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សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្ក្ុងភ្នំសេញ 
នៃក្ិចចក្រជ កំ្ំេូលនៃក្ិចចេហក្រតិរតតិការសេគងគ-ឡាៃឆាងសលើក្ទីេីរ 
«ទសៃែររេស់ ើងស ើេបេីៃតិភាេ ៃិងការអភ្ិវឌ្ឍក្រក្រសោ ចីរភាេ» 

 

យ ើងជាប្រមុខរដ្ឋ/រដ្ឋឋ ភិបាល នៃប្រះរាជាណាចប្ររមពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមាៃិតចិៃ 
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិរយត យប្រជាមាៃិតឡាវ សាធារណរដ្ឋសហភារមើយ៉ា ៃ់មា៉ា  ប្រះរាជាណាចប្រនៃ ៃិង 
សាធារណរដ្ឋសងគមៃិ មយវៀតណាម បាៃមរជរួជុុំគ្នា យៅនៃៃទើ១០ ខខមររា ឆ្ា ុំ២០១៨ យៅរាជធាៃើភាុំយរញ 
ប្រះរាជាណាចប្ររមពុជា យដ្ើមបើចូលរមួរិចចប្រជុុំរុំរូលសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ងយលើរទើ២ យប្កាម 
មូលរទ «ទសៃែររេស់ ើងស ើេបេីៃតិភាេ ៃិងការអភ្ិវឌ្ឍក្រក្រសោ ចីរភាេ» 
ៃិងយរៀរចុំខែៃការយរលអនាគតនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ងរាុងទសវតសរខ៍ាងមុខយៃះ។ 

 ១. ទទលួសាគ ល់ថា ប្រយទសទុំងប្បាុំម ួ  មាៃទើតុំងភូមិសាស្តសតសថិតរាុងអៃុតុំរៃ់រមួគ្នា  តភាា រ់គ្នា  
យដ្ឋ ទយៃេយមគងគ-ឡាៃឆ្ង។ យលើសរើយៃះ ចុំយ ះទិដ្ឋភារៃយយបា  មាៃយសចរតើយរញចិតតខដ្លរណាត  
ប្រយទសយមគងគ-ឡាៃឆ្ងទុំងប្បាុំម ួរាុងរ ៈយរលរើរឆ្ា ុំមរយៃះ បាៃខប្រកាេ  ៃូវគុំៃិតម ួខដ្លចារ់ 
យែតើមយៅទើប្រុងនណរិយដ្ឋ រាុងអុំឡុងរិចចប្រជុុំរុំរូលចិៃ-អាសា៊ា ៃយលើរទើ១៧ ៃិងបាៃផ្លេ ស់រតូររើដ្ុំណារ់ 
កាលរយរើតឲ្យយៅជារិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង ឬ រិចចសហប្រតិរតតិការឡាៃឆ្ង-យមគងគ 
យ៉ា ងយរញយលញ ៃិងរស់រយវ ើរ។ 

 ២. គូសរញ្ជា រ់រើទសសៃវស័ិ  ៃិងសារៈសុំខាៃ់នៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង រាុងការ
រមួចុំខណរដ្ល់ការអភិវឌ្ឍយសដ្ឋរិចច-សងគមនៃរណាត ប្រយទសអៃុតុំរៃ់ ៃិងយលើររមពស់សុខុមាលភារររស់
ប្រជារលរដ្ឋយដ្ឋ កាត់រៃថ គមាេ តអភិវឌ្ឍៃ៍រាុងចុំយណាមរណាត ប្រយទសនានា រាុងការគ្នុំប្ទដ្ល់ការ
រសាងសហគមៃ៍អាសា៊ា ៃ រ៏ដូ្ចជាការជុំរុញដ្ល់រិចចសហប្រតិរតតិការតបូង-តបូង យដ្ើមបើយលើររមពស់រខៃថម
យទៀតៃូវការអៃុវតតរយរៀរវារៈ២០៣០ររស់អងគការសហប្រជាជាតិ សប្មារ់ការអភិវឌ្ឍប្រររយដ្ឋ ចើរភារ។ 

