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តសចកដសីតងេរ (Executive Summary) 

The Royal Government of Cambodia desires to lift Cambodia out of poverty, become a higher-middle-income 
country by 2030. Human resource development and vocational training are the major mechanisms needed 
to realize this strategy. The Ministry of Education, Youth and Sports (MoEYS) has begun education reform 
since 2014, setting out a strategic plan 2014-2018 regarding the government’s 2030 vision, “to develop 
human resources of the very high quality and ethics in order to develop a knowledge-based society within 
Cambodia”. I believe that Cambodian Education is on the right track. However, there are some suggestions 
regarding Public-Private-Partnership, Technology Investment and Education Culture-Religious Cooperation 
to better improve the implementation of the strategy.

I. តោលតៅអភិវឌ្ឍ២០៣០ និងទិសតៅវស័ិយអរ់រ ាំតៅ
កមពុជា 

រាជរោា ភិបលកមពុជា បនរង្ហា ញអាំពីកតីរាំេងកនុងការនាាំ
យកប្រតទសកមពុជា ឱ្យ្លងផុ្តពីភាពប្កីប្ក ផ្ទល ស់រតូរមុែមាត់ងម ី
តេីមបកីាល យជាប្រតទស ខេលមានចាំនូលមធ្យមកប្មិតែពស់ប្តឹមឆ្ន ាំ
២០៣០ ត យីកាល យជាប្រតទសអភិវឌ្ឍខេលមានចាំនូលែពស់ប្តឹម
ឆ្ន ាំ២០៥០ តនេះតរីតោងតាមយុទធសាស្រសតចតុតកាេេាំណាក់កាល
ទី៣ និងេាំណាក់កាលទ៤ី ខេលតទរីបនោក់តចញជាសាធារេៈ
កនុងតពលកនលងមកតនេះ។ ប្កសួងពាក់ព័នធនានា កនុងប្រតទសកមពុជា

បនោក់តចញតោលនតោបយររស់ែលួនតផ្សងៗោន  តោយរង្ហា ញ
ពីយុទធសាស្រសត ក៏េូចជាទសសនវស័ិយររស់សាថ រ័នែលួន តធ្វីោ៉ា ងណា
ជប្មុញ នងិត្លីយតរតៅនឹងយុទធសាស្រសតតោល នងិកមមវធិ្ី
នតោបយជាត។ិ 

ការកសាងធ្នធានមនុសស និងការរេតុ េះរណាត លរតចចកតទស
វជិាា ជីវៈ គជឺាយនតការសាំខាន់ចមបងទ១ីកនុងយុទធសាស្រសតចតុតកាេ
ទាំង២េាំណាក់កាលចុងតប្កាយ (ទី៣ និងទ៤ី)ផ្ងខេរ។ វស័ិយ
អរ់រ ាំប្តូវបនចាត់ទុកថាជាវស័ិយេ៏ចមបងមួយខេលអាចជួយប្តួស
ប្តាយផ្លូវសប្មារ់កមពុជា តេមីបតីឆ្ព េះតៅកាន់តោលតៅឆ្ន ាំ ២០៣០ 
ររស់ែលួន។ ប្កសួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា បនចារ់តផ្តីមកាំខេ



  ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

www.cd-center.org           2/5 

ទប្មង់វស័ិយអរ់រ ាំ តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៤ តោយបនោក់តចញនូវ
ខផ្នការយុទធសាស្រសត ២០១៤-២០១៨ ទក់ទងនងឹចកេុវស័ិយ 
២០៣០ ររស់រោា ភិបល គតឺធ្វីោ៉ា ងណា “កសាងតសេាកចិច ឱ្យ
មានការប្រកួតប្រខជង សុែេុមនយីកមម និងនិរនតរភាព”។ ខផ្នការ
យុទធសាស្រសតតនេះ បនរង្ហា ញផ្ងខេរពីចកេុវស័ិយររស់ប្កសងួអរ់រ ាំ 
តោយតផ្ទដ តតៅតល ី “ទិសតៅវស័ិយអរ់រ ាំតធ្វីោ៉ា ងណា កសាង នងិ
អភិវឌ្ឍធ្នធានមនុសសប្រករតោយគុេភាព និងគុេធ្ម៌ប្រតសីរ
រាំផុ្តតលីប្គរ់ខផ្នក តេីមបកីសាងកមពុជាឱ្យកាល យជាសងគមរកីចតប្មីន
ខផ្ែកតលីចាំតេេះេឹង នងិចាំតេេះេឹងតធ្វជីាមូលោា ន”។ ប្កសួងអរ់រ ាំ 
បនរង្ហា ញអាំពីតោលនតោបយអរ់រ ាំសាំខាន់ចាំនួន៣ តេមីបជីាពុមព
គប្មូមួយអភិវឌ្ឍវស័ិយអរ់រ ាំតៅកមពុជាត្លយីតរ តៅនឹងតោលតៅ
អភិវឌ្ឍន៏ឆ្ន ាំ២០៣០។ 

តោលនតោបយតនេះមានេូចជា៖ 

១. ធានាលទធភាពទទួលបនតសវាអរ់រ ាំប្រករតោយសមធ្ម៌ 

២. តលីកកមពស់គុេភាព និងភាពត្លីយតរ 

៣. ធានាស័កតសិិទធភាពថ្នភាពជាអនកេឹកនាាំ និងការប្គរ់ប្គង
ររស់មស្រនតអីរ់រ ាំប្គរ់ជាន់ថាន ក់។ 

ប្កសួងបនតផ្ទត តតលអីនុវស័ិយ៧ចមបងគឺ ការអរ់រ ាំកុមារតូច ការ
អរ់រ ាំរឋមសិកា ការអរ់រ ាំមធ្យមសិកា នងិការអរ់រ ាំរតចចកតទស 
ការអរ់រ ាំឧតតមសកិា ការអរ់រ ាំតប្ៅប្រព័នធ ការអភិវឌ្ឍយុវជន និង
កាយរទឹធ និងកឡីា។  តោលនតោបយទាំងតនេះ ជប្មុញឱ្យប្កសួង
អរ់រ ាំសតប្មចបន នូវចកចុវស័ិយររស់ែលួន ការផ្តល់តសវាអរ់រ ាំប្តូវ
ប្រករតោយសមធ្ម៌ តមាល ភាព វជិាា ជីវៈ នងិគេតនយយភាពជា
មូលោា ន ផ្តល់តសវាឱ្យមានគុេភាពតាមសតង់ោត្លយីតរតៅនឺង
តប្មូវការររស់កុមារ យុវជន ស គមន៍ និងទីផ្ារការង្ហរ។ តនេះ
ជាការតរៀររារ់ប្តួសៗពាក់ព័នធនឹង ខផ្នការយុទធសាស្រសត២០១៤-
២០១៨ ។  

តរីតយងីប្កតលកតមីលសកមមភាពតផ្សងៗខេលប្កសងួអរ់រ ាំបនអនុវតត 
និងកាំពុងអនុវតតចារ់ពឆី្ន ាំ២០១៤ េល់រចចុរបនន (២០១៨) ត ញី

