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រដ្ឋាា ភិិបាលឌីីជីីថលនៅ�កម្ពុុ�ជារដ្ឋាា ភិិបាលឌីីជីីថលនៅ�កម្ពុុ�ជា

 ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា នទសវត្សសរច៍ុ�ងពេ��យៈពេនះ រដ្ឋាា ភិបិាលនៃនប៉ុណ្តាា �ប៉ុពេទសន្មាន្មាជុំ��វញិ�ិភិ�ពេ�ក្នុ
បាននិងក្នុ���ងយៈក្នុចិុត្សាទ�ក្នុដ្ឋាក្នុយុ់៉ាងខំ្លាំ�ងពេលើ�រពេ�ប៉ុើ�បាស់ប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌីីជីុំថល ពេ�ើម្បីីពីេ�ើើឱ្យយ�ប៉ុពេសើរពេ�ើង
នូវរ�ាបាលសាធារណៈៈ និងពេសចុក្នុាីសពេ�ម្បីចុន្មាន្មា។ ជាក្នុស់្តែសាង ពេសើើរ��ប៉ុ�់ប៉ុពេទសទាំ�ងអស់បានអភិវិឌីឍន៍
រដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថល ស្តែ�លកុ្នុ�ងពេន្មាះ ៦៥% ៦៥% មានសនើសសនអ៍ភិវិឌីឍនរ៍ដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលខ្ពពស់ ពេនះពេប៉ុើពេយ៉ាងតាម្បី
អងគ�រសហ�ប៉ុជាជាត្សិ។ ពេយ៉ាងតាម្បី «ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥»«ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥»  
រដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលស�ពេ��ល់�រពេ�ើើទ�ពេនើប៉ុក្នុម្បីា និងសមាហរណៈក្នុម្បីា�ប៉ុ�ន័ធ��ប៉ុ�់�ងរដ្ឋាា ភិបិាល និង
ពេសវាសាធារណៈៈ ពេ�ើម្បីីពីេលើក្នុក្នុម្បីពស់អភិបិាលកិ្នុចុេលអ និងប៉ុពេ�ម្បីើពេសវាសាធារណៈៈ ពេ�ំើយៈត្សប៉ុនឹងត្ស�មូ្បីវ�រ
�ប៉ុជា�លរ�ា ពេដ្ឋាយៈយៈ�ត្សាិ�ម្បី ៌សម្បី�ម្បី ៌�ប៉ុសិទធភា� ត្សមំាភា� �ណៈពេនយៈយភា� និងប៉ុរយិ៉ាប៉ុនុ។ ខ្លាំងពេ��ម្បីពេនះ
ជា�ប៉ុពេភិទស�ខ្លាំន់ៗ នៃនរដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថល រមួ្បីមាន៖
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     រដ្ឋាា ភិបិាលពេ��ន�់ប៉ុជា�លរ�ា (Government to Citizen-G2C)៖រដ្ឋាា ភិបិាលពេ��ន�់ប៉ុជា�លរ�ា (Government to Citizen-G2C)៖ ស�ពេ��ល់�រផ្តាល់�ត័្សម៌ាន ឬ
ពេសវាក្នុម្បីា �ូចុជា ពេសវាអ�តាន�កូ្នុលដ្ឋាា ន, ពេសវានីត្សាន�កូ្នុលក្នុម្បីា, �រពេ�ើើលិខិ្ពត្ស�ំងស្តែ�ន, �រចុ�ះប៉ុញីី្ជីយ៉ានយៈនា,
�រចុ�ះប៉ុញីី្ជីអាជីុំវក្នុម្បីា និង�រចុ�ះប៉ុញីី្ជីក្នុម្បីាសិទធ�ីិ ឬផ្តើះជាពេ�ើម្បី �ល់�ប៉ុជា�លរ�ាតាម្បីថុ្នាលឌីជីីុំថល។
�រណ៍ៈពេនះ អាចុជួុំយៈឱ្យយរដ្ឋាា ភិបិាលរក្នុាទ�ន្មាក្នុទ់�នងបានយុ៉ាងជិុំត្សសុិទធជាម្បីយួៈ�ប៉ុជា�លរ�ា ��ម្បីទាំ�ង
អាចុផ្តាល់ភា�ងាយៈ�សួល នងិពេ�ំើយៈត្សប៉ុទាំនព់េ�លពេវ�ពេ�នឹងត្ស�ម្បីូវ�រន្មាន្មារប៉ុស់�ួក្នុពេ�។

     រដ្ឋាា ភិបិាលពេ��នអ់ាជុំីវក្នុម្បីា (Government to Business-G2B)៖រដ្ឋាា ភិបិាលពេ��នអ់ាជុំីវក្នុម្បីា (Government to Business-G2B)៖ ស�ពេ��ល់�រផំ្លាស់ប៉ុាូរពេសវាក្នុម្បីា
ពេ�វញិពេ�ម្បីក្នុរវាងរដ្ឋាា ភិបិាល និងអាជីុំវក្នុរតាម្បីថុ្នាលឌីីជីុំថល។ រដ្ឋាា ភិបិាលអាចុពេ�ប៉ុើ�បាស់ថុ្នាលឌីីជីុំថល 
ពេ�ើម្បីីផី្តាល់�ត័្សម៌ាន �ូចុជា �ត័្សម៌ានថាីៗទាំក្នុទ់ងនឹងអាជីុំវក្នុម្បីា, ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈ និងចុាប៉ុប់ានទាំន់
ពេ�លពេវ��ល់អាជុំីវក្នុរ ��ម្បីទាំ�ងអាចុជួុំយៈឱ្យយអាជីុំវក្នុរមានភា�ងាយៈ�សួលកុ្នុ�ង�រពេ�ប៉ុើ�បាស់ពេសវា 
�ូចុជា �រពេ�ើើ ឬប៉ុនាអាជាា ប៉ុណ័ៈណ , �រចុ�ះពេ�ា ះអាជីុំវក្នុម្បីា និង�រប៉ុង�់នធជាពេ�ើម្បី។ �រណ៍ៈពេនះ អាចុជួុំយៈ
��ងឹងទ�ន្មាក្នុទ់�នងរវាងរដ្ឋាា ភិបិាល នងិអាជីុំវក្នុរ ��ម្បីទាំ�ង��ងឹង�ប៉ុសិទធភា� នងិស័ក្នុាសិិទធភិា��រងារ 
ស្តែ�លអាចុជួុំយៈ�ល់�រអភិវិឌីឍអាជីុំវក្នុម្បីារប៉ុស់�ួក្នុពេ�។ ម្បីនិស្តែត្សប៉ុុ�ពេណ្តាណ ះ រដ្ឋាា ភិបិាលក្នុអ៏ាចុទទួលបាន
ពេសវា�ីអាជុំីវក្នុរ តាម្បីរយៈៈ�រអន�ញ្ញាា ត្សឱ្យយអាជីុំវក្នុរតូ្សចុ��ពេ�ើើ�រពេ�ញនៃថំស�មាប៉ុ�់ពេ�មាងន្មាន្មា ស្តែ�លអាចុ
ជុំួយៈឱ្យយរដ្ឋាា ភិបិាលសនស�ស�នៃចុថវ�ិបានពេ�ចុើន។ 
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     រដ្ឋាា ភិបិាលពេ��នរ់ដ្ឋាា ភិបិាល (Government to Government-G2G)៖រដ្ឋាា ភិបិាលពេ��នរ់ដ្ឋាា ភិបិាល (Government to Government-G2G)៖ ស�ពេ��ល់�រស�ម្បីួល
�ល់�រស្តែចុក្នុរ �ស្តែលក្នុទិនុនយ័ៈ និងអនារក្នុម្បីារវាងសាា ប៉ុន័រ�ាតាម្បីអនឡាញ ស្តែ�លអាចុជួុំយៈឱ្យយ�រងាររប៉ុស់
រដ្ឋាា ភិបិាល��ពេណៈើ រ�របានពេលឿន និងមាន�ប៉ុសិទធភា�ជាងម្បី�ន ��ម្បីទាំ�ងជួុំយៈ��ងឹងកិ្នុចុេសហ�ប៉ុតិ្សប៉ុត្សាិ�រ
រវាងរដ្ឋាា ភិបិាល ទាំ�ងក្នុុ�ងក្នុ�ម្បីតិ្សត្ស�ប៉ុន ់និងសក្នុល។ 

     រដ្ឋាា ភិបិាលពេ��នម់្បីន្ត្រីនាី (Government to Employee-G2E)៖រដ្ឋាា ភិបិាលពេ��នម់្បីន្ត្រីនាី (Government to Employee-G2E)៖ ស�ពេ��ល់�រផ្តាល់ភា�ងាយៈ�សួល
�ល់ម្បីន្ត្រីនាី��ប៉ុជ់ានថុ់្នាក្នុកុ់្នុ�ង�រទទួលបាន�ត័្សម៌ានតាម្បីអនឡាញ �ូចុជា ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈស�ខ្ព�មាលភា�,
�រប៉ុណៈា� ះប៉ុណ្តាា ល និងចុាប៉ុស់ាី�ី�រងារ ��ម្បីទាំ�ង�រស��ឈប៉ុស់�មាក្នុ�ប៉ុចាំ�ឆុ្នាំ�, �រ�ិនិត្សយពេម្បីើល�បាក្នុព់េប៉ុៀវត្សស
និង�បាក្នុព់េសា�ននិវត្សាន,៍ �រ�ិនិត្សយសម្បីត្ស�លយ�រឈប៉ុស់�មាក្នុជាពេ�ើម្បីតាម្បីអ�ីន�ឺណិៈត្ស។ �រណ៍ៈពេនះ
អាចុជុំួយៈ��ងឹងទ�ន្មាក្នុទ់�នងរវាងសាា ប៉ុន័រ�ា និងម្បីន្ត្រីនាី, �ពេនំ�ន��ពេណៈើ រ�រ�រងារ ��ម្បីទាំ�ង��ងឹង�ប៉ុសិទធភា�
នងិស័ក្នុាសិិទធភិា��រងារ។

 �រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលបានពេ�ើរត្សួន្មាទីយុ៉ាងស�ខ្លាំនកុ់្នុ�ង�រជុំួយៈជុំ�រ�ញក្នុ�ស្តែណៈទ�ម្បីង�់ក្នុសួង 
សាា ប៉ុន័ និងរដ្ឋាា ភិបិាលថុ្នាក្នុព់េ��ម្បីជាតិ្ស, ប៉ុពេងើើត្សប៉ុរយិ៉ា�សអ�ពេណ្តាយៈផ្តល�ល់�រពេ�ើើអាជុំីវក្នុម្បីា និងជួុំយៈ
ឱ្យយ�រផ្តាល់ពេសវារប៉ុស់រដ្ឋាា ភិបិាល�សប៉ុតាម្បីត្ស�ម្បីូវ�ររប៉ុស់�ប៉ុជា�លរ�ា និងអាជីុំវក្នុរ�នស់្តែត្ស�ប៉ុពេសើរ។ 
ពេហត្ស�ពេនះពេហើយៈ ពេយ៉ាងតាម្បីអងគ�រសហ�ប៉ុជាជាត្សិ រដ្ឋាា ភិបិាលជុំ��វញិ�ិភិ�ពេ�ក្នុ រមួ្បីទាំ�ងក្នុម្បីព�ជា បាន
និងក្នុ���ងប៉ុនាអភិវិឌីឍនរ៍ដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថលជាល�ដ្ឋាប៉ុ ់ស្តែ�លជាពេហត្ស�ពេ�ើើឱ្យយត្សនៃម្បីំម្បី�យម្បីនៃនសនើសសនអ៍ភិវិឌីឍន៍
រដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលពេ��ប៉ុពេទសចុ�នួន ១២៦ បានពេក្នុើនពេ�ើង�ី ០,៥៥០,៥៥ ពេ�ឆុ្នាំ� ២០១៨ �ល់ ០,៦០,៦ ពេ�ឆុ្នាំ� 
២០២០ ស្តែ�លកុ្នុ�ងពេន្មាះ�ប៉ុពេទសក្នុម្បីព�ជាជា�ប៉ុពេទសម្បីយួៈស្តែ�លមាន�រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាល�ប៉ុពេសើរជាងពេ�កុ្នុ�ង
ចុ�ពេណ្តាម្បី�ប៉ុពេទសក្នុ���ងអភិវិឌីឍន។៍ ជាក្នុស់្តែសាង ពេយ៉ាងតាម្បី ពេ�ក្នុសុ�ន រុ៉ា�ី�ពេ�ក្នុសុ�ន រុ៉ា�ី� អ�គន្មាយៈក្នុរងនៃនអ�គន្មាយៈក្នុដ្ឋាា ន
ប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ម្បីន្មា�ម្បីននិ៍ង�ត័្សម៌ាន នៃន�ក្នុសួងនៃ�ប៉ុសណីៈយៈនិ៍ងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីន ៍ក្នុម្បីព�ជាមានអ�តានៃន�រ
វនិិពេយ៉ា�ពេលើរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលពេ�ចុើនជាងប៉ុណ្តាា �ប៉ុពេទសក្នុ���ងអភិវិឌីឍនព៍េផ្តសងពេទៀត្ស និង�ប៉ុពេទសម្បីយួៈចុ�នួន
កុ្នុ�ងត្ស�ប៉ុនអ់ាសុាន �ូចុជា ឡាវ និងម្បីយុី៉ានមុ់ា រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុម្បីព�ជាបានពេផ្លាា ត្សពេលើ�រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាល
ឌីីជីុំថលតា�ង�ីឆុ្នាំ� ២០០០ ម្បីក្នុពេម្បីុំះ ពេដ្ឋាយៈបានប៉ុពេងើើត្សនូវអាជាា �រជាតិ្សទទួលប៉ុនើ�ក្នុកិ្នុចុេ�រអភិវិឌីឍនវ៍ស័ិយៈ
ប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ម្បីន្មា�ម្បីន�៍ត័្សម៌ានវទិា (NiDa)។ ប៉ុចុេ�ប៉ុីនុពេនះ រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាលពេ�ស្តែត្សប៉ុនា�រយៈក្នុចុិត្សាទ�ក្នុដ្ឋាក្នុ់
ពេលើ�រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថល ពេដ្ឋាយៈបានផ្តាល់នូវពេសវាន្មាន្មាតាម្បី�ប៉ុ�ន័ធអនឡាញ និងប៉ុពេងើើត្សនូវ 
«ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥    »«ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥    » ពេ�ើម្បីីអីាចុរក្នុាភា��ប៉ុកួ្នុត្ស�ប៉ុស្តែជុំង
�សប៉ុពេ�លនៃន�រម្បីក្នុ�ល់នៃនប៉ុ�ិវត្សានឧ៍សាហក្នុម្បីា ៤.០ និងវបិ៉ុត្សាជិុំ�ងឺកូ្នុវ�ី-១៩។
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I. ប៉ុពេចុេក្នុវទិាស្តែ�លមានស�ា ន��លស�មាប៉ុ�់រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជាI. ប៉ុពេចុេក្នុវទិាស្តែ�លមានស�ា ន��លស�មាប៉ុ�់រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជា

 រដ្ឋាា ភិបិាលនៃនប៉ុណ្តាា �ប៉ុពេទសន្មាន្មាជុំ��វញិ�ភិិ�ពេ�ក្នុ រមួ្បីទាំ�ងក្នុម្បីព�ជា បាននងិក្នុ���ងពេ�ើើប៉ុ�ិវត្សាក្នុម្បីា
ឌីីជីុំថលពេលើ�រផ្តាល់ពេសវា និង��ពេណៈើ រ�រងារ ពេ�ើម្បីីអីាចុផ្តាល់ពេសវា�ល់�ប៉ុជា�លរ�ាបាន�នស់្តែត្ស�ប៉ុពេសើរ 
និងប៉ុ�ពេ�ញ�រងារ�ប៉ុក្នុប៉ុពេដ្ឋាយៈស័ក្នុាិសិទធិភា�។ ខ្លាំងពេ��ម្បីពេនះជាប៉ុពេចុេក្នុវទិាស�ខ្លាំន់ៗ ម្បីយួៈចុ�នួនស្តែ�ល
�ត្សូវបានពេ�ប៉ុើ�បាស់ក្នុុ�ងរដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថល រមួ្បីមាន៖

