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បញ្ាអី្រសរកាត់្ និងពារយគន្៊ឹោះ 
 

ADB : យនាគ្មរេភិ្វឌ្ឍន៍អា ុី 
AFD : ទីភាន រ់ង្ហរេភិ្វឌ្ឍន៍ រាងំ 
AI : បញ្ញា  ិបបនិមិ្ែរ 
AMMST : រិចេព្បជំុរែាម្ស្រនតីអាសា៊ា នខ្ននរវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា 
APASTI : ខ្ននការ រម្ែភាេអាសា៊ា នព ីវ ិ័យវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ 
APO : េងគការន ិរភាេអា ុី 
AR : បពចេរវទិាបខ្នថម្ទិននន័យព ីរូបភាេ  
ASEAN (អាសា៊ា ន) :  ម្ចេម្ព្បជាជារិអា ុីអាពេនយ ៍
AVI : វទិាសាថ នចរខុវ ិ័យអា ុ ី
CamDX : ថាន  ផ្លេ  ់បតូរទិននន័យរម្ពុជា 
CBRDF : មូ្ និយិរសាង ម្រថភាេព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៍ 
CDC : ព្រុម្ព្បឹរាេភិ្វឌ្ឍន៍រម្ពុជា 
CDRI : វទិាសាថ នបណតុ ះបណាត   និងព្សាវព្ជាវពែីម្បេីភិ្វឌ្ឍន៍រម្ពុជា 
COSTI : េណៈរម្ចែ យិការខ្ននរវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ 
CSDGs : ពគ្ម ពៅេភិ្វឌ្ឍន៍ព្បរបពោយចីរភាេរម្ពុជា 
EDF : មូ្ និយិេភិ្វឌ្ឍន៍ ហព្េិនភាេ 
FDI : ការវនិិពយេពោយផ្លា  ់េីបរពទ  
GDP : ន ិរន រនុងព្ ុរ រុប 
GDSTI : េេគនាយរោា នវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ 
GDSMEH : េេគនាយរោា ន ហព្គ្ម យុនរូចនិងម្យយម្ និង ិបបរម្ែ 
HEIP : េពព្ម្ចងខ្រ ម្អការេប់រឧំរតម្ ិរា 
GERD : ចំណាយ រុបព ីការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ 
ICT : បពចេរវទិាទំនារ់ទំនង និងេ័រ៌ម្ចន 
IDP : ពគ្ម នពយ យេភិ្វឌ្ឍន៍ឧ ាហរម្ែ 
INSEAD : វទិាសាថ នេឺរ ៉ាុប ព្ម្ចប់ការព្េប់ព្េងយុររិចេ 
KAS : ថាន  ឌី្ជីង រ ិរម្ែខ្ខែរ 
KE :  ហព្េិនខ្ខែរ 
MAFF : ព្រ ួងរ ិរម្ែ រុកាខ ព្បម្ចញ់ និងពនសាទ 
MCFA : ព្រ ួងវបបយម៌្ និងវចិិព្រ ិ បៈ 
MEF : ព្រ ួងព ែារិចេ និងហរិញ្ាវរថុ 
MISTI : ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ 
MNCs : ព្រុម្ហ៊ាុនេហុជារិ 
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MoLVT : ព្រ ួងការង្ហរ និងបណតុ ះបណាត  វជិាជ ជីវៈ 
MOC : ព្រ ួងពាណិជជរម្ែ 
MoEYS : ព្រ ួងេបរ ំយុវជន និងរីឡា 
MoH : ព្រ ួង ុខាភិ្   
MoI : ព្រ ួងម្ហាននា 
MPTC : ព្រ ួងនព្ប ណីយ ៍និងទូរេម្នាេម្ន៍ 
NCSTI : ព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ 
NSTC : ព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា 
NEA : ទីភាន រ់ង្ហរជារិមុ្ខរបរ និងការង្ហរ 
NiDA : អាជាា យរជារិទទួ បនាុររិចេការេភិ្វឌ្ឍន៍បពចេរវទិាេម្នាេម្ន៍េ័រ៌ម្ចនវទិា 
NISTI : វទិាសាថ នជារិវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍  
OECD : េងគការ ព្ម្ចប់រិចេ ហព្បរិបរតិការ និងេភិ្វឌ្ឍន៍ព ែារិចេ 
PDR : សាធារណរែាព្បជាយិបពរយយ 
PPPs : ភាេជានែេូរវាងវ ិ័យសាធារណៈ និងឯរជន 
R&D : ការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៍ 
RGC : រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា 
SAAMBAT : េពព្ម្ចងនិរនតរភាេព្ទេយ រម្ែ ព្ម្ចប់ទីនារ យុររិចេ និងពាណិជជរម្ែរ ិរម្ែ 
SDGs : ពគ្ម ពៅេភិ្វឌ្ឍន៍ព្បរបពោយចីរភាេ 
SDF : មូ្ និយិេភិ្វឌ្ឍន៍ជំនាញ 
SMEs :  ហព្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្ 
SPM :  ពម្តចនាយររែាម្ស្រនតី 
STEM (ខ្ ាម្) : វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា វ ិវរម្ែ និងេណិរវទិា 
STI : វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ 
TSC : ម្ជឈម្ណឌ  បណតុ ះយុររិចេងែី “ពរពជា” 
TVET (យីពវរ) : ការេប់របំណតុ ះបណាត  បពចេរពទ  និងវជិាជ ជីវៈ 
UILs : ទំនារ់ទំនងរវាងសារ វទិា ័យ និង ហព្គ្ម  
UN : េងគការ ហព្បជាជារិ 
UNDP : រម្ែវយីិេភិ្វឌ្ឍន៍ ហព្បជាជារិ 
UNESCO (យូពណ ាូ) : េងគការ ហព្បជាជារិ ព្ម្ចប់ការេប់រ ំវទិាសាស្រ ត និងវបបយម៌្ 
VR : បពចេរវទិារូបភាេព្បរយរសនិម្ែិរ 
WIPO : េងគការរម្ែ ិទធិបញ្ញា េិភ្េពលារ 
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១. ច្សចរតីច្ផតើម្ 
១.១. សាវតារ 

រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា នរំណរ់យរនូវរពបៀបវារៈឆ្ន ២ំ០៣០ រប ់េងគការ ហព្បជាជារិ ព្ម្ចប់ការ
េភិ្វឌ្ឍព្បរបពោយចីរភាេ និងពគ្ម ពៅេភិ្វឌ្ឍន៍ព្បរបពោយចីរភាេ (SDGs) ចំនួន១៧ ពោយម្ចនការ   
ពបតជាា ចិរតខព ់ពែីម្ប ីពព្ម្ច នពគ្ម ពៅទាងំពនាះ។ ែំពណីរការននការេភិ្វឌ្ឍជានេូវការ ព្ម្ចប់ព្របខ័ណឌ ពគ្ម 
ពៅេភិ្វឌ្ឍន៍ព្បរបពោយចីរភាេរម្ពុជា (CSDGs) ព្រូវ នពរៀបចំពឡងីពោយម្ចនការេិពព្គ្មះពយប ់ជាពព្ចីន
ព ីរ ជាមួ្យភាេីពារ់េ័នធ រមួ្ម្ចន៖ េនរពយវីពគ្ម នពយ យ បណាត ព្រ ួង-សាថ ប័ន ភាន រ់ង្ហរនែេូេភិ្វឌ្ឍន៍ និង
េងគការ ងគម្ ុីវ ិ។  ំពណីពែីម្បីបញ្េូ  ពគ្ម ពៅទាងំពនាះពៅរនុងពគ្ម នពយ យ និងព្បេ័នធខ្ចរចាយ
រប ់ព្បពទ រម្ពុជាព្រូវ នយរម្រេិរេូរេិចារណា។ បនាា ប់ម្រ ព្របខ័ណឌ ពគ្ម ពៅេភិ្វឌ្ឍន៍ព្បរបពោយចីរ
ភាេរម្ពុជា ឆ្ន  ំ២០១៦- ២០៣០  នេនុម័្រពគ្ម ពៅេភិ្វឌ្ឍន៍ព្បរបពោយចីរភាេទាំង ១៧ និងបខ្នថម្
ពគ្ម ពៅមួ្យពទៀរខ្ែ ទារ់ទងនឹងការព   ម្ចអ រមី្ននិង ំណ ់ជារិនាុះេី ស្រង្ហគ ម្។ ជា ទធន  ពគ្ម 
ពៅទាំងេ ់រួម្ម្ចន៖ ពគ្ម ពៅេភិ្វឌ្ឍន៍ព្បរបពោយចីរភាេរម្ពុជាចំនួន ១៨ ពគ្ម ពៅពារ់េ័នធថាន រ់ជារិ
ចំនួន ៨៨ និង ូចនាររ (រំណរ់ជា រ  និងរនុងព្ ុរ) ចំនួន ១៤៨ រួម្ទាំង ូចនាររថាន រ់ជារិចំនួន 
៩៦។ ជាទូពៅ ម្ចគ៌្មេភិ្វឌ្ឍន៍រប ់ព្បពទ េភិ្វឌ្ឍន៍ភាេពព្ចីនេឺម្ចន ម្ចហរណរម្ែយ៉ា ង រម្ែននវ ិ័យ 
វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ (វ.ប.ន.) ។ ឧទាហរណ៍ វទិាសាស្រ តេឺជារព្មូ្វការចា ំច់ ព្ម្ចប់បពងាីរ
បពចេរវទិាទឹរពែីម្បី ម្ចអ រទឹរ ការបពងាីរបពចេរវទិាថាម្េ ខ្ែ មិ្នបំេុ បរសិាថ ននិងគ្មពំ្ទឧ ាហរម្ែ
ព្បរបពោយចីរភាេ និងជាមូ្ ោា នព្េឹះរនុងការព្សាវព្ជាវព ីការ ិរាវទិាសាស្រ ត និងនវានុវរតន៍។ េណៈរម្ចែ
យិការេភិ្វឌ្ឍន៍េងគការ ហព្បជាជារិបញ្ញជ រ់ថាការរសាង ម្រថភាេព ី វ.ប.ន. េឺជាវធិានការខ្ែ មិ្នអាចខវះ
 ន ពែីម្ប ីពព្ម្ចពគ្ម ពៅឆ្ន  ំ២០៣០ ការ ុបបំ រ់ភាេព្រីព្រ និងការេភិ្វឌ្ឍព្បរបពោយចីរភាេ។ ពោយ
ពហរុន ពនះ យនាគ្មរបពចេរវទិារប ់េងគការ ហព្បជាជារិ ព្ម្ចប់ព្បពទ ខ្ែ ម្ចនការេភិ្វឌ្ឍរិចរួចព្រូវ
 នបពងាីរពឡីងពែីម្បជីាភ័្ តុតាងរនុងការបង្ហា ញេីសារៈ ំខាន់ននរួនាទី វ.ប.ន. ឈានពៅ ពព្ម្ច ននូវការ
េភិ្វឌ្ឍព្បរបពោយចីរភាេ។ រិចេខំព្បឹងខ្ព្បងជា រម្ែភាេននរំខ្ណទព្ម្ង់ជាទូពៅរប ់រាជរោា ភិ្  រនុងរយៈ
ពេ មួ្យទ វរសរចុ៍ងពព្កាយពនះ នពយវីឱ្យម្ចនរំពណីនព ែារិចេរងឹម្ចពំោយររា ននូវរំពណីនននន ិរន 
រនុងព្ ុរ រុបព្បចាឆំ្ន ជំាម្យយម្ព្បម្ចណ ៧ភាេរយ ពោយរំណរ់ នេព្តា ថិរភាេនិងេព្តាទាបននេរិនរ
ណារនម្េរប ់េនរពព្បីព្  ់ (APO, ២០១៨)។ ពទាះបីជាយ៉ា ងណា ពៅរនុងព្បពទ រម្ពុជា ការេព្ងីររំពណីន
ការវនិិពយេពោយផ្លា  ់េីបរពទ  (FDI) ព ីឧ ាហរម្ែខ្ែ េឹងខ្នអរព ីរម្ចេ ងំេ រម្ែអាចនឹងមិ្នេួរជា
ការរេឹំងទុរ ព្ម្ចប់រយៈពេ យូរពទៀរពទ (Ehst et al., ២០១៨)។ ែូចគ្មន ពនះនងខ្ែរ រាជរោា ភិ្  ទទួ 
សាគ  ់ថារំពណីនពនះនឹងមិ្នម្ចនចីរភាេពទ ែរាបណាព្បពទ រម្ពុជាេំុម្ចនការផ្លេ  ់បតូររចនា ម្ព័នធព ែារិចេ
រប ់ខេួនេីរម្ចេ ងំេ រម្ែទាប ឬគ្មែ នជំនាញ ពៅជាព ែារិចេខ្ែ ម្ចនន ិរភាេការង្ហរ អព្បព ីរ ជាមួ្យនឹង
រម្ចេ ងំេ រម្ែជំនាញ និងចំពណះែឹង ព្ម្ចប់ជារម្ចេ ងំច ររខ្ែ រងឹម្ចពំទពនាះ (RGC, ២០១៨)។ ពគ្ម 
នពយ យេភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហរម្ែរម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥ ព្រូវ នោរ់ពចញរនុងឆ្ន ខំ្រមួ្យបនាា ប់េី
ម្ចនការនតួចពនតីម្េំនិរពនះ។ ជារ់ខ្ តងមូ្ ោា នព្េឹះននពគ្ម នពយ យេឺេឹងខ្នអរពៅព ីយនធានម្នុ សខ្ែ 
ម្ចនជំនាញខព ់ ជាេិព  េនរជំនាញវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា។ ពនះេឺជាការចូ រមួ្ចម្បងែ ់ការ ពព្ម្ច
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ចរខុ វ ិ័យរប ់រាជរោា ភិ្  ពែីម្បីកាេ យជាព្បពទ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៣០ និងជា
ព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៥០។ 

យុទធសាស្រ តចរុពកាណែំណារ់កា ទី ៤ និងយុទធសាស្រ តេភិ្វឌ្ឍន៍ពគ្ម នពយ យរប ់ព្បពទ ព្រូវ
 នេនុម័្រពោយរាជរោា ភិ្  រម្ពុជានីរិកា ទី ៦ ននរែា ភា ជារពបៀបវារៈពគ្ម នពយ យព ែារិចេ- ងគម្។ 
ពគ្ម ពៅជាយុទធសាស្រ តម្ចនចំនួនបួន៖ (១) ររារំពណីនព ែារិចេព្បរបពោយចីរភាេព្បម្ចណ ៧ភាេរយ 
រនុងមួ្យឆ្ន  ំ(២) បពងាីរការង្ហរកាន់ខ្រពព្ចីន និង ម្រម្យ (៣) ការ់បនថយេព្តាននភាេព្រីព្រឱ្យពៅពព្កាម្ ១០
ភាេរយ និង (៤) េព្ងឹង ម្រថភាេ និងេភិ្  រិចេននសាថ ប័នសាធារណៈ (RGC, ២០១៨)។ ការរំណរ់
ពគ្ម ពៅបញ្ញជ រ់ឱ្យព ញីយ៉ា ងចា ់ថា វទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ជាអាទិ៍ ឧ ាហរម្ែជំនាន់ទី ៤ និងព ែា
រិចេឌី្ជីង េឺជារម្ចេ ងំច ររេនេឹះបខ្នថម្ព ីការេភិ្វឌ្ឍយនធានម្នុ ស និងការពយវីេិេិយរម្ែព ែារិចេពែីម្បី
 ពព្ម្ច ននូវចរខុ វ ិ័យឆ្ន  ំ២០៣០ និង ២០៥០។ ជា ទធន  ឯរសារយុទធសាស្រ តជាពព្ចីនព្រូវ នរួម្
បញ្េូ វ ិ័យ វ.ប.ន. ពៅរនុងខ្ននការ រម្ែភាេ។ ឯរសារនេូវការមួ្យចំនួនេឺម្ចនសារៈ ំខាន់រនុងការយរម្រ
េិចារណា រួម្ម្ចន៖ ពគ្ម នពយ យេភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហរម្ែរម្ពុជា ឆ្ន ំ២០១៥-២០២៥ ពគ្ម 
នពយ យ តីេីការេប់រវំទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា វ ិវរម្ែ និងេណិរវទិា(ខ្ ាម្) ឆ្ន  ំ២០១៦ ពគ្ម នពយ យ
េភិ្វឌ្ឍន៍ ហព្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្ (SMEs) ឆ្ន  ំ២០១៧-២០២១1 ពគ្ម នពយ យជារិ ដីេីការេប់រ ំ
បណដុ ះបណាដ  បពចេរពទ  និងវជិាជ ជីវៈ(TVET) ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ ខ្ននការយុទធសាស្រ តេភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យការង្ហរ 
និងបណដុ ះបណាដ  វជិាជ ជីវៈ ២០១៩-២០២៣ ខ្ននការយុទធសាស្រ តេប់រ ំឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣ ខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ
ឧរតម្ ិរារម្ពុជា ឆ្ន  ំ២០៣០ ពគ្ម នពយ យជារិ ដីេីវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ ឆ្ន ២ំ០២០-
២០៣០  និងព្របខ័ណឌ ពគ្ម នពយ យព ែារិចេ  និង ងគម្ឌី្ជីង រម្ពុជា ឆ្ន ំ ២០២១-២០៣៥។           
វទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិាព្រូវ នពមី្ ព ញីថាជាពគ្ម ការណ៍មូ្ ោា នព្េឹះពែីម្បធីានា ននូវ មិ្ទធន នន
ពគ្ម បំណងរនុងពគ្ម នពយ យនីមួ្យៗ។ ពគ្ម ការណ៍ព ីរទឹរចិរតននពគ្ម នពយ យ ំខាន់ៗមួ្យ
ចំនួន និងការឆ្េុះបញ្ញេ ងំព ីទ សនវ ិ័យវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិាព្រូវ នបង្ហា ញែូចខាងពព្កាម្។ 

ពគ្ម នពយ យេភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហរម្ែរម្ពុជា ឆ្ន  ំ២០១៥-២០២៥ ម្ចនចរខុវ ិ័យរនុងការផ្លេ  ់      
បតូ ររចនា ម្ព័នធឧ ាហរម្ែរប ់ព្បពទ រម្ពុជាឱ្យកាន់ខ្រម្ចនេិេិយរម្ែជំនាញ ខ្ែ ជារា ម្ច៉ា  ុីនរនុង
ឧ ាហរម្ែ។ ពគ្ម នពយ យេភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហរម្ែម្ចនពគ្ម បំណងពែីម្ប ីពព្ម្ច ននូវពគ្ម ពៅ
ចំនួនបី៖ (១) ការបពងាីនេព្តាចូ រួម្ចំខ្ណរេីវ ិ័យឧ ាហរម្ែពៅរនុងន ិរន រនុងព្ ុរ រុបឱ្យ ន 
៣០ភាេរយ ពៅឆ្ន  ំ២០២៥ រនុងពនាះេព្តាចូ រួម្េីវ ិ័យរម្ែនតសា ចំនួន ២០ភាេរយ (២) ការពយវីេិេិយ
រម្ែទំនិញនាពំចញពោយបពងាីនការនាពំចញទំនិញខ្ែ មិ្នខ្ម្នវាយនភ័្ណឌ រហូរែ ់ ១៥ភាេរយ ននការនាំ
ពចញ រុបពៅឆ្ន  ំ២០២៥ ខណៈពេ ខ្ែ ការនាពំចញន ិរន រ ិរម្ែខ្រនចនពៅខ្រជំរុញឱ្យ ពព្ម្ច ន 
១២ភាេរយ ននការនាពំចញ រុបពៅឆ្ន  ំ២០២៥ និង (៣) ការខ្រ ម្អការចុះពឈាែ ះជានេូវការរប ់ ហព្គ្ម 
យុនរូច និងម្យយម្ឱ្យ ន ៨០ភាេរយ ពៅ ៩០ភាេរយ រនុងឆ្ន  ំ២០២៥ (RGC, ២០១៥)។ រនុងន័យពនះ 
ពគ្ម នពយ យពនះព្រូវ នបពងាីរពឡីងពែីម្បីបពងាីនរនម្េបខ្នថម្ននការង្ហរអាទិភាេមួ្យចំនួនរួម្ម្ចន៖ 
ន ិរន រ ិន ខ្រនចន វាយនភ័្ណឌ  ឱ្ ងនិងឧបររណ៍ពវជជសាស្រ ត  ម្ចា រ ំណង់  ម្ចា រពវចខេប់ ព្ម្ចប់នាំ
ពចញ ពព្េឿង ង្ហា រមិ្ និង ម្ចា រឧ ាហរម្ែ។ ពគ្ម នពយ យពនះបង្ហា ញេីរួនាទី និង រម្ែភាេខ្ែ ព្រូវ

 
1 ពគ្ម នពយ យពនះម្ិនទាន់ម្ចន រខណៈនេូវការពៅពឡីយពទ។ 
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េនុវរតពោយសាថ ប័នរែារនុងរយៈពេ ម្យយម្។ ជាឧទាហរណ៍ ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ និង ិបបរម្ែ2 ម្ចនពប ររម្ែ
ពែីម្បីពយវីការជាមួ្យព្រ ួងពារ់េ័នធែនទពទៀររនុងការជំរុញ និងព ីរទឹរចិរតែ ់ការ ិរាព្សាវព្ជាវព ីវ ិ័យ   
វ.ប.ន. រ៏ែូចជាការវាយរនម្េេី ទធភាេរប ់រាជរោា ភិ្  រនុងការ វនិិពយេព ីវ ិ័យ វ.ប.ន. ខ្ែ ជាវ ិ័យ
អាទិភាេននការេភិ្វឌ្ឍពោយភាជ ប់ជាមួ្យការព្សាវព្ជាវព្បរបពោយពទេពកា  យ។ 

ពគ្ម នពយ យេភិ្វឌ្ឍន៍ ហព្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្ ឆ្ន  ំ២០១៧-២០២១ ខ្ែ  នេូ បង្ហា ញ
រនុងពគ្ម នពយ យេភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហរម្ែ និងយុទធសាស្រ ដចរុពកាណែំណារ់កា ទី ៤ ព្រូវ នពរៀបចំ
ពោយម្ចនខ្ននការេនុវរតរយៈពេ  ៥ ឆ្ន  ំព្ម្ចប់េេគនាយរោា ន ហព្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្ និង ិបបរម្ែ 
(GDSMEH)។ ទិ ពៅយុទធសាស្រ ត េីររនុងចំពណាម្ទិ ពៅទាងំព្  ំខ្ែ ទារ់ទងនឹង វ.ប.ន. េឺពែីម្បីព ីរ
រម្ព ់ន ិរភាេ បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ រ៏ែូចជាព ីររម្ព ់ ហព្េិនភាេ និងការេភិ្វឌ្ឍមូ្ យនម្នុ ស
 ព្ម្ចប់ ហព្គ្ម យុនយំ រូច និងម្យយម្ រនុងវ ិ័យជារ់លារ់មួ្យចំនួនែូចជាេនរនត ់ព វាបពចេរវទិាទំនារ់
ទំនង និងេ័រ៌ម្ចន រ ិឧ ាហរម្ែ ខ្ខសព្ចវារ់នគរ់នគង់ព បៀងអាហារ និង ុវរថិភាេចំណីអាហារពៅរនុងបណាត ញ
នគរ់នគង់ (ADB, ២០១៧) ។ 

ព ី េីពនះពទៀរពគ្ម នពយ យជារិ ដីេីយីពវរ ឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៥ ខ្ែ ព្រូវ នេនុម័្រជានេូវការ
ពោយរាជរោា ភិ្  រនុងខ្ខមិ្ងុនាឆ្ន  ំ២០១៧ ម្ចនពគ្ម បំណងជួយព ីររម្ព ់ជីវភាេរ ់ពៅរប ់ព្បជាជន 
និងព ីរ ាួយយនធានម្នុ សរប ់ព្បពទ ឱ្យម្ចន ម្រថភាេនិងជំនាញ ឥរយិបទរនុងការង្ហរ  ន ិរភាេ និង
ឱ្កា ការង្ហរ (RGC, ២០១៧)។ ជារួម្ ពគ្ម នពយ យពនះម្ចនពគ្ម ពៅជាយុទធសាស្រ តចំនួនបួន៖ (១) 
ព ីររម្ព ់េុណភាេយីពវរ ខ្ែ អាចពឆ្េីយរបពៅនឹងរព្មូ្វការទីនារការង្ហរជារិ និងេនតរជារិ (២) ពែីម្បី
ជំរុញការទទួ  នយីពវរព្បរបពោយ ម្យម៌្ (៣) ព ីរទឹរចិរតែ ់ភាេជានែេូ រវាងវ ិ័យសាធារណៈ និង
ឯរជន (PPPs) ពោយពរៀរេរយនធានពែីម្បីព្ទព្ទង់និរនតរភាេហិរញ្ាវរថុននព្បេ័នធយីពវរ និង (៤) ពែីម្បីព ីរ
រម្ព ់េភិ្  រិចេ អននព្បេ័នធយីពវរ។ ពគ្ម នពយ យពនះពផ្លត រ ំខាន់រនុងការេភិ្វឌ្ឍជំនាញែ ់េ ររពៅ
តាម្ការវវិរតបពចេរវទិា ែូច នបង្ហា ញរនុងខ្ននការ រម្ែភាេយុទធសាស្រ ត ពងខបឆ្ន ២ំ០១៩។ 

ខ្ននទីបង្ហា ញនេូវឧរតម្ ិរារម្ពុជា ២០៣០ នត ់នូវទិ ពៅ ព្ម្ចប់ការេប់រឆំ្ន ២ំ០៣០ ខ្ែ ជារិចេគ្មពំ្ទ
ពែីម្បជំីរុញឱ្យ ពព្ម្ច ននូវចរខុវ ិ័យរប ់រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា ជាព្បពទ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រខព ់ពៅ
ឆ្ន  ំ២០៣០ និងជាព្បពទ ម្ចនចំណូ ខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៥០។ ជាេិព   ខ្ននទីបង្ហា ញនេូវពនះជាជំនួយែ ់
ការេភិ្វឌ្ឍព្បរបពោយចីរភាេ តាម្រយៈការពយវីេិេិយរម្ែព ែារិចេ ការពយវីឱ្យព្បព ីរពឡងីនូវការព្បរួរព្បខ្ជង 
និងន ិររម្ែពោយពផ្លត រព ីេុណភាេព វារម្ែ និងព វាេប់រ ំែូចជា យីពវរ និងការ ិរារយៈពេ យូរខ្ែ 
រេឹំងទុររនុងការនត ់ឱ្កា ែ៏ អព្បព ីរ ព្ម្ចប់យុវជនរម្ពុជា(MoEYS, ២០១៩)។ ការព ីររម្ព ់ ខ្ ាម្ 
 ព្ម្ចប់រម្ែវយីិ ិរាងែី និងសាថ ប័នេប់រពំៅឧរតម្ ិរា រំខ្ណទព្ម្ង់រម្ែវយីិ ិរា ព្ម្ចប់ការេប់រចំំពណះទូពៅ 
និងរំខ្ណទព្ម្ង់ព ីការបណតុ ះបណាត  ព្េូ េឺជារពបៀបវារៈែ៏ ំខាន់ននខ្ននការេភិ្វឌ្ឍព ីវ ិ័យេប់រ។ំ ព្ ប
ពេ ែូចគ្មន ពនះ ព្រ ួងេប់រ ំយុវជន និងរីឡា រ៏ទទួ  នេពព្ម្ចងខ្រ ម្អការេប់រឧំរតម្ ិរារយៈ ៥ ឆ្ន  ំ
ចាប់េីឆ្ន ២ំ០១៩ ពោយម្ចនងវកិា រុប ៩២,៥ លានែុលាេ រ។ េពព្ម្ចងពនះពផ្លត រព ីការខ្រ ម្អព្បេ័នធេប់រខំ្ ាម្ 
និងការព្សាវព្ជាវពៅរនុងឧរតម្ ិរា។  រម្ែភាេ ំខាន់ចំនួនបួន ខ្ែ ព្រូវ នោរ់ពៅរនុងេពព្ម្ចងពនះរួម្
ម្ចន៖ (១) ការបពងាីន ម្រថភាេព ីការ ិរានិងការបពព្ងៀន (២) ការពយវីឱ្យព្បព ីរពឡងីព ីការព្សាវព្ជាវរនុង

 
2 ពឈាែ ះបចេុបបននេឺ ព្រ ួងឧ ាហរម្ែវទិាសាស្រ ត   បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ (MISTI) 
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វ ិ័យខ្ ាម្ និងរ ិរម្ែ (៣) ការេព្ងឹងេភិ្  រិចេព ីវ ិ័យពនសងៗ និងការព្េប់ព្េងេពព្ម្ចង និង (៤) ការ
ពឆ្េីយរបពៅសាថ នភាេអា ននខ្ែ មិ្ន នរេឹំងទុរពនសងៗ។ 

