
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

     



   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“កសាងរដ្ឋាភបិាលឌីជថីល ដ ើម្បីដលើកកមពស់ 
គុណភាពជវីតិនិងទំនកុចតិតប្រជាពលរ ឋ 

តាមរយៈការរដប្មើដសវាសាធារណៈឱ្យកានត់តលអប្រដសើរ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

រ ៀបចំរោយ  
ក្រសងួប្ក្បសណីយន៍ិងទូ គមនាគមន ៍

ខែមររា ឆ្ន ២ំ០២២



ទំព័រទី i 

 

រុពវកថា 

ប្រទទសកម្ពុជាទទួលបានសនតភិាពទពញទលញ និងរកាបានរូរណភាពទឹកដី សាម្គ្គភីាពជាត ិសថិរភាពនទោបាយ 
និងការអភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ចនងិសងគម្ តាម្រយៈនទោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ។ ការអនុវតតកម្មវធិីកំណណទប្ម្ង់សុជីទប្ៅបានទធវឱី្យ
ជីវភាពរស់ទៅររស់ប្រជាពលរដឋប្គ្រ់ប្សទារ់វណណៈមានការផ្លា ស់រតូ រកាន់ណតលអប្រទសីរ និងសមិ្ទធផលជាទប្ច្ីនប្តូវ
សទប្ម្ច្បានកនុងរយៈទពលដ៏ខ្ាី។ ទោយមានសនតិភាពទពញទលញកនុងរយៈទពលពីរទសវតសរចុ៍្ងទប្កាយទនះ កម្ពុជាបាន
អនុវតតទោលនទោបាយជាតិសំខាន់ៗ ជាអាទិ៍ យុទធសាស្តសតប្តីទកាណ យុទធសាស្តសតច្តុទកាណ ណផនការយុទធសាស្តសត
អភិវឌ្ឍន៍ជាត ិទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហកម្មកម្ពុជា ណដលទធវីឱ្យសទប្ម្ច្បានកំទណីនទសដឋកចិ្ចប្រចឆំ្ន ជំាម្ធយម្
កនុងរងវង៧់% មុ្នការរកីរាលោលននជងំឺកូវដី-១៩។ កនុងនយ័ទនះ ប្រទទសកម្ពុជាប្តូវបានផ្លា ស់រតូរពីប្រទទសណដលមាន
ច្ំណូលទារ ទៅជាប្រទទសណដលមានច្ំណូលម្ធយម្កប្ម្ិតទារកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ទហយីប្តូវបានចត់ទុកជាខាា ទសដឋកចិ្ចថ្មី
ទៅអាសុីកនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ វឌ្ឍនភាពទាងំទនះជាសម្ិទធផលគ្ួរឱ្យកត់សមាគ ល់ ទោយបានណប្រកាា យមុ្ខ្មាត់និងតួនាទី
ររស់ប្រទទសកម្ពុជាទលីឆ្កអនតរជាតិទាងំកនុងតរំន់នងិពិភពទោក។ 

ប្សរទពលជាម្ួយទនះ ទដីម្បរីនតរកាបានសនតិភាព សនតិសុខ្ និងកំទណីនទសដឋកិច្ចទឆ្ព ះទៅការអភិវឌ្ឍប្រករ 
ទោយច្ីរភាព រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាជំរុញកំណណទប្ម្ង់ ណដលជាការងារសនូលននការអភិវឌ្ឍប្រទទស ទោយបានោក់
ទច្ញនូវយនតការននគ្ណៈកមាម ធិការកំណណទប្ម្ង់សំខាន់ៗ៤ រួម្មាន គ្ណៈកមាម ធិការណកទប្ម្ង់ការអភិវឌ្ឍតាម្
ណររប្រជាធិរទតយយទៅថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ គ្ណៈកមាម ធិការដឹកនាកំារងារណកទប្ម្ង់ការប្គ្រ់ប្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 
គ្ណៈកមាម ធិការណកទប្ម្ង់រដឋបាលសាធារណៈ និងគ្ណៈកមាម ធិការដឹកនាកំារងារណកទប្ម្ង់ច្ារ់និងប្រព័នធយុតតិធម្៌ 
សំទៅទលីកកម្ពសអ់ភិបាលកចិ្ចលអ នងិទសវាសាធារណៈប្រករទោយតមាា ភាពជូនប្រជាពលរដឋ។ 

ថ្វីតបតិណតកំណណទប្ម្ងទ់ាងំទនះទទលួបានទជាគ្ជយ័ោ៉ា ងប្តច្ះប្តច្ង់កត ីរ៉ាុណនតទៅមានរញ្ហា ប្រឈ្ម្ម្ួយច្ំននួ 
រមួ្មាន យនតការតាម្ោននិងវាយតនម្ាទលីការរទប្ម្ទីសវាសាធារណៈទៅមានកប្ម្តិ ការណច្ករណំលកព័ត៌មាននិងទនិនន័យ
ទៅម្ិនទាន់ទូលំទូោយ ទោលនទោបាយនិងការអនុវតតទៅមានគ្មាា ត ជាទដីម្។ រាជរោឋ ភិបាលទៅរនតទធវីកំណណទប្ម្ង់
ទលីប្គ្រ់វសិ័យ ជាពិទសស ណផនករដឋបាលសាធារណៈណដលទផ្លត តសំខាន់ទលីការពប្ងឹងសម្តថភាពប្កសួងសាថ រ័ន 
សំទៅរទប្ម្ទីសវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដឋ ឱ្យកាន់ណតមានប្រសិទធភាពនិងប្រសទិធផល។ កំណណទប្ម្ង់ទនះម្និប្តឹម្ណត
ជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការពប្ងឹងសម្តថភាពររស់កម្ពុជារ៉ាុទ ណ្ ះទទ រ៉ាុណនតណថ្ម្ទាងំទ្ាីយតរនឹងរររិទននការអភិវឌ្ឍ
ទៅកនុងពិភពទោក ណដលផតល់ឱ្កាសដល់ការទធវីឱ្យប្រទសីរនូវផលិតភាពទសដឋកិច្ច ការពប្ងឹងភាពប្រកួតប្រណជង 
ការជំរុញការទធវីពិពិធកម្មទសដឋកិច្ច នងិការទធវីសមាហរណកម្មកម្ពុជាទៅកនុងទីផារតំរនន់ងិអនតរជាតិ។ កនុងរររិទថ្មីទនះ 
រាជរោឋ ភិបាលជំរុញនិងពទនាឿនការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លណដលជាឃ្នន ស់សប្មារ់អភិវឌ្ឍ ធានាអភិបាលកិច្ចលអ 
និងរទប្ម្ីទសវាសាធារណៈឱ្យកាន់ណតលអប្រទសីរ។  

រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លជាតួអងគជំរុញកំទណីនថ្មី តាម្រយៈការរទងកីនច្ំណូលរដឋនិងការកាត់រនថយទពលទវោ 
ការងារសទួន ច្ំ្យសាធារណៈ និងផលរ៉ាះពាល់ររសិាថ ន ប្ពម្ទាងំសប្មួ្លការផ្លា ស់រតូរទិននន័យរវាងប្កសួងសាថ រ័ន 
និងរហូំរការងាររដឋបាល។ ការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្លតប្ម្ូវឱ្យទរៀរចំ្រហូំរការងារទ ីងវញិ និងសប្មួ្លការ
ប្គ្រ់ប្គ្ង ការណរងណច្ក ដំទណីរការ និងការតាម្ោនទលីការងារប្រករទោយតមាា ភាព គ្ណទនយយភាព និងសម្ធម្៌។ 
ទជាគ្ជ័យននររវិតតកម្មឌ្ជីីថ្លជាមូ្លោឋ នច្ម្បងសប្មារ់រាជរោឋ ភិបាល ទដីម្បឈីានទៅសទប្ម្ច្ទោលរណំងចុ្ងទប្កាយ 
គ្ឺការរទប្ម្ីទសវាសាធារណៈតាម្តប្ម្ូវការប្រជាពលរដឋទៅប្គ្រ់ទពលទវោនិងប្គ្រ់ទីកណនាង។ ដំទណីរការននររវិតតកម្ម
ឌ្ីជីថ្លប្តូវបាននាមុំ្ខ្ទោយការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ណដលជាសសរសតម្ភសប្មារ់ជំរុញធុរជននិងប្រជាពលរដឋ
ឱ្យចរ់យករទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លប្រករទោយភាពទជឿទុកច្តិត។  

កនុងឆ្ន ២ំ០០០ រាជរោឋ ភិបាលបានចរ់ទផតមី្កសាងរោឋ ភិបាលទអ ចិ្ប្តូនិក ទោយរទងកីតអាជាា ធរជាតទិទួល
រនទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យរទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍ពត័៌មានវទិា(NiDA) ទៅទីសតីការគ្ណៈរដឋម្ស្តនតី។ គ្ទប្មាងរោឋ ភិបាល





   

ទំព័រទី iii 

អារមភកថា 

និនាន ការសកលននរដិវតតន៍ឧសាហកម្មជំនាន់ទី៤ រណនថម្ទោយការរកីរាលោលននជំងឺកូវដី-១៩ បានជំរុញ
ឱ្យកម្ពុជាពទនាឿនការអភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ទោយទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ណដលជាឃ្នន ស់ននការជំរុញប្រភព
កំទណីនថ្ម ីទដីម្បសីទប្ម្ច្បានច្កខុវសិ័យណប្រកាា យកម្ពុជា ទៅជាប្រទទសច្ំណូលម្ធយម្កប្ម្តិខ្ពស់ទៅឆ្ន ២ំ០៣០ នងិជា
ប្រទទសច្ំណូលខ្ពស់ទៅឆ្ន ២ំ០៥០។ កនុងន័យទនះ ប្ករខ្ណឌ ទោលនទោបាយទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌី្ជីថ្លកម្ពុជា 
២០២១-២០៣៥ ប្តូវបានទរៀរច្ំទដីម្បទី្ាីយតរនឹងដំទណីរការននរដិវតតន៍ឧសាហកម្មជនំាន់ទី៤ ណដលមានសសរសតម្ភ
សំខាន់ច្ំនួន៣គ្ឺ ពលរដឋឌី្ជីថ្ល រោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល និងធុរកិច្ចឌី្ជីថ្ល ទោយការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លប្តូវ
ចរ់ទផតីម្មុ្ន ទដមី្បជីំរុញការចរ់យក ការទប្រីប្បាស់ និងការទធវីររវិតតកម្មឌ្ីជថី្លកនុងទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ទាងំមូ្ល។  

តាម្រយៈគ្ណៈកមាម ធិការអនតរប្កសួងទទួលរនទុកទរៀរចំ្ទសច្កតីប្ពាងប្ករខ្ណឌ ទោលនទោបាយទសដឋកិច្ច 
ឌ្ីជីថ្លនិងទសច្កតីប្ពាងប្ករខ្ណឌ ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល សរមរចអគគមហារសនាបត្ីរត្រជា 
ហ ុន ខសន នាយរ េឋមន្តនរីប្នក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា បានប្រគ្ល់ភារកិច្ចដល់ប្កសួងនប្រសណីយន៍ិង
ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ដឹកនាទំរៀរច្ំ ”ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥” កនុងទោលរំណង 
“កសាងរោឋ ភិបាលឆ្ា ត ទោយឈ្រទលីមូ្លោឋ នននការទប្រីប្បាស់ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធនិងរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លជាប្រព័នធ
ទអកូ ូសុី សប្មារ់ការទធវីទំទនីរកម្មប្រព័នធអភិបាលកិច្ចនិងការណកទប្ម្ង់ប្រករទោយតមាា ភាពនិងភាពទជឿទុកច្ិតត 
ទដីម្បអីភិវឌ្ឍទសដឋកចិ្ចនិងសងគម្ឌ្ីជីថ្លប្រករទោយររោិរនន”។  

ទោលនទោបាយទនះប្តូវបានទរៀរច្ំ ទោយចរ់ទផតីម្ពីការសិកាអំពីការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លណដល
ទទួលបានទជាគ្ជ័យទៅប្រទទសម្ួយច្ំនួន ណដលទផ្លត តទលកីារកសាងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ការទរៀរច្ំ
អភិបាលកិច្ចនិងទសវាសាធារណៈឌ្ីជីថ្ល ការជំរុញនវានុវតតន៍ឌ្ីជីថ្ល និងការពប្ងឹងភាពជានដគូ្រវាងរដឋនិងឯកជន។ 
ឯកសារទនះក៏រមួ្រញ្ចូ លទសសនាទាន ណដលទទួលបានពីកិច្ចពិភាការវាងប្កុម្ម្ស្តនតីរទច្ចកទទសជាន់ខ្ពស់ររស់ប្កសួង
នប្រសណីយន៍ិងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ និងឧតតម្ប្កុម្ប្រឹកាទសដឋកិច្ចជាតិ។ ទប្ៅពីទនះ ប្កុម្ការងារក៏បានទរៀរច្ំកិច្ចពិទប្ោះ
ទោរល់ជាទប្ច្ីនទលីក ទដីម្បទីទួលបានធាតុចូ្លពីប្កសួងសាថ រ័ន សាថ រ័ននីតិរបញ្ញតតិ អងគភាពពាក់ព័នធ វសិ័យឯកជន 
ប្គ្ឹះសាថ នអរ់រ ំអនកជំនាញ និងនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍ម្ួយច្ំនួន។  

“ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥” ជាឯកសារយុទធសាស្តសត្ាុះរញ្ហច ងំអំពីការ
គ្ិតគូ្រណវងឆ្ៃ យររស់រាជរោឋ ភិបាលនិងជាណផនទីរងាា ញផាូវ កនុងទោលទៅសទប្ម្ច្ឱ្យបានការទធវីររវិតតកម្មរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្លទពញទលញ។ កនុងន័យទនះ សកម្មភាពអាទិភាពរយៈទពលខ្ាី ម្ធយម្ និងណវង ប្តូវបានទរៀរច្ំប្រករទោយ
ភាពប្រទាក់ប្កឡានិងប្គ្រ់ប្ជុងទប្ជាយ ប្សរតាម្ការរកីច្ទប្ម្ីនននរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ការវវិឌ្ឍររស់កម្ពុជា និង
ឧតតមានុវតតន៍ជាតិនិងអនតរជាតិ។ ការអនុវតតសកម្មភាពអាទិភាពទាំងទនះ នឹងរួម្ច្ំណណកដល់ការទធវីឱ្យប្រទសីរនូវ
ច្ំ្ត់ថ្នន ក់សនទសសនអ៍ភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ទោយនាយកោឋ នទសដឋកិច្ចនងិសងគម្ររសអ់ងគការសហប្រជាជាត ិ
ជាទរៀងរាល់២ឆ្ន មំ្តង។  

កនុងនាម្ប្កសងួនប្រសណីយន៍ងិទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ខ្ាុ ំសូម្ទកាតសរទសរីនងិវាយតនម្ាខ្ពស ់ច្ំទពាះការខ្តិខ្ំប្រងឹណប្រង
ោ៉ា ងទមាះមុ្តររស់ប្កុម្ការងាររទច្ចកទទសននប្កសួងនប្រសណីយ៍និងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ កនុងការទរៀរច្ំតាក់ណតង 
“ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥” ទនះឱ្យទលច្ទច្ញជារូររាង។ ជាម្យួោន ទនះ ខ្ាុ ំសូម្
ណថ្ាងអំណរគុ្ណោ៉ា ងប្ជាលទប្ៅច្ំទពាះនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍និងសាថ រ័នអនតរជាតិនានា ណដលបាននិងកំពុងសហការជាម្ួយ
ប្កសួងនប្រសណីយន៍ិងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន ៍កនុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ទទាះរសីថិតទៅកនុងកាលៈទទសៈននការ
រកីរាលោលជំងឺកូវដី-១៩ ក៏ទោយ។ 
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ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី vii 

ខ្លឹមសារសដងេរ 

តាម្ការច្ងអុលរងាា ញកនុង ប្ករខ្ណឌ ទោលនទោបាយទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ 
ទោយទផ្លត តទលចី្កខុវសិ័យកសាងទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ជីីថ្លរស់រទវកី ទហយីដំទណីរការននររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្លប្តូវបាននាមុំ្ខ្
ទោយការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល ណដលជាសសរសតម្ភ សប្មារ់ជំរុញធុរជននិងប្រជាពលរដឋឱ្យចរ់យករទច្ចកវទិា    
ឌ្ីជីថ្លប្រករទោយភាពទជឿទុកច្ិតត។  

ររវិតតកម្មរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លមានការទរៀរច្ំប្សរតាម្និនាន ការសកលននរដិវតតន៍ឧសាហកម្មជំនាន់ទ៤ី  ទោយ
ទផ្លត តទលីការពប្ងឹងទសវាសាធារណៈ ណដលទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លជាឃ្នន ស់។ កចិ្ចការទនះគ្ឺជារទរៀរវារៈដស៏ខំាន់
កនុងការជំរុញកំណណទប្ម្ង់ប្កសួងសាថ រ័នថ្នន ក់ជាតិនិងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ សំទៅរទងកីតររោិកាសទាក់ទាញការ   
វនិិទោគ្និងជំរុញការអភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ប្រករទោយររោិរនន។ 

វឌ្ឍនភាពននការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជាសថិតទៅកនុងដំ្ក់កាលដំរូង ទោយទហតុថ្ន ឌ្ីជីថ្លនីយកម្ម
តាម្ប្កសងួសាថ រន័ទៅម្ិនទាន់បានទធវសីមាហរណកម្មទពញទលញជាម្យួោន ទៅទ យី។ ប្រព័នធភាគ្ទប្ច្ីនទផ្លត តសខំាន់
ទលីការអភិវឌ្ឍកម្មវធិសីប្មារ់សប្ម្ួលដល់ការងារ ទោយពុំមានយុទធសាស្តសតសប្មារ់ររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្លរយៈទពលណវង និង
ពុំបានគ្ិតគូ្រជាសំខាន់ពីប្រសិទធភាពនិងប្រសិទធផលណដលអាច្ទកីតទច្ញពីទនិនន័យប្រមូ្លផតុ ំ។ 

ទៅទពលនិនាន ការររវិតតកម្មឌ្ីជថី្លនិងនវានុវតតន៍ននរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លកនុងពភិពទោក រនតទលបឿនទៅមុ្ខ្ោ៉ា ង
ឆ្រ់រហ័ស កម្ពុជាប្តូវទរៀរច្ំខ្ាួនជាទប្សច្សប្មារ់ទ្ាីយតរនងឹការវវិតតទនះ ឱ្យទាន់ទពលទវោ ទដីម្បទីាញយកប្រទោជនឱ៍្យ
អស់លទធភាពពកីារអភិវឌ្ឍរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លនិងរដិវតតន៍ឧសាហកម្មជំនាន់ទី៤។ ទោងតាម្ការវភិាគ្អំពីភាពខាា ងំ ភាព
ទខ្ាយ កាោនុវតតភាព និងការគ្ំរាម្កំណហង(SWOT)ននសាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ភាពខាា ងំគ្ឺ្នទៈនទោបាយ
ទមាះមុ្តររស់ប្រមុ្ខ្រាជរោឋ ភិបាល។ ការោបំ្ទពីថ្នន ក់ដឹកនាកំំពូលនឹងទធវីឱ្យមានការសប្ម្រសប្ម្ួលជាធាុងម្ួយរវាងប្កសួង
សាថ រ័នថ្នន ក់ជាត ិរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ វសិ័យឯកជន សងគម្សុីវលិ និងនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ។ 

ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជាបាននិងកំពុងជួររញ្ហា ប្រឈ្ម្ជាទប្ច្ីន ណដលជាភាពទខ្ាយននប្រព័នធ 
រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល រមួ្មាន ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធតភាា រ់ឌ្ជីីថ្លទៅម្ិនទាន់ប្គ្រដណត រ់ទពញនផទប្រទទស រញ្ហា គុ្ណភាព
ទសវា លទធភាពធនធានហរិញ្ញវតថុ ប្រព័នធឌ្ីជីថ្លទៅតាម្ប្កសួង សាថ រ័នរទងកីតតាម្តប្ម្ូវការទរៀងៗខ្ាួននងិប្តួតោន  និងពុំ
មានទប្រីប្បាស់ថ្នន លជាតិរួម្។ ច្ំណុច្ទខ្ាយទផសងទទៀត ម្ជឈម្ណឌ លទិនននយ័ជាតសិប្មារ់ផទុកទិននន័យរមួ្នងិផតល់
ធនធានគ្ណនាពុំទាន់មានទៅទ យី ច្ំណណកប្កសួង សាថ រ័នទាងំអស់ទសទីរណតោម នទហោឋ រច្នាសម្ព័នធនងិសម្តថភាព
ណផនករទច្ចកទទសសនតិសុខ្ឌ្ីជថី្ល។ 

កនុងដំទណីរការននការទធវរីរវិតតកម្មឌ្ីជថី្ល កាោនុវតតភាពជាកតាត យុទធសាស្តសតររស់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាមាន 
ច្ំនួនយុវជនទប្ច្ីនទធៀរនឹងប្រជាពលរដឋទូទៅណដលងាយទទលួយករទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្លបានឆ្រ់រហ័ស នងិសនទុះកំទណីន
ននអនកទប្រីប្បាស់អុនីធណិឺត អាជីវកម្មទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល និងប្កមុ្ហ ុនទសវារទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល។  

ច្កខុវសិ័យននទោលនទោបាយទនះគ្ ឺ កសាងរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លទដីម្បីទលីកកម្ពស់គុ្ណភាពជីវតិនិងទំនុកចិ្តត
ប្រជាពលរដឋ តាម្រយៈការរទប្មី្ទសវាសាធារណៈឱ្យកាន់ណតលអប្រទសីរ។ ទដីម្បសីទប្ម្ច្បានច្កខុវសិយ័ទនះ ឯកសារទោល
នទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ បានោក់ទច្ញនូវយុទធសាស្តសតច្ំននួ១០ រមួ្មានទីម្ួយ ការទរៀរច្ំ
និងណកលម្អទហោឋ រច្នាសម្ព័នធតភាា រ់ឌ្ីជថី្ល ទីពីរ ការទរៀរច្ំនិងណកលម្អទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធប្រព័នធទូទាត់សងប្បាក់ឌ្ីជីថ្ល
សប្មារ់ទសវាសាធារណៈ ទីរី ការទរៀរច្ំនិងពប្ងងឹទហោឋ រច្នាសម្ព័នធសនតិសុខ្ឌ្ីជថី្ល ទីរនួ ការអភិវឌ្ឍទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធ
ទសវានប្រសណីយ ៍ទីប្បា ំ ការទរៀរច្ំអភិបាលកិច្ចរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ទីប្បាមំ្ួយ  ការទធវរីរវិតតកម្មរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លនិង
ទសវាសាធារណៈ ទីប្បាពីំរ ការកសាងមូ្លធនម្នុសសឌ្ជីីថ្ល ទីប្បារីំ  ការទលីកកម្ពស់ការប្សាវប្ជាវនិងនវានុវតតន៍ឌ្ីជីថ្ល 



 

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី viii 

ទីប្បារំួន ការទរៀរច្ំកិច្ចសហការជាម្ួយប្កុម្ហ ុនរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល និងទីដរ់ ការទលីកកម្ពស់ធុរកិច្ចថ្មីឌ្ីជីថ្ល។ ទប្កាម្
យុទធសាស្តសតទាងំ១០ខាងទលីទនះ មានសកម្មភាពអាទិភាពច្ំនួន៨៣ ណដលមានគ្ទប្មាងជាទប្ច្ីនណថ្ម្ទទៀត។ 

ទដីម្បអីនុវតតយុទធសាស្តសតនិងសកម្មភាពអាទិភាពខាងទលី គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ដឹកនាទំោយរដឋម្ស្តនតី
ប្កសួងនប្រសណីយ៍និងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ប្តូវបានរទងកីតទ ីង និងមានតួនាទីដឹកនានំិងសប្ម្រសប្ម្ួលប្កសួងសាថ រន័
ថ្នន ក់ជាតិនងិរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ កនុងដំទណីរការទធវីររវិតតកម្មឌ្ជីីថ្ល ទោយមានការទរៀរច្ំទសច្កតីណណនា ំ ណផនការ
សកម្មភាព ការជំរុញការអនុវតត ការពិនតិយ ការតាម្ោន នងិការវាយតនម្ា ទដីម្បធីានាបានប្រសិទធភាព អនតរប្រតរិតតិការ 
និងសុវតថិភាពននប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជីថ្លររស់រាជរោឋ ភិបាលទាងំមូ្ល។ ទប្កាម្ការសប្ម្រសប្ម្ួលពីគ្ណៈកមាម ធិការ
រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ប្កសួងនប្រសណីយន៍ងិទូរគ្ម្នាគ្ម្នម៍ានតួនាទសីនូលកនុងការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល ដូច្ជា 
ការកសាងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌី្ជីថ្លរមួ្ ការប្គ្រ់ប្គ្ងថ្នន លរទច្ចកវទិារមួ្ ការកំណត់សតងោ់រទច្ចកទទស សុសណវរ ហាដណវរ 
និងសនតិសុខ្ឌី្ជីថ្ល នងិការទរៀរច្ំកម្មវធីិរណតុ ះរ ត្ លជនំាញឌី្ជីថ្ល។ ជាម្ួយោន ទនះ ប្កសួងសាថ រ័នថ្នន ក់ជាតនិងិ
រដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតនិីម្ួយៗ ប្តូវរទងកីតអងគភាពទទួលរនទុ កររវិតតកម្មឌី្ជីថ្លទៅតាម្សាថ រ័នររស់ខ្ាួន ណដលមាន    
តួនាទីជំរុញររវិតតកម្មឌ្ីជថី្ល កនុងការចូ្លរមួ្អនុវតតទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្ល។ 

ទដីម្បីធានាបានតុលយភាពរវាងការចំ្្យនិងការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល រាជរោឋ ភិបាលសទប្ម្ច្ផតល់ 
កញ្ច រ់ថ្វកិាម្ួយ ប្សរទៅនឹងរច្ច័យវជិាមានននការអភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ ណដលជាលទធផលចុ្ងទប្កាយននការ
អនុវតតទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល។ កនុងនយ័ខាងទលីទនះ រាជរោឋ ភបិាលនងឹទធវីវភិាជន៍ថ្វកិាអាទិភាពប្រចឆំ្ន  ំ
និងប្តូវទប្ជីសទរសីរណនថម្ម្ស្តនតីជនំាញរទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្ល កនុងច្ំននួសម្ប្សរម្ួយ ទដមី្បទី្ាីយតរនឹងតប្ម្ូវការចបំាច្ ់
កនុងការអនុវតតសកម្មភាពអាទភិាពទៅកនុងទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥។ ទប្ៅពីថ្វកិា
ខាងទល ីក៏អាច្មានថ្វកិារណនថម្ណដលមានប្រភពពីវសិ័យឯកជន ជំនួយឥតសំណង និង/ឬហរិញ្ញរបទានពីនដគូ្អភិវឌ្ឍន។៍  
 គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លមានភារកិច្ចទរៀរចំ្យនតការតាម្ោននិងវាយតនម្ាការអនុវតតសកម្មភាព
អាទិភាព ទដមី្បធីានាប្រសិទធភាពននការទប្រីប្បាសថ់្វកិាទលីការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ ជាម្ួយោន ទនះ ការរទញ្ច ៀស 
ការកាត់រនថយ និងការទោះប្សាយផលរ៉ាះពាល់និងការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័យពាក់ព័នធនឹងទិដឋភាពទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ 
ប្តូវបានយកច្ិតតទុកោក់ តាម្រយៈការសប្ម្រសប្ម្ួលប្កសួងសាថ រ័ន ការសប្ម្ួលរទរៀររររការងារ ការទប្ជីសទរសី
រទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្ល ការទកៀរគ្រមូ្លធនម្នុសសនិងហរិញ្ញវតថុ ការការពារសនតសុិខ្ឌ្ជីីថ្ល និងការទប្តៀម្ទ្ាយីតរទៅនឹង
ប្រធានសកតទិផសងៗ។ 

ជារមួ្ ការទប្ជីសទរសីសកម្មភាពអាទិភាពកនុងការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល បានរងាា ញនូវភាពប្រទាក់ប្កឡាោន  
ជួយរំទពញោន ទៅវញិទៅម្ក សុីជទប្ៅ និងប្សរតាម្យុទធសាស្តសតច្ាស់ោស់ ទៅតាម្ទោលរំណងនិងទោលទៅ
ជាក់ោក់ទឆ្ព ះទៅរកការទធវីររវិតតកម្មឌ្ជីីថ្លទពញទលញ ណដលរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាបានកំណត់សប្មារ់ឆ្ន ២ំ០៣៥។ 
រណនថម្ទលីទនះ ការអនុវតតសកម្មភាពអាទិភាពទាងំទនាះនងឹទធវីទ ងីប្សរតាម្ណផនការទម្ ទោយមានណផនទីរងាា ញផាូវ
ច្ាស់ោសក់នុង្នទៈនទោបាយដ៏ទមាះមុ្ត សំទៅសទប្ម្ច្ឱ្យបានទជាគ្ជ័យ ប្រសិទធភាព និងប្រសទិធផល។ រាល់
សកម្មភាពអាទិភាពនីម្ួយៗនឹងប្តូវភាា រ់ជាមួ្យនូវសូច្នាករវាស់ណវងនិងកំណត់ដំ្ក់កាលច្ាស់ោស់ ទោយ
មានប្កសួងសាថ រ័នទទួលរនទុកអនុវតតទលីសកម្មភាពអាទិភាពទាងំទនាះ។ គ្ួរផសំនឹងវធិានការទោះប្សាយទុកជាមុ្ន
នូវផលរ៉ាះពាល់អវជិាមានទផសងៗ និងការទរៀរច្ំប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័យនានា ណដលអាច្ទកីតមានទ ីងកនុងដំទណីរការ
អភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ គ្ឺជាឯកសារម្ួយណដល
មានគុ្ណភាពទពញទលញនិងប្គ្រ់ប្ោន់ សប្មារ់យកជាម្គ្គទទសក៍កនុងការអនុវតត ទដមី្បចូី្លរមួ្ច្ំណណកអភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ច
និងសងគម្ឌ្ីជីថ្ល ណដលប្រជាពលរដឋទទួលបានគុ្ណភាពជីវតិ នងិភាពទជឿទុកច្តិតទលរីាជរោឋ ភិបាល។ 
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ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី ix 

រញ្ជីពាក្យកាត ់

4G      ប្រព័នធទូរសពទច្ល័តជនំាន់ទ៤ី(4th Mobile Generation) 
5G      ប្រព័នធទូរសពទច្ល័តជនំាន់ទ៥ី(5th Mobile Generation) 
AI     រញ្ហញ សិរបនិម្មិត(Artificial Intelligence) 
AAE-1      ណខ្សការទប្កាម្បាតសមុ្ប្ទអាសុី-អាស្តហវកិ-អឺរ ៉ាុរ(Asia-Africa-Europe 1) 
BPR      ការទរៀរច្ំដំទណីរការការងារទ ងីវញិ 

(Business Process Re-engineering) 
CA     វញិ្ហញ តធរហតថទលខាឌ្ីជថី្ល(Certificate Authority) 
CamDX     ថ្នន លផ្លា សរ់តូរទិននន័យកម្ពុជា(Cambodia Data Exchange) 
CADT      រណឌិ តយសភារទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា 

(Cambodia Academy of Digital Technology) 
EGDI     សនទសសន៍អភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល 

(E-Government Development Index) 
e-Government    រោឋ ភិបាលទអ ចិ្ប្តនូិក(Electronic Government) 
G2G     ការរទប្ម្ទីសវាពីរោឋ ភិបាលទៅរោឋ ភិបាល  

(Government to Government) 
G4C     ការរទប្ម្ទីសវាសាធារណៈពីរោឋ ភិបាលទដីម្បបី្រជាពលរដឋ  

(Government for Citizen) 
G2B     ការរទប្ម្ទីសវាសាធារណៈពីរោឋ ភិបាលទៅធុរកិច្ច  

(Government to Business) 
GDP     ផលិតផលកនុងប្សុកសរុរ(Gross Domestic Product) 
KYC     ប្រព័នធកណំតអ់តតសញ្ហញ ណអតិថ្ិជន(Know Your Customer) 
MCT     ណខ្សការទប្កាម្បាតសមុ្ប្ទមា៉ា ទ សុី កម្ពុជា នថ្  

(Malaysia Cambodia Thailand) 
NiDA អាជាា ធរជាតទិទួលរនទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យរទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ព័ត៌មានវទិា 
(National Information Communication Technology 
Development Authority) 

NIPTICT   វទិាសាថ នជាតិនប្រសណីយ ៍ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ រទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្នន៍ិង 
  ព័ត៌មាន 

(National Institute of Posts, Telecommunications and 
Information Communication and Technology) 

PKI     ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធគ្នាឹះសាធារណៈ 
(Public Key Infrastructure) 

RCEP     ភាពជានដគូ្ទសដឋកចិ្ចប្គ្រ់ប្ជុងទប្ជាយតំរន ់
(Regional Comprehensive Economic Partnership) 

Root CA    វញិ្ហញ តធរហតថទលខាឌ្ីជថី្លទម្ (Root Certificate Authority) 



 

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី x 

SWOT ភាពខាា ងំ ភាពទខ្ាយ កាោនុវតតភាព និងការគ្ំរាម្កំណហង 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) 

UN-DESA    នាយកោឋ នទសដឋកចិ្ចនិងសងគម្ររស់អងគការសហប្រជាជាត ិ 
United Nations Department of Economic and Social Affairs 

  



១- ទសច្កតីទផតីម្   

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥  ទំព័រទី  1 

១- ដសចកតីដ្តើម 

ប្សរតាម្និនាន ការពភិពទោក ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លគ្ឺជារទរៀរវារៈដ៏សំខាន់កនុងការជំរុញកំណណទប្ម្ង់
ប្កសួង សាថ រ័ន នងិរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ  និងការរទងកតីររោិកាសអំទ្យផលដល់ការជំរុញការវនិិទោគ្នងិការ
អភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ប្រករទោយររោិរនន។ និនាន ការននការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លមានការវវិតតប្រទសីរទ ងី
ជាលំោរ់ទៅប្គ្រ់តំរន់កនុងពិភពទោក។ លទធផលននការវាយតនម្ាការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លទោយនាយកោឋ ន
ទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ននអងគការសហប្រជាជាតិ(UN-DESA) បានរងាា ញថ្ន តនម្ាម្ធយម្ននសនទសសន៍អភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្លបានទកនីទ ងីព០ី,៥៥កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ដល០់,៦០កនុងឆ្ន ២ំ០២០ ទៅប្រទទសច្នំួន១២៦ កនុងច្ំទ្ម្១៩៣
ប្រទទស។ កនុងរររិទតំរន់ ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លប្តូវបានកំណត់ជាទោលទៅអាទិភាពសំខាន់កនុងណផនការទម្
ឌ្ីជីថ្លអាសា នឆ្ន ២ំ០២៥ ជាមូ្លោឋ នកនុងការរទប្ម្ីទសវាសាធារណៈឌ្ីជីថ្ល ណដលមានគុ្ណភាពខ្ពស់និងទ្ាីយតរនឹង
តប្ម្ូវការររសប់្រជាពលរដឋននប្រទទសកនុងតំរន់។  

តាម្ការច្ងអុលរងាា ញ កនុងប្ករខ្ណឌ ទោលនទោបាយទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ 
ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ជាសសរសតម្ភចបំាច្ ់នងិប្តូវទបាះជំហានមុ្ន ទដីម្បជីំរុញទលបឿនកនុងការកសាងពលរដឋនងិ
ធុរកិច្ចឌ្ជីីថ្ល និងធានាភាពទជាគ្ជ័យខ្ពស់កនុងការអភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ីជីថ្លទាងំមូ្ល។ រោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លគ្ឺ
ជាការទរៀរច្ំប្រព័នធអភិបាលកចិ្ច ការណកលម្អនិងការទលីកកម្ពស់ប្រសទិធភាពកនុងការរទប្ម្ីទសវាសាធារណៈ តាម្រយៈការ
ទធវីររវិតតកម្មឌ្ជីីថ្លររស់ប្កសួងសាថ រន័ទលកីារប្គ្រ់ប្គ្ងនងិរច្នាសម្ព័នធ ណដលនាឱំ្យប្រជាពលរដឋនិងធុរកិច្ចចរ់យកនងិ
ទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ទដីម្បរីទងកីនប្រសិទធភាព ប្រសិទធផល តមាា ភាព ការទរីកច្ំហ ក៏ដូច្ជាជំរុញសនទុះននការ
អភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ចនិងសងគម្។ 

នាទពលរច្ចុរបនន ប្រព័នធពត័ម៌ានឌ្ីជថី្លនងិការប្គ្រ់ប្គ្ងទិននន័យណដលប្តូវបានអភិវឌ្ឍទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័ន 
និងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ មានលកខណៈោច្់ទោយណ កពីោន ឬប្ច្ំណដល ទទាះសថិតទប្កាម្សាថ រ័នណតម្ួយឬរវាងសាថ រន័
ទផសងោន ក៏ទោយ។ ទទាះរីជាប្កសួងនប្រសណីយន៍ងិទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍មានម្ជឈម្ណឌ លទនិនន័យជាតិ ក៏រញ្ហា ប្រឈ្ម្ខាង
ទលីទនះ ទៅម្និទាន់បានទោះប្សាយទៅទ យី។ ទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័ន នងិរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ មានកងវះខាតនូវ
ការអភិវឌ្ឍទហោឋ រច្នាសម្ព័នធចបំាច្់ ភាពជាមាច ស់ទលីប្រព័នធណដលមានប្សារ់ ការការពារសនតិសុខ្ឌ្ីជថី្ល មូ្លធន
ម្នុសសទលីរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល និងការប្រតិរតតិនិងការណថ្ទាជំាប្រច ំសប្មារ់អភិវឌ្ឍនិងោបំ្ទដល់ប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជីថ្ល
និងការប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យ។ ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធនានាពុំមានការទធវីណផនការនិងការផតល់ហរិញ្ញរបទានជាលកខណៈប្រពន័ធណដល
ទធវីឱ្យការអភិវឌ្ឍប្រព័នធពត័៌មានឌ្ីជីថ្លនិងការប្គ្រ់ប្គ្ងទិននន័យម្ួយច្ំននួមានភាពយតឺោ៉ា វ ឬប្តូវបានផ្លអ កទប្កាយពី
ដំទណីរការម្ួយរយៈ។ 

ដូច្ទនះ ការទរៀរច្ំទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លគ្ជឺាការចបំាច្ន់ិងរនាទ ន់ សទំៅទោះប្សាយរញ្ហា
ប្រព័នធពត័៌មានឌ្ជីីថ្ល ទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធតភាា រ់ អភបិាលកចិ្ចទិនននយ័ និងមូ្លធនម្នុសស ទដីម្បជីំរុញររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្ល
កនុងវសិ័យទសដឋកចិ្ចនិងសងគម្ឱ្យមានភាពសុីសងាវ ក់ោន ។ រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាោក់ទច្ញនូវទោលនទោបាយរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទោយម្ិនរារ់រញ្ចូ លសកម្មភាពអាទិភាពម្ួយច្ំនួនណដលណរងណច្កទៅគ្ណៈកមាម ធកិារ
ទសដឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌ្ជីីថ្លនងិគ្ណៈកមាម ធិការសនតិសុខ្ឌ្ជីីថ្ល ទដមី្បរីំទពញទលីឯកសារប្ករខ្ណឌ ទោលនទោបាយ
ទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ ណដលជាណផនទីទម្ទាងំមូ្ល។  ឯកសារទនះទរៀរច្ំទ ងីទោយណច្ក
ជាណផនកទោលនទោបាយណដលជាឯកសារទោល ររសិិដឋណដលជាឯកសារភាា រ់ និងឧរសម្ព័នធណដលជាឯកសារទោង។ 



២- ទសសនាទានរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល   

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥  ទំព័រទី  2 

២- ទស្សនាទានរដ្ឋាភបិាលឌីជីថល 

២.១- នយិមន័យ 

ទៅកនុងយុគ្សម្័យឌ្ីជីថ្ល ការរកីច្ទប្ម្នីឥតឈ្រឈ់្រននរទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្លណដលមានជាអាទិ៍ កុពំយូទ័រ អុីនធណិឺត 
រទច្ចកវទិាច្ល័ត ឧរករណ៍ឌ្ីជីថ្លច្លត័ និងរទច្ចកវទិាសប្មារ់ការវភិាគ្ទិនននយ័ បាននិងកំពុងជំរុញការអភិវឌ្ឍ
ទសដឋកិច្ចនិងសងគម្។ រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លទនះបានទធវីឱ្យមានការផ្លា ស់រដូររទរៀររស់ទៅប្រចនំថ្ៃនិងបានជំរុញឱ្យរោឋ ភិបាល
នានាទធវីការផ្លា ស់រតូររទរៀររទប្ម្ីទសវា ការប្បាប្សយ័ទាកទ់ងជាម្ួយប្រជាពលរដឋនិងធុរកិច្ច ពីតាម្ណររប្រនពណីម្កកាន់
ណររទំទនីរ ណដលទៅថ្ន រោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ។ កនុងន័យទនះ រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លប្តូវទផ្លត តទលីការទធវីទំទនីរកម្មនិង
សមាហរណកម្មប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងរោឋ ភិបាលនិងទសវាសាធារណៈ ទដីម្បទីលីកកម្ពស់អភបិាលកិច្ចលអ និងរទប្ម្ទីសវាសាធារណៈ 
ទ្ាីយតរនងឹតប្ម្ូវការប្រជាពលរដឋ ទោយយុតតិធម្៌ សម្ធម្៌ ប្រសិទធភាព តមាា ភាព គ្ណទនយយភាព និងររោិរនន។ 

ដំទណីរការននរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លប្តូវឈ្រទលីប្រព័នធអភិបាលកិច្ចឯកភាព (Whole-of-government Approach) 
ណដលប្គ្រ់ប្កសួងសាថ រ័នទាងំអស់ជាណផនកម្ួយនិងទធវីអនតរសកម្មទៅវញិទៅម្កកនុងប្រព័នធទនះ។ ប្កសួងសាថ រ័ននមី្ួយៗ
អាច្ទរៀរច្ំនិងអភិវឌ្ឍប្រពន័ធពត័៌មានឌ្ីជីថ្លសប្មារ់រទប្ម្ីទសវានផទកនុងនិងទសវាសាធារណៈររស់ខ្ាួន ទោយប្តូវតភាា រោ់ន  
ណច្ករណំលកទនិនន័យ និងរំទពញមុ្ខ្ងារជាប្រព័នធរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លណតម្ួយ។  

ជាទូទៅ ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លប្តូវបានណរងណច្កជា៥កប្ម្តិ ដូច្ខាងទប្កាម្៖ 
- កប្មិ្តទី១ : រោឋ ភិបាលទអ ចិ្ប្តូនិក(e-Government) ជាដំ្ក់កាលដំរូងននរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល 

ទោយមានការអភិវឌ្ឍនិងការទប្រីប្បាស់ប្រព័នធព័ត៌មានឌី្ជីថ្ល ទដីម្បីផតល់ព័ត៌មាននិងទសវាតាម្អនឡាញ រ៉ាុណនតប្រពន័ធ
ព័ត៌មានឌ្ីជីថ្ល ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ និងទិននន័យមានសភាពោច្់ទោយណ កនិងម្ិនទានប់ានទធវីសមាហរណកម្មចូ្លោន ។ 

- កប្ម្ិតទី២ : រោឋ ភិបាលទរកីច្ំហ(Open Government) ជាដំ្ កក់ាលណដលប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជីថ្ល
ប្តូវបានរទងកីតទ ងីទដីម្បទីទួលម្តិទោរល់ពីប្រជាពលរដឋនិងមានអនតរសកម្មជាមួ្យអនកទទួលទសវា។ ទៅកនុងកប្ម្តិ
ទី២ ព័ត៌មានររស់រោឋ ភិបាលប្តូវបានទរីកច្ំហដល់សាធារណជន ទដីម្បធីានាតមាា ភាពនងិគ្ណទនយយភាព។ 

- កប្ម្ិតទី៣ : រោឋ ភិបាលទផ្លត តទលីទិននន័យ(Data-centric Government) ជាការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្ល  ណដលចត់ទុកទិននន័យជាប្ទពយសំខានន់ិងចបំាច្់។ ការអភិវឌ្ឍកម្មវធិមី្ិនណម្នជាច្ណុំច្អាទិភាពតទៅទទៀត 
ផទុយទៅវញិ ការប្រមូ្ល ការទប្រីប្បាស់ និងការវភិាគ្ទិននន័យគ្ឺជាអាទិភាពររស់រោឋ ភិបាល។ ប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជីថ្ល 
ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ និងទនិននយ័ររស់ប្កសួងសាថ រ័នថ្នន ក់ជាតិនិងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិប្តូវបានទធវីសមាហរណកម្មជា
រទណតី រៗ ទោយទប្រីប្បាសថ់្នន លឌ្ីជីថ្លរមួ្ររស់រោឋ ភិបាល(Government as a Platform)សប្មារ់ដំទណីរការការងារ។ 

- កប្ម្ិតទ៤ី : រោឋ ភិបាលររវិតតកម្មទពញទលញ(Fully Transformed Government) ជាដំ្ កក់ាលណដល
ប្កសួងសាថ រ័នទធវរីរវិតតកម្មឌ្ីជថី្លទពញទលញ ទោយប្រពន័ធព័ត៌មានឌ្ីជថី្ល ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ និងទនិនន័យទាងំអស់
ប្តូវបានទធវីសមាហរណកម្មចូ្លោន  ទហយីការទប្រីប្បាស់ ការប្គ្រ់ប្គ្ង ការការពារទិននន័យ និងការរទប្ម្ទីសវាមានលកខណៈ
លអប្រទសីរ។ 

- កប្ម្ិតទ៥ី : រោឋ ភិបាលឆ្ា ត(Smart Government) ជាដំ្ កក់ាលណដលការប្រមូ្លនិងការវភិាគ្
ទិននន័យប្តូវបានទធវទី ងីទោយសវ័យប្រវតតិ សប្មារ់ជាមូ្លោឋ នដល់ការសទប្ម្ច្ច្ិតតនិងការទ្ាីយតរនឹងរញ្ហា ។ នវានុវតតន៍
ននទសវារោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ទោយទប្រីប្បាសរ់ទច្ចកវទិាថ្មីៗមានជាអាទិ៍ រញ្ហញ សិរបនិម្មិត អុីនធណិឺតននវតថុ ទិនននយ័ធ ំ
រាុកទ្ន រទច្ចកវទិាទកាា ដ អាច្ទកីតមានទ ងីទពញទលញទៅកនុងដំ្ ក់កាលទនះ។ 

  

 



២- ទសសនាទានរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល   

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥  ទំព័រទី  3 

រូរភាពទី១ : កប្ម្ិតននការអភវិឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល 

 

២.២- ដោលការណអ៍នវុតត  

តាម្រទពិទសាធរ ត្ ប្រទទសម្ួយច្ំននួទៅទលីពិភពទោក ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លម្ួយឱ្យមានមុ្ខ្ងារ
ទពញទលញប្រករទោយប្រសិទធភាពនិងប្រសិទធផលប្តូវឈ្រទលីទោលការណ៍អនុវតតជាមូ្លោឋ នច្នំួន៣៖ 
 ១- ទោលការណ៍ណតម្ួយទលកី(The Once-Only Principle)   

ទោលការណ៍ណតម្ួយទលីក គ្ជឺាទោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រពន័ធព័តម៌ានឌ្ជីីថ្លណដលតប្ម្វូឱ្យប្កសួងសាថ រ័ន នតីិរុគ្គល 
និងប្រជាពលរដឋ ផតល់ទិនននយ័ណតម្យួទលីក ដលអ់ាជាា ធរមានសម្តថកចិ្ច ទោយម្និទសនសុីំឬតប្ម្ូវឱ្យផតល់ទិននន័យដណដល
ទប្ច្ីនទលីកទទ។ ទោលការណ៍ទនះជួយកាត់រនថយការរញ្ចូ លទិននន័យណដលោម នសងគតិភាព ច្ំ្យរដឋបាល និងរនទុក
ការងារររស់អាជាា ធរមានសម្តថកិច្ចនិងភាគ្ីពាក់ព័នធ កនុងការប្រមូ្ល រកាទុក និងទប្របី្បាស់ទិននន័យ។ 

