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រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបានសម្រម្ចគរួឲ្យកត់សម្គា ល់នូវមូ្លដ្ឋា នរគរឹះគតយុិតត ិ នងិរកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយលអតិលអន់ម្ ើម្បើម្លើក
កម្ពស់ការអប់រសំរម្គប់ទងំអស់ោា កាុងរបម្េសកម្ពុជា។ ប៉ាុន្នតម្ទឹះជាោ៉ា ងម្នឹះក៏ម្ដ្ឋយ បញ្ហា របឈម្កាុងការេេលួបានការអប់រ ំ
គុណ្ភាពអប់រ ំនងិការអនុវតតម្ោលនម្ោបាយជាម្រចើនម្ៅន្តម្គន។ 

ស្ថា នភាពបចចុបបនាននការអប់រកំាុងរបម្េសកម្ពុជា  

ចាប់តងំពើរបម្េសកម្ពុជាបានម្ងើបម្ចញពើរបបបផំ្លិចបផំ្លល ញ
របស់ន្ខែររកហម្ម្ក ការកស្ថងម្ ើងវញិនូវរបព័នធអប់រជំាត ិ
គឺជាអាេិភាពរបស់របម្េសកម្ពុជា។ 1  ម្គរត៦៥ & ៦៦ នន
រ ាធម្ែនុញ្ញននរពឹះរាជាាចចរកកម្ពុជាានាសេិិធរបស់របជា
ពលរ ាកាុងការេេួលបានការអប់រមំ្ួយន្ លម្គនសតង់ដ្ឋរនងិ
ម្គនគុណ្ភាព។ 2  រកសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកើឡា (អយក) 
បានម្ធវើការសហការោ៉ា ងជាប់លាប់ និងោ៉ា ងសកម្ែជាម្យួ
ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ រមួ្ម្គនន គូរអភិវឌ្ឍន៍ សហគម្ន៍ និងវស័ិយ
ឯកជនម្ ើម្បើអភិវឌ្ឍន៍របព័នធអប់រសំ្ថានរណ្ៈម្ៅករម្ិតបឋម្
សិកា។ 3  ថ្ែើៗម្នឹះរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបានពម្នលឿនកំន្ណ្
េរម្ង់វស័ិយអប់រនំ្ លបានចាប់ម្ផ្តើម្តងំពើឆ្ា ២ំ០០១ម្ក

ម្ម្ល៉ាឹះ។ 4   កំន្ណ្េរម្ង់ម្នឹះាឲំ្យម្គនការអនុម័្តម្ោល
នម្ោបាយ ន្ផ្នការសកម្ែភាព និងបេដ្ឋា នជាម្រចើនសំម្ៅ
បម្ងកើនការេេួលបានការអប់រនំិងពរងរងគុណ្ភាពអប់ររំមួ្
ម្គន៖ន្ផ្នការយុេធស្ថស្រសតវស័ិយអប់រ ំ ូចជា ន្ផ្នការយុេធស្ថ
ស្រសតវស័ិយអប់រ ំ (២០១៤-២០១៨) ចាប់សតើពើការអប់រ ំ
(២០០៧) ម្ោលនម្ោបាយស្ថលាកុម្គរម្រតើ(២០០៧) 
និង ន្ផ្នការម្ោលស្ថលាកុម្គរម្ម្រតើ(២០១៥-២០១៨) 
ម្ោលនម្ោបាយសតើពើការអប់រកុំម្គរពិការ(២០០៨) ម្ោល
នម្ោបាយជាតិសតើពើការោពំារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុម្គរតូច(២០១០) 
សតងដ់្ឋរបាចា ល័យបឋម្សិកា(២០១១) ម្ោលនម្ោបាយ
សតើពើរគូបម្រងៀន(២០១៣) និងន្ផ្នការសកម្ែភាព សរម្គប់
ម្ោលនម្ោបាយសតើពើរគូបម្រងៀន(២០១៥) និងម្ោល
នម្ោបាយសតើពើកិចចការពារកុម្គរម្ៅស្ថលាម្រៀន(២០១៦) 

 

