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ក. េសចកី្តេផ្តមី 
 

ែផនករេគលស្រមប់អភវិឌ ករ្រ វ្រជវកនុងវស័ិយអប់រ ំ២០១១-២០១៥ ្រតូវបនបេងកើត 
េឡើងេដើមបគី្ំរទេគលនេយបយស្តីពីករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវកនុងវស័ិយអប់រ។ំ ែផនករេនះ្រតូវ 
បនអនុម័តកនុងកិចច្របជុថំន ក់ដឹកន្ំរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី នៃថងទី ១៤ ែខមីន ឆន ២ំ០១១។  
ករអនុវត្តែផនករេគលេនះទទួលបននូវករគ្ំរទទងំែផនកហិរញញវតថុទងំែផនកបេចចកេទសពី ជ 
រ ្ឋ ភិបលនិងៃដគូអភិវឌ ន៍ជពិេសសធនគរពិភពេ ក មរយៈគេ្រមងេលើកកមពស់គុណ 
ភពនិងសមតថភពឧត្តមសិក  (គ.ល.គ.ស.ឧ) ។ 

េគលនេយបយស្តីពីករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវកនុងវស័ិយអប់របំនយកចិត្តទុក ក់សខំន់ 
េទេលើករព្រងឹងគុណភពអប់រ ំករបេងកើននូវចេំណះដងឹថមីៗនិងករអភិវឌ  សងគម េសដ្ឋកចិច និង
វបបធម៌ មរយៈ ៖ 

- ធនឱយមនករ្រ វ្រជវយ៉ងទូលទូំ យ 
- បេងកើនសមតថភពអនក្រ វ្រជវនិងអភវិឌ សមតថភព្រ វ្រជវេន្រគប់្រគះឹ ថ នសិក   
- ជរុំញឱយមនករេគរព្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវ  
- េលើកទឹកចិត្តដល់ករផ ព្វផ យលទធផល្រ វ្រជវឱយបនទូលទូំ យ  
- ជរុំញករ្រ វ្រជវែដលនេំឆព ះេទរកករអភវិឌ នូវចេំណះដងឹថម ីនិងន នុវត្តន៍។ 
 

ែផនករេគលេនះគជឺែផនកសខំន់មួយៃនេគលនេយបយស្តីពីករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវ
កនុងវស័ិយអប់រ។ំែផនករេនះពិពណ៌នអពីំសកមមភព និងកមមវធីិ បណ្តុ ះប ្ត លែដលនឹងែណនំ
ដល់ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តទងំ្របពីំរៃនេគលនេយបយ្រគប់្រគះឹ ថ នសិក និងអងគភពពក់ព័នធ 
របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ។ សមសភគទី១ និងសមសភគទី២ ៃន គ.ល.គ.ស.ឧ នឹង 
ផ្តល់នូវករគ្ំរទែផនកហិរញញវតថុដល់្រគប់្រគះឹ ថ នសិក េដើមបចីប់េផ្តើមអនុវត្តនូវកមមវធិីបណ្តុ ះ 
ប ្ត លនិងសកមមភពមួយចនួំនដូចខងេ្រកម។ 
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ខ. ករអ វឌ ែផនករេគល 

ករេរៀបចែំផនករេគលេនះែផ្អកេលើយុទធ ្រស្តទងំ្របពីំរៃនេគលនេយបយស្តីពីករអភិ 
វឌ ករ្រ វ្រជវកនុងវស័ិយអប់រែំដលបនេធ្វើេឡើងកនុងចេន្ល ះែខមិថុនឆន ២ំ០១០ ដល់ ែខេម  
ឆន  ំ២០១១ មរយៈករសមភ សន៍ពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកឯកេទសៃន្រគះឹ ថ នសិក មួយចនួំន។ 
ែផនករេនះផ្តល់នូវសកមមភពនិងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់អនុវត្តយុទធ ្រស្តនីមួយៗ។  

លទធផលៃនករសមភ សន៍បនបង្ហ ញថនិស តិថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ និស តិថន ក់បណ្ឌិ ត 
និង ្រ ្ត ចរយេសទើរែតទងំអស់បនេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវ។ ្រគឹះ ថ នសិក មួយចនួំន បនបេងកើត 
មជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវស្វ័យផគត់ផគង់មូលនិធសិ្រមប់អភិវឌ គេ្រមង្រ វ្រជវ ករេសនើសុមូំលនិធិ ករ 
េរៀបចែំផនករនិងដឹកនគំេ្រមង និងសរេសររបយករណ៍ស្រមប់អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលទីភន ក់ងរ  
អ.ស.ប ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល ្រគះឹ ថ នសិក េ្រក្របេទស អងគករសបបុរស ្រកុមហុ៊នឯកជន និង 

ថ ប័នេផ ងៗេទៀត។  
 

គ. ករេរៀបចំយទុធ ្រស្តអ វឌ នក៍រ្រ វ្រជវ 
 

ករបេងកើតយុទធ ្រស្ត្រ វ្រជវចបំច់្រតូវមនែផនករែដលបញជ ក់ចបស់ ស់អពីំមូល 
េហតុៃនករបេងកើតសកមមភព្រ វ្រជវ េគលករណ៍ែដលអងគភពមនគេ្រមងនឹងេធ្វើនិងលទធ 
ផលរពឹំងទុក។  

ែផនករេនះេផ្ត តសខំន់េទេលើករ្រ វ្រជវកនុងវស័ិយអប់រដូំចជករអភិវឌ ថ ប័ននិង 
ករទទួលបននូវមូលនិធិគ្ំរទករ្រ វ្រជវ។ 

 
ឃ.ែផនករ្រ ឆំន សំ្រមបអ់ វឌ ករ្រ វ្រជវកនងុ សយ័អបរំ់  

២០១១-២០១៥ 
លទធផលរំពឹងទកុស្រមបែ់ផនកររយៈេពល៥ឆន ំ 
១. សចូនករគណុភពស្រមប្់រ ះ ថ នឧត្តមសិក ធរណទំង៩ 
 

 ្រគប់្រគឹះ ថ នសិក ទងំអស់ នឹងអភិវឌ នូវែផនករសកមមភពស្រមប់ករអភិវឌ ករ 
្រ វ្រជវេ យផ ភជ ប់ជមួយនឹងែផនករថវកិ 

 ្រគប់្រគឹះ ថ នសិក ទងំអស់នឹងបេងកើតែផនករផ្តល់រង្វ ន់និងទទួល គ ល់ដល់អនក្រ វ 
្រជវែដលមន ន ៃដល្អ 

 មនគេ្រមងសិក ្រ វ្រជវេលើមុខជនំញេផ ងៗយ៉ងទូលទូំ យ និងេលើមុខជនំញ 
អន្តរវស័ិយជ្របច ំ

 មនរបយករណ៍លទធផលៃនករ្រ វ្រជវេ្រកយករ្រ វ្រជវ្រតូវបនបញច ប់ 
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 មនលទធផលៃនករ្រ វ្រជវ្រតូវបនេឡើងបង្ហ ញជ្របចកំនុងសននិសីទជតនិិងអន្តរជតិ 
 ្រគប់្រគឹះ ថ នសិក ទងំអស់បនេរៀបច្ំរបព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យអភិវឌ ករ្រ វ្រជវេ យ 

