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ការររៀបចំផែនការ ការែតល់ហិរញ្ញបបទាន និងការអនុវត្តកម្មវិធីការសិការេញម្ួយជីវិត្  

រោលរៅអភិវឌ្ឍន៍ប្បកបរោយចីរភាេពាកេ់័នធនឹងការអប់រំប្បកបរោយគុណភាេរៅកម្ពជុា 

សុខ សូត្រ១, ពៅ វណ្ណា ២ នងិសុក ពសរ៣ី 
១មហាវទិ្យាល័យអប់រ ំសាកលវទិ្យាល័យភមិូនទភនំពេញ ២អងគការ DVV International  នងិ៣ការយិាល័យត្សាវត្ាវ សាកលវទិ្យាល័យភមិូនទ
ភនំពេញ 
ទំ្យនាក់ទំ្យនងអនកនេិនធ | សុក ពសរ ីការយិាល័យត្សាវត្ាវ សាកលវទិ្យាល័យភមិូនទភនំពេញ | អីុមម៉ែល៖ sok.serey@rupp.edu.kh 

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ 

 ការសកិារេញម្យួជីវិត្ បានកាា យជាទសសនៈថ្មមី្យួ និងជាមាោ៌ា អប់រសំប្មាប់ប្បរទសកម្ពជុារ ើម្បសីរប្ម្ចបាននូវ

រោលរៅអភិវឌ្ឍនប៍្បកបរោយចីរភាេ (SDGs) របសខ់្ាួនរៅប្ត្ឹម្ឆ្ន ំ ២០៣០។ ការសិការេញម្យួជីវិត្ រួម្បញ្ចូល

នូវការអប់រំកនងុប្បេន័ធ ការអប់រំរប្ៅប្បេ័នធ និងការអប់រមំ្និែាូវការែងផ រ រទាោះបជីាម្នសុសម្យួចំននួមានការយល់ប្ចលំ

ថាវាប្ោន់ផត្ជាផែនកម្យួននការអប់រំរប្ៅប្បេន័ធផត្ប ុរ ណ្ ោះក៏រោយ។  

 រៅឆ្ន ំ ២០១៦ ប្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរប្បើប្បាស់ទឹកប្បាកច់នំួន ១៧៤ លាន ុលាា រអារម្រិក៖ ថ្វិកាប្បចឆំ្ន ំសរុប

ចំនួន ៧៦.១% រ ើម្បសីរប្ម្ចបាននូវការអប់រំកប្ម្តិ្ម្ូលោា នរយៈរេល ៩ ឆ្ន ំ (សាលាបឋម្សិកា ៤៨.៣%  សាលាម្ធយម្

សិកាបឋម្ភូម្ិ ១៨.៧% និងម្រត្តយយសកិា ៩.១%)។  សាលាម្ធយម្សិកាទុត្យិភូម្ិ និងឧត្តម្សកិា បានទទលួថ្វកិាកនងុ

ចំននួប្បហាក់ប្បផហលោន  ផ លកប្ម្ិត្នីម្យួៗទទលួបាន ៩.២%។ រទាោះបីជាការអប់ររំប្ៅប្បេ័នធនារេលបចចបុបននរនោះ ប្ត្ូវ

បានរគរជឿជាកថ់ានងឹចលូរួម្ចំផណកកនុងការែតលន់ូវសកម្មភាេជារប្ចើន រ ើម្បីោបំ្ទ ល់ការអប់រំរេញម្យួជីវិត្ក៏េតិ្ផម្ន 

ក៏ប ុផន តមានថ្វកិាប្បចឆំ្ន ំសរបុចនំនួប្ត្មឹ្ផត្ ២.៩% (ឬ ២២.១៦ លាន ុលាា រអារម្រកិ) ប ុរ ណ្ ោះ ផ លប្ត្ូវបានផបងផចក

រៅ ល់ផែនករនោះរៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៦។ 

 សាា បន័រទេភាគី សាា បន័េហភុាគី និងអងគការអនតរជាត្និានា បានែតល់ម្លូនិធ ិលស់កម្មភាេរបស់ប្កសងួអប់រំ យវុជន 

និងកីឡា និងអងគការរប្ៅរោា ភិបាលម្យួចំននួរៅកនុងប្សុក រ ើម្បោីបំ្ទ ល់ វសិយ័អប់រពំាកេ់័នធនឹងរោលរៅ MDGs 

និងរោលរៅ SDGs។ កម្មវិធសីកិារេញម្យួជីវតិ្ អាចនឹងប្បប្េតឹ្តរៅបានលអ ប្បសិនរបើរោា ភិបាលកម្ពជុាផបងផចង

ថ្វិកាបផនាម្សប្មាបស់កម្មភាេទាងំរនោះ រលើសេចីំនួនផ លមាននារេលបចចបុបននរនោះសប្មាប់ វសិយ័អប់រំរប្ៅប្បេ័នធ។ 

ការសិក្សាពេញមួយជីវិតពៅក្សនងុប្រេ័នធអរ់រំក្សមពជុា  

រោលគំនិត្ននការសិការេញម្ួយជីវិត្រនោះ រៅផត្ជាទសសនៈថ្មីរៅរ ើយសប្មាប់ភាន ក់ងាររោា ភិបាល និងអងគការ

រប្ៅរោា ភិបាលនានារៅកនុងប្បរទសកម្ពជុា។ រហត្ុ ូរចនោះ មានសកម្មភាេត្ិចត្ួចផត្ប ុរ ណ្ ោះ ផ លប្ត្ូវបានអនុវត្តរ ើម្បីរួម្

ចំផណករៅកនុងទសសនៈរនោះ។ ការសិការេញម្ួយជីវិត្ បានកាា យជារោលរៅជាម្ូលោា នប្គឹោះម្ួយននរោលនរោបាយអប់រំ 

 

ឯកសារសកិាគោលនគោបាយសគខេប 
ការចេញផ្សាយចេខ០២ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយរបស់ 
ក្កុម្ក្បឹកាស្រសាវក្ាវអប់រ ំ

ការប ោះផ្សាយប ោះឧបត្ថម្ភបោយគបរោងហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារអភិវឌ្ឍ ៍អាសុ៊ី 2427 CAM (COL) 
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mailto:sok.serey@rupp.edu.kh


ក្កុម្ក្បឹកាស្រសាវក្ាវអប់រ ំ  
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រៅកនុងប្បរទសកម្ពជុាបចចបុបនន រោយប្គប់ោន យលប់្សបថា ជាម្រធោបាយម្ួយរ ើម្បីសរប្ម្ចបាននូវការអភិវវឌ្ឍសងគម្

រស ាកិចច និងជាវិធីសាស្តសតសប្មាប់រលើកកម្ពស់សងគម្រោយឈររលើចំរណោះ ឹងជាម្ូលោា ន។ ការរកើនរ ើងនូវសារៈ

សំខាន់ននការសកិារេញម្ួយជីវិត្ ទាងំកនុងរោលនរោបាយជាត្និិងអនតរជាត្ិ នាឱំ្យមានត្ប្ម្ូវការចបំាចក់នុងការប្ត្ួត្