អនុស្ថសន៍សខំាន់ៗ៖ 

 

អងាការេសសនៈពភិពម្លាកសូម្ម្ធវើការអពំាវាវ ល់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាកាុងការ៖ 
 

 បម្ងកើតនូវរកបខណ្ឌ គតិយុតតអិនតររកសួងសរម្គប់ការអប់រកុំម្គរតូច ម្ហើយបន្នាម្ការោរំេ ល់ការអប់រកុំម្គរតូចឲ្យម្គន
វសិ្ថលភាពធជំាងមុ្ន។  

 ម្ធវើឲ្យការអប់រមំ្គនគុណ្ភាព របកបម្ដ្ឋយសម្ធម៌្ និងរាប់បញ្ចូ លកុម្គរងាយរងម្រោឹះបំផុ្តរមួ្ទងំកុម្គរពិការ តម្    
រយៈការផ្តល់ការបណ្តុ ឹះបាចត ល ល់រគូបម្រងៀនអំពើការអប់របំរោិប័នា។ 

 ម្ផ្លត តម្លើការពរងរងជំាញ និងចំម្ណ្ឹះ រងរបស់រគូបឋម្សិកាកាុងការបម្រងៀនអកសរនិងម្លខមូ្លដ្ឋា ន ល់កុម្គរឲ្យ
របកបម្ដ្ឋយរបសិេិធភាពតម្រយៈការសហការជាម្ួយអងាការអនតរជាតសិរម្គប់ការម្ចញវញិ្ហញ បនបរតសម្មូ្ល ជាន្ផ្ាក
ម្ួយននម្ោលម្ៅរបស់រកសួងអប់រកំាុងការម្លើកកម្ពស់គុណ្ភាពរគូបម្រងៀន។ 

 ានាថាស្ថលាម្រៀនជាកន្នលងម្គនសុវតាភិាពសរម្គប់កុម្គរតម្រយៈការអនុវតតរបកបម្ដ្ឋយរបសិេធភាពនូវ ម្ោល
នម្ោបាយសតើពើកិចចការពារកុម្គរម្ៅស្ថលាម្រៀន(២០១៦) និង ម្ោលការណ៍្ន្ណ្ាសំតើពើ ស្ថលាម្រៀនសុវតាិភាព
(២០១៣)។  

 ម្ធវើឲ្យម្គនភាពរបម្សើរម្ ើងនូវ ការម្្លើយតប និងគណ្ម្នយយភាពរបស់អាកម្ធវើការសម្រម្ចចិតតថាា ក់មូ្លដ្ឋា ន ម្ដ្ឋយោំ
រេោ៉ា ងម្ពញេំហរងនូវការបម្ងកើនការអនុវតតរកបខណ្ឌ គណ្ម្នយយភាពសងាម្ (ISAF) ន្ លជាន្ផ្ាកម្ួយននកំន្ណ្
េរម្ង់វសិហម្ជឈការរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលននរពឹះរាជាាចចរកកម្ពុជា។ 
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ជាម្ ើម្។ អងាការេសសនៈពិភពម្លាកេេលួស្ថា ល់នូវវឌ្ឍន
ភាពទងំម្នឹះ ប៉ាុន្នតបញ្ហា របឈម្សំខាន់ៗម្យួចំននួម្ៅន្តម្គន 
 ូចជាកាុងវស័ិយអប់រកុំម្គរតូច ការេេួលបានការអប់រ ំ នងិ
គុណ្ភាពននការអប់រ។ំ 

