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“តរើកម្ពុជាគួរត្រៀម្ខ្លួនដចូតម្េច 
ស្ាប់បដវិរេន៍ឧសាហកម្មទី៤?” 
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© រកាសិទធលដ្ឋយ មអក  | ែលឹមសារថ្នអតថរទលនេះគឺជាគាំនិតររស់អនកនិពនធផ្ទទ េ់ និងមិនឆលល េះរញ្ច ាំងអាំពីទសសនៈររស់
មជឈមេឌ េអភិវឌ្ឍន៍កមពលជា។ 

លសច្កដសីលងេរ៖ រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពលជាបានលប្តៀមែលួនកនលងការទទេួយករដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ លដ្ឋយដ្ឋក់លច្ញនូវយលទធសាស្រសត
តាមប្កសួងសាថ រ័នទាាំងថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់លប្កាមជាតិ ប្ពមទាាំងពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនលសស រាំពាក់លប្គឿងលអឡចិ្ប្តូនិក
តាមប្គឹេះសាថ នសិកានានា រេតល េះរណ្តត េប្គូរលគោ េនិងអនកជាំនាញ និងពប្ងឹងកិច្ចសហប្រតិរតតិការជាមយួសាកេវទិាេ័យ 
ប្គឹេះសាថ នសិកាឯកជន កនលងការរញ្ចូ េកមមវធីិសិកាទាក់ទងនឹងរលច្ចកវទិាឌី្ជីងេ។ ជាក់ខសតងការយេ់ដឹ្ងទាក់ទងនឹងការលប្រី
ប្បាស់រលច្ចកវទិា និងសម្ភា រលអឡចិ្ប្តូនិកនានាកនលងកមពលជាលៅម្ភនកប្មិតលៅលឡយី ខដ្េជារញ្ា ប្រឈមមួយសប្ម្ភរ់កមពលជា។ 
ការចារ់យករដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ ជាកតាត មយួសាំខាន់ ខដ្េនឹងជួយឱ្យកមពលជាម្ភនការរកីច្លប្មីនលេីប្គរ់វស័ិយ និងអាច្
កាល យជាប្រលទសខដ្េម្ភនច្ាំេូេែពស់ប្តឹមឆ្ន ាំ២០៥០។ កនលងន័យលនេះ កមពលជាបានលប្តៀមេកេេៈមយួច្ាំននួដូ្ច្ជា ការអភិវឌ្ឍ
ធនធានមនលសស ការពប្ងឹងធនធានហរិញ្ញវតថល ការអភិវឌ្ឍរលច្ចកវទិាព័ត៌ម្ភនវទិា កាលានលវតតភាព និងដ្ឋក់លច្ញនូវយលទធសាស្រសត
នានាលដី្មបលីដ្ឋេះប្សាយរញ្ា ប្រឈមឱ្យកាន់ខតប្រសិទធភាព និងទាញយកគលេប្រលោជន៍ជាអតិររម្ភពីរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី
៤ រ លខនតលដី្មបសីលប្មច្នូវកិច្ចការទាាំងអស់លនេះទាមទារឱ្យម្ភនការចូ្េរមួោ ងសកមមពីភាគីពាក់ព័នធ មប្នីតរាជការប្គរ់េាំដ្ឋរ់ថ្នន ក់ 
និងប្រជាពេរដ្ាប្គរ់រូរទូទាាំងប្រលទស។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
តសចកេីត្េើម្ 

រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ គឺជារដិ្វតតន៍ងមីថ្នយលគសម័យឌី្ជីងេ
ខដ្េកាំពលងកាល យជាប្រធានរទមួយលពញនិយមមួយកនលងច្ាំលណ្តម
ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំទូទាាំងពិភពលលាក អនកសិកាប្សាវប្ជាវ អនកជាំនាញ 
ក៏ដូ្ច្ជាអនករលងកីតលោេនលោបាយជាលដី្ម។ កនលងរររិទកមពលជា
វញិ រាជរដ្ឋា ភិបាេបាននិងកាំពលងយកចិ្តតទលកដ្ឋក់លេីរដិ្វតតន៍
ឧសាហកមមទី៤ លដ្ឋយបានលរៀរច្ាំជាលវទិកាជខជកខវកខញកទាក់
ទងនឹងប្រធានរទងមីលនេះ និងដ្ឋក់លច្ញនូវយលទធសាស្រសតខែនការ
លដី្មបសីប្មរែលួនលៅនឹងទាំលនីរកមមងមលីនេះ។ រដិ្វតតន៍ឧសាហកមម
ទី៤ សាំលៅលេីការអភិវឌ្ឍរលច្ចកវទិាលជឿនលេឿនមយួច្ាំននួដូ្ច្
ជា ការលបាេះពលមព 3D រលច្ចកវទិាមនលសសយនត រលច្ចកវទិាជីវសាស្រសត 

Quantum Computing នាំលនីរកមមលេីរណ្តត ញទូរគមនាគមន៍ 
និងច្ាំលេេះដឹ្ងលធវីងមីៗអាំពីការប្គរ់ប្គងែេិតកមម ខដ្េកាំពលង
អភិវឌ្ឍែលួនរនតពីរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៣។ រច្ចលរបនន នវានលវតតន៍
ថ្នរលច្ចកវទិាងមីៗទាាំងលនាេះ បានលធវីឱ្យរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ 
កាន់ខតម្ភនឥទធិពេ ខដ្េវានឹងម្ភនវសិាេភាពទូេាំទូលាយជាង 
រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមជាំនាន់មលនៗទាាំងអស់។ រដិ្វតតន៍ឧសាហ-
កមមទី៤ នឹងប្ច្បាច់្រញ្ចូ េោន រវាងពិភពរូរសាស្រសត ពិភពឌី្ជីងេ 
និងពិភពជីវសាស្រសត ខដ្េអាច្ែតេ់កាលានលវតតភាពការគរកាន់ខត
លប្ចី្ន និងអតថប្រលោជន៍ោ ងលេីសេរ់។ ដូ្ច្លនេះលដី្មបលីឆលីយ
តរលៅនឹងការរកីេូតលាស់ថ្នរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ កមពលជា
បានលប្តៀមេកេេៈមយួច្ាំនួន ដូ្ច្ជាការពប្ងឹងនូវសកាត នលភាព
វស័ិយអរ់រ ាំ និងការរនតជាំរលញការអភិវឌ្ឍធនធានមនលសសប្រករ
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លដ្ឋយសមតថភាព គលេភាព និងជាំនាញពិតប្បាកដ្ខដ្េអាច្
ប្រកតួប្រខជងលេីឆ្កតាំរន់ និងអនតរជាតិ។ លេីសពីលនេះ កមពលជា
ប្តូវម្ភនសនូេរងឹម្ភាំខែនករលច្ចកវទិាព័ត៌ម្ភនវទិា និងម្ភនធនធាន
ហរិញ្ញវតថលមួយដ៏្រងឹម្ភាំលដី្មបជីាកាតាេីករកនលងការជាំរលញដ្ាំលេីរការ
ខររឌី្ជីងេ។ សាំខាន់ជាងលនេះ កមពលជាក៏ប្តូវលរៀរច្ាំយលទធសាស្រសត
នានាប្រករលដ្ឋយប្រសិទធិភាព លដី្មបទីាញយកនូវែេប្រលោជន៍ 
និងលឆលីយតរលៅនឹងការគាំរាមកាំខហង ឬរញ្ា ប្រឈមនានាខដ្េ
អាច្លកីតម្ភនលឡងី។ 

តរើកម្ពុជាគួរត្រៀម្ខ្លួនដូចតម្េចស្ាប់បដវិរេន៍
ឧសាហកម្មទី៤? 

វសិាេភាពរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ នឹងសថិតលៅកនលងកប្មិតមយួ
ទូេាំទូលាយជាងរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមមលន  ៗជាពិលសសវានឹងលធវី
ឱ្យជីវតិរស់លៅររស់មនលសសជាតិកាន់ខតម្ភនភាពគយប្សួេ និង
ជយួអភិវឌ្ឍប្រលទសឱ្យម្ភនការផ្ទល ស់រតូរលេឿនរាំែលត។ ដូ្ច្លនេះ
លទីររដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ បានកាល យជាប្រធានរទមួយខដ្េ
ទទេួបានការចារ់អារមមេ៍ និងម្ភនរណ្តត ប្រលទសជាលប្ចី្នបាន
លប្តៀមេកេេៈសប្ម្ភរ់ទទួេយករដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤។ 
ជាក់ខសតង កមពលជាបានលប្តៀមែលួនកនលងការអភិវឌ្ឍធនធានមនលសស 
អភិវឌ្ឍរលច្ចកវទិាព័ត៌ម្ភន ពប្ងឹងធនធានហរិញ្ញវតថល លប្តៀមនូវ
លោេនលោបាយនានា និងប្រលមីេលមីេពីភាពវជិជម្ភន និង
ភាពអវជិជម្ភន ខដ្េលកីតម្ភនកនលងរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤។ 

 ការអភិវឌ្ឍធនធានមនលសស  

ធនធានមនលសសជាកតាត ច្មបង ខដ្េប្រលទសជលាំវញិពិភពលលាក
ចារ់អារមមេ៌ និងប្ពួយបារមា។ ជាក់ខសតង សាស្រសាត ចារយជនជាតិ
អាស្រហវកិម្ភន ក់បានសរលសរថ្ន “លរីច្ង់ឱ្យជាតិសាសន៍មួយដ្េួ
រេាំ លគមិនចាាំបាច់្លប្រីអាវលធររម្ភេូឬ ក៏មីសលីេអវីលឡយី គឺលគ
ប្ោន់ខតរនថយគលេភាពការអរ់រ ាំ” (RattanakSar87, ឆ្ន ាំ
២០១៩)។ ដូ្ច្លនេះ វស័ិយអរ់រ ាំជាវស័ិយអាទិភាពមួយ កនលង
ច្ាំលណ្តមវស័ិយដ្ថ្ទលទៀត ខដ្េជយួការប្តួសប្តាយែលូវកមពលជា
លេីដ្ាំលេីរែលូ វលឆ្ព េះលៅកាន់រដិ្វតតន៍ឧសសហកមមទី៤។ កនលង
រររិទលនេះ ច្កេលវស័ិយររស់ប្កសួងអរ់រ ាំ យលវជន និងកីឡា 