កា េីខ្ខយនូ ឆ្ន ២ំ០១៩រនេងពៅពនះ សច្ម្តចអ្គាម្ហាច្សនាបត្ីច្ត្ច្ជ្ជ ហ ុន ឆសន នាយររេឋម្ស្រនតី 
ននព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  នេនុម័្រ និងោរ់ឱ្យពព្បីព្  ់ជានេូវការនូវពគ្ម នពយ យជារិ ដីេី វ.ប.ន. ឆ្ន ំ
២០២០-២០៣០។ ពគ្ម នពយ យរយៈពេ ខ្វងពនះ ជាជំនួយែ ់ការេព្ងឹងមូ្ ោា នព្េឹះ និងពយវីឱ្យព្បព ីរ
ពឡីងនូវបរយិកា  ព្ម្ចប់វ ិ័យ វ.ប.ន. ពែីម្បីពឆ្ព ះពៅកាន់ការេភ្ិវឌ្ឍព ែារិចេ- ងគម្ ែូច នខ្ចងរនុង
ចរខុវ ិ័យរប ់ព្បពទ រម្ពុជាឆ្ន  ំ២០៥០។ ពគ្ម ពៅយុទធសាស្រ តចម្បងននពគ្ម នពយ យពនះម្ចនបញ្េូ នូវ
ការេភិ្វឌ្ឍយនធានម្នុ សពៅរនុងព្របខ័ណឌ  វ.ប.ន. និងការេព្ងឹងព្បេ័នធពេរូឡូ ុី វ.ប.ន. ពែីម្បីឱ្យម្ចនភាេ
ព្បព ីរពឡីងរនុងការព្បរួរព្បខ្ជងពៅរនុងព្បពទ ព ីវ ិ័យឧ ាហរម្ែ និងព វារម្ែ (RGC, ២០១៩a)។ 
ទនាឹម្នឹងពនះ ការេនុវរតពគ្ម នពយ យរយៈពេ ខ្វងពនះ ទាម្ទារឱ្យម្ចនការចូ រមួ្ជាព្បេ័នធេីបណាត សាថ ប័នរែា 
សាថ ប័នឯរជន រ៏ែូចជាសាថ ប័នជានែេូពនសងៗពទៀរ។  

ពៅរនុងែំពណីរននការចាប់យរឱ្កា  រ៏ែូចជាការជំនះរា ់ឧប េគពនសងៗខ្ែ ពរីរពចញេីបរបិទ
ឧ ាហរម្ែជំនាន់ទី៤ រាជរោា ភិ្   នពរៀបចំព្របខ័ណឌ ពគ្ម នពយ យព ែារិចេ និង ងគម្ឌី្ជីង     
រម្ពុជាខ្ែ ជាព្របខ័ណឌ ពគ្ម នពយ យែ៏យូរេខ្ងវងមួ្យរប ់ព្បពទ រម្ពុជា។ ពគ្ម ពៅចម្បងននការបពងាីរ
ពគ្ម នពយ យពនះ េឺពយវីពឡីងពែីម្បីជំរុញបពចេរវទិារនុង វ័យព្បវរតិរម្ែ ម្នុ សយនត និងបញ្ញា  ិបបនិម្ែិរ 
ខ្ែ ព្រូវ នរេឹំងទុរថានឹងនត ់ការង្ហរ និងបពព្មី្ឱ្យវ ិ័យពនសងៗ ចាប់េីវ ិ័យន ិររម្ែ រហូរែ ់ព វារម្ែ 
(RGC, ២០១៩a)។ ភាជ ប់ជាមួ្យខ្ននការពនះនងខ្ែរ ធារុ ំខាន់ៗមួ្យចំនួនខ្ែ ព្រូវម្ចនជាចា ំច់ពៅរនុង
ពគ្ម នពយ យពនះ ម្ចនែូចជាព្បេ័នធេប់រខំ្ែ ម្ចនព្ប ិទធភាេខព ់ ការបណតុ ះបណាត  ជំនាញការង្ហរ 
ខ្ននការេភិ្វឌ្ឍន៍យនធានម្នុ ស និង នតិ ុខតាម្ព្បេ័នធេីុនយឺណិរ(UNDP, ២០១៩)។ 

ពែីម្បទីទួ  ននូវ ទធន េីពគ្ម នពយ យ និងយុទធសាស្រ តខ្ែ  នពរៀបរាប់ខាងព ី រាជរោា ភិ្  
 នពយវីការេនតរាេម្ន៍ពនសងៗពែីម្បីជំរុញពៅព ីវ ិ័យ វ.ប.ន.។ េនតរាេម្ន៍ទាំងពនាះរួម្ម្ចន ការ ហការ
េិពព្គ្មះពយប ់ ការនត ់ជំនួយបពចេរពទ  រម្ែវយីិបណតុ ះបណាត  ពនសងៗ ការនត ់ហរិញ្ាបបទាន បរវិរតរម្ែឌី្ជីង  
និងការជំរុញព ី រម្ែភាេពនសងៗខ្ែ ពារ់េ័នធពៅនឹងវ ិ័យ វ.ប.ន. ពៅឱ្យ ហព្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្។ 
ខាងពព្កាម្ពនះ េឺជាេនតរាេម្ន៍ចម្បងរប ់រាជរោា ភិ្   ពែីម្បីជាការពព្ជាម្ខ្ព្ជងឱ្យម្ចនព្បេ័នធពេរូឡូ ុី 
វ.ប.ន. ពៅរម្ពុជា។  

ពោយពយងពៅព ីេនុព្រឹរយព ខ ៩៦ ម្ជឈម្ណឌ  បណតុ ះយុររិចេងែី “ពរពជា” (TSC) ព្រូវ នផ្លេ  ់បតូរ
ពៅជាសាថ ប័នសាធារណៈរែា  ពៅនងៃទី ០៦ ខ្ខររាោ ឆ្ន ២ំ០២០ ពោយម្ចនពប ររម្ែជួយពព្ជាម្ខ្ព្ជង    
យុររិចេងែីពនសងៗព ីការេព្ងឹងពទេពកា  យ  ហព្េិនភាេ និង ម្រថភាេនវានុវរតន៍ រនុងពគ្ម បំណងពែីម្បី
 ពព្ម្ច នពជាេជ័យព ីអាជីវរម្ែ។ ភាររិចេពនះជាការបំពេញបខ្នថម្ពោយផ្លា  ់ពៅព ីយុទធសាស្រ តរប ់ 
រាជរោា ភិ្  រនុងការជួយខ្ណនាបំពចេរពទ  ជំនួយបពចេរពទ  នារភាជ ប់ការវនិិពយេ នារភាជ ប់ជាមួ្យជំនាញ 
និងរម្ែវយីិបណតុ ះបណាត  ជំនាញជារ់លារ់ (RGC, ២០២០)។ ពែីម្បី ពព្ម្ច នពប ររម្ែពនះ ម្ជឈម្ណឌ  
បណដុ ះយុររិចេងែី “ពរពជា”  នចូ រួម្ រម្ែភាេពនសងៗជាពព្ចីនែូចជា ការព្សាវព្ជាវេីពគ្ម នពយ យពែីម្ប ី
គ្មពំ្ទែ ់ការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេឌី្ជីង ពៅរម្ពុជានងខ្ែរ។ រហូរម្រែ ់ពេ ពនះ ម្ជឈម្ណឌ  បណដុ ះយុររិចេងែី 
“ពរពជា”  នពយវីការ ិរាេំេីទិែាភាេរួម្ននបពចេរវទិាហិរញ្ាវរថុ  (FinTech) ពៅព្បពទ រម្ពុជា ពហីយ
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ម្ជឈម្ណឌ  ពនះរ៏នឹងពយវីការ ិរាពគ្ម នពយ យខ្ែ ទារ់ទងពៅនឹងព្បេ័នធពេរូឡូ ុីយុររិចេងែី និងេ័ តុភារ
រម្ែពៅរម្ពុជារនុងពេ ឆ្ប់ៗពនះ។ ពព្ៅេីពនះ ពែីម្បគី្មពំ្ទែ ់ព្បេ័នធពេរូឡូ ុីយុររិចេងែីពៅរម្ពុជា ម្ជឈម្ណឌ  
បណដុ ះយុររិចេងែី “ពរពជា” រ៏រំេុងែំពណីរការរម្ែវយិីេពនេឿនយុររិចេងែីពៅរម្ពុជាខ្ែ ម្ចនពឈាែ ះថា “នវានុវរតន៍ 
បស្រញ្ញេ  (Reverse Innovation)” ពែីម្បីព ីររម្ព ់ភាេជានែេូរវាងវ ិ័យសាធារណៈនិងឯរជន ( ហ
ព្បរិបរតិការ និងយុររិចេងែី)។ ពៅរនុងវ ិ័យរ ិរម្ែ ម្ជឈម្ណឌ  បណដុ ះយុររិចេងែី “ពរពជា” រំេុងពយវីការព ី បពចេរ
វទិាឌី្ជីង និង ហព្គ្ម  ព្ម្ចប់ខ្ខសព្ចវារ់រនម្េន ិររម្ែរ ិរម្ែ ពព្កាម្េពព្ម្ចងនិរនតរភាេព្ទេយ រម្ែ
 ព្ម្ចប់ទីនារ យុររិចេ និងពាណិជជរម្ែរ ិរម្ែ (SAAMBAT) ពែីម្បីបពងាីរថាន  ឌី្ជីង រ ិរម្ែខ្ខែរ(KAS)។ 
ថាន  ឌី្ជីង រ ិរម្ែខ្ខែរនឹងជួយខ្រ ម្អ ហព្គ្ម យុនរូចនិងម្យយម្ និងន ិរភាេយុររិចេងែី ព្េម្ទាងំពែីររួ
ជាថាន  មួ្យពែីម្បីភាជ ប់េនរពារ់េ័នធទាំងេ ់ពៅរនុងេ័ តុភាររម្ែរ ិរម្ែ ពែីម្បីនត ់េ័រ៌ម្ចនេំេីន ិរន 
រ ិរម្ែែ ់េនរទិញ និងរព្មូ្វការទីនារែ ់េនរនគរ់នគង់។ ពែីម្បីការ់បនថយរយៈពេ  និង ព្មួ្ ែំពណីរការ
ននការចុះពឈាែ ះយុររិចេងែីេីពព្ចីនខ្ខម្រព្រឹម្ខ្រ៨នងៃ ម្ជឈម្ណឌ   បណតុ ះយុររិចេងែី “ពរពជា”  នបពងាីរការចុះ
ពឈាែ ះយុររិចេងែីេនឡាញ តាម្រយៈថាន  ផ្លេ  ់បដូ រទិននន័យរម្ពុជា (CamDX) ខ្ែ ជាថាន  ផ្លេ  ់បតូរព្បមូ្ នតុ ំ     
វមិ្ជឈការទិននន័យមួ្យរវាងព្បេ័នធេ័រ៌ម្ចនព្បរបពោយ តង់ោរ និង ុវរថិភាេរនុងការនត ់ និងពព្បីព្  ់ព វារម្ែ។ 

ពែីម្បពី ីររម្ព ់ ហព្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្ឱ្យទទួ  នហរិញ្ាវរថុ រាជរោា ភិ្   នពចញេនុព្រឹរយ
ព ខ៦៨ រនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ពែីម្បីបពងាីរយនាគ្មរយុនរូចនិងម្យយម្(SME Bank) ខ្ែ ម្ចនពែីម្ទុនវនិិពយេ
ព្បម្ចណ១០០លានែុលាេ រអាពម្ររិ(RGC, ២០១៩b)។ េំនិរនតួចពនតីម្ពនះម្ចនពគ្ម បំណងជួយែ ់      
 ហព្គ្ម រនុងការែំពណីរការរ ិ-ឧ ាហរម្ែ និង ហព្គ្ម យុនរូចនិងម្យយម្ ខ្ែ ម្ចនទំនារ់ទំនងជាមួ្យ
នឹងការវនិិពយេពោយផ្លា  ់េីបរពទ  វ ិ័យពទ ចរណ៍ និងយុររិចេងែីព ីវ ិ័យបពចេរវទិា តាម្រយៈេពព្ម្ចង
ធានាឥណទាន និងព្ រ់រម្េី ម្បទានែ ់ ហព្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្ខ្ែ ម្ចនេុណវុឌ្ឍិ(RGC, ២០១៩
b)។ ពទាះបីជា ព វារម្ែយនាគ្មរមិ្នម្ចនរំណរ់រ៏ពោយ រ៏យនាគ្មរពនាះម្ចនបំណងបពងាីនការទទួ  ន  
ឥណទានរនុងចំពណាម្ ហព្គ្ម យុនរូចនិងម្យយម្ ខ្ែ ម្ចនការ ំ ររនុងការទទួ  នព្ រ់រម្េី ព្ម្ចប់
អាជីវរម្ែរប ់េួរពេេីយនាគ្មរពាណិជជ និងសាថ ប័នមី្ព្រូហរិញ្ាវរថុ (MFIs)។ ឧ ាហរម្ែងែីខ្ែ ម្ចននវានុវរតន៍ 
ឬការបណាត រ់ទុនព ីវ ិ័យរម្ែនតសា  ខ្ែ ម្ចនរនម្េបខ្នថម្ខព ់ និងម្ចរិកាបពចេរពទ ខព ់ េឺ ថិររនុង
ចំពណាម្អាទិភាេរំេូ រប ់យនាគ្មរ។ 

 ហព្េិនខ្ខែរ(KE) ព្រូវ នបពងាីរពឡងីជាេងគភាេេនុវរតននមូ្ និយិេភិ្វឌ្ឍន៍ ហព្េិនភាេពែីម្បីគ្មពំ្ទ  
រម្ែវយីិ និងពយវីការពោយផ្លា  ់ជាមួ្យម្ចេ  ់យុររិចេ និង ហេម្ន៍ ហព្េិន។  ហព្េិនខ្ខែរម្ចនពគ្ម បំណង
ពរៀរេរ វនិិពយេ និងព្េប់ព្េងយនធាន េីព្បភ្េព្ បចាប់ និងនត ់ការគ្មពំ្ទខ្ននរហរិញ្ាវរថុ និងយនធានមិ្នខ្ម្ន
ហិរញ្ាវរថុែ ់រួេងគពារ់េ័នធនឹងព្បេ័នធពេរូឡូ ុី ហព្េិនភាេខ្ែ ម្ចនភាេរ ់រពវរី។ ពប ររម្ែ ហព្េិន
ខ្ខែរេឺ៖ (១) គ្មំព្ទែ ់ការរសាងព្បេ័នធពេរូឡូ ុី ហព្េិនភាេ (២) នត ់ការគ្មំព្ទខ្ននរហិរញ្ាវរថុ  និង
យនធានមិ្នខ្ម្នហិរញ្ាវរថុែ ់យុររិចេងែី និង ហព្គ្ម យុនរូចនិងម្យយម្ (៣) ព ីរទឹរចិរតវនិិពយេិនរនុង
ព្ ុរ និងពព្ៅព្ ុរឱ្យវនិិពយេរនុងព្បេ័នធពេរូឡូ ុី ហព្េិនភាេពៅរម្ពុជា (៤) ព ីរទឹរចិរត និងជំរុញ
រំពណីនពៅរនុងវ ិ័យអាទិភាេជាេិព  បពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចន។  

ពព្ៅេីព្បេ័នធពេរូឡូ ុីេភិ្វឌ្ឍន៍ វ.ប.ន. រនុងព្របខ័ណឌ ជារិ ពវទិកា វ.ប.ន. រនុងរំបន់រ៏ជារតាត ជំរុញយ៉ា ង 
 ំខាន់ ព្ម្ចប់ការផ្លេ  ់បតូររនុងព្ ុរ។ ជាឧទាហរណ៍ ពៅរនុងរិចេព្បជំុថាន រ់រែាម្ស្រនតីអាសា៊ា ន  តីេីវទិាសាស្រ ត និង       
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បពចេរវទិាអាសា៊ា ន(AMMST-16)ព ីរទី១៦ ពៅទីព្រុងពវៀងចនាន៍ ព្បពទ ឡាវពៅនងៃទី ៦ ខ្ខវចិឆិកាឆ្ន ំ 
២០១៥ រែាម្ស្រនតីវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិាទាងំេ ់ខ្ែ ជា ម្ចជិរ នឯរភាេគ្មន ព ីខ្ននការ រម្ែភាេ  
អាសា៊ា នព ីវ ិ័យ វ.ប.ន. (APASTI) ២០១៦-២០២៥ េួរខ្រភាជ ប់ម្រជាមួ្យនូវខ្ននការេនុវរតន៍។ ខ្ននការ
ពនាះរួម្ម្ចនវ ិ័យអាទិភាេ ពគ្ម ពៅឬ ទធន រេឹំងទុរ  រម្ែភាេជារ់លារ់ រយៈពេ រំណរ់ ូចនាររ 
ខ្ែ  នេីខ្ននការការង្ហររប ់េនុេណៈរម្ចែ យិការនានាននេណៈរម្ចែ យិការអាសា៊ា នខ្ននរ វ.ប.ន. (COSTI)។ 
ពគ្ម ពៅរប ់ ខ្ននការ រម្ែភាេអាសា៊ា នព ីវ ិ័យ វ.ប.ន. េឺពព្បីព្  ់ វ.ប.ន. អាសា៊ា ន ពែីម្បីពោះព្សាយ
បញ្ញា ព្បឈម្យំៗ នន ហ សវរសរង៍ែីែូចជា៖  ម្ចហរណរម្ែព ែារិចេអាសា៊ា ន ភាេជានែេូរវាងវ ិ័យសាធារណៈ
និងឯរជន ការច ័រេនរម្ចនពទេពកា  យ ការបពងាីនការយ ់ែឹងេំេី វ.ប.ន. ន ជះនន វ.ប.ន. រិចេ ហការ
ព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ ការពយវីពាណិជជរម្ែបពចេរវទិា ការេភិ្វឌ្ឍ ហព្េិនភាេ និងបណាត ញម្ជឈម្ណឌ  ឧរតម្
ភាេ។  

ពទាះជាយ៉ា ងណា ពគ្ម នពយ យ និងរម្ែវយីិខ្ែ  នពរៀបរាប់ខាងព ី ព្ម្ចប់វ ិ័យ វ.ប.ន. ម្ចន
 រខណៈជាបំខ្ណរ ឬេ ងគរិភាេ។ ពោយយ ់ែឹងកាន់ខ្រចា ់េីសារៈ ំខាន់នន វ.ប.ន. រាជរោា ភិ្  
 ន ពព្ម្ចបពងាីរព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍(MISTI) ខ្ែ ព្រូវ នផ្លេ  ់បតូរ
េីេរីរព្រ ួងឧ ាហរម្ែ និង ិបបរម្ែ (MIH) ពៅនងៃទី ០៦ ខ្ខពម្សាឆ្ន  ំ២០២០ តាម្រយៈេនុព្រឹរយ    
ព ខ ៤៨ (RGC, ២០២០b)។ េ័រ៌ម្ចន ម្អិរេំេីែំពណីរការននការបពងាីរ ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត  
បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ ព្រូវ ន ពងខប និងបង្ហា ញពៅរនុង រូបភាេទី ១។ ព្រ ួងខ្ែ ពទីបបពងាីរងែីពនះ ន
ព្បមូ្ យនធានម្នុ សពៅរនុងវ ិ័យ វ.ប.ន. ពែីម្បីបណដុ ះបណាដ   និងបំពារ់បំប៉ានឱ្យម្ចនការេភិ្វឌ្ឍ
ព្បរបពោយបរយិបនន តាម្រយៈការ ព្ម្ប ព្មួ្  អរនុ ងចំពណាម្រួេងគរាជរោា ភិ្   សាថ ប័នេប់រ ំ           
វទិាសាថ នព្សាវព្ជាវ វ ិ័យឯរជន និងនែេូេភិ្វឌ្ឍន៍។ ព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ 
(រ.ជ.វ.ប.ន.) ព្រូវ នបពងាីរតាម្រយៈព្េះរាជព្រឹរយ ទ /រររ/១០២០/១០៧៣ ចុះនងៃទី ១០ ខ្ខរុលា       
ឆ្ន  ំ២០២០ ខ្ែ ម្ចនរួនាទីជាេនរ ព្ម្ប ព្មួ្  ព្ម្ចប់វ ិ័យ វ.ប.ន. ។  

 

១.២. ពគ្ម បំណង 

រ យការណ៍ពនះម្ចនពគ្ម បំណងបង្ហា ញេី ការេភិ្វឌ្ឍងែីៗននព្បេ័នធពេរូឡូ ុី វ.ប.ន. រប ់ព្បពទ 
រម្ពុជាជាេិព  ទារ់ទងនឹងការេភិ្វឌ្ឍពគ្ម នពយ យ រចនា ម្ព័នធនិងការេនុវរត។ ជាេិព  ឯរសារពនះនឹង
េិភារាព ីព្បធានបទ វ.ប.ន. រមួ្ម្ចនការេនុវរតជារ់ខ្ តងរប ់សាថ ប័នពនសងៗ យនធានម្នុ ស ព្របខ័ណឌ ចាប់ 
ព្េម្ទាងំ រម្ែភាេនិង ទធន មួ្យចំនួនខ្ែ  ពព្ម្ច នពោយរួេងគពារ់េ័នធពនសងៗ។ ការឆ្េុះបញ្ញេ ងំខ្ែ 
 នេីការេិភារាននព្បធានបទខាងព ី េឺជាធារុចូ ែ៏ ំខាន់ ព្ម្ចប់ការបពងាីរនិងេនុវរតពគ្ម នពយ យ  
វ.ប.ន.។ ការេភិ្វឌ្ឍពឆ្ព ះពៅររចរខុ វ ិ័យជាព្បពទ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៣០ និងជា
ព្បពទ ម្ចនចំណូ ខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៥០ ព្រូវម្ចនជំហរយ៉ា ងហែរ់ចរ់រនុងការពយវីខ្ននការ និងការេភិ្វឌ្ឍព ី       
វ ិ័យ វ.ប.ន.។ េ័រ៌ម្ចនខ្ែ  នព ីរពឡងីម្ចនសារៈព្បពយជន៍រនុងការបស្រញ្ញជ បេីសារៈ ំខាន់នន វ.ប.ន. រនុង
ការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេរប ់ព្បពទ ។ 
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១.៣. វយីិសាស្រ ត 
ព្រុម្ការង្ហរ វ.ប.ន. ខ្ែ ម្ចនព្បវរតិ ិរា និងបទេិពសាយន៍ពនសងៗគ្មន ព្រូវ នចារ់តាំងឱ្យន ិរ     

រ យការណ៍ពនះខ្ែ ខ្នអរព ីវចិារណនិេនធន៍ និងវយីិសាស្រ តេណ៌នាពោយពព្បីព្  ់ទិននន័យទុរិយតាេី   
រ យការណ៍នេូ វការនានារប ់រាជរោា ភិ្  និងនែេូេភិ្វឌ្ឍន៍។ េរថបទកា ិរបព្រព្រួរេិនិរយពោយ        
 ហវនិិចឆយររ ព្រូវ នពព្បីព្  ់ពែីម្បីេព្ងីរ និងពនាៀងផ្លា រ់ការេិភារាខាងព ី។ ការេិភារារនុងចំពណាម្
 ម្ចជិរព្រុម្ និងការេិភារាជាមួ្យព្រុម្ពគ្ម ពៅព្រូវ នពយវីពឡីងជាបនតបនាា ប់ពែីម្បីធានាការវភិាេម្ចនភាេ
ព្េប់ព្គ្មន់ និងម្ចនរុ យភាេព្បរបពោយេុណភាេខ្នអរព ីរងភាេ និងភ័្ តុតាង ( ូម្ពមី្ ឧប ម្ព័នធ ១)។ 
ការវភិាេេំេីព្បេ័នធពេរូឡូ ុីេភិ្វឌ្ឍន៍ វ.ប.ន. ទារ់ទងនឹងវ ិ័យរម្ែនតសា  ពៅរម្ពុជាព្រូវ នពយវីពឡីង       
ជាព ីរែំបូងបនាា ប់េីម្ចនការេនុម័្រឱ្យបពងាីរព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍     
ពៅនងៃទី ២៦ ខ្ខមី្នា ឆ្ន  ំ២០២០។ 
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រូបភាេទី  ១៖ ព្េឹរតិការណ៍ជាសាវតារ ននព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍
 

រែា ភា នេនុម្រ័ចាប់ តីេកីារបពងាីរព្រ ួង
ឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុ
វរតន៍ ពៅរនុង ម្័យព្បជុំវសិាម្ញ្ារប ់រែា ភា
នីរិកា ទី៦ 

ចាប់ពនដមី្ 

ព្រុម្ព្បរឹាយម្ែនុញ្ាននព្បពទ រម្ពុជា
 នព្បកា េនុពលាម្តាម្រែាយម្ែនញុ្ា
ជារិពៅរនុងព ចរតីព្បកា  ២០១/
០០១/២០២០ របយ.ច 

ឯរឧរតម្រិរតពិ ោា បណឌិ រ ចម្ ព្ប ិទធ 
ពទ រែាម្ស្រនតី រែាម្ស្រនត ីព្រ ួងឧ ាហរម្ែ 
វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍  ន
ជួបម្ស្រនតីពទីបពព្ជី ពរ ីងែី ចំនួន ៤៥ នារ់
ខ្ែ ម្ចនជនំាញ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា 
និងនវានុវរតន ៍

រិចេព្បជុំពព្ៅនេូវការជាម្យួម្ស្រនតខី្ែ ព្រូវ
 នពព្ជ ីពរ ីចំនួន ១៦ នារ់ែឹរនាពំោយ
ឯរឧរតម្រិរតពិ ោា បណឌិ រ ចម្ ព្ប ិទធ 
ពទ រែាម្ស្រនត ីរែាម្ស្រនត ីព្រ ួងឧ ាហរម្ែ 
វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍

ព្េឹទធ ភាននព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
 នេនិិរយពឡីងយម្ែនញុ្ាភាេ និង 
ចាប់ពៅឯ ម្័យព្បជុំវសិាម្ញ្ារនុង
អាណរតទិី៤ 

ព្េះររុណាព្េះម្ហារសព្រននព្េះរាជាណា
ចព្ររម្ពុជា នឡាយព្េះហ តព ខាព ី 
ចាប់ តេីីការបពងាីរ ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ 
វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ រនុង
ព្េះរាជព្រម្ ន /ររម្/០៣២០/០០៩ 

២ ម្ីនា ២០២០ 
២៣ ម្ីនា ២០២០ ២៦ ម្ីនា ២០២០ 

១៣ ម្ីនា ២០២០ ២៥ ម្ីនា ២០២០ ៦ ពម្សា ២០២០ 

១០ ពម្សា 
២០២០ 

១៦ រុលា ២០២០ 

រិចេព្បជុំពព្ៅនេូវការ ព្ម្ចប់រចនា ម្ពន័ធននេេគនាយរ
ោា នវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍នងិវទិា
សាថ នជារិវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតនព៍ព្កាម្
ការពព្ជ ីពរ ីម្ស្រនតីចនំួន ១៦ នារែ់ឹរនាពំោយ  
ឯរឧរតម្រិរតពិ ោា បណឌិ រ ចម្ ព្ប ិទធ ពទ រែាម្ស្រនតី 
រែាម្ស្រនតី ព្រ ួងព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត  
បពចេរវទិា នងិនវានុវរតន ៍
 

រាជរោា ភ្ិ  រម្ពុជា នពចញេនុព្រឹរយ តេីី
ការពរៀបចំនិងការព្បព្េឹរតពៅនន ព្រ ួង
ឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុ
វរតនរ៍នុងេនុព្រឹរយព ខ ៤៨ េ.ន.ព្រ.រ.ប 
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២. ក្បព័នធច្អ្រ៉ូឡ៉ូសុ ីវិទ្យាសាស្រសត បច្ចេរវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ 
២.១. មូ្ និយិ និងហរិញ្ាវរថុ 
មូ្ និយិព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន ៍

ពរីេវីពៅជាការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន?៍ 

ពយងតាម្េងគការ ព្ម្ចប់រិចេ ហព្បរិបរតិការ និងេភិ្វឌ្ឍន៍ព ែារិចេ(OECD, ២០១៦) ការព្សាវព្ជាវ
និងេភិ្វឌ្ឍន៍ (R&D) ព្រូវ នខ្បងខ្ចរជាបីព្បពភ្ទ៖ (១) ការព្សាវព្ជាវមូ្ ោា នព្េឹះ (២) ការព្សាវព្ជាវេនុវរត 
(៣)ការេភិ្វឌ្ឍខ្បបេិពសាយន៍។ ការព្សាវព្ជាវមូ្ ោា នព្េឹះ ម្ចនពគ្ម បំណងបពងាីរនូវេុទធិងែីៗ ពោយមិ្នរាប់
បញ្េូ េីការេនុវរតជារ់ខ្ តងពនាះពទ។ ពោយខ្ឡរការព្សាវព្ជាវេនុវរត រាប់បញ្េូ ទាងំការបពងាីរនូវេុទធិងែីៗ និង
ការេនុវរតជារ់ខ្ តងនងខ្ែរ។ ព ី េីពនះ ការេភិ្វឌ្ឍខ្បបេិពសាយន៍ពផ្លត រព ីការេភិ្វឌ្ឍន ិរន  (ទាំង
ទំនិញ និងព វារម្ែ) ឬែំពណីរការងែីៗ។ 

 
ពរីពហរុេវី  នជាមូ្ និយិព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍនម៍្ចនសារៈ ំខាន ់ព្ម្ចបរ់ម្ពុជា? 