ផ រភជ ប់ជមួយ្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
 ្រកសួង អ.យ.ក នឹងបេងកើត្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវ េហើយ្រគប់្រគះឹ ថ នសិក ទងំអស់ជ 

អនកអនុវត្ត 
 ្រគប់្រគឹះ ថ នសិក ទងំអស់បនេគរពនូវនិតិវធិី្រកមសីលធម៌ៃនករ្រ វ្រជវ 
 ្រគប់្រគឹះ ថ នសិក ទងំអស់បនអនុវត្តនិងករពរនូវកមមសិទធបញញ  ន ៃដ្រ វ្រជវ និង 

ករពរនូវករលួចចម្លង ន ៃដពីអនកដៃទ 
 ្រគប់្រគឹះ ថ នសិក ទងំអស់មន ្រ ្ត ចរយស្រមប់ជួយែណននិំសិ តេធ្វើករសិក ្រ វ 

្រជវឱយបនហមត់ចត់ 
 មនវគគបបំ៉នជ្របចសំ្រមប់អភិវឌ ជនំញវជិជ ជីវៈេលើករែណនកំរសរេសនិេកខបបទ 
 មនទស នវដ្តី្រ វ្រជវវទិយ ្រស្តកមពុជ នឹងេបះពុមពផ យពីរដងកនុងមួយឆន  ំ

 

២. សចូនករបរិមណស្រមប្់រ ះ ថ នឧត្តមសិក ធរណទំង៩ 

សូចនករ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 
្របមូល 
ទិននន័យ

របយ 
ករណ៍

ចនួំនអតថបទ្រ វ្រជវ 
េបះពុមពទស នវដ្តជីតិ 
និងអន្តរជតិ 

អ/ទ 5%  8%  10%  15%  20%  ន.ស.វ ្របចឆំន  ំ

ចនួំនសននិសិទ្រ វ្រជវ 
ថន ក់ជតិនិងអន្តរជតិ 
េនកមពុជ 

អ/ទ 3%  5%  8%  12%  15%  ន.ស.វ ្របចឆំន ំ

ចនួំនម្រន្តីអប់រចូំលរួម 
សននិសិទ្រ វ្រជវ 
ថន ក់ជតិនិងអន្តរជតិ 

អ/ទ 5%  8%  12%  15%  18%  ន.ស.វ ្របចឆំន ំ

បេងកើនចនួំន ្រ ្ត ចរយ 
មនសញញ ប្រតបណ្ឌិ ត 

4.4%  5%  6%  7%  8%  9%  ន.ស.វ ្របចឆំន ំ

បេងកើនចនួំនផលេធៀប 
្រ ្ត ចរយេពញេម៉ង 

និង េ្រកេម៉ងឬ 
្រ ្ត ចរយជប់កិចចសនយ 

6:4*            ន.ស.វ ្របចឆំន ំ
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សមគ ល់ៈ អ/ទ- អត់ទិននន័យ 
   *  ចនួំនផលេធៀប ្រ ្ត ចរយេពញេម៉ង និងេ្រកេម៉ង ឬ ្រ ្ត ចរយជប់កិចចសនយជចនួំន 
្របែហល។ ្រតូវ្រតួតពិនិតយ ម នចេំពះករ្របមូលទិននន័យជ្របព័នធបែនថមេទៀតកនុងឆន ២ំ០១១ 
និងឆន បំន្ត បនទ ប់អពីំចនួំនផលេធៀបរ ង ្រ ្ត ចរយេពញេម៉ង និងេ្រកេម៉ងឬ ្រ ្ត ចរយជប់ 
កិចចសនយ។ ្រតូវមនរបយករណ៍្របចឆំន អំពីំកេំណើ នៃនចនួំន ្រ ្ត ចរយេពញេម៉ង េ្រកេម៉ង 
ឬ ្រ ្ត ចរយជប់កិចចសនយ។ 
 
 

ង. សកមមភពនិងកមម ធីបណ្តុ ះប ្ត លរបស្់រ ះ ថ នសិក ស្រមបអ់នវុត្ត  
     េគលនេយបយស្តីពីករអ វឌ ករ្រ វ្រជវកនុង សយ័អបរ់ំ 
 

ង១. កមម ធីនិងសកមមភពែដលគំ្រទដលយ់ទុធ ្រស្តទី១៖ សមតថភព្រ វ្រជវ 
         សកមមភពរបស្់រគឹះ ថ នសកិ េដើមបជួីយស្រមួលដលក់រអភិវឌ យទុធ ្រស្ត្រ វ្រជវ 

សកមមភពពីរបន្តបនទ ប់េទេនះែដលទទួលខុស្រតូវេ យ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី នឹង 
ផ្តល់ព័ត៌មនចបំច់ជួយស្រមួលដល់្រគឹះ ថ នសិក េដើមបេីរៀបចយុំទធ ្រស្តអភិវឌ ករ្រ វ្រជវ។ 
១.១ បេងកើត្របព័នធ្រគប់្រគងទិនននយ័ ស្រមប់្រកុម្រ វ្រជវែដលមន្រ ប់េនកនុង្រគឹះ ថ នសិក  

សកមមភព 
បេងកើត្របព័នធ្រគប់្រគងទិនននយ័ស្រមប់្រកុម្រ វ្រជវែដលមន្រ ប់េនកនុង
្រគឹះ ថ នសិក ជ្របច។ំ ្រតួតពិនិតយសកមមភព្រ វ្រជវរបស់្រកុម្រ វ្រជវ 
និងបេងកើនចនួំន្រកុម្រ វ្រជវកនុងរយៈេពល៥ឆន ។ំ 

េគលេ  
ផ្តល់ជូនដល់្រគះឹ ថ នសិក នូវព័ត៌មនបចចុបបននលម្អតិ និងែផនករអភវិឌ  
ធនធនមនុស  េដើមបសី្រមួលដល់សកមមភព្រ វ្រជវ

លទធផល 
រពឹំងទុក 

្រគឹះ ថ នសិក នឹងទទួលបននូវព័ត៌មនបចចុបបននអពីំសកមមភព្រ វ្រជវ 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក  
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រកសួង អ.យ.ក 
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 ១.២ ករកណំត់កមមវតថុ ្រ វ្រជវជ ទិភពស្រមប់សកមមភព្រ វ្រជវ 

សកមមភព 

ផ្តល់ជូនដល់្រគះឹ ថ នសិក នូវ៖ 
- ទស នៈរួមៃនវស័ិយេសដ្ឋកចិច ែផនក ទិភព ជមួយនឹងក ្ត ចបំច់និងករ 
ប៉ន់្របមណនូវនិនន ករវវិត្តន៍កនុងរយៈេពល១០ ឆន ខំងមុខ 

- បញជីលម្អតិៃន្របធនបទស្រមប់ករ្រ វ្រជវែដលមនសក្ត នុពលកនុង 
វស័ិយ ទិភពស្រមប់អភិវឌ ្របេទសកមពុជ 

េគលេ  
ជួយដល់្រគឹះ ថ នសិក េដើមបេីរៀបចែំផនករសកមមភព្រ វ្រជវេដើមបបីែម្លងពី
ត្រមូវកររបស់េសដ្ឋកចិច សងគមេទជ្របធនបទ្រ វ្រជវែដលមនសក្ត នុពល 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

