
 

 
 

 

  



 

 
 

 

តំបន់ពណ៌ប្បផ េះននផ នទីផនេះបង្ហា ញពីសមាជិក និងសមាជិករងរបស់គណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ចនិងសងគម្  
ប្បចតំំបន់អាស ីនិងប៉ា ស ីហ្វកិ (ESCAP)* 

 

គណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ចនិងសងគម្ប្បចតំំបន់អាស ីនិងប៉ា ស ីហ្វកិ (ESCAP) គឺជាផេទិកាអនតររដ្ឋឋ ភិបល
ផដ្លប្បកបផដ្ឋយបរយិាប័ននបំ  តផៅកន ងតំបន់អាស ី-ប៉ា ស ីហ្វិក។ គណៈកម្មការផនេះមានតួនាទីផលីកកម្ពស ់
កិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការកន ងច្ំផោម្សមាជិកច្ំនួន ៥៣ ប្បផទស និងសមាជិករងច្ំនួន ៩ ប្បផទស សំផៅជួយ
ផសវងរកដ្ំផោេះប្ាយច្ំផ េះបញ្ហា ប្បឈម្នានាផៅកន ងការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព។ ESCAP គឺជា 
គណៈកម្មការម្ួយកន ងច្ំផោម្គណៈកម្មការទងំ ៥ ប្បចតំំបន់របស់អងគការសហ្ប្បជាជាតិ។ 

ផលខាធិការដ្ឋឋ ន ESCAP គបំ្ទដ្ល់ការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយបរយិាប័នន មានភាពធន់ និងមានច្ីរភាពផៅ
កន ងតំបន់ តាម្រយៈការបផងកីតច្ំផណេះដ្ឹងផដ្លផតត តផលីសកម្មភាព និងតាម្រយៈការ ដល់ជាជំនួយបផច្ចកផទស និង
ផសវាកម្មកាងសម្តថភាព សំផៅជួយប្ទប្ទង់ដ្ល់ផគលផៅអភិេឌ្ឍន៍ជាតិ កិច្ចប្ពម្ផប្ពៀងកន ងតំបន់ និង 
ការអន េតតរផបៀបវារៈការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពឆ្ន ២ំ០៣០។ 
 

 

 
* ការរច្នាបលងផ់ដ្លផប្បី និងការបង្ហា ញនានាផៅកន ងផ នទីផនេះ មិ្នផម្នជាការបផចចញទសសនៈអវីម្ួយផដ្ឋយផលខាធិការ
ដ្ឋឋ នននអងគការសហ្ប្បជាជាតិ ទក់ទងនឹងាថ នភាពផ នកច្ាប់ប្បផទស ផដ្នដី្ ទីប្កុងឬតំបន់ោម្ួយ ឬអាជាា ធររបស់
ប្បផទស ឬសម្តថកិច្ចទក់ទងនឹងការកំណត់ប្ពំផដ្នននទីកផនលងផនាេះផទ។
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ប្រព័ន្ធអេកឡូសូ ៊ីការប្ាវប្ាវកម្ព ា 
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ការផបេះព ម្ព ាយរបស់អងគការសហ្ប្បជាជាត ិ
រកាសិទធ ិ© អងគការសហ្ប្បជាជាតិឆ្ន ២ំ០២២ 
រកាសិទធបិ្គបយ់ា៉ា ង 
ផបេះព ម្ពផៅបងកក 
ST/ESCAP/3033 
 

សញ្ហា សមាគ ល់ប្បក់ដ្ ល្លល រ ($) សំផៅផលីប្បក់ដ្ ល្លល ររបស់សហ្រដ្ឋអាផម្រកិ ផលីកផលងផតមានការ
បញ្ហា ក់ផ សងផទៀត។ 

ការរច្នាបលង់ផដ្លផប្បី និងការបង្ហា ញនានាផៅកន ងឯការផនេះ ម្ិនផម្នជាការបផចចញទសសនៈអវីម្ួយ
ផដ្ឋយផលខាធិការដ្ឋឋ នននអងគការសហ្ប្បជាជាតិ ទក់ទងនឹងាថ នភាពផ នកច្ាប់ប្បផទស ផដ្នដ្ី ទីប្កុងឬតំបន់
ោម្ួយ ឬអាជាា ធររបស់ប្បផទស ឬសម្តថកិច្ចទក់ទងនឹងការកំណត់ប្ពំផដ្នននទីកផនលងផនាេះផទ។  

ផៅផពលផដ្លមានការរច្នាផ ម្ េះ “ប្បផទស ឬតំបន់” ផនាេះគឺប្គបដ្ណត ប់ផលីប្បផទស ផដ្នដ្ី ទីប្កុងឬ
តំបន់ទងំផនាេះ។ 

ឯការគនថនិផទេស និងឯការផយាងផ សងផទៀតប្តូេបនផធវីការផ េៀងតេ ត់។ អងគការសហ្ប្បជាជាតិម្ិន
ទទួលខ សប្តូេច្ំផ េះស ពលភាព ឬដ្ំផណីរការនន URLs ផទ។ 

ទសសនៈផដ្លបនផលីកផ ងីផៅកន ងការផបេះព ម្ព ាយផនេះគឺជាទសសនៈរបស់អនកផរៀបផរៀង ឬអនកចូ្ល
រមួ្ច្ំផណក និងម្ិនឆល េះបញ្ហច ងំពីទសសនៈរបស់អងគការសហ្ប្បជាជាតិផទ។ 

ទសសនៈ តួផលខ និងការប៉ា ន់ាម ននានាផដ្លបនផលីកផ ីងផៅកន ងការផបេះព ម្ព ាយផនេះគឺជាទំនួល
ខ សប្តូេរបស់អនកផរៀបផរៀងនិងអនកចូ្លរួម្ច្ំផណក និងម្ិនប្តូេចត់ទ កថាជាការឆល េះបញ្ហច ងំពីទសសនៈ ឬមានការ 
ឯកភាពពីអងគការសហ្ប្បជាជាតិផ យី។ រាល់កំហ្ សឆគងោម្ួយផដ្លមាន គឺជាទំនួលខ សប្តូេរបស់អនកផរៀបផរៀង។ 

ផសច្កដីផយាងអំពីផ ម្ េះប្កុម្ហ្  ន និង លិត ល ណិជាកម្ម ព ំបញ្ហា ក់ថា អងគការសហ្ប្បជាជាតិ 
ឯកភាពតាម្ផសច្កដីផយាងទងំផនាេះផទ ផហ្យីការផដ្លម្ិនបនបផចចញផ ម្ េះសហ្ប្គស  លិត ល ណិជាកម្ម 
ឬដ្ំផណីរការោម្ួយ ក៏ព ំផម្នជាសញ្ហា ននការម្ិនយល់ប្ពម្ផដ្រ។ 

ការផប្បីប្បស់ការផបេះព ម្ព ាយសប្មាប់ផគលបំណង ណិជាកម្មោម្ួយប្តូេបនហាម្ឃាត់ ផលីក
ផលងផតមានការអន ញ្ហា តជាម្ នពីផលខាធិការប្កុម្ប្បឹកាផបេះព ម្ព ាយ ននអងគការសហ្ប្បជាជាតិ ប្បចផំៅទីប្កុង 
ញូេយ៉ាក។ ការផសនីស ំការអន ញ្ហា តផបេះព ម្ព ាយប្តេូបញ្ហា ក់ពផីគលបណំង និងទំហ្នំនការផបេះព ម្ព ាយផនាេះ។ 
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អារម្ភកថា 
 

 

ប្បព័នធផសដ្ឋកិច្ចជាតិផដ្លមានមូ្លដ្ឋឋ នប្ាេប្ជាេដ្៏រងឹមាពំិតជាមានារៈសំខាន់ោស់ផដ្ីម្បគីបំ្ទដ្ល់
ការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ចប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងបផងកីនភាពធន់ដ្ល់ប្បផទសជាតិឱ្យមានសម្តថភាពកន ងការព េះ រ
ឧបសគគ និងចប់យកឱ្កាសផ សងៗននបដ្ិេតតន៍ឧសាហ្កម្មទី៤។ រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជា ប្ជាបច្ាស់ថា ការច្ង់
ដ្ឹងច្ង់ផ ញី និងការតាងំច្ិតតរបស់អនកប្ាេប្ជាេ នវាន េតតករ និងសហ្ប្គិន គឺជាប្ទពយសកម្មដ្៏សំខាន់កន ងការ
ាត រផសដ្ឋកិច្ចផដ្លប៉ាេះ ល់ផដ្ឋយេបិតតិននជំងឺរាតតាតកូេដី្-១៩ និងការផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្កន ងសងគម្    
នាផពលអនាគត។ 

គណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ចនិងសងគម្ ប្បចតំំបន់អាស ី និងប៉ា ស ីហ្វកិ ក៏ផបតជាា ច្ិតតកន ងការជំរ ញផ នក េទិាាស្តសត  
បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ សប្មាប់ការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងបរយិាបនន។ ផបសកកម្មរបស់គណៈកម្មការ 
ផសដ្ឋកិច្ច និងសងគម្ ប្បចំតំបន់អាស ី និងប៉ា ស ីហ្វិក គឺការកាងទំនាក់ទំនងភាពជានដ្គូជាម្ួយប្កសួង
ឧសាហ្កម្ម េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ននប្បផទសកម្ព ជា ផដ្ីម្បគីបំ្ទដ្ល់ការសិកាសំខាន់ៗ និង
ការអភិេឌ្ឍ ផគលនផយាបយផ ែកផលីភសត តាងផដ្លអាច្បផងកីនសកាត ន ពលដ្ល់ប្បជាជនកម្ព ជាកន ងការផឆ្ព េះផៅ
សផប្ម្ច្បនច្កខ េសិ័យកម្ព ជាឆ្ន ២ំ០៥០។ 

របយការណ៍ប្បព័នធផអកូ ូស ីប្ាេប្ជាេកម្ព ជាផនេះ គឺជាសម្ិទធ ល និងជាផ លតក ននទំនាក់ទំនងភាពជា
នដ្គូផទវភាគីផនេះ។ ាថ នភាពប្ាេប្ជាេផៅកម្ព ជាប្តូេបនសិកានិងេភិាគផដ្ឋយផ ែក ភាពខាល ំង ភាពផខាយ 
ឱ្កាស និងការគំរាម្កំផហ្ង។ របយការណ៍ផនេះក៏បន តល់ជាអន ាសន៍យ ទធាស្តសតអំពីប្បធានបទប្ាេប្ជាេ
ជាអាទិភាពនិងយនតការផគលនផយាបយប្សបតាម្បរបិទជាតិ។ របយការណ៍ផនេះក៏មានារៈសំខាន់ និង     
ជាមូ្លដ្ឋឋ នប្គឹេះសប្មាបក់ារេភិាគកន ងការផរៀបច្ំរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិកម្ព ជា ឆ្ន ២ំ០២៥ ផដ្លជាគំនិត តួច្ផ តីម្ 
និងប្តូេបនផសនីផៅកន ងផ នទីបង្ហា ញ លូ េេទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ កម្ព ជា ២០៣០ ផដ្ីម្បីផធវីឱ្យ
ប្បផសីរផ ងីនូេសម្តថភាព និងការដ្ឹកនាកំារប្ាេប្ជាេតេ ល់ផៅកម្ព ជា។ 

ផលីសពីផនេះផៅផទៀត របយការណ៍ផនេះក៏ជាសកខីភាពរវាង គណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ចនិងសងគម្ប្បចតំបំន់
អាស ី និងប៉ា ស ីហ្វិក និងរាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជា ច្ំផ េះការផបតជាា ច្ិតតរួម្គន កន ងការបផប្ម្ី លប្បផយាជន៍ជូនជន    
រួម្ជាតិកម្ព ជាប្បកបផដ្ឋយបរយិាបនន។ កន ងអំ  ងផពលផដ្លកម្ព ជាផទីបផតផងីបផច្ញពីេបិតតិននជំងឺរាតតាត 
ផយីងសងឃឹម្ថា របយការណ៍ផនេះនឹងមានគ ណតនម្លដ្៏េ ផិសសសប្មាប់អភិេឌ្ឍផគលនផយាបយឱ្យមាន     
ប្បសិទធភាព និងបផងកីនសម្តថភាពប្ាេប្ជាេជាតិជាអតិបរមិានិងនាមំ្កនូេឧតតម្ភាពសប្មាប់កម្ព ជា។ 

 

  



 

vi 
 

អសចកត៊ីថ្លែងេំណរគ ណ 
 

 

របយការណ៍ផនេះប្តូេបនផរៀបច្ំផ ីងផប្កាម្ការគបំ្ទពីផ នក ណិជាកម្ម េនិិផយាគ និងនវាន េតតន៍នន    
គណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ចនិងសងគម្ ប្បចតំំបន់អាស ីនិងប៉ា ស ីហ្វិក។ របយការណ៍ផនេះប្តូេបនផរៀបផរៀងផ ីង
ផដ្ឋយ  ផល្លកប្សី Francie Sadeski, អនកប្គប់ប្គងភាពជានដ្គូននប្កុម្ហ្  ន  Technopolis ប្បចតំំបន់
ប្បផទសអាស្តហ្វកិ ផល្លកប្សី Laura Rennie ទីប្បឹកាបផច្ចកផទសរបស់ប្កុម្ហ្  ន Technopolis ប្បចបំ្បផទស
បរាងំ និងផល្លក Matthieu Lacave  នាយកប្គប់ប្គងប្កុម្ហ្  ន Technopolis  និង ផប្កាម្ការដ្ឹកនាំ និង   
ប្តួតពិនិតយផដ្ឋយ ផល្លកប្សី  Marta Pérez Cusó ម្ស្តនតីផ នកកិច្ចការផសដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ចនិង
សងគម្ប្បចតំំបន់អាស ីនងិ    ប៉ា ស ីហ្វកិ  ផល្លក Rafael Torquato Cruz អនកសប្ម្បសប្ម្ួលគផប្មាង និងផល្លក 
Jastyn Alain Limon ប គគលិកហាត់ការ ផ នកបផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ននគណៈកម្មការផសដ្ឋកិច្ចនិងសងគម្
ប្បចតំំបន់អាស ីនិងប៉ា ស ីហ្វកិ។ ឯកឧតតម្បណឌិ ត ហ្  ល ផសៀងផហ្ង អគគនាយកននអគគនាយកដ្ឋឋ នេទិាាស្តសត 
បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ និងផល្លកបណឌិ ត ប្ស ុន បញ្ហា រទិធិ ប្បធាននាយកដ្ឋឋ នផគលនផយាបយេទិាាស្តសត   
បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ននប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ននប្បផទសកម្ព ជា បន
រមួ្ច្ំផណក តល់អន ាសន៍ជាទិសផៅរមួ្កន ងការផរៀបផរៀងរបយការណ៍ផនេះ ងផដ្រ។  

របយការណ៍ផនេះប្តូេបនផរៀបផរៀងផ ងីផៅកន ងឆ្ន  ំ២០២១ ផដ្ីម្ប ីតល់នូេព័ត៌មានាេតារជាធាត ចូ្ល
សប្មាប់ការផរៀបច្ំបផងកីតរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ ឆ្ន ២ំ០២៥។ ការេភិាគកន ងរបយការណ៍ផនេះបនបចចូ លនូេ         
ទសសនាទន បណត ំ ច្ំផណេះដ្ឹង ទិននន័យ និងការយល់ផ ីញនានាផដ្លប្បមូ្លបនតាម្រយៈការផច្ករផំលកពី       
អនកជំនាញ អនកប្ាេប្ជាេ អនកសិកា និងម្ស្តនតីរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបលកន ងអំ  ងផពលដ្ំផណីរការផរៀបច្ំបផងកីតរផបៀប
វារៈប្ាេប្ជាេជាតិ។  

ផដ្ីម្បីច្ងប្កងនូេរបយការណ៍ផនេះ ការសេង់ម្តិប្តូេបនផ ាីផៅកាន់អនកចូ្លរួម្ច្ំនួន៣៦នាក់ ម្កពី     
បោត ប្កុម្អនក ក់ព័នធច្ំនួនបីប្កុម្ផ សងគន  ដូ្ច្ជា ប្គឹេះាថ នសិកា េសិ័យឯកជន និងប្កសួង-ាថ ប័ន កព់ន័ធ។ 
អនកចូ្លរួម្នីម្ួយៗបន តល់ច្ផម្លីយតបនឹងការសេង់ម្តិទក់ទងនឹងាថ ប័នរបស់ពួកផគ។ ច្ផម្លីយសរ បផដ្ល
ទទួលបនពីអនកចូ្លរមួ្មាន ច្ំនួន២៧ ផដ្លផសមីនឹង៧៥%។ ការសេង់ម្តិទក់ទងនឹងសមាសភាពសំខាន់ៗនន
ប្បព័នធផអកូ ូស ីប្ាេប្ជាេប្តូេបនផធវីផ ីងតាម្ប្បព័នធអនឡាញ ផដ្លមានទងំសំណួរផបីក និងសំណួរបិទ។ 
ផលីសពីផនេះផទៀត ការសមាា សស ីជផប្ៅជាម្ួយបោត អនក ន់ព័នធកន ងជួររាជរដ្ឋឋ ភិបល ក៏បនបំផពញបផនថម្ផៅ
ផលីលទធ លននការសេង់ម្តិពីអនក ក់ព័នធ។ ឧបសម្ព័នធ ២ បង្ហា ញអំពីបចា ីផពញផលញននអនកចូ្លរមួ្កន ងការសេង់
ម្តិ និងអនកចូ្លរមួ្កន ងកិច្ចសមាា សន៍។ 

 

  



 

vii 
 

ន្ិយម្ន្័យ 
 

 

ការប្ាេប្ជាេ រមួ្មានការង្ហរប្បកបផដ្ឋយភាពនច្នប្បឌ្ិតនិងមានលកខណៈជាប្បព័នធ ផដ្ីម្បបីផងកីននូេបណត ំ ច្ំផណេះ
ដ្ឹង ផដ្លរមួ្មានច្ំផណេះដ្ឹងបផប្ម្ីដ្ល់ការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ចសងគម្ ម្ន សសជាតិ េបបធ៌ម្និងសងគម្ និងបផងកីតនូេ
កម្មេធិីច្ំផណេះដ្ឹងថ្មីៗ។ 

អនកប្ាេប្ជាេ គឺជាអនកជំនាញផដ្លចូ្លរមួ្កន ងការបផងកីតគំនតិ និងច្ំផណេះដ្ឹងថ្មី ឬនវាន េតតន៍។ អនកប្ាេប្ជាេ ផធវី
ការ ប្ាេប្ជាេតាម្ផបបេទិាាស្តសត និងផកលម្ែឬអភិេឌ្ឍគនំិត ប្ទសឹតី គំរមូ្៉ាូផដ្ល ឧបករណ៍បផច្ចកផទស សូហ្វផេរ ឬ 
េធិីាស្តសតសប្មាប់ប្បតិបតតិការ។  

ច្ំផណេះដ្ឹង រមួ្បចចូ លការរកផ ញីការពិត ទសសនៈ គំនិត និងប្ទឹសតីផ សងៗអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ផសតងកន ងពិភពផល្លក។ 
ជាធម្មតា ច្ំផណេះដ្ឹងរួម្បចចូ លទងំប្ទឹសតីននទសសនៈនិងគំនិត ប្ពម្ទងំការយល់ដ្ឹងពីការអន េតតជាក់ផសតង 
ផដ្ឋយផ ែកផល ីការប្ាេប្ជាេ ការពិផាធេទិាាស្តសត និងបទពិផាធន៍ននការអន េតតការង្ហរជាក់ល្លក់។ ច្ំផណេះ
ដ្ឹងម្ ខេជិាា  រាប់បចចូ លទងំផគលគំនិតជាក់ល្លក់ផលីម្ ខេជិាា  និងខលឹម្ារលម្ែិត ដូ្ច្ជាអវីផដ្លបនសិកាកន ង    
គណិតេទិានិងភាា ជាផដ្ីម្។ ច្ំផណេះដ្ឹងម្ ខេជិាា ច្ប្ម្ុេះ គឺទទួលបនពីអនតរទំនាក់ទំនងរវាងទសសនៈ និង
មាតិកាននប្បធានបទ/ឯកផទសម្ួយ ផៅនឹងទសសនៈ និងមាតិកាននប្បធានបទ/ឯកផទសផ សងៗផទៀត។ ច្ំផណេះ
ដ្ឹងផ នកប្ទឹសតី គឺជា  ការយល់ដ្ឹងពីរផបៀបផដ្លអនកអន េតតជំនាញផធវីការ និងគិត។ ច្ំផណេះដ្ឹងផនេះជួយដ្ល់
និសសិតយល់ដ្ឹងពីផគលបំណងននការសិកា ផសវងយល់ពីការអន េតតពីការផរៀន និងពប្ងីកច្ំផណេះដ្ឹងជំនាញ  
ឯកផទសរបស់ពួកផគ។ ច្ំផណេះដ្ឹងផ នកផបបបទនីតិេធិី គឺជាការយល់ដ្ឹងអំពីរផបៀបផដ្លកិច្ចការអវីម្ួយប្តូេបន
ផធវីឬសផប្ម្ច្តាម្ដ្ំោក់កាល ឬសកម្មភាពនានាផដ្លផធវីផ ីងផដ្ីម្បីសផប្ម្ច្ផគលផៅអវីម្ួយ។ ច្ំផណេះដ្ឹង
ផ នកផបបបទនីតិេធិីខលេះ មានផដ្នជាក់ល្លក់ និងខលេះផទៀតផធវីការផ េរឆលងកាត់ផដ្នបន។  

នវាន េតតន៍ ផយាងតាម្ផសៀេផៅ “Oslo Manual ២០១៨” បនឱ្យនិយម្ន័យនវាន េតតន៍ថាជា លិត ល ឬ
ដ្ំផណីរការ ផដ្លបផងកីតថ្មី ឬផធវីឱ្យប្បផសីរផ ងី (ឬ រមួ្បចចូ លគន ) ផដ្លមានលកខណៈខ សគន ខាល ងំពី លិត ល 
ឬដ្ំផណីរការផដ្ីម្របស់អងគភាពម្ួយ1  ផហ្យីផដ្លប្តូេបនបផងកីតសប្មាប់អនកផប្បីប្បស់( លិត ល) ឬប្តូេបន
នាយំកផៅផប្បីផដ្ឋយាថ ប័ន (ដ្ំផណីរការ)។ ដូ្ផច្នេះផហ្យី ការបផងកីតច្ំផណេះដ្ឹងផច្ញពីការប្ាេប្ជាេ សប្មាប់
បផប្ម្ីដ្ល់ទី ារ ឬការតល ស់បតូ រដ្ំផណីរការកន ងការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ច-សងគម្ គឺជាមូ្លដ្ឋឋ នប្គឹេះនននវាន េតតន៍។      
នវាន េតតន៍ប្តូេបនផធវីផ ងីផដ្ឋយអនកផប្បីប្បស់ អនក គត់ គង់ និងអតិថ្ិជនផៅប្គប់ទីកផនលង ផ លគឺទងំផៅកន ង  
រដ្ឋឋ ភិបល អាជីេកម្ម អងគការម្ិនផសវងរកប្បក់ច្ំផណញនិងកន ងេសិ័យផ សងៗ និងាថ ប័នដ្នទនានា។ ផសៀេផៅ
ខាងផលីផនេះ កំណត់នូេប្បផភទសកម្មភាពច្ម្បងៗច្ំនួន៨ ផដ្លអាច្ប្តូេបនអន េតតនិងបផងកីតនវាន េតតន៍ ៖ (១) 
សកម្មភាពការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ (២) េសិវកម្ម ការរច្នា និងសកម្មភាពការង្ហរនច្នប្បឌ្ិតផ សងផទៀត (៣) 

 
1 អងគភាពអាច្ជាប្កុម្ហ្  ន អងគភាពរដ្ឋឋ ភិបល ាថ ប័នមិ្នរកប្បក់ចំ្ផណញ ឬជាប្គួារ  



 

viii 
 

សកម្មភាពផធវីទី ារ និងយីផហា(៤) សកម្មភាពទក់ទងនឹងកម្មសិទិធបញ្ហា   (៥) សកម្មភាពបណត េះបោត ល 
ប គគលិក(៦) សកម្មភាពអភិេឌ្ឍមូ្លទិននន័យ និងសូហ្វផេរ (៧) សកម្មភាពទក់ទងនឹងលទធកម្ម ឬជួលច្លនប្ទពយ 
និង (៨) សកម្មភាពផលីការប្គប់ប្គងនវាន េតតន៍។  

 

  



 

ix 
 

អសចកដ៊ីសអងេរប្រតិរតតិ 
 

 

ការប្ាេប្ជាេមានារៈសំខាន់ោស់សប្មាប់ការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ចសងគម្របស់ប្បផទសកម្ព ជា។ ម្ា៉ាង
ផទៀតការប្ាេប្ជាេអន ញ្ហា តឱ្យមានការប្បមូ្ល ត ំឧសាហ្កម្ម និងមូ្លធនហ្ិរចាេតថ  និងការអភិេឌ្ឍមូ្លធន
ម្ន សស ប្ពម្ទងំអន ញ្ហា តឱ្យអាជីេកម្ម ាថ ប័ន និងប្បជាជាតិនានាមានលកខណៈប្បកួតប្បផជង។ សកម្មភាពនន
ការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ ក៏មានារៈសំខាន់ ងផដ្រសប្មាប់ការបផងកីតច្ំផណេះដ្ឹង និងឧបករណ៍ថ្មីៗផដ្ល
ចបំច្់ផដ្ីម្បផីដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្សំខាន់ៗកន ងសងគម្ ផ តីម្ពីការផឆលីយតបផៅនឹងបញ្ហា ជំងឺកូេដី្-១៩ រហូ្ត
ដ្ល់ការកាត់បនថយ និង ការសប្ម្បខលួនផៅនឹងការផប្បប្បួលអាកាសធាត ។ ការេនិិផយាគរយៈផពលផេងផលីសម្តថភាព 
ប្ាេប្ជាេនឹង តល ់អតថប្បផយាជន៍ដ្ល់ប្កុម្ហ្  ន ប្បជាពលរដ្ឋ រាជរដ្ឋឋ ភិបល និងអាច្សផប្ម្ច្បននូេច្កខ េសិ័យ
របស់កម្ព ជាឆ្ន ២ំ០៥០។ 

រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាកំព ងជំរ ញឱ្យមានការពប្ងឹងប្បព័នធផអកូ ូស ីនវាន េតតន៍ជាតិ។ ជាក់ផសតង ផៅផខ  
កកកដ្ឋឆ្ន  ំ២០២១ រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាបនអន ម្័តផ នទីបង្ហា ញ លូេេទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ កម្ព ជា 
២០៣០ ផដ្លជាឯការយ ទធាស្តសតម្ួយផដ្ីម្បី តល់ទិសផៅដ្ល់ការអន េតតផគលនផយាបយជាតិេទិាាស្តសត         
បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ឆ្ន ២ំ០២០-២០៣០។ សកម្មភាពម្ួយកន ងច្ំផោម្សកម្មភាពសំខាន់ៗផ សងផទៀត
ផដ្លប្តូេបនកំណត់ផៅកន ងផ នទីបង្ហា ញ លូេផនេះ គឺការអន ម្័តរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិផដ្ីម្បពីប្ងឹងសម្តថភាព 
និងគ ណភាពប្ាេប្ជាេ និងកំណត់ទិសផៅជាយ ទធាស្តសតសប្មាប់សកម្មភាពប្ាេប្ជាេ។ 

របយការណ៍ផនេះ តល់នូេភសត តាង និងប្កបខណឌ េភិាគសប្មាប់ការបផងកីតរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ 
ផដ្ឋយច្ងែ លបង្ហា ញនូេប្បព័នធផអកូ ូស ីននការប្ាេប្ជាេបច្ច បបននរបស់កម្ព ជា និងអន ាសន៍ផលីការពប្ងឹងរផបៀប
វារៈប្ាេប្ជាេជាតិផនេះ។ 

ការេភិាគផលីប្បព័នធផអកូ ូស ីប្ាេប្ជាេប្តូេបនផធវីផ ងីផដ្ឋយផ ែកកផលីធាត  សចំ្ំនួន ៩។ ខាងផប្កាម្
ផនេះគឺជាផសច្កតីសផងខបននការរកផ ញីសំខាន់ៗ។ 

ាថ ប័នប្ាេប្ជាេ៖ រាជបណឌិ តយសភាកម្ព ជា េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ ាកលេទិាល័យ និងប្គឹេះាថ ន         
ឧតតម្សិកា អងគការសងគម្ស ីេលិ អងគការម្ិនផម្នរដ្ឋឋ ភិបល និង ធានាគរខួកាល(think Tanks) គឺជា
អងគភាព សំខាន់ៗកន ងការផធវកីារប្ាេប្ជាេផៅកម្ព ជា។ ផទេះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្បឹងផប្បងផ នកផគលនផយាបយ
ជាក់ល្លក់ក៏ផដ្ឋយ ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាកម្ព ជាទទួលបនសវ័យភាពតិច្ជាងសម្ភាគីរបស់ពួកផគផៅកន ង
ប្បផទសផ សងផទៀតកន ងតំបន់អាា ន។ ម្ា៉ាងផទៀត ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាកម្ព ជាបនចត់ទ កការប្ាេប្ជាេម្ិន
ផម្នជាការចបំច្់ ផដ្ឋយារប្គឹេះាថ នទងំផនេះភាគផប្ច្ីនផតដ តសំខាន់ផតផលីការបផប្ងៀនជាងការប្ាេប្ជាេ    
ជាពិផសសផៅកន ងប្គឹេះាថ នឯកជន។ ជាងផនេះផៅផទៀត ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធប្ាេប្ជាេ (ម្នេីរពិផាធន៍ ឧបករណ៍



 

x 
 

ពិផាធន៍ ក ំពយូទ័រ បោា ល័យ ការទទួលបនកាលិកបប្ត និងមូ្លទិននន័យ) ចបំច្់ប្តូេអភិេឌ្ឍបផនថម្ផទៀត 
ផដ្ីម្បបីំផពញតប្ម្ូេការអនកប្ាេប្ជាេ។ 

ប្បធានបទប្ាេប្ជាេ៖ មានភាពម្ិនស ីច្ង្ហវ ក់គន រវាង ប្បធានបទប្ាេប្ជាេជាយ ទធាស្តសត ផដ្លទក់ទង
នឹងការអភិេឌ្ឍជាតិ និងអវីផដ្លកំព ងបផប្ងៀន និងប្ាេប្ជាេផៅកន ងប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា។ ការតប្ម្ង់ទិសផៅ
បផនថម្មានភាពចបំច្់ផដ្ីម្បគីបំ្ទដ្ល់ការេនិិផយាគកន ងការប្ាេប្ជាេឱ្យកាន់ផតប្បផសីរផ ងីសប្មាប់ការសផប្ម្ច្
បននូេផគលផៅអភិេឌ្ឍជាត។ិ 

អនកប្ាេប្ជាេ៖ ប្បផទសកម្ព ជា ជាប្បផទសម្ួយផដ្លមានច្ំនួនអនកប្ាេប្ជាេកន ងច្ំផោម្ប្បជាជនម្ួយ
ល្លននាក់ តិច្បំ  តផៅកន ងបោត ប្បផទសអាា ន។ ប្បផទសកម្ព ជាមានអនកប្ាេប្ជាេច្ំនួន ៣០ នាក់កន ង 
ច្ំផោម្ ប្បជាជន ១ ល្លននាក់ ឬអនកប្ាេប្ជាេសរ បមានប្តឹម្ផត ៥០០ នាក់ប៉ា ផោា េះ។ ជាងផនេះផៅផទៀត 
ភាគរយនន ប្គូបផប្ងៀនកប្ម្ិតឧតតម្សិកាផដ្លមានសញ្ហា បប្តបណឌិ តមានផត ៣% ប៉ា ផោា េះ ផហ្ីយស្តសតីគឺមាន
តិច្តួច្បំ  ត។ ការង្ហរផៅកន ងប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាកំព ងកាល យជាបញ្ហា ប្បឈម្សប្មាប់ប្គូបផប្ងៀនផដ្ឋយារ
ម្ហាេទិាល័យមានលទធភាពកន ងការ តលប់្បក់ផខនូេកប្ម្ិតម្ួយទប និងការង្ហរបផប្ងៀនផប្ច្ីន ផដ្លផធវីឱ្យប្គូមាន
ផពលតិច្តួច្សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ។ ច្ំនួននិសសិតបណឌិ តមានកប្ម្ិតទប (ផទេះបីជាមានការផកីនផ ីងក៏
ផដ្ឋយ) និងសម្តថភាពកន ង ការបណត េះបោត លដ្ល់ពួកផគផៅផតម្ិនប្គប់ប្គន់។ 

មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ៖ ការច្ំោយកន ងប្សុកសរ បផលីការប្ាេប្ជាេផៅកម្ព ជាមានច្ំនួន ០,១២% នន  
 លិត លកន ងប្សុកសរ ប ( .ស.ស., កន ងឆ្ន  ំ២០១៥) ផដ្លជាកប្ម្ិតម្ួយទបបំ  តទីពីរផៅកន ងតំបន់អាា ន។ 
ម្ា៉ាងផទៀត ៣៥% ននមូ្លនិធិផនេះបនម្កពនីដ្គូបរផទស និងអងគការអនតរជាតិ ផដ្លមានឥទធិពលផលបី្បធានបទ
ប្ាេប្ជាេ និងផពលផេល្លននគផប្មាង (ជាញឹកញាប់គផប្មាងមានកន ងរយៈផពលខលី)។ 

គ ណភាពប្ាេប្ជាេ និងសម្ិទធកម្ម៖ លទធ លប្ាេប្ជាេផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជាកំព ងមាននិនាន ការផកីន
ផ ងីចប់តាងំពីឆ្ន ២ំ០០០ ជាម្ួយនឹងការបផងកីនកិច្ចសហ្ការអនតរជាតិ។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ គ ណភាព
ប្ាេប្ជាេរបស់កម្ព ជាម្ិនទន់មានសងគតិភាពតាម្ផគលការណ៍ផណនារំបសប់្កម្សលីធម្៌ គ ណភាពននទនិននយ័ 
ផៅមានកប្ម្ិត និងឧបសគគផ នកភាា។ 

ច្ល័តភាពរបស់អនកប្ាេប្ជាេ និងកិច្ចសហ្ការអនតរជាតិ៖ អាា នបនផដ្ីរតួនាទីយា៉ា ងសំខាន់កន ង         
ការបផងកីនកិច្ចសហ្ប្បតិបតតិអនតរជាតិផលីការប្ាេប្ជាេរបស់កម្ព ជាតាម្រយៈកម្មេធិីការតល ស់បតូរនិសសតិ និងកម្មេធិី
សិកាសហ្ាកលេទិាល័យផទវភាគី។ ផតផទេះជាយា៉ា ងោ ផៅមានឧបសគគម្ួយច្ំនួនច្ំផ េះការពប្ងីកច្ល័ត
ភាពសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេកម្ព ជា (ជាពិផសសផៅផប្ៅប្កបខណឌ អាា ន) ដូ្ច្ជា កងវេះច្ំផណេះកន ងការចប់យក
ឱ្កាស និងផពលផេល្លកន ងការដ្ឋក់ កយស ំរបស់ពួកផគ របងំភាា និងភាពខ សគន ននលកខខណឌ ការង្ហរផៅ     
ទូទងំប្បផទស។ 

កិច្ចសហ្ការប្គឹេះាថ នសិកា-ឧសាហ្កម្ម៖ សកម្មភាពសហ្ប្គិនផៅកន ងប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាកម្ព ជា 
កំព ងមានការរកីច្ផប្ម្ីន។ កន ងប៉ា នាម នឆ្ន ថំ្មីៗផនេះ ម្ជឈម្ណឌ លបណត េះធ រកិច្ច ធ រកិច្ចថ្មី និងការយិាល័យភាា ប់ទំនាក់
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ទំនងាកលេទិាល័យនិងឧសាហ្កម្មប្តូេបនបផងកីតផ ីង ផដ្ីម្បីបផងកីនកិច្ចសហ្ការប្គឹេះាថ នសិកា-   
ឧសាហ្កម្ម។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ អនកប្ាេប្ជាេម្ួយច្ំនួនផៅផតខវេះការផលីកទឹកច្ិតតផដ្ីម្បីបផងកីតការ
សហ្ការជាម្ួយឧសាហ្កម្ម។ 

ការ តល់ធាត ចូ្លរបស់ប្គឹេះាថ នសិកាសប្មាប់ការអភិេឌ្ឍផគលនផយាបយ៖ ការរមួ្ច្ំផណកននការសិកា
ប្ាេប្ជាេ សប្មាប់ការបផងកីតផគលនផយាបយរបស់រដ្ឋឋ ភិបលអាច្ប្តូេបនផកលម្ែ។ ជាទូផៅ ការប្ាេប្ជាេ
ផដ្លបន លិតផដ្ឋយអងគការម្ិនផម្នរដ្ឋឋ ភិបល មានឥទធិពលផលីផគលនផយាបយផប្ច្ីនជាងការប្ាេប្ជាេ
ផដ្ល  លិតផដ្ឋយាកលេទិាលយ័ និងប្គឹេះាថ នប្ាេប្ជាេ (ផដ្ឋយារអងគការម្ិនផម្នរដ្ឋឋ ភិបល មានផពលផេល្ល 
និងថ្េកិាផប្ច្ីនសប្មាប់ផធវីការប្ាេប្ជាេ និង សពវ ាយការប្ាេប្ជាេប្បកបផដ្ឋយគ ណភាព)។ 

ផគលនផយាបយប្ាេប្ជាេ និងប្កបខណឌ បទបបចាតតិ៖ ផ នការយ ទធាស្តសតេសិ័យអប់រឆំ្ន ២ំ០១៩-
២០២៣ ប្គបដ្ណដ ប់កំផណទប្ម្ង់យ ទធាស្តសតច្ំនួន ៩ ច្ំន ច្ទក់ទងនឹងការអប់រឧំតតម្សិកា។ ម្ួយកន ង
ច្ំផោម្យ ទធាស្តសតទងំផនាេះគឺ "ការផលីកកម្ពស់គ ណភាពការប្ាេប្ជាេ" ផដ្ឋយមានការបផងកីតម្ជឈម្ណឌ ល
ឧតតម្ភាពផៅកន ងប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា និងបផងកីតមូ្លនិធិជាតិសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេផៅកន ងកប្ម្ិតឧតតម្សិកា។ 
នីតិេធិីប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាពសប្មាប់ការច្ េះបចា ី និងការអន េតតកម្មសិទធិបញ្ហា បនកំព ងដ្ឋក់ឱ្យអន េតត ផហ្យី
ច្ាប់កម្មសិទធិបញ្ហា របស់កម្ព ជាមានភាពផជឿនផលឿនផបីផប្បៀបផធៀបផៅនឹងប្បផទសផ សងៗកន ងតំបន់អាា ន។ 

ផ ែកផលីការេភិាគផនេះ អន ាសន៍ខាងផប្កាម្ប្តូេបនផសនីផ ងី៖ 

•  បនស បី្បធានបទប្ាេប្ជាេផៅនឹងតប្ម្េូការននការអភិេឌ្ឍជាតិ៖ កំណត់ការប្ាេប្ជាេផបបតប្ម្ង់ទិស
តាម្ផបសកកម្ម ផដ្ីម្បផីឆលីយតបផៅនឹងបញ្ហា ប្បឈម្ននការអភិេឌ្ឍរបស់ប្បផទសកម្ព ជា និងធានាថា          
ការប្ាេប្ជាេផដ្លមាន លជេះជាេជិាមានប្តូេបនផធវីផ ងី។ 

•  បផងកីតកចច ប់មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេផដ្ីម្ប ីតល់ហ្រិចាបបទនដ្ល់រផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ៖ កចចប់មូ្លនិធិ
ប្ាេប្ជាេផនេះប្តូេប្គប់ប្គងផដ្ឋយគណៈកមាម ធិការមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ និង តល់នូេនីតិេធិីប្បកបផដ្ឋយ
ភាពច្ាស់ល្លស់និងមានភាពង្ហយប្សួលសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេ។ 

•  កំណត់តួនាទី អាណតតិ ម្ផធាបយ ផគលបំណង និងថ្េកិារបស់ាថ ប័នប្ាេប្ជាេរដ្ឋឋ ភិបល៖ 
បផងកីនសមាមាប្តននមូ្លនិធិសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេផបបអន េតតន៍(៧០% សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេផបប
អន េតតន៍)។ ាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និងាថ ប័នបណត េះបោត លផដ្លទទួលបនមូ្លនិធិាធារណៈគួរ
ជួយគំប្ទដ្ល់ ការផប្បីប្បស់លទធ លប្ាេប្ជាេផដ្លអាច្អន េតតជាក់ផសតងបនផៅកន ងេសិ័យ
ឧសាហ្កម្ម ។ 

•  ផប្ជីសផរសីាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និង ាថ ប័នបណត េះបោត លផដ្លទទួលបនមូ្លនិធិាធារណៈម្ួយ
ច្ំនួនផដ្ីម្បីផប្បកាល យជាម្ជឈម្ណឌ លឧតតម្ភាព តាម្រយៈការ តល់ឱ្យពួកផគនូេមូ្លនិធិប្គប់ប្គន់ 
ឧបករណ៍ទំផនីប និងការធានាកន ងការផប្ជីសផរសីអនកប្ាេប្ជាេផដ្លមានគ ណេ ឌ្ឍ ិនិងមានសម្ភាព
ផយនឌ្័រ។ 
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រញ្ជ ៊ីេកសរកាត់ ន្ិងពាកយគន្ែលឹះ 
 

 

ARC ប្កុម្ហ្  នផអម្រ រា៉ាយស៍(ផខម្បូឌា) 
ASEAN សមាគម្ប្បជាជាតអិាស ីអាផគនយ ៍
AVI េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស  ី
CCC សភា ណិជាកម្មកម្ព ជា  
CDRI េទិាាថ នបណត េះបោត ល នងិប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា 
CSDG ផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពកម្ព ជា (អ.ច្.ក.) 
ERW សំណល់ជាត ិេ េះពីសស្តង្ហគ ម្ 
ESCAP  គណៈកម្មការផសដ្ឋកចិ្ចនិងសងគម្ ប្បចតំំបនអ់ាស ីនងិប៉ា ស ហី្វកិ 

(អងគការសហ្ប្បជាជាតិ) 
GDP   លិត លកន ងប្សុកសរ ប ( .ស.ស.) 
GERD ការច្ំោយកន ងប្សកុសរ បផលីការប្ាេប្ជាេនងិអភិេឌ្ឍន ៍
HEI ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា 
ICT បផច្ចកេទិាទនំាក់ទនំង នងិពត័៌មាន 
IP កម្មសិទធបិញ្ហា   
ITC េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា 
MAFF ប្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ 
MEF ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ  
MFAIC ប្កសួងការបរផទស និងសហ្ប្បតិបតតកិារអនតរជាត ិ
MISTI ប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន ៍
MLVT ប្កសួងការង្ហរ និងបណត េះបោត លេជិាា ជីេៈ 
MME ប្កសួងផរ ៉ា នងិថាម្ពល 
MOC ប្កសួង ណិជាកម្ម 
MoEYS ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា 
MOH ប្កសួងស ខាភិបល  
MOI ប្កសួងម្ហាន េ 
MOP ប្កសួងផ នការ 
MOWRAM ប្កសួងធនធានទឹក នងិឧត នយិម្ 
MPTC ប្កសួងនប្បសណីយ ៍នងិទូរគម្នាគម្ន៍  
MPWT ប្កសួងាធារណការ និងដ្ឹកជចាូ ន 
MRG ប្កុម្ហ្  នម្៉ា ងឫទធីប្គុប ខូល អលិ ធី ឌ្ ី
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MSME ម្ីប្កូសហ្ប្គស សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ 
NIPTICT(CADT) េទិាាថ នជាតិនប្បសណីយ ៍ទូរគម្នាគម្ន៍ បផច្ចកេទិាគម្នាគម្ន៍ និងពត័៌មាន 

(បណឌិ តសភាបផច្ចកេទិាឌ្ជីថី្លកម្ព ជា) 
NPIC េទិាាថ នជាតពិហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា 
OECD អងគការសប្មាប់កិច្ចសហ្ប្បតបិតតិការ នងិអភិេឌ្ឍន៍ផសដ្ឋកិច្ច 
PAI ប្គឹេះាថ នាធារណៈរដ្ឋបល 
R&D ការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន ៍
RS-IV យ ទធាស្តសតច្ត ផកាណដ្ោំក់កាលទ៤ី 
RUA ាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម 
RUPP ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ 
SDG ផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព 
SME Bank ធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្ នងិម្ធយម្ កម្ព ជា  
SMEs សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ 
STEM េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា េសិវកម្ម និងគណិតេទិា (ផសេម្) 
STI េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា នងិនវាន េតតន៍ )ន.ប.េ(  
TVET ការអប់របំណត េះបោត លបផច្ចកផទស និងេជិាា ជីេៈ (ធីផេត) 
UHS ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល 
UICC ម្ជឈម្ណឌ លសហ្ប្បតិបតតិការរវាងាកលេទិាល័យនងិឧសាហ្កម្ម 
UNESCO អងគការសហ្ប្បជាជាតិសប្មាប់ការអប់រ ំេទិាាស្តសត នងិេបបធ៌ម្ (យូផណសកូ) 
VAT អាករផលីតនម្លបផនថម្ 
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1. ររកិារណ៍នន្ប្រព័ន្ធអេកូឡសូ ៊ី
ប្ាវប្ាវររស់កម្ព ា 

 

 

១.១. អេត េវ៊ីបាន្ាការប្ាវប្ាវ ន្ិងេភិវឌ្ឍន្៍មាន្ារៈសខំាន្់? 
ការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ នវាន េតតន៍  លិតភាព កំផណីន និងប្បក់ច្ំណូល មានលកខណៈផ សងគន  

ប៉ា ផនតមានទំនាក់ទំនងគន យា៉ា ងជិតសនិទធផដ្លគបំ្ទគន ផៅេញិផៅម្ក2។ ការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ សំផៅផលី
សកម្មភាពជាប្បព័នធ និងមានភាពនច្នប្បឌ្ិត ផដ្ីម្ប ីលិតច្ំផណេះដ្ឹងថ្មី ឬការអន េតតថ្មីបផនថម្ផលីច្ំផណេះដ្ឹងផដ្ល
មានប្ាប់3។ ជាធម្មតា ការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ ប្តូេបនចត់ថាន ក់ផៅជាការប្ាេប្ជាេបឋម្ ការប្ាេប្ជាេ
អន េតតន៍ និងការអភិេឌ្ឍផដ្ឋយពិផាធន៍។ ការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ អាច្ជាផ នកននសកម្មភាពនវាន េតតន៍ 
ពីផប្ េះសកម្មភាពផដ្លមានភាពនវាន េតតន៍រមួ្បចចូ លកិច្ចខិតខំប្បឹងផប្បងផដ្លម្ិនទក់ទងផៅនឹងការប្ាេប្ជាេ
និងអភិេឌ្ឍន៍ ដូ្ច្ជា ការទិញឧបករណ៍ ផប្គឿងមា៉ា ស ីន ការបណត េះបោត ល ការរច្នា និងទី ារជាផដ្ីម្។ 

ការប្ាេប្ជាេ អភិេឌ្ឍន៍ និងនវាន េតតន៍ គឺជាធាត  សំសំខាន់កន ងការផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្ផ នក    
ផសដ្ឋកិច្ច និងសងគម្នាផពលបច្ច បបនន និងអនាគត4។ ការប្ាេប្ជាេ អភិេឌ្ឍន៍ និងនវាន េតតន៍កាន់ផតមានារៈ
សំខាន់កន ងការផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្ដ្៏សម គាម ញផដ្លទម្ទរឱ្យមានការប្ាេប្ជាេផដ្លមានប្បធានបទ
ច្ប្ម្ុេះ និងកិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការឆលងប្បផទស5។ កិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការពហ្ េសិ័យ ពហ្ ជំនាញ និងអនតរជាតិ      
ជាជំហានននការរកផ ញី និងជំរ ញកំផណីនននការផ េរច្ំផណេះដ្ឹង។ 

ការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ចរបស់ប្បផទសម្ួយផកីតផ ងីតាម្រយៈយនតការផ សងៗ រមួ្មាន ការផធវីនវាន េតតន ៍ការ
ប្បមូ្ល ដ ំមូ្លធនឧសាហ្កម្មនិងហ្ិរចាេតថ  និងការអភិេឌ្ឍមូ្លធនម្ន សស6។ ការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍មាន   
ារៈសំខាន់សប្មាប់ដ្ំផណីរការផនេះ ផប្ េះការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ អន ញ្ហា តឱ្យអាជីេកម្ម ាថ ប័ន និងប្បផទស

 
2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute of Statistics. Higher Education in 
Asia:                 
   Expanding out, expanding up. The rise of graduate education and university research. 2014. pp. 49. 
3 Organization for Economic Co-operation and Development. The Measurement of Scientific, Technological and  
   Innovation Activities Oslo Manual. 2018. 
4 Organization for Economic Co-operation and Development. Assessing the Socioeconomic Impacts of Public 
R&D.    
   Paris, 2008. 
5 European Union. Research and innovation: Leading Innovation through EU Research. 
6 Gur, Betul. The Impact of R&D Expenditures on Development: A Case of Turkey. International Journal of        
   Humanities and Social Science Invention, vol. 6, No. 4. 2020. 

