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បញ្ជអីរសរកាត្់ និងពារយគ្ន្ឹះ  
 

ASEAN (អាសា៊ា ន) :  ម្ចេម្ព្បជាជារិអា ុីអាពេនយ ៍ 
AVI : វទិាសាា នចរខុវ ិ័យអា ុ ី 
CCC :  ភាពាណិជជរម្ែរម្ពុជា  
CCFTA : រិចេព្េម្ពព្េៀងពាណិជជរម្ែព ររីវាងព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា និងសាធារណរែា

ព្បជាម្ចនិរចិន  
CDC : ព្រុម្ព្បឹរាេភិ្វឌ្ឍនរ៍ម្ពុជា  
CKFTA : រិចេព្េម្ពព្េៀងពាណិជជរម្ែព ររីវាងព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា និងសាធារណរែារូពរ ៉ា  
COSTI : េណៈរម្ចែ យិការខ្ននរវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍ 
DGHE : េេគនាយរោា នឧរតម្ ិរា  
D/MIE : នាយរោា នតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតពគ្ម នពយ យ  
EPO : ការយិ ័យព្បកា នីយបព្រររារម្ែេឺរ ៉ាុប  
FDI : ការវនិិពយេពោយផ្ទទ  ់េីបរពទ   
GDP : ន ិរន រនុងព្ ុរ រុប  
GD/STI : េេគនាយរោា នវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍ 
GIS : ព្បេន័ធេ័រម៌្ចនភូ្មិ្សាស្រ ត  
GO-SPIN (ពហាគ  ពីន) : េពព្ម្ចងពហាគ  ពីន  
GPS : ព្បេន័ធរំណរ់ទីតាងំសារ  
HEIs : ព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរា  
HEIP : េពព្ម្ចងខ្រ ម្អការេបរ់ឧំរតម្ ិរា 
ICT : បពចេរវទិាទំនារទំ់នង និងេរ័ម៌្ចន 
IPOS : ការយិ ័យរម្ែ ិទធិបញ្ញា ននព្បពទ  ិងាបុរ ី 
ISCED :  តងោ់រេនដរជារិននចំណារថ់ាន រ់ការ ិរា  
JPO : ការយិ ័យព្បកា នីយបព្រររារម្ែជប៉ាុន 
KPI :  ូចនាររ មិ្ទធរម្ែេនេឹះ 
LDC : ព្បពទ ម្ចនការេភិ្វឌ្ឍរិចរួច  
LiDAR : បពចេរវទិានឡោរ 
M&E : ការព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ  
MAFF : ព្រ ួងរ ិរម្ែ រុកាខ ព្បម្ចញ់ និងពនសាទ  
MCFA : ព្រ ួងវបបយម្៌ និងវចិិព្រ ិ បៈ  
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MISTI : ព្រ ួងឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍ 
MLMUPC : ព្រ ួងពរៀបចំខ្ែនែី នេរូបនីយរម្ែ និង ំណង ់ 
MLVT : ព្រ ួងការង្ហរ និងបណតុ ះបណាត  វជិាជ ជីវៈ  
MoE : ព្រ ួងបរសិាា ន  
MFAIC : ព្រ ួងការបរពទ  និង ហព្បរិបរតិការេនតរជារិ  
MoH : ព្រ ួង ុខាភិ្    
MoI : ព្រ ួងម្ហាននទ  
MoInfo : ព្រ ួងេរ័៌ម្ចន  
MoJ : ព្រ ួងយុរតិយម្ ៌ 
MoP : ព្រ ួងខ្ននការ  
MoT : ព្រ ួងពទ ចរណ៍  
MoWRAM : ព្រ ួងយនធានទឹរ និងឧរុនិយម្  
MoEYS : ព្រ ួងេប់រ ំយុវជន និងរីឡា  
MPTC : ព្រ ួងនព្ប ណីយ ៍និងទូរេម្នាេម្ន ៍ 
MPWT : ព្រ ួងសាធារណៈការ និងែឹរជញ្ជូ ន  
MRD : ព្រ ួងេភិ្វឌ្ឍនជ៍នបទ  
NCSTI : ព្រុម្ព្បឹរាជារិវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍ 
NDESC : ព្រុម្ព្បឹរាជារិព ែារិចេ និង ងគម្ឌី្ជីង   
NIS : ព្បេន័ធនវានុវរតនជ៍ារិ  
NISTI : វទិាសាា នជារិវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍ 
OCM : ទី តីការេណៈរែាម្ស្រនតី  
PPP : ភាេជានែេូរវាងវ ិ័យសាធារណៈ និងឯរជន  
PCT :  នធិ ញ្ញា  ហព្បរិបរតកិារព្បកា នីយបព្រររារម្ែ 
QIP : េពព្ម្ចងវនិិពយេម្ចន រខណៈ ម្បរតិព្េបព់្គ្មន ់ 
R&D : ការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន ៍ 
RGC : រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា  
RCEP : រិចេព្េម្ពព្េៀងភាេជានែេូព ែារិចេព្េបព់្ជុងពព្ជាយរំបន ់
SIPO : ការយិ ័យរម្ែ ិទធិបញ្ញា រប ់រែា 
SMEs :  ហព្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្ 
SNEC : ឧរតម្ព្រុម្ព្បឹរាព ែារិចេជារិ  
STEM (ខ្ ទម្) : វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា វ ិារម្ែ និងេណិរវទិា 
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SSCA : រែាព ខាយិការោា នអាកា ចរ ុីវ ិ  
S&T : វទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា  
STI : វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍ 
TVET (យីពវរ) : ការេប់របំណតុ ះបណាត  បពចេរពទ  និងវជិាជ ជីវៈ  
UNCTAD :  ននិ ីទេងគការ ហព្បជាជារិ តីេីពាណិជជរម្ែ និងការេភិ្វឌ្ឍន៍ 
UNESCAP : េណៈរម្ែការព ែារិចេ និង ងគម្រប ់េងគការ ហព្បជាជារិព្បចារំំបនអ់ា ុី 

និង ៉ា  ុីហារិ  
UNESCO (យូពណ ាូ) : េងគការ ហព្បជាជារិ ព្ម្ចបក់ារេបរ់ ំវទិាសាស្រ ត និងវបបយម្៌ 
WIPO : េងគការរម្ែ ិទធិបញ្ញា េិភ្េពលារ 
WTO : េងគការពាណិជជរម្ែេិភ្េពលារ  
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១. ច្សចរតីច្ផ្សតើម្ 

១.១. សាវតារ 

ព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា នោរ់ឱ្យពព្បីព្  ់នូវយុទធសាស្រ តចរុពកាណែំណារ់កា ទី ៤ ជារពបៀបវារៈ
េភិ្វឌ្ឍន៍ជារិចុងពព្កាយបងអ ់។ យុទធសាស្រ តពនះពផ្ទត រ ំខាន់ព ីរំពណីនការង្ហរ  ម្យម្៌ និងព្ប ិទធភាេ 
(RGC, ២០១៨)។ ជារខ់្ តង ចរខុវ ិ័យរប ់រាជរោា ភិ្  រម្ពុជាេឺជាព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រ
ខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៣០ និងជាព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៥០។ វ.ប.ន. េឺជាមូ្ ោា ន  រ តម្ភ
មួ្យពែីម្ប ីពព្ម្ចឱ្យ ននូវចរខុវ ិ័យខ្ែ  នរំណរ់ពនះ។ រាជរោា ភិ្   នពរៀបចំរចនា ម្ព័នធព ីវ ិ័យ    
វ.ប.ន. រនុងព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. ែូច នបង្ហា ញរនុងព្េះរាជព្រឹរយព ខ ន /ររម្/០៣២០/០០៩ ចុះនងៃទី២៦ ខ្ខ
មី្នា ឆ្ន ២ំ០២០។ បខ្នាម្េីពនះ រចនា ម្ព័នធនន រ.ជ.វ.ប.ន. ព្រូវ នបពងាីរពឡីងពោយម្ចនេេគនាយរោា ន        
វ.ប.ន. ននព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. ជាព ខាយិការោា ន ពែីម្ប ីព្ម្ប ព្មួ្  និងែឹរនាកំារង្ហរ វ.ប.ន. រនុងព្របខណ័ឌ
េនតរព្រ ួង-សាា ប័ន។ ការេភិ្វឌ្ឍព្បេ័នធពេរូឡូ ុី វ.ប.ន. ពៅរនុងព្បពទ រម្ពុជា នទទួ ការចាប់អារម្ែណ៍េី
សាធារណជន និងថាន រ់ែឹរនាជំាន់ខព ់រនុងការជំរុញបខ្នាម្ឱ្យព្បពទ រម្ពុជាឈានពៅែ ់ចរខុវ ិ័យខ្ែ  ន
រំណរ់ននការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ- ងគម្។ ឧទាហរណ៍ «ការចូ រមួ្ចំខ្ណរេភិ្វឌ្ឍ យនធានម្នុ ស តាម្រយៈការ
ពនទរបពចេរវទិា ចំពណះែឹង និងចំពណះពយាី ជាេិព  ការេភិ្ឌ្ឍជំនាញឌី្ជីង  ព្េម្ទាំងការព ីររម្ព ់       
វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ តាម្រយៈការចូ រមួ្ ហការជាមួ្យយុររិចេ និងវនិិពយេផ្ទទ  ់េីបរពទ   
ខ្ែ ជួយការការ់បនាយេម្ចេ រឌី្ជីង  និងការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេឌី្ជីង រនុងរំបន់»។ ពនះពបីពយងតាម្ព ចរតី
ែរព្ ង់ព្បសា ន៍រនុងេិយីបិទរិចេព្បជំុរំេូ យុររិចេ និងវនិិពយេអាសា៊ា ន ឆ្ន ២ំ០២១ ពព្កាម្ព្បធានបទ         
«ការរសាងេនាេរឌី្ជីង ព្បរបពោយចីរភាេរប ់ពយីង» ពៅនងៃទី២៥ ខ្ខរុលា ឆ្ន ២ំ០២១ រប ់                       
សច្ម្តចអគ្គម្ហាច្សនាបត្ីច្ត្ច្ជា ហ ុន សសន នាយររែាម្ស្រនតនីនព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ។ 

តាម្ពគ្ម ការណ៍ ព្បេ័នធនវានុវរតន៍ជារិ (NIS) ម្ចនមុ្ខង្ហរ ំខាន់រនុងការវាយរនម្េសាា នភាេ    
េភិ្វឌ្ឍន៍ននព្បេ័នធពេរូឡូ ុី វ.ប.ន.។ ការរំណរ់ ូចនាររចា ់លា ់េឺព្រូវខ្របពងាីរពឡងីតាងំេីែំបូង ពែីម្បី
ធានា ននូវភាេង្ហយព្ ួ ននការព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ (M&E)។ ការនគូនគងរវាងរព្មូ្វការ និងការនគរ់នគង់
ននវ ិ័យ វ.ប.ន. ម្ចនសារៈ ំខាន់ណា ់ខ្ែ ព្រូវ នបពងាីរពឡងីពោយម្ចនព្របខ័ណឌ ពគ្ម នពយ យនិង
ពហោា រចនា ម្ពន័ធគ្មពំ្ទែូច នបង្ហា ញរនុងរូបភាេទី ១.១។  ជាេិព   េុណភាេ និងបរមិ្ចណយនធានម្នុ ស
ខ្ននរវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា វ ិារម្ែ និងេណិរវទិា (ខ្ ទម្) ព្រូវម្ចនព្េប់ព្គ្មន់ ព្ម្ចប់វ ិ័យយុររិចេ រួយ៉ា ង
ែូចជា ឧ ាហរម្ែ ឬ ហព្គ្ម យុនរូចនិងម្យយម្ ខ្ែ ម្ចនរព្មូ្វការរម្ចេ ងំេ រម្ែជំនាញរព្មិ្រខព ់។ 

ការេនុម្័រពគ្ម នពយ យជារិ តីេី វ.ប.ន. ឆ្ន ២ំ០២០-២០៣០ ពោយ សច្ម្តចនាយររដ្ឋ
ម្ស្រនតីននក្រះរាជាណាចក្ររម្ពុជារនុងឆ្ន ២ំ០១៩ េឺជាមូ្ ោា នព្េឹះែំបូងននការគ្មពំ្ទរប ់រាជរោា ភិ្  
រម្ពុជារនុងការព ីររម្ព ់ព្បេ័នធពេរូឡូ ុី វ.ប.ន.។ ពោយម្ចនការគ្មពំ្ទជាបនតបនាទ ប់េីរាជរោា ភិ្   ខ្ននទី
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បង្ហា ញនេូ វ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០ ព្រូវ នោរ់ពចញជាយុទធសាស្រ ត ព្ម្ចប់ព្រ ួង-សាា ប័នពារ់េ័នធ ព ី
 រម្ែភាេខ្ែ ព្រូវេនុវរតរនុងរយៈពេ ខេី និងម្យយម្រហូរែ ់ឆ្ន  ំ២០៣០។ ខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា 
២០៣០ ខ្ែ ជាឯរសារបង្ហា ញេីការេនុវរតពគ្ម នពយ យជារិ តីេី វ.ប.ន.  នរំណរ់ពគ្ម ពៅ
ចា ់លា ់ តាម្រយៈការោរ់ពចញនូវ ំណំុ រម្ែភាេ ំខាន់ៗពោយម្ចនពេ ពវលារំណរ់ និងចំណុចពៅ
ជារ់លារ់ ពែីម្ប ីពព្ម្ចឱ្យ នពៅឆ្ន ២ំ០៣០។ ខ្ននទីបង្ហា ញនេូវពនះនត ់រួនាទីយ៉ា ងចា ់លា ់ែ ់ ព្រ ួង 
ឧ.វ.ប.ន. រនុងការព្រួរេិនិរយ និង ព្ម្ប ព្មួ្ ការេនុវរតពគ្ម នពយ យជារិ តីេី វ.ប.ន. រនុងព្របខ័ណឌ
េនតរព្រ ួង។ ខ្ននទីបង្ហា ញនេូ វពនះ ម្ចន  រ តម្ភចំនួនព្ ំខ្ែ ម្ចនសារៈ ំខាន់រនុងការេនុវរតពគ្ម 
នពយ យជារិ តីេី វ.ប.ន. (រូបភាេទី ១.២)។ ការេិេណ៌នាខេីេំេី  រ តម្ភ ំខាន់ៗ ខ្ែ ព្រូវេព្ងឹងទាងំ
ពនះម្ចនែូចខាងពព្កាម្៖ 

 េភិ្  រិចេ៖ េព្ងឹង ម្រារិចេរប ់ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. ខ្ែ ម្ចន រ.ជ.វ.ប.ន. ជាសាា នបន័ ព្ម្ប
 ព្ម្ួ និងខ្ណនាពំ ីការង្ហរ វ.ប.ន. ែ ់ព្រ ួង-សាា បន័ពារ់េន័ធ។ 

 មូ្ យនម្នុ ស៖ យនធានម្នុ សខ្ននរខ្ ទម្ទាងំេុណភាេ និងបរមិ្ចណព្រូវខ្រន ិរឱ្យ ន  ព្ម្ចប់    
វ ិ័យអាទិភាេពែីម្បចូី រមួ្េភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ- ងគម្។ 

 ការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៖៍ ការវនិិពយេព ីការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍនព៍្រូវខ្រពយាីពឡងីឱ្យទានព់េ 
ពវលាពែីម្បបីពងាីរចំពណះែឹង  ព្ម្ចបន់គរ់នគងរ់ព្ម្ូវការែ ់វ ិ័យសាធារណៈនិងឯរជន។ 

 រិចេ ហការ៖ ការបំខ្បរ ុីឡូរនុងចំពណាម្សាា បន័រាជរោា ភិ្   សាា បន័ ិរា និងវ ិ័យឯរជនជា
ការចា ំចព់ែីម្បបីងាបរយិកា ការង្ហររវាងគ្មន និងគ្មន  ។ 

 ព្បេន័ធពេរូឡូ ុ៖ី ព្បេន័ធពេរូឡូ ុី ម្ព្ បខ្ែ ម្ចនការវនិិពយេទាងំរនុងព្ ុរ និងេីបរពទ រមួ្គ្មន
ព្រូវខ្របពងាីរពឡងីពោយម្ចនការបនសុគី្មន រវាងរម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ ម្ចនជំនាញព្េបព់្គ្មននិ់ងរព្មិ្រខព ់ 
ពគ្ម នពយ យវនិិពយេខ្ែ ម្ចនភាេទារទ់ាញនិងពហោា រចនា ម្ពន័ធចា ំច។់ 

 
ខ្ននទីបង្ហា ញនេូ វេូ បញ្ញជ រ់េី  ូចនាររ ំខាន់ៗខ្ែ ព្រូវ ពព្ម្ចឱ្យ ន តាម្ចរខុ វ ិ័យរប ់         

រាជរោា ភិ្  ព្រឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០។  ូចនាររ ំខាន់ៗព្រឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ ព្រូវ ន ពងខបែូចម្ចនពៅរនុងរូបភាេទី 
១.២។ ពទាះបីជា ូចនាររខ្ែ  នរំណរ់ពពារពេញពោយម្ហចិឆតា ប៉ាុខ្នតវាម្ចនភាេចា ំច់ណា ់រនុងការពយាី
ឱ្យ ពព្ម្ច ននូវចរខុ វ ិ័យព្បរបពោយម្ហចិឆិតាពនះពោយខ្ព្បកាេ យរម្ពុជាពៅជាព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ 
ម្យយម្រព្មិ្រខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៣០ និងជាព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៥០។ េរ័ម៌្ចនជាព្កាហារិនន
ខ្ននទីបង្ហា ញនេូវពនះ ែូចម្ចនរនុងរូបភាេទី ១.២ បង្ហា ញយ៉ា ងចា ់នូវរិចេខិរខំព្បឹងខ្ព្បងេីបណាត រួេងគពារ់
េ័នធពែីម្បីពយាីការរួម្គ្មន  ព្ម្ចប់ពគ្ម ពៅរួម្រនុ ងការឈាននុរេីព្បពទ ម្ចនការេភិ្វឌ្ឍរិចរួច(LDC)។ 
ព្របខ័ណឌ  ននការព្រួរេិនិរយ និងការវាយរនម្េរំេុងព្រូវ នពរៀបចំពឡងីពោយេេគនាយរោា ន វ.ប.ន. ននព្រ ួង 
ឧ.វ.ប.ន. ពែីម្បតីាម្ោនវឌ្ឍនភាេននការេនុវរតខ្ននទីបង្ហា ញនេូវពនះ។ 
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រូបភាេទី  ១.១៖ ព្របខ័ណឌ ព្បេន័ធនវានុវរតនជ៍ារិ (Kuhlmann និង Arnold, ២០០១) 

 

រូបភាេទី ១.២៖ ព ចរតី ពងខបននខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០(MISTI, ២០២១) 
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ការពបតជ្ាចិរតែ៏ពម្ចះមុ្ររប ់រាជរោា ភិ្  រនុងការពរៀបចំរចនា ម្ព័នធរនុងវ ិ័យ វ.ប.ន.  នឆ្េុះបញ្ញេ ងំ
ជា រម្ែភាេយ៉ា ងពព្ចីនរនុងរយៈពេ ប៉ាុនាែ នឆ្ន ចុំងពព្កាយពនះ។ ជារ់ខ្ តង ការ ពព្ម្ចចិរតរប រ់ាជរោា ភិ្  
រនុងការបពងាីរព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. េំឡុងពេ រាររារននជំងឺរូវរី១៩េឺជាការពបតចជ្ាចិរតខ្ែ មិ្នអាចព្បខ្ររ
 ន ព្ម្ចប់វ ិ័យ វ.ប.ន.។ ព ី េីពនះ  ិខិរូបររណ៍ពនសងៗរ៏ព្រូវ នេនុម្័ររនុងឆ្ន ២ំ០២១ នងខ្ែរ។ 
ពោយ ហការជាមួ្យសាា ប័នជារិពារ់េ័នធពនសងពទៀរ ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. រំេុងពរៀបចំរពបៀបវារៈព្សាវព្ជាវជារិ
ពែីម្បរំីណរ់អាទិភាេព ីព្បធានបទព្សាវព្ជាវរនុងវ ិ័យទាងំឡាយរប ់ជារិ និងការេនុវរតេពព្ម្ចងពហាគ  ពីន 
(GO-SPIN)  ព្ម្ចប់ការពយាីសារពេីភ្័ណឌ ព ីព្បេ័នធ វ.ប.ន. ែំបូងបងអ ់ពៅរនុងព្បពទ ។ ឯរសារទាងំេីរពនះ
នឹងកាេ យជាឧបររណ៍ពគ្ម នពយ យចា ់លា ់មួ្យពទៀរពែីម្បីគ្មំព្ទែ ់សាា ប័នពារ់េ័នធ រប ់                
រាជរោា ភិ្  រនុងការេនុវរត រម្ែភាេព ីវ ិ័យ វ.ប.ន. ឱ្យ នព្រឹម្ព្រូវ។ ឧបររណ៍ែ៏ ំខាន់បំនុរងែីមួ្យ
ពទៀរេឺ ព្របខណ័ឌ ពគ្ម នពយ យព ែារិចេ និង ងគម្ឌី្ជីង រម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ (RGC, ២០២១)។ 
ពគ្ម នពយ យពនះម្ចនពគ្ម បំណងទាញយរ កាត នុេ ននបពចេរវទិាេ័រ៌ម្ចននិងទំនារ់ទំនង និងបពចេរ
វទិាឌី្ជីង  ព្ម្ចប់ការបពងាីនន ិររម្ែ ព្ប ិទធភាេព ែារិចេ និង ងគម្។ ព្បេ័នធពេរូឡូ ុីខ្ែ ម្ចនការ
េភិ្វឌ្ឍយ៉ា ងព ឿនរនុងពេ ងែីៗពនះជា ញ្ញា វជិជម្ចនននការវវិឌ្ឍវ ិ័យ វ.ប.ន.។ ពទាះបីជាម្ចនភាេេំពណាយ
ន ខ្បបពនះរ៏ពោយ បញ្ញា ព្បឈម្ជាពព្ចីនរ៏រំេុងជួបព្បទះេំឡុងពេ ននការេភិ្វឌ្ឍពនះ។ បញ្ញា ព្បឈម្ទាងំ
ពនាះរួម្បញ្េូ  រងាះខារព ីការវនិិពយេជារ់លារ់រនុងការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៍ ការេព្ងឹងនូវការេនុវរត
ព្របខ័ណឌ ចាប់ ការព ីររម្ព ់ការេប់រខំ្ ទម្ និងព្បេ័នធេំរូព្រីវណ័ឌ (Triple Helix)។ េ័រ៌ម្ចន ម្អិរបខ្នាម្េំេី
ភាេខាេ ងំ និងភាេពខាយរប ់ព្បេន័ធនវានុវរតនជ៍ារិននព្បពទ រម្ពុជាម្ចនភាជ បរ់នុងរូបភាេទី ១.៣។ 

