្ចិតតទុក្ជាពិសសសចំស ោះធនធានហរិ ា្វតាុក្ំពុងសៅ ល់ប្បជាជនខ លងាយរងសប្គ្នោះ និងបណាត
 ប្បសទសខ លានការអភិវឌ្ឍតិចតួច។ ការសបតជាា សនោះ តប្ម្ូវឲ្យានសម្តាភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងក្ណំ្ត់សោយ
 ខ ក្នូវធនធានប្គប់ប្គ្នន់សប្ាប់ការប្បមូ្លទិននន័យសធវីរបាយការណ៍្ហរិ ា្វតាុ។ 

 

សសចក្តសីននោិឋ ន 
 
១០៩. សយងីគឺជាសហគម្ន៍អប់រអំនតរជាតិ ឈរយា៉េ ងរងឹាកំ្នុងការរបួរមួ្សលីវធិសីាស្រសតរមួ្ប ច្ូ លគ្នន ងមីៗ ទងំអស់ ស មី្បធីានា

ឲ្យបាននូវវស័ិយអប់របំ្បក្បសោយគុណ្ភាព និងសម្ភាពសប្ាប់កុ្ារ យុវជន នងិម្នុសសសពញវយ័ ខណ្ៈការ
ខ លការសលកី្ក្ម្ពស់ឱកាសសរៀនសូប្តសពញម្ួយជីវតិសប្ាប់ទងំអស់គ្នន ។ សយងីនឹងសធវកីាររមួ្គ្នន ស ីម្បសីសប្ម្ច
បានចំណុ្ចសៅ អប់រទំងំអស់ សហយីវានឹងពប្ងឹងក្ិចចសហប្បតិបតតិការអនតរជាតិទូទងំពិភពសោក្ននវស័ិយអប់រ។ំ 
សយងីឯក្ភាពថាតប្ម្ូវការហរិ ា្បបទនបខនាម្សទៀត គឺានភាពចបំាច់ ស ីម្បសីសប្ម្ចបានសគ្នលសៅងម ី សហយី
ធនធានសនាោះគួរប្តូវបានសប្បី ប្បាស់សៅក្នុងលក្ខណ្ៈប្បក្បសោយប្បសទិធិភាពបផុំតក្នុងសគ្នលបណំ្ងសឆ្ព ោះសៅរក្ 
វឌ្ឍនភាពចំស ោះវស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ ២០៣០។ សយងីក៏្សងកត់ធៃន់ផងខ រ នូវតប្ម្ូវការសប្ាប់អភិបាលក្ិចចលែ និង
គណ្សនយយភាពចំស ោះពលរ ឋក្នុងវស័ិយអប់រ។ំ សយងីសជឿជាក់្ថា វស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ នឹងសធវីឲ្យានការរកី្
ចសប្ម្ីនជាប្បវតតិសាស្រសតក្នុងការអប់រ ំ សយងីសបតជាា ក្នុងការនចនប្បឌ្ិតងមី និងសក្ម្មភាពប្បក្បសោយនិរនតរភាព ស ីម្បី
ធានាថាវស័ិយអប់រពំតិជាបានផ្លល ស់បតូរជីវតិរស់សៅក្នុងពិភពសោក្។ ការសសប្ម្ចបានវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ ាន
ន័យថា ភាពសជាគជ័យអាចប្តវូបានប្បកាស លុោះប្តាខតម្នុសសប្គប់រូបគឺទទលួបានសជាគជ័យទងំអស់។ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49

 

 
 

ឧបសម្ព័នធ ១ សូចនាក្រថាន ក់្សក្ល 
ខផនក្សនោះនងឹប្តវូោក់្ប ច្ូលសប្កាយការប ច្ ប់ខលមឹ្សារតាម្រយៈ សំណី្រការរបស់អងគការសហប្បជាជាត ិ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50

 

 

ឧបសម្ព័នធ ២ ប្ក្បខ័ណ្ឌ សូចនាក្រខ លបានសសនសី ងី (សសចក្តបី្ ង) 

ឧបសម្ព័នធសនោះប្តូវបានោក់្សសននូីវប ា្ ីសូចនាក្រតាម្ប្បធានបទខ លបានអភិវឌ្ឍន៍សោយប្ក្ុម្ប្បឹក្ាបសចចក្សទស (TAG) 
សលីសូចនាក្រអប់រ។ំ ប្ក្ុម្ប្បកឹ្ាបសចចក្សទសរមួ្ាន អនក្តណំាងចូលរមួ្ម្ក្ពីរ ឋជាសាជិក្ តំណាងសោយប្គប់តំបន់
ទងំអស់ក៏្ ូចជាសងគម្សុីវលិ និងន គូអនតរជាត ិ(UNESCO, EFA Global Monitoring Report/GEMR, OECD, UNICEF 
និង World Bank)។ សនោះគជឺាសសចក្តីប្ ងខ លបានោក់្ជូនសប្ាប់ពិភាក្ាសៅក្នុងប្ក្មុ្សរៀបចំសសចក្តីប្ ងវស័ិយអប់រ ំ
២០៣០។ សទោះជាយា៉េ ងណាក៏្សោយ គ្នម នការសសប្ម្ចចិតតណាម្ួយសលីសូចនាក្រទងំសនោះស យី លុោះប្តាខតបានសធវី
បចចុបបននភាពសោយខផែក្សលីការសសប្ម្ចចុងសប្កាយសោយសូចនាក្រជាសក្លតាម្រយៈ ំសណី្រការ IAEG និងយល់ប្ពម្
សោយប្ក្ុម្ការងារ ឹក្នាវំស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០៣០ ។ 
 
តារងទ១ី ប្ក្បខ័ណ្ឌ សូចនាក្រតាម្ប្បធានបទ 
 

សគ្នលបណំ្ងរមួ្៖ ធានាការអប់រខំ លានគុណ្ភាព ខបបបរយិាប័នន សម្ភាព នងិសលកី្ក្ម្ពស់ឱកាសការសកិ្ាសពញម្យួ
ជវីតិសប្ាប់ទងំអស់គ្នន  
 