២- ទោលការណ៍អនតរប្រតរិតតកិារជាប្រព័នធទអកូ ូសុីណតម្យួ(Interoperability as an Ecosystem Principle) 
  ទោលការណ៍ទនះធានាថ្ន ប្គ្រ់ប្រពន័ធព័ត៌មានឌ្ីជថី្លទាងំអស់ររស់រោឋ ភបិាលអាច្មានប្រតិរតតិការឯករាជយ
និងអាច្ទធវបី្រតិរតតិការជាម្យួោន ទោយសុវតថភិាពជាម្យួប្រព័នធដនទទទៀត ជាប្រពន័ធទអកូ ូសុីម្ួយ ទដីម្បរីំទពញមុ្ខ្ងារ
ឱ្យោន ទៅវញិទៅម្កកនុងការរទប្ម្ីទសវាសាធារណៈឱ្យមានប្រសទិធភាព។ កនុងន័យទនះ ប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជីថ្លណដលទប្រីប្បាស់
ទោយប្កសួងសាថ រ័ន ប្តូវមានអនតរប្រតិរតតិការនិងការផ្លា ស់រតូរទិននន័យទៅវញិទៅម្ក។ ម្៉ាាងទទៀត ទោលការណ៍ទនះ
អនុញ្ហញ តឱ្យប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជីថ្លររស់រោឋ ភិបាល អាច្ទធវីអនតរប្រតិរតតិការនិងផ្លា សរ់តូរទិននន័យជាម្ួយប្រពន័ធព័ត៌មាន
ឌ្ីជីថ្លវសិ័យឯកជន ទដីម្បីជំរុញនវានុវតតន៍និងអភិបាលកិច្ចទិននន័យ កនុងន័យរទងកីនប្រសិទធភាពប្រតិរតតិការអាជីវកម្ម
ររស់វសិ័យឯកជន។ 
 ៣- ទោលការណ៍ចរ់ទផដីម្និងពប្ងីកទដីម្បបី្រសិទធផល(Land and Expand for Efficiency Principle) 
 ទោលការណ៍ទនះទរីកលទធភាពដល់ប្កសួងសាថ រ័ន កនុងការផដួច្ទផដីម្ទរៀរច្ំអភិវឌ្ឍប្រព័នធពត័៌មានឌ្ីជីថ្ល ទោយ 
ចរ់ទផតីម្ពីតូច្និងពប្ងីកទៅធំ សប្មាររ់ំទពញតប្ម្ូវការកនុងការប្គ្រ់ប្គ្ងនងិការផដល់ទសវាសាធារណៈររសខ់្ាួនប្រករ 
ទោយប្រសិទធផល ឈ្រទលមូី្លោឋ ននិងប្ករខ្ណឌ កណំតជ់ាក់ោកម់្ួយនងិប្សរតាម្ទោលការណ៍ទាងំ២ខាងទល។ី 
កនុងន័យទនះ ការផដួច្ទផតីម្ទរៀរច្ំប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ជីីថ្ល ប្តូវទផ្លដ តទលីច្ណុំច្អាទិភាពចបំាច្់និងប្រសិទធផលជាគ្នាឹះ ទទីរ
អាច្ពប្ងីកវសិាលភាពតាម្រយៈការទប្រីប្បាស់សមាសធាតុណដលមានប្សារ់(Reusability) ឬពប្ងីករណនថម្ ទដីម្បណីច្ករណំលក
ការទប្រីប្បាស់ជាម្ួយប្រព័នធទផសង  ៗទោយធានាបានប្រសទិធផលនិងសនដសុិខ្ននប្រព័នធទាងំមូ្ល។  
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រូរភាពទី២ : ទោលការណ៍អនុវតតននការអភិវឌ្ឍប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជីថ្ល 

 

២.៣- រចច័យវិជជម្មនប្នរដ្ឋាភិបាលឌីជថីល 

តាម្របាយការណ៍អភិវឌ្ឍពិភពទោកននធនាោរពិភពទោកឆ្ន ២ំ០១៦ កំទណីនអុីនធឺណិតទលបឿនទលឿន
អច្ល័ត១០% នឹងជំរុញកំទណីនផលិតផលកនុងប្សកុសរុរ(GDP) ប្រមាណ១,២១% កនុងប្រទទសអភិវឌ្ឍ និងប្រមាណ
១,៣៨% កនុងប្រទទសកំពុងអភិវឌ្ឍ។ កនុងករណីទៅប្រទទសច្ិន កំទណីនផលតិផលកនុងប្សុកសរុរបានទកនីទ ីង
ប្រមាណ២,១៤% ពីឆ្ន ២ំ០០៤ដល់ឆ្ន ២ំ០០៩ តាម្រយៈការកាត់រនថយច្ំ្ យទនំាក់ទំនងនិងរទងកីនប្រសិទធភាព
កនុងការទធវីអាជីវកម្មតាម្ថ្នន លពាណិជាកម្មទអ ចិ្ប្តនូិក។ 

ទៅឆ្ន ២ំ០១៧ ការវាស់ណវងរច្ច័យវជិាមានននវសិ័យឌ្ីជីថ្លររស់សាថ រ័នប្សាវប្ជាវទសដឋកចិ្ចអុកសវដទអកូណូម្ិច្ 
បានរងាា ញថ្ន ការចរ់យកនិងការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លបានជំរុញផលិតកម្មនិងផលតិភាព និងនាមំ្កនូវ
កំទណីនទសដឋកិច្ច។ កនុងរយៈទពលរីទសវតសរក៍នាងម្កទនះ ការវនិិទោគ្១ដុោា រអាទម្រកិរណនថម្ទលីរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល
បាននាមំ្កនូវកំទណីនផលិតផលកនុងប្សុកសរុរច្ំនួន២០ដុោា រអាទម្រកិ ទធៀរនឹងការវនិិទោគ្ទលីវសិ័យទផសងទទៀត 
នាមំ្កនូវកំទណីនប្តឹម្ណត៣ដុោា រអាទម្រកិរ៉ាុទ ណ្ ះកនុងរយៈទពលដូច្ោន ។  

ការរទងកីនថ្វកិាវនិិទោគ្ទលីការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លនឹងជំរុញកំទណីនផលិតផលកនុងប្សុកសរុរ ទោយ
ណផអកទលីសូច្នាករម្ួយច្ំនួនដូច្ជា ការរទងកីនផលិតភាពការងារកនុ ងវសិ័យសាធារណៈ កំទណីនទិននផលសរុរររស់វសិយ័
សាធារណៈ និងប្រសិទធផលរដឋបាលសាធារណៈ។ តាម្ការសិការរសមូ់្លនធិិរូរិយវតថុអនតរជាតិ ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភបិាល
ឌ្ីជីថ្លររស់ប្រទទសជាសមាជិកននសហភាពអឺរ ៉ាុរ បានជួយជំរុញកំទណីនផលិតផលកនុងប្សុកសរុរច្ំនួន២% 
ចរ់ពីឆ្ន ២ំ០០៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០១០។ ទៅឆ្ន ២ំ០២០ ឯកសារផសពវផាយអពំីរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លននសាធារណរដឋកូទរ ៉ាបាន
រងាា ញថ្ន ការរទប្ម្ីទសវាឌ្ីជីថ្លបានចូ្លរមួ្ច្ំណណកដល់ការអភិវឌ្ឍទសដឋកចិ្ចនិងសងគម្ ជារច្ច័យវជិាមានណដលមាន
ទំហថំ្វកិាច្ំនួន១,៣ពាន់ោនដុោា រអាទម្រកិ និងជួយកាត់រនថយការរទញ្ចញឧសម័នផទះកញ្ចក់ចំ្នួន២២ពាន់ទតាន។ 
ទទាះជាោ៉ា ងទនះកតីក៏កតាត ជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ចនងិសងគម្ពីការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល អាប្ស័យទលីសាថ នភាព
ននរ ត្ ប្រទទសអភិវឌ្ឍនិងប្រទទសកំពុងអភិវឌ្ឍ ណដលជាទូទៅប្រទទសកំពុងអភិវឌ្ឍទទួលបានអតថប្រទោជន៍ទប្ច្ីនជាង។ 
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ទលីសពីទនះទទៀត រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លនឹងចូ្លរួម្កសាងប្រព័នធទអកូ ូសុីឌ្ីជីថ្ល ណដលផតល់មូ្លោឋ នប្គ្ឹះ
និងររោិកាសអំទ្យផលសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ជារច្ច័យវជិាមានដល់កំទណីនទសដឋកិច្ច តាម្រយៈ 
ការរទងកីតឱ្យមាននវានុវតតន៍ទលីទសវានិងផលិតផល ការប្រកួតប្រណជងណផនកធុរកិច្ចកាន់ណតទសមីភាព និងការកាត់រនថយ
ច្ំ្យនិងទពលទវោ។  

ទៅកនុងរររិទទនះ ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា គ្ឺជាកិច្ចការអាទិភាពមួ្យសប្មារ់រាជរោឋ ភិបាល   
នាទពលរច្ចុរបនននិងអនាគ្ត និងជាឃ្នន សជ់ំរុញការអភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ីជីថ្ល ទ្ាយីតរនឹងរដិវតតន៍ឧសាហកម្ម
ជំនាន់ទ៤ី នងិចូ្លរមួ្សទប្ម្ច្ឱ្យបានច្កខុវសិ័យកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០៣០ និងឆ្ន ២ំ០៥០។ 

២.៤- រទពិដសាធនងិឧតតម្មនវុតតន៍រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល  

តាម្រទពិទសាធនិងឧតតមានុវតតន៍ននរ ត្ ប្រទទសម្ួយច្ំននួទៅទលីពភិពទោក ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល
ប្រករទោយប្រសិទធភាពនងិប្រសិទធផលខ្ពស់ប្តូវមានការគ្តិគូ្រទលី ការកសាងទោលនទោបាយនិងប្ករខ្ណឌ គ្តិយុតត 
រោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ការទរៀរច្ំនិងណកលម្អទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌី្ជីថ្ល ការពប្ងឹងទសវារោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ការជរុំញការ
កសាងសម្តថភាព ការប្សាវប្ជាវនិងនវានុវតតន៍ឌី្ជីថ្ល ការទលីកកម្ពស់ភាពជានដគូ្រវាងរដឋនិងឯកជន និងការកណំត់
ប្រភពហិរញ្ញរបទានោបំ្ទ។ 

ការកសាងទោលនទោបាយនិងប្ករខ្ណឌ គ្តិយុតតរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ជាមូ្លោឋ នម្យួដ៏សំខាន់ននររវិតតកម្ម  
រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ ជាក់ណសតង ទៅប្រទទសម្ួយច្ំនួន ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លទទួលបានទជាគ្ជ័យ ទោយ
ណផអកទលកីារទរៀរច្ំទោលនទោបាយនិងប្ករខ្ណឌ គ្តិយុតតរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ្នទៈនទោបាយនិងការោបំ្ទររស់ថ្នន ក់
ដឹកនាកំំពូល ការទរៀរច្ំណផនការតាម្ការវវិឌ្ឍននទសដឋកិច្ចនងិរទច្ចកវទិា និងការរទងកីតយនតការសប្ម្រសប្ម្ួលរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្លថ្នន ក់ជាតនិិងទប្កាម្ជាតិ។ល។ ទៅប្រទទសខ្ាះ អភិប្កម្កសាងរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លប្តូវបានទរៀរច្ំពីទលីម្កទប្កាម្
និងមានលកខណៈច្ប្ម្ុះណររម្ជឈការនិងវមិ្ជឈការ។ កនុងការទរៀរច្ំណររម្ជឈការ សាថ រ័ននីតិរបញ្ញតតិ ប្កសួងសាថ រ័នថ្នន ក់ជាត ិ
និងតុោការ ប្តូវទរៀរច្ំណផនការទម្អភិវឌ្ឍន៍រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកនុងរយៈទពលកំណត់ម្ួយ ដូច្ជាការកសាងម្ជឈម្ណឌ ល
ទិននន័យជាត។ិ កនុងការទរៀរច្ំណររវមិ្ជឈការ រដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិអាច្ទរៀរច្ំណផនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍប្រព័នធព័តម៌ាន
ឌ្ីជីថ្លដូច្ជាការរទប្ម្ីទសវាសាធារណៈកនុងរដឋបាលររសខ់្ាួន ទហយីទធវីការតភាា រ់ជាម្ួយនឹងប្រព័នធរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លបាន។ 
ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លតាម្ប្រព័នធវមិ្ជឈការ ជាធម្មតាអាច្ប្រឈ្ម្នឹងរញ្ហា ននការតភាា រ់និងទធវីអនតរប្រតិរតតិការ
ប្រព័នធទៅប្កសួងសាថ រន័។  ទដមី្បទីោះប្សាយរញ្ហា ទនះ ប្រទទសម្យួច្ំននួបានអភវិឌ្ឍថ្នន លរទច្ចកវទិារមួ្សប្មារក់ារតភាា រ់
និងណច្ករណំលកទិននន័យ។ 

ទលីសពីទនះ ការទរៀរច្នំិងណកលម្អ ទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធឌី្ជីថ្ល ជាមូ្លោឋ នប្គ្ះឹចបំាច្់សប្មារ់ោបំ្ទរោឋ ភបិាល
ឌ្ីជីថ្ល ណដលទាម្ទារឱ្យមានការគ្ិតគូ្រប្គ្រ់ប្ជុងទប្ជាយ។ ការទរៀរច្ំនិងណកលម្អទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌ្ីជីថ្លទនះប្តូវទផ្លត ត 
ទលីគុ្ណភាពនិងវសិាលភាព រមួ្មាន ការកសាងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធរ ត្ ញអុីនធឺណិតទលបឿនទលឿន រ ត្ ញតភាា រ់  
រោឋ ភិបាលថ្នន ក់ជាតិនិងទប្កាម្ជាតិ ម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យ ថ្នន លផ្លា ស់រតូរទិននន័យ ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធប្ច្កទាវ រទូទាតស់ង
ប្បាក់សប្មារ់ទសវាសាធារណៈ ទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធអតតសញ្ហញ ណឌ្ជីីថ្ល និងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធសនតិសុខ្ឌ្ីជថី្ល ទដីម្បផីតល ់
ភាពទជឿទុកច្ិតតទលីរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ 

ទនទឹម្នឹងទនះ ការពប្ងឹងទសវាសាធារណៈ ទោយទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លគឺ្ជាកតាត ជំរុញដ៏សំខាន់ ទដីម្បី
រកំិលទសវាទនះខ្ិតទៅជិតប្រជាពលរដឋនិងធុរកិច្ច ប្រករទោយប្រសិទធភាពនិងតមាា ភាព។ ទៅប្រទទសម្ួយច្ំនួន ទសវា 
សាធារណៈប្តូវបានផតល់តាម្រយៈវរិផតថ្ល(Web Portal)ថ្នន ក់ជាតិនិងកម្មវធិីទូរសពទច្ល័ត ណដលជាប្ច្កទច្ញចូ្ល
ណតម្ួយ អាច្ឱ្យប្រជាពលរដឋនិងធុរកិច្ចទទួលបានព័ត៌មាន ទធវីអនតរសកម្មជាម្ួយរោឋ ភិបាលោ៉ា ងងាយប្សួល និងទធវី



២- ទសសនាទានរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល   

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥  ទំព័រទី  6 

ប្រតិរតតិការទូទាត់ប្រករទោយសុវតថិភាពទៅប្គ្រ់ទីកណនាងនិងទពលទវោ។ ជាឧទាហរណ៍ ទៅប្រទទសខ្ាះបានរទងកីតប្រព័នធ
លទធកម្មទអ ចិ្ប្តូនិករមួ្សប្មារ់កិច្ចការលទធកម្មតាម្អនឡាញ ទោយរារ់រញ្ចូ លមុ្ខ្ងារោក់ទដញនថ្ា ការទរៀរច្ំកិច្ចសនា 
និងការទូទាត់សងប្បាក។់ ទលីសពីទនះ ប្រព័នធពនធោរនិងប្រព័នធពនធគ្យទអ ចិ្ប្តនូិកប្តូវបានោកឱ់្យទប្រីប្បាស ់ ណដល
មាននីតិវធិសីវ័យប្រវតតិកនុងការទធវីប្រតិទវទនគ៍្យ និងការរងវិលសងវញិនូវពនធនិងអាករ កនុងទោលរំណងទលីកកម្ពស់
ការរទប្ម្ីទសវាសាធារណៈពីរោឋ ភិបាលទៅធុរកិច្ច(G2B)។ ម្ា៉ាងទទៀត ទដីម្បីរទងកីនប្រសិទធភាពការងាររដឋបាល ការ
ទាក់ទង ការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងការរទប្ម្ីទសវាពីរោឋ ភិបាលទៅរោឋ ភិបាល(G2G) រោឋ ភិបាលននប្រទទសខ្ាះបានរទងកីតថ្នន ល
សហការ(Collaboration Platform)សប្មារ់កិច្ចការរដឋបាល អុីណម្ល ប្រពន័ធប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារទអ ចិ្ប្តូនិក នងិប្រពន័ធ
ផតល់ការអនុម្័តទអ ចិ្ប្តនូិក។ 

ជាម្ួយោន ទនះ ការជរុំញការកសាងសម្តថភាព ការប្សាវប្ជាវ និងនវានុវតតន៍ឌី្ជីថ្ល គ្ឺជាណផនកដ៏សំខាន់ទដីម្បោីបំ្ទ
ដល់ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ ប្រទទសណដលមានការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកប្ម្ិតខ្ពស់ បានទផ្លត តទលីការ
ពប្ងឹងភាពជាអនកដឹកនានិំងសម្តថភាពជំនាញឌ្ីជីថ្ល រួម្ទាងំការទលីកកម្ពស់អកខរកម្មឌី្ជីថ្លទលីប្គ្រ់តួអងគ ដូច្ជា 
ម្ស្តនតីរាជការ សាថ រ័នថ្នន ក់ជាតនិិងទប្កាម្ជាតិ សសិស និសសតិ និងប្រជាពលរដឋ ប្ពម្ទាងំយកច្ិតតទុកោក់ជំរុញការប្សាវប្ជាវ
និងអភិវឌ្ឍ នវានុវតតន៍ និងទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឈានមុ្ខ្ចុ្ងទប្កាយ ដូច្ជា ទិននន័យធំ រញ្ហញ សិរបនិម្មិត រាុកទ្ន 
រទច្ចកវទិាទកាា ដ អុីនធណិឺតននវតថុជាទដីម្។ ច្ំណណកប្រទទសម្ួយច្ំនួនទទៀត ការរស្តញ្ហា រកម្មវធិីអកខរកម្មឌ្ីជីថ្លកនុងប្រពន័ធ
អរ់ររំដឋនិងឯកជនប្តូវបានរញ្ចូ លកនុងរទរៀរវារៈអភិវឌ្ឍឌ្ីជថី្លថ្នន កជ់ាតិ តាម្រយៈការទធវីទំទនីរកម្មទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធ
ប្រព័នធអរ់រ ំ ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាព ការទលីកទឹកច្តិតដល់ប្គ្ូរទប្ងៀននងិថ្នន កដ់ឹកនាសំាថ រន័អរ់រ ំ ការផ្លា ស់រតូរវធិសីាស្តសត
រទប្ងៀនណររឌ្ីជីថ្ល និងការចរ់យកវរបធម្៌ឌ្ីជីថ្លកនុងការសិការរស់សិសសនិសសតិ ទដីម្បទី្ាីយតរនឹងតប្ម្ូវការទីផារ
ការងារនិងច្រីភាពននសងគម្ឌ្ជីីថ្ល។ រណនថម្ទលីទនះ ការវនិិទោគ្ទលីការប្សាវប្ជាវនិងនវានុវតតន៍ឌ្ជីីថ្ល ក៏ប្តូវបាន
ទលីកទឹកច្ិតតទៅតាម្ប្គ្ឹះសាថ នប្សាវប្ជាវ សាកលវទិាល័យ និងវសិ័យឯកជន ទដីម្បីោបំ្ទដល់រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។  

ម្៉ាាងទទៀត ការទលីកកម្ពសភ់ាពជានដគូ្រវាងរដឋនិងឯកជន ជារទពិទសាធដ៏លអសប្មារជ់ំរុញការអភិវឌ្ឍរោឋ ភបិាល    
ឌ្ីជីថ្ល។ ភាពជានដគូ្ទនះទផ្លត តទលីការវនិិទោគ្ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌ្ីជីថ្លនិងការទរៀរច្ំប្រព័នធទអកូ ូសុី សប្មារ់
ប្ទប្ទង់ដំទណីរការរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល រមួ្មាន ការប្រតិរតតិ ការណថ្ទា ំការរណតុ ះរ ត្ ល ការប្សាវប្ជាវ ការអភិវឌ្ឍ 
និងនវានុវតតន៍។ ជាឧទាហរណ៍ទៅប្រទទសម្ួយច្ំនួន យនតការភាពជានដគូ្រវាងរដឋនិងឯកជនបានជំរុញការវនិិទោគ្ទលី
ការអភិវឌ្ឍទហោឋ រច្នាសម្ព័នធរ ត្ ញនិងម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យតាម្ណររ "វនិិទោគ្ជាមុ្ន ទូទាត់ជាទប្កាយ"។ 

ការកំណត់ប្រភពហិរញ្ញរបទានោបំ្ទក៏ជាកតាត ច្ម្បងម្ួយ កនុងការធានានូវការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល
ប្រករទោយទជាគ្ជ័យ ណដលរមួ្មានប្រភពពីថ្វកិាជាតិ នដគូ្រវាងរដឋនិងឯកជន នដគូ្អភិវឌ្ឍន៍ និងប្រភពប្សរច្ារ់ទផសងៗ
ទទៀត។ ជាឧទាហរណ៍ ទៅប្រទទសម្ួយច្នំួន ប្រភពថ្វកិាសំខាន់ម្ួយគ្ឺរោឋ ភិបាលកណំត់កញ្ចរ់ថ្វកិាជាតិប្រចឆំ្ន កំនុង 
អប្តាម្ួយននផលិតផលកនុងប្សុកសរុរ ទដមី្បធីានាដល់ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល។ 

ទទាះជាោ៉ា ង្ក៏ទោយ ប្រទទសកំពុងអភិវឌ្ឍម្ួយច្ំនួនកនុងតំរន់ ទៅមានរញ្ហា ប្រឈ្ម្ខ្ាះ ទៅដំ្ ក់កាល
ដំរូង មានជាអាទិ៍ ១- រញ្ហា មូ្លធនម្នុសស៖ ម្ស្តនតីនិងប្រជាពលរដឋសប្ម្រខ្ាួន ផ្លា ស់រតូរផនត់គ្ំនិត និងទទួលយករទច្ចកវទិា
ឌ្ីជីថ្លយតឺោ៉ា វ ទោយសារកងវះខាតជំនាញ ការទលីកទឹកច្ិតត ការរណតុ ះរ ត្ ល និងភាពទជឿទុកច្ិតតទលីប្រព័នធ។ 
២- រញ្ហា ថ្វកិា៖ ការវនិិទោគ្ររស់រដឋនិងការចូ្លរមួ្ពីវសិ័យឯកជនទៅមានកប្ម្ិត សប្មារ់ការអភិវឌ្ឍនិងណថ្ទាបំ្រព័នធ
ព័ត៌មានឌ្ីជីថ្លធំៗ។ ៣- រញ្ហា ការណច្ករណំលកទិននន័យនិងព័ត៌មាន៖ ការទធវីសមាហរណកម្មប្រព័នធរទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្ល 
ជារញ្ហា ប្រឈ្ម្ទោយសារម្ិនមានលិខ្ិតរទោឋ នគ្តយុិតត យនតការច្ាស់ោស់ និង្នទៈររស់ម្ស្តនតីពាក់ព័នធ ជាឧរសគ្គ
ដល់ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្ល។ រណនថម្ពទីលីទនះ វរបធម្ោ៌ក់បាងំទិននន័យបានរទងកីតឱ្យមានភាពលំបាកកនុងការភាា រ់ 
ការចូ្លដំទណីរការ និងការទប្រីប្បាស់ទនិនន័យទៅកនុងរោឋ ភបិាល។ 



២- ទសសនាទានរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល   

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥  ទំព័រទី  7 

ទប្ៅពីទនះ សនតិសុខ្ឌ្ជីីថ្លជារញ្ហា ប្រឈ្ម្ម្ួយកនុងការអភិវឌ្ឍរោឋ ភបិាលឌ្ីជថី្ល ណដលប្តូវោករ់ញ្ចូលទៅកនុង
ទោលនទោបាយនិងយុទធសាស្តសតសនតិសុខ្ឌ្ជីីថ្លជាអាទិភាព។ ទោលទៅសំខាន់ននការវាយប្រហារររស់ទចររទច្ចកវទិា 
គ្ឺសំទៅទលីទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌ្ីជីថ្ល រ ត្ ញទូរសពទច្លត័ ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធគ្នាឹះសំខាន់ៗ ទគ្ហទំព័រប្កសួងសាថ រ័ន 
ប្រព័នធផសពវផាយនានា និងប្រព័នធប្រតរិតតិការឌ្ជីីថ្លធនាោរ ម្ិនឱ្យដំទណីរការទៅទូទាងំប្រទទស។  

 
 



៣- សាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  8 

៣- សាានភាពរដ្ឋាភបិាលឌីជីថលកមពុជា 

 ៣.១-  ំដណើរវិវតត 

ទៅឆ្ន ២ំ០០០ ទសវាសាធារណៈឌ្ីជីថ្លទៅកម្ពុជាបានចរ់ទផតីម្ជាទលីកដំរូង ទហយីអាជាា ធរជាតិទទួល
រនទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយរទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍ព័ត៌មានវទិា(NiDA) ប្តូវបានរទងកីតទប្កាម្ទីសតកីារគ្ណៈរដឋម្ស្តនតី។ 
អាជាា ធរទនះបានសាថ រនារ ត្ ញទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធព័តម៌ានជាតិ ណដលចរ់ទផតីម្ពីការតភាា រ់ប្កសួងសាថ រ័ន និងរនាទ រ់
ម្កពប្ងកីទៅតាម្ទខ្តតអាទិភាព ច្នំួន៩ ទោយមានម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យ ច្ំននួ៣ និងប្រព័នធព័តម៌ានឌ្ីជថី្ល ច្ំននួ៣។ 

ទៅឆ្ន ២ំ០១៣ NiDA ប្តូវបានទធវីសមាហរណកម្មម្កប្កសងួនប្រសណីយន៍ងិទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ទហយីរ ត្ ញ
ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធព័ត៌មានជាតិទៅរនតទប្រីប្បាស់ តាម្ប្កសងួសាថ រ័នរហូតដល់រច្ចុរបនន។ រនាទ រ់ម្ក រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា
បានរនតអភិវឌ្ឍវសិយ័ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍នងិរទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍និងពត័៌មាន ទោយបានោក់ទច្ញនូវឯកសារទោលនទោបាយ 
ច្ារ់ និងលិខ្ិតរទោឋ នគ្តយុិតតម្ួយច្នំួន ណដលខ្ាមឹ្សារទោលននឯកសារទាងំទនះមានសងគតិភាពជាម្យួឧតដមានុវតតន៍
អនតរជាតិ នងិបានរទំលច្ភាពជានដគូ្រវាងរដឋនងិឯកជន។ យុទធសាស្តសតច្តុទកាណដំ្ ក់កាលទី៣ ពីឆ្ន ២ំ០១៣ដលឆ់្ន ំ
២០១៨ បានគូ្សរញ្ហា ក់នូវភាពចបំាច្រ់នតអភិវឌ្ឍរោឋ ភបិាលទអ ចិ្ប្តូនិក(e-Government) និងជំរុញវសិ័យឯកជន
ឱ្យវនិិទោគ្កានណ់តទប្ច្ីនទលីរទច្ចកវទិានិងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌ្ីជីថ្ល។ ទៅឆ្ន ២ំ០១៤ ណផនការទម្រទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍
និងព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០២០ ប្តូវបានអនុម្័តកនុងទោលរណំងជំរុញការអភិវឌ្ឍវសិ័យរទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍និងព័ត៌មាន 
និងពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍមូ្លធនម្នុសស ការតភាា រ់ប្រព័នធអីុនធឺណិត សនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល និងទសវាសាធារណៈតាម្ប្រព័នធ
ទអ ចិ្ប្តូនកិ។ 

ទៅឆ្ន ២ំ០១៤ រាជរោឋ ភិបាលបានរទងកីតវទិាសាថ នជាតិនប្រសណីយ៍ ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ រទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍
និងព័តម៌ាន(NIPTICT) ជាទសនាធិការររស់ប្កសួងនប្រសណីយន៍ិងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន ៍ ទដីម្បចូី្លរមួ្ការរណតុ ះរ ត្ ល
មូ្លធនម្នុសសជំនាញនងិអកខរកម្មឌ្ីជថី្លដល់ម្ប្នីតរាជការ និងជំរុញការប្សាវប្ជាវនិងនវានុវតតនឌ៍្ីជថី្ល ទហយីវទិាសាថ ន
ទនះប្តូវបានអភិវឌ្ឍទៅជារណឌិ តយសភារទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា(CADT)ទៅឆ្ន ២ំ០២១។ គ្ិតប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០២១ 
រណឌិ តយសភារទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លកម្ពុជាបានរណតុ ះរ ត្ លដល់នសិសតិជំនាញឌ្ីជីថ្ល៥០០នាក់ អកខរកម្មឌ្ីជីថ្ល
ដល់ម្ស្តនតីរាជការជាង៦ ៧០០នាក់ ពីប្គ្រ់ប្កសួងសាថ រ័ន និងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ នងិអកខរកម្មឌ្ីជីថ្លដលស់ិសានុសិសស
និងម្ស្តនតីរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិជាង៥ ០០០នាក់ទៅតំរន់ោច្់ប្សោល ប្ពម្ទាងំប្សាវប្ជាវទលីរទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្ល 
ដូច្ជារទច្ចកវទិាភាសាណខ្មរ រញ្ហញ សិរបនមិ្មិត ជាទដីម្ នងិបានចូ្លរមួ្ជំរុញនវានុវតតន៍ឌ្ជីីថ្លនិងការកសាងប្រពន័ធទអកូ ូសុី
ធុរកិច្ចថ្មីឌ្ីជថី្ល។  

ទៅឆ្ន ២ំ០១៥ ច្ារ់សតីពីទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ប្តូវបានប្រកាសឱ្យទប្រីកនុងទោលរណំងធានា ១- ការទប្រីប្បាស់ទហោឋ -
រច្នាសម្ព័នធនិងរ ត្ ញ និងការផតល់ទសវាទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ប្រករទោយប្រសិទធភាព សុវតថភិាព គុ្ណភាព ភាពទជឿទុកច្តិត 
និងតនម្ាសម្រម្យ ២- ការជំរុញនងិទលីកទកឹច្ិតតដល់វសិ័យឯកជនឱ្យចូ្លរមួ្កនុងការអភិវឌ្ឍវសិយ័ទនះ និង ៣-ការប្រកួតប្រណជង
ទោយសុច្រតិនិងការពារអនកទប្រីប្បាស។់ 
 ទៅឆ្ន ២ំ០១៦ រាជរោឋ ភិបាលបានអនុម្័ត ទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍រទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍
និងព័ត៌មានឆ្ន ២ំ០២០ ទោយបានោក់ទច្ញនូវវធិានការនិងកំណត់ទោលទៅកនុងការពប្ងឹងមូ្លោឋ នននការអភិវឌ្ឍវសិយ័
ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ រទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍និងព័ត៌មាន ពប្ងឹងសនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល ជំរុញការអភិវឌ្ឍឧសាហកម្ម និងទលីកកម្ពស់
ការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍និងព័ត៌មាន។ លទធផលននការអនុវតតទោលនទោបាយទនះទៅមានកប្ម្ិត និងម្ិនទាន់
សទប្ម្ច្បានតាម្ទោលទៅ ទោយសាររញ្ហា ប្រឈ្ម្ទផសងៗ ដូច្ជា ធនធានថ្វកិា មូ្លធនម្នុសស ជាទដមី្។  



៣- សាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  9 

 ចរ់តាងំពឆី្ន ២ំ០១៨ រាជរោឋ ភិបាលបានចតទុ់កការអភវិឌ្ឍឌ្ីជីថ្លជាអាទភិាពសំខាន់ សប្មារ់ការអភិវឌ្ឍ
ទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ ទដីម្បីទ្ាីយតរនឹងនិនាន ការននរដិវតតនឧ៍សាហកម្មជំនាន់ទី៤។ ទផតមី្ទច្ញពីទនះ រាជរោឋ ភិបាល
បាននិងកំពុងទរៀរច្ំទោលនទោបាយ ច្ារ់ និងលិខ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតត សំទៅោក់ទច្ញកម្មវធិីទសវាឌ្ីជីថ្លប្រករទោយ
គុ្ណភាព ទោយមានការចូ្លរមួ្ផតល់ម្តិទោរល់ពីប្រជាពលរដឋ នងិប្គ្រ់ភាគ្ីពាកព់័នធទាងំអស។់  

ទៅចុ្ងឆ្ន ២ំ០១៩ កម្ពុជាបានអនុម្ត័ ច្ារ់សតីពីពាណិជាកម្មតាម្ប្រព័នធទអ ិច្ប្តនិូក  ណដលកណំត់អំពី
យថ្នភូតភាព សុប្កឹតភាព សុវតថិភាព និងភាពទជឿទុកច្ិតតននទប្ម្ង់និងទំនាក់ទំនងទអ ចិ្ប្តូនិក និងច្ារ់សតីពីកិច្ចការពារ
អនកទប្រីប្បាស់  ទដីម្បទីលីកកម្ពស់ការប្រកួតប្រណជងទោយសុច្រតិ។ ជាម្ួយោន ទនាះណដរ កម្ពុជាក៏បានចុ្ះហតថទលខាទលី
កិច្ចប្ពម្ទប្ពៀងពាណិជាកម្មកនុងប្ករខ្ណឌ តំរនដូ់ច្ជា ភាពជានដគូ្ទសដឋកចិ្ចប្គ្រ់ប្ជុងទប្ជាយតំរន់(RCEP) និងកចិ្ចប្ពម្ទប្ពៀង
អាសា នសតពីីពាណិជាកម្មតាម្ប្រព័នធទអ ចិ្ប្តូនកិ ណដលបានកណំត់កាតពវកិច្ចររសក់ម្ពុជាកនុងការអនុវតតកចិ្ចប្ពម្ទប្ពៀង
ទាងំទនាះ។ ទប្ៅពីទនះ រាជរោឋ ភិបាលបាននងិកំពុងទរៀរច្ ំ ទសច្កតីប្ពាងច្ារ់សតីពីរទទលមីសរទច្ចកវទិាព័ត៌មាន  កនុង
ទោលទៅរងាក រ ទរស់ាក ត ់ និងរស្តងាក ររទទលមីសរទច្ចកវទិាព័ត៌មាន ទសច្កតីប្ពាងច្ារ់សតីពីសនតិសុខ្សាយរ័រ ទដមី្បី
កំណត់ទោលការណ៍ និងយនតការរងាក រ ប្គ្រ់ប្គ្ង និងទ្ាីយតរច្ំទពាះការគ្ំរាម្កំណហងសនតិសុខ្ឌ្ជីីថ្លនងិឧរបតតិទហតុ
សនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល និង ទសច្កតីប្ពាងច្ារ់សតីពីសិទធិទទលួព័ត៌មាន កនុងទោលរំណងធានាដល់សាធារណជនប្គ្រ់រូរនូវសទិធិ
ទសរភីាពកនុងការទទួលបានព័តម៌ានពីសាថ រន័សាធារណៈ ប្សរតាម្សាម រតីននរដឋធម្មនុញ្ញននប្ពះរាជា្ច្ប្កកម្ពុជា។ 
 គ្ិតប្តមឹ្ឆ្ន ២ំ០២០ មានគ្ទប្មាងអភិវឌ្ឍទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌ្ីជីថ្លនិងប្រពន័ធព័ត៌មានឌ្ីជថី្លជាទប្ច្ីន ដូច្ជាការ
ទរៀរច្ំម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យច្នំួន៣និងរនទរ់ទសវូរករណ៍ទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័នច្នំួន២០។ ប្កសងួសាថ រ័នបានទរៀរច្ំ
រ ត្ ញនផទកនុងនិងតភាា រ់រ ត្ ញអុីនធណិឺតផតល់ទោយប្កសួងនប្រសណីយន៍ិងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ឬប្កុម្ហ ុន រ៉ាុណនតម្ិនបាន
តភាា រ់ទៅប្គ្រ់នាយកោឋ នឬអងគភាពពាកព់័នធម្យួច្ំននួ។  
 ទៅឆ្ន ២ំ០២១ទនះ មានអនកចុ្ះទឈាម ះទប្រីប្បាស់ទសវាអុីនធណិឺតប្រមាណ១៧,៦៥ោន កនុងទនាះអនកចុ្ះទឈាម ះ
ទប្រីប្បាសទ់សវាអុីនធឺណិតច្លត័មានប្រមាណ១៧,៣៥ោន(ដូច្មានកនុងតារាងទី១)។ ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍
ម្ិនទាន់ប្គ្រដណត រ់ទៅទូទាងំនផទប្រទទស ចំ្ណណករ ត្ ញណខ្សការអុរទិក្អឹងខ្នងមានប្រមាណ៤៦ពានគ់្ ូីណម្៉ាប្ត 
និងរ ត្ ញណខ្សការអុរទិកទប្កាម្បាតសមុ្ប្ទច្ំនួន២ កនុងទនាះ ណខ្សការអុរទិកទប្កាម្បាតសមុ្ប្ទទី១ តភាា រ់កម្ពុជាទៅ
ប្រទទសនថ្និងមា៉ា ទ សុ(ីMalaysia Cambodia Thailand MCT) រឯីណខ្សទី២ តភាា រ់កម្ពុជាទៅប្រទទសច្ំនួន១៨ កនុង
ទវីរអាសុី អាស្តហវកិ និងអឺរ ៉ាុរ(Asia Africa Europe 1 AAE-1)។ រ ត្ ញទូរសពទច្ល័តជនំាន់ទី៤(4G) កំពុងផតលទ់សវា
ជូនប្រជាពលរដឋប្រមាណ៨០%។  

តារាងទី១ : អប្តាអនកទប្រីប្បាស់ទសវាអុីនធណិឺតនិងទសវាទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ប្គ្រដណត រ់ឆ្ន ២ំ០២១ 
អប្តាអនកទប្រីប្បាស់ទសវាអុីនធណិឺត 

ប្រតិរតតិករ ច្ំនួនអនកទប្រីប្បាស់ អប្តាកនុង១០០នាក់ ច្ំណណកទីផារ 
ទសវាអុីនធណិឺតច្លត័(៥ប្កមុ្ហ ុន) ១៧ ៣៤៩ ២៦១ ១០៥,៦០ ៩៨,៣០% 
ទសវាអុីនធណិឺតអច្ល័ត(៣៥ប្កុម្ហ ុន) ៣០៤ ០៧១ ១,៨២ ១,៧០% 

សរុរ ១៧ ៦៥៣ ៣៣២ ១០៧,៤២ ១០០% 
 
 
 

   



៣- សាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  10 

ទសវាទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ប្គ្រដណត រ់ 
ររោិយ កប្ម្ិតប្គ្រដណត រ់ទធៀរនឹង 

ប្រជាជនសរុរ(%) 
កប្ម្ិតប្គ្រដណត រ់ទធៀរនឹងនផទ

ដីសរុរ 
ការប្គ្រដណត រ់ននទសវាទូរសពទច្ល័ត 2G ៩២,៣% ៧៩,៥% 
ការប្គ្រដណត រ់ននទសវាទូរសពទច្ល័ត 3G ៨៥,២% ៦៦,២% 
ការប្គ្រដណត រ់ននទសវាទូរសពទច្ល័ត 4G ៨២,៥% ៦០,៤% 

ប្រភព : និយត័ករទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍កម្ពុជាឆ្ន ២ំ០២១ 

 ទប្ៅពីការអភិវឌ្ឍទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌ្ីជីថ្ល ទសវាសាធារណៈច្ំនួន  ៣ ៥០៨ ប្តូវបានោក់ឱ្យទប្រីប្បាស់ កនុងទនាះ 
ការោក់ពាកយសុំទោយផ្លទ ល់ពកីារោិលយ័ប្ច្កទច្ញចូ្លណតម្ួយទសមនីឹង៧៧,៥៤% ទសវាទាញយកពាកយសុតំាម្អនឡាញ
ណតប្តូវោកព់ាកយសុំទោយផ្លទ លទ់សមីនឹង១០,៦០% នងិទសវាោក់ពាកយសុតំាម្អនឡាញទសមីនងឹ១១,៨៦%។ ប្រព័នធពត័៌មាន
ឌ្ីជីថ្លររស់រាជរោឋ ភិបាលកំពុងដំទណីរការមានច្ំនួនសរុរ១៨២ ដូច្មានកនុងឧរសម្ព័នធទី១។ កនុងច្ំទ្ម្ប្រពន័ធ
ព័ត៌មានឌ្ីជីថ្លទាងំទនាះ មានទសវាសាធារណៈពីរោឋ ភិបាលទដីម្បបី្រជាពលរដឋ(G4C)ច្ំនួន៣០,៨% ពីរោឋ ភបិាលទៅ
ធុរកិច្ច(G2B)ច្នំួន៩,៥% នងិពីរោឋ ភិបាលទៅរោឋ ភបិាល(G2G)ច្ំននួ៥៩,៨%។  

រូរភាពទី៣ : សាថ នភាពរច្ចុរបននននរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា 

 
ប្រភព : ការសទងម់្តិទោយប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣.២- ការវភិាគរដ្ឋាភបិាលឌីជីថលកមពុជា 

សាថ នភាពជាក់ណសតងននរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា នឹង្ាុះរញ្ហច ងំតាម្រយៈការវភិាគ្អំពីភាពខាា ងំ ភាពទខ្ាយ 
កាោនុវតតភាព និងការគ្ំរាម្កំណហង(SWOT)។ លទធផលននការវភិាគ្គ្ឺជាមូ្លោឋ នចបំាច្់ សប្មារ់ការទរៀរច្ំ
ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ណដលមានច្កខុវសិ័យ ទោលរំណង ទោលទៅជាយុទធសាស្តសត និងយុទធសាស្តសត
ច្ាស់ោស់។ 

ភាពខាា ងំ 
• រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាមាន្នទៈនទោបាយ និងផតល់ការោបំ្ទខ្ពស់កនុងការជំរុញការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល

ប្សរតាម្ការវវិឌ្ឍកនុងតំរន់និងពិភពទោកោ៉ា ងឆ្រ់រហ័ស។ 
• ប្កុម្ប្រឹកាជាតិទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌី្ជីថ្លជាសាថ រ័នកំពូល ដឹកនា ំ សប្ម្រសប្ម្ួលថ្នន ក់ជាតិកនុងការអនុវតត

ប្ករខ្ណឌ ទោលនទោបាយទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ីជីថ្ល សប្មារ់កិច្ចការរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ពលរដឋឌី្ជីថ្ល 
និងធុរកិច្ចឌ្ីជីថ្ល។ ប្កសងួនប្រសណីយន៍ិងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ទរតជាា ច្ិតតខ្ពសក់នុងការសប្ម្រសប្ម្ួល និងអនុវតត
ទោលនទោបាយរោឋ ភបិាលឌ្ីជីថ្លឱ្យបានទជាគ្ជ័យ។ 

• ប្កសួងនប្រសណីយ៍និងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ជាសាថ រ័ននាមុំ្ខ្កនុងការទធវីររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្ល មានម្ស្តនតីជំនាញនិង
រទពិទសាធខ្ពស់ កនុងការទរៀរច្ំនិងអនុវតតការងាររោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លនិងសនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល។  

• ប្កសងួសាថ រន័ពាក់ពន័ធមានការទរតជាា ច្ិតតខ្ពស់ចូ្លរមួ្សហការ កនុងការអនុវតតទោលនទោបាយរោឋ ភបិាលឌ្ីជថី្ល 
ទោយមានម្ស្តនតីជំនាញម្ួយច្នំួនណដលមានរទពិទសាធអនុវតតគ្ទប្មាងប្រព័នធពត័៌មានឌ្ីជីថ្លកនាងម្ក។ 

• ភាពអំទ្យផលកនុងការចរ់យករទច្ចកវទិាចុ្ងទប្កាយទដីម្បទីធវីររវិតតកម្មឌ្ជីីថ្លកនុងប្កសួងសាថ រ័ន និងពុំ
មានភាពសមុគ្សាម ញកនុងការទធវសីមាហរណកម្មនិងទំទនីរកម្ម ទលីប្រព័នធឌ្ីជីថ្លជំនាន់មុ្ន(Legacy System)។ 

ភាពទខ្ាយ 
• ទៅឆ្ន ២ំ០២០ កម្ពុជាមានច្ំ្ត់ថ្នន ក់ទី១២៤កនុងច្ំទ្ម្១៩៣ប្រទទស ទោងតាម្ការវាយតនម្ាររស់ 

UN-DESA ទលីណផនកទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ ទសវាអនឡាញ និងមូ្លធនម្នុសស។ កនុងទនាះសនទសសន៍ទសវាអនឡាញ
និងមូ្លធនម្នុសសមានច្ំ្ត់ថ្នន ក់ទារទធៀរនឹងកប្ម្ិតម្ធយម្កនុងតំរន់អាសា ន។ 

• កងវះខាតទោលនទោបាយ ច្ារ់ និងលិខ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតតសប្មារ់ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ 
ទោលនទោបាយនិងណផនការសកម្មភាពម្ិនទាន់បានអនុវតតទពញទលញទោយសារមូ្លទហតុទផសងៗ ជាពិទសស
ថ្វកិាទៅមានកប្ម្ិត។ 

• ប្កសួងសាថ រ័នមួ្យច្ំនួនទៅម្ិនទាន់បានទរៀរច្ំអងគភាពទទួលរនទុកររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្ល ណដលមានតួនាទីនិង
ភារកិច្ចច្ាស់ោស ់និងអាច្រំទពញការងារប្រករទោយប្រសិទធភាព។ ម្ា៉ាងទទៀត អងគភាពទទួលរនទុកររវិតតកម្ម
ឌ្ីជីថ្លទៅរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ ទៅពុំទាន់មានទៅទ យី។ 

• ប្កសួងសាថ រ័ននមី្ួយៗរទងកីតប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជីថ្លទៅតាម្តប្ម្ូវការទរៀងៗខ្ាួន និងទៅោច្់ទោយណ កពីោន  
ទោយម្ិនមានសងគតិភាពឬប្តតួោន ។ 

• ការវនិិទោគ្ទលីប្រព័នធពត័៌មានឌ្ីជីថ្លម្ិនមានសងគតិភាពទធៀរទៅនឹងការទកីនទ ងីននច្នំួនទសវាសាធារណៈ 
ទៅតាម្ប្កសួង សាថ រ័ន និងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ។  

• ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ពុំទាន់ប្គ្រដណត រ់ទពញនផទប្រទទស ទហយីគុ្ណភាពទសវាទៅមានកប្ម្ិតទារ។ 
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• ការតភាា រ់រ ត្ ញរវាងប្កសងួ សាថ រន័ នងិរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ ទៅម្ិនទាន់ទពញទលញនិងម្ិនទាន់បាន
ណរងណច្កោច្់ទោយណ កពីរ ត្ ញអុីនធណិឺតណដលទប្រីប្បាស់ទូទៅ។ ប្កសងួសាថ រន័ប្រមាណ៤៦% ណដល
បានតភាា រ់រចួ្ទហីយ ទៅម្ិនទាន់ទរៀរចំ្រ ត្ ញនផទកនុងឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវនិងប្គ្រ់លកខណៈសម្បតតិតាម្សតង់ោ
រទច្ចកទទសសប្មារ់ណរងណច្កការផតល់ទសវាអុនីធណិឺតនិងទសវាឌ្ីជីថ្លទផសងទទៀតទៅកណនាងការងារ។ 

