
គោលនគោបាយ
រដ្ឋា ភិបាលឌីជីថលកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥

“កសាងរដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល ដ ីម្បដីលីកកម្ពស់គុណភាពជីវតិនិងទំនុកចិតត ប្រជាពលរ ា
តាម្រយៈការរដប្ម្ីដសវាសាធារណៈឱ្យកាន់តតលអប្រដសីរ”



គេចកតីគ្ដើម្

2



ភាពចាំបាចន់នគោលនគោបាយរដ្ឋា ភបិាលឌជីថីល ២០២២ -២០៣៥
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គោល
នគោបាយរដ្ឋា
ភិបាលឌីជីល

កម្ពុជា ២០២២-
២០៣៥



កម្ម្តិរដ្ឋា ភបិាលឌជីថីល - នយិម្នយ័

រដ្ឋា ភបិាល
ដេឡចិប្តូនិក

• ដេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធមិ្នានន់
តភាា រ់គ្នា

• ប្រព័នធព័ត៌មានឌីជីថលដ្ឋច់
ដដ្ឋយតឡក

• មិ្នានន់ដ វ្ីសមាេរណកម្ម

រដ្ឋា ភបិាលដតត តដលី
ទិនាន័យ

• ទិនាន័យជាប្ទពយសំខាន់
• ការប្រមូ្ល ការដប្រីប្បាស់ 
និងការវភិាគទិនានយ័

• ដ្វីសមាេរណកម្មជា
រដណតី រៗ

រដ្ឋា ភបិាលដរកីចេំ

• ម្តិដោរល់ពីប្រជាពលរ ា
• េនតរសកម្មរវាងេាកផ្តលនិ់ង
េាកទទួលដសវា

• ព័ត៌មានប្តូវបានដរីកចេំ

រដ្ឋា ភបិាលឆ្លា ត

• ការប្រមូ្លនិងការវភិាគ
ទិនាន័យដដ្ឋយសវយ័ប្រវតតិ

• ការសដប្ម្ចចិតតតផ្អកដលី
ទិនាន័យ

• នវានុវតតន៍ននដសវា
សាធារណៈ ដដ្ឋយដប្រីប្បាស់
រដចេកវទិាឈានមុ្ខ

រដ្ឋា ភបិាលររវិតតកម្ម
ដពញដលញ

• ដ វ្ីសមាេរណកម្មចូលគ្នា
ដពញដលញ

• ការដប្រីប្បាស់ ការប្គរ់ប្គង 
និងការការពារទិនាន័យ 
មានលកខណៈលអប្រដសរី 
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២០២២-២០២៥ ២០២៦-២០៣០ ២០៣១-២០៣៥



ដសវាសាធារណៈឆ្លរ់រេ័ស និងមានតមាា ភាព
ដ ា្យីតរតាម្តប្មូ្វការប្រជាពលរ ា

កំដណីនេីុន្ឺណិតដលបឿនដលឿនជំរញុ
កំដណីនផ្លតិផ្លកាុងប្សកុសររុ

ភាពប្រដសដីឡងីននប្រព័នធដេកូឡូសុឌីីជីថល 
ត លផ្តលមូ់្លដ្ឋា នប្គរឹះ

និងររោិកាសេដំោយផ្លសប្មារ់
ការេភិវឌឍរដចេកវទិាឌីជីថល
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អតថម្រគោជនន៍នរដ្ឋា ភបិាលឌជីថីល

ភាពរ រងមានំនប្កសងួសាា រ័នរ ា

រដ្ឋា ភបិាលឌជីថីល
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ស្ថថ នភាពរចចរុបននននវេិយ័ទរូគម្នាគម្ន៍

42.60%

36.10%

18.90%

2.30%

0.00%

48.80%

17.10%

12.70%

4.70%
4.40%

4.40%

Smart

Metfone

Cellcard

SEATel
CooTel

ចំននួការជាវដសវាទូរសពទចល័តសរុរ 20,535,928 (មិ្ថុនា 2021) ចំននួការជាវដសវាេីុន្ឺដណតេចល័តសរុរ 304,071(មិ្ថុនា 2021)

Smart

Metfone
Opennet

Singmeng
Cogetel

Ezecom
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ស្ថថ នភាពរចចរុបននននវេិយ័ទរូគម្នាគម្ន៍ (ត)