ព្បពទ រម្ពុជា នឆ្េងការ់ការផ្លដ  ់បដូរសាថ នភាេចំណូ  រនុងរយៈពេ ពព្ចីនជាង២០ឆ្ន មំ្រពហីយ និង
 នឈានែ ់សាថ នភាេខ្ែ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រទាបពៅឆ្ន ២ំ០១៥ (APO, ២០១៨)។ ពោយម្ចនការ
េិរេូរព ីការផ្លដ  ់បដូរសាថ នភាេចំណូ ពនះ ព្បពទ រម្ពុជាម្ចនទ សនវ ិ័យបនតបនាា ប់គ្មន ចំនួន២ ពែីម្បីខ្ព្ប
កាេ យខេួនពៅជាព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រខព ់ពៅឆ្ន ំ២០៣០ និងម្ចនចំណូ ខព ់ពៅឆ្ន ំ
២០៥០។ ទ សនវ ិ័យទាងំពនះព្រូវខ្ររព្មូ្វឱ្យព្បពទ រម្ពុជាបំខ្បេងខេួនពៅជា ងគម្ខ្ែ ម្ចនេុទធិជាមូ្ ោា ន
ព្េឹះពោយមិ្នអាចខវះ ន ព្ម្ចប់ការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ។ ព ែារិចេខ្ែ េឹងខ្នអរព ីេុទធិ អាព្ ័យព ី នវានុវរតន៍ 
(Savrul & Incekara, ២០១៥)។ នវានុវរតន៍ ពរីរម្ចនពៅ ន អាព្ ័យព ីការបពងាីរចំពណះែឹង និងការពព្បី
ព្  ់ មិ្ទធន ននការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ (Nair et al., ២០២០; Olaoye et al., ២០២០; Sokolov-
Mladenović et al., ២០១៦)។ ការ ិរាមួ្យ នបញ្ញជ រ់ថា ការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្ឌ្ឍន៍ នបពងាីរឱ្យម្ចននវា
នុវរតន៍រនុងទព្ម្ង់ជាន ិរន និងែំពណីរការងែីៗជាពព្ចីន (Whitehouse, ១៩៩៥)។ ន ិរន ងែីៗនឹងជួយ
ពយវីឱ្យជីវភាេកាន់ខ្រព្បព ីរពឡីង ពោយខ្ឡរែំពណីរការងែីៗនឹងអាចជួយព្រុម្ហ៊ាុន  ហព្គ្ម   ការ់បនថយនងេ
ន ិររម្ែ និងកាន់ខ្រម្ចនភាេព្បរួរព្បខ្ជង។ ជាការេិរណា ់ ការបពងាីននូវន ិរភាេ េឺជារតាត ចម្បង
 ព្ម្ចប់ពយវីឱ្យរព្មិ្រជីវភាេកាន់ខ្រខព ់ និងការររីចពព្មី្នព ែារិចេកាន់ខ្រម្ចនភាេងាុ ំពងាីង ខ្ែ ព្ បពៅនឹង
ទ សនវ ិ័យរម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០ និងឆ្ន ២ំ០៥០។ ពហរុែូចពនះ មូ្ និយិព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ នឹងជំរុញឱ្យពរីរ
ម្ចននូវនវានុវរតន៍ និងរមួ្ចំខ្ណរយ៉ា ង ំខាន់  ព្ម្ចប់ែំពណីររប ់ព្បពទ រម្ពុជាពឆ្ព ះពៅកាន់ទ សនវ ិ័យ ឆ្ន ំ
២០៣០ និងឆ្ន ២ំ០៥០។ 

 
ពរីមូ្ និយិព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន ៍ពៅព្បពទ រម្ពុជាម្ចនរព្មិ្រណា? 

សារៈ ំខាន់នន វ.ប.ន. រនុងការរំណរ់ភាេពជាេជ័យននទ សនវ ិ័យឆ្ន ២ំ០៣០ និងឆ្ន ២ំ០៥០ ខ្រង
ខ្រព្រូវ នព ីរពឡីងឥរឈប់ឈរ ពៅរនុងឯរសារ ំខាន់ៗរប ់រាជរោា ភិ្   ែូចជា៖ ពគ្ម នពយ យ
េភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហរម្ែរម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥ (RGC, ២០១៥) យុទធសាស្រ តចរុពកាណែំណារ់កា 
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ទី៤ ឆ្ន ំ២០១៨-២០២៣ (RGC, ២០១៨) និងពគ្ម នពយ យជារិ  តីេីវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និង         
នវានុវរតន៍ ឆ្ន ំ២០២០- ២០៣០ (RGC, ២០១៩)។ ពទាះបីជាម្ចនការយរចិរតទុរោរ់យ៉ា ងខាេ ំង ព ី           
សារៈ ំខាន់នន វ.ប.ន. ខ្បបពនះរ៏ពោយ ការខ្បងខ្ចរចំណាយមូ្ និយិជារិ ព្ម្ចប់ រម្ែភាេការព្សាវព្ជាវ
និងេភិ្វឌ្ឍន៍មិ្នទាន់ នរពំ ចពឡីងពៅរនុងឯរសាររាជរោា ភិ្  ទាងំេ ់ពនាះពៅពឡីយពទ។ នាុយពៅវញិ 
ព្បភ្េឯរសារពនសងៗជាពព្ចីន នរាយការណ៍េីេ័រ៌ម្ចន និងទិននន័យមួ្យចំនួន តីេីការចំណាយព ីការ
ព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ពៅព្បពទ រម្ពុជា។  ិខិរព ខ ៨០  .ជ.ណ.ជ.  ចុះនងៃទី២៦ ខ្ខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ពចញពោយទី តីការេណៈរែាម្ស្រនតី  ន ព្ម្ចឱ្យពព្បីព្  ់មូ្ យិនិ ននន ិរន រនុងព្ ុរ រុប (GDP) ចំនួន 
០,១ភាេរយពៅឆ្ន ២ំ០២០ និង ០,៤ភាេរយ ពៅឆ្ន ២ំ០២៥  ព្ម្ចប់ការចំណាយព ីការព្សាវព្ជាវនិង 
េភិ្វឌ្ឍន៍ពៅព្បពទ រម្ពុជា (OCM, ២០១៧)។ ពយងតាម្វទិាសាថ ន ថិរិននេងគការយូពណ ាូ ការចំណាយ
 រុបព ីការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ពៅព្បពទ រម្ពុជា េឺព្រឹម្ខ្រ ០,១២ភាេរយ ពៅឆ្ន ២ំ០១៥ ខ្រប៉ាុពណាា ះ 
(UNESCO, ២០១៥)។ ព ី េីពនះពៅពទៀរ តាម្ព្បភ្េេ័រ៌ម្ចនរប ់ភ្នំពេញប៉ាុ តិ៍ពៅនងៃទី១៥ ខ្ខមី្នា ឆ្ន ំ
២០១៨ (Spiess, ២០១៨) នបង្ហា ញថា សច្ម្តចច្ត្ច្ជ្ជ នាយររេឋម្ស្រនតី  ន នា និងពបតជាា ចិរតថា 
ព្បពទ រម្ពុជានឹងបពងាីនរព្មិ្រមូ្ និយិ ព្ម្ចប់វទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិាឱ្យ ន ០,២០ភាេរយ នន
ន ិរន រនុងព្ ុរ រុបពៅឆ្ន ២ំ០២០ ១,០ភាេរយ ពៅឆ្ន ២ំ០២៥ និង១,៥០ភាេរយពៅឆ្ន ២ំ០៣០។ 
ពទាះបីជាយ៉ា ងណារ៏ពោយការវភិាជងវកិាព ីការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ ពៅមិ្នទាន់ នេនុវរតជារ់ខ្ តងខ្ែ 
អាចវា ់ខ្វង នពទ។  

 
ពរីមូ្ និយិព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍនព៍ៅព្បពទ រម្ពុជាម្ចនរព្មិ្រណាព្ប ិនជាពព្បៀបពយៀបជាមួ្យព្បពទ ែនទ? 

រព្មិ្រននមូ្ និយិព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ពៅព្បពទ រម្ពុជា និងព្បពទ  ម្ចជិរអាសា៊ា ន ពៅឆ្ន ២ំ០១៥ 
ម្ចនបង្ហា ញពៅ រូបភាេទី ២ ពោយពយងតាម្ទិននន័យេីវទិាសាថ ន ថិរិ ននេងគការយូពណ ាូ (UNESCO, 
២០២០)។ េួរបញ្ញជ រ់នងខ្ែរថា មិ្នម្ចនទិននន័យេីព្បពទ ព្េុយពណ ឥណឌូ ពណ ុី ឡាវ និងមី្យ៉ា ន់ម្ច៉ា ពទ។ 
ពហីយ រូបភាេទី ២ រ៏ នរពំ ចឱ្យព ញីថា ព្បពទ រម្ពុជាម្ចនការចំណាយទាបជាងពេព ីការព្សាវព្ជាវនិង
េភិ្វឌ្ឍន៍ រនុងចំពណាម្ព្បពទ  ម្ចជិរអាសា៊ា នទាងំពនាះ។ ពោយខ្ឡរពៅរនុងរំបន់អាសា៊ា ន ព្បពទ  ិងាបុរ ី
និងម្ច៉ា ពឡ ុី េឺជាព្បពទ ខ្ែ ម្ចនការចំណាយខព ់ជាងពេបំនុរព ីការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍។ ពហយីរព្មិ្រ
ននការចំណាយព ីការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍រប ់ព្បពទ រម្ពុជា(០,១២ ភាេរយ) េឺទាបជាង បីែង នន
ម្យយម្ភាេរប ់ព្រុម្ព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រទាប (០,៤៣ ភាេរយ) និងទាបជាងព្ មួំ្យែង 
ននម្យយម្ភាេរប ់ព្បពទ ជា ម្ចជិរអាសា៊ា នទាងំេ ់ ពៅឆ្ន ២ំ០១៥ (ឧប ម្ព័នធ ២)។ រនុងន័យពនះ ន
បញ្ញជ រ់យ៉ា ងចា ់លា ់ថាព្បពទ រម្ពុជាព្រូវខ្រចំណាយបខ្នថម្នូវមូ្ និយិព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ឱ្យ ន
កាន់ខ្រព ឿនកាន់ខ្រព្បព ីរ ព្ប ិនពបីព្បពទ រម្ពុជាម្ចនពគ្ម បំណងេព្ងីរវសិា ភាេព ីវ ិ័យ វ.ប.ន. 
ខ្ែ ជាម្ពយា យចា ំច់ ព្ម្ចប់ការ ូរលា ់ និងការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ។  
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រូបភាេទី  ២៖ ការចំណាយព ីការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍនរ៍ប ់ព្បពទ ជា ម្ចជិរអាសា៊ា នពៅឆ្ន ២០១៥។ េំុ
ម្ចនទិនននយ័ទទួ  នេីព្បពទ ព្េយុពណ ឥណឌូ ពណ ុ ីឡាវ និងមី្យ៉ា នម់្ច៉ា ពនាះពទ។ (ព្បភ្េ៖ វទិាសាថ ន ថិរិ

ននេងគការយូពណ ាូ) 

យនធានម្នុ ស 
ព្បពទ រម្ពុជាព្រូវ នពមី្ ព ីញថា ម្បូរឱ្កា ការង្ហរ រ៏ប៉ាុខ្នតរម្ចេ ងំេ រម្ែរនុងព្បពទ ភាេពព្ចីន      

ជាបុេគ ិររម្ែររ ខ្ែ គ្មែ នជំនាញ ឬម្ចនជំនាញរិចរួច រនុងវ ិ័យរ ិឧ ាហរម្ែ និងឧ ាហរម្ែ ំណង់   
ជាអាទិ៍។ រនុងបរបិទបរវិរតរម្ែបពចេរវទិា និងវានុវរតន៍ េវីខ្ែ េួរខ្រយរចិរតទុរោរ់បំនុរ េឺការេព្ងឹងរម្ចេ ងំ
េ រម្ែឱ្យម្ចន ម្រថភាេព ីខ្ននររិរយិ ម្បទា។ ពែីម្បីពោះព្សាយបញ្ញា ទាងំពនះ រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា ន
បពងាីរពគ្ម នពយ យជារិ  តីេីការេប់របំណតុ ះបណាត  បពចេរពទ  និងវជិាជ ជីវៈ(យីពវរ) ឆ្ន ំ២០១៧-
២០២៥ ពោយម្ចនពគ្ម ពៅពែីម្បីជំរុញឱ្យម្ចនភាេជានែេូរវាងវ ិ័យសាធារណៈនិងឯរជន និងពែីម្បី 
ពរៀរេរយនធានឱ្យ នពព្ចីនខ្ងម្ពទៀរេីរួេងគពារ់េ័នធ ព្ម្ចប់ជួយព្គ្មពំ្ទយីពវរ (ADB, ២០១៧)។  

ជាការេិរណា ់ រម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ ម្ចនរព្មិ្រេប់រខំព ់ នឹងអាចេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេជារិឱ្យកាន់ខ្រររី
ចពព្មី្នព្បរបពោយភាេងាុ ំពងាីង។ រព្មិ្រេប់ររំប ់ព្បជាជនរនុងព្បពទ នីមួ្យៗ ម្ចនសារៈ ំខាន់ខាេ ងំណា ់
 ព្ម្ចប់វ ិ័យសាធារណៈ និងវ ិ័យឯរជន ជាេិព  រម្ចេ ងំេ រម្ែពៅរនុងខ្ននរ វ.ប.ន. បុេគ ិរជំនាញម្ចន
សារៈ ំខាន់ ព្ម្ចប់ព្បពទ រនុងការ ព្ម្បខេួន នព ឿនព្ បពៅនឹងបរវិរតរម្ែននរព្មូ្វការវទិាសាស្រ ត និង
បពចេរពទ ពៅរនុងទីនារការង្ហរ។ រូបភាេទី ៣ បង្ហា ញេី ទធន  ាង់ម្រិ  តីេីការទទួ  នការេប់រនំន
រម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ ម្ចនអាយុចាប់េី ១៥ ែ ់ ៦៤ឆ្ន  ំពៅឆ្ន ២ំ០១៥។ ៥,៤ ភាេរយ ននរម្ចេ ងំេ រម្ែទាងំ
េីរពភ្ទ នទទួ វេគបណដុ ះបណាដ  បពចេរពទ រព្មិ្រខព ់ ឬការេប់ររំព្មិ្រវទិា ័យ។ ព្ប ិនជាពព្បៀបពយៀប
រម្ចេ ំងេ រម្ែខ្ែ ទទួ  នការេប់ររំព្មិ្រេនុវទិា ័យេឺម្ចនចំនួន ១,៤ ភាេរយ ពព្ចីនជាងរព្មិ្រ      
វទិា ័យ (MoP, ២០១៦)។ រម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ អាចបញ្េ ប់ការ ិរាពៅម្ចនរព្មិ្រ ពោយសារខវះការយ ់
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ែឹងេីសារៈ ំខាន់នន វ.ប.ន. ពហយីការខវះខារពនះេឺជាបញ្ញា ព្បឈម្ចំពពាះបុេគ ម្ចន រ់ៗ អាណាេា   និង
 ហេម្ន៍។   

 
 

 
រូបភាេទី  ៣៖ ការបញ្េបក់ារ ិរាេិរជាភាេរយននរម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ ម្ចនអាយុចាបេី់១៥ ែ ់៦៤ឆ្ន  ំពៅ

ឆ្ន ២ំ០១៥ 

យីពវរ ទទួ  នមូ្ និយិចម្បង េីជំនួយរប ់រាជរោា ភិ្   ម្ចេ  ់ជំនួយបរពទ  និងវ ិ័យឯរជន។ 
ពយងតាម្ទីភាន រ់ង្ហរេភិ្វឌ្ឍន៍ រាងំ (AFD) យីពវរពៅរម្ពុជាេំុទទួ  នមូ្ និយិព្េប់ព្គ្មន់ពទ ព្ប ិនពបី
ពព្បៀបពយៀបជាមួ្យព្បពទ ជិរខាង (Christine, ២០១៩)។ ងែីៗពនះ យនាគ្មរេភិ្វឌ្ឍន៍អា ុី (ADB)  ន
នដ ់ព្ រ់រម្េីព្បខ្ហ  ១០០ លានែុលាេ រអាពម្ររិ ពែីម្បីចាប់ពនដីម្េពព្ម្ចង  តីេី «េពព្ម្ចងព្បរួរព្បខ្ជង
ជំនាញ» ពែីម្បពីយវីឱ្យយីពវរម្ចនភាេព្បព ីរពឡងីតាម្រយៈព្រ ួងការង្ហរ និងបណដុ ះបណាដ  វជិាជ ជីវៈ។ វ ិិែារម្ែ
ជំនាញ ព្ម្ចប់ម្ហាវទិា ័យ និងសារ វទិា ័យតាម្រយៈការពយវីឱ្យព្បព ីរពឡីងនូវម្នាីរ េិពសាយន៍         
វទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ពៅតាម្បណាដ ព្េឹះសាថ នឧរតម្ ិរា និងសាលាយីពវរ  នបពងាីរពឡីងពែីម្បី  
បំពេញរព្មូ្វការរនុងវ ិ័យរម្ែនតសា នាពេ េនាេរ (ADB, ២០១៨)។ ព ី េីពនះ យនាគ្មរេភិ្វឌ្ឍន៍អា ុី 
ពែីររួនាទី ំខាន់រនុងការជំរុញរម្ចេ កំារង្ហរឱ្យកាន់ខ្រព្បព ីរពឡីងខ្ងម្ពទៀរ ព្ បពេ ខ្ែ េពព្ម្ចងខ្រ ម្អការ
េប់រឧំរតម្ ិរា (HEIP) ខ្ែ ម្ចនមូ្ និយិ ៩២,៥ លានែុលាេ រអាពម្ររិ ព្រូវ នេនុវរតពោយព្រ ួងេប់រ ំ   
យុវជន និងរីឡា  ព្ម្ចប់ការេភិ្វឌ្ឍខ្ ាម្ពៅរនុងវ ិ័យឧរតម្ ិរា។ េពព្ម្ចងពនះទទួ  នរម្េីេីយនាគ្មរ
េិភ្េពលារ ពហីយម្ចនពគ្ម បំណងពោះព្សាយនូវយនធានម្នុ សខ្ែ ម្ចនជំនាញខព ់ តាម្រយៈការ
ព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ វទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា។ ពព្ៅេីពនះ ការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ ព្ម្ចប់បពចេរវទិា
ទូរេម្នាេម្ន៍ និងបពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចន ព្រូវ នេនុវរតពោយមូ្ និយិរសាង ម្រថភាេ
ព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍(CBRDF) តាម្រយៈព្រ ួងនព្ប ណីយ៍និងទូរេម្នាេម្ន៍ ពោយម្ចន រម្ែភាេនដួច
ពនដីម្តាំងេីឆ្ន ២ំ០១៧។ ងវកិាពព្ចីនលានែុលាេ រអាពម្ររិ ព្រូវ ននដ ់ជាពរៀងរា ់ឆ្ន  ំព្ម្ចប់ពព្បីព្  ់ព ី
 រម្ែភាេមួ្យចំនួនខ្ែ  នេនុម័្រពោយព្រុម្ព្បឹរាមូ្ និយិ។  

ព ី េីពនះពៅពទៀរ ពែីម្បីពព្បីព្  ់យនធានេីរួេងគពារ់េ័នធ រាជរោា ភិ្  រម្ពុជាតាម្រយៈព្រ ួង
ព ែារិចេនិងហិរញ្ាវរថុ   ពព្ម្ចបពងាីរខ្ននការមួ្យចំនួន ពែីម្បីព្គ្មំព្ទ រម្ែភាេពារ់េ័នធនឹងវ ិ័យ វ.ប.ន.     
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ែូចជាយនាគ្មរ ហព្គ្ម យុនរូចនិងម្យយម្ ម្ជឈម្ណឌ  យុររិចេងែី  “ពរពជា”  ហព្េិនខ្ខែរ និងមូ្ និយិ     
េភិ្វឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) (ADB, ២០១៨)។ ឧទាហរណ៍ មូ្ និយិេភិ្វឌ្ឍន៍ជំនាញព្រូវ នបពងាីរពឡងីជាព្ចរ
 ព្ម្ចប់ទទួ មូ្ និយិេីបរពទ  ឬេីព្បភ្េពនសងៗខ្ែ េំុខ្ម្នជាមូ្ និយិរប ់រាជរោា ភិ្   ពែីម្បកីារេភិ្វឌ្ឍ
ជំនាញន ិរភាេ។ ការបពងាីរខ្ននការពនះម្ចនពគ្ម បំណងបពងាីននូវបរមិ្ចណននន ិរភាេ ការព្បរួរព្បខ្ជង 
និងចំណូ រប ់ ហព្គ្ម  និងបុេគ ខ្ែ  ថិររនុងវ ិ័យ វ.ប.ន. ព្េម្ទាងំវ ិ័យពនសងៗពទៀរ ពោយការ
បពព្ងៀនហវឹរហារ់និងនត ់ជំនាញខ្ែ ជារព្មូ្វការចា ំច់ (Christine, ២០១៩)។ មូ្ និយិេភិ្វឌ្ឍន៍ជំនាញ 
ជា ហមូ្ និយិេពព្ម្ចង ខ្ែ  នម្រេីរាជរោា ភិ្  ជាព្បចាឆំ្ន  ំចំនួន ៥ លានែុលាេ រអាពម្ររិ និង ៩,៦ 
លានែុលាេ រអាពម្ររិ នម្រេីយនាគ្មរេភិ្វឌ្ឍន៍អា ុី (Kruy, ២០២០)។  

ការវាយរនម្េរួម្ព ីការវនិិពយេមូ្ និយិ និងហិរញ្ាវរថុ ព្ម្ចប់វ ិ័យ វ.ប.ន. ពៅម្ចនរព្មិ្រ ព្ប ិនជា
ពយៀបនឹងព្បពទ ជិរខាង ពហីយ ថិរពៅឆ្ៃ យខាេ ងំេីព្បពទ ររីចពព្មី្នែនទពទៀរែូចជា ព្បពទ េីុព្សាខ្េ  
សាធារណរែារូពរ ៉ា ចិន និងជប៉ាុន។ ការណ៍ពនះរ៏ នបញ្ញជ រ់េីការពយវីវភិាជ និងការព្េប់ព្េងយនធានពៅម្ចន 
ភាេ រ់ខ្បរគ្មន ពោយខ្ននរ។ ពហរុែូចពនះ សាថ ប័ន ព្ម្ប ព្មួ្ រងឹម្ចមួំ្យព្រូវ ននដ ់េនុសា ន៍ឱ្យបពងាីរ
ពឡីងជាចាំ ច់ ពែីម្បីពយវី ម្ចហរណរម្ែ រម្ែភាេខ្ែ ម្ចនព្របខ័ណឌ ព្េប់ព្េងចា ់លា ់ ព្ម្ចប់          
ការព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ និងបពងាីរឱ្យម្ចនការទទួ ខុ ព្រូវព ីការពយវីវភិាជហរិញ្ាវរថុ។ 

 

២.២. ពហោា រចនា ម្ពន័ធ 
ពហោា រចនា ម្ព័នធ ជាទូពៅព្រូវ នរំណរ់ជាព វារម្ែសាធារណៈ ែូចជា នេូវងន ់ ការនគរ់នគង់ថាម្េ     

េេគិ នី ព្បេ័នធ ូទឹររខវរ់ បរកិាខ រម្នាីរេិពសាយន៍ ម្ជឈម្ណឌ  ព្សាវព្ជាវ បណាដ ញទូរ ័េា និងបំេង់ទឹរ          
បណាត ញ ជាអាទិ៍។ ពៅពែីម្ រវរសរទី៍២០ និយម្ន័យទូពៅននពហោា រចនា ម្ព័នធ  ំពៅព ីបណាដ ញព្ទេយ
 រម្ែខ្ែ  ម្ច ភាេរប ់វានឹងព្រូវខ្ងទាតំាម្រយៈការផ្លេ  ់បដូរ និងការជួ ជុ ពឡងីវញិ។ 

ពហោា រចនា ម្ព័នធ វ.ប.ន. េឺជាព្បេ័នធមូ្ ោា នព្េឹះខ្ែ ព្ទព្ទង់ និងែឹរនាពំ្បេ័នធពេរូឡូ ុី វ.ប.ន.។ 
ពហោា រចនា ម្ព័នធ ម្ចនទព្ម្ង់ជាបពចេរវទិាពហោា រចនា ម្ព័នធចព្មុ្ះជាពព្ចីនព្បពភ្ទខ្ែ ម្ចន តង់ោរ ំខាន់
 ព្ម្ចប់ការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ ការព្េប់ព្េងែំពណីរការន ិររម្ែ ពែីម្បីធានាេុណភាេនិងន ិរន  
ពហីយចុងបញ្េ ប់ពយវីឱ្យម្ចនចរនតទីនារ  ព្ម្ចប់ន រិន សាញុំ(ំTassey, ២០០៨)។ វ ិ័យេប់រ ំជាវ ិ័យ
ខ្ែ ម្ចនការយរចិរតទុរោរ់ខព ់នាេំឡុងពេ ប៉ាុនាែ នឆ្ន ចុំងពព្កាយពនះ។ ឧទាហរណ៍ េពព្ម្ចងខ្រ ម្អការ
េប់រឧំរតម្ ិរា និងការពយវីឱ្យព្បព ីរពឡងីនូវយីពវរ ព្រូវ នេនុវរត។ ព្េឹះសាថ នឧរតម្ ិរាខ្ែ ម្ចន កាត នុេ 
មួ្យចំនួន និងម្ចនបពព្ងៀនមុ្ខវជិាជ ខ្ ាម្ព្រូវ នពព្ជី ពរ ី ព្ម្ចប់ការេនុវរតេពព្ម្ចងខ្រ ម្អការេប់រឧំរតម្
 ិរា ែូចជាសារ វទិា ័យភូ្មិ្នាភ្នំពេញ  វទិាសាថ នបពចេរវទិារម្ពុជា សារ វទិា ័យភូ្មិ្នារ ិរម្ែ 
សារ វទិា ័យជារិ រ់ែំបង និងសារ វទិា ័យសាវ យពរៀង ខណៈពេ ខ្ែ េពព្ម្ចងយីពវរ ព្រូវ ន
េនុវរតជាចម្បងពោយបណាដ សាលាយីពវរ ខ្ែ  ថិរពព្កាម្ព្រ ួងការង្ហរ និងបណដុ ះបណាដ  វជិាជ ជីវៈ។ េពព្ម្ចង  
ខ្រ ម្អការេប់រឧំរតម្ ិរារប ់ព្រ ួងេប់រ ំយុវជន និងរីឡា ពផ្លត រការយរចិរតទុរោរ់ព ីច ររ ំខាន់ៗ
មួ្យចំនួន ែូចជា ការបពងាីនចំណាប់អារម្ែណ៍រប ់  ិ ស-និ សរិ ពៅព ីមុ្ខវជិាជ ខ្ ាម្ចាប់តាងំេីេនុវទិា ័យ
រហូរែ ់សារ វទិា ័យ ការព ីរទឹរចិរតែ ់េនរព្សាវព្ជាវពៅសារ វទិា ័យ និងការបពងាីរម្ជឈម្ណឌ  
ឧរតម្ភាេ។ 
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សាថ ប័ន និងព្របខ័ណឌ  ម្ព្ បព្រូវខ្របពងាីរពឡីងពែីម្បីគ្មំព្ទែ ់ព ែារិចេងែី ខ្ែ េឹងខ្នអរព ី              
បពចេរវទិា។ រនុងពគ្ម បំណងពែីម្បីពយវីបរវិរតរម្ែព ែារិចេពនះ រាជរោា ភិ្   នយ ់ចា ់សារៈ ំខាន់       
ននរួនាទី វ.ប.ន. រនុងការពយវីឱ្យព ែារិចេជារិម្ចនភាេររីចពព្មី្ន។ ការនតួចពនដីម្ឱ្យម្ចនពហោា រចនា ម្ព័នធព្រូវ ន
បពងាីរពឡីងពោយម្ចនរួនាទីនិងភាររិចេចា ់លា ់។ ជាការេិរណា ់ ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត      
បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ ពទីបខ្រព្រូវ នបតូរេីព្រ ួងឧ ាហរម្ែ និង ិបបរម្ែ ពៅរនុងពេ ននការររីោ  
ជំងឺរូវែី ១៩ ពោយសាររព្មូ្វការននការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ- ងគម្ពៅព្បពទ រម្ពុជា។ ព ី េីពនះពៅពទៀរ 
ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ រ៏ពទីប នកាេ យជាសាថ ប័នជារិខ្ែ ទទួ ខុ ព្រូវ
ព ីែំពណីរការ និងការព្បព្េឹរតពៅរប ់ព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ (រ.ជ.វ.ប.ន.) 
ខ្ែ  នបពងាីរពឡងីពៅនងៃទី១០ ខ្ខរុលា ឆ្ន ២ំ០២០ នងខ្ែរ។ 

រ.ជ.វ.ប.ន. ម្ចនរួនាទី ំខាន់រនុងការ ព្ម្ប ព្មួ្ ព្រ ួង-សាថ ប័នពារ់េ័នធពែីម្បីពយវីការង្ហររួម្គ្មន  
 ព្ម្ចប់ពគ្ម ពៅរួម្ព ីវ ិ័យ វ.ប.ន. ខ្ែ ជាឆ្អឹងខនងននការររីចពព្មី្នព ែារិចេ  ងគម្និងបរសិាថ នរប ់
ព្បពទ រម្ពុជា។ ព ី េីពនះ ការគ្មពំ្ទឱ្យម្ចនពហោា រចនា ម្ព័នធេឺម្ចនសារៈ ំខាន់ណា ់ពែីម្បពីរៀបចំយនតការ
ខ្ែ ពយវីឱ្យម្ចនេនតររម្ែ អ ការចូ រមួ្រវាងរោា ភិ្   វ ិ័យឯរជន និងសាថ ប័ន ិរាព្សាវព្ជាវ។ 

រួនាទី ម្ច ធារុពហោា រចនា ម្ព័នធ  វ.ប.ន. ខ្ែ ម្ចនព្សាប់ និងពទីបបពងាីរងែី ព្រូវ នបង្ហា ញពៅរនុង
តារាងទី ១។  តារាងពនះ នឹងេិេណ៌នាខេីេីសាថ ប័នខ្ែ ពែីររួនាទី ំខាន់ ព្ម្ចប់ រម្ែភាេនីមួ្យៗ ននព្បេ័នធ         
ពេរូឡូ ុី វ.ប.ន.។  

តារាងទី  ១៖ ពហោា រចនា ម្ពន័ធវ ិ័យ វ.ប.ន. ពៅរនុងព្បពទ រម្ពុជា 
 
វ ិ័យ វ.ប.ន. សាថ បន័េិនិរយ 

& េនុម្រ័ 
សាថ បន័ចូ រមួ្
ឬ ពារេ់័នធ 

សាថ បន័ ព្ម្ប
 ព្ម្ ួ 

សាថ បន័េនុវរតន ៍

វទិាសាស្រ ត និងការេបរ់វំ ិ័យវ.ប.ន. 
ទិែាភាេវទិាសាស្រ តនិងការទទួ 
 នេរថបទព ះេុម្ពនាយ 