ថាមានការផ្ទល ស់រតូរជាវជិាមានភាគតប្ចីន ចារ់តផ្តីមពីការលុររាំបត់
រញ្ា អាំតពីពុករលួយ និងការលួចចមលងអាំឡុងតពលប្រលងមធ្យម
សិកាទុតយិភូមិ ការតប្របី្បស់រតចចកវទិាកនុងវស័ិយអរ់រ ាំេូចជា
ការរតងកីតកមមវធិ្ីកនុងទូរស័ពទ ឬវតីេអូរតប្ងៀននានា ការរតងកីតកមម
វធិ្ីទក់ទងនឹងវទិាសាស្រសត រ ូតេល់ការរតងកីតសាលាតរៀនជាំនាន់
ងមីតទៀតផ្ង។ កនុងតនាេះផ្ងខេរ រារ់រញ្ចូ លទាំងការោក់តចញតោល
នតោបយេថ្ទតទៀតជាតប្ចនី តេីមបសីប្មួលេល់ ការសតប្មច
នតោបយវស័ិយអរ់រ ាំ មានេូចជា “តោលនតោបយសតីពីកាំខេ
ទប្មង់វមិជឈការកនុងវស័ិយអរ់រ ាំ” “ខផ្នការធ្នធានមនុសសសតីពី 
វស័ិយអរ់រ ាំ” “ខផ្នការតោលសប្មារ់ការអរ់រ ាំរតចចកតទស តៅ
មធ្យមសកិាទុតិយភូមិ” “តោលនតោបយសតីពី ចកេុវស័ិយឧតតម
សិកា២០៣០” និងតោលនតោបយជាតប្ចីនតផ្សងតទៀត។ តប្ៅពី
តនេះ ប្កសួងអរ់រ ាំ បនចារ់ថ្េគូស ការ ជាមួយអងគការតប្ៅរោា ភិ
បល ខេលតធ្វីការទក់ទងនឹងវស័ិយអរ់រ ាំ តេីមបជីប្មុញរខនថមតលី
រតចចកវទិាងម ី និងការផ្សពវផ្ាយនានាេូចជា ការអរ់រ ាំសតីពីការ
ខេនាាំការតប្ជសីតរសីជាំនាញថាន ក់ឧតតមសិកា ការយល់េងឹពីមុែ
រររប្សរនងឹទីផ្ារ ការរតស្រញ្ា ៀរការយល់េឹងពសីារប្រតោជន៍ថ្ន
មុែវជិាា វទិាសាស្រសត រតចចកតទស វសិវកមម និងគេិតវទិា (តសទម 
STEM) ជាតេីម។ 

II. តតទីសិតៅតនេះត្លយីតរតៅនងឹតោលតៅអភវិឌ្ឍន៏២០៣០ 
ខេរឬតទ? 

ការោក់តចញនូវ តោលនតោបយចាស់លាស់ ការអនុវតត
ប្រករតោយគតេនយភាព គរួផ្សាំនឹងការអរ់រ ាំផ្សពវផ្ាយ ែ្ុ ាំយល់
ថាទិសតៅអរ់រ ាំររស់កមពុជាសថតិតៅតលីគនលងមួយខេលប្តមឹប្តូវ ក៏
រ៉ាុខនតប្តូវរខនថមតលបឿនតៅមុែឱ្យបនប្រតសីរជាងតនេះ។ ឧទ រេ៍
ពីតងភាពជាក់ខសតង តោយសារខតែ្ុ ាំជាតរកេភាព ប្រលងមធ្យម
សិកាទុតយិភូមិឆ្ន ាំ២០១៤ ខេលជាឆ្ន ាំខកទប្មង់ប្រព័នធអរ់រ ាំេាំរូង 
អាចនិោយបនថាជាកេតុ រពតិសាធ្ន៍មាន ក់ កនុងខផ្នការយុទធសាស្រសត 
២០១៤-២០១៨ ែ្ុ ាំយល់ថាទិសតៅអភិវឌ្ឍន៏ខេលបនោក់តចញ
តោយប្កសួងអរ់រ ាំ សប្មារ់ែ្ុ ាំកាំពុងខតមានខផ្លផ្ទក ជារតេតី ៗត យី 
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តោយសារែ្ុ ាំែលួនឯងខេលកាំពុងរនតការសិកាថាន ក់ររញិ្ា រ័ប្តឆ្ន ាំទី៤ 
បនកាល យជាខផ្នកមួយថ្នប្កមុមនុសសសកមមខេលអាចរកប្បក់ចាំនូល
តោយតប្រីប្បស់ចាំតេេះេឹងររស់ែលួន រ៉ាុខនតការទទួលបនការង្ហរ
ររស់ែ្ុ ាំ ក៏ជាលទធផ្លគួរផ្សាំនឹងការអនុវតត រនាទ រ់ពីការសកិាតៅ
កនុងថាន ក់ តោយមិនខផ្ែកតលីការតរៀនប្ទឹសតីពីសាលាខតមួយមុែតនាេះ
តទ។ គួររ ាំលឹកផ្ងខេរថា “ទិសតៅវស័ិយអរ់រ ាំតធ្វីោ៉ា ងណា កសាង 
និងអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុសសប្រករតោយគុេភាព និងគុេធ្ម៌
ប្រតសីររាំផុ្តតលីប្គរ់ខផ្នក តេមីបកីសាងកមពុជាឱ្យកាល យជាសងគមរកី
ចតប្មីនខផ្ែកតលីចាំតេេះេឹង នងិចាំតេេះតធ្វីជាមូលោា ន”។ 

