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១-  សេចក្តីស្តើម 

 វទិ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវទិ្យា និងនវានុវត្តនដ៍ែលច្ៅកាត្ថ់ា វ.ប.ន. (Science, Technology, and Innovation 

ឬ STI) ត្តូ្វបានទ្យទួ្យលសាា ល់ជា្កលថាជាកម្ល ាំងចលករ្ត្ម្បក់ារអភវិឌ្ឍច្្ែឋកិចេត្បកបច្ោយចីរភាព 
ច្ វ្ើឱ្យកានដ់ត្ត្បច្ ើ្រច្ ើងនូវជីវភាព្ងាម និងផ្ដល់ែាំច្ ោះត្សាយច្លើបញ្ហា បរសិាា ន ដែលជាកត្តត មូលោឋ នត្ រ្ោះ 
ទាំងបី្ត្ម្បក់ាររ្ ់រាន្ុខសានតចីរកាលរប្់មនុ្សជាតិ្។ កនុងត្កបខណ័្ឌ ជាតិ្ ការវនិិច្ោ ច្្លើវទិ្យាសាស្រ្ត 
បច្ចេកវទិ្យា និងនវានុវត្ដន ៍ ដែលម្នយុទ្យធសាស្រ្តនិងច្ោលនច្ោបាយត្ត្រមត្តូ្វកន៏រងជួយ ឱ្យ្ច្ត្មចបាននូវ
យុទ្យធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនន៍ានារប្់រាជរោឋ ភបិាល ឈានែល់ការ្ច្ត្មចបានចកខុវ ិ្ ័យកមពុជាឆ្ន ាំ២០៥០ ា្ំច្ៅ 

ច្ វ្ើឱ្យកមពុជាបានកាល យជាត្បច្ទ្យ្ដែលម្នចាំណូ្លម្យមកត្មតិ្ខព្់ច្ៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងជាត្បច្ទ្យ្ដែលម្ន
ចាំណូ្លខព្់ច្ៅឆ្ន ាំ២០៥០ និងកនុងត្កបខណ័្ឌ អនតរជាតិ្ ្ឺការ្ច្ត្មចបានច្ោលច្ៅអភវិឌ្ឍនត៍្បកបច្ោយ 

ចីរភាព។ 

  សារៈ ា្ំខាន់និងភាពចាំបាច់នន វ.ប.ន. ្ឺអាត្្័យច្ោយវាជាដផ្នកពុទ្យធិនិងមិនអាចខវោះបានននត្្ប់
ផ្លិត្ផ្ល វ ិ្ ីសាស្រ្ត និងច្្វាកមម ដែលជាសាន នែរប្់មនុ្សជាតិ្។ ភាពមនិអាចខវោះបានច្នោះ ្ឺត្ត្មូវឱ្យ
ច្យើងម្នលទ្យធភាពបច្ងកើត្និងម្នលទ្យធភាពច្ វ្ើឱ្យកានដ់ត្ត្បច្ ើ្រច្ ើងនូវដផ្នកច្នោះច្ែើមបកីារអភវិឌ្ឍត្បកបច្ោយ 

ចីរភាព។ ដផ្នកពុទ្យធិ(ោម នរូប) ្ឺត្ត្មូវឱ្យច្យើងម្នឆនទៈខព្់កនុងការវនិិច្ោ្និងការច្បដជាា ចិត្តរមួោន អនុវត្ត ច្ែើមប ី
ទ្យទួ្យលបានលទ្យធផ្លត្្បនរងការរ ាំពរងទុ្យក។  

 ច្ទោះបីជា វ.ប.ន. អាចត្តូ្វបានទ្យទួ្យលច្ោយមច្្ាបាយនិងត្បភពច្ផ្សងៗកតី កក៏ារត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន ៍

ច្ៅដត្ជាកិចេការ្នលរោះមនិអាចខវោះបានច្ៅកនុងការបច្ងកើត្បច្ចេកវទិ្យា ការកសាង្មត្ាភាពចបយ់កបច្ចេកវទិ្យា 
និងការច្ វ្ើមូលោឋ ននីយកមមបច្ចេកវទិ្យា ច្ែើមបចី្ឆលើយត្បច្ៅនរងច្្ចកដីត្តូ្វការកនុងត្្ុក កែូ៏ចជាច្ែើមបកីារកសាង
្មត្ាភាពត្បកួត្ត្បដជងជា្កលរប្់ផ្លិត្ផ្លនិងសាន នែជាតិ្។ 

  កិចេការជាំរុញនិងច្លើកកមព្់ការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍនទ៍ាំង៣កត្មតិ្ដែលរមួម្ន ១- ការត្សាវត្ជាវបឋម 
២- ការត្សាវត្ជាវអនុវត្តន៍ និង ៣- ការអភិវឌ្ឍច្ោយពិច្សា្ន៍ ទមទរឱ្យម្នយុទ្យធសាស្រ ត្និងយុទ្យធវ ិ្ ី 
្មត្្បនរងលទ្យធភាពជាតិ្ជាកដ់្ដង។ សាា បន័ត្បតិ្បត្តិករចមបងទាំងបីននការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍនរ៍មួម្ន 
១- សាកលវទិ្យាល័យដែល្មត្្ប្ត្ម្បក់ារត្សាវត្ជាវបឋមជាចមបង ២- វទិ្យាសាា នត្សាវត្ជាវដែលត្តូ្វបាន 

រ ាំពរង្ត្ម្បក់ារបច្ងកើត្បច្ចេកវទិ្យាថ្មី និង ៣- ្ហត្ោ្អាជីវកមមដែលម្នច្ោលបាំណ្ងចមបង្ឺការអភវិឌ្ឍ 
ច្ោយពិច្សា្ន។៍ អនតរកមមរវាងសាា បន័ទាំងបី ្ឺជាការចាំបាច ់ ច្ែើមបឱី្យចាំច្ណ្ោះែរងដែលទ្យទួ្យលបានពីការ
្ិកានិងត្សាវត្ជាវអាចត្តូ្វបានជាំរុញច្ចញជាផ្លិត្ផ្លនិងសាន នែជាតិ្ ច្ឆលើយត្បច្ៅនរងត្ត្មូវការទី្យផ្ារ 
កនុងរយៈច្ពលចាំបាច។់ ច្លើ្ពីច្នោះ ការនាាំយកសាន នែននលទ្យធផ្លត្សាវត្ជាវថ្មីៗច្ៅទី្យផ្ារដត្ងជួបនូវកត្តត
ត្បឈម និងទមទរឱ្យម្នការោាំត្ទ្យឬអនតរា្មន ៍ត្តមរយៈពាណិ្ជជូបនីយកមមនិងកមមវ ិ្ ីបណ្ដុ ោះ្ុរកិចេ ជាអាទ្យិ៍ 
ច្ែើមបចី្ វ្ើឱ្យលទ្យធផ្លទាំងច្នោះអាចទ្យទួ្យលបានច្ជា្ជយ័កនុងកត្មតិ្្មត្្ប។ 
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 កនុងបរកិារណ៍្ដែល្នធាន ្មត្ាភាព និងច្ពលច្វលា្ត្ម្បក់ារអភឌិ្ឍច្ៅម្នកត្មតិ្ អាទិ្យភាពត្តូ្វ
ផ្តល់ច្លើការអភវិឌ្ឍច្ោយពិច្សា្ន ៍ត្តមរយៈការនាាំចូលបច្ចេកវទិ្យា និងការច្ វ្ើមូលោឋ ននីយកមមបច្ចេកវទិ្យា
ទាំងច្នាោះ។ ជាមយួោន ច្នោះ ្មត្ាភាពជាតិ្កនុងការត្្ូបយកបច្ចេកវទិ្យាត្តូ្វបានពត្ងរងជាលាំោប់។ ការ
្ច្ត្មចបាននូវភារកិចេជាយុទ្យធសាស្រ្តច្នោះកនុងរយៈច្ពលខលីនរងនាាំមកនូវផ្លត្បច្ោជនច៍្្ែឋកិចេ្ត្ម្បជួ់យ  
ផ្ដល់្នធាន ែល់វែដននការវនិិច្ោ្បនាទ ប។់ ជាជាំហាន  ៗការវនិិច្ោ ច្្លើការត្សាវត្ជាវបឋម និងការត្សាវត្ជាវ 
អនុវត្តន ៍ ្ួរត្តូ្វបានបច្ងកើនច្ ើងច្ែើមបទី្យទួ្យលបានកត្មតិ្នវានុវត្តនក៍ានដ់ត្ខព្់ ា្ំច្ៅបច្ងកើនកត្មតិ្ត្បកួត្ត្បដជង
កានដ់ត្ខាល ាំង និងត្នមលបដនាមកានដ់ត្ច្ត្ចើនជាលាំោប។់ 

 បញ្ហា ត្បឈមចមបងរប្់រាជរោឋ ភបិាល ច្ៅកនុងែាំ កក់ាលបឋមននការជាំរុញការអភវិឌ្ឍ វ.ប.ន. ្ឺ
ភាពម្នកត្មតិ្នន្នធានជាតិ្។ ច្ទោះជាោ៉ា ងច្នោះកតី រាជរោឋ ភបិាលចាំបាចត់្តូ្វឈានមុខច្លើការវនិិច្ោ្
ដផ្នកការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន៍្ ត្ម្បរ់យៈច្ពលម្យម កនុងច្ពលដែលរាជរោឋ ភបិាលម្នត្ត្មូវការជាអាទិ្យភាព
ជាតិ្ច្ផ្សងច្ទ្យៀត្។ ត្ត្មូវការច្នោះ្ឺអាត្្័យច្ោយវ ិ្ ័យឯកជនមិនទន់ម្ន្មត្ាភាព ទ្យាំនុកចិត្ត និង 

បទ្យពិច្សា្កនុងកិចេការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន។៍ ភាពចាំបាចច់្នោះ ជាមយួោន នរងភាពចាំបាចន់នកិចេ្ហការជាតិ្ 

