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បញ្ជ ីពារយកាត់ 
 

រ.ជ.ផ.ក. រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

ផ.េ.េ ផលិតផលកនុងគ្េុកេរុប 

APO Asian Productivity Organization 

ន្ងគការផលិតភាពអាេុី 

CLMV Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam 

កម្ពុជា ឡាវ ម្ីយ៉ា ន់្មា៉ា  និ្ង សវៀតណ្តម្  

ICT Information and Communication Technology 

បសច្ចកវិទាទូររម្ន្នរម្ន៍្ និ្ង ពយត៌មាន្  

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

អងគការរស្មប់ក្ិចចរ ស្បត្ិបត្តិការនរដឋក្ិចច និង ការអភិវឌ្ឍ  

R&D Research and Development 

ការស្សាវស្ជាវ និង ការអភិវឌ្ឍ 

SMEs Small and Medium Enterprises 

េហគ្គេ្ុន្តចូ្ និ្ង ម្្យម្  

TVET Technical and Vocational Education and Training 

ការន្ប់របំ តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេ និ្ង វិជាក ជីវៈ  

WEF World Economic Forum 

នវទិកានរដឋក្ិចចេិភេនលាក្  
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ខលឹម្សារសគងេប 

  នោយមនមគ្គុសទលរក្៍េីចក្ខុវិរ័យក្មពុជាឆ្ន ាំ២០៥០ កនុងការដគ្បកាល យកម្ពុជាជាគ្បសទេមាន្

ច្ាំិូលខពេ់ និ្ង យុទធសាស្តរតចតុ្នកាណ ស្េមទាំងតាមការចងអុលបង្ហា ញេីស្ក្បខ្ណឌ នោលននោបាយសេដ្ឋកិច្ច 

និ្ង េងគម្ឌី្ជីលល ២០២១-២០៣៥ ដដ្លកាំិតច់្ន្លល់កាំសិើន្សេដ្ឋកិច្ចលមី, គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយ 

ជាត្ផិលតិភាពសេដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ស្ត្ូវបាននរៀបចាំន ើង នដើមបីនធវើបរិវត្តក្មានិងេិពិធក្មា 

នរដឋក្ិចច និងជាំរុញក្ាំនណើនតាមរយៈផលិត្ភាេ រាំនៅនលើក្ក្មពរ់ជីវភាេ បសងកើន្រនតិរុខ្នរដឋក្ិចច និ្ង

សលើកកម្ពេ់េុខុមាលភាពេងគម្ ។ កាំស ើិន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចន្នាំម្កនូ្វផលវិជកមាន្ជាសគ្ច្ើន្ដ្ល់តយន្ងគ 

ពាក់ពយន្ធទាំងន្េ់ ដ្ូច្ជា និ្សយជិត និនោជក្ ធុរជន្ រាជរោឋ ភិបាល និងរងគមជាតិ្ទាំងមូល តាមរយៈការ 

ោក់្នចញនោលការណ៍អនុវត្តនិងវិធ្ននការនោលននោបាយគ្ន្លឹោះច្ាេ់លាេ់ គ្បកបសោយបរិយបន្ន ។  

ជាម្យយនឹ្ងការេសគ្ម្ច្បាន្កាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចខពេ់ កនុងរយៈសពលជាង២ទេវតសរ៍ ដដ្លជារយៈសពលដវង      

ជាគ្បវតតិស្មង្រ្េត , ច្ន្លល់គ្ទគ្ទង់កាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចរបេក់ម្ពុជាមាន្ភាពតចូ្ច្សងែៀត ជាសហតុស្វើឱ្យកម្ពុជា

គយរងផលន្វិជកមាន្ ពីការដគ្បគ្បួលយ៉ា ងឆ្ប់រហយេនន្បញ្ហា សេដ្ឋកិច្ចពិភពសលាក ។ ជាម្យយគន សន្ោះ

សោយស្វើការសគ្បៀបស្ៀបជាម្យយនឹ្ងគ្បសទេមាន្ច្ាំិូលម្្យម្កគ្ម្តិទប និ្ងការន្ភិវឌ្ឍគ្បហាកគ់្បដហល 

នឹ្ងកម្ពុជា, ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសៅមាន្កគ្ម្ិតទប សទោះបីជាមាន្កាំស ើិន្ រងងមា ាំក៏សោយ ។ ផលិតភាព 

សេដ្ឋកិច្ចខពេ់ន្នាំម្កនូ្វ វិបុលភាពេងគម្ នលើក្ក្មពរ់កគ្ម្ិតជីវភាពរបេ់គ្បជាជន្ ពគ្ងីកវិមាគ្តសេដ្ឋកចិ្ច 

គ្ពម្ទាំងបនងកើនភាពគ្បកយតគ្បដជងយក្ឈនះរបេ់កម្ពុជា ។ ការណ៍ននះបង្ហា ញនូវភាេចាំបាច់និងបន្ទា ន់ 

ក្នុងការជាំរុញនលបឿនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចសៅកម្ពុជា េាំសៅសលើកកម្ពេ់ឱ្យបាន្កាន់្ដតខ្លល ាំងកាល និ្ងគ្បសេើរ

ស ើងដលម្សទៀតនូ្វកគ្ម្ិតជីវភាពរបេ់គ្បជាជន្និ្ងការន្ភិវឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច, ច្លូរយម្ច្ាំដិកដ្ល់ការ

ជាំរុញកាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចដផែកាម្ម្៉ាូដដ្លកាំស ើិន្លមី ដដ្លបាន្កាំិត់សៅកនុងគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយ

សេដ្ឋកិច្ច និ្ង េងគម្ឌី្ជីលលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ និងរួមចាំកណក្ដល់ការរនស្មចបានចក្ខុវិរ័យក្មពុជា 

ឆ្ន ាំ២០៥០ ។  

កនុងស្មម រតីរតិរូរដវងឆ្ៃ យ រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាេសគ្ម្ច្ោក់សច្ញគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាត ិ          

ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ដដ្លមាន្ច្កខុវិេយយច្ាេ់លាេ់រឺ កស្មង និ្ង សលើកកម្ពេ់ 

ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិសោយដផែកសលើកមាល ាំងពលកម្មជាំន្នញខពេ់ និ្ង ន្វានុ្វតតន៍្ សដ្ើម្បីជាំរុញេម្លុោះ    

ការន្ភិវឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច ឱ្យកាន់្ដតគ្បសេើរ  ។ គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ មាន្សគលបាំិង

ជាំរុញកាំស ើិន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងបសងកើន្គ្បាក់ច្ាំិូលេគ្មាប់គ្បជាជន្មាន ក់ៗ េាំសៅបសងកើន្េន្តិេុខ

សេដ្ឋកិច្ចនិ្ងេុខុមាលភាពេងគម្ គ្បកបសោយច្ីរភាពនិ្ងបរិយបន្ន ។ សដ្ើម្បីេសគ្ម្ច្បាន្ច្កខុវិេយយនិ្ង



 

ix 

 

សគលបាំិងខ្លងសលើ, រាជរោឋ ភិបាល កាំិត់សគលសៅយុទធសាស្តរតអាទិភាពច្ាំន្យន្៤ ដដ្លជាកាត កាំិត់

ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចរន្លឹោះកនុងគ្កបខ ឌិ សពលសវលា ១៤ឆ្ន ាំ េគ្មាប់ន្នុ្វតតជា ៣ដ្ាំណ្តក់កាល គ្បកបសោយ 

ភាពគ្បទក់គ្កឡា សោយចាប់សផតើម្ពីការបង្រ្ញ្ហក បការយល់ដ្ឹង, ការដកលម្ែកាត កាំិត់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច 

ទាំង៤ និ្ងការាម្ោន្និ្ងការវាយតនម្លជាស្បចាំ រាំនៅនធវើបេិដ្ឋកម្ម (improvement) បដន្ថម្ាម្    

ការចាាំបាច្់ សដ្ើម្បីចាប់យកកាលានុ្វតតភាពសពញសលញកនុងការសលើកកម្ពេ់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ។ 

សគលសៅយុទធស្មង្រ្េតអាទិភាពទាំង៤ កដលបានោក់្នចញ រយម្មាន្៖ (១).ការន្ប់រ ំនិ្ង ការប តិុ ោះបណ្តត ល 

បសច្ចកសទេវិជាក ជីវៈ សោយសាត តសលើការបសងកើន្បរិមាិនិ្ងរុិភាពនន្ការន្ភិវឌ្ឍម្ូល្ន្ម្នុ្េសដដ្ល

មាន្ជាំន្នញខពេ់, ការន្ភិវឌ្ឍម្ូល្ន្ម្នុ្េសកគ្ម្ិតឧតតម្េិកា និ្ងផលិតភាពកមាល ាំងពលកម្មជាតិ,     

(២).ការជាំរុញដផនកបសច្ចកវិទា និ្ង ន្វានុ្វតតន៍្ សោយសាត តសលើការន្ភិវឌ្ឍជាំន្នញដផនកបសច្ចកវិទា,        

ការគាំគ្ទនិ្ងសលើកទឹកច្ិតតេហគ្គេសលើដផនកបសច្ចកវិទា និ្ង ន្វានុ្វតតន៍្ និ្ងការពគ្ងឹងគ្បេិទធភាពនន្

កិច្ចេហគ្បតិបតតិការរវាងស្មថ បយន្គាំគ្ទបសច្ចកវិទា និ្ង ន្វានុ្វតតន៍្ ឈ្រសលើន្ភិគ្កម្ “ទទយលយក បន្ាាំ ន្ងិ 

ន្វាន្ុវតត”, (៣).ការន្ភិវឌ្ឍេម្តថភាពស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ នោយសាត តសលើការជាំរុញន្ភិបាលកិច្ចលែ,   

ការដកលម្ែបទបបញ្ញតតិទីផារ និ្ងការសលើកកម្ពេ់ស្មថ បយន្ទីផារការគរ និ្ង (៤).ការន្ភិវឌ្ឍគ្បពយន្ធសហោឋ  

រច្ន្នេម្ពយន្ធ នោយសាត តសលើការដកលម្ែរុិភាពនិ្ងេយកតិេិទធភាពនន្គ្បពយន្ធដ្ឹកជញ្កូន្ គ្បពយន្ធភេតុភារកម្ម 

គ្បពយន្ធទឹកស្មែ ត គ្បពយន្ធថាម្ពល និ្ងគ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌី្ជីលល ។  

សដ្ើម្បីធ្លន្នបាន្នូ្វការន្ន្ុវតត គ្បកបសោយការច្ូលរយម្ពីគ្រប់គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ, គ្កបខ ឌិ

សគលន្សយបាយសន្ោះ បសងកើតគ្បពយន្ធសន្កូផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច សោយឈ្រសលើសគលការិ៍ន្នុ្វតតរន្លឹោះ

ច្ាំន្យន្ ៣ រឺ៖ (១).កិច្ចេហគ្បតិបតតិការនន្គ្រប់តយន្ងគសេដ្ឋកិច្ច, (២).ការដបងដច្កសោយេម្្ម្៌នន្ផល

គ្បសយជន៍្ផលិតភាព និ្ង (៣).ការបសងកើតការគរេគ្មាប់រយៈសពលដវង សដ្ើម្បីធ្លន្នបាន្សជារជយយខពេ់  

ច្ីរភាពនន្ការសលើកកម្ពេ់ផលិតភាព និ្ងការពគ្ងឹងេន្តិេុខការគរនិ្ងគ្បាក់ច្ាំិូល ។ ទន្លឹម្សន្ោះ គ្រប់ភារ ី

ពាក់ពយន្ធទាំងន្េ់ចាាំបាច្់គ្តូវពសន្លឿន្ការស្វើបរិវតតកម្ម ពគ្ងឹងពគ្ងីកេម្តថភាព និ្ងស្វើបេិដ្ឋកម្មជាគ្បចាាំ 

សដ្ើម្បីន្នុ្វតតវិធ្លន្ការសគលន្សយបាយនិ្ងដផន្ការេកម្មភាព ឱ្យេសគ្ម្ច្បាន្គ្បេិទធភាព គ្បេិទធផល 

ភាពគ្បាកដ្ន្ិយម្ និ្ងភាពសជារជយយខពេ់ និ្ង ទន់្សពល ។ គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាព

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ គ្តូវបាន្សរៀបច្ាំស ើងសោយដផែកសលើសគលន្សយបាយច្ម្បងៗរបេ់ជាតិ 

រយម្មាន្ ច្កខុវិេយយកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០៥០, យុទធស្មង្រ្េតច្តុសកាិដ្ាំណ្តក់កាលទី៤, គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយ 

សេដ្ឋកិច្ច និ្ង េងគម្ឌី្ជីលលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ និ្ងសគលន្សយបាយន្ភិវឌ្ឍន៍្វិេយយឧេាហកម្ម 

កម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៥-២០២៥ ជាសដ្ើម្ ។  



 

x 

 

ជាម្យយគន សន្ោះ សដ្ើម្បីដ្ឹកន្នាំ ជាំរុញការន្ន្ុវតត ាម្ោន្ គ្តួតពិនិ្តយជាគ្បចាាំ និ្ងវាយតនម្លវិធ្លន្ការ 

សគលន្សយបាយទាំងន្េ់ដដ្លបាន្ោក់សច្ញ េាំសៅធ្លន្នបាន្ការន្នុ្វតតគ្បកបសោយេយកតិេិទធភាព 

រិសន្យយភាព ការទទយលខុេគ្តូវ ភាពសជារជយយ និ្ង មាន្ការច្ូលរយម្ពីគ្រប់គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ,  

គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា កាំិត់យន្តការស្មថ បយន្ជា ៣កគ្ម្ិត រយម្មាន្៖ 

(១). រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (រ.ជ.ផ.ក.) កដលជាស្មថ បយន្ដ្ឹកន្នាំ តគ្ម្ង់ទិេ     

ផតលយុ់ទធស្មង្រ្េត  ពិនិ្តយេសគ្ម្ច្ ាម្ោន្ និ្ងវាយតនម្ល សដ្ើម្បីធ្លន្នបាន្គ្បេិទធភាពកនុងការន្នុ្វតត វិធ្លន្ការ 

សគលន្សយបាយដដ្លបាន្ោក់សច្ញ, (២). ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ រ.ជ.ផ.ក. ដដ្លជាសេន្ន្ិការគាំគ្ទ

ដផនករដ្ឋបាលនិ្ងបសច្ចកសទេ សដ្ើម្បីេគ្ម្បេគ្មួ្លនិ្ងស្វើកិច្ចេហគ្បតិបតតិការជាម្យយគ្កេយង-ស្មថ បយន្

ពាក់ពយន្ធ និ្ង (៣).គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ កដលជាន្នកន្នុ្វតតសគលន្សយបាយគ្តូវទទយលបន្លុកនិ្ង

ទទយលខុេគ្តូវសលើការសរៀបច្ាំកម្មវិ្ី រសគ្មាង និ្ងដផន្ការេកម្មភាពលមអិត្ឱ្យស ល្ើយតបនឹ្ងវិធ្លន្ការ

សគលន្សយបាយគ្េបាម្ម្ុខគរ តយន្នទី ភារកិច្ច និ្ងឯកសទេកម្មរបេ់ខលួន្ ។ ជាម្យយគន សន្ោះ គ្កេយង-ស្មថ បយន្ 

ពាក់ពយន្ធ គ្តូវបង្រ្ញ្ហក បេញ្ហញ ិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច (notion of productive economy) សៅកនុងគ្រប់ 

ឯកស្មរសគលន្សយបាយ យុទធស្មង្រ្េត  និ្ងកម្មវិ្ ីសៅាម្វិេយយរបេ់ខលួន្ ។  នលើរេីននះ នដើមបីេសគ្ម្ច្

បាន្សជារជយយាម្គ្កបខ ឌិ សពលសវលាកាំិត់, ការន្នុ្វតតគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះទម្ទរឱ្យមាន្ 

ការច្ូលរយម្យ៉ា ងេកម្ម គ្បកបសោយស្មម រតីេហការ ភាពជាមាច េ់ និ្ងការទទយលខុេគ្តូវខពេ់ គ្េបាម្

អភិស្ក្ម “ជវភាេននស្បេន័ធត្អួងគកត្មយួ” ។ 

ជារួម គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយននះមនចក្ខុវិរ័យ នោលបាំណង និងយនតការអនុវត្តចារ់លារ់ 

ស្េមទាំងមនថ្នន ក្់ដឹក្ន្នាំក្ាំេូលរបរ់សាថ ប័ន ជាន្នកដឹក្ន្ទាំនិងរស្មបរស្មួល នដើមបីធ្នន្ទបានភាព

នជាគ្ជ័យខ្ពរក់្នុងដាំនណើរននការអនុវត្តជាក្់ករតង ។ នដើមបីបងកលក្ខណៈង្ហយស្រលួក្នុងការស្គ្ប់ស្គ្ងនិង

តាមោន គ្បកបសោយគ្បេទិធផលនិ្ងគ្បេិទធភាព, គ្រប់េកម្មភាពអាទិភាពគ្តូវមាន្េូច្ន្នករ ដដ្លអាច្

វាេ់ដវងបាននោយទិននន័យននរក្មាភាេអាទិភាេនីមួយៗ នឹងស្ត្ូវស្បមូលនិងចងស្ក្ង នដើមបីយល់ដឹង

នេញនលញន្ាំពីវឌ្ឍន្ភាពនិ្ងលទធភាព ដដ្លអាច្េសគ្ម្ច្បាន្ាម្គ្កបខ ឌិ សពលសវលាកាំិត់ ។       

គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ គ្តូវចាត់ទុកថាជា ឯកស្មររេ ់ ដដ្លអាច្នឹ្ងគ្តូវដកេគ្ម្លួជាយថាសហត ុ

នដើមបីទញយក្ផលស្បនោជន៍ជាអត្ិបរម គ្ពម្ទាំងរស្មបនៅនឹងបរិការណ៍ជាក្់ករតងនិងការវិវត្តនន

រងគម-នរដឋក្ិចចទាំងនៅក្នុងស្បនទរ តាំបន្់ និងរក្លនលាក្ ។ 
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១. គសចរតីគផតើម្  

 ១.១. បរិការណ្៍ និង រសសនាោនននការគរៀបចំព្របខណ្ឌ គោលនគោបាយ  

កម្ពុជា េសគ្ម្ច្បាន្េម្ិទធផលធាំៗជានស្ចើន ក្នុងការន្ភិវឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច និ្ង ការរក្ាបាននូវ

េថ ិរភាពកាំស ើិន្មា៉ា គ្កូសេដ្ឋកិច្ច ដដ្ល ល្ុោះបញ្ហច ាំងាម្រយៈន្គ្ាន្តិផរណ្តនិ្ងន្គ្ានិ្កម្មភាពទប គ្ពម្ទាំង 

រកាបាន្នូ្វកាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចខពេ់ស្បមណ ៧% កនុងម្យយឆ្ន ាំ ក្នុងរយៈនេលជាង២ទរវត្សរ៍ក្ន្ងមក្ននះ 

រហូតដ្ល់ម្ុន្ការផលុោះស ើងនន្ជាំងកឺូវដី្-១៩ ដដ្លបាន្រុញគ្ចាន្សេដ្ឋកិច្ចពិភពសលាក រយម្ទាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

ផងដដ្រ ឱ្យធ្លល ក់កនុងកាំស ើិន្ន្វិជកមាន្ ។ សោយដផែកសលើកាំស ើិន្ដ្៏ខពេ់កន្លងម្កសន្ោះ, កម្ពុជា បាន្ដគ្បកាល យ

ពីគ្បសទេមាន្ច្ាំិូលទប សៅជាគ្បសទេមាន្ច្ាំិូលម្្យម្កគ្ម្ិតទបសៅឆ្ន ាំ២០១៥ នោយសារមន

ការនក្ើនស ើងបន្តបន្នល ប់រយរឱ្យកត់េមាគ ល់នន្ផលិតផលកនុងគ្េុកេរុបេ គ្មាប់គ្បជាជន្កម្ពុជាមាន ក់ៗ ។ 

កាំស ើិន្ខពេ់និ្ងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងសន្ោះ ពឹងដផែកជាច្ម្បងសលើម្ូលោឋ ន្សេដ្ឋកិច្ចតូច្ច្សងែៀត ដដ្លមាន្ 

តនម្លបដន្ថម្ទបច្ាំន្យន្៤ប៉ាុន ណ្ ះ រួមមន  វិេយយវាយន្ភ ឌិ  កាត់សដ្រេសម្លៀកបាំពាក់ និ្ងផលិតដេបកសជើង 

 វិេយយកេិកម្ម  វិេយយេាំិង់ និ្ង វិេយយសទេច្រិ៍ ។ ការិ៍សន្ោះស្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគយទទយលរង

ហានិ្ភយយន្ទន្ទេីខ្ជងនស្ៅ ជាេិនររការកស្បស្បួលោ៉ា ងឆ្ប់រ ័រននសាថ នភាេនរដឋក្ិចចរក្លនិង 

វវិបត្តិនផសងៗ ដ្ូច្ជា  វិបតតិហិរញ្ញវតថុនិ្ងសេដ្ឋកិច្ចេកល, ការរីករាលោលនន្ជាំងកឺូវដី្-១៩, ភាពាន្តឹងនន្ 

ភូម្ិស្មង្រ្េត  ន្សយបាយ  និងរស្តង្ហគ មពាណិជជក្មាេិភេនលាក្ ជានដើម ។  

នដើមបីរនស្មចបានចក្ខុវិរ័យក្នុងការកស្បក្ាយក្មពុជា នៅជាស្បនទរចាំណូលមធយមក្ស្មិត្ខ្ពរ់នៅឆ្ន ាំ 

២០៣០ និង ជាស្បនទរចាំណូលខ្ពរ់នៅឆ្ន ាំ២០៥០, រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា បានោក់្នចញនូវសគលន្សយបាយ 

ជាតិ្ាំៗម្យយច្ាំន្យន្ ជាអាទិ៍ យុទធស្មង្រ្េតច្តុសកាិ, សគលន្សយបាយន្ភិវឌ្ឍន្៍ វិេយយឧេាហកម្មកម្ពុជា 

២០១៥-២០២៥, គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសេដ្ឋកិច្ច និ្ង េងគម្ឌី្ជីលលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ និ្ង 

សគលន្សយបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីលលកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ េគ្មាប់ស្វើបរិវតតកម្មនិងេិេិធក្មានរដឋកិ្ចច 

ស្េមទាំងស្វើបរិវតតកម្មឌី្ជីលល សដ្ើម្បីជាំរុញបដន្ថម្ការដកទគ្ម្ង់ចាាំបាច្់ន្នន្ន ការកស្មងស្មថ បយន្រងងមា ាំ និ្ង

ន្ភិបាលកិច្ចលែកនុងសគលបាំិងបសងកើតបរិយកាេទក់ទញការ វិនិ្សយរ និ្ងជាំរុញការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

និ្ងេងគម្ គ្បកបសោយចីរភាេ ភាេធន់ និងបរិយបន្ន ។ គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតផិលិតភាព

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា គ្ឺជាមគ្គុសទលរក្៍ នដើមបីក្សាងនិងសលើកកម្ពេ់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច េគ្មាប់បសងកើន្ភាព 

គ្បកយតគ្បដជង គ្ពម្ទាំងជាំរញុកាំស ើិន្និ្ងេម្លុោះនន្ការន្ភិវឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច េាំសៅរយម្ច្ាំដិកដ្ល់ការ

កស្មងម្៉ាូដដ្លកាំស ើិន្លមីកផអក្នលើផលិត្ភាេ, ការន្ភិវឌ្ឍនបតង និងការរនស្មចបានចក្ខុវិរ័យក្មពុជា   

ឆ្ន ាំ២០៥០ ។ គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយននះ នឹ្ងរយម្ច្ាំដិកផងដដ្រដ្ល់ភាពសជារជយយនន្ការស្វើបរិវតតកម្ម 
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រច្ន្នេម្ពយន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា សច្ញពីសេដ្ឋកិច្ចដផែកសលើន្តិពលកម្មដដ្លមាន្តនម្លបដន្ថម្ទប សៅជា     

សេដ្ឋកិច្ចដផែកសលើជាំន្នញនិ្ងន្វាន្ុវតតន៍្ដដ្លមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ ។ 

ការក្សាងនិងជាំរុញផលិត្ភាេនរដឋក្ិចចខ្ពរ់ មនសារៈរាំខ្ជន់ក្នុងការបនងកើនវិបុលភាេរងគម

និ្ងកគ្ម្ិតជីវភាពរបេ់គ្បជាជន្ គ្ពម្ទាំងសលើកកម្ពេ់ភាពគ្បកយតគ្បដជងរបេក់ម្ពុជា សៅកនុងបរិការិ៍ 

ននការនក្ើនន ើងកាន់កត្ខ្្ជាំងននការស្បក្ួត្ស្បកជងនៅក្នុងត្ាំបន់និងេកលនលាក្ ទាំងកផនក្នរដឋក្ិចចនិង 

ភូមិសាស្តរតននោបាយ ស្េមទាំងការរកី្រាលោលននវិបត្តិជាំងកឺ្ូវដី-១៩ និងរស្តង្ហគ មពាណិជជក្មា នដើមប ី

ដគ្បកាល យបញ្ហា គ្បឈ្ម្ទាំងសន្ោះ សៅជាកាលានុ្វតតភាពកនុងការកស្មងម្ូលោឋ ន្គ្រឹោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិឱ្យបាន្

កាន់្ដតរងងមា ាំ េគ្មាប់សលើកកម្ពេ់េន្តិេុខសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងេុខុមាលភាពេងគម្ជាតិ ។ ដ្ូច្សន្ោះ ការសរៀបច្ាំ 

គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា រឺមាន្ភាពចាាំបាច្់និ្ងបន្នល ន់្ សដ្ើម្បីជាំរុញការ

ដកទគ្ម្ង់បកនថមនទៀត្ និងោក្់នចញវិធ្ននការនោលននោបាយ រាំនៅបនងកើនរមត្ថភាេក្ម្ ាំងេលក្មា 

ឱ្យមនជាំន្នញខពេ់, ពគ្ងឹងបទបបញ្ញតតិទីផារ, ជាំរុញការគ្បកយតគ្បដជងសេម ើភាព, សោោះគ្ស្មយភាពន្េកម្ម

ទីផារ, កស្មងបរិស្មថ ន្្ុរកចិ្ចនិ្ងស្មថ បយន្លែ និ្ង បសងកើន្ការ វិនិ្សយរសលើសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធគាំគ្ទកាំសិើន្

ដដ្លមាន្គ្ុណភាេខ្ពរ់ នដើមបីោក្់វិថីក្ាំនណើននរដឋក្ិចចក្មពុជានលើគ្ន្ងក្ាំនណើនស្បក្បនោយចីរភាេ 

ភាេធន់ និងបរិោបនន ។  

កនុងន្យយសន្ោះ រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ោក់សច្ញគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាព            

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ សដ្ើម្បីតគ្ម្ង់ទិេសៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា សឆ្ព ោះសៅសេដ្ឋកិច្ចដផែកសលើ

ជាំន្នញ ន្វានុ្វតតន៍្ និ្ងតនម្លបដន្ថម្ខពេ់ សោយឈ្រសលើន្ភិគ្កម្ “ទទយលយក បន្ាាំ ន្ងិ ន្វាន្វុតត”។      

គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ មាន្៥ដផនក ។ ដផនកទី១ រឺសេច្កតីសផតើម្ ដដ្លពិពិ៌ន្នន្ាំពីបរិការិ៍ និ្ង 

ទេសន្នទន្នន្ការសរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, និ្យម្ន្យយនន្ផលិតភាព 

សេដ្ឋកិច្ច និ្ង វិបាកនន្ផលិត្ភាេនរដឋក្ិចច ។ ដផនកទី២ េិេណ៌ន្ទអាំេទីិដឋភាេរួម ការនស្ត្ៀមខួ្្នក្នុងការ 

ក្សាង និងជាំរុញផលិត្ភាេនរដឋក្ិចចក្មពុជា ។ ដផនកទី៣ រឺជាគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយ ដដ្លកាំិត់ 

ពីច្កខុវិេយយ សគលបាំិង សគលសៅ សគលការិ៍កនុងការជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច និ្ងវិធ្លន្ការ   

សគលន្សយបាយរន្លឹោះ ។ ដផនកទី៤ កាំិត់គ្កបខ ឌិ ន្នុ្វតត និ្ង យន្តការ េគ្ម្បេគ្ម្ួល ាម្ោន្ និ្ង 

វាយតនម្ល ។ ដផនកទី៥ រឺជាសេច្កតីេន្និោឋ ន្រួម ។ 

 ១.២. រសសនាោន និង និយម្ន័យននផលិតភារគសដ្ារិចច 

ទេសន្នទន្នន្ផលិតភាព មាន្គ្បភពសច្ញម្កពីម្៉ាូដដ្លកាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចដដ្លបសងកើតស ើងសៅ

ឆ្ន ាំ១៩៥៧ សោយស្មង្រ្ស្មត ចារយ រ ូបតឺ េូ ូ (Robert Solow) ដដ្លជាន្នកទទយលបាន្ពាន្រគវ ន់្សេដ្ឋកិច្ច 
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ាម្រយៈការរយម្ច្ាំដិក កនុងការពន្យល់និ្ងបង្រ្ញ្ហក បការយល់ដ្ឹងន្ាំពីកាត ជាំរុញកាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង 

ភាេខុ្រោន ននវិបុលភាេរងគម-នរដឋកិ្ចចននប ត្ ស្បនទរនៅក្នុងរកលនលាក្ ។ កផអក្នលើម៉ាូកដល ក្ាំនណើនននះ 

ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចច ស្តូ្វជះឥទធិេលនោយមូលធនជាក់្ករតង (physical capital) ក្នុងក្ម្ាំងេលក្មាមន ក់្ៗ 

និងមូលធនមនុរស នពាលគឺ្ការនក្ើនន ើងននមូលធនជាក់្ករតង េគ្មាប់កមាល ាំងពលកម្មមាន ក់ៗ និ្ងការសកើន្ស ើង 

នន្ម្ូល្ន្ម្នុ្េសមាន្ផល វិជកមាន្កនុងការជាំរុញកាំស ើិន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។  បន្នល ប់ម្ក ម្៉ាូដដ្លផលិតភាព 

សេដ្ឋកិច្ចគ្តូវបាន្ន្ភិវឌ្ឍជាបន្តបន្នល ប់ ដកលម្ែ និ្ងស្វើសតេតជាសគ្ច្ើន្ សដ្ើម្បបីញ្ហក ក់េពុលភាពនិងភាេកដល 

អាចអនុវត្តបានននម៉ាូកដលថាីននះ ។ េគ្មាប់ម្៉ាូដដ្លផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចលមីសន្ោះ, កាត ជាំរញុផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច 

គ្តូវបាន្បសងកើន្បដន្ថម្ម្យយច្ាំន្យន្ ដ្ូច្ជា កាត បសច្ចកសទេនិ្ងន្វានុ្វតតន៍្បសច្ចកវិទា, កាត ម្ូល្ន្ម្នុ្េស, 

កាត ពាក់ពយន្ធនឹ្ងការគ្រប់គ្រងនិ្ងគ្បពយន្ធសលើកទឹកច្ិតត, កាត សេដ្ឋកិច្ច, កាត ស្មថ បយន្ និងក្តាត រុខ្ភាេ ។  

- ក្តាត បនចចក្នទរ នងិ នវានវុត្តនប៍នចចក្វទិា៖ ផលិត្ភាេនរដឋក្ិចច អាចជះឥទធិេលជាវវិជជមន

នោយការនក្ើនន ើងននការវវិនិនោគ្នលើមូលធនជាក្់ករតង ដូចជា យនតសារេ័នធ (machinery) និង

ឧបករិ៍េគ្មាប់ដ្ាំស ើិការផលិតកម្ម, ន្វានុ្វតតន៍្បសច្ចកវិទា និ្ងការគ្ស្មវគ្ជាវនិ្ងការន្ភិវឌ្ឍ (R&D) ។ 

ការវវិនិនោគ្នលើមូលធនជាក្់ករតង នឹងបនងកើនមូលធនរស្មប់ក្ម្ ាំងេលក្មាមន ក្់ៗ កដលអនុញ្ញា ត្ឱ្យ 

ក្ម្ ាំងេលក្មាមនយនតសារេ័នធនិងឧបក្រណ៍ផលិត្ក្មាស្គ្ប់ស្ោន់ ក្នុងការអនុវត្តការង្ហរផលិត្ក្មាកដល 

នឹ្ងបនងកើនផលិតភាពេគ្មាប់កមាល ាំងពលកម្មមាន ក់ៗ ។ ដ្ូច្គន ដដ្រ ការេិកាគ្ស្មវគ្ជាវជាសគ្ច្ើន្បាន្រកស ើញថា 

ន្វានុ្វតតន៍្បសច្ចកវិទា និ្ងការគ្ស្មវគ្ជាវនិ្ងការន្ភិវឌ្ឍ មាន្ផល វិជកមាន្សៅសលើផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ 

- ក្តាត មលូធនមនរុស៖ គ្ុណភាេននមូលធនមនុរស នដើរត្ួន្ទទីរាំខ្ជន់ក្នុងការបនងកើនផលិត្ភាេ

ាម្រយៈេម្តថភាព កិច្ចខតិខាំគ្បឹងដគ្បង និ្ងរាំនិ្តនច្នគ្បតិដ្ឋ កនុងការន្ន្ុវតតការគរ ។ ការសលើកកម្ពេ់ 

េម្តថភាព ដដ្លគ្តូវជាំរុញសោយរុិភាពនន្ការន្ប់រំនិ្ងប តិុ ោះបណ្តត ល ជោះឥទធិពលវិជកមាន្សៅសលើ          

ផលិតភាព ាម្រយៈេម្តថភាពកនុងការចាប់យកបសច្ចកវិទានិ្ងន្វានុ្វតតន៍្ គ្ពម្ទាំងការបង្រ្ញ្ហក បបសច្ចកវិទា 

និ្ងនវានុវត្តន៍ នៅក្នុងក្កន្ងការង្ហរ ។ ជាមួយោន ននះ ក្ិចចខ្ិត្ខ្ាំស្បឹងកស្បងក្នុងការអនុវត្តការគរដដ្ល

ជាំរុញសោយយន្តការសលើកទឹកច្ិតតលែ និ្ងការពគ្ងឹងរុណ្ត្ិបសតយយ (meritocracy) គ្តូវបាន្រកស ើញថា

មនផល វិជកមាន្សលើកាំស ើិន្ផលិត្ភាេនរដឋក្ិចច ។  

- ក្តាត ពាក្េ់ន័ធនងឹការស្គ្បស់្គ្ង នងិ ស្បេន័ធនលើក្ទកឹ្ចតិ្ត៖ ក្តាត ននះមនទាំន្ទក្់ទាំនងជាមួយក្តាត

ផលិត្ភាេខ្ជងនលើ នោយន តុ្ថ្នការស្គ្ប់ស្គ្ងលអគ្បកបសោយស្បរិទធផលនិងស្បរិទធភាេ ស្តូ្វការមូលធន 

ម្ន្ុេសដដ្លមាន្េម្តថភាពខពេ់ ទាំងជាំន្នញរងងន្ិងជាំន្នញទន្់ គ្ពម្ទាំងគ្បកាន់្ខ្លក ប់នូ្វរុិ្ម្៌និង

យុតតិ្ម្៌កនុងការន្ន្ុវតតគ្បពយន្ធសលើកទឹកច្ិតត គ្េបាម្សគលការិ៍រុណ្ត្ិបសតយយ ដដ្លទាំងសន្ោះផតលនូ់្វ
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កតីេងឃឹម្និ្ងភាពច្ាេ់លាេ់កនុងការន្នុ្វតតការគរ ។ ជាងសន្ោះសទៀត ការបសងកើន្ផលិតភាពអាច្េសគ្ម្ច្បាន្ 

ាម្រយៈការដបងដច្កកមាល ាំងពលកម្មសៅាម្ជាំន្នញ និ្ងយន្តការច្ាំន្យន្ ៣ រឺការសកើន្ស ើងនន្ជាំន្នញរបេ់ 

កមាល ាំងពលកម្មមាន ក់ៗ ការេន្ស ាំសពលកនុងការន្ន្ុវតតការគរ និងការនស្បើស្បារ់ម៉ារុីននដើមបីជាំនួរក្ម្ ាំង 

េលក្មា ។  

- កាត សេដ្ឋកចិ្ច៖ ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្តូវបាន្ជាំរុញសោយកាត សេដ្ឋកិច្ចម្យយច្ាំន្យន្ ដ្ូច្ជា              

 តគ្ម្ូវការេរុប ពាិិជកកម្មន្ន្តរជាតិ និ្ងការ វិនិ្សយរាល ល់ពីបរសទេ ។ កាំស ើិន្តគ្ម្ូវការេរុប ន្នាំឱ្យ

មាន្ការសកើន្ស ើងនន្ផលិតកម្មនិ្ងផលិតភាព ាម្រយៈសេដ្ឋកិច្ចមស្ត្ោឋ ននិងឥទធិេលននការយល់ដឹងអាំេី 

