
ឧបត្ថម្ភដោយ

សង្ខេប
ចក្ខុវិស័យបេទេសកម្ពុជា
សន្និសីទចក្ខុវិស័យលើកទី ១៤

ការស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩៖ ការអភិវឌៃឍបៃកបដោយនិរន្តរភាព បន្ទាប់ពីជំងឺកូវីដ-១៩



"រាជរដ្ឋាភិបាលបាន និងកំពុងពៃយាយាមបៃកា្លាយវិបត្តិកូវីដ-១៩ ឱៃយទៅជាកាលានុវត្តភាព តាមរយៈការពន្លឿនការកៃ 
ទមៃង់ សុីជមៃ ដើមៃបីលើកកម្ពស់បរិយាកាសធុរកិច្ច និងពងៃឹងភាពបៃកួតបៃជៃងរបស់កម្ពុជា។"

សុន្ទរកថាសម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ ហ៊ុន សៃន នយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា
ថ្លៃងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជាលើកទី ១៤

ការអភិវឌេឍរបស់កម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់

សន្និសីទចក្ខុវិស័យលើកទី ១៤ ដៃលបៃរព្ធនៅថ្ងៃទី៦ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០២២ បានបៃមូលផ្តុំនូវថា្នាក់ដឹកនំ មកពីថា្នាក់ 
ជាតិ និង ថា្នាក់កៃមជាតិ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្ថានទូតបរទៃស តំណាងបៃសកកម្មការទូតបរទៃសនន បៃចាំ 
ពៃះ រាជា  ណាចកៃកម្ពុជា ទីភា្នាក់ងារអង្គការសហបៃជាជាតិ វិស័យឯកជន ដៃគូអភិវឌៃឍន៍ ស្ថាប័នអប់រំ វិទៃយាស្ថាន សិកៃសា  
សៃវជៃវ និងអង្គការមិនមៃនរដ្ឋាភិបាល ជាតិ -អន្តរជាតិនៅបៃទៃសកម្ពុជា ដើមៃបីពិភាកៃសាអំពីបញ្ហា សំខាន់ៗនន។ 
សន្និសីទនៃះ បានផ្តោតយា៉ាងសំខាន់ទៅលើការរិះរក គោល  នយោបាយ ឆ្ពោះទៅមុខសមៃប់ឱៃយកម្ពុជា សមៃច បាន នូវ    
ការ   អភិវឌៃឍបៃកបដោយចរីភាព និងសមៃបគ់ៃបគ់្នា នៅក្នងុបរិបទ ស្តោរ ឡើងវិញកៃយ ជំង ឺកវូីដ-១៩ និងដើមៃបី  ធ្វើ ឱៃយ   កម្ពុជា 
ទទួលបា នឋ នៈជាបៃទៃសដៃលមានចំណូលមធៃយមកមៃិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០។ សង្ខៃបគោល នយោបាយ  នៃះ នឹង 
បងា្ហាញពីការពិចារណាលើគោលនយោបាយដៃលបៃមូលចៃញពីសន្និសីទចក្ខុវិស័យ បៃទៃស កម្ពុជា  ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ  
  ផ្តើមដំបូងលើការពិភាកៃសាពីបញ្ហាបៃឈម និងឱកាស ដៃលកម្ពជុានឹងបៃឈមមុខការផ្លាស់ប្តរូដៃលគួរ ធ្វើ   សមៃប់   យុទ្ធសស្តៃ  
សៃដ្ឋកិច្ច មុនកូវីដរបស់កម្ពុជា និងសកម្មភាពបន្ទាន់ដៃលដៃគូឯកជន-សធារណៈ តៃូវអនុវត្ត ដើមៃបី អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច។

មុនការរាតតៃបាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ យុទ្ធសស្តៃអភិវឌៃឍន៍សៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃទៃសកម្ពជុាមានលក្ខណៈល្អគួរឱៃយកត់សមា្កាល់។ 
ចាប់ពី ឆ្នាំ២០១០ ដល់ឆ្នាំ២០១៩ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនបៃចាំឆ្នាំ ៧% ដៃលធ្វើឱៃយកម្ពុជាកា្លាយជាបៃទៃស មួយ 
ក្នុង  ចំណោម បៃទៃស មានកំណើនសៃដ្ចកិច្ចលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោក និងអាចឱៃយបៃទៃសនៃះសមៃចបាននូវ ឋនៈ  ជា 
បៃទៃសមានចំណូលមធៃយម កមៃិត ទាប នៅឆ្នាំ២០១៥។ ទោះយា៉ាងណា នៅឆ្នាំ២០២០ បៃទៃសកម្ពុជាបានជួបបៃទះ នូវ 
វិបត្ត ិសៃដ្ឋកិច្ច ជាលើកដំបូងក្នងុរយៈពៃល ៣០ឆ្នា ំដោយបានបង្កើនបន្ទកុទៅលើបៃជាជនកម្ពជុាដៃលងាយរងគៃះបំផុត។

ជំងឺកូវីដ-១៩ និងសមា្ពោធពិភពលោកផៃសៃងទៀត ក៏ដូចជាការរៃចរឹលបរិស្ថាន អស្ថិរភាពភូមិសស្តៃនយោបាយ និង 
សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ និយម នៅតៃបន្តជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌៃឍរបស់បៃទៃស។ ដូចនៃះហើយ កម្ពុជាតៃូវការទិសដៅថ្មីដៃល 
អាច ជួយឱៃយកម្ពុជាយក ឈ្នះ  លើបញ្ហាបៃឈមមុខថ្មីនៅក្នុងបរិបទពិភពលោកដៃលផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់។

បើផ្អៃកលើផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច យើងឃើញថាគំរូកំណើនរបស់កម្ពុជា តៃូវការធ្វើពិពិធកម្ម និងការធ្វើឱៃយបៃសើរឡើង ទៅលើ 
វិស័យ ឧសៃសាហកម្ម ឱៃយកាន់តៃចៃើន ជាពិសៃសតៃូវផ្តោតទៅលើឱកាសបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល។ កំណើន ផលិតផល ក្នុង សៃុក 
សរុប របស់ កម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១ មានទំហំតូចជាង បើធៀបនឹងបៃទៃសផៃសៃងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដៃល
មាន ម ូលដ្ឋាន នំចៃញ ចមៃុះ  ចៃើន ជាងបៃទៃសកម្ពុជា។ បៃទៃសកម្ពុជាក៏អាចបៃឈមមុខនឹងហានិភ័យខាង ភូមិសស្តៃ  
នយោបាយ ដៃលកើតចៃញ ពី សង្គៃម នៅ បៃទៃសអ៊ុយកៃន ដៃលតមៃូវឱៃយកម្ពុជារកៃសាជំហរបៃកបដោយតុលៃយភាព នៅ 
ក្នុង  ពិភពលោក ថ្មីនៃះ។