តតីទិសតៅតនេះអាចេឹកថ្េប្រជាជនកមពុជារារ់លាននាក់តផ្សងតទៀត 
ឬនាាំប្រតទសកមពុជាទាំងមូល ឱ្យកាល យជាប្រតទសខេលមានចាំនូល
មធ្យមកប្មិតែពស់ ខេរឬតទ? ចតមលីយគឺ តជាគជយ័តោយអាប្ស័យ! 
តោយសារត តុថាទិសតៅអរ់រ ាំ មិនគួរោក់រនទុ កខតតលីប្កសួង
អរ់រ ាំខតមួយខផ្នកតនាេះតទ ខតប្តូវមានការចូលរមួ និងការសប្មរ
សប្មួលពីប្គរ់ភាគីពាក់ព័នធ រមួនឹងឯកជនផ្ងខេរ។ 

តោងតាមធ្នាោរពិភពតលាក (ោម នថ្ងៃខែ) ប្រតទសខេលមានចាំ
នូលមធ្យមកប្មតិែពស់សាំតៅតលីប្រតទសណា ខេលប្រជាជនមាន ក់
អាចរកប្បក់ចាំនូលជាមធ្យមបនចារ់ពី ៣៩៥៥ េុលាល រអាតមរកិ តៅ 
១២២៣៥ េុលាល រអាតមរចិ (សថិតិឆ្ន ាំ២០១៨) េូតចនេះកនុងមួយខែ 
ប្រជាជនមាន ក់ ប្តូវមានប្បក់ចាំនូលជាមធ្យមោ៉ា ងតចិ ៣៣០ 
េុលាល រអាតមរកិ។ តរីតោងតាមតសចកតីសតងេរងវកិាឆ្ន ាំ ២០១៨ 
ររស់ប្កសងួតសេាកិចច ផ្លតិផ្លកនុងប្សកុសរុរសប្មារ់មនុសស
មាន ក់តៅកមពុជា ប្តូវបនប៉ា ន់សាម នថានងឹមានចាំនួន ១៥៦៨ េុលាល រ
អាតមរកិ ត យីកាំតេីនតសេាកិចចកមពុជារ ាំពឹងថានឹងមានកាំតេីន
តងរប្តឹម ៦.៩ ភាគរយ ខេលកាំតេីនតសេាកិចចតនេះប្តូវបនប្ទប្ទង់
តោយវស័ិយឧសា កមម តសវាកមម និងកសិកមម។ មួយវញិតទៀត 
តវទិការតសេាកចិចពិភពតលាក ក៏បនពាករេ៍ផ្ងខេរថា ការរស់
តៅររស់មនុសសតៅកនុងឆ្ន ាំ២០៣០ គឺភាគតប្ចីនពងឹខផ្ែកតលីរតចចក
វទិាទាំតនីរ (តវទិការពភិពតលាក, ោម នថ្ងៃខែ) ។ តនេះសរង្ហា ញឱ្យ
ត ញីថា កមពុជាតៅសល់ផ្លូវេ៏ខវងឆ្ៃ យតទៀតកនុងការរតងកីនតលបឿន

អភិវឌ្ឍកប្មតិជីវភាពររស់ប្រជាជនែលួនឱ្យបនតទវេង តធ្វោី៉ា ងណា
ឱ្យសមប្សរតៅនងឹទិនាន ការវវិតតថ្នពិភពតលាក តេីមបអីាចនាាំកមពុជា
ឈានតៅសតប្មចតោលរាំេង តៅកនុងកាំឡុងតពល ១២ឆ្ន ាំខាង
មុែតទៀត។ 