 ការអប់រកុំម្គរតូច 

ការអប់រកុំម្គរតូចរតូវបាន រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាេេលួស្ថា ល់
ថាជាម្ម្ធោបាយចាបំាច់កាុងការបម្ងកើនការចូលម្រៀនម្ៅថាា ក់
បឋម្សកិា ម្ហើយជាម្ម្ធោបាយកាុងការកស្ថងមូ្លដ្ឋា ន
អប់រ ំ ន្ លនរងជួយឲ្យលេធផ្លសិការបស់កុម្គរម្គនភាព
របម្សើរម្ ើង ម្ហើយកាត់បនាយការម្បាឹះបង់ការសកិា។ 5  ការ
អប់រកុំម្គរតូចម្គនភាពរបម្សើរម្ ើងម្ដ្ឋយម្គនកុម្គរអាយុ៥
ឆ្ា ចំំនួន៦៤.០៧% េេួលបានការអប់រកំាុងឆ្ា សំិកា
២០១៤-២០១៥6 ម្បើម្របៀបម្ធៀបជាម្ួយនរងអរត៣៥%កាុង
ឆ្ា ២ំ០០៨-២០០៩។7 ប៉ាុន្នតម្ទឹះបើជាោ៉ា ងម្នឹះកតើ ម្គនកុម្គរ
អាយុ៣ឆ្ា រំបន្ហល ២០% និងកុម្គរអាយុ៤ឆ្ា រំបន្ហល
៣០% ប៉ាុម្ាចា ឹះន្ លេេលួបានការអប់រសំរម្គប់កុម្គរតូច
កាុងឆ្ា សំកិា២០១៤-២០១៥  ូម្ចាឹះជារមួ្ ការចូលម្រៀន
របស់កុម្គរអាយុ៣-៥ឆ្ា មំ្ៅម្គនករម្ិតទបម្ៅម្ ើយ ជា
ពិម្សសកុម្គរម្ៅតំបន់ជនបេ កុម្គរជនជាតភិាគតចិ កុម្គរ
ពិការ និងកុម្គរម្កពើរគួស្ថររកើរក។ 8  ម្ ើម្បើឲ្យការអប់រកុំម្គរ
តូចម្គនវសិ្ថលភាពធំជាងមុ្នទម្ទរឲ្យម្គនបេបញ្ញតិោំ
រេ មូ្លនិធិពើរាជរដ្ឋា ភិបាលម្រចើនជាងមុ្ន ការបម្ងកើនសម្តា
ភាពរគប់រគងម្សាអអប់រកុំម្គរតូច និងការបម្ងកើនសម្តាភាព
អប់ររំបស់រគូ។9 

 ការេេលួបានការអប់រមំ្ៅថាា ក់បឋម្សកិា នងិអនុ
វេិោល័យ 

ការចុឹះម្ ែ្ ឹះចូលម្រៀន វតតម្គន និងការបញ្ច ប់ការសិកាម្ៅ
ករម្ិតបឋម្សកិា និងអនុវេិោល័យម្ៅន្តជាបញ្ហា របឈម្។ 
ជាឧទហរណ៍្ អរតពតិចូលម្រៀនថ្ែើរបស់កុម្គរ ើម្ៅស្ថលា
បឋម្សកិារ ា និងឯកជនកាុងឆ្ា សំិកា២០១៤-២០១៥ 
សរុបទងំអស់ម្គន ៩៥,៤% ម្ដ្ឋយម្គនការានល ក់ចុឹះ៤,៦%
។ 10  ម្ទឹះបើជាម្គនអរតននការសិកាខពស់(៩៨,២% កាុងឆ្ា ំ
សិកា ២០១៣-២០១៤) ការអម្ងកតរបជាស្ថស្រសត និងសុខ
ភាពកម្ពុជាឆ្ា ២ំ០១៤ បានរកម្ ើញថាកាុងចំម្ាចម្កុម្គរ

អាយុ៦-១១ឆ្ា  ំ ម្គនន្តកុម្គរ ើ ៨១% នងិកុម្គរា ៨៣% 
ប៉ាុម្ាចា ឹះកំពុងសិកា។11ម្លើសពើម្នឹះម្ៅម្េៀត អរតបញ្ច ប់ការ
សិកាម្ៅករម្តិបឋម្សិកាបានានល ក់ចុឹះពើ ៨៤% ម្ក ល់
៨០,៦២% កាុងឆ្ា ២ំ០១៥ ម្ហើយម្ៅកាុងឆ្ា ២ំ០១៥ ម្គន
រសុកចំននួ៩បន្នាម្ម្េៀតន្ លម្គនអរតបញ្ច ប់ការសិកាម្ៅ
ករម្ិតបឋម្សកិាទបជាង ៨០%។ 12ការពោករណ៍្បងាា ញ
ថា និាា ការានល ក់ចុឹះម្នឹះនរងម្ៅន្តបនតរបសិនម្បើបញ្ហា របឈម្
នរងការេេលួបានការសិកា និងគុណ្ភាពននការសិកាម្ិន
រតូវបានម្ដ្ឋឹះរស្ថយ។13 