១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៨ ១០ ១១ 

ទសសនៈ ល
.រ 

សូចនាក្រ ស
ម្ធ
ម្៌ 

សភ
ទ 

ទីក្
ខន
លង 

ប្ទ
ពយ
ធន

 

ខ 
ល
អា
ចស
ប្បី
បា
ន 

 ប្គ
ប 
ណ្
តប
់ 

 សូ
ចនា
ក្រ
ស
ក្ល

 
ខ 
ល
បា
នស
ស
ន ីស 
ងី 

 សយាបល ់

 

 ចំណុ្ចសៅ ៤.១ -
៤.៧ 

        

៤.១: ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ ធានាថាកុ្ារ ីនិងកុ្ារទងំអសប់ ច្ បក់ារសិក្ាសោយឥតគិតនងល ទទលួបានសម្ភាព និងគុណ្ភាព សប្ាបក់ារអបរ់ ំ
ក្ប្មិ្តបឋម្សិក្ា និងម្ធយម្សិក្ាខ លនាមំ្ក្នូវលទធផលននការសិក្ាខ ល ក្ព់ន័ធ និងានប្បសិទធិភាព 
ការសរៀនសូប្ត ១. ភាគរយននកុ្ារ/ 

ម្នុសសវយ័សក្មង(i) 
សៅសពលប ច្បប់ឋម្
សិក្ា និង (ii) 
ប ច្បម់្ធយម្សិក្ា  
បឋម្ភូមិ្ យា៉េ ងសោច  
ណាសទ់ទលួបាននូវ 
ជំនាញក្ប្មិ្តអបបរា
សលី(ក្)ការអាន  និង  
(ខ)គណិ្តវទិា 

ាន x x x ១-៣ 
ឆ្ន  ំ

 ាន កិ្ចចខិតខំប្បឹងខប្បង 
ស ីម្បបីសងកីតវធិានការ 
ជាសក្លសនោះនឹងសផ្លត ត
សលីសគ្នលគំនិតទូសៅ
ននភាពសាទ តជំ់នាញ
អបបរាសោយទញ
យក្ទំនាក្ទំ់នងរវាង
ការសិក្ាវាយតនម្លសលី
សិសសថាន ក្ជ់ាតិតំបន ់
និងអនារជាតិ។ 
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២. ការវាយតនម្លការសិក្ា 
ខផនក្រ ឋបាលតំណាង
ថាន ក្ជ់ាតិ (i) សៅ
បឋម្សិក្ា (ii) សៅ
ចុងប ច្បប់ឋម្សិក្ា 
និង (iii) សៅចុង
ប ច្បថ់ាន ក្ម់្ធយម្
សិក្ាបឋម្ភូមិ្ 

សទ    ១-៣
ឆ្ន  ំ

  ប្តូវសរៀបចំសាងោ់រ
សប្ាបប់្គបក់ារវាយ
តនម្ល ថាន ក្ជ់ាតិ តំបន ់
និងអនារជាតិទងំអស ់
ស ីម្បសីធវីឲ្យប្បសសីរស ងី
នូវគុណ្ភាពរបសព់កួ្
សគ។ អនក្អសងកតការណ៍្
ពីលទធផលននការសិក្ា 
UIS នឹងតាម្ោនការ
វាយតនម្លថាន ក្ជ់ាតិ 
ថាន ក្តំ់បន ់និងអនារ
ជាតិ 

ការប ច្បក់ារ
សិក្ា 

៣. ផលសធៀបចំនួនសិសស
ចូលសិក្ាសលីថាន ក្ចុ់ង
សប្កាយ(បឋម្សិក្ា
ម្ធយម្សិក្ាបឋម្ 
ភូមិ្) 

ាន x  ាន  C១៥០   

៤. អប្តាប ច្បក់ារសិក្ា  
(បឋម្សិក្ា ម្ធយម្
សិក្ាបឋម្ភូមិ្ 
ម្ធយម្សិក្ាទុតិយ
ភូមិ្) 

ាន X X X ាន C១០០  សូចនាក្រសនោះអាច
ទទលួយក្បាននា
សពលបចចុបបននសនោះ ក្៏
ប៉េុខនាតប្ម្ូវសអាយប ច្ប់
នូវវធីិសាស្រសារមួ្ម្យួ 
និងបសងកីនចំននួការ
សាទ បសទងម់្តិខ ល
អាចសធវីបានស ីម្បី
គណ្នាវា។ អប្តាសនោះ
ប្តវូបានគណ្នាសប្ាប ់ 
កុ្ារអាយុ៣-៥ឆ្ន ំ
សលីសអាយុផលូវការខ ល
បានកំ្ណ្តស់ប្ាប់
ក្ប្មិ្តអបរ់ជំាក្ខ់សតង។ 
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ការចូលរមួ្ ៥. អប្តាសិសសសប្ៅ
សាោ (បឋម្សិក្ា, 
ម្ធយម្សិក្ាបឋម្
ភូមិ្, ម្ធយម្សិក្ា
ទុតិយភូមិ្) 

ាន X X X ាន C១៦0  សូចនាក្រសនោះនឹងប្តូវ
បានសប្បីប្បាសស់ ីម្ប ី 
ពិនិតយតាម្ោនកុ្ារ 
និងម្នុសសវយ័ជំទង ់
ខ លជាជនសភៀសខលួន 
និងជនផ្លល ស់ទីលំសៅ 
ប្សបជាម្យួនឹងការ
ខិតខំប្បឹងខប្បងសធវី  
សអាយប្បសសីរស ងីនូវ
តំបនខ់ លប្គប ណ្ា ប។់ 

៦. ភាគរយននកុ្ារសលីស
អាយុសប្ាបក់្ប្មិ្ត  
(បឋម្សិក្ា ម្ធយម្
សិក្ាបឋម្ភូមិ្) 

