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វ  

 កររកីចំេរ ើនបេចចកវទិយទំេនើបយ៉ងឆប់រហ័ស េនកនុងសម័យ កលេនះ 

បនអនុញញ តេ យមនករសំេយគបញចូ លគន  នូវមតិករ ពត៌មន 

ករេ្របើ្របស់ និងករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយកំុពយូរទ័រ ករផ ព្វផ យ 

ករទំនក់ទំនង និងករែចកចយ។ ឥទធិពលៃនសមតថភពធនធនមនុស  

បនជំរញុេ យមនករបេងកើត នូវគុណ្របេយជន៍ ដ៏េពញនិយមនេពល

បចចបបននេនះគឺបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ កររមួបញចូ លគន ៃន 

បេចចកវទិយ បននំមកនូវករផ្ល ស់ប្តូរ និងកររកីចំេរ ើនយ៉ងឆប់រហ័ស កនុង 

វស័ិយមួយចំនួនដូចជ ករ្រគប់្រគងចំេណះដឹង រមួមនទំងករបេងកើត 

ករចំ ៉ញ់ កររក ទុក ករែចករែំលក និងករផ ពធផ យចំេណះដឹង ករេធ្វើ 

សហ្របតិបត្តិករ និងករអវឌិ ន៍ធនធនមនុស  េនកនុងកំរតិអប់រ ំ និង

បណ្តុ ះប ្ត ល ក៏ដូចជលទធផលករងរនិងផលិតភព។ េ យ រ ករ

ទទួលយក បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនេនមនកំរតិ ដូេចនះ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេប្តជញ បេងកើតនូវេគនេយបយ បេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន ែដលនឹងតំរវូេ យរ ្ឋ ភិបលផ្តួចេផ្តើមគំនិត និង 

គំ្រទ េដើមបីសំេរចេ យបនេជគជ័យកនុងចកខុវស័ិយឆន ំ២០១៥។ េនកនុង ករ

្រគប់្រគងេគលនេយបយឆន ំ២០១៥ េយើងសងឃឹមថេគលនេយ-បយជតិ 

ស្តីពីបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មននឹងេធ្វើេ យកមពុជសថិត កនុងសភព 

ឈនេឡើងជនិរន្ត េនកនុងយុគសម័យឌីជីថល េ យេដើរតួជ យន្តករគន្លឹះ 

េដើមបីសំេរចេ យបន នូវវឌ នភពសងគម េសដ្ឋកិចច នេយបយ និងវបបធម៌

េនកនុង្របេទស។ 
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ចកខុវស័ិយ េបសកកមម និងេគលបំណង 

ចកខុវស័ិយ 

 េ យមន្របវត្តិជ្របេទសអចឆរយិ និងមនទី ំងភូមិ្រស្តពិេសស 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ នឹងក្ល យជៃដគូ្របគួត្របែជងពិត្របកដ និងជ 

សងគមមន្រគិះចំេណះដឹងនិងពត៌មនកនុងពិភពេ ក និង្របកន់យកនូវ 

ដំេ ះ្រ យែផ្អកេលើបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន េដើមបីជំរញុ ករ

អភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចសងគមកិចច្របកបេ យចិរភព ។ 

េបសកកមម 

 េធ្វើសមហរណកមមនូវសកមមភពបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង ព័ត៌មន 

េនកនុងវស័ិយ ធរណៈនិងឯកជន និងធននូវករអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិចចជតិ 

និងេលើកសទួយសងគម ្រពមទំងករសំេរចនូវកិចច្រពមេ្រព ង បទ ្ឋ នសហគមន៍ 

រមួមនករេលើកកំពស់សមបជញញៈ ្របឆំងេទនឹងកំេណើ នសីតុណ្ហ ភព 

ពិភពេ ក ផ្តល់បទ ្ឋ នចបប់និងបទបញញ ត្តិសំ ប់ករវនិិេយគេហ ្ឋ រចន-

សមព័នធ ធរណៈ និងឯកជនកនុងករក ងនូវសមតថភពពណិជជកមមេអឡិច-

្រតូនិច េ យជំរញុេ យមនកំេណើ ន បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

ជតិ និងអភិវឌ សមតថភព្របគួត្របែជងជំនញករបេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

និងព័ត៌មនតំបន់។ 

េគលបំណង 

• បេងកើត និងផ្តល់នូវបទ ្ឋ ន និងេគលនេយបយជតិ ែដលនឹង 

អនុញញ តេ យបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនរមួចំែណកកនុង 

ករេធ្វើេ យសំេរចបននូវេគលបំណងអភិវឌ ន៍ជតិ ។ 
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• ផ្តល់េស កល និងលទធភព ចេ្របើ្របស់បននូវពត៌មន និង 

បរកិខ រទំនក់ទំនងេនកនុង្របេទស ែដលនឹងនំេឆព ះេទរកករ្របគួត

្របែជងទិននផល និងផលិតភពេលើឆកអន្តរជតិ។ 

• ែ្របក្ល យ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យេទជសងគមមួយេពរេពញ 

េ យចំេណះដឹង មរយៈករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង

ព័ត៌មនសម្រសប។ 
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I. េគលបំណងៃនេគលនេយបយ 