ចំពោះផ្នៃកបរិស្ថាននៅបៃទៃសកម្ពុជា ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ការកាប់បំផ្លាញពៃឈើ និង អភិបាលកិច្ច ធនធាន 
ទឹកកសិកម្មនៅ ទន្លៃមៃគង្គ បានគំរាមកំហៃងដល់បៃជាជននៅជនបទដៃលពឹងផ្អៃកលើវិស័យកសិកម្ម។ បមៃ បមៃួល 
បរិស្ថាន ដៃលកើតឡើងដោយ ការ បៃបៃួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក គឺជាបញ្ហាសំខាន់ដោយយោងលើ
សរៈសំខាន់នៃវិស័យនៃះសមៃប់ភាពធន់នឹង ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បៃជាជនរស់នៅតាមតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជា។

ជាចុងកៃយ យុទ្ធសស្តៃអភិវឌៃឍន៍នពៃលអនគត តៃូវពងៃីកវិសលភាពពីភាពកីៃកៃពហុវិមាតៃ និងសូចនករ 
សង្គម។ ជីវភាពរស់នៅមិនតៃវូបានកំណត់តៃមឹតៃបៃក់ចំណូលបុ៉ណោ្ណោះទៃ បុ៉ន្តៃថៃមទំាងតៃវូកំណត់លើ សន្តសុិខសៃបៀង 
លទ្ធភាពទទួលបានហៃដ្ឋារចនសម្ពន្ធ័មូលដ្ឋាន ឱកាសទទួលបានការអប់រំ និងការយល់ដឹងអំពីការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច។



ឥទ្ធិពលនេនិន្នាការធំៗជាសាកលមកលើកម្ពុជា

សន្និសីទបានកំណត់និន្នាការធំៗចំនួនបួន ដៃលកម្ពុជាតៃូវពិចារណាក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសស្តៃអភិវឌៃឍន៍ របស់ខ្លួន។ 
និន្នាការ ធំៗ ទា ំងនៃះ រួមបញ្ចូលទាំងភាពតានតឹងខាងភូមិសស្តៃនយោបាយ បមៃមបៃួលអាកាសធាតុ បដិវត្តន៍ 
ឧសៃសាហកម្ម ៤.០ និង ឌីជីថលនីយកម្ម និងការបង្កើនការគំពារនិយមក្នុងតំបន់ រួមជាមួយនឹងការធា្លាក់ចុះសៃដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក។

ភាពតានតឹងខាងភូមិសស្តៃនយោបាយ
ការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងរវាង សហរដ្ឋ អាមៃរិក 

និង សធារណរដ្ឋ បៃជាមានិតចិន និង  សង្គៃម រវាង 
អ៊ុយ   កៃន  និងរុសៃសុី បង្កើតបានជាទិដ្ឋភាព ភូមិសស្តៃ   
ន យោ  បាយ  បច្ចបុៃបន្ន ហើយ វា បង្កជា ហានិភ័យ ដល់ សន្ត ិសុខ 
ស្ថិរភាព និង កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច   របស់ បៃទៃស កម្ពុ ជា ដៃល  
ជាក់ស្តៃង បៃទៃសតូចៗ ជា រឿយៗ  ទទួល រង   នូវ   ផល  
ប៉ះពាល់ខា្លាំង។ បញ្ហាទាំងនៃះ បានបង្កើន សមា្ពោធ    ដល់ 
អាយុ ជីវិត និងជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជន កម្ពុ ជា ជា 
ពិសៃស  អ្នកកៃីកៃ និងអ្នកងាយរងគៃះបំផុត ដោយ   សរ   
តម្លៃទំនិញកើនឡើង។ ដូចនៃះ ហើយវា ចាំ បាច់ ណាស់ 
សមៃប់  បៃទៃសកម្ពុជា ក្នុងការ ស្វៃងរក មធៃយា បាយជួយ   
រកៃសា សន្តិភាព ពិភពលោក ដោយរកៃសា ស្វ័យ ភាព របស់ ខ្លួន  
ក្នុង ពៃលជាមួយគ្នា។ ពហុភាគី និយម និង កិច្ច សហ 
បៃតិ បត្តិការជាមួយ ដៃគូ អន្តរជាតិ ក៏ជា គន្លឹះ ក្នុងការ 
ដោះសៃយ   បញ្ហាបៃឈមបៃកបដោយសន្តិវិធី និង 
ទទួល  បាន អត្ថបៃយោជន៍ពីវៃទិកាសកល និង តំបន់។

បមៃបមៃួលអាកាសធាតុ
បមៃបមៃួលអាកាសធាតុ បានជះ ឥទ្ធិពល កាន់ តៃ 

ខា្លាំង ទៅ លើ សុខភាព និងជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជន 
កម្ពុជា និង សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជាជាទូទៅ។ ការគៃប់គៃងមិន 
ល្អ   ទៅលើធនធាន ធម្មជាតិរបស់កម្ពុជា  នឹង ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ផល វិបាកយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ  ដល់  ការ   អភិវឌៃឍ   បៃទៃសន ពៃល  
អនគត។ ការសមៃចបាន នូវ   គោល  ដៅ   សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
កម្ពុជាបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព តៃូវ តៃ  ពាក់ព័ន្ធនឹង ការ  
 លើកកម្ពស់សៃដ្ឋកិច្ច បៃតង និង យុទ្ធសស្តៃ ភាព    ធន់ នឹង  
អាកាសធាតុ។ ក្នុងការរៀបចំ គមៃង  អភិវឌៃឍន៍  បៃតង   ន 
ពៃលអនគត កម្ពុជាមាន ឱកាស  ក្នុង គមៃងមូលនិធិ  
ថាមពល   កកើតឡើងវិញ និង   គមៃង កាត់ បន្ថយ 
អាកាសធាតុ និង ការបនៃសាំុ។ ការ  ផ្តល់ មូលនិធិ ដល់ 
គមៃង   បៃបនៃះ នឹង បង្កើត បរិយា កាស  ភាពធន់ ដៃល 

