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សេចក្តីេសខេបការវាយតម្លៃ  

ផែនការសកម្មភាពជាតិសតីពីការអប់រពំហុភាសា 
(ហៅកាត់ថា MENAP) ឆ្ន  ំ ២០១៤-២០១៨ ត្តូវ
បានត្បកាសដាក់ឱ្យអនុវតត ហដាយរាជរដាា ភិបាលកម្ពុ
ជា កាលពីឆ្ន  ំ២០១៥។ ផែនការហនេះ ត្តូវបាន  អនុ
វតតហដាយត្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា សហការ
ជាម្យួនឹងអងគការយូនីហសហវកម្ពុជា និងអងគការ 
CARE ហដាយមានការពិហត្រេះហោបល់ជាម្យួនឹងតួ
អងគពាក់ព័នធដទៃហៃៀត កនុងត្បហៃសកម្ពុជា។ ហរលហៅ
ចម្បង គឺហដីម្បឱី្យកុមារ ី និងកុមារាជនជាតិហដីម្ភាគ
តិច អាចៃៃលួបានការអប់រតំ្បកបហដាយអតថន័យ 
តាម្រយៈការែតល់ឱ្យពកួហគនូវការអប់រពំហុភាសា ហៅ 
ម្ហតតយយសិកា និងបីឆ្ន ដំំបូងទនបឋម្សិកា។ កម្មវធីិ

សិកាសត្មាប់ការអប់រពំហុភាសា ត្តូវបានអនុវតត ហដាយ
ហត្បីត្បាស់ភាសាផមមរ និងភាសាជនជាតិហដីម្ភាគតិចចំននួ
ត្បា ំ (ពនង កាផវ ៉ែត ត្គឹង ៃំពនួ និងហត្ៅ)។ កម្មវធីិសិកា 

ផដលហត្បីត្បាស់ កនុងការអប់រពំហុភាសា ត្តូវបានអនុវតត ហៅ

ការវាយតម្លៃផែនការេក្លមភាពជាតិេតពីី
ការអប់រពំហុភាសាសៅក្លពុជា 

ផែ ឧេភា ឆ្ន  ំ២០១៩ 

របួភាពៃី ១៖ សាព នចម្លងផដលែតលហ់ដាយផែនការយុៃធសាស្រសតជាតិសតីពីការអប់រពំហុភាសា៖ ត្ចកមលី
ហដីម្បីៃៃួលបានការអបរ ំ

ភាសាកំហ ីត ភាសាផមមរ កុមារអាយុ ៣-៤ ឆ្ន  ំនិងឆមាសៃី ១ ទនឆ្ន  ំ 

ថាន ក់ៃី ១ ហៅបឋម្សិកា 

ថាន ក់ៃី ២ ហៅបឋម្សិកា 

សត្មាប់កុមារអាយុ ៥ ឆ្ន  ំ(ឆមាសៃី ២ ទនឆ្ន )ំ 

ថាន ក់ៃី ៣ ហៅបឋម្សិកា 
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តាម្សាលាម្ហតតយយ និងបឋម្សិកា ផដលមានកុមារជន
ជាតិហដីម្ភាគតិចរស់ហៅ ហត្ចីន កនុងហមតត ម្ ឌ លគិរ ី រតន
គិរ ី ត្កហចេះ និងសទឹងផត្តង ហហយីក៏បានអនុវតតែងផដរហៅ
តាម្សាលា         ម្ហតតយយ ចំនួន ៦ កនុងត្សុកម្ួយ កនុង
ហមតតត្ពេះវហិារ។ គំនិតែតួចហែតីម្ហនេះ ហត្បីត្បាស់គំរូសាព ន
ចម្លង (bridging model)ផដល កុមារចាប់ហែតីម្ហរៀន 
ហដាយហត្បីត្បាស់ភាសាជនជាតិហដីម្របស់ពកួហគ ហហយី
ហរៀនជាភាសាជាតិ (ភាសាផមមរ) បនតិចម្តង និងហរៀនតាម្
កម្មវធីិសិកាជាតិទងំត្សុង ហៅថាន ក់ៃី ៤។  

ផែនការហនេះគឺ ពំុផដលធ្លល ប់មាន ហៅអាសុីអាហគនយ៍
ហ យី ហត្ពាេះថារដាា ភិបាលហបតជាា យកភាសាជនជាតិហដីម្
ភាគតិច ម្កហត្បីត្បាស់ ហដីម្បជំីរុញហលីកកម្ពស់សម្ធម៌្។ វា
មានសងគតិភាពជាម្យួនឹងអាៃិភាពអភិវឌ្ឍន៍ជាយុៃធ
សាស្រសតរបស់រាជរដាា ភិបាលកម្ពុជា។ ផែនការហនេះ ក៏មាន
សងគតិភាព ជាម្ួយនឹងត្កបម័ ឌ សិៃធិអនតរជាតិជាហត្ចីន 
និងមានការរតំ្ៃពីភសតុតាង បានពីការត្សាវត្ជាវអនតរជាតិ 
ផដលបង្ហា ញថាការអប់រពំហុភាសា ចូលរមួ្ចំផ កជា

វជិជមាន ចំហពាេះការ ការចូលរមួ្របស់កុមារផដលនិោយ
ភាសាភាគជនជាតិហដីម្ភាគតិចកនុងការអប់រ ំ និងការរមួ្
កនុងសងគម្  ។ ផែនការហនេះ គឺជាជំហានដ៏មុ្តមាមំ្យួ ផដល
ហរៀបចំហ ងីផែែកតាម្ព័ត៌មានត្តឹម្ត្តូវ ហហយីក៏ជាផែនការ
ដំបូងបំែុត កនុងតំបន់អាសុីអាហគនយែ៍ងផដរ។  