បញ្ញា ព្បឈម្ទាងំពនះ ព្រូវ នពោះព្សាយ តាម្រយៈការខិរខំព្បឹងខ្ព្បងរួម្គ្មន  រនុងចំពណាម្រួេងគ      
ពារ់េ័នធនឹងវ ិ័យ វ.ប.ន.។ ពបីតាម្ព្ទឹ ដី ឧបររណ៍ ំខាន់ៗព្រូវ នបពងាីរពឡីងពែីម្បីគ្មពំ្ទែំពណីរការនន
ព្បេ័នធនវានុវរតន៍ជារិ។ ឧបររណ៍ទាងំពនាះអាចជាពគ្ម នពយ យខ្ែ ពារ់េ័នធរម្ែវយីិ ទធរម្ែ បទបបញ្ារតិ 
ព្បេន័ធចាប ់និងព្បេន័ធព្េបព់្េង។ ជាទូពៅ ព្បេន័ធពាណិជជរម្ែ និងរិចេ ហការ េឺជាេនេឹះមូ្ ោា នពែីម្បរីំណរ់
ភាេពជាេជ័យនននវានុវរតន៍ជារិ បខ្នាម្េីព ីរតាត ព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរា អៗ  ព្បេ័នធរម្ែ ិទធិបញ្ញា   ែ៏រងឹម្ច ំនិង
ការវនិិពយេែ៏ព្រឹម្ព្រូវពៅព ីការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៍។ តារាងទី១ បង្ហា ញនូវធារុ ំខាន់ៗ ព្ម្ចប់គ្មពំ្ទ
ព្បេន័ធនវានុវរតន៍ជារិ។ ពទាះជាយ៉ា ងណារ៏ពោយ  ហេម្នន៍វានុវរតន៍ឈានមុ្ខម្ួយចំនួនែូចជា «ចិននរវា៉ា ន់» 
ឬ «រូពរ ៉ាខាងរបូង» ព្រូវ នពេ ពងារនិងរំេុង ាិរពព្កាម្ការ ិរាព្សាវព្ជាវពោយព្ទឹ តីវទូិខ្ននរនវានុវរតន៍ 
ពែីម្បបីញ្ញជ រ់ថាធារុ ំខាន់ៗរនុងតារាងទី១ ម្ចនភាេពារ់េ័នធពៅនឹងការឈានមុ្ខរប ់ព្បេ័នធនវានុវរតន៍ជារិ 
(Taylor, ២០១៦)។ 
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តារាងទី១៖ ធារុ ំខាន់ៗ ខ្ែ ម្ចនឥទធិេ ព ីព្បេន័ធនវានុវរតនជ៍ារិ (Taylor, ២០១៦) 

ហរិញ្ាវរាុ ពគ្ម នពយ យព្បឆ្ងំការ
ព្បរួរព្បខ្ជងម្និពសាែ ះព្រង់ 

រម្ែវយិី ទធរម្ែរប ់រោា ភ្ិ   ពគ្ម នពយ យវទិាសាស្រ ត 

ពគ្ម នពយ យការពារជារ ិ ទំនារ់ទនំងឧ ាហរម្ែ បទបបញ្ារតបិរសិាា ន ពគ្ម នពយ យការង្ហរ 
ពគ្ម នពយ យេវកា  ពគ្ម នពយ យអាហារ នីរិវយិីងវកិារប ់រោា ភ្ិ   ពគ្ម នពយ យថាម្េ  
របបេព្តាបតូរព្ រ់ ព្បេ័នធចាប់ ពគ្ម នពយ យ ុខភាេ ការព្េប់ព្េងែ ី
ចាប់រំណរ់រំបន់ ពគ្ម នពយ យ

ទូរេម្នាេម្ន ៍
ពគ្ម នពយ យែឹរជញ្ជូ ន ពគ្ម នពយ យពនទរបពចេរវទិា 

 ម្បទានរ ិរម្ែ ពគ្ម នពយ យេនធោរ បទបបញ្ារតិ ុវរាភិាេ ពគ្ម នពយ យេពនាត ព្បពវ ន៍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាេទី១.៣៖ ព្បេន័ធនវានុវរតនជ៍ារិរម្ពុជា រ) ភាេខាេ ងំ, ខ) ភាេពខាយ (MISTI & UNESCAP, ២០២១) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រព្ម្ូវការ 
េរិងិជន (រព្ម្ូវការចុងពព្កាយ) 

េនរន ិរ (រព្ម្ូវការរព្ម្ិរម្យយម្) 

 

 រខខណឌ ននព្របខណ័ឌ  
បរយិកា ហរិញ្ាវរាុ េនធ និងការព ីរទឹរចិរត ការ
ពទារពៅររនវានុវរតន ៍និង ហព្េិនភាេ ភាេច ័រ 

 

ព្បេ័នធនពយ យ 
 

ព្បេ័នធេប់រ ំនិងព្សាវព្ជាវ 
 

ព្បេ័នធអាជវីរម្ែ 
 

ព្រុម្ហ៊ាុនយំៗ 
 

ការបណដុ ះបណាដ   
និងការេប់រវំជិាជ ជីវៈ 

 

 ហព្គ្ម យុនរូច និង
ម្យយម្ ខ្ែ ម្ចនភាេ

ចា ់ទំុ 
 

រោា ភ្ិ   

ឧរតម្ ិរា និងការ
ព្សាវព្ជាវ 

 

េភ្ិ  រិចេ 

ពគ្ម នពយ យ ដីេី
ការព្សាវព្ជាវ បពចេរ

 

 

វទិា និងការេភ្ិវឌ្ឍព្រុម្ហ៊ាុនងែីខ្នអរព ី
 

បពចេរវទិា 
 

ការព្សាវព្ជាវរប ់ 
វ ័ិយសាធារណៈ 

 

ពហោា រចនា ម្ព័នធ 
 

សាា ប័នេនតរការ ី
វទិាសាា នព្សាវព្ជាវ 
ឈែួញរណាដ   

 

េំនិរ 
នតួចពនដីម្ងែីៗ 

រំបន់ព ែារិចេេិព   

ម្ជ ម្ណឌ  បណដុ ះយុររិចេងែីពរពជា 

 ហព្គ្ម ខ្ខែរ 

យនាគ្មរ SME  

េពព្ម្ចងខ្រ ម្អការេប់រឧំរតម្ ិរា 

មូ្ និយិេភ្ិវឌ្ឍន៍ជំនាញ 

ចាប់ ដីេីវនិិពយេ(ងែ)ី 

ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. 

វទិាសាា នជារិ   វ.ប.ន.យនាគ្មរ

 ទុន 
វនិិពយេនសងពព្េង 

 

ការពរៀបចំរចនា ម្ព័នធ  
រ.ជ.វ.ប.ន. ពឡងីវញិ 

រម្ែ ិទធិបញ្ញា   
ព វាេ័រ៌ម្ចន 

 

ការគ្មពំ្ទ 
នវានុវរតន៍ 

 

 ដង់ោរ និង
បទោា ន 

 

ASEAN-COSTI 

រ) 

ខ) 
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១.២. ពគ្ម បណំង 

ពគ្ម បំណងរមួ្ននរ យការណ៍ វ.ប.ន. ឆ្ន ២ំ០២១ ពនះេឺពែីម្បនីត ់នូវេ័រ៌ម្ចនចុងពព្កាយបំនុរ តីេី   
ការេភិ្វឌ្ឍននវ ិ័យ វ.ប.ន. ព្រឹម្ឆ្ន  ំ២០២១។ ពគ្ម បំណងចម្បងជារ់លារ់េឺពែីម្បី ១) រាយការណ៍េីការ
េភិ្វឌ្ឍងែីននវ ិ័យ វ.ប.ន. ពៅចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០២០ និង ២០២១, ២) នត ់នូវេ័រ៌ម្ចននិងទិននន័យងែីៗរប ់     
សាា ប័នពារ់េ័នធ  ជាេិព  ព ីការនគរ់នគង់យនធានម្នុ សខ្ននរខ្ ទម្, និង ៣) បង្ហា ញេីសាា នភាេនន                
ការវនិិពយេព ីវ ិ័យ វ.ប.ន. ពោយព្រ ួង-សាា ប័ន។ ពគ្ម បំណងចុងពព្កាយេឺនត ់នូវការយ ់ព ីញខេះៗ
េំេីសាា នភាេេភិ្វឌ្ឍន៍ននវ ិ័យ វ.ប.ន. ពោយឆ្េុះបញ្ញេ ងំថាពរីចរខុវ ិ័យឆ្ន ២ំ០៣០ និង២០៥០ រប ់រាជរោា
ភិ្  អាច ពព្ម្ចពៅ នតាម្រយៈការខិរខំព្បឹងខ្ព្បងេីសាា បន័ពារេ់័នធខ្ែរឬពទ។ 
 

១.៣. វយីិសាស្រ ត និងវសិា ភាេ  

ការវភិាេពៅរនុងរ យការណ៍ពនះព្រូវ នពយាីពឡងីពោយខ្នអរព ីទិ ពៅខ្ែ  នរំណរព់ោយពគ្ម 
នពយ យជារិ តីេី វ.ប.ន. ឆ្ន  ំ២០២០-២០៣០។  ូចនាររខ្ែ  នខ្ចងរនុងខ្ននទីបង្ហា ញនេូ វ វ.ប.ន.      
រម្ពុជា ២០៣០ ព្រូវ នពព្បីព្  ់ជាមូ្ ោា នននការវាយរនម្េ។ ទិននន័យ និងេ័រ៌ម្ចនខ្ែ នត ់ពោយសាា ប័ន
ខ្ែ ជា ម្ចជិរនន រ.ជ.វ.ប.ន. រនុងឆ្ន  ំ២០២១ ព្រូវ នពព្បី ព្ម្ចប់ការវភិាេ និងការនត ់ជាេនុសា ន៍។ 
ការចងអុ បង្ហា ញេីនេូវពឆ្ព ះពៅ ពព្ម្ច ននូវចរខុវ ិ័យខ្ព្បកាេ យជាព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រខព ់
ពៅឆ្ន  ំ២០៣០ និងម្ចនចំណូ ខព ់ពៅឆ្ន  ំ២០៥០ ព្រូវ នពរៀបរាប់ពៅខ្ននរចុងពព្កាយននរ យការណ៍ពនះ
នងខ្ែរ។ 

២. ត្ក្ម្ូវការវិសយ័ វ.ប.ន. រនងុរចនាសម្ព័នធច្សដ្ឋរិចេ 
ចាប់េីឆ្ន  ំ២០០៩ ែ ់ឆ្ន  ំ២០១៩ រចនា ម្ព័នធព ែារិចេរប ់ព្បពទ រម្ពុជា នម្ចនការផ្ទេ  ់បតូ រជា

បនតបនាទ ប់ (O'Neill, ២០២១) ។ េព្តារំពណីនននវ ិ័យរ ិរម្ែ នធាេ រ់ចុះ ពហីយេព្តារំពណីននន    
ឧ ាហរម្ែ និងព វារម្ែ ន ទុះពងីបពឡងីវញិ។ ការផ្ទេ  ់បតូររចនា ម្ព័នធព ែារិចេ និង ំនារំំពណីនពនះមិ្ន
ព្រឹម្ខ្រប៉ាះពា ់ែ ់ព ែារិចេប៉ាុពណាា ះពទ ខ្ងម្ទាងំប៉ាះពា ់ែ ់ទីនារការង្ហរពទៀរនង។ ពយងទិននន័យចុង
ពព្កាយ នបង្ហា ញថា រចនា ម្ព័នធព ែារិចេននវ ិ័យ ំខាន់ៗ  នពរីនពឡីង ែូចជា ព វារម្ែ ៤១,៦០%  
ឧ ាហរម្ែ ៣៦,៤០% និង រ ិរម្ែ ២២,០០% ននន ិរន រនុងព្ ុរ រុបរនុងឆ្ន  ំ២០១៩ (UNCTAD, 
២០២១)។ រចនា ម្ព័នធព ែារិចេពនះរ៏បង្ហា ញយ៉ា ងចា ់ថាការពព្បីព្  ់បពចេរវទិា ព្ម្ចប់ វ ិ័យ     
ឧ ាហរម្ែ និងព វារម្ែរំេុងររីចពព្មី្នពៅរនុងព្បពទ ។ ម្ា៉ាងវញិពទៀរ ចំនួនព្បជាជនវយ័ពរែងនិង កាត នុ
េ អាចជាយនធាន ឬបនទុរ ព្ម្ចប់ព្បពទ ។ ការជំរុញឱ្យម្ចនការេភិ្វឌ្ឍេឺអាព្ ័យព ីឱ្កា ទទួ  នការ
េប់រ ំអ និងរសាង ម្រាភាេរប ់យុវជនទាងំពនះតាម្រយៈការចូ រមួ្ជាខ្ននរម្ួយននរម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ ម្ចន
ជំនាញរប ់ជារិ (World Population Review, ២០២១)។ ជាយម្ែតា ការង្ហរពៅរនុងវ ិ័យនីមួ្យៗខ្ព្បព្បួ 
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េីមួ្យឆ្ន ពំៅមួ្យឆ្ន ។ំ ែូចម្ចនបង្ហា ញរនុងរូបភាេទី ២.១. ការង្ហរព ីវ ិ័យរ ិរម្ែេឺម្ចនទំហយំំជាងពេ បនាទ ប់
ម្រេឺវ ិ័យព វារម្ែ និងឧ ាហរម្ែរនុងចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០០៩ - ២០១៧។ េួរររ់ ម្ចគ  ់នងខ្ែរថា ការង្ហររនុង 
វ ិ័យព វារម្ែ នពរីនពឡីងពព្ចីនជាងពេពៅរនុងចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០១៨ - ២០១៩។ ពទាះជាយ៉ា ងណារ៏ពោយ 
ការង្ហរពៅរនុងវ ិ័យព វារម្ែ និងឧ ាហរម្ែ នពរីនពឡងី ខណៈពេ ខ្ែ ការង្ហររនុងវ ិ័យរ ិរម្ែ ន
បង្ហា ញេីទំពនារធាេ រ់ចុះ រនុងចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០០៩ - ២០១៩។ ែូពចនះ រម្ចេ ងំេ រម្ែខ្ែ បពព្មី្រនុងបរវិរតរម្ែ
ឧ ាហរម្ែ និងព វារម្ែេួរខ្រព្រូវ នយរម្រេិចារណានិងយរចិរតទុរោរ់ខព ់ ពែីម្បីជំរុញរំពណីន     
ព ែារិចេ។ រព្មិ្រេប់រ ំនិងសាា នភាេ ុខភាេរប ់រម្ចេ ងំេ រម្ែននព្បពទ ម្ួយព្រូវ នចារ់ទុរជា ូចនាររ
រនុងការវា ់ខ្វងពៅរនុងបរបិទព ែារិចេ។  ាិរិរម្ចេ ងំេ រម្ែតាម្ពភ្ទរនុងឆ្ន  ំ២០២០  នបង្ហា ញថា ៥១% ជា
បុរ  និង៤៩% ជាស្រ តី នបពព្មី្ការង្ហររនុងព្េបវ់ ិ័យរប ់ព្បពទ រម្ពុជា (UNCTAD, ២០២១)។ 

ទារ់ទងនឹងការពយាីពាណិជជរម្ែជាមួ្យបរពទ  ទំហំពាណិជជរម្ែរប ់ព្បពទ រម្ពុជាម្ចនទំពនារពរីន
ពឡងីេីឆ្ន  ំ២០០៥ ែ ់ឆ្ន  ំ២០២០ (UNCTAD, ២០២១)។ ការនាពំចញព្រូវ នពេ ៉ា នព់្បម្ចណថាម្ចនរនម្េ
ពទាែងពៅរនុងឆ្ន  ំ២០២០ ពបីពយៀបពៅនឹងឆ្ន  ំ២០១៥។ ពទាះជាយ៉ា ងណារ៏ពោយ ពោយសារខ្ររំពណីនននការ
នាចូំ ជាបនតបនាទ ប់ ពាណិជជរម្ែមិ្នម្ចនភាេ ម្រុ យ ពហយីេម្ចេ ររវាងការនាពំចញនិងការនាចូំ  នពរីន
ពឡីងយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ ចាប់តាងំេីឆ្ន  ំ២០១៥។ ពបីពព្បៀបពយៀបពៅនឹងឆ្ន  ំ២០១៥  ម្រុ យពាណិជជរម្ែព្រូវ
 នពេរេឹំងទុរថាងយចុះ ៥០% ពៅរនុងឆ្ន  ំ២០២១ ខ្ែ ជា ញ្ញា  អ ពោយពហរុថាចំនួនននការនាចូំ ទាប
ជាងការនាពំចញ។ ទំនិញនាពំចញ ំខាន់ៗរនុងឆ្ន  ំ២០២០ េឺភាេពព្ចីនជា ំព ៀរបំពារ់ម្ចនរនម្េព្បម្ចណ 
៥,២ ពាន់លានែុលាេ រ ពព្េឿងេ ង្ហា រម្ចនរនម្េព្បម្ចណ ៣ ពាន់លានែុលាេ រ ខ្ បរពជីងម្ចនរនម្េ ១,១ ពាន់
លានែុលាេ រ និងន ិរន ខ្ បរម្ចនរនម្េ ១ ពាន់លានែុលាេ រ ខ្ែ ភាេពព្ចីនេឺនាពំចញពៅ ហរែាអាពម្ររិ 
(HKTDC, ២០២១)។ ពព្ៅេីពនះ ទំនិញនាចូំ  ំខាន់ៗរមួ្ម្ចន ឥនធនៈនិងខ្រ ៉ាម្ចនរនម្េ ១,៩ ពាន់លានែុលាេ រ 
យនជំនិះ ១,៧ ពាន់លានែុលាេ រ ពព្េឿងចព្រ និងពព្េឿងយនតម្ចនរនម្េ ១,២ ពាន់លានែុលាេ រ និងឧបររណ៍  
េេគិ នីម្ចនរនម្េ ១,២ ពានល់ានែុលាេ រ ខ្ែ ភាេពព្ចីននាចូំ េីព្បពទ ចិន។ ព ី េីពនះពទៀរ រ យការណ៍
 ាិរិ (UNCTAD, ២០២១) េណ៌នាេំេីរចនា ម្ព័នធននការនាពំចញរប ់ព្បពទ អាសា៊ា ន និងព្បពទ ែ៏នទ
ពទៀរខ្ែ េឹងខ្នអរព ីទំនិញន ិររនុងវ ិ័យរម្ែនតសា រនុងឆ្ន  ំ២០២០។ ទាងំពនះេឺជាឧទាហរណ៍ននព្បពទ 
ខ្ែ នាពំចញទំនិញន ិររនុងវ ិ័យរម្ែនតសា រមួ្ម្ចនព្បពទ ចិន ៩៤% រម្ពុជា ៨៧% ពវៀរណាម្ ៨៦% 
 ិងាបុរ ី៧៨% ម្ច៉ា ពឡ ុី ៧៣% និងព្បពទ នង ៧២%។ 
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រូបភាេទី  ២.១៖ រ យការង្ហរខ្បងខ្ចរពៅតាម្វ ិ័យនានា (ព្បភ្េ៖  World Bank, ២០២១) 