គំទៃ    ដល់ វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច មាន  សៃប់ និង ផ្តល់ ផល 
ចំណៃញ   ខ្ពស់ដល់សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា។ កៃ ពី ការ បង្កើត 
ការ   វិនិ យោគ ទូលំទូលាយ លើ អាកាស ធាតុ កម្ពុជា   ក៏ គួរ    
ស្វៃងរក  មូលនិធិពី បៃភពឯកជននន និង ជំនួយ  
អភិវឌៃឍន៍  ផ្លូវការ។

បដិវត្តន៍ឧសៃសាហកម្ម ៤.០ និងឌីជីថលនីយកម្ម
បដិវត្តន៍ឧសៃសាហកម្ម ៤.០ បានផ្តោត យា៉ាង ខា្លាំង ទៅ   

លើ  ឌីជីថលនីយកម្ម ដៃល នឹងតមៃូវឱៃយ  បៃទៃស  កម្ពុជា  
ស្វៃង រក ដំណោះសៃយ បៃកប ដោយ នវានុវត្តន៍ ចំពោះ    
បញ្ហា  បៃឈម ន ពៃល បច្ចុបៃបន្ន និង អន គត ដើមៃបីជំរុញ 
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច របស់  ខ្លួន។ ការបន្ត វិនិយោគ លើវិស័យ 
ឌីជីថលនីយកម្ម និង   ការ   កៃ លម្អ  ធនធានមនុសៃស គឺជា 
វិធាន ការ ចាំបាច់ ដើមៃបី ជម្នះ និង សមៃបខ្លួនទៅនឹង 
បញ ្ហា  បៃឈម ដៃល កំពុង  កើតមាន។ អាទិភាព សំខាន់ៗ  
ឆ្ពោះទៅ មុខ គួរតៃជាការកៃលម្អ ហៃដ្ឋា រចន សម្ពន័្ធ បៃ  កប    
ដោយ   ន ិរន្តរភាព ដើមៃបី បង្កើន ឱកាស ឌីជីថល នៅ   តាម     
តំបន់   ជនបទ អាចផ្លាស់ប្តូរនគរូបនីយកម្ម ធ្វើឱៃយមាន    
សៃដ្ឋកិ ច្ច   បៃតង និង លើក កម្ពស់ ភាព ធន់  នឹង សៃដ្ឋកិច្ច 
បាន   យា៉ាង    ឆ ប់   រហ័ស។ វិធានការ បៃបនៃះ នឹងពងៃឹង 
សហគមន៍ និង គំទៃ ដល់  ការធ្វើ កសិកម្ម  ខា្នាតតូច ដោយ 
ធ្វើ ស មា ហរ  ណ  កម្ម     សៃដ្ឋកិច្ច   ជនបទ  ទៅក្នុង  ខៃសៃ  សងា្វាក់ 
តម្លៃ ជាតិ និង អន្តរជាតិ។

ការគំពារតំបន់និយម និងការធា្លាក់ចុះសៃដ្ឋកិច្ចសកល 
ការរាតតៃបាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និង ពៃតឹ្ដកិារណ៍ សកល   

ដៃល កំពុងរីករាលដល បានបង្កឱៃយ មាន ផល ប៉ះពាល់ 
ដល់ សុខភាព និងសង្គមក្នុងទំហំដៃលមិនធា្លាប ់ មាន  ពី 
មុន មក។ វិបត្តិ  សៃដ្ឋ កិច្ច   ពិភព លោក និង និន្នាការ ថ្មីៗ 
ឆ្ពោះទៅរក ជាតិនិយម និង គំ ពារ   និយម ក្នុង តំបន់ បាន 
នំឱៃយមានការស្តោរឡើងវិញនូវ ផលិតកម្ម  ពី បៃទៃស កំពុង 
អភិវឌៃឍ ទៅជាបៃទៃសដៃលមាន បៃក់ ចំណូល ខ្ពស់។



រូបថត៖ https://www.google.com/search

បៃទៃសកម្ពុជា អាចជំនះភាពចលាចលនៃសៃដ្ឋកិច្ច 
និង  យុទ្ធសស្តៃ ភូមិសស្តៃ ដៃលបៃទៃសនៃះបៃឈម ន  
ពៃល  បច្ចុបៃបន្ន បៃសិនបើយុទ្ធសស្តៃអភិវឌៃឍន៍ សៃដ្ឋ កិច្ច   
នពៃល អនគត  របស់ខ្លួន គឺផ្អៃកលើកំណើន យា៉ាង   
ឆប់  រហ័ស បៃើ បៃស់  បានយូរសមៃប់គៃប់គ្នា និង    មាន 
និរន្តរភាព។ កតា្តោ  មួយ  ដៃល  ពាក់ ព័ន្ធនឹង ការ   សមៃច បាន 
នូវយុទ្ធសស្តៃ អភិវឌៃឍន៍  ដ៏ តៃឹមតៃូវ ហើយ នៅត ៃ តៃូវ ការ 

ដោះសៃយនោះ គឺ ការ វិវត្ត នៃ ការ កំណត់គោលនយោបាយ  
រូបិយវត្ថុខុសពីធម្មតារបស់កម្ពុជា រួម នឹង កិច្ច ខិតខំ បៃឹង 
បៃង  កៀរគរធនធាន ឱៃយបានកាន់តៃចៃើន ខណៈ បៃទៃស 
បានវិវត្តពីបៃទៃសដៃលអភិវឌៃឍន៍តិចតួច និង  បាន  បំពៃញ   
បន្ថៃមដោយ វិធានការបង្កើនភាពបៃកួត បៃជៃង ផ្នៃក    ផ្គត់  
ផ្គង់ ដោយបញៃឈប់របបលើកទឹកចិត្ត ពាណិជ្ជ កម្ម 'ទ្វៃរ' 
និង កំណៃទមៃង់កៃបខ័ណ្ឌលើកទឹកចិត្ត សរពើពន្ធ។

ការអភិវឌេឍមុនកូវីដនិងការប្តូរយុទ្ធសាស្តេរបស់កម្ពុជាដើមេបីទទួលបានការអភិវឌេឍ
បេកបដោយគុណភាពខ្ពស់នពេលអនគត