 េគលនេយបយស្តីពីបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនឆន ំ ២០១៥ 

មនេគលបំណងដូចតេទ៖ 

១. បេងកើតេ យមនបទ ្ឋ នចបប់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

ចបស់ ស់សំ ប់្របជពលរដ្ឋ និងៃដគូអភិវឌ ន៍សំខន់ៗ។ 

២. ជំរញុករេប្តជញ ថន ក់ជតិ េលើតួនទី និងសក្ត នុពលបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន ជពិេសសករអភិវឌ ន៍្របកបេ យចិរភព 

កនុងករផ្តល់អំ ចជូន្របជពលរដ្ឋ និងព្រងឹងអភិបល-កិចចល្អ ។ 

៣. បេងកើតេ យមនវបបធម៌សិក បន្ត េដើមបីេងកើនសក្ត នុពលមន្រ ប់ 

របស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ េ យមនកំេណើ នជអតិបរម និងបេងកើន 

េលប នករៃឆន្របឌិតេដើមបីអភិវឌ ្របព័នធ ែដលមនមូល ្ឋ នេលើ 

ចំេណះដឹង។ 

៤. កត់បនថយគំ តកំរតិជីវភពរស់េន រ ង្របជពលរដ្ឋរស់េន ទី្រកុង 

និងេនជនបទ ែដលមនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធ ជមួយគំ ត 

េរខួបនីយកមម ៃនករទទួលបនពត៌មន (ករអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចន-

សមព័នធមូល ្ឋ នកនុងកំរតិថន ក់ជតិ)។ 

៥. បេងកើនសមតថភព្របគួត្របែជងឧស ហកមមជតិ េ យបេងកើតេ យ 

មននូវបរយិកសធុរកិចចសម្រសប និងេធ្វើេ យកំរតិជីវភព្របជពល 

រដ្ឋកន់ែត្របេសើរេឡើង និងមនភពងយ្រសួលេ្របើ្របស់េស  

យរយៈករជំរញុេ យមនក្រមងកមមវធីិ និងករអនុវត្តន៍នូវ 

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនសម្រសប។ 
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៦. េលើកទឹកចិត្តដល់ករអភិវឌ ន៍ឧស ហកមមបេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

និងព័ត៌មនជតិ េ យស្រមបស្រមួលេ យមនករអនុម័តយក 

ក្រមងកមមវធីិ និងករអភិវឌ ន៍វស័ិយបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង

ព័ត៌មន។ 

៧. បេងកើតេ យមនប ្ត ញផ្តល់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងពត៌មន

េន្រគប់ទីកែន្លង និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមន្របសិទធិភព។ 

៨. កត់បនថយចំ យរដ្ឋបល ធរណៈ និងព្រងឹងគុណភពេស  

ធរណៈ មរយៈករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មន។  

៩. ជំរញុករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  កនុង្រសុកចំបច់សំ ប់ករអនុម័ត 

យកនូវបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន និងសំ ប់ឧស ហកមម 

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិ។ 

១០. ផ ព្វផ យេ យ្រស្តីចូលរួម កនុងករអភិវឌ ន៍វស័ិយបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ 

១១. ផ ព្វផ យេ យមនករយល់ដឹងពីតួនទី បេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

និងព័ត៌មនកនុងបរបិឋកំេណើ នសីតុណ្ហ ភពពិភពេ ក ក៏ដូចជជំហ៊រ 

ដ៏រងឹមំរបស់ជតិកនុងចំ ត់ករចំបច់ េដើមបីទប់ ក ត់បំែរបំរលួ

កសធតុពិភពេ ក។  
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II. វ ិ លភពេគលនេយបយ 

 េដើមបីសំេរចបនេគលេ  ដូចមនែចងខងេលើ េគលនេយបយ 

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនឆន ំ២០១៥ ្រតូវមនវ ិ លភព ដូចតេទ៖ 

១. បទ ្ឋ នបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

១.១. បេងកើតេ យមនបទ ្ឋ នចបប់ និងបទបញញ ត្តិបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិេដើមបីធនេ យបននូវ 

ករេលើកសទួយេសដ្ឋកិចចនិងសងគមជតិ។ 

១.២. បេងកើតម្រត ្ឋ ន សំ ប់ឈនេទដល់ កិចច្រពមេ្រព ងៃន 

បទ ្ឋ ន ៊ នេអឡិច្រតូនិច ក៏ដូចជេដើមបីធនកិចចខិតខំ្របឹង-

ែ្របងរក ជំ ៊ ន ៃនករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយគមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មន្រសបនឹងកំរតិ ៊ ន មរយ:ករេលើកសទួយគំនិត 

ៃចន្របឌិតបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិ។ 

២. េស កមមបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

២.១. ែកលំអេស ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈករេ្របើ្របស់ក្រមងកមមវធីិ 

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ 

២.២. គំ្រទករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនកនុង 

វស័ិយឯកជន និងករព្រងីកពណិជជកមមេអឡិច្រតូនិច។ 

២.៣. េលើកទឹកចិត្ត េ យមនកំេណើ នឧស ហកមមបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិ និងមនទំនក់ទំនងកនុងតំបន់ 

៊ ន។ 
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៣. េហ ្ឋ រចនសមព័នធបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

៣.១. ថ បនេហ ្ឋ រចនសមព័នធបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិ 

គួរេ យទុកចិត្ត។ 

៤. ករអភិវឌ បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

៤.១. េលើកសទួយកំរតិអកខរកមមបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ។ 

៤.២. អភិវឌ ជំនញករបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន ែដល 

មនលកខណៈ្របកួត្របែជងកនុងតំបន់ និងធនធនមនុស មន

េទពេកសលយ ែផនកបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ 

៤.៣. គំ្រទ្រស្តីកនុងករអភិវឌ ន៍វស័ិយបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មន។ 