• កងវះម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យជាតិ ណដលមានទសវូរករណ៍សប្មារ់ផតល់ធនធានគ្ណនានិងកណនាងផទុកទិននន័យរមួ្ 
ជារញ្ហា ច្ម្បងម្ួយសប្មារ់ប្កសួងសាថ រន័។ ប្កសួងសាថ រ័នមានប្រមាណ៣០%រ៉ាុទ ណ្ ះ ណដលទប្រីប្បាស់ទសវា
ម្ជឈម្ណឌ លទិនននយ័កនុងប្សុក ខ្ណៈណដលប្កសួងសាថ រ័នទផសងទទៀតពងឹណផអកទលីការទប្រីប្បាស់ទសវារទច្ចកវទិា
ទកាា ដទៅទប្ៅប្រទទស។ 

• ថ្នន លជាតនិិងប្រព័នធរមួ្សប្មារ់ណច្ករណំលកការទប្រីប្បាស់ ការផ្លា ស់រតូរទនិនន័យ និងការទធវីអនតរប្រតិរតតកិារ ពុំទាន់
មានច្ំននួប្គ្រ់ប្ោន់។ 

• ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធអតតសញ្ហញ ណឌ្ជីីថ្លរមួ្ ណដលជាឃ្នន ស់សប្មារជ់ួយផតល់ទំនុកច្ិតតដល់ការទធវីប្រតិរតតកិារ
អនឡាញ ទៅពុំទាន់មានទៅទ យី។  

•  ការការពារសនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្លទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័នមានកប្ម្ិតទារទៅទ យី។ តាម្រ ដ្ ប្កសួងសាថ រ័នទសទីរណត
ម្ិនមានទហោឋ រច្នាសម្ព័នធសនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល មានការទប្រីប្បាស់សុសណវរម្ិនមានសតង់ោសុវតថិភាពនិងអាជាា រណណ
ប្តឹម្ប្តូវ និងខ្វះសម្តថភាពរទច្ចកទទសកនុងការតាម្ោន វភិាគ្ ប្តួតពិនតិយ ការពារ នងិទ្ាីយតរទៅនឹងការវាយប្រហារ
តាម្អុីនធឺណិត។ ប្កសួងសាថ រន័មានប្រមាណ២២%រ៉ាុទ ណ្ ះណដលមានម្ស្តនតីទទួលរនទុកសនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល ទហយី
ការយល់ដឹងររសអ់នកទប្រីប្បាស់ទលីណផនកសនតិសុខ្ឌ្ជីីថ្លទៅមានកប្ម្ិត។ 

• អវតតមានននប្ច្កទាវ រទូទាត់សងប្បាក់ថ្នន កជ់ាតិសប្មារ់ទសវាសាធារណៈ ជារញ្ហា ប្រឈ្ម្កនុងការទរៀរច្ំប្រពន័ធ
ទូទាត់ទលីទសវាអនឡាញររស់ប្កសួងសាថ រន័។ 

• ច្ំនួននងិសម្តថភាពធនធានម្នុសសជនំាញរទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្លតាម្ប្កសួងសាថ រ័នទៅមានកប្ម្ិត ណដលជា
ឧរសគ្គដ៏ធំម្យួទដីម្បអីភិវឌ្ឍ ប្គ្រ់ប្គ្ង ប្រតិរតតិ និងណថ្ទាបំ្រព័នធរោឋ ភបិាលឌ្ីជីថ្ល។ 

• ប្រព័នធទអកូ ូសុសីប្មារ់ោបំ្ទភាពជានដគូ្រវាងរដឋនិងឯកជនម្ិនទាន់រងឹមាទំដីម្បរីទងកីតជាកមាា ងំច្លករ រទងកីន
ទលបឿនអភិវឌ្ឍន៍ និងជំរុញនវានុវតតន៍។ 

• អវតតមានននប្រព័នធដឹកជញ្ាូ នទោលទៅចុ្ងទប្កាយសប្មារ់ទសវាសាធារណៈ។ 

កាោនុវតតភាព 
• ទៅឆ្ន ២ំ០២១ អនកចុ្ះទឈាម ះទប្រីប្បាស់ទសវាទូរសពទច្ល័តមានច្ំនួន២០,៥៣ោនទលខ្ ទសមីនឹង១២២,៨៤% 

ននច្ំនួនប្រជាជនសរុរ និងការតភាា រ់អុីនធឺណិតតាម្ឧរករណ៍ច្ល័តមានច្ំនួន១៧,៣៥ោនទលខ្ ទសមីនឹង
១០៥,៦០%។ យុវជនប្រមាណ៣៧%ននច្ំនួនប្រជាជនសរុរ អាច្ចរ់យកនិងទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្ល
បានទលឿន។  អាជីវកម្មណដលទប្រីរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លបានទកនីទ ងី ប្សរទពលនឹងការកទកីតននប្កុម្ហ ុនធុរកិច្ច
ឌ្ីជីថ្លជារនតរនាទ រ។់ 

• ច្ំណូលពីវសិ័យទូរគ្ម្នាគ្ម្នម៍ានប្រមាណ១ ១០០(ម្ួយពាន់ម្យួរយ)ោនដុោា រអាទម្រកិកនុងឆ្ន ២ំ០២០ ទសមី
នឹងប្រមាណ៤,២%ននផលិតផលកនុងប្សុកសរុរ ណដលអប្តាទនះមានកប្ម្ិតខ្ពស់ ទរីទប្រៀរទធៀរទៅនឹងប្រទទស
កំពុងអភិវឌ្ឍ។  

• ការទប្រីប្បាសរ់ទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្លជាសនូលសប្មារ់ទរៀរច្នំិងទធវីឱ្យប្រទសីរទសវាសាធារណៈ ទដីម្បរីទប្ម្ីប្រជាពលរដឋ 
និងទលីកកម្ពស់ការផារភាា រ់រវាងរោឋ ភិបាលនិងប្រជាពលរដឋ។ 



៣- សាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  13 

• ការរកីរាលោលននជំងឺកូវដី-១៩ បានជំរុញឱ្យប្រទទសនានាទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្លកនុងកិច្ចការរដឋបាល 
ធុរកិច្ច និងទំនាក់ទំនងសងគម្ ណដលកតាត ទនះជាកមាា ងំច្លកររទងកីនទលបឿនននការទធវីររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្ល និងការ
តភាា រ់ឌ្ីជីថ្លរវាងប្រទទសកនុងតំរន់និងពិភពទោក។  

• ដំទណីរការវវិតតម្កដល់ននរដិវតតន៍ឧសាហកម្មជំនាន់ទ៤ី ទោយទប្រីប្បាសរ់ទច្ចកវទិាឈានមុ្ខ្ចុ្ងទប្កាយ ដូច្ជា 
រញ្ហញ សិរបនិម្មិត ទិនននយ័ធំ រាុកទ្ន រទច្ចកវទិាទកាា ដ និងអុនីធណិឺតននវតថុ។  

• ការគ្ិតគូ្រជារមួ្ររស់តំរន់និងពិភពទោកទលីការកសាងទោលនទោបាយ លិខ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតត ទដីម្បអីភិវឌ្ឍ
ទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធតភាា រ ់រហូំរទិនននយ័្ាងណដន ការការពារសនតិសុខ្ឌ្ីជថី្ល ការពិភាកាពាក់ព័នធនងឹការទប្រីប្បាស់
រទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្លកនុងទវទិកាទផសងៗ ការទរៀរច្ំកចិ្ចប្ពម្ទប្ពៀងនានា ជំរុញឱ្យប្រទទសកំពុងអភិវឌ្ឍទាញយក
ប្រទោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ពាណិជាកម្មតាម្ប្រព័នធទអ ចិ្ប្តូនិក និងទសដឋកិច្ចឌ្ីជថី្ល។ 

ការគ្ំរាម្កំណហង 
• ជទមាា ះភូម្ិសាស្តសតនទោបាយនិងសស្តងាគ ម្រទច្ចកវទិាសាយរ័រ(Cyber Warfare) ពាណិជាកម្ម និងទសដឋកិច្ច 

អាច្ជាឧរសគ្គ និងទធវីឱ្យរ៉ាះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍទហោឋ រច្នាសម្ព័នធតភាា រ់ ការទធវីសមាហរណកម្មទសដឋកិច្ច
ឌ្ីជីថ្ល និងការកសាងរោឋ ភបិាលឌ្ីជីថ្ល។ 

• ទប្ោះធម្មជាត ិណដលមានលកខណៈប្ទង់ប្ទាយធំរ៉ាះពាល់រយៈទពលណវងដល់ទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធតភាា រ់ឌ្ីជថី្ល ដូច្ជា 
រ ដ្ ញណខ្សការអុរទិកទប្កាម្បាតសមុ្ប្ទ រ ដ្ ញណខ្សការអុរទិក្អឹងខ្នង និងម្ជឈម្ណឌ លទនិនន័យជាទដីម្។ 

• ការទកីនទ ងីននការវាយប្រហារតាម្ប្រពន័ធអុីនធឺណិតសំទៅរំផ្លា ញ ឬរងាអ កដ់ំទណីរការនិងការកសាងឌ្ជីីថ្ល 
រោឋ ភិបាលកម្ពុជា។ 

• ការរាតតាតននជំងឺ្ាង វរិតតិហិរញ្ញវតថុតំរន់និងពិភពទោក ការដួលរលំននប្កុម្ហ ុនរទច្ចកវទិាណដលមាន
វសិាលភាពប្គ្រដណត រ់ទលីទសដឋកចិ្ចពភិពទោក ណដលអាច្ទកីតទ ងីជាយថ្នទហតុនិងទធវឱី្យរ៉ាះពាល់ពាណិជាកម្ម
តាម្ប្រព័នធទអ ចិ្ប្តូនិក ទសដឋកិច្ចឌ្ជីីថ្ល និងការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លផងណដរ។ 

 

ណផអកទលីការវភិាគ្អំពីសាថ នភាពជាក់ណសតង ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជាសថិតទៅកប្មិ្តទី១ទៅទ ីយ 
ទោយទហតុថ្ន នាទពលរច្ចុរបនន ឌ្ីជថី្លនីយកម្មតាម្ប្កសងួសាថ រន័ម្និទានប់ានទធវសីមាហរណកម្មរញ្ចូ លោន  នងិទៅ
មានរញ្ហា ប្រឈ្ម្ជាទប្ច្នីណដលប្តូវទោះប្សាយនិងអភិវឌ្ឍរនត។ ទទាះរជីាដូទច្នះក៏ទោយ ក៏មានកាោនុវតតភាពជាទប្ច្នី
ណដលនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល។ កនុងន័យទនះ រាជរោឋ ភិបាលទរតជាា ច្ិតតនិងោបំ្ទខ្ពស់ទលីការទធវីររវិតតកម្ម
ឌ្ីជីថ្ល និងចរ់យកឱ្កាសប្ពម្ទាងំោក់ទច្ញនូវវធិានការនានាទដីម្បកីាត់រនថយហានិភ័យណដលអាច្ទកីតមានទ ងី 
សំទៅដលក់ារកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លដ៏រងឹមាមំ្យួ រមួ្ច្ំណណកដលក់ារអភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ចនិងសងគម្។ 



៤- ច្កខុវស័ិយ ៥- ទោលរំណង ៦- ទោលទៅជាយុទធសាស្តសត និងយុទធសាស្តសត  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  14 

៤- ចកេវុិសយ័ 

ច្កខុវសិ័យននទោលនទោបាយទនះគ្ឺ “កសាងរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល ទដីម្បទីលកីកម្ពស់គុ្ណភាពជីវតិនិងទំនុកច្ិតត
ប្រជាពលរដឋ តាម្រយៈការរទប្ម្ីទសវាសាធារណៈឱ្យកាន់ណតលអប្រទសីរ”។ 

៥- ដោលរំណង 

 ទោលនទោបាយទនះមានទោលរំណង កសាងរោឋ ភិបាលឆ្ា ត ទោយឈ្រទលីមូ្លោឋ នននការទប្រីប្បាស់
ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធនិងរទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្លជាប្រព័នធទអកូ ូសីុ សប្មារ់ការទធវីទំទនីរកម្មប្រព័នធអភិបាលកិច្ចនិងការណកទប្ម្ង់
ទលីប្គ្រ់វស័ិយ ប្រករទោយតមាា ភាពនិងភាពទជឿទុកចិ្តត សំទៅរទងកីតររោិកាសអំទ្យផលដល់ការអភិវឌ្ឍទសដឋកិច្ច
និងសងគម្ឌី្ជីថ្លប្រករទោយររោិរនន។ 

៦- ដោលដៅជាយទុធសាន្តសត និងយុទធសាន្តសត 

 ទដីម្បសីទប្ម្ច្បាននូវច្កខុវស័ិយនិងទោលរំណងខាងទលី រាជរោឋ ភិបាលោក់ទច្ញទោលទៅជាយុទធសាស្តសត
ច្ំនួន៤និងយុទធសាស្តសតច្ំននួ១០ ដូច្ខាងទប្កាម្៖ 

១- ទោលទៅជាយុទធសាស្តសតទី១គ្ ឺ ការទលីកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍទហោឋ រច្នាសម្ព័នធរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល ណដល
មានយុទធសាស្តសតច្នំួន៤ ដូច្ខាងទប្កាម្៖ 
-  យុទធសាស្តសតទី១ ៖ ការទរៀរច្នំិងការណកលម្អទហោឋ រច្នាសម្ព័នធតភាា រ់ឌ្ីជថី្ល  
-  យុទធសាស្តសតទី២ ៖ ការទរៀរច្ំនិងការណកលម្អទហោឋ រច្នាសម្ព័នធប្រព័នធទូទាតស់ងប្បាក់ឌ្ីជីថ្លសប្មារ់
ទសវាសាធារណៈ  

-  យុទធសាស្តសតទី៣ ៖ ការទរៀរច្នំិងការពប្ងងឹទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធសនតសុិខ្ឌ្ជីីថ្ល  
-  យុទធសាស្តសតទី៤ ៖ ការអភិវឌ្ឍទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទសវានប្រសណីយ។៍  

២- ទោលទៅជាយុទធសាស្តសតទ២ីគ្ឺ ការកសាងអភិបាលកិច្ចនងិទសវាសាធារណៈឌ្ីជថី្ល ណដលមានយុទធសាស្តសត
ច្ំនួន២ ដូច្ខាងទប្កាម្៖ 
-  យុទធសាស្តសតទី៥ ៖ ការទរៀរច្អំភិបាលកិច្ចរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ដូច្ជា ការទរៀរច្ំនិងណកលម្អទោល-
នទោបាយ ការទរៀរច្ំនងិណកលម្អប្ករខ្ណឌ ច្ារ់នងិលខិ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតតពាក់ពន័ធ និងការទរៀរច្ំ
សតង់ោនងិនិមាម រនកម្មរោឋ ភបិាលឌ្ីជថី្ល  

-  យុទធសាស្តសតទ៦ី ៖ ការទធវរីរវិតតកម្មរោឋ ភបិាលឌ្ីជថី្លនិងទសវាសាធារណៈ ដូច្ជា ការទធវឱី្យប្រទសីរទសវា
ពីរោឋ ភិបាលទៅរោឋ ភបិាល(G2G) ការទធវឱី្យប្រទសីរទសវាសាធារណៈពីរោឋ ភិបាលទដមី្បបី្រជាពលរដឋ 
(G4C) និងការទធវឱី្យប្រទសីរទសវាសាធារណៈពីរោឋ ភិបាលទៅធុរកិច្ច(G2B)។ 

៣- ទោលទៅជាយុទធសាស្តសតទី៣គ្ ឺការកសាងសម្តថភាពនិងនវានុវតតន៍ឌ្ីជីថ្ល ណដលមានយុទធសាស្តសតច្ំនួន២ 
ដូច្ខាងទប្កាម្៖ 
- យុទធសាស្តសតទី៧ ៖ ការកសាងមូ្លធនម្នុសសឌ្ីជថី្ល  
- យុទធសាស្តសតទី៨ ៖ ការទលីកកម្ពស់ការប្សាវប្ជាវនិងនវានុវតតន៍ឌ្ីជីថ្ល។ 

៤- ទោលទៅជាយុទធសាស្តសតទី៤គ្ ឺការទលីកកម្ពស់កចិ្ចសហការនិងភាពជានដគូ្រវាងរដឋនិងឯកជន ណដលមាន
យុទធសាស្តសតច្ំនួន២ ដូច្ខាងទប្កាម្៖ 
- យុទធសាស្តសតទី៩ ៖ ការទរៀរច្កំិច្ចសហការជាម្ួយប្កុម្ហ ុនរទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្ល  



៤- ច្កខុវស័ិយ ៥- ទោលរំណង ៦- ទោលទៅជាយុទធសាស្តសត និងយុទធសាស្តសត  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  15 

- យុទធសាស្តសតទី១០ ៖ ការទលកីកម្ពស់ធុរកិច្ចថ្មឌី្ីជីថ្ល។ 
 

រូរភាពទី៤:  ច្កខុវស័ិយ ទោលរណំង ទោលទៅជាយុទធសាស្តសត និងយុទធសាស្តសត 



៧- សកម្មភាពអាទិភាព  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  16 

៧- សកមមភាពអាទភិាព 

 ទោងតាម្ណផនការសកម្មភាពទៅកនុងប្ករខ្ណឌ ទោលនទោបាយទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ជីីថ្លកម្ពុជា ២០២១-
២០៣៥ មានវធិានការទោលនទោបាយគ្នាះឹសប្មារ់អនុវតតសរុរច្ំនួន១៣៩។ វធិានការទោលនទោបាយគ្នាឹះ
ទាងំទនាះប្តូវបានទរៀរច្ំតាម្ច្ទងាក ម្យុទធសាស្តសតទផសងៗោន  ណដលតប្ម្ង់ទៅទោលទៅទាងំ៥៖ ១- ការអភិវឌ្ឍទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធ 
២- ការកសាងទំនុកច្តិតនងិភាពទជឿជាក់ទលីប្រពន័ធឌ្ីជថី្ល ៣- ការកសាងពលរដឋឌ្ីជថី្ល ៤- ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល 
និង ៥- ការជំរុញធុរកិច្ចឌ្ីជីថ្ល។   
 ការទទួលរនទុកននការអនុវតតវធិានការទោលនទោបាយគ្នាះឹទាងំទនះ ប្តូវបានណរងណច្កទៅគ្ណៈកមាម ធិការ
ទាងំ៣ ននប្កុម្ប្រឹកាជាតិទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌី្ជីថ្ល គ្ឺគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល គ្ណៈកមាម ធិការទសដឋកចិ្ច
និងធុរកិច្ចឌ្ីជីថ្ល និងគ្ណៈកមាម ធិការសនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល។ គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លនិងគ្ណៈកមាម ធិការ
ទសដឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌ្ីជីថ្លទទួលរនទុករួម្និងោច្់ទោយណ កទលីការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ការកសាងពលរដឋ
ឌ្ីជីថ្ល និងធុរកិច្ចឌ្ីជីថ្ល ទោយមានកិច្ចសហការពីគ្ណៈកមាម ធិការសនតសុិខ្ឌ្ជីីថ្ល។ 
 តាម្រយៈការណរងណច្កខាងទលី គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លទទួលរនទុកអនុវតតវធិានការទោលនទោបាយ
គ្នាះឹច្ំនួន៦០ ទប្កាម្ប្ករខ្ណឌ ទោលនទោបាយទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥។ ឈ្រទលី
មូ្លោឋ នទនះ ឯកសារទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ កណំត់យុទធសាស្តសតច្ំននួ១០ និង
សកម្មភាពអាទិភាពច្នំួន៨៣  ដូច្មានណច្ងទៅកនុងររសិដិឋទី១។  

៧.១- រោលរៅជាយុទធសាន្តសរទី១៖ កា រលើររមពស់កា អភិវឌ្ឍរហោឋ  ចនាសមព័នធ              
 ោឋ ភិបាលឌ្ីជថីល 

 យទុធសាន្តសរទី១៖ កា រ ៀបចំនិងកា ខរលមអរហោឋ  ចនាសមព័នធត្ភ្ជា ប់ឌ្ីជីថល  

ការទរៀរច្ំនិងណកលម្អទហោឋ រច្នាសម្ព័នធតភាា រឌ់្ីជីថ្ល ទធវីទ ងីទដីម្បធីានាបាននូវគុ្ណភាព ប្រសទិធភាព និង
សុវតថិភាពននការតភាា រ់រ ត្ ញ ការរកាទុក ដំទណីរការ និងការណច្ករណំលកទិននន័យ សប្មារ់ោបំ្ទដល់ការអភិវឌ្ឍ 
ការប្គ្រ់ប្គ្ង និងការទប្រីប្បាស់ប្រព័នធរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។  សកម្មភាពអាទភិាពននយុទធសាស្តសតទនះមានដូច្ខាងទប្កាម្៖ 

• ពប្ងឹងនិងពប្ងកីទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទូរសពទច្ល័តនិងអុីនធណិឺតទលបឿនទលឿន តាម្រយៈ ១- ការពប្ងឹងគុ្ណភាព
និងការពប្ងកីវសិាលភាពប្គ្រដណត រ់ទសវាទូរសពទច្ល័តជនំាន់ទ៤ី(4G) ជាមូ្លោឋ នប្គ្ឹះសប្មារ់ទឈាងចរ់
យកទសវាទូរសពទច្ល័តជនំានទ់ី៥(5G) ២- ការកសាងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទូរគ្ម្នាគ្ម្នស៍ប្មារ់ផតល់ទសវា5G 
និងរទច្ចកវទិាទូរគ្ម្នាគ្ម្នច៍្ល័តចុ្ងទប្កាយ ៣- ការកសាងរ ត្ ញណខ្សការអុរទិកទប្កាម្បាតសមុ្ប្ទ និង
ការកសាងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធអុីនធណិឺតទលបឿនទលឿនដល់ប្គ្រ់ឃុសំងាក ត់ តាម្រយៈភាពជានដគូ្ជាម្ួយវសិយ័
ឯកជននិងការទប្រីប្បាស់មូ្លនិធិកាតពវកិច្ចទសវាសកល នងិ ៤- ការទរៀរច្ំទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍រមួ្
សប្មារ់ប្គ្រ់ប្រតិរតតិករទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ទដីម្បកីាតរ់នថយច្ំ្ យទលីការវនិិទោគ្នងិប្រតិរតតិការ កនុងទោលរណំង
រទងកីនគុ្ណភាពទសវាប្រករទោយតនម្ាសម្រម្យនងិភាពប្រកួតប្រណជង។ 

• កសាងម្ជឈម្ណឌ លទិនននយ័ជាតិរមួ្មានម្ជឈម្ណឌ លប្រតរិតតិការនិងម្ជឈម្ណឌ លសទស្តងាគ ះទិននន័យ ទោយទប្រី
រទច្ចកវទិាទកាា ដសប្មាររ់ទប្ម្ជីាទសវាទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ ថ្នន ល សុសណវរ និងទិនននយ័ រមួ្ទាងំទសវាវភិាគ្ទិននន័យ
និងទិនននយ័ធំ(Big Data) សប្មារ់ោបំ្ទដលអ់ភិបាលកិច្ចនិងការសទប្ម្ច្ច្ិតតររស់ប្កសងួសាថ រ័ន សំទៅកាតរ់នថយ
ច្ំ្យ ការពារសុវតថិភាពទលីទិនននយ័ និងរទងកីនប្រសិទធភាពនិងផលិតភាពការងារ។ ការកសាងម្ជឈម្ណឌ ល
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ទិននន័យទនះនងឹតភាា រ់ទៅប្គ្រ់ម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យររស់ប្កសួងសាថ រ័នណដលមានប្សារ ់ និងធានាបាននូវការ
ណថ្រកា ការការពារ នងិការណច្ករណំលកទនិនន័យឱ្យបានលអប្រទសីរនិងប្រករទោយការទទលួខុ្សប្តូវ។ 

• ទរៀរចំ្ឱ្យបានលអទហោឋ រច្នាសម្ព័នធរ ត្ ញរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ណដលតភាា រ់ទៅប្គ្រ់ប្កសួងសាថ រ័ននិងសាថ ន
តំ្ងកម្ពុជាទៅររទទសទលរី ត្ ញោច្់ទោយណ ក(Private Network)ររស់រោឋ ភបិាល ទោយណកលម្អ
ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធណដលមានប្សារ់ នងិវនិិទោគ្ទលីទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធរ ត្ ញថ្មីៗរណនថម្ទទៀត ទដមី្បរីទងកីន
សម្តថភាពទពញទលញកនុងការោបំ្ទដល់ប្រតិរតតិការរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ 

• ជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័នធទអកូ ូសុផី្លក យរណរតាម្រយៈ ១- ទរៀរច្ំមូ្លោឋ នប្គ្ះឹសំខាន់ៗ ទដីម្បពីប្ងឹងនិងជំរុញ
ការទប្រីប្បាសទ់អកូ ូសុីននប្រព័នធផ្លក យរណរ ២- ទរៀរច្ំថ្នន លននការទប្រីប្បាសទ់ិនននយ័ពីប្រព័នធផ្លក យរណរទោយ
ទផ្លត តទលនីិរនតរភាពនងិប្រសទិធភាពននការអនុវតតគ្ទប្មាងររស់ប្កសងួសាថ រន័ នងិ ៣- រណតុ ះរ ត្ លធនធាន
ម្នុសសសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍរទច្ចកវទិានិងទប្រីប្បាស់ប្រព័នធផ្លក យរណរ។ 

• ពប្ងឹងនងិពប្ងីកថ្នន លផ្លា ស់រតូរទិននន័យ(CamDX) ទដមី្បរីទងកីនសម្តថភាពប្គ្រ់ប្ោនស់ប្មារ់ផ្លា សរ់តូរទិននន័យ
រវាងប្រព័នធព័ត៌មានទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័ន និងការតភាា រ់ជាម្ួយប្រព័នធព័ត៌មានររស់វសិយ័ឯកជនកនុងទោលទៅ
ពប្ងឹងប្រសិទធភាពការរទប្ម្ីទសវាសាធារណៈ។ 

• ជំរុញការតភាា រ់ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌ្ីជថី្លទៅថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិចរ់ពកីប្ម្ិតរាជធានីទខ្តត ដល់ឃុសំងាក ត់ ដូច្ជា
រដឋបាលឃុំសងាក ត់ រ៉ាុសតិ៍នគ្របាល សាោទរៀន ម្ណឌ លសុខ្ភាព និងទីប្រជំុជន ទដីម្បីោបំ្ទការរទប្មី្ទសវា
សាធារណៈឌ្ីជថី្ល ការអររ់នំិងរណតុ ះរ ត្ លអនឡាញ ការប្រឹកានិងទធវីទរាគ្វនិចិ្ឆ័យសុខ្ភាពអនឡាញ 
ការចរ់យករទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លររស់ប្រជាពលរដឋ នងិព័តម៌ានអំពទីីផារនិងផលិតផលកសិកម្ម។ 

យទុធសាន្តសរទី២៖ កា រ ៀបចំនិងកា ខរលមអរហោឋ  ចនាសមព័នធក្បព័នធទូទាត្ស់ងក្បារ់ឌ្ជីីថល
សក្មាប់រសវសាធា ណៈ 

សកម្មភាពអាទិភាពននយុទធសាស្តសតទនះ គ្ឺការទរៀរច្ំនិងការណកលម្អទហោឋ រច្នាសម្ព័នធប្រព័នធទូទាត់សងប្បាក់
ឌ្ីជីថ្លសប្មារ់ទសវាសាធារណៈ តាម្រយៈការតភាា រ់នងិការទប្រីប្បាស់ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធប្ច្កទាវ រទូទាតស់ងប្បាកថ់្នន ក់ជាត ិ
កនុងទោលរណំងធានាប្រសិទធភាព សុវតថិភាព ភាពងាយប្សលួ និងភាពទជឿទុកច្ិតតខ្ពស់ទលីការទូទាត់សងប្បាក់សប្មារ់
ទសវាសាធារណៈនិងទសវាទផសងៗទទៀតររស់រាជរោឋ ភិបាល។ 

 
 យទុធសាន្តសរទី៣៖ កា រ ៀបចំនងិកា ពក្ងឹងរហោឋ  ចនាសមព័នធសនរិសែុឌ្ីជីថល 

ការទរៀរច្ំនិងការពប្ងឹងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធសនតសុិខ្ឌ្ីជីថ្ល មានទោលរំណងការពារទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌ្ីជីថ្ល
ឱ្យបានប្គ្រ់ប្ជុងទប្ជាយ និងធានាសុវតថិភាពនិងសនតិសុខ្ខ្ពស់ទលីការប្គ្រ់ប្គ្ង ប្រតិរតតិការ និងការទប្រីប្បាស់ប្រព័នធ
ឌ្ីជីថ្ល ទដីម្បកីសាងភាពទជឿទុកច្ិតតទលីប្រព័នធរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ សកម្មភាពអាទិភាពននយុទធសាស្តសតទនះមានដូច្
ខាងទប្កាម្៖ 

• ពប្ងឹងប្រពន័ធប្គ្រ់ប្គ្ងនងិការពារសនតិសុខ្ឌ្ីជថី្លសប្មារ់ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធពត័៌មានជាត ិតាម្រយៈការកណំត់
នីតិវធិីសុវតថិភាពនិងការរំពាក់សមាភ រររកិាខ ររទច្ចកទទសសប្មារ់តាម្ោន ប្តួតពិនិតយ និងទរ់សាក ត់ការវាយប្រហារ
នានា ប្សរតាម្សតង់ោសនតសុិខ្ឌ្ីជថី្ល។ 

• ទរៀរច្ំនិងពប្ងឹងសនតិសុខ្ប្ច្កទាវ រអុីនធណិឺតជាតិ ទដមី្បរីទងកីនសម្តថភាពកនុងការការពារសនតិសុខ្ជាតិ និងការ
ណថ្រការទរៀរទរៀររយនងិស ត្ រ់ធាន រស់ងគម្ សលីធម្ ៌វរបធម្ ៌នងិប្រនពណីជាតិ។ 
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• ទរៀរច្ំនិងពប្ងឹងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធអតតសញ្ហញ ណឌ្ីជីថ្ល ទដីម្បោីបំ្ទដល់ការប្គ្រ់ប្គ្ង ការទប្រីប្បាស ់ និងការ
ទផទៀងផ្លទ ត់អតតសញ្ហញ ណរូរវនតរុគ្គលនងិនីតរុិគ្គលកនុងទប្ម្ងឌ់្ីជីថ្ល សប្មារ់ទធវីប្រតរិតតកិារទលីថ្នន លឌ្ីជីថ្ល
ទាងំកនុងប្ករខ្ណឌ រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លនិងវសិ័យឯកជន តាម្រយៈការកសាងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធគ្នាឹះសាធារណៈ
(Public Key Infrastructure - PKI) និងការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លឈានមុ្ខ្។ រាជរោឋ ភបិាលបាន
អភិវឌ្ឍកម្មវធីិQR-Codeនិងប្រព័នធកត់ប្តាអនកចក់វា៉ា ក់សាងំ(Vaccine App) ណដលប្រព័នធទាងំពីរទនះប្តូវ
បានទធវសីមាហរណកម្មទៅជាប្រព័នធវា៉ា កស់ាងំQR-Code ទហយីរទងកតីបានជាវញិ្ហញ រនរប្តវា៉ាក់សាងំឌ្ីជីថ្ល(Digital 
Vaccine Certificate)និងវញិ្ហញ រនរប្តសុខ្ភាពឌ្ីជីថ្លររស់អនកដំទណីរ(Health Travel Pass)។ ឈ្រទលី
មូ្លោឋ នទនះ រាជរោឋ ភិបាលនឹងរនតទរៀរច្ំអតតសញ្ហញ ណសុខ្ភាព(Health ID) និងអតតសញ្ហញ ណឌ្ជីីថ្ល
(Digital ID)ររស់ប្រជាពលរដឋទូទៅ។ យនតការផតល ់ ប្តួតពនិិតយ ទផទៀងផ្លទ ត់ និងទប្រីប្បាសអ់តតសញ្ហញ ណឌ្ីជថី្ល 
ប្តូវបានទរៀរច្ំប្សរតាម្តប្ម្ូវការជាក់ណសតងររស់ជាតិនិងឧតតមានុវតតន៍តំរន់និងសកល។ ដូច្មានណច្ងកនុង
យនតការអនុវតត ប្កសួងនប្រសណីយន៍ិងទូរគ្ម្នាគ្ម្នន៍ងឹទទួលរនទុកអភិវឌ្ឍនិងប្គ្រ់ប្គ្ងទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធ
សប្មារ់ោបំ្ទអតតសញ្ហញ ណឌ្ីជីថ្ល ដូច្ជា ម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យទកាា ដនិងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធការពារសនតិសុខ្
ឌ្ីជីថ្ល ទហយីប្កសួងសាថ រន័សាម្ីជាមាច ស់ប្គ្រ់ប្គ្ងទនិននយ័អតតសញ្ហញ ណឌ្ីជីថ្ល។ ប្កសួងនប្រសណីយន៍ងិ
ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍នងឹសហការជាម្ួយប្កសួងម្ហានផទនិងប្កសងួទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ កនុងការទរៀរច្ំនិងការពប្ងឹង
ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធអតតសញ្ហញ ណឌ្ជីីថ្ល សប្មារ់រទប្ម្ឱី្យប្រព័នធកណំតអ់តតសញ្ហញ ណអតិថ្ិជន(KYC) ណដល
បានទរៀរចំ្ទោយប្រតិរតតិករថ្នន លផ្លា ស់រតូរទិននន័យកម្ពុជា ទដីម្បីទប្រីប្បាស់កនុងកិច្ចការរដឋបាលសាធារណៈនិង
វសិ័យទសដឋកិច្ច។  

 យទុធសាន្តសរទី៤៖ កា អភវិឌ្ឍរហោឋ  ចនាសមព័នធរសវប្ក្បសណីយ ៍

ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទសវានប្រសណីយប៍្តូវរនតអភិវឌ្ឍ តាម្រយៈការជំរុញទរៀរច្ំណកលម្អទហោឋ រច្នាសម្ព័នធពត័៌មាន 
ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធោបំ្ទប្រព័នធរ ត្ ញនប្រសណីយ ៍ និងថ្នន លឌ្ីជថី្លនប្រសណីយជ៍ាតិ ទដីម្បពីប្ងងឹការប្គ្រ់ប្គ្ងនិង
ការពប្ងីកការផតល់ទសវានប្រសណីយ ៍ ជាអាទិ៍ ទសវានប្រសណីយមូ៍្លោឋ ន ទសវាភសតុភារកម្មនប្រសណីយ ៍ ទសវារទញ្ញី
នប្រសណីយឆ៍្ររ់ហ័ស ទសវាហរិញ្ញវតថុនប្រសណីយ ៍ទសវានប្រសណីយទ៍អ ចិ្ប្តនូិក ទសវានប្រសណីយឌ៍្ីជថី្លសាធារណៈ 
ទសវារទញ្ញីឆ្រ់រហ័ស ទសវាដកឹជញ្ាូ នទោលទៅចុ្ងទប្កាយ។ 

 ៧.២- រោលរៅជាយទុធសាន្តសរទី២៖ កា រសាងអភិបាលរចិចនិងរសវសាធា ណៈឌ្ីជីថល 

 យទុធសាន្តសរទី៥៖ កា រ ៀបចំអភិបាលរចិច ោឋ ភបិាលឌ្ីជីថល 

ការទរៀរច្អំភិបាលកចិ្ចរោឋ ភបិាលឌ្ីជថី្ល ចរ់ទផតីម្ពីការទរៀរច្ំនិងការអនុម្័តទោលនទោបាយចបំាច្់ ការទរៀរច្ំ
និងណកលម្អប្ករខ្ណឌ ច្ារ់នងិលិខ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតតពាកព់ន័ធ និងការទរៀរច្ំសតង់ោនងិនមិាម រនកម្មរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្ល
ប្សរតាម្ទោលការណ៍ និោម្ ម្៉ាូណដល ការវវិតតននរទច្ចកវទិា និងឧតតមានុវតតនជ៍ាតិនងិអនតរជាតិ ជាមូ្លោឋ នសប្មារ់
ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លប្រករទោយប្រសិទធភាព ប្រសិទធផល និងសុវតថិភាព កនុងទោលទៅរមួ្ច្ំណណកោបំ្ទដល់ការ
កសាងនងិការអភិវឌ្ឍទសដឋកចិ្ចនិងសងគម្ឌ្ជីីថ្លរងឹមានំងិរស់រទវកី។ សកម្មភាពអាទិភាពននយុទធសាស្តសតទនះ មានដូច្
ខាងទប្កាម្៖ 

• ទរៀរច្ំទោលនទោបាយអភបិាលកិច្ចទនិនន័យ ទដីម្បកីំណត់ទោលការណ៍ សតង់ោ និមាម រនកម្មទិននន័យ យនតការ 
និងប្ករខ្ណឌ ននការប្គ្រ់ប្គ្ង ការផ្លា ស់រតូរ មូ្លោឋ ននីយកម្ម ការចតច់្ំ្ត់ថ្នន ក់ ការណច្ករណំលក និងការ



៧- សកម្មភាពអាទិភាព  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  19 

ការពារទិននន័យ ប្ពម្ទាំងរហូំរទិននន័យ្ាងកាត់ប្ពំណដន កនុងទោលទៅធានាឱ្យមានទិននន័យប្គ្រ់ប្ោន់
ប្រករទោយគុ្ណភាពនងិសុវតថិភាព ប្សរតាម្តប្ម្ូវការររស់អនកទប្រីប្បាស់ទោយោម នការទរសីទអីង។ 

• ទរៀរច្ំទោលនទោបាយទនិននយ័ទរីកច្ំហ ទដមី្បកីណំត់ទោលការណ៍ សតង់ោ អាជាា រណណ និងយនតការននការ
ទរីកច្ំហ ការរកាទុក និងការណច្ករណំលកទិននន័យររស់រាជរោឋ ភិបាលជូនសាថ រ័នសាធារណៈ វសិ័យធុរកិច្ច និង
ប្រជាពលរដឋ ទដីម្បទីប្រីប្បាសជ់ាប្រទោជន៍ទផសង  ៗប្សរតាម្ច្ារ់និងរទរបញ្ញតិតជាធរមាន។ ការទរីកច្ហំទិននន័យ
ទនះមានទោលទៅរទងកីនតមាា ភាព សម្ភាព និងគ្ណទនយយភាព និងទលកីកម្ពស់គុ្ណភាពទសវា សំទៅរទងកីន
ទំនុកច្ិតតររស់សាធារណជនម្កទលីរាជរោឋ ភិបាល ប្ពម្ទាងំទលីកកម្ពស់ការប្សាវប្ជាវនិងនវានុវតតន៍ ប្រករទោយ
ច្ីរភាពនិងររោិរនន។ 

• ទរៀរច្ំទោលនទោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការទប្រីប្បាស់សុសណវរ ទដីម្បកីំណត់ទោលការណ៍ សតង់ោគុ្ណភាព 
និងយនតការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងទលីកទឹកច្ិតត ទដីម្បពីប្ងីកទីផារ ជំរុញការវនិិទោគ្ កសាងមូ្លធនម្នុសសជំនាញ ផតល់
ការរណតុ ះរ ត្ លទលីរទរៀរទប្រីប្បាស់សុសណវរថ្មីៗ នងិរទងកនីការទប្រីប្បាសន់ិងការផគត់ផគងសុ់សណវរកនុងប្សុក។ 

• ទរៀរច្ំទោលនទោបាយឌ្ីជីថ្លសប្មារ់ទីប្កងុឆ្ា ត ទដីម្បកីណំត់ទោលការណ៍ សតង់ោ ប្ករខ្ណឌ  នងិយនតការ
សប្មារ់ការទរៀរច្អំភិបាលកចិ្ច ទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធ ថ្នន ល ទនិនន័យ ទសវា និងសនតិសុខ្ឌ្ីជថី្ល សំទៅជំរុញដល់
ការអភិវឌ្ឍទីប្កុងឆ្ា ត និងទធវីឱ្យប្រទសីរអភិបាលកិច្ចទីប្កុង តាម្រយៈការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លនិងទិននន័យ 
ប្រករទោយច្ីរភាពនងិររោិរនន។ 

• ទរៀរច្ំទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍវសិ័យនប្រសណីយ៍ ទដីម្បីទាញយកផលប្រទោជន៍ឱ្យបានទពញទលញ ពី
កាោនុវតតភាព តាម្រយៈការទធវីទំទនីរកម្មទសវានប្រសណីយម៍្យួច្ំននួទោយទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លជា
សនូល នងិជំរុញការអភិវឌ្ឍប្ករខ្ណឌ គ្តិយុតត យនតការ ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធរ ត្ ញ នប្រសណីយ ៍ ប្ពម្ទាងំ
ពប្ងឹងការប្គ្រ់ប្គ្ងការទធវីអាជវីកម្មផតល់ទសវារទញ្ញីររស់ណផនកឯកជន សំទៅផតល់ទសវានប្រសណីយប៍្រករទោយ
គុ្ណភាព ប្រសិទធភាព សុវតថភិាព ទូលទូំោយ និងភាពទជឿទុកច្ិតត ប្សរតាម្តប្ម្ូវការររស់អនកទប្រីប្បាសន់ិង
និោម្អនតរជាត។ិ  

• ទរៀរចំ្ទោលនទោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍរទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្លសំខាន់ៗ ទដីម្បីកំណត់ទោលការណ៍ សតង់ោ 
ប្ករខ្ណឌ  និងយនតការជំរុញការអភិវឌ្ឍនងិការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្លឈានមុ្ខ្ ជាអាទិ៍ រទច្ចកវទិាទកាា ដ 
រញ្ហញ សិរបនិម្ិមត ទិនននយ័ធំ អុនីធណិឺតននវតថុ រាុកទ្ន។ 

• កសាងច្ារ់សតីពីរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល ទដមី្បកីណំត់វធិាន ទោលការណ៍ យនតការ សតង់ោ នតីិវធិី ប្រភពថ្វកិា 
និងវធិីសាស្តសតសប្មារ់អភិវឌ្ឍ ប្គ្រ់ប្គ្ង និងទប្រីប្បាស់ប្រព័នធរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល និងរទរបញ្ញតតិសដីពីការទប្រីប្បាស់
និងណច្ករណំលកទិននន័យររស់រាជរោឋ ភិបាលតាម្ប្កសួងសាថ រ័ននិងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ។ ច្ារ់សតីពីរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្លនឹងរទងកីតរទោឋ នគ្តិយុតតទាក់ទងនឹងការទប្រីប្បាស់និងការប្គ្រ់ប្គ្ងអតតសញ្ហញ ណឌ្ីជីថ្ល។ ការកំណត់
អតតសញ្ហញ ណឌ្ីជថី្លគ្ឺមានសារៈសំខាន់សប្មារ់ដំទណីរការននរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល នងិជាសមាសភាពសំខាន់
ច្ំទពាះប្រតិរតតិការននប្រព័នធពត័៌មានឌ្ជីីថ្ល។ ជាម្ួយោន ទនះ ការកណំត់អតតសញ្ហញ ណឌ្ជីីថ្លនងឹអនុញ្ហញ តឱ្យ
ប្រជាពលរដឋទប្រីប្បាស់នូវទសវារោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លបានទពញទលញ និងទទួលផលប្រទោជន៍ពីសងគម្និង
ទសដឋកិច្ចឌ្ីជីថ្លប្រករទោយសម្ធម្ន៌ិងររោិរនន។ 

• កសាងច្ារស់តីពីរទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្នន៍ិងពត័៌មាន ទដមី្បកីំណត់មុ្ខ្ងារររស់សាថ រ័នមានសម្តថកចិ្ច ប្ករខ្ណឌ
អាជាា រណណ សតងោ់ទសវា ការប្រកួតប្រណជង សទិធិ និងការទទលួខុ្សប្តូវររស់អនកផតល់និងអនកទប្រីប្បាស់ទសវា កនុង
ទោលទៅពប្ងងឹការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងការអភិវឌ្ឍវសិ័យរទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍និងព័ត៌មាន។ 
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ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  20 

• កសាងច្ារ់សដពីីការការពារទិននន័យរុគ្គល ទដីម្បកីំណត់ទោលការណ៍ យនតការ និងនតីិវធិីននការការពារទិននន័យ
ឯកជនររស់រុគ្គល កនុងទោលទៅការពារសិទធិ ទសរភីាព ទសច្កដីនថ្ាថ្នូរ នងិគុ្ណតនម្ាររសរុ់គ្គល។ ច្ារ់ទនះជា
ឧរករណ៍ចបំាច្់សប្មារ់រទងកនីភាពទជឿជាក់ និងទនុំកច្តិតររស់ប្រជាពលរដឋទលីការទប្រីប្បាស់ទសវាឌ្ជីីថ្ល។ 
រូរវនតរុគ្គលនិងនីតិរុគ្គលតប្ម្វូឱ្យអនុវតតវធិានការសម្ប្សរនិងចបំាច្ ់ ទដមី្បធីានាថ្នសិទិធនិងទិនននយ័ររស់
ប្រជាពលរដឋប្តូវបានទោរពនងិការពារ។ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវីវទិសាធនកម្មច្ារ់សតីពីទូរគ្ម្នាគ្ម្នន៍ិងលខិ្តិរទោឋ នគ្តិយុតតពាកព់័នធ ទដីម្បពីប្ងឹងប្រសទិធភាព
ននការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងការអភិវឌ្ឍវសិ័យទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍។ 

• ទរៀរច្ំរទោឋ ននិងទសច្កតីណណនាសំតីពីហតថទលខាឌ្ីជីថ្ល ទដីម្បកីំណត់យនតការកសាងទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធគ្នាះឹ
សាធារណៈ ពិនិតយអតតសញ្ហញ ណឌ្ីជីថ្ល និងរញ្ហា ក់អំពអីនកទផាីនិងអនកទទួលឯកសារទអ ចិ្ប្តូនិក កនុងទោលទៅ
ពប្ងឹងសនតិសុខ្និងសុវតថិភាពននទំនាក់ទំនងតាម្ប្រព័នធអនឡាញ។ 

• កសាងច្ារ់សតីពីទសវានប្រសណីយ៍ ទដីម្បីកំណត់មុ្ខ្ងារររស់សាថ រ័នមានសម្តថកិច្ច ប្ករខ្ណឌ អាជាា រណណ 
សតង់ោទសវា សទិធ ិនងិការទទលួខុ្សប្តូវររស់អនកផតល់ទសវានិងអនកទប្រីប្បាស ់កនុងទោលទៅពប្ងឹងការប្គ្រ់ប្គ្ង
និងការអភិវឌ្ឍវសិ័យនប្រសណីយ ៍ទោយទប្រីប្បាសរ់ទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល។ 

• កសាងច្ារ់សតីពសីិទធិទទួលពត័៌មាន ទដីម្បកីណំត់យនតការនងិនីតិវធិកីនុងការជំរុញឱ្យសាថ រន័សាធារណៈរំទពញ
កាតពវកចិ្ចផតលន់ិងផសពវផាយព័ត៌មានជូនសាធារណជនឱ្យបានទូលទូំោយ។ 

• ទធវីវទិសាធនកម្មច្ារ់និងកសាងលិខ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតតពាកព់័នធទលីការរទងាា ះនិងការរទងកីតមាតិកា ទដីម្បកីំណត់
យនតការតាម្ោននងិប្តួតពនិតិយមាតិកាឌ្ជីីថ្ល សិទធិ នងិការទទួលខុ្សប្តូវ កនុងទោលទៅរមួ្ច្ំណណកដល់ការ
រកាសនតិសុខ្ជាត ិស ត្ រធ់ាន រ់សាធារណៈ ប្រនពណី នងិវរបធម្៌ជាតិ។ 

• ទរៀរច្ំសដង់ោការងាររដឋបាល ទដីម្បកីំណត់ទោលការណ៍ នោិម្ និងនីតិវធិីសប្មារដ់ំទណីរការការងាររដឋបាលរមួ្
ររស់រាជរោឋ ភបិាលប្រករទោយប្រសទិធភាពនិងប្រសទិធផល ប្ពម្ទាងំសិកា វភិាគ្ និងទរៀរច្ំដំទណីរការការងារ
ទ ងីវញិ(Business Process Re-engineering - BPR) ប្សរតាម្និនាន ការនិងការវវិតតននរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល។ 

• ទរៀរច្ំរទច្ចកសពទឌ្ីជីថ្លរដឋបាល ទដីម្បកីំណត់ទប្ម្ង់ននការទរៀរច្ំពាកយ និងអតថន័យននពាកយសប្មារ់ទប្រីប្បាស់
ទៅកនុងការងាររដឋបាល និងសតង់ោទិននន័យ(ទប្ម្ងន់ិងអតថនយ័ទិននន័យ) សប្មារ់ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធពត័៌មាន។ 