     ប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ាន និងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីន ៍(Information and Communications Technology)៖ប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ាន និងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីន ៍(Information and Communications Technology)៖
ពេយ៉ាងតាម្បីពេ�ហទ��រ័ DATAREPORTAL �ិត្ស�តឹ្សម្បីពេ�ើម្បីឆុ្នាំ� ២០២២ អុក្នុពេ�ប៉ុើ�បាស់អ�ីន�ឺណិៈត្សពេ�ក្នុម្បីព�ជា
មានចុ�នួន�ប៉ុមាណៈ ១៣,៤៤�នន្មាក្នុ់១៣,៤៤�នន្មាក្នុ ់និងពេ�ប៉ុើ�បាស់ប៉ុណ្តាា ញសងគម្បីមានចុ�នួន�ប៉ុមាណៈ ១២,៦�ន១២,៦�ន
�ណៈនី�ណៈនី។ ទនើឹម្បីនឹងពេនះ ពេយ៉ាងតាម្បី «ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥    »«ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥    »    
�ិត្ស�តឹ្សម្បីឆុ្នាំ�២០២១ យៈ�វជុំន�ប៉ុមាណៈ ៣៧%៣៧% អាចុចាំប៉ុយ់ៈក្នុនិងពេ�ប៉ុើ�បាស់ប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌីីជីុំថលបានពេលឿន
ពេហើយៈប៉ុចុេ�ប៉ុីនុពេនះ អាជីុំវក្នុរស្តែ�លពេចុះចាំប៉ុយ់ៈក្នុស�ា ន��ល�ីប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌីីជីុំថល និង�កុ្នុម្បីហុ�នផ្តាល់ពេសវា
ប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌីីជីុំថលមាន�រពេក្នុើនពេ�ើងជាល�ដ្ឋាប៉ុ។់ �សប៉ុពេ�លស្តែ�ល�ប៉ុជា�លរ�ា និងអាជីុំវក្នុរ�នស់្តែត្ស
ពេ�ចុើនពេចុះទាំញយៈក្នុផ្តល�ប៉ុពេយ៉ាជុំន�ី៍ប៉ុពេចុេក្នុវទិា រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុម្បីព�ជា�ួរប៉ុនាពេ�ប៉ុើ�បាស់ប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ាន
និងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីន ៍ពេ�ើម្បីីអីាចុផ្តាល់ពេសវា�នស់្តែត្ស�ប៉ុពេសើរ�ល់�ួក្នុពេ�។ ជាក្នុស់្តែសាង ម្បី�នពេ�លមានវត្សាមាន
នៃនប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេនះ �ប៉ុជា�លរ�ា និងអាជីុំវក្នុរ�តូ្សវពេ�ើើ��ពេណៈើ រពេ��ក្នុសួង សាា ប៉ុន័រដ្ឋាា ភិបិាល ពេដ្ឋាយៈផ្លាើ ល់
ពេ�ើម្បីីសីាក្នុសួរ�ត័្សម៌ាន និងទទួលពេសវាន្មាន្មា ស្តែ�លពេ�ើើឱ្យយខ្លាំត្សប៉ុងព់េ�លពេវ� និងថវ�ិកុ្នុ�ង�រពេ�ើើ��ពេណៈើ រ។
ប៉ុុ�ស្តែនា ប៉ុចុេ�ប៉ុីនុពេនះ ប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ាន និងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីន ៍�ូចុជា ទូរស័�ើ, ពេ�ហទ��រ័, ក្នុម្បីាវ�ិីទូរស័�ើ, 
ប៉ុណ្តាា ញសងគម្បី និងអ�ីស្តែម្បីលុជាពេ�ើម្បី បានអន�ញ្ញាា ត្សឱ្យយ�ប៉ុជា�លរ�ា និងអាជីុំវក្នុរសាក្នុសួរ�ត័្សម៌ាន និង
ទ�ន្មាក្នុទ់�នងជាម្បីយួៈរដ្ឋាា ភិបិាលបាន��ប៉ុព់េ�លពេវ� និង��ប៉ុទី់ក្នុស្តែនំង ��ម្បីទាំ�ងជួុំយៈឱ្យយ�រងាររប៉ុស់
អាជុំីវក្នុរមានភា�រលូនជាងម្បី�ន។ ម្បីនិស្តែត្សប៉ុុ�ពេណ្តាណ ះ ប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេនះក្នុជ៏ុំួយៈឱ្យយ�រស្តែចុក្នុរ �ស្តែលក្នុ�ត័្សម៌ានបាន
ពេលឿន និង��ងឹងទ�ន្មាក្នុទ់�នងរវាងសាា ប៉ុន័រ�ា ស្តែ�លអាចុជួុំយៈឱ្យយ��ពេណៈើ រ�រ�រងារ�នស់្តែត្សមាន�ប៉ុសិទធភា� 
នងិផ្តលិត្សភា�ផ្តងស្តែ�រ។ 
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     Quick Response Code - QR Code៖Quick Response Code - QR Code៖ QR Code ផ្តាល់ភា�ងាយៈ�សួល�ល់រដ្ឋាា ភិបិាលក្នុុ�ង�រ
ផ្តស�ើផ្តាយៈ�ត័្សម៌ាន និង�ប៉ុមូ្បីលម្បីតិ្សស្តែក្នុលម្បីអ ��ម្បីទាំ�ងអាចុជួុំយៈឱ្យយ�ប៉ុជា�លរ�ា និងអាជីុំវក្នុរអាចុចុ�ះពេ�ា ះ
ពេ�ើម្បីីពីេសុើស��ពេសវាន្មាន្មាបានពេលឿន និងងាយៈ�សួល។ ជាក្នុស់្តែសាង ក្នុុ�ងអ���ងពេ�លនៃន�ររកី្នុរ៉ាលដ្ឋាលនៃន
ជុំ�ងឺកូ្នុវ�ី-១៩ �ក្នុសួងនៃ�ប៉ុសណីៈយៈ ៍និងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីនប៍ានដ្ឋាក្នុព់េចុញក្នុម្បីាវ�ីិ QR Code «Stop Covid» 
ពេ�តាម្បី��ឹះសាា នសាធារណៈៈ និងឯក្នុជុំន, ពេភាជុំនីយៈដ្ឋាា ន, សណ្តាា �រ និងពេរ៉ាងចុ�ក្នុជាពេ�ើម្បី ពេ�ើម្បីីអីាចុ
ឱ្យយសាធារណៈជុំនពេសើនពេ�ពេ�លចូុលទីតា�ងស្តែ�លមានម្បីន�សសពេចុញ-ចូុលពេ�ចុើន ពេហើយៈអាចុទទួលបាន
��ណឹៈងឆ្នាំប៉ុរ់ហ័ស �ប៉ុសិនពេប៉ុើទតីា�ងពេន្មាះ មានក្នុរណីៈ�ំងជុំ�ងឺកូ្នុវ�ី-១៩។ 

     �រទូទាំត្សត់ាម្បីស្តែប៉ុប៉ុឌីីជីុំថល (Digital Payment)៖�រទូទាំត្សត់ាម្បីស្តែប៉ុប៉ុឌីីជីុំថល (Digital Payment)៖ រដ្ឋាា ភិបិាលអាចុទាំញយៈក្នុផ្តល�ប៉ុពេយ៉ាជុំន�ី៍�រ
ទូទាំត្សត់ាម្បីស្តែប៉ុប៉ុឌីីជីុំថល ពេ�ើម្បីីអីាចុផ្តាល់ភា�ងាយៈ�សួល�ល់�ប៉ុជា�លរ�ា និងអាជីុំវក្នុរកុ្នុ�ង�រទូទាំត្ស់
នៃថំពេសវាន្មាន្មាបានពេលឿន, សនស�ស�នៃចុពេ�លពេវ� និងថវ�ិកុ្នុ�ង�រពេ�ើើ��ពេណៈើ រ និងប៉ុពេងើើនស�វត្សាិភា�។ 
ជាឧទាំហរណ៍ៈ �ក្នុសួងសាធារណៈ�រ និង�ឹក្នុជុំញូី្ជីនទទួលយៈក្នុ�រទូទាំត្សត់ាម្បីឌីីជីុំថលនូវពេសវា �ូចុជា
�រចុ�ះប៉ុញីី្ជីយ៉ានយៈនា, �រ�ត្សួត្ស�ិនិត្សយយ៉ានយៈនា, �រពេសុើស��អាជាា ប៉ុណ័ៈណ  និងនៃថំ�នធ តាម្បីរយៈៈ�រសហ�រ
ជាម្បីយួៈ�ក្នុុម្បីហុ�នកុ្នុ�ង�សុក្នុ �ូចុជា Pi Pay, Wing និង DataPay ជាពេ�ើម្បី ពេ�ើម្បីីផី្តាល់ភា�ងាយៈ�សួល
ជាងម្បី�ន�ល់�ប៉ុជា�លរ�ា និងអាជីុំវក្នុរ។
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     ប៉ុពេចុេក្នុវទិាក្នុ���យូទរ័ពេ�ំ� (Cloud Computing)៖ប៉ុពេចុេក្នុវទិាក្នុ���យូទរ័ពេ�ំ� (Cloud Computing)៖ ប៉ុពេចុេក្នុវទិាក្នុ���យូទរ័ពេ�ំ�ក្នុម៏ានសារៈស�ខ្លាំនស់�រ៉ាប៉ុ់
រដ្ឋាា ភិបិាល ពេ��ះប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេនះអន�ញ្ញាា ត្សឱ្យយម្បីន្ត្រីនាពីេ�ើើ�ររមួ្បី�ុបានយុ៉ាងងាយៈ�សួល ��ប៉ុព់េ�លពេវ� 
និង��ប៉ុទី់ក្នុស្តែនំងស្តែ�លមានអ�ីន�ឺណិៈត្ស និងមានត្សនៃម្បីំសម្បីរម្បីយ។ ពេលើស�ីពេនះពេទៀត្ស ប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេនះក្នុអ៏ាចុ
ប៉ុពេងើើនស�វត្សាិភា�ទិនុនយ័ៈ ឬ�ត័្សម៌ានស�ខ្លាំនន់្មាន្មា�ី�រវាយៈ�ប៉ុហារតាម្បី�ប៉ុ�ន័ធអ�ីន�ឺណិៈត្ស ��ម្បីទាំ�ង�រ�រ
��ីរបាត្សប់៉ុង ់ស្តែ�លអាចុប៉ុណ្តាា លម្បីក្នុ�ី�រខូ្ពចុខ្លាំត្សស្តែផ្តុក្នុរងឹ (Hardware Failure) ផ្តងស្តែ�រ។ 

     ទិនុនយ័ៈ�� (Big Data)៖ទិនុនយ័ៈ�� (Big Data)៖ រដ្ឋាា ភិបិាលអាចុ�ប៉ុម្បីូលទិនុនយ័ៈបានយុ៉ាងពេ�ចុើន�ីសក្នុម្បីាភា��រងារ�ប៉ុចាំ�នៃថៃ 
�ូចុជា �រ��ប៉ុ�់�ង�ប៉ុ�ន័ធជុំ�នួយៈសងគម្បី, �រ�ប៉ុម្បីូល�នធ, �រ�ិនិត្សយពេម្បីើល��ពេណៈើ រ�រ�ប៉ុ�ន័ធស�ខ្លាំភិបិាល
និងអប៉ុរ់ � និង�រក្នុត្ស�់តាទិនុនយ័ៈចុរ៉ាចុរណ៍ៈជាពេ�ើម្បី ស្តែ�លទិនុនយ័ៈទាំ�ងពេនះបានពេ�ើរតួ្សន្មាទីយុ៉ាងស�ខ្លាំន់
កុ្នុ�ង�រជុំួយៈឱ្យយពេសវារប៉ុស់រដ្ឋាា ភិបិាលពេ�ំើយៈត្សប៉ុពេ�នឹងត្ស�មូ្បីវ�ររប៉ុស់�ប៉ុជា�លរ�ាបាន�នស់្តែត្ស�ប៉ុពេសើរ។ 
ទនើឹម្បីនឹងពេនះ ទិនុនយ័ៈ��ក្នុអ៏ាចុជួុំយៈឱ្យយ�រពេ�ប៉ុើ�បាស់�នធាន�នស់្តែត្សមានស័ក្នុាិសិទធិភា� និងពេ�ើើឱ្យយ�ប៉ុពេសើរ
ពេ�ើងនូវពេសចុក្នុាសីពេ�ម្បីចុន្មាន្មារប៉ុស់រដ្ឋាា ភិបិាល។
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     សើ័យៈ�ប៉ុវត្សាិក្នុម្បីា (Automation)៖សើ័យៈ�ប៉ុវត្សាិក្នុម្បីា (Automation)៖ សើ័យៈ�ប៉ុវត្សាិក្នុម្បីាអាចុជួុំយៈស�ម្បីួល�ល់��ពេណៈើ រ�រ�រងាររប៉ុស់
រដ្ឋាា ភិបិាល និង��ងឹង�រផ្តាល់ពេសវា�ល់�ប៉ុជា�លរ�ា តាម្បីរយៈៈ�រ�ត្សប់៉ុនាយៈក្នុ�ហ�ស, �ពេនំ�ន��ពេណៈើ រ�រ
�រងារ និងជួុំយៈឱ្យយម្បីន្ត្រីនាី��ប៉ុជ់ានថុ់្នាក្នុម់ានពេ�ល��ប៉ុ�់�នកុ់្នុ�ង�រពេផ្លាា ត្សពេលើ�រងារស�ខ្លាំន់ៗ ។ ជាក្នុស់្តែសាង 
រដ្ឋាា ភិបិាលអាចុទាំញយៈក្នុស�ា ន��ល�ីប៉ុពេចុេក្នុវទិា Chatbot ពេ�ើម្បីីអីាចុពេ�ំើយៈត្សប៉ុពេ��នស់�ណួៈរន្មាន្មា
រប៉ុស់�ប៉ុជា�លរ�ា និងអាជីុំវក្នុរបានភំាម្បីៗ��ប៉ុព់េ�លពេវ�។