ការអនុវត្តការង្ហរ ។ នលើរេីននះ ពាណិជកក្មាអនតរជាត្ិនិងការវវិនិនោគ្ផ្ទា ល់េីបរនទរន្ទាំមក្នូ្វបសច្ចក

 វិទាលមីៗ ច្ាំសិោះដ្ឹង និ្ងច្ាំសិោះស្វើជាសគ្ច្ើន្ ដដ្លជាកាត ជាំរុញផលិតភាពពលកម្ម ។ កនុងរយៈសពល 

គ្បមាិ៥ទេវតសរ៍ច្ុងសគ្កាយសន្ោះ, ការេិកាគ្ស្មវគ្ជាវជាសគ្ច្ើន្បាន្រកស ើញថា ពាិិជកកម្មន្ន្តរជាតិ

និ្ងការ វិនិ្សយរាល ល់ពីបរសទេ រយម្ច្ាំដិកយ៉ា ងេាំខ្លន់្ដ្ល់ការសផលរបសច្ចកវិទានិ្ងច្ាំសិោះដ្ឹង ស្េមទាំង 

ការនលើក្កម្ពេ់ផលិត្ភាេេលក្មា ។   

- កាត ស្មថ បយន្៖ ស្មថ បយន្ សដ្ើរតយន្នទីយ៉ា ងេាំខ្លន់្កនុងការន្ភិវឌ្ឍ្ុរកិច្ច, ការសលើកកម្ពេ់ពាិិជកកម្ម 

ន្ន្តរជាតិ, ការទក់ទញការ វិនិ្សយរាល ល់ពីបរសទេ, ការសលើកទឹកចិ្តតដ្ល់គ្រប់តយន្ងគសេដ្ឋកិច្ច និ្ង     

ការគ្បកយតគ្បដជងសេម ើភាព ដដ្លេកម្មភាពទាំងសន្ោះមាន្ផល វិជកមាន្សលើផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ ការេិកា 

គ្ស្មវគ្ជាវជាសគ្ច្ើន្បាន្រូេបញ្ហក ក់ថា ស្មថ បយន្ន្សយបាយនិ្ងសេដ្ឋកិច្ច ដដ្លមាន្លកខិៈបរិយបន្ន 

មាន្ទាំន្នក់ទាំន្ងវិជកមាន្សៅនឹ្ងផលិតភាព និ្ងកាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចកនុងរយៈសពលដវង សពាលរឺ គ្បសទេដដ្ល

មាន្រុិភាពស្មថ បយន្ខពេ់េសគ្ម្ច្បាន្កាំស ើិន្ផលិតភាពនិ្ងកាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចខពេ់ គ្បកបសោយច្ីរភាព 

ភាព្ន់្ និ្ងបរិយបន្ន ។ 

- កាត េខុភាព៖ េុខភាព រឺជាកាត កាំិត់ដ្៏េាំខ្លន់្ម្យយនន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ និ្សយជិត

ដដ្លមាន្េុខភាពលែេសគ្ម្ច្បាន្គ្បេិទធផលខពេ់, គយចាប់យកច្ាំសិោះដ្ឹងនិ្ងបសច្ចកវិទាលមីៗ  និ្ង 

មនការតាាំងចិត្តខ្ពរ់ក្នុងការបនងកើនមូលធនមនុរស ។ រុខ្ភាេលអមនឥទធិេលវិជជមននៅនលើការអប់រំ 

និងការបណតុ ះប ត្ លបសច្ចកសទេវវិជាជ ជីវៈ ន ើយរួមចាំកណក្ដល់ការផគត្់ផគង់ក្ម្ ាំងេលក្មាកដលមន     

រុិភាពខពេ់ ។ សលើេពីសន្ោះ េុខភាពលែមាន្ទាំន្នក់ទាំន្ងយ៉ា ងជិតេន ិទធសៅនឹ្ងភាពេបាយច្ិតត ដដ្លគ្តូវ 

បានរក្ន ើញថ្នមនឥទធិពលវវិជជមននៅនលើផលិត្ភាេនរដឋក្ិចច ។ 

ដផែកសលើការេិកាគ្ស្មវគ្ជាវ ទេសន្នទន្នន្ផលិតភាពមាន្ការវិវតតជាបន្តបន្នល ប់ សោយ វិស្មលភាព 

របេ់ផលិតភាពគ្តូវបាន្ពគ្ងីកចាប់ពីបញ្ហា េងគម្ ដ្ូច្ជា ការបសងកើតការគរ េន្តិេុខការគរ និ្ងការកាត់ 



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥   5 

 

បន្ថយភាពគ្កីគ្ក រហូតដ្ល់ការការពារបរិស្មថ ន្ ។ បច្ចុបបន្នសន្ោះ ទេសន្នទន្ផលិតភាពម្យយច្ាំន្យន្សទៀត  

ក៏គ្តូវបាន្សគ្បើគ្បាេ់ផងដដ្រ ដ្ូច្ជា ផលិតភាពេងគម្និ្ងផលិតភាពច្ាំសិោះដ្ងឹ ។ សទោះជាយ៉ា ងណ្តក៏សោយ 

ន្ងគការផលិតភាពអាេុី (APO) បាន្កាំិត់និ្យម្ន្យយផលិតភាពថា ជាទាំន្នក់ទាំន្ងរវាងបរិមាិនន្  

ទិន្នផល (ទាំនិញនិងនរវាក្មាកដលផលិត្បាន) និងបរិមណននធ្នតុ្ចូល (កមាល ាំងេលក្មា មូលធន ថ្នមេល) 

កដលបាននស្បើស្បារ់ក្នុងផលិត្ក្មា ។ ចាំកណក្ឯ ផលិតភាពនរដឋក្ិចច គ្ឺជាន្នុ្បាតននបរិមាិទិន្នផល 

នធៀបនៅនឹងបរិមាិធ្លតុច្ូល នោយរួមបញ្ចូលទាំងស្បរិទធផលនិងេយកតិេិទធភាពនន្ការផលិត្ទាំនិញនិង

នរវាក្មា ផងកដរ ។  

គ្បេិទធផលកនុងការផលិតសដ្ើរតយន្នទីយ៉ា ងេាំខ្លន់្ កនុងការធ្លន្នថាផលិតកម្មគ្តូវបាន្ស្វើស ើងនោយ 

នស្បើស្បារ់ធនធ្ននកដលជាធ្នតុ្ចូលបានស្បនរើរបាំផុត្ ។ នដើមបីបនងកើនស្បរិទធផល, បរិដឋក្មានន្ដ្ាំស ើិរការ 

ផលិតកម្ម រឺមាន្ភាពចាាំបាច្់ ដដ្លគ្តូវជាំរុញសោយកាត េាំខ្លន់្ៗម្យយច្ាំន្យន្ ដូចជា ការស្បកួ្ត្ស្បកជងនរា ើភាេ 

ទាំ ាំទីផារធាំ មស្ត្ោឋ នផលិត្ក្មា ា្ំ ក្ម្ ាំងេលក្មាមនគ្ុណភាេ និងវបបធម៌នន្ការស្វើបេិដ្ឋកម្ម       

ជាប់ជានិ្ច្ច ។ ជាម្យយគន សន្ោះ េយកតិេិទធភាពនន្ផលិតកម្ម រឺធ្លន្នថាផលិតផលកដលមនត្ស្មូវការក្នុង 

ទីផារស្តូ្វបានផលិត្នដើមបីបនងកើនត្នម្បកនថមឱ្យបានជាអតិ្បរម ។ សដ្ើម្បីធ្លន្នបាន្េយកតិេិទធភាព, បេិដ្ឋកម្ម 

េគ្មាប់ផលិតផលគ្តូវជាំរុញជាបន្តបន្នល ប់ េាំសៅធ្លន្ននូ្វនិ្រន្តរភាពនន្តគ្ម្ូវការេគ្មាប់ផលិតផល    

ទាំងសន្ោះ ។ ជាការេាំខ្លន់្ ផលិតផលលមី ឬ ម្៉ាូដដ្ល្ុរកិច្ចលមី រយរគ្តូវបសងកើតស ើង សដ្ើម្បីបសគ្ម្ើទីផារដដ្ល

មាន្គ្ស្មប់ន្ិងទីផារលមី សោយស្មរមាន្ការាល េ់បតូរនន្តគ្ម្ូវការរបេ់ន្នកសគ្បើគ្បាេ់ និ្ងការសលច្ស ើងនន្

តគ្ម្ូវការលមីៗ ។ ជាងសន្ោះសទៀត ន្វានុ្វតតន៍្ មាន្តយន្នទីេាំខ្លន់្កនុងការជាំរុញបេិដ្ឋកម្មផលតិផលនិង 

នវានុវត្តន៍ នដើមបីបនងកើនេយកតិេិទធភាព និងនលើក្ក្មពរ់ក្ាំនណើនផលិត្ភាេសេដ្ឋកិច្ច ។ កាត េាំខ្លន់្ៗេគ្មាប់ 

ជាំរុញន្វានុ្វតតន៍្ មាន្ដ្ូច្ជា ការ វិនិ្សយរសលើការគ្ស្មវគ្ជាវនិ្ងការន្ភិវឌ្ឍ, យន្តការ ជាំរុញការទទយលយក

បសច្ចកវិទាលម,ី កមាល ាំងពលកម្មមាន្ជាំន្នញខពេ់, គ្បពយន្ធគ្រប់គ្រងលែ និ្ងវបបធម៌ ននការនធវើនវានុវត្តន៍ ។  

ជាទូនៅ ផលិត្ភាេនរដឋក្ិចចស្ត្ូវបានកបងដច្កជា ២ស្បនភទ ដូចខ្ជងនស្កាម៖  

(១).ផលតិភាពនន្កាត ផលតិកម្មដតម្យយ៖ ផលិតភាពនន្កាត ផលិតកម្មដតម្យយ ដដ្លជាទូសៅ 

រាំនៅនៅនលើផលិត្ភាេេលក្មា មនលក្ខណៈង្ហយស្រួលក្នុងការវារ់កវងនិងស្គ្ប់ស្គ្ង ន ើយស្ត្ូវបាន 

នស្បើស្បារ់ោ៉ា ងទូលាំទូលាយ នោយអងគការផលិត្ភាេអារុីនិងស្បនទរជានស្ចើននៅក្នុងេិភេនលាក្ ។    

សៅកគ្ម្ិតថាន ក់ជាតិ, ផលិតភាពនន្កមាល ាំងពលកម្មម្យយឯកា រឺជាន្នុ្បាតនន្តនម្លបដន្ថម្ស្ៀបសៅនឹ្ង

ច្ាំន្យន្ការគរេរុប ។ ការសកើន្ស ើងនន្ផលិតភាពេគ្មាប់កមាល ាំងពលកម្មម្យយឯកា មាន្ស្មរៈេាំខ្លន់្បាំផុត 

េគ្មាប់គ្បសទេជាសគ្ច្ើន្ សោយសហតុថាសៅកនុងរយៈសពលដវង ផលិតភាពរឺជាន្វីៗទាំងន្េ់ សហើយេម្តថភាព 



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥   6 

 

របេ់គ្បសទេកនុងការស្វើឱ្យគ្បសេើរស ើងនូ្វកគ្ម្ិតជីវភាពរបេ់គ្បជាជន្ រឺពឹងដផែកសេល ើរដតទាំងគ្េុងសៅសលើ 

េម្តថភាពកនុងការបសងកើន្ផលិតភាពេគ្មាប់កមាល ាំងពលកម្មមាន ក់ ។ ការិ៍សន្ោះរឺសោយស្មរ ក្ាំនណើននន្  

ផលិតភាពេគ្មាបក់មាល ាំងពលកម្មមាន ក់ៗ មាន្ទាំន្នក់ទាំន្ងយ៉ា ងជិតេន ិទធសៅនឹ្ងការសកើន្ស ើងនន្គ្បាក់ឈ្នួ ល, 

ការធ្លល ក់ច្ុោះនន្នលលទាំនិ្ញនិ្ងសេវាកម្ម, ការសកើន្ស ើងនន្គ្បាក់ច្ាំសិញនិ្ងការ រីកលូតលាេ់របរ់ធុរក្ិចច, 

ការបនងកើត្ការង្ហរថាី និងការធ្្នក្់ចុះននក្ស្មិត្ភាេស្ក្ីស្ក្និងគ្ម្ត្វវិរមភាេ ។  

(២).ផលតិភាពនន្ពហកុាត ផលតិកម្ម៖ ការវារ់កវងផលិត្ភាេននេ ុក្តាត ផលិត្ក្មារឺមន  

ភាេរាុគ្សាា ញ នោយសារការវារ់កវងតាមវិធីសាស្តរត ននះជាប់ពាក្់េ័នធនឹងធ្នត្ុចូលនស្ចើនស្បនភទនិងមន 

ត្ស្មូវការទិននន័យខ្ពរ់ ។ ផលិតភាពនន្ពហុកាត ផលិតកម្ម គ្ឺជាអនុបាត្ននត្នម្បដន្ថម្ស្ៀបន្ឹងធ្លតុច្ូល

េរុបទាំងន្េ់ ដដ្លជាទូសៅេាំសៅសៅសលើកមាល ាំងពលកម្ម ម្ូល្ន្ និ្ងថាម្ពល ។ ការសកើន្ស ើងនន្       

គ្បពលភាពម្ូល្ន្ (capital intensive) រឺជាម្ស្ាបាយទូសៅកនុងការបសងកើន្ផលិត្ភាេេលក្មា   

ដដ្លការិ៍សន្ោះជាំរុញឱ្យមាន្ការាល េ់បតូរពីឧេាហបូនី្យកម្ម ដផែកសលើកមាល ាំងពលកម្មមាន្ជាំន្នញទប 

សៅជាឧេាហូបន្ីយកម្មដផែកសលើគ្បពលភាពម្ូល្ន្ ។ ការដគ្បគ្បួលននការនស្បើស្បារ់ធ្លតុច្ូល នឹ្ងជោះ

ឥទធិពលសៅសលើផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ ជាឧទហរិ៍ ការសកើន្ស ើងនន្ម្ូល្ន្ ឬ បេិដ្ឋកម្មននបនចចក្វិទា 

អាចបនងកើនត្នម្បកនថម សោយក្ម្ ាំងេលក្មាគ្តូវបាន្រក្ានៅដ្ដដ្ល ។ កាំស ើិន្ផលិតភាពខពេ់ ជយយសលើក 

កម្ពេ់ភាពស្បក្ួត្ស្បកជងយក្ឈនះនលើនថ្លក្់ននទាំនិញនិងនរវាក្មា ស្េមទាំងជយួពគ្ងកីច្ាំដិកទីផារ

កាន់្ដត្ាំ ។ កនុងរយៈសពលដវង, ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចអាច្រកាបាន្ច្ីរភាព ាម្រយៈការសកើន្ស ើងនន្កាំស ើិន្ 

របេ់ផលិតភាពពហុកាត ផលិតកម្ម កដលឆុ្ះបញ្ហច ាំងនោយស្បរិទធផលនិងេយកតិេិទធភាពននការនស្បើស្បារ់ 

ធនធ្ននេលក្មា មូលធន បនចចក្វិទាថាី និងនវានុវត្តន៍ ។ 

១.៣.  វិបារននព្របខណ្ឌ តោលនតោបាយផលិតភារគសដ្ារិចច 

គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា រឺជាកមាល ាំងច្លករេគ្មាប់ជាំរុញ

កាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជាឱ្យមាន្គ្បេិទធផល េយកតិេិទធភាព ភាពគ្បកយតគ្បដជងខពេ់ និ្ង សលើកកម្ពេ់កគ្ម្ិត 

ជីវភាព  វិបុលភាព ន្ិងេុខុមាលភាពេងគម្ ។ ការេិកាជាសគ្ច្ើន្បាន្បគា ញនូ្វ វិបាក វិជកមាន្នន្             

ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ដូចខ្ជង នស្កាម៖ 

- ផលតិភាព ន្ងិ កាំសិើន្សេដ្ឋកចិ្ច៖ ផលិត្ភាេមនទាំន្ទក្់ទាំនងោ៉ា ងជិត្រន ិទធជាមួយនឹង

េម្ិទធកម្មសេដ្ឋកិច្ច សពាលរកឺារសកើន្ស ើងនន្ផលិតភាពនឹ្ងជាំរុញកាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ ក្ាំនណើនផលិត្ភាេ 

ទទួលបានម្កេីការនស្បើស្បារ់រកាត នុេលនរដឋកិ្ចច ស្បក្បនោយស្បរិទធផលខ្ពរ់និ្ងច្ាំទិេសៅ ។ ការរិក្ា 



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥   7 

 

គ្ស្មវគ្ជាវជាសគ្ច្ើន្ក៏បាន្បគា ញផងដដ្រថា កនុងរយៈប៉ាុន្នម ន្ទេវតសរ៍លមីៗ កាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចមាន្ភាេថមថយ 

នោយសារមនការធ្្នក្់ចុះននក្ាំនណើនផលិត្ភាេនរដឋក្ិចច ។  

- ផលតិភាព ន្ងិ ការបសងកើតការគរ៖ ផលិតភាព ជយយបសងកើន្េម្តថភាពនិ្ងលទធភាពឱ្យេហគ្គេ 

ឬ គ្កុម្ហ ុន្ មាន្្ន្ធ្លន្និ្ងម្ូល្ន្េគ្មាប់ជយលកមាល ាំងពលកម្មបដន្ថម្ សដ្ើម្បីបាំសពញការគរនិ្ងតគ្ម្ូវ

ការទីផារ ។ ជាលទធផល និ្សយជកបសងកើន្ការគរ េគ្មាប់ការន្ភិវឌ្ឍនិ្ងការរកីច្សគ្ម្ើន្អាជីវកម្មរបេខ់លួន្ ។ 

ដ្ូសច្នោះ សៅសពលដដ្លេហគ្គេេសគ្ម្ច្បាន្កាំស ើិន្ផលិតភាព, េហគ្គេនឹ្ងមាន្េម្តថភាពនិ្ង

លទធភាពកនុងការស្វើពិពិ្កម្មសេដ្ឋកិច្ច សដ្ើម្បីចាប់យកតនម្លបដន្ថម្នន្ដខសគ្ច្វាក់ផគត់ផគង់ន្ិងដខសគ្ច្វាក់តនម្ល ។ 

ការិ៍សន្ោះន្នាំឱ្យបសងកើត ឬ បសងកើន្ការគរ ាម្តគ្ម្ូវការនន្ វិេយយសេដ្ឋកិច្ចនី្ម្យយៗ ។  

- ផលតិភាព ន្ងិ គ្បាកឈ់្នួ ល៖ ការក្ាំណត្់ស្បាក្់ឈនួ ល គ្ឺអាស្រ័យនលើក្តាត នរដឋក្ិចចមយួចាំនួន្ 

ជាពិសេេកគ្ម្ិតផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច សោយសហតុថាការសកើន្ស ើងនន្ផលិតភាពន្នុ្ញ្ហញ តឱ្យស្មថ បយន្្ុរកិច្ច 

មាន្លទធភាពនិ្ងេម្តថភាពហិរញ្ញវតថុ កនុងការបសងកើន្គ្បាក់ឈ្នួ លេគ្មាប់បុរគលិករបេ់ខលួន្ ។ ការេិកា

គ្ស្មវគ្ជាវជាសគ្ច្ើន្ បាន្ផតល់ភេតុាងជាក់លាក់ន្ាំពីទាំន្នក់ទាំន្ងយ៉ា ងជិតេន ិទធរវាងផលតិភាពនិ្ងគ្បាក់ឈនួល 

រស្មប់ស្បនទរជានស្ចើននៅក្នុងរក្លនលាក្ ។ ជាក្់ករតង ការរិក្ារបេ់ន្ងគការន្ន្តរជាតិខ្លងការគរ 

(ILO) បាន្រកស ើញថា ការសកើន្ស ើងផលិតភាព ១% ជាំរុញគ្បាក់ឈ្នួ លឱ្យសកើន្ស ើងច្ាំន្យន្ ០,៧៤% ។ 

ជាម្យយគន សន្ោះ គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ ផតល់រុិតនម្លដ្ល់គ្រប់តយន្ងគសេដ្ឋកិច្ច រយម្មាន្        

រាជរោឋ ភិបាល ្ុរក្ិចច និ្ងេងគម្ជាតិ ដូចខ្ជងនស្កាម៖   

-  វិបាកេគ្មាប់រាជរោឋ ភិបាល៖ រាជរោឋ ភិបាល នឹ្ងទទយលបាន្ន្តថគ្បសយជន៍្ពីគ្កបខ ឌិ

សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដ្ូច្ជាការរកាេថ ិរភាពកាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ច, ការជាំរុញ         

បរិវតតកម្មេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច សៅគ្រប់កគ្មិ្ត, គ្បេិទធផលនិ្ងគ្បេិទធភាពនន្ការផតល់សេវាស្មធ្លរិៈ,     

ការសលើកតសម្កើងរុិតនម្លស្មថ បយន្, ការទទយលស្មគ ល់្មាម នុ្រូបភាព (legitimacy) និ្ងទាំនុ្កច្ិតតកាន់្ដតខពេ់

ពីគ្បជាជន្ និ្ងការសកើន្ស ើងននច្ាំិូលេនធស្គ្ប់ស្បនភទ កដលជួយេស្ងឹងបកនថមដល់រមត្ថភាេរបរ់

រាជរោឋ ភិបាល ក្នុងការជាំរុញការន្ភិវឌ្ឍសលើគ្រប់វិេយយ េគ្មាប់សលើកកម្ពេ់េុខុមាលភាពេងគម្ឱ្យ

កាន់្ដតខពេ់ដលម្សទៀត ។ ជាលទធផល គ្បេិទធផលនិ្ងេយកតិេិទធភាពកដលេសគ្ម្ច្បាន្េីគ្កបខ ឌិ     

សគលន្សយបាយននះ ជយយបសងកើន្ច្ាំិូលជាតិេគ្មាប់ជាំរុញការន្ភិវឌ្ឍ, ទក់ទញការ វិនិ្សយរកនុងវិេយយ 

ដដ្លមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់, បសងកើន្ភាពគ្បកយតស្បកជង របរ់ក្មពុជា និ្ងបសងកើតបរិយបន្នកម្មេងគម្-នរដឋកិ្ចច 

ជាតិទាំងម្ូល ។   
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-  វបិាកេគ្មាប់្ រុកចិ្ច៖ ្ុរកចិ្ច នឹ្ងទទយលបាន្ន្តថគ្បសយជន៍្ពីគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិ

ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដ្ូច្ជា ការសលើកកម្ពេ់ការន្ភិវឌ្ឍ្ុរកិច្ច, ការដច្ករំដលកពយត៌មាន្ ទិន្នន្យយ 

្ន្ធ្លន្ ច្ាំសិោះដ្ឹង បទពិសស្ម្ និ្ងយុទធស្មង្រ្េត  សដ្ើម្បពីគ្ងឹងភាពជានដ្រូនន្ការន្ភិវឌ្ឍជាតិ, ការទទយល

បាន្នូ្វកម្មវិ្ីនិ្ងការគាំគ្ទដផនកបសច្ចកសទេ សដ្ើម្បីបសងកើន្េម្តថភាពនិ្ងេយកតិេិទធភាពនន្ដ្ាំសិើរការសលើ

គ្បតិបតតិការរបេ់េហគ្គេ រយម្ទាំងេហគ្គេ្ុន្តូច្និ្ងម្្យម្, ការបសងកើន្ការគ្បកយតគ្បដជងសេម ើភាព, 

ការសលើកកម្ពេ់ន្ភិបាលកិច្ចនិងសាថ ប័នលែ និ្ងការពគ្ងឹងបទបបញ្ញតតិោាំស្ទទីផាររស្មប់ជាំរុញក្ាំនណើន 

ធុរក្ិចច ស្បក្បនោយចីរភាេនិងភាេធន់ ។ 

-  វបិាកេគ្មាបេ់ងគម្ជាតិ៖ គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា កាំិត់ 

ទិេសៅកនុងការជាំរុញផលតិភាព សដ្ើម្បីបសងកើន្េន្តិេុខសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងសលើកកម្ពេ់េខុុមាលភាពេងគម្ ។     

កនុងគ្កបខ ឌិ បសងកើន្េន្តិេុខសេដ្ឋកិច្ច, ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច នឹ្ងបសងកើន្ឱ្កាេការគរដដ្លមាន្តនម្ល

បដន្ថម្ខពេ់, បសងកើន្គ្បាក់ច្ាិំ ូល, បនងកើត្ការង្ហរបកនថម, បសងកើន្គ្បាកេ់ន្ស ាំេគ្មាប់វវិនិនោគ្ និ្ងសលើកកម្ពេ ់

គ្បេិទធភាពកនុងការដបងដច្កភារលាភសេដ្ឋកិច្ច គ្បកបសោយេម្្ម្៌និ្ងបរិយបន្ន ។ កនុងគ្កបខ ឌិ

សលើកកម្ពេ់េុខុមាលភាពេងគម្, គ្បជាជន្នឹ្ងទទយលបាន្ផលិតផលដដ្លមាន្រុិភាពខពេ់, េតង់ោរ

ជីវភាពនិ្ងរុិភាពជីវិតលែគ្បសេើរ, សេវាស្មធ្លរិៈគ្បកបសោយរុិភាព េយកតិេិទធភាព តមាល ភាព និ្ង

រិសន្យយភាព, បរិយបន្នកម្មសេដ្ឋកិច្ច និ្ងរុិភាពន្ប់រំលែគ្បសេើរ រស្មប់ជាំរញុការអនុវត្ត អភិស្ក្ម 

“ទទយលយក បន្ាាំ ន្ងិ ន្វាន្វុតត” នដើមបីរួមចាំកណក្ដល់បរិវត្តក្មាឌី្ជីលល េាំសៅេសគ្ម្ច្បាន្ម្៉ាូដដ្ល

កាំស ើិន្លមី ដដ្លបាន្ោក់សច្ញសៅកនុងគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសេដ្ឋកិច្ច និង រងគមឌី្ជីថលក្មពុជា 

២០២១-២០៣៥ ។ 

២. ស្ថា នភាព និង ការត្រៀមខ្លនួ ក្នុងការក្ស្ថង និង ការជំរុញផលិតភារគសដ្ារិចចរម្ពុជា 

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បាន្និ្ងកាំពុងវិវឌ្ឍសៅសលើរន្លងកាំស ើិន្ដដ្លមាន្លាំនឹ្ងនិ្ងេថ ិរភាព ដដ្លជាថាន ល 

ម្ូលោឋ ន្េគ្មាប់បន្តជាំរុញការន្ភិវឌ្ឍគ្បសទេជាតិ សឆ្ព ោះសៅេសគ្ម្ច្បាន្សេដ្ឋកិច្ចដផែកសលើជាំន្នញដដ្ល

មាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ ។ ការិ៍សន្ោះេសគ្ម្ច្បាន្ ាម្រយៈកិច្ចខិតខាំគ្បងឹដគ្បងជាគ្បចាាំរបេ់រាជរោឋ ភិបាល 

កម្ពុជា ដដ្លបាន្ោក់សច្ញយុទធស្មង្រ្េត សគលន្សយបាយរន្លឹោះជាសគ្ច្ើន្ សដ្ើម្បីបសងកើតការគរនិ្ងធុរក្ិចច

េគ្មាប់សលើកកម្ពេ់កគ្ម្ិតជីវភាពគ្បជាជន្ សកៀរររច្ាំិូលជាតិ ជាំរុញផលិតភាព និ្ងបសងកើន្ភាព   

គ្បកយតគ្បដជងសេដ្ឋកិច្ច ។ ជាម្យយគន សន្ោះ ភាពន្ាំសណ្តយផលនន្សគលន្សយបាយមា៉ា គ្កូសេដ្ឋកិច្ច រឺជា

ម្ូលោឋ ន្គ្រឹោះជយយបសងកើន្ទាំនុក្ចិត្ត េម្តថភាព និ្ងលទធភាពកនុងការពគ្ងីកវិស្មលភាពនិ្ងេកាត នុ្ពល

សេដ្ឋកិច្ច េគ្មាប់ជារុិគ្បសយជន៍្ដ្ល់េងគម្ជាតិទាំងម្ូល ។ ដ្ូច្សន្ោះ គ្បសទេកម្ពុជា េសគ្ម្ច្បាន្
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េុខេន្តិភាពសពញសលញនៅទូទាំងគ្បសទេ, កាំស ើិន្នរដឋក្ិចចខ្ពរ់ និ្ងការន្ភិវឌ្ឍសលើស្គ្ប់ វិេយយរយរឱ្យ

កត់េមាគ ល់ ។ បដន្ថម្ពីសន្ោះ កម្ពុជា គ្តូវបនតរិតរូរនិ្ងយកច្ិតតទុកោក់បដន្ថម្សលើវិេយយេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច 

ដ្ូច្ជា  វិេយយន្ប់រំ  វិេយយេុខ្លភិបាល ស្មថ បយន្ ការគាំពារេងគម្ និ្ងបរិយបន្នកម្មសេដ្ឋកិច្ច សដ្ើម្បីធ្លន្ន

បាន្តុលយភាពរវាងវិេយយសេដ្ឋកិច្ចនិ្ង វិេយយេងគម្ ។  

ទន្លឹម្នឹ្ងការទទយលបាន្ភាពសជារជយយសលើការជាំរុញកាំស ើិន្និ្ងការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច, កម្ពុជា សៅដត 

រងេមាព ្ពីការបាំសពញតគ្ម្វូការរបេ់េងគម្ សោយស្មរការនក្ើនន ើងននត្ស្មូវការរបរ់ស្បជាជន្ ដដ្ល

ជាំរុញនោយកាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចខ្ពរ់និងការនក្ើនន ើងស្បាក្់ចាំណូល ន្នាំឱ្យគ្បជាជន្ាល េ់បតូររសបៀបរេ់សៅ 

ឥរិយបលកនុងការរេ់សៅ និ្ងការសលច្ស ើងនូ្វតគ្ម្ូវការលមីៗ, ការរំពឹងទុកកាន់្ដតខពេ់កនុងការផតល់ទាំនិ្ញ

និ្ងសេវាកម្មឱ្យបាន្ទន់្សពលគ្បកបសោយរុិភាព េុវតថិភាព នលលេម្រម្យ ទាំនុ្កច្ិតតខពេ់ រិសន្យយភាព 

និ្ងេយកតិេិទធភាព ។ សគ្ៅពីសន្ោះ ម្ូលោឋ ន្សេដ្ឋកិច្ចម្យយភារ្ាំរបេ់កម្ពុជា េឹងដផែកជាច្ម្បងសលើន្តិពលកម្ម 

ន្នាំឱ្យកម្ពុជាម្ិន្ទន់្អាច្ទញយកេកាត នុ្ពលសពញសលញពីេកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ដដ្លមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ 

សៅស ើយ សោយស្មរបញ្ហា គ្បឈ្ម្នន្កាត ជាំរុញផលិតភាពរន្លឹោះ ដ្ូច្ជា រុិភាពនន្ការន្ប់រំ និ្ង       

ការប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេវិជាក ជីវៈ, សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធោាំស្ទរក្មាភាេនរដឋកិ្ចច, ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ និ្ង 

បសច្ចកវិទានិ្ងន្វានុ្វតតន៍្ ម្ិន្ទន់្ស ល្ើយតបទាំងគ្េុងសៅនឹ្ងតគ្ម្ូវការនន្ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនេល

បច្ចុបបន្ននិ្ងន្ន្នរត ។  

២.១. ស្ថា នភាពននផលិរភាពគសដ្ារិចចរម្ពុជា 

 នោយមនភាគ្លាភរនតិភាេ េថ ិរភាេម៉ា ស្កូ្នរដឋកិ្ចច និងស្បជាសាស្តរត , ក្មពុជា រនស្មចបានកាំស ើិន្ 

សេដ្ឋកិច្ចខពេ់ជាម្្យម្ ៧% កនុងម្យយឆ្ន ាំ កនុងន្ាំ ុងឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ដ្ល់ ២០១៩ ។ ប៉ាុដន្ត កាំស ើិន្ដ្៏ខពេ់សន្ោះ

បាន្ធ្លល ក់ច្ុោះោ៉ា ងខ្្ជាំងរ ូត្ដល់ -៣,១០% នៅឆ្ន ាំ២០២០ មុននេលនក្ើនន ើងវិញស្បមណ ៣% 

នៅឆ្ន ាំ២០២១ សោយស្មរកាំសិើន្ផលិតភាព ការស្វើពិពិ្កម្មការន្នាំសច្ញ និ្ងការសកើន្ស ើងការ វិនិ្សយរ

កនុងគ្េុក ។ សយងាម្ន្ងគការផលិតភាពអាេុី និ្ងដផន្ការសម្ផលិតភាពជាតិកម្ពុជា ២០២០-២០៣០, 

ចាប់ពីឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ដ្ល់ ២០១៦ ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមាន្ន្គ្ាសកើន្ស ើង ៤,៧១% កនុងម្យយឆ្ន ាំ 

ដដ្លជាន្គ្ាខពេ់ជាងន្គ្ាកាំស ើិន្ផលិតភាពជាម្្យម្ដដ្លមាន្ច្ាំន្យន្ ៣,៤៣% នន្េមាជិករបេ់

ន្ងគការផលិតភាពអាេុីទាំង២០គ្បសទេ ។ សបើសគ្បៀបស្ៀបជាម្យយគ្បសទេ ដដ្លមាន្ច្ាំិូលម្្យម្

កគ្ម្ិតទបសផសងសទៀត, ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា មាន្េភាពយឺតយ៉ា វកនុងដ្ាំណ្តក់កាលដ្ាំបូង ប៉ាុដន្ត     

ន្គ្ាសន្ោះ បាន្សកើន្ស ើងដ្ល់ស្បមណ ៥% កនុងន្ាំ ុងឆ្ន ាំ ២០១០-២០១៥ ។ សោយស្មរកាំសិើន្វរងងម ាំ

សន្ោះ      ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសកើន្ស ើងច្ាំន្យន្ ២ដ្ង កនុងន្ាំ ុងឆ្ន ាំ២០០០-២០១៩ ចាប់ពី ៣៦៥០ ដ្ុលាល រ
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អានម៉ា រិក េគ្មាប់ម្នុ្េសមាន ក់ សៅឆ្ន ាំ២០០០ ដ្ល់ ៧២៩០ ដ្ុលាល រអាសម្៉ា រិកេគ្មាប់ម្នុ្េសមាន ក់ សៅឆ្ន ាំ

២០១៩ ។  

សទោះជាយ៉ា ងណ្តក៍សោយ កម្ពុជា ជាគ្បសទេមាន្ផលិតភាពទបក្នុងចាំន្មបណ្តត គ្បសទេជា

េមាជិកអាស្ម ន្ ដដ្លផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមាន្ដតគ្បមាិ ២៩% នន្កគ្ម្ិតផលិតភាពនន្គ្បសទេ 

ជាេមាជិកអាស្ម ន្ សៅឆ្ន ាំ២០១៩ ។ ន្ងគការផលិតភាពអាេុី រូេបញ្ហក ក់ថាកាត ជាំរុញផលិតភាពរបេ់

កម្ពុជា រឺការសកើន្ស ើងនន្ច្ាំដិកច្ូលរយម្ពីការសគ្បើគ្បាេ់ម្ូល្ន្កាន់្ដតខពេ់ដ្ល់ផលិតភាពពលកម្ម ។ 

ការនក្ើនន ើងនន្ការនស្បើស្បារ់ម្ូល្ន្ភាគ្នស្ចើន បានម្កពីការ វិនិ្សយរម្ិន្ដម្ន្ក្នុងវិរ័យបសច្ចកវិទា ។ 

ជាមួយោន ននះ ផលិតភាពនន្ពហុកាត ផលិតកម្មមាន្ច្លន្នស ើងច្ុោះរយរឱ្យកត់េមាគ ល់ ។ ដផែកសលើ

ដផន្ការសម្ផលិតភាពជាតិរបេ់កម្ពុជា ២០២០-២០៣០, ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចាម្វិេយយ រឺន្នាំម្ុខសោយ

វវិរ័យឧរា ក្មាេីឆ្ន ាំ១៩៩៥ រ ូត្ដល់ ឆ្ន ាំ២០០៨ ។ ក្នុងន្ាំ ុងឆ្ន ាំននះ ផលិត្ភាពក្រិក្មាមនក្ស្មិត្ទប 

ជាងសរបាំផុត ខិៈដដ្លផលិតភាពឧេាហកម្មនិ្ងសេវាកម្មមាន្ការសកើន្ស ើង ។ យ៉ា ងណ្តក៏សោយ 

ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០៨ម្ក ឱ្ន្ភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពសលាកមាន្ឥទធិពលន្វិជកមាន្ម្កសលើវិេយយឧេាហកម្មនិ្ង 

 វិេយយសេវាកម្ម ខិៈដដ្លផលិតភាព វិេយយកេិកម្មមាន្ការសកើន្ស ើង ។ ជាងសន្ោះសទៀត ចាប់ពីឆ្ន ាំ

២០១២ម្ក កគ្ម្ិតផលិតភាព វិេយយកេិកម្មរថ ិត្នៅខ្ពរ់ជាងវិរ័យនរវាក្មា ។   

កផអក្តាមសវទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពសលាកឆ្ន ាំ២០១៨-២០១៩, ភាេគ្បកយតគ្បដជងរួមជាេកលរបរ់