ងាីរបរិខ្រររា នព ារភាេរំពណីនព្បម្ចណ ៧% មុ្នពេ រារារននជំងឺរូវែី១៩រ៏ពោយ ព ែារិចេ
រម្ពុជា នជួបព្បទះនឹងការធាេ រ់ចុះខ្ែ មិ្នធាេ ប់ម្ចនេីមុ្នម្រ ពោយម្ចនេព្តាេរិនរណាព្បម្ចណ -៤% 
ពេញម្ួយឆ្ន  ំ២០២០ (Asian Development Bank, ២០២០)។ វ ិ័យខ្ែ រងន ប៉ាះពា ់យៃន់យៃរពោយ
ជំងឺរាររារេឺវ ិ័យពទ ចរណ៍ ខណៈខ្ែ េនរជំនាញ នេះអាងថាសាា នភាេពនះអាចនឹងព្រូវេូ បនាេ យ
េីរពៅបីឆ្ន ពំែីម្បវី ិពៅររសាា នភាេពែីម្ពឡងីវញិ (Asian Development Bank, ២០២០)។ រាជរោា ភិ្  
 នរំណរ់ថាព ែារិចេរម្ពុជាព្រូវខ្របនតររីចពព្មី្ន ពោយមិ្នអាចេឹងខ្នអរព ីច ររខ្បបព្បនេណី នពទៀរ
ពទ។ រាជរោា ភិ្   នពមី្ ព ញីេីឱ្កា ររីចពព្មី្នងែីមួ្យពទៀរតាម្រយៈការបនាំខេួន និងចាប់យរបែិវរតន៍
ឧ ាហរម្ែ ៤.០ រនុងពគ្ម បំណងជំរុញព ែារិចេឌី្ជីង  ែូចខ្ែ  នបង្ហា ញេីការបនាំខេួន និងការចាប់
យរបែិវរតន៍ឧ ាហរម្ែ ៤.០ ពៅរម្ពុជាតាម្រយៈការពយាីឱ្យព្បព ីរពឡងីនូវខ្ខសព្ចវារ់រនម្េឧ ាហរម្ែ ការពយាី
េិេិយរម្ែរចនា ម្ពន័ធព ែារិចេ និងការបពងាីន ម្រាភាេនវានុវរតន ៍(UNDP, ២០២0)។ 

ជា ពងខប វ ិ័យ វ.ប.ន. នឹងព្រូវខ្រពែីររួនាទីចា ំច់ ព្ម្ចប់រម្ពុជារនុងការ ពព្ម្ច ននូវចរខុ វ ិ័យ
ព្បរបពោយម្ហចិឆតាជាព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ខព ់ និងយរនវានុវរតន៍ជាមូ្ ោា នជំរុញពៅឆ្ន  ំ២០៥០។   
វ.ប.ន. េឺជារម្ចេ ងំច ររ ព្ម្ចប់ជំរុញរំពណីនព ែារិចេ បពងាីន ទធភាេទទួ  នទីនារការង្ហរ េព្ងឹងខ្ខស
ព្ចវារ់នគរ់នគង់ភ្័ តុភារ និងពបីរទីនារងែី ព្ម្ចប់ ហព្គ្ម ។ ព្បពទ រម្ពុជា នបពងាីរយុទធសាស្រ តេភិ្វឌ្ឍន៍    
រយៈពេ ព្ ឆំ្ន  ំពែីម្បីបពងាីនរនម្េបខ្នាម្ និងការព្បរួរព្បខ្ជងរនុងវ ិ័យរ ិរម្ែ ឧ ាហរម្ែ និងព វារម្ែ   
រួម្ទាងំន ិន  ពម្េៀរបំពារ់ េងារ និងពទ ចរណ៍។ យុទធសាស្រ តពនះម្ចនពគ្ម បំណងព ីររម្ព ់ជំនាញ
រប ់រម្ែររពរាងចព្រ ជំរុញការវនិិពយេរនុងនិងពព្ៅព្ ុរខ្ែ ម្ចនរនម្េបខ្នាម្ខព ់ និងេិេិយរម្ែទីនារនាពំចញ។ 
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៣. ក្របខណ័្ឌ ចាប់ និងច្ោលនច្ោ យ 
ពែីម្បីពឆ្េីយរបពៅនឹងន ប៉ាះពា ់ននជំងឹរូវែី១៩ និងពែីម្បីពែីរព ីវងីិពឆ្ព ះពៅររចរខុ វ ិ័យរប ់

ព្បពទ រនុងការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ ងគម្ រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា នបពងាីរ និងរំណរ់ពគ្ម ពៅនិងយុទធសាស្រ ត
ចា ់លា ់ ព្ម្ចប់ការេនុវរតពគ្ម នពយ យទាងំពនះ។ ឧទារហណ៍ រ.ជ.វ.ប.ន.  នេនុម្័រព ីឯរសារ
ពគ្ម នពយ យចំនួនេីរេឺ ព្បេ័នធពេរូឡូ ុី វ.ប.ន. រម្ពុជា  និងខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០។ 
ពគ្ម បំណងរប ់ឯរសារទី១ េឺនត ់នូវធារុចូ ខ្ែ ជាមូ្ ោា នខ្នអរព ីភ្ តុតាង ព្ម្ចប់ការបពងាីរខ្ននទី
បង្ហា ញ វ.ប.ន. រម្ពុជា ឬពគ្ម នពយ យ វ.ប.ន. ែនទពទៀរ ខណៈឯរសារពគ្ម នពយ យទី២ ម្ចនពគ្ម 
បំណងបង្ហា ញទិ ពៅការេភិ្វឌ្ឍ វ.ប.ន. និងការេនុវរត ព្ម្ចប់ការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ ងគម្ព្បរបពោយ          
បរយិបនន (MISTI, ២០២១)។ វឌ្ឍនភាេងែីៗព ីព្របខ័ណឌ ចាប់ និងពគ្ម នពយ យទារ់ទងនឹង វ.ប.ន. 
ព្រូវ នេិេណ៌នាែូចខាងពព្កាម្។ 

 

រពបៀបវារៈព្សាវព្ជាវជារិ 
ពោយម្ចនជំនួយបពចេរពទ េីេណៈរម្ែការព ែារិចេ និង ងគម្ រប ់េងគការ ហព្បជាជារិ ព្បចាំ

រំបន់អា ុីនិង ៉ា  ុីហារិ(UNESCAP) ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. រំេុងរសាងនូវរពបៀបវារៈព្សាវព្ជាវជារិពែីម្បីគ្មពំ្ទ
ែ ់ការេនុវរតខ្ននទីបង្ហា ញនេូ វ វ.ប.ន.រម្ពុជា ២០៣០ (MISTI & UNESCAP, ២០២១)។ រពបៀបវារៈ
ព្សាវព្ជាវជារិម្ចនពគ្ម បំណងរំណរនូ់វមូ្ ោា នចា ់លា ់ព ីវ ិ័យ កាត នុេ ខ្ែ ព្រូវព្សាវព្ជាវ ពគ្ម 
នពយ យ និងយនតការនត ់មូ្ និយិ និងភាេីពារ់េ័នធរំេុងព្រូវ នបពងាីរពឡងី។ រពបៀបវារៈព្សាវព្ជាវជារិនឹង
ជួយរំណរ់ភាេីពារ់េ័នធ ំខាន់ៗពៅរនុងព្បេ័នធពេរូឡូ ុីព្សាវព្ជាវរម្ពុជាតាម្រយៈការជំរុញការព្សាវព្ជាវព ី
ខ្ននរខ្ែ ម្ចន កាត នុេ ពៅរនុងវ ិ័យ វ.ប.ន. ពែីម្បគី្មពំ្ទែ ់ការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ ងគម្ព្បរបពោយបរយិបនន 
និងតាម្រយៈការបង្ហា ញេីព្បេ័នធពេរូឡូ ុីននមូ្ និយិព្សាវព្ជាវ។ រពបៀបវារៈព្សាវព្ជាវជារិ ព្រូវ នពេរេឹំងថា
នឹងព្រូវ នបញ្េប ់និងោរឱ់្យែំពណីរការពៅឆ្ន  ំ២០២២។ 
 
ការ ងារ រ នន ខិិរូររណ៍ពគ្ម នពយ យ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន ៍  (ពហាគ  ពនី) 

ពោយម្ចនការគ្មពំ្ទេីេងគការេប់រ ំវទិាសាស្រ ត និងវបបយម្៌រប ់េងគការ ហព្បជាជារិ (យូពណ ាូ) 
ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. រំេុងពយាីការ ិរាព ីពហាគ  ពីន  ព្ម្ចប់ព្បពទ រម្ពុជា ខ្ែ នឹងនត ់ជូន េនរពយាីព ចរតី  
 ពព្ម្ចចិរត  ម្ចជិរ ភា ព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរា វ ិ័យឯរជន េនរឯរពទ  និងសាធារណៈជនទូពៅ នូវ
 ំណំុេ័រ៌ម្ចនចព្មុ្ះជាពព្ចីន តីេីព្បេ័នធពេរូឡូ ុី វ.ប.ន. ពៅរម្ពុជា។  ទធន ននការ ិរានឹងព្រូវ នពព្បីជា
ឯរសារពគ្ម នពយ យ ំខាន់ម្ួយ ព្ម្ចប់ភាេីពារ់េ័នធ វ.ប.ន. រនុងការបពងាីរ និងបណតុ ះព្បេ័នធនវានុវរតន៍
ជារិពៅរនុងព្បពទ រម្ពុជា។ តាម្រយៈវយីិសាស្រ តចូ រមួ្ និងបរយិបនន ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន.  និងយូពណ ាូ រំេុង
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ពយាីការយ៉ា ងជិរ និទធជាមួ្យភាេីពារ់េ័នធ វ.ប.ន. ទាងំេ ់ ពែីម្បបីញ្េ ប់ពហាគ  ពីន  ព្ម្ចប់ព្បពទ រម្ពុជាពៅរនុង
ឆ្ន  ំ២០២២។ 
 

ចាប ់តេីីភាេជានែេូរវាងរែា និងឯរជន 
ភាេជានែេូរវាងរែា និងឯរជនព្រូវ នរំណរ់ថាជាធារុនសំខ្ែ មិ្នអាចពជៀ វាង ន ព្ម្ចប់           

ការេភិ្វឌ្ឍ។ ពែីម្បពី ីររម្ព ់ភាេជានែេូរវាងរែា និងឯរជន ចាប់ តីេីភាេជានែេូរវាងរែា និងឯរជន ព្រូវ
 នព្បកា ឱ្យពព្បីពៅនងៃទី ១៨ ខ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១។ ពៅរនុងម្ចព្តា១ ននចាប់ពនះម្ចនពគ្ម បំណងព ីរ
រម្ព ់ការព្េប់ព្េងយនតការភាេជានែេូរវាងរែានិងឯរជន រនុងការពរៀបចំ និងេនុវរតេពព្ម្ចងពហោា រចនា ម្ព័នធ         
សាធារណៈ និងេពព្ម្ចងព វាសាធារណៈព្បរបពោយព្ប ិទធភាេ  ័រដិ ិទធិភាេ ចីរភាេ រម្ចេ ភាេ េណពនយយ
ភាេ និងយុរតិយម្៌ ពែីម្បីជាឧរតម្ព្បពយជន៍ែ ់ការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេនិង ងគម្ ពៅព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ពោយ៖ ១)រំណរស់ាា បន័ម្ចន ម្រារិចេ ព្ម្ចបព់្េបព់្េងនិងេនុវរតេពព្ម្ចងភាេជានែេូរវាងរែា និងឯរជន ជា
 រខណៈព្បេ័នធ, ២)បពងាីរព្របខ័ណឌ ពែីម្បេីភិ្វឌ្ឍ េនុវរត ព្េប់ព្េង និងតាម្ោនព្រួរេិនិរយេពព្ម្ចងភាេជា   
នែេូរវាងរែា និងឯរជន, ៣)បពងាីរវធិាន វយីិសាស្រ ត នីរិវយីិ និងរចនា ម្ព័នធ ព្ម្ចប់ព្េប់ព្េងនិងេនុវរត         
រិចេ ទធរម្ែ រនុងព្របខ័ណឌ េពព្ម្ចងភាេជានែេូរវាងរែា និងឯរជន រំណរ់យនតការគ្មពំ្ទខ្ននរហរិញ្ាវរាុ  និងការ
ព ីរទឹរចិរតវនិិពយេ ព្ម្ចប់េពព្ម្ចងភាេជានែេូរវាងរែា និងឯរជន។ ពៅរនុងម្ចព្តា២ ចាប់ពនះម្ចន     
វសិា ភាេេនុវរតចំពពាះការព្េប់ព្េងព ីការេភិ្វឌ្ឍនិងការេនុវរតេពព្ម្ចងភាេជានែេូរវាងរែា និងឯរជនរនុង   
វ ិ័យម្ចន រខណ ម្បរតិព្េប់ព្គ្មន់ព្ បតាម្ម្ចព្តា៨ននចាប់ពនះ ពែីម្បេីភិ្វឌ្ឍពហោា រចនា ម្ព័នធ សាធារណៈ
និង/ឬនត ់ព វាសាធារណៈ។ 

 

ចាបវ់និិពយេងែ ី
ចាប់វនិិពយេងែីព្រូវ នព្បកា ឱ្យពព្បីពៅនងៃទី១៥ ខ្ខរុលា ឆ្ន  ំ២០២១។ ចាប់ពនះម្ចនពគ្ម 

បំណងបពងាីរនូវ «ព្របខ័ណឌ េរិយុរតខ្ែ ពបីរចំហ ម្ចនរម្ចេ ភាេ អាច ៉ា ន់ព្បម្ចណទុរជាមុ្ន ន 
ព្បរបពោយភាេេំពណាយន  ព្ម្ចប់ការវនិិពយេ ពែីម្បទីារ់ទាញនិងព ីររម្ព ់ ការវនិិពយេពោយបុេគ 
 ញ្ញជ រិខ្ខែរ ឬបរពទ ព្បរបពោយេុណភាេ ព្ប ិទធភាេ និងព្ប ិទធន   ំពៅ េភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ- ងគម្ ពៅ
រនុងព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា» ។ ចាប់ពនះ នត ់ការធានា និងការព ីរទឹរចិរតែ ់េពព្ម្ចងវនិិពយេខ្ែ ម្ចន
 រខណៈែូចខាងពព្កាម្៖ ១) រមួ្ចំខ្ណរែ ់ការបណតុ ះបណាត  ជំនាញ ការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៍ និងនវានុវរតន៍, 
២) បណតុ ះឱ្យម្ចនការ ូរលា ់នន ហព្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្ និងនត ់ការគ្មពំ្ទែ ់ ហព្គ្ម យុនរូច និង
ម្យយម្តាម្រយៈការបណតុ ះបណាត  ជំនាញ ការព ីរទឹរចិរតបុេគ ិរ និងការវនិិពយេព ីពព្េឿងម្ច៉ា  ុីន ឬឧបររណ៍
ន ិររម្ែ, ៣) ការបពងាីរ ួនឧ ាហរម្ែ  ួនវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ និងម្ជ ម្ណឌ  ពាណិជជរម្ែ, 
៤) ការព ីររម្ព ់ការចូ រមួ្យ៉ា ង រម្ែេីវ ិ័យឯរជនរនុងការេភិ្វឌ្ឍពហោា រចនា ម្ព័នធរូបវនត,  ៥) ការព ីររម្ព ់
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វ ិ័យភ្័ តុភារ និងឧ ាហរម្ែឌី្ជីង , និង ៦) ការរួម្ចំខ្ណរែ ់ការព្េប់ព្េង និងការការពារ បរសិាា ន និង          
ការេភិ្ររសជីវៈចព្មុ្ះ (DFDL, ២០២១)។  

ពែីម្បទីារ់ទាញការវនិិពយេផ្ទទ  ់េីបរពទ  វាម្ចនសារៈ ំខាន់ណា ់រនុងការខ្ណនាឱំ្យ នឆ្ប់រហ័ នូវ
បទបបញ្ារតិចាំ ច់ និងការពរៀបចំពែីម្បីេនុវរតចាប់វនិិពយេងែីខ្ែ ពទីប នោរ់ឱ្យពព្បី ពោយេិចារណាព ី
 រខខណឌ រព្មូ្វេីខាងពព្ៅ។ រួយ៉ា ង េនុព្រឹរយ តីេីការេនុវរតចាប់ងែីពនះ រួម្ទាងំបទបបញ្ារតិ និងការពរៀបចំចា ំច់
មួ្យចំនួន ែូចជានីរិវយីិចុះពឈាែ ះ និងព នី ុំេពព្ម្ចងវនិិពយេ និងនីរិវយីិេិព   ព្ម្ចប់ ិខិរេនុញ្ញា រការង្ហរ និង
ការព នី ុំការង្ហរ នឹងព្រូវ នពរៀបចំនិងោរ់ឱ្យែំពណីរការ។ ព ី េីពនះ ចាប់វនិិពយេងែីរ៏អាចជួយព ីររម្ព ់      
ន ិរភាេការង្ហរ និងព្បេ័នធព ីរទឹរចិរតខ្ែ នត ់នូវការបណតុ ះបណាត  ជំនាញ រខ្នេងសាន រ់ពៅ រខ្នេងបណតុ ះ        
បណាត  ពរែង រខ្នេងខ្ងទា ុំខភាេ និងព វាែឹរជញ្ជូ ន ែ ់រម្ចេ ងំេ រម្ែ។ ការព ីរទឹរចិរតតាម្រយៈការព្សាវព្ជាវ 
និងេភិ្វឌ្ឍន ៍និងនវានុវរតន ៍និងទំពនីបរម្ែពព្េឿងយនត នឹងបងាឱ្យម្ចនការចាប់យរ និងការពនទរបពចេរវទិាងែីៗ។  

ជាងពនះពៅពទៀរ ចាប់វនិិពយេងែីរ៏អាចនត ់ឱ្កា ែ ់ការវនិិពយេមួ្យចំនួនខ្ែ ម្ចន កាត នុេ ខព ់
 ព្ម្ចប់ការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេជារិ។ ការនត ់ការព ីរខ្ ងេនធព ីរនម្េបខ្នាម្ែ ់ការទិញន ិរន រនុងព្ ុរ ព្ម្ចប់
េពព្ម្ចងវនិិពយេម្ចន រខណៈ ម្បរតិព្េប់ព្គ្មន់ អាចជំរុញឱ្យម្ចនទំនារ់ទំនងរវាងវ ិ័យនាពំចញរម្ែនតសា ខ្ែ   
វនិិពយេផ្ទទ  ់េីបរពទ ជាមួ្យវ ិ័យ ហព្គ្ម យុនរូច និងម្យយម្រនុងព្ ុរ។ ព ី េីពនះ ការនសេានាយចាប់ងែី រ៏
ែូចជារិចេព្េម្ពព្េៀងពាណិជជរម្ែព ររីវាងព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា និងសាធារណរែាព្បជាម្ចនិរចិន  រិចេព្េម្ពព្េៀង
ភាេជានែេូព ែារិចេព្េប់ព្ជុងពព្ជាយ រំបន់ និងរិចេព្េម្ពព្េៀងពាណិជជរម្ែព ររីវាងព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា និង
សាធារណរែារូពរ ៉ា ខ្ែ  នចុះហរាព ខានាពេ ងែី ពៗនះ េឺជាការចា ំច់ខ្ែ ព្រូវពយាីពឡងីពែីម្បបីពងាីនការយ ់ែឹង
េំេីចាប ់និងរិចេព្េម្ពព្េៀងពាណិជជរម្ែទាងំពនាះ ែ ់វនិិពយេេិនទាងំឡាយ (World Bank, ២០២១)។ 
 

ព្របខណ័ឌ ពគ្ម នពយ យព ែារិចេ និង ងគម្ឌី្ជីង រម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ 
ពៅខ្ខមិ្ងុនា ឆ្ន  ំ២០២១ រនុងពគ្ម បំណងបពងាីនព បឿនរំពណីនព ែារិចេពព្កាយជំងឺរាររារជា រ  