 ៣. រ ុំលឹរយឡើងវញិៃូវការយរតជាា ចិតតររស់យ ើង ដូ្ចមាៃខចងយៅរាុង “យសចរតើខៃេងការណ៍ទើប្រុង 
សាៃយ៉ា នៃរិចចប្រជុុំរុំរូលនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ងយលើរទើ១” យដ្ើមបើរសាងសហគមៃ៍ 
ខដ្លមាៃអនាគតរមួគ្នា  ប្រររយដ្ឋ សៃតិភារ សថិរភារ ៃិងវរុិលភារ សប្មារ់ជាមូលដ្ឋឋ ៃប្គឹះនៃ 
ការអភិវឌ្ឍប្រររយដ្ឋ ចើរភារររស់អៃុតុំរៃ់ ៃិងការយរតជាា ចិតតយដ្ើមបើរប្ងឹងការចិតត ៃិងការយយគ ល់ 
គ្នា យៅវញិយៅមរ រាុងការយដ្ឋះប្សា រញ្ជា ប្រឈមខដ្លអៃុតុំរៃ់បាៃជួរប្រទះខែារយសដ្ឋរិចច  សងគម  
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ររសិាថ ៃ ៃិងការគុំរាមរុំខហងខែារសៃតិសុខមិៃប្រនរណើ  យដ្ើមបើឈាៃយៅសយប្មចៃូវសកាត ៃុរលអភិវឌ្ឍៃ៍
ដ៏្ធុំយធងររស់អៃុតុំរៃ់។ 

 ៤. សាា គមៃ៍ចុំយ ះយជាគជ័ នៃរិចចប្រជុុំរដ្ឋមស្តៃតើការររយទសនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង 
យលើរទើ២ កាលរើនៃៃទើ២៣ ខខធាូ ឆ្ា ុំ២០១៦ យៅយខតតយសៀមរារ ប្រយទសរមពុជា ៃិងរិចចប្រជុុំរដ្ឋមស្តៃតើការររយទស 
នៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ងយលើរទើ៣ កាលរើនៃៃទើ១៥ ខខធាូ ឆ្ា ុំ២០១៧ យៅប្រុងតលើ យខតត 
 ូណាៃ ប្រយទសចិៃ ខដ្លសយប្មចបាៃៃូវឯរសារយគ្នលៃយយបា  ុទធសាស្តសតម ួចុំៃៃួ ដូ្ចជាយគ្នល 
ការណ៍ទូយៅសប្មារ់ការរយងកើតប្រុមការងាររមួយលើវស័ិ អាទិភារគៃេឹះនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង  
យសចរតើប្រកាសរ័ត៌មាៃរមួនៃរិចចប្រជុុំរដ្ឋមស្តៃតើការររយទសយមគងគ-ឡាៃឆ្ងយលើរទើរើរ ៃិងយលើរទើរើ ៃិងខែៃការ 
សរមមភារប្បាុំឆ្ា ុំសតើរើរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង (២០១៨-២០២២)។ 

 ៥.សាា គមៃ៍ចុំយ ះសមិទធែលជារ់ខសតងជាលរខណៈសាថ រ័ៃនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង 
ដូ្ចជាការរយងកើត ៃិងការយរើរឲ្យយប្រើប្បាស់ៃូវមជឈមណឌ លរិចចសហប្រតិរតតិការធៃធាៃទឹរ មជឈមណឌ ល
រិចចសហប្រតិរតតិការររសិាថ ៃយមគងគ-ឡាៃឆ្ង មជឈមណឌ លសរលនៃការសិរាទយៃេយមគងគ ៃិងដ្ុំយណើ រ
ការនៃមូលៃិធិរិយសសររស់រិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង។ 

 ៦. ទទលួសាគ ល់ការរយងកើតយ៉ា ងយរញយលញ ៃូវយលខាធិការដ្ឋឋ ៃជាតិ/អងគភារសប្មរសប្មួលជាតិ 
នៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង យៅរាុងប្រយទសទុំងប្បាុំម ួ ខដ្លជាឆ្អឹងខាងនៃ ៃតការអៃុវតត 
រិចចសហប្រតិរតតិការ រាុងការសប្មរសប្មួល ៃិងសយប្មចៃូវលទធែលជារ់ខសតងឲ្យមាៃប្រសិទធភារយលើ 
ប្គរ់វស័ិ រិចចសហប្រតិរតតិការទុំងឡា ។ 

 ៧. យកាតសរយសើរខពស់ចុំយ ះការរយងកើតមូលៃិធិរិយសសនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង 
យដ្ឋ ប្រយទសចិៃ ៃិងការចារ់យែតើមដ្ុំយណើ រការទទលួទប្មង់ខរររទ យដ្ើមបើគ្នុំប្ទគយប្មាងនានា សុំយៅជុំរុញ 
រិចចសហប្រតិរតតិការ ៃិងការផ្លេ ស់រតូរជាមិតតភារ យដ្ើមបើែលប្រយយជៃ៍ររស់ប្រជាជៃនៃប្រយទសទុំងប្បាុំម ួ។ 