លផ្ទត តសាំខាន់លេីការកសាង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនលសសប្រករ
លដ្ឋយគលេភាព និងគលេធម៌ប្រលសីររាំែលតលេីប្គរ់ខែនក លដី្មបី
កសាងសងោមកមពលជា ឱ្យកាល យជាសងោមរកីច្លប្មីន លដ្ឋយខែែក
លេីច្ាំលេេះដឹ្ង និងច្ាំលេេះលធវីជាមូេដ្ឋា ន (“អាំពីប្កសួងអរ់រ ាំ 
យលវជន និងកីឡា”, ោម នថ្ងៃខែ)។ កនលងមកលយងីសលងកតល ញី
ថ្ន លដី្មបពីប្ងឹងគលេភាព ប្កសួងអរ់រ ាំបានលធវីកាំខេទប្មង់លេី
ប្រព័នធអរ់រ ាំតាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៤ លដ្ឋយបានផ្ទល ស់រតូរភាពអវជិជម្ភន
មយួច្ាំនួនមកជាវជិជម្ភន កនលងលនាេះរមួម្ភន ការេលររាំបាត់អាំលពី
ពលករេួយកនលងលពេប្រេង និងការេួច្មលងលពេប្រេង ខែែក
លេីសលភាសិតមយួថ្ន “អនកលច្េះគឺជារ់” ខដ្េបានរេតល េះសាម រតី
យលវជនឱ្យែិតែាំលរៀនសូប្ត។ ជាេទធែេលគល ញីថ្នម្ភនខែលផ្ទក
គរួឱ្យកត់សម្ភោ េ់ និងកាំខេទប្មង់លៅរនតរហូតមកដ្េ់លពេ
រច្ចលរបនន។ ជាក់ខសតង លដី្មបលីប្តៀមែលួនសប្ម្ភរ់រដិ្វតតន៍ឧសាហ-
កមមទី៤ រដ្ាមស្រនតីប្កសួងអរ់រ ាំបានដ្ឋក់លច្ញនូវយលទធសាស្រសតជា
រនតរនាទ រ់ដូ្ច្ជា៖ លោេនលោបាយ និងយលទធសាស្រសតលប្រីប្បាស់
រលច្ចកវទិា ព័ត៌ម្ភន និងសារគមនាគមន៍កនលងការអរ់រ ាំលៅកមពលជា 
លោេនលោបាយ លោេនលោបាយសតីពីការអរ់រ ាំរលច្ចកលទស 
ខែនការលោេសប្ម្ភរ់ការអរ់រ ាំរលច្ចកលទសលៅមធយមសិកា
ទលតិយភូមិ លោេនលោបាយសតីពីច្កេលវស័ិយឧតតមសិកា២០៣០ 
និងលោេនលោបាយជាតិនានាជាលប្ចី្នលទៀត។ ប្កសួងអរ់រ ាំ 
យលវជន និងកីឡាក៏បានលរៀរច្ាំខែនការ និងយលទធសាស្រសតនានា
រមួម្ភន រស្រញ្ជ ររលច្ចកវទិាព័ត៌ម្ភនវទិា និងសារគមនាគមន៍
ឱ្យកាល យជាឧរករេ៍មយួកនលងការរលប្ងៀននិងការលរៀន ខច្ក
រ ាំខេកច្ាំលេេះដឹ្ង និងរាំរ ន សិសសនិសសតិ លេីរាំេិន រលច្ចក
វទិា និងសារមនាគមន៍ ក៏ដូ្ច្ជារលងកីនប្រសិទធភាព និងស័កកិសិទធ
ភាពថ្នការលរៀននិងរលប្ងៀន លៅតាមមជឈមេឌ េគរលលកាសេយ 
សាលាលរៀន ប្គឹេះសាថ នអរ់រ ាំ លដ្ឋយលប្រីប្បាស់រលច្ចកវទិាព័ត៌ម្ភន 
សារមនាគមន៍។ លប្ៅពីលនេះ ប្កសួងអរ់រ ាំបានសហការជាមយួ
អងោការលប្ៅរដ្ឋា ភិបាេលែសងៗ លដី្មបជីាំរលញរខនថមលេីរលច្ចក
វទិាងមីៗ។ លដី្មបឱី្យឌី្ជីងេូរនីយកមមកាន់ខតម្ភនប្រសិទធភាព 
ប្កសួងអរ់រ ាំ យលវជន និងកីឡា គរបរីលងកីនឱ្កាសដ្េ់និសសតិ
ខដ្េកាំពលងរនតការសិកា ឱ្យម្ភនឱ្កាសហាត់ការផ្ទទ េ់ទាក់
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ទងលៅនឹងជាំនាញររស់ែលួន ជាពិលសសជាំនាញរលច្ចកលទសខត
មតង។ លេីសពីលនេះ ប្កសួងអរ់រ ាំ ក៏គរួពប្ងឹងកិច្ចសហប្រតិរតតិ
ការជាមួយអងោការលប្ៅរដ្ឋា ភិបាេលដី្មបឱី្យម្ភនឱ្កាសចូ្េរមួ
រេតល េះរណ្តត េសិសសនិសសតិទាក់ទងនឹងការលប្រីប្បាស់ប្រព័នធ
ែសពវែាយ ប្រករលដ្ឋយប្កមសីេធម៌ លដី្មបសីប្មរែលួននឹង
រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤។ មួយវញិលទៀត គឺការជាំរលញសិសស
និសិសតឱ្យរនតការសិកាលៅលប្ៅប្រលទស លដី្មបលីប្ករជញ្ជ ក់យក
ច្ាំលេេះដឹ្ងមកខច្ករ ាំខេកដ្េ់សិសសនិសសតិជាំនាន់លប្កាយ ក៏
ដូ្ច្ជាែតេ់ឱ្កាសដ្េ់អនកជាំនាញប្គរ់ជាតិសាសន៍ចូ្េមក
កមពលជាលដី្មបរីេតល េះរណ្តត េសិសសនិសសតិ ឱ្យកាន់ខតម្ភនគលេ
ភាព និងសមតថភាពខែនករលច្ចកវទិាព័ត៌ម្ភនវទិាឌី្ជីងេកាន់
ខតខាល ាំងលឡងី លហយីអាច្ប្រកតួប្រខជងលេីទីែារអនតរជាតិ 
លដ្ឋយសារច្ាំលេេះដឹ្ងទាក់ទងលៅនឹងរលច្ចកវទិាព័ត៌ម្ភន គឺ
ជាកម្ភល ាំងសនូេខដ្េមិនអាច្ែវេះបានសប្ម្ភរ់លឆលីយតរលៅនឹង
រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤។ 
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ការលប្រីប្បាស់លប្គឿងលអឡចិ្ប្តូនិក បានលដី្រតនួាទីោ ងសាំខាន់
កនលងជីវភាពរស់លៅរច្ចលរបននដូ្ច្ជា ការទិញនិងេក់ែេតិែេ
តាមប្រព័នធអនឡាញ ការលៅមលធាបាយលធវីដ្ាំលេីរតាមកមម
វធីិទូរស័ពទ ប្រតិរតតិការសាច់្ប្បាក់តាមប្រព័នធលអឡចិ្ប្តូនិក
ជាលដី្ម។ ជាក់ខសតងប្កសួងពាេិជជកមម បានអនលវតតការច្លេះ
រញ្ជ ីតាមប្រព័នធអនឡាញ លហយីនឹងលប្ោងដ្ឋក់ដ្ាំលេីរការ
ប្រព័នធប្តួតពិនិតយ និងការវវិតតការគរលៅកនលងប្កសួងែងខដ្រ។ 
ដូ្ច្លនេះ លដី្មបសីប្មរែលួនលៅនឹងការរកីច្លប្មីនថ្នរលច្ចកវទិា
ទាំលនីរៗ គឺទាមទារឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាេ ែោត់ែោង់នូវលប្គឿងសម្ភា រ
លអឡចិ្ប្តូនិក និងរេតល េះរណ្តត េការលប្រីប្បាស់ទាក់ទងប្រព័នធ
លអឡចិ្ប្តូនិក។ សាំខាន់ជាងលនេះ កមពលជាគរួរលងកីនការវនិិលោគ
លេីសម្ភា រលអឡចិ្ប្តូនិក ឱ្យបានលប្ចី្ននិងលេឿនរាំែលតលដ្ឋយែលួន
ឯង លដី្មបលីឆលីយតរលៅនឹងតប្មូវការទាំលនីរកមមរលច្ចកវទិាកនលង
រររិទរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ ដូ្ច្ជារាំពាក់លប្គឿងលអឡចិ្
ប្តូនិកតាមប្គឹេះសាថ នសិការដ្ានិងឯកជន តាមប្កសួងសាថ រ័នរដ្ា 
ប្ពមទាាំងជាំរលញការរាំពាក់ប្រព័នធអលីនធឺេិត ឱ្យបានទូេាំទូលាយ

លៅទូទាាំងប្រលទស។ លនេះជាការជយួកាត់រនថយគម្ភល តថ្នេទធ
ភាពចូ្េលប្រីប្បាស់និងែារភាជ រ់រលច្ចកវទិារវាងជនរទ និងទី
ប្កុង លដី្មបឱី្យប្រជាពេរដ្ាអាច្លប្រីប្បាស់បានប្គរ់ោន ។ កមពលជា
បានលរៀរច្ាំនូវយលទធសាស្រសត កនលងការលេីកកមពស់អកេរកមមឌី្ជីងេ
ដូ្ច្ជា តាមរយៈការរលងកីតកមមវធីិរេតល េះរណ្តត េសតីពីការលប្រី
ប្បាស់ប្រព័នធលអឡចិ្ប្តូនិក ការអភិវឌ្ឍសហប្គិនភាព និង 
ប្រព័នធលអកូឡូសលីឌី្ជីងេ ខដ្េជាររសិាថ នអាំលណ្តយែេដ្េ់
ការរលងកីតធលរកិច្ចងមីៗ ការជាំរលញឌី្ជីងេូរនីយកមមកនលងវស័ិយ
ធលរកិច្ច ក៏ដូ្ច្ជាការរលងកីនយនតការសហប្រតិរតតិការសហប្គិន
ភាព កនលងប្ករែេឌ រាជរដ្ឋា ភិបាេ និងភាពជាថ្ដ្គូជាមយួនឹង
វស័ិយឯកជន។ ោ ងណ្តមិញ ការយេ់ដឹ្ងទាក់ទងនឹងការ
លប្រីប្បាស់លប្គឿងលអឡចិ្ប្តូនិក ពលាំទាន់ម្ភនសមភាពលៅលឡយី 
លដ្ឋយលហតលថ្នតាំរន់ែលេះម្ភនអនកយេ់ដឹ្ង និងអាច្លប្រីប្បាស់
ប្រព័នធឌី្ជីងេបានលប្ចី្ន ែេៈតាំរន់ែលេះលទៀតែវេះខាតអនកម្ភន
ច្ាំលេេះដឹ្ងពាក់ព័នធនឹងរររិទឌី្ជីងេ លហយីមិនម្ភនសូមបខីត
េទធភាពចូ្េលប្រីប្បាស់អលីនធឺេិត។ ទាាំងលនេះជាកតាត លៅពី
លប្កាយវសិមភាពថ្នការអភិវឌ្ឍ ដូ្ច្លនេះរដ្ឋា ភិបាេកមពលជាគរួ
លេីកទឹកចិ្តតសិសសនិសសតិ យលវជនសម័ប្គចិ្តតឱ្យចូ្េរមួ ខច្ក
រ ាំខេក ជយួរេតល េះរណ្តត េ ឬសហការជាមួយអងោការលប្ៅរដ្ឋា
ភិបាេលដី្មបលីដ្ឋេះប្សាយនូវរញ្ា ប្រឈមលនេះ។ សលរមក ការ
អភិវឌ្ឍជាំនាញ ការអរ់រ ាំរេតល េះរណ្តត េរលច្ចកវទិាឌី្ជីងេ 
និងការដ្ឋក់រញ្ចូ េរលច្ចកវទិាឌី្ជីងេកនលងកមមវធីិសិកា និង 
ការរលងកីតយនតការភាពជាថ្ដ្គូររវាងរដ្ានិងឯកជនររស់ថ្ដ្គូ
ពាក់ព័នធ សលទធដឹ្ងខតជាកតាត សាំខាន់ខដ្េរដ្ឋា ភិបាេ ប្តូវយក
ចិ្តតទលកដ្ឋក់ លដី្មបរីលងកីតកមមវធីិអភិវឌ្ឍន៍ និងរេតល េះរណ្តត េ
ជាំនាញឌី្ជីងេងមីៗ ឱ្យម្ភនភាពរនសលលីៅនឹងតប្មូវការទីែារ
ការគរកនលងរររិទទាំលនីរកមមថ្នរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ ។ 