េិនិត្យតាម្ោនោ ងហមត្់ចត្់ និងលអិត្លអន់បំែុត្ចំរពាោះអេីផ លអាចនឹងរកើត្មានរ ើងេីកម្មវិធីរនោះ។ រ ើម្បីចប់រែតើម្រប្បើ

ប្បាស់ទសសនៈរនោះ រយើងប្ត្ូវផត្យល់ ឹងអំេីការទទួលខ្ុសប្ត្ូវកនុងការប្គប់ប្គង ការែតលឱ់្យ និងការោបំ្ទការសិការេញ

ម្ួយជីវិត្ តាម្រយៈឱ្កាសរៅកនុងការបរងកើត្ការវិភាគ និងការអនុវត្តផ្ទា ល់ខ្ាួនរៅកនុងម្ជឈោា នរស ាកិចច សងគម្ បរចចក

 វិទោ និងរោលនរោបាយផ លមានការផប្បប្បួលឥត្ឈប់ឈរ1 ។  អត្ីត្ប្បធានប្បត្ិបត្តិអងគការរប្ៅរោា ភិបាលម្ួយ

ផ លមានរ ម្ ោះថា អងគការភាេជាន គអូប់រកំម្ពជុា (NEP) គឺជាបុគគលរលចរធាា ម្ួយរូប និងមានបទេិរសាធន៍រប្ចើនកនុង

ការងារសងគម្សុីវិលពាក់េ័នធនឹង វិស័យអប់រំ រហើយបានែតលន់ូវទិ ាភាេទូរៅខ្ាីៗខ្ាោះអំេីថា រត្ើទសសនៈននការសិការេញ

ម្ួយជីវិត្រនោះប្ត្វូបានបញ្ចូលរៅកនុងប្បរទសកម្ពជុាោ ង ូចរម្តច។  

បៅអឺរ  បុ ការសិកាបពញមួ្យជីវតិប ោះ ក្តូវ  ដាក់ឱ្យអ ុវតតាយូរណាស់ម្កប ើយបៅតាម្បណាត
ក្បបេសមួ្យចំ ួ ដូចាក្បបេសអាល្លឺម្ ង់ាបដើម្។ ក្បាជ បៅេីប ោះសិកាបរៀ សូក្តបៅតាម្ផ្សទោះ េី
សាធារណៈ  ិងបៅការយិាល័្យ។ ពួកបេចូល្ចិតតការអា ។ ការសិកាបពញមួ្យជីវតិ េឺាេសស ៈថ្មី
មួ្យបៅកនុងក្បបេសកម្ពុា ប ើយក្តូវ  បេសាា ល់្ាបល្ើកដំបូងបៅបពល្ដាក់ឱ្យអ ុវតតបោល្បៅ 
SDGs។ មុ្ ឆ្ន ំ២០១៥ ការសិកាបពញមួ្យជីវតិ មិ្ ក្តូវ  យកម្កពិភាកា ឬជជជកជវកជញកប ើង
បៅកនុងក្បបេសកម្ពុា ប ើយការអប់របំក្ៅក្បព័ ធមា ការបពញ ិយម្ាខ្ល ំង។ ម្កដល់្ឆ្ន ំ ២០១៥ បៅ
េីក្កុងអីុ ឆ័  ក្បបេសកូបរ  ខ្ងតបូង បេ  ចាប់បផ្សតើម្ជជជកពិភាកាអំពីការសិកាបពញមួ្យជីវតិ។ ពី
មុ្ ម្កដល់្បពល្ប ោះ មា អងាការបក្ៅរដាា ភិ ល្តិចតួចប ុបណាណ ោះជដល្កំពុងប វ្ើការងារពាក់ព័ ធ ឹងការ
សិកាបពញមួ្យជីវតិ ដូចាអងាការ DVV ាបដើម្2។ 

រៅឆ្ន ំ២០១០ ម្ស្តនតីរាជការម្កេីប្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្ត្ូវបានបញ្ជូនរៅចូលរួម្កនុងការបណតុ ោះប ត្

លរៅប្បរទសអាលាឺម្ ង់ ប្បរទសផបលហសុិក និងប្បរទសហូ ង់។ បនាា ប់េីការបណតុ ោះប ត្ ល ប្បត្ិភូកម្ពជុាបាន

ជប្មាបជូន ំណឹង ល់ប្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា អំេីការសិការេញម្ួយជីវិត្រនោះ ប ុផនតោម នចំ្ត្់ការ្ម្ួយ

ប្ត្ូវបានរធេើរ ើងរៅរេលរនាោះរទ។ រៅផខ្តុ្លា ឆ្ន ំ២០១៧ ប្បត្ិភមូ្កេីប្កសងួអប់រំ យុវជន នងិកីឡា ប្ត្ូវបានបញ្ចូនរៅ

ម្តងរទៀត្រ ើម្បីទទួលការបណតុ ោះប ត្ លសតីេីការសិការេញម្ួយជីវិត្រៅប្បរទសរវៀត្្ម្។ រៅកនុងផខ្ វិចិិកា ឆ្ន ំ

២០១៧ ប្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាបានររៀបចំសិកាា សាលាជារលើក ំបូង រោយមានការោបំ្ទេីអងគការ UNESCO 

និងអងគការ DVV។ េួកោត្់ ជាអនកប្ត្ួសប្តាយែាូវកនុងការែតួចរែតើម្គំនិត្អភិវឌ្ឍរោលនរោបាយសតីេីការសិការេញ

ម្ួយជីវិត្រៅកនងុប្បរទសកម្ពជុា។ បចចបុបននរនោះ រោលនរោបាយសតីេីការសិការេញម្យួជីវិត្ ប្ត្ូវបានរធេើរសចកតីប្ពាង 

                                                      

1 សាកល្វេិា្ិការរងេេួល្ប ទុកជផ្សនកស្រសាវក្ាវន សាកល្វេិាល័្យភូមិ្ ទភនំបពញ។ 
2 អតីតក្បធា ក្បតិបតតិអងាការបក្ៅរដាា ភិ ល្មួ្យជដល្មា ប ម្ ោះថា អងាការភាពានដេូកម្ពុា (NEP) េីក្កុងភនំបពញ។ 



ឯកសារសិកាបោល្ បយា យសបងេប   ឆ្ន ំ២០១៨ បល្ខ ២ 

 

3 

និងរង់ចកំារអនុម្័ត្សរប្ម្ចរោយទីសតីការគណៈរ ាម្ស្តនតី3។ កិចចប្បជុំជាន់ខ្ពស់រួម្ម្ួយ4 ប្ត្ូវបានរសនើរ ើងរោយរ ាម្ស្តនតី

ប្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ឯកឧត្តម្បណឌ ិត្ ហង់ ជួន្រ ុន រៅនថ្ៃទី១៧ ផខ្ វិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៧ រៅស ា្ ោរសូ

ហេីផត្ល រាជធានីភនំរេញ ផ លរនោះគឺជាជំហាន ំបូងរឆ្ព ោះរៅរកការបរងកើត្រោលនរោបាយសិការេញម្ួយជីវិត្រៅកនុង

ប្បរទសកម្ពជុា។ កិចចប្បជុំអរញ្ជ ើញចូលរួម្រោយអនកតំ្្ងម្កេីប ត្ ប្កសួងនានា សាា ប័នអងគការ UNESCO សប្មាប់