បណ្ដា ញខ្សែកាប្លិ៍អបុទិកឆ្អងឹសនងសរបុ 45,933 គ.ម្(1)

ត លមានសម្តាភាពរញ្េូ នទិនាន័យ STM-1 (155Mbps), 
STM-64 (9953Mbps) និង រដចេកវទិា(Dense Wavelength 
Division Multiplexing – DWDM) (32Tbps, 64Tbps)
➢ CFOCN = 17,099 គ.ម្
➢ TC = 2,180 គ.ម្
➢ Viettel (Cambodia) = 26,654 គ.ម្

បំពងផ់្លូវកាប្លឹឹ៍គរកាម្ដីសរបុ 2,424 គ.ម្(1)

➢ CFOCN = 2,313 គ.ម្
➢ TC = 111 គ.ម្

(1) គិតប្តរម្តខម្ីនា ២០២១

បណ្ដា ញខ្សែកាប្លិ៍អបុទិកឆ្អងឹសនងសរបុ 45,933 គ.ម្(1)

បំពងផ់្លូវកាប្លឹឹ៍គរកាម្ដីសរបុ 2,424 គ.ម្(1)
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⚫ រាល់ឯកសារត លចូលការោិល័យប្ចកដចញចូលតតម្ួយ ប្តូវប្រគល់រនតដោយប្កសួងសាា រ័នសាម្ី ⚫ហា តវរ និងរោា ញររស់ប្កសួងសាា រ័នមានលកខណៈ
ដ្ឋច់ដដ្ឋយតលកពីគ្នា   ⚫ ប្ករខណឌ  ំដណីរការ និងទប្ម្ង់ពុំានន់មានសាង់ដ្ឋរមួ្⚫ កងវឹះការតចករតំលកព័ត៌មានពីសាា រ័នម្យួដ្សាា រ័នម្ួយ

ស្ថថ នភាពរចចរុបននននរដ្ឋា ភបិាលឌជីថីលកម្ពជុា

កប្ម្ងដសវា
សាធារណ៣

ដសវាពីរដ្ឋា ភបិាល
ដ្រដ្ឋា ភបិាល

ប្កសងួ ១ ប្កសងួ ២ ប្កសងួ ៣
កប្ម្ងដសវា
សាធារណ១

ការប្គរ់ប្គង
្ន្នម្នុសស

ការប្គរ់ប្គង
្ន្នម្នុសស

ការប្គរ់ប្គង
្ន្នម្នុសស

េរិញ្ញវតាុ េរិញ្ញវតាុ េរិញ្ញវតាុ
ឯកសារ

ដេឡចិប្តូនិក
ឯកសារ

ដេឡចិប្តូនិក
ឯកសារ

ដេឡចិប្តូនិក

រោា ញ

ហា តវរ ហា តវរ ហា តវរ

រោា ញ រោា ញ

មុ្ខងារររស់
ប្កសួងសាា រ័ន

ដេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ

ដសវាពីរដ្ឋា ភិបាលដ ីម្បី
ប្រជាពលរ ា និងដសវាពី
រដ្ឋា ភិបាលដ្្ុរកិចេ ប្រជាពលរ ា

ដសវាេេវឡាញ(ប្កដ្ឋស)

កប្ម្ងដសវា
សាធារណ២

ការោិលយ័ប្ចកដចញចូលតតម្ួយ



គោលនគោបាយរដ្ឋា ភិបាលឌីជីថលកម្ពជុា
២០២២ -២០៣៥
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កសាងរដ្ឋា ភិបាលឌជីថីល ដ ីម្បដីលីកកម្ពស់គុណភាព
ជីវតិនិងទំនុកចិតតប្រជាពលរ ា តាម្រយៈការរដប្ម្ី
ដសវាសាធារណៈឱ្យកាន់តតលអប្រដសីរ

ចកខវុេិយ័
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គោលគៅ
ជាយទុធស្ថស្តេត

២
ការកសាងេភិបាល
កិចេនិងដសវាសា
ធារណៈឌីជីថល 

១
ការេភិវឌឍដេដ្ឋា

រចនាសម្ពន័ធរដ្ឋា ភិបាល
ឌីជីថល

៤
ការដលកីកម្ពស់

កិចេសេការនិងភាព
ជាន គូរវាងរ ានិង

ឯកជន

៣
ការកសាង
សម្តាភាពនិង
នវានុវតតន៍ឌីជីថល 
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គោលគៅជាយទុធស្ថស្តេតទី១