 ការពប្ងឹងធនធានហរិញ្ញវតថល 

ធនធានហរិញ្ញវតថល គឺជាកតាត មយួខដ្េមិនអាច្ែវេះបាន លដី្មបី
ជាំរលញ និងោាំប្ទកមពលជាកនលងការចារ់យករដិ្វតតន៍ឧសាហកមម
ទី៤ មកលប្រីប្បាស់។ ជាក់ខសតង កនលងដ្ាំលេីរការអនលវតតន៍យលទធ
សាស្រសត និងលោេនលោបាយអរ់រ ាំខររឌី្ជីេ ររស់ប្កសួង
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អរ់រ ាំ ទាមទារឱ្យម្ភនធានធានហរិញ្ញវតថលមួយដ៏្រងឹម្ភាំ លដី្មបី
ោាំប្ទដ្េ់ការលប្រីប្បាស់រលច្ចកលទសឌី្ជីងេ និងរាំពាក់ប្រព័នធ
លអឡចិ្ប្តូនិក តាមប្គឹេះសាថ នសិកា និងអងោភាព។ ដូ្ច្លនេះ 
រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពលជាបានដ្ឋក់លច្ញវធិានការមួយច្ាំនួនកនលង
ការរលងកីនច្ាំេូេដូ្ច្ជា ការដ្ឋក់លច្ញច្ារ់ និងរទរញ្ញតតិ
ទាក់ទងនឹងការប្រមូេពនធកនលងប្សុកឱ្យបានប្តឹមប្តូវតាមការ
កាំេត់ លរៀរច្ាំនូវរញ្ជ ីសូច្នាករលដ្ឋយអនលលលាមតាមនីតិវធីិ
ហរិញ្ញវតថលជាធរម្ភន និងកត់ប្តាឱ្យបានប្តឹមប្តូវតាមម្ភតិកា
ងវកិា ម្ភតិកាគេលនយយ និងប្សរតាមកមមវធីិ អនលកមមវធីិ 
សកមមភាព និងច្លគក មសកមមភាពខដ្េបានលប្ោងទលក។ ដូ្ច្
លនេះ លដី្មបរីលងកីនច្ាំេូេសប្ម្ភរ់ែោត់ែោង់ និងវនិិលោគលេី
សម្ភា រនិងរលច្ចកលទស សប្ម្ភរ់លរៀរច្ាំរច្នាសមព័នធរលច្ចកវទិា
ឌី្ជីងេលៅកមពលជា ទាមទារឱ្យរដ្ឋា ភិបាេកមពលជាលរៀរច្ាំរញ្ជ ី
ច្ាំេូេ និងច្ាំណ្តយតាមការលប្ោងទលកឱ្យបានសមប្សរ។ 

យទុធសាស្រសេនានាតដើម្បតី្លើយរបនឹងបដិវរេន៍
ឧសាហកម្មទី៤ 

លដី្មបសីលប្មច្ទិសលៅកនលងការចារ់យក ប្គរ់ប្គង លប្រីប្បាស់ និង
ទាញយកែេប្រលោជន៍ជាអតិររម្ភពីរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ 
ឱ្យអស់ពីេទធភាព និងប្រករលដ្ឋយប្រសិទធិភាពែពស់ វាជាភាព
ចាាំបាច់្កនលងការរកាលសថរភាព និងសនតិភាព លប្ពាេះលរីប្រលទសជាតិ
ោម នសលែសនតិភាព លយងីក៏មិនអាច្អភិវឌ្ឍែលួនឱ្យបានប្គរ់ប្ជុង
លប្ជាយ និងោ ងលពញេកេេៈកាត រ់ឱ្កាស និងលធវីមូេដ្ឋា នីយ
កមមថ្នរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ មកកនលងរររិទកមពលជាលដ្ឋយ
លពញលេញបានលនាេះខដ្រ។ ទនទឹមនឹងលនេះ រដ្ឋា ភិបាេក៏ប្តូវ
លរៀរច្ាំនូវលោេនលោបាយ និងយលទធសាស្រសតមយួច្ាំននួ លដី្មបី
លឆលីយតរលៅនឹងកាលានលវតតភាពថ្នរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ 
ក៏ដូ្ច្ជាប្រលមីេលមីេពីរញ្ា ប្រឈមនានា លដី្មបលីប្តៀមែលួន
លដ្ឋេះប្សាយ លឆលីយតរ និងប្គរ់ប្គងរញ្ា ទាាំងលនាេះប្រករលដ្ឋយ
ម្ភនប្រសិទធភាពែពស់។ កមពលជា គរបពីប្ងឹងកិច្ចសហប្រតិរតតិការ
ជាមយួប្រលទសខដ្េរកីច្លប្មីនខាល ាំងខែនកវទិាសាស្រសតទាញយក
ឱ្កាសនិងសិការខនថម លដី្មបយីកមកខច្ករ ាំខេក និងរេតល េះ
រណ្តត េដ្េ់ប្រជាពេរដ្ាឱ្យម្ភនសមតថភាពប្គរ់ប្ោន់ កនលង

