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ផែនការសកម្មភាព ៥ឆ្ន ាំ 

កិច្ចសហប្រតិរតតិការមម្គង្គ-ឡានឆ្ង្ (២០១៨-២០២២) 
 

 I. មោលមៅអភិវឌ្ឍន៍ 
 ១. ផែនការសកម្មភាពននេះត្រូវបាននរៀបចំន ើងត្សបតាម្ឯកសារនានារមួ្ទងំ នសចកតើផលែងការណ៍ទើត្កុង
សានយ៉ា  ផែលត្រូវបានអនុម័្រនៅកនុងកិចចត្បជំុកំពូលកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាងនលើកទើ១ កនុង
នោលបំណងរមួ្ចំផណកែល់ការអភិវឌ្ឍនសែឋកិចច និងសងគម្ននបណ្តត ត្បនទសកនុងអនុរំបន់ នលើកកម្ពស់
សុខុមាលភាពរបស់ត្បជាជន ការ់បនថយគមាែ រអភិវឌ្ឍន៍កនុងរំបន់ និងកសាងសហគម្ន៍ម្យួផែលរមួ្ 
អនាគរោន ត្បកបនោយសុខសនតិភាព និងវបុិលភាពកនុងចំនណ្តម្ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង។ តាម្រយៈសហ
ថាម្ភាពជាម្យួគំនិរែតួចនែតើម្ផខែត្កវ៉ា រ់និងែែូវរបស់ចិន ទសែនវស័ិយសហគម្ន៍អាសា៊ា នឆាន ២ំ០២៥ ផែនការនម្
សតើពើការរភាា ប់អាសា៊ា នឆាន ២ំ០២៥ និងទសែនវស័ិយននយនតការកិចចសហត្បរិបរតិការអនុរំបន់នម្គងគែនទនទៀរ 
កិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាងកំពុងកាែ យខែួនន ជាយនតការកិចចសហត្បរិបរតិការអនុរំបន់លមើម្ួយ ផែល
មានលកខណៈពិនសសនោយផ ក ផែលត្រូវជំរុញោតំ្ទនោយភាពរងឹមានំែៃកនុង និងត្រូវជំរុញទឹកចិរតនោយកិចច
សហត្បរិបរតិការរបូង-របូង ផែលនឹងោតំ្ទែល់ការកសាងសហគម្ន៍អាសា៊ា ន និងែំនណើ រការសមាហរណកម្ម
រំបន់ ត្ពម្ទងំជំរុញការអនុវរតរនបៀបវរៈអងគការសហត្បជាជារិឆាន ២ំ០៣០ សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍត្បកបនោយ
ចើរភាព។ 