យុទធសាស្រសតទី១ 
ការដរៀរចំនិងតក
លម្អដេ ារចនា
សម្ពន័ធតភាា រ់
ឌីជីថល

1- ជំរុញការកសាងដេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធតភាា រ់
ឌីជីថល 

2- រដងកីតម្ជឈម្ណឌ លទិនានយ័ជាតិ 
3- ដរៀរចំ និងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវដេដ្ឋា

រចនាសម្ពន័ធរោត ញរដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល
4- ជំរុញការេភិវឌឍដេកូសីុតសតម្ននប្រពន័ធ

តក យរណរ 
5- ពប្ងរងនិងពប្ងីកថ្នា លតា សរ់តូរទិនានយ័
6- ជំរុញការតភាា រដ់េដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធដ 

ថ្នា កដ់ប្កាម្ជាតិ
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យុទធសាស្រសតទី៤
ការេភិវឌឍដេដ្ឋា រចនា
សម្ពន័ធពត័ម៌ានភសតុភារ
កម្មនប្រសណីយ៍

គោលគៅ
ជាយទុធស្ថស្តេតទី១

ការអភិវឌឍគេដ្ឋា
រចនាេម្ព័នធ

រដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល

យុទធសាស្រសតទ២ី 
ការដរៀរចំនិងតកលម្អ
ដេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ
ប្រព័នធទូានត់សង

ប្បាក់ឌីជីថលសប្មារ់
ដសវាសាធារណៈ

យុទធសាស្រសតទី៣
ការដរៀរចំនិងពប្ងរង
ដេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ
សនតិសុខឌីជីថល

7- ដរៀរចំនិងពប្ងរងដេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធប្ចក
ានវ រទូានតស់ងប្បាក ់ថ្នា កជ់ាតិសប្មារ់
ដសវាសាធារណៈ

8- ពប្ងរងប្រពន័ធប្គរប់្គង និងការពារ
សនតិសុខឌីជីថលសប្មារដ់េដ្ឋា រចនា
សម្ពន័ធពត័ម៌ានជាតិ 

9- ដរៀរចំនិងពប្ងរងសនតិសុខប្ចកានវ រ
េីុន្ឺណិ តជាតិ

10-ដរៀរចំនិងពប្ងរងដេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ
េតតសញ្ញញ ណឌីជីថល

11- ដរៀរចំនិងតកលម្អប្រពន័ធរោត ញ
នប្រសណីយជ៍ាតិ
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គោលគៅជាយទុធស្ថស្តេតទី២



12- ដរៀរចំដគ្នលនដោបាយេភិបាលកិចេទិនានយ័ 
13- ដរៀរចំដគ្នលនដោបាយទិនានយ័ដរីកចំេ 
14- ដរៀរចំដគ្នលនដោបាយជំរុញេភិវឌឍនិង

ការដប្រីប្បាសសុ់សតវរ
15- ដរៀរចំដគ្នលនដោបាយឌីជីថលសប្មារ់

ទីប្កុងឆ្លា ត
16- ដរៀរចំដគ្នលនដោបាយជំរុញការេភិវឌឍ

វសិយ័នប្រសណីយ៍
17- ដរៀរចំដគ្នលនដោបាយជំរុញការេភិវឌឍ

រដចេកវទិាឌីជីថល
18- ដរៀរចំចារស់តីពីរដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល

19- ដរៀរចំចារស់តីពីរដចេកវទិា គម្នាគម្ន៍
និងពត័ម៌ាន

20- ដរៀរចំចារស់ាីពីការការពារទិនានយ័ឯកជន
ររសរុ់គគល

21- ដរៀរចំនិងវដិសា្នកម្មចារ ់និងរទដ្ឋា ន
គតិយុតតិពាកព់ន័ធនរងចារស់តីពី
ទូរគម្នាគម្ន៍

22- ដរៀរចំរទដ្ឋា ននិងដសចកតីតណនាសំតីពី
េតាដលខាឌីជីថល

23- ដរៀរចំចារស់តីពីដសវានប្រសណីយ៍
24- ដរៀរចំចារស់តីពីសិទធិទទលួពត័ម៌ាន

25- ដរៀរចំនិងវដិសា្នកម្មចារ ់និងរទដ្ឋា ន
គតិយុតតិពាកព់ន័ធនរងការប្គរប់្គង និងការ
ប្តួតពិនិតយដលីការរដងាហ ឹះ និងរដងកីតនូវខារម្សារ

