
លទ្ធផលនៃ សន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាង វិទៃយាស្ថាន CDRI និងកៃុមហ៊ុន G Gear 

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា

ការបៃកា្លាយផ្នៃកឌីជីថលឆ្ពោះទៅកាន់ឧសៃសាហកម្ម ៤.០

ប្រទ្រសកម្ពុជា ចាប់ធ្វើដំណើរលើមាគ៌ាន្រការប្រកា្លាយផ្ន្រកឌីជីថល 
ដើម្របីត្រៀមខ្លួនឲ្រយបានស្រចបាច់ សម្រប់ការធ្វើអន្តរកាលទៅ អនុវត្ត  
របៀបរបបស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថលជាចម្របង នៅឆ្នាំ២០២៣។ ក្នុង របៀប វារៈ  
អភិវឌ្រឍន៍ជាតិ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់ភាព ត្រៀម  
ស្រច បាច់សម្រប់ស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងឧស្រសាហកម្ម ៤.០ ដូច មាន  
បញ្ជាក់ក្នុង យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ ឆ្នាំ២០១៨-២៣។ 
ការឈរជើងបាននៅក្នុងពិភពឌីជីថល មិនម្រនគ្រន់ត្រជាមហិច្ឆតា ផ្ន្រក 
ស្រដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រក៏ចាំបាច់ដ្ររដើម្របីឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ចជាតិអាចរីក 
ចម្រើន  រ ុងរឿង ទៅអនាគត ដោយសារមូលហ្រតុជាច្រើន៖
១. ដោយមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដ្រលប្រកា្លាយ ជា 

ឌីជីថល អាចជួយជំរុញការផ្លាស់ប្តូរក្នុង រចនាសម្ព័ន្ធ សំដៅ ឈាន  ទៅ  
អនុវត្ត សកម្មភាពកាន់ត្រ ចម្រុះប្រប មានតម្ល្រ បន្ថ្រម ច្រើន និង មាន 
ផលិតភាពខ្ពស់ ហើយលក្ខណៈ ទ ំងអស់ ន្រះ    ចាំបាច់  ណាស់ដើម្របី 
រក្រសា ឲ្រយមាន កំណើន យូរអង្វ្រង បង្កើត ការងារ បាន ច្រើននិងសមរម្រយ 
និង  ពង្រឹង សមត្ថភាព ប្រកួត ប្រជ្រង។ ដំណើរ ប្របន្រះ អាចមើល 
ឃើញ ច្របាស់ តាមរយៈ  លទ្ធផល ស្រដ្ឋកិច្ច ដ៏ល្អ ត្រចះ របស់ សិង្ហបុរី ចិន 
ហុងកុង និង កូរ៉្រខាងត្របូង ដ្រលប្រឹងប្រងឥតឈប់ឈរដើម្របីកសាង 
ប្រព័ន្ធអ្រកូឌីជីថលមួយដ៏រឹងមាំ និងសមត្ថភាពអនុវត្តស្រដ្ឋកិច្ច 
ឌីជីថល  ឲ្រយដំណើរការបានយ៉ាងព្រញល្រញ។

២. បច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល អាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពវិស័យ សាធារណៈ 
ពន្លឿន កំណ្រទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ក្រលំអ គណន្រយ្រយភាព  
និង តមា្លាភាពន្រអាជា្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងសម្រួល ឲ្រយ រដ្ឋាភិបាល 
អាច ពាក់ព័ន្ធជាមួយសហគមន៍ និងប្រជាជនបាន កាន់ត ្រច្រើន និង 
មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងចំណាយ។ បច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថលក៏អាច ជួយ  ពង្រឹង 
សហប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដ្រគូ រវាងក្រសួង មន្ទីរ និង សា្ថាប័ន នានា 
ក្នុងទូទំងប្រទ្រសដ្ររ។

៣. ដោយសារមានកំណើនក្រុមយុវជនប្រកបដោយការអប់រំល្អ និង 
ជំនាញ  ខ្ពស់ មានកំណើនយ៉ាងគំហុកន្រប្រើឧបករណ៍ឆ្លាតភា្ជាប់នឹង 
អិុនធើណិត និងមានការជ្របសុសសាយយ៉ាងលឿនន្របច្ច្រកវិទ្រយា
ដ្រល ទទួលបានតាមរយៈលំហូរចូលវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រស កម្ពុជា 
ក៏  មាន សមត្ថភាពអាចទញយកចំណ្រញពីនិនា្នាការន្រ ការ ប្រកា្លាយ 
ផ្ន្រក   ឌីជីថលដ្រលកំពុងជំរុញឧស្រសាហកម្ម ៤.០។

៤. ការកសាងប្រព័ន្ធឌីជីថលទូទំងប្រទ្រស នឹងជួយភ្ជិតគមា្លាតឌីជីថល 
រវាងជនបទនឹងទីក្រុង និងនាំឲ្រយមានកំណើននិងការអភិវឌ្រឍ ស្រដ្ឋកិច្ច   
ដ្រល អំណយផលកាន់ត្រច្រើនដល់អាជីវកម្ម និង ឧស្រសាហកម្ម 
ក្នុងស្រុក និងក្រុមហ៊ុនចម្រុះទុនប្របថ្មី ហើយតាមន្រះអាចជួយ 
ជំរុញ ស្រដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ជនបទ។ លទ្ធភាពគ្រប់គ្នាក្នុងការប្រើប្រស់  
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌ាមាន និងសារគមនាគមន៍ (ICT) គឺ
ចាំបាច់បំផុតដើម្របីពង្រីកដ្រនគ្របដណ្តប់ គុណភាព និងជម្រើស ន្រ 
កម្មវិធីសិក្រសាអប់រំ ព្រមទំងបង្កើនកម្រិតជំនាញ ក្នុងនោះមានទំង 
ចំណ្រះដឹង ផ្ន្រកឌីជីថលផង និងដើម្របីតភា្ជាប់សហគ្រសខា្នាតតូច 
និងមធ្រយម (SMEs) ក្នុងមូលដ្ឋាន ជាមួយនឹងទីផ្រសារក្នុងស្រុកនិង 
បរទ្រស និងជាមួយវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រស។