ជំពូកទ៊ី 
១ 



 

2 

 
 

នានាមានភាពប្បកតួប្បផជង7។ ផលីសពីផនេះផៅផទៀត ការេនិិផយាគផលីការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ ដល់អតថប្បផយាជន៍
ផ សងផទៀត ផដ្លរួម្ច្ំផណកផដ្ឋយតេ ល់ដ្ល់ការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ច-សងគម្ ដូ្ច្ជាការអភិេឌ្ឍជំនាញ និងការបផងកីត
ច្ំផណេះដ្ឹង េធិីាស្តសត ឧបករណ៍ និងអាជីេកម្មថ្មីៗ 8។ ការេនិិផយាគទងំផនេះក៏មានសកាដ ន ពលផ សង ងផដ្រ 
តាម្រយៈការជំរ ញឱ្យមាននិនាន ការននរហូំ្រអតថប្បផយាជន៍ផៅកាន់បោដ ប្កុម្ហ្  ន អនក គត់ គង់ និងអតថិ្ិជន
ផ សងផទៀត9។ 

១.២. សាវតារនៃប្រវតតិាស្រសត ន្អោបាយ អសដ្ឋកិចច ន្ិងវរបធម្ ៌
ដ្ំផណីរការននប្បព័នធឧតតម្សិកាទំផនីបរបស់ប្បផទសកម្ព ជាបនចប់ផ តីម្ារជាថ្មីផ ីងេញិផៅកន ង

ទសេតសរឆ៍្ន  ំ១៩៦០។ កន ងអំ  ងផពលផនាេះ ាកលេទិាល័យច្ំនួនប្បបំីប្តូេបនបផងកីតផ ងី ផដ្លមានអប្តា
ននការច្ េះផ ម្ េះសិសសច្ផនាល េះពី ៥៣០០នាក់  ផៅ ១៤៥៦០ នាក់ផៅច្ ងទសេតសរ1៍0។ ផទេះយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ 
ប្បព័នធអប់របំ្តូេបនតល ស់បដូរផៅផពលផដ្លរបបផខមរប្កហ្ម្បនប្គប់ប្គងប្បផទសផៅច្ផនាល េះឆ្ន  ំ១៩៧៥ ដ្ល់ឆ្ន  ំ
១៩៧៩។ កន ងអំ  ងផពលផនាេះ ការអប់រផំលីសពីកប្ម្ិតបឋម្សិកា និងជំនាញបផច្ចកផទសប្តូេបនហាម្ឃាត់
ផដ្ឋយរបបផខមរប្កហ្ម្ ផហ្ីយការអប់រកំប្ម្ិតឧតតម្សិកាប្តូេបនគបសងកត់យា៉ា ងខាល ងំ11។ ម្ា៉ាងផទៀត បនាេ ប់ពី
ការប្គប់ប្គងផដ្ឋយរបបផខមរប្កហ្ម្ប្តូេបនបចច ប់ និងការបផងកីតាធារណៈរដ្ឋប្បជាមានិតកម្ព ជា ការដ្ឋក់
ទណឌ កម្មបនតបនាេ ប់បនរារាងំជំនួយតេ ល់ដ្ល់ប្បផទសកម្ព ជារវាងឆ្ន  ំ១៩៧៩ ដ្ល់ឆ្ន  ំ១៩៨៩ ផលីកផលងផតការ
គបំ្ទពីបល កសូផេៀត12។ 

ជំនួយដ្៏ផប្ច្ីនពីប្បផទសផ សងៗបនម្កដ្ល់ប្បផទសកម្ព ជា បនាេ ប់ពីការដ្ឋក់ទណឌ កម្មប្តូេបនដ្កផច្ញ 
និងការបផងកីតប្ពេះរាជាោច្ប្កកម្ព ជាផ ីងេញិបនផធវីឱ្យប្បព័នធអប់រមំានភាពរស់រផេកីារជាថ្មី។ បនាេ ប់ពីឆ្ន  ំ
១៩៩៧ ការតល ស់បតូរផគលនផយាបយច្ម្បងច្ំនួនពីរបននាឱំ្យមានការពប្ងីកយា៉ា ងឆ្ប់រហ័្សននប្បព័នធអប់រ ំ
ឧតតម្សិការបស់កម្ព ជា។ ផគលនផយាបយទីម្ួយ គឺរដ្ឋឋ ភិបលបនអន ញ្ហា តឱ្យាកលេទិាល័យាធារណៈ
ទទួលយកនិសសិតផដ្លបង់នថ្លសិកា (បផនថម្ផលីនិសសិតផដ្លទទួលបនការគំប្ទពីរដ្ឋឋ ភិបល)។ ផគល

 
7 Organization for Economic Co-operation and Development. Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting 
and  
   Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological 
and  
   Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, 2015. 
8 Salter, A.J. and Martin, B.R. The Economic Benefits of Publicly Funded Basic Research: A Critical Review. 
Research  
   Policy, vol. 30, No. 3. 2001. 
9 Clayton & Ngoy. Cambodia. Asian higher education: An international handbook and reference guide (pp. 21-
36).  
   Westport, Conn.: Greenwood Press. 1997. 
10 Ibid. 
11 Vickery, Michael. Cambodia 1975 – 1982. Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books. 1999. pp. 185. 
12 Clayton, Thomas. Cambodians and the occupation: Responses to and Perceptions of the Vietnamese 
Occupation,  
    1979-89. Southeast Asia Research, vol. 7, No. 3. 1999. 
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នផយាបយទពីីរ គឺ    រដ្ឋឋ ភិបលបនផបីកទី ារផដ្លអន ញ្ហា តឱ្យាថ ប័នឯកជនអាច្បផងកីតប្គឹេះាថ នអប់របំន។ 
ការតល ស់បតូ រទងំផនេះគឺជាផ នកម្ួយននច្លនាដ្៏ទូលំទូល្លយផដ្ីម្បីផលីកកម្ពស់ផសដ្ឋកិច្ចផ ែកផលីទី ារផៅកន ង
ប្បផទសកម្ព ជា។ ចប់ពីទសេតសរឆ៍្ន  ំ១៩៩០ ដ្ល់ផដ្ីម្ទសេតសរឆ៍្ន  ំ២០០០ ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាផៅកម្ព ជា ប្តូេ
បនពឹងផ ែកជាពិផសសផលីជំនួយពីប្បផទសអភិេឌ្ឍន៍។ ដូ្ផច្នេះផហ្ីយ ឥទធិពលបរផទសផលីការអប់រកំប្ម្ិតឧតតម្
សិកាបនផកីនផ ីងនូេការប្បកួតប្បផជងរវាងាកលេទិាល័យផៅបរផទស ប្កុម្ាសនាផដ្លមានមូ្លដ្ឋឋ ន
ផៅបរផទស េនិិផយាគិនឯកជន និងអងគការម្ិនផម្នរដ្ឋឋ ភិបលអនតរជាតិ។ ឥទធិពលបរផទសផនេះ បន ដល់ លជេះ
ផលីប្បធានបទប្ាេប្ជាេផដ្លទទួលបនកចច ប់មូ្លនិធិ។ ជាលទធ ល ការគំប្ទពីមាច ស់ជំនួយអនតរជាតិផលី
ប្បធានបទប្ាេប្ជាេ អាច្ម្ិនប្សបនឹងតប្ម្ូេការរយៈផពលផេងរបស់ប្បផទស និងជាផរឿយៗការ តល់កចច ប់
ម្ូលនិធិប្ាេប្ជាេផនេះមានរយៈផពលខលី។ ជាការពិតោស់ គផប្មាងប្ាេប្ជាេផដ្ល តល់មូ្លនិធិផដ្ឋយមាច ស់
ជំនួយអនតរជាតិ ប្តូេបនអេះអាងថាភាគផប្ច្ីនផតដ តផលីការច្ង់បនរបស់មាច ស់ជំនួយ ជាជាងការផតដ តសំខាន់ 
និងសំណួររបស់អនកប្ាេប្ជាេ13។ 

១.៣. ការចូលរមួ្ថ្នា ក់ាតិនាពេលរចច របន្ន សម្រាប់ការេភិវឌ្ឍសម្តថភាព
ប្ាវប្ាវ 

ផ នកផនេះបង្ហា ញពីយ ទធាស្តសតជាតិសំខាន់ៗទក់ទងនឹងការប្ាេប្ជាេ។ ផគលផៅសំខាន់ននយ ទធាស្តសត
នីម្ួយៗប្តូេបនកំណត់ដូ្ច្ខាងផប្កាម្ ផហ្យីការអន េតតយ ទធាស្តសតនឹងប្តូេបនេភិាគផៅផ នកបនាេ ប់។ 

១.៣.១. ការចូ្លរមួ្យា៉ា ងទូលំទូល្លយ 

រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជា គបំ្ទដ្ល់ការអភិេឌ្ឍជាតិ តាម្រយៈការបផងកីត និងអន េតតយ ទធាស្តសតច្ប្ម្ុេះយា៉ា ង
ទូលំទូល្លយផៅថាន ក់ជាតិ។ យ ទធាស្តសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី៤ និងផ នការយ ទធាស្តសតអភិេឌ្ឍន៍ជាតិបន
គបំ្ទច្កខ េសិ័យកម្ព ជាផដ្ីម្បីកាល យខលួនជាប្បផទសផដ្លប្បក់ច្ំណូលម្ធយម្កប្ម្ិតខពស់ផៅប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០ និង
ប្បផទសផដ្លមានប្បក់ច្ំណូលកប្ម្ិតខពស់ផៅប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០៥០។ ម្ា៉ាងផទៀត ផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយ
ច្ីរភាពកម្ព ជាគឺជាឯការយ ទធាស្តសតគនលឹេះសប្មាបក់ារផលីកកម្ពស់ការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ចសងគម្ជាតិ។ 

•  យ ទធាស្តសតច្ត ផកាណសប្មាប់កំផណីនការង្ហរប្បកបផដ្ឋយសម្ធម៌្ និងប្បសិទធភាព (ដ្ោំក់កាលទី៤) 

យ ទធាស្តសតច្ត ផកាណសប្មាប់កំផណីនការង្ហរប្បកបផដ្ឋយសម្ធម្៌ និងប្បសិទធភាព (ដ្ំោក់កាលទី
៤) គឺជាផគលនផយាបយសនូលម្ួយផដ្លដ្ឹកនាកំិច្ចខិតខំប្បឹងផប្បងថាន ក់ជាតិ ផដ្ីម្បីសផប្ម្ច្បននូេច្កខ េសិ័យ
របស់ប្បផទសកម្ព ជាឆ្ន ២ំ០៣០ និងឆ្ន ២ំ០៥០14។ យ ទធាស្តសតច្ត ផកាណប្តូេបនបផងកីតផ ងីជ ំេញិម្ ំសំខាន់ៗ
ច្ំនួនបួនគឺ (១) ការអភិេឌ្ឍធនធានម្ន សស (២) ការផធវពីិពិធកម្មផសដ្ឋកិច្ច (៣) ការផលកីសេួយេសិ័យឯកជន 
និង ការង្ហរ និង (៤) ការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងបរយិាបនន។ យ ទធាស្តសតច្ត ផកាណមានផគលបណំង

 
13 Cambodian Institute for Cooperation and Peace. Doing Research in Cambodia: Making Models that Build  
    Capacity. 2016. 
14 Government of the Kingdom of Cambodia. Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and 
Efficiency:  
    Building the Foundation Toward Realizing the Cambodia Vision 2050. 2018. 
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ផដ្ីម្បីសផប្ម្ច្ឱ្យបននូេផគលផៅយ ទធាស្តសតច្ំនួនបួន៖ (១) កំផណីនផសដ្ឋកិច្ចប្បចឆំ្ន ចំ្ំនួន ៧% និងការ
ផលីកកម្ពស់ការប្បកួតប្បផជង (២) ការផលីកកម្ពស់គ ណភាព និងបរមិាណការង្ហរ ជាពិផសសសប្មាប់យ េជន 
(៣) កាត់បនថយភាពប្កីប្កផប្កាម្កប្ម្ិត ១០% និង (៤) ពប្ងឹងអភិបលកិច្ច និងសម្តថភាពរបស់ាថ ប័ន
ាធារណៈ។ 

យ ទធាស្តសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី៤ ក៏បនកំណត់យនតការផដ្ីម្បជីំរ ញការប្ាេប្ជាេ ងផដ្រ។ ផៅ
ផប្កាម្ម្ ំធនធានម្ន សស យ ទធាស្តសតផនេះផសវងរកការផកលម្ែការប្ាេប្ជាេផលីេធិីាស្តសតបផប្ងៀន ជំរ ញការកាង
សម្តថភាពប្ាេប្ជាេ និងមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេកន ងកប្ម្ិតឧតតម្សិកា និងការផលីកកម្ពស់ការប្ាេប្ជាេផ នក
ស ខាភិបលផដ្ឋយ   ផតត តផលីជំងឺ។ ផប្កាម្ម្ ំការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព ផ នការយ ទធាស្តសតគឺ ផសវងរកការ
ផលីកកម្ពស់ការប្ាេប្ជាេកន ងេសិ័យកសិកម្ម បផងកីនសកាត ន ពលដ្ីកសិកម្ម និងអភិរកសផបតិកភណឌ េបបធម្៌របស់
កម្ព ជា។ 

•  ផ នការយ ទធាស្តសតអភិេឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ផ នការយ ទធាស្តសតអភិេឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ប្តូេបនផរៀបច្ំផ ងីផដ្ីម្បចូី្លរមួ្ច្ំផណកកន ងការ
អន េតតយ ទធាស្តសតច្ត ផកាណសប្មាប់កំផណីនការង្ហរប្បកបផដ្ឋយសម្ធម្៌ និងប្បសិទធភាព (ដ្ំោក់កាលទី 
៤)   និងសផប្ម្ច្បននូេផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពកម្ព ជា។ យ ទធាស្តសតអាទិភាពរមួ្មាន (១) ការ
បផងកីនផលបឿនកំផណទប្ម្ង់ននអភិបលកិច្ចលែ៖ សនូលននយ ទធាស្តសតច្ត ផកាណ (២) បរាិថ នប្គបដ្ណដ ប់
សប្មាប់ការអន េតតយ ទធាស្តសតទងំមូ្ល (៣) ការអភិេឌ្ឍធនធានម្ន សស (៤) ការផធវីពិពិធកម្មផសដ្ឋកិច្ច (៥) 
ការអភិេឌ្ឍេសិ័យឯកជន និងការង្ហរ និង (៦) ការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងបរយិាបនន។ 

សកម្មភាពសំខាន់ម្ួយកន ងច្ំផោម្សកម្មភាពផ សងផទៀតរបស់យ ទធាស្តសតគឺជំរ ញឱ្យមានការប្ាេប្ជាេ
ផៅថាន ក់ជាតបិ្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាព និងប្បសិទធ ល។ យ ទធាស្តសតផនេះរមួ្មានបទបបចាតតិផដ្ីម្បផីលីកកម្ពស់ការ
ប្ាេប្ជាេ ការផ េរបផច្ចកេទិាពីបរផទស និងការបផងកីតមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ។ ជាងផនេះផៅផទៀត យ ទធាស្តសតផនេះ
ប្បផម្ីលផម្ីលពីការពប្ងឹងាថ ប័នប្ាេប្ជាេ ការអន េតតកម្មេធិីប្ាេប្ជាេ និងការផធវី ណិជាកម្មលទធ ល
ប្ាេប្ជាេ។ 

•  ប្កបខណឌ ផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពកម្ព ជាឆ្ន  ំ២០១៦-២០៣០15 

ប្កបខណឌ ផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពកម្ព ជាឆ្ន  ំ២០១៦-២០៣០ រួម្ជាម្ួយនឹង  យ ទធាស្តសត
ច្ត ផកាណ គឺជាមូ្លដ្ឋឋ នប្គឹេះរបស់ផ នការយ ទធាស្តសតអភិេឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣។ ប្កបខណឌ ផនេះ បផងកីត
ផ ងីពីផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពរបស់កម្ព ជាច្ំនួន១៨ (ផដ្ឋយបផនថម្ផគលផៅម្ួយផទៀតទក់ទង
នឹងសកម្មភាពផដ្ឋេះម្ីន និងសំណល់ជាតិ េ េះផ សងផទៀតននសស្តង្ហគ ម្បផនថម្ផលីផគលផៅសកលទងំ១៧) ផដ្ល
រមួ្មាន ១០៥ ផគលផៅ កន ងផនាេះ ២ ផគលផៅ ជាសមាសធាត ប្ាេប្ជាេ។ ផគលផៅម្ួយកន ងច្ំផោម្ផគល

 
15 Government of the Kingdom of Cambodia. Cambodian Sustainable Development Goals Framework (2016-
2030).  
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ផៅទងំអស់ គឺមានផគលបំណងបផងកីនការេនិិផយាគកន ងការប្ាេប្ជាេផលីេសិ័យកសិកម្មផដ្ីម្ប ី“បចចប់ភាពអត់
ឃាល ន សផប្ម្ច្ឱ្យបនសនតិស ខផសបៀង ផធវីឱ្យប្បផសីរផ ីងាថ នភាពអាហារូបតថម្ា និងផលីកកម្ពស់កសិកម្ម
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព” (ផគលផៅទី ២)។ ផគលផៅទី២ផនេះ ផលីកកម្ពស់ការប្ាេប្ជាេផ នកេទិាាស្តសត បផងកីន
ច្ំនួនអនកប្ាេប្ជាេ និងជំរ ញការប្ាេប្ជាេាធារណៈ និងឯកជន ផដ្ីម្បីសផប្ម្ច្ឱ្យបននូេផគលផៅទី៩ “ក
ាងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធផដ្លធន់នឹងការផប្បប្បួលអាកាសធាត  ផលីកកម្ពស់ឧសាហូ្បនីយកម្មប្បកបផដ្ឋយ      
ច្ីរភាព និងបរយិាបនននិងផលីកកម្ពស់នវាន េតតន៍”។ 

បផនថម្ពីផលីយ ទធាស្តសតជាតិផដ្លមានលកខណៈទូលំទូល្លយ យ ទធាស្តសតតាម្េសិយ័ជាផប្ច្ីនក៏មានជាប់
 ក់ព័នធសប្មាប់ការកាងសម្តថភាពប្ាេប្ជាេជាតិ ងផដ្រ ផដ្លនងឹលម្ែតិកន ងផ នកបនាេ ប់។ 

១.៣.២. េទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និង នវាន េតតន៏  
ប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ និងប្កុម្ប្បឹកាជាតិេទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា 

និងនវាន េតតន៍ អន េតតផៅថាន ក់ជាតិ ផដ្ីម្បីផលីកកម្ពស់េសិ័យ េទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ និងដ្ឹកនាំ
ផដ្ីម្ប ី    ការតល ស់បតូរកនងេសិ័យេទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍។ ាថ ប័នទងំពីរផនេះ តល់ការផណនាផំដ្ីម្បី
កំណត់ច្កខ េសិ័យ និងផគលបំណងច្ាស់ល្លស់សប្មាប់ជាយ ទធាស្តសតសប្មាប់េសិ័យេទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា 
និងនវាន េតតន៍ ផដ្លអាច្ជួយឱ្យប្បផទស្នផៅដ្ល់ការសផប្ម្ច្បននូេផគលផៅសប្មាប់ឆ្ន  ំ២០៣០ និងឆ្ន  ំ
២០៥០។ បច្ច បបននផនេះ ឯការសំខាន់ៗច្ំនួនពីរបននឹងកំព ងជំរ ញការតល ស់បតូរេសិ័យេទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា 
និងនវាន េតតន៍ផៅកប្ម្ិតថាន ក់ជាតិ៖ 

•  ផគលនផយាបយជាតិ សដីព ីេទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ឆ្ន ២ំ០២០-២០៣០ 

ផគលនផយាបយជាតិសតីពីេទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ផដ្លប្តូេបនអន ម្័តកន ងឆ្ន  ំ២០១៩ 
មានផគលបំណងពប្ងឹងសម្តថភាពថាន ក់ជាតិផលីេសិ័យេទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ រមួ្ទងំាថ ប័ន និង
ធនធានម្ន សស និងផធវីឱ្យប្បព័នធផអកូ ូស ីេទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ប្បផសីរផ ងី16។ យ ទធាស្តសត
ផដ្លបនបផងកីតផ ងីកន ងប្កបខណឌ ផគលនផយាបយផនេះ មានផគលបំណងផដ្ីម្ប៖ី 

•  អភិេឌ្ឍធនធានម្ន សសផលីេសិយ័េទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ទកទ់ងនងឹបរមិាណ គ ណភាព 
និងសមាសភាព ផដ្ឋយការពចិរោផលីគណផនយយសប្មាប់ប្កម្សលីធម្៌ និងសម្ភាពផយនឌ្័រ 

•  បផងកីតបរយិាកាសសប្មាប់េសិយ័េទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ផដ្ីម្បបីផងកីនសកាត ន ពលធនធាន
ម្ន សស 

 
16 Government of the Kingdom of Cambodia. National Policy on Science, Technology and Innovation 2020-
2030.    
    2019 
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•  ផលីកកម្ពស់សម្ិទធិ ល និងប្បសិទធភាពននការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ ផដ្ឋយការបនាំការផប្បីប្បស ់         
បផច្ចកេទិាផៅនឹងតប្ម្ូេការរបស់កម្ព ជា តាម្រយៈការផរៀនពីបផច្ចកេទិាផដ្លកំព ងប្តូេបនអភិេឌ្ឍ
ផៅបរផទស 

•  អភិេឌ្ឍប្បពន័ធផអកូ ូស ីនវាន េតតន៍ប្បកបផដ្ឋយថាម្េនត នងិភាពរងឹមាផំដ្លអាច្សំផយាគបផច្ចកេទិា នងិ
េសិវកម្មផៅកន ងឧសាហ្កម្មអាទិភាព អន ញ្ហា តឱ្យអាជីេកម្មចូ្លរមួ្កន ងទ ីារអនតរជាត ិនិងបផងកីន លិតភាព 

•  បផងកីតេបបធម្៌ផលីេសិយ័េទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ផដ្ីម្បបីផងកនីទំន កច្ិតតផលីការផប្បីប្បស ់         
បផច្ចកេទិាជាតិ។ 

•  ផ នទីបង្ហា ញ លូេេទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ កម្ព ជា ២០៣០ 

ផ នទីបង្ហា ញ លូេេទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ កម្ព ជា ២០៣០ ផដ្លបនបផងកីតផ ងីផដ្ឋយ
ប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ និងទទួលបនការអន ម្័តផៅឆ្ន  ំ២០២១ មាន      
ផគលបំណងគំប្ទដ្ល់ការអន េតតផគលនផយាបយជាតិ សដីពី េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ឆ្ន ំ
២០២០-២០៣០ 17។ ផ នទីបង្ហា ញ លូេផនេះមានសសរសតម្ាច្ំនួនប្ប ំផដ្លសសរសតម្ាម្ួយរបស់ផ នទីបង្ហា ញ
 លូេផតត តជាពិផសសផលីការប្ាេប្ជាេ។ សសរសតម្ាទងំប្បផំនាេះ រមួ្មាន៖ 

•  ពប្ងឹងអភិបលកិច្ចរបស់ប្បពន័ធ េទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន ៍

•  កាងធនធានមូ្លធនផៅកន ងេសិ័យ េទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន ៍

•  ពប្ងឹងសម្តថភាពប្ាេប្ជាេ នងិគ ណភាពននការប្ាេប្ជាេ 

•  បផងកីតកចិ្ចសហ្ការ និងបផងកីតបោត ញរវាងតួអងគ ក់ព័នធ 

•  ជំរ ញឱ្យមានប្បព័នធផអកូ ូស ីផដ្លបងកបរយិាកាសដ្លក់ារកាងសម្តថភាពប្សូបយកផៅកន ងប្កុម្ហ្  ន 
និងទក់ទញការេនិិផយាគផៅកន ងេសិ័យេទិាាស្តសដ បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន។៍ 

ជាងផនេះផៅផទៀត ផ នទីបង្ហា ញ លូេផនេះមានការអភិេឌ្ឍរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ ផដ្លជាផ នកម្ួយនន   
ផគលបំណង និងអាទិភាពផលីេសិ័យេទិាាស្តសត និងបផច្ចកេទិាទងំប្បរំបស់ផ នទីបង្ហា ញ លូេ។ ផគលបំណង 
និងអាទិភាពទងំផនេះ រមួ្មាន៖ 

•  ការបផងកីនទនិន លកសកិម្ម ការផធវីពិពិតតកម្ម នងិការផកនច្នកសិ ល 

•  ការជំរ ញការ លិតកម្ម និងេសិវកម្មទំផនីប 

•  ការផលីកកម្ពស់េសិយ័ស ខាភបិល នងិជីេឱ្សថ្ 

•  ការផលីកកម្ពស់ផ នកេទិាាស្តសតរូបធាត  និងេសិវកម្ម 

 
17 Government of the Kingdom of Cambodia. Cambodia’s Science Technology and Innovation Roadmap 2020-
2030.  
    2021 



 

7 

 
 

•  ការផតត តផលីេសិយ័ផសវាកម្ម និងផសដ្ឋកិច្ចឌ្ជីីថ្ល ផដ្ឋយផតត តផលីបញ្ហា សិបបនមិ្មិត នងិបផច្ចកេទិា
អេកាស នងិលំហ្។ 

១.៣.៣. ការអប់រ ំនិងឧតតម្សិកា 

•  ផ នការផម្សប្មាប់ការអភិេឌ្ឍការប្ាេប្ជាេកន ងេស័ិយអប់រឆំ្ន  ំ២០១១-២០១៥ 

ផគលនផយាបយសតីពីការអភិេឌ្ឍការប្ាេប្ជាេកន ងេសិ័យអប់របំ្តូេបនអន ម្័តកន ងឆ្ន ២ំ០១០ កន ង       
ផគលបំណងបផងកីតទំនាក់ទំនងកាន់ផតរងឹមារំវាងការអប់រ ំនិងការប្ាេប្ជាេ សំផៅបផងកីនការរួម្ច្ំផណកកន ង        
ការអភិេឌ្ឍប្បផទសជាតិឱ្យកាន់ផតរកីច្ផប្ម្ីនផៅម្ ខ។ ផគលនផយាបយផនេះ បនផលីកកម្ពស់េបបធម្៌ប្ាេប្ជាេ 
ផដ្ីម្បីជំរ ញកិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការជាម្ួយបោត ញអនតរជាតិ ពប្ងីកសកម្មភាពនវាន េតតន៍ និងពប្ងឹងគ ណភាព
របស់ឧតតម្សិកា។ ផៅឆ្ន  ំ២០១១ ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា បនអន ម្័តផ នការផម្សប្មាប់ការអភិេឌ្ឍ              
ការប្ាេប្ជាេកន ងេសិ័យអប់រសំប្មាប់ឆ្ន  ំ២០១១-២០១៥។ ផ នការផនេះ មានផគលបំណងផលីកកម្ពស់               
ការប្ាេប្ជាេ ការ សពវ ាយលទធ លប្ាេប្ជាេ និងប្កម្សីលធម្៌ប្ាេប្ជាេ។ 

កន ងរយៈផពលដូ្ច្គន ផនេះផដ្រ ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា បនអន េតតគផប្មាងផលីកកម្ពស់គ ណភាព 
និង  សម្តថភាពឧតតម្សិកាផប្កាម្មូ្លនិធិរបស់ធនាគរពិភពផល្លក។ តាម្រយៈការគបំ្ទប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា
ផៅទូទំងប្បផទស រាជរដ្ឋឋ ភិបលបនកំណត់ផគលផៅផដ្ីម្បីបផងកីនគ ណភាពបផប្ងៀននិងការប្ាេប្ជាេ  
លទធភាពទទួលបនការអប់រខំពស់ ប្ពម្ទងំការរកាអប្តាការបនតសិកា។ 

•  ផ នការយ ទធាស្តសតអប់រឆំ្ន  ំ២០១៩-២០២៣18 

ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា កំព ងអន េតតផ នការយ ទធាស្តសតអប់រឆំ្ន  ំ២០១៩-២០២៣ ផដ្លបន
ម្កពីការផធវីបច្ច បបននភាពយ ទធាស្តសតឆ្ន  ំ២០១៤-២០១៨ ផដ្ីម្បគីបំ្ទដ្ល់យ ទធាស្តសតជាតិគនលឹេះទងំបី រមួ្មាន 
ផ នការ       យ ទធាស្តសតអភិេឌ្ឍន៍ជាតិ យ ទធាស្តសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី៤ និងប្កបខណឌ ផគលផៅអភិេឌ្ឍ
ប្បកបផដ្ឋយ      ច្ីរភាពកម្ព ជា។ ទក់ទងនឹងការប្ាេប្ជាេ ផគលបំណងរមួ្ននផ នការផនេះ បផងកីនគ ណភាពនន
ការប្ាេប្ជាេ ជំរ ញការប្ាេប្ជាេកន ងច្ំផោម្ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា ជំរ ញការអភិេឌ្ឍតាម្រយៈកិច្ចសហ្ប្បតិបតតិ
ការអនតរជាតិនីយកម្ម និងការបណត េះបោត ល ប្ពម្ទងំ តល់ការគបំ្ទផ នកហ្រិចាេតថ តាម្រយៈមូ្លនិធិម្ួយច្ំនួន 
ដូ្ច្ជា មូ្លនិធិសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ អាហារូបករណ៍ និងការបណត េះបោត ល។ 

ផ នការយ ទធាស្តសតផនេះមានផគលបំណងជាក់ល្លក់សប្មាប់អន េសិ័យននការអប់រនំីម្ួយៗ រួម្មាន៖        
ការអប់រសំប្មាប់ក មារតូច្ បឋម្សិកា ម្ធយម្សិកា ឧតតម្សិកា ការអប់រផំប្ៅប្បព័នធ ការអភិេឌ្ឍយ េជន ការ

 
18 Cambodia, Ministry of Education, Youth and Sport. The Education Strategic Plan 2019-2023. Phnom Penh, 
2019. 
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អប់រកំាយ និងកីឡា។ ផគលនផយាបយផនេះ មានផគលបំណងផលីកកម្ពស់លទធភាពទទួលបនការអប់រសំប្មាប់
យ េជនកម្ព ជា និងគ ណភាពននផសវាកម្មអប់រ។ំ 

ផ នការផនេះពប្ងឹងការប្ាេប្ជាេកន ងច្ំផោម្ប្គឺេះាថ នឧតតម្សិកា ផដ្ឋយគបំ្ទការប្ាេប្ជាេផលីេធិី
ាស្តសតបផប្ងៀន និងការអភិេឌ្ឍផគលនផយាបយផ ែកផលីការប្ាេប្ជាេ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបលក៏មានផគលបំណង
បផងកីតមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេសប្មាប់ឧតតម្សិកា និងអភិេឌ្ឍភាពជានដ្គូផដ្ីម្បីបផងកីនសម្តថភាពប្ាេប្ជាេ។ ប្កុម្
ប្បឹកាប្ាេប្ជាេអប់រ ំគឺជាយនតការម្ួយកន ងការផកទប្ម្ង់ការប្គប់ប្គងការសិកា។ យនតការផនេះផណនាំការ
ប្ាេប្ជាេផលីការអន េតតកន ងេសិ័យអប់រ  ំនិងគំប្ទដ្ល់អនកបផងកីតផគលនផយាបយកន ងការផរៀបច្ំផគល
នផយាបយ និងាថ ប័នប្ាេប្ជាេកន ងការផធវីការប្ាេប្ជាេ។ ផ នការខាងផលី ក៏បនផលីកផ ីងពីតួនាទីរបស់
ាស្តាត ចរយកន ងកិច្ចការប្ាេប្ជាេអំពីការផធវឱី្យប្បផសីរផ ងីនូេេធិីាស្តសតបផប្ងៀន ផដ្លអាច្ផលីកកម្ពសគ់ ណភាព
ននការង្ហររបស់ពួកផគ។ 

•  ផគលនផយាបយសតីពីច្កខ េស័ិយឧតតម្សិកាឆ្ន  ំ២០៣០19 

ផគលនផយាបយសតីពីច្កខ េសិ័យឧតតម្សិកាឆ្ន  ំ២០៣០ បនកំណត់ពីផគលបំណងរយៈផពលផេងកន ង   
ការផលីកកម្ពស់គ ណភាពផៅថាន ក់ឧតតម្សិកា តាម្រយៈអភិបលកិច្ច និងយនតការលែផដ្លធានាបននូេលទធភាព
ទទួលបនការអប់រឧំតតម្សិកាប្បកបផដ្ឋយគ ណភាព។ លទធភាពទទួលបនកាន់ផតទូលំទូល្លយនឹងបំផពញ
តប្ម្ូេការទី ារការង្ហរកម្ព ជា និងផ លីយតបផៅទនឹងបញ្ហា ប្បឈម្នានាទក់ទងផៅនឹងការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ច       
សងគម្។ ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា ក៏មានផគលបំណងបផងកីតកម្មេធិីម្ួយផដ្ីម្បផីលីកកម្ពស់សម្ធម្៌នូេលទធ
ភាពទទួលបនការអប់រខំពស់ ការអភិេឌ្ឍជំនាញ និងឧតតម្ភាពច្ំផណេះដ្ឹង។ ជាងផនេះផៅផទៀតផនាេះ ផគល
នផយាបយផនេះ មានផគលបំណងជំរ ញការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ចតាម្រយៈការផលីកម្ពស់ការផរៀន ការបផប្ងៀន និង
គ ណភាពននប្បព័នធប្ាេប្ជាេ ប្ពម្ទងំកាងប្បព័នធអភិបលកិច្ចម្ួយផដ្លអាច្ផធវីឱ្យការប្គប់ប្គងរបស់ាថ ប័ន
 ក់ព័នធកាន់ផតមានភាពប្បផសីរផ ីង។ ទក់ទងនឹងការប្ាេប្ជាេ ផគលនផយាបយផនេះបនកំណត់ផគល
បំណងផដ្ីម្បបីផងកីនគ ណភាពននការប្ាេប្ជាេ ផលីកកម្ពស់កិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការជាម្ួយាកលេទិាល័យបរផទស 
ជំរ ញការចូ្លរមួ្របស់ប គគលិក និងនិសសតិកន ងការអភិេឌ្ឍេបបធម្៌ប្ាេប្ជាេជាតិ និងពប្ងឹងសម្តថភាពប្ាេប្ជាេ 
និងនវាន េតតន៍។ 

១.៣.៤. បផច្ចកេទិាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង 

•  ផ នការផម្បផច្ចកេទិាព័ត៌មាន  និងគម្នាគម្ន៍កម្ព ជាឆ្ន  ំ២០២០ 

ផ នការផម្បផច្ចកេទិាព័ត៌មាន និងគម្នាគម្ន៍កម្ព ជាឆ្ន  ំ២០២០ មានផគលបំណងផធវីឱ្យប្បផទសកម្ព ជា
សថិតកន ងច្ំផោម្ប្បផទសកំពូលៗកន ងតំបន់អាស ីអាផគនយផ៍លីសនេសសន៍ផេទិកាផសដ្ឋកិច្ចពិភពផល្លកទក់ទងនឹង       

 
19 Cambodia, Ministry of Education, Youth and Sport. Policy on Higher Education Vision 2030. Phnom Penh, 
2014.  
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បផច្ចកេទិាព័ត៌មាន និងគម្នាគម្ន៍កម្ព ជា។ ផ នការផនេះផច្កផច្ញជាបួនផ នកសំខាន់ៗ រួម្មាន ការ តល់សិទធិ
អំោច្ដ្ល់ប្បជាជន ការធានាការតភាា ប់ ការពប្ងឹងសម្តថភាព និងការពប្ងឹងផសវាកម្មផអ ចិ្ប្តូនិច្។ 

អភិបលកិច្ចការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ ប្តូេបនផធវីសមាហ្រណកម្មផៅកន ងផ នកពប្ងឹងសម្តថភាពនន
ផ នការផម្ផនេះ។ ផ នការផម្ផនេះ បនសងកត់ធងន់ផលីតប្ម្ូេការកន ងការអភិេឌ្ឍឧសាហ្កម្មបផច្ចកេទិាព័ត៌មាន និង
គម្នាគម្ន៍ ប្ពម្ទងំបនផលីកផ ីងថា បោត ញប្ាេប្ជាេគឺជាគនលឹេះសប្មាប់ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធបផច្ចកេទិា
ព័ត៌មាន និងគម្នាគម្ន៍ជាតិផដ្លទម្ទឱ្យមានការអភិេឌ្ឍបផនថម្ផទៀត។ ជាងផនេះផៅផទៀត ផ នការផម្ផនេះ 
ផណនាឱំ្យបផងកីតបោត ញប្ាេប្ជាេាកលបងផៅកន ងទីប្កុងធំៗ។ ផ នការផម្ផនេះ ក៏កត់សមាគ ល់ ងផដ្រពីបញ្ហា
ប្បឈម្ទក់ទងនឹងាថ នភាពការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ ងផដ្រ ផដ្លរួម្មាន បញ្ហា កងវេះេបបធម្៌ប្ាេប្ជាេ 
កផនលងប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន ៍មូ្លនិធិ ឧបករណ៍ និងធនធានម្ន សស។ 

•  ប្កបខណឌ ផគលនផយាបយផសដ្ឋកិច្ច និងសងគម្ឌ្ជីីថ្លឆ្ន  ំ២០២១-២០៣៥ 

ថ្មីៗផនេះ រាជរដ្ឋឋ ភិបលបនបផងកីតផគលនផយាបយឌ្ីជីថ្ល ផដ្ីម្បផីដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្ និងចប់
យកឱ្កាសពីបដ្ិេតតន៍ឧសាហ្កម្មទីបួន និងេបិតតិនានាផដ្លកន ងផនាេះរួម្មានជំងឺរាតតាតកូេដី្-១៩20។ ប្កប
ខណឌ ផគលនផយាបយផនេះ ផតត តផលីបរេិតតកម្មឌ្ីជីថ្លននផសដ្ឋកិច្ច និងសងគម្។ ប្កបខណឌ ផគលនផយាបយ
ផនេះគូសបញ្ហា ក់ពីបញ្ហា ប្បឈម្ទក់ទងនឹងភាពធន់នាផពលអនាគត ផដ្លអាច្ប្តូេបនផដ្ឋេះប្ាយតាម្រយៈ
យ ទធាស្តសតឌ្ីជីថ្ល។ ទនេឹម្នឹងគន ផនេះផដ្រ ប្កបខណឌ ផគលនផយាបយក៏បនច្ងែ លបង្ហា ញពីការប្ពួយបរម្ា
ទក់ទងនឹងការអភិេឌ្ឍមូ្លដ្ឋឋ នទិននន័យ និងថាន លឌ្ីជីថ្ល។ ផដ្ីម្បផីប្បកាល យប្បផទសផៅជាផសដ្ឋកិច្ចនិងសងគម្ 
ឌ្ីជីថ្ល ប្បផទសកម្ព ជា ប្តូេមានបរយិាកាសសម្ប្សបននផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ ភាពផជឿជាក់និងទំន កច្ិតតផលីប្បពន័ធ
ឌ្ីជីថ្ល ប្បជាពលរដ្ឋរដ្ឋឋ ភិបល និងអាជីេកម្ម។ 

ខាងផប្កាម្ផនេះជាសកម្មភាពននប្កបខណឌ ផគលនផយាបយផដ្លផតត តផលីការប្ាេប្ជាេ៖ 

•  ចូ្លរមួ្កន ងកិច្ចសហ្ប្បតិបតតកិារ និងគនំិត តួច្ផ តីម្ប្ាេប្ជាេឌ្ីជីថ្លអនតរជាត ិ

•  បផងកីតមូ្លនិធិកាងសម្តថភាពការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ ផៅកន ងេសិ័យបផច្ចកេទិាព័ត៌មាន និង
គម្នាគម្ន៍ 

•  កាងសម្តថភាពរបស់តួអងគ ក់ព័នធផលីការផប្បីប្បស់ប្បព័នធ និងបរេិតតកម្មឌ្ីជីថ្ល តាម្រយៈការ
ប្ាេប្ជាេ និងបផច្ចកេទិាឌ្ីជីថ្ល 

•  ជំរ ញការប្ាេប្ជាេ នងិនវាន េតតន៍ឌ្ីជថី្លផៅកន ងប្គេឹះាថ នឧតតម្សកិា ាថ បន័បណត េះបោត លេជិាា ជីេៈ 
និងម្ជឈម្ណឌ លប្ាេប្ជាេ 

 
20 Cambodia, Supreme National Economic Council. Cambodia Digital Economy and Society Policy Framework 
2021- 
    2035. 2021. 
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•  ជំរ ញការប្ាេប្ជាេ នងិអភិេឌ្ឍន៍ និងនវាន េតតន៍តាម្រយៈភាពជានដ្គូជាម្ួយអាជីេកម្មផដ្លនឹងជំរ ញឱ្យ
មានការតល ស់បតូរទិននន័យ និងច្ំផណេះដ្ឹង តាម្រយៈការបផងកីតម្ជឈម្ណឌ លប្ាេប្ជាេនិងនវាន េតតន៍ឌ្ីជីថ្ល 
និងការគបំ្ទផ នកមូ្លនិធកិ 

•  ពប្ងឹងឌ្ជីីថ្លូបនីយកម្មននឯការជាភាាផខមរ ផដ្ីម្បកីណំតអ់តតសញ្ហា ណភាាកន ងការផសវងរក នងិ
សប្ម្ួលដ្ល់ការេភិាគទិននន័យ 

•  បផងកីតយ ទធាស្តសតជាតិផដ្ឋយផលីកកម្ពស់ការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ និងនវាន េតតន ៍

•  ផធវីឱ្យប្បផសីរផ ងីនូេគ ណភាពននម្ជឈម្ណឌ លប្ាេប្ជាេាធារណៈផលកីារប្ាេប្ជាេ និងអភេិឌ្ឍន៍ឌ្ីជីថ្ល 
បផងកីតមូ្លនិធនិវាន េតតនឌ៍្ីជីថ្លផដ្ីម្បបីផងកីនការេនិិផយាគរបស់អាជីេកម្មកន ងេសិ័យផនេះ នងិពប្ងឹងការអន េតត
ផគលនផយាបយផលេីសិ័យេទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា នងិនវាន េតតន៍ផដ្ីម្បផីលកីកម្ពស់បរយិាកាសអំផោយ
 លសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ នងិអភិេឌ្ឍន ៍និងនវាន េតតន។៍ 

១.៣.៥. ឧសាហ្កម្ម 
•  ផគលនផយាបយអភិេឌ្ឍន៍េស័ិយឧសាហ្កម្មកម្ព ជាឆ្ន  ំ២០១៥-២០២៥ 

ផគលនផយាបយអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យឧសាហ្កម្មកម្ព ជាឆ្ន ំ ២០១៥-២០២៥ គឺជាឯការផគល
នផយាបយច្ម្បង ផដ្លផតត តផលីអនាគតននឧសាហ្កម្មជាតិរបស់កម្ព ជា21។ ផគលនផយាបយផនេះមានផគល
បំណងតល ស់បតូររច្នាសម្ព័នធឧសាហ្កម្មតាម្រយៈការពប្ងឹងរច្នាសម្ព័នធឧសាហ្កម្ម ការបផងកីនបរមិាណននការ
នាផំច្ញ ការផធវីពិពិធកម្មទំនិញនាផំច្ញ និងការផលីកកម្ពស់សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្។ រាជរដ្ឋឋ ភិបលបន
កំណត់េសិ័យអាទិភាពច្ំនួន ៥ រមួ្មាន៖ 

1- ឧសាហ្កម្មថ្មី ឬការបោត កទ់ ន លតិជាម្យួនឹង លិត លមានតនម្លបផនថម្ខពស់ ផដ្លរាប់បចចូ លទងំ 
 លិត លផប្បីប្បស់ ក៏ដូ្ច្ជាផប្គឿងមា៉ា ស ីន ផម្កានិក ផប្គឿងផអ ចិ្ប្តនូកិ អគគិសនី និងការដ្ឹកជចាូ ន 
និងការផកនច្នធនធានធម្មជាត ិ

2- សហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ផលីប្គប់េសិ័យ ជាពិផសសផ នកឱ្សថ្ និងបរកិាខ រផពទយ សំណង់ ការផេច្ខចប ់
ការ លិតផប្គឿងសង្ហា រមឹ្ និងឧបករណ៍ឧសាហ្កម្ម 

3-  លិតកម្មកសិឧសាហ្កម្មសប្មាប់ការនាផំច្ញ និងទ ីារកន ងប្សុក 
4- ការគបំ្ទដ្លឧ់សាហ្កម្មកសិកម្ម ផទសច្រណ៍ វាយនភណឌ  ផខសសង្ហវ ក ់លតិកម្មកន ងតំបន់ ផដ្លភាា ប់

ផៅនឹងការ តល់េតថ ធាត ផដ្ីម្ ជាពិផសសសប្មាប់េសិ័យកាត់ផដ្រ និងការ លិតផប្គឿងបនាល ស់ និង
 លិត ល ក់កោត លសផប្ម្ច្។ 

 
21 Government of the Kingdom of Cambodia. Cambodia Industrial Development Policy 2015-2025. 2015. pp. 
17. 
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5- ឧសាហ្កម្មផដ្លគបំ្ទផខស លិតកម្មកន ងតបំន់ននបផច្ចកេទិាព័ត៌មាន និងគម្នាគម្ន៍ ថាម្ពល 
ឧសាហ្កម្មធ នធងន់ សបិបកម្មេបបធម្៌និងប្បនពណី នងិបផច្ចកេទិានបតង។ 

ច្ំផ េះការប្ាេប្ជាេ ផគលនផយាបយអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យឧសាហ្កម្មកម្ព ជាឆ្ន  ំ២០១៥-២០២៥ ជំរ ញ
ការេនិិផយាគកន ងគផប្មាងប្ាេប្ជាេ និងផសនីឱ្យមានការបផងកីតមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ ផដ្ីម្បីគបំ្ទដ្ល់កិច្ចខិតខំប្បឹង
ផប្បងផនេះ។ ផគលនផយាបយផនេះក៏មានផគលបំណងពប្ងឹងសម្តថភាពប្ាេប្ជាេប្សបតាម្តប្ម្ូេការនន           
បផច្ចកេទិាឧសាហ្កម្ម ងផដ្រ។ ផគលនផយាបយផនេះបនផលីកផ ីងពីការផសវងរកដ្ំផោេះប្ាយសប្មាប់
ជផមាល េះឧសាហ្កម្មផដ្ីម្បផីកលម្ែទំនាក់ទំនងឧសាហ្កម្ម ។ ទក់ទងនឹងការប្ាេប្ជាេផៅប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា 
ផគលនផយាបយផនេះផលីកផ ងីពីតប្ម្ូេការកន ងការបផងកីនគ ណភាពការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ ផដ្ឋយការផធវីឱ្យ
ប្បផសីរផ ីងនូេគ ណភាព និង   លទធភាពផប្បីប្បស់ឧបករណ៍។ ជាច្ ងផប្កាយ ផគលនផយាបយផនេះផសនីឱ្យ
បផងកីតសួនេទិាាស្តសត និងបផច្ចកេទិា និងេទិាាថ នប្ាេប្ជាេាធារណៈម្ួយ។ 

១.៣.៦. កសិកម្ម 
•  ផ នការយ ទធាស្តសតអភិេឌ្ឍន៍េស័ិយកសកិម្ម ២០១៩-២០២៣ 

ផ នការយ ទធាស្តសតផនេះផតត តផលីកតាត ផ សងៗផដ្ីម្បីផកលម្ែេសិ័យកសិកម្មនាផពលអនាគត22។ ផគល
បំណងរបស់ផ នការយ ទធាស្តសតមានទំនាក់ទំនងផៅនឹងការផលីកកម្ពស់ លិតភាព ការផធវី ណិជាកម្ម និងការ
ផធវីពិពិធកម្មកសិកម្ម ស ខភាពសតវនិង លិតកម្ម ការអភិេឌ្ឍនិងការប្គប់ប្គងវារេីបបកម្មនិងជល ល ការ
ប្គប់ប្គងធនធាននប្ពផឈនីិងសតវនប្ពប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងធនធានម្ន សសនិងផសវាកម្មការគបំ្ទអភិេឌ្ឍន៍
និងការប្គប់ប្គង។ 

១.៣.៧. ការផប្បប្បលួអាកាសធាត  
•  ផ នការយ ទធាស្តសតផប្បប្បលួអាកាសធាត របស់កម្ព ជាឆ្ន  ំ២០១៤-២០២៣ 

ខណៈផពលផដ្លភាគី ក់ព័នធជាតិចប់អារម្មណ៍កាន់ផតខាល ំងផ ីងច្ំផ េះការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយ        
ច្ីរភាព ភាគី ក់ព័នធទំងផនេះទទួលាគ ល់ពីគមាល តននច្ំផណេះដ្ឹង សម្តថភាព និងការសផប្ម្ច្ច្ិតតផ ែកផលី      
េទិាាស្តសតកន ងការផឆលីយតបផៅនឹងការផប្បប្បួលអាកាសធាត ។ ផ នការយ ទធាស្តសតផនេះ មានផគលបំណង
បចចូ លការផប្បប្បួលអាកាសធាត ផៅកន ងកម្មេធិី និងប្កបខណឌ ជាតិផដ្លមានប្ាប់ ផហ្យីបំផពញច្ផនាល េះប្បផហាង
ននផគលនផយាបយ ផដ្ឋយសប្ម្បជាម្ួយនឹងផ នការយ ទធាស្តសតផប្បប្បួលអាកាសធាត តាម្េសិ័យផ សងៗ 
ផដ្លប្តូេបនបផងកីតផ ងីផដ្ឋយប្កសួង និងទីភាន ក់ង្ហរជាតិផ សងផទៀត ផដ្ីម្បីកាត់បនថយភាពង្ហយរងផប្គេះ និង
បផងកីនការចូ្លរមួ្របស់ាធារណៈកន ងការ្នផឆ្ព េះផៅរកអភិេឌ្ឍន៍ថាម្ពលកាបូនទប។ ផ នការផនេះ ប្តូេបន

 
22 Royal Government of Cambodia. Agricultural Sector Strategic Development Plan 2019-2023. 2020. 
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ផរៀបច្ំជាបីដ្ំោក់កាល៖ រយៈផពលខលី រយៈផពលម្ធយម្ និងរយៈផពលផេង។ ការប្ាេប្ជាេគឺជាសនូលននដ្ំោក់
កាលទីបី (ឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣)23។ 

១.៣.៨. ស ខាភិបល 
•  ផ នការយ ទធាស្តសតស ខាភបិល ២០១៦-២០២០24 

ប្កសួងស ខាភិបល បនបផងកីតផ នការយ ទធាស្តសតស ខាភិបលផលីកទី៣ ២០១៦-២០២០             
ជាឧបករណ៍ប្គប់ប្គងយ ទធាស្តសត ផដ្ីម្បីផណនាាំថ ប័នស ខាភិបលកន ងការប្គប់ប្គងធនធាន និងការអន េតត   
យ ទធាស្តសតស ខភាព។ការប្ាេប្ជាេគឺជាផគលបំណងយ ទធាស្តសតម្ួយផដ្លបនពិពណ៌នាផៅកន ងផ នការ   
យ ទធាស្តសត។ ជាក់ផសតង ផ នការយ ទធាស្តសតផនេះផសវងរកការផលីកកម្ពស់ការប្ាេប្ជាេកន ងេសិ័យស ខាភិបល 
បផងកីនសម្តថភាពប្ាេប្ជាេ និងផកលម្ែផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធននបផច្ចកេទិាព័ត៌មាន និងគម្នាគម្ន៍ ផដ្លមាន
ប្ាប់សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ។ 
១.៣.៩. ហ្រិចាេតថ  
•  ច្ាប់សតីពីការេនិិផយាគ 

ប្កុម្ប្បឹកាអភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជាបនផរៀបច្ំផសច្កតីប្ ងច្ាប់ សតីពីការេនិិផយាគថ្មីផៅផខក ម្ាៈ ឆ្ន ២ំ០២១ 
និងប្តូេបនប្បកាសដ្ឋក់ឱ្យផប្បីផៅផខត ល្លឆ្ន ២ំ០២១25។ ច្ាប់ផនេះមានផគលបំណងបផងកីតនូេប្កបខណឌ     
គតិយ តតផដ្ីម្បីផលីកកម្ពស់ដ្ល់ការេនិិផយាគកន ងប្សុក និងបរផទសផដ្ឋយផ ែកផលីផគលការណ៍ផបីកច្ំហ្ មាន 
តមាល ភាពណព អាច្ប៉ា ន់ប្បមាណទ កជាម្ នបន និងប្បកបផដ្ឋយផដ្ឋយអំផោយ ល។ ច្ាប់ផនេះផលីកទឹកច្តិត
ដ្ល់ការេនិិផយាគកន ងេសិ័យជាក់ល្លក់ម្ួយច្ំនួន រមួ្មាន េសិ័យឧសាហ្កម្មបផច្ចកេទិាខពស់ផដ្លបផងកីតឱ្យមាន
នូេសកម្មភាពប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍ និងនវាន េតតន៍។ ប្សបតាម្ច្ាប់ផនេះសកម្មភាពប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍ និង    
នវាន េតតន៍ ទទួលបនការផលីកទឹកច្ិតតផ សងៗពីការេនិិផយាគ។ 

១.៤. រញ្ហា ប្រឈម្នន្ការេភិវឌ្ឍថ្ដ្លកម្ព ាបាន្កំព ងជួរប្រទឹះរចច របន្ន 
ប្សបតាម្របយការណ៍ប្តួតពិនិតយថាន ក់ជាតិផដ្ឋយសម័ប្គច្ិតតឆ្ន  ំ២០១៩ របស់ប្បផទសកម្ព ជា សតីពី  

េឌ្ឍនភាពផលីការអន េតតរផបៀបវារៈសប្មាប់ការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពឆ្ន ២ំ០៣០ រដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជាបន
កំណត់ផគលផៅអាទិភាពច្ំនួនប្បមំ្ួយ រមួ្មាន ការអប់រ ំការង្ហរនិងកំផណីនសម្រម្យ ការកាត់បនថយេសិម្ភាព 
ការចត់េធិានការផលីបញ្ហា អាកាសធាត  សនតិភាពនិងាថ ប័ន និងភាពជានដ្គូសប្មាប់ផគលផៅអភិេឌ្ឍ
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព។ យា៉ា ងោេញិការវាយតនម្លផលីេឌ្ឍនភាពផលីការអន េតតអាច្ប្តូេបនចត់ទ កថាជាការ
សននិដ្ឋឋ នរួម្បនផទ ផដ្ឋយារផតកងវេះទិននន័យ។ ជាក់ផសតង ៣៨,៧ ភាគរយននការអន េតតន៍ផលីផគលផៅ     

 
23 Royal Government of Cambodia. Cambodia Climate Change Strategic Plan 2014-2023. 2013. 
24 Department of Planning & Health Information. The Third Health Strategic Plan 2016-2020. 2016. 