II. សារៈស�ខ្លាំន ់និងអត្សា�ប៉ុពេយ៉ាជុំនន៍ៃន�រអន�វត្សារដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជាII. សារៈស�ខ្លាំន ់និងអត្សា�ប៉ុពេយ៉ាជុំនន៍ៃន�រអន�វត្សារដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជា

 ប៉ុពេចុេក្នុវទិាក្នុុ�ងប៉ុ�ិវត្សានឧ៍សសហក្នុម្បីា ៤.០ �ូចុជា ប៉ុញ្ញាា សិប៉ុីនិម្បីាតិ្ស, ប៉ុំ�ក្នុពេ�ន, ទិនុនយ័ៈ�� និង�ប៉ុ�ន័ធ
អ�ីន�ឺណិៈត្សនៃនវត្សា� បានពេ�ើើឱ្យយមាន�រផំ្លាស់ប៉ុាូរយុ៉ាងខំ្លាំ�ងពេលើវស័ិយៈអប៉ុរ់ �, ទីផ្តារ�រងារ, វស័ិយៈស�ខ្លាំភិបិាល,
វស័ិយៈ��រកិ្នុចុេ និងរ�ាបាលសាធារណៈៈជាពេ�ើម្បី។ ម្បីនិស្តែត្សប៉ុុ�ពេណ្តាណ ះ វបិ៉ុត្សាិនៃនជុំ�ងឺកូ្នុវ�ី-១៩ បានជុំ�រ�ញឱ្យយប៉ុណ្តាា
�ប៉ុពេទសន្មាន្មា រមួ្បីទាំ�ងក្នុម្បីព�ជា ពេ�ប៉ុើ�បាស់ប៉ុពេចុេក្នុវទិា ពេ�ើម្បីីអីាចុប៉ុនាសក្នុម្បីាភា��រងារ, ផ្តារភីាប៉ុទ់�ន្មាក្នុទ់�នង,
ប៉ុពេងើើនផ្តលិត្សភា� និង�ប៉ុសិទធភា��រងារន្មាន្មា និងពេ�ំើយៈត្សប៉ុនឹងវបិ៉ុត្សាពិេនះ�ប៉ុក្នុប៉ុពេដ្ឋាយៈ�ប៉ុសិទធភា�។ 
ពេហត្ស�ពេនះពេហើយៈ �រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថល�ិត្សជាមានសារៈស�ខ្លាំនណ់្តាស់កុ្នុ�ង�រជុំួយៈឱ្យយរដ្ឋាា ភិបិាល
ពេ�ើរទាំនស់ម្បីយ័ៈ�លប៉ុ�ិវត្សាក្នុម្បីាឌីីជីុំថល និងពេ�ំើយៈត្សប៉ុនឹងវបិ៉ុត្សាិន្មាន្មាបាន�ប៉ុក្នុប៉ុពេដ្ឋាយៈ�ប៉ុសិទធភា�។ 
ខ្លាំងពេ��ម្បីពេនះជាអត្សា�ប៉ុពេយ៉ាជុំនស៍�ខ្លាំន់ៗ ម្បីយួៈចុ�នួននៃន�រអន�វត្សារដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជា រមួ្បីមាន៖
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     ��ងឹង�រផ្តាល់ពេសវា�ល់�ប៉ុជា�លរ�ា នងិអាជីុំវក្នុរ៖��ងឹង�រផ្តាល់ពេសវា�ល់�ប៉ុជា�លរ�ា នងិអាជីុំវក្នុរ៖ ជាម្បីយួៈនងឹរដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថល �ប៉ុជា�លរ�ា 
និងអាជុំីវក្នុរអាចុសាក្នុសួរ�ត័្សម៌ាន និងទទួលបានពេសវា បាន��ប៉ុព់េ�លពេវ� និង��ប៉ុទី់ក្នុស្តែនំង ស្តែ�លអាចុ
ជុំួយៈពេលើក្នុក្នុម្បីពស់��ណៈភា�ជុំីវតិ្សរប៉ុស់�ប៉ុជា�លរ�ា និងស�មួ្បីល�ល់�រពេ�ើើអាជុំីវក្នុម្បីា។ ម្បីនិស្តែត្សប៉ុុ�ពេណ្តាណ ះ 
រដ្ឋាា ភិបិាលក្នុអ៏ាចុទទួលបានម្បីតិ្សស្តែក្នុលម្បីអ និងអាចុ�ប៉ុមូ្បីលទិនុនយ័ៈ�ីថុ្នាលឌីីជីុំថល �ូចុជា ប៉ុណ្តាា ញសងគម្បី
ពេ�ហទ��រ័ និងក្នុម្បីាវ�ីិទូរស័�ើជាពេ�ើម្បី ស្តែ�លទិនុនយ័ៈទាំ�ងពេនះបានពេ�ើរតួ្សន្មាទីយុ៉ាងស�ខ្លាំនកុ់្នុ�ង�រជួុំយៈឱ្យយ
ពេសវារប៉ុស់រដ្ឋាា ភិបិាលអាចុពេ�ំើយៈត្សប៉ុពេ�នឹងត្ស�ម្បីូវ�ររប៉ុស់�ប៉ុជា�លរ�ាបាន�នស់្តែត្ស�ប៉ុពេសើរ។

     សនស�ស�នៃចុថវ�ិ៖សនស�ស�នៃចុថវ�ិ៖ ប៉ុពេចុេក្នុវទិា �ូចុជា អ�ីន�ឺណិៈត្ស ក្នុ���យូទរ័ ទូរស័�ើ និងពេថពេបំ៉ុត្សជាពេ�ើម្បី បានពេ�ើរត្សួន្មាទី
យុ៉ាងស�ខ្លាំនកុ់្នុ�ង�រជួុំយៈ�ត្សប់៉ុនាយៈ�រចុ�ណ្តាយៈពេលើសមាា រៈ�រយិ៉ាល័យៈ, �រពេបាះ��ម្បីពឯក្នុសារ និង�រ
ពេ�ើើ��ពេណៈើ រ ពេ�ើម្បីីបី៉ុញូី្ជីន�ត័្សម៌ាន ឬឯក្នុសារ�ល់សាា ប៉ុន័ន្មាន្មាពេដ្ឋាយៈផ្លាើ ល់។ ម្បីនិស្តែត្សប៉ុុ�ពេណ្តាណ ះ ទិនុនយ័ៈ��
អាចុជុំួយៈឱ្យយរដ្ឋាា ភិបិាល��ប៉ុ�់�ង�នធានហិរញ្ជីា វត្សា�បាន�នស់្តែត្ស�ប៉ុពេសើរ និងអាចុជួុំយៈឱ្យយរដ្ឋាា ភិបិាល�ឹង
�សី្តែផ្តុក្នុណ្តាស្តែ�ល�ួរចុ�ណ្តាយៈ ពេ�ើម្បីី�ីត្សប់៉ុនាយៈ�រចុ�ណ្តាយៈម្បីនិចាំ�បាចុ។់

     ជុំួយៈ��ងឹង�ប៉ុសិទធភា� និងផ្តលិត្សភា��រងារ៖ជុំួយៈ��ងឹង�ប៉ុសិទធភា� និងផ្តលិត្សភា��រងារ៖ ប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ាន និងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីនប៍ានពេ�ើរតួ្សន្មាទី
យុ៉ាងស�ខ្លាំនកុ់្នុ�ង�រជួុំយៈ��ងឹងទ�ន្មាក្នុទ់�នងរវាងសាា ប៉ុន័ និងជួុំយៈស�ម្បីួល�ល់�រស្តែចុក្នុរ �ស្តែលក្នុទិនុនយ័ៈ 
ស្តែ�លពេ�ើើឱ្យយ��ពេណៈើ រ�រ�រងារ�ប៉ុ��ឹត្សាពេ�បានរលូនជាងម្បី�ន។ 