ាន X X X ាន C១០០  សូចនាក្រសនោះអាច
ទទលួយក្បាននា 
សពលបចចុបបននសនោះ ក្៏
ប៉េុខនាការងារខលោះតប្ម្ូវ
សអាយយលប់្ពម្ជា
ម្យួនឹងវធីិសាស្រសារមួ្ 
សប្ាបក់ារខក្ខប្បអាយុ។ 

បទប ា្តតិ ៧. ចំននួឆ្ន នំន (i) ការ
សិក្ាឥតគិតនងល និង 
(ii) កាតពវកិ្ចចននការ
ចូលសរៀនបឋម្សិក្ា 
និងម្ធយម្សិក្ាបឋម្
ភូមិ្ ប្តូវបានធានា
សោយប្ក្បខណ័្ឌ ផលូវ
ចាប ់

សទ    ាន ទងំ
អសគ់្នន  

  

៤.២៖  ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ ធានាថាកុ្ារ ីនិងកុ្ារទងំអស ់ទទលួបានរក្ាការអភិវឌ្ឍកុ្ារតូចប្បក្បសោយគុណ្ភាពការអបរ់កំ្ប្មិ្តម្សតតយយ និង
ការខង  ូសចនោះពកួ្សគសប្តៀម្ខលួនជាសប្សចសប្ាបក់ារអបរ់កំ្ប្មិ្តបឋម្សិក្ា 
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ការសប្តៀម្ខលួន ៨. ភាគរយននកុ្ារ ល់
អាយុចូលសាោ 
ខ លកំ្ពុងលូតោស ់
ប្តូវតាម្សុខភាព  
ការសិក្ា និងសុខ 
ាលភាពចិតតសា
ស្រសាសងគម្ 

ាន X X X ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

 ាន សូចនាក្រសនោះកំ្ពុងប្តូវ
បានតាម្ោនតាម្រយៈ
សនទសសនក៍ារអភិវឌ្ឍ
កុ្ារតូច ខ លាន
ម្ក្ពីការសាទ បសទង់
ក្ប្ម្ងពហុសូចនាក្រ 
Multiple Indicator 
Cluster Surveys 
(MISC) សប្ាប់
កុ្ារខ លានអាយុ
ប្តូវចូលសាោប៉េុខនា
ការងារតប្ម្ូវឲ្យពិនិតយ
សមី្លជសប្មី្ស ឈាន
 លក់ារមូ្លម្តិគ្នន  
និងអភិវឌ្ឍន៍ក្ប្ម្ង
សំណួ្រសប្ាបស់ប្បី
ប្បាសក់្នុងការ 
សាទ បសទងម់្តិ។ 

៩. ភាគរយននកុ្ារអាយុ
សប្កាម្ ៥ ឆ្ន  ំខ ល
ទទលួបាន
បរយិាកាសសរៀនសៅ
ផទោះប្បក្ប សោយ
អំសណាយផល 

ាន x x x ាន C៣០  សូចនាក្រសនោះអាច
ទទលួយក្បាននា
សពលបចចុបបននសនោះ តាម្
រយៈ MICS ក្ប៏៉េុខនាកិ្ចច
ការតប្ម្ូវសអាយពិនិតយ
ជសប្មី្សសផសង, ឈាន
 លក់ារមូ្លម្តិគ្នន  
និងអភិវឌ្ឍន៍ក្ប្ម្ង
សំណួ្រសប្ាបស់ប្បី
ប្បាសក់្នុងការ 
សាទ បសទងម់្តិ 
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ការចូលរមួ្ ១០. អប្តាការចូលរមួ្ក្នុង
ការខងទ ំនិងការអបរ់ ំ
កុ្ារតូច ក្នុងសពល
សវោខ លបានផាល់
ជូនស ីម្បចូីលក្ប្មិ្ត 
បឋម្សិក្ា 

ាន X X X ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

  វាជាការចបំាចណ់ាស់
ស ីម្បសីអាយានភាព
សុខ ុម្នូវសូចនាក្រ
សនោះតាម្រយៈការសធវីការ
សាទ បសទងម់្តិចំននួពីរ
ខផនក្ (i) ប្ក្ុម្អាយុ
ខ លានសយាង

)ឧទហរណ៍្ MICS 
សរួសំណួ្រសៅកានស់ក្មង
អាយុ ៣ សៅ ៤ ឆ្ន )ំ 
និង (ii) ប្បសភទនន
ក្ម្មវធីិខ លបានប្គប
 ណ្ា ប។់ 

១១. ផលសធៀបសិសសខ ល
បានចុោះសឈាម ោះសរុប 
ថាន ក្មុ់្នបឋម្សិក្ា 

ាន x   ាន C
១៦៥ 

  

បទប ា្តតិ ១២. ចំននួឆ្ន នំន (i) ការ
សិក្ាឥតបងប់្បាក្ ់
និង (ii) កាតពវកិ្ចច
ននការចូលថាន ក្មុ់្ន
បឋម្សិក្ា ប្តូវបាន
ធានាសោយប្ក្បខណ័្ឌ  
ផលូវចាប ់

សទ    ាន ទងំ
អស់
គ្នន  

  

៤.៣: ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ ធានានូវការទទលួបានសសមីគ្នន សប្ាបបុ់រស និងស្រសតីទងំអស ់ស ីម្បអីបរ់បំសចចក្សទស វជិាា ជីវៈ ឧតតម្សិក្ាប្បក្បសោយគុណ្
ភាព   រមួ្ទងំសាក្លវទិាលយ័ផងខ រ 
ការចូលរមួ្ ១៣. ផលសធៀបចំនួនសិសស

សរុបខ លចុោះសឈាម ោះ
ចូលសរៀនឧតតម្សិក្ា 

ាន x   ាន C
១៤៥ 
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១៤. អប្តាការចូលរមួ្ក្ម្ម
វធីិអបរ់បំសចចក្សទស 
វជិាា ជីវៈ (១៥ សៅ 
២៤ឆ្ន )ំ 