 ៨. រត់សមាគ ល់យដ្ឋ យសចរតើយសាមៃសស ខដ្លភាគយប្ចើៃនៃគយប្មាងឆ្រ់ទទលួបាៃែលភាេ មៗ 
ចុំៃៃួ៤៥ ខដ្លបាៃរុំណត់រាុងរិចចប្រជុុំរុំរូលយមគងគ-ឡាៃឆ្ងយលើរទើ១ យហើ គុំៃិតែតួចយែតើមចុំៃៃួ១៣ 
ខដ្លដ្ឋរ់យចញយដ្ឋ ប្រយទសចិៃយៅរាុងរិចចប្រជុុំរដ្ឋមស្តៃតើការររយទសនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង 
យលើរទើ២ ប្តូវបាៃរញ្ច រ់ការអៃុវតត ឬសយប្មចបាៃវឌ្ឍៃភារគរួឱ្យរត់សមាគ ល់ ខដ្លបាៃរយងកើតប្គឹះដ៏្រងឹមាុំ 
សប្មារ់គយប្មាងរៃតរនាា រ់នៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង។ 
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 ៩. ខិតខុំប្រឹងខប្រងរៃតអៃុវតតសាម រតើរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង ខដ្លជាការយរើរចុំហរ 
ររយិរ័ៃា ៃិងការរុំយរញរខៃថមជាមួ ៃឹងវស័ិ អាទិភារនៃការរសាងសហគមៃ៍អាសា៊ា ៃ រិចចសហប្រតិ
រតតិការអាសា៊ា ៃ-ចិៃ ៃិងសហថាមភារជាម ួប្ររខណឌ រិចចសហប្រតិរតតិការរាុងតុំរៃ់ខដ្លមាៃប្សារ់។ 

 ១០. ទទលួសាគ ល់ៃូវរមាេ ុំងផ្លេ ស់រតូរនៃសារលភាវូរៃើ រមម ៃិនាា ការនៃការអភិវឌ្ឍ ៃិងការយរតជាា ចិតត 
យដ្ើមបើរយងកើៃរិចចសហប្រតិរតតិការឈាះ-ឈាះ យដ្ឋ ការខសាងររការរមួរញ្ចូ លគ្នា នៃរិចចសហប្រតិរតតិការ 
យមគងគ-ឡាៃឆ្ង ដូ្ចជាខែៃការយមសតើរើការតភាា រ់អាសា៊ា ៃ ២០២៥ គុំៃិតែតួចយែតើមយដ្ើមបើសមាហរណរមម
អាសា៊ា ៃ ខែៃការការងារជុំហាៃទើ៣នៃរយរៀរវារៈអងគការសហប្រជាជាតិ២០៣០ សប្មារ់ការអភិវឌ្ឍ
ប្រររយដ្ឋ ចើរភារ ៃិងគុំៃិតែតួចយែតើមខខសប្រវាត់ៃិងែេូវ យដ្ឋ រៃសុើគ្នា យដ្ឋ  រចិតតទុរដ្ឋរ់ជាម ួៃឹង
 ុទធសាស្តសតជាតិ ទសសៃវស័ិ អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងខែៃការទូយៅររស់រណាត ប្រយទសយមគងគ-ឡាៃឆ្ងៃើម ួៗ។ 

 ១១. ឈរយលើយគ្នលការណ៍រុងសង់សុើស សមភារ  ការប្រឹរា ៃិងការសប្មរសប្មួលគ្នា យៅវញិយៅ
មរ ការសម័ប្គចិតត ការរមួចុំខណរគ្នា  ៃិងការខចររ ុំខលរែលប្រយយជៃ៍ ៃិងការយគ្នររចុំយ ះធមមៃុញ្ញ
អងគការសហប្រជាជាតិ ៃិងចារ់អៃតរជាតិ។ 

 ១២. យដ្ឋ មាៃការជុំរុញរើការវវិតតយ៉ា ងឆ្រ់រហ័សររស់រិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង រើ 
ដ្ុំណារ់កាលចិញ្ច ឹមរើបាច់ខៃររា យៅដ្ុំណារ់កាលរ ើរលូតលាស់ដូ្ចរចចុរបៃា យហើ មាៃយគ្នលយៅ
រប្ងឹងរិចចសហប្រតិរតតិការរខៃថមយទៀតរាុងវស័ិ អាទិភារទុំងប្បាុំ ៃិងរប្ងើររិចចសហប្រតិរតតិការយៅ
យលើវស័ិ ៃមើៗ យែសងយទៀត ខដ្លអាចយឆ្េើ តរយៅៃឹងតប្មូវការអភិវឌ្ឍៃ៍ចុំយ ះមុខនៃរណាត ប្រយទសយមគងគ-
ឡាៃឆ្ង ប្រមទុំងរយងកើៃប្រសិទធភារគុំរូនៃរិចចសហប្រតិរតដិការសុំយៅសហការយដ្ឋ សៃសមឹៗឈាៃ
យៅររគយប្មាងអៃុតុំរៃ់ខាា តធុំ ដូ្ចជាការរមួគ្នា រសាងខខសប្រវាត់អភិវឌ្ឍៃ៍យសដ្ឋរិចចនៃរិចចសហប្រតិរតតិការ
យមគងគ-ឡាៃឆ្ង។ 