     ��ងឹងត្សមំាភា� និងភា�ពេប៉ុើក្នុចុ�ហ៖��ងឹងត្សមំាភា� និងភា�ពេប៉ុើក្នុចុ�ហ៖ រដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថល�ិត្សជាមានសារៈស�ខ្លាំនណ់្តាស់កុ្នុ�ង�រជួុំយៈ
��ងឹងត្សមំាភា� និងភា�ពេប៉ុើក្នុចុ�ហ ពេ��ះ�ប៉ុជា�លរ�ា មាេ ស់អាជីុំវក្នុម្បីា និងសាា ប៉ុន័ន្មាន្មាអាចុទាំញយៈក្នុ
ទិនុនយ័ៈ និង�ត័្សម៌ានរប៉ុស់រដ្ឋាា ភិបិាលបានពេ�ពេលើថុ្នាល �ូចុជា ពេ�ហទ��រ័ ក្នុម្បីាវ�ីិទូរស័�ើ និងប៉ុណ្តាា ញ
សងគម្បីបានយុ៉ាងងាយៈ�សួល។ �រណ៍ៈពេនះ អាចុជុំួយៈឱ្យយ�ប៉ុជា�លរ�ា និងអាជីុំវក្នុរអាចុ�ឹង�ីពេសចុក្នុាី
សពេ�ម្បីចុន្មាន្មា, ទទួលបាន��ណឹៈង�ីពេសវារប៉ុស់រដ្ឋាា ភិបិាល និងយៈល់�ឹង�ី�ត្ស�ើកិ្នុចុេរប៉ុស់ខួំ្ពនបាន�ន់
ស្តែត្ស�ប៉ុពេសើរ។

     �រ�រទិនុនយ័ៈ និង�ត័្សម៌ានស�ខ្លាំន៖់�រ�រទិនុនយ័ៈ និង�ត័្សម៌ានស�ខ្លាំន៖់ ប៉ុចុេ�ប៉ុីនុពេនះ �រវាយៈ�ប៉ុហារតាម្បី�ប៉ុ�ន័ធអ�ីន�ឺណិៈត្សបាននិង
ក្នុ���ង�ំយៈជាប៉ុញ្ញាា �ប៉ុឈម្បីម្បីយួៈរប៉ុស់�ប៉ុជា�លរ�ា អាជីុំវក្នុរ រមួ្បីទាំ�ងរដ្ឋាា ភិបិាលផ្តងស្តែ�រ។ កុ្នុ�ងនយ័ៈពេនះ 
�រពេ�ប៉ុើ�បាស់ប៉ុពេចុេក្នុវទិាក្នុ���យូទរ័ពេ�ំ��ិត្សជាមានសារៈស�ខ្លាំនណ់្តាស់កុ្នុ�ង�ររក្នុាទិនុនយ័ៈ ឬ�ត័្សម៌ាន
បានយុ៉ាងមានស�វត្សាភិា� ពេ��ះ ជាទូពេ� �ក្នុុម្បីហុ�នផ្តគត្សផ់្តគងប់៉ុពេចុេក្នុវទិាពេនះចុ�ណ្តាយៈ�នធានពេ�ចុើនក្នុុ�ង
�រវនិិពេយ៉ា�ពេលើសនាិស�ខ្ពតាម្បី�ប៉ុ�ន័ធអ�ីន�ឺណិៈត្សពេនះ។ ម្បីនិស្តែត្សប៉ុុ�ពេណ្តាណ ះ ប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេនះក្នុអ៏ាចុ�រ�រ
ទិនុនយ័ៈ ឬ�ត័្សម៌ានរប៉ុស់រដ្ឋាា ភិបិាល�ី�របាត្សប់៉ុង ់ស្តែ�លអាចុប៉ុណ្តាា លម្បីក្នុ�ី�រខូ្ពចុខ្លាំត្សស្តែផុ្តក្នុរងឹផ្តងស្តែ�រ។ 
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III. កិ្នុចុេខិ្ពត្សខ្ព��បឹ៉ុងស្តែ�ប៉ុងរប៉ុស់រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាលកុ្នុ�ង�រពេលើក្នុក្នុម្បីពស់�រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជាIII. កិ្នុចុេខិ្ពត្សខ្ព��បឹ៉ុងស្តែ�ប៉ុងរប៉ុស់រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាលកុ្នុ�ង�រពេលើក្នុក្នុម្បីពស់�រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជា

 ពេប៉ុើពេទាំះបី៉ុជា�រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជាមានភា�លអ�ប៉ុពេសើរ ស្តែត្សក្នុម្បីព�ជាពេ�ស្តែត្សជួុំប៉ុ�ប៉ុទះ
ប៉ុញ្ញាា �ប៉ុឈម្បី ម្បីយួៈចុ�នួន �ូចុជា ក្នុងើះ�នធានម្បីន�សស ក្នុងើះពេហដ្ឋាា រចុន្មាសម្បីពន័ធឌីីជីុំថល ពេហើយៈ�រ�រ�រ
សនាិស�ខ្ពឌីីជីុំថលពេ�តាម្បី�ក្នុសួង សាា ប៉ុន័ពេ�មានក្នុ�ម្បីតិ្សទាំប៉ុ ស្តែ�លជាពេហត្ស�ន្មា�ឱ្យយរ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុម្បីព�ជា
ពេចុញនូវពេ�លនពេយ៉ាបាយៈ និងសក្នុម្បីាភា�ន្មាន្មាកុ្នុ�ង�រពេលើក្នុក្នុម្បីពស់�រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលជា
ប៉ុនាប៉ុន្មាើ ប៉ុ។់ ខ្លាំងពេ��ម្បីពេនះជាកិ្នុចុេខិ្ពត្សខ្ព��បឹ៉ុងស្តែ�ប៉ុងស�ខ្លាំន់ៗ ម្បីយួៈចុ�នួនរប៉ុស់រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុុ�ង�រពេលើក្នុ
ក្នុម្បីពស់�រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជា រមួ្បីមាន៖

     ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥៖ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥៖ �រពេរៀប៉ុចុ�ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈរដ្ឋាា ភិបិាល
ឌីីជីុំថល�ឺជា�រចាំ�បាចុ ់និងប៉ុន្មាើ ន ់ស�ពេ�ពេដ្ឋាះ�សាយៈប៉ុញ្ញាា �ប៉ុ�ន័ធ�ត័្សម៌ានឌីីជីុំថល ពេហដ្ឋាា រចុន្មាសម្បីពន័ធ
ត្សភីាប៉ុ ់អភិបិាលក្នុិចុេទិនុននយ័ៈ និងមូ្បីល�នម្បីន�សស ពេ�ើម្បីីជីុំ�រ�ញប៉ុរវិត្សាក្នុម្បីាឌីីជីុំថលកុ្នុ�ងវស័ិយៈពេស�ាកិ្នុចុេ និង
សងគម្បីឱ្យយមានភា�ស�ីចុងាើ ក្នុ�ុ់។ �ូពេចុុះ រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុម្បីព�ជាបានដ្ឋាក្នុព់េចុញនូវ «ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈ«ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈ
រដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥»រដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥» �ល�ីស្តែខ្ពម្បីក្នុរ៉ា ឆុ្នាំ�២០២២ ក្នុុ�ងពេ�លប៉ុ�ណៈងក្នុសាង
រដ្ឋាា ភិបិាលឆំ្នាំត្ស ពេដ្ឋាយៈឈរពេលើម្បីូលដ្ឋាា ននៃន�រពេ�ប៉ុើ�បាស់ពេហដ្ឋាា រចុន្មាសម្បីពន័ធ និងប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌីីជីុំថលជា
�ប៉ុ�ន័ធពេអកូ្នុ�ូស�ី ស�មាប៉ុ�់រពេ�ើើទ�ពេនើប៉ុក្នុម្បីា�ប៉ុ�ន័ធអភិបិាលក្នុិចុេ និង�រស្តែក្នុទ�ម្បីងព់េលើ��ប៉ុវ់ស័ិយៈ �ប៉ុក្នុប៉ុ
ពេដ្ឋាយៈត្សមំាភា� និងភា�ទ�ក្នុចិុត្សា ស�ពេ�ប៉ុពេងើើត្សប៉ុរយិ៉ា�សអ�ពេណ្តាយៈផ្តល�ល់�រអភិវិឌីឍពេស�ាក្នុិចុេ និង
សងគម្បីឌីីជីុំថល �ប៉ុក្នុប៉ុពេដ្ឋាយៈប៉ុរយិ៉ាប៉ុនុ តាម្បីរយៈៈពេ�លពេ�ជាយៈ�ទធសាន្ត្រីសា �ូចុជា៖