រ.ជ.វ.ប.ន. MoEYS, 
MoLVT, 
MoH, 
MAFF, 
MISTI, 
CDRI, AVI 

MoEYS, 
MISTI 

MoEYS, CDRI 

គ្មពំ្ទែ ់េនរវទិាសាស្រ ត ឬ
 រម្ែភាេព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ 

រ.ជ.វ.ប.ន. MoEYS, 
MISTI, 
MAFF, 
MEF, MoH 

រ.ជ.វ.ប.ន., 
MEF 

MoEYS, MISTI, 
MAFF, MoH, 
ម្ជឈម្ណឌ  
ព្សាវព្ជាវនិងព្រុម្
ហ៊ាុនឯរជន 
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ការេប់រខំ្ ាម្ និងយីពវរ រ.ជ.វ.ប.ន. MoEYS, 
MoLVT, 
MAFF, 
MoH, MISTI, 
MPTC 

MoEYS, 
MoLVT 

MoEYS, MoLVT, 
MAFF, MoH, 
MPTC, សាថ ប័ន 
ឯរជន 

បពចេរវទិា 

ពហោា រចនា ម្ព័នធខ្ែ េឹងខ្នអរ
ព ីបពចេរវទិា 

រ.ជ.វ.ប.ន. MISTI, 
MoEYS, 
MAFF, 
MPTC 

រ.ជ.វ.ប.ន., 
MEF 

MISTI, MoEYS, 
MAFF, MPTC, 
ព្រ ួង ឬព្រុម្ហ៊ាុន
ពារ់េ័នធ 

បពចេរវទិា  ព្ម្ចប់ខាន រ 
ឧ ាហរម្ែ  

រ.ជ.វ.ប.ន. MISTI, CDC MISTI MoEYS, ឧ ាហ
រម្ែពនសងៗ 

បពចេរវទិាខាន ររូច រ.ជ.វ.ប.ន. MISTI MISTI MoEYS, ព្រុម្ហ៊ាុន
ពារ់េ័នធ 

រោា ភិ្  ពេឡចិព្រូនិរ និង    
បពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិង
េ័រ៌ម្ចន រនុងវ ិ័យរែា        
សាធារណៈ 

រ.ជ.វ.ប.ន. MEF, MPTC, 
MISTI, MEF 

រ.ជ.វ.ប.ន., 
MEF, MPTC 

MPTC, MISTI, 
MEF 

នវានុវរតន ៍

ពគ្ម នពយ យនវានុវរតន៍ និង
ព្បេ័នធពេរូឡូ ុី 

រ.ជ.វ.ប.ន. MISTI រ.ជ.វ.ប.ន., 
MISTI 

MISTI, MoEYS, 
MAFF, MPTC 

ព្បេ័នធគ្មពំ្ទនវានុវរតន៍ ជារ់លារ់ រ.ជ.វ.ប.ន. MISTI, 
MoEYS, 
MAFF, 
MPTC 

រ.ជ.វ.ប.ន., 
MISTI 

MISTI, MoEYS, 
MAFF, MPTC 

នវានុវរតន៍ ងគម្ ឬបរយិបនន រ.ជ.វ.ប.ន. MISTI MISTI MISTI 
 
ព្បភ្េ៖ ែរព្ ង់ពចញេីឯរសារពនសងៗរប ់រាជរោា ភ្ិ  រម្ពុជា 

 

២.៣. ព្របខណ័ឌ ចាប ់

ព្របខ័ណឌ បទបបញ្ារតិ ែូចជាពគ្ម នពយ យ និងែំពណីរការចាប់ តីេីវ ិ័យ វ.ប.ន. រនុងព្បពទ     
រម្ពុជាម្ចន រខណៈោច់ពោយខ្ឡរតាម្ព្រ ួងនិងសាថ ប័នពនសងៗគ្មន  និងម្ចនការ ព្ម្ប ព្មួ្ រិចរួច។ 
ពទាះយ៉ា ងណា ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ ខ្ែ ពទីបនឹងបពងាីរងែីពៅចុងខ្ខ    
មី្នាឆ្ន  ំ២០២០ នឹងកាេ យជាព នាយិការរប ់រាជរោា ភិ្  ខ្រមួ្យេរ់ ខ្ែ ព្រូវ ននត ់ ម្រថរិចេពេញ
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ព ញពោយរាជរោា ភិ្  រម្ពុជាពែីម្បី ព្ម្ប ព្មួ្  ែឹរនាំ និងព្េប់ព្េងរា ់ការង្ហរពារ់េ័នធនឹងវ ិ័យ         
វ.ប.ន. ពគ្ម នពយ យ បទបបញ្ារតិ និងព្របខ័ណឌ ចាប់ (OCM, ២០២០a)។ ពព្កាយម្រពទៀរេនុព្រឹរយ
ព ខ ៤៨ េនព្រ.បរ. ចុះនងៃទី៦ ខ្ខពម្សា ឆ្ន ២ំ០២០  តីេីការពរៀបចំនិងការព្បព្េឹរតពៅននព្រ ួងឧ ាហរម្ែ 
វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ ខ្ែ  ននត ់នូវ ិទធិេំណាចែ ់ព្រ ួងពនះ ពែីម្បីបំពេញពប ររម្ែ
រប ់ខេួនរនុងនាម្ជាព នាយិការឱ្យរាជរោា ភិ្  រម្ពុជា (RGC, ២០២០b)។ េនុព្រឹរយពនះ នបពងាីរសាថ ប័ន
 ំខាន់ចំនួនេីរ េឺេេគនាយរោា ន វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ និងវទិាសាថ នជារិវទិាសាស្រ ត           
បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍។ សាថ ប័នទាំងេីរពនះេឺជាសាថ ប័នជំនាញ ចារ់ខ្ចង និងពរៀបចំពគ្ម នពយ យ         
វ.ប.ន. បពងាីរខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ ពយវីព ចរតីព្ពាងចាប់ និងបទបបញ្ារតិទារ់ទងនឹងវ ិ័យ វ.ប.ន.។ េេគនាយរ
ោា នវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ ម្ចនពប ររម្ែពរៀបចំ និងព្េប់ព្េងរបរេំពហីញបពចេរវទិាពែីម្បី
បពព្មី្ែ ់ការេភិ្វឌ្ឍបពចេរវទិារនុងវ ិ័យឧ ាហរម្ែ រនុងការព ីររម្ព ់ បញ្ញា  ិបបនិម្ែិរ ម្នុ សយនតនិង
 វ័យព្បវរតិរម្ែ និងជំរុញរិចេការបពចេរវទិា ែូចជាបពចេរវទិាឆ្េ រនវបញ្ញា  ិបបនិម្ែិរ បពចេរវទិាេវកា និង
េ័រ៌ម្ចនេំេី ំហអាកា  និងពេរូនវានុវរតន៍(RGC, ២០២០b)។  

ទនាឹម្នឹងពនះវទិាសាថ នជារិវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ េឺជាវទិាសាថ នខ្ែ ម្ចនការទទួ 
ខុ ព្រូវជាចម្បង ព្ម្ចប់ការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យ វ.ប.ន. បខ្នថម្ព ីការេភិ្វឌ្ឍ ម្រថភាេព ី            
បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ ពែីម្បីបពព្មី្ែ ់ខ្ននរពនសងៗែូចជាបែិវរតឧ ាហរម្ែជំនាន់ទី៤ និងឧ ាហរម្ែ
ជំនាន់ពព្កាយៗពទៀរ និងជំរុញព ីរទឹរចិរតការព្សាវព្ជាវព ីបញ្ញា  ិបបនិម្ែិរ ម្នុ សយនត និង វ័យព្បវរតិរម្ែ។     
វទិាសាថ នជារិ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍  ហការព្សាវព្ជាវព ីបពចេរវទិាឧ ាហរម្ែ (រ ិ-
ឧ ាហរម្ែ ចំណីអាហារ និងជីវៈពវជជសាស្រ ត) និងឧ ាហរម្ែពេឡិចព្រូនិរ (ខ្ននររងឹ និងខ្ននរទន់) ពរៀបចំ 
និងែំពណីរការម្នាីរេិពសាយន៍ ព្សាវព្ជាវវទិាសាស្រ ត និងការេភិ្វឌ្ឍបពចេរវទិា (RGC, ២០២០b)។ 

េរីរព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា (NSTC) ព្រូវ នបពងាីរពៅនងៃទី ៨ ខ្ខ ីហា ឆ្ន  ំ
២០១៤ មុ្នពេ បពងាីរព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ (OCM, ២០១៤)។ េរីរ
ព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ម្ចនព ខាយិការោា នរប ់ខេួនពព្កាម្ការព្េប់ព្េងរប ់ព្រ ួង
ខ្ននការ ពហីយេរីរព្រុម្ព្បឹរាជារិពនះែឹរនាពំោយសច្ម្តចច្ត្ច្ជ្ជ នាយររេឋម្ស្រនតី ជាព្បធាន។ េរីរ
ព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ជាព នាយិការរប ់រាជរោា ភិ្  រម្ពុជារនុងការពយវីព ចរតីព្ពាង និង
ការេនុម័្រពគ្ម នពយ យវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ជំរុញការេនុវរតពគ្ម នពយ យ បពងាីរខ្ននការ    
យុទធសាស្រ ត ខ្ននការពម្ ខ្ននការ រម្ែភាេ ការេភិ្វឌ្ឍរម្ែវយីិ ព្ម្ចប់វទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា និងពនសងៗ
ពទៀរជាអាទិ៍។ េរីរព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា  នេនុម័្រខ្ននការ រម្ែភាេជារិវទិាសាស្រ ត 
និងបពចេរវទិា ១០ ឆ្ន  ំ ព្ម្ចប់ឆ្ន  ំ២០២០-២០៣០ (RGC, ២០១៩)។ 

ពោយសារខ្រ េរីរព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ពផ្លត រ ំខាន់ខ្រព ីវទិាសាស្រ ត និង       
បពចេរវទិា ែូចពនះពៅនងៃទី ១០ ខ្ខរុលាឆ្ន  ំ២០២០ េរីរព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ព្រូវ ន
បតូរពៅជា រ.ជ.វ.ប.ន.  តាម្រយៈព្េះរាជព្រឹរយព ខ ន /រររ/១០២០/១០៧៣ ខ្ែ ជាព នាយិការរប ់
រាជរោា ភិ្   ពែីម្បេីភិ្វឌ្ឍវ ិ័យ វ.ប.ន. ព ីការេិនិរយ ការេនុម័្រ និងការជំរុញការេនុវរតពគ្ម នពយ យ 
ការបពងាីរខ្ននការយុទធសាស្រ ត ខ្ននការពម្ ខ្ននការ រម្ែភាេ និងរម្ែវយីិេភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យ វ.ប.ន.។ ែូចគ្មន ពនះនងខ្ែរ 
រ.ជ.វ.ប.ន.  ម្ចនភាររិចេ៖ ែឹរនា ំព្ម្ប ព្មួ្ រិចេការរនុងវ ិ័យ វ.ប.ន. ននេនតរព្រ ួងនិងសាថ ប័ន ពរៀរេរងវកិា
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ហរិញ្ាវរថុ បពចេរពទ និងយនធានម្នុ សពែីម្បគី្មពំ្ទសាថ ប័នខ្ែ ពយវីការព ីការេភិ្វឌ្ឍវ ិ័យ វ.ប.ន. និងរំណរ់
ពគ្ម ការណ៍ ព្ម្ចប់ការេភិ្វឌ្ឍយនធានម្នុ សពៅរនុងវ ិ័យ វ.ប.ន.។ សច្ម្តចច្ត្ច្ជ្ជ នាយររេឋម្ស្រនតី  
េឺជាព្បធានរិរតិយ នន រ.ជ.វ.ប.ន. និងរែាម្ស្រនតីព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និង នវានុវរតន៍   
េឺជាព្បធាន រ.ជ.វ.ប.ន.។ រ.ជ.វ.ប.ន. ម្ចនសាថ ប័នរោា ភិ្  ចំនួន៣០ រមួ្បញ្េូ ម្ចនព្រ ួង ំខាន់ៗែូចជា 
ព្រ ួងខ្ននការ ព្រ ួង ុខា ភិ្   ព្រ ួងខ្រ ៉ានិងថាម្េ  ព្រ ួងរ ិរម្ែរុកាខ ព្បម្ចញ់និងពនសាទ ព្រ ួងេប់រ ំ
យុវជន និងរីឡា ព្រ ួងនព្ប ណីយ៍ និងទូរេម្នាេម្ន៍ និងសាថ ប័នពនសងៗពទៀរ។ រ.ជ.វ.ប.ន. ម្ចនព ខា             
យិការោា នផ្លា  ់រប ់ខេួនពែីម្បីជួយ និងគ្មំព្ទព្រុម្ព្បឹរាជារិ រនុងការព្បមូ្ េ័រ៌ម្ចន ទិននន័យ និងពរៀបចំ 
ព្េឹរតិការណ៍ពនសងៗ (RGC, ២០២០c)។ 

ពគ្ម នពយ យជារិ តីេី វ.ប.ន.៖ េរីរព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា  នេនុម័្រពគ្ម 
នពយ យជារិ តីេី វ.ប.ន. ឆ្ន  ំ២០២០-២០៣០ ខ្ែ ពផ្លត រព ីការេភិ្វឌ្ឍ និងេព្ងឹងយនធានម្នុ ស វ.ប.ន. 
ឱ្យ នព្េប់ព្គ្មន់ពោយម្ចនរុ យភាេពយ៉ានឌ័្រ និងេភិ្ ម្ចចារវជិាជ ជីវៈ។ ព ី េីពនះពទៀរ ពគ្ម នពយ យ
ពនះពផ្លត រព ីការពយវីឱ្យយនធានម្នុ ស វ.ប.ន. ម្ចនភាេព ចពធាេ ពែីម្បែឹីរនាបំំពេញភាររិចេ និងបពងាីរយនតការ
ចព្ម្ចញ់ និងជំរុញរនុងការបពងាីរបរយិកា េំពណាយន  ព្ម្ចប់យនធានម្នុ ស វ.ប.ន. ជារិពែីម្បពីព្បីព្  ់ 
 កាត នុេ រប ់េួរពេឱ្យេ ់េី ទធភាេ(RGC, ២០១៩)។ េរីរព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា 
បងាឱ្យម្ចនការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ជារិ ព្បរបពោយព្ប ិទធភាេ និងព្ប ិទធន  ពោយពផ្លត រព ីការបនាំ  
បពចេរវទិាខ្ែ ទទួ  នព្ បពៅនឹងបរបិទរនុងព្ ុរ និងបពងាីន ម្រថភាេព្ ូបយរបពចេរវទិាេីបរពទ ។ 

តាម្រយៈពគ្ម នពយ យពនះ រាជរោា ភិ្  នឹងពយវីព ចរតីព្ពាង និងេនុម័្រចាប់ខ្ែ ទារ់ទងនឹងវ ិ័យ     
វ.ប.ន. ែូចជាចាប់ទារ់ទងនឹងព្របខ័ណឌ មូ្ ោា នននការេភិ្វឌ្ឍវ ិ័យ វ.ប.ន. និងចាប់ ំខាន់ៗែនទពទៀរ
ពែីម្បីេព្ងឹងេភិ្  រិចេ ជំរុញ និងនសេវនាយការេភិ្វឌ្ឍវ ិ័យ វ.ប.ន.។ ឆ្នាៈរប ់រាជរោា ភិ្   នរំេុង
ពឆ្ព ះពៅមុ្ខ ជារ់ខ្ តងពេ នររ់ ម្ចគ  ់ថាពៅរនុងឆ្ន ំ ២០១៤ េរីរព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត និង            
បពចេរវទិា នបពងាីរខ្ននការពម្ថាន រ់ជារិរប ់ខេួន ព្ម្ចប់ឆ្ន  ំ២០១៤-២០២០ ពោយម្ចនពគ្ម បំណងពយវី
ព ចរតីព្ពាង និងេនុម័្រចាប់យ៉ា ងពហាចណា ់ចំនួនព្ ំេីរ ែូចជា៖ ចាប់ តីេី ម្ច ភាេននេណៈរម្ចែ     
យិការ និងព្បរិបរតិការរប ់ព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ចាប់ តីេីការបណតុ ះបណាត   ការពព្បី
ព្  ់និងការខ្ងទារំម្ចេ ងំេ រម្ែវទិាសាស្រ តនិងបពចេរវទិា ចាប់ តីេីការរពម្េីង និងព្បរិបរតិការមូ្ និយិរប ់
រាជរោា ភិ្   ព្ម្ចប់ការព ីររម្ព ់វទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ចាប់ តីេីការបពងាីរនិងព្បរិបរតិការវទិាសាថ ន
ព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ ចាប់ តីេីការេនុវរតនិងការព្េប់ព្េងេពព្ម្ចងព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ជារិ ចាប់ តីេីការ
េភិ្វឌ្ឍន៍ ហព្បរិបរដិការរវាងឧ ាហរម្ែ សាថ ប័នេប់រ ំនិងវទិាសាថ នព្សាវព្ជាវ និងចាប់ តីេីការបពងាីរនិង
ព្បរិបរតិការម្ជឈម្ណឌ  េ័រ៌ម្ចនវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ជាអាទិ៍(NSTC, ២០១៤)។ រនុងឆ្ន  ំ២០២០ 
ចាប់ តីេីការបពងាីរព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ព្រូវ នេនុម័្រ។ ពព្ៅេីពនាះ   
េំុម្ចនបង្ហា ញេីបទបបញ្ារិ និងចាប់ខ្ែ ពារ់េ័នធពនសងៗពទ។  

ពគ្ម នពយ យេភិ្វឌ្ឍនវ៍ ិ័យទូរេម្នាេម្ន-៍បពចេរវទិា េម្នាេម្ន៍ និងេ័រ៌ម្ចន ឆ្ន ២ំ០២០ េឺជា
ឯរសាររប ់ព្រ ួងនព្ប ណីយ៍និងទូរេម្នាេម្ន៍ ខ្ែ ពផ្លត រព ីការបពងាីរព្របខ័ណឌ ពគ្ម នពយ យ 
ព្របខ័ណឌ  ព្ម្ប ព្មួ្  និងការពរៀបចំសាថ ប័ន ព្ម្ចប់ទូរេម្នាេម្ន៍ និងការេភិ្វឌ្ឍបពចេរវទិាទំនារ់ទំនង
និងេ័រ៌ម្ចន។ ការណ៍ពនះរ៏ជំរុញយុររិចេ បរយិកា ននការវនិិពយេ ការនត ់វធិានការេនតររម្ែ និងការបពងាីរងែី
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ជារ់លារ់ខ្ែ ជារព្មូ្វការរនុងវ ិ័យទូរេម្នាេម្ន៍ និងវ ិ័យបពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចន។ ពៅពព្កាម្
ពគ្ម នពយ យពនះ ព្រ ួងនព្ប ណីយនិ៍ងទូរេម្នាេម្ន៍ រ៏រំណរ់ពគ្ម ពៅពែីម្បពីយវីឱ្យព្បេ័នធបពចេរវទិា
ទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចន ម្ចន ុវរថិភាេនងខ្ែរពចៀ វាងព្រុម្ពហេ ័រ ខ្ែ បងាបញ្ញា ែ ់ព្បេ័នធយនាគ្មរ     
រនុងវ ិ័យឯរជន និងព្បេ័នធព្បរិបរតិការរប ់រាជរោា ភិ្  ។ ព ី េីពនះពទៀរ ព្រ ួងនព្ប ណីយ៍ និង
ទូរេម្នាេម្ន៍ នឹងជំរុញឱ្យពរៀបចំនិងេនុម័្រពគ្ម នពយ យេីុនយឺណិរព បឿនព ឿន ពគ្ម នពយ យ   
វទិយុេម្នាេម្ន៍ ពគ្ម នពយ យការេវរិចេព វា រ  និងពគ្ម នពយ យពនសងពទៀរខ្ែ ទារ់ទងនឹង   
បពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចនតាម្រព្មូ្វការ។ ព្រ ួងនព្ប ណីយ៍និងទូរេម្នាេម្ន៍ ន ហការ  
ជាមួ្យព្រ ួងពាណិជជរម្ែ ពែីម្បីពយវីព ចរតីព្ពាងចាប់ពាណិជជរម្ែតាម្ពេឡិចព្រូនិរ និងេនុព្រឹរយពារ់េ័នធ។ 
បទបបញ្ារតិទាងំពនាះព្រូវ នេនុម័្រពោយរែា ភា និងរាជរោា ភិ្   (MPTC, ២០២០)។ 

ពព្កាម្ការឧបរថម្ារប ់ទីភាន រ់ង្ហររិចេ ហព្បរិបរតិការេនតរជារិរូពរ ៉ា (KOICA) េពព្ម្ចងខ្ននការពម្       
បពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចនរម្ពុជាឆ្ន  ំ២០១៤-២០២០ ព្រូវ នបពងាីរពឡីង។ េពព្ម្ចងពនះពផ្លត រ      
ព ីការនត ់េំណាចែ ់ព្បជាជន ធានាការរភាជ ប់បណាត ញ េព្ងឹង ម្រថភាេបពងាីនព វារម្ែពេឡិចព្រូនិរ។ 
ការរសាងយនធានម្នុ ស និងការនសេវនាយឱ្យយ ់ែឹងេីពេឡចិព្រូនិរ េឺជាខ្ននរមួ្យែ៏ ំខាន់ខ្ែ ព្រូវ ន
ខ្ចងពៅរនុងខ្ននការពម្ េីពព្ពាះវាជាកាតា ីររ ព្ម្ចប់រំពណីនឧ ាហរម្ែពៅរនុងព្បពទ ។ ការជំរុញ  
ឧ ាហរម្ែទូរេម្នាេម្ន៍តាម្រយៈការពបីរទីនារ និងេព្ងឹងមូ្ ោា នព វារម្ែេីុនយឺណិរ ពហយីម្ចនខ្ននការ
ពែីម្បីបពងាីរផ្លា យរណបជារិ និងរសាងខ្ខសកាបេុបទិរពព្កាម្ រ មុ្ព្ទ េឺជាចំណុច ំខាន់ (KOICA, 
២០១៤)។ ការេព្ងឹង ម្រថភាេពផ្លត រព ីឧ ាហរម្ែ  បពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចន  តង់ោរបពចេរវទិា
ទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចន និងការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ខ្ែ ពផ្លត រ ំខាន់ព ីភាេជាម្ចេ  ់ និងព្រូវចុះពឈាែ ះចូ 
រនុងព្បេ័នធពេរូឡូ ុីបពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចន រ  េឺពែីម្បីរសាង ម្រថភាេយនធានម្នុ ស និង
ការព្បរួរព្បខ្ជងតាម្រយៈការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍។ ខ្ននការពម្ពនះរ៏ពផ្លត រ ំខាន់ព ីការបពងាីនព វា        
ពេឡិចព្រូនិរខ្ែ  ំពៅព ីព វារម្ែរាជរោា ភិ្   ព វាសាធារណៈ និងព វាព ែារិចេតាម្ព្បេ័នធពេឡិច    
ព្រូនិរ។ ព វាពេឡចិព្រូនិរ ព្រូវ នេនុវរតពោយរាជរោា ភិ្   និងខ្ននរឯរជន ែូចជាទិោា ការពេឡចិព្រូនិរ 
ព វាយនាគ្មរពេឡិចព្រូនិរ ការទូទារ់តាម្ព្បេ័នធពេឡិចព្រូនិរជាពែីម្។ ពែីម្បីឱ្យខ្ននការពម្ពនះឈានែ ់
ពគ្ម ពៅ ពេមិ្នព្រូវពភ្េចពរៀបចំព្របខ័ណឌ បទបបញ្ារិតពែីម្បីធានា ននូវែំពណីរពឆ្ព ះពៅមុ្ខ។ ចាប់ខាងពព្កាម្
ព្រូវ នព ីរពឡីងពៅរនុងខ្ននការពម្រនុងឆ្ន  ំ២០១៤៖ ពគ្ម នពយ យជារិបពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិង
េ័រ៌ម្ចន ពោយអាជាា យរជារិទទួ បនាុររិចេការេភិ្វឌ្ឍន៍បពចេរវទិាេម្នាេម្ន៍េ័រ៌ម្ចនវទិា(NiDA) ចាប់
ទូរេម្នាេម្ន៍ននព្រ ួងនព្ប ណីយនិ៍ងទូរេម្នាេម្ន៍ ចាប់ តីេីពាណិជជរម្ែពេឡិចព្រូនិរននព្រ ួងពាណិជជ
រម្ែ ចាប់ តីេីវទិយុេម្នាេម្ន៍ននព្រ ួងនព្ប ណីយនិ៍ងទូរេម្នាេម្ន៍ ចាប់ តីេីការររា ិទធិនិង ិទធិពារ់េ័នធ
ននព្រ ួងពាណិជជរម្ែ ព្រ ួងម្ហាននា និងព្រ ួងវបបយម៌្និងវចិិព្រ ិ បៈ ចាប់ តីេីឧព្រិែារម្ែតាម្ព្បេ័នធេីុន 
យឺណិរពោយអាជាា យរជារិទទួ បនាុររិចេការេភិ្វឌ្ឍន៍បពចេរវទិាេម្នាេម្ន៍េ័រ៌ម្ចនវទិា។ ពេ ពងារព ញី
ថាចាប់ទាងំពនាះព្រូវ នេនុម័្រ ព ីរខ្ ងខ្រចាប់ តីេីវទិយុេម្នាេម្ន៍ និងចាប់ តីេីឧព្រិែារម្ែតាម្ព្បេ័នធ  
េីុនយឺណិរ ខ្ែ ព ចរតីព្ពាងចាប់ពនះព្រូវ នរង់ចាេីំព្រ ួងនព្ប ណីយ ៍និងទូរេម្នាេម្ន៍។   

ចាប់ តីេីពាណិជជរម្ែពេឡចិព្រនិូរពៅព្បពទ រម្ពុជា ពៅចុងខ្ខវចិឆិកាឆ្ន ២ំ០១៩ ចាប់ តីេីពាណិជជរម្ែ
ពេឡចិព្រូនិរ ព្រូវ នព្បកា ឱ្យពព្បីពោយព្េះម្ហារសព្រ (OCM, ២០១៩) ។ ចាប់ពនះម្ចនពគ្ម បំណង៖ 
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ព្េប់ព្េងពាណិជជរម្ែតាម្ព្បេ័នធពេឡិចព្រូនិររនុងព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា និងជាមួ្យេនតរជារិ បពងាីរភាេ
ព្ រែព្បជាខ្ននរេរិយុរតរនុងព្បរិបរតិការពាណិជជរម្ែនិងរែាបបពវណីតាម្ព្បេ័នធពេឡចិព្រូនិរ នត ់ទំនុរចិរតែ ់
សាធារណជនរនុងការពព្បីព្  ់និងទំនារ់ទំនងពេឡិចព្រូនិរ។ ចាប់ តីេីពាណិជជរម្ែពេឡិចព្រូនិរ រព្មូ្វ
ទាម្ទារបពចេរវទិាទំពនីប ពែីម្បីតាម្ោនថាពរីព្បរិបរតិការ យុររិចេ ឬរិចេ នាព្រូវ នបពងាីរពឡីងខ្ែរឬពទ។ 
ពែីម្បធីានា ននូវ ុវរថិភាេព្បរិបរតិការពេឡិចព្រូនិរ ចាប់ពនះនត ់ឱ្យព្រ ួងនព្ប ណីយ ៍និងទូរេម្នាេម្ន៍
នូវ ិទធិេំណាចរនុងការព្េប់ព្េងនិងព្រួរេិនិរយែំពណីរការននការជូនែំណឹងតាម្ព្បេ័នធពេឡិចព្រូនិរ និង    
ហរថព ខាពេឡិចព្រូនិរ។ ចាប់ពនះរ៏ទទួ សាគ  ់ហរថព ខាពេឡិចព្រូនិរ ព្ម្ចប់ការបពងាីររិចេ នារប ់
ភាេីខ្ែ វាព្ ពែៀងនឹងហរថព ខាឌី្ជីង ។ ពទាះយ៉ា ងណារ៏ពោយហរថព ខាឌី្ជីង រព្មូ្វឱ្យចុះពឈាែ ះពៅ
ព្រ ួងនព្ប ណីយ ៍និងទូរេម្នាេម្ន៍។ រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា នពចញេនុព្រឹរយព ខ ២៤៦  តីេីហរថព ខា 
ឌី្ជីង រនុងឆ្ន  ំ២០១៧ ខ្ែ ជាសារពេឡិចព្រូនិរ ខ្ែ បញ្ញជ រ់េីហរថព ខាឌី្ជីង  និងពនាៀងផ្លា រ់យថាភូ្រ
រម្ែននសារពេឡចិព្រូនិរខ្ែ ចុះហរថព ខាពោយហរថព ខីឌី្ជីង ។ 