៥. ករេប្តជញ ចិត្តចំេពះបញ្ហ កល 

  ៥.១. េលើកសទួយករយល់ដឹងស្តីពីបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងពត៌មន 

ជឧបករណ៍សំ ប់្របយុទធ្របឆំងនឹងកំេណើ នសីតុណ្ហ ភពពិភពេ ក។ 
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ឧបសមព័នធ ១ 
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 េគលនេយបយស្តីពីបេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

និងព័ត៌មនឆន ំ ២០១៥ មនេគលបំណងដូចតេទ៖ 

១. បេងកើតេ យមន បទ ្ឋ នចបប់បេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនចបស់ ស់សំ ប់ 

្របជពលរដ្ឋ និងៃដគូអភិវឌ ន៍សំខន់ៗ។ 

២. ជំរុញករេប្តជញ ថន ក់ជតិ េលើតួនទី និង 

សក្ត នុពលបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មនជពិេសសករអភិវឌ ន៍្របកបេ យ 

ចិរភព កនុងករផ្តល់អំ ចជូន្របជពលរដ្ឋ 

និងព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ។ 

៣. បេងកើតេ យមនវបបធម៌សិក បន្ត េដើមបីេងកើន 

សក្ត នុពលមន្រ ប់ របស់្របជពលរដ្ឋ 

កមពុជ េ យមនកំេណើ នជអតិបរម និង 

បេងកើនេលប នករៃឆន្របឌិត េដើមបីអភិវឌ ្របព័នធ 

ែដលមនមូល ្ឋ នេលើ ចំេណះដឹង។ 

៤. កត់បនថយគំ តកំរតិជីវភពរស់េន រ ង 

្របជពលរដ្ឋរស់េនទី្រកុង និងេនជនបទ

ែដលមនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធ ជមួយ 

គំ តេរខួបនីយកមម ៃនករទទួលបន

ពត៌មន (ករអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធ

មូល ្ឋ នកនុងកំរតិថន ក់ជតិ)។ 

៥. បេងកើនសមតថភព ្របគួត្របែជងឧស ហកមម 

ជតិ េ យបេងកើតេ យមននូវបរយិកស

ធុរកិចចសម្រសប និងេធ្វើេ យកំរតិជីវភព 

្របជពលរដ្ឋកន់ែត្របេសើរេឡើង និងមន

ភពងយ្រសួលេ្របើ្របស់េស  យរយៈ 

ករជំរញុេ យមនក្រមងកមមវធិី និង

េគលបំណងៃនេគលនេយបយ 
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ករអនុវត្តន៍នូវ បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មនសម្រសប។ 

៦. េលើកទឹកចិត្តដល់ករអភិវឌ ន៍ ឧស ហកមម 

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិ 

េ យស្រមបស្រមួលេ យមនករ អនុម័ត

យកក្រមងកមមវធិី និងករអភិវឌ ន៍វសិ័យ

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ 

៧. បេងកើតេ យមនប ្ត ញផ្តល់ បេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងពត៌មនេន្រគប់ទីកែន្លង និង 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមន្របសិទធិភព។ 

៨. កត់បនថយចំ យ រដ្ឋបល ធរណៈ និង 

ព្រងឹងគុណភពេស ធរណៈ មរយៈ

ករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មន។  

៩. ជំរញុករអភិវឌ ន៍ ធនធនមនុស កនុង្រសុក 

ចំបច់សំ ប់ករអនុម័ត យកនូវបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន និងសំ ប់ 

ឧស ហកមមបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មនជតិ។ 

១០. ផ ព្វផ យេ យ្រស្តីចូលរួមកនុងករអភិ-

វឌ ន៍វសិ័យបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មន។ 

១១. ផ ព្វផ យេ យមនករយល់ដឹង ពីតួនទី 

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនកនុងបរបិឋ

កំេណើ នសីតុណ្ហ ភពពិភពេ ក ក៏ដូចជ

ជំហ៊រដ៏រងឹមំរបស់ជតិកនុងចំ ត់ករចំបច់ 

េដើមបីទប់ ក ត់បំែរបំរលួ កសធតុ

ពិភពេ ក។ 
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ឧបសមព័នធ ២ 
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វ ិ លភពេគលនេយបយ 

េដើមបីសំេរចបនេគលេ  ដូចមនែចងខងេលើ េគលនេយបយ បេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនឆន ំ២០១៥ ្រតូវមនវ ិ លភព ដូចតេទ៖ 

បទ ្ឋ នបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន
១.១. បេងកើតេ យមនបទ ្ឋ នចបប់ និងបទបញញ ត្តិបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិេដើមបីធនេ យបននូវ 

ករេលើកសទួយេសដ្ឋកិចច និងសងគមជតិ។ 

១.២. បេងកើតម្រត ្ឋ ន សំ ប់ឈនេទដល់កិចច្រពមេ្រព ងៃន 

បទ ្ឋ ន ៊ នេអឡិច្រតូនិច ក៏ដូចជេដើមបីធនកិចច-

ខិតខំ្របឹងែ្របងរក ជំ ៊ នៃន ករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន្រសបនឹងកំរតិ ៊ ន មរយ: 

ករេលើកសទួយ គំនិតៃចន្របឌិតបេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

និងព័ត៌មនជតិ។ 

េស កមមបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 
២.១. ែកលំអេស ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈករេ្របើ្របស់ក្រមង-

កមមវធិីបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ 

២.២. គំ្រទករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនកនុង 

វសិ័យឯកជន និងករព្រងីកពណិជជកមមេអឡិច្រតូនិច។ 

២.៣. េលើកទឹកចិត្ត េ យមនកំេណើ នឧស ហកមមបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិ និងមនទំនក់ទំនងកនុង 

តំបន់ ៊ ន។ 
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េហ ្ឋ រចនសមព័នធបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

៣.១. ថ បនេហ ្ឋ រចនសមព័នធ បេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិគួរេ យទុកចិត្ត។ 

ករេប្តជញ ចិត្តចំេពះបញ្ហ កល 

៥.១. េលើកសទួយករយល់ដឹងស្តីពីបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ពត៌មនជឧបករណ៍សំ ប់្របយុទធ្របឆំងនឹងកំេណើ នសីតុណ្ហ ភព 

ពិភពេ ក។ 

ករអភិវឌ បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

៤.១. េលើកសទួយកំរតិអកខរកមមបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មន កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ។ 

៤.២. អភិវឌ ជំនញករបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

ែដល មនលកខណៈ្របកួត្របែជងកនុងតំបន់ និងធនធន 

មនុស មនេទពេកសលយែផនកបេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

និងព័ត៌មន។ 

៤.៣. គំ្រទ្រស្តីកនុងករអភិវឌ ន៍វសិ័យបេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

និងព័ត៌មន។ 
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វ ិ លភពេគលនេយបយ 

 េដើមបីសំេរចបនេគលបំណង ដូចមនែចងខងេលើ េគលនេយ-

បយបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនឆន ំ២០១៥ ្រតូវមនវ ិ លភព 

ដូចតេទ៖ 

១. បទ ្ឋ នបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

១.១. បេងកើតេ យមនបទ ្ឋ នចបប់ និងបទបញញ ត្តិបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិ េដើមបីធនេ យបននូវករេលើកសទួយ 

េសដ្ឋកិចច និងសងគមជតិ។ 

រមួចំែណកកនុងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចកមពុជ មរយៈយុទធ ្រស្ត 

េ្របើ្របស់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន េហើយ្រតូវប្រងួមជ្របព័នធ

ែតមួយេដើមបីសំេរចបននូវេគលបំណងេនះ។ ជរមួ្រតូវចត់ទុកបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជវស័ិយគន្លឹះ និង្រតូវេលើកកំពស់កនុងករបេងកើត

េ យមនយុទធ ្រស្តបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន ្រពមទំង

បទ ្ឋ នចបប់ និងបទបញញ ត្តិបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនសម្រសប

និងមន្របសិទធិភពសំ ប់វស័ិយេផ ងៗ (រ ្ឋ ភិបលេអឡិច្រតូនិច 

ពណិជជកមមេអឡិច្រតូនិច សហ្រគសេអឡិច្រតូនិច ករអប់រេំអឡិច្រតូនិច 

សងគមេអឡិច្រតូនិច។ល។)។ 

 ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ បរ ិ ថ នចបប់និងបទបញញ ត្តិ និងេ យ 

ផ រភជ ប់ជមួយបទពិេ ធន៍ល្ៗអ កនុងតំបន់ និងពិភពេ ក ចំបច់្រតូវ 

បេងកើត និងែថរក នូវបទ ្ឋ នចបប់ និងបទបញញ ត្តិែដលសម្រសប។ 
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គន្លឹះ៖ 

េដើមបីេ យេគលបំណង ៃនេគលនេយបយបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនឆន ំ២០១៥ ទទួលបនេជគជ័យឆប់រហ័ស 

សមសភពរបស់ ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកិចចករអភិវឌ ន៍  បេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ (អ.អ.ប.គ.ព) កនុងនម ថ ប័នទទួលបនទុក

អនុវត្តេគលនេយបយបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន្រតូវែតទទួល

គ ល់ និងភពជៃដគូររ ង អ.អ.ប.គ.ព ជមួយប ្ត ្រកសួង ពក់ព័នធ

ក៏្រតូវែតអនុវត្ត។ យុ ថ ធិករ្រកសួង និងអងគភពពក់ព័នធនឹង បេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន ្រតូវែតគូសបញជ ក់េ យបនលំអិត។ 

េលើសពីេនះ សំ ប់ ថ ប័នជំនញនិមួយៗ ្រតូវេរៀបចំេគលនេយបយ 

យុទធ ្រស្ត និងគំេ ងែផនករសកមមភពអនុវត្តរយៈេពលខ្លី និងរយៈេពល 

ែវងរបស់ខ្លួន។ បញ្ហ ទំងេនះ ្រតូវែត ក់បញចូ លកនុងបទ ្ឋ នចបប់ និង 

បទបញញ ត្តិបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ 

១.២. បេងកើតម្រត ្ឋ ន សំ ប់ឈនេទដល់កិចច្រពមេ្រព ងៃន 

បទ ្ឋ ន ៊ នេអឡិច្រតូនិច ក៏ដូចជេដើមបីធនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរក  

ជំ ៊ នៃនករអភិវឌ ន៍ បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន្រសបនឹងកំរតិ 

៊ ន មរយ:ករេលើកសទួយគំនិតៃចន្របឌិតបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង

ព័ត៌មនជតិ 

ករេប្តជញ ចិត្តេលើករអភិវឌ ន៍វស័ិយបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មន ែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេធ្វើចំេពះសហគមន៍អន្តរជតិ 