កនុងរយៈហពលបនួឆ្ន កំនលងម្ក ផែនការហនេះមាន
ហរលបំ ង ឱ្យកុមារកាន់ផតមានឱ្កាសៃៃលួបានការ
អប់រ ំ ហដាយហត្បីភាសាកំហ ីតរបស់ពកួហគ រមួ្នឹងភាសា
ផមមរែង តាម្រយៈការបហងកីនតត្មូ្វការហសវាអប់រពំហុភាសា 
កនុងចំហោម្កុមារ មាតាបិតា សមាជិកគ ៈកម្មការ
ត្គប់ត្គងសាលាហរៀន និងអាជាា ធរមូ្លដាា ន (ផដលជាអនក
មានសិៃធិចម្បង) និងតាម្រយៈការកសាងសម្តថភាពម្ស្រនតី
អប់រហំៅថាន ក់ជាតិ ហមតត និងត្សុក និងត្គូបហត្ងៀន (អនកកាន់
ភារកិចចចម្បង) កនុងការត្គប់ត្គង ែតល់ និងពិនិតយតាម្ដាន
ហសវាអប់រពំហុភាសា។ ហៅហពលផដលផែនការហនេះបញ្ច ប់
អា តតិរបស់មលួន កនុងផម កកកដា ឆ្ន  ំ២០១៨ អងគការយូនី
ហសហវកម្ពុជា កនុងនាម្តំោងឱ្យត្កសួងអប់រ ំយុវជន និង
កីឡា បានហរៀបចំឱ្យមានការវាយតទម្លហដាយឯករាជយ ហដីម្បី
កំ ត់ថា ហតីការអនុវតតផែនការហនេះ ហធវីហៅបានលែកត្មិ្ត
ោ។ ការវាយតទម្លហនេះ ហតត តហលីហមតតចំននួបនួ ផដលបាន
អនុវតតផែនការហនេះ ហៅតាម្សាលាម្ហតតយយ និងសាលា
បឋម្សិកា។  

 

វិធីសាស្រេតផែលស្បើ្ាេេ់្ាប់សធវើការវាយតម្លៃ 

ការវាយតទម្លហនេះ យកសិៃធិ និងត្ៃឹសតហីធវីជា        
មូ្លដាា ន និងហត្បីត្បាស់វធីិសាស្រសត មិ្នផម្នពិហសាធផបប
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របូភាពៃី ២៖ ផែនៃីបង្ហា ញពីៃីតាងំសត្មាបវ់ាយតទម្ល 

ការអហងកត គំរូសាលាហរៀន 
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ចត្មុ្េះ និងហរលវធីិ iterative-inductive ផដលែតល់       

លៃធភាពឱ្យហគអាចហធវីការហែទៀងតទ ត់បញ្ជជ ក់ៃិននន័យផដល
បានពីត្បភពហែេងៗរន ។ វធីិសាស្រសតផដលហត្បីត្បាស់ មាន
ដូចជា ការពិនិតយហលីឯកសារពាក់ព័នធ ការសមាា សជាម្យួ
អនកែតល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ការពិភាកាត្កុម្ហរលហៅ ការ
ហត្បីត្បាស់សំ ួរអហងកត និងសិកាា សាលាត្បមូ្លលៃធែ
ល។ ការអនុវតតវធីិសាស្រសតហនេះ មានការចូលរមួ្ពីអនកចូលរមួ្
សរុប ៦៩៦ នាក់ កនុងហនាេះមានកុមារ ីនិងស្រសតី ៣១៧ នាក់ 
(ហសមីនឹង ៤៥%)។ មានការត្បមូ្លៃិននន័យ ពីសាលាអប់រ ំ
ពហុភាសា និងសាលាម្ហតតយយ ហដាយហត្បីត្បាស់   យុៃធ
សាស្រសតហរៀបចំសំោកគំរូ ផដលធ្លនាបាននូវភាពចត្មុ្េះ 
កនុងកត្មិ្តអតិបរមា។ 

ការត្បមូ្លៃិននន័យពីៃីវាល ចាប់ហែតីម្ហធវីហ ងី ពី
ផម សីហា រហូតដល់ផម តុលា ឆ្ន  ំ២០១៨។ ការវាយតទម្ល
ហនេះ ហត្បីត្បាស់វធីិសាស្រសតត្សាវត្ជាវ ផដលមានការចូលរមួ្ពី

ជនជាតិហដីម្ភាគតិច ដូចជា ការបហងកីតត្កុម្ការង្ហរកនុង
ត្សុក ផដលមានស្រសតីជនជាតិហដីម្ភាគតិចចំននួត្បានំាក់ 
និងបុរសជនជាតិហដីម្ភាគតិចចំនួនត្បានំាក់ ជាសមាជិក 
និងមានការហត្បីត្បាស់ការនិទនហរឿង ជាលកា ៈបុគគល 
និងជាត្កុម្ សត្មាប់ត្បមូ្លព័ត៌មានពីកុមារ និងម្នុសេ
ហពញវយ័ជនជាតិហដីម្ភាគតិច អំពីបៃពិហសាធន៍របស់ពកួ
ហគពាក់ព័នធនឹងការអប់រពំហុភាសា។ កនុងរយៈហពលទនការ
វាយតទម្លទងំមូ្ល មានការអនុវតតតាម្សតង់ដាររបស់ត្កុម្
វាយតទម្លទនអងគការសហត្បជាជាតិ និងនីតិវធីិសត្មាប់សតង់
ដារត្កម្សីលធម៌្របស់អងកការយូនីហសហវ។  

សោលបំណខម្នការវាយតម្លៃ  

ការវាយតទម្លហនេះ ហតត តហលីដំដំោក់កាលែង និងលៃធ
ែលចុងហត្កាយែង។ ហរលបំ ងចម្បងទនការវាយតទម្ល
ហនេះ គឺហដីម្បផីសវងយល់ថា ហតីមានការអនុវតតផែនការហនេះ
បានលែកត្មិ្តោ ហដីម្បតី្បមូ្លព័ត៌មាន សត្មាប់កំ ត់
ៃិសហៅយុៃធសាស្រសតនាហពលអនាគត។  

• វាយតទម្លថាហតីផែនការសកម្មភាពជាតិសតីពីការអប់រពំ
ហុភាសា បានសហត្ម្ចហរលបំ ងរបស់មលួនកនុង
កត្មិ្តោ និងកំ ត់ពីកតាត អំហោយែល ឧបសគគ 
និងចំ ុចរាងំសទេះនានា 