• ជំរុញប្ករខ្ណឌ អភិវឌ្ឍនងិរច្នាប្រព័នធរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល កនុងទោលទៅធានាបាននូវប្រសិទធភាព គុ្ណភាព 
និងច្ីរភាពននការអភិវឌ្ឍនិងការទប្រីប្បាស់ទសវារោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ 

• ទរៀរច្ំសតង់ោប្គ្រ់ប្គ្ងទសវាឌ្ជីីថ្ល ទដីម្បកីំណត់តប្ម្ូវការ គ្ំរ ូយនតការ នងិនីតិវធិី សប្មារ់ដឹកនានំងិប្គ្រ់ប្គ្ង
ទសវាឌ្ជីីថ្ល ទដីម្បធីានាគុ្ណភាព សុវតថិភាព និងប្រសិទធភាពននការផតល់ទសវាឌ្ជីីថ្ល។ 

• ទរៀរច្ំសតង់ោវសិវកម្មសុសណវរនិងប្រព័នធព័ត៌មាន ទដីម្បកីណំត់រទច្ចកសពទ វធិីសាស្តសត ឧរករណ៍ នងិរទច្ចកទទស
សប្មារ់ការទរៀរច្ំណផនការ ការវភិាគ្ ការតាក់ណតង ការអភិវឌ្ឍ ការទធវីទតសត ការោក់ឱ្យដំទណីរការ និងការណថ្ទាំ
សុសណវរនិងប្រព័នធព័ត៌មាន ឱ្យមានគុ្ណភាពនិងប្រសិទធភាពខ្ពស់ កនុងការរមួ្ច្ំណណកជំរុញនិងទលីកកម្ពស់
ឧសាហកម្មសុសណវរកនុងប្សកុ។ 

• ទរៀរច្សំតង់ោសនតសុិខ្ឌ្ជីីថ្លសប្មារ់រោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្ល ទដីម្បកីណំត់រទច្ចកសពទ យនតការប្ករខ្ណឌ
រទច្ចកទទស ប្រតិរតតិការ ប្រពន័ធប្គ្រ់ប្គ្ងសនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល និងប្កម្អនុវតតសប្មារ់ការប្តួតពិនិតយសនតិសុខ្
ឌ្ីជីថ្ល កនុងទោលទៅធានាសនតិសុខ្និងសុវតថិភាពននប្រពន័ធព័ត៌មាន។ 
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• ទរៀរច្ំសតង់ោរទច្ចកទទសទីប្កងុឆ្ា ត ទដីម្បកីណំត់ទោលការណ៍ រទច្ចកសពទ ប្ករខ្ណឌ រទច្ចកទទស និងយនតការ
អភិវឌ្ឍ ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ ការប្គ្រ់ប្គ្ងទិនននយ័ ថ្នន លរទច្ចកវទិា សនតសុិខ្ និងទសវាឌ្ីជីថ្លសប្មារទ់ីប្កុង
ឆ្ា ត ដូច្ជា ទសវាអភិបាលកិច្ចឆ្ា ត ទសដឋកិច្ចឆ្ា ត ច្ល័តភាពឆ្ា ត ររសិាថ នឆ្ា ត ប្រជាជនឆ្ា ត និងការរស់ទៅឆ្ា ត។  

• ទរៀរចំ្សតង់ោម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យ ទដីម្បីកំណត់ប្ករខ្ណឌ រទច្ចកទទស និងយនតការទរៀរច្ំនិងសាថ រនា
ម្ជឈម្ណឌ លទិនននយ័ប្រករទោយគុ្ណភាព សុវតថិភាព និងនិរនតរភាព។ ប្ករខ្ណឌ នងិយនតការទាងំទនះទផ្លត ត
ទលីការទរៀរច្ំទីតាងំ អោរ រនទរ ់ ប្រព័នធអគ្គិសនី ប្រពន័ធមា៉ា សុីនប្តជាក់ ប្រព័នធសនតសុិខ្ នងិសមាភ រររកិាខ រ
រទច្ចកទទស សប្មារ់ម្ជឈម្ណឌ លទិនននយ័រោឋ ភិបាលនិងឯកជន។ 

• ទរៀរច្ំសតង់ោរទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្លឈានមុ្ខ្ចុ្ងទប្កាយ ទដីម្បកីំណត់ទោលការណ៍ ទសច្កតីណណនា ំ រទោឋ ន
រទច្ចកទទស និងយនតការ កនុងទោលទៅោបំ្ទដល់ការអភិវឌ្ឍរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ជាពិទសស រទច្ចកវទិាថ្មីៗ 
ជាអាទិ៍ រទច្ចកវទិាទកាា ដ រញ្ហញ សិរបនិម្ិមត ទិននន័យធំ អុីនធឺណិតននវតថុ រាុកទ្ន ប្សរតាម្ឧតតមានុវតតន៍ជាតិ
និងអនតរជាតិ។   

• ទរៀរច្ំនិមាម រនកម្មរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល រួម្មានទោលការណ៍និងនិមាម រនកម្មធុរកិច្ច  ទិននន័យ សុសណវរ និង
រទច្ចកវទិា ណដលជាឯកសាររងាា ញផាូវសប្មារក់ារប្គ្រ់ប្គ្ង ការអភិវឌ្ឍ នងិការទប្រីប្បាស់ប្រព័នធរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល
ប្រករទោយប្រសិទធភាពនងិប្រសិទធផលខ្ពស់។ 

 យទុធសាន្តសរទី៦៖ កា រ្វើប វិត្ររមម ោឋ ភបិាលឌ្ជីីថលនិងរសវសាធា ណៈ 

ការទធវរីរវិតតកម្មរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លនិងទសវាសាធារណៈ ចរ់ទផតីម្ពីការទរៀរច្ំនិងទធវីឱ្យប្រទសីរទសវាពីរោឋ ភិបាល
ទៅរោឋ ភិបាល(G2G) ឱ្យមានភាពសាម្ញ្ញ ងាយប្សួល និងរទងកីនប្រសិទធភាពការងាររដឋបាលររស់រាជរោឋ ភិបាល 
តាម្រយៈការទលីកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិរតតិការររស់ប្កសួង សាថ រ័ន និងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ ការ
ផ្លា ស់រតូររទរៀររររការងារទលឯីកសារប្កោសទៅជាការងារទលីឯកសារទអ ចិ្ប្តនូិក នងិការទធវីឱ្យប្រទសីរររោិកាស
ការងារររស់ប្កសួងសាថ រ័ន និងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ ទោយទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល។ រណនថម្ទលីទនះ ការទធវី
ររវិតតកម្មឌ្ីជថី្ល គ្បឺ្តូវទរៀរច្នំិងទធវីឱ្យប្រទសីរទសវាសាធារណៈពីរោឋ ភិបាលទដីម្បបី្រជាពលរដឋ(G4C) ណដលតភាា រ់ប្រព័នធ
ព័ត៌មានឌ្ជីីថ្លប្កសួង សាថ រន័ និងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាត ិកនុងទោលទៅទលីកកម្ពស់ប្រសិទធភាព សម្ភាព គុ្ណភាព 
និងតមាា ភាពននការរទប្ម្ីទសវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដឋ និងកាតរ់នថយការច្ំ្យថ្វកិានិងទពលទវោ។ ចុ្ងទប្កាយ 
ការទធវីររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្លប្តូវទរៀរច្ំនិងទធវីឱ្យប្រទសីរទសវាសាធារណៈពីរោឋ ភិបាលទៅធុរកិច្ច(G2B) សំទៅកាត់រនថយការ
ច្ំ្យ ជំរុញការចូ្លរមួ្ ទលីកកម្ពសត់មាា ភាព ផតល់ភាពងាយប្សួល និងរទងកីនប្រសិទធភាពទសវាសាធារណៈជូនវសិ័យ
ឯកជន។ សកម្មភាពអាទិភាពននយុទធសាស្តសតទនះមានដូច្ខាងទប្កាម្៖ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវីឱ្យប្រទសីរថ្នន លសហការកិច្ចការរដឋបាល(Collaboration Platform) ទដីម្បសីប្ម្ួលដល់ទំនាក់ទំនង
និងកិច្ចសហប្រតិរតតកិារការងារ តាម្រយៈការទប្រីប្បាស់ប្រព័នធគ្ម្នាគ្ម្ន៍ប្រមូ្លផតុ ំ(អុណីម្ល ណឈ្ត វទីដអូ
សននិសទី) ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងប្កមុ្ការងារ គ្ទប្មាង និងរហូំរការងារ ប្ពម្ទាងំប្រព័នធណច្ករណំលកឯកសារ ព័តម៌ាន 
និងច្ំទណះដឹង។ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងរដឋបាលរមួ្ររស់រោឋ ភបិាល ដូច្ជា ប្រពន័ធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានម្ស្តនតីរាជការ 
ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានហរិញ្ញវតថុ ប្រពន័ធប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារនិងផតលក់ារអនុម្័តទអ ចិ្ប្តនូិក ជាទដីម្ សំទៅ
រទងកីនប្រសិទធភាព និងតមាា ភាពការងាររដឋបាលររស់រាជរោឋ ភិបាល កាត់រនថយការច្ំ្ យ និងលុររបំាត ់
ការរទងកីតប្រព័នធព័ត៌មានដណដលៗទប្ច្ីនដងណដលមានមុ្ខ្ងារជាន់ោន ។ 
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• ទរៀរចំ្និងរំពាក់មា៉ា សីុនកុំពយូទ័រ ឧរករណ៍ឌី្ជីថ្ល សុសណវរ និងប្រព័នធព័ត៌មានចបំាច់្ តាម្រយៈយនតការ
លទធកម្មរមួ្ ទដីម្បកីាត់រនថយការច្ំ្យ ជួយសប្ម្ួល នងិទលីកកម្ពស់ប្រសិទធភាពការងារររស់ប្កសួង សាថ រ័ន 
និងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាត។ិ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានភូម្ិសាស្តសតជាតិ (National Geographic Information System) 
ទដីម្បពីប្ងឹងប្រសិទធភាពននការប្រមូ្ល ការរកាទុក ការទប្រីប្បាស់ ការណច្ករណំលក នងិការប្គ្រ់ប្គ្ងទិននន័យ
ភូម្ិសាស្តសត សប្មារ់សប្ម្លួដល់ការអភិវឌ្ឍទសដឋកចិ្ចនិងសងគម្ទៅកម្ពុជា។ 

• ទរៀរច្បំ្រព័នធមូ្លទនិនន័យទហោឋ រច្នាសម្ព័នធថ្នន កជ់ាតិ(National Infrastructure Database System) 
ទដីម្បបី្គ្រ់ប្គ្ង តាម្ោន និងវាយតនម្ាទលីប្រសិទធភាព នងិតប្ម្ូវការននទហោឋ រច្នាសម្ព័នធជាតិ ជាអាទិ៍ រ ត្ ញ
ផាូវថ្នល ់ផាូវទឹក អគ្គសិនី ទកឹសាអ ត ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ធារាសាស្តសត ធនធានទឹក ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធជនរទ រ ត្ ញ
ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធជាតិនានា។ 

• ទរៀរច្ំប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងច្ំទណះដឹង(Knowledge Management System) ទដីម្បរីទងកតី រកាទុក ទផទរឬណច្ក
រណំលកច្ំទណះដឹងដល់ប្កសងួសាថ រ័ន ប្គ្ះឹសាថ នសាធារណៈ វសិ័យឯកជន នងិប្រជាពលរដឋ។ 

• ទរៀរច្ំថ្នន លទសវាប្ច្កទច្ញចូ្លណតម្ួយ  ទដមី្បរីទប្ម្ីទសវាសាធារណៈទៅតាម្ប្កសួង សាថ រ័ន នងិរដឋបាលថ្នន ក់
ទប្កាម្ជាត ិប្ពម្ទាងំប្រមូ្លម្តិទោរល់ និងទនំាក់ទនំងជាម្ួយប្រជាពលរដឋតាម្ប្រពន័ធឌ្ជីីថ្ល។ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានអប្តានុកូលោឋ ន ទដមី្បពីប្ងងឹប្រសទិធភាពននការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងការ
ទធវីសម្កាលកម្ម សប្មារ់ការចុ្ះរញ្ា ីសំរុប្តកំទណីត សំរុប្តអាពាហ៍ពពិាហ៍ នងិសំរុប្តម្រណភាព។ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានអតតសញ្ហញ ណកម្ម ទដីម្បីពប្ងឹងប្រសិទធភាពននការប្គ្រ់ប្គ្ង
អតតសញ្ហញ ណរណណសញ្ហា តិណខ្មរ លិខ្ិត្ាងណដន និងរណណប្ពំណដន។ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានជនអទនាត ប្រទវសន៍និងប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានទិោឋ ការ ទដមី្បី
ពប្ងឹងប្រសិទធភាពននរហូំរទច្ញចូ្លជនអទនាត ប្រទវសន៍នងិប្គ្រ់ប្គ្ងការងារផតលទ់ិោឋ ការជូនជនររទទស។  

• ទរៀរច្ំនិងទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានសាន ក់ទៅនិងប្គ្ួសារ ទដីម្បធីានាប្រសទិធភាពដល់ការងារចុ្ះរញ្ា ី 
ការរកាទុក ការណសវងរកទនិននយ័ និងការផតល់ទសៀវទៅសាន កទ់ៅនិងប្គ្ួសារជូនប្រជាពលរដឋ។ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានអច្លនវតថុ ទដីម្បបី្គ្រ់ប្គ្ងនិងទធវរីច្ចុរបននកម្មពត័៌មាននងិ
កំណត់ទិសទៅណកលម្អទសវាប្គ្រ់ប្គ្ងកម្មសទិធិដីធានីិងអច្លនវតថុជូនប្រជាពលរដឋ។ 

• ទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានោនយនត ទដមី្បធីានាប្រសិទធភាពននការចុ្ះរញ្ា ីោនយនត ការរកាទុកនងិ 
ការណសវងរកទនិនន័យ និងការផតល់រណណសមាគ ល់ោនយនត។ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធទូរសពទទសវារនាទ ន់ជូនប្រជាពលរដឋ ដូច្ជា សនតសុិខ្ ច្រាច្រណ៍ អគ្គភិ័យ និង
សទស្តងាគ ះរនាទ ន់ជាទដមី្។ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានអរ់រ ំ ទដមី្បបី្គ្រ់ប្គ្ង ទធវីរច្ចុរបននភាព នងិផតល់ពត័៌មានសតីពីការ
អរ់រជូំនប្រជាពលរដឋ នងិកណំតទ់ិសទៅសប្មារ់ណកលម្អគុ្ណភាពទសវាអរ់រ។ំ 

• ទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធពត័៌មានទផីារការងារនិងទសវាណសវងរកការងារ ទដីម្បផីតលព់ត័៌មានទផីារការងារ ដល់អនក
ណសវងរកការងារទធវី និទោជក ប្គ្ះឹសាថ នអរ់ររំណតុ ះរ ត្ ល និងអនកទរៀរច្ំទោលនទោបាយនងិណផនការ។ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាននិងទសវាសុខាភិបាលរមួ្ តាម្រយៈការរទងកីតថ្នន លឌ្ីជីថ្លនិង
ទរៀរច្ំអតតសញ្ហញ ណនិងកំណត់ប្តាឌ្ីជីថ្លសប្មារ់អនកជំង ឺ សប្មារោ់បំ្ទដល់ការផតល់ទសវា ការសទប្ម្ច្ច្តិត 
ការប្គ្រ់ប្គ្ងអនកជងំឺនិងររកិាខ រ និងការប្សាវប្ជាវនិងការទរៀរច្ំណផនការ កនុងវសិ័យសុខាភបិាល។  



៧- សកម្មភាពអាទិភាព  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  23 

• ទរៀរច្ំនិងទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានទទសច្រណ៍រមួ្ ទដីម្បបី្រមូ្ល រកាទុក ប្គ្រ់ប្គ្ង នងិផតល់ព័តម៌ាន
ពាក់ព័នធនឹងវសិយ័ទទសច្រណ៍។  

• ទរៀរច្ំនិងទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានកសកិម្ម ទដមី្បជីំរុញការរទងកនីទិននផលកសិកម្ម សប្ម្លួដលក់ារ
វនិិទោគ្ ណសវងរកទីផារ និងនាទំច្ញផលិតផលកសកិម្ម។ 

• ទរៀរច្ំនិងទធវឱី្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានទប្ោះម្ហនតរាយនិងប្រពន័ធផតលព់័ត៌មានជាមុ្ន ទដីម្បរីទងកនី
ប្រសិទធភាពននការប្គ្រ់ប្គ្ងនងិការទ្ាីយតរនឹងទប្ោះម្ហនតរាយ។ 

• ជំរុញនិងទរៀរច្ំប្រព័នធទអកូ ូសុីនប្រសណីយឌី៍្ជីថ្ល តាម្រយៈការរទងកីតនិងការទប្រីប្បាស់ថ្នន លនប្រសណីយ៍
ឌ្ីជីថ្លនិងថ្នន លប្ច្កទាវ រនប្រសណីយជ៍ាតិរមួ្ ទដីម្បោីបំ្ទដល់ការផតល់ទសវានប្រសណីយ ៍ប្ពម្ទាងំការប្គ្រ់ប្គ្ង 
ការទប្រីប្បាស ់ការណច្ករណំលក និងការតាម្ោនទនិនន័យវសិយ័នប្រសណីយ។៍ 

• ទធវីទំទនីរកម្មការប្គ្រ់ប្គ្ងទសវានប្រសណីយ ៍ ទោយរមួ្រញ្ចូលនូវការអភិវឌ្ឍប្រព័នធអាសយោឋ ននប្រសណីយជ៍ាតិ
(National Postal Addressing System) រនតទរៀរច្ំទលខ្កូដនប្រសណីយជ៍ាតសិប្មារ់តរំន់ណច្កចយ
(National Postal Code) នងិកណំត់ទលខ្កូដណផនទឌី្ីជីថ្លជាតិ(National Digital Map Code)។ 

• ទធវីឱ្យប្រទសីរថ្នន លចុ្ះរញ្ា ីអាជវីកម្មរមួ្ ទដីម្បផីតល់ទសវាប្ច្កទច្ញចូ្លណតម្ួយដល់ធុរកចិ្ចទលីការងារចុ្ះរញ្ា ី
ពាណិជាកម្ម ចុ្ះរញ្ា ីគ្ទប្មាងវនិិទោគ្នងិទិននន័យសប្មារ់អនកវនិិទោគ្ ចុ្ះរញ្ា ីពនធោរ ចុ្ះរញ្ា ិកាកម្មករ
និទោជិត ទសនីសុំអាជាា រណណ វញិ្ហញ រនរប្ត និងលិខ្ិតអនុញ្ហញ តពាក់ព័នធ សំទៅសប្មួ្លដល់ការរទងកីតនិងការ
ទធវីធុរកចិ្ច។ 

• ទរៀរច្នំិងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងលទធកម្មឌ្ីជថី្ល ទដមី្បរីទងកីនប្រសិទធភាព តមាា ភាព ភាពទជឿជាក ់ នងិ
ការប្រកួតប្រណជង ទោយកាត់រនថយដំទណីរការនិងទពលទវោននកិច្ចលទធកម្ម រទងកតីយនតការននការប្តួតពិនិតយ 
សវនកម្ម និងការរតងឹតវា៉ា  សំទៅជំរុញនងិផតល់ឱ្កាសសប្មារធុ់រកិច្ចចូ្លរមួ្កនុងគ្ទប្មាងររសរ់ាជរោឋ ភិបាល។ 

• ទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធទសវាពនធោរតាម្អនឡាញ ទដីម្បផីតល់ភាពងាយប្សួលដល់ការប្រកាសពនធ ទូទាត់ រងវិលសង 
ទទួលទោះប្សាយរណតឹ ងតវា៉ា  និងកាត់រនថយរនទុកច្ំ្យររស់ធុរកិច្ចកនុងការរំទពញកាតពវកិច្ចពនធោរ។ ប្រព័នធ
តាម្អនឡាញទនះក៏រងកលកខណៈងាយប្សួលដល់ការប្រមូ្ល និងការរង់ពនធររស់ប្កុម្ហ ុនទៅររទទសណដលរក
ច្ំណូលបានពកីារផតល់ទសវាអនឡាញដលអ់នកទប្រីប្បាស់ទៅកម្ពុជា។ 

• ទធវីឱ្យប្រទសីរប្រពន័ធរញ្ា រណតម្យួជាត(ិNational Single Window) ទដីម្បសីប្ម្ួលរហូំរពាណិជាកម្ម្ាងណដននងិ
ជំរុញសមាហរណកម្មទសដឋកចិ្ចកម្ពុជាទៅកនុងតរំន់នងិពិភពទោក។ 

៧.៣- រោលរៅជាយទុធសាន្តសរទី៣៖ កា រសាងសមត្ថភ្ជពនិងនវនវុត្រន៍ឌ្ជីីថល 

 យទុធសាន្តសរទី៧៖ កា រសាងមលូ្នមនសុសឌ្ជីីថល  

ការកសាងមូ្លធនម្នុសសឌ្ីជីថ្ល ចរ់ទផតីម្ពីការកសាងសម្តថភាពដល់ថ្នន ក់ដឹកនានំិងម្ស្តនតីរាជការប្គ្រ់ប្កសងួ
សាថ រ័ន កនុងការចរ់យករទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លសប្មារ់រទប្ម្ឱី្យការទប្រីប្បាស ់ការប្គ្រ់ប្គ្ង នងិការអភិវឌ្ឍប្រព័នធរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្ល ទ្ាីយតរទៅនឹងតប្ម្ូវការររស់ប្រជាពលរដឋ។ រណនថម្ទលីទនះ ធនធានម្នុសសជំនាញរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លប្តូវទទួល
បានការរណតុ ះរ ត្ ល ទដីម្បជីំរុញការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លប្រករទោយប្រសិទធភាព គុ្ណភាព នងិររោិរនន។ 
ទនទឹម្នឹងទនះ ការទលីកកម្ពសអ់កខរកម្មឌ្ីជីថ្លដល់សិសស នសិសតិ និងប្រជាពលរដឋ ជាអាទភិាពភាពចបំាច្់សំទៅជំរុញការ
ទទួលយកនិងការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ការកាត់រនថយគ្មាា តឌ្ីជីថ្ល ការរទងកីនភាពប្រកួតប្រណជង និងការ
ទប្រីប្បាស់ទសវារោឋ ភបិាលឌ្ជីថី្ល។ សកម្មភាពអាទិភាពននយុទធសាស្តសតទនះមានដូច្ខាងទប្កាម្៖ 



៧- សកម្មភាពអាទិភាព  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  24 

• ទរៀរច្បំ្ករខ្ណឌ វាស់ណវងកប្ម្តិសម្តថភាពនងិទទលួសាគ លជ់ំនាញរទច្ចកទទស និងទោលនទោបាយប្គ្រ់ប្គ្ង 
ទកៀរគ្រ និងទលីកទឹកច្ិតតមូ្លធនម្នុសសជំនាញឌ្ីជីថ្លកនុងវសិ័យសាធារណៈ ទដីម្បីោបំ្ទររវិតតកម្មឌី្ជីថ្ល
និងអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្ល។ 

• ជំរុញការរណតុ ះរ ត្ លភាពជាអនកដកឹនាឌំ្ីជថី្ល ជាពិទសសដល់ស្តសតីទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័ន ទដីម្បទីលីក
កម្ពសស់ម្តថភាពអភិបាលកិច្ចឌ្ីជីថ្ល។ 

• ជំរុញការរណតុ ះរ ត្ លអកខរកម្មឌ្ីជថី្លនងិជំនាញឌ្ីជថី្លចបំាច្ន់ានាដល់ថ្នន ក់ដកឹនា ំ ម្ស្តនតរីាជការ នងិ
រុគ្គលិកប្កសងួ សាថ រ័ន នងិរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ ជាពិទសស ម្ស្តនតរីទងាគ លរទច្ចកវទិា សប្មារ់រទប្ម្ីដល់ការ
អភិវឌ្ឍ ការប្គ្រ់ប្គ្ង ការទប្រីប្បាស់ នងិការរទប្ម្ទីសវាសាធារណៈ។ 

• ជំរុញការទរៀរច្នំងិណកលម្អកម្មវធិីសិកា ទដីម្បទីលកីកម្ពស់អកខរកម្មឌ្ជីីថ្លសប្មារស់ិសស និសសតិ ចរព់កីប្ម្ិត
ច្ំទណះដឹងទូទៅរហូតដល់ឧតតម្សិកា និងវគ្គរណតុ ះរ ត្ លជនំាញវជិាា ជីវៈទូទៅ។ 

• ទលីកកម្ពស់អកខរកម្មនងិវធិីសាស្តសតរទប្ងៀនឌ្ជីីថ្លសប្មារ់ប្គ្ូរទប្ងៀនប្គ្រ់កប្ម្តិសិកានងិរណតុ ះរ ត្ ល។ 
• ជំរុញការទធវីទំទនរីកម្មទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធនិងប្រព័នធឌ្ីជីថ្លសប្មារ់អរ់រនំិងរណតុ ះរ ត្ ល ដូច្ជា ការតភាា រ់

អុីនធឺណិត រនទរ់ណដលរំពាក់សមាភ រររកិាខ រឌ្ីជីថ្ល ថ្នន លអរ់រនំិងរណតុ ះរ ត្ ល ការអភិវឌ្ឍមាតិកាអរ់រ ំ
ឌ្ីជីថ្ល ជាទដមី្ ទដមី្បោីបំ្ទដល់ការអរ់រនំិងការរណតុ ះរ ត្ លអកខរកម្មឌ្ីជីថ្លដល់ប្គ្ឹះសាថ នអរ់របំ្គ្រ់កប្ម្តិ
និងរណតុ ះរ ត្ ល។ 

• ទរៀរច្កំម្មវធិរីណតុ ះរ ត្ ល កម្មវធិីរស្តញ្ហា រការយល់ដងឹ នងិការអរ់រ ំអពំីច្ំទណះដងឹមូ្លោឋ នរទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្ល
និងការទប្រីប្បាស់ទសវាសាធារណៈឌ្ជីីថ្ល ទដីម្បទីលកីកម្ពស់អកខរកម្មឌ្ីជថី្លកនុងច្ំទ្ម្ប្រជាពលរដឋ ទោយ
សហការជាម្យួតួអងគពាកព់័នធ ពិទសស សាថ រន័ផសពវផាយនងិអាជាា ធរមូ្លោឋ ន។  

• ជំរុញទរៀរច្ំថ្នន លអរ់រនំិងរណតុ ះរ ត្ លជាតិ ទដីម្បីផតល់មាតិកាអរ់រសំប្មារ់កាត់រនថយគ្មាា តឌី្ជីថ្លកនុង
ច្ំទ្ម្ប្រជាពលរដឋ ជាពិទសស តាម្តរំន់ជនរទោច្់ប្សោល តាម្រយៈប្រព័នធអនឡាញ និងជំរុញការ
សិកាទពញម្យួជីវតិ។ 

• ទរៀរច្ំប្ករខ្ណឌ សម្តថភាពឌ្ីជីថ្លជាតិ ណដលកំណត់សតងោ់គុ្ណវុឌ្ឍ ិសម្តថភាពនិងជនំាញរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល
សំខាន់ៗ ទដមី្បទី្ាីយតរនឹងតប្ម្ូវការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល ទសដឋកចិ្ចនិងសងគម្ឌ្ជីីថ្ល នងិឧសាហកម្ម
ជំនាន់ទ៤ី។ 

• ពប្ងឹងនងិពប្ងីកប្គ្ឹះសាថ នរណតុ ះរ ត្ លជំនាញរទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្ល តាម្រយៈការទរៀរច្ំកម្មវធិីសិកា ការទរៀរច្ំ
ម្នទីរពិទសាធ នងិការរណតុ ះរ ត្ លប្គ្ូរទងាគ ល ណដលរមួ្មាន ការពប្ងឹងសម្តថភាពជំនាញនងិវធិីសាស្តសត
រទប្ងៀនណររឌ្ីជីថ្ល ទដមី្បោីបំ្ទដលក់ារកសាងធនធានជំនាញឌ្ីជថី្លណដលមានសម្តថភាព នងិមានភាព
ប្រកួតប្រណជងខ្ពស់។ 

• ទរៀរច្ំកម្មវធិតីប្ម្ងទ់ិស ផសពវផាយ ជំរុញ និងទលកីទឹកច្តិត ដល់យុវជន ជាពិទសសយុវនារ ី ឱ្យចរ់យកនងិ
ទប្ជីសទរសីការសិកាជំនាញរទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្លកាន់ណតទប្ច្ីន ទដីម្បរីទងកីនអនកជំនាញឌ្ីជថី្លកនុងទីផារការងារ
ឱ្យបានប្គ្រ់ប្ោនន់ងិកាត់រនថយគ្មាា តទយនឌ្័រជំនាញឌ្ីជថី្ល។ 

• ជំរុញការរណដុ ះរ ដ្ លជំនាញឌ្ីជីថ្លសំខាន់ៗ ជាអាទិ៍ ការអភិវឌ្ឍសុសណវរ ទូរគ្ម្នាគ្ម្នន៍ិងរ ត្ ញ 
រញ្ហញ សិរបនមិ្មិត វទិាសាស្តសតទិននន័យ និមាម រនកម្មប្រព័នធពត័៌មាន នងិសនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល តាម្រយៈដូច្ជា កម្មវធិី
អាហារូរករណ៍ កម្មវធិីទលីកទកឹច្ិតតប្គ្ះឹសាថ នអរ់រនំងិរណតុ ះរ ត្ ល ជាទដីម្ ទដមី្បទី្ាីយតរទៅនឹងតប្ម្ូវការ
ជំនាញននការអភិវឌ្ឍឧសាហកម្មជំនាន់ទ៤ី។ 



៧- សកម្មភាពអាទិភាព  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  25 

 យទុធសាន្តសរទី៨៖ កា រលើររមពសក់ា ក្សាវក្ជាវនិងនវនវុត្រនឌ៍្ីជថីល 

ការប្សាវប្ជាវនិងនវានុវតតន៍ឌ្ីជថី្លជាយុទធសាស្តសតដស៏ំខាន់ ទដីម្បរីទងកនីសម្តថភាព ប្រសទិធភាព នងិប្រសិទធផលនន
ររវិតតកម្មឌ្ីជថី្ល នងិធានាការប្រកួតប្រណជងឌ្ីជថី្លកនុងតំរន។់ សកម្មភាពអាទភិាពននយុទធសាស្តសតទនះមានដូច្ខាងទប្កាម្៖ 

• ជំរុញការកសាងប្រពន័ធជាតិប្សាវប្ជាវនិងអភិវឌ្ឍរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល តាម្រយៈការទរៀរច្ណំផនការទម្ យនតការនន
ការទលីកទឹកច្ិតត និងការជំរុញភាពជានដគូ្រវាងប្គ្ះឹសាថ នប្សាវប្ជាវ សាកលវទិាល័យ និងប្កុម្ហ ុនរទច្ចកវទិា
ឌ្ីជីថ្ល ទដីម្បទីលកីកម្ពស់សកម្មភាពប្សាវប្ជាវនិងអភិវឌ្ឍរទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្ល។ 

• ជំរុញការទផទររទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្លណដលជាលទធផលពកីារប្សាវប្ជាវដល់វសិ័យសាធារណៈនងិឯកជន តាម្រយៈ 
ការទរៀរច្ំកិច្ចសហការ ការវនិទិោគ្ និងការអនុវតតគ្ទប្មាងរមួ្ោន រវាងប្គ្ឹះសាថ នប្សាវប្ជាវនងិអរ់រជំាម្យួវសិ័យ
ឯកជន ទដីម្បផីតល់ដំទ្ះប្សាយរទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្លឱ្យបានទូលទូំោយនិងសម្បូរណររ។ 

• ជំរុញសហប្គ្ិនភាពនននវានុវតតន៍ឌ្ីជីថ្ល តាម្រយៈ កិច្ចសហប្រតិរតតិការជាម្ួយសាថ រ័នជាតិនិងអនតរជាតិ និង
វសិ័យឯកជន ការទរៀរច្យំនតការទទលួសាគ ល់នវានុវតតនថ៍្មីៗ កម្មវធិីប្រកួតប្រណជង ការការពារកម្មសទិធិរញ្ហញ  ជាទដមី្ 
ទដីម្បយីកលទធផលទច្ញពនីវានុវតតន៍ទៅទប្រីប្បាស់កនុងវសិ័យសាធារណៈនិងឯកជន នងិធានាឧតតម្ភាពប្រកួត
ប្រណជងឌ្ីជថី្ល។ 

៧.៤- រោលរៅជាយទុធសាន្តសរទី៤៖ កា រលើររមពសរ់ចិចសហកា និងភ្ជពជាប្េគូ វង េឋ
និងឯរជន 

 យទុធសាន្តសរទី៩៖ កា រ ៀបចំរចិចសហកា ជាមួយក្រុមហ ុនបរចចរវិទាឌ្ជីីថល 

 ការទរៀរច្ំកិច្ចសហការជាម្ួយប្កុម្ហ ុនរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល គ្ឺទដីម្បីជំរុញការទរៀរច្ំយនតការសហការនិង
សប្ម្រសប្ម្លួរវាងរោឋ ភិបាល និងប្កមុ្ហ ុនរទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្ល សំទៅទលីកកម្ពស់ការចូ្លរមួ្ពីវសិយ័ឯកជនទលកីារកសាង 
និងអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លប្រករទោយប្រសិទធភាព ប្រសទិធផល និងភាពទជឿទុកច្ិតត។ សកម្មភាពអាទិភាពននយុទធសាស្តសត
ទនះមានដូច្ខាងទប្កាម្៖ 

• ទរៀរច្ំទវទិការវាងគ្ណៈកមាម ធកិាររោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លនិងប្កមុ្ហ ុនរទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្ល សទំៅជំរុញភាពជានដគូ្
រវាងរដឋនងិឯកជនទលីការងារវនិិទោគ្ ការផតល់ទសវា នងិដំទ្ះប្សាយរទច្ចកទទសសប្មារ់រោឋ ភបិាលឌ្ីជថី្ល។ 

• ជំរុញការផសពវផាយ សប្ម្រសប្ម្ួល  នងិទលីកទឹកច្តិតប្កមុ្ហ ុនរទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្ល តាម្រយៈការចូ្លរមួ្អភិវឌ្ឍ 
និងផគត់ផគង់ការទរៀរច្ំប្រព័នធនិងទសវារទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ទដីម្បីទកៀរគ្រធនធានម្នុសសជំនាញ ហិរញ្ញវតថុ  និង
រទច្ចកវទិា កនុងការអភិវឌ្ឍ ប្រតិរតតិការ និងការណថ្ទា ំប្រពន័ធរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ 

• ជំរុញកិច្ចសហការជាម្យួប្រតរិតតិករកនុងវសិ័យនប្រសណីយន៍ិងវសិយ័ទផសងទទៀត តាម្រយៈការចូ្លរមួ្ផតល់ទសវា 
រោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្ល ដូច្ជា ការផតល់ជំនយួទលកីាររំទពញពាកយទសនីសុំទសវា ការរង់នថ្ាទសវា ការរងព់នធ ការណច្ក
រទញ្ញី ការផតល់ទសវាោពំារសងគម្ ការសប្ម្រសប្ម្ួលជាម្យួប្កសួងសាថ រ័នជំនាញពាកព់័នធ ជាទដមី្ ទដីម្បរីទប្ម្ី
ទសវាសាធារណៈឱ្យបានកាន់ណតប្រទសីរ។ 

 យទុធសាន្តសរទី១០៖ កា រលើររមពស់្ ុ រចិចថមឌី្ីជថីល 

 ការទលីកកម្ពស់ធុរកិច្ចថ្មឌី្ីជីថ្ល គ្ឺការទរៀរច្ំនងិពប្ងងឹការអនុវតតយនតការទលីកទឹកច្តិត នងិពប្ងីកឱ្កាសទីផារ
សប្មារ់ធុរកិច្ចថ្មឌី្ីជីថ្លណដលជាកិច្ចការចបំាច្ ់សំទៅចូ្លរមួ្រទងកីតប្រព័នធទអកូ ូសុីសហប្គ្ិនភាពរទច្ចកវទិា នវានុវតតន៍ 



៧- សកម្មភាពអាទិភាព  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  26 

និងធុរកិច្ចថ្មឌី្ីជីថ្ល ប្រករទោយសកាត នុពលនិងអំទ្យផលដល់ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ សកម្មភាពអាទភិាព
ននយុទធសាស្តសតទនះមានដូច្ខាងទប្កាម្៖ 

• រទងកីតនិងពប្ងឹងទសវាោបំ្ទនិងទលីកទឹកច្ិតតការរទងកីតធុរកិច្ចថ្មីឌ្ីជីថ្ល ទាងំណផនករទច្ចកទទស និងទាងំណផនក
ហរិញ្ញវតថុ តាម្រយៈការពប្ងងឹកិច្ចសហប្រតិរតតិការប្គ្រត់ួអងគពាក់ពន័ធ ការរណតុ ះរ ត្ ល ការការពារកម្មសិទធិ
រញ្ហញ  ការរទងកីតទំនាក់ទំនងជាម្ួយរ ត្ ញអនកវនិិទោគ្ ជាទដីម្ ទដីម្បរីទងកីនច្ំនួននិងភាពទជាគ្ជ័យននធុរកិច្ច
ថ្មីឌ្ីជីថ្ល។ 

• ពប្ងីកឱ្កាសទីផារសប្មារ់ធុរកិច្ចថ្មីឌ្ជីីថ្ល តាម្រយៈការជំរុញភាពជានដគូ្រវាងធុរកិច្ចថ្មីឌ្ជីីថ្លនិងសហប្ោស
ប្គ្រ់ទំហនំងិប្គ្រ់វសិ័យ ទដមី្បសីហការអភិវឌ្ឍផលតិផលឬទសវាឌ្ីជីថ្លប្រករទោយនវានុវតតន៍ខ្ពស់ ណដលទធវី
ឱ្យប្រទសីរដំទណីរការអាជីវកម្មនិងផលតិកម្ម។ 

រូរភាពទ៥ី : រូរភាពរមួ្ននការទរៀរច្ំទោលនទោបាយរោឋ ភបិាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥

 
 



៨- យនតការដឹកនា ំសប្ម្រសប្ម្ួល អនុវតត តាម្ោននិងវាយតនម្ា  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  27 

៨- យនតការ ឹកនាំ សប្មរសប្មួល អនុវតត តាមដ្ឋននងិវាយតប្មល 

 ៨.១- យនតការ ឹកនាំ សប្មរសប្មលួ និងអនុវតត 

 ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លជាឧរករណ៍សប្មារ់ជំរុញររវិតតកម្មរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ ការអនុវតត
ទោលនទោបាយទនះឱ្យបានទជាគ្ជ័យប្សរតាម្ច្កខុវសិ័យ ទោលរំណង និងទោលទៅជាយុទធសាស្តសត ទាម្ទារឱ្យមានការ
តាងំច្ិតតខ្ពស់និងមានការចូ្លរមួ្ពីសំ្ក់ប្កសួងសាថ រ័ន អងគភាពប្គ្រ់លំោរ់ថ្នន ក់ និងអនកពាក់ព័នធទាងំអស់។ រាជរោឋ ភិបាល
បានពិនតិយទឃញីនូវភាពចបំាច្់ននការទរៀរច្ំសាថ រ័នដកឹនា ំ សប្ម្រសប្ម្ួល នងិអនុវតតទោលនទោបាយ ណដលរមួ្មាន 
១- រទងកីតគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លសប្មារ់ដឹកនា ំ សប្ម្រសប្ម្ួល អនុវតត តាម្ោន និងវាយតនម្ាកនុង 
ទោលនទោបាយទនះ ២- កណំតត់ួនាទីច្ាស់ោស់ររសប់្កសួងជនំាញ ទដមី្បទីទលួរនទុកប្គ្រ់ប្គ្ងទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធ
ឌ្ីជីថ្លរមួ្ ណដលអាច្រទប្ម្ីទសវានិងប្ទប្ទង់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធឌ្ីជីថ្លទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័នដនទទទៀតកនុងរោឋ ភិបាល
ទាងំមូ្ល និង ៣- រទងកីតអងគភាពទទួលរនទុកររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្លទប្កាម្ប្កសួងសាថ រ័នទៅថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ 
សប្មារ់ជំរុញររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្លររស់ខ្ាួន។ តួអងគទាងំរីទនះរំទពញកិច្ចការប្រទាក់ប្កឡាោន និងមានអនតរទំនាក់ទំនង 
កនុងការជំរុញការអនុវតតទោលនទោបាយរោឋ ភបិាលឌ្ជីីថ្ល ប្រករទោយប្រសិទធភាពនងិប្រសិទធផល។ 

 គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភបិាលឌ្ជីីថ្ល  
  គ្ណៈកមាម ធកិាររោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល ជាទសនាធិការននប្កុម្ប្រឹកាជាតិទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ីជីថ្ល ទទលួរនទុក
ការងារជំរុញររវិតតកម្មឌ្ជីីថ្លររស់រាជរោឋ ភបិាលទលទីិដឋភាពរទច្ចកទទសនងិទោលនទោបាយ។ គ្ណៈកមាម ធិការទនះ
ដឹកនាទំោយរដឋម្ស្តនតីប្កសួងនប្រសណីយន៍ងិទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ នងិមានសមាសភាពចូ្លរមួ្ជាតំ្ ងប្កសងួសាថ រន័ពាក់ព័នធ។ 
គ្ណៈកមាម ធិការទនះមានតួនាទីដឹកនា ំ សប្ម្រសប្ម្ួល ជំរុញ តាម្ោន និងវាយតនម្ាការអនុវតតទោលនទោបាយ 
យុទធសាស្តសត វធិានការ សដង់ោរទច្ចកទទស និងណផនការសកម្មភាពពាក់ពន័ធនឹងការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល។ ទប្ៅពីទនះ 
គ្ណៈកមាម ធិការទនះក៏មានតនួាទីច្ម្បងកនុងការសប្ម្រសប្ម្ួល ធានាការតភាា រ់ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធនងិប្រព័នធឌ្ីជថី្ល នងិ
ជំរុញការទប្រីប្បាសប់្រព័នធរមួ្ររស់រាជរោឋ ភិបាល។ គ្ណៈកមាម ធិការមានភារកិច្ចជំរុញការទរៀរច្ំណផនការររវិតតកម្មឌ្ីជថី្ល 
តាម្ប្កសងួសាថ រន័នីម្យួៗ ទហយីជាទរៀងរាល់ឆ្ន  ំ គ្ណៈកមាម ធិការទទួលគ្ទប្មាងណដលទសនីទោយប្កសួងសាថ រន័ ទដីម្បី
ប្តួតពិនិតយនិងវាយតនម្ាទលលីកខណៈរទច្ចកទទសនិងហរិញ្ញវតថុ និងទសនសុីំការឯកភាពពីប្កមុ្ប្រឹកាជាតិទសដឋកិច្ចនិងសងគម្
ឌ្ីជីថ្ល។ 
 ទដីម្បធីានាបាននូវការអនុវតតទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លឱ្យបានទជាគ្ជ័យ គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្ល គ្ណៈកមាម ធកិារទសដឋកិច្ចនងិធុរកចិ្ចឌ្ីជថី្ល និងគ្ណៈកមាម ធកិារសនតសុិខ្ឌ្ជីថី្ល ប្តូវមានអនតរទំនាក់ទំនង 
សហការោ៉ា ងជិតសនទិធ នងិរំទពញោន ទៅវញិទៅម្កទលីប្គ្រវ់សិ័យ។ 
 គ្ណៈកមាម ធកិាររោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លប្តវូអនុវតតយនតការពិទប្ោះទោរល់ជាម្ួយតួអងគពាក់ព័នធ ទលីណផនការនងិ
គ្ទប្មាងពាក់ព័នធនឹងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។  រាជរោឋ ភិបាលនឹងវភិាជន៍កញ្ចរ់ថ្វកិាជាតិ និងទកៀរគ្រថ្វកិាពីប្រភពទផសងទទៀត 
សប្មារអ់នុវតតគ្ទប្មាងអាទភិាព ណដលគ្ណៈកមាម ធកិាររោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លបានសិកានងិវាយតនម្ាលកខណៈរទច្ចកទទសនងិ
ហរិញ្ញវតថុ និងទទួលការឯកភាពគ្ទប្មាងពីប្កុម្ប្រឹកាជាតិទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ជីីថ្លរចួ្រាល់។ 
 ប្កុម្ការងាររទច្ចកទទសអនតរប្កសួងប្តូវដឹកនាទំោយតំ្ងប្កសួងនប្រសណីយន៍ងិទូរគ្ម្នាគ្ម្ន ៍ ជាប្រធាន 
និងតំ្ ងប្កសួងទសដឋកិច្ចនងិហរិញ្ញវតថុជាអនុប្រធាន ប្ពម្ទាងំមានសមាសភាពចូ្លរមួ្ទោយម្ស្តនតីជាន់ខ្ពស់ និងម្ស្តនតី
រទច្ចកទទសននអងគភាពទទួលរនទុកររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្លតាម្ប្កសួងសាថ រ័ន ទោយគ្តិគូ្រអពំីសមាសភាពចូ្លរមួ្ររស់ស្តសតី
ផងណដរ។ ប្កមុ្ការងាររទច្ចកទទសអនតរប្កសួង មានតួនាទសីប្ម្រសប្ម្ួលការងាររទច្ចកទទសនិងហរិញ្ញវតថុ ការអនុវតតនិង



៨- យនតការដឹកនា ំសប្ម្រសប្ម្ួល អនុវតត តាម្ោននិងវាយតនម្ា  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  28 

វាយតនម្ាគ្ទប្មាង និងការងារសនតិសុខ្ឌ្ីជថី្លទៅកនុងប្កសងួសាថ រ័ន។ កនុងករណីចបំាច្់    គ្ណៈកមាម ធកិាររោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្លអាច្រទងកីតប្កមុ្ការងាររទច្ចកទទសទផសង  ៗនិងមានសទិធិទប្ជីសទរសីនិងណតងតាងំទីប្រកឹាសប្មារ់ផដល់ប្រឹកានិងជយួ
ការងាររទច្ចកទទសពាកព់័នធនងឹគ្ទប្មាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ 
  គ្ណៈកមាម ធកិាររោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល មានអគ្គទលខាធិការោឋ នម្ួយជាជំនួយការទលីការងាររដឋបាល នីតិកម្ម
ណផនការ ការរណដុ ះរ ដ្ ល កិច្ចសហប្រតិរតតិការ ការតាម្ោននិងវាយតនម្ា ការពិនិតយទលីលកខណៈរទច្ចកទទស និង
ការសប្ម្រសប្ម្ួលជួយប្កុម្ការងាររទច្ចកទទសអនតរប្កសួង ណដលអនុវតតគ្ទប្មាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លទោយប្កសួងសាថ រន័ 
និងការងារពាក់ព័នធដនទទទៀត ទោយយកច្ិតតទុកោក់ផងណដរទលីយនតការនិងរច្នាសម្ព័នធណដលមានប្សារ់តាម្ប្កសួង
សាថ រ័នទាងំទៅថ្នន ក់ជាតនិិងថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ។  
  គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លនឹងទរៀរច្ំទសច្កតីណណនាសំតីពីការរទងកីតអងគភាពទទួលរនទុកររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្ល
ទៅតាម្ប្កសងួសាថ រន័ថ្នន កជ់ាតិនិងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាត។ិ 
  គ្ណៈកមាម ធកិាររោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល នងិគ្ណៈកមាម ធិការជាតិសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍតាម្ណររប្រជាធរិទតយយទៅ
ថ្នន ក់ទប្កាម្ជាត(ិគ្.ជ.អ.រ) សហការទធវសុីខ្ដុម្នីយកម្មររវិតតកម្មឌ្ីជថី្លទៅថ្នន ក់ជាតិនងិថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ ទដមី្បពីប្ងីក
និងពប្ងងឹការរទប្ម្ីទសវាសាធារណៈឌ្ីជីថ្ល ឱ្យមានភាពប្រទាក់ប្កឡា ដំទណីរការរលូន និងប្រសិទធភាពខ្ពស។់  