ការសិការេញម្ួយជីវិត្ ប ត្ ញប្កសួងអប់រំននប្បរទសជាសមាជិកអាសា៊ា ន (SEAMEO CELLL) និងអងគការអនតរ

ជាត្ិ DVV រ ើម្បីផសេងរកការយល ឹ់ងរួម្ោន រៅរលើការសិការេញម្ួយជីវិត្ និងខ្ាឹម្សាររបស់វាជាអនតរជាត្ិ និងរៅ

កនុងបរិបទកម្ពជុា រ ើម្បីរប្ត្ៀម្ររៀបចំសប្មាប់ការបកផប្បេនយល់រៅកនុងប្កបខ្ណឌ ចាប់ថាន ក់ជាត្ិ។ ប្បធាននាយកោា ន

អប់រំរប្ៅប្បេ័នធននប្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានមានប្បសាសន៍បផនាម្រទៀត្ថា៖ 

បោល្ បយា យប ោះ   បបងកើតប ើងបដាយមា ការខិតខំក្បឹងជក្បង  ិងការោំក្េយា ងបពញ
េំ ឹងពីអងាការ UNESCO បណាត ញ SEAMEO CELLL អងាការ DVV  ិងបណាត អងាការាតិ  ិងអ តរ
ាតិបផ្សសងបេៀត ជដល្អ ុវតតការងារបដើម្បីោំក្េដល់្វស័ិយអប់របំៅកនុងក្បបេសកម្ពុា។ មា បញ្ហា
មួ្យចំ ួ ជដល្អាចរងំសទោះដល់្ការអ ុវតតការសិកាបពញមួ្យជីវតិប ោះ បញ្ហា ទំងប ោះរមួ្មា កម្ម
វ ិ្ ីសិកា ជផ្ស ការយុេធសាស្តសត  ិងយ តការក្តួតពិ ិតយ ិងវាយតនម្ល បដើម្បីក្តួតពិ ិតយជផ្ស ការយុេធសា
ស្តសតប ោះ5។ 

របើតាម្ប្បធានផែនកអប់ររំបស់អងគការ UNESCO ប្បចរំៅទីប្កុងភនំរេញ បានរលើករ ើងថា “ការសិការេញ

ម្ួយជីវិត្ គឺជាត្ប្ម្ូវការរបស់ប្បរទសកម្ពជុា។ ទសសនៈរនោះ ប្ត្ូវបានោកឱ់្យអនុវត្តតាងំេីឆ្ន ំ១៩៧២ ប ុផនតវារៅផត្ថ្មី

ប្សឡាងសប្មាប់ប្បរទសកម្ពជុារនោះ។  កនុងនាម្ជាអនកកាន់សាសនាហិណឌូ មាន ក់ ... រយើងចបំាច់ប្ត្ូវសិកាគម្ពីសាសនា

ហិណឌូ ចប់េីរេលរកើត្ លស់ាា ប់។ ការសិកាអាចរកើត្មានប្គប់រេលរវលាទាងំអស់”6 ។ ប្បេ័នធអប់រំកម្ពជុា រួម្មាន

ការអប់រំកនុងប្បេ័នធ ការអប់រំរប្ៅប្បេ័នធ និងការអប់រំម្ិនែាូវការ។ ការអប់រំរប្ៅប្បេ័នធ និងការអប់រំម្ិនែាូវការ ប្ត្ូវបាន

យកម្កេិចរ្កាលេីកនាងម្កផ រ រប្ៅេីការអប់រកំនុងប្បេ័នធ។ អត្ីត្ប្បធានប្បត្ិបត្តិអងគការរប្ៅរោា ភិបាលម្ួយ

រ ម្ ោះ អងគការភាេជាន គូអប់រំកម្ពជុា (NEP) បានបងាា ញថា ការសិការេញម្ួយជីវិត្ គឺមានលកាណៈទូលំទូលាយ

ជាងការអប់រំរប្ៅប្បេ័នធ។ ការសិការេញម្ួយជីវិត្ រួម្មានការអប់រំកនុងប្បេ័នធ ការអប់រំរប្ៅប្បេ័នធ និងការអប់រំម្ិន

ែាូវការ។ ប្គឹោះសាា ននានា អាចជួយរលើកកម្ពស់ការទទួលបានបំណិន និងចំរណោះ ឹងអំេីប ត្ សហគម្នរ៍ៅតាម្ម្ូលោា ន

។ ការសិការេញម្ួយជីវិត្ អាចអនុវត្តបានលអ រៅរេលផ លប្គឹោះសាា ននានាបំពាក់សមាា រៈបរិកាា របានលអ។ សហគម្ន៍

                                                      
3 អតីតក្បធា ក្បតិបតតិអងាការបក្ៅរដាា ភិ ល្មួ្យជដល្មា ប ម្ ោះថា អងាការភាពានដេូកម្ពុា (NEP) េីក្កុងភនំបពញ។ 
4 សូម្អា បសចកតីល្ម្អិត៖ http://www.dvv-international.la/detail/news/the-first-step-towards-a-lifelong-learning-policy-in-
cambodia/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=53ec614f4df60bb47ac82ae3d32ab1e
3 
5 អតីតក្បធា ក្បតិបតតិអងាការបក្ៅរដាា ភិ ល្ជដល្មា ប ម្ ោះថា អងាការភាពានដេូកម្ពុា (NEP) េីក្កុងភនំបពញ។ 
6 ក្បធា ជផ្សនកអប់រនំ អងាការអប់រ ំវេិាសាស្តសត  ិងវបប្ម៌្ ន អងាការស ក្បាាតិ (UNESCO) រជធា ីភនំបពញ។ 



ក្កុម្ក្បឹកាស្រសាវក្ាវអប់រ ំ  

 

4 

 

នីម្ួយៗ មានត្ប្ម្ូវការ និងការចង់បានរែសងៗោន   ូរចនោះម្ជឈម្ណឌ លអាចបំរេញការងាររៅកនុងការចុោះវាយត្នម្ារលើ

ត្ប្ម្ូវការផែនកជំនាញ រ ើម្បីកំណត្់េីត្ប្ម្ូវការរៅតាម្ម្ូលោា ន7 ។  ទនាឹម្ោន រនោះផ រ ប្បធាននាយកោា នអប់រំរប្ៅ

ប្បេ័នធននប្កសងួអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានែតល់ម្ត្ិរោបល់ ូចខាងរប្កាម្ថា៖ 

ការអប់របំក្ៅក្បព័ ធ េឺាជផ្សនកមួ្យន ការសិកាបពញមួ្យជីវតិ ប ុជ តបយើងបៅមា ការយល់្ក្ច ំោន ។ 
អនកបដើរតួ េីសំខ្ ់មួ្យចំ ួ   អោះអាងថា ការអប់របំក្ៅក្បព័ ធ េឺាេំរចូាស់មួ្យ ប ើយការសិកា
បពញមួ្យជីវតិ េបបីដាក់ឱ្យបក្បើជំ ួសវញិ។ ការអប់របំក្ៅក្បព័ ធ អាច ឹងជល្ងមា ក្បសិេធភាព ប ទ ប់
ពីមា អ ុវតតការសិកាបពញមួ្យជីវតិប ោះ បដាយសារជតបយើងមិ្ េួរខជោះខ្ជ យបពល្បវលារបស់បយើង
ប វ្ើការងារបៅបល្ើបោល្ បយា យពីរបផ្សសងោន សក្មាប់បរឿងជតមួ្យប ោះប ើយ8។ 