ការអភិវឌៃឍមុនពៃលមានកូវីដរបស់កម្ពុជា ទទួលបានជោគជ័យយា៉ាងខា្លាំង ទោះយា៉ាងណា ភាពមិនបៃកដបៃជា និង 
ការ  រំខាន   ទាំង ក្នុងកមៃិតតំបន់ និងសកលលោក បានប៉ះពាល់ទៅលើគំរូអភិវឌៃឍនៃះ។ ការពឹងផ្អៃកលើវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច 
ចំនួន  បួន (ទៃសចរណ៍ សំណង់និងអចលនទៃពៃយ កសិកម្ម និងផលិតកម្ម) មានអស្ថិរភាព នៅពៃលវិស័យទាំងបួន 
តៃូវ រង  ផលប៉ះពាល់ យា៉ាង ខា្លាំង ដោយសរកូវីដ-១៩ និងវិបត្តិសៃដ្ឋកិច្ចសកល។ ការដំឡើងបៃក់ឈ្នួល គឺមិន សុីគ្នានឹង  
កំណើន ផលិតភាព និងគុណភាពទំនិញ ដៃលបានកាត់បន្ថយភាព បៃកួតបៃជៃងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងទីផៃសារ ពិភពលោក។ 
ការកៃសមៃួលទិសដៅគោលនយោបាយមុនពៃលមានកូវីដ នឹងធានដល់ ការ ងើប ឡើង វិញនៃសៃដ្ឋកិច្ចបានចៃើន និង 
សមៃច បាននូវគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលសមៃប់ការអភិវឌៃឍ បៃកប ដោយចីរភាព និង បរិយាប័ន្ន។

កសងភាពធន់ក្នុងមូលដ្ឋាន សមៃប់បៃភពចិញ្ចឹមជីវិត
បៃកបដោយនិរន្តរភាព

ជំងឺរាតតៃបាតកូវីដ-១៩ បានបញ្ជាក់ពីសរៈ សំខាន់នៃ 
ការ  កសង  ភាពធន់ខាងសន្តសុិខសុខភាព ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ  
នឹងការ ពងៃឹង បៃព័ន្ធថៃទាំសុខភាព និង ការ គំពារ    សង្គម 
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ  ផលប៉ះពាល់ អាកៃក់ លើ សៃដ្ឋកិច្ច និង  
ជីវភាព រស់នៅ  របស់ បៃជាជន។ ការផ្តល់  មូល ដ្ឋាន  គៃឹះ 
ដ៏រឹងមាំដៃល ផ្អៃក លើ ការ អប់រំ និង ការ បណ្តុះ  បណា្តាល 
ជំនញ សមៃប់កមា្លាំង ពលកម្ម បច្ចុបៃបន្ន និង  អនគត នឹង 
បង្កើត ភាពធន់ចាំបាច់ជាចៃើន ក្នុង ការ ថៃទាំ  សុខ ភាព។

កំណើនកមៃិតបំណុល ធនគរ និងគៃួសរ គឺ ជា 
លទ្ធផលនៃការប៉ះពាល់ដោយជំងឺ រាតតៃបាត ហើយការ 
ធា្លាក់ ចុះសៃដ្ឋកិច្ច បានបំផ្លាញភាពធន់ទៅលើ ផ្នៃក  
ហិរញ្ញវត្ថុ។ បៃសិនបើ ការ ជាប់ បំណុល  នៃះ តៃូវ បាន 
ដោះសៃយ បន្តិចម្តងៗ នោះវា អាច  នឹង    បញ្ចៀស   ពី ការ 
ដួល រលំហិរញ្ញវត្ថុដ៏គៃះ ថា្នាក់ នៃះ   បាន។ លើស ព ី  នៃះ 
ការ បង្កើន  បទបៃបញ្ញត្តិ និង ការ តៃួតពិនិតៃយធនគរ និង  
គៃឹះស្ថាន    មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ អាចសមៃចបាននូវនិរន្តរភាព 
ហិរញ្ញវត្ថុ   រយៈ ពៃលវៃង។



បៃជាជនវ័យក្មៃងជាចៃើនរបស់បៃទៃស កម្ពុជា និង  
ការ      ទទួល  យកបច្ចៃក វិទៃយា  ឌីជីថល ផ្តល់ ឱកាស   គំទៃ   
ដល ់ បៃភព   ការងារ និងឧសៃសាហកម្ម ថ្មីៗ សមៃប់ 
ពិពិធកម្ម   សៃដ្ឋកិច្ច   ឆ្ពោះ ទៅមុខ។ តាម រយៈ ការ បង្កើន  ការ 
វិនិយោគ  របស់  រាជរដ្ឋាភិ បាល   ក្នុង ការ   អភិវឌៃឍ  ហៃដ្ឋា រចន  
សម្ព័ន្ធ ឌីជីថល និងតុលៃយ ភាព  វិសមភាព  ដៃល កំពុង  កើត    
មាន    រវាង បៃជាជន ជនបទ ជនជាតិ ភាគ តិច និង បៃជាជន    
នៅ  ទីកៃុង កម្ពុជា អាចបង្កើត វិធីសស្តៃ ថ្មី ឆ្ពោះ ទៅ រក កា រ 
ស្តោរ ឡើង  វិញកៃយ វិបត្តិកូវីដ។

ពងៃឹងគណនៃយៃយភាពស្ថាប័ន និងតមា្លាភាព វិស័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង សៃវាសធារណៈ 

សៃវាសធារណៈ របស់កម្ពុជា នៅតៃទាមទារឱៃយមាន 
ការ កៃ លម្អ។ ការកៃលម្អបៃបនៃះ គឺជា គន្លឹះ ក្នុង  ការ  
រកៃសាស្ថាប័ន ឯករាជៃយ អាចដំណើរការ ដោយ គ្មាន   សមា្ពោធ 
នយោបាយ និង ការ ជៃៀត   ជៃក។ ចំណុច សំខាន់ តៃូវ  
យក  ចិត្តទុកដក់ គឺ ការ   ជំរុញ បៃព័ន្ធ ធនគរ ដៃល គៃប់ 
គៃង  បាន ល្អ  បៃព័ន្ធពន្ធដរ និង  ការបៃកួត បៃជៃង ដើមៃបី 
ធាន បាន នូវ កមៃិត  តួនទី បាន សម ហៃតុផល។ ចំណុច 
ពៃួយបារម្ភ សំខាន់ មួយ  ទៀត ជា ពិសៃស   សមៃប់ កសិករ 
និង សហគមន៍ ខា្នាតតូច គឺបៃព័ន្ធ  តុលាការ ដៃល គៃប   
ដណ្តប់ លើវិវាទនន ដៃល ទាក់ទង នឹង  កម្មសិទ្ធិ ដីធ្លី។