រនាទ រ់ពីតរៀររារ់តលីវស័ិយអរ់រ ាំេ៏សមុគសាម ញខាងតលី ែ្ុ ាំសូមតលីក
យកចាំេុចចាំននួ៣មករាំតពញរខនថមតេមីបជីួយជាតោរល់ឱ្យកមពុជា
អាចសតប្មចបនផ្លជាវជិាមានកនុងតោលតៅឆ្ន ាំ២០៣០ ររស់ែលួន។ 
ចាំនុចទាំង៣តនេះរួមមាន កិចចស ប្រតិរតតិការរវាងរេា-ឯកជន 
ការវនិិតោគតលរីតចចកវទិា នងិការទញផ្លពីវរបធ្ម៌-សាសនា។  

 កិចចស ប្រតិរតតិការរវាងរេា-ឯកជន (ប្ទឹសតីផ្ារភាា រ់នឹង
ការអនុវតត) 

តោងតាមតោលនតោបយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយឧសា កមម បន
រង្ហា ញថាខផ្នកមួយថ្នតោលតៅរយៈតពលខវង កនុងការអភិវឌ្ឍវស័ិយ
ឧសា កមមកមពុជា តប្មូវឱ្យមានការតោេះប្សាយតលរីញ្ា ធ្នធាន
មនុសស តោយប្តូវផ្តល់ការអភិវឌ្ឍចាំតនេះេឹងខផ្នករតចចកតទស និង
ជាំនាញ ខេលមានអាទិភាព តេីមបឱី្យឧសា កមមកមពុជាវវិតតពី
ឧសា កមមអតពិលភាព តៅជាឧសា កមមខផ្ែកតលីជាំនាញតៅ
ប្តឹមឆ្ន ាំ ២០២៥។ តោយត តុថាតៅកនុងតសេាកិចចទីផ្ារតសរ ី
ការវនិិតោគភាគតប្ចីនបនមកពីសាថ រ័នឯកជន វាជាសញ្ា េ
មួយខេលភាគីរេា នងិឯកជន គួរយកចិតតទុកោក់ចារ់ថ្េោន  រតងកីត 
“កិចចស ប្រតិរតតិការរវាងរេា និងឯកជន” តេីមបជីួយរាំតពញតប្មូវ
ការឱ្យោន តៅវញិតៅមក។ រោា ភិបលអាចគិតគូរស ការជាមួយ
វស័ិយឯកជន តធ្វីោ៉ា ងណាកសាងធ្នធានមនុសសឱ្យបនសមប្សរ 
ប្គរ់ប្ោន់តាមតប្មូវការទផី្ារការង្ហរតៅកនុងប្រតទស ក៏េូចជាតៅ
កនុងតាំរន់នាតពលអនាគត។ រឯីសាថ រ័នឯកជនគួររនាដ ក់ទុនមយួ
ចាំនួនទទួលយកសសិស នសិសតិ ឬកូនជាងតេមីបរីង្ហា ត់ ឬរងវឹកតៅ
កខនលងតធ្វីការផ្ទទ ល់ តេីមបឱី្យពកួតគទទលួបនចាំតេេះតធ្វីតៅកខនលង
តធ្វីការរនាទ រ់ពីទទលួបនចាំតេេះេឹងពសីាលា។ យុទធសាស្រសតតនេះគឺ
ចាំតេញទាំងរភីាគី តពាលគឺភាគីខាងរេាចាំតេញបនការពប្ងឹង
ធ្នធានមនុសស សាថ រ័នឯកជនចាំតេញបនតលកីារទទលួបន
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រុគគលិកជាំនាញពិតប្បកេ (ជាធ្មមតាការចាំណាយតលីសសិសហាត់
ការ ឬកូនជាង មនិប្សូវតប្ចនីេូចការចាំណាយតលីរុគគលិកជាំនាញ
តឡងី) រឯីសសិស និសសតិ ឬកូនជាង អាចទទលួបនការ វកឹហាត់
ជាំនាញអាជពីតៅកខនលងការង្ហរផ្ទទ ល់។ យុទធសាស្រសតតនេះមិនខមនជា
យុទធសាស្រសតងមីតនាេះតទ តោយប្រតទសអភិវឌ្ឍមួយចាំនួន បនតប្រី
ប្បស់តេីមបពីប្ងឹងការអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុសសជាំនាញររស់ែលួន ជាក់
ខសដងេូចជាតៅប្រតទសកូតរ ៉ា ប្រតទសអាលលឺម៉ាង់ និងសវីសជាតេមី។ 