ការផ្តលហ់ិរញ្ញរបទានដល់វិស័យអរ់រំពៅក្សនងុប្រពេសក្សមពជុា  

របើតាម្យុទធសាស្តសតកំផណទប្ម្ង់ (២០១៨-២០២៣) ប្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរផ្ទត ត្ការយកចិត្ត

ទុកោក់រៅរលើការប្គប់ប្គងការអប់រសំិកាធិការ ការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវត្ា ុនិងការប្គប់ប្គងធនធានម្នសុស ទាងំអស់រនោះ

គឺមានសារៈសំខាន់សប្មាប់ការរលើកកម្ពស់ការអប់រំប្បកបរោយគុណភាេ រ ើម្បីសរប្ម្ចបាននូវរោលរៅទី ២ នន

រោលរៅអភិវឌ្ឍន៍ប្បកបរោយចីរភាេរៅប្ត្ឹម្ឆ្ន ំ២០៣០ (ហង់ ជួន្រ ុន, ២០១៨)។ ផែនការយុទធសាស្តសត វិស័យ

អប់រំរបស់ប្កសងួអប់រំ យុវជន និងកីឡា មានរោលរៅចាស់លាស់ រ ើម្បីោបំ្ទ លក់ំរណើនរស ាកិចចនារេលបចចបុបនន និង

រេលអនាគត្ និងលទធភាេប្បកួត្ប្បផជងរបស់ជាត្ិ រ ើម្បីសរប្ម្ចបានម្ហិចតិារបស់ខ្ាួន ផ លរនោះអាប្ស័យរលើអនកផ ល

មានចំរណោះ ឹង និងមានជំនាញពាក់េ័នធ ផ លបងាា ញេីរករ តិ៍ ំផណលវបបធម្៌ា និងប្កម្សីលធម្៌ារបស់ប្បរទសជាត្ិ។ រៅ

កនុងឆ្ន ំ ២០០៦ ទឹកប្បាក់ប្បផហល  ៩៤៦ លាន ុលាា រអារម្រិក ប្ត្ូវបានចំ្យរ ើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍការអប់រ ំផ ល

ទទួលបានេីរោា ភិបាល (៨០.៨%) ន គូអភវិឌ្ឍនានា (១៨.១%) និងប្បាក់កម្ចី (១.១%)។ រោងតាម្ផែនការយុទធ

សាស្តសត វិស័យអប់រឆំ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ ប្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា បាន វិនិរោគទឹកប្បាក់ចំនួន ៧៦៤ លាន ុលាា រ

អារម្រិករៅកនុងឆ្ន ំ២០១៦។ បផនាម្រលើរនោះ ន គូអភិវឌ្ឍនានា រួម្មានទីភាន ក់ងាររទេភាគី និងេហភុាគី បានែតលប់្បាក់

ចំនួន ១៣៥.៨ លាន ុលាា អារម្រិកសប្មាប់ចូលរួម្ចំផណក លក់ារអនុវត្តផែនការយុទធសាស្តសត វិស័យអប់រ ំ (២០១៤-

២០១៨)។ ប្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បានរធេើការបរងកើនកញ្ចប់ថ្វិកាប្បចឆំ្ន ំជាបនតបនាា ប់រហូត្ ល់ទឹកប្បាក់ 

១,០៣៣ លាន ុលាា រអារម្រិកកនុងឆ្ន ំ២០១៩  ទឹកប្បាក់ ១,៣៦៨ លាន ុលាា រអារម្រិកកនុងឆ្ន ំ២០២៣ ទឹកប្បាក់ ១,៨០៤ 

លាន ុលាា រអារម្រិកកនុងឆ្ន ំ ២០២៨ និងទឹកប្បាក់ចំនួន ១,៩៨៤ លាន ុលាា រអារម្រិកកនុងឆ្ន ំ២០៣០។ ការ វិនិរោគរនោះ 

អាចនឹងជួយរួម្ចំផណក លរ់ាជរោា ភិបាលកម្ពជុាកនុងការសរប្ម្ចបាននូវរោលបំណងផ្ទា ស់បតរូេីប្បរទសផ លមាន

ប្បាក់ចំណូលម្ធយម្កប្ម្ិត្ទាប រៅជាប្បរទសផ លមានប្បាកច់ំណូលម្ធយម្កប្ម្ិត្ខ្ពស់រៅប្ត្ឹម្ឆ្ន ំ២០៣០ និងកាា យ

ជាប្បរទសអភិវឌ្ឍរៅប្ត្ឹម្ឆ្ន ំ២០៥០ (ប្ក.អយក, ២០១៤)។ រប្ៅេីជំនួយអភិវឌ្ឍនែ៍ាូវការ (ODA) ន គូអភិវឌ្ឍន៍បាន

                                                      
7 អតីតក្បធា ក្បតិបតតិអងាការបក្ៅរដាា ភិ ល្ជដល្មា ប ម្ ោះថា អងាការភាពានដេូកម្ពុា (NEP) េីក្កុងភនំបពញ។ 
8 ក្បធា  យកដាា  អប់របំក្ៅក្បព័ ធ ក្កសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកីឡា រជធា ីភនំបពញ 
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ែតល់ប្បាកច់ំនួន ១០.៣% រៅកនងុឆ្ន ំ២០០៨ និងរកើនរ ើង ល់ចំនួនខ្ពស់បំែុត្ ១៤.១% កនុងឆ្ន ំ២០១៦។ ជំនួយអភិវឌ្ឍ

ន៍ែាូវការ (ODA) កនុង វិស័យអប់របំានធាា ក់ចុោះម្ក ១១.០% រៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៧ និងម្កប្ត្ឹម្ ៧.៤% ផត្ប ុរ ណ្ ោះរៅ

កនុងឆ្ន ំ២០១៨។ ជំនួសម្កវិញ នូវប្បាក់កម្ចី វសិ័យអប់របំានរកើនរ ើងេី ៩.១០ លាន ុលាា រអារម្រិករៅកនុងឆ្ន ំ២០១៤ 

រៅ ២៤ លាន ុលាា រអារម្រិកកនុងឆ្ន ំ២០១៨។  

ប្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានែតលប់្បាក់ោ ងរប្ចើនសប្មាប់ការប្គប់ប្គងរៅតាម្សាលាររៀន រ ើម្បី

សរប្ម្ចបាននូវការអប់រកំប្ម្ិត្ម្ូលោា នរយៈរេល ៩ ឆ្ន ំ (៧៦.១% ននកញ្ចប់ថ្វិកាសរុបរៅកនុងឆ្ន ំ២០១៦)៖ សាលា

បឋម្សិកា (៤៨.៣%) សាលាម្ធយម្សិកាបឋម្ភូម្ិ (១៨.៧%) និងម្រត្តយសិកា (៩.១%)។ រៅកប្ម្ិត្ម្ធយម្

សិកាទុត្ិយភូម្ិ (៩.៣%) និងកប្ម្ិត្ឧត្តម្សិកា (៩.២%) ប្កសួងអប់រ ំ បានែតល់ប្បាក់ផ លមានចំនួនសម្មាប្ត្