ការបន្តអនុវត្ត កម្មវិធីកំណៃទមៃង់ការគៃប់គៃង ហិរញ្ញវត្ថុ   
សធារណៈដៃលបានចាប់ផ្តើមមុនជំងឺ រាត តៃបាត គឺ  ជា  
កតា្តោ សំខាន់ក្នុងការបង្កើត បរិយា កាស     ធុរកិច្ច ល្អ នឹង ជួយ 
ជំរុញ ដល់  កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច។ លើសពី នៃះ អភិបាល កិច្ច   
ល្អ គឺជា មូលដ្ឋាន  យុទ្ធសស្តៃ ចតុ កោណ របស់ រាជ  
រដ្ឋាភិបាល   កម្ពុជា ដំណាក់  កាល  ទី៤។

មូលដ្ឋានគៃឹះនៃបរិយាកាសធុរកិច្ចដៃលល្អ ស្ថិត នៅ   
លើ៖ អភិបាលកិច្ចដៃល ឆ្លើយតបនឹង តមៃូវការ គៃប់ 
សៃទាប់សង្គម បរិយាកាស  ពាណិជ្ជកម្ម ដៃលការ បៃកួត   
បៃជៃង មាន ឥទ្ធពិល  លើ អាជីវកម្ម ជោគជ័យ និង  អភិវឌៃឍន៍ 
កា រ តៃួត ពិនិតៃយ និង  តុលៃយភាព បៃកប ដោយ  តមា្លាភាព លើ 
ការ  បៃ ពៃឹត្ត ខុស ក្នុង  វិស័យ   សធា រ ណៈ។ កម្ពុជា អាច 
រៀន ពី  បៃទៃស ជិត  ខាង  របស់ ខ្លួន នៅ   អាសុី បូពា៌ា និង  អាសុី 
អាគ្នៃយ៍ ដៃល បាន  បង្កើត គំរូ  គណនៃយៃយភាព  នយោ  បាយ    
ផ្ទាល់មាន កមៃិត អាច សៃប គ្នា  នឹង   អភិបាលកិច្ច ដៃល 
តំណាង និង ឆ្លើយ តប បាន។

ពងៃីកឧសៃសាហកម្មថ្មី សមៃប់បៃភពកំណើន 
ទូលំទូលាយ និង  ចមៃុះ

ដោយសរមានការរីកចមៃើនខា្លាំងផ្នៃកសំណង់ និង     
អចលនវត្ថុ កំណើននពៃលអនគត តៃូវតៃមក ពី ការ ធ្វើ    
ពិពិធកម្ម  ទៅលើវិស័យកសិកម្ម និង ផលិតកម្ម ជា ពិសៃស  
    តាម រយៈ  ការ ឆ្ពោះទៅរក សកម្មភាព  ដៃល មាន     តម្លៃ  បន្ថៃម 
 ខ្ពស់។ ការ ធ្វើ ឱៃយបៃសើរ ឡើងនៃ វិស័យ ទៃសចរណ៍  ដៃល  
សមៃបនឹង ភ្ញៀវ ទៃសចរ  ដៃល មាន ការចំណាយ ខ្ពស់   
នឹង ជំរុញវិស័យនៃះឱៃយ ងើប ឡើង វិញ។ វិស័យ  កសិកម្ម  
និង  ផលិតកម្ម អាច តៃូវ បាន  ពងៃឹង  បន្ថៃម ទៀត បៃសិន បើ   
រាជ  រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ទាញ យក អត្ថបៃយោជន៍ ពី ឱកាស  
ដៃល  មាន បច្ចុបៃបន្ន ដូចជា   ការ  កៃច្នៃ ទំនិញ កសិកម្ម នៅ 
ក្នុង បៃទៃស ដើមៃបី  ទទួល  បាន  តម្លៃ   កាន់តៃ ចៃើន ក៏ដូចជា 
ការ  ដំដុះ ដំណាំ ដៃល កំពុង   ស្វៃង រក  ទីផៃសារ នំចៃញ ដើមៃបី 
បង្កើន ឱកាស និង  អត្ថបៃយោជន៍ ដល់  កសិករ ដោយ 
ផ្ទាល់។ បៃសិន បើ គុណភាព ផលិតផលពី  ឧសៃសាហកម្ម 
ជា  បៃពៃណីត ៃូវ បាន  កៃលម្អ នោះ បៃទៃស កម្ពុជា អាច  តៃូវ 
គៃស្គល់ថា ជា បៃទៃសដៃលនំចៃញ ផលិតផល មាន 
គុណភាព ខ្ពស់ នោះនឹងមានលទ្ធភាពទទួលបាន ទីផៃសារ  
ថ្មី។ ខណៈពៃលដៃលបៃទៃសនៃះ នឹងពងៃឹងបៃព័ន្ធ 
អៃកូឡូសុី  ធុរកិច្ច របស់ខ្លួន អាជីវកម្មក្នុងសៃុកអាចភា្ជាប់
ជាមួយខៃសៃ សងា្វាក់   តម្លៃ ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ដើមៃបី 
ពងៃឹង ការ អភិវឌៃឍ កៃយ  កូវីដបាន។

ជំរុញការអភិវឌៃឍក្នុងតំបន់ និងមូលដ្ឋាន ដើមៃបី 
ដោះសៃយ  វិសមភាព

វិសមភាពក្នុងតំបន់កំពុងរីកធំឡើង ជាពិស ៃស វិ សម 
ភាព  រវាងសៃដ្ឋកិច្ចនៅតាម ជនបទ និងទីកៃុង។ ភាគ 
ចៃើន   ន  ៃ បៃជាជនកម្ពុជា រស់នៅតំបន់ជនបទ ហើយ  ភាព  
កៃីកៃ  ភាគ ចៃើន ក៏បៃមូលផ្តុំនៅតាម តំបន់ ជន បទ និង 
តំបន់  ដច់  សៃយាល ដៃរ។ ទំនក់ទំនង រវាង សៃដ្ឋកិច្ច នៅ 
ជនបទ និង  នៅទីកៃុង ជាពិសៃស វិស័យ កសិកម្ម ខា្នាត តូច 
វិស័យ  ធុរកិច្ច  កៃផ្លូវការ និងវិស័យផលិតកម្ម ឬសៃវាកម្ម 
ក្នុង  ទីកៃុង   ផ្លូវការ បៃហៃលជាតៃូវរៀបចំឡើងវិញ ដើមៃបី    
ពងៃីក  ជមៃើស សមៃប់ គៃួសរ រាប់លាន ដៃ ល   រួម  បញ ្ចូល  
នូវ យុទ្ធ សសៃ្ត  ចិញ្ចមឹជីវិត   ក្នងុ វិស័យ ទំាងបី នៃះ។ យុទ្ធ សស្ត ៃ  
អភិវឌៃឍន៍   កៃយ កូវីដ តៃូវទាញ    យកពី អត្ថបៃយោជន៍ក្នុង 
តំបន់ បៃៀប  ធៀប    របស់ កម្ពុជា  ក្នុង វិស័យ ក សិកម្ម និង  