ជពិេសសចំេពះសមគមន៍ ៊ ន្រតូវែតេគរព ម។ ករេគរព ម 

បទ ្ឋ នអន្តរជតិ (ដូចជ WTO និង WIPO) ្រតូវែតេធ្វើ ខណៈែដលេយើង
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ផ្តល់ ទិភពសំខន់ដល់បទ ្ឋ ន ៊ នេអឡិច្រតូនិច ែដលជករេប្តជញ  

ចំេពះតំបន់ (តំបន់ ៊ ន)។ 

កលបរេិចឆទកំណត់សំ ប់យុទធ ្រស្តជតិ ្រតូវែតកំណត់េ យ 

សីុគន នឹងេពលេវ ជំរញុេគលនេយបយបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មន។ េលើសពីេនះេទេទៀត ករវនិិេយគកនុងករអភិវឌ ន៍ធនធន 

មនុស សនូល គួរែតយកចិត្តទុក ក់។ 

 េនេពលែដលសហគមន៍ េសដ្ឋកិចច ៊ ន បនចប់បដិសនធិ បន 

កំណត់កលបរេិចឆទអនុវត្តេគលនេយបយ្រតឹមឆន ំ ២០១៥ េពលេវ  

េនះបនខិតជិតមកដល់េហើយ បេចចកវទិយទំេនើបៗ និងករៃចន្របឌិតថមីៗវវិត្ត 

េទមុខជនិចច ែដលមិនអនុញញ តេ យ ្របេទសកមពុជសថិតេនពីេ្រកយៃន 

កវវិត្តន៍េនះេឡើយ។ កនុងមូលេហតុេនះ ករ្របមូលព័ត៌មនអំពីបេចចកវទិយ

ថមីៗ ្រពមទំងករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ដូចជវសិ្វកមមបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន  និង ករ្រ វ្រជវ និងករអភិវឌ ន៍ ្រតូវែតជំរញុ 

ជនិចច។ 

អតថ្របេយជន៍ទំងេនះ ចបេងកើនេលប នបន មរយៈករក ង 

សមតថភពបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនទំងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ 

ទំងធនធនមនុស ។ កនុងករណីេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ្រតូវជំរញុករ ថ បន 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិសម្រសប 

្របកបេ យ្របសិទធិភព និងេសថរភព ែដលជតំរវូករពីមជឈ ្ឋ ន្របជជន 

ភគេ្រចើន និង្រសប មនិយមតំបន់ និងអន្តរជតិ េ យេ្របើ្របស់បន 

្រគប់្រគន់ និងកត់បនថយចំ យ គឺជបំណង្របថន ចំបង។ េលើសពីេនះ 

េទៀត ករបេងកើនបរមិណ និងសមតថភពធនធនមនុស េ យមនជំនញ 

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនកនុង្រសុកក៏ជករចំបច់ផងែដរ។ 
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គន្លឹះ៖ 

អ្វីែដលសំខន់កនុងេគលេ ចំបងសំ ប់កមពុជគឺមិន្រតូវេនពីេ្រកយ

ករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន្រតឹមកំរតិ ៊ នេឡើយ។ 

ចំេពះធនធនមនុស ចំបច់េនេពលេនះ ្របេទសកមពុជ ្រតូវករពឹងែផ្អក

ភគេ្រចើនេលើករគំ្រទពីអន្តរជតិ (ឯកជន និង ធរណៈ)។ (ចំណុចេនះ 

្រតូវែតេធ្វើេ យលំអិត ដូចជយុទធ ្រស្តបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង

ព័ត៌មន។) 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ករអនុម័តយកបេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

និងព័ត៌មនសម្រសបគឺជចំណុចមួយៃនប ្ត ចំណុចេជគជ័យទំង យ 

េដើមបីបេងកើនេលប នករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនេន

កមពុជ។ 

២. េស កមមបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

២.១. ែកលំអេស ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈករេ្របើ្របស់ក្រមងកមមវធីិ 

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ 

មមេធយបយក ងរ ្ឋ ភិបលេអឡិច្រតូនិច េ យ ថ បន 

្របព័នធសន្តិសុខព័ត៌មនដ៏រងឹមំ ចមនលទធភពផ្តល់នូវបរមិណព័ត៌មន 

គួរេ យកត់សំគល់ស្តីពី្របេទស និងរ ្ឋ ភិបល។ បុ៉ែន្តមេធយបយទំងេនះ 

្រតូវែតផ្តល់េស ទំនក់ទំនងេទវញិេទមក រ ងរ ្ឋ ភិបល និង ធរណៈ 

ឬ្របជពលរដ្ឋទូេទ។ 

មរយៈក្រមងកមមវធីិបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន រដ្ឋបល 

ធរណៈ ្រតូវ្រគប់្រគងសកមមភពករងររបស់ខ្លួន េ យកន់ែតមន 

្របសិទធិភព និងផ្តល់េស រធរណៈកនុងឥរយិបថសមរមយ។ 
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ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះ វធិនករអនុវត្ត 

េគលនេយបយចំបច់ េដើមបីែថរក ្របព័នធសន្តិសុខព័ត៌មនជតិ។ 

ករ ថ បនរ ្ឋ ភិបលេអឡិច្រតូនិច គំ្រទេ យ្របព័នធសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន នឹងេធ្វើេ យរ ្ឋ ភិបល មនលកខណៈកន់ែត មញញ មន 