និងអនតរជាតិ្ ទមទរឆនទៈែខ៏ពងខ់ព្់រប្់ត្បមុខននរាជរោឋ ភបិាលច្ែើមបចី្ជា្ជយ័្ត្ម្បក់ារអភវិឌ្ឍជារមួ។ 

 កនុងនយ័ច្នោះ កមពុជាត្តូ្វច្ វ្ើអនតរា្មន៍ត្តមរយៈការបច្ងកើត្ច្ោលនច្ោបាយ និងការច្បដជាា ចិត្តអនុវត្ត 
ច្ែើមបពីត្ងរង និងកាត្់បនាយ្ម្ល ត្ដផ្នក វ.ប.ន. ពីប ដ ត្បច្ទ្យ្កនុងត្ាំបន់ ច្ៅកនុងបរកិារណ៍្ននច្ពលច្វលា 
និងទី្យត្តាំងភូមសិាស្រ្ត។ ការវនិិច្ោ្ច្លើដផ្នកច្នោះម្នសារៈ ា្ំខាន់្ ត្ម្បក់ារអភវិឌ្ឍ្ងាម ច្្ែឋកិចេឱ្យបាន 

ទនច់្ពលច្វលា ា្ំច្ៅ ច្្ត្មចឱ្យបាននូវចកខុវ ិ្ ័យឆ្ន ាំ២០៥០ និងចាំច្ពាោះមុខ្ឺការ្ ច្ត្មចឱ្យបាននូវយុទ្យធសាស្រ្ត 
និងដផ្នការជាតិ្។ 

  ការអភិវឌ្ឍ វ.ប.ន. ម្នលកខណ្ៈអនតរវ ិ្ ័យ និងកត្មិត្ជាំនាញខព្់ ត្ត្មូវឱ្យម្នការអនុវត្តរួមោន
ពីប ត ត្ក្ួង សាា បន័ពាកព់ន័ធ ច្ោយម្នការពិចរ ច្លើតួ្នាទី្យភារកិចេ និងច្ោលនច្ោបាយដែលម្ន
ត្សាប។់ វ.ប.ន. ម្នវសិាលភាព ា្ំច្្ង ែូចច្នោះរាជរោឋ ភិបាលកាំណ្ត្់កិចេការអាទិ្យភាព ពត្ងរងនិងជាំរុញ
ការច្ត្បើត្បា្់្នធានមនុ្សដែលបានកសាងត្តមរយៈត្បពន័ធអបរ់ ាំ និងបណ្ដុ ោះប ដ លវជិាជ ជីវៈច្ែើមបបីច្ងកើត្ 

សាន នែ វ.ប.ន. ឬលទ្យធភាពពុទ្យធិ កនុងច្ោលច្ៅ្ច្ត្មចបាននូវទិ្យ្ច្ៅពិពិ្កមមផ្លិត្កមមជាតិ្ដែលម្នលកខណ្ៈ 
ត្បកួត្ត្បដជង វ ិ្ ីសាស្រ្តត្បកបច្ោយត្ប្ិទ្យធភាព និងច្្វាកមមដែលម្នភាពទកទ់ញ ច្ែើមបកីារអភវិឌ្ឍ
្ងាម ច្្ែឋកិចេត្បកបច្ោយចីរភាព។ 

 ការច្រៀបចាំច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ វ.ប.ន. ្ឺជាការកាំណ្ត្យុ់ទ្យធសាស្រ្តនិងយុទ្យធវ ិ្ ីច្ែើមបី្ ច្ត្មចបាននូវ
ច្ោលច្ៅដែលបានកាំណ្ត្ ់្មត្្បត្តមបរកិារណ៍្ជាកដ់្ដងននត្បច្ទ្យ្ជាតិ្ ា្ំច្ៅជាំរុញនិងច្លើកកមព្់
ចាំច្ណ្ោះែរងដែលទ្យទួ្យលបានពីការអបរ់ ាំឱ្យឈានច្ៅែល់កត្មតិ្ច្្ែឋកិចេពុទ្យធិ ច្ែើមបផី្ដល់លទ្យធភាពែល់ការ្ ច្ត្មច 
បាននូវរច្បៀបវារៈអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ្ ែូចជាចកខុវ ិ្ ័យកមពុជាឆ្ន ាំ២០៥០ ត្បកបច្ោយចីរភាព។ 
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២- ចក្ខវុិេយ័ 

 ត្បច្ទ្យ្កមពុជាម្ន្កាដ នុភាពដផ្នកវទិ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវទិ្យា និងនវានុវត្តន ៍ ជាកម្ល ាំងជាំរុញច្លបឿននន 

ការអភវិឌ្ឍ្ងាម ច្្ែឋកិចេត្បកបច្ោយបរោិបនននិងចីរភាព ច្ វ្ើឱ្យ្ច្ត្មចបានចកខុវ ិ្ ័យកមពុជាឆ្ន ាំ២០៥០។  

៣-  សោលបំណង  
 ច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ច្នោះម្នច្ោលបាំណ្ងពត្ងរងមូលោឋ នត្ រ្ោះនិងដកលមអបរោិកា្ននវទិ្យាសាស្រ្ត  
បច្ចេកវទិ្យា និងនវានុវត្តន ៍ និងកសាងត្បពន័ធច្អកូនវានុវត្តនច៍្ែើមបអីភវិឌ្ឍត្បកបច្ោយចីរភាពនិងច្លើកកមព្់
្ុណ្ភាពជីវតិ្ត្បជាជនឱ្យកានដ់ត្ត្បច្ ើ្រច្ៅត្្បក់ត្មតិ្និងត្្បវ់ ិ្ ័យ។ 

៤- សោលសៅ  

 ច្ែើមបី្ ច្ត្មចចកខុវ ិ្ ័យនិងច្ោលបាំណ្ងខាងច្លើ ច្ោយឈរច្លើត្កបខណ័្ឌ ទ្យ្សនាទន : ទ្យទួ្យលយក 
្ត្មបបច្ចេកវទិ្យានិងនវានុវត្តបដនាម ច្ោលច្ៅត្តូ្វបានកាំណ្ត្ែូ់ចខាងច្ត្កាម៖  

៤.១- កសាងនិងពត្ងរង្នធានមនុ្សឱ្យបានត្្បត់្ោនទ់ាំងបរមិ្ណ្ ទាំង្ុណ្ភាព និង្ម្្ភាព 
ម្ន្ីល្មវ៌ជិាជ ជីវៈ ច្ោយពិនិត្យពិចរ ច្ៅច្លើកត្តត ្មភាពច្យនឌ្រ័។ 

៤.២- ផ្ដល់លទ្យធភាពឱ្យ្ នធានមនុ្សច្ឆនើមដផ្នក វ.ប.ន. បាំច្ពញភារកិចេឈានមុខ និងម្នយនតការ្ ត្ម្ាំង
និងច្លើកទ្យរកចិត្ត្មត្្ប ច្ែើមបឱី្យបាន្នធានមនុ្សដផ្នក វ.ប.ន. ជាតិ្ច្ពញ្មត្ាភាព។ 

៤.៣- ផ្តល់លទ្យធភាពែល់្កមមភាពត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍជាតិ្ត្បកបច្ោយត្ប្ិទ្យធភាព និង្កតិ្ិទ្យធិភាព 
ច្ោយច្ដដ ត្ច្លើការ្ ត្មបបច្ចេកវទិ្យាដែលទ្យទួ្យលបានច្ៅនរងសាា នភាពជាកដ់្តងកនុងត្្ុក ជាមយួ
ោន ច្នាោះ បច្ងកើន្មត្ាភាពត្្ូបយកបច្ចេកវទិ្យាអនតរជាតិ្។ 

៤.៤- កសាងនិងពត្ងរងត្បព័នធច្អកូនវានុវត្តន៍ឱ្យបានត្បកបច្ោយជវភាព ម្ន្មត្ាភាព ា្ំច្ោ្ 
បច្ចេកវទិ្យានិងវ ិ្ វកមមឱ្យបានជាសាន នែជាតិ្ម្នកត្មតិ្នវានុវត្តនក៍ានដ់ត្ត្បច្ ើ្រ ា្ំច្ៅច្លើក្ទួយ 
ឧ្ាហកមមនិង្ុរកិចេជាអាទិ្យភាពជាតិ្ បច្ត្មើឱ្យការច្ត្បើត្បា្់កនុងត្្ុកនិងការនាាំច្ចញ ច្ែើមបី
ការអភវិឌ្ឍកានដ់ត្ត្បច្ ើ្រច្ ើង។ 

៤.៥- បណ្ដុ ោះឱ្យម្នវបប្ម ៌ វ.ប.ន. ច្ៅកនុង្ងាម ត្បកបច្ោយបរោិបនន ម្នទ្យាំនុកចិត្តនិងជាំច្នឿជា
សាធារណ្ៈច្លើផ្លិត្ផ្លនិងច្្វាដែលច្ត្បើបច្ចេកវទិ្យាជាតិ្ ទ្យទួ្យលបាននូវការច្ពញចិត្តច្ៅច្លើ 
លទ្យធផ្លននការខិត្ខាំនិងការវនិិច្ោ្ច្លើការអភិវឌ្ឍ វ.ប.ន. រប្់ខលួន ក៏ែូចជា ច្ៅច្លើការ
ដកទ្យត្មង់អភបិាលកិចេដផ្នក វ.ប.ន.។ 

៥- យទុ្ធសាស្រេត 
 ច្ែើមបី្ ច្ត្មចបាននូវចកខុវ ិ្ ័យ ច្ោលបាំណ្ង និងច្ោលច្ៅ ដែលបានកាំណ្ត្ខ់ាងច្លើ និងច្ែើមបឱី្យ
ច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ វ.ប.ន. ច្នោះអនុវត្តច្ៅត្បកបច្ោយភាពរលូននិងត្ប្ិទ្យធភាព យុទ្យធសាស្រ្ត ា្ំខាន់ៗ
ម្នែូចខាងច្ត្កាម៖  



4/14 

 