ស្ថានភាពនៃបៃព័ន្ធអៃកូឌីជីថលនៅកម្ពុជា
ដើម្របីសម្រចបានតាមយុទ្ធសាស្ត្រកំណើន ប្រកបដោយមហិច្ឆតា 

របស់ ខ្លួន កម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្រយស្រចបាច់ដើម្របីចាប់យក ឱកាស 
ល្អ ន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ ការទទួលយកបច្ច្រកវិទ្រយាទើបផុសថ្មី អាច 
ជួយ ជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មអ្រឡិចត្រូនិក ពង្រឹងការចូលរួម របស់  
សហគ្រស ក្នុងស្រុកនៅក្នុងខ្រស្រសងា្វាក់តម្ល្រសកល និងសម្រួល ឲ្រយ 
SMEs និងសហគ្រសទើបចាប់ដំណើរការ (startups) ងាយទទួល 
បាន  ហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្ត្រប្រព័ន្ធអ្រកូឌីជីថលទើបកើតថ្មីនៅកម្ពុជាន្រះ បាន 

“បច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល ជួយសម្រលួសកម្មភាពគ្រប់ប្របយ៉ាងក្នងុទូទំងប្រទ្រស មានតំាងពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជន 
រហូត ដល់ ពាណិជ្ជកម្ម សហគ្រសទើបចាប់ដំណើរការ រហូតដល់គណន្រយ្រយភាព និងតមា្លាភាពរបស់អ្នកផ្តល់ស្រវាក្នងុ
ស្រកុ ក៏ដូចជា សហប្រតិបត្តកិារ និងសុខដុមនីយកម្មនៅក្នងុ និងរវាងក្រសួង មន្ទរី សា្ថាប័ន នានា”។

        សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន
        នាយករដ្ឋមន្ត្រី  ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឯកសារន្រះសង្ខ្របចំណុចសំខាន់ៗន្រការពិភាក្រសាក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទ្រសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ ដ្រលវិទ្រយាសា្ថានបណ្តុះបណា្តាល និងស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍ 
កម្ពជុា (CDRI) នងិក្រមុហ៊នុ G Gear បានសហការគ្នារៀបចឡំើងនៅថ្ង្រទ២ី៦ មនីា ២០១៩។ ឯកសារន្រះបានគសូរលំ្រចពតីម្រវូការធ្វើការប្រកា្លាយផ្ន្រកឌជីថីល  
បងា្ហាញ រូបភាពន្រការប្រកា្លាយផ្ន្រកឌីជីថលនៅកម្ពុជា និងជួយផ្តល់មតិផ្ន្រកគោលនយោបាយមួយចំនួន ដើម្របីអភិវឌ្រឍ និងជំរុញការប្រកា្លាយផ្ន្រកឌីជីថល។



ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់អាជីវកម្ម និងអ្នកប្រើប្រស់កម្ពុជា ដើម្របី 
ទទួលយកបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីនិងនវានុវត្តន៍ ហើយតាមន្រះបានប៉ះពាល់ 
ដល់ ល្របឿននិងវិសាលភាពន្រការជ្របសុសសាយបច្ច្រកវិទ្រយា។ កម្ពុជា  
សព្វថ្ង្រកំពុងនៅក្រយគ្របន្តិច ធៀបនឹងគូប្រកួតប្រជ្រងនៅក្នុង 
តំបន់។ ពិន្ទុភាពត្រៀមខ្លួនផ្ន្រកឌីជីថលសរុបរបស់កម្ពុជា ត្រឹម ៨,៦០ 
លើ ពិន្ទុព្រញ ២៥ (ពិន្ទុទបបំផុត ៥,៨៩ ពិន្ទុខ្ពស់បំផុត ២០,១០ ពិន្ទុ 
មធ្រយម ១១,៩៦ ក្នុងចំណម ១១៨ប្រទ្រស) នៅក្នុងសន្ទស្រសន៍ភាព 
ត្រៀមខ្លួនផ្ន្រកឌីជីថលសកល (Cisco’s Global Digital Readiness 

Index 2018) បានដក់កម្ពុជានៅលំដប់ទបៗបំផុតន្រភាពត្រៀម
ខ្លួន  ផ្ន្រក  ឌីជីថល ពោលគឺ ខ្ពស់បន្តិចជាងមីយ៉ាន់មា៉ា ប៉ុន្ត្រទបជាង 
ឡាវ (៩,៤៨) ថ្រ (១២,៥៣) វៀតណាម (១២,៥៦) មា៉ាឡ្រសុី 
(១៥,១៩) និង សិង្ហបុរី (១៨,៣០)១។

ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលស្នូលរបស់កម្ពុជា កំពុងល្អប្រសើរឡើង 