ាន x   ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

  ទិនននយ័ គឺអាចរក្បាន
សៅសលីការចុោះសឈាម ោះ
សរៀនបសចចក្សទស វជិាា ជី
វៈសៅថាន ក្ម់្ធយម្សិក្ា 
ទុតិយភូមិ្ ថាន ក្ស់ប្កាយ
ម្ធយម្សិក្ា ខតមិ្ន
ខម្នជាឧតតម្សិក្ា 
និងការអបរ់ថំាន ក្ឧ់តតម្
សិក្ាខ លានវគគខលីៗ
សនាោះសទ។ ានការ
លំបាក្ ក្នុងការប្បមូ្ល 
ទិនននយ័ TVET តាម្ 
អាយុ សៅតាម្បរបិទ 
សាោសរៀនផលូវការ/ 
សាក្លវទិាលយ័ ។ 

១៥. ភាគរយននយុវជន / 
ម្នុសសសពញវយ័ 
ចូលរមួ្សៅក្នុងការ
អបរ់ ំនិងការបណ្តុ ោះ 
បណាត លសៅ១២ ខខ
ចុងសប្កាយតាម្
ប្បសភទនន 
ក្ម្មវធីិ (ក្នុងប្បព័នធ 
និង សប្ៅប្បពន័ធ) 
និងតាម្ប្ក្ុម្អាយុ 
 

ាន x x x ាន C៣០ ាន បចចុបបននសនោះ ទិនននយ័
ានខតសៅសលីការអបរ់ ំ
ម្នុសសចស ់សៅបណាា
ប្បសទសសហភាព 
អឺរ ៉េុប។ ការងារម្យួ 
ចំននួធំ តប្ម្ូវសអាយ 
សរៀបចំសំណំុ្សំណួ្រ
ស ីម្បសីប្បីប្បាសក់្នុងការ
សាទ បសទងម់្តិក្ាល ងំ
ពលក្ម្ម ឬការសាទ ប 
សទងម់្តិជាសក្ល 
 ន៏ទសទៀត។ 
 
សូចនាក្រនឹងប្តូវបាន
គណ្នាសប្ាបជ់រួនន
ប្ក្ុម្អាយុ និងសប្ាប់
ប្បសភទខុសគ្នន ននក្ម្ម
វធីិផលូវការ និងសប្ៅ
ប្បពន័ធគិតទងំការ
សិក្ារបសម់្នុសស 
ចស។់ 

៤.៤៖ ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ បសងកីនឲ្យបានសប្ចីននូវចំននួយុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ខ លានជំនាញ ក្ព់ន័ធរមួ្ាន ជំនាញបសចចក្សទស និងវជិាា ជីវៈ 
សប្ាបឱ់កាសទទលួបានការងារសធវី ការងារសម្រម្យ និងសហប្គិនភាព 



56

 

 

ជំនាញ ១៦. ១. ភាគរយននយុវជន/
ម្នុសសសពញវយ័ខ ល
ទទលួបានយា៉េ ង
សោចណាសក់្ប្មិ្ត
អបបរាជំនាញសៅ
ក្នុងជំនាញអក្ខរក្ម្មឌី្
ជីងល 

ាន x x x ១-៣ 
ឆ្ន  ំ

…  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ការសាទ បសទងម់្តិម្យួ
ចំននួ  ឧទហរណ៍្  
ICILS ពាយាម្វាស់
ខវងជំនាញទងំសនាោះ។ 
តប្ម្ូវឲ្យានការខិតខំ
ប្បឹងខប្បងយា៉េ ងសំខាន់
ស ីម្បសីរៀបចំការប្បមូ្ល
ទិនននយ័សក្ល។ 

២ ភាគរយននបុគគល
ខ លានជំនាញ ICT 
តាម្ប្បសភទននជំនាញ 

ាន x x x ១-៣ 
ឆ្ន  ំ

… ាន សូចនាក្រសក្លខ ល
ប្តូវបានសសនីស ងីនឹង
ប្តូវបានទញយក្ពី 
ការសាទ បសទងម់្តិរបស ់
ITU  
និងអាចពី 
OECD 

។ផងខ រ  
១៧. អប្តាទទលួបានការ

អបរ់យុំវជន/ម្នុសស 
សពញវយ័ តាម្ប្ក្ុម្ 
អាយុ សាា នភាព 
សក្ម្មភាពសស ឋកិ្ចច 
ក្ប្មិ្តននការអបរ់ ំនិង 
ក្ម្មវធីិតប្ម្ង់ទិស 

ាន x x ? ាន C
១២
០ 

  

៤.៥៖ ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ លុបបំបាតគ់ាល តសយនឌ្រ័សៅក្នុងវសិយ័អបរ់ ំនិងធានាឱយបាននូវភាពសសមីគ្នន ក្នុងការចូលសរៀនប្គបក់្ប្មិ្តទងំអសន់នការអបរ់ ំ
និងការបណ្តុ ោះបណាត លវជិាា ជីវៈសប្ាបជ់នងាយរងសប្គ្នោះ រមួ្ទងំជនពិការ ជនជាតិស ីម្ភាគតិច និងកុ្ារ សៅក្នុងសាា នភាពងាយរងសប្គ្នោះ 
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សម្ធម្ឆ៌លង
សគ្នលសៅ 

… សនទសសនស៍ម្ភាព 
(សភទប្សី / ប្បុស 
ជនបទ / ទីប្បជំុជន 
អនក្ានប្ទពយសប្ចីន/ 
អនក្ានប្ទពយតិច និង
អនក្ ន៏ទសទៀត 
 ូចជាជនពិការ និង
អនក្រងផលប៉េោះ លពី់
ជសាល ោះខ លសយាងសលី
ទិនននយ័ខ លអាចរក្
បាន) សប្ាបសូ់ចនា
ក្រទងំអសស់ៅសលី
ប ា្ ីសនោះ ខ លអាច 
ប្តូវបូក្សរុប (កំ្ណ្ត់
អតតសញ្ជា ណ្ 
ក្នុង Columns ៤-៧) 
 