ការលប្រីប្បាស់ និងប្គរ់ប្គងប្រព័នធការគរតាមខររឌី្ជីងេ។ 
រ លខនតែេៈលពេរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ អាច្លធវីឱ្យជីវតិកាន់ 
ខតប្សួេ វាក៏អាច្លធវីឱ្យមនលសសកាន់ខតែជិេលៅតាមលនាេះខដ្រ។ 
ដូ្ច្លនេះ ការទទេួយករដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ វាជាលរឿង
មយួខដ្េម្ភនទាាំងគលេសមបតតិ និងគលេវរិតតិ។ ប្រសិនលរី
រាជរដ្ឋា ភិបាេលច្េះចារ់យកឱ្កាសលនេះ និងរេតល េះរណ្តត េ
ធានធានរខនថមលទៀតលៅតាមភាពចាាំបាច់្ថ្នតប្មូវការជាក់ខសតង 
លនាេះកមពលជាអាច្នឹងកាល យជាប្រលទស ខដ្េម្ភនច្ាំេូេមធយម
កប្មិតែពស់ប្តឹមឆ្ន ាំ២០៣០ និងជាប្រលទសខដ្េម្ភនច្ាំេូេ
ែពស់ប្តឹមឆ្ន ាំ២០៥០ តាមខែនការខដ្េបានលប្ោងទលកជាក់ជា
មិនខាន។  ែទលយលៅវញិ លទាេះរីរដ្ឋា ភិបាេកមពលជាម្ភនខែនការ
ច្ាស់លាស់ក៏លដ្ឋយកតី ខតលរីែវេះការចូ្េរមួពីប្រជាពេរដ្ាទាាំង
អស់ោន  ពិលសសយលវជនកមពលជាខតមតង គឺមិនអាច្សលប្មច្បាន
នូវការអភិវឌ្ឍខររឌី្ជីងេមយួោ ងលពញលេញ តោួ ងម្ភន
លសដ្ាកិច្ច និងការអរ់រ ាំខររឌី្ជីងេជាលដី្ម។ ដូ្ច្លនេះលហយី 
លដី្មបលីប្តៀមែលួនោ ងលពញទាំហងឹសប្ម្ភរ់រដិ្វតតន៍ឧសាហកមម
ទី៤ រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពលជាបានដ្ឋក់រញ្ចូ េតួនាទីគនលឹេះ និង
ភាពចាាំបាច់្កនលងការចារ់យករដិ្វតតន៍ងមីលនេះ លដី្មបកីសាងមូេ
ដ្ឋា នប្គឹេះឌី្ជីងេសាំខាន់ៗ កនលងលោេលៅសលប្មច្កាំលេីន ថ្ន
ច្កេលវស័ិយកមពលជា ២០៣០ និង២០៥០ លៅកនលងយលទធសាស្រសត
ច្តលលកាេដ្ាំណ្តក់កាេទី៤ ខែនការយលទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
២០១៩-២០២៣ ក៏ដូ្ច្ជាលោេនលោបាយនានា តាមប្កសួង
សាថ រ័នពាក់ព័នធ។ គរួរញ្ជ ក់ែងខដ្រថ្ន កាេពីលពេកនលងលៅ 
សលមតច្លតលជានាយករដ្ាមស្រនតី បានែតេ់ជាអនលសាសន៍ដ្េ់គេៈ
កម្ភម ធិការលោេនលោបាយលសដ្ាកិច្ច និងហរិញ្ញវតថល ឱ្យរលងកីត
ប្កុមការគរលរៀរច្ាំប្ករែេឌ លោេលសដ្ាកិច្ចឌី្ជីងេ កនលងលោេ
រាំេងចារ់យកកាលានលវតតភាពពីវទិាសាស្រសត និងរលច្ចកលទស
សប្ម្ភរ់ការអភិវឌ្ឍសងោម-លសដ្ាកិច្ច លដ្ឋយលផ្ទត តលេីទិដ្ាភាព
ធាំៗច្ាំននួ៣ គឺ៖ 

- ទី១៖ ការអភិវឌ្ឍលហដ្ឋា រច្នាសមព័នធប្រព័នធឌី្ជីងេ និង
ការលរៀរប្រព័នធច្ាំទូទាត់ប្បាក់តាមប្រព័នធលអឡចិ្ប្តូនិក 
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- ទី២៖ ការរលងកីតថ្នន េឌី្ជីងេ និងការអភិវឌ្ឍ
ប្រព័នធធលរកិច្ចឌី្ជីងេ 

- ទី៣៖ ការលេីកមពស់ឌី្ជីងេរូរនីយកមមរដ្ឋា ភិបាេ 
សហប្គិនភាព និងទិននន័យលរីកច្ាំហ។  

មិនប្តឹមខតរ លលណ្តណ េះ រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពលជាបានយកចិ្តតទលកដ្ឋក់
លេីសនតិសលែឌី្ជីងេ ក៏ដូ្ច្ជារលងកីតនូវសតង់ដ្ឋរមួលែសង  ៗលដី្មបី
ធានាសលវតថិភាពររោិកាស និងការលធវីធលរកិច្ចលសដ្ាកិច្ចឌី្ជីងេ
សប្ម្ភរ់ចារ់យកឱ្កាស និងទាញយកអតថប្រលោជន៍ដ៏្លប្ចី្ន
លេីសេរ់ ខដ្េអាច្ទទេួបានពីរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤។ 

កាលានុវរេភាព និងបញ្ហា ្បឈម្កនងុបដវិរេន៍
ឧសសហកម្មទី៤ 

អវីក៏លដ្ឋយខតងម្ភនគលេសមបតត ិ និងគលេវរិតត។ិ ជាក់ខសតង 
រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ ក៏ដូ្លចាន េះខដ្រ។ ការចារ់យកឱ្កាស 
លប្រីប្បាស់ និងទាញយកែេប្រលោជន៍ថ្នទាំលនីរកមមឌី្ជីងេ
ងមីលនេះ បានែដេ់នូវកាលានលវតតភាព និងរញ្ា ប្រឈមដូ្ច្ោន ។ 

 កាលានលវតតភាព 

កមពលជាបានលប្តៀមេកេេៈមយួច្ាំននួលដី្មបចីារ់យកឱ្កាសជា
លប្ចី្ន ខដ្េបានមកពីរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ ដូ្ច្ជាការលៅ
តាក់សលីឬមធយបាយលធវីដ្ាំលេីរ ការទិញនិងេក់ទាំនិញ ការ
ទូទាត់ប្បាក់តាមប្រព័នធលអឡចិ្ប្តូនិក និងការទិញសាំរលប្តលធវី
ដ្ាំលេីរតាមអនឡាញ ខដ្េអាច្ទទេួបានប្បាក់កថ្ប្មលប្ចី្ន
ជាងមលន។ រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ នឹងលធវីឱ្យច្ាំលេញលពេ
លវលាលប្ចី្ន ម្ភនន័យថ្នអនកប្គរ់ប្គងសហប្ោសែេិតកមមទាាំង
អស់ ទាាំងវស័ិយកសិកមម ឧសាហកមម និងលទសច្រេ៍ គឺមិន
ចាាំបាច់្ច្ាំណ្តយលពេលវលាលៅរកព័ត៌ម្ភនលទ គឺោត់អាច្ម្ភន
ព័ត៌ម្ភនលដ្ឋយប្ោន់ខតម្ភនទូរស័ពទមួយខដ្េភាជ រ់ប្រព័នធអលីន
ធឺេិត គឺអាច្ប្គរ់ប្គងទិននន័យទាាំងអស់លនាេះបាន (ភារៈ, 
២០១៩)។ ឧទាហរេ៍៖ អនកលទសច្រ ោត់ច្ង់លៅលដី្រលេង
ឯណ្ត គឺោត់ប្ោន់ខតម្ភនទូស័ពទថ្ដ្លប្រី គឺោត់អាច្ដឹ្ងថ្នប្តូវ 
ទិញសាំរលប្តអស់រ លនាម ន និងជិេះរងលភលីងថ្ងលរ លនាម នរចួ្លៅលហយី។ 

