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ផ្អែកលលើលោលលៅអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សលអតើមលេញ

ពីការគិតគូរលលើអាហារូបតថមភស្ម្រាប់ស្តស្ត ីានផ្អៃល ោះ 

និងកុារ, ការទទួលបានអាហារម្រគប់ម្រោន់ស្ម្រាប់

កុារមកពីម្រគួសារម្រកីម្រកងាយរងលម្រោោះបំអុតផ្ែល

កំពុងម្របឈមនឹងអស្នតិស្ុខលស្បៀង ជួយពួកលគ

បំបាត់នូវភាពលម្រស្កឃ្លា នកនុងរយៈលពលខាី និងអតល់

អាហារូបតថមភបផ្នថម ជំរុញឱ្យមកលរៀនទាន់លពលលវលា 

កាត់បនថយអវតតាន េូលរួមស្កមមភាពលរៀនស្ូម្រត

បានលែ កាត់បនថយអម្រាលបាោះបង់ការស្ិកា និង

បលងកើនអម្រាបញ្ចប់ការស្ិកាលៅបឋមស្ិកា។ 

កនុងសាម រតីលនោះ លោយានម្រកស្ួងអប់រំ យុវជន និង

កីឡាជាម្របតិបតតករ, រាជរោា ភិបាលកមពុជា បានចាប់

លអតើមអនុវតតកមមវិធីអដល់អាហារាមសាលាលរៀនពីឆ្ន ំ 

១៩៩៩ មក លោយលអតើមពីការអនុវតតកមមវិធីអាហារ

លពលម្រពឹក (លៅាមេំនួន៦៤សាលានិងានស្ិស្ស

៣៧,៥០០នាក់ លម្រកាមការឧបតថមភពីកមមវិធីលស្បៀង

អាហារពិភពលលាក) លម្រកាយមកបានចាប់អនុវតតកមម-

 វិធីអាហារូបករ៍ជាជាលស្បៀងលៅឆ្ន ំ ០០០៤ និង

សាកលបងអនុវតតកមមវិធីអតល់អាហារាមសាលាលរៀន

លោយលម្របើម្របាស្់កស្ិអលកនុងស្ហគមនជាលៅឆ្ន ំ  

០០១៤ កជាែូេជាកមមវិធីអដល់អាហារផ្ងៃម្រតង់ាម

សាលាលរៀនលៅឆ្ន ំ ០០១៧។ ចាប់ពីឆ្ន ំ០០១៩មក 

កមពុជាបានចាប់លអតើមផ្ម្របកាា យកមម វិធីអតល់អាហារាម

សាលាលរៀនលម្របើម្របាស់្កស្ិអលកនុងស្ហគមនជាលនោះ 

លៅជាកមមវិធីជាតិមយួលោយលម្របើម្របាស្់ងវិកាជាតិជា

បល ត៍ ើរៗ។  

 

 

Based on human capital development 

objective that includes the consideration 

of nutrition for pregnant women and 

children, access to adequate food for 

children from the poorest and most 

vulnerable families facing food 

insecurity, the need to help these 

citizens reduce their hunger in the short 

term and provide additional nutrition, 

encourage enrollment in schooling, 

reduce absentee rates, participate in 

positive learning activities, reduce 

dropout rates and increase primary 

school graduation rates. 

In this spirit, the Royal Government of 

Cambodia, through the Ministry of 

Education, Youth and Sports, has been 

implementing the School Meal Program 

since 1999, starting with the 

implementation of the breakfast 

program (in 64 schools and 37,500 

students under the support of the World 

Food Program). The Food Scholarship 

Program was launched in 2004 and a 

piloted Home-Grown School Feeding 

Program began in 2014, as well as a 

school lunch program in 2017. Since 

2019, Cambodia has gradually built the 

Home-Grown School Feeding Program 

into a national program funded by the 

national budget.  
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លោលបំ៍ងែជាស្ំខាន់ បផ្នថមលលើការអនុវតតលោល

នលោបាយអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សែូេបានបញ្ជា ក់

ខាងលលើ គឺការលលើកកមពស្់ការទទួលបានអាហារ

េម្រមុោះរបស្់កុារម្រគប់អាយុេលូលរៀនលៅាមស្ហ-

គមនជាាមម្រគួសារម្រកមី្រក និងងាយរងលម្រោោះ និងរួម

េំផ្៍កកនុងការបលងកើនអលិតភាពលស្បៀង ក៏ែូេជា

ឱ្កាស្រកម្របាក់េំ៍ូលស្ម្រាប់អនកអគត់អគង់លស្បៀង 

ឬកស្ិករខាន តតូេាមមូលោា ន។ 

កនុងស្នៃរថាគនាិោះ នាពិធលីបើកលវទិកាអាហារូបតថមភ

កុារស្កលម្របចំាឆ្ន ំលលើកទី ០១ លៅផ្ងៃទី០ ផ្ខធន ូ 

ឆ្ន ំ០០១៩ កនុងលខតតលស្ៀមរាប ឯកឧតតមអគគប ឌ៍ តិ

ស្ភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករែាមស្តនត ី    

រែាមស្តនតមី្រកស្ងួលស្ែាកេិចនងិហរិញ្ញវតថុ នងិជាម្របធាន

ម្រកុមម្របឹកាជាតិោំ រស្ងគម តំណាងែ៏ខពង់ខពស្់  

ស្លមតេអគគមហាលស្នាបតីលតលជា  ហ ុន សែន 

នាយករែាមស្តនតីផ្នម្រពោះរាជាណាេម្រកកមពុជា បាន

គសូ្បញ្ជា កថ់ា “រាជរោា ភបិាលកមពុជាលជឿជាកថ់ា

ការវនិលិោគលលើអាហារបូតថមភកាុរានសារស្ខំាន់

ជាសារវនតនិងជាកំ៍ប់ម្រទពយនាអនាគតរបស្់

ម្រគសួារនមីយួៗ។” 

 

 

In addition to the importance of the 

implementation of the human capital 

development policy, as stated above, is 

the need to improve  access to a healthy 

variety of food for children of all ages in 

the communities  poor and vulnerable 

households, as well as to contribute to 

the increase of food productivity, and 

additional income opportunities for 

local food suppliers or small farmers. 

In the keynote address at the opening 

ceremony of the 21st Annual Global 

Child Nutrition Forum on 2nd December 

2019 in Siem Reap, H.E. Dr. Aun 

Pornmoniroth, Deputy Prime Minister, 

Minister of Economy and Finance, on 

behalf of Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo HUN SEN, Prime 

Minister of the Kingdom of Cambodia, 

stated, "The Royal Government of 

Cambodia believes that investing in 

child nutrition is essential and a future 

treasure of every family." 
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កនុងការអនុវតតកមម វិធីអតល់អាហារាមសាលាលរៀន

លោយលម្របើម្របាស្់កស្ិអលកនុងស្ហគមនជាជាកមមវិធី

ជាតិចាប់ពី ឆ្ន ំ ០០១៩ មក ការអតល់អាហារែល់

កុារកនុងស្ហគមនជាម្រកីម្រក និងងាយរងលម្រោោះលោយសារ

កាត អស្នតិស្ុខលស្បៀង ការអប់រំលៅានកម្រមិតទាប 

និងស្ូេនាករលអសងៗលទៀត  ក់ព័នធនិងអាហារូបតថមភ 

លធវើល ើងលោយយកទិននន័យមកវិភាគកនុងការលម្រជើស្លរើស្

តំបន់និងសាលាលោលលៅ។ ទិននន័យទាងំលនោះ ាន

ម្របភពពីម្របព័នធម្រគប់ម្រគងព័ត៌ានអប់រំផ្នម្រកស្ួងអប់រំ 

យុវជន និងកីឡា ម្របព័នធទិននន័យព័ត៌ាន ឃុំ ស្ងាក ត់ 

របស្់ម្រកស្ួងផ្អនការ រួមទាងំទិននន័យអលងកតម្របជា-

សាស្តស្ត និងស្ុខភាពម្របជាពលរែា។ 

ការកំ៍តម់្រកុមលោលលៅងាយរងលម្រោោះ ាមម្រកងុ 

ម្រស្ុក ខ ឌ៍  រាជធានី លខតត អនុវតតលោយលម្របើ          

ស្នៃស្សនជាអប់រំ ផ្អែកលលើអម្រាេុោះល ម្ ោះេូលលរៀន    

អម្រាម្រតួតថាន ក់ អម្រាលបាោះបង់ការស្ិកា និងស្ថ ិត ិ

របស្់រាជរោា ភិបាល អំពីភាពម្រកីម្រក លោយផ្េកលៅ

ាមកម្រមិត។ លម្រៅពីលនោះក៏ានការវិភាគពីសាថ នភាព

អប់រំកម្រមិតសាលាលរៀន លោយលម្របើម្របាស្់ទិននន័យ       

អម្រាលបាោះបង់ការស្ិកា និងអម្រាបញ្ចប់ការស្ិកា 

អងផ្ែរ។ 

កមមវិធីអតល់អាហារាមសាលាលរៀន អតល់អាហារ

លពលម្រពឹកជូនកុារមុនលពលេូលលរៀន អាម្រស្័យលៅ

ាមសាថ នភាពជាក់ផ្ស្តងផ្នភូមិសាស្តស្ត  និងសាលា

លរៀនលោលលៅ និងអាហារផ្ងៃម្រតង់លពលស្ិស្សលរៀន

េប់លា៉ោ ងស្ិកាលពលម្រពឹក េំល ោះសាលាលោលលៅ

លរៀនលពញមួយផ្ងៃ។  

 