ប៉ុន្ត្រ នៅផុយស្រួយនៅឡើយ។ ចំនួនប្រតិបត្តិករចល័តសកម្មទូទំង 
ប្រទ្រស បានកើនពី ៣ នៅឆ្នាំ២០០០ ដល់ ៦ នាបច្ចុប្របន្ន។  ប្រតិបត្តិករ 
ចម្របងៗ រួមមាន Smart Axiata, Vittel, CamGSM ។ ដោយសារ  
ហ្រដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្រស្រនៅមានតិច ទូរស័ព្ទចល័តក៏រីកដុះដលនៅ 
កម្ពុជា ក្នុងន្រះ បណា្តាញ 3G បានចាប់ដំណើរការនៅឆ្នាំ២០០៧ 
បណា្តាញ ល្របឿន លឿន 4G/LTE នៅឆ្នាំ២០១៤ ហើយបណា្តាញ 4.5G នៅ 
ឆ្នាំ ២០១៧ ។ បណា្តាញប្រើខ្រស្រអចល័ត (fixed line broadband) មិន  
សូវ ព្រញនិយមក៏ពិតម្រន ប៉ុន្ត្រមានទីផ្រសាររស់រវីកសម្រប់ ស្រវា ទូរស័ព្ទ    
អចល័តន្រះ ហើយសព្វថ្ង្រមានប្រតិបត្តិករចំនួន ៨ កំពុង ផ្គត់ ផ្គង ់   វា។ 
នៅទូទំងកម្ពុជា អ្នកផ្តល់ស្រវាអិុនធើណិត មាន សរុប ៣០ ក្រុមហ៊ុន 
និង មាន ៣ ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ ដ្រលផ្តល់បណា្តាញ ខ្រស្រ  កាប្ល 
អុបទិក ម្រ មានប្រវ្រងសរុប ២៧.១០០គ.ម នៅឆ្នាំ២០១៧។ ខ្រស្រកាប្ល 
ក្រមសមុទ្រ មា៉ាឡ្រសុី-កម្ពុជា-ថ្រ និង អាសុី-អា ហ្វិក-អឺរ៉ុប-១ 
បានតមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុ នៅឆ្នាំ២០១៧។ ប្រព័ន្ធ ខ្រស្រ កាប្ល ទំង ន្រះ 
បានបង្កើនភាពតភា្ជាប់ជាសកលរបស់ប្រទ្រស កម្ពុជា និង ផ្តល់ លទ្ធភាព 
មានស្រវា ICT ប្រើប្រស់ បានកាន់ត្រលឿន ថោក និង គួរ ឲ្រយ ទុកចិត្ត។ 
សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបច្ច្រកវិទ្រយាក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ  មួយ  កំពុង  កសាង 
មជ្រឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យទំនើបបំផុតមួយ កន្ល្រង ដ្រល រំពឹងថ អាច ភា្ជាប ់
ប្រើការបាននៅដើមឆ្នាំ២០២០។ មជ្រឈមណ្ឌល ប្រប ន្រះ  ជាទ្រព្រយ សកម្ម  
សំខាន់បំផុតមួយសម្រប់ ប្រព័ន្ធ អ្រកូឌីជីថល កម្ពុជា។ វា នឹង   ជួយ បង្កើន 
ការផ្តល់ស្រវាឌីជីថល និង កោ្លាដ និង ជួយ ទក់ទញ មកពី បរទ្រស នូវ  
វិនិយោគ បទពិសោធន៍ ចំណ្រះដឹង ជំនាញ ការ និងប្រព័ន្ធ សន្តិសុខ 
អិុនធើណិត។

ការទទួលយកបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល
នៅឆ្នាំ២០១៧ ការចុះឈ្មោះជាវស្រវាទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជាមាន 

កម្រិត ១១,៥% គឺខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្រយមក្នុងតំបន់អាសុី-បា៉ាសុីហ្វិក។ 
ប៉ុន្ត្រ កម្ពុជានៅចាញ់គ្រក្នុងរងា្វាស់ជាច្រើន ដូចជា ការចុះឈ្មោះជាវស្រវា
អិុនធើណិតតាមខ្រស្រអចល័ត (០,៨៣ ក្នុងមនុស្រស ១០០នាក់ ធៀបនឹង 
កម្រិត មធ្រយម ១២,៥៦), អត្រអ្នកប្រើអិុនធើណិត២ (៣៤,០% 
ធៀបនឹង ៤៤,៣%), គ្រួសារមានកុំព្រយូទ័រ (១២,៥% ធៀបនឹង  
៣៨,៨៤%), និងគ្រួសារមានអិុនធើណិតប្រើ (២១,០% ធៀបនឹង  
៤៩,០២%)៣ ជាដើម។ សម្រប់សហគ្រស ប្រព័ន្ធអ្រកូឌីជីថលដ្រល 
កំពុង រីក ចម្រើន  ស្របតាមកំណើនន្រ ភាពល្របីឈ្មោះរបស់អ្នកមាន 
ឥទ្ធិពល ក្នុង បណា្តាញ សង្គម ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មតាម អិុនធើណិត 
(ឧទហរណ៍ Alibaba) ប្រព័ន្ធទូទត់តាមអិុនធើណិត ស្រវាដឹក ទំនិញ 

ដល់ផ្ទះ កម្មវិធី ហៅ យន ដឹក ភ្ញៀវ (ឧទហរណ៍ PassApp) បានធ្វើឲ្រយ
ប្រប្រួលជាខា្លាំងដល់គំរូអាជីវកម្ម ជា ប្រព្រណី និងស្រវាលក់រាយផ្រស្រងៗ។

កម្ពុជាត្រូវសា្តារយ៉ាងលឿននូវភាពនៅក្រយគ្រកន្លងមកន្រះ បើសិន 
ចង់តាមឲ្រយទន់កម្រិតទទួលយកបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថលរបស់ សហគ្រស 
និងប្រជាជននៅក្នុងប្រទ្រសជាគូប្រកួតប្រជ្រងនានា។ ជាក់ស្ត្រង នៅ 
ឆ្នាំ២០១៧ អាជីវកម្មកម្ពុជាដ្រលមានវ្របសាយ គឺមានមិនដល់ ២៥% 
ទ្រ ធៀបនឹង អត្រមធ្រយមសកលប្រមាណ ៤៦%។ ថ្វីបើនៅកម្ពុជា 
មាន សហគ្រសទើបចាប់ដំណើរការផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយាហិរញ្ញវត្ថុ (fintech 
startups) រហូតដល់ប្រមាណ ៥០ កំពុងធ្វើសកម្មភាពក្តី ប៉ុន្ត្រការ ទទួល 
យកស្រវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល នៅមានល្របឿនយឺត ក្នុងព្រល កន្លងមក។ 
ជាក់ស្ត្រង នៅឆ្នាំ២០១៦ មានប្រជាជនកម្ពុជាត្រ ១% ប៉ុណ្ណោះ ដ្រល 
ប្រើទូរស័ព្ទចល័ត ឬអិុនធើណិត ដើម្របីចូលប្រើគណនីនៅ តាម សា្ថាប័ន 
ហិរញ្ញវត្ថុ (ជាអត្រទបបំផុតនៅក្នុង Global Findex 2017)៤ និង មាន 
ត្រឹម ១៦% ដ្រលធ្វើការទូទត់ដោយប្រើប្រព័ន្ធឌីជីថល (ឧទហរណ៍ 
PiPay) គឺ នៅ ទបជាខា្លាំងធៀបនឹង អត្រមធ្រយម ៥៨% សម្រប់ តំបន់  
អាសុី - បា៉ាសុីហ្វិក ខាងកើត។