អុំណឹះតយៅយៃះយ ើងសូមប្រកាសដូ្ចតយៅ៖ 

I.  ក្ិចចេហក្រតិរតតិការៃសោបា  ៃិងេៃតិេ ខ 

រិចចសហប្រតិរតតិការៃយយបា  ៃិងសៃតិសុខ មាៃសារៈសុំខាៃ់ណាស់សប្មារ់គុំៃិតែតួចយែតើម 
រិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង។  ៃដការរិចចសហប្រតិរតតការរហុរប្មិត គឺជារណាត ញខដ្លមាៃ 
ប្រសិទធភារសប្មារ់ការសប្មរសប្មួលទុំនារ់ទុំៃង ការរប្ងឹងរិចចសប្មរសប្មួលយគ្នលៃយយបា  ៃិង 
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ការយលើររមពស់ៃូវទុំៃុរចិតតគ្នា យៅវញិយៅមរយលើខែារៃយយបា ។ ដូ្ចយៃះ យ ើងយរតជាា គ្នុំប្ទៃូវវធិាៃការ 
នានាដូ្ចខាងយប្កាម: 

១.១. ជុំរុញការផ្លេ ស់រតូររប្មិតខពស់ ៃិងរិចចសៃានារាុងចុំយណាមមស្តៃតើគណររសៃយយបា  សភា ៃិង
រដ្ឋឋ ភិបាល ប្សរតមសាម រតើនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង។ 

១.២. រប្ងឹងរិចចសហប្រតិរតតិការ យដ្ើមបើររាសៃតិភារ ៃិងសថិរភារ រាុងអៃុតុំរៃ់ យដ្ឋ ប្រកាៃ់ខាា រ់
ៃូវយគ្នលការណ៍មិៃយប្ជៀតខប្ជរចូលរិចចការនែារាុងររស់ប្រយទសដ្នទយទៀត។ 

១.៣. រប្ងឹងរិចចសៃានាយលើការអៃុវតតចារ់ ៃិងរិចចសហប្ររតតិការរាុងការប្រ ុទធប្រឆ្ុំងៃឹងរញ្ជា
សៃតិសុខមិៃប្រនរណើ  យដ្ើមបើែលប្រយយជៃ៍រមួ។ 

១.៤. រប្ងឹងរិចចសហប្រតិរតតិការរាុងវស័ិ ទរ់សាក ត់ ៃិងកាត់រៃថ យប្គ្នះមហៃតរា  ជុំៃ ួមៃុសស 
ធម៌ យដ្ឋ យលើរយឡើងអុំរើែលរ៉ាះ ល់នៃរុំខររុំរលួអាកាសធាតុ ការធានាៃូវសៃតិសុខយសបៀង 
ទឹរ ៃិងថាមរល រមួរញ្ចូ លទុំងការផ្លេ ស់រតូរទិៃាៃ័ រ័ត៌មាៃ។ 

II. ក្ិចចេហក្រតិរតតិការសេ ឋក្ិចច ៃិងការអភ្ិវឌ្ឍក្រក្រសោ ចីរភាេ 

អៃុតុំរៃ់យមគងគ-ឡាៃឆ្ង ទទលួសាគ ល់ថាជាទើតុំង ុទធសាស្តសត ខដ្លមាៃភារខាេ ុំងយែសងៗគ្នា  
យដ្ឋ រុំយណើ ៃសកាត ៃុរលយសដ្ឋរិចច ៃិងរមាេ ុំងមា៉ា សុើៃដ៏្រងឹមាុំនៃរុំយណើ ៃយសដ្ឋរិចចសារល។ យដ្ើមបើរៃត
តនួាទើជារមាេ ុំងចលររនៃរុំយណើ ៃយសដ្ឋរិចច រិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ងអុំ វនាវឱ្យរយងកើៃៃូវ
ការតភាា រ់យហដ្ឋឋ រចនាសមព័ៃធខែាររងឹៃិងទៃ់ ៃិងការសប្មរសប្មួលយែសងៗ រប្ងឹងការខរលមអរចនាសមព័ៃធ
ឧសាហរមម ៃិងៃគរូរៃើ រមម  ណិជារមមគ្នម ៃខដ្ៃរុំណត់ ការយធាើសមាហរណរមមហរិញ្ញវតថុ ៃិងរិចច
សហប្រតិរតតិការលអប្រយសើររវាងរដ្ឋឋ ភិបាល ៃិងវស័ិ ឯរជៃ។ ដូ្ចយៃះ យ ើងយរតជាា គ្នុំប្ទវធិាៃការដូ្ចខាង
យប្កាម៖ 