 �រពេរៀប៉ុចុ� និងស្តែក្នុលម្បីអពេហដ្ឋាា រចុន្មាសម្បីពន័ធត្សភីាប៉ុឌី់ីជីុំថល
 �រពេរៀប៉ុចុ� និងស្តែក្នុលម្បីអពេហដ្ឋាា រចុន្មាសម្បីពន័ធ�ប៉ុ�ន័ធទូទាំត្សស់ង�បាក្នុឌី់ីជីុំថលស�មាប៉ុព់េសវាសាធារណៈៈ
 �រពេរៀប៉ុចុ� និង��ងឹងពេហដ្ឋាា រចុន្មាសម្បីពន័ធសនាសិ�ខ្ពឌីីជីុំថល
 �រអភិវិឌីឍពេហដ្ឋាា រចុន្មាសម្បីពន័ធពេសវានៃ�ប៉ុសណីៈយៈ៍
 �រពេរៀប៉ុចុ�អភិបិាលក្នុចិុេរដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថល
 �រពេ�ើើប៉ុរវិត្សាក្នុម្បីារដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថល នងិពេសវាសាធារណៈៈ
 �រក្នុសាងម្បីូល�នម្បីន�សសឌីីជីុំថល
 �រពេលើក្នុក្នុម្បីពស់�រ�សាវ�ជាវ និងនវាន�វត្សានឌី៍ីជីុំថល
 �រពេរៀប៉ុចុ�កិ្នុចុេសហ�រជាម្បីយួៈ�ក្នុុម្បីហុ�នប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌីីជីុំថល
 �រពេលើក្នុក្នុម្បីពស់��រកិ្នុចុេឌីីជីុំថល
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     �ក្នុប៉ុខ្ពណៈឌ ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈពេស�ាក្នុចិុេ និងសងគម្បីឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២១-២០៣៥៖�ក្នុប៉ុខ្ពណៈឌ ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈពេស�ាក្នុចិុេ និងសងគម្បីឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២១-២០៣៥៖ រដ្ឋាា ភិបិាល
ឌីីជីុំថលជាត្សួអងគស្តែ�ល�តូ្សវ�រជាចាំ�បាចុកុ់្នុ�ង�រពេរៀប៉ុចុ�ពេស�ាកិ្នុចុេ និងសងគម្បីឌីីជីុំថល ឬក្នុម៏ាននយ័ៈថ្នា 
រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាល�ត្សូវ�នម្បី�ខ្ពពេ�កុ្នុ�ង�រពេ�ប៉ុើ�បាស់ប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌីីជីុំថល ម្បីាុងពេ�ើម្បីីបី៉ុពេងើើត្សឱ្យយមានត្ស�មូ្បីវ
�រផ្លាើ ល់ និងម្បីាុងពេទៀត្សពេ�ើម្បីីឱី្យយ��រជុំន និង�ប៉ុជា�លរ�ា ចាំប៉ុយ់ៈក្នុវស័ិយៈឌីីជីុំថល។ �ូពេចុុះ ពេ�ើម្បីីជីុំ�រ�ញ
រពេប៉ុៀប៉ុវរីៈនៃន�រស្តែក្នុទ�ម្បីងរ់ប៉ុស់រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាល ពេដ្ឋាយៈពេ�ប៉ុើ�បាស់ប៉ុពេចុេក្នុវទិា និងប៉ុពេងើើត្សប៉ុរយិ៉ា�ស�ប៉ុក្នុប៉ុ
ពេដ្ឋាយៈប៉ុរយិ៉ាប៉ុនុម្បីយួៈ កុ្នុ�ង�រអភិវិឌីឍ និង�រក្នុសាងពេស�ាកិ្នុចុេ និងសងគម្បីឌីីជីុំថល ពេ�កុ្នុ�ង «�ក្នុប៉ុខ្ពណៈឌ«�ក្នុប៉ុខ្ពណៈឌ
ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈពេស�ាក្នុិចុេ និងសងគម្បីឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២១-២០៣៥»ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈពេស�ាក្នុិចុេ និងសងគម្បីឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២១-២០៣៥» រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាលបានពេផ្លាា ត្ស
ទិ�ាភា� ៣ ស�មាប៉ុ�់រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថល រមួ្បីមាន រដ្ឋាា ភិបិាល និងពេសវាសាធារណៈៈឌីីជីុំថល
តាម្បីរយៈៈ�រប៉ុនាផ្តាល់ភា�ជាមាេ ស់ និង�រទទួលខ្ព�ស�ត្សូវនៃន�ប៉ុ�ន័ធប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ានរប៉ុស់�ក្នុសួង-សាា ប៉ុន័
ស�ខ្លាំន់ៗ  និង�រក្នុសាងសាងដ់្ឋាប៉ុពេចុេក្នុពេទសរមួ្បីស�មាប៉ុ�់រអន�វត្សាពេ�តាម្បី�ក្នុសួង សាា ប៉ុន័, �នឹំះជុំ�រ�ញ
�រអន�វត្សាឌីីជីុំថល នងិអភិបិាលក្នុចិុេស្តែផ្តអក្នុពេលើទនិុនយ័ៈ។

     ពេវទិ�រដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា-កូ្នុពេរ៖ុពេវទិ�រដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា-កូ្នុពេរ៖ុ �ល�ីនៃថៃទី៥ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២ �ក្នុសួងនៃ�ប៉ុសណីៈយៈ៍�ក្នុសួងនៃ�ប៉ុសណីៈយៈ៍
និងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីន ៍និង�ក្នុសួងម្បីហានៃផ្តើនិងសនាិស�ខ្ព នៃនសាធារណៈរ�ាកូ្នុពេរ ុនិងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីន ៍និង�ក្នុសួងម្បីហានៃផ្តើនិងសនាិស�ខ្ព នៃនសាធារណៈរ�ាកូ្នុពេរ ុបានសហ�រពេរៀប៉ុចុ� ”ពេវទិ�”ពេវទិ�
រដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា-កូ្នុពេរ”ុរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា-កូ្នុពេរ”ុ តាម្បី�ប៉ុ�ន័ធសនុិសីទវពីេ�អូ កុ្នុ�ងទិសពេ�ប៉ុងាា ញ�ីសាា នភា� និងវឌីឍនភា�
រដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជា ក្នុ�ូ៏ចុជាស្តែចុក្នុរ �ស្តែលក្នុចុ�ពេណៈះ�ឹង ប៉ុទ�ិពេសា� និងឧត្សាមាន�វត្សានរ៍ប៉ុស់រដ្ឋាា ភិបិាល
ឌីីជីុំថលកូ្នុពេរ ុជូុំន�ល់�ក្នុសួង សាា ប៉ុន័ កុ្នុ�ងវស័ិយៈសាធារណៈៈ វស័ិយៈឯក្នុជុំន និងអងគ�រសងគម្បីស�ីវលិពេ�ក្នុម្បីព�ជា។