 
25 Council for the Development of Cambodia. Draft Law on Investment of the Kingdom of Cambodia. 2021. 
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អាទិភាពគម នទិននន័យផដ្ីម្បផីធវីការេនិិច្ឆ័យថាផតីផគលផៅកំព ងប្តូេបនផធវីឱ្យសផប្ម្ច្ ខណៈផពលផដ្ល ៤៥,៦ 
ភាគរយ សប្មាបផ់គលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពផដ្លផៅសល់26។ 

របយការណ៍សតីពីការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពរបស់ាកលេទិាល័យផខម្ប្ប ីជ ឆ្ន ២ំ០២១ បន 
បង្ហា ញពីការវាយតនម្លផលីេឌ្ឍនភាពរបស់ប្បផទសកម្ព ជាកន ងការសផប្ម្ច្បននូេផគលផៅនីម្ួយៗ27។         
របយការណ៍ផនេះបនបង្ហា ញថា អំ  ងផពលកំព ងអន េតតនូេផគលផៅទងំផនាេះ ប្បផទសកម្ព ជាជួបប្បទេះបញ្ហា
ប្បឈម្ផ សងៗ ផលីកផលងផតផគលផៅការផប្បីប្បស ់និង លិតកម្មប្បកបផដ្ឋយការទទួលខ សប្តូេ(ផគលផៅទី
១២) និងសកម្មភាពផលីអាកាសធាត  (ផគលផៅទី១៣) ផដ្លប្បផទសកម្ព ជាបនសផប្ម្ច្រចួ្ផហ្យី។ 

ប្បផទសកម្ព ជាបនទទួលនូេកំផណីនយា៉ា ងផប្ច្ីនកន ងរយៈផពល ៣០ឆ្ន ំច្ ងផប្កាយផនេះផៅផលី               
សនេសសន៍28 ននការអភិេឌ្ឍធនធានម្ន សសរបស់ខលួន ផដ្ឋយផកីនផ ងីពី ០,៣៦៨ កន ងឆ្ន ១ំ៩៩០ ផៅ ០,៥៩៤ 
កន ងឆ្ន ២ំ០១៩។ ច្ផនាល េះពីឆ្ន ១ំ៩៩០ ផៅឆ្ន ២ំ០១៩ អាយ កាលសងឃឹម្រស់ពីកំផណីតរបស់កម្ព ជា ផកីនផ ីង
បផនថម្ច្ំនួន១៦,២ឆ្ន មំានន័យថាជាម្ធយម្ឆ្ន សំិកាផកីនផ ីងបផនថម្ច្ំនួន២.៣ឆ្ន ,ំផហ្ីយឆ្ន ផំដ្លរពំឹងទ កនន
ការសិកាបនផកីនផ ីងបផនថម្ច្ំនួន៤,៨ ឆ្ន  ំផហ្ីយប្បក់ច្ំណូលជាតិសរ បសប្មាប់ ម្ន សសមាន ក់ៗបនផកីន
ផ ីងប្បផហ្ល ៣២១,៤ ភាគរយ។ យា៉ា ងោម្ិញប្បផទសកម្ព ជាផៅផតសថិតកន ង ច្ំោត់ថាន ក់ទី ១៤៤ កន ង
ច្ំផោម្ ១៨៩ប្បផទស29។ 

១.៤.១. ផសដ្ឋកិច្ច (េស័ិយឧសាហ្កម្ម និងផសវាកម្ម) 

ផសដ្ឋកិច្ចរបស់ប្បផទសកម្ព ជាមានការរកីច្ផប្ម្ីនគួរឱ្យកត់សមាគ ល់កន ងរយៈផពលពីរទសេតសរច៍្ ងផប្កាយ
ផនេះ តាម្រយៈការរកាបននូេអប្តាកំផណីនប្បចំឆ្ន ជំាម្ធយម្ ៧,៧ភាគរយ ផៅច្ផនាល េះឆ្ន ១ំ៩៩៨ ដ្ល់ ឆ្ន ំ
២០១៩ ផដ្លផធវីឱ្យកម្ព ជាកាល យជាប្បផទសម្ួយផដ្លមានផសដ្ឋកចិ្ចលូតល្លសផ់លឿនប ំ តផៅផលពីិភពផល្លក30។ 
ផដ្ីម្បីរកាកំផណីនផនេះ និងអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ចបផនថម្ផទៀត រាជរដ្ឋឋ ភិបលកំព ងប្បកាន់យកនូេផគលនផយាបយ
ផសដ្ឋកិច្ចច្ប្ម្ុេះផដ្លចក់ឫសកន ងកំផណីនអតិបរមានិងការតល ស់បតូររច្នាសម្ព័នធ ប្ពម្ជាម្ួយនឹងការផលីកកម្ពស់
និរនតរភាព និង បរយិាបនន ងផដ្រ។ ទក់ទងនឹងភាពធន់ និងភាពប្គប់ប្គន់ផដ្ឋយខលួនឯង៖ 

“ប្បផទសកម្ព ជាមានផគលបំណងកន ងរយៈផពលម្ធយម្ផដ្ីម្បកីាល យជាប្បផទសផដ្លមានភាពប្គប់ប្គន់
ផដ្ឋយខលួនឯងភាគផប្ច្ីននិងពងឹអប្សយ័តិច្តួច្ផលកីារ តលមូ់្លនិធិ និងជំនួយ ផដ្ឋយារផសដ្ឋកិច្ចជាតិ
មានសម្តថភាពកន ងការបផងកីតការង្ហរ មានភាពច្ប្ម្ុងច្ផប្ម្ីននិងស ខ មាលភាពសងគម្ និង តល់នូេាថ ន

 
26 Government of the Kingdom of Cambodia. Cambodia’s Voluntary National Review 2019 on the 
Implementation  
    of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2019. pp. 20-38 
27 Sachs et al., Sustainable Development Report 2021. Cambridge University Press. 2021. pp. 33 
28 សនេសសន៍អភិេឌ្ឍន៍ម្ន សសគឺជាពិនេ រួម្ផដ្លរមួ្បចចូ លសូច្នាករសតីពីអាយ សងឃមឹ្រស់ ការសិកា និងប្បក់ចំ្ណូល (The Human 

Developent Index is a composite score incorporating indicators on life expectancy, schooling and  

    income.) 
29 United Nations Development Programme. Human Development Report, 2019. 
30 The World Bank. The World Bank in Cambodia. 2022. 
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ភាពអំផោយ លសប្មាប់ការអភិេឌ្ឍ។ ផគលផៅផនេះពឹងផ ែកផលីការអភិេឌ្ឍេសិ័យឧសាហ្កម្ម
ប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាពនិងសកម្មភាពននការតនម្លបផនថម្ថ្មីៗ”31។ 

យ ទធាស្តសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី ៤ របស់រាជដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជា គូសបញ្ហា ក់ពីារៈសំខាន់ននេសិ័យ  
ឧសាហ្កម្ម និងផសវាកម្មផដ្ីម្បីផធវីពិពិធកម្ម និងបផងកីនតនម្លបផនថម្កន ងប្សុក32។ ផទេះយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ កតាត ជា
ផប្ច្ីនបនកប្ម្ិតផលីការផធវីពិពិធកម្មផនេះ។ ការអភិេឌ្ឍននឧសាហ្កម្ម បផច្ចកេទិាព័ត៌មាន និងគម្នាគម្ន៍ប្តូេបន
កប្ម្ិតផដ្ឋយារបញ្ហា កងវេះេបបធម្៌សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេផ នកបផច្ចកេទិាព័ត៌មាន និងគម្នាគម្ន៍ កងវេះមូ្លនិធិក
ងវេះឧបករណ៍និងកងវេះធនធានម្ន សសផដ្លមានជំនាញ33។ កំផណីនអាជីេកម្មប្តូេបនកប្ម្ិតផដ្ឋយកតាត សំខាន់ពីរ គឺ 
អាជីេកម្មផប្ៅ លូេការនិងម្ិនបនច្ េះបចា ីមានច្ំនួនផប្ច្ីន និងធនធានម្ន សសផដ្លមានជំនាញមានផដ្នកំណត់34។ 
កតាត ផ សងផទៀតផដ្លជេះឥទធិពលដ្ល់កំផណីនទងំមូ្ល រួម្មាន ការសនសំកន ងប្សុកទប បំណ លប្គួារខពស់ និង
សមាព ធនថ្លផដ្ីម្ខពស់ ផដ្ឋយារការផកីនផ ងីនូេកប្ម្ិតប្បក់ឈនួល អប្តាការប្បក់ខពស់ និងនថ្លផដ្ីម្សប្មាប់ភសត ភារ 
ការដ្ឹកជចាូ ន និងអគគិសនីមានតនម្លខពស់។ 

១.៤.២. ការអប់រ ំនិងជំនាញ 

ការអប់រផំៅកម្ព ជាមានការរកីច្ផប្ម្ីនគួរឱ្យកត់សមាគ ល់កន ងប៉ា នាម នឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយផនេះជាម្ួយនឹងការផកីន
ផ ងីននអប្តាបចចប់ការសិកាសប្មាប់សសិសថាន កប់ឋម្សិកា និងម្ធយម្សិកា ចប់តាងំពីឆ្ន  ំ ២០១៥ ដ្ល់ឆ្ន  ំ
២០១៨។ ជាម្ួយគន ផនេះផដ្រ សម្ភាពផយនឌ្័រកន ងេសិ័យអប់រទំំងបឋម្សិកាទ តិយភូម្ិនិងម្ធយម្សិកា    
ទ តិយភូម្ិក៏សផប្ម្ច្បនកន ងឆ្ន ២ំ០១៨ ជាម្ួយនឹងការច្ េះផ ម្ េះចូ្លផរៀនមានច្នំួនក មារផីប្ច្ីន35។ 

ផទេះបីជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ ផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍធនធានម្ន សសផដ្លចបំច្់សប្មាប់តប្ម្ូេការផសដ្ឋកិច្ចបច្ច បបនន 
និងអនាគត ការផធវីឱ្យប្បផសីរផ ីងនូេលទធភាពទទួលបនការអប់របំ្បកបផដ្ឋយសម្ធម្៌និងបរយិាបននមាន             
ារៈសំខាន់ោស់សប្មាប់ការអប់រកំ មារ ការកាត់បនថយអប្តាផបេះបង់ការសិកាផៅផពលក មារតល ស់បតូរកប្ម្តិថាន ក់
សិកា ការផលីកកម្ពស់គ ណភាពននការអប់របំ្គប់កប្ម្ិត និងការ តល់ឱ្កាសកាន់ផតផប្ច្ីនសប្មាប់ការផរៀនសូប្តផពញ
ម្ួយជីេតិ។ 

បញ្ហា សំខាន់ៗផៅផតមានផៅកប្ម្ិតេទិាល័យ និងម្ជឈម្ណឌ លបណត េះបោត លេជិាា ជីេៈផដ្លជាាថ ប័ន      
បណត េះបោត លសំខាន់សប្មាប់ការអភិេឌ្ឍឧសាហ្កម្មនិងនវាន េតតន៍36។ ាថ ប័នអប់រនំិងបណត េះបោត ល

 
31 Government of Cambodia. Cambodia’s Voluntary National Review 2019 of the Implementation of the 2030  
    Agenda for Sustainable Development. 2019. 
32 Government of Cambodia, Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency: Building the  
    Foundation Toward Realizing the Cambodia Vision 2050. 2018. 
33 Royal University of Phnom Penh. Information and Communication Technology Policy 2017-2020. 2017. 
34 Government of Cambodia. Cambodia’s Voluntary National Review 2019 on the Implementation of the 2030  
    Agenda for Sustainable Development. 2019. 
35 Ibid. 
36 Government of Cambodia. Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency: Building the  
    Foundation Toward Realizing the Cambodia Vision 2050. 2018. 
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បផច្ចកផទសនិងេជិាា ជីេៈ (ធីផេត) ប្បឈម្ម្ ខនឹងបញ្ហា ទក់ទងនឹងតប្ម្ូេការ (ធីផេតមានការអំ េនាេតិច្តួច្
ដ្ល់ប្បជាជនទូផៅផបីផធៀបនឹងឧតតម្សិកា) និងបញ្ហា ទក់ទងនឹងការ គត់ គង់ (គ ណភាពរបស់ធីផេតម្ិនទន់
ប្គប់ប្គន់ផៅផ យី ផដ្ីម្បផីឆលីយតបផៅនឹងតប្ម្ូេការឧសាហ្កម្ម ផហ្យីមានទំនាក់ទំនងតិច្តួច្ជាម្ួយាថ ប័ន
អប់រដំ្នទផទៀត)37។ ផលីសពីផនេះ កម្ព ជាមានអប្តាអកខរកម្មម្ន សសផពញេយ័ទបបំ  តកន ងប្បផទសអាា ន 
(៨២,៥ ភាគរយ កន ងឆ្ន  ំ២០១៧)38។ 

១.៤.៣. ស ខាភិបល  
ប្បផទសកម្ព ជាមានភាពផជឿនផលឿនកន ងការ តល់ផសវាស ខភាព តាម្រយៈការពប្ងីកច្ំនួនបរកិាខ រផពទយ 

និងការប្គបដ្ណត ប់ប្បព័នធផសវាគ ំរស ខភាពសងគម្។ អាយ រពំឹងរស់បនផកីនពី៦១.០ឆ្ន  ំផៅឆ្ន ២ំ០០៥ ដ្ល់ 
៧០.៦ឆ្ន កំន ងឆ្ន ២ំ០១៨។  ផទេះបីយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ កម្ព ជាផៅផតសថិតកន ងច្ំោត់ថាន ក់ទបបំ  តទី៣ កន ង
ច្ំផោម្ប្បផទសសមាជិកអាា ន។ ម្ា៉ាងេញិផទៀត ប្បផទសកម្ព ជាតប្ម្ូេឱ្យមានការផធវីឱ្យប្បផសីរផ ងីនូេសូច្នាករ
ស ខភាពាធារណៈសំខាន់ៗជាផប្ច្ីន ដូ្ច្ជា ការចក់ថាន បំង្ហក រសប្មាប់ក មារ និងការទទួលបនទឹកបរផិភាគ
ផដ្លមានស េតថិភាព ផដ្ឋយារ ច្ំនួនប្បជាជនសរ បផដ្លទទួលបនទឹកាែ តផប្បីប្បស់មានប្តឹម្ផត៦៥%
ប៉ា ផោា េះកន ងឆ្ន  ំ២០១៨39។ 

ផយាងតាម្យ ទធាស្តសតច្ត ផកាណដ្ំោក់កាលទី ៤ គ ណភាពននប្បព័នធស ខាភបិលផៅកម្ព ជាផៅមាន
បញ្ហា ប្បឈម្ជាផប្ច្ីន ដូ្ច្ជា ប្បព័នធផសវាផថ្ទសំ ខាភិបលជាតិម្ិនទន់មានប្បសិទធភាពផពញផលញកន ងការ   
 តល់ផសវាកម្ម ហ្ិរចាេតថ  និងការប្គបដ្ណត ប់ដ្ល់ប្បជាជនផៅផ ីយ។ ខណៈផពលតប្ម្ូេការផ នកស ខាភិបល
កំព ងមានការតល ស់បតូ រ ប៉ា ផនតការប្ាេប្ជាេ ធនធានម្ន សស និងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធម្ិនទន់បនផឆលីយតប        
ផពញផលញផៅនឹងតប្ម្ូេការ។ ប្បជាជនកម្ព ជាផៅផតរងផប្គេះផដ្ឋយជំងឺ ផដ្ឋយារការប្ាេប្ជាេម្ិនទន់មាន    
ប្បសិទធភាព។ ដូ្ផច្នេះការេនិិផយាគបផនថម្ផលីផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធស ខាភិបលរមួ្ទងំបផច្ចកេទិា និងប្បព័នធព័ត៌មាន
គឺជាតប្ម្ូេការចបំច្4់0។ 

ជំងឺកូេដី្-១៩ បនល្លតប្តដ្ឋងសម្តថភាពការផថ្ទសំ ខភាពទូទងំពិភពផល្លកតាម្រផបៀបផដ្លម្ិន
ធាល ប់មានពីម្ នម្ក ផហ្ីយកម្ព ជាបនអន េតតប្កបខណឌ អនកជំងឺថាន ក់ជាតិផដ្ឋយមានរួម្បចចូ លការពាបលផថ្ទំ
តាម្ េេះ ផដ្ីម្បីជួយកាត់បនថយហានិភ័យននផម្ផរាគ។ ប្កបខណឌ ផនេះប្តូេបនផណនាឱំ្យមានការកំណត់ផគល
បំណងននការផរៀបច្ំផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ពន័ធផថ្ទសំ ខភាពផ ងីេញិ ផដ្ឋយផ ែកផលីភាពធងន់ធងរននករណី និងការបផនថម្

 
37 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. TVET country profile: Cambodia. 2020. 
38 Association of Southeast Asian Nations ASEAN key figures. 2019. 
39 Ibid. 
40 Government of the Kingdom of Cambodia. Cambodia’s Voluntary National Review 2019 on the 
Implementation  
    of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2019. 
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សមាា រៈបរកិាខ ផេជាាស្តសតបផោត េះអាសននផដ្ីម្បជីួយផធវីឱ្យមានត លយភាពកន ងការផឆលីយតបផៅនឹងការផកីនផ ីងនន
ករណី41។ 

១.៤.៤. អាហារ ទកឹ កសិកម្ម និងដ្ ី

កំផណីនប្បជាជន នគរូបនីយកម្ម និងការផធវីច្ំោកប្សុក គឺជាគ ណេបិតតិច្ម្បងផដ្លរារាងំដ្ល់ប្បផទស
កម្ព ជាពីេឌ្ឍនភាពកាន់ផតផលឿនច្ំផ េះផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពសប្មាប់ផ នកអាហារ និងទឹក។ ពីរ
ភាគបីនន  ប្បជាជនកម្ព ជារស់ផៅកន ងតំបន់ជនបទ ផហ្ីយេសិ័យកសិកម្មផៅផតជាេសិ័យម្ួយផដ្លផដ្ីរតួនាទី
សំខាន់នន លិត លកន ងប្សុកសរ ប ( .ស.ស.) របស់ជាតិ (ប្បផហ្លម្ួយភាគបួននន .ស.ស.)។ ផទេះជា
យា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ ដ្បី្បកបផដ្ឋយ លិតភាពប្តូេបនផប្បីប្បស់ជាច្ម្បងសប្មាបក់ារ លិតប្សូេ ខណៈផដ្លបផនល 
និងផ លផឈជីាផប្ច្ីនប្តូេបននាចូំ្ល42។ គ ណភាពរបបអាហាររបស់ស្តសតីមានន េផ េះ និងក មារអាយ ផប្កាម្ ៥ ឆ្ន ំ
ផៅផតម្ិនប្គប់ប្គន់ ផហ្ីយអប្តាប្កិសប្កិនរបស់ក មារផៅមានកប្ម្ិតខពស់។ កន ងឆ្ន  ំ២០១៤ ក មារកម្ព ជាអាយ 
ផប្កាម្ ៥ឆ្ន  ំមានច្ំនួន ៣២% បនប្កិសប្កិន ផហ្ីយផៅតាម្តំបន់ជនបទមានអាប្តាប្កិសប្កិនខពស់ជាងផៅ
តាម្ទីប្បជ ំជន។ ទិននន័យបង្ហា ញថា ប្បផទសកម្ព ជាបនទទួលផជាគជ័យសប្មាប់ការបផងកីនការេនិិផយាគ         
ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធជនបទ ការប្ាេប្ជាេផ នកកសិកម្ម និងការពប្ងីកផសវាកម្មបផនថម្ប្សបតាម្ទិសផៅប្កបខណឌ
ផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពរបស់កម្ព ជា។ ប៉ា ផនត បញ្ហា ការខវេះខាតទិននន័យបនរារាងំដ្ល់ការតាម្ដ្ឋន
េឌ្ឍនភាពរបស់កម្ព ជាកន ងេសិ័យផ សងផទៀតផដ្លទក់ទងនឹងអាហារ ដូ្ច្ជា អប្តាកងវេះអាហារូបតថម្ា  លិតភាព
កសិកម្មរបស់អនក លិតអាហារខាន តតូច្ និង លិតកម្មអាហារប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព។ ការផកលម្ែ និងេនិិផយាគ
កន ងេសិ័យកសិកម្មនឹងផធវីឱ្យមានការង្ហរកាន់ផតផប្ច្ីន ការធានាសនតិស ខផសបៀងកាន់ផតខពស់ និងការកាត់បនថយ   
គមាល តប្បក់ច្ំណូលរវាងតំបន់ជនបទ និង ទីប្កុង។ 

១.៤.៥. បរាិថ ន និងច្ីរភាព 

បញ្ហា ប្បឈម្ផ នកបរាិថ នដ្៏សំខាន់ម្ួយសប្មាប់ប្បផទសកម្ព ជា គឺភាពង្ហយរងផប្គេះននការផប្បប្បួល
អាកាសធាត ។ កម្ព ជាសថិតកន ងច្ំផោម្ប្បផទសង្ហយរងផប្គេះបំ  តកន ងពិភពផល្លកផដ្លរង លប៉ាេះ ល់ផដ្ឋយ
ផប្គេះទឹកជំនន់ និងផប្គេះរាងំសងួតផដ្លម្ិនអាច្ទយទ កម្ នបន43។ រាជរដ្ឋឋ ភិបលបននិងកំព ងផដ្ីរផលីមាគ៌
ប្សបតាម្ផគលផៅរបស់ខលួនសប្មាប់ការបផងកីនការច្ំោយាធារណៈផលីការផប្បប្បួលអាកាសធាត ជាម្ធយម្ 
១% កន ងម្ួយឆ្ន  ំ(ផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពរបស់កម្ព ជា ១៣.២.២) ផៅកន ងផ នកននការអន េតត
ផ នការយ ទធាស្តសត ផប្បប្បួលអាកាសធាត កម្ព ជា ២០១៤-២០២៣44។ ជាងផនេះផៅផទៀត េធិានការកំព ងប្តូេ
បនអន េតតផដ្ីម្បីបផងកីន   ការដ្ឋកូំនផឈីផ ីងេញិផដ្ីម្បីទប់ទល់នឹង លប៉ាេះ ល់អេជិាមានយា៉ា ងឆ្ប់រហ័្សនន

 
41 World Health Organization. 2021 Annual Report WHO’s Response to COVID-19. Geneva. 2022. 
42 Government of the Kingdom of Cambodia. Cambodia’s Voluntary National Review 2019 on the 
Implementation  
    of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2019. 
43 United Nations Development Programme. Cambodia adapts to climate change. 2019. 
44 Government of Cambodia. Cambodia’s Voluntary National Review 2019 on the Implementation of the 2030  
    Agenda for Sustainable Development. 2019. 
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ឧសាហូ្បនីយកម្ម និង នគរូបនីយកម្មម្កផលីធនធានធម្មជាតិរបស់ប្បផទស។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ គំនិត
 តួច្ផ តីម្ផ សងផទៀតទក់ទងនឹងការផប្បប្បួលអាកាសធាត  និងការប្គប់ប្គងធនធានធម្មជាតិ និងបរាិថ ន នឹងប្តូេ
បនទម្ទរឱ្យមានផដ្ីម្បផីធវីឱ្យប្បផសីរផ ងីនូេច្ីររភាព45។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Government of Cambodia. Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency: Building the  
    Foundation Toward Realizing the Cambodia Vision 2050. 2018. 
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2. ការវិភាគអលើប្រព័ន្ធអេកូឡសូ ៊ី
នន្ការប្ាវប្ាវ 

 

ប្បព័នធប្ាេប្ជាេរបស់កម្ព ជាបច្ច បបននកំព ងសថតិកន ងដ្ោំកក់ាលផរៀបច្រំបយការណ៍ ផហ្យីរបយការណ៍
ផនេះគឺជាការពាយាម្ដ្ំបូងម្ួយកន ងការកំណត់ជាប្បព័នធនូេផ នទីននាថ ប័នផដ្លមានប្ាប់និងមានលកខណៈ
ប្គប់ប្គនស់ប្មាប់អាណតត ិ ផគលបណំង និងសកម្មភាពរបស់ពួកផគ46។ ប្បព័នធផអកូ ូស ីប្ាេប្ជាេកម្ព ជាអាច្
ប្តូេបនបង្ហា ញជាផ នកច្ំនួនប្បបំួន (ផម្ីលរូបភាពទី ២.១)៖ 

រូបភាព ២. 1៖ ប្បព័នធផអកូ ូស ីននការប្ាេប្ជាេ 

 

ផ នកបនាេ ប់ខាងផប្កាម្ ជាការេភិាគធាត  សំនីម្ួយៗ ផដ្ីម្បី តល់នូេរូបភាពលម្ែិតននប្បព័នធផអកូ ូស ី
ប្ាេប្ជាេផៅកម្ព ជា។ 

 
46 For another comprehensive study of research in Cambodia see: Cambodian Institute for Cooperation and 
Peace.  
    (2016). Doing Research in Cambodia: Making Models that Build Capacity. Available at  
    https://cicp.org.kh/publications/doing-research-in-cambodia-making-models-that-build-capacity/ 

ជំពូកទ៊ី 
២ 
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២.១. ាថ រ័ន្ប្ាវប្ាវ 
២.១.១. ាថ ប័នប្ាេប្ជាេសខំាន់ៗផៅកម្ព ជា 

ផៅកម្ព ជា មានប្បផភទាថ ប័នផ សងៗជាផប្ច្ីនកំព ង លិតការប្ាេប្ជាេ។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ     
ព ំមានការចត់ថាន ក់តាម្សតងដ់្ឋរ ឬឯការយ ទធាស្តសតផដ្លបង្ហា ញពីប្បផភទផ សងៗននាថ ប័នប្ាេប្ជាេផនាេះផទ។ 
ខាងផប្កាម្ផនេះជាាថ ប័នសខំាន់ៗផដ្លផធវកីារប្ាេប្ជាេផៅកម្ព ជា៖ 

ាកលេទិាល័យ និងប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា (HEIs) ផ សងៗ៖ គិតប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០១៨ ផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា 
មានប្គេឹះាថ នឧតតម្សិកាច្ំនួន ១២៥ ផដ្លចំ្នួន៤៨ ជាប្គេឹះាថ នាធារណៈ និងច្ំនួន៧៧ ជាប្គេឹះាថ ន    
ឯកជន47។ ប្គេឹះាថ នឧតតម្សិកាាធារណៈ និងឯកជន ជាធម្មតាសថតិផៅផប្កាម្ការប្គប់ប្គងរបស់ប្កសួងនានា
ផដ្ល កព់័នធតាម្ម្ ខជំនាញ ដូ្ច្បង្ហា ញកន ងតារាងទី ២.១។ 

តារាង ២. 1៖ ប្គេឹះាថ នឧតតម្សិកា(ាធារណៈ នងិឯកជន) និងប្កសួងផដ្លប្តួតពនិតិយពួកផគ (ឆ្ន សំិកា 
២០១៨-២០១៩) 

ប្កសួង ឬាថ ប័នាធារណៈ 
ច្ំនួនប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាា
ធារណៈផដ្លខលួនប្គប់ប្គង 

ច្ំនួនប្គឹេះាថ នអប់រឧំតតម្សិកាឯក
ជនផដ្លខលួនប្គប់ប្គង 

ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា ១៣ ៦៣ 

ប្កសួងស ខាភិបល ២ ០ 

ប្កសួងេបបធម្៌ និងេចិ្ិប្តសិលបៈ ១ ០ 

ប្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ ៣ ០ 

ប្កសួងធម្មការ និងាសនា ៣ ០ 

ប្កសួងការ រជាតិ ៥ ០ 

ប្កសួងម្ហាន េ ១ ០ 

ទីសតីការគណៈរដ្ឋម្ស្តនត ី ១ ០ 

ប្កសួងាធារណការ និងដ្ឹកជចាូ ន ១ ០ 

ធនាគរជាតិននកម្ព ជា ១ ០ 

ប្កសួងផរ ៉ា និងថាម្ពល ១ ០ 

 
47 Ministry of Education, Youth and Sport. Education Congress 2018-2019. The education, youth and sport  
    performance in the academic year 2017-2018 and goals for the academic year 2018-2019. 2019. 
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ប្កសួង ឬាថ ប័នាធារណៈ 
ច្ំនួនប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាា
ធារណៈផដ្លខលួនប្គប់ប្គង 

ច្ំនួនប្គឹេះាថ នអប់រឧំតតម្សិកាឯក
ជនផដ្លខលួនប្គប់ប្គង 

ប្កសួងការង្ហរ និងបណត េះបោត លេជិាា ជីេៈ ១២ ១៤ 

ប្កសួងនប្បសណីយ ៍និងទូរគម្នាគម្ន៍ ១ ០ 

ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ  ១ ០ 

ប្កសួងផរៀបច្ំផដ្នដ្ី នគរូបនីយកម្ម និង
សំណង់ 

១ ០ 

ប្បភព៖ ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា (២០១៦) 

ាកលេទិាល័យកន ងប្បផទសកម្ព ជា មានភាពខ សផបលកពីប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាដ្នទផទៀត ផដ្ឋយារ      
ការ តល់ម្ ខេជិាា ពហ្ ជំនាញននការសិកាចប់ពីថាន ក់បរញិ្ហា បប្តផ ីងផៅមានធនធានបផប្ងៀនអបបបរមា 
(ប គគលិកបផប្ងៀន និងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ) និងមានម្ហាេទិាល័យចបំច្់ច្ំនួនបីគឺ (១) សិលបៈ ម្ន សសាស្តសត 
និងភាា (២) គណិតេទិា និងេទិាាស្តសត (៣) េទិាាស្តសតសងគម្ និងយា៉ា ងផហាច្ោស់មានម្ហាេទិាល័យ
ផ សងផទៀតច្ំនួនពីរ។ 

២.២. ប្រធាន្រទប្ាវប្ាវ 
២.២.១. បញ្ហា ប្បឈម្ននការអភិេឌ្ឍផដ្លប្តេូផដ្ឋេះប្ាយផដ្ឋយការប្ាេប្ជាេ 

ទិសផៅសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ សំផៅផលីការកំណត់ននការផតត តសំខាន់ផឆ្ព េះផៅរកប្បធានបទ ឬ ល
ប្បផយាជន៍ជាក់ល្លក់ផដ្លជាតប្ម្ូេការសងគម្ ឬជាតិ ផហ្យីតប្ម្ង់ផឆ្ព េះផៅរកបញ្ហា ប្បឈម្កន ងសងគម្48។ ការណ៍
ផនេះធានាថាធនធានផដ្លបនបប្ម្ុងទ កសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេប្តូេបនបំផបលងជាអតិបរមាផៅជា លជេះសប្មាប់
សងគម្ពី ការេនិិផយាគាធារណៈ។ ផដ្ីម្បសីផប្ម្ច្បននូេច្ំណ ច្ផនេះ អនកប្ាេប្ជាេគួរផតប្តូេបនផលីកទឹកច្ិតត ឬ
តប្ម្ង់ទិសផៅរកប្បធានបទប្ាេប្ជាេផដ្លប្សបតាម្ លប្បផយាជន៍ជាតិ។ យ ទធាស្តសតម្ួយផដ្ីម្បីដ្ឹកនាំការ
ប្ាេប្ជាេផៅថាន ក់ជាតិគឺការអភិេឌ្ឍផបសកកម្មប្ាេប្ជាេ។ ផបសកកម្មគឺជាឧបករណ៍ដ្៏មានអាន ភាពផដ្ល តល់ជា
ម្ផធាបយផដ្ីម្បីផតត តផលីការប្ាេប្ជាេ នវាន េតតន៍ និងការេនិិផយាគផលីការផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា សំខាន់ៗ។ ពួកផគ
អាច្ពប្ងឹងសម្តថភាពរបស់កម្ព ជាកន ងការទញយកថាម្ពលននការប្ាេប្ជាេ និងនវាន េតតន៍ ផដ្ីម្បសីផប្ម្ច្បននូេ
ផគលផៅផសដ្ឋកិច្ច និងសងគម្កាន់ផតទូលំទូល្លយ49។ ផនេះបង្ហា ញពីទិដ្ឋភាពទូផៅននអាទិភាពប្តួតស ីគន នន ល
ប្បផយាជន៍ជាតិផដ្ឋយផ ែកផលីប្កបខណឌ ផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពកម្ព ជា ផគលនផយាបយ និង    
យ ទធាស្តសតជាតិសំខាន់ៗផ សងផទៀត។ផដ្ឋយផ ែកផលីតារាងទី ២ ការអប់រ ំឧសាហូ្បនីយកម្មប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព

 
48 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Frontiers of Inclusive Innovation:  
    Formulating Technology and Innovative Policies that Leave No One Behind. 2021. 
49 Mazzucato. Mission-oriented research and innovation in the European Union. 2018. 
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និងបរយិាបនន ការផលីកកម្ពស់     នវាន េតតន៍ សម្ភាពផយនឌ្័រ ការប្គប់ប្គងទឹកប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងការទប់
ាក ត់ការផប្បប្បួលអាកាសធាត គឺជាប្បធានបទផដ្លមានារៈសំខាន់ជាយ ទធាស្តសតខពស់សប្មាប់កម្ព ជា។ 

ជាងផនេះផៅផទៀត ការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP ក៏បនសួរអនក ក់ព័នធអំពីបញ្ហា ប្បឈម្ននការអភិេឌ្ឍផដ្ល
ប្តូេផដ្ឋេះប្ាយជាបនាេ ន់ផដ្ឋយការប្ាេប្ជាេផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា ងផដ្រ៖ ការផប្បប្បួលអាកាសធាត គឺជាបញ្ហា
ប្បឈម្ផដ្លផលីកផ ងីផប្ច្ីនជាងផគ បនាេ ប់ម្កគឺការាត រផសដ្ឋកិច្ចផ ងីេញិពីជំងឺកូេដី្-១៩។ ការពិចរោផបប
ផនេះគួរផតប្តូេបនផធវីផ ីងផដ្ីម្បីបផងកីតផបសកកម្មជាក់ផសតងជាបនតបនាេ ប់សប្មាប់ប្បផទសកម្ព ជាផដ្លនឹងតប្ម្ង់
ទិសអនកប្ាេប្ជាេកន ងការផប្ជីសផរសីប្បធានបទប្ាេប្ជាេ។ 

២.២.២. ប្បធានបទប្ាេប្ជាេ ផដ្ីម្បផីដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្កន ងការអភិេឌ្ឍ 
ផយាងតាម្ច្ផម្លីយននការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP ប្បធានបទផដ្លកំព ងប្ាេប្ជាេផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា

បច្ច បបននបនផឆលីយតបផតផ នកខលេះប៉ា ផោា េះច្ំផ េះបញ្ហា ផដ្លប្បផទសជាតិជួបប្បទេះ។ ជាឧទហ្រណ៍ ការប្ាេប្ជាេ
កសិកម្ម អាច្ផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ការផប្បប្បួលអាកាសធាត  ផដ្លអន ញ្ហា តឱ្យមាន លិត ល និងការអន េតត
ប្បកបផដ្ឋយនិរនតរភាពជាងម្ ន។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ ការផប្បប្បួលអាកាសធាត គឺជាបញ្ហា ប្បឈម្ដ្៏សំខាន់
សប្មាប់ប្បផទសកម្ព ជា ផហ្ីយអនកផឆលីយសំណួរបនកត់សមាគ ល់ថា ការប្ាេប្ជាេបផនថម្ផទៀតផៅផតប្តូេការផដ្ីម្បី  
គបំ្ទ លិត ល និងការអន េតតផដ្លាែ តជាង ស េតថិភាពជាង មាននិរនតរភាព និងការប្បកួតប្បផជង។ 

ដូ្ច្ផដ្លបនបង្ហា ញកន ងរូបភាពទី ២.២ ប្បធានបទប្ាេប្ជាេផដ្លប្តូេបនផបេះផឆ្ន តផប្ជីសផរសីផប្ច្ីន
ជាងផគកន ងច្ំផោម្អនកផឆលីយសំណួររបស់ ESCAP គឺ "កសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ" "េសិវកម្មអគគិសនី និង        
ផម្កានិច្" "ការប្ាេប្ជាេផេជាាស្តសតជាមូ្លដ្ឋឋ ន" និង "េសិវកម្មបរាិថ ន" ។ 
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រូបភាព ២. 2៖ ប្បធានបទប្ាេប្ជាេភាគផប្ច្ីននាផពលបច្ច បបននផៅកម្ព ជា នងិប្បធានបទប្ាេប្ជាេផដ្លគួរផត
ជាអាទិភាពននរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិឆ្ន ២ំ០២៥ ផយាងផៅតាម្ាកលេទិាល័យ នងិេទិាាថ នប្ាេប្ជាេ 

 

ប្បភព៖ ការសេង់ម្តិរបស ់ESCAP 

គួរកត់សមាគ ល់ថា ប្បធានបទបច្ច បបននផដ្លផលីកផ ីងផដ្ឋយម្ស្តនតីរាជរដ្ឋឋ ភិបលម្កពីប្កសួងនានា     
(រូបភាព ២.៣) ថាមានារៈសំខាន់បំ  តសប្មាប់ពួកផគ គឺខ សពីប្បធានបទផដ្លប្ាេប្ជាេផដ្ឋយាកលេទិា
ល័យ/េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ និងេសិ័យឯកជននាផពលបច្ច បបនន។ ម្ស្តនតីរាជរដ្ឋឋ ភិបលបនរាយការណ៍ថា ប្បធានបទ
សំខាន់បំ  តផៅកន ងផបសកកម្មរបស់ពួកផគគឺ "ផសដ្ឋកិច្ច និងធ រកិច្ច" បនាេ ប់ម្កគឺ "កសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និង
ផនាទ"។ ផទេះយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ ទក់ទងនឹងបញ្ហា ប្បឈម្នាផពលអនាគតសប្មាប់ឆ្ន ២ំ០២៥ មានការយល់
ប្សបគន ម្ួយកន ងច្ំផោម្ភាគី ក់ព័នធទងំអស់គឺផៅផលី "កសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ"។ 

កសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ 
េទិាាស្តសតសតវ និងទឹកផដ្ឋេះ 

សិលបៈ 
ការប្ាេប្ជាេផេជាាស្តសតបឋម្ 

េទិាាស្តសតជីេាស្តសត 
េសិវកម្មគីមី្ 

ផេជាាស្តសតគលីនិក 
េទិាាស្តសតក ំពយូទ័រ និងព័ត៌មាន 

ផ នដី្ និងេទិាាស្តសត ក់ព័នធបរាិថ ន 
ធ រកិច្ច និងផសដ្ឋកិច្ច 
េទិាាស្តសតអប់រ ំ
េសិវកម្មអគគិសនី 

ជីេបផច្ចកេទិាបរាិថ ន 
េសិវកម្មបរាិថ ន 

េទិាាស្តសតស ខាភិបល 
ឧសាហ្កម្មជីេបផច្ចកេទិា 

េសិវកម្មរូបធាត  
េសិវកម្មផម្កានិច្ 
េសិវកម្មផេជាាស្តសត 
បផច្ចកេទិាោណូ 

េទិាាស្តសតនផយាបយ 
េទិាាស្តសតបស ផពទយ 

០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ 
ចំ្នួនននការផបេះផឆ្ន ត 

 ប្បធានបទរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ ឆ្ន ២ំ០២៥  ប្បធានបទនាផពលបច្ច បបនន 
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របូភាព ២. 3៖ ប្បធានបទប្ាវប្ាវភាគចប្រើននាចពលបរចុបបននចៅកម្ពុា នងិប្បធានបទប្ាវប្ាវដែលគួរដែ
ាអាទិភាព 

 

ប្បភព៖ ការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP 

២.២.៣. ប្បធានបទកំព ងបផប្ងៀនតាម្ប្គឹេះាថ នឧតតម្សកិាផៅកម្ព ជា  
កម្មេធិីសិកាថាន ក់ឧតតម្សិកាប្តូេផតប្សបតាម្ប្បធានបទប្ាេប្ជាេយ ទធាស្តសត ផដ្ីម្បីធានាថាសម្តថ

ភាពប្ាេប្ជាេប្តូេបនបផងកីតផ ងីកន ងផ នកសំខាន់ៗសប្មាប់កម្ព ជា។ បច្ច បបននផនេះ មានការផលីកផ ងីថា កម្មេធិី
សិការបស់ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាផៅកម្ព ជាប្តូេបនជេះឥទធិពលហួ្សផហ្ត ផដ្ឋយ លប្បផយាជន៍ ណិជាកម្ម    
ឯកជន និងអនកេនិិផយាគអនតរជាតិ50 ជាជាង លប្បផយាជន៍ជាតិជាធំ ដូ្ច្ជាការផធវីពិពិធកម្មផសដ្ឋកិច្ច និងការ
អភិេឌ្ឍននកមាល ងំពលកម្មជំនាញ។ មានភាពម្ិនស ីច្ង្ហវ ក់គន រវាងជំនាញ និងច្ំផណេះដ្ឹងផដ្លបផងកីតផ ងីផដ្ឋយ
ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា និងជំនាញផដ្លទម្ទរផដ្ឋយនិផយាជក និងទី ារជាទូផៅ51។ កម្ព ជាខវេះអនកជំនាញ
ផដ្លមានសម្តថភាពផលីម្ ខជំនាញដូ្ច្ជា កសិកម្ម គណិតេទិា និងេទិាាស្តសត។ កន ងឆ្ន  ំ២០១៧-២០១៨ 
មាននិសសិតថាន ក់បរញិ្ហា បប្តផត ៣ ភាគរយប៉ា ផោា េះកំព ងសិកាផ នកកសិកម្ម ផហ្ីយ ២៧ ភាគរយកំព ងសិកា

 
50 International Institute for Asian Studies. The politics of higher education in Cambodia. 2017 
51 Madhur. Cambodia’s skill gap: An anatomy of issues and policy options. 2014. 

កសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ 
េទិាាស្តសតសតវ និងទឹកផដ្ឋេះ 

នផយាបយ 

េសិវកម្មគីមី្ 

ផេជាាស្តសតគលីនិក 
េទិាាស្តសតក ំពយូទ័រ និងព័ត៌មាន 

ធ រកិច្ច និងផសដ្ឋកិច្ច 

េសិវកម្មអគគិសនី 

ភូមិ្ាស្តសតផសដ្ឋកិច្ច និងសងគម្ 

េទិាាស្តសតស ខាភិបល 

សងគម្េទិា 

េទិាាស្តសតគីមី្ 
េសិវកម្មសំណង់ស ីេលិ 

េទិាាស្តសតអប់រ ំ

ជីេបផច្ចកេទិាបរាិថ ន 

ឧសាហ្កម្មជីេបផច្ចកេទិា 

េសិវកម្មបរាិថ ន 

០ ២ ៤ ៦ ៨ ១០ ១២ ១៤ ១៦ ១៨ 
ចំ្នួនននការផបេះផឆ្ន ត 

 ប្បធានបទរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ ឆ្ន ២ំ០២៥  ប្បធានបទនាផពលបច្ច បបនន 
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ម្ ខេជិាា ផសេម្ ខណៈផដ្ល ៤២ ភាគរយកំព ងសិកាម្ ខេជិាា ធ រកិច្ច។ គួរកត់សមាគ ល់ថាច្ំនួនសិសសផដ្លបនច្ េះ
ផ ម្ េះកន ងម្ ខេជិាា ផសេម្ គឺសថិតកន ងនិនាន ការផកីនផ ីង ផ លគឺផកីនផ ីងពី ១៨ ភាគរយកន ងឆ្ន  ំ២០១២-
២០១៣។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ ច្ំនួនផនេះផៅផតទបជាងតប្ម្ូេការទី ារ។52 

 

  

 
52 Ministry of Education, Youth and Sport. Education Congress. 2019. 
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តារាង ២. 2៖ យ ទធាស្តសតជាតិផដ្លបនកណំត់អាទិភាព ប្សបតាម្ផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពកម្ព ជា 

 

ផគលផៅអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពកម្ព ជា 

យ ទធាស្តសតច្ត 
ផកាណដ្ំោក់
កាលទី៤ 

ផ នការយ ទធ
ាស្តសតអភិេឌ្ឍន៍
ជាតិ ឆ្ន ២ំ០១៩-
២០២៣ 

ផគលនផយាបយ
ជាតិសតីពីេទិា
ាស្តសត បផច្ចកេទិា 
និងនវាន េតតន៍ឆ្ន  ំ
២០២០-២០៣០ 

ផគលនផយាបយ
អភិេឌ្ឍន៍ឧសាហ្
កម្មកម្ព ជាឆ្ន  ំ
២០១៥-២០២៥ 

ផ នការផម្ ICT 
កម្ព ជាឆ្ន ំ
២០២០ 

ផ នការយ ទធ
ាស្តសតអប់រ ំឆ្ន ំ
២០១៩-
២០២៣ 

ការអភិេឌ្ឍ
ផ នការផម្ លិត
ភាពជាតិសប្មាប់
កម្ព ជាឆ្ន ំ
២០២០-
២០៣០ 

ផគលផៅទី១៖ បចចប់ភាពប្កីប្ក ប្គប់ទប្ម្ង់ 
ផៅប្គប់ទីកផនលង  X      

ផគលផៅទី២៖ បចចប់ភាពអត់ឃាល ន សផប្ម្ច្
ឱ្យបនសនតិស ខផសបៀង ផធវីឱ្យប្បផសីរផ ងី
ាថ នភាពអាហារូបតថម្ា និងផលីកកម្ពស់
កសិកម្មប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព 

X X      

ផគលផៅទី៣៖ ធានាឱ្យជីេភាពរស់ផៅរបស់
ប្បជាជនប្បកបផដ្ឋយស ខភាពលែ និងផលីក
កម្ពស់ស ខ មាលភាពរបស់ម្ន សសប្គប់រូប និង
ប្គប់េយ័ 

X X      

ផគលផៅទី៤៖ ធានាការអប់របំ្បកបផដ្ឋយ
គ ណភាព បរយិាបនន និងសម្ធម្៌ និងផលីក

X X X X X X X 



 

26 

 
 

កម្ពស់កាល្លន េតតភាពសិកាផពញម្ួយជីេតិ 
សប្មាប់ប្បជាជនប្គប់រូប 

ផគលផៅទី៥៖ សផប្ម្ច្ឱ្យបនសម្ភាពផយន
ឌ្័រ និងពប្ងឹងភាពអង់អាច្របស់ស្តសតី និងក មារ ី
ប្គប់រូប 

X X X   X  

ផគលផៅទី៦៖ ធានាឱ្យមានទឹកនិងអនាម្័យ 
និងការប្គប់ប្គងទឹកនិងអនាម្័យ ប្បកបផដ្ឋយ 
ច្ីរភាពសប្មាប់ប្បជាជនប្គប់រូប 

X X  X  X  

ផគលផៅទី៧៖ ធានាឱ្យទទួលបនថាម្ពល
ផដ្លមានលកខណៈបផច្ចកផទសទំផនីប 
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព អាច្ផជឿជាក់បន និង
មានតនម្លសម្រម្យសប្មាប់ប្បជាជនប្គប់រូប 

X X  X    

ផគលផៅទី៨៖ ធានាកំផណីនផសដ្ឋកិច្ច
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងបរយិាបនន មានម្ ខ
របរផពញផលញ និង លិតភាព និងមានការង្ហរ
សម្រម្យសប្មាប់ប្បជាជនប្គប់រូប 

 X    X X 

ផគលផៅទី៩៖ កាងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធផដ្ល
ធន់នឹងបផប្ម្បប្ម្ួលអាកាសធាត  ផលីកកម្ពស់

X X X X X X X 
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ឧសាហូ្បនីយកម្មប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព និងបរ ិ
យាបនន និងផលីកកម្ពស់នវាន េតតន៍ 

ផគលផៅទី១០៖ កាត់បនថយេសិម្ភាពផៅកន ង
ប្បផទស និងកន ងច្ំផោម្បោដ ប្បផទសនានា        

ផគលផៅទី១១៖ ផធវីផធវីឱ្យទីប្កុង និងទីកផនលង
តាងំទីលំផៅថ្មីសប្មាប់ប្បជាជន មានលកខណៈ
បរយិាបនន ស េតថិភាព ធន់នឹងបផប្ម្បប្ម្ួល
អាកាសធាត និងច្ីរភាព 

       

ផគលផៅទី១២៖ ធានាឱ្យមានច្ីរភាពកន ង
ទប្ម្ង់ននការផប្បីប្បស់ និង លិតកម្ម 

 X X  X   

ផគលផៅទី១៣៖ ចត់េធិានការជាបនាេ ន ់
ផដ្ីម្បបី្បយ ទធប្បឆ្ងំនឹងបផប្ម្បប្ម្ួលអាកាស
ធាត  និង លប៉ាេះ ល់របស់វា 

 X X X X   

ផគលផៅទី១៤៖ អភិរកស និងផប្បីប្បស់
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពនូេម្ហាសម្ ប្ទ សម្ ប្ទ 
និងធនធានសម្ ប្ទសប្មាប់ការអភិេឌ្ឍ
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព 

 X      

ផគលផៅទី១៥៖ ការ រ ាដ រ និងជំរ ញការ
ផប្បីប្បស់ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាពនូេប្បព័នធផអកូ ូ

 X      
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ស ីផលីផដ្នផគក ប្គប់ប្គងនប្ពផឈបី្បកបផដ្ឋយ
ច្ីរភាព  ប្បយ ទធប្បឆ្ងំនឹងឱ្នភាពដ្ី បចឈប់
និងបផងវរទិសននការសឹករចិ្រលឹគ ណភាពដ្ី 
និងបចឈប់ក ំឱ្យបត់បង់ជីជាតិដ្ី និងជីេៈច្ប្ម្ុេះ 

ផគលផៅទី១៦៖ ផលីកកម្ពស់សងគម្ផដ្លមាន
សនតិភាព ប្បកបផដ្ឋយបរយិាបនន ផដ្ីម្បកីារ
អភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព  តល់នូេការទទួល
បនយ តតិធម្៌សប្មាប់ប្បជាជនប្គប់រូប និងក
ាងាថ ប័នផដ្លមានប្បសិទធភាព គណផនយយ
ភាព និងបរយិាបននផៅប្គប់កប្ម្ិត 

 X      

ផគលផៅទី១៧៖ ពប្ងឹងម្ផធាបយអន េតត
នានា និងបផងកីតភាពរស់រផេកី នូេភាពជានដ្គូស
កលសប្មាប់ការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព 

   X    

ផគលផៅទី១៨៖ បចចប់ លប៉ាេះ ល់ជា
អេជិាមានរបស់ម្ីន/សំណល់ជាតិ េ េះពីសស្តង្ហគ ម្ 
និងជំរ ញការសផស្តង្ហគ េះជនរងផប្គេះ 

       

ប្បភព៖ ផយាងផលីឯការផគលនផយាបយជាតិផ សងៗរបស់កម្ព ជា  
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២.៣. េនកប្ាវប្ាវ 
២.៣.១. អនកប្ាេប្ជាេ 

កន ងឆ្ន ២ំ០១៥ កម្ព ជាមានអនកប្ាេប្ជាេសម្មូ្លផពញផមា៉ា ងប្តឹម្ផត៣០នាក់ប៉ា ផោា េះកន ងច្ំផោម្
ប្បជាជនម្យួល្លននាក់ផដ្លផធវីការផ នកប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ (តារាង ២.៣)53។ មានន័យថាអនកប្ាេប្ជាេ
សម្មូ្លផពញផមា៉ា ងមានច្ំនួនតិច្ជាង៥០០នាក់ផៅកន ងប្បផទស ផដ្លជាឧបសគគដ្ល់ការអភិេឌ្ឍសម្តថភាព
ប្ាេប្ជាេជាត។ិ 

តារាង ២. 3៖ ច្ំនួនអនកប្ាេប្ជាេកន ងម្ួយល្លននាក់ផៅកន ងបោត ប្បផទសអាា ន 

ប្បផទស ឆ្ន នំនទិននន័យថ្មីៗបំ  ត អនកប្ាេប្ជាេសម្មូ្លផពញផមា៉ា ងកន ង
ម្ួយល្លននាក់ 

ប្ប ុយផណ គម ន គម នទិននន័យ 

កម្ព ជា ២០១៥ ៣០ 

ឥណឌូ ផណស ី ២០១៨ ២១៦ 

ាធារណរដ្ឋប្បជាធិបផតយយប្បជាមានិតឡាេ គម ន គម នទិននន័យ 

មា៉ា ផ ស ី ២០១៦ ២ ៣៩៧ 

ម្ីយា៉ា ន់មា៉ា  ២០១៧ ២៩ 

ហ្វ ីលីពីន ២០១៦ ១០៦ 

សិងាប រ ី ២០១៧ ៦០៨៣ 

នថ្ ២០១៨ ១ ៣៥០ 

ផេៀតោម្ ២០១៨ ៧០៨ 

ប្បភព៖ របយការណ៍េទិាាស្តសតយូផណសកូ 

ការង្ហរកន ងេសិ័យអប់រមំ្ិនប្តូេបនផគចត់ទ កថាមានភាពទក់ទញផនាេះផទ ផដ្ឋយារផតបនេ កការង្ហរ
ខពស់ ប្បក់ឈនួលទប កងវេះឱ្កាសអភិេឌ្ឍេជិាា ជីេៈ និងកងវេះការទទួលាគ ល់54។ ម្៉ាាងេញិផទៀត ម្ ខតំផណងជា             
អនកប្ាេប្ជាេផដ្លម្ិនសថិតកន ងេសិ័យអប់រមំានតិច្តួច្ប៉ា ផោា េះ។ កន ងឆ្ន ២ំ០១៥ អនកប្ាេប្ជាេ ៤,៣% បនផធវី

 
53 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO Institute for Statistics. 2021.