្របសិទធិភព មនជំេនឿទុកចិត្ត និងមនតម្ល ភព។ េលើសពីេនះេទេទៀត 

ភគេ្រចើនៃនកិចច្របតិបត្តិករ ជមួយ្របព័នធរបស់ខ្លួនកន់ែតងយ្រសួល

ទទួលេជគជ័យ។ 

ធរណៈជន ែដលនឹងក្ល យជអនកេ្របើ្របស់ េស រ ្ឋ ភិបល 

េអឡិច្រតូនិចដំបូងេគ ្រតូវែត ចទទួលបនព័ត៌មន អំពីរដ្ឋបល 

ធរណៈ និងសកមមភពទំង យរបស់  េហើយរ ្ឋ ភិបលេអឡិច-

្រតូនិចនឹងបេងកើតមេធយបយផ្តល់េស ធរណៈទូទំង្របេទស។ 

េ យអនុម័តយករ ្ឋ ភិបលេអឡិច្រតូនិច ករចំ យជេ្រចើន 

ទំងភគីផ្តល់េស  និងភគីទទួលេស ្រតូវបនកត់បនថយ ផលិតភពៃន 

រដ្ឋបល ធរណៈនឹង្រតូវបេងកើន សំខន់ជងេនះ គឺកិចចសហ្របតិបត្តិករ 

រ ងបុគគល ក៏ដូចជកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង ថ ប័ន កន់ែតមន 

្របសិទធិភពខពស់។ 

គន្លឹះ៖ 

ករ ថ បន និងករជំរុញរ ្ឋ ភិបលេអឡិច្រតូនិចនឹងបេងកើន

គណេនយយភពរដ្ឋបល ធរណៈ។ េទះជយ៉ង ក្តី ចំបច់្រតូវកត់ 

សំគល់ថ លទធផលែដលទទួលបនពីករេ្របើ្របស់រ ្ឋ ភិបលេអឡិច-

្រតូនិច ចមនឥទធិពលេផ ងៗពីគន ។ 
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២.២. គំ្រទករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនកនុង 

វស័ិយឯកជន និងករព្រងីកពណិជជកមមេអឡិច្រតូនិច។ 

េលើកទឹកចិត្តេ យមនករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មនេន មប ្ត សហ្រគសធុនតូច និងមធយម ្រពមទំងក ង 

មូល ្ឋ ន្រគឹះចំបច់ សំ ប់បរយិកសពណិជជកមមេអឡិច្រតូនិចដ៏្របេសើរ 

ែដលសំរលួដល់ករេធ្វើធុរកិចច។ េដើមបីសំេរចេគលេ េនះបនេជគជ័យ 

ចំបច់្រតូវែតបេងកើតបទ ្ឋ នចបប់ និងបទបញញ ត្តិ និងផ្តួចេផ្តើមគំនិត 

ជេ្រសចេដើមបីេលើកទឹកចិត្តដល់ករអនុម័តយកបេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

និងព័ត៌មន។ 

និយមន័យ និងវធិនសំ ប់ហតថេលខឌីជីថល ពណិជជកមមេអឡិច-

្រតូនិច និងករទូទត់េអឡិច្រតូនិច គឺជមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនពណិជជកមម 

េអឡិច្រតូនិច េហតុេនះេហើយ ្រតូវជែផនកមួយកនុងករផ ព្វផ យជ 

ធរណៈ និងព័ត៌មនែដលពក់ព័នធ្រតូវែតផ ព្វផ យេ យដល់្របជ-

ពលរដ្ឋ។ 

េលើសពីេនះ ្រតូវែតបេងកើតបរ ិ ថ នចបប់ចំបច់សំ ប់ពណិជជកមម 

េអឡិច្រតូនិច និង្រតូវែតអនុវត្តនូវេគលករណ៍េលើកទឹកចិត្ត មវធីិ ្រស្ត 

េផ ងៗសំ ប់វស័ិយឯកជន។ 

២.៣. េលើកទឹកចិត្តេ យមនកំេណើ នឧស ហកមមបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិ និងមនទំនក់ទំនងកនុងតំបន់ ៊ ន. 

ផគត់ផគង់ និងអភិវឌ ឧស កមមបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន

ជតិ (ករផលិត និងករអភិវឌ ន៍បរកិខ រ និងក្រមងកមមវធីិបេចចកវទិយ 
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គមនគមន៍ និងព័ត៌មនពក់ព័នធ) េដើមបីរក កំរតិបេចចកវទិយខពស់េធៀបកនុង 

តំបន់ ៊ ន។ 

គន្លឹះ៖ 

យុ ថ ធិករ ៃនករ្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៍ឧស ហកមមបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន សថិតេនេ្រកម្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និង 

ថមពល។ 

ចំេពះ ថ នភពទូេទ ជំ ៊ នដំបូងែដល្រតូវ្របតិបត្តិ គឺបនធូរ 

េគលករណ៍ស្តីពីលំហូរចូលមូលធនបរេទស ជមួយនឹងករផ្តល់ជូននូវ 

សមបទនេផ ងៗ។ ដូេចនះ ្រតូវែតជំរញុករអភិវឌ ន៍ឧស ហកមមបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនេ យទក់ទញមូលធនបរេទស។ 

ករពិភក ្រតូវែតមន ថេតើគួរែចងអំពីភពជៃដគូជមួយ 

សហ្រគស បរេទសេនកនុងេគលនេយបយបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មនជតិែដរឬេទ។ េដើមបីផ ភជ ប់ជមួយ ករេផទរបេចចកវទិយ្របំឆន ំ 