្រគប់្រគឹះ ថ នសិក បនត្រមង់ទិសសកមមភព្រ វ្រជវេលើកមមវតថុ ្រ វ្រជវជ
ទិភពស្រមប់ករអភវិឌ ្របេទសកមពុជ 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រកសួង អ.យ.ក និង្រកសួងេផ ងេទៀតែដលទទួលបនទុកវស័ិយ ទិភព 

 

១.៣ ជំរញុយ៉ងសកមមនូវក្រមិតនិងករអភិវឌ សមតថភព្រ វ្រជវេនកនងុវិសយ័គន្លឹះែដលេឆ្លើយ  
         តបេទនឹងត្រមូវករជ ទិភពរបស់ជតិ  
       ករអភិវឌ សមតថភព្រ វ្រជវរបស់ ្រ ្ត ចរយ អនក្រ វ្រជវ ករផ្តល់នូវមូល ្ឋ នចបំច់
ស្រមប់ករ្រ វ្រជវនិងផ្តល់ធនធនសំខន់ៗគឺជជំ ៊ នដបូំងកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តអភិវឌ  
ករ្រ វ្រជវ។ 
     ១.៣. ១ ករអភវិឌ សមតថភព្រ វ្រជវរបស់ ្រ ្ត ចរយែដលេធ្វើករកនុងែផនក ទិភពខពស់    

កមមវធីិបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល 

បេងកើន៖ 
- សមតថភពភ អង់េគ្លស  
- ជនំញសរេសរគេ្រមង្រ វ្រជវ និងេសនើមូលនិធ ិ
- ជនំញវធិី ្រស្ត្រ វ្រជវ 
- ជនំញវភិគសថិត ិ
- ជនំញែផនករ្រ វ្រជវ និង្រគប់្រគងគេ្រមង 
- ជនំញសរេសររបយករណ៍្រ វ្រជវ

េគលេ  
បេងកើនសមតថភព ្រ ្ត ចរយកនុងករេរៀបចែំផនករ និងទទួល ៉ ប់រងនូវគុណ 
ភពៃនករ្រ វ្រជវកនុងកមមវតថុ ្រ វ្រជវមន ទិភពខពស់ 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

្រ ្ត ចរយភគេ្រចើនមនសមតថភពេរៀបចែំផនករ អនុវត្តន៍និងេធ្វើរបយ 
ករណ៍នូវលទធផលៃនករ្រ វ្រជវ្របកបេ យគុណភព 
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្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក  
      

     ១.៣.២ ផ្តល់នូវមូល ្ឋ នសមភ រៈចបំច់ស្រមប់ករ្រ វ្រជវ និងធនធន 
 ១.៣.២.១ ផ្តល់នូវធនធនប ្ណ ល័យេដើមបគី្ំរទដល់ករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវ 
 

សកមមភព ផ្តល់នូវធនធនប ្ណ ល័យជមូល ្ឋ ន 

េគលេ  
ផ្តល់នូវធនធនប ្ណ ល័យេដើមបគី្ំរទដល់ករ្រ ្រជវ ករអភវិឌ  
និងន នុវត្តន៍ 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

្រគប់្រគឹះ ថ នសិក មនប ្ណ ល័យជមូល ្ឋ នស្រមប់ករ្រ ្រជវ ករអភវិឌ  
និងន នុវត្តន៍ 

ប្រភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន 
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក   និង្រកសួង អ.យ.ក  

 
 

១.៣.២. ២ ករផ្តល់នូវមូល ្ឋ នសមភ រៈស្រមប់្រ វ្រជវ និងេធ្វើពិេ ធន៍ 
 

សកមមភព ផ្តល់នូវមូល ្ឋ នសមភ រៈស្រមប់្រ វ្រជវ និងេធ្វើពិេ ធន៍ 
េគលេ  ផ្តល់នូវមូល ្ឋ នសមភ រៈស្រមប់្រ វ្រជវ និងេធ្វើពិេ ធន៍ 
លទធផល 
រពឹំងទុក 

្រគប់្រគឹះ ថ នសិក ្រតូវបនផ្តល់នូវទីពិេ ធន៍និងសមភ រៈសខំន់ៗ
ស្រមប់ករ្រ វ្រជវ 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 
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១.៣.២. ៣ ករផ្តល់នូវមូល ្ឋ នសមភ រៈកពំយូទរ័ និង Software 
 

សកមមភព 
ផ្តល់នូវមូល ្ឋ នសមភ រៈកពំយូទរ័ និង Softwareស្រមប់ករអភវិឌ និងន នុវត្តន៍ 
និងអភវិឌ ករ្រ វ្រជវ។ ផ្តល់នូវករភជ ប់ទនំក់ទនំង្រគប្់រគឹះ ថ នសិក  
ទងំអស់ មរយៈអិុនែទែណត 

េគលេ  
ផ្តល់នូវមូល ្ឋ នសមភ រៈកពំយូទរ័  Software និងករភជ ប់ទនំក់ទនំង្រគប់្រគឹះ ថ ន 
សិក ស្រមប់ករអភិវឌ និងន នុវត្តន៍ អភិវឌ ករ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ នូវ 
បរ ិ ្ឋ នសិក អពីំឌីជថីល

លទធផល 
រពឹំងទុក 

្រគប់្រគឹះ ថ នសិក ្រតូវបនែកលម្អនូវមូល ្ឋ នសមភ រៈកពំយូទរ័  Software 
និងករភជ ប់ទនំក់ទនំងរ ង្រគះឹ ថ នសិក ស្រមប់ករអភិវឌ និងន នុវត្តន៍ 
និងអភវិឌ ករ្រ វ្រជវ

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 
 

 

ង២. កមម ធីបណ្តុ ះប ្ត លនិងសកមមភពែដលគំ្រទដលយ់ទុធ ្រស្តទី២៖ គណុភព   
         ្រ វ្រជវ     
         ករផ ព្វផ យលទធផល្រ វ្រជវរួមមនករសរេសរអតថបទចុះកនុងទស នវដ្តី ករេបះ 
ពុមពផ យរបយករណ៍ ករេធ្វើបទបង្ហ ញអតថបទេផ ងៗេនកនុងសននិសិទ និងសិកខ  ក៏ដូច 
ជករភជ ប់លទធផល្រ វ្រជវេទនឹង ថ ប័ន សហគមន៍ និងបុគគលែដលពក់ព័នធ។ 
២.១ ករេលើកទឹកចតិ្តអនក្រ វ្រជវឱយមនករេទប ើងបង្ហ ញអតថបទ្រ វ្រជវេន មសននិសីទជត ិ 
       និងអន្តរជតិ 

២.១.១ ករបេងកើនសមតថភពេលើជនំញេឡើងេធ្វើបទបង្ហ ញកនុងសិកខ របស់ ្រ ្ត ចរយ 
និងអនក្រ វ្រជវ 
កមមវធីិបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល 

បេងកើនសមតថភពេលើជនំញេឡើងេធ្វើបទបង្ហ ញកនុងសិកខ របស់ ្រ ្ត ចរយ 

េគលេ  
បេងកើនសមតថភពេលើជនំញេឡើងេធ្វើបទបង្ហ ញកនុងសិកខ របស់ ្រ ្ត  
ចរយដូចជករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយព័ត៌មនេដើមបេីឡើងបង្ហ ញយ៉ងមនទនុំក 
ចិត្តនូវ ន ៃដ្រ វ្រជវរបស់ខ្លួនេនកនុងសិកខ និងេវទិកវទិយ ្រស្ត