តាម្ខ លអាចសធវីសៅ
បានសូចនាក្រសផសងៗ
គរួខតបងាា ញទំនាក្់
ទំនងនឹងខបងខចក្
ប្គបប់្បជាពលរ ឋ 

      ាន សូចនាក្រជំនសួរមួ្ា
នៈ (i) ផលសធៀប
សសស(ii)  សនទសសន៍
ននការសផ្លត ត (iii) ប្ក្ុម្
ខ លទទលួបានផល
ប្បសយាជនតិ៍ចតចួ ូច
ជាកុ្ារបី្កី្ប្ក្តាម្
ជនបទ ខ លទក្ទ់ង
នឹងម្សធាបាយ។ 
 

សគ្នល 
នសយាបាយ 

១៨. ភាគរយននសិសសក្នុង
ការសិក្ាថាន ក្ប់ឋម្
ខ លភាសាទីម្យួ
ឬភាសាសប្បីប្បាសស់ៅ
ផទោះ គឺជាភាសាខ ល
យក្ម្ក្បសប្ងៀន 

ាន x x x ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

  ការវាសខ់វងភាសាសប្បី
ប្បាសត់ាម្ផទោះ និង 
ភាសាខ លយក្ម្ក្
សិក្ាខ លនឹងប្តូវ
បានតប្ម្ូវសអាយ
អភិវឌ្ឍនឧ៍បក្រណ៍្
សប្ាបវ់ាសខ់វង 
ជា ។សក្ល  

១៩. វសិាលភាពខ ល 
ានរូបម្នតខផនក្សលី 
សគ្នលនសយាបាយ 
ចាសោ់ស ់សប្តៀម្ 
បប្មុ្ងទុក្ស ងីវញិនូវ 
ធនធានអបរ់សំប្ាប់
ប្បជាជនខ លជួប
ប្បទោះការលំបាក្ 

សទ    ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

  តប្ម្ូវឲ្យានប្ក្បខណ័្ឌ  
សប្ាបប់្បសទសក្នុង
ការបក្ប្សាយ  
និងវាយតនម្លសគ្នល 
នសយាបាយ។ 
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២០. ការចំណាយសលីវសិយ័
អបរ់ចំំស ោះសិសសាន ក្់
តាម្រយៈក្ប្មិ្តននការ
សិក្ា និងប្បភពនន
មូ្លនិធិ 

សទ    ១-៣ 
ឆ្ន  ំ

  វសិាលភាពរបសសូ់ច
នាក្រសនោះជាពិសសស
សប្ាបក់ារចំណាយ
សលីវសិយ័អបរ់ឯំក្ជន
ប្តូវការពប្ងីក្គរួឲ្យ 
ក្តស់ាគ ល់។ 

២១. ភាគរយននជំនយួ  
សប្ាបវ់សិយ័អបរ់ ំ
សប្តៀម្ទុក្សប្ាប់
ប្បសទសខ លាន
ចំណូ្លទប 

សទ    ាន C៦០   

៤.៦៖ ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ ធានាថាយុវជន និងម្នុសសសពញវយ័ភាគសប្ចីន ទងំបុរស និងស្រសតីសសប្ម្ចបាននូវអក្ខរភាព និងសចោះគិតសលខ 
ជំនាញ ២២. ភាគរយននប្បជាជន

តាម្ប្ក្ុម្អាយុខ ល
ទទលួបានយា៉េ ង
សោចណាសក់្ប្មិ្ត
សងរននជំនាញ (ក្) 
អក្ខរក្ម្ម វជិាា ជីវៈ និង 
(ខ)ជំនាញគិតសលខ 

ាន x x x ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

 ាន សៅសពលខ លប្បសទស
ខ លានប្បាក្់
ចំណូ្លម្ធយម្ 
(STEP) និងប្បាក្់
ចំណូ្លខពស(់PIAAC) 
ប្តូវបានវាយតនម្លសលី
ជំនាញអក្ខរក្ម្ម និង 
ជំនាញគិតសលខរបស់
ម្នុសសសពញវយ័ 
ឧបក្រណ៍្ ចំណាយ 
ានប្បសិទធិភាព សម្ 
នឹងតនម្លម្យួខ លប្តូវ 
ការ ស ីម្បឱីយាន 
ប ច្ូ លសៅក្នុងការ
សាទ បសទងម់្តិសផសង
សទៀតសប្ាបស់ប្បីសៅទូ
ទងំប្បសទស។ 

២៣. អប្តាអក្ខរក្ម្មយុវជន/ 
ម្នុសសសពញវយ័ 

ាន x x  ាន C
១៦០ 

 អាយុសផ្លត ត គឺ១៥-២៤ 
ឆ្ន  ំសប្ាបយុ់វជន និង 
15 ឆ្ន សំ ងីសប្ាប់
ម្នុសសសពញវយ័ ប៉េុខនា
ប្ក្ុម្អាយុសផសងសទៀតក្៏
អាចបានខ រ។ 

បទប ា្តតិ ២៤. អប្តាចូលរមួ្របសយុ់
វជន/ ម្នុសសសពញវយ័
ក្នុងក្ម្មវធីិអក្ខរក្ម្ម 

ាន x x x ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

  ឧបក្រណ៍្គរួខតប្តូវ
បានសរៀបចំសោយភាា ប់
ជាម្យួសូចនាក្រទី 
១៥។ 



59

 

 
 

៤.៧៖ ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ ធានាថាអនក្សិក្ាទងំអសទ់ទលួបាននូវចំសណ្ោះ ឹង និងជំនាញខ លប្តូវការស ីម្បសីលីក្ក្ម្ពសក់ារអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព 
រមួ្ប ច្ូ លទងំចំសណាម្អនក្ ន៏ទសទៀត តាម្រយៈការអបរ់សំប្ាបក់ារអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព និងរសបៀបរសស់ៅខ លប្បក្បសោយចីរភាព សិទធិម្នុសស 
សម្ភាពសយនឌ្រ័ សលីក្ក្ម្ពសវ់បបធម្ ៌ សនតិភាពនិងអហងឹា ភាពជាពលរ ឋសក្ល និងការទទលួយក្វបបធម្ច៌ប្ម្ុោះ ននការចូលរមួ្ចំខណ្ក្ស ីម្ប ី
ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព 
បទប ា្តតិ ២៥. វសិាលភាពនន (i) 