កង្វះខាតជំនាញបច្ច្រកទ្រសនៅក្នុងកមា្លាំងពលកម្ម ហើយនិង  
ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ឡូជីស្ទិកមិនទន់គ្រប់គ្រន់ គឺជាមូលហ្រតុ 
ចម្របង ន្រការទទួលយកយឺតៗនូវបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល ក្នុងទូទំងប្រទ្រស។ 
រដ្ឋាភិបាល អ្រឡិចត្រូនិកនៅត្រមានលក្ខណៈដច់ដោយដុំ ពីព្រះ 
វ្របសាយ របស់រដ្ឋាភិបាលនៅអន់ថយនិងរបា៉ាត់របា៉ាយ ស្រវាសាធារណៈ 
ផ្តល់  តាមអិុនធើណិតនៅមានតិច ហើយ ប្រព័ន្ធទូទត់ពហុភាគី មាន 
លក្ខណៈ   ប្រមូលផ្តុំ (centralised multilateral payment system)
ក៏  នៅ ខ្វះ ខាត។ អង្ក្រតលើរដ្ឋាភិបាលអ្រឡិចត្រូនិក របស់អង្គការ 
សហប្រជាជាតិ  ឆ្នាំ២០១៦ និង ២០១៨ បានដក់ប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុង 
ក្រុម សន្ទស្រសន៍អភិវឌ្រឍន៍រដ្ឋាភិបាលអ្រឡិចត្រូនិកថ្នាក់កណា្តាល (EDGI) 
ក្នុងន្រះ ការក្រលំអបានច្រើនជាងគ្រស្ថិតក្នុងស្រវាអិុនធើណិត ដោយ 
កម្ពុជា  មានពិន្ទុ EDGI កើនពី ០,០៥ ដល់ ០,២៥ (ពិន្ទុព្រញ = ១)។

 
ក្របខ័ណ្ឌច្របាប់

កម្ពុជាមិនទន់មានក្របខ័ណ្ឌច្របាប់សព្វគ្រប់ល្អទ្រសម្រប់ ប្រព័ន្ធ   
អ្រកូឌីជីថលថ្មី។ សព្វថ្ង្ររដ្ឋាភិបាល កំពុងកសាងក្របខ័ណ្ឌ ច្របាប ់
និង គោលនយោបាយ ដើម្របីផ្តល់ការណ្រនាំឲ្រយបានច្របាស់ ដល់ វិស័យ ICT  
ក្នុងន្រះ ឯកសារព្រងស្តីពី គោលនយោបាយជាតិលើ វិទ្រយា សាស្ត្រ 
បច្ច្រកវិទ្រយា និងនវានុវត្តន៍ បានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រ ៤ គឺ មាន ការធ្វើ 
ផ្រន ការ ធនធានមនុស្រស, ការអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង សា្ថាប័ន, 
ការលើកកម្ពស់ការស្រវជ្រវ, និង ការបង្កើតក្រសួងសម្រប់ វិទ្រយាសាស្ត្រ 
បច្ច្រកវិទ្រយា និងនវានុវត្តន៍។ ផ្រនការម្រថ្នាក់ជាតិផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្ត្រ និង  
បច្ច្រកវិទ្រយាឆ្នាំ២០១៤-២០ ដ្រលកម្ពុជាបានចាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំ ២០១៤ 
ផ្តាតជាសំខាន់លើ នវានុវត្តន៍ផ្ន្រកឧស្រសាកម្មក្នុងកសិកម្ម ឧស្រសាហកម្ម 
ផលិតវត្ថុធាតុដើម និង ICT។ ផ្រនការម្រផ្ន្រក ICT ឆ្នាំ២០២០ ដ្រល 
កម្ពុជាបានអនុម័តច្រញក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ផ្តាតជាសំខាន់លើ ការ ផ្តល់ 

១  Tae Yoo, Mary de Wysocki and Amanda Cumberland. 2018. Country 
Digital Readiness: Research to Determine a Country’s Digital Readiness and 
Key Interventions. www.cisco.com/c/dam/assets/csr/pdf/Country-Digital-
Readiness-White-Paper-US.pdf.

២ មាននិយមន័យថជា បុគ្គលប្រើប្រស់អុិនធើណិត (តាមរយៈ កុំព្រយូទ័រ 
ទូរស័ព្ទ ចល័ត កូនកុំព្រយូទ័រ(personal digital assistant) មា៉ាសុីនល្រងហ្គ្រម 
ទូរទស្រសន៍ ឌីជីថល ...) នៅក្នុងទីតាំងណាមួយ

៣  ITU. 2018. World Telecommunication / ICT Indicators Database 2017 
(version 1.0.1).  

៤ Natasha Beschorner, James Neumann, Miguel Eduardo Sanchez 
Martin. 2018. Benefiting from the Digital Economy: Cambodia Policy 
Notes. Washington, DC: World Bank.



សិទ្ធិអំណាចឲ្រយប្រជាជន ការធានាឲ្រយមានភាពតភា្ជាប់ ការលើក កម្ពស់ 
សមត្ថភាព និង ការពង្រឹងស្រវាអ្រឡិចត្រូនិក។ ឯកសារន្រះក៏ផ្តល់ការ 
ណ្រនាំ សម្រប់យុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយផ្ន្រក ICT ដ្ររ។ គោល 
នយោបាយ អភិវឌ្រឍន៍ទូរគមនាគមន៍ និង ICT (T-ICT) ឆ្នាំ២០២០ 
ដ្រលប្រកាសច្រញក្នុងឆ្នាំ២០១៦ មានគោលដៅលើកកម្ពស់ភាពតភា្ជាប់ 
និងភាពត្រៀមខ្លួនស្រចផ្ន្រក ICT របស់កម្ពុជា តាមការក្រលំអប្រព័ន្ធ 
សន្តិសុខអិុនធើណិត និងការដក់បញ្ចូល ICT ទៅក្នុងឧស្រសាហកម្ម 
ការជំរុញការប្រើប្រស់ ICT និងការកសាងគ្រឹះរឹងមាំសម្រប់ ការអភិវឌ្រឍ 
ICT។ អនុក្រឹត្រយល្រខ ២៤៦ ស្តីពី ហត្ថល្រខាអ្រឡិចត្រូនិក ត្រូវបាន 
អនុម័ត ច្រញនៅខ្រធ្នូ ២០១៧។ ប៉ុន្ត្រក្របខ័ណ្ឌច្របាប់ភាគច្រើន សម្រប់ 
ប្រព័ន្ធអ្រកូឌីជីថល ដូចជាស្តីពី កិច្ចការជំនួញអ្រឡិចត្រូនិក កិច្ច ការពារ 
អ្នកប្រើប្រស់សម្រប់ការទិញតាមអិុនធើណិត និង ការទប់សា្កាត់ 
បទល្មើស តាមអិុនធើណិត ជាដើម កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលតាក់ត្រង
នៅឡើយ។