និងព្បរបពោយបរយិបនន រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា នោរ់ពចញនូវព្របខ័ណឌ ពគ្ម នពយ យព ែារិចេ និង ងគម្     
ឌី្ជីង រម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ ខ្ែ ម្ចនចរខុ វ ិ័យខ្វងឆ្ៃ យរនុងការរព្ម្ង់ទិ ការេភិ្វឌ្ឍ និងែំពណីរការនន            
បរវិរតរម្ែឌី្ជីង  និងម្ចនវយីិសាស្រ តជាជំហានៗខ្ែ  នរំណរ់យ៉ា ងជារ់លារ់ពោយពផ្ទត រព ីរព្ម្ូវការ យនធាន 
និង ម្រាភាេរប ់វ ិ័យរែានិង ឯរជន។ រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា នរំណរ់នូវយនតការជារ់លារ់ចំនួនបី ៖ ១)ការ  
គ្មពំ្ទ និង ការព ីររម្ព ់ព្បេ័នធពេរូឡូ ុីេំពណាយន  ែ ់នវានុវរតន៍ និង ការវនិិពយេ, ២)ការបពងាីនភាេពជឿ
ទុរចិរតព ីព្បេ័នធឌី្ជីង , និង ៣) ការជំរុញការេភិ្វឌ្ឍពហោា រចនា ម្ព័នធ ទំនារ់ទំនង បពចេរវទិា បណាត ញ
ឬទិននន័យ និងទំនារ់ទំនងរូបវនត។ ព្របខ័ណឌ ពគ្ម នពយ យពនះពផ្ទត រព ី ម្ច ធារុចំនួនព្ ខំ្ែ ខ្ចរពចញជា
ព្េឹះចំនួនេីររមួ្ម្ចន៖ ១) ការេភិ្វឌ្ឍពហោា រចនា ម្ព័នធគ្មពំ្ទែ ់បរវិរតរម្ែឌី្ជីង  និង ២) ការរសាងទំនុរចិរត និង
ភាេពជឿជារ់ព ីព្បេ័នធឌី្ជីង  និង  រ តម្ភចំនួនបីរួម្ម្ចន៖១) ការរសាងេ រែាឌី្ជីង  រួម្ទាងំភាេជាេនរ
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ែឹរនាឌីំ្ជីង  យនធានម្នុ សខ្ែ ម្ចនពទេពកា  យឌី្ជីង , ២) ការរសាងរោា ភិ្  ឌី្ជីង  រួម្ទាងំព វា      
សាធារណៈ ការខ្រ ម្អការេនុវរតឌី្ជីង  និងេភិ្  រិចេខ្នអរព ីទិននន័យ, និង ៣) ការជំរុញយុររិចេឌី្ជីង  រមួ្ម្ចន
ែូចជា បរវិរតរម្ែឌី្ជីង  ព្ម្ចប់ ហព្គ្ម  ភាេជា ហព្េិន ព្បេ័នធពេរូឡូ ុី ព្ម្ចប់យុររិចេងែី និងខ្ខសព្ចវារ់រនម្េ  
ឌី្ជីង  (RGC, ២០២១)។ រាជរោា ភិ្  រ៏ នបពងាីរព្រុម្ព្បឹរាព ែារិចេ និង ងគម្ឌី្ជីង  ពែីម្បីរសាងមូ្ 
ោា នព្េឹះនន ងគម្ឌី្ជីង  ពែីម្បជំីរុញរំពណីនព ែារិចេងែី ពៅនងៃទី៨ ខ្ខរញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០២១។ ព្រុម្ព្បឹរាព ែារិចេ និង
 ងគម្ឌី្ជីង  ព្រូវ នរំណរ់ជាព នាយិការប ់រាជរោា ភិ្  ពែីម្បពីរៀបចំមូ្ ោា នព្េឹះជំរុញការទទួ យរ និងបរ ិ
វរតរម្ែឌី្ជីង ពៅរនុងព្េប់រួេងគ ងគម្រមួ្ទាងំរែា ទាងំេ រែា និងទាងំយុរជន។ ព្រុម្ព្បឹរាព ែារិចេ និង ងគម្
ឌី្ជីង ម្ចនរួនាទីែឹរនា ំព្ម្ប ព្មួ្  និងជំរុញការរសាង និងការេភិ្វឌ្ឍព្បេ័នធពេរូឡូ ុី ងគម្ឌី្ជីង រ ់រពវរី
ពែីម្បជំីរុញ ម្ទុះរំពណីនព ែារិចេងែី និងព ីររម្ព ់ ុខុម្ច ភាេ ងគម្។ ព្រុម្ព្បឹរាព ែារិចេ និង ងគម្ឌី្ជីង 
រ៏ម្ចនទំនួ ខុ ព្រូវ ំខាន់ៗខ្ែ ទារ់ទងនឹងការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេ និង ងគម្ឌី្ជីង  ែូចជាការរំណរ់ចរខុ វ ិ័យ 
និងពគ្ម ការណ៍ ការរព្ម្ង់ទិ  ការនត ់ព្បឹរា ពរៀរេរយនធានហរិញ្ាវរាុ យនធានបពចេរពទ  និងយនធានម្នុ ស និង
ការព ីររម្ព ់ការេនុវរតចាប។់ 

 

ចាបព់នទរបពចេរវទិា 
ពោយពមី្ ព ីញេីរព្មូ្វការខ្ននរចាប់  និងនីរិវ យីិ ននការពនទ របពចេរវទិាពៅរនុ ងព្បពទ រម្ពុជា                           

េេគនាយរោា ន វ.ប.ន. នន ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន.  ននិងរំេុងពយាីការ ិរាខ្ននរបពចេរពទ  និងពយាីព ចរតីព្ពាងចាប់ពនះ។ 
ជារមួ្ ចាប់ពនះម្ចនពគ្ម បំណងព្េប់ព្េង និងព ីររម្ព ់ រម្ែភាេពនទរបពចេរវទិាព្េប់ព្បពភ្ទរនុង និងពព្ៅព្បពទ 
រម្ពុជាែូចខាងពព្កាម្៖ ១)ជំរុញព ីររម្ព ់ការពនទរបពចេរវទិាងែី និងនវានុវរតន៍េីសាា ប័នមួ្យ ពៅសាា ប័នមួ្យ ឬេី    
រូបវនតបុេគ ពៅនីរិបុេគ  ពែីម្បពីយាីទំពនីបរម្ែរនុងវ ិ័យឧ ាហរម្ែ និងវ ិ័យែនទពទៀរ ពៅរនុងព្េះរាជាណាចព្រ
រម្ពុជា, ២) ការពារ ិទធិ ការេារិចេ និងន ព្បពយជន៍ រប ់សាា ប័ន េងគភាេ រូបវនតបុេគ  នីរិបុេគ  ឬព្បរិបរតិររ 
ខ្ែ ចូ រមួ្រនុង រម្ែភាេពនទរបពចេរវទិាពៅរនុងព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា, ៣) រំណរ់វធិានការពនទរបពចេរវទិា និង   
ទប់សាា រ់ការ ួចចម្េងបពចេរវទិា, ៤)ការព្េប់ព្េងបពចេរវទិា និងការពនទរបពចេរវទិា ខ្ែ េំពណាយន ែ ់       
ព ែារិចេ  ងគម្ វបបយម្៌ និងបរសិាា ន។ ព ចរតីព្ពាងពនះព្រូវ នរេឹំងថានឹងព្រូវបញ្េប់ពៅឆ្ន  ំ២០២២  ពែីម្បោីរ់ជូន
ថាន រែឹ់រនាពំ្រ ួង េិនិរយ  ពព្ម្ច និងចារខ់្ចងនិរិវយីិបនត។ 

 

ចាប ់តេីី តងោ់រ 
ចាប់ តីេី តង់ោររម្ពុជា («ចាប់ តង់ោរ») ព្រូវ នរែា ភាេនុម្័រពៅនងៃទី២៥ ខ្ខពម្សា ឆ្ន ២ំ០០៧  

េនុម្័រពោយព្េឹទធ ភាពៅនងៃទី២៨ ខ្ខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០០៧ និងព្បកា ឱ្យពព្បីពោយព្េះរាជព្រម្ព ខ ន /ររម្/
០៦០៧/០១៣ ចុះនងៃទី២៤ ខ្ខមិ្ងុនា ឆ្ន  ំ២០០៧។ ចាប់ពនះជា ិខិរូបររណ៍េរិយុរតមួ្យ ខ្ែ រព្ម្ូវឱ្យរម្ពុជា 
េនុម្័រពោយេនុពលាម្តាម្ការចូ ជា ម្ចជិររប ់េងគការពាណិជជរម្ែេិភ្េពលារ(WTO)។ ពយងតាម្ម្ចព្តា ២ 
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ចាប់ពនះម្ចនពគ្ម បំណង ៖ ១) ពយាីឱ្យកាន់ខ្រព្បព ីរពឡងីនូវេុណភាេន ិរន  ព វារម្ែ និងការព្េប់ព្េង,  ២)
បពងាីនព្ប ិទធភាេន ិររម្ែឱ្យកាន់ខ្រព្បព ីរពឡងី និងង្ហយព្ ួ ,  ៣) ធានាឱ្យការពយាីពាណិជជរម្ែ ម្ចន រខណៈ
ព្រឹម្ព្រូវ និងង្ហយព្ ួ , ៤) បងាឱ្យការពព្បីព្  ់ន ិរន ម្ចន រខណៈង្ហយព្ ួ , ៥)បពងាីនការការពារេនរពព្បី
ព្  ់ និងព ីររម្ព ់ ុខុម្ច ភាេសាធារណៈ។ ចាបព់នះ ម្ចនវសិា ភាេព ីរា ់ រម្ែភាេខ្ែ ទារ់ទងនឹង
 ដងោ់រូបនីយរម្ែ ការធានាេុណភាេ និង រម្ែភាេពារេ់ន័ធទាងំឡាយខ្ែ ម្ចនរនុងព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ។ 

 

ចាប ់តេីីម្ចព្តាសាស្រ ត 
ចាប់ តីេីម្ចព្តាសាស្រ តននព្េះរាជាណាចព្ររម្ពុជាព្រូវ នព្បកា ឱ្យពព្បីពៅនងៃទី១១ ខ្ខ ីហា ឆ្ន ំ

២០០៩។ ចាប់ពនះម្ចនពគ្ម បំណង ៖ ១) ធានាឱ្យការពយាីពាណិជជរម្ែ ម្ចនភាេយុរតិយម្៌និងព្រឹម្ព្រូវ, ២)បងាឱ្យ
ការពព្បីព្  ់ ឧបររណ៍ម្ចព្តាសាស្រ ត ម្ចនភាេព្រឹម្ព្រូវ ុចររិ ធានាន ព្បពយជន៍រវាងេនរនគរ់នគង់ និង េនរពព្បី
ព្  ់ ន ិរន ទំនិញ និងព វារម្ែ, ៣)ធានាពយាីឱ្យកាន់ខ្រព្បព ីរពឡងីនូវេុណភាេទំនិញ ន ិរន  ព វារម្ែ និង
ព្េប់ព្េង, ៤)រំណរ់េរត ញ្ញា ណ និង  ុបបំ រ់រ ងំបពចេរពទ  ពែីម្បឱី្យម្ចន ុខែុម្នីយរម្ែរនុង រម្ែភាេ
ពាណិជជរម្ែ ព ីវ ិ័យនីរានុរខ ម្ចព្តាសាស្រ ត, ៥)ពយាីឱ្យម្ចនជំពនឿ និង ទំនុរចិរតព ីការពព្បីព្  ់ឧបររណ៍
ម្ចព្តាសាស្រ តរនុង រម្ែភាេពាណិជជរម្ែ និងវ ិ័យពនសងៗពទៀរ ពែីម្ប ុីខភាេ  ុវរាិភាេ និងបរសិាា ន, និង ៦)
 ព្មួ្ ការេភិ្វឌ្ឍខ្ននរវទិាសាស្រ ត បពចេរពទ  ពែីម្បភីាេររីចពព្មី្នននព ែារិចេ។ 

 

ចាបរ់ម្ែ ទិធបិញ្ញា  
រម្ពុជាទទួ  ន ម្ចជិរភាេរប ់ខេួនពៅរនុងេងគការរម្ែ ិទធិបញ្ញា េិភ្េពលារ រនុងឆ្ន  ំ១៩៩៥ និងជា

 ម្ចជិរទី ១០ ននអាសា៊ា នពៅឆ្ន  ំ១៩៩៩ ។ រម្ពុជា នកាេ យជា ម្ចជិរនន េងគការពាណិជជរម្ែេិភ្េពលារ រនុងឆ្ន  ំ
២០០៤ ខ្ែ នាពំៅែ ់ការកាេ យជាព្បពទ ហរាព ខីរនុងរិចេព្េម្ពព្េៀងខ្ននរពាណិជជរម្ែទារ់ទងនឹងរម្ែ ិទធិបញ្ញា  
 ម្ចជិរភាេពៅរនុងេិយីសារម្ច៉ា ព្ឌី្ែ ព្ម្ចប់ការចុះបញ្ជ ីម្ច៉ា រេនតរជារិព្រូវ ននត ់ជូនរនុងឆ្ន ២ំ០១៥  ខណៈពេ 
ខ្ែ  នធិ ញ្ញា  ហព្បរិបរតិការព្បកា នីយបព្រររារម្ែ (PCT) ព្រូវ ននត ់ជូនរនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ ងែីៗពនះ រម្ពុជា
 នចុះហរាព ខាព ីេនុ សរណៈននការពយេយ ់ព ីការនត ់ និងទទួ សាគ  ់ព្បកា នីបព្រររតរម្ែ ជាមួ្យ 
ការយិ ័យរម្ែ ិទធិបញ្ញា ននព្បពទ  ិងាបុរ(ីIPOS) រនុងឆ្ន  ំ២០១៦ ជាម្ួយការយិ ័យព្បកា នីបព្រររតរម្ែនន
ព្បពទ ជប៉ាុន (JPO) រនុងឆ្ន  ំ២០១៦ ជាម្ួយការយិ ័យព្បកា នីបព្រររតរម្ែេឺរ ៉ាុប (EPO) រនុងឆ្ន  ំ២០១៧ និង
ជាម្ួយការយិ ័យរម្ែ ិទធិបញ្ញា រប ់រែាននព្បពទ ចិន (SIPO) រនុងឆ្ន  ំ២០១៨។ ព ី េីពនះ រម្ពុជា នចុះហរា
ព ខាព ីចាប់ទីព្រុងហសខឺ្ណវ ននរិចេព្េម្ពព្េៀងទីព្រុង ី ព ន (Lisbon)  តីេីការ ម្ចគ  ់ព្បភ្េពែីម្ និងភូ្មិ្សា
ស្រ តនងៃទី ០៩ ខ្ខមី្នា ឆ្ន ២ំ០១៨។  ម្ចជិរភាេរប ់ព្បពទ រម្ពុជាពៅរនុងសាា ប័នេនតរជារិទាងំពនះ ជាេិព   
េងគការពាណិជជរម្ែេិភ្េពលារ ននាឱំ្យម្ចនការបពងាីរចាប់ទារ់ទងនឹងចាប់រម្ែ ិទធិបញ្ញា ជាពព្ចីនែូចខាងពព្កាម្៖ 
១) ចាប់ តីេីការព្េប់ព្េងេុណភាេ ុវរាិភាេព ីន ិរន  ទំនិញ និងព វា (២០០០), ២) ចាប់ តីេីម្ច៉ា រ 
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ពាណិជជនាម្ និងេំពេីននការព្បរួរព្បខ្ជងមិ្នពសាែ ះព្រង់ (២០០២), ៣) ចាប់ តីេីព្បកា នីយបព្រររារម្ែ 
វញិ្ញា បនបព្រម្៉ាូខ្ែ ម្ចនេរាព្បពយជន៍ និងេំនូរឧ ាហរម្ែ(២០០៣), ៤) ចាប់ តីេី ិទធិេនរនិេនធ និង ិទធ
ព្បហារ់ព្បខ្ហ  (២០០៣), ៥) ចាប់ តីេីការព្េប់ព្េងេូជែំណាំ និង ិទធិេនរបង្ហា រ់េូជែំណាំ(២០០៨), និង 
៦) ចាប ់តីេីម្ច៉ា រ ់ម្ចគ  ់ភូ្មិ្សាស្រ តទំនិញ (២០១៤) ។ ចាបទ់ាងំពនះព្រូវ នបងាបព់ោយពគ្ម បំណងចំនួន ៤៖ 

រ. េព្ងឹង ទធភាេ និង ម្រាភាេពៅរនុងព ែារិចេរម្ពុជារនុងការនត ់ និងពព្បីព្  ់ព វារម្ែរម្ែ ិទធិបញ្ញា  
ពែីម្បគី្មពំ្ទែ ់ការេភិ្វឌ្ឍព ែារិចេរប ់រម្ពុជា។ 

ខ. េព្ងឹង ទធភាេ និង ម្រាភាេរប ់រាជរោា ភិ្  រនុងការនត ់នូវពគ្ម នពយ យ ព វារម្ែ និង    
ការេនុវរតរម្ែ ិទធិបញ្ញា  ពែីម្បគី្មពំ្ទែ ់វ ិ័យរ ិរម្ែ ពាណិជជរម្ែ ឧ ាហរម្ែ វបបយម្ ៌ និងឧ ាហរម្ែ
ពទ ចរណ៍រប ់រម្ពុជា។ 

េ. ពយាីឱ្យព្បព ីរពឡងីនូវការខ្ ាងយ ់ និងការយ ់ែឹងរប ់ព្បជាជនឱ្យកានខ់្រទូ ំទូលាយេំេីរួនាទី
ព ែារិចេននរម្ែ ិទធិបញ្ញា ពែីម្បគី្មពំ្ទែ ់ការពរីនពឡងីននការពព្បីព្  ់ព្បេ័នធរម្ែ ិទធិបញ្ញា ពោយយុររិចេជនរម្ពុជា។ 

 . េភិ្វឌ្ឍ និងររាចាប់រម្ែ ិទធិបញ្ញា រប ់រម្ពុជា ជាមួ្យនឹង តងោ់រេនតរជារិ ពែីម្បបំីពេញរព្មូ្វការ
ព ែារិចេ និង ងគម្រប ់រម្ពុជា។ 
 

៤. ធនធានម្នុសស 
ព្បពទ ជារិមួ្យអាចររីចពព្មី្នពៅ ន ុះព្តាខ្រម្ចនយនធានម្នុ សខ្ែ ម្ចនជំនាញព្េប់ព្គ្មន់។ ពែីម្បី

ម្ចនយនធានម្នុ សខ្ែ ព្បរបពោយេុណវុឌ្ឍិ ព្េប់គ្មន ព្រូវខ្រឆ្េងការ់ព្បេ័នធេប់រពំ្រឹម្ព្រូវខ្ែ គ្មំព្ទពោយ              
រាជរោា ភិ្  ។ រាជរោា ភិ្  រម្ពុជា នខិរខំព្បឹងខ្ព្បងពែីម្បខី្រ ម្អនិងេភិ្វឌ្ឍព្បេ័នធេប់ររំប ់ខេួន និងោរ់ពចញ
ពគ្ម នពយ យជាពព្ចីនពែីម្បជំីរុញវ ិ័យពនះ។ ពែីម្បេីព្ងីរមូ្ យនម្នុ សរប ់ខេួនរនុងការពឆ្េីយរបពៅនឹងរព្មូ្វ
ការទីនារ រម្ពុជា នេាយម្ោរ់ពចញនូវពគ្ម នពយ យ ំខាន់ៗជាពព្ចីន និងខ្ននការយុទធសាស្រ តនានា ជា
េិព  ពែីម្បនីគរ់នគង់ទីនារការង្ហរ និងរព្មូ្វការរនុងវ ិ័យនានា។ ែូចពចនះ ខ្ននរពនះពរៀបរាប់េីវឌ្ឍនភាេននការេភិ្វឌ្ឍ
យនធានម្នុ សពៅរព្មិ្រពនសងៗគ្មន ទាងំការេបរ់រំនុងព្បេ័នធ និងការេបរ់ពំព្ៅព្បេន័ធ។   
 

៤.១. រព្មិ្រម្យយម្ រិាទុរិយភូ្មិ្ 

ពយងតាម្ទិននន័យខ្ែ ទទួ  នពៅព្ ឆំ្ន ចុំងពព្កាយ (២០១៦-២០២០) ចំនួន ិ សខ្ែ  នចុះ
ពឈាែ ះចូ ពរៀនម្ចនការពរីនពឡីងជាព្បចាឆំ្ន  ំជាេិព  ចំនួន ិ សខ្ែ  នចុះពឈាែ ះចូ ពរៀនថាន រ់ទី ១១ និង
១២។ ចំនួន ិ សថាន រ់ទី១១  នពរីនពឡីងជាម្យយម្ ៦៨៨៤ នារ់រនុងមួ្យឆ្ន ។ំ ពោយខ្ឡរ ចំនួន ិ សព្ ី ន
ពរីនពឡងីចំនួន ៤៥៧៥ នារ់ (ព្បខ្ហ  ៥៣%ននចំនួន ិ ស រុប) ជាម្យយម្រនុងម្ួយឆ្ន  ំ(រូបភាេទី ៤.១)។  ាិរិ
ពនះបញ្ញជ រ់ថាចំនួន ិ សព្ ីម្ចនពព្ចីនជាង ិ សព្បុ ។ ព្ ពែៀងគ្មន ពនះខ្ែរ ចំនួន ិ ស រុបខ្ែ  នចុះពឈាែ ះ
ចូ ពរៀនថាន រ់ទី១២ ព្រូវ នពេ ពងារព ីញថាម្ចនការពរីនពឡីងេីឆ្ន  ំ២០១៦ ែ ់ ២០២០ ខ្ែ ជាម្យយម្ម្ចន
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 ិ សពរីនពឡីង ៥២៦០នារ់រនុងមួ្យឆ្ន  ំ(រូបភាេ ៤.១)។ ចំនួន ិ សព្ ីជាម្យយម្ម្ចន ៥២% ននចំនួន
 ិ ស រុប។ ម្ា៉ាងវញិពទៀរចំនួន ិ សព្ ី នពរីនពឡងីជាម្យយម្ ៣៧៨៨នាររ់នុងមួ្យឆ្ន ។ំ  