• ពិនិតយហ ងីវញិ និង បញ្ជជ ក់ពីយុៃធសាស្រសត និង
សកម្មភាពផដលបានអនុវតត ហដីម្បពីត្ងឹងការអប់រពំហុ
ភាសា និងគិតបកហត្កាយ ហដីម្បហីរៀបចំត្ៃឹសតីទនការ
តល ស់បតូរ សត្មាប់ផែនការសកម្មភាពជាតិសតីពីការអប់រ ំ
ពហុភាសាហនេះ។ 

របូភាពៃី ៣៖ ៃំហសំំោកគំរ ូ

• សរុប៖ អនកចូលលរមួ្ ៤១ នាក ់
(ត្សី ១៤ នាក ់ហសមីនឹង ៣៤%) 

• ភាគហត្ចីន ជាអនកកានក់ាតពវកិចច នងិ
ទដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 

• សរុប៖ អនកចូលរមួ្ ១២២ នាក ់
(ត្សី ៥៧ នាក់ ហសមីនងឹ ៤៧%) 

• អនកកាន់កាតពវកិចច នងិអនកកាន់
សិៃធិចត្ម្ុេះលាយរន  

• អងកតហម្ីលតាម្សាលាបឋម្សិកា
ចំនួន២៨ និងម្ហតតយយសាលាចនំួន
១១ 

ការអងកតហម្លីហដាយតទ ល់ ការសមាា សជាម្យួអនកែតល់
ព័ត៌មានសខំាន់ៗ 

• ២៤ សាលាបឋម្សិកាបហត្ងៀនពហុភាសា
ហៅកនុងត្សុកចំនួន១៤ 

• ១១ សាលាម្ហតតយសិកាបហត្ងៀនពហុ
ភាសាហៅកនុងត្សុកចំនួន៨ 

• ៤សាលាបឋម្សិកាម្ិនមានបហត្ងៀនពហុ
ភាសាហៅហដីម្បហីត្បៀបហធៀប 

ការក ំត់សោំកគរូំសាលា ការហធវកីារត្សាវត្ជាវ 
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• វាយតទម្លហលីការរតំ្ៃពីថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់ហត្កាម្ជាតិ 
ដល់ការអនុវតតផែនការសកម្មភាពជាតិ សតីពីការអប់     
ពហុភាសា រមួ្ទងំការរតំ្ៃ ផដលែតល់ហដាយ              
អងគការយូនីហសហវ និងតអួងគពាក់ព័នធដទៃហៃៀត។ 

• ចងត្កងហម្ហរៀនផដលៃៃលួបាន សត្មាប់ហត្បីត្បាស់កនុង
ការហរៀបចំផែនការថមីផដលមានរយៈហពលត្បាឆំ្ន  ំ និង
ផែនការយុៃធសាស្រសតវស័ិយអប់រ ំ និងហលីកកម្ពស់ការ
សិកាហរៀនសូត្ត កនុងតំបន់ទងំមូ្ល។ 

អនកហត្បីត្បាស់លៃធែល ផដលបានពីការវាយតទម្ល
ហនេះ រមួ្មានត្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ទដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
និងអងគការអនតរជាតិ ផដលមានបំ ងចង់ផសវងយល់ពី
ជំហានផដលបានត្តួសត្តាយរចួសំខាន់ៗ ផដលត្តូវបានហធវី
ហ ងីកនុងត្បហៃសកម្ពុជា ហដីម្បហីលីកកម្ពស់ការៃៃលួបាន
ការអប់រតំ្បកបហដាយគុ ភាព និងសម្ធម៌្ សត្មាប់កុមារ
ជនជាតិហដីម្ភាគតិច។ 

លកា ៈវនិិចឆ័យសត្មាប់ការវាយតទម្លហនេះ រមួ្មាន
ភាពពាក់ព័នធ ភាពស័កតិសិៃធ ត្បសិៃធភាព ែលជេះរយៈហពល
ផវង និរនតរភាព សម្ភាពហយនឌ័្រ និងសម្ធម៌្។  

លទ្ធែលរក្ស ើញម្នការវាយតម្លៃ និខ         
សេចក្តីេននិដ្ឋា ន 

ភាពពាក្់ព័នធ៖  

កុមារ សមាជិកសហគម្ន៍ អាជាា ធរមូ្លដាា ន យល់
ត្សបកនុងកត្មិ្តមពស់ថា ការអប់រពំហុភាសានាឱំ្យមានការ
ចូលរមួ្កាន់ផតសកម្ម កនុងសកម្មភាពនានា កនុងសាលាហរៀន 

និងនាឱំ្យមានការៃៃលួបានការហរៀនសូត្ត ត្បកបហដាយ
អតថន័យ។  

កម្មវធីិសិកាផដលហត្បីត្បាស់ កនុងការអប់រពំហុ
ភាសា បានៃៃលួការសាៃរជាខាល ងំ ហត្ពាេះផតមលឹម្សាររបស់
វាមានៃំនាក់ៃំនងជាម្យួនឹងវបបធម៌្។ ហទេះជាោ៉ែ ងោ
ក៏ហដាយ កម្មវធីិសិកាហនេះ អាចមានភាពង្ហយត្សួលហពក 
និងត្តូវការបផនថម្មលឹម្សារវបបធម៌្ថមីៗ ផដលមានលកា ៈ
សម្បូរផបប ផដលកុមារជនជាតិហដីម្ ឪពុកមាត យ និងត្កុម្
ជនជាតិហដីម្ភាគតិច មានឆនទៈែតល់ជូន។ 

អនកកាន់សិៃធិចម្បង និងអនកកាន់ភារកិចចហៅថាន ក់
ហត្កាម្ជាតិម្យួចំននួ ហមី្លហ ញីពីហហតុែល សត្មាប់
ពត្ងីកការអប់រពំហុភាសាដល់ថាន ក់ៃី ៦ កនុងត្ៃង់ត្ទយតូច
សាកលបងសិន។  

ភាពេក័្តិេទិ្ធិ៖  

មានការសហត្ម្ច ហៅតាម្ចំ ុចហៅនានា ដូចជា
ការពត្ងីកបរមិា ទនការែតល់ហសវាអប់រពំហុភាសា          
ជាហដីម្។  