៥.១- កសាងនិងពត្ងរង្នធានមនុ្សឱ្យបានត្្បត់្ោន ់ទាំងបរមិ្ណ្ ទាំង្ុណ្ភាព និង្ម្្ភាព 
ម្ន្ីល្មវ៌ជិាជ ជីវៈ ច្ោយពិនិត្យពិចរ ច្ៅច្លើកត្តត ្មភាពច្យនឌ្រ័ 
៥.១.១- ច្ត្បើត្បា្់ ពត្ងរង និងច្លើកកមព្់្នធានមនុ្សដែលម្នត្សាប ់ត្តមរយៈការបណ្ដុ ោះ

ប ដ លនិងបាំច្ពញវជិាជ បដនាម្ត្ម្បត់្ត្មូវការចាំច្ពាោះមុខ។ 

៥.១.២- ផ្ដល់ឱ្កា្ឱ្យ្នធានមនុ្សដែលបាននិងទ្យទួ្យលការកសាង្មត្ាភាពចូលរួមកនុង
កិចេការ វ.ប.ន. និងការ្ហត្សាវត្ជាវកនុងនិងច្ត្ៅត្បច្ទ្យ្ច្ែើមបផី្ារភាជ ប់ការ្ិកា
នរងការអនុវត្តជាកដ់្ដង។ 

៥.១.៣- ោាំត្ទ្យការផ្ដល់ចាំច្ណ្ោះែរងនិងជាំនាញពីកនុងនិងច្ត្ៅត្បច្ទ្យ្។ 

៥.១.៤- ទកទ់ញអនកម្នច្ទ្យពច្កា្លយចាំបាចពី់បរច្ទ្យ  ្ច្ោយម្នការច្លើកទ្យរកចិត្ត្មត្្ប។ 

៥.១.៥- ច្ វ្ើការ្ត្ម្ាំង្នធានមនុ្ស្ត្ម្បក់ារអបរ់ ាំ និងអបរ់ ាំបដនាមច្ៅត្បច្ទ្យ្ដែលម្នការ 
វនិិច្ោ ច្្លើការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន ៍និងការអភវិឌ្ឍ វ.ប.ន. ខព្់ ្ ត្ម្បរ់យៈច្ពលម្យម 
និងដវង និងច្រៀបចាំបច្ងកើត្ប ដ ញនិងបណ្ដុ ាំ បញ្ញ វនត និងប ដ ញឧ្ាហកមមកនុងនិងច្ត្ៅ 
ត្បច្ទ្យ្ច្ោយដផ្អកច្លើ្នធានមនុ្សទាំងច្នោះ និងច្ោយម្នការោាំត្ទ្យពីកិចេការទូ្យត្។ 

៥.២- ផ្ដល់លទ្យធភាពឱ្យ្ នធានមនុ្សច្ឆនើមដផ្នក វ.ប.ន. បាំច្ពញភារកិចេឈានមុខ និងម្នយនតការ្ ត្ម្ាំង 
និងច្លើកទ្យរកចិត្ត្ មត្្ប ច្ែើមបឱី្យបាន្នធានមនុ្សដផ្នក វ.ប.ន.ជាតិ្ ច្ពញ្មត្ាភាព 

៥.២.១- ផ្ដល់លទ្យធភាពឱ្យ្នធានមនុ្សដែលបានកសាងច្ហើយបាំច្ពញភារកិចេអ្់្មត្ាភាព។ 

៥.២.២- ត្តមោនពិនិត្យ វាយត្នមល និងជួយ ច្ោោះត្សាយបញ្ហា និងកត្តត ត្បឈមចាំច្ពាោះការបាំច្ពញ
ភារកិចេរប្់អនកវទិ្យាសាស្រ្ត។ 

៥.២.៣- កសាងនិងែាំច្ណ្ើ រការឱ្យត្បកបច្ោយត្ប្ិទ្យធភាព ្ុត្ករត្ភាព និងនិរនតរភាព នូវយនតការ
វាយត្នមល និងត្បពន័ធ្ត្ម្ាំងច្ទ្យពច្កា្លយ ច្ែើមបចី្លើកទ្យរកចិត្តជា្នធាន និងកិត្តិយ្ 
ែល់្នធានមនុ្សដែលម្នសាន នែ និងសាន នែច្ឆនើម ា្ំច្ៅច្លើកកមព្់ច្ទ្យពច្កា្លយ
ជាតិ្។ 

៥.២.៤- បច្ងកើត្កមមវ ិ្ ី វ.ប.ន. ជាតិ្ច្ោយដ ក ត្្ម្បយុ់វជននិងយុវនារដីែល្ាិត្កនុងែាំ កក់ាល 

ពត្ងរង្មត្ាភាពច្ៅត្្បទី់្យកដនលង។ 

៥.៣- ផ្តល់លទ្យធភាពែល់្កមមភាពត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍជាតិ្ត្បកបច្ោយត្ប្ិទ្យធភាពនិង្កតិ្ិទ្យធិភាព 
ច្ោយច្ដដ ត្ច្លើការ្ ត្មបបច្ចេកវទិ្យាដែលទ្យទ្យលួបានច្ៅនរងសាា នភាពជាកដ់្តងកនុងត្្កុ ជាមយួ
ោន ច្នាោះ បច្ងកើន្មត្ាភាពត្្បូយកបច្ចេកវទិ្យាអនតរជាតិ្ 

៥.៣.១- បច្ងកើននិងត្្ប់ត្្ង្នធាន្ត្ម្បក់ារត្សាវត្ជាវនិងអភិវឌ្ឍនឱ៍្យម្នត្ប្ិទ្យធភាពនិង 
្កតិ្ិទ្យធិភាព ច្ោយច្ឆលើយត្បនរងត្ត្មូវការច្ោយដ កនន វ.ប.ន. និងោាំត្ទ្យច្ោលការណ៍្បី 
្ឺ (១) ការត្បកួត្ត្បដជងពីត្្បស់ាា បន័និងត្្បម់ជឈោឋ ននិងការកាំណ្ត្់្ ច្ត្ម្ងជាអាទិ្យភាព 
ជាតិ្្ត្ម្បអ់នកវទិ្យាសាស្រ្តម្នច្ទ្យពច្កា្ល្យច្ឆនើម (២) អត្ាិភាពននមូលោឋ នត្ រ្ោះ វ.ប.ន. 
និង (៣) ការជាំរុញនវានុវត្តនន៍នផ្លិត្ផ្ល ផ្លិត្ភាព និងច្្វាកមម។ 



5/14 

 

៥.៣.២- ធានាឱ្យម្នមូលោឋ នបរកិាខ រ ្ម្ា រៈ និងច្ហោឋ រចនា្មពន័ធននការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន៍
ដែលត្តូ្វការជាកដ់្តង។ ច្ែើមបតី្ប្ិទ្យធភាព បច្ងកើត្មជឈមណ្ឌ លត្សាវត្ជាវវទិ្យាសាស្រ្តជា
អាទិ្យភាពជាតិ្្ត្ម្បច់្ត្បើរមួោន ត្តមជាំនាញនីមយួៗដែលត្បតិ្បត្តិច្ោយអនកបច្ចេកច្ទ្យ្
ជាំនាញ បាំច្ពញឱ្យមូលោឋ នវទិ្យាសាស្រ្តដែលម្នច្ៅត្តមសាា បន័ត្សាវត្ជាវវទិ្យាសាស្រ្ត 
ជាមយួោន ច្នោះ កសាងត្បពន័ធពត័្ម៌្នវទិ្យា្ត្ម្ប់្ ាិតិ្ថាន កជ់ាតិ្ត្បកបច្ោយបចេុបបននភាព 
្តីពីចាំនួន លកខណ្ៈ និងការច្ត្បើត្បា្់ននរប្់ទាំងច្នាោះ។  

៥.៣.៣- កាំណ្ត្់្ ម្ម្ត្ត្១-២-៧ ្ត្ម្បក់ារវនិិច្ោ្ច្លើការត្សាវត្ជាវបឋម - ការត្សាវត្ជាវ
អនុវត្តន ៍- ការអភវិឌ្ឍច្ោយពិច្សា្ន ៍ច្ែើមបផី្ដល់អាទិ្យភាពឱ្យនវានុវត្តន។៍  

៥.៣.៤- ផ្ដល់អាទិ្យភាពច្លើការច្ផ្ទរនិងការនាាំចូលបច្ចេកវទិ្យាដែលជាត្ត្មូវការចាំបាច់ច្ែើមបចី្ វ្ើ
មូលោឋ ននីយកមម ា្ំច្ៅទ្យទួ្យលបាននវានុវត្តនប៍ដនាម ច្ោយដផ្អកច្លើយុទ្យធសាស្រ្ត «ទិ្យញខលោះ
និងបច្ងកើត្ខលោះ»។  

៥.៣.៥- កាំណ្ត្់ដែនបច្ចេកវទិ្យាត្បកបច្ោយ្កាដ នុពលចាំនួនត្បាាំជាអាទិ្យភាពជាតិ្ :  (១) ការ
បច្ងកើនទិ្យននផ្ល ពិពិ្កមម និងការដកនចនផ្លិត្ផ្លក្ិកមម (២) ផ្លិត្កមម និងវ ិ្ វកមមទ្យាំច្នើប 
(៣)  ្ុខាភបិាល និងវទិ្យាសាស្រ្តឱ្្ថ្ជីវសាស្រ្ត (៤) វទិ្យាសាស្រ្ត និងវ ិ្ វកមមវត្ាុធាតុ្ 
និង(៥) ច្្ែឋកិចេនិងច្្វាឌី្ជីថ្ល។ ជាមយួោន ច្នោះ យកចិត្តទុ្យកោកត់្តមោននិងច្ត្បើត្បា្់ 
បច្ចេកវទិ្យាដែលបានផុ្្ច្ចញថ្មី  ៗ ែូចជាបច្ចេកវទិ្យាដែលម្នលកខណ្ៈនវឆ្ល ត្្ិបបនិមមតិ្ 

បច្ចេកវទិ្យាអវកា្ និងបច្ចេកវទិ្យាព័ត្៌ម្នលមា ដែលម្ន្មត្ាភាពផ្ដល់ឱ្យនូវការ
ត្្បត់្្ងកត្មតិ្ម្៉ា ត្កូត្បកបច្ោយបចេកខភាព។ 