 

54 Ros. V., Olksiyenko. A. Policy Misalignments and Development Challenges in the Cambodian Academic  
    Profession : Insights from Public University Lecturers. 2018. 



 

30 

 
 

ការកន ងេសិ័យឯកជន ៤៩,៤% ផៅកន ងាថ ប័នរដ្ឋ ៨,៥% ផៅកន ងអងគការម្ិនរកប្បក់ច្ំផណញឯកជន និង 
៣៧,៧% ផៅកន ងប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា55។ 

ភាគរយននប្គូបផប្ងៀនតាម្ាកលេទិាល័យផៅកម្ព ជា ផដ្លមានសញ្ហា បប្តបណឌិ តមានកប្ម្ិតទប។       
តួផលខសប្មាប់ឆ្ន សំិកា ២០១៥-២០១៦ បង្ហា ញថាប្គូបផប្ងៀនផដ្លមានសញ្ហា បប្តបណឌិ តមាន ៣% និង      
សញ្ហា បប្តបរញិ្ហា បប្តជាន់ខពស់មាន ៥៩% (៤១% មានសញ្ហា បប្តកន ងប្សុក និង ១៨% មានសញ្ហា បប្តផប្ៅ
ប្បផទស)56។ ប្គូបផប្ងៀនកប្ម្ិតឧតតម្សិកាផៅកម្ព ជាភាគផប្ច្ីនមានសញ្ហា បប្តបរញិ្ហា បប្តជាន់ខពស់ ប្គូបផប្ងៀន
ផដ្លមានសញ្ហា បប្តបណឌិ តមានតិច្តួច្ ផបីផប្បៀបផធៀបជាម្ួយប្គូបផប្ងៀនម្កពីប្បផទសអាា នដ្នទផទៀត ដូ្ច្
មានកន ងតារាង ២.៤។ 

តារាង ២. 4៖ ប្គបូផប្ងៀនកប្ម្ិតឧតតម្សិកាផដ្លមានសញ្ហា បប្តបរញិ្ហា បប្តជាន់ខពស់ ឬបណឌិ ត ផៅប្បផទសអា
ា ន (ទិននន័យច្ ងផប្កាយប ំ ត) 

ប្បផទស ឆ្ន នំនទិននន័យថ្មីៗបំ  ត បណឌិ ត បរញិ្ហា បប្តជាន់ខពស់ 

កម្ព ជា ២០១៦ ៣ ៥៩ 

ហ្វលីីពីន ២០១២ ១៣ ៤១ 

ផេៀតោម្ ២០១២ ១៤ ៤៦ 

ប្បភព៖ កម្ព ជា៖ ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា, ហ្វលីីពីន៖ គណៈកម្មការឧតតម្សិកា, ផេៀតោម្៖ ប្កសួង
អប់រ ំនិងបណត េះបោត ល 

ស្តសតីក៏មានតំោងតិច្ផដ្រកន ងច្ំផោម្អនកប្ាេប្ជាេ។ ទិននន័យពីឆ្ន  ំ២០១៥ បនបង្ហា ញថាមានផត 
២៣,៧% ននអនកប្ាេប្ជាេជាស្តសតី ផដ្លផសមីនឹងប្បផទសកន ងតំបន់57។ ផយាងតាម្ការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP អនក
ផឆលីយតបបនរាយការណ៍ថា តំោងស្តសតីផៅកន ងប្កុម្អនកប្ាេប្ជាេផប្បប្បួលពីច្ផនាល េះ 0%(NPIC) ផៅ ៥០% 
(AVI និង CRDI) ។ 

កងវេះអនកជំនាញផដ្លមានសញ្ហា បប្តកប្ម្ិតខពស់ គឺប្សបនឹងលទធ លននការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP 
ផហ្ីយមាន លប៉ាេះ ល់យា៉ា ងធងន់ធងរច្ំផ េះគ ណភាពននការប្ាេប្ជាេ និងសម្តថភាពកន ងការ តល់ជំនាញ
ប្ាេប្ជាេដ្ល់និសសិត។ ផយាងតាម្ការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP ភាគរយននប គគលិកផដ្លមានសញ្ហា បប្តបណឌិ ត
ចប់ពី 0 ភាគរយ ផៅេទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា ដ្ល់ ២៥ភាគរយ ផៅេទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា 
និងេទិាាថ នបណត េះបោត ល និងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បីអភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា។ ផលីសពីផនេះ ប គគលិកាកលេទិាល័យ
ផលីសបនេ កកន ងការបផប្ងៀន។ ប្បក់ឈនួលប្តូេបនផគចត់ទ កថាទបខាល ងំ (ប្បផហ្ល ៣០០ ដ្ ល្លល រកន ងម្ួយផខ

 
55 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO Science Report. 2021. 
56 Ministry of Education, Youth and Sport. 2016. 
57 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Fact Sheet 60 Women in Science. 2020. 
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គិតប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០១៧)58 ផដ្លជំរ ញឱ្យប គគលិកទទួលយកតួនាទីបផប្ងៀនបផនថម្ផៅខាងផប្ៅាថ ប័នរបស់ពួកផគ
ផថ្ម្ផទៀត។ ផមា៉ា ងផធវីការបផនថម្ ផធវីឱ្យពួកផគមានផពលតិច្តួច្សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ ផដ្លជាផហ្ត  លច្ម្បង
ម្ួយផធវីឱ្យលទធ លប្ាេប្ជាេរបស់ប គគលិកាកលេទិាល័យមានកប្ម្ិតទប។ អនកផឆលីយសំណួរភាគផប្ច្ីនបន
និយាយថា ពួកផគច្ំោយ 0% ផៅ២០% ននផពលផេល្លរបស់ពួកផគផលីការប្ាេប្ជាេ។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏
ផដ្ឋយ អនកផឆលីយសំណួរម្កពីេទិាាថ នប្ាេប្ជាេ និងធានាគរខួកាល(Think Tank) បនរាយការណ៍ថា ការ
ច្ំោយផពលកន ងការប្ាេប្ជាេមានរយៈផពលផេងជាងផគគឺ ៥០ភាគរយ ផៅេទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី និង
៩០% ផៅេទិាាថ នបណត េះបោត ល និងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា។ 

ការសិកាឆ្ន ២ំ០១៦ បនបង្ហា ញថា ប គគលិកាកលេទិាល័យាធារណៈច្ំោយផពលផេល្លកន ង        
ការប្ាេប្ជាេ (១២,៤៤ ផមា៉ា ងកន ងអំ  ងផមា៉ា ងសិកា) ផប្ច្ីនជាងប គគលិកាកលេទិាល័យឯកជន (១០,០៥ 
ផមា៉ា ងកន ងម្ួយសបត ហ៍្កន ងអំ  ងផមា៉ា ងសិកា) ផដ្ឋយារផតប គគលិកាកលេទិាល័យឯកជនច្ំោយផពល
ផប្ច្ីនកន ងការបផប្ងៀន។ ផលីសពីផនេះ ប គគលិកផៅតាម្ាកលេទិាល័យាធារណៈផៅតាម្ផខតតច្ំោយផពល
ផេល្លប្ាេប្ជាេតិច្កន ងការប្ាេប្ជាេ (៩,៨៥ ផមា៉ា ងកន ងម្ួយសបត ហ៍្កន ងអំ  ងផមា៉ា ងសិកា) ផដ្ឋយារពួកផគ
ច្ំោយផពលផប្ច្ីនផលីការង្ហររដ្ឋបល59។ ប គគលិកផពញផមា៉ា ងផដ្លមានសញ្ហា បប្តច្ ងផប្កាយផៅបរផទស មាន
ការច្ូលរួម្ផប្ច្ីនជាងផៅកន ងសកម្មភាពប្ាេប្ជាេ។ ការសិកាបនរកផ ីញថា ៦៥% ននអនកផឆល ីយតប    
(ាស្តាត ចរយាកលេទិាល័យច្ំនួន ៤៤៤រូប ផៅតាម្ាកលេទិាល័យច្ំនួន ១០) ម្ិនបនចូ្លរួម្កន ង
សកម្មភាពប្ាេប្ជាេោម្ួយផ យីកន ងរយៈផពល៥ឆ្ន  ំច្ ងផប្កាយផនេះ60។ 

ខណៈផពលផដ្លការតល ស់បតូ ររច្នាសម្ព័នធសំខាន់ៗ នឹងប្តូេការជាចបំច្់ផដ្ីម្បីអន ញ្ហា តឱ្យប គគលិក
ាកលេទិាល័យមានផពលផេល្លប្គប់ប្គន់ផដ្ីម្បីផធវីការប្ាេប្ជាេប្បកបផដ្ឋយគ ណភាពខពស់ ជាម្ួយគន ផនាេះ
និនាន ការេជិាមានផឆ្ព េះផៅរកការយកច្ិតតទ កដ្ឋក់ខាល ងំផលីការប្ាេប្ជាេ ប្តូេបនផគផម្ីលផ ញីថាមានខលេះៗផៅកន ង
ាកលេទិាល័យម្ួយច្ំនួន។  ក់កោត លននអនកផឆលីយការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP បននិយាយថា ផពលផេល្ល
ផដ្លបនច្ំោយផលីការប្ាេប្ជាេបនផកីនផ ីងកន ងរយៈផពលបីឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយផនេះ (អនកផ សងៗផប្ៅពីផនេះ
បននិយាយថា ម្ិនបនតល ស់បតូរផទ)។ ផលីសពីផនេះ  ក់កោត លននអនកផឆលីយសំណួរបនបង្ហា ញថា ពួកផគមាន
បំណងផប្ជីសផរសីអនកប្ាេប្ជាេបផនថម្ផទៀតកន ងរយៈផពលបីឆ្ន ខំាងម្ ខ។ 

 

 

 

 
58 As reported in The International Institute for Asian Studies. 2017. 
59 Kitamura, Y. et al.. Quality of Education and Research in Cambodian Higher Education Institutions. 2016. 
60 Eam, P. Factors Differentiating Research Involvement among Faculty Members: A Perspective from 
Cambodia.  
    2015. 
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២.៣.២. និសសតិថាន ក់បណឌិ ត 

កតាត ជាផប្ច្ីនបនរារាងំដ្ល់ការបណត េះបោត លប គគលិកថាន ក់បណឌិ ត។ ដូ្ច្ផដ្លបនពិភាកាកន ងផ នក 
១.២ ផខមរប្កហ្ម្ជាអនកទទួលខ សប្តូេច្ំផ េះការបត់បង់បចាេនត និងអនកប្ាេប្ជាេម្ួយជំនាន់ ផដ្លឥ ូេផនេះ
អាច្ជាអនកផណនាដំ្ល់និសសតិបណឌិ តជំនាន់ថ្មីៗបន។ ផលីសពីផនេះផទៀត ផដ្ឋយារផតប គគលិកាកលេទិាល័យ
ផដ្លមានសញ្ហា បប្តបណឌិ តមានអប្តាទប អនកប្ាេប្ជាេផដ្លមានជំនាញកន ងការអភិេឌ្ឍសម្តថភាពប្ាេប្ជាេ
របស់និសសតិថាន ក់បណឌិ តមានតចិ្តចួ្បំ  ត។ ផយាងតាម្ទិននន័យរបស់ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា មាននិសសតិ
ថាន ក់បណឌិ តប្តឹម្ផត ១៣៤៩ នាក់ប៉ា ផោា េះផដ្លបនច្ េះផ ម្ េះចូ្លផរៀនកន ងឆ្ន សំិកា ២០១៧-២០១៨ ផបី
ផទេះបីជាច្ំនួនផនេះមានការផកីនផ ីងពីនិសសិតបណឌិ តច្ំនួន ១១៨១នាក់ កន ងឆ្ន សំិកា២០១៣-២០១៤        
ក៏ផដ្ឋយ។ ប្សបនឹងបញ្ហា ផនេះផដ្រ  ក់កោត លននាកលេទិាល័យ និងាថ ប័នប្ាេប្ជាេបនផឆលីយតបផៅនឹង
ការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP ថាព ំមាននិសសតិថាន ក់បណឌិ តផទ។ សូម្បផីតាកលេទិាល័យធំជាងផគកន ងប្បផទស គឺ
ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ ផដ្លមាននិសសិតប្បមាណ ២០០០០នាក់ ក៏បនរាយការណ៍ថា មាននិសសិត
បណឌិ តផត ២០នាក់ប៉ា ផោា េះ61។ 

មានសមាមាប្តខពស់នននិសសតិប្សីផៅកប្ម្ិតបរញិ្ហា បប្ត ផដ្ឋយតួផលខឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៨ បង្ហា ញថា 
៤៩,៧% នននិសសតិផដ្លកំព ងសិកាថាន ក់បរញិ្ហា បប្តជាស្តសតី ផដ្លការផកីនផ ងីផនេះគឺអាច្ពនយល់បនថា យា៉ា ង
ផហាច្ោស់ម្ួយច្ំផណកម្កពីប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា  បន តល់អាទិភាពដ្ល់និសសិតប្សីកន ងគផប្មាង        
អាហារូបករណ៍។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ សមាមាប្តនននិសសិតបរញិ្ហា បប្តជាន់ខពស់ស្តសតីគឺ ២២% ផហ្ីយជា
ម្ធយម្នននិសសិតថាន ក់បណឌិ តមានប្តឹម្ផត ៥% ប៉ា ផោា េះ។ កន ងឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៨ មានផតនិសសិតច្ំនួន ១៥ 
នាក់ប៉ា ផោា េះផដ្លទទួលបនសញ្ហា បប្តបណឌិ ត (កន ងផនាេះពីរនាក់ជាស្តសតី)62។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 ESCAP Survey. 
62 Ministry of Education, Youth and Sport. Education Congress 2018-2019. The education, youth and sport  
    performance in the academic year 2017-2018 and goals for the academic year 2018-2019. 2019. pg. 66-69. 
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២.៤. ម្ូលន្ិធិប្ាវប្ាវ 
២.៤.១. មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេសប្មាប់ាកលេទិាល័យ នងិេទិាាថ នប្ាេប្ជាេ 

ការប្ាេប្ជាេផៅកម្ព ជាគឺខវេះថ្េកិា។ ដូ្ច្ផដ្លបនបង្ហា ញកន ងតារាង ២.៥ ការច្ំោយកន ងប្សុកសរ ប
ផលីការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ (GERD) មានប្តឹម្ផត ០,១២ ភាគរយ នន .ស.ស កន ងឆ្ន ២ំ០១៥ ផដ្លជា
កប្ម្ិតទបបំ  តទីពីរផៅកន ងតំបន់បនាេ ប់ពីប្បផទសម្ីយា៉ា ន់មា៉ា ។ 

តារាង ២. 5៖ ការច្ោំយផលីការប្ាេប្ជាេ នងិអភិេឌ្ឍនក៍ន ងប្សុកសរ ប  ( GERD ) (ឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយផៅកន ង
ប្បផទសអាា ន) 

ប្បផទស ឆ្ន  ំ GERD 

ប្ប ុយផណ ២០១៨ ១,២៨ 

កម្ព ជា ២០១៥ ០,១២ 

មា៉ា ផ ស ី ២០១៦ ១,៤៤ 

ម្ីយា៉ា ន់មា៉ា  ២០១៧ ០,០៣ 

ហ្វ ីលីពីន ២០១៥ ០,១៦ 

សិងាប រ ី ២០១៧ ១,៩៤ 

នថ្ ២០១៧ ១,០០ 

ផេៀតោម្ ២០១៧ ០,៥៣ 

ប្បភព៖ របយការណ៍េទិាាស្តសតរបស់យូផណសកូ 

ទក់ទងនឹងការគបំ្ទថ្េកិាសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ រូបភាព ២.៤ បង្ហា ញថា ៣៥% ននមូ្លនិធិបនម្កពី
បរផទស (ខពស់បំ  តកន ងច្ំផោម្ប្បផទសអាា ន) ២៥% បនម្កពីរាជរដ្ឋឋ ភិបល (ទបបំ  តទីពីរកន ង
ច្ំផោម្ប្បផទសអាា ន) ២២% បនម្កពីអងគការម្ិនផសវងរកប្បក់ច្ំផណញឯកជន ផហ្យីផៅសល់ ១៩% 
បនម្កពធី រកិច្ច63។ 

 

 

 

 
63 អងគការអប់រ ំេទិាាស្តសត និងេបបធម៌្របស់អងគការសហ្ប្បជាជាតិ។ របយការណ៍េទិាាស្តសត ឆ្ន ២ំ០២១ 
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រូបភាព ២. 4៖ ការច្ោំយផលីការប្ាេប្ជាេ នងិអភិេឌ្ឍនត៍ាម្ប្បភពននកម្ព ជា 
ភាគរយននការច្ោំយសរ បផលីការប្ាេប្ជាេ នងិអភិេឌ្ឍន ៍

 

ប្បភព៖ របយការណ៍េទិាាស្តសតរបស់យូផណសកូ 

មាច ស់ជំនួយបរផទស និងធនាគរអភិេឌ្ឍន៍ពហ្ ភាគី ដូ្ច្ជាធនាគរពិភពផល្លក និងធនាគរអភិេឌ្ឍន៍
អាស ី គឺជាអនកឧបតថម្ាដ្៏សំខាន់សប្មាបក់ារប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ផៅកម្ព ជា។ អនកទទួលកចចប់មូ្លនិធិច្ម្បងគឺ
េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ព ជា ននប្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ64។ ការសេង់ម្តិរបស់ 
ESCAP ក៏បនសិកាផ ញីប្សផដ្ៀងគន ផដ្រទក់ទងនឹងជំនួយផនេះ។ ផទេះបីជាប្បភពកចចប់មូ្លនិធិច្ម្បងបន
ម្កពីប្បភពខ សផបលកគន ក៏ផដ្ឋយ ប្បភពផដ្លបនផប្ច្ីនបំ  តគឺពីអងគការអនតរជាត ិនិងមូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍ (ប្បភព
កចចប់មូ្លនិធិច្ម្បងសប្មាបា់ថ ប័នទងំបី) ខណៈផដ្លប្បភពតិច្តួច្បំ  តគឺបនពីធ រកិច្ច និងអងគភាពធ រកិច្ច 
(ប្បភពបនាេ ប់បនសំសប្មាប់ាថ ប័នទងំបី)។ ផដ្ឋយារច្ំនួនកចច ប់មូ្លនិធិផប្ច្ីនបនម្កពីនដ្គូបរផទសនិង 
អងគការអនតរជាតិ ជាផហ្ត ផធវីឱ្យមានការជេះឥទធិពលយា៉ា ងខាល ងំផលីប្បធានបទប្ាេប្ជាេ ប្ពម្ទងំរយៈផពលននការ
ប្ាេប្ជាេផដ្លភាគផប្ច្ីនមានរយៈផពលខលី65។  

 
64 Ibid. 
65 Cambodian Institute for Cooperation and Peace. Doing Research in Cambodia: Making Models that Build  
  Capacity. 2016. 

៣៥%

២៥%

២២%

១៩% បរផទស

រាជរដ្ឋឋ ភិបល

អងគការម្ិនផសវងរកប្បក់ច្ំផណញឯកជន

ធ រកិច្ច
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ច្ំនួនទឹកប្បក់ននកចចប់មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេផដ្លប្បភពទទួលបនពីាធារណៈ (ពីបោត ប្កសួង) កន ង
ឆ្ន  ំ២០២០ មានចប់ពី ០ ផរៀល (េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី និងាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល) 
ដ្ល់ ៤,៩  ន់ល្លនផរៀលផៅេទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា (តារាងទី ៦)។ ច្ំផណកឯប្បភពឯកជន ាកល   
េទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម និងាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល ទទួលបន ០ ផរៀល និងេទិាាថ នជាតិ       
ពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា ទទួលបន ២០ល្លនផរៀលដូ្ច្គន  ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញទទួលបន ៤ ន់
ល្លនផរៀល (មានច្ំនួនដូ្ច្គន ពីប្បភពាធារណៈ) និងេទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍
កម្ព ជាទទួលបន ៤,៨ ន់ល្លនផរៀល។ 

តារាង ២. 6៖ ការ តល់មូ្លនធិិពីប្បភពាធារណៈ និងឯកជន ននអងគការប្ាេប្ជាេផដ្លបនពិផប្គេះផយាបល់
ផៅកន ងការសេង់ម្ត ិESCAP ឆ្ន  ំ២០២០ (គិតជា ល្លនផរៀល) 

ាថ ប័ន 
ប្បភពាធារណៈ 
(ប្កសួង) 

ប្បភពឯកជន 

ាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម ៣៦០ 0 

េទិាាថ នច្កខ េស័ិយអាស ី 0 ២០ 

េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា ៨០ ២០ 

ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ ៤០០០ ៤០០០ 

ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល 0 0 

េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា ៤៩៥០ ៨០ 

េទិាាថ នបណត េះបោត ល និងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា ៦០០ ៤៨០០ 

ប្បភព៖ ការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP 

ប្បផទសកម្ព ជាបនផប្បីប្បស់យនតការននការ តល់កចចប់មូ្លនិធិជាផប្ច្ីនរួម្មាន៖ យនតការ តល់ជំនួយ
ឥតសំណងផៅាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម ការផសនីប្បកួតប្បផជងផៅេទិាាថ នបណត េះបោត ល និង
ប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា និងយនតការរមួ្បចចូ លទងំពីរផៅេទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា។ ប្បភពកចចប់មូ្ល
និធិផ សងផទៀត    រួម្មាន ផ នការថ្េកិាប្បចឆំ្ន  ំ(េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា) គផប្មាងផកលម្ែការ
អប់រឧំតតម្សិកា (ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ)66 និងការ តល់កចចប់មូ្លនិធិតាម្រយៈការប្បមូ្លទិននន័យ ឬ
ការផបេះព ម្ព ាយ (ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល)។ 

 
66 ផគលផៅរបស់ HEIP គឺផដី្ម្បបីផងកីនគ ណភាព និងភាព ក់ព័នធរវាងការអប់រនិំងការប្ាេប្ជាេកប្មិ្តឧតតម្សិកា ជាច្ម្បងកន ងេស័ិយ 
STEM និងកសិកម្មផៅតាម្ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាផគលផៅ និងផដី្ម្បផីកលម្ែអភិបលកិច្ចកន ងេស័ិយផនេះ។ 
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កន ងឆ្ន ២ំ០១០ រាជរដ្ឋឋ ភិបលបនអន ម្័តផគលនផយាបយប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍កន ងេសិ័យអប់របំនត
ផដ្ឋយផ នការផម្ប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍េសិ័យអប់រកំន ងឆ្ន ំ២០១១។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ ផគល
នផយាបយ និងកម្មេធិីទំងផនេះ ម្ិនប្សបគន នឹងកចច ប់មូ្លនិធិផទ67។ ផលីសពីផនេះ ប្បព័នធកចច ប់មូ្លនិធិ
ប្ាេប្ជាេគឺសម គាម ញផពក ផហ្ីយអនកប្ាេប្ជាេជាទូផៅម្ិនដ្ឹងពីរផបៀបផដ្ីម្បីទទួលបនកចច ប់មូ្លនិធិ
ប្ាេប្ជាេផដ្លមានផនាេះផទ។ អាប្ស័យផហ្ត ផនេះ និសសិត និងាស្តាត ចរយផតងផតច្ំោយផលីការប្ាេប្ជាេ
តេ ល់ខលួន សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេរបស់ពួកផគ 68។ 

ផយាងតាម្ការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP  លលំបកច្ម្បងផដ្លអនកប្ាេប្ជាេជួបប្បទេះផៅផពលផលីក
សំផណីកចចបមូ់្លនិធិប្ាេប្ជាេសប្មាប់ាកលេទិាល័យ ឬេទិាាថ នគឺ៖ 

•  កងវេះពត័៌មានប្បភពកចចបមូ់្លនិធ ិ

•  កចចប់មូ្លនិធមិានកណំត ់

•  ការប្បកួតប្បផជងហួ្សផហ្ត  (ជាពិផសសពីេទិាាថ នប្ាេប្ជាេអនតរជាតិ) 

•  កងវេះផពលផេល្ល (អនកប្ាេប្ជាេផប្ច្ីនផតទទួលការបផប្ងៀនបផនថម្ផដ្ឋយារប្បក់ផខតិច្ផធវីឱ្យពួកផគព ំ
មានផពលប្គប់ប្គន់ផដ្ីម្បផីសនសី ំកចចបមូ់្លនិធិប្ាេប្ជាេ)។ 

ផដ្ីម្បផីលីកម្ពស់កចចប់មូ្លនិធបិ្ាេប្ជាេ អនកផឆលយីសណួំរបនផសនីថារាជរដ្ឋឋ ភិបលអាច្៖ 

•  បផងកីនកចចប់មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេផដ្លមានទំនាក់ទនំងនងឹ  .ស.ស. 

•  ផបីកប្បភពកចចបមូ់្លនិធិបផនថម្ផទៀតសប្មាប់ផសនីប្បកួតប្បផជង 

•  បផងកីតគណៈកមាម ធិការកចចបមូ់្លនិធិប្ាេប្ជាេ 

•  ប្បកាសជាប្បចឆំ្ន សំតពីីប្បធានបទប្ាេប្ជាេ និងការ តល់កចចប់មូ្លនិធ ិ

•  ធានានូេតមាល ភាពកន ងការប្គប់ប្គងជំនយួប្ាេប្ជាេ 

•  ធានាថាអនកប្ាេប្ជាេមានផពលផេល្លផប្ច្ីនកន ងការសកិាប្ាេប្ជាេ 

•  ជំរ ញការ ដលក់ចចបមូ់្លនធិិប្ាេប្ជាេពីេសិ័យឯកជន។ 

ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡាបនផធវីការប្បកាសពីការបផងកីតកចចប់មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេគំនិតនច្នប្បឌ្ិត 
និង   នវាន េតតន៍(RCI) ផៅផខសីហា ឆ្ន  ំ២០២០។ កចច ប់មូ្លនិធិ RCI នឹង តល់ហ្ិរចាបបទនដ្ល់សំផណី
ប្ាេប្ជាេផដ្លផសវងរកលទធ លជាក់ផសតងផដ្លអាច្អន េតតបនភាល ម្ៗ និងផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្នានា

 
67 Un, L. & Sok, S. Reason that this influence from the former Soviet Bloc explains why the Cambodian higher  
    education is more oriented towards teaching and learning than producing research. 2014. 
68 Cambodian Institute for Cooperation and Peace. Doing Research in Cambodia: Making Models that Build  
    Capacity. 2016. 
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ទក់ទងនឹងការផលីកកម្ពស់ការអភិេឌ្ឍឧសាហ្កម្មរបស់កម្ព ជា។ កចច ប់មូ្លនិធិ RCI នឹង តល់ការគបំ្ទផ នក
ហ្រិចាេតថ សប្មាប់ប្បធានបទអាទិភាពច្ំនួនបី៖ 

•  ឌ្ីជីថ្លូបនីកម្មសប្មាប់បដិ្េតតន៍ឧសាហ្កម្ម ៤.០ (ការអប់រឌីំ្ជីថ្ល ផសដ្ឋកិច្ចឌី្ជីថ្ល និងកម្មេធិី       
ឌ្ីជីថ្ល) 

•  ការប្ាេប្ជាេអន េតតន៍កន ងេសិយ័កសិកម្ម 

•  ការប្ាេប្ជាេផលីេធិីាស្តសតបផប្ងៀនសប្មាប់សតេតសរទី៍២១ (ថាន ក់ផរៀននិម្មិត, ការផឆលីយតបផ នកអប់រ ំ
ច្ំផ េះជងំឺកូេដី្-១៩ ជនំួយប្ាេប្ជាេខាន តតូច្សប្មាប់សសិស និង នរង្ហវ ន់ RCI)។ 

ផលីសពីផនេះផទៀត ផៅកន ងផខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២១ ប្កុម្ប្បឹកាជាតិេទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍
បនប្បជ ំជាផលីកដ្ំបូងផដ្ីម្បីកំណត់ផគលផៅននការច្ំោយយា៉ា ងផហាច្ោស់ ១% នន .ស.ស. ផលីការ
ប្ាេប្ជាេផៅឆ្ន  ំ២០៣០ ផដ្ីម្បបីផងកីនសម្តថភាពប្ាេប្ជាេ និងគ ណភាពប្ាេប្ជាេរបស់ប្បផទស។ ប្កុម្ប្បឹកា
ជាតិក៏រពំឹង ងផដ្រថា ក់កោត លននការច្ំោយផលីការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ បនម្កពីមូ្លនិធិផដ្ឋយ       
េសិ័យឯកជនផៅប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០69។ 

២.៤.២. ការច្ោំយពីេស័ិយឯកជនផលកីារប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ 

បច្ច បបននផនេះ ការច្ំោយផលីេសិ័យប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ពីេសិ័យឯកជនមានកប្ម្ិតទបោស់។         
តួផលខ GERD របស់កម្ព ជាមានច្ំនួន ០,១២% នន .ស.ស. ផដ្លកន ងផនាេះ ១៩% បនម្កពីធ រកិច្ច ផដ្លជា
ច្ំនួនទបបំ  តកន ងច្ំផោម្ប្បផទសអាា ន។ ផលីសពីផនេះ ការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ ផដ្ឋយធ រកិច្ចកម្ព ជាក៏
កប្ម្មាន  ផដ្រ។ កន ងច្ំផោម្ាថ ប័នកន ងេសិ័យឯកជនទងំបួនផដ្លផឆលីយតបផៅនឹងការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP 
មានពីរផដ្ល  ព ំមានថ្េកិាការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ផទ ាថ ប័នម្ួយបនច្ំោយ ៥០,០០០ ផរៀល ផលីការ
ប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ ផដ្ឋយផប្បីប្បស់ធនធានតេ ល់ខលួនកន ងឆ្ន ំ២០២០ និងម្ួយផទៀតបនច្ំោយ 
២០០,០០០ ផរៀល ផដ្ឋយផប្បីប្បស់ធនធានតេ ល់ខលួន។ មានផតសហ្ប្គសម្ួយប៉ា ផោា េះផដ្លបនទទួលកចចប់
មូ្លនិធិការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ ពីរាជរដ្ឋឋ ភិបល (តាម្រយៈយនតការ តល់ជំនួយឥតសំណង)។ ផប្ៅពីផនេះ 
កចចប់មូ្លនិធិខាងផប្ៅផល ីការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍បនម្កពមីាច ស់ជនំួយអនតរជាត ិនិងអងគការផប្ៅរដ្ឋឋ ភបិល។ 
ការបផងកីនកចចប់មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេផដ្លបនពធី រកិច្ចជាផគលផៅគឺពី ១៩% ផៅ ៥០%។ 

ទក់ទងនឹងការលំបកច្ម្បងផដ្លជួបប្បទេះកន ងការផលីកផសនកីចចប់មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ អនកផឆលីយតបការ
សេង់ម្តិរបស ់ ESCAP ម្កពេីសិ័យឯកជន និងាកលេទិាល័យ/ាថ ប័នប្ាេប្ជាេបនគូសបញ្ហា ក់ថា ព ំមាន
កចចប់មូ្លនិធិប្គប់ប្គន ់ នតីិេធិីសម គាម ញ និងការ តលក់ារផណនាមំានកណំត។់ ពកួផគបនផសនីឱ្យមានការ
កណំត់ផគលការណ៍ផណនាចំ្ាស់ល្លស់ នងិសប្ម្លួដ្ំផណីរការននការដ្ឋក ់កយផសនីស គំផប្មាង តលក់ចចប់មូ្លនធិិ
តាម្ប្បព័នធអនឡាញ។ 

 
69 Government of the Kingdom of Cambodia. (2021). Cambodia’s Science, Technology and Innovation Roadmap  
    2020-2030. 
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២.៥. គ ណភាពប្ាវប្ាវ ន្ិងការេន្ វតត  
២.៥.១. លទធ លប្ាេប្ជាេ 

កន ងឆ្ន ំ២០១៩ កម្ព ជាមានការផបេះព ម្ព ាយការប្ាេប្ជាេផបបេទិាាស្តសតច្ំនួន២៧ កន ង
ច្ំនួនប្បជាជនម្ួយល្លននាក់កន ងកាលិកបប្តផដ្លទទួលាគ ល់ផដ្ឋយអនតរជាតិ70 ផដ្លផធវីឱ្យកម្ព ជាសថិតផៅ     
ច្ំោត់ថាន ក់ទបបំ  តទីពីរផៅកន ងអាា នសប្មាបក់ារផបេះព ម្ព ាយ ដូ្ច្មានបង្ហា ញកន ងតារាងទី ២.៧។ 

តារាង ២. 7៖ ការផបេះព ម្ព ាយផបបេទិាាស្តសត ននប្បផទសអាា ន ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ច្ំនួនននការផបេះព ម្ព ាយផៅកន ងកាលកិបប្តទទលួាគ ល់ជាអនតរជាត ិកន ងចំ្នួនប្បជាជនម្យួល្លននាក ់

ប្បផទស ការផបេះព ម្ព ាយេទិាាស្តសតកន ងច្ំនួនប្បជាជនម្ួយល្លន
នាក់ 

ប្ប ុយផណ ១០៤១ 

កម្ព ជា ២៧ 

ឥណឌូ ផនស ី ១៣៩ 

ាធារណរដ្ឋប្បជាធិបផតយយប្បជាមានិតឡាេ ៤២ 

មា៉ា ផ ស ី ៩៤៤ 

ម្ីយា៉ា ន់មា៉ា  ១២ 

ហ្វ ីលីពីន ៣៨ 

សិងាប រ ី ៣៣៤៩ 

នថ្ ២៤៧ 

ផេៀតោម្ ១១៣ 

ប្បភព៖ របយការណ៍េទិាាស្តសតរបស់យូផណសកូ ២០២១ 

ឯការផដ្លបនផបេះព ម្ពច្ម្បង រមួ្មានេទិាាស្តសតស ខាភិបល (៤៣%) េទិាាស្តសតបរាិថ ន (១១ 
%) និងបផច្ចកេទិាផបបអន េតតជាយ ទធាស្តសត (cross-cutting strategic technologies)និងេសិវកម្ម (ទងំពីរ
ផ នក ច្ំនួន៨%)71។ 

លទធ លប្ាេប្ជាេកន ងទប្ម្ង់ជាអតថបទេទិាាស្តសតកន ងប្បផទសកម្ព ជាភាគផប្ច្ីនបនម្កពីាកល    
េទិាល័យ និងាថ ប័នប្ាេប្ជាេាធារណៈ។ លទធ លផនេះមានភាពាវ ហាប់ និងកំព ងផកីនផ ីង (ផទេះបីជា
មានមូ្លដ្ឋឋ នតូច្ក៏ផដ្ឋយ) ពីផសេីរផតគម នការផបេះព ម្ពម្ នឆ្ន  ំ២០០០ ដ្ល់មានការផបេះព ម្ពជិត ៦០០ ច្ាប់

 
70 អងគការអប់រ ំេទិាាស្តសត និងេបបធម៌្របស់អងគការសហ្ប្បជាជាតិ។ របយការណ៍េទិាាស្តសត ២០២១ 
71 Ibid. 
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កន ងម្ួយឆ្ន  ំផៅផពលបច្ច បបននផនេះ (រូបភាព ២.៥)។ ប្គឹេះាថ នផដ្លសកម្មប ំ តកន ងការ លតិលទធ លប្ាេប្ជាេ 
មានបង្ហា ញកន ងរូបភាពទី ៦។ ប្បផទសកម្ព ជាការ ារភាា ប់ខពសផ់ៅនឹង (និងពឹងផ ែកផលី) កិច្ចសហ្ការប្ាេប្ជាេ
អនតរជាតិ។ ច្ផនាល េះឆ្ន  ំ២០០៨ និង២០១៣ អតថបទកម្ព ជា ៩៦% ជាអតថបទផដ្លមានសហ្អនកនិពនធអនតរជាតិ
យា៉ា ងផហាច្ោស់មាន ក់ ផដ្លអាច្ពនយល់បនពីកំផណីនននអប្តាអាគតដ្ឋឋ ន។ ប្បជាជនកម្ព ជាផម្ីលផ ីញថា
ទំងអនកេទិាាស្តសតអាស ី (នថ្ និងជប៉ា ន) និងអនកេទិាាស្តសតបសចិម្ប្បផទស (សហ្រដ្ឋអាផម្រកិ ច្ប្កភព
អង់ផគលស និងបរាងំ) ជាអនកសហ្ការជិតសនិទធបំ  តរបស់ខលួន។ រូបភាព ២.៧ បង្ហា ញពីេសិ័យប្ាេប្ជាេផដ្ល
មាន លិតភាពបំ  តផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជាកន ងច្ផនាល េះឆ្ន ២ំ០០០-២០២០ ផដ្ឋយការប្ាេប្ជាេកន ងេសិ័យ      
ផេជាាស្តសត ទទួលបននូេលទធ លគួរឱ្យកត់សមាគ ល់។ 

រូបភាព ២. 5៖ ការផបេះព ម្ព ាយផបបេទិាាស្តសត (អតថបទ, ជំពូកផសៀេផៅ) របស់អនកនិពនធ ឬសហ្អនកនិពនធ 
ផដ្លមានសម្ព័នធភាពកម្ព ជា ឆ្ន  ំ១៩៦២ ដ្ល់បច្ច បបនន 

 

ប្បភព៖ Scopus 

ឆ្ន  ំ

១៩៦២ ១៩៦៧ ១៩៧២ ១៩៧៧ ១៩៨២ ១៩៨៧ ១៩៩២ ១៩៩៧ ២០០២ ២០០៧ ២០១២ ២០១៧ ២០២២ 

កា
រផប

េះព
 ម្ពផ
បប
េទិ
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តថប
ទ,
 ជំ
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ៀេផ
ៅ
)  
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40 

 
 

 

រូបភាព ២. 6៖ េទិាាថ នប្ាេប្ជាេផដ្លមាន លតិភាពបំ  តទងំ១០ ផដ្លមានសម្ពន័ធភាពផៅកម្ព ជា         
ឆ្ន  ំ២០០០ ដ្ល់ ២០២០ 

 

ប្បភព៖ Scopus 

រូបភាព ២. 7៖ េសិយ័ប្ាេប្ជាេផដ្លមាន លតិភាពប ំ តទងំ១០ ផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា ឆ្ន ២ំ០០០-
២០២០ 

 

ប្បភព៖ Scopus 

េទិាាថ នប៉ា សេ័រកម្ព ជា 
ាកលេទិាល័យមា៉ា ហ្ ដី្ល 
ប្កសួងស ខាភិបលកម្ព ជា 
អងគការស ខភាពពិភពផល្លក 

ាកលេទិាល័យភូមិ្នេភនំផពញ 
ាកលេទិាល័យអ កសវឺត 
េទិាាថ នប៉ា សេ័របរាងំ 

 អងគភាពប្ាេប្ជាេឱ្សថ្ប្តូពិច្មា៉ា ហ្ ីដ្ល អ កសវឺត 
នាយកដ្ឋឋ នផេជាាស្តសតោផហ្វៀល 

ាល្លអនាម័្យ និងឱ្សថ្ប្តូពិច្ទីប្កុង  ងដ៍្ 
០ ១០០ ២០០ ៣០០ ៤០០ ៥០០ ៦០០ ៧០០ ៨០០ 

ការផបេះព ម្ព ាយេទិាាស្តសត (អតថបទ, ជំពូកផសៀេផៅ) 
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២.៥.២. គ ណភាពប្ាេប្ជាេ 
ប្បផទសកម្ព ជាប្បឈម្ម្ ខនងឹបញ្ហា ជាផប្ច្ីនកន ងការធានាគ ណភាពននការប្ាេប្ជាេ។ ច្ំណ ច្ម្ួយច្នំនួ

ប្តូេបនពិភាការចួ្ម្កផហ្យី មានដូ្ច្ជាកងវេះខាតផពលផេល្ល និងកចចប់មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ
សម្ប្សប (រមួ្ទងំការចូ្លផៅផម្ីលកាលិកបប្ត និងមូ្លទិននន័យតាម្ប្បព័នធអនឡាញ) និងការបណត េះបោត ល
និសសតិថាន ក់បណឌិ តផៅមានកំណត់។ 

គ ណភាពទិននន័យ និងប្កម្សីលធម្៌ គឺជាកតាត ផ សងផទៀតផដ្លរារាងំគ ណភាពននការប្ាេប្ជាេផៅកម្ព 
ជា។ ការធានាថាទិននន័យប្ាេប្ជាេមានគ ណភាពខពស់ និងការប្បមូ្លទិននន័យផដ្លប្បកាន់ខាា ប់នូេផគលការណ៍
ផណនាំប្បកបផដ្ឋយប្កម្សីលធម្៌ ជាកតាត សំខាន់សប្មាប់ការផបេះព ម្ព ាយផៅកន ងកាលិកបប្តប្តួត                
ពិនិតយផដ្ឋយសហ្េនិិច្ឆ័យករ (peer-reviewd journals) អនតរជាតិភាគផប្ច្ីន។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយការ
សិកាឆ្ន  ំ២០១៦ បនបង្ហា ញថា ការយកច្ិតតទ កដ្ឋក់របស់ាថ ប័នផលីគ ណភាពទិននន័យមានកប្ម្ិតផខាយផៅ
កប្ម្ិតឧតតម្សិកា72។ ផលីសពីផនេះ មានផត ក់កោត លននអនកផឆលីយតបផៅនឹងការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP 
ប៉ា ផោា េះផដ្លដ្ឹងពអីតថិភាពននប្កម្សីលធម្៌ប្ាេប្ជាេជាតិ ផហ្យីមានាថ ប័នផតម្ួយ (េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី) 
ផដ្លដ្ឹងពីប្កម្សីលធម្៌កប្ម្ិតាថ ប័ន។ 

ឧបសគគផ នកភាា ក៏ជាកតាត រារាងំគ ណភាពននការប្ាេប្ជាេកន ងប្បផទសកម្ព ជា ងផដ្រ (ដូ្ច្ប្បផទស
ផ សងផទៀត)។ ខណៈផពលផដ្លេគគសិកាភាគផប្ច្ីនផៅាកលេទិាល័យកម្ព ជា ប្តូេបនបផប្ងៀនជាភាាផខមរ             
អនកប្ាេប្ជាេផដ្លម្ិនអាច្អាន និងសរផសរជាភាាអង់ផគលសាេ ត់ជំនាញ ប្បឈម្ម្ ខនឹងការលំបកកន ងការ
ចូ្លផប្បីប្បស់ឯការេទិាាស្តសត ការផបេះព ម្ព ាយ និងទទួលបនកចចប់មូ្លនធិិ។ ជាងផនេះផៅផទៀត បញ្ហា គឺ
កាន់ផតធងន់ធងរផ ីងផដ្ឋយការពឹងផ ែកខាល ងំផលីមាច ស់ជំនួយអនតរជាតិ ផដ្លជាផរឿយៗតប្ម្ូេឱ្យផសនីគផប្មាង និង
ការង្ហរផដ្លបនផបេះព ម្ព ាយជាភាាអង់ផគលសផដ្ីម្បទីទួលបនកចចប់មូ្លនិធិ73។ 

២.៥.៣. ការវាយតនម្លអនកប្ាេប្ជាេ និងាថ ប័នប្ាេប្ជាេ 
ប្បផទសកម្ព ជាហាក់ដូ្ច្ជាកំព ងផដ្ីរតាម្និនាន ការសកលននការបផងកីនសវ័យភាពននប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា 

ផដ្លនឹងការទទួលបននូេកំផណីនគណផនយយភាព។ ផៅឆ្ន ២ំ០០៣ រាជរដ្ឋឋ ភិបលបនបផងកីតប្កុម្ប្បឹកា
ទទួលាគ ល់គ ណភាពអប់រកំម្ព ជា ផដ្លជាាថ ប័នជាតិសប្មាប់គ ណភាព និងវាយតនម្លឧតតម្សិកា។ កម្ព ជាក៏
បនចប់ផ តីម្ តល់សវ័យភាពដ្ល់ាកលេទិាល័យបផនថម្ផទៀតកន ងទប្ម្ង់ននប្គឹេះាថ នាធារណៈរដ្ឋបលកន ងឆ្ន  ំ
១៩៩៧។ 

ផយាងតាម្ការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP លកខណៈេនិិច្ឆ័យននដ្ំផណីរការប្ាេប្ជាេដ្៏សំខាន់បំ  តសប្មាប់     
អនក ក់ព័នធផៅាកលេទិាល័យ គឺ ក់ព័នធនឹងរផបៀបវារៈសំខាន់ៗរបស់ជាតិ។ ផៅផពលផដ្លមានការផលីក

 
72 Cambodian Institute for Cooperation and Peace. Doing Research in Cambodia: Making Models that Build  
    Capacity. 2016. 
73 Cambodian Institute for Cooperation and Peace. Doing Research in Cambodia: Making Models that Build  
    Capacity. 2016. 
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ផ ីងជាសំណួរថាផតីកតាត អវីខលេះផដ្លពាករពីការរកីច្ផប្ម្ីនកន ងអាជីពជាអនកប្ាេប្ជាេម្ួយផនេះ មានម្តិយល់
ប្សបច្ំនួនតិច្តួច្ផតប៉ា ផោា េះផលីេធិីាស្តសតបច្ច បបននកន ងការវាយតនម្លលទធ លប្ាេប្ជាេផដ្លប្តូេបនចត់ទ កថា
មានភាពប្តឹម្ប្តូេ និងយ តតិធម្៌ខលេះផដ្រ ផដ្លឆល េះបញ្ហច ងំឱ្យផ ីញពីកងវេះខាតននការគបំ្ទសប្មាប់េធិីាស្តសតវាយ
តនម្លបច្ច បបនន។ ផដ្ីម្បីផកលម្ែេធិីាស្តសតទងំផនេះ អនកផឆលីយសំណួរច្ង់បនភាពច្ាស់ល្លស់កាន់ផតខាល ងំផលីការ
ផណនាអំំពីសូច្នាករនន ការអន េតតគនលឹេះ(KPIs) និងលកខណៈេនិិច្ឆ័យផៅផលីការវាយតនម្ល។ 

ផៅកន ងផខសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា បនប្បកាសអំពីការអន េតតច្ំោត់ថាន ក់ 
ាស្តាត ចរយផៅតាម្ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកានានាទូទំងប្បផទស។ បច្ច បបននផនេះ ប្គូបផប្ងៀនផៅតាម្បោត          
ាកលេទិាល័យទងំអស់ផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជាប្តូេបនផគផៅថាជាប្គូបផប្ងៀនកប្ម្ិតឧតតម្(Lecturers) 
ផដ្លកន ងផនាេះប្តូេបនចត់ថាន ក់ជាពីរផទៀតគឺ "ប្គូបផប្ងៀនកប្ម្ិតឧតតម្(Lecturers)" ឬ "ប្គូបផប្ងៀនកប្ម្ិតឧតតម្
ជាន់ខពស់(Senior Lecturer)" អាប្ស័យផៅផលីអាយ  និងគ ណេ ឌ្ឍិ ផដ្ឋយទទួលបន តល់ប្បក់ផខផគល
ប្បហាក់ប្បផហ្លគន ។ ប្កសួងអប់រ ំបនផសនីឱ្យផច្ញជាម្ ខតំផណងច្នំួនបផីៅកន ងេសិយ័អប់រ ំរមួ្មាន ាស្តាត ចរយ 
ជំនួយ  ាស្តាត ចរយរង និងាស្តាត ចរយ(ាស្តាត ចរយម្ហាបរញិ្ហា ) ផដ្លកន ងផនាេះប្តូេបនចត់ថាន ក់ផៅតាម្
ច្ំនួនននការផបេះព ម្ព ាយេទិាាស្តសត។ លកខខណឌ តប្ម្ូេការននការផបេះព ម្ព ាយទងំផនេះនឹងជំរ ញឱ្យមានប្បក់
ផលីកទឹកច្ិតតដ្ល់ប គគលិកអប់រកំម្ព ជាឱ្យផធវីការប្ាេប្ជាេ និងផបេះព ម្ព ាយបផនថម្ផទៀត។ 

២.៦. ចល័តភាេរបស់អ្ាកប្ាវប្ាវ ន្ិងកិចចសហការអ្ៃតរជាតិ 
២.៦.១. ច្ល័តភាពរបស់អនកប្ាេប្ជាេ និងកិច្ចសហ្ការអនតរជាតិផដ្លមានប្ាប់ 