 ការវនិិតោគតលីរតចចកវទិា 

កមពុជាគួរតប្តៀមរតស្រញ្ា ៀតែលួន ចូលតៅកនុងសាកលភាវូរនីយកមម
រតចចកវទិា តប្ពាេះពភិពតលាកកាំពុងខតវវិតតកនុងសម័យកាលថ្នរញ្ា
សមបនិមមតិត(AI) កនុងរេិវតតន៍ឧសា កមម៤.០ តៅត យី។ រញ្ា
សមបនិមមតិត បនចូលរមួចាំខេក កនុងការផ្ទល ស់រដូរជីវភាពរស់តៅ
ររស់ប្រជាជនកនុងពិភពតលាក។ ឧទ រេ៍ជាក់ខសដង តៅកមពុជា 
រតចចកវទិាបនផ្ទល ស់រតូររតេដី រៗនូវលទធភាពតធ្វីេាំតេី (Passapp, 
Grab) ឬការចាយវាយជាប្រព័នធតអឡចិប្តូនចិ (E-cash, Pi 
Pay…) ជាតេីម។ ប្រសនិតរមីិនបនតៅតោលតៅអរ់រ ាំឱ្យវវិតតតៅ
តាមទាំតនារថ្នរតចចកវទិាតនាេះតទ កមពុជាអាចនងឹប្រឈមជាមួយ
រញ្ា ចមបង តោយរតចចកវទិាងមី អាចនឹងមកជាំនួសតលីទីផ្ារ
ការង្ហរ ររស់ប្រជាជន ខេលមិនអាចប្គរ់ប្គងរតចចកវទិាទាំង
តនាេះ។ ផ្ទុយតៅវញិ តរីកមពុជាតប្តៀមែលួនវនិិតោគរខនថមតលីការ
រតងកីនចាំតេេះេឹង និងពប្ងីកភាពថ្ចនប្រឌ្ិតររស់កុមារ យុវជន 
ប្រជាជនឱ្យទក់ទងនឹងរតចចកវទិាទាំតនីរ កមពុជានងឹឈានមួយ
ជាំហានតៅមុែ ថាមិនប្តូវកាល យជាប្រតទសរតចចកវទិាមានចាំេូល
មធ្យមកប្មតិែពស់ក៏ថាបន។ 

 ការទញផ្លពីវរបធ្ម៌-សាសនា  

ប្រតទសកមពុជា ជាប្រតទសខេលមានអរយិធ្ម៌ វរបធ្ម៌ និង
សាសនាេ៏ចាំណាស់មួយកនុងតាំរន់។ វរបធ្ម៌-សាសនាប្តូវបនផ្ា
ភាា រ់ោ៉ា ងជិតសនតិជាមយួសងគមខែមរ។ ោ៉ា ងណាមិញ វតថុរាំេងរយៈ
តពលខវងររស់ប្កសងួអរ់រ ាំ “គឺអភិវឌ្ឍយុវជនកមពុជាតលីប្គរ់វស័ិយ