៥.៣.៦- បច្ងកើត្កមមវ ិ្ ីជាតិ្ការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន ៍ ច្ែើមបទីកទ់ញនិងច្ត្បើត្បា្់្នធានមនុ្ស 
្នធានហិរញ្ញ វត្ាុ និងកិចេ្ហត្បតិ្បត្តិការ កនុងនិងច្ត្ៅត្បច្ទ្យ្ ច្ែើមបី្ ច្ត្មចការអភវិឌ្ឍ 
វ.ប.ន. ជាអាទិ្យភាពជាតិ្។ 

៥.៤- កសាងនិងពត្ងរងត្បពន័ធច្អកូនវានុវត្តន៍ឱ្យបានត្បកបច្ោយជវភាព ម្ន្មត្ាភាព ា្ំច្ោ្ 
បច្ចេកវទិ្យានិងវ ិ្ វកមមឱ្យបានជាសាន នែជាតិ្ ម្នកត្មតិ្នវានុវត្តនក៍ានដ់ត្ត្បច្ ើ្រ ា្ំច្ៅច្លើក្ទួយ 
ឧ្ាហកមមនិង្ុរកិចេជាអាទិ្យភាពជាតិ្ បច្ត្មើឱ្យការច្ត្បើត្បា្់កនុងត្្កុនិងការនាាំច្ចញ ច្ែើមបកីារ
អភវិឌ្ឍកានដ់ត្ត្បច្ ើ្រច្ ើង 

៥.៤.១- បច្ងកើត្កមមវ ិ្ ីនវានុវត្តនជ៍ាតិ្ច្ែើមបោីាំត្ទ្យ ជាំរុញ ្ត្មប្ត្មួល និងភាជ បទ់្យាំនាកទ់្យាំនងរវាង
ត្ រ្ោះសាា ន្ិកាជានខ់ព្់ វទិ្យាសាា នត្សាវត្ជាវ និង្ហត្ោ្អាជីវកមម ច្ វ្ើឱ្យការត្សាវត្ជាវ
បានកាល យច្ៅជានវានុវត្តនឆ៍្បរ់ហ័្ ម្នត្បច្ោជន៍្ ត្ម្ប់្ ងាម ច្្ែឋកិចេ។ 

 ៥.៤.២- ត្ត្មូវឱ្យអងាភាពឬសាា ប័នត្សាវត្ជាវនិងអភិវឌ្ឍម្នដផ្នកច្ផ្ទរបច្ចេកវទិ្យា ម្នភារកិចេ 
ទ្យទួ្យលនិងភាជ ប់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងកនុងត្បព័នធច្អកូនវានុវត្តន៍ ភាជ ប់ត្ត្មូវការបច្ចេកវទិ្យានរងការ
អភវិឌ្ឍបច្ចេកវទិ្យា ម្នកមមវ ិ្ ីផ្សពវផ្ាយ ពនយល់ និងការោាំត្ទ្យទូ្យលាំទូ្យលាយ ច្ត្កាមយនតការ 
្ត្មប្ត្មួលថាន កជ់ាតិ្។ 



6/14 

 

៥.៤.៣- ចូលរមួបច្ងកើត្និងោាំត្ទ្យកមមវ ិ្ ីបណ្ដុ ោះ្ហត្្ិនភាពរប្់រែឋនិងឯកជន ផ្ដល់ឥណ្ទន
និងហិរញ្ញ បបទន ច្លើកទ្យរកចិត្ត ជាំរុញការបច្ងកើត្នែ្ូរវាងឯកជននិងឯកជន និងរវាង 
ឯកជននិងសាធារណ្ៈ ជាតិ្និងអនតរជាតិ្ ជាំរុញនិងបច្ងកើនការចូលរមួរប្់ឧ្ាហកមម 
ទ្យាំនុកបត្មុងនិងបច្ងកើន្មត្ាភាព្ហត្ោ្តូ្ចនិងម្យម ជាមយួោន ច្នាោះ ោាំត្ទ្យសាជីវកមម 
ខាន ត្ ា្ំឱ្យម្ន្មត្ាភាពនវានុវត្តនក៍ានដ់ត្ខព្់។ 

៥.៤.៤- កសាងនិងច្លើកទ្យរកចិត្តឱ្យបច្ងកើត្្ួនបច្ចេកវទិ្យា និង្ួននវានុវត្តន ៍ច្ែើមបជីាថាន លត្្ូបយក
បច្ចេកវទិ្យា បនសុបីច្ចេកវទិ្យា ា្ំច្ោ្បច្ចេកវទិ្យានិងវ ិ្ វកមមច្ែើមបនីវានុវត្តន ៍ អភវិឌ្ឍ
សាន នែត្ពាង និងបណ្ដុ ោះ្ហត្្ិនភាពជាតិ្។ 

៥.៤.៥- ជាំរុញនិងោាំត្ទ្យកិចេការពាណិ្ជជូបនីយកមមផ្លិត្ផ្ល វ ិ្ ីសាស្រ្ត និងច្្វាកមមននបច្ចេកវទិ្យា
និងសាន នែជាតិ្ ច្ែើមបឱី្យម្នការទុ្យកចិត្តនិងការចូលចិត្ត កនុងត្កបខណ័្ឌ ជាតិ្និងអនតរជាតិ្ 
ត្បកបច្ោយច្ម្ទ្យនភាពជាតិ្។ 

៥.៤.៦- រែឋនិងឯកជនខិត្ខាំរមួោន កនុងការវនិិច្ោ ច្្លើការត្សាវត្ជាវនិងនវានុវត្តន ៍ ច្ វ្ើឱ្យ្ នទ្សន ៍
នវានុវត្តន៍សាកល បានែល់កត្មិត្្នទ្សន៍នវានុវត្តនម៍្យមរប្់អាសា៊ា ន។ 

 ៥.៥-  បណ្ដុ ោះឱ្យម្នវបប្ម ៌ វ.ប.ន. ច្ៅកនុង្ងាម ត្បកបច្ោយបរោិបនន ម្នទ្យាំនុកចិត្តនិងជាំច្នឿជា 

សាធារណ្ៈ ច្លើផ្លិត្ផ្លនិងច្្វាបច្ចេកវទិ្យាជាតិ្ ទ្យទ្យលួបាននូវការច្ពញចិត្តច្ៅច្លើលទ្យធផ្ល 

ននការខិត្ខាំនិងការវនិិច្ោ្ច្លើការអភវិឌ្ឍ វ.ប.ន. រប្់ខលួន កែូ៏ចជាច្ៅច្លើការដកទ្យត្មង់
អភបិាលកិចេដផ្នក វ.ប.ន. 
៥.៥.១- រែឋ ឯកជន និង្ងាម រមួោន ពត្ងរងត្បពន័ធអបរ់ ាំ ការបណ្ដុ ោះប ដ ល និងត្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ 

ដែលម្ន្ុណ្្មបត្តិ «វទិ្យាសាស្រ្ត្ត្ម្បទ់ាំងអ្់ោន » ត្បកបច្ោយ្ីល្មវ៌ជិាជ ជីវៈ
និងម្នការច្លើកទ្យរកចិត្តឱ្យម្ន្មត្ាភាពនចនត្បឌិ្ត្ នវានុវត្តន ៍និង្ហត្្ិនភាព។ 

៥.៥.២- បណ្ដុ ោះសាម រតី្ទុ្យកចិត្តច្លើបច្ចេកវទិ្យាជាតិ្និងការចូលចិត្តផ្លិត្ផ្លនិងសាន នែជាតិ្ ច្ោយ
ការពនយល់ និងការបង្ហា ញពីលកខណ្ៈពិច្្្ឬលកខណ្ៈ្មមជាតិ្រប្់វា។ លទ្យធកមម
សាធារណ្ៈ ត្តូ្វច្ វ្ើជា ា្ំរូកនុងកិចេការច្នោះ ច្ោយធានាថា ្ម្ា រៈដែលត្តូ្វច្ វ្ើលទ្យធកមមត្តូ្វ 
ម្នត្នមលបដនាមជាតិ្ឬសាន នែជាតិ្។ ជាមយួោន ច្នោះ ្ុណ្ភាពនិងត្នមលនន្ម្ា រៈ្ួរត្តូ្វ
បានដកលមអជាត្បចាំត្តមរយៈត្បពន័ធត្សាវត្ជាវនិងនវានុវត្តនជ៍ាតិ្។ 

៥.៥.៣- កសាងច្ហោឋ រចនា្មពន័ធ វ.ប.ន. សាធារណ្ៈ ្ត្ម្ប់្ ហ្មន ៍ែូចជា ប ា ល័យ 
សារមនទីរ និងបច្ងកើត្ច្វទិ្យកា ទិ្យវា និងត្ពរត្តិការណ៍្ វ.ប.ន. ជាំរុញការចូលរមួ ការោាំត្ទ្យ និង
បច្ងកើត្វបប្ មន៌នការនចនត្បឌិ្ត្ នវានុវត្តន ៍បច្ងកើនទ្យាំនិញ្ម្ា ល់ភូមសិាស្រ្ត និង្ហត្្ិនភាព 
ច្ៅត្តម្ហ្មន។៍ 

៥.៥.៤- បច្ងកើត្កាលានុវត្តភាពឱ្យ្ុរកិចេត្បកបច្ោយបរោិបនន និង្ហត្ោ្្ងាម ដែលម្ន 
ការទ្យទួ្យលខុ្ត្តូ្វចាំច្ពាោះ្ងាមនិងបរសិាា នច្ៅត្្បទី់្យកដនលង។ 
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៦- ផ្នការេក្មមភាព 

ច្ែើមបី្ ច្ត្មចបាននូវយុទ្យធសាស្រ ត្ននច្ោលនច្ោបាយច្នោះ ដផ្នការ្កមមភាពត្តូ្វបានកាំណ្ត្់ែូច
ខាងច្ត្កាម៖ 