     �ពេ�មាង “���ទក្នុម្បីព�ជាឌីីជីុំថលស�មាប៉ុ�់ពេ�មាងអភិវិឌីឍន�៍ក្នុប៉ុក្នុពេដ្ឋាយៈប៉ុរយិ៉ាប៉ុនុ” សីី�ី�រសិក្នុា��រូ�ពេ�មាង “���ទក្នុម្បីព�ជាឌីីជីុំថលស�មាប៉ុ�់ពេ�មាងអភិវិឌីឍន�៍ក្នុប៉ុក្នុពេដ្ឋាយៈប៉ុរយិ៉ាប៉ុនុ” សីី�ី�រសិក្នុា��រូ
រដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថលពេ�រ�ាបាលថុ្នាក្នុព់េ��ម្បីជាត្ស៖ិរដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថលពេ�រ�ាបាលថុ្នាក្នុព់េ��ម្បីជាត្ស៖ិ រដ្ឋាា ភិបិាលបានដ្ឋាក្នុឱ់្យយអន�វត្សា�ពេ�មាង “���ទក្នុម្បីព�ជា“���ទក្នុម្បីព�ជា
ឌីីជីុំថលស�មាប៉ុ�់ពេ�មាងអភិវិឌីឍន�៍ប៉ុក្នុប៉ុពេដ្ឋាយៈប៉ុរយិ៉ាប៉ុនុ”ឌីីជីុំថលស�មាប៉ុ�់ពេ�មាងអភិវិឌីឍន�៍ប៉ុក្នុប៉ុពេដ្ឋាយៈប៉ុរយិ៉ាប៉ុនុ” សាី�ី�រសិក្នុា��រូរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលពេ�ថុ្នាក្នុ់សាី�ី�រសិក្នុា��រូរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលពេ�ថុ្នាក្នុ់
ពេ��ម្បីជាតិ្សពេ��ម្បីជាតិ្ស �ល�ីនៃថៃទី២៨ ស្តែខ្ពក្នុក្នុើដ្ឋា ឆុ្នាំ�២០២១ ស្តែ�លមាន�រអពេញី្ជីើញចូុលរមួ្បី�ីត្ស�ណ្តាងសាា ត្សទូត្សជុំប៉ុុ�ន
�ប៉ុចាំ�ពេ�ក្នុម្បីព�ជា ត្ស�ណ្តាង�ន្មា�រអភិវិឌីឍនអ៌ាស�ី ត្ស�ណ្តាង�ក្នុសួងសាា ប៉ុន័ រ�ាបាលថុ្នាក្នុព់េ��ម្បីជាតិ្ស ត្ស�ណ្តាង
នៃ��ូអភិវិឌីឍន�ូ៌ចុជា JICA, GIZ, EU ត្ស�ណ្តាងសមា�ម្បីកូ្នុពេរ ុNIPA និង�កុ្នុម្បី�រងារអន�វត្សា�ពេ�មាង។ 
�រប៉ុពេងើើត្ស�ពេ�មាងពេនះមានពេ�លប៉ុ�ណៈងពេ�ើើ�រផ្តស�ើផ្តាយៈជូុំន�ល់�ក្នុសួង សាា ប៉ុន័�ក្នុ�់ន័ធន្មាន្មាកុ្នុ�ង�រ
ផ្តាល់កិ្នុចុេសហ�រជាម្បីយួៈ�ក្នុុម្បី�រងារ�ពេ�មាង ពេ�ើម្បីីចីុ�ះសិក្នុាប៉ុស្តែនាម្បីឱ្យយ�នស់្តែត្សស�ីជុំពេ�� និង�ប៉ុមូ្បីលធាត្ស�
ចូុលន្មាន្មា ជា�ិពេសស�រពេ�ប៉ុើ�បាស់ក្នុម្បីាវ�ីិ ឬប៉ុពេចុេក្នុវទិាពេផ្តសងៗពេទៀត្សស្តែ�លបាននិងក្នុ���ងអន�វត្សាន ៍ស�ពេ�
ពេ�ត្សៀម្បីស�មាប៉ុ�់��ទ�ល់រដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជា និងពេ�ើម្បីីបី៉ុនា��ងឹង�រផ្តាល់ពេសវាសាធារណៈៈ
ជូុំន�ប៉ុជា�លរ�ា តាម្បីរយៈៈ�រអភិវិឌីឍប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌីីជីុំថលឱ្យយ�នស់្តែត្សមាន�ប៉ុសិទធភា�។
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     �ប៉ុ�ន័ធចុ�ះប៉ុញីី្ជីអាជីុំវក្នុម្បីាតាម្បីថុ្នាលប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ាន៖�ប៉ុ�ន័ធចុ�ះប៉ុញីី្ជីអាជីុំវក្នុម្បីាតាម្បីថុ្នាលប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ាន៖ �ល�ីនៃថៃទី១ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាល
បាន�ប៉ុ�សដ្ឋាក្នុឱ់្យយ��ពេណៈើ រ�រជាផូំ្តវ�រនូវ «�ប៉ុ�ន័ធចុ�ះប៉ុញីី្ជីអាជីុំវក្នុម្បីាតាម្បីថុ្នាលប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ាន«�ប៉ុ�ន័ធចុ�ះប៉ុញីី្ជីអាជីុំវក្នុម្បីាតាម្បីថុ្នាលប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ាន  
��ណ្តាក្នុ�់លទី២»��ណ្តាក្នុ�់លទី២» ពេដ្ឋាយៈ��រជុំនអាចុពេសុើស��អាជាា ប៉ុណៈណ /វញិ្ញាា ប៉ុនប៉ុ�ត្ស/លិខ្ពិត្សអន�ញ្ញាា ត្ស/�ប៉ុ�សប៉ុពេងើើត្ស 
តាម្បីអនឡាញ តាម្បីរយៈៈពេ�ហទ��រ័ www.registrationservices.gov.khwww.registrationservices.gov.kh។ ផ្តត្សថលរមួ្បីពេនះនឹងជួុំយៈ
ស�មួ្បីល�ល់អាជុំីវក្នុរ និងវនិិពេយ៉ា�ិន កុ្នុ�ង�រចុ�ះអាជាា ប៉ុណៈណ អាជីុំវក្នុម្បីា ប៉ុង�់នធ និងសាក្នុសួរ�ី�ត័្សម៌ាន
ន្មាន្មាទាំក្នុទ់ងពេ�នឹង�រពេ�ើើអាជីុំវក្នុម្បីាស្តែ�លផ្តាល់ភា�ងាយៈ�សួល និងចុ�ពេណៈញពេ�លពេវ�។ ពេលើស�ី
ពេនះពេទៀត្ស �ប៉ុតិ្សប៉ុត្សាិ�រសើ័យៈ�ប៉ុវត្សាិនៃន�រទាំញយៈក្នុទិនុនយ័ៈរប៉ុស់�ក្នុុម្បីហុ�ន/សហ��ស ជាសម្បីទិធផ្តលនៃន
�រផំ្លាស់ប៉ុាូរទិនុនយ័ៈរវាង�ប៉ុ�ន័ធប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ានរប៉ុស់�ក្នុសួង សាា ប៉ុន័�ក្នុ�់ន័ធ តាម្បីរយៈៈថុ្នាលផំ្លាស់ថុ្នាលផំ្លាស់
ប៉ុាូរទិនុនយ័ៈក្នុម្បីព�ជា (CamDX)ប៉ុាូរទិនុនយ័ៈក្នុម្បីព�ជា (CamDX)។ �រណ៍ៈពេនះម្បីនិ�តឹ្សម្បីស្តែត្សប៉ុពេងើើនប៉ុទ�ិពេសា�នន៍ៃន�រពេ�ប៉ុើ�បាស់ឱ្យយ�នស់្តែត្ស
មានលក្នុខណៈៈងាយៈ�សួលជាងម្បី�ន ស�មាប៉ុ�់�រជុំនកុ្នុ�ង�រប៉ុ�ពេ�ញ�ក្នុយពេសុើស��ប៉ុុ�ពេណ្តាណ ះពេទ  ប៉ុុ�ស្តែនាក្នុជ៏ា
ប៉ុចុេយ័ៈវជីិុំមានស្តែ�លអន�ញ្ញាា ត្សឱ្យយ�ក្នុសួង សាា ប៉ុន័អាចុ�ត្សប់៉ុនាយៈរយៈៈពេ�ល�តួ្សត្ស�ិនិត្សយ�ក្នុយពេសុើស�� និង
ធាន្មាបានថ្នាទនិុនយ័ៈរប៉ុស់�ក្នុុម្បីហុ�ន/សហ��សពេ���ប៉ុ�់ក្នុសួង សាា ប៉ុន័មានសងគត្សភិា�ផ្តងស្តែ�រ។ 

     ពេ�ហទ��រ័ phnompenh.gov.kh៖ពេ�ហទ��រ័ phnompenh.gov.kh៖ �ប៉ុជា�លរ�ាក្នុម្បីព�ជាអាចុទទួលបានពេសវាស�ខ្លាំន់ៗ ចុ�នួន�ប៉ុមាណៈ 
៩២ កុ្នុ�ងវស័ិយៈ �ូចុជា វស័ិយៈស�ខ្លាំភិបិាល, វស័ិយៈពេទសចុរណ៍ៈ, វស័ិយៈសាធារណៈ�រ និង�ឹក្នុជុំញូី្ជីន, 
វស័ិយៈ�ត័្សម៌ាន, វស័ិយៈឧសាហក្នុម្បីា និងសិប៉ុីក្នុម្បីា, វស័ិយៈ�ណិៈជុំីក្នុម្បីា, វស័ិយៈ�រងារ និងប៉ុណៈា� ះប៉ុណ្តាា ល
វជីិាជីុំវៈ និងវស័ិយៈពេរៀប៉ុចុ�ស្តែ�ន�ី ន�រូប៉ុនីយៈក្នុម្បីា និងស�ណៈង ជាពេ�ើម្បី ពេ�ពេលើពេ�ហទ��រ័សា�រ៉ាជុំធានី
ភិុ�ពេ�ញ phnompenh.gov.kh។

     ពេ���ីពេនះ ពេ�តាម្បី�ក្នុសួងន្មាន្មាក្នុម៏ានផ្តាល់ជូុំននូវពេសវាឌីីជីុំថល�ល់�ប៉ុជា�លរ�ា �ូចុជា �រពេសុើស��
ទិ�ា�រពេ�ពេលើពេ�ហទ��រ័�ក្នុសួង�រប៉ុរពេទស និងសហ�ប៉ុត្សិប៉ុត្សាិ�រអនារជាត្សិ mfaic.gov.kh និង�រពេសុើស��
លិខ្ពតិ្សអន�ញ្ញាា ត្ស អាជាា ប៉ុណៈណ  នងិពេសវាពេផ្តសងពេទៀត្សរប៉ុស់�ក្នុសួងនៃ�ប៉ុសណីៈយៈ ៍នងិទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីនព៍េ�ពេលើ
ពេ�ហទ��រ័ service.mptc.gov.kh ��ម្បីទាំ�ង�រចុ�ះប៉ុញីី្ជីយ៉ានយៈនា, �រពេសុើស���រ�ត្សួត្ស�ិនិត្សយលក្នុខណៈៈ
ប៉ុពេចុេក្នុពេទសយ៉ានយៈនា, �រពេសុើស���ប៉ុលងយៈក្នុ ឬ�រប៉ុាូរប៉ុណ័ៈណ ពេប៉ុើក្នុប៉ុរ, �រទទួល�ត័្សម៌ាន�ីពេសវា�ឹក្នុជុំញូី្ជីន
ផូំ្តវស្តែ�ក្នុ និងផូំ្តវទឹក្នុ និង�រពេសុើស��អាជាា ប៉ុណៈណ �ឹក្នុជុំញូី្ជីន ពេ�ពេលើពេ�ហទ��រ័រប៉ុស់�ក្នុសួងសាធារណៈ�រ 
នងិ�ឹក្នុជុំញូី្ជីញ mpwt.gov.kh ជាពេ�ើម្បី។
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IV. សនុដិ្ឋាា នIV. សនុដិ្ឋាា ន

