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១. េសចក�េីផ�ម 

អំេពហិង្សោេលកុមារ 0

1 គឺជាប�� សិទ�ិមនុស្ស សង�ម និងសុខភាពសធារណៈមួយដ៏ធ�ន់

ធ�រេនបណា� ្របេទសេលសកលេលក េហយផលវបិាកៃនអំេពហិង្សោេនះអចបង�េ្រគាះថា� ក់

ចំេពះ្របេទសេនាះ។ ម៉្យោងេទៀត ពំុមាន្របេទសណាមួយែដលអចេគចផុតពីផលវបិាកេនះ

បានេឡយ េទះបីជា្របេទសអ�កមាន ឬ្របេទស្រកី្រកក៏េដយ។ អំេពហិង្សោេធ�ឱ្យចុះេខ្សោយនូវ

្រគឹះដ៏រងឹមំាែដលកុមារ្រត�វករ េដម្បរីស់រនមានជីវតិ្របកបេដយសុខុមាលភាព និងផលិត

ភាពខ�ស់ ្រពមទំងេធ�ឱ្យមានកររេំលភបំពន េទេលសិទ�ិមូលដ� នរបស់កុមារ ក�ុងករទទួល

បានកុមារភាព្របកបេដយសុវត�ិភាព។ កុមារ្រគប់របូមានសិទ�ិក�ុងករទទួលបានករសិក្សោ

អប់រ ំ និងករករពរ ដូចមានែចងក�ុងអនុស��  អ.ស.ប ស�ីពីសិទ�ិកុមារ មា្រត២ កថាខ័ណ� ២ 

“រដ�ភាគី្រត�វ្របកន់យកវធិានករសម�សបទំងឡាយ េដម្បីធានាថា កុមារ្រត�វបានករពរ     

តទល់នឹងរល់ទ្រមង់ៃនករេរ សេអង ឬករដក់ទណ� កម� េដយែផ�កេលស� នភាព សកម�ភាព 

ករបេ�� ញមតិ...” មា្រត២៨ “រដ�ភាគីទទួលស� ល់សិទ�ិរបស់កុមារ ក�ុងករទទួលបាននូវករ

អប់រ.ំ..និងេដយឈរេលមូលដ� នៃនលទ�ភាពេស�គា� ...” មា្រត៣៦ “រដ�ភាគី្រត�វករពរ កុមារត

ទល់នឹងរល់ទ្រមង់េផ្សងេទៀតៃនករជិះជាន់ ែដលប៉ះពល់ដល់្រគប់ទិដ�ភាពៃន ផាសុកភាព

របស់កុមារ”។  

្របជាជនកម�ុជាមួយភាគធំជាកុមារ េដយក�ុងេនាះ្របជាជន៣៥%មានអយុតិចជាង 

១៥ឆា� ំ។ ជាករគួរឱ្យេសកស� យ អំេពហិង្សោេលកុមារកម�ុជាេនមានក្រមិតខ�ស់ េហយផ�ល់ 

ផលវបិាកយ៉ាងេ្រចនដល់ពួកេគ និង្របេទសជាតិទំងមូល។ របាយករណ៍របកគំេហញៃនករ

សិក្សោ�សវ្រជាវស�ីពីអំេពហិង្សោេលកុមារក�ុង្របេទសកម�ុជា ឆា� ំ២០១៣របស់អង�ករយូនីេសហ� 

បានបង� ញថា កុមារេ្រចនជាង៥០%ទទួលរងអំេពហិង្សោែផ�ករងកយ ២៥%ទទួលរងករ

រេំលភបំពនែផ�កផ�ូវចិត� េហយ្របែហលជា៥%ទទួលរងកររេំលភបំពនផ�ួវេភទ។ 

អំេពហិង្សោេលកុមារ ផ�ល់ផលប៉ះពល់ដល់ករអភិវឌ្ឍរបស់កុមារេពញមួយជីវតិរបស់

េគ។ បែន�មពីេលផលប៉ះពល់រយៈេពលខ�ី ដូចជា រងរបួសរងកយនិងផ�ូវចិត� ករធា� ប់រងនូវ

អំេពហិង្សោតំងពីវយ័េនកុមារ ជាកត� មួយេធ�ឱ្យពួកេគក� យជាមនុស្សេពញវយ័ ែដលមាន

1េយាងតមមា្រត១៩ៃនអនុស�� ស�ីពីសិទ�ិកុមារ ទ្រមង់ៃនអំេពហិង្សោេលកុមារ សំេដេល ករេធ�ឲ្យរបួស ឬកររេំលភបំពន