 ៦.១- ការបច្ងកើត្យនតការ 
 ច្ែើមបោីាំត្ទ្យែាំច្ណ្ើ រការអនុវត្តច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ច្នោះ ត្តូ្វបច្ងកើត្យនតការែូចខាងច្ត្កាម៖ 

៦.១.១- ត្ក្ួង សាា ប័នពាក់ព័នធត្តូ្វម្នដផ្នកទ្យទួ្យលបនទុក វ.ប.ន. និងម្នការត្សាវត្ជាវនិង
នវានុវត្តន ៍ម្នភារកិចេចមបង្ឺច្ែើមបចូីលរមួ ោាំត្ទ្យ ពត្ងរង និងភាជ បប់ ដ ញនវានុវត្តន៍
ជាអាទិ្យភាពរប្់វ ិ្ ័យខលួននរងរប្់ជាតិ្។ 

៦.១.២- ពត្ងរងនិង ត្្មួលច្្វាសាធារណ្ៈដផ្នក វ.ប.ន. ា្ំខាន់ៗ  ែូចជាកិចេការដែលពាកព់ន័ធនរង
កមម្ិទ្យធិបញ្ហញ  ្ដងោ់ជាតិ្្ត្ម្បវ់ញិ្ហញ បនកមម និងការទ្យទួ្យលសាា ល់្មបទបច្ចេកវទិ្យា 
ច្ែើមបបីច្ងកើនការច្ជឿជាកច់្លើសាន នែជាតិ្ ត្បកបច្ោយច្ម្ទ្យនភាពជាតិ្ និងការទុ្យកចិត្តជា
សាកល ច្ោយជាំរុញការច្ត្បើត្បា្់សាន នែដែលម្នត្សាប។់ 

៦.១.៣- ពត្ងរងតួ្នាទី្យ ភារកិចេ និងកិចេ្ហការរប្់សាា បន័ វ.ប.ន. ថាន កជ់ាតិ្ ថាន កត់្ក្ួង សាា បន័ 
និងថាន ក់ច្ត្កាមជាតិ្ និងច្លើកកមព្់្មត្ាកិចេននសាា ប័នទាំងច្នោះកនុងការកាំណ្ត្់និង 
ការអនុវត្តរច្បៀបវារៈវ.ប.ន. និងទ្យាំនាកទ់្យាំនងអនតរជាតិ្។ 

៦.១.៤- ្ត្ម្បដ់ែនបច្ចេកវទិ្យានិងត្បពន័ធនវានុវត្តនជ៍ាអាទិ្យភាពជាតិ្ ច្ វ្ើការពត្ងរង កនុងករណី្
ចាំបាច់ ្ិកានិងកសាងវទិ្យាសាា នត្សាវត្ជាវច្ែើមបីមូលោឋ ននីយកមមបច្ចេកវទិ្យាជា 
អាទិ្យភាពជាតិ្ ា្ំច្ៅអភវិឌ្ឍផ្លិត្ផ្លនិងសាន នែ ា្ំរូ និងទី្យភាន កង់្ហរ វ.ប.ន. ជាំនាញទ្យទួ្យល 

បនទុកច្ប្កកមម វ.ប.ន. ពិច្្្ ដែលច្ដដ ត្ច្លើកិចេការនវានុវត្តន។៍ 

៦.១.៥- ្ិកាពីលទ្យធភាពបងកលកខណ្ៈឱ្យម្នការចូលរមួពីអាំ ចនីតិ្បបញ្ញត្តិ ្ត្ម្បែ់ាំច្ណ្ើ រ
ការននការអនុវត្ត វ.ប.ន. ច្ៅកមពុជា។ 

៦.១.៦- ពត្ងរងការទូ្យត្ដផ្នកវទិ្យាសាស្រ្ត និងម្នរច្បៀបវារៈ វ.ប.ន. ្ត្ម្បកិ់ចេត្បជុាំកត្មតិ្កាំពូល 
ច្ែើមបឱី្យទ្យាំនាកទ់្យាំនង វ.ប.ន. ឆលងត្បច្ទ្យ្បានត្បត្ពរត្តច្ៅច្ោយរលូន។ 

៦.១.៧- ចូលរមួជាមយួសាា បន័ វ.ប.ន. អនតរជាតិ្ និងរមួោន ជួយ ច្ត្ជាមដត្ជងការបច្ងកើត្និងពត្ងរង
ប ដ ញ្នធានហិរញ្ញ វត្ាុ ប ដ ញកសាង្នធានមនុ្ស ប ដ ញការត្សាវត្ជាវនិង
នវានុវត្តន ៍ប ដ ញឧ្ាហកមម និងប ដ ញទី្យផ្ារអនតរជាតិ្។ 

 ៦.២- ការបច្ងកើត្ត្កបខណ័្ឌ ្តិ្យុត្ត 
 ច្ែើមបោីាំត្ទ្យែាំច្ណ្ើ រការអនុវត្តច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ច្នោះ ត្កបខណ័្ឌ ្តិ្យុត្តមយួចាំនួននរងត្តូ្វច្រៀបចាំ៖ 

៦.២.១- ចាបព់ាកព់ន័ធនរងត្កបខណ័្ឌ ជាមូលោឋ ន្ត្ម្បក់ារអភវិឌ្ឍ វ.ប.ន.។ 

៦.២.២- លិខិត្បទ្យោឋ ន្តិ្យុត្តចាំបាចច់្ផ្សងច្ទ្យៀត្ច្ែើមបពីត្ងរងអភបិាលកិចេ ជាំរុញ និងច្លើកទ្យរក 
ចិត្តែល់កិចេការអភវិឌ្ឍ វ.ប.ន.។ 
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 ៦.៣- ការោាំត្ទ្យហិរញ្ញ វត្ាុ 
 ច្ែើមបោីាំត្ទ្យយនតការនិងែាំច្ណ្ើ រការ្កមមភាពត្តមយុទ្យធសាស្រ្តនីមយួៗ ច្ោលនច្ោបាយច្នោះត្តូ្វម្ន
ការោាំត្ទ្យហិរញ្ញ វត្ាុដែលបានមកពីត្បភពែូចខាងច្ត្កាម៖ 

៦.៣.១- ថ្វកិាជាតិ្ដែលជាកញ្េប់ថ្វកិារប្់ត្ក្ួងឬសាា ប័នពាក់ព័នធ។ 

៦.៣.២- ហិរញ្ញបបទននិងអាំច្ យពីនែ្ូអភវិឌ្ឍ វភិា្ទនពីវ ិ្ ័យឯកជន ្ហ្មន ៍្បបុរ្ ជន 
ត្ពមទាំងថ្វកិាមកពីត្បភពច្ផ្សងៗច្ទ្យៀត្។ 

 ៦.៤- ការអភវិឌ្ឍ្នធានមនុ្ស 
 ច្ែើមបធីានាត្ប្ិទ្យធភាពននការអនុវត្តច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ច្នោះ ត្តូ្វយកចិត្តទុ្យកោកក់សាងនិងពត្ងរង
្នធានមនុ្សឱ្យបានត្្បត់្ោន ់ទាំងបរមិ្ណ្ ទាំង្ុណ្ភាព និង្ម្្ភាពែូចខាងច្ត្កាម៖ 

៦.៤.១- កសាងនិងច្រៀបចាំឱ្យម្ន្ម្្ភាពននពីរា៉ា មីត្្នធានមនុ្ស  វ.ប.ន. ដែលម្ន 
(១) ទី្យត្បរកា វ.ប.ន. អមនាយករែឋមស្រនតី (២) អនកនាាំពាកយ វ.ប.ន. (៣) អនកច្រៀបចាំដផ្នការ 
និងអនកត្្បត់្្ង វ.ប.ន. (៤) ត្្ូបងវរក វ.ប.ន. និង(៥) អនកត្បតិ្បត្តិ វ.ប.ន.។ 

៦.៤.២- អបរ់ ាំនិងបណ្ដុ ោះប ដ លឱ្យម្នចាំនួនអនកត្សាវត្ជាវ និងចាំនួនអនកបច្ចេកច្ទ្យ្ត្្បត់្ោន់
្ត្ម្បកិ់ចេការ វ.ប.ន. ត្្បត្តមត្ត្មូវការននែាំ កក់ាលអភវិឌ្ឍននី៍មយួៗ។ 

៦.៤.៣- ឥ្សរជនដែលម្នចាំច្ណ្ោះែរងនិងបទ្យពិច្សា្ដផ្នក វ.ប.ន.។ 

៦.៤.៤- អនកវទិ្យាសាស្រ្ត សាស្រសាត ចរយ និងអនកជាំនាញ កនុងនិងច្ត្ៅត្បច្ទ្យ្ ដផ្នក វ.ប.ន.។ 

៦.៤.៥- មស្រនតីត្កបខណ័្ឌ និងឬមស្រនតីជាបកិ់ចេ្នាម្ន្មត្ាភាពនិងច្ទ្យពច្កា្លយដផ្នក វ.ប.ន.។  
៦.៤.៦- ការអបរ់ ាំនិងបណ្ដុ ោះប ដ លច្ែើមបចី្លើកកមព្់្មត្ាភាព ជាំនាញ និង្ីល្មវ៌ជិាជ ជីវៈ

ដផ្នក វ.ប.ន.។ 

 ៦.៥- ែាំច្ណ្ើ រការអនុវត្ត 
 អ ា្ច្លខា្ិការោឋ នននត្កុមត្បរកាជាតិ្វទិ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវទិ្យាម្នភារកិចេ្ត្មប្ត្មួល និងត្ក្ួង 
សាា បន័ពាកព់ន័ធម្នភារកិចេ្ហការច្រៀបចាំដផ្នការ្កមមភាពលមអតិ្កនុងដែន្មត្ាកិចេរប្់ខលួន ម្នត្បភព
្នធាន ម្នច្ពលច្វលា(្ត្ម្ប់រយៈច្ពលខលី ម្យម និងដវង) និងច្ោយឈរច្លើមូលោឋ នននការច្បដជាា
ចិត្តអនុវត្តោ៉ា ងមុងឺម្៉ា ត្។់  