ក្មពុជាបាននក្ើនន ើងស្បមណ ២ េិនាុ េី ៥០,២០ ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៨ ដល់ ៥២,១០ ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៩ នោយទទួល 

បានចាំ្ត់្ថ្នន ក់្ទី១១០ ក្នុងចាំន្ម ១៤០ស្បនទរ ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៨ និង ចាំ្ត់្ថ្នន ក់្ទី១០៦ ក្នុងចាំន្ម 

១៤១ស្បនទរ ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៩ ។ ភាេស្បនរើរន ើងននះ ស្ត្ូវបានជាំរុញនោយការសកើន្ស ើងនន្បេិដ្ឋកម្ម

របេ់េេរេតម្ភនន្ភាពគ្បកយតគ្បដជងម្យយច្ាំន្យន្ ដ្ូច្ជា សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធវសាថ ប័នវជាំន្ទញវទីផារការង្ហរវ

និងជវភាេធុរក្ិចច ។វ 

 ២.២. ការគព្តៀម្ខលនួ រនុងការរសាង និង ជំរុញផលិតភារគសដ្ារិចច 

ក្មពុជា មនកាលានុវត្តភាេខ្ពរ់ក្នុងការជាំរុញក្ាំនណើននិងការអភិវឌ្ឍនរដឋក្ិចចជាត្ិ នោយសារ

កាត អាំន្យផលជានស្ចើន ទាំងកផនក្ននោបាយនិងកផនក្ស្បជាសាស្តរត  ។ ចប់តាាំងេីចុងឆ្ន ាំ២០០៨មក្, 

កម្ពុជា ទទយលបាន្េុខេន្តិភាពសពលសលញ ដដ្លជាម្ូលោឋ ន្គ្រឹោះម្ិន្អាច្ខវោះបាន្េគ្មាប់ការន្ភិវឌ្ឍជាតិ 

និងនលើក្ក្មពរ់វិបុលភាេរងគម កដលឆុ្ះបញ្ញច ាំងតាមរយៈក្ាំនណើននរដឋក្ិចចខ្ពរ់ក្នុងរយៈនេលជាង២

ទរវត្សរ៍ក្ន្ងមក្ននះ ។ ជាមួយោន ននះ ក្មពុជា គ្ឺជាស្បនទរមនភាគ្លាភស្បជាសាស្តរតខ្ពរ់ សោយមាន្
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គ្បជាជន្វយ័សកមងសគ្ច្ើន្ ដដ្លមាន្រាំនិ្តនច្នគ្បតិដ្ឋនិ្ងមាន្េម្តថភាពេគ្មាប់ចាប់យកបនចចក្វិទាថាីៗ  

បន្ាាំបនចចក្វិទា និងនវានុវត្ត នដើមបីជាំរុញផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចច ស្បក្បនោយចីរភាេនិ្ងភាព្ន់្ ។ សយងាម្ 

គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសេដ្ឋកិច្ច និ្ង េងគម្ឌី្ជីលលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥, គ្ិត្ស្ត្ឹមឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក្មពុជា មនស្បជាជនវយ័នក្ាងកដលមនអាយុ ១៥-៣៥ឆ្ន ាំ ចាំនួនស្បមណ ៥,៦៩ លាន្ន្នក់ សេម ើនឹ្ងគ្បមាិ 

៣៦,៦០% នន្គ្បជាជន្េរុប និ្ងគ្បមាិ ៥៦% នន្គ្បជាជន្ស្គ្ប់អាយុបាំនេញការង្ហរក្នុងរក្មាភាេ 

នរដឋក្ិចចកដលមនអាយុ ១៥-៦៤ ឆ្ន ាំ ។ 

ជាមួយនឹងបញ្ហា គ្បឈ្ម្មួយចាំនួនកដលស្ត្ូវនោះស្សាយ, ការនស្ត្ៀមខួ្្ន គ្ឺមនសារៈរាំខ្ជន់   

និងចាាំបាច់ក្នុងការនរៀបចាំនិងោក្់នចញនោលននោបាយ នដើមបីនលើក្ក្មពរ់ផលិត្ភាេនរដឋក្ិចចក្មពុជា 

ស្បក្បនោយចីរភាេ ភាេធន់ បរិោបនន និងនជាគ្ជ័យខ្ពរ់ ។ កផអក្នលើស្ទឹរត ីនិងការរិក្ាស្សាវស្ជាវ 

ាម្បណ្តត គ្បសទេជាសគ្ច្ើន្, កាត ជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចមាន្សគ្ច្ើន្ ដ្ូច្បាន្សរៀបរាប់សោយេសងខប

ខ្លងសលើ រយម្មាន្ កាត ពាក់ពយន្ធនឹ្ងបសច្ចកសទេនិ្ងន្វានុ្វតតន៍្បសច្ចកវិទា, ម្ូល្ន្ម្នុ្េស, ការគ្រប់គ្រងនិង 

ស្បេ័នធនលើក្ទឹក្ចិត្ត, ក្តាត នរដឋកិ្ចច, សាថ ប័ននិងអភិបាលកិ្ចចលអ និងក្តាត រុខ្ភាេ ។ សោយស្មរភាពខុេៗគន  

នន្ស្មថ ន្ភាពសេដ្ឋកិច្ច េងគម្ ស្មថ បយន្ និ្ងន្សយបាយ, ការេិកាគ្ស្មវគ្ជាវនិ្ងការន្ន្ុវតតជាក់ដេតង

បគា ញថា កាត ជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនន្គ្បសទេន្ីម្យយ ៗ មាន្ភាពខុេគន  ។ កផអក្នលើឧត្តមនុវត្តន៍ 

និងបទេិនសាធរបរ់ស្បនទរមួយចាំនួន ស្េមទាំងនោងតាមបរិការណ៍ជាក្់ករតងរបេ់កម្ពុជា, ការជាំរុញ 

ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចសាត តច្ម្បងសលើការដកលម្ែកាត កាំិត់្ផលិតភាពធាំៗច្ាំន្យន្ ៤ រយម្មាន្៖ (១). ការន្បរ់ ំ

ន្ងិ ការប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេវជិាក ជវីៈ, (២). បសច្ចកវទិា ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្,៍ (៣). ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ 

និ្ង (៤).សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ ។ កាត កាំិត់ផលិតភាពនី្ម្យយៗ តគ្ម្ូវឱ្យមាន្ន្ន្តរកម្មនិ្ងបាំសពញគន សៅ

 វិញសៅម្ក សដ្ើម្បីសលើកកម្ពេ់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ជាគ្បពយន្ធនិ្ងមាន្ភាពគ្បទក់គ្កឡា ។ 

២.២.១. ការអប់រំ និង ការបណ្តុ ះបណាត លបគចចរគរសវិជាជ ជីវៈ 

ការន្ប់រំ និ្ង ការប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេវិជាក ជីវៈដដ្លមាន្រុិភាពខ្ពរ់ គ្ឺជាក្ូននសារន្លឹោះ

េគ្មាប់សេដ្ឋកិច្ចរងងមា ាំ, ជាឧបករិ៍ដ្៏មាន្គ្បេិទធផលនិ្ងេយកតិេិទធភាពកនុងការសលើកកម្ពេ់ផលិតភាព

សេដ្ឋកិច្ច និ្ងជាដ្ាំសណ្តោះគ្ស្មយដ្៏មាន្គ្បេិទធភាពេគ្មាប់រាល់បញ្ហា េងគម្ ។ កនុងការសលើកកម្ពេ់ផលិត

ភាពនរដឋក្ិចច, កម្ពុជាគ្តូវការគ្បពយន្ធន្ប់រំ រងងមា ាំ និងការអប់រំបណតុ ះប ត្ លកដលមនទាំងគ្ុណភាេ និង 

បរិមណ សដ្ើម្បីន្ភិវឌ្ឍម្ូល្ន្ម្ន្ុេស ស្បក្បនោយច្ាំសិោះដ្ឹង ជាំន្នញវិជាក ជីវៈ និ្ងឯកសទេកម្មខ្ពរ់ ។ 

ន្នបច្ចុបបន្ន ការន្ប់រំ និ្ង ការប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេ វិជាក ជីវៈសៅកម្ពុជា កាំពុងគ្តូវបាន្ដកទគ្ម្ង់ជា 

បន្តបន្នល ប់ និង មាន្វឌ្ឍន្ភាពរយរឱ្យកត់េមាគ ល់ ាម្រយៈការោក់សច្ញសគលន្សយបាយអប់រំ និ្ងដផន្ការ 



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥   12 

 

យុទធស្មង្រ្េតជាសគ្ច្ើន្ ។ ប៉ាុដន្ត រុិភាពនិ្ងការន្ភិវឌ្ឍវិេយយសន្ោះសៅមាន្កគ្ម្ិត សដ្ើម្បបីាំសពញតគ្ម្ូវការននការ 

អភិវឌ្ឍនិ្ងជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិ្ ស្បក្បនោយស្បរិទធផល េយកតិេិទធភាព និងភាេស្បកយត្ស្បកជងខ្ពរ់ ។ 

សបើសគ្បៀបស្ៀបជាម្យយគ្បសទេកនុងតាំបន់្, ការច្ូលសរៀន្របេ់េិេសមាន្កាំស ើិន្ខពេ់, ន្គ្ាន្កខរកម្មរបេ់

គ្បជាជន្កម្ពុជាចាប់ពីអាយុ ១៥ឆ្ន ាំស ើងសៅមាន្ច្ាំន្យន្គ្បមាិ ៧៩,៩០% សៅឆ្ន ាំ២០១២ និ្ងសកើន្ស ើង

ដ្ល់ ៨៧,៧០% សៅឆ្ន ាំ២០២០ ដតលទធផលនន្ការន្ភិវឌ្ឍច្ាំសិោះដ្ឹងដដ្លអាច្គយចាប់យកជាំន្នញ

 វិជាក ជីវៈ ទាំងដផនករងងន្ិងដផនកទន់្សៅមាន្កគ្ម្ិត ដដ្លចាាំបាច្់គ្តូវដកលម្ែឱ្យបាន្ទន់្សពលរស្មប់ជាំរុញ 

បកនថមការអភិវឌ្ឍរងគម-នរដឋក្ិចច ។ 

សោយស្មរម្ូល្ន្ម្នុ្េសមាន្ស្មរៈេាំខ្លន់្េគ្មាប់រាល់ការន្ភិវឌ្ឍ, រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា       

ផតល់អាទិភាពសលើម្នុ្េស ជាម្ុខគ្ពួញច្ម្បងទីម្យយ សដ្ើម្បីគ្ទគ្ទង់កាំស ើិន្ ការគរ េម្្ម្៌ និ្ងគ្បេិទធភាព 

កដលបាន្រំសលច្សៅកនុងយុទធស្មង្រ្េតច្តសុកាិដ្ាំណ្តក់កាលទី៣និ្ងទី៤ ។ ជាក់ដេតង រាជរោឋ ភិបាលបាន្

បសងកើន្ការ វិនិ្សយរជាបន្តបន្នល ប់ ដដ្លមាន្ទាំហាំទឹកគ្បាក់គ្បមាិ ១,២០% នន្ ផ.េ.េ. សៅឆ្ន ាំ១៩៩៨  

និ្ងសកើន្ដ្ល ់២,២០% នន្ ផ.េ.េ. សៅឆ្ន ាំ២០១៨ សដ្ើម្បីដកទគ្ម្ង់វិេយយន្ប់រជំាតិ ។ សដ្ើម្បីជាំរុញបដន្ថម្

ការសលើកកម្ពេ់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច, រាជរោឋ ភិបាល យកច្ិតតទុកោក់ខពេ់សលើការន្ភិវឌ្ឍច្ាំសិោះដ្ឹង 

ច្ាំសិោះស្វើ និ្ងជាំន្នញមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ សោយកាំិត់ទិេសៅជាក់លាក់ច្ាំន្យន្ ២ ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖  

 - ការន្ភវិឌ្ឍម្លូ្ន្ម្ន្េុស៖ ម្ូល្ន្ម្នុ្េស រឺជាកាត េាំខ្លន់្ជាំរុញការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និ្ង 

ទម្ទរឱ្យមាន្ការសលើកកម្ពេ់កគ្ម្ិតជាំន្នញវិជាក ជីវៈឱ្យបាន្លែគ្បសេើរ ។ វឌ្ឍន្ភាពនន្ការន្ភិវឌ្ឍម្ូល្ន្ 

ម្នុ្េសសៅកម្ពុជា ម្ិន្ទន់្ធ្លន្នបាន្នូ្វតុលយភាពរវាងការច្ូលសរៀន្និ្ងការបញ្ចប់ថាន ក់េិកា ដដ្លន្នាំឱ្យ

ការកស្មងម្ូល្ន្ម្នុ្េស សៅម្ិន្ទន់្េសគ្ម្ច្បាន្គ្បេិទធភាពខពេ់ ។ ន្គ្ាច្ូលសរៀន្និ្ងន្គ្ាបញ្ចប់ការ 

េិកាពីគ្រប់កគ្ម្ិតេិកា ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១២ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០២០ មាន្និ្ន្នន ការលយច្ុោះ ដដ្លបគែ ក់និ្ងរាាំងេលោះ 

ដ្ល់ដ្ាំស ើិរការសលើកកម្ពេនិ់្ងការស្វើបរិវតតកម្មសលើវិេយយន្ប់រ ំស្បក្បនោយនិ្រន្តរភាព ។ ការេិកាយ៉ា ងតិច្ 

គ្តឹម្កគ្ម្ិតម្្យម្េិកាទុតិយភូម្ិ រឺជាកាត ចាាំបាច្់េគ្មាប់ការកស្មងរុិភាពម្ូល្ន្ម្នុ្េស, ការចាប់ 

យកច្ាំសិោះដ្ឹងនិ្ងជាំន្នញវិជាក ជីវៈមាន្តនម្លខពេ់ន្នសពលន្ន្នរត និងការកស្មងជាំន្នញេគ្មាប់ទីផារ

ពលកម្ម ។ ការន្ភិវឌ្ឍម្ូល្ន្ម្ន្ុេស នឹ្ងសលើកកម្ពេ់េម្តថភាពរបេ់កម្ពុជាកនុងការបសងកើន្េកាត នុ្ពល

សេដ្ឋកិច្ចនេញនលញនិ្ងភាពគ្បកយតគ្បដជងសេដ្ឋកិច្ចខ្ពរ់ ។ 

 - ការន្ភិវឌ្ឍផលតិភាពពលកម្ម៖ កមាល ាំងពលកម្មដដ្លមាន្ជាំន្នញខពេ់ រឺជាេមាេធ្លតុេាំខ្លន់្ 

កនុងដ្ាំស ើិរការផលិតទាំនិ្ញនិ្ងសេវាកម្ម គ្ពម្ទាំងច្ូលរយម្ច្ាំដិកជាច្ម្បងកនុងការសលើកកម្ពេ់ផលិតភាព 

សេដ្ឋកិច្ចនិ្ងភាពគ្បកយតគ្បដជងសៅគ្រប់វិេយយ ។ កមាល ាំងពលកម្មគ្បកបសោយផលិតភាព ចាាំបាច្់គ្តូវមាន្
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េម្តថភាព ភាពបុិន្គ្បេប់ និ្ងឯកសទេកម្មខពេ់ សដ្ើម្បីស្វើបរិវតតកម្មសេដ្ឋកិច្ច សឆ្ព ោះសៅការផលិតទាំនិ្ញ

និ្ងសេវាក្មា ដដ្លមាន្គ្ុណភាេនិងតនម្លបដន្ថម្ខពេ ់ ។ នដើមបីរនស្មចនោលនៅននះ, ការសលើកកម្ពេ់     

ផលិតភាពពលកម្មសៅកម្ពុជា ស្ត្ូវមាន្លកខិៈគ្បទក់គ្កឡានិងជាស្បេ័នធ ។  សទោះបីជាកមាល ាំងពលកម្ម     

វយ័សកមងភារសគ្ច្ើន្កាំពុងដតបាំសពញការគរកតី, កមាល ាំងពលកម្មទាំងសន្ោះភារសគ្ច្ើន្មាន្កគ្ម្ិតជាំន្នញទប 

និ្ងបសគ្ម្ើការគរសៅកនុងវិេយយដដ្លមាន្តនម្លបដន្ថម្ទប ។ ជាក់ដេតង កមាល ាំងពលកម្មកម្ពុជាច្ាំន្យន្     

១២% គម ន្ ឬ មាន្ការន្ប់រំតិច្តយច្, ៣២% ម្ិន្បាន្បញ្ចប់បឋម្េិកា, ២៧% បាន្បញ្ចប់បឋម្េិកា, 

១៥% បាន្បញ្ចប់ម្្យម្េិកាបឋម្ភូម្ិ, ៧% បញ្ចប់ម្្យម្េិកាទុតិយភូម្ិ និ្ង ៧% សគ្កាយម្្យម្េិកា ។   

  ២.២.២. បតចេក្វិទ្យា និង នវានុវតតន៍ 

 ន្វានុ្វតតន៍្ គ្ឺជាក្តាត ោ៉ា ងរាំខ្ជន់ក្នុងការជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការអភិវឌ្ឍនិងការ 

នស្បើស្បារ់គ្ាំនិត្ ចាំនណះដឹង និងបនចចក្វិទា នដើមបីផលិត្ទាំនិញនិងនរវាក្មាថាី ស្បក្បនោយគ្បេិទធផលខពេ់ 

ក៏ដ្ូច្ជាសលើកកម្ពេ់រុិភាពផលិតផលទាំងសន្ោះ ។ ច្ាំសពាោះស្មថ បយន្្ុរកិច្ច, ន្វានុ្វតតន៍្ មនឥទធិពលសលើ      

ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចាម្រយៈម្ស្ាបាយ ២យ៉ា ង រឺ៖ (១).ន្វានុ្វតតន៍្ បសងកើតផលិតផលលមី ដដ្លបសងកើន្តគ្ម្ូវ 

ការេគ្មាប់ផលិតផលទាំងសន្ោះ, និ្ង (២).ន្វានុ្វតតន៍្ បសងកើន្គ្បេិទធផលេគ្មាប់ផលិតកម្មនិ្ងកាត់បន្ថយ 

នលលសដ្ើម្នន្ផលិតកម្ម ។ ជារយម្ ន្វានុ្វតតន៍្ បសងកើតតនម្លបដន្ថម្សេដ្ឋកិច្ចខពេ់ បនងកើនភាពគ្បកយតគ្បដជង និង

េយកតិេិទធភាពសេដ្ឋកិច្ច រាំនៅធ្លន្នបានចី្រភាពកាំសិើន្រយៈសពលដវង ដផែកសលើន្ភិគ្កម្ “ទទយលយក            

បសច្ចកវទិា បន្ាាំបសច្ចក វទិា ន្ងិ ន្វាន្វុតត” ។ កផអក្នលើស្ក្បខ្ណឌ នោលននោបាយនរដឋក្ិចច និង រងគម 

ឌី្ជីថល, កម្ពុជា មាន្រកាត នុេល និងន្ាំសណ្តយផលពីភារលាភគ្បជាស្មង្រ្េតខពេ ់ ដដ្លគយចាប់យក    

បសច្ចកវិទាលមីៗ , ស្វើន្វានុ្វតតន៍្ និ្ងជាំរុញសលបឿន្បរិវតតកម្មឌី្ជីលល សដ្ើម្បីដគ្បកាល យសេដ្ឋកិច្ចគ្បនពិីដដ្ល

ដផែកសលើន្តិពលកម្មសៅជាសេដ្ឋកិច្ចឌី្ជីលលនិ្ងនរដឋក្ិចចថាីៗដនទនទៀត្ ។  

សទោះជាយ៉ា ងសន្ោះកតី ន្វានុ្វតតន៍្របេ់កម្ពុជាសៅមាន្កគ្ម្ិត សោយស្មរកងវោះខ្លតម្លូ្ន្ម្នុ្េស,     

ការវវិនិនោគ្ទបនលើការគ្ស្មវគ្ជាវនិ្ងការន្ភិវឌ្ឍ និងេម្តថភាពរបេ់េហគ្គេ្ុន្តូច្និ្ងម្្យម្ 

នៅមនក្ស្មិត្ ។ សយងាម្ន្ងគការកម្មេិទធិបញ្ហញ ពិភពសលាក (WIPO), ន្វានុ្វតតន៍្កម្ពុជា ទទយលបាន្ច្ាំណ្តត់ 

ថាន ក់សលខ ៩៨ កនុងច្ាំសណ្តម្ ១៣១គ្បសទេ សៅឆ្ន ាំ២០១៩ ន ើយបាន្ធ្លល ក់ចុះដល់ច្ាំណ្តត់ថាន ក់សលខ 

១០៩ សៅឆ្ន ាំ២០២១ ។ សហតុសន្ោះ កម្ពុជាគ្តូវជាំរុញ ក្សាង និ្ងពគ្ងឹងមូលោឋ នស្គឹ្ះរស្មប់ន្វានុ្វតតន៍្  នដើមបី 

ស្ទស្ទងនិ់្ងសលើកកម្ពេ់ផលតិភាពសេដ្ឋកិច្ចេគ្មាប់រយៈសពលដវង គ្បកបសោយនិ្រន្តរភាព ។ កនុងន្យយសន្ោះ 

កម្ពុជា គ្តូវសលើកកម្ពេ់រុិភាពនន្ការន្ប់រំ និ្ង ការប តិុ ោះបណ្តត លច្ាំសិោះដ្ឹងដបបវិទាស្មង្រ្េត  ច្ាំសិោះដ្ឹង 

ពហុវិេយយ និ្ងឯកសទេកម្ម សដ្ើម្បីេសគ្ម្ច្បាន្ស្បរិទធផលសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងតនម្លបដន្ថម្ខពេ់ ។ រាជរោឋ ភិបាល 
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និ្ងវិេយយឯកជន្ ស្ត្ូវច្ូលរយម្រ ការសោោះគ្ស្មយបញ្ហា គ្បឈ្ម្ន្ទន្ទ និងបនងកើនរមត្ថភាេរស្មប ់

ការនធវើន្វានុ្វតតន៍្ សោយកាំិត់អាទិភាពសលើការន្ភិវឌ្ឍជាំន្នញបសច្ចកវិទា, ការគាំគ្ទនិ្ងសលើកទឹកច្ិតតដ្ល់ 

េហគ្គេសលើបសច្ចកវិទានិ្ងន្វានុ្វតតន៍្ និ្ងការពគ្ងឹងគ្បេិទធភាពនន្កិច្ចេហគ្បតិបតតិការរវាងស្មថ បយន្

គាំគ្ទបសច្ចកវិទានិ្ងន្វានុ្វតតន៍្ ។   

២.២.៣. សាថ ប័នសាធារណ្ៈ 

ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ គឺ្ជាន ោឋ រចន្ទរមព័នធទន់  កដលសដ្ើរតយន្នទីេាំខ្លន់្កនុងការេគ្ម្បេគ្ម្ួល គាំគ្ទ 

និ្ងពគ្ងឹងវឌ្ឍន្ភាពនន្ការន្នុ្វតតផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច សោយស្មរគ្ុណភាេស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈលអ នឹ្ង

កាំិត់វវិធ្ននននច្ាប់និ្ងបទបបញ្ញតតិន្ទន្ទបាន្ចារ់លារ់ រស្មប់បនងកើត្បរិសាថ នជាំរុញការវវិនិនោគ្ ធុរកិ្ចច 

និងរក្មាភាេនរដឋកិ្ចច ស្បក្បនោយស្បរិទធផលនិងេយកតិេិទធភាព នដើមបីធ្នន្ទនូវភាេស្បកួ្ត្ស្បកជងសេម ើភាព 

និ្ងសលើកកម្ពេ់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ សហតុសន្ោះ រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា បាន្ោក់សច្ញនូ្វសគលន្សយបាយ 

យុទធស្មង្រ្េត  ដផន្ការេកម្មភាព និ្ងកម្មវិ្ីដកទគ្ម្ង់ជាបន្តបន្នល ប់ សដ្ើម្បីបសងកើន្សលបឿន្ការសលើកកម្ពេ់

េម្តថភាពគ្បពយន្ធរដ្ឋបាលស្មធ្លរិៈ េាំសៅស្វើទាំសន្ើបកម្មន្ភិបាលកិច្ចលែ ពគ្ងងឹគ្ុណភាេបទបបញ្ាត្តិ    

ដកលម្ែបរិយកាេ្ុរកិច្ច បសងកើន្ស្បរិទធភាេរោឋ ភិបាល សលើកកម្ពេ់ភាពគ្បកយតគ្បដជង និ្ងន្ភិវឌ្ឍ   

ម្ូល្ន្ម្នុ្េស កនុងការស ល្ើយតបសៅនឹ្ងតគ្ម្ូវការនន្ការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងេងគម្ ។ សដ្ើម្បីសលើកកម្ពេ់

រុិភាពនន្ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈេគ្មាប់ជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច, រាជរោឋ ភិបាល កាំិត់ទិេសៅអាទិភាព 

ច្ម្បងច្ាំន្យន្ ៣ ដូចខ្ជងនស្កាម៖ 

- ការជាំរញុន្ភបិាលកចិ្ចលែ៖ ន្ភិបាលកិច្ចលែ រយម្ច្ាំដិកកនុងការបសងកើតបរិស្មថ ន្ដដ្លមាន្េថ ិរភាពនិង 

នជឿទុក្ចិត្ត រស្មប់ធុរកិ្ចចនិងការវវិនិនោគ្ នោយន តុ្ថ្នអភិបាលកិ្ចចលអស្តូ្វបានចត់្ទុកថ្នជាកាត ច្ម្បង 

កនុងការកាត់បន្ថយភាពម្ិន្ច្ាេ់លាេ់និ្ងសលើកកម្ពេ់គ្បេិទធផលសេដ្ឋកិច្ច ។ ការិ ៍សន្ោះ នឹ្ងមាន្ផល វិជកមាន្ 

ដ្ល់ការជាំរុញេកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកនុងរយៈសពលដវង, បសងកើន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់, ជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនិ្ង 

បសងកើន្ភាពគ្បកយតគ្បដជង ។ កនុងការជាំរុញសលបឿន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច, រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាបាន្កាំិត់យក 

ន្ភិបាលកិច្ចលែជាកិច្ចការេនូល សដ្ើម្បីពសន្លឿន្ការដកទគ្ម្ង់ស្មថ បយន្ឱ្យកាន់្ដតេុីជសគ្ៅនិ្ងមនវិសាលភាេ 

ស្គ្ប់ស្ជុងនស្ជាយ រស្មប់ជាមគ្គុសទលរកត៍គ្ម្ង់ទិេការន្ភវិឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ចជាតសិលើគ្រប់វិេយយ ។ ជាម្យយ

នឹ្ងវឌ្ឍន្ភាពរយរឱ្យកត់េមាគ ល់កនុងការដកទគ្ម្ង់, បញ្ហា គ្បឈ្ម្ម្យយច្ាំន្យន្សៅដតមាន្ ជាពិសេេពាក់ពយន្ធ 

នឹ្ងគ្បេិទធភាពការន្ន្ុវតតសគលន្សយបាយ, កិច្ចេគ្ម្បេគ្ម្ួលន្ិងកិច្ចេហគ្បតិបតតិការន្ន្តរស្មថ បយន្, 

ការន្នុ្វតតបទបបញ្ញតតិ និ្ងការដបងដច្កនិងោក់្្ន្ធ្លន្ចាំទិរនៅ សដ្ើម្បេីសគ្ម្ច្បាន្ផលិតភាពខពេ់បាំផុត ។ 

កនុងការរយម្ច្ាំដិកដ្ល់ន្ភិបាលកិច្ចលែ, កម្ពុជា គ្តូវស្វើទាំសន្ើបកម្មសលើម្ុខគររដ្ឋបាលស្មធ្លរិៈ, បសងកើន្



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥   15 

 

ស្បរិទធភាេការន្នុ្វតតវវិធ្ននននចាប់និ្ងបទបបញ្ញតតិ និ្ង គ្បកាន់្ខ្លក ប់ន្ូវវបប្ម្៌នន្ការគ្រប់គ្រងនិ្ងភាពជា 

ន្នកដឹ្កន្នាំលែ សដ្ើម្បីធ្លន្នបាន្ការផតល់សេវាស្មធ្លរិៈ គ្បកបសោយតមាល ភាព េយកតិេិទធភាព និ្ង

រិសន្យយភាពេគ្មាប់បាំសពញតគ្ម្ូវការជូន្្ុរកិច្ច គ្បជាជន្ និ្ងេងគម្ជាតិទន់្សពល ។ 

- ការដកលម្ែបទបបញ្ញតតទិផីារ៖ ន្ភិបាលកិច្ចទីផារ គ្ឺជាក្តាត ជាំរុញដ៏រាំខ្ជន់មួយនទៀត្ចាំនពាះ 

េម្ិទធកម្មនិ្ងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ាម្រយៈការជោះឥទធិពលសៅសលើនលលសដ្ើម្កនុងការផលិតទាំនិ្ញនិ្ងសេវាកម្ម ។ 

ជាក់ដេតង ការដកទគ្ម្ង់េគ្មាប់សលើកកម្ពេ់ការគ្បកយតគ្បដជង នឹ្ងបសងកើន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចាម្រយៈ

ការវិភាជ្ន្ធ្លន្ឱ្យច្ាំទិេសៅ សដ្ើម្បីេសគ្ម្ច្បាន្េកាត នុ្ពលផលិតភាពខពេ់បាំផុត ស្េមទាំងជាំរុញឱ្យមន 

ជវភាពនន្គ្បេិទធផលក្នុងរយៈនេលកវង ។ ដូចោន កដរ ការដកទគ្ម្ង់ទីផារសលើកទកឹច្ិតតនិ្ងជាំរុញឱ្យមាន្

គ្បេិទធផល ាម្រយៈការស្វើឱ្យគ្បសេើរស ើងនូ្វការសគ្បើគ្បាេ់កាត ផលិតកម្មទាំងន្េ់ ។ នលើរេីននះនទៀត្ 

ការកក្ទស្មង់បទបបញ្ញា ត្តិជាំរុញនលបឿនននក្ាំនណើនផលិត្ភាេ តាមរយៈការសលើកទឹកច្ិតតឱ្យ្ុរកិច្ចស្វើន្វានុ្វតតន៍្ 

សដ្ើម្បីឈាន្ដ្ល់ឧតតម្ភាពសលើដផនកបសច្ចកវិទា គ្ពម្ទាំងជាំរុញសលបឿន្នន្ការន្ភិវឌ្ឍផលិតផលលមីៗ ។ 

ដផែកសលើស្មរៈេាំខ្លន់្នន្ផល វិជកមាន្របេ់ន្ភិបាលកិច្ច, រាជរោឋ ភិបាល បាន្បនតដកទស្មង់ជាស្បចាំនិងោក់

សច្ញសគលន្សយបាយគ្នឹ្ះនិ្ងបទបបញ្ញតតិន្នន្ន ដ្ូច្ជា ច្ាប់េត ីពីកិច្ចការពារន្នកសគ្បើគ្បាេ់, ច្ាប់េត ីពី

ពាិិជកកម្មាម្គ្បពយន្ធសន្ ិច្គ្តូនិ្ក និ្ងច្ាប់េត ីពីការគ្បកយតគ្បដជង សដ្ើម្បីសោោះគ្ស្មយបញ្ហា នលលទីផារ

ឱ្យមនស្បរិទធភាេខ្ពរ់ កាត់បន្ថយនលលគ្បតិបតតិការ និ្ងបសងកើតបរិយកាេន្ាំសណ្តយផល េគ្មាប់ទក់ទញ 

ការ វិនិ្សយរនិ្ងជាំរុញការស្វើ្ុរកិច្ចសៅកម្ពុជា ។ នដើមបីទក្់ទញការវវិនិនោគ្ផ្ទា ល់េីបរនទរនិ្ងជាំរុញ  

ការ វិនិ្សយរកនុងគ្េុកបដន្ថម្, រាជរោឋ ភិបាល បាន្ស្វើវិសស្ម្ន្កម្មច្ាប់វិនិ្សយរជាបន្តបន្នល ប់ សហើយច្ាប់ 

េត ីព ីវិនិ្សយរលមីគ្តូវបាន្ន្នុ្ម្យតសៅដខតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ រាំនៅពគ្ងឹងគ្កបខ ឌិ រតិយុតតដដ្លមាន្លកខិៈ 

សបើកច្ាំហ បសងកើន្ភាពច្ាេ់លាេ់ និ្ងសលើកកម្ពេ់ តមាល ភាព េគ្មាប់ធ្លន្នបាន្ភាពទក់ទញខពេ់របេ់

កម្ពុជា ជាសគលសៅវិនិ្សយរកនុងតាំបន់្ ។ ច្ាប់េត ីពី វិនិ្សយរលមីសន្ោះ កាំិតនី់្ត ិវិ្ីច្ាេ់លាេ់ ស្មម្ញ្ញ 

និងនលឿន ស្េមទាំងផតល់នូវការធ្នន្ទនិងការនលើក្ទឹក្ចិត្តជានស្ចើនដល់គ្នស្មងវិនិនោគ្ កដលមន        

បសច្ចកវិទាខពេ ់ ន្វានុ្វតតន៍្ ការគ្ស្មវគ្ជាវនិ្ងការន្ភិវឌ្ឍ និ្ងឧេាហកម្មដដ្លមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ ។ 

ការិ៍សន្ោះនឹ្ងជយយជាំរុញេម្លុោះនន្ការសផលរបសច្ចកវិទានិ្ងន្វានុ្វតតន៍្សៅកម្ពុជា កដលជាក្តាត ដ៏រាំខ្ជន់ក្នងុការ 

បនងកើនផលិត្ភាេនរដឋក្ិចច ។ 

 - ការសលើកកម្ពេស់្មថ បយន្ទផីារការគរ៖ ការកស្មងស្មថ បយន្ទីផារការគរលែ បសងកើតនូ្វលកខខ ឌិ

អាំន្យផលសដ្ើម្បីឱ្យទីផារការង្ហរដាំនណើរការស្បក្បនោយស្បរិទធផលនិងស្បរិទធភាេ ស្េមទាំងមន

ផលវវិជជមននលើផលិត្ភាេសេដ្ឋកិច្ច ាម្រយៈការសលើកកម្ពេ់គ្បេិទធផលដដ្លទទយលបាន្ពីការស្វើ វិភាជន៍្ 



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥   16 

 

្ន្ធ្លន្ និ្ង ន្វានុ្វតតន៍្ ដដ្លជាំរុញសោយការកស្មងជាំសន្ឿទុកច្ិតតសៅវិញសៅម្ករវាង្ុរកិច្ច និ្ងនិ្សយជិត ។ 

ដផែកសលើបទពិសស្ម្ន្ិងភេតុាងពីការេិកាគ្ស្មវគ្ជាវ, ឥទធិពលនន្ការកស្មងស្មថ បយន្ទីផារការគរជោះសៅ

សលើផលិតភាព សកើតមាន្ស ើងាម្រយៈយន្តការ ៣្ាំៗរឺ (១).បេិដ្ឋកម្មផលិតភាពអាគ្េយយជាច្ម្បងសលើ

ការេហការលែនន្និ្សយជិត និ្ងរាំនិ្តនច្នគ្បតិដ្ឋរបេ់និ្សយជិត ដដ្លជាំរុញសោយការកស្មងទាំនុ្កច្ិតតកនុងការ 

ទទយលបាន្ការគររយៈសពលយូរជាម្យយនិ្សយជក និ្ង ការដបងដច្កគ្បកបសោយេម្្ម្៌ននផលស្បនោជន៍ 

កដលទទួលបានេីក្ាំនណើនផលិត្ភាេគ្បកបសោយេម្្ម្៌, (២).ការការពារការង្ហរលអ ផតល់នូវការធ្នន្ទ 

ការគរនិ្ងសលើកទឹកច្ិតតដ្លនិ់្សយជិតឱ្យ វិនិ្សយរសលើការន្ប់រំ និ្ង ប តិុ ោះបណ្តត លបដន្ថម្ ដដ្លការិ៍សន្ោះ 

មនឥទធិពលវវិជជមននលើក្ាំនណើនផលិត្ភាេនរដឋក្ិចច និង (៣).សាថ ប័នទីផារការង្ហរលអ កាត្់បនថយរ ំូរ

ាល េ់បតូរការគរ និ្ងេគ្ម្ួលដ្ល់ការ វិភាជ្ន្ធ្លន្សៅកនុងេកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដដ្លមាន្ផលិតភាពខពេ់ ។ 

 ២.២.៤. គហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ 

សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ រឺជា ែ្ឹងខនងនិ្ងធ្លតុច្ូលដ្៏េាំខ្លន់្ ដដ្លរយម្ច្ាំដិកដ្ល់កាំស ើិន្និ្ងការ

ន្ភិវឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច ាម្រយៈ្ន្គ្បាបត (gain) នន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងភាពគ្បកយតគ្បដជង ដដ្លជាំរុញ 

សោយការកាត់បន្ថយនលលសដ្ើម្កនុងដ្ាំសិើរការផលិតកម្ម ។ ជាងសន្ោះសទៀត សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ ជយយេគ្ម្ួល

ដល់ពាិិជកកម្ម, ទក់ទញការ វិនិ្សយរាល ល់ពីបរសទេ, ជាំរុញរហំរូេកម្មភាពពាិិជកកម្មនិ្ងការដបងដច្ក 

