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I 

 

អារម្ភរថា 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជាសម្ព្ម្ចបានម្ជាគជ័យយ៉ា ងព្រចះព្រចង់រនុងការប្ព្ែកាា យរីព្ែម្េសប្ែលមាន

ចំណូលទាែ ម្ៅជាព្ែម្េសប្ែលមានចណូំលម្ធ្យម្រព្ម្ិរទាែ ម្ យីែចចុែបននមានចរខុវសិ័យកាា យជាព្ែម្េស
ប្ែលមានចណូំលម្ធ្យម្រព្ម្រិខ្ពស់ម្ៅឆ្ន ២ំ០៣០ និងជាព្ែម្េសប្ែលមានចំណូលខ្ពស់ម្ៅឆ្ន ២ំ០៥០។ ការ
ដារ់ម្ចញចរខុវសិ័យឆ្ន ២ំ០៣០ និងឆ្ន ២ំ០៥០ ព្ែរែម្ដាយម្ ចិឆតាម្នះ គឺមានន័យថា រម្ពុជាព្រូវប្រែតូរផ្តត ច់
ជំរុញែរវិរតរម្មរចនាសម្ព័នធរែស់ខ្ាួន ជារិម្សសការផ្តា សែ់តូររីសរម្មភារម្សែឋរចិចអររិលរម្ម និងមានផលិរ
ភារទាែ ម្ៅជាសរម្មភារអរិជំនាញ និងមានផលរិភារខ្ពស់ ប្ែលជាចររិលរខណៈែស៏ំខាន់ននសងគម្រុេធ។ិ 
សងគម្រុេធរិឹងប្ផែរម្ៅម្លីការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) ម្ែីម្បរីាងមូ្លធ្នម្នុសស រំណរ់ឱ្យម្ ញី និង
ម្ដាះព្ាយែញ្ហា សងគម្ព្រម្ទាងំម្ែីម្បែីម្ងកីរវធិ្ាីស្រសត នងិផលិរផលព្ែរែម្ដាយនវានុវរតន៍ ប្ែលនងឹនាមំ្ៅររ
ការអភិវឌ្ឍម្សែឋរិចចសងគម្ព្ែរែម្ដាយភាររងឹមា ំែរយិែនន និងចីរភារ។ 

ម្ែីម្បមី្ែីរម្ឆ្ព ះម្ៅររអនាគរ ព្ែម្េសរម្ពុជាព្រូវម្រៀែចយុំេធាស្រសត និងប្ផនការម្ែីម្បមី្ព្រៀម្លរខណៈ 
រនុងការព្ែឈម្នឹងនិនាន ការធ្ំៗ ប្ែលរំរុងម្ងីែម្ ងីទាងំរនុង និងម្ព្ៅព្ែម្េស។ ជំងរូឺវែី-១៩ ការវវិឌ្ឍភូម្ ិ  
ាស្រសតនម្យបាយែ៏សមុគាម ញ ការសឹរម្រចរលឹប្ផនរែរាិា ន ការប្ព្ែព្ែលួអាកាសធារុ និងអសនតសុិខ្ម្សបៀង  
គឺជាែញ្ហា ព្ែឈម្ធ្ំៗប្ែលបាននិងររុំងែងកផលែ៉ាះពាល់ែល់ព្ែម្េសម្ៅរនុងវសិ័យជាម្ព្ចីន។ េនទឹម្នងឹម្នាះ 
ការរព្ងងឹរ ុភាគនីិយម្ ការែម្ងកីនម្សរភីាវូែនីយរម្មពាណិជជរម្ម និងភារម្ជឿនម្លឿនយ៉ា ងឆ្ែ់រ ័សខាង
វេិាាស្រសត នងិែម្ចចរវេិាប្ែលជំរុញម្ដាយែែិវរតន៍ឧសា រម្មេី៤ គឺជាកាលានុវរតភារថ្មីប្ែលរម្ពុជាអាចចាែ់
យរ។ រនុងន័យម្នះការព្ាវព្ជាវប្ែែរព្ម្ង់េិសតាម្ម្ែសររម្ម និងព្ែរែម្ដាយគុណភារ គឺមានារៈសំខាន់
ជាងម្រលណាៗទាងំអស់សព្មាែ់ការអភិវឌ្ឍជារ។ិ រម្ពុជាព្រូវែនតរព្ងឹង និងម្រៀែចសំតង់ដារព្ែរ័នធម្អរូ ូសុី
ព្ាវព្ជាវជារ ិម្ដាយធានាយ៉ា ងណាឱ្យព្សែគ្នន ម្ៅនឹងែរែិេ និងេិសម្ៅអភិវឌ្ឍនជ៍ារិ។ 

រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ ឆ្ន ២ំ០២៥ ព្រូវបានម្រៀែចំម្ ងីបានទាន់ម្រលម្វលា។ ម្នះគឺជាឯរារ
ប្ណនាែំស៏ំខាន់ប្ែលមានម្គ្នលែណំងផដល់ការម្លរីេឹរចរិត និងម្លីររម្ពស់ការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ សំម្ៅ
រមួ្ចំប្ណរែល់ការអនុវរតព្រែខ្័ណឌ ម្គ្នលនម្យបាយពាររ់ន័ធ រមួ្ទាងំប្ផនេែីង្ហា ញផាូវវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា 
និងនវានុវរតនរ៍ម្ពុជា ២០៣០ ប្ែលជាការែប្នាម្រីម្លីការឈានម្ៅសម្ព្ម្ចបាននូវចរខុវសិ័យឆ្ន ២ំ០៣០ និង
ឆ្ន ២ំ០៥០។រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិបានរណំរ់នូវែញ្ហា រាងំសទះចំនួន៥ ចំម្ពាះការព្ាវព្ជាវ, ម្ែសររម្ម
ព្ាវព្ជាវចំនួន៨ រមួ្មាន ម្សបៀងអាហាររនុងព្សរុ ការផគរ់ផគង់ថាម្រល ការអែ់រ ំម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ចិព្រូនិរនិង
ម្ម្កានរិ ម្សវារម្មប្ផែរម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ អគគសិនីនងិេឹរាែ រ អរាព្ររឹភារកាែូន និងការរព្ងងឹវសិ័យ       
សុខាភិបាលតាម្ឌ្ីជីថ្ល,ាា ែ័នគនាឹះពារ់រ័នធម្ផសងៗ, នងិមាគ្ន៌ា ចំនួន៤ ម្ែមី្បឱី្យាា ែ័នពារ់រ័នធម្ដាះព្ាយ
ែញ្ហា  រនុងម្គ្នលម្ៅសម្ព្ម្ចបាននូវម្ែសររម្មតាម្រយៈរចិចស ការព្ែរែម្ដាយថាម្វនតសព្មាែេ់សវរសរខ៍ាង  
មុ្ខ្។ ខ្្ុមំានេំនុរចិរតយ៉ា ងមុ្រមាថំា រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ នឹងជំរុញឱ្យមានព្ែរ័នធម្អរូ ូសុីព្ាវព្ជាវ ប្ែល
មានារៈសំខាន់ និងសម្ព្ែរែសព្មាែ់ការអភិវឌ្ឍព្ែម្េសជារិែប្នាម្ម្េៀរ។ 

 



II 

 

រនុងនាម្នាយររែឋម្ស្រនតីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ខ្្ុ ំសូម្ម្លីរេឹរចិរតែល់ភាគីពារ់រន័ធទាងំអសម់ាន
ជាអាេិ៍៖ ព្រសងួ-ាា ែ័នភាន រង់្ហររាជរដាឋ ភិបាល ារលវេិាល័យ វេិាាា នព្ាវព្ជាវ វសិ័យឯរជន និងនែគូ
អភិវឌ្ឍន ៍ សូម្ចូលស ការគ្នន ឱ្យបានជរិសនេិធ នងិផុសផុល ម្ដាយអនុម្លាម្តាម្ខ្ាឹម្ារប្ែលមាន ម្ៅរនុង
រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារ ិ ម្ព្កាម្ការែឹរនារំែស់ព្រមុ្ព្ែរឹាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា នងិ នវានុវរតន៍ នងិរិចច
សព្ម្ែសព្ម្ួលរែស់ព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍។ ខ្្ុ ំម្ជឿជារ់ថា ការម្ែតជ្ាចិរត 
និងរិចចខ្ិរខ្ំព្ែឹងប្ព្ែងរមួ្គ្នន រែស់ម្យងី នឹងេេួលបានម្ជាគជ័យម្ៅរនុងការអនុវរតរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិជារ់
ជាម្ិនខាន។ 

ខ្្ុ ំសូម្ចូលរមួ្សប្ម្ដងការអែអរាេរចំម្ពាះការែរឹនាែំ៏ម្្នមី្រែស់ ឯរឧរតម្រិរតិម្សដាឋ ែណឌិ រ ចម្ 
ព្បសទិ្យធ ម្េសរែឋម្ស្រនតី រែឋម្ស្រនតីព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ និងជាព្ែធានព្រមុ្
ព្ែឹរាជារវិេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ ប្ែលបានែឹរនា ំអគគនាយរដាឋ នវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និង
នវានុវរតន៍ ម្រៀែចែំម្ងកីរឯរារែម៏ានារៈសខំាន់ម្យួម្នះម្ ងី។ ខ្្ុរំ៏សូម្ប្ថ្ាងអណំរគុណយ៉ា ងម្ាម ះសម័ព្គ
ចំម្ពាះគណៈរម្មការម្សែឋរិចច និងសងគម្ព្ែចារំំែន់អាសុីនងិបា៉ា សុី វរិននអងគការស ព្ែជាជារិ ប្ែលបានផដល់
ការគ្នពំ្េម្ៅរនុងែំម្ណីរការរាងរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារមិ្នះ។ 

នថ្ៃ                       ប្ខ្               ឆ្ន ខំាល ចតាវ ស័រ រ.ស.២៥៦៦ 

រាជធានីភនំម្រញ នថ្ៃេី          ប្ខ្           ឆ្ន ២ំ០២៣ 

 នាយររដ្ាម្ស្តនរ ី

 

 

សបម្រចអគ្គម្ហាបសនាបតីបតបជា ហ ុន សសន          

 

 

 

 

 



III 

 

បុរវរថា 
រាជរដាឋ ភិបាលរម្ពុជា ម្ព្កាម្ការែឹរនាពំ្ែរម្ដាយគរិែណឌិ ររែស់ សបម្រចអគ្គម្ហាបសនាបតី

បតបជា ហ ុន សសន នាយររដ្ាម្ស្តនរីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា បានេេលួាគ លរ់ីារៈសំខាន់
ននវសិ័យវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន ៍ ប្ែលនឹងកាា យជាមូ្លដាឋ នព្គះឹសព្មាែរ់ម្ពុជា ម្ែីម្បឈីានម្ៅ
សម្ព្ម្ចបាននូវចរខុវស័ិយព្ែរែម្ដាយម្ ចិឆតារនុងការប្ព្ែកាា យម្ៅជាព្ែម្េសប្ែលមានព្បារ់ចំណូលខ្ពស់ម្ៅ
ឆ្ន ២ំ០៥០។ ម្ែីម្បជីយួគ្នពំ្េែល់ម្ែសររម្មម្នះ ព្រសងួឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន ៍
ព្រូវបានផដលេ់នុំរេុរចរិតឱ្យសព្ម្ែសព្ម្ួល នងិអនុវរតគំនរិផតួចម្ផតមី្នានា សំម្ៅរព្ងងឹការព្ាវព្ជាវវេិាាស្រសត 
ការអភិវឌ្ឍែម្ចចរវេិា នងិសម្រាភារព្ែរែម្ដាយនវានុវរតន៍រនុងែរែិេននែែិវរតនឧ៍សា រម្មេ៤ី។ 

ម្ែីម្បអីនុម្លាម្តាម្ម្សចរតីសម្ព្ម្ចរែស់រាជរដាឋ ភិបាល និងែំម្រញភាររិចចប្ែលបានចារ់តាងំឱ្យបាន
ម្ជាគជ័យ ព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ បានម្រៀែចំរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិឆ្ន ំ
២០២៥ ប្ែលជាឯរារយុេធាស្រសតជារិ សព្មាែ់រព្ម្ង់េិសែល់រិចចខ្ិរខ្ំព្ែឹងប្ព្ែងរែស់ព្រសួង-ាា ែ័ននិង
ភាគីពារ់រ័នធសំខាន់ៗែនេម្េៀរ ម្ឆ្ព ះម្ៅររការែម្ងកីរព្ែរ័នធម្អរូ ូសុីព្ាវព្ជាវសម្ព្សែ សព្មាែ់ឈានម្ៅ
សម្ព្ម្ចចរខុវសិ័យរែស់រម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០ និងឆ្ន ២ំ០៥០។ ម្លីសរីម្នះម្េៀរ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ គឺជា
ឧែររណ៍ ែ៏សំខាន់ម្ួយម្ែីម្បរីព្ងឹងការអនុវរតប្ផនេីែង្ហា ញផាូ វវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍រម្ពុជា 
២០៣០ ប្ែលព្រូវបានព្ែកាសឱ្យម្ព្ែីព្បាស់ម្ៅឆ្ន ២ំ០២១។ 

រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិព្រូវបានម្រៀែចំម្ ងីម្ដាយមានការគ្នពំ្េយ៉ា ងសរម្មរីគណៈរម្មការម្សែឋរិចច 
និងសងគម្ព្ែចារំំែន់អាសុីនិងបា៉ា សុី វរិ ននអងគការស ព្ែជាជារិ ព្រម្ទាងំមានការរមួ្ចំប្ណរយ៉ា ងផុសផុល
រីម្ស្រនតីព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍។ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវម្នះបានម្រៀែចំម្ ីង
ម្ដាយមានធារុចូលប្ែលប្ផែរម្លីេ ាីររណ៍ និងអនុាសន៍រែស់រួអងគសំខាន់ៗម្ររីព្រសួង-ាា ែ័នចំនួន
១២, ព្គឹះាា នឧរតម្សិរានិងម្ជឈម្ណឌ លព្ាវព្ជាវឈានមុ្ខ្ចំនួន១២, និងវសិ័យឯរជនពារ់រ័នធចំនួន៨។ 

រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ ព្រូវបានតារ់ប្រងម្ ីងម្ដាយមានម្ែសររម្មចំនួន៨ ម្ ីយម្ែសររម្ម
នីម្ួយៗមានម្គ្នលម្ៅចាស់លាស ់ប្ែលរម្ពុជាព្រវូម្ែតជ្ាចិរតអនុវរតរ ូរែល់ឆ្ន ២ំ០៣០។ ម្ែសររម្មេី១ មាន
ម្គ្នលម្ៅធានាឱ្យបានថា ៧០% ននការផគរ់ផគង់ម្សបៀងអាហារម្ៅរម្ពុជាព្រូវបានផលិររនុងព្សុរ។ ម្ែសររម្ម  
េី២ មានម្គ្នលម្ៅធានាឱ្យបានថា ៩០% ននការផគរ់ផគង់ថាម្រលម្ៅរម្ពុជា ព្រូវបានផលិររនុងព្សុរ។ 
ម្ែសររម្មេី៣  មានម្គ្នលម្ៅធានាឱ្យបានថា ការអែ់រពំ្រូវព្សែតាម្សតង់ដារគុណភារអនតរជារិ។ ម្ែសររម្ម
េី៤ មានម្គ្នលម្ៅធានាឱ្យបានថា រម្ពុជានាំម្ចញ ៧០% ននម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ិចព្រូនិរ និងម្ម្កានិរប្ែល   
ផលិរម្ៅរនុងព្សុរ។ ម្ែសររម្មេី៥ មានម្គ្នលម្ៅធានាឱ្យបានថា ការអភិវឌ្ឍម្សវារម្មម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ 
(cloud-based services) រែស់រម្ពុជា ព្រូវមានរព្ម្ិរេនទឹម្គ្នន នឹងែណាត ព្ែម្េសអាា៊ា ន។ ម្ែសររម្មេី៦ 
មានម្គ្នលម្ៅធានាឱ្យបានថា ព្ែជាជនរម្ពុជាទាងំអស់េេួលបានការម្ព្ែីព្បាស់អគគិសនីប្ែលមានសាិរភារ និង
េឹរាែ រ។ ម្ែសររម្មេី៧ មានម្គ្នលម្ៅធានាឱ្យបានថា រម្ពុជានឹងកាា យជាព្ែម្េសប្ែលមានអរាព្រឹរភារ
កាែូន។ ជាចុងម្ព្កាយ ម្ែសររម្មេី៨ មានម្គ្នលម្ៅធានាឱ្យបានថា ព្ែជាជនរម្ពុជាទាងំអស់េេួលបានម្សវា
សុខាភិបាលតាម្ព្ែរ័នធឌ្ីជីថ្ល។ 



IV 

 

ខ្្ុ ំសូម្ម្ការសរម្សីរ និងគ្នំព្េចំម្ពាះរិចចខ្ិរខ្ំព្ែឹងប្ព្ែងែ៏វមិ្សសវាិលរែស់ភាគីពារ់រ័នធទាងំអស់
ប្ែលបានរមួ្គ្នន ែម្ងកីរឯរាររម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិម្នះម្ ីងសព្មាែ់ព្ែម្េសរម្ពុជា។ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវ
ជារិនឹងកាា យជាឯរារយុេធាស្រសតែ៏សំខាន់ម្ួយម្ែីម្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចបាននូវចរខុវសិ័យឆ្ន ២ំ០៥០ រែស់
ព្ែម្េសរម្ពុជា តាម្រយៈម្ែសររម្មប្ែលម្យងីបានរមួ្គ្នន ែម្ងកីរម្ ងីប្ែលវានឹងែងកលរខណៈអំម្ណាយផលែល់
ការវភិាជថ្វកិាឱ្យកាន់ប្រមានព្ែសិេធភារ និងស ថាម្រល រនុងចំម្ណាម្អនរព្ាវព្ជាវ វសិ័យឯរជន និងអនរ
តារ់ប្រងម្គ្នលនម្យបាយ ពារ់រ័នធនឹងរិចចការព្ាវព្ជាវ។ 

រនុងនាម្ម្េសរែឋម្ស្រនតី រែឋម្ស្រនតីព្រសងួឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ និងជាព្ែធាន 
ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ ខ្្ុ ំសូម្សប្ម្ដងនូវការម្ែតជ្ាចិរតរនុងការម្លីររម្ពស់
ម្ែសររម្មទាំង៨ ម្នះ ម្ែីម្បីឈានម្ៅសម្ព្ម្ចបាននូវរំម្ណីនព្ែរែម្ដាយចីរភារ និងែរយិែននសព្មាែ់
ព្ែម្េសរម្ពុជា។  

នថ្ៃ                         ប្ខ្               ឆ្ន ខំាល ចតាវ សរ័ រ.ស.២៥៦៦ 

រាជធានីភនំម្រញ នថ្ៃេី        ប្ខ្           ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បទ្យសរដ្ាម្ស្តនរ ី
រដ្ាម្ស្តនរីព្រសងួឧសាហរម្ម វទិ្យាសាស្តសរ បបចេរវិទ្យា  

និងនវានវុតរន ៍
និងជាព្បធានព្រុម្ព្បឹរាជាតិវិទ្យាសាស្តសរ បបចេរវិទ្យា 

និងនវានវុតរន ៍
 
 
 
 
 
រិរិតម្សដាឋ ែណឌិ រ  ចម្ ព្បសទិ្យធ 

 



V 

 

បសចរដីសលែងអណំរគ្ុណ 
 រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ ព្រូវបានតារ់ប្រងម្ ីងម្ដាយព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និង 
នវានុវរតន៍ ម្ដាយមានការព្រួររិនិរយរី ឯរឧរតម្ែណឌិ រ  ៊ាុល ម្សៀងម្ ង ជាអគគនាយរននអគគនាយរដាឋ ន 
វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ ជាម្ួយនឹងការគ្នពំ្េរែស់ប្ផនរពាណិជជរម្ម វនិិម្យគ និងនវានុវរតន៍ នន 
គណៈរម្មការម្សែឋរិចចសងគម្ព្ែចារំំែន់អាសុីបា៉ា សុី ិវរននអងគការស ព្ែជាជារិ (UNESCAP)។  

 ម្ព្គ្នងម្ែីម្ននរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិព្រូវបានផតល់ជាេសសនាទានម្ដាយម្លារព្សី Francie Sadeski
ម្លារ Matthieu Lacave ម្លារព្សី Laura Rennie និង ម្លារព្សី Teresa Moreno Martos ម្ព្កាម្ការគ្នំព្េរី
ម្លារ Rafael Torquato Cruz ជាម្ស្រនតីគម្ព្មាងប្ផនរែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍រែស់ ESCAP និងព្រួររិនិរយ
ម្ដាយម្លារព្សី Marta Pérez Cusó ម្ស្រនតីប្ផនររិចចការម្សែឋរិចចរែស់ ESCAP។ 

រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិព្រូវបានែញ្ចូ លនូវធារុចូលសំខាន់ៗព្ែមូ្លបានរីរួអងគទាងំឡាយម្ៅរនុង
ែំម្ណីរការននការែម្ងកីររម្ែៀែវារៈ ប្ែលជាែំម្ណីរការគ្នពំ្េម្ដាយព្រសងួឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា 
និងនវានុវរតន ៍នងិព្គែ់ព្គងការម្រៀែចំយ៉ា ង មរច់រ់ម្ដាយ ម្លារែណឌិ រ ព្ស៊ានុ ែញ្ហា រេិធិ ព្ែធាននាយរដាឋ នម្គ្នល
នម្យបាយ វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា នងិនវានុវរតន៍ ម្ដាយមានការចូលរមួ្រមី្ស្រនតនីាយរដាឋ នម្គ្នលនម្យបាយវេិាាស្រសត 
ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន ៍រមួ្មាន៖  

ម្លារែណឌិ រ ម្សៀវ សុខ្លី  អនុព្ែធាននាយរដាឋ ន 

ម្លារែណឌិ រ ម្សង េូច   អនុព្ែធាននាយរដាឋ ន 

ម្លារ ខ្ន សុម្ខ្ង   ព្ែធានការយិល័យម្រៀែចំម្គ្នលនម្យបាយ និងនីរិរម្ម 

ម្លារ អុរិ  ៊ាុនលី   ព្ែធានការយិល័យេិននន័យម្គ្នលនម្យបាយ 

ម្លារ យ៉ាង់ មុ្នីឧរតម្   ម្ស្រនតីនាយរដាឋ ន 

ម្លារ លឹម្ ម្សៀវម្ម្៉ាង   ម្ស្រនតីនាយរដាឋ ន 

រញ្ហា  ម្ឺន ររនា    ម្ស្រនតីនាយរដាឋ ន 

រញ្ហា  វា៉ា ន់ ្យ ី   ម្ស្រនតីនាយរដាឋ ន 

សូម្ប្ថ្ាងអំណរគុណែល់នាយរដាឋ នទាងំអស់ននអគគនាយរដាឋ នវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ 
ននព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ សព្មាែ់ការរមួ្ចំប្ណរែ៏មានរនម្ារនុងការគ្នពំ្េែល់ 
ការអភិវឌ្ឍរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិម្នះ។ 

 
 



VI 

 

បសចររីសបងេបព្បតិបតរ ិ
ការអភិវឌ្ឍសម្រាភារព្ាវព្ជាវជារិអាចផតល់អរាព្ែម្យជន៍ម្សទីរព្គែ់វសិ័យសព្មាែ់ម្សែឋរិចច និងសងគម្ 

រម្ពុជា។ រចិចការម្នះរព្ម្ូវឱ្យមានព្ែរ័នធម្អរូ ូសុីព្ាវព្ជាវជារិម្ួយប្ែលមានលរខណៈសវ័យព្េព្េង់ម្ដាយមាន
ការគ្នពំ្េរងឹមារំាីា ែ័ន និងប្ែលម្លរីេឹរចិរតឱ្យមានរិចចស ការគ្នន យ៉ា ងាវ ហាែ់រនុងចំម្ណាម្វសិយ័ាធារណៈ 
វសិ័យឯរជន ារលវេិាលយ័ វេិាាា នព្ាវព្ជាវ សងគម្សុីវលិ នងិនែគូអភិវឌ្ឍន។៍ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារ ិ
ជួយរព្ម្ងេ់ិសែល់រិចចខិ្រខ្ំព្ែឹងប្ព្ែងរែស់ភាគីពារ់រ័នធទាងំអស់ម្នះ ម្ែីម្បឈីានម្ៅែម្ងកីរព្ែរន័ធម្អរូ ូសុី
ព្ាវព្ជាវម្ួយប្ែលសម្ព្សែម្ៅនឹងម្ ចិឆតាននចរខុវសិ័យរែស់ព្ែម្េសរម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០ និងឆ្ន ២ំ០៥០។ 

រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិបានរំណរ់មូ្លែេប្ែលជាអាេិភារសព្មាែ់ឱ្យអនរព្ាវព្ជាវប្ខ្មរសិរាែនត  
រ៏ែូចជាបានរំណរ់នូវលិខ្ិរូែររណ៍ម្គ្នលនម្យបាយចាបំាច់នានា ម្ែីម្បីគ្នពំ្េអនរព្ាវព្ជាវរនុងរយៈម្រល
ម្ួយេសវរសរខ៍ាងមុ្ខ្។ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិបានរំណរ់ម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវចំនួន៨ ប្ែលនឹងកាា យជា
ចំណុចសនូលននការវនិិម្យគ និងសរម្មភារព្ាវព្ជាវ៖ 

-  “ម្សបៀងអាហាររនុងព្សុរ”៖ ៧០% ននការផគរផ់គង់ម្សបៀងអាហារម្ៅរម្ពុជាព្រូវបានផលិររនុងព្សុរ។ 
- “សាិរភារម្លកីារផគរ់ផគង់ថាម្រល”៖ ៩០% ននការផគរ់ផគង់ថាម្រលម្ៅរម្ពុជា ព្រវូបានផលិររនុងព្សុរ។ 
- “ការអែ់រពំ្ែរែម្ដាយគុណភារ”៖ ការអែ់រពំ្រូវព្សែតាម្សតង់ដារគុណភារអនតរជារិ។ 
- “ម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ចិព្រនូិរនិងម្ម្កានិរ”៖ រម្ពុជានាមំ្ចញ ៧០% ននម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ចិព្រូនិរ និង 
ម្ម្កានិរប្ែលផលិរម្ៅរនុងព្សុរ។ 

- “ម្សវារម្មប្ផែរម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ”៖ ការអភិវឌ្ឍម្សវារម្មម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ (cloud-based services) 
រែស់រម្ពុជា ព្រូវមានរព្ម្ិរេនទឹម្គ្នន នឹងែណាត ព្ែម្េសអាា៊ា ន។ 

- “អគគិសនី និងេឹរាែ រ”៖ ព្ែជាជនរម្ពុជាទាងំអស់េេួលបានការម្ព្ែីព្បាស់អគគិសនីប្ែលមានសាិរភារ 
និងេឹរាែ រ។ 

- “អរាព្រឹរភារកាែូន”៖ រម្ពុជាកាា យជាព្ែម្េសប្ែលមានអរាព្រឹរភារកាែូន។ 
- “ព្ែរ័នធសុខាភិបាលឌ្ីជីថ្ល”៖ ព្ែជាជនរម្ពុជាទាំងអស់េេួលបានម្សវាសុខាភិបាលតាម្ព្ែរ័នធ 
ឌ្ីជីថ្ល។ 

ម្ែសររម្មទាងំម្នះព្រូវបានែម្ងកីរម្ ងីម្ដាយមានការចូលរមួ្ស ការរីសណំារ់ភាគពីារ់រ័នធជាម្ព្ចនី 
និងម្ផ្តត រម្លីសរម្មភារព្ាវព្ជាវ និងធ្នធាន ម្ែមី្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចបាននូវម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ជារិ រនុងម្នាះ
រួម្មានម្គ្នលម្ៅប្ែលបានប្ចងម្ៅរនុងយុេធាស្រសតចរុម្កាណែំណារ់កាលេី៤ ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍
ជារិឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ និងម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៦-២០៣០។ 

ែចចុែបនន ព្ែរ័នធព្ាវព្ជាវរែស់រម្ពុជារំរុងព្ែឈម្នឹងែញ្ហា ធ្ំៗចំនួន៥ មានជាអាេិ៍៖ ១- ការវនិិម្យគ
ម្លកីារព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍនម៍្ិនព្គែ់ព្គ្នន់ ២- ភារសុីចង្ហវ រ់គ្នន ម្ៅមានរព្មិ្ររវាងសរម្មភារព្ាវព្ជាវ និង 
ែញ្ហា ព្ែឈម្រែស់ជារ,ិ សរម្មភាររនុងវសិ័យឯរជន និងរព្ម្វូការននការតារ់ប្រងម្គ្នលនម្យបាយ ៣- សម្រាភារ
ព្ាវព្ជាវ ម្ៅរនុងវសិ័យាធារណៈ និងឯរជនម្ៅមានរព្ម្ិរ ៤- ម្ ដាឋ រចនាសម្ពន័ធព្ាវព្ជាវេន់ម្ខ្ាយ និង 
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ម្ែីម្បធីានាថារម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិអាចសម្ព្ម្ចបានសម្ិេធផលម្ៅតាម្ការររំឹងេុរ ាា ែ័នពារ់រ័នធ 
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និងវាយរនម្ាផលជះននវធិានការប្ែលបានអនុវរត។ 
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អនុវរតការង្ហរជារ់លារណ់ាម្យួ។ ចំម្ណះែឹងតាម្មុ្ខ្វជិាជ  គជឺាេសសនាទានប្ែលពារ់រន័ធនងឹមុ្ខ្វជិាជ ជារល់ារណ់ា
ម្ួយ និងមានខ្ាមឹ្ារលម្ែិរ ែូចជា ចំម្ណះែឹងម្ៅរនុងមុ្ខ្វជិាជ គណិរវេិា នងិភាាជាម្ែីម្។ ចំម្ណះែងឹអនតរ
មុ្ខ្វជិាជ  គឺជាេសសនាទាន និងខ្ាឹម្ារននមុ្ខ្វជិាជ ម្យួ ប្ែលមានជាែ់ពារ់រ័នធម្ៅនឹងេសសនាទាន និងខ្ាឹម្ារនន
មុ្ខ្វជិាជ ម្ផសងៗម្េៀរ។ ចំម្ណះែឹងប្ផនរព្េឹសតី គឺជាការយល់ែឹងអំរីរម្ែៀែរែែគិរគូរ និងរម្ែៀែរែែម្ធ្វីការ
រែស់អនរអនុវរតជារ់ប្សតងននមុ្ខ្វជិាជ  ឬជំនាញណាម្ួយ។ ចំម្ណះែឹងម្នះជយួែលស់ិសស-និសសរិឱ្យយលែ់ឹងរី
ម្គ្នលែំណងននការសិរា ប្សវងយល់រីការម្រៀនអនុវរតន៍ និងរព្ងីរចំម្ណះែឹងជំនាញឯរម្េសរែស់ខ្ាួន។ ចំម្ណះម្ធ្វ ី
គឺជាការយល់ែឹងអំរីរម្ែៀែអនុវរតរិចចការអវីម្ួយ ម្ពាលគឺជាយល់ែឹងអំរីជហំា៊ា ន ឬសរម្មភារតាម្ែំណារ់កាល 
ម្ែីម្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចម្គ្នលម្ៅអវីម្ួយ។ ចំម្ណះម្ធ្វីខ្ាះមានប្ែនរំណរ់ជារ់លារ់ រឯីចំម្ណះម្ធ្វីខ្ាះម្េៀរអាច្ាង
ប្ែនរំណរ់បាន។ 

នវានុវរតន៍ ម្ែីតាម្និយម្ន័យម្ៅរនុងម្សៀវម្ៅប្ណនាអូំសាូឆ្ន ២ំ០១៨ (Oslo Manual) សំម្ៅម្ៅម្ល ី
“ផលិរផល ឬែំម្ណីរការប្ែលព្រូវបានែម្ងកីរថ្ម ី ឬប្រលម្ែថ្មី (ឬរមួ្ែញ្ចូលគ្នន ) ប្ែលមានភារខុ្សប្ែារខាា ងំរី
ផលរិផល ឬែំម្ណីរការចាស់រែស់អងគភារម្យួ1 ម្ យីប្ែលព្រូវបានែម្ងករីម្ ងីសព្មាែអ់នរម្ព្ែពី្បាស់(ផលរិផល) ឬ
ព្រូវបានអងគភារយរម្ៅម្ព្ែីព្បាស់/អនុវរត (ែំម្ណីរការ)។ ែូម្ចនះ ការម្ធ្វីឱ្យម្លចម្ចញជារូែរាងនូវចំម្ណះែឹង
ប្ែលម្រីរម្ចញរីការព្ាវព្ជាវម្ៅរនុងេព្ម្ង់ជាការែម្ព្ម្ីែល់េផីារ ឬរ៏េព្ម្ង់ននការផ្តា ស់ែតូរែំម្ណីរការម្លីការអភិវឌ្ឍ
ម្សែឋរិចច-សងគម្ គឺជាមូ្លដាឋ នព្គឹះនននវានុវរតន៍។ នវានុវរតន៍ អាចម្រីរមានម្ ងីម្ដាយារអនរម្ព្ែីព្បាស់ អនរផគរ់ផគង ់
និង  អរិថ្ិជនម្ៅព្គែ់ម្ជឈដាឋ ន ែូចជាម្ៅរនុងរដាឋ ភិបាល អាជីវរម្ម អងគការម្ិនប្សវងររព្បារ់ចំម្ណញ ព្រម្ទាងំ
មានលរខណៈ្ាងព្រំប្ែន អនតរវស័ិយ និងាា ែ័ន។ ម្សៀវម្ៅប្ណនាំអូសាូបានរំណរ់នូវព្ែម្ភេសរម្មភារ        
ចម្បងៗចនំួន៨ ប្ែលម្គអាចយរម្ៅអនុវរតម្ែីម្បែីម្ងកីរនវានុវរតន ៍មានជាអាេិ៍៖ ១- ការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍
ម្ដាយរិម្ាធ្ ២- វសិវរម្ម ការរចនា និងសរម្មភារការង្ហរនចនព្ែឌ្ិរម្ផសងម្េៀរ ៣- យុេធាស្រសតេីផារ និង
សរម្មភារម្លរីរម្ពស់គុណរនម្ាាា រយមី្ហា ៤- សរម្មភារទារ់េងនឹងរម្មសេិិធែញ្ហា  ៥- សរម្មភារែណតុ ះ   
ែណាត លែុគគលិរ ៦- សរម្មភារអភិវឌ្ឍមូ្លេិននន័យ និងសូ វប្វរ ៧- សរម្មភារទារេ់ងនឹងការេិញ-លរ់ ឬ
ជួលព្េរយ និង ៨- សរម្មភារម្លីការព្គែ់ព្គងនវានុវរតន៍។ 

 
1 អងគភារអាចជាស ព្គ្នស/ព្រុម្ ៊ាុន អងគភាររដាឋ ភិបាល ាា ែ័នម្ិនប្សវងររព្បារ់ចំណូល ឬរ៏ព្គួារ។ 
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១. បសចរដីប្រើម្ 
ម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចចរខុវសិ័យឆ្ន ២ំ០៥០រនុងការប្ព្ែកាា យរម្ពុជាម្ៅជាព្ែម្េសប្ែលមានព្បារ់ចំណូលខ្ពស់ 