ម្បើម្ទឹះបើជាកុម្គរម្គនសិេិធេេួលបានការអប់រមូំ្លដ្ឋា ន រយៈ
ម្ពល៩ឆ្ា មំ្ដ្ឋយឥតគិតនថ្លក៏ម្ដ្ឋយ ការសកិារស្ថវរជាវម្ួយ
ម្ៅឆ្ា ២ំ០១២បានបងាា ញថា អាកផ្តល់ចម្ម្លើយជាសសិស 
៥៣% និងម្គតបិត ៦៧% បាននិោយថា ពួកោត់រតូវ
ចំាចយរបាក់ ម្លើ សម្គា រសិកា ន្ លគួរជាការេេួលខុស
រតូវរបស់ស្ថលា នងិរកសួងអប់រ។ំ 14  ការចំាចយម្នឹះម្គន
តនម្លរបន្ហល ១១៩ ុលាល សហរ ាអាម្ម្រចិកាុងម្ួយឆ្ា ំ
សរម្គប់សសិសម្គា ក់ 15  ន្ លម្នឹះជាកតត ជរម្ុញឲ្យម្គនការ
ម្បាឹះបង់ម្ចាលការសិកា ជាពិម្សសសរម្គប់រគួស្ថររកើរក
ន្ លម្គនកូនម្រចើនម្ៅម្រៀន។ 

 គុណ្ភាពអប់រ ំ

ករម្តិខពស់ននអរតពតិននការសិកាម្ៅករម្តិបឋម្សកិា និង
ករម្ិតខពស់ននអរតបញ្ច ប់ការសិកាម្ិនរបាក ជាបងាា ញពើ
គុណ្ភាពននការអប់រមំ្ាឹះម្ ើយ ម្ហើយការចូលម្រៀនកាុងរបព័នធ
អប់រផំ្លូវការ ក៏ម្និានាថាកុម្គរយកចិតតេុកដ្ឋក់ម្រៀនសូរតន្ រ។ 
ម្វេិការម្ស ាកចិចពិភពម្លាក បានឲ្យពិនទុគុណ្ភាពអប់រមំ្ៅ
បឋម្សកិាននរបម្េសកម្ពុជារតរម្ន្ត២.៩ ម្លើ៧ពិនទុ (កម្ពុជា
សាិតកាុងម្លខម្រៀង េើ១១៤ កាុងចំម្ាចម្ ១៤០របម្េស)។16 
ម្ហើយម្គនកុម្គរអាយុ ៣-៥ឆ្ា  ំ រតរម្ន្តចំនួន ៣០% 
ប៉ាុម្ាចា ឹះ ន្ លម្គនការរ ើកលូតលាស់ន្ផ្ាកការគតិម្លខ នងិ
អានអកសររតរម្រតូវតម្ករម្ិត។ 17  កាុងការាអយតនម្លអ ំ      
ាចនជាតថិាា ក់ បូំងកាុងឆ្ា ២ំ០១០ សិសសថាា ក់េើ១ ចំននួ 
២/៣ ម្និអាចអានបានសូម្បើន្តម្ួយពាកយ ម្ហើយម្សទើរន្តពាក់
កាចត លននសសិសថាា ក់េើ២ ម្ិនអាចអានបានសូម្បើន្តម្ួយ
ពាកយ។18 ការាអយតនម្លជាតិថាា ក់េើ៦ កាុង ឆ្ា ២ំ០១៥ បងាា ញ
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ថា ម្គនសសិសចនំួន ៤៥.៧% ន្តប៉ាុម្ាចា ឹះន្ លបានរបលង
ជាប់មុ្ខវជិាា អកសរស្ថស្រសត ម្ហើយ ៤៣,៤% របលងជាប់មុ្ខ
វជិាា គណិ្តវេិោ។19     អរតអកខរភាពទបម្ួយន្ផ្ាកគឺម្ដ្ឋយ
ស្ថរការខវឹះឯកស្ថរសរម្គប់អាន ជាពិម្សសម្ដ្ឋយស្ថរតំបន់
ជនបេម្ួយចនំួនម្និសូវម្គនម្សៀវម្ៅនិងឯកស្ថរ។ ការ
សិកាម្ួយរបស់អងាការេសសនៈពិភពម្លាកកាុងឆ្ា ២ំ០១៦ 
បានរកម្ ើញថា ម្គនស្ថលាម្រៀនរបម្គណ្ ២៥% ប៉ាុម្ាចា ឹះ 
ន្ លម្គនម្សៀវម្ៅ នងិធនាននសរម្គប់អានរគប់រោន់រសប
តម្សតង់ដ្ឋរបស់រកសួងអប់រនំ្ លបានកណំ្ត់កាុងឆ្ា ំ
២០១១។20 