26- ដរៀរចំសតងដ់្ឋការងាររ ាបាល
27- ដរៀរចំសតងដ់្ឋរដចេកសពទឌីជីថលរ ាបាល
28- ដរៀរចំសតងដ់្ឋដសវារដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល
29- ដរៀរចំសតងដ់្ឋសតីពីការប្គរប់្គងដសវាឌីជីថល
30- ដរៀរចំសតងដ់្ឋវសិវកម្មសុសតវរនិងប្រពន័ពព័ត័ម៌ាន
31- ដរៀរចំសតងដ់្ឋសនតិសុខពត័ម៌ាន
32- ដរៀរចំសតងដ់្ឋសប្មារទី់ប្កុងឆ្លា ត
33- ដរៀរចំសតងដ់្ឋម្ជឈម្ណឌ លទិនានយ័
34- ដរៀរចំសតងដ់្ឋរដចេកវទិាឌីជីថលចុងដប្កាយ
35- ដរៀរចំនិមាម រនកម្មរដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល

យុទធសាស្រសតទី៦
ការដ វ្ីររវិតតកម្មឌីជីថល

ននរដ្ឋា ភិបាល
និងដសវាសាធារណៈ

យុទធសាស្រសតទី៥
ការដរៀរចំេភិបាល
កិចេរដ្ឋា ភិបាល
ឌីជីថល

គោលគៅ
ជាយទុធស្ថស្តេតទី២ 

ការកស្ថងអភិបាលកិចច
និងគេវាស្ថធារណៈ

ឌីជីថល 

. . .



36- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវថ្នា លសេការកិចេការរ ាបាល
(Collaboration Platform) 

37- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានម្ស្រនតរីាជការរមួ្ 
38- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានេរិញ្ញវតាុរមួ្
39- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងឯកសារដេឡចិ

ប្តូនិករមួ្និងប្រពន័ធផ្តល់សច្ចេ នុម្ត័ដេឡចិប្តូនិករមួ្ 
40- ដរៀរចំនិងរំពាកម់ា៉ា សុនីកំុពយូទរ័ ឧរករណ៍ឌីជីថល សុសតវរ និង

ប្រពន័ធតម៌ានច្ចបំាចន់ានា
41- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានភូមិ្សាស្រសត
42- ដរៀរចំមូ្លដ្ឋា នទិនានយ័ដេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា កជ់ាតិ(National 

Infrastructure Management Information System)
43- ដរៀរចំប្រពន័ធប្គរប់្គងចំដណឹះ រង (Knowledge Management 

System)
44- ដរៀរចំថ្នា លដសវាប្ចកដចញចូលតតម្ួយ

45- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានេប្តានុកូលដ្ឋា ន
46- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសរីដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានេតតសញ្ញញ ណកម្ម
47- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានជន          

េដនាត ប្រដវសន ៍និងប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានទិដ្ឋា ការ
48- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានសាា កដ់  និង

ប្គួសារ
49- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានេចលនវតាុ
50- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានោនយនតនិង  

រណ័ណដរីកររោនយនត
51- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធទូរសពទដសវារនាទ នជូ់នប្រជាពលរ ា
52- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានេររ់និំង           

រណតុ ឹះរោត លរដចេកដទសនិងវជិាា ជីវៈ
53- ដរៀរចំ និងតកលម្អឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធពត័ម៌ានទីផ្ារការងារនិង

ដសវាជួយតសវងរកការងារដ វ្ីជូនប្រជាពលរ ា

54- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានសុខាភិបាល
រមួ្និងប្គរប់្គងដសវា

55- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានដទសចរណ៍រមួ្

56- ដរៀរចំនិងតកលម្អប្រពន័ធប្គរប់្គងពត័ម៌ានកសកិម្ម

57- ដរៀរចំនិងដ វ្ីឱ្យប្រដសីរដឡងីនូវប្រពន័ធប្គរប់្គង ពត័ម៌ានដប្គ្នឹះម្េនត
រាយនិងប្រពន័ធផ្តល់ ំណរ ងជាមុ្នជូនប្រជាពលរ ាពាកព់ន័ធនរងដប្គ្នឹះ   
ម្េនតរាយ ដប្គ្នឹះ្ម្មជាតិ និងការតប្រប្រួលោកាសធាតុ