ការ វិនិ្សយរកនុងគ្បសទេបាន្លែ, សលើកកម្ពេ់េមាហរិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនផលកនុង និ្ងការពគ្ងឹងការតភាក ប់

សេដ្ឋកិច្ចកនុងគ្េុកសៅកនុងដខសគ្ច្វាក់តនម្លតាំបន្់និ្ងេកល ។ ជាម្យយគន សន្ោះ ការន្ភិវឌ្ឍសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ 

ជាំរុញសលបឿន្នន្ការស្វើពិពិ្កម្មសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងការផគត់ផគង់ គ្ពម្ទាំងបស្ងួមរមាល តននការអភិវឌ្ឍនរដឋក្ិចច 

នផាក្នុងស្បនទរផងកដរ ។  

ម្ូល្ន្នន្សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ ដ្ូច្ជា េុខបូតថម្ភវតថុដ្ឹកជញ្កូន្ (transportation facility) គ្បពយន្ធ

ភេតុភារកម្ម គ្បពយន្ធទឹកស្មែ ត គ្បពយន្ធថាម្ពល គ្បពយន្ធទូររម្ន្នរម្ន្៍ និ្ងគ្បពយន្ធបសច្ចកវិទារម្ន្នរម្ន៍្ 

និ្ងពយត៌មាន្ (ICT) រឺជាបុសរលកខខ ឌិ ដ្៏េាំខ្លន្់េគ្មាប់ធ្លន្នភាពសជារជយយនន្ការន្ភិវឌ្ឍសលើគ្រប់វិេយយ 

សោយស្មរសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធទាំងសន្ោះ មាន្ឥទធិពល វិជកមាន្សលើគ្រប់េកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច, េម្តថភាព

ផលិតកម្មសៅគ្រប់ដខសគ្ច្វាក់តនម្ល និងការនស្បើស្បារ់ទាំនិញនិងនរវាក្មា ។ ជាមួយនឹង វិបាកនៅក្ស្មិត្

ម៉ា ស្កូ្នរដឋកិ្ចច, ន ោឋ រចន្ទរមព័នធ រឺជាេេរេតម្ភគាំគ្ទដ្ល់ពិពិ្កម្មសេដ្ឋកិច្ច េគ្ម្ួលការស្វើពាិិជកកម្ម 

ជាំរុញសលបឿន្កាំស ើិន្ នលើក្ក្មពរ់ផលិតភាេេលក្មា និងកាត់្បនថយភាេស្កី្ស្ក្និងគ្ម្ត្វវិរមភាេសេដឋកិ្ចច ។ 

សដ្ើម្បីនលើក្កមពរ់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចក្មពុជា, គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយននះ ផតល់អាទិភាពសលើ                          

សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធច្ម្បងៗ ដូចខ្ជងនស្កាម៖  



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥   17 

 

 - គ្បពយន្ធដ្កឹជញ្កូន្៖ គ្បពយន្ធដ្ឹកជញ្កូន្លែ រឺជាេមាេធ្លតុេាំខ្លន្់េគ្មាប់តភាក ប់េកម្មភាព

សេដ្ឋកិច្ចនិ្ងេងគម្, ជាំរុញរម រណក្មានិងពាណិជកក្មា ស្េមទាំងនលើក្ក្មពរ់រហំូរផលិតផលនិ្ង្ន្ធ្លន្ 

ពីកដន្លងម្យយសៅកដន្លងម្យយសទៀត គ្បកបសោយគ្បេិទធផលនិ្ងគ្បេិទធភាពខពេ់ កដលការណ៍ននះរួមចាំកណក្ 

ដល់ការជាំរុញកាំស ើិន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចក្មពុជា ។ ផាុយនៅ វិញ រុិភាពគ្បពយន្ធដ្ឹកជញ្កូន្ទប បសងកើន្

នលលសដ្ើម្នន្ផលិតកម្មនិ្ងពាិិជកកម្ម, កាត់បន្ថយការសគ្បើគ្បាេ់របេ់គ្បជាជន្ និ្ងកាត់បន្ថយគ្បេិទធផល

នន្រំហូរកាត ផលិតកម្មេាំខ្លន់្ៗ ដដ្លកាត ទាំងន្េ់សន្ោះបសងកើតនូ្វបញ្ហា គ្បឈ្ម្ដ្ល់ការស្វើពិពិ្កម្ម  

សេដ្ឋកិច្ចនិ្ងបសងកើន្គ្បេិទធផលសេដ្ឋកិច្ច គ្ពម្ទាំងកាតប់ន្ថយផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ ជាម្យយនឹ្ងកិច្ចខិតខាំ

កស្មងនិ្ងសលើកកម្ពេ់រុិភាពគ្បពយន្ធដ្ឹកជញ្កូន្, កម្ពុជា សៅមាន្បញ្ហា គ្បឈ្ម្ម្យយច្ាំន្យន្ពាក់ពយន្ធនឹ្ង

សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធកនុងវិេយយសន្ោះ ដដ្លចាាំបាច្់គ្តូវការសោោះគ្ស្មយជាគ្បចាាំសោយមាន្គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

ជាន្នកន្នាំម្ុខ សោយសហតុថាសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធភារសគ្ច្ើន្មាន្លកខិៈជាទាំនិ្ញនិ្ងសេវាស្មធ្លរិៈ 

កដលការចូលរួមេីវិរ័យឯក្ជននៅមនក្ស្មិត្ទប ។ ជាក់្ករតង ាម្រយៈទិន្នន្យយថាីៗបគា ញថា លទធភាព 

ទទយលបាន្ផលូវលនល់េគ្មាប់សគ្បើគ្បាេ់សៅតាំបន់្ជន្បទមាន្ន្គ្ាគ្តឹម្ដត ៣៨,១០% នន្គ្បជាជន្សៅ

តាំបន្់ជន្បទេរុប  ដដ្លអាគ្ាសន្ោះរឺសៅមាន្កគ្ម្ិតទប សបើសគ្បៀបស្ៀបជាម្យយគ្បសទេកនុងតាំបន់្ ។  

 - គ្បពយន្ធភេតុភារកម្ម៖ គ្បពយន្ធភេតុភារកម្ម រឺជាេមាេធ្លតុេាំខ្លន្់កនុងការជាំរុញនិ្ងសលើកកម្ពេ់

ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ាម្រយៈការទក្ទ់ញការវវិនិនោគ្, ស្េមទាំងការដបងដច្កផលិត្ផលនិ្ង្ន្ធ្លន្

េគ្មាប់គ្ទគ្ទង់េកម្មភាពផលិតកម្មនិ្ងសេវាកម្ម ។ ដ្ូច្សន្ោះ គ្បពយន្ធភេតុភារកម្មគ្តូវមាន្រុិភាព 

េយកតិេិទធភាព ភាព្ន់្ និ្ងន្ភិបាលកិច្ចលែ សដ្ើម្បីេសគ្ម្ច្បាន្ភាពគ្បកយតគ្បដជងខពេ់ េាំសៅកាត់បន្ថយ 

នលលនន្ការដបងដច្កទាំនិ្ញនិ្ងសេវាកម្ម ។ ាម្រយៈការវាយតនម្លរបេ់្ន្នគរពិភពសលាក,  វិេយយ          

ភេតុភារកម្មសៅកម្ពុជា មាន្ការន្ភិវឌ្ឍនិ្ងវឌ្ឍន្ភាពកាន់្ដតគ្បសេើរ សោយទទយលបាន្ច្ាំណ្តត់ថាន ក់ពី

សលខ ១២៩ សៅឆ្ន ាំ២០១០ ម្កច្ាំណ្តត់ថាន ក់សលខ ៩៨ សៅឆ្ន ាំ២០១៨ ។ សទោះបីជាេន្លេសន៍្ភេតុភារកម្ម

សៅកម្ពុជាមាន្កាំស ើិន្វិជកមាន្ ប៉ាុដន្តេកាត នុ្ពលនន្វិេយយសន្ោះសៅមាន្កគ្ម្ិតទបជាងបណ្តត គ្បសទេជា

េមាជិកអាស្ម ន្សផសងសទៀត  សោយស្មរបញ្ហា គ្បឈ្ម្សលើសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ នី្តិវិ្ីរយ នី្តិវិ្ីរដ្ឋបាល 

េម្តថភាពនន្គ្បពយន្ធដ្ឹកជញ្កូន្និ្ងភេតុភារកម្ម និ្ងគ្បពយន្ធាម្ោន្ការដ្ឹកជញ្កូន្ ដដ្លចាាំបាច្់គ្តូវការ

សោោះគ្ស្មយឱ្យលែគ្បសេើរជាបន្ទា ន់និងជាស្បចាំ ។  

- គ្បពយន្ធទកឹស្មែ ត៖ ទឹកស្មែ ត រឺជាេមាេធ្លតុេាំខ្លន់្េគ្មាប់សគ្បើគ្បាេ់កនុងជីវភាពគ្បចាាំនលៃ និង

េគ្មាប់ដាំនណើរការននផលិតកម្មនិ្ងសេវាកម្ម ស្េមទាំងនលើកក្មពរ់រុខ្ភាេសាធ្នរណៈកដលជាក្តាត េាំខ្លន់្ 

កនងុការជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ េុខភាពលែ សលើកកម្ពេ់ផលិតភាពនិ្ងជវភាពនន្ផលិតភាពនរដឋកិ្ចច 
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នោយន ត្ុថ្ននិនោជិត្កដលមនរុខ្ភាេលអ មនស្បរិទធផលខ្ពរ់ ឆ្ប់ចប់យក្ចាំនណះដឹងនិង 

បនចចក្វិទាថាីៗ និងមនការតាាំងចិត្តខ្ពរ់ក្នុងការអនុវត្តការង្ហរនិងការអភិវឌ្ឍជាំន្ទញបកនថម កដលជយយពគ្ងឹង 

បដន្ថម្ទាំងបរិមាិនិ្ងរុិភាពដ្ល់កមាល ាំងពលកម្មេរុបរបេ់ជាត ិ។ សយងាម្្ន្នគរពិភពសលាក, 

រុិភាពនន្ការផគត់ផគង់ទឹកស្មែ តរបេ់កម្ពុជា គ្តូវបាន្ទទយលស្មគ ល់ពីកគ្ម្ិតេតង់ោររុិភាព ដដ្លសគ្បើគ្បាេ់ 

បាន្ ១០០% ប៉ាុដន្តគ្បជាជន្កម្ពុជាច្ាំន្យន្ ២៦,១៣% ប៉ាុន ណ្ ះ ដដ្លទទយលបាន្ទឹកម៉ារុីនេគ្មាប់      

សគ្បើគ្បាេ់សៅឆ្ន ាំ២០២០ កនុងសន្នោះ ៧៧,២៨% សៅតាំបន្់ទីគ្បជុាំជន្ និ្ង ១០,៨៧% សៅតាំបន្់ជន្បទ ។ 

ទិននន័យទាំងននះ បង្ហា ញនូវគ្ម្ត្ននការផគត់ផគង់និ្ងការដច្កចាយទឹកស្មែ តរវាងទគី្បជុាំជន្និ្ងជន្បទ ។ 

ដ្ូសច្នោះ កម្ពុជា គ្តូវដតបសងកើន្េម្តថភាពផគត់ផគង់ទឹកស្មែ តបកនថម គ្បកបសោយបរិោបនន គ្បេិទធផល        

និងគ្បេិទធភាពខពេ់ នដើមបីរួមចាំកណក្ដល់ការនលើក្ក្មពរ់រុខ្ភាេសារធ្នរណៈនិងជាំរុញផលិត្ភាេ 

នរដឋក្ិចចក្មពុជា ។  

- គ្បពយន្ធថាម្ពល៖ ្ន្ធ្លន្ថាម្ពល ដ្ូច្ជា ន្រគិេនី្ សគ្បង និ្ងហាគ េ រឺជាធ្លតុច្ូលដ្េ៏ាំខ្លន់្ 

និ្ងសដ្ើរតយន្នទីរន្លោឹះកនុងការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិសលើគ្រប់វិេយយ ។ ការ វិនិ្សយរសលើសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ

ថាម្ពល និង ការផគត្់ផគង់ថ្នមេលស្បក្បនោយភាេនជឿជាក្់ ភាេធន់ និងនលលរមរមយ នឹ្ងជាំរុញនលបឿន

ការេស្ងីក្គ្រប់េកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច គ្ពម្ទាំងមាន្ផល វិជកមាន្ដ្ល់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ាម្រយៈការ វិភាជ 

្ន្ធ្លន្សៅកនុងដ្ាំស ើិរការផលិតកម្ម និ្ងមាន្ឥទធិពលសលើដ្ាំស ើិរនន្ការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាត ិ។ ជាការពិត 

នលលថាម្ពល មនតួ្ន្ទទីជាសារវនតក្នុងដាំនណើរការផលិត្ក្មា ក៏្ដូចជាផលិត្ក្មាននធ្នតុ្ចូលអនតរការីេគ្មាប់ 

ផលិតកម្មនន្ផលិតផលេសគ្ម្ច្ ។ ជាម្យយនឹ្ងលទធផលនន្ការេិកាគ្ស្មវគ្ជាវជាសគ្ច្ើន្, ន្ងគការសវទិកា

សេដ្ឋកិច្ចេិភេនលាក្ (WEF) បានបង្ហា ញនូវទាំន្ទក្់ទាំនងរវាងការទទួលបានថ្នមេលអរគិរនី និ្ង     

រុិភាពនន្ការផគត់ផគង់ន្រគិេនី្ ជាម្យយនឹ្ងផលិតភាពរបេ់េហគ្គេ្ុន្តចូ្ និ្ង ម្្យម្ (SMEs) ។    

រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា បាន្បសងកើន្ការ វិនិ្សយរជាសគ្ច្ើន្សដ្ើម្បីពគ្ងងឹការផគត់ផគង់ន្រគិេនី្ រាំនៅ

ជាំរុញេកាត នុ្ពលផលិតភាព សេដ្ឋកិច្ចគ្រួស្មរ េកម្មភាពអាជីវកម្ម ភាពគ្បកយតគ្បដជង និ្ងតនម្លបដន្ថម្ 

សៅកនុងដខសគ្ច្វាក់ផគត់ផគង់និ្ងដខសគ្ច្វាក់តនម្លកនុងគ្បពយន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាត្ិ ។ នោយមនការនក្ើនន ើងនន            

គ្បាក់ច្ាំិូលនិ្ងេកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាគ្បចាាំ, តគ្ម្ូវការថាម្ពលបាន្សកើន្ស ើងរយរឱ្យកត់េមាគ ល់ជា

ម្្យម្ ១៨%កនុងម្យយឆ្ន ាំ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១០-២០១៦ សហើយគ្តូវបាន្រំពឹងទុកថានឹ្ងបន្តសកើន្ស ើងដល់ ៥,៤ ដ្ង 

ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៧-២០៣៥ ។ ជាម្យយគន សន្ោះ លទធភាពទទយលបាន្ន្រគិេនី្សៅាម្ភូម្ិបាន្សកើន្ស ើងពី 

៩,៩៥% កនុងឆ្ន ាំ ២០០៦ សៅ ៩៧,៥៣% កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ។ ជាម្យយនឹ្ងវឌ្ឍន្ភាពរយរឱ្យកត់េមាគ ល់,  ក្មពុជា 

សៅបន្តជួបនូវបញ្ហា គ្បឈ្ម្នលើកផនក្ថ្នមេល កដលស្តូ្វនោះស្សាយជាបន្ទា ន់និងជាស្បចាំ រយម្មាន្ ការបាត់បង់ 
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ន្រគិេនី្សៅសពលសផលរនិ្ងដច្កចាយ, រុិភាពនិ្ងភាពទុកច្ិតតបាន្នន្ការផគត់ផគង់ន្រគិេនី្សៅមាន្កគ្ម្ិត, 

ការោច្់ច្រន្តន្រគិេនី្មាន្ភាពញឹកញាប់, ការច្ាំណ្តយសពលយរូកនុងការតភាក ប់ន្រគិេនី្, នលលតភាក ប់ន្រគិេនី្

មាន្តនម្លខពេ់ និ្ងការសគ្បើគ្បាេ់ថាម្ពលកសកើតស ើងវិញ ម្ិន្ទន់្ដ្ល់កគ្ម្ិតន្តិបរមា ។ កម្ពុជា កាំពុងបន្ត 

បសងកើន្គ្បេិទធភាពនន្ការសគ្បើគ្បាេ់គ្បភពថាម្ពល ថាម្ពលកសកើតស ើងវិញ និ្ងគ្បភពសផសងសទៀតដដ្ល

ម្ិន្ប៉ាោះពាល់្ៃន្់្ៃរដ្ល់បរសិ្មថ ន្ និ្ងបសងកើន្គ្បេិទធភាពនន្សេវាកម្មផគត់ផគង់ន្រគិេនី្ ។ 

- គ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌ្ជីីលល៖ សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌី្ជីលល ដ្ូច្ជា បសច្ចកវិទាទរូរម្ន្នរម្ន៍្ 

និ្ងពយត៌មាន្ បនចចក្វិទាបុ្ក្នឆន បនចចក្វិទានក្ាដ ទីស្ក្ុងឆ្្ត្ ថ្នន លឌី្ជីថល និងបនចចក្វិទា រិញ្ាវត្ថុ 

មនរកាត នុេលខ្ពរ់ក្នុងការជាំរុញសលបឿន្ពិពិ្កម្មសេដ្ឋកិច្ច ផលិត្ភាេនរដឋក្ិចច និងនលើក្កម្ពេ់កគ្ម្ិត

ជីវភាព ។ សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌី្ជីលល ផតល់ឱ្យ្ុរកិច្ចនូ្វឧបករិ៍លមីៗ េគ្មាប់ការស្វើវិច្ិគ្តកម្ម ផលិតនិ្ង 

លក់ផលិតផល គ្ពម្ទាំងផតល់ម្ស្ាបាយលមីេគ្មាប់ន្ន្តរកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងេងគម្ ។ ការចាប់យកបនចចក្វិទា 

និងបរិដឋក្មាជាំន្ទញឌី្ជីថល បនងកើនការរួមចាំកណក្របរ់មូលធននិងក្ម្ ាំងេលក្មា ដល់ផលិតភាពនិ្ង

កាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ច ។ សលើេពីសន្ោះ បសច្ចកវិទាឌី្ជីលល ដ្ូច្ជា ទិន្នន្យយ្ាំនិ្ងបសច្ចកវិទាសកាល ដ្ ស្វើបេិដ្ឋកម្ម 

គ្បតិបតតិការរបេ់ការិយលយយជយរម្ុខ ដដ្លកាត់បន្ថយនលលនន្ការស្វើន្ន្តរកម្មជាម្យយន្នកផគត់ផគង់និ្ងន្តិលិជន្ 

ដដ្លសន្ោះន្នាំម្កន្វូផលគ្បសយជន៍្នន្ការសកើន្ស ើងនន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ លមីៗសន្ោះ អងគការរស្មប់ 

ក្ិចចរ ស្បត្បិត្តិការនរដឋក្ចិចនិងការអភិវឌ្ឍ (OECD) បានផតល់ភរតុតាងថ្ន ការសកើន្ស ើងច្ាំន្យន្ ១០% 

នន្ន្គ្ាទទយលយកបសច្ចកវិទាសកាល ដ្ ជាំរុញឱ្យមាន្ការសកើន្ស ើងនន្ផលិតភាពច្ាំន្យន្ ៣,៥០% ។ ការេិកា 

ជាសគ្ច្ើន្សទៀតបាន្បគា ញថាការចាប់យកឌី្ជីលល បសងកើន្កាំស ើិន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច, ភាេស្បកួ្ត្ស្បកជង 

និងជាំរុញនលបឿនបរិវត្តក្មានរដឋក្ិចចនឆ្ព ះនៅរក្នរដឋក្ចិចនិងរងគមឌី្ជីថល ។ 

ដផែកសលើភារលាភនន្គ្បជាស្មង្រ្េតនិ្ងកាំស ើិន្នន្គ្បជាជន្សគ្បើគ្បាេ់ទូរេយពលនិ្ងន្ុីន្្ឺិិត, កម្ពុជា 

មាន្េកាត នុ្ពលខពេ់កនុងការទញយកផលគ្បសយជន៍្នន្ឌី្ជីលលបូនី្យកម្ម សដ្ើម្បីបសងកើន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច 

និ្ងភាពគ្បកយតគ្បដជង ។ ជាក់ដេែង ច្ាំន្យន្ន្នកសគ្បើគ្បាេទ់ូរេយពល គ្បពយន្ធន្ុីន្្ឺិិត និ្ងបណ្តត ញេងគម្សៅ

កម្ពុជាមាន្ការសកើន្ស ើងខពេ់ជាងច្ាំន្យន្គ្បជាជន្េរុប សោយស្មរនលលសគ្បើគ្បាេ់អីុនធឺិិត្មនកគ្ម្ិតរមរមយ 

និងមននិន្ទន ការថយចុះកថមនទៀត្ តាមរយៈការនក្ើនន ើងននការស្បក្ួត្គ្បដជងកនុងវិេយយទរូរម្ន្នរម្ន៍្

សៅកម្ពុជា ។ កនុងន្ាំ ុងសពលជាំងកឺូវដី្-១៩ និ្ងបដ្ិវតតន៍្ឧេាហកម្មទី៤, ការសគ្បើគ្បាេ់គ្បពយន្ធឌី្ជីលលមាន្ការ 

សកើន្ស ើងរយរឱ្យកត់េមាគ ល់ ។  សទោះជាយ៉ា ងសន្ោះកតី េម្តថភាពនិ្ងលទធភាពកនុងការសគ្បើគ្បាេ់បសច្ចកវិទា

ទាំសន្ើបសៅកម្ពុជា អាច្ជយបនូ្វបញ្ហា គ្បឈ្ម្ម្យយច្ាំន្យន្ សោយស្មរគ្បជាជន្ភារសគ្ច្ើន្មាន្ចាំនណះដ្ឹងទប 

នលើកផនក្បសច្ចកវិទាថាីៗនិងអក្ខរក្មាបនចចកវវិទា ។  ជាមួយោន ននះកដរ ការអភិវឌ្ឍសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌី្ជីថល 



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥   20 

 

នៅមនក្ស្មិត្ទប ន ើយនលបឿនអុីនធឺណិត្មនភាពយឺត្ខ្្ជាំង ជាពិសេេសៅតាំបន្់សគ្ៅទីគ្បជុាំជន្និ្ង

សៅទីជន្បទ ។ ការិ៍សន្ោះនឹ្ងជោះឥទធិពលន្វិជកមាន្ដ្ល់ការជាំរុញនលបឿនននការនធវើបរិវត្តក្មាឌី្ជីថលនិង 

ការនធវើបរិវត្តក្មានរដឋក្ិចចក្មពុជានឆ្ព ះនៅរក្នរដឋក្ិចចឌី្ជីលលនេញនលញ ។  

៣. ព្របខណ្ឌ គោលនគោបាយ 

 ៣.១. ចរេុវិស័យ គោលបំណ្ង គោលគៅ 

ច្កខុវិេយយនន្គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារឺ កស្មង ន្ងិ សលើកកម្ពេ់

ផលតិភាពសេដ្ឋកចិ្ចជាតសិោយដផែកសលើកមាល ាំងពលកម្មជាំន្នញខពេ ់ ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្ ៍ សដ្ើម្បជីាំរញុរម្លុោះការ

ន្ភវិឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកចិ្ច ឱ្យកាន្ដ់តគ្បសេើរ  ។ 

 គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមាន្សគលបាំិង ជាំរញុកាំសិើន្        

ផលតិភាពសេដ្ឋកចិ្ច ន្ងិ បសងកើន្គ្បាកច់្ាិំ ូលេគ្មាបគ់្បជាជន្មាន ក់ៗ  េាំសៅបសងកើន្េន្តេិខុសេដ្ឋកចិ្ច 

ន្ងិ េខុមុាលភាពេងគម្ គ្បកបសោយច្រីភាព ន្ងិ បរយិបន្ន  ។  

សដ្ើម្បីេសគ្ម្ច្បាន្ច្កខុវិេយយនិ្ងសគលបាំិងខ្លងសលើ, រាជរោឋ ភិបាលកាំិត់សគលសៅយុទធសាស្តរត  

អាទិភាពច្ាំន្យន្ ៤ ដដ្លជាកាត កាំិត់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចរន្លឹោះ រយម្មាន្៖ 

(១).  ការដកលម្ែការន្បរ់ ំ ន្ងិ ការប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេ វិជាក ជវីៈ សដ្ើម្បគី្ទគ្ទងនិ់ងគាំគ្ទ

សលើការបសងកើន្ជាំន្ទញនិងេម្តថភាពខ្ពរ់ក្នុងការចប់យក្បនចចក្វិទា, ការបន្ាាំ បនចចក្វិទានិ្ង 

ការនធវើន្វានុ្វតតន៍្ នដើមបីជាំរុញផលិត្ភាេនរដឋក្ិចចកផអក្នលើេលក្មាជាំន្ទញ គ្ពម្ទាំងស្វើ     

បរិវតតកម្មរច្ន្នេម្ពយន្ធសេដ្ឋកិច្ច សោយសាត តសលើការន្ភិវឌ្ឍម្ូល្ន្ម្ន្ុេសនិ្ងការបសងកើន្ 

ផលិតភាពពលកម្មខ្ពរ់, 

(២).  ការជាំរញុការចបយ់ក្បនចចក្វទិា នងិ ន្វាន្វុតតន្ ៍សដ្ើម្បីសលើកកម្ពេ់ភាពគ្បកយតគ្បដជងន្ិង

ការបសងកើតរុិតនម្លេគ្មាប់េងគម្-សេដ្ឋកិច្ច សោយសាត តសលើការន្ភិវឌ្ឍជាំន្នញបសច្ចកវិទា, 

គាំគ្ទនិ្ងសលើកទឹកច្ិតតេហគ្គេសលើបសច្ចកវិទានិ្ងន្វានុ្វតតន៍្ និ្ងពគ្ងឹងគ្បេិទធភាពនន្

កិច្ចេហគ្បតបិតតិការរវាងស្មថ បយន្គាំគ្ទបសច្ចកវិទានិ្ងន្វានុ្វតតន៍្,   

(៣). ការន្ភវិឌ្ឍេម្តថភាពស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ សដ្ើម្បបីសងកើន្គ្បេិទធភាពនិ្ងគ្បេិទធផលក្នុងការ

ផតល់សេវាស្មធ្លរិៈេគ្មាប់ជាំរុញផលិតភាព កនុងរយៈសពលដវងដដ្លមាន្ភាព្ន់្ ច្ីរភាព 

និ្ងបរិយបន្ន សោយសាែ តសលើការជាំរុញន្ភិបាលកិច្ចលែនិ្ងរុិភាពស្មថ បយន្ខពេ់, បទបបញ្ញតតិ

ទីផារ, ការគ្បកយតគ្បដជងសេម ើភាព និ្ងរុិភាពស្មថ បយន្ទីផារការគរកដលក្តាត ទាំងននះ

កាត្់បនថយនថ្នដើមនិងនេលននស្បត្ិបត្តិការធុរក្ិចច, និង  
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(៤). ការន្ភិវឌ្ឍគ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ សដ្ើម្បីេសគ្ម្ច្បាន្គ្បេិទធផល គ្បេិទធភាព         

ភាពគ្បកយតគ្បដជង និ្ងការបសងកើតរុិតនម្លេគ្មាប់ជាំរញុបរិវតតកម្មេងគម្-សេដ្ឋកចិ្ចសោយ 

សហតុថាសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធលែមាន្ឥទធិពល វិជកមាន្ដល់ផលិត្ភាេនរដឋក្ិចច តាមរយៈ        

ការទទួលបានបនចចក្វិទា, ការនក្ើនន ើងននការវវិនិនោគ្ឯក្ជននិងពាណិជជក្មា, ការនក្ើនន ើង 

ននស្បរិទធផលក្នុងការផលិត្ និងរម រណក្មាននកខ្សស្ចវាក្់ផលិត្ក្មា ។  

៣.២. គោលការណ្៍ក្នុងការជំរុញផលិតភារគសដ្ារិចចក្មពុជា 

 កផអក្នលើបទេិនសាធន៍និងឧត្តមនុវត្តន៍ននប ត្ ស្បនទរមួយចាំនួននៅក្នុងេិភេនលាក្ ស្េមទាំង

សដ្ើម្បីជាំរុញផលិតភាេនរដឋកិ្ចច ស្បក្បនោយស្បរិទធភាេ ស្បរិទធផល ចីរភាេ និងបរិោបនន, រាជរោឋ ភិបាល 

កាំិត់យកសគលការិ៍អនុវត្តជាមូលោឋ នច្ាំន្យន្ ៣ ដូចខ្ជងនស្កាម៖ 

  (១).កិច្ចេហគ្បតិបតតិការនន្គ្រប់តយន្ងគសេដ្ឋកិច្ច៖ េាំសៅសលើការន្នុ្វតតផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច  

េថ ិតកនុងជវភាពនន្គ្បពយន្ធតយន្ងគដតម្យយ ដដ្លនឹ្ងបសងកើតជាកមាល ាំងច្លករយ៉ា ងេកម្មពីគ្រប់ភារីពាក់ពយន្ធកនុង 

ការស្វើយុទធន្នការផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចឱ្យសៅម្ុខយ៉ា ងរងងមា ាំ បសងកើន្រុិភាព គ្បេិទធផល និ្ងគ្បេិទធភាព 

សលើេម្ិទធផលការគរ ។ កនុងគ្កបខ ឌិ ជវភាពនន្គ្បពយន្ធតយន្ងគដតម្យយ, ការគរនឹ្ងន្ន្ុវតតគ្បកបសោយ

េហថាម្ពល (ការផគួបថាម្ពលសោយគ្បទក់គ្កឡា និ្ង រីុេគវ ក់គន ) មាន្េងគតិភាព មាន្កិច្ចេហការ 

ជិតេន ិទធ ផែល់ពយត៌មាន្ និ្ងបាំសពញឱ្យគន សៅវិញសៅម្ក គ្ពម្ទាំងមាន្ការទទយលខុេគ្តូវខពេ់ សដ្ើម្បីេសគ្ម្ច្ 

បាន្សជារជយយកនុងការន្នុ្វតតវិធ្លន្ការសគលន្សយបាយសលើកកម្ពេ់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា,  

  (២).ការដបងដច្កសោយេម្្ម្ន៌ន្ផលគ្បសយជន្ផ៍លតិភាព៖ េាំសៅសលើេម្ិទធផលនន្ផលិតភាព 

សេដ្ឋកិច្ចដដ្លនឹ្ងផតល់ឱ្យសៅគ្រប់តយន្ងគសេដ្ឋកិច្ច រួមមន វវិនិនោគិ្ន និនោជក្ និនោជិត អនក្នស្បើស្បារ ់

ទាំនិញនិងនរវាក្មា និងអនក្ពាក្់េ័នធទាំងអរ់ នដើមបីធ្នន្ទការនលើក្ទឹក្ចិត្តខ្ពរ់ក្នងុការបនងកើនក្ិចចខ្ិត្ខ្ាំ 

ស្បឹងកស្បងកាន់កត្ខ្្ជាំងនិងការនធវើបរិដឋក្មា ស្បក្បនោយជវភាេននភាេស្បក្ួត្ស្បកជងននផលិត្ផលរបរ់

ក្មពុជា ។ ជាពិសេេ នោលការណ៍រុណ្ត្ិបសតយយ ស្តូ្វេស្ងឹងជាស្បចាំនដើមបីបសងកើតឱ្យមាន្គ្បពយន្ធនន្ការសលើក 

ទឹកច្ិតតនិ្ងជាំរុញកមាល ាំងភារីពាក់ពយន្ធ ឱ្យមនការច្ូលរយម្សពញនលញកនុងស្មម រតីបុសរេកម្មគ្បកបសោយរមធម៌ 

គ្បេិទធភាព និ្ងភាពទទយលខុេគ្តូវខពេ់, និង 

  (៣).ការបសងកើតការគរេគ្មាបរ់យៈសពលដវង៖ េាំសៅសលើេថ ិរភាពនិ្ងកាំស ើិន្ការគរ គ្េបសពល

ដដ្លផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគ្តូវបាន្សលើកកម្ពេ់ ។ កនុងកិច្ចខិតខាំជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច, ការដគ្បគ្បួល 

សៅសលើស្មថ ន្ភាពការគរនឹ្ងអាច្សកើតមាន្ស ើង ។ សដ្ើម្បីនិ្រន្តរភាពនន្ការបសងកើន្ទាំងផលិតភាពនិងការង្ហរ, 

រាជរោឋ ភិបាល និនោជក្ និងនិនោជិត ស្ត្ូវរ ការនិងយក្ចិត្តទុក្ោក្់នរៀបចាំនិងបណតុ ះប ត្ ល 
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ជាំន្ទញន ើងវិញស្បក្បនោយស្បត្ិរក្មា ដល់ក្ម្ ាំងេលក្មាកដលរងផលប៉ាះពាល់នោយវវិធ្ននការជាំរុញ 

ផលិត្ភាេ រាំនៅអនុញ្ហញ ត្ឱ្យក្ម្ ាំងេលក្មាទាំងនន្ទះរស្មបខួ្្ននៅនឹងការកស្បស្បួលកដលអាចនក្ើត

មនជាយថ្នន ត្ុនៅនលើការង្ហររបរ់ខ្្ួន ។ ក្នុងន័យននះ ការបនងកើនក្ស្មិត្ជាំន្ទញក្ម្ ាំងេលក្មា 

និងការបណតុ ះប ត្ លជាំន្ទញន ើងវិញ រស្មប់វិរ័យកដលមនក្ាំនណើនក្ម្ ាំងេលក្មាពិតជាមាន្         

ស្មរៈេាំខ្លន់្ សដ្ើម្បីធ្លន្ននិ្រន្តរភាពកនុងការជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា គ្បកបសោយច្ីរភាព ភាេធន់ 

និងបរិោបនន ។ 

របូភាពទ ី១៖ សគលការិក៍នុងការជាំរញុផលតិភាពសេដ្ឋកចិ្ចក្មពុជា 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

៣.៣. វិធានការគោលនគោបាយគនលឹះ  

 វិធ្លន្ការសគលន្សយបាយរន្លឹោះសន្ោះ គ្តូវបាន្សរៀបច្ាំស ើងសដ្ើម្បីដកលម្ែកាត កាំិត់ផលតិភាពសេដ្ឋកចិ្ច 

ទាំង៤ ដដ្លជាអាទិភាពកនុងការកស្មងនិ្ងជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ។ ជាម្យយគន សន្ោះ គ្កបខ ឌិ

សពលសវលានិ្ងការទទយលខុេគ្តូវនន្គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ កនុងការន្នុ្វតតវិធ្លន្ការសគលន្សយបាយ

ទាំងសន្ោះ នឹ្ងមាន្បញ្ហក ក់លម្ែិតសៅកនុងារាងមា៉ា គ្ទីេនន្ឧបេម្ពយន្ធ ។ គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធគ្តូវោក់សច្ញ 

ដផន្ការេកម្មភាពលម្ែិត និ្ងទទយលខុេគ្តូវកនុងការន្នុ្វតតវិធ្លន្ការសគលន្សយបាយ ទាំងសន្ោះគ្បកបសោយ 

ភាពគ្បទក់គ្កឡានិ្ងស្មម រតីេហគ្បតិបតតិការខពេ់ គ្េបាម្ឯកសទេកម្មសៅាម្គ្កបខ ឌិ សពលសវលា

ដដ្លបាន្កាំិត់ ។ ទន្លឹម្សន្ោះ គ្កេយង-ស្មថ បយន្ គ្តូវគ្បកាន់្យកន្ភិគ្កម្កនុងការបង្រ្ញ្ហក បេញ្ហញ ិ               

កចិ្ចេហគ្បតបិតតកិារ       

នន្គ្របត់យន្ងគសេដ្ឋកចិ្ច 

 

 
ការដបងដច្កសោយេម្្ម្ន៌ន្ 

ផលគ្បសយជន្ផ៍លតិភាព 

ការបសងកើតការគរ 

េគ្មាបរ់យៈសពលដវង 

បសច្ចកវទិា ន្ងិ 

 ន្វាន្វុតែន្ ៍

ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ 

សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ 

 
ការន្បរ់ ំន្ងិ ការប តិុ ោះ 

បណ្តត លបសច្ចកសទេវជិាក ជវីៈ 
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ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច សៅកនុងគ្រប់ឯកស្មរការគរ សគលន្សយបាយ ដផន្ការយុទធស្មង្រ្េត  និ្ងកម្មវិ្ី

ន្ភិវឌ្ឍន៍្ាម្វិេយយរបេ់ខលួន្ ជាពិសេេសៅាម្វិេយយទាំង៤ ដដ្លជាកាត កាំិត់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច 

ប៉ាុដន្តម្ិន្កាំហិតគ្តឹម្ដត ៤  វេិយយសន្ោះសទ ។  វិធ្លន្ការសគលន្សយបាយរន្លឹោះទាំងសន្ោះ រយម្មាន្៖  

 ៣.៣.១. ការសរលម្អការអប់រំ និង ការបណ្តុ ះបណាត លបគចចរគរសវិជាជ ជីវៈ 

ការន្ប់រំ និ្ង ការប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេ វិជាក ជីវៈ សដ្ើរតយន្នទីយ៉ា ងេាំខ្លន់្កនុងការកស្មង        