 ជារមួ្បី ប៉ុ�ិវត្សានឧ៍សាហក្នុម្បីា ៤.០ និងវបិ៉ុត្សាិជុំ�ងឺកូ្នុវ�ី-១៩ បានពេ�ើើឱ្យយមាន�រផំ្លាស់ប៉ុាូរយុ៉ាងខំ្លាំ�ង
ពេលើវស័ិយៈអប៉ុរ់ �, ទីផ្តារ�រងារ, វស័ិយៈស�ខ្លាំភិបិាល, វស័ិយៈ��រកិ្នុចុេ, ពេសវាសាធារណៈៈ និងរ�ាបាលសាធារណៈៈ
ជាពេ�ើម្បី។ �រពេ�ប៉ុើ�បាស់ប៉ុពេចុេក្នុវទិា �ូចុជា ប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ត័្សម៌ាន និងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីន,៍ QR Code, �រទូទាំត្ស់
តាម្បីស្តែប៉ុប៉ុឌីីជីុំថល, ប៉ុពេចុេក្នុវទិាក្នុ���យូទរ័ពេ�ំ�, ទិនុនយ័ៈ�� និងសើ័យៈ�ប៉ុវត្សាកិ្នុម្បីាក្នុុ�ង�រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាល
ឌីីជីុំថល�ិត្សជាមានសារៈស�ខ្លាំនណ់្តាស់កុ្នុ�ង�រជុំួយៈ��ងឹង�រផ្តាល់ពេសវា�ល់�ប៉ុជា�លរ�ា និងអាជុំីវក្នុរ,
សនស�ស�នៃចុថវ�ិ, ប៉ុពេងើើន�ប៉ុសិទធភា� និងផ្តលិត្សភា��រងារ, ��ងឹងត្សមំាភា� និងភា�ពេប៉ុើក្នុចុ�ហ និង
�រ�រទិនុនយ័ៈ និង�ត័្សម៌ានស�ខ្លាំនរ់ប៉ុស់រដ្ឋាា ភិបិាល។ �ប៉ុពេទសក្នុម្បីព�ជាមានស�ា ន��លខ្ពពស់កុ្នុ�ង�រអភិវិឌីឍ
រដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថល ពេដ្ឋាយៈសារចុ�នួនអុក្នុពេ�ប៉ុើ�បាស់អ�ីន�ឺណិៈត្ស និងប៉ុណ្តាា ញសងគម្បីមាន�រពេក្នុើនពេ�ើងខ្ពពស់
ពេហើយៈចុ�នួនយៈ�វជុំនស្តែ�លអាចុចាំប៉ុយ់ៈក្នុ និងពេ�ប៉ុើ�បាស់ប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌីីជីុំថលបានពេលឿន និងអាជីុំវក្នុរស្តែ�ល
ពេចុះទាំញយៈក្នុស�ា ន��ល�ីប៉ុពេចុេក្នុវទិា ��ម្បីទាំ�ង�កុ្នុម្បីហុ�នផ្តាល់ពេសវាប៉ុពេចុេក្នុវទិាឌីីជីុំថលមាន�រពេក្នុើន
ពេ�ើងជាល�ដ្ឋាប៉ុ។់ ពេហត្ស�ពេនះពេហើយៈ រ៉ាជុំរដ្ឋាា ភិបិាលបានខ្ពិត្សខ្ព�កុ្នុ�ង�រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថល តាម្បីរយៈៈ
�រប៉ុពេងើើត្សនូវពេ�លនពេយ៉ាបាយៈ, ពេវទិ�រដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថល, �ពេ�មាន្មាន្មាស�មាប៉ុ�់��ទ�ល់�រអភិវិឌីឍ
រដ្ឋាា ភិបិាល និងពេសវាតាម្បី�ប៉ុ�ន័ធអនឡាញជាពេ�ើម្បី។ ប៉ុុ�ស្តែនាទនើឹម្បីនឹងពេនះ រដ្ឋាា ភិបិាលក្នុ�៏ួរប៉ុនា�ិត្ស�ូរពេលើ
�រអភិវិឌីឍ�នធានម្បីន�សស, ពេហដ្ឋាា រចុន្មាសម្បីពន័ធឌីីជីុំថល និង�រ�រ�រសនាិស�ខ្ពឌីីជីុំថលពេ�តាម្បី�ក្នុសួង 
សាា ប៉ុន័ ពេ�ើម្បីីអីាចុជុំ�រ�ញ�ល់�រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថប៉ុស្តែនាម្បីពេទៀត្ស។ ម្បីនិស្តែត្សប៉ុុ�ពេណ្តាណ ះ �រអភិវិឌីឍរដ្ឋាា ភិបិាល
ឌីីជីុំថលពេនះម្បីនិស្តែម្បីនជាទ�នួលខ្ព�ស�ត្សូវរប៉ុស់រដ្ឋាា ភិបិាលទាំ�ង�សុងពេទ ពេ�ល�ឺ�ប៉ុជា�លរ�ាក្នុ�៏ត្សូវពេចុះប៉ុពេងើើន
សម្បីត្សាភា�ឌីីជីុំថលរប៉ុស់ខ្ពំួន ពេ�ើម្បីីអីាចុទាំញយៈក្នុផ្តល�ប៉ុពេយ៉ាជុំនប៍ានពេ�ញពេលញ�ីពេសវាឌីីជីុំថល។ 
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ឯក្នុសារពេយ៉ាងឯក្នុសារពេយ៉ាង

•   2020 United Nations E-Government Survey, ពេចុញផ្តាយៈនៃថៃទី ១០ ស្តែខ្ពក្នុក្នុើដ្ឋា ឆុ្នាំ� ២០២២, ចូុលអាននៃថៃទ ី

២៥ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២, https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united-

nations-e-government-survey

•   �ក្នុប៉ុខ្ពណៈឌ ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈពេស�ាក្នុិចុេ និងសងគម្បីឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ឆុ្នាំ�២០២១-២០៣៥ , ពេចុញផ្តាយៈនៃថៃទី នៃថៃទី១០

ស្តែខ្ពឧសភា ឆុ្នាំ�២០២១, ចូុលអាននៃថៃទី ២៥ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២, https://www.mcs.gov.kh/?p=34022

•   ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥ , ពេចុញផ្តាយៈនៃថៃទី២៨ ស្តែខ្ពម្បីក្នុរ៉ា ឆុ្នាំ�២០២២, ចូុលអាន

នៃថៃទី ២៦ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២, https://mptc.gov.kh/documents/%E1%9E%82%E1%9F%84%E1%9E%

9B%E1%9E%93%E1%9E%99%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%99/27902/

•   DIGITAL 2022: CAMBODIA, ពេចុញផ្តាយៈនៃថៃទី ១៥ ស្តែខ្ពក្នុ�ម្បីាៈ ឆុ្នាំ� ២០២២, ចូុលអាននៃថៃទី ២៦ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២,

 https://datareportal.com/reports/digital-2022-cambodia

•   Digital Government Transformation, ចូុលអាននៃថៃទី ២៧ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២,  https://granicus.com/

dictionary/digital-government-transformation/

•   E-Government Implementation, ពេចុញផ្តាយៈស្តែខ្ពម្បីក្នុរ៉ា ឆុ្នាំ�២០១៦, ចូុលអាននៃថៃទី ២៧ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២, 

https://www.researchgate.net/publication/309024557_E-Government_Implementation

•   How Data-Driven Technology Can Upgrade Cambodia’s E-government,  , ចូុលអាននៃថៃទី ២៧ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា

ឆុ្នាំ�២០២២, https://www.kas.de/documents/264850/7993338/Chapter+9.pdf/39084bee-3b38-3973-

dcf6-e91c539a048b?t=1579754549758

•   Advantages and Disadvantages of E-Governance, ពេចុញផ្តាយៈនៃថៃទី ២២ ស្តែខ្ពត្ស�� ឆុ្នាំ� ២០២០, ចូុលអាន

នៃថៃទី ២៨ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២, https://www.legalwiz.in/blog/advantages-and-disadvantages-of-e-governance

•   ពេ�លនពេយ៉ាបាយៈរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា ២០២២-២០៣៥ , ពេចុញផ្តាយៈនៃថៃទី២៨ ស្តែខ្ពម្បីក្នុរ៉ា ឆុ្នាំ�២០២២, ចូុលអាន

នៃថៃទី ២៨ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២, https://mptc.gov.kh/documents/%E1%9E%82%E1%9F%84%E1%9E%

9B%E1%9E%93%E1%9E%99%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%99/27902/

•   �ក្នុសួងនៃ�ប៉ុសណីៈយៈន៍ិងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីន ៍សហ�រជាម្បីយួៈ�ក្នុសួងម្បីហានៃផ្តើ និងសនាិស�ខ្ពនៃនសាធារណៈរ�ាកូ្នុពេរ ុពេរៀប៉ុចុ�

ពេវទិ�ររដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលក្នុម្បីព�ជា-កូ្នុពេរ ុ, ពេចុញផ្តាយៈនៃថៃទី៥ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២, ចូុលអាននៃថៃទី ២៩ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២,

  https://mptc.gov.kh/news/%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98

%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9

F%E1%9E%BD%E1%9E%84/29585/

•   �ិ�ីសពេមាព �ដ្ឋាក្នុឱ់្យយអន�វត្សា�ពេ�មាង “���ទក្នុម្បីព�ជាឌីីជីុំថលស�មាប៉ុ�់ពេ�មាងអភិវិឌីឍន�៍ប៉ុក្នុប៉ុពេដ្ឋាយៈប៉ុរយិ៉ាប៉ុនុ សាី�ី�រ

សិក្នុា��រូរដ្ឋាា ភិបិាលឌីីជីុំថលពេ�ថុ្នាក្នុព់េ��ម្បីជាត្សិ” , ពេចុញផ្តាយៈនៃថៃទី ២៨ ស្តែខ្ពក្នុក្នុើដ្ឋា ២០២១ចូុលអាននៃថៃទី ២៩ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា

 ឆុ្នាំ�២០២២, https://ncdd.gov.kh/news-kh/d-government/

12/1312/13
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•   រដ្ឋាា ភិបិាលឌីជីីុំថលពេ�ក្នុម្បីព�ជា, ក្នុម្បីាវ�ីិ ជុំស្តែជុំក្នុ�ីក្នុម្បីព�ជា ៤.០, វា�ានិកិ្នុត្សាយិៈស ពេ�ក្នុ សុ�ន រុ៉ា��ី អ�គន្មាយៈក្នុរងនៃន

អ�គន្មាយៈក្នុដ្ឋាា នប៉ុពេចុេក្នុវទិា�ម្បីន្មា�ម្បីននិ៍ង�ត័្សម៌ាន នៃន�ក្នុសួងនៃ�ប៉ុសណីៈយៈនិ៍ងទូរ�ម្បីន្មា�ម្បីន,៍ ផ្តាយៈផ្លាើ ល់�ល�ី
នៃថៃទី ៣០ ស្តែខ្ពក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២
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