 II. មោលការណ៍ប្គរឹះ 
 ២.  ផែនការសកម្មភាពននេះនឹងគិរគូរពើរត្មូ្វការអភិវឌ្ឍរបស់ត្បនទសជាសមាជិកកិចចសហត្បរិបរតិការ
នម្គងគ-ឡានឆាងទងំត្បាមំ្ួយ(០៦)និងែំនណើ រការសមាហរណកម្មរំបន់ ឆែុេះបញ្ច ងំពើត្កបខ័ណឌ ផែលត្រូវ
បានបនងកើរន ើងនៅកនុងនសចកតើផលែងការណ៍ទើត្កុងសានយ៉ា  ផែលគូសបញ្ា ក់អំពើម្គគុនទសរបស់ថាន ក់ែឹកនា ំ
កិចចសហត្បរិបរតិការត្គប់វស័ិយ និងការចូលរមួ្យ៉ា ងទូលំទូលាយ នោយឈរនលើការរត្ម្ង់ទិសនោយរោឋ ភិបាល 
ការចូលរមួ្ចត្មុ្េះ និងទត្ម្ង់យនតការផែលយកគនត្មាងជាមូ្លោឋ ន នែើម្បើបនតផសែងរកទត្ម្ង់គំរូននកិចចសហ-
ត្បរិបរតិការផែលសម្ត្សបបំែុរ សត្មាប់កិចចសហត្បរិបរតិការអនុរំបន់ នោយអនុនលាម្តាម្លកខណៈ
ពិនសសនោយផ កជាក់លាក់ននត្បនទសទងំត្បាមួំ្យ(០៦)។ ការអនុវរតផែនការសកម្មភាពននេះនឹងផែែក
នលើនោលការណ៍កុងសង់សុើស សម្ភាព ការពិភាកា និងការសត្ម្បសត្មួ្លោន ន ម្ក ការសម័ត្គចិរត ការ
ចូលរមួ្ចំផណករមួ្ោន  និងការផចករផំលកែលត្បនយជន៍ និងការនោរពធម្មនុញ្ញអងគការសហត្បជាជារិ និង
ចាប់អនតរជារិ។ ឆាន ២ំ០១៨ និងឆាន ២ំ០១៩ នឹងជាែំណ្តក់កាលកសាងមូ្លោឋ នត្គឹេះ នៅនពលផែលការយក
ចិរតទុកោក់ គរួផរនតត រសំខាន់ន នលើការនធែើផែនការសហត្បរិបរតិការតាម្វស័ិយ និងការអនុវរតគនត្មាងសហ-
ត្បរិបរតិការខាន ររូច និងម្ធយម្។ ឆាន ២ំ០២០ ែល់ឆាន ២ំ០២២ នឹងជាែំណ្តក់កាលពត្ងឹង និងពត្ងើកបផនថម្ 
នៅនពលផែលត្បនទសជាសមាជិកនឹងពត្ងឹងបផនថម្នទៀរនូវកិចចសហត្បរិបរតិការ នៅកនុងវស័ិយអាទិភាពទងំ
ត្បា(ំ០៥) និងអាចផសែងរកវស័ិយកិចចសហត្បរិបរតិការលមើបផនថម្នទៀរ ផែលជួយនឆែើយរបន នឹងរត្ម្ូវការ
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អភិវឌ្ឍ របស់ត្បនទសសមាជិក បនងកើនត្បសិទធភាពននទត្ម្ង់គំរូកិចចសហត្បរិបរតិការ និងផសែងរកជាបនណតើ រៗនូវ
កិចចសហត្បរិបរតិការនលើគនត្មាងខាន រធំ។  

 III. រច្នាសម្ព័នធការងារ 
 ៣. បនងកើនត្បសិទធភាពត្កបខ័ណឌ ពហុកត្មិ្ររមួ្មាន កិចចត្បជំុកំពូល  កិចចត្បជំុរែឋម្ន្រនតើការបរនទស កិចចត្បជំុ
ឧរតម្ម្ន្រនតើ និងកិចចត្បជំុត្កុម្ការងារ និងកិចចត្បជំុត្កុម្ការងាររមួ្តាម្វស័ិយ។ 

 ៤. ពត្ងឹងទំនាក់ទំនង និងការសត្ម្បសត្មួ្លកនុងចំនណ្តម្នលខាធិការោឋ នជារិ ឬអងគភាពសត្ម្បសត្ម្ួល
កិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាងននត្បនទសសមាជិកទងំត្បាមំ្ួយ(០៦) និងផសែងរកលទធភាពបនងកើរ
នលខាធិការោឋ នអនតរជារិននកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង។  
 ៥. ោក់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវរតផែនការសកម្មភាពននេះ ជូនកិចចត្បជំុរែឋម្ន្រនតើការបរនទស
តាម្រយៈកិចចត្បជំុឧរុតម្ម្ន្រនតើត្បចឆំាន ។ំ បញ្ា ើគនត្មាងផែលនសនើសុំនោយត្បនទសសមាជិកទងំត្បាមំ្យួ(០៦) 
សត្មាប់ឆាន បំនាៃ ប់ នឹងត្រូវោក់ជូនកិចចត្បជំុរែឋម្ន្រនតើការបរនទសនែើម្បើអនុម័្រ។ 