The Home-Grown School Feeding Program 

has been implemented as a national 

program since 2019. The provisioning of 

meals to children in poor and vulnerable 

communities due to food insecurity, low 

levels of education, and other indicators 

related to nutrition, is conducted by 

analyzing data in order to select target areas 

most suited for school feeding program. 

This data is sourced from the Education 

Management Information System of the 

Ministry of Education, Youth and Sports, 

the commune information system of the 

Ministry of Planning, and the Demographic 

and Health Survey. 

The search for vulnerable groups in krongs, 

sroks, khans, capitals, and provinces was 

carried out using an education index based 

on enrollment rates, repetition rates, 

dropout rates, and the Royal Government's 

poverty statistics by level. In addition, there 

is an analysis of the educational situation at 

the school level using data on dropout rates 

and graduation rates. 

The School Feeding Program provides 

children with pre-school breakfast, 

depending on the geographical situation 

and the target school, and lunch at the end 

of the morning for the target school 

throughout the day. The Ministry of 

Education, Youth and Sports, in 

partnership with the World Food Program 

and the relevant institutions or entities, 

decides on the target areas and schools 

based on the necessary nutritional needs. 

The program also covers on-campus 

kindergartens with elementary schools and 

pre-school students who are enrolled in 

targeted primary schools. The program also 

covers on-campus kindergartens with 

elementary schools and pre-school students 

who are enrolled in targeted primary schools. 
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ម្រកស្ួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កនុងភាពជាផ្ែគូជាមយួកមមវិធីលស្បៀងអាហារពិភពលលាក និងសាថ ប័ន ឬ

អងគភាព ក់ព័នធ ជាអនកស្លម្រមេលម្រជើស្លរើស្តំបន់លោលលៅ និងសាលាលរៀនផ្ែលានតម្រមូវការ

អាហាររូបតថមភចំាបាេ់។ កមមវិធីលនោះ ក៏ម្រគបែ ត៍ ប់ែល់សាលាមលតតយយកនុងបរិលវ៍ជាមួយសាលា

បឋមស្ិកា និងស្ិស្សមលតតយយផ្ែលកំពុងលរៀនកនុងសាលាបឋមស្ិកាលោលលៅានកមមវិធីអងផ្ែរ។ 

 

បទពិលសាធនជាផ្ែលទទួលបានពីកមមវិធីអតល់អាហារ

ាមសាលាលរៀន េូលរួមេំផ្៍កស្លម្រមេនូវលោលលៅ

អភិវឌ្ឍនជាលោយេីរភាពទី១ ស្ត ីពីោម នភាពម្រកីម្រក  

លោលលៅទី០ ស្ត ីពីភាពអត់ឃ្លា នលៅកម្រមិតស្ូនយ 

លោលលៅទី៣ ស្ត ីពីស្ុខភាពនិងស្ុខុាលភាព និង

លោលលៅទី៤ ស្ត ីពីការអប់រំម្របកបលោយគុ៍ភាព 

ផ្ែលជារលបៀបវារៈែ៏ស្ំខាន់។ កមមវិធីអតល់អាហារាម

សាលាលរៀន កជាកំពុងតម្រមង់ទិស្លៅកាន់លោលវិងីផ្ន

ការអារភាា ប់ជាមួយអលិតអលកស្ិកមមស្ហគមនជា 

លហើយកមមវិធីលនោះក៏បានលែើរតួនាទីជាទីអារកស្ិកមម

ផ្ែលអាេរំពឹងទុកបានស្ម្រាប់កស្ិករខាន តតូេ។ 

លលើស្ពីលនោះ កមមវិធីអតល់អាហារាមសាលាលរៀនបាន

បលងកើនលទធអលផ្នការស្ិកាលោយលតត តលលើសុ្ខភាព

និងការតា ស់្បតូរអាកបបកិរិោេំល ោះអាហារូបតថមភរបស់្

កុារអងផ្ែរ។  

 