កម្លាំងពលកម្មផ្នៃកឌីជីថល
ចំណ្រះដឹងផ្ន្រកឌីជីថលដ្រលនៅមានកម្រិតទប កង្វះសមត្ថភាព 

បច្ច្រកទ្រស និងកង្វះជំនាញទន់ដ៏ចាំបាច់ៗ ដូចជា ភាពច្ន្រ ប្រឌិត 
កិច្ចសហការ ការប្រស្រ័យទក់ទង ការគិតគូរវិភាគ និងការដោះស្រយ 
បញ្ហា នៅត្រជាបញ្ហាប្រឈមមួយយ៉ាងធំ នៅគ្រប់កម្រិតន្រកមា្លាំង 
ពលកម្ម។ ជាក់ស្ត្រង មូលហ្រតុចម្របងន្រចំណាត់ថ្នាក់ទប របស់ កម្ពុជា 
(ទី១១០ ក្នុងចំណម ១៤០ប្រទ្រស) នៅក្នុង សន្ទស្រសន៍ភាព ប្រកួត 
ប្រជ្រង  ស កល ៤.០ (GCI 4.0) ថ្មី ដ្រលទើបមានចុះក្នុង របាយ ការណ៍  
ភាព ប្រកួត ប្រជ្រងសកលឆ្នាំ២០១៨ គឺ កង្វះជំនាញ គិតគូរ វិភាគ  ក្នុង 
ចំណមប្រជាជន។ សម្រប់ជំនាញទូទៅ កម្ពុជាស្ថិត នៅ ចំណាត់ ថ្នាក ់
ទី១២១ ដោយមានពិន្ទុ ៤១ (ពិន្ទុព្រញ = ១០០)។ សម្រប់ ជំនាញ ផ្ន្រក 
ឌីជីថល កម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី ១០៧ ដោយបានពិន្ទុ ៤៣,៥ គឺ 
នៅ ក្រយ វៀតណាម(បានពិន្ទុ ៤៤,៦) ឡាវ(៤៨,៥) ថ្រ(៥៦,២) 
មា៉ាឡ្រសុី(៧៣,១) សិង្ហបុរី(៧៧,៧)។៥ ទោះបីជាមានការពង្រីក 
ដ្រន  គ្រប  ដណ្តប់ន្រអិុនធើណិតល្របឿនលឿនក្តី (ពី ២២,៣៣% ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ៣៤% ក្នុងឆ្នាំ២០១៧) ប៉ុន្ត្រចំណាប់អារម្មណ៍ និង 
ចំណ្រះដឹង ផ្ន្រកឌីជីថលរបស់ប្រជាជននៅទបជាខា្លាំង។ អ្នកប្រើប្រស់
ជាច្រើននាក់ពឹងផ្អ្រកលើអិុនធើណិតសម្រប់ការកំសាន្ត និងការចូលក្នុង 
បណា្តាញសង្គមជាសំខាន់ គឺមិនម្រនដើម្របីបង្កើនផលិតភាព ដូចជា 
រៀនយកជំនាញថ្មីៗទៀត នោះទ្រ។

ករណីជាក់ស្តៃងពីរនៃជោគជ័យក្នុងការបៃកា្លាយផ្នៃក 
ឌីជីថល

គ្រត្រងចាត់ទុកសិង្ហបុរីជា ប្រទ្រសមានស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ឈាន 
មុខគ្រ មួយលើពិភពលោក។ រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីដើរតួនាទីសំខាន់ ណាស់  
ក្នុងការជំរុញ និងទញយកចំណ្រញពីការប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធ ឌីជីថល 
ដោយផ្តាតលើអាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ ចំនួន ៣ គឺ ការប្រើប្រស់ ប្រព័ន្ធ 
ឌីជីថល ក្នុងឧស្រសាហកម្មនានា ការបន្រសុីចូលគ្នានូវប្រព័ន្ធ អ្រកូផ្រស្រងៗ និង 
ការធ្វើឲ្រយ ប្រព័ន្ធឌីជីផលមានលក្ខណៈដូច ឧស្រសាហកម្ម។ រដ្ឋាភិបាល 
បានផ្តល់ជំនួយគំទ្រជាប់រហូតដល់អាជីវកម្មនានា ជា ពិស្រស 
សហគ្រស ខា្នាតតូចនិងមធ្រយម (SMEs) ដើម្របីកសាង និង ក្រសម្រួល 
ជាបន្តបនា្ទាប់នូវហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលរបស់ខ្លួន និង ពង្រីក ព្រំដ្រន ន្រ 
នវានុវត្តន៍។ រដ្ឋាភិបាលជួយឲ្រយអាជីវកម្មនានាអាចរីកចម្រើន ពង្រីក ទំហំ 
និងដ្រនសកម្មភាព និងជួយដោះស្រយបញ្ហាបនា្ទាន់ផ្រស្រងៗ ព្រមទំង 

ជួយលើកទឹកចិត្តដល់ អ្នកមានជំនាញខ្ពស់ៗដ្រលទើបផុសថ្មី និង 
នវានុវត្តន៍។ ឧស្រសាហកម្មឌីជីថលទើបផុសថ្មីដ្រលបង្កការ រអាក់ រអួល  
ទំង ន្រះ គ្របានថ្របំប៉ន និងយកមកធ្វើជាកមា្លាំងថ្មីដើម្របីជំរុញកំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ច។ ដើម្របីទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រងន្រះ សិង្ហបុរី 
ដោយ  ឥតឈប់ឈរ បានលើកកម្ពស់ជំនាញផ្រស្រងៗផ្ន្រកឌីជីថល របស់ 
កមា្លាំង ពលកម្ម និងធ្វើវិនិយោគក្នុងការស្រវជ្រវ និងនវានុវត្តន៍។ ហ្រដ្ឋា 
រចនា  សម្ព័ន្ធ អភិបាលកិច្ច គោលនយោបាយ និងស្តង់ដនានា ត្រូវបាន  
ក្រ លំអ ជាបន្តបនា្ទាប់ ដើម្របីសម្រួលដល់ការជឿនលឿនផ្ន្រកឌីជីថល។ 