២.១. យលើររមពស់ការតភាា រ់រាុងរណាត ប្រយទសយមគងគ-ឡាៃឆ្ង ៃិងការតភាា រ់អៃតរតុំរៃ់ យដ្ឋ យរៀរ
ចុំខែៃការរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ងយលើវស័ិ តភាា រ់ ជុំរុញរខៃថមៃូវការអភិវឌ្ឍ 
 ណិជារមម ការវៃិិយយគ ឧសាហរមម វទិយសាស្តសត ៃិងរយចចរវទិា ការនចាប្រឌិ្ត 
យហដ្ឋឋ រចនាសមព័ៃធ ការសប្មរសប្មួលការដឹ្រជញ្ាូ ៃ យទសចរណ៍ ៃិងការតភាា រ់ប្រជាជៃ-
ប្រជាជៃ រាុងការរុំយរញរខៃថមឱ្យខែៃការយមនៃការតភាា រ់អាសា៊ា ៃ។ 
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២.២. ខសាងររលទធភារយដ្ើមបើរយងកើតប្ចររយរៀងយសដ្ឋរិចចម ួយៅរាុងតុំរៃ់ យដ្ើមបើយលើររមពស់ការតភាា រ់ 
ប្គរ់ប្ជុងយប្ជា យៅរាុងចុំយណាមរណាត ប្រយទសយមគងគ-ឡាៃឆ្ង យដ្ើមបើរយៃេឿៃឧសាហូរ 
ៃើ រមម រ៏ដូ្ចជាជុំរុញរិចចសហប្រតិរតតិការសមតថភារែលិតរាុងអៃុតុំរៃ់ យដ្ឋ  រចិតតទុរ 
ដ្ឋរ់យលើតប្មូវការប្សរតម ុទធសាស្តសតយសដ្ឋរិចចៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងតមគុណវុឌ្ឍរិរស់រណាត  
ប្រយទសយមគងគ-ឡាៃឆ្ងៃើម ួៗ។ 

២.៣. យលើររមពស់រិចចសហប្រតិរតតិការយសដ្ឋរិចចឆ្េងកាត់ប្រុំខដ្ៃ យលើវស័ិ នានាដូ្ចជា  ណិជារមម 
វៃិិយយគ  ណិជារមមយអឡចិប្តូចៃិច រិចចសហប្រតិរតតិការយសដ្ឋរិចច ៃិងរយចចរយទស សួៃ
ឧសាហរមម តុំរៃ់រិចចសហប្រតិរតតិការយសដ្ឋរិចចឆ្េងកាត់ប្រុំខដ្ៃ ៃិងការសប្មរសប្មួល
 ណិជារមម។ ប្រយទសចិៃអយញ្ា ើញរដ្ឋឋ ភិបាល ៃិងសហប្គ្នសរើរណាត ប្រយទសយមគងគឱ្យចូលរមួ 
រិរ័រណ៍អៃតរជាតិនាុំចូលររស់ចិៃ យហើ ៃឹងែតល់ការគ្នុំប្ទចាុំបាច់។ រណាត ប្រយទសយមគងគ
អរគុណចុំយ ះការអយញ្ា ើញររស់ចិៃ។ 

២.៤.រយងកើត “ខែៃការសរមមភារសតើរើរិចចសហប្រតិរតតិការសមតថភារែលិតរាុងចុំយណាមរណាត ប្រយទស 
យមគងគ-ឡាៃឆ្ង” ប្សរតម “យសចរតើខៃេងការណ៍រមួសតើរើរិចចសហប្រតិរតតិការសមតថភារែលិត
រាុងចុំយណាមរណាត ប្រយទស យមគងគ-ឡាៃឆ្ង” យដ្ឋ យផ្លត តការ រចិតតទុរដ្ឋរ់ខាេ ុំងយលើការ
យលើររមពស់ការវៃិិយយគយហដ្ឋឋ រចនាសមព័ៃធខដ្លមាៃគុណភារ ការវា តនមេែលរ៉ាះ ល់
សងគមៃិងររសិាថ ៃ ការរយងកើតការងារ ការរសាងសមតថភារ ការកាត់រៃថ ភារប្រើប្រ ៃិង
ការយែារជុំនាញ ៃិងចុំយណះយធាើ ការរប្ងឹងការផ្លេ ស់រតូរឧសាហរមមរាុងចុំយណាមសមាជិរ
ប្រយទសយមគងគ-ឡាៃឆ្ង ៃិងទើតុំងររស់ខេួៃ រាុងសងាា រ់ែលិតរមមរាុងតុំរៃ់ ៃិងសរល ប្រម
ទុំងរយងកើៃប្រសិទធភារការខចរចា ែលិតភាររាុងតុំរៃ់ យដ្ឋ គិតគូររើយគ្នលការណ៍នៃែល
ប្រយយជៃ៍យៅវញិយៅមរ ៃិងលទធែលឈាះ-ឈាះ។ 