សាលាម្ហតតយយផដលែតល់ការអប់រពំហុភាសា ពំុ
ទន់បានបង្ហា ញពីសកាត នុពលរបស់មលួនហៅហ យី។ ការ
ពឹងអាត្ស័យហលីមូ្លនិធិ ុ ំ និងការមវេះការែារភាជ ប់ៃំនាក់
ៃំនងកនុងលកា ៈជាត្បព័នធ ជាម្យួនឹងសាលាបឋម្
សិកា គឺជាឧបសគគរារាងំ ដល់ការបហងកីនភាពស័កតិសិៃធកនុង
ហមតតបី កនុងចំហោម្ហមតតទងំបនួ។  ត្បកាស (ហលម 
២៤៥) ផដលជាត្បកាសថម ីដាក់ហចញនូវត្កបម័ ឌ សត្មាប់
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បហងកីនគុ ភាព និងបំផលងម្ហតតយយសិកាជាសាលារដា 
ផដលមានៃីតាងំរមួ្រន ជាម្ួយនឹងសាលាបឋម្សិកា។ 

 

្បេទិ្ធភាព៖  

មានការត្បមូ្លហកៀរគរអនកកាន់ភារកិចច ហៅថាន ក់
ហត្កាម្ជាតិទងំអស់ កនុងការែតល់ការអប់រពំហុភាសាហៅ
តាម្សាលាបឋម្សិកា ផដលែតល់ហសវាដល់កុមារជនជាតិ
ហដីម្ភាគតិចោ៉ែ ងហហាចោស់ ៦០ ភាគរយ។  

ចំោយត្បតិបតតិការ មិ្នជាហត្ចីនជាងសាលា
ផដលពំុបានែតល់ការអប់រពំហុភាសាហ យី ប៉ែុផនតមានការ
ហលីកហ ងីថា មានការមវេះខាតថវកិា សត្មាប់ែតល់ការ        
ប តុ េះបោត លត្គូ ហតត តហលីភាសាម្យួចំនួន ការពិនិតយ
តាម្ដាន និងធនធ្លនសត្មាប់បហងកីនអការកម្មភាសាជន
ជាតិហដីម្ភាគតិច។  

សាលាគរុហកាសលយហមតត មានសកាត នុពលផដលពំុ
ទន់បានហត្បីត្បាស់ហៅហ យី សត្មាប់សហត្ម្ចហរលហៅ
ពត្ងីកការៃៃលួបានការអប់រ ំ ត្បកបហដាយគុ ភាព
ហដាយហត្បីត្បាស់ភាសាជនជាតិហដីម្ភាគតិច និងភាសា    
ផមមរ។  

អងគភាពអប់រហំៅថាន ក់ហត្កាម្ជាតិ មានៃឹកចិតត និង
សម្តថភាពកនុងការែតល់ការប តុ េះបោត ល ពិនិតយតាម្
ដាន និងែតល់ការរតំ្ៃដល់ការអប់រពំហុភាសា ត្បសិនហបី
អងគភាពទងំហនេះៃៃលួបានការរតំ្ៃហរិញ្ញវតថុ និងការ    
រតំ្ៃបហចចកហៃសត្គប់ត្រន់ពីថាន ក់ជាតិ។ 

អនកកាន់ភារកិចច ហាក់បីដូចជាពំុបានអនុវតត
ការង្ហរហដាយហត្បីត្បាស់ផែនការអនុវតត ផដលមានការបា៉ែ ន់
ត្បមា ចំោយលម្ែិតហនាេះហ យី។  

និរនតរភាព៖ 

តត្មូ្វការអប់រពំហុភាសា ហៅកត្មិ្តបឋម្សិកា ហាក់
បីដូចជាមានហលីសពីចំននួត្គូបហត្ងៀន និងត្គូឧហៃទសជន
ជាតិហដីម្ភាគតិចផដលមានសម្តថភាព ផដលអាចែគត់ែគង់
ឱ្យបាន ត្សបហពលផដលសាលាគរុហកាសលយហមតតមិ្នទន់
បានចូលរមួ្កនុងការង្ហរហនេះហៅហ យី។  

នាយកដាា នអប់រពិំហសស កំពុងសថិតហៅដំោក់
កាលដំបូងៗហៅហ យី កនុងការអភិវឌ្ឍសម្តថភាព
បហចចកហៃស សម្តថភាពដឹកនា ំ និងសម្តថភាពផសវងរកការ
រតំ្ៃ។ នាយកដាា នហនេះក៏ហៅមវេះសម្តថភាពភាសាជនជាតិ
ហដីម្ភាគតិច ផដលត្តូវការជាចាបំាច់សត្មាប់ហលីកៃឹកចិតត 
ពិនិតយតាម្ដាន ែតល់ការផ នា ំ និងពត្ងីកត្កុម្ត្គូ             
បហត្ងៀនែងផដរ។ 

ែលជះរយៈសពលផវខ៖  

  ការអប់រពំហុភាសា បានែតល់នូវការអប់រតំ្បកប
ហដាយអតថន័យដល់កុមារជនជាតិហដីម្ភាគតិច ហត្ពាេះលៃធ
ែលបានបង្ហា ញថា អនកកាន់សិៃធិចម្បងមានការចូលរមួ្
ហត្ចីនជាងមុ្ន។  

 បចចុបបននហនេះ ម្នុសេហពញវយ័ជនជាតិហដីម្ភាគ
តិច កំពុងផសវងរកការរតំ្ៃ ហដីម្បហីចេះភាសារបស់មលួន។  

  អត្តាវតតមានទបកនុងរដូវដាដុំេះ និងត្បមូ្លែល 
អំពាវនាវឱ្យមានការហឆលីយតប ផដលមានលកា ៈទចនត្បឌិ្ត
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ថមី ដូចជា ការែតល់ភាពបត់ផបនពីអាជាា ធរអប់រ ំ ហដីម្បែីតល់
លៃធភាពឱ្យមានការសាកលបងហត្បីត្បាស់ត្បតិៃិនសិកា

សម្ត្សបតាម្សាថ នភាពហៅមូ្លដាា ន (ផបបវមិ្ជឈការ)។ 

 អនកកាន់ភារកិចចម្ួយចំនួន យល់ថា ការអប់រពំហុ
ភាសា គឺជាយុៃធសាស្រសតរយៈហពលមលី ផដលមានហរល
បំ ងត្តឹម្ផតែតល់ជា “សាព នចម្លង” ឱ្យកុមារជនជាតិហដីម្
ភាគតិច អាចហៅចូលរមួ្ហរៀនជាម្យួនឹងកុមារជនជាតិផមមរ 
ប៉ែុហោណ េះ។ គំរូផបបហនេះអាចបងកហានិភ័យ ដល់ការធ្លនា
និរនតរភាពការអប់រពំហុភាសា។  