ម្របៀបម្ធៀបជាម្យួរបម្េសជតិខាងរបស់ខលួន របម្េសកម្ពុជា
ម្គនផ្លម្ធៀបសសិស-រគូ ៤៧:១ ន្ លជាអរតខពស់បំផុ្តម្ៅ
បាចត របម្េសអាស្ថ៊ា ន (ម្របៀបម្ធៀបជាម្ួយរបម្េសឡាវ 
២៦:១ ម្វៀតាចម្ ១៩:១ នងិភូម្គ ២៨:១) ន្ លម្នឹះអាច
ជឹះឥេិធពលអវជិាម្គន ល់គុណ្ភាពអប់រ។ំ 21  ម្លើសពើម្នឹះម្ៅ
ម្េៀត ម្គនរគូបឋម្សកិារតរម្ន្ត ៥៨% ប៉ាុម្ាចា ឹះ ន្ លបាន
ម្រៀនចប់ថាា ក់េើ១២ ន្ លម្ធវើឲ្យសម្តាភាពរា៉ា ប់រងការងារវជិាា  
ជើវៈ និងជំាញគរុម្កាសលយរបស់ពួកម្គម្ៅម្គនករម្ិត។22  

ម្ម្គ៉ា ងសិកាកាុងរបម្េសកម្ពុជាគឺ ៦៨៤‐៧៦០ម្ម្គ៉ា ងកាុង ម្ួយ
ឆ្ា សំិកា 23  ន្ លជាតួម្លខម្យួទបជាងអរតអនតរជាតិ 
៨៥០‐១០០០ម្ម្គ៉ា ង កាុងម្យួឆ្ា សំិកា។ 24  គុណ្ភាពននការ
អប់រកំាុងរបម្េសកម្ពុជាក៏រតវូបានបនទុចបងាអ ក់ម្ដ្ឋយការ
បាត់បង់នូវចំនួនម្ម្គ៉ា ងបម្រងៀនម្រៅផ្លូវការម្ដ្ឋយជាម្ធយម្ កាុង
ឆ្ា ២ំ០១៣ ចនំួនម្ម្គ៉ា ងសិកា ២៧% (៥០,៥នថ្ៃ) រតូវបាន
បាត់បង់ម្ដ្ឋយការឈប់សរម្គកបន្នាម្ អវតតម្គនរបស់រគូ នងិ
ការបរងួញម្ម្គ៉ា ងសិកា។25 

ភាពខវឹះចម្ាល ឹះកាុងការអនុវតតម្ោលនម្ោបាយអប់រ ំ

របម្េសកម្ពុជាម្គនរកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយេូលេូំលាយ
លអសរម្គប់ការអប់រកុំម្គរ។ ប៉ាុន្នតម្គនភាពខវឹះចម្ាល ឹះគួរឲ្យចាប់
អារម្ែណ៍្ រាអងម្ោលនម្ោបាយ និងការអនុវតតជាក់ន្សតង។ 
ជាឧទហរណ៍្ ម្ទឹះបើជាម្ោលនម្ោបាយស្ថលាកុម្គរម្ម្រតើ 
រតូវបានដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតតងំពើឆ្ា ២ំ០០៧ម្កក៏ម្ដ្ឋយ ក៏ម្ោល
នម្ោបាយម្នឹះម្ិនរតូវបានអនុវតតម្ពញម្លញម្ៅម្ ើយ 
ម្ដ្ឋយសម្គា របរកិាខ មូ្លដ្ឋា នន្ លបម្ងកើនការម្ៅស្ថលារបស់