២.៥. រប្ងឹងរិចចសហប្រតិរតតិការ សដើរើការប្គរ់ប្គងប្រររយដ្ឋ ចើរភារ ៃិងការយប្រើប្បាស់ធៃធាៃ
ធមមជាតិ តមរ ៈរិចចសៃានាយគ្នលៃយយបា  ការខចររ ុំខលរទិៃាៃ័  ៃិងរ័ត៌មាៃ 
រិចចសហប្រតិរតតិការរយចចរយទស ៃិងការផ្លេ ស់រតូរ ការចូលរមួការប្សាវប្ជាវរមួ ៃិងវភិាគ 
 រ់រ័ៃធៃឹងធៃធាៃទឹរយមគងគ-ឡាៃឆ្ង ការយលើររមពស់ការរសាងសមតថភាររាុងការប្គរ់
ប្គងទឹរ ការរប្ងឹងការប្គរ់ប្គងរនាា ៃ់ៃូវយប្គ្នះរា ុំងសៃួត ៃិងទឹរជុំៃៃ់រាុងទយៃេយមគងគ ៃិងការ 
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យប្រើប្បាស់យរញយលញៃូវយវទិកាធៃធាៃទឹរនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង ៃិងមជឈ
មណឌ លរិចចសហប្រតិរតតិការធៃធាៃទឹរយមគងគ-ឡាៃឆ្ង យដ្ើមបើជាយវទិកាគ្នុំប្ទ។ 

២.៦. យធាើឱ្យមាៃការចូលរមួរើវស័ិ ឯរជៃ ជារិយសសសហប្គ្នសធុៃតូចៃិងមធយម ៃិងសហប្គិៃ 
វ ័យរមង យៅរាុងការវៃិិយយគខដ្លមាៃសកាត ៃុរល ៃិងកាលាៃុវតតភារអាជើវរមម យៅប្រយទស 
យមគងគ-ឡាៃឆ្ងនានា ប្រមទុំងជុំរុញឱ្យមាៃទុំនារ់ទុំៃងលអប្រយសើរ ៃិងការែាភាា រ់កាៃ់ខត 
រងឹមាុំរវាងធុរជៃនៃប្រយទសយមគងគ-ឡាៃឆ្ង តមមយធាបា នៃការរយងកើតប្រុមប្រឹរាធុររិចច 
យមគងគ-ឡាៃឆ្ង ៃិងសរមមភារនៃការយរៀរចុំការែសរាែា  ណិជារមមឱ្យបាៃញឹរញារ់ 
ដូ្ចជាការយរៀរចុំរិរ័រណ៍ ណិជារមមអៃដរជាតិ ការតុំងរិរណ៌ ៃិងរិចចប្រជុុំែគូរែគង ណិជារមម។ 

២.៧.ជុំរុញរិចចសហប្រតិរតតិការរខៃថមយទៀត យលើខែារហរិញ្ញវតថុ ៃិងរៃតសិរាៃិងការផ្លេ ស់រតូររទ
រិយសាធៃ៍សដើរើការចរាចររូរិ រ័ណណរាុងប្សុររាុង ណិជារមម ៃិងវៃិិយយគអៃុតុំរៃ់យដ្ើមបើយលើរ
រមពស់រុំយណើ ៃដ៏្រងឹមាុំនៃយសដ្ឋរិចចររស់អៃុតុំរៃ់ ប្រមទុំងខសាងររយវទិកានចាប្រឌិ្តៃមើ យដ្ើមបើ
សហការរាុងការយធាើហរិញ្ញរបទៃវៃិិយយគ យដ្ើមបើគ្នុំប្ទដ្ល់ការរសាងយហដ្ឋឋ រចនាសមព័ៃធខដ្ល
មាៃគុណភារយៅរាុងប្រយទសយមគងគ-ឡាៃឆ្ង ប្សរយរលខដ្លរយងកើៃភារឈាះជាម ួ ៃត
ការហរិញ្ញវតថុតុំរៃ់ខដ្លមាៃប្សារ់ ែតល់យដ្ឋ សាថ រ័ៃហរិញ្ញវតថុអៃតរជាតិ ដូ្ចជាធនាគ្នរវៃិិយយគ 
យហដ្ឋឋ រចនាសមព័ៃធអាសុើ ធនាគ្នរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុើ ៃិងប្រុមធនាគ្នររិភរយលារ ៃិងប្រភរដ្នទ
យទៀតដូ្ចជាមូលៃិធិែេូវសូប្ត។ 