 តួនាទីប្កសងួជំនាញ 
  ប្កសួងនប្រសណីយន៍ិងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ជាប្កសួងជំនាញ  ទទួលរនទុកអភិវឌ្ឍនិងប្គ្រ់ប្គ្ងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ
ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍និងរទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍និងព័ត៌មាន សប្មារ់ោបំ្ទជារមួ្ដល់ដំទណីរការររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្លនិងរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្លរមួ្មាន ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទូរសពទច្ល័តនិងអច្ល័ត ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធអុីនធណិឺត ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធរ ត្ ញ   
រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល  ការទរៀរច្ំម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យនិងប្រព័នធទកាា ដណដលមានលកខណៈសមាហរណកម្មប្សរតាម្អភិប្កម្
កនុងទប្ម្ង់ពាក់ក ដ្ លវមិ្ជឈការ ការកណំត់និោម្ ពិធសីារ សតងោ់ នងិការប្គ្រ់ប្គ្ងកិច្ចប្រតិរតតិការទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ
អតតសញ្ហញ ណឌ្ីជីថ្ល នងិម្ជឈម្ណឌ លប្រតិរតតិការសនតសុិខ្រោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្ល។ ជាម្យួោន ទនះ ប្កសងួនប្រសណីយ៍
និងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ប្តូវទរៀរច្ំនិងផតល់ទសវាប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជីថ្លរមួ្ទៅកាន់ប្កសួងសាថ រ័ននានា មានជាអាទិ៍ ប្រព័នធ
អុីណម្លរមួ្ វរិផតថ្លជាតិ ប្រព័នធសហការរមួ្ ប្រព័នធទផាីសារ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារនិងផតល់ការអនុម្ត័ទអ ចិ្ប្តនូិក។ 
ទប្ៅពីទហោឋ រច្នាសម្ព័នធនិងទសវាខាងទលី ប្កសួងនប្រសណីយន៍ិងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ មានតនួាទីកនុងការទរៀរច្សំតងោ់ ការធានា
និរនតរភាព ការផតល់ការប្រឹកាទោរល់នងិោបំ្ទដល់ប្កសួងសាថ រ័ន នងិការរណតុ ះរ ត្ លជំនាញឌ្ីជីថ្លសប្មារ់ម្ស្តនតី
រាជការ ជាពិទសស ម្ស្តនតីជានខ់្ពស់និងម្ស្តនតីរទងាគ លរទច្ចកទទសប្កសងួសាថ រន័ កនុងទោលទៅជំរុញររវិតតកម្មឌ្ជីីថ្ល។ 

អងគភាពទទួលរនទុកររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្ល 
  ប្កសួងសាថ រ័ននមី្ួយៗ ប្តូវរទងកីតអងគភាពទទួលរនទុកររវិតតកម្មឌ្ជីីថ្ល ណដលមានតនួាទីនិងរច្នាសម្ព័នធ
ច្ាស់ោស់កនុងការជំរុញររវិតតកម្មឌ្ីជថី្លទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័នររស់ខ្ាួនទដីម្បរីមួ្ច្ំណណកដល់ការអនុវតតទោលនទោបាយ
រោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល។ ទៅថ្នន ក់ទប្កាម្ជាត ិ ប្តូវមានអងគភាពទទួលរនទុកររវិតតកម្មឌ្ីជថី្លរាជធានីទខ្តត ណដលមានម្នទីរ
នប្រសណីយ៍និងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍រាជធានីទខ្តត ជាទសនាធិការរទច្ចកទទសឱ្យគ្ណៈអភិបាលរាជធានីទខ្តត កនុងការ
សប្ម្រសប្ម្ួលការអនុវតតទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្ល។ 

អភិប្កម្  
  ការអនុវតតគ្ទប្មាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លអាច្មានលកខណៈណររវមិ្ជឈការ រ៉ាុណនតប្តូវទោរពតាម្ទោលការណ៍ ពិធីសារ 
សតង់ោរមួ្ និងលកខណៈរទច្ចកទទស ណដលកំណត់ទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌ្ជីថី្ល ទដីម្បឱី្យការអនុវតតគ្ទប្មាង



៨- យនតការដឹកនា ំសប្ម្រសប្ម្ួល អនុវតត តាម្ោននិងវាយតនម្ា  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  29 

ទាងំអស់ទ្ាីយតរទៅនឹងទោលទៅរមួ្ររស់រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លប្រករទោយប្រសិទធភាព។ កនុងន័យទនះ តួអងគននរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្លនីម្ួយៗអាច្ចូ្លរមួ្ទរៀរច្ំ រទងកីត ប្គ្រ់ប្គ្ង និងអនុវតតគ្ទប្មាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លដំ្លោន  និងោច្់ទោយ
ណ កពីោន  ប្សរតាម្ណផនការនិងទិសទៅននរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល។ ម្ា៉ាងទទៀត រាជរោឋ ភិបាលប្តូវគិ្តគូ្រពីការកសាង
ម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យ ណដលទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាទកាា ដកនុងប្ករខ្ណឌ រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល កនុងទប្ម្ង់ពាក់ក ដ្ ល
វមិ្ជឈការ(Hybrid) ណដលការកសាងទនះប្តូវគ្ិតគូ្រទលីប្រសិទធភាពននការប្គ្រ់ប្គ្ង ការទប្រីប្បាស់ធនធាន ការវនិិទោគ្ 
សនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល និងធនធានម្នុសសសប្មារ់ប្គ្រ់ប្គ្ង ប្ពម្ទាងំអនុទោម្ភាពននច្ារ់និងលិខ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតត
ជាធរមាន។ ប្កសួងសាថ រ័នណដលមានម្ជឈម្ណឌ លទនិនន័យ ទោយខ្ាួនឯងរចួ្ទប្សច្នឹងរនតទប្រីប្បាស់ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ
ទាងំទនាះ ទហីយទធវីការតភាា រ់ម្កម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យជាតិសប្មារ់រកាទិនននយ័រប្ម្ុងទុកររសខ់្ាួន។ ទោយណ ក 
ប្កសួងសាថ រ័នណដលម្ិនទានម់ានម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យ ប្តូវទប្រីប្បាស់ម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យជាត ិ ណដលបានកសាងកនុង
ប្ករខ្ណឌ រោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល។ ការទរៀរច្ំទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទកាា ដណររពាក់ក ដ្ លវមិ្ជឈការទនះ នឹងធានាបាននូវ
ប្រសិទធភាពននការទប្រីប្បាសថ់្វកិា នងិទធវីឱ្យការណច្ករណំលកធនធានគ្ណនាទលីទហោឋ រច្នាសម្ព័នធរមួ្បានលអប្រទសីរ ប្ពម្ទាងំ
កាត់រនថយហានិភ័យននដំទណីរការម្ិនប្រប្កតីនូវទសវារោឋ ភបិាលឌ្ីជថី្លទាងំមូ្ល ណដលអាច្ទកតីពីរញ្ហា រទច្ចកទទស
និងការវាយប្រហារតាម្អុីនធឺណិត។ 

ដំ្ក់កាល 
ទដីម្បសីទប្ម្ច្បាននូវការអនុវតតទោលនទោបាយរោឋ ភបិាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ រាជរោឋ ភិបាល

កំណត់ប្ករខ្ណឌ ទពលទវោជា៣ដំ្ក់កាល ណដលរមួ្មាន ការកសាងមូ្លោឋ នប្គ្ះឹរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ការចរ់យក
រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល និងការទធវីររវិតតកម្មរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ តាម្រយៈប្ករខ្ណឌ ទពលទវោណដលបានកំណត់១៤ឆ្ន  ំ
រ ដ្ សកម្មភាពនឹងប្តូវណរងណច្កនងិអនុវតតទៅតាម្ដំ្កក់ាល នងិលំោរ់លំទោយទៅតាម្អាទិភាពនិងកាោនុវតតភាព
ជាក់ណសតង ណដលមានភាពប្រទាក់ប្កឡាោន និងទ្ាីយតរោន ទៅវញិទៅម្ក។ ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លណច្កទច្ញជា៥
កប្ម្ិតណដលប្តូវសទប្ម្ច្ឱ្យបានប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០៣៥។ រច្ចុរបននទនះ ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកប្មិ្តទី១បានចរ់ទផតីម្
រចួ្ទហយី។ ជាទិដឋភាពរទច្ចកទទស ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកប្ម្ិតទី២និងកប្ម្ិតទ៣ីអាច្ចរ់ទផតីម្ទធវបីានទៅទពល
ដំ្លោន នឹងកប្មិ្តទី១ ទហីយកប្ម្ិតទាងំ៣ទនះទប្ោងនឹងរញ្ច រ់ទៅកនុងដំ្ក់កាលននការកសាងមូ្លោឋ នប្គ្ះឹ
រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ២០២២-២០២៥។  រនាទ រ់ពីទនះ ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកប្ម្ិតទី៤នឹងចរ់ទផតីម្ ទហយីទប្ោង
នឹងសទប្ម្ច្ឱ្យបានទៅកនុងដំ្ ក់កាលននការចរ់យករទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្ល ២០២៦-២០៣០។ ចុ្ងទប្កាយ ការកសាង
រោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លកប្ម្ិតទ៥ីនឹងប្តូវអនុវតតរនតពកីប្ម្ិតទី៤ ណដលទប្ោងនឹងរញ្ចរ់ទៅកនុងដំ្កក់ាលននការទធវីររវិតតកម្ម
រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ២០៣១-២០៣៥។ ការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លទាងំ៥កប្ម្ិតអាប្សយ័ទលីសកម្មភាពអាទិភាពណដល
មានដំ្ក់កាលនិងទពលទវោលម្អិតដូច្បានកំណត់ទៅកនុងររសិិដឋ១។ 

១- ការកសាងមូ្លោឋ នប្គ្ះឹរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្ល ២០២២-២០២៥ សទំៅទរៀរច្សំាថ រ័នសប្ម្រសប្ម្ួល អងគភាព
ទទួលរនទុកររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្ល ទោលនទោបាយនិងប្ករខ្ណឌ គ្តិយុតតរោឋ ភបិាលឌ្ីជថី្លចបំាច្ន់ានា ច្ារ់នងិលខិ្តិ
រទោឋ នគ្តិយុតត នងិសតង់ោ។ ទនទឹម្នឹងទនះ ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌ្ីជីថ្លក៏ប្តូវណកលម្អនិងអភវិឌ្ឍ ដូច្ជា ការតភាា រ់រ ត្ ញ
រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យជាតិ រទច្ចកវទិាទកាា ដ និងប្រព័នធទូទាតស់ងប្បាក់ឌ្ជីីថ្លសប្មារ់ទសវាសាធារណៈ
និងការដឹកជញ្ាូ នចុ្ងទប្កាយ ទដីម្បពីប្ងឹងទសវាឌ្ជីីថ្ល ជាពិទសស ទសវាពីរោឋ ភបិាលទៅរោឋ ភិបាល(G2G) ពីរោឋ ភិបាល
ទដីម្បីប្រជាពលរដឋ(G4C) និងពីរោឋ ភិបាលទៅធុរកិច្ច(G2B) ក៏ដូច្ជា ការពប្ងឹងសម្តថភាពអភិវឌ្ឍ ប្គ្រ់ប្គ្ង និង
ទប្រីប្បាស់ប្រពន័ធរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល។ ទិននន័យទរីកច្ំហររស់រោឋ ភបិាលប្តូវបានណច្ករណំលកដល់សាធារណជន ទដមី្បី
ធានាតមាា ភាពនិងគ្ណទនយយភាព។  



៨- យនតការដឹកនា ំសប្ម្រសប្ម្ួល អនុវតត តាម្ោននិងវាយតនម្ា  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  30 

២- ការចរ់យករទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្ល ២០២៦-២០៣០ សទំៅកសាងនិងពប្ងងឹសម្តថភាពរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល
ឱ្យមានលកខណៈនវានុវតតន៍ ទដីម្បទីធវីឱ្យទសវាពីរោឋ ភិបាលទៅរោឋ ភិបាល(G2G) ពីរោឋ ភបិាលទដីម្បបី្រជាពលរដឋ(G4C) 
និងពីរោឋ ភិបាលទៅធុរកិច្ច(G2B) កាន់ណតប្រទសីរណថ្ម្ទទៀត ទោយទផ្លត តទលីអភិបាលកិច្ចទិននន័យ ទិននន័យទរីកចំ្ហ 
ការផ្លា ស់រតូរទិននន័យ ការការពារទិននន័យ និងការទធវីររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្ល។ ទៅកនុងដំ្ក់កាលទនះ ការទប្រីប្បាស់ប្រព័នធ
ឌ្ីជីថ្លកាន់ណតទូលំទូោយនងិសម្បូរណររកនុងច្ំទ្ម្វសិយ័សាធារណៈ វសិយ័ឯកជន និងប្រជាពលរដឋ។ 

៣- ការទធវីររវិតតកម្មរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ២០៣១-២០៣៥ សំទៅអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឆ្ា ត ទោយឈ្រទលីការ
កសាងមូ្លោឋ នប្គ្ឹះរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ការចរ់យករទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល និងការទធវីររវិតតកម្មរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ កនុង
ដំ្ក់កាលទនះ ដំទណីរការននការប្រមូ្លនិងវភិាគ្ទិននន័យប្តូវបានទធវីទោយសវ័យប្រវតតិ ទហយីនវានុវតតន៍ទោយទប្រីប្បាស់
រទច្ចកវទិាថ្មីៗ ជាអាទិ៍ រញ្ហញ សិរបនិម្មតិ ទិនននយ័ធំ អុីនធណិឺតននវតថុ ប្តូវបានរទងកីតទ ងីជាអតរិរមា សប្មារ់ជំនយួ
ដល់ការសទប្ម្ច្ចិ្តតនិងការទ្ាីយតរច្ំទពាះរញ្ហា ។  

  មូ្លធនម្នុសសនងិធនធានហរិញ្ញវតថុសប្មារ់អភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល  
ទដីម្បអីនុវតតទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លឱ្យបានទជាគ្ជ័យ រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាកំណត់អាទិភាពច្ម្បង

ទលីការណកទប្ម្ង់ធនធានម្នុសសកនុងប្ករខ្ណឌ ម្ស្តនតីរាជការ ទោយរណដុ ះរ ដ្ លជំនាញរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លដល់ម្ស្តនតីណដល
មានប្សារ់និងការទប្ជីសទរសីម្ស្តនតីជំនាញរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លរណនថម្ កនុងររមិាណសម្រម្យសប្មារ់រំទពញការងារ។  

រាជរោឋ ភិបាលនឹងទរៀរច្កំញ្ចរ់ថ្វកិាអាទភិាព ណដលមានប្រភពពថី្វកិាជាតិ នដគូ្អភិវឌ្ឍន៍ វសិ័យឯកជន នងិ 
ប្រភពប្សរច្ារ់ដនទទទៀត សប្មារ់ការអភិវឌ្ឍនងិរនតនិរនតរភាពននប្រព័នធរោឋ ភបិាលឌ្ជីីថ្ល។ 
 គ្ទប្មាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ប្តូវពិនិតយនិងផតល់ទោរល់ទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ណដលមាន
ប្កុម្ការងាររទច្ចកទទសអនតរប្កសួងជាទសនាធកិារកនុងកប្ម្តិរទច្ចកទទស មុ្ននឹងអនុវតតនតីិវធិីផតលហ់រិញ្ញរបទានសប្មារ់
ការអនុវតតគ្ទប្មាងប្សរទៅតាម្ច្ារ់និងរទរបញ្ញតតិនានាជាធរមាន។ 

រូរភាពទី៦ : គ្នូំសរំប្ពញួននយនតការដឹកនា ំសប្ម្រសប្ម្លួ និងអនុវតត 

 
  កិច្ចសហប្រតិរតតិការអនតរជាត ិ
  កិច្ចសហប្រតរិតតិការអនតរជាតទិដីរតួសំខាន់ កនុងការពប្ងឹងនងិពប្ងីកទំនាកទ់ំនងទទវភាគ្ីនងិពហុភាគ្ីផសពវផាយ
ពីទោលនទោបាយ ការទកៀរគ្រធនធានហរិញ្ញវតថុនិងរទច្ចកទទសពីនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍រណនថម្ទលីធនធានររស់រាជរោឋ ភិបាល 
និងការផតល់ការសប្ម្រសប្ម្លួ ការពិទប្ោះទោរល់ និងការោបំ្ទដល់ការអនុវតតគ្ទប្មាងរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លប្រករទោយ



៨- យនតការដឹកនា ំសប្ម្រសប្ម្ួល អនុវតត តាម្ោននិងវាយតនម្ា  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  31 

ប្រសិទធភាព ប្រសិទធផល និងនរិនតរភាព សំទៅធានាបានផលប្រទោជន៍ទៅវញិទៅម្ក ជំរុញការតភាា រ់ និងសុខ្ដុម្នយីកម្ម 
កនុងការអភិវឌ្ឍរទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្លនិងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល តាម្រយៈការណច្ករណំលករទពិទសាធនិងច្ំទណះដឹងរវាងោន  
ការវនិិទោគ្ណដលមានលកខណៈសមាហរណកម្ម នងិការសប្ម្រសប្ម្លួយុទធសាស្តសតឌ្ីជថី្លណដលធានាអនតរប្រតិរតតិការ
រវាងោន ។ ការផសពវផាយរស្តញ្ហា រទោលនទោបាយនងិណផនការទម្រោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លទៅកាន់ប្រទទសជានដគូ្និងអងគការ
កនុងតំរន់និងអនតរជាតិប្តូវទធវីឱ្យបានទូលទូំោយ ទដីម្បរីមួ្ច្ំណណកដល់ការអភិវឌ្ឍគ្ទប្មាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ 

 ៨.២- យនតការតាមដ្ឋននិងវាយតប្មល 

  ទដីម្បធីានាបានវឌ្ឍនភាព ប្រសិទធភាព សងគតិភាព និងដំទ្ះប្សាយទលីរញ្ហា ប្រឈ្ម្បានទាន់ទពលទវោកនុង
ការអនុវតតទោលនទោបាយទនះ គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភបិាលឌ្ីជថី្លទទួលរនទុកទរៀរច្ំយនតការតាម្ោននិងវាយតនម្ា
តាម្យនតការរមួ្ណដលកំណត់ទោយប្កុម្ប្រកឹាជាតិទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ីជថី្ល ណដលមានអគ្គទលខាធិការោឋ នជាអនក
សប្ម្រសប្ម្ួលនិងផដល់ការោបំ្ទណផនករទច្ចកទទស។ ការតាម្ោននិងវាយតនម្ាប្តូវអនុវតតតាម្ដំ្ក់កាលនីម្ួយៗ ដូច្
មានកនុងរូរភាពខាងទប្កាម្៖ 

រូរភាពទ៧ី:  ដំ្ក់កាលននការតាម្ោន នងិការវាយតនម្ា 

 

 ការតាម្ោននងិប្តតួពនិិតយ 
 ដំ្ក់កាលទនះតប្ម្ូវឱ្យមានការទរៀរច្ំជាណផនការសកម្មភាពអាទិភាព ទោយមានសូច្នាករច្ាស់ោស ់
ទដីម្បជីាមូ្លោឋ នននការតាម្ោននិងការប្តួតពនិិតយទៅតាម្ការយិររទិច្ឆទជាប្តីមាស ្មាស និងប្រចឆំ្ន  ំ ទោយទោង
តាម្តារាងសកម្មភាពអាទិភាពណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ដូច្មានកនុងររសិិដឋ១។ 
គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លោក់ទច្ញណផនការសកម្មភាពអាទិភាពជូនប្កុម្ប្រកឹាជាតិទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ជីីថ្ល 
ទដីម្បពីិនិតយនិងអនុម្័ត។ 
 រនាទ រ់ពីណផនការតាម្ោននិងប្តួតពិនិតយប្តូវបានអនុម្័ត គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌ្ជីថី្លប្តូវទរៀរច្ំកិច្ចប្រជុំ
តាម្ោននផទកនុងទរៀងរាល់ប្តមីាស នងិកចិ្ចប្រជុំវសិាម្ញ្ញដនទទទៀតតាម្តប្ម្វូការចបំាច្់ ទដមី្បតីាម្ោនវឌ្ឍនភាពនិងទរៀរច្ំ
យនតការសប្ម្រសប្ម្លួ កនុងករណីវឌ្ឍនភាពម្និអាច្សទប្ម្ច្បានតាម្ណផនការទប្ោងទុក ឬមានភាពលទម្អៀងខាា ងំទធៀរ
នឹងសូច្នាករលទធផល។ 
 គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភបិាលឌ្ជីីថ្លនងឹទរៀរច្ំកិច្ចប្រជុំពនិិតយសកម្មភាពអាទិភាពទាងំអស់ទ ងីវញិ កនុងរយៈទពល
៣ឆ្ន មំ្តង ទដីម្បរីទងកីនប្រសិទធភាពននការអនុវតតទោលនទោបាយទនះឱ្យសទប្ម្ច្បានតាម្ណផនការ និងទដីម្បទី្ាីយតរ នងឹ
ភាពទជឿនទលឿនននរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លនិងការវវិឌ្ឍជាក់ណសដងននដំទណីរការររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្ល។ ទៅកនុងការអនុវតត  
គ្ណៈកមាម ធកិាររោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លនងឹប្តូវទរៀរច្ំរបាយការណ៍២ប្រទភទដូច្ខាងទប្កាម្៖ 

• របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតការងារ រញ្ហា ប្រឈ្ម្ ឬសំទណីទោះប្សាយ ជូនប្កមុ្ប្រឹកាជាតិទសដឋកចិ្ច
និងសងគម្ឌ្ីជថី្ល ទដីម្បពីនិិតយនិងផតល់ទោរល់ ជាទរៀងរាល់ប្តីមាស ។ 



៨- យនតការដឹកនា ំសប្ម្រសប្ម្ួល អនុវតត តាម្ោននិងវាយតនម្ា  
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• របាយការណ៍សម្ទិធកម្ម ណដលររោិយអំពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតតាម្សូច្នាករនីម្យួៗ ទោយណផអកទលតីារាង
សកម្មភាពអាទភិាពទៅកនុងររសិិដឋ១ ជូនប្កមុ្ប្រឹកាជាតិទសដឋកិច្ចនងិសងគម្ឌ្ីជថី្ល ទដីម្បពីិនិតយផដល់ទោរល ់
និងោក់ទច្ញទសិទៅរនត ជាទរៀងរាល់២ឆ្ន មំ្តង។ 

 ការវាយតនម្ា 
 ការវាយតនម្ាគ្ឺជាយនតការពនិតិយអំពីលទធផលចុ្ងទប្កាយណដលទទលួបានពីការអនុវតតទោលនទោបាយ ទៅកនុង
ការយិររទិច្ឆទ្ម្ួយណដលបានទប្ោងទុកឬអាច្ទធវីទ ងីជាទរៀងរាល់៣ឬ៥ឆ្ន  ំទដីម្បជីាមូ្លោឋ នណកតប្ម្ូវនងិតប្ម្ង់ទសិ
ទោលនទោបាយតាម្ការចបំាច្់។ 
 ការវាយតនម្ាអាច្ទធវីទ ងី ទោយប្កុម្ការងារច្ប្ម្ុះពីប្កសួងសាថ រ័នពាក់ពន័ធនិង/ឬទោយមានការចូ្លរមួ្ពីវសិ័យ
ឯកជននិងនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍ពាកព់័នធ តាម្ការចបំាច្់ណផអកទលកីម្មវតថុននការវាយតនម្ា។  
 ទដីម្បទីធវីឱ្យការវាយតនម្ាមានប្រសិទធភាពខ្ពស់និងអាច្អនុវតតបានទោយរលូន គ្ណៈកមាម ធកិាររោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល
ប្តូវទរៀរច្ំវធិីសាស្តសតវាយតនម្ា ណផនការ និងធនធាន សប្មារ់ដំទណីរការការងារទនះ។ 
 ការទរៀរច្ំណផនការវាយតនម្ាប្តូវមានការសិការឋម្ទលីការអនុវតតទោលនទោបាយនិងណផនការសកម្មភាព
អាទិភាពនិងការទរៀរច្ំរញ្ា ីគ្ទប្មាងឬកម្មវតថុវាយតនម្ា ទោងតាម្តារាងសកម្មភាពអាទិភាពទៅកនុងររសិិដឋ១។ រញ្ា ី
អាទិភាពននការវាយតនម្ាប្តូវរញ្ហា ក់៖  ១- ទឈាម ះគ្ទប្មាងឬទោលនទោបាយ ២- ការកណំត់អាទិភាពននការវាយតនម្ា 
៣- ទោលរំណងនិងភាពចបំាច្់ននការវាយតនម្ា និង ៤- លទធផលរពំឹងទុក។ 
 អគ្គទលខាធិការោឋ នននគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លទដីរតួនាទីសំខាន់ កនុងការសប្ម្រសប្ម្ួលនិងការរូក
សរុរណផនការវាយតនម្ាទលីការអនុវតតទោលនទោបាយ ទដមី្បោីក់ជូនកិច្ចប្រជុំប្រចឆំ្ន រំរស់គ្ណៈកមាម ធិការ ទដីម្បពីិនតិយ
និងសទប្ម្ច្។ 
 



៩- ការរទញ្ច ៀស កាត់រនថយ និងទោះប្សាយផលរ៉ាះពាល់ និងការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័យ  
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៩- ការរដញ្ចៀស ការកាត់រនថយ និង ំដ ោះប្សាយ្លរ ោះពាល ់នងិការប្គរ់ប្គងហានភិ័យ 
 ៩.១- ការរដញ្ចៀស ការកាតរ់នថយ និង ំដ ោះប្សាយ្លរ ោះពាល់ពាក់ព័នធនឹងទ ិឋភាព
ដស ឋកចិចសងគម  

 តាម្ការច្ងអុលរងាា ញកនុងប្ករខ្ណឌ ទោលនទោបាយទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ 
ទដីម្បចូី្លរមួ្រទញ្ច ៀស កាត់រនថយ និងទោះប្សាយផលរ៉ាះពាល់ពាកព់័នធនងឹទិដឋភាពទសដឋកិច្ចសងគម្ ដូច្ជា វរបធម្៌ នងិ
ប្រនពណី ណដលអាច្ទកីតមានពីការទធវីររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្ល គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌ្ជីថី្លប្តូវទរៀរច្ំនិងទធវវីទិសាធនកម្ម
ច្ារ់និងលិខ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតតពាក់ពន័ធ ទដីម្បបី្គ្រ់ប្គ្ងនងិប្តួតពិនតិយទលីការរទងាា ះនងិការរទងកីតមាតិកាទផសងៗ កនុង
ការការពារវរបធម្៌និងប្រនពណី ប្ពម្ទាងំទលីកទឹកច្ិតតដល់ការនច្នប្រតិដឋនិងនវានុវតតន៍។ ទនទឹម្នឹងទនះ គ្ណៈកមាម ធិការ
រោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លអនុវតតគ្ទប្មាងនិង/ឬកម្មវធិីជំរុញការយល់ដឹងអំពីវរបធម្៌ សលិបៈ និងអរយិធម្៌ តាម្ប្រពន័ធទអ ចិ្ប្តនូកិ 
ទរៀរច្ំការផសពវផាយសប្មារ់តប្ម្ង់ឥរោិរថ្និងផនត់គ្ំនិតវជិាមាន និងពនយល់អំពីការសទប្ម្ច្ចិ្តត ប្ពម្ទាងំរស្តញ្ហា រ
ទិសទៅអភិវឌ្ឍនព៍ាក់ព័នធនឹងរទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្លកនុងវសិ័យសាធារណៈ កដូ៏ច្ជា កនុងជីវភាពរស់ទៅប្រចនំថ្ៃ។ រណនថម្ទលីទនះ 
ការទរៀរច្ំនិងអនុវតតប្ករខ្ណឌ កម្មវធិីផសពវផាយថ្នន កជ់ាតិនងឹជំរុញការអភិវឌ្ឍច្ំទណះដងឹនងិជំនាញឌ្ជីីថ្ល និងការ
ផដលប់្រឹកាសដពីកីារទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ណដលមានសុវតថិភាពនិងការធានាដល់កុមារ យុវជន ទោកប្គ្ ូអនកប្គ្ ូនិង
អា្ពាបាល។ 

 ៩.២- ហានិភយ័ពាកព់ន័ធនឹងការសប្មរសប្មលួសាារ័ន 

 ទដីម្បរីទញ្ា ៀសហានិភ័យកនុងទពលអនុវតតទោលនទោបាយទនះ ប្គ្រ់ប្កសួងសាថ រ័នពាកព់័នធ ១- ប្តូវចូ្លរមួ្ 
អភិវឌ្ឍរោឋ ភបិាលឌ្ជីីថ្លប្រករទោយការទទួលខុ្សប្តូវ ២- ប្តូវចត់តាងំម្ស្តនតីណដលមានសម្តថភាពដឹកនា ំ ប្គ្រ់ប្គ្ង 
អនុវតតការងារ នងិមានសិទធិអំ្ ច្កនុងការទរៀរច្នំិងណរងណច្កធនធាននិងកំណត់អាទិភាពររស់ប្កសួងសាថ រ័ន ៣- ប្តវូ
រងកឱ្យមានការសហការជិតសនទិធនផទកនុងប្កសួងសាថ រ័ននីម្ួយៗ អនតរសាថ រន័ និងតួអងគពាកព់័នធ សំទៅណច្ករណំលកព័ត៌មាន
និងរទពិទសាធ និងពប្ងឹងតមាា ភាពនិងសុច្រតិភាពកនុងការងារ ទដីម្បធីានាបាននូវភាពទជឿទុកច្តិតនិងការងាររមួ្ោន បាន
ទោយរលូននងិប្រសទិធភាពខ្ពស់។ 

 ៩.៣- ហានិភយ័ពាក់ពន័ធនឹងការផ្លាសរ់តូររដរៀររររការងារ 

 ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លនឹងជំរុញឱ្យមានការផ្លា ស់រតូ ររទរៀររររ និងឥរោិរថ្ការងារទៅកនុងប្កសួង
សាថ រ័ន ជាអាទិ៍  ការងារទធវីទោយនដ ការទប្រីប្បាស់ប្កោស នងិការណច្ករណំលកព័តម៌ានម្និបានទូលទូំោយ ម្កជាការទធវី
ការងារតាម្ប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជីថ្លទោយសវ័យប្រវតតិនិងតមាា ភាព។ ការផ្លា ស់រតូ រទនះអាច្ប្រឈ្ម្នឹងហានិភ័យណដល
រ ត្ លម្កព ី ១- ម្ស្តនត ី ធុរជន និទោជក និងប្រជាពលរដឋម្ួយច្ំនួន អាច្ម្ិនចូ្លរួម្ឬរារាងំដំទណីរការអភិវឌ្ឍ
ប្រព័នធរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ទោយគ្ិតថ្នអាច្នឹងរ៉ាះពាល់ដល់ផលប្រទោជន៍ផ្លទ ល់ខ្ាួន ២- ម្ស្តនតី ធុរជន និទោជក និង
ប្រជាពលរដឋម្ួយច្ំនួន ម្ិនទាន់ទុកច្ិតតឬទប្តៀម្ខ្ាួនចរ់យកការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាថ្មីៗ ៣- គ្មាា តឌ្ីជីថ្លកនុងច្ំទ្ម្
ប្រជាពលរដឋ ៤- ប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជីថ្លណដលប្តូវបានោក់ឱ្យទប្រីប្បាស់ជាសាធារណៈមានភាពសមុគ្សាម ញឬម្ិនមាន
ការរណតុ ះរ ត្ ល តាម្រយៈការផសពវផាយជាទប្ម្ង់ទផសងៗឱ្យបានទូលំទូោយ ៥- កងវះខាតននច្ារ់នងិលខិ្តិ
រទោឋ នគ្តិយុតតពាក់ព័នធនឹងរទរៀររររការងារតាម្រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ណដលទធវីឱ្យរាងំសទះដល់ការអភិវឌ្ឍទាងំវសិ័យ
សាធារណៈនិងឯកជន និង ៦- រញ្ហា ទផសងៗណដលជាឧរសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍនិងទប្រីប្បាស់ប្រព័នធព័ត៌មានឌី្ជីថ្ល។ 
ទដីម្បទីរ់សាក ត់និងរទញ្ា ៀសហានិភ័យខាងទលីទនះ រាជរោឋ ភិបាលប្តូវរស្តញ្ហា រការយល់ដឹងឱ្យបានទូលំទូោយដល់



៩- ការរទញ្ច ៀស កាត់រនថយ និងទោះប្សាយផលរ៉ាះពាល់ និងការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័យ  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី  34 

ថ្នន ក់ដឹកនា ំម្ស្តនតី ធុរជន និទោជក ប្រជាពលរដឋ នងិតួអងគពាក់ពន័ធទាងំអស់ អំពីរទរៀរទប្រីប្បាស់និងសារប្រទោជន៍នន
រទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្ល ទោយទរៀរច្ំយនតការសប្ម្រសប្ម្លួ ទសច្កតីណណនា ំនិងលិខ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតតចបំាច្់ សប្មារក់ារ
យល់ដឹងជាសាធារណៈ។  

 ៩.៤- ហានិភយ័ពាក់ពន័ធនឹងមលូធនមនុស្សនិងហិរញ្ញវតថ ុ

  មូ្លធនម្នុសសនិងហរិញ្ញវតថុ គ្ឺជាធនធានដ៏ចបំាច្រ់ំផុតសប្មារក់ារអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ការអនុវតត
ទោលនទោបាយ ដំទណីរការសាថ រ័ន និងការអភិវឌ្ឍវសិ័យទផសងៗទទៀត។ ហានិភ័យពាកព់័នធនឹងមូ្លធនម្នុសស មាន
ដូច្ជា កងវះធនធានម្នុសសជំនាញ កងវះ្នទៈនិងសុច្រតិភាពកនុងការអនុវតតការងារ និងអប្តាននការចកទច្ញឬការ
ផ្លា ស់រតូរពកីារងារមានកប្ម្ិតខ្ពស់ ទោយសារគ្មាា តច្ណូំលរវាងវសិ័យសាធារណៈនិងឯកជន នងិរវាងការងារកនុង
ប្រទទសនងិទប្ៅប្រទទស។ ច្ំណណកហានិភ័យពាក់ពន័ធណផនកហរិញ្ញវតថុវញិមានច្ណុំច្ធំៗពរី គ្ឺកងវះខាតធនធានហរិញ្ញវតថុ
សប្មារ់ការវនិិទោគ្និងអនុវតតការងារ និងការទប្រីប្បាស់ធនធានហិរញ្ញវតថុម្ិនមានប្រសិទធភាពនិងប្រសិទធផល។ 
រាជរោឋ ភិបាលប្តូវទផ្លត តការយកច្ិតតទុកោក់ទលីការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានទាងំពីរទនះឱ្យមានប្រសិទធភាពនិងប្រសិទធផល ទហយី
ប្តូវកាត់រនថយឱ្យបានជាអតរិរមានូវហានិភ័យនានាណដលអាច្ទកីតទ ងីជាយថ្នទហតុ។ អភិបាលកិច្ចលអ ការទរីកច្ំហ 
ការទោរពច្ារ់និងលិខ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតតពាក់ពន័ធនានា នងិការទលីកទឹកច្តិត គ្ឺជាកតាត គ្នាះឹសខំាន់រផុំតណដលនាមំ្កនូវ
ភាពទជាគ្ជយ័។ 

 ៩.៥- ហានិភយ័ពាក់ពន័ធនឹងការវវិឌ្ឍឆារ់រហស័ប្នរដចចកវទិ្ា 

 រទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្លមានការវវិឌ្ឍោ៉ា ងឆ្រ់រហ័ស ទាម្ទារឱ្យរាជរោឋ ភិបាលមានណផនការច្ាស់ោស់កនុងការ
ចរយ់កនងិទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាទាងំទនាះ ទដមី្បរីទញ្ា ៀសការខាតរង់ទពលទវោនិងការវនិិទោគ្រណនថម្ទប្ច្ីនទលកីារ
ផ្លា ស់រតូរប្រពន័ធសុសណវរ នងិសមាភ រររកិាខ រឌ្ីជថី្លថ្ម ីសំទៅរនតអនុទោម្ភាពសនតិសុខ្រទច្ចកវទិាព័តម៌ាន រទងកីនប្រសិទធភាព
ប្រតិរតតិការ និងទ្ាីយតរនឹងកំទណីនននទសច្កតីប្តូវការររស់អនកទប្រីប្បាស់។ កនុងន័យទនះ គ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្លនិងប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ ប្តូវចូ្លរមួ្ទរៀរច្ំណផនការចរ់យកនិងទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្ល ទោយរនសុោីន
ជាម្ួយណផនការអភិវឌ្ឍន៍រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ប្ពម្ទាងំជំរុញការពប្ងឹងសម្តថភាពសាថ រន័អរ់រនំងិប្សាវប្ជាវ ទដមី្បធីានា
ប្រសិទធភាព សនតសុិខ្ និរនតភាព និងភាពជាមាច ស់ ទលីទនិនន័យនងិរទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្លសនូលណដលយកម្កទប្រីប្បាសក់នុង
ប្រព័នធរោឋ ភបិាលឌ្ជីីថ្ល។ 

 ៩.៦- ហានិភយ័ពាកព់័នធនឹងសនតិសខុ្ឌីជថីលនិងការប្គរ់ប្គងកនងុដពលប្រធានសកត ិ

  ទោយសាររោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លសប្ម្ួលដល់ដំទណីរការននការអនុវតតការងារររស់ប្រទទសទាងំមូ្ល ការធានាឱ្យមាន
សុវតថិភាពខ្ពសន់ិងនិរនតភាពននការទប្រីប្បាស់ទសវារោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លទនះ គ្ឺពិតជាមានសារៈសំខាន់រំផុត។ ហានិភ័យ
ច្ម្បងៗម្យួច្ំននួរមួ្មាន ការវាយប្រហារតាម្ប្រព័នធអុនីធឺណិត ការគ្ំរាម្កំណហងដលស់នតិសុខ្ជាតិ ការបាត់រង់នងិ
ទលច្ធាា យននព័ត៌មានសមាៃ ត់ ករណីប្រធានសកតិ។ល។  ដូច្ទនះ រាជរោឋ ភិបាលប្តូវ ១- មានទហោឋ រច្នាសម្ព័នធណដលមាន
សុវតថិភាពនិងភាពធន់ និងរំទពញឱ្យោន  ២- ច្ម្ាងទិននន័យរប្ម្ុងទុកសប្មារ់ដំទណីរការទសវារោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល និង 
៣- ទលីកកម្ពសស់ម្តថភាពសនតិសុខ្ឌ្ជីីថ្លទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័ន។ រាជរោឋ ភិបាលប្តូវវនិិទោគ្ទលីទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ
ទោយសហការជាម្ួយនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍និងវសិ័យឯកជនពាក់ព័នធ  ទរៀរច្ំទោលនទោបាយ ច្ារ់ និងលិខ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតត
សប្មារ់ការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងការណថ្រកាសនតសុិខ្ឌ្ជីីថ្ល ក៏ដូច្ជា ការទរៀរច្យំនតការប្គ្រ់ប្គ្ងកនុងទពលប្រធានសកតិ ទដមី្បី
ធានាទសវារោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លឱ្យមាននិរនតរភាព។



១០- ទសច្កតីសននិោឋ ន  
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១០- ដសចកតសីននដិ្ឋាន 

 “ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥” ប្តូវបានទរៀរច្ំទ ងី ទោយមានខ្ាឹម្សារលម្អតិ
ប្គ្រប់្ជុងទប្ជាយ ប្សរតាម្ការច្ងអុលរងាា ញនិងមានសងគតិភាពជាមួ្យ ”ប្ករខ្ណឌ ទោលនទោបាយទសដឋកិច្ចនងិ
សងគម្ឌ្ីជថី្លកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥” ប្ពម្ទាងំបានវភិាគ្ជាក់ោក់ទលីសាថ នភាពរច្ចុរបនន រញ្ហា ប្រឈ្ម្ កាោនុវតតភាព
ននររវិតតកម្មឌ្ីជីថ្លតាម្ប្កសងួសាថ រ័ន ប្រពន័ធទអកូ ូសុីឌ្ជីីថ្ល និងឧតតមានុវតតន៍អនតរជាតិ។ ទោលនទោបាយទនះ
បានោក់ទច្ញច្កខុវសិ័យ ទោលរណំង ទោលទៅជាយុទធសាស្តសត យុទធសាស្តសត និងសកម្មភាពអាទភិាពជាជំហានៗនងិ
មានលកខណៈប្រទាក់ប្កឡាោន  ណដលរមួ្មាន ការអភិវឌ្ឍទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌ្ីជីថ្ល ការពប្ងឹងសនតិសុខ្រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល 
ការទលីកកម្ពស់ទសវាសាធារណៈឌ្ជីីថ្ល ការទរៀរច្ំអភិបាលកិច្ច និងលិខ្ិតរទោឋ នគ្តយុិតតពាក់ពន័ធ ការកសាងមូ្លធន
ម្នុសស ភាពជានដគូ្រវាងរដឋនិងឯកជន នដគូ្អភិវឌ្ឍន៍នានា ក៏ដូច្ជា កិច្ចសហការលអរវាងរដឋនិងរដឋកនុងតំរនន់ិងពិភពទោក 
សំទៅទលីកកម្ពស់ភាពទជឿទុកច្ិតតររស់ប្រជាពលរដឋ ធុរជន និងតួអងគពាក់ព័នធនានា កនុងការចូ្លរមួ្សទប្ម្ច្ឱ្យបាន
ច្កខុវសិ័យឆ្ន ២ំ០៣៥ កនុងការកសាងរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ីជីថ្ល។ ទនទឹម្នឹងទនះ គ្ណៈកមាម ធិការ
រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លណដលមានរដឋម្ស្តនតីប្កសួងនប្រសណីយន៍ិងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ជាប្រធាន និងមានសមាសភាពចូ្លរមួ្ពី
តំ្ងប្កសួងសាថ រ័នពាក់ពន័ធ នឹងប្តូវបានរទងកីតទ ងីទដមី្បដីឹកនានំិងសប្ម្រសប្ម្ួលអនុវតតទោលនទោបាយទនះ នងិ
សហការជាម្ួយគ្ណៈកមាម ធកិារទសដឋកចិ្ចនិងធុរកិច្ចឌ្ជីីថ្ល គ្ណៈកមាម ធិការសនតសុិខ្ឌ្ីជីថ្ល នងិតួអងគពាកព់ន័ធ 
ទប្កាម្ការដឹកនានំិងសប្ម្រសប្ម្ួលរមួ្ររស់ប្កុម្ប្រកឹាជាតិទសដឋកិច្ចនិងសងគម្ឌ្ីជីថ្ល។ រណនថម្ទលីទនះ មូ្លធនម្នុសស 
ធនធានហរិញ្ញវតថុ និងយនតការតាម្ោននងិវាយតនម្ា ក៏ប្តូវបានកណំត់ច្ាស់ោស់ប្សរតាម្តប្ម្ូវការជាអាទិភាព ធានា
ឱ្យបាននូវភាពទជាគ្ជយ័និងការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័យកនុងដំទណីរការននការអនុវតតទោលនទោបាយ។  
 ជារួម្ ឯកសារទោលនទោបាយខាងទលីទ្ាីយតរនឹងសាថ នភាពរច្ចុរបនន លកខណៈរទច្ចកទទស ការវវិឌ្ឍនន
រទច្ចកវទិាឌ្ជីីថ្ល និងឧតតមានុវតតន៍អនតរជាត។ិ ឯកសារទនះមានយនតការអនុវតតច្ាស់ោស់ មានសាថ រ័នកពូំលសប្មារ់
ដឹកនានំងិសប្ម្រសប្ម្លួ និងច្ងអុលរងាា ញពកីិច្ចសហការកនុងច្ំទ្ម្ប្កសងួសាថ រន័និងតួអងគពាក់ព័នធ ទដីម្បធីានាបាន
ភាពទជាគ្ជយ័ននការអនុវតតទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល។ ការទរតជាា ច្ិតតចូ្លរមួ្ោបំ្ទោ៉ា ងទពញទលញពីប្កសងួ 
សាថ រ័ន និងរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាត ិកនុងសាម រតីរុទរសកម្មនងិអនតរសកម្ម ជាកមាា ងំច្លករជំរុញការកសាងរោឋ ភបិាលឌ្ីជថី្ល 
ទដីម្បរីទប្ម្ីទសវាសាធារណៈតាម្តប្ម្ូវការនិងទាន់ទពលទវោ សំទៅទលកីកម្ពស់គុ្ណភាពជីវតិប្រជាពលរដឋឱ្យកាន់ណត
ប្រទសីរ៕ 
 
  



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  
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ររិសិ ឋ១ តារាងសកមមភាពអាទិភាពប្នប្ករខ្ណឌយទុធសាន្តសតត លទទលួរនទុកដដ្ឋយគណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភបិាលឌីជថីល 

ល.    យទុធសាន្តសរ សរមមភ្ជពអាទិភ្ជព ក្រសងួសាថ ប័នទទលួបនទុរ េំណារ់កាល 

១ យុទធសាស្តសតទី១៖ 
ការទរៀរចំ្និងការណកលម្អ 
ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធតភាា រ់ 

ឌី្ជីថ្ល 

ពប្ងឹងនិងពប្ងីកទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទូរសពទច្ល័តនិង
អីុនធឺណិតទលបឿនទលឿន តាម្រយៈ ១- ការពប្ងឹង
គុ្ណភាពនិងការពប្ងីកវសិាលភាពប្គ្រដណត រ់ 
ទសវាទូរសពទច្ល័តជំនាន់ទី៤(4G) ២- ការកសាង
ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍សប្មារ់ផតល់ទសវា
ទូរសពទច្ល័តជំនាន់ទី៥(5G) និងរទច្ចកវទិា
ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ច្ល័តចុ្ងទប្កាយ ៣- ការកសាង 
រ ត្ ញណខ្សការអុរទិកទប្កាម្បាតសមុ្ប្ទ និងការ
កសាងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធអីុនធឺណិតទលបឿនទលឿន 
៤- ការទរៀរចំ្ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍រមួ្។ 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

 

២០២២ - ២០៣៥ 

២ កសាងម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យជាតិ  
 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៣ ទរៀរចំ្ឱ្យបានលអទហោឋ រច្នាសម្ព័នធរ ត្ ញ 
រោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

 ២០២២ - ២០៣០ 

៤ ជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័នធទអកូ ូសុីផ្លក យរណរ
តាម្រយៈ ១- ទរៀរចំ្មូ្លោឋ នប្គឹ្ះសំខាន់  ៗ២- ទរៀរ

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
 ២០២២ - ២០៣៥ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 37 

ចំ្ថ្នន លននការទប្រីប្បាស់ទិននន័យពីប្រព័នធផ្លក យ
រណរ និង ៣- រណតុ ះរ ត្ លធនធានម្នុសស 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

៥ ពប្ងឹងនិងពប្ងីកថ្នន លផ្លា ស់រតូ រទិននន័យ
(CamDX) 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣០ 

៦ ជំរុញការតភាា រ់ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធឌី្ជីថ្លទៅថ្នន ក់
ទប្កាម្ជាតិចរ់ពីកប្មិ្តរាជធានីទខ្តត ដល់ឃុំ
សងាក ត់  

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
រដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៧ យុទធសាស្តសតទី២៖ 
ការទរៀរចំ្និងការណកលម្អ 

ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធប្រព័នធទូទាត់
សងប្បាក់ឌី្ជីថ្លសប្មារ់ 
ទសវាសាធារណៈ 

ទរៀរចំ្និងពប្ងឹងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធប្ច្កទាវ រទូទាត់
សងប្បាក់ថ្នន ក់ជាតិសប្មារ់ទសវាសាធារណៈ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ធនាោរជាតិននកម្ពុជា 
អាជាា ធរទសវាហរិញ្ញវតថុមិ្នណម្នធនាោរ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣០ 

៨ យុទធសាស្តសតទី៣៖ 
ការទរៀរចំ្និងការពប្ងឹង 
ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធសនតិសុខ្ 

ឌី្ជីថ្ល 

ពប្ងឹងប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងនិងការពារសនតិសុខ្ឌី្ជីថ្ល
សប្មារ់ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធព័ត៌មានជាតិ 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 
ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងការពារជាតិ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៩ ទរៀរចំ្និងពប្ងឹងសនតិសុខ្ប្ច្កទាវ រអីុនធឺណិតជាតិ ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 
 