ដំបូង គួរែតចំ យេដើមបីទក់ទញសហ្រគសបរេទសេ យចូលមក 

្របេទសកមពុជ េហើយ្រតូវែត ថ បនបរយិកស ែដលនំមកនូវករេផទរ

បេចចកវទិយសំ ប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ 

្រតូវែតចត់ទុកជេគលេ បនទ ន់នូវករក ង និងករធន

ករផគត់ផគង់ធនធនមនុស  ្រស័យជំហ៊រដ៏រងឹមំែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន ។ 

៣. េហ ្ឋ រចនសមព័នធបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

៣.១. ថ បនេហ ្ឋ រចនសមព័នធបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មនជតិគួរេ យទុកចិត្ត។ 
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េហ ្ឋ រចនសមព័នធបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនមូល ្ឋ ន 

្រតូវែតក ងទូទំង្របេទស េដើមបីកត់បនថយគំ តៃនករទទួលបន 

ព័ត៌មនរ ង្របជជនកមពុជ។ 

ជពិេសស ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ្រតូវែតក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ

ព័ត៌មន (ករក ងប ្ត ញ) ក៏ដូចជក្រមងកមមវធីិ និងេស េផ ងៗ 

ែដលនឹង្រតូវផ្តល់ មរយៈេហ ្ឋ រចនសមព័នធេនះ។ 

គន្លឹះ៖ 

“េវទិកពិភគ ” ជទូេទ្រតូវត្រមូវេ យមន េដើមបីពិភគ  និង 

ពិចរ េលើករែចករែំលកតួនទីនិងអ្វីែដលមន្រ ប់ជមួយនឹង ថ ប័ន 

អន្តរជតិ និងប ្ត ្របេទសៃដគូអភិវឌ ន៍។ 

ជងេនះេទេទៀត មុខងរ្រកុមអនុវត្តគំេ ង គឺតំរវូេ យមនជ 

បនទ ន់។ 

៤. ករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

៤.១. េលើកសទួយកំរតិអកខរកមមបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ។ 

កនុងដំេណើ រឈនេទរកករអភិវឌ ន៍ សងគមេអឡិច្រតូនិចេនកមពុជ 

អនកេដើរតួសំខន់ គឺ្របជពលរដ្ឋកមពុជ ែដល្រតូវែតទទួលបននូវឱកស 

េសមើរៗគន  កនុងករអប់រអំំពីបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ ក្រមង-

កមមវធីិបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន ្រតូវែតផ្តល់ដល់វស័ិយអប់រ ំ

ដូចជេន ម េរៀន និងប ្ត ្រគឹះ ថ នអប់រេំផ ងៗេទៀត។ ករែណនំ 

ពីឯកេទសៃនបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន ្រតូវែតជំរញុផងែដរ។ 

ទី១៖ ្រតូវែតអនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លេនកនុងវស័ិយអប់រ ំ េដើមបី 
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សំេរចេ យបន «ករអប់របំេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនេ យ 

្របជជនកមពុជេដើមបី្របជជនកមពុជ»។ ទី២៖ ឧបតថមភសំភរៈបរកិខ េដើមបី 

ព្រងីក និងអភិវឌ ករបេ្រង នបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនេន្រគប់ 

កំរតិ ទំងករអប់រកំនុង្របព័នធនិងេ្រក្របព័នធ។ ទី៣៖ ជំរញុ និងគំ្រទ 

ករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនដល់អនកសំេរចចិត្ត 

ែផនកនេយបយ អនកដឹកនំសហគមន៍ និងសងគមសីុវលិ ្រពមទំងបុគគលិក 

វស័ិយឯកជន និងម្រន្តី ជករ។ ទី៤៖ េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េទេលើ 

្របព័នធអប់រថំមី និងឱកសៃនករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មនសំ ប់្រស្តី និងយុវជន ជនពិករ និងអនកពំុមនលទធភព និង 

អនកខរជន េដើមបីកត់បនថយអតុលយភពសងគម។ 

៤.២. អភិវឌ ជំនញករបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន ែដល 

មនលកខណៈ្របកួត្របែជងកនុងតំបន់ និងធនធនមនុស មនេទពេក-

សលយែផនក បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ 

មនតំរវូករយ៉ងខ្ល ំង កនុងករអភិវឌ ន៍្រកុមជំនញករបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន និងបុគគលិកដៃទេទៀតសំ ប់ឧស ហកមមជតិ 

ក៏ដូចជវស័ិយដៃទេទៀត ែដលក្រមងកមមវធីិបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មន្រតូវបនេ្របើ្របស់។ 

េដើមបីរក កំរតិករទទួល គ ល់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

កនុងតំបន់ ៊ នចំបច់្រតូវែតធនអំពីលទធភពកនុងករផគត់ផគង់ជំនញករ 

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជតិ។ កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លេឆព ះេទ 

រកករអភិវឌ ន៍ជំនញករ ែដលេពរេពញេ យចំេណះដឹងឯកេទស និង

ជំនញ្រតូវែតជំរញុេ យបនខ្ល ំង េហើយ្រតូវេលើកទឹកចិត្តដល់ករអភិវឌ ន៍ 
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្រកុមជំនញករបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនេឆនើមៗេ យបន 

េ្រចើន។ 

េដើមបីផ ភជ ប់ជមួយកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង កនុងករក ងេហ ្ឋ -