ប្បហាក់ប្បផហលោន ។ ក៏ប ុផនត មានចំនួនទឹកប្បាក់ប្ត្ឹម្ ២.៩% (ឬ ២២.១៦ លាន ុលាា រសហរ ាអារម្រិក) ននចំនួន

កញ្ចប់ថ្វិកាសរុបប្បចឆំ្ន ំផត្ប ុរ ណ្ ោះ ផ លប្ត្ូវបានែតលឱ់្យសប្មាប់ការអប់ររំប្ៅប្បេ័នធកនុងឆ្ន ំ ២០១៦។ សាស្តសាត ចរយ

ម្ួយរូបរៅម្ហាវិទោល័យអប់រំ បានសរងកត្រ ើញថា នាយកោា នអប់រំរប្ៅប្បេ័នធននប្កសួងអប់រ ំយុវជន នងិកីឡា បាន

ខ្ិត្ខំ្ប្បឹងផប្បងោ ងខាា ងំកនុងការធានាថាកុមារ យុវជន ម្នុសសរេញវ័យ ជនទីទ័លប្កីប្ក និងជនផ លមានេិការភាេ

ទាងំអស់ យល់ ឹងអំេីសិទធិរបស់េួករគកនុងការទទួលបានការអប់រកំប្ម្ិត្ម្ូលោា ន និងការររៀនសូប្ត្រេញម្ួយជិវិត្។ 

ប ុផនតកនុងចំរ្ម្អនកទាងំរនាោះ មានម្នសុសតិ្ចតួ្ច្សផ់ លទទួលបានជំនាញផ លអាចោបំ្ទេួករគឱ្យទទួលបាន

រជាគជ័យរៅកនុងការផសេងរកការងារសម្រម្យបាន។ ការេឹងផែអករៅរលើន គូអភិវឌ្ឍន៍ និងកញ្ចប់ថ្វិកាមានកំណត្់េីរ

ោា ភិបាល គឺជាម្ូលរហត្មុ្ួយចំនួនរៅកនុងចំរ្ម្ម្ូលរហត្ុទាងំរនោះ9 ។ ប្បធាននាយកោា នអប់ររំប្ៅប្បេ័នធរៅ

ប្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បានរធេើការអំពាវនាវសុំឱ្យមានការយកចិត្តទុកោក់បផនាម្រទៀត្រៅរលើការអប់ររំប្ៅ

ប្បេ័នធ តាម្រយៈកញ្ចប់ថ្វិកាផ លែតល់រោយរោា ភិបាលនិងន គូអភិវឌ្ឍន៍នានា រោយសារផែនករនោះេិត្ជាមានសារៈ

សំខាន់្ស់កនុងការរួម្ចំផណក ល់ការសរប្ម្ចបាននូវរោលរៅអប់រនំនរោលរៅអភិវឌ្ឍប្បកបរោយចីរភាេ។ 

ការសិការេញម្ួយជីវិត្ ប្ត្ូវបានោក់បញ្ចូលរៅកនុងរោលរៅអភិវឌ្ឍប្បកបរោយចីរភាេ (SDGs) ផ លប្ត្ូវ

សរប្ម្ចឱ្យបាននូវចរនាា ោះឆ្ន ំ២០១៥  លឆ់្ន ំ២០៣០ រហើយរោលរៅ SDG ទី ៤ គឺជារោលរៅម្ួយកនុងចំរ្ម្

រោលរៅទាងំ ១៧ រនោះ។ ធានានូវការអប់រំផ លមានគុណភាេប្បកបរោយសម្ធម្៌ា និងបរិោបនន និងរលើកកម្ពស់

ឱ្កាសននការសិការេញម្ួយជីវិត្សប្មាប់ម្នុសសទាងំអស់ោន ។  រោយសារការសិការេញម្ួយជីវិត្ គឺជាការរបតជាា

ចិត្តជាសាកល រយើងនឹងោក់បញ្ចូលវារៅកនុងយនតការផ លមានប្សាប់។ រោលនរោបាយសតីេីការសិការេញម្ួយ

ជីវិត្ បចចបុបននរនោះប្ត្ូវបានរធេើរសចកតីប្ពាង នងិរង់ចកំារអនុម្័ត្សរប្ម្ចរោយទីសតីការគណៈរ ាម្ស្តនតី។ រយើងបានរួម្បញ្ចូល

ប្កសួងពាក់េ័នធចំនួន ១៣ ឬ ១៤ រ ើម្បីរធេើការងាររលើគំនិត្ែតួចរែតើម្រនោះ។ រយើងក៏ប្ត្ូវរធេើការោ ងជិត្សនិត្ជាម្ួយអងគ

ការរប្ៅរោា ភិបាល និងន គូអភិវឌ្ឍន៍នានា ផ លមានភាេសម្បូរផបបទាងំផែនកហិរញ្ញវត្ា ុ និងធនធានម្នុសស។ 

                                                      
9 សាស្រសាត ចារយ ម្ហាវេិាល័្យអប់រ ំសាកល្វេិាល័្យភូមិ្ ទភនំបពញ។ 
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ឧទាហរណ៍ រម្ររៀនផ លបានសិការរៀនសបូ្ត្ និងការអនុវត្តប្បរសើរបំែុត្របស់អងគការរប្ៅរោា ភិបាល គឺេិត្ជាមាន

សារៈប្បរោជន៍្ស់រ ើម្បីរលើកកម្ពស់ការសិការេញម្យួជីវិត្រៅកម្ពជុា។ រោលនរោបាយរនោះ នឹងអាច ំរណើរ

ការរៅបានលអ លគឹក្ភាគីពាក់េ័នធទាងំអស់រធេើការងាររួម្ោន ។ ការសិការេញម្ួយជីវិត្ គឺជាបញ្ហា អនតរវិស័យម្ួយ

10 ។ កម្មវិធីម្ួយកនុងចំរ្ម្កម្មវិធីអាទិភាេទាងំ ១២ ផ លបានរសនើរ ើងរោយផែនការយុទធសាស្តសត វិស័យអប់រំ 

(២០១៤-២០១៨) បានរួម្បញ្ចូលែងផ រនូវការសិការេញម្ួយជីវិត្រនោះ រហើយកម្មវិធីអាទិភាេទី ១០ ប្ត្ូវបានបរងកើត្

រ ើង ូចខាងរប្កាម្៖ 

កម្មវ ិ្ ីអកេរកម្ម  ិងការសិកាបពញមួ្យជីវតិ – កម្មវ ិ្ ីសម្មូ្ល្មួ្យចំ ួ   ិងយ តការជដល្មា ការ
កំណត់ចាស់លាស់សក្មាប់អកេរកម្ម  ិងការសិកាបពញមួ្យជីវតិ បដើម្បីអ ុញ្ហា តឱ្យ្ ធា ម្ ុសស
របស់ក្បបេសអាចសក្ម្បខលួ ាប តប ទ ប់  ិងេេួល្  អតថក្បបយាជ ៍ពីឱ្កាសថ្មីៗបៅកនុងម្ជឈដាា  
សងាម្ វបប្ម៌្  ិងបសដាកិចច (ក្ក.អយក, ២០១៤, េំ. ១៥)។ 