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មន ្រ ្ត ចរយភគេ្រចើនៃន្រគះឹ ថ នសិក ចេឡើងេធ្វើបទបង្ហ ញយ៉ងមន
ជេំនឿទុកចិត្តកនុងសិកខ  និងេវទិកនន

 



8 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន 
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

 
២.១.២ ករជរុំញឱយ ្រ ្ត ចរយនិងអនក្រ វ្រជវេធ្វើបទបង្ហ ញលទធផល្រ វ្រជវេនសននិសិទថន ក់     
           ជតិនិងអន្តរជតិ 

សកមមភព 
ជរុំញនិងជួយផ្តល់ឱកសឱយអនក្រ វ្រជវេធ្វើបទបង្ហ ញលទធផល្រ វ្រជវរបស់ 
ខ្លួនេនកនុងសននិសិទថន ក់ជតិនិងអន្តរជត ិ

េគលេ  
បេងកើនចនួំនអនក្រ វ្រជវេធ្វើបទបង្ហ ញលទធផល្រ វ្រជវេនកនុងសននិសិទថន ក់ 
ជតិនិងអន្តរជតិ 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនអនកតំ ងពី្រកុម្រ វ្រជវនីមួយៗេធ្វើបទបង្ហ ញលទធផល្រ វ្រជវេន 
កនុងសននិសិទថន ក់ជតិនិងអន្តរជតជិបន្តបនទ ប់

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

 

២.១.៣ ករគ្ំរទសកមមភពេរៀបចសំននិសិទថន ក់ជតិនិងអន្តរជតិេនកមពុជ 
 

សកមមភព គ្ំរទ្រគប់្រគះឹ ថ នសិក  សហគមន៍វជិជ ជវីៈ និងអងគករដៃទេទៀតកនុងករេរៀបច ំ
សននិសិទថន ក់ជតនិិងអន្តរជតេិនកមពុជ 

េគលេ  ផ្តល់នូវករគ្ំរទចបំច់ដល់្រគប្់រគឹះ ថ នសិក  សហគមន៍វជិជ ជីវៈនិងអងគករ 
ដៃទេទៀតេដើមប្ីរបកដថអនកទងំេនះមនសមតថភពកនុងករេរៀបចនិំងចត់ែចង
សននិសិទ ថន កជ់តនិិងអន្តរជតិេនកមពុជ 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនករេរៀបចសំននិសិទថន ក់ជតនិិងអន្តរជតិជបន្តបនទ ប់េនកមពុជ្របកប 
េ យេជគជ័យ

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 
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២.២ ករបេងកើតរចនសមព័នធែដលស្រមួលដល់កចិច្របជុរំ ងអនក្រ វ្រជវមកពី្រគះឹ ថ នសិក មួយ  
       ចនួំននិងផ្តល់នូវក នុវត្តភពស្រមប់ពួកគត់កនុងករេធ្វើបទបង្ហ ញលទធផល្រ វ្រជវ 
សកមមភព បេងកើតនូវរចនសមព័នធនិងយន្តករននែដលស្រមួលដល់កិចច្របជុអំនក្រ វ្រជវ 

េគលេ  

បេងកើតនូវរចនសមព័នធនិងយន្តករននែដលស្រមួលដល់កិចច្របជុរំ ងអនក្រ វ 
្រជវមកពី ថ ប័នេផ ងេដើមបផី្តល់នូវក នុវត្តភពស្រមប់ពួកគត់កនុងករេធ្វើ 
បទបង្ហ ញលទធផល្រ វ្រជវ។ បេងកើតនូវសហគមន៍វជិជ ជវីៈកនុងមុខជនំញ 
សិក មួយចនួំននិងគ្ំរទកនុងករេរៀបចកំិចច្របជុ ំនិងសននិសិទនន 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនកិចច្របជុជំនំញជក់ ក្់រតូវបនេធ្វើេឡើងែដលអនក្រ វ្រជវមកពី្រគឹះ ថ ន
សិក មួយចនួំនេធ្វើបទបង្ហ ញនិងពិភក លទធផល្រ វ្រជវរបស់ពួកគត់។ 
មនករេលើកទឹកចតិ្តដល់អនក្រ វ្រជវឱយចូលរួមកនុងកិចច្របជុេំនះ 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

 
២.៣ ករជរុំញអនក្រ វ្រជវសិក ្របធនបទែដលទក់ទងជពិេសសេទនឹងកមពុជ និងេបះពុមព     
        ផ យលទធផល្រ វ្រជវេនកនុងទស នវដ្ត្ីរ វ្រជវវទិយ ្រស្តកមពុជ 
 

សកមមភព 
ជរុំញអនក្រ វ្រជវសិក ្របធនបទែដលទក់ទងជពិេសសេទនឹងកមពុជ និង 
េបះពុមពផ យលទធផល្រ វ្រជវយ៉ងទូ យេនកនុងកមពុជ  

េគលេ  
ជរុំញអនក្រ វ្រជវសិក ្របធនបទែដលមន រៈសខំន់ចេំពះកមពុជ 
េបះពុមពផ យលទធផល្រ វ្រជវេនកមពុជ និងផ ព្វផ យលទធផលេទកន់

ថ ប័ន សហគមន៍ និងបុគគលែដលពក់ព័នធ 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនករ្រ វ្រជវនូវ្របធនបទែដលមន រៈសខំន់ចេំពះកមពុជេហើយ 
លទធផល្រ វ្រជវ្រតូវបនេបះពុមពនិងផ ព្វផ យយ៉ងទូ យកនុងប ្ត

ធរណជនកមពុជ  
្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 
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២.៤ ករគ្ំរទដល់ករបេងកើតទស នវដ្តី្រ វ្រជវវទិយ ្រស្តែដលផ្តល់ឱកសដល់អនក្រ វ្រជវ 
ទងំអស់ ចេបះពុមពផ យលទធផល្រ វ្រជវស្តីពីករអភិវឌ កមពុជនិងបញ្ហ ្របឈមកនុងកិចចករ
្រ វ្រជវ 
សកមមភព ផ្តល់នូវធនធនចបំច់ដល់ករបេងកើតទស នវដ្តី្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត 

េគលេ  

បេងកើតទស នវដ្ត្ីរ វ្រជវវទិយ ្រស្តេដើមបផី្តល់នូវក នុវត្តភពស្រមប់អនក 
្រ វ្រជវេបះពុមពផ យលទធផល្រ វ្រជវស្តីពីករអភិវឌ កមពុជនិងបញ្ហ ្រប 
ឈមកនុងកិចចករ្រ វ្រជវនិងបេងកើននូវករបេ្រញជ បព័ត៌មនជ ធរណេទ 
កន់ ថ ប័ន សហគមន៍ និងបុគគលែដលពក់ព័នធលទធផល្រ វ្រជវទងំអស់ 
េនកមពុជ ចទទួលបននូវព័ត៌មនទងំេនះ

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនករេបះពុមពទស នវដ្ត្ីរ វ្រជវវទិយ ្រស្តពីរដងកនុងមួយឆន  ំនិងធនបន 
នូវករេ្របើ្របស់យ៉ងទូ យស្រមប់អនក្រ វ្រជវកមពុជ 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