 ៦. ផែែកនលើកុងសង់សុើសននត្បនទសសមាជិកទងំត្បាមំ្យួ(០៦) បនងកើនឋានៈត្កុម្ការងាររមួ្តាម្វស័ិយ
អាទិភាពបនតិចម្តងៗ ន កត្មិ្រឧរតម្ម្ន្រនតើ ឬកត្មិ្ររែឋម្ន្រនតើ។ ទនៃឹម្នឹងការនលើកកម្ពស់កិចចសហត្បរិបរតិការ
កនុងវស័ិយអាទិភាព កិចចសហត្បរិបរតិការកនុងវស័ិយនែែងនទៀរ ក៏ត្រូវបាននលើកទឹកចិរតែងផែរ។ 

 ៧. រចនានិមិ្រតសញ្ញ កិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង និងនិមិ្រតសញ្ញ ែនទនទៀរសត្មាប់កិចច
សហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៨. បំនពញបផនថម្ និងអភិវឌ្ឍសហថាម្ភាពជាម្យួយនតការកិចចសហត្បរិបរតិការអនុរំបន់នម្គងគែនទ
នទៀរ។ 

 ៩. សត្ម្បសត្មួ្លកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង និងកិចចសហត្បរិបរតិការអាសា៊ា ន-ចិន តាម្រយៈ
ការពិនិរយលទធភាពនធែើទំនាក់ទំនងជាម្យួគណៈកមាម ធិការសហត្បរិបរតិការរមួ្អាសា៊ា ន-ចិន និងការពត្ងឹងកិចច 
សហត្បរិបរតិការជាម្យួម្ជឈម្ណឌ លអាសា៊ា ន-ចិន និងសាថ ប័នអាសា៊ា នពាក់ព័នធែនទនទៀរ តាម្កាលៈនទសៈ
ជាក់ផសតង។ 

 IV. កិច្ចសហប្រតិរតតកិារនមោបាយ 
 ៤.១ រញ្ហា នមោបាយ និង្សនតិសខុ 
 ៤.១.១ ផែរកាការផ្លា សរ់តូរកប្ម្ិតខពស ់
 ១០. នរៀបចំកិចចត្បជំុកំពូលកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាងនរៀងរាល់ពើរ(០២)ឆាន មំ្តង នែើម្បើោក់
នចញផែនការយុទធសាន្រសតសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាងនានពលអនាគរ និងនរៀបចំ
កិចចត្បជំុកំពូលវសិាម្ញ្ញតាម្ការចបំាច់ នោយផែែកនលើកុងសង់សុើស។ 

 ១១. នរៀបចំកិចចត្បជំុរែឋម្ន្រនតើការបរនទសម្យួឆាន មំ្តង នែើម្បើអនុវរតនសចកតើសនត្ម្ចទងំឡាយផែលសនត្ម្ច
បាននោយកុងសង់សុើសនៅកនុងកិចចត្បជំុកំពូល ពិនិរយន ើងវញិនូវវឌ្ឍនភាពកិចចសហត្បរិបរតិការ និងែតល់
នយបល់សត្មាប់កិចចសហត្បរិបរតិការ។ 
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 ១២. រកាទំនាក់ទំនងជានទៀងទរ់កនុងចំនណ្តម្ថាន ក់ែឹកនានំនត្បនទសសមាជិកទងំត្បាមំ្ួយ(០៦) 
តាម្រយៈទសែនកិចចនទែភាគើ ឬនវទិកាសហត្បរិបរតិការអនតរជារិែនទនទៀរ។ 

 ៤.១.២ ពប្ង្រង្កិច្ចសនទនានមោបាយ និង្កិច្ចសហប្រតិរតតិការ 
 ១៣. នរៀបចំកិចចត្បជំុឧរតម្ម្ន្រនតើការទូរ និងកិចចត្បជំុត្កុម្ការងាររមួ្នៅកនុងវស័ិយការទូរ និងវស័ិយែនទ
នទៀរ ជានរៀងរាល់ឆាន  ំតាម្ការចបំាច់។ 