ម្ូល្ន្ម្ន្ុេស ការសលើកកម្ពេ់ច្ាំសិោះដ្ឹង ច្ាំសិោះស្វើ សទពសកាេលយ និ្ងជាំន្នញ កនុងការបសងកើតរាំនិ្ត   

នច្នគ្បតិដ្ឋ េគ្មាប់ទញយកគ្បសយជន៍្ពីបសច្ចកវិទាលមីៗ  េាំសៅជាំរុញកាំស ើិន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច វិបុលភាព 

និ្ងភាពគ្បកយតគ្បដជងយក្ឈនះរបេ់កម្ពុជា ។ កនុងន្យយសន្ោះ សដ្ើម្បេីសគ្ម្ច្បាន្ការន្ភិវឌ្ឍម្លូ្ន្ម្នុ្េស 

 រងងមា ាំនិ្ងការបសងកើន្ផលិតភាពរបេក់មាល ាំងពលកម្មជាតិខពេ់, គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះផតល់អាទិភាព 

េាំខ្លន់្ៗ ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

(១).  វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយន្ភវិឌ្ឍម្លូ្ន្ម្ន្េុស  

ម្ូល្ន្ម្នុ្េស រឺជាបុសរលកខខ ឌិ ដ្៏ចាាំបាច្់ េគ្មាប់ជាំរុញកាំស ើិន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច, ជាធ្លតុច្ូល 

េកម្មន្នាំម្ុខសៅកនុងដ្ាំស ើិរការផលិតកម្មន្នន្ន និ្ងជាម្ូលោឋ ន្គ្រឹោះកនុងការបសងកើន្ផលិតភាពការគរនិ្ង

េគ្ម្បខលួន្ជាម្យយនិ្ន្នន ការនន្ការវិវតតលមីៗ ដ្ចូ្ជា បដ្ិវតតន៍្ឧេាហកម្មទី៤និ្ងសេដ្ឋកិច្ចឌី្ជីលល ។  វិធ្លន្ការ 

សគលន្សយបាយពាក់ពយន្ធនឹ្ងការន្ភិវឌ្ឍម្ូល្ន្ម្ន្ុេស មាន្ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

- ដកលម្ែកម្មវិ្ីន្ប់រំ សោយសាត តសលើការកស្មងនិ្ងពគ្ងឹងេម្តថភាពវិភារេុីជសគ្ៅនិ្ងេម្តថភាព 

សលើជាំន្នញទន្់ គ្ពម្ទាំងសលើកកម្ពេ់ច្ាំសិោះដ្ឹងដផនកវិទាស្មង្រ្េតន្នុ្វតតន៍្,  

- សរៀបច្ាំយន្តការេិកានិ្ងវាយតនម្ល គ្ពម្ទាំងពិសគ្គោះសយបល់ជាម្យយេហគ្គេនិ្ងគ្រឹោះស្មថ ន្

ន្ប់រំ ទាំងស្មធ្លរិៈនិ្ងឯកជន្ កនុងសគលសៅធ្លន្នឱ្យបាន្េងគតិភាពនន្កម្មវិ្នី្ប់រំជាម្យយ

នឹ្ងកម្មវិ្ីប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេវិជាក ជីវៈ សដ្ើម្បីបាំសពញតគ្ម្ូវការនន្ការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

និ្ងទីផារជាក់ដេតង, 

- សរៀបច្ាំយុទធស្មង្រ្េតកាត់បន្ថយការសបាោះបង់ការេិកាសៅកគ្ម្ិតម្្យម្េិកានិ្ងសលើកទឹកច្ិតតឱ្យ 

េិេានុ្េិេសបន្តេិការហូតដ្ល់កគ្ម្ិតម្្យម្េិកាទុតិយភូម្ិ ឬ ខពេ់ជាងសន្ោះ, 

- សរៀបច្ាំយន្តការេិកា ាម្ោន្ និ្ងវាយតនម្លសលើវឌ្ឍន្ភាពនិ្ងរុិភាពវិេយយន្ប់រំ សោយ        

សាត តសលើេម្ិទធផលនិ្ង វិបាកនន្ការ វិនិ្សយរកនុងវិេយយសន្ោះ, 
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- ពសន្លឿន្ការសរៀបច្ាំយុទធស្មង្រ្េតពគ្ងឹងេម្តថភាព កនុងការទទយលយក ការបន្ាាំ ការស្វើន្វានុ្វតតន៍្ 

និ្ងការស្វើបរិវតតកម្មសៅកនុងកម្មវិ្ីន្ប់រដំផនកវទិាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា  វិេវកម្ម និ្ងរិិតវិទា, 

- បញ្ចូលទេសន្នទន្ផលិតភាពនិ្ងវបប្ម្៌ផលិតភាពសៅកនុងកម្មវិ្ីន្ប់រំ គ្ពម្ទាំងផសពវផាយ

ន្ាំពីស្មរៈេាំខ្លន់្នន្ការបសងកើតផលិតភាពកនុងការេិកានិ្ងការគរ,  

- សរៀបច្ាំយន្តការនិ្ងសគលការិ៍ដិន្នាំ បសងកើតបរិយកាេេិកាដដ្លមាន្ន្ាំសណ្តយផលនិ្ង 

បសងកើន្គ្បេិទធភាពកនុងការផសពវផាយ េគ្មាប់ការបង្រ្ញ្ហក បរុិតនម្លនន្ការេិកានិ្ងការប តិុ ោះ 

ស្មម រតីភាពជាមាច េ់ សដ្ើម្បីទក់ទញនិ្ងសលើកទឹកច្ិតតឱ្យមាន្ការចូ្លរយម្ប តិុ ោះវបប្ម្៌នន្     

ការន្ប់របំ តិុ ោះបណ្តត លឱ្យកាន់្ដតគ្បសេើរស ើង,  

- សរៀបច្ាំនិ្ងោក់ឱ្យន្នុ្វតតដផន្ការយុទធស្មង្រ្េតន្ភិវឌ្ឍម្ូល្ន្ម្នុ្េស កនុងបរិបទបដិ្វត្តន៍្

ឧេាហកម្មទី៤ និ្ងគ្កបខ ឌិ គ្បពយន្ធសន្កូ ូេុីនន្ការន្ភិវឌ្ឍម្ូល្ន្ម្ន្ុេស , និ្ង 

- សរៀបច្ាំដផន្ការពគ្ងឹងនិ្ងពគ្ងីកវិស្មលភាពនន្ការន្ប់រ ំសៅាម្ទីជន្បទនិងត្ាំបន់ោច់ស្រោល ។ 

(២).  វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយន្ភវិឌ្ឍម្លូ្ន្ម្ន្េុសកគ្ម្តិឧតតម្េកិា 

ការអភិវឌ្ឍ្ន្ធ្លន្ម្ន្ុេសកគ្ម្ិតឧតតម្េិកា នដើរត្ួន្ទទីោ៉ា ងរាំខ្ជន់ក្នុងការនលើក្ក្មពរ់មូលធន

មនុរសរស្មប់ជាំរុញផលិតភាពនរដឋក្ិចច, បនងកើនភាេគ្បកយតគ្បដជងកនុងទីផារការគរនិ្ងជាំរុញេម្លុោះនន្

ការន្ភិវឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច ។ វិធ្លន្ការសគលន្សយបាយពាក់ពយន្ធនឹ្ងការន្ភិវឌ្ឍម្ូល្ន្ម្ន្ុេសកគ្ម្ិត

ឧតតម្េិកា មាន្ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

- នរៀបចាំកផនការនិងយុទធសាស្តរត នលើក្ទឹក្ចិត្តនិងទក្់ទញឥរសរជននិងអនក្ស្សាវស្ជាវជាន់ខ្ពរ់ 

កដលមនគុ្ណវឌ្ឍិនិងចាំនណះដឹងអប់រខំ្ពរ់ ស្េមទាំងមនបទេិនសាធន៍ការង្ហរជាក្់ករតង 

នដើមបីចូលរួមក្នងុការបណតុ ះប ត្ លនៅតាមស្គឹ្ះសាថ នឧត្តមរិក្ា, 

- សរៀបច្ាំដផន្ការវិនិ្សយរបដន្ថម្ដ្ល់គ្រឹោះស្មថ ន្ឧតតម្េិកា ដដ្លមាន្រុិភាពខពេ់កនុងការ    

ប តិុ ោះបណ្តត លជាំន្នញេម្គ្េបាម្តគ្ម្ូវការទីផារ, 

- ស្វើទាំសន្ើបកម្មសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធពាក់ពយន្ធនឹ្ងការប តិុ ោះបណ្តត លម្ុខវិជាក វិទាស្មង្រ្េតអនុវត្តន៍

និ្ងបសច្ចក វិទា សៅាម្ស្គ្ឹះសាថ នឧត្តមរិក្ា, 

- សលើកទឹកច្ិតតឱ្យគ្រឹោះស្មថ ន្ឧតតម្េិកាសលើកកម្ពេ់ការផតល់ការប តិុ ោះបណ្តត លម្ុខវិជាក វិទាស្មង្រ្េត  

ន្នុ្វតតន៍្ បសច្ចកវិទា និ្ងសេដ្ឋកិច្ចនបតង េម្គ្េបាម្តគ្ម្ូវការនន្ទីផារការគរជាក់ដេតង, 

- េិកានិ្ងពិនិ្តយសលើលទធភាពបសងកើន្កម្មវិ្ីអាហារបូករិ៍ េគ្មាប់ជាំរុញការក្សាងជាំន្នញ

ដដ្លជាតគ្ម្ូវការទីផារនិ្ងជាទិេសៅន្ភិវឌ្ឍរងគម-សេដ្ឋកិច្ចរបេ់រាជរោឋ ភិបាល, 
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- សរៀបច្ាំយុទធន្នការជាំរុញឱ្យេិេានុ្េិេសចាប់យកជាំន្នញកនុងវិទាស្មង្រ្េតអនុវត្តន៍ សៅកគ្ម្ិត

ឧតតម្េិកា េម្គ្េបនឹ្ងតគ្ម្ូវការទីផារនិ្ងទិេសៅនន្ការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ, 

- បសងកើតឱ្យមាន្កម្មវិ្ីគ្បឹកាសយបល់ដ្ល់េិេានុ្េិេស កនុងការសគ្ជើេសរេីអាជីពនិ្ងម្ុខជាំន្នញ 

សៅាម្វិទាលយយនិ្ងស្គ្ឹះសាថ នឧត្តមរិក្ា, 

- សរៀបច្ាំដផន្ការស្វើបច្ចុបបន្នកម្មសលើកម្មវិ្ីប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេនិ្ងវិទាស្មង្រ្េត  ដដ្លបសគ្ម្ើ 

ឱ្យវិេយយឧេាហកម្មនិ្ងវវិរ័យដ្នទនទៀត្កដលមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ គ្េបាម្ការដគ្បគ្បួល

នន្ទីផារការគរកនុងគ្េុកនិ្ងទិេសៅនន្ការន្ភិវឌ្ឍវិេយយឧេាហកម្មជាតិ, 

- សរៀបច្ាំយន្តការនិ្ងគ្កបខ ឌិ  សដ្ើម្បជីាំរុញនិងសលើកកម្ពេក់ារច្ូលសរៀន្កនុងច្ាំសណ្តម្និ្េសតិគ្កីគ្ក 

និ្េសិតន្នរី និ្ងនិ្េសិតរេ់សៅកនុងតាំបន្់ោច្់គ្េយល, 

- សរៀបច្ាំយន្តការពិនិ្តយ ាម្ោន្ និ្ងវាយតនម្ល នដើមបធី្នន្ទេែង់ោរនន្កម្មវិ្ីេិកាសៅកគ្ម្ិត

ឧតតម្េិកា េម្គ្េបនឹ្ងេែង់ោរតាំបន្់និ្ងន្ន្តរជាតិ, និ្ង 

- សរៀបច្ាំយន្តការសលើកទឹកច្ិតតដ្ល់គ្រឹោះស្មថ ន្ឧតតម្េិកា េគ្មាប់ជាំរុញការន្ភិវឌ្ឍការគ្ស្មវគ្ជាវ 

បសងកើន្េម្តថភាពបនស្ងៀននិងស្សាវស្ជាវ ស្េមទាំងេស្ងងឹការគ្រប់គ្រងនិងន្ភិបាលកិច្ចលអនន្

គ្រឹោះស្មថ ន្ឧតតម្េិកា ។ 

(៣). វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយបសងកើន្ផលតិភាពកមាល ាំងពលកម្មជាត ិ 

ពលកម្មជាំន្នញ រឺជាកមាល ាំងច្លករនិ្ងជាធ្លតុច្ូលច្ម្បងកនុងដ្ាំស ើិរការន្ភិវឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច ។ 

កនុងន្យយសន្ោះ ការកស្មងកមាល ាំងពលកម្មឱ្យមាន្ច្ាំសិោះដ្ឹង ជាំន្នញវិជាក ជីវៈ និ្ងឯកសទេកម្មខពេ់ រឺជាកាត

ចាាំបាច្់េគ្មាប់ពគ្ងឹងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងគ្ទគ្ទង់ដ្ល់ដ្ាំស ើិរការបរិវតតកម្មេងគម្-សេដ្ឋកចិ្ច ។  វធិ្លន្ការ 

សគលន្សយបាយពាក់ពយន្ធនឹ្ងការបសងកើន្ផលិតភាពកមាល ាំងពលកម្មជាតិ មាន្ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

- សរៀបច្ាំដផន្ការជាំរុញការដបងដច្កកមាល ាំងពលកម្មឱ្យេម្គ្េបសៅាម្ជាំន្នញវិជាក ជីវៈ និ្ង    

ឯកសទេកម្មសដ្ើម្បេីសគ្ម្ច្បាន្គ្បេិទធផល គ្បេិទធភាព និ្ងផលិតភាពពលកម្មខពេ់ជាន្តិបរមា,  

- សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ  ឬ យន្តការ ជាំរុញនិ្ងសលើកទឹកច្ិតតដ្លេ់ហគ្គេនិ្ងគ្រឹោះស្មថ ន្ប តិុ ោះបណ្តត ល 

សលើច្ាំសិោះដ្ឹងបសច្ចកសទេនិ្ងជាំន្នញ វិជាក ជីវៈ ដ្ូច្ជា រ ូបូទិក, ការវិភារទិន្នន្យយ, ការរច្ន្ននិ្ង 

ការន្ភិវឌ្ឍផលិតផល,  វិេវកម្មសម្កានិ្ក, ការេរសេរកម្មវិ្ី,  បសច្ចកសទេគ្រប់គ្រងបណ្តត ញ

កុាំពយូទយរ, បសច្ចកសទេ និ្ងវិេវកម្មយន្យន្ត, 
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- សរៀបច្ាំដផន្ការនិ្ងយុទធន្នការសលើកកម្ពេ់ការគាំគ្ទជាស្មធ្លរិៈសលើការចាប់យកអាជីព ដដ្ល 

ដផែកសលើជាំន្នញវិជាក ជីវៈនិ្ងបសច្ចកសទេ សដ្ើម្បីសលើកទឹកច្ិតតឱ្យគ្បជាជន្ទសូៅច្ូលរយម្កនុងកម្មវិ្ី 

ប តិុ ោះបណ្តត លជាំន្នញ វិជាក ជីវៈទាំងសន្ោះ, 

- សរៀបច្ាំយុទធស្មង្រ្េត សលើកកម្ពេ់រុិតនម្លនិ្ងពគ្ងឹងរុិភាព TVET េាំសៅបសងកើន្េម្តថភាព 

និ្ងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកនុងេកម្មភាពដដ្លមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់, 

- កាំិត់យុទធស្មង្រ្េត វិនិ្សយរនិ្ងគ្រប់គ្រងសលើការន្ភិវឌ្ឍកមាល ាំងពលកម្មជាតិ សដ្ើម្បីបសងកើន្រុិភាព 

និ្ងេម្តថភាពកមាល ាំងពលកម្ម េគ្មាប់គ្ទគ្ទងស់េដ្ឋកិច្ចសោយដផែកសលើជាំន្នញបសច្ចកសទេន្ិង

 វិជាក ជីវៈ, 

- សរៀបច្ាំសគលការិ៍ដិន្នាំដ្ល់សរាងច្គ្ក េហគ្គេ និ្ងគ្កុម្ហ ុន្ េែ ីពីការផែល់បរិស្មថ ន្ 

ការគរគាំគ្ទផលិតភាពនិ្ងេុវតថិភាពឧេាហកម្ម សដ្ើម្បីជាំរុញគ្បេិទធភាពផលិតកម្មនិ្ង    

ភាពគ្បកយតគ្បដជងខពេ់,  

- សរៀបច្ាំសគលការិ៍ដិន្នាំដ្ល់សរាងច្គ្ក េហគ្គេ និ្ងគ្កុម្ហ ុន្ េែ ីពីការន្ភិវឌ្ឍច្ាំសិោះដ្ឹង 

ជាំន្នញបសច្ចកសទេនិ្ង វិជាក ជីវៈ និ្ងឯកសទេកម្ម េគ្មាប់កមាល ាំងពលកម្មជាតិសដ្ើម្បីជាំរុញការគរ 

ដដ្លផតលត់នម្លបដន្ថម្ខពេ់,  

- សរៀបច្ាំដផន្ការស្វើេមាហរិកម្មពលករសទេន្តគ្បសវេន៍្ដខមរសៅកនុងទីផារការគរ និ្ងេងគម្                   

សដ្ើម្បីកាំស ើិន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, 

- សរៀបច្ាំយន្តការាម្ោន្និ្ងវាយតនម្ល សលើរុិភាពកម្មវិ្ីន្ប់រនិំ្ងប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេ

 វិជាក ជីវៈ ដផែកសលើសគលការិ៍គ្បេិទធភាព គ្បេិទធផល ភាពគ្បកយតគ្បដជង និ្ងការបសងកើត

រុិតនម្ល, និ្ង 

- សរៀបច្ាំយន្តការេហគ្បតិបតតិការរវាងស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ ស្មថ បយន្ឯកជន្ ស្មថ បយន្គ្ស្មវគ្ជាវ និ្ង 

គ្រឹោះស្មថ ន្េិកាកនុងការតគ្ម្ងទ់ិេកម្មវិ្ីន្ប់រំប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេ និ្ង  វិជាក ជីវៈេាំសៅ 

ជាំរុញនលបឿនពិពិ្កម្មសេដ្ឋកិច្ចក្មពុជា ។ 
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៣.៣.២. ការជំរុញសផនរបគចចរវិរា និង នវានុវតតន៍  

បសច្ចកវិទានិ្ងន្វានុ្វតតន៍្ រយម្ច្ាំដិកយ៉ា ងេាំខ្លន់្ដលក់ាំស ើិន្ផលិតភាព ាម្រយៈការន្ភិវឌ្ឍ

ច្ាំសិោះដ្ឹង វិ្ីស្មង្រ្េតផលិតកម្ម និ្ងការបសងកើតផលិតផលលមីៗ ។ ការ វិនិ្សយរសលើការកស្មងច្ាំសិោះដ្ឹង 

ដបបវិទាស្មង្រ្េត និ្ងបសច្ចកវិទា រឺជាកាត ចាាំបាច្់កនុងការជាំរុញន្វានុ្វតតន៍្ ។ ការពគ្ងឹងេម្តថភាពន្វានុ្វតតន៍្ 

ទម្ទរនូ្វច្ាំសិោះដ្ឹងលមីៗ បសច្ចកវិទាទាំសន្ើប និ្ងការេគ្ម្បខលួន្ជាម្យយនឹ្ងភាពសជឿន្សលឿន្នន្បសច្ចកវិទា 

និ្ងបរិវតតកម្មេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច ។  ដ្ូសច្នោះ គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះផតល់អាទិភាព ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

(១). វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយន្ភវិឌ្ឍជាំន្នញបសច្ចកវទិា 

ជាំន្នញបសច្ចកវិទា រឺជាម្លូោឋ ន្គ្រឹោះកនុងការទញយកផលគ្បសយជន៍្បដន្ថម្ពីបសច្ចកវិទា ការកស្មង 

សទពសកាេលយ និ្ងការបសងកើតរាំនិ្តនច្នគ្បតិដ្ឋបដន្ថម្ ដដ្លជារុិតនម្លកនុងការពគ្ងឹងផលិតភាព ។ វិធ្លន្ការ 

សគលន្សយបាយពាក់ពយន្ធនឹ្ងការន្ភិវឌ្ឍជាំន្នញបសច្ចកវិទា មាន្ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

- សរៀបច្ាំនិ្ងជាំរុញការប តិុ ោះបណ្តត លសលើន្កខរកម្មបសច្ចកវិទានិ្ងការសគ្បើគ្បាេ់បសច្ចកវិទាឌី្ជីលល

សដ្ើម្បីសលើកកម្ពេគ់្បេិទធភាព គ្បេិទធផល និ្ងផលិតភាពការគរ, 

- សរៀបច្ាំនិ្ងដកលម្ែកម្មវិ្ីប ែិុ ោះបណ្តែ លច្ាំសិោះដ្ឹងដផនកបសច្ចកវិទានិ្ងន្វានុ្វតតន៍្ េាំសៅេគ្ម្ួល 

ដ្ល់ការចាប់យកបសច្ចកវិទាលមីនិ្ងទញយកផលគ្បសយជន៍្ពីបសច្ចកវិទាទាំងសន្នោះ, 

- សរៀបច្ាំកម្មវិ្ីប តិុ ោះបណ្តត លសលើការបសងកើតកម្មវិ្ីឌី្ជីលល ទាំងកនុងស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈនិ្ងឯកជន្, 

និ្ង 

- សរៀបច្ាំដផន្ការពគ្ងឹង និ្ងពគ្ងីកវិស្មលភាពនិ្ងរុិភាពនន្ការន្ភិវឌ្ឍជាំន្នញកនុងការផែល់សេវាកម្ម 

ាម្គ្បពយន្ធឌី្ជីលលេគ្មាប់វិេយយឯកជន្ ។ 

 (២). វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយគាំគ្ទ ន្ងិ សលើកទកឹច្តិតេហគ្គេសលើបសច្ចកវទិា ន្ងិ  

ន្វាន្វុតតន្ ៍

 វិេយយឯកជន្ សដ្ើរតយន្នទីយ៉ា ងេាំខ្លន់្កនុងផលិតកម្មនិ្ងគ្តូវបាន្ចាត់ទុកថាជាកាលមា៉ាេុីន្រស្មប់ 

កាំស ើិន្នរដឋកិ្ចចនិ្ងការន្ភិវឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច ។ េហគ្គេ្ុន្តូច្និ្ងម្្យម្ គ្តូវមាន្េម្តថភាពនិ្ង 

លទធភាពពគ្ងឹងន្វានុ្វតតន៍្ សដ្ើម្បីសលើកកម្ពេ់ផលិតភាពនិ្ងភាពគ្បកយតគ្បដជង េាំសៅជាំរុញការន្ភិវឌ្ឍ

េងគម្-សេដ្ឋកិច្ចឱ្យរេ់រសវកីនិងមនចីរភាេ ។ ការគាំគ្ទដផនកបសច្ចកវិទានិ្ងការសលើកទឹកច្ិតត នឹ្ងជាំរុញ

េម្តថភាពន្វានុ្វតតន៍្របេ់េហគ្គេ ដដ្លការិ៏សន្ោះេសគ្ម្ច្បាន្ ាម្រយៈការោក់សច្ញនិ្ងន្ន្ុវតត

 វិធ្លន្ការសគលន្សយបាយ ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖    
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- បសងកើតគ្កបខ ឌិ ជាំរុញការ វិនិ្សយរនិ្ងការច្លូរយម្របេ់វិេយយឯកជន្ កនុងរសគ្មាងវិនិ្សយរដដ្ល 

មាន្បសច្ចកវិទាទាំសន្ើប, 

- សរៀបច្ាំកម្មវិ្ីជាំរុញឱ្យវិេយយឯកជន្ច្លូរយម្កនុងេកម្មភាពេិកាគ្ស្មវគ្ជាវ ការន្ភិវឌ្ឍ និ្ងន្វានុ្វតតន៍្ 

សដ្ើម្បីបសងកើន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច, និ្ង 

- សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ ពគ្ងឹងរុិភាពនិ្ងឯកសទេកម្មសលើការគ្ស្មវគ្ជាវនិ្ងការន្ភិវឌ្ឍ សដ្ើម្បីជាំរុញការ 

ន្ភិវឌ្ឍផលិតផលលមីនិ្ងន្វានុ្វតតកម្មសលើដ្ាំសិើរការន្ន្ុវតតការគរ ។ 

 (៣).  វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយពគ្ងងឹគ្បេទិធភាពនន្កចិ្ចេហគ្បតបិតតកិាររវាងស្មថ បយន្គាំគ្ទ 

បសច្ចកវទិា ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្ ៍

កិច្ចេហគ្បតបិតតិការនិ្ងទាំន្នក់ទាំន្ងលែរវាងគ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ សលើការដច្កចាយពយត៌មាន្ 

ទិន្នន្យយ ឯកសទេកម្ម ្ន្ធ្លន្ម្នុ្េស និ្ងហិរញ្ញវតថុ ជាកាត ចាាំបាច្់េគ្មាប់ន្វានុ្វតតន៍្ ។ ការសលើកកម្ពេ់កិច្ច 

េហគ្បតបិតតិការន្ន្តរគ្កេយង-ស្មថ បយន្ សដ្ើម្បីគាំគ្ទន្វានុ្វតតន៍្ឱ្យបាន្កាន់្ដតលែគ្បសេើរេសគ្ម្ច្បាន្ ាម្រយៈ 

ការោក់សច្ញនិ្ងន្នុ្វតតវិធ្លន្ការសគលន្សយបាយ ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖      

- សរៀបច្ាំយន្តការនិ្ងកម្មវិ្ីដច្ករដំលកច្ាំសិោះដ្ឹង ជាំន្នញវិជាក ជីវៈ ជាំន្នញបសច្ចកសទេ ឯកសទេកម្ម 

ពយត៌មាន្ និ្ងទិន្នន្យយរវាងគ្កេយង-ស្មថ បយន្  វិេយយឯកជន្ ស្គ្ឹះសាថ នអប់រំ និ្ងស្មថ បយន្គ្ស្មវគ្ជាវ 

ទាំងរដ្ឋនិងឯក្ជន សដ្ើម្បីបសងកើតជាឱ្កាេទាំន្នក់ទាំន្ងរវាងស្មថ បយន្ទាំងសន្នោះជាគ្បចាាំ, 

- សរៀបច្ាំយន្តការេិកាគ្ស្មវគ្ជាវរយម្ រវាងគ្កេយង-ស្មថ បយន្  វិេយយឯកជន្ គ្រឹោះស្មថ ន្ន្ប់រំ និ្ងស្មថ បយន្ 

គ្ស្មវគ្ជាវទាំងរដ្ឋនិ្ងឯកជន្ គ្េបាម្ន្ភិគ្កម្ “ជវភាពនន្គ្បពយន្ធតយន្ងគដតម្យយ”,  

- គាំគ្ទនិ្ងសរៀបច្ាំកម្មវិ្ីន្នន្ន េាំសៅពគ្ងឹងកិច្ចេហគ្បតិបតតិការរវាងវិេយយស្មធ្លរិៈនិ្ងឯកជន្ 

កនុងការាល េ់បែូរបទពិសស្ម្ន៍្ េិកាគ្ស្មវគ្ជាវ និ្ងន្ភិវឌ្ឍន៍្ផលិតផលលមីៗ, 

- ជាំរុញការច្ូលរយម្យ៉ា ងេកម្ម និ្ងកិច្ចេហគ្បតិបតតិការកនុងស្មម រតីបុសរេកម្មរវាងវិេយយស្មរធ្លរិៈ 

និ្ងឯកជន្កនុងការចាប់យកនិ្ងសគ្បើគ្បាេ់បសច្ចកវិទាទាំសន្ើបនិ្ងស្វើន្វានុ្វតតន៍្, និ្ង 

- សលើកកម្ពេ់ការគាំគ្ទសេដ្ឋកចិ្ចឌី្ជីលលនិ្ងន្វានុ្វតតន៍្ សដ្ើម្បីជាំរុញការតភាក ប់រវាងន្វានុ្វតតន៍្សេដ្ឋកិច្ច 

ឌី្ជីលលនិ្ងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។  
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៣.៣.៣. ការអភិវឌ្ឍសម្តថភារសាថ ប័នសាធារណ្ៈ 

ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ រឺជាយុទធស្មង្រ្េត វិទទូទយលបន្លុកដ្ឹកន្នាំ គ្រប់គ្រង គ្ពម្ទាំងកាំិត់ទិេសៅនិ្ង

ន្នុ្វតតសគលន្សយបាយ ច្ាប់ និ្ងបទបបញ្ញតតិសលើការគ្រប់គ្រង ដបងដច្ក និ្ងសគ្បើគ្បាេ់្ន្ធ្លន្ជាតិ ។ 

ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ គ្តូវធ្លន្នឱ្យបាន្បរិវតតកម្មសលើម្ុខគរស្មថ បយន្គ្បកបសោយេយកតេិិទធភាព ផលិតភាព 

តមាល ភាព រិសន្យយភាព និ្ងគ្ុណតនម្លបដន្ថម្ សដ្ើម្បីបាំសពញតគ្ម្ូវការស្មធ្លរិៈនិ្ងស្មថ បយន្ឯកជន្ឱ្យ

ទន់្សពល ។ គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ សាត តេាំខ្លន្់សលើការបសងកើន្គ្បេិទធផលនិ្ងគ្បេិទធភាពនន្

សេវាស្មធ្លរិៈ ាម្រយៈការជាំរុញន្ភិបាលកិច្ចលែ ដកលម្ែបទបបញ្ញតតិទីផារ និ្ងសលើកកម្ពេ់ស្មថ បយន្    

ទីផារការគរ េាំសៅបសងកើន្ទាំនុ្កច្ិតតនិ្ងភាពសជឿជាក់របេ់ស្មរធ្លរិជន្ ។ ដ្ូសច្នោះ គ្កបខ ឌិ សគល

ន្សយបាយសន្ោះផតល់អាទិភាព ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

(១). វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយសលើន្ភបិាលកចិ្ចលែ 

កម្ពុជា គ្តូវបន្តដកលម្ែន្ភិបាលកិច្ចបដន្ថម្កនុងការផតល់សេវាស្មធ្លរិៈគ្បកបសោយគ្បេិទធភាព 

សដ្ើម្បីបនងកើត្បរិសាថ នលអរស្មប់្ុរកិច្ចនិងសលើកកម្ពេ់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ ន្ភិបាលកិច្ចលែន្នាំម្កនូ្វការ 

កាត់បន្ថយច្ាំណ្តយសគ្ៅផលូវការសលើគ្បតិបតតិការការគរ ដដ្លនឹ្ងពគ្ងឹងការគ្បកយតគ្បដជងសេម ើភាពនិ្ង   

កិច្ចការពារន្នកសគ្បើគ្បាេ់ ។ ការិ៍សន្ោះន្ឹងស្វើឱ្យសេវាស្មធ្លរិៈមាន្នលលេម្រម្យនិ្ងមាន្ទាំនុ្កច្ិតតខពេ់  

ដដ្លន្នាំសៅរកការទក់ទញការ វិនិ្សយរដដ្លមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ និ្ងភាពគយគ្េួលកនុងការស្វើអាជីវកម្ម 

និ្ងការរេ់សៅរបេ់គ្បជាជន្ ។ វិធ្លន្ការសគលន្សយបាយពាក់ពយន្ធន្ភិបាលកិច្ចលែ មាន្ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

- ដកលម្ែយន្តការាម្ោន្និ្ងស្វើការវាយតនម្លជាគ្បចាាំកនងុការផតល់សេវាស្មធ្លរិៈ ជាពិសេេ

សដ្ើម្បីកាត់បន្ថយច្ាំណ្តយលវិកានិ្ងសពល គ្ពម្ទាំងនី្តិវិ្ីម្ិន្ចាាំបាច្់, 

- ជាំរុញទមាល ប់ស្វើវិចារិកម្មសលើវិធ្លន្ការដកទគ្ម្ង់ន្នន្ន សៅាម្គ្កេយង-ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈេាំសៅ 

សលើកកម្ពេ់ការឱ្យតនម្លសលើផលគ្បសយជន៍្េងគម្ជាតិទាំងម្ូលកនុងរយៈសពលដវង, 

- សលើកកម្ពេ់ស្មម រតីេហគ្បតិបតតិការន្ន្តរគ្កេយង-ស្មថ បយន្ ឱ្យបាន្េម្គ្េបសៅនឹ្ងតគ្ម្ូវការ

ការគរសៅាម្គ្កេយង-ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ, 

- ពគ្ងីកវិស្មលភាពនន្ការន្នុ្វតតន្ភិបាលកិច្ចឌី្ជីលល គ្េបាម្សគលន្សយបាយរោឋ ភិបាល

ឌី្ជីលលកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥, 

- បន្តជាំរុញការសរៀបច្ាំនិ្ងន្នុ្វតតដផន្ការដកទគ្ម្ង់ការផតល់សេវាស្មធ្លរិៈ សៅាម្គ្កេយង-ស្មថ បយន្ 

ស្មធ្លរិៈន្នន្ន កនុងសគលសៅធ្លន្នរុិភាពនិ្ងភាពសជឿទុកច្ិតតខពេ់, និ្ង 
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- បសងកើតនិ្ងជាំរុញយុទធន្នការផតល់សេវាស្មធ្លរិ ៈ ដផែកសលើសគលការិ៍ “គ្បេិទធភាព គ្បេិទធផល  

និ្ង រុិតនម្ល” ។ 

 (២).  វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយសលើបទបបញ្ញតតទិផីារ  

ទីផារដដ្លមាន្ការគ្បកយតគ្បដជងនិ្ងតមាល ភាពខពេ់ រឺជាបុសរលកខខ ឌិ ម្យយ េគ្មាប់ធ្លន្នឱ្យបាន្

នូ្វបរិស្មថ ន្ ដដ្លមាន្លកខិៈន្ាំសណ្តយផលនិ្ងជាំរុញដ្ល់ការខិតខាំគ្បឹងដគ្បងន្ភិវឌ្ឍខលួន្ឯងរបេ់ 

គ្រប់តយន្ងគសេដ្ឋកិច្ច ដដ្លជាកាត ចាាំបាច្់កនុងការសលើកកម្ពេ់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ ការិ៍សន្ោះតគ្ម្ូវឱ្យ

រាជរោឋ ភិបាលបន្តន្នុ្វតតនិ្ងដកលម្ែន្ភិបាលកិច្ចបទបបញ្ញតតិទីផារឱ្យបាន្ម្ុឺងមា៉ា ត់ ាម្រយៈការោក់សច្ញ 

និ្ងន្នុ្វតតវិធ្លន្ការសគលន្សយបាយ ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

- សរៀបច្ាំនិ្ងោក់សច្ញគ្កបខ ឌិ ន្នុ្វតតន្ភិបាលកិច្ចទីផារ ដផែកសលើសគលការិ៍សេដ្ឋកិច្ចទីផារ 

ដដ្លផតល់ផលគ្បសយជន៍្ដ្ល់គ្រប់តយន្ងគសេដ្ឋកិច្ច គ្បកបសោយេម្្ម្៌, 

- ពិនិ្តយស ើងវិញសលើបទបបញ្ញតតិេាំខ្លន់្ៗពាក់ពយន្ធនឹ្ងការ វិនិ្សយរ េាំសៅសលើកកម្ពេគ់្បេិទធភាព 

នន្ច្ាប់េត ីពីវិនិ្សយរនន្គ្ពោះរាជាណ្តច្គ្កកម្ពុជាកនុងការទក់ទញរសគ្មាងវិនិ្សយរ ដដ្លមាន្ 

បសច្ចកវិទាខពេ់ តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ និ្ងន្វានុ្វតតន៍្គ្បកបសោយភាពនច្នគ្បតិដ្ឋខពេ់, 

- ពគ្ងឹងគ្បេិទធភាពនន្ការន្នុ្វតតច្ាប់ពាក់ពយន្ធនឹ្ងបទបបញ្ញតតិទីផារ ដូ្ច្ជា ច្ាប់េត ីពីការ

គ្បកយតគ្បដជងនិ្ងច្ាប់េត ីពកីិច្ចការពារន្នកសគ្បើគ្បាេ់,  

- បសងកើតនិ្ងោក់ឱ្យសគ្បើគ្បាេ់នូ្វប តិុ ាំទិន្នន្យយ រស្មប់ផតល់ពយត៌មាន្និ្ងទិន្នន្យយទីផារឱ្យមាន្ 

េងគតិភាព ភាពសជឿជាក់ និ្ងតមាល ភាពខ្ពរ់, និ្ង 

- ដកលម្ែយន្តការាម្ោន្និ្ងវាយតនម្លសលើការន្ន្ុវតតន្ភិបាលកិច្ចទីផារ សោយសាត តសលើ វិបាក 

គ្បេិទធផល គ្បេិទធភាព និ្ងរុិតនម្ល ។  

 (៣).  វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយសលើកកម្ពេស់្មថ បយន្ទផីារការគរ 

ការកស្មងស្មថ បយន្ទីផារការគរលែ បសងកើន្ទាំនុ្កច្ិតតសៅវិញសៅម្ករវាងនិ្សយជិតនិ្ងនិ្សយជក, 