និងរេដុ េះសាម រតីយុវជន យុវតីកមពុជាប្គរ់រូរ ឱ្យមានតមាទនភាព
ជាតិ មានសីលធ្ម៌លែ និងគុេភាពែពស់ ប្ពមទាំងមាន
សុទិេាិនយិម ចាំតពាេះប្រតទសជាតិ និងប្រជាពលរេាររស់ែលួន”។ 
េូតចនេះប្កសួងអរ់រ ាំ ឬប្កសួងពាក់ព័នធនានា គួរខតទញយកផ្ល
ប្រតោជន៍ពីវរបធ្ម៌-សាសនា តេីមបពីប្ងឹងេល់ប្រតោជន៍សងគម
ជាតិ និងសតប្មចតោលតៅររស់ែលួន។ តរនីិោយពសីាសនា រេា
ធ្មមនុញ្ាបនខចងថាពុទធសាសនា គឺជាសាសនាររស់រេា ត យីវតត
អារាមពុទធសាសនា មានតៅតសទីរខតប្គរ់ ុាំប្សុក ទូទាំងប្រតទស
កមពុជា។ តរីតោងតាមតសៀវតៅ អាំពីប្រភពវរបធ្ម៌ខែមរររស់តលាក 
មីខសស ប្តាតេ បនសរតសរថា “អារាមគឺជាកខនលងអរ់រ ាំទាំងផ្លូវធ្ម៌ 
ទាំងជាំនាញរតចចកតទសតផ្សង  ៗមុននឹងមានការចូលមកពីអាណានិគម
និយមបរា ាំង”។ មួយវញិតទៀត តមេឹកនាាំសាសនា គឺជារុគគលខេល
មានឥទធពិលកនុងសងគម និងស គមន៍ េូតចនេះប្រសនិតរអីាចមាន
កិចចស ការ ជាមួយតមេឹកនាាំប្គរ់សាសនា មនិថាពុទធសាសនា 
ឥសាល ម ឬប្គិសតសាសនាតនាេះតទ ស ការោន ផ្តួចតផ្តមីរតងកីត
មជឈមេឌ លអរ់រ ាំ វជិាា ជីវៈតប្ៅប្រព័នធ សប្មារ់កមមករតរាងចប្ក 
ឬកសិករ តេមីបឱី្យពកួោត់ទទលួបនវជិាា ជីវៈចាស់លាស់ណាមួយ 
កនុងការប្រកររររចញិ្ច ឹមជីវតិ។ េូចខេលប្កសងួអរ់រ ាំកមពុជា តលីក
តឡងីថា ការសកិាគឺតពញមយួជីវតិ។ 

ឯកសារពតិប្ោេះ 

ប្កសួងការង្ហរ និងរេតុ េះរណាត លវជិាា ជីវៈ, តោលនតោបយ
អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយឧសា កមមកមពុជាឆ្ន ាំ ២០១៥-២០២៥។ 
(ឆ្ន ាំ២០១៥) 

ប្កសួងតសេាកិចច និង  រិញ្ា វតថុ, ងវកិាសតងេរ២០១៨, នាយក
ោា នងវកិានយីកមមថ្នអគគនាយកោា នងវកិា។ (ឆ្ន ាំ២០១៨) 

ប្កសួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា, ខផ្នការយុទធសាស្រសតវស័ិយអរ់រ ាំ 
២០១៤-២០១៨។ (ឆ្ន ាំ២០១៤) 

រោា ភិបលកមពុជា, យុទធសាស្រសតចតុតកាេេាំណាក់កាលទ៣ី។ (ឆ្ន ាំ
២០១៥) 
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រោា ភិបលកមពុជា, យុទធសាស្រសតចតុតកាេេាំណាក់កាលទ៤ី។ (ឆ្ន ាំ
២០១៨) 

តមខសស ប្តាតេ, តសៀវតៅ អាំពីប្រភពវរបធ្ម៌ខែមរ។ (ឆ្ន ាំ
២០០៨) 

តវទិការពិភពតលាក, “ការពាករេ៍ទាំង៥ថាជីវតិនងឹតៅជាោ៉ា ង
ណាកនុងឆ្ន ាំ២០៣០”។ 

[https://www.weforum.org/agenda/2017/10/tech-life-
predictions-for-2030/ ចូលតមីលតៅថ្ងៃ១០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១៨]  

ធ្នាោរពិភពតលាក, “ទិេាភាពទូតៅ”។
[http://www.worldbank.org/en/country/mic/overview 
ចូលតមលីតៅថ្ងៃ៣០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨] 
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