វស័ិយឧសាហកមមដូ្ច្ោន ខដ្រ នឹងទទេួបានអតថប្រលោជន៍
ពីរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមងមីលនេះកាន់ខតែពស់ លប្ពាេះឧសាហកមម
លប្រីនូវលប្គឿងម្ភ សលីន ជាំនសួឱ្យកម្ភល ាំងពេកមម ខដ្េលធវីឱ្យកតាត
ែេិតកមមច្ាំណ្តយតិច្ និងែតេ់ែេច្ាំលេញលប្ចី្នដ្េ់ម្ភច ស់
មូេធន និងវនិិលោគិន ខដ្េជាកតាត ទាក់ទាញអនកវនិិលោគ
មកកាន់ខតលប្ចី្ន នាាំឱ្យប្រលទសម្ភនការរកីច្លប្មីនឆ្រ់រហ័ស
លេីប្គរ់វស័ិយ និងអាច្កាល យជាប្រលទសមយួខដ្េម្ភនភាព
សាទ ត់ជាំនាញកនលងការលប្រីប្បាស់លប្គឿងលអឡចិ្ប្តូនិក និងរលច្ចក
វទិាឌី្ជីងេ។ 

 រញ្ា ប្រឈម 

ទនទឹមនឹងគលេសមបតតិ រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ ក៏បានែតេ់
នូវែេអវជិជម្ភនមួយច្ាំនួន លហយីអវីខដ្េជាក់ខសដងមិនអាច្
ប្រខកកបានលនាេះ គឺការបាត់រង់ឱ្កាសការគរមយួច្ាំននួ។ 
ឧទាហរេ៍ កាេពីមលនលគលប្រីមនលសស ១០នាក់ ខតរនាទ រ់ពីលគ
លប្រីប្បាស់រ  ូរូតជាំនសួកម្ភល ាំងមនលសស លគអាច្ប្តូវការមនលសសខត
២ ឬ ៣នាក់រ លលណ្តណ េះ សប្ម្ភរ់រញ្ជ លប្គឿងម្ភ សលីន និងប្តួត
ពិនិតយដ្ាំលេីរការែេិតកមម (ភារៈ, ២០១៩)។ កមពលជាម្ភន
គម្ភល តកនលងការលប្រីប្បាស់រលច្ចកលទស លរីលធៀរលៅនឹងប្រលទស
ខដ្េម្ភនការរកីច្លប្មីនខាងវទិាសាស្រសត តោួ ងសិងារលរ ី និង
ចិ្នជាលដី្ម ខដ្េជាការេាំបាកដ្េ់លភញៀវលទសច្រេ៍ខដ្េមក
កមានតកនលងប្ពេះរាជាណ្តច្ប្កកមពលជា កនលងរលប្មីរប្ម្ភស់តប្មូវការ
ចាាំបាច់្លែសងៗសប្ម្ភរ់ដ្ាំលេីរលទសច្រេ៍ ដូ្ច្ជាការទូទាត់
សាច់្ប្បាក់ ពីលប្ពាេះការទូទាត់ប្បាក់តាមប្រព័នធលអឡចិ្ប្តូនិក
លៅកមពលជាម្ភនតិច្តួច្ មិនទាន់រកីដ្លេះដ្ឋេដ្េ់ប្គរ់ទីកខនលង
ដូ្ច្ប្រលទសពកួលគ។ មា ងលទៀត ពាក់ព័នធនឹងសនតិសលែតាម
ប្រព័នធអលីនធឺេិតវញិ វស័ិយលនេះអាច្នឹងរងការគាំរាមគាំខហង 
ខដ្េប្រលទសលេីពិភពលលាកប្ពួយបារមាោ ងខាល ាំង លប្ពាេះលៅ
លពេព័ត៌ម្ភនផ្ទទ េ់ែលួន គេនីធនាោរ និងព័ត៌ម្ភនលែសងៗ 
ប្តូវបានរញ្ចូ េកនលងប្រព័នធរលច្ចកវទិាទាំលនីរៗ វាជាលហតលមយួ
លធវីឱ្យជនែិេែូច្មយួច្ាំននួពាោមរកនូវលេែសាំគត់លដី្មបី
យកព័ត៌ម្ភនទាាំងអស់លនាេះ លៅរលប្មីឱ្យែេប្រលោជន៍ររស់
ពកួលគ ដូ្ច្លនេះប្រជាពេរដ្ាទាាំងអស់ខដ្េម្ភនគេនីផ្ទទ េ់ែលួន
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កនលងប្រព័នធអលីនធឺេិតប្តូវរលងកីនការប្រុងប្រយត័នែពស់។ រលច្ចក
វទិានិងទាំលនីរកមមឌី្ជីងេ អាច្នឹងជាំរលញឱ្យម្ភនសស្រគោ មតាម
ប្រព័នធអលីនធឺេិតលកីតលឡងីលៅថ្ងៃអនាគត លដ្ឋយសារប្រលទស
ជលាំវញិពិភពលលាកម្ភនការរកីច្លប្មីនខាងវទិាសាស្រសត ព័ត៌ម្ភន
វទិា និងប្រព័នធលអឡចិ្ប្តូនិកោ ងខាល ាំងកាល  ខដ្េនាាំឱ្យប្រលទស
ទាាំងអស់លនាេះប្កកួតប្រខជងរកឈនេះ រកចាញ់រវាងោន  និងោន ។ 
កនលងការប្រកតួប្រខជងលនាេះ ពលាំម្ភននរណ្តម្ភន ក់ច្ង់កាល យជាអនក
ចាញ់ខដ្រ ខដ្េកតាត លនេះលហយីរណ្តត េឱ្យសស្រគោ មតាមប្រព័នធ
អលីនធឺេឺតលកីតលឡងី។ 