 ១៤. ោតំ្ទកិចចសនៃនានោលននយបាយ ការតែ ស់បតូ រ និងទសែនកិចចែែូ វការកនុងចំនណ្តម្ត្បនទស
សមាជិកកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៤.១.៣ ការផ្លា សរ់តូរកនងុ្ច្ាំមោម្គណរកសនមោបាយ 

 ១៥. ជំរុញកិចចសនៃនា និងការតែ ស់បតូរកនុងចំនណ្តម្គណបកែននយបាយននត្បនទសសមាជិកកិចចសហ-
ត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង នោយអនុនលាម្តាម្សាម ររើននកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៤.១.៤ កិច្ចសហប្រតរិតតិការសនតិសខុម្ិនប្រពពណី 

 ១៦. ពត្ងឹងកិចចសនៃនាអនុវរតចាប់និងកិចចសហត្បរិបរតិការ និងកិចចសហត្បរិបរតិការនោេះត្សាយបញ្ា
សនតិសុខមិ្នត្បនពណើ នោយផែែកនលើែលត្បនយជន៍ន វញិន ម្ក។ 

 ១៧. រមួ្ោន ពត្ងឹងកិចចសហត្បរិបរតិការកនុងវស័ិយបញ្ា សនតិសុខមិ្នត្បនពណើ  ែូចជាការត្បយុទធនឹងការ
ជញួែូរនត្គឿងនញៀន នភរវកម្ម ការលួចឆែងការ់ត្ពំផែននោយខុសចាប់ ការជញួែូរម្នុសែ ការររ់ពនធ និងការ
ជញួែូរអាវុធ និងត្ោប់រនំសវ ឧត្កិែឋកម្មតាម្ត្បព័នធអុើននធើផនរ និងឧត្កិែឋកម្មឆែងផែនែនទនទៀរ។ 

 ១៨. ជំរុញការតែ ស់បតូរកនុងចំនណ្តម្រែឋបាលមូ្លោឋ ន/រំបន់នៅតាម្រំបន់ត្ពំផែន និងអងគភាពត្គប់ត្គង
ត្ពំផែនននត្បនទសសមាជិកកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង នោយអនុនលាម្តាម្សាម ររើននកិចចសហ-
ត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង និងចាប់ និងបទបញ្ញ រិកនុងត្សុកននត្បនទសសមាជិកនើម្យួៗ។  
 ១៩. ពត្ងឹងកិចចសហត្បរិបរតិការកនុងចំនណ្តម្ទើភាន ក់ងារប៉ាូលើស សាថ ប័នរុលាការ ម្ហាវទិាល័យ និង
សកលវទិាល័យពាក់ព័នធកនុងចំនណ្តម្ត្បនទសសមាជិកកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ២០. នលើកកម្ពស់កិចចសហត្បរិបរតិការនលើវស័ិយទប់សាក រ់ និងការ់បនថយនត្ោេះម្ហនតរាយ ជំនយួ
ម្នុសែធម៌្ ធានាសនតិសុខនសបៀង ទឹក និងថាម្ពល។ ផសែងរកែំនណ្តេះត្សាយនានា នែើម្បើោតំ្ទត្បជាជន
ទងំឡាយ ផែលទទលួរងែលប៉ាេះពាល់នោយនត្ោេះម្ហនតរាយ និងការផត្បត្បួលអាកាសធារុ។ 

 ៤.២ មសដ្ឋកិច្ច និង្ការអភិវឌ្ឍប្រករមោយច្ីរភាព  
 ៤.២.១ ការតភាា រ់ 
 ២១. នរៀបចំផែនការសតើពើការរភាា ប់ តាម្រយៈសហថាម្ភាពជាម្ួយផែនការនម្ សតើពើការរភាា ប់អាសា៊ា ន
ឆាន ២ំ០២៥ និងផែនការអនុរំបន់នែែងនទៀរ នែើម្បើនលើកកម្ពស់ការរភាា ប់ត្គប់ត្ជុងនត្ជាយកនុងចំនណ្តម្ត្បនទស
សមាជិក និងផសែងរកលទធភាពបនងកើរត្ចករនបៀងកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ២២. ជំរុញការសាងសង់ និងការនធែើឱ្យត្បនសើរន ើងនូវនហោឋ រចនាសម្ព័នធែូចជា ែែូវផែក ែែូវហាយនវ ៉ា ែែូវទឹក 
កំពង់ផែ បណ្តត ញអគគើសនើ បណ្តត ញព័រ៌មាន និងអាកាសចរណ៍។ នលើកកម្ពស់ការនត្បើត្បាស់ត្បព័នធនាវចរណ៍