ព្ែរែម្ដាយែរយិែនន និងចីរភារ រាជរដាឋ ភិបាលរម្ពុជាបានដារ់ម្ចញនូវយុេធាស្រសតសំខាន់ៗ រមួ្មានែូចជា៖  
យុេធាស្រសតចរុម្កាណែំណារ់កាលេី៤ ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិឆ្ន ២ំ០១៧-២០២៣ និងម្គ្នល
នម្យបាយអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យឧសា រម្មរម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥ ជាម្ួយនឹងព្រែខ្ណឌ ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍
ព្ែរែម្ដាយចីរភាររម្ពុជា បានែម្ងកីរមាគ្ន៌ា សព្មាែ់ម្លីររម្ពស់ការអភិវឌ្ឍម្សែឋរិចច-សងគម្ជារិ។ 

កាលរីប្ខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ សបម្រចអគ្គម្ហាបសនាបតីបតបជា ហ ុន សសន នាយររដ្ាម្ស្តនរី
ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា បានអនុម្័រ ម្គ្នលនម្យបាយជារិសតីរី វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ 
ឆ្ន ២ំ០២០-២០៣០ (ម្គ្នលនម្យបាយជារិសតីរី វ.ែ.ន.)។ ម្គ្នលនម្យបាយម្នះមានម្គ្នលែំណងទាញយរ   
វសិ័យ វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន ៍ (វ.ែ.ន.) ម្ែីម្បជីួយគ្នពំ្េែលក់ារអភិវឌ្ឍព្ែរែម្ដាយែរយិែនន 
និងចីរភារ ព្សែតាម្រតាត អាេភិារជារិប្ែលព្រូវបានរមំ្លចម្ៅរនុងឯរារយុេធាស្រសតជារសិំខាន់  ៗ និងរម្ែៀែវារៈ
ឆ្ន ២ំ០៣០សព្មាែ់ការអភិវឌ្ឍព្ែរែម្ដាយចីរភារ។ ការអនុវរតម្គ្នលនម្យបាយជារិសតីរី វ.ែ.ន. ព្រូវបាន គ្នពំ្េ
ម្ដាយ ប្ផនេីែង្ហា ញផាូវវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍រម្ពុជា ២០៣០ (ប្ផនេីែង្ហា ញផាូវ វ.ែ.ន. រម្ពុជា 
២០៣០) ប្ែលព្រូវបានអនុម្័រដារឱ់្យម្ព្ែីព្បាស់ជាផាូវការកាលរីប្ខ្ររកដា ឆ្ន ២ំ០២១។ សរម្មភារែ៏សខំាន់
ម្ួយប្ែលព្រវូបានរណំរ់ម្ៅរនុងប្ផនេែីង្ហា ញផាូវម្នះ គឺការែម្ងកីរនូវរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិរមួ្ម្ួយ។ 

ការព្ាវព្ជាវ គឺជាការែម្ងកីរនូវចំម្ណះែឹងថ្មីៗ។ ការអភិវឌ្ឍវេិាាស្រសតជួរមុ្ខ្ម្ៅរនុងការព្ាវព្ជាវ 
(Frontier scientific developments in research) មានគុណរនម្ាយ៉ា ងខាា ំងម្ៅរនុងការែម្ងកីរនូវចំម្ណះ
ែឹងថ្មី។ ម្ទាះជាយ៉ា ងណា ម្ៅម្រលប្ែលលេធផលននការព្ាវព្ជាវព្រូវបានម្ព្ែីព្បាស់ម្ៅខាងម្ព្ៅម្នទីររិម្ាធ្ន ៍
លេធផលទាងំម្នាះអាចជួយម្ដាះព្ាយែញ្ហា  ជំរុញឱ្យមាននវានុវរតន៍ ែម្ងកីននូវផលិរភារនិងរនម្ាែប្នាម្ ព្រម្ទាងំ
ជំរុញការព្ែរួរព្ែប្ជង ប្ែលនឹងរមួ្ចំប្ណរែល់ការអភិវឌ្ឍម្សែឋរិចច-សងគម្ សនតិសុខ្ និងផលព្ែម្យជន៍ជារិ 
រ៏ែូចជាការម្ធ្វសីមា រណរម្មរនុងរំែន់ និងសរលម្លារ។ 

ការវនិិម្យគម្លីរិចចការព្ាវព្ជាវ គឺមានារៈសំខាន់ណាស់រនុងការអភិវឌ្ឍែម្ចចរវេិាថ្មីឈានមុ្ខ្ 
ប្ែលនឹងផ្តា ស់ែតូរប្ែែប្ផនននវសិ័យឧសា រម្ម វសិ័យប្ថ្ទាសុំខ្ភារ និងវសិ័យគម្នាគម្ន៍ម្ផសងៗ ព្រម្ទាងំផតល់
នូវែំម្ណាះព្ាយែនាទ ន់ម្លីែញ្ហា ព្ែឈម្រែស់សរលម្លារ មានែូចជា ការប្ព្ែព្ែួលអាកាសធារុជាម្ែីម្2។ 
ម្លីសរីម្នះ ការផតល់នូវមូ្លនិធ្ិាធារណៈរិរជាមានារៈសំខាន់ខាា ំងណាស់សព្មាែ់អភិវឌ្ឍែម្ចចរវេិា
ឈានមុ្ខ្ជាម្ព្ចីនព្ែម្ភេប្ែលនឹងជំរុញរំម្ណីនម្សែឋរិចចនាម្រលែចចុែបនន ម្ពាលគឺរាែ់ចាែ់រីម្សែឋរិចចឌ្ីជីថ្ល 
រ ូរែល់ការសិរាអំរីប្ សន (Genomics)។  

រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិរែសរ់ម្ពុជារណំរ់នូវេសិម្ៅសព្មាែ់ការព្ាវព្ជាវប្ែលនងឹព្រវូអនុវរតរនុងរយៈ
ម្រលរ ី៥ ម្ៅ ១០ ឆ្ន ។ំ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារមិានលរខណៈេូលេូំលាយ ម្ដាយបានរណំរ់នូវព្ែធានែេ
សនូលសព្មាែ់ព្ាវព្ជាវ និងម្គ្នលនម្យបាយចព្ម្ុះម្ែីម្បីគ្នពំ្េែល់សរម្មភារននការព្ាវព្ជាវ។ រម្ែៀែវារៈ
ព្ាវព្ជាវជារិម្នះគឺជាម្គគុម្េទសរ៍រព្ម្ិរខ្ពស់ម្ួយប្ែលជួយសម្ព្ម្ចបាននូវជំហានននការព្ាវព្ជាវប្ែែវេិាាស្រសត 
ម្ែីម្បមី្ដាះព្ាយែញ្ហា ព្ែឈម្នានាប្ែលនឹងម្ររីមានម្ ងីនាម្រលអនាគរខាងមុ្ខ្។ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ

 
2 OECD 2017. 
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រែស់រម្ពុជា នឹងព្រូវបានដារ់ឱ្យអនុវរតម្ដាយាា ែ័នពារ់រ័នធនានា រមួ្មាន ព្រសួង-ាា ែ័នពារ់រ័នធ ព្គះឹាា ន
សិរា និងព្ាវព្ជាវ ម្ ីយរម្ែៀែវារៈម្នះនឹងជំរុញការព្ាវព្ជាវរនុងចំម្ណាម្វសិ័យឯរជន ជារិម្សសការ
ព្ាវព្ជាវរនុងវសិយ័អាេិភារ។រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិនឹងព្រូវបានអនុវរតម្ព្កាម្រចិចសព្ម្ែសព្ម្លួរែស់ព្រសួង
ឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិានិងនវានុវរតន៍ និងម្ព្កាម្ការែឹរនាំរែស់ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត 
ែម្ចចរវេិា និង នវានុវរតន៍។ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារ ិនឹងព្រូវបានែញ្ហជ រ់លម្ែរិែប្នាម្ម្េៀរ តាម្រយៈការែម្ងករី
នូវរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវតាម្វសិ័យ ម្ព្កាម្រចិចស ព្ែរិែរតកិារជាម្ួយព្រសួងពារ់រ័នធ នងិតាម្រយៈការែម្ងកីរនូវ
រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវតាម្ាា ែន័ ម្ដាយរព្ម្ូវឱ្យវេិាាា នព្ាវព្ជាវ និងារលវេិាលយ័នានាអនុវរត។ 

ការរំណរ់ម្គ្នលម្ៅអាេិភារម្លីការព្ាវព្ជាវ គឺជាគនាឹះម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចបានចរខុវសិ័យឆ្ន ២ំ០៥០ រែស់ 
រម្ពុជា ប្ែលការណ៍ម្នះអនុញ្ហា រឱ្យមានការប្ែងប្ចរនូវមូ្លនិធ្កិាន់ប្រមានព្ែសេិធភារជាងមុ្ន និងែម្ងកីរបាន
នូវការព្ែមូ្លផដុ ំរមាា ងំគ្នន រវាងរិចចខ្ិរខ្ំព្ែឹងប្ព្ែងរែស់អនរព្ាវព្ជាវ  
វសិ័យឯរជន និងអនរតារ់ប្រងម្គ្នលនម្យបាយ។ វធិ្ីាស្រសតននការ
ព្ា វព្ជាវប្ែែរព្ម្ង់េិសតាម្ម្ែសររម្ម  (mission-oreinted 
research) ព្រូវបានម្ព្ែីព្បាស់ ម្ែីម្បែីម្ងកីរ និងដារ់ម្ចញនូវម្គ្នល
ែំណងម្ផសងៗរនុងរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ។ វធិ្ីាស្រសតម្នះមាន  
លរខណៈជាព្ែរ័នធ ម្ផ្តត រម្លីលេធផល និងម្ព្ែីព្បាស់អភិព្រម្រីម្ព្កាម្
ម្ៅម្លី (bottom up approach) ម្ែីម្បីែម្ងកីរម្គ្នលនម្យបាយ
ព្ា វព្ជា វ3។ វធិ្ីា ស្រសត ននកា រព្ា វព្ជា វប្ែែរព្ម្ង់េិសតាម្
ម្ែសររម្ម អាចជួយែម្ងកីនឥេធិរលននការព្ាវព្ជាវ ម្ដាយចងព្រងការព្ែមូ្លផតុ ំ នូវសម្រាភារ និងផល
ព្ែម្យជន៍ម្ផសងៗរែស់ស គម្ន៍ព្ាវព្ជាវម្ៅថាន រ់ជារិ និងអនតរជារិ។ វធិ្ីាស្រសតម្នះនាំម្ៅររែំម្ណាះ
ព្ាយរីម្ព្កាម្ម្ៅម្លី (bottom up solutions) និងមានចំណុចែញ្ច ែ់ចាស់លាស់ ម្ដាយម្ផ្តត រសំខាន់ម្លី
ការសម្ព្ម្ចឱ្យបាននូវម្គ្នលម្ៅជារ់លារ់ម្ួយ ប្ែលទារ់េងនឹងការែម្ងកីនសុខុ្មាលភាររែស់សងគម្ជារិ។   
វធិ្ីាស្រសតម្នះម្ិនព្រឹម្ប្រពារ់រ័នធនឹងការព្ាវព្ជាវវេិាាស្រសតប្ែលមានរព្ម្ូវការប្រែ៉ាុម្ណាណ ះម្េ ែ៉ាុប្នតវារ៏មាន
ពារ់រ័នធនឹងការេេួលយរនូវចំម្ណះែឹង និងការអនុវរតផងប្ែរ។ វធិ្ីាស្រសតម្នះម្ព្ែីព្បាស់ការព្ាវព្ជាវអនុវរតន៍ 
(applied research) និងការព្ាវព្ជាវែឋម្ (fundamental research) ម្ដាយផតលអ់ាេិភារម្សមីគ្នន ។  

ការព្ាវព្ជាវប្ែែរព្ម្ង់េសិតាម្ម្ែសររម្ម គឺម្ផ្តត រសខំាន់ម្លលីេធផលជារ់ប្សតង។ ម្ រុែូចម្នះម្ យី 
វាមានសកាដ នុរលខាា ងំរនុងការែម្ងកីរឱ្យមានផលជះភាា ម្ៗ នងិជារ់ប្សតង ម្ៅម្លសីងគម្ នងិម្សែឋរចិច។ ការព្ាវព្ជាវ
ប្ែែម្នះម្លីរេឹរចិរតែល់អនរព្ាវព្ជាវឱ្យម្រៀន្ាុះែញ្ហច ងំចាែ់តាងំរីែំណារ់កាលែែូំងជំុវញិវធិ្ីាស្រសតននការ
ែំប្ែាងរិចចការព្ាវព្ជាវឱ្យម្ៅជាការអនុវរតជារ់ប្សតង សមំ្ៅម្ដាះព្ាយែញ្ហា ព្ែឈម្រនុងសងគម្ឱ្យបានកានប់្រ
េូលំេូលាយ។ ម្លីសរីម្នះម្ៅម្េៀរ ការរិម្ព្គ្នះម្យែលជ់ាម្ួយភាគពីារ់រន័ធ ផតលឱ់្យអនរព្ាវព្ជាវនូវការយល់
ែឹងកាន់ប្រេូលំេូលាយអរំីែញ្ហា ទារ់េងនងឹព្រមុ្ប្ែលផលព្ែម្យជន៍ម្ផសងគ្នន  (interest groups) ប្ែលនឹងជួយ
រព្ម្ង់េសិែល់ការម្រៀែចំែម្ងករីសណួំរព្ាវព្ជាវ (research questions) រ៏ែូចជាលេធផលននការព្ាវព្ជាវ ម្ែីម្បី
ែម្ងកីរបាននូវផលជះភាា ម្ៗែប្នាម្ម្េៀរ។ ព្រែខ្័ណឌ ាា ែ័នននការព្ាវព្ជាវប្ែែរព្ម្ង់េិសតាម្ម្ែសររម្ម   

 
3 European Commission 2018, p. 14-15. 

“ការព្ាវព្ជាវប្ែែរព្ម្ង់េិសតាម្
ម្ែសររម្ម មានម្គ្នលែំណង ផតលនូ់វ 
អភិព្រម្ប្ែលមានលរខណៈជា
ព្ែរ័នធ ម្ែីម្បីសម្ព្ម្ចបាននូវម្គ្នល
ម្ៅជារ់លារ់ម្យួ ម្ដាយម្ព្ែីអភិព្រម្
ប្ផែរម្លីែំម្ណាះព្ាយ និងអភិព្រម្
ប្ែលម្ផ្តត រម្លីលេធផល។” 
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ព្រវូប្រែម្ងកីរម្ ងីម្ដាយប្ផែរម្លីសណំុំននឧែររណ៍ម្គ្នលនម្យបាយ ប្ែលមានការគិរគូររិចារណាម្ៅែល់ការ
ផគរផ់គង ់និងរព្ម្ូវការ។ ឧែររណ៍ទាងំម្នះ គឺព្រូវប្រមានភារសុីចង្ហវ រគ់្នន នឹងម្គ្នលនម្យបាយតាម្ប្ខ្សែម្ណាត យ 
(horizontal policies) ប្ែលមានព្ាែ់រីមុ្នម្រ (ែូចជាម្គ្នលនម្យបាយទារ់េងនឹងការម្លីររម្ពស់ការអែ់រ ំ
ជំនាញ ការែណតុ ះែណាត ល ការព្ាវព្ជាវ និងនវានុវរតន៍) នងិម្គ្នលនម្យបាយតាម្ប្ខ្សរែញ្ឈរ (vertical policies) 
(ែូចជា វសិ័យសុខាភិបាល ែរាិា ន និងថាម្រលជាម្ែមី្)។ 

ការសិរាវាយរនម្ាយ៉ា ងេូលំេូលាយម្ៅម្លពី្ែរ័នធម្អរូ ូសុពី្ាវព្ជាវជារិរែស់រម្ពុជា និងែញ្ហា ព្ែឈម្
រនុងការអភវិឌ្ឍែចចុែបនន ព្រវូបានម្ធ្វីម្ ងី ម្ែមី្បជីាជនំួយាម ររីែល់ការែម្ងកីររម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិប្ែលរមួ្មាន 
(១) ការរលំរឹព្េឹសដ ី(literature reviews) ម្ដាយការរនិិរយម្ៅម្លីឯរារយុេធាស្រសត នងិអរាែេព្ាវព្ជាវនានា 
(២) សណួំរសទងម់្រិជាម្ួយម្ស្រនតីរាជរដាឋ ភិបាល ារលវេិាល័យ ាា ែន័ព្ាវព្ជាវ និងវសិ័យឯរជន និង (៣) 
សមាភ សន៍ផ្តទ ល់ជាម្ួយអនរពារ់រ័នធសខំាន់ៗែនេម្េៀរ។ ម្ដាយប្ផែរម្លកីារសិរាវាយរនម្ាម្នះ ព្រមុ្ការង្ហរបាន
ម្រៀែចំរបាយការណ៍ាវតារម្យួ (background report) ម្ែមី្បមី្ធ្វីជាមូ្លដាឋ នែល់ការវភិាគសព្មាែរ់ណំរ់អាេិភារ
ម្ៅរនុងរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ។ 

ម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវចំនួន៨ គឺជាសនូលននរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិរែស់រម្ពុជា។ ម្ែីម្បធីានាឱ្យបាននូវ
ភារព្ែទារ់ព្រឡាគ្នន ម្ៅនឹងយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិរែស់រម្ពុជា។ ម្ែសររម្មទាំង៨ ម្នះ ម្ផ្តត រម្លីការ
ព្ាវព្ជាវប្ែលរម្ពុជាប្ែលព្រូវម្ែតជ្ាចិរតរ ូរែល់ឆ្ន ២ំ០៣០ និងព្រូវមានែម្ងកីរម្ ងីរមួ្គ្នន  ម្ដាយមានការចូល
រមួ្រីភាគីពារ់រ័នធជាម្ព្ចីន និងេេួលបានការអនុម្័រសម្ព្ម្ចម្ដាយ គណៈរមាម ធ្ិការអនតរព្រសួង សព្មាែ់ការ
អភិវឌ្ឍរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ។4 

ម្ែសររម្មទាងំ ៨ មានែូចជា៖ 
• “ម្សបៀងអាហាររនុងព្សុរ”៖ ៧០% ននការផគរ់ផគង់ម្សបៀងអាហារម្ៅរម្ពុជាព្រូវបានផលិររនុងព្សុរ។ 
• “សាិរភារម្លីការផគរ់ផគង់ថាម្រល”៖ ៩០% ននការផគរ់ផគង់ថាម្រលម្ៅរម្ពុជា ព្រូវបានផលិររនុងព្សុរ។ 
• “ការអែ់រពំ្ែរែម្ដាយគុណភារ”៖ ការអែ់រពំ្រូវព្សែតាម្សតង់ដារគុណភារអនតរជារ។ិ 
• “ម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ចិព្រូនិរនិងម្ម្កានិរ”៖ រម្ពុជានាមំ្ចញ ៧០% ននម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ចិព្រូនិរ និង 
ម្ម្កានិរប្ែលផលិរម្ៅរនុងព្សរុ។ 

• “ម្សវារម្មប្ផែរម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ”៖ ការអភិវឌ្ឍម្សវារម្មម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ (cloud based services) 
រែស់រម្ពុជា គឺមានរព្ម្ិរម្សមីនឹងែណាត ព្ែម្េសអាា៊ា ន។ 

• “អគគិសនី និងេឹរាែ រ”៖ ព្ែជាជនរម្ពុជាទាងំអស់េេួលបានការម្ព្ែីព្បាស់អគគិសនីប្ែលមានសាិរភារ 
និងេឹរាែ រ។ 

• “អរាព្រឹរភារកាែូន”៖ រម្ពុជាកាា យជាព្ែម្េសប្ែលមានអរាព្រឹរភារកាែូន។ 
• “ព្ែរ័នធសុខាភិបាលឌ្ីជីថ្ល”៖ ព្ែជាជនរម្ពុជាទាំងអស់េេួលបានម្សវាសុខាភិបាលតាម្ព្ែរ័នធ 
ឌ្ីជីថ្ល។ 
ព្ែធានែេព្ាវព្ជាវជារ់លារ់ប្ែលទារ់េងនឹងម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវទាងំ ៨ ខាងម្លី ព្រូវបានរំណរ់ 

តាម្រយៈសិកាខ ាលារមិ្ព្គ្នះម្យែល់ និងការអនុវរតប្ផនេីននសរម្មភារព្ាវព្ជាវម្ៅរម្ពុជា។ 
 

4 សូម្ម្ម្ីលឧែសម្ព័នធ រ សដីរីែញ្ជ ីរាយនាម្មាជិរននគណៈរមាម ធ្ិការអនតរព្រសួង សព្មាែ់ការអភិវឌ្ឍរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជា
រិ។ 
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រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ ដារ់ម្ចញនូវវធិានការម្គ្នលនម្យបាយម្ួយចំនួន និងែង្ហា ញអំរីមូ្លម្ រុ
ប្ែលជំរុញឱ្យដារ់ម្ចញនូវវធិានការទាងំម្នាះ។ វធិានការម្គ្នលនម្យបាយព្រូវបានម្ព្ជសីម្រសីម្ ងីម្ដាយប្ផែរម្លី
ធារុចូលបានរីសិកាខ ាលារិម្ព្គ្នះម្យែល ់ជាម្ួយម្ស្រនតីរាជរដាឋ ភិបាល ារលវេិាល័យ ាា ែន័ព្ាវព្ជាវ នងិ  
វសិ័យឯរជន។ វធិានការប្ែលម្សនីម្ ងីម្ដាយ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ អាចអនុវរតម្ជាគជ័យម្ៅបាន គរឺព្ម្វូ
ឱ្យមានការម្រៀែចសំរម្មភារម្គ្នលនម្យបាយចាសល់ាស ់និងជារ់ប្សតងសព្មាែ់ការអនុវរត តាម្រយៈព្រែខ្ណ័ឌ  
ប្ផនការនិងយុេធាស្រសតនានា ម្ដាយប្ផែរម្លកីាររិម្ព្គ្នះម្យែល់ែប្នាម្ជាម្យួភាគីពារ់រន័ធ ព្ែសនិម្ែីចាបំាច់។ 

ឯរារម្គ្នលនម្យបាយម្នះព្រូវបានម្រៀែចំម្ ីងតាម្េព្ម្ង់ែូចរម្ៅ៖ ប្ផនរេី២ រណ៌ា នាអំរីម្គ្នល
ែំណងរមួ្នន រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ និងការម្ែតជ្ាចិរតម្ែីម្បែីម្ងកីនការវនិិម្យគម្ៅម្លីរិចចការព្ាវព្ជាវ ប្ែល
ជារតាត ចាបំាច់សព្មាែ់សម្ព្ម្ចឱ្យបាននូវម្គ្នលម្ៅប្ែលបានម្លីរម្ ីង។ ប្ផនរេី៣ ផតល់នូវេិែឋភារជារមួ្ម្លី
ាា នភារននការព្ាវព្ជាវ និងនវានុវរតន៍ម្ៅរម្ពុជា។ ប្ផនរេី៤ រណ៌ា នាអំរីសរម្មភារម្ផសងៗប្ែលព្រូវអនុវរត
ម្ដាយ ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ និងព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា 
និងនវានុវរតន៍ (ស ការជាម្ួយព្រសួងពារ់រ័នធ និងរួអងគម្ផសងម្េៀរ) ម្ែីម្បែីម្ងកីនសរម្មភារព្ាវព្ជាវ និង  
នវានុវរតន៍ែប្នាម្ម្េៀរ។ ប្ផនរេី៥ ផតល់នូវធារុចូលសំខាន់ៗសព្មាែ់យរម្ៅអនុវរតរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ។ 
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២. បោលបណំងននរបបៀបវារៈព្សាវព្ជាវជាត ិ
ម្គ្នលែំណងរមួ្នន រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ គឺការសម្ព្ម្ចចរខុវសិ័យឆ្ន ២ំ០៣០ និងឆ្ន ២ំ០៥០រែស់

ព្ែម្េសរម្ពុជា តាម្រយៈការម្លីរេឹរចិរត និងជំរុញការព្ាវព្ជាវ ការអភិវឌ្ឍ និងនវានុវរតន៍។ 
ការចារ់អាេិភារម្ៅរនុងការព្ាវព្ជាវនឹងជួយម្ដាះព្ាយនូវែញ្ហា ព្ែឈម្ប្ែលរម្ពុជាជែួព្ែេះ រីម្ព្ពាះ 

វានឹងជរុំញឱ្យមានការម្្ាីយរែែល់ឫសគល់ននព្ែភរែញ្ហា ចម្បងៗ និងម្លរីេឹរចិរតែល់ការអភិវឌ្ឍផលរិផល 
ម្សវារម្ម នងិែំម្ណីរការថ្មីៗ  ប្ែលជួយែល់ការសម្ព្ម្ចបាននូវម្គ្នលែណំងរែស់ព្ែម្េសជារ។ិ ប្ផែរម្លកីារសនមរ
ម្នះ ម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវទាងំ៨ ព្រូវបានរណំរជ់ារមួ្ ម្ែមី្បផីតល់ជាេសិម្ៅម្លរីិចចការព្ាវព្ជាវជារ ិសំម្ៅធានា
ឱ្យបានថា ធ្នធាននិងសម្រាភារម្លីការព្ាវព្ជាវព្រូវបានព្ែមូ្លផដុសំព្មាែ់ម្ព្ែពី្បាស់ឱ្យមានព្ែសិេធភារខ្ពសរ់នុង 
ការជួយម្ព្ជាម្ប្ព្ជងែល់ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍនជ៍ារិ។ 

ព្រសួង-ាា ែ័នពារ់រ័នធ ព្គឹះាា នឧរតម្សិរា ាា ែ័នព្ាវព្ជាវ និងវសិ័យឯរជនបានឯរភារគ្នន ជា    
ឯរចឆនទថារម្ពុជាព្រូវមានម្ ិចឆតាខ្ពស់ម្ៅម្លីម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍រែស់ខ្ាួន ម្ ីយការព្ាវព្ជាវមានរួនាេី
សំខាន់ណាស់ម្ៅរនុងការរមួ្ចំប្ណរែល់ការសម្ព្ម្ចបាននូវម្គ្នលម្ៅទាងំម្នះ។ ម្លីសរីម្នះម្េៀរ ស គម្ន៍ 
វេិាាស្រសត និងអនតរជារិជាម្ព្ចីនបានេេួលាគ ល់រីារៈសំខាន់ននការព្ាវព្ជាវម្ៅរនុងការជួយគ្នំព្េែល់
ែំម្ណីរការផ្តា ស់ែតូរម្ៅររម្សែឋរិចចរុេធិ ការែម្ងកីរការង្ហរនិងព្េរយសម្បរតិ និងការម្ដាះព្ាយែញ្ហា ព្ែឈម្ម្ៅ
រនុងការអភវិឌ្ឍ។ 

ម្ ចិឆតារនុងការព្ាវព្ជាវរែស់រម្ពុជាអាចសម្ព្ម្ចម្ៅបាន លុះព្តាប្រមានការម្ែតជ្ាចរិតម្លីការគ្នពំ្េប្ផនរ
 រិញ្ាវរាុឱ្យបានសម្រម្យ។ ការព្ាវព្ជាវព្ែរែម្ដាយគុណភារទាម្ទារឱ្យមាននូវលរខខ្ណឌ ននព្រែខ្ណ័ឌ ឱ្យបាន
ព្គែ់ព្គ្នន់ែូចជា៖ យនតការននការផតល់មូ្លនិធ្ ិនិងរព្ម្រិននការផដល់មូ្លនិធ្សិម្រម្យ, ព្រែខ្័ណឌ ននព្ែរ័នធព្ាវព្ជាវ 
និងព្រែខ្័ណឌ ននអាជរីព្ាវព្ជាវ, មូ្លធ្នម្នុសស និងម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធរូែវនតព្គែ់ព្គ្នន,់ និងប្រលម្ែការសព្ម្ែ
សព្ម្លួម្លកីារព្ាវព្ជាវ។ រាល់ការវនិិម្យគព្រូវប្រម្ធ្វីម្ ងីម្ែីម្បអីភិវឌ្ឍ នងិរព្ងងឹែប្នាម្ម្លីសម្រាភារ និងម្ ដាឋ
រចនាសម្ព័នធព្ាវព្ជាវជារិ។ ព្ែម្េសរម្ពុជាបានដារម់្ចញម្គ្នលម្ៅម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចឱ្យបានម្ៅឆ្ន ២ំ០៣០ ម្នាះគឺ
ការវនិិម្យគរមួ្គ្នន រវាងវសិ័យាធារណៈ និងឯរជនម្លីវសិ័យ វ.ែ.ន. ព្រវូមានចំននួ ១% ននផលរិផលរនុង
ព្សុរសរុែ (ផ.ស.ស.) ម្ យីការវនិិម្យគាធារណៈម្លីវសិ័យ វ.ែ.ន. ព្រូវមានចំននួ ០.៥% ននផ.ស.ស.5។ 

រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ នឹងជួយគ្នពំ្េែល់ការសម្ព្ម្ចបាននូវម្គ្នលម្ៅម្ផសងៗប្ែលបានរមំ្លចម្ៅ
រនុងយុេធាស្រសត និងម្គ្នលនម្យបាយអភិវឌ្ឍន៍ជារិសំខាន់ៗ។ យុេធាស្រសតចរុម្កាណសព្មាែ់រំម្ណីន ការង្ហរ 
សម្ធ្ម្៌ា និងព្ែសិេធភារែំណារ់កាលេី៤ គឺជាយុេធាស្រសតរយៈម្រលប្វងប្ែលមានម្គ្នលម្ៅជំរុញឱ្យមាន
រំម្ណីនខ្ពស់ ម្លីររម្ពស់ភារព្ែរួរព្ែប្ជង ប្រលម្ែគុណភារ និងែរមិាណការង្ហរ (រិម្សសសព្មាែ់យុវជន) 
ការ់ែនាយភារព្រីព្រ ព្រម្ទាងំរព្ងឹងសម្រាភារ និងអភិបាលរិចចរែស់ាា ែ័នាធារណៈ។ 

យុេធាស្រសតចរុម្កាណែំណារ់កាលេី៤ រ មំ្លចម្ដាយផ្តទ ល់ និងព្ែម្យល  អំរីារៈសំខាន់នន
ការព្ាវព្ជាវជារិម្ៅរនុងវសិ័យអាេិភារទាងំ៤។ ម្ៅរនុងចរុម្កាណសដីរីធ្នធានម្នុសស យុេធាស្រសតម្នះមាន
ម្គ្នលម្ៅ ប្រលម្ែការព្ាវព្ជាវសដីរីវធិ្ីាស្រសតែម្ព្ងៀន, រព្ងឹងការរាងសម្រាភារ និងធ្នធានម្ផសងៗប្ែលគ្នពំ្េ
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ែល់ការសរិា ការែម្ព្ងៀន និងការព្ាវព្ជាវ, ែម្ងកីនមូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវម្ៅរព្ម្ិរឧរតម្សិរា និងម្លីររម្ពស់
ការព្ាវព្ជាវម្លែីញ្ហា សុខាភបិាល នងិជំងឺម្ផសងៗម្េៀរ។ 

ចរុម្កាណេី២ មានម្គ្នលម្ៅរម្នាឿនការម្ធ្វីរិរិធ្រម្មម្សែឋរិចច ការម្ព្រៀម្ម្រៀែចំខ្ាួនសព្មាែ់ម្សែឋរិចច     
ឌ្ីជីថ្ល និងែែិវរតន៍ឧសា រម្មេី៤ ជាម្ែីម្។ ចរុម្កាណេី៣ មានម្គ្នលម្ៅម្លីរសទួយការអភិវឌ្ឍវសិ័យ  
ឯរជន ម្ធ្វីេំម្នីែរម្មស ព្គ្នសធុ្នរូច និងម្ធ្យម្ និងការង្ហរ។ ជាចុងម្ព្កាយ ចរុម្កាណេី៤ សដីរីការអភិវឌ្ឍ
ព្ែរែ ម្ដាយចីរភារ មានម្គ្នលម្ៅជំរុញការព្ាវព្ជាវម្លីវសិ័យរសិរម្មម្ែីម្បែីម្ងកីនសកាត នុរលែីរសិរម្ម។ 

ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣6 ព្រូវបានម្រៀែចំម្ ីងម្ែីម្បរីមួ្ចំប្ណររនុងការ
អនុវរតយុេធាស្រសតចរុម្កាណែំណារ់កាលេី៤ និងម្ែីម្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយ     
ចីរភាររម្ពុជា។ អាេិភារម្គ្នលនម្យបាយគនាឹះននប្ផនការយុេធាស្រសតម្នះរមួ្មាន៖ (១) ការរម្នាឿនការម្ធ្វី
រំប្ណេព្ម្ង់អភិបាលរិចចប្ែលជាសនូលននយុេធាស្រសតចរុម្កាណ (២) ការអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសស (៣) ការម្ធ្វី
រិរិធ្រម្មម្សែឋរិចច (៤) ការអភិវឌ្ឍម្លីវសិ័យឯរជន និងេីផារ និង (៥) ការអភិវឌ្ឍព្ែរែម្ដាយចីរភារ និង
ែរយិែនន។ សរម្មភារ ែ៏សំខាន់ម្ួយម្ៅរនុងយុេធាស្រសតម្នះ គឺការែងកលរខណៈអំម្ណាយផលឱ្យមានការ
ព្ាវព្ជាវព្ែរែម្ដាយព្ែសិេធភារ និងព្ែសិេធផលម្ៅរព្ម្ិរថាន រ់ជារិ។ យុេធាស្រសតម្នះរ៏គ្នពំ្េឱ្យមានការម្លីរ
រម្ពស់ែល់រិចចការព្ាវព្ជាវ ការម្ផទរែម្ចចរវេិានិងការែម្ងកីរមូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវផងប្ែរ។ ជាងម្នះម្ៅម្េៀរ 
ប្ផនការយុេធាស្រសតម្នះព្ែម្ម្ីលេុរជាមុ្នម្លីការរព្ងឹងាា ែ័នព្ាវព្ជាវ ការអនុវរតរម្មវធិ្ីព្ាវព្ជាវ និង
ពាណិជជូែនីយរម្មលេធផលព្ាវព្ជាវ។ 
ព្រែខ្័ណឌ ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររែស់រម្ពុជា ឆ្ន  ំ២០១៦-២០៣០ អម្ជាម្ួយនឹងយុេធាស្រសត 
ចរុម្កាណែណំារក់ាលេ៤ី ព្រូវបានម្ព្ែីព្បាស់ជាមូ្លដាឋ នសព្មាែ់ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ារ។ិ ព្រែខ្ណ័ឌ
ម្នះដារម់្ចញនូវម្គ្នលម្ៅអភវិឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភារសព្មាែ់រម្ពុជាចំនួន ១៨  ប្ែលរនុងម្នាះ ១៧ ជាម្គ្នល
ម្ៅអភវិឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររែសអ់ងគការស ព្ែជាជារ ិ និងម្យួម្េៀរជាម្គ្នលម្ៅរែសរ់ម្ពុជាប្ែលទារេ់ង
នឹងការម្បាសសមាែ រព្គ្នែ់ម្នី និងសណំល់អាវុធ្ជារផិទុះរសីម្័យសស្រង្ហគ ម្។ ព្រែខ្ណ័ឌ ម្នះព្រវូបានប្ែងប្ចរជា 
១០៥ចំណុចម្ៅ ម្ យីរនុងម្នាះ មាន ២ ចំណុចម្ៅ ប្ែលគូសែញ្ហជ រ់យ៉ា ងចាស់អំរីការង្ហរព្ាវព្ជាវ។ 
ចំណុចម្ៅេ១ីមានម្គ្នលែណំងម្លីររម្ពស់ការព្ាវព្ជាវវេិាាស្រសត ែម្ងកីនចំនួនអនរព្ាវព្ជាវ និងជំរុញការ
ព្ាវព្ជាវាធារណៈ និងឯរជន ម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចបាននូវម្គ្នលម្ៅេ៩ី៖ «រាងម្ ដាឋ រចនាសម្ពន័ធប្ែលធ្ន់នងឹ
ែប្ព្ម្ែព្ម្លួអាកាសធារុ ម្លីររម្ពស់ឧសា ូែនយីរម្មព្ែរែម្ដាយចីរភារនងិែរយិែ័នន និង ម្លរីរម្ពស ់  
នវានុវរតន៍»។ ចណុំចម្ៅេ២ី មានម្គ្នលែណំងែម្ងកនី ការវនិិម្យគម្លីការព្ាវព្ជាវរនុងវសិ័យរសិរម្មម្ែីម្ប ី      
«ែញ្ចែភ់ារអរ់ឃ្លា ន សម្ព្ម្ចឱ្យបានសនតិសុខ្ម្សបៀង ម្ធ្វឱី្យព្ែម្សីរម្ ងីាា នភារអាហារូែរាម្ភ, នងិម្លរីរម្ពស់
រសិរម្មព្ែរែម្ដាយចីរភារ»(ម្គ្នលម្ៅេី២)។  

ែប្នាម្រីម្លយុីេធាស្រសតជារទិាងំម្នះ ម្គ្នលនម្យបាយតាម្វសិ័យរប៏ានម្លរីម្ ងីរកីារព្ាវព្ជាវប្ែល
ជាធារុសខំាន់ម្ួយម្ែីម្បបី្រលម្ែវសិ័យនានា ែូចជា អែ់រ ំែម្ចចរវេិាេំនារ់េំនងនិងរ័រ៌ាមាន (ICT) ឧសា រម្ម
រសរិម្ម នងិសុខាភបិាល។ ឯរារម្គ្នលនម្យបាយគនាឹះចំនួន២ ទារេ់ងនឹង វ.ែ.ន. ម្ផ្តត រម្លីការម្លរីរម្ពស់
ការព្ាវព្ជាវ គឺ ១) ម្គ្នលនម្យបាយជារិសតីរី វ.ែ.ន. ឆ្ន ២ំ០២០-២០៣០ និង ២) ប្ផនេីែង្ហា ញផាូវ វ.ែ.ន. 