ការអបរ់ពំលរ ឋសក្ល 
(ii) ការអបរ់សំប្ាប់
ការអភិវឌ្ឍសោយចីរ
ភាពប្តូវបានបសស្រ ា្ ៀប
សៅក្នុង )ក្ ( សគ្នល
នសយាបាយអបរ់ថំាន ក្់
ជាតិ (ខ)ក្ម្មវធីិ
សិក្ា(គ) អបរ់បំ្គូ
និង( )វាយតនម្ល
សិសស 

សទ    ១-៣ 
ឆ្ន  ំ

  កិ្ចចការប្បក្បសោយ
ការចូលរមួ្តប្ម្ូវឲ្យ 
ឈានសៅ លក់ារមូ្ល
ម្តិគ្នន ម្យួសាីថាសតី
សគ្នលនសយាបាយសៅ
ក្ប្មិ្តថាន ក្ជ់ាតិខ ល
ទក្ទ់ងនឹងគំនិតទងំ
អសស់នោះយា៉េ ង 
 ូចសម្តច។ 
ប្ក្បខណ័្ឌ នឹងតប្ម្ូវ 
សអាយានសប្ាប់
សគ្នលនសយាបាយថាន ក្់
ជាតិស ីម្បបីក្ប្សាយ 
និង វាយតនម្ល។ 

ចំសណ្ោះ ឹង ២៦. ភាគរយននសិសសតាម្
ប្កុ្ម្អាយុ (ឬ ក្ប្មិ្ត
អបរ់)ំ បងាា ញពីការ 
យល ឹ់ងពីបញ្ជា  
ទក្ទ់ងសៅនឹងភាព
ជាពលរ ឋសក្ល 
និងចីរភាព 

ាន x ? ? ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

  បចចុបបននសនោះមិ្នាន
ការសាទ បសទងម់្តិណា
ម្យួខ លប្បមូ្ល
ទិនននយ័ចបំាចស់នាោះ
សទ។ 

២៧. ភាគរយននសិសសខ ល
ានអាយុ១៥ឆ្ន  ំ
បងាា ញពីជំនាញសៅ
ក្នុងចំសណ្ោះ ឹងខផនក្
វទិាសាស្រសា បរសិាា ន 
និងខផន ីវទិា 

ាន x x x ាន C៥៥ ាន ខណ្ៈខ លទិននន័យ
កានខ់តសប្ចីន និងសូច
នាក្រខ ល ក្ព់ន័ធជា
សប្ចីនប្តូវបានបសងកីត 
សូចនាក្រសនោះអាចប្តូវ
បានោក្ជំ់នួស។ 

បទប ា្តតិ ២៨ ភាគរយននសាោសរៀន
ខ លផតលមូ់្លោឋ ន 
បំណិ្នជីវតិ HIV និង 
ការអបរ់បំញ្ជា ផលូវសភទ 

សទ    ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

  តប្ម្ូវសអាយានការ 
សរៀបចំការងារស ីម្បី
ឈានសៅ លក់ារមូ្ល
ម្តិគ្នន ម្យួសាីពីការ
កំ្ណ្តវ់ធីិសាស្រសា ខបប
សនោះ និងសរៀបចំ 
ប្ក្បខណ័្ឌ សប្ាប់
ប្បមូ្លទិននន័យ។ 
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២៩. វសិាលភាពននប្ក្ប  
ខណ័្ឌ ចំស ោះក្ម្មវធីិ
ពិភពសោក្សតីពីការ
អបរ់សិំទធិម្នុសស គឺប្តូវ
បានអនុវតតន៍ទូទងំ
ប្បសទស( ូចក្នុងសសច
ក្តីសសប្ម្ចរបសម់្ោ
សននិបាតអងគការសហ
ប្បជាជាតិសលខ  
៥៩/១១៣) 

សទ    ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

ទងំ
អស់
គ្នន  

 តប្ម្ូវសអាយានការ 
សរៀបចំការងារស ីម្បី
ឈានសៅ លក់ារមូ្ល
ម្តិគ្នន ម្យួ ថាសតី
ប្ក្បខណ័្ឌ សនោះអាចប្តូវ
បានពិនិតយតាម្ោន
យា៉េ ង ូចសម្តច។ 

           
  ម្សធាបាយននការអនុ

វតត ៤.ក្-៤.ខ 
        

៤.ក្៖ ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ ក្សាង និងសធវីឱយប្បសសីរស ងីនូវសាភ រៈបរកិាខ រអបរ់ ំខ លសឆលីយតបសៅនឹងតប្មូ្វការរបសកុ់្ារ ក្ ូ៏ចជាពិការភាព សយនឌ្រ័ 
និងផតលនូ់វបរយិាកាសសិក្ាខ លានសុវតាិភាព អហងឹា បរយិាបន័ន និងានប្បសិទធិភាពសប្ាបទ់ងំអសគ់្នន  
ធនធាន ៣០. ភាគរយននសាោសរៀន

ខ លាន (i) ទឹក្
ពិសារ (ii) បងគន ់
អនាម្យ័(iii) សាភ រៈ 
ោងសាែ តន  

ាន  x  ១-៣ 
ឆ្ន  ំ

 ាន តប្ម្ូវឲ្យានការងារ
ម្យួចំននួធំស ីម្ប ី
ពប្ងីក្ការប្គប ណ្ត ប់
កិ្ចចខិតខំប្បឹងខប្បង
ប្បមូ្លទិននន័យ
បចចុបបននក្នុងបណាត
ប្បសទសទងំអស់
សយាងសលីនិយម្នយ័ 
សូចនាក្រ WASH។ 