Final 

 4   

 

តក យរណបសកល (global satellite navigation systems) រាប់ទងំត្បព័នធប៊ាើឌូ្ (Beidou system) នៅ កនុង
ត្បនទសសមាជិកកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង នៅកនុងវស័ិយែូចជា  ការសាងសង់នហោឋ រចនាសម្ព័នធ 
ការែឹកជញ្ាូ ន  ូជើសៃើក នទសចរណ៍ និងកសិកម្ម។ 

 ២៣. ជំរុញការសត្មួ្លការនសនើសុំទិោឋ ការ ការបំនពញផបបបទបនញ្ចញទំនិញពើគយ និងការែឹកជញ្ាូ ន 
និងការពិភាកានលើការអនុវរតគំរូ “ត្ចកនចញ-ចូលផរម្ួយ” សត្មាប់ការបំនពញផបបបទទំនិញឆែងការ់ត្ពំផែន។ 

 ២៤. នលើកកម្ពស់កិចចសហត្បរិបរតិការកនុងការនរៀបចំផែនការ ការសាងសង់ ការផកលម្ែ និងការជសួ
ជុលនិងការផកលម្ែន ើងវញិនែើម្បើជំរុញការរភាា ប់អគគើសនើ និងពាណិជាកម្មថាម្ពលកនុងចំនណ្តម្ត្បនទស    
សមាជិកកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង ឈាននឆាព េះន ការបនងកើរទើែារថាម្ពលរំបន់រមួ្ោន ។  
 ២៥. នរៀបចំយុទធសាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍រលកអាកាស និងផែនការពាក់ព័នធសត្មាប់ត្បនទសសមាជិកកិចចសហ-
ត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង ជំរុញយ៉ា ងសកម្មនូវការសាងសង់ និងការពត្ងើកផខែកាបអុបទិកែើនោកឆែងការ់
ត្ពំផែន និងផខែកាបបារសមុ្ត្ទអនតរជារិ។ ផសែងរកគំរូសហត្បរិបរតិការលមើសត្មាប់ផខែកាបអុបទិកែើនោកឆែង
ការ់ត្ពំផែនត្បនទសនត្ចើន បនងកើនការនត្បើត្បាស់បណ្តត ញរំបន់ផែលមានត្សាប់ និងនធែើឱ្យត្បនសើរន ើងជាត្បច ំ

នូវការរភាា ប់បណ្តត ញកនុងចំនណ្តម្ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ២៦. នលើកកម្ពស់កិចចសហត្បរិបរតិការកនុងការអភិវឌ្ឍនវនុវរតន៍សត្មាប់ទូរទូសែន៍ឌ្ើជើលល សាម រហែូន 

(smart phone) ផែនករងឹឆាែ រនវ (smart hardware) និងែលិរែលពាក់ព័នធែនទនទៀរ។ 

 ២៧. នលើកកម្ពស់ការទទលួសាគ ល់សតង់ោរ និងវញិ្ញ បនបត្រោន ន វញិន ម្ក ផចករផំលកបទពិនសាធន៍
ការអភិវឌ្ឍពាក់ព័នធ និងជំរុញកិចចសហត្បរិបរតិការកសាងសម្រថភាព។ 