បទពិសោធន៍ក្នុងការប្រកា្លាយផ្ន្រកឌីជីថលរបស់ថ្រ គួរឲ្រយចាប់ 
អារម្មណ៍  ណាស់។ សម្រប់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជ្រងផ្ន្រកឌីជីថល ថ្រ 
ជាប់ ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណមបីប្រទ្រសលើគ្រនៅក្នុងតំបន់ និងជាប់ 
ចំណាត់ ថ្នាក់ទី៣៩ ក្នុងពិភពលោក។ លទ្ធផលដ៏ល្អន្រះផុសច្រញពីការ 
ប្រឹងប្រងឥតឈប់ឈររបស់ថ្រ ក្នុងការអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ទន់ 
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល និងមូលធនមនុស្រស។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥ មក 
រដ្ឋាភិបាលថ្របានដក់អនុវត្តក្របខ័ណ្ឌឌីជីថលផ្រស្រងៗ មាន ជា អាទិ៍ 
ប្រទ្រសថ្រ ៤.០, ផ្រនការម្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថលជាតិ និងច្របាប់ ជា ច្រើន 
ទៀត ខាងផ្ន្រកឌីជីថល ហើយតាមន្រះបានកសាងឡើងនូវ ហ្រដ្ឋា រចនា 
សម្ព័ន្ធឌីជីថលថ្មីមួយ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋាភិបាលបានបើក ដំណើរការ 
ឧទ្រយានឌីជីថលថ្រ ដើម្របីបម្រើការជាមជ្រឈមណ្ឌលស្រវា ឌីជីថល បាន 
ពង្រីក លទ្ធភាពប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធខ្រស្រកាប្លក្រមសមុទ្រ បាន ថ្រ បំប៉ន អ្នក 
មាន ជំនាញខ្ពស់ៗ និងបានលើកកម្ពស់នវានុវត្តន៍។   គម្រង អិុនធើណិត 
តាមភូមិ  (Net Pracharat) បានចាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំជា មួយ គ្នា ដើម្របី 
ឲ្រយ គ្រួសារ ក្រីក្រក្នុងជាង ២៤.០០០ភូមិ មានលទ្ធភាពបាន ប្រើប្រស់  
អិុនធើណិត ល្របឿនលឿនក្នុងតម្ល្រសមរម្រយ។ ដើម្របីកសាងកមា្លាំង ពលកម្ម 
មាន   ជំនាញឌីជីថល ថ្របានចាប់អនុវត្តនាព្រលថ្មីៗនូវ ទិដ្ឋាការឆ្លាត 
(SMART Visa) ដើម្របីទក់ទញពលករមានជំនាញខ្ពស់ពីក្រប្រទ្រស 
មក   បំព្រញបន្ថ្រមលើ ពលករមានជំនាញខ្ពស់ដ្រលបណ្តុះបណា្តាល បាន 
នៅ   ក្នុងស្រុក។

គោលនយោបាយលើការបៃកា្លាយផ្នៃកឌីជីថលនៅ កម្ពជុា
កម្ពុជាបានអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើន ដើម្របីជំរុញទៅមុខនូវ 

ការ ប្រកា្លាយ ផ្ន្រកឌីជីថល។ គោលនយោបាយលើហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ICT 
និង ច្របាប់នានា បងា្ហាញពីកិច្ចប្រឹងប្រងរបស់កម្ពុជាដើម្របីកសាងបរិសា្ថាន 
ឌីជីថល មួយមានសុវត្ថិភាពល្អ រឹងមាំ និងសម្រប់គ្រប់គ្នា ដ្រលក្នុងនោះ 
គំនិត ច្ន្រប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ផ្ន្រកឌីជីថល អាចរីកចម្រើនបាន។ 
រដ្ឋាភិបាល ក៏កំពុងជំរុញការប្រើប្រស់របស់ខ្លួននូវប្រព័ន្ធឌីជីថល តាម  
រយៈ  ការប្រើ ប្រព័ន្ធឌីជីថលក្នុងការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈមួយ ចំនួន 
ដូចជា   ក្នុង នីតិវិធីចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មកំណត់ឡើងដោយ ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម និងក្នុង នីតិវិធីច្រញទិដ្ឋាការទ្រសចរណ៍សម្រប់ការច្រញ 
ចូល មួយដងកំណត់ឡើងដោយក្រសួងការបរទ្រស និង សហប្រតិបត្តិការ 
អន្តរជាតិ។

រដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្កើត ធនាគរជាតិសម្រប់សហគ្រសខា្នាតតូច
និង មធ្រយម និង មជ្រឈមណ្ឌលត្រជោសម្រប់សហគ្រសទើបបើកថ្មី ក្នុង 
ចំណម វិធានការឧបត្ថម្ភគំទ្រជាច្រើនទៀត ដើម្របីជួយឲ្រយអាជីវកម្ម នានា 
អាចអនុវត្តគំនិតប្របថ្មី និងរីកចម្រើនឡើង។ សកម្មភាពផ្ន្រកគោល 
នយោបាយ ជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាល បានផ្តាតលើ ការកសាងមូលធន 
មនុស្រសសម្រប់ស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ នៅឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិ 
វិទ្រយាសាស្ត្រ និងបច្ច្រកវិទ្រយា ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្របីធ្វើការភ្ជិតគមា្លាត 
សមត្ថភាពផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយារវាងប្រទ្រសកម្ពុជា នឹងប្រទ្រសដទ្រទៀត។  
ស្រប តាម គោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍ឧស្រសាហកម្មឆ្នាំ២០១៥-២៥ ដ្រល 
បាន សង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់ន្រវិទ្រយាសាស្ត្រ និងបច្ច្រកវិទ្រយា សម្រប់ ការ ៥ World Economic Forum. 2018. Cambodia: Global Competitiveness Index 4.0 
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វិទៃយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគរល្រខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក     ប្រអប់សំបុត្រល្រខ ៦២២ ភ្នំព្រញ កម្ពុជា
 +៨៥៥២៣ ៨៨១  ៣៨៤, ៨៨១ ៧០១, ៨៨១ ៩១៦, ៨៨៣ ៦០៣

email: cdri@cdri.org.kh, website: www.cdri.org.kh
បោះពុម្ពដោយ រោងពុម្ព Go Invent Media (GIM), ភ្នំព្រញ