ដូ្ច្ផដ្លបនផរៀបរាប់ខាងផលី អនកប្ាេប្ជាេកម្ព ជាផធវីការសហ្ការជាម្ួយអនកនិពនធអនតរជាតិផ សងផទៀត
ផលីការផបេះព ម្ពរបស់ពួកផគ ជាញឹកញាប់មានការសហ្ការជាម្ួយអនកប្ាេប្ជាេម្កពីប្បផទសនថ្ ជប៉ា ន         
សហ្រដ្ឋអាផម្រកិ ច្ប្កភពអង់ផគលស និងប្បផទសបរាងំ។ អាា នក៏មានតួនាទីផលីកកម្ពស់កិច្ចសហ្ការប្ាេប្ជាេ        
អនតរជាតិផៅកម្ព ជា ងផដ្រ។ ឧទហ្រណ៍ ផ នការសកម្មភាពអាា នសប្មាប់េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និង         
នវាន េតតន៍ឆ្ន ំ ២០១៦-២០២៥ ផសនីឱ្យមានកម្មេធិីតល ស់បតូ រនិសសិត និងកម្មេធិីសិកាផទវភាគី (Twinning 

Programmes) ផៅាកលេទិាល័យជាម្ួយាថ ប័នអប់រកំំពូលៗកន ងប្បផទសអាា ន។ 

ត លយភាពរវាងការប្ាេប្ជាេកន ងប្សុក និងអនតរជាតិ គឺចំបច្់ផដ្ីម្បីធានាឱ្យមានប្បព័នធប្ាេប្ជាេ
ប្បកបផដ្ឋយនិរនតរភាព។ ច្រាច្រណ៍ខួរកាល (Brain Circulation) សំផៅផលី "លទធភាពសប្មាប់ប្បផទសកំព ង
អភិេឌ្ឍន៍កន ងការផប្បីប្បស់ជនំាញ ច្ំផណេះផធវី និងបទពិផាធន៍ប្គប់ទប្ម្ង់ ផដ្លទទលួបនផដ្ឋយការផធវីច្ំោក
ប្សុករបសព់ួកផគ ផ លគឺថាផតីពួកផគបនប្ត ប់ផៅប្បផទសផដ្ីម្របស់ពួកផគេញិឬផទ និងរមួ្ទងំសមាជិកនន     
ជនច្ោំកប្សុករបស់ពួកផគ"74។ ច្រាច្រណ៍ខួរកាលជំរ ញការបផងកីតថ្មី ផដ្ឋយារវាបផងកីនការចូ្លរមួ្របស់   
ាថ ប័នផៅកន ងបោត ញច្ប្ម្ុេះ ផដ្លនាផំៅរកច្ំផណេះដ្ងឹ េធិាីស្តសត និងគំនិតថ្មីៗ។ ផលីសពីផនេះ ផដ្ឋយពិចរោ

 
74   European Commission. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the  
      European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Migration and 
Development:  
      Some Concrete Orientations. 2005. 
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ផលីកងវេះអនកប្ាេប្ជាេផដ្លមានបទពិផាធនក៍ន ងប្បផទសកម្ព ជា ការទកទ់ញអនកប្ាេប្ជាេបរផទសនឹង តល ់ 
អតថប្បផយាជន៍ដ្ល់ប្បព័នធផអកូ ូស ីទងំមូ្លផៅផពលផដ្លពួកផគនាមំ្កនូេជំនាញថ្មីៗ និងអាច្ផដី្រតួជាអនក
ផណនាដំ្ល់អនកប្ាេប្ជាេេយ័ផកមង75។ ផដ្ឋយារផតលទធ លននការប្ាេប្ជាេប្តូេបនផច្ករផំលកកន ងច្ំផោម្
សហ្គម្ន៍កាន់ផតទូលំទូល្លយ គ ណភាពប្ាេប្ជាេផកីនផ ីងជាម្ួយនឹងច្ល័តភាព ជាលទធ លនាឱំ្យមាន 
ការផកីនផ ងីននលទធភាពកន ងការផសវងរកដ្ំផោេះប្ាយច្ំផ េះបញ្ហា ជាក់ល្លក7់6។ 
២.៦.២. ឧបសគគច្ំផ េះច្ល័តភាព និងកិច្ចសហ្ប្បតិបតតកិារអនតរជាត ិ

ផយាងតាម្ការផឆលយីតបរបសម់្ស្តនតីរដ្ឋឋ ភិបលច្ំផ េះការសេងម់្តិ ESCAP បនរកផ ញីថាកម្ព ជាម្ិន
មានផ នការជាតិោម្ួយផដ្មី្បគីបំ្ទច្ល័តភាពអនកប្ាេប្ជាេអនតរជាតិរយៈផពលខលី និងម្ធយម្ផទ។ ជាងផនេះផៅ
ផទៀត វាមានការលំបកកន ងការជំរ ញអនកប្ាេប្ជាេផដ្លកំព ងផធវីការប្ាេប្ជាេ ឬសិកាផៅបរផទសផដ្ីម្ប ីឱ្យផធវី
មាត ភូម្និិេតតន៍ម្កកម្ព ជា77។ ឧបសគគម្ួយច្ំនួនផដ្លរារាងំអនកប្ាេប្ជាេផខមរផៅ និងអនកប្ាេប្ជាេបរផទសម្ក
កម្ព ជាកន ងការប្ាេប្ជាេ នងិអភិេឌ្ឍន៍ផៅកម្ព ជារមួ្មាន៖78 79 

•  កងវេះច្ំផណេះដ្ឹងអំពីឱ្កាសកន ងច្ល័តភាព 

•  ឧបសគគភាាកន ងជីេតិប្បចនំថ្ង និងការសិកា 

•  ខវេះការទទួលាគ ល់ នងិ លូេអាជីពច្ាសល់្លស ់

•  ភាពខ សគន ននប្បក់ផបៀេតស ស េតថិភាពការង្ហរ ពនធ និងទដិ្ឋឋ ការពីប្បផទសម្ួយប្បផទសម្ួយផទៀត 

•  កងវេះមូ្លនធិិសប្មាប់កិច្ចសហ្ការអនតរជាត ិ

•  ការប្បកួតប្បផជងខាល ងំកន ងច្ំផោម្អនកប្ាេប្ជាេកម្ព ជានាឱំ្យអនកប្ាេប្ជាេមានផពលផេល្លតិច្កន ង
គផប្មាងសហ្ការ 

•  កងវេះការគបំ្ទផ នកផគលនផយាបយផដ្លផធវីឱ្យអាជពីជាអនកប្ាេប្ជាេម្និសូេមានភាពទក់ទញ 

•  កងវេះទនំ កច្តិតផលអីនកសហ្ការផ សងផទៀតផដ្ឋយារ នតគ់ំនតិនិងការប្បកាន់យកតាម្ទមាល ប់ផខមរ
ផដ្ឋយារឥទធពិលពសីស្តង្ហគ ម្ស ីេលិ 

•  កងវេះផពលផេល្លផដ្មី្បផីធវីដ្ំផណីរផៅជួបអនកសហ្ការផដ្លមានសកាត ន ពល។ 

ឧបសគគទងំផនេះបនដ្ឋក់កប្ម្ិតឱ្យមានច្ល័តភាព និងការសហ្ការតិច្តួច្ ផហ្យីជេះឥទធិពលដ្ល់ការ
អភិេឌ្ឍប្បព័នធប្ាេប្ជាេ និងគ ណភាពននការប្ាេប្ជាេផៅកម្ព ជា។ 

 
75  Cambodian Institute for Cooperation and Peace. Doing Research in Cambodia: Making Models that Build  
     Capacity. 2016. 
76 Asia-Pacific Economic Cooperation. Researcher Mobility Workshop Report. 2015. 
77 ESCAP survey. 
78 Asia-Pacific Economic Cooperation. Researcher Mobility Workshop Report. 2015. 
79 Cambodian Institute for Cooperation and Peace, Doing Research in Cambodia: Making Models that Build  
    Capacity. 2016. 
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២.៦.៣. ដ្ំផោេះប្ាយផដ្លមានសកាត ន ពល 

ផដ្ីម្បពីប្ងីកកិច្ចសហ្ការប្ាេប្ជាេអនតរជាតិ អនកចូ្លរមួ្ផឆលយីតបផៅនងឹការសេង់ម្តរិបស់ ESCAP 
បន តលម់្តិដូ្ច្ខាងផប្កាម្៖80 

•  ផលីកកម្ពស់បោត ញរវាងាកលេទិាលយ័និងាកលេទិាល័យឱ្យមានភាពរងឹមាតំាម្រយៈការ    
សហ្ការប្ាេប្ជាេ 

•  បផងកីតបរយិាកាសអំផោយ លដ្លអ់នកប្ាេប្ជាេទសសនកចិ្ច 

•  សប្ម្ួលបទបបចាតិតនិងលិខិតអន ញ្ហា តការង្ហរ 

•  គបំ្ទឱ្យមានការប្ាេប្ជាេផដ្លមានប្គដូ្ឹកនា ំ

•  បផងកីនកម្មេធិីសប្មាប់ច្ល័តភាពឬការតល ស់បតូរម្ជឈមិ្អាជពីរបស់អនកប្ាេប្ជាេ។  

សរ បផសច្កតីម្ក ការគបំ្ទដ្ល់កិច្ចសហ្ការប្ាេប្ជាេអនតរជាតិគឺម្និមានផប្ច្នី និងម្ិនមានព័ត៌មាន
ច្ាស់ល្លស។់ 

២.៧. កិចចសេការរវាងប្គលឹះាថ ន្សកិា ន្ិងឧសាេកម្ម  
ការប្ាេប្ជាេ និងនវាន េតតនម៍ានទំនាកទ់ំនងនឹងគន យា៉ា ងជតិសនិទធ។ ការប្ាេប្ជាេជួយគបំ្ទសកម្មភាព

នននវាន េតតន៍ផ សងៗ ផហ្យីសកម្មភាពនវាន េតតន៍ក៏ជយួជំរ ញឱ្យមានការផប្បីប្បសនូ់េលទធ លប្ាេប្ជាេផច្ញជា
រូបរាងផ សងៗ ងផដ្រ។ ផលសីពីផនេះ ការផធវ ីណិជាកម្មផដ្លផច្ញពនីវាន េតតន៍ក៏ តល់ឱ្កាសកន ងបផងកនីហ្រិចាបបទន
សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេបផនថម្ផទៀត ងផដ្រ។ ផៅកន ងប្បព័នធម្ួយផដ្លមានដ្ំផណីរប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាព គឺ
ផដ្ឋយារមានាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និងអនកនវាន េតតន៍ ផធវកីារយា៉ា ងជិតសនិទធជាម្ួយគន ផដ្មី្បបីផងកីតច្ំផណេះដ្ឹង ក់
ព័នធ នងិបំផពញតប្ម្ូេការថ្មីៗ។ ផដ្ីម្បគីបំ្ទដ្ល់ការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ច ការប្ាេប្ជាេប្តូេការការផលីកសេួយតាម្រយៈ
កិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសកិា និងឧសាហ្កម្ម 81។ 

ការគំប្ទសប្មាប់កិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងឧសាហ្កម្ម  រួម្មានការផលីកកម្ពស់
ម្ជឈម្ណឌ លភាា ស់ ម្ជឈម្ណឌ លពផនលឿនធ រកិច្ចថ្មី បណដ ំ ាថ ប័នផដ្លមានលកខណៈនវាន េតតន៍ និងថាន លបផច្ចកេទិា
ផដ្លផបីកច្ំហ្ផៅកាន់ឧសាហ្កម្ម។ ផលីសពីផនេះ កិច្ចសហ្ការកន ងកប្ម្ិតអប់រកំ៏អាច្ផកីតមានផ ីង ងផដ្រ 
តាម្រយៈកម្មេធិីធីផេតផដ្លមានការចូ្លរមួ្ពីេសិ័យឯកជន82។ 

២.៧.១. េាិលភាពននកិច្ចសហ្ការ 
ផទេះបីជាការសិកាផ នកធ រកិច្ចមានភាពផពញនិយម្យា៉ា ងខាល ងំផៅតាម្ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកាផៅប្បផទស

កម្ព ជាកដី គំនិត តួច្ផ តីម្ជាក់ផសតងទក់ទងនឹងសហ្ប្គិនភាពផទីបផតបនផលច្ផ ីងនាផពលថ្មីៗផនេះប៉ា ផោា េះ។ 

 
80 ESCAP survey. 
81 Asia-Pacific Economic Cooperation. Researcher Mobility Workshop Report. 2015. 
82 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. The Science, Technology and  
    Innovation Ecosystem of Cambodia. 2021. 
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ថ្មីៗផនេះ ការយិាល័យភាា ប់ទំនាក់ទំនងាកលេទិាល័យនិងឧសាហ្កម្ម កផនលងភាា ស់សហ្ប្គិនភាព និង
ម្ជឈម្ណឌ លធ រកិច្ចថ្មី ប្តូេបនបផងកីតផ ីងផៅតាម្ាកលេទិាល័យជាតិម្ួយច្ំនួនដូ្ច្ជាាកលេទិាល័យ
ភូម្ិនេភនំផពញាកលេទិាល័យជាតិប្គប់ប្គង េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា និងបណឌិ តយសភាបផច្ចកេទិាឌ្ីជីថ្ល
កម្ព ជា។ ាកលេទិាល័យផ សងផទៀតបនបផងកីតម្នេីរពិផាធន៍ផដ្ីម្បីផលីកកម្ពស់សកម្មភាព និងការយល់ដ្ឹង
អំពីឱ្កាសននសហ្ប្គិនភាព។ គំនិត តួច្ផ តីម្ជាក់ល្លក់ដូ្ច្ជាការប្បកួតប្បផជងធ រកិច្ច ការបណត េះការផធវីធ រកិច្ចថ្មី
របស់និសសិត ជំរ ធំ រកិច្ចថ្មី និងកផនលងផធវីការរួម្គន  (Coworking Spaces) ប្តូេបនបផងកីតផ ីងផដ្ឋយ ាកល
េទិាល័យជាតិប្គប់ប្គង េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា ាកលេទិាល័យន័រត ន បណឌិ តយសភាបផច្ចកេទិាឌ្ីជីថ្ល
កម្ព ជា  និង  ាកលេទិាល័យព ទធិាស្តសត ។ បផនថម្ពីផនេះ គផប្មាងផ សងផទៀតមានផគលបំណងផធវីឱ្យប្បផសីរ
ផ ងីនូេកម្មេធិីផសេម្ និងធីផេត ផដ្ីម្បពីប្ងឹងកិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងឧសាហ្កម្ម 83។ 

ផយាងតាម្លទធ លសេង់ម្តិ ការគំប្ទដ្ល់ការសហ្ការជាម្ួយនឹងឧសាហ្កម្ម  មានផៅតាម្           
ាកលេទិាល័យ និងេទិាាថ នប្ាេប្ជាេភាគផប្ច្ីនផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា (ឧទហ្រណ៍ ាថ ប័នទងំផនាេះមាន    
អងគភាពទទួលបនេ កសហ្ការជាម្ួយនឹងឧសាហ្កម្ម) ប៉ា ផនតកិច្ចសហ្ការផនាេះផៅមានកប្ម្ិតផៅផ ីយ។ ជា
ទូផៅ ការប្បប្ស័យទក់ទងជាម្ួយេសិ័យឯកជនប្គន់ផតជាប្ពឹតតិការណ៍ផតម្ួយផលីកៗ (ឧទហ្ណ៍ ដ្ំផណីរ
ទសសនកិច្ចសិកា ពិព័រណ៍ការង្ហរ ការបណត េះបោត ល) សិកាខ ាល្លនិងសននិសីទ ប្បព័នធ សពវ ាយសងគម្     
អងគភាពសហ្ការជាម្ួយនឹងឧសាហ្កម្ម បោត ញផដ្លមានប្ាប់និងអតីតនិសសតិ និងផគហ្ទំព័ររបសា់កល
េទិាល័យ84។ 

២.៧.២. ប្កបខណឌ បច្ច បបនន 
រាជរដ្ឋឋ ភិបលកំព ងសវេះផសវងនិងសប្ម្បសប្ម្ួលកិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងឧសាហ្កម្ម  

ផដ្ឋយដ្ឋក់ផច្ញនូេផគលនផយាបយ និងការផលីកទឹកច្ិតតម្ួយច្ំនួន។ ការផលីកទឹកច្ិតតទងំផនាេះរមួ្មាន ការគំ
ប្ទផ នកបផច្ចកផទស ការ តល់មូ្លនិធិសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍និងការកាងសម្តថភាព និងការផលីក
ផលងពនធសប្មាប់ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ អនកផឆលីយតបការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP 
ផដ្លម្កពី ាកលេទិាល័យ និងាថ ប័នប្ាេប្ជាេ បនរាយការណ៍ថា ផទេះបីជាមានសមាា រៈបរកិាខ រដូ្ច្ជា 
ការយិាល័យភាា ប់ទំនាក់ទំនងាកលេទិាល័យនិងឧសាហ្កម្ម និងការខិតខំប្បឹងផប្បងផណនាំលទធ ល
ប្ាេប្ជាេផៅកាន់េសិ័យ    ឯកជន (តាម្រយៈបោត ញ និងប្ពឹតតិការណ៍ផ សងៗជាផដ្ីម្) វាផៅផតម្ិនប្គប់ប្គន់
សប្មាប់ការផលីកទឹកច្ិតតដ្ល់អនកប្ាេប្ជាេកន ងការសហ្ការជាម្ួយឧសាហ្កម្មផៅផ យី។ មានផតប្កសួងម្ួយ
ច្ំនួនប៉ា ផោា េះដូ្ច្ជា ប្កសួង    ការបរផទស និងសហ្ប្បតិបតតិការអនតរជាតិ ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្ិរចាេតថ  
ប្កសួង ណិជាកម្ម និងប្កសួងនប្បសណីយ ៍និងទូរគម្នាគម្ន៍ ផដ្លបនរាយការណ៍ថា បន តល់ការផលីកទឹក

 
83 Ibid. 
84 ESCAP survey. 
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ច្ិតតសប្មាប់កិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងឧសាហ្កម្ម85។ កងវេះការគបំ្ទផ នកហ្ិរចាេតថ  និងធនធាន
ផ សងផទៀត បនរារាងំដ្ល់ការបផងកីនការផលីកទឹកច្ិតតបផនថម្ផទៀតសប្មាប់កិច្ចសហ្ការ។ 

២.៧.៣. តប្ម្េូការការអភិេឌ្ឍបផនថម្ផទៀត 

ជំហានដ្ំបូងកន ងការផធវីឱ្យប្បផសីរផ ងីនូេកិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងឧសាហ្កម្ម  គឺការចូ្ល
រួម្ពីេសិ័យឯកជន និងាកលេទិាល័យកន ងការផរៀបច្ំរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ ផដ្ីម្បីធានាថា លប្បផយាជន៍
របស់ពួកផគប្តូេបន គូ គង ផហ្យីឱ្កាសសប្មាប់កិច្ចសហ្ការអាច្ផកីតផ ងីបន86។ 

ផ នទីបង្ហា ញ លូ េេទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍កម្ព ជា ២០៣០ បនកំណត់ផគលផៅផលីក
កម្ពស់កិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងឧសាហ្កម្ម។ ផយាងតាម្ផ នទីបង្ហា ញ លូេផនេះ ការកំណត់ច្ំនួន
ការយិាល័យភាា ប់ទំនាក់ទំនងររវាងាកលេទិាល័យ និងឧសាហ្កម្ម ការដ្ឋក់បចចូ លកម្មសិកាផៅកន ងកម្មេធិី
សិការបស់ប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា ការពប្ងឹងទំនាក់ទំនងតាម្រយៈបណដ ំ និងសនួបផច្ចកេទិានិងនវាន េតតន៍ និងការ
បផងកីតកម្មេធិីអប់រនំិងបណត េះបោត លេជិាា ជីេៈជាម្ួយេសិ័យឯកជន ស ទធផតជាផគលផៅទងំអស់87។ 

អនកផឆលីយតបការសេង់ម្តិម្កពីបោដ ាកលេទិាល័យ និងេាថ នប័នប្ាេប្ជាេ បន តល់អន ាសន៍ 
ដូ្ច្ខាងផប្កាម្សប្មាប់ការផលីកទឹកច្ិតតផដ្ីម្បផីធវីកិច្ចសហ្ការជាម្ួយេសិ័យឯកជន៖ 

•  បផងកីតផគលនផយាបយ និងផគលការណ៍ផណនាផំលីការង្ហរប្បឹកាផយាបល់សប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេកន ង       
េសិ័យាធារណៈ (បច្ច បបននម្ស្តនតីរាជការម្ិនប្តូេបនអន ញ្ហា តឱ្យផធវីការង្ហរប្បឹកាផយាបល់ផទ) 

•  េភិាជន៍មូ្លនិធិប្ទប្ទង់ធ រកិច្ចថ្មី (seed funds) សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេសហ្ការជាម្ួយេសិ័យឯកជន 

•  ទទួលាគ ល់ និង តល់ការផលីកទឹកច្ិតតដ្ល់អនកប្ាេប្ជាេផដ្លផធវីការជាម្ួយេសិ័យឯកជន ដូ្ច្ជា    
 នរង្ហវ ន់ ប្បក់រង្ហវ ន់ និងការកាត់បនថយពនធ 

•  ពប្ងឹងកម្មសិទធិបញ្ហា  

•  បផងកីតថាន លអនឡាញសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេ រដ្ឋឋ ភិបល និងេសិ័យឯកជន ផដ្ីម្បីសហ្ការ និង គូ គង     
តប្ម្ូេការជាម្ួយនឹងជំនាញ 

•  សប្ម្បសប្ម្ួលការយកលទធ លប្ាេប្ជាេផៅផប្បីប្បស់ផៅកន ងបរបិទឧសាហ្កម្ម។ 

អនកផឆលីយតបការសេង់ម្តិម្កពីបោដ ាថ ប័នាធារណៈបនបង្ហា ញថា រាជរដ្ឋឋ ភិបលគួរផតផតត តផលី
សកម្មភាពដូ្ច្ខាងផប្កាម្ផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍកិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងឧសាហ្កម្ម បផនថម្ផទៀត៖ 

•  បផងកីតផគលនផយាបយប្ាេប្ជាេជាក់ល្លក់ និងប្បព័នធផអកូ ូស ីសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេកម្ព ជា 

 
85 ESCAP survey. 
86 Government of the Kingdom of Cambodia. Cambodia’s Science, Technology and Innovation Roadmap 2020- 
      2030. 2021b. 
87 Ibid. 
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•  បផងកីតប្កម្សីលធម្៌ប្ាេប្ជាេជាតិសប្មាប់ឯកជនភាពននទិននន័យ និងការការ រទិននន័យ ផដ្ឋយធានា
ថាប្គប់ាថ ប័នទងំអស់យកច្ិតតទ កដ្ឋក់ច្ំផ េះទិននន័យឯកជនភាព និងការការ រទិននន័យ 

•  ពប្ងឹងគ ណភាពននាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និងប្គឹេះាថ នឧតតម្សិកា 

•  ផលីកទឹកច្ិតតេនិិផយាគិនមានដូ្ច្ជា េនិិផយាគិនផលីធ រកិច្ចថ្មី ឬមូ្លនិធិមូ្លធនឯកជនឱ្យេនិិផយាគកន ង
កម្មេធិីមូ្លនិធីប្ទប្ទង់ធ រកិច្ចថ្មីសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ 

•  អភិេឌ្ឍប្កបខណឌ សប្មាប់ការជំរ ញកិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងឧសាហ្កម្ម  

•  ជំរ ញការសនេនាបផនថម្ផទៀតរវាងាកលេទិាល័យ និងេសិយ័ឯកជន។ 

សរ បម្ក កិច្ចសហ្ការរវាងអនកប្ាេប្ជាេ និងឧសាហ្កម្មម្ិនមានផប្ច្ីននិងប្គប់ប្គន់ផៅផ យីផទ។ 
ផទេះបីជាាថ ប័នប្ាេប្ជាេអាច្មានអងគភាពផដ្ីម្បីជួយសប្ម្ួលដ្ល់កិច្ចសហ្ការផនេះក៏ផដ្ឋយ វាក៏ផៅម្ិនទន់
ប្គប់ប្គន់ផៅផ យីកន ងការផធវីមានឱ្យមានកិច្ចសហ្ការជាក់ផសតង។ ការផលីកទឹកច្ិតតសប្មាប់កិច្ចសហ្ការមាន
តិច្តួច្ ផហ្ីយការផលីកទឹកច្ិតតផដ្លមានប្ាប់ ដូ្ច្ជាកម្មេធិីបណត េះបោត លនិសសិតផសេម្កន ងភាពជានដ្គូ
ជាម្ួយេសិ័យ   ឯកជន ផដ្លយនតការននដ្ំផណីរកម្មេធិីផនេះផៅមានភាពម្ិនច្ាស់ល្លស់ផៅផ យី។  

២.៨. ធាត ចូលព៊ីប្គលឹះាថ ន្សកិាសប្មារ់អោលន្អោបាយប្ាវប្ាវ 
ការចូ្លរមួ្ច្ំផណកននការប្ាេប្ជាេផៅផលីផគលនផយាបយផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជាអាច្នឹងប្តូេបនផធវី

ឱ្យប្បផសីរផ ងី។ ការរមួ្ច្ំផណកផដ្លមានកប្ម្ិតផនេះ ប្តូេបនសនមតថាអាច្បោត លម្កពីសម្តថភាពប្ាេប្ជាេ
ម្ិនមានគ ណភាពប្គប់ប្គន់ លទធ លននការប្ាេប្ជាេផដ្លជាតប្ម្ូេការសប្មាប់ផគលនផយាបយផៅមាន
កប្ម្ិតការផលីកទឹកច្ិតតដ្ល់អនកប្ាេប្ជាេកន ងការបផងកីតការប្ាេប្ជាេពីផគលនផយាបយផៅមានតិច្តចួ្ និងការ
 សពវ ាយពីរបកគំផហ្ីញននការប្ាេប្ជាេម្ិនមានប្បសិទធភាព។ ជាទូផៅអងគការម្ិនផម្នរដ្ឋឋ ភិបលមានភាព
ផជាគជ័យជាងាកលេទិាល័យ កន ងកន ងការជេះឥទធិពលផៅផលីផគលនផយាបយ ពីផប្ េះពួកផគមានផពលផេល្ល 
និងមូ្លនិធិប្គប់ប្គន់ផដ្ីម្បីផធវីការប្ាេប្ជាេ និង សពវ ាយការប្ាេប្ជាេប្បកបផដ្ឋយគ ណភាព។ ម្ា៉ាងផទៀត 
អងគការម្ិនផម្នរដ្ឋឋ ភិបលម្ិនមានការាេ ក់ផសេីរផប្ច្ីនផៅផលីសកម្មភាពប្ាេប្ជាេ  និងការ សពវ ាយពីការ
ប្ាេប្ជាេផដ្លមានភាពរផសីបផ នកនផយាបយ ដូ្ច្ាកលេទិាល័យ និង ធនាគរគំនិត (Think Tanks) 
ផ យី88។  

កន ងការសេង់ម្តិរបស់ ESCAP ផៅកាន់ម្ស្តនតីរាជរដ្ឋឋ ភិបល ថាផតីពួកផគបនចូ្លរួម្ជាម្ួយអនក
ប្ាេប្ជាេផដ្រឬផទ? ជាទិដ្ឋភាពរមួ្ លទធ លបនបង្ហា ញថាកប្ម្ិតននការចូ្លរមួ្មានភាពខ សផបលកគន ផប្ច្ីនរវាង
ប្កសួងាថ ប័ននីម្ួយៗ ប៉ា ផនតសប្មាប់ប្បផភទប្ាេប្ជាេ ក់ព័នធជាម្ួយភាគី ក់ព័នធផដ្លពួកផគប្បឹកាផយាបល់
េញិ ផ ញីថាម្ិនមានភាពខ សគន ផប្ច្ីនផទ (ដូ្ច្ជា  ការចូ្លរមួ្របស់ពួកផគជាម្ួយអនកប្ាេប្ជាេផៅកន ងាកល
េទិាល័យ េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ េសិ័យឯកជន ឬសងគម្ស ីេលិ)។ ប្កសួងផរ ៉ា និងថាម្ពល ប្កសួងការបរផទស និង

 
88 Cambodian Institute for Cooperation and Peace. Doing Research in Cambodia: Making Models that Build  
      Capacity. 2016. 
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សហ្ប្បតិបតតិការ អនតរជាតិ និងប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ បនផឆលីយតបថាពួក
ផគបនពិផប្គេះផយាបល់ជាម្ួយភាគីប្ាេប្ជាេ ក់ព័នធប្គប់ប្បផភទ។ ទនេឹម្នឹងផនាេះ ប្កសួងផ សងផទៀតមានការ
ពិផប្គេះផយាបល់ជាម្ួយភាគីប្ាេប្ជាេ ក់ព័នធកន ងកប្ម្ិតតិច្តួច្ ឬម្ិនមានផាេះផតម្តង។ អនកផឆលីយតបការ   
សេង់ម្តិផនេះ បន តល់ឧទហ្រណ៍អំពីពីេធិីផដ្លការប្ាេប្ជាេមានឥទធិពលផលីផគលនផយាបយដូ្ច្ខាងផប្កាម្ 
(តារាងទី ២.៨) ។ 

តារាង ២. 8៖ ឧទហ្រណ៍អពំធីាត ចូ្លបនពីការប្ាេប្ជាេផដ្លបចចូលផៅកន ងផគលនផយាបយប្បផទសកម្ព ជា 

ប្កសួង ឧទហ្រណ៍អំពី លជេះននការប្ាេប្ជាេផៅផលីផគល
នផយាបយ 

ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ  របកគំផហ្ញីពីការសិកាទិដ្ឋភាពបផច្ចកេទិាហ្រិចាេតថ ផៅកម្ព ជា 
ផធវីផ ងីពីឆ្ន  ំ២០១៩ ដ្ល់ ២០២០ ផដ្ឋយម្ជឈម្ណឌ លបណដ េះ
ធ រកិច្ចថ្មីផតផជា បនបចច េះបចចូ លប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ  
ឱ្យបផងកីតម្ជឈម្ណឌ លបផច្ចកេទិាហ្ិរចាេតថ  (FinTech) ផដ្ីម្បី
ជំរ ញការអភិេឌ្ឍបផច្ចកេទិាហ្រិចាេតថ ផៅកម្ព ជា។  

ប្កសួងផ នការ របយការណ៍ផ នទីននភាពប្កីប្ក ផដ្លផធវីផ ីងផដ្ឋយកម្មេធិី
ផសបៀងអាហារពិភពផល្លក និងប្កសួងផ នការ បន តល់អន 
ាសន៍ម្ួយច្ំនួនផដ្ីម្បីជូនដ្ំណឹងដ្ល់ការបផងកីតផគលនផយា
បយ។ 

ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ  ផដ្ីម្បគីបំ្ទសហ្ប្គិនភាព ផដ្លជាកាលមា៉ា ស ីនសប្មាប់
កំផណីនប្បកបផដ្ឋយនិរនតរភាពរយៈផពលផេង ប្កសងួផសដ្ឋកិច្ច 
និងហ្រិចាេតថ  បនវាយតនម្លប្បព័នធផអកូ ូស ីននភាពជាសហ្ប្គិ
ន និងបន តល់មូ្លនិធិដ្លក់ារប្ាេប្ជាេ ផដ្ីម្បជូីនដ្ណឹំងអំពី
ការកាងឧបករណ៍គបំ្ទ នងិកម្មេធិជីំនួយ។ ជាលទធ ល 
ប្កសួងបនបផងកតីផ នការ នងិាថ ប័នដូ្ច្ខាងផប្កាម្៖ 
១- ម្ជឈម្ណឌ លបណដ េះធ រកិច្ចថ្មីផតផជា 
២-ធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្កម្ព ជា 
៣- មូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍ជំនាញ 
៤-មូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍សហ្ប្គិនភាព និងសហ្ប្គសផខមរ 
៥-ាជីេកម្មធានាឥណទនកម្ព ជា។ 

ប្បភព៖ ការសេង់ម្តិ ESCAP  
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ផយាងតាម្អនកផឆលីយតបការសេង់ម្តិ  លលំបកច្ម្បងកន ងបំផលងលទធ លប្ាេប្ជាេផៅជាផគល
នផយាបយគឺ៖ 

•  កងវេះផគលការណ៍ផណនាពំ ីលជេះននផគលនផយាបយ 

•  កងវេះរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិផដ្លប្បមូ្ល ត ំភាគី កព់័នធទងំអស ់

•  ផគលនផយាបយ និងរផបៀបវារៈកំផណទប្ម្ង់កពំ ងតល ស់បតូរឥតឈបឈ់រ 

•  កងវេះជនំាញបផច្ចកផទសផដ្ីម្បបីំផលងលទធ លប្ាេប្ជាេផៅជាផគលនផយាបយ 

•  កងវេះអនកេទិាាស្តសតចូ្លរមួ្កន ងដ្ំផណីរការបផងកីតផគលនផយាបយ 

•  កងវេះទនំាក់ទនំងរវាងអនកបផងកតីផគលនផយាបយ នងិអនកប្ាេប្ជាេ។ 

២.៩. អោលន្អោបាយប្ាវប្ាវ ន្ិងប្ករខណឌ ចារ់ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបលកម្ព ជា ជាពិផសសប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា បនដ្ឋក់ផច្ញនូេផគលនផយាបយ 

ផដ្ីម្បីផធវីឱ្យប្បផសីរផ ីងនូេប្កបខណឌ ច្ាប់សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេកន ងប្បផទស។ ផ នការប្បតិបតតិការប្បចឆំ្ន  ំ
២០១៨ នន សននិបតអប់រ ំ២០១៨-២០១៩ មានផបងផច្កជាផ នកតូច្ៗ ផលីការប្ាេប្ជាេជាលកខណៈេទិាាស្តសត 
ផដ្ឋយបង្ហា ញពីផគលបំណងម្ួយច្ំនួនទក់ទងនឹងការផកលម្ែការធានាគ ណភាពននកម្មេធិីបណដ េះបោដ ល
ឧតដម្សិកា និង ការ សពវ ាយការប្ាេប្ជាេផៅថាន ក់ឧតតម្សិកាទក់ទងនឹងជំនាញផសេម្ 89។ 

ផគលនផយាបយសតីពីការអភិេឌ្ឍការប្ាេប្ជាេកន ងេសិ័យអប់រ ំផដ្លប្តូេបនអន ម្័តកន ងឆ្ន  ំ២០១១ 
មានផគលបំណងផដ្ីម្ប ី“ការកាងសម្តថភាពធនធានម្ន សសទងំផ នកច្ំផណេះដ្ឹង ជំនាញ ប្កម្សីលធម្៌ ការ
នច្នប្បឌ្ិត នវាន េតតន៍ និងសហ្ប្គិនភាព ផដ្ីម្បបីផងកីនការអភិេឌ្ឍយូរអផងវងននសងគម្ និងផសដ្ឋកិច្ចកម្ព ជាផៅកន ង 
បរបិទនន  សកលភាេូបនីយកម្ម”90។ ផគលនផយាបយផនេះបនផលីកផ ងីប្បធានបទជាយ ទធាស្តសតច្ំនួន ៧៖ 

•  សម្តថភាពប្ាេប្ជាេ 

•  គ ណភាពប្ាេប្ជាេ 

•  ការប្ាេប្ជាេសហ្ការ 

•  របយការណ៍ប្ាេប្ជាេ 

•  ប្កម្សលីធម្៌ប្ាេប្ជាេ និងការអន ញ្ហា តសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ 

•  កិច្ចសហ្ប្បតិបតតិការអនតរជាត ិ

•  ការប្ាេប្ជាេ និងអភិេឌ្ឍន៍ផ នកទី ារ។ 

 
89 Ministry of Education, Youth and Sport. Education Congress 2018-2019. The education, youth and sport  
      performance in the academic year 2017-2018 and goals for the academic year 2018-2019. 2019. 
90 Ministry of Education, Youth and Sport. Policy on Research Development in the Education Sector. 2010. 
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ផគលនផយាបយផនេះប្តូេបនគបំ្ទផដ្ឋយផ នការផម្សប្មាប់ការអភិេឌ្ឍការប្ាេប្ជាេកន ងេសិ័យអប់រ ំ
(២០១១-២០១៥) សំផៅផតផៅផលីប្គឹេះាថ នឧតដម្សិកាាធារណៈច្ំនួនប្បបំួន ផដ្លប្គប់ប្គងផដ្ឋយ
ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា។ ផ នការរយៈផពលប្បំឆ្ន ំផនេះ មានសកម្មភាពគំប្ទដ្ល់ប្បធានបទជា           
យ ទធាស្តសតទងំប្បពំីរ ផហ្ីយសកម្មភាពនីម្ួយៗមានបញ្ហា ក់ពីផគលបំណង ប្បភពមូ្លនិធិ និងការទទួល
ខ សប្តូេ។ 

ផ នការយ ទធាស្តសតអប់រឆំ្ន  ំ២០១៩-២០២៣ មានយ ទធាស្តសតកំផណទប្ម្ង់ច្ំនួន ៩ ទក់ទងនឹងការ
អប់រថំាន ក់ឧតតម្សិកា។ យ ទធាស្តសតកំផណទប្ម្ង់ម្ួយកន ងច្ំផោម្ផនាេះគឺ "ផលីកកម្ពស់គ ណភាពននការ
ប្ាេប្ជាេ" ផដ្ឋយ៖ 

•  ការបផងកីតម្ជឈម្ណឌ លឧតតម្ភាពយា៉ា ងតចិ្បី ផៅកន ងប្គេឹះាថ នឧតតម្សកិាាធារណៈ 

•  ការបផងកីតមូ្លនធិិជាតសិប្មាប់ការប្ាេប្ជាេកន ងការអប់រថំាន ក់ឧតតម្សិកា 

•  បផងកីតយនតការជំរ ញការផលីកទឹកច្ិតតអនកប្ាេប្ជាេផឆនមី្ 

•  បផងកីតភាពជានដ្គូជាម្ួយសហ្ប្គស នងិឧសាហ្កម្ម។ 

ការចូ្លជាសមាជិកននអងគការ ណិជាកម្មពិភពផល្លករបស់កម្ព ជាកន ងឆ្ន ២ំ០០៤ បនជំរ ញឱ្យមានការ
អន ម្័តច្ាប់ម្ួយច្ំនួនផដ្លប្គប់ប្គងផលីសិទធិកម្មសិទធិបញ្ហា ។ នីតិេធិីប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាពសប្មាប់ការច្ េះ
បចា ី និងការអន េតតកម្មសិទធិបញ្ហា ប្តូេបនផរៀបច្ំ ផហ្ីយច្ាប់កម្មសិទធិបញ្ហា របស់កម្ព ជាមានភាពផជឿនផលឿនផបី
ផធៀបនឹងប្បផទសអាា នដ្នទផទៀត91។ ភាពជានដ្គូជាម្ួយការយិាល័យកម្មសិទធិបញ្ហា ននប្បផទសសិងាប រ ី
អន ញ្ហា តឱ្យមាច ស់កម្មសិទធិតកកកម្ម និងអនកដ្ឋក់ កយស ំផៅកន ងប្បផទសសិងាប រ ីអាច្ច្ េះផ ម្ េះជាម្ួយប្កសួង
ឧសាហ្កម្ម េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ផហ្យីមាននីតិេធិីតាម្ដ្ឋនរហ័្សក៏ប្តូេបនផរៀបច្ំឱ្យដ្ំផណីរ
ការជាម្ួយការយិាល័យតកកកម្មជប៉ា ន ងផដ្រ។ កិច្ចប្ពម្ផប្ពៀងប្សផដ្ៀងគន ផនេះ ប្តូេបនច្ េះហ្តថផលខាជាម្ួយ
ការយិាល័យតកកកម្មអឺរ ៉ា ប និងការយិាល័យកម្មសិទធិបញ្ហា រដ្ឋរបស់ប្បផទសច្ិនកន ងឆ្ន ២ំ០១៧។ ផៅទីបំ  តកម្ព ជា
ក៏បនកាល យជាសមាជិកននសនធិសញ្ហា សហ្ប្បតិបតតិការតកកកម្មផៅកន ងឆ្ន ២ំ០១៦។ 

អនកផឆលីយតបផៅនឹងការសេងម់្តិរបស់ ESCAP ពួកភាគផប្ច្ីនបនដ្ឹងពផីគលនផយាបយថាន កជ់ាតិ និង
ប្កបខណឌ ច្ាប់ផដ្លមានប្ាប់ ផដ្ីម្បគីបំ្ទដ្ល់ការប្ាេប្ជាេ និងនវាន េតតន៍92។ យា៉ា ងោម្ិញ ពួកផគម្ិនអាច្
 តលព់័ត៌មានលម្ែិតបផនថម្បនផទអំពីអវីផដ្លជាភាពខវេះច្ផនាល េះច្ាស់ល្លស់ផគលនផយាបយប្ាេប្ជាេផដ្លមាន
ប្ាប់។ ជាងផនេះផៅផទៀត ផៅមានការខវេះខាតកិច្ចប្ពម្ផប្ពៀងកន ងច្ំផោម្ភាគី ក់ព័នធផលីភាពប្គប់ប្គន់នន
ច្ាប់កម្មសិទធិបញ្ហា  ផដ្ីម្បផីលីកទឹកច្ិតតដ្ល់នវាន េតតន៍កន ងការប្ាេប្ជាេ  ខណៈផដ្លអនក ក់ព័នធភាគផប្ច្ីនយល់
ថាវាលមម្ប្គប់ប្គន់ផហ្យី ប៉ា ផនតម្ួយច្ំនួនផ សងផទៀតមានទសសនៈអេជិាមាន និងេជិាមានខាល ងំ។ អនកប្ាេប្ជាេម្ួយ

 
91 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. The Science, Technology and  
      Innovation Ecosystem of Cambodia. 2021. 
92 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. The Science, Technology and  
      Innovation Ecosystem of Cambodia. 2021. 



 

51 

 
 

ច្ំនួនបនគិតថា គួរផតមានការប្បប្ស័យទក់ទងគន បផនថម្ផទៀតជ ំេញិច្ាប់កម្មសិទធិបញ្ហា  ដូ្ច្ជាតាម្រយៈសិកាខ
ាល្ល ការជផជកពិភាកា និងសននិសីទជាផដ្ីម្។ អនកខលេះផទៀតបនបញ្ហា ក់ថា ច្ាប់កម្មសិទធិបញ្ហា ម្ិនផម្នជា
បញ្ហា ផចទផទ ប៉ា ផនតសម្តថភាពរបស់អនកប្ាេប្ជាេកន ងការផធវីការប្ាេប្ជាេប្បកបផដ្ឋយនវាន េតតន៍ផៅេញិផទផដ្ល
ជាបញ្ហា ។ 
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3. ភាពខាែ ងំ ភាពអខាយ ឱកាស 
ន្ិងការគំរាម្កំថ្េង (SWOT) 

 

តារាង ៣. 1៖ SWOT ននប្បព័នធប្ាេប្ជាេកម្ព ជា (២០២១) 

ភាពខាល ងំ ភាពផខាយ 
• សម្ិទធ លពីប្គឹេះាថ នអប់រ ំនិងាថ ប័នាធារណៈ
មានភាពលែប្បផសីរ  និងកំព ងមានការផកីនផ ីង 
(ផទេះបីជាមានមូ្លដ្ឋឋ នតិច្ក៏ផដ្ឋយ) – តល ស់បតូ រពី
កា រ ផបេះព ម្ព តិ ច្តួច្ឬគម ន ផាេះកាលពីម្ នឆ្ន ំ 
២០០០ ផៅជាមានការផបេះព ម្ពប្បផហ្ល ៥០០ ច្ាប់
កន ងម្ួយឆ្ន ផំៅឆ្ន  ំ២០១៨ ផដ្លកន ងផនាេះ ៨០ ភាគ
រយគឺជាអតថបទទក់ទងនឹងេទិាាស្តសត។ មានការ
ផបេះព ម្ព  ាយផ ន ក េ ទិ ាាស្តសតជិ ត  ៥ ,០០០ 
ច្ាប់(អតថបទ ជំពូកផសៀេផៅ ។ល។) ផដ្លមានអនក
និពនធ ឬសហ្អនកនិពនធផប្កាម្   ាថ ប័នប្ាេប្ជាេផៅ
កម្ព ជាកន ងរយៈផពល ២០ ឆ្ន កំនលងម្កផនេះ។ ប្បផទស
កម្ព ជាជាប់ច្ំោត់ថាន ក់ផលខ ២៣ ផៅអាស ី ផ ែកផលី
ឯការេទិាាស្តសតផដ្លបនផបេះព ម្ពកន ងឆ្ន  ំ២០១៩ 
(និងទី ១៩ ប្បសិនផបីគិតផតផលីការផបេះព ម្ព ាយ
ទក់ទងនឹងផេជាាស្តសតផតម្ួយម្ ខ)។ 

• ប្បផទសកម្ព ជាមានទំនាក់ទំនងយា៉ា ងជិតសនិទធជាម្ួយ 
(និងពឹងផ ែកផលី) កិច្ចសហ្ការប្ាេប្ជាេអនតរជាតិ។ 
ច្ផនាល េះឆ្ន  ំ២០០៨ និង ២០១៣ អតថបទផបេះ ាយ
ផដ្ឋយកម្ព ជាច្ំនួន ៩៦ ភាគរយ ក់ព័នធនឹងសហ្អនក
និពនធអនតរជាតិយា៉ា ងផហាច្ោស់មាន ក់ ជានិនាន ការ
ផដ្លបង្ហា ញពីអប្តាសនេសសន៍ដ្កប្សង់ខពស់។ អនក
េទិាាស្តសតកម្ព ជាផធវីការជាម្ួយអនកេទិាាស្តសតអាស ី 
(នថ្ និងជប៉ា ន) និងអនកេទិាាស្តសតម្កពីបសចិម្
ប្បផទស (សហ្រដ្ឋអាផម្រកិ ច្ប្កភពអង់ផគលស និង

• ការប្ាេប្ជាេផៅកម្ព ជាប្តូេបនផតដ តផតផៅកន ង
ាកលេ ទិាល័យ  និ ង េ ទិ ាាថ ន ប្ាេ ប្ជាេ             
ាធារណៈប៉ា ផោា េះ ផហ្ីយសកម្មភាពប្ាេប្ជាេ
របស់ពួកផគផតត តផលីការ លិតការផបេះព ម្ព ាយ
ផបបេទិាាស្តសត។ មានការប្ាេប្ជាេតិច្តួច្
ោស់ផដ្លកំព ងផធវីផ ីងផៅកន ងេសិ័យឯកជន។ 
សរ បម្ក អនកប្ាេប្ជាេប្បឈម្នឹងភាពមាន
កំណត់ធងន់ធងរកន ងការប្ាេប្ជាេ រួម្មានលទធភាព
តិច្តួច្កន ងការទទួលបនប គគលិកផដ្លមាន
ជំនាញ និងទទួលបនការ     បណត េះបោត ល 
ឧបករណ៍ផប្បីប្បស់ ការផថ្ទំឧបករណ៍ និងការ
 គត់ គង់ ផហ្ីយការអន េតតការការ រកម្មសិទធិបញ្ហា
ពីាថ ប័នប្ាេប្ជាេាធារណៈផៅមានតិច្តួច្។ 

• ភាពទក់ទញននអាជីពជាអនកប្ាេប្ជាេផៅមាន
កប្ម្ិត៖ ប្បក់ផបៀេតស និងេឌ្ឍនភាពការង្ហរម្ិន
មានភាពទក់ទញសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេអនតរជាតិ       
ជនច្ំោកប្សុកផដ្លេលិប្ត ប់ម្កេញិ ឬអនក
ប្ាេប្ជាេថ្មីរបស់កម្ព ជា។ 

• កងវេះឧតតម្ភាពកន ងការប្ាេប្ជាេ ផដ្ឋយារ
ប គគលិកប្ាេប្ជាេផដ្លមានសញ្ហា បប្តបណឌិ តមាន
ភាគរយទប កងវេះភាពច្ាស់ល្លស់កន ងការវាយ
តនម្ល          ការអន េតតរបស់អនកប្ាេប្ជាេ និងាថ
ប័នប្ាេប្ជាេ និងកងវេះឧបករណ៍ទំផនីប។ អនក
ប្ាេប្ជាេផៅកន ងាកលេទិាល័យប្បឈម្នឹង

ជំពូកទ៊ី 
៣ 
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បរាងំ) ផដ្លជាអនកសហ្ការជិតសនិទធបំ  តរបស់ពួក
ផគ។ 

• កម្ព ជាមានឯការផគលនផយាបយ េ.ប.ន.សំខាន់ៗ 
រមួ្មាន៖ ផគលនផយាបយជាតិសតីពីេទិាាស្តសត       
បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ឆ្ន ២ំ០២០-២០៣០ នងិ
ផ នទីបង្ហា ញ លូេេទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា នងិនវាន េតតន៍
កម្ព ជា ២០៣០។ 

• ប្បជាជនេយ័ផកមងជាផប្ច្ីនផដ្លប្តូេការការអប់រកំំព ង
ផតផកីនផ ងី។ 

• ការផកីនផ ីងនូេច្ំនួននិសសិតប្សីកន ងកប្ម្ិតឧតតម្ 
សិកា។ ៤៧ ភាគរយននសិសសផៅកន ងការអប់រកំប្ម្ិត
ឧតតម្សិកា (កប្ម្ិតបរញិ្ហា បប្ត) គឺជាស្តសតី។ 

ឧបសគគផពលផេល្លខាល ំងផដ្ីម្បីផធវីការប្ាេប្ជាេ
ប្បកបផដ្ឋយគ ណភាព   ខពស់។ កិច្ចសហ្ការរវាង
ប្គឹេះាថ នសិកា និងឧសាហ្កម្ម ម្ិនទន់ទទួល
បនការផលីកទឹកច្ិតតប្គប់ប្គន់ផៅផ យី។ 

• មានការខវេះខាតភាពប្សបគន កន ងការកំណត់ប្បធាន
បទប្ាេប្ជាេផដ្លមានារៈសំខាន់បំ  តផដ្ឋយ
ប្កសួង ាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និងេសិ័យឯកជន។ 

• េសិម្ភាពផយនឌ្័រផៅកន ងជួរប គគលិកប្ាេប្ជាេ        
ខណៈផដ្លសម្ភាពផយនឌ្័រកំព ងប្តូេបនផធវីឱ្យ
ប្បផសីរផ ីង ស្តសតីមានប្តឹម្ ២៣,៧ ភាគរយនន
ប គគលិកប្ាេប្ជាេប៉ា ផោា េះ។ 

• នីតិ េ ធិី  តល់ មូ្លនិធិមានភាពសម គាម ញ និង
ច្ំោយផពលផប្ច្ីន៖ មានការពិបកសប្មាប់អនក
ប្ាេប្ជាេកន ងការផសវងរកព័ត៌មានបនឆ្ប់រហ័្ស
អំពីគផប្មាង តល់មូ្លនិធិផដ្លមានប្ាប។់ 

• មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេផដ្លអាច្រកបនគឺម្ិនទន់ប្គប់
ប្គន់ផទ។ 

• ការទទួលាគ ល់ពីសងគម្អំពីារៈសំខាន់ននការ
ប្ាេប្ជាេ និងអនកប្ាេប្ជាេគឺផៅមានកប្ម្ិត។ 

ឱ្កាស ការគំរាម្កំផហ្ង 
• កម្ព ជាកពំ ងមានសម្េ េះលែកន ងការជំរ ញ និងផលីកកម្ពស់
សកម្មភាពប្ាេប្ជាេ៖ ការបផងកីនការទទលួាគ ល់ពី   
ារៈសំខាន់ននការប្ាេប្ជាេ ផហ្យីាថ បន័ប្ាេប្ជាេ
ច្ំនួន ក់កោត លមានបណំងច្ង់បផងកីនច្នំួន
ប គគលិកប្ាេប្ជាេរបសព់ួកផគកន ងរយៈផពលបីឆ្ន ខំាង
ម្ ខ។ 