 
6 Government of Cambodia 
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រម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០។ ម្គ្នលនម្យបាយជារសិតីរី វ.ែ.ន. សងករ់ធ្ៃនថ់ា ព្ែសិេធភារ និងព្ែសិេធផលននការ
ព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ អាចព្រូវបានប្រលម្ែ តាម្រយៈការចាែ់យរែម្ចចរវេិាម្ែមី្បមី្្ាយីរែនងឹរព្ម្ូវការជារ់
ប្សតងម្ៅរម្ពុជា នងិតាម្រយៈការម្រៀនសូព្ររែីម្ចចរវេិាប្ែលរំរុងព្រវូបានអភិវឌ្ឍម្ៅែរម្េស។ ម្គ្នលនម្យបាយ
សដីរី វ.ែ.ន. ម្ផ្តត រម្លីវសិ័យចំនួន៥ ៖ ១) េិននផលរសរិម្ម រិរិធ្រម្មផលិរផល និងការប្រនចនរសផិល ២) 
េំម្នីែរម្មផលរិរម្ម នងិវសិវរម្ម ៣) សុខាភបិាល នងិជវីម្វជជាស្រសត ៤) វេិាាស្រសតរូែធារុ (material science) 
និងវសិវរម្ម នងិ ៥) ម្សវារម្ម និងម្សែឋរចិចឌ្ីជថី្ល រមួ្មានែញ្ហា សិែបនិម្មរិ ែម្ចចរវេិាលំ  នងិអវកាស។ 
ប្ផនេីែង្ហា ញផាូវ វ.ែ.ន. រម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០ ព្រូវបានម្រៀែច ំនិងអនុម្័រម្ៅឆ្ន ២ំ០២១ ម្ែីម្បគី្នពំ្េែល់ការអនុវរត
ម្គ្នលនម្យបាយជារសិដីរី វ.ែ.ន.។ ប្ផនេីែង្ហា ញផាូវមានសសរសតម្ភចំននួ៥ ប្ែលសុេធប្រមានម្គ្នលម្ៅជារ់
លារ់ មានជាអាេិ៍៖ ១) ប្រលម្ែអភបិាលរិចចននព្ែរ័នធនវានុវរតន៍ជារ,ិ ២) រាងមូ្លធ្នម្នុសសប្ផនរ វ.ែ.ន. 
៣) រព្ងឹងសម្រាភារព្ាវព្ជាវនិងគុណភារព្ាវព្ជាវម្ៅតាម្ាា ែ័នាធារណៈ និងព្គះឹាា នឧរតម្សិរា      
៤) ែម្ងកីនរចិចស ការរនុងចំម្ណាម្រអួងគពាររ់័នធនងឹព្ែរន័ធនវានុវរតន៍ម្ដាយប្ផែរម្លីវធិ្ាីស្រសតគំរូម្៉ាូប្ែលព្រីវណ័ត  
(Triple Helix) និង ៥) អភិវឌ្ឍព្ែរ័នធម្អរូ ូសុីប្ែលែងកែរយិកាសែល់ការវនិិម្យគម្លីប្ផនរ វ.ែ.ន. នងិរាង
សម្រាភារព្សែូយរម្ៅរនុងវសិ័យឯរជន។ 

ជារមួ្ ព្ែម្េសរម្ពុជាមានព្ែរ័នធព្ាវព្ជាវម្ួយប្ែលម្េីែប្រចាែ់ែែិសនធិ និងមានចរខុវសិ័យរមួ្គ្នន សដីរី 
ារៈសំខាន់ននការអភិវឌ្ឍព្ែរ័នធម្នះែប្នាម្ម្េៀរ។ ប្ផនរែនាទ ែ់ម្េៀរនឹងម្រៀែរាែ់លម្ែិរអំរីែញ្ហា ព្ែឈម្ចម្បង
ម្ួយចនំួនម្ៅរនុងការរព្ងឹងព្ែរ័នធព្ាវព្ជាវរែស់រម្ពុជា។ 
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៣. បញ្ហា ព្បឈម្ននព្បរ័នធព្សាវព្ជាវ និងនវានវុតរនជ៍ាតិ 
៣.១. បញ្ហា ព្បឈម្ទ្យ១ី ៖ រងវះការវិនិបោគ្បៅថាា រ់ជាតិបលើការព្សាវព្ជាវនិង
អភិវឌ្ឍន៍ និងរងវះបោលនបោបាយោពំ្ទ្យរាងុការបលើររម្ពសក់ារព្សាវព្ជាវ  

ការចំណាយរនុងព្សរុសរុែម្លីការព្ាវព្ជាវនងិអភិវឌ្ឍន៍ម្ៅរម្ពុជាមានរព្ម្រិទាែម្ៅម្ យី ម្ពាលគឺ
ព្រឹម្ប្រ ០,១២% ននផ.ស.ស. (គិរព្រឹម្ឆ្ន  ំ២០១៥)។ ការវនិិម្យគម្លីការព្ាវព្ជាវចាបំាច់ព្រវូប្រែម្ងកីនឱ្យ
ែល់ចំនួនម្គ្នលម្ៅ ១% ននផ.ស.ស. ម្ៅឆ្ន ២ំ០៣០ ប្ែលព្រូវបានរំណរ់ម្ៅរនុងប្ផនេីែង្ហា ញផាូវវ.ែ.ន. រម្ពុជា 
២០៣០។ ែចចុែបនន ៣៥% ននមូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវរែសរ់ម្ពុជាមានព្ែភរម្ររីែរម្េស (សមាមាព្រខ្ពសែ់ំផុរ
រនុងចំម្ណាម្ព្ែម្េសប្ែលជាសមាជិរអាា៊ា នទាងំអស់) ម្ យីមានប្រ ២៤% ែ៉ាុម្ណាណ ះ ប្ែលព្រូវបានផតល់
ម្ដាយរាជរដាឋ ភិបាល (សមាមាព្រទាែែំផុរេីរីររនុងចំម្ណាម្ព្ែម្េសប្ែលជាសមាជរិអាា៊ា ន)នងិម្យួចំប្ណរ
ម្េៀរបានម្ររីអងគការម្និប្សវងររព្បារ់ចំម្ណញ (២២%) និងរីធុ្ររិចច (១៩%)7។ 

សមាមាព្រននមូ្លនិធ្សិព្មាែក់ារព្ាវព្ជាវប្ែលបានម្ររីវសិ័យឯរជន ម្ៅមានរព្ម្ិរទាែជាងម្គរនុង
ចំម្ណាម្សមាជិរអាា៊ា ន ម្ យីវសិ័យឯរជនម្ៅរម្ពុជារព្ម្នឹងអនុវរតការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍនណ៍ាស។់  
ការផតល់មូ្លនិធ្ិម្ិនព្គែ់ព្គ្នន់ែ៉ាះពាល់ជាអវជិជមានែល់ែរមិាណននការព្ាវព្ជាវ ប្ែលជាឧែសគគរារាងំការ
ព្ាវព្ជាវម្ៅថាន រ់ជារមិ្ិនឱ្យឈានម្ៅែល់សកាត នុរលម្រញម្លញ។ ជាងម្នះម្េៀរ ចំននួវសិមាមាព្រននមូ្លនិធ្ិ
ប្ែលបានម្ររែីរម្េស អាចជះឥេធិរលយ៉ា ងខាា ងំម្ៅម្លីព្ែធានែេព្ាវព្ជាវរនុងព្សរុ ម្ពាលគឺមាច ស់ជនំួយអនតរជារ ិ
ជាេូម្ៅមានេំម្នារម្ៅម្លីព្ែធានែេព្ាវព្ជាវជារ់លារណ់ាម្ួយែូចជា រសរិម្ម និងសុខាភិបាល ម្ យីអាច
នឹងការែ់នាយរយៈម្រលននគម្ព្មាងព្ាវព្ជាវប្ែលព្រូវេេលួបានមូ្លនធិ្ិម្នាះម្េៀរ8។ 

ឱ្កាសេេួលបានមូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវប្ែលមានព្ាែ់រ៏ជាឧែសគគផងប្ែរ។ ព្ែរ័នធផតល់មូ្លនិធ្ិមាន
ភារសមុគាម ញខាា ងំ និងរិបាររនុងការរំណរ់េិសម្ៅ ជារិម្សសសព្មាែ់អនរព្ាវព្ជាវប្ែលរុំមានម្រលម្វលា
ម្ព្ចីន(សូម្ម្ម្ីលប្ផនរេី ៣.៣)។ ម្លីសរីម្នះ មាច ស់ជំនួយអនតរជារិប្រងប្ររព្ម្ូវឱ្យសរម្សរសំម្ណីព្ាវព្ជាវជា
ភាាអងម់្គាស ប្ែលម្ធ្វីឱ្យអនរព្ាវព្ជាវប្ខ្មរភាគម្ព្ចីនកាន់ប្រមានឱ្កាសសតួចម្សដីងម្ែីម្បេីេួលបានមូ្លនិធ្ិ។  

ព្រែខ្័ណឌ ម្គ្នលនម្យបាយសព្មាែគ់្នពំ្េការព្ាវព្ជាវ ម្ៅប្រម្ិនទាន់ម្រៀែចំឱ្យបានព្គែ់ព្គ្នន់ម្ៅម្ យី។ 
ម្គ្នលនម្យបាយ និងប្ផនការម្ួយចំនួនព្រូវបានែម្ងកីរម្ ីងរនុងរយៈម្រលម្ួយេសវរសរចុ៍ងម្ព្កាយម្នះ ម្ែីម្បី
ម្លីររម្ពស់ការព្ាវព្ជាវ។ រ៏ែ៉ាុប្នត ការអនុវរតម្គ្នលនម្យបាយ និងប្ផនការទាងំម្នាះព្រូវបានរាងំសទះម្ដាយារ
ប្ររុំមានមូ្លនិធ្ិ។ ម្លីសរីម្នះម្េៀរ អនរព្ាវព្ជាវរុំបានយល់ចាស់ ឬរ៏រុំបានែឹងថាមានម្គ្នលនម្យបាយ
ព្ាវព្ជាវថាន រ់ជារិប្ែលមានព្ាែ់ម្នាះម្េ (ឧ. ម្គ្នលនម្យបាយសតីរីការអភិវឌ្ឍការព្ាវព្ជាវរនុង វសិ័យអែ់រ ំ
ឆ្ន  ំ២០១១, ប្ផនការម្គ្នលសព្មាែ់អភិវឌ្ឍការព្ាវព្ជាវរនុងការអែ់រ ំឆ្ន ២ំ០១១-២០១៥, ប្ផនរម្ួយចំនួនម្ៅ
រនុងប្ផនការព្ែរិែរតិការព្ែចាំឆ្ន ំននសននិបារអែ់រឆំ្ន ២ំ០១៨ និង ការប្រេព្ម្ង់ម្ួយចំនួនប្ែលមានម្ៅរនុង
ប្ផនការយុេធាស្រសតអែ់រឆំ្ន  ំ២០១៩-២០២៣)។ 

 
7 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 2021, p.680. 
8 Cambodian Institute for Cooperation and Peace (CICP) 2016, p. 15-16. 
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៣.២. បញ្ហា ព្បឈម្ទ្យ២ី ៖ ភារសុចីង្វវ រ់មានរព្ម្ិតរវាងសរម្មភារព្សាវព្ជាវ 
និងបញ្ហា ព្បឈម្ថាា រ់ជាតិ  និងការរមួ្ចំសណរម្ិនព្គ្ប់ព្ោន់ននការសិរា
ព្សាវព្ជាវ ដ្លស់រម្មភារនវានុវតរន៍រាុងវិសយ័ឯរជន និងការប្វើបោល
នបោបាយ 

ខ្ណៈប្ែលរម្ពុជាមានភារសុីចង្ហវ រ់គ្នន យ៉ា ងលែរវាងឯរារយុេធាស្រសតម្ផសងៗទារ់េងនឹងែញ្ហា
ព្ែឈម្ននការអភិវឌ្ឍប្ែលព្រូវម្ដាះព្ាយ ែ៉ាុប្នតែញ្ហា ព្ែឈម្ទាងំអស់ម្នាះម្ិនព្រូវបាន្ាុះែញ្ហច ងំឱ្យបានព្គែ់
ព្គ្នន់ម្ៅរនុងមុ្ខ្វជិាជ សព្មាែ់ការែម្ព្ងៀន និងព្ាវព្ជាវរែស់ាា ែ័នសិរាម្ យី។ ជារ់ប្សតង «ការធានាឱ្យបាននូវ
ការអែ់រពំ្ែរែម្ដាយគុណភារ សម្ធ្ម្៌ា ព្គែ់ព្ជុងម្ព្ជាយ និងម្លីររម្ពស់ឱ្កាសសិរាម្រៀនសូព្រម្រញម្ួយជីវរិ
សព្មាែ់ម្នុសសព្គែ់រូែ» (ម្គ្នលម្ៅេី៤ ននម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររម្ពុជា) ព្រូវបានគូសែញ្ហជ រ់
យ៉ា ងចាស់ម្ៅរនុងឯរារយុេធាស្រសតចំនួន ៧ ថាជាែញ្ហា ព្ែឈម្ននការអភិវឌ្ឍ។ ែ៉ាុប្នតព្ែធានែេព្ាវព្ជាវ
ប្ែលអាចរមួ្ចំប្ណរែល់ការសម្ព្ម្ចបាននូវម្គ្នលម្ៅម្នះ រួយ៉ា ងការសិរាអំរីគរុម្កាសលយ គឺម្ិនមានភារ
ម្លចម្ធាា ម្ៅរនុងចំម្ណាម្មុ្ខ្វជិាជ ប្ែលព្រូវែម្ព្ងៀន និងព្ាវព្ជាវម្ៅតាម្ែណាត ារលវេិាល័យរែស់រម្ពុជា
ម្នាះម្េ។ 

ជាេូម្ៅ ថាន រ់ឧរតម្សិរាម្ៅរម្ពុជាជួែព្ែេះែញ្ហា ទារ់េិននឹងភារម្ិនសុីចង្ហវ រ់គ្នន ននរម្មវធិ្ីសិរា 
ជាម្ួយនឹងេីផារការង្ហរ និងរងវះខារនិសសរិែញ្ច ែ់ការសិរាប្ផនរប្សទម្។ មុ្ខ្វជិាជ ប្ែលនិសសរិយល់ម្ ីញថា
នឹងនាមំ្ៅររលរខខ្ណឌ ការង្ហរលែ និងង្ហយព្សួលររការង្ហរម្ធ្វី រួយ៉ា ង ម្សែឋរិចច  ធុ្ររិចច និង ែម្ចចរវេិាេំនារ់
េំនង និងគម្នាគម្ន ៍(ICT) ព្រូវបានម្ែីរែម្ព្ងៀនយ៉ា ងេូលំេូលាយ  ចំប្ណរឯមុ្ខ្វជិាជ ប្សទម្ម្ិនសូវជាេេួល
បានការចាែ់អារម្មណ៍រីសំណារ់និសសរិម្នាះម្េ ម្ យីមានាលារិចរួចណាស់ប្ែលម្ែីរែម្ព្ងៀនម្លីមុ្ខ្វជិាជ
ប្សទម្ម្នះ។ ែរមិាណរិចរួចននការចុះម្ឈាម ះចូលម្រៀនម្លីមុ្ខ្វជិាជ ប្សទម្ រ៏អាចទារ់េងម្ៅនឹងែញ្ហា ខ្វះខារ
ឧែររណ៍សព្មាែ់ព្ាវព្ជាវផងប្ែរ ខ្ណៈប្ែលមុ្ខ្វជិាជ ប្សទម្រឹងប្ផែរខាា ំងម្លីឧែររណ៍ទាំងម្នះ។ ជាងម្នះ    
ម្ៅម្េៀរ េំម្នាររែស់មាច ស់ជំនួយអនតរជារិ និងអនរវនិិម្យគឯរជនរ៏អាចមានឥេធិរលម្លីរម្មវធិ្ីសិរា និងរម្ម
វធិ្ីព្ាវព្ជាវរែស់ាា ែ័នេេួលជំនួយប្ែរ ម្ដាយារមាច ស់ជំនួយ និងវនិិម្យគិនទាងំម្នាះផតល់អាេិភារម្លីការ
ព្ាវព្ជាវទារ់េងនឹងអាជីវរម្ម និងរសិរម្ម ជាងប្សទម្9។ 

សរែុម្រ ការរមួ្ចំប្ណរននការព្ាវព្ជាវប្ែែសិរាម្ៅរនុងែំម្ណីរការតារ់ប្រងម្គ្នលនម្យបាយ ម្ៅ
ប្រមានរព្ម្រិ ប្ែលវាែង្ហា ញរីែញ្ហា ព្ែឈម្ប្ែលមានលរខណៈជារចនាសម្ព័នធេូលំេូលាយ និងសុីជម្ព្ៅ។ ម្ៅ
ប្ផនរផគរផ់គង់ ភារមានរព្ម្ិរប្ែែម្នះ អាចែណាដ លម្ររសីម្រាភារព្ាវព្ជាវម្និព្គែ់ព្គ្នន ់ភារព្ែទារ់ព្រឡា
គ្នន ននលេធផលព្ាវព្ជាវម្ៅនងឹរព្ម្ូវការរនុងការម្ធ្វមី្គ្នលនម្យបាយម្ៅមានរព្ម្ិរ និងការផសរវផាយលេធផល
ននព្ាវព្ជាវម្ៅមានភារខ្វះខារខាា ងំ10។ ម្ៅប្ផនររព្ម្ូវការវញិ អនរតារ់ប្រងម្គ្នលនម្យបាយព្រវូរព្ងងឹសម្រាភារ
េំម្នារ ឬការជំរុញេឹរចិរតរនុងការែញ្ចូ លនូវលេធផលព្ាវព្ជាវម្ែីម្បីម្ព្ែីព្បាស់ជាធារុចូលសព្មាែ់ម្រៀែចំ       

 
9 CICP 2016, p 7. 
10 CICP 2016, p. 116-119. 
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ម្គ្នលនម្យបាយប្ែលប្ផែរម្លីេ ារីរណ៍ ជារិម្សសលេធផលព្ាវព្ជាវណាប្ែលមានផលវបិារប្ផនរនម្យបាយ 
(ជាែញ្ហា ប្ែលម្និប្ម្នមានប្រម្ៅរម្ពុជាម្េ)11។ 

ចុងម្ព្កាយ ការរមួ្ចំប្ណរននការព្ាវព្ជាវប្ែែសិរា ែល់សរម្មភារវសិ័យឯរជន រ៏ម្ៅមានរព្ម្ិរ
ប្ែរ។ជាេូម្ៅ ស ព្គ្នសរម្ពុជារុំសូវមានការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ម្េ ម្ ីយម្ៅម្រលប្ែលស ព្គ្នសទាងំ
ម្នាះព្រូវការម្សវារម្មប្ផនរព្ាវព្ជាវ រួរម្គប្ែរជាប្សវងររអនរជំនាញព្ាវព្ជាវម្ៅម្ព្ៅព្ែម្េស ម្ដាយារម្សវារម្ម 
និងសម្រាភារព្ាវព្ជាវរែស់ារលវេិាល័យម្ៅរម្ពុជា ម្ិនែំម្រញតាម្រព្ម្ូវការរែស់ស ព្គ្នសទាងំម្នាះ។ 

៣.៣. បញ្ហា ព្បឈម្ទ្យ៣ី ៖ សម្តថភារព្សាវព្ជាវបៅមានរព្ម្ិតរាងុវិសយ័       
សាធារណៈ និងឯរជន 

ាា ែ័នាធារណៈ និងឯរជនម្ៅរម្ពុជាព្ែឈម្នឹងឧែសគគជាម្ព្ចីនម្ៅរនុងការព្ាវព្ជាវ។ មានអនរ
ព្ាវព្ជាវម្រញម្មា៉ា ងម្ិនែល់ ៥០០ នារ់ម្េម្ៅរនុងព្ែម្េសរម្ពុជា ម្ យីែុគគលិរារលវេិាល័យមានែនទុរ
ការង្ហរម្ព្ចីន។ ម្ែីម្បីែំម្រញែប្នាម្ម្លីព្បារ់ម្ែៀវរសទាែ (ព្ែប្ ល ៣០០ ែុលាា ររនុងម្ួយប្ខ្គិរព្រឹម្ឆ្ន  ំ
២០១៧12)ែុគគលិរារលវេិាល័យព្រូវម្ៅែម្ព្ងៀនែប្នាម្ម្ៅតាម្ាា ែ័នម្ផសងម្េៀរ ប្ែលម្ធ្វីឱ្យែុគគលិរទាងំ
ម្នាះ រុំមានម្រលម្វលាម្ព្ចីនម្ៅរនុងការចូលរួម្សរម្មភារព្ាវព្ជាវ។ មូ្លម្ រុចម្បងម្ួយប្ែលែុគគលិរ
ារលវេិាល័យមានលេធផលព្ាវព្ជាវទាែប្ែែម្នះ គឺម្ដាយារប្ររុំមានម្រលម្វលាព្គែ់ព្គ្នន់។ 

សម្រាភារព្ាវព្ជាវម្ៅរនុងចមំ្ណាម្ារលវេិាល័យម្ៅរម្ពុជារ៏ម្ៅមានរព្ម្ិរ ម្ែីប្ផែរម្លីភាគរយ
រិចរួចននែុគគលិរជាព្គូែម្ព្ងៀនប្ែលមានសញ្ហា ែព្រថាន រែ់ណឌិ រ។ ម្ៅរនុងឆ្ន សំរិា ២០១៥-២០១៦ ែុគគលរិ
ជាព្គែូម្ព្ងៀនម្ៅារលវេិាល័យប្ែលមានសញ្ហា ែព្រថាន រ់ែណឌិ រមានចំនួនព្រឹម្ប្រ ៧% ែ៉ាុម្ណាណ ះ ខ្ណៈ
ែុគគលិរភាគម្ព្ចនី (៧០%) មានសញ្ហា ែព្រថាន រអ់នុែណឌិ រ13។ ចនំួនភាគរយទាែននែុគគលិរជាព្គូែម្ព្ងៀន
ប្ែលមានសញ្ហា ែព្រថាន រ់ែណឌិ រ បានែងកផលែ៉ាះពាល់ម្ៅែល់គុណភារននការព្ាវព្ជាវ និងលេធភាររែស់ែុគគលិរ
ារលវេិាល័យ ម្ៅរនុងការម្ផទរជំនាញព្ាវព្ជាវែល់នសិសរិ។ ចំននួនសិសរិថាន រែ់ណឌិ រម្ៅប្រមានរព្ម្ិរទាែ 
ម្ទាះែីជាការចុះម្ឈាម ះចូលម្រៀនមាននិនាន ការម្រីនម្ ងីរ៏ម្ដាយ (រីចំនួន ៧៨ នាររ់នុងឆ្ន  ំ ២០១៣-២០១៤ 
ែល់ ១៣៤៩ នាររ់នុងឆ្ន  ំ ២០១៧-២០១៨)។ ការធានាថានិសសរិទាងំអស់ម្នះេេលួបានការែំពារ់ែែំ៉ាន
ជំនាញឱ្យបានព្គែ់ព្គ្នន់ម្ែីម្បែីនតអាជរីព្ាវព្ជាវ គជឺារិចចការែ៏សំខាន់សព្មាែែ់ម្ងកីនសម្រាភារព្ាវព្ជាវម្ៅ
រម្ពុជា ម្ែីម្ទាះែីជាមានែញ្ហា ព្ែឈម្ែនតិចែនតួចរត។ី 

ែចចុែបនន ព្គូែម្ព្ងៀនតាម្ារលវេិាល័យទាំងអស់រនុងព្ែម្េសរម្ពុជាមានង្ហរជាព្គូែម្ព្ងៀម្រព្ម្ិរ
ឧរតម្ ម្ យីរនុងម្នាះរព្ម្ិរខុ្សគ្នន រវាង “ព្គូែម្ព្ងៀម្រព្ម្ិរឧរតម្ ” និង “ព្គូែម្ព្ងៀម្រព្ម្ិរឧរតម្ជាន់ខ្ពស់” គឺជា
េូម្ៅអាព្ស័យម្លីអាយុ និងអរីរភារការង្ហរ។ ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន និងរីឡា បានដារ់ឱ្យមានការម្រៀែចំសតង់
ដារននការចារ់ថាន រ់ាស្រាត ចារយ ម្ៅេូទាងំារលវេិាល័យ។ រព្ម្ិរម្ផសងៗគ្នន ននែុគគលិរព្ាវព្ជាវ (ែូចជា
រំប្ណង៖ាស្រាត ចារយជំនួយ ាស្រាត ចារយរង និងាស្រាត ចារយ) នឹងព្រូវដារ់ឱ្យែំម្ណីរការយ៉ា ងម្រញម្លញ 

 
11 CICP 2016, p. 94-95. 
12 As reported by the International Institute for Asian Studies (2017). 
13 Un,L. & Sok, S. 2018, p.9. 
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ម្ ីយការព្ែគល់ង្ហរម្នាះជូនែុគគលិរព្ាវព្ជាវ គឺម្ដាយប្ផែរជាចម្បងម្លីចំនួនអរាែេព្ាវព្ជាវវេិាាស្រសត
ប្ែលព្រូវបានម្បាះរុម្ពផាយ។ លរខខ្ណឌ ននការម្បាះរុម្ពផាយប្ែលមានលរខណៈស វនិិចឆយ នឹងកាា យជា
រមាា ងំរុញព្ចានសព្មាែ់អនរសិរាម្ៅរម្ពុជាឱ្យយរចិរតេុរដារ់ែប្នាម្ម្េៀរម្លីការព្ាវព្ជាវប្ែែសិរា និងការ
ម្បាះរុម្ពផាយ។ 

លេធផលព្ាវព្ជាវម្ៅរម្ពុជារំរុងម្រីនម្ ីង ែ៉ាុប្នតម្ៅប្រម្ែីរយឺរជាងព្ែម្េសជិរខាងម្ួយចំនួន។ 
ម្គសម្ងករម្ ញីថា លេធផលព្ាវព្ជាវរនុងេព្ម្ង់ជាអរាែេព្ាវព្ជាវលរខណៈវេិាាស្រសត គឺភាគម្ព្ចីនមានម្ៅ
តាម្ារលវេិាល័យ និងាា ែ័នព្ាវព្ជាវាធារណៈ។ លេធផលម្នះរំរុងប្រមានសម្ទុះ និងមាននិនាន ការ
ម្រីនម្ ងី ជាលំដាែ់ ម្ពាលគឺចាែ់រីមានការម្បាះរុម្ពរិចរួច ឬរ៏គ្នម នម្ាះម្ៅមុ្នឆ្ន  ំ២០០០ រ ូរែល់មាន
ការម្បាះរុម្ពព្ែមាណជាជិរ ៦០០ អរាែេ គិរព្រឹម្ឆ្ន ២ំ០២០14។ យ៉ា ងណាម្ិញ រម្ពុជាមានអព្តាម្បាះរុម្ព
អរាែេទាែែំផុរេីរីរម្ៅរនុងរំែន់អាា៊ា នគិរតាម្សមាមាព្រព្ែជាជន ែនាទ ែ់រីម្ីយ៉ា ន់មា៉ា 15។ ជាងម្នះ      
ម្ៅម្េៀរ ការម្បាះរុម្ពផាយអរាែេព្ាវព្ជាវម្ៅរម្ពុជាភាគម្ព្ចីនម្ធ្វីម្ ងីម្ដាយមានរិចចស ការជាម្ួយនែគូ  
អនតរជារ ិប្ែលម្រលខ្ាះម្ិនព្សែតាម្អាេិភារ និងរព្ម្ូវការអភិវឌ្ឍន៍រែស់ព្ែម្េសម្ យី។ 

៣.៤. បញ្ហា ព្បឈម្ទ្យី៤ ៖ តព្ម្ូវការរព្ងឹង និងការ្ ដល់្ នធានដ្លស់ាថ ប័នព្សាវព្ជាវ 

ាា ែ័នព្ាវព្ជាវម្ៅរម្ពុជារុំបានអនុម្លាម្តាម្ការចារ់ថាន រ់សតង់ដារម្នាះម្េ។ រម្ពុជាមានព្គឹះាា ន
ឧរតម្សិរាចំនួន ១២៥ ផងប្ែរ ប្ែលរនុងម្នាះ ៤៨ ជារែស់ព្គឹះាា នាធារណៈ និង ៧៧ ជាព្គឹះាា នឯរជន។ 
ែប្នាម្រីម្នះម្េៀរ ព្ែម្េសរម្ពុជា រ៏មានវេិាាា នព្ាវព្ជាវម្ផសងម្េៀរ រមួ្មានជាអាេិ៍៖ ម្ជឈម្ណឌ លម្ខ្ម្រៈ
សិរា, ម្ជឈម្ណឌ លព្ាវព្ជាវេម្នាម្ម្គងគ, អងគការរម្ពុជាម្ែីម្បពី្ាវព្ជាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងអែ់រ,ំ វេិាាា នែណតុ ះ  
ែណាត លនិងព្ាវព្ជាវម្ែីម្បអីភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជា, វេិាាា នព្ាវព្ជាវនិងសិរាជាន់ខ្ពស់, វេិាាា នចរខុវសិ័យអាសុី, 
វេិាាា នព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍រសិរម្មរម្ពុជា។ល។ អងគការសងគម្សុីវលិ (CSOs), អងគការម្ិនប្ម្នរដាឋ ភិបាល 
(NGOs) និងធ្នាគ្នរគំនិរ(Think Tank) រ៏បានចូលរមួ្ផលិរអរាែេព្ាវព្ជាវប្ែរ។ រនុងចំម្ណាម្ាា ែ័ន
ទាំងអស់ម្នះ ម្គសម្ងករម្ ីញមានប្រាា ែ័នម្ួយចំនួនរូចែ៉ាុម្ណាណ ះប្ែលបានតារ់ប្រងឯរារយុេធាស្រសត
ព្ាវព្ជាវសព្មាែា់ា ែ័នខ្ាួន។ 

ម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធព្ាវព្ជាវម្ៅរម្ពុជា ជែួែញ្ហា ការេេួលបានមូ្លនិធ្ិម្និព្គែ់ព្គ្នន់ ម្ដាយារប្រការ
ចំណាយម្យួភាគធ្ំនន ថ្វកិារែស់ព្គឹះាា នឧរតម្សិរាព្រូវបានចំណាយម្លីព្បារ់ប្ខ្រែស់ែុគគលិរ ប្ែលម្ធ្វីឱ្យ
មានថ្វកិាម្សសសល់រចិរួច សព្មាែ់យរម្ៅវនិិម្យគម្លីឧែររណ៍ប្ែលែម្ព្ម្ែីលក់ារព្ាវព្ជាវ និងប្រលម្ែ
ម្លមី្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធព្ាវព្ជាវជាម្ែីម្។ ែរកិាខ រព្ាវព្ជាវសំខាន់ៗែូចជា ែណាណ លយ័ និងម្នទីររិម្ាធ្ន៍ គឺ
ភាគម្ព្ចនីមានប្រម្ៅរនុងារលវេិាល័យែ៉ាុម្ណាណ ះ។ ម្ទាះជាយ៉ា ងណា ែុគគលិរារលវេិាល័យម្ររីារល
វេិាល័យាធារណៈ នងិឯរជន ម្ៅប្រម្និទាន់ម្រញចិរតចមំ្ពាះគុណភារ នងិភារសម្បូរប្ែែននែនទែ់រិម្ាធ្ន ៍
ឧែររណ៍សព្មាែ់ម្ធ្វរីិម្ាធ្ន៍ រុំរយូេ័រ ែណាណ ល័យ នងិឧែររណ៍ម្ផសងៗម្េៀរម្នាះម្េ។ ជាេូម្ៅ ម្គមាន

 
14 United Nations Econonmic Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 2021, p.25. 
15 Based on SCOPUS analysis, see Background Report on Research in Cambodia 2022, 
MISTI/UNSESCAP (to be added once available) 
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ព្ែរ័នធអុនីធ្ណិឺរសព្មាែម់្ព្ែីព្បាស់ ែ៉ាុប្នតការម្ព្ែីព្បាសម់្ៅមានរណំរ់ ម្ យីម្លបឿនម្េៀរម្ារ គមឺានភារ
យរឺយ៉ា វម្ៅម្ យី។ ែប្នាម្ម្េៀរម្នាះ មានារលវេិាល័យម្ួយចំនួនរូចែ៉ាុម្ណាណ ះប្ែលផតល់លេធភារឱ្យចូល
ម្ៅម្ព្ែីព្បាស់មូ្លដាឋ នមូ្លេនិនន័យសរិាតាម្ឯរម្េស នងិកាលិរែព្រនានា ប្ែលទាងំអស់ម្នះគឺជាឧែររណ៍
ែ៏សំខានស់ព្មាែែ់ំម្ណីរការព្ាវព្ជាវ។ 