ចាប់ តីេីទូរេម្នាេម្ន៍ ព្រូវ នព្បកា ឱ្យពព្បីពៅរនុងខ្ខយនូឆ្ន  ំ២០១៥ ពហីយចាប់ពនះ នខ្ចងរនុង
ការធានាការពព្បីព្  ់ពហោា រចនា ម្ព័នធនិងបណាត ញ និងការនត ់ព វារម្ែទូរេម្នាេម្ន៍ព្បរបពោយ   
ព្ប ិទធភាេ  ុវរថិភាេ េុណភាេ និងភាេអាចពជឿទុរចិរត ន និងនងេ ម្រម្យខ្ែ ពឆ្េីយរបនឹងព ចរតីព្រូវការ
ននការេភិ្វឌ្ឍ ព ែារិចេ- ងគម្ ធានាការចូ រួម្និងព ីរទឹរចិរតែ ់វ ិ័យឯរជនរនុងការេភិ្វឌ្ឍវ ិ័យ 
ទូរេម្នាេម្ន៍ និងការព្បរួរព្បខ្ជងព្ បចាប់និងព្បរបពោយព្ប ិទធភាេ និងធានាការការពារេនរពព្បីព្  ់ 
និងជំរុញការពរៀរេរចំណូ ងវកិាជារិ។ ចាប់ពនះនត ់ ម្រថរិចេែ ់ព្រ ួងនព្ប ណីយ៍និងទូរេម្នាេម្ន៍
ពែីម្បីព្េប់ព្េង និងព្រួរេិនិរយបណាត ញទាងំេ ់ននព វារម្ែទូរេម្នាេម្ន៍ និងេីុនយឺណិរ។ ចាប់ពនះរ៏ ន
បពងាីរមុ្ខង្ហរ និងភាររិចេរប ់និយរររទូរេម្នាេម្ន៍រម្ពុជា ចំណារ់ថាន រ់និងព្បពភ្ទនន ិខិរេនុញ្ញា រ     
វញិ្ញា បនប័ព្រ និងអាជាា ប័ណា ព្េប់ព្េងនិងការពព្បីព្  ់ពហោា រចនា ម្ព័នធនិងបណាត ញ និងនត ់ការរសាង      
 ម្រថភាេ និងការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ (OCM, ២០១៥)។ 

ចាប់ តីេីព្បកា នីយបព្រររារម្ែ វញិ្ញា បនបព្រម្៉ាូខ្ែ ម្ចនេរថព្បពយជន៍ និងេំនូរឧ ាហរម្ែ ព្រូវ
 នព្បកា ឱ្យពព្បីព្  ់ពៅខ្ខម្ររាឆ្ន ២ំ០០៣ ខ្ែ ចាប់ពនះ ម្ចនពគ្ម ពៅការពារររារម្ែ ខ្ែ  នទទួ 
ព្បកា នីយបព្រររារម្ែ ម្៉ាូខ្ែ ម្ចនេរថព្បពយជន៍ខ្ែ  នទទួ វញិ្ញា បនបព្រ និងការពារេំនូរឧ ាហរម្ែ
ខ្ែ  នចុះបញ្ជ ីពៅព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ព្ បតាម្ចាប់ពនះ និង នធិ ញ្ញា  ហព្បរិបរតិការព្បកា នីយ
បព្រររារម្ែ។ ចាប់ពនះម្ចនពគ្ម បំណងព ីរទឹរចិរតចំពពាះនវានុវរតន៍ និងការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍       
វទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ពែីម្បីជំរុញយុររិចេ និងការវនិិពយេរនុងនិងពព្ៅព្បពទ  ជំរុញការពនារបពចេរវទិា   
ម្ររនុងព្បពទ ពែីម្បជួីយ ព្មួ្ ែ ់ រម្ែភាេឧ ាហរម្ែ និងការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ និងនត ់ការការពារ ិទធិ
ននភាេជាម្ចេ  ់ឧ ាហរម្ែ និងពែីម្បពី្បយុទធព្បឆ្ងំចំពពាះការរពំលាភ្ ិទធិរ៏ែូចជាព្បឆ្ងំនឹងការពយវីយុររិចេមិ្ន
ព្ បចាប់។ ពារយ “ព្បកា នីយបព្រររារម្ែ” ម្ចនន័យថាជាវញិ្ញា បនបព្រខ្ែ  ននត ់ពែីម្បកីារពារររារម្ែ។ 
ពហីយពារយថា “ររារម្ែ” ម្ចនន័យថាជាេំនិររប ់ររាររខ្ែ អាចយរពៅេនុវរត នពៅរនុងែំពណាះព្សាយ
បញ្ញា ជារ់លារ់ណាមួ្យរនុងវ ិ័យបពចេរវទិា។ ចាប់ពនះម្ចនសារៈ ំខាន់ខាេ ងំណា ់រនុងការការពារម្៉ាូខ្ែ 
ម្ចនេរថព្បពយជន៍ព ីររារម្ែងែី  និងអាចពព្បីព្  ់ ន ព្ម្ចប់ឧ ាហរម្ែ ពហីយអាច ឬទារ់ទងនឹង
ន ិរន  ឬែំពណីរការ។ េនរភាា  ់បពចេរវទិាខ្ែ  នបពងាីរេំនូរម្៉ាូខ្ែ  បពចេរវទិាងែី ព្ម្ចប់ឧ ាហរម្ែ
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ព្រូវ នការពារពោយចាប់ពនះ (OCM, ២០០៣)។ ចាប់ពនះរ៏ទារ់ទងពៅនឹងចាប់ តីេីពាណិជជ ញ្ញា  និង
ចាប់ តីេី ិទធិេនរនិេនធ និង ិទធិព្បហារ់ព្បខ្ហ នងខ្ែរ។ ចាប់ តីេីពាណិជជ ញ្ញា ព្េបែណត ប់ព ីការការពារ
ពាណិជជ ញ្ញា  និងព វា ញ្ញា ។ ម្ច៉ា រខ្ែ មិ្នអាចចុះពឈាែ ះ ន  ំពៅព ីម្ច៉ា រខ្ែ ែូច ឬព ាីរខ្រែូចគ្មន
ទាងំព្ ុងពៅនឹងម្ច៉ា រខ្ែ ជារម្ែ ិទធិរប ់ម្ចេ  ់ពនសង ខ្ែ  នចុះបញ្ជ ីរួចពហីយ ឬ នោរ់ពារយព នី ុំចុះ
បញ្ជ ីមុ្ន ឬ នទទួ អាទិភាេចុះបញ្ជ ីមុ្ន ពៅឯបរពទ  ចំពពាះទំនិញឬព វាែូចគ្មន ឬទំនិញឬព វាខ្ែ ពារ់
េ័នធគ្មន យ៉ា ងជិរ និទធ។ ម្ចេ  ់ពាណិជជ ញ្ញា ព្រូវ នការពារពោយចាប់ រ៏ែូចជា ិទធិរប ់េួរពេរនុងការចារ់ខ្ចង 
ពនារ និងនត ់អាជាា ប័ណាពាណិជជ ញ្ញា រប ់េួរពេែ ់ម្នុ សទីបី។ ម្ចេ  ់ពាណិជជ ញ្ញា អាចររែំពណាះព្សាយ
 ុីវ ិ និងខ្ននររែា  ។ ចាប់ តីេី ិទធិេនរនិេនធ និង ិទធិព្បហារ់ព្បខ្ហ ម្ចនពគ្ម បំណងធានាការពគ្មរេ
 ិទធិេនរនិេនធ និង ិទធិព្បហារ់ព្បខ្ហ  និងការពារន ិរន វបបយម៌្ជាសាន នែេនរនិេនធ េនរ ខ្ម្តង ន ិរររ 
ហវូណូព្កាម្និងេងគភាេទូរនាយ ំពៅធានាការពយវីអាជីវរម្ែមួ្យព្រឹម្ព្រូវព្ បចាប់ព ីន ិរន វបបយម៌្ទាងំ
ពនាះ ពែីម្បរីមួ្ចំខ្ណររនុងការេភិ្វឌ្ឍវ ិ័យវបបយម៌្ (OCM, ២០០៣)។ 

ពោយេិចារណាព ីការផ្លេ  ់បតូរយ៉ា ងព ឿនននបពចេរវទិាពៅរនុងបរបិទននបែិវរតឧ ាហរម្ែជំនាន់ទី ៤  
ជាការេិរខ្ែ ថាព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ េឺជាសាថ ប័ន ព្ម្ប ព្មួ្ ការ
េភិ្វឌ្ឍព្បេ័នធពេរូឡូ ុី វ.ប.ន. ពៅរនុងព្បពទ ។ ព ី េីពនះពទៀរ រ.ជ.វ.ប.ន. េឺជាសាថ ប័នជារិមួ្យខ្ែ 
ម្ចន ិទធិេំណាចពេញព ញរនុងការ ព្ម្ប ព្មួ្  និងពយវីនិយ័ររម្ែព្របខ័ណឌ ។ េួរររ់ ំគ្ម ់ថាឯរសារ  
េរិយុរតមួ្យចំនួននឹងព្រូវន ិរនាពេ េនាេរ នឹងពយវីេណពនយយភាេជូនព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត   
បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ និង រ.ជ.វ.ប.ន.។ ជាឧទាហរណ៍ វ ិ័យអាទិភាេជាពព្ចីនព្រូវ នេនុម័្រពៅរព្មិ្រ
ជារិពោយម្ចនព្បេ័នធគ្មពំ្ទននព្របខ័ណឌ ចាប់រងឹម្ច។ំ ជាមួ្យគ្មន ពនះ ព្បេ័នធគ្មពំ្ទខ្ននរចាប់ព្រូវខ្រពយវីបចេុបបនន
ភាេព្ បពៅនឹងការផ្លេ  ់បតូរ យ៉ា ងព ឿនននបពចេរវទិា ខ្ែ រំេុងព្រូវ នពព្បីព្  ់ពៅព ីទីនារ ជាមួ្យនឹង
ភាេមិ្នចា ់លា ់ននន វ ិរទាំងេុណ ម្បរតិ និងេុណវបិរតិ។ ែូពចនះព្របខ័ណឌ ចាប់េំពណាយន ព្រូវ
ម្ចនែូចជា ការពនារបពចេរវទិា ព្រម្ ី យម៌្ ព្ម្ចប់បញ្ញា  ិបបនិម្ែិរ ចាប់ តីេីបពចេរវទិាហរិញ្ាវរថុ បពចេរវទិា 
ឌី្ជីង និងពគ្ម ការណ៍ខ្ណនាេំំេីការេនុវរត និងពគ្ម ការណ៍ពនសងៗពទៀរ។ 

 

២.៤. េុណ ម្បទា និងបំណិន 

ព្បពទ រម្ពុជារំេុងពយវីបរវិរតរម្ែ និងទំពនីបរម្ែរចនា ម្ព័នធឧ ាហរម្ែេីរម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ គ្មែ នជំនាញ
ពៅជារម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ ម្ចនជំនាញ។ ពយងតាម្យុទធសាស្រ តចរុពកាណែំណារ់កា ទី ៤ (២០១៨-២០២៣) 
និងពគ្ម នពយ យេភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហរម្ែ (ឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥) រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា ន ងារ់យៃន់ថា
រំពណីនការង្ហរព្បរបពោយ ម្យម៌្ និងព្ប ិទធន  េឺជាពគ្ម ពៅមួ្យរនុងចំពណាម្ពគ្ម ពៅនានារនុងខ្ននការ
េភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ- ងគម្រប ់រម្ពុជា។ ខ្ននការយុទធសាស្រ តពនះរ៏រភាជ ប់រវាងឧ ាហរម្ែ និងព ែារិចេរម្ពុជាជាមួ្យ
ខ្ខសព្ចវារ់រនម្េេិភ្េពលារខ្ែ ព្រូវ នបញ្េូ រនុងបណាត ញន ិររម្ែរនុងរំបន់។ បចេុបបនន ព្បពទ រម្ពុជាេឹងខ្នអរ
ព ីន ិររម្ែខ្ែ ែំពណីរការពោយរម្ចេ ងំេ រម្ែ និងវ ិ័យព វារម្ែខ្ែ ម្ចនជំនាញទាប ពែីម្បីគ្មំព្ទែ ់
រំពណីនព ែារិចេរប ់ខេួន។ ខណៈពេ ខ្ែ ព្បពទ េភិ្វឌ្ឍន៍ពឆ្ព ះពៅររព ែារិចេទីនារឧ ាហរម្ែ ែំពណីរការ
ន ិររម្ែកាន់ខ្រទំពនីប និងរម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ ម្ចនជំនាញខព ់ េឺជារព្មូ្វការចា ំច់ពែីម្បរីរារំពណីនយ៉ា ងឆ្ប់
រហ័ រប ់ខេួន និងព្បរួរព្បខ្ជងពៅរនុងទីនារេិភ្េពលារ។   
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ពទាះយ៉ា ងណាទំនារ់ទំនងរវាងការេប់រនិំងការបណតុ ះបណាត  វជិាជ ជីវៈ និងពគ្ម នពយ យឧ ាហ
រម្ែពៅខ្រម្ចនរព្មិ្រ។ រាជរោា ភិ្   នចាប់ពនតីម្ោរ់ឱ្យែំពណីរការពគ្ម នពយ យេនេឹះទារ់ទងនឹងការ
េភិ្វឌ្ឍយនធានម្នុ ស និងការង្ហរ ម្ចនែូចជា ពគ្ម នពយ យជារិ តីេីការង្ហរ (២០១៥-២០២៥) និង
ពគ្ម នពយ យជារិ តីេីយីពវរ (២០១៧-២០២៥) ពែីម្បពី ីររម្ព ់ជំនាញ និងការេភិ្វឌ្ឍយនធានម្នុ ស
រនុងការពឆ្េីយរបនឹងរព្មូ្វការេភិ្វឌ្ឍរប ់ព្បពទ ។ ែូពចនះ ព្ប ិនពបីរម្ពុជាពបតជាា ពយវីបរវិរតរម្ែព ីព ែារិចេខ្ែ 
នត ់រនម្េបខ្នថម្ខព ់ ការរសាងមូ្ យនម្នុ សខ្ែ ម្ចនជំនាញនិងបពចេរវទិាងែី ពនាះេឺជារតាត េនេឹះពជាេជ័យ
មួ្យ។ ការរំណរ់េរត ញ្ញា ណននវ ិ័យខ្ែ នត ់រនម្េបខ្នថម្ខព ់ម្ចនសារៈ ំខាន់ ជាេិព  ពឆ្េីយរបនឹង
រព្មូ្វការននបែិវរតឧ ាហរម្ែជំនាន់ទី៤ ពៅរម្ពុជា។ ព ី េីពនះពទៀររំពណីនព ែារិចេរប ់ព្បពទ រម្ពុជា
ព្រូវ នជំរុញពោយវ ិ័យ ំខាន់ៗចំនួនបួនរួម្ម្ចន ន ិររម្ែការ់ពែរ ពទ ចរណ៍  ំណង់ និងរ ិរម្ែ។ 
ពទាះយ៉ា ងណាពែីម្បរីរានិរនតរភាេននរំពណីនព ែារិចេជារិរយៈពេ ខ្វង េឺអាព្ ័យព ី ម្រថភាេរនុងការពយវី
ឱ្យ នព ី េីវ ិ័យទាងំពនះ និងព្រូវការរម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ ម្ចនជំនាញ។ ការណ៍ពនះ ពយវីឱ្យម្ចន ថិរភាេមូ្ 
ោា នបខ្នថម្ពទៀរ ព្ម្ចប់ការេភិ្វឌ្ឍ និងការពយវីេិេិយរម្ែឧ ាហរម្ែ។ ពយងតាម្ការ ាង់ម្រិរប ់ទីភាន រ់ង្ហរ
ការង្ហរជារិរនុងឆ្ន  ំ២០១៧បពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចន ហិរញ្ាវរថុនិងធានារា៉ា ប់រង ុខភាេ និងវ ិ័យ
េប់រ ំម្ចនរព្មូ្វការខព ់រនុងឆ្ន  ំ២០១៧ ពបីពព្បៀបពយៀបពៅនឹងរព្មូ្វការពៅឆ្ន  ំ២០១៦។ ពេរេឹំងថានឹងម្ចន
រព្មូ្វការខព ់ជាបនតពទៀរ ព្ម្ចប់ឆ្ន  ំ២០១៨ និង ២០១៩។ ព ី េីពនះពទៀរ ទធន ននការ ាង់ម្រិបង្ហា ញ
េីចំខ្ណរខព ់បំនុរនន ហព្គ្ម ខ្ែ ម្ចនេពព្ម្ចងនត ់ព វារម្ែ ន ិរន  ឬបពចេរវទិាងែីៗ ពែីម្បីទទួ 
 នទីនារងែីនាពេ េនាេរ េឺ ហព្គ្ម ខ្ែ  ថិរពៅរនុងវ ិ័យេប់រ ំហរិញ្ាវរថុ និងធានារា៉ា ប់រង។  

ពទាះបីម្ចនការខ្រ ម្អព្បេ័នធេប់រ ំ រមួ្បញ្េូ ទាងំខ្ននររងឹ និងខ្ននរទន់ រនុងរយៈពេ ជាងេីរទ វរសរចុ៍ង
ពព្កាយពនះរ៏ពោយ ឧប េគជាពព្ចីនព ីបរយិកា  ិរា និងេុណភាេននការបពព្ងៀនចាំ ច់ព្រូវេិរេូរ     
េិចារណា។ ជាការេិរព្បពទ រម្ពុជារំេុងព្បឈម្មុ្ខនឹងការខវះខារយនធានម្នុ សខ្ែ ម្ចនជំនាញ  ូម្បខី្រ
ឧ ាហរម្ែខ្ែ ម្ចនជំនាញទាប និងម្យយម្។ ការព្សាវព្ជាវព ីការវា ់ខ្វងមូ្ យនម្នុ ស ពៅចពនាេ ះឆ្ន  ំ
១៩៩០ ែ ់ឆ្ន  ំ២០១៦  នបង្ហា ញថាការេប់រពំៅរម្ពុជាម្ចន នាុះយឺរជាងព្បពទ មួ្យចំនួនពៅព ីេិភ្េ
ពលារ និងព្បពទ មួ្យចំនួនពទៀរពៅរនុងរំបន់អាសា៊ា ន (Lim et al., ២០១៨)។  េម្ចេ ររវាងការនគរ់នគង់ និង
រព្មូ្វការជំនាញម្ចនការពរីនពឡីង ពោយសារម្ចនរព្មូ្វការេីឧ ាហរម្ែ និងយុររិចេ។ ការព្េួយ រម្ាេំេី      
េម្ចេ រជំនាញ និងេ ងគរិភាេជំនាញ េឺពៅខ្រជាបញ្ញា ព្បឈម្រប ់រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា (Madhur, 
២០១៤)។ ពយងតាម្យនាគ្មរេិភ្េពលារ (២០១២) ៧៣ ភាេរយ នននិពយជរ នរាយការណ៍ថានិ សិរ
បញ្េ ប់ការ ិរាពៅសារ វទិា ័យមិ្នម្ចនជំនាញព្រឹម្ព្រូវព ីការង្ហរខ្ែ េួរពេរំេុងោរ់ពារយព នី ុំ។ 
ម្ចនព្រុម្ហ៊ាុនបរពទ ព្បម្ចណ ២២ ភាេរយ ពៅរនុងព្បពទ រម្ពុជាខ្ែ  នទទួ សាគ  ់ថាបញ្ញា ជំនាញ េឺជា
ឧប េគែ៏យៃន់យៃរចំពពាះយុររិចេរប ់េួរពេ។ ែូពចនះពែីម្បីព ីររម្ព ់ព្ប ិទធភាេននយុទធសាស្រ ត និងពគ្ម 
នពយ យេប់រ ំវធិានការបំពេញបខ្នថម្មួ្យចំនួនខ្ែ ធានាថា ិ ានុ ិ សព្រូវ នពរៀបចំ រខណៈ ម្បរតិ
តាងំេីថាន រ់បឋម្ ិរា ម្ចនែូចជា៖ ការបនតេិនិរយនិងពយវីបចេុបបននភាេរម្ែវយីិ ិរា ការខ្រ ម្អេរុពកា  យជា
ព្បចាំ ការបពងាីនជំនាញឌី្ជីង រ៏ែូចជាេុណ ម្បទានិងបំណិន ព្ម្ចប់ រវរសរទី៍ ២១។ ជាេិព          
អាទិភាេមួ្យរនុងចំពណាម្អាទិភាេែនទពទៀរ េឺព្រូវេព្ងឹងបខ្នថម្ព ីជំនាញនាពេ បចេុបបនន រ៏ែូចជាការ 
ពរៀបចំ រខណៈ ម្បរតិ ព្ម្ចប់រព្មូ្វការជំនាញនាពេ េនាេរ ព្ បតាម្ព បឿនននការផ្លេ  ់បតូរព្បជាសាស្រ ត
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រប ់ព្បពទ ។ ជាការេិរ េុណ ម្បទាបំណិន ព្ម្ចប់ រវរសរទី៍ ២១ ខ្ែ និ សិរ េវនងៃពនះព្រូវការពែីម្បី
ទទួ  នពជាេជ័យរនុងអាជីេនាពេ េនាេររប ់ខេួនពៅរនុងបរបិទបែិវរតឧ ាហរម្ែជំនាន់ទី ៤ រមួ្ម្ចន៖ 
(១) ការព្រិះរះិេិចារណា (២) ការនចនព្បឌិ្រ (៣) រិចេ ហការ (៤) ទំនារ់ទំនង (៥) េរខររម្ែខ្ននរេ័រ៌ម្ចន 
(៦) េរខររម្ែខ្ននរព្បេ័នធនសេវនាយ (៧) េរខររម្ែខ្ននរបពចេរវទិា (៨) ភាេបរ់ខ្បន (៩) ភាេជាេនរែឹរនា ំ
(១០) េំនិរនតួចពនតីម្ (១១) ន ិរភាេ (១២) ជំនាញ ងគម្ (Chu, S. et al., ២០១៦)។ េុណ ម្បទា
ទាងំពនះនឹងជួយនិ សិរឱ្យបនតពែីរតាម្ជវភាេននទីនារទំពនីបនាពេ បចេុបបននពនះ។ ជាេិព   ជំនាញទាងំ
ពនះម្ចនភាេចាំ ច់ណា ់ពៅរនុងយុេេីុនយឺណិរននវរថុ  (IoT)។ រូបភាេទី ៤ បង្ហា ញេីេុណ ម្បទាពៅ   
 រវរសរទី៍ ២១ ។ 

បខ្នថម្ព ីពនះ េុណ ម្បទា រវរសរទី៍ ២១ ព្រូវ នខ្បងខ្ចរជាបីព្បពភ្ទ រមួ្ម្ចន៖ (១) េុណ ម្បទា
ពរៀន  (២) េុណ ម្បទាេរខររម្ែ និង(៣) បំណិនជីវរិ។ េុណ ម្បទាពរៀន េនយ ់និ សរិេំេីែំពណីរការនេូវ
ចិរតខ្ែ ជារព្មូ្វការពយវីឱ្យព្បព ីរពឡីងពៅរនុងបរយិកា ការង្ហរទំពនីប។ េុណ ម្បទាេរខររម្ែ  ងារ់យៃន់ព ី
វយីិខ្ែ និ សរិអាចរំណរ់ការេិរ និងបពចេរវទិា។ បំណិនជីវរិ េឺជាការ ពងារពមី្ ធារុេរូបីននជីវរិព្បចានំងៃ
រប ់និ សរិ រមួ្ទាងំ រខណៈវជិាជ ជីវៈ និង រខណៈផ្លា  ់ខេួនរប ់េួរពេ។ 

ការព្រិះរះិេិចារណា េឺជាេុណ ម្បរិត ំខាន់បំនុរមួ្យ ព្ម្ចប់និ សិរ ចំខ្ណរឯការនចនព្បឌិ្រអាចជួយ
ឱ្យនិ សិរយ ់េីទ សនទានតាម្ខ្បបពនសងៗគ្មន រនុងការជំរុញឱ្យម្ចននវានុរតន៍។  ព្ម្ចប់រិចេ ហការ និ សិរ
អាចពយវីការជាមួ្យគ្មន និងទទួ  ន ទធន ខ្ែ  អបំនុរេីការពោះព្សាយបញ្ញា មួ្យ ចំខ្ណរឯទំនារ់ទំនង
ម្ចនសារៈ ំខាន់ ព្ម្ចប់និ សរិរនុងការពរៀនេីរពបៀបបញ្េញេំនិររនុងចំពណាម្បុេគ ិរខ្ែ ម្ចនចររិ រខណៈ
ពនសងៗគ្មន ។ រូបភាេទី ៥ បង្ហា ញេីេុណ ម្បទាពៅ រវរសរទី៍ ២១ ទារ់ទងនឹងការពរៀន។ 
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រូបភាេទី ៤៖ េុណ ម្បទាពៅ រវរសរទី៍ ២១ (Chu, S. et al., ២០១៦) 

 
 
 
 
 
 
 

 

រូបភាេទី  ៥៖ េុណ ម្បទាពរៀន ព្ម្ចប ់រវរសរទី៍ ២១ 

េុណ ម្បទាេរខររម្ែ េឺជាខ្ននរមួ្យននេុណ ម្បទារនុង រវរសរទី៍ ២១ ខ្ែ ទារ់ទងពៅនឹងធារុខុ 
គ្មន ននការយ ់ែឹងេំេីឌី្ជីង ។ េរខររម្ែខ្ននរេ័រ៌ម្ចន េឺជាេុណ ម្បទាមូ្ ោា នខ្ែ ជួយឱ្យនិ សរិយ ់េី
ការេិរខ្ែ បពព្ងៀនេួរពេេំេីរពបៀបខ្វរខ្ញររវាងការេិរនិងការព្បឌិ្រ ចំខ្ណរឯេរខររម្ែខ្ននរព្បេ័នធ
នសេវនាយ ម្ចនព្បពយជន៍ ព្ម្ចប់រំណរ់ការេិរពៅរនុងេិភ្េឌី្ជីង ។ ចំពពាះេរខររម្ែខ្ននរបពចេរវទិា 

 

 

(I)  
េុណ ម្បទា
ពរៀន 

 
១ ការព្រិះរះិ
េិចារណា  

 ២ ការនចនព្បឌ្រិ  ៣ រិចេ ហការ 

 ៤ ទំនារ់ទនំង 
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េនយ ់និ សិរេំេីម្ច៉ា  ុីនខ្ែ ពារ់េ័នធនឹងយុេឌី្ជីង ។ រូបភាេទី៦ បង្ហា ញេីេុណ ម្បទាពៅ រវរសរ ៍     
ទី ២១ ទារ់ទងនឹងេរខររម្ែ។  

 

 
 
 

 
 
 
 

រូបភាេទី  ៦៖ េុណ ម្បទាេរខររម្ែ ព្ម្ចប ់រវរសរទី៍ ២១ 

បំណិនជីវរិ ជាេិព  ពៅរនុងការេប់រខំ្ ាម្ េឺជាខ្ននរមួ្យននេុណ ម្បទារនុង រវរសទី២១ ខ្ែ 
បំខ្បេងពៅជាវជិាជ ជីវៈអាជីេ។ ចំពពាះភាេបរ់ខ្បន វាជួយឱ្យនិ សរិបរ់ខ្បនតាម្ខ្ននការរនុងររណីចា ំច់ ខណៈ
ខ្ែ ភាេជាេនរែឹរនាជំំរុញនិ សរិឱ្យែឹរនា ំឬ ពព្ម្ចពគ្ម ពៅេវីមួ្យ។ រឯីេំនិរនតួចពនតីម្វញិអាច ជួយនិ សរិ
ឱ្យទទួ  នេំនិរងែីៗពែីម្បពីរៀបចំខ្ននការេពព្ម្ចងរប ់េួរពេ ខណៈខ្ែ ន ិរភាេជួយនិ សរិឱ្យររា ន
នូវព្ប ិទធន ។ ជាចុងពព្កាយ ការេភិ្វឌ្ឍជំនាញ ងគម្ និងការខ្រ ម្អអារបបរិរយិវជិាជ ជីវៈពៅតាម្សាលា
ពរៀន និងការបណតុ ះបណាត  េហុជំនាញពៅរខ្នេងពយវីការ ទាម្ទារឱ្យម្ចនភាេ ម្ព្ បពៅនឹងជំនាញខ្ននររងឹ 
ពែីម្បីពឆ្េីយរបពៅនឹងការនគូនគងគ្មន រវាងការនគរ់នគង់ និងរព្មូ្វការ ព្ម្ចប់រម្ចេ ងំេ រម្ែនាពេ េនាេរ ពែីម្បី
ទទួ  នរំពណីនព ែារិចេព្បរបពោយចីរភាេ ព្ម្ចប់ព្បពទ ។ ការេភិ្វឌ្ឍយនធានម្នុ សរនុងវ ិ័យខ្ែ 
ព្រូវ នរំណរ់ជាវ ិ័យអាទិភាេចម្បងៗេួរខ្រព្រូវ នពព្រៀម្ខេួនពែីម្បីពឆ្េីយរបពៅនឹងជវភាេននបពចេរវទិា
រនុងបរបិទឧ ាហរម្ែជំនាន់ទី៤។ រូបភាេទី ៧ បង្ហា ញេីេុណ ម្បទាពៅ រវរសរទី៍ ២១ ទារ់ទងនឹងបំណិន
ជីវរិ។ 
 

 

 

 

 

រូបភាេទី  ៧៖ េុណ ម្បទាបំណិនជីវរិ ព្ម្ចប ់រវរសរទី៍ ២១ 

 

 

(II) 
េុណ ម្បទា
េរខររម្ែ 

 
១  េរខររម្ែខ្ននរ
េ័រ៌ម្ចន 

 

 
២ េរខររម្ែខ្ននរព្បេ័នធ

នសេវនាយ 

 
៣ េរខររម្ែខ្ននរ 
បពចេរវទិា 

 

 
(III)  

បំណិនជីវរិ 

 ១ ភាេបរ់ខ្បន 

 ២ ភាេជាេនរែឹរនា ំ  ៣ េំនរិនតួចពនតីម្ 

 ៤ ទំនារ់ទនំង ងគម្ 
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២.៥. បពចេរវទិា 