• ប្បធានបទប្ាេប្ជាេជាអាទភិាពប្តូេបនកណំត់
រចួ្រាល់ផបីផទេះបីជាប្តូេការការផកលម្ែបផនថម្បនតផៅ
ផទៀតក៏ផដ្ឋយ ។ 

• អនក កព់័នធទងំអស់ប្តូេបនតប្ម្ង់ទសិឱ្យផតដ តផលី   
ារៈសំខាន់ននការផប្បប្បលួអាកាសធាត  ផដ្លជា

• ការប្បកួតប្បផជងកន ងការ តលមូ់្លនិធជិាម្ួយម្នេីរ
ពិផាធនអ៍នតរជាតមិានកប្ម្ិតខពស់ ផហ្យីកងវេះ
ឧតតម្ភាពកន ងការប្ាេប្ជាេមានន័យថាកម្ព ជាម្និ
មានភាពអំផោយ លកន ងការប្បកួតប្បផជង។ 

• កងវេះឧតតម្ភាពកន ងការប្ាេប្ជាេផនេះបនជំរ ញឱ្យ    
េសិ័យឯកជនផៅកម្ព ជា ផៅផធវីការសហ្ការជាម្ួយ
ម្នេីរពិផាធន៍ប្ាេប្ជាេផៅប្បផទសដ្នទ។ 
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បញ្ហា ប្បឈម្ដ្៏ច្ម្បងនាផពលអនាគតសប្មាប់
ប្បផទសកម្ព ជា។ 

• កិច្ចសហ្ការជាម្ួយបោត ប្បផទសអាា ន គឺជា
ម្ផធាបយដ្ប៏្បផសីរម្ួយផដ្ីម្បបីផងកីនការប្ាេប្ជាេ
ជាត ិ។ 

• កិច្ចសហ្ការរវាងេសិ័យឯកជននិងាកលេទិាល័យ 
អាច្ តលនូ់េប្បភពច្ណូំលថ្មសីប្មាប់ាកលេទិាល័
យផដ្លអាច្ប្តូេបនផប្បីប្បស់ផដ្ីម្បដី្ំផ ងីប្បក់
ផបៀេតសរបស់អនកប្ាេប្ជាេ។ 
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4. អសចកត៊ីសន្និដ្ឋឋ ន្ និ្ងេន្ ាសន៍្ 
 

 

សកម្មភាពម្ួយកន ងច្ំផោម្សកម្មភាពផ សងផទៀតផៅផប្កាម្ផ នទីបង្ហា ញ លូេេទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា 
និង នវាន េតតន៍កម្ព ជា ២០៣០ គឺការបផងកីតរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ។ កន ងន័យផនេះ រផបៀបវារៈផនេះគួរផតកំណត់
ម្ហ្ិច្ឆតា និងទិសផៅច្ាស់ល្លស់សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេកន ងប្បផទសកម្ព ជា និងគបំ្ទការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយ     
ច្ីរភាព និង  បរយិាបននប្សបតាម្អាទិភាពជាតិ និងរផបៀបវារៈឆ្ន  ំ២០៣០ សតីពីការអភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព។ 

ផ ែកផលីភាពខាល ងំ ភាពផខាយ ឱ្កាស និងការគំរាម្កំផហ្ងបច្ច បបននននការប្ាេប្ជាេផៅកម្ព ជាផដ្លប្តូេ
បនកំណត់ខាងផលី រផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិគួរកំណត់អាទិភាពផដ្ឋយប្សបតាម្ផគលនផយាបយជាតិ សតីពី
េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ឆ្ន ២ំ០២០-២០៣០ និងផ នទីបង្ហា ញ លូេេទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និង    
នវាន េតតន៍កម្ព ជា ២០៣០ដូ្ច្ខាងផប្កាម្ ៖ 

•  បនស ីប្បធានបទប្ាេប្ជាេផៅនឹងតប្ម្ូេការអភិេឌ្ឍជាតិ៖ កំណត់ការប្ាេប្ជាេផបបតប្ម្ង់ទិសតាម្
ផបសកកម្ម ផដ្ីម្បីផឆលីយតបផៅនឹងបញ្ហា ប្បឈម្ននការអភិេឌ្ឍរបស់ប្បផទសកម្ព ជា និងធានាថាការ
ប្ាេប្ជាេផដ្លមាន លជេះជាេជិាមានប្តូេបនផធវីផ ងី។ 

•  បផងកីតកចច ប់មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេផដ្ីម្ប ីតល់ហ្ិរចាបបទនដ្ល់រផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ៖ កចច ប់មូ្លនិធិ
ប្ាេប្ជាេផនេះប្តូេប្គប់ប្គងផដ្ឋយគណៈកមាម ធិការមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ និង តល់នូេនីតិេធិីប្បកបផដ្ឋយ
ភាពច្ាស់ល្លស់និងមានភាពង្ហយប្សួលសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេ។ 

•  កំណត់តួនាទី អាណតតិ ម្ផធាបយ ផគលបំណង និងថ្េកិារបស់ាថ ប័នប្ាេប្ជាេរដ្ឋឋ ភិបល៖ បផងកីន    
សមាមាប្តននមូ្លនិធិសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេផបបអន េតតន៍(៧០% សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេផបបអន េតតន៍។      
ាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និងាថ ប័នបណត េះបោត លផដ្លទទួលបនមូ្លនិធិាធារណៈគួរជួយគបំ្ទដ្ល់ការ
ផប្បីប្បស់លទធ លប្ាេប្ជាេផដ្លអាច្អន េតតជាក់ផសតងបនផៅកន ងេសិ័យឧសាហ្កម្ម ។ 

•  ផប្ជីសផរសីាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និងបណត េះបោត លផដ្លទទួលបនមូ្លនិធិាធារណៈម្ួយច្ំនួន ផដ្ីម្បី
ផប្បកាល យ ជាម្ជឈម្ណឌ លឧតតម្ភាពកន ងការប្ាេប្ជាេ ផដ្ឋយ តល់មូ្លនិធិប្គប់ប្គន់ដ្ល់ពួកផគ 
ឧបករណ៍ទំផនីប និងជួលប្កុម្អនកប្ាេប្ជាេផដ្លមានគ ណេ ឌ្ឍ ិនិងមានសម្ភាពផយនឌ្័រ។ 

ជំពូកទ៊ី 
៤ 
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•  ដ្ឋក់ឱ្យផប្បីប្បស់ប្បព័នធម្ ខរបរប្ាេប្ជាេផដ្លទក់ទញ និងការផលីកទឹកច្ិតតសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេដូ្ច្
ជា ការ តល់មូ្លនិធិថាន ក់បណឌិ ត  ជំនួយហ្ិរចាេតថ  និងកម្មេធិី តល់រង្ហវ ន់ផដ្ីម្បីផលីកកម្ពស់គ ណតនម្ល
អាជីពប្ាេប្ជាេ។ 

•  ផលីកទឹកច្ិតតដ្ល់េសិ័យឯកជន ឱ្យផធវីការប្ាេប្ជាេផដ្ឋយសហ្ការជាម្ួយប្គឹេះាថ នសិកា តាម្រយៈការ
ផលីកកម្ពស់យនតការការ រកម្មសិទធិបញ្ហា  ការ តល់គផប្មាងជំនួយសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេផដ្លមានកិច្ច
សហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងឧសាហ្កម្ម និងបផងកីតថាន លអនឡាញសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេ ម្ស្តនតី
រាជរដ្ឋឋ ភិបល និងេសិ័យឯកជនផដ្ីម្បសីហ្ការ និង គូ គងតប្ម្ូេការផៅនឹងជំនាញ។ 

•  បផងកីតបោត ញាកលេទិាលយ័អនតរជាតិដ្៏រងឹមា ំនិង តល់ភាពអំផោយ លដ្ល់ច្ល័តភាពរបសអ់នក
ប្ាេប្ជាេ ផដ្ីម្បផីលីកកម្ពស់កិច្ចសហ្ការប្ាេប្ជាេអនតរជាតិបផនថម្ផទៀត។ 

•  បផងកីតបរយិាកាសផដ្ីម្បីគបំ្ទអនកប្ាេប្ជាេផដ្លផធវីដ្ំផណីរម្កផធវីការផៅប្បផទសកម្ព ជាតាម្រយៈការ
សប្ម្បសប្ម្ួលលិខិតអន ញ្ហា តការង្ហរ។ 

•  ជូនដ្ំណឹង និងបណត េះបោត លអនកបផងកីតផគលនផយាបយ ផដ្ីម្បផីធវីសមាហ្រណកម្មការប្ាេប្ជាេផៅ
កន ងការបផងកីតផគលនផយាបយ តាម្រយៈការកំណត់តប្ម្ូេការប្ាេប្ជាេសប្មាប់ផគលនផយាបយ ការ
 តល់មូ្លនិធិសប្មាប់ការបកផប្បលទធ លននការប្ាេប្ជាេសប្មាប់ការអន េតត ការបផងកីតបោត ញទំនាក់
ទំនងអច្ិនស្តនតយរ៍វាងអនកប្ាេប្ជាេ និងអនកបផងកីតផគលនផយាបយ និងការបផងកីតគណៈកមាម ធិការប្កម្
សីលធម្៌ប្ាេប្ជាេ។ 
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ឧរសម្ព័ន្ធ “ក” ការកំណត់ទិសអៅប្រធាន្រទនន្អោលន្អោបាយាតិ 
 

 

តារាង ក. 1 ៖ភាពស ីច្ង្ហវ កគ់ន រវាងប្បធានប្ាេប្ជាេ និងផគលនផយាបយជាត ិ

ផគលផៅអភិេឌ្ឍ 

ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព 

យ ទធាស្តសតច្ត 
ផកាណ93 

ផ នការយ ទធ
ាស្តសតអភិេឌ្ឍ
ន៍ជាត ិ

២០១៩-
២០២៣94 

ផគល
នផយាបយជាតិ
សតីពីេទិាាស្តសត 
បផច្ចកេទិា និង
នវាន េតតន៍ 

២០២០-
២០៣០95 

ផគល
នផយាបយ
អភិេឌ្ឍន៍
ឧសាហ្កម្មកម្ព 
ជាឆ្ន  ំ២០១៥ – 

២០២៥96 

ផ នការផម្ 

បផច្ចកេទិា
គម្នាគម្ន៍  និង
ព័ត៍មានកម្ព ជា 

ឆ្ន  ំ២០២០97 

ផ នការយ ទធា
ស្តសតអប់រ ំ
២០១៩-
២០២៣98 

ការអភិេឌ្ឍ
ផ នការ 

ផម្ លិតភាព
ជាតិកម្ព ជា 

ឆ្ន  ំ២០២០-
២០៣០99 

ផគលផៅទ១ី៖ 

បចចប់ភាពប្កីប្ក  
៣. ការអភិេឌ្ឍ
ធនធាន
ម្ន សស 

     

 
93 2_Rectangular Strategy Phase IV.PDF 
94 http://cdc-crdb.gov.kh/en/strategy/documents/nsdp-2019-2023_en.pdf  
95 National Policy on Science Technology and Innovation 2020-2030.pdf 
96 Cambodia Industrial Development Policy 2015-2025 (official translation).pdf 
97 4_Cambodian-ICT-Masterplan-2020 (Koica).pdf 
98 Education Strategic Plan 2019-2023.pdf 
99 Productivity Master Plan for Cambodia's (3 Nov 19).pdf 

file:///C:/Users/TeresaMorenoMartos/OneDrive%20-%20Technopolis%20Group%20Ltd/3721%20UN%20ESCAP%20National%20Research%20Agenda%20Cambodia/4.%20Documentations/Documentation%203408%20STI%20Roadmap/Official%20documents/2_Rectangular%20Strategy%20Phase%20IV.PDF
http://cdc-crdb.gov.kh/en/strategy/documents/nsdp-2019-2023_en.pdf
file:///C:/Users/TeresaMorenoMartos/OneDrive%20-%20Technopolis%20Group%20Ltd/3721%20UN%20ESCAP%20National%20Research%20Agenda%20Cambodia/4.%20Documentations/Documentation%203408%20STI%20Roadmap/Official%20documents/National%20Policy%20on%20Science%20Technology%20and%20Innovation%202020-2030.pdf
file:///C:/Users/TeresaMorenoMartos/OneDrive%20-%20Technopolis%20Group%20Ltd/3721%20UN%20ESCAP%20National%20Research%20Agenda%20Cambodia/4.%20Documentations/Documentation%203408%20STI%20Roadmap/Official%20documents/Cambodia%20Industrial%20Development%20Policy%202015-2025%20(official%20translation).pdf
file:///C:/Users/TeresaMorenoMartos/OneDrive%20-%20Technopolis%20Group%20Ltd/3721%20UN%20ESCAP%20National%20Research%20Agenda%20Cambodia/4.%20Documentations/Documentation%203408%20STI%20Roadmap/Official%20documents/4_Cambodian-ICT-Masterplan-2020%20(Koica).pdf
file:///C:/Users/TeresaMorenoMartos/OneDrive%20-%20Technopolis%20Group%20Ltd/3721%20UN%20ESCAP%20National%20Research%20Agenda%20Cambodia/4.%20Documentations/Education%20Strategic%20Plan%202019-2023.pdf
file:///C:/Users/TeresaMorenoMartos/OneDrive%20-%20Technopolis%20Group%20Ltd/3721%20UN%20ESCAP%20National%20Research%20Agenda%20Cambodia/4.%20Documentations/Documentation%203408%20STI%20Roadmap/Official%20documents/Productivity%20Master%20Plan%20for%20Cambodia's%20(3%20Nov%2019).pdf
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ប្គប់ទប្ម្ង ់ផៅប្គប់
ទីកផនលង 

ផគលផៅទ២ី៖ 

បចចប់ភាពអត់ឃាល ន 
សផប្ម្ច្ឱ្យបនសនតិ
ស ខផសបៀង ផធវីឱ្យ
ប្បផសីរផ ងីាថ ន
ភាពអាហារូបតថម្ា 
និងផលីកកម្ពស់
កសិកម្ម
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព 

១.៣. ផធវី
ឱ្យប្បផសីរផ ងីនូេ
ការផថ្ទ ំ

ស ខភាព         
ាធារណៈ និង
អាហារូបតថម្ា 

៣.៣. ការ
ផលីកកម្ពស ់

ស ខភាពា
ធារណៈ និង
អាហារូបតថម្ា  

     

ផគលផៅទី៣៖ 

ធានាឱ្យជីេភាពរស់
ផៅរបសប់្បជាជន
ប្បកបផដ្ឋយស ខ
ភាពលែ និងផលកី
កម្ពសស់ ខ មាល
ភាពរបសម់្ន សស
ប្គប់រូប និងប្គប់េយ័ 

១.៣. ការផធវី
ឱ្យប្បផសីរផ ងីនូេ
ការផថ្ទសំ ខភាព 
ាធារណៈ  

និងអាហារូបតថម្ា 

៣.៣. ការ
ផលីកកម្ពស ់

ស ខភាពា
ធារណៈ និង
អាហារូបតថម្ា 
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ផគលផៅទ៤ី៖ 

ធានាការអប់របំ្បកប
ផដ្ឋយគ ណភាព បរ ិ
យាបនន នងិសម្ធម្ ៌

និងផលីកកម្ពស់កា
ល្លន េតតភាពសិកា
ផពញម្ួយជីេតិ 

សប្មាប់ប្បជាជន
ប្គប់រូប 

១.១. ការផធវីឱ្យ
ប្បផសីរផ ងីនូេ
គ ណភាពអប់រ ំ
េទិាាស្តសត នងិប
ផច្ចកេទិា 

១.២. ការបណត េះ 

បោត លេជិាា ជីេៈ 

៣.១. ការ
ពប្ងឹងគ ណ
ភាពអប់រ ំេទិា
ាស្តសត នងិ    
បផច្ចកេទិា 

៣.២. ការប
ណត េះបោត
លបផច្ចកផទស 

៥.១. ការអភិេឌ្ឍ 
និងពប្ងងឹ
ធនធានម្ន សសេ ិ
ស័យ េ.ប.ន.ឱ្យ
បនប្គបប់្គន់ 
ទងំបរមិាណ 
គ ណភាព នងិ
សមាសភាព
ប្បកបផដ្ឋយ
ប្កម្សលីធម្៌
េជិាា ជីេៈ និងមាន
សម្ភាពផយនឌ្័
រ។ 

៥.២. អន ញ្ហា ត
ឱ្យធនធាន
ម្ន សសេសិយ័ េ.
ប.ន. ផដ្លមាន
ផករ ត ិ៍ផ ម្ េះ បន
ដ្ឹកនាអំន េតត 

ភារកិច្ច និង
បផងកីតយនតការ

៤. ការសប្ម្ប
សប្ម្ួលផគល
នផយាបយគំ
ប្ទដូ្ច្ជា ការ
អភិេឌ្ឍធនធាន
ម្ន សស ការប
ណត េះបោត
លជំនាញ និង
ការផធវីឱ្យប្បផសីរ
ផ ងីនូេទំនាក់
ទំនងឧសាហ្
កម្ម ការអន េតត
ផ នការ
ប្គប់ប្គងផដ្នដ្ី 
នគរូបនីយកម្ម 
និងការផប្បី
ប្បស់ដ្ីធលី ប្សប
តាម្ផគល
នផយាបយដ្ធីលី 
និងផគល
នផយាបយជាតិ
សតីពីការផរៀបច្ំ

១. ការ តល់
អំោច្ដ្ល់
ម្ន សស 

បផងកីនលទធភាព
ទទួលបនគ ណ
ភាព សម្ធម្៌ 
និងបចចូលផសវា
កម្មអប់រកំ មារ
តូច្ (ECE)។ 

ផគល
នផយាបយ ១៖ 

ធានាបននូេការ
អប់រមំានគ ណ
ភាពប្បកប
ផដ្ឋយសម្ធម្៌ 
និងបរយិាបនន 
និងផលីកកម្ពស់
ឱ្កាសសិកា
ផពញម្ួយជីេតិ
សប្មាប់ទងំ
អស់គន ។ 
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ច្ប្មាញ់ នងិ
ផលីកកម្ពស់ 
ផដ្ីម្បបីផងកីត
បរយិាកាស
អំផោយ ល
ដ្ល់ដ្ល់
ធនធានម្ន សស
កន ងេសិ័យ េ.ប.ន
. ជាតិ អាច្ 

អន េតតការង្ហរ
ប្បកបផដ្ឋយ
សកាត ន ពល
ផពញផលញ
របស់ពួកផគ។ 

ផដ្នដ្ី រមួ្
ជាម្ួយនឹងការ
អភិេឌ្ឍផហ្ដ្ឋឋ
រច្នាសម្ពន័ធ  រមួ្
ទងំប្បព័នធដ្ឹក
ជចាូ ន/ព័សត ភារ 
និងការតភាា ប់ឌ្ី
ជីថ្ល អគគិសនី 
និងការ គត ់គង់
ទឹកាែ ត និង
ផសវាគបំ្ទផ សង
ផទៀតដូ្ច្ជា ផស
វាាធារណៈ 
ផសវាសងគម្ និង
ផសវាហ្រិចាេតថ ។ 

ផគលផៅទ៥ី៖ 

សផប្ម្ច្ឱ្យបន
សម្ភាពផយនឌ្័រ 
និងពប្ងងឹភាព
អង់អាច្របស់ស្តសតី 
និងក មារបី្គប់រូប។ 

១.៤. ការពប្ងងឹ 

សម្ភាពផយនឌ្័រ 

និងការការ រស
ងគម្។ 

៣.៤. ការផធវឱី្យ
ប្បផសីរផ ងី
នូេ 

សម្ភាពផយន
ឌ្័រ និងការ

៥.១. ការអភិេឌ្ឍ 
និងពប្ងងឹ
ធនធានម្ន សសេ ិ
ស័យ េ.ប.ន.ឱ្យ
បនប្គប់ប្គន់ 
ទងំបរមិាណ 
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ការ រសងគ
ម្។ 

គ ណភាព នងិ
សមាសភាព
ប្បកបផដ្ឋយ
ប្កម្សលីធម្៌
េជិាា ជីេៈ និងមាន
សម្ភាពផយនឌ្័
រ។ 

ផគលផៅទ៦ី៖ 

ធានាឱ្យមានទឹកនងិ
អនាម្័យ និងការ
ប្គប់ប្គងទកឹនិងអ
នាម្័យ ប្បកបផដ្ឋយ 

ច្ីរភាពសប្មាប់
ប្បជាជនប្គប់រូប 

១.៣. ការផធវឱី្យ
ប្បផសីរផ ងីនូេ
ការផថ្ទ ំ

ស ខភាពាធារ
ណៈ  

និងអាហារូបតថម្ា 

៦.២. ការ
ប្គប់ប្គង
ធនធានធម្ម
ជាតិ និងេបប
ធម្៌
ប្បកបផដ្ឋយ
និរនតរភាព  

 

៤. ការសប្ម្ប
សប្ម្ួលផគល
នផយាបយគំ
ប្ទដូ្ច្ជា ការ
អភិេឌ្ឍធនធាន
ម្ន សស ការប
ណត េះបោត
លជំនាញ និង
ការផធវីឱ្យប្បផសីរ
ផ ងីនូេទំនាក់
ទំនងឧសាហ្
កម្ម ការអន េតត
ផ នការ
ប្គប់ប្គងផដ្នដ្ី 

 

យ ទធាស្តសត 
១.៥៖  តល់ការ
ល្លងសមាែ តជា
ប្បច ំនិងអាហា
រូបតថម្ា នងិការ
ផលីកកម្ពស់ស ខ
ភាពផៅថាន កម់្
ផតតយយសិកា 
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នគរូបនីយកម្ម 
និងការផប្បី
ប្បស់ដ្ីធលី ប្សប
តាម្ផគល
នផយាបយដ្ធីលី 
និងផគល
នផយាបយជាតិ
សតីពីការផរៀបច្ំ
ផដ្នដ្ី រមួ្
ជាម្ួយនឹងការ
អភិេឌ្ឍផហ្ដ្ឋឋ
រច្នាសម្ពន័ធ  រមួ្
ទងំប្បព័នធដ្ឹក
ជចាូ ន/ព័សត ភារ 
និងការតភាា ប់ឌ្ី
ជីថ្ល អគគិសនី 
និងការ គត ់គង់
ទឹកាែ ត និង
ផសវាគបំ្ទផ សង
ផទៀតដូ្ច្ជា ផស
វាាធារណៈ 
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ផសវាសងគម្ និង
ផសវាហ្រិចាេតថ ។ 

ផគលផៅទ៧ី៖ 

ធានាឱ្យទទលួបន
ថាម្ពលផដ្លមាន
លកខណៈ
បផច្ចកផទសទំផនបី 

ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព 

អាច្ផជឿជាកប់ន 

និងមានតនម្លសម្
រម្យសប្មាប់ប្បជា
ជនប្គប់រូប 

៤.២. ពប្ងឹងការ
ប្គប់ប្គងធនធាន
ធម្មជាតិ និងេបប
ធម្៌ប្បកបផដ្ឋយ
និរនតរភាព 

៦.២. ការ
ប្គប់ប្គង
ធនធានធម្ម
ជាតិ និងេបប
ធម្៌
ប្បកបផដ្ឋយ
និរនតរភាព 

 

៤. ការសប្ម្ប
សប្ម្ួលផគល
នផយាបយគំ
ប្ទដូ្ច្ជា ការ
អភិេឌ្ឍធនធាន
ម្ន សស ការប
ណត េះបោត
លជំនាញ និង
ការផធវីឱ្យប្បផសីរ
ផ ងីនូេទំនាក់
ទំនងឧសាហ្
កម្ម ការអន េតត
ផ នការ
ប្គប់ប្គងផដ្នដ្ី 
នគរូបនីយកម្ម 
និងការផប្បី
ប្បស់ដ្ីធលី ប្សប
តាម្ផគល
នផយាបយដ្ធីលី 
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និងផគល
នផយាបយជាតិ
សតីពីការផរៀបច្ំ
ផដ្នដ្ី រមួ្
ជាម្ួយនឹងការ
អភិេឌ្ឍផហ្ដ្ឋឋ
រច្នាសម្ពន័ធ  រមួ្
ទងំប្បព័នធដ្ឹក
ជចាូ ន/ព័សត ភារ 
និងការតភាា ប់ឌ្ី
ជីថ្ល អគគិសនី 
និងការ គត ់គង់
ទឹកាែ ត និង
ផសវាគបំ្ទផ សង
ផទៀតដូ្ច្ជា ផស
វាាធារណៈ 
ផសវាសងគម្ និង
ផសវាហ្រិចាេតថ ។ 

ផគលផៅទ៨ី៖ 

ធានាកំផណីនផសដ្ឋ
កិច្ចប្បកបផដ្ឋយច្ីរ

 

៥.១. ការ
អភិេឌ្ឍទី ារ
ការង្ហរ 

   
អភិេឌ្ឍកម្មេធិីឌ្ី
ជីថ្ល 

១. ផលីកសេួយ
សហ្ប្គសធ ន
តូច្ និងម្ធយម្ 
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ភាព នងិបរយិាបនន 
មានម្ ខរបរផពញ
ផលញ និង លិ
តភាព នងិមាន
ការង្ហរសម្រម្យ
សប្មាប់ប្បជាជន
ប្គប់រូប 

សហ្ប្គិនភាព 
ភាពជាអនក
ដ្ឹកនាេំយ័ផកមង 
និងកម្មេធិី
ជំនាញទន់ផ សង
ផទៀតសប្មាប់
ការអភិេឌ្ឍយ េ
ជន 

២. ផរៀបច្ំសហ្
ប្គសធំៗកន ង
ប្សុកប្បកប
ផដ្ឋយ លិ
តភាព នងិភាព
ប្បកួតប្បផជង 

៣.  សពវ ាយ
ារ 

 លិតភាពផដ្ល
មានារៈ
សំខាន់ដ្ល់េសិ័
យនីម្ួយៗ 

ផគលផៅ៩៖ ក
ាងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាស
ម្ព័នធផដ្លធន់នងឹប
ផប្ម្បប្ម្ួលអាកាស
ធាត  ផលីកកម្ពស់
ឧសាហូ្បនីយកម្ម
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព 

និងបរយិាបនន 

៤.៤. ធានានិរនតរ
ភាពបរាិថ ន និង
ការផប្តៀម្ខលួន
សប្មាប់ការផប្ប
ប្បួលអាកាសធា
ត ។ 

៣. ការផលកី
កម្ពស់ការអភិេឌ្ឍេ ិ

៤.១. ការផធវីឱ្យ
ប្បផសីរផ ងី
នូេប្បព័នធពស័ត 
ភារ និងការ
ផលីកកម្ពស់
ការដ្ឹកជចាូ ន 
ថាម្ពល និង

៥.៣. ផបកី
ដ្ំផណីរការ
ប្ាេប្ជាេ និង
អភិេឌ្ឍន៍ជាតិ
ប្បកបផដ្ឋយ
ប្បសិទធភាព និង
ប្បសិទធ ល  

ផដ្ឋយផតត តផលី
ការបនាំបផច្ចក

៤. ការសប្ម្ប
សប្ម្ួលផគល
នផយាបយគំ
ប្ទដូ្ច្ជា ការ
អភិេឌ្ឍធនធាន
ម្ន សស ការប
ណត េះបោត
លជំនាញ និង
ការផធវីឱ្យប្បផសីរ

៣. ការពប្ងឹង
សម្តថភាព 
៣.១. ឧសាហ្
កម្មបផច្ចកេទិា
គម្នាគម្ន៍ នងិ
ព័ត៌មាន 

បផងកីនជំនាញឌ្ី
ជីថ្ល និងផលកី
កម្ពស់ការអន េតត
ច្ំផណេះដ្ឹងផលី
េទិាាស្តសត ប
ផច្ចកេទិា េសិវ
កម្ម និងគណិ
តេទិា (ផសេម្) 

សប្មាប់យ េជន 

សហ្ប្គស
ផដ្លមាន លិ
តភាព 

 

អនកផបីកដ្ំផណីរ
ការអាជីេកម្ម
ផដ្លមានភាព
ប្បកួតប្បផជង 
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និងផលីកកម្ពស់នវា
ន េតតន៍។ 

 

ស័យឯកជន និង
ការង្ហរ 

ការតភាា ប់ឌ្ជីី
ថ្ល 

៤.២. ការ
អភិេឌ្ឍគនលេឹះ 
និងប្បភព
កំផណីន
សំខាន់ថ្មីៗ 

៤.៣. ការ
ផប្តៀម្ខលួន
សប្មាប់ផសដ្ឋ
កិច្ចឌ្ីជថី្ល 
និងបដ្ិេតតន៍
ឧសាហ្កម្ម
ជំនាន់ទបីួន។ 

៦.៣. ការ
ពប្ងឹងនគរូបនី
យកម្ម នងិការ
ប្គប់ប្គង។ 

េទិាផដ្លទទលួ
បនផៅនឹងបរបិ
ទកន ងប្សកុ នងិ
បផងកីនសម្តថ
ភាពប្សូបយកប
ផច្ចកេទិាបរផទ
ស។  

៥.៤. ការអភិេឌ្ឍ 
និងពប្ងងឹប្បព័នធ
ផអកូ ូស នីវាន 
េតតន៍ថាម្េនត 
ជាម្ួយនឹង
សម្តថភាព
សំផយាគបផច្ចក
េទិា និងេសិវកម្ម
ផដ្ីម្បទីទលួបន
សម្ិទធ លជាតិ  
ជាម្ួយនវាន េតត
ន៍ផកីនផ ងីឥត
ឈប់ឈរ ផដ្មី្បី
ជំរ ញឧសាហ្
កម្ម និងអាជីេ

ផ ងីនូេទំនាក់
ទំនងឧសាហ្
កម្ម ការអន េតត
ផ នការ
ប្គប់ប្គងផដ្នដ្ី 
នគរូបនីយកម្ម 
និងការផប្បី
ប្បស់ដ្ីធលី ប្សប
តាម្ផគល
នផយាបយដ្ធីលី 
និងផគល
នផយាបយជាតិ
សតីពីការផរៀបច្ំ
ផដ្នដ្ី រមួ្
ជាម្ួយនឹងការ
អភិេឌ្ឍផហ្ដ្ឋឋ
រច្នាសម្ពន័ធ  រមួ្
ទងំប្បព័នធដ្ឹក
ជចាូ ន/ព័សត ភារ 
និងការតភាា ប់ឌ្ី
ជីថ្ល អគគិសនី 
និងការ គត ់គង់

ផដ្ីម្បផីឆលីយតប
ផៅនឹងបដ្ិេតតន៍
ឧសាហ្កម្ម
ជំនាន់ទបីួន 

 

េសិ័យផដ្លមាន
តនម្លបផនថម្ខពស ់
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កម្មជាតិជាអាទិ
ភាព សប្មាប់ការ
ផប្បីប្បស់កន ង
ប្សុក នងិការនាំ
ផច្ញកន ងផគល
បំណងអភិេឌ្ឍ 
លិតភាពបផនថម្
ផទៀត។ 

ទឹកាែ ត និង
ផសវាគបំ្ទផ សង
ផទៀតដូ្ច្ជា ផស
វាាធារណៈ 
ផសវាសងគម្ និង
ផសវាហ្រិចាេតថ ។ 

ផគលផៅទ១ី០៖
កាត់បនថយេសិម្
ភាពផៅកន ងប្បផទស 
និងកន ងច្ំផោម្
បោដ ប្បផទសនានា 

       

ផគលផៅទ១ី១៖ 
ផធវីឱ្យទីប្កុង និងទី
កផនលងតាងំទីលំផៅ
ថ្មីសប្មាប់ប្បជាជន 
មានលកខណៈបរ ិ
យាបនន ស េតថិភាព 
ធន់នឹងការផប្បប្បួល 
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អាកាសធាត និងច្ីរ
ភាព 

ផគលផៅទ១ី២៖
ធានាឱ្យមានច្ីរភាព
កន ងទប្ម្ង់ននការផប្បី
ប្បស់ និង
 លិតកម្ម 

 

៦.៤. ការធានា
នូេនិរនតរភាពប
រាិថ ន និងការ
ផឆលីយតបជា
ម្ នច្ំផ េះការ
ផប្បប្បួល
អាកាសធាត ។ 

៥.៥. ការបណត េះ
េបបធម្៌ េ.ប.ន. 
កន ងសងគម្កន ង
លកខណៈបរ ិ
យាបនន ផដ្ឋយ
មានផគល
បំណងធានានូេ
ទំន កច្តិត និង
ការផជឿជាក់
របស់ាធារ
ណៈជនផលី
 លិត ល នងិ
ផសវាកម្មផដ្ល
ផប្បីប្បស់បផច្ចក
េទិាជាតិ និង
ធានាថាអនក
ផដ្លខិតខំប្បឹង
ផប្បង និងការេ ិ
និផយាគកន ងការ
អភិេឌ្ឍេសិ័យ េ.

 

២.២. ប្កប
ខណឌ ច្ាប់  

៤. ការផធវីឱ្យ
ប្បផសីរផ ងីនូេ
ផសវាកម្មផអ ចិ្
ប្តូនិក 
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ប.ន. មានការ
ផពញច្ិតតច្ំផ េះ
សម្ិទធ លរបស់
ពួកផគ កដូ៏្ច្ជា
ផពញច្ិតតច្ំផ េះ
លទធ លនន
កំផណទប្ម្ង់
អភិបលកិច្ច េ.
ប.ន.។ 

ផគលផៅទ១ី៣៖ 
ចត់េធិានការជា
បនាេ ន់ ផដ្មី្បបី្បយ ទធ
ប្បឆ្ងំនឹងការផប្ប
ប្បួលអាកាសធាត  
និង លប៉ាេះ ល់
របស់វា។  

៦.៤. ការធានា
នូេនិរនតរភាពប
រាិថ ន និងការ
ផឆលីយតបជា
ម្ នច្ំផ េះការ
ផប្បប្បួល
អាកាសធាត ។ 

៥.៥. ការបណត េះ
េបបធម្ ៌េ.ប.ន. 
កន ងសងគម្កន ង
លកខណៈបរ ិ
យាបនន ផដ្ឋយ
មានផគល
បំណងធានានូេ
ទំន កច្តិត និង
ការផជឿជាក់
របស់ាធារ
ណៈជនផលី
 លិត ល នងិ
ផសវាកម្មផដ្ល

 

២.២. ប្កបខណឌ
ច្ាប់  

៤. ការផធវីឱ្យ
ប្បផសីរផ ងីនូេ
ផសវាកម្មផអ ចិ្
ប្តូនិក 
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ផប្បីប្បស់បផច្ចក
េទិាជាតិ និង
ធានាថាអនក
ផដ្លខិតខំប្បឹង
ផប្បង និងការេ ិ
និផយាគកន ងការ
អភិេឌ្ឍេសិ័យ េ.
ប.ន. មានការ
ផពញច្ិតតច្ំផ េះ
សម្ិទធ លរបស់
ពួកផគ កដូ៏្ច្ជា
ផពញច្ិតតច្ំផ េះ
លទធ លនន
កំផណទប្ម្ង់
អភិបលកិច្ច េ.
ប.ន. ។ 

ផគលផៅទ១ី៤៖ 
អភិរកស នងិផប្បី
ប្បស់ប្បកបផដ្ឋយ
ច្ីរភាពនូេម្ហាស
ម្ ប្ទ សម្ ប្ទ នងិ

 

៦.២. ការ
ប្គប់ប្គង
ធនធានធម្ម
ជាតិ និងេបប
ធម្៌
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ធនធានសម្ ប្ទ
សប្មាប់ការអភិេឌ្ឍ
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភា
ព។ 

ប្បកបផដ្ឋយ
និរនតរភាព 

ផគលផៅទ១ី៥៖ 
ការ រ ាដ រ នងិ
ជំរ ញការផប្បីប្បស់
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព
នូេប្បព័នធផអកូ ូស ី
ផលីផដ្នផគក 
ប្គប់ប្គងនប្ពផឈី
ប្បកបផដ្ឋយច្ីរភាព  
ប្បយ ទធប្បឆ្ងំនឹងឱ្
នភាពដ្ី បចឈបន់ិង
បផងវរទិសននការ
សឹករចិ្រលឹគ ណ
ភាពដ្ី នងិបចឈប់ក ំ
ឱ្យបត់បងជ់ីជាតដិ្ី 
និងជីេៈច្ប្ម្ុេះ។ 

 

៦.២. ការ
ប្គប់ប្គង
ធនធានធម្ម
ជាតិ និងេបប
ធម្៌
ប្បកបផដ្ឋយ
និរនតរភាព 
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ផគលផៅទ១ី៦៖ 
ផលីកកម្ពស់សងគម្
ផដ្លមានសនតិភាព 
ប្បកបផដ្ឋយបរ ិ
យាបនន ផដ្មី្បកីារ
អភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយ
ច្ីរភាព  តល់នូេការ
ទទួលបនយ តតធិម្៌
សប្មាប់ប្បជាជន
ប្គប់រូប នងិកាង
ាថ ប័នផដ្លមាន
ប្បសិទធភាព 
គណផនយយភាព 
និងបរយិាបននផៅ
ប្គប់កប្ម្ិត។ 

 

៣.៤. ការផធវឱី្យ
ប្បផសីរផ ងី
នូេ 

សម្ភាពផយន
ឌ្័រ និងការ
ការ រសងគ
ម្។ 

     

ផគលផៅទ១ី៧៖ 
ពប្ងឹងម្ផធាបយ
អន េតតនានា និង
បផងកីតភាពរស់រផេកី 
នូេភាពជានដ្គូស
កលសប្មាប់ការ

   

២. ការអភិេឌ្ឍ 
និងផធវីទំផនបីកម្ម
សហ្ប្គសធ ន
តូច្ និងម្ធយម្ 
តាម្រយៈេធិីនន
ការពប្ងីក និង
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អភិេឌ្ឍប្បកបផដ្ឋយ
ច្ីរភាព។ 

ពប្ងឹងមូ្លដ្ឋឋ ន
ននការ លតិ 
ការផធវីទំផនីបកម្ម 
និងការច្ េះបចា ី
សហ្ប្គសជា
 លូេការ ការផលីក
កម្ពស់ការ
អភិេឌ្ឍ នងិការ
ផ េរបផច្ចកេទិា 
និងការពប្ងងឹ
ទំនាក់ទនំង
ឧសាហ្កម្ម
រវាងសហ្ប្គស
កន ងប្សុក និង
បរផទស ជា
ពិផសសកន ងេសិ័
យកសិឧសាហ្
កម្ម។ 

ផគលផៅទ១ី៨៖ 
បចចប់ លប៉ាេះ ល់
ជាអេជិាមានរបស់
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ម្ីន/សណំល់ជាតិ
 េ េះពសីស្តង្ហគ ម្ និង
ជំរ ញការសផស្តង្ហគ េះ
ជនរងផប្គេះ 
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ឧរសម្ព័ន្ធ “ខ” ការពិអប្ោឹះអោរល់ាមួ្យេនក
ពាក់ព័ន្ធ  

 

 

២.១. ការសទង់ម្តិេនកពាក់ព័ន្ធ 
ាកលេទិាល័យ េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ និង ធានាគរខួកាល 

ការផឆលីយតបច្ំនួន៨ ពីប្គឹេះាថ នអប់រចំ្ំនួន៧ ផ សងគន  (ាកលេទិាល័យ/េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ/ធានាគរ        
ខួកាល) បន តលទ់ិននន័យននការសេងម់្តិ100។ អនកផឆលីយតបម្កព៖ី 

•  េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី (AVI៖ េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ) 

•  េទិាាថ នបណត េះបោត លនងិប្ាេប្ជាេ ផដ្មី្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា (CDRI៖ េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ/ធានាគរខកួាល) 

•  េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា (ITC៖ េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ) 

•  េទិាាថ នជាតពិហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា (NPIC៖ េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ) 

•  ាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម (RUA៖ ាកលេទិាល័យ) 

•  ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ (RUPP៖ ាកលេទិាលយ័) 

•  ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល (UHS៖ ាកលេទិាល័យ)។ 

ាថ ប័នឯកជន 

ាថ ប័នឯកជនច្ំនួន ៤ ផដ្លបនទទលួការផឆលីយតប៖ 

•  ប្កុម្ហ្  ន ផអម្រ រា៉ាយស៍(ផខម្បូឌា) 

•  សភា ណិជាកម្មកម្ព ជា  

•  ប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងឫទធី ប្គុប  

•  ធនាគរសហ្ប្គសធ នតូច្ នងិម្ធយម្ ននកម្ព ជា។  

 
100 មានអនកផឆលីយតបពីរនាក់ពីាកលេទិាល័យភូមិ្នេកសិកម្ម។ ផលីកផលងផតមានការបញ្ហា ក់ផ សងពីផនេះ អនកផឆលីយសំណួរទងំពីរផនេះប្តូេបន
ចត់ទ កជាការផឆលីយតបផរៀងខលួន ផនាេះគឺឯកតាននការផឆលីយតបជាម្តិតេ ល់ខលួន មិ្នផម្នាថ ប័នផទ។ 
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ប្កសួងនានា 
ការផឆលីយតបច្ំនួន១៣ ពីប្កសួងច្ំននួ១៦ ផដ្លបន តលទ់ិននន័យ101។ អនកផឆលីយតបម្កព៖ី 

•  ប្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ  
•  ប្កសួង ណិជាកម្ម  
•  ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ   
•  ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា  
•  ប្កសួងការបរផទស និងសហ្ប្បតិបតតកិារអនតរជាតិ  
•  ប្កសួងស ខាភិបល  
•  ប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន ៍ 
•  ប្កសួងម្ហាន េ  
•  ប្កសួងផរ ៉ា នងិថាម្ពល  
•  ប្កសួងផ នការ  
•  ប្កសួងនប្បសណីយ ៍នងិទូរគម្នាគម្ន៍  
•  ប្កសួងាធារណការ និងដ្ឹកជចាូ ន  
•  ប្កសួងធនធានទឹក នងិឧត នយិម្។ 

២.២. ការសមាភ សេនកពាក់ព័ន្ធ 

ការសមាា សប្តូេបនផធវីផ ងីជាម្ួយតោំងប្កសួងច្នំួន ៦ រមួ្មាន៖ 

•  ប្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ 
•  ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ  
•  ប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា 
•  ប្កសួងការបរផទស និងសហ្ប្បតិបតតកិារអនតរជាត ិ
•  ប្កសួងស ខាភិបល 
•  ប្កសួងនប្បសណីយ ៍នងិទូរគម្នាគម្ន ៍

 
101 មានអនកផឆលីយតបចំ្នួនពីរម្កពីប្កសួង ណិជាកម្ម ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្រិចាេតថ  ប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាសស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតត
ន៍។ ផលីកផលងផតមានការបញ្ហា ក់ផ សងពីផនេះ អនកផឆលីយតបនីមួ្យៗប្តូេបនចត់ទ ក គឺឯកតាននការផឆលីយតបជាម្តិតេ ល់ខលួន មិ្នផម្នប្កសួង
ផទ។ 
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ឧរសម្ព័ន្ធ “គ” ការអ្ែើយតរការសទង់ម្តិប្រព័ន្ធ   
អេកូឡសូ ៊ីប្ាវប្ាវ 

 

 

៣.១. េងគភាពប្ាវប្ាវ 
៣.១.១. ផតីការប្ាេប្ជាេមានារៈសំខាន់យា៉ា ងោច្ំផ េះផបសកកម្មរបស់ាកលេទិាល័យ និងេទិាាថ ន
ប្ាេប្ជាេ? 

ាកលេទិាល័យ/េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ/ធនាគរខួរកាល 

ភាគផប្ច្ីន (៧កន ងច្ំផោម្ ៨ ាថ ប័ន) ននអនកផឆលីយតបរបស់ាកលេទិាល័យ/េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ បន
អេះអាងថាការប្ាេប្ជាេគឺ “មានារៈសំខាន់ោស់ ” សប្មាប់ាថ ប័នរបស់ពួកផគ មានផតេទិាាថ នជាតិ                  
ពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជាប៉ា ផោា េះ បនបញ្ហា ក់ថាការប្ាេប្ជាេមាន “សំខាន់ខលេះៗ”។ ម្ា៉ាងផទៀត ភាគផប្ច្ីន (៦ ាថ ប័ន) 
ក៏បនផលីផ ីងថាការប្ាេប្ជាេមានតួនាទីយា៉ា ងសំខាន់ផៅកន ងាកលេទិាល័យរបស់ពួកផគ ប៉ា ផនតេទិាាថ នជាតិ    
ពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា និងេទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី បននិយាយថាវាផដ្ីរតួនាទីសំខាន់តិច្តួច្ប៉ា ផោា េះ។ 

ាថ ប័ននីម្ួយៗអាច្មានផគលផៅសំខាន់សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេផ សងគន ។ ជាក់ផសតង េទិាាថ ន                
បណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា និង េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី ផធវីការប្ាេប្ជាេកន ងផគលបំណង
ផដ្ីម្បឱី្យលទធ លននការប្ាេប្ជាេមានឥទធិពលផលីផគលនផយាបយ។  េ យផៅេញិាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម 
មានផគលផៅផដ្ីម្បីឱ្យមានឥទធិពលកាន់ផតផប្ច្ីនផៅកន ងេសិ័យឯកជន ផដ្ឋយបនកំណត់ផគលផៅយា៉ា ងច្ាស់ថា
លទធ លននការប្ាេប្ជាេផប្ច្ីនជាង៥០ លទធ ល ប្តូេបនទទួលយកផដ្ឋយេសិ័យឯកជនកន ងរយៈផពល ១០ ឆ្ន  ំ
ខាងម្ ខ។ ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល មានផគលផៅកន ងការទទួលបននូេការទទួលាគ ល់ជា     
លកខណៈជាតិ និងអនតរជាតិថាជាម្ជឈម្ណឌ លឧតតម្ភាពម្ួយសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ និងនវាន េតតន៍។            

ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញមានផគលផៅជាក់ល្លក់ចំ្នួន ៣ រួម្មាន៖ 
•  ផគលផៅទ១ី៖ បផងកីតប្បព័នធម្ួយសប្មាប់ការធានាគ ណភាពប្ាេប្ជាេ និងការ រកម្មសទិធិបញ្ហា  

•  ផគលផៅទី២៖ ផកៀរគរធនធានហ្រិចាេតថ  និងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធប្ាេប្ជាេទំផនីបសប្មាបក់ម្មេធិផីប្កាយឧតតម្
សិកា និងផប្កាយបណឌិ តផៅកន ងម្ហាេទិាល័យនីម្ួយៗ 

•  ផគលផៅទី៣៖ អន េតតម្ ខតំផណងសប្មាប់ផតការប្ាេប្ជាេផៅាកលេទិាល័យ និងគផប្មាងផលីកទឹកច្ិតត
ផ សងផទៀតសប្មាប់ម្ហាេទិាល័យផដ្លសផប្ម្ច្បននូេសម្ិទធ លផឆនីម្។ 
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ជារមួ្ ការប្ាេប្ជាេប្តូេបនចត់ទ កថាមានារៈសំខាន់ផដ្ឋយាថ ប័នភាគផប្ច្ីន ប៉ា ផនតអវីផដ្លមានលកខណៈ
ខ សគន គឺេធិីាស្តសតផដ្លាថ ប័នទងំផនេះច្ង់ឱ្យលទធ លននការប្ាេប្ជាេរបស់ពួកផគប្តូេបនផប្បីប្បស់ រួម្មាន 
សប្មាប់ជាប្បផយាជន៍តេ ល់ខលួន សប្មាប់ឧតតម្ភាពកន ងការប្ាេប្ជាេ (ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភបិល និង
ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ) សប្មាប់ តល់ទិសផៅផគលនផយាបយ ( េទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេ 
ផដ្ីម្បីអភិ េឌ្ឍន៍កម្ព ជា  និងេទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី) ឬសប្មាប់ តល់ លប្បផយាជន៍ដ្ល់េសិ័យឯកជន         
(ាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម)។ ផលីសពីផនេះផៅផទៀត ាថ ប័នច្ំនួនប្បកំន ងច្ំផោម្ាថ ប័នទងំប្បបំី បន
កំណត់យ ទធាស្តសតប្ាេប្ជាេជាល្លយលកខណ៍អកសរ ងផដ្រ (តារាងទី១០)។ 

តារាង គ. 1៖ ប្គេឹះាថ នសិកានិងយ ទធាស្តសតប្ាេប្ជាេផដ្លបនកណំត់ជាល្លយលកខណ៍អកសរ 

ាថ ប័ន យ ទធាស្តសតប្ាេប្ជាេផដ្លបនកំណត់ជាល្លយលកខណ៍អកសរ 

េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស  ី យ ទធាស្តសតប្ាេប្ជាេផដ្លទទួលយក និងសប្ម្បផៅតាម្ប្បផភទនន
ការប្ាេប្ជាេ 

ាកលេទិាល័យភូមិ្នេភនំផពញ ផគលនផយាបយសតីពីការអភិេឌ្ឍការប្ាេប្ជាេ និងនវាន េតតន៍ 

ាកលេទិាល័យភូមិ្នេកសិកម្ម មានកន ងយ ទធាស្តសត ១០ឆ្ន  ំរបស់ាកលេទិាលយ័ផដ្លបនផធវី
បច្ច បបននភាព102 

េទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដី្ម្បី
អភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា 

បនបញ្ហា ក់ផៅកន ងផ នការយ ទធាស្តសត ៥ឆ្ន រំបស់ខលួន 

ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល (មិ្នមានព័ត៌មានលម្ែិត) 

 
ភាគរយននផពលផេល្លផដ្លប គគលិកប្ាេប្ជាេបនច្ំោយផលីការប្ាេប្ជាេមានចប់ពី ៥ភាគរយផៅ   

េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា ដ្ល់៩០ភាគរយផៅេទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បីអភិេឌ្ឍន៍
កម្ព ជា។ ប្បផហ្ល ក់កោត លននអនកផឆលីយតប (ាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី និង
ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ) បនបញ្ហា ក់ថាភាគរយផនេះបនផកីនផ ីងកន ងរយៈផពល ៣ឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយផនេះ។ 
ផឆលីយតបផៅនឹងសំណួរផដ្លបនសួរថា “ផតីពួកផគមានបំណងបផងកីនច្ំនួនប គគលិកប្ាេប្ជាេកន ងរយៈផពល ៣ឆ្ន ំ

 
102 អនកផឆលីយតបបនផលីកផ ងីថា ាកលេទិាល័យភូម្និេកសិកម្ម ធាល ប់មានផសច្កតីប្ ងរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេ និងផគលនផយាបយប្ាេប្ជាេ ប៉ា ផនតផសច្កតី
ប្ ងផនេះម្និទន់ផពញផលញផៅផ យី និងតប្ម្ូេឱ្យមានការផកលម្ែ និងផធវីបច្ច បបននភាព។ 
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ខាងម្ ខផដ្រឬផទ?”  ក់កោត លននអនកផឆលីយតប (កលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី    
ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ និងាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល) បនផឆលីយថាពួកផគមានបំណងច្ង់
បផងកីនច្ំនួនប គគលិកប្ាេប្ជាេ។ ាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម បនបញ្ហា ក់បផនថម្ទក់ទងនឹងការបផងកីនច្ំនួន
ប គគលិកប្ាេប្ជាេថា ពួកផគច្ង់បផងកីនសកម្មភាពប្ាេប្ជាេ និងមានគផប្មាងផរៀបច្ំផ នការផដ្ីម្បបីញ្ហា ក់ឱ្យច្ាស់ថា
ផតីការប្ាេប្ជាេ និងការបផប្ងៀន គួរផតជាតួនាទីដ្ឋច្់ផដ្ឋយផ ក ឬរមួ្បចចូ លគន ។ ការបញ្ហច ក់ពីតួនាទីផនេះនឹង តល់
ការផលីកទឹកច្ិតត ឬសកម្មភាពម្ួយច្ំនួនផដ្ីម្បបីផងកីនសកម្មភាពប្ាេប្ជាេ។ 

៣.១.២. ផតីមានប គគលិកប្ាេប្ជាេ និងនិសសិតបណឌិ តប៉ា នាម ននាក់ផៅកន ងាកលេទិាល័យ និងេទិាាថ ន
ប្ាេប្ជាេទងំផនេះ? 