III.  ការផ្លែ េរ់តូរទំនាក្់ទំៃងេងគេ វរបធេ៌ ៃងិក្រជាជៃ-ក្រជាជៃ 

តុំរៃ់យមគងគ-ឡាៃឆ្ង មាៃយមាទៃភារចុំយ ះភារសមបូរខររនៃប្រនរណើ  វរបធម៌ ៃិងគុណ 
តនមេរាុងប្សុរ បាៃរងាា ញរើរុំលាុំង ៃិងសកាដ ៃុរលរុំយរញរខៃថមខដ្លអាច រយៅយប្រើប្បាស់សប្មារ់ែល
ប្រយយជៃ៍រមួនៃរណាត ប្រយទសយមគងគ-ឡាៃឆ្ង។ ដូ្ចយៃះ យ ើងយរតជាា គ្នុំប្ទវធិាៃការដូ្ចខាងយប្កាម៖ 

៣.១.យលើររមពស់រិចចសហប្រតិរតតិការ ៃិងការចូលរមួរខៃថមយទៀត យលើគុំៃិតែតួចយែតើមនៃការែារភាា រ់ 
ប្រជាជៃ-ប្រជាជៃ រមួមាៃការអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសស ការផ្លេ ស់រតូរការអរ់រ ុំ ៃិងការសិរារ ៈ
យរលខវង។ 

៣.២.គ្នុំប្ទវស័ិ សិរាធិការ ៃិងសាថ រ័ៃ រ់រ័ៃធដ្នទយទៀត យដ្ើមបើរមួចុំខណរ ៃិងយដ្ើរតនួាទើជាសាព ៃ 
តភាា រ់ៃូវគមាេ តរាុងការអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុសស ៃិងការរសាងរមាេ ុំងរលរមមខដ្លមាៃភារ 
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ប្ររតួប្រខជងនាយរលអនាគតរាុងតុំរៃ់យមគងគ-ឡាៃឆ្ង ខដ្លយឆ្េើ តរយៅៃឹងតប្មូវការ 
ទើែារ ជារិយសសរាុងសមតថភារសុំខាៃ់ៗដូ្ចជា ជុំនាញភាសា ចុំយណះដឹ្ងខែារហរិញ្ញវតថុ ៃិង 
ឌ្ើជើៃល ៃិងជុំនាញខែារទៃ់ដ្នទយទៀត។ 

៣.៣.រយងកើៃការផ្លេ ស់រតូរវរបធម៌ រាុងចុំយណាមប្រយទសទុំងប្បាុំម ួ តមរ ៈការគ្នុំប្ទការផ្លេ ស់រតូរ 
 រ់រ័ៃធៃឹងសាថ រ័ៃអងគការវរបធម៌ វចិិប្តររ ៃិងយទសចរវរបធម៌ ប្រមទុំងខសាងររលទធភារ 
នៃការរយងកើតយវទិកាផ្លេ ស់រតូរវរបធម៌ឡាៃឆ្ង-យមគងគមួ ។ 

៣.៤. រប្ងឹងរិចចសហប្រតិរតតិការយទសចរណ៍ តមរ ៈការរសាងសមព័ៃធរិចចសហប្រតិរតតិការទើ
ប្រុងយទសចរណ៍យមគងគ-ឡាៃឆ្ងម ួ។ 

៣.៤.ខសាងររៃូវគុំរូនៃការផ្លេ ស់រតូររិចចសហប្រតិរតតិការរញ្ជញ វៃ័ត ខដ្លរមួរញ្ចូ លទុំងរដ្ឋឋ ភិបាល ធុររិចច 
សិរាធិការ ៃិងអារសិរាប្សាវប្ជាវ ប្ររ័ៃធែសរាែា  ស្តសតើ ៃិង ុវជៃ យដ្ើមបើែតល់ៃូវគុំៃិតនចា
ប្រឌិ្តៃមើ សុំយៅគ្នុំប្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍរ ៈយរលខវងររស់រិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង។ 

 