 

 

រូបភាេទី ៤.១៖ ចំនួន ិ សពៅរព្មិ្រវទិា ័យ 

ចំនួន ិ សេិរជាភាេរយខ្ននរខ្ ទម្ ព្ម្ចប់ថាន រ់ទី១១ េីឆ្ន ២ំ០១៦ ែ ់ ២០២០ ព្រូវ នបង្ហា ញរនុង     
រូបភាេទី ៤.២។ ពេ ពងារព ីញថាភាេពព្ចីន ិ សចុះពឈាែ ះចូ ពរៀនមុ្ខវជិាជ ខ្ ទម្ជាម្យយម្ ៦៧.៤% ចពនាេ ះឆ្ន ំ
២០១៦ ែ ់ ២០២០។ ទំពនារ ិ សខ្ននរខ្ ទម្ពៅថាន រ់ទី១១ ម្ចនការងយចុះេី ៨២% ពៅឆ្ន ២ំ០១៦ ម្រព្រឹម្ 
៦២% ពៅឆ្ន ២ំ០២០ ខណៈពេ ខ្ែ ម្ចនទំពនារនទុយ(ពរីន)ចំពពាះ ិ សខ្ននរមិ្នខ្ម្នខ្ ទម្ (រូបភាេទី ៤.២)។ 
ចំនួន ិ សព្ ីរនុងមុ្ខវជិាជ ខ្ ទម្រនុងថាន រ់ទី១១ ម្ចនការពរីនពឡងីបនតិចេី ៣៥% រនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ពរីនពៅ ៥៦% រនុង
ឆ្ន ២ំ០២០ (រូបភាេទី ៤.៣)។ េួរររ់ចំណានំងខ្ែរថាចំនួន ិ ស រុប ព្ម្ចប់ថាន រ់ទី១១ និង១២ ព្រូវ នព្បមូ្ 
ទិនននយ័ពៅពរៀងរា ់ពែីម្ឆ្ន  ំិរា។ 

េិរជាម្យយម្ព្បចាឆំ្ន  ំភាេពព្ចីននន ិ សពរៀនរនុងថាន រ់ទី១២ េឺ នចាប់យរខ្ននរខ្ ទម្ខ្ែ ម្ចនចំនួន 
៥៣.៨% រនុងចពនាេ ះឆ្ន ២ំ០១៦ និងឆ្ន ២ំ០២០ (រូបភាេទី ៤.៤)។ ពទាះបីយ៉ា ងណារ៏ពោយ  ម្ចម្ចព្រ ិ សខ្ននរ
ខ្ ទម្រនុងថាន រ់ទី១២ បង្ហា ញេីនិនាន ការធាេ រ់ចុះេី ៨០% ពៅឆ្ន ២ំ០១៦ ពៅ ៣៦%ពៅឆ្ន ២ំ០២០ (រូបភាេទី ៤.៤)។ 
នទុយពៅវញិ ការចាប់អារម្ែណ៍រប ់ ិ សមិ្នខ្ម្នខ្ននរខ្ ទម្ នពរីនពឡីងេីព្បម្ចណ ២០% រនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ពៅ 
៦៤% រនុងឆ្ន ២ំ០២០ (រូបភាេទី ៤.៤)។ ពៅរនុង រខខណឌ រុ យភាេពយនឌ្័រនន ិ សខ្ ទម្រនុងថាន រ់ទី១២  ម្ច
ម្ចព្រ ិ សព្ ីពយៀបនឹង ិ សខ្ ទម្ រុប នពរីនពឡងីពរៀងរា ់ឆ្ន  ំនិងម្ចនរុ យភាេរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ និង២០១៩ 
ពហយី នពរីនពឡងីខព ់បនតិចរនុងឆ្ន  ំ២០២០ (៦០%) (រូបភាេទី ៤.៥)។ េួរររ់ ម្ចគ  ់នងខ្ែរថាភាេរយ ិ ស
ខ្ ទម្ព្រូវ នេណនាពោយខ្ននរតាម្ទិននន័យននចំនួន ិ ស រុបខ្ែ  នព្បមូ្ េំឡុងឬបនាទ ប់ពារ់រណាត  ននឆ្ន ំ
 ិរា។ 

៩៧៥៦២ ១០០៤៦៤
១១២៤៨៥

១១៨០៧៦
១២៥០៩៩

៨៦៨៤២
៩៥០៨៩ ៩៥៦៣៤

១០៥១៧៦ ១០៧៨៨០

៤៩៥៣៣ ៥២០៥០
៥៩៤៧១ ៦៤០៥២ ៦៧៨៣១

៤៣៤៦៣ ៤៨៦៧៧ ៥០២០៦
៥៦៣០៨ ៥៨៦១៦

០

២០០០០

៤០០០០

៦០០០០

៨០០០០

១០០០០០

១២០០០០

១៤០០០០

១៦០០០០

១៨០០០០

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០

ចំនួ
ន ិ
 
ស

ឆ្ន ំ

 ិ សថាន រ់ទី១១  ិ សថាន រ់ទី១២

 ិ សព្ ីថាន រ់ទី១១  ិ សព្ ីថាន រ់ទី១២
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រូបភាេទី ៤.២៖ ចំនួន ម្ចម្ចព្រ ិ សខ្ននរខ្ ទម្និងមិ្នខ្ម្នខ្ ទម្រនុងថាន រទី់ ១១ េិរជាភាេរយ 

 

រូបភាេទី ៤.៣៖ ចំនួន ម្ចម្ចព្រ ិ សព្ ីខ្ននរខ្ ទម្រនុងថាន រទី់ ១១ េិរជាភាេរយ 

 

ពោយេិចារណាព ី ូចនាររខ្ែ  នរំណរ់រនុងខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០ រនុងការ ពព្ម្ច
ឱ្យ ន ៥០% នននិ សិរបញ្េ ប់ថាន រ់បរញិ្ញា បព្រខ្ននរខ្ ទម្ ខ្ែ រនុងពនាះ ៤០% ជាស្រ តីពៅឆ្ន ២ំ០៣០ ការ ពព្ម្ច
ពគ្ម ពៅពនះេឺ ាិររនុងការព្េួយ រម្ែណ៍ចំពពាះរួេងគពារ់េ័នធ វ.ប.ន. ពោយសារខ្រចំនួន ិ សខ្ ទម្ទាងំថាន រ់ទី១១ 

០% 

១០% 

២០% 

៣០% 

៤០% 

៥០% 

៦០% 

៧០% 

៨០% 

៩០% 

១០០% 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

 ិ សខ្ននរខ្ ទម្  ិ សម្ិនខ្ម្នខ្ននរខ្ ទម្ 

០% 

១០% 

២០% 

៣០% 

៤០% 

៥០% 

៦០% 

៧០% 

៨០% 

៩០% 

១០០% 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

% 
ិ 
សព្ 
ីនន
 
ិ 
សខ្ន
នរខ្
 
ទម្ 
រុប

 

ឆ្ន  ំិរា 



17 

 

និងទី១២  នបង្ហា ញេីនិនាន ការធាេ រ់ចុះ។ ការណ៍ពនះរព្មូ្វឱ្យម្ចនការយរចិរតទុរោរ់ ពហយីេំពាវនាវឱ្យម្ចនរិចេ
ខិរខំព្បឹងខ្ព្បងរមួ្គ្មន េីព្េប់ភាេីពារ់េ័នធពែីម្បបីពងាីនចំណាប់អារម្ែណ៍ ឬការចុះពឈាែ ះចូ ពរៀនខ្ននរខ្ ទម្ពៅរព្មិ្រ
វទិា ័យ។  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាេទី ៤.៤៖ ចំនួន ម្ចម្ចព្រ ិ សខ្ននរខ្ ទម្និងមិ្នខ្ម្នខ្ ទម្រនុងថាន រទី់ ១២ េិរជាភាេរយ 

 

រូបភាេទី ៤.៥៖ ចំនួន ម្ចម្ចព្រ ិ សព្ ីខ្ននរខ្ ទម្រនុងថាន រទី់ ១២ េិរជាភាេរយ 

 

ភា
េរ
យ

 

០% 

១០% 

២០% 

៣០% 

៤០% 

៥០% 

៦០% 

៧០% 

៨០% 

៩០% 

១០០% 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

 ិ សខ្ននរខ្ ទម្  ិ សម្ិនខ្ម្នខ្ននរខ្ ទម្ 

ឆ្ន  ំិរា 

ឆ្ន  ំិរា 
២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

% 
ិ 
សព្ 
ីនន
ចំន
ួន 
ិ 
ស 
រុប
ខ្ន
នរខ្
 
ទម្ 

០% 
១០% 
២០% 

៣០% 

៤០% 
៥០% 

៦០% 
៧០% 
៨០% 

៩០% 
១០០% 
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ចំនួន ិ សខ្ែ  នពរៀនចប់ថាន រ់ទី១២  នពរីនពឡងីពរៀងរា ់ឆ្ន ចំពនាេ ះេីឆ្ន  ំ២០១៦ និង ២០១៩ ប៉ាុខ្នត
 នពរីនពឡងីខាេ ងំបនតិចពៅរនុងឆ្ន ២ំ០២០ (រូបភាេទី ៤.៦)។ ពបីពព្បៀបពយៀចំនួន ិ ស រុបថាន រទី់១២ ចំនួន ិ ស
ខ្ែ  នពរៀនចប់ថាន រ់ទី១២ ម្ចនចំនួនេី ៤៨% ពៅ ៦០% ពៅចពនាេ ះឆ្ន ២ំ០១៦ និងឆ្ន ២ំ០១៩ និង ៨៧% រនុងឆ្ន ំ
២០២០ ខណៈខ្ែ ចំនួន ិ សព្ ីខ្ែ  នបញ្េប់ថាន រ់ទី១២ (២០១៦-២០២០) ម្ចនចំនួនេី ៥១% ពៅ ៧៣%។ 
េំឡុងឆ្ន ២ំ០២០ ជំងឺរាររារជា រ រូវែី ១៩  នរខំានែ ់វ ិ័យេប់រទូំទាងំេិភ្េពលារ រមួ្ទាងំព្បពទ     រម្ពុ
ជានងខ្ែរ ពហយី ិ សមិ្នអាចចូ ពរៀនរនុងថាន រ់ពោយផ្ទទ  ់ នពទ ប៉ាុខ្នតេួរពេព្រូវទទួ យរការពរៀនតាម្ព្បេ័នធេន
ឡាញ។  ិ ស និងព្េូបពព្ងៀន នព្បឈម្មុ្ខនឹងភាេ ំ រ និងបញ្ញា ព្បឈម្ជាពព្ចីនរនុងការពរៀននិងបពព្ងៀនតាម្
ព្បេ័នធេនឡាញរនុងេំឡុងពេ ពនាះ។ ែូពចនះ ព្រ ួងេប់រ ំយុវជន និងរីឡា  ន ពព្ម្ច និងេនុញ្ញា រិឱ្យ ិ សថាន រ់
ទី ១២ ខ្ែ  នោរ់ពារយ ព្ម្ចប់ការព្បឡង ញ្ញា បព្រម្យយម្ ិរាទុរិយភូ្មិ្ ព្រូវជាប់ពោយ ា័យព្បវរតិខ្រគ្មែ ន
និពទទ ។ ពនះជាមូ្ ពហរុមួ្យរនុងចំពណាម្មូ្ ពហរុពនសងពទៀរខ្ែ បណាត  ឱ្យចំនួនភាេរយ ិ សខ្ែ  ន
បញ្េ ប់ថាន រ់ទី១២ម្ចនការពរីនពឡីងពៅរនុងឆ្ន ២ំ០២០។ ព ី េីពនះពទៀរ  ទធន ពនះរ៏ នឆ្េុះបញ្ញេ ងំេី ិ ស
ខ្ែ  នព្បឡងធាេ រ់ ឬព ះបង់ការ ិរាម្ចនចំនួនចពនាេ ះេី ៤០% និង ៥០% រនុងចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០១៦ និង ២០១៩ 
នងខ្ែរ។  

 

 

 

រូបភាេទី ៤.៦៖ ចំនួន ិ សខ្ែ  នបញ្េបក់ារ ិរាថាន រទី់ ១២ 

 

៤.២. រព្មិ្រឧរតម្ រិា 
 ិ សខ្ែ  នបញ្េ ប់រព្មិ្រវទិា ័យបនតចុះពឈាែ ះចូ ពរៀនទាំងបរញិ្ញា បព្ររង (ចំនួន២-៣ឆ្ន ំ) 

ឬបរញិ្ញា បព្រ (ចំនួន៤-៥ឆ្ន )ំ ពៅព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរា។ ពយងតាម្ទិននន័យរប ់ព្រ ួងការង្ហរ និងបណតុ ះបណាត  
វជិាជ ជីវៈ ចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០១៦ និង ២០១៩ ចំនួននិ សរិ នបញ្េប់ការ ិរាថាន រ់បរញិ្ញា បព្ររង នពរីនពឡងីជាម្យយម្

ចំន
ួន 
ិ 
ស 

០ 

១០០០០ 

២០០០០ 

៣០០០០ 

៤០០០០ 

៥០០០០ 

៦០០០០ 

៧០០០០ 

៨០០០០ 

៩០០០០ 

១០០០០០ 

២០១៦ ២០១
៧ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២
០ ឆ្ន  ំិរា 

ចំនួន ិ សព្ ី រុប ចំនួន ិ ស រុប 
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ព្បខ្ហ  ១០០០ នាររ់នុងមួ្យឆ្ន  ំប៉ាុខ្នត នធាេ រចុ់ះពៅឆ្ន  ំ២០២០ ខណៈខ្ែ និ សរិព្ ី នបញ្េបថ់ាន រ់បរញិ្ញា បព្រ
រងម្ចនចំនួន ២៩% េិរជាម្យយម្នននិ សរិ រុប (រូបភាេទី ៤.៧)។ 

 

 

 

រូបភាេទី ៤.៧៖ ចំនួននិ សរិខ្ែ  នបញ្េបក់ារ ិរាថាន រប់រញិ្ញា បព្ររង (ព្បភ្េទិនននយ័៖ ព្រ ួងការង្ហរ 
និងបណតុ ះបណាត  វជិាជ ជីវៈ) 

 

រូបភាេទី ៤.៨៖ ចំនួននិ សរិខ្ែ រំេុង ិរារនុងថាន រប់រញិ្ញា បព្រ 

 

 

ចំន
ួនន
ិ 
សរិ

 

ឆ្ន  ំិរា 
២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

០ 

១០០០ 

២០០០ 

៣០០០ 

៤០០០ 

៥០០០ 

៦០០០ 

៧០០០
០ ចំនួននិ សរិព្ ី

 រុប 
ចំនួននិ សរិ រុប 

ចំន
ួនន
ិ 
សរិ

 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
០ 

១០០០០ 

២០០០០ 

៣០០០០ 

៤០០០០ 

៥០០០០ 

៦០០០០ 

ឆ្ន  ំិរា 

ចំនួននិ សរិ រុបខ្ននរខ្ ទម្ ចំនួននិ សរិ រុប 
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ចំនួននិ សរិ រុបខ្ែ រំេុង ិរាថាន រ់បរញិ្ញា បព្រ នពរីនពឡងីជាពរៀងរា ់ឆ្ន េីំ ៤៣០៧៧នារ់ រនុងឆ្ន  ំ

២០១៦ ែ ់ ៥២០៧៦នារ់ រនុងឆ្ន  ំ២០២០ ខណៈខ្ែ ចំនួននិ សរិខ្ននរខ្ ទម្  នពរីនពឡងីបនតិចបនតួចេីចពនាេ ះ
ឆ្ន  ំ២០១៦ ែ ់ឆ្ន  ំ២០១៩ និង នងយចុះបនតិចបនតួចរនុងឆ្ន  ំ២០២០ (រូបភាេទី ៤.៨)។ ជាទូពៅ ពេ ពងារព ញី
ថាចំនួននិ សិរខ្ែ  នចុះពឈាែ ះចូ ពរៀនរនុងមុ្ខវជិាជ ខ្ែ ទារ់ទងនឹងខ្ ទម្ ម្ចនព្បខ្ហ មួ្យភាេបីនននិ សិរ
 រុប ខ្ែ ជាម្យយម្ម្ចននិ សិរចំនួន ១៣៤៣៧នារ់ រនុងមួ្យឆ្ន  ំពៅចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០១៦ និង ២០២០ (រូបភាេទី 
៤.៨)។ 

ពបីពព្បៀបពយៀបពៅនឹងនិ សរិបញ្េប់ការ ិរា រុបរនុងមុ្ខវជិាជ ខ្ែ មិ្នខ្ម្នខ្ ទម្ ចំនួននិ សរិពរៀនមុ្ខវជិាជ  
ខ្ ទម្ ខ្ែ  នបញ្េ ប់ការ ិរាេីព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរាពៅខ្រម្ចនរព្មិ្រទាប (រូបភាេទី ៤.៩) ។ ចំនួនម្យយម្នន
និ សិរពរៀនខ្ននរខ្ ទម្ ខ្ែ  នបញ្េ ប់ការ ិរាម្ចនចំនួន ២៨៨៦នារ់ រនុងមួ្យឆ្ន  ំពៅចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០១៦ និង 
២០២០ (រូបភាេទី ៤.៩)។ េួរររ់ ម្ចគ  ់នងខ្ែរថា ទិននន័យនិ សរិថាន រ់បរញិ្ញា បព្រខ្ែ ទទួ  នមិ្នម្ចនចំនួន 
ឬភាេរយនននិ សិរព្ ីពនាះពទ។ ែូពចនះ ការេិភារាព ីចំនួន ឬភាេរយរប ់និ សរិព្ ីមិ្នអាចពយាីពឡីងឬបង្ហា ញ
 នពទពៅរនុងខ្ននរពនះពទ។ 

 

រូបភាេទី ៤.៩៖ ចំននួនិ សរិខ្ែ  នបញ្េបក់ារ ិរាថាន រប់រញិ្ញា បព្រ 

ពបីេិរជាភាេរយ និ សិរខ្ននរខ្ ទម្ខ្ែ រំេុង ិរាពៅព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរាម្ចនការខ្ព្បព្បួ ចពនាេ ះេី 
២៤% ពៅ ៣២% ខណៈខ្ែ និ សរិបញ្េប់ការ ិរាខ្ននរខ្ ទម្ ម្ចនចពនាេ ះេី ១៥% ពៅ ១៨% នននិ សរិ រុបរវាង

ចំន
ួនន
ិ 
សរិ

 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

២២០០០ 

១០០០០ 
៨០០០ 
៦០០០ 
៤០០០ 

០ 
២០០០ 

១២០០០ 

១៤០០០ 
១៦០០០ 
១៨០០០ 
២០០០០ 

២៤០០០ 

ចំនួននិ សរិ រុបខ្ននរខ្ ទម្ ចំនួននិ សរិ រុប 

ឆ្ន  ំិរា 
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ឆ្ន  ំ២០១៦ និង ២០២០ ពរៀងគ្មន  (រូបភាេទី ៤.១០)។ ខ្នអរព ីទិននន័យ និងទំពនារពនះ ចំនួនភាេរយពនះពៅខ្រម្ចន 
េម្ចេ រឆ្ៃ យេី ូចនាររពគ្ម ពៅខ្ែ  នរំណរព់ៅរនុងខ្ននទីនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាេទី ៤.១០៖ ចំនួននិ សរិខ្ននរខ្ ទម្ខ្ែ រំេុង ិរានិង នបញ្េបក់ារ ិរាថាន រប់រញិ្ញា បព្រ 

 