ការព្វើឱ្យផផ្នការជាតិសតីេីការសិក្សាពេញមួយជីវិតកាល យជាការេិត 

កនុងអំ ុងរេលសមាា ស ប្បជាជនរជឿជាក់ថា រយៈរេលននការសិការបស់េួករគប្ត្ូវបានបញ្ចប់ បនាា ប់េីេួករគ

ទទួលបានការងាររធេើ។ ប ុផនតេួករគគិត្គូរេីការប្ត្ ប់រៅសាលាររៀន វិញបនាា ប់េីចំរណោះ ឹងនិងជំនាញរបស់េួករគេុំ

អាចបំរេញបានតាម្ត្ប្ម្ូវការ រ ើម្បីសរប្ម្ចបាននូវរោលរៅការងារ ូចបានរប្ោងទុក។ បចចបុបននរនោះ ប្បជាជនជា

រប្ចើនបានទទួលសាគ លេ់ីសារៈសំខាន់ននការអភិវឌ្ឍជំនាញ វជិាជ ជីវៈរេញម្យួជីវិត្រស់រៅរបស់េួករគ រៅរេលផ លេួក

រគប្បឈម្ម្ុខ្នឹងឧបសគគ និងបញ្ហា ប្បឈម្នានារៅកនុងការបំរេញការងាររបស់េួករគ។ រោលរៅចម្បងននការសិកា

រេញម្ួយជី វិត្ គឺត្ប្ម្ូវឱ្យប្បជាជនគិត្ថាការសិកាគឺជាសកម្មភាេម្ិនរចោះចប់ និងប្ត្ូវរធេើការររៀនសូប្ត្បផនាម្នូវ

ជំនាញ និងចំរណោះ ឹងរែសងៗ រ ើម្បីសប្ម្បតាម្ការផ្ទា ស់បតរូកនុងសងគម្ រស ាកិចច និងបរចចក វិទោ។ ការសិការេញ

ម្ួយជិវិត្ នឹងែតលអ់ត្ាប្បរោជន៍ ល់បុគគលជារប្ចើន រោយសារភាេ រកកចរប្ម្ើនននជំនាញ គឺមានទំនាក់ទំនងោ ងខាា ងំ

រៅនឹងចំរណោះ ឹង និងជំនាញ។ ការផ្ទា ស់បតរូេីប្បរភទការងារម្ួយរៅប្បរភទការងារម្ួយរទៀត្ ត្ប្ម្ូវឱ្យមានការ

សិការរៀនសូប្ត្ជំនាញថ្មីៗ និងការផកលម្អចំរណោះ ឹងពាក់េ័នធនឹងការងាររនោះ រ ើម្បីឱ្យមានសម្ត្ាភាេលអប្បរសើរជាង

រនោះ។ េលរ ារសាើរប្គប់រូបរៅកនុងប្បរទស បំរេញការងាររ ើម្បីជំរុញកំរណើនរស ាកិចច។ រោា ភិបាល កំេុងបំរេញ

ការងាររ ើម្បីជាម្គគរទសក ឹ៏កនាកំារររៀនសូប្ត្សប្មាប់ប្បជាជនប្គប់ោន ។ ការសិការេញម្ួយជីវិត្ ជួយជំរុញកំរណើន

រស ាកិចច និងជួយប្បជាេលរ ាឱ្យកាា យជាេលរ ាសាកល11។  

រសចកតបី្ពាងននរោលនរោបាយជាត្ិសតីេីការសិការេញម្ួយជីវិត្ ប្ត្ូវបានបញ្ចប់ជាសាា េរ និងបានោក់ជូន

សប្មាប់ការអនមុ្័ត្សរប្ម្ចរៅទីសតីការគណៈរ ាម្ស្តនតី។ រៅចុងឆ្ន ំ២០១៨ ឬឆ្ន ំ២០១៩ ត្ប្ម្ូវឱ្យមានការចត្់វិធានការ

                                                      
10 អេា យកន អេា យកដាា  ជផ្ស ការ  ិងបោល្ បយា យ ក្កសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកីឡា រជធា ីភនំបពញ។ 
11ក្បធា ជផ្សនកអប់រនំ អងាការអប់រ ំវេិាសាស្តសត  ិងវបប្ម៌្ ន អងាការស ក្បាាតិ (UNESCO) រជធា ីភនំបពញ។ 
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ជាចបំាច់ រ ើម្បីឱ្យការសិការេញម្ួយជីវិត្កាា យជាការេិត្បាន។ រៅចរនាា ោះឆ្ន ំ២០០០ និង២០១៥ ប្បរទសកម្ពជុា

បានអនុម្័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្តរៅកនុងប្បរទសនូវរោលរៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរ៍ (MDGs)។  រោលរៅម្ួយកនុង

ចំរ្ម្រោលរៅទាងំ ៩ (រោលរៅទី ២) ប្ត្ូវបានបរងកើត្រ ើងរៅកនុងឆ្ន ំ២០១៥ សប្មាប់សរប្ម្ចបាននូវការអប់រំ

កប្ម្ិត្បឋម្សិកាជាសាកល។ បនាា ប់េីរោលរៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរ៍ ប្បរទសកម្ពជុាបនតរបតជាា ចិត្តកនុងការសរប្ម្ច

បាននូវរោលរៅអភិវឌ្ឍន៍ប្បកបរោយចីរភាេ (SDGs) ទាងំ ១៧។ រៅកនុងរោលរៅទី ៤ ននរោលរៅ SDGs េិភេ

រលាកបានរបតជាា ចិត្តកនុងការធានានូវការអប់រំផ លមានគុណភាេប្បកបរោយសម្ធម្៌ា និងបរិោបនន និងរលើកកម្ពស់

ឱ្កាសននការសិការេញម្ួយជីវិត្សប្មាប់ម្នុសសទាងំអស់ោន រៅចរនាា ោះឆ្ន ំ ២០១៥  ល់ឆ្ន ំ ២០៣០ រហើយបចចបុបនន

រនោះ ប្បរទសកម្ពជុាបានបរងកើត្រោលនរោបាយជាត្ិសតីេីការសិការេញម្ួយជីវិត្។ សំណួរផ លប្ត្ូវេិចរ្រនាោះគឺ 

រត្ើប្បរទសកម្ពជុាកំេុងរោោះប្សាយបញ្ហា ោ ងេិត្ប្បាក  ឬក៏ប្ោន់ផត្រធេើតាម្ពាកយផ លបរងកើត្រ ើងរោយអងគការសហ

ប្បជាជាត្ផិត្ប ុរ ណ្ ោះ។ ការផ្ទា ស់បតរូ MDGs រៅ SDGs ជាម្ួយនឹងប្បេ័នធអប់ររំបស់ខ្ាួនផ លមានប្សាប់ នឹងកាា យជា

បនាកុធៃន់ធៃរសប្មាប់បរិបទប្បរទសកម្ពជុា រោយសារកញ្ចប់ថ្វិការោា ភិបាលសប្មាប់ការអប់ររំៅមានកប្ម្ិត្ ជា

េិរសសសប្មាប់ការអនុវត្តការសិការេញម្ួយជីវិត្។ រ ើម្បីរលើកកម្ពស់ការសិការេញម្ួយជី វិត្ ត្ប្ម្ូវឱ្យមានសកម្ម