៣១. ភាគរយននសាោសរៀន 
ខ លាន (i) អគគិ
សនី (ii) អីុនធឺណិ្ត
សប្ាបស់គ្នលបំណ្ង
គរុសកាសលយ និង  
(iii) កំុ្ពយូទរ័សប្ាប់
សគ្នលបំណ្ង 
គរុសកាសលយ 

ាន  x  ាន C៧០ ាន  

៣២. ភាគរយននសាោសរៀន 
ខ លានសហោឋ រចនា
សម្ពន័ធ និងឧបក្រណ៍្
ទងំឡាយសប្ាប់
សិសសានពិការភាព 

ាន  x  ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

 ាន តប្ម្ូវឲ្យានសប្តៀម្
ការងារស ីម្បសីរៀបចំ
ម្សធាបាយសតីពី 
លក្ខណ្ៈវនិិចឆយ័វាយ
តនម្លសប្ាបល់ក្ខខណ័្ឌ
សាោសប្ាបជ់ន
ពិការទូទងំប្បសទស។ 
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បរយិាកាស ៣៣. ភាគរយននសិសស 
បានជបួប្បទោះការ
គំរម្កំ្ខហង  
ការផតនាទ សទស 
ការយាយ ីហងិា  
ការសរសីសអីងផលូវសភទ 
និងការរសំោភបំ ន 

ាន x x x ាន ៨០  សូចនាក្រសនោះអាចរក្ 
បានតាម្រយៈការសាទ ប 
សទងម់្តិសុខភាព
សិសសតាម្សាោជា 
សក្ល។ 

៣៤. ចំននួននការវាយ 
ប្បោរសៅសលីសិសស 
បុគគលិក្ និងសាា បន័ 

សទ    ១-៣ 
ឆ្ន  ំ

  តប្ម្ូវឲ្យានការងារ
ម្យួចំននួធំសប្ាប ់
បសងកីតការប្បមូ្ល
ទិនននយ័ស ីម្បវីាសខ់វង
នូវសូចនាក្រសនោះ 
សោយខផែក្សលី
ឧទហរណ៍្របាយ
ការណ៍្សាា បន័អបរ់ ំ
សាិតសប្កាម្ការវាយ
ប្បោរ។ 

 
៤.ខ៖ ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០២០ ពប្ងីក្ឲ្យបានសប្ចីនជាសក្ល សលីចំននួអាោរូបក្រណ៍្ លប់្បសទសកំ្ពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសសសបណាត ប្បសទសខ លាន 
ការអភិវឌ្ឍតិចតចួបំផុត សកាោះតូចៗននរ ឋកំ្ពុងអភិវឌ្ឍន ៍និងប្បសទសសៅទីវបអាស្រហវកិ្ សប្ាបក់ារចុោះសឈាម ោះចូលសរៀនសៅឧតតម្សិក្ា រមួ្ានក្ម្មវធីិ 
ការបណ្តុ ោះបណាត លវជិាា ជីវៈ និងបសចចក្វទិាពតា៌ននិងសារគម្នាគម្ន ៍បសចចក្សទស ជំនាញ វសិវក្ម្ម និងវទិាសាស្រសត សៅក្នុងប្បសទសអភិវឌ្ឍន ៍និង
ប្បសទសកំ្ពុងអភិវឌ្ឍនស៍ផសងសទៀត 
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 ចំននួ ៣៥. ចំននួអាោរូបក្រណ៍្
ថាន ក្ឧ់តតម្សិក្ាខ ល
បានផតលឲ់្យសោយ
ប្បសទសខ លទទួល
ផល 

សទ    ១-៣ 
ឆ្ន  ំ

  តប្ម្ូវឲ្យានការងារ
សប្តៀម្សរៀបចំម្យួចំននួ 
សប្ាបប់សងកីតយនតការ
ប្បមូ្លទិននន័យ ស ីម្ប ី
វាសខ់វងចំណុ្ចសៅសនោះ 
រមួ្ប ច្ូ លទងំការខចក្ 
ចយអាោរូបក្រណ៍្ 
ប្បក្បសោយ 
សម្ភាព។ 
 
រមួ្ប ច្ូ លអាោរូប 
ក្រណ៍្ផតលស់ោយ
ប្បសទសខ លប ា្ូ ន
សិសសសៅបរសទស ក្៏
 ូចជាប្បសទសស ីម្ ឬ
ប្បសទសផតលជំ់នួយ 
និងអាោរូបក្រណ៍្ពី 
មូ្លនិធិ និងសាា បន័ 
ឧតតម្សិក្ា ។ 

៣៦. ទំហនំនជំនយួអភិវឌ្ឍន ៍
ផលូវការ (ODA) 
សប្ាបអ់ាោរូបក្រ
ណ៍្តាម្វសិយ័និង
ប្បសភទននការសិក្ា 

គ្នម ន    ាន ទងំ
អស់
គ្នន  

ាន សូចនាក្រសនោះប្គ្ននខ់ត
វាសខ់វងប្បភព  
អាោរូបក្រណ៍្ម្យួ
ចំននួប៉េុសណាណ ោះ។ 

៤.គ៖ ប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ បសងកីនយា៉េ ងខាល ងំ ការផគតផ់គងប់្គូខ លានសម្តាភាពសោយចីរភាព តាម្រយៈកិ្ចចសហប្បតិបតតិការអនតរជាតិសប្ាប់ការ 
បណ្តុ ោះបណាត លប្គូបសប្ងៀនសៅក្នុងប្បសទសកំ្ពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសសសចំស ោះប្បសទសខ លានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុត និងសកាោះតូចៗខ លជា
រ ឋកំ្ពុងអភិវឌ្ឍន។៍ 
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លក្ខណ្ៈ
សម្បតតិ 
 

៣៧. ភាគរយននប្គូបសប្ងៀន
ខ លានលក្ខណ្ៈ
សម្បតតិប្សបតាម្សតង់
ោរជាតិ តាម្ក្ប្មិ្ត
អបរ់ ំនិងប្បសភទនន
ប្គឹោះសាា នសិក្ា 