ែូចគ្មន ពនះខ្ែរ ពយងតាម្រ យការណ៍រប ់ព្រ ួងេប់រ ំយុវជន និងរីឡា រនុងឆ្ន  ំ២០១៩ ការចុះ
ពឈាែ ះចូ ពរៀនមុ្ខវជិាជ ខ្ ទម្ ពៅរនុងព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរាពៅរម្ពុជា ពៅខ្រម្ចនរព្មិ្រទាបេួរឱ្យររ់ ម្ចគ  ់។ 
វាជារតាត ព្បឈម្ខាេ ងំចំពពាះរម្ពុជារនុងការពយាីឧ ាហូបណីរម្ែ ែូចខ្ែ  នរំណរ់រនុងពគ្ម នពយ យ
េភិ្វឌ្ឍន៍វ ិ័យឧ ាហរម្ែ ឆ្ន  ំ២០១៥-២០២៥ (RGC, ២០១៥; MoEYS, ២០១៧) រ៏ែូចជាខ្ននទី
បង្ហា ញនេូ វ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០ (MISTI, ២០២១)។ ពបីពយងតាម្ទិននន័យ ាិរិ ជាង ៤០% នននិ សិរ 
២០០០០០ នារ់ខ្ែ  នចុះពឈាែ ះចូ ពរៀនរនុងឆ្ន  ំិរា ២០១៧-២០១៨  នពព្ជី ពរ ីចុះពឈាែ ះរនុងរម្ែ
វយីិ ិរាខ្ែ ទារ់ទងនឹងយុររិចេ ពហយីម្ចនខ្រ ២៧% ប៉ាុពណាា ះខ្ែ  នពព្ជី ពរ ីយររម្ែវយីិ ិរាទារ់ទង
នឹងខ្ននរខ្ ទម្ ខ្ែ ពៅរនុងពនាះវ ិារម្ែម្ចនចំនួន ៨%  បពចេរវទិាទំនារ់ទំនងេ័រ៌ម្ចន ម្ចនចំនួន ៧% វទិា
សាស្រ តមូ្ ោា នម្ចនចំនួន ៥%   ុខាភិ្  ម្ចនចំនួន ៤% និង រ ិរម្ែម្ចនចំនួន ៣% (MoEYS, 
២០១៩)។ 
 

៤.៣. រព្មិ្រពព្កាយឧរតម្ រិា 
ថាន រ់ពព្កាយឧរតម្ ិរា  ំពៅព ីរព្មិ្រននការេប់រពំ ី េីបរញិ្ញា បព្ររង ឬរព្មិ្របរញិ្ញា បព្រ ខ្ែ ជា

យម្ែតា ំពៅព ី ញ្ញា បព្រថាន រ់បរញិ្ញា បព្រជានខ់ព ់ ឬបណឌិ រ។ ចំនួននិ សរិខ្ែ រំេុង ិរាថាន រព់ព្កាយឧរតម្
 ិរា ឬរព្មិ្រ ម្មូ្ េីឆ្ន  ំ២០១៦ ែ ់ឆ្ន  ំ២០២០ ពៅរម្ពុជា ព្រូវ នបង្ហា ញរនុងរូបភាេទី ៤.១១។ ចំនួន

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
០% 

១០% 

២០% 

៣០% 

៤០% 

៥០% 

៦០% 

៧០% 

៨០% 

៩០% 

១០០% 

ឆ្ន  ំិរា 

ភា
េរ
យ

 

និ សរិរំេុង ិរាខ្ននរខ្ ទម្ និ សរិខ្ែ  នពរៀនចប់ខ្ននរខ្ ទម្ 
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និ សរិ រុបខ្ែ រំេុងពរៀនថាន រ់ពព្កាយឧរតម្ ិរា  នពរីនពឡងីជា ំោប់េីព្បម្ចណ ១៥០០ នារ់ រនុងឆ្ន  ំ
២០១៦ ែ ់ ២០១៩ ពហយី នងយចុះយ៉ា ងខាេ ងំរនុងឆ្ន  ំិរា ២០២០។ ការងយចុះពនះម្ចនចំនួនពព្ចីនជាង 
៥០% ខ្ែ បណាត  ឱ្យចំនួននិ សរិធាេ រ់ចុះេី ២៣២៥៦នារ់ រនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ម្រព្រឹម្ខ្រ ៩៩៨៤នារ់ រនុងឆ្ន ំ
២០២០។ ព ី េីពនះពៅពទៀរ ចំនួននិ សរិព្ ីខ្ែ  ិរាថាន រ់ពព្កាយឧរតម្ ិរា នពរីនពឡងីេី ៤១១៩ 
នារ់រនុងឆ្ន  ំ២០១៦ ែ ់ ៥៣៤៨ នារ់រនុងឆ្ន  ំ២០១៩  ពហយី នធាេ រ់ចុះម្រពៅព្រឹម្ខ្រ ២៩៩៥នារ់ រនុងឆ្ន  ំ
២០២០។ ការងយចុះចំនួនពនះេឺព្បខ្ហ ជាបណាត  ម្រេីការនទុះពឡងីននជំងឺរាររារ រ រូវែី-១៩ ខ្ែ  ន
ចាប់ពនតីម្ពរីរពឡីងតាងំេីឆ្ន ២ំ០១៩ ពហីយ នរាររារចូ ម្រព្បពទ រម្ពុជាពៅពែីម្ឆ្ន  ំ២០២០។ ពបី
ពព្បៀបពយៀបពៅនឹងចំនួននិ សិរ រុបរនុងរព្មិ្រពព្កាយឧរតម្ ិរា ភាេរយនននិ សិរព្ ីពៅពងរចាប់េីឆ្ន ំ
២០១៦ ែ ់ ២០១៧ េឺព្រឹម្ ២២% បនាទ បម់្រពរីនពឡងីព្បខ្ហ  ១% ពៅរនុងឆ្ន  ំ២០១៨ ពហយីពៅែខ្ែ 
រនុងឆ្ន បំនាទ ប់ (២០១៩) េឺព្រឹម្ ២៣%។ ពេចាប់អារម្ែណ៍ព ីញថា ចំនួនពនះ នពរីនពឡីងយ៉ា ងខាេ ងំែ ់
រព្មិ្រខព ់បំនុរេឺ ៣០% រនុងឆ្ន  ំ២០២០។ ពបីពព្បៀបពយៀបពៅនឹង ូចនាររពគ្ម ពៅខ្ែ  នរំណរ់ពៅរនុង
  រ តម្ភការរសាងមូ្ យនម្នុ ស ព្ម្ចប់វ ិ័យ វ.ប.ន. ននខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០ ខ្ែ 
ម្ចន ៥០% នននិ សរិបញ្េប់ការ ិរាពៅព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរារនុងខ្ននរខ្ ទម្ ពេ ពងារព ញីថាភាេរយទាងំ
ពនះេឺពៅឆ្ៃ យេីពគ្ម ពៅពៅពឡយី (MISTI, ២០២១)។ ពទាះជាយ៉ា ងពនះរតី ការវភិាេទិននន័យខាងព ីពនះ 
ពៅតាម្មុ្ខវជិាជ ខ្ែ និ សរិពព្ជី ពរ ី ិរា េួរខ្រព្រូវ ន ិរា និងេិភារា ុីជពព្ៅបខ្នាម្ ពែីម្បខី្ ាងយ ់
ឱ្យកាន់ខ្រចា ់េំេីមូ្ ពហរុ និងបញ្ញា ព្បឈម្  ំពៅនត ់នូវេនុសា ន៍និងខ្ននការ រម្ែភាេនានារនុងការ
ជំរុញនិងបពងាីនការចំណាប់អារម្ែណ៍រប ់ ិ ស និ សរិ រែូ៏ចជា សាធារណជនព ីខ្ននរខ្ ទម្។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាេទី ៤.១១៖ ចំនួននិ សរិខ្ែ រំេុង ិរាថាន រព់ព្កាយឧរតម្ ិរាចាបេី់ឆ្ន ២ំ០១៦ ែ ់ ឆ្ន ២ំ០២០ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
០ 

៥០០០ 

១០០០០ 

១៥០០០ 

២០០០០ 

២៥០០០ 
និ សរិព្ ី ចំនួននិ សរិ រុប 

ឆ្ន  ំិរា 

ចំន
ួនន
ិ 
សរិ

 



23 

 

រូបភាេទី ៤.១២ និងរូបភាេទី ៤.១៣ បង្ហា ញេីចំនួននិ សរិព្ ី រុប និងនិ សរិ រុបខ្ននរខ្ ទម្ រនុងរព្មិ្រ
ពព្កាយឧរតម្ ិរាេីឆ្ន  ំ២០១៦ ែ ់ឆ្ន  ំ២០២០។ ចំនួននិ សរិ រុបថាន រ់ពព្កាយឧរតម្ ិរាខ្ននរខ្ ទម្  នពរីន
ពឡងីជា ំោប់េី ១៦៤០នារ់ រនុងឆ្ន  ំ២០១៦ ែ ់ ៣៤១១នារ់ រនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅមុ្នពេ ននការនទុះពឡងីននជំងឺ
រាររារជា រ  ពហយីចំនួនពនះ  នងយចុះម្រព្រឹម្ខ្រ ១២៩៦នារ់ រនុងឆ្ន ២ំ០២០ (រូបភាេទី ៤.១៣)។ តាម្    
រយៈទិននន័យពនះ ពេ ពងគរព ញីថា ភាេរយនននិ សរិបញ្េប់ការ ិរាខ្ននរខ្ ទម្ ម្ចនព្រឹម្ខ្រព្បម្ចណ ៨.៨-១៣% 
ពបីពយៀបនឹងចំនួននិ សិរ រុប។ រនុងចំពណាម្និ សរិបញ្េ ប់ការ ិរាខ្ននរខ្ ទម្ទាងំពនាះ ម្ចនខ្រព្បខ្ហ ១០.៧-
២១% ប៉ាុពណាា ះខ្ែ ជាស្រ តី (រូបភាេទី ៤.១៣)។ ពទាះបីជាភាេរយពរីនពឡងីជា ំោប់េីមួ្យឆ្ន ពំៅមួ្យឆ្ន រំ៏ពោយ 
វាចា ់ណា ់ថាពៅម្ចនរិចេការជាពព្ចីនពទៀរខ្ែ ព្រូវពយាីពែីម្បបីព្ងួញេម្ចេ រពយនឌ្រ័ពៅរនុងមុ្ខវជិាជ ខ្ ទម្ពនះ។ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាេទី ៤.១២៖ ចំនួននិ សរិខ្ននរខ្ ទម្ និងចំនួននិ សរិ រុបរំេុង ិរារនុងថាន រ់ពព្កាយឧរតម្ ិរា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាេទី  ៤.១៣៖ ចំនួននិ សរិព្ ីនិងចំនួននិ សរិខ្ននរខ្ ទម្ រុបរំេុង ិរារនុងថាន រព់ព្កាយឧរតម្ ិរា 

២០២០ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ឆ្ន  ំិរា 
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ចំន
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សរិ

 

និ សរិខ្ននរខ្ ទម្ ចំនួននិ សរិ រុប 
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២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
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ឆ្ន  ំិរា 

និ សរិព្ ីខ្ននរខ្ ទម្ ចំនួននិ សរិ រុបខ្ននរខ្ ទម្ 
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ចាប់េីឆ្ន  ំ២០១៦ ែ ់ឆ្ន  ំ២០២០ ម្ចននិ សិរ រុបចំនួន ២០០៩៤នារ់  នបញ្េ ប់ការ ិរាថាន រ់       
បរញិ្ញា បព្រជាន់ខព ់ ឬបណឌិ រ (រូបភាេទី ៤.១៤) ។ រ យរួព ខព្បចាឆំ្ន រំប ់និ សរិបញ្េ ប់ការ ិរាម្ចនការខ្ព្ប
ព្បួ  ខ្ែ រួព ខខព ់បំនុរេឺពៅរនុងឆ្ន  ំ២០១៩ និងរួព ខទាបបំនុរេឺរនុងឆ្ន  ំ២០២០។ ជាម្យយម្ ពេ ពងគព ញី
ថាម្ចនខ្រ ៨% នននិ សរិបញ្េបក់ារ ិរា រុបពទខ្ែ  ន ញ្ញា បព្រខ្ននរខ្ ទម្ ខ្ែ រនុងពនាះម្ចន ១៦% ជាស្រ តី។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

រូបភាេទី ៤.១៤៖ ចំនួននិ សរិខ្ែ  នបញ្េបក់ារ ិរារនុងថាន រ់ពព្កាយឧរតម្ ិរាចាបេី់ឆ្ន ២ំ០១៦ ែ ់ឆ្ន ំ
២០២០ 

 

៤.៤. ការេបរ់ពំព្ៅព្បេន័ធ  
ការេប់រពំព្ៅព្បេ័នធ (ឧ. យីពវរ) ម្ចនពគ្ម បំណងធានាថា រុម្ចរទាងំេ ់ រមួ្ទាងំជនេិការ ឬជនខ្ែ ម្ចន

ការ ំ រខ្ននរហរិញ្ាវរាុ  ទទួ  ន ិទធិនិងការេប់រមូំ្ ោា ន។ ការេប់រពំព្ៅព្បេ័នធរ៏នត ់ឱ្កា ែ ់ព្បជាជនរនុង
ការទទួ  នបំនិនជីវរិ និងកាេ យជាេរខរជននងខ្ែរ (Voleak, ២០២១)។ ចាបេី់ឆ្ន  ំ២០១៦ ែ ់ឆ្ន  ំ២០២០  ិ ស
រហូរែ ់ ១៦៦៩០៤នារ់  នបញ្េប់ការ ិរាតាម្រយៈការេប់រពំព្ៅព្បេ័នធពនះពៅទូទាងំព្បពទ ខ្ែ ម្ចន ិ ស
ព្ ីជាម្យយម្ ៥២% ពបីពព្បៀបពយៀបពៅនឹង ិ សខ្ែ  នបញ្េ ប់ការ ិរា រុប។ ចំនួន ិ សខ្ែ  នបញ្េ ប់ការ
 ិរាតាម្រយៈការេប់រពំព្ៅព្បេ័នធព្រូវ នពេ ពងារព ីញថាម្ចនការពរីនពឡីងយ៉ា ងខាេ ងំពៅរនុងឆ្ន  ំ២០១៨ និង 
២០១៩ (រូបភាេទី ៤.១៥)។ 
 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
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១០០០ 

២០០០ 

៣០០០ 

៤០០០ 

៥០០០ 

៦០០០ 

ចំន
ួនន
ិ 
សរិ

 

ឆ្ន  ំិរា 

និ សរិព្ ីខ្ននរខ្ ទម្ ចំនួននិ សរិ រុប និ សរិ រុបខ្ននរខ្ ទម្ 
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រូបភាេទី  ៤.១៥៖ ចំនួន ិ សព្ ីនិង រុបខ្ែ  នបញ្េបក់ារ ិរាការេប់រពំព្ៅព្បេន័ធ 

 

៤.៥. ទនិនន័យយនធានម្នុ សជាេនរវទិាសាស្រ ដ នងិបពចេរវទិា 

ការព្េប់ព្េងទិននន័យយនធានម្នុ សឱ្យ នព្រឹម្ព្រូវេិរជាម្ចនសារៈ ំខាន់ណា ់ ចំខ្ណរឯវយីិសាស្រ ដ ឬ
ព្បេ័នធសារពេីភ្័ណឌ ព្រឹម្ព្រូវម្ួយអាចពយាីឱ្យម្ចនន ចំពណញនិងជួយែ ់ការពរៀបចំខ្ននការយុទធសាស្រ ដ ព្ម្ចប់
យនធានម្នុ ស។ ែំពណីរពឆ្ព ះពៅកាន់ភាេពជឿនព ឿនពៅមុ្ខននវ ិ័យ វ.ប.ន. ពៅព្បពទ រម្ពុជា បញ្ជ ីទិននន័យ
យនធានម្នុ ស(បញ្ជ ីសារពេីភ្័ណឌ )ជាេនរវទិាសាស្រ ដ និងបពចេរវទិារម្ពុជា ព្រូវ នបពងាីរពឡងី និងពយាីបចេុបបននភាេ
តាម្ពេ ពវលារំណរ ់ពោយវទិាសាា នជារិវទិាសាស្រ ដ បពចេរវទិា និងនវានុវរដន៍(វ.ជ.វ.ប.ន.)។ េិរព្រឹម្នងៃទី១៥ ខ្ខ
វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១ ព្រ ួង-សាា ប័នចំនួន២៣  នពឆ្េីយរប និងពនី្ទិននន័យម្រ វ.ជ.វ.ប.ន. ម្ចនែូចជា៖ ១) ព្រ ួង
ឧ ាហរម្ែ វទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ (MISTI), ២) ព្រ ួងនព្ប ណីយ ៍និងទូរេម្នាេម្ន៍ (MPTC), 
៣) ព្រ ួងព ែារិចេ និងហរិញ្ាវរាុ (MEF), ៤) ព្រ ួងពទ ចរណ៍ (MoT), ៥) ព្រ ួងរ ិរម្ែ រុកាខ ព្បម្ចញ់ និង
ពនសាទ (MAFF), ៦) ព្រ ួងការង្ហរ និងបណដុ ះបណាដ  វជិាជ ជីវៈ (MLVT), ៧) ព្រ ួងការពារជារិ, ៨) ព្រ ួង
ទំនារ់ទំនងរែា ភា-ព្េឹទធ ភា និងេយិការរិចេ, ៩) ព្រ ួង ុខាភិ្   (MoH), ១០) ព្រ ួងយម្ែការ និងសា នា, 
១១) ព្រ ួង វបបយម្៌ និងវចិិព្រ ិ បៈ (MCFA), ១២) ព្រ ួងខ្រ ៉ា និងថាម្េ  (MME), ១៣) ព្រ ួងេភិ្វឌ្ឍន៍
ជនបទ (MRD), ១៤) រែាព ខាយិការោា នអាកា ចរ ុីវ ិ (SSCA), ១៥) ព្រ ួងយនធានទឹរ និងឧរុនិយម្ 
(MoWRAM), ១៦) ព្រ ួងការបរពទ  និង ហព្បរិបរដិការេនដរជារិ (MFAIC), ១៧) ព្រ ួងមុ្ខង្ហរសាធារណៈ, 
១៨) ព្រ ួងបរសិាា ន (MoE), ១៩) សាលាពខរដតាខ្រវពៅពព្កាម្ការព្េប់ព្េងរប ់ព្រ ួងម្ហាននទ (MoI), ២០) 
 ភាពាណិជជរម្ែរម្ពុជា (CCC), ២១) ព្រ ួង ងគម្រិចេ េរីរយុទធជន និងយុវនីរិ ម្បទា, ២២) ព្រ ួងសាធារណ
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ឆ្ន  ំិរា 

និ សរិព្ ី ចំនួននិ សរិ រុប 
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ការ និងែឹរជញ្ជូ ន (MPWT), និង ២៣) ព្រ ួងខ្ននការ (MoP)។ យនធានម្នុ សជាេនរវទិាសាស្រ ដ និងបពចេរវទិា
រម្ពុជាម្ចន រុបចំនួន ១០៨៨៥ រូប (២៤% ជាស្រ ដី) ខ្ែ រនុងពនាះ ញ្ញា បព្របណឌិ រម្ចនចំនួន ៧៣១ រូប (ព នីនឹង 
៦.៧២%)  ញ្ញា បព្រពវជជបណឌិ រម្ចនចំនួន ៧៩០ រូប (ព នីនឹង ៧.២៥%)  ញ្ញា បព្របរញិ្ញា បព្រជាន់ខព ់ម្ចនចំនួន 
១៥៧៦ (ព នីនឹង ១៤.៤៨%) និង ញ្ញា បព្របរញិ្ញា បព្រម្ចនចំនួន ៧៧៨៨ រូប (ព នីនឹង ៧១.៥៥%)។ ការខ្បងខ្ចរ
យនធានម្នុ សជាស្រ ដី និងបុរ តាម្រព្មិ្រ ញ្ញា បព្របង្ហា ញពៅរនុងរូបភាេទី៤.១៦។ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាេទី ៤.១៦៖ ការពព្បៀបពយៀបរព្មិ្រ ញ្ញា បព្រ និងពភ្ទ 
 

 តងោ់រេនដរជារិននចំណារ់ថាន រ់ការ ិរា (ISCED)ខ្ែ បពងាីរពឡងីពោយេងគការយូពណ ាូ ព្រូវ នយរ
ពព្បីជាព្របខ័ណឌ រនុងការព្បមូ្ នតុ ំ ចងព្រង និងវភិាេ ាិរិពព្បៀបពយៀបទូទាងំព្បពទ ។ ជាពគ្ម ការណ៍ ចំណារ់ថាន រ់
ពនះព្រូវ នរចនាពឡីងពែីម្បីេណ៌នា និងខ្បងខ្ចរចំណារ់ថាន រ់ឯរពទ ននការេប់រ ំនិងបណដុ ះបណាដ  ពៅម្យយម្
 ិរា ឧរតម្ ិរា និងពព្កាយឧរតម្ ិរាខ្ែ ម្ចនរម្ែវយីិព្ បតាម្េុណវុឌ្ឍជិារិននការេបរ់រំនុងព្បេន័ធ។ ឋានានុព្រម្
បីរព្មិ្រននឯរពទ ម្ចនែូចជា រព្មិ្រយំទូលាយទូពៅ (ខព ់បំនុរ) រព្មិ្របព្ងួម្ (រព្មិ្រទី២) និងរព្មិ្រជារ់លារ់ 
(រព្មិ្រទី៣) ព្រូវ នពព្បីព្  ់ពៅរនុងចំណាច់ថាន រ់ តង់ោរេនដរជារិននការេប់រ។ំ រូបភាេទី៤.១៧ បង្ហា ញេីចំនួន
យនធានម្នុ សជាេនរវទិាសាស្រ ដ និងបពចេរវទិាតាម្ឯរពទ ននការេបរ់ ំនិងការបណដុ ះបណាដ  ។  
  

០% 

១០% 

២០% 

៣០% 

៤០% 

៥០% 

៦០% 

៧០% 

៨០% 

៩០% 

១០០% 

ភា
េរ
យ

 

 ញ្ញា បព្របរញិ្ញា បព្រ  ញ្ញា បព្របរញិ្ញា បព្រជាន់ខព ់  ញ្ញា បព្របណឌិ រ  ញ្ញា បព្រពវជជបណឌិ រ 

រព្ម្ិរ ញ្ញា បព្រ 
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រូបភាេទី ៤.១៧៖ យនធានម្នុ សេនរវទិាសាស្រ ដ និងបពចេរវទិាតាម្ឯរពទ  
 

៥. វឌ្ឍនភារននវិសយ័ វ.ប.ន. 
៥.១. េពព្ម្ចង/រិចេ ហការរនុងវ ិយ័ វ.ប.ន. 