៧- ការតាមដាន ត្រួរពិនិរយ និងការវាយរម្មៃ 
ច្ែើមបចី្លើកកមព្់ត្ប្ិទ្យធភាពកនុងការអនុវត្តច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ច្នោះ ត្ក្ួង សាា បន័ និងអងាភាព

ពាកព់ន័ធត្តូ្វ៖ 

 ៧.១- ចូលរមួបច្ងកើត្និងអនុវត្តយនតការនិងត្បពន័ធពត័្ម៌្នវទិ្យា្ត្ម្បត់្តមោនត្តួ្ត្ពិនិត្យច្លើការអនុវត្ត 
ច្ោយដទ ល់ ដកត្ត្មូវនិងវាយត្នមលច្លើការអនុវត្តច្ោលនច្ោបាយច្នោះ វភិា ច្្លើលទ្យធផ្លននការង្ហរ 
ត្បតិ្បត្តិ បូក្រុបលទ្យធផ្លការង្ហរដែល្ច្ត្មចបាន បញ្ហា ត្បឈមនិងផ្លប៉ាោះពាល់នានា ត្ពមទាំង 
ច្លើកច្ៅទិ្យ្ច្ៅអនុវត្តបនត។ 
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 ៧.២- ត្តូ្វយកលទ្យធផ្លននការវាយត្នមលជាមូលោឋ ន្ត្ម្បក់ារដកលមអការង្ហរត្បតិ្បត្តិដែលច្ៅខវោះខាត្ 
មិនចាំទិ្យ្ច្ៅ និងរកែាំច្ ោះត្សាយននបញ្ហា ត្បឈមនានាច្ែើមបចី្រៀបចាំដផ្នការការង្ហរថ្មីឱ្យ
បាន្មត្្ប។ 

 ៧.៣- វាយត្នមលត្ប្ិទ្យធភាពការង្ហរនិងត្ត្មងទិ់្យ្កនុងត្កបខណ័្ឌ ននសាា បន័ក ដ ល មនិពាកព់ន័ធនរង 
ការអនុវត្តច្ោយដទ ល់ ដែលបចេុបបននម្នត្កុមត្បរកាជាតិ្វទិ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវទិ្យា និងត្ក្ួង 
សាា បន័ដែលពាកព់ន័ធននរចនា្មពន័ធត្្បត់្្ង។ 

៨- សេចក្តីេននិដាា ន 

ច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ វ.ប.ន. ច្នោះ ត្តូ្វបានច្រៀបចាំច្ ើងច្ែើមបោីាំត្ទ្យរច្បៀបវារៈអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ្ ា្ំច្ៅ
ឈានែល់ការ្ច្ត្មចបាននូវចកខុវ ិ្ ័យកមពុជាឆ្ន ាំ២០៥០ ត្តមរយៈការពត្ងរងមូលោឋ ននិងកសាង្មត្ាភាព 
វ.ប.ន.ជាតិ្ ច្ែើមបបីច្ងកើត្បាននូវបច្ចេកវទិ្យាត្បកបច្ោយ្កាត នុពល្ត្ម្បក់ារអភវិឌ្ឍ បច្ងកើន្មត្ាភាព 
នវានុវត្ដន៍ ា្ំច្ៅច្ឆលើយត្បបានច្ៅនរងច្្ចកដីត្តូ្វការជាមូលោឋ នរប្់ជាតិ្ ច្លើក្ទួយ្ុណ្ភាពជីវតិ្
រប្់ត្បជាជន បច្ងកើន្នធានជាតិ្ កសាងច្ខឿនឧ្ាហកមមត្បកបច្ោយ្មត្ាភាពត្បកួត្ត្បដជង កែូ៏ចជា 
ពត្ងរងអភបិាលកិចេកានដ់ត្ត្បច្ ើ្រ។ កនុងនយ័ច្នោះ ច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ វ.ប.ន. ្ឺជាឧបករណ៍្ និងជាកម្ល ាំង
ជាំរុញការអភវិឌ្ឍ្ងាម-ច្្ែឋកិចេច្ៅែាំ កក់ាលថ្មី និងត្បកបច្ោយចីរភាព ច្ែើមបី្ ច្ត្មចបាននូវរច្បៀបវារៈ
អភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ្ ច្ហើយច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ច្នោះមនិច្ដត ត្ជា ា្ំខានច់្លើការបច្ងកើត្បាននូវសាន នែលអ និងភាព
លបលីាញដផ្នកវទិ្យាសាស្រ្តច្នាោះច្ទ្យ។ 

ទ្យនទរមនរងច្នោះ ការអភវិឌ្ឍ វ.ប.ន. ត្បកបច្ោយច្ជា្ជយ័ទមទរឱ្យម្នការខិត្ខាំរមួោន  បច្ងកើត្ច្ ើងនូវ 
បរសិាា នអនុច្ត្ោោះមយួដែលម្នលកខណ្ៈត្្បត់្ជុងច្ត្ជាយ ទាំងកត្មតិ្នច្ោបាយ ទាំងកត្មតិ្បច្ចេកច្ទ្យ្ 
ែូចបានច្លើកច្ ើងកនុងច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ច្នោះ។ កនុងសាម រតី្ច្នោះ ការអភវិឌ្ឍ វ.ប.ន. ត្តូ្វចត្ទុ់្យកជាការង្ហរ 
អាទិ្យភាពអនតរវ ិ្ ័យ ្ត្ម្បយុ់ទ្យធសាស្រ្តជាតិ្ ច្ោលនច្ោបាយជាតិ្ និងដផ្នការយុទ្យធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ្ 
នានាច្ៅច្ពលខាងមុខ។ 

ជារួម ត្បការ ា្ំខាន់បាំផុ្ត្ដែលច្យើងត្តូ្វច្ដត ត្ការយកចិត្តទុ្យកោក់ច្លើច្នាោះ្ឺ ការដត្បកាល យច្ោល
នច្ោបាយជាតិ្ច្នោះឱ្យកាល យច្ៅជា្កមមភាពអនុវត្តជាកដ់្តង ា្ំច្ៅ្ច្ត្មចឱ្យបានច្ជា្ជយ័នូវរច្បៀបវារៈ 
អភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ្ និងត្បកបច្ោយច្ម្ទ្យនភាពជាតិ្។ 
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េទ្ទា នុត្ក្ម1 

ការត្សាវត្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍(scientific research and experimental development or research 

and development or R&D)  ្ ាំច្ៅែល់្កមមភាព្នូលននវទិ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវទិ្យា។ ការង្ហរ
ត្បកបច្ោយការនចនត្បឌិ្ត្និងម្នលកខណ្ៈជាត្បពន័ធដផ្អកច្លើចាំច្ណ្ោះែរងដែលម្ន ច្ែើមបបីច្ងកើត្ថ្មី ច្ វ្ើ
ឱ្យត្បច្ ើ្រច្ ើង និងបច្ងកើននូវ្ននិ្ិននចាំច្ណ្ោះែរង ្ត្ម្បម់នុ្សជាតិ្។ ការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន៍
ម្នបីត្បច្ភទ្យ ឬែាំ កក់ាល : ១/ការត្សាវត្ជាវបឋម (basic research) ២/ការត្សាវត្ជាវអនុវត្តន ៍
(applied research) និង៣/ការអភវិឌ្ឍច្ោយពិច្សា្ន(៍experimental development)។ 

្កមមភាពដែលមនិត្តូ្វបានចត្ទុ់្យកជាការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន ៍រមួម្នការផ្ដល់ត្បរកា ការអបរ់ ាំនិង
ការបណ្តុ ោះប ត ល។ ច្ោយដ ក ការត្សាវត្ជាវច្ោយនិ្សតិ្ថាន កប់ណ្ឌិ ត្ច្ៅសាកលវទិ្យាល័យ 
ត្តូ្វបានចត្ទុ់្យកជាការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន ៍ ត្តមការ្ួរ ការត្បមូលទិ្យនននយ័ជាត្បចាំ ្ត្ម្ប់
ច្ោលបាំណ្ងទូ្យច្ៅ ការ្ិកាទី្យផ្ារ ការសាកលបង ឬការពិច្សា្ជាត្បចាំ ការ្ិកាពីលទ្យធភាព 
ែូចជាការ្ិកាត្សាវត្ជាវពី្ច្ត្ម្ងវ ិ្ វកមម ច្ោយច្ត្បើត្បា្់បច្ចេកច្ទ្យ្ដែលម្នត្សាប(់ច្លើក
ដលងដត្វាជាចាំដណ្កននការត្សាវត្ជាវនិងការអភវិឌ្ឍន)៍ ការ្ិកាត្សាវត្ជាវជាត្បចាំននច្វជជសាស្រ្ត
ជាំនាញ ឧទហរណ៍្ ការច្ វ្ើច្រា្វនិិចឆយ័ជាអាទ្យិ៍ កិចេការរែឋបាលនិងកិចេការចាបព់ាកព់ន័ធ នរងការផ្ដល់
ត្បកា្នីយបត្ត្ត្កកកមម(patent) និងអាជាា បណ្ា ។ ច្ោយដ ក កិចេការដែលទកទ់្យងដទ ល់នរងការ
ទ្យទួ្យលត្បកា្នីយបត្ត្ត្កកកមមននការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន ៍ ត្តូ្វបានរាបប់ញ្េូ លជាការត្សាវត្ជាវ
និងអភវិឌ្ឍន ៍្កមមភាពដែលពាកព់ន័ធនរងកមមវ ិ្ ីកុាំពយូទ្យរ័ ដែលម្នលកខណ្ៈជាត្បចាំ។ 

ការត្សាវត្ជាវបឋម(basic research pure research or fundamental research)  ា្ំ ច្ៅែល់ការ
ត្សាវត្ជាវនិងការពិច្សា្វទិ្យាសាស្រ្ត ា្ំច្ៅច្រៀបចាំត្ទ្យរ្តី និងកបួនខាន ត្ដែលត្តូ្វបានអនុវត្តជាចមបង
ច្ែើមបពីនយល់ ឬពាករណ៍្បាតុ្ភូត្្មមជាតិ្ និងទិ្យែឋភាព្ចេភាព ច្ោយមនិបាន្ិត្អាំពីការច្ត្បើត្បា្់
ចាំច្ណ្ោះែរងច្នោះជាកដ់្ដងច្ទ្យ។ 