58- ជំរុញនិងដរៀរចំប្រពន័ធដេកូឡូសុនីប្រសណីយឌ៍ីជថីល
59- ដ វ្ីទំដនីរកម្មការប្គរប់្គងនិងដសវានប្រសណីយ៍
60- ដរៀរចំនិងតកលម្អថ្នា លចុឹះរញ្ា ីោជីវកម្មរមួ្
61- ដរៀរចំប្រពន័ធប្គរប់្គងលទធកម្មដេឡចិប្តូនិក(e-Procurement)
62- ដរៀរចំនិងតកលម្អប្រពន័ធដសវាពនធដ្ឋរឌីជីថល
63- ដរៀរចំនិងតកលម្អប្រពន័ធរញ្ា រតតមួ្យជាតិ

យុទធសាស្រសតទី៦
ការដ វ្ីររវិតតកម្មឌីជីថ
លននរដ្ឋា ភិបាលនិង
ដសវាសាធារណៈ

យុទធសាស្រសតទី៥
ការដរៀរចំេភិបាល
កិចេរដ្ឋា ភិបាល
ឌីជីថល

គោលគៅ
ជាយទុធស្ថស្តេតទី២ 

ការកស្ថងអភិបាលកិចច
និងគេវាស្ថធារណៈ

ឌីជីថល 

. . .
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64- ដរៀរចំយនតការននការវាសត់វងកប្មិ្តសម្តាភាព
និងយនតការននការប្គរប់្គងនិងរកាទុក
មូ្ល្នម្នុសសជំនាញឌីជីថល កាុងវសិយ័
សាធារណៈ 

65- ជំរុញការរណតុ ឹះរោត លភាពជាេាក រកនាំ ឌីជីថល 
66- ជំរុញការរណតុ ឹះរោត លេកខរកម្មឌីជីថល 

និងជំនាញឌីជីថលច្ចបំាចន់ានា លថ់្នា ក់
 រកនាមំ្ស្រនតីរាជការនិងរុគគលិកប្កសងួសាា រន័
រ ាានងំថ្នា កជ់ាតិ និងដប្កាម្ជាតិ ជាពិដសស 
ម្ស្រនតីរដងាគ លរដចេកវទិា

67- ជំរុញការដរៀរចំនិងតកលម្អកម្មវ ិ្ ីសិកាដ ីម្បី
ដលីកកម្ពសេ់កខរកម្មឌីជីថលសប្មារសិ់សស
និសសតិ ប្គរក់ប្មិ្តសិកានិងរណតុ ឹះរោត ល 

68- ដលីកកម្ពសេ់កខរកម្ម និងវ ិ្ ីសាស្រសតរដប្ងៀន
ឌីជីថល សប្មារប់្គូរដប្ងៀនប្គរក់ប្មិ្ត
សិកានិងរណតុ ឹះរោត ល

69- ជំរុញការដ វ្ីទំដនីរកម្មដេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ
េររ់ចំ្ចបំាច ់ដ ីម្បគី្នបំ្ទ លក់ារេររ់ ំនិង
ការរណតុ ឹះរោត លេកខរកម្មឌីជីថល  ល់
សាា រន័េររ់បំ្គរក់ប្មិ្តនិងរណតុ ឹះរោត ល

70- ដរៀរចំនូវកម្មវ ី្ ីរណតុ ឹះរោត ល កម្មវ ិ្ ី
រស្រញ្ញា រការយល ់រង និងការេររ់និំងការ
រណតុ ឹះរោត លវជិាា ជីវៈតាម្ប្រពន័ធផ្សពវផ្ាយនានា 

71- ជំរុញការដរៀរចំថ្នា លេររ់និំងរណតុ ឹះរោត ល
ជាតិរមួ្

72- ដរៀរចំប្ករខណឌ ជាតិសម្តាភាពឌីជីថល 
73- ពប្ងរងនិងពប្ងីកសាា រន័រណតុ ឹះរោត ល

ជំនាញឌីជីថល
74- ដរៀរចំកម្មវ ិ្ ីតប្ម្ងទិ់ស ផ្សពវផ្ាយ និង

ដលីកទរកចិតត ដ ីម្បជំីរុញឱ្យយុវជន យុវនារ ី
និងស្រសតីដប្ជីសដរសីជំនាញរដចេកវទិាឌីជីថល