បនាទ ប់េី នបពងាីរព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. និង រ.ជ.វ.ប.ន. ពោយព្េះរាជព្រម្ រាជរោា ភិ្   ននត ់ ម្រារិចេ
ែ ់ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. រនុងការ ព្ម្ប ព្មួ្ រិចេការពនសងៗខ្ែ បពព្មី្ឱ្យវឌ្ឍនភាេននវ ិ័យ វ.ប.ន. រនុងព្េះរាជាណា
ចព្ររម្ពុជា។ ម្ចនេពព្ម្ចង/រិចេ ហការជាង ៤០០ ព្រូវ ននិងរំេុងេនុវរតពោយព្រ ួង-សាា ប័នទាងំឡាយ ព្ម្ចប់   
រយៈពេ ព្ ឆំ្ន ចុំងពព្កាយពនះ ពបីពយងតាម្ទិននន័យខ្ែ នត ់ពោយ ម្ចជិររប ់ រ.ជ.វ.ប.ន.។ េពព្ម្ចង/រិចេ ហ
ការរនុងវ ិ័យ វ.ប.ន. រាប់បញ្េូ  ទាងំ រម្ែភាេខ្ែ ម្ចន រខណៈព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ និងការពព្បី វ.ប.ន. ពែីម្បេីនុ
វរតពគ្ម នពយ យពនសងៗ។ េពព្ម្ចង/រិចេ ហការខ្ែ   ននិងរំេុងេនុវរតពោយព្រ ួង-សាា ប័នពព្ចីនជាងពេេឺ 
MOEYS (១០៩), បនាទ ប់ម្រ MPTC (៧៤), MCFA (៦៦), MoE (៤០), MoI (២៨), MPWT (២៥), MAFF 
(២២), MISTI (១៧), MoH (១៣), MEF (១២), CCC (១០), MFAIC (៩), MLVT (៩), MoT (៨), SSCA (៣), 
និង MRD (១)។ ព្រុម្ព្បឹរាេភិ្វឌ្ឍន៍រម្ពុជា (CDC), ព្រ ួងខ្ែនែី និងនេរូបនីយរម្ែ (MLMUPC), ព្រ ួងេ័រ៌ម្ចន 
(MoInfo),  ព្រ ួងយុរតិយម្៌ (MoJ), MoP, MoWRAM, ទី តីការេណៈរែាម្ស្រនតី (OCM), និង ឧរតម្ព្រុម្ព្បឹរាព ែា
រិចេជារិ (SNEC) ព្រូវ ន នែរថាមិ្ន នពនី្ទិននន័យ ឬមិ្នម្ចនេពព្ម្ចង/រិចេ ហការព ីវ ិ័យ វ.ប.ន.  (រូបភាេទី 
៥.១) ម្រព ខាយិការោា ននន រ.ជ.វ.ប.ន.។ ពបីពយងតាម្ទិននន័យខ្ែ ព្បមូ្  ន ព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរាខ្ែ  ាិរ
ពព្កាម្ ម្រារិចេរប ់ ព្រ ួងេប់រ ំយុវជន និងរីឡា ម្ចនការចូ រួម្ពព្ចីនរនុងការេភិ្វឌ្ឍវ ិ័យ វ.ប.ន. (រូបភាេទី 
៥.១)។ ជារ់ខ្ តង ចំនួនេពព្ម្ចងទាងំពនះឆ្េុះ បញ្ញេ ងំេីការេនុវរត «េពព្ម្ចងខ្រ ម្អការេបរឧំរតម្ ិរា» រប ់ព្រ ួង

៣,១៥៤
១,៦៤៤
១,៦៨៨

៧៣៦
៨១៦
១០១៥

៤៩២
៤៤១

៣០៣
៣២៧

១៤២
៨១
៣១
១៥

 ុខាភិ្  
រ ិរម្ែ

បពចេរវទិាេ័រ៌ម្ចនវទិា និងទូរេម្នាេម្ន៍
ប ុ រា

វ ិាររម្ែ និងជំនញួវ ិារម្ែ
សាា បរយរម្ែនិង ំណង់

ជ ន 
វទិាសាស្រ ដរូបវនដ
រុកាខ ព្បម្ចញ់

េណិរវទិា និង ាិរិ
វទិាសាស្រ ដជីវសាស្រ ដ និងវទិាសាស្រ ដ

បរសិាា ន
រម្ែនដសា និងខ្រនចន

 ុខុម្ច ភាេ
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េប់រ ំយុវជន និងរីឡាខ្ែ ម្ចនងវកិាចំនួន ៩២.៥ លានែុលាេ រ ហរែាអាពម្ររិជារម្េីេីយនាគ្មរេិភ្េពលារ និងងវកិា
បែិភាេរប ់រាជរោា ភិ្  ពែីម្បេីភិ្វឌ្ឍខ្ ទម្រនុងេនុវ ិ័យឧរតម្ ិរា។ េពព្ម្ចងពនះម្ចនពគ្ម ពៅបពងាីនយនធាន
ម្នុ សខ្ែ ម្ចនជំនាញខព ់ព ីខ្ននរវទិាសាស្រ ត និងបពចេរវទិា និងការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន។៍ ការរមួ្ចំខ្ណរចម្បង
 ំោបទី់២ែ ់ការេភិ្វឌ្ឍ វ.ប.ន. តាម្រយៈការេនុវរតេពព្ម្ចងេឺ ព្រ ួងនព្ប ណីយ ៍និងទូរេម្នាេម្ន។៍ ការបពងាីរឱ្យ
ម្ចនមូ្ និយិរសាង ម្រាភាេព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៍ចាប់េីឆ្ន ២ំ០១៧ អាចជាមូ្ ពហរុចម្បងម្ួយខ្ែ បណាត  
ឱ្យម្ចនេពព្ម្ចង/រិចេ ហការពព្ចីនពៅព្រ ួងពនះ។ ជាងពនះពៅពទៀរ ព្រ ួង ព្រ ួង វបបយម្៌ និងវចិិព្រ ិ បៈ នរមួ្
ចំខ្ណរចម្បង ំោប់ទី៣រនុងរិចេការេនុវរតន៍ និងពព្បីព្  ់បពចេរវទិា និងឧបររណ៍វទិាសាស្រ តរនុងេពព្ម្ចង/រិចេ
 ហការពែីម្ប ីិរាព្សាវព្ជាវខ្ននរបុរាណវទិា និងការខ្ងររារំបន់ពបរិរភ្ណឌ ជារិនិងសារ ពលាររនុងព្េះរាជា
ណាចព្ររម្ពុជា។ ព្បេ័នធបពចេរវទិាពនសង ខៗ្ែ ព្រូវ នពព្បីព្  ់រមួ្ម្ចន៖ ព្បេ័នធេ័រ៌ម្ចនភូ្មិ្សាស្រ ត (GIS) បពចេរ
វទិាឡាយោរ(LiDar) និងព្បេ័នធរំណរ់ទីតាងំសារ  (GPS)។ ព្រ ួងពនសងពទៀរ ន និងរំេុងេភិ្វឌ្ឍ
ព្បេ័នធពេឡរិព្រូនិរ ព្ម្ចប់ព្េប់ព្េងទិននន័យ ព វារម្ែេនឡាញជាសាធារណៈ ការចុះបញ្ជ ី ការពយាីេយិការរិចេ 
ពេហទំេ័រ បណាា  ័យពេឡចិព្រូនិរ ការព្េប់ព្េងវនិិពយេនិងពាណិជជរម្ែ ការព្េប់ព្េងហរិញ្ាវរាុ  ការព្េប់ព្េងេនធ
េយ ការព្េប់ព្េងេ័រ៌ម្ចន ុខភាេ ការព្េប់ព្េងេ័រ៌ម្ចនយនធានម្នុ ស ។ ។  ូម្រំណរ់ចំណាំថាទិននន័យទាងំ
ពនះមិ្នរាបប់ញ្េូ  វ ិ័យឯរជនពទ។ 

 

រូបភាេទី ៥.១៖ ចំនួនេពព្ម្ចង/រិចេ ហការខ្ែ ទារទ់ងនឹង វ.ប.ន.។ ព ខ ូនយម្ចននយ័ថាព្រ ួងមិ្នម្ចន
េពព្ម្ចង/រិចេ ហការរនុងវ ិ័យ វ.ប.ន. ឬមិ្ន ននត ់េរ័ម៌្ចន។ 

៥.២  រិចេ ហការជាមួ្យេនរពារេ់ន័ធ 
ពយងតាម្េ័រ៌ម្ចននត ់ឱ្យពោយព្រ ួង-សាា ប័នខ្ែ ជា ម្ចជិររប ់ រ.ជ.វ.ប.ន. េពព្ម្ចងខ្ែ ម្ចន

 រខណៈ ហការភាេពព្ចីនព្រូវ នេនុវរតរនុងរំឡុងពេ ព្ ឆំ្ន ចុំងពព្កាយពនះពោយម្ចនការចូ រមួ្េីនែេូេភិ្វឌ្ឍន ៍       
វ ិ័យឯរជន េងគការពព្ៅរោា ភិ្   និងព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរា។ ព្បម្ចណេីរភាេបីននេពព្ម្ចង/រិចេ ហការខ្ែ 
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ព្បមូ្  នព្រូវ នេនុវរតរនុងរព្មិ្រជារិ (ព្បម្ចណ៦៧%) និងព្បម្ចណមួ្យភាេបីពយាីពឡងីរនុងរព្មិ្រ ហការរំបន់
(៣%)និងេនតរជារិ(៣០%) (របូភាេទី ៥.២)។  
 

 
រូបភាេទី ៥.២៖ ព្បពភ្ទ និងសាា នភាេននេពព្ម្ចង/រិចេ ហការខ្ែ ពារេ់ន័ធនឹង វ.ប.ន. 

៥.៣. ការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន ៍

 រម្ែភាេននការការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន ៍មិ្នព្រូវ នពេ ពងគរព ញីនិងេនុវរតយ៉ា ងទូ ំទូលាយពៅរនុង
បណាត ព្រ ួង-សាា ប័នទាងំេ ់ខាងព ីពនាះពទេីពព្ពាះ ការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៍មិ្នខ្ម្នជា រម្ែភាេ នូ រប ់
ព្រ ួង-សាា ប័ន។ ពបីតាម្េ័រ៌ម្ចនព្បមូ្ ពោយ ព្រ ួងេប់រ ំយុវជន និងរីឡា េពព្ម្ចងព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៍ភាេ
ពព្ចីនព្រូវ នេនុវរតពៅព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរានានាខ្ែ ជាេពព្ម្ចងរិចេ ហការជាម្ួយនែេូនានា (រូបភាេទី ៥.២)។ 
េពព្ម្ចង ហការទាំងពនាះ ភាេពព្ចីនព្រូវ នេនុវរតពព្កាម្េពព្ម្ចងរម្េីហិរញ្ាបបទានរប ់យនាគ្មរេិភ្េពលារ 
(ឧទាហរណ៍ េពព្ម្ចងខ្រ ម្អការេបរ់ឧំរតម្ ិរា) ពហយីេពព្ម្ចងព្សាវព្ជាវម្ួយចំនួនពទៀរព្រូវ ន ហការ និងគ្មពំ្ទ
ពោយនែេូេភិ្វឌ្ឍនឬ៍ព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរា។ 

េួររ ំឹរនិងបញ្ញជ រ់នងខ្ែរថា ការរសាងរពបៀបវារៈព្សាវព្ជាវជារិរំេុងព្រូវ នពរៀបចំនិង ព្ម្ប
 ព្ម្ួ ពោយព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. រនុងពគ្ម ពៅរំណរ់េាីពៅជាអាទិភាេននការព្សាវព្ជាវពែីម្បី ពព្ម្ច ន
ពប ររម្ែរប ់ព្បពទ  (ែូចខ្ែ  នពរៀបរាបរ់នុងខ្ននរទី ៣ ខាងព ី)។ រពបៀបវារៈខ្ែ  នរំណរ ់និងនត ់
រនម្េបំពេញបខ្នាម្ និងទិ ពៅព ីការព្សាវព្ជាវខ្ែ ម្ចនព្សាប់ទាងំពនះ។  ទធន ននការរសាងរពបៀបវារៈ
ព្សាវព្ជាវជារិនឹងព្រូវ នពព្បីព្  ់ពោយរោា ភិ្   និងសាា ប័នព្សាវព្ជាវ ពែីម្បខី្ណនារំព្ម្ង់ទិ ព្សាវព្ជាវ
រប ់េួរពេ។ ព្រម្ ី យម្៌ការព្សាវព្ជាវព្រូវ នព្ពាង និងេិពព្គ្មះពយប ់តាម្រយៈ ិកាខ សាលាេនឡាញ
ជាម្ួយព្រ ួង-សាា ប័នពារ់េ័នធនានារនុងការេព្ងឹងេុណភាេននការព្សាវព្ជាវបខ្នាម្នងខ្ែរ។ រនុងព្របខ័ណឌ   
េណៈរម្ចែ យិការអាសា៊ា ន  តីេីវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍ (ASEAN-COSTI) ព ខាយិការោា នរប ់
រម្ពុជា ននឹងរំេុងខិរខំព្បឹងខ្ព្បងបពងាីរេនុេណៈរម្ចែ យិការនិងរចនា ម្ព័នធ ម្រម្យ ខ្ែ ម្ចន ម្ច ភាេ

េនតរជារិ
៣០%

រនុងរំបន់
៣%

ជារិ
៦៧%

ព្បពភ្ទរចិេ ហការ

 នបញ្េប់ ៣០%

រំេុងែំពណីរការ 
៦៦%

មិ្ន នបញ្ញជ រ់ ៤%

េពព្ម្ចង/រចិេ ហការ
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ចូ រមួ្េីរាជរោា ភិ្   និងេនរ ិរាព្សាវព្ជាវ ពែីម្បពីយាីការ ហការជាមួ្យព្បពទ រនុងរំបន់រនុងព្របខ័ណឌ  
ASEAN-COSTI ជាេិព   ការង្ហរនិង រម្ែភាេខ្ែ ទារ់ទងនឹងការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៍។ ជា
ឧទាហរណ៍ រពបៀបវារៈចំនួនេីរ តីេីការព្បយុទធព្បឆ្ងំនឹង រូវែី១៩ និងបរវិរតរម្ែឌី្ជីង រនុងឧ ាហរម្ែរម្ែនត
សា ព្រូវ នេនុម្័រពោយរិចេព្បជំុថាន រ់រែាម្ស្រនតីអាសា៊ា ន តីេីវទិាសាស្រ ត បពចេរវទិា និងនវានុវរតន៍រនុងឆ្ន  ំ
២០២១។ េួររ ំឹរថានងខ្ែរថា ១% ននន ិរន រនុងព្ ុរ រុប េួរខ្រព្រូវ នពបតជ្ាវពិយេព ីការព្សាវព្ជាវ 
និងេភិ្វឌ្ឍន៍ពៅព្រឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ ពែីម្ប ីពព្ម្ច ននូវ ូចនាររខ្ែ  នរំណរ់ពៅរនុង ខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. 
រម្ពុជា ២០៣០។ 
 

៥.៤. ព្បេន័ធតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន.រម្ពុជា ២០៣០ 
ព្រ ួងឧ.វ.ប.ន.   នបពងាីរនាយរោា ន តាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតពគ្ម 

នពយ យ តាម្ព្បកា ព ខ ២៣២ ចុះនងៃទី១១  ីហា ឆ្ន ២ំ០២០ ខ្ែ ម្ចនពគ្ម បំណងែូចរពៅ៖ ១)
ពរៀបចំយនតការ និងខ្ននការការង្ហរ តាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ, ២)រំណរ់ ូចនាររជារ់លារ់(រនុងរ
យៈពេ ខេី ម្យយម្ និងខ្វង)  ព្ម្ចប់ពយាីការតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតខ្ននការពម្ េពព្ម្ចង
ខ្ននការ រម្ែភាេ និងខ្ននការ វ.ប.ន. ពនសងៗពទៀរ  ព្ម្ចប់ថាន រ់ែឹរនាពំយាីការ ពព្ម្ចចិរត, ៣)ចូ រមួ្បពងាីរ
ការវាយរនម្េព ីបុេគ  និងសាា ប័ន វ.ប.ន. ខ្ែ ម្ចនសាន នែ, ៤)ខ្ចររខំ្ រ     ទធន ននការតាម្ោន ព្រួរ   
េិនិរយ និងវាយរនម្េពគ្ម នពយ យ វ.ប.ន., និង ៥)ពរៀរេរងវកិា/មូ្ និយិពែីម្បគី្មពំ្ទនាយរោា ន។ តាម្រយៈ
ការបពងាីរនាយរោា នពនះ ជាឱ្កា មួ្យែ៏ អខ្ែ ការតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េព្រូវ នបពងាីរពឡងី
ព្ បពេ ខ្ែ ម្ចនវរតម្ចនរប ់ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. ខណៈខ្ែ ព្រ ួងជាពព្ចីនមិ្នម្ចនរចនា ម្ព័នធព្េប់ព្េង
ចា ់លា ់រនុងការែឹរនាកំារតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េពៅពឡយី។ នាយរោា នតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ 
និងវាយរនម្េការេនុវរតពគ្ម នពយ យ នឹងតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ ការេនុវរតពគ្ម នពយ យ
ពនសងៗ ែូពចនះខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០ ជាឯរសារមួ្យរនុងចំពណាម្ឯរសារពគ្ម នពយ យ
ខ្ែ ព្រូវខ្រតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ។   

ពែីម្បពី្ រែថាខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០ នឹងព្រូវេនុវរតតាម្ខ្ននការខ្ែ  នពព្គ្មង 
ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. ខ្ែ ម្ចននាយរោា ន តាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតពគ្ម នពយ យ វ.ប.ន.
ជាព នាយិការរនុងការេនុវរតនឹង ១)បពងាីរព្បេន័ធពែីម្បតីាម្ោន ព្រួរេិនិរយ ពគ្ម ពៅពគ្ម នពយ យ ំខាន់ៗ 
 ូចនាររ ធារុចូ   រម្ែភាេ និងរាយការណ៍ព្បចាឆំ្ន  ំតីេី វឌ្ឍនភាេ និងការេនុវរត ពែីម្បយីរពៅេិភារា
រនុងការព្បជំុរប ់ រ.ជ.វ.ប.ន., ២)បពងាីរភាេជានែេូរវាងព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. និងវទិាសាា នជារិ ាិរិ ននព្រ ួង
ខ្ននការពែីម្បីផ្ទេ  ់បតូ រទិននន័យ និងេ័រ៌ម្ចនជាពព្ចីនពៅព ីការេនុវរតនវានុវរតន៍ពោយវ ិ័យឯរជន និង         
សាធារណៈ។  រម្ែភាេជានែេូម្ចនែូចជា ការែឹរនា ំទង់ម្រិនវានុវរតន៍រប ់ ហព្គ្ម ជាពរៀងរា ់៣ ឬ៤ឆ្ន ំ
ម្តង និងការេនុវរតវយីិសាស្រ តេណនា តង់ោរេនតរជារិ និងការវាយរនម្េនិងេិនិរយពឡីងវញិនូវខ្ននទីបង្ហា ញនេូ វ    
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វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០ ជាពរៀងរា ់៣ ឬ៤ឆ្ន មំ្តង និងពយាីការខ្ររព្មូ្វពៅតាម្ភាេចា ំច់។ នាយរោា នតាម្ោន 
ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតពគ្ម នពយ យ  នព្បឹងខ្ព្បងនិងរំណររ់ម្ែវយីិអាទិភាេែូចរពៅ៖  