ការត្សាវត្ជាវអនុវត្តន៍(applied research) ា្ំ ច្ៅែល់ការត្សាវត្ជាវនិងការពិច្សា្ច្ោយច្ត្បើត្បា្់
ត្ទ្យរ្តីវទិ្យាសាស្រ្ត ម្នច្ោលបាំណ្ងជាចមបង្ឺច្ែើមបទី្យទួ្យលបានបច្ចេកវទិ្យា ឬបច្ចេកច្ទ្យ្្ត្ម្ប់
អនតរា្មន ៍្មមជាតិ្ ឬបាតុ្ភូត្នានា ា្ំច្ៅការច្ត្បើត្បា្់ជាកដ់្ដង មយួ។ 

ការអភវិឌ្ឍច្ោយពិច្សា្ន៍(experimental development) ា្ំច្ៅែល់ការត្សាវត្ជាវនិងការពិច្សា្ម្ន
លកខណ្ៈជាត្បពន័ធ ា្ំច្ៅបច្ងកើត្ផ្លិត្ផ្លថ្មី វ ិ្ ីសាស្រ្តថ្មី ឬច្្វាថ្មី ឬកានដ់ត្ត្បច្ ើ្រច្ ើង ច្ោយ
ច្ត្បើត្បា្់ចាំច្ណ្ោះែរងដែលទ្យទួ្យលបានពីការត្សាវត្ជាវនិងបទ្យពិច្សា្វទិ្យាសាស្រ្ត។ 

 

1
 វាក្យសព្ទទាំងននេះបានផ្អែក្ជាចម្បងន ើឯក្សាររបស់ អងគការសម្រាបក់្ិចចសហម្របតិបតតកិារនសដ្ឋក្ិចចនិងការអភិវឌ្ឍ (Organization for Economic 

Cooperation and Development ឬ OECD)។ 
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ចាំ យកនុងត្្កុ្រុបច្លើការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន(៍Gross Domestic Expenditure on R&D or GERD) 

ា្ំច្ៅែល់ការចាំ យកនុងត្្ុក្រុប(ជាសាចត់្បាកនិ់ងការទូ្យទត្ប់ញ្ជ ី)ច្លើការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន ៍
ជាទូ្យច្ៅត្តូ្វបានបង្ហា ញជាភា្រយននផ្លិត្ផ្លកនុងត្្ុក្រុប(GDP)។ ការ្ណ្នាម្នរមួបញ្េូល
ការចាំ យចរនតនិងការចាំ យមូល្ន ប៉ាុដនតត្នមលននការរ ាំល្់មនិត្តូ្វបានរាបប់ញ្េូ លច្ទ្យ។ 

នវានុវត្តន(៍innovation) ា្ំច្ៅែល់ការអនុវត្តផ្លិត្ផ្ល (ទ្យាំនិញ ឬច្្វាកមម) ឬវ ិ្ ីសាស្រ្តដែលថ្មីនិង
ត្បច្ ើ្ជាងមុន្ួរឲ្យកត្់្ ម្ា ល់។ 

នវានុវត្តនច៍ាំហ(Open Innovation) ា្ំច្ៅែល់ការច្ត្បើត្បា្់ពុទ្យធិខាងកនុងនិងពីខាងច្ត្ៅ្ហត្ោ្ឬសាា បន័ 
ច្ែើមបជីាំរុញនវានុវត្តន ៍ និងការពត្ងីកទី្យផ្ារច្ែើមបបីច្ងកើនការច្ត្បើត្បា្់នវានុវត្តនច៍្ៅខាងច្ត្ៅ្ហត្ោ  ្
ឬសាា បន័។ 

បច្ចេកវទិ្យា(Technology) ា្ំ ច្ៅែល់ការច្ត្បើត្បា្់ចាំច្ណ្ោះែរងអាំពី្មមជាតិ្ ្ត្ម្ប់ជាត្បច្ោជន៍រប្់ 
មនុ្សជាតិ្។ 

បច្ចេកវទិ្យាដែលម្នលកខណ្ៈនវឆ្ល ត្្ិបបនិមមតិ្(Artificial Intelligence Technology ឬ AI) ា្ំច្ៅែល់
បច្ចេកវទិ្យាដែលម្នបាំណ្ងច្ វ្ើឱ្យឧបករណ៍្ឬច្ត្្ឿងយនតម្នលកខណ្ៈនវឆ្ល ត្ែូចមនុ្ស។ 

បច្ចេកវទិ្យាអវកា្(Space Technology) ា្ំច្ៅែល់បច្ចេកវទិ្យាដែលអភវិឌ្ឍពីវទិ្យាសាស្រ្តអវកា  ្ច្ត្បើ្ត្ម្ប ់
ដក យរណ្ប ការច្ហាោះច្ហើរកនុងអវកា្ ឬការរុករកកនុងអវកា្។ 

បច្ចេកវទិ្យាពត័្ម៌្នលមា(Spatial Information Technology) ា្ំច្ៅែល់បច្ចេកវទិ្យាដែលកាំណ្ត្និ់ងច្ត្បើត្បា្់ 
ពត័្ម៌្នននទី្យត្តាំងកនុងលមាអាកា្ ច្លើែី និងច្ត្កាមែី។ 

បរោិបនន(Inclusive) ា្ំ ច្ៅែល់ការច្លើកកមព្់លទ្យធភាពរប្់បុ ា្លនិងត្កុមនានាកនុងការចូលរួម និង
ទ្យទួ្យលផ្លពី្កមមភាពនានារប្់្ងាមច្ោយមនិច្រ ើ្ ច្អើង។ ច្ោលបាំណ្ងននបរោិបនន ្ឺការផ្តល់ 
នូវ្ិទ្យធិែល់ត្កុមច្ផ្សងៗ ជាពិច្្្ត្បជាពលរែឋត្កីត្ក ត្កុមជនង្ហយរងច្ត្ោោះឱ្យទ្យទួ្យលបាននូវឱ្កា្ 
្មត្្ប ត្ពមទាំងធានាថាមតិ្ច្ោបល់ និងការយល់ច្ ើញនានារប្់ត្កុមទាំងច្នាោះត្តូ្វបាន
យកមកពិចរ ្ត្ម្បក់ារច្ វ្ើច្្ចកតី្ច្ត្មចចិត្ត ដែលប៉ាោះពាល់ែល់ជីវភាពរ្់ច្ៅរប្់ពួកច្្ 
កែូ៏ចជាច្ែើមបធីានាឱ្យពួកច្្ទ្យទួ្យល និងច្ត្បើត្បា្់ច្ោយច្្មើភាពនូវផ្លត្បច្ោជនពី៍ការផ្តល់ច្្វា 
ការអភិវឌ្ឍមូលោឋ ន និងលកខខណ្ឌ នានាដផ្នក្ងាម នច្ោបាយ និងរូបវនត។ [ែកត្្ង់ច្ចញពី
ច្្ៀវច្ៅដផ្នការអនុវត្តរយៈច្ពលបីឆ្ន ាំែាំ កក់ាលទី្យពីរ(២០១៥-២០១៧) ននកមមវ ិ្ ីជាតិ្្ត្ម្ប់
ការអភវិឌ្ឍ ត្តមដបបត្បជា្ិបច្ត្យយច្ៅថាន កច់្ត្កាមជាតិ្]។ 

ត្បពន័ធច្អកូនវានុវត្តន(៍Innovation Ecosystem) ា្ំច្ៅែល់ត្បពន័ធនន្ម្្ភាព(មនុ្ស សាា បន័ កមមវ ិ្ ី 
នីតិ្វ ិ្ ី អនតរា្មន ៍ទី្យផ្ារ។ល។) និង្នធាន្ត្ម្បន់វានុវត្តន។៍ 
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បុ្ាលិកោាំត្ទ្យ(supporting staff) ា្ំច្ៅែល់្ិបបករជាំនាញនិងមនិជាំនាញ ច្លខា្ិការ និងច្្មៀន ដែល
ចូលរមួច្ោយដទ ល់ ឬផ្តល់ច្្វាកមមែល់អនកត្សាវត្ជាវកនុង្ច្ត្ម្ងត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍ។ ត្តូ្វបាន
រាបប់ញ្េូ លផ្ងដែរនូវអនកត្្បត់្្ង និងនាយកទាំងឡាយ ដែលជាប់ពាក់ព័នធជា ា្ំខានជ់ាមយួ
នរងការង្ហរថ្វកិា និង្នធានមនុ្សកនុងការោាំត្ទ្យែល់កិចេការត្សាវត្ជាវជាងការត្្បត់្្ងបច្ចេកច្ទ្យ្ 
នន្ច្ត្ម្ងត្សាវត្ជាវច្ោយដទ ល់។ 

ពីរា៉ា មតី្្នធានមនុ្ស វ.ប.ន. (STI Human Capital Pyramid) ា្ំច្ៅែល់ពីរា៉ា មតី្ឬសាជីនន្ម្្ភាព 
្នធានមនុ្សរប្់ត្បច្ទ្យ្ដែលម្នជាំនាញនិងកត្មិត្ច្ផ្សងោន  និងត្តូ្វការឱ្យ្ហការោន  
ច្ែើមបចី្ជា្ជយ័ននការអភវិឌ្ឍវទិ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវទិ្យា និងនវានុវត្តន ៍(វ.ប.ន.)។ 

មូលោឋ ននីយកមម(Localization) ា្ំច្ៅែល់ការ្ត្មបច្ៅនរងសាា នភាព ឬត្ត្មូវការកនុងត្្ុក។ 

វទិ្យាសាស្រ្ត(science) ា្ំច្ៅែល់ចាំច្ណ្ោះែរងអាំពី្មមជាតិ្។ 

្មមូលននរយៈច្ពលច្ពញច្ម្៉ា ង(full-time equivalent or FTE) ា្ំច្ៅែល់ឯកត្តរង្ហវ ្់ននបុ ា្លិក/កម្ល ាំង
ពលកមម ដផ្នកការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន។៍ ្មមូលននរយៈច្ពលច្ពញច្ម្៉ា ង(FTE)មយួ អាចត្តូ្វបាន 