រម្ពុជារុំទាន់អនុវរតគំរូម្៉ាូប្ែលថ្មីននអងគការម្លខ្ និងម្សែឋរចិចសព្មាែក់ារព្ាវព្ជាវម្ៅម្ យីម្េ។ ែូម្ចនះ
គែបមីានការរណំរ់ឱ្យបានចាស់លាស់អរំីគំរនូនការផតលមូ់្លនិធ្ ិនិងព្ាវព្ជាវម្ផសងៗ (វសិ័យឯរជន ាធារ
ណៈនែគូអភិវឌ្ឍន ៍ នងិចព្ម្ះុគ្នន ) សព្មាែា់ា ែន័ព្ាវព្ជាវាធារណៈ។ ព្រឹរតិែព្រព្ាវព្ជាវ (research 
portfolio)រួនាេីរនុងការព្ាវព្ជាវ (ការផតល់មូ្លនិធ្ ិ ឬការព្ាវព្ជាវ) និងព្ែម្ភេននការព្ាវព្ជាវ (មូ្លដាឋ ន 
និង/ឬអនុវរតន៍) គួរប្ររណំរឱ់្យបានចាសល់ាស់ប្ែរ។ 

គុណភារេិននន័យ និងព្រម្សីលធ្ម្៌ាព្ាវព្ជាវ រ៏ព្រវូការការរព្ងឹងែប្នាម្ផងប្ែរម្ៅរនុងព្ែម្េសរម្ពុជា។ 
ម្ែីតាម្ការព្ាវព្ជាវ ម្ៅតាម្ព្គឹះាា នឧរតម្សិរារុសូំវមានការយរចិរតេុរដារ់ចំម្ពាះគុណភារេិននន័យម្េ ម្ យី
ការយល់ែងឹអំរីព្រម្សលីធ្ម្៌ាព្ាវព្ជាវ ទាងំរព្ម្ិរាា ែ័ន និងថាន រ់ជារិ រ៏ម្ៅមានរព្ម្រិប្ែរ16។ ការធានាឱ្យ
េិននន័យព្ាវព្ជាវមានគុណភារខ្ពស់ និងព្ែមូ្លបានតាម្ម្គ្នលការណ៍ប្ណនាពំ្ែរែម្ដាយព្រម្សីលធ្ម្៌ា គឺជា
លរខខ្ណឌ រព្ម្ូវសព្មាែរ់នុងការម្បាះរុម្ពផាយរនុងកាលិរែព្រអនតរជារិប្ែល្ាងការស់ វនិិចឆ័យ។ 

៣.៥. បញ្ហា ព្បឈម្ទ្យ៥ី ៖ តព្ម្ូវការននការរព្ងឹងបសនថម្នូវទ្យំនារ់ទ្យំនងរវាង
សារលវិទ្យាលយ័ នងិសហព្ោស និងរិចេសហការអនររជាតិព្បរបបដ្ឋយចីរភារ 

ការព្ាវព្ជាវចាបំាច់ព្រូវប្រេេួលបានការម្លីររម្ពស់តាម្រយៈរិចចស ការគ្នន រវាងារលវេិាល័យ 
និងស ព្គ្នស ម្ែមី្បគី្នពំ្េែល់ការអភវិឌ្ឍម្សែឋរចិចឱ្យកាន់ប្រេូលេូំលាយ។ ារលវេិាល័យជារិម្យួចនំួនបាន
អនុវរតវធិានការម្ែីម្បែីម្ងកីនរិចចស ការរវាងារលវេិាល័យ និងស ព្គ្នស ែូចជាការយិល័យភាជ ែ់េំនារ់
េំនងារលវេិាល័យ នងិស ព្គ្នស ម្ជឍម្ណឌ លភ្ាស់ នងិម្ជឈម្ណឌ លែណដុ ះធុ្ររិចចថ្ម។ី គំនរិផតួចម្ផតីម្ នានា
(ែូចជា ការព្ែរួរព្ែប្ជងអាជីវរម្ម ការជំរុញឱ្យែម្ងកីរធុ្ររិចចថ្មីសព្មាែ់និសសរិ រម្មវធិ្ីែម្ព្ងៀនអំរីការែម្ងកីរ    
ធុ្ររិចចថ្ម ីនងិេរីប្នាងម្ធ្វីការ) រ៏ជួយម្លរីេរឹចិរតឱ្យមានសរម្មភារស ព្គិនរនុងចំម្ណាម្នសិសរិារលវេិាលយ័
និងជួយព្រួសព្តាយផាូវសព្មាែ់រិចចស ការនាម្រលអនាគរ។ ាា ែ័នធុ្ររិចចរ៏ចាែ់អារម្មណ៍រនុងការស ការ
ជាម្ួយារលវេិាល័យនានាម្ែីម្ប ី(១) េេលួបានចំម្ណះែឹងប្ផនរព្ាវព្ជាវទានស់ម្័យកាល ម្សវារម្ម នងិ
ម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធព្ាវព្ជាវ (២) អភិវឌ្ឍសម្រាភារម្ៅរនុងាា ែ័នរែស់ខ្ាួន ឬរ៏ (៣) ប្សវងររែុគគលិរប្ែល
មានសកាត នុរលសព្មាែា់ា ែន័ខ្ាួន។ ម្ទាះជាយ៉ា ងណារ៏ម្ដាយ ម្គរុំទាន់ម្ ញីមានសរម្មភារម្ព្ចនីទារេ់ិននងឹ
រិចចស ការគ្នន រវាងារលវេិាល័យ និងស ព្គ្នសប្ែែម្នះម្ៅម្ ីយ។ ការប្រលម្ែម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធ
ព្ាវព្ជាវែូចជាម្ជឈម្ណឌ លឧរតម្ភារ ថាន លែម្ចចរវេិា ម្ៅរនុងាា ែ័នព្ាវព្ជាវម្ៅរម្ពុជា និងគុណភារននការ
ព្ាវព្ជាវ នឹងជំរុញឱ្យមានរិចចស ការកាន់ប្រម្ព្ចីនជាម្ួយវសិ័យឯរជន។ 

 
16 CICP 2016, p. 93-94. 
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ព្រសួង-ាា ែន័នានាររុំងរព្ងឹងព្ែរន័ធនវានុវរតន៍ជារ ិតាម្រយៈការផ្តា ស់ែតូរម្គ្នលនម្យបាយ និងការ
ម្លីរេឹរចរិតប្ែលសព្ម្ួលែលរ់ិចចស ការរវាងារលវេិាល័យ និងស ព្គ្នស។ រនុងឆ្ន ២ំ០១៨ រាជរដាឋ ភបិាល
បានដារម់្ចញនូវការែនធូរែនាយរនធសព្មាែ់ស ព្គ្នសធុ្នរូច នងិម្ធ្យម្ ម្ យីម្ៅឆ្ន ២ំ០១៩ ចាែ់ម្ផសងៗព្រូវ
បានប្រសព្ម្លួម្ែីម្បមី្លីររម្ពស់ពាណិជជរម្មតាម្ព្ែរ័នធម្អ ចិព្រូនរិ នងិប្រលម្ែការការពារអនរម្ព្ែីព្បាស1់7។ មាន
ការម្លីរេឹរចិរតម្ួយចំនួនម្េៀរ រមួ្មានជាអាេិ៍៖ ការគ្នពំ្េប្ផនរែម្ចចរម្េស, ការព្ាវព្ជាវនងិអភិវឌ្ឍន៍ នងិ
មូ្លនិធ្រិព្ងឹងសម្រាភារ និងការម្លីរប្លងរនធសព្មាែ់ព្គះឹាា នឧរតម្សរិា។ ម្ទាះជាយ៉ា ងណា ការម្លីរេឹរ
ចិរតសព្មាែរ់ិចចស ការគ្នន រវាងារលវេិាល័យនិងស ព្គ្នស គឺម្ៅមានរព្ម្រិម្ៅម្ យី។ 

យុេធាស្រសតម្ែីម្បជីំរុញរិចចស ការព្ាវព្ជាវអនតរជារិ គឺជាមូ្លដាឋ នព្គឹះែស៏ំខានម់្យួរនុងចំម្ណាម្ 
មូ្លដាឋ នព្គឹះម្ផសងម្េៀរ ម្ែមី្បគី្នពំ្េែល់ការព្ាវព្ជាវព្ែរែម្ដាយគុណភារ។ ការដារ់ម្ចញយុេធាស្រសតម្យួ
ប្ែលររារុលយភាររវាងការព្ាវព្ជាវរនុងព្សរុ និងអនតរជារិ គឺចាបំាចណ់ាស់ម្ែីម្បធីានាឱ្យមានព្ែរន័ធព្ាវព្ជាវ
ម្ួយព្ែរែម្ដាយចីរភារ។ ការង្ហរព្ាវព្ជាវម្ៅរម្ពុជាេេលួបានអរាព្ែម្យជន៍រចួម្ៅម្ យីរីរិចចស ការអនតរជារ ិ
ែូចប្ែលបានែង្ហា ញម្ដាយសមាមាព្រខ្ពស់ននលេធផលព្ាវព្ជាវប្ែលេេួលបានរីរិចចស ការជាម្ួយអនរ
ព្ាវព្ជាវម្ររីព្ែម្េសម្ផសង ។ៗ យ៉ា ងណាម្ញិ រិចចស ការអនតរជារិម្ព្ៅរីគម្ព្មាងព្ាវព្ជាវរមួ្គ្នន  គមឺានរព្ម្រិ
ម្ៅម្ យី។ ម្គសម្ងករម្ ញីមានគម្ព្មាងម្ួយចនំួនប្ែលគ្នពំ្េែលរ់ម្មវធិ្ចីល័រភារអនរព្ាវព្ជាវ (ែូចជាការ
ផតលព់្បារម់្ែៀវរសរ ៍ ៥០% ម្ៅម្រលឈែ់សព្មារព្ាវព្ជាវ18) ែ៉ាុប្នតរុំមានអនរព្ាវព្ជាវម្ព្ចនីម្េប្ែលបានែងឹ
ព្ជួរព្ជាែអរំីគម្ព្មាងប្ែែម្នះ។ ជាងម្នះម្ៅម្េៀរ អនរព្ាវព្ជាវប្ែលេេួលបានែេរិម្ាធ្ន៍ម្ៅែរម្េស មាន
េំម្នារចារម្ចញរីព្ែម្េសជាអចិនស្រនតយ ៍ប្ែលជាម្ រុនាឱំ្យបារ់ែងធ់្នធានែប្នាម្ម្េៀរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
17 ESCAP 2021, p. 26. 
18 Background Report on Research in Cambodia 2022, MISTI/UNESCAP AP (to be added once 
available) 
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៤. ការបបងកើតបបសររម្មព្សាវព្ជាវជាតិចំននួព្បាបំ ី
រាជរដាឋ ភិបាលរម្ពុជាបានរណំរច់រខុវសិយ័អភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយម្ ចិឆតាសព្មាែ់ឆ្ន ២ំ០៣០ និង ឆ្ន ំ

២០៥០។ ែូចប្ែលបានគូសែញ្ហជ រ់ម្ៅរនុងព្រែខ្ណ័ឌ យុេធាស្រសតជារសិំខាន់ៗ  សរម្មភារ និងលេធផលព្ាវព្ជាវ 
នឹងកាា យជាមូ្លដាឋ នព្គឹះម្ែីម្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចបាននូវម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ជារិ។ រតាត ចាបំាច់េីម្ួយសព្មាែ់ការ 
វនិិម្យគ និងសរម្មភារព្ាវព្ជាវ ម្ែីម្បរីមួ្ចំប្ណរែល់ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ជារ ិគឺការធានាឱ្យមានភារសុីចង្ហវ រ់
គ្នន រវាងអាេិភារ និងសម្រាភារព្ាវព្ជាវ ជាម្ួយនឹងរព្ម្ូវការអភិវឌ្ឍរែស់ព្ែម្េស។ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ
ដារ់ម្ចញនូវម្ែសររម្មចំនួន៨ ម្ដាយបានផារភាជ ែ់គ្នន រវាងរិចចខ្ិរខ្ំព្ែឹងប្ព្ែងខាងប្ផនរព្ាវព្ជាវជាម្ួយនឹង
អាេិភារននការអភិវឌ្ឍជារិ។ ម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវទាងំ៨ ម្នះមានសកាដ នុរលយ៉ា ងខាា ងំម្ៅរនុងការផ្តា ស់ែតូរការ
អភិវឌ្ឍម្សែឋរិចច-សងគម្ជារ ិរ៏ែូចជាការធានានូវចីរភារ។ 

ែូចប្ែលម្រៀែរាែ់ម្ៅរនុងប្ផនរេី១ ែំម្ណីរការននការរំណរ់ម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវរមួ្មាន៖ (១) ការម្រៀែចំ
ចំណារ់ថាន រ់ភាគីពាររ់័នធយ៉ា ងលម្ែិរ (២) ការសទង់ម្រិម្ៅម្លីភាគពីារ់រ័នធម្ែីម្បបី្សវងយល់ថា ម្រីព្ែធានែេ
អវីខ្ាះប្ែលព្រូវព្ាវព្ជាវសព្មាែ់ការជំរុញរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវ និងាា នភារននព្ែរ័នធម្អរូ ូសីុព្ាវព្ជាវ ម្ៅ
រម្ពុជា (៣) ការម្រៀែចំម្សចរតីព្ពាងរបាយការណ៍ាវតារ  (៤) ការ្ាុះែញ្ហច ងំរមួ្ម្លីចណុំចខាា ងំ ចណុំចម្ខ្ាយ 
ឱ្កាស និងការគំរាម្រំប្ ង ននព្ែរន័ធម្អរូ ូសុីព្ាវព្ជាវ និង(៥)នយិម្ន័យជារមួ្ននម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវ
សព្មាែ់រម្ពុជាប្ែលព្រវូបានតារ់ប្រងម្ ងីម្ៅរនុងសិកាខ ាលាម្ដាយមានការចូលរមួ្រីសំណារ់រណំាងព្រសួង
ាា ែ័នពារ់រ័នធ ព្រម្ទាងំព្គឹះាា នឧរតម្សរិា ម្ជឈម្ណឌ លព្ាវព្ជាវ នងិធ្នាគ្នរគំនរិ។ 

ម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវនីមួ្យៗព្រូវមានព្ែធានែេព្ាវព្ជាវម្គ្នល និង ព្ែធានែេរង  ប្ែលផារភាជ ែ់
ម្ៅនឹងព្រែខ្ណឌ ម្គ្នលនម្យបាយជារិ និងប្ែលជារងវល់រែស់ភាគីពារ់រ័នធនាម្រលែចចុែបនន។ ការរំណរ់
ម្ែសររម្ម ព្ែធានែេព្ាវព្ជាវម្គ្នល និងព្ែធានែេរង ម្ិនប្ម្នជាការររឹរបរិសរម្មភារព្ាវព្ជាវម្នាះម្េ 
ែ៉ាុប្នតផទុយម្ៅវញិ វាមានម្គ្នលែំណងជួយរព្ម្ង់េសិភាគពីារ់រ័នធប្ែលសរម្មរនុងការព្ាវព្ជាវ និងជួយរណំរ់
អាេិភារននការវនិិម្យគម្លកីារង្ហរព្ាវព្ជាវ។ ព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ អាច
នឹងប្រសព្ម្ួលម្ែសររម្ម ព្ែធានែេព្ាវព្ជាវម្គ្នល នងិព្ែធានែេរងទាងំម្នាះ ម្ៅរនុងម្ថ្រម្វលាម្ួយជារ់
លារ់ ម្ព្កាម្ការចងែុលែង្ហា ញរែស់ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា នងិនវានុវរតន។៍ ការប្រសព្ម្ួលណា
ម្ួយ គែបពី្រវូព្ែព្រឹរតម្ៅម្ដាយមានការចូលរមួ្រិម្ព្គ្នះម្យែលជ់ាម្យួភាគីពាររ់័នធ នងិការព្ែម្ម្ីលម្ម្ីលតាម្រយៈ
ការសិរាវភិាគអំរីអនាគរននរព្ម្ូវការននការព្ាវព្ជាវប្ែលរំរុងម្ងីែម្ ងី នងិព្រែខ្ណឌ ម្គ្នលនម្យបាយថ្មី ។ៗ 
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៤.១. “បសបៀងអាហាររាងុព្សុរ”៖ ៧០% ននការ្គត់្គង់បសបៀងអាហារបៅរម្ពុជាព្តូវ
បាន្លតិរាងុព្សុរ  

ែំណាំម្ៅរម្ពុជា (អងករ ែំ ូងមី្ ម្ពារ សប្ណដ រ ាវ យចនទី ាវ យ និងែូង) មិ្នទាន់សម្ព្ម្ចបាន    
សកាត នុរល ផលិររម្ម និងការនាមំ្ចញម្រញម្លញម្ៅម្ ីយ។ ផលិររម្មាច់ម្ិនទាន់ែំម្រញរព្ម្ូវការរនុង
ព្សុរបានម្េ ម្ យីរម្ពុជាបានចំណាយព្បារ់ព្ែមាណ១ ែ៊ាីលានែុលាា ររនុងម្ួយឆ្ន  ំ ម្ែមី្បនីាចូំលាច់រីព្ែម្េស
ជិរខាង។ វសិយ័ប្រនចនផលិរផលរសិរម្ម មានសកាដ នុរលខាា ងំរនុងការប្ព្ែកាា យរម្ពុជាឱ្យម្ៅជាព្ែម្េសផគរ់ផគង់
ម្សបៀងអាហារប្រនចនម្ចញរីរសិផលបាន។ មានប្រ១០% ននេិននផលរសិរម្មរែស់រម្ពុជាប្ែលព្រូវបានប្រនចនម្ៅ
រនុងព្សរុ ម្ យីម្ៅឆ្ន ២ំ០១៨ ការប្រនចនរសិផល មានចនំួនព្រឹម្ប្រ២.៤% ែ៉ាុម្ណាណ ះ ននផ.ស.ស. ម្ពាលគឺជា
ចំនួនម្យួប្ែលរិចជាងព្ែម្េសជិរខាង។ ម្ៅម្រលប្ែលរព្ម្ូវការឱ្យមានសនតិសុខ្ម្សបៀងម្រីនម្ ងី19 មានការ
ចាបំាច់ណាស់ប្ែលព្រូវែម្ងកនី និងម្ធ្វីរិរធិ្រម្មផលរិរម្មអាហាររនុងព្សរុ ែម្ងកីនេនិនផល និងមាននវានុវរតន៍ម្ៅ
រនុងការប្រនចនម្ាូែអាហារ។ ម្ែសររម្មម្នះមានម្គ្នលម្ៅធានាឱ្យបានថា រម្ពុជាមានសម្រាភារផលិរបាន ៧០% 
ននការផគរ់ផគង់ម្សបៀងអាហារម្ៅព្រឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០។ 

ម្ែសររម្មម្នះមានេំនារ់េំនងម្ៅនឹងម្គ្នលម្ៅយុេធាស្រសតជារិម្ួយចំនួន ែូចជា៖ 
• យុេធាស្រសតចរុម្កាណែណំារ់កាលេ៤ី៖ ចរុម្កាណេី១ សតីរីការអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសស (ម្គ្នលម្ៅ
េី ៣សតីរកីារម្លីររម្ពសសុ់ខ្ភារាធារណៈ និងអាហារូែរាម្ភ) នងិចរុម្កាណេី៤ សតីរីការអភិវឌ្ឍ
ព្ែរែម្ដាយចីរភារ នងិែរយិែនន (ម្គ្នលម្ៅេី៣ សតរីីការម្លីររម្ពស់វសិ័យរសិរម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍
ជនែេ)។ 

• ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣៖ អាេិភារេី៦ សតីរីការអភិវឌ្ឍព្ែរែម្ដាយ   
ចីរភារនិងែរយិែនន។ 

• ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររម្ពុជា៖ ម្គ្នលម្ៅេ២ី គ្នម នភារអរ់ឃ្លា ន, ម្គ្នលម្ៅេ៦ី េរឹាែ រ 
និងអនាម្័យ, ម្គ្នលម្ៅេ៨ី ការង្ហរសម្រម្យ និងរំម្ណីនម្សែឋរចិច, ម្គ្នលម្ៅេ៩ី ឧសា រម្ម នវានុវរតន៍ 
និងម្ ដាឋ រចនាសម្ពន័ធ, ម្គ្នលម្ៅេី១១ ចីរភារេីព្រងុ នងិស គម្ន៍, ម្គ្នលម្ៅេ១ី២ ការម្ព្ែីព្បាស ់
និងការផលិរម្ដាយេេួលខុ្សព្រូវ និងម្គ្នលម្ៅេី១៥ ជីវរិម្ៅម្លីែ។ី 

ម្ែីម្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចម្ែសររម្មរនុងការផលិររនុងព្សុរឱ្យបាន ៧០% សព្មាែ់ការផគរ់ផគង់ម្ាូែអាហារម្ៅ 
រម្ពុជាព្រឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ ព្ែម្េសរម្ពុជាម្ិនព្រឹម្ប្រព្រូវម្ផ្តត រម្លីការគ្នំព្េជាម្គ្នលនម្យបាយប្ែលរស់រម្វរី
ែ៉ាុម្ណាណ ះម្េ ែ៉ាុប្នតប្ថ្ម្ទាងំការព្ាវព្ជាវម្លីព្ែធានែេសំខាន់ៗែូចខាងម្ព្កាម្៖ 
១. ការែង្ហក ររូ់ជ៖ ការែង្ហក ររូ់ជែណំានំិងសរវ ការចិញ្ច ឹម្ារាយនែរង (green algae) សព្មាែផ់លិរ   
     ជាអាហារ, ការម្ព្ាចព្សរ/ព្ែរ័នធធារាាស្រសតឆ្ា រនវ, ការម្ព្ែីព្បាស់ែី, ការព្ាវព្ជាវអំរីែីដាែំំណា,ំ  
     សនតិសុខ្េរឹ, ព្ែរ័នធឧែររណ៍ចាែស់ញ្ហា  (sensors) សព្មាែ់រសិរម្ម និងែី, ការែម្ងកីនភារាុរំនុង 
     សរវព្រី នងិ ែសុសរវ,  ែម្ចចរវេិារសរិម្ម ជី និងការព្គែ់ព្គងសរវលែិរ នងិែម្ចចរវេិាេំនារ់េនំង និង 
     រ័រ៌ាមាន  សព្មាែែ់ម្ងកីនផលិរភារ។ 
២. ការររាេុរ៖ វរាុធារុម្ែីម្, ការព្ាវព្ជាវអំរីវធិ្ីររាេុរផលិរផលម្ព្កាយការព្ែមូ្លផល។ 

 
19 United Nations in Cambodia 2021. 
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៣. ការប្រនចន៖ ការផលិរអាហារតាម្រយៈការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍, ការម្ព្ែីែម្ចចរវេិាេំនារ់េំនង 
     និងរ័រ៌ាមានសព្មាែ់ការប្រនចន, ការព្ាវព្ជាវម្លីការររាេុរម្ាូែអាហារ។ 
៤. ការប្ចរចាយ៖ ការព្ាវព្ជាវម្លីការម្វចខ្ចែ់ និងវធិ្ីាស្រសតម្ែីម្បភីាជ ែ់រសិររម្ៅនឹងេីផារ។ 

 

 
ម្ែីម្បជីំរុញការសព្ម្ែសព្ម្ួលរិចចខ្ិរខ្ំព្ែឹងប្ព្ែងម្លីរិចចការព្ាវព្ជាវ តារាងេី១ រំណរ់អរតសញ្ហា ណ

អងគភារ/ាា ែ័នគនាឹះ ប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេី១។ តារាងេី២ ែង្ហា ញរីលិខ្ិរូែររណ៍ និង
វធិានការម្គ្នលនម្យបាយជាយុេធាស្រសត ប្ែលព្រវូអនុវរតម្ដាយរួអងគ និងអនរពារ់រ័នធម្ផសងៗ។ 

តារាងេ ី1៖ អងគភារ/ាា ែ័នគនាឹះប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេី ១៖ “ម្សបៀងអាហាររនុងព្សរុ” 

ព្ែម្ភេាា ែ័ន ម្ឈាម ះ 

ព្រសួង និងាា ែ័នរដាឋ ភិបាល ព្រសួងម្រៀែចំប្ែនែី នគរូែនយីរម្ម នងិសណំង ់
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ ព្ែមាញ់ និងម្នាេ 
ព្រសួងពាណិជជរម្ម 
ព្រសួងនព្ែសណីយ ៍នងិេូរគម្នាគម្ន ៍

ារលវេិាល័យ និងវេិាាា ន
ព្ាវព្ជាវ 

ារលវេិាល័យភូម្ិនទភនំម្រញ 
វេិាាា នែម្ចចរវេិារម្ពុជា 
វេិាាា នព្ាវព្ជាវ នងិអភិវឌ្ឍនរ៍សរិម្មរម្ពុជា 
ារលវេិាល័យភូម្ិនទរសិរម្ម 
ែណឌិ រយសភាែម្ចចរវេិាឌ្ជីីថ្លរម្ពុជា 

អងគការអនតរជារ ិ ធ្នាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី
ធ្នាគ្នររិភរម្លារ 
មូ្លនិធ្សិរវនព្ររិភរម្លារ 
សមាគម្អភិររសសរវនព្រ 

វសិ័យឯរជន ព្រុម្ ៊ាុនប្រនចនម្ព្ែងែូង 
ស ររណ៍រសិរម្មម្លីែណំាពំ្សវូ 
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តារាងេ ី2៖ លិខ្រូិែររណ៍ នងិវធិានការម្គ្នលនម្យបាយម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវ៖ “អាហាររនុងព្សរុ” 
លិខ្ិរូែររណ៍ ល.រ. វធិានការ ាា ែ័នែឹរនា*ំ ភាគីពារ់រ័នធ 

ព្រែខ្ណឌ ចាែ ់
 

១ 

ម្រៀែចំប្ផនការម្គ្នលលម្ែិរ/ប្ផន 
េីែង្ហា ញផាូវសដីរកីារព្ាវព្ជាវ
ម្ែីម្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចម្ែសររម្ម 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមា៉ា ញ់ នងិម្នាេ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រញិ្ាវរាុ 

២ 

គម្ព្មាងម្លីរេឹរចរិតសព្មាែ់
សរម្មភារព្ាវព្ជាវរសិរម្ម/
ផលិររម្មរនុងព្សុរ 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ  
ព្ែមា៉ា ញ់និងម្នាេ, 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

៣ 
វនិិម្យគម្លីការព្ាវព្ជាវនិង
អភិវឌ្ឍន៍រនុងការប្រនចនចណីំ
អាហារ និងេផីារ 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមា៉ា ញ់ នងិម្នាេ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

៤ 
វនិិ ម្យគម្លីែរកិាខ រ/ឧែររណ៍
ម្នទីររិម្ាធ្ន៍សព្មាែ់វសិ័យម្ាូែ
អាហារ 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមា៉ា ញ់និងម្នាេ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

 រិញ្ាវរាុ 

៥ 

ែំម្ ងីព្បារ់ម្ែៀវរសរ/៍ការម្លរី
េឹរចិរតសព្មាែអ់នរព្ាវព្ជាវ 
 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
រសិរម្ម រុកាខ ព្ែមា៉ា ញ់
និងម្នាេ, ព្រសួង 
សុខាភិបាល 

៦ 
ជំរុញរសរិម្មម្ព្កាម្រិចចសនា
ជាម្ួយវសិ័យឯរជន 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមា៉ា ញ់និងម្នាេ 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ, ព្រសួង
ពាណិជជរម្ម 

៧ 

ែំពារ់ែរកិាខ រម្នទីររិម្ាធ្ន៍
សព្មាែ់ព្គះឹាា នឧរតម្សិរា
ជាម្ួយនឹងែម្ចចរវេិាទាន់
សម្័យ 
 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
រសិរម្ម រុកាខ ព្ែមា៉ា ញ់
និងម្នាេ, ព្រសួង
ពាណិជជរម្ម,  

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

៨ 
ប្រលម្ែការែឹរជញ្ជូ ន នងិ 
ភសតុភាររម្ម 
 

ព្រសួងាធារណការ 
និងែឹរជញ្ជូ ន 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ 
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ម្ ដាឋ - 
រចនាសម្ពន័ធ 

 

៩ 

ប្រលម្ែែេដាឋ ន និងសតង់ដារ
សព្មាែ់សុវរាិភារ និងសុវរាភិារ
ចំណីអាហារ 
 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. ព្រសួងពាណិជជរម្ម, 
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ  
ព្ែមា៉ា ញ់និងម្នាេ 

១០ 

ែម្ងកីរាា ែ័នសព្ម្ែសព្ម្ួលរនុង
ចំម្ណាម្រអួងគរនុងវសិ័យរសរិម្ម 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមា៉ា ញ់ នងិម្នាេ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ 

១១ 
ព្ាវព្ជាវអំរីជីម្ែមី្បែីម្ងកនី 
ផលិរភារ 
 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមា៉ា ញ់និងម្នាេ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  

ព្គឹះាា នឧរតម្សិរា 

១២ 

ព្ាវព្ជាវអំរីេផីារ និងននិាន ការ
សរលសព្មាែផ់លិរផលប្រនចន 
និងអាហារ 
 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមា៉ា ញ់និងម្នាេ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  

ព្គឹះាា នឧរតម្សិរា 

ការព្ាវព្ជាវ 
និង 

ធ្នធានម្នុសស 
១៣ 

ែម្ងកីនធ្នធានម្នុសសរនុងវសិយ័
ម្សបៀងអាហារ នងិរសរិម្ម 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមា៉ា ញ់និងម្នាេ, 
ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា  

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ,  

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

*ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ ជាាា ែ័នរព្ម្ង់េិស 
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៤.២. សថរិភារបលើការ្គត់្គង់ថាម្រល៖ ៩០% ននការ្គត់្គង់ថាម្រលបៅរម្ពុជា
ព្តូវបាន្លតិរាងុព្សុរ 

ែចចុែបនន ព្ែម្េសរម្ពុជារងឹប្ផែរម្លីការនាចូំលម្ព្ែងឥនធនៈ និងអគគសិន។ី ម្ៅឆ្ន ២ំ០១៧ ព្ែមាណ 
១៨% ននថាម្រលម្ព្ែីព្បាស់ព្ែចាឆំ្ន  ំ(១៤៤០ ជីហាគ វា៉ារ់ម្មា៉ា ង ននចនំួនសរែុ ៨០៧៣ ជីហាគ វា៉ារ់ម្មា៉ា ង) ព្រូវ
បាននាចូំលរីព្ែម្េសម្វៀរណាម្ នថ្ និងឡាវ ម្ែីម្ទាះែីជាមានការថ្យចុះម្ដាយារប្រមានរំម្ណីនម្រាងចព្រ 
ផលិរអគគសិនរីនុងព្សុររ៏ម្ដាយ20។ ការផគរផ់គង់ម្និទាន់មានសាិរភារម្ៅម្ យី ម្ យីែញ្ហា រងវះខារអគគសិន ី
និងការដាចច់រនតអគគិសនី ប្រងប្រម្រីរមានម្ ងីជាម្រឿយៗ។ ខ្ណៈប្ែលវសិ័យឧសា រម្មរំរុងែនតអភិវឌ្ឍខ្ាួន 
ម្ យីែណាត ញថាម្រលព្រវូបានដារ់រព្ង្ហយជាែនតែនាទ ែ ់ វាជាការចាបំាច់រនុងការអភវិឌ្ឍព្ែភរថាម្រលរនុងព្សរុ
ថ្មី នងិមានចីរភារការផគរផ់គងថ់ាម្រល។ ម្ែសររម្មម្នះ គឺមានម្គ្នលម្ៅធានាឱ្យបានថា ៩០% ននថាម្រល
ប្ែលបានម្ព្ែីព្បាសស់រុែរនុងព្ែម្េសរម្ពុជាព្រូវបានផលរិរនុងព្សុរ។ 

ម្ែសររម្មម្នះមានេំនារ់េំនងម្ៅនឹងម្គ្នលម្ៅយុេធាស្រសតជារិម្ួយចំនួន ែូចជា៖ 
•  យុេធាស្រសតចរុម្កាណែណំារ់កាលេ៤ី៖ ចរុម្កាណេី២ សតីរីការម្ធ្វរីិរិធ្រម្មម្សែឋរិចច (ប្រលម្ែ
ព្ែរ័នធ ូជសីទិរ ការម្ធ្វីឱ្យព្ែម្សីរម្ ងីការែរឹជញ្ជូ ន, ថាម្រល នងិការរភាជ ែ់ឌ្ីជថី្ល, ការែម្ងកីរ
ព្ែភរថ្មនីិងចម្បងៗសព្មាែ់ជរុំញរំម្ណីនម្សែឋរិចច)។ 

•  ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ារិឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣៖ អាេិភារេ៤ី សតីរីការម្ធ្វរីិរិធ្រម្មម្សែឋរិចច 
(ការប្រលម្ែព្ែរន័ធ ូជសីទិរ ការែឹរជញ្ជូ ន ថាម្រល និងការរភាជ ែ់ឌ្ជីីថ្ល)។ 

•  ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររម្ពុជា៖ ម្គ្នលម្ៅេី៧ ថាម្រលាែ រ និងមានរនម្ាសម្រម្យ។ 
 
ព្ែធានែេព្ាវព្ជាវខាងម្ព្កាម្ម្នះមានារៈសំខាន់ណាស់ម្ៅរនុងការធានាឱ្យបានថា រម្ពុជាមានសម្រាភារ 
ផលិរថាម្រលចំននួ ៩០% សព្មាែ់ការផគរ់ផគង់ម្ៅរនុងព្សុរ។ 

១. ការផលិរថាម្រល៖ ព្ែភរថាម្រលរម្រីរម្ ីងវញិ (រមួ្មានថាម្រលរនាឺព្រះអាេិរយ និងវារអីគគិសនី និង 
     ផលជះម្ៅម្លីព្ែរ័នធម្អរូ ូសុី និងមូ្លធ្នម្នុសស) រសិ-ថាម្រល និងថាម្រលទាញម្ចញរីារាយ  
     (agro-energy and algae-based energy) ជីវឧសម័ន និងការផលិរថាម្រលរីការសំណល់។ 
២. ការររាេុរថាម្រល៖ អាគុយ និងែរកិាខ រសព្មាែ់ផទុរថាម្រល។ 
៣. ការប្ចរចាយថាម្រល៖ រនធម្លីអគគិសនី និងយនតការផដលស់ំណង ែម្ចចរវេិាែណាត ញឆ្ា រនវ ែណាត ញប្ចរ 
     ចាយ/ែណាត ញែញ្ជូ ន។ 
៤. ការម្ព្ែពី្បាស់ថាម្រល៖ ឥរយិែថ្រែស់អនរម្ព្ែពី្បាស់ទារ់េងនឹងការសនសថំាម្រល។ 
 

ម្ែីម្បជីំរុញការសព្ម្ែសព្ម្ួលម្លីរិចចការព្ាវព្ជាវ តារាងេី៣ រំណរ់អរតសញ្ហា ណអងគភារ/ាា ែ័ន 
សំខាន់ៗប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេី២។ តារាង៤ ែង្ហា ញរីលិខ្ិរូែររណ៍ និងវធិានការ
ម្គ្នលនម្យបាយយុេធាស្រសត ប្ែលព្រវូអនុវរតម្ដាយរួអងគ និងអនរពារ់រ័នធ។ 

 
20 Asian Development Bank 2018. 
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តារាងេ ី3៖  អងគភារ/ាា ែ័នគនាឹះប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនងឹម្ែសររម្មេ២ី៖ “សាិរភារម្លីការផគរ់ផគង់
ថាម្រល” 

ព្ែម្ភេាា ែ័ន ម្ឈាម ះ 

ារលវេិាល័យ នងិវេិាាា ន
ព្ាវព្ជាវ 

ារលវេិាល័យភូម្ិនទភនំម្រញ 
វេិាាា នែម្ចចរវេិារម្ពុជា 
វេិាាា នជាររិ ុែម្ចចរម្េសរម្ពុជា 
ារលវេិាល័យជារិបារ់ែែំង 