 ចំនួន    បៃជាជន   វ័យ  ក្មៃង   ដ៏ចៃើន របស់ ខ្លួន សមៃប់  ចក្ខុ   
វ  ិស័យ   របស់កម្ពជុា ក្នងុការ   សមៃច បាន   នូវ    ឋនៈ  ជា បៃទៃស  
មានចំណូលមធៃយម កមៃិត ខ្ពស់   នៅ ឆ្នាំ  ២០ ៣០ និង លើក 
កម្ពស់តុលៃយភាពឱៃយកាន់តៃ បៃសើរ   រវាង វិស័យ   សំ ខាន់ៗ 

ចំនួនបី៖ សៃដ្ឋកិច្ចផ្អៃក លើជនបទ ការ   ផលិត  ផ្តោត  
លើ   ការ  នំចៃញ និងជំនញទាប និង ឧសៃសា ហកម្ម   មាន 
ជំនញ ខ្ពស់ ដៃលកំពុងលៃចឡើង ជំរុញ ដោយ   បដិវត្តន៍ 
ឧសៃសាហកម្ម ៤.០។

អាទិភាពនិងសកម្មភាពបន្ទាន់សមេប់ភាពជាដេគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងធុរកិច្ច
ដើមេបីជំរុញការអភិវឌេឍយូរអង្វេងបេកបដោយបរិយាប័ន្ន

ភាពជាដៃគូនវានុវត្តន៍សធារណៈ និងឯកជន អាចកំណត់ និងដក់ជា អាទិភាព ចំពោះបញ្ហាបៃឈមសៃដ្ឋកិច្ចដៃល 
កម្ពុជា បៃឈម មុខ ហើយនឹងតៃូវបំពៃញបានយា៉ាងល្អក្នុងការកៃលំអដំណោះសៃយ ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាបៃឈមនន។ 
ភាព ជា  ដៃគូ ទាំងនៃះ ពឹង ផ្អៃក លើការចូលរួមរបស់តួអង្គក្នុងសៃុក ហើយទាមទារនូវការកសងសមត្ថភាព និងបង្កើត 
វបៃបធម៌ា សហការ ដោយ មាន ការ ជឿ ទុកចិត្ត។ ភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសធារណៈ និងឯកជន ក៏អាចពងៃឹងការអនុវត្តចៃបាប់ 
និង គោល  នយោបាយ មាន សៃប់ កំណៃ ទមៃង់ បៃព័ន្ធពន្ធដរ ការគំទៃដល់សហគៃនិស្តៃ ីនិងសហគៃសធុនតូចនិងមធៃយម 
និង បរិស្ថាន សមៃប់ ការសៃវជៃវ និង អភិវឌៃឍន៍។

វិស័យឯកជនគំទៃគោលនយោបាយមា៉ាកៃូសៃដ្ឋកិច្ច
ឯកសរ "កៃបខណ្ឌយុទ្ធសស្តៃ និង  កម្មវិធីសមៃប ់

ការ ស្តោរ  សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុងបរិប  ទរស់នៅ ជាមួយ  កូវីដ-១៩ ក្នុង  
ការ អភិវឌៃឍ  តាមគន្លង បៃកៃ ត ី ភាព  ថ្មី  ឆ្នាំ  ២០២១-២៣"  
ណៃនំ ស ក ម្ម ភា ព  យុ ទ្ធសស្តៃ រយៈពៃល វៃង  របស់ កម្ពុជា 
រួមទាំ ង កា រ  ព ងៃឹ ង   សសរ ស្តម្ភ   សៃដ្ឋកិច្ចមាន សៃប់ ច ំនួន 
បួន៖ ទៃស ចរណ៍ សំណង់ និង អចលនទៃពៃយ កសិកម្ម 
និង     ផល ិតកម្ម។ តាម រយៈ  កិច្ច សហការ គ្នា និង ការ     
សៃវជៃវ កៃសួងពាក់ព័ន្ធ ស្ថាប័ន សិកៃសា និង    កៃុម អ្នក 
ផ្តល់ គំនិត អាចកំណត់វិធីស្តោរសសរស្តម្ភ សៃដ្ឋ  កិច្ច ទាំង 
បួន។ ជាឧទាហរណ៍ ការសៃវជៃវនន អាច   ផ្តោត ទៅ   
លើ   កតា្តោ ដៃលរារាំងដល់ ការ ផលិត បន្លៃក្នុង សៃុក និង   
ពិពិធកម្ម ដំណាំ  ដើមៃបី បង្កើន ផលិតភាព  វិស័យ កសិកម្ម 
ក្នុង បៃទៃស។

នៅពៃលកំណៃទមៃង់ពន្ធ មានភាព បៃសើរ ឡើង  ខា្លាំង  
ការ   កៃ លម្អ ជាចៃើន នៅតៃតៃូវ ធ្វើ បន្ត ទៀត។ ដោយ សរ   
ការ  យក  ពន្ធ គឺជាបៃភពចំណូល ដ៏សំខាន់ របស់   រដ្ឋាភិបាល 
ការ  មាន    បៃព័ន្ធ ពន្ធដរ  បៃកប ដោយបៃសិទ្ធភាព សមធម៌ា 
និង  វិជា្ជាជីវៈ គឺ ជា គន្លះឹសមៃប់ការអភិវឌៃឍន ពៃល អនគត។  
អគ្គ នយក ដ្ឋាន   ពន្ធដរ មានយុទ្ធសស្តៃ ផ្តោតលើការ 
បៃមូល   ចំណូល ដោយ ផ្អៃក លើ អភិបាលកិច្ចល្អ ជា ពិសៃស  
 ផ្តោតលើកំណៃ ទមៃង់   ធនធាន មនុសៃស និង វិជា្ជាជីវៈ។  
កំណៃ ទមៃង់ ទាំងនៃះ  បាន  នំ   ឱៃយ មាន  ភាព ជោគជ័យ និង 
និរន្តរភាព តម្លៃ  ពន្ធ។ ទោះ  យា៉ាង ណា កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិការ  