 អនលសាសន៍លោេនលោបាយ 

តាមរយៈការពិភាកាខវកខញក និងមូេដ្ឋា នប្គឹេះខាងលេី កមពលជា
គរួខតម្ភនការរេតល េះរណ្តត េមស្រនតីតាមមូេដ្ឋា ននានា លដី្មបី
លែទរនូវច្ាំលេេះដឹ្ងទាាំងលនេះមកកាន់ប្រជាពេរដ្ា និងលធវីឱ្យការ
យេ់ដឹ្ងទាក់ទងនឹងការលប្រីប្បាស់រលច្ចកវទិាងមីៗ កាន់ខតទូេាំ
ទូលាយលឡងី។ លេីសពីលនេះលៅលទៀត កមពលជាគរួសហការជាមយួ
ប្រលទសជិតខាង ប្រលទសជាសម្ភជិកអាសា៊ា ន ចិ្ន ជរ លន និង
រណ្តត ប្រលទសកនលងតាំរន់ ខដ្េជាប្រលទសម្ភនការរកីច្លប្មីន
ខែនកវទិាសាស្រសត និងព័ត៌ម្ភនវទិា កនលងការផ្ទល ស់រតូរនិសសតិឱ្យ
លៅសិកាលប្ៅប្រលទសផ្ទល ស់រតូររទពិលសាធន៍ ក៏ដូ្ច្ជាជាំរលញ 
និងសប្មួេដ្េ់កនលងការវនិិលោគសម្ភា រលអឡចិ្ប្តូនិក មកែោត់
ែោង់កនលងប្សុក។ ជាពិលសស រដ្ឋា ភិបាេគរួរលងកីនកិច្ចសហការ
ជាមយួអងោការលប្ៅរដ្ឋា ភិបាេ និងវស័ិយឯកជនរខនថមលទៀត 
លដី្មបោីាំប្ទដ្េ់ដ្ាំលេីរការឌី្ជីងេូរនីយកមមឱ្យកាន់ខតរេូន
លៅមលែលៅមយួកប្មិតលទៀត។ មយួវញិលទៀត កមពលជាអាច្ជាំរលញ
និងលេីកកមពស់អកេរកមមឌី្ជីងេ ការែារភាជ រ់រលច្ចកលទសលៅ
នឹងកមមវធីិសិកា និងរេតល េះចិ្តតគាំនិតទាក់ទងលៅនឹងសីេធម៌ 
និងគលេធម៌ថ្នការលប្រីប្បាស់រលច្ចកវទិាឱ្យបានប្តឹមប្តូវ ខដ្េ 
កតាត ទាាំងលនេះអាច្កាត់ជួយរនថយហានិភ័យថ្នការេួច្យក
ព័ត៌ម្ភនផ្ទទ េ់ែលួន និងការវាយប្រហារពីការលប្រីប្បាស់ប្រព័នធ
លអឡចិ្ប្តូនិក។ ច្ាំលពាេះរញ្ា ប្រឈមទាក់ទងនឹងការបាត់រង់
ការគរវញិ កមពលជាអាច្ខប្រកាល យរញ្ា លនេះជាឱ្កាសកនលងការ
ទាក់ទាញវនិិលោគិនឱ្យមកវនិិលោគកាន់ខត និងោាំប្ទសហ

ប្គិនអាច្កនលងការរលងកីតអវីខដ្េងមី តាមការលប្រីប្បាស់រលច្ចកវទិា  
លដី្មបចី្ាំណ្តយថ្ងលលដី្មែេិតកមមតិច្ លហយីទទេួបានែេិត
ែេលប្ចី្ន ខដ្េនឹងទាក់ទាញការចារ់អារមមេ៍ថ្នការវនិិលោគ 
និងលធវីអាជីវកមមលៅកមពលជា។ ទាក់ទងែេប្រលោជន៍ោ ង
លប្ចី្នលេីសេរ់ររស់រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ កមពលជាគរួខត
ម្ភនរាំពាក់នូវប្រព័នធប្គរ់ប្គងទឹកលដ្ឋយសវ័យប្រវតតិ លដី្មបែីោត់
ែោង់ខាងវស័ិយកសិកមម ម្ភនន័យថ្នប្រព័នធលនាេះអាច្ដឹ្ងថ្នលពេ
ណ្តប្តូវលប្សាច្ដ្ាំណ្តាំ ឬលពេណ្តអត់ជាលដី្ម។ រខនថមពីលនេះ 
កមពលជាគរួរលងកីតប្រព័នធខដ្េម្ភនច្ងប្កងវធិានច្ារ់ទាាំងអស់
សប្ម្ភរ់លដ្ឋេះប្សាយលរឿងកតីនានា លដ្ឋយប្ោន់ខតរញ្ចូ នករេី
លនាេះវានឹងលដ្ឋេះប្សាយលដ្ឋយសវ័យប្រវតតិបាន។ ច្ាំខេកវស័ិយ
ឧសាកមមវញិ វាកាន់ខតម្ភនភាពគយប្សួេជាងមលន ពីលប្ពាេះ
វស័ិយឧសាហកមមមួយច្ាំនួននឹងប្តូវជាំនួសលដ្ឋយដ្ាំលេីរការ
លប្គឿងលអឡចិ្ប្តូនិក ខដ្េអាច្រញ្ជ តាមរយៈប្រព័នធអលីនធឺេិត 
គយប្សួេកនលងការប្គរ់ប្គង និងទទេួបានែេច្ាំលេញលប្ចី្ន។ 
លប្ៅពីលនេះលៅម្ភនប្រព័នធលែសងលទៀត ខដ្េែតេ់ភាពគយប្សួេ
ដ្េ់សងោមតាមរយៈរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមងមីលនេះ។ សប្ម្ភរ់ការ
ែតេ់លសវាសាធារេៈជូនប្រជាពេរដ្ា ក៏អាច្លធវីកាំខេទប្មង់
ឱ្យកាន់ខតម្ភនប្រសិទធិភាពជាងមលន លដ្ឋយសារម្ភនវតតម្ភនថ្ន
រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ លប្ពាេះលៅថ្ងៃអនាគត រច្នាសមព័នធ
ប្គរ់ប្គងរដ្ានឹងប្រមូេែតល ាំកនលងប្រព័នធខតមយួ ខដ្េែតេ់ភាពគយ
ប្សួេកនលងការប្តួតពិនិតយ និងប្គរ់ប្គង។  

ដូ្ច្លនេះ ការទទេួយករដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ អាច្ែតេ់នូវ
ឱ្កាសបានោ ងសមបូរខររ ខដ្េអាច្ផ្ទល ស់រតូរកមពលជាបានោ ង
ឆ្រ់រហ័សលេីប្គរ់វស័ិយទាាំងអស់ និងអាច្ឈានលៅសលប្មច្
លោេលៅជាប្រលទសខដ្េច្ាំេូេែពស់កនលងខាងមលែឆ្រ់ៗ និង 
ម្ភនការរកីច្លប្មីនលសដ្ាកិច្ចឌី្ជីងេ ដូ្ច្បានលប្ោងទលក។ 