វសិ័យឯរជន ព្រុម្ ៊ាុនផលិរ វូសុីលឥនធនៈ និងថាម្រលរម្រីរម្ ងីវញិ 
ព្រុម្ ៊ាុនផលិរអាគុយ ឬម្ព្គឿងែរកិាខ រសព្មាែ់ផទុរថាម្រល 
ព្រុម្ ៊ាុនប្ចរចាយថាម្រល 

 

តារាងេ ី4៖ លិខ្ិរូែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវ៖ “សាិរភារម្លី
ការផគរ់ផគង់ថាម្រល” 
លខិ្ិរូែររណ៍ ល.រ. វធិានការ ាា នែ័នែរឹនា*ំ ភាគីពារ់រ័នធ 

ព្រែខ្ណឌ ចាែ់ 
និង 

ម្គ្នលនម្យបាយ 

១ 
ម្រៀែចំប្ផនការម្គ្នលលម្ែិរ/ប្ផនេី
ែង្ហា ញផាូវសដីរីការព្ាវព្ជាវម្ែីម្បឈីាន
ម្ៅសម្ព្ម្ចម្ែសររម្ម 

ព្រសួងប្រ ៉ា នងិ 
ថាម្រល 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងែរាិា ន 

២ 
ែម្ងកីរព្រែខ្ណ័ឌ ព្ាវព្ជាវ ម្ែមី្បជីំរុញឱ្យ
មានថាម្រលព្គ្នែ់ព្គ្នន់ នងិអនុវរតការ
សនសសំំនចថាម្រល 

ព្រសួងែរាិា ន 
ព្រសួងប្រ ៉ា នងិ 
ថាម្រល 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងពាណិជជរម្ម 

៣ 

ែម្ងកីរព្រែខ្ណ័ឌ ចាែ់ ម្ែីម្បផីដល់លេធ
ភារ និងជំរុញព្គះឹាា នឧរតម្សិរាឱ្យ
ម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវព្ែរែម្ដាយគុណភារ 
(ម្ជឈម្ណឌ លឧរតម្ភារ) 

ក.ឧ.វ.ែ.ន., 
ព្រសួងអែ់រ ំ 
យុវជន នងិរីឡា 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ, 
ព្រសួងនព្ែសណីយ៍
និងេូរគម្នាគម្ន៍, 
ព្រសួងសុខាភិបាល 

៤ 

ែងកែរយិកាសសម្ព្សែ និងទារ់ទាញ
សព្មាែ់ការវនិិម្យគម្លីការព្ាវព្ជាវ 
និងអភិវឌ្ឍន៍រនុងវសិ័យថាម្រល 
រម្រីរម្ ងីវញិ (ថាម្រលរនាឺព្រះ
អាេិរយ ថាម្រលខ្យល។់ល។) 

ព្រសួងប្រ ៉ា នងិ 
ថាម្រល 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ,  
ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ 

ព្ែរ័នធអែ់រ ំ 
និង 

៥ ម្លីរេឹរចិរតម្ស្រនតីរាជរដាឋ ភិបាល និង
ែុគគលិរព្គឹះាា នឧរតម្សរិាឱ្យែនតការ

ព្រសួងអែ់រ ំ
យុវជន នងិរីឡា 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងនព្ែសណីយ៍
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ព្ាវព្ជាវ សិរាថាន រឧ់រតម្សិរាម្ែីម្បជីរុំញការ
ព្ាវព្ជាវ 

និងេូរគម្នាគម្ន៍  

៦ 

ការ់ែនាយនីរិវធិ្ីរែឋបាលសមុគាម ញ
សព្មាែ់ការព្ាវព្ជាវរមួ្គ្នន ម្ៅតាម្ 
ព្គឹះាា នឧរតម្សិរា (រែឋបាល លេធរម្ម 
មូ្លនិធ្ ិនម្យបាយ ែម្ចចរវេិា) 

ព្រសួងអែ់រ ំ
យុវជន នងិរីឡា
, ព្រសងួម្សែឋរិចច 
និង រិញ្ាវរាុ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ 

៧ ម្រៀែចំម្គ្នលការណ៍ប្ណនាសំព្មាែ់ការ
ព្ាវព្ជាវម្ៅតាម្ព្គះឹាា នឧរតម្សិរា  

ព្រសួងអែ់រ ំ
យុវជន នងិរីឡា 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ  

៨ ផតល់ការម្លរីេឹរចិរតម្ៅរនុងការម្បាះរុម្ព
ផាយការព្ាវព្ជាវ 

ព្រសួងអែ់រ ំ
យុវជន នងិរីឡា 

ក.ឧ.វ.ែ.ន., 
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ
, ព្រសងួការង្ហរ នងិ
ែណដុ ះែណាត លវជិាជ
ជីវៈ 

៩ 
ែម្ងកីរែណាត ញេនំារ់េនំងអនរ
ព្ាវព្ជាវថ្មី និងអនរព្ាវព្ជាវមានែេ
រិម្ាធ្ន ៍

ព្រសួងអែ់រ ំ
យុវជន នងិរីឡា 

ព្រសួងការែរម្េស 
និងស ព្ែរិែរតិ
ការអនតរជារ,ិ 
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ, 
ព្រសួងែរាិា ន, 
 ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

 រិញ្ាវរាុ 

១០ 
ផតល់ការម្លរីេឹរចិរត នងិការគ្នពំ្េប្ផនរ
 រិញ្ាវរាុ ម្ែីម្បទីារ់ទាញ និងររា
ធ្នធានម្នុសសប្ែលមានម្េរម្កាសលយ 

ព្រសួងអែ់រ ំ
យុវជន នងិ
រីឡា, 
 ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ, ព្រសួង
ការែរម្េស និង
ស ព្ែរែិរតិការ
អនតរជារ,ិ ព្រសួង
រសិរម្ម រុកាខ ព្ែមាញ់ 
និងម្នាេ 

១១ 
ែម្ងកីរប្ផនការវនិិម្យគាធារណៈម្ល ី
ការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍនរ៍ខីាងវសិ័យ
ឯរជន និងអនរពាររ់័នធសំខាន់ៗ។ 

ព្រសួងម្សែឋរិចច 
និង រិញ្ាវរាុ/  
ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

ព្រសួងពាណិជជរម្ម, 
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ, 
ព្រសួងសុខាភិបាល 

១២ ផតល់អាេភិារែល់ការផតល់មូ្លនិធ្ិជូន ព្រសួងអែ់រ ំ ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
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ារលវេិាល័យប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវ
ព្ែរែម្ដាយគុណភារ ជារិម្សសការ
ព្ាវព្ជាវអនុវរតន ៍

យុវជន នងិរីឡា 
ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ, 
ព្រសួងការង្ហរ និង
ែណដុ ះែណាត ល 
វជិាជ ជីវៈ 

*ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ ជាាា ែ័នរព្ម្ង់េិស 
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៤.៣. “ការអប់រពំ្បរបបដ្ឋយគ្ុណភារ”៖ ការអប់រពំ្សបតាម្សរងដ់្ឋរគ្ុណភារ
អនររជាតិ 

ម្ទាះែីជាមានការម្រីនម្ ងីននការចុះម្ឈាម ះចូលម្រៀនរែស់សិសានុសិសសរ៏ម្ដាយ រ៏ព្ែម្េសរម្ពុជាម្ៅ
ប្រជួែែញ្ហា ព្ែឈម្ទារ់េងនឹងគុណភារអែ់រ ំនិងសម្ភារននការអែ់រ។ំ ជារ់ប្សតង មានសិសានុសិសសអាយុ
ម្ព្កាម្១៥ ឆ្ន បំ្រ ៨% ែ៉ាុម្ណាណ ះ ប្ែលមានសម្រាភារអានអរសររព្ម្ិរមូ្លដាឋ ន ខ្ណៈចំនួន ១០% ម្េៀរមាន
សម្រាភារប្ផនរគណិរវេិារព្ម្ិរមូ្លដាឋ ន21 ម្ យីមានប្រ ២៨% ែ៉ាុម្ណាណ ះននចំនួនព្ែជាជនសរុែប្ែលែញ្ចែ់
ការសិរាព្រឹម្ថាន រ់េី៧ ម្ៅព្រឹម្អាយុ ១៥ ឆ្ន ។ំ ម្លីសរីម្នះម្េៀរ ឱ្កាសននការេេួលបានការអែ់ររំ៏ម្ិនម្សមីគ្នន
ប្ែរ។ ភារខុ្សគ្នន រវាងរំែន់ជនែេ និងេីព្ែជុំជនម្ៅប្រជាែញ្ហា ព្ែឈម្ រនុងម្នាះសិសសប្ែលម្រៀនម្ៅតាម្
ាលារនុងេីព្ែជុំជនមានសម្រាភាររនុងការអានអរសរ ខ្ពស់ជាងសិសសប្ែលម្ររីាលាម្ៅតាម្េីជនែេ 
ម្ដាយមានចម្នាា ះរិនទុខុ្សគ្នន រ ូរែល់ម្ៅ ៤២ រិនទុ។22 ម្ែសររម្មម្នះមានម្គ្នលម្ៅជំរុញការអែ់ររំព្ម្ិរែឋម្
សិរា/ម្ធ្យម្សិរា/ឧរតម្សិរា ម្ៅរនុងព្ែម្េសរម្ពុជា ឱ្យេេួលបានគុណភារ និងសតង់ដារអនតរជារិម្ៅឆ្ន ំ
២០៣០ ខាងមុ្ខ្។ 

ម្ែសររម្មម្នះមានេំនារ់េំនងម្ៅនឹងម្គ្នលម្ៅយុេធាស្រសតជារិម្ួយចំនួន ែូចជា៖ 
•  យុេធាស្រសតចរុម្កាណែំណារ់កាលេី១៖ ចរុម្កាណេី១ សតីរីការអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសស។ 
•  ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣៖ អាេិភារេី៣ សដីរីការអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសស
(ការរព្ងឹងគុណភារអែ់រ ំវេិាាស្រសត និងែម្ចចរវេិា)។ 

•  ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររម្ពុជា៖ ម្គ្នលម្ៅេី៤ សដីរី គុណភារអែ់រ។ំ 
 

ព្ែធានែេព្ាវព្ជាវខាងម្ព្កាម្ម្នះមានារៈសំខានណ់ាស់ម្ែីម្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចម្ែសររម្មេី៣។  
១. ជំនាញ និងវធិ្ីាស្រសតននការែម្ព្ងៀន និងការម្រៀន៖ វធិ្ីាស្រសតែម្ព្ងៀន និងការសិរាប្ែែថ្មី ម្ៅរនុងយុគសម្័យ 
     ម្ព្កាយការផទុះននជំងឺរូវែី-១៩, ព្ែសិេធភារននែម្ចចរម្េសរនុងការែម្ព្ងៀន និងការសរិា (រមួ្ទាងំការម្រៀនតាម្ 
     អនឡាញ), ការម្រៀនតាម្ប្ែែម្រៀែចំេុរជាមុ្ន និងព្ែរ័នធព្គែ់ព្គងការសិរា, និងការយល់ែឹងអំរីែរែិ   
    េរែស់អនរសិរា។ 
២. សតង់ដារ៖ ម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវម្លីសតង់ដារអែ់រអំាា៊ា ន, រព្ងឹងែណាត ញគុណវុឌ្ឍ,ិ ទាញយរឧរតមានុវរតន៍រី 
     អនតរជារមិ្រកាន់ព្ែម្េសរម្ពុជា។ 
៣. ការព្គែ់ព្គងាា ែ័នសិរា៖ ការវាយរនម្ាម្លីការែម្ព្ងៀន និងការសិរា, ការព្គែ់ព្គងាលាម្រៀន, វថិ្ីការង្ហរ  
     រែស់ព្គូែម្ព្ងៀន, េំនារ់េំនងេីផារការង្ហរ, អងគភារែម្ព្ងៀន និងការម្រៀែចំប្ផនការននរមាា ងំរលរម្ម។ 
 

 

 
21 MoEYS 2018, p. 5-6. 
22 ររ់សមាគ ល់៖ ចម្នាា ះរិនទុម្នះមានរព្ម្ិរខ្ពស់ជាងរិនទុររំឹងេុរប្ែលសិសសេេួលបានរនុងឆ្ន សិំរា។ See ibid 
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ម្ែីម្បីជំរុញការសព្ម្ែសព្ម្ួលម្លីរិចចការព្ាវព្ជាវ តារាង៥ រាយម្ឈាម ះអងគភារ/ាា ែ័នសំខាន់ៗ 
ប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេី៣។ តារាង៦ ែង្ហា ញរីឧែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយ
យុេធាស្រសតប្ែលព្រូវអនុវរតម្ដាយរួអងគ និងអនរពារ់រ័នធ។ 

តារាងេ ី5៖ អងគភារ/ាា ែ័នគនាឹះប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេី៣៖ “ការអែ់រពំ្ែរែម្ដាយ
គុណភារ” 

ព្ែម្ភេាា ែ័ន ម្ឈាម ះ 
ព្រសួង នងិាា ែ័នរដាឋ ភបិាល ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន និងរីឡា 
ារលវេិាល័យ នងិាា ែន័ព្ាវព្ជាវ ារលវេិាល័យភូម្ិនទភនំម្រញ 

វេិាាា នជារអិែ់រ ំ
វសិ័យឯរជន ម្វេិកាសិរាតាម្ព្ែរ័នធម្អ ចិព្រូនិច 

តារាងេ ី6៖ លិខ្ិរូែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវ៖ “ការអែ់រ ំ
ព្ែរែម្ដាយគុណភារ” 
លិខ្ិរូែររណ៍ ល.រ. វធិានការ ាា ែ័នែឹរនា*ំ ភាគីពារ់រ័នធ 

ព្រែខ្ណ័ឌ ចាែ់ 
និង 

ម្គ្ននម្យបាយ 

១ 

ម្រៀែចំប្ផនការម្គ្នលលម្ែិរ/ប្ផនេី
ែង្ហា ញផាូវសព្មាែ់ការម្លីររម្ពស់
គុណភារអែ់រមំ្ែីម្បឈីានម្ៅ
សម្ព្ម្ចម្ែសររម្ម 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា 

ក.ឧ.វ.ែ.ន., 
 ព្រសួងម្សែឋរចិច និង
 រិញ្ាវរាុ, ព្រសួងការង្ហរ 
និងែណតុ ះែណាត លវជិាជ ជីវៈ 

២ 
រព្ងឹងគុណភារព្ាវព្ជាវសព្មាែ់
អនរព្ាវព្ជាវ ម្ែមី្បមី្្ាីយរែនឹង
ព្ែរ័នធអែ់រអំនតរជារ ិ

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណតុ ះ 
ែណាត លវជិាជ ជីវៈ  

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ, 
ព្រសួងសុខាភិបាល,  
ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

៣ 

ែម្ងកីរព្រែខ្ណ័ឌ ចាែ់ (ម្គ្នល
នម្យបាយ/សតង់ដារ/ម្គ្នលការណ៍
ប្ណនា/ំយុេធាស្រសត) សព្មាែក់ារ
ព្ាវព្ជាវ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណតុ ះ 
ែណាត លវជិាជ ជីវៈ 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ, 
ព្រសួងសុខាភិបាល,  
ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

៤ 
ជំរុញឱ្យមានេំនារេ់ំនងរវាងារល
វេិាល័យ នងិស ព្គ្នស ពារ់រ័នធ
នឹងការព្ាវព្ជាវនងិអភិវឌ្ឍន ៍

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា,  
ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ, 
ព្រសួងសុខាភិបាល, 
ព្រសួងការង្ហរ និង 
ែណតុ ះែណាត លវជិាជ ជីវៈ, 
ព្រសួងម្សែឋរិចច និង 
 រិញ្ាវរាុ  
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៥ 

ម្រៀែចំម្សចរដីប្ណនាសំដីរីម្គ្នល
នម្យបាយប្ែលប្ផែរម្លីេ ារីរណ៍ 
និងចាសល់ាស់ សព្មាែ់ការអែ់រមំ្ៅ
ព្គែ់រព្ម្ិរ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ, 
ព្រសួងសុខាភិបាល,  
ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

៦ 
ម្រៀែចំវធិ្ីាស្រសតែម្ព្ងៀន និងការ
សិរា ប្ែលម្ផ្តត រម្លកីារព្ាវព្ជាវ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា  

ព្រសួងការង្ហរ និងែណតុ ះ
ែណាត លវជិាជ ជីវៈ,  
ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងម្សែឋរិចច និង រិញ្ា
វរាុ  

ម្ ដាឋ - 
រចនាសម្ពន័ធ 

៧ 
រព្ងីរម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធម្ែមី្បគី្នពំ្េ
ម្គ្នលែណំងអែ់រនំានា  
ជារិម្សស ការអែ់របំ្សទម្ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ម្សែឋរិចច និង 
 រិញ្ាវរាុ 

ព្រសួងការង្ហរ និង 
ែណតុ ះែណាត លវជិាជ ជីវៈ,  
ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

៨ 
រាងាា ែ័នព្ាវព្ជាវែប្នាម្ម្េៀរ 
រមួ្ទាងំម្ជឈម្ណឌ លឧរតម្ភារ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ម្សែឋរិចច និង 
 រិញ្ាវរាុ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

៩ 

ែម្ងកីរព្ែរន័ធរ័រ៌ាមានេផីារការង្ហរ 
(LMIS) ប្ែលមានលរខណៈឌ្ីជីថ្ល 
អនុវរតឱ្យបានេូលំេូលាយ នងិង្ហយ
ព្សួលម្ព្ែីព្បាស ់

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណតុ ះ 
ែណាត លវជិាជ ជីវៈ 

 ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងម្សែឋរិចច និង 
 រិញ្ាវរាុ 

 រិញ្ាវរាុ 
 
 

 
 
 

១០ ែម្ងកីនការវនិិម្យគម្លីវសិយ័អែ់រ ំ
ម្ៅព្គែ់រព្ម្រិ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ម្សែឋរិចច និង 
 រិញ្ាវរាុ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន., 
ព្រសួងការង្ហរ និងែណតុ ះ
ែណាត លវជិាជ ជីវៈ 

១១ 
ម្រៀែចំប្ផនការវនិិម្យគរនុងវសិ័យ 
អែ់រ ំប្ែលម្្ាីយរែនឹងេីផារ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង 
ម្សែឋរិចច និង 
 រិញ្ាវរាុ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងការង្ហរ និង 
ែណតុ ះែណាត លវជិាជ ជីវៈ 

១២ 
ផតល់ការម្លរីេឹរចិរតែល់ព្គូែម្ព្ងៀន 
និងអនរព្ាវព្ជាវ ម្ែីម្បអីនុវរតការ
អភិវឌ្ឍសម្រាភារវជិាជ ជីវៈ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា 

 
ព្រសួងការង្ហរ និងែណដុ ះ
ែណាដ លវជិាជ ជីវៈ/ព្រសងួ
ម្សែឋរិចច និង រិញ្ាវរាុ 

 ១៣ ម្លីររម្ពស់ការចល័រ និងការផ្តា ស់ែតូរ ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
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ការព្ាវព្ជាវ 
និង 

ធ្នធានម្នុសស 

អនរមានម្េរម្កាសលយ រនុងចំម្ណាម្
ព្គឹះាា នឧរតម្សិរា និងវសិយ័ 
ឯរជន 

និងរីឡា, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណតុ ះ 
ែណាត លវជិាជ ជីវៈ 

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ, 
ព្រសួងសុខាភិបាល 

១៤ 
ម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវម្លីរព្ម្ូវការ និងការ
ផគរ់ផគងេ់ីផារ ម្ែីម្បរីណំរ់គមាា រ 
ជំនាញ/ភារម្និសុីគ្នន  

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡាព្រសួង
ការង្ហរ និងែណតុ ះ 
ែណាត លវជិាជ ជីវៈ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ,  
ព្រសួងសុខាភិបាល 

១៥ ម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវម្ែីម្បែីម្ងកីររម្មវធិ្ី
សិរាប្ែលម្្ាីយរែនឹងេផីារ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណតុ ះ 
ែណាត លវជិាជ ជីវៈ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ
ព្ែមាញ់ នងិម្នាេ, 
ព្រសួងសុខាភិបាល 

*ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ ជាាា ែ័នរព្ម្ង់េិស 
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៤.៤.  បព្គ្ឿងបនាែ សប់អឡចិព្តូនិរ និងបម្កានិរ៖ រម្ពុជានាបំចញ ៧០% ននបព្គ្ឿង
បនាែ សប់អឡចិព្តូនិរ និងបម្កានិរ សដ្ល្លតិបៅរាងុព្សុរ 

ការនាមំ្ចញឧែររណ៍អគគិសនី រមួ្ទាងំផលិរផលម្ព្គឿងមា៉ា សុីន និងែរកិាខ រម្ម្កានិរបានររីចម្ព្ម្ីនយ៉ា ង
ឆ្ែ់រ ័សម្ៅរម្ពុជា។ រនុងឆ្ន ២ំ០២០ ការនាមំ្ចញឧែររណ៍អគគិសនី និងម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ចិព្រូនិរបានម្រីន
ែល់ចំនួន ៧៥៥,៣៤ លានែុលាា រអាម្ម្ររិ ប្ែលបានម្រីនម្ ីង ៣១,៥% ម្ែីម្ធ្ៀែនឹងឆ្ន ំ២០១៩។23       
ព្រុម្ ៊ាុននានារនុងព្ែម្េសរម្ពុជាបានចូលរមួ្រនុងព្ចវារ់ផលិរផលម្អ ិចព្រូនិរ និងម្ម្កានិរ ែ៉ាុប្នតសម្រុលយ
ពាណិជជរម្មពារ់រ័នធនឹងម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ិចព្រូនិរ និងម្ម្កានិរម្ៅប្រមានសញ្ហា អវជិជមាន24។ ែូម្ចនះ 
ម្ែសររម្មម្នះមានម្គ្នលម្ៅជំរុញការនាមំ្ចញម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ិចព្រូនិរ និងម្ម្កានិរប្ែលផលិរម្ៅរម្ពុជា
ឱ្យបាន ៧០%។ ម្ែសររម្មម្នះអាចសម្ព្ម្ចម្ៅបាន តាម្រយៈការែម្ងកនីគុណរនម្ាែប្នាម្ម្ៅម្លីម្ព្គឿងែនាា ស់
ម្អ ចិព្រូនិរ និងម្ម្កានិរ។ 

ម្ែសររម្មម្នះមានេំនារ់េំនងម្ៅនឹងម្គ្នលម្ៅយុេធាស្រសតជារិម្ួយចំនួន ែូចជា៖ 
• យុេធាស្រសតចរុម្កាណែំណារ់កាលេី៤៖ ចរុម្កាណេី២ សតីរីការម្ធ្វីរិរិធ្រម្មម្សែឋរិចច (ការែម្ងកីរ
ព្ែភរសំខាន់ៗ និងថ្មីសព្មាែ់ជំរុញរំម្ណីន និងចរុម្កាណេី៤ សតីរីវសិ័យឯរជន និងការអភិវឌ្ឍ
ការង្ហរ (ការរព្ងឹងការព្ែរួរព្ែប្ជង)។ 

• ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣៖ អាេិភារេី៤ សដីរីការម្ធ្វីរិរិធ្រម្មម្សែឋរិចច។ 
• ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររម្ពុជា៖ម្គ្នលម្ៅេី៨ សដីរីការង្ហរសម្រម្យ និងរំម្ណីនម្សែឋរចិច, 
ម្គ្នលម្ៅេ៨ី សដីរី ឧសា រម្ម នវានុវរតន៍ និងម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធ ម្គ្នលម្ៅេ១ី១ សដរីីេីព្រុង នងិ  
ស គម្ន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភារ និងម្គ្នលម្ៅេ១ី២ សដីរកីារម្ព្ែពី្បាស់ធ្នធានព្ែរែម្ដាយេំនលួខុ្ស
ព្រូវ និងផលិររម្ម។ 

ខាងម្ព្កាម្ម្នះ គឺជាព្ែធានែេព្ាវព្ជាវសំខាន់ៗម្ែីម្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចម្ែសររម្មេី៤។  
១. វរាុធារុម្ែីម្ 
២. ផលរិរម្ម 
៣. ការប្ចរចាយ  
៤. ប្ខ្សព្ចវារ់រនម្ាសរល 
៥. សម្រាភារព្សូែយរ 
៦. រនម្ាទាែ 
៧. ការប្រសព្ម្ួលតាម្រព្ម្ូវការអរិថ្ិជន (Customization)  

 ចំណុចខាងម្លីម្នះគឺជាព្ែធានែេអនតរវសិ័យប្ែលរួម្មាន ម្ម្កាព្រូនិរ (mechatronics), ម្អ ិច- 
ព្រូនិរ, វសិវរម្មជារ់លារ់ (precision engineering), ែម្ចចរវេិាណាណូ, ណាណូ  (nano) និង ម្ីព្រូ 
ហាវ ែព្រីម្ខ្សិនmicro-fabrication, ការព្រីនជា 3D, វេិាាស្រសតរូែធារុ និងវសិវរម្ម, រ ៉ាូែូេិរ, ផលិររម្ម
ចព្មាញ់ (extractive manufacturing, សូ វប្វរ, ហារប្វរ 

 

 
23 The Phnom Penh Post 2021. 
24 Obsevatory of Economic Complexity (OEC) 2020.  
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ម្ែីម្បជីំរុញការសព្ម្ែសព្ម្ួលម្លីរិចចការព្ាវព្ជាវ តារាង៧ រាយម្ឈាម ះអងគភារ/ាា ែ័នសំខាន់ៗ 

ប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេី៤។ តារាង៨ ែង្ហា ញរីឧែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយ  
យុេធាស្រសតប្ែលព្រូវអនុវរតម្ដាយរួអងគ និងអនរពារ់រ័នធ។ 

តារាងេ ី7៖ អងគភារ/ាា ែ័នគនាឹះប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេ៤ី៖ ការអែ់រពំ្ែរែម្ដាយ
គុណភារ” 

ព្ែម្ភេាា ែ័ន ម្ឈាម ះាា ែ័ន 
ារលវេិាល័យ នងិាា ែន័ 
ព្ាវព្ជាវ 

ារលវេិាល័យភូម្ិនទភនំម្រញ 
វេិាាា នែម្ចចរវេិារម្ពុជា 
វេិាាា នជាររិ ុែម្ចចរម្េសរម្ពុជា  
ារលវេិាល័យន័ររុន 

វសិ័យឯរជន ព្រុម្ ៊ាុនប្រនចនវរាុធារុម្ែីម្ 
ព្រុម្ ៊ាុនទារ់េងនឹងចង្ហវ រ់ផលិរផលសរលននម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ចិព្រូនិរ 
និងម្ម្កានរិ 

 

តារាងេ ី8៖ លិខ្ិរូែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវ៖ “ម្ព្គឿងែនាា ស់
ម្អ ចិ-ព្រនូិរ និងម្ម្កានិរ” 
លិខ្ិរូែររណ៍ ល  .រ .  វធិានការ ាា ែ័នែឹរនា*ំ ភាគីពារ់រ័នធ 

 
 
 
ព្រែខ្ណឌ ចាែ់ 

និង 
ម្គ្នលនម្យបាយ 
 
 
 
 
 

 

១ 

ម្រៀែចំប្ផនេែីង្ហា ញផាូវលម្ែិរ
សដីរីការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ 
សព្មាែវ់សិយ័ម្ព្គឿងែនាា ស ់
ម្អ ចិព្រូនរិ នងិម្ម្កានរិ 
ម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចម្ែសររម្មម្នះ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 
 

ព្រុម្ព្ែឹរាអភិវឌ្ឍន ៍
រម្ពុជា, ព្រសងួពាណិជជ
រម្ម  

២ 

ែម្ងកីរម្គ្នលនម្យបាយសតីរី
ការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍
សព្មាែ់វសិយ័ផលរិរម្ម ប្ែល
ព្សែនឹងម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍
ព្ែរែម្ដាយចីរភារសរល 
និងរែសរ់ម្ពុជា។ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 
 

ព្រសួងពាណិជជរម្ម 

៣ 
ែម្ងកីរគណៈរមាម ធ្ិការ
ព្ាវព្ជាវតាម្ប្ផនរប្ែលរមួ្
ែញ្ចូ លរដាឋ ភិបាល ារលវេិា

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 
 

ព្រសួងពាណិជជរម្ម 
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ល័យ នងិវសិ័យឯរជន 

៤ 
ជំរុញការនាមំ្ចញម្ព្គឿងែនាា ស់
ម្អ ចិព្រូនរិ នងិម្ម្កានរិម្ៅ
កាន់េីផារអនតរជារ ិ

ព្រសួងពាណិជជរម្ម ក.ឧ.វ.ែ.ន. 
 

៥ 

ម្លីររម្ពស់េំនារ់េំនងរវាង
ារលវេិាល័យ នងិ 
ស ព្គ្នស រនុងការអែ់រ ំ
និងការព្ាវព្ជាវ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណដុ ះ
ែណាដ លវជិាជ ជីវៈ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

 
ការអែ់រ ំនងិ 

ការែណតុ ះែណាត ល ៦ 

ជំរុញការអែ់រ ំនិងការែណតុ ះ 
ែណាត លរព្ម្ងេ់ិសតាម្េីផារ
រនុងវសិ័យម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ចិ
ព្រូនិរ នងិអគគសិន ី

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណដុ ះ
ែណាដ លវជិាជ ជីវៈ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 
 

៧ 

ជំរុញាម ររីនវានុវរតន៍រនុង
ចំម្ណាម្សិសានុសិសសតាងំ 
រីវយ័ម្រមងសព្មាែ់ការចាែ់ម្ផដមី្
ធុ្ររិចចថ្ម ី

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណដុ ះ
ែណាដ លវជិាជ ជីវៈ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 
 

៨ 

ែំពារ់ឧែររណ៍េំម្នែីៗម្ៅ
ែនទែ់រិម្ាធ្ន៍ម្អ ចិព្រនូិរ 
និងអគគសិន ី

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណដុ ះ
ែណាដ លវជិាជ ជីវៈ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 
 

៩ 

ម្ធ្វីការសិរាេផីារឱ្យបាន
 មរ់ចរ់ម្ែមី្បរីណំរថ់ាម្រី
ម្ព្គឿងែនាា ស់ម្អ ចិព្រនូិច 
និងម្ព្គឿងម្ម្កានិរណាខ្ាះ
ប្ែលមានរព្ម្ូវការខ្ពស់ នងិអវី
ប្ែលរម្ពុជាអាចផតល់បាន។ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 
 

ព្រមុ្ព្ែឹរាអភិវឌ្ឍន ៍
រម្ពុជា 

 
១០ 

ម្រៀែចំថ្វកិាឱ្យបាន
ចាស់លាស ់និងមានព្ែសិេធ
ភារសព្មាែ់ការស ការ
ព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្ផនរ 
ម្អ ចិព្រូនរិ នងិអគគសិនី
ជាម្ួយអនរវនិិម្យគឯរជន 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង 
 រិញ្ាវរាុ, 
ក.ឧ.វ.ែ.ន. 
 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន និង
រីឡា, ព្រសួងការង្ហរ និង
ែណដុ ះែណាដ លវជិាជ  
ជីវៈ 

 
 ១១ 

អភិវឌ្ឍម្ ដាឋ រចនាសម្ពន័ធម្នទីរ
រិម្ាធ្ន៍ម្ព្ែីព្បាស់រមួ្ម្ដាយ

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 
 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង 
 រិញ្ាវរាុ 
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ម្ ដាឋ - 
រចនាសម្ពន័ធ 

ស ការជាម្យួអនរវនិិម្យគ
ឯរជន 

 
១២ 

ែម្ងកីរថាន លឌ្ីជថី្លម្ែមី្បចូីល
ម្ៅម្ព្ែីែនទែរ់ិម្ាធ្ន៍ម្ព្ែី
ព្បាស់រមួ្ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 
 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង 
 រិញ្ាវរាុ 

*ព្រុម្ព្ែឹរាជារវិេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ ជាាា ែ័នរព្ម្ង់េិស 
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៤.៥. “បសវារម្មស្ែរបលើព្បរ័នធបកាែ ដ្”៖ ការអភិវឌ្ឍបសវារម្មបលើព្បរ័នធបកាែ ដ្ 
(cloud based services) របសរ់ម្ពុជា គ្ឺមានរព្ម្ិតបសមើនឹងបណារ ព្បបទ្យសអាសា ន 

ការម្ព្ែីព្បាស់ម្សវារម្មប្ផែរម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែបានអនុញ្ហា រឱ្យអនរម្ព្ែីព្បាស់អាចម្ព្ែីែម្ចចរវេិាេំម្នីែចុង
ម្ព្កាយែូចជា ការភាជ ែ់អុីនធ្ឺណិរជាម្ួយសមាភ រៈម្ព្ែីព្បាស់ព្ែចានំថ្ៃ (Internet of Things), ការសិរាម្ដាយ
មា៉ា សុីន (Machine Learning)  ឬរ៏ែញ្ហា សិែបនិម្មិរ។ ធុ្ររិចចម្ៅរម្ពុជាចង់បានម្វេិកា (platform) ប្ែលព្រូវ
បានែម្ងកីរម្ ងីម្ៅរនុងព្សុរម្ែីម្បរីាងសម្រាភារឌ្ីជីថ្លរែស់ខ្ាួន ម្ យីអរិថ្ិជនចង់ឱ្យេិននន័យរែស់ខ្ាួន
ព្រូវបានររាេុរម្ៅរនុងព្ែម្េស។ 

ម្ែសររម្មម្នះមានេំនារ់េំនងម្ៅនឹងម្គ្នលម្ៅយុេធាស្រសតជារិម្ួយចំនួន ែូចជា៖ 
• យុេធាស្រសតចរុម្កាណែំណារ់កាលេី៤៖ ចរុម្កាណេី២ សដីរី ការម្ធ្វីរិរិធ្រម្មម្សែឋរិចច (ការប្រ
លម្ែព្ែរ័នធ ូជីសទិរ និងការរព្ងឹងវសិ័យគម្នាគម្ន៍ ថាម្រល និងឌ្ីជីថ្ល, ការម្ព្រៀម្ម្រៀែចំខ្ាួន
សព្មាែ់ម្សែឋរិចចឌ្ីជីថ្ល និងែែិវរតន៍ឧសា រម្មេី៤) 

• ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជារឆិ្ន ២ំ០១៩-២០២៣៖ អាេិភារេី៤ សដីរីការម្ធ្វីរិរិធ្រម្មម្សែឋរិចច។ 
• ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររម្ពុជា៖ ម្គ្នលម្ៅេ៨ី សដីរីការង្ហរសម្រម្យ និងរំម្ណីនម្សែឋរចិច
ម្គ្នលម្ៅេ៩ី សដរីី ឧសា រម្ម នវានុវរតន៍ នងិម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធ ម្គ្នលម្ៅេី១១ សដរីីេីព្រងុ និង
ស គម្ន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភារ, ម្គ្នលម្ៅេ១ី២ សដីរកីារម្ព្ែីព្បាស់ធ្នធានព្ែរែម្ដាយេំនួលខុ្ស
ព្រូវ និងផលិររម្ម។ 

 
ខាងម្ព្កាម្ម្នះ គឺជាព្ែធានែេព្ាវព្ជាវសំខាន់ៗម្ែីម្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចម្ែសររម្មេី៥។  
១. ម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធ៖ អុនីធ្ឺណិរ (broadband) ែណាត ញមា៉ា សុីនម្ម្ (Servers) 
២. រម្មវធិ្ី៖ រម្មវធិ្ីសព្មាែ់ការអែ់រ ំនិងថាន លម្វេិកា (Apps for education and platforms) រុំរយូេ័រនិម្មិរ  
     (Virtual Desktop) និង ម្សវារម្មែឹរជញ្ជូ ន  ,ែាុរម្្នែម្ចចរវេិា ) blockchain( 
៣. សុវរាិភារតាម្អុីនធ្ឺណិរ (cybersecurity) 
៤. លេធភារននការម្ព្ែីព្បាស់ (Accessibility)  
 