អភិវឌ្រឍប្រទ្រស ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា កំពុងផ្រសព្វផ្រសាយពីការអប់រំ
ផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយា វិស្វកម្ម និង គណិតវិទ្រយា (STEM) នៅតាម 
សាលារៀន នៅគ្រប់កម្រិត។ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរផ្ន្រកបច្ច្រក វិទ្រយា និង 
កា រ  ប្រកួតប្រជ្រងកាន់ត្រមានសន្ទុះខា្លាំង ដូច្ន្រះគោលនយោបាយលើការ 
អប់រំ បណ្តុះបណា្តាលបច្ច្រកទ្រសនិងវិជា្ជាជីវៈ (TVET) ឆ្នាំ២០១៧-២៥ 
របស់កម្ពុជា បានកំណត់ឲ្រយផលិតបានកាន់ច្រើននូវពលករមានជំនាញ 
និងអ្នកបច្ច្រកទ្រស។ ការបង្កើតមូលនិធិជាតិសម្រប់អភិវឌ្រឍន៍ជំនាញ 
គឺជា ជំហានមួយនាព្រលថ្មីៗ ដើម្របីជួយឲ្រយកមា្លាំងពលកម្មសព្វថ្ង្រអាច 
បង្កើន ជំនាញរបស់ខ្លួនបាន។ 

ស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់កម្ពុជា កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទើប ចាប់  
ផ្តើម ហើយកម្ពុជាមិនទន់មានគោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល    
ព្រញល្រញជាក់លាក់នៅឡើយទ្រ។ ទោះយ៉ាងន្រះក្តី ក្នុង ខ្រ មករា  
២០១៩ រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រស ដើម្របី កសាង 
  ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សម្រប់ធ្វើជា ផ្រនទី  
បងា្ហាញផ្លូវជាផ្លូវការ ដើម្របីចាប់យកឱកាសល្អផុសច្រញពី បដិវត្តន៍   ឌីជីថល 
សម្រប់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចបន្ថ្រមទៀត ដោយ  ផ្តាត លើ ១) 
ការកសាងហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល និងការ អភិវឌ្រឍ  ប្រព័ន្ធទូទត់ 
អ្រឡិចត្រូនិក និងបណា្តាញឡូជីស្ទិក ២) ការបង្កើត  វ្រទិកា ឌីជីថល និង 
ការ អភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធអ្រកូឌីជីថល និង ៣) ការលើកកម្ពស់រដ្ឋាភិបាល 
អ្រឡិចត្រូនិក សហគ្រិនភាព ចំណ្រះដឹងផ្ន្រក ឌីជីថល និង ទិន្នន័យ 
បើកចំហ (open data)។

ទិសដៅជាយុទ្ធសស្តៃ និងការផ្តល់មតិផ្នៃកគោល 
នយោបាយ

ប្រទ្រសកម្ពុជាមានសកា្តានុពលច្រើន ដើម្របីលោតផ្លាះចូលទៅដល់ 
ស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថល ដ្រលក្នុងនោះ មនុស្រសមានសមត្ថភាព ផ្ន្រក  
ឌីជីថល និងគ្រប់វិស័យសុទ្ធត្រប្រើប្រព័ន្ធឌីជីថល ហើយក្របខ័ណ្ឌ ច្របាប់ 
ក៏អំណយផលដល់នវានុវត្តន៍ដ្ររ។ ការពិពណ៌ានាសង្ខ្របនៅខាងលើ 
ពីការជឿនលឿនរបស់កម្ពុជា ក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធឌីជីថលក្នុងស្រដ្ឋកិច្ច 
បងា្ហាញច្របាស់ថ កម្ពុជាកំពុងស្ថិតលើផ្លូវត្រូវ។ តទៅមុខទៀត នៅមាន 
បញ្ហា  ជាច្រើនដ្រលត្រូវដោះស្រយ និងមានវិស័យជាច្រើនដ្រលត្រូវបន្ត
ការអភិវឌ្រឍ ប៉ុន្ត្រ គ្រ អាចប្រមើលឃើញជាស្រចនូវ អនាគតដ៏ភ្លឺថ្លា។

ដោយបានយល់ច្របាស់ពីកន្ល្រងឈរជើងរបស់កម្ពុជា និងបាន រៀន  
សូត្រ  ពីករណីមានជោគជ័យ ទំងពីរ ការសិក្រសាន្រះមានផ្តល់មតិ បី យ៉ាង 
លើ ការប្រកា្លាយផ្ន្រកឌជីថីលរបសក់ម្ពជុា ដើម្របចីលូទៅដលដ់ណំាកក់ាល 
បនា្ទាប់ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដូចបានប្រមើលឃើញ៖
១. អភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធអ្រកូមួយដ៏រឹងមាំ មានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយ 

នវានុវត្តន៖៍ ប្រព័ន្ធអ្រកូប្របន្រះ អាចជួយបណ្តុះអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ 
ឌីជីថល  ថ្មីៗ ផ្តល់ដំណះស្រយផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយា និងឱកាសមាន 
កំណើន សម្រប់ការប្រកា្លាយប្រទ្រសកម្ពុជាទៅជាស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
មួយ ដ៏រឹងមាំ។  ទំងអស់ន្រះទមទរឲ្រយមានលក្ខខណ្ឌអំណយផល
និង ការគំទ្រ ដូច្ន្រះត្រូវមានកិច្ចសហការរវាងវិស័យឯកជននឹងវិស័យ
សាធារណៈ និងត្រូវដក់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដើម្របី៖
 • ជំរុញការប្រកួតប្រជ្រង ក្នុងការផ្តល់បណា្តាញមានល្របឿនលឿន 