 

២.៥ ករគ្ំរទករបេងកើតទស នវដ្តី្រ វ្រជវវទិយ ្រស្តេអឡិច្រតូនិច 
 

សកមមភព 

- បេងកើតមជឈមណ្ឌ លព័ត៌មនេអឡិច្រតូនិចស្រមប់្រគឹះ ថ នសិក ែដល្រគប់   
  ្រគងនិងែបងែចកទស នវដ្តី្រ វ្រជវវទិយ ្រស្តេអឡិច្រតូនិច។   
- គ្ំរទមូលនិធិស្រមប់ជវទស នវដ្តី្រ វ្រជវវទិយ ្រស្តេអឡិច្រតូនិចែដល  
  ចបំច់ស្រមប់សកមមភព្រ វ្រជវជ ទិភព។ 
- ផ ព្វផ យទស នវដ្តី ម្របព័នធេអឡិច្រតូនិចដល់អនក្រ វ្រជវទូទងំ 
្របេទស 

េគលេ  
បេងកើតទស នវដ្តី្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត ក់េលើេគហទពំ័រស្រមប់អនក្រ វ្រជវ
ទូទងំ្របេទសេធ្វើករ្រ វ្រជវ 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនទស នវដ្ត្ីរ វ្រជវវទិយ ្រស្តេអឡិច្រតូនិចសខំន់ៗែដលអនក្រ វ 
្រជវទូទងំ្របេទស ចែស្វងរកបន មរយៈ្របព័នធេអឡិច្រតូនិច 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ៃដគូអភវិឌ ន៍
អងគភព/ ថ ប័នទ
ទួលខុស្រតូវ 

្រកសួង អ.យ.ក 
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ង៣. សកមមភពគំ្រទដលយ់ទុធ ្រស្តទី ៣ ៖ ករ្រ វ្រជវរមួគន  
            ថ ប័ននីមួយៗបេងកើតនូវប ្ត ញជតិនិងអន្តរជតិ េហើយនិងៃដគូអភិវឌ ន៍េដើមបគី្ំរទដល់ 
យុទធ ្រស្ត្រ វ្រជវ និងជរុំញដល់ករ្រ វ្រជវរួមគន ។ ្រគឹះ ថ នសិក គួរែតបេងកើតៃដគូថមីៗ និង 
ែថរក ទនំក់ទនំងែដលមន្រ ប់្របកបេ យ្របសិទិធ ភព។ 
 

៣.១ ករជរុំញកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង្រគឹះ ថ នសិក ទងំ ធរណនិងឯកជន និងអនក្រ វ 
្រជវជតិនិងអន្តរជតិ 

សកមមភព 
ៃដគូអភវិឌ ន៍និងប ្ត ញអន្តរជតថិម្ីរតូវបេងកើតេឡើងនិងែថរក ទនំក់ទនំងែដល 
មន្រ ប់្របកបេ យ្របសិទិធភព 

េគលេ  
បេងកើតៃដគូអភិវឌ ន៍និងប ្ត ញអន្តរជតិថមីៗជមួយសហ្រគស ពណិជជកមម 
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល អនកឧបតថមភ ភន កង់រផ្តល់ជនួំយ និង ថ ប័នសបបុរសធម៌
នន និងរក ទនំក់ទនំងែដលមន្រ ប់្របកបេ យ្របសិទធភព 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនៃដគូអភិវឌ ន៍និងប ្ត ញជតិនិងអន្តរជតិថមីៗបនបេងកើតកចិចសហ្របតិបត្តិ
ករ្រ វ្រជវថម ី្រពមទងំរក នូវទនំក់ទនំងែដលមន្រ ប់បន្តេទៀត  

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

៣.២ ករគ្ំរទគេ្រមងែដលទក់ទងនិងជនំញជេ្រចើន និងអន្តរជនំញ 

សកមមភព 
បេងកើតនូវយន្តករែដលគ្ំរទដល់គេ្រមងែដលទកទ់ងនឹងជនំញជេ្រចើន និង
អន្តរជនំញ 

េគលេ  ជរុំញអនក្រ វ្រជវអនុវត្តគេ្រមងមនជនំញេ្រចើន និងអន្តរជនំញ 
លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនគេ្រមង្រ វ្រជវែដលេផ្ត តេទេលើជនំញជេ្រចើន និងអន្តរជនំញ ្រតូវ 
បនបញច ប់និងេបះពុមពផ យលទធផល្រ វ្រជវ 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 
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ង៤. សកមមភពគំ្រទដលយ់ទុធ ្រស្តទី៤៖ របយករណ្៍រ វ្រជវ 

បេងកើតនូវវបបធម៌មួយែដលជរុំញឱយអនក្រ វ្រជវេធ្វើរបយករណ៍ស្តីពីលទធល្រ វ្រជវនិង 
អភវិឌ យន្តករេដើមបធីននូវកអនុវត្តករងរទងំេនះ។ 
 

៤.១ ករបេងកើតនូវយន្តករនិងវបបធម៌ៃនករេធ្វើរបយករណ៍ស្តីពីលទធផល្រ វ្រជវយ៉ង 
ជក់ ក់និងសមរមយ 
សកមមភព 

បេងកើតនូវយន្តករនិងវបបធម៌ែដលលទធផល្រ វ្រជវ្រតូវបន យករណ៍យ៉ង 
ជក់ ក់  

េគលេ  ធននូវលទធផល្រ វ្រជវ្រតូវបន យករណ៍យ៉ងជក់ ក់និងសមរមយ 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនលទធផល្រ វ្រជវ្រតូវបន យករណ៍យ៉ងទូ យ និងផ យជ 
ធរណៈ មេពលេវ សម្រសបេន មសននិសិទ េវទិកវទិយ ្រស្ត 

សិកខ  ទស នវដ្តីវទិយ ្រស្តនន។ 
្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

 

៤.២ ករបេងកើតនូវទិននន័យ្របព័នធ្រគប់្រគងករ្រ វ្រជវ 
 

សកមមភព 
បេងកើតនិងែថរក នូវទិននន័យ្រគប់្រគងករ្រ វ្រជវរបស់្រគឹះ ថ នសិក េ យ 
ភជ បជ់មួយ្របព័នធទិននន័យៃនគេ្រមង TEIN3 

េគលេ  

បេងកើតនិងែថរក នូវទិននន័យ្រគប់្រគងករ្រ វ្រជវថន ក់ជតរិបស់្រគះឹ ថ ន 
សិក េ យភជ បជ់មួយ្របព័នធទិននន័យៃនគេ្រមង TEIN3។ បប៉ំនសមតថភព 
ដល់ម្រន្តីេដើមប្ីរគប់្រគងនិងែថរក នូវ្របព័នធទិននន័យថន ក់ជតរិបស់្រគឹះ ថ ន 
សិក  