េទិ្ធិលនុេស និខេលធល៌សយនឌ័រ៖  

ការអប់រពំហុភាសាជយួឱ្យសហត្ម្ចសិៃធិរបស់កុមារ
ជនជាតិហដីម្ភាគតិច កនុងការៃៃលួបានការអប់រតំ្បកប

ហដាយអតថន័យ ត្ពម្ទងំែតល់ការង្ហរ និងតនួាៃីដល់ស្រសតី
ជនជាតិហដីម្ភាគតិចកនុងសហគម្ន៍។ 

កុមារមីានការចូលរមួ្កនុងការអប់រពំហុភាសាហត្ចីន
ជាងកុមារាបនតិច ហហយីវាដូចរន នឹងនិនាន ការហៅថាន ក់ជាតិ
ផដរ។  

ហបីតាម្របាយការ ៍នានា កុមារគឺីជាអនកចូលរមួ្
ោ៉ែ ងសកម្ម កនុងសកម្មភាពនានាកនុងថាន ក់ហរៀន ហៅហពល
ផដលពកួហគយល់ និងអាចែារភាជ ប់ៃំនាក់ៃំនងជាម្យួ
នឹងត្គូ។  

កនុងការអប់រពំហុភាសា ស្រសតីជនជាតិហដីម្ភាគតិច
បំហពញតនួាៃីជាត្គូបហត្ងៀន និងជាសមាជិកគ ៈកមាម -     
ធិការត្ៃត្ៃង់សាលាហរៀន។  

50%

100%

150%

200%

250%

300%

2015 2016 2017 2018

ភា
គរ
យ
ម្ន
កា
រផ្ល
ៃេ
ប់ត ូរ

ត្កហចេះ៖ ការអប់រពំហុភាសាថាន ក់ៃី ១-៣
ត្កហចេះ៖ ការចុេះហ ម្ េះហរៀនការអប់រពំហុភាសា
ត្កហចេះ៖ សាលាហរៀនផដលម្ិនែតល់ការអប់រពំហុភាសាថាន ក់ៃី ១-៣
ត្កហចេះ៖ សាលាផដលម្ិនែតល់ការអប់រពំហុភាសា
ម្ ឌ លគិរ៖ី ការអប់រពំហុភាសាថាន ក់ៃី ១-៣
ម្ ឌ លគិរ៖ី ការចុេះហ ម្ េះហរៀនការអប់រពំហុភាសា
ម្ ឌ លគិរ៖ី សាលាហរៀនផដលម្ិនែតល់ការអប់រពំហុភាសាថាន ក់ៃី ១-៣
ម្ ឌ លគិរ៖ី សាលាហរៀនផដលម្ិនែតល់ការអប់រពំហុភាសា

រូបភាពៃី ៤៖ ការចុេះហ ម្ េះចូលហរៀនកនុ ងការអប់រពំហុភាសាមានការហកីនហ ីងពីឆ្ន  ំ២០១៥ - ២០១៨ កនុ ងហមតតភាគឦសានទងំបួន ហបីហធៀបនឹងសាលាហរៀន
ផដលពុំែតល់ការអប់រពំហុភាសា  
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សេចក្តីេននិដ្ឋា នេខំាន់ៗ  

សលសរៀនេខំាន់ៗផែលទ្ទ្ួលាន 

ខាងហត្កាម្ហនេះ ជាហម្ហរៀនសំខាន់ៗៃៃលួបាន 
ផដលមានភាពពាក់ព័នធោ៉ែ ងៃូលំៃូលាយ ជាម្យួនឹងការ
អនុវតតការអប់រពំហុភាសា កនុងវស័ិយអប់រ។ំ  

 
 

ភាពពាក្់ព័នធ៖ ត្គូជនជាតិហដីម្ភាគតិច និងកម្មវធីិ
ផដលឆលុេះបញ្ជច ងំពីវបបធម៌្របស់ជនជាតិហដីម្ភាគតិច គឺជា
គនលឹេះសត្មាប់ជំរុញឱ្យកុមារជនជាតិហដីម្ភាគតិច ម្កចូល
ហរៀនកនុងសាលាហរៀន និងអាចៃៃលួបានការរតំ្ៃដល់ការ
អប់រ ំពីឪពុកមាត យរបស់ពកួហគ។   

ភាពពាក្់ព័នធ៖ កុមារ ី និងកុមារជនជាតិហដីម្ភាគតិច កាន់ផតអាចៃៃួលបានការអប់រ ំជាភាសា ផដល
ពួកហគអាចយល់បាន ជាម្ួយត្គូផដលពួកហគអាចកសាងៃំនាក់ៃំនងជាម្ួយ និងហត្បីត្បាស់កម្មវធិីសិកា
ផដលែារភាជ ប់ៃំនាក់ៃំនងជាម្ួយនឹងវបបធម៌្របស់ពួកហគ។ 

្បេទិ្ធភាព៖ អងគភាពអប់រហំៅថាន ក់ហត្កាម្ជាតិ មានៃឹកចិតតបំហពញការង្ហរ ហហយីសាថ ប័នមានសម្តថ
ភាព កនុងការែតល់ការប តុ េះបោត ល ការពិនិតយតាម្ដាន និងការរតំ្ៃដល់ការអប់រពំហុភាសា ត្បសិនហបី
អងគភាពទងំហនេះ ៃៃួលបានការរតំ្ៃហរិញ្ញវតថុ និងបហចចកហៃសត្គប់ត្រន់។  

និរនតរភាព ភាពដឹកនាផំដលមានៃសេន និងការត្គប់ត្គងត្បកបហដាយសម្តថភាព ហៅថាន ក់ជាតិ និង
ការបហងកីនការរតំ្ៃដល់អងគភាពហៅថាន ក់ហត្កាម្ជាតិ ហដីម្បធី្លនាថាការហកីនហ ងីនូវបរមិា ទនការែតល់
ហសវា នឹងម្ិនហដីរហលឿនជាងផកលម្ែគុ ភាពហនាេះហ យី។  