កុម្គរ  ូចជាបងាន់អាម័្យ កន្នលងលាងន  និងេរកស្ថអ ត ម្និ
ម្គនភាពលអរបម្សើរម្ ើងម្ាឹះម្ ើយ។ 26  បចចុបបនាស្ថលាម្រៀន
ជិត ៥០% ខវឹះការផ្ាត់ផ្ាង់េរក ម្ហើយ ៣០% ខវឹះបងាន់       
អាម័្យ។ 27   ការពំុម្គនសម្គា របរកិាខ ទងំម្នឹះាឲំ្យម្គនការ
ម្បាឹះបង់ម្ចាលការសិកា នងិអវតតម្គន ជាពិម្សសសរម្គប់
កុម្គរ ើ។ 

ម្លើសពើម្នឹះម្ៅម្េៀតការសិការស្ថវរជាវថ្ែើៗម្នឹះបានបងាា ញ 
ថាស្ថលាម្រៀនម្និរបាក ថាជាកន្នលងម្គនសុវតាភិាពសរម្គប់
កុម្គរម្ ើយ។ សសិស ៧៣% (កុម្គរា ៧៦% និងកុម្គរ ើ 
៧០%) និោយថាពួកម្គានល ប់េេលួរងការរមំ្លាភបំពាន
ោ៉ា ងម្ោចាចស់ម្ួយរបម្ភេម្ៅស្ថលាម្រៀន។ សិសសចនំនួ
ពាក់កាចត ល ទងំកុម្គរា និងកុម្គរ ើបានាអយតនម្លស្ថលា
របស់ម្គ (ទងំថាា ក់ម្រៀន នងិេើានល សរម្គប់ម្កែងម្លង) ថា 
“ម្ិនម្គនសុវតាិភាព” ឬ “ម្ិនសូវម្គនសុវតាិភាព”។28 ម្លើសពើ
ម្នឹះម្ៅម្េៀត កុម្គរ ើម្រចើនជាងម្ួយភាគបួន ន្ លម្គនអាយុ 
១៣-១៧ ឆ្ា  ំ ន្ លានល ប់េេលួរងការរមំ្លាភបំពាន និោយ
ថា ការរមំ្លាភបពំានន្ផ្ាកផ្លូវម្ភេបានម្កើតម្ ើង បូំងបផុំ្ត
ម្ៅស្ថលាម្រៀន។ 29  បញ្ហា ទងំអស់ម្នឹះរ រតន្តតរម្ូវឲ្យរកសងួ
អប់ររំសួរាន់អនុវតតឲ្យបានម្ពញម្លញនូវម្ោលនម្ោបាយសតើ
ពើកិចចការពារកុម្គរម្ៅស្ថលាម្រៀន ន្ លម្េើបន្តបានអនុម័្ត
ាម្ពលថ្ែើៗម្នឹះ។ 

ចំនុចចុងម្រកាយ ម្ោលនម្ោបាយសតើពើការអប់រកុំម្គរពកិារ 
បានអនុម័្តតងំពើឆ្ា ២ំ០០៨ម្កម្ម្ល៉ាឹះ ប៉ាុន្នតការេេលួបានការ
អប់ររំបស់កុម្គរពិការ ជាពិម្សសកុម្គរពិការធៃន់ធៃរម្ៅម្គន
ករម្ិតម្ៅម្ ើយ។ ម្នឹះក៏ម្ដ្ឋយស្ថរម្គនការខវឹះខាតរគមូ្គន
សម្តាភាព ធនាននសរម្គប់បម្រងៀនកុម្គរពិការ សម្គា រ
សរម្បសរម្ួលសរម្គប់កុម្គរពិការ នងិអាោរន្ លបងក     
លកខណ្ៈងាយរសួលម្ចញចូលសរម្គប់កុម្គរពិការ។ 30  ម្គ
បា៉ា ន់របម្គណ្ថាកុម្គរពិការរបន្ហលជា ២៥% កាុងរបម្េស
កម្ពុជា ម្និន្ លបានេេួលការអប់រាំចម្យួម្ ើយ។31 