បន្ថៃម ទៀតពី  វិស័យ  ឯក ជន និង សធារណៈ គឺតៃូវការ ជា 
ចាំបាច់ ដើមៃបី ពងៃឹង ការអនុវត្ត ការ ងារ  របស់   មន្តៃី ពន្ធដរ 
និង ពងៃឹង បៃព័ន្ធ ពន្ធដរផងដៃរ។ ដើមៃបី   សមៃច គោល 
ដៅ   អភិវឌៃឍន៍ បាន រដ្ឋាភិបាល វិស័យ ឯកជន និង អ្នក  
ផលិត មិនតៃូវ ពឹងផ្អៃកទាំងសៃុងលើ  ការ លើក ទឹក ចិត្ត 
ខាង ពន្ធដរ នោះទៃ ប៉ុន្តៃតៃូវរួមគ្នា ដោះសៃយ បញ្ហា 
ផៃសៃង ទៀត ដូចជា ការកៃលម្អលទ្ធភាពទទួលបាន ទីផៃសារ 
និង  ការ  ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញទៅកាន់ទីផៃសារ។ ជា ចុង កៃយ 
កិច្ច   សហ បៃតិបត្តិ ការ កាន់តៃធំ រវាងកៃសួងពាក់ព័ន្ធ របស់ 
រដ្ឋាភ ិ បាល នឹងអាចជួយដោះសៃយបញ្ហានន ដៃល 
វិស័យ  ឯកជន    ជួប បៃទះ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផៃសៃងទៀត 
កាន់ត ៃ លឿន និង    មាន  បៃសិទ្ធភាព។

ការពងៃឹងសហគៃសធុនតូច និងមធៃយម
រដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គល់ ការចូលរួម ចំណៃក របស់ 

សហគៃសធុនតូច និងមធៃយម ដល់ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច 
របស់  បៃទៃសកម្ពុជា។ ទោះយា៉ាង ណា សហគៃិនស្តៃី 
និង  សហ គៃស   ធុនតូចនិ ងមធៃយម នៅតៃបៃឈមមុខនឹង 
បញ្ហា ជាចៃើន ដៃល រឹតតៃធ្ងន់ធ្ងរឡើង ដោយសរ កូវីដ- 
១៩ និង វិបត្តិ  សៃដ្ឋកិច្ច សកល។ បៃសិនបើ រដ្ឋាភិបាល 
 ធ្វើការ រួម គ្នា  ជាមួយ  សហ គៃស    ធុន តូច  និង មធៃយម ដើមៃបី  
កសង សមត្ថភាព របស់ ពួក គៃ ដោយ  ផ្តល់ ការ គំទៃ ការ 
 បណ្តុះ បណា្តាល និង លទ្ធភាព ទទួល  បាន បច្ចៃក វិទៃយា 
សហគៃស ធុន តូច  និងមធៃយម អាច  បន្ត  រួម ចំណៃក 



សង្ខេបគោលនយោបាយអាទិភាពពីសន្និសីទចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០២២

ដល់ ការ ស្តោរសៃដ្ឋកិច្ច និង កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច ន ពៃល 
អនគត។

ការផៃសារភា្ជាប់ការសៃវជៃវនិងអភិវឌៃឍន៍ (R&D) និង 
ឧសៃសាហកម្ម

ការបង្កើនការគំទៃដល់ ការសៃវជៃវនិង អភិវឌៃឍន៍ 
នឹង ជួយដល់ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច របស់ បៃទៃសកម្ពុជា  
ក្នុង  រយៈ ពៃលវៃង។ ការផ្តល់មូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាល 
នឹង មាន សរៈសំខាន់ ក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាដ ៃគូ 
ដោយផ្តោតលើ R&D រវាងសកលវិទៃយាល័យ និង វិស័យ 
ឯកជន។ សកល វិទៃយាល័យ  មាន តួនទី ពិសៃស ក្នុង ការ 
ជំរុញ ភាពជា ដៃគូ  ជាមួយ វិស័យឯកជន។ ជា ពិសៃស 

សកល វិទៃយាល័យ អាចបណ្តុះ វបៃបធម៌ា សហគៃិន  ដោយ 
បង្កើត  យន្តការ និងបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី ដើមៃបីលើកទឹកចិត្ត 
ដល់ សសៃ្តាចារៃយ និងនិសៃសិត ឱៃយធ្វើកិច្ច សហបៃតិបត្តិ 
ការជាមួយវិស័យឯកជន។

បច្ចៃកវិទៃយាបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី និងនវានុវត្តន៍ កំពុង 
កកើត  ឡើងជា លំដប់នៅកម្ពុជា។ ចៃបាប់ និង គោល 
នយោបាយ ដៃល គំទៃបច្ចៃកវិទៃយា និងនវានុវត្តន៍ លើក 
កម្ពស់  ភាពជាដៃគូ រវាង សកលវិទៃយាល័យ និងវិស័យ  
ឯក ជន និងបង្កើតកិច្ចសន្ទន ដៃលកំពុងបន្តរវាងរដ្ឋា ភិ បាល  
និងសកលវិទៃយាល័យ នឹង ជំរុញ  ឱៃយ បៃទៃស កម្ពុជា ឆ្ពោះ 
ទៅ រក គន្លងអភិវឌៃឍន៍ដ៏រឹងមាំ សមៃប់  គៃប់ គ្នា និង បៃកប 
ដោយចីរភាព។

គោលនយោបាយអាទិភាពខាងកៃមតៃូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យ៖

១.  ផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និងការគៃប់គៃងធនធានធម្មជាតិមិនបានល្អ គឺមានសរសំខាន់ណាស់។ 
ការចាត់ វិធានការ សកម្ម ក្នងុការសមៃបខ្លនួ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃលួអាកាសធាតុ តាមរយៈការដក់ 
បញ្ចូល  គោល នយោបាយ គឺជាបៃការចាំបាច់ សមៃប់គំរូអភិវឌៃឍន៍របស់កម្ពុជា ដំណាក់កាលបន្ទាប់។