ការធ្លនានូវភាពគង់វងេទនការហបតជាា ចិតតរបស់អនកកាន់ភារកិចច និងសាធ្លរ ជនៃូហៅ អាត្ស័យហលីការ
បហងកីនការយល់ដឹង អំពីសកាត នុពលទនការអប់រពំហុភាសាកនុងការហលីកកម្ពស់សុមុដុម្នីយកម្មកនុងសងគម្ 
ក៏ដូចជាការចូលរមួ្កនុងការៃៃួលបានហសវាអប់រ។ំ  

លទ្ធែលរយៈសពលផវខ៖ សារផដលមានភាពចាស់លាស់របស់រដាា ភិបាលផដលបង្ហា ញពីការរតំ្ៃ
ដល់ការែតល់ការអប់រ ំហដាយហត្បីត្បាស់ភាសាជនជាតិហដីម្ភាគតិច តាម្រយៈការហរៀបចំនូវផែនការផដលត្តូវ
ែេពវែាយឱ្យបានចាស់លាស់ ការជំរុញឱ្យមានការចូលរមួ្ពីអងគការជនជាតិហដីម្ភាគតិច និងការហរៀបចំ
យុៃធនាការែេពវែាយ អាចែតល់ការហលីកៃឹកចិតតោ៉ែ ងហត្ចីនដល់មាតាបិតា និងកុមារជនជាតិហដីម្ភាគតិច 
ហដីម្បឱី្យពួកហគែតល់តទម្លដល់ការហរៀនសូត្ត។  

ភាពេក័្តិេទិ្ធិ៖ ត្បព័នធអប់រហំៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់ហត្កាម្ជាតិ អាចពត្ងីការែតល់ហសវាអប់រពំហុភាសា 
ហបីហទេះជាការធ្លនាគុ ភាពតត្ម្ូវឱ្យមានការអនុវតតយុៃធសាស្រសតផដលម្ិនសម្ត្សបទងំត្សុង ជាម្ួយ
នឹងផែនការសកម្មភាពជាតិសតីពីការអប់រពំហុភាសាបចចុបបននហនេះក៏ហដាយ។ អងគភាពផដលៃៃួលមុសត្តូវ
ហលីការអនុវតតចាបំាច់ត្តូវបហងកីតនូវត្បព័នធសត្មាប់ហធវីការបា៉ែ ន់ត្បមា ពីចំោយកនុងការត្បមូ្លៃិននន័យ 
និងហរៀបចំរបាយការ ៍សតង់ដារ។  
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្បេទិ្ធភាព ៖ អនកកាន់ភារកិចចហៅថាន ក់ហត្កាម្ជាតិ 
និងត្គូជនជាតិហដីម្ភាគតិច មានៃឹកចិតតមពស់កនុងការ
ពត្ងីកហសវាអប់រពំហុភាសាដល់កុមារ និងសហគម្ន៍ផដល
ហត្បីត្បាស់ភាសាជនជាតិភាគតិច ឱ្យកាន់ផតហត្ចីនជាងមុ្ន 
ប៉ែុផនតវាអាត្ស័យហលីការរតំ្ៃហរិញ្ញវតថុឱ្យបានត្គប់ត្រន់ 
ហដីម្បជំីរុញឱ្យមានការចូលរមួ្បផនថម្ ពីជនជាតិហដីម្ភាគ
តិច ដូចជា ត្គូឧហៃទសជនជាតិហដីម្ភាគតិច ត្គូបហត្ងៀនជន
ជាតិហដីម្ភាគតិច និងការចូលរមួ្របស់អងគការជនជាតិ
ភាគតិចជាហដីម្។   
 ភាពេក័្តិេទិ្ធិ៖ អនកអប់រមំានការហលីកៃឹកចិតតមពស់ 

កនុងការធ្លនាការអប់រសំត្មាប់ទងំអស់រន  ប៉ែុផនតពកួហគត្តូវ
ៃៃលួបានការប តុ េះបោត លវតិ្កឹតយការខាងការអប់រពំហុ
ភាសា និងការរតំ្ៃផែនកហរិញ្ញវតថុបផនថម្ហៃៀត ហដីម្បពីត្ងីក

ឱ្កាសៃៃលួបានការអប់រតំ្បកបហដាយអតថន័យ និងសម្
ធម៌្ ដល់សហគម្ន៍ជនជាតិហដីម្ភាគតិច ផដលពិបាកចុេះ
ហៅដល់។  

ែលជះរយៈសពលផវខ៖ ការហត្បីត្បាស់ភាសាជន
ជាតិភាគតិចកនុងការអប់រ ំបហងកីនការចូលរមួ្កនុងការអប់រ ំែត
ល់ឱ្កាសឱ្យកុមារទងំអស់អាចហចេះពីរភាសា ហលីកកម្ពស់
ភាពចុេះសត្មុ្ងរន កនុងសងគម្ និងធ្លនាបាននូវភាពគង់វងេ
យូរអផងវងទនភាសា និងវបបធម៌្។  
អងគការមិ្នផម្នរដាា ភិបាលផដលមានបៃពិហសាធន៍    

ែតល់ការអប់រហំត្ៅត្បព័នធដល់សហគម្ន៍ជនជាតិភាគតិច 
អាចជយួតួអងគនានារបស់រដាា ភិបាលកនុងការហឆលីយតប
ចំហពាេះតត្មូ្វការត្គូអប់រពំហុភាសាសត្មាប់សាលាបឋម្
សិកា និងការអប់រអំការកម្មម្នុសេហពញវយ័ ហដាយហត្បី
ត្បាស់ភាសាជនជាតិហដីម្ភាគតិច។  
និរនតរភាព៖ នាយកដាា នជំនាញកនុងត្កសួងអប់រយុំវ

ជន និងកីឡា មានសកាត នុពលត្បមូ្លកិចចមិតមំត្បឹងផត្បង 
និងបំហពញការៃៃលួមុសត្តូវកនុងការសហត្ម្ចឱ្យបាននូវ
សម្ធម៌្សត្មាប់កុមារ ផដលនិោយភាសាជនជាតិហដីម្
ភាគតិច។ ហទេះជាោ៉ែ ងោក៏ហដាយ ការសហការអនតរ
នាយកដាា នមានសារៈសំខាន់ខាល ងំោស់ ហដីម្បធី្លនាឱ្យ