េលរងកយ ឬ េលផ�ូវចិត� ករទុកេចលមិនយកចិត�ទុកដក់ ឬករមិនេអេព ករេធ�បាប ឬករេកង្របវ�័�  រមួទំងកររេំលភ

បំពនផ�ូវេភទ។  

 

                                                           



ប�� មួយចំនួនខងអកប្បកិរយិា និងផ�ូវចិត�។ កររងនូវអំេពហិង្សោអចបណា� លឱ្យមានករ

េរ សេអង្របឆំាងនឹងកុមារនិង្រគ�សររបស់េគេនក�ុងសង�ម ជាពិេសសេនក�ុងករណីអំេព

ហិង្សោេលផ�ូវេភទ។ អំេពហិង្សោនំាមកនូវផលវបិាកយ៉ាងធ�ន់ធ�រចំេពះកុមារមា� ក់ៗ និង្រគ�សរ

េគ ចំេពះសហគមន៍ និងចុងេ្រកយចំេពះសង�មជាតិទំងមូល។ 

េឆ�យតបេទនឹងប�� ្របឈមខងេល រជរដ� ភិបាលបានដក់េចញនូវករេប�ជា� ចិត�

នានាក�ុងករទប់ស� ត់ និងេឆ�យតបេទនឹងអំេពហិង្សោេលកុមារ និងបានកសងែផនករជាតិ

ស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍កុមារ២០១៦-២០១៨ ែផនករសកម�ភាពជាតិលុបបំបាត់អំេពហិង្សោេលកុមារ

េនកម�ុជា។ល។ ជាមួយគា� េនះផងែដរ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា េប�ជា� ថានឹងប��ូ លករ

អប់រអំំពីភាពជាឪពុកែបបវជិ�មាន ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់អប់រេំដម្បធីានាថា បុគ�លិកសិក្សោទំង

អស់្របកន់ខ� ប់នូវ្រកមសីលធម៌្រគ�បេ្រង�ន ដក់វន័ិយចំេពះបទេល�ស្រពហ�ទណ� និងករ

េល�ស្រកមសីលធម៌្រគ�បេ្រង�ន ជាពិេសស កររេំលភបំពនផ�ូវេភទ។ ្រកសួងក៏ជំរញុករអនុ

វត�វធីិស�ស�េរៀននិងបេ្រង�នេដយអហិង្សោ បេង�តយន�កររយករណ៍និងទទួលបណ�ឹ ងតវ៉ពី

កររេំលពបំពន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព មានលក�ណៈកុមារេម្រតី និងសម�សបស្រមាប់

កុមារេីន្រគប់សលេរៀន។ល។ 

េគាលនេយាបាយស�ីពីកិច�ករពរកុមារេនសលេរៀន មានេគាលបំណងជំរញុេលក

កម�ស់ ឱ្យមានករបេង�តនូវបរយិាកសេរៀនសូ្រត្របកបេដយសុវត�ិភាព សុខុមាលភាព និងផ�

ល់ករគំា្រទដល់កុមារ្រគប់របូែដលកំពុងេរៀនេនតម្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈ និងឯកជន។ 

វជាឯកសរមួយេលកកម�ស់ករេប�ជា� ចិត� និងករចូលរមួរបស់សហគមន៍ េដម្បផី�ល់ករ

ករពរដល់កុមារ �សបតមច្បោប់ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាក�ុងករករពរ និងេលកកម�ស់

សិទ�ិកុមារ ក៏ដូចជាអភិ្រកម ឬវធីិស�ស�ករពរកុមារេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់អន�រជាតិ េហយេផា�

តសំខន់េលយុទ�ស�ស�ទប់ស� ត់ជាមុនស្រមាប់អន�រគមន៍ទន់េពលេវល េដម្បគំីា្រទដល់

កុមារែដលរងេ្រគាះពីកររេំលភបំពននានា និងកុមារែដលកំពុង្របឈមនឹងហនិភ័យ។ 

េគាលនេយាបាយេនះក៏មានតួនាទីសំខន់ស្រមាប់ឱ្យសលេរៀនកត់បន�យ កររេំលភបំពន

េលកុមារ ករេកង្របវ�័�  ករមិនេអេពចំេពះកុមារ និងករទទួលខុស្រត�វែដលមានចំេពះកុមា

រ។ េលសពីេនះកុមារមានសិទ�ិទទួលបានបរយិាកសេរៀនសូ្រតមួយ្របកបេដយសុវត�ិភាព 

និងពំុមានអំេពហិង្សោ។ វជំរញុមិនឱ្យមានករអត់ឱនចំេពះអំេពហិង្សោ កររេំលភបំពនករ

េកង្របវ�័�  និងករមិនេអេពចំេពះកុមារេឡយ។ 

េគាលនេយាបាយេនះ្រត�វបានអនុវត�ចំេពះកុមារ្រគប់របូ េដយមិន្របកន់េភទ ពិករ

ភាព ជាតិពន� ជំេនឿ សសនា ឬនិនា� ករណាមួយេឡយ និងេគារពេគាលករណ៍ៃនកររក្សោ

ករសមា� ត់ ជីវភាពឯកជន សំេឡងនិងករចូលរមួរបស់កុមារ។ 

 



២. ចក�វុិសយ័ 

កុមារ្រគប់របូទទួលបានករលូតលស់ទំងផ�ូវកយ ផ�ូវចិត� ប��  និងស� រតី េដយគា� ន

អំេពហិង្សោ្រគប់ទ្រមង់ េដម្បីឱ្យក� យជាធនធានមនុស្ស ស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍្របេទស្របកបេដយ

េចរភាព។  

៣. េគាលបំណង 

អភិវឌ្ឍ្របព័ន�និងយន�ករករពរកុមារ និងសុខុមាលភាពកុមារ េដយធានាថា ្រគឹះ

ស� នសិក្សោសធារណៈ (ទំងក�ុងនិងេ្រក្របព័ន�) និងឯកជនជាកែន�ងែដលមានសុវត�ិភាពពី

្រគប់ទ្រមង់ៃនអំេពហិង្សោេលកុមារ។  

៤. េគាលេដ 

• ធានាថាសលេរៀន(សធារណៈនិងឯកជន)ទំងអស់ ជាកែន�ងែដលមានសុវត�ិភាព 

ដល់កុមារ្រគប់របូ ជាពិេសសកុមារពិករ  កុមារកំ្រព និង្រក�មកុមារងយរងេ្រគាះ 

ដៃទេទៀត។ 

• ប��� ប និងព្រងឹងតួនាទីនិងករទទួលខុស្រត�វ េលកិច�ករពរកុមារេទក�ុងយន�ករ

ឬបណា� ញែដលមាន�សប់ ដូចជា គណៈកមា� ធិករ្រទ្រទង់សលេរៀន ្រក�ម្របឹក្សោ

កុមារ េហយបេង�នកិច�ស្រមបស្រម�លរវងយន�ករនិងបណា� ញទំងេនះជាមួយ គ

ណៈកមា� ធិករទទួលបន�ុកកិច�ករនារ ីនិងកុមារឃំុ/សង� ត់។ 

• ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�ច្បោប់និងលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិេលករករពរកុមារ។ 

• បេង�នករយល់ដឹងអំពីកិច�ករពរកុមារ ដល់បុគ�លិកអប់រ ំ សហគមន៍ និងអ�កពក់

ព័ន�។ 

• បេង�នកិច�សហកររវង្រកសួង មន�ីរ ករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា និងស� ប័ន