បពចេរវទិា េឺេវីខ្ែ ពយីងេនុវរតវទិាសាស្រ តពែីម្បីបពងាីរឧបររណ៍ ឬព វារម្ែខ្ែ អាចពោះព្សាយ
បញ្ញា និងរព្មូ្វការព្បចានំងៃរប ់ពយងី។ បពចេរវទិាព្រូវ នេនយ ់យ៉ា ងសាម្ញ្ាថា េឺជាការេនុវរតវទិាសាស្រ ត។ 
ពគ្ម េំនិរននវទិាសាស្រ តព្រូវ នបពងាីរពឡីងពែីម្បបីពងាីរបពចេរវទិា។ ពទាះជាយ៉ា ងពនះរតី បពចេរវទិារ៏ ន
ព្រូវពព្បីព្  ់ឧបររណ៍ជាមូ្ ោា នពែីម្បីេនយ ់េំេីវទិាសាស្រ តនងខ្ែរ។ េនរវទិាសាស្រ ត អាចម្ចនភាេង្ហយ
ព្ ួ រនុងការេនយ ់េីពហរុការណ៍ ឬ រុភូ្រយម្ែជារិតាម្រយៈបពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចនពៅរនុងយុេ
ឌី្ជីង ពនះ។ រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា នបពងាីរេំនិរនតួចពនតីម្ពគ្ម នពយ យឌី្ជីង  ំខាន់ៗចាប់តាងំេីពែីម្
ទ វរសរ ៍ឆ្ន ២ំ០០០ ខ្ែ រួម្ម្ចន៖ ខ្ននការពម្ននបពចេរវទិាេម្នាេម្ន៍និងេ័រ៌ម្ចនរម្ពុជា២០២០ យុទធ     
សាស្រ តចរុពកាណែំណារ់កា ទី៤ ពគ្ម នពយ យេភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យទូរេម្នាេម្ន៍ បពចេរវទិាេម្នាេម្ន៍
និងេ័រ៌ម្ចន ឆ្ន ២ំ០២០ ចាប់ តីេីពាណិជជរម្ែតាម្ព្បេ័នធពេឡិចព្រូនិរ ចាប់ ដីេីរិចេការពារេនរពព្បីព្  ់ 
២០១៩ និងពគ្ម នពយ យេភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហរម្ែរម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥។ បចេុបបននពនះ ព្បពទ 
រម្ពុជារំេុងពរៀបចំយុទធសាស្រ ត រយៈពេ ខ្វង ព្ម្ចប់ព ែារិចេឌី្ជីង  ២០២០-២០៣៥ ខ្ែ រមួ្ម្ចនយនធាន
ម្នុ សម្ចនជំនាញបពចេរពទ រនុងវ ិ័យឌី្ជីង  ពហោា រចនា ម្ព័នធឌី្ជីង  បំណិនេិរនិងជំនាញទន់ យុររិចេ  
ពេរូឡូ ុី និងរោា ភិ្  ពេឡិចព្រូនិរ។ ព ី េីពនះពទៀរ ខ្ននការពម្ននបពចេរវទិាេម្នាេម្ន៍និងេ័រ៌ម្ចន
រម្ពុជា២០២០ ព្រូវ នេនុម័្រឱ្យពព្បីព្  ់ពៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៤។ ខ្ននការពនះព្ បនឹងខ្ននការពម្បពចេរវទិា
េម្នាេម្ន៍និងេ័រ៌ម្ចនអាសា៊ា ន២០១៥  ពផ្លត រព ីការបណតុ ះបណាត  េរខររម្ែឌី្ជីង យនធានម្នុ ស ការពព្បី
រំុេយូទ័រែ ់ម្ស្រនតីរោា ភិ្   ការេព្ងីរពហោា រចនា ម្ព័នធបពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចន និង នតិ ុខតាម្
ព្បេ័នធេីុនយឺណិរ។ ពគ្ម ពៅជារ់លារ់មួ្យ េឺព្បជាជនរម្ពុជាព្បម្ចណ ៧០ ភាេរយ អាចពព្បីព្  ់ព្បេ័នធេីុន
យឺណិរ នពៅឆ្ន  ំ២០២០។ ជាការេិរ បរវិរតរម្ែឌី្ជីង រប ់ព្បពទ រម្ពុជារំេុងព្បមូ្ នតុ ំ និងម្ចនទ សន  
វ ិ័យេភិ្វឌ្ឍន៍េួរឱ្យចាប់អារម្ែណ៍។ ព្បពទ រម្ពុជា ននិងរំេុងផ្លេ  ់បតូរយ៉ា ងឆ្ប់រហ័  េីេំរូម្៉ាូខ្ែ រំពណីន
ខ្ែ េឹងខ្នអរព ីរម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ ខវះជំនាញ ពៅជាេំរូម្៉ាូខ្ែ រំពណីនននការេភិ្វឌ្ឍពោយេឹងខ្នអរពៅព ី
រម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ ម្ចនជំនាញ។ រាជរោា ភិ្   រ៏ ននត ់អាទិភាេព ីឧ ាហរម្ែជំនាន់ទី៤ និងពយវីេិេិយរម្ែ
រម្ចេ ងំេ រម្ែរប ់ខេួន។ ែូពចនះ ការពោះព្សាយជាមួ្យន ប៉ាះពា ់ពនសងៗននឌី្ជីង ភាវូបនីយរម្ែនឹងម្ចន
សារៈ ំខាន់រនុងការររាការរួម្បញ្េូ  គ្មន ពៅព ីនេូ វបរវិរតរម្ែឌី្ជីង ។ ការជំរុញការេភិ្វឌ្ឍរា ់គ្មន េួរខ្រជា
 ម្ច ធារុ នូ ននព្របខ័ណឌ ព ែារិចេឌី្ជីង ងែី ខ្ែ រោា ភិ្  រេឹំងថានឹងចាប់ពនតីម្េនុវរតពៅឆ្ន  ំ២០២០។ 
ព្បពទ រម្ពុជាេួរខ្រេិចារណាព ីវធិានការនានា ពែីម្បីជំរុញបរវិរតរម្ែឌី្ជីង ព្បរបពោយបរយិបនននាពេ 
េនាេរ ខ្ែ រមួ្ម្ចន៖ (១)បរវិរតរម្ែនវានវរតន៍ពៅរនុងវ ិ័យរម្ែនតសា  (២)ការនត ់នូវជំនាញឌី្ជីង ខ្ែ 
ម្ចនេុណភាេ អ ព្ម្ចប់េនាេរ (៣) ទំនុរបព្មុ្ងយុររិចេងែីននព ែារិចេឌី្ជីង  (៤) បងាបរយិកា ង្ហយ
ព្ ួ ែ ់ព្រុម្ង្ហយរងពព្គ្មះបំនុរអាចចូ រមួ្រនុងព ែារិចេឌី្ជីង  (៥)ធានាថាវ ិ័យសាធារណៈនាមុំ្ខជាេំរូ 
(៦)ការនត ់មុ្ខវជិាជ  ិរា រព ររូែចាប់េីថាន រ់បឋម្ ិរា (៧)ការេភិ្វឌ្ឍជំនាញទន់រនុងបពចេរវទិា         
ឌី្ជីង  (៨)ការរសាងចររិបុេគ ពៅររបពចេរវទិាឌី្ជីង  និង (៩) ការរសាងេភិ្ ម្ចចារវជិាជ ជីវៈពឆ្ព ះ
ពៅររបពចេរវទិាឌី្ជីង  (CDRI, ២០១៩)។ រូបភាេទី ៨ បង្ហា ញេីការវា ់ខ្វងបរវិរតរម្ែឌី្ជីង ព្បរបពោយ
បរយិបនន។ 
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រូបភាេទី  ៨៖ ការវា ខ់្វងបរវិរតរម្ែឌី្ជីង ព្បរបពោយបរយិបនន 

បពចេរវទិាឌី្ជីង រនុងវ ិ័យបពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចន បពចេរវទិារនុងវ ិ័យពនសងៗពទៀរ ែូច
ជា៖ ថាម្េ  វទិាសាស្រ តអាហារ រម្ែនតសា  ជីវៈបពចេរវទិា និងបពចេរវទិាពនសងៗពទៀរខ្ែ ម្ចនសារៈ
 ំខាន់ ព្ម្ចប់ឧ ាហរម្ែ និង ហព្គ្ម យុនរូចនិងម្យយម្។ ការខ្ វងយ ់េីនិនាន ការ និងការខ្ វងររ       
បពចេរវទិាជួយឱ្យនិពយជិរររា ននិរនតរភាេ និងចាប់យររំពណីនងែីពៅរនុងយុររិចេរប ់េួរពេ។ ែូពចនះពហយី 
ព្បេ័នធគ្មពំ្ទខ្ែ នត ់នូវបរសិាថ ន អ ព្ម្ចប់បពចេរវទិាខ្ែ ជាឧបររណ៍បពព្មី្ឱ្យការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ- ងគម្ េឺ
ជាជពព្មី្ ែ៏ អបំនុរ ព្ម្ចប់ព្បពទ រម្ពុជា។  
 

៣. កាលានុវត្តភាព និងបញ្ញា ក្បឈម្របសវិ់ទ្យាសាស្រសត បច្ចេរវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ 
៣.១. កាលានុវរតភាេ 

ព្បពទ រម្ពុជា ថិរពៅរនុងរំបន់អា ុីអាពេនយ ៍និងជាព្បពទ រំេុងេភិ្វឌ្ឍន៍ខ្ែ ខ្នអរព ីវ ិ័យ ំខាន់ៗ 
ចំនួនបួន រមួ្ម្ចន៖ រ ិរម្ែ ន ិររម្ែការ់ពែរ ពទ ចរណ៍ និង ំណង់។ ចរខុវ ិ័យរប ់រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា 
េឺព្រូវខិរខំព្បឹងខ្ព្បងឱ្យកាេ យជាព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៣០។ ការពយវីេិេិយរម្ែ
ព ីវ ិ័យពនសងៗពទៀរ ម្ចនសារៈ ំខាន់ណា ់ពែីម្បីចូ រួម្ចំខ្ណរគ្មំព្ទចរខុ វ ិ័យរប ់រាជរោា ភិ្  ។ 
ព្បពទ រម្ពុជាពៅខ្របនតម្ចនបរយិកា េំពណាយន រនុងការទារ់ទាញការវនិិពយេពោយផ្លា  ់េីបរពទ 
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ពោយសារព្បពទ រម្ពុជាម្ចនរម្ចេ ងំេ រម្ែភាេពព្ចីនជាយុវជន និងរនម្េេ រម្ែទាបពៅរនុងរយៈពេ ខេី និង
ម្យយម្។ តាម្ រខណៈភូ្មិ្សាស្រ តនពយ យ ព្បពទ រម្ពុជាអាចម្ចនេំពណាយន និងជាពបះែូងនន
ម្ជឈម្ណឌ  ព ែារិចេរនុងរំបន់អាសា៊ា នខ្ែ ម្ចនព្បជាជនជាង ៦៤៧,៧៤ លាននារ់។  

វ ិ័យពទ ចរណ៍ពៅខ្របនតជាម្ជឈម្ណឌ  ខ្ែ ម្ចន កាត នុេ  ព្ម្ចប់ការរំសានតខ្បបវបបយម៌្ និង
ព្បវរតិសាស្រ ត។ ការទារ់ទាញពទ ចរណ៍ខ្ែ ម្ចនេុណភាេខព ់ពៅកាន់ពគ្ម ពៅពទ ចរណ៍នានា ព្េម្ទាងំ
ព វារម្ែ អ េឺជារិចេការខ្ែ ព្រូវពោះព្សាយបនាា ន់។ 

េរយិយម៌្រប ់ព្បជាជារិនានារនុងព្បវរតិសាស្រ ត  នពព្បីព្  ់វទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិាជាម្ពយា យ     
មួ្យរនុងការេភិ្វឌ្ឍព្បពទ ។ រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា នយ ់េីរព្មូ្វការ ពែីម្បីពយវីឱ្យព្បព ីរពឡីងពៅរនុងវ ិ័យ       
នានា។ ឧទាហរណ៍ យុទធសាស្រ តចរុពកាណែំណារ់កា ទី៤ ព្រូវ នបពងាីរពឡីងរនុងទិ ពៅចា ់លា ់
ពោយម្ចនវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា ខ្ែ ជាម្ពយា យ ព្ម្ចប់ការេភិ្វឌ្ឍ។ រពបៀបវារៈជារិពនសងៗពទៀរព្រូវ
 នោរ់ជាអាទិភាេ ពៅរនុងព្រ ួងពនសងៗ រួម្ម្ចន៖ ពគ្ម នពយ យខ្ ាម្រប ់ព្រ ួងេប់រ ំ យុវជន និង
រីឡា ពគ្ម នពយ យ វ.ប.ន. រប ់ព្រ ួងខ្ននការ ពគ្ម នពយ យយីពវរ រប ់ព្រ ួងការង្ហរ និងបណតុ ះ 
បណាត  វជិាជ ជីវៈនិងេំនិរនតួចពនតីម្ពារ់េ័នធែនទពទៀរ ែូចខ្ែ  នព ីរពឡីងពៅរនុងខ្ននរខាងព ី។ ម្៉ាាងវញិ
ពទៀរ អាសា៊ា នម្ចនរចនា ម្ព័នធចា ់លា ់ព ីការព ីររម្ព ់ វ.ប.ន.។ ខ្ននការ រម្ែភាេអាសា៊ា នព ីវ ិ័យ
វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ (APASTI) ព្រូវ នបពងាីរពឡងីពែីម្បីចងអុ បង្ហា ញទិ ពៅ រម្ែភាេ
 ព្ម្ចប់ព្បពទ ជា ម្ចជិរអាសា៊ា ន។ ពៅរនុងបរកិារណ៍ជារ់ខ្ តងម្ចនរតាត ជំរុញជាពព្ចីន ព្ម្ចប់ព្បេ័នធពេរូឡូ ុី 
វ.ប.ន. ពៅរនុងព្បពទ រម្ពុជា។ រតាត ជំរុញទាងំពនាះអាចព្រូវ នរពំ ចជាទ សនទានព្រីពកាណ ែូចខាងពព្កាម្៖  

• រាជរោា ភិ្   

o រម្ែវយីិនពយ យ ម្ព្ ប នរពំ ចេីយុទធសាស្រ តចរុពកាណែំណារ់កា ទី ៤  តីេីសារៈ
 ំខាន់ននវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា។ ព ី េីពនះពៅពទៀរ ខ្ននការជារិជាពព្ចីនព្រូវ ន
ពរៀបចំពឡីង ពែីម្បីគ្មំព្ទយុទធសាស្រ តពនះ រួម្ម្ចន ព្របខ័ណឌ នេូ វការ និងចាប់ែូចជា៖ ពគ្ម 
នពយ យ វ.ប.ន. ពគ្ម នពយ យខ្ ាម្ ពគ្ម នពយ យយីពវរ េំនិរនតួចពនតីម្រប ់        
រាជរោា ភិ្  ព ីខ្ននរឌី្ជីង  ការបពងាីរ រ.ជ.វ.ប.ន. និងព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត    
បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ និងេណៈរម្ចែ យិការជារិ វ.ប.ន.  ព្ម្ចប់អាសា៊ា ន និងព្របខ័ណឌ ែនទ
ពទៀរ។ 

o សាថ ប័ននត ់មូ្ និយិមួ្យេួរព្រូវ នបពងាីរពឡីង ពោយម្ចនព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត                
បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ ជាសាថ ប័ន ព្ម្ប ព្មួ្  ព្ម្ចប់វ ិ័យ វ.ប.ន.។ នែេូេភិ្វឌ្ឍន៍ និង 
វ ិ័យឯរជន នជួបព្បទះនឹងបញ្ញា ព្បឈម្រនុងការេាយម្ខិរខំព ីរ ាួយវ ិ័យ វ.ប.ន. 
ពោយម្ចនេនរពារ់េ័នធរនុងព្ ុរជាពព្ចីន នពយវីការព ីវ ិ័យទាំងពនាះ។ បចេុបបននព្រ ួង
ឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ និង រ.ជ.វ.ប.ន. ពែីររួនាទីជាថាន  ពែីម្បី
ជំរុញរិចេ ហការព ីវ ិ័យ វ.ប.ន.  ព្ម្ចប់ន ព្បពយជន៍រមួ្។ 
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• សាថ ប័នេប់រ ំនិងវទិាសាថ នព្សាវព្ជាវ  
o កា េីពេ ងែីៗពនះ ព្រ ួងេប់រ ំយុវជន និងរីឡា នពបតជាា ចិរតរនុងការជំរុញការេប់រខំ្ ាម្។ 
ព្េឹះសាថ នឧរតម្ ិរា នទទួ ការគ្មពំ្ទ ព្ម្ចប់ការេភ្ិវឌ្ឍការេប់រ ខំ្ ាម្។ ឧទាហរណ៍ 
េពព្ម្ចងខ្រ ម្អការេប់រឧំរតម្ ិរា េឺជាេពព្ម្ចងមួ្យរនុងចំពណាម្េពព្ម្ចងងែីៗពៅឧរតម្ ិរា។ 
េំរូម្៉ាូខ្ែ ភាេជានែេូរវាងវ ិ័យសាធារណៈ និងឯរជន (PPP) ជាទូពៅព្រូវ នព ីររពម្ាីង។ 
ការភាជ ប់ទំនារ់ទំនងរវាងសារ វទិា ័យ និង ហព្គ្ម  ម្ចនោរ់ពៅរនុងរពបៀបវារៈ
 ព្ម្ចប់សារ វទិា ័យឈានមុ្ខមួ្យចំនួនពៅរនុងព្បពទ ។ ការព្សាវព្ជាវ ព្រូវ ននត ់
អាទិភាេ ព្ម្ចប់រិចេ ហការជាមួ្យវ ិ័យឯរជន។ ឧទាហរណ៍ េពព្ម្ចងខ្រ ម្អការេប់រឧំរតម្
 ិរា នរំណរ់ ៧០ ភាេរយ ននងវកិា ម្ច ភាេព្សាវព្ជាវ ព្ម្ចប់ការព្សាវព្ជាវរួម្គ្មន
ជាមួ្យវ ិ័យឯរជន ខណៈ ២០ ភាេរយ និង ១០ ភាេរយពទៀរ  ព្ម្ចប់ការព្សាវព្ជាវព ី
ខ្ននរពគ្ម នពយ យ និងការព្សាវព្ជាវមូ្ ោា ន។ ខ្ននការពម្េភិ្វឌ្ឍន៍យនធានម្នុ សរំេុង
ព្រូវ នបពងាីរពឡីង ពែីម្បីបពងាីនចំនួនបុេគ ិរម្ហាវទិា ័យខ្ែ ម្ចន ញ្ញា បព្រពព្កាយឧរតម្
 ិរាខ្ននរខ្ ាម្។ ពគ្ម នពយ យ រេឹប ិរារំេុងព្រូវ នបពងាីរពឡងីពែីម្បពីយវីឱ្យព្បព ីរពឡីង
នូវ ទធន ននការ ិរារប ់ ិ សពោយពផ្លត រជាេិព  ព ីខ្ ាម្។ ពគ្ម នពយ យពនះ រ៏
ពផ្លត រព ី ម្រថរិចេរនុងការបពងាីររេឹប ិរាពៅេនុវទិា ័យ ពែីម្បីេនុវរតការេប់រខំ្នអរព ី
េពព្ម្ចង ព្ម្ចប់មុ្ខវជិាជ  ំខាន់ៗមួ្យចំនួន។ េំនិរនតួចពនតីម្ពនះ េឺជំរុញការ ិរា ុីជពព្ៅ និង
 រម្ែភាេពព្ៅេីថាន រ់ពរៀនខ្នអរព ីខ្ ាម្។ ពគ្ម នពយ យពនះព្ បពៅនឹងរម្ែវយីិភាេជានែេូ
ការេប់រខំ្ ាម្ និងជួយភាជ ប់ទំនារ់ទំនងពៅវញិពៅម្ររវាង េនុវទិា ័យ និងសារ វទិា ័យ
នងខ្ែរ។  

o េនរព្សាវព្ជាវ នយរចិរតទុរោរ់កាន់ខ្រខាេ ងំចំពពាះព រភីាេរនុងការង្ហរ ទនាឹម្នឹងពនះ 
ម្ចគ៌្មអាជីេរប ់េួរពេរ៏ព្រូវ នេិរេូរនងខ្ែរ។ ឧទាហរណ៍ ព្េះរាជព្រឹរយ  ដីេីការនត ់ឋានៈសា
ស្រសាត ចារយព្រូវ នបពងាីរពឡងីពៅនងៃទី២៣ ខ្ខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៣។ បនាា ប់ម្រព្រ ួងេប់រយុំវជននិង
រីឡា នេនុវរតនូវព្េះរាជព្រឹរយពនះរនុងព្េឹះសាថ នឧរតម្ ិរា ខ្ែ ម្ចនរចនា ម្ព័នារួនាទីសា
ស្រសាត ចារយខ្ែ ម្ចនព្បកា ពៅនងៃទី២៨ ខ្ខ ីហា ឆ្ន ២ំ០២០។ ជា ទធន  ព្បេ័នធពេរូឡូ ុី   
វ.ប.ន. នឹងទទួ  នខ្នេផ្លា េីការបពងាីរចំពណះែឹងពោយវ ិ័យេប់រ។ំ  

• វ ិ័យឯរជន និងនិពយជរ 

o វ ិ័យឯរជនព្រូវការយនធានម្នុ សខ្ែ ម្ចនេុណវុឌ្ឍិខព ់ខ្ែ ជារម្ចេ ងំ និងរតាត ជំរុញឱ្យ
ម្ចនព្បេ័នធពគ្ម នពយ យគ្មពំ្ទ និងសាថ ប័នេប់ររំនុងការនគរ់នគង់យនធានម្នុ ស។ 

o និពយជរពព្ជី ពរ ី ឬពយវីវ ិិែារម្ែជំនាញ ព្ម្ចប់រម្ែររនិពយជិររប ់េួរពេពែីម្ប ីព្ម្បខេួន
ពៅនឹងការវវិឌ្ឍបពចេរវទិា និងពែីម្បពីែីរឱ្យទាន់វែត ូរលា ់ងែីៗ។ 
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៣.២. បញ្ញា ព្បឈម្ 

ពោយេិចារណាព ីការវវិឌ្ឍយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ ននការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេរប ់ព្បពទ រម្ពុជា និងបញ្ញា
ព្បឈម្ខ្ែ បណាត  ម្រេីជំងឺរាររាររូវែី១៩ វ ិ័យអាទិភាេខ្ែ ពផ្លត រព ី វ.ប.ន. ព្រូវខ្រយរចិរតទុរោរ់
ជាងែី។ បញ្ញា ព្បឈម្ែ៏យំបំនុររនុងការ ពព្ម្ចពគ្ម ពៅ ំខាន់រប ់រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា ខ្ែ ម្ចនខ្ចងពៅរនុង
យុទធសាស្រ តចរុពកាណែំណារ់កា ទី៤ នីរិកា ទី៦ននរែា ភា ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ េឺបញ្ញា ននមូ្ យន    
ម្នុ ស។ េុណវុឌ្ឍិននយនធានម្នុ សខ្ែ ម្ចនរព្មិ្រទាប ព្រូវ នរពំ ចរនុងពគ្ម នពយ យ និងខ្ននការ
នានាព ាីរព្េប់វ ិ័យ។ រម្ែវយីិេភិ្វឌ្ឍន៍ ហព្បជាជារិ (ឆ្ន ២ំ០១៩)  ន ងារ់យៃន់ថាេុណវុឌ្ឍិននយនធាន
ម្នុ សម្ចនរព្មិ្រទាបនាពេ បចេុបបនន នឹងម្ចនន ប៉ាះពា ់ខាេ ងំព ីរំពណីនព ែារិចេរម្ពុជានាពេ េនាេរ។ 
ការេិនិរយវនិិចឆ័យព ីការវា ់ខ្វងយនធានម្នុ សនន១៩៥ ព្បពទ   នបង្ហា ញថា នា សន៍េភិ្វឌ្ឍន៍ម្នុ សពៅ
រម្ពុជារំេុងម្ចនភាេព្បព ីរពឡីងពោយ នសឹម្ៗចាប់េីឆ្ន ១ំ៩៩៥ ែ ់ឆ្ន ២ំ០១៦(Lim et al., ២០១៨)។ 
រម្ែវយីិេភិ្វឌ្ឍន៍ ហព្បជាជារិ (ឆ្ន ២ំ០១៩)  នបង្ហា ញថាការរសាង ម្រថភាេសាថ ប័នសាធារណៈ េឺម្ចន
សារៈ ំខាន់ណា ់ ខ្ែ ម្ចនរពំ ចរនុងឯរសាររម្ែវយីិរប ់ខេួន ព្ម្ចប់ព្បពទ រម្ពុជា (ឆ្ន ២ំ០១៩-ឆ្ន ំ
២០២៣)។ យនាគ្មរេភិ្វឌ្ឍន៍អា ុី (ឆ្ន ២ំ០១៨) និងយនាគ្មរេិភ្េពលារ (ឆ្ន ២ំ០១៩)  នរំណរ់រម្ែវយីិ
អាទិភាេរប ់េួរពេព ីការវនិិពយេពែីម្បពីោះព្សាយការខវះខារជំនាញ។  

 
រូបភាេទី  ៩៖ ពគ្ម នពយ យឧ សហរម្ែ និងេនាា រន់នព ែារិចេរព្មិ្រចំណូ ម្យយម្ (Yülek, ២០១៨) 

យនធានម្នុ សព្បរបពោយេុណវុឌ្ឍិ េឺជាេនេឹះរនុងការពបីរនេូវឱ្យម្ចនការេភិ្វឌ្ឍព្បរបពោយចីរភាេ 
និងរំពណីនព ែារិចេព្បរបពោយបរយិបនន។ វាជារតាត ជំរុញខ្រមួ្យេរ់រនុងការខ្ព្បកាេ យព្បពទ រម្ពុជាពៅជា
ព្បពទ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៣០ និងជាព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៥០ 
(RGC, ២០១៩)។ ការេភិ្វឌ្ឍព្បរបពោយចីរភាេ និងរំពណីនព ែារិចេព្បរបពោយបរយិបនន េឺេឹងខ្នអរ
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ខាេ ំងព ីព ែារិចេនបរង និងជំនាញ។ ព ី េីពនះពទៀរ ពគ្ម នពយ យមឺុ្ងម្ច៉ា រ់ ព្ម្ចប់នវានុវរតន៍     
ឧ ាហរម្ែ េឺព្រូវខ្រពោះព្សាយពៅរនុងព្បពទ រម្ពុជា។ ការ ិរាជារ់ខ្ តង នព ីរពឡីងថា ពគ្ម 
នពយ យឧ ាហរម្ែ េឺជារតាត ជំរុញែ៏ ំខាន់ពែីម្បីពចៀ វាងនូវេនាា រ់ព ែារិចេននរព្មិ្រចំណូ ម្យយម្ 
ែូចខ្ែ  នបង្ហា ញរនុង រូបភាេទី៩ (Yülek, ២០១៨)។ ែូពចនះម្ចគ៌្មពឆ្ព ះពៅររចរខុវ ិ័យ ឆ្ន ២ំ០៣០ និងឆ្ន ំ
២០៥០ េឺព្រូវឆ្េងការ់វយីិសាស្រ តព្បរបពោយនវានុវរតន៍រនុងការពយវីឱ្យព្បព ីរពឡីងនូវព ែារិចេ ការពយវីេិេិយរម្ែ
ព ែារិចេ ន ិរភាេ ការពយវីពាណិជជរម្ែ និងការព្បរួរព្បខ្ជង។ ម្ចគ៌្មពនះចាំ ច់ព្រូវម្ចន ម្ចហរណរម្ែ        
វ.ប.ន. រនុងវ ិ័យឧ ាហរម្ែេីព្បេ័នធនវានុវរតន៍ជារិខ្ែ ខ្នអរព ីភ័្ តុតាងជារ់ខ្ តង ពែីម្បីជាម្ពយា យ
 ព្ម្ចប់ន ិររម្ែ ឬការពព្បីព្  ់ខ្ែ ម្ចនព្ប ិទធភាេរនុងព្បេ័នធពេរូឡូ ុីខ្ខសព្ចវារ់នគរ់នគង់។  

y ខវះការពយវី ម្ចហរណរម្ែ វ.ប.ន. រនុងការពយវីខ្ននការ និងការវនិិពយេ ពោយខ្នអរព ីភ័្ តុតាងពែីម្បគី្មំ
ព្ទការព ីររម្ព ់ព ែារិចេ ការពយវីេិេិយរម្ែ ន ិរភាេ ពាណិជជរម្ែនិងការព្បរួរព្បខ្ជង។ 

y បរវិរតរម្ែននពហោា រចនា ម្ព័នធរូបវន័តខ្ែ ម្ចនេុណភាេមិ្នព្េប់ព្គ្មន់ ែូចជាវ ិ័យែឹរជញ្ជូ ន យនធាន
ទឹរ ថាម្េ េេគិ នី រ ិរម្ែ វទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា។ 

y ខវះការរចនាខ្ននការខ្ែ ព្េប់ព្ជុងពព្ជាយ និងការវនិិពយេព ីការព្សាវព្ជាវខ្ែ ម្ចនេុណភាេ ព្ម្ចប់    
វ ិ័យអាទិភាេខ្ែ ជាយុទធសាស្រ ត។ 

y ការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ខ្ែ ម្ចនេុណភាេ និងព្បេ័នធពេរូឡូ ុី ពៅេំុទាន់ពឆ្េីយរបពៅនឹងរព្មូ្វ
ការ ព្ម្ចប់រំពណីនព ែារិចេ ខ្ែ ព្រូវទាម្ទារឱ្យម្ចនការខ្រ ព្មួ្ ព ខី្ននការខ្ែ ម្ចនព្សាប់។ 

y បរយិកា មិ្នេំពណាយន ខ្ែ បណាត  ម្រេីការរចនាខ្ននការមិ្នព្េប់ព្ជុងពព្ជាយ និងគ្មែ នការ    
វនិិពយេចា ់លា ់ព ីវ ិ័យ វ.ប.ន. អាចជារតាត ខ្ែ មិ្នអាចទារ់ទាញេនរព្សាវព្ជាវព្បរបពោយ
េុណវុឌ្ឍខិព ់។ 
ពទាះយ៉ា ងណារ៏ពោយ ព្បេ័នធនវានុវរតន៍ជារិព្រូវខ្របពងាីរពឡីង ពែីម្បីពយវី ម្ចហរណរម្ែ ម្ច ភាេ