ថតហដាយ © UNICEF Cambodia/2018/Jessica Ball 

ថតហដាយ © UNICEF Cambodia/2018/Jessica Ball 
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មានការែតល់សម្តថភាពបហចចកហៃស និងធនធ្លនផដល
ចាបំាច់ពីនាយកដាា នពាក់ព័នធនានា។ 
ការធ្លនាឱ្យមានការហត្បីត្បាស់ភាសាជនជាតិហដីម្ភាគ

តិចកនុងហសវាអប់រ ំ អាត្ស័យហលីការហបតជាា ចិតតរបស់                 
រដាា ភិបាល ហដីម្បជីយួឱ្យកុមារជនជាតិហដីម្ភាគតិច អាច
ៃៃលួបានការអប់រតំ្បកបហដាយហដាយអតថន័យ និងចាត់

ៃុកភាសាជនជាតិហដីម្ភាគតិចជារតនៈសម្បតតិរបស់ជាតិ 
និងជាម្ហធោបាយ ហដីម្បហីលីកកម្ពស់ការចុេះសត្មុ្ងរន ហៅ
កនុងសងគម្ ផដលចាបំាច់ត្តូវមានការែេពវែាយឱ្យបាន
ចាស់លាស់ពីការហបតជាា ចិតតផបបហនេះ។  
 

ជារលួ៖ ត្បហៃសកម្ពុជា គឺជាត្បហៃសនាមុំ្មហគកនុងតំបន់ ផដលបានបង្ហា ញពីហរលវធិីសាថ ប័នកនុងការហលីកកម្ពស់ការបញ្ចូ លកុមារជនជាតិហដីម្ភាគ
តិចហៅកនុងការអប់រ ំតាម្រយៈការហត្បីត្បាស់ភាសាជនជាតិហដីម្ភាគតិច ភាសាជាតិ និងកម្មវធិីសិកាផដលហឆលីយតបហៅនឹងវបបធម៌្។ ហរលវធិីផបប
ហនេះហធវីឱ្យការចូលហរៀន កាន់ផតមានលកា ៈហម្ត្តីភាពសត្មាប់កុមារ។ វាហធវីឱ្យហម្ហរៀនកាន់ផតត្សួលយល់ និងមានភាពពាក់ព័នធចំហពាេះកុមារ ផដល
ជាហរឿយៗជាអនករស់កនុងសហគម្ន៍ដាដុំេះហៅជនបៃ និងដាច់ត្សោល ផដលមានត្បជាពលរដាជាហត្ចីនត្គួសារម្ិនហចេះនិោយភាសាជាតិ។ 
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អនុសាេន៍េខំាន់ៗ 

អនុសាសន៍ផែែកតាម្ភសតុតាង ផដលបានពីការវាយតទម្លហនេះ ត្តូបានយកម្កហរៀបរាប់ដូចខាងហត្កាម្ ហៅតាម្លំដាប់    
លំហដាយជាអាៃិភាព។ តអួងគសំខាន់ៗ រមួ្មានត្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ផដលមានការរតំ្ៃពីទដគូអភិវឌ្ឍន៍ហធវីការ
សហការជាម្យួនឹងអនកកាន់ភារកិចចហៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់ហត្កាម្ជាតិ សាថ ប័នសិកាត្សាវត្ជាវ អាជាា ធរមូ្លដាា ន អងគការ
មិ្នផម្នរដាា ភិបាល និងអនកកាន់សិៃធិចម្បង ដូចជាអងគការជនជាតិហដីម្ភាគតិច កុមារ និងមាតាបិតាជាជនជាតិហដីម្ភាគ
តិចជាហដីម្។ 

១. សរៀបចផំែនការសលើក្ក្លពេប់រិយាបនន៖ បនតហរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាតិសតីពី
ការអប់រពំហុភាសា ២០១៩-២០២៣ ជាម្យួនឹងយុៃធសាស្រសត និងសកម្មភាពផដលមានការ
បា៉ែ ន់ត្បមា ចំោយត្តឹម្ត្តូវ និងការហរៀបចំការៃៃួលមុសត្តូវការហរៀបចំ     របាយការ ៍ 
និងការវាយតទម្លឱ្យបានចាស់លាស់។ ពត្ងីកការអនុវតតផែនការសកម្មភាពហនេះជាបហ តី រៗ 
ហដីម្បបីញ្ចូ លភាសាជនជាតិហដីម្ភាគតិចបផនថម្ហៃៀត។  

 

២. បំហពញលកា ៈវនិិចឆយ័ផែនកគុ ភាពសាលាម្ហតតយយ៖ បហងកីនគុ ភាពការអប់រពំហុភាសា
ហៅកត្មិ្តម្ហតតយយសិកា និងហធវីសុមុដុម្នីយកម្មការអប់រពំហុភាសាជាម្ួយនឹងការអប់រតំាម្
សាលាម្ហតតយយៃូហៅ។ ជួយឱ្យសាលាម្ហតតយយអាចបំហពញតាម្លកា ៈវនិិចឆ័យ         គុ ភាព 
ហោងតាម្ត្បកាសហលម ២៤៥ ហដីម្បឱី្យសាលាទងំហនេះ កាល យជាឧបសម្ព័នធទនសាលាបឋម្សិកា
ពហុភាសា និងបនាទ ប់ម្កកាល យហៅជាសាលាម្ហតតយយរដា។  

៣. ពត្ងឹងសម្តថភាពត្បព័នធ៖ ពត្ងឹងសម្តថភាពបហចចកហៃស និងត្បព័នធរបស់ត្កសួងអប់រ ំយុ
វជន និងកីឡា សត្មាប់អនុវតតផែនការហនេះ ។ បហងកីនការរតំ្ៃផែនកហរិញ្ញវតថុ និងការ  រតំ្ៃ
បហចចកហៃសដល់ម្នទីរអប់រហំមតតសត្មាប់ការប តុ េះបោត លត្គូ និងការពិនិតយតាម្  ដាន។ 
ហត្ជីសហរសីម្ស្រនតី ផដលហចេះនិោយភាសាជនជាតិហដីម្ភាគតិច ហៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់ហត្កាម្
ជាតិ។ អភិវឌ្ឍចំហ េះដឹង និងជំនាញអប់រពំហុភាសាដល់នាយកដាា នអប់រ ំ           ពិហស