ពក់ព័ន� េដម្បេីដះ�សយប�� ែដលទក់ទងនឹងករករពរ និងអភិវឌ្ឍកុមារ។ 

៥. យទុ�ស�ស� 

៥.១ ករអភវិឌ្ឍ្រកបខ័ណ� ច្បោប់ នងិយន�ករ 

- េរៀបចំលិខិតបទដ� ននិងយន�ករេផ្សងៗ េដម្បីឱ្យកុមារ្រគប់របូេនក�ុងសលេរៀន

ទទួលបានករករពរេពញេលញ តមផ�ូវច្បោប់ និងទទួលបានជំនួយគំាពរ្រគប់របូភាព

េដម្បីធានាថាកុមារេជៀសផុតពីេ្រគាះថា� ក់បែន�មេទៀតនិងទទួលបានករសះេស្បយ

េឡងវញិ 



- េលកកម�ស់និងពេន��នករអនុវត�េគាលនេយាបាយ្រកបខណ� ច្បោប់ យន�ករពក់ព័ន�

ែដលមាន�សប់ និងយន�ករថ�ី 

- កសងែផនករសកម�ភាពេដយកំណត់នូវសូចនាករ សកម�ភាពជាក់លក់ ្រកបខ័ណ�

េពលេវល ធនធាន និងករទទួលខុស្រត�វ 

- េគាលនេយាបាយករពរកុមារេនសលេរៀនេនះ នឹង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេឡងវញិក�ុង

រយៈេពលជាក់លក់ េដម្បីឆ�ុះប�� ងំនូវករផា� ស់ប�ូររបស់សង�ម ពក់ព័ន�នឹងកិច�ករពរ

កុមារ។ 

៥.២ ករទប់ស� ត់អំេពហងិ្សោ្រគប់ទ្រមងេ់លកុមរ 

- បេង�តនូវបរសិ� នសិក្សោេបកចំហ1

2 ស្រមាប់កុមារ្រគប់របូ ជាពិេសស្រត�វកំណត់នូវអ�ី

ែដលសលេរៀន បុគ�លិកអប់រ ំនិងអ�កពក់ព័ន� គួរេធ�និងមិនគួរេធ� ក�ុងករបេង�តបរសិ�

នសិក្សោេបកចំហេនះ 

- ទប់ស� ត់រល់ទ្រមង់បង�កររងេ្រគាះដល់កុមារ តមរយៈករេធ�ស្របែហសឬសកម�ភាព 

ឥរយិាបថអវជិ�មានរបស់អ�កពក់ព័ន�ក�ុងសលេរៀន 

- េលកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពីសិទ�ិកុមារ ទ្រមង់នានាៃនអំេពហិង្សោេលកុមារ និងករអប់រវំ ិ