សលើកទឹកច្ិតតការ វិនិ្សយរសលើការន្ប់រំ និ្ង ប តិុ ោះបណ្តត លជាំន្នញវិជាក ជីវៈ គ្ពម្ទាំងជាំរុញកិច្ចខិតខាំគ្បឹងដគ្បង 

កស្មងេម្តថភាពនិ្ងជាំន្នញបដន្ថម្ដដ្លទាំងសន្ោះរឺជាកាត កាំិត់ដ្៏េាំខ្លន់្ េាំសៅជាំរុញការ វិនិ្សយរនិ្ង

បសងកើន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្បកបសោយច្ីរភាព ។  វិធ្លន្ការសគលន្សយបាយពាក់ពយន្ធនឹ្ងការសលើកកម្ពេ់ 

ស្មថ បយន្ទីផារការគរ មាន្ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

- កាត់បន្ថយឱ្យសៅកគ្ម្ិតន្បបបរមានូ្វភាពម្ិន្េុីេគវ ក់គន រវាងតគ្ម្ូវការទីផារការគរ និ្ងការ                                  

ផគត់ផគង់ជាំន្នញ ាម្រយៈការស្វើបច្ចុបបន្នភាពជាគ្បចាាំសលើទិន្នន្យយន្ាំពីតគ្ម្ូវការនិ្ងការផគត់ផគង់ 
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កមាល ាំងពលកម្មជាតិាម្វិេយយ,  កិច្ចេហការរវាងនិ្សយជកនិ្ងគ្រឹោះស្មថ ន្ន្ប់របំ តិុ ោះបណ្តត ល 

និ្ងការសលើកកម្ពេ់គ្បេិទធភាពនន្ការផតល់សេវាកម្មផគូផគងការគរ, 

-  សលើកកម្ពេ់វបប្ម្៌រណុ្ត្ិបសតយយ េាំសៅបសងកើន្ភាពបត់ដបន្នន្ទីផារការគរ សដ្ើម្បីជាំរុញ

និ្ងសលើកទឹកច្ិតតឱ្យមាន្កិច្ចខិតខាំគ្បឹងដគ្បងន្ភិវឌ្ឍេម្តថភាពនិ្ងផលិតភាពរបេ់ខលួន្ បដន្ថម្ 

សទៀតជាគ្បចាាំ, 

-   ជាំរុញការ វិនិ្សយរបដន្ថម្សៅសលើការន្ប់រនិំ្ងការប តិុ ោះបណ្តត ល េាំសៅពគ្ងឹងេម្តថភាពរបេ់ 

កមាល ាំងពលកម្មកនុងការចាប់យកជាំន្នញលមីៗ  និ្ងបសងកើន្ច្លយតភាពការគរ សដ្ើម្បីឱ្យកមាល ាំងពលកម្ម 

អាច្េគ្ម្បខលួន្ាម្ការវិវតតនន្តគ្ម្ូវការទីផារការគរ, 

-   បន្តសរៀបច្ាំនិ្ងពគ្ងឹងការន្នុ្វតតកម្មវិ្ីគាំពារេងគម្ដ្ល់និ្សយជិត ដ្ចូ្ជា ការធ្លន្នរា ប់រងសលើ

ការបាត់បង់ការគរ ការដលទាំេុខភាព និ្ងរបបេន្តិេុខេងគម្ដផនកគ្បាក់សស្ម្ន្, 

- សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ សលើកទឹកច្តិត សដ្ើម្បីទក់ទញន្នកមាន្សទពសកាេលយ ជាពិសេេាម្រយៈ

ការជាំរុញមាតុភូម្ិន្ិវតតន៍្នន្េិេសនិ្េសិតទទយលការន្ប់រំសៅសគ្ៅគ្បសទេ និ្ងកមាល ាំងពលកម្ម 

ដដ្លមាន្បទពិសស្ម្ន្៍និ្ងជាំន្នញវិជាក ជីវៈខពេ់ , 

- សរៀបច្ាំដផន្ការ វិនិ្សយរបដន្ថម្សលើសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធទិន្នន្យយ ច្ងគ្កងទិន្នន្យយ និ្ងស្វើការ

ពាករិ៍តគ្ម្ូវការកមាល ាំងពលកម្មាម្វិេយយ ាម្រយៈការស្វើបច្ចុបបន្នភាពជាគ្បចាាំ, 

- ដកលម្ែយន្តការន្ភិបាលកិច្ចសលើលកខខ ឌិ ការគរ េាំសៅធ្លន្នេុខុមាលភាពនិ្ងាេុកភាព

និ្សយជិត, 

- សរៀបច្ាំយុទធន្នការជាំរុញឱ្យមាន្ការសគ្បើគ្បាេ់សេវាគ្បឹកាសយបល់ពាក់ពយន្ធ នឹ្ងការដេវង

រកការគរ, ការសគ្តៀម្ខលួន្ច្លូទីផារការគរ, ការាល េ់បតូរអាជីព និ្ងការប តិុ ោះបណ្តត ល

បសច្ចកសទេជាំន្នញវិជាក ជីវៈ គ្េបាម្តគ្ម្ូវការរបេ់ទផីារការគរជាក់ដេតង, និ្ង 

- បសងកើតជាកម្មវិ្ី ឬ ឱ្កាេទាំន្នក់ទាំន្ងជាគ្បចាាំរវាងនិ្សយជក និ្សយជិត និ្ងភារីពាក់ពយន្ធន្នន្ន 

កនុងវិេយយអាទិភាព សដ្ើម្បីឱ្យភារីនី្ម្យយៗយល់ច្ាេ់ពីតគ្ម្ូវការទីផារនិ្ងឱ្កាេន្នន្ន ។ 

៣.៣.៤. ការអភិវឌ្ឍព្បរ័នធគហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ 

គ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ រយម្ច្ាំដិកយ៉ា ងេាំខ្លន់្កនុងការសលើកកម្ពេ់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ាម្រយៈ 

ការពគ្ងឹងគ្បេិទធភាពនិ្ងគ្បេិទធផល, កាត់បន្ថយច្ាំណ្តយទាំងលវិកានិ្ងសពល, គ្ទគ្ទង់កិច្ចដ្ាំស ើិរការ

ដ្ល់គ្រប់តយន្ងគនន្េងគម្និ្ងភាន ក់គរសេដ្ឋកិច្ច និ្ងជាកាត ជាំរុញការ វិនិ្សយរសលើេកម្មភាពដដ្លមាន្តនម្ល

បដន្ថម្ខពេ់ ។ គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ បាន្ចាត់ទុកគ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ ជាអាទិភាពម្យយ
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យ៉ា ងេាំខ្លន់្កនុងការច្ូលរយម្សលើកកម្ពេ់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច សោយសាត តជាពិសេេសលើការន្ភិវឌ្ឍ        

សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធេាំខ្លន់្ៗ រយម្មាន្ គ្បពយន្ធដ្ឹកជញ្កូន្ គ្បពយន្ធភេតុភារកម្ម គ្បពយន្ធទឹកស្មែ ត គ្បពយន្ធថាម្ពល 

និ្ងគ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌី្ជីលល ។ ទន្លឹម្សន្ោះ  វិធ្លន្ការសគលន្សយបាយនន្គ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ 

បាន្ស ល្ើយតបជាម្យយសគលបាំិង សគលសៅ និ្ងយុទធស្មង្រ្េត នន្ការន្ភិវឌ្ឍនបតង ។ ដ្ូសច្នោះ គ្កបខ ឌិ

សគលន្សយបាយសន្ោះ ផតល់អាទិភាព ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

(១). វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយសលើគ្បពយន្ធដ្កឹជញ្កូន្  

គ្បពយន្ធដ្ឹកជញ្កូន្ រឺជាតយន្ងគយ៉ា ងេាំខ្លន់្កនុងការតភាក ប់េកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងេងគម្, ជាម្ូលោឋ ន្គ្រឹោះ 

កនុងការគាំគ្ទគ្បពយន្ធភេតុភារកម្ម, សលើកកម្ពេ់គ្បេិទធភាពសេដ្ឋកិច្ច េុវតថិភាព និ្ងទាំនុ្កច្ិតត, គ្ពម្ទាំង

កាត់បន្ថយច្ាំណ្តយន្នន្ន ដដ្លកាត ទាំងសន្ោះរយម្ច្ាំដិកយ៉ា ងេាំខ្លន់្កនុងការពគ្ងឹងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ 

 វិធ្លន្ការសគលន្សយបាយពាក់ពយន្ធនឹ្ងគ្បពយន្ធដ្ឹកជញ្កូន្ មាន្ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖  

- សរៀបច្ាំដផន្ការស្វើទាំសន្ើបកម្មនិ្ងសលើកកម្ពេ់េម្តថភាពគ្បពយន្ធដ្ឹកជញ្កូន្ ឱ្យេម្គ្េបសៅនឹ្ង

តគ្ម្ូវការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទាំងបច្ចុបបន្ននិ្ងន្ន្នរត េាំសៅបសងកើន្គ្បេិទធផលនិ្ងគ្បេិទធភាព

នន្សេដ្ឋកិច្ចដ្ឹកជញ្កូន្, 

- សរៀបច្ាំយន្តការគ្រប់គ្រង ាម្ោន្និ្ងវាយតនម្ល និ្ងដកលម្ែការន្ន្ុវតតយន្តការេគ្ម្បេគ្ម្ួល 

និ្ងេហគ្បតិបតតិការន្ន្តរគ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធនឹ្ងរុិភាពនន្គ្បពយន្ធដ្ឹកជញ្កូន្ សដ្ើម្បីជាំរុញ 

បដន្ថម្ការន្ភិវឌ្ឍនិ្ងធ្លន្នគ្បេិទធផលនន្សេដ្ឋកិច្ចដ្ឹកជញ្កូន្, និ្ង 

- សរៀបច្ាំនិ្ងដកលម្ែយុទធស្មង្រ្េត សោោះគ្ស្មយបញ្ហា កកេលោះ សដ្ើម្បីធ្លន្នបាន្េយកិតេិទធភាពនន្រំហូរ

ច្រាច្រិ៍និ្ងការដ្ឹកជញ្កូន្ ។ 

 (២). វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយសលើគ្បពយន្ធភេតុភារកម្ម  

គ្បពយន្ធភេតុភារកម្មសដ្ើរតយន្នទីយ៉ា ងេាំខ្លន់្កនុងការពគ្ងីកទាំហាំនិ្ងសេដ្ឋកិច្ចមាគ្តោឋ ន្ និ្ងធ្លន្នភាព 

រលូន្នន្េកម្មភាពផលិតកម្ម ការដ្ឹកជញ្កូន្ និ្ងពាិិជកកម្ម សដ្ើម្បីដបងដច្កនិ្ងផគត់ផគង់ទាំន្ិញ ។ គ្បពយន្ធ

ភេតុភារកម្មដដ្លមាន្គ្បេិទធផល គ្បេិទធភាព និ្ងេម្តថភាពន្ភិបាលកិច្ចលែ អាច្ធ្លន្នថាធ្លតុច្ូល

ផលិតកម្មអាច្គ្តូវបាន្ដ្ឹកជញ្កូន្សៅសគលសៅផលិតកម្មនិ្ងទីផារ សហើយផលិតផលអាច្គ្តូវបាន្ដ្ឹកជញ្កូន្ 

សៅទីផារកនុងតនម្លេម្រម្យ ទន់្សពល និ្ងគ្បកបសោយទាំនុ្កច្ិតតខពេ់ ។  វិធ្លន្ការសគលន្សយបាយ    

ពាក់ពយន្ធនឹ្ងគ្បពយន្ធភេតុភារកម្ម មាន្ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 
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- សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ រតិយុតតនិ្ងសគលការិ៍ដិន្នាំ សដ្ើម្បីបសងកើន្េយកតិេិទធភាពនិ្ងរុិភាពនន្

គ្បពយន្ធភេតុភារកម្មេគ្មាប់គ្ទគ្ទង់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច, 

- ពិនិ្តយស ើងវិញ និ្ងដកលម្ែនី្តិវិ្ីរយនិ្ងរដ្ឋបាលពាក់ពយន្ធនឹ្ងការន្នុ្វតតគ្ច្កសច្ញច្លូដតម្យយ 

េាំសៅធ្លន្នភាពរលូន្ពីសដ្ើម្ដខសដ្ល់ច្ុងដខសនិ្ងកាត់បន្ថយច្ាំណ្តយ សដ្ើម្បីជាំរុញភាពគ្បកយតគ្បដជង 

និ្ងេគ្ម្ួលដ្ល់គ្បតិបតតិការន្នន្ន , 

- ជាំរុញយន្តការភាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋនិ្ងឯកជន្ កនុងការវិនិ្សយរសលើវិេយយភេតុភារកម្ម ដ្ូច្ជា

ការបសងកើតម្ជឈម្ ឌិ លភេតុភារកម្ម  សដ្ើម្បីសលើកកម្ពេភ់ាពគ្បកយតគ្បដជងកនុងវិេយយសន្ោះ, និ្ង 

- ដកលម្ែយន្តការាម្ោន្និ្ងវាយតនម្លជាគ្បចាាំសលើេយកតេិិទធភាពគ្បតិបតតិការ និ្ងរុិភាពនន្

ការផតល់សេវាភេតុភារកម្ម ។ 

 (៣).  វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយសលើគ្បពយន្ធទកឹស្មែ ត 

 ការទទយលបាន្គ្បពយន្ធទឹកស្មែ តដដ្លមាន្គ្បេិទធផលនិ្ងរុិភាពខពេ់ រឺជាតគ្ម្ូវការេាំខ្លន់្េគ្មាប់ 

បសងកើន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងរុិតនម្លេគ្មាប់េងគម្ ាម្រយៈការធ្លន្នេុខភាពស្មធ្លរិៈខពេ់ ។ 

ការពគ្ងឹងរុិភាពនន្គ្បពយន្ធផគត់ផគង់ទឹកស្មែ ត ដដ្លមាន្គ្ស្មប់និ្ងពគ្ងីកបដន្ថម្នូ្វវិស្មលភាពនន្ការ

ទទយលបាន្ទឹកស្មែ តគ្បកបសោយបរិយបន្ន ជាកិច្ចការចាាំបាច្់ ។ វិធ្លន្ការសគលន្សយបាយពាក់ពយន្ធនឹ្ង

គ្បពយន្ធទឹកស្មែ ត មាន្ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្ ៖ 

- ដកលម្ែបសច្ចកវិទាគ្រប់គ្រងទឹកស្មែ ត សដ្ើម្បីធ្លន្នគ្បេិទធផល គ្បេិទធភាព និ្ងរុិភាពនន្ការ 

ផលិតនិ្ងផគត់ផគង់ទឹកស្មែ ត េាំសៅបាំសពញតគ្ម្ូវការនន្ការន្ភិវឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ចជាក់ដេតង, 

- ជាំរុញការ វិនិ្សយរាម្យន្តការភាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋនិ្ងឯកជន្ កនុងគ្បពយន្ធផគត់ផគង់ទឹកស្មែ តសដ្ើម្បី 

ពគ្ងឹងនិ្ងពគ្ងីកវិស្មលភាពកនុងការទទយលបាន្ទឹកស្មែ ត សៅាម្ទីជន្បទនិ្ងតាំបន់្ោច្់គ្េយល, 

និ្ង 

- េិកានិ្ងសរៀបច្ាំដផន្ការ វិនិ្សយរនិ្ងន្ភិវឌ្ឍសលើស្មថ នី្យ៍ទឹកស្មែ ត សដ្ើម្បីបសងកើន្េម្តថភាពផលិត 

ផគត់ផគង់ន្ិងដច្កចាយទឹកស្មែ ត សដ្ើម្បីបាំសពញតគ្ម្ូវការជាក់ដេតង គ្េបាម្ដ្ាំស ើិរការន្ភិវឌ្ឍ

េងគម្-សេដ្ឋកិច្ច ។ 

(៤).  វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយសលើគ្បពយន្ធថាម្ពល 

ថាម្ពល រឺជាដផនកម្យយយ៉ា ងេាំខ្លន់្នន្ដ្ាំស ើិរការផលិតកម្មនិ្ងគ្ទគ្ទង់ជីវភាពរបេ់គ្បជាជន្ ។ 

ការពគ្ងឹងនិ្ងធ្លន្នឱ្យបាន្នូ្វេន្តិេុខថាម្ពល ពិតជាមាន្ស្មរៈេាំខ្លន់្ដដ្លនឹ្ងពគ្ងងឹទាំនុ្កច្ិតត, ធ្លន្នភាព 
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រលូន្នន្េកម្មភាពន្នន្នកនុងដខសគ្ច្វាក់ផលិតកម្ម និ្ងទក់ទញការ វិនិ្សយរសលើេកម្មភាព ដដ្លមាន្

តនម្លបដន្ថម្ខពេ់និ្ងបសច្ចកវិទាលមី ជាពិសេេកនុងបរិការិ៍ដដ្លកម្ពុជាកាំពុងគ្បឈ្ម្នឹ្ងកាំស ើិន្គ្បជាជន្ 

និ្ងកាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចខពេ់ ។ ជាម្យយសន្ោះ ថាម្ពលជាធ្លតុច្ូលផលិតកម្មយ៉ា ងេាំខ្លន់្ ដដ្លតគ្ម្ូវឱ្យមាន្

េថ ិរភាព នលលេម្រម្យ និ្ងគ្របដ្ តិ ប់កាន់្ដតទូលាំទូលាយ សដ្ើម្បីធ្លន្នេសគ្ម្ច្បាន្នូ្វផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ 

 វិធ្លន្ការសគលន្សយបាយពាក់ពយន្ធនឹ្ងគ្បពយន្ធថាម្ពល មាន្ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្៖ 

- សរៀបច្ាំយុទធស្មង្រ្េតេន្តិេុខថាម្ពលេគ្មាប់រយៈសពលដវង សដ្ើម្បីគ្ទគ្ទង់តគ្ម្ូវការបរិវតតកម្ម

សេដ្ឋកិច្ច និ្ងធ្លន្នទាំនុ្កច្ិតតពីវិនិ្សយរិន្សលើការ វិនិ្សយរដដ្លមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ,់ 

- សរៀបច្ាំដផន្ការបសងកើន្ការ វិនិ្សយរសលើផលិតកម្មថាម្ពល ជាពិសេេថាម្ពលកសកើតស ើងវិញ 

េាំសៅកាត់បន្ថយនលលថាម្ពល ធ្លន្នេន្តិេុខថាម្ពល និ្ងពគ្ងឹងពគ្ងីកេម្តថភាពផគត់ផគង់  

និ្ងដច្កចាយថាម្ពល, 

- សរៀបច្ាំរសគ្មាង វិនិ្សយរសលើការន្ភិវឌ្ឍសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធតភាក ប់ន្ិងដច្កចាយថាម្ពល សដ្ើម្បី

ធ្លន្នេថ ិរភាពនន្ការផគត់ផគង់ថាម្ពល និ្ងពគ្ងីកវិស្មលភាពនន្ការផគត់ផគង់សៅសគ្ៅទីគ្បជុាំជន្

និ្ងជន្បទ ាម្អាទិភាពនន្តគ្ម្ូវការនិ្ងភាពចាាំបាច្់ជាក់ដេតង, 

- ពិនិ្តយសលើគ្បេិទធភាពនន្ការផគត់ផគង់ថាម្ពលគ្បកបសោយតមាល ភាព រិសន្យយភាព ការទទយល 

ខុេគ្តូវខពេ់ និ្ងទន់្សពល, និ្ង 

- បសងកើតយន្តការេិកា ាម្ោន្ គ្តួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតនម្លសលើភាពេម្គ្េបនន្ការផគត់ផគង់   

និ្ងដច្កចាយថាម្ពលកនុងការជាំរុញឧេាហូបន្ីយកម្មនិ្ងសលើកកម្ពេ់េកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ 

 (៥). វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយសលើគ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌ្ជីលីល 

 បច្ចុបបន្ន ការវិវតតនន្គ្បពយន្ធបសច្ចកវិទានិ្ងគ្បពយន្ធឌី្ជីលល បាន្រយម្ច្ាំដិកយ៉ា ងេាំខ្លន់្កនុងការ   

បសងកើន្គ្បេិទធភាពនិ្ងផលិតភាពនន្េកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ។ សដ្ើម្បីចាប់យកកាលានុ្វតតភាពសន្ោះ, កម្ពុជា       

ចាាំបាច្់គ្តូវបសងកើន្និ្ងពគ្ងឹងច្ាំសិោះដ្ឹងបសច្ចកវិទា, េគ្ម្ួលការផារភាក ប់ទាំន្នក់ទាំន្ង ាម្រយៈគ្បពយន្ធ    

ឌី្ជីលល គ្ពម្ទាំងកស្មងច្ាំសិោះដ្ឹងនិ្ងជាំន្នញចាាំបាច្់េគ្មាប់ចាប់យកបសច្ចកវិទាទាំងសន្ោះ ម្កសគ្បើគ្បាេ់ 

កនុងការគរនិ្ងទញយកផលគ្បសយជន៏្ជាន្តិបរមាពីគ្បពយន្ធបសច្ចកវិទានិ្ងគ្បពយន្ធឌី្ជីលល ។  វិធ្លន្ការ

សគលន្សយបាយពាក់ពយន្ធនឹ្ងគ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌី្ជីលល មាន្ដ្ូច្ខ្លងសគ្កាម្ ៖ 

- សរៀបច្ាំនិ្ងន្នុ្វតតដផន្ការជាំរុញនិ្ងពសន្លឿន្ការស្វើបរិវតតកម្មឌី្ជីលល សៅាម្គ្កេយង-ស្មថ បយន្

ស្មធ្លរិៈគ្េបាម្រន្លងគ្បគ្កតីភាពលមី,  
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- សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ សលើកទឹកច្តិតបសងកើន្ការ វិនិ្សយរសលើគ្បពយន្ធឌី្ជីលលដ្ល់េហគ្គេ្ុន្តចូ្

និ្ងម្្យម្, 

- សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ ជាំរុញការ វិនិ្សយរសលើសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌី្ជីលល សដ្ើម្បីស ល្ើយតបនឹ្ងបរិវតតកម្ម 

សេដ្ឋកិច្ចនិ្ងបដ្ិវតតន៍្ឧេាហកម្មទី៤, 

- បសងកើតយន្តការថាន ក់ជាតិេគ្មាប់ាម្ោន្ វាេ់ដវង និ្ងវាយតនម្លសលើភាពេម្គ្េបនិ្ងគ្បេិទធភាព 

នន្ការសគ្បើគ្បាេ់គ្បពយន្ធឌី្ជីលលសដ្ើម្បីជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច, 

- សរៀបច្ាំដផន្ការបាំពាក់បសច្ចកវិទានិ្ងគ្បពយន្ធឌី្ជីលល េគ្មាប់ការន្ប់រំនិ្ងបណតុ ះប ត្ ល 

គ្បកបសោយបរិយបន្ន, 

- សរៀបច្ាំបណ្តា លយយឌី្ជីលលនិ្ងការគ្រប់គ្រងេន្និ្ិច្ាំសិោះដ្ឹង, និ្ង 

- បសងកើតយន្តការេហគ្បតិបតតកិារន្ន្តរគ្កេយង-ស្មថ បយន្ សដ្ើម្បីផតល់ការគាំគ្ទដផនកបសច្ចកវិទាសៅ

 វិញសៅម្ក ។ 
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តារាងសគងេបសតីរី គោលគៅយុរធសាន្រសេអារិភារោងំ៤ 

សព្ម្មប់រសាង និង គលើររម្ពស់ផលិតភារគសដ្ារិចចជាតិ 

សដ្ើម្បីេសគ្ម្ច្បាន្ច្កខុវិេយយនិ្ងសគលបាំិង នន្គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាព  

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥, រាជរោឋ ភិបាលកាំិត់សគលសៅយុទធស្មង្រ្េតអាទិភាពច្ាំន្យន្ ៤ ដដ្ល

ជាកាត កាំិត់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចរន្លឹោះ រយម្មាន្៖ 

 

 

គោលគៅយុរធសាន្រសេ  វិធានការគោលនគោបាយ 

១.ការដកលម្ែការន្បរ់ ំន្ងិ ការប តិុ ោះបណ្តត ល 

បសច្ចកសទេ វជិាក ជវីៈ សដ្ើម្បគី្ទគ្ទងន់្ងិគាំគ្ទ         

សលើការបសងកើន្ជាំន្នញ ន្ងិេម្តថភាពខពេក់នុងការ

ចាបយ់កបសច្ចកវទិា ការបន្ាាំបសច្ចកវទិា ន្ងិ    

ការស្វើន្វាន្វុតតន្ ៍

១.១. ការន្ភិវឌ្ឍម្លូ្ន្ម្ន្ុេស 

១.២. ការន្ភិវឌ្ឍម្លូ្ន្ម្ន្េុសកគ្ម្តិឧតតម្េិកា 

១.៣. ការបសងកើន្ផលិតភាពកមាល ាំងពលកម្មជាត ិ

២.ការជាំរញុការចាបយ់កបសច្ចកវទិា ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្ ៍

សដ្ើម្ប ីសលើកកម្ពេភ់ាពគ្បកយតគ្បដជង ន្ងិ          

ការបសងកើត រុិ តនម្លេគ្មាបេ់ងគម្-សេដ្ឋកចិ្ច 

២.១. ការន្ភិវឌ្ឍជាំន្នញបសច្ចកវិទា 

២.២. ការគាំគ្ទ និ្ង សលើកទឹកចិ្តតេហគ្គេសលើបសច្ចកវទិា 

ន្ិង ន្វាន្ុវតតន្ ៍

២.៣. ការពគ្ងឹងគ្បេិទធភាពនន្កិច្ចេហគ្បតិបតតិការរវាង       

ស្មថ បយន្ គាំគ្ទបសច្ចកវិទា និ្ង ន្វានុ្វតតន៍្ 

៣.ការន្ភវិឌ្ឍេម្តថភាពស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ សដ្ើម្បី

បសងកើន្ គ្បេទិធភាពន្ងិគ្បេទិធផលកនុងការផតល់   

សេវាស្មធ្លរិៈ េគ្មាបជ់ាំរញុផលតិភាពកនងុ       

រយៈសពលដវងដដ្លមាន្ភាព្ន្ ់ច្រីភាព           

ន្ងិបរយិបន្ន 

៣.១. ន្ភិបាលកិច្ចលែ 

៣.២. បទបបញ្ញតតិទីផារ 

៣.៣. ការសលើកកម្ពេ់ស្មថ បយន្ទីផារការគរ 

៤.ការន្ភវិឌ្ឍគ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ សដ្ើម្បី

េសគ្ម្ច្បាន្ គ្បេទិធផល គ្បេទិធភាព ភាពគ្បកយត

គ្បដជង ន្ងិការបសងកើត រុិ តនម្លេគ្មាបជ់ាំរញុ       

បរវិតតកម្មេងគម្-សេដ្ឋកចិ្ច 

៤.១. គ្បពយន្ធដឹ្កជញ្កូន្ 

៤.២. គ្បពយន្ធភេតុភារកម្ម 

៤.៣. គ្បពយន្ធទឹកស្មែ ត 

៤.៤. គ្បពយន្ធថាម្ពល 

៤.៥. គ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌ្ីជីលល 
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៤. ព្របខណ្ឌ អនុវតត និង យនតការសព្ម្បសព្មួ្ល តាម្ដ្ឋន និង វាយតនម្ល 

គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា រឺជាសគលន្សយបាយេគ្មាប់រយៈ

សពលដវងរបេ់រាជរោឋ ភិបាល ដដ្លគ្តូវសរៀបច្ាំស ើងសដ្ើម្បីជាំរុញកាំស ើិន្ផលិតភាព, សោោះគ្ស្មយបញ្ហា គ្បឈ្ម្ 

ផលិតភាព និ្ងជាំរុញការន្នុ្វតតសគលការិ៍ផលិតភាព “គ្បេទិធភាព គ្បេទិធផល ភាពគ្បកយតគ្បដជង 

ន្ងិការបសងកើតរុិ តនម្ល” កនងុការសលើកកម្ពេ់បដន្ថម្ដ្លក់ារន្ភិវឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច ។ សដ្ើម្បីធ្លន្នការអនុវត្ត 

គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ ទទយលបាន្សជារជយយនិ្ងេសគ្ម្ច្ាម្ច្កខុវិេយយន្ិងសគលបាំិង,     

រាជរោឋ ភិបាល សរៀបច្ាំនិ្ងកាំិត់គ្កបខ ឌិ ន្នុ្វតត គ្ពម្ទាំងយន្តការេគ្ម្បេគ្ម្ួល ាម្ោន្ និ្ងវាយតនម្ល 

េគ្មាប់ស្វើការេិកា គ្តួតពិនិ្តយ និ្ងវិភារសលើវឌ្ឍន្ភាព េម្ិទធកម្ម េម្ិទធផល និ្ង វិបាកនន្គ្កបខ ឌិ

សគលន្សយបាយសន្ោះ ឱ្យកាន់្ដតម្ុតគ្េួច្ ច្ាេ់លាេ់ និ្ងមាន្ការតាាំងចិត្តខ្ពរ់េីស្គ្ប់ស្ក្រួង-សាថ ប័ន 

ពាក្់េ័នធ ។ 

៤.១. ការគរៀបចំព្របខណ្ឌ សាថ ប័ន និង យនតការសព្ម្បសព្មួ្ល 

គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា មាន្លកខិៈច្គ្ម្ុោះវិេយយគ្រប់

ទិដ្ឋភាពេងគម្និ្ងសេដ្ឋកិច្ច ។ ដ្ូសច្នោះ យន្តការស្មថ បយន្និ្ងយន្តការេគ្ម្បេគ្ម្លួការគ្រប់គ្រងឱ្យបាន្

គ្រប់គ្ជុងសគ្ជាយ គ្តូវបសងកើតស ើងស្បក្បនោយភាេស្បទក្់ស្ក្ឡា សាា រត្ីរ ការខ្ពរ់ និ្ងការចូលរួម

យ៉ា ងេកម្មពីគ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធទាំងន្េ់ ។ សដ្ើម្បីធ្លន្នបាន្ការន្នុ្វតតគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ 

ឱ្យទទយលបាន្គ្បេិទធផល គ្បេិទធភាព ភាពទទយលខុេគ្តូវ និ្ងសជារជយយខពេ,់ រច្ន្នេម្ពយន្ធគ្រប់គ្រង  

ខ្លងសគ្កាម្ នឹ្ងគ្តូវោក់ឱ្យន្នុ្វតត៖  

របូភាពទ ី២៖ យន្តការស្មថ បយន្កនុងការន្ន្វុតតគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយ 

 

 

 

  

 

 

 

ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ គ.ជ.ផ.រ. 

គ្កមុ្ការគរបសច្ចកសទេ 

ដផនកសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ 

គ្កមុ្ការគរបសច្ចកសទេ 

ដផនកស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ 

គ្កមុ្ការគរបសច្ចកសទេ 

ដផនកបសច្ចកវទិា ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្ ៍

គ្កមុ្ការគរបសច្ចកសទេ 

ដផនកការន្បរ់ ំន្ងិ ការប តិុ ោះ 

បណ្តត លបសច្ចកសទេវជិាក ជវីៈ 

គ.ជ.ផ.រ. 



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥   38 

 

គណ្ៈរម្មា ធិការជាតិផលិតភារគសដ្ារិចចរម្ពុជា (គ.ជ.ផ.រ.)  

រ.ជ.ផ.ក. គ្តូវបាន្បសងកើតសោយន្នុ្គ្កឹតយសលខ ១២៣ ន្ន្គ្ក.បក ច្ុោះនលៃទី២៧ ដខេីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ដដ្លមាន្រដ្ឋម្ង្រ្ន្តីគ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច និ្ង ហិរញ្ញវតថុ ជាគ្បធ្លន្ ។ រ.ជ.ផ.ក. រឺជាសេន្ន្ិការរបេ់          

រាជរោឋ ភិបាល ទទយលបន្លុកជាស្មថ បយន្ដ្ឹកន្នាំ ន្ភិវឌ្ឍ និ្ងសរៀបច្ាំសគលន្សយបាយ គ្ពម្ទាំងេគ្ម្បេគ្ម្ួល 

ាម្ោន្ គ្តួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតនម្លសលើការន្នុ្វតតគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ ។ កនុងគ្កបខ ឌិ     

សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, រ.ជ.ផ.ក. រឺជាស្មថ បយន្ក្ាំេូលកគ្ម្ិតន្សយបាយដដ្ល

គ្តូវទទយលបន្លុកដ្ឹកន្នាំ ស្វើសេច្កតីេសគ្ម្ច្ និ្ងេគ្ម្បេគ្ម្ួលអនតរសាថ ប័នពាក់ពយន្ធទាំងអរ់ ។  

 អគគគលខាធិការដ្ឋា នគណ្ៈរម្មា ធិការជាតិផលិតភារគសដ្ារិចចរម្ពុជា  

ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ រ.ជ.ផ.ក. គ្តូវបាន្បសងកើតសោយន្នុ្គ្កឹតយសលខ ២៧ ន្ន្គ្ក.បក ច្ុោះនលៃទី១០ 

ដខម្ីន្ន ឆ្ន ាំ២០២០ ដដ្លជាសេន្ន្ិការរបេ់ រ.ជ.ផ.ក. សលើការគរបសច្ចកសទេ េិកាគ្ស្មវគ្ជាវ     

ដបបវិទាស្មង្រ្េត  រដ្ឋបាល និ្ងគ្បតិបតតិការន្នន្ន ។ កនុងគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ, ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ 

រ.ជ.ផ.ក. គ្តូវស្វើកិច្ចេហគ្បតិបតតិការនិ្ងេគ្ម្បេគ្មួ្លការគររវាងគ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេទាំង៤     

ក៏ដ្ូច្ជាបូកេរុបរបាយការិ៍និ្ងសរៀបច្ាំកិច្ចគ្បជុាំរបេ ់រ.ជ.ផ.ក. ។  

 ព្រុម្ការងារបគចចរគរស 

សដ្ើម្បីគាំគ្ទការន្ន្ុវតតគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតផិលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា គ្បកបសោយ

គ្បេិទធផល គ្បេិទធភាព និ្ងទន់្សពល, រ.ជ.ផ.ក. បសងកើតគ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេច្ាំន្យន្ ៤ រយម្មាន្    

គ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេដផនកការន្ប់រំ និ្ង ការប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេវិជាក ជីវៈ, គ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេ 

ដផនកបសច្ចកវិទា និ្ងន្វានុ្វតតន៍្, គ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេដផនកស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ និ្ងគ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេ 

ដផនកសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ ។ គ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេទាំង៤សន្ោះ គ្តូវបាំសពញម្ុខគរជាសេន្ន្ិការដផនកបសច្ចកសទេ 

និ្ងរដ្ឋបាល គ្ពម្ទាំងជានដ្រូេហគ្បតិបតតិការជាម្យយន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ រ.ជ.ផ.ក. សដ្ើម្បីគាំគ្ទនិ្ង

ជាំរុញការន្នុ្វតតវិធ្លន្ការសគលន្សយបាយសន្ោះ ។  

គ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេនី្ម្យយៗ គ្តូវេថ ិតសគ្កាម្ការដ្ឹកន្នាំរបេ់គ្កេយងជាំន្នញសលើវិេយយពាក់ពយន្ធ 

និ្ងមាន្េមាេភាពម្កពីគ្កេយង-ស្មថ បយន្ ដដ្លជាេមាជិក រ.ជ.ផ.ក. និ្ងគ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ  

ម្យយច្ាំន្យន្សទៀត ។ ការសរៀបច្ាំនិ្ងការគ្បគ្ពឹតតសៅនិ្ងេមាេភាពនន្គ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេ នឹ្ងគ្តូវកាំិត់ 

សោយសេច្កតីេសគ្ម្ច្របេរ់ាជរោឋ ភិបាល ាម្េាំស ើិរបេ់គ្បធ្លន្ រ.ជ.ផ.ក. ។  

កនុងគ្កបខ ឌិ ន្នុ្វតតវិធ្លន្ការសគលន្សយបាយសៅកនុងារាងមា៉ា គ្ទីេ ដដ្លជាឧបេម្ពយន្ធនន្

គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ, រាជរោឋ ភិបាល ដបងដច្កការទទយលខុេគ្តូវជា ២កគ្ម្ិត រឺស្មថ បយន្



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥   39 

 

ទទយលបន្លុកនិ្ងស្មថ បយន្គាំគ្ទ ។ ស្មថ បយន្ទទយលបន្លុកមាន្តយន្នទីន្នាំម្ុខ ដ្ឹកន្នាំ េគ្ម្បេគ្ម្ួល និ្ងេហការ

ជាម្យយស្មថ បយន្គាំគ្ទ សដ្ើម្បីធ្លន្នបាន្គ្បេិទធភាព គ្បេិទធផល និ្ងភាពគ្បទក់គ្កឡាសលើការន្នុ្វតតវិធ្លន្ការ

សគលន្សយបាយ ។ ច្ាំដិកឯស្មថ បយន្គាំគ្ទ គ្តូវផតល់កិច្ចេហគ្បតិបតតិការសពញសលញគ្បកបសោយស្មម រតី