២០២២ - ២០៣៥ 

១០ ទរៀរចំ្និងពប្ងឹងទហោឋ រច្នាសម្ព័នធអតតសញ្ហញ ណ ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ២០២២ - ២០៣០ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 38 

ឌី្ជីថ្ល ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

១១ យុទធសាស្តសតទី៤៖ 
ការអភិវឌ្ឍទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ

ទសវានប្រសណីយ ៍

ទរៀរចំ្ណកលម្អទហោឋ រច្នាសម្ព័នធព័ត៌មាន ទហោឋ
រច្នាសម្ព័នធោបំ្ទប្រព័នធរ ត្ ញនប្រសណីយ ៍និង
ថ្នន លឌី្ជីថ្លនប្រសណីយជ៍ាតិ 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ាូ ន 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 

២០២២ - ២០៣០ 

១២ យុទធសាស្តសតទី៥៖ 
ការទរៀរចំ្អភិបាលកិច្ច 
រោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល 

ទរៀរចំ្ទោលនទោបាយអភិបាលកិច្ចទិននន័យ ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងណផនការ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 
 

១៣ ទរៀរចំ្ទោលនទោបាយទិននន័យទរីកចំ្ហ ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងណផនការ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 

១៤ ទរៀរចំ្ទោលនទោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការ
ទប្រីប្បាស់សុសណវរ 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២៦ - ២០៣០ 

១៥ ទរៀរចំ្ទោលនទោបាយឌី្ជីថ្លសប្មារ់ទីប្កុងឆ្ា ត ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងទរៀរចំ្ណដនដី នគ្រូរនីយកម្ម និង
សំណង់ 

២០២៦ - ២០៣០ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 39 

ប្កសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ាូ ន 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

១៦ ទរៀរចំ្ទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍវសិ័យ
នប្រសណីយ ៍

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 

១៧ ទរៀរចំ្ទោលនទោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍរទច្ចក
វទិាឌី្ជីថ្លសំខាន់ៗ 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងឧសាហកម្ម វទិាសាស្តសត រទច្ចកវទិា 
និងនវានុវតតន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២៦ - ២០៣០ 

១៨ កសាងច្ារ់សតីពីរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 

១៩ កសាងច្ារ់សតីពីរទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍និង
ព័ត៌មាន 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០២៥ 

២០ កសាងច្ារ់សដីពីការការពារទិននន័យរុគ្គល ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងពាណិជាកម្ម 
ធនាោរជាតិននកម្ពុជា 

២០២២ - ២០២៥ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 40 

ប្កសួងយុតតិធម៌្ 

ប្កសួងសុខាភិបាល 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២១ ទរៀរចំ្និងទធវីវទិសាធនកម្មច្ារ់សតីពី

ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍និងលិខិ្តរទោឋ នគ្តិយុតតពាក់ព័នធ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០២៥ 

២២ ទរៀរចំ្រទោឋ ននិងទសច្កតីណណនាសំតីពីហតថទលខា
ឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០២៥ 

២៣ កសាងច្ារ់សតីពីទសវានប្រសណីយ៍ ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០២៥ 

២៤ កសាងច្ារ់សតីពីសិទធិទទួលព័ត៌មាន ប្កសួងព័ត៌មាន 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០២៥ 

២៥ ទធវីវទិសាធនកម្មច្ារ់និងកសាងលិខិ្តរទោឋ ន
គ្តិយុតតពាក់ព័នធទលីការរទងាា ះនិងការរទងកីត
មាតិកា 

ប្កសួងព័ត៌មាន 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងវរបធម៌្ និងវចិិ្ប្តសិលបៈ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 

២៦ ទរៀរចំ្សដង់ោការងាររដឋបាល ប្កសួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ 
ប្កសួងនប្រសណីយយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងឧសាហកម្ម វទិាសាស្តសត រទច្ចកវទិា 
និងនវានុវតតន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 

២៧ ទរៀរចំ្រទច្ចកសពទឌី្ជីថ្លរដឋបាល ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ២០២២ - ២០២៥ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 41 

ប្កសួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ 
ប្កុម្ប្រឹកាជាតិភាសាណខ្មរ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២៨ ជំរុញប្ករខ្ណឌ អភិវឌ្ឍនិងរច្នាប្រព័នធ 
រោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០២៥ 

២៩ ទរៀរចំ្សតង់ោប្គ្រ់ប្គ្ងទសវាឌី្ជីថ្ល ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ 
ប្កសួងឧសាហកម្ម វទិាសាស្តសត រទច្ចកវទិា 
និងនវានុវតតន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 

៣០ ទរៀរចំ្សតង់ោវសិវកម្មសុសណវរនិងប្រព័នធព័ត៌មាន ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងឧសាហកម្ម វទិាសាស្តសត រទច្ចកវទិា 
និងនវានុវតតន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២៦ - ២០៣០ 

៣១ ទរៀរចំ្សតង់ោសនតិសុខ្ឌី្ជីថ្លសប្មារ់ 
រោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០២៥ 

៣២ ទរៀរចំ្សតង់ោរទច្ចកទទសទីប្កុងឆ្ា ត ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងឧសាហកម្ម វទិាសាស្តសត រទច្ចកវទិា 
និងនវានុវតតន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២៦ - ២០៣០ 

៣៣ ទរៀរចំ្សតង់ោម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យ ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ២០២២ - ២០២៥ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 42 

ប្កសួងឧសាហកម្ម វទិាសាស្តសត រទច្ចកវទិា 
និងនវានុវតតន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
៣៤ ទរៀរចំ្សតង់ោរទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្លឈានមុ្ខ្ចុ្ង

ទប្កាយ 
 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងឧសាហកម្ម វទិាសាស្តសត រទច្ចកវទិា 
និងនវានុវតតន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២៦ - ២០៣០ 

៣៥ ទរៀរចំ្និមាម រនកម្មរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 

៣៦ យុទធសាស្តសតទី៦៖  
ការទធវីររវិតតកម្មរោឋ ភិបាល 

ឌី្ជីថ្លនិងទសវា 
សាធារណៈ 

ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរថ្នន លសហការកិច្ចការ 
រដឋបាល (Collaboration Platform) 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០៣០ 

៣៧ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ  

ប្កសួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣០ 
 

៣៨ ទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣០ 

៣៩ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសរីប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ 
និងផតលក់ារអនុម័្តទអ ចិ្ប្តូនិក 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០៣០ 

៤០ ទរៀរចំ្និងរំពាក់មា៉ា សុីនកំុពយូទ័រ ឧរករណ៍ឌី្ជីថ្ល ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ២០២២ - ២០៣០ 
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ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 43 

សុសណវរ និងប្រព័នធព័ត៌មានចបំាច់្ ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
៤១ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន

ភូមិ្សាស្តសតជាតិ 
ប្កសួងទរៀរចំ្ណដនដី នគ្រូរនីយកម្ម និង
សំណង់ 

ប្កសួងររសិាថ ន 

ប្កសួងកសិកម្ម រុកាខ ប្រមាញ់ និងទនសាទ 

ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣០ 

៤២ ទរៀរចំ្ប្រព័នធមូ្លទិននន័យទហោឋ រច្នាសម្ព័នធថ្នន ក់
ជាតិ (National Infrastructure Database 
System) 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០៣០ 

៤៣ ទរៀរចំ្ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងចំ្ទណះដឹង (Knowledge 
Management System) 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២៦ - ២០៣០ 

៤៤ ទរៀរចំ្ថ្នន លទសវាប្ច្កទច្ញចូ្លណតមួ្យ ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣០ 

៤៥ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន
អប្តានុកូលោឋ ន 

ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

 ២០២២ - ២០៣០ 

៤៦ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន ប្កសួងម្ហានផទ ២០២២ - ២០៣០ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 44 

អតតសញ្ហញ ណកម្ម ប្កសួងការររទទសនិងសហប្រតិរតតិការ 
អនតរជាតិ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

៤៧ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន
ជនអទនាត ប្រទវសន៍ និងប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន
ទិោឋ ការ 

ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងការររទទសនិងសហប្រតិរតតិការ 
អនតរជាតិ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

២០២២ - ២០៣០ 

៤៨ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន
សាន ក់ទៅនិងប្គួ្សារ 

ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

២០២២ - ២០៣០ 

៤៩ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន
អច្លនវតថុ 

ប្កសួងទរៀរចំ្ណដនដី នគ្រូរនីយកម្ម និង
សំណង់ 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

២០២២ - ២០៣០ 

៥០ ទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានោនយនត ប្កសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ាូ ន 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 
២០២២ - ២០២៥ 

៥១ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធទូរសពទទសវារនាទ ន់
ជូនប្រជាពលរដឋ 

ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងសុខាភិបាល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 

៥២ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន
អរ់រ ំ

ប្កសួងអររ ំយុវជន និងកីឡា 
ប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

២០២៦ - ២០៣០ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 45 

៥៣ ទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធព័ត៌មានទីផារការងារ 
និងទសវាណសវងរកការងារ 

ប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

២០២២ - ២០២៥ 

៥៤ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន
និងទសវាសុខាភិបាលរមួ្ 

ប្កសួងសុខាភិបាល 

ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣០ 

៥៥ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន
ទទសច្រណ៍រមួ្ 

ប្កសួងទទសច្រណ៍ 

ប្កសួងររសិាថ ន 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 

៥៦ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន
កសិកម្ម 

ប្កសួងកសិកម្ម រុកាខ ប្រមាញ់ និងទនសាទ 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២៦ - ២០៣០ 

៥៧ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសីរប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន
ទប្ោះម្ហនតរាយ និងប្រព័នធផតល់ព័ត៌មានជាមុ្ន  

គ្ណៈកមាម ធិការជាតិប្គ្រ់ប្គ្ងទប្ោះម្ហនតរាយ 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២៦ - ២០៣០ 

៥៨ ជំរុញនិងទរៀរចំ្ប្រព័នធទអកូ ូសុីនប្រសណីយ ៍
ឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ២០២២ - ២០៣០ 

៥៩ ទធវីទំទនីរកម្មការប្គ្រ់ប្គ្ងទសវានប្រសណីយ ៍ ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ២០២២ - ២០៣០ 
៦០ ទធវីឱ្យប្រទសីរថ្នន លចុ្ះរញ្ា ីអាជីវកម្មរមួ្  ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 

ប្កសួងពាណិជាកម្ម 
២០២២ - ២០៣០ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 46 

ប្កសួងឧសាហកម្ម វទិាសាស្តសត រទច្ចកវទិា 
និងនវានុវតតន៍ 

ប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កុម្ប្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
៦១ ទរៀរចំ្និងទធវីឱ្យប្រទសរីប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងលទធកម្ម 

ឌី្ជីថ្ល 
ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

២០២២ - ២០៣០ 

៦២ ទធវីឱ្យប្រទសរីប្រព័នធទសវាពនធោរតាម្អនឡាញ ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

២០២២ - ២០៣០ 

៦៣ ទធវីឱ្យប្រទសរីប្រព័នធរញ្ា រណតមួ្យជាតិ ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣០ 

៦៤ យុទធសាស្តសតទី៧៖  
ការកសាងមូ្លធនម្នុសស 

ឌី្ជីថ្ល 

ទរៀរចំ្ប្ករខ្ណឌ វាស់ណវងកប្មិ្តសម្តថភាពនិង
ទទួលសាគ ល់ជំនាញរទច្ចកទទស និង 
ទោលនទោបាយប្គ្រ់ប្គ្ង ទកៀរគ្រ និងទលីកទឹក
ចិ្តត មូ្លធនម្នុសសជំនាញឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 

៦៥ ជំរុញការរណតុ ះរ ត្ លភាពជាអនកដឹកនាឌីំ្ជីថ្ល ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៦៦ ជំរុញការរណតុ ះរ ត្ លអកខរកម្មឌី្ជីថ្ល និង ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ២០២២ - ២០៣៥ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 47 

ជំនាញឌី្ជីថ្លចបំាច់្នានាដល់ថ្នន ក់ដឹកនា ំម្ស្តនតី
រាជការ និងរុគ្គលិក ប្កសួងសាថ រ័ននិងរដឋបាល
ថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិ 

ប្កសួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

៦៧ ជំរុញការទរៀរចំ្និងណកលម្អកម្មវធីិសិកា ទដីម្បី
ទលីកកម្ពស់អកខរកម្មឌី្ជីថ្លសប្មារ់សិសស
និសសតិ ចរ់ពីកប្មិ្តចំ្ទណះដឹងទូទៅរហូតដល់
ឧតតម្សិកានិងវគ្គរណតុ ះរ ត្ លជំនាញវជិាា ជីវៈ
ទូទៅ 

ប្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 
 

៦៨ ទលីកកម្ពស់អកខរកម្ម និងវធីិសាស្តសតរទប្ងៀនឌី្ជីថ្ល 
សប្មារ់ប្គូ្រទប្ងៀនប្គ្រ់កប្មិ្តសិកានិង 
រណតុ ះរ ត្ ល 

ប្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣០ 

៦៩ ជំរុញការទធវីទំទនីរកម្មទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ និង
ប្រព័នធឌី្ជីថ្លសប្មារ់អរ់រនិំងរណតុ ះរ ត្ ល 

ប្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៧០ ទរៀរចំ្កម្មវធីីរណតុ ះរ ត្ ល កម្មវធីិរស្តញ្ហា រការ
យល់ដឹង និងការអរ់រ ំអំពីចំ្ទណះដឹងមូ្លោឋ ន 
រទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្ល និងការទប្រីប្បាស់ទសវា 
សាធារណៈឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងមុ្ខ្ងារសាធារណៈ 
ប្កសួងព័ត៌មាន 
ប្កសួងម្ហានផទ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣៥ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 48 

៧១ ជំរុញការទរៀរចំ្ថ្នន លអរ់រនិំងរណតុ ះរ ត្ ល 
ជាតិ 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ប្កសួងការងារ និងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០២៥ 

៧២ ទរៀរចំ្ប្ករខ្ណឌ សម្តថភាពឌី្ជីថ្លជាតិ ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 

២០២២ - ២០២៥ 

៧៣ ពប្ងឹងនិងពប្ងីកប្គឹ្ះសាថ នរណតុ ះរ ត្ ល
ជំនាញរទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៧៤ ទរៀរចំ្កម្មវធីិតប្ម្ង់ទិស ផសពវផាយ ជំរុញ និង
ទលីកទឹកចិ្តត ដល់យុវជន ជាពិទសសយុវនារ ីឱ្យ
ចរ់យកនិងទប្ជីសទរសីការសិកាជំនាញ 
រទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្លកាន់ណតទប្ចី្ន 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៧៥ ជំរុញការរណដុ ះរ ដ្ លអនកជំនាញឌី្ជីថ្ល 
សំខាន់ៗ 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងអរ់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៧៦ យុទធសាស្តសតទី៨៖  
ការទលីកកម្ពស់ការប្សាវប្ជាវ
និងនវានុវតតន៍ឌី្ជីថ្ល 

ជំរុញការកសាងប្រព័នធជាតិប្សាវប្ជាវនិងអភិវឌ្ឍ 
រទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងឧសាហកម្ម វទិាសាស្តសត រទច្ចកវទិានិង
នវានុវតតន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣៥ 



ររសិិដឋ១ តារាងសកម្មភាពអាទិភាពននប្ករខ្ណឌ យុទធសាស្តសតណដលទទួលរនទុកទោយគ្ណៈកមាម ធិការរោឋ ភិបាលឌី្ជថ្ល  

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ទំព័រទី 49 

៧៧ ជំរុញការទផទររទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្ល ណដលជា 
លទធផលពីការប្សាវប្ជាវដល់វសិ័យសាធារណៈ 
និងឯកជន 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងឧសាហកម្ម វទិាសាស្តសត រទច្ចកវទិា 
និងនវានុវតតន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៧៨ ជំរុញសហប្គិ្នភាពនននវានុវតតន៍ឌី្ជីថ្ល ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០៣៥ 

៧៩ យុទធសាស្តសតទី៩៖  
ការទរៀរចំ្កិច្ចសហការ

ជាម្យួប្កមុ្ហ ុនរទច្ចកវទិា 
ឌី្ជីថ្ល 

ទរៀរចំ្ទវទិការវាងគ្ណៈកម្មការរោឋ ភិបាល 
ឌី្ជីថ្ល និងប្កុម្ហ ុនរទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 
២០២២ - ២០៣៥ 

៨០ ជំរុញការផសពវផាយ សប្ម្រសប្មួ្ល និងទលីក
ទឹកចិ្តតប្កុម្ហ ុនរទច្ចកវទិាឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៨១ ជំរុញកិច្ចសហការជាមួ្យប្រតិរតតិករ កនុងវសិ័យ
នប្រសណីយនិ៍ងវសិ័យទផសងទទៀត តាម្រយៈការ
ចូ្លរមួ្ផតល់ទសវារោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៨២ យុទធសាស្តសតទី១០៖  
ការទលីកកម្ពស់ធុរកិច្ចថ្មី 

ឌី្ជីថ្ល 

រទងកីតនិងពប្ងឹងទសវាោបំ្ទនិងទលីកទឹកចិ្តតការ
រទងកីតធុរកិច្ចថ្មីឌី្ជីថ្ល 

ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 
ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣៥ 

៨៣ ពប្ងីកឱ្កាសទីផារសប្មារ់ធុរកិច្ចថ្មីឌី្ជីថ្ល ប្កសួងនប្រសណីយនិ៍ងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 
ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធ 

២០២២ - ២០៣៥ 

 



ឧរសម្ព័នធ១ របាយការណ៍សិកាអំពីសាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា   

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥   ទំព័រទី  50 

ឧរសមព័នធ១ 
 
 

ក្រសងួប្ក្បសណីយន៍ងិទូ គមនាគមន៍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 បាយកា ណ៍សរិាអំពី 
សាថ នភ្ជព ោឋ ភិបាលឌ្ីជីថលរមពុជា 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រលខា្ិកា ោឋ នប្នក្រុមកា ងា រោលនរោបាយ ោឋ ភិបាលឌ្ីជីថល 
ខែត្ុលា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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I) ដសចកតីដ ត្ើម 

ការសិកាពីសាថ នភាពរោឋ ភបិាលឌ្ីជីថ្លកនុងឆ្ន ២ំ០២០ ប្តូវបានទធវីទ ងីទដីម្បណីសវងយល់ពីរច្ចុរបននភាព
ននរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លទៅកម្ពុជា រញ្ហា ប្រឈ្ម្ និងគ្មាា តណដលទកីតមានទ ងី សប្មារ់ផតល់អនុសាសន៍ម្ួយច្ំននួ
ណដលអាច្ទធវទីៅបានសប្មារ់ោក់ទច្ញនូវវធិានការទោលនទោបាយចបំាច្់និងមានប្រសិទធភាព កនុងទោលរំណង
អភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លប្រករទោយលទធផលខ្ពស់ មានសងគតិភាព និងនិរនតរភាពតាម្ទិសទៅកំណណទប្ម្ង់ររស់
រាជរោឋ ភិបាល។ ការអទងកតទនះទធវីទ ងីកនុងណដនកំណត់ម្ួយទោយមានការចូ្លរមួ្ពីអនកពាក់ពន័ធកនុងប្កសួងសាថ រន័ 
ររស់រាជរោឋ ភិបាលច្ំនួន២៨ណតរ៉ាុទ ណ្ ះ ទោយម្ិនបានពប្ងីកការទឈ្វងយល់រណនថម្ទលីអនកទប្រីប្បាស់ និងអនក
ពាក់ពន័ធដនទទទៀត ទប្ពាះណតទពលទវោ និងធនធានមានកប្ម្ិត។ ប្កុម្ការងារបានទប្រីប្បាស់វធិីសិកាប្សាវប្ជាវទាងំ
ណររគុ្ណភាព ទាងំររមិាណ។ ទប្ៅពីទនះ ទយងីបានទប្រីប្បាស់មូ្លោឋ នប្ករខ្ណឌ កប្ម្ិតរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លររស់ 
Gartner ទោយណរងណច្ករោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លជា៥កប្ម្ិត ទដីម្បយីកម្កវាស់សទង់ពីការវវិតតននសាថ នភាពរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្លទៅកម្ពុជា។ កនុងទោលរំណងទឈ្វងយល់បានកាន់ណតសុីជទប្ៅពីឫសគ្ល់ននរញ្ហា និងគ្មាា តកនុងការផ្លា ស់
រតូរឌី្ជីថ្លបានច្ាស់ោស់និងជាក់ោក់ ប្កុម្ការងាររទច្ចកទទសបានសិការណនថម្ទលីសាថ នភាពប្រព័នធកម្មវធីិ
និងប្រព័នធទិននន័យណដលកំពុងទប្រីប្បាស់  រញ្ហា សនតិសុខ្ឌី្ជីថ្ល ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ  អភិបាលកិច្ចរទច្ចកវទិា
គ្ម្នាគ្ម្ន៍និងព័ត៌មាន នងិការផតល់ទសវាសាធារណៈ ទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័នកនុងរូរភាពរមួ្និងកាន់ណតសុជីទប្ៅ
រណនថម្ទទៀត។  ទិននន័យណដលទទួលបានពីការសកិាសាថ នភាពទលីធាតុសខំាន់ៗទាងំទនះ នឹង្ាុះរញ្ហច ងំពកីប្ម្ិតនងិ
សាថ នភាពននរោឋ ភិបាលឌ្ជីថី្លទៅកម្ពុជាបានកាន់ណតច្ាស់។  

ជាការពិតជាក់ណសតង ការវវិតតររស់រទច្ចកវទិាបានទធវីឱ្យរររិទននការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាសប្មាររ់ទងកីន
ប្រសិទធភាពការងារ និងការផតល់ទសវាសាធារណៈររស់រោឋ ភិបាលមានការផ្លា ស់រតូរណដរ។ កាលពមុី្ន កនុងន័យទទួលបាន 
ប្រសិទធភាព និងប្រសិទធផលសប្មារ់ការងាររោឋ ភិបាល រទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍នងិពត័៌មាន ជាពិទសសអុីនធឺណិត
ប្តូវបានទប្រីប្បាសស់ប្មារ់អភិបាលកិច្ចលអ រ៉ាុណនតជាទូទៅការផ្លា ស់រតូរជំនួសទោយការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាសប្មារ់
រំទពញការងារ និងការផតល់ទសវា ម្ិនបានទធវីឱ្យមានការផ្លា ស់រតូរទប្ម្ង់ណរររទ និងរច្នាសម្ព័នធការងារទនាះទទ។ រោឋ ភិបាល
ទអ ចិ្ប្តូនកិណររទនះបានជយួសប្ម្ួលដល់ការរំទពញការងារ និងការផតល់ទសវាសាធារណៈម្ួយកប្ម្តិ និងប្រសិទធភាព
ទប្ច្ីនជាងមុ្ន ណតម្និទានប់ានរទងកតីតនម្ារណនថម្ទច្ញពសីមាហរណកម្មននប្រពន័ធទាងំឡាយ  និងទិននន័យប្រមូ្លផតុ ំ
ណដលទកតីទច្ញពកីារតភាា រ់ទនំាក់ទនំងប្រពន័ធរទច្ចកវទិាទាងំអស់ពបី្គ្រ់អងគភាព នងិប្កសួងសាថ រ័នរាជរោឋ ភិបាល
ទនាះណដរ។ សកាត នុពលទកីតទច្ញពីការវវិតតជារនតរនាទ រ់ណររទនះ បានណប្រកាា យទោលគ្ំនិតននការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាល
ឌ្ីជីថ្ល ម្ិនណម្នប្តឹម្ណតជាការផ្លា ស់រតូ រម្កការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្លសប្មារ់រទងកីនប្រសិទធភាពការងារ 
និងការផតល់ទសវាសាធារណៈទនាះទទ គ្ឺជាការទរៀរច្ំយុទធសាស្តសតយូរអណងវងកនុងការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាថ្មីៗ ផារភាា រ់
ជាម្ួយទនិនន័យណដលទកីតទច្ញពីប្រពន័ធប្រមូ្លផតុ ំសប្មារជ់ំនួយដល់ការសទប្ម្ច្ច្ិតត ការផ្លា ស់រតូរទប្ម្ង់ណរររទ
ការងារ ោបំ្ទដល់ទិសទៅអភិវឌ្ឍន៍ និងកំណណទប្ម្ង់ទផសងៗទទៀត1។  

តាម្ការវវិតតនាទពលកនាងម្ក Gartner ណដលជាប្កុម្ហ ុនប្រឹកាទោរលដ់ធ៏ំម្ួយរទងកីតប្ករខ្ណឌ រោឋ ភិបាល
ឌ្ីជថី្ល និងបានណរងណច្កការវវិតតរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លជា៥កប្ម្ិត2 ។ កប្ម្ិតនីម្ួយៗមានលកខណៈទផសងៗោន  នងិ
ស ឋ្ នដូច្ខាងទប្កាម្៖ 

 
1 Broadband Policies for Lati n America and the Caribbean: A Digital Economy Toolkit © OECD, IDB 2016, p.361 
2 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-levels-of-digital-government-maturity/ 
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- កប្ម្តិទ១ី: រោឋ ភិបាលទអ ចិ្ប្តូនកិ(e-Government) ជាដំ្ កក់ាលដំរូងននរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល។ កនុង
ដំ្ក់កាលទនះ ការអភិវឌ្ឍនិងការទប្រីប្បាស់ប្រព័នធឌ្ីជីថ្ល ទផ្លត តទលីការផ្លា ស់រតូរការផតល់ទសវាទៅតាម្ប្រពន័ធ
អនឡាញ កនុងន័យផតល់ភាពងាយប្សួលដល់ការទប្រីប្បាស់និងសនសសំំនច្ថ្វកិា។ ប្រព័នធឌ្ីជថី្ល និងការផទុក
ទិនននយ័ទៅកនុងដំ្ក់កាលដំរូងមានសភាពោច្់ទោយណ កពីោន ។ 

- កប្ម្តិទី២: រោឋ ភិបាលច្ហំ(Open Government) ដំ្ក់កាលទរកីច្ំហ ជាដំ្ក់កាលណដល
ប្រព័នធកម្មវធិីប្តូវបានរទងកីតទ ីងទដីម្បទីទួលម្តិទោរល់ និងមានអនតរអំទពីជាម្ួយអនកទទួលទសវា។ ទៅកនុង
កប្ម្តិទី២ ពត័៌មានររស់រោឋ ភិបាលប្តូវបានទរកីច្ហំដលស់ាធារណជន ទដមី្បធីានាតមាា ភាពនងិការទទលួខុ្សប្តូវ។  

- កប្ម្ិតទី៣: រោឋ ភិបាលទផ្លត តទលទីិននន័យ(Data-centric) ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លកប្ម្ិតទនះ ទផ្លត ត
សំខាន់ទលទីនិនន័យជាប្ទពយសំខាន់នងិចបំាច្់។ ការអភវិឌ្ឍកម្មវធិីណលងជាច្ំណុច្អាទិភាព ផទុយទៅវញិការប្រមូ្ល 
ការទប្រីប្បាស់ និងការវភិាគ្ទិននន័យ គ្ឺជាយុទធសាស្តសតសខំាន់ររស់រោឋ ភិបាល។ ប្រព័នធដំទណីរការររស់អងគភាពទប្កាម្
ច្ំណុះរោឋ ភិបាលប្តូវបានភាា រ់ទំនាក់ទំនងោន ជារទណតី រៗ ទហយីការអនុវតតការងារ នងឹដំទណីរការទលីថ្នន លឌ្ជីីថ្ល
(Government as A Platform)។ 

- កប្ម្ិតទី៤: រោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្លទពញទលញ(Fully Digital) ជាដំ្ក់កាលណដលអងគភាព ប្កសួងសាថ រ័ន
កនុងជួររោឋ ភិបាលទាងំអស់ទផ្លត តសារៈសំខាន់ទលីទិននន័យ ទដីម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័នធឌ្ីជីថ្លនវានុវតតន៍សប្មារ់ការងារ 
ការប្គ្រ់ប្គ្ង និងការផតល់ទសវានានាបានប្រទសីរជាងមុ្ន ទោយទាញយកនិងណផអកទលីទិននន័យប្រមូ្លផតុ។ំ  

- កប្ម្ិតទ៥ី: រោឋ ភិបាលឆ្ា ត(Smart Government)  ជាដំ្ក់កាលណដលដំទណីរការប្រមូ្លនិងវភិាគ្
ទិនននយ័ទកីតទ ងីទោយសវយ័ប្រវតតិសប្មារជ់នំួយដលក់ារសទប្ម្ច្ច្តិត នងិការទ្ាីយតរច្ំទពាះរញ្ហា ។ នវានុវតតន៍នន
ទសវាកម្មជាម្ួយរទច្ចកវទិាថ្មីៗ  ដូច្ជា រញ្ហញ សិរបនមិ្មិត និងអុនីធណិឺតននវតថុអាច្ប្រតិរតតកិារបានទពញទលញទៅ
កនុងដំ្ កក់ាលទនះ។ 

តាម្ការទប្រៀរទធៀរជាម្ួយការណរងណច្កទាងំ៥កប្ម្ិតទនះ រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លទៅកម្ពុជា សថិតទៅកនុង
កប្ម្ិតទី១ទៅទ យី ទោយមូ្លទហតុថ្ន ឌ្ីជីថ្លនីយកម្មតាម្ប្កសួងសាថ រ័ននាទពលរច្ចុរបនន ទផ្លត តជាសំខានក់នុងការ
អភិវឌ្ឍកម្មវធិីសប្មារស់ប្ម្ួលដល់ការងារ ទោយោម នយុទធសាស្តសតសប្មារ់ការផ្លា ស់រតូរឌ្ជីីថ្លរយៈទពលណវង និងការគ្តិ
គូ្រជាសំខាន់ដល់តនម្ារណនថម្ណដលអាច្ទកីតទច្ញពីទិននន័យប្រមូ្លផតុ ំបាន។ ការអភិវឌ្ឍទទៀតទសាត ទៅមានរញ្ហា ប្រឈ្ម្ 
និងគ្មាា តទប្ច្ីនណដលប្តូវទោះប្សាយសប្មារ់ទប្តៀម្ខ្ាួនកនុងការចូ្លរមួ្ការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លបានទពញទលញ 
ទាងំទៅកនុងការអភិវឌ្ឍប្រព័នធកម្មវធិី ប្រព័នធទិននន័យ សនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធ  អងគភាពទទួលរនទុក
រទច្ចកវទិាតាម្ប្កសួងសាថ រ័ន រញ្ហា មូ្លធនធានម្នុសសជំនាញ និងការកំណត់អាទិភាពទសវាសាធារណៈ
សប្មារ់ឌ្ីជីថ្លនីយកម្ម។  

II) សាថ នភ្ជពក្បព័នធរមមវិ្ីនិងក្បព័នធទិននន័យ 

កនុងច្ំទ្ម្ប្កសួងសាថ រន័ទាងំ២៨ មានប្រព័នធកម្មវធិបី្រមាណ១៨២ ប្តូវបាន និងកពុំងរទងកីតទ ងី
សប្មារ់រទប្ម្ីការងារកនុងប្កសួងសាថ រន័ទាងំទនាះ។ កនុងច្ំទ្ម្កម្មវធិីទាងំទនះមាន ប្រព័នធកម្មវធិចី្ំននួប្រមាណ 
១៦៧ កពុំងប្តូវបានទប្រីប្បាស់នងិមានដំទណីរការ  ប្រព័នធកម្មវធិចី្ំននួ៦ បានអភិវឌ្ឍរចួ្និងកំពុងទប្រីសាកលបង កម្មវធិី
ច្ំនួន៧ កំពុងអភិវឌ្ឍ និងកម្មវធិីច្នំួន២ទទៀតណលងដំទណីរការ(កម្មវធិីណលងដំទណីរការទនះជាកម្មវធិីផតល់ដល់ប្កសួង 
កនុងប្ករខ្ណឌ ជំនួយកនុងគ្ទប្មាងទផសងៗ ណដលម្ិនអាច្ណកណប្រកូដទ ងីវញិបាន និងកងវះខាតថ្វកិាសប្មារ់ណថ្ទា)ំ។  



ឧរសម្ព័នធ១ របាយការណ៍សិកាអំពីសាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា   

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥   ទំព័រទី  53 

តារាង១. សាថ នភាពប្រព័នធកម្មវធីិទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័ន 
សាថ នភាព ចំ្ននួប្រព័នធ ភាគ្រយ 

កំពុងទប្រីប្បាស ់ ១៦៧ ៩១,៧៥% 
ឈ្រ់ទប្រីប្បាស ់ ២ ១,០៩% 
កំពុងអភិវឌ្ឍ ៧ ៣,៨៤% 
កំពុងទប្រីប្បាស់សាកលបង ៦ ៣,២៩% 

សរុរ ១៨២ ១០០% 

និនាន ការនិងតប្ម្ូវការននការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាទកីនទ ងីខ្ពស់រងាា ញអពំីការយល់ដឹងនិងការទទួលសាគ ល់
ពីសារប្រទោជន៍ននប្រព័នធកម្មវធីិសប្មារ់ជំនួយដល់ការងារអងគភាព និងរោឋ ភិបាល។  ជាទោលរំណងននការ
រទងកីតប្រព័នធកម្មវធិីទាងំទនះ ទធវីទ ងីទ្ាីយតរទៅនឹងតប្ម្ូវការននកំណណទប្ម្ង់ការងារប្គ្រ់ប្គ្ងនផទកនុង និងការ
ប្គ្រ់ប្គ្ងវសិ័យណដលជាការទទួលខុ្សប្តូវររស់ប្កសួងសាថ រ័ន។ រ៉ាុណនតនិនាន ការននការទប្រីប្បាស់ និងតប្ម្ូវការទាងំ
ទនះ មិ្នបានគ្ិតគូ្រកនុងរររិទជាយុទធសាស្តសតផ្លា ស់រតូរឌី្ជីថ្លរយៈទពលណវង និងការគិ្តគូ្រសារៈសខំាន់ននទិននន័យ 
ការរទងកីតតនម្ារណនថម្ពីការប្រមូ្លផតុ ំទនិនន័យទ យី។ ជាទូទៅ ការអនុវតតនងិទប្រីប្បាសក់ម្មវធិីមានស ឋ្ ន និងរញ្ហា
ដូច្ខាងទប្កាម្៖  

-  ប្រព័នធកម្មវធីិមានលកខណៈោច្ទ់ោយណ កទរៀងខ្ាួ ន និងប្ច្ណំដល(Silo and Redundancy) :  ប្រព័នធ
កម្មវធិីទសទីរណតទាងំអស់ប្តូវបានរទងកតីសប្មាររ់ទប្ម្ីការងារទរៀងៗខ្ាួន ម្និបានពិចរ្កនុងការតភាា រទ់ំនាកទ់ំនង
រវាងកម្មវធិនីីម្ួយៗទនាះជាម្យួោន  ទទាះជាកនុងប្ករខ្ណឌ អងគភាពទប្កាម្ច្ំណុះប្កសួងណតម្យួ ឬអនតរប្កសួង។ 
ម្ា៉ាងវញិទទៀត ទប្ៅពីប្រព័នធសប្មារ់ប្គ្រ់ប្គ្ងវសិយ័ ប្រពន័ធកម្មវធិីណដលមានមុ្ខ្ងារប្ទប្ទង់ការប្គ្រ់ប្គ្ងរដឋបាល ជា
ពិទសស ការប្គ្រ់ប្គ្ងរុគ្គលកិប្តូវបានរទងកីតទ ងីជាន់ោន សប្មារប់្កសួងជាទប្ច្ីន និងសូម្បណីតកនុងអងគភាពណដលសថិត
កនុងប្កសួងណតម្ួយ។ កតាត ទាងំទនះទកីតទ ងីទោយសារប្គ្រ់ប្កសួងសាថ រ័នទាងំអស់ម្និមានណផនការរមួ្សប្មារ់ការ
ផ្លា ស់រតូរឌ្ជីីថ្ល រងាា ញជាទិសទៅនងិយុទធសាស្តសតជាកោ់ក់ សប្មារអ់ងគភាពទប្កាម្រងាគ រ់អនុវតតកនុងការទរៀរច្ំ
ណផនការនិងរទងកីតប្រព័នធកម្មវធិីររស់ខ្ាួនទនាះទទ។  

-  រញ្ហា ភាពជាមាច សទ់លីប្រព័នធកូដកម្មវធីិណដលបានកំពុងទប្រីប្បាស់ : កនុងច្ំទ្ម្ប្រព័នធកម្មវធិីណដលបាន
អភិវឌ្ឍរចួ្ មានកម្មវធិបី្រមាណ២៤% ណដលប្កសួងសាថ រ័នសាម្ ី ម្និអាច្មានលទធភាពណកសប្ម្លួកូដទោយខ្ាួនឯង
កនុងភាពជាមាច ស់កម្មសិទធិទពញទលញ។ កម្មវធិីទាងំទនាះភាគ្ទប្ច្ីនជាកម្មវធិីណដលបានជាវពីប្កុម្ហ ុនផតល់ទសវាកម្ម
ខាងទប្ៅ ឬជាជំនួយផតល់ទោយនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍ ផតលល់ទធភាពតចិ្តចួ្កនុងការទទលួបានសិទធសិប្មារ់ណកលម្អកូដទៅ
ទពលណដលគ្ទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ប្តូវបានរញ្ចរ់។ កងវះភាពជាមាច ស់ទលីប្រពន័ធកូដទនះ បានរងកជាផលលំបាកកនុងការ
ណថ្ទា ំ ណកសប្ម្ួលមុ្ខ្ងារប្រព័នធកម្មវធិី ឬភាា រទ់ំនាកទ់ំនងននប្រពន័ធកម្មវធិីទាងំទនាះទៅកាន់ប្រពន័ធកម្មវធិីដនទទទៀត
កនុងទោលរំណង្ម្ួយ។ ទនះជាច្ំណុច្ណដលប្តូវយកច្តិតទុកោកខ់្ពស់កនុងការអភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល
ប្រករទោយនិរនតរភាព។  

- រញ្ហា ភាពជាមាច សទ់លីប្រពន័ធទិននន័យ និងការគិ្តគូ្រពីទិននន័យណដលខ្ាួ នមាន : មានប្រព័នធកម្មវធិបី្រមាណ
ជាង៣០% ណដលមាច ស់កម្មវធិីោម នសិទធិទពញទលញកនុងការប្គ្រ់ប្គ្ងប្រព័នធទិនននយ័។ ប្រព័នធទិននន័យប្តូវបាន
ប្គ្រ់ប្គ្ងទោយវសិ័យឯកជនឬនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍។ កម្មវធិីប្រមាណជាង១៨% បានផទុកទិននន័យទលីប្រព័នធទកាា ដ 
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ទៅទប្ៅប្រទទស ណដលប្រឈ្ម្ខ្ពសក់នុងការទលច្ធាា យពត័ម៌ាន និងទិននន័យររសខ់្ាួន។ សំខាន់ជាងទនះ ោម នប្កសួង 
សាថ រ័ន្មានរទោឋ នគ្តយុិតតសប្មារ់ការណច្ករណំលកទិននន័យឬការប្គ្រ់ប្គ្ងទិនននយ័បានច្ាស់ោស់ទ យី។ 

- ភាពងាយរងទប្ោះកនុ ងការបាត់រងទិ់ននន័យ : ហានិភ័យកនុងការបាត់រង់ទិននន័យមានកប្ម្ិតខ្ពសទ់ោយសារ
ការគ្ិតគូ្រពីសនតិសុខ្ប្រពន័ធកម្មវធិីតាម្ប្កសួងសាថ រ័នទៅមានកប្ម្ិតទារ។ ថ្វីតបតិមានការគ្ិតគូ្រពីសំ្ក់អនក
រទច្ចកទទសប្គ្រ់ប្គ្ងប្រពន័ធររស់ប្កសងួសាថ រន័ភាគ្ទប្ច្ីន កនុងការោក់ទលខ្សមាៃ ត ់ និងការទប្រីប្បាសF់irewall
(Network, Web Application) សប្មារ់ការពារប្រព័នធ នងិការថ្តច្ម្ាងទុកទនិននយ័ររស់ខ្ាួនក៏ទោយ  រ៉ាុណនតទៅមាន
ប្កសួងសាថ រ័នប្រមាណជាង៥៦% ម្ិនណដលបានប្តួតពិនតិយសុវតថិភាពទលីប្រព័នធវរិសាយនិងកម្មវធិី៧៧% ម្ិនណដល
បានប្តតួពិនតិយពីការវាយប្រហារទលបី្រព័នធររសខ់្ាួនទនាះណដរ និង៨៥%ម្ិនបានអនុវតតតាម្ការកណំតស់តង់ោនោិម្
រឋម្សតីពីសនតិសុខ្ឌ្ីជថី្លទ យី។ ទាងំអស់ទនះជាសញ្ហញ ណរងាា ញពីភាពងាយរងទប្ោះននប្រព័នធរទច្ចកវទិា ការ
បាត់រង់ទនិនន័យអាច្ទកីតមានទ ងី ប្រសិនទរីមានការលចួ្ចូ្លទៅកនុងប្រព័នធទាងំទនាះ។ 

- កងវះអតតសញ្ហញ ណកម្មឌី្ជីថ្លររសម់្ស្តនតីរាជការ: អតតសញ្ហញ ណកម្មឌ្ីជថី្លររសម់្ស្តនតីរាជការមានសារៈ
សំខាន់ទៅទពលណដលរោឋ ភបិាលឌ្ីជថី្លវវិតតទៅកានក់ប្ម្ិតខ្ពស់ ទប្ពាះអាច្រញ្ហា ក់អតតសញ្ហញ ណម្ស្តនតចូី្លទប្រីប្បាស ់
ឬទធវីការទលីថ្នន លឌ្ជីថី្លរមួ្។ ទៅកនុងសាថ នភាពរច្ចុរបនន ការអភិវឌ្ឍនូវប្រពន័ធកម្មវធិីទប្រីប្បាស់នាទពលកនាងម្ក ម្និ
បានគ្ិតគូ្រដល់ការកំណត់អតតសញ្ហញ ណឌ្ីជីថ្លម្ស្តនតីណដលរទប្ម្ីការងារតាម្ប្រព័នធកម្មវធីិសពវនថ្ៃ និងទៅទពល
អនាគ្តទនាះទទ។  

III) សាថ នភ្ជពសនរិសែុឌី្ជីថលទូរៅ 

 ទប្ៅពីរញ្ហា សនតិសុខ្កនុងប្រព័នធកម្មវធិីទាងំទនាះ សាថ នភាពទអកូសុីសទឹម្ននសនតសុិខ្ឌ្ីជីថ្ល ជាទូទៅទៅ
តាម្ប្កសងួសាថ រ័ននានាក៏ទៅមានកប្ម្តិទារទៅទ យី ជាពិទសស ទៅទលីកប្ម្តិអនកទប្រីប្បាស់។ 

- ការទប្រីប្បាសសុ់សណវរោម នអាជាា រណណមានច្ំននួទប្ចី្នទលីសលរ់: ប្កសងួសាថ រន័ប្រមាណ៦៣% ទប្របី្បាស់
សុសណវរោម នអាជាា រណណ រឯី៣៧%ទទៀតមានលទធភាពជាវអាជាា រណណសុសណវរសប្មារ់ណតប្រព័នធទិននន័យ និងប្រព័នធ
ដំទណីរការសំខាន់ៗរ៉ាុទ ណ្ ះ។ ទប្ៅពីទនះ សុសណវរសប្មារ់ទប្រីប្បាស់ទូទៅទសទីរណត១០០% ម្ិនមានអាជាា រណណ
ប្តឹម្ប្តូវទនាះទទ។ 

- ភាពងាយរងទប្ោះទោយសារទម្ទរាគ្ពីសំ្ កអ់នកទប្រីប្បាស:់  អនកទប្រីប្បាស់សមាភ រររកិាខ ររទច្ចកវទិាទៅ
តាម្ប្កសួងសាថ រ័នប្រមាណជាង៧០% ម្ិនបានទប្រីប្បាស់កម្មវធិីកមាច ត់ទម្ទរាគ្ ម្ិនបានទធវរីច្ចុរបននភាព និងណសកន
ជាទទៀងទាត់។ ម្ិនប្តឹម្ណតរ៉ាុទ ណ្ ះ ប្កសួងប្រមាណជាង៥៦% មិ្នណដលបានរណតុ ះរ ត្ លនិងណណនាពំីវធិាន
សនតិសុខ្ដល់អនកទប្រីប្បាសទ់នាះទទ។ សាថ នភាពណររទនះទរីកច្ហំឱ្កាសសប្មារក់ារទប្ជៀតចូ្លនិងប្គ្រ់ប្គ្ងប្រពន័ធ
ទិនននយ័និងកម្មវធិីនានាតាម្រយៈឧរករណ៍ររកិាខ ររទច្ចកវទិាររសអ់នកទប្រីប្បាស់។  

- កងវះម្ស្តនតីទទលួរនទុ កណផនកសនតិសុខ្ឌី្ជីថ្ល: ថ្វីទររីញ្ហា សនតសុិខ្ឌ្ីជថី្លជារញ្ហា សខំាន់ ជាប្គ្ះឹសប្មារ់ការ
ផ្លា ស់រតូរឌ្ីជីថ្លប្រករទោយទជាគ្ជ័យ និងមានទំនុកច្តិតខ្ពស់ មានប្កសួងសាថ រ័នប្រមាណណត ២២%រ៉ាុទ ណ្ ះ ណដល
មានម្ស្តនតីទទួលរនទុកខាងណផនកសនតិសុខ្ឌ្ីជីថ្ល។ កងវះម្ស្តនតីទទួលរនទុកណផនកសនតសុិខ្ឌ្ីជថី្ល កប្ម្ិតហានភិ័យនន
ការរងទប្ោះសថិតកនុងលំោរខ់្ពស់ និងម្ិនអាច្ទ្ាីយតរបានទាន់ទពលទវោទៅទពលណដលមានឧរបតតិទហតុ្ម្យួ
ទកីតទ ងីទលីប្រពន័ធទនិនន័យនិងប្រព័នធកម្មវធិទីាងំអស់ទនាះ។  
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IV) សាថ នភ្ជពរហោឋ  ចនាសមព័នធត្ភ្ជា ប់និងសមាា  ប កិាា  បរចចររទស 

 ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធតភាា រ់ និងទសវាអុីនធឺណិត គ្ឺជាធាតុសំខាន់មិ្នអាច្ខ្វះបានប្ទប្ទង់ដល់ការផ្លា ស់រតូរ
ឌ្ីជីថ្ល។ នាទពលរច្ចុរបនន ប្គ្រ់ប្កសងួសាថ រន័ទាងំអសសុ់ទធណតមានទសវាអុនីធណិឺតសប្មារ់ទប្រីប្បាសន់ងិរទប្ម្ី
ការងារររស់ខ្ាួន តាម្រយៈការតភាា រ់រ ត្ ញផតលអុ់ីនធណិឺតផតល់ទោយប្កសួងនប្រសណីយន៍ិងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ និង
ការជាវរណនថម្ពីប្កុម្ហ ុនផគតផ់គង់ទសវាអុីនធឺណិតឯកជនច្ំនួន១៦ប្កមុ្ហ ុនរណនថម្ទទៀត។ អុីនធឺណិតណដលបាន
ទប្រីប្បាស់ទោយប្កសួងសាថ រ័នទាំងអស់មានទំហំ Bandwidth សរុរប្រមាណ7211 Mbps កនុងទនាះ         
អុីនធណិឺតណដលផតល់ទោយប្កសួងនប្រសណីយន៍ងិទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍មានទំហ3ំ496 Mbps។ ថ្វីទរកីារតភាា រ់បានទធវី
ទ ីងប្គ្រ់ប្កសួងសាថ រ័នក៏ពិតណម្ន រ៉ាុណនតមានផលលំបាកមួ្យច្ំនួនទកីតមានទ ងី ណដលទធវីឱ្យការណរងណច្កការ
ទប្រីប្បាស់អុីនធណិឺតតាម្ប្កសួងសាថ រន័នមី្ួយៗ ម្និបានដល់ប្គ្រ់អងគភាពទប្កាម្ច្ណុំះ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- កងវះរ ត្ ញនផទកនុ ង:  ប្កសួងសាថ រ័នប្រមាណ៤៦% ណដលម្ិនមានរ ត្ ញនផទកនុងសប្មារ់ទរៀរច្នំងិ
ណរងណច្កការផតល់ទសវាអុនីធណិឺតរនត ជាទហតុទធវឱី្យការទប្រីប្បាស់អុីនធឺណិតណដលបានផតលម់្ិនអសល់ទធភាព នងិ
ការច្ំ្យទលីការទប្រីប្បាស់ពីទប្ៅមានការទកីនទ ងី។ អងគភាពច្ំណុះប្កសួងខ្ាះបានសទប្ម្ច្ជាវទសវាអុីនធឺណិត
ពីប្កុម្ហ ុនខាងទប្ៅទោយខ្ាួនឯង។ កងវះរ ត្ ញនផទកនុង និងការប្គ្រ់ប្គ្ងប្រព័នធអុីនធឺណិតច្ាស់ោស់ក៏ជា
ហានិភ័យទលរីញ្ហា សនតិសុខ្ននការទប្រីប្បាស់ទហោឋ រច្នាសម្ព័នធអុីនធឺណិតទនះណដរ។ កងវះខាតកនុងការទរៀរច្ំរ ត្ ញ
នផទកនុងទនះទកីតទ ងីទោយសារកងវះថ្វកិា ឧរករណ៍សមាភ រ និងម្និមានអងគភាពរទងាគ លសប្មារ់ទរៀរច្នំិង
ប្គ្រ់ប្គ្ងរ ត្ ញ។ 