តសចកដីសននិដ្ឋា ន 

កនលងការទទេួយកនូវរដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ កមពលជាបានលប្តៀម
នូវេកេេៈជាលប្ចី្ន ទាាំងការពប្ងឹងធនធានមនលសស ការវនិិលោគ
លេីប្រព័នធរលច្ចកវទិាទាំលនីរលដី្មបែីោត់ែោង់សម្ភា រនានា សប្ម្ភរ់
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រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ ក៏ដូ្ច្ជាការលប្រីប្បាស់នូវសម្ភា រទាាំង
លនាេះ រលងកីតនូវលហដ្ឋា រច្នាសមព័នធឌី្ជីងេលដី្មបភីាជ រ់នូវទិននន័យ
លែសងៗ ប្គរ់វស័ិយទាាំងអស់រមួរញ្ចូ េោន (រដ្ឋា ភិបាេឌី្ជីងេ 
ររសិាថ នឌី្ជីងេ លសវាសលខាភិបាេឌី្ជីងេ និងលសវាឌី្ជីងេ 
។េ។) ខដ្េអាច្សប្មួេរាេ់ទិដ្ាភាពថ្នសកមមភាពប្រចាាំថ្ងៃ
ររស់ពកួលគបានោ ងគយប្សួេ។ រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពលជាបាន
រលងកីតលោេនលោបាយ និងរទរញ្ញតតិលដី្មបរីស្រញ្ជ រព័ត៌ម្ភន
អាំពីការលប្រីប្បាស់ប្រព័នធឌី្ជីងេ និងប្រព័នធលអឡចិ្ប្តូនិកលៅ
ដ្េ់ប្រជាពេរដ្ា ភាគីពាក់ព័នធឱ្យលដី្រទាន់លៅនឹងការរកីច្លប្មីន
ោ ងលេឿនថ្នរលច្ចកវទិាសកេលលាក រមួទាាំងសប្មរែលួន កាត រ់
ឱ្កាស និងទាញយកែេប្រលោជន៍ោ ងលេីសេរ់ពីរដិ្វតតន៍
ឧសាហកមមទី៤ លដី្មបជីួយជាំរលញកាំលេីនលសដ្ាកិច្ចជាតិ និង
អភិវឌ្ឍន៍ប្រលទសឱ្យប្រលសីរលឡងី ក៏ដូ្ច្ជាលេីកកមពស់គលេភាព
ជីវតិរស់លៅររស់ប្រជាពេរដ្ា។ ច្ាំលពាេះការលធវីឌី្ជីេូរនីយកមម
កនលងវស័ិយលសវាសាធារេៈវញិ នឹងជយួសប្ម្ភេរនទលកររស់រាជ
រដ្ឋា ភិបាេកនលងការប្គរ់ប្គងលដ្ឋេះប្សាយរញ្ា ប្រឈម និងតប្មូវ
ការចាាំបាច់្ឱ្យទាន់លពេលវលា និងប្រករលដ្ឋយសមភាព តម្ភល
ភាព និងប្រសិទធភាពែពស់។ ទនទឹមនឹងគលេសមបតតិ គលេវរិតតិ
មយួច្ាំននួក៏បានលេច្លច្ញជារូររាងលៅតាមលនាេះ រមួម្ភនែេ
រ េះពាេ់លេីឯកជនភាព និងសលវតថភិាព ក៏ដូ្ច្ជាវសិមភាពថ្ន
ការលប្រីប្បាស់ និងការអភិវឌ្ឍរវាងប្កុមមនលសស និងតាំរន់ខដ្េ
ម្ភនេទធភាពចារ់យកឱ្កាសលនេះ និងប្កុមខដ្េជរួការេាំបាក
លហយីពលាំម្ភនេទធភាពទទេួបានឱ្កាសលនេះ។ ោ ងណ្តកតី រាជ
រដ្ឋា ភិបាេបានបានលធវីកិច្ចសហប្រតិរតតិការជាមយួ ជរ លន ប្ពម
ទាាំងប្កុមហ៊ាលន Smart City Consortium លដី្មបរីលងកីនសមតថភាព
លប្រីប្បាស់រលច្ចកវទិាលៅកមពលជា និងបានរលងកីតប្រព័នធរដ្ឋា ភិបាេ
លអឡចិ្ប្តូនិក ខដ្េច្ងប្កងនិងែទលកទិននន័យតាាំងពីថ្នន ក់ជាតិ
រហូតដ្េ់ថ្នន ក់លប្កាមជាតិកនលងរច្នាសមព័នធខតមួយ លដី្មបតីាមដ្ឋន
ប្រព័នធប្គរ់ប្គងថ្ែទកនលងឱ្យបានកាន់ខតប្រលសីរជាងមលន ែតេ់លសវា
សាធារេៈកាន់ខតម្ភនប្រសិទធភាពជាងមលន និងរលងកីនឱ្យម្ភន
គលេភាព និងតម្ភល ភាព ពិលសសអាច្លដ្ឋេះប្សាយរញ្ា លែសងៗ
ជូនប្រជាពេរដ្ាបានោ ងឆ្រ់រហ័ស៕ 

ឯកសារលោង 

លោេនលោបាយ និងយលទធសាស្រសតពីរលច្ចកវទិាព័ត៌ម្ភនវទិា 
និងសារមនាគមន៍កនលងវស័ិយអរ់រ ាំ។ (ឆ្ន ាំ២០១៨)។.ប្កសួង
អរ់រ ាំ យលវជន និងកីឡា 

ខែនការយលទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍជាតិ២០១៩-២០២៣ លដី្មបី
កាំលេីន រលងកីតការគរ ធានាសមធម៌ និងប្រសិទធិភាពលឆ្ព េះ
លៅប្រលទសម្ភនច្ាំេូេែពស់ឆ្ន ាំ២០៣០។ (ឆ្ន ាំ២០១៩)។ 
រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពលជា។ 
[https://www.moeys.gov.kh/index.php/kh/policies-
and-strategies/3179.html#.Xih2JcgzbIU]។ 

ទីភាន ក់គរជាតិមលែរររ និងការគរ. (ោម នថ្ងៃខែ). អាំពីប្កសួង
អរ់រ ាំ យលវជន និងកីឡា។ 
[http://www.nea.gov.kh/nweb/kh/jobshop/course_s/in
st/32995/t_index/2] 

ភារៈ, លសឿង. (ថ្ងៃទី១៦ ខែមិងលនា ឆ្ន ាំ២០១៩). កមពលជា និង
រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤៖ឱ្កាស និងការប្រឈម។ 
[សាំលឡងរទសម្ភា សន៍]។ [http://www.rfi.fr/km/daily-
event-16-06-2019]។ 

មលននីវសិាេ, តាន់.(ឆ្ន ាំ២០១៩). រដិ្វតតន៍ឧសាហកមមទី៤ 
(ឧសាហកមម៤.០)។ មជឈមេឌ េអភិវឌ្ឍន៍កមពលជា។ 
[http://cd-center.org/fourth-industrial-revolution-
industry-4-0/ ]។ 

មលយគីម, ជា.(ឆ្ន ាំ២០១៩). អវីខដ្េអនកគរួយេ់ដឹ្ងអាំពីទីប្កុង
ថ្វឆ្ល ត។ មជឈមេឌ េអភិវឌ្ឍន៍កមពលជា។ [http://cd-
center.org/all-you-need-to-know-about-smart-
cities/]។ 

សលភារត័ន, រា វ.ី(ឆ្ន ាំ២០១៨).លតីទិសលៅវស័ិយអរ់រ ាំកមពលជាលឆលីយ
តរលៅនឹង លោេលៅអភិវឌ្ឍ២០៣០ឬលទ?មជឈមេឌ េ
អភិវឌ្ឍន៍កមពលជា។ [http://cd-center.org/en/essay-
contest-2018-first-place-
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winner/?fbclid=IwAR1_hVcNg6_XBraJAT6yyJLYEpF
s4Dw_mKkFzYqr4yX2Ks0HvCTPi2cTJWA]។ 

យលទធសាស្រសតច្តលលកាេដ្ាំណ្តក់កាេទី៤ លដី្មបកីាំលេីន 
ការគរ សមធម៌ និងប្រសិទធិភាព៖ កសាងមូេដ្ឋា នលឆ្ព េះលៅ
សលប្មច្ច្កេលវស័ិយកមពលជា២០១៥។(ឆ្ន ាំ២០១៦)។ រាជរដ្ឋា
ភិបាេកមពលជា។ [https://pressocm.gov.kh/wp-

content/uploads/2018/09/20180907_Rectangular_Str
ategy_IV_Khmer.pdf]។ 

Rattanak Sar87. (ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញ  ឆ្ន ាំ ២០១៩). ការរេាំ
ថ្នការអរ់រ ាំជាការរេាំររស់ជាតិសាសន៍។ 
[https://lokbongrattanak2.wordpress.com/2019/09/16/
the-reason-why-nation-fail/]
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