ន័យែបបវជិ�មានដល់្រគប់អ�កពក់ព័ន� ដល់្រគ�និងបុគ�លិកសលេរៀនជាចំបាច់ 

- េរៀបចំនីតិវធីិរដ�បាលស្រមាប់េភ��វេចញចូលក�ុងសលេរៀន េដម្បពី្រងឹងសុវត�ិភាព

ស្រមាប់កុមារ 

- ព្រងឹងនីតិវធីិក�ុងករេ្រជសេរ សបុគ�លិកបេ្រមករេនក�ុងសលេរៀន េដយធានាថា ្រគ�

ែដលធា� ប់បានព្ួយរឬបេណ� ញេចញ និងទទួលករ្រពមានឬេចទ្របកន់្រត�វបានកត់្រត

ទុកក�ុងប�� ីព័ត៌មាន េដម្បីេចៀសវងកំុឱ្យមានករេ្រជសេរ ស្រគ�ដែដលមកបេ្រមករងរ

ជា្រគ�បេ្រង�ន េឡងវញិេដយស� ប័នេផ្សងេទៀត។ 

៥.៣. ករេឆ�យតបេទនងឹអំេពហងិ្សោ្រគបទ់្រមងេ់លកុមរ 

- េរៀបចំយន�ករនិង្របព័ន�រយករណ៍អំពីករណីេផ្សងៗ េកតមានេលកុមារ េហយែដល

កុមារងយទទួលយកបាន មានលក�ណៈកុមារេម្រតី និងេផា� តេទេលេយនឌ័រ 

- កំណត់នីតិវធីិរយករណ៍ និងសមត�កិច�ណាមានអំណាចក�ុងករព្ួយរ ឬបេណ� ញេចញ

្រគ�បេ្រង�នណាមា� ក់ែដលបាន្រប្រពឹត�ខុស 

2លក�ខណ� ៃនបរសិ� នសិក្សោេបកចំហនឹង្រត�វកំណត់េដយឯកសរគំា្រទករអនុវត� 
                                                           



- េរៀបចំឱ្យមានេសវគំា្រទេផ្សងៗ េដម្បធីានាឱ្យមានករេគារពឯកជនភាព កររក្សោករ

សមា� ត់ និងសុវត�ិភាពចំេពះកុមាររងេ្រគាះ 

- ែស�ងរកដំេណាះ�សយនានា េនេពលមានផលប៉ះពល់េលសុខុមាលភាពខងផ�ូវ

កយ ផ�ូវចិត�/អរម�ណ៍របស់កុមារ 

- ធានាឱ្យបានថាបុគ�លិក/បុគ�លែដលបាន្រប្រពឹត�ិបទេល�ស្រត�វបានដក់ទណ� កម�េទ

តមច្បោប់ជាធរមាន 

- បេង�ត្របព័ន�តមដនករណីនិងបុគ�លែដលបានរេំលភបំពនេលកុមារ។ 

៥.៤. ករអប់រនំងិផ្សព�ផ្សោយពត័៌មន 

- កសងឯកសរព័ត៌មានពក់ព័ន� ករករពរ កររេំលភបំពនេលកុមារ   

- ផ្សព�ផ្សោយឯកសរ និងសកម�ភាពទប់ស� ត់កររេំលភបំពន េលកុមារតម្រគប់ទ្រមង់

ដល់សលេរៀន សហគមន៍ មាតបិត ឬអ�កអណាព្យោបាល អជា� ធរមូលដ� ន និង

អ�កពក់ព័ន� េដយប��� បករយល់ដឹងពីកិច�ករពរកុមារេនក�ុងកម�វធីិសិក្សោ ែផនករ 

និងេគាលនេយាបាយពក់ព័ន�នានា 

- ផ្សព�ផ្សោយអំពីករអប់រវំន័ិយែបបវជិ�មានដល់បុគ�លិកអប់រ ំ និងមាតបិត ឬអណា

ព្យោបាល 

- សហករជាមួយអជា� ធរនិងអ�កពក់ព័ន�នានា េដម្បីផ្សព�ផ្សោយច្បោប់និងក្រមិតេទស

ទណ� ស�ីពីកររេំលភេលសិទ�ិកុមារឱ្យបានទូលំទូលយ និងេលកជាករណីសិក្សោមក

ចក់ប�� ងំ តម្របពន�ផ្សព�ផ្សោយដល់សធារណៈជនឱ្យបានដឹងនិងេឃញ។ 

៥.៥. ករស្រមបស្រម�ល កចិ�សហករ នងិករេលកទកឹចតិ� 

- ព្រងឹងកិច�សហកររវងបុគ�លិកអប់រជំាមួយមាតបិតឬអ�កអណាព្យោបាល សហគម

ន៍ អជា� ធរមានសមត�កិច� និងករចូលរមួពីស� ប័នពក់ព័ន�នានា េដម្បីគំា្រទ ករករពរ