 ៤.២.២ សម្តថភាពែលតិកម្ម 
 ២៨. នរៀបចំផែនការសកម្មភាពសតើពើកិចចសហត្បរិបរតិការសម្រថភាពែលិរកនុងចំនណ្តម្ត្បនទស
សមាជិកកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង នោយអនុនលាម្តាម្នសចកដើត្បកាសរមួ្សដើពើកិចចសហត្បរិបរតិ
ការសម្រថភាពែលិរ កនុងចំនណ្តម្ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ២៩. នលើកកម្ពស់ការកសាងសម្រថភាពសតើពើការនធែើឱ្យត្បនសើរន ើងនូវសម្រថភាពែលិរករ និងអនុវរតការ
តែ ស់បតូរឧរតមានុវរតន៍ និងការបណតុ េះបណ្តត ល។ 

 ៣០. ផសែងរកលទធភាពនែើម្បើបនងកើរនវទិកាសត្មាប់កិចចសហត្បរិបរតិការសម្រថភាពែលិរ និងការវនិិនយគ 
នរៀបចំសកម្មភាពនានាែូចជា នវទិកាកិចចសហត្បរិបរតិការសម្រថភាពែលិរកម្មសត្មាប់ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង 
និងផសែងរកការបនងកើរសម្ព័នធភាពសត្មាប់នលើកកម្ពស់កិចចសហត្បរិបរតិការសម្រថភាពែលិរ និងការវនិិនយគ
កនុងចំនណ្តម្ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៣១. នលើកទឹកចិរតសហត្ោស និងសាថ ប័នហរិញ្ញវរថុននត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង នែើម្បើចូលរមួ្កនុងកិចច
សហត្បរិបរតិការសម្រថភាពែលិរ។ 

 ៣២. ផសែងរកការបនងកើរមូ្លនិធិអភិវឌ្ឍន៍កិចចសហត្បរិបរតិការសម្រថភាពែលិរននកិចចសហត្បរិបរតិការ
នម្គងគ-ឡានឆាង នោយមានការចូលរមួ្ពហុភាគើ។ 
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 ៤.២.៣ មសដ្ឋកិច្ច និង្ពាណិជ្ាកម្ម 
 ៣៣. ជំរុញកិចចសហត្បរិបរតិការនសែឋកិចចឆែងការ់ត្ពំផែន តាម្រយៈការកសាងរំបន់កិចចសហត្បរិបរតិ 
ការនសែឋកិចចឆែងការ់ត្ពំផែនគំរូ និងនធែើការជាម្ួយោន នែើម្បើបនងកើនត្បសិទធភាពត្កបខ័ណឌ ការងារកិចចសហ
ត្បរិបរតិការ និងការនរៀបចំសាថ ប័ន និងយនតការការងារ។ 

 ៣៤. នលើកកម្ពស់ការសត្មួ្លពាណិជាកម្ម និងវនិិនយគកនុងចំនណ្តម្ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង និងនធែើ
ការការ់បនថយរបាងំពាណិជាកម្មមិ្នផម្នពនធគយបផនថម្នទៀរ។ 

 ៣៥. បនងកើរត្កុម្ត្បឹកាធុរកិចចនម្គងគ-ឡានឆាង។ ផសែងរកការអភិវឌ្ឍសម្ព័នធភាពនសវកម្មសត្មាប់
សហត្ោសខាន ររូច និងម្ធយម្។ 

 ៣៦. ពត្ងឹងសកម្មភាពជំរុញពាណិជាកម្មកនុងចំនណ្តម្ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង រួម្មាន ការនរៀបចំ
ពិព័រណ៌ពាណិជាកម្មអនតរជារិ ការតាងំពិព័រណ៌ និងនវទិកាែគូរែគងធុរកិចច។ 

 ៤.២.៤ ហរិញ្ញវតថុ 
 ៣៧. នធែើការជាម្យួោន នែើម្បើកសាងត្បព័នធហរិញ្ញវរថុម្យួផែលមានពិពិធភាព ចើរភាព សថិរភាព និងយូរអផងែង 
កនុងចំនណ្តម្ត្បទសសមាជិកកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង នោយគិរគូរពើនោលការណ៍ ហរិញ្ញបបទន
នានាសត្មាប់កិចចសហត្បរិបរតិការរំបន់ រមួ្ទងំនោលការណ៍ផណនាសំតើពើហរិញ្ញបបទនអភិវឌ្