75- ជំរុញការរណាុ ឹះរោា លេាកជំនាញឌីជីថល

76- ជំរុញការប្សាវប្ជាវនិងេភិវឌឍរដចេកវទិាឌីជីថល
77- ជំរុញការដផ្ទររដចេកវទិាឌីជីថល ត លបានពី

ការប្សាវប្ជាវ ល់វស័ិយសាធារណៈ និង ឯកជន
78- ជំរុញសេប្គិន និងនវានុវតតន៍ឌីជីថល និង

កិចេសេប្រតិរតតិការជាម្ួយសាា រ័នជាតិ និង
េនតរជាតិ ប្ពម្ានងំវស័ិយ ឯកជន

យុទធសាស្រសតទី៨
ការប្សាវប្ជាវនិង
នវានុវតតនឌី៍ជីថល

យុទធសាស្រសតទី៧ 
ការកសាងមូ្ល្ន
ម្នុសសឌីជីថល

គោលគៅ
ជាយទុធស្ថស្តេតទ៣ី 

ការកស្ថង
េម្តថភាព និង

នវានវុតតនឌ៍ជីថីល 
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គោលគៅជាយទុធស្ថស្តេតទ៤ី
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79- ដរៀរចំដវទិការវាងគណៈកម្មការរដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល និងប្កុម្េនុន
រដចេកវទិាឌីជីថល 

80- ជំរុញការផ្សពវផ្ាយនិងសប្ម្រសប្ម្ួល និងដលីកទរកចិតតប្កុម្េនុន
រដចេកវទិាឌីជីថល កាុងការចូលរមួ្េភិវឌឍ និងផ្គត់ផ្គង់ការដរៀរចំ
ប្រព័នធ និងដសវារដចេកវទិាឌីជីថល 

81- ជំរុញកិចេសេការជាម្ួយប្រតិរតតិករវស័ិយ នប្រសណីយ ៍និងវស័ិយ
ដផ្សងដទៀតកាុងការចូលរមួ្ផ្តល់ដសវារដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល

82- រដងកីតនិងពប្ងរងដសវាគ្នបំ្ទនិងដលីកទរកចិតតការរដងកីត្ុរកិចេថមីឌីជីថល
83- ពប្ងរងឱ្កាសទីផ្ារសប្មារ់្ុរកិចេថមីឌីជីថល

យុទធសាស្រសតទី១០ 
ការដលីកកម្ពស់្ ុរកិចេ

ថមីឌីជីថល

យុទធសាស្រសតទី៩ 
ការដរៀរចំសេការ
ជាម្យួប្កុម្េនុន
រដចេកវទិា ឌីជីថល

គោលគៅ
ជាយទុធស្ថស្តេតទី៤

ការគលើកកម្ពេក់ិចច
េេការនិងភាពជា
នៃគូរវាងរៃានិង

ឯកជន



យនតការៃឹកនា ាំ េម្ម្រេម្ម្លួ និង
អនុវតត 
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រចនាេម្ព័នធ

ប្កុម្ប្ររកាជាតិ
ដស ាកិចេនិងសងគម្ឌីជីថល

គណៈកមាម ្ិការ
រដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល

គណៈកមាម ្ិការ
ដស ាកិចេនិង្ុរកិចេឌីជីថល

គណៈកមាម ្ិការ
សនតិសុខឌីជីថល
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គណៈកមាម ្ិការ
រដ្ឋា ភិបាលឌីជីថល

ប្កុម្ការងារ
រដចេកដទសេនតរប្កសួង 

ទីប្ររកា

េគគដលខា្ិការដ្ឋា ន

រចនាេម្ព័នធ (ត)
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អភមិ្កម្ននការអនវុតតនគ៍គម្ោង

កស្ថងៃាំណាលោន  
និងដ្ឋច់គដ្ឋយឡែកពីោន

កស្ថងម្ជឈម្ណឌ លទិននន័យ
ពាក់កណាដ លវិម្ជឈការ



ការម្គរ់ម្គង្លរ ៉ះពាល ់
និងហានិភ័យ
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ប្គរ់ប្គងនិងប្តួតពិនិតយដលីការរដងាហ ឹះ
និងការរដងកតីមាតិកាដផ្សងៗ