- កងវះមា៉ា សីុនទម្សប្មារ់ផទុ កទិននន័យ និងម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យរមួ្ : គ្ឺជារញ្ហា ទចទច្ម្បងម្ួយសប្មារប់្កសងួ 
សាថ រ័នទាងំអសក់នុងការោក់ដំទណីរការប្រព័នធកម្មវធិីនងិរកាទុកទនិនន័យ។ កនុងច្ំទ្ម្ប្កសួងសាថ រ័នទាងំអស់ 
មានប្កសួងសាថ រ័នប្រមាណ៣០% ណដលមានម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យខ្ាួនឯង រ៉ាុណនតនិនាន ការរទងកីតម្ជឈម្ណឌ ល
ទិនននយ័ទោយណ កសប្មាររ់ទប្ម្ីការររស់ប្កសួងសាថ រ័នទរៀងខ្ាួនទនះកពុំងណតទកតីមានទ ងី ណដលនឹងរងកការ

48%

20%

9%

6%

4%
3%2%

2%1%1%1%1%0%0%0%0%

អ្នកផ្គតផ់្គងស់េវាអ្ ៊ីនធណឺតិេម្រាបម់្រកេងួស្ថា បន័ទាំង២៨
MPTC:
SINET:
TODAY:
EZECOM:
NTC:
Metfone:
Chhun Wei:
WiCam:
TC:
Smart:
ONLINE:
MekongNet:
SingMeng:
Digi:
OpenNet:
Y5Net:



ឧរសម្ព័នធ១ របាយការណ៍សិកាអំពីសាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា   

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥   ទំព័រទី  56 

ច្ំ្យខ្ពស់ទាងំការវនិិទោគ្ ទាងំការណថ្ទាោំច្់ទោយណ កពីោន ។ ការវនិិទោគ្ទលមី្ជឈម្ណឌ លទិននន័យរមួ្សប្មារ់
រោឋ ភិបាល នឹងជួយកាត់រនថយរនទុកដ៏ធំររស់ប្កសងួសាថ រ័នទាងំអស់ សប្មារ់ដំទណីរការផ្លា ស់រតូរឌ្ីជថី្លទនះ។ 

V) អងគភ្ជពបរចចរវិទា និង្នធានមនុសស 

ប្គ្រ់ប្កសងួសាថ រ័នទាងំអសម់ានការទរៀរច្ំ និងចត់តាងំអងគភាពទទលួរនទុករទច្ចកវទិាគ្ម្នាគ្ម្ន៍ និង
ព័ត៌មាន នងិមានម្ស្តនតីសប្មារ់រទប្ម្ីការងារទលីមុ្ខ្សញ្ហញ ទនះ។ រ៉ាុណនតមានប្កសួងសាថ រន័ច្ំននួ១០  ទសមនីឹង៤០% 
បានទរៀរច្ំរច្នាសម្ព័នធ តួនាទ ីភារកិច្ច  នងិការទទួលខុ្សប្តូវទទលួរនទុកការងាររទច្ចកវទិាពត័៌មានបានច្ាស់ោស។់  
ប្កសួងសាថ រ័នទប្ៅពីទនះ(៦០%ទទៀត) បានចត់ណច្ងអងគភាពទទួលរនទុករទច្ចកវទិាទនះទោយ ម្ិនបានណច្ងពីការ
ទទួលខុ្សប្តូវច្ាស់ោស់ និងោយ ជំាម្ួយតួនាទីភារកិច្ចដនទទទៀត។ 

 ភាពម្ិនច្ាសោ់ស់ពតីួនាទីភារកិច្ចររស់អងគភាពរទច្ចកវទិា នងឹរងកផលលបំាកដលដ់ំទណីរការវវិតត
ររស់រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ជាពិទសស ទៅទពលណដលការវវិតតទផ្លត តទលីការទធវសីមាហរណកម្មប្រព័នធកម្មវធិីកនុងច្ំណុះ
ប្កសួងណតម្ួយ ការសប្ម្រសប្ម្ួលតភាា រ់ប្រព័នធជាលកខណៈអនតរប្កសួង ការទផ្លត តទលីការប្រមូ្លផតុ ំទិននន័យ និង
ការធានាបាននូវសនតសុិខ្ឌ្ជីីថ្លទដមី្បឈីានដលក់ប្ម្ិតចុ្ងទប្កាយននរោឋ ភិបាលឌ្ជីថី្ល។ 

ទប្ៅពីរញ្ហា តួនាទីភារកិច្ចនិងការទទួលខុ្សប្តូវររសអ់ងគភាពរទច្ចកវទិា ច្ំននួធនធានម្នុសសកនុងវសិ័យទនះ
សប្មារ់ប្ទប្ទងដ់ំទណីរការផ្លា ស់រតូរឌ្ីជីថ្លកនុងប្កសួងសាថ រ័នមានច្ំនួនតិច្។ ជាក់ណសតង ប្កសួងសាថ រ័ន១០០% បាន
ទលីកទ ងីពកីងវះខាតធនធានម្នុសសខាងណផនករទច្ចកវទិាសប្មាររ់ទប្ម្ីការងារ ទាងំររមិាណ ទាងំគុ្ណភាព។ ទលីស
ពីទនះ ម្ស្តនតីទទួលរនទុករទច្ចកទទសម្ិនណដលទទួលបានការអភិវឌ្ឍជំនាញរទច្ចកវទិាថ្មីៗណដលោបំ្ទពីប្កសួង
សាថ រ័នររស់ខ្ាួនទនាះណដរ។ ភាគ្ទប្ច្ីនការច្ំ្យទលីការអភិវឌ្ឍជំនាញរទច្ចកវទិាថ្មីៗ  ឬការទធវីទតសតសម្តថភាព
ទដីម្បទីទួលបានវញិ្ហញ រនរប្តជំនាញគ្ឺជារនទុកររស់ម្ស្តនតីខ្ាួនឯង។ កងវះការទលីកទឹកច្ិតតនិងណផនការអភិវឌ្ឍធនធាន
ម្នុសស នងឹទធវីឱ្យដំទណីរការផ្លា ស់រតូរឌ្ជីីថ្លជួរប្រទះផលលំបាកទប្ច្ីន។ 

  ធនធានម្នុសសខាងណផនករទច្ចកវទិាទៅណតមានតប្ម្ូវការខ្ពស់នានថ្ៃអនាគ្ត។ តាម្ការទ្ាយីតរររសអ់ងគភាព
ជំនាញ ទដីម្បអីាច្ប្ទប្ទងដ់ំទណីរការអភិវឌ្ឍ ណថ្ទា ំនងិប្គ្រ់ប្គ្ងប្រព័នធទាងំឡាយកនុងអ ុំងទពល៣ឆ្ន ទំនះ ប្តូវការម្ស្តនតី
ជំនាញខ្ពស់ណដលអាច្រំទពញការងារបានប្រមាណ៧៨៤នាក់រណនថម្ទទៀត។ ជំនាញ រ.គ្.ព. ណដលប្តូវការរំផុត
នាទពលរច្ចុរបននសប្មារ់រំទពញការងារមាន ណផនករ ត្ ញ  ណផនកអភិវឌ្ឍកម្មវធិី ណផនកសនតសុិខ្ ណផនកវភិាគ្និង
ប្គ្រ់ប្គ្ងទិននន័យ ទោយម្ិនទាន់មានតប្ម្ូវការទលីរទច្ចកវទិាថ្មីៗ ទៅទ យីទទ។ 

VI) ស្ថា នភាពននការផ្តលស់េវាស្ថធារណៈ 

ទៅកនុងច្ំទ្ម្ប្កសងួសាថ រ័នររសរ់ាជរោឋ ភិបាលទាងំអស់ មានប្កសួងសាថ រន័ប្រមាណ១៨រ៉ាុទ ណ្ ះ
ណដលមានទសវាសាធារណៈទប្ច្ីនទលីសពី២០។ ប្កសួងសាថ រ័នខ្ាះម្និមានទសវាសាធារណៈ ទហយីប្កសួងខ្ាះទទៀត
មានទសវាប្រមាណ១ឬ២រ៉ាុទ ណ្ ះ។ ទសវាសាធារណៈសរុរមានច្ំនួន៣១៩៦ទសវា។  

ទោយទហតុថ្នទោលរណំងម្ួយននឌ្ីជថី្លនយីកម្មប្កសងួសាថ រន័នានា គ្ឺទដីម្បផីតលទ់សវាសាធារណៈបាន
កាន់ណតរហ័ស មានប្រសទិធភាព ការសិកាពីសាថ នភាពរច្ចុរបននននការផតល់ទសវាគ្ជឺាទរឿងចបំាច្់។ កនាងម្ក កនុងទោលរណំង
ដូច្ោន ទនះ រាជរោឋ ភបិាលបានទធវីកំណណទប្ម្ង់ទលីការផតល់ទសវាតាម្ការរទងកីតកម្មវធិីជាទប្ច្ីន មានដូច្ជា កម្មវធិី
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កំណណទប្ម្ងរ់ដឋបាល៥ឆ្ន (ំ២០០៤-២០០៨)  កម្មវធិជីាតិកំណណទប្ម្ង់ទសវាសាធារណៈ(២០១៥-២០១៨) និង
រទងកីតយនតការអនុវតតជាទប្ច្នីដូច្ជា៖ 

- យនតការប្ច្កទច្ញចូ្លណតម្យួ ទៅរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាតិផតល់ទសវារដឋបាល និងការងារនីតានុកូលកម្ម។  
- ការោិល័យប្ច្កទច្ញចូ្លណតម្ួយ(OWSO) ១)កណនាងផតល់ទសវាកម្មរដឋបាលទៅតាម្ប្កុង ប្សុក ខ្ណឌ  

២)កណនាងប្រមូ្លផតុ ំទសវាកម្មរដឋបាល(ពាណិជាកម្ម វរបធម្៌ ទទសច្រណ៍ ទរៀរច្ំណដនដី ឧសាហកម្ម ណរ ៉ា និងថ្នម្ពល 
សាធារណការ អរ់រ ំ និងសុខាភិបាល) និងនីតកិម្មរដឋបាល ៣)កណនាងណដលអតថិ្ិជនម្កទទលួទប្ម្ង់ណរររទ 
ព័ត៌មានទផសង  ៗនងិរង់កនប្ម្ទសវា និង៤) កណនាងណដលអតិថ្ជិនទទួលលទធផលសទប្ម្ច្ននទសវា។ 

ថ្វីទរមីានការណកទប្ម្ង់កនុងទោលរំណងពទនាឿនការផតល់ទសវាសាធារណៈ  យនតការណដលោក់ទច្ញអាច្
ជួយសប្ម្ួល នងិកាតរ់នថយភាពសមុគ្សាម ញទប្ច្ីនសប្មារ់អនកទសនីសុំទសវាក៏ទោយ  ការទសនីសុំនិងទទលួទសវាទនះ
ទៅទធវីទ ងីទោយជួរមុ្ខ្ផ្លទ ល់ និងពឹងណផអកទលីប្កោសសាន ម្។ ដំទណីរការននប្រតិរតតិឯកសារសប្មារអ់នកទសនសុី ំ
ទៅអនុវតតតាម្លំនាទំដីម្ដណដល។  

កនុងទោលរំណងរទងកីនប្រសទិធភាពននការអនុវតតម្ួយកប្ម្ិតទទៀត ប្កសួងសាថ រ័នម្ួយច្នំនួបានផ្លា ស់រតូររទរៀរ
រររននការផតល់ទសវាររស់ខ្ាួនតាម្ប្រព័នធអនឡាញោច្់ទោយណ កពីោន  កនុងទនាះមានដូច្ជា ប្កសងួពាណិជាកម្ម 
ប្កសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ាូ ន ប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ 
(អគ្គនាយកោឋ នពនធោរ) ប្កុម្ប្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ល។ ភាពោច្់ទោយណ កពីោន ននប្រព័នធផតល់ទសវាអនឡាញ 
ទៅជារញ្ហា សមុគ្សាម ញដល់អនកទសនីសុំទសវាណដលប្តូវចូ្លទៅកនុងទគ្ហទំព័រទផសងៗោន  និងផតលព់័ត៌មានប្ច្ំណដលកនុង
ការរំទពញណរររទទសនីសុំ។ ទនះជាមូ្លទហតុច្ម្បងម្ួយសប្មារ់ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ  ផតួច្ទផតមី្ប្រព័នធ
ចុ្ះរញ្ា ីអាជីកម្មតាម្ថ្នន លរទច្ចកវទិា(CamDX) សប្មារ់ភាា រទ់ំនាក់ទំនងប្រពន័ធផតល់ទសវាអនឡាញ(ទផ្លត តទលីការ
ចុ្ះរញ្ា ីអាជីវកម្ម) នងិផ្លា សរ់តូរទិននន័យរវាងប្រពន័ធោច្់ទោយណ កពីោន ទនះ។ តាម្រយៈប្រព័នធទនះ ធុរជនអាច្ចុ្ះរញ្ា ី
ពាណិជាកម្មទៅប្កសួងពាណិជាកម្ម  ចុ្ះរញ្ា ីពនធោរ ទៅអគ្គនាយកោឋ នពនធោរ  នងិទធវីទសច្កតីប្រកាសផតលដ់ំណឹងទរីក
សហប្ោសជូនទៅប្កសួងការងារនិងរណតុ ះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ កនុងទពលណតម្ួយ ប្តវូការទពលទវោោ៉ា ងយូរប្តឹម្៨នថ្ៃនន
នថ្ៃទធវីការណតរ៉ាុទ ណ្ ះ ជាម្ួយនឹងច្ំ្យតិច្ជាងមុ្នជាងពាក់ក ត្ ល។  យនតការ CamDX កំពុងពប្ងីកដំទណីរការ
ររស់ខ្ាួនប្គ្រដណត រទ់លទីសវាចុ្ះរញ្ា ីអាជីវកម្មររស់ប្កសួងសាថ រ័នពាក់ពន័ធទាងំអស់។ ទនះមានន័យថ្ន ទសវាសាធារណៈ
(ទលីការចុ្ះរញ្ា ីអាជីវកម្ម) តំ្ងឱ្យ៥២%ននទសវាសាធារណៈទាងំអស់នងឹអាច្ោកឱ់្យដំទណីរការកនុងទប្ម្ង់
ជាឌ្ីជថី្ល។ 

ថ្វីទរភីាពទជាគ្ជ័យររស់ CamDX ជាការរងាា ញពីការវវិតតគ្ួរឱ្យកតស់មាគ ល់ននការផ្លា ស់រតូរឌ្ីជថី្លកនុងជួរ
រាជរោឋ ភិបាល  និងរងកភាពងាយប្សួលកប្ម្ិតខ្ពស់ដល់ធុរជន ទសវាសាធារណៈសំខាន់ៗដនទទទៀតគ្ួរប្តូវបានកំណត ់
អាទិភាពកនុងការទធវីឌ្ីជីថ្លនយីកម្ម ជាពិទសសទនាះ គ្ឺទសវាសាធារណៈណដលមានតប្ម្ូវការខ្ពស់ មានភាពសមុគ្សាម ញ 
និងមានទំនាក់ទំនងផ្លទ ល់ជាម្ួយប្រជាពលរដឋមាន ក់ដូច្បានកំណត់រួច្ជាទប្សច្កនុងកម្មវធិីជាតិកំណណទប្ម្ង់ទសវា
សាធារណៈ មានដូច្ជា សុខាភិបាល អរ់រ ំ ពាណិជាកម្ម សាធារណការនិងដឹកជញ្ាូ ន ការចុ្ះរញ្ា ីដធីាី នងិសំណង ់
អប្តានុកូលោឋ ន  លខិ្ិត្ាងណដន និងអតតសញ្ហញ ណរណណ។ ឌ្ីជថី្លនីយកម្មទសវាទាងំអស់ទនះម្ិនប្តមឹ្ណតផតល់
ទំនុកច្ិតត ភាពងាយប្សួលដល់ប្រជាពលរដឋទនាះទទ ទិននន័យប្រមូ្លផតុ ំពីប្រព័នធឌ្ីជីថ្លទលីទសវាទាងំទនះ គ្ឺជា
ទិនននយ័មូ្លោឋ ន(ជាទិនននយ័ទោលពាក់ពន័ធជាម្ួយប្រជាពលរដឋ) មានសារៈសំខានស់ប្មារ់ការវភិាគ្ពីរញ្ហា ទផសង  ៗ
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រមួ្ទាងំសងគម្ ទសដឋកិច្ច ណដលអាច្ជំនួយដល់ការសទប្ម្ច្ច្តិត ការោក់ទច្ញទោលនទោបាយ នងិការទរៀរច្ំ
ណផនការនិងកម្មវធិអីភិវឌ្ឍច្ទំិសទៅ។ 

VII) ទិសរៅ និងអនុសាសន៍រោលនរោបាយ 

- តាម្រយៈការសិកាទនះ សាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លកម្ពុជាសថតិទៅកនុងដំ្ កក់ាលទី១ ទោយរាល់
ទោលរំណងននការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិា គ្ឺទធវីទ ងីទដមី្បសីប្ម្ួលដល់ការងារ និងការផតល់ទសវាសាធារណៈ នងិ
មានទោលទៅជាសំខាន់ទលកីារអភិវឌ្ឍកម្មវធិី។ ទៅកនុងសាថ នភាពណររទនះ ទដីម្បជីំរុញការផ្លា ស់រតូរឌ្ីជីថ្លទៅ
កប្ម្ិតខ្ពស់រណនថម្ទទៀត តប្ម្វូឱ្យមានការផ្លា ស់រតូរផនតគ់្ំនតិ ជាពិទសស ថ្នន កដ់ឹកនារំាជរោឋ ភិបាល នងិថ្នន កដ់ឹកនាំ
រទច្ចកទទស ពីការគ្ិតទផ្លត តទលីការអភិវឌ្ឍប្រព័នធកម្មវធិី  ណររគ្ិតទលីសារៈសំខាន់ននទនិននយ័ ការប្រមូ្ល និងការទប្រីប្បាស់
ទិនននយ័កនុងជួររាជរោឋ ភបិាលសប្មាររ់ទងកីតតនម្ារណនថម្ នងិជំរុញនវានុវតតន៍ទលទីិននន័យប្រមូ្លផតុ ំទាងំទនាះ ណដលការ
ផ្លា ស់រតូររទរៀរទនះនឹងជំរុញឱ្យមានការផ្លា ស់រតូររទរៀររររ និងរច្នាសម្ព័នធការងារនាទពលទប្កាយទទៀត។  ការ
ផ្លា ស់រតូរផនត់គ្នំិតទនះអាច្ទធវទី ងីបាន តាម្រយៈការរងាា ញឱ្យទឃញីជាក់ណសតង នូវកម្មវធិីនវានុវតតន៍ណដលរទងកីតទ ងី
ឈ្រទលីមូ្លោឋ នទិននន័យ ពសីារៈសំខាន់ននការតភាា រ់ប្រពន័ធ និងការទប្រីប្បាស់ទិននន័យប្រមូ្លផតុ ំកនុងប្គ្រ់កប្ម្ិតនិងប្គ្រ់
វសិ័យទផសងៗ។ 

- ទដីម្បអីាច្រទងកីតតនម្ារណនថម្ណដលជំរុញឱ្យមានការផ្លា សរ់តូរ និងប្រមូ្លផតុទំនិនន័យប្រករទោយទនុំកច្តិត 
រទោឋ នគ្តយុិតតច្ម្បងណដលប្តូវរទងកីតទ ងីជារនាទ ន់មាន ច្ារ់ការពារទិននន័យឯកជនភាព យនតការណច្ករណំលក
ទិនននយ័កនុងជួររាជរោឋ ភិបាល។  កងវះខាតច្ារ់ទាងំទនះ នឹងរងកភាពម្និច្ាស់ោស់ទលីអភិបាលកចិ្ចទនិនន័យ និង
ភាពមិ្នទុកច្ិតតោន ណដលរាងំសទះដល់ដំទណីរការណច្ករណំលកទិននន័យតាម្ប្កសួងសាថ រ័ន។ និោម្មូ្លោឋ នសនតិសុខ្
ឌ្ីជីថ្លគ្ួរប្តូវបានរទងកីតទ ីង និងទលីកទឹកច្ិតតឱ្យអនុវតតទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័ន ចូ្លរមួ្ទលីកកម្ពស់សុវតថិភាព
រទច្ចកវទិា។ 

- ការផ្លា ស់រតូរឌ្ីជីថ្លទាម្ទារមានការទរៀរច្ំច្ាស់ោស់ និងចូ្លរមួ្ពីប្គ្រ់លំោរ់ជាន់ថ្នន ក់ននអងគភាព
ទប្កាម្ច្ំណុះប្កសួងសាថ រ័ន និងរវាងអនតរប្កសួង។ ទប្ៅពីការទរៀរច្ំទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លរមួ្
ទដីម្បជីំរុញការផ្លា សរ់តូរឌ្ជីថី្លប្គ្រ់ប្កសងួសាថ រន័  គ្ួរតប្ម្ូវឱ្យប្កសួងសាថ រន័នមី្ួយៗ ទរៀរច្ំណផនការផ្លា សរ់តូរឌ្ជីថី្ល
នផទកនុងររស់ខ្ាួនទោយមានសងគតិភាពជាម្យួណផនការររស់រាជរោឋ ភិបាលទាងំមូ្ល។ 

- ការផ្លា ស់រតូរឌ្ីជីថ្លម្និអាច្ទធវបីាន ប្រសិនទរីអងគភាពទទួលរនទុករទច្ចកវទិាមានតួនាទនីិងការទទួល
ខុ្សប្តូវម្និច្ាស់ោស់។ អាប្ស័យទហតុទនះ អនតរាគ្ម្ន៍ទោលនទោបាយម្ួយចបំាច្់ គ្ឺទលីកទឹកច្ិតតឱ្យមានការ 
រទងកតីអងគភាពច្ាស់ោស់ មានរមួ្រញ្ចូ លការទទលួខុ្សប្តូវទាងំការទរៀរច្ំណផនការ ការប្គ្រ់ប្គ្ងរ ត្ ញ ការអភិវឌ្ឍ
កម្មវធិី នងិការទទួលខុ្សប្តូវទលីណផនកសនតសុិខ្ឌ្ីជថី្ល។  

- រទងកីតយនតការរណតុ ះរ ត្ ល និងអភិវឌ្ឍជំនាញម្ស្តនតីទទួលរនទុកជាប្រចទំលជីនំាញចបំាច្់នងិថ្មីៗទៅ
តាម្ការវវិតតររស់រទច្ចកវទិា និងទលកីទឹកច្ិតតទលីការទធវីទតសតសម្តថភាពទទលួបានការរញ្ហា ក់ជំនាញឯកទទស
ណដលមានការទទួលសាគ ល់ជាលកខណៈអនតរជាតិ។ ទប្ៅពីជំនាញឯកទទសទលណីផនកប្គ្រ់ប្គ្ងរ ត្ ញ អភិវឌ្ឍកម្មវធិ ី
សនតសុិខ្ឌ្ីជថី្ល ការប្គ្រ់ប្គ្ងទនិននយ័ មានជំនាញសំខាន់ៗជាទប្ច្នីណដលគ្ួរគ្តិគូ្រពចិរ្កនុងការរណតុ ះរ ត្ ល
ម្ស្តនតីរទច្ចកទទសទាងំសំទៅធានាប្រសិទធភាពការងារ និងជំរុញការនច្នប្រឌ្តិ។ ជំនាញទាងំទនាះមានដូច្ជា ការប្គ្រ់ប្គ្ង
គ្ទប្មាង  Behavioral Science and Design Thinking និងការវភិាគ្ទិននន័យ(Data Analytics & Data Science)។ល។ 



ឧរសម្ព័នធ១ របាយការណ៍សិកាអំពីសាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា   
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- ការវនិិទោគ្ទហោឋ រច្នាសម្ពន័ធោបំ្ទ រ ត្ ញ និងម្ជឈម្ណឌ លទិនននយ័ គ្ួរជាការវនិិទោគ្រមួ្ររស់រោឋ ភិបាល
សប្មាររ់ទប្ម្ដីលក់ារផ្លា សរ់តូរទាងំមូ្លររស់ប្កសងួសាថ រន័ដនទទទៀត។ ការមានទហោឋ រច្នាសម្ព័នធរមួ្ ចូ្លរមួ្កាតរ់នថយ
រនទុកភាពសមុគ្សាម ញកនុងការប្គ្រ់ប្គ្ង និងអាច្ធានាបាននូវសុវតថិភាពខ្ពស់។ ម្ជឈម្ណឌ លទិនននយ័គ្ួរប្តូវបានទប្រីប្បាស់
សប្មារ់ផទុកទិននន័យរោឋ ភិបាល និងទសវា Hosting ចបំាច្់ទផសងៗដូច្ជាទសវាសារទអ ចិ្ប្តូនិកជាទដីម្។ល។  

- ពទនាឿនការទធវីឌ្ជីីថ្លនីយកម្មទសវាសាធារណៈអាទិភាព ជាពិទសស ទលីវសិ័យសុខាភបិាល អរ់រ ំការចុ្ះរញ្ា ី
ដីធាី  និងសំណង់ អប្តានុកូលោឋ ន  លិខ្តិ្ាងណដន នងិអតតសញ្ហញ ណរណណ ទដមី្បកីារប្គ្រ់ប្គ្ង និងប្រមូ្លផតុ ំទនិននយ័
មូ្លោឋ នពាក់ពន័ធអតតសញ្ហញ ណសំខាន់ៗររស់ប្រជាពលរដឋ នងិជាទសវាណដលមានតប្ម្ូវការខ្ពសប់ានកាន់ណតទប្ច្ីន។  

- ផតល់អាទិភាពទលកីាររទងកតីប្រព័នធកម្មវធិីណដលអាច្ទប្រីប្បាសជ់ារមួ្បានទៅប្គ្រ់ប្កសួងសាថ រ័នរាជរោឋ ភិបាល
ទាងំអស់ដូច្ជា ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងម្ស្តនតី ប្រព័នធហិរញ្ញវតថុ  ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ ប្រព័នធទសនីសុំការអនុម្័ត 
(Electronic Approval System) ជាទដមី្។ល។ ប្រព័នធអាច្ប្តូវបានអភិវឌ្ឍណតម្តង និងណច្ករណំលកសប្មារ់ការ   
ទប្រីប្បាស់កនុងជួរប្កសងួសាថ រន័រាជរោឋ ភិបាលទាងំមូ្ល។ 

- គ្ួរផតួច្ទផតីម្ឱ្យមានការរទងកីតថ្នន លឌី្ជីថ្លណតម្ួយសប្មារ់ផតល់ទសវាសាធារណៈ(រណនថម្ទលីការចុ្ះរញ្ា ី
អាជីវកម្ម) ណដលប្រជាពលរដឋមានភាពងាយប្សួលកនុងការណសវងរកនិងទសនសុីទំសវា ទហយីណដលទសវាសាធារណៈថ្មីៗ
អាច្ប្តូវបានរណនថម្ ណកណប្រ នងិទធវីទំទនរីកម្មងាយប្សួល។ 

- ពិនិតយទលីលទធភាពកនុងការទប្រីប្បាស់ប្រព័នធអីុណម្លផាូវការររស់ប្កសួងសាថ រ័ន ជាអតតសញ្ហញ ណឌី្ជីថ្ល
សប្មារ់ម្ស្តនតីរាជការកនុងការទប្រីប្បាសប់្រពន័ធរោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្ល។   

- គ្ួរផតួច្ទផតមី្ឱ្យមានកម្មវធិី “GovTech Startup” ណដលទរកីច្ហំឱ្យមានការរទងកីតនូវដំទ្ះប្សាយឌ្ជីថី្ល
មានលកខណៈនវានុវតតន៍សប្មារ់រាជរោឋ ភិបាល ទហយីអាច្ពប្ងីកការទប្រីប្បាសប់ានទៅតាម្ប្កសួងសាថ រ័នទផសងៗ 
កនុងទោលរំណងសនសសំំនច្ថ្វកិា និងធានាប្រសិទធភាពននដំទ្ះប្សាយឌ្ីជថី្លទាងំទនាះ។  
 - កំណតច់្កខុវសិ័យតាម្ដំ្ ក់កាលណដលអាច្ទធវីទៅបាន និងមានលកខណៈជាកោ់ក់។ រោឋ ភិបាលឆ្ា ត
(Smart Government) អាច្ទកីតមានទ ងីបាន លុះប្តាណតប្កសួងសាថ រ័ន និងអងគភាពច្ំណុះទាងំអស់បាន
រញ្ចរ់ឌ្ជីីថ្លនីយកម្មទពញទលញ។ រ៉ាុណនតតាម្ការអទងកតពីសាថ នភាពជាក់ណសតងនាទពលរច្ចុរបនន កម្ពុជាទៅមាន
រញ្ហា ប្រឈ្ម្ទប្ច្ីន ណដលប្តូវទោះប្សាយទដីម្បោីបំ្ទដល់ការទធវីឌ្ីជីថ្លនីយកម្មដ៏ទពញទលញទៅតាម្ប្កសួងសាថ រន័
ទាងំអស់។ កនុងរយៈទពល៥ឆ្ន ខំាងមុ្ខ្ ជាម្ួយនឹងការខ្តិខ្ំប្រងឹណប្រងទោះប្សាយរញ្ហា ប្រឈ្ម្ជារច្នាសម្ពន័ធបាន 
រោឋ ភិបាលឌ្ជីីថ្លទៅកម្ពុជា អាច្ឈានទ ងីប្តឹម្កប្ម្តិទី៣រ៉ាុទ ណ្ ះ។ 
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ប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជថី្លប្កសួងសាថ រ័ន 
ទលខ្
ទរៀង ប្កសួងសាថ រ័ន ររមិាណ ប្រព័នធព័ត៌មានឌ្ីជថី្ល មុ្ខ្ងារសំខាន់ៗ 

១ ប្កសួងកសិកម្ម 
រុកាខ ប្រមាញ់ នងិ
ទនសាទ 

(MAFF) 

៣ ប្រព័នធពត័៌មានប្គ្រ់ប្គ្ង 
ធនធានម្នុសស 

(Human Resource 
Management Information 

System – HRMIS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ 

កម្មវធិីទូរសពទនដសប្មារ ់
ទីផារកសកិម្មកម្ពុជា 

(Cambodia Agriculture Market 
Application) 

ការទធវីពាណិជាកម្មផលតិផល
កសិកម្ម 

ប្រព័នធប្តួតពិនិតយនិង 
រកាទុកទិននន័យកសិកម្ម 

(Agricultural Data Monitoring 
and Retention System - 

AgriSys) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានផលតិផល
កសិកម្ម និងការសប្ម្រសប្ម្លួ

តនម្ា 

២ ប្កសួងមុ្ខ្ងារ 
សាធារណៈ 

(MCS) 

១០ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យម្ស្តនតីរាជការ 
(Civil Servant Data 

Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានម្ស្តនត ី
រាជការ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានសប្មារ់ម្ស្តនតី
រាជការសុីវលិទៅកនុងរណណសារ
(Information Management 

System for Civil Servants in the 
Archives) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងកណំត់ប្តា 
ម្ស្តនតីរាជការ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងការចូ្លនិវតតន៍
(Retirement Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចូ្លនិវតតន ៍

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងរនទរ់នងិកិច្ចប្រជុ ំ
(Room and Meeting 

Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងរនទរន់ិងការប្រជុ ំ

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងរហូំរឯកសារ 
(File Flow Management 

System) 

ប្រព័នធតាម្ោនរហូំរឯកសារ 
(ទិននន័យ របាយការណ៍  

និងសថិត)ិ  
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ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងកចិ្ចសនាសប្មារ់
ម្ស្តនតីកិច្ចសនានងិប្គ្ ូ

(Contract Management System 
for Contract Officers and 

Teachers) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
កិច្ចសនា 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ 
ព័ត៌មានម្ស្តនតីរាជការ 

(Civil Servant Information 
Sheet Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារព័ត៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងការណថ្ម្ទមា៉ា ងទធវីការ
(Overtime Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការណថ្ម្ទមា៉ា ង 
ទធវីការ 

ប្រព័នធពត័៌មានម្ស្តនតីរាជការ 
(Civil Servant Information 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ 

ប្រព័នធទូទាត់ប្បាក់ណខ្ 
(Salary Payment System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការទូទាត់ប្បាក់ណខ្ 

៣ ប្កសួង 
ពាណិជាកម្ម 

(MOC) 

៧ ប្រព័នធម្៉ាុសទកាា ដ 
(MoC Cloud) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទោយទប្រីប្បាស ់
រទច្ចកវទិាទកាា ដ 

ប្រព័នធចុ្ះរញ្ា ីពាណិជាកម្ម
(Business Registration 

System) 

ការចុ្ះទឈាម ះធុរកចិ្ច 

ប្រព័នធពត័៌មានម្៉ាុស 
(MoC News) 

ព័ត៌មានននប្កសងួ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងប្ច្កទច្ញចូ្លណតម្ួយ
(National Single Window - 

ATIGA) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងប្ច្កទច្ញចូ្លណត
ម្ួយច្ប្ម្ះុ 

ប្រព័នធឯកសារទអ ចិ្ប្តូនកិ 
(e-Filing) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ 
ទអ ចិ្ប្តូនកិ 

ប្រព័នធណសវងរកមា៉ា កពាណិជាកម្ម
(Trade Mark Search) 

ការប្តួតពិនតិយពាណិជានាម្ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានម្ស្តនតីរាជការ
(Civil Servant Information 

Management System) 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ 
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៤ ប្កសួងធម្មការ 
និងសាសនា 
(MOCAR) 

០ អត់មាន - 

៥ ប្កសួងវរបធម្៌ 
និងវចិ្ិប្តសិលបៈ 

(MCFA) 

១ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានម្នុសស
(HR Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ 

៦ ប្កសួងទសដឋកិច្ច 
និងហរិញ្ញវតថុ 

(MEF) 
 
 
 
 
 
 

១៣ ប្រព័នធពត័៌មានប្គ្រ់ប្គ្ងហរិញ្ញវតថុ 
(Financial Management 

Information System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងថ្វកិាជាត ិ

ថ្នន លផ្លា សរ់តូរទិននន័យកម្ពុជា
(Cambodia Data eXchange 

Platform - CamDX) 

ការផ្លា ស់រតូរទនិនន័យរវាងប្កសងួ 
 

ប្រព័នធចុ្ះរញ្ា ីពាណិជាកម្ម
(Business Registration 

System) 

ការចុ្ះទឈាម ះធុរកចិ្ច 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ 
(Document Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងវតតមាន 
ការោិល័យររស់ប្កសងួ 

(Ministry Office Presence 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងវតតមាន 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងប្ទពយសម្បតតិរដឋ
សប្មារ់កចិ្ចការនផទកនុង 
និងប្កសងួដនទទទៀត 

(Management System for State 
Property for Internal Affairs and 

Other Ministries) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងប្ទពយសម្បតតិររស់
សាថ រ័នរោឋ ភិបាល 
(ប្កសងួទផសងៗ) 

ប្រពន័ធសណួំរ & ទ្ាីយតរ 
(Q&A System) 

សំណួរនិងច្ទម្ាីយនានា 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានម្ស្តនតីរាជការ
(Personnel Management 
System Ministry Office) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ 

ប្រព័នធសវយ័ប្រវតតិកម្មទិននន័យគ្យ
(Customs Data Automation 

System - ASYCUDA) 

ការទូទាត់គ្យ 
តាម្ទអ ចិ្ប្តូនិក 
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ប្រព័នធគ្យទអ ចិ្ប្តូនិក
(Electronic Customs System) 

គ្យទអ ចិ្ប្តូនិក 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងរុគ្គលកិ 
(Personnel Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងម្ស្តនតីរាជការ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងវតតមានរុគ្គលកិ
(Attendance Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងវតតមានរុគ្គលកិ 

ប្រព័នធចុ្ះរញ្ា ីពនធ 
(Tax Registration System) 

ការចុ្ះទឈាម ះពនធោរ 

៧ ប្កសួងអរ់រ ំ
យុវជន នងិកីឡា 

(MOEYS) 

៧ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានអរ់រ ំ
(Educational Information 

Management System - EMIS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានអរ់រ ំ

កម្មវធិីប្គ្រ់ប្គ្ងរុគ្គលកិ 
(Personnel Management 

Software) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានម្នុសស 

ប្រព័នធណច្កចយទសៀវទៅសិកា
សាោទរៀន 

(Textbook Distribution System) 

សាថ នភាពណច្កចយទសៀវទៅ
តាម្សាោនីម្ួយៗ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងអាហារូរករណ៍ 
(Scholarship Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
អាហារូរករណ៍ 

(ទិននន័យ របាយការណ៍ ការ
ប្គ្រ់ប្គ្រស់ថិត)ិ 

ប្រព័នធតាម្ោនពត័៌មាននិសសតិ - 
ប្រព័នធតាម្ោនសាោ 

(Student Information Tracking 
System) 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានសិសស 
(ទិននន័យ របាយការណ៍  
ការប្គ្រ់ប្គ្រស់ថិត)ិ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងសាោទរៀន  
(School Management System) 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានសាោ 
(ទិននន័យ របាយការណ៍  
ការប្គ្រ់ប្គ្រស់ថិត)ិ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងរ ណ្ លយ័ 
(Library Management System - 

Koha) 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ង 
រ ណ្ លយ័ 
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៨ ប្កសួងររសិាថ ន
(MOE) 

១ ប្រព័នធទសនសុីំនាចូំ្លទប្គ្ឿងររកិាខ រ 
ទូទឹកកកនិងសារធាតុរំផ្លា ញ 
(Application for Import of 

Refrigeration Equipment and 
Ozone Depleting Substances) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទលីការអនុញ្ហញ តនាំ
ចូ្លឧរករណ៍ប្តជាកក់ក និង
សារធាតុរំផ្លា ញប្សទារ់អូហសូន 

៩ ប្កសួងការរទទស 
និង 

សហប្រតរិតតិការ
អនតរជាត ិ

(MFAIC) 

៩ រ ណ្ លយ័ឌ្ីជថី្លឬប្រព័នធឯកសារ
ទអ ចិ្ប្តូនកិ 

(Digital Library or e-Document 
System) 

រ ណ្ លយ័ឌ្ីជថី្ល និង 
ឯកសារទអ ចិ្ប្តូនកិនានា 

ប្រព័នធពត័៌មានប្គ្រ់ប្គ្ងធនធាន
ម្នុសស 

(Human Resources 
Management Information 

System) 

ការរញ្ចូ ល និងការណសវករក
ព័ត៌មានម្ស្តនតីរាជការ 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងននទពលទវោប្រជុំ
(Meeting Utility - Sign Board) 

ការរញ្ហា ក់ពត័៌មានននទពលទវោ
ប្រជុំ និងរនទរ ់

កម្មវធិីប្គ្រ់ប្គ្ងសប្មារប់្គ្រស់មាភ រ
ធនធានព័ត៌មាន  

(Management Software for IT 
Resources) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានឧរករណ៍ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងវតតមានររស ់
និទោជិក 

(Employee Attendance 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទមា៉ា ងចូ្លនិងទច្ញ
ទធវីការររស់ម្ស្តនតីរាជការ 

កម្មវធិីពនិិតយការចូ្លនិងទច្ញររស់
រុគ្គលិកទៅអោរប្កសួង 

(Entry and Exit of Staff at the 
Ministry Building) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងកណំត់ប្តាចូ្លនន
ម្ស្តនតីរាជការ 

កម្មវធិីប្តួតពិនិតយការចូ្លនិងទច្ញ
ោនយនតនងិម្៉ាូតូតូច្ទៅអាោរ

ប្កសួង 
(Entry and Exit of Vehicle and 

Small Motorcycles at the 
Ministry Building) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងកណំត់ប្តា 
ននោនយនត 
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ប្រព័នធទសនសុីំទិោឋ ការសប្មារជ់ន
ររទទសតាម្រយៈការចុ្ះទឈាម ះតាម្

អនឡាញ 
(Visa Application for Foreigners 

through Online Registration) 

ការផតល់ទសវាកម្ម e-Visa 
តាម្អនឡាញដលជ់នររទទស 

ប្រព័នធទសនសុីំលខិ្ិត្ាងណដនការទូត - 
ផាូវការតាម្រយៈការចុ្ះទឈាម ះតាម្ 

អនឡាញ 
(Diplomatic Passport 

Application Program – Official 
via Online Registration) 

ការផតល់ទសវា e-Passport  
តាម្អនឡាញ 

១០ ប្កសួង 
សុខាភិបាល
(MOH) 

១៣ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យព័ត៌មានជំងឺ
ប្គ្ុនចញ់ 

(Malaria Information 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងតំរនផ់ទុះជងំ ឺ
ប្គ្ុនចញ់ និងពត័៌មានអនកជំង ឺ

(ទិននន័យ របាយការណ៍  
ការប្គ្រ់ប្គ្ងសថិត)ិ 

ប្រព័នធពត័៌មានប្គ្រ់ប្គ្ងធនធាន
ម្នុសសសុខាភិបាល 

(Management System of 
Human Resource for Health) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ង ប្រវតតិរូរ ប្រវតតិ
ការងារ ការផ្លា សរ់តូរកណនាងទធវកីារ 
ការដំទ ងីតនួាទ ីការចូ្លនិវតតន៍ 
វគ្គរណតុ ះរ ត្ លមូ្លោឋ ន នងិ
រណតុ ះរ ត្ លរនតដល ់

ម្ស្តនតី រាជការ 
(ការប្គ្រ់ប្គ្ងច្ំទណះដឹងររស់

ម្ស្តនតីរាជការ) 
ប្រព័នធទអ ចិ្ប្តូនកិកត់ប្តា នងិ
ប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យអនកជងំ ឺ

(Patient Management and 
Registration System - PMRS) 

ការកត់ប្តា នងិប្គ្រ់ប្គ្ងនូវ
ទិននន័យអនកជងំឺ ករណីទប្រីប្បាស់
ទសវា តាម្ោន ប្តួតពិនិតយ  
ទផទៀងផ្លទ ត់ និងទូទាត់ការរាល់
ច្ំ្យទសវាមូ្លនធិិសម្ធម្៌

សុខាភិបាល 
ប្រព័នធចុ្ះទិោឋ ការ-រញ្ា ិកាឱ្សថ្  
ឧរករណ៍ររកិាខ រទពទយ ប្គ្ះឹសាថ ន 
ផលិតឱ្សថ្ និងចុ្ះប្រទវទន៍ទប្គ្ឿង

សំអាងតាម្អនឡាញ  

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចុ្ះទិោឋ ការ-
រញ្ា ិកាឱ្សថ្ ឧរករណ៍ររកិាខ រ
ទពទយ ប្គ្ឹះសាថ នផលិតឱ្សថ្ 
និងចុ្ះប្រទវទន៍ទប្គ្ឿងសំអាង

តាម្អុីនធឺណិត 
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(Cambodia Pharmaceutical 
Online Registration System - 

CamPORS) 

(ទិននន័យ របាយការណ៍ ការ
ប្គ្រ់ប្គ្ងសថិតិ) 

ប្រព័នធពត័៌មានប្គ្រ់ប្គ្ងឱ្សថ្ ររកិាខ រ
ទពទយ និងការដឹកជញ្ាូ ន 
(Logistic Management 

Information System – LMIS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងសតុកនងិផគតផ់គង ់

  ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យព័ត៌មានវទិា
សុខាភិបាលតាម្ទគ្ហទំព័រ  
(Health Management 

Information System - HMIS) 

ការកត់ប្តានងិផតលព់័ត៌មានសដពីី 
សកម្មភាពទសវាសុខាភិបាល 
និងរញ្ហា សុខ្ភាពណដល្ាុះ

រញ្ហច ងំទៅប្គ្រក់ប្ម្ិតននមូ្លោឋ ន 
សុខាភិបាលទៅកនុងប្រព័នធណថ្ទាំ

សុខាភិបាលជាត ិ
ប្រព័នធពត័៌មានម្នទីរពិទសាធនក៍ម្ពុជា 

(Cambodia Laboratory 
Information System - CamLIS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងប្រព័នធទិននន័យនន
លទធផល  នងិសតងោ់លទធផល
កនុងការទធវីទតសត     (ទតសតម្នទរី
ពិទសាធនទូ៍ទៅ នងិ ម្ីប្ករូ ីយ៉ាូ ូ
សុី) កនុងការវភិាគ្ និងរណតុ ះ        
ទម្ទរាគ្ រមួ្ទាងំការតាម្ោន ការ
រាលតាត នងិការទធវទីរាគ្វនិចិ្ឆយ័ 
ណដលមានសារៈសំខាន់ច្ំទពាះ

សុខ្ភាពសាធារណៈ 
ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យររសម់ាច ស់

ជំនួយ 
(Donor Data Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទីតាងំមាច ស់ជនំយួ 
និងទឈាម ះទផសងៗ (ទិននន័យ 
របាយការណ៍ ការប្គ្រ់ប្គ្ង 

សថិត)ិ 
ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យឧរករណ៍

ទពទយទវជាសាស្តសត 
(Medical Equipment 

Information Management 
System – Inventory) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឧរករណ៍ទពទយ 

ប្រព័នធ District Health 
Information Software - version 

2 - DHIS2) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទិនននយ័កម្មវធិី
រងាក រ ណថ្ទា ំនិង ពាបាលជងំ ឺ

ទអដស ៍



ឧរសម្ព័នធ១ របាយការណ៍សិកាអំពីសាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា   

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥   ទំព័រទី  67 

ប្រព័នធពត័៌មានប្គ្រ់ប្គ្ងជំងឺរទរង 
(TB Management Information 

System - TBMIS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ង និងផតល់ពត័៌មាន
សដីពី ករណីជងំឺរទរងណដលបាន
ប្សាវប្ជាវ និងពាបាល ទៅប្គ្រ់ 
កប្ម្ិត ននមូ្លោឋ នសុខា 

ភិបាល 
ប្រព័នធពត័៌មានយនតការជាតសិប្មារ់
តាម្ោនការរទងកីនគុ្ណភាព 

ទសវាសុខាភិបាល  
(Information Communication 
and Technology System for 

National Quality Enhancement 
and Monitoring Program - 

NQEMP ICT System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងប្រព័នធទិននន័យនន
លទធផលទលីការទលីកកម្ពស់
គុ្ណភាពទសវាសុខាភិបាលទៅ
ថ្នន ក់ម្នទីរសុខាភិបាលរាជធាន-ី
ទខ្តត ការោិលយ័ប្សុកប្រតិរតតិ 
ម្នទីរទពទយរណងអក នងិម្ណឌ ល
សុខ្ភាព ទៅទូទាងំប្ពះរាជា
្ច្ប្កកម្ពុជា តាម្រយៈការ
វាយតនម្ាគុ្ណភាពទសវា 

សុខាភិបាល 
ប្រពន័ធរបាយការណ៍សូនយ  

(Zero Reporting System) 
ការរាយការណ៍ករណីជំងឺ្ាង
អាទិភាពច្នំួន៧ ទរៀងរាល ់
សបាត ហ៍ ពរី ត្ ម្ណឌ ល           

សុខ្ភាព, ម្នទីរទពទយរណងអក នងិ
ម្នទីរទពទយទខ្តតទូទាងំប្រទទស 

១១ ប្កសួងឧសាហ
កម្ម វទិាសាស្តសត 
រទច្ចកវទិា នងិ 
នវានុវតតន ៍
(MISTI) 