បុសរេកម្ម ជូន្ស្មថ បយន្ទទយលបន្លុក ។     

៤.២. យនតការតាម្ដ្ឋន និង វាយតនម្លគលើការអនុវតតព្របខណ្ឌ គោលនគោបាយ 

 កនុងការាម្ោន្និ្ងវាយតនម្លសលើវឌ្ឍន្ភាព េម្ិទធផល និ្ងបញ្ហា គ្បឈ្ម្កនុងការន្នុ្វតតគ្កបខ ឌិ  

សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, រ.ជ.ផ.ក. គ្តូវបសងកើតយន្តការាម្ោន្និ្ងវាយតនម្ល 

េគ្មាប់វាេដ់វងសលើគ្បេិទធផលនិ្ងគ្បេិទធភាពនន្គ្បតបិតតិការ េម្ិទធកម្ម េម្ិទធផល និ្ង វិបាកនន្ការន្នុ្វតត 

គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ ។ យន្តការាម្ោន្និ្ងវាយតនម្លសន្ោះ មាន្ ២ កគ្ម្ិត រឺស្មថ បយន្ទទយល 

បន្លុកនិ្ងស្មថ បយន្គាំាំគ្ទ ដផែកាម្ដដ្ន្េម្តថកិច្ច បទពិសស្ម្ន៍្ និ្ងឯកសទេកម្មរបេ់ខលួន្  ។  វិ្ីស្មង្រ្េត សន្ោះ    

ជយយេគ្ម្បេគ្ម្ួលដ្ល់កិច្ចេហគ្បតបិតតិការ, កចិ្ចទាំន្នកទ់ាំន្ងន្ន្តរគ្កេយង-ស្មថ បយន្, ការដច្ករំដលកទិន្នន្យយ 

និ្ងពយត៌មាន្,  ន្ន្តរារម្ន៍្រយម្គន    និ្ងមាន្ន្ាំសណ្តយផល ដ្ូច្ជា គ្បេិទធភាពកនុងការបាំសពញការគរ, គ្បេិទធផល 

កនុងការន្នុ្វតតគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយនិ្ងការវាយតនម្លេម្ិទធផល និ្ង វិបាកនន្ការន្នុ្វតត         

សគលសយបាយសន្ោះ ។ កនុងករិីចាាំបាច់្, រ.ជ.ផ.ក. អាច្សរៀបច្ាំឱ្យមាន្ការវាយតនម្លឯករាជយ សោយ

េហការជាម្យយនដ្រូន្ភិវឌ្ឍន៍្និ្ងវិេយយឯកជន្ដដ្លពាក់ពយន្ធ ។ ដ្ាគ្កាម្ខ្លងសគ្កាម្ បគា ញពីដ្ាំស ើិរ

ការនន្ការាម្ោន្និ្ងវាយតនម្ល ។ 

របូភាពទ ី៣៖ ដ្ាគ្កាម្នន្ដ្ាំសិើរការាម្ោន្ ន្ងិ វាយតនម្ល 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
១ ២ ៣ 

ការសរៀបច្ាំដផន្ការ 

េកម្មភាព ន្ិង េូច្ន្នករ 
ការាម្ោន្ ការវាយតនម្ល 

វឌ្ឍន្ភាព ន្ិង េមិ្ទធកម្ម េម្ិទធផល ន្ិង  វិបាក 

កាំិត់ស ើងវិញ 

ាម្ការចាាំបាច់្ 



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥   40 

 

៤.២.១. ការគរៀបចំសផនការសរម្ាភារ និង សូចនាររ  

ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ រ.ជ.ផ.ក. នឹ្ងដ្ឹកន្នាំ េគ្ម្បេគ្មួ្ល និ្ងស្វើេហគ្បតិបតតិការជាម្យយ   

គ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេទាំង៤ កនុងការសរៀបច្ាំដផន្ការេកម្មភាព កម្មវិ្ ីនិ្ងេូច្ន្នករ ាម្ការិយបរិសច្េទ 

គ្េបជាម្យយវិធ្លន្ការសគលន្សយបាយ និ្ងគ្កបខ ឌិ សពលសវលាដ្ូច្បាន្កាំិត់សៅកនុងារាងមា៉ា គ្ទីេ

ដដ្លជាឧបេម្ពយន្ធនន្គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ ។ ការសរៀបច្ាំសន្ោះ បគា ញន្ាំពីវឌ្ឍន្ភាព េម្ិទធកម្ម 

េម្ិទធផល និ្ង វិបាកដផែកសលើសគលការិ៍ផលិតភាព ។ បន្នល ប់ពីពិនិ្តយ ពិភាកា និ្ងេសគ្ម្ច្ពីគ្កមុ្ការគរ

បសច្ចកសទេ, ដផន្ការសន្ោះន្ឹងគ្តូវោក់ជនូ្ រ.ជ.ផ.ក. សដ្ើម្បីពិនិ្តយនិ្ងេសគ្ម្ច្ោក់ឱ្យន្នុ្វតតជាផលូវការ 

ដដ្លគ្តូវសរៀបច្ាំកនុងរយៈសពល ៣ ឆ្ន ាំម្តង ។ 

៤.២.២. ការតាម្ដ្ឋន 

 ការាម្ោន្ រឺជាដ្ាំស ើិរការសដ្ើម្បីតគ្ម្ង់ទិេការន្នុ្វតតគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយឱ្យបាន្គ្តឹម្គ្តូវ 

គ្េបាម្ដផន្ការដដ្លបាន្សគ្គងទុក ាម្រយៈការេសងកតនិ្ងការគ្តួតពិនិ្តយជាគ្បចាាំសលើេកម្មភាព 

រសគ្មាងនិ្ងកម្មវិ្ីសលើកកម្ពេ់ផលិតភាពរបេគ់្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ ។ សដ្ើម្បេីសគ្ម្ច្បាន្ការាម្ោន្

គ្បកបសោយ គ្បេិទធភាពនិ្ងការន្នុ្វតតច្ាំទិេសៅ, ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ រ.ជ.ផ.ក. និ្ងគ្កេយង-ស្មថ បយន្ 

ពាក់ពយន្ធ គ្តូវេហគ្បតិបតតកិារឱ្យបាន្ជិតេន ិទធ ាម្យន្តការការគរចាប់ពីការសរៀបច្ាំដផន្ការរហូតដ្ល់ 

ការន្ន្ុវតត សៅគ្រប់ដ្ាំណ្តក់កាល ។ 

ការគ្បជុាំាម្ោន្ ន្ងិ គ្តតួពនិ្តិយ 

 ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ រ.ជ.ផ.ក. គ្តូវដ្ឹកន្នាំនិ្ងេគ្ម្បេគ្ម្ួលកិច្ចគ្បជុាំកគ្ម្ិតបសច្ចកសទេជាម្យយ

គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ កនុងរយៈសពល ៦ ដខម្តង ឬ កនុងរយៈសពលណ្តម្យយាម្ការចាាំបាច្់ សដ្ើម្បីពិនិ្តយសលើ 

ការន្នុ្វតតដផន្ការេកម្មភាពនិ្ងេូច្ន្នករដដ្លបាន្ោក់សច្ញ ។ ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ រ.ជ.ផ.ក.        

គ្តូវបូកេរុបរបាយការិ៍េគ្មាប់ោក់ជូន្ រ.ជ.ផ.ក. សដ្ើម្បីជាម្ូលោឋ ន្េគ្មាប់កិច្ចគ្បជុាំគ្បចាាំឆ្ន ាំពិនិ្តយ 

ពិភាកានិ្ងេសគ្ម្ច្ ។ ច្ាំដិកឯស្មថ បយន្ទទយលបន្លុក គ្តូវដឹ្កន្នាំនិ្ងេគ្ម្បេគ្ម្ួលកិច្ចគ្បជុាំជាម្យយ       

ស្មថ បយន្គាំគ្ទ សដ្ើម្បធី្លន្នបាន្េងគតិភាព និ្ងភាពគ្បទក់គ្កឡានន្ពយត៌មាន្និ្ងទិន្នន្យយសលើវឌ្ឍន្ភាពនិ្ង

េម្ិទធកម្ម ។ រ.ជ.ផ.ក. គ្តូវសរៀបច្ាំកិច្ចគ្បជុាំ យ៉ា ងតចិ្ ១ដ្ង កនុងម្យយឆ្ន ាំ សដ្ើម្បីពិនិ្តយសលើវឌ្ឍន្ភាព េម្ិទធកម្ម 

និ្ងសោោះគ្ស្មយបញ្ហា គ្បឈ្ម្ន្នន្ន ។ លទធផលនន្កិច្ចគ្បជុាំសន្ោះ រឺជាកម្មវតថុកនុងការដកេគ្ម្ួលេូច្ន្នករ 

និ្ងដ្ាំាំសិើរការន្ន្ុវតតការគរ ាម្ការចាាំបាច្់ ។ 
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ការសរៀបច្ាំបលងរ់ាំរេូតងោ់រនន្របាយការិេ៍ម្ទិធកម្ម 

ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ រ.ជ.ផ.ក.  គ្តូវដ្ឹកន្នាំនិ្ងេហការជាម្យយគ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេទាំង៤ 

សដ្ើម្បីបសងកើតបលង់រាំរូេតង់ោរ (template) េគ្មាប់របាយការិ៍េម្ិទធកម្មរបេ់គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ ។ 

ស្មថ បយន្ទទយលបន្លុក គ្តូវទទយលខុេគ្តូវសរៀបច្ាំរបាយការិ៍វឌ្ឍន្ភាព េគ្មាប់រយៈសពល ៦ ដខម្តង និ្ង 

របាយការិ៍េម្ិទធកម្ម ១ ឆ្ន ាំម្តង សោយមាន្ការច្ូលរយម្ពសី្មថ បយន្គាំគ្ទ េគ្មាប់ោក់ជនូ្ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ 

រ.ជ.ផ.ក. ពិនិ្តយនិ្ងស្វើរបាយការិ៍ ជូន្ រ.ជ.ផ.ក. ។ រ.ជ.ផ.ក. នឹ្ងគ្តួតពិនិ្តយសលើរបាយការិ៍សន្ោះ 

សដ្ើម្បីោក់សច្ញវធិ្លន្ការេគ្មាប់សោោះគ្ស្មយបញ្ហា គ្បឈ្ម្ឱ្យបាន្ទន់្សពល ។ 

៤.២.៣. ព្របខណ្ឌ វាយតនម្ល 

គ្កបខ ឌិ វាយតនម្ល មនសារៈរាំខ្ជន់េគ្មាប់ដ្ាំសិើរការវាេ់ដវងនិ្ងវាយតនម្លសលើេមិ្ទធកម្ម 

េម្ិទធផល និ្ង វិបាកនន្គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ ។ រ.ជ.ផ.ក. បសងកើតគ្កបខ ឌិ វាយតនម្លេគ្មាប់ 

 វិភារនិ្ងយល់ដ្ឹងន្ាំពីវឌ្ឍន្ភាពនិ្ងបញ្ហា គ្បឈ្ម្ន្នន្ន កនុងការន្ន្ុវតតគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិ  

ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកនុងរយៈសពល ៣ ឆ្ន ាំម្តង ។   

នី្តិវិ្ីបសងកើតគ្កបខ ឌិ វាយតនម្លនន្គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតផិលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

មាន្ ៣ ដ្ាំណ្តក់កាល ។ ដ្ាំណ្តក់កាលទី១ រឺការពិសគ្គោះសយបល់, ដ្ាំណ្តក់កាលទី២ រឺការស្វើេុពលកម្ម 

និ្ងដ្ាំណ្តក់កាលទី៣ រកឺិច្ចគ្បជុាំសលើរបាយការិ៍វាយតនម្ល ។ 

- ការពសិគ្គោះសយបល៖់ កនងុការបសងកើតគ្កបខ ឌិ វាយតនម្ល, ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ រ.ជ.ផ.ក. នឹ្ង

សរៀបច្ាំកិច្ចគ្បជុាំពិភាកា និង/ឬ េិកាខ ស្មលាគ្បឹកាសយបល់សលើវិ្ីស្មង្រ្េត  យុទធស្មង្រ្េត  សគលសៅ និ្ង    

ម្ុខគរនន្គ្កបខ ឌិ វាយតនម្លជាម្យយគ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ និ្ងគ្កុម្ការគរបសច្ចកសទេជាំន្នញ សដ្ើម្បី

គ្បម្ូលធ្លតុច្ូលនិ្ងម្តិសយបល់ ។ 

- ការស្វើេពុលកម្ម៖ ន្រគសលខ្ល្ិការោឋ ន្ រ.ជ.ផ.ក. នឹ្ងោក់របាយការិ៍និ្ងន្នុ្ស្មេន៍្ដដ្ល 

ទទយលបាន្ពីការពិសគ្គោះសយបល់ជូន្ រ.ជ.ផ.ក. សដ្ើម្បីពិនិ្តយ េសគ្ម្ច្ និ្ងផតល់ន្នុ្ស្មេន៍្ សដ្ើម្បីដកលម្ែ

គ្កបខ ឌិ វាយតនម្លសន្ោះ ។  

- កចិ្ចគ្បជុាំសលើរបាយការិវ៍ាយតនម្ល៖ រ.ជ.ផ.ក. នឹ្ងដ្ឹកន្នាំកិច្ចគ្បជុាំពិភាកា គ្តួតពិនិ្តយ និ្េសគ្ម្ច្ 

សលើលទធផលនន្ការវាយតនម្លសលើការន្នុ្វតតគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយសន្ោះ, ច្ងែុលបគា ញទិេសៅនិ្ងោក់

សច្ញវធិ្លន្ការសគលន្សយបាយេគ្មាប់ជាំរុញកាំសិើន្ផលិតភាព ឬ សោោះគ្ស្មយបញ្ហា គ្បឈ្ម្នន្ការ

ន្នុ្វតតគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ។  
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៤.២.៤. ការវាស់សវង និង ផសរវផាយអំរីផលិតភារគសដ្ារិចច 

ការវាេ់ដវងសលើកាំស ើិន្ផលិតភាព ជយយឱ្យកម្ពុជាន្នុ្វតតយុទធស្មង្រ្េតន្ន្តរារម្ន៍្េគ្មាប់ជាំរុញកាំស ើិន្ 

ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្បកបសោយគ្បេិទធភាពខពេ់ ។ សដ្ើម្បីេសគ្ម្ច្បាន្សគលបាំិងសន្ោះ, គ្បពយន្ធវាេដ់វង 

ផលិតភាពសេដ្ឋកចិ្ចជាតិ និ្ង យន្តការដច្ករដំលកពយតម៌ាន្េត ពីផីលិតភាពសេដ្ឋកចិ្ច នឹ្ងគ្តូវបាន្បសងកើតស ើង 

េគ្មាប់គាំគ្ទការន្នុ្វតតគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតផិលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ។ លទធផលនន្ការវាេ់ដវង 

នឹ្ងគ្តូវស្វើការផសពវផាយ សដ្ើម្បីសលើកកម្ពេ់ការយល់ដ្ងឹនិ្ងជាំរុញឱ្យគ្បជាជន្ទទយលយក និ្ងបន្ាាំខលួន្ 

ជាម្យយសគលការិ៍ផលិតភាពកនុងការបាំសពញការគរគ្បចាាំនលៃ ។ គ្បពយន្ធវាេ់ដវងសន្ោះ រយម្ច្ាំដិកដ្ល់

ការយល់ដ្ឹងពីស្មថ ន្ភាពននផលិត្ភាេសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ន្ិងផតល់នូ្វទិន្នន្យយច្គ្ម្ុោះវិេយយជាភេតុាង     

ដបបវិទាស្មង្រ្េត  សដ្ើម្បីគាំគ្ទការស្វើសេច្កតីេសគ្ម្ច្និ្ងការសរៀបច្ាំយុទធស្មង្រ្េតន្ន្តរារម្ន៍្ន្នន្ន ។ រ.ជ.ផ.ក. 

នឹ្ងបសងកើតឯកស្មរទេសន្នទន្និ្ងយុទធស្មង្រ្េត  េគ្មាបន់្នុ្វតតគ្បពយន្ធវាេ់ដវងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិ្ង

យន្តការដច្ករំដលកពយត៌មាន្េត ីពីផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចោច្់សោយដ កេីោន  ។ 

៥. គសចរតីសននិដ្ឋា ន 

កផអក្នលើចក្ខុវិរ័យរយៈនេលកវងក្នុងការក្សាងនិងនលើក្ក្មពរ់ផលិត្ភាេនរដឋក្ិចចជាត្ិ េាំសៅ

ជាំរុញេម្លុោះកាំស ើិន្សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ាម្រយៈកាំស ើិន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនិ្ងសលើកកម្ពេ់េុខុមាលភាព

េងគម្ សដ្ើម្បីរយម្ច្ាំដិកដ្ល់ការេសគ្ម្ច្បាន្ច្កខុវិេយយកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០៥០, គ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិ

ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ស្ត្ូវបាននរៀបចាំន ើងនោយមនចក្ខុវិរ័យ នោលបាំណង 

នោលនៅ យុទធស្មង្រ្េតអាទិភាព សគលការិ៍ន្នុ្វតត និ្ងវិធ្លន្ការសគលន្សយបាយរន្លឹោះ ច្ាេ់លាេ់ជា 

ជាំហាន្ៗនិ្ងមាន្ភាពគ្បទក់គ្កឡា េគ្មាប់ជាដផន្ទីបគា ញផលូវកនុងការជាំរុញកាំស ើិន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច 

សដ្ើម្បីបសងកើន្ភាពគ្បកយតគ្បដជងយកឈ្នោះរបេ់កម្ពុជា ។ ដផែកសលើបទពិសស្ម្និ្ងឧតតមានុ្វតតន៍្នន្បណ្តត

គ្បសទេម្យយច្ាំន្យន្កនុងពិភពសលាក គ្ពម្ទាំងសដ្ើម្បីជាំរញុផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច គ្បកបសោយគ្បេិទធភាព 

គ្បេិទធផល ចីរភាេ និងបរិោបនន, រាជរោឋ ភិបាលកាំិត់យកសគលការិ៍ អនុវត្តជាមូលោឋ នច្ាំន្យន្ ៣ 

រួមមន កិច្ចេហគ្បតិបតតកិារនន្គ្រប់តយន្ងគសេដ្ឋកិច្ច ការដបងដច្កសោយេម្្ម្នូ៌្វផលគ្បសយជន៍្នន្           

ផលិតភាព និងការបនងកើត្ការង្ហរេគ្មាប់រយៈនេលកវង ។  

រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា បានោក្់នចញគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ក្នុង 

នោលបាំណងជាំរុញក្ាំនណើននរដឋកិ្ចចនិងបនងកើនស្បាក់្ចាំណូលក្នុងស្បជាជនមន ក់្ៗ រាំនៅបនងកើនរនតិរុខ្នរដឋកិ្ចច 

និងរុខុ្មលភាេរងគម ស្បក្បនោយចីរភាេនិងបរិោបនន ។ នោលបាំណងននគ្កបខ ឌិ សគលន្សយបាយននះ 

រនស្មចបានតាមរយៈនោលនៅយុទធសាស្តរតអាទិភាេចាំនួន ៤ និងវិធ្ននការនោលននោបាយររុប                          
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ចាំនួន ៨៤ នោយស្ត្ូវនស្បើស្បារ់នេលនវលាររុបចាំនួន ១៤ឆ្ន ាំ ។ ជាមួយោន ននះ រាជរោឋ ភិបាលបានបនងកើត្ 

គ្ណៈក្មា ធិការជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ដដ្លមនរដឋមស្តនតីស្ក្រួងនរដឋកិ្ចច និង  ិរញ្ាវត្ថុ ជាស្បធ្នន 

និងមនរមរភាេេីថ្នន ក់្ដឹក្ន្ទាំស្ក្រួង-សាថ ប័នពាក់្េ័នធ នដើមបីដឹក្ន្ទាំនិងរស្មបរស្មួលអនុវត្ត ស្េមទាំង 

តាមោន គ្តួតពិនិ្តយ ជាគ្បចាាំ និ្ងវាយតនម្លវិធ្លន្ការទាំងន្េ់ដដ្លបាន្ោក់សច្ញកនុងគ្កបខ ឌិ      

សគលន្សយបាយសន្ោះ រាំនៅធ្នន្ទបាននូវការអនុវត្តស្បក្បនោយការចូលរួមេីស្គ្ប់ស្ក្រួង-សាថ ប័ន 

ពាក្់េ័នធ ការទទួលខ្ុរស្ត្ូវ េយកតិេិទធភាព គ្ណននយយភាេ និងភាេនជាគ្ជ័យខ្ពរ ់។ ជារួម គ្កបខ ឌិ

នោលននោបាយននះមនយនតការអនុវត្តចារ់លារ់ និងមនថ្នន ក្់ដឹក្ន្នាំក្ាំេូលរបរ់សាថ ប័ន ដឹក្ន្ទាំ 

និងរស្មបរស្មួល នដើមបីធ្នន្ទបាននជាគ្ជ័យខ្ពរ់ក្នុងការអនុវត្តជាក់្ករតង ។ គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយននះ 

ស្ត្ូវចត្់ទុក្ថ្នជា ឯក្សារររ់ ដដ្លអាច្នឹ្ងគ្តូវ ដកេគ្ម្ួលជាយថាសហតុ សដ្ើម្បីេគ្ម្បសៅនឹ្ងបរិការិ៍

ជាក់ដេតងនិ្ងការវិវតតរងគម-នរដឋក្ិចច ទាំងនៅក្នុងស្បនទរ តាំបន្ ់និ្ងេកលសលាក ។ 



 

គ្កបខ ឌិ នោលននោបាយជាតិ្ផលិត្ភាេនរដឋកិ្ចចក្មពុជា ២០២២ -២០៣៥ 44 

  

ឧបសម្ព័នធ  ៖  តារាងម្ម៉ា ព្រសីវិធានការគោលនគោបាយ 

ល.រ 
ន្ន្កុាត កាំិត ់

ផលតិភាព 
 វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយរន្លឹោះ ស្មថ បយន្ទទយលបន្លុក ស្មថ បយន្គាំគ្ទ 

គ្កបខ ឌិ  

សពលសវលា 

 វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយទី ១៖ ការដកលម្ែការន្បរ់ ំន្ងិ ការប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេវជិាក ជវីៈ៖ ន្ភវិឌ្ឍម្លូ្ន្ម្ន្េុស ន្ងិ បសងកើន្ផលតិភាពកមាល ាំងពលកម្ម 

១ 

 

(១). ការន្ភវិឌ្ឍម្លូ្ន្

ម្ន្េុស៖ការន្ភិវឌ្ឍ 

សទពសកាេលយសឆ្ព ោះសៅ

េសគ្ម្ច្បាន្ច្ាំសិោះដឹ្ង

ដដ្លមាន្តនម្លខពេ់ 

ដកលម្ែកម្មវិ្នី្ប់រំ សោយសាត តសលើការកស្មងន្ិងពគ្ងឹងេម្តថភាព

 វិភារេុីជសគ្ៅន្ិងេម្តថភាពសលើជាំន្នញទន្់ គ្ពម្ទាំងសលើកកម្ពេ់

ច្ាំសិោះដឹ្ងដផនកវិទាស្មង្រ្េតន្ន្ុវតតន្៍ 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

២ 

សរៀបច្ាំយន្តការេិកាន្ិងវាយតនម្ល គ្ពម្ទាំងពិសគ្គោះសយបល់ជាម្យយ

េហគ្គេន្ិងគ្រឹោះស្មថ ន្ន្ប់រំ ទាំងស្មធ្លរិៈន្ិងឯកជន្កនុងសគលសៅ 

ធ្លន្នឱ្យបាន្េងគតិភាពនន្កម្មវិ្ីន្ប់រជំាម្យយន្ឹងកម្មវិ្ីប តិុ ោះបណ្តត ល

បសច្ចកសទេវិជាក ជីវៈ សដ្ើម្បីបាំសពញតគ្មូ្វការនន្ការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចន្ិង   

ទីផារជាក់ដេតង 

គ្កេយងន្ប់រំ 

 យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម  វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតែន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

៣ 

សរៀបច្ាំយុទធស្មង្រ្េតកាត់បន្ថយការសបាោះបង់ការេិកាសៅកគ្មិ្តម្្យម្

េិកាន្ិងសលើកទឹកចិ្តតឱ្យេិេាន្ុេិេសបន្តេិការហតូដ្ល់កគ្មិ្ត

ម្្យម្េិកាទុតិយភូមិ្ ឬ ខពេ់ជាងសន្ោះ 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងេុខ្លភិបាល 

- គ្កេយងម្ហានផល 

២០២២-២០២៧ 
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- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

៤ 

សរៀបច្ាំយន្តការេិកា ាម្ោន្ ន្ិងវាយតនម្លសលើវឌ្ឍន្ភាពន្ិង       

រុិភាពវិេយយន្ប់រំ សោយសាត តសលើេមិ្ទធផលន្ិង វិបាកនន្ការ       

 វិន្ិសយរកនុងវិេយយសន្ោះ 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងដផន្ការ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

២០២២-២០២៧ 

៥ 

ពសន្លឿន្ការសរៀបច្ាំយុទធស្មង្រ្េតពគ្ងឹងេម្តថភាពកនុងការទទយលយក 

ការបន្ាាំ ការស្វើន្វាន្ុវតតន្៍ ន្ិងការស្វើបរិវតតកម្មសៅកនុងកម្មវិ្នី្ប់រំដផនក

 វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា  វេិវកម្ម ន្ិងរិិតវិទា 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

៦ 

បញ្ចូលទេសន្នទន្ផលិតភាពន្ិងវបប្ម៌្ផលិតភាពសៅកនុងកម្មវិ្ីន្ប់រំ 

គ្ពម្ទាំងផសពវផាយន្ាំពីស្មរៈេាំខ្លន្់នន្ការបសងកើតផលិតភាពកនុងការ

េិកាន្ិងការគរ 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- ម្ជឈម្ ឌិ លផលិតភាពជាតិកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៧ 

សរៀបច្ាំយន្តការន្ិងសគលការិ៍ដិន្នាំ បសងកើតបរិយកាេេិកាដដ្ល

មាន្ន្ាំសណ្តយផលន្ិងបសងកើន្គ្បេិទធភាពកនុងការផសពវផាយ េគ្មាប់ការ

បង្រ្ញ្ហក បរុិតនម្លនន្ការេិកាន្ិងការប តិុ ោះ ស្មម រតីភាពជាមាច េ់ សដ្ើម្បី

ទក់ទញន្ិងសលើកទឹកចិ្តតឱ្យមាន្ការចូ្លរយម្ប តិុ ោះវបប្ម៌្នន្ការន្ប់រំ     

ប តិុ ោះបណ្តត លឱ្យកាន្់ដតគ្បសេើរស ើង 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងពយត៌មាន្ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

២០២២-២០៣០ 
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៨ 

សរៀបច្ាំន្ិងោក់ឱ្យន្ន្ុវតតដផន្ការយុទធស្មង្រ្េតន្ភិវឌ្ឍមូ្ល្ន្ម្ន្ុេស    

កនុងបរិបទបដិ្វត្តន្៍ឧេាហកម្មទី៤ ន្ិងគ្កបខ ឌិ គ្បពយន្ធសន្កូ ូេុី      

នន្ការន្ភិវឌ្ឍមូ្ល្ន្ម្ន្ុេស 

គ្កេយងន្ប់រំ            

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

៩ 
សរៀបច្ាំដផន្ការពគ្ងឹងន្ិងពគ្ងីកវិស្មលភាពនន្ការន្ប់រសំៅាម្ 

ទីជន្បទនិងត្ាំបន់ោច់ស្រោល 

គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិង 

ហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងន្ភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

២០២២-២០៣៥ 

១០ 

(២). ការន្ភវិឌ្ឍម្លូ្ន្

ម្ន្េុសកគ្ម្តិឧតតម្េកិា៖ 

ការសលើកកម្ពេ់ច្ាំសិោះដឹ្ង 

ន្ិងជាំន្នញដដ្លមាន្     

តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ 

នរៀបចាំកផនការនិងយុទធសាស្តរត នលើក្ទឹក្ចិត្តនិងទក្់ទញឥរសរជន   

និងអនក្ស្សាវស្ជាវជាន់ខ្ពរ់ កដលមនគ្ុណវឌ្ឍិនិងចាំនណះដឹងអប់រំខ្ពរ់ 

ស្េមទាំងមនបទេិនសាធន៍ការង្ហរជាក្់ករតង នដើមបីចូលរួមក្នុងការ

បណតុ ះប ត្ លនៅតាមស្គ្ឹះសាថ នឧត្តមរិក្ា 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 
២០២២-២០២៧ 

១១ 

សរៀបច្ាំដផន្ការវិន្ិសយរបដន្ថម្ដ្ល់គ្រឹោះស្មថ ន្ឧតតម្េិកា ដដ្លមាន្

រុិភាពខពេ់កនុងការប តិុ ោះបណ្តត លជាំន្នញេម្គ្េបាម្ 

តគ្មូ្វការទីផារ 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

១២ 
ស្វើទាំសន្ើបកម្មសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធពាក់ពយន្ធន្ឹងការប តិុ ោះបណ្តត លមុ្ខវិជាក

 វិទាស្មង្រ្េតអនុវត្តន៍ន្ិងបសច្ចក វិទា សៅាម្ស្គ្ឹះសាថ នឧត្តមរិក្ា 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

១៣ 

សលើកទឹកចិ្តតឱ្យគ្រឹោះស្មថ ន្ឧតតម្េិកាសលើកកម្ពេ់ការផតល់ការ            

ប តិុ ោះបណ្តត លមុ្ខវិជាក វិទាស្មង្រ្េត  ន្ន្ុវតតន្៍ បសច្ចកវិទា ន្ិងសេដ្ឋកិច្ច

នបតង េម្គ្េបាម្តគ្មូ្វការនន្ទីផារការគរជាក់ដេតង 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 
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១៤ 

េិកាន្ិងពិន្ិតយសលើលទធភាពបសងកើន្កម្មវិ្ីអាហារូបករិ៍ េគ្មាប់

ជាំរុញការក្សាងជាំន្នញដដ្លជាតគ្មូ្វការទីផារន្ិងជាទិេសៅ     

ន្ភិវឌ្ឍរងគម-សេដ្ឋកិច្ចរបេ់រាជរោឋ ភិបាល 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

១៥ 

សរៀបច្ាំយុទធន្នការជាំរុញឱ្យេិេាន្ុេិេសចាប់យកជាំន្នញកនុងវិទាស្មង្រ្េត  

អនុវត្តន៍សៅកគ្មិ្តឧតតម្េិកា េម្គ្េបន្ឹងតគ្មូ្វការទីផារន្ិង      

ទិេសៅនន្ការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងពត៌មាន្ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

១៦ 

បសងកើតឱ្យមាន្កម្មវិ្ីគ្បឹកាសយបល់ដ្ល់េិេាន្ុេិេសកនុងការ 

សគ្ជើេសរេីអាជីពន្ិងមុ្ខជាំន្នញសៅាម្វិទាលយយ 

ន្ិងស្គ្ឹះសាថ នឧត្តមរិក្ា 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 
គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ ២០២២-២០២៧ 

១៧ 

សរៀបច្ាំដផន្ការស្វើបច្ចុបបន្នកម្មសលើកម្មវិ្ីប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេ  

ន្ិងវិទាស្មង្រ្េត  ដដ្លបសគ្ម្ើឱ្យវិេយយឧេាហកម្មន្ិងវវិរ័យដ្នទនទៀត្ 

កដលមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ គ្េបាម្ការដគ្បគ្បួលនន្ទីផារការគរ   

កនុងគ្េុកន្ិងទិេសៅនន្ការន្ភិវឌ្ឍវិេយយឧេាហកម្មជាតិ 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម  វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតែន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

១៨ 

សរៀបច្ាំយន្តការន្ិងគ្កបខ ឌិ  សដ្ើម្បីជាំរុញនិងសលើកកម្ពេ់ការចូ្លសរៀន្

កនុងច្ាំសណ្តម្ន្ិេសិតគ្កីគ្ក ន្ិេសិតន្នរី ន្ិងន្ិេសិតរេ់សៅកនុងតាំបន្់ 

ោច់្គ្េយល 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

១៩ 
សរៀបច្ាំយន្តការពិន្ិតយ ាម្ោន្ ន្ងិវាយតនម្ល នដើមបីធ្នន្ទេែង់ោរនន្កម្មវិ្ី 

េិកាសៅកគ្មិ្តឧតតម្េិកា េម្គ្េបន្ឹងេែង់ោរតាំបន្់ន្ិងន្ន្តរជាតិ 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 
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២០ 

សរៀបច្ាំយន្តការសលើកទឹកចិ្តតដ្ល់គ្រឹោះស្មថ ន្ឧតតម្េិកា េគ្មាប់ជាំរុញ  

ការន្ភិវឌ្ឍការគ្ស្មវគ្ជាវ បសងកើន្េម្តថភាពបនស្ងៀននិងស្សាវស្ជាវ 

ស្េមទាំងេស្ងឹងការគ្រប់គ្រងនិងន្ភិបាលកិច្ចលអនន្គ្រឹោះស្មថ ន្ឧតតម្េិកា 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 
២០២២-២០៣០ 

២១ 

(៣).ការបសងកើន្ផលតិភាព

កមាល ាំងពលកម្មជាតិ៖ 

ការន្ភិវឌ្ឍច្ាំសិោះដឹ្ង 

ជាំន្នញវិជាក ជីវៈ ន្ិង  

ឯកសទេកម្មសដ្ើម្បីេសគ្ម្ច្

បាន្ការគរន្ិងមុ្ខរបរ

ដដ្លមាន្តនម្លខពេ់ 

 

សរៀបច្ាំដផន្ការជាំរុញការដបងដច្កកមាល ាំងពលកម្មឱ្យេម្គ្េបសៅាម្

ជាំន្នញវិជាក ជីវៈ ន្ិងឯកសទេកម្មសដ្ើម្បីេសគ្ម្ច្បាន្គ្បេិទធផល   

គ្បេិទធភាព ន្ិងផលិតភាពពលកម្មខពេ់ជាន្តិបរមា  

គ្កេយងការគរ ន្ិង 

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៤ 

២២ 

សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ  ឬ យន្តការ ជាំរុញន្ិងសលើកទឹកចិ្តតដ្ល់េហគ្គេន្ិង

គ្រឹោះស្មថ ន្ប តិុ ោះបណ្តត លសលើច្ាំសិោះដឹ្ងបសច្ចកសទេន្ិងជាំន្នញ វិជាក ជីវៈ 

ដូ្ច្ជា រ ូបូទិក, ការវិភារទិន្នន្យយ, ការរច្ន្នន្ិងការន្ភិវឌ្ឍផលិតផល, 

 វិេវកម្មសម្កាន្ិក, ការេរសេរកម្មវិ្,ី បសច្ចកសទេគ្រប់គ្រងបណ្តត ញ   

កុាំពយូទយរ, បសច្ចកសទេ ន្ិងវិេវកម្មយន្យន្ត 

គ្កេយងការគរ ន្ិង 

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

 

២០២២-២០៣៥ 

២៣ 

សរៀបច្ាំដផន្ការន្ិងយុទធន្នការសលើកកម្ពេ់ការគាំគ្ទជាស្មធ្លរិៈ     

សលើការចាប់យកអាជីព ដដ្លដផែកសលើជាំន្នញវិជាក ជីវៈន្ិងបសច្ចកសទេ 

សដ្ើម្បីសលើកទឹកចិ្តតឱ្យគ្បជាជន្ទូសៅចូ្លរយម្កនុងកម្មវិ្ីប តិុ ោះបណ្តត ល

ជាំន្នញវិជាក ជីវៈទាំងសន្ោះ 

គ្កេយងការគរ ន្ិង 

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយងពត៌មាន្ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

២៤ 

សរៀបច្ាំយុទធស្មង្រ្េត សលើកកម្ពេ់រុិតនម្លន្ិងពគ្ងឹងរុិភាព TVET 

េាំសៅបសងកើន្េម្តថភាព ន្ិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកនុងេកម្មភាព      

ដដ្លមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់, 

គ្កេយងការគរ ន្ិង 

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 
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២៥ 

កាំិត់យុទធស្មង្រ្េត វិន្ិសយរន្ិងគ្រប់គ្រងសលើការន្ភិវឌ្ឍកមាល ាំងពលកម្ម

ជាតិ សដ្ើម្បីបសងកើន្រុិភាពន្ិងេម្តថភាពកមាល ាំងពលកម្ម េគ្មាប់

គ្ទគ្ទង់សេដ្ឋកិច្ចសោយដផែកសលើជាំន្នញបសច្ចកសទេន្ិងវិជាក ជីវៈ 

គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច 

ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ  

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

២៦ 

សរៀបច្ាំសគលការិ៍ដិន្នាំដ្ល់សរាងច្គ្ក េហគ្គេ ន្ិងគ្កុម្ហ ុន្     

េែ ីពីការផែល់បរិស្មថ ន្ការគរគាំគ្ទផលិតភាពន្ិងេុវតថិភាពឧេាហកម្ម 

សដ្ើម្បីជាំរុញគ្បេិទធភាពផលិតកម្មន្ិងភាពគ្បកយតគ្បដជងខពេ់  

គ្កេយងឧេាហកម្ម

 វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិង ន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងបរិស្មថ ន្ 