១) បពងាីរព្របខ័ណឌ  និងព្បេ័នធតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ ពែីម្បីវាយរនម្េការេនុវរតខ្ននទី
បង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០។ 
២) បពងាីរព ៀវពៅខ្ណនាតំាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ  ព្ម្ចបរួ់េងគពារេ់ន័ធនឹងវ ិ័យ វ.ប.ន.។ 
៣) បណតុ ះបណាត  ម្ស្រនតីងែីឱ្យយ ់ែឹងេីមូ្ ោា នព្េឹះននព្បេ័នធតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ(វេគ
បណតុ ះបណាត  ជាព រ)ី។ 
៤)  ព្មួ្ វយីិសាស្រ តទារ់ទងពៅនឹងព្របខ័ណឌ  ខ្ននការ ព្បេ័នធតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ
ពែីម្បធីានាការេនុវរតពគ្ម នពយ យ វ.ប.ន. ឱ្យម្ចនព្ប ិទធភាេ និងព្ប ិទធន ។ 
៥) ព្បមូ្ ទិននន័យ/េ័រ៌ម្ចនេីរួេងគពារ់េ័នធ ពែីម្ប ីរព ររ យការណ៍តាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយ
រនម្េខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០។ 
៦) ែឹរនាកំារព្បជំុេណៈព្េបព់្េងជាព្បចា(ំព្បចាខំ្ខ ព្រីម្ច  ឆ្ម្ច  និងឆ្ន )ំ ពែីម្បតីាម្ោន និងព្រួរ
េិនិរយ ការេនុវរតខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០។  
៧) ពរៀបចំ ិកាខ សាលាេិពព្គ្មះពយប ់ តីេីការ រព ររ យការណ៍(រ យការណ៍ព្បចាខំ្ខ ព្រីម្ច  
ឆ្ម្ច  និងឆ្ន )ំ។ 
៨) ចូ រមួ្ពរៀបចំរិចេព្បជំុ រ.ជ.វ.ប.ន. (េីរែងរនុងមួ្យឆ្ន )ំ ពែីម្បតីាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ
ការេនុវរតខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០។  
៩)  រព ររ យការណ៍ព្បចាំឆ្ម្ច  និងព្បចាំឆ្ន នំនការេនុវរតខ្ននទីបង្ហា ញនេូ វ វ.ប.ន. រម្ពុជា 
២០៣០ ពែីម្បោីរជូ់នព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. និងរ.ជ.វ.ប.ន.។  
 
បចេុបបននពនះ នាយរោា នតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតពគ្ម នពយ យ  នបពងាីរ

ព្របខ័ណឌ  ទធន ខ្ែ ម្ចនែូចជា៖  ូចនាររចំនួន ៣១ និងនិយម្ន័យ/ការបរព្សាយនន ូចនាររនីមួ្យៗ 
បនាទ រ់មូ្ ោា ន ពគ្ម ពៅ និងរួេងគពារ់េ័នធពែីម្បតីាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ 
វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០។ ការព្បជំុ និង ិកាខ សាលា/ ិកាខ សាលាេិពព្គ្មះពយប ់ជាពព្ចីន ព្រូវ នពយាីពឡងីពែីម្បី
ព្បមូ្ ធារុចូ  េ័រ៌ម្ចន/ម្រិពយប ់ព្រឡប់ និង េនុសា ន៍ ពែីម្បីបពងាីរ ោរ់បញ្េូ  គ្មន  ពយាីបចេុបបននភាេ 
ព្របខ័ណឌ  ទធន  ឱ្យពឆ្េីយរបពៅនឹងពគ្ម ពៅរប ់ខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ។ ព្េបខ់្ននរទាងំេ ់រប ់ព្របខ័ណឌ  ទធ
ន ព្រូវ នចព្ម្ចញ់ និងពព្ជី ពរ ីពោយយរចិរតទុរោរ។់ ព ី េីពនះពៅពទៀរ ព្របខណ័ឌ តាម្ោន ព្រួរេិនិ
រយ និងវាយរនម្េខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០ ព្រូវ នបពងាីរពឡងីពែីម្បពី្បមូ្ ទិននន័យជាព្បចាេីំរួ
េងគពារ់េ័នធតាម្រយៈការតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងព្បេ័នធរ យការណ៍។ រ យការណ៍វឌ្ឍនភាេទាងំឡាយនឹង
ព្រូវនត ់ជូនពោយរួេងគពារ់េ័នធ ជាព្បចា(ំឧទាហរណ៍  ព្ម្ចប់ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. ជាព្បចាខំ្ខ និងរួេងគពារ់េ័នធ
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ពនសងពទៀរជាព្បចាពំ្រីម្ច  ឆ្ម្ច  និងឆ្ន )ំ។ នាយរោា នតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតពគ្ម 
នពយ យ ននព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. នឹងចងព្រងរ យការណ៍ោរ់បញ្េូ  គ្មន  និងចុងពព្កាយរាយការណ៍ជូន        
រ.ជ.វ.ប.ន.  ពែីម្បពីយាីការ ពព្ម្ចចិរត។ រ យការណ៍ និងការព្បមូ្ ទិននន័យ នឹងោរ់ពៅរនុងព្បេ័នធ តាម្ោន 
ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ ខ្ែ ពព្គ្មងន ិររនុងឆ្ន ២ំ០២១។   នាយរោា នតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ
ការេនុវរតពគ្ម នពយ យ បពងាីរព ចរតីព្ពាងននព ៀវពៅខ្ណនាកំារតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ និង
រហូំរការង្ហរននការតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េរប ់នាយរោា ន ពែីម្បធីានា ននូវការព្បរិបរតិននព្បេ័នធ
តាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ និងរាយការណ៍េី ទធន ជូនេនរ ពព្ម្ចចិរត/ថាន រ់ែឹរនាឱំ្យទាន់ពេ        
ពវលា។  តីេីការេភិ្វឌ្ឍ ម្រាភាេ នាយរោា នតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតពគ្ម នពយ យ 
 នពយាី ិកាខ សាលាចំនួន ៥ ជាព រ ីតីេីការបពងាីរព្បេ័នធតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតពគ្ម 
នពយ យ វ.ប.ន.។ ពគ្ម បំណងនន ិកាខ សាលាទាងំពនាះេឺនសេានាយ និងរសាង ម្រាភាេម្ស្រនតីរប ់
ព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. ព្េប់រព្មិ្រថាន រ់ េីព្បេ័នធតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ។ ពែីម្បីធានា មិ្ទធន  និង
បពងាីរវបបយម្៌ននការតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េ រនុងេេគនាយរោា ន វ.ប.ន. រ៏ែូចជាព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. 
ទាងំមូ្ ព្រូវខ្រម្ចនខ្ននការព្បចាឆំ្ន /ំងវកិាចា ់លា ់ និងេនុវរតពោយរ ូនពព្កាម្ព្បេន័ធតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ 
និងវាយរនម្េ។ 

៦. ច្សចរតីសននិដ្ឋឋ ន និងអនុសាសន៍ 
រ យការណ៍ពនះ ននត ់នូវបចេុបបននភាេចុងពព្កាយននវឌ្ឍនភាេននព្របខ័ណឌ ចាប់ និងពគ្ម 

នពយ យ និងភាេររីចពព្មី្នខ្ែ ទារ់ទងពៅនឹងវ ិ័យ វ.ប.ន. រហូរែ ់ឆ្ន ២ំ០២១។ ការព្បមូ្ ទិននន័យ 
និងេ័រ៌ម្ចនននការេនុវរត វ.ប.ន. េីព្រ ួង-សាា ប័នរប ់រាជរោា ភិ្   ជាេិព  េីយនធានម្នុ សនគរ់នគង់ខ្ននរ
ខ្ ទម្ និងសាា នភាេននេពព្ម្ចង/រិចេ ហការព ីវ ិ័យ វ.ប.ន. ពោយសាា ប័នរោា ភិ្  ព្រូវ នវភិាេពោយខ្នអរ
ព ីព្រីវ ិ័យខ្ែ នត ់ពោយពគ្ម នពយ យជារិ វ.ប.ន. ២០២០-២០៣០ និងខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន.  រម្ពុ
ជា ២០៣០។  

ម្រែ ់បចេុបបននពនះ ចំនួនយនធានម្នុ សនត ់ពោយព្រ ួង-សាា ប័នពារ់េ័នធរនុងវ ិ័យវទិាសាស្រ ត 
និងបពចេរវទិាខ្ែ ម្ចន ញ្ញា បព្របណឌិ រ ពវជជបណឌិ រ បរញិ្ញា បព្រជាន់ខព ់ និងបរញិ្ញា បព្រម្ចនចំនួន ១០
៨៨៥នារ់ រនុងពនាះស្រ តីម្ចន២៥%។ រនុងចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០១៦ ែ ់ឆ្ន  ំ២០២០ និ សរិខ្ននរខ្ ទម្ខ្ែ  ននិង
រំេុង ិរាពៅព្េឹះសាា នឧរតម្ ិរាខ្ព្បព្បួ រនុងចពនាេ ះ ២៤% ពៅ ៣២% នទុយពៅវញិចំនួននិ សិរខ្ែ 
បញ្េប់ការ ិរាខ្ននរខ្ ទម្េឺចពនាេ ះេី ១៥% ពៅ ១៨% ខ្រប៉ាុពណាា ះរនុងចពនាេ ះពេ ែូចគ្មន ។ ចំនួននិ សរិ រុប
ពៅថាន រ់ពព្កាយឧរតម្ ិរាពរីនពឡងីជាម្យយម្រនុងរងាង់ ១៥០០នារ់ េីចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០១៦ ែ ់ ២០១៩ និង
 នធាេ រ់ចុះេួរឱ្យររ់ ម្ចគ  ់រនុងឆ្ន  ំិរា ២០២០ ពោយសារការរាររារននជំងឺរូវែី-១៩ ចំខ្ណរឯភាេរយ
នននិ សិរព្ ីពៅថាន រ់ពព្កាយឧរតម្ ិរាខ្ព្បព្បួ រនុងរងាង់ ២២% ពៅ ៣០% រនុងចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០១៦ និង 
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២០២០។ ម្ា៉ាងវញិពទៀរ ការបណតុ ះបណាដ  ខ្ ទម្ពៅថាន រ់ចំពណះទូពៅជាការណ៍ខ្ែ ព្រូវយរម្រេិចារណា
រនុងរយៈពេ  ៥ ឆ្ន ចុំងពព្កាយពនះ។ និនាន ការនន ិ សម្យយម្ ិរាចំពណះទូពៅខ្ែ ពព្ជី ពរ ីខ្ ទម្ ន
បង្ហា ញថាធាេ រចុ់ះ ចាបេី់ចពនាេ ះឆ្ន  ំ២០១៦ ែ ់២០២០។ ពនះជាសារ/ការោ ់ពរឿនែ ់រួេងគពារ់េ័នធនឹង 
វ.ប.ន. ទាងំេ ់ េួរ ិរាេពងគរពម្ី ពោយ ុីជពព្ៅពែីម្បីបពងាីនចំណាប់អារម្ែណ៍ខ្ងម្ពទៀររនុងចំពណាម្
យុវជន។ ព្ប ិនពបីមិ្នម្ចនចំនួនយនធានម្នុ ស ំខាន់ៗជាពព្ចីនរនុងវ ិ័យខ្ ទម្ពទ ទ សនវ ិ័យរប ់ពយងី
ខ្ែ ចង់ខ្ព្បកាេ យខេួនពៅជាព្បពទ ខ្ែ ម្ចនចំណូ ម្យយម្រព្មិ្រខព ់ព្រឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០ និងចំណូ ខព ់ព្រឹម្
ឆ្ន  ំ២០៥០ អាចជួបការព្បឈម្រនុងការ ពព្ម្ច ននូវចរខុវ ិ័យពនះ។  

ពព្ៅេីពនះចំនួនេពព្ម្ចង/រិចេ ហការខ្ែ ទារ់ទងនឹងការព្សាវព្ជាវនិងេភិ្វឌ្ឍន៍ និងម្ចន រខណៈ 
វ.ប.ន. ម្ចនចំនួន ៤៥៧ ខ្ែ រំេុងព្រូវ នេនុវរត/ នេនុវរតពោយសាា ប័នរាជរោា ភិ្  រនុងរយៈពេ ព្ ឆំ្ន ំ
ចុងពព្កាយពនះ។ េពព្ម្ចង/រិចេ ហការព្បខ្ហ េីរភាេបី (២/៣) ព្រូវ នពយាីពឡីងរនុងរព្មិ្រជារិ និងមួ្យ
ភាេ បី(១/៣) េឺពយាីពឡងីទាងំរព្មិ្ររំបន ់និងេនតរជារិ។ 

ពទាះបីម្ចនវឌ្ឍនភាេ េួរឱ្យររ់ ម្ចគ  ់រនេងម្រ េនុសា ន៍មួ្យចំនួនេួរព្រូវយរម្រេិចារណាពែីម្បី
េនុវរត និងឈានពៅ ពព្ម្ច ននូវពគ្ម ពៅខ្ែ  នរំណរព់ៅរនុងខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០៖ 

 ជារិចេការបនាទ ន់មួ្យខ្ែ ព្រូវពយាីរនុងការបពងាីនការយ ់ែឹងខ្ងម្ពទៀរេំេីខ្ ទម្ និងការចុះពឈាែ ះពរៀន
ជំនាញខ្ ទម្រប ់យុវជនពៅឧរតម្ ិរា ពព្ពាះខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា២០៣០  នរំណរ់
៥០% ជាពគ្ម ពៅ។ ពគ្ម ពៅពនះចងអុ បង្ហា ញឱ្យនែេូពារ់េ័នធព្រូវពយាីការខ្ងម្ពទៀរពែីម្ប ីពព្ម្ច
 នពគ្ម ពៅពនះ។ 

 េេគនាយរោា ន វ.ប.ន. ននព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. ខ្ែ ជាព ខាយិការោា ននន រ.ជ.វ.ប.ន. ព្រូវបពងាីរព្បេ័នធ
ព្េប់ព្េងការព្សាវព្ជាវ និងេភិ្វឌ្ឍន៍ ពែីម្បីព្បមូ្  តាម្ោន និងព្េប់ព្េងមូ្ និយិព្សាវព្ជាវខ្ែ      
វនិិពយេពោយវ ិ័យឯរជន និងសាធារណៈ ពែីម្ប ីនជាបទោា នមូ្ ោា ន រនុងការ ពព្ម្ចឱ្យ ន 
១% នន ន. . . ែូច នរំណររ់នុងខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០។ 

 ព្រ ួងពារ់េ័នធរព្មូ្វឱ្យ ហការខ្ងម្ពទៀរ និងនត ់ធារុចូ /េ័រ៌ម្ចន វ.ប.ន. ពទៀងទារ់ និង ម្អិរ
ជូន រ.ជ.វ.ប.ន.  ព្ម្ចប់ពយាីការតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតខ្ននទីបង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. 
រម្ពុជា២០៣០ និងខ្ននការ និងការេនុវរតពគ្ម នពយ យ វ.ប.ន. ពនសងៗពទៀរ។ ពនះជាការេារិចេ
ចា ំច់ពយងតាម្ព្េះរាជព្រឹរយព ខ ន /រររ/១០២០/១០៧៣ ចុះនងៃទី១០ ខ្ខរុលា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 តីេីការបពងាីរ រ.ជ.វ.ប.ន.។ 

 េេគនាយរោា ន វ.ប.ន. ននព្រ ួង ឧ.វ.ប.ន. ជាព ខាយិការោា ននន រ.ជ.វ.ប.ន.ព្រូវបពងាីរ ព្បេ័នធតាម្
ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េជាបនាទ ន់ ពែីម្បីតាម្ោន ព្រួរេិនិរយ និងវាយរនម្េការេនុវរតខ្ននទី
បង្ហា ញនេូវ វ.ប.ន. រម្ពុជា ២០៣០។ 



34 

 

ឯរសារច្ោង 

 
Asian Development Bank, ADB. (2020). GDP growth rate: Cambodia. Retrieved from 

https://www.adb.org/countries/cambodia/main 
DFDL. (2021). Cambodia: Promulgation of the Law on Investment. Accessed at: 

https://www.dfdl.com/resources/legal-and-tax-updates/cambodia-promulgation-of-the-
law-on-investment/ 

Hang, V. (2020). Cambodia: current PPP development. Presentation paper in fourth meeting 
of the infrastructure and Public-Private Partnership Network of Asia and the Pacific. 
Phnom Penh: Ministry of Economics and Finance  

Hin, P. (2021). Draft PPP law sails through cabinet. Phnom Penh: The Phnom Penh Post  
IDEA. (2021). Monitoring Implementation . Public Program Implementation and Results 

Monitoring (p. 4). IDEA. 
IDEA. (2021). Result-Based Monitoring and Evaluation Framework within a Result Based 

Management Approach. (p. 41). IDEA. 
IDEA. (2021). Result-Based Monitoring and Evaluation Framework within a Resuts Based 

Mananagment Approachh. Public Program Implementation and Results Monitoring (p. 
32). IDEA INTERNATIONAL. 

Kuhlmann, S. and Arnold, E. (2001). RCN in the Norwegian Research and Innovation System, 
Background Report No. 12 in the Evaluation of the Research Council of Norway. Oslo: 
Royal Norwegian Ministry of Education, Research and Church Affairs. 

Marriott, N., & Goyder, H. (2009). Manual for Monitoring and Evaluating Education 
Partnerships. Paris: International Institute of Educational Planning. 

MISTI (2020). Department of Monitoring and Evaluation the policy implementaiton Prakas. 
Phnom Penh: MISTI (D/MIE). 

MISTI (2021). Cambodia’s Science, Technology & Innovation Roadmap 2030. Government 
Document. 

MISTI and UNESCAP (2021). The Science, Technology and Innovation Ecosystem of 
Cambodia, United Nations Report. 

MoEYS (2017). Cambodian higher education roadmap 2030 and beyond. Phnom Penh: 
MoEYS 

MoEYS (2019). Education Strategic Plan 2019-2023. Phnom Penh: MoEYs. 
MoEYS (2019). The education, youth, and sport performance in the academic year 2015-2016 

and goals for the academic year 2017-2018. Annual Education Congress Report.  
Phnom Penh: MoEYS 

MLVT (2021). Statistics of TEVT graduate 2018-2019. Phnom Penh: MoLVT   
MOWRAM. (2012). The MOWRAM Monitoring and Evaluation Manual. Phnom Penh: The 

Ministry of Water Resource and Meteorology. 
O'Neill, A. (2021, July 22). Cambodia: Share of economic sectors in the gross domestic 

product (GDP) from 2010 to 2020. Retrieved from Statista: 
https://www.statista.com/statistics/438728/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-
cambodia/ 

Hong Kong Trade Development Council (HKTDC). (2021). Cambodia: Market Profile. 
Retrieved from: https://research.hktdc.com/en/article/MzIwNzAzMDA1. Accessed on 
2021, October 12  

RGC (2015). Industrial Development Policy 2015-2025: market orientation and enabling 
environment for industrial development. Phnom Penh: Council of Ministers  

RGC (2018). Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency: Building 
the Foundation Toward Realizing the Cambodia vision 2050, Government document. 

RGC (2021). Cambodia Digital Economy and Policy Framework 2021-2035, Government 
Policy made Supreme National Economic Council. 

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN (2021). Building Our Sustainable Digital 
Future, Official Speech, Closing Ceremony of the ASEAN Business and Investment 
Summit 2021, 21 October 2021. 

https://www.adb.org/countries/cambodia/main
https://www.dfdl.com/resources/legal-and-tax-updates/cambodia-promulgation-of-the-law-on-investment/
https://www.dfdl.com/resources/legal-and-tax-updates/cambodia-promulgation-of-the-law-on-investment/


35 

 

Taylor, M. Z. (2016). The Politic of Innovation: Why some countries are better than others in 
Science and Technology, Published in the United States of America by Oxford 
University Press, 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America. 

UNCTAD. (2021, July 22). General Profile: Cambodia. Retrieved from UNCTADSTAT: 
https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/generalprofile/en-gb/116/index.html 

UNDP (2020). Adaptation and adoption of industry 4.0 in Cambodia. Phnom Penh: UNDP & 
University of Cambridge  

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, UN-ESCAP. 
(2021). Ecosystem of Science, Technology, and Innovation in Cambodia. Bangkok: UN-
ESCAP  

Voleak, S., 2021. Non Formal Education Department. [online] Moeys.gov.kh. Available at: 
<http://www.moeys.gov.kh/en/nfe/non-formal-education-
department.html#.YZ1N9C0RrUo> [Accessed 23 November 2021]. 

World Bank Group. (2021). The Impact Of The Covid-19 Pandemic On Learning And Earning 
In Cambodia In Cambodia Economic Update: The World Bank 

World population Review. (2021). Retrieved from Cambodia Population: 
https://worldpopulationreview.com/countries/cambodia-population 

 

  

https://worldpopulationreview.com/countries/cambodia-population


36 

 

 


	Foreword _STI Report_2021_signed by SM
	[Kh]_STI Report 2021_08-05-2022