ម្ែីម្បីជំរុញការសព្ម្ែសព្ម្ួលម្លីរិចចការព្ាវព្ជាវ តារាង៩ រាយម្ឈាម ះអងគភារ/ាា ែ័នសំខាន់ៗ 
ប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេី៥។ តារាង១០ ែង្ហា ញរីឧែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយ
យុេធាស្រសត ប្ែលព្រូវអនុវរតម្ដាយរួអងគ និងអនរពារ់រ័នធ។ 
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តារាងេ ី9៖  អងគភារ/ាា ែ័នគនាឹះប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេី៥៖ “ម្សវារម្មប្ផែរម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ” 
ព្ែម្ភេាា ែ័ន ម្ឈាម ះ 
ារលវេិាល័យ នងិាា ែន័ 
ព្ាវព្ជាវ 

ារលវេិាល័យភូម្ិនទភនំម្រញ  
វេិាាា នែម្ចចរវេិារម្ពុជា 
ែណឌិ រយសភាែម្ចចរវេិារម្ពុជា 
វេិាាា នែម្ចចរវេិាគីររីម្យ 

វសិ័យឯរជន អុនីធ្ណិឺរ (Broadband) 
ព្រមុ្ ៊ាុន ែណាត ញ និង ែណាត ញមា៉ា សុីនម្ម្ (Servers) 
ព្រុម្ ៊ាុនផលិរសូ វប្វរ (Software producers) 
ព្រុម្ ៊ាុនសនតិសុខ្តាម្ព្ែរ័នធអុីនម្ធ្ណិីរ 

តារាងេ ី10៖ លិខ្ិរូែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវ៖ “ម្សវារម្ម
ប្ផែរម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ” 
លិខ្ិរូែររណ៍ ល.រ. វធិានការ ាា ែ័នែឹរនា*ំ ភាគីពារ់រ័នធ 

ព្រែខ្ណ័ឌ
ចាែ់ និង 
ម្គ្នល

នម្យបាយ 

 

១ 

ម្រៀែចំប្ផនការម្គ្នល/ប្ផនេីែង្ហា ញផាូវ
សដីរីការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ម្សវារម្ម
ប្ផែរម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ 

ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន ៍

ក.ឧ.វ.ែ.ន., 
ព្រសួងម្ហានផទ, 
ព្រសួងម្សែឋរិចច 
និង រិញ្ាវរាុ 

២ 

ែម្ងកីរ នងិអនុវរតយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍន ៍
អនរមានម្េរម្កាសលយ នងិទារ់ទាញ
អនរមានម្េរម្កាសលយ 

ក.ឧ.វ.ែ.ន., 
ព្រសួងការ
ែរម្េស នងិស 
ព្ែរិែរតិការអនតរ
ជារិ  

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
នព្ែណីយ ៍និង
េូរគម្នាគម្ន ៍

៣ 
ែញ្ចូ លរម្មវធិ្ីសរិាប្ផែរម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ 
រនុងព្ែរន័ធអែ់ររំរីព្ម្ិរែឋម្សិរា 

ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន ៍

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

៤ 

ផតល់អាហារូែររណ៍សព្មាែក់ារសិរា
ម្លីវសិ័យែម្ចចរវេិាេនំារ់េនំង និង
រ័រ៌ាមាន រមួ្មាន វេិាាាស្រសតរុំរយូេ័រ
, ការសរម្សររម្មវធិ្,ី ែម្ចចរវេិាេំនារ់
េំនងររ័៌ាមាន (ICT) ែញ្ហា សិែបនិម្រិត 
ការសិរាម្ដាយមា៉ា សុីន (Machine 
Learning) ។ល។] 

ព្រសួងអែ់រ ំយុ
វជន និងរីឡា 

ព្រសួងការង្ហរ និង
ែណដុ ះែណាដ ល  
វជិាជ ជីវៈ, ព្រសួង 
សុខាភិបាល, 
ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន៍,  
ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

 ៥ ផសរវផាយរម្មវធិ្ីអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធាន ព្រសួងអែ់រ ំយុ ព្រសួងការង្ហរ និង
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ធ្នធាន
ម្នុសស 

 

ម្នុសសរនុងវសិ័យែម្ចចរវេិាេនំារ់េំនង 
និងរ័រ៌ាមាន (ICT) នងិជំនាញពាររ់័នធ
ម្ផសងម្េៀរ 

វជន និងរីឡា ែណដុ ះែណាដ ល 
វជិាជ ជីវៈ, ព្រសួង 
សុខាភិបាល, 
ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន៍,  
ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

៦ 
ផតល់ម្ ដាឋ រចនាសម្ពន័ធព្េព្េងឱ់្យបាន
ព្គែ់ព្គ្នន់ម្ៅម្លីការព្ាវព្ជាវនិង
អភិវឌ្ឍន៍ម្សវារម្មប្ផែរម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ 

ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន ៍

ព្រសួងឧសា រម្ម 
វេិាាស្រសត នងិ 
នវានុវរតន ៍

ម្ ដាឋ - 
រចនាសម្ពន័ធ 

 
៧ 

ជំរុញការអនុវរតរម្មវធិ្ ី“សិសសម្ួយ  
រុំរយូេ័រ ម្យួ” ម្ យីព្គូែម្ព្ងៀន និង
សិសសម្ៅថាន រ់ែឋម្សិរាអាចម្ព្ែី
ព្បាស់អុីនធ្ណិឺរបាន 

ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន ៍

ក.ឧ.វ.ែ.ន. 

រិចចស ការ 
 

៨ 

ការ់ែនាយការម្ធ្វីការដាច់ម្ដាយប្ ររី
គ្នន រនុងចំម្ណាម្ភាគីពាររ់័នធម្ៅម្លីការ
ព្គែ់ព្គង និងការព្ាវព្ជាវនងិអភិវឌ្ឍន ៍
អំរីែម្ចចរវេិាប្ផែរម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ 

រ.ឧ.វ.ែ.ន. ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន ៍

៩ 

ម្លីរេឹរចិរតឱ្យមានការព្ាវព្ជាវរមួ្គ្នន
ម្លីម្សវារម្មប្ផែរម្លីព្ែរ័នធម្កាា ែ 

ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និង
េូរគម្នាគម្ន,៍ 
ក.ឧ.វ.ែ.ន.  

ព្រសួងការែរម្េស 
និងស ព្ែរិែរតិ-
ការអនតរជារ ិ

*ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ ជាាា ែ័នរព្ម្ង់េិស 
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៤.៦. “អគ្គិសនី និងទ្យឹរសាែ ត”៖ ព្បជាជនរម្ពុជាទងំអសទ់្យទ្យួលបានការបព្បើព្បាស់
អគ្គិសនីសដ្លមានសថរិភារ និងទ្យឹរសាែ ត 

  គិរព្រឹម្ឆ្ន ២ំ០២០ ព្ែជាជនរម្ពុជាម្ៅជនែេព្ែមាណ ១០% ម្ិនទាន់េេួលបានការម្ព្ែីព្បាស់អគគិសនី
ប្ែលមានសាិរភារម្ៅម្ យី ម្ យីចំនួន ១៥% ម្េៀររ៏ម្និទាន់េេលួបានការម្ព្ែីព្បាសេ់ឹរាែ រ នងិអនាម្យ័
ប្ែរ។25 ការធានាឱ្យព្ែជាជនរម្ពុជាទាងំអសេ់េលួបានការម្ព្ែីព្បាស់ម្សវាសខំាន់ៗ ទាងំម្នះ គជឺាគនាឹះននការអភិវឌ្ឍ
ព្ែរែម្ដាយចីរភារ។ ម្ែសររម្មម្នះមានម្គ្នលម្ៅផដលក់ារផគរ់ផគង់ថាម្រលអគគិសនីប្ែលមានសាិរភារ និងម្សវា
េឹរាែ រសព្មាែម់្នុសសព្គែ់រែូម្ៅព្រឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០។ 
 

ម្ែសររម្មម្នះមានេំនារ់េំនងម្ៅនឹងម្គ្នលម្ៅយុេធាស្រសតជារិម្ួយចំនួនែូចជា៖ 
• យុេធាស្រសតចរុម្កាណែណំារ់កាលេ៤ី៖ ចរុម្កាណេី២ សតីរីការម្ធ្វរីិរិធ្រម្មម្សែឋរិចច (ការប្រលម្ែ
ព្ែរ័នធ ូជសីទិរ និងការម្លីររម្ពស់ការែឹរជញ្ជូ ន ថាម្រល និងការរភាជ ែ់ឌ្ជីីថ្ល), ចរុម្កាណេ៤ី 
សតីរីការអភិវឌ្ឍព្ែរែម្ដាយែរយិែនន នងិចីរភារ។ 

• ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ារិឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣៖ អាេិភារេ៦ី សតីរីការអភិវឌ្ឍព្ែរែម្ដាយ 
ែរយិែនន និងចីរភារ (ការព្គែ់ព្គងធ្នធានធ្ម្មជារិព្ែរែម្ដាយចីរភារ)។ 

• ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររែស់រម្ពុជា៖ ម្គ្នលម្ៅេី៦ សដីរីេឹរាែ រ នងិអនាម្័យ ម្គ្នល
ម្ៅេី៧ សដីរីរនម្ាថាម្រលសម្រម្យ និងថាម្រលាែ រ ម្គ្នលម្ៅេី១៩ សដីរីការការ់ែនាយវសិម្ភារ។ 

 
ខាងម្ព្កាម្ម្នះ គឺជាព្ែធានែេព្ាវព្ជាវសំខាន់ៗម្ែីម្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចម្ែសររម្មេី៦។  
១ (ផលិររម្មេឹរ និងអគគិសនី៖ ការព្រួររិនិរយែីម្ដាយម្ព្ែីផ្តក យរណែ, អាងសដុរេឹរ, ផលិររម្មវារអីគគិសនី និង 

     ផលែ៉ាះពាល់រែស់វាម្ៅម្លីព្ែរន័ធម្អរូ ូសុីសុខាភិបាល និងធ្នធានម្នុសស, ការព្ាវព្ជាវម្លីសមាភ រៈណាណូ 

     (nano-materials) សព្មាែ់ផលិរ និងប្ចរចាយអគគិសនី។ 
២( ការព្គែ់ព្គងេឹរ៖ ការព្គែ់ព្គងេឹរឆ្ា រនវ, ការប្រនចនេឹរការសំណល់ (greywater), ការអភិវឌ្ឍធ្នធាន 
      េឹរម្លីអាងេម្នា, ការប្ែងប្ចរេឹរ , សនតិសុខ្េឹរ, ការសតុរេឹរេុរសព្មាែ់រែូវព្បាងំ និងវសា។ 
៣( ការប្ចរចាយេឹរ៖ ការម្ព្ែីព្បាស់ធ្នធានេឹរព្ែរែម្ដាយចីរភារម្ៅេូទាងំ ២៥ រាជធានី/ម្ខ្រត, ការព្ាវព្ជាវ 
      ម្លសីមាភ រៈណាណូសព្មាែ់សមាែ រេឹរ និងរលំាយជារែិំរុល, ការព្គែ់ព្គងេឹរ និងអគគិសនី, ព្ែសិេធភារប្ខ្ស 
      ែញ្ជូ នថាម្រល។ 

៤) ការម្ព្ែពី្បាស់េឹរ៖ ការសនសសំំនចេឹរ និងឥរយិែថ្ននអនរម្ព្ែីព្បាស់ទារ់េងនឹងយររនធម្លីេឹរ។ 
 

ម្ែីម្បីជំរុញការសព្ម្ែសព្ម្ួលម្លីរិចចការព្ាវព្ជាវ តារាង១១ រាយម្ឈាម ះអងគភារ/ាា ែ័នសំខាន់ៗ 
ប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេី៦។ តារាង១២ ែង្ហា ញរីឧែររណ៍និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយ
យុេធាស្រសតប្ែលព្រូវអនុវរតម្ដាយរួអងគ និងអនរពារ់រ័នធ។ 

 
25 World Bank 2022. 
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តារាងេ ី11៖ អងគភារ/ាា ែ័នគនាឹះប្ែលព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនងឹម្ែសររម្មេ៦ី៖ “អគគសិនី និងេឹរាែ រ” 
ព្ែម្ភេាា ែ័ន ម្ឈាម ះ 

ារលវេិាល័យ នងិាា ែន័ 
ព្ាវព្ជាវ 

ារលវេិាល័យភូម្ិនទភនំម្រញ 
វេិាាា នែម្ចចរវេិារម្ពុជា 

វសិ័យឯរជន ព្រមុ្ ៊ាុនផលិរ និងប្ចរចាយ េឹរនិងអគគសិន ី
ាា ែ័ន និងព្រុម្ ៊ាុនព្គែ់ព្គងេឹរ  

តារាងេ ី12៖ លិខ្ិរូែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវ៖ “អគគិសនី 
និងេឹរាែ រ” 
លិខ្ិរូែររណ៍ ល.រ វធិានការ ាា ែ័នែឹរនា ំ ភាគីពារ់រ័នធ 

ព្រែខ្ណ័ឌ ចាែ ់
និង 
ម្គ្នល

នម្យបាយ 

 
 
១ 

 
ម្រៀែចំប្ផនការម្គ្នល/ប្ផនេីែង្ហា ញ
ផាូវសតីរីការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍  
វសិ័យអគគសិនី និងេរឹាែ រ ម្ែីម្បី
ឈានម្ៅសម្ព្ម្ចម្ែសររម្មម្នះ 

 
ព្រសួងប្រ ៉ា នងិ
ថាម្រល, 
រ.ឧ.វ.ែ.ន. 

 
ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ, ព្រសួង 
នព្ែណីយ ៍និង
េូរគម្នាគម្ន,៍ ព្រសួង
ធ្នធានេឹរ នងិឧរុ
និយម្ 

២ ម្លីររម្ពស់ការរព្ងីរែណាត ញ 
ព្ាវព្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន ៍រនុង
ចំម្ណាម្វសិ័យឯរជនម្ៅរនុងវសិ័យ
អគគិសន ីនិងការផគរ់ផគង់េឹរ 

ព្រសួងម្សែឋរិចច 
និង រិញ្ាវរាុ 

រ.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងប្រ ៉ា នងិថាម្រល  

 រិញ្ាវរាុ 
៣ វនិិម្យគម្លីការព្ាវព្ជាវ និង

អភិវឌ្ឍន៍រនុងវសិ័យអាេិភារ និង 
វសិ័យអាេិភាររង 

ព្រសួងម្សែឋរិចច 
និង រិញ្ាវរាុ 

ព្រសួងប្រ ៉ា នងិថាម្រល, 
រ.ឧ.វ.ែ.ន. 

ម្ ដាឋ - 
រចនាសម្ពន័ធ 

៤ ប្រលម្ែសតង់ដារននការផគរ់ផគងអ់គគិ
សនី នងិេឹរ 

ព្រសួងប្រ ៉ា នងិ
ថាម្រល 

រ.ឧ.វ.ែ.ន. 

 
 

៥ 

ផតល់ែរកិាខ រ និងឧែររណ៍ 
ម្នទីររិម្ាធ្ន៍សព្មាែ់សរម្មភារ 
ព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន ៍

ព្រសួងប្រ ៉ា នងិ
ថាម្រល,  
រ.ឧ.វ.ែ.ន. 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ, ព្រសួងអែ់រ ំ
យុវជន នងិរីឡា, 
ព្រសួងការង្ហរ និង
ែណដុ ះែណាដ លវជិាជ ជីវៈ 

ធ្នធាន ម្នុសស  
៦ 

ផលិរ/ែម្ងកនីធ្នធានម្នុសសរនុង 
វសិ័យអគគសិនី និងេរឹាែ រ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា 

រ.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងការង្ហរ និង
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ែណដុ ះែណាដ លវជិាជ ជីវៈ 
 
៧ 

ែម្ងកីនចនំួនរម្មវធិ្ីរម្មសិរារនុង 
វសិ័យឯរជន នងិាធារណៈ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា 

រ.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងប្រ ៉ា នងិថាម្រល, 
ព្រសួងការង្ហរ និង
ែណដុ ះែណាដ លវជិាជ ជីវៈ 

៨ ែម្ងកីនការផដល់អាហារូែររណ៍ែល់
ែុគគលិរ និងនិសសរិរនុងវសិយ័ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណដុ ះ
ែណាដ លវជិាជ ជីវៈ, 
រ.ឧ.វ.ែ.ន., 
ព្រសួងប្រ ៉ា នងិថាម្រល 

*ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ ជាាា ែ័នរព្ម្ង់េិស 
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៤.៧. “អរាព្រឹតភារកាបូន”៖ រម្ពុជាកាែ យជាព្បបទ្យសសដ្លមានអរាព្រឹតភារកាបូន 

ព្ែម្េសរម្ពុជាសារិរនុងចំម្ណាម្ព្ែម្េសប្ែលង្ហយរងម្ព្គ្នះែំផុរពារ់រ័នធនឹងការប្ព្ែព្ែលួអាកាសធារុ 
រនុងម្នាះែញ្ហា េឹរជំនន់ ម្ព្គ្នះរាងំសៃួរ និងអាកាសធារុប្ែលម្ិនអាចរារបាន រំរុងម្រីនម្ ងីម្ដាយារប្រ
ផលវបិារននការប្ព្ែព្ែលួអាកាសធារុ។ ព្ែម្េសរម្ពុជាបានរណំរ់ម្គ្នលម្ៅម្ែមី្បកីារ់ែនាយការែំភាយឧសម័ន
កាែូនចនំួន៤២% ម្ៅព្រឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០26 ម្ យីរំរុងម្រៀែចំែម្ងកីរយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍនអ៍រាព្រឹរកាែូនរយៈ
ម្រលប្វង សំម្ៅជំរុញឱ្យមានសរម្មភារប្ែលែម្ញ្ចញកាែូនទាែ, ម្លីររម្ពស់ភារធ្នន់ឹងអាកាសធារុ និងចរីភារ
ែរាិា ន។ រម្ពុជាមានម្គ្នលម្ៅប្ែងប្ចរការចណំាយាធារណៈចំនួន ១% ម្ែីម្បមី្ដាះព្ាយការប្ព្ែព្ែួល
អាកាសធារុ និងព្ចបាច់ែញ្ចូលការម្្ាីយរែនានាចំម្ពាះែញ្ហា ព្ែឈម្ម្ៅរនុងយុេធាស្រសតជារិម្ផសងៗម្េៀរ។ 
ម្ែសររម្មម្នះមានេនំារ់េនំងម្ៅនឹងម្គ្នលម្ៅយុេធាស្រសតជារិម្យួចំននួ ែូចជា៖ 

•    យុេធាស្រសតចរុម្កាណែណំារ់កាលេ៤ី៖ ចរុម្កាណេ៤ី សតីរកីារអភវិឌ្ឍព្ែរែម្ដាយែរយិែនន 
និងចីរភារ (ការរព្ងឹងការព្គែ់ព្គងព្ែរែម្ដាយចីរភារនូវធ្នធានធ្ម្មជារិ និងវែបធ្ម្៌ា, ការធានា
ចីរភារែរាិា ន នងិការម្ព្រៀម្ម្រៀែចំខ្ាួនសព្មាែ់ការប្ព្ែព្ែលួអាកាសធារុ)។ 

• ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ារិឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣៖ អាេិភារេ៦ី សតីរីការអភិវឌ្ឍព្ែរែម្ដាយ 
ែរយិែនន និងចីរភារ។ 

•    ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររែស់រម្ពុជា៖ ម្គ្នលម្ៅេ៧ី សដរីី រនម្ាថាម្រលសម្រម្យ នងិ
ថាម្រលាែ រ, ម្គ្នលម្ៅេ១ី២ សដរីីការម្ព្ែីព្បាស់ធ្នធានព្ែរែម្ដាយេនំលួខុ្សព្រូវ នងិផលិររម្ម, 
ម្គ្នលម្ៅេ១ី៥ ការម្ព្ែីព្បាសែ់ីព្ែរែម្ដាយចីរភារ។ 

ម្ែីម្បីឈានម្ៅសម្ព្ម្ចម្គ្នលម្ៅព្ែម្េសប្ែលមានអរាព្រឹរកាែូនម្ៅឆ្ន ២ំ០៣០ រម្ពុជាព្រូវសិរាព្ាវព្ជាវ
ែប្នាម្ម្លពី្ែធានែេសំខាន់ៗែូចខាងម្ព្កាម្៖ 
១. ការ់ែនាយការផលិរកាែូន៖ ការផលិរ និងការម្ព្ែីព្បាស់យនយនតអគគិសនី ម្សែឋរិចចចព្កា (circular  
    economy) ការព្គែ់ព្គងសំណល់រងឹ និងការប្រនចនម្ ងីវញិ (ឧ. ការផ្តា ស់ែដូរម្ៅម្ព្ែីព្បាស់ការែឹរជញ្ជូ ន 

     ាធារណៈ, ថាម្រលនុយម្រាប្អ៊ារ, ព្ែភរថាម្រលាែ រ ែូចជា ជីវឥនធនៈជាម្ែីម្)។ 
២. ការម្ព្ែីព្បាស់ឧសមន័កាែូន ឬការសំណល់ម្ ងីវញិ៖ ប្រនចនការសំណល់សររីាងគឧសា រម្មសព្មាែ់ 
     ការផលិរអាហារ រសិរម្មម្រីរម្ ងីវញិ (regenerative agriculture) ការផលិរម្អតាណុលរីឧសម័នកាែូន។ 
៣. ការព្សូែយរឧសម័នកាែូន៖ ការដាំម្ែីម្ម្ឈីម្ ីងវញិម្ដាយម្ព្ែីព្បាស់ព្ែម្ភេរុរខជារិប្ែលលូរលាស់ម្លឿន 
    ម្ែីម្បកីាា យជាគព្ម្ែការពារែី, រព្ម្ងម្ព្ចាះឧសម័នកាែូន, ការប្រលម្ែជីវភាររស់ម្ៅរែស់ស គម្ន៍នព្រម្ឈ។ី 
៤. ម្គ្នលនម្យបាយព្គែ់ព្គងែីធ្ាី 
 

ម្ែីម្បជីំរុញការសព្ម្ែសព្ម្ួលម្លីរិចចការព្ាវព្ជាវ តារាង១៣ រាយម្ឈាម ះអងគភារ/ាា ែ័នសំខាន់ៗ 
ប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេី៧។ តារាង១៤ ែង្ហា ញរីឧែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយ
យុេធាស្រសតប្ែលព្រូវអនុវរតម្ដាយរួអងគ និងអនរពារ់រ័នធ។ 

 

26 General Secretariat of the National Council for Sustainable Development, Ministry of Environment 
2020. 
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តារាងេ ី13៖ អងគភារ/ាា ែ័នគនាឹះប្ែលព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេ៧ី៖ “អរាព្ររឹភារកាែូន” 
ព្ែម្ភេាា ែ័ន ម្ឈាម ះ 

ព្រសួងនងិ ាា ែ័នរដាឋ ភបិាល 

ព្រសួងែរាិា ន 
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ ព្ែមាញ់ និងម្នាេ 
ព្រសួងែរាិា ន 
ព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន ៍
ព្រសួងម្រៀែចំប្ែនែី នគរូែនយីរម្ម នងិសណំង ់
ព្រសួងនព្ែសណីយ ៍នងិេូរគម្នាគម្ន ៍

ារលវេិាល័យ នងិាា ែន័ព្ាវព្ជាវ 

ារលវេិាល័យភូម្ិនទភនំម្រញ 
ារលវេិាល័យភូម្ិនទរសិរម្ម 
វេិាាា នែម្ចចរវេិារម្ពុជា 
ារលវេិាល័យជារិបារ់ែែំង 

អងគការអនតរជារ ិ

ធ្នាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី
េីភាន រ់ង្ហរស ព្ែរែិរតិការអនតរជារិជែ៉ាុន 
មូ្លនិធ្សិរវនព្ររិភរម្លារ 
សមាគម្អភិររសសរវនព្រ 

ាា ែ័នឯរជន 

ព្រុម្ ៊ាុនប្រនចនម្ ងីវញិ 
រសិររ 
ព្រុម្ ៊ាុនអាជីវរម្មម្ឈ ី
ឧសា រម្មនានា 
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តារាងេ ី14៖ លិខ្ិរូែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវ៖“អរាព្រឹរ
ភារកាែូន” 
លិខ្ិរូែររណ៍ ល.រ. វធិានការ ាា ែ័នែឹរនា*ំ ភាគីពារ់រ័នធ 

ព្រែខ្ណ័ឌ ចាែ់ 
និង 

ម្គ្នលនម្យបាយ 

១ ម្រៀែចំប្ផនការម្គ្នល/ប្ផនេងី្ហា ញ
ផាូវលម្ែិរសដីរីការព្ាវព្ជាវនងិ
អភិវឌ្ឍន៍ម្ែមី្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ច
បាននូវម្ែសររម្មម្នះ 

ព្រសួងែរាិា ន រ.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ     
ព្ែមា៉ា ញ់ នងិម្នាេ 

២ ែម្ងកីរម្គ្នលនម្យបាយសដីរកីារ
ព្ាវព្ជាវម្លីការព្គែ់ព្គងការែឹរ
ជញ្ជូ ន 

ព្រសួងែរាិា ន, 
ព្រសួងាធារណ
ការ និងែរឹជញ្ជូ ន 

រ.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងនព្ែណីយ ៍និង
េូរគម្នាគម្ន ៍

៣ ជំរុញការព្ាវព្ជាវថាម្រលនែរង 
ម្ែីម្បជីំនសួការែឹរជញ្ជូ នម្ដាយ
ម្ព្ែីព្បាស់ឥនធនៈ 

ព្រសួងាធារណ
ការ និងែរឹជញ្ជូ ន 

រ.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងនព្ែណីយ ៍និង
េូរគម្នាគម្ន,៍ ព្រសួង
ពាណិជជរម្ម, ព្រសួង
ម្សែឋរិចច និង រិញ្ាវរាុ 

៤ ម្លីររម្ពស់ការព្ាវព្ជាវអំរ ី
ការអភិវឌ្ឍ នងិការម្រៀែចំប្ផនការ
េីព្រុងព្ែរែម្ដាយចីរភារ ម្ែមី្បី
េេួលបានចីរភារ, ព្ែសិេធភារ, 
ភារ,អាចម្ជឿជារប់ាន ភារព្គែ់
ព្គ្នន់ (self-sufficiency) នងិ
ភារគួរឱ្យចង់រស់ម្ៅ 

ព្រសួងម្រៀែចំប្ែនែី 
នគរូែនីយរម្ម និង
សំណង់, ព្រសួង 
ែរាិា ន  

រ.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងនព្ែណីយ ៍និង
េូរគម្នាគម្ន,៍ ព្រសួង
ាធារណការ និងែឹរ
ជញ្ជូ ន, ព្រសងួរសរិម្ម 
រុកាខ ព្ែមា៉ា ញ់ នងិ
ម្នាេ 

ព្ែរ័នធអែ់រ ំ
 និង 
ព្ាវព្ជាវ 

៥ ផតល់ែរកិាខ រ និងឧែររណ៍សព្មាែ់
ការរិម្ាធ្ន ៍

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, 
រ.ឧ.វ.ែ.ន. 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ, ព្រសួង
ការង្ហរនិងែណដុ ះ
ែណាដ លវជិាជ ជីវៈ, 
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ  
ព្ែមា៉ា ញ់ នងិម្នាេ 

៦ ែស្រញ្ហជ ែការយល់ែឹងអំរីការ 
ប្ព្ែព្ែួលអាកាសធារុ និង 
អរាព្រឹរភារកាែូនម្ៅរនុងរម្ម
វធិ្ីសិរា 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា 

ព្គឹះាា នឧរតម្សិរា, 
ម្ជឈម្ណឌ លព្ាវព្ជាវ, 
រ.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងការង្ហរនិង
ែណដុ ះែណាដ លវជិាជ ជីវៈ, 
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ  
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ព្ែមា៉ា ញ់ នងិម្នាេ, 
ព្រសួងែរាិា ន 

 រិញ្ាវរាុ 

៧ ជំរុញការគ្នពំ្េប្ផនរ រិញ្ាវរាុ និង
ការម្លីរេរឹចិរត ម្ែីម្បជីំរុញឱ្យ
មានការដាមំ្ែមី្ម្ឈ ី

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ, ព្រសួង 
ែរាិា ន 

រ.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ     
ព្ែមា៉ា ញ់ នងិម្នាេ 

៨ រព្ងឹងការគ្នពំ្េប្ផនរ រិញ្ាវរាុ
សព្មាែ់ការអែ់រ ំនិងការែណតុ ះ 
ែណាត លែលម់្ស្រនតីរាជការ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា 

ព្រសួងម្សែឋរិចច និង
 រិញ្ាវរាុ,  
រ.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងការង្ហរនិង
ែណដុ ះែណាដ លវជិាជ ជីវៈ, 
ព្រសួងែរាិា ន 

*ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ ជាាា ែ័នរព្ម្ង់េិស 
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៤.៨. “ព្បរ័នធសខុាភិបាលឌ្ីជីលល”៖ ព្បជាជនរម្ពុជាទងំអសទ់្យទ្យួលបានបសវា        
សខុាភិបាលតាម្ព្បរ័នធឌ្ីជីលល 

ការផដល់ែំម្ណាះព្ាយខាងប្ផនរែម្ចចរវេិា និងឌ្ីជីថ្ល ផតល់ឱ្កាសថ្មីសព្មាែ់ប្រលម្ែព្ែរ័នធប្ថ្ទាសុំខ្
ភារឱ្យកាន់ប្រព្ែម្សីរម្ ងី, ផតល់ជម្ព្ម្ីសម្ព្ចីនសព្មាែ់ការគ្នពំារសុខ្ភារ, ែម្ងកីនលេធភារេេួលបានម្សវារម្ម
ប្ថ្ទាសុំខ្ភារ, ការែ់នាយការចំណាយសព្មាែ់អនរជំងឺ និងការម្លីររម្ពស់សម្ធ្ម្៌ា។ 

ម្ែសររម្មម្នះមានេំនារ់េំនងម្ៅនឹងម្គ្នលម្ៅយុេធាស្រសតជារិម្ួយចំនួន ែូចជា៖ 
• យុេធាស្រសតចរុម្កាណែំណារ់កាលេី៤៖ ចរុម្កាណេី១ សតីរីការអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុសស (ការ
រព្ងឹងគុណភារននការអែ់រ ំវេិាាស្រសត និងែម្ចចរវេិា ការម្លីររម្ពស់សុខ្ភារាធារណៈ និង   
អាហារូែរាម្ភ),និងចរុម្កាណេី២ សតីរីការម្ធ្វីរិរិធ្រម្មម្សែឋរិចច (ការប្រលម្ែព្ែរ័នធ ូជីសទិរ និង
ការម្លីររម្ពស់ការែឹរជញ្ជូ ន ថាម្រល និងឌ្ីជីថ្ល)។ 

• ប្ផនការយុេធាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជារឆិ្ន ២ំ០១៩-២០២៣៖ អាេិភារេី៤ សដីរីការម្ធ្វីរិរិធ្រម្មម្សែឋរិចច 
និងម្សែឋរិចចឌ្ីជីថ្ល។ 

•    ម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ព្ែរែម្ដាយចីរភាររែស់រម្ពុជា៖ ម្គ្នលម្ៅេី៣ សដីរីសុខាភិបាល និងសុខុ្មាល
ភារ, ម្គ្នលម្ៅេ៤ី សដីរកីារអែ់រពំ្ែរែម្ដាយគុណភារ, ម្គ្នលម្ៅេ៨ី សដរីីការង្ហរសម្រម្យ និង
រំម្ណីនម្សែឋរិចច, ម្គ្នលម្ៅេី៩ សដីរីឧសា រម្ម នវានុវរតន៍ និងម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធ។ 

 
ព្ែធានែេព្ាវព្ជាវខាងម្ព្កាម្ម្នះមានារៈសំខានណ់ាស់ម្ែមី្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចម្ែសររម្មេី៨។  

• ការអែ់រ ំនិងការគ្នពំារសុខ្ភារ៖ ឧែររណ៍ឌ្ីជីថ្ល និងរម្មវធិ្ីម្វជជាស្រសដចល័រសព្មាែ់ការអែ់រ ំនិង
ការគ្នពំារសុខ្ភារ, ឥរយិែថ្ននការប្សវងរររ័រ៌ាមានទារ់េងនឹងសុខ្ភារ, សូ វប្វរសព្មាែ់ម្រៀែចំគំរ ូ
វាយរនម្ារីហានិភ័យសុខ្ភារ (ឧ. សព្មាែ់ព្ែជាជនប្ែលរស់ម្ៅប្របរម្រាងចព្រថាម្រលធ្យូងថ្ម)។ 

• ម្រាគវនិិចឆ័យ៖ ម្សវាព្ែឹរាសុខ្ភារតាម្អុីនធ្ឺណិរ, ការម្ធ្វីម្រាគវនិិចឆ័យរីចមាៃ យ, ការម្ធ្វីម្រាគវនិិចឆ័យ 
ម្ដាយមានជំនួយរីែញ្ហា សិែបនិម្ិរត (AI), ការសម្ព្ម្ចចិរតម្ដាយមានជំនួយរីរុំរយូេ័រសព្មាែ់អនរ
ជំនាញប្ផនរសុខ្ភារ, ឧែររណ៍ម្ធ្វីម្រសតម្ៅេីតាងំប្ថ្ទាសុំខ្ភារ (ឧ. ការម្ធ្វីម្រសតរ ័ស)។ 

• ឧែររណ៍រាបាលម្វជជាស្រសតសព្មាែ់តាម្ដានអនរជំងឺ៖ រម្មវធិ្ី (apps) សុខ្ភារ និងសុខុ្មាលភារ  
េូរម្វជជែញ្ហជ  (telemedicine) ម្វេិកាអនតរព្ែរិែរតិការេិននន័យ (data interoperability platforms), 
គុណភារននការប្ថ្ទា ំ(ជារិម្សសរនុងប្ផនររាបាល)។ 

• លេធភារននការេេួលបានម្សវា ការព្គែ់ព្គងសុខ្ភារ និងការធានារា៉ាែ់រង៖ ការប្ថ្ទាសុំខ្ភាររែស់ 
ព្ែជារលរែឋម្ៅរំែន់ជនែេ, ការរំណរ់អរតសញ្ហា ណសព្មាែ់ព្ែជារលរែឋ (ភាជ ែ់ម្ៅេិននន័យ 
ជីវមាព្រ) និងផលជះរែស់វាម្ៅម្លីសុខ្ភារ និងព្ែរ័នធសុខ្ភារ, ឌ្ីជីថ្លូែនីយរម្មននព្ែរ័នធសុខ្ភារ, 
ែម្ចចរវេិាែាុរម្្នម្ៅរនុងព្ែរ័នធប្ថ្ទាសុំខ្ភារ, ការចុះែញ្ជ ីតាម្ព្ែរ័នធអុីនធ្ឺណិរពារ់រ័នធនឹងម្សវា
សុខ្ភារ និងអនរជំនាញ។ 
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ម្ែីម្បីជំរុញការសព្ម្ែសព្ម្ួលម្លីរិចចការព្ាវព្ជាវ តារាង១៥ រាយម្ឈាម ះអងគភារ/ាា ែ័នសំខាន់ៗ 
ប្ែលម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេី៨។ តារាង១៦ ែង្ហា ញរីឧែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយ
យុេធាស្រសត ប្ែលព្រូវអនុវរតម្ដាយរួអងគ និងអនរពារ់រ័នធ។ 

តារាងេ ី15៖  អងគភារ/ាា ែ័នគនាឹះប្ែលព្ាវព្ជាវពារ់រ័នធនឹងម្ែសររម្មេ៨ី៖ “ព្ែរ័នធសុខាភិបាលឌ្ជីីថ្ល” 
ព្ែម្ភេាា ែ័ន ម្ឈាម ះ 
ព្រសួង និងាា ែ័នរដាឋ ភបិាល ព្រសួងសុខាភិបាល 
ារលវេិាល័យ នងិវេិាាា នព្ាវព្ជាវ ារលវេិាល័យវេិាាស្រសតសុខាភិបាល 

ារលវេិាល័យរុេធិាស្រសត 
អងគការម្ព្ៅរដាឋ ភបិាល និងអងគការអនតរជារ ិ អងគការសុខ្ភាររិភរម្លារ 

ធ្នាគ្នររិភរម្លារ 
េីភាន រ់ង្ហរស រែឋអាម្ម្ររិសព្មាែ់ការអភិវឌ្ឍអនតរជារ ិ

វសិ័យឯរជន ព្រមុ្ ៊ាុនពារ់រ័នធនឹងការវនិចិឆយ័ម្រាគម្វជជាស្រសត និងផលិរថាន ំ
រាបាល 

តារាងេ ី16៖ លិខ្ិរូែររណ៍ និងវធិានការម្គ្នលនម្យបាយម្ែីម្បសីម្ព្ម្ចម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវ៖  
“ព្ែរ័នធសុខាភិបាលឌ្ីជថី្ល” 
លិខ្ិរូែររណ៍ ល.រ. វធិានការ ាា ែ័នែឹរនា*ំ ភាគីពារ់រ័នធ 

ព្រែខ្ណ័ឌ
ចាែ់ 

១ ម្រៀែចំប្ផនការម្គ្នល/ប្ផនេីែង្ហា ញផាូវ
លម្ែិរសដីរីព្ាវព្ជាវ ម្ែីម្បឈីានម្ៅ
សម្ព្ម្ចម្ែសររម្ម 

ព្រសួងសុខាភិបាល ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន៍, 
រ.ឧ.វ.ែ.ន. 