រចនសមព័នធ និងឧស ហកមមបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនែដលមន

សមតថភព្របកួត្របែជងេនកនុង្រសុក ករបណ្តុ ះប ្ត លនិងករអភិវឌ ន៍ 

ជំនញករបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន គឺជបញ្ហ បនទ ន់។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រតូវែតអនុវត្តនូវែផនករសកមមភពអភិវឌ  

ែដលទក់ទិននឹងករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញករ ទំងរយៈេពលខ្លី និង 

រយៈេពលែវង។ 

ជំ ៊ នដំបូងែដល្រតូវេធ្វើ គឺបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស សនូល 

ែដល ចែតង ំងជ្របធនម្រន្តីព័ត៌មនវទិយរ ្ឋ ភិបល។ 

៤.៣. គំ្រទ្រស្តីកនុងករអភិវឌ ន៍វស័ិយបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ព័ត៌មន។ 

េដើមបីអភិវឌ ្រកុមជំនញករបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

សំ ប់ឧស ហកមមជតិ និងវស័ិយពក់ព័នធេផ ងៗ សំខន់គឺ្រតូវមន 

វត្តមនរបស់្រស្តីេនកនុងដំេណើ រករេនះ។ ជពិេសស កនុងវស័ិយបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន ្រស្តីេនពំុទន់បនចូលរមួ មអ្វី ែដលពួកគត់គួរ 

ែតេធ្វើេទ។ ដូចបនែចង និង្រពមេ្រព ងេនកនុង “អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពី 

ករលប់បំបត់ទំង្រសុងនូវករេរ ើសេអើងជមួយ្រស្តី” បុរស និង្រស្តី គឺមន 

ភពេសមើគន  ដូេចនះេហើយ្រស្តី្រតូវែតទទួលបនភពេសមើរគន កនុងករងរ។ 

ដូចបនបង្ហ ញេន មប ្ត ្របេទសេផ ងៗ ្រស្តីមនសមតថភពល្អកនុង 

ករ្របតិបត្តិករងរជំនញរបស់ខ្លួន។ 
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ធនធនសំខន់បំផុតរបស់្របេទសកមពុជ គឺធនធនមនុស របស់ 

ខ្លួន ដូេចនះករធនេ យមនករងរ្រគប់ៗគន  ទំង្រស្តី ទំងបុរស គឺ 

សំខន់ ស់សំ ប់ករអភិវឌ ន៍្របេទសទំងមូល។ ្របសិនេបើេយើងមិន 

បនេ្របើ្របស់្រស្តី ែដលមនចំនួនសមលមមសំ ប់ឧស ហកមម បេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មនេទ នឹងខជះខជ យធនធនមនុស ល្ៗអ ។ ដូចេនះ 

ករេរៀបចំេ យមនបរយិកសសមរមយសំ ប់្រស្តី កនុងករងរគឺជ 

ករសំខន់។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រតូវែតេធ្វើករអភិវឌ ន៍ថន លធនធន ជំនញករ 

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជ្រស្តី និងបុគគលិកដៃទេទៀត។ 

្រពមទំងេលើកទឹកចិត្តដល់ករអភិវឌ ន៍ ែផនករសកមមភពទក់ទងេទនឹង 

ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញករជ្រស្តី ទំងសំ ប់រយៈេពលខ្លី និងសំ ប់

រយៈេពលែវង។ 

៥. ករេប្តជញ ចិត្តចំេពះបញ្ហ កល 

៥.១. េលើកសទួយករយល់ដឹងស្តីពីបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង 

ពត៌មន ជឧបករណ៍សំ ប់្របយុទធ្របឆំងនឹងកំេណើ នសីតុណ្ហ ភព 

ពិភពេ ក។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រតូវែតសកមមកនុងករផ្តួចេផ្តើមគំនិត មរយៈ 

ករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មនជមេធយបយ េដើមបី 

ទប់ ក ត់កំេណើ នសីតុណ្ហ ភពពិភពេ ក ែដលបនឈនដល់ដំ ក់ 

េ្រគះថន ក់។ េ យែស្វងរកក្រមងកមមវធីិបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងពត៌មន 

ជួយកត់បនថយឧសម័នកបូនិចេ យមនកំរតិទប ្រពមទំងកត់បនថយ

បរយិកសកខ្វក់។ 
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កនុងទស នៈេនះ ្រតូវព្រងឹងករេប្តជញ ចិត្តេដើមបីេ យវស័ិយឯកជន 

្រគឹះ ថ ន ធរណៈ និង ធរណៈជនទូេទ បនយល់ដឹងកន់ែតចបស់ 

ពីទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធ រ ងបញ្ហ ្របឈមៃនក្រមងកមមវធីិបេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន និងវធិនករេដើមបីបញឈប់កំេណើ នសីតុណ្ហ ភព 

ពិភពេ ក។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ គួរែតេ្រត មលកខណៈសមបត្តិជតិ េ យបន 

មុនសហគមន៍អន្តរជតិ មមេធយបយេលើកសទួយករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ និងព័ត៌មន ជ វធុសំ ប់្របយុទធ្របឆំងនឹងកំេណើ ន 

សីតុណ្ហ ភពពិភពេ ក។ 

េលើសពីេនះ ផលប៉ះពល់ពីកំេណើ នសីតុណ្ហ ភពពិភពេ ក 

(រមួបញចូ លទំង េ្រគះ ងំសងួត ពយុះេភ្ល ង និងទឹកជំនន់) ជបញ្ហ បនទ ន់មួយ 

សំ ប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ 

 
 