មូ្ យនម្នុ ស។  ម្ច ភាេមូ្ យនម្នុ សខ្បងខ្ចរជាព្  ំរមួ្ម្ចន៖ (១) មូ្ យនម្នុ សព្បរបពោយេុណ
វុឌ្ឍិ ពែីម្បីគ្មពំ្ទែ ់ការព្េប់ព្េងមូ្ និយិ និងហិរញ្ាបបទានខ្ននរ វ.ប.ន. (២) មូ្ យនម្នុ សរនុងការេភិ្វឌ្ឍ 
ពហោា រចនា ម្ព័នធ (៣) មូ្ យនម្នុ សរនុងការេភិ្វឌ្ឍពគ្ម នពយ យ និងបទបបញ្ារតិ (៤) មូ្ យនម្នុ ស
រនុងការេភិ្វឌ្ឍជំនាញ (៥) មូ្ យនម្នុ សរនុងការបពងាីរឧបររណ៍ វ.ប.ន.   ព្ម្ចប់ការេភិ្វឌ្ឍ និងនវានុរតន៍។ 
េំរូព្បេ័នធនវានុវរតន៍ជារិព្រូវ នបង្ហា ញ ម្អិរពៅរនុង រូបភាេទី ១០។ 
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រូបភាេទី ១០៖ េំរូម្៉ាូខ្ែ ព្បេន័ធនវានុវរតនជ៍ារិ (Kuhlmann and Arnold, ២០០១) 

 

៤. ទិ្យសច្ៅយទុ្យធសាស្រសត និងអ្នុសាសន៍ 
៤.១. ការវនិិពយេព ីវ ិ័យ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍

ការវនិិពយេព ីវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា តាម្រយៈការខ្រ ម្អ  ម្រថភាេឧ ាហរម្ែ និងការគ្មពំ្ទ
រនុងវ ិ័យេប់រ ំព្រូវ នោរ់បញ្េូ  រនុងរពបៀបវារៈននបណាត ព្បពទ េភិ្វឌ្ឍន៍ររីចពព្មី្ន និងពជឿនព ឿនបំនុរ 
ែូចជាព្បពទ ជប៉ាុនរនុងឆ្ន ១ំ៩៦៨ សាធារណរែារូពរ ៉ារនុងឆ្ន  ំ១៩៤៥ ព្បពទ ចិនរនុងឆ្ន  ំ១៩៤៩ និងព្បពទ 
 ិងាបុរ ីរនុងឆ្ន ១ំ៩៦៥ (UNDP, ២០១៩)។ ពទាះបីជាព្បពទ រម្ពុជាម្ចនវឌ្ឍនភាេេួរឱ្យររ់ ំគ្ម ់ទាងំខ្ននរ
ព ែារិចេ និង ងគម្រិចេរនុងរយៈពេ ប៉ាុនាែ នទ សវរសរចុ៍ងពព្កាយពនះរ៏ពោយ រ៏រម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ ខ្នអរព ី
មូ្ ោា នចំពណះែឹង វ.ប.ន. េួរខ្រព្រូវ នេិរេូរ ព្ម្ចប់ការររីចពព្មី្នរយៈពេ ខ្វងព្បរបពោយបរយិបនន។
ែូពចនះការពបតជាា ចិរតយ៉ា ងមឺុ្ងម្ច៉ា រ់ជាមួ្យនឹង រម្ែភាេននការពព្រៀម្ខេួនជាពព្ ច ព ីការខ្រខ្ព្បខ្ននការេភិ្វឌ្ឍ
ពោយម្ចនការព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េជាព្បចា ំេឺជារតាត ចា ំច់ពែីម្បឈីានពៅ ពព្ម្ច ននូវចរខុវ ិ័យពនះ។ 
ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ព្រូវខ្រ ថិររនុងជំហររងឹម្ចពំែីម្ប ីព្ម្ប ព្មួ្  និង
ពយវីការយ៉ា ងជិរ និទធជាមួ្យរួេងគពារ់េ័នធនានា រួម្ម្ចនព្រ ួងេប់រយុំវជននិងរីឡា ព្រ ួងការង្ហរ និងបណតុ ះ 
បណាត  វជិាជ ជីវៈ ព្រ ួង ុខាភិ្   និងព្រ ួងរ ិរម្ែ រុរខព្បម្ចញ់ និងពនសាទជាអាទិ៍ ពែីម្បពី ីររម្ព ់ការ
េប់រពំ្បរបពោយេុណភាេព ីវ ិ័យ វ.ប.ន. ពៅព្េប់រព្មិ្រ និងរួេងគពារ់េ័នធនឹងវ ិ័យ វ.ប.ន. ពែីម្បឱី្យម្ចន
ព្បេ័នធពេរូឡូ ុីេំពណាយន ពៅរនុងព្បពទ ។ ជាយុទធសាស្រ ត េឺព្រូវវនិិពយេព ីការេប់រ ំនិងការបណតុ ះ       
បណាត  ការង្ហរជារ់ខ្ តង ព្ម្ចប់វ ិ័យឯរជន និង ព្មួ្ចមូ្ យនម្នុ សចាប់េីរព្មិ្របឋម្ ិរាែ ់
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សារ វទិា ័យ ពោយម្ចនរម្ែវយីិទារ់ទងនឹងការបពព្ងៀន ការពរៀន ូព្រ និងរពបៀបវារៈព្សាវព្ជាវ។ ការណ៍
ពនះនឹងនត ់ឱ្កា ឱ្យនិ សិរនារភាជ ប់រនុងខ្ននរវទិាសាស្រ ត និងយ ់ែឹងេីការេនុវរតវទិាសាស្រ ត ជាជាងការ
 ិរាខ្រព្ទឹស្រ តីវទិាសាស្រ តខ្រមួ្យមុ្ខ។ ការេភិ្វឌ្ឍព្បេ័នធពេរូឡូ ុីេំពណាយន រនុង ងគម្ព្បរបពោយ     
វបបយម៌្វទិាសាស្រ ត េឺជាពគ្ម ពៅចុងពព្កាយរប ់រាជរោា ភិ្  ពែីម្បបំីពេញតាម្ចរខុវ ិ័យខ្ែ  នរំណរ់។ 
ការនារភាជ ប់ពៅនឹងពគ្ម ពៅពនះ សារម្នាីរវទិាសាស្រ ត េឺជាខ្ននរ ំខាន់មួ្យពែីម្បីេភិ្វឌ្ឍឥរយិបងវជិជម្ចន 
េិព  ទារ់ទងនឹងយុវជនពឆ្ព ះពៅររវបបយម៌្វទិាសាស្រ ត ខ្ែ ម្ចនទំនារ់ទំនងនឹងព្បវរតិសាស្រ ត និងពែីម្បេីប់រ ំ
សាធារណៈជនេំេីវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា។ ព្បេ័នធពេរូឡូ ុីពៅរនុងសារម្នាីរនឹងបពងាីរបរយិកា ពរៀន
 ូព្រព្បរបពោយភាេររីចពព្មី្ន ជាេិព   ព្ម្ចប់រុម្ចរ។ 

ការជំរុញ ការព្សាវព្ជាវខ្បបេនុវរតពៅតាម្សារ វទិា ័យ ឬសាថ ប័នព្សាវព្ជាវនានា តាម្រយៈការ
បពងាីរម្ជឈម្ណឌ  ភាា  ់ ឬម្ជឈម្ណឌ  យុររិចេងែី េឺម្ចនភាេចា ំច់ពែីម្បីបពព្មី្ែ ់ឧ ាហរម្ែ។ ការបពងាីរ   
បណាត ញនសេវនាយវ ិ័យ វ.ប.ន. ែ ់សាធារណៈជន នឹងពយវីឱ្យវបបយម៌្ វ.ប.ន. ម្ចនការររីែុះោ បខ្នថម្ពទៀរ
ពៅរនុង ងគម្រម្ពុជា។ ឧរតម្ចនុវរតន៍េីបណាត ព្បពទ ម្ចនព ែារិចេពជឿនព ឿន នការបង្ហា ញថា ការព្សាវព្ជាវ
និងេភិ្វឌ្ឍន៍ពែីររួនាទីជារតាត  ំខាន់ពៅរនុងការជំរុញន ិរន រនុងព្ ុរ រុប។ ជាទូពៅរំពណីនព ែារិចេ
ម្ចនការពរីនពឡងីពោយ វ័យព្បវរតិ ពៅពេ ព្បពទ មួ្យពព្ជាម្ខ្ព្ជងេនរវទិាសាស្រ តរនុងការព្សាវព្ជាវព វី ិយ័
អាទិភាេជារិ និង នតិ ុខ (Bush, ១៩៩៥)។ ពោយពហរុថាព្បពទ រម្ពុជារំេុង ថិររនុងែំណារ់កា 
េភិ្វឌ្ឍពៅពឡយី ពនាះការរសាង ម្រថភាេជាយុទធសាស្រ តរនុងវ ិ័យ វ.ប.ន. េឺចា ំច់ព្រូវពយវីពឡងីតាម្រយៈរិចេ
 ហការរវាងរួេងគពារ់េ័នធជារិ និងេនតរជារិ។ ការរសាងខ្ននការយុទធសាស្រ តពែីម្បីទារ់ទាញេនរម្ចនពទេ
ពកា  យវទិាសាស្រ ត ការនត ់ឱ្យេួរពេនូវឋានៈរនុង ងគម្ ម្រម្យ និងការធានានូវព្បេ័នធគ្មពំ្ទរម្ចេ ងំេ រម្ែ
ខ្ែ  ម្ព្ ប េឺមិ្នអាចខវះ នពឡីយ ព្ម្ចប់េពនេឿនការេភិ្វឌ្ឍវ ិ័យ វ.ប.ន.។ ម្៉ាាងវញិពទៀរ េំរូម្៉ាូខ្ែ 
 ម្ព្ បននភាេជានែេូរវាងសាធារណៈនិងឯរជនរនុងវ ិ័យ វ.ប.ន. េឺម្ចនសារៈ ំខាន់ណា ់រនុងការជំរុញ
ឱ្យម្ចនមូ្ និយិ ព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍។ 

ពយងតាម្ទិននន័យ នា សន៍នវានុវរតន៍ រ  ឆ្ន ២ំ០២០  នបង្ហា ញថាព្បពទ រម្ពុជារព្មូ្វឱ្យម្ចន
ការជំរុញព ីការវនិិពយេរនុងវ ិ័យ វ.ប.ន. ជាបនាា ន់ (តារាងទី ២)។ ព្បពទ រម្ពុជាម្ចនរព្មិ្រនវានុវរតន៍ទាប 
ពបីពព្បៀបពយៀបនឹងព្បពទ ជិរខាង ខ្ែ  តិររនុងព្រុម្ព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រទាប (Dutta et al.,  
២០២០)។ 

ពែីម្បីពយវីឱ្យព្បព ីរពឡីង នា សន៍ មិ្ទធរម្ែនវានុវរតន៍រម្ពុជា ការគ្មពំ្ទ ការជំរុញ និងការនត ់មូ្ និយិ
បខ្នថម្ េឺជារិចេការបនាា ន់ ព្ម្ចប់រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា។ ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និង       
នវានុវរតន៍ រំេុងពែីររួជាេងគភាេ ំខាន់រនុងការពរៀបចំរចនា ម្ព័នធែឹរនាំរនុងខ្ែន ម្រថរិចេរប ់ខេួន។ 
បចេុបបននពនះ ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ រំេុងខិរខំព្បឹងខ្ព្បងរនុងការពយវីព ចរតី
ព្ពាងពគ្ម នពយ យងែីទារ់ទងនឹងវ ិ័យ វ.ប.ន. រ៏ែូចជានសេវនាយេីេរថព្បពយជន៍វ ិ័យ វ.ប.ន. ែ ់       
សាធារណៈជន និងេនរពារ់េ័នធែនទពទៀរ ខ្ែ ពផ្លត រព ីការេភិ្វឌ្ឍព្បេ័នធគ្មពំ្ទ ព្ម្ចប់ ហិរញ្ាវរថុ  មូ្ និយិ   
ពហោា រចនា ម្ព័នធ ព្របខ័ណឌ បទបបញ្ារតិ ជំនាញ ឬពទេពកា  យ និងបពចេរវទិា។ 

ការបងាបរយិកា  អែ ់រម្ែវយីិខ្ែ ម្ចនទីនារ ព្ម្ចប់ការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ ការេភិ្វឌ្ឍ            
 ហព្េិនភាេ យុររិចេងែីបពចេរវទិាឈានមុ្ខ និងការេព្ងីរព ីវ ិ័យចម្បងៗេួរព្រូវ នបពងាីរពឡីងពោយ
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ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ ចំខ្ណរឯម្ពយា យពនារបពចេរវទិាខ្នអរព ីភ័្ តុ
តាងព្រូវខ្រម្ចនពែីម្បធីានា នថា ការវនិិពយេពោយផ្លា  ់េីបរពទ ម្ចនេំពណាយន ែ ់ការពនារចំពណះែឹង
 ព្ម្ចប់មូ្ ោា ន។  ព្ម្ចប់ពហរុន ទាងំពនះ ការវនិិពយេពៅរនុងវ ិ័យ វ.ប.ន. ព្រូវខ្រពយវីពឡងីជាយុទធសាស្រ ត 
និងការពបតជាា ចិរតព្ បតាម្ចរខុវ ិ័យរប ់ព្បពទ ។  ថិររនុងបរបិទពនះ ពេ ពងារព ីញថា ព្បេ័នធពេរូឡូ ុី
ម្ចនការចាប់អារម្ែណ៍េី ំណារ់រាជរោា ភិ្   វ ិ័យឯរជន និងនែេូេភិ្វឌ្ឍន៍។ ពទាះយ៉ា ងណារ៏ពោយ 
ព្ប ិនជាេិនិរយតាម្ខ្បបព្េប់ព្េងេពព្ម្ចង ពេ ពងារព ញីថាេំុម្ចនព្បេ័នធព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េខ្ែ ម្ចន
េ័រ៌ម្ចនព្េប់ព្គ្មន់ ពែីម្បពី្រួរេិនិរយថាពរី រម្ែភាេទាងំេ ់ព្ បតាម្រពបៀបវារៈអាទិភាេរប ់រាជរោា ភិ្  
ខ្ែរឬពទ។ ែូពចនះរតាត ខ្ែ  នព ីរពឡីងខាងព ីម្ចនបងាប់ វ.ប.ន. ខ្ែ ជាខ្ននរ ំខាន់ និងជាម្ជឈម្ណឌ  
ពៅរនុងវែតននការេភិ្វឌ្ឍ និងព្រូវ នពេពមី្ ព ញីថាជារា ម្ច៉ា  ុីនងែី ព្ម្ចប់រំពណីនព ែារិចេព្បរបពោយ 
បរយិបនន។ ការេំពាវនាវឱ្យម្ចនរិចេ ហការេនតរ និងឆ្េងព្រ ួង និងរួេងគពារ់េ័នធនានា នឹងជួយ ព្មួ្ ែ ់
ព្បេ័នធពេរូឡូ ុី វ.ប.ន. ខ្ែ រួម្ចំខ្ណរែ ់អាទិភាេខ្ែ  នពរៀបរាប់ខាងព ីជារា ម្ច៉ា  ុីនងែី ព្ម្ចប់
រំពណីនព ែារិចេព្បរបពោយបរយិបនន។ 

តារាងទី  ២៖  មិ្ទធរម្ែនវានុវរតនព៍ៅរព្មិ្រចំណូ ខុ ៗគ្មន  ឆ្ន  ំ២០២០ 

 ព្រុម្ព្បពទ ម្ចន
ចំណូ ខព ់ 

ព្រុម្ព្បពទ ម្ចន
ចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រ
ខព ់ 

ព្រុម្ព្បពទ ម្ចន
ចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រ
ទាប 

ព្រុម្ព្បពទ ម្ចន
ចំណូ ទាប 

 ថិរព ី េីការ
រេឹំងទុរ ព្ម្ចប់
រព្មិ្រេភិ្វឌ្ឍន៍ 

-  វី  
-  ៊ាុយខ្េរ 
-  ហរែាអាពម្ររិ 
- ចព្រភ្េេង់ពេេ  
- ហូឡង់ 
- ោណឺម្ច៉ា រ 
- ហាវ ងំឡង់ 
-  ិងាបុរ ី
- អាឡមឺ្៉ាង់ 
- សាធារណរែារូពរ ៉ា 
- ហុងរុង 
-  រាងំ 
- ពេៀរឡង់ 
- ជប៉ាុន 
- កាណាោ 

- ចិន 
- អាពម្នី 
- អាស្រហវ៊ាិរខាងរបូង 
- ហសរហសុ ី
- ម្ច៉ា ព ោវ នខាងពជីង 
- នង 
- ខ្ ៊ាប៊ាី  
- ហាម្ច៉ា េីុរ 
- រូសាត រកីា 
- ប៊ាុ ហាគ រ ី
 

- ពវៀរណាម្ 
- េ៊ាុយខ្ព្រន 
- ឥណាឌ  
- ហវ៊ាី ីេីន 
- សាធារណរែាម្៉ាុ ោវ ី
- ម្៉ាុងពហាគ   ី
- ទុយនី ុី 
- ពរនយ៉ា  
- ម្ច៉ា រ ៉ាុរ 

- ម្ច៉ា ឡាវ ី
- រវា៉ា ន់ោ 
- រង់សានី 
- នីពហស 
- ម្ច៉ា ោហាាសាា  
- ម្៉ាូ ំប៊ាិរ 

 ថិរព្រឹម្រព្មិ្រ
េភិ្វឌ្ឍន៍ 

-  ុច ំបួ 
- េូព្ទី  
- ន័រខ្វ  

- ម្៉ាុងពរពណពស្រហាគ  
- ពព្ប ុី  
- រូឡុបំ៊ាី 

- ពរៀ សុ ុីសីាថ ន 
- ព ពណហាា   ់
- ឥណឌូ ពណ ុ ី

- ពន ៉ា   ់
- បួេីណាហាវ  ូ 
- តាហសុេីីសាថ ន 
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- េីុ េង់ 
- ខ្ប ហសុរិ 
- េូស្រសាត   ី
- សាធារណរែាខ្ឆ្រ 
- ពេ តូនី 
- នូខ្វ ព ឡង់ 
- េ័រទុយហាគ   ់
- េីុតា ី 
-  ុីប 
- ពេ ា៉ាញ 
- ម្ច៉ា  ់រ៍ 
- ពឡរូនី 
- ហុងព្េី 
-  េូពវនី 
- ព្រូអា ុ ី
- ប៉ាូឡូញ 
- ព្រិរ 

- ម្ច៉ា ពឡ ុ ី
- ហស ៊ារោនី 
- មិុ្រ ុិរ 
- បូ នុ ី 
- េីុរា៉ា រ់ 
- ពប៉ារ ូ
- អា ់ នី 
- ពបឡារុ  
- ម្៉ាូរ ី 
-  ីបង់ 

- ខ្េ សា ់វា៉ា ឌ័្រ 
-  ុីម្ ពវ ៉ា 
- េ៊ាូ ពបេីសាថ ន 
- ហុងឌូ្រា៉ា  
- កាប់ខ្វរ 

- េ៊ាូហគង់ោ 
- រូពហាគ  
- ម្ច៉ា   ី

ព ែារិចេពនសងៗ -  ុី  ី
-  េូវា៉ា េី  
-  ីទុយអានី 
- េ៊ាុយរូហាា យ 
- ពេមី្រា៉ារអារា៉ា ប់រមួ្ 
-  ៉ាណាម្ច៉ា  
- អារា៉ាប៊ាីសាេូឌី្រ 
- កាតា 
- ព្េុយពណ 
-  ខ្រ ៉ាន 
- រូខ្វ ៉ារ 
- េូម្៉ាង់ 

- ពេកាវ ទ័រ 
- អាខ្ ៊ានបហសង់ 
- រួរេី 
- អាហសង់ទីន 
-  ៉ា រា៉ាហាា យ 
- រុ សុ ី
- ព្ ី ង្ហា  
- កាវ ពរម្ច៉ា ឡា 
- ណាមី្ប៊ាី 
- បុរសាវណា 
- សាធារណរែា 
  ែូមី្នីរ 
- អា ់ពហសរ ី
- កាហារ់សាថ ន 

- រម្ពុជា 
- រូរឌី្វរ័ 
-  ៉ា េីសាថ ន 
- ហាាណា 
- ពេ សុបី 
- កាពម្រូន 
- បូ ីវ ី
- បង់កាេ ខ្ែ  
-  ំប៊ាី 
- នីពហសរយី៉ា  
- សាធារណរែាព្បជា   
យិបពរយយព្បជា     
ម្ចនិរឡាវ 

- មី្យ៉ា ន់ម្ច៉ា  

- ពេរយូេី 
- ហគពីណ 
- ពបណាងំ 
- ពយខ្ម្៉ាន 

ព្បភ្េ៖ ព្រ ងួខ្ននការ ននព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា(២០១០, ២០១៦) 
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៤.២. េភិ្  រិចេសាថ បន័ 

ខ្ននរពនះម្ចនពគ្ម បំណងនត ់នូវេនុសា ន៍ ទិ ពៅ ចពង្ហា ម្ពគ្ម នពយ យ និងការពរៀបចំសាថ ប័ន 
ខ្ែ ជួយ ព្មួ្ ែ ់ការវនិិពយេ និងការេភិ្វឌ្ឍព ីវ ិ័យ វ.ប.ន.។ ទិននន័យ និងេ័រ៌ម្ចនងែីៗខ្ែ ទទួ  ន
តាម្រយៈការព្បឹរាពយប ់យ៉ា ងទូ ំទូលាយជាមួ្យេនតរព្រ ួង វ ិ័យឯរជន និងនែេូេភិ្វឌ្ឍន៍ េួរខ្រព្រូវ ន
យរម្រេិចារណារនុងការរំណរ់អាទិភាេងែីៗពែីម្បីពឆ្េីយរបនឹងេនេងព្បព្ររីងែីរប ់ព្បពទ រម្ពុជា រ៏ែូចជារនុង 
និងពព្ៅរំបន់។ 

 
រ. រាជរោា ភិ្   

• ពយវីការេិចារណាពឡីងវញិព ីទិ ពៅ និងរំណរ់ទិ ពៅខ្ែ ខ្នអរព ីភ័្ តុតាងជារ់លារ់ 

 ព្ម្ចប់រំពណីនព ែារិចេជារិព្បរបពោយម្ហចិឆតា ពហយីម្ចនចរខុវ ិ័យ ខ្ននការយុទធសាស្រ ត 
និង រម្ែភាេ ព្ម្ចប់រយៈពេ ខេី ម្យយម្ និងខ្វង ខ្ែ អាច ពព្ម្ច ន 

• េិនិរយ និងពយវីវពិសាយនរម្ែ ម្រថរិចេ បទបបញ្ារតិ និងចាប់រប ់សាថ ប័នពារ់េ័នធនានាខ្ែ 
ម្ចនវសិា ភាេ-យុតាត យិការខ្ែ  នរំណរ់យ៉ា ងចា ់ទុរជាមុ្ន និងទំនួ ខុ ព្រូវរប ់
សាថ ប័ន ជាេិព  រវាងព្រ ួងនិងព្រ ួង ពែីម្បពីចៀ វាងរិចេព្បឹងខ្ព្បងឥរព្បពយជន៍ និងការ
ខជះខាជ យងវកិាជារិ 

• េព្ងឹង ម្រថភាេម្ស្រនតីរាជការរនុងសាថ ប័នពារ់េ័នធពោយម្ចនព្បេ័នធបទបបញ្ារតិរឹងរងឹ 

• ការ់បនថយនូវនីរិវយីិការយិយិបពរយយណាខ្ែ អាចរារាងំែ ់នវានុវរតន៍ ែូចជានីរិវយីិមួ្យចំនួន
ខ្ែ ពារ់េ័នធនឹងការចុះបញ្ជ ី និងការព នី ុំពបីរអាជីវរម្ែ ពហយីជួយ ព្មួ្ ែ ់ការ វនិិពយេ 
និងបរយិកា យុររិចេឱ្យកាន់ខ្រម្ចនពម្ព្រីភាេ 

• េភិ្វឌ្ឍ តង់ោរ  ំនាេំំរូ និងព្របខ័ណឌ ទូ ំទូលាយមួ្យ  ព្ម្ចប់ធានាឱ្យ ននូវឯរ ណាា ន
ភាេ េនតរព្បរិបរតិការ និង នតិ ុខ ព្ម្ចប់ពារយព នី ុំនានា ពៅរនុងព្បពទ រម្ពុជាពោយមិ្ន
េិរថាជាភាររិចេរប ់ព្រ ួង ឬទីភាន រ់ង្ហរណាមួ្យពនាះពទ 

• េភិ្វឌ្ឍពេហទំេ័រព្ចរពចញចូ ខ្រមួ្យរប ់រាជរោា ភិ្   និងព្របខ័ណឌ ខ្ណនាពំែីម្ប ុីវរថិភាេ 
និងឯរ ណាា នភាេ ខ្ែ ភាជ ប់ពៅនឹងពេហទំេ័រសាធារណៈ 

• នត ់រង្ហវ ន់ព ីរទឹរចិរតែ ់យុររិចេខ្ែ វនិិពយេព ីវេគបណតុ ះបណាត  ការង្ហរជារ់ខ្ តង និង
វេគបណតុ ះបណាត  តាម្រយៈការចុះរម្ែ ិរា (ែូចជា   ទធភាេរនុងការជួយការ់បនថយេនធ ឬ
ការរមួ្ចំខ្ណរវពិយេព ីនងេពែីម្) ខ្ែ េិរជាអាចបពងាីរជា ហេម្ន៍រម្ែ ិរា 

• ជំរុញការវនិិពយេព កីារព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ ខ្ែ ចា ំច់ពនតីម្ពចញ និងែឹរនាឱំ្យម្ចនការ      
ពបតជាា ចិរតថាន រ់ជារិ ពោយរាជរោា ភិ្  ឈានពៅររការវនិិពយេព កីារព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ 
េីវ ិ័យសាធារណៈ និងឯរជន 

• រំណរ់ និងនត ់អាទិភាេឱ្យចា ់លា ់ព ីវ ិ័យឧ ាហរម្ែពឆ្នីម្ ពែីម្បីព ីររម្ព ់ការ          
វនិិពយេពោយផ្លា  ់ទាងំរនុងនិងេីពព្ៅព្បពទ ឱ្យម្ចនព្ប ទិធភាេ 
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• េព្ងឹងបខ្នថម្ព ីព្បេ័នធេប់រខំ្ ាម្ និងេំរូម្៉ាូខ្ែ  វ.ប.ន. និងបពងាីនពហោា រចនា ម្ព័នធរូបវន័ត និង
ព្របខ័ណឌ ម្ច៉ា ព្រូព ែារិចេឱ្យកាន់ខ្រព្បព ីរពឡងី ពែីម្បរីរាបនតច ររ និងរំពណីនព ចែារិចេ  
វងវង់៧ភាេរយ ឬខព ់ជាងពនះននន ិរន រនុងព្ ុរ រុប  និងពែីម្បពីចៀ នុរេីេនាា រ់នន
ព្បពទ ម្ចនចំណូ ម្យយម្។ ព ី េីពនះពទៀរ ព្រូវយរចិរតោរ់ព ីការពរៀរេរេីវ ិ័យ              
រម្ែនតសា  ខ្ែ ពព្បីព្  ់រម្ចេ ងំេ រម្ែ ពៅជាវ ិ័យរម្ែនតសា  ខ្ែ ពព្បីព្  ់មូ្ ោា ន
ចំពណះែឹង និងេភិ្វឌ្ឍពហោា រចនា ម្ព័នធននការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ឱ្យកាន់ខ្រព្បព ីរពឡងី 

• ជំរុញការវនិិពយេរប ់ព្រុម្ហ៊ាុនេហុជារិព ីវ ិយ័ឧ ាហរម្ែយុនយៃន់ ែូចជាពព្េឿងពេឡចិ 
ព្រូនិរនិងឧបររណ៍េេគិ នី ឧ ាហរម្ែ ឺមី្ខនោរ់ទ័រ ឧ ាហរម្ែពារ់េ័នធបពចេរវទិាជីវៈ
និងព ពនទិរ និងឧ ាហរម្ែេីមី្ 

• ពរៀរេរយនធានម្នុ សខ្ែ ម្ចនចំពណះពយវី ជំនាញទំពនីប និងខព ់ជាងមុ្នេីពព្ៅព្បពទ ពែីម្បី
ពយវីវ ិិែារម្ែ ហព្គ្ម រម្ែនតសា  និងពយវីេិេិយរម្ែន ិរន នាពំចញខ្ែ ម្ចនរនម្េបខ្នថម្ខព ់ 

• នាចូំ ពព្េឿងចព្រ និងខ្ខសន ិររម្ែម្ចនបពចេរវទិាទំពនីបៗតាម្រយៈការវនិិពយេពោយផ្លា  ់
េីបរពទ  នែេូេភិ្វឌ្ឍន៍ ឬព្រុម្ហ៊ាុនបពចេរវទិា 

• ព ីររម្ព ់រិចេ ហព្បរិបរតិការ និងរម្ែវយីិខ្ចររខំ្ របទេិពសាយេីបណាដ ព្រុម្ហ៊ាុន ំោប់េិភ្េ
ពលារ ពែីម្បចីម្េងឧរតម្ភាេេីយុររិចេខ្ែ ពជាេជ័យទាងំេ ព់នាះ  

• នត ់ការគ្មពំ្ទខ្ននរបពចេរពទ េីបណាត ព្បពទ េភិ្វឌ្ឍន៍ខ្ែ ម្ចនបពចេរវទិាឈានមុ្ខ  ព្ម្ចប់
វ ិិែារម្ែវ ិ័យរម្ែនតសា ពែីម្បបីពងាីនន ិរភាេ និងព្ប ិទធភាេ 

• បពងាីរមូ្ ទិននន័យខ្ែ អាចពព្បៀបពយៀប នទាំងជារិ និងេនតរជារិព ីទំនារ់ទំនងរវាង
ឧ ាហរម្ែ បពចេរវទិា ភាេព្បរួរព្បខ្ជង និង រ ភាវូបនីយរម្ែ ពែីម្បនីត ់េ័រ៌ម្ចនែ ់ការ
ព្សាវព្ជាវ ការជខ្ជរខ្វរខ្ញរ និងការបពងាីរពគ្ម នពយ យ 

• េភិ្វឌ្ឍ និងេព្ងឹងព្របខ័ណឌ ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ ពែីម្បវីា ់ខ្វងែំពណីរការ និងខ្ររព្មូ្វការ  
េនុវរតពគ្ម នពយ យ វ.ប.ន. 