ាន x x  ១-៣ 
ឆ្ន  ំ

  តប្ម្ូវឲ្យានកិ្ចចខិតខំ
ប្បឹងខប្បងម្យួចំនួនធំ 
ស ីម្បបី្ពម្សប្ពៀងសលី 
សតងោ់ររមួ្ និងធានា
នូវការប្គប ណ្ត ប់
សោយប្បសភទនន
ប្គឹោះសាា នសិក្ា។ 
 
ប្គូខ លានលក្ខណ្ៈ
សម្បតតិប្គបប់្គ្ននយ់ា៉េ ង
សោចណាសា់នលក្ខ
ណ្ៈសម្បតតិឧតតម្
សិក្ាអបបបរាតប្មូ្វ
សោយសតងោ់រជាតិ
សប្ាបក់ារបសប្ងៀន
មុ្ខវជិាា ជាក្ោ់ក្់។ 

៣៨. ផលសធៀបសិសស និង
ប្គូខ លានលក្ខណ្ៈ
សម្បតតិតាម្ក្ប្មិ្ត 
អបរ់ ំ

គ្នម ន    ាន    

ខ លបាន 
ទទលួការប
ណ្តុ ោះ 
បណាត ល 

៣៩. ភាគរយននប្គូបសប្ងៀន
សៅក្នុង 
i- ម្សតតយយសិក្ា 
ii- បឋម្សិក្ា 
iii- ម្ធយម្សិក្ាបឋម្
ភូមិ្និង 

iv- ម្ធយម្សិក្ា 
ទុតិយភូមិ្ជាប្គខូ ល
បានទទលួយា៉េ ងសោច 
ណាសក់ារបណ្តុ ោះ 
បណាត លខ លានការ 
ទទលួសាគ លអ់បបបរា 
ទងំមុ្នបសប្ងៀន និង
ក្នុងសពលបសប្ងៀន និង
តប្ម្ូវឲ្យាន
គរុសកាសលយ 
សប្ាបប់សប្ងៀនក្ប្មិ្ត
 ក្ព់ន័ធសៅក្នុង
ប្បសទស និងតាម្
ប្បសភទប្គឹោះសាា នសិក្ា 

ាន x x  ាន  ាន តប្ម្ូវឲ្យានកិ្ចចខិតខំ
ប្បឹងខប្បងបខនាម្សទៀត
ស ីម្បយីលប់្ពម្នឹង  
សតងោ់ររមួ្ និងធានា
នូវការប្គប ណ្ត ប់
សោយប្បសភទនន
ប្គឹោះសាា នសិក្ា។ 
 
ប្គូបសប្ងៀនខ លបាន
ទទលួការបណ្តុ ោះ 
បណាត លយា៉េ ងសោច
ណាសក់ារបណ្តុ ោះប
ណាត លគរុសកាសលយ
អបបបរាខ លតប្ម្ូវ
សោយសតងោ់រថាន ក្់
ជាតិស ីម្បកីាល យជាប្គូប
សប្ងៀន។ 
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 ៤០. ផលសធៀបសិសសប្គូ
ខ លទទលួការបណ្តុ ោះ
បណាត លតាម្ 
ក្ប្មិ្តននការអបរ់ ំ

គ្នម ន    ាន    

ខ លានការ
ជំរុញសលីក្
ទឹក្ចិតា 

៤១. ប្បាក្ស់បៀរវ៍តសប្គូ
បសប្ងៀនជាម្ធយម្
ទក្ទ់ងនឹងវជិាា ជីវៈ 
 ន៏ទសទៀតតប្ម្ូវឲ្យ
ានក្ប្មិ្តសប្បៀប
សធៀបននគុណ្សម្បតតិ
អបរ់ ំ

គ្នម ន    ១-៣ 
ឆ្ន  ំ

  តប្ម្ូវឲ្យានសប្តៀម្
សរៀបចំស ីម្បបីសងកីតវធីិ
សាស្រសតខផែក្សលីទិនននយ័
ក្ាល ងំពលក្ម្ម។ 

៤២. អប្តាបាតប់ងប់្គូ
បសប្ងៀនតាម្ក្ប្មិ្ត
អបរ់ ំ

គ្នម ន x   ១-៣ 
ឆ្ន  ំ

  តប្ម្ូវឲ្យានការងារ
ម្យួចំននួធំស ីម្បី
ពប្ងីក្ការប្គប ណ្ត ប់
ននការប្បមូ្លទិនននយ័
បចចុបបនន សៅប្គប ់
ប្បសទសទងំអស់។ 

ខ លានការ
គ្នបំ្ទ 

៤៣. ភាគរយននប្គបូសប្ងៀន
ខ លទទលួបានសសវា
បណ្តុ ោះបណាត ល ក្នុង 
រយៈសពល១២ខខចុង
សប្កាយតាម្ប្បសភទនន
ការបណ្តុ ោះបណាត ល 

គ្នម ន x   ៣-៥ 
ឆ្ន  ំ

  តប្ម្ូវឲ្យានកិ្ចចខិតខំ
ប្បឹងខប្បង ខ៏ាល ងំកាល
ស ីម្បបីសងកីតឧបក្រណ៍្ 
វាយតនម្ល ឧបបតតិសហតុ 
រយៈសពល និងខលឹម្សារ
ននការបណ្តុ ោះ 
បណាត ល។ 

  

សគំ្នល់៖ Column ១០ បងាា ញពីសូចនាក្រខ លបានសសនីសុំស ងីសោយប្បព័នធរបស់អងគការសហប្បជាជាតិ 
ខ លប្តូវោក់្ប ច្ូ លក្នុងការកំ្ណ្ត់ជាសក្លននសូចនាក្រសប្ាប់ពិនិតយសគ្នលសៅននរសបៀបវារៈឆ្ន  ំ ២០៣០ 
សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍសោយចីរភាព ខ លកំ្ពុងប្តូវបានអភិវឌ្ឍន៍សោយអនតរភាន ក់្ងារ និងប្កុ្ម្ជំនាញការ សតីពី 
សូចនាក្រសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាព(IAEG-SDGs) 
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