ធ្នធាន 
ម្នុសស 

២ ផតល់អាហារូែររណ៍ និងផតលមូ់្លនិធ្ិ
សព្មាែ់មុ្ខ្វជិាជ អាេភិារ 

ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា 

ព្រសួង 
សុខាភិបាល, 
ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន៍, 
រ.ឧ.វ.ែ.ន. 

៣ ផតល់ការែណតុ ះែណាត លម្លែីម្ចចរវេិា
សុខ្ភារឌ្ីជីថ្ល 

ព្រសួងសុខាភិបាល
, ព្រសងួការង្ហរ 
និងែណដុ ះែណាដ ល 
វជិាជ ជីវៈ 

ព្រសួងអែ់រយុំវជន 
និងរីឡា,  
រ.ឧ.វ.ែ.ន. 

៤ ែម្ងកីនការវនិិម្យគរែស់រាជរដាឋ ភិបាល
រនុងវសិ័យសុខ្ភារឌ្ីជថី្ល 

ព្រសួងម្សែឋរិចច 
និង រិញ្ាវរាុ, 
ព្រសួងសុខាភិបាល 

ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន៍, 
រ.ឧ.វ.ែ.ន. 

 ៥ រាងម្ជឈម្ណឌ លេិនននយ័រណាត ល ព្រសួងសុខាភិបាល  ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
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ម្ ដាឋ - 
រចនាសម្ពន័ធ 

សព្មាែ់វសិយ័សុខាភិបាល និងេូរគម្នាគម្ន៍, 
ព្រសួងម្សែឋរិចច 
និង រិញ្ាវរាុ, 
ព្រសួងម្ហានផទ,  
រ.ឧ.វ.ែ.ន. 

៦ ធានាគុណភារននការភាជ ែអុ់ីនធ្ឺណិរ 
សុវរាិភារេិនននយ័ និងសនតសុិខ្
េិននន័យ 

ព្រសួងនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន ៍

ព្រសួងសុខាភិបាល
, រ.ឧ.វ.ែ.ន.,  
ព្រសួងម្ហានផទ 

រិចចស ការ 

៧ ការ់ែនាយការម្ធ្វីការដាច់ម្ដាយប្ រ
រីគ្នន រនុងចំម្ណាម្ភាគីនានាទារ់េិន
នឹងការព្គែ់ព្គង និងការព្ាវព្ជាវនិង
អភិវឌ្ឍន៍  

រ.ឧ.វ.ែ.ន. ព្រសួងសុខាភិបាល
, ព្រសងួនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន៍, 
ព្រសួងអែ់រ ំយុវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណដុ ះ
ែណាដ លវជិាជ ជីវៈ 

៨ ជំរុញការព្ាវព្ជាវរមួ្គ្នន រនុងចមំ្ណាម្
ភាគីនានាទារ់េិននឹងការព្គែព់្គង និង
ការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍  

ព្រសួងសុខាភិបាល ព្រសួងសុខាភិបាល
, ព្រសងួនព្ែណីយ ៍
និងេូរគម្នាគម្ន៍, 
ព្រសួងអែ់រយុំវជន 
និងរីឡា, ព្រសួង
ការង្ហរ និងែណដុ ះ
ែណាដ លវជិាជ ជីវៈ, 
ព្រសួងការែរម្េស 
និងស ព្ែរិែរតិ
ការអនតរជារ ិ

*ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ ជាាា ែ័នរព្ម្ង់េិស 
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៥. ការឈានបៅសបព្ម្ចបបសររម្មព្សាវព្ជាវជាតិទងំ ៨ 
ម្ែីម្បីឈានម្ៅសម្ព្ម្ចម្ែសរម្មព្ាវព្ជាវជារិទាំង៨ វាជាការចាំបាច់ប្ែលព្រូវរព្ងឹងសម្រាភារ

ព្ាវព្ជាវនិងព្រូវមានព្ែរ័នធព្ាវព្ជាវប្ែលមានែញ្ច ែ់ថ្វកិាព្គែ់ព្គ្នន់ និងម្រៀែចំរចនាសម្ព័នធបានលែ។ ម្ែីម្បី
សម្ព្ម្ចបាននូវម្គ្នលម្ៅម្នះ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិបានដារ់ម្ចញនូវមាគ្ន៌ា ែំម្រញែប្នាម្ចំនួន ៤ ែប្នាម្
ម្េៀរ ប្ែលរមួ្មាន៖ 

១. វនិិម្យគម្លីការព្ាវព្ជាវ ម្ែីម្បគី្នពំ្េែល់ម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវទាងំ៨ 
២. រព្ងឹងភាររិចច រួនាេី និងសម្រាភាររែស់ាា ែ័នព្ាវព្ជាវាធារណៈ 
៣. គ្នពំ្េអាជីរជាអនរព្ាវព្ជាវ 
៤. ម្លីរេឹរចិរតែល់សរម្មភារ និងរិចចស ការននការព្ាវព្ជាវ 

ម្ៅប្ផនរខាងម្ព្កាម្ម្នះនឹងផតល់នូវរ័រ៌ាមានលម្ែិរែប្នាម្ម្េៀរអំរីេព្ម្ង់លរខណៈរែស់មាគ្ន៌ា ទាំង ៤ 
ម្នះប្ែលនឹងព្រូវអនុវរតម្ៅម្ព្កាម្ព្រែខ្ណឌ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ ម្ យីរ៏មានការរំណរ់នូវលិខ្ិរូែររណ៍ 
និងសរម្មភារចាស់លាស់ប្ែលព្រូវដារ់ម្ចញឱ្យម្ព្ែីព្បាស់ផងប្ែរ។ 

៥.១.  វិនិបោគ្បលើការព្សាវព្ជាវ បដ្ើម្បោីពំ្ទ្យដ្លប់បសររម្មព្សាវព្ជាវទងំ ៨ 

ការចំណាយម្លីការព្ាវព្ជាវគែបពី្រវូអនុវរតតាម្រយៈរិចចស ព្ែរែិរតិការរនុងចមំ្ណាម្ព្រសួង-ាា ែន័ 
ព្ាវព្ជាវម្ររីវសិ័យឯរជន និងវសិ័យាធារណៈ នែគូអភិវឌ្ឍន៍ មាច ស់ជំនួយប្ែលជានែគូរយៈម្រលប្វង និង 
ស គម្ន៍ព្ាវព្ជាវអនតរជារិ។ ែប្នាម្ម្េៀរម្នាះ ការសម្ព្ម្ចចិរតគួរប្រម្ធ្វីម្ ីងម្ដាយមានការគិរគូរឱ្យមាន
ភារសុីចង្ហវ រ់គ្នន  និងនចនព្ែឌ្ិរអំរីលំ ូរននការវនិិម្យគម្ផសងៗ និងព្សែតាម្ម្ែសររម្មទាងំ៨ សំម្ៅែម្ព្ម្ី
ែល់ការអភិវឌ្ឍម្សែឋរិចច-សងគម្ និងអាេិភារជារិ។ 

៥.១.១.  បបងកើតម្លូនិ្ ិព្សាវព្ជាវជាត ិ
មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិ (National Research Foundation - NRF) នឹងព្រូវបានែម្ងកីរម្ ីងម្ដាយ 

រាជរដាឋ ភិបាលរម្ពុជា និងព្រូវសាិរម្ៅម្ព្កាម្អភិបាលរិចចរែស់ព្រុម្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និង        
នវានុវរតន៍ ម្ែីម្បផីតល់ការប្ណនាបំ្ផនរម្គ្នលនម្យបាយសព្មាែ់ែម្ងកីរព្ែរ័នធព្ាវព្ជាវវេិាាស្រសត, ម្លីររម្ពស់
ការព្ាវព្ជាវតាម្ប្ែែវេិាាស្រសតម្ៅរនុងវសិ័យឧសា រម្ម ាា ែ័នរាជរដាឋ ភិបាល និងសងគម្ទាងំមូ្ល, និង  
ម្ព្ែីព្បាស់ការព្ាវព្ជាវម្ែីម្បែីម្ងកីរម្គ្នលនម្យបាយម្ដាយប្ផែរម្លីេ ាីររណ៍។ ជារិម្សស សរម្មភាររែស់
មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិ ព្រូវែញ្ចូ លសរម្មភារនានាែូចជា ការផសរវផាយ ការប្ណនា ំនិងការសព្ម្ែសព្ម្ួលពារ់
រ័នធនឹងការព្ាវព្ជាវតាម្ប្ែែវេិាាស្រសត ជារិម្សស៖ 

• ែម្ងកីរ និងម្ម្ីលការខុ្សព្រូវម្លីព្ែរ័នធព្ាវព្ជាវជារ ិ
• ម្លីររម្ពស់ការអភិវឌ្ឍម្លីការព្ាវព្ជាវមូ្លដាឋ ន និងចំម្គ្នលម្ៅ 
• ម្ម្ីលការខុ្សព្រូវរញ្ច ែ់មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិ ម្ែីម្បធីានាឱ្យបានថា ការផតល់ ិរញ្ាែបទានព្ាវព្ជាវ
ព្សែតាម្អាេិភារននការអភិវឌ្ឍជារិ 
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• ផតលអ់នុាសន៍ែល់រដាឋ ភិបាលម្លីែញ្ហា ពារ់រ័នធនឹងម្គ្នលនម្យបាយព្ាវព្ជាវ 
• សិរាវភិាគននិាន ការននសរម្មភារព្ាវព្ជាវ, វាយរនម្ាផលជះននមូ្លនធិ្ិប្ែលបានវភិាជ ម្ធ្ៀែនឹងលេធ
ផលព្ាវព្ជាវ, និងវាយរនម្ាការរមួ្ចំប្ណរននការព្ាវព្ជាវម្ែីម្បឈីានម្ៅសម្ព្ម្ចបាននូវម្ែសររម្ម
ទាងំ៨ម្ៅរម្ពុជា 

• រព្ងឹងរចិចស ព្ែរិែរតិការម្លីប្ផនរវេិាាស្រសតម្ៅរនុងរំែន់អាសុី  និងម្លសីរីម្នះម្េៀរ ព្រម្ទាងំែនសុី
រម្មវធិ្ីរែស់មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិ ជាម្យួនឹងគំនិរផតួចម្ផតីម្រនុងរំែន់ និងអនតរជារ ិ

• ធានាឱ្យបាននូវការអនុវរតព្ែរែម្ដាយព្ែសេិធភារននព្រម្សលីធ្ម្៌ាព្ាវព្ជាវម្ៅរនុងចំម្ណាម្អនរ
ព្ាវព្ជាវ និងព្គះឹាា នឧរតម្សិរា ម្ែីម្បធីានាផលព្ែម្យជន៍ និងសនតសុិខ្ជារិ។ 

៥.១.២.  ការបបងកើតម្លូនិ្ ិព្សាវព្ជាវជាត ិ
រញ្ចែ់មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារ ិ (National Research Fund) នឹងព្រូវបានែម្ងកីរម្ ងីម្ែមី្បផីតល់ រិញ្ា 

ែបទានែល់សរម្មភារព្ាវព្ជាវ ជារិម្សសរនុងវសិយ័ព្ាវព្ជាវអាេិភារ។ មូ្លនិធ្ពិ្ាវព្ជាវជារិ ជាាា ែន័
េេួលែនទុរម្មី្លការខុ្សព្រូវ និងព្គែ់ព្គងរញ្ច ែ់មូ្លនិធិ្ព្ាវព្ជាវជារិ។ រញ្ច ែ់មូ្លនិធិ្ព្ាវព្ជាវជារិនឹង
ជំរុញការវនិិម្យគម្លីការព្ាវព្ជាវប្ែលជាផលព្ែម្យជន៍យុេធាស្រសតរែស់ជារិ។ ម្ែីម្ទាះែីជាការព្ាវព្ជាវ
ម្ិនអាចផតលល់េធផលប្ផាផ្តក បានរនុងរយៈម្រលខ្ារីដី ែ៉ាុប្នតវានងឹផតលល់េធផលយ៉ា ងគំ ុររនុងរយៈម្រលម្ធ្យម្ និង
ប្វង ម្នះម្ែីប្ផែរម្លីែេរិម្ាធ្ន៍រែស់ព្ែម្េសអភិវឌ្ឍន៍ប្ែលធាា ែ់អនុវរតរនាងម្រ។ ែូម្ចនះ រញ្ច ែ់មូ្លនិធ្ិ
ព្ាវព្ជាវជារិនឹងព្រូវបានម្រៀែចំជាលខិ្ិរូែររណ៍ផតលមូ់្លនិធ្ិរយៈម្រលប្វងសព្មាែ់សរម្មភារព្ាវព្ជាវ ប្ែល
គ្នពំ្េែល់ការអភិវឌ្ឍម្សែឋរិចចសងគម្ជារិ។ រញ្ច ែ់មូ្លនិធ្ិម្នះមានម្ ចិឆតា នងិម្គ្នលម្ៅែម្ងកនីការវនិិម្យគ
ម្ៅថាន រ់ជាររិនុងការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន ៍ប្ែលម្ធ្វីម្ ីងម្ដាយាា ែ័នាធារណៈ និងឯរជន។ ព្ែរិែរតិការ
មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិ នងឹព្រវូបានរណំរ់រនុងព្រែខ្ណឌ ម្យួប្ែលរមួ្មាន៖ ព្ែរ័នធអភបិាលរិចច, លខិ្ិរូែររណ៍
 ិរញ្ាែបទាន និងវធិ្ីាស្រសតរនុងការដារ់ឱ្យែំម្ណីរការ និងអនុវរតលិខ្ិរូែររណ៍ម្នះ, ែំម្ណីរការព្គែ់ព្គងការ   
ផតល់ រិញ្ាែបទាន, និងព្ែរ័នធព្រួររិនរិយតាម្ដាន និងវាយរនម្ា។ 

ជាយុេធាស្រសត ការវនិិម្យគម្លីការព្ាវព្ជាវព្រូវបានផតល់អាេិភារម្លីព្ែធានែេសខំាន់ៗប្ែលមាន 
ផលជះខ្ពសស់ព្មាែព់្ែម្េសជារិ។ ម្ា៉ាងម្េៀរ េំនារ់េំនងរវាងការព្ាវព្ជាវ និងអនរេេួលផលព្រវូប្រែម្ងកីនជា
អរិែរមា ម្ែីម្បេីេួលបាននូវសកាត នុរលននការអនុវរតន៍ប្ែលមានព្ែសិេធភារខ្ពស់ែំផុរ។ ថ្វកិា/មូ្លនិធ្និឹងព្រូវ
បានប្ែងប្ចរ ម្ដាយប្ផែរម្លអីាេិភារជាយុេធាស្រសតរែស់ព្ែម្េស (សូម្អានប្ផនរ៤.១) , គុណសម្បរត,ិ និង      
សកាដ នុរលម្ែីម្បែីម្ងកនីអរាព្ែម្យជន៍ែល់សងគម្ជាអរិែរមិាយ៉ា ងមានព្ែសិេធភារ។ ម្ែមី្បធីានាឱ្យមានរមាា ភារ
ពារ់រន័ធនឹងែំម្ណីរការននការវភិាជន៍ថ្វកិា រញ្ចែ់មូ្លនិធ្ិម្នះនឹងព្រូវ្ាងការ់ែំម្ណីរការព្ររួរិនរិយយ៉ា ង មរច់រ ់
ម្ែីរចំ  នងិមានការព្ែរួរព្ែប្ជង ម្ព្កាម្ការព្គែ់ព្គងម្ដាយគណៈរមាម ធ្ិការម្ួយប្ែលមានអនរឯរម្េសប្ែល
មានគុណវុឌ្ឍចិាស់លាស់។ ព្ែរ័នធតាម្ដាន ព្រួររិនិរយ និងវាយរនម្ានឹងព្រូវែម្ងកីរម្ ងីម្ែមី្បគី្នពំ្េគណម្នយយភារ 
និងការសរិាម្រៀនសូព្រ។ ម្គ្នលការណ៍ នងិព្ែរន័ធទាងំម្នះ ព្រូវប្រលម្ែជាព្ែចា ំម្ដាយមានការរិម្ព្គ្នះម្យែល់
ជាម្ួយរួអងគពាររ់័នធសំខាន់ៗ និងម្ព្កាម្ការព្រួររនិិរយរែស់មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារ ិ(NRF)។  
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ការវនិិម្យគនឹងព្រូវម្ធ្វីម្ ីងម្ៅម្លីការព្ាវព្ជាវប្ផែរម្លីស គម្ន៍ ទាំងខាន ររូច និងធ្ំ ម្ដាយ
រិចារណាព្គែ់ព្ជុងទាំងអស់ម្ៅរនុងការព្ាវព្ជាវ រាែ់ចាែ់រីការព្ាវព្ជាវមូ្លដាឋ ន រ ូរែល់ការព្ាវព្ជាវ   
អនុវរតន ៍រនុងម្គ្នលែំណងម្ែីម្បែីស្រញ្ហជ ែ និងប្ចរចាយម្ៅរនុងេីផារ។ 

៥.១.៣.  បលើរទ្យឹរចិតរឱ្យបបងកើតនដ្គ្ូព្សាវព្ជាវ 
រញ្ចែ់មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិនឹងម្លីរេឹរចិរតការរព្ងឹងភារជានែគូប្ែលមានព្ាែ់ និងការែម្ងកីរនែគូ

ថ្មីៗ ម្ែីម្បែីម្ងកីនការវនិិម្យគែប្នាម្ម្េៀរម្លីការរាងសម្រាភារព្ាវព្ជាវ និងម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធព្ាវព្ជាវ។  
រញ្ច ែ់មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិនឹងគ្នំព្េការែម្ងកីរភារជានែគូរវាងាធារណៈ និងឯរជន រ៏ែូចជាការ

ែម្ងកីរភារនែគូជាម្ួយាា ែ័ន ព្ាវព្ជាវអនតរជារិផងប្ែរ។ មូ្លនិធ្ិផគូ រផគង (matching funding grants) 
អាចព្រូវបានម្ព្ែីព្បាស់ម្ែីម្បមី្លីរេឹរចិរតភារជានែគូទាងំម្នះ។ 

៥.២.  ការរិនិតយបឡើងវិញ និងរព្ងឹងតួនាទ្យី សម្តថរិចេ និងម្ប្ាបាយរបសស់ាថ ប័ន
ព្សាវព្ជាវសាធារណៈ បដ្ើម្បោីពំ្ទ្យការរសាងសម្តថភារ ការអភិវឌ្ឍបបចេរវិទ្យា 
និងនវានុវតរន៍ 

៥.២.១.  បបងកើតព្បរន័ធព្សាវព្ជាវម្យួសដ្លមានម្លូដ្ឋា នព្តឹម្ព្តូវ នងិមាន
ព្បសទិ្យធភារ 
ព្ែរ័នធព្ាវព្ជាវជារិម្ួយប្ែលរំណរ់ព្ែម្ភេាា ែ័នព្ាវព្ជាវចាស់លាស់រួម្មាន 27 វេិាាា ន

ព្ាវព្ជាវ វេិាាស្រសត ម្នទីររិម្ាធ្ន៍ជារិ និងាា ែ័នព្ាវព្ជាវនិងែម្ចចរវេិាប្ែលេេួលបានមូ្លនិធ្ិរីាធារណៈ 
នឹងព្រូវរំណរ់ម្ដាយមូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិ។ 

ការរិនិរយម្ ីងវញិឱ្យបានសុីជម្ព្ៅម្ៅម្លីសម្រាភារជារ់ប្សតងរែស់ាា ែ័នព្ាវព្ជាវម្ៅរម្ពុជា ព្រូវប្រ  
អនុវរត ម្ែីម្បផីតល់ជាធារុចូលសព្មាែ់ម្រៀែចំព្ែរ័នធព្ាវព្ជាវ និងយនតការផតល់មូ្និធ្ិសព្មាែ់ាា ែ័នព្ាវព្ជាវ  
ាធារណៈ។  ព្ែរ័នធថ្មមី្នះព្រូវផតល់ជាជម្ព្ម្ីសរនុងការែម្ងកីរម្៉ាូប្ែលាា ែ័នព្ាវព្ជាវនិងែម្ចចរវេិាម្ផសងៗម្ួយ
ចំនួន និងរំណរ់ឱ្យបានចាស់ថា ាា ែ័នព្ាវព្ជាវជារិណាខ្ាះប្ែលព្រូវម្ផ្តត រម្លីការជំរុញសម្រាភារ/ែម្ចចរវេិា
(capability/tech- push) និងការទាញរែស់េីផារ(market pull)។ 

៥.២.២.  បបងកើតម្ជឈម្ណឌ លឧតរម្ភារសព្មាបក់ារព្សាវព្ជាវ 
ម្ជឈម្ណឌ លឧរតម្ភារព្ែមូ្លផតុ ំអនរព្ាវព្ជាវប្ែលមានជំនាញម្ផសងៗ និងផតល់ែរកិាខ រនិងធ្នធាន

សព្មាែ់ម្ព្ែីព្បាស់រួម្គ្នន ។ ម្ជឈម្ណឌ លឧរតម្ភារអាចជាេីរប្នាងសព្មាែ់េេួលនិសសិរថាន រ់ែណឌិ រ និង
អនុញ្ហា រឱ្យអនរព្ាវព្ជាវេេួលបានេំនុរចិរតនិងការចាែ់អារម្មណ៍រីម្ជឈដាឋ ននានា។ 

មុ្ខ្ង្ហរ សំខាន់រែស់ម្ជឈម្ណឌ លឧរតម្ភារ រមួ្មាន៖ 

• គ្នពំ្េែល់ការអភិវឌ្ឍម្លីការព្ាវព្ជាវព្ែរែម្ដាយនវានុវរតន៍ គុណភារខ្ពស់ និងមានរិចចស ការ 

 
27 សព្មាែរ់័រ៌ាមានែប្នាម្សដីរីព្ែម្ភេម្ផសងៗគ្នន ននាា ែ័នព្ាវព្ជាវ សូម្ម្ម្ីលឧែសម្ព័នធ។ 
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• ម្លីររម្ពស់ព្ែសិេធភារននការម្ព្ែីលេធផលព្ាវព្ជាវម្ែីម្បីជាធារុចូលរនុងការម្ធ្វីម្គ្នលនម្យបាយ 
និង/ឬការអនុវរត 

• ជំរុញ និងរាងសម្រាភាររែស់អនរព្ាវព្ជាវ 
• ផតលក់ាលានុវរតភាររនុងការរព្ងីរ និងែម្ងកីនរិចចស ការរវាងព្រុម្ព្ាវព្ជាវ។ 
មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិនឹងម្រៀែចំរំណរ់ម្ជឈម្ណឌ លឧរតម្ភារ ម្ព្កាម្រិចចស ការជាម្ួយព្រសួងអែ់រ ំ

យុវជន និងរីឡា តាម្រយៈម្សចរដីអំពាវនាវប្ែលមានលរខណៈព្ែរួរព្ែប្ជង (competitive calls)។ 
ម្ជឈម្ណឌ លឧរតម្ភារព្រូវែំពារ់ឧែររណ៍េំម្នីែៗ និងមានែុគគលិរប្ែលមានសម្រាភារ និងគុណវុឌ្ឍពិ្គែ់ព្គ្នន់ 
ម្ដាយយរចិរតេុរដារ់ជារិម្សសរនុងការធានាសម្ភារម្យនឌ្័រ។ នីរិវធិ្ីសព្មាែ់ការវាយរនម្ាវឌ្ឍនភារ      
និងលេធផលននការព្ាវព្ជាវ នឹងព្រូវបានែម្ងកីរម្ ីង រនុងម្នាះរ៏មានការែម្ងកីរគណៈរមាម ធ្ិការប្ផនរព្រម្   
សីលធ្ម្៌ាព្ាវព្ជាវផងប្ែរ។ 

៥.២.៣.  បបងកើតថាា លបបាះរុម្ព្ ាយលទ្យធ្ លព្សាវព្ជាវជាត ិ
ថាន លសព្មាែ់ការម្បាះរុម្ពផាយលេធផលព្ាវព្ជាវ និងេំនារ់េំនងព្ាវព្ជាវ (Research 

Communication) ព្រូវបានែម្ងកីរម្ ងីម្ែីម្ប ី (១) ម្លរីេឹរចរិតែលក់ារម្បាះរុម្ពផាយប្ែល្ាងការស់ 
វនិិចឆ័យរនុងព្សុរ (២) ម្លីរេឹរចិរតការែម្ងកីរេិនានុែបវរតិជារិ   ប្ែលមានស វនិិចឆ័យររម្ែីម្បីជំរុញការ   
ម្បាះរុម្ពលេធផលព្ាវព្ជាវ (៣) ម្ម្ីលការខុ្សព្រូវគុណភារេំនារេ់ំនងព្ាវព្ជាវវេិាាស្រសត និង (៤) 
ម្រៀែចំម្គ្នលការណ៍ប្ណនាសំតរីីព្ែរ័នធចំណារថ់ាន រ់េនិានុែបវរតិជារិ សំម្ៅែម្ងកីនគុណភារ នងិសតងដ់ារននការ
ម្បាះរុម្ពផាយ។ 

៥.៣.  ោពំ្ទ្យអាជីរព្សាវព្ជាវរាងុវិសយ័សាធារណៈ និងឯរជន 
៥.៣.១.  ទ្យទ្យលួសាគ លក់ារព្សាវព្ជាវជាវជិាា ជវីៈ 
វជិាជ ជីវៈជា «អនរព្ាវព្ជាវ» នឹងព្រូវបានចារ់ថាន រ់ និងម្រៀែចំម្ដាយប្ផែរម្លីព្ែវរតិ រូែ និងសតង់ដារ    

សម្រម្យម្ួយ រមួ្មាន (១) អនរព្ាវព្ជាវែំែូង៖ ម្េីែចាែ់ម្ផតីម្ព្រឹម្រព្ម្ិរម្ព្កាយថាន រ់ឧរតម្សិរា, (២) អនរ
ព្ាវព្ជាវប្ែលមានការេេួលាគ ល ់៖ មានសញ្ហា ែព្រែណឌិ រ ឬសម្មូ្លប្ែលម្ិនទាន់មានឯររាជយម្រញម្លញ
, (៣) អនរព្ាវព្ជាវប្ែលមានែេរិម្ាធ្ន៍៖ អនរព្ាវព្ជាវឯររាជយ, និង (៤) អនរព្ាវព្ជាវនាំមុ្ខ្៖ អនរ
ព្ាវព្ជាវប្ែលមានសម្រាភារែឹរនាកំារព្ាវព្ជាវរនុងមុ្ខ្ជំនាញរែស់ខ្ាួន។ 

៥.៣.២.  រព្ងីរបណរុ ំ អារព្សាវព្ជាវសដ្លមានបទ្យរបកាសលយ 
ារលវេិាល័យ និងាា ែ័នព្ាវព្ជាវម្ផសងម្េៀរចាបំាច់ព្រូវរព្ងរីវសិ័យវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា វសិវរម្ម 

និងគណិរវេិា ឱ្យបានេូលំេូលាយ ម្ែីម្បអូីសទាញព្រុម្អនរការព្ាវព្ជាវប្ែលមានម្េរម្កាសលយ។ ការរព្ងីរ
ម្នះព្រូវម្ធ្វមី្ ងីទាងំរព្ម្ិរថាន រ់ែរញិ្ហា ែព្រ និងថាន រ់ម្ព្កាយឧរតម្សិរា។  

រម្មវធិ្ីរព្ម្ិរម្ព្កាយឧរតម្សិរា រនុងវសិ័យប្សទម្ គួរប្រេេួលបានធ្នធាន ិរញ្ាវរាុព្គែ់ព្គ្នន់។ រនុង
ម្នាះប្ែរ ការយរចិរតេុរដារ់ចំម្ពាះគុណភារអែ់រ ំនិងព្ាវព្ជាវរនុងវសិ័យប្សទម្ គឺជារិចចការចាបំាច់។ ការផដល់
ធ្នធាន រិញ្ាវរាុម្នះម្េៀរម្ារគួរប្រព្រូវរំណរ់ម្គ្នលម្ៅ និងផតល់ឱ្កាសម្សមីៗគ្នន  ម្ែីម្បគី្នពំ្េែល់ព្រុម្ប្ែល
ម្ិនទាន់េេួលបានជំនួយ ែូចជាស្រសតី និងស គម្ន៍ជនែេជាម្ែីម្។ ការព្រួររិនិរយម្ ីងវញិម្លីរម្មវធិ្ីសិរា
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ថាន រ់ែណឌិ រនឹងព្រូវបានអនុវរតម្ែីម្បរីំណរ់វសិ័យប្ែលព្រូវការការរព្ងឹងែប្នាម្ម្េៀរ ម្ ីយសរម្មភារព្រួរ     
រិនិរយម្នះអាចេេួលបានការគ្នពំ្េរីរញ្ចែ់មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិ។ 

៥.៣.៣.  បបងកើតព្របខ័ណឌ អាជីរព្សាវព្ជាវ និងព្បរ័នធបលើរទ្យឹរចិតរសដ្លទរទ់ញ
ដ្លអ់ារព្សាវព្ជាវ 
ព្រែខ្័ណឌ អាជីរព្ាវព្ជាវប្ែលរំណរ់សតង់ដារមុ្ខ្រំប្ណងសិរា ជាអាេិ៍ ាស្រាត ចារយ ាស្រាត ចារយរង 

ជំនួយការាស្រាត ចារយ និងលរខខ្ណឌ រព្ម្ូវម្ែីម្បេីេួលបានមុ្ខ្រំប្ណងកាន់ប្រខ្ពស់ម្ៅរនុងអាជីរព្ាវព្ជាវ នឹង
ព្រូវបានម្រៀែចំម្ ីង និងព្រួររិនិរយម្ដាយព្រសួងអែ់រ ំយុវជន និងរីឡា ម្ដាយមានជំនួយរីមូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវ
ជារិ សំម្ៅផតល់ភារចាស់លាស់ម្លីអាជីររែស់អនរព្ាវព្ជាវ ផតល់ការម្លីរេឹរចិរត និងម្លីររម្ពស់ឧរតម្     
ភារ។ េនទឹម្នឹងព្រែខ្័ណឌ ម្នះប្ែរ ព្ែរ័នធព្បារ់ម្ែៀវរសរ ៍និងព្បារ់ម្លីរេឹរចិរតប្ែលទារ់ទាញ នឹងព្រូវែម្ងកីរ
ម្ ីង ម្ែីម្បធីានាថា អនរព្ាវព្ជាវមានម្រលម្វលាព្គែ់ព្គ្នន់សព្មាែ់ែំម្រញការង្ហរ។ ព្ែរ័នធម្នះអាចរមួ្មាន៖ 
លេធភារេេួលបានព្បារ់ជំនួយ រម្មវធិ្ីផដល់រង្ហវ ន់ ការវាយរនម្ាការង្ហរម្ដាយប្ផែរម្លីការម្បាះរុម្ពផាយ ការ
ែំម្ ីងរួនាេី និងព្បារ់រង្ហវ ន់ផងប្ែរ។ ម្ែីម្បីម្លីរេឹរចិរតែល់វសិ័យឯរជនឱ្យវនិិម្យគែប្នាម្ម្េៀររនុង
សរម្មភារព្ាវព្ជាវ រាជរដាឋ ភិបាលរម្ពុជាព្រូវវនិិម្យគម្ៅម្លីការម្លីររម្ពស់រិចចការការពាររម្មសិេធិែញ្ហា  និង
រនុងគម្ព្មាងផតល់ព្បារ់ជំនួយ ម្ែីម្បគី្នំព្េែល់ការផារភាជ ែ់គ្នន រវាងារលវេិាល័យ និងស ព្គ្នសម្ៅរនុង
ការង្ហរព្ាវព្ជាវ។ 

៥.៤.  បបងកើតព្របខណ័ឌ សព្មាប់បលើររម្ពស ់ជំរញុ និង្ដលរ់ង្វវ ន់បលើរទ្យឹរចិតររាងុ
ការព្សាវព្ជាវ 

៥.៤.១.  រព្ងងឹការសព្ម្បសព្ម្លួ 
ការអនុវរតរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិចាបំាច់ព្រូវមានយនតការសព្ម្ែសព្ម្ួល និងព្ែរ័នធគ្នពំ្េែ៏រងឹមាំ

ម្ួយ។ ព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា នងិនវានុវរតន៍ នឹងសព្ម្ែសព្ម្លួម្លីការអនុវរតរម្ែៀែវារៈ
ព្ាវព្ជាវជារ ិ និងគ្នពំ្េែលព់្រសួង-ាា ែន័ពាររ់័នធប្ែលេេួលខុ្សព្រូវរនុងការអនុវរតរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ
ម្លវីសិ័យម្រៀងៗខ្ាួន ម្ែីម្បមី្លីររម្ពស់ព្រម្សីលធ្ម្៌ាព្ាវព្ជាវ សព្ម្ែសព្ម្ួលឱ្យមាននវានុវរតន៍ ម្លីរេឹរចរិត
ែល់ការវាស់ប្វងផលជះននការព្ាវព្ជាវ គ្នពំ្េឱ្យមានកាម្រៀែចំរចនាសម្ព័នធប្ែលសម្ព្សែ និងម្លរីេឹរចិរតឱ្យ
មានែំម្ណីរការព្ាវព្ជាវម្រញម្លញ។ ការអនុវរតម្នះនឹងព្រូវបានម្ម្ីលការខុ្សព្រូវ និងរព្ម្ង់េិសម្ដាយព្រុម្
ព្ែឹរាជារិ វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន។៍ 