ចត្ទុ់្យកថាជាកម្ល ាំងពលកមមមយួឆ្ន ាំច្ពញននមនុ្សម្ន ក។់ ែូចច្នោះ មនុ្សម្ន កដ់ែលជា្មមត្តចាំ យ 
៣០%ននច្ពលច្វលារប្់ោត្ច់្ៅច្លើការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន ៍ និងច្ត្បើច្ពលដែលច្ៅ្ល់្ត្ម្ប់
្កមមភាពច្ផ្សងច្ទ្យៀត្(ែូចជាការបច្ត្ងៀន កិចេការរែឋបាលរប្់សាកលវទិ្យាល័យ និងការផ្ដល់ត្បរកាែល់ 
្ិ្ស) ត្តូ្វបានចត្ទុ់្យកថាច្្មើ០,៣ ្មមូលននរយៈច្ពលច្ពញច្ម្៉ា ង(FTE)កនុងកិចេការត្សាវត្ជាវ។ 
ែូចោន ច្នោះដែរ ត្ប្ិនច្បើម្នពលករច្ វ្ើការច្ពញច្ម្៉ា ងកនុងដផ្នកការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន ៍ និងត្តូ្វ
បានច្្ជួលឱ្យច្ វ្ើការ្ត្ម្ប់ដត្រយៈច្ពលត្បាាំមយួដខ ច្នាោះការង្ហរ្មមូលននរយៈច្ពលច្ពញច្ម្៉ា ង
ននការង្ហររប្់ោត្់្ ឺ០,៥។ អាត្្័យច្ោយនថ្ៃច្ វ្ើការ(រយៈច្ពលច្ វ្ើការ) ជា្មមត្ត អាចខុ្ោន ពីវ ិ្ ័យ 
មយួច្ៅវ ិ្ ័យមយួច្ទ្យៀត្ និងពីសាា បន័មយួច្ៅសាា បន័មយួច្ទ្យៀត្ វាជាការមនិត្ត្រមត្តូ្វកនុងការបង្ហា ញ 
្មមូលននរយៈច្ពលច្ពញច្ម្៉ា ង(FTE)្ិត្ជាច្ម្៉ា ងននពលកមមច្ទ្យ។ 

្ហត្ោ្្ងាម(Social Enterprise) ា្ំច្ៅែល់អងាភាពដែលអនុវត្តយុទ្យធសាស្រ្ត្ុរកិចេច្ែើមបទី្យទួ្យលបាន
ផ្លត្បច្ោជនដ៍ផ្នកហិរញ្ញ វត្ាុ ជាមយួោន នរងផ្លត្បច្ោជន៍្ ងាម បរោិកា្ជាអតិ្បរម្។ 

ច្្ែឋកិចេពុទ្យធិ(Knowlendge Economy) ា្ំច្ៅែល់ច្្ែឋកិចេដែលអាត្្័យច្លើបរមិ្ណ្ ្ុណ្ភាព និងការច្ត្បើ
ត្បា្់ចាំច្ណ្ោះែរងជាំនាញ និងពត័្ម៌្ន ច្ែើមបកីារអភវិឌ្ឍ ជាជាងការអាត្្័យច្លើកត្តត ផ្លិត្កមម ែូច
ជាកម្ល ាំងពលកមម និង្នធាន្មមជាតិ្។ 

អនកបច្ចេកច្ទ្យ្(technician) ា្ំច្ៅែល់អនកដែលច្ វ្ើការង្ហរបច្ចេកច្ទ្យ្ច្ែើមបោីាំត្ទ្យែល់ការត្សាវត្ជាវនិង
អភវិឌ្ឍន ៍ច្ហើយជា្មមត្ត្ាិត្ច្ៅច្ត្កាមការែរកនាាំ និងការត្តួ្ត្ពិនិត្យដទ ល់រប្់អនកត្សាវត្ជាវ។ 
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អនកត្សាវត្ជាវ(researcher) ា្ំច្ៅែល់ជាអនកជាំនាញអាជីព ដែលផ្ដល់ទ្យ្សនទន ឬបច្ងកើត្ចាំច្ណ្ោះែរងថ្មី 
ផ្លិត្ផ្លថ្មី យនតការថ្មី វ ិ្ ីសាស្រ ត្ថ្មី និងត្បព័នធថ្មី និងអនកដែលចូលរមួចត្ដ់ចង្ច្ត្ម្ងននការ
ត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍនដ៍ែលពាកព់ន័ធ។ ពួកោត្ជ់ាអនកវទិ្យាសាស្រ្ត វ ិ្ វករ និងត្្ូបច្ត្ងៀន ត្តូ្វបានរាប់
បញ្េូ លជាអនកត្សាវត្ជាវផ្ងដែរ ចាំច្ពាោះអនកត្្ប់ត្្ង និងអភិបាលរែឋបាល ដែលចូលរមួការច្រៀបចាំ
ដផ្នការ និងការត្្បត់្្ងដផ្នកវទិ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកច្ទ្យ្ននការង្ហររប្់អនកត្សាវត្ជាវ។ ជា្មមត្ត 
ឋានៈរប្់ោត្ច់្្មើឬខព្់ជាងអនកត្សាវត្ជាវ ច្ហើយជាច្រឿយៗ ោត្់្ ឺជាអតី្ត្អនកត្សាវត្ជាវឬបចេុបបនន 
ជាអនកត្សាវត្ជាវច្ត្ៅច្ម្៉ា ង។ មិនត្តូ្វបានរាប់បញ្េូ លជាអនកត្សាវត្ជាវច្ទ្យចាំច្ពាោះអនកត្្ប់ត្្ង និង
នាយកទាំងឡាយ ដែលជាប់ពាក់ព័នធជា ា្ំខាន់ជាមួយនរងការង្ហរថ្វកិា និង្នធានមនុ្ស
ជាងការត្្ប់ត្្ង ឬការង្ហរ្នូលរប្់្ច្ត្ម្ងការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន(៍រាបប់ញ្េូ លច្ៅកនុងដផ្នក 
«បុ ា្លិកែនទ្យច្ទ្យៀត្ដែលោាំត្ទ្យច្ោយដទ ល់ែល់R&D»)។ ច្ៅកនុងវ ិ្ ័យអបរ់ ាំជានខ់ព្់ អនកត្សាវត្ជាវ
ម្នែូចខាងច្ត្កាម៖ 

ក) បុ ា្លិក្ិកាដែលចូលរមួនិងចត្ដ់ចងការត្សាវត្ជាវ។ 

ខ) និ្សតិ្កត្មតិ្អនុបណ្ឌិ ត្ឬបណ្ឌិ ត្ជាជាំនួយការការង្ហរត្សាវត្ជាវ។ 

្) និ្សិត្កាំពុង្ិកាកត្មិត្ច្ត្កាយបណ្ឌិ ត្ទាំងអ្់ ដែលសាា ប័នបានត្ប្ល់ភារកិចេ
ត្សាវត្ជាវជូន។ 
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បញ្ជពីាក្យការ់ 

ពាក្យកាត ់ខ្មែរ អងគ់្លេស ពាក្យគ្េញ ជាភាសាខ្មែរ ពាក្យគ្េញ ជាភាសាអងគ់្លេស 

ក.ប. (IP) កមម្ិទ្យធិបញ្ហញ  Intellectual Property 

្.្.ខ. (IHL) ត្្រោះសាា ន្ិកាជានខ់ព្់ 
Institution of Higher 
Learning 

្.ប. (IB) ្ុរកិចេត្បកបច្ោយបរោិបនន Inclusive Business 

ផ្.្.្. (GDP) ផ្លិត្ផ្លកនុងត្្ុក្រុប Gross Domestic Product 

្.អ.្.រ. (GRI) សាា បន័អាជីវកមមនងិត្សាវត្ជាវរែឋ Government and Research 
Institute 

វ.ប.ន. (STI) វទិ្យាសាស្រ ត្ បច្ចេកវទិ្យា នងិ នវានុវត្តន ៍
Science, Technology, and 
Innovation 

វ.ប.វ.្. (STEM) 
វទិ្យាសាស្រ ដ្ បច្ចេកវទិ្យា វ ិ្ វកមម និង 

្ណិ្ត្វទិ្យា 

Science, Technology, 
Engineering and 
Mathematics 

វ.ប.វ.្.្. (STEAM) 
វទិ្យាសាស្រ ដ្ បច្ចេកវទិ្យា វ ិ្ វកមម ្ិលបៈ 
និង្ណិ្ត្វទិ្យា 

Science, Technology, 
Engineering, Art and 
Mathematics 

វ.្.អ. (GERD) 
ការវនិិច្ោ្្រុបច្លើការត្សាវត្ជាវនិង
អភវិឌ្ឍន៍្ រុប (រែឋ និង ឯកជន) 

Gross Expenditure on 
Research and 
Development 

្.ន. (R&I) ការត្សាវត្ជាវនិងនវានុវត្តន ៍ Research and Innovation 

្.ន.វ. (GII) ្នទ្សនន៍វានុវត្តនស៍ាកល Global Innovation Index 

្.្. (SE) ្ហត្ោ្្ងាម Social Enterprise 

្.្.ម. (NRFTE) 
ចាំនួនអនកត្សាវត្ជាវ ្ិត្ជា ្មមូលននរយៈ
ច្ពលច្្វើការច្ពញច្ម្៉ា ង 

Number of Researchers in 
Full Time Equivalent  

្.អ. (R&D) ការត្សាវត្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន ៍ Research and Development 

្.អា. (BE) ្ហត្ោ្អាជីវកមម Business Enterprise 

អ.ក.្.ប.ព. (WIPO) អងាការកមម្ិទ្យធបិញ្ហញ ពិភពច្លាក 
World Intellectual 
Property Organization 

អ.ម.រ. (NGO) អងាការមនិដមនរោឋ ភបិាល 
Non-Governmental 
Organization 

  