- គ្កេយងស្មថ បយន្-ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៤ 

២៧ 

សរៀបច្ាំសគលការិ៍ដិន្នាំដ្ល់សរាងច្គ្ក េហគ្គេ ន្ិងគ្កុម្ហ ុន្     

េែ ីពីការន្ភិវឌ្ឍច្ាំសិោះដឹ្ង ជាំន្នញបសច្ចកសទេន្ិងវិជាក ជីវៈ ន្ិង       

ឯកសទេកម្ម េគ្មាប់កមាល ាំងពលកម្មជាតិសដ្ើម្បីជាំរុញការគរដដ្លផតល់

តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ 

គ្កេយងការគរ ន្ិង 

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

២៨ 
សរៀបច្ាំដផន្ការស្វើេមាហរិកម្មពលករសទេន្តគ្បសវេន្៍ដខមរសៅកនុង   

ទីផារការគរន្ិងេងគម្ សដ្ើម្បីកាំស ើិន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

គ្កេយងការគរ ន្ិង 

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរសញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងដផន្ការ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

២៩ 

សរៀបច្ាំយន្តការាម្ោន្ន្ិងវាយតនម្ល សលើរុិភាពកម្មវិ្ីន្ប់រំ ន្ិង     

ប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេវិជាក ជីវៈ ដផែកសលើសគលការិគ៍្បេិទធភាព 

គ្បេិទធផល ភាពគ្បកយតគ្បដជង ន្ិងការបសងកើតរុិតនម្ល 

គ្កេយងការគរ ន្ិង 

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងដផន្ការ 

២០២២-២០២៧ 
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- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

៣០ 

សរៀបច្ាំយន្តការេហគ្បតិបតតិការរវាងស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ ស្មថ បយន្ឯកជន្ 

ស្មថ បយន្គ្ស្មវគ្ជាវ ន្ិងគ្រឹោះស្មថ ន្េិកាកនុងការតគ្ម្ង់ទិេកម្មវិ្ីន្ប់រំ    

ប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេ ន្ិងវិជាក ជីវៈ េាំសៅជាំរុញនលបឿនពិពិ្កម្ម

សេដ្ឋកិច្ចក្មពុជា 

រិៈកមាម ្ិការ 

ជាតិផលិតភាព 

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

 វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយទី ២៖ ការជាំរញុដផនកបសច្ចកវិទា ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្៖៍ ន្ភវិឌ្ឍជាំន្នញបសច្ចកវិទា, គាំគ្ទសលើកទកឹច្តិតេហគ្គេសលើបសច្ចកវិទា ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្ ៍ន្ងិ ពគ្ងងឹគ្បេទិធភាព 

                                          នន្កចិ្ចេហគ្បតិបតតកិាររវាងស្មថ បយន្គាំគ្ទបសច្ចកវិទា ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្ ៍ 

៣១ 

(១). ន្ភវិឌ្ឍជាំន្នញ      

បសច្ចកវទិា សដ្ើម្បគី្ទគ្ទង ់

ន្វាន្វុតតន្ ៍េាំសៅបសងកើត

រុិតនម្លេគ្មាបេ់ងគម្ 

ន្ងិសេដ្ឋកិច្ច៖ សគ្តៀម្ខលួន្

េគ្មាប់ការស្វើន្វាន្ុវតតន្៍ 

េកម្មភាពន្នន្ន 

កនុងេងគម្-សេដ្ឋកិច្ច 

សរៀបច្ាំន្ិងជាំរុញការប តិុ ោះបណ្តត លសលើន្កខរកម្មបសច្ចកវិទាន្ិងការ     

សគ្បើគ្បាេ់បសច្ចកវិទាឌ្ីជីលលសដ្ើម្បីសលើកកម្ពេ់គ្បេិទធភាព គ្បេិទធផល 

ន្ិងផលិតភាពការគរ 

គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ 

 ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៣២ 

សរៀបច្ាំន្ិងដកលម្ែកម្មវិ្ីប ែិុ ោះបណ្តែ លច្ាំសិោះដឹ្ងដផនកបសច្ចកវិទា   

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ េាំសៅេគ្មួ្លដ្ល់ការចាប់យកបសច្ចកវិទាលមីន្ិង 

ទញយកផលគ្បសយជន្៍ពីបសច្ចកវិទាទាំងសន្នោះ 

គ្កេយងឧេាហកម្ម 

 វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងដផន្ការ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 
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៣៣ 
សរៀបច្ាំកម្មវិ្បី តិុ ោះបណ្តត លសលើការបសងកើតកម្មវិ្ីឌ្ីជីលល ទាំងកនុងស្មថ បយន្ 

ស្មធ្លរិៈន្ិងឯកជន្ 

គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ 

 ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

៣៤ 
សរៀបច្ាំដផន្ការពគ្ងឹង ន្ិងពគ្ងីកវិស្មលភាពន្ិងរុិភាពនន្ការន្ភិវឌ្ឍ

ជាំន្នញកនុងការផែល់សេវាកម្ម ាម្គ្បពយន្ធឌ្ីជីលលេគ្មាប់វិេយយឯកជន្  

គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ 

 ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

២០២២-២០៣៥ 

៣៥ 

(២). គាំគ្ទ ន្ងិ សលើកទកឹច្តិត 

េហគ្គេសលើបសច្ចកវទិា 

ន្ងិន្វាន្វុតតន្៍៖ បសងកើន្

េកម្មភាពន្វាន្ុវតតន្៍ 

កនុងវិេយយឯកជន្ 

បសងកើតគ្កបខ ឌិ ជាំរុញការ វិន្ិសយរន្ិងការចូ្លរយម្របេ់វិេយយឯកជន្ 

កនុងរសគ្មាងវិន្ិសយរដដ្លមាន្បសច្ចកវិទាទាំសន្ើប 

គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច 

ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

៣៦ 
សរៀបច្ាំកម្មវិ្ីជាំរុញឱ្យវិេយយឯកជន្ចូ្លរយម្កនុងេកម្មភាពេិកា

គ្ស្មវគ្ជាវ ការន្ភិវឌ្ឍ ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ សដ្ើម្បីបសងកើន្ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច 

គ្កេយងឧេាហកម្ម 

 វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប ែិុ ោះបណ្តែ លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងកេិកម្ម រុកាខ គ្បមាញ់ ន្ិងសន្ស្មទ 

២០២២-២០៣០ 
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- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

៣៧ 

សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ ពគ្ងឹងរុិភាពន្ិងឯកសទេកម្មសលើការគ្ស្មវគ្ជាវ   

ន្ិងការន្ភិវឌ្ឍ សដ្ើម្បីជាំរុញការ ន្ភិវឌ្ឍផលិតផលលមីន្ិងន្វាន្ុវតតកម្ម  

សលើដ្ាំសិើរការន្ន្ុវតតការគរ 

គ្កេយងឧេាហកម្ម 

 វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប ែិុ ោះបណ្តែ លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៣៨ 

(៣). ពគ្ងងឹគ្បេិទធភាព

នន្កិច្ចេហគ្បតិបតតកិារ

រវាងស្មថ បយន្ សដ្ើម្បីគាំគ្ទ  

បសច្ចកវិទា ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្៖៍ 

បសងកើតឱ្កាេ           

េហគ្បតិបតតិការរវាងគ្រប់

ភារីពាក់ពយន្ធន្វាន្ុវតតន្៍ 

 

សរៀបច្ាំយន្តការន្ិងកម្មវិ្ីដច្ករដំលកច្ាំសិោះដឹ្ង ជាំន្នញវិជាក ជីវៈ    

ជាំន្នញបសច្ចកសទេ ឯកសទេកម្ម ពយត៌មាន្ ន្ិងទិន្នន្យយរវាងគ្កេយង-ស្មថ បយន្ 

 វិេយយឯកជន្ ស្គ្ឹះសាថ នអប់រំ ន្ិងស្មថ បយន្គ្ស្មវគ្ជាវ ទាំងរដ្ឋនិងឯក្ជន 

សដ្ើម្បីបសងកើតជាឱ្កាេទាំន្នក់ទាំន្ងរវាងស្មថ បយន្ទាំងសន្នោះជាគ្បចាាំ 

គ្កេយងឧេាហកម្ម 

 វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងដផន្ការ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប ែិុ ោះបណ្តែ លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 
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៣៩ 

សរៀបច្ាំយន្តការេិកាគ្ស្មវគ្ជាវរយម្ រវាងគ្កេយង-ស្មថ បយន្  វិេយយឯកជន្ 

គ្រឹោះស្មថ ន្ន្ប់រំ ន្ិងស្មថ បយន្គ្ស្មវគ្ជាវ ទាំងរដ្ឋន្ិងឯកជន្ គ្េបាម្ន្ភិគ្កម្ 

“ជវភាពនន្គ្បពយន្ធតយន្ងគដតម្យយ” 

រិៈកមាម ្ិការ      

ជាតិផលិតភាព 

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយងឧេសហកម្ម  វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- ស្មថ បយន្គ្ស្មវគ្ជាវ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៤០ 

គាំគ្ទន្ិងសរៀបច្ាំកម្មវិ្ីន្នន្ន េាំសៅពគ្ងឹងកិច្ចេហគ្បតិបតតិការរវាង       

 វិេយយស្មធ្លរិៈន្ិងឯកជន្ កនុងការាល េ់បែូរបទពិសស្ម្ន្៍ 

េិកាគ្ស្មវគ្ជាវ ន្ិងន្ភិវឌ្ឍន្៍ផលិតផលលមីៗ 

គ្កេយងឧេាហកម្ម 

 វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប ែិុ ោះបណ្តែ លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៤១  

ជាំរុញការចូ្លរយម្យ៉ា ងេកម្ម ន្ិងកិច្ចេហគ្បតិបតតិការកនុងស្មម រតី         

បុសរេកម្មរវាងវិេយយស្មរធ្លរិៈ ន្ិងឯកជន្កនុងការចាប់យកន្ិង    

សគ្បើគ្បាេ់បសច្ចកវិទាទាំសន្ើបន្ិងស្វើន្វាន្ុវតតន្៍ 

គ្កេយងឧេាហកម្ម 

 វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងដផន្ការ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប ែិុ ោះបណ្តែ លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 
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៤២  
សលើកកម្ពេ់ការគាំគ្ទសេដ្ឋកិច្ចឌ្ីជីលលន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ សដ្ើម្បីជាំរុញការ        

តភាក ប់រវាងន្វាន្ុវតតន្៍សេដ្ឋកិច្ចឌ្ីជីលលន្ិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច  

គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិង 

ហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប ែិុ ោះបណ្តែ លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

 វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយទី ៣៖ ការន្ភវិឌ្ឍេម្តថភាពស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ៖ ន្ភបិាលកចិ្ចលែ, បទបបញ្ញតតិទផីារ ន្ងិ ការសលើកកម្ពេ់ស្មថ បយន្ទីផារការគរ 

៤៣ 

(១). ន្ភបិាលកចិ្ចលែ៖ 

ធ្លន្នឱ្យបាន្ន្ូវរុិភាព 

គ្បេិទធផល ន្ិង  

គ្បេិទធភាពនន្ការផតល់ 

សេវាស្មធ្លរិៈ 

ដកលម្ែយន្តការាម្ោន្ន្ិងស្វើការវាយតនម្លជាគ្បចាាំកនុងការផតល់សេវា

ស្មធ្លរិៈ ជាពិសេេសដ្ើម្បីកាត់បន្ថយច្ាំណ្តយលវិកាន្ិងសពល       

គ្ពម្ទាំងន្ីតិវិ្ីមិ្ន្ចាាំបាច់្ 

គ្កេយងម្ុខគរ         

ស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងដផន្ការ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៤៤ 

ជាំរុញទមាល ប់ស្វើវិចារិកម្មសលើវិធ្លន្ការដកទគ្ម្ង់ន្នន្ន សៅាម្    

គ្កេយង-ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ េាំសៅសលើកកម្ពេ់ការឱ្យតនម្លសលើ         

ផលគ្បសយជន្៍េងគម្ជាតិទាំងមូ្លកនុងរយៈសពលដវង 

គ្កេយងម្ុខគរ 

ស្មធ្លរិៈ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

៤៥ 

សលើកកម្ពេ់ស្មម រតីេហគ្បតិបតតិការន្ន្តរគ្កេយង-ស្មថ បយន្ ឱ្យបាន្េម្គ្េប 

សៅន្ឹងតគ្មូ្វការការគរសៅាម្គ្កេយង-ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈ 

គ្កេយងម្ុខគរ 

ស្មធ្លរិៈ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 
២០២២-២០២៧ 
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៤៦ 

ពគ្ងីកវិស្មលភាពនន្ការន្ន្ុវតតន្ភិបាលកិច្ចឌ្ីជីលល គ្េបាម្សគល

ន្សយបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជីលលកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ 

គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ 

ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៤៧ 

បន្តជាំរុញការសរៀបច្ាំន្ិងន្ន្ុវតតដផន្ការដកទគ្ម្ង់ការផតល់សេវាស្មធ្លរិៈ 

សៅាម្គ្កេយង-ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈន្នន្ន កនុងសគលសៅធ្លន្នរុិភាព

ន្ិងភាពសជឿទុកចិ្តតខពេ់ 

គ្កេយងម្ុខគរ        

ស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៤៨ 

បសងកើតន្ិងជាំរុញយុទធន្នការផតល់សេវាស្មធ្លរិៈ ដផែកសលើសគលការិ៍ 

“គ្បេិទធភាព គ្បេិទធផល  ន្ិងរុិតនម្ល”  

គ្កេយងម្ុខគរ        

ស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយងពយត៌មាន្ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

៤៩ 

(២). បទបបញ្ញតតទិផីារ៖ 

ធ្លន្នបាន្ន្ូវគ្បេិទធភាព

នន្ន្ភិបាលកិច្ចទីផារ  

 

សរៀបច្ាំន្ិងោក់សច្ញគ្កបខ ឌិ ន្ន្ុវតតន្ភិបាលកិច្ចទីផារ ដផែកសលើ  

សគលការិ៍សេដ្ឋកិច្ចទីផារ ដដ្លផតល់ផលគ្បសយជន្៍ដ្ល ់          

គ្រប់តយន្ងគសេដ្ឋកិច្ច គ្បកបសោយេម្្ម៌្ 

គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៥០ 

ពិន្ិតយស ើងវិញសលើបទបបញ្ញតតិេាំខ្លន្់ៗពាក់ពយន្ធន្ឹងការវិន្ិសយរ េាំសៅ

សលើកកម្ពេ់គ្បេិទធភាព នន្ច្ាប់េត ីពីវិន្ិសយរនន្គ្ពោះរាជាណ្តច្គ្កកម្ពុជា 

កនុងការទក់ទញរសគ្មាងវិន្ិសយរ ដដ្លមាន្បសច្ចកវិទាខពេ់          

តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍គ្បកបសោយភាពនច្នគ្បតិដ្ឋខពេ់ 

គ្កុម្គ្បឹកា 

ន្ភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងដរ  ន្ិងថាម្ពល 

- គ្កេយងស្មធ្លរិការ ន្ិងដឹ្កជញ្កូន្ 

២០២២-២០៣០ 
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៥១ 

ពគ្ងឹងគ្បេិទធភាពនន្ការន្ន្ុវតតច្ាប់ពាក់ពយន្ធន្ឹងបទបបញ្ញតតិទីផារ ដូ្ច្ជា 

ច្ាប់េត ីពីការគ្បកយតគ្បដជង ន្ិងច្ាប់េត ីពីកិច្ចការពារន្នកសគ្បើគ្បាេ់ 
គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កុម្គ្បឹកាន្ភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៥២ 

បសងកើតន្ិងោក់ឱ្យសគ្បើគ្បាេ់ន្វូប តិុ ាំទិន្នន្យយ រស្មប់ផតល់ពយត៌មាន្ន្ិង

ទិន្នន្យយទីផារឱ្យមាន្េងគតិភាព ភាពសជឿជាក់ ន្ិងតមាល ភាពខ្ពរ់ 
គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងដផន្ការ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

៥៣ 
ដកលម្ែយន្តការាម្ោន្ន្ិងវាយតនម្លសលើការន្ន្ុវតតន្ភិបាលកិច្ចទីផារ 

សោយសាត តសលើវិបាក គ្បេិទធផល គ្បេិទធភាព ន្ិងរុិតនម្ល 
គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងដផន្ការ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម  វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 
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៥៤ 

(៣). សលើកកម្ពេ់ស្មថ បយន្ 

ទីផារការគរ៖ ផតល ់  

ទាំន្ុកចិ្តតដ្ល់ន្ិសយជិត 

ន្ិងន្ិសយជកកនុងការ    

សលើកកម្ពេ់ផលិតភាព 

កាត់បន្ថយឱ្យសៅកគ្មិ្តន្បបបរមាន្ូវភាពមិ្ន្េុីេគវ ក់គន រវាងតគ្មូ្វការ

ទីផារការគរ ន្ិងការផគត់ផគង់ជាំន្នញ ាម្រយៈការស្វើបច្ចុបបន្នភាព     

ជាគ្បចាាំសលើទិន្នន្យយន្ាំពីតគ្មូ្វការន្ិងការផគត់ផគង់កមាល ាំងពលកម្មជាតិ   

ាម្វិេយយ,  កិច្ចេហការរវាងន្ិសយជកន្ិងគ្រឹោះស្មថ ន្ន្ប់រំប តិុ ោះបណ្តត ល 

ន្ិងការសលើកកម្ពេ់គ្បេិទធភាពនន្ការផតល់សេវាកម្មផគូផគងការគរ 

គ្កេយងការគរ ន្ិង 

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងដផន្ការ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កុម្គ្បឹកាន្ភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

៥៥ 

សលើកកម្ពេ់វបប្ម្៌រុណ្ត្ិបសតយយ េាំសៅបសងកើន្ភាពបត់ដបន្នន្ទីផារ

ការគរ សដ្ើម្បីជាំរុញន្ិងសលើកទឹកចិ្តតឱ្យមាន្កិច្ចខិតខាំគ្បឹងដគ្បងន្ភិវឌ្ឍ

េម្តថភាពន្ិងផលិតភាពរបេ់ខលួន្បដន្ថម្សទៀតជាគ្បចាាំ 

គ្កេយងការគរ ន្ិង 

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ  

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៥៦ 

ជាំរុញការ វិន្ិសយរបដន្ថម្សៅសលើការន្ប់រនំ្ិងការប តិុ ោះបណ្តត ល េាំសៅ

ពគ្ងឹងេម្តថភាពរបេ់កមាល ាំងពលកម្មកនុងការចាប់យកជាំន្នញលមីៗ ន្ិង

បសងកើន្ច្លយតភាពការគរ សដ្ើម្បីឱ្យកមាល ាំងពលកម្មអាច្េគ្ម្បខលួន្ាម្   

ការវិវតតនន្តគ្មូ្វការទីផារការគរ 

គ្កេយងការគរ ន្ិង  

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៥៧ 

បន្តសរៀបច្ាំន្ិងពគ្ងឹងការន្ន្ុវតតកម្មវិ្ីគាំពារេងគម្ដ្ល់ន្ិសយជិត ដូ្ច្ជា 

ការធ្លន្នរា ប់រងសលើការបាត់បង់ការគរ ការដលទាំេុខភាព ន្ិងរបបេន្តិេុខ 

េងគម្ដផនកគ្បាក់សស្ម្ន្ 

គ្កេយងការគរ ន្ិង  

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កុម្គ្បឹកាជាតិគាំពារេងគម្ 

- គ្កេយងេងគម្កិច្ច ន្តីតយុទធជន្ ន្ិង       

យុវន្ីតិេម្បទ 

- គ្កេយងេុខ្លភិបាល 

២០២២-២០៣៥ 
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- សបឡាជាតិេន្តិេុខេងគម្ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

៥៨ 

សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ សលើកទឹកចិ្តត សដ្ើម្បីទក់ទញន្នកមាន្សទពសកាេលយ     

ជាពិសេេាម្រយៈការជាំរុញមាតុភូមិ្ន្ិវតតន្៍នន្េិេសន្ិេសិតទទយល     

ការន្ប់រំសៅសគ្ៅគ្បសទេន្ិងកមាល ាំងពលកម្ម ដដ្លមាន្បទពិសស្ម្ន្៍     

ន្ិងជាំន្នញវិជាក ជីវៈខពេ់ 

គ្កេយងម្ុខគរ       

ស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងការបរសទេ ន្ិងេហគ្បតិបតតិការ

ន្ន្តរជាតិ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

៥៩ 

សរៀបច្ាំដផន្ការ វិន្ិសយរបដន្ថម្សលើសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធទិន្នន្យយ ច្ងគ្កង

ទិន្នន្យយ ន្ិងស្វើការពាករិ៍តគ្មូ្វការកមាល ាំងពលកម្មាម្វិេយយ        

ាម្រយៈការស្វើបច្ចុបបន្នភាពជាគ្បចាាំ 

គ្កេយងការគរ ន្ិង  

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងដផន្ការ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កុម្គ្បឹកាន្ភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម  វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

៦០ 

ដកលម្ែយន្តការន្ភិបាលកិច្ចសលើលកខខ ឌិ ការគរ េាំសៅធ្លន្ន     

េុខុមាលភាព ន្ិងាេុកភាពន្ិសយជិត 

គ្កេយងការគរ ន្ិង  

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កុម្គ្បឹកាន្ភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

៦១ 
សរៀបច្ាំយុទធន្នការជាំរុញឱ្យមាន្ការសគ្បើគ្បាេ់សេវាគ្បឹកាសយបល់      

ពាក់ពយន្ធន្ឹងការដេវងរកការគរ, ការសគ្តៀម្ខលួន្ចូ្លទីផារការគរ,            

គ្កេយងការគរ ន្ិង  

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កុម្គ្បឹកាន្ភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា 

២០២២-២០៣០ 
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ការាល េ់បតូរអាជីព ន្ិងការប តិុ ោះបណ្តត លបសច្ចកសទេជាំន្នញវិជាក ជីវៈ 

គ្េបាម្តគ្មូ្វការរបេ់ទីផារការគរជាក់ដេតង 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

៦២ 

បសងកើតជាកម្មវិ្ី ឬ ឱ្កាេទាំន្នក់ទាំន្ងជាគ្បចាាំរវាងន្ិសយជក 

ន្ិសយជិត ន្ិងភារីពាក់ពយន្ធន្នន្ន កនុងវិេយយអាទិភាព សដ្ើម្បីឱ្យ           

ភារីន្ីម្យយៗយល់ច្ាេ់ពីតគ្មូ្វការទីផារន្ិងឱ្កាេន្នន្ន 

គ្កេយងការគរ ន្ិង  

ប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កុម្គ្បឹកាន្ភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម  វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

 វធិ្លន្ការសគលន្សយបាយទី ៤៖ ការន្ភវិឌ្ឍគ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធ៖ គ្បពយន្ធដ្កឹជញ្កូន្, គ្បពយន្ធភេតុភារកម្ម, គ្បពយន្ធទកឹស្មែ ត, គ្បពយន្ធថាម្ពល ន្ងិ គ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌ្ជីីលល  

៦៣ 

(១). គ្បពយន្ធដ្កឹជញ្កូន្៖ 

ដកលម្ែគ្បពយន្ធដឹ្កជញ្កូន្

គ្បកបសោយេុវតថិភាពន្ិង

រុិភាពខពេ់ 

សរៀបច្ាំដផន្ការស្វើទាំសន្ើបកម្មន្ិងសលើកកម្ពេ់េម្តថភាពគ្បពយន្ធដឹ្កជញ្កូន្ 

ឱ្យេម្គ្េបសៅន្ឹងតគ្មូ្វការន្ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទាំងបច្ចុបបន្នន្ិងន្ន្នរត 

េាំសៅបសងកើន្គ្បេិទធផលន្ិងគ្បេិទធភាពនន្សេដ្ឋកិច្ចដឹ្កជញ្កូន្ 

គ្កេយងស្មធ្លរិការ 

ន្ិងដឹ្កជញ្កូន្ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងសរៀបច្ាំដដ្ន្ដី្ ន្ររបូន្ីយកម្ម ន្ិង 

េាំិង់ 

- គ្កេយងន្ភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៦៤ 

សរៀបច្ាំយន្តការគ្រប់គ្រង ាម្ោន្ន្ិងវាយតនម្ល ន្ិងដកលម្ែការន្ន្ុវតត

យន្តការេគ្ម្បេគ្មួ្ល ន្ិងេហគ្បតិបតតិការន្ន្តរគ្កេយង-ស្មថ បយន្      

ពាក់ពយន្ធន្ឹងរុិភាពនន្គ្បពយន្ធដឹ្កជញ្កូន្ សដ្ើម្បីជាំរុញបដន្ថម្ការន្ភិវឌ្ឍ

ន្ិងធ្លន្នគ្បេិទធផលនន្សេដ្ឋកិច្ចដឹ្កជញ្កូន្ 

គ្កេយងស្មធ្លរិការ 

ន្ិងដឹ្កជញ្កូន្ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិង ហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 
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៦៥ 
សរៀបច្ាំន្ិងដកលម្ែយុទធស្មង្រ្េត សោោះគ្ស្មយបញ្ហា កកេលោះ សដ្ើម្បីធ្លន្នបាន្

េយកិតេិទធភាពនន្រំហូរច្រាច្រិ៍ន្ិងការដឹ្កជញ្កូន្ 
គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងស្មធ្លរិការ ន្ិងដឹ្កជញ្កូន្ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 
២០២២-២០៣៥ 

៦៦ 

(២). គ្បពយន្ធភេតុភារកម្ម៖ 

សលើកកម្ពេ់គ្បេិទធភាព 

គ្បេិទធផល ន្ិង          

ភាពគ្បកយតគ្បដជង        

នន្គ្បពយន្ធភេតុភារកម្ម 

សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ រតិយុតតន្ិងសគលការិ៍ដិន្នាំ សដ្ើម្បីបសងកើន្      

េយកតិេិទធភាព ន្ិងរុិភាពនន្គ្បពយន្ធភេតុភារកម្មេគ្មាប់គ្ទគ្ទង់         

ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច 

គ្កេយងស្មធ្លរិការ 

ន្ិងដឹ្កជញ្កូន្ 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កុម្គ្បឹកាន្ភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 

៦៧ 

ពិន្ិតយស ើងវិញ ន្ិងដកលម្ែន្ីតិវិ្ីរយន្ិងរដ្ឋបាលពាក់ពយន្ធន្ឹងការ        

ន្ន្ុវតតគ្ច្កសច្ញចូ្លដតម្យយ េាំសៅធ្លន្នភាពរលូន្ពីសដ្ើម្ដខសដ្ល់      

ចុ្ងដខស ន្ិងកាត់បន្ថយច្ាំណ្តយ សដ្ើម្បីជាំរុញភាពគ្បកយតគ្បដជង           

ន្ិងេគ្មួ្លដ្ល់គ្បតិបតតិការន្នន្ន 

គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិង 

ហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កុម្គ្បឹកាន្ភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៦៨ 

ជាំរុញយន្តការភាពជានដ្ររូវាងរដ្ឋន្ិងឯកជន្ កនុងការវិន្ិសយរសលើ           

 វិេយយភេតុភារកម្ម ដូ្ច្ជាការបសងកើតម្ជឈម្ ឌិ លភេតុភារកម្ម             

សដ្ើម្បីសលើកកម្ពេ់ភាពគ្បកយតគ្បដជងកនុងវិេយយសន្ោះ 

គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច 

ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

 

- គ្កេយងស្មធ្លរិការ ន្ិងដឹ្កជញ្កូន្ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កុម្គ្បឹកាន្ភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា 

២០២២-២០៣៥ 
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- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

៦៩ 

ដកលម្ែយន្តការាម្ោន្ន្ិងវាយតនម្លជាគ្បចាាំសលើេយកតិេិទធភាព    

គ្បតិបតតិការ ន្ិងរុិភាពនន្ការផតល់សេវាភេតុភារកម្ម  

គ្កេយងស្មធ្លរិការ 

ន្ិងដឹ្កជញ្កូន្ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងដផន្ការ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

៧០ 

(៣). គ្បពយន្ធទកឹស្មែ ត៖ 

ធ្លន្នបាន្ការផគត់ផគង់ ន្ិង

ដបងដច្កទឹកស្មែ ត

គ្បកបសោយគ្បេិទធផល 

ន្ិងគ្បេិទធភាពខពេ់  

ដកលម្ែបសច្ចកវិទាគ្រប់គ្រងទឹកស្មែ ត សដ្ើម្បីធ្លន្នគ្បេិទធផល គ្បេិទធភាព 

ន្ិងរុិភាពនន្ការផលិតន្ិងផគត់ផគង់ទឹកស្មែ ត េាំសៅបាំសពញតគ្មូ្វការ

នន្ការន្ភិវឌ្ឍេងគម្-សេដ្ឋកិច្ចជាក់ដេតង 

គ្កេយងឧេាហកម្ម 

 វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងន្ភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 
២០២២-២០៣៥ 

៧១ 

ជាំរុញការវិន្ិសយរាម្យន្តការភាពជានដ្ររូវាងរដ្ឋន្ិងឯកជន្         

កនុងគ្បពយន្ធផគត់ផគង់ទឹកស្មែ ត សដ្ើម្បីពគ្ងឹងន្ិងពគ្ងីកវិស្មលភាព          

កនុងការទទយលបាន្ទឹកស្មែ ត សៅាម្ទីជន្បទន្ិងតាំបន្់ោច់្គ្េយល 

គ្កេយងឧេាហកម្ម 

 វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងន្ភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៧២ 

េិកាន្ិងសរៀបច្ាំដផន្ការ វិន្ិសយរន្ិងន្ភិវឌ្ឍសលើស្មថ ន្ីយ៍ទឹកស្មែ ត 

សដ្ើម្បីបសងកើន្េម្តថភាពផលិត ផគត់ផគង់ ន្ិងដច្កចាយទឹកស្មែ ត          

សដ្ើម្បីបាំសពញតគ្មូ្វការជាក់ដេតង គ្េបាម្ដ្ាំសិើរការន្ភិវឌ្ឍ        

េងគម្-សេដ្ឋកិច្ច 

គ្កេយងឧេាហកម្ម 

 វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងន្ភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៧៣ 

(៤). គ្បពយន្ធថាម្ពល៖ 

បសងកើន្េម្តថភាពកនុងការ 

ផលិតន្ិងផគត់ផគង់ថាម្ពល 

ន្ិងន្រគិេន្ី 

សរៀបច្ាំយុទធស្មង្រ្េតេន្តិេុខថាម្ពលេគ្មាប់រយៈសពលដវង សដ្ើម្បី

គ្ទគ្ទង់តគ្មូ្វការបរិវតតកម្មសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងធ្លន្នទាំន្ុកចិ្តតពីវិន្ិសយរិន្  

សលើការ វិន្ិសយរដដ្លមាន្តនម្លបដន្ថម្ខពេ់ 

គ្កេយងដរ  ន្ិងថាម្ពល 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងបរិស្មថ ន្ 

២០២២-២០៣៥ 
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- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

៧៤ 

សរៀបច្ាំដផន្ការបសងកើន្ការវិន្ិសយរសលើផលិតកម្មថាម្ពល ជាពិសេេ

ថាម្ពលកសកើតស ើងវិញ េាំសៅកាត់បន្ថយនលលថាម្ពល ធ្លន្នេន្តិេុខ

ថាម្ពល ន្ិងពគ្ងឹងពគ្ងីកេម្តថភាពផគត់ផគង់  ន្ិងដច្កចាយថាម្ពល 

គ្កេយងដរ  ន្ិងថាម្ពល 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងបរិស្មថ ន្ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៧៥ 

សរៀបច្ាំរសគ្មាង វិន្ិសយរសលើការន្ភិវឌ្ឍសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធតភាក ប់       

ន្ិងដច្កចាយថាម្ពល សដ្ើម្បីធ្លន្នេថ ិរភាពនន្ការផគត់ផគង់ថាម្ពល      

ន្ិងពគ្ងីកវិស្មលភាពនន្ការផគត់ផគង់សៅសគ្ៅទីគ្បជុាំជន្ន្ិងជន្បទ     

ាម្អាទិភាពនន្តគ្មូ្វការន្ិងភាពចាាំបាច្់ជាក់ដេតង 

គ្កេយងដរ  ន្ិងថាម្ពល 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងន្ភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ 

- អាជ្ា្រន្រគិេន្ីកម្ពុជា 

- ន្រគិេន្ីកម្ពុជា 

២០២២-២០៣០ 

៧៦ 

ពិន្ិតយសលើគ្បេិទធភាពនន្ការផគត់ផគង់ថាម្ពលគ្បកបសោយតមាល ភាព 

រិសន្យយភាព ការទទយលខុេគ្តូវខពេ់ ន្ិងទន្់សពល 
គ្កេយងដរ  ន្ិងថាម្ពល 

- អាជ្ា្រន្រគិេន្ីកម្ពុជា 

- ន្រគិេន្ីកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

៧៧ 

បសងកើតយន្តការេិកា ាម្ោន្ គ្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតនម្លសលើភាព     

េម្គ្េបនន្ការផគត់ផគង់   ន្ិងដច្កចាយថាម្ពលកនុងការជាំរុញ         

ឧេាហបូន្ីយកម្ម ន្ិងសលើកកម្ពេ់េកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច 

គ្កេយងដរ  ន្ិងថាម្ពល 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងដផន្ការ  

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- អាជ្ា្រន្រគិេន្ីកម្ពុជា 

- ន្រគិេន្ីកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 
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៧៨ 

(៥). គ្បពយន្ធសហោឋ រច្ន្ន   

េម្ពយន្ធឌ្ជីលីល៖ ពគ្ងឹង

សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌ្ីជីលល 

សដ្ើម្បីបសងកើន្េម្តថភាព 

រុិភាព ន្ិងវិស្មលភាព

គ្របដ្ តិ ប់នន្គ្បពយន្ធ      

សហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌ្ីជីលល 

សរៀបច្ាំន្ិងន្ន្ុវតតដផន្ការជាំរុញន្ិងពសន្លឿន្ការស្វើបរិវតតកម្មឌ្ីជីលល       

សៅាម្គ្កេយង-ស្មថ បយន្ស្មធ្លរិៈគ្េបាម្រន្លងគ្បគ្កតីភាពលមី 

គ្កេយងនគ្បេិីយ៍     

ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងម្ហានផល 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយងន្ភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៧៩ 

សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ សលើកទឹកចិ្តតបសងកើន្ការវិន្ិសយរសលើគ្បពយន្ធឌ្ីជីលល

ដ្ល់េហគ្គេ្ុន្តូច្ន្ិងម្្យម្ 

គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច 

ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍  

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងពាិិជកកម្ម 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

៨០ 

សរៀបច្ាំគ្កបខ ឌិ ជាំរុញការវិន្ិសយរសលើសហោឋ រច្ន្នេម្ពយន្ធឌ្ីជីលល 

សដ្ើម្បីស ល្ើយតបន្ឹងបរិវតតកម្មសេដ្ឋកិច្ចន្ិងបដិ្វតតន្៍ឧេាហកម្មទី៤ 

គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច           

ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣៥ 

៨១ 

បសងកើតយន្តការថាន ក់ជាតិេគ្មាប់ាម្ោន្ វាេ់ដវង ន្ិងវាយតនម្ល      

សលើភាពេម្គ្េបន្ិងគ្បេិទធភាព នន្ការសគ្បើគ្បាេ់គ្បពយន្ធឌ្ីជីលលសដ្ើម្បី

ជាំរុញផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច 

គ្កេយងនគ្បេិីយ៍         

ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងដផន្ការ 

២០២២-២០៣៥ 
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- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

៨២ 

សរៀបច្ាំដផន្ការបាំពាក់បសច្ចកវិទាន្ិងគ្បពយន្ធឌ្ីជីលល េគ្មាប់ការន្ប់រំ

ន្ិងបណតុ ះប ត្ ល គ្បកបសោយបរិយបន្ន 

គ្កេយងន្ប់រំ 

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

៨៣ សរៀបច្ាំបណ្តា លយយឌ្ីជីលលន្ិងការគ្រប់គ្រងេន្និ្ិច្ាំសិោះដឹ្ង 
គ្កេយងន្ប់រំ              

យុវជន្ ន្ិងកីឡា 

- គ្កេយងនគ្បេិីយ៍ ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ  

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០៣០ 

៨៤ 
បសងកើតយន្តការេហគ្បតិបតតិការន្ន្តរគ្កេយង-ស្មថ បយន្ សដ្ើម្បីផតល់ការ       

គាំគ្ទដផនកបសច្ចកវិទាសៅវិញសៅម្ក  

គ្កេយងនគ្បេិីយ៍            

ន្ិងទរូរម្ន្នរម្ន្៍ 

- គ្កេយងសេដ្ឋកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្កេយងឧេាហកម្ម វិទាស្មង្រ្េត  បសច្ចកវិទា 

ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍ 

- គ្កេយងន្ប់រំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា  

- គ្កេយងការគរ ន្ិងប តិុ ោះបណ្តត លវិជាក ជីវៈ 

- គ្កេយងម្ុខគរស្មធ្លរិៈ 

- រិៈកមាម ្ិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

- គ្កេយង-ស្មថ បយន្ពាក់ពយន្ធ 

២០២២-២០២៧ 


	0
	1
	2
	3