៥ ប្រព័នធអនុម្័តតាម្អនឡាញនផទកនុង
(Internal Online Approval 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការទទលួនិងទផាី
ឯកសារ នងិការតាម្ោនរហូំរ

ឯកសារ 
(ទិននន័យ របាយការណ៍       
ការប្គ្រ់ប្គ្ងសថិត)ិ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងការចុ្ះទឈាម ះសហ
ប្ោសខាន តតូច្នងិម្ធយម្ 
(SME Registration 

Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចុ្ះរញ្ា ីទឈាម ះ
តាម្អុីនធឺណិត 

ននសហប្ោសខាន តតូច្និង
ម្ធយម្ 

 
ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងអាជីវកម្ម 

(Business Management 
System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការទសនីសុ ំ
គ្ណទនយយ សតុក ការទូទាត់
ប្បាក់ណខ្ កមាា ងំពលកម្ម 
(ការប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យ     
របាយការណ៍សថិត)ិ 

កម្មវធិទីបាះពុម្ភវកិកយរប្តទឹកច្ល័ត  ការទបាះពុម្ពវកិកយរប្តទឹកច្ល័ត 
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(Mobile Water Billing Printing 
Program) 

(ការប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យ     
របាយការណ៍សថិត)ិ 

ប្រព័នធប្តួតពិនិតយការផគតផ់គង់ទកឹ
(Water Supply Monitor System 

- WSMS) 

ការកត់ប្តាពត័៌មានននប្រព័នធ    
ផតល់ទសវាផគត់ផគងទ់ឹក 

(ការប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យ     
របាយការណ៍សថិត)ិ 

១២ ប្កសួងពត័៌មាន
(MINFO) 

១ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងអនកកាណសត
(Journalist Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងអនកយកព័ត៌មាន 

១៣ ប្កសួងម្ហានផទ
(MOI) 

២៨ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសាររដឋបាល 
(Administrative Document 

Management System - DMS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យម្ស្តនតី
ពនធនាោរ 

(Prison Officer Data 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានររស់
នគ្របាលទៅពនធនាោរ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងនងិកណំត់ប្តាកិច្ចការ 
(Task record and Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងកណំត់ប្តាកចិ្ចការ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យសប្មារ់ម្ស្តនតី
រាជការសុីវលិ 

(Data Management System for 
Civil Servants) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងផលិតកម្មនងិ
លិខ្ិត្ាងណដន 

(Passport Production and 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងលិខ្ិត្ាងណដន 

ប្រព័នធផលិតនងិប្គ្រ់ប្គ្ង 
អតតសញ្ហញ ណរណណសញ្ហា តិណខ្មរ 
(Khmer Nationality Identity 

Card Production and 
Management System) 

ការទបាះពុម្ភនិងប្គ្រ់ប្គ្ង 
អតតសញ្ហញ ណរណណ 

ប្រព័នធច្ារន់ិងប្សាវប្ជាវច្ារ់
(Legal and Lagal Research 

System) 

កប្ម្ងច្ារន់ិងការប្សាវប្ជាវ
ច្ារ់ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងនសិសតិ ការប្គ្រ់ប្គ្ងសិសស 
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(Student Management 
System) 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានប្ពហមទណឌ
(Criminal Information 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានប្ពហមទណឌ  

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងអតតសញ្ហញ ណអងគរកស
(Bodyguard Identity 

Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងអតតសញ្ហញ ណ 
អងគរកស 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងរណណសារ 
(Archive Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងរណណសារ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យឧប្កិដឋកម្ម
ទប្គ្ឿងទញៀន 

(Drug Crimes Data 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទិនននយ័ឧប្កិដឋកម្ម
ទប្គ្ឿងទញៀន 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យច្រាច្រណ៍
ោនយនតទលមសី 

(Traffic Violation Vehicle Data 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងោនយនតរំពាន
ច្រាច្រណ៍ 

ប្រព័នធចុ្ះរញ្ា ីនិងប្គ្រ់ប្គ្ងអាវុធ
(Weapons Registration and 

Management System) 

ការចុ្ះរញ្ា ីនិងការប្គ្រ់ប្គ្ង
អាវុធ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងរណណប្ពំណដនកម្ពុជា
(Cambodia Border Pass 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងរណណប្ពំណដនកម្ពុជា 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងការអនុវតតគ្ទប្មាង 
រដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាត ិ

(Sub-National Administration 
Project Implementation 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការអនុវតតគ្ទប្មាង
ទៅរដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាម្ជាត ិ

កម្មវធិីពត័៌មានវទិាសប្មារ់ប្គ្រ់ប្គ្ង
និងផតល់ទសវាទៅកនុងការោិល័យ
ប្ច្កទច្ញចូ្លណតម្យួប្កុង ប្សុក 

ខ្ណឌ  
(One Window Service Office for 
Service Delivery Management 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងផតល់ទសវាទៅ
កនុងការោិលយ័ប្ច្កទច្ញចូ្ល
ណតម្ួយប្កុង ប្សុក ខ្ណឌ  

OWSOSDMIS 
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Information System – 
Municipality, District, Khan) 
កម្មវធិីពត័៌មានវទិាសប្មារ់ប្គ្រ់ប្គ្ង
និងផតល់ទសវាទៅកនុងអងគភាពប្ច្ក
ទច្ញចូ្លណតម្ួយរាជធានីទខ្តត 

(One Window Service Office for 
Service Delivery Management 
Information System – Capital 

and Pronice) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងផតល់ទសវាទៅ
កនុងអងគភាពប្ច្កទច្ញចូ្លណត

ម្ួយរាជធានីទខ្តត 
OWSOSDMIS 

 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងប្ពំណដនកម្ពុជា
(Cambodia Border 

Management System - CBMS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានប្ពំណដន 

ប្រព័នធទិោឋ ការម្កដល ់
(Arrival Visa System) 

ការផតលទ់ោិឋ ការម្កដល ់

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទោលទៅ 
(Target Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទោលទៅ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងសុវតថិភាពអនកដំទណីរ
(Passenger Safety System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងសុវតថិភាព 
អនកដំទណីរ 

ប្រព័នធពនាទិោឋ ការ 
(Visa Extension System) 

ការពនារសុពលភាពទិោឋ ការ  

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងវតតមានជនររទទស
(Foreigner Presence 

Management System - FPCS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការសាន ក់ទៅ 
ជនររទទស  

ប្រព័នធពត័៌មានប្កសួងម្ហានផទ
(Ministry of Interior Information 

System – MOI Mobile App) 

ការផតល់ពត័៌មាន 

កម្មវធិីទសវាកម្មកណំតអ់តតសញ្ហញ ណ
(Identification Services 

Program - e-Service App) 

ព័ត៌មានណណនាអំំពីការទច្ញ 
អតតសញ្ហញ ណរណណ 

ប្រព័នធណសវងរកពត័៌មានអតតសញ្ហញ ណ
(Identity Information Search 

System) 

ការណសវងរកពត័៌មាន 
អតតសញ្ហញ ណ 

ប្រព័នធោកព់ាកយសុទំិោឋ ការ 
តាម្អនឡាញ 

ការទសនីសុំទោិឋ ការអនឡាញ 
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(Online Visa Application 
System) 

១៤ ប្កសួងយុតតិធម្ ៌
(MOJ) 

៣ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងលិខ្ិតវនិចិ្ឆ័យ - 
របាយការណ៍ប្គ្រ់ប្គ្ងប្ពហមទណឌ

(Judgement Letter 
Management System – 

Criminal Management Report) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការទសនីសុលំិខ្ិត
ទថ្នក លទទាស 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងម្ស្តនតីរាជការ 
(Civil Servant Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានម្ស្តនតីរាជការ
ននប្កសួងយុតតិធម្៌  

កម្មវធិីប្គ្រ់ប្គ្ងរដឋបាល
(Administrative Management 

Software) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ 
ទអ ចិ្ប្តូនកិ 

(e-Document) 
១៥ ប្កសួងការងារ 

និងរណដុ ះ
រ ដ្ លវជិាា ជីវៈ 

(MLVT) 

១១ 
 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងក ត្ លររសព់លករ
ររទទស 

(Foreign Worker Centralized 
Management System - 

FWCMS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងពលករររទទស 

ទសវាកម្មការងារសាធារណៈ 
ទៅកម្ពុជា 

(Cambodia Public Empolyment 
Service - CPES) 

ការណសវងរកការងារនិងការផតល់
ព័ត៌មានទប្ជសីទរសីរុគ្គលកិ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងប្បាក់ណខ្ 
(Salary Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងប្បាក់ណខ្ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងម្ស្តនតីរាជការ 
(Civil Servants Management 

System) 

ព័ត៌មានម្ស្តនតីរាជការ និងការ
ប្គ្រ់ប្គ្ងចូ្លនិវតតន ៍

ប្រព័នធទរឡាជាតិរររសនតសុិខ្សងគម្
(National Social Security Fund 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានននមូ្លនធិិ
សនតិសុខ្សងគម្ជាត ិ

(ការប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យ  
របាយការណ៍ សថិត)ិ  

ការរណតុ ះរ ត្ លរុគ្គលកិនងិប្កុម្
ប្រឹការញ្ាូ នទៅទប្ៅប្រទទស
(Manpower Training and 
Overseas Sending Board - 

MTSOB) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានររស ់
កម្មករណដលទប្ោងនងឹ 
ប្ត រ់ម្កពីប្រទទសកូទរ ៉ា 
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ប្រព័នធទច្ញកាតសប្មារ់កម្មករ - 
កាតពលករទៅទប្ៅប្រទទសកម្ពុជា
(Card Issuance System for 

Workers – Oversea Cambodia 
Worker Card) 

ប្រព័នធទច្ញកាតកម្មករ 
(ការប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យ  
របាយការណ៍សថិត)ិ 

ប្រព័នធពយួរកចិ្ចសនា 
(Contract Suspension System) 

ការរញ្ឈរ់កចិ្ចសនាការងារ 
កម្មករ  

ប្រព័នធរបាយការណ៍នផទកនុងររស់
ប្កសួង - ប្រពន័ធរាយការណ៍ឌ្ជីីថ្ល

(Ministry Internal Reporting 
System – Digital Reporting 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការរញ្ចូ ល 
របាយការណ៍ការងារររស ់

អងគភាពទផសងៗ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានវទិាអរ់រ ំ
រណតុ ះរ ត្ លរទច្ចកទទស  

និងវជិាា ជីវៈ  
(Technical Vocational 
Education and Training 

Management Information 
System – TVETMIS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងសថិតិថ្នន ក់ដឹកនា ំ
រុគ្គលិកសិកា ម្ស្តនតីរាជការ 

សាស្តសាត ចរយ ប្គ្ូរទច្ចកទទស នងិ
សិកាខ កាម្ សិសស និសសតិ ររស់
ប្គ្ឹះសាថ នអរ់ររំណតុ ះរ ត្ ល 
រទច្ចកទទស និងវជិាា ជីវៈ 

ប្រព័នធជាតអិរ់ររំណតុ ះរ ត្
លរទច្ចកទទស និងវជិាា ជីវៈ ពចី្មាៃ យ 
ឬតាម្អនឡាញ (រញ្ហា ក់៖ ប្រព័នធ
ជាតិទនះបានអភិវឌ្ឍចរ់ទផតមី្ណខ្
តុោ ឆ្ន ២ំ០២០ និងកពុំងោក់ទប្រី

ប្បាស់សាកលបង) 
(National Technical Vocational 

Education and Training  
E-Learning Platform – TVET  

E-Learning) 

ការោបំ្ទដលក់ាររទប្ងៀន និង
ទរៀនពីច្មាៃ យ ឬតាម្អនឡាញ

ររស់សាស្តសាត ចរយ ប្គ្ូ
រទច្ចកទទស និងសិកាខ កាម្ 

សិសស នសិសតិ ទៅតាម្ប្គ្ះឹសាថ ន
អរ់ររំណតុ ះរ ត្ ល 
រទច្ចកទទស និងវជិាា ជីវៈ 

១៦ ប្កសួងទរៀរច្ំណដន
ដី នគ្រូរនីយកម្ម 
និងសណំង ់

(MLMUPC) 

៩ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងដធីា ី
(Land Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងដីធា ី

ប្រព័នធទច្ញកម្មសិទធ ិ
អច្លនវតថុ  

(Real Estate Ownership 
Printing System) 

ការទច្ញរណ័ណកម្មសិទធិទលី
អច្លនវតថុ 



ឧរសម្ព័នធ១ របាយការណ៍សិកាអំពីសាថ នភាពរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា   

ទោលនទោបាយរោឋ ភិបាលឌី្ជីថ្លកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥   ទំព័រទី  73 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យម្ស្តនតីរាជការ 
២.០ 

(Civil Servant Data 
Management System 2.0) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យ 
ឌ្ីជីថ្លសណំង ់

(Construction Digital Data 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទិនននយ័សណំង ់

ប្រព័នធតាម្ោនឯកសារសណំង់
(Construction Document 

Tracking System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងតាម្ោនឯកសារ
សាងសង ់

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងការទសនីសុំទសវាកម្ម
សាធារណៈ 

(Public service request 
management system) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទសនីសុ ំ
ទសវាសាធារណៈ 

ប្រព័នធទសវាពត័៌មានសុរទិោដតីាម្
ប្រព័នធទអ ចិ្ប្តូនកិ 

(e-Casastral Information 
Service Providing System) 

ការផតល់ពត័៌មានអច្លនវតថុ  
ទអ ចិ្ប្តូនកិ 

កម្មវធិីពត័៌មានសណំង់កម្ពុជា 
(Cambodia Construction 

Information Program - App 
Cambodia Construction) 

ការផតលព់ត័៌មាន 
សាងសង់ទៅកម្ពុជា 

ប្រព័នធចុ្ះរញ្ា ីប្កុម្ហ ុនសាងសង ់
ទអ ចិ្ប្តូនកិ 

(E-Construction Business 
Registration System) 

ការចុ្ះរញ្ា ីប្កុម្ហ ុនសាងសង់
ទអ ចិ្ប្តូនកិ 

១៧ ប្កសួងណរ ៉ា នងិ
ថ្នម្ពល 
(MME) 

៤ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងម្ស្តនតីរាជការ 
(Civil Servants Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ 

ប្រព័នធតាម្ោនឯកសារកនុងនងិទប្ៅ 
(Inbound and Outbound File 

Tracking System)  

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការទទលួនិងការ
រញ្ាូ នឯកសារទអ ចិ្ប្តូនកិ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងគ្ណទនយយ
(Accounting Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងគ្ណទនយយ 
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ប្រព័នធវាស់ការំសមីររោិកាស
(Atmospheric Radiation 
Measurement System) 

ការកត់ប្តាពត័៌មានអំព ី
ររសិាថ ន(ការវាស់វទិយុសកម្ម

ររោិកាស) 
(ការប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យ 
របាយការណ៍ សថិត)ិ 

១៨ ប្កសួងទនំាក់
ទំនងជាម្ួយរដឋ
សភា -ប្ពឹទធសភា 
និងអធកិារកិច្ច
(MONASRI) 

៤ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងម្ស្តនតីរាជការ ការប្គ្រ់ប្គ្ងម្ស្តនតីរាជការនផទកនុង
ប្កសួង 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ ការប្គ្រ់ប្គ្ងហរិញ្ញវតថុ 
សាធារណៈ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងល់ិខ្ិតរទោឋ នគ្តិ
យុតតតាម្ទគ្ហទំព័រ (e-Library) 

ការផសពវផាយលិខ្ិតរទោឋ ន
គ្តិយុតត 

ប្រព័នធការទទួលពាកយរណដឹ ង 
តាម្ អនឡាញ 

ការទទួលពាកយរណដឹ ងតាម្ 
អនឡាញ 

១៩ ប្កសួងការពារ
ជាត ិ

(MOD) 

២ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ 
(File Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ 
ទអ ចិ្ប្តូនកិ 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទិនននយ័រុគ្គលិក
(Personnel Database 

Management) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានរុគ្គលិក 

២០ ប្កសួងណផនការ
(MOP) 

៤ ប្រព័នធដំទណីរការទនិនន័យសប្មារ់ការ
សទង់ម្តនិិងជំទរឿន 

(Data Processing System for 
Surveying and Census - 

CSPro) 

ការប្សាវប្ជាវ និងជំទរឿនទដីម្បី
ប្រព័នធទរៀរច្ទំិនននយ័ 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារទិននន័យនិង
ប្រព័នធវភិាគ្សថិត ិ

(Data File Management and 
Statistical Analysis System - 

Stata & SPSS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារព័ត៌មាន 
និងវភិាគ្សថិត ិ

ប្រព័នធប្រមូ្លទនិនន័យ 
ទអ ចិ្ប្តូនកិ 

(Electronic Data Collection 
System - Survey Solution) 

ការប្រមូ្លទិននន័យ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងទនិនន័យទម្តា
(Metadata Management 

System - NADA) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទិនននយ័ទម្តា
(Metadata) 
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២១ ប្កសួង
នប្រសណីយន៍ិង
ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍
(MPTC) 

៤ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងអុីណម្ល 
(Email Management System) 

ការទប្រីប្បាសអុ់ីណម្ល 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងសារទពីភណឌ
(Inventory Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឧរករណ៍សមាភ រ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានម្នុសសនិង
ប្រព័នធទរីកប្បាក់ណខ្ 

(HR Management and Payroll 
System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងរុគ្គលកិ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងមាតិកា 
សប្មារ់សាថ រ័នសាធារណៈ 
(Content Management 

Platform for Public Institutions) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងមាតិកាសប្មារ ់
សាថ រ័នសាធារណៈ 

២២ ប្កសួងសាធារណ
ការនិងដឹកជញ្ាូ ន

(MPWT) 

២០ ប្រព័នធនងិកម្មវធិពី័ត៌មាននិងដឹក
ជញ្ាូ នសាធារណៈ 

(Public Information and 
Transportation Information 
Systems and Programs) 

កម្មវធិីពត័៌មានសាធារណការ
និងដឹកជញ្ាូ ន 

ប្រព័នធចុ្ះរញ្ា ីោនយនតនិងប្រព័នធ 
រណណទរកីររ 

(Vehicle Registration and 
Driver’s License System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចុ្ះរញ្ា ី 
ោនយនត និងផតល់រណណទរីកររ 

ោនយនត 
 

វរិសាយប្កសួង 
(Ministry Website) 

ទគ្ហទំព័រប្កសួង 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងរហូំរ 
ឯកសាររដឋបាល 

(Administrative File Flow 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការទទលួនិង
រញ្ាូ នឯកសារផាូវការ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងវតតមានររស់ម្ស្តនតីរាជ
ការសុីវលិ 

(Civil Servant Attendance 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងម្ស្តនតីរាជការ ទោយ
កំណត់ោភការដលម់្ស្តនតីរាជការ 
ឬការប្គ្រ់ប្គ្ងវតតមាននិង 
អវតតមានទោយទប្រីការសាគ ល់

សាន ម្ប្មាម្នដ 
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ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងរបាយការណ៍រមួ្
(Joint Report Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងរបាយការណ៍ នងិ
ការប្តួតពិនតិយ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានផាូវ 
(Road Information 

Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានផាូវ 

ប្រព័នធរំទពញរណនថម្សប្មារក់ារផតល់
ទសវាដឹកជញ្ាូ នតាម្ផាូវ

(Complementary System for 
Providing Road Transport 

Services) 

ការផតល់ទសវាដកឹជញ្ាូ នផាូវទោក 

   ប្រព័នធផតល់សទិធិដលក់បា៉ា ល់នន 
ប្ពះរាជា្ច្ប្កកម្ពុជា 

(Ship Authorization System of 
the Kingdom of Cambodia) 

ការផតលល់ខិ្ិតអនុញ្ហញ តឱ្យនាវា
ចូ្ល (អទនាត ប្រទវសន)៍ 

ប្រព័នធអនុម្័តប្ច្កណផទច្ញចូ្លររស់
កបា៉ា ល ់

(អទនាត ប្រទវសន)៍ 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចូ្លររស់នាវា
ទៅតាម្កំពង់ណផទៅកម្ពុជាទដមី្បី
រកាសនតិសុខ្  នងិរមួ្ច្ំណណក

ការពារររសិាថ ន 
ប្រព័នធទតសតទរីកររប្ទឹសតី

(Theoretical Driving Test 
System) 

ការប្រ ងប្ទសឹតីននការទរកីររ
ោនយនត 

ប្រព័នធទូទាត ់
(Payment System) 

ការទូទាត់តាម្រយៈធនាោរ
ណដលមានសម្ព័នធភាព 

ប្រព័នធពាកយសុំចុ្ះរញ្ា ីោនយនត
(Vehicle Registration 
Application System) 

ការោក់ពាកយទសនីសុំ និងលក់
ទដញនថ្ាទលខ្ចុ្ះរញ្ា ីោនយនត  

កម្មវធិីយល់ដឹងអំពីការទរកីររ
(Driving Theory Awareness 

Program) 

ការយល់ដងឹអំពីប្ទសឹតីននការ 
ទរីកររទលទូីរសពទនដ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានោនយនត 
(Vehicle Information Checker) 

ការប្តួតពិនតិយព័តម៌ានអពំ ី
ោនយនត 

ប្រព័នធណច្ករណំលកទនិនន័យដឹកជញ្ាូ ន
តាម្ផាូវទោក 

(Road Trandport Data Sharing 
System) 

ការណច្ករណំលកព័ត៌មានជាម្ួយ
សាថ រ័នខាងទប្ៅ 
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ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងកាលវភិាគ្ប្រជុំ
(Meeting Schedule 

Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទពលទវោប្រជុំ
ររស់ប្កសងួ 

ប្រព័នធនងិកម្មវធិីណថ្ទាផំាូវ 
(Road Maintenance System 

and Program) 

របាយការណ៍សាថ នភាពផាូវ នងិ
សទប្ម្ច្ការណថ្ទា ំ 

   ប្រព័នធពាកយសុំអាជីវកម្មដកឹជញ្ាូ ន
តាម្ផាូវទោក 

(Road Transport Business 
Application System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងោក់ពាកយទសនី
សុំផតលល់ិខ្ិតអនុញ្ហញ តឱ្យទធវី

អាជីវកម្មដកឹជញ្ាូ ន 

ប្រព័នធពាកយសុំទធវីអធិការកចិ្ច
រទច្ចកទទសោនយនត 

(Vehicle Technical Inspection 
Application System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងោក់ពាកយទសនី
សុំប្តួតពនិិតយលកខណៈ
រទច្ចកទទសោនយនត 

ប្រព័នធោកព់ាកយទសនសុីំរណណទរីកររ
(Driving License Application 

System) 

ការោក់ពាកយទសនីសុំផតល់រណណ
ទរីកររោនយនត 

២៣ ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនរទ 

(MORD) 

២ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានម្ស្តនតីរាជការ 
(HR Management Database) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងផាូវជនរទ 
(Rural Road Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានផាូវជនរទ 

២៤ ប្កសួងសងគម្កិច្ច 
អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសម្បទា 

(MOSVY) 

៨ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងរុគ្គលកិ 
(Personnel Management 

System) 

ការរញ្ចូ លនិងការណសវងរក
ព័ត៌មានម្ស្តនតីរាជការ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មាន 
កិច្ចការពារកុមារ 

(Child Protection Management 
Information System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានកិច្ច 
ការពារកុមារទូទាងំប្រទទស 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានកណនាងណថ្ទាំ
កុមារ(Residential Care Facilities 

Digital Inspection System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានកណនាង
ណថ្ទាកុំមារទូទាងំប្រទទស 
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ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងករណីប្ពីទម្រ ៉ាូ 
(Primero) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងករណីកុមាររង
ទប្ោះ និងងាយរងទប្ោះទូទាងំ

ប្រទទស 
 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងកម្មវធិីឧរតថម្ភសាច្់
ប្បាក់ជូនស្តសតីមាននផទទពាះនងិកុមារ

ទប្កាម្២ឆ្ន (ំProgram 
Management System for Cash 
Transfer for Pregnant Women 
and Children under 2 years old 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានស្តសតីមាន 
នផទទពាះនងិកុមារអាយុទប្កាម្ 
២ឆ្ន  ំកនុងប្គ្ួសារប្កីប្ក 
ទូទាងំប្រទទស 

ប្រព័នធពត័៌មាននិវតតជន(Retired 
Information Database) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានអតតីម្ស្តនតី
រាជការ និងប្គ្សួារ 
ទូទាងំប្រទទស 

 
ប្រព័នធពត័៌មានអតីតយុទធជន
ជាតិ(Veteran Information 

Database) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងអតីតយុទធជន នងិ
ប្គ្ួសារទូទាងំប្រទទស 

ប្រព័នធរទច្ចកវទិាប្គ្រ់ប្គ្ងពត័ម៌ាន
ពិការភាព (Disabilities 

Management Information 
System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មានជនមាន
ពិការភាពទូទាងំប្រទទស 

២៥ ប្កសួង
ទទសច្រណ៍
(MOT) 

២ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងសប្មារ់ការរណតុ ះ 
រ ត្ លនិងការប្គ្រ់ប្គ្ងជំនាញកនុង 

វសិ័យទទសច្រណ៍ 
(Management System for 

Training and Management of 
Skills in Tourism) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងសប្មារ់ការ 
រណតុ ះរ ត្ ល និងជំនាញ

ទទសច្រណ៍ 

ប្រព័នធអាជាា រណណទធវីដំទណីរ  
តាម្អនឡាញ 

(Online Travel License 
System) 

ការផតល់អាជាា រណណអនឡាញ 

២៦ ប្កសួងធនធាន
ទឹកនិងឧតុនយិម្
(MOWRAM) 

១ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងអាកាសធាតុនងិ
ប្រព័នធធារាសាស្តសត 

(Meteorological and Irrigation 
Management 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងអាកាសធាតុនិង
ប្រព័នធធារាសាស្តសត 
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System(Xconnect Meteorology 
and Climatology)) 

២៧ ប្កសួងកចិ្ចការនារ ី
(MOWA) 

២ ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានម្ស្តនតីរាជការ
(Civil Servant Information 

Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងព័ត៌មាន 
ម្ស្តនតីរាជការ 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងពត័៌មានហរិញ្ញវតថុ 
(Financial management 

Information System FMIS) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងច្ំ្យជាតិឱ្យ
កាន់ណតមានប្រសិទធភាព តមាា ភាព 
និងគ្ណទនយយភាព នងិការ

ប្រមូ្លច្ណូំលឱ្យកាន់ណតប្រទសីរ
ទ ងី 

២៨ ទីសតីកការគ្ណៈ 
រដឋម្ស្តនត ី
(OCM) 

៤ ប្រព័នធប្តួតពិនិតយព័ត៌មាន 
ទប្ោះម្ហនតរាយ 

(Disaster Information and 
Monitoring System) 

ការប្តួតពិនតិយព័តម៌ាន 
ទប្ោះម្ហនតរាយ  

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារច្ារ ់
(Legal Document Management 

System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារច្ារ ់
 

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងការប្រជុ ំ
(E-Meeting) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងការប្រជុ ំ

ប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ 
ទអ ចិ្ប្តូនកិ 

(Electronic Document 
Management System) 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារ 
ទអ ចិ្ប្តូនកិ 

២៩ ប្កុម្ប្រឹកា 
អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 
(CDC) 

៤ QIP Online Application  
Master List Online Application  

Supplier database with 
sustainability Dimensions 

(SD2) 

 

CRDB’s ODA Database  
សរុរ ច្ំនួន១៨២ 
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ឧរសមព័នធ២ សទាានុប្កម 

ល  .រ .  ភាសាអង់ទគ្ាស ភាសាណខ្មរ និយម្ន័យ 
១ Artificial 

Intelligence 
រញ្ហញ សិរបនិម្មិត ប្ជុងម្ួយននវទិាសាស្តសតកុំពយូទរ័ទផ្លត តទលីការរទងកតី

សុសណវរ កម្មវធិី ឬឧរករណ៍ ណដលមានសម្តថភាព
អាច្ទធវីការសទប្ម្ច្ច្តិតទោយខ្ាួនឯងបាន ឬទធវី
សកម្មភាពជំនសួម្នុសសបាន។ 

២ Big Data ទិននន័យធ ំ សំណំុទិនននយ័ណដលមានររមិាណទប្ច្ីនសនធកឹសនាធ រ់ 
ទប្ច្ីនប្រភព ទប្ច្ីនប្រទភទ នងិមានកំទណីនទកនីទ ងី
ោ៉ា ងឆ្រ់រហ័ស ណដលតប្ម្ូវឱ្យមានវធិីសាស្តសតនិង 
រទច្ចកវទិាពិទសសសប្មារ់ប្គ្រ់ប្គ្ងនងិវភិាគ្ទលី
ទិននន័យទាងំទនាះ សប្មារ់ជាជនំួយដល់ការសទប្ម្ច្ច្ិតត 
និងរទប្ម្ីផលប្រទោជន៍ទផសងៗទទៀត។ 

៣ Blockchain រាុកទ្ន សំណំុកណំត់ប្តាប្រតិរតតកិារជារាុក តភាា រ់ោន ពីម្ួយ
ទៅម្ួយ ទោយសុវតថិភាព  តាម្រយៈការទប្រីប្បាស់
ទលខ្សមាគ ល់សមាៃ ត់ នងិកណំត់ប្តាទពលទវោនន
ប្រតិរតតិការណដលម្និអាច្ណកបាន និងប្តូវបានណច្ក
រណំលកទៅកនុងរ ត្ ញពាក់ពន័ធ។  

៤ Business 
Process  
Re-engineering 

ការទរៀរច្ំរហូំរការងារ 
ទ ងីវញិ 

ការវភិាគ្ ការរទរៀរច្ំ និងការណកសប្ម្លួរហូំរការងារ
ឱ្យប្រទសីរទ ងី កនុងទោលរណំងរទងកីតនូវគុ្ណតនម្ា
ដល់សាថ រ័នឱ្យមានឧតតម្ភាពប្រកួតប្រណជង នងិកាត់
រនថយការច្ំ្ យ។ 

៥ Carbon 
Emission 
Reductions 

កាត់រនថយផលរ៉ាះពាល់    
ររសិាថ ន 

ការកាតរ់នថយការសាយភាយននឧសមន័ការូន ទៅកនុង
ររោិកាស ទោយទប្រីប្បាស់វធិីទផសងៗ ដូច្ជា កាត់
រនថយការទប្រីប្បាស់ច្រនតអគ្គសិនី ឬោនយនត ជាទដីម្ 
ជំនួសទោយការទប្រីរទច្ចកវទិា ណដលម្ិនរ៉ាះពាល់
ដល់ររសិាថ ន។ 

៦ Chat ណឈ្ត ការជណជកោន ជាលកខណៈម្ិតតភាពឬម្និផាូវការ។ 
៧ Cloud 

Technology 
រទច្ចកវទិាទកាា ដ  រទច្ចកវទិាណដលផតលល់ទធភាពដល់ការទប្រីប្បាស់ នងិ

ណច្ករណំលកធនធានគ្ណនា ធនធានរ ត្ ញ 
ធនធានសប្មារផ់ទុកទនិនន័យ ធនធានសុសណវរ នងិ
ថ្នន លអភិវឌ្ឍសុសណវរ តាម្ប្រព័នធអុីនធណិឺតប្រករ
ទោយប្រសិទធភាពប្សរទៅតាម្តប្ម្ូវការ ទោយអនក
ទប្របី្បាស់ម្ិនចបំាច្់ប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានទាងំទនះ
ទោយផ្លទ ល។់ 

៨ Collaboration 
Platform 

ថ្នន លសហការកិច្ចការ 
រដឋបាល 

ថ្នន លណដលទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល ជាឧរករណ៍
សប្មារ់សប្ម្ួលកចិ្ចសហការទលីកិច្ចការរដឋបាល
ណដលមានមុ្ខ្ងារសំខាន់ៗ ដូច្ជា អុីណម្ល សារជា
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សំទ ង ណឈ្ត ការទៅទូរសពទតាម្អាយភី ប្រតទិិន 
ការតាម្ោនការងារ និងវទីដអូននសននសិីទ។  

៩ Computing 
Resources 

ធនធានគ្ណនា ធនធានណដលមានទៅកនុងកុំពយូទ័រ ឬទសវូរករណ៍ 
មានលកខណៈរូរវនតឬនិម្មិត ណដលមានដូច្ជា អងគ
គ្ណនា (CPU/GPU) អងគច្ងច ំ(Memory) 
ធនធានសប្មារផ់ទុកទនិនន័យ និងទំហទំលបឿនននការ
ភាា រ់រ ត្ ញ (Network)។ 

១០ Cyber Warfare សស្តងាគ ម្សាយរ័រ សស្តងាគ ម្តាម្អុីនធឺណិត ណដលរដឋម្ួយឬទប្ច្នី
ពាោម្វាយប្រហារ នងិ /ឬ រំផាិច្រផំ្លា ញកុំពយូទ័រ 
រ ត្ ញពត័៌មាន ឬទសដឋកិច្ចររស់រដឋដនទ តាម្រយៈ
វធិីសាស្តសតទផសងៗដូច្ជា ទម្ទរាគ្កុំពយូទ័រ ការរងាអ ក់
ទសវាកម្ម ការលួច្យកទិនននយ័ ចរកម្ម ការទឃ្នសនា
រងខូច្ទករ ត ិ៍ទឈាម ះ ឬការផសពវផាយព័ត៌មានណកាងកាា យ 
ជាទដីម្។ 

១១ Data-centric 
Government 

រោឋ ភិបាលទផ្លត តទលី
ទិននន័យ  

រោឋ ភិបាលកនុងយុគ្សម្័យរទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្ល ណដល
ប្រមូ្លទនិនន័យពីប្រភពទផសងៗជាទប្ច្ីនម្ករកាទុក 
វភិាគ្ និងផលិតទច្ញជាច្ំទណះដឹង សប្មារ់ជនំួយ
ដល់ការសទប្ម្ច្ច្តិតនានា។ 

១២ Development 
Framework and 
System Design 
Standard 

ប្ករខ្ណឌ អភិវឌ្ឍន៍នងិសតង់
ោរច្នាប្រពន័ធរោឋ ភិបាល 
ឌ្ីជីថ្ល 

សំណំុននទោលការណ៍ សតងោ់ ទសច្កតីណណនា ំនិង
ឧរករណ៍ឌ្ីជថី្លសប្មារស់ប្ម្ួលកនុងការរច្នា និង
ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធពត័៌មាន ទដមី្បធីានានូវគុ្ណភាព 
សុវតថិភាព ប្រសិទធភាព និងភាពសុីច្ងាវ ក់។ 

១៣ Digital Identity  អតតសញ្ហញ ណឌ្ីជីថ្ល ព័ត៌មានកនុងទប្ម្ង់ឌ្ីជថី្ល សប្មារ់កណំតអ់តតសញ្ហញ ណ
រុគ្គលឬវតថុ ណដលអាច្ជារូរវន័តរុគ្គល នីតរុិគ្គល កម្មវធិី 
ឬឧរករណ៍ទផសងៗ។ អតតសញ្ហញ ណឌ្ីជីថ្លអនុញ្ហញ តឱ្យ
មានសវ័យប្រវតតិកម្មននការវាយតនម្ា និងការទផទៀងផ្លទ ត់
អតតសញ្ហញ ណអនកទប្រីប្បាស់ ណដលទធវីអនតរកម្មជាម្ួយ
ប្រព័នធឌ្ជីីថ្ល ទោយម្និចបំាច្់មានការទផទៀងផ្លទ ត់
ផ្លទ ល់ពីម្នុសស។ 

១៤ Digital 
Transformation 

ររវិតតកម្មឌ្ជីីថ្ល ដំទណីរការននការផ្លា សរ់តូរអភបិាលកិច្ច ធុរកិច្ច និង
ដំទណីរការការងារ តាម្រយៈឌ្ជីីថ្លនយីកម្ម ទដីម្បី
ទលីកកម្ពស់ប្រសិទធភាពនិងប្រសិទធផលកនុងសាថ រ័ន 
ទសដឋកិច្ច និងសងគម្។ 

១៥ Digital Vaccine 
Certificate 

វញិ្ហញ រនរប្តវា៉ាកស់ាងំ 
ឌ្ីជីថ្ល 

វញិ្ហញ រនរប្តកនុងទប្ម្ង់ឌ្ជីីថ្ល រញ្ហា កអ់ំពីការចក ់
វា៉ាក់សាងំជូនប្រជាពលរដឋ ជាពិទសស វា៉ាកស់ាងំ 
កូវដី-១៩ ណដលអាច្ទប្រីប្បាសស់ប្មារ់រំទពញ
លកខខ្ណឌ កនុងការទធវីដំទណីរកនុងនិងទប្ៅប្រទទស។  
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១៦ Digitalization ឌ្ីជីថ្លនីយកម្ម ឬឌ្ីជីថ្ល
លូរនីយកម្ម   

ដំទណីរការននការណកសប្ម្ួលអភិបាលកចិ្ច ធុរកចិ្ច ឬ
ដំទណីរការការងារឱ្យមានប្រសិទធភាព តាម្រយៈការ
ទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្ល និងទិននន័យកនុងទប្ម្ង់
ឌ្ីជីថ្ល។ 

១៧ Enterprise 
Architecture 

និមាម រនកម្មសហប្ោស និមាម រនកម្មសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍសហប្ោសប្រករ
ទោយប្រសិទធភាពនងិប្រសទិធផល តាម្រយៈ 
ការផារភាា រ់ ការអភិវឌ្ឍនងិការទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិា
ឌ្ីជីថ្លទៅនឹងច្កខុវសិយ័ ទោលរណំង ទោលទៅ 
និងយុទធសាស្តសតររស់សហប្ោស។ សមាសធាតុ 
សំខាន់ៗនននិមាម រនកម្មសហប្ោស មានដូច្ជា 
និមាម រនកម្មធុរកចិ្ច នមិាម រនកម្មទិនននយ័ និមាម រនកម្ម
កម្មវធិី នងិនិមាម រនកម្មរទច្ចកវទិា។ 

១៨ Fully 
Transformed 
Government 

រោឋ ភិបាលររវិតតកម្ម 
ទពញទលញ  

រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល ណដលប្កសួងសាថ រ័នទាងំអស់  
ទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្ល និងមានអនតរប្រតរិតតកិារ 
ឌ្ីជីថ្លលអប្រទសីរសប្មារក់ារប្គ្រ់ប្គ្ងការងារ 
អភិបាលកិច្ច និងការផតល់ទសវា   ទោយយកច្តិត
ទុកោកព់ីតប្ម្ូវការប្រជាពលរដឋជាធំ ប្ពម្ទាងំទផ្លត ត
ទលីសារៈសខំាន់ននការទប្រីប្បាស់ទិនននយ័សប្មារ់ការ
សទប្ម្ច្ច្តិតនានា។ 

១៩ Government as 
a Platform 

រោឋ ភិបាលជាថ្នន ល រោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្លណដលប្តូវបានអភិវឌ្ឍនិង 
ដំទណីរការទលីថ្នន លឌ្ីជីថ្ល ណដលអាច្តភាា រន់ិង
ណច្ករណំលកការទប្រីប្បាស់ដល់ប្កសួងសាថ រ័ន។ 

២០ GovTech រទច្ចកវទិារោឋ ភបិាល  រទច្ចកវទិាថ្មីៗ ណដលប្តូវបានទប្ជីសទរសីយកម្កទប្រី
ប្បាស ់ទៅកនុងការអភិវឌ្ឍប្រពន័ធរោឋ ភិបាលឌ្ីជថី្ល 
សំទៅទលីកកម្ពសអ់ភិបាលកចិ្ចនិងគុ្ណភាពទសវា។ 

២១ Health Travel 
Pass 

វញិ្ហញ រនរប្តសុខ្ភាព 
ឌ្ីជីថ្លររសអ់នកដំទណីរ 

វញិ្ហញ រនរប្ត ណដលរញ្ហា ក់ពកីារចក់វា៉ា ក់សាងំ និង
ការទធវីទតសតរកទម្ទរាគ្ជំងកូឺវដី-១៩ សប្មារ់រំទពញ
លកខខ្ណឌ កនុងការទធវីដំទណីរកនុងនិងទប្ៅប្រទទស។ 

២២ Internet of 
Things 

អុីនធណិឺតននវតថុ រ ត្ ញននវតថុណដលប្តូវបានតភាា រ់នឹងអុីនធណិឺត  
មានមុ្ខ្ងារចរ់សញ្ហញ និងអាច្ទធវីអនតរកម្មជាម្យួវតថុ
ទផសងទទៀត ឬម្ជឈោឋ នខាងទប្ៅ។ 

២៣ Interoperability អនតរប្រតិរតតិការ សម្តថភាពននប្រព័នធឌ្ជីីថ្ល ណដលអាច្ទធវីសនាធ នកម្ម
ជាម្ួយោន កនុងការផ្លា ស់រតូរ នងិការទប្រីប្បាស់ទនិនន័យ 
ណដលជាទូទៅទកីតទ ងីទោយសវ័យប្រវតតិតាម្
លកខខ្ណឌ កណំត់។ 

២៤ Interoperability 
as an 

ទោលការណ៍អនតរប្រតិរតតិ
ការជាប្រព័នធទអកូ ូសុីណត
ម្ួយ  

ទោលការណ៍ណដលធានាថ្ន ប្គ្រ់ប្រពន័ធព័ត៌មាន 
ឌ្ីជីថ្លទាងំអស់កនុងប្ករខ្ណឌ រោឋ ភបិាល អាច្មាន
ប្រតិរតតិការឯករាជយ រ៉ាុណនតអាច្ទធវីប្រតិរតតកិារជាម្ួយ
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Ecosystem 
Principle 

ោន បាន ប្រករទោយសុវតថិភាពជាម្ួយប្រព័នធដនទ
ទទៀត កនុងលកខណៈជាប្រព័នធទអកូ ូសុមី្ួយ ទដមី្បី
រំទពញមុ្ខ្ងារឱ្យោន ទៅវញិទៅម្ក។ 

២៥ Land and 
Expand for 
Efficiency 
Principle 

ទោលការណ៍ចរទ់ផតមី្និង
ពប្ងីកទដីម្បបី្រសិទធផល 

ទោលការណ៍ននការចរ់ទផតីម្គ្ទប្មាង ពីប្ទង់ប្ទាយ
តូច្ជាមុ្នសិន មុ្ននឹងពប្ងកីឱ្យទៅជាធំ ទហយីការ
ច្ំ្យនងិលទធផលននការអនុវតតការងារមាន
ប្រសិទធភាពនិងប្រសិទធផល។ 

២៦ Last Miles 
Delivery 

ការដឹកជញ្ាូ នទោលទៅចុ្ង
ទប្កាយ 

ទសវាដឹកជញ្ាូ នទំនញិឬឯកសារទផសងៗោ៉ា ងឆ្រ់
រហ័ស ពីអនកផគតផ់គង់ទៅកាន់អនកទទួលទៅទោលទៅ
ចុ្ងទប្កាយ។ 

២៧ Legacy System ប្រព័នធឌ្ជីីថ្លជំនានមុ់្ន ប្រព័នធឌ្ជីីថ្លណដលកពុំងដំទណីរការ ទោយទប្រី
ប្បាស់នូវវធិីសាស្តសត រទច្ចកវទិា ហាដណវរ និងសុសណវរ 
ជំនាន់មុ្នណដលហួសសម្័យ។  

២៨ Open 
Government 

រោឋ ភិបាលទរកីច្ំហ គ្ំរូអភិបាលកិច្ច ណដលឈ្រទលទីោលការណ៍តមាា ភាព 
ទរីកច្ំហទនិនន័យ ផតលនូ់វទំនុកច្ិតតជូនប្រជាពលរដឋ 
និងមានការចូ្លរមួ្ពីប្រជាពលរដឋកនុងការសទប្ម្ច្ច្ិតត
នានា ដូច្ជា ការអនុម្័តទោលនទោបាយ ឬការអនុវតត
គ្ទប្មាង ប្សរតាម្តប្ម្ូវការររស់ប្រជាពលរដឋ។ 

២៩ Private Network រ ត្ ញោច្់ទោយណ ក រ ត្ ញកុពំយូទ័រ ណដលប្តូវបានទរៀរច្ំោច្់ទោយ
ណ កពីរ ត្ ញអុនីធណិឺត សប្មារ់តភាា រ់នផទកនុង
ប្កសួងសាថ រ័ន ទដមី្បធីានាសុវតថិភាពនងិរទងកីន
ប្រសិទធភាពប្រពន័ធរោឋ ភិបាលឌ្ីជីថ្ល។ 

៣០ Public Value គុ្ណតនម្ាសាធារណៈ គុ្ណតនម្ា ណដលរទងកតីទ ងីទោយរោឋ ភិបាលតាម្ 
រយៈការផតល់ទសវាសាធារណៈ ការរទងកីត និង 
ការអនុវតតច្ារ់និងលិខ្ិតរទោឋ នគ្តិយុតត   ប្សរតាម្
តប្ម្ូវការររស់ប្រជាពលរដឋ។ 

៣១ Reusability ការទប្រីប្បាស់ទ ងីវញិនូវ
ធនធានណដលមានប្សារ ់

លទធភាពននការទប្រីប្បាស់ធនធានទ ងីវញិ ដូច្ជា 
ណផនកខ្ាះននកូដប្រព័នធ ថ្នន ល ឬសមាភ រររកិាខ រ ជាទដីម្។ 

៣២ Smart Citizen ប្រជាពលរដឋឆ្ា ត រុគ្គលណដលមានច្ំទណះដងឹ អពំីរទច្ចកវទិាឌ្ីជីថ្ល 
និងអាច្ទាញយកអតថប្រទោជន៍ពីរទច្ចកវទិា 
ឌ្ីជីថ្ល ទដីម្បទីោះប្សាយរញ្ហា  និងចូ្លរមួ្កនុង
សកម្មភាពទសដឋកិច្ចនងិសងគម្ឌ្ីជីថ្ល។ 

៣៣ Smart Devices ឧរករណ៍ឆ្ា ត  ឧរករណ៍ទអ ចិ្ប្តូនកិ ណដលអាច្ទធវីការគ្ណនា 
ទំនាក់ទនំង នងិការសទប្ម្ច្ច្តិត និងអាច្ផ្លា សរ់តូរ
ទិននន័យជាម្ួយឧរករណ៍ទផសងទទៀត ទោយ
សវ័យប្រវតត។ិ 

៣៤ Smart 
Government 

រោឋ ភិបាលឆ្ា ត  រោឋ ភិបាលណដលទប្រីប្បាស់រទច្ចកវទិាឌ្ីជថី្លថ្មីៗ 
និងនវានុវតតន៍ កនុងការប្រមូ្ល ដំទណីរការ និងវភិាគ្
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ទិននន័យទោយសវ័យប្រវតតិ សប្មារ់ជំនួយដលក់ារ
សទប្ម្ច្ច្តិតនិងការទ្ាីយតរច្ទំពាះរញ្ហា ។  

៣៥ The Once Only 
Principle 

ទោលការណ៍ណតម្ួយទលីក   ទោលការណ៍ណដលទប្ច្ីនទប្រី ទៅកនុងឌ្ជីីថ្លនីយកម្ម
ទសវាសាធារណៈ ណដលអនកទទួលទសវាតប្ម្ូវឱ្យផតល់
ទិននន័យររស់ខ្ាួនណតម្តងគ្ត់ ច្ណំណកទនិនន័យណដល
ទទួលបាននឹងប្តូវណច្ករណំលក និងទប្រីប្បាស់ទ ងីវញិ
ជាលកខណៈនផទកនុងទៅកនុងរងវងប់្កសួងសាថ រ័ន ឬ្ាង
ប្រទទស ទោយទោរពតាម្រទរបញ្ញតតិននការការពារ
ទិននន័យឬរទោឋ នគ្តយុិតតពាក់ព័នធ។ 

៣៦ Web Portal វរិផតថ្ល ប្រព័នធវរិសាយ ណដលប្តូវបានទរៀរច្ំទ ងីតាម្រយៈ
ការតភាា រ់ជាម្ួយប្រពន័ធឌ្ីជថី្លទផសងៗ ទដមី្បជីាប្ច្ក
សប្មារ់ណសវងរកពត័៌មាន ឬទធវបី្រតិរតតិការទសវា 
ឌ្ីជីថ្ល។ 
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