ប គគលិកប្ាេប្ជាេច្ំនួនតិច្តួច្ប៉ា ផោា េះ (៥ ឬ ៦ នាក់) ផៅកន ង េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី និងេទិាាថ ន
ជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា ខណៈ ប គគលិកប្ាេប្ជាេមានច្ំនួនម្ធយម្ ផៅកន ង េទិាាថ នបណត េះបោត លនិង
ប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា (៣០ នាក់) និងាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ (៦០ នាក់)។ ប គគលិកប្ាេប្ជាេ
មានផប្ច្ីនផៅកន ងេទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា (១០៥ នាក់) ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល (១៦១ 
នាក់) និងាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម (៣០៥ នាក់)។ សមាមាប្តននប គគលិកប្ាេប្ជាេជាស្តសតីផប្បប្បួលពី ០ 
ភាគរយផៅ េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា  ផៅ ៥០ ភាគរយផៅ េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី និងេទិាាថ ន  
បណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា។ ភាគរយននប គគលិកប្ាេប្ជាេផដ្លមានសញ្ហា បប្តថាន ក់បណឌិ ត
មានកប្ម្ិតទបោស់គឺចប់ពី ០ ភាគរយផៅេទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា  ដ្ល់ ២៥ ភាគរយផៅ       
េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា និងេទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា។ 

ច្ំនួននិសសិតថាន ក់បណឌិ តកន ងាថ ប័នទំងផនេះមានខ សគន ។ េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា      
ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល និងេទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភេិឌ្ឍន៍កម្ព ជា ម្ិនមាន
និសសតិថាន ក់បណឌិ តផទ ខណៈ េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី មាននិសសតិថាន ក់បណឌិ តច្ំនួន ៨ នាក់ (៥ភាគរយជាស្តសតី) 
និងាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ មានច្ំនួន ២០ នាក់ (២០ភាគរយជាស្តសតី)។ ច្ំផណកាកលេទិាល័យភូម្ិនេ
កសិកម្មមាននិសសតិថាន ក់បណឌិ តច្ំនួន ៣១ នាក់ (២០ ភាគរយជាស្តសតី) និងេទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា មានច្ំនួន 
៨៩ នាក់ (១០ ភាគរយជាស្តសតី)។ 

ប្សបតាម្ការប្ាេប្ជាេផដ្លមានប្ាប់ គំរូសំោកផនេះបនបង្ហា ញថាសមាមាប្តទងំនិសសតិថាន ក់បណឌិ ត 
និងប គគលិកជាស្តសតី គឺមានកប្ម្ិតទបោស់។ ម្ា៉ាងផទៀត សមាមាប្តននប គគលិកផដ្លមានសញ្ហា បប្តបណឌិ តក៏មាន
កប្ម្ិតទបខាល ងំ ងផដ្រ។ 
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៣.១.៣. ផតីាថ នភាពននឧបករណ៍ និងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធប្ាេប្ជាេមានលកខណៈដូ្ច្ផម្តច្? 
ាកលេទិាល័យ និងេទិាាថ នប្ាេប្ជាេមានការផឆលីយតបផ សងគន ច្ំផ េះសំណួរទក់ទងនឹងាថ នភាព

ប្គប់ប្គន់ននផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធប្ាេប្ជាេចបំច្់សប្មាប់ាថ ប័នរបស់ពួកផគ រួម្មាន ឧបករណ៍េទិាាស្តសត កម្មេធិី
ស សផេរនិងផ នករងឹននក ំពយូទ័រ បោា ល័យ និងបណាារ។ ាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម  បនផលីកផ ីងថា 
ាកលេទិាល័យខលួន  ម្ិនមានឧបករណ៍ និងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធប្ាេប្ជាេប្គប់ប្គន់ផនាេះផទ ច្ំផណកាថ ប័នច្ំនួន 
៤ (េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំ ផពញ  និង       
ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល) បនបញ្ហា ក់ថា ាថ ប័នមានឧបករណ៍ និងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធប្ាេប្ជាេ
ប្គប់ប្គន់ច្ំផ េះផ នកខលេះ  េ យម្កេញិ ាថ ប័ន ច្ំនួន ២ (េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា និងេទិាាថ នបណត េះបោត ល
និងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បីអភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា) បនអេះអាងថាាថ ប័នរបស់ពួកផគមានឧបករណ៍ និងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ
ប្ាេប្ជាេប្គប់ប្គន់។ ការ តល់ច្ំនួនប គគលិកផ នកជំនួយបផច្ចកផទសផៅកន ងាថ ប័នទងំផនេះមានលកខណៈលែប្បផសីរ
ជាងឧបករណ៍ និងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធប្ាេប្ជាេបនតិច្ ផដ្ឋយារាថ ប័នច្ំនួន ៥ (ាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម  
េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ  ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល និងេទិាាថ ន
បផច្ចកេទិាកម្ព ជា) បនបញ្ហា ក់ថា ាថ ប័នរបស់ពួកផគមានច្ំនួនប គគលិកផ នកជំនួយបផច្ចកផទសប្គប់ប្គន់។ 
ច្ំផណក ាថ ប័នច្ំនួនពីរ (េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា និងេទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បី
អភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា) បនអេះអាងថា ាថ ប័នរបស់ពួកផគមានច្ំនួនប គគលិកផ នកជំនួយបផច្ចកផទសប្គប់ប្គន់          
ផពញផលញ។ ផឆលីយតបផៅនឹងសំណួរអំពីតប្ម្ូេការកន ងការផកលម្ែផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ ាថ ប័នទងំផនេះបនផលីកផ ងី
ពីតប្ម្ូេការក ំពយូទ័រ កម្មេធិីស សផេរនិងមូ្លដ្ឋឋ នទិននន័យ ដ្ំផោេះប្ាយច្ំផ េះការប្គប់ប្គងការប្ាេប្ជាេ ធនធាន
ម្ន សស និងឧបករណ៍េទិាាស្តសតឯកផទស។ 

៣.១.៤. ផតីឧបករណ៍ និងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធផនេះអាច្ផប្បៀបផធៀបផៅនឹងាថ ប័នផដ្លផធវីការប្ាេប្ជាេកន ងេស័ិយឯក
ជនយា៉ា ងដូ្ច្ផម្តច្? 
េស័ិយឯកជន 

ប្កុម្ហ្  ន ផអម្រ រា៉ា យស៍(ផខម្បូឌា) និងប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងបាទធី  ប្គុប បនបញ្ហា ក់ថា ប្កុម្ហ្  នបនផធវី               
ការប្ាេប្ជាេម្ួយច្ំនួនតិច្តួច្ប៉ា ផោា េះ។ ការប្ាេប្ជាេរបស់ប្កុម្ហ្  នប្តូេបនផធវីផ ីងទងំកន ង និងផៅអងគភាព
ប្ាេប្ជាេខាងផប្ៅ។ ប្កុម្ហ្  ន ផអម្រ រា៉ាយស៍(ផខម្បូឌា) បនបញ្ហា ក់ថា ការប្ាេប្ជាេមានារៈសំខាន់ោស់
ច្ំផ េះប្កុម្ហ្  ន របស់ពួកផគ។ ផគលបំណងសំខាន់របស់ការប្ាេប្ជាេ គឺការអភិេឌ្ឍ លិត ល និងការ តល់ លប៉ាេះ
 ល់េជិាមានដ្ល់េសិ័យផសដ្ឋកិច្ចសងគម្ផលីផខសច្ង្ហវ ក់ គត់ គង់។ ផគលផៅច្ម្បងរបស់ការប្ាេប្ជាេគឺផដ្ីម្បីកំណត់
ម្ផធាបយថ្មីផដ្លមានសកាត ន ពលផលីការផធវីពិពិធកម្ម លិត ល។ ប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងបាទធី ប្គុប ក៏បនបញ្ហា ក់ ងផដ្រថា 
ការប្ាេប្ជាេមានារៈសំខាន់ោស់ច្ំផ េះប្កុម្ហ្  ន។ ផគលបំណងរបស់ការប្ាេប្ជាេ គឺការអភិេឌ្ឍ លិត ល
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ប្សបផៅតាម្តប្ម្ូេការរបស់អនកផប្បីប្បស់។ ផគលផៅច្ម្បងរបស់ការប្ាេប្ជាេផតត តផលីការផកលម្ែ លិត លផដ្ីម្បី
ឱ្យការ លិតកាន់ផតមានប្បសិទធភាព និងបំផពញតប្ម្ូេការអតិថ្ិជនកាន់ផតប្បផសីរផ ងី។ សហ្ប្គសធនតូច្ និង
ម្ធយម្ និងសភា ណិជាកម្មកម្ព ជា បនអេះអាងថា ពួកផគផធវីការប្ាេប្ជាេបនតិច្តួច្ោស់។  ាថ ប័នឯកជនទងំ
ផនេះ ម្ិនមានយ ទធាស្តសតប្ាេប្ជាេជាល្លយលកខណ៍អកសរផនាេះផទ។ 

ប្កុម្ហ្  ន ផអម្រ រា៉ាយស៍(ផខម្បូឌា) មានអនកប្ាេប្ជាេច្ំនួន ៣នាក់ ខណៈផដ្ល ប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងបាទធី ប្គុប 
មានអនកប្ាេប្ជាេច្ំនួន ៥នាក់ ននច្ំនួនប គគលិកសរ បរបស់ប្កុម្ហ្  ន។ មាច ស់ប្កុម្ហ្  នទងំពីរបនផលីកផ ីងថា 
ប គគលិកប្ាេប្ជាេរបស់ពួកគត់បនច្ំោយផពលប្បផហ្ល ២០ភាគរយននផពលផេល្លការង្ហរកន ងការផធវី              
ការប្ាេប្ជាេ។ និនាន ការផនេះម្ិនមានការតល ស់បតូរផទកន ងរយៈផពលបីឆ្ន ចំ្ ងផប្កាយផនេះ។ ប៉ា ផនតប្កុម្ហ្  នទងំពីរផនេះ
មានផគលបំណងកន ងការបផងកីនច្ំនួនប គគលិកប្ាេប្ជាេកន ងរយៈផពលបីឆ្ន ខំាងម្ ខ។ ប គគលិកប្ាេប្ជាេជាស្តសតីរបស់ 
ប្កុម្ហ្  ន ផអម្រ រា៉ាយស៍(ផខម្បូឌា) មាន ២០ភាគរយ និងប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងបាទធី ប្គុប  មាន ១០ ភាគរយ។ 

ទក់ទងផៅនឹងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធននការប្ាេប្ជាេ ប្កុម្ហ្  ន ផអម្រ រា៉ាយស៍(ផខម្បូឌា) បនផលីកផ ីងថា 
ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធននការប្ាេប្ជាេគួរផតមានការផកលម្ែ តាម្រយៈការបផងកីនធនធានម្ន សសរបស់ប្កុម្ហ្  ន            
ជាពិផសសអនកជំនាញផ នកអាហារ និងផ នកទី ារ។ ប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងបាទធី ប្គុប បននិយាយថា ពួកផគមានបំណងចូ្ល
ផប្បីមូ្លទិននន័យអនឡាញននទិននន័យផដ្លមានប្ាប់។ ប្កុម្ហ្  ន ផអម្រ រា៉ាយស៍(ផខម្បូឌា) ម្ិនចប់អារម្មណ៍កន ង        
ការផច្ករផំលកផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធជាម្ួយាកលេទិាល័យ និងេទិាាថ នប្ាេប្ជាេផនាេះផទ ប៉ា ផនត ប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងបាទធី 
ប្គុប បនបង្ហា ញការចប់អារម្មណ៍កន ងការផច្ករផំលកផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធជាម្ួយាកលេទិាល័យ និងេទិាាថ ន  
ប្ាេប្ជាេ។ 

៣.២. ប្រធាន្រទប្ាវប្ាវ 
៣.២.១. ផតីប្បធានបទប្ាេប្ជាេសំខាន់ៗ អវីខលេះគួរប្តេូបនផតត តការយកចិ្តតទ កដ្ឋក់សប្មាប់ាកលេទិាល័យ និង
ាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និងេធីិាស្តសតកន ងការផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្របស់ពកួផគ? 
៣.២.២. ផតីកម្ព ជានឹងប្បឈម្នឹងបញ្ហា អវីខលេះនាផពលអនាគត ផហី្យផតីអនកប្ាេប្ជាេរបស់ប្បផទសកម្ព ជាគួរផតត ត
ផលីប្បធានបទអវីខលេះ ផដី្ម្បីផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ទងំផនាេះ? 

ាកលេទិាល័យ/េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ និងេស័ិយឯកជន 

ផដ្ីម្បផីឆលីយតបច្ំផ េះសំណួរទងំផនេះ ាកលេទិាល័យ េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ និងេសិ័យឯកជនប្តូេបនផធវី
ការេភិាគរួម្គន  ផដ្ឋយារការេភិាគផនេះផតត តសំខាន់ផលីការចប់អារម្មណ៍ជាទូផៅរបស់ាថ ប័នទងំផនេះ។ ាថ ប័ន
ទំងផនេះប្តូេបនសួរអំពីប្បធានបទប្ាេប្ជាេសំខាន់ៗច្ំនួនប្បំផៅកន ងាថ ប័នរបស់ពួកផគ នាផពលបច្ច បបនន។ 
ប្បធានបទផដ្លប្តូេបនរាយការណ៍ផប្ច្ីនជាងផគបំ  តផនាេះគឺ ប្បធានបទកសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ េសិវកម្ម
អគគិសនី និងេសិវកម្មផម្កានិច្ (រូបភាពទី គ.១)។ ផឆលីយតបផៅនឹងសំណួរអំពីប្បធានបទផដ្លរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេ
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ជាតិគួរផតផតត តផលី រហូ្តដ្ល់ឆ្ន  ំ២០២៥ ផដ្ីម្បផីដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្របស់ប្បផទសកម្ព ជានាផពលអនាគត ពួក
ផគបន តល់អាទិភាពផលី ប្បធានបទកសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ និងប្បធានបនាេ ប់ គឺេសិវកម្ម (ផម្កានិច្ និងអគគិសនី) 
ការប្ាេប្ជាេផេជាាស្តសតកប្ម្ិតមូ្លដ្ឋឋ ន និងេសិវកម្មបរាិថ ន (រូបភាព គ.១)។ 

រូបភាព គ. 1៖ ប្បធានបទប្ាេប្ជាេភាគផប្ច្ីននាផពលបច្ច បបននផៅកម្ព ជា នងិប្បធានបទប្ាេប្ជាេផដ្លគួរផតជា 
អាទិភាពសប្មាប់រផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិឆ្ន  ំ២០២៥ ផយាងផៅតាម្ាកលេទិាល័យ េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ 

និង េសិ័យឯកជន 

 

ការផឆលីយតបមានភាពច្ប្ម្ុេះច្ំផ េះសំណួរទក់ទងនឹងប្បធានបទប្ាេប្ជាេបច្ច បបនន ផដ្លបនផដ្ឋេះប្ាយ
បញ្ហា ប្បឈម្របស់ប្បផទសកម្ព ជានាផពលបច្ច បបនន។ អនកផឆលីយតបច្ំនួន ៥នាក់បននិយាយថា “ប្បធានបទ
ប្ាេប្ជាេបច្ច បបនន បនផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្ជាផប្ច្ីន” ប៉ា ផនត អនកផឆលីយតបច្ំនួណ ៤នាក់បនបញ្ហា ក់ថា “ប្បធាន
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េទិាាស្តសតផពទយសតវ
េទិាាស្តសត នផយាបយ
បផច្ចកេទិាោណូ
េសិវកម្មផេជាាស្តសត
េសិវកម្មផម្កានចិ្
េសិវកម្មរូបធាត 

ជីេបផច្ចកេទិាឧសាហ្កម្ម
េទិាាស្តសតស ខាភបិល

េសិវកម្មបរាិថ ន
ជីេបផច្ចកេទិាបរាិថ ន

េសិវកម្មអគគសីនី

េទីាាស្តសតអបរ់ ំ
ផសដ្ឋកចិ្ច និងអាជីេកម្ម

ផ នដ្ី និងេទិាាស្តសតបរាិថ នផដ្ល កព់ន័ធ
ក ំពយូទ័រ និងព័ត៌មានេទិា

ឱ្សថ្
េសិវកម្មគមី្ី

ជីេេទិា
ការប្ាេប្ជាេផេជាាស្តសតមូ្លដ្ឋឋ ន

សិលបៈ
េទិាាស្តសតសតវនងិទកឹផដ្ឋេះផគ
កសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ

ច្ំនួនសនលកឹផឆ្ន ត

ប្បធានបទបច្ច បបនន ប្បធានបទរបសរ់ផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាឆ្ន ២ំ០២៥
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បទប្ាេប្ជាេបច្ច បបនន បនផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្កន ងកប្ម្ិតតិច្តួច្”។ ផៅផពលសួរព័ត៌មានលម្ែិតបផនថម្  ពួកផគ
ភាគផប្ច្ីននិយាយអំពីការប្ាេប្ជាេផ នកកសិកម្មផដ្លបនកំព ងផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្ននការផប្បប្បួល       
អាកាសធាត  ប្ពម្ទងំជំរ ញឱ្យមានការបផងកីន លិត ល និងការអន េតតប្បកបផដ្ឋយនិរនតរភាព។ អនកផឆលីយតបក៏បន
ផលីកផ ីងអំពីបញ្ហា ប្បឈម្នាផពលអនាគតផដ្លប្បផទសកម្ព ជានឹងជួបប្បទេះ ងផដ្រ។ បញ្ហា ប្បឈម្ផនេះគឺភាគ
ផប្ច្ីនទក់ទងនឹងការផប្បប្បួលអាកាសធាត  ផដ្លទម្ទរឱ្យមានការប្ាេប្ជាេបផនថម្ ផដ្ីម្បជីំរ ញការគបំ្ទ លតិ ល 
និងការអន េតតប្បកបផដ្ឋយភាពាែ ត ស េតថិភាព និរនតរភាព និងការប្បកួតប្បផជងជាងម្ ន។  

ប្កសួង ក់ព័នធ 

ម្ស្តនតីននប្កសួង ក់ព័នធប្តូេបនសួរអំពីប្បធានបទប្ាេប្ជាេច្ំនួនប្បំផដ្លមានារៈសំខាន់បំ  តនា
បច្ច បបននសប្មាប់ផបសកកម្មសប្មាប់ប្កសួងរបស់ពួកផគ103។  បច្ច បបននផនេះ ប្បធានបទផដ្លប្តូេបនផលីកផ ងីញឹក
ញាប់បំ  ត គឺ “ផសដ្ឋកិច្ច និងអាជីេកម្ម”  បនាេ ប់ម្កគឺ “កសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ” “ក ំពយូទ័រ និងព័ត៌មានេទិា” 
“បផច្ចកេទិាជីេាស្តសតបរាិថ ន” និង “េទិាាស្តសតអប់រ”ំ (រូបភាពទី គ.២)។ ផៅផពលសួរពីប្បធានបទផដ្លគួរផតដ្ឋក់
បចចូ លផៅកន ងរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ ផដ្ីម្បីផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ប្បឈម្របស់កម្ព ជានាផពលអនាគត ការផឆលីយតប
មានការតល ស់បតូរបនតិច្ ផដ្ឋយារពួកផគបន ភាគផប្ច្ីននិយាយអំពី “កសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ” បនាេ ប់ម្ក
គឺ “ផសដ្ឋកិច្ច និងអាជីេកម្ម” “េទិាាស្តសតក ំពយូទ័រ និងព័ត៌មាន” “េទិាាស្តសតអប់រ”ំ និង “េសិវកម្មបរាិថ ន” (រូបភាព
ទី គ.២)។ 

 
103 N.B., 9 “other” responses non-codable so not included here. 
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រូបភាព គ. 2៖ ប្បធានបទប្ាេប្ជាេភាគផប្ច្ីននាផពលបច្ច បបននផៅកម្ព ជា នងិប្បធានបទប្ាេប្ជាេផដ្លគួរផតជា
អាទិភាពននរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ ២០២៥ ផយាងតាម្ប្កសួងនានា 

 

ការផឆលីយតបមានលកខណៈផ សងគន ច្ំផ េះសំណួរអំពីាថ ប័នប្ាេប្ជាេសថិតផៅផប្កាម្ផដ្នសម្តថកិច្ចរបស់
ពួកផគផដ្លកំព ងអន េតតនាបច្ច បបននប្តូេបនផលីកផ ីងផៅកន ងប្បធានបទប្ាេប្ជាេផដ្លបនដ្ឋក់កន ងតារាងបចា ី
ប្បធានបទ។  អនកផឆលីយតបច្ំនួន៩នាក់ កន ងច្ំផោម្ ១៥ នាក់ បននិយាយថា “មានតិច្តួច្” ខណៈអនកផឆលីយតប
ច្ំនួន ៤នាក់បននិយាយថា “ម្ិនមានកន ងបចា ី” ផហ្ីយមានផតអនកផឆលីយតបច្ំនួន២នាក់ប៉ា ផោា េះផដ្លនិយាយថា 
“មានទងំអស់”។ ជាការពិតោស់ ប្បធានបទប្ាេប្ជាេសំខាន់ៗបំ  តសប្មាប់ប្កសួង ម្ិនមានភាពស ីគន ផៅនឹង
ប្បធានបទប្ាេប្ជាេផដ្លាកលេទិាល័យ េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ និងេសិ័យឯកជនកំព ងផធវីការប្ាេប្ជាេនាផពល
បច្ច បបននផនាេះផទ។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ អនកផឆលីយតបបន តល់នូេការយល់ផ ីញផ សងគន ច្ំផ េះសំណួរអំពី
េាិលភាពននប្បធានបទប្ាេប្ជាេទងំផនេះផដ្លបនចូ្លរមួ្ផដ្ឋេះប្ាយនូេតប្ម្ូេការននការអភិេឌ្ឍ ផសដ្ឋកិច្ច សងគម្ 
និងបរាិថ ននាផពលបច្ច បបននរបស់កម្ព ជា។ អនកផឆលីយតបច្ំនួន ១១នាក់ កន ងច្ំផោម្ ១៤នាក់បនផឆលីយថា ប្បធាន
បទប្ាេប្ជាេទងំផនេះបនចូ្លរួម្ផដ្ឋេះប្ាយនូេតប្ម្ូេការននការអភិេឌ្ឍផសដ្ឋកិច្ច សងគម្ និងបរាិថ ន កន ងកប្ម្ិត 
“ផប្ច្ីនោស”់ ពីរនាក់បននិយាយថា “តិច្តួច្” និង ម្ួយនាក់បនផឆលីយថា “ម្ិនអាច្ផដ្ឋេះប្ាយផទ”។ តាម្រយៈការ

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

សងគម្េទិា

នផយាបយ

េទិាាស្តសតស ខាភិបល

ជីេបផច្ចកេទិាបរាិថ ន

េទីាាស្តសតអបរ់ ំ

េទិាាស្តសតក ំពយូទរ័ និងពត័ម៌ានេទិា

េសិវកម្មសំណង់

េសិវកម្មគីមី្

កសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ

ច្ំនួនសនលឹកផឆ្ន ត

ប្បធានបទបច្ច បបនន ប្បធានបទននរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិឆ្ន ២ំ០២៥
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ផឆលីយតបរបស់ពួកផគ ផពលអនាគតប្បផទសកម្ព ជានឹងជួបបញ្ហា ប្បឈម្ផ សងៗ រួម្មាន ការផប្បប្បួលអាកាសធាត  
និងការាត រផសដ្ឋកិច្ចផ ីងេញិពីជំងឺកូេដី្-១៩។ គួរឱ្យចប់អារម្មណ៍ ងផដ្រ អនក ក់ព័នធទងំអស់ហាក់យល់ប្សប
ដូ្ច្គន ថា េសិ័យកសិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ និងផនាទ នឹងកាល យជាប្បធានបទប្ាេប្ជាេសំខាន់បំ  តកន ងការផដ្ឋេះប្ាយ
នូេតប្ម្ូេការនាផពលអនាគតរបស់ប្បផទសកម្ព ជា (ផទេះបីជាពួកផគម្ិនផជឿថាេសិ័យផនេះជាប្បធានបទសំខាន់បំ  ត
នាផពលបច្ច បបននក៏ផដ្ឋយ)។ ការណ៍ផនេះអាច្ជាករណីផដ្លការផប្បប្បួលអាកាសធាត ប្តូេបនផគពាករណ៍ថាជាកតាត
ជំរ ញឱ្យមានការពាករណ៍អំពីធាល ក់ច្ េះដ្ំោ ំនិងការអត់ឃាល ន។ 

៣.៣. ម្ូលន្ិធិប្ាវប្ាវ 
៣.៣.១. ផតីការប្ាេប្ជាេប្តេូបន តល់មូ្លនិធិយា៉ា ងដូ្ច្ផម្តច្? 

ាកលេទិាល័យ / េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ 

តារាងទី គ.២ បង្ហា ញពីច្ំនួនមូ្លនិធិផដ្លទទួលបនពីប្បភពមូ្លនិធិាធារណៈ និងឯកជនកន ងឆ្ន  ំ
២០២០ ផដ្ឋយាថ ប័ន (កន ងករណីផនេះ ឯកតាននការេភិាគគឺជាាថ ប័ន ម្ិនផម្នអនកផឆលីយតបផទ)។ ដូ្ច្ផនេះ តារាង
ផនេះបង្ហា ញពីកប្ម្ិតផ សងគន ននមូ្លនិធិផដ្លាថ ប័នទទួលបនពីប្បភពផ សងៗ រមួ្មាន “ម្ិនមានមូ្លនិធិ” “ប្បភព
មូ្លនិធិបនាេ ប់បនស”ំ និង “ប្បភពមូ្លនិធិច្ម្បង”។ ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល គឺជាាកលេទិាល័យ
ផតម្ួយបផោា េះកន ងច្ំផោម្ាកលេទិាល័យ និងេទិាាថ នប្ាេប្ជាេផ សងផទៀតផដ្លបញ្ហា ក់ថាមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ
ប្តូេបនសរផសរផៅកន ងយ ទធាស្តសតរបស់ាកលេទិាល័យជា លូេការ។ 

ទក់ទងនឹងការ តល់មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញមានភាពផលច្ផធាល កន ងការទក់ទញ
នូេការ តល់មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេខពស់បំ  ត បនាេ ប់ម្កគឺេទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា។ ាថ ប័នច្ំនួនបី (ាកលេទិាល័យ
ភូម្ិនេភនំផពញ េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា និងេទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បីអភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា) បន
ផលីកផ ីងថាប្បភពមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេច្ម្បងរបស់ពួកផគ គឺាថ ប័នអនតរជាតិ និងមូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍។  ម្ា៉ាងផទៀត  
ាថ ប័នអាជីេកម្ម និងអងគភាព ណិជាកម្ម ក៏ជាប្បភពមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេបនាេ ប់បនសំសប្មាប់ាថ ប័នច្ំនួនបី        
(េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា  និងេទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍
កម្ព ជា)។ ផទេះយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ ាថ ប័នទងំផនេះមានភាពខ សផបលកគន ខលេះច្ំផ េះប្បភពមូ្លនិធិផរៀងគន ។ ការ តល់
មូ្លនិធិរបស់រដ្ឋឋ ភិបលប្តូេបនបចាូ នផៅតាម្ាថ ប័នតាម្េធិីផ សងៗគន  រមួ្មាន យនតការ តល់ជំនួយ(ាកលេទិា
ល័យភូម្ិនេកសិកម្ម) យនតការតាម្រយៈកាប្បកួតប្បផជង (េទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេ ផដ្ីម្បីអភិេឌ្ឍន៍
កម្ព ជា) ការរួម្បចចូ លគន ននយនតការទងំពីរ (េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា)។ ច្ំផណកាថ ប័នបីផ សងផទៀតបន
បញ្ហា ក់ថាពួកផគផប្បីប្បស់យនតការផ សងផទៀត ដូ្ច្ជា តាម្រយៈផ នការថ្េកិាប្បចំឆ្ន ំ (េទិាាថ នជាតិ                     
ពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា) តាម្រយៈគផប្មាង HEIP (ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ) និងតាម្រយៈការ តល់មូ្លនិធិ
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សប្មាប់ការប្បមូ្លទិននន័យ ឬការផបេះព ម្ព ាយ (ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល)។ េទិាាថ ន         
ច្កខ េសិ័យអាស ី និងេទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បីអភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា មានបទពិផាធន៍ជាផប្ច្ីនកន ង   
ការប្បកួតប្បផជងសប្មាប់គផប្មាងប្ាេប្ជាេ ខណៈាថ ប័នផ សងផទៀតមានបទពិផាធន៍ម្ធយម្។ 

ផៅផពលសួរអំពីបញ្ហា ប្បឈម្ផដ្លពួកផគជួបប្បទេះកន ងការផកៀគរមូ្លនិធិសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេផៅកន ង
ាកលេទិាល័យ ឬេទិាាថ នប្ាេប្ជាេ ពួកផគ បនផលីកផ ងីថា៖ 

•  កងវេះពត័៌មានអំពីប្បភពមូ្លនធិិ 
•  ភាពមានកប្ម្ិតននកចចបមូ់្លនិធ ិ
•  ការប្បកួតប្បផជងខាល ងំផពក (ជាពិផសសពីេទិាាថ នប្ាេប្ជាេអនតរជាតិ) 
•  កងវេះផពលផេល្ល - ប្បក់ផបៀេតសមានកប្ម្តិទប ដូ្ផច្នេះអនកប្ាេប្ជាេភាគផប្ច្ីនផតងផតផធវកីារបផប្ងៀន

បផនថម្ ជាផហ្ត ផធវីឱ្យពួកផគម្និមានផពលប្គប់ប្គន់កន ងការផរៀបច្ំសំផណីរស ំកចចប់មូ្លនធិិប្ាេប្ជាេ។ 
អនកផឆលីយតបក៏បន តល់ផយាបល់អំពីតប្ម្ូេការផដ្លរដ្ឋឋ ភិបលគួរអន េតតផដ្ីម្បផីកលម្ែការ តល់មូ្លនិធិ

ប្ាេប្ជាេរមួ្មាន៖ 

•  បផងកីនបរមិាណកចចបមូ់្លនធិបិ្ាេប្ជាេផធៀបនឹង  .ស.ស. 
•  ផបីកប្បភពមូ្លនិធិបផនថម្ផទៀតសប្មាបក់ារប្បកួតប្បផជង 
•  បផងកីតគណៈកមាម ធិការមូ្លនធិិប្ាេប្ជាេ 
•  ផរៀបច្ំផសច្កតីប្បកាសប្បចឆំ្ន នំនប្បធានបទប្ាេប្ជាេ នងិមូ្លនិធ ិ
•  បផងកីតផគលនផយាបយ រផបៀបវារៈ ផ នទីបង្ហា ញ លូ េ និងផគលការណ៍ផណនាំប្បកបផដ្ឋយភាព

ច្ាស់ល្លសស់ប្មាបក់ារប្ាេប្ជាេ 
•  ធានានូេតមាល ភាពកន ងការប្គប់ប្គងជំនយួប្ាេប្ជាេ 
•  ធានាថាអនកប្ាេប្ជាេមានផពលផប្ច្ីនកន ងការប្ាេប្ជាេ 
•  ជំរ ញឱ្យេសិ័យឯកជន តលមូ់្លនិធិដ្ល់ការប្ាេប្ជាេ។ 
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តារាង គ. 2៖ ច្ំននួមូ្លនិធិផដ្លទទលួបនពីាថ ប័នមូ្លនិធិាធារណៈ និងឯកជនកន ងឆ្ន  ំ២០២០ 

ាថ ប័ន ថ្េកិាសរ បពីប្បភព    
ាធារណៈ (ឧ. 

ប្កសួង) (ល្លនផរៀល) 

ថ្េកិាសរ បពីប្បភព   
ឯកជន         

(ល្លនផរៀល) 

ជំនួយរបស់           
រដ្ឋឋ ភិបល 

អងគភាពអនតរជាតិ / 
មូ្លនិធិអភិេឌ្ឍន៍ 

មូ្លនិធិម្ិនរក
ប្បក់ច្ំផណញ 
អងគការសបប រស
ធម៌្ ឬអងគការម្ិន
ផម្នរដ្ឋឋ ភិបល 

អាជីេកម្ម និងអងគ
ភាព ណិជាកម្ម 

ាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម ៣៦០  0 បនាេ ប់បនស ំ ច្ម្បង គម ន គម ន 

េទិាាថ នច្កខ េស័ិយអាស ី 0 ២០  គម ន បនាេ ប់បនស ំ បនាេ ប់បនស ំ បនាេ ប់បនស ំ

េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា                                                                        ៨០  ២០  ច្ម្បង គម ន គម ន បនាេ ប់បនស ំ

ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ ៤០០០  ៤០០០  បនាេ ប់បនស ំ បនាេ ប់បនស ំ បនាេ ប់បនស ំ គម ន 

ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល 0 0 បនាេ ប់បនស ំ បនាេ ប់បនស ំ ច្ម្បង គម ន 

េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា ៤៩៥០  ៨០  ច្ម្បង ច្ម្បង បនាេ ប់បនស ំ គម ន 

េទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេ 
ផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា ៦០០ ៤៨០០ បនាេ ប់បនស ំ ច្ម្បង បនាេ ប់បនស ំ បនាេ ប់បនស ំ
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េស័ិយឯកជន 

តារាងទី គ.៣ ខាងផប្កាម្បង្ហា ញពីច្ំនួនមូ្លនិធិផដ្លទទួលបនពីធនធានឯកជន និងាធារណៈ និង
ប្បភពមូ្និធិផដ្លទទួលបនពីប្បភពផ សងៗផទៀត (ម្ិនមានមូ្និធិ មានប្បភពមូ្និធិតិច្តួច្ និង មានប្បភពមូ្និធិ
ផប្ច្ីន តាម្ប្កសួង-ាថ ប័ន កន ងឆ្ន  ំ២០២០)។ 

តារាង គ. 3៖ មូ្និធទិទួលបនពីប្បភពាធារណៈ និងឯកជន និងប្បភពមូ្និធ ិក់ពន័ធផដ្លទទលួបនពីាថ ប័ន
របស់េសិ័យឯកជន កន ងឆ្ន ២ំ០២០ 

ាថ ប័ន ច្ំនួនមូ្និធិសរ ប
មាន ប្បភពពីា
ធារណៈ (ឧ.
ប្កសួង)  

(ល្លនផរៀល) 

ច្ំនួនមូ្និធិសរ ប
ផដ្លទទួលបនពី
ថ្េកិាតេ ល់ខលួន  

(ល្លនផរៀល) 

ជំនួយរបស់ 

រដ្ឋឋ ភិបល 

មូ្និធិាថ ប័ន
អនតរជាតិ /
អភិេឌ្ឍន៍   

ាថ នប័នម្ិន
យកប្បក់
ច្ំណូល 

សបប រសធម៌្ ឬ 
អងគការផប្ៅរដ្ឋឋ
ភិបល 

សហ្ប្គសធនតូច្ 
និងម្ធយម្ 

០ 
០ គម ន គម ន គម ន 

ប្កុម្ហ្  នផអម្រ រា៉ាយ
ស៍(ផខម្បូឌា) ០ ៥០ គម ន តិច្តួច្ គម ន 

សភា ណិជាកម្មកម្ព 
ជា ០ ០ ផប្ច្ីន តិច្តួច្ តិច្តួច្ 

ប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងឫទធី 
ប្គុប 0 ២០០  គម ន គម ន តិច្តួច្ 

 

គម នាថ នប័នោម្ួយបនរាយការណ៍ថាពួកផគបនទទួលថ្េកិាពីប្បភពាធារណៈ (ឧ. ប្កសួង)  េ យ
ផៅេញិ សភា ណិជាកម្មកម្ព ជា បនរាយការណ៍ថាបនទទួលអតថប្បផយាជន៍ពីការផលីទឹកច្ិតតពីាធារណៈ       
តាម្រយៈយនតការមូ្និធិជាកចាប់(Block grant)។  

ទក់ទងនឹង លលំបកច្ម្បងៗកន ងការផកៀគរមូ្និធិប្ាេប្ជាេ អនកចូ្លរួម្ផឆលីយតបភាគផប្ច្ីនបនផលីក
ផ ីងអំពីដ្ំផណីរការផដ្លទក់ទងនឹងការទទួលបនមូ្លនិធិ និងបន តល់អន ាសន៍ថាគួរផតមានផគលការណ៍
ច្ាស់ល្លស់ម្ួយ ប្ពម្ទងំការ តល់លទធភាពកន ងដ្ឋក់ កយផសនីស តំាម្ប្បព័នធអនឡាញ។ ការអន ផប្គេះទងំផនេះនងឹផធវី
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ឱ្យដ្ំផណីរការកន ងការផកៀរគមូ្លនិធិមានភាពង្ហយប្សួលសប្មាប់ពួកផគ។ ប្កុម្ហ្  នផអម្រ រា៉ាយស៍(ផខម្បូឌា) និង 
ប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងឫទធី ប្គុប បនរាយការណ៍ថា ពួកផគមានបទពិផាធន៍ជាម្ួយនឹងការអផចច ីញឱ្យចូ្លរមួ្កន ងការប្បកួត
ប្បផជង ប៉ា ផនតសហ្ប្គសធនតូច្និងម្ធយម្ និងសភា ណិជាកម្មកម្ព ជាបនរាយការណ៍ថាម្ិនមានបទពិផាធន៍កន ង
ការអផចច ីញឱ្យចូ្លរមួ្កន ងការប្បកួតប្បផជងផដ្ីម្បទីទួលបនមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេោម្ួយផនាេះផទ។ គួរឱ្យកត់សមាគ ល់
 ងផដ្រថា ាថ ប័នឯកជនទងំផនេះម្ិនមានយ ទធាស្តសតមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេផដ្លបនសរផសរជាល្លយលកខណ៍អកសរ លូេ
ការផនាេះផទ។ 

ប្កសួង ក់ព័នធ 
អនកចូ្លរួម្ផឆលីយតបម្កពីប្កសួងនីម្ួយៗបនបង្ហា ញពីលកខខណឌ េនិិច្ឆ័យរបស់ពួកផគផដ្ីម្បីសផប្ម្ច្ថាផតី

គផប្មាងប្ាេប្ជាេោខលេះគួរទទួលបនមូ្លនិធិ។ រូបភាពទី គ.៣ បង្ហា ញលទធ ល៖ 

រូបភាព គ. 3៖ លកខខណឌ េនិចិ្ឆ័យរបស់ប្កសួងផដ្លប្តូេបនផប្បីប្បស់ផដ្មី្បសីផប្ម្ច្ថាគផប្មាងម្ួយោគួរទទលួ
បនមូ្លនិធ ិ

 

 

0 2 4 6 8 10 12

គ ណេឌ្ឍនិនាថ បន័ប្ាេប្ជាេ

គ ណេឌ្ឍនិននប្កុម្ប្ាេប្ជាេ

កប្មិ្តនននវាន វាន េតតន ៍(េធីិាស្តសត)

កប្មិ្តនននវាន វាន េតតន ៍(ប្បធានបទ)

 លប៉ាេះ លសងគម្ផដ្លមានសកាត ន ពលននការប្ាេប្ជាេ

 លប៉ាេះ លផសដ្ឋកិច្ចផដ្លមានសកាត ន ពលននការប្ាេប្ជាេ

គ ណតនម្លសប្មាបប់្បក់

អនតរកម្មេធីិ

សហ្ប្បតិបតតិការអនតរជាតិ

ការគិតពិចរោតាម្ផបបប្កម្សីធម្៌

សកាត ន ពលកន ងការជប្មាបពីផគលនផយាបយ
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អនកផឆលីយតបបន តល់អាទិភាពខពស់បំ  តច្ំផ េះលកខខណឌ េនិិច្ឆ័យគ ណេ ឌ្ឍនិនប្កុម្ប្ាេប្ជាេ បនាេ ប់ម្ក គឺ
សកាត ន ពលននការប្ាេប្ជាេផដ្លមាន លជេះផលីផសដ្ឋកិច្ច សកាដ ន ពលកន ងការ សពវ ាយពីផគលនផយាបយ និង
គ ណតនម្លននថ្េកិា។  

អនកផឆលីយតបបន តល់ម្តិផយាបល់ផ សងៗជាផប្ច្ីនទក់ទងនឹងម្ផធាបយផដ្លរផបៀបេរៈប្ាេប្ជាេជាតិ
អាច្ជួយផលីកកម្ពស់មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ។ ពួកផគគិតថា រផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិគួរផត តល់អាទិភាពដ្ល់ប្បធានបទ
ប្ាេប្ជាេោផដ្លគបំ្ទខាល ងំដ្ល់ការរកីច្ផប្ម្ីនផសដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ព ជា។ ប្បធានបទទងំផនេះ នឹងជួយរដ្ឋឋ ភិបលនិង
អនក តល់មូ្លនិធិផ សងៗកន ងការផធវីេភិាជន៍មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាព។ អនកផឆលីយតបម្ួយច្ំនួន ច្ង់
ឱ្យរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ បផងកីតាថ នប័នប្កុម្ប្បឹកាភិបលប្តួតពិនិតយម្ួយ ផដ្ីម្បធីានាថាការប្ាេប្ជាេទងំអស់
ប្តូេបនផធវីផ ងី អន ផល្លម្ផៅតាម្ប្កម្សីលធម្៌។ អន ាសន៍ផ សងផទៀត រមួ្មានដូ្ច្ខាងផប្កាម្៖  

•  ការ តល់មូ្លនិធគិួរផតត តផលកីារផលីកទកឹច្ិតតសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេ 
•  ផកលម្ែនតីិេធិីននការប្គប់ប្គងហ្រិចាេតថ  ផៅកន ងសកម្មភាពរដ្ឋបលសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ 
•   តល់មូ្លនិធសិប្មាប់ការកាងសម្តថភាព និងការសហ្ការអនតរជាត ិ
•  គួរបផងកីតយនតការននការ តល់មូ្លនិធិផៅកន ងរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាត ិ
•  ផធវីការប្គប់ប្គងការ តលមូ់្លនធិិជាកចចប់(block grant) ផដ្ឋយតេ ល់ច្ំផ េះប្កមុ្ប្ាេប្ជាេតាម្រយៈ

យនតការប្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លផដ្លរងឹមា ំ 
•  ពប្ងឹងប្កុម្គបំ្ទផលីផ នកការប្ាេប្ជាេ។ 
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៣.៤. ការរំអពញកាតពវកិចច ន្ិងគ ណភាពនន្ការប្ាវប្ាវ 
៣.៤.១. ផតីអវីជាលទធ លននការប្ាេប្ជាេរបស់ាកលេទិាល័យ និងាថ ប័នប្ាេប្ជាេផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា?  

ាកលេទិាល័យ/េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ 

រូបភាពទី គ.៤ បង្ហា ញពីច្ំនួនអតថបទប្ាេប្ជាេផដ្លមានផ ម្ េះអនកនិពនធជាប គគលិក/និសសិតផៅតាម្
ប្គឹេះាថ ននីម្ួយៗ ផដ្លបនផបេះព ម្ព ាយផៅកន ងកាលិកបប្តអនតរជាតិប្តួតពិនិតយផដ្ឋយសហ្េនិិច្ឆ័យករកន ងឆ្ន ំ
២០២០។   

រូបភាព គ. 4៖ អតថបទប្ាេប្ជាេផដ្លមានផ ម្ េះអនកនិពនធជាប គគលកិ/និសសតិផៅតាម្ប្គេឹះាថ ននីម្ួយៗ ផដ្លបន
ផបេះព ម្ព ាយផៅកន ងកាលកិបប្តអនតរជាតិប្តួតពិនិតយផដ្ឋយសហ្េនិចិ្ឆ័យករកន ងឆ្ន ២ំ០២០ 

 

៣.៤.២. ផតីអនកប្ាេប្ជាេ និងាថ ប័នប្ាេប្ជាេប្តេូបនវាយតនម្ល និងផកលម្ែយា៉ា ងដូ្ច្ផម្តច្?  

ាកលេទិាល័យ/ាថ ប័នប្ាេប្ជាេ 

តារាងទី គ.៤ ខាងផប្កាម្បង្ហា ញពីលកខខណឌ េនិិច្ឆ័យសប្មាប់វាយតនម្លការបំផពញការតពវកិច្ច ផដ្លមានា
រៈសំខាន់បំ  តសប្មាប់អនកផឆលីយតបរបស់ាកលេទិាល័យ/េទិាាថ នប្ាេប្ជាេ បផនថម្ផលីការវាយតនម្លតេ ល់របស់
ពួកផគពីកប្ម្ិតននប្បសិទធភាព និងភាពប្តឹម្ប្តូេននេធិីាស្តសតវាយតនម្ល។ 

 

 

0 10 20 30 40

ាកលេទិាលយ័ភូម្ិនេកសិកម្ម
េទិាាថ នទសសនេសិយ័អាស ី

េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទកម្ព ជា
ាកលេទិាលយ័ភូម្ិនេភនផំពញ

ាកលេទិា័យេទិាាស្តសតស ខាភិបល
េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា

េទិាាថ ន បណត េះបោត ល និងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍកម្ព ជា
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តារាង គ. 4៖ លកខខណឌ េនិិច្ឆយ័សំខាន់ៗសប្មាប់វាយតនម្លការបំផពញកាតពវកចិ្ចរបសអ់នកប្ាេប្ជាេផដ្ឋយាថ បន័ 
និងការវាយតនម្លពីប្បសទិធភាព និងភាពប្តឺម្ប្តូេរបស់ាថ ប័ន 

ាថ ប័ន 
លកខខណឌ េនិិច្ឆ័យផដ្ល
សំខាន់បំ  តសប្មាប់វាយ
តនម្លការបំផពញកាតពវកិច្ច 

ផតីេធិីាស្តសតវាយ
តនម្លមានប្បសទិធ
ភាពឬផទ? 

ផតីេធិីាស្តសតវាយតនម្ល
មានភាពប្តឹម្ប្តេូផដ្រ

ឬផទ? 

ាកលេទិាល័យភូម្ិនេកសិកម្ម កប្ម្ិតនវាន េតតន ៍ តិច្តួច្ តិច្តួច្ 

េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស  ី
 ក់ព័នធនឹងបញ្ហា សំខាន់ៗ

របស់ជាត ិ
តិច្តួច្ តិច្តួច្ 

េទិាាថ នជាតពិហ្ បផច្ចកផទស
កម្ព ជា 

 ក់ព័នធនឹងបញ្ហា សំខាន់ៗ
របស់ជាត ិ

គម ន គម ន 

ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ 
ច្ំនួនននការសហ្ការជាម្ួយ

េសិ័យឧសាហ្កម្ម 
គម ន គម ន 

ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសតស 
ខាភិបល 

ច្ំនួនអតថបទប្ាេប្ជាេផដ្ល
បនផបេះព ម្ព ាយ 

តិច្តួច្ ផប្ច្ីន 

េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា 
ច្ំនួននសិសតិបរញិ្ហា បប្តជាន់
ខពស់ផដ្លបនទក់ទញ 

តិច្តួច្ តិច្តួច្ 

េទិាាថ នបណត េះបោត លនងិ
ប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជា 

 ក់ព័នធនឹងបញ្ហា សំខាន់ៗ
របស់ជាត ិ

តិច្តួច្ តិច្តួច្ 

ជាទូផៅ េធិីាស្តសតវាយតនម្លម្ិនប្តូេបនផគយល់ថាមានប្បសិទធភាពខាល ងំ ឬមានភាពប្តឹម្ប្តូេផនាេះផទ។    
អនកផឆលីយតបបនផសនីឱ្យមានភាពច្ាស់ល្លស់បផនថម្ផទៀតផៅកន ងផគលការផណនាំ  សូច្នាករសម្ិទធគនលឹេះ និង       
ផកលម្ែលកខខណឌ េនិិច្ឆ័យផដ្ីម្បីផលីកកម្ពស់េធិីាស្តសតទងំផនេះ។ ពួកផគក៏បន តល់អន ាសន៍សប្មាប់ការផធវីសិកាខ
ាល្លផដ្ីម្បទីទួលបនម្តិផកលម្ែ ងផដ្រ ផដ្ីម្បជីំរ ញការកាងសម្តថភាព និងផកលម្ែេធិីាស្តសតវាយតនម្ល។  
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អនកផឆលីយតច្ំនួន ២នាក់កន ងច្ំផោម្ ៧នាក់ បនយល់ប្សបយា៉ា ងខាល ំងថា េឌ្ឍនភាពអាជីពនាផពល
បច្ច បបននអាប្ស័យផលីការផបេះព ម្ព ាយអតថបទប្ាេប្ជាេ អនកផឆលីយតបផ សងផទៀតបននិយាយថា េឌ្ឍនភាពអាជីព
អាប្ស័យមានភាពទក់ទងតិច្តួច្ជាម្ួយនឹងការផបេះព ម្ព ាយ។ អនកផឆលីយច្ំនួន ៣នាក់កន ងច្ំផោម្ ៧នាក់បន
យល់ប្សបយា៉ា ងខាល ងំេឌ្ឍនភាពអាជីពអាប្ស័យផលីការសហ្ការគផប្មាងអនតរជាតិ។ អនកផឆលីយតបក៏បនផលីកផ ងី
អំពីកតាត ផដ្លជេះឥទធិពលដ្ល់េឌ្ឍនភាពអាជពី ផដ្លរមួ្មាននវាន េតតន៍ ការរមួ្ច្ំផណកដ្ល់ផគលនផយាបយ និងការ
ប្ាេប្ជាេ តប្ម្ូេការរបស់និសសតិ និងសកម្មភាព សពវ ាយ។  

អនកផឆលីយតបជាផប្ច្ីនបនរាយការណ៍អំពីបញ្ហា កន ងការទក់ទញ និងបណត េះបោត លអនកប្ាេប្ជាេេយ័     
ផកមង។ មូ្លផហ្ត ម្ួយផដ្លបោត លឱ្យមានបចា ផនេះគឺជាទូផៅបោត លម្កពីប្បក់ផបៀេតសរត៍ិច្តួច្។ អនកផឆលីយតប
បនផណនាឱំ្យដ្ំផ ងីប្បកផ់បៀេតសរប៍្បចផំខផដ្ីម្បទីក់ទញអនកប្ាេប្ជាេេយ័ផកមងបផនថម្ផទៀត។ ទទឹម្នឹងផនេះក៏មាន
ទប្ម្ង់ននការគបំ្ទផ សងផទៀត ងផដ្រផដ្ីម្បីទក់ទញពួកផគ ដូ្ច្ជាលទធភាពកន ងការចូ្លផៅផប្បីទិននន័យ ឱ្កាស
ទទួលបនមូ្លនិធិ ការកំណត់ លូេអាជីពច្ាស់ល្លស់ (ការកំណត់កប្ម្ិតតួនាទីច្ាស់ល្លស់) និងប គគលិកជំនួយ
បផច្ចកផទសផ នកប្ាេប្ជាេផ សងៗ។  

អនកផឆលីយតប ក់កោត លគិតថា មានបញ្ហា ម្ួយច្ំនួនច្ំផ េះអនកប្ាេប្ជាេជាស្តសតីកន ងការ្នផៅម្ ខកន ង
អាជីពរបស់ពួកផគ ផដ្ឋយារការផកីតផ ងីននសមាព ធកន ងការផថ្ទកំ មារ ឬកូនៗរបស់ពួកផគ និងការប្បកាន់ភាា ប់នូេ
េបបធម្៌ប ផរេចិ្ឆ័យ។ ផដ្ីម្បីផដ្ឋេះប្ាយបញ្ហា ផនេះ អនកផឆលីយតបបន តល់ម្តិថា រផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ គួរផតផសនីឱ្យ
មានច្ំនួនកូតាសប្មាប់ប គគលិកប្ាេប្ជាេជាស្តសតី ច្ំនួនអាហារូបករណ៍ ឬជំនួយសប្មាប់ស្តសតី និងការជំរ ញការ តល់
ជំនួយផថ្ទកំ មារឱ្យកាន់ផតប្បផសីរផ ងី។  

អនកផឆលីយតបផប្ច្ីនជាង ក់កោត លបននិយាយថា ាថ ប័នរបស់ពួកផគ មានប្បព័នធននការផលីកទឹកច្ិតតផៅ
កន ងាថ ប័នផដ្ីម្បជីំរ ញការបំផពញកាតពវកិច្ចបនលែ។ ការបំផពញកាតពវកិច្ចបនលែផនេះប្តូេបនកំណត់ផដ្ឋយការផបេះ
ព ម្ព ាយអតថបទប្ាេប្ជាេ សំផណីគផប្មាងប្ាេប្ជាេ និងសូច្នាករផ សងៗ។ ការផលីកទឹកច្ិតតភាគផប្ច្ីនមានទប្ម្ង់
ជាការទទួលាគ ល់ផ នកេជិាា ជីេៈ រង្ហវ ន់ហ្រិចាេតថ  និងការដ្ំផណីងតំផណង ជាផដ្ីម្។ 

អនកផឆលីយសំណួរច្ំនួន ៣នាក់កន ងច្ំផោម្ ៧នាក់បនដ្ឹងពីប្កម្សីលធម្៌ជាតិ (សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេផ នក
ស ខាភិបលរបស់ប្កសួងស ខាភិបល) ផហ្យីបនរាយការណ៍ថាប្កម្សីលធម្៌ជាតិមានអតថប្បផយាជន៍សប្មាប់ពួក
ផគ។ មានផតអនកផឆលីយតបមាន ក់ប៉ា ផោា េះផដ្លដ្ឹងពីប្កម្សីលធម្៌ាថ ប័ន (េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស ី)។ ផឆលីយតប
ច្ំផ េះបញ្ហា ច្ម្បងផដ្លអនកផឆលីយតបជួបប្បទេះកន ងការផធវីការប្ាេប្ជាេលកខណៈេទិាាស្តសតផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា 
ពួកផគបនផលីកផ ងីពីច្ំន ច្ខវេះខាត ដូ្ច្ជា៖ 

•  មូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ 
•  សម្តថភាព 
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•  ផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធ 
•  ផគលការណ៍ផណនាចំ្ាសល់្លស់ (ជាទប្ម្ង់ផគលនផយាបយ ផ នទីបង្ហា ញ លូេ និងរផបៀបវារៈ)  
•  បទបបចាតតគិបំ្ទ 
•  លទធភាពចូ្លផៅផប្បទីិនននយ័ 

៣.៤.៣. ផតីអនកប្ាេប្ជាេកន ងេស័ិយឯកជនប្តេូបនវាយតនម្លផដ្ឋយរផបៀបោ ផហី្យផតីការវាយតនម្លផនេះអាច្ផធវីឱ្យ
ប្បផសីរផ ីងយា៉ា ងដូ្ច្ផម្តច្? 