ភាេជារប្ចើនសប្មាប់ជាអនតរាគម្ន៍ ប ុផនតគុណភាេ និងសម្ធម្៌ាគឺជាគនាឹោះ ៏សំខាន់។ រទាោះបីជាការសិការេញម្ួយជីវិត្ 

គឺជារោលគំនិត្ថ្មីម្ួយក៏េិត្ផម្នសប្មាប់ប្បរទសកម្ពជុា ក៏ប ុផនត ESP ផ លមានប្សាប់រនាោះ រួម្បញ្ចូលនូវសមាសភាេ

គនាឹោះជារប្ចើនននទសសនៈសតីេីការសិការេញម្ួយជីវិត្រនោះ។ ការសិការេញម្ួយជីវិត្ មានចំណចុេីរ៖ ភាេបត់្ផបន 

និងការសិការរៀនសូប្ត្សប្មាប់ការងារសម្រម្យ12។ 

រៅរេលផ លប្បជាជនមានលទធភាេទាបកនុងការបង់ប្បាក់សប្មាប់ការអប់រំផ្ទា ល់ខ្ាួនផ លមានចំនួនប្ត្ឹម្ ២៣១ 

 ុលាា រមាន ក់កនុងម្ួយឆ្ន ំ ការជួយោបំ្ទេីភាន ក់ងាររោា ភិបាល និងន គូអភិវឌ្ឍន៍នានា គឺេិត្ជាមានសារៈសំខាន់រ ើម្បីនាំ

យកោត្់ប្ត្ ប់រៅកាន់សាលាររៀន វិញសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញ វិជាជ ជីវៈ។ រៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៦ ប្កសួងអប់រំ យុវជន 

និងកីឡា បាន វិនិរោគទឹកប្បាក់ចំនួន ៧៦៤ លាន ុលាា ររលើ វិស័យអប់រំ ផ លកនុងរនាោះ ៩៤.៦% ជាកញ្ចប់ថ្វិកាជាត្ិ 

ផ លទទួលបានសប្មាប់ការអប់រំកនុងប្បេ័នធ និងមានប្ត្ឹម្ផត្ ២.៩% ប ុរ ណ្ ោះសប្មាប់ការអប់ររំប្ៅប្បេ័នធ។ េុំមាន

កញ្ចប់ថ្វិកាចាស់លាស់ផ លបងាា ញេីខ្ាងផ់ លប្ត្ូវែតលឱ់្យសប្មាប់កម្មវិធីសិការេញម្ួយជីវិត្រ ើយ ប ុផនតប្បាក់ទាងំ

រនាោះទំនងជាប្ត្ូវសាិត្កនុងប្បរភទននការអប់ររំប្ៅប្បេ័នធ។ ប្បសិនរបើ ូចរនោះផម្ន ការសិការេញម្ួយជីវតិ្គឺប្ោន់ផត្ជា

ពាកយសម្តី ផ លប្បរទសកម្ពជុាប្ត្ូវយលប់្សបរៅតាម្ការរបតជាា ចិត្តជាអនតរជាត្ផិត្ប ុរ ណ្ ោះ។ ជាម្ធយម្ ជនំួយអភិវឌ្ឍន៍

ែាូវការ (ODA) សប្មាប់ វិស័យអប់រ ំ(២០០៨ និង ២០១៨) និងប្បាក់កម្ចីវិស័យអប់រ ំ(២០១៤-២០១៨) មានចំនួន ១៣៥.៨ 

និង ១៤.៣ លាន ុលាា រអារម្រិក។ ជំនួយទាងំរនាោះ មានភាន ក់ងាររទេភាគីជាអនកែតល ់(ឧ.ទា. ទីភាន ក់ងារសហរ ាអារម្រិក

សប្មាប់ការអភវិឌ្ឍអនតរជាត្ិ (USAID) ទីភាន ក់ងារអូប្សាត លីសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាត្ិ (AusAID) ទីភាន ក់ងារសហ

                                                      
12 អេា យកន អេា យកដាា  ជផ្ស ការ  ិងបោល្ បយា យ ក្កសួងអប់រ ំយុវជ   ិងកីឡា រជធា ីភនំបពញ។ 
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ប្បត្ិបត្តិការអនតជាត្ិជប ុន (JICA) ទីភាន ក់ងារសហប្បត្ិបត្តិការអនតជាត្ិកូររ  (KOICA) ទីភាន ក់ងារេហុភាគី (ឧ.ទា. 

ទីភាន ក់ងារេិរសសអងគការសហប្បជាជាត្សិប្មាប់ការអប់រំ វិទយសាស្តសត និងវបបធម្៌ា (UNESCO) ម្ូលនិធិអងគការសហ

ប្បជាជាត្ិរ ើម្បកីុមារ ផ លជាទីភាន ក់ងារេិរសសរបស់សហរ ាអារម្រិក (UNICEF) និងអងគការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហ

ប្បជាជាត្ិ (UNDP) និងសាា ប័នអនតរជាត្ិរែសងរទៀត្ (ឧ.ទា. ធនាោរេិភេរលាក និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB)។  

សាា ប័នរទេភាគី សាា ប័នេហុភាគី និងសាា ប័នអនតរជាត្ិនានា បានែតលម់្ូលនិធិ ល់សកម្មភាេនានារបស់ប្កសួង

អប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអងគការរប្ៅរោា ភិបាលកនុងប្សុក ផ លកំេុងបំរេញការងាររៅកនុងសហគម្ន៍ រ ើម្បីោបំ្ទ

 ល់ វិស័យអប់រំ។ ជាេិរសស សាា ប័នទាងំអស់រនោះ ែតល់ម្ូលនិធិោ ងរប្ចើន ល់សកម្មភាេនានា ផ លអនុវត្តរៅកនុង

ប្បរទសកម្ពជុា ផ លជាការរួម្ចំផណកម្ួយ ល់ការរបតជាា ចិត្តជាអនតរជាត្ិ ត្ួោ ង ូចជារោលរៅ MDGs និងរោលរៅ 

SDGs ជារ ើម្។ កនុងន័យរនោះ កម្មវិធីសិការេញម្ួយជីវិត្ អាចនឹងរធេើការងារបានលអ រៅរេលផ លរោា ភិបាលកម្ពជុា

ែតល់ថ្វិកាបផនាម្សប្មាប់សកម្មភាេទាងំរនោះ រលើសេីចំនួនផ លមាននារេលបចចបុបននរៅកនុងការអប់រំរប្ៅប្បេ័នធ។ 

កញ្ចប់ថ្វិកាផ លមាន គឺមានចំនួនតិ្ចតួ្ច និងេុំអាច ំរណើរការបានលអរៅកនុងការោបំ្ទ លស់កម្មភាេជារប្ចើន រ ើម្បី

រលើកកម្ពស់ថាន ក់អការកម្ម ការអភិវឌ្ឍជំនាញ និងការបណតុ ោះប ត្ ល វិជាជ ជីវៈរនាោះរទ។ កញ្ចប់ថ្វិកាជាតិ្ផ លមាន

សប្មាប់កម្មវិធីការសិការេញម្ួយជីវិត្ នឹងម្ិនប្ត្ឹម្ផត្ធានានូវនិរនតរភាេននកម្មវិធីរនោះសប្មាប់ប្បត្ិបត្តិការរយៈរេល