ដរៀរចំនិងេនុវតតប្ករខណឌ កម្មវ ិ្ ផី្សពវផ្ាយ
ថ្នា ក់ជាតិនិងជំរុញការេភិវឌឍចំដណឹះ រងនិងជំនាញ
ឌីជីថល និងការផ្ាល់ប្ររកាសាពីីការដប្រីប្បាស់រដចេកវទិាឌីជីថល

េនុវតតគដប្មាងនិង/ឬកម្មវ ិ្ ជំីរុញការ
យល់ រងេំពីវរប្ម៌្ សិលបៈ និងេរយិ្ម្៌
តាម្ប្រព័នធដេឡចិប្តូនិក 

ប្គរ់ប្គង
ផ្លរ៉ាឹះពាល់



27

ម្គរ់ម្គង
ហានិភ័យទាំង ៥

ការវវិឌឍោ៉ា ងឆ្លរ់រេ័សននរដចេកវទិា

ដរៀរចតំផ្នការេភវិឌឍរដចេកវទិា
ឌីជថីលចាស់លាស់

ការសប្ម្រសប្ម្លួសាា រ័ន

ប្រគល់សទិធេិោំចប្គរ់ប្គ្នន់ជូនេងគភាព
ររវិតតកម្មឌជីថីល

ការតា ស់រតូររដរៀរការងារ

ពប្ងរងការយល់ រងពីផ្លប្រដោជន៍និងសារៈ
សខំាន់ននរដ្ឋា ភបិាលឌជីថីល

ដលកីកម្ពស់េភបិាលកចិេលអ និងដលកីទរកចតិត
ប្រករដដ្ឋយសម្្ម៌្

្នធានម្នុសសនងិេរិញ្ញវតាុ
សនតសុិខឌជីថីល

ដរៀរចដំេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធឱ្យមានសុវតាភិាពនងិភាព
្ន់ រំដពញឱ្យគ្នា  និងចម្ាងទនិាន័យរប្ម្ងុទុក



លទធ្លេគម្ម្ចននការ
អនុវតតគោនគោបាយ 
២០២២ -២០៣៥
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ប្កសួងសាា រន័សាធារណៈដេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ

ទិនាន័យជាតិ

រដចេកវទិា
ដកាា  

ប្រព័នធប្គរ់ប្គង
សនតិសុខព័ត៌មាន

ប្រជាពលរ ា
វរិ
ផ្ត

ថល
G4

C

រដ្ឋា ភិបាល

ដសវាពីរដ្ឋា ភិបាល
ដ ីម្បបី្រជាពលរ ា

ដសវាពីរដ្ឋា ភិបាល
ដ្្ុរកិចេ

លំេូរ
ការងារនផ្ទកាុង

ការប្គរ់ប្គង
េរិញ្ញវតាុ

ការប្គរ់ប្គង
រ ាបាល

ដសវា ២៤ដមា៉ា ង/១នថៃ
៣៦៥នថៃ

G2G

ប្កសួង

រោា ញរដ្ឋា ភិបាល

ម្ជឈម្ណឌ លទិនាន័យជាតិ ម្ជឈម្ណឌ លសាា រដឡងីវញិ

្ុរកិចេ
ដសវាកម្មលអប្រដសីរតាម្ ំោក់កាលវ តជីវតិ វរិ

ផ្ត
ថល

G2
B

N-ID

ម្ជឈម្ណឌ ល
ទិនានយ័ជាតិ

រោា ញេីុន្ឺណិត

សមាេរណកម្មការ
ប្គរប់្គងការេររ់ ំ

- ប្គរ់វយ័ និងដយនឌ័រ
- ប្គរ់ទីកតនាង
- ប្គរ់ដពលដវលា

ប្កសួងសាា រ័ន

…ការប្គរ់ប្គង
ម្ស្រនតីរាជការ

ការប្គរ់ប្គងឯកសារ
ដេឡចិប្តូនិក

ការរង់ពនធ
លទធកម្ម
សាធារណៈ

ការចុឹះរញ្ា ី
ពាណិជាកម្ម

…

លំេូរ
ការងារនផ្ទកាុង

ប្កសួង

ប្កសួង

រោា ញរដ្ឋា ភិបាល

-ប្កុម្េនុនផ្លិត
-ប្កុម្េនុនពាណិជាកម្ម
-្នាគ្នរ។ល។

ដសវាពីរដ្ឋា ភិបាលដ្រដ្ឋា ភិបាល



េមូ្អរគុណ!