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនទិននន័យ្រគប់្រគងករ្រ វ្រជវថន កជ់តិរបស់្រគឹះ ថ ន សិក ្រតូវបនបេងកើត 
េហើយបុគគលិកអប់រនិំងសិស និសិ ត ចេធ្វើករ្រ វ្រជវបន 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 
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ង៥. សកមមភពគំ្រទយុ ្រស្តទី ៥៖ ្រកមសីលធម្៌រ វ្រជវ                                                             
  ថ ប័ន្រ វ្រជវ និង កលវទិយល័យទងំអស់ចបំច់្រតូវ្របុង្របយ័តនកនុងករទប់ ក ត់នូវ 
ករលួចចម្លង ន ៃដរបស់េគ ករករពរកមមសិទធបញញ  និងធនថ្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវ្រតូវបន 
អនុវត្ត។ 
 ៥.១ ករេរៀបចបំទបញញតិនិងជូនដណឹំងដល់និស តិ បុគគលិក និងអនក្រ វ្រជវអពីំករលួចចម្លង  
        ន ៃដរបស់េគនិងករករពរកមមសិទធបញញ  
៥.១.១ ករបេងកើតបទបញញត្ិរបឆងំនឹងករលួចចម្លង ន ៃដរបស់េគ 

សកមមភព 
បេងកើតយន្តករ្របកបេ យ្របសិទធិភពនិងបទបញញត្ិរបឆងំនឹងករលួចចម្លង 

ន ៃដរបស់េគ។ ជូនដណឹំងជ្របចដំល់និស តិបុគគលិកអប់រ ំនិងអនក្រ វ្រជវ 
អពីំករលួចចម្លង ន ៃដរបស់េគនិងករករពរកមមសិទធបញញ  

េគលេ  
កត់បនថយករលួចចម្លង ន ៃដរបស់េគនិងធននូវ ល់ ន ៃដ្រតូវបនករពរ

មរយៈករ បេងកើតបទបញញតិនិងជូនដណឹំងដល់និស តិ បុគគលិកអប់រ ំនិង
អនក្រ វ្រជវ 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

ករលួចចម្លង ន ៃដរបស់េគ្រតូវបនកត់បនថយនិងបេងកើនក្រមតិៃនករករពរ 
កមមសិទធបញញ  

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ្រគឹះ ថ នសិក  
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

 

៥.១.២ ករជរុំញករ្រតួតពិនិតយនិេកខបបទ 

សកមមភព 

េរៀបចនិំតិវធីិេ្រជើសេរ ើស ្រ ្ត ចរយែណននិំេកខបទ្របកបេ យ្របសិទិធភព 
ជួយគ្ំរទយ៉ងសមរមយដល់និស តិ កណំត់និង្រតួតពិនិតយករលួចចម្លង ន ៃដ 
របស់េគ។ ផ្តល់នូវកមមវធិអីភវិឌ ន៍វជិជ ជីវៈេលើករែណនកំរសរេសរនិេកខបបទ 
ដល់ ្រ ្ត ចរយែណន ំ 

េគលេ  
បេងកើតនូវយន្តករ្រតួតពិនិតយនិេកខបទែដល្រតួតពិនិតយេមើលនូវករលួចចម្លង 

ន ៃដេគនិងផ្តល់ករគ្ំរទសមរមយដល់និស តិ 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនយន្តករ្រតួតពិនិតយនិេកខបបទហមត់ចត់្រតូវបេងកើតេឡើង្របកបេ យ្របសិទិធ 
ភពេដើមបកីត់បនថយករលួចចម្លង ន ៃដេគនិងផ្តល់គ្ំរទសមរមយដល់និស តិ 
និងមនកមមវធិអីភិវឌ ន៍វជិជ ជីវៈេលើករែណនកំរសរេសរនិេកខបបទដល់ 

្រ ្ត ចរយែណនជំ្របច ំ
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្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

 
 

 ៥.១.៣ បេងកើតរចនសមព័នធគ្ំរទស្រមប់ករ្រ វ្រជវទក់ទិននឹង្រគះឹ ថ នសិក កន់ែតទូ យ 
េដើមបកីរ្រ វ្រជវរបស់និសិ តែដល្របកបេ យ្របសិទធិភព  
 

 

៥.២ ករ្រ វ្រជវនិងពិនិតយេឡើងវញិនូវអនុសញញ អន្តរជត ិនិងេគលនេយបយ្រកមសីលធម៌ 
 

សកមមភព 
្រ វ្រជវនិងពិនិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយ្រកមសីលធម៌និងអនុសញញ  
អន្តរជតិ 

េគលេ  
ជរុំញករ្រ វ្រជវនិងពិនិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយ្រកមសីលធម៌និង 
អនុសញញ អន្តរជត ិកនុងករេរៀបចបំេងកើតនូវេគនេយបយ្រកមសីលធម៌ែដល 
សមរមយស្រមប់កមពុជ

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនេគលនេយបយ្រកមសីលធម៌ែដលសម្រសបស្រមប់អនុវត្តេនកមពុជ 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក   
អងគភព/ ថ ប័ន 
ទទួលខុស្រតូវ 

្រកសួង អ.យ.ក 

 

 
 

សកមមភព 
បេងកើតែផនករនិងរចនសមព័នធ្រ វ្រជវស្រមប់និស តិ និងជរុំញករ្រ វ្រជវ 
របស់និសិ ត្របកបេ យគុណភព

េគលេ  
ជរុំញករ្រ វ្រជវ្រគប់ជនំញកនុងវស័ិយអប់ររំបស់និស តិថន ក់ឧត្តមសិក និង
ថន ក់េ្រកយឧត្តមសិក  

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនករ្រ វ្រជវេពញេលញៃននិស តិសិក ជន់ខពស់  បនករពរ ន ៃដ 
មន្របសិទធិភព និងមនរបយករណ៍្រ វ្រជវសមរមយ  

្របភពថវកិ  ្រគឹះ ថ នសិក
អងគភព/ ថ ប័ន 
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  
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៥.៣ ករបេងកើតនីតិវធិនិីងទ្រមង់ៃនករអនុញញ តឱយ្រ វ្រជវ ែដលឆ្លុះបញច ងំដល់េគលករណ៍ 
្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវ 

សកមមភព 
បេងកើតនូវនីតិវធិនិីងទ្រមង់ៃនករអនុញញ តឱយ្រ វ្រជវែដលសមរមយ ឆ្លុះបញច ងំ 
ដល់្រកមសីលធម៌ សិទធមនុស  និងេគលករណ៍មួយចនួំនេផ ងេទៀត 

េគលេ  
បេងកើតនីតិវធិីនិងទ្រមង់ៃនករអនុញញ តឱយ្រ វ្រជវ ែដលឆ្លុះបញច ងំដល់្រកម 
សីលធម៌ សិទធមនុស  និងេគលករណ៍មួយចនួំនេផ ងេទៀត 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មននីតវិធិនិីងទ្រមង់ៃនករអនុញញ តឱយ្រ វ្រជវែដលសមរមយ្រតូវបនបេងកើត
និង្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងទូ យេ យ្រគឹះ ថ នសិក  

្របភពថវកិ  ្រគឹះ ថ នសិក និង្រកសួង អ.យ.ក
អងគភព/ ថ ប័ន 
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  

 
៥.៤ ករបេងកើតនីតិវធិីេ ះ្រ យទនំស់ៃន្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវស្រមប់អនក្រ វ្រជវេនកមពុជ 