ជាការម្្លើយតបនរងបញ្ហា អប់រកំាុងរបម្េសកម្ពុជា  អងាការ      
េសសនៈពភិពម្លាក សូម្អពំាវាវ ល់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា
ឲ្យម្ដ្ឋឹះរស្ថយបញ្ហា ការេេលួបានការអប់រ ំនងិគុណ្ភាពអប់រ ំ
ម្ដ្ឋយ៖  
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 បម្ងកើតនូវរកបខណ្ឌ គតិយុតតអិនតររកសួងសរម្គប់ការអប់រ ំ
កុម្គរតូចម្ដ្ឋយម្គនរកសួងអប់រជំាអាកេេួលខុសរតូវ
ចម្បង ម្ហើយដ្ឋក់ការចាំចយម្នឹះកាុងថ្វកិារបស់      
រកសួង។ បាទ ប់ម្កម្េៀត ពរងើកវសិ្ថលភាពការអប់រ ំ
កុម្គរតូចម្ដ្ឋយយកចតិតេុកដ្ឋក់ជាសំខាន់ចំម្ពាឹះតំបន់
ម្ិនសូវម្គនឱកាសេេលួបានការសិកា។ 

 ផ្តល់ការបណ្តុ ឹះបាចត ល ល់រគូបម្រងៀនអពំើការអប់របំរ ិ
ោប័នា នងិវធិើស្ថស្រសតគរុម្កាសលយម្ ើម្បើជួយកុម្គរពិការ
ម្ៅកាុងការសកិា។ 

 សហការជាម្យួអងាការម្ិនន្ម្នរដ្ឋា ភិបាលម្ ើម្បើបម្ងកើត
ម្ោលការណ៍្ន្ណ្ាសំរម្គប់រគូបម្រងៀនថាា ក់ ំបូងអំពើ
រម្បៀបបម្រងៀនម្ ើម្បើឲ្យកុម្គរេេួលបានជំាញមូ្លដ្ឋា ន
ន្ផ្ាកអកសរនងិម្លខ។ 

 ានាថាស្ថលាម្រៀនជាកន្នលងម្គនសុវតាភិាពតម្រយៈការ
អនុវតតរបកបម្ដ្ឋយរបសិេធភាពនូវម្ោលនម្ោបាយសតើពើ
កិចចការពារកុម្គរម្ៅស្ថលាម្រៀន ម្ហើយម្ផ្លត តម្លើការ     
បណ្តុ ឹះបាចត លរគបូម្រងៀនអពំើការអប់រនំ្បបវជិាម្គន រពម្
ទងំពរងរងការអនុវតត សម្គសភាពេើ ៣ ស្ថលាម្រៀន
សុវតាិភាព(២០១៣) ន្ លសាិតកាុងរកបខណ្ឌ  ម្ោល
នម្ោបាយស្ថលាកុម្គរម្ម្រតើ(២០០៧) របស់រកសងួ
អប់រ។ំ  

 ម្ធវើឲ្យម្គនភាពរបម្សើម្ ើងនូវការម្្លើយតប និង
គណ្ម្នយយភាពរបស់អាកម្ធវើការសម្រម្ចចតិតថាា ក់មូ្ល
ដ្ឋា ន ម្ដ្ឋយោរំេោ៉ា ងម្ពញេំហរងនូវការបម្ងកើនការអនុ
វតតរកបខណ្ឌ គណ្ម្នយយភាពសងាម្(ISAF) ន្ លជា
ន្ផ្ាកម្ួយននកំន្ណ្េរម្ង់វសិហម្ជឈការរបស់រាជរដ្ឋា     
ភិបាលននរពឹះរាជាាចចរកកម្ពុជា។
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