• ពរៀបចំសាថ ប័នទទួ បនាុរព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតពគ្ម នពយ យ វ.ប.ន. ែូចជា       
រ.ជ.វ.ប.ន. និងសាថ ប័នខ្ែ ពទីបខ្រព្រូវ នបពងាីរពឡងីងែីពនសងៗពទៀរ។ 

ខ. ការេប់រ ំ
• េនុម័្រយនដការពែីម្បពី្រួរេិនិរយព ីរព្មូ្វការជំនាញខ្ែ ម្ចនភាេផ្លេ  ់បតូរ។ យនតការពនះអាច
ជាទព្ម្ង់ ាង់ម្រិេីឧ ាហរម្ែ ឬការ នានាជាព្បចា ំ (ឧទាហរណ៍ ពរៀងរា ់ព្រីម្ច ម្ដង) 
រវាង រាជរោា ភិ្   ខ្ននរេប់រពំ្សាវព្ជាវ និងឧ ាហរម្ែ។ 

• រសាងព្បេ័នធេប់រឧំរតម្ ិរាពឡងីវញិ ពែីម្បពីរៀបចំខេួន ព្ម្ចប់បែិវរដឧ ាហរម្ែជំនាន់ទី ៤  
• ខ្រទព្ម្ង់មុ្ខវជិាជ  ិរារព្មិ្របឋម្ ិរា និងេនុវទិា ័យ  ព្ម្ចប់េនរជំនាន់ពព្កាយពែីម្បី
ពព្រៀម្ខេួនរនុងបរបិទបែិវរដឧ ាហរម្ែជំនាន់ទី ៤ តាម្រយៈការេនុវរតបពចេរវទិាេ័រ៌ម្ចន 
បពចេរវទិាទំនារ់ទំនងនិងេ័រ៌ម្ចន ការ រព ររូែ និងការ រព ររម្ែវយីិរនុងមុ្ខវជិាជ  ិរា 

• េព្ងឹង និងពយវីឱ្យព្បព ីរពឡងីនូវ ម្រថភាេព្េូបពព្ងៀន ពែីម្បធីានាថាព្េូបពព្ងៀនម្ចនេុណវុឌ្ឍិ
និងេុណ ម្បទា ជាេិព  ពារ់េ័នធនឹងឧ ាហរម្ែជំនាន់ទី ៤ 
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• ជំរុញ និងទារ់ទាញ ិ ានុ ិ សពៅសាលាបឋម្ ិរា និងេនុវទិា ័យ ឱ្យពព្ជី ពរ ីមុ្ខ
វជិាជ ខ្ ាម្ពោយម្ចនការបំពារ់នូវឧបររណ៍េិពសាយន៍ពព្ចីនមុ្ខពៅរនុងខ្ននរវទិាសាស្រ ត 

• នត ់ ឬខ្ វងររអាហារូបររណ៍ពារ់េ័នធមុ្ខវជិាជ វទិាសាស្រ ត ែូចជា រូបវទិា េណិរវទិា វ ិវរម្ែ    
វ ិវរម្ែបស្រញ្ញេ   រម្ែនតសា  វ ិវរម្ែពម្កានិរ វ ិវរម្ែពេឡចិព្រូនិរនិងេេគិ នី ជីវៈបពចេរ
វទិានិងវ ិវរម្ែព ពនទិរ វ ិវរម្ែណាណូជារ់លារ់ និងវ ិវរម្ែរូបធារុ ជាពែីម្  

• ព ីររម្ព ់ និងទារ់ទាញេនរម្ចនពទេពកា  យ វ.ប.ន. ជាជនជារិខ្ខែរខ្ែ រ ់ពៅពព្ៅ
ព្បពទ  និងជនបរពទ  ឱ្យម្រពយវីការរនុងព្ ុរ 

• ពយវីទំពនីបរម្ែវយីិសាស្រ តបពព្ងៀន និងពរៀន ពោយពព្បីព្  ់ឧបររណ៍និង ម្ចា រៈបពចេរវទិាទំពនីប  ៗ
ែូចជា បពចេរវទិាបខ្នថម្ទិននន័យព ីរូបភាេ (AR) បពចេរវទិារូបភាេព្បរយរសនិម្ែិរ (VR) 
និងការព ះេុម្ា3D ជាពែីម្ 

• នត ់វេគបណតុ ះបណាត  ការង្ហរជារ់ខ្ តង ពែីម្បពីយវីវ ិិែារម្ែ ម្រថភាេ ជាេិព  ពៅរនុងវ ិយ័  
រម្ែនតសា   

• េព្ងឹងទំនារ់ទំនងរវាងសារ វទិា ័យ និង ហព្គ្ម  ពែីម្បផី្លេ  ់បតូរេីសារ វទិា ័យ
យម្ែតាពៅជាសារ វទិា ័យម្ចន រខណៈខ្បប ហព្េិនភាេតាម្រយៈការព្បកា នីយបព្រ
ររារម្ែនន មិ្ទធន ព្សាវព្ជាវ និងជំរុញការពព្បីព្  ់ មិ្ទធន ព្សាវព្ជាវរនុងវ ិ័យឯរជន 
ពែីម្បពីយវីវ ិិែារម្ែ ម្រថភាេរម្ែនតសា  និងបពងាីនន ិរភាេខ្ែ នត ់រនម្េបខ្នថម្ខព ់។ 

េ. ការគ្មពំ្ទពហោា រចនា ម្ព័នធ 
• ពយវីឱ្យព្បព ីរពឡីង និងេព្ងីរពហោា រចនា ម្ព័នធរូបវន័ត ែូចជាបណាត ញព្េបែណត ប់ព្បេ័នធេីុន          
យឺណិរ េ័ តុភាររម្ែ ថាម្េ េេគិ នីខ្ែ អាចទុរចិរត ន និង ទឹរសាអ រ 

• ពយវីឱ្យព្បព រីពឡងីនូវ តង់ោរ និងចាប់រម្ែ ិទធិបញ្ញា  ពែីម្បពី ីររម្ព ់នវានុវរតន៍ និងររាភាេ
ព្បរួរព្បខ្ជងពៅព ីទីនាររនុងព្ ុរ រំបន់ និងេនតរជារិ 

• នត ់មូ្ និយិ នានីយភាេែ ់វ ិ័យឯរជនអាទិភាេ ខ្ែ ពៅរនុងេនតរកា ននយុររិចេងែ ី 
ការេព្ងីរខេួន ការររី ូរលា ់ និងការខ្ព្បកាេ យជាព្រុម្ហ៊ាុនបណតុ ំ  និងព្រុម្ហ៊ាុនេហុជារិ  

• បពងាីរយនតការហិរញ្ាបបទានពែីម្បីគ្មពំ្ទ ហព្គ្ម យុនរូចនិងម្យយម្ ជាេិព  រនុងវ ិ័យ
អាទិភាេ ពោយនត ់ព្ រ់រម្េីខ្ែ ម្ចនការព្ រ់រិចរួច ឬគ្មែ នការព្ រ់  

• យរចិរតទុរោរ់ព ីការពយវីឱ្យព្បព ីរពឡងីនូវព វារម្ែព្បឹរាពយប ់យុររិចេ ខ្ែ រមួ្ម្ចន៖ ការ
គ្មពំ្ទឱ្យម្ចនេនុពលាម្ភាេ តង់ោរ ភាេឈាេ  នវព ីទីនារ េ័រ៌ម្ចនបពចេរវទិាខ្ែ ទទួ 
យរ ន និងប័ណាទូទារ់បពចេរវទិា ពែីម្បីជួយ ហព្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្រនុងការចាប់
យរបពចេរវទិាងែី 

• ជួយេព្ងីរទំហំ និងបពងាីនព បឿនច ររ  ព្ម្ចប់យុររិចេងែីខ្ែ ម្ចន កាត នុេ  និងជួយ 
េពនេឿនបរវិរតរម្ែេីយុររិចេងែីពៅជាព្រុម្ហ៊ាុនយំ 

• ការពយវីឱ្យព្បព ីរពឡងីនូវភាេជានែេូរវាងវ ិ័យសាធារណៈ និងឯរជន េីពព្ពាះវ ិ័យឯរជន 
អាចម្ចនែំពណាះព្សាយនវានុវរតន៍ចំពពាះបញ្ញា មួ្យចំនួន ែូចជាការខ្រ ម្អពហោា រចនា ម្ព័នធ
ជាពែីម្ 



46 
 

• ជំរុញការេភិ្វឌ្ឍ ួន វ.ប.ន. បណតុ ំ  ហព្គ្ម យុនរូចនិងម្យយម្ ម្ជឈម្ណឌ  បណដុ ះយុររិចេងែី 
និងម្ជឈម្ណឌ  េពនេឿនយុររិចេ។ 
 

៤.៣. ការព្ររួេិនិរយ និងវាយរនម្េវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍

ការព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ េឺជាេនេឹះ ំខាន់ ព្ម្ចប់ការេនុវរតពគ្ម នពយ យ វ.ប.ន. ឱ្យ ន
ពជាេជ័យ ទូ ំទូលាយ និងព្ប ិទធភាេ។ ការព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ  េឺជារញ្េ រ់ ព្ម្ចប់ឆ្េុះបញ្ញេ ងំទូពៅ
 ព្ម្ចប់េនរេនុវរតន៍ពគ្ម នពយ យ និងជាេិព   ព្ម្ចប់េនរេភិ្វឌ្ឍន៍ពគ្ម នពយ យ (រូបភាេទី ១១)។ 
ែូពចនះ ការព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ បពព្មី្រាជរោា ភិ្  រនុងការវាយរនម្េវឌ្ឍនភាេ និង មិ្ទធរម្ែននការេនុវរត
ពគ្ម នពយ យ ពោយខ្នអរព ីែំពណាះព្សាយបញ្ញា ព្បឈម្ និងឈរព ីមូ្ ោា ន ភ័្ តុតាងជារ់លារ់ ។ 

• ទទួ សាគ  ់េីរួនាទីែ៏ ំខាន់ននការព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ រនុងការេនុវរតពគ្ម នពយ យ      
វ.ប.ន.   

• េភិ្វឌ្ឍព្បេ័នធ និងព្របខ័ណឌ ព្រួរេិនិរយនិងវាយរនម្េែ៏រងឹម្ចពំោយខ្នអរព ី ទធន  រនុងពគ្ម ពៅ 
នដ ់ធារុចូ ខ្រ ម្អព ី មិ្ទធរម្ែ និងការេនុវរតពគ្ម នពយ យ 

• បពងាីរមូ្ ោា នពហោា រចនា ម្ព័នធទិននន័យ និង ម្រថ ទធភាេព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ  
• ោរ់បញ្េូ ការរចនារម្ែវយីិរនុងព្បេ័នធព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ ពព្ពាះថារម្ែវយីិខ្ែ  នរចនា
ព្រឹម្ព្រូវ បងាភាេង្ហយព្ ួ  និងចំណាយរិច 

• បពងាីរយនតការ ឬព្បេ័នធរាយការណ៍ខ្ែ ម្ចនព្ប ិទធភាេខព ់  ព្ម្ចប់ព្រួរេិនិរយ និងវាយ
រនម្េេីវឌ្ឍនភាេ និង មិ្ទធន ននការ ពព្ម្ចវរថុបំណង និង ូចនាររ។ ឧទាហរណ៍៖ ថាន  
រាយការណ៍ទាន់ពហរុការណ៍ េួរខ្រព្រូវ នបពងាីរពឡងី និងោរ់ឱ្យេនុវរត 

• វាយរនម្េរម្ែវយីិនិងសាថ ប័នជាពទៀងទារ់ ព ីពហោា រចនា ម្ពន័ធននការព្សាវព្ជាវ រ៏ែូចជាេុណ
ភាេបពព្ងៀនពៅឧរតម្ ិរាពោយធានាឱ្យម្ចនការវាយរនម្េមួ្យ ខ្ែ ម្ចនរម្ចេ ភាេពេញ
ព ញតាម្រយៈពវទិកាខ្ែ េនុញ្ញា រឱ្យម្ចនការពផ្លត ះបតូរវយីិសាស្រ តវាយរនម្េពនសងៗ 

• េនុញ្ញា រឱ្យេងគភាេព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េអាចទទួ  ននូវទិននន័យ និងេ័រ៌ម្ចនជារ់លារ់    
េីេហុរួេងគពារ់េ័នធ  ព្ម្ចប់ពយវីជា ូចនាររពោយខ្នអរព មូី្ ោា នទិននន័យ 

• ជំរុញវបបយម៌្ននការពរៀន ូព្រ ការព្រួរេិនិរយ និងការវាយរនម្េ ែ ់ម្ស្រនតីរាជការ ពោយបពងាីន ម្រថ
ភាេតាម្រយៈ ំហារ់ការង្ហរជាពទៀងទារ់ពព្កាម្រិចេ ហការជាមួ្យរួេងគពារ់េ័នធ 

• ពយវីឱ្យព្បព រីពឡងីេណពនយយភាេ និងនត ភ់ាេព្ បចាប់ែ ់ការពព្បីព្  ់មូ្ និយិសាធារណៈ 
និងយនធានពនសងៗ  

• ការព្បមូ្  ូចនាររ  វ.ប.ន. ពារ់េ័នធនឹងការបពងាីរមូ្ ោា នទិននន័យព្រួរេិនិរយជាេនេឹះពែីម្បី
ភាេព្បព ីរពឡងីននការេនុវរតពគ្ម នពយ យ វ.ប.ន.។ ឧទាហរណ៍៖  ូចនាររទាងំឡាយ
ជាមូ្ ោា នព្េឹះែ៏ ំខាន់ ព្ម្ចប់េណពនយយភាេ និងការ ិរា 

• ជំរុញការពព្បីព្   ់ទធន  និងជាភ័្ តុតាង ខ្ែ  នេីការព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ 
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• េួរបពងាីរឱ្យម្ចនការ ិរាេីន ជះ ពែីម្បវីាយរនម្េភាេខ្ព្បព្បួ ពព្កាយេីការេនុវរតេពព្ម្ចង 
ឬរម្ែវយីិណាមួ្យ។ ឧទាហរណ៍៖ ការង្ហរខ្ែ  អ និងម្ចនេុណភាេ និងពបៀវរសរ ិ៍ ម្រម្យ
ខ្ែ េនុពលាម្តាម្ ិទធការង្ហរ ជាន ជះននការេនុវរតន៍យុទធសាស្រ ត នពជាេជ័យ 

• េួរេនុវរតយនតការនត ់ជារង្ហវ ន់ ឬការព ីរទឹរចិរតពនសង  ៗចំពពាះការង្ហរ វ.ប.ន. ពឆ្នីម្។ ឧទាហរណ៍៖ 
ចំនួនព្រុម្ហ៊ាុន ឬបុេគ ខ្ែ ទទួ រង្ហវ ន់ព ីរទឹរចិរតថាន រ់ជារិ ឬេនតរជារិ  

• ពព្រៀម្មូ្ និយិជាេិព   ព្ម្ចប់ រម្ែភាេព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ ព្បម្ចណេី មួ្យ ពៅបី
ភាេរយននមូ្ និយិេពព្ម្ចង រុប 

• គ្មំព្ទការព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ តាម្រយៈជំនួយបពចេរពទ  ការរសាង ម្រថភាេ និង      
ហិរញ្ាបបទាន ពែីម្បីពយវីការវាយរនម្េឱ្យ នទូ ំទូលាយ ពោយម្ចនការ ិរាព្រឹម្ព្រូវ និង
ហែរ់ចរ់ព ីន ជះ 

• េនុម័្រជាយុទធសាស្រ តរមួ្រប ់រាជរោា ភិ្   ពែីម្បពី ីរទឹរចិរតឱ្យទាងំេ ់គ្មន រពំោះខេួនេីខ្ែន
សុារំនុងការង្ហរ (comfort zone)។ 

ពទាះយ៉ា ងណារ៏ពោយ ភាេពជាេជ័យ និងនិរនតរភាេននការព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េរ៏ពៅខ្ររងន ប៉ាះ
ពា ់េីរតាត  រានុម័្រចា ំច់ជាពព្ចីននងខ្ែរ។ ែូពចនះ ការ ាង់ម្រិជាព្បចា ំេឺជាេនុសា ន៍ែ៏ចា ំច់មួ្យ។ 
ជាឧទាហរណ៍ ការ ាង់ម្រិព ីការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ពៅរនុង ហព្គ្ម  និងការ ាង់ម្រិព ីនវានុវរតន៍ 
(UNESCO, ២០១៤) ព្រូវខ្រពយវីពឡីងជាពរៀងរា ់បី ឬបួនឆ្ន មំ្តង ពែីម្បីវាយរនម្េវឌ្ឍនភាេ និងន ជះពៅរនុង
ព្បពទ រម្ពុជា។ 

រូបភាេទី ១១ បង្ហា ញេីព្បេ័នធព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េពោយខ្នអរព ី ទធន  ខ្ែ  នរំណរ់ពោយ 
Kusek & Rist (២០០៤) និងYülek (២០១៨)។ ការវា ់ខ្វងភាេពជាេជ័យននពគ្ម នពយ យខ្ែ  ន
រចនា ព្រូវម្ចនព្របខ័ណឌ ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េែ៏រងឹម្ចពំោយខ្នអរព ី ទធន ខ្ែ ទទួ  ន។ យនធាន
ខ្ែ ពព្បីព្  ់ ព្ម្ចប់ការ ពព្ម្ចចិរតរនុងការេនុវរត េឺជារតាត រំណរ់ព ីព្ប ិទធភាេននែំពណីរការ និង ម្រថ
ភាេសាថ ប័នរប ់ព្បពទ ។ ព្បេ័នធព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េពោយខ្នអរព ី ទធន ពនះម្ចន ១០ជំហាន ែូច
 នេណ៌នាខាងពព្កាម្។ ព្របខ័ណឌ ពនះអាចជួយបខ្នថម្ពទៀរព ីការពរៀបចំពគ្ម នពយ យ និងការ ពព្ម្ច
ចិរតរនុងការេនុវរត។ 
១. ពយវីការវាយរនម្េខ្ែ ពព្រៀម្ រខណៈទុរជាមុ្ន៖ ការរសាងមូ្ ោា នព្េឹះ ព្ម្ចប់ព្បេ័នធព្រួរេិនិរយ និងវាយ

រនម្េ 

២. រំណរ់ ទធន ខ្ែ ព្រូវព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ៖ ការពព្ជី ពរ ី ទធន ពែីម្បពីយវីការព្រួរេិនិរយ 
និងវាយរនម្េ ពព្ពាះថា ទធន បង្ហា ញេីនេូវពែីរពៅមុ្ខ 

៣. ពព្ជី ពរ ី ូចនាររេនេឹះពែីម្បពី្រួរេិនិរយព ី ទធន ៖ ពយវីការព្រួរេិនិរយវឌ្ឍនភាេនន ូចនាររេនេឹះ
ពោយអាព្ ័យពៅនឹងធារុចូ   រម្ែភាេ   ទធន រប ់ រម្ែភាេ   ទធន   និងន ជះ 

៤. ទិននន័យមូ្ ោា ន ព្ម្ចប់ពយវីជា ូចនាររ - ពរីពយងីពៅព្រង់ណា េវនងៃពនះ?៖ ការរសាងមូ្ ោា ន    
 មិ្ទធរម្ែ (បរមិ្ចណវ ិ័យ ឬេុណវ ិ័យ) ខ្ែ ជាចំណុចចាប់ពនតីម្ននការព្រួរេិនិរយ 
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៥. ខ្ននការ ព្ម្ចប់ការខ្រ ម្អ - ការពព្ជី ពរ ី ពគ្ម ពៅ ទធន ៖ ការពព្ជី ពរ ីពគ្ម ពៅ ទធន       
ពោយខ្នអរព ីរព្មិ្រ ូចនាររមូ្ ោា ន និងរព្មិ្រននការខ្រ ម្អតាម្ពចរនា 

៦. ការព្រួរេិនិរយ ទធន ៖ ការព្បមូ្ ទិននន័យេុណន ខ្ែ ម្ចនេុណភាេ 

៧. រួនាទីននការវាយរនម្េ៖ ងេឹងខ្ងេងព ីការពព្បីព្  ់ ព្បពភ្ទ និងការរំណរ់ពេ ពវលាននការវាយរនម្េ 

៨. ពយវីរ យការណ៍េំេី ទធន ររព ញី៖ ការពយវរី យការណ៍ព ីការវភិាេទិននន័យ ខ្ែ អាចជួយែ ់      
េនរ ពព្ម្ចចិរតពែីម្បពីយវីឱ្យេពព្ម្ចង ពគ្ម នពយ យ និងរម្ែវយីិម្ចនភាេព្បព ីរពឡងី 

៩. ពព្បីព្  ់ ទធន ររព ញី៖ ការខ្ចររខំ្ រចំពណះែឹងខ្ែ  នេី ទធន ររព ញីែ ់រាជរោា ភិ្   
និងសាថ ប័ននានា 

១០. ពយវីនិរនដរភាេព្បេ័នធព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េពៅរនុងសាថ ប័ន៖ ខ្ វងររ និងពោះព្សាយបញ្ញា ព្បឈម្រនុង 
ព្បេ័នធព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េពោយខ្នអរព ី ទធន  ខ្ែ រមួ្ម្ចនរព្មូ្វការ រួនាទីនិងការទទួ ខុ 
ព្រូវចា ់លា ់ ទំនុរចិរត និងេ័រ៌ម្ចនខ្ែ េួរឱ្យទុរចិរត េណពនយយភាេ  ម្រថភាេ និងការព ីរ
ទឹរចិរតខ្ែ  ម្រម្យ។ 
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រូបភាេទី ១១៖ និរនដរភាេព ីព្បេន័ធព្ររួេិនិរយ និងវាយរនម្េខ្ែ ខ្នអរព ី ទធន  (ខ្រ ព្ម្ ួេី Zall & Rist (២០០៤) និង Yülek (២០១៨)

១០ជំហាន ព្បេន័ធព្ររួេិនិរយ និងវាយរនម្េពោយខ្នអរព  ី
 ទធន ៖ 

- ពយវីការវាយរនម្េខ្ែ ពព្រៀម្ រខណៈទុរជាមុ្ន 

- រំណរ់ ទធន ខ្ែ ព្រូវព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ 
- ពព្ជី ពរ ី ូចនាររេនេឹះពែីម្បពី្រួរេិនិរយព ី ទធន  

- ទិននន័យមូ្ ោា ន ព្ម្ចប់ពយវីជា ូចនាររ - ពរីពយងីពៅព្រង់
ណា េវនងៃពនះ? 

- ខ្ននការ ព្ម្ចប់ការខ្រ ម្អ -ការពព្ជី ពរ ី ពគ្ម ពៅ ទធន  

- ការព្រួរេិនិរយ ទធន  

- រួនាទីននការវាយរនម្េ 
- ពយវីរ យការណ៍េំេី ទធន ររព ញី 

- ពព្បីព្   ់ទធន ររព ញី 

- ពយវីនិរនដរភាេព្បេ័នធព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េពៅរនុងសាថ ប័ន 

យនធាន 

ការរចនាពគ្ម 
នពយ យ  

ការ ពព្ម្ចចិរតរនុងការេនុវរត   ទធន  ការព្ររួេិនិរយ  

ការេនុវរត និងការព្ររួេិនិរយ  
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ឧប ម្ពន័ធ ១៖  ំោប់ននរិចេព្បជំុព្រុម្ការង្ហរពរៀបចំរ យការណ៍ វ.ប.ន. 
រិចេព្បជំុ កា បរពិចឆទ ចំណុចេនេឹះ 
១ ២០ រុលា ២០២០ - ទទួ េនុសា ន៍េីឯរឧរតម្សាស្រសាត ចារយបណឌិ រ ឆែម្ គាត្រទិ្យធី ព ពី ចរដី

ព្ពាងពព្គ្មង 
- រិចេេិភារារនុងព្រុម្ការង្ហរព ីចំណុចេនេឹះខ្ែ ព្រូវោរ់ចូ រនុងរ យ
ការណ៍ 

២ ២៨ រុលា ២០២០ - ទទួ ការខ្ណនាេីំឯរឧរតម្សាស្រសាត ចារយបណឌិ រ ឆែម្ គាត្រទិ្យធី ព ីទព្ម្ង់
រ យការណ៍ និងចំណុចេនេឹះខ្ែ ព្រូវ រព រពៅរនុងព ចរដីពនដីម្ រួព ចរដី 
និងខ្ននរេនុសា ន៍ននរ យការណ៍ 
- ការខ្ចររខំ្ រឯរសារពនសងៗខ្ែ ពារ់េ័នធនឹងរ យការណ៍ពោយព្រុម្
ការង្ហរ 

៣ ០៤ វចិឆិកា ២០២០ - ទទួ ការរព្ម្ង់ទិ បខ្នថម្េីឯរឧរតម្សាស្រសាត ចារយបណឌិ រ ឆែម្ គាត្រទិ្យធី 
- រិចេេិភារារនុងព្រុម្ការង្ហរព ី ម្រថ ទធភាេននចំណុចខ្ែ ព្រូវបញ្េូ រនុង
រ យការណ៍ 

៤ ២៩ វចិឆិកា ២០២០ - ការនដ ់ម្រិខ្ររព្មូ្វព ីរទី១ ពោយឯរឧរតម្បណឌិ រ គួរ ហវចី្េរ  ៉ូ  
៥ ០៦ យនូ ២០២០ - រិចេេិភារារនុងព្រុម្ការង្ហរេំេីវឌ្ឍនភាេននម្រិខ្ររព្មូ្វ 

- រំណរ់កា បរពិចឆទចុងពព្កាយ ព្ម្ចប់រ យការណ៍ខ្ែ ព្រូវខ្រ ព្មួ្  
និងព្រួរេិនិរយបខ្នថម្ពោយ ឯរឧរតម្បណឌិ រ ហ លុ ច្សៀងច្ហង 

៦ ២៣ យនូ ២០២០ - រិចេេិភារាេំេីម្រិខ្ររព្មូ្វពោយ ម្ចជិរេណៈព្បឹរាពយប ់នន             
រ.ជ.វ.ប.ន. ខ្ែ ែឹរនាពំោយ ឯរឧរតម្បណឌិ រ ហ ុល ច្សៀងច្ហង 
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ឆ្ន  ំ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ព្បពទ   .. .. .. .. .. .. 
ព្េុយពណ  .. .. .. .. .. ០,២៨ 
រម្ពុជា  .. .. ០,១២ .. .. .. 
ឥណឌូ ពណ ុ ី  ០,០៨ .. .. ០,២៥ ០,២៤ ០,២៣ 
សាធារណរែាព្បជាយិបពរយយ
ព្បជាម្ចនិរឡាវ 

 

.. .. .. .. .. .. 

ម្ច៉ា ពឡ ុ ី  .. ១,២៦ ១,៣០ ១,៤៤ .. .. 
មី្យ៉ា ន់ម្ច៉ា   .. .. .. .. ០,០៣ .. 
ហវ៊ាី ីេីន  ០,១៤ .. ០,១៦ .. .. .. 
 ឹងាបុរ ី  ១,៩២ ២,០៨ ២,១៨ ២,០៨ ១,៩៤ .. 
នង  ០,៤៤ ០,៤៨ ០,៦២ ០,៧៨ ១,០០ .. 
ពវៀរណាម្  ០,៣៧ .. ០,៤៤ .. ០,៥៣ .. 
ម្យយម្ភាេននអាសា៊ា ន  ០,៥៩ ១,២៨ ០,៨០ ១,១៤ ០,៧៥ ០,២៥ 

        

ព្រុម្តាម្ចំណូ រប ់យនាគ្មរ
េិភ្េពលារ 

 

.. .. .. .. .. .. 

ព្បពទ ម្ចនចំណូ ទាប  ០,៣១ ០,៣០ ០,៣០ ០,៣០ ០,២៩ .. 
ព្បពទ ម្ចនចំណូ ម្យយម្
រព្មិ្រទាប 

 

០,៤៥ ០,៤៤ ០,៤៣ ០,៤៤ ០,៤៣ .. 

ព្បពទ ម្ចនចំណូ ម្យយម្  ១,០៤ ១,០៧ ១,១០ ១,១៣ ១,១៥ .. 
ព្បពទ ម្ចនចំណូ ម្យយម្
រព្មិ្រខព ់ 

 

១,៣១ ១,៣៦ ១,៤១ ១,៤៥ ១,៤៨ .. 

ព្បពទ ម្ចនចំណូ ខព  ់  ២,៣៦ ២,៣៨ ២,៣៧ ២,៣៧ ២,៤២ .. 
ព្បភ្េ៖ http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS 

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS


 
 

 
 