There are many lessons learned from the 

School Feeding Program and its 

important agenda that contributes to 

achieving the Sustainable Development 

Goals, the first one is zero poverty, the 

second one is zero hunger, the third is 

health and wellness, and the fourth is on 

quality education. The Program is also 

focusing on the principles of integration 

with community agricultural products, 

with this program serving as a 

promising agricultural market for local 

small-scale farmers. In addition, the 

School Feeding Program enhances 

learning outcomes by focusing on 

children's health and changing attitudes 

toward nutrition.  
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កមមវិធីអតល់អាហារាមសាលាលរៀនបានលែើរតួនាទី

ោ៉ោ ងស្ំខាន់កនុងការកសាងសាម រតីជាតិែល់កុារ

ឱ្យានគំនិតម្រស្ឡាញ់ស្ហគមនជា និងសាលាលរៀន ាន

អារមម ជ៍ាទទួលបានស្មភាពស្ងគម និងភាពជាផ្អនក

មួយផ្នការយកេិតតទុកោក់របស្់ស្ងគម។ ជាទិស្លៅ

បនតលទៀត កមម វិធីអតល់អាហារាមសាលាលរៀន នឹង

អាេលរៀបេំពម្រងឹងបផ្នថមឱ្យកាា យជាយនតការស្តុកទុក

លស្បៀង ផ្ែលនឹងអាេកាា យជាការធានាភាពាន

លស្បៀងម្រគប់ម្រោន់ ស្ម្រាប់កុារលៅលពលានលម្រោោះ

អាស្ននលកើតល ើង។ 

លែើមបីបលងកើនម្របស្ិទធភាព និងេីរភាព កមមវិធីអតល់

អាហារាមសាលាលរៀន ម្រតូវានម្រកបខ ឌ៍ ពិនិតយ

ាមោនវាយតផ្មាមួយ ផ្ែលែឹកនំាលោយសាថ ប័ន

ជាតិតៃ ល់ ផ្ែលលនោះនឹងអាេេូលរួមែល់ការបលងកើន

គុ៍ភាព និងគ៍លនយយភាពែល់កមមវិធី ខ៍ៈ

ផ្ែលពិភពលលាកកំពុងចាប់អារមម ជ៍ាខាា ំងលលើកមមវិធី

អតល់អាហារាមសាលាលរៀនលនោះលម្រ ោះវាជាផ្អនក

មួយផ្នការអភិវឌ្ឍកុារតូេ។ ជារួម កមមវិធីអតល់

អាហារាមសាលាលរៀនបាននិងកំពុងអតល់អាហារូបតថមភ 

ែល់កុារម្រគប់អាយុេូលលរៀនលៅាមស្ហគមនជា 

The School Feeding Program plays an 

important role in building a national 

spirit and contributes to the social 

equality of children, teaching them to 

love the community and school and 

become a part of society. As a result, the 

School Feeding Program can also be 

strengthened to become a food storage 

mechanism that ensures adequate food 

for children in the event of a natural 

disaster. To strengthen the effectiveness 

and sustainability of the School Feeding 

Program, the program must also have a 

national-led institutional monitoring 

and evaluation framework that can 

contribute to improving quality and 

accountability as the program is a part 

of early childhood development and is 

gaining global attention. Overall, the 

program has been providing nutrition to 

children of all ages within the 

community, in poor and vulnerable 

families facing food insecurity, and 

contributing to equitable access to 

education, strengthening efficiency and 

quality of education but also increasing 

the participation of all stakeholders. 

Meanwhile, Cambodia has developed a 

national policy on school health and is 

preparing a national policy on school 

meal in line with the national vision.  
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ាមម្រគួសារម្រកីម្រក និងម្រគួសារងាយរងលម្រោោះ ផ្ែលកពំុងម្របឈមនឹងអស្នតិស្ុខលស្បៀង និងរួមេំផ្៍ក

ជំរុញការេលូលរៀនម្របកបលោយស្មធម៌ ពម្រងឹងម្របស្ទិធភាពនិងគុ៍ភាពអប់រ ំ និងបលងកើនការេលូរមួពី

ម្រគប់អនក ក់ព័នធ។ ជាមួយោន លនោះ កមពុជាកជាលរៀបេំនូវលោលនលោបាយជាតិ ស្ត ីពីស្ុខភាពស្ិកា និងកំពុង

លរៀបេំលោលនលោបាយជាតិ ស្ត ីពីលស្បៀងអាហារាមសាលាលរៀនម្រស្បលៅាមេកខ ុវិស្័យជាតិអងផ្ែរ។ 
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