សកមមភព 

្រគប់្រគឹះ ថ នសិក បេងកើតគណៈកមម ករ្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវៃផទកនុងេដើមប ី
្រតួតពិនិតយនិងេ ះ្រ យទនំស់ៃន្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវ។ ផ្តល់ព័ត៌មនដល់ 
និស តិនិងអនក្រ វ្រជវេនកមពុជជ្របចសំ្តីអពីំេគលករណ៍និងនីតវិធិីេ ះ 
្រ យ ទនំស់ៃន្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវ

េគលេ  បេងកើតនីតិវធិីេ ះ្រ យទនំស់ៃន្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវ 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មននីតវិធិេី ះ្រ យទនំស់ៃន្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវ្រតូវបនេ្របើ្របស់ 
យ៉ងទូ យេ យ្រគះឹ ថ នសិក ។ ករមិនេគរព្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវ្រតូវ 
បនកត់បនថយ 

្របភពថវកិ  ្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក  
អងគភព/ ថ ប័ន 
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  

 
      ង៦. សកមមភពគំ្រទយទុធ ្រស្តទី៦៖ សហ្រប ប ្តករអន្តរជ  
       

ឱកសសហករ្រ វ្រជវ ចបេងកើតេឡើងជមួយនឹងឧស ហកមម ពណិជជកមម NGOs  ជ
រ ្ឋ ភបិល មច ស់ជនួំយ កលវទិយល័យ និងមជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវជត ិនិងអន្តរជតិ។ ៃដគូអភ ិ
វឌ ន៍ទងំអស់ ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីករចូលរួមកនុងករបេងកើត និង្រគប់្រគងគេ្រមង
្រ វ្រជវបនល្អ។ 
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៦.១ ករផ្តល់ឱកសដល់អនក្រ វ្រជវកមពុជ និងអន្តរជតិកនុងករេធ្វើករងរ្រ វ្រជវរួមគន  
 

សកមមភព 

‐ កណំត់អត្តសញញ ណនិងក នុវត្តន៍សហករ្រ វ្រជវជមួយអនក្រ វ 
្រជវកមពុជ និងអន្តរជតិ 

‐ េរៀបចកំរងរឱយមន្របសិទធភពជមួយអនក្រ វ្រជវកមពុជ និងអន្តរជតិ 
‐ ជរុំញអនក្រ វ្រជវឱយចូលរួមគេ្រមង្រ វ្រជវរួមគន  
‐ បេងកើតយុទធ ្រស្តទនំក់ទនំង្រតឹម្រតូវស្រមប់គ្ំរទករសហករ្រ វ្រជវ 
‐ បេងកើត រូបករណ៍ស្រមប់បុគគលិកអប់រ ំនិងនិស តិេធ្វើកមមសិក និង 
សិក ជន់ខពស់េន កលវទិយល័យេ្រក្របេទស 

េគលេ  
ផ្តល់ឱកសដល់អនក្រ វ្រជវកមពុជ និងអន្តរជតិកនុងករេធ្វើកររួមគន និងបេងកើន 
ឱកស្រមប់បុគគលិកអប់រ ំនិងនិស តិេធ្វើកមមសិក និងសិក ជន់ខពស់េន កល 
វទិយល័យេ្រក្របេទស 

លទធផល 
រពឹំងទុក 

‐ បេងកើនករសហករ្រ វ្រជវែដលេធ្វើេឡើងេ យ្រគឹះ ថ នសិក  និង     
មជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវេនកមពុជ 

‐ បេងកើនករសហករ្រ វ្រជវែដលេធ្វើេឡើងេ យអនក្រ វ្រជវកមពុជ និង
អនក្រ វ្រជវអន្តរជតិ 

‐ បេងកើនឱកសដល់បុគគលិកអប់រ ំនិងនិស តិេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវជមួយ 
អនក្រ វ្រជវអន្តរជតិ 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

 

៦.២ ជរុំញកចិចសហករកនុងចេំ ម្រគឹះ ថ នសិក ជតនិិងអន្តរជតិ មរយៈេវទិកវទិយ ្រស្ត 
សេំណើ សុមូំលនិធិ គេ្រមង្រ វ្រជវ និងករេបះពុមពផ យ  
  

សកមមភព 
ជរុំញកចិចសហករកនុងចេំ ម្រគឹះ ថ នសិក ជតនិិងអន្តរជត ិ មរយៈករ 
បេងកើនេវទិកវទិយ ្រស្ត និងសិកខ  គេ្រមង្រ វ្រជវនិងករេសនើសុមូំល 
និធ ិ និងករេបះពុមពផ យលទធផល្រ វ្រជវរួមគន  

េគលេ  បេងកើនកិចចសហករកនុងចេំ ម្រគឹះ ថ នសិក ជតនិិងអន្តរជតិេនកមពុជ  
លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនកិចចសហករ្រ វ្រជវជតិ និងអន្តរជតិ េវទិកវទិយ ្រស្ត  
ករេបះពុមពផ យ និងករផ្ល ស់ប្តូ រព័ត៌មន
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្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

 

៦.៣ េលើកទឹកចិត្តកិចចសហ្របតិបត្តិករជតិនិងអន្តរជតិ មរយៈករផ្ល ស់ប្តូ រលទធផល្រ វ 
្រជវនិងជនំញករ 
 

សកមមភព 
ផ្តល់នូវយន្តករនិងក នុវត្តន៍ស្រមប់អនក្រ វ្រជវជតិនិងអន្តរជតិ កនុងករ 
ផ្ល ស់ប្តូ រលទធផល្រ វ្រជវនិងជនំញករ 

េគលេ  
បេងកើនកិចចសហករ្រ វ្រជវជត ិនិងអន្តរជតិ ករែចករែំលកបទពិេ ធន៍ និង 
ផ្ល ស់ប្តូ រព័ត៌មន

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនេកើនេឡើងនូវករផ្ល ស់ប្តូ រលទធផល្រ វ្រជវ និងជនំញករជតិនិងអន្តរជតិ 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន 
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

    

ង៧. សកមមភពគំ្រទយទុធ ្រស្តទី៧៖ ករសិក ទីផ រនិងករអ វឌ  
          ្រ ្ត ចរយ្រតូវបនេគផ្តល់រង្វ ន់ស្រមប់ករអនុវត្តសកមមភពេ្រចើនេ្រកពីករបេ្រង ន
ឧទហរណ៍ដូចជករងរ្រ វ្រជវ និងផ្តល់្របឹក  ករចូលរួមសិកខ  ករេធ្វើបទបង្ហ ញេនកនុង 
សិកខ  ករសរេសរស្រមប់េបះពុមពផ យ ករអភវិឌ សមតថភព បែនថមករបេ្រង នកនុងសិកខ  

ស្រមបឧ់ស ហកមម និងអងគភពខងេ្រកេផ ង។ 
៧.១ ធនឱយអនក្រ វ្រជវទទួលបនអតថ្របេយជន៍សម្រសបនិងមនករទទួល គ ល់តៃម្លពីករ 
ងរ្រ វ្រជវ 
៧.១.១ បេងកើតយន្តករស្រមប់ យតៃម្ល និងផ្តល់ នៈ ្រ ្ត ចរយេន្រគប់្រគះឹ ថ នសិក  

សកមមភព បេងកើតយន្តករស្រមប់ យតៃម្ល និងផ្តល់ នៈ ្រ ្ត ចរយ្រ វ្រជវ 

េគលេ  
បេងកើនឱកសេឡើងតែំណង និងផ្តល់រង្វ ន់ដល់ ្រ ្ត ចរយែដលបេំពញករងរ 
្រ វ្រជវ និងផ្តល់្របឹក