៥.៤.២.  បរៀបចំព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងការព្សាវព្ជាវឱ្យបានបរញបលញ 
ព្ែរ័នធព្គែ់ព្គងការព្ាវព្ជាវ (RMS) គឺជាព្ែរ័នធប្ែលប្ផែរម្លីែណាត ញម្វែ (web-based system)  

ម្ព្ែពី្បាស់ម្ដាយភាន រ់ង្ហរជាម្ព្ចីន ម្ែមី្បពី្គែ់ព្គងែំម្ណីរការរម្មវធិ្ីផដល់ជំនយួសព្មាែព់្ាវព្ជាវ ម្ដាយមានមុ្ខ្
ង្ហរែូចជា៖ ការដារ់សំម្ណីសុ ំការព្ែគលរ់ិចចការ នងិការវាយរនម្ា, ការម្្ាយីរែរ ័ស ម្សចរតីព្ែកាស ការផតល់
ជូន និងការេេួលយរ។ មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិព្រូវែម្ងកីរព្ែរ័នធព្គែ់ព្គងការព្ាវព្ជាវ ម្ដាយមានការសិរា
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ម្ៅម្លឧីរតមានុវរតនអ៍នតរជារ ិ និងគិរគូរអំរីារៈសំខាន់ននរិចចស ការ ការប្ចររបំ្លរ និងការផ្តា ស់ែតូ ររនុង
រព្ម្ិរសរល នងិម្ែរីចំ ព្ែរ័នធសព្មាែ់ការម្ព្ែីព្បាស់។ 

៥.៤.៣. ្ដលក់ារបលើរទ្យឹរចិតរដ្លក់ារព្សាវព្ជាវជាលរេណៈអនររជាតិបដ្ឋយមាន 
រិចេសហការរវាងសារលវទិ្យាលយ័-សហព្ោស-រដ្ឋា ភបិាល 
ការព្ាវព្ជាវប្ែលមានរិចចស ការគ្នន  អាចជួយរព្ងរីលេធផល នងិផលជះននការព្ាវព្ជាវ ព្រម្ទាងំ

អាចទារ់ទាញធ្នធាន រិញ្ាវរាុផងប្ែរ។ ការរមួ្ែញ្ចូ លគ្នន រវាងជំនាញ និងធ្នធានម្ផសងៗ នឹងជយួែម្ងកីរឱ្យ
មានែំម្ណាះព្ាយម្លចីំម្ណាេែញ្ហា ម្ផសងៗ ប្ែលមានលរខណៈវេិាាស្រសត នងិសមុគាម ញ ែូចជាចំម្ណាេ
ែញ្ហា ពារ់រន័ធនឹងការឈានម្ៅសម្ព្ម្ចបាននូវម្ែសររម្មទាងំ៨ រែសរ់ម្ពុជាជាម្ែីម្។ ាា ែ័នផតល់មូ្លនិធ្ ិនិង
ាា ែន័ព្ាវព្ជាវនឹងរំណរ់អាេិភារម្លីរិចចស ការរវាងារលវេិាល័យ-ស ព្គ្នស-រដាឋ ភិបាល នងិរិចច
ស ការអនតរជារិ តាម្រយៈសរម្មភារព្ាវព្ជាវ នងិការផតល់មូ្លនិធ្ិម្លីការព្ាវព្ជាវរែស់ាា ែន័ទាងំម្នាះ។ 

ការម្ផទរចំម្ណះែឹងអនតរជារិមានារៈសំខាន់ណាស់ម្ៅរនុងែំណារ់កាលែចចុែបននននការអភិវឌ្ឍ     
វេិាាស្រសត ម្ៅរម្ពុជា សព្មាែ់វសិ័យឯរជន និងាា ែ័នប្ែលគ្នពំ្េឱ្យមានការសម្ព្ម្ចចិរតប្ផែរម្លីេ ាីររណ៍ 
ែូចជាធ្នាគ្នរគំនិរ និងារលវេិាល័យ ជាម្ែីម្28។ ការផសរវផាយធារុចូលរីែរម្េស និងែម្ចចរវេិាឈានមុ្ខ្ 
អាចព្រវូបានម្ធ្វមី្ ងីម្ព្កាម្រូែភារម្ផសងៗគ្នន រួយ៉ា ង៖ (១)ពារ់រ័នធនឹងការព្ាវព្ជាវ ែូចជាការម្ធ្វីអនតរជារូែនីយរម្ម 
ការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍29 និងរិចចស ការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍30 និង (២) ម្ព្ៅរីការព្ាវព្ជាវ មានែូច
ជាការម្រៀនសូព្រតាម្រយៈពាណិជជរម្ម31 និងការវនិិម្យគផ្តទ ល់រីែរម្េស32។ សព្មាែ់ព្ែម្េសរម្ពុជា រនុងែរែិេនន

 
28Also named intermediate knowledge producers and brokers. 
29 ែំម្ណីរការម្ធ្វីអនតរជារូែនីយរម្មជួយែម្ងកីនទាងំផលិរភាររែស់ព្រុម្ ៊ាុន/ស ព្គ្នស និងលេធភារននការែម្ងកីរនវានុ
វរតន៍ ប្ែលជាចុងម្ព្កាយម្ៅនឹងែម្ងកីនភារព្ែរួរព្ែប្ជង។ ម្ៅរនុងែរែិេប្ែលាា ែ័នរនុងព្សុរគ្នម នលេធភារគ្នពំ្េែំម្ណីរ
ម្នះម្េ ម្នាះ ការម្ធ្វីអនតរជារូែនីយរម្មការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍គឺជាជម្ព្ម្ីសែ៏មានព្ែសិេធភារម្ួយសព្មាែ់ទារ់ទាញអនរ
មានម្េរម្កាសលយរីែរម្េស ម្លីររម្ពស់រិចចស ការរវាងរួអងគរនុងព្សុរនិងែរម្េស ព្រម្ទាងំម្លីរេឹរចិរតឱ្យមានការផ្តា ស់ែតូ
រអនតរជារិ។ 

30 Arza and López (2011), on the other hand, through a case study of Argentina confirm the 
hypothesis that encouraging "local collaborations may perpetuate the innovation systems 
backwardness". Other papers provide evidence that participation in European 
scientific programmes produces R&D spillover and the production of patents (Di Cagno et al. 2016, The 
impact of relational spillovers from joint research projects on knowledge creation across European 
regions, Technological Forecasting and Social Change). 
31 A local firm’s network embeddedness with international firms influences its acquisition of complex 
and non-codified tacit knowledge (Fu et al., 2019, Multinationals, Local Capacity Building and 
Development, The role of the Chines and European MNEs). 
32 Rising interest from foreign direct investment among Southern countries has been witnessed for a 
decade: similarly to multinationals investing abroad to acquire higher competences and capacities, 
local firms can do so. (Mohan, 2013).  
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ការព្ាវព្ជាវ រិចចស ការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍រនុងព្សុរ និងអនតរជារិម្ៅរនុងប្ខ្សព្ចវារ់រនម្ា និងសព្មាែ់
ឈានម្ៅសម្ព្ម្ចម្ែសររម្មទាងំ៨ គឺស័រដិសម្ែំផុរ។ 

រិចចស ការព្ាវព្ជាវរវាងារលវេិាល័យ-ស ព្គ្នស-រដាឋ ភិបាល នងិអនតរជារិព្រូវរព្ងងឹែប្នាម្ម្េៀរ។ 
ទារ់េងនឹងរចិចស ការអនតរជារិម្នះ ាា ែ័នេេួលែនទុរព្រូវម្រៀែចំែម្ងករីប្ផនការម្ែមី្បទីារ់ទាញអនរព្ាវព្ជាវ
ប្ែលមានម្េរម្កាសលយ ប្ផនការប្ថ្ររានងិម្រៀរគរអនរព្ាវព្ជាវ ឬគម្ព្មាងផ្តា ស់ែតូរការង្ហរម្ៅពាររ់ណាត លអាជីរ។ 
ការែម្ងកីរែរយិកាសអំម្ណាយផលម្ែីម្បីជួយឧែរាម្ភគ្នពំ្េអនរព្ាវព្ជាវេសសនរិចចនឹងព្រូវម្ធ្វីម្ ីង រនុងម្នាះ 
រមួ្មាន ការផដល់ជូនរប្នាងាន រ់ម្ៅ និងព្គឹះាា នអែ់របំ្ែលមានសតង់ដារខ្ពសស់ព្មាែរូ់នៗរែសអ់នរព្ាវព្ជាវ 
ព្រម្ទាងំសមាភ រៈែរកិាខ រ និងម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធម្ែីម្បីព្េព្េង់ជីវភាររស់ម្ៅ។ ែំម្ណីរការននការផតល់េិដាឋ ការ
ការង្ហរែល់អនរព្ាវព្ជាវអនតរជារិ (និងស រន័ធ) គួរព្រូវបានសព្ម្លួ ម្ យីែេែបញ្ារតិទាងំឡាយគួរព្រូវបាន
ប្រលម្ែម្ែីម្បីម្លីរេឹរចិរតឱ្យមានលំ ូរចូលននអនរព្ាវព្ជាវប្ែលមានគុណវុឌ្ឍ។ិ គណៈរមាម ធ្ិការព្ាវព្ជាវ
ជារិនឹងផដល់មូ្លនិធ្ិគ្នំព្េែល់រិចចស ការព្ាវព្ជាវរវាងារលវេិាល័យ-ស ព្គ្នស-រដាឋ ភិបាល និង
អនតរជារ។ិ 

៥.៤.៤.  រសាងសម្តថភារព្សបូយរ នងិសម្តថភារបលើសរម្មភារព្សាវព្ជាវនងិ
អភវិឌ្ឍន ៍ព្រម្ទងំនវានវុតរន៍របសព់្រមុ្ហ ុនសហព្ោស 
ការរាងសម្រាភារព្សូែយរ33រែស់ព្រុម្ ៊ាុនស ព្គ្នស រ៏ែូចជាសម្រាភារម្លីសរម្មភារ

ព្ាវព្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ព្រម្ទាងំនវានុវរតន៍ គឺជាអាេិភារចម្បង។ ចំម្ពាះព្រុម្ ៊ាុនស ព្គ្នសប្ែលែម្ព្ម្ ី   
អាេិភារជារ ិនិងមានសម្រាភាររិចរួច ឧទា រណ៍ ព្រុម្ ៊ាុនប្ែលមានវសិវររែម្ព្ម្ីការប្រមាន រ់ ម្នាះអាេិភារ
ព្រូវម្ផ្តត រម្ៅម្លីការរាងសម្រាភារព្សូែយរ ម្ដាយជួយែងកលរខណៈឱ្យព្រមុ្ ៊ាុន/ស ព្គ្នសម្នាះ អាចែម្ងករី 
និងផារភាជ ែ់សម្រាភារខាងរនុងរែស់ខ្ាួន ម្ៅនឹងព្ែភរចំម្ណះែឹងខាងម្ព្ៅ។ សព្មាែ់ព្រុម្ ៊ាុនស ព្គ្នស 
ប្ែលមានសម្រាភារប្ផនរែម្ចចរវេិា ឧទា រណ៍ ព្រមុ្ ៊ាុនប្ែលមានវសិវររម្ព្ចីន ការែម្ងកីនការវនិិម្យគរនុង
សរម្មភារព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ និងនវានុវរតន៍ គឺជារចិចការសំខាន់ប្ែលព្រូវម្ធ្វ។ី ម្ៅព្រង់ចណុំចម្នះ ម្គព្រូវ
យរចិរតេុរដារ់ចំម្ពាះការម្លីរេឹរចិរតព្រុម្ ៊ាុនស ព្គ្នសឱ្យម្ធ្វីសរម្មភារព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ និង  
នវានុវរតន៍ ម្ដាយមានរិចចស ការជាម្ួយារលវេិាល័យ ឬចូលរួម្រនុងែណាត ញព្ាវព្ជាវអនតរជារិប្ែល
មានលរខណៈេំម្នីែ34។ ព្រសងួឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន ៍និងព្រសងួ-ាា ែន័ពារ់រន័ធ

 
33 សម្រាភារព្សូែយរ “សំម្ៅម្ៅម្លីលេធភាររែស់ស ព្គ្នស/ព្រុម្ ៊ាុនរនុងការេេួលាគ ល់រនម្ាននរ័រ៌ាមានថ្មីរីខាង
ម្ព្ៅ រចួែស្រញ្ហជ ែរ័រ៌ាមានទាងំម្នាះចូលរនុងាា ែ័ន ែនាទ ែ់ម្រម្ព្ែីព្បាស់វាម្ែីម្បមី្គ្នលម្ៅពាណិជជរម្ម” (ព្ែភរ៖ Cohen & 
Levinthal, 1990)។ 

34 សព្មាែ់ស ព្គ្នសធ្នរូចនិងធ្ម្យម្ប្ែលគ្នម នសម្រាភារខាងែម្ចចរវេិា ស ព្គ្នសទាងំម្នាះរុំមានសម្រាភារព្សូែ
យរម្េ ម្ យីម្គ្នលម្ៅសំខាន់ម្នាះគឺព្រូវជំរុញឱ្យមានចំណាែ់អារម្មណ៍រនុងការរាងសម្រាភារខាងប្ផនរែម្ចចរវេិា និង
ែម្ងកីរែំម្ណីរការននការម្រៀនសូព្រ និងអភិវឌ្ឍន៍។ សព្មាែ់ស ព្គ្នស/ព្រុម្ ៊ាុនប្ែលមានសម្រាភារ (ឧ.ជាម្ួយម្ែបា៉ា -   
រឺម្៉ាង់ព្ាវព្ជាវ ឬអងគភារសម្មូ្ល) ស ព្គ្នស/ព្រុម្ ៊ាុនទាងំន់អាចស ការយ៉ា ងង្ហយព្សួលជាម្ួយារលវេិាល័យ 
ឬរ៏ចូលរមួ្ម្ៅរនុងែណាដ ញព្ាវព្ជាវអនតរជារិ។  
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ម្ផសងម្េៀរព្រូវផតល់ការគ្នំព្េែប្នាម្សព្មាែ់ការអភិវឌ្ឍសម្រាភារព្សូែយរ និងសម្រាភារម្លីសរម្មភារ
ព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន ៍ព្រម្ទាងំនវានុវរតន៍រែស់ព្រុម្ ៊ាុនស ព្គ្នស។ 

ជំនួយគ្នពំ្េការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្ែលមានរិចចស ការគ្នន  និងប្ែលពារ់រ័នធនឹងការឈានម្ៅ
សម្ព្ម្ចម្ែសររម្មទាងំ៨ នឹងព្រូវអម្ម្រជាម្ួយនូវវធិានការរាងសម្រាភារប្ែលមានម្គ្នលម្ៅម្ៅររព្រុម្
 ៊ាុន ាា ែន័ផតល់ចំម្ណះែឹង និងអនតរការចីំម្ណះែងឹរនុងព្សុរ។ 

៥.៤.៥.  បរៀបចំបហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធគ្នែឹះ បដ្ើម្បោីពំ្ទ្យការប្េរ និងព្សបូយរបបចេរវទិ្យា 
ការរាងម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធម្ែីម្បីគ្នពំ្េែល់ការម្ផទរ និងព្សូែយរែម្ចចរវេិាគឺជាគនាឹះរនុងការម្លរី

រម្ពស់នវានុវរតន។៍ ព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា នងិនវានុវរតន៍ ព្រូវប្សវងររកាលានុវរតភារម្ែីម្បី
ឈានម្ៅែម្ងករីសួនវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន ៍ សំម្ៅជំរុញការព្ាវព្ជាវតាម្ប្ែែវេិាាស្រសត និង
ម្លីររម្ពស់ការម្ផទរែម្ចចរវេិារវាងារលវេិាល័យ ាា ែ័នព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ ព្រុម្ ៊ាុន និងេីផារ។   
សួនវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ព្រូវផតល់ជាេីតាងំ ម្សវារម្ម និងថាន លែម្ចចរវេិាប្ែលមានគុណភារ
ខ្ពស់សព្មាែ់ការព្ាវព្ជាវ នងិអភិវឌ្ឍន ៍និងការម្ផទរែម្ចចរវេិា។ 

៥.៤.៦.  ជំរញុការវិនិបោគ្បលើការព្សាវព្ជាវនិងអភវិឌ្ឍនត៍ាម្រយៈការបលើរ
ទ្យឹរចតិររនធ 
ការរិនិរយម្ ីងវញិម្លីការម្លីរេឹរចិរតរនធនាម្រលែចចុែបនន ព្រូវម្ធ្វីម្ ីងម្ដាយព្រសួងឧសា រម្ម  

វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ និងព្រសួងម្សែឋរិចច និង រិញ្ាវរាុ និងផតល់ការម្លីរេឹរចិរតប្ផនររនធដារ
ែល់ព្រុម្ ៊ាុនប្ែលម្ធ្វីការវនិិម្យគម្លីការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ ប្ែលសុីចង្ហវ រ់ម្ៅនឹងម្ែសររម្មទាំង ៨ 
ម្ដាយមានការម្សនីរសុំរីមូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារិ និងមានការអនុម្័ររីព្រុម្ព្ែឹរាជារវិេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និង
នវានុវរតន។៍   

៥.៤.៧.  រព្ងងឹរបបរម្មសទិ្យធបិញ្ហា  
ព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ រួម្ជាម្ួយនឹងព្រសួង-ាា ែ័នពារ់រ័នធ 

ម្ព្កាម្ការចងែុលែង្ហា ញរែស់ព្រុម្ព្ែឹរាជារិ វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា នងិនវានុវរតន៍ ព្រវូម្ធ្វីការរិនិរយម្ ងីវញិ
ម្លីែញ្ហា រម្មសិេធែិញ្ហា នាម្រលែចចុែបននប្ែលជះឥេធិរលែល់អនរព្ាវព្ជាវាធារណៈ និងឯរជន និងរព្ងឹង
រែែរម្មសិេធិែញ្ហា  ម្ែីម្បីធានាការការពាររែរគំម្ ីញ និងការែម្ងកីរផលិរផលវេិាាស្រសត ព្រម្ទាងំម្លីរ
រម្ពស់សរម្មភារនវានុវរតន៍ តាម្រយៈការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍។ 
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៦. បសចរដីសនាិដ្ឋា ន 
ម្ ិចឆតារែស់រម្ពុជារនុងការប្ព្ែកាា យជាព្ែម្េសប្ែលមានចំណូលខ្ពស់ព្រឹម្ឆ្ន ២ំ០៥០ ទាម្ទារឱ្យ

មានការម្ែដជ្ាចិរតឥរង្ហរម្រម្ៅរនុងការជំរុញសកាដ នុរលព្ាវព្ជាវម្ៅរនុងព្ែម្េស និងរព្ម្ង់េិសម្ឆ្ព ះម្ៅររការ
ឈានម្ៅសម្ព្ម្ចម្គ្នលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍ជារិ។ 

រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ  ម្កាត ែឱ្យបាន និងដារ់ឱ្យែំម្ណីរការការម្ែដជ្ាចិរតម្នះ ម្ដាយរម្កល់ម្សចរដីព្រូវ
ការ និងម្សចរដីសងឃមឹ្រែស់អនរព្ាវព្ជាវប្ខ្មរ ប្ែលជាសនូលននរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិ។ រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវ
ជារិផដល់នូវយនតការយុេធាស្រសតរនុងការផដល់លេធភារែល់អនរព្ាវព្ជាវម្ែីម្បបី្សវងររែំម្ណាះព្ាយសព្មាែ់
ែញ្ហា ព្ែឈម្រនុងសងគម្ និងម្ ចិឆតារែស់ព្ែម្េស។ 

ការម្លីររម្ពស់ការង្ហរព្ាវព្ជាវ គឺជាការវនិិម្យគយុេធាស្រសតរយៈម្រលយូរអប្ងវងសព្មាែ់អនាគរ
រែស់ជារ។ិ ម្ែសររម្មព្ាវព្ជាវទាងំ៨ និងឧែររណ៍ម្គ្នលនម្យបាយប្ែលបានម្រៀែរាែ់ម្ៅរនុងឯរារម្នះ 
ផដល់នូវចំណុចម្ផ្តដ រប្ែលចាំបាច់នានាសព្មាែ់រព្ម្ង់េិសការវនិិម្យគ ម្ឆ្ព ះម្ៅររព្ែធានែេព្ាវព្ជាវ 
យុេធាស្រសតនារយៈម្រលប្វង។ 

ការអនុវរតរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិម្ដាយម្ជាគជ័យរព្ម្ូវឱ្យមានការចូលរមួ្រីភាគីពារ់រ័នធជារិព្គែ់
ម្ជឈដាឋ ន រនុងម្នាះរមួ្មាន ព្រសួង-ាា ែ័នពារ់រ័នធ ាា ែ័នព្ាវព្ជាវាធារណៈ ារលវេិាល័យ វសិ័យឯរជន 
និងនែគូអភិវឌ្ឍន៍អនតរជារិ រនុងការម្រៀែចំ ការផដល់ ិរញ្ាែបទាន និងការអនុវរតឧែររណ៍ប្ែលបានដារ់ម្ចញ
ទាងំម្នាះ។ 

ជាចុងម្ព្កាយ ម្ែីម្បីធានាថា រម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិសម្ព្ម្ចបានតាម្ម្គ្នលម្ៅរំណរ់ ព្រសួង     
ឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ នឹងព្រូវែម្ងកីរព្ែរ័នធតាម្ដាន ព្រួររិនិរយ និងវាយរនម្ា 
ម្ែីម្បតីាម្ដានព្ររួរិនិរយ នងិវាយរនម្ាការអនុវរតរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារ។ិ រនុងម្នាះប្ែរ មូ្លនិធ្ិព្ាវព្ជាវជារ ិ
(NRF) នឹងរិនិរយម្ ងីវញិ រ៏ែូចជាវាយរនម្ាផលជះននវធិានទាងំឡាយប្ែលបានអនុវរត។ ការណ៍ម្នះនឹង
ជួយរណំរ់ររឱ្យម្ ញីនូវគុណវែិរត ិ ការដារ់ម្ចញនូវសរម្មភារសព្មាែ់ម្ដាះព្ាយគុណវែិរតិទាងំម្នាះ និង
ការប្រសព្ម្លួរម្ែៀែវារៈព្ាវព្ជាវជារិតាម្រព្ម្ូវការចាបំាច៕់
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ឧបសម្ព័នធ ខ ៖ បញ្ារីាយនាម្ព្រសងួសាថ ប័នពារ់រ័នធសដ្លបានរិបព្ោះបោបល ់

ព្រសួងឧសា រម្ម វេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន ៍ 
- អគគនាយរដាឋ នវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍  
- អគគនាយរដាឋ នឧសា រម្ម 
- អគគនាយរដាឋ នស ព្គ្នសធុ្នរូចនិងម្ធ្យម្ និងសិែបរម្ម 
- វេិាាា នជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍  
- វេិាាា នសតង់ដាររម្ពុជា 
សមាជិរគណៈព្ែឹរាម្យែលវ់េិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន-៍ 
រែសព់្រមុ្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន ៍ 
អរីរព្រមុ្ព្ែឹរាជារិវេិាាស្រសត និងែម្ចចរវេិារែសព់្រសួងប្ផនការ  
ព្រសួងម្សែឋរិចច និង រិញ្ាវរាុ  
- អគគនាយរដាឋ នម្គ្នលនម្យបាយម្សែឋរិចច និង រិញ្ាវរាុាធារណៈ 
ឧរតម្ព្រមុ្ព្ែឹរាម្សែឋរិចចជារិ 
ព្រសួងការែរម្េស និងស ព្ែរិែរតិការអនតរជារិ  

ព្រសួងម្ហានផទ 
- អគគសនងការដាឋ ននគរបាលជារិ 
ព្រសួងការពារជារិ 
- រងយុេធរលម្ខ្ម្រភូមិ្នទ 
ព្រសួងមុ្ខ្ង្ហរាធារណៈ 
ព្រមុ្ព្ែឹរាអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជា 
ម្ជឈម្ណឌ លែណតុ ះធុ្ររិចចថ្មី «ម្រម្ជា» 
ធ្នាគ្នរស ព្គ្នសធុ្នរូច  
និងម្ធ្យម្រម្ពុជា 
សម្ពន័ធសមាគម្ស ព្គ្នសធុ្នរូច  
និងម្ធ្យម្រម្ពុជា 
សភាពាណិជជរម្មរម្ពុជា 
វេិាាា នែម្ចចរវេិារម្ពុជា 

- អគគនាយរដាឋ នស ព្ែរិែរតិការអនតរជារិ 
- វេិាាា នជារិការេូរ និងេំនារ់េំនងអនតរជារិ 
ព្រសួងអែរ់ ំយុវជន និងរីឡា 
- អគគនាយរដាឋ នឧរតម្សិរា 
- អគគនាយរដាឋ នម្គ្នលនម្យបាយ និងប្ផនការ  
ព្រសួងនព្ែសណីយ ៍និងេូរគម្នាគម្ន ៍
- អគគនាយរដាឋ នែម្ចចរវេិាគម្នាគម្ន៍ និងរ័រ៌ាមាន 
ព្រសួងពាណិជជរម្ម 
- អគគនាយរដាឋ នពាណិជជរម្មអនតរជារិ 
- អគគនាយរដាឋ នជំរុញពាណិជជរម្ម 
ព្រសួងការង្ហរ និងែណតុ ះែណាត លវជិាជ ជីវៈ 
- អគគនាយរដាឋ នអែ់រែំណតុ ះែណាត លែម្ចចរម្េស និងវជិាជ ជីវៈ 
ព្រសួងរសិរម្ម រុកាខ ព្ែមាញ់ និងម្នាេ 
- អគគនាយរដាឋ នរសិរម្ម 
ព្រសួងសុខាភិបាល 

ារលវេិាលយ័ភូមិ្នទភនំម្រញ 
ារលវេិាលយ័ភូមិ្នទរសិរម្ម 
វេិាាា នជារិនព្ែសណីយ ៍េូរគម្នាគម្ន ៍ែម្ចចរវេិា
គម្នាគម្ន ៍និងររ័៌ាមាន 
វេិាាា នជារិរ ុែម្ចចរវេិារម្ពុជា 
វេិាាា នែណដុ ះែណាដ ល និងព្ាវព្ជាវម្ែីម្ប ី
អភិវឌ្ឍនរ៍ម្ពុជា  
វេិាាា នែម្ចចរវេិាគិររីម្យ 
វេិាាា នចរខុវសិយ័អាសីុ 
Impact Hub Company 
Small World Venture 
ព្រមុ្ ៊ាុន Amru Rice 
ព្រមុ្ ៊ាុន GGear Group 
ព្រមុ្ ៊ាុន ISI Group 
ព្រមុ្ ៊ាុន ម្៉ាុង ឫេធី ព្គុែ  

- អគគនាយរដាឋ នែម្ចចរម្េសសុខាភិបាល ព្រមុ្ ៊ាុន Royal Group 
ព្រសួងប្ផនការ 
- អគគនាយរដាឋ នប្ផនការ 
- វេិាាា នជារិសាិរិ 
ព្រសួងាធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន 
- អគគនាយរដាឋ នភសតុភាររម្ម 
- អគគនាយរដាឋ នប្ផនការ និងម្គ្នលនម្យបាយ 
 
 
  

ព្រមុ្ ៊ាុន Bongloy 
េីភាន រង់្ហរស ព្ែរិែរតិការអនតរជារិជែ៉ាុន (JICA) 
ធ្នាគ្នរអភិវឌ្ឍនអ៍ាសីុ (ADB) 
ធ្នាគ្នររិភរម្លារ (WB) 
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ឧបសម្ព័នធ គ្ ៖ ការចាត់ព្បបភទ្យននព្គ្ឹះសាថ នព្សាវព្ជាវសាធារណៈ 

ជាេូម្ៅ ាា ែ័នព្ាវព្ជាវាធារណៈអាចព្រូវបានរំណរ់ជា ៣ ព្ែម្ភេសំខាន់ៗែូចជា៖ 
• វេិាាា នព្ាវព្ជាវវេិាាស្រសត ផលិរនូវចំម្ណះែឹងអនុវរតន៍ ឬចំម្ណះែឹងមូ្លដាឋ នថ្មីៗ ម្ យីជាធ្ម្មតា
េេួលបានមូ្លនិធ្ិទាំងព្សុងរីរដាឋ ភិបាល។ វេិាាា នម្ួយចំនួនម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវវេិាាស្រសតម្ដាយ   
ម្ព្ែីព្បាស់ធ្នធានម្ព្ចីន (big science) ប្ែលប្ផែរម្លីម្ ដាឋ រចនាសម្ព័នធព្ាវព្ជាវព្េងព់្ទាយធ្ំ ជាម្ រុ
ម្ធ្វីឱ្យារលវេិាល័យរុំមានលេធភារខាង ិរញ្ាវរាុ ម្ ីយ។ វេិាាា នម្ផសងម្េៀរម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវ  
វេិាាស្រសត  ម្ដាយម្ព្ែីព្បាស់ធ្នធានរិចរួច(little science) ប្ែលអាចអនុវរតបានម្ៅតាម្ារល
វេិាល័យ។ ជាឧទា រណ៍ វេិាាា នព្ាវព្ជាវវេិាាស្រសត រមួ្មាន វេិាាា ន Max Planck ម្ៅអាលាឺម្៉ាង់ 
និង CERN រនុងព្ែម្េសសវីស។ តាម្ព្ែវរតិ វេិាាា នព្ាវព្ជាវវេិាាស្រសតម្ួយចំនួនមានព្ែភរម្ែីម្
ម្ចញរីព្រុម្ព្ែឹរាព្ាវព្ជាវ ឬែណឌិ រយសភាវេិាាស្រសត ប្ែលផតល់ទាងំមូ្លនិធ្ិ និងម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវ
រនុងម្រលែំណាលគ្នន ។ 

• ម្នទីររិម្ាធ្ន៍រែស់រដាឋ ភបិាល (ឬអាចម្ៅម្ា៉ាងម្េៀរបានថា “វេិាាា នតាម្វសិ័យ”) ែម្ងករីចំម្ណះ
ែឹងអនុវរតថ្មីៗ ម្ែីម្បគី្នពំ្េែលម់្ែសររម្មរែស់ព្រសួង-ាា ែន័ ម្ យីជាេូម្ៅរ៏ម្ធ្វីការវាសប់្វង និងតាម្
ដាននូវវឌ្ឍនភារននម្ែសររម្មប្ែលបានដារ់ម្ចញផងប្ែរ។ ែនទែ់រិម្ាធ្ន៍ម្នះេេួលបានមូ្លនិធ្ិ
ភាគម្ព្ចីនរីព្រសួង-ាា ែ័ន ែ៉ាុប្នតរ៏អាចេេលួបានចំណូលរីគម្ព្មាងព្ាវព្ជាវប្ែលផតល ់រិញ្ាែបទាន
រីខាងម្ព្ៅ និងការលរ់ម្សវារម្មប្ែរ។ ម្រលខ្ាះ ម្នទីររិម្ាធ្ន៍ទាងំម្នះអនុវរតសរម្មភារព្រួររនិិរយ
តាម្ដានជាព្ែចាជូំនរដាឋ ភិបាល ែូចជាការព្រួររនិិរយសតុរព្រី ការព្ែមូ្លសាិរសុិខ្ភារាធារណៈ ការ
ែម្ងកីរសតង់ដារ និង ការរាររអាកាសធារុ។ សរម្មភារប្ែែម្នះព្រូវបានគ្នពំ្េម្ដាយសម្រាភារ
ព្ាវព្ជាវរែស់ម្នទីររិម្ាធ្នផ៍្តទ ល់ នងិព្រវូបានម្ព្ែីព្បាសស់ព្មាែ់ការម្្ាយីរែែនាទ នណ់ាម្ួយ។ 

• អងគការព្ាវព្ជាវនិងែម្ចចរវេិា (RTOs) ប្ែលេេួលបានមូ្លនិធ្ិរីាធារណៈ ឬអាចម្ៅម្ា៉ាង
ម្េៀរថា “វេិាាា នព្ាវព្ជាវឧសា រម្មអនុវរតន៍” (applied industrial research institute) ម្ផ្តត រ
ម្លីការែម្ងកីរចំម្ណះែឹងអនុវរតន៍ និងម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ជាម្ួយស ព្គ្នស ឬរ៏សព្មាែ់
ស ព្គ្នស។ អងគការព្ាវព្ជាវនិងែម្ចចរវេិា ម្ធ្វីការព្ាវព្ជាវប្ែលម្ផ្តត រម្លីែញ្ហា  ឬអនរម្ព្ែីព្បាស់ 
ម្ែីម្បជីាព្ែម្យជន៍ែល់ឧសា រម្មរនុងព្សុរ។ ជាធ្ម្មតា អងគការព្ាវព្ជាវនិងែម្ចចរវេិា េេួលបាន
មូ្លនិធ្ិភាគម្ព្ចីនរែស់ខ្ាួនតាម្រយៈការព្ែរួរព្ែប្ជង។ ម្ទាះជាយ៉ា ងណា ការឧែរាម្ភធ្នាធារណៈ
ម្ៅប្រមានារៈសំខាន់ ម្ដាយារវាអនុញ្ហា រឱ្យអងគការព្ាវព្ជាវនិងែម្ចចរវេិា អាចអភិវឌ្ឍសម្រាភារ 
ម្លីសរីអវីប្ែលឧសា រម្ម អាចផដល់ជូន។ អងគការព្ាវព្ជាវនិងែម្ចចរវេិា អាចគ្នពំ្េការអភិវឌ្ឍ និង
នវានុវរតនឧ៍សា រម្មរព្ម្ិរខ្ពស់តាម្គំរបូ្ែលមាន ៣ ែំណារ់កាល35៖ 
- ការម្ព្ែីព្បាស់ការឧែរាម្ភធ្នាធារណៈម្ែីម្បមី្ធ្វីការព្ាវព្ជាវរុរររ និងអភិវឌ្ឍប្ផនរសម្រាភារ ឬ
ថាន លែម្ចចរវេិា ប្ែលរួអងគរនុងវសិ័យឯរជនម្ិនមានលេធភារម្ធ្វីបាន។ 

- ការចព្មាញ់ និងទាញយរចំម្ណះែឹងតាម្រម្ែៀែប្ែលរុំមានសតង់ដារ ប្ែលជាម្រឿយៗស ការ
ជាម្យួប្ផនរឧសា រម្ម។ 

 
35 Arnold, E. (2010).  Latvia. Peer Review Outcome Report. Technopolis Group. 
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- ការម្ធ្វីសរម្មភារឱ្យកាន់ប្រសរម្មម្ែីម្បីេេួលបានចំម្ណះែឹង រនុងម្នាះតាម្រយៈការព្ែឹរា
ម្យែល់ និងម្សវារម្ម។ 

ជាឧទា រណ៍ អងគការព្ាវព្ជាវនិងែម្ចចរវេិាលបលីាញ គឺរមួ្មាន the Fraunhofer Society ម្ៅ 
អាលាឺម្៉ាង ់The Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO), the Technical 
Research Centre of Findland (VTT) និង the Industrial Technology Research Institute (ITRI) 
ម្ៅនរវា៉ាន់។ 
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នាយរដាឋ នម្គ្នលនម្យបាយវេិាាស្រសដ ែម្ចចរវេិា និងនវានុវរតន៍ 

អគ្គនាយរដ្ឋា នវិទ្យាសាស្តសដ បបចេរវិទ្យា នងិនវានុវតរន៍ 