ស។ បហងកីតនូវរចនាសម្ព័នធសាថ ប័ន សកម្មម្យួ ហត្កាម្ការដឹកនារំបស់ថាន ក់ដឹកនាជំាន់មពស់របស់
ត្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ហដីម្បធី្លនាឱ្យមានការសហការអនតរនាយកដាា នជាត្បចា។ំ  

៤. កសាងសម្តថភាពបហត្ងៀន៖ បហងកីនបរមិា  គុ ភាព និងការរកាត្គូហៅតាម្សាលា
បឋម្សិកាអប់រពំហុភាសា និងត្គូឧហៃទសជនជាតិហដីម្ភាគតិច តាម្រយៈការបហងកីនការរតំ្ៃ

បរយិាបនន 

្បព័នធ 

គុណភាព 

្គូបស្ខៀន 
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ផែនកហរិញ្ញវតថុ និងបហចចកហៃសដល់អនកកាន់ភារកិចចហៅថាន ក់ហត្កាម្ជាតិ សត្មាប់ការង្ហរប តុ េះបោត ល ពិនិតយតាម្ដាន 
បផនថម្ត្គូឧហៃទសជនជាតិហដីម្ភាគតិច និងពត្ងីកការសហការជាម្យួនឹងអងគការជនជាតិហដីម្ភាគតិច។ ជួយហរៀបចំសាលា
គរុហកាសលយហមតត កនុងការែតល់ការ        ប តុ េះបោត លដល់ត្គូជនជាតិហដីម្ភាគតិច ឱ្យហចេះែតល់ការអប់រពំហុភាសា។  

៥. ផកសត្ម្លួកម្មវធីិសកិាបហត្ងៀន និងហរៀនផែនកអប់រពំហុភាសា៖ ពិនិតយហ ងីវញិ និងផក
សត្មួ្លកម្មវធីិសិកា និងធនធ្លនសត្មាប់ការអប់រពំហុភាសា ហដីម្បផីកលម្ែកម្មវធីិសិកា ហធវី
ឱ្យមលឹម្សារវបបធម៌្កាន់ផតមានលកា ៈសម្បូរផបប និងបញ្ចូ លធនធ្លន ផដលែលិតហដាយអងគ
ការមិ្នផម្នរដាា ភិបាល។ ជំរុញឱ្យមានការចូលរមួ្ពីកុមារជនជាតិហដីម្ភាគតិច សមាជិកសហ
គម្ន៍ និងអងគការនានា កនុងការអភិវឌ្ឍធនធ្លនបហត្ងៀន និងហរៀនឱ្យបានជាប់ជាត្បចា។ំ  

៦. ែេពវែាយពីគុ តទម្ល ទនភាសាជនជាតិភាគតិច៖ បហងកីនការយល់ដឹងអំពីសិៃធិកុមារ និងគុ 
តទម្លសងគម្ទនភាសា និងវបបធម៌្ជនជាតិហដីម្ភាគតិច តាម្រយៈការហរៀបចំជាយុៃធនាការបហងកីនការ
យល់ដឹងជាសាធ្លរ ៈ និងការពនយល់ពីៃសេនទនទងំហនេះឱ្យរតឹផតសុីជហត្ៅបផនថម្ហៃៀតដល់
ត្គូបហត្ងៀន ត្គូឧហៃទស និងម្ស្រនតីផដលៃៃលួបនទុកការង្ហរប តុ េះបោត ល។  

៧. ហធវីឱ្យកាន់ផតត្បហសរីនូវត្បព័នធព័ត៌មាន៖ ហធវីឱ្យកាន់ផតត្បហសីរនូវត្បព័នធត្គប់ត្គងការអប់រ ំ
ដូចជា ផបងផចកព័ត៌មានតាម្ហយនឌ័្រ ជាតិពនធុ និងភាសា កតាត កំ ត់ផដលពាក់ព័នធហែេង
ហៃៀត ហដីម្បកំី ត់ថា ហតីហសវាបានដល់ត្កុម្ហរលហៅអាៃិភាព ៃិនន័យតាម្ត្បព័នធឌី្ជីថល
ៃៃលួបាន និងការហរៀបចំរបាយការ ៍ហៅតាម្សតង់ដារ។  

 

៨. ែតល់លៃធភាពឱ្យមានការត្សាវត្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍ៖ អភិវឌ្ឍភាពជាទដគូរវាងសាកលវៃិោល័
យកនុងត្សុក និងសាកលវៃិោល័យអនតរជាតិ ហដីម្បហីរៀបចំហតសតលៃធែលសិកាផដលហត្បីត្បាស់
ភាសាជនជាតិហដីម្ភាគតិច ហធវីការសិកាពីការអនុវតតផដលមានសកាត នុពល ដូចជាការពត្ងីការ
អប់រពំហុភាសាដល់ថាន ក់ៃី ៦ និងវាយតទម្លលៃធែលទនការអប់រពំហុភាសាជាហដីម្។  

 

 

ក្លមវធិីេក្ា 

ការ
ែសពវែាយ 

ទ្ិនននយ័ 

ការ
្សាវ្ជាវ 

PROFESSOR JESSICA BALL & MARIAM SMITH (េហ្បធាន) 

សដ្ឋយានការោំ្ ទ្ពីេាជិក្្ក្ុលសៅក្លពុជា ែូចជា៖ ស្សាល ប ុនធ,ី សាល៉ន ឡាលី,  
ស្ៃឿក្ ភារលយ, ្េ ីស ៉, សៅ លុំ, ធុក្ ប ុន, សជឿន ខា ំ្ ិន, ចាប់ សអ, ពិន សែៀវ 

សត្មាបរ់បាយការ ៍លម្ែតិ សូម្ហម្លីហៅហម្លីហគហៃពំរ័៖ HTTPS://WWW.UNICEF.ORG/CAMBODIA 

https://www.unicef.org/cambodia/results_for_children_25266.html