IV.  ការគកំ្ទ លក់្ិចចេហក្រតិរតតិការ 

៤.១. រៃតខសាងររមយធាបា នានា យដ្ើមបើរយងកើៃប្រសិទធភារប្ររខណឌ ការងាររហុប្សទរ់ ខដ្លមាៃ 
ប្សារ់ រមួមាៃរិចចប្រជុុំរុំរូល រិចចប្រជុុំរដ្ឋមស្តៃតើការររយទស រិចចប្រជុុំឧតតមមស្តៃតើ ៃិងរិចចប្រជុុំប្រុម 
ការងារការទូត ៃិងប្រុមការងាររមួតមវស័ិ អាទិភារគៃេឹះ យដ្ើមបើតខប្មតប្មង់ ៃិងយធាើឱ្យប្រយសើរ 
យឡើងដ្ល់ការយធាើខែៃការយគ្នលៃយយបា  ៃិងការសប្មរសប្មួលរិចចសហប្រតិរតតិការ ប្រមទុំង 
រុំណត់ខែៃការ ុទធសាស្តសតរ ៈយរលខវងនៃការអភិវឌ្ឍរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង។ 

៤.២. រប្ងឹងការប្បាប្ស័ ទរ់ទង ៃិងការសប្មរសប្មួល រាុងចុំយណាមយលខាធិការដ្ឋឋ ៃជាតិ/អងគភារ 
សប្មរសប្មួលនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង នៃប្រយទសជាសមាជិរទុំងប្បាុំម ួ 
ប្រមទុំងការរប្ងឹងសមតថភាររុគគលិរ យដ្ើមបើធានាៃូវការអៃុវតតនៃគយប្មាងរិចចសហប្រតិរតតិការ 
យមគងគ-ឡាៃឆ្ងប្រររយដ្ឋ ប្រសិទធភារ ជាម ួៃឹងទសសៃៈនៃការខសាងររលទធភាររយងកើត 
យលខាធិការដ្ឋឋ ៃអៃតរជាតិនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង។ 
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៤.៣. អៃុម័តខែៃការសរមមភារប្បាុំឆ្ា ុំនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង (២០១៨-២០២២) 
ខដ្លជាឯរសារតប្មង់ទិស ៃិងប្តួសប្ត ែេូវសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ- 
ឡាៃឆ្ង យឆ្ព ះយៅររ ុគសម័ ៃមើម ួ ៃិងគ្នុំប្ទដ្ល់ការរយងកើតខែៃការសរមមភារប្បាុំឆ្ា ុំ
រាុងវស័ិ អាទិភារៃើម ួៗ យដ្ឋ ប្រុមការងាររមួ យដ្ើមបើយធាើឱ្យប្រយសើរយឡើងៃូវរិចចសហប្រតិរតតិ
ការ រ់រ័ៃធ។ 

៤.៤. សាា គមៃ៍ការរញ្ច រ់យសចរដើប្រកាសរមួថាា រ់រដ្ឋមស្តៃតើនៃរណាត ប្រយទសយមគងគ-ឡាៃឆ្ង សដើរើការ
រប្ងឹងរិចចសហប្រតិរតតិការយសដ្ឋរិចចឆ្េងកាត់ប្រុំខដ្ៃ។ 

៤.៥. យប្រើប្បាស់ឱ្យបាៃយរញយលញៃូវមូលៃិធិរិយសសនៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង ៃិង
ការខសាងររប្រភរធៃធាៃហរិញ្ញវតថុយែសងៗយទៀត រើរដ្ឋឋ ភិបាលនានា ខែារធុររិចច រ៏ដូ្ចជា
សាថ រ័ៃហរិញ្ញវតថុអៃតរជាតិ យដ្ើមបើគ្នុំប្ទគយប្មាង ៃិងគុំៃិតែតួចយែតើមអាទិភារ ខដ្លប្សរតម
ចរខុវស័ិ ររស់ថាា រ់ដឹ្រនាុំ ៃិងទិសយៅ ររស់រដ្ឋមស្តៃតើការររយទស។ 

៤.៦. រសាងៃិមិតតសញ្ជញ នៃរិចចសហប្រតិរតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ង តមរ ៈរុងសង់សុើស ខដ្ល
រងាា ញរើអតតសញ្ជញ ណខតមួ  សប្មារ់ភារងា ប្សួលរាុងសរមមភារែសរាែា  ៃិង
សរមមភាររយងកើៃការ ល់ដឹ្ងជាសាធារណៈ ៃិងរ ុំលឹរខរួសបាត ហ៍នៃរិចចសហប្រតិរតតិការ
យមគងគ-ឡាៃឆ្ងប្រចាុំឆ្ា ុំយៅនៃៃទើ២៣ ខខមើនា ខដ្លជានៃៃនៃរិចចប្រជុុំរុំរូលរិចចសហប្រតិ
រតតិការយមគងគ-ឡាៃឆ្ងយលើរទើ១ យៅឆ្ា ុំ២០១៦ យៅប្រយទសចិៃ។  

 

***** 