២.  កម្ពុជាតៃូវកសងភាពធន់ ដោយបង្កើតបៃព័ន្ធសៃដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ និងអភិវឌៃឍន៍ធនធានមនុសៃសរបស់ខ្លួន។ ធនធាន 
មនុសៃស មាន នៅ ក្នុង បៃទៃស នឹងទទួលបានអត្ថបៃយោជន៍ពីការចូលបៃើបៃស់ទូលំទូលាយ និងសៃវាកម្មបៃកប 
ដោយ គុណភាពក្នុងវិស័យ អប់រំ សុខភាព ការបណ្តុះបណា្តាលជំនញ និងការគំពារសង្គម។ អភិបាលកិច្ចតៃូវត ៃ 
ឆ្លើយ  តប  នឹងតមៃូវការរបស់សង្គមនៅគៃប់ លំដប់ ថា្នាក់ បើកចំហ តមា្លាភាព និងគណនៃយៃយភាព។

៣.  ការបន្តពឹងផ្អៃកលើទីផៃសារខាងកៃ និងការនំចៃញទំនិញ មិនមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងគន្លងអភិវឌៃឍន៍ "បៃកៃតីភាពថ្មី" 
នោះទៃ។ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចនពៃលអនគត តៃូវតៃបានមកពីពិពិធកម្មលើវិស័យកសិកម្ម និង ផលិតកម្ម ជាមួយ 
នឹង ការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅ រក សកម្មភាពតម្លៃបន្ថៃមខ្ពស់ និងពឹងផ្អៃកតិចលើវិស័យទៃសចរណ៍ និងវិស័យ សំណង់ 
និងអចលនទៃពៃយ។

៤.  ការផ្តោតលើការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចជនបទ និងតំបន់ គឺជាគន្លឹះជំរុញការតភា្ជាប់រវាងអ្នកផលិតនៅជនបទ និងទីផៃសារ 
ក្នុង តំបន់។ ការ អភិវឌៃឍណាមួយក្នុងវិស័យនៃះ តៃូវរួមបញ្ចូលការគំទៃដល់សហគៃសធុនតូច និងមធៃយម អភិវឌៃឍន៍ 
ហៃដ្ឋា រចន សម្ព័ន្ធ និង បង្កើនការធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម។

៥.  ភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសធារណៈ និងឯកជន ជាពិសៃសក្នុងការសៃវជៃវ និងនវានុវត្តន៍ គឺជាកតា្តោសំខាន់ សមៃប់ 
ជំរុញ សៃដ្ឋកិច្ច និងជំរុញការអភិវឌៃឍរយៈពៃលវៃង។ កិច្ចសហការរវាងកៃសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន 
និង  សកល វិទៃយាល័យ តាមរយៈការសៃវជៃវ និងអភិវឌៃឍន៍ជាយុទ្ធសសៃ្ត នឹងជំរុញដំណោះសៃយបៃកបដោយ 
នវានុវត្តន៍ ចំពោះបញ្ហា បៃឈម នៃការអភិវឌៃឍនពៃលបច្ចុបៃបន្ន និងអនគត។



សមៃប់ព័ត៌ាមានបន្ថៃមនៃសន្និសីទនៃះ សូមមើលគៃហទំព័រ៖ 
https://coc2022.cdri.org.kh

វិទេយាសា្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសេវជេវដើមេបី
អភិវឌេឍន៍កម្ពុជា(វបសអ/CDRI)

អាសយដ្ឋាន: អគរលៃខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក    
បៃអប់សំបុតៃលៃខ ៦២២ ភ្នំពៃញ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ ២៣ ៨៨១  ៣៨៤, ៨៨១ ៧០១, 

៨៨១ ៩១៦, ៨៨៣ ៦០៣ 
អីុម៉ៃល: cdri@cdri.org.kh   គៃហទំព័រ: www.cdri.org.kh

ទិសដៅសេវជេវគោលនយោបាយនពេលអនគត

សន្និសីទបានផ្តោតសំខាន់លើវិស័យខាងកៃមសមៃប់ការសៃវជៃវនពៃលអនគត។

ការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និងសៃដ្ឋកិច្ចបៃតង៖

• កំណត់គមៃងកាត់បន្ថយ និងបនៃសាំុអាកាសធាតុដៃលអាចសមៃចបាន ដៃលរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកវិនិយោគ 
តៃូវអភិវឌៃឍ និង វិនិយោគ។ ការវិនិយោគលើគមៃងបៃបនៃះ អាចទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃ ការ 
បៃបៃួល   អាកាសធាតុ គំទៃដល់វិស័យសៃដ្ឋកិច្ចមានសៃប់ និងផ្តល់ផលចំណៃញសៃដ្ឋកិច្ចខ្ពស់។

បច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល និងបដិវត្តន៍ឧសៃសាហកម្ម ៤.០៖

• សៃវជៃវឱកាសសមៃប់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទៃសដៃលផ្តោតលើសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងនវានុវត្តន៍ ដើមៃបីបញ្ចូល 
បៃទៃស  កម្ពុជា នៅក្នុងបដិវត្តន៍ឧសៃសាហកម្ម ៤.០។

• ដោយមើលឃើញពីចក្ខុវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចបច្ចុបៃបន្ន ការសៃវជៃវពីឱកាសជាសកា្តោនុពលសមៃប់កម្ពុជាក្នុងការ
លោត ផ្លាះ   ដោយ ផ្ទាល់ ទៅក្នុងសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងស្វៃងរកមធៃយាបាយជំរុញនវានុវត្តន៍ថ្មីនៅក្នុងបៃទៃសតូចៗ 
និង កំពុង អភិវឌៃឍ។

ឧសៃសាហកម្មថ្មីសមៃប់កំណើនដោយគុណភាព៖

• គិត និងពិចារណាលើបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីធុរកិច្ចតាមវិស័យនីមួយៗ   ដើមៃបីកំណត់កតា្តោដៃលរារាំងដល់ការអភិវឌៃឍ 
វិស័យ ទាំងនោះ  និងស្នើដំណោះសៃយ ដើមៃបីដោះ សៃយបញ្ហាទាំងនោះ។

• សៃវជៃវវិស័យកំណើនថ្មី ដៃលអាចគំទៃដល់សសរស្តម្ភសៃដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់បៃទៃសកម្ពុជាគឺ កសិកម្ម 
ផលិតកម្ម ទៃសចរណ៍ និងឧសៃសាហកម្មថ្មីៗកំពុងកើតឡើង។

អាទិភាពគោលនយោបាយសំខាន់ៗសមៃប់រដ្ឋាភិបាល៖

• សៃវជៃវ និងកំណត់អាទិភាពកំណៃទមៃង់គោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើមៃបីសមៃច 
បាន នូវឋនៈ  ជា បៃទៃស  មានចំណូលមធៃយមកមៃិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០។ 