លទធផល 
រពឹំងទុក 

មន្របព័នធ យតៃម្ល និងផ្តល់ នៈស្រមប់ ្រ ្ត ចរយ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង 
េដើមបឆី្លុះបញច ងំពីេពលេវ  និងករងរពក់ព័នធរបស់ ្រ ្ត ចរយែដលមន 
េ្រកពី បេ្រង ន និងសកមមភពទក់ទងនឹងករសិក ្រ វ្រជវ 
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្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 

 

៧.១.២ បេងកើត្របព័នធ យតៃម្លនិងេលើកទឹកចិត្តដល់អនក្រ វ្រជវែដលទទួលបន ន ៃដល្អ្របេសើរ 

សកមមភព 
េរៀបចកំរ្របឡង្រប ងំថន ក់ជតិជេរៀង ល់ឆន នូំវ ន ៃដ្រ វ្រជវែដល 
ទទួលបន ន ៃដល្អ្របេសើរកនុងកមមវតថុ ្រ វ្រជវជ ទិភពស្រមប់ករអភវិឌ

េគលេ  
ជរុំញនិងេលើកទឹកចិត្តដល់អនក្រ វ្រជវែដលមន ន ៃដ មរយៈករផ្តល់ 
រង្វ នថ់ន កជ់តិ េដើមបបីេងកើននូវលទធផលសេ្រមចបនដល់្រគឹះ ថ នសិក  

លទធផល 
រពឹំងទុក 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  នឹងេរៀបចពិំធផី្តល់រង្វ ន់្របចឆំន ដំល់អនក្រ វ 
្រជវែដលមន ន ៃដកនុងវស័ិយ ទិភពស្រមប់ករអភវិឌ  

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រកសួង អ.យ.ក 

 
 

៧.២ េលើកទឹកចិត្តករងរ្រ វ្រជវឱយផ រភជ ប់ជមួយនឹងគនិំតផ្តួចេផ្តើមថមីៗែផនកវទិយ ្រស្ត 
បេចចកវទិយ េសដ្ឋកិចច សងគមនិងវបបធម៌ 
 

សកមមភព 
េលើកទឹកចិត្តដល់អនក្រ វ្រជវឱយផ រភជ ប់ករងរ្រ វ្រជវជមួយនឹងគនិំត 
ផ្តួចេផ្តើមថមីៗែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ េសដ្ឋកិចច សងគមនិងវបបធម៌ 

េគលេ  បេងកើនវបបធ៌មៃនករ្រ វ្រជវេនកមពុជ
លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនករ្រ វ្រជវថមីៗ របស់អនក្រ វ្រជវកមពុជ កនុងវស័ិយវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ 
េសដ្ឋកចិច សងគមនិងវបបធម៌ 

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 
 

៧.៣ ស្រមបស្រមួលសមព័នធភពរ ង ថ ប័ន្រ វ្រជវនិងវស័ិយផលិតកមមនិងេស កមម 

សកមមភព 
បេងកើតយន្តករែដលស្រមបស្រមួលសមព័នធភពរ ង ថ ប័ន្រ វ្រជវនិងវស័ិយ 
ផលិតកមមនិងេស កមម

េគលេ  េលើកទឹកចិត្ត្រគះឹ ថ នសិក ឱយេធ្វើករជមួយវស័ិយផលិតកមមនិងេស កមម
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លទធផល 
រពឹំងទុក 

មនទនំក់ទនំង ករផ្ល ស់ប្តូ រគនិំត ករសហករ និងកររួមគន ្រ វ្រជវរ ង
្រគឹះ ថ នសិក និងវស័ិយផលិតកមមនិងេស កមម

្របភពថវកិ  ្រកសួង អ.យ.ក ធនគរពិភពេ ក ្រគឹះ ថ នសិក  ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
អងគភព/ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតូវ 

្រគឹះ ថ នសិក  និង្រកសួង អ.យ.ក 
 

ច. ករ ម ន ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លចំេពះករអនវុត្តែផនករេគលេន្រគប ់ 
     ្រ ះ ថ នសិក         

្រគប់្រគឹះ ថ នសិក ទងំអស់្រតូវេរៀបចែំផនករសកមមភពនិងែផនករថវកិស្រមប់អនុវត្ត
សកមមភពនិងកមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត លទងំអស់ែដលមនេនកនុងែផនករេគលេនះ។  

គណៈកមម ធិករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវកនុងវស័ិយអប់រ ំនឹងេធ្វើករ យតៃម្លករអភិវឌ ករ 
្រ វ្រជវនូវលទធផលរពឹំងទុកទងំបរមិណទងំគុណភពែដលបនេរៀប ប់កនុងែផនករេគល 
េនះ្រតង់ចណុំច ឃនិងេគលេ កនុងែផនករសកមមភពែដល  េរៀបចេំ យ្រគប្់រគឹះ ថ នសិក ។ 
គណៈកមម ធិករេនះ នឹង យករណ៍ឱយបនេទៀងទត់ពីលទធផលៃនករ យតៃម្ល ម ននិង្រតួត 
ពិនិតយជូនេទ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ។ 

ឆ. សននិ ្ឋ ន 
 

              វតថុបណំងនិង្រកបខណ្ឌ េពលេវ ពីឆន ២ំ០១១-ដល់ឆន  ំ២០១៥ ៃនគេ្រមងរបស់ធនគរ 
ពិភពេ ក និងែផនករេគល មនលកខណៈ្រប ក់្របែហលគន ។ គេ្រមងរបស់ធនគរពិភពេ ក 
នឹងគ្ំរទដល់កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លនិងសកមមភពទងំ យែដលបនេរៀប ប់េនកនុងែផនករ 
េគលេនះេ្រពះ មន រៈសំខន់ដល់ករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវេហើយបនផ្តល់ករអភិវឌ និង 
ឱកសបេងកើនសមតថភពដល់្រគប់្រគះឹ ថ នសិក កមពុជែដលេគ្រតូវចប់យកផល្របេយជន៍េនះឱយ 
បនេពញេលញ។  

ែផនករេគលនិងែផនករសកមមភពែដលេរៀបចេំ យ្រគប់្រគះឹ ថ នសិក េ យភជ ប់ជ 
មួយ នឹងែផនករថវកិនឹងនេំឆព ះេទរកករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវេនក្រមិតឧត្តមសិក ។   គណៈ 
កមម ធិករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវកនុងវស័ិយអប់រ ំនឹងេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធជមួយនឹង្រគប់្រគះឹ ថ ន 
សិក េដើមបធីនអពីំករអនុវត្តែផនករេគលស្រមប់អភិវឌ ករ្រ វ្រជវកនុងវស័ិយអប់រេំនះឱយ
បនេជគជ័យ។េគលនេយបយសថីពីករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវកនុងវស័ិយអប់រនិំងែផនករេគល 
េនះនឹងនេំទរកករបេងកើនសកមមភព្រ វ្រជវកន់ែត្របេសើរេឡើង្រគប់្រគឹះ ថ នសិក េន 
កមពុជ។ ែផនករេនះនឹងនេំទរកករព្រងឹងគុណភពៃនករអប់រឧំត្តមសិក ្រគប់រូបភព។ 
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