និង ការធ្វើវិនិយោគលើហ្រដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ឌីជីថល ដើម្របីឲ្រយមាន 
ស្រវា ឌីជីថលកាន់ត្រលឿន មាន តម្ល្រទប និង អាច ដំណើរការ 
បាន នៅ តាមជនបទ និងតំបន់ដច់ ស្រយល។

 • កសាងតំបន់ឌីជីថលផ្រស្រងៗ ដោយមានភា្ជាប់ជាមួយផងនូវ 
គ្រឿង លើកទឹកចិត្តផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្ម ពន្ធដរ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្របី 
ទក់ ទញ  ទំងអ្នកនៅក្នុងប្រទ្រស និងនៅក្រប្រទ្រស ដ្រល 
មាន គំនិតប្របថ្មីក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។

 •  លើកទឹកចិត្តឲ្រយមានការចំណាយកាន់ត្រច្រើន លើការស្រវជ្រវ 
និង អភិវឌ្រឍន៍ នៅតាមអង្គភាពឯកជននិងសាធារណៈ ដើម្របី អាច 
កំណត់  ឃើញនូវឱកាសល្អផ្ន្រកឌីជីថលសំខាន់ៗ និងថ្មីៗ ទៀត។

 •  បង្កើតកម្មវិធីភាពជាដ្រគូ ប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ជាច្រើនទៀត 
ជាមួយ នឹងរដ្ឋាភិបាលន្រ បណា្តា ប្រទ្រសមាន ប្រព័ន្ធឌីជីថល 
ឈាន  មុខគ្រ នៅលើសកលលោក ដើម្របីអាចទទួលបានជំនួយ 
អភិវឌ្រឍន៍ សម្រប់ការក្រលំអកម្រិតនវានុវត្តន៍នៅកម្ពុជា។

២. លើកកម្ពស់ចំណ្រះដឹង និងជំនាញជាមូលដ្ឋាន។ ក្នុង សម័យ 
ឌីជីថលន្រះ កមា្លាំងពលកម្មទំងមូលត្រូវត្រមាន សមត្ថភាព ផ្ន្រក 
ឌីជីថល ដើម្របីអាចដើរទន់ល្របឿនយ៉ាងលឿនន្រការរីកលូតលាស់
ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា និងទញយកអត្ថប្រយោជន៍បានយ៉ាងព្រញល្រញ។ 
ក្នុង ន្រះ រដ្ឋាភិបាលគួរត្រ៖ 
 • ពង្រីកពង្រឹងការផ្រសព្វផ្រសាយពី ការអប់រំនិងអាជីពផ្ន្រក វិទ្រយាសាស្ត្រ 

បច្ច្រកវិទ្រយា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្រយា (STEM) សីលធម៌ា ផ្ន្រក 
ឌីជីថល និងការរៀនសូត្រព្រញមួយជីវិត ដើម្របីពង្រីកក្រុមអ្នក 
មាន ជំនាញខ្ពស់។

 • ជួយគំទ្រដល់ពលករនៅគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិត ទំងក្នុង ការ 
បង្កើនជំនាញ និងការបង្រៀនជំនាញជាថ្មី ដើម្របីឲ្រយពលករអាច 
សម្រប ខ្លួនទៅតាម តម្រូវការទីផ្រសារការងារ ដ្រលកំពុងមាន 
សន្ទុះខា្លាំង។ 

 • បង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍ សម្រប់ការបណ្តុះបណា្តាលផ្ន្រកឌីជីថល 
ដ្រល មានតម្ល្រសមរម្រយអាចប្រើប្រស់បាន និងកម្មវិធីផ្តល់ 
វិញ្ញាបនបត្រ តាមអិុនធើណិត សម្រប់ជំនាញ ផ្រស្រងៗ ផ្ន្រក 
ឌីជីថល ដើម្របីជួយសម្រួលដល់ការរៀនសូត្រ។

 • បង្កើតគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្ត ដើម្របីអាចថ្ររក្រសានូវ 
ពលករ មានសមត្ថភាពផ្ន្រកឌីជីថល ដ្រលបណ្តុះបណា្តាល បាន 
នៅ ក្នុង ស្រុក និងដើម្របីអាចទក់ទញពលករមានជំនាញខ្ពស់ 
ពីក្រ ស្រុក។ 

៣. គោរពតាមបទប្របញ្ញត្តិ និងស្តង់ដនានា។ បច្ច្រកវិទ្រយា គឺជា អាវុធ មាន 
មុខពីរ។ ជាមួយគ្នានឹងអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមានជា ច្រើន វាក៏អាចបង្ក 
នូវ ការគំរាមកំហ្រងផ្ន្រកសង្គម ស្រដ្ឋកិច្ច និង នយោបាយ  ផងដ្ររ។ 
សកម្មភាព ដើម្របីញុំងឲ្រយប្រទ្រសជាតិ អាច ទប់ទល់នឹង ឥទ្ធិពល 
អវិជ្ជមាន ទំងន្រះ មិនត្រឹមជួយពង្រឹងទំនុកចិត្តប៉ុណ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត ្រ ថ្រម 
ទំង ជួយឲ្រយប្រទ្រសជាតិ ស្ថិតលើផ្លូវត្រូវតទៅ មុខ ទៀត។ កិច្ចការ ន្រះ 
ចាំបាច់ ណាស់ ដើម្របីឲ្រយរដ្ឋាភិបាលអាច៖
 • ពន្លឿនការតាក់ត្រងច្របាប់ បទប្របញ្ញត្តិ និងគោលនយោបាយ 

ជាពិស្រស ជាប់ទក់ទងនឹង ប្រតិបត្តិការជំនួញតាមប្រព័ន្ធ 
អ្រឡិចត្រូនិក កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រស់សម្រប់ការទិញតាម 
អិុនធើណិត និងការទប់សា្កាត់បទល្មើសតាមអិុនធើណិត។

 • ដក់អនុវត្តច្របាប់ស្តីពី ការការពារទិន្នន័យ ឬព័ត៌ាមានឯកជនក្នុង 
អិុនធើណិត និងបញ្ហាជាប់ទក់ទិនផ្រស្រងៗទៀត។