ផវងប ុរ ណ្ ោះរទ ប ុផនតផថ្ម្ទាងំជួយកាត្់បនាយការេឹងអាប្ស័យរលើអនតរជាត្ិផថ្ម្រទៀត្ែង។ រៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៥ 

ប្បរទសកម្ពជុាប្ត្ូវបានចត្ច់ំ្ត្់ថាន ក់ជាថ្មីជាប្បរទសផ លមានប្បាក់ចំណូលម្ធយម្កប្ម្ិត្ទាបរោយប្កុម្ធនាោរ

េិភេរលាក។ ប្បាក់ចំណូល ុលសរុប (GNI) កនុងមាន ក់មានចំនួន ១,០៧០  ុលាា រសហរ ាអារម្រិក។ ជាម្ួយនឹងរោលរៅ

ចង់ផ្ទា ស់បតរូេីប្បរទសផ លមានប្បាក់ចំណូលម្ធយម្កប្ម្ិត្ទាបរៅជាប្បរទសផ លមានប្បាក់ចំណូលម្ធយម្កប្ម្ិត្ខ្ពស់

រៅប្ត្ឹម្ឆ្ន ំ២០៣០ រហើយកាា យជាប្បរទសអភិវឌ្ឍរៅប្ត្ឹម្ឆ្ន ំ២០៥០ ជំនួយអនតរជាត្និឹងប្ត្ូវកាត្់បនាយជាសេ័យប្បវត្តិ 

រហើយប្ត្ូវជំនួសម្ក វិញរោយកញ្ចប់ថ្វិកាជាត្ិ។ ភាេប្បរសើររ ើងននចំរណោះ ឹង និងជំនាញពាក់េ័នធផ លឆាោុះបញ្ហច ងំេី

ម្រត្វបបធម្៌ា និងសីលធម្៌ាននប្បរទសកម្ពជុា សប្មាប់កំរណើនរស ាកិចច និងលទធភាេប្បកួត្ប្បផជងននប្បរទសជាត្ិ នឹង

ប្ត្ូវបានធានារោយការ វិនិរោគបផនាម្ផត្ប ុរ ណ្ ោះ តាម្រយៈការរប្បើប្បាស់កញ្ចប់ថ្វិកាជាត្សិប្មាប់រលើកកម្ពស់ការ

អប់រំកនុងប្បេ័នធ និងការអប់ររំប្ៅប្បេ័នធ។ 

គំនិតពោរល់សប្ារ់ការព្វើផផ្នការ និងការរក្សប្សាយពោលនពោបាយ 

បបងកើតក្កបខណឌ ផ្សលូ វចាប់ជផ្សអកបល្ើបោល្ បយា យាតិសតពីីការសិកាបពញមួ្យជីវតិ។ បនាា បេ់មីានការអនមុ្័ត្

រោយទសីតកីារគណៈរ ាម្ស្តនតី ប្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្ត្វូបរងកើត្អងគភាេទទលួបនាកុការងារ ឬប្កុម្ការងារជាត្ិទទលួបនាកុ

កម្មវធិសីិការេញម្ួយជីវតិ្។ អងគភាេ ឬប្កមុ្ការងារ ប្ត្ូវរធេើការងាររលើប្កបខ្ណឌ ែាូវចាប ់ូចជា ផែនការអភិវឌ្ឍនយ៍ទុធសាស្តសត 

និងផែនការសកម្មភាេនានា ផ លមានលកាណៈប្សបោន ជាម្យួផែនការយទុធសាស្តសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាត្ិ (NSDP) ផែនការយទុធសាស្តសតវិ

សយ័អប់រំ (ESP) និងរោលរៅអភិវឌ្ឍន៍ប្បកបរោយចីរភាេ។  

http://documents.worldbank.org/curated/en/889161476278536498/ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនាំចេញសំរាប់ជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ច
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ផកលម្អរហោា រចនាសម្ពន័ធ និងបរកិាា រអប់រសំប្មាប់ការរែារចំរណោះ ងឹ និងជំនាញរៅទូទាងំប្បរទស។ តាម្រយៈការរលើកកម្ពសម់្ុខ្

ងារ និងប្បត្ិបត្តកិារម្ជឈម្ណឌ លសិការៅតាម្សហគម្ន៍ វាអាចជួយរលើកកម្ពស ់ល់ការរែារការអប់រំរប្ៅប្បេ័នធ និងការអប់រំ

កនុងប្បេ័នធ។ ប្បសិនរបើអាចរៅរចួ បរិកាា របរចចកវទិោ និងេត័្៌ាមាន វទិោ ប្ត្ូវបំពាករ់ ើម្បីអាចឱ្យប្បជាេលរ ារធេើការេប្ងីកបផនាម្នវូ

ជំនាញនិងចំរណោះ ឹងរបស់េួករគ។  

បរងកើនការទទួលបានការអប់ររំប្ៅែាូវការតាម្រយៈប ត្ ញេ័ត្៌ាមានសងគម្។ បចចបុបននរនោះ ប្បជាជនកម្ពជុាជារប្ចើនអាចចលូរៅរប្បើ

ប្បាស់ប ត្ ញេត័្៌ាមានសងគម្បានកាន់ផត្រប្ចើនរ ើងៗ  ចូជា Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp និង 

YouTube ជារ ើម្។ កម្មវិធទីាងំអស់រនោះ កេំុងរ ើរត្នួាទីោ ងសខំានក់នុងការផចករផំលកចំរណោះ ឹង និងរលើកកម្ពសជ់ំនាញ នងិ

សម្ត្ាភាេ។  

បរងកើត្យនតការសប្ម្បសប្មួ្ល និងប្បេ័នធតាម្ោននិងវាយត្នម្ាការងារ។ រ ើម្បីរធេើការតាម្ោនវឌ្ឍនភាេការងារ ប្ត្ូវបរងកើត្ប្បេន័ធ

តាម្ោននងិវាយត្នម្ាការងារម្យួ ផ លមានទនំាកទ់នំងោ ងជតិ្សនទិធជាម្យួប្កសួងអប់រំ យវុជន នងិកីឡា។ ប្បេ័នធ EMIS ផ ល

មានប្សាប់ គជឺាជរប្ម្ើស ល៏អបែំុត្ម្យួ។ រាលស់ូចនាករទាងំអស់ផ លពាកេ់័នធនងឹការសិការេញម្យួជ ីវិត្ ប្ត្វូរមួ្បញ្ចូលកនងុ

ប្បេន័ធរនោះ រ ើម្បតីាម្ោនវឌ្ឍនភាេការងារសប្មាបក់ាររធេើរបាយការណ ៍ និងការវាយត្នម្ា។ បផនាម្រលើរនោះ EMIS ម្ិនប្ត្មឹ្ផត្ជយួ

កាត្់បនាយនថ្ាចំ្ យននការអនវុត្តការតាម្ោននងិវាយត្នម្ាការងារប ុរ ណ្ ោះរទ ប ុផន តផថ្ម្ទាងំមានភាេប្សបោន ជាម្ួយនឹង ESP 

និង NSDP ផ លមានប្សាប់ែងផ រ។ 
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