កុមារ 

- ជំរញុបុគ�លិកអប់រ្ំរគប់របូ ្រត�វចូលរមួនិងទទួលខុស្រត�វ ក�ុងករទប់ស� ត់កររេំលភ 

បំពនកុមារ 

- ស្រមបស្រម�លឱ្យមានករចូលរមួនិងសហករពីៃដគូអភិវឌ្ឍ និងអង�ករសង�មសីុវលិ

នានា ក�ុងករអនុវត�េគាលនេយាបាយេនះ 

- ផ�ល់ករេលកទឹកចិត�ដល់បុគ�លិកអប់រេំឆ�ម ែដលបានចូលរមួយ៉ាងសកម�ទប់ស� ត់ករ 

រេំលភបំពនេលកុមារ។ 



៥.៦ ករេលកកម�ស់េយនឌ័រ 

- ធានាឱ្យមានករបង� រនិងករករពរកុមារពីអំេពហិង្សោ ជាពិេសសអំេពហិង្សោេលកុមារ ី

- ផ�ល់កលនុវត�ភាពដល់កុមារឬី�ស�ី ក�ុងករចូលរមួជាគណៈកម�ករករពរកុមារ 

- លប់បំបាត់ករេរ សេអងចំេពះកុមាររងេ្រគាះ ជាពិេសសកុមារ ី

- េលកកម�ស់ឱ្យមានករចូលរមួរបស់កុមារ ី ក�ុងសកម�ភាពទប់ស� ត់កររេំលភបំពនេល

កុមារ ជាពិេសសកុមារែីដលងយរងេ្រគាះ។ 

៦. ែផនករសកម�ភាព 

េដម្បីអនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពីកិច�ករពរកុមារេនសលេរៀនេនះ ឱ្យមាន្របសិទ�

ភាពខ�ស់ ចំបាច់្រត�វមានែផនករសកម�ភាព េដម្បអីនុវត�េន្រគប់្រគឹះស� នសិក្សោសធារណៈ

និងឯកជនដូចខងេ្រកម៖ 

៦.១ បេង�តយន�ករ 

− បេង�តគណៈកម�ករករពរកុមារក�ុងវស័ិយអប់រេំនក្រមិតជាតិ រជធានី េខត� ្រក�ង 

�ស�ក ខណ�  

− កំណត់ករទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�េគាលនេយាបាយេនះ ជាពិេសស ករទទួល

ខុស្រត�វរបស់នាយកដ� នពក់ព័ន�្រគប់ក្រមិតរបស់្រកសួងអប់រ ំ

− បេង�ត្រក�មបេង� លករពរកុមារេនក្រមិតសលេរៀន ទទួលបន�ុកទទួលពក្យបណ�ឹ ង 

តវ៉ និងេដះ�សយរល់កង�ល់និងប��   

− ធានាឱ្យយន�ករករពរអនុវត�មុខងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ព្រងឹងករ្របមូល និង

្រគប់្រគងទិន�ន័យពក់ព័ន�នឹងករណីនំាកររេំលភបំពនេលកុមារ និងករករពរកុមា

រ។ 

− េធ�របាយករណ៏អំពីចំនួនករណី (េទះមានឬមិនមានេកតេទ្បងក�ី) តមក្រមិតសល 

េរៀន និងផ្សព�ផ្សោយជា្របចំែខ ជាទូលំទូលយដល់អ�កពក់ព័ន�។ 

៦.២ បេង�ត្រកបខណ� គតយិុត� ិ

− កសងេគាលករណ៍ែណនំានានាេដម្បីជួយគំា្រទករអនុវត�កិច�ករពរកុមារេនសល

េរៀន  

− េរៀបចំ្របកសស�ីពីគណៈកម�ករករពរកុមារក�ុងវស័ិយអប់រ ំ េនថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់

េ្រកមជាតិ 



− េរៀបចំ្រកបខណ� ករងរកិច�ករពរកុមារ ដូចជា រេបៀបរយករណ៍ពីករណីហិង្សោេល 

កុមារ ករ្រគប់្រគងករណី។ល។ 

៦.៣ គ្ំរទហរិ��វត�ុ 

− ្រគប់អ�កពក់ព័ន�អចេ្រប្របាស់ថវកិរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា មួយែផ�កៃន