េស័ិយឯកជន 

អនកផឆលីយតបច្ំនួនពីរនាក់បនផឆលីយថា ពួកផគមានបញ្ហា ច្ម្បងកន ងការទក់ទញ និងបណត េះបោត លអនក
ប្ាេប្ជាេេយ័ផកមង ខណៈអនកផឆលីយតបច្ំនួនពីរនាក់ផ សងផទៀតបននិយាយថា បញ្ហា កន ងការទក់ទញ និងបណត េះ   
បោត លអនកប្ាេប្ជាេេយ័ផកមង មានកប្ម្ិតម្ធយម្ប៉ា ផោា េះសប្មាប់ាថ ប័នរបស់ពួកផគ។ អនកផឆលីយតបមាន ក់ (ប្កុម្
ហ្  នផអម្រ រាយស៍ ផខមូ្ឌា) គិតថា បញ្ហា ផនេះបោត លម្កពីកងវេះជំនួយ និងថ្េកិាសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេេយ័ផកមង។ 
ប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងឫទធី ប្គុប គិតថា រផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិគួរផត តល់អាទិភាពខពស់កន ងការទក់ទញអនកប្ាេប្ជាេ        
េយ័ផកមង និងការជំរ ញឱ្យមានការផធវីេភិាជជំនួយបផនថម្ផទៀតសប្មាប់ផគលផៅផនេះ។ អនកផឆលីយតបននាថ ប័នឯកជន
ទងំអស់ម្ិនមានអារម្មណ៍ថា ស្តសតីប្បឈម្ម្ ខនឹងបញ្ហា កន ងការពប្ងឹងអាជីពប្ាេប្ជាេរបស់ពួកផគផនាេះផទ។  

អនកផឆលីយតបននាថ ប័នឯកជនទងំអស់ម្ិនបនដ្ឹងអំពីប្កម្សីលធម្៌ជាតិ ឬប្កបសីលធម្៌ាថ ប័នផនាេះផទ។ 
ផដ្ីម្បីផឆលីយតបនឹងការលំបកផដ្លអនកប្ាេប្ជាេបនជួបប្បទេះកន ងការប្ាេប្ជាេផ នកេទិាាស្តសតប្បកបផដ្ឋយភាព
ប្បកដ្ប្បជាម្ួយកន ងប្បផទសកម្ព ជា ប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងឫទធី ប្គុប បនផឆលីយតបថា បញ្ហា ច្ម្បងបោត លម្កពីកងវេះ    
លទធភាពចូ្លផៅផប្បីប្បស់លទធ លការប្ាេប្ជាេ និងស ប្កិតភាពនិងភាពប្គប់ប្គន់កន ងការទំនាក់ទំនងផ នក     
ប្ាេប្ជាេ។ 

៣.៤.៤. ផតីប្កសងួវាយតនម្លអនកប្ាេប្ជាេផដ្ឋយរផបៀបោ ផហី្យផតីការវាយតនម្លផនេះអាច្ផធវីឱ្យប្បផសីរផ ីងយា៉ា ង
ដូ្ច្ផម្តច្? 

ប្កសួង ក់ព័នធ 

អនកផឆលីយតប ប្បមំ្ួយនាក់កន ងច្ំផោម្ ១៣នាក់ បនេនិិច្ឆ័យថា ភាព ក់ព័នធននការប្ាេប្ជាេផៅនងឹបញ្ហា
នន លប្បផយាជន៍ជាតិគឺជាកតាត សំខាន់បំ  តកន ងការពិចរោផលីសម្ិទធ លននការប្ាេប្ជាេ ខណៈអនកផឆលីយតប
ច្ំនួន ៤នាក់គិតថា កប្ម្ិតនននវាន េតតន៍គឺជាកតាត សំខាន់បំ  តកន ងការពិចរោផលីសម្ិទធ លននការប្ាេប្ជាេ។ 
ម្ា៉ាងេញិផទៀត អនកផឆលីយតបច្ំនួន ៣នាក់ បនគិតថាច្ំនួនននកិច្ចសហ្ការជាម្ួយឧសាហ្កម្មគឺជាកតាត សំខាន់
បំ  តកន ងការពិចរោផលីសម្ិទធ លននការប្ាេប្ជាេ។ 
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ផប្ៅពីអនកផឆលីយតបម្កពីប្កសួងអប់រ ំយ េជន និងកីឡា អនកផឆលីយតបទងំអស់ម្ិនបនដ្ឹងអំពីប្កម្សីលធម្៌
ប្ាេប្ជាេជាតិផដ្លបនផតត តផៅផលីប្កម្សីលធម្៌សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេស ខភាព (នីតិេធិីប្បតិបតតិសតង់ដ្ឋរសប្មាប់   
គណៈកមាម ធិការសីលធម្៌ជាតិសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេស ខាភិបលផៅកម្ព ជា) ផនាេះផទ។ ផទេះជាយា៉ា ងោក៏ផដ្ឋយ   
អនកផឆលីយតបទំងផនេះមានអារម្មណ៍ថា ប្កម្សីលធម្៌សប្មាប់ការប្ាេប្ជាេស ខាភិបលគួរផតប្តូេផធវីបច្ច បបននភាព 
ផដ្ឋយារប្កម្សីលធម្៌ផនេះប្តូេបនផរៀបច្ំផ ងីកន ងឆ្ន ២ំ០០៨ ។ 

អនកផឆលីយតបបនបញ្ហា ក់ថា បញ្ហា សំខាន់ៗកន ងការអន េតតលម្ែិតនូេេធិីាស្តសតប្បកបផដ្ឋយលកខណៈ        
េទិាាស្តសតផៅកម្ព ជាមានភាពខវេះខាត ដូ្ច្ជា៖ 

•  និរនតរភាពននមូ្លនិធិប្ាេប្ជាេ 
•  ការផធវីផ នការ និងការប្គប់ប្គងហ្ិរចាេតថ  (រួម្ទងំការលំបកកន ងការទទួលបនហ្រិចាបបទន ប្ពម្

ទងំការផប្បីប្បស់មូ្លនិធិឬហ្រិចាបបទនផដ្លទទួលបនផនាេះឱ្យមានប្បសិទធភាព ងផដ្រ) 
•  ធនធានម្ន សស (ាស្តាត ចរយផដ្លមានសម្តថភាព និងមានការផបតជាា ច្ិតតកន ងការបណត េះបោត លអនក

ជំនាន់ផប្កាយ និងការផលីកទឹកច្ិតតផៅមានកប្ម្ិតទបទក់ទងនឹងឋានៈ តួនាទីកន ងនាម្ជាអនក
ប្ាេប្ជាេ) 

•  សម្តថភាពអនកប្ាេប្ជាេ (ជាផរឿយៗប្តូេបងខំច្តិតផធវីការង្ហរបផនថម្ ផដ្ឋយារប្បក់ផខទប) 
•  ការផលីកទកឹច្ិតតសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេ 
•  កិច្ចសហ្ការជាតិ និងអនតរជាតិ 
•  ប្កម្សលីធម្៌ប្ាេប្ជាេ 
•  ឧបករណ៍ 
•  ការផបតជាា ច្ិតតផ នកផគលនផយាបយ 
ផៅផពលប្តូេបនសួរថាផតី រផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិគួររមួ្បចចូ លអវីខលេះផដ្ីម្បបីផងកីនគ ណភាពននការប្ាេប្ជាេ

ផដ្លផធវីផ ងីផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជា អនកផឆលីយតបបនផលីកផ ងីថា៖ 

•  យនតការផដ្ីម្បបីផងកីតការផលីកទឹកច្ិតត ដូ្ច្ជា ប្បក់ច្ណូំលបផនថម្សប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេ 
•  ការេនិិផយាគបផនថម្ផលីធនធានម្ន សស (និងការប្គប់ប្គងថ្េកិាប្បកបផដ្ឋយប្បសិទធភាព) 
•  ការអន េតតផគលការណ៍ផណនាបំ្កម្សលីធម្៌ប្ាេប្ជាេ  
•  យនតការបផងកនីតនម្លននការយល់ផ ញីផៅផលកីារប្ាេប្ជាេ និងអនកប្ាេប្ជាេ 
•  យនតការបផងកនីកិច្ចសហ្ការជាតិ និងអនតរជាត ិ
•  ឧបករណ៍តាម្ដ្ឋន នងិវាយតនម្លការប្ាេប្ជាេ 
•  គំនិត តួច្ផ តីម្បផងកីតម្ជឈម្ណឌ លប្ាេប្ជាេឯកផទសកន ងាកលេទិាល័យ 
•  ការកំណត់ទសិផៅផលីប្បធានបទប្ាេប្ជាេអាទភិាព 
•  សកម្មភាពផលីកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹងអពំីរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ។  
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៣.៥. ចលត័ភាពេនកប្ាវប្ាវ ន្ិងកិចចសេការេន្តរាតិ 
៣.៥.១. ផតីច្ល័តភាពអនកប្ាេប្ជាេ និងកិច្ចសហ្ការអនតរជាតិផៅកន ងប្បផទសកម្ព ជានាផពលបច្ច បបននសថិត
កន ងកប្មិ្តោ? 
ាកលេទិាល័យ ាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និងប្កសួង 

ប្កសួងជាផប្ច្ីនម្ិនបនដ្ឹងពីគផប្មាងោម្ួយផដ្លគបំ្ទដ្ល់ច្ល័តភាពអនកប្ាេប្ជាេអនតរជាតិសប្មាប់
ការឈប់សប្មាកផដ្ីម្បីផៅផធវីការប្ាេប្ជាេរយៈផពលខលី ឬម្ធយម្ផនាេះផទ។ េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា 
បនរាយការណ៍ពីការ តល់ ៥០ ភាគរយននប្បក់ផបៀេតសរមូ៍្លដ្ឋឋ នដ្ល់អនកប្ាេប្ជាេផៅផពលឈប់សប្មាក។ 
ាកលេទិាល័យភូម្ិនេភនំផពញ  បននិយាយថា បទបបចាតតិរបស់រដ្ឋឋ ភិបលរា៉ាប់រងការ តល់ផនេះច្ំផ េះប្គូបផប្ងៀន។ 
េទិាាថ នបណត េះបោត លនិងប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បីអភិេឌ្ឍន៍កម្ព ជាបននិយាយថា មានការ តល់ជូនសប្មាប់ការតល ស់បតូរ 
បទពិផាធន៍ផ នកប្ាេប្ជាេអនតរជាតិ។  

 ក់កោត លននអនកផឆលីយតបម្កពីបោត ប្កសួងបននិយាយថា ការទក់ទញអនកប្ាេប្ជាេឱ្យប្ត ប់ម្ក
កម្ព ជាេញិផៅផពលផដ្លពួកផគបនផៅប្ាេប្ជាេ ឬសិកាផៅបរផទស អាច្មានភាពលំបកខាល ងំ។ អនកផឆលីយតបម្ក
ពីាកលេទិាល័យ ឬាថ ប័នប្ាេប្ជាេភាគផប្ច្ីនក៏បនគំប្ទច្ំផ េះការផលីកផ ីងរបស់អនកផឆលីយតបពីបោត
ប្កសួង ងផដ្រ។ អនកផឆលីយតបម្កពីបោត ប្កសួង និងាកលេទិាល័យ ឬាថ ប័នប្ាេប្ជាេយល់ផ ញីថា កតាត ផនេះ
បោត លម្កពី    កងវេះថ្េកិា ទសសនៈននការយល់ផ ញី សនតិស ខការង្ហរ និងការផលីកទឹកច្ិតតផ សងផទៀតសប្មាបអ់នក
ប្ាេប្ជាេផៅកម្ព ជា។ បផនថម្ផលីផនេះ ពួកផគក៏បនផលីកផ ីងពីកងវេះការគបំ្ទផ នកផគលនផយាបយ និងប្បព័នធ      
នវាន េតតន៍ជាតិផដ្លម្ិនទន់មានការអភិេឌ្ឍ។ 

អនកផឆលីយតបក៏បន តល់អន ាសន៍ដ្ល់រផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ កន ងការបផងកីនកិច្ចសហ្ការប្ាេប្ជាេ   
អនតរជាត ិដូ្ច្ខាងផប្កាម្៖ 

•   សពវ ាយបោត ញាកលេទិាល័យជាម្យួនឹងកិច្ចសហ្ការប្ាេប្ជាេផដ្លរងឹមា ំ
•  បផងកីតបរយិាកាសអំផោយ លម្ួយផដ្ីម្បជីួយគបំ្ទអនកប្ាេប្ជាេបរផទស រមួ្មាន ការ ដល់នូេលំផៅ

ដ្ឋឋ នប្គប់ប្គន់ បរាិថ នការការ រ ការអប់រផំដ្លមានគ ណភាពខពស់សប្មាប់កូនៗរបស់ពួកផគ សមាា រៈ
បរកិាខ រ និងផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធផ សងៗផដ្ីម្បជីួយប្ទប្ទង់ការរស់ផៅរបស់អនកប្ាេប្ជាេ។ 

•   តល់ការផលកីទឹកច្ិតតជារូបយិេតថ ដ្ល់អនកប្ាេប្ជាេ 
•  សប្ម្បសប្ម្ួលបទបបចាតតិកន ងការ ដល់អាជាា បណាការង្ហរ 
•  ពប្ងីកកចិ្ចសហ្ប្បតិបតតិការជាម្ួយនដ្គូអនតរជាត ិ
•  គបំ្ទការផណនាផំ នកប្ាេប្ជាេ 
•  បផងកីនផប្គងការណ៍ច្លភាពអនកប្ាេប្ជាេ នងិការតល ស់បតូរ ក់កោត លអាជីព។  
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សរ បជារមួ្ ការគបំ្ទច្ំផ េះកិច្ចសហ្ការប្ាេប្ជាេអនតរជាតិម្ិនទន់ប្គប់ប្គន់ផៅផ យីផទ ប្ពម្ទងំមាន 
កងវេះខាតភាពច្ាស់ល្លស់ច្ំផ េះការ តល់ម្ ខង្ហរតួនាទីជាអនកប្ាប្ជាេ។ 

៣.៦. កិចចសេការរវាងប្គលឹះាថ ន្សកិាប្ាវប្ាវ ន្ិងវិសយ័ឧសាេកម្ម 
៣.៦.១. កន ងប្បផទសកម្ព ជានាផពលបច្ច បបនន ផតីាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និងេស័ិយឯកជនមានកិច្ចសហ្ការគន កន ងកប្មិ្ត
ោ? 
ាកលេទិាល័យ  និងាថ ប័នប្ាេប្ជាេ 

តារាងទី គ.៥ បង្ហា ញពីកប្ម្ិតកិច្ចសហ្ការរវាងាកលេទិាល័យនិងេទិាាថ នប្ាេប្ជាេជាម្ួយេសិ័យឯក
ជន និងការយិាល័យសហ្ប្បតិបតតិការជាក់ល្លក់ផដ្ីម្បបីផងកីតកិច្ចសនាប្ាេប្ជាេជាម្ួយេសិ័យឯកជន ឬផដ្ីម្បដី្ឋក់
ចូ្លទី ារនូេលទធ លប្ាេប្ជាេ។ 

តារាង គ. 5៖ កចិ្ចសហ្ការជាម្ួយេសិ័យឯកជន ផដ្ឋយប្គេឹះាថ នសកិា 

ាថ ប័ន 
កប្ម្ិតកិច្ចសហ្ការ
ជាម្ួយេស័ិយឯកជន 

ការយិាល័យ
សហ្ការជាក់
ល្លក់ 

ព័ត៌មានលម្ែិត 

ាកលេទិាល័យភូម្ិនេ
កសិកម្ម 

មានម្ួយច្នំួន មាន 

ការយិាល័យផ េរបផច្ចកេទិា នងិ
ម្ជឈម្ណឌ លបណដ េះធ រកិច្ចផ នក
កសិកម្ម និងអាហារ 

េទិាាថ នច្កខ េសិ័យអាស  ី មានម្ួយច្នំួន 

មាន 

អងគភាពតូច្ម្ួយផដ្ីម្បផីសវងរកកិច្ច
សហ្ការ នងិការកាងភាពជានដ្គូ
កន ងការប្ាេប្ជាេ 

េទិាាថ នជាតពិហ្ 
បផច្ចកផទសកម្ព ជា 

មានម្ួយច្នំួន 

មាន 

ការយិាល័យទនំាក់ទនំងអនតរជាតិ 
និងម្ជឈម្ណឌ លអភិេឌ្ឍន៍ការ
ប្ាេប្ជាេ និងបផច្ចកេទិា 

ាកលេទិាល័យភូម្ិនេ
ភនំផពញ 

មានម្ួយច្នំួន 

មាន 

ការយិាល័យភាា ប់ទំនាកទ់ំនងជាម្ួយេ ិ
ស័យឧសាហ្កម្ម និងការយិាល័យ
ប្ាេប្ជាេ 
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ាកលេទិាល័យេទិាាស្តសត
ស ខាភិបល គម ន គម ន 

 

េទិាាថ នបផច្ចកេទិាកម្ព ជា 

គម ន មាន 

ការយិាល័យភាា ប់ទំនាកទ់ំនងរវាង
ាកលេទិាល័យ នងិេសិ័យឧសាហ្
កម្ម 

េទិាាថ នបណត េះបោត លនងិ
ប្ាេប្ជាេផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍន ៍    

កម្ព ជា មានម្ួយច្នំួន គម ន 

- 

ប្បភព៖ ការសេង់ម្ត ិ

បរកិាខ រគបំ្ទហាក់មានកន ងាថ ប័នភាគផប្ច្ីនផដ្ីម្បីអន ញ្ហា តឱ្យមានការសហ្ការជាម្ួយេសិ័យឧសាហ្កម្ម
កាន់ផតផប្ច្ីន ប៉ា ផនតច្ំនួនកិច្ចសហ្ការតិច្តួច្ោស់ប្តូេបនរាយការណ៍។  

ផឆលីយតបផៅនឹងសំណួរទក់ទងនឹងេធិីាស្តសតផដ្លាថ ប័នរបស់ពួកផគបនផប្បីប្បស់ផដ្ីម្បីទំនាក់ទំនង
ឬផ េរលទធ លប្ាេប្ជាេរបស់ខលួនដ្ល់េសិ័យឯកជន អនកផឆលីយតបបនផលីកផ ងីនូេេធិីាស្តសត ដូ្ច្ជា៖  

•  ប្ពឹតតិការណ៍ផកីតផតម្ួយដ្ង៖ ដ្ំផណីរទសសនកចិ្ច ទិវាការង្ហរ េគគបណត េះបោត ល 
•  សិកាខ ាល្ល និងសននសិីទ 
•  ប្បព័នធ សពវ ាយសងគម្ 
•  អងគភាពសហ្ការជាក់ល្លក ់
•  តាម្រយៈបោត ញផដ្លមានប្ាប់ នងិបោត ញអតតីនិសសតិ 
•  តាម្រយៈផគហ្ទំព័ររបស់ាកលេទិាល័យ។ 

 េទិាាថ នជាតិពហ្ បផច្ចកផទសកម្ព ជា ជាាថ ប័នផតម្ួយប៉ា ផោា េះ ផដ្លមានបនេប់ពិផាធន៍រួម្គន  ឬបនេប់
ពិផាធន៍ផបីកច្ំហ្រ ផដ្លអនកជំនាញកន ងេសិ័យឯកជនអាច្ផប្បីប្បស់បន។ ផៅផពលផយងីសួរថា ផតីាថ ប័នរបស់
ពួកផគមានការផលីកទឹកច្ិតតឱ្យប គគលិកប្ាេប្ជាេរបស់ពួកផគសហ្ការជាម្ួយេសិ័យឯកជនផដ្រឬផទ? ាថ ប័នច្ំនួន
បួនបននិយាយថាប គគលិកប្ាេប្ជាេរបស់ពួកផគ “ប្តូេបនផលីកទឹកច្ិតតខលេះ” ជាម្ួយនឹងការង្ហរប្បឹកាផយាបល់ផដ្ល
ទទួលកនប្ម្ និងការង្ហរគផប្មាងបផនថម្។ ាថ ប័នច្ំនួនបីផទៀតបននិយាយថា ាថ ប័នរបស់ពួកផគម្ិនទន់មានការ
ផលីកទឹកច្ិតតកន ងរូបភាពោម្ួយសប្មាប់ប គគលិកប្ាេប្ជាេរបស់ពួកផគផៅផ យី ផដ្ឋយអនកផឆលីយតបបនបញ្ហា ក់ថា
ប គគលិកប្ាេប្ជាេប្តូេបនជំរ ញឱ្យមានកិច្ចសហ្ការជាម្ួយេសិ័យឯកជន ប៉ា ផនតពួកផគម្ិនបនទទួលការផលីកទឹកច្តិត
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ជាកនប្ម្បផនថម្ផនាេះផទ។ ផៅផពលសួរថា ផតីពួកផគគិតថារដ្ឋឋ ភិបលអាច្ តល់ការផលីកទឹកច្ិតតច្ំផ េះកិច្ចសហ្ការ
រវាងេសិ័យឯកជនបផនថម្ផទៀតផដ្ឋយរផបៀបោ? ពួកផគបនផច្ករផំលកការយល់ផ ញី ដូ្ច្ខាងផប្កាម្៖ 

•  អភិេឌ្ឍផគលនផយាបយ និងផគលការណ៍ផណនាផំលីការង្ហរប្បឹកាផយាបល់សប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេ 
(បច្ច បបននម្ស្តនតីរាជការម្ិនប្តូេបនអន ញ្ហា តឱ្យផធវីការង្ហរប្បឹកាផយាបល់ផ យី) 

•  េភិាជមូ្លនិធិសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេរមួ្គន ជាម្ួយេសិ័យឯកជន 
•   ដល់យនតការជំរ ញផលីកទឹកច្ិតតដ្ល់អនកប្ាេប្ជាេផដ្លសហ្ការផដ្ឋយផជាគជ័យជាម្ួយេសិ័យឯកជន 

ដូ្ច្ជា ការ ដល់រង្ហវ ន់ និងការ ដល់ការអន ផប្គេះពនធ 
•  ធានាកម្មសិទធិបញ្ហា  
•  អភិេឌ្ឍថាន លបផច្ចកេទិាអនឡាញសប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេ ម្ស្តនតីរដ្ឋឋ ភិបល និងេសិ័យឯកជន អាច្    

សហ្ការ និងបំផពញតប្ម្ូេការជាម្ួយនឹងជំនាញ 
•  សប្ម្បសប្ម្ួលការផប្បីប្បស់របកគំផហ្ញីពីការប្ាេប្ជាេអន ផល្លម្ផៅនឹងបរកិារណ៍ឧសាហ្កម្ម។ 

 

េស័ិយឯកជន 
ាថ ប័ន/អងគភាពកន ងេសិ័យឯកជនប្តូេបនាកសួរផដ្ីម្បឱី្យផឆលីយតបផៅនឹងសំណួរ ផតីបច្ច បបននពួកផគបន

សហ្ការជាម្ួយាកលេទិាល័យនិងាថ ប័នប្ាេប្ជាេឬផទ? ប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងឫទធី ប្គុប បនរាយការណ៍ថា “កំព ង
សហ្ការម្ួយច្ំនួន” ប៉ា ផនតាថ ប័នដ្នទផទៀតម្ិនទន់មានកិច្ចសហ្ការផៅផ យី។ ប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងឫទធី ប្គុប រាយការណ៍
ថាប្កុម្ហ្  នខលួនបនសហ្ការជាម្ួយ Invivo lab (ផេៀតោម្ និងបរាងំ) និងាកលេទិាល័យជ ឡា  ងកន 
(ប្បផទសនថ្)។ ផៅផពលាកសួរថា ផតីការប្ាេប្ជាេោខលេះផដ្លបនពីាកលេទិាល័យ និងាថ ប័នប្ាេប្ជាេ 
បនរមួ្ច្ំផណកបំផពញតប្ម្ូេការរបសអ់ងគភាពពួកផគ? ាថ ប័នផឆលីយតបច្ំនួនបី (សហ្ប្គសធ នតូច្និងម្ធយម្ ប្កុម្
ហ្  នផអម្រ រាយស៍ ខាម្បូឌា និងប្កុម្ហ្  ន ម្៉ា ងឫទធី ប្គុប) បននិយាយថា ការប្ាេប្ជាេពីាកលេទិាល័យ និង    
ាថ ប័នប្ាេប្ជាេបនចូ្លរមួ្ច្ំផណកបំផពញតប្ម្ូេការម្ួយច្ំនួនរបស់ាថ ប័ន។  េ យម្កេញិ សភា ណិជាកម្មកម្ព ជា 
បនរាយការណ៍ថាម្ិនមានផ យី។ ផៅផពលសួរថា ផតីរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ គួររមួ្បចចូ លសកម្មភាពអវីខលេះផដ្ីម្បី
ផធវីឱ្យប្បផសីផ ីងនូេកិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកានិងេសិ័យឯកជន? អនកផឆលីយតបបនផសនីឱ្យមានការផរៀបច្ំ
បផងកីតឱ្យមានអងគភាពបផង្ហគ ល និងយនតការកន ងការសប្ម្បសប្ម្ួលភាពជានដ្គូរវាងេសិ័យផ សងគន ។ 

ប្កសួង ក់ព័នធ 
ផឆលីយតបផៅនឹងសំណួរ ផតីបច្ច បបននប្កសួងរបស់ពួកផគបននិងកំព ងផលីកទឹកច្ិតតដ្ល់កិច្ចសហ្ការរវាង

ប្គឹេះាថ នសិកា និងេសិ័យឧសាហ្កម្មផដ្រឬផទ? មានប្កសួងច្ំនួន ៤ ប៉ា ផោា េះកន ងច្ំផោម្ប្កសួងទងំ ១១ ផដ្ល
បនផឆលីយថាប្កសួងរបស់ពួកផគមានការទឹកច្ិតតដ្ល់កិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងេសិ័យឧសាហ្កម្ម រួម្
មាន ប្កសួងការបរផទស និងសហ្ប្បតិបតតិការអនតរជាតិ ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្ិរចាេតថ  ប្កសួងនប្បសណីយ៍ និង



 

100 

 
 

ទូរគម្នាគម្ន៍, និងប្កសួង ណិជាកម្ម។ ផឆលីយតបផៅនឹងសំណួរ ផតីការផលីកទឹកច្ិតតសប្មាប់ាកលេទិាល័យ និង
ាថ ប័នប្ាេប្ជាេមានលកខណៈផបបោ? អនកផឆលីយតបម្កពីប្កសួងផសដ្ឋកិច្ច និងហ្ិរចាេតថ បនផឆលីយថា ប្កសួង
បនផលីកទឹកច្ិតតតាម្រយៈការគបំ្ទផ នកបផច្ចកផទស។ បផនថម្ផលីផនេះ អនកផឆលីយតបមាន ក់ផទៀតម្កពីប្កសួងដ្ផដ្ល
បននិយាយថា “ផដ្ីម្បីជួយឱ្យសហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្មានលទធភាពកន ងការចប់យកបផច្ចកេទិាផៅកន ង
 លិតកម្មរបស់ពួកផគ រាជរដ្ឋឋ ភិបលបន ដល់ការផលីកទឹកច្ិតតតាម្រយៈយនតការអន ផប្គេះពនធផដ្លមានផច្ងកន ង 
អន ប្កឹតយផលខ ១២៤ ច្ េះនថ្ងទី២ ផខត ល្ល ឆ្ន ២ំ០១៨ សដីពី ការផលីកទឹកច្ិតតផ នកពនធដ្ឋរសប្មាប់សហ្ប្គសធ នតូច្ 
និងម្ធយម្កន ងេសិ័យអាទិភាព។ ផលីសពីផនេះផៅផទៀត រាជរដ្ឋឋ ភិបលក៏បន ដល់ការផលីកផលងពនធសប្មាប់ប្គឹេះាថ ន
ឧតដម្សិកា ងផដ្រ”។ ជាម្ួយគន ផនេះ ប្កសួង ណិជាកម្មបនបញ្ហា ក់ពីការផលីកទឹកច្ិតតសប្មាប់ការកាង       
សម្តថភាពរបស់ម្ស្តនតីរាជការ។ ម្ា៉ាងផទៀត ប្កសួងនប្បសណីយ៍ និងទូរគម្នាគម្ន៍ក៏បនរាយការណ៍ពីមូ្លនិធិនន
ការកាងសម្តថភាព និងការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍របស់ខលួន ងផដ្រ។ 

ទក់ទងនឹងការផលីកទឹកច្ិតតសប្មាប់េសិ័យឯកជន ផយីងទទួលបនច្ផម្លីយប្សផដ្ៀងគន  ងផដ្រ ដូ្ច្ជា     
ការគបំ្ទផ នកបផច្ចកផទស ការកាត់បនថយពនធផលីប្បក់ច្ំណូល ការផលីកទឹកច្ិតតការច្ំោយផដ្លអាច្កាត់កងបន 
និងការផលីកទឹកច្ិតតម្ិនផម្នហ្រិចាេតថ ។ អនកផដ្លបនផឆលីយតបថា ម្ិនមានការផលីកទឹកច្ិតតសប្មាប់កិច្ចសហ្ការនា
ផពលបច្ច បបនន បនសនមតថាអេតតមានននការផលីកទឹកច្ិតតបោត លម្កពីកងវេះហ្រិចាេតថ  ឬធនធានដ្នទផទៀត។ 

ផឆលីយតបផៅនឹងសំណួរ ផតីរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិគួរផតផតត តជាច្ម្បងផលីអវីខលេះ ផដ្ីម្បអីភិេឌ្ឍកិច្ចសហ្ការ
រវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងេសិ័យឧសាហ្កម្មបផនថម្? អនកផឆលីយតបបន តល់អន ាសន៍ដូ្ច្ខាងផប្កាម្៖ 

•  កាងផគលនផយាបយប្ាេប្ជាេ និងប្បពន័ធផអកូ ូស ីដ្៏រងឹមាសំប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេកម្ព ជា 
•  ធានាការការ រទិននន័យ៖ ផហ្ត  លម្ួយននការពិបកកន ងការសផប្ម្ច្ច្ិតតសប្មាប់ការបផងកីតកិច្ចសហ្

ការគឺបញ្ហា ននការផជឿទ កច្ិតត និងការម្ិនទន់យល់ប្សបគន ច្ំផ េះការអន េតតប្កម្សីលធម្៌ប្ាេប្ជាេ។ 
និយតកម្មប្កម្សីលធម្៌ប្ាេប្ជាេ និងការការ រទិននន័យ នឹងធានាបនថាប្គប់ាថ ប័ននឹងយកច្ិតត
ទ កដ្ឋក់យា៉ា ងផសមីភាពគន អំពីឯកជនភាពននទិននន័យ 

•  ផលីកទឹកច្ិតតដ្ល់ការបផងកីតអន សសរណៈននការផយាគយលគ់ន  និងយនតការសហ្ការផ សងៗផទៀត 
•  ពប្ងឹងគ ណភាពននាថ ប័នប្ាេប្ជាេ និងប្គេឹះាថ នឧតតម្សិកា 
•  ផលីកទឹកច្ិតតេនិិផយាគិន ដូ្ច្ជា ផទេៈេនិិផយាគិន ឬមូ្លនធិិមូ្លធនឯកជន ផដ្ីម្បេីនិិផយាគកន ងកម្មេធិ ី  

 តល់មូ្លនិធសិប្មាប់ការប្ាេប្ជាេ 
•  ដ្ឋក់បចចូ លប្កបខណឌ សដីពីេធិីផលីកទឹកច្ិតតកិច្ចសហ្ការរវាងប្គឹេះាថ នសិកា និងធ រកិច្ច កន ងរផបៀបវារៈ

ប្ាេប្ជាេជាតិ 
•  បផងកីនការសប្ម្បសប្ម្ួល និងកម្មេធិីតល ស់បតូរគន រវាងអនកប្ាេប្ជាេផ សងៗ ច្ំផ េះជំនាញផដ្លប្តូេការ 
•  គបំ្ទកិច្ចសនេនារវាងប្គេឹះាថ នសិកា និងេសិ័យឯកជនបផនថម្ផទៀត។ 
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សរ បម្ក កិច្ចសហ្ការផដ្លកំព ងផធវីផ ងីរវាងអនកប្ាេប្ជាេ និងឧសាហ្កម្ម ម្ិនទន់មានភាពប្គប់ប្គន់
ផទ។ ផទេះបីជាាថ ប័នជាផប្ច្ីនបនបផងកីត   អងគភាពផដ្ីម្បជីួយសប្ម្ួលដ្ល់ការតភាា ប់ទំនាក់ទំនងផនេះក៏ផដ្ឋយ ក៏ការ
បផងកីតអងគភាពផនេះម្ិនបនបង្ហា ញឱ្យផ ញីជាកិច្ចសហ្ការជាក់ផសតងបនប្គប់ប្គន់ផនាេះផទ។ បផនថម្ផលីបញ្ហា ននការ
ផលីកទឹកច្ិតតម្ិនទន់មានភាពប្គប់ប្គន់ ការផលីកទឹកច្ិតតបច្ច បបននម្ួយច្ំនួនក៏កំព ងជួបប្បទេះបចា ននភាពម្ិន
ច្ាស់ល្លស់អំពីរផបៀបដ្ំផណីរការផទៀត ង។ 

៣.៧. ធាត ចូលររសប់្គលឹះាថ ន្សកិាសប្មារ់ការអធវើអោលន្អោបាយ 
៣.៧.១. ផតីការប្ាេប្ជាេសិកា ប្តេូបនផប្បីប្បស់ជាមូ្លដ្ឋឋ នសប្មាប់ការផធវីផគលនផយាបយកន ងកប្មិ្ត
ោ? 

ប្កសួង ក់ព័នធ  
អនកផឆលីយតបម្កពីប្កសួង កព់័នធប្តូេបនសួរអំពីេាិលភាពផដ្លប្កសួងអន ញ្ហា តឱ្យមានការចូ្លរមួ្ពីអនក

 ក់ព័នធផ សងៗ កន ងការបផងកតីផគលនផយាបយ។ លទធ លប្តូេបនបង្ហា ញកន ងតារាងទី ១៥។ 

តារាង គ. 6៖ ឥទធពិលននប្គឹេះាថ នសកិាប្ាេប្ជាេជាមូ្លដ្ឋឋ នសប្មាប់ការបផងកតីផគលនផយាបយ 

ប្កសួង/ាថ ប័ន ាកលេទិាល័យ ាថ ប័នប្ាេប្ជាេ េស័ិយឯកជន សងគម្ស ីេលិ 

ប្កសួងផរ ៉ា នងិថាម្ពល ខាល ងំោស ់ ខាល ងំោស ់ ខាល ងំោស ់ ខាល ងំោស ់

ប្កសួងម្ហាន េ បងគួរ បងគួរ បងគួរ បងគួរ 

ប្កសួងការបរផទស និង 

សហ្ប្បតបិតតិការអនតរ
ជាតិ  

ខាល ងំោស ់ ខាល ងំោស ់ ខាល ងំោស ់ ខាល ងំោស ់

ប្កសួងធនធានទឹក និង
ឧត និយម្ 

គម ន គម ន គម ន គម ន 

ប្កសួងផសដ្ឋកិច្ចនិង
ហ្រិចាេតថ  

បងគួរ បងគួរ 
បងគួរ / ខាល ងំ
ោស ់

បងគួរ 

ប្កសួង ណិជាកម្ម គម ន បងគួរ / គម ន គម ន គម ន 

ប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិា
ាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវា
ន េតតន ៍

ខាល ងំោស ់ ខាល ងំោស ់ ខាល ងំោស ់ បងគួរ 
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ប្កសួងផ នការ គម ន បងគួរ គម ន គម ន 

ប្កសួងកសិកម្ម រ កាខ
ប្បមាញ់ និងផនាទ 

បងគួរ បងគួរ បងគួរ បងគួរ 

ប្កសួងអបរ ំយ េជន និង
កីឡា ខាល ងំោស ់ បងគួរ បងគួរ បងគួរ 

ប្កសួងនប្បសណីយ ៍ 

និងទូរគម្នាគម្ន ៍
បងគួរ បងគួរ ខាល ងំោស ់ បងគួរ 

 

កប្ម្ិតននការពិផប្គេះផយាបល់របស់អនក ក់ព័នធសប្មាប់ការបផងកីតផគលនផយាបយមានភាពខ សគន យា៉ា ង
ខាល ងំកន ងច្ំផោម្បោត ប្កសួង ក់ព័នធ។ ប្កសួងឧសាហ្កម្ម េទិាាស្តសត បផច្ចកេទិា និងនវាន េតតន៍ ប្កសួងផរ ៉ា និង
ថាម្ពល និងប្កសួងការបរផទស និងសហ្ប្បតិបតតិការអនតរជាតិ ពឹងផ ែកយា៉ា ងខាល ងំផលីការពិផប្គេះផយាបល់ជាម្ួយ 
បចាេនត។ ច្ំផណកឯប្កសួងផ សងផទៀតអន េតតតិច្តួច្ ឬគម នការពិផប្គេះផយាបល់ជាម្ួយភាគី ក់ព័នធ។ ផឆលីយតបផៅ
នឹងសំណួរ ផតីការបកផប្បការប្ាេប្ជាេផៅជាផគលនផយាបយប្បឈម្នឹងការលំបកច្ម្បងអវីខលេះ? អនកផឆលីយតប
បនផតត តសំខាន់ផលី៖ 

•  កងវេះយនតការផដ្លមានឥទធិពលច្ំផ េះការផធវីផគលនផយាបយ 
•  កងវេះរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិផដ្លប្បមូ្ល ត ំភាគី កព់័នធទងំអស ់
•  ផគលនផយាបយ និងរផបៀបវារៈមានការតល សប់តូរឥតឈបឈ់រ 
•  កងវេះជនំាញបផច្ចកផទសផដ្ីម្បបីកផប្បការប្ាេប្ជាេផៅជាផគលនផយាបយ 
•  កងវេះអនកេទិាាស្តសតកន ងការបផងកីតផគលនផយាបយ 
•  កងវេះការប្បប្ស័យទក់ទងរវាងអនកបផងកីតផគលនផយាបយ និងអនកប្ាេប្ជាេ 
អន ាសន៍ផណនាសំតពីីេធិីាស្តសតផដ្លរផបៀបវារៈប្ាេប្ជាេជាតិ គួរផដ្ឋេះប្ាយច្ំផ េះបញ្ហា ននការបកផប្ប

ការប្ាេប្ជាេផៅជាផគលនផយាបយ មានដូ្ច្ខាងផប្កាម្៖ 

•  កាងសម្តថភាពរបសអ់នកប្ាេប្ជាេ 
•   តល់រូបភាពច្ាសល់្លស់ននេសិ័យអាទភិាពផដ្ីម្បចី្ងែ លបង្ហា ញការប្ាេប្ជាេ 
•  ធានាឱ្យបនថាការផធវីផគលនផយាបយគឺផ ែកផលីភសត តាង 
•   តល់ផគលផៅសម្ប្សប នងិការយល់ដ្ងឹរមួ្គន សប្មាប់អនកប្ាេប្ជាេ អនកបផងកតីផគលនផយាបយ និង

អនក កព់័នធផ សងផទៀត 
•  បផងកីតប្កុម្ទំនាកទ់ំនង និងបផងកីតផេទិកាទនំាក់ទនំង 
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៣.៨. ប្ករខណឌ រទរបញ្ញតតិ ន្ិងអោលន្អោបាយការប្ាវប្ាវ 
ភាគ៊ីពាក់ព័ន្ធទងំេស ់

៣.៨.១. ផតីប្កបខណឌ បទបបចាតតិ និងផគលនផយាបយការប្ាេប្ជាេមានអវីខលេះ? ផតីប្កបខណឌ បទបបចាតតិ 
និងផគលនផយាបយការប្ាេប្ជាេអាច្ប្តេូបនផធវីឱ្យកាន់ផតប្បផសីរផ ីងផដ្ឋយេធីិោ? 
 អនកផឆលីយតបម្កពីាកលេទិាល័យច្ំនួន ៤ កន ងច្ំផោម្៧, ប្កសួងច្ំនួន៨ កន ងច្ំផោម្១១, និងេសិ័យ
ឯកជនច្ំនួន២ កន ងច្ំផោម្ ៣ បនដ្ឹងអំពីផគលនផយាបយ និងប្កបខណឌ បទបបចាតតិកប្ម្ិតជាតិផដ្លមានប្ាប់
ផដ្ីម្បគីបំ្ទការប្ាេប្ជាេ នងិនវាន េតតន៍ ប៉ា ផនតពួកផគម្ិនបន តល់ពត័៌មានលម្ែតិអំពីផគលនផយាបយ នងិប្កបខណឌ
បទបបចាតតិទំងផនាេះផទ។ អន ាសន៍សប្មាប់រាជរដ្ឋឋ ភិបលកន ងការគំប្ទ និងផលីកកម្ពស់សកម្មភាពប្ាេប្ជាេ        
រមួ្មាន៖ 

•  បផងកីនថ្េកិា 
•   តល់អាទភិាពដ្ល់អនកប្ាេប្ជាេកម្ព ជាផប្ច្នីជាងអនកប្ាេប្ជាេអនតរជាត ិ
•  ផលីកកម្ពស់តួនាទីអនកប្ាេប្ជាេផៅតាម្ាកលេទិាល័យ 
•  ជំរ ញការប្ាេប្ជាេផដ្លអាច្រកច្ណូំលបន 
•  បផងកីតាកលេទិាល័យប្ាេប្ជាេ 
•  មានាថ ប័នរាជរដ្ឋឋ ភិបល ឬាថ ប័នផដ្លទទួលខ សប្តូេកន ងការប្គប់ប្គង ប្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្លការ

ប្ាេប្ជាេ 
•  ការផលីកទឹកច្ិតតផ នកពនធសប្មាប់ការប្ាេប្ជាេនិងអភិេឌ្ឍន៍ 
•  ច្ាប់សតីពីការការ រកម្មសិទធិបញ្ហា  
•  សប្ម្បសប្ម្ួលទំនាក់ទំនងសហ្ប្បតិបតតិការរវាងភាគី ក់ព័នធននការប្ាេប្ជាេផ សងៗគន  
•  ផធវីឱ្យមានការអន េតតនីតិេធិីនិងការប្គប់ប្គងហ្ិរចាេតថ កាន់ផតមានភាពបត់ផបន ផដ្ីម្បីគំប្ទដ្ល់

សកម្មភាពប្ាេប្ជាេឱ្យកាន់ផតប្បផសីរ 
•  េនិិផយាគផលីផហ្ដ្ឋឋ រច្នាសម្ព័នធប្ាេប្ជាេ និងធនធានម្ន សស 
•  បណត េះបោត លអនកប្ាេប្ជាេបផនថម្ផទៀត 
•   តល់លទធភាបចូ្លផៅផប្បីប្បស់ឯការ និងទិននន័យ។ 
ការយល់ផ ីញពីច្ាប់សតីពីកម្មសិទធិបញ្ហា បច្ច បបននមានភាពខ សគន កន ងច្ំផោម្អនកផឆលីយតបម្កពី    

ាកលេទិាល័យផដ្លចូ្លរួម្ផឆលីយសំណួរទងំអស់។  ាកលេទិាល័យច្ំនួន៣ គិតថាច្ាប់សតីបីកម្មសិទធិបញ្ហា
បច្ច បបននគឺ “ប្គប់ប្គន់ោស់” ផដ្ីម្បផីលីកទឹកច្ិតតឱ្យមាននវាន េតតន៍កន ងការប្ាេប្ជាេ ខណៈាកលេទិាល័យច្ំនួន 
៣ ផទៀតគិតថាប្គន់ផត “ប្គប់ប្គន់ខលេះ” និង ាកលេទិាល័យច្ំនួន១ គិតថា “ម្ិនប្គប់ប្គន់” ផៅផ យីផទ។ ផដ្ីម្បី
ផកលម្ែការអន េតតច្ាប់សតីពីកម្មសិទធិបញ្ហា  អនកផឆលីយតបគិតថា គួរផតមានការផរៀបច្ំប្ពឹតតិការណ៍ឱ្យបនផប្ច្ីនបផនថម្
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ផទៀតផដ្ីម្បផីលីកទឹកច្ិតតអនកប្ាេប្ជាេឱ្យចូ្លរមួ្ជាម្ួយប្បធានបទផនេះ។ អនកផឆលីយតបមាន ក់គិតថា បញ្ហា ននការអន េតត
ច្ាប់សតីពីកម្មសិទធិបញ្ហា  គឺហាក់ដូ្ច្ជា ក់ព័នធផៅនឹងប្កុម្ហ្  នធំៗជាជាងអនកប្ាេប្ជាេផៅតាម្ាកលេទិាល័យ។ 

អនកផឆលីយតបមាន ក់កន ងច្ំផោម្អនកផឆលីយតបកន ងេសិ័យឯកជនទងំអស់គិតថាការអន េតតច្ាប់សតីពីកម្មសិទធិ
បញ្ហា គឺ “ម្ិនប្គប់ប្គន់ផទ” កន ងការផលីកទឹកច្ិតតដ្ល់នវាន េតតន៍ននការប្ាេប្ជាេផនាេះផទ។ អនកផឆលីយតបច្ំនួន ២នាក់
គិតថា “ប្គប់ប្គន់ខលេះ” ខណៈអនកផឆលីយតបមាន ក់គិតថា “ប្គប់ប្គន់ោស់”។ អនកផឆលីយតបច្ំនួន ២នាក់ បន តល់ជា
អន ាសន៍កន ងការអន េតតច្ាប់សតីពីកម្មសិទធិបញ្ហា ឱ្យកាន់ផតប្បផសីរផ ងីផដ្ីម្បផីកលម្ែាថ នភាព។ 

អនកផឆលីយតបម្កពីប្កសួងច្ំនួន ៩នាក់ កន ងច្ំផោម្អនកផឆលីយតបទងំអស់គិតថាច្ាប់សតីពីកម្មសិទធិបញ្ហា គឺ 
“ប្គប់ប្គន់ខលេះ” និងអនកផឆលីយតបច្ំនួន ២នាក់ផ សងផទៀតគិតថា “ប្គប់ប្គន់ោស់”។ អនកផឆលីយតបបន តល់        
អន ាសន៍ផ សងៗគន  រមួ្មាន៖ 

•   តល់អាទភិាពដ្ល់ការទទួលបនតកកកម្មផដ្ល តល ់លប្បផយាជន៍ដ្ល់ាធារណៈ 
•  ទក់ទញអនកជំនាញកម្មសិទធបិញ្ហា បផនថម្ផទៀតផដ្ីម្បអីន េតតច្ាប់សតីពកីម្មសទិធិបញ្ហា  
•  បផងកីនការ សពវ ាយច្ាបស់តពីីកម្មសទិធិបញ្ហា ដ្ល់េសិយ័ាធារណៈ និងឯកជន 
•  គបំ្ទដ្ល់េសិ័យឯកជនកន ងការទទួលបនតកកកម្ម 
•  គបំ្ទេសិ័យឯកជនផលីសកម្មភាពរ ករកបផច្ចកេទិា នងិផ េរបផច្ចកេទិា 
•  គបំ្ទធ រកិច្ចថ្មី នងិសហ្ប្គសធ នតូច្ និងម្ធយម្ផលកីារច្ េះបចច ីកម្មសិទធិបញ្ហា  
•  បផងកីនការចូ្លរមួ្របស់ភាគ ីក់ព័នធផៅកន ងប្បពន័ធកម្មសិទធបិញ្ហា  
•  បផងកីតអងគភាពកម្មសទិធិបញ្ហា ផៅកន ងាកលេទិាល័យ 
•   តល់ជូនការច្ េះបចា ីតកកកម្មផដ្ឋយឥតគតិនថ្លដ្ល់ផបកខជនជាបចាេនត 
•  បផងកីនផលបឿនននដ្ំផណីរការវាយតនម្លតកកកម្ម 
•  ការកាងសម្តថភាពននអងគភាពកម្មសិទធិបញ្ហា កន ងការអន េតតការវាយតនម្លតកកកម្មផកលងកាល យ 
•  ផធវីបច្ច បបននភាពច្ាប់កម្មសិទធបិញ្ហា ជាតិ និងអន ផល្លម្ផៅនងឹច្ាប់កម្មសិទធបិញ្ហា អនតរជាត។ិ 
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