ថវកិអភិវឌ្ឍន៍សលេរៀន្របចំឆា� ំ និងថវកិែដលបានមកពី្របភពេផ្សងេទៀត 

− ជំរញុេលកទឹកចិត�ៃដគូអភិវឌ្ឍជាតិ និងអន�រជាតិែដលេធ�ករងរជាមួយ្រកសួងអប់រ ំ យុ

វជន និងកីឡា ែបងែចកធនធានរបស់ខ�ួនេដម្បគំីា្រទករអនុវត�េគាលនេយាបាយេនះ។ 

៦.៤ ព្រងងឹសមត�ភពេលករករពារកមុរ 

− កសងឯកសរគំា្រទករអនុវត� និងករបណ�ុ ះបណា� ល េដយសហករជាមួយៃដគូ

អភិវឌ្ឍ និងសលេរៀន 

− បំប៉នសមត�ភាពដល់្រក�ម្រគ�បេង� លថា� ក់ជាតិ ្រក�មបំប៉ន និងពិនិត្យតមដនថា� ក់្រក�ង 

�ស�ក ខណ�  ្រគ�បេ្រង�ន សិស្សោនុសិស្ស និងអ�កពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត។ 

៦.៥ ដំេណ រករអនុវត�គេ្រមង 

េរៀបចំែផនករអនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពីកិច�ករពរកុមារេនសលេរៀន រយៈេពល

មធ្យម និងែវង េដយមានករចូលរមួពី្រគប់ៃដគូពក់ព័ន� ជាពិេសសសិស្ស/កុមារ េដម្បធីានា

្របសិទ�ភាព និងនិរន�ភាព។ ែផនករេនះ្រត�វបង� ញពីចក�ុវស័ិយរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជននិង

កីឡា ក�ុងករអនុវត�េគាលនេយាបាយេនះ និងេឆ�យតបេទនឹងែផនករយុទ�ស�ស�វស័ិយអប់

រ។ំ 

៧. ករតមដន នងិវយតៃម� 

 េដម្បីឱ្យេគាលនេយាបាយេនះ មានវសិលភាពក�ុងករអនុវត�កិច�ករពរកុមារេន

សលេរៀន ចំបាច់្រត�វមាន្របព័ន�តមដន និងវយតៃម� េដយេផា� តេល ៖ 

• ចំណុចេដ និងយុទ�ស�ស�ៃនេគាលនេយាបាយស�ីពីករករពរកុមារេនសលេរៀន 

• សូចនាករៃនែផនករស�ីពីករករពរកុមារេនសលេរៀន 

• ករចូលរមួរបស់គណៈកម�ករ ្រក�មបេង� ល និងសហគមន៍ 

• សុវត�ិភាព និងបរសិ� នសិក្សោរបស់កុមារ េនតមសលេរៀនមានភាព្របេសរេឡង 

ែដលបានមកពីករអនុវត�េគាលនេយាបាយ 

• លទ�ផលែដលទទួលបាន េធៀបេទនឹងចំណុចេដ។ 



 ៨. សន�ិដ� ន 

េគាលនេយាបាយស�ីពីកិច�ករពរកុមារេនសលេរៀនេនះ េដរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ក�ុង

ករជួយេលកស�ួយ និងគំា្រទកុមារឱ្យទទួលបានសិទិ� ្រពមទំងផល្របេយាជន៍ទំងឡាយ 

ែដលមានែចងក�ុងរដ�ធម�នុ��ជាតិ និងអនុស�� អន�រជាតិនានា ែដលធានាកុមារឱ្យេជៀសផុត 

ពីអំេពហិង្សោ្រគប់ទ្រមង់ េធ�ឱ្យសលេរៀនក� យជាកែន�ងមានសុវត�ិភាព េហយកុមារអចទទួល

បានលទ�ផលល�្របេសរក�ុងករសិក្សោ។ 

្រកសួងសង្ឃឹមនិងេជឿជាក់ថា អង�ភាពអ�កពក់ព័ន� និងៃដគូអភិវឌ្ឍ នឹងចូលរមួយ៉ាង

សកម� ក�ុងករបណ�ុ ះបណា� ល ផ្សព�ផ្សោយ អនុវត� ពិនិត្យតមដននិងវយតៃម� រមួចំែណកេដះ

�សយប��  និងេធ�អន�រគមន៍ េដម្បទីទួលបានេជាគជ័យេលករអនុវត�េគាលនេយាបាយ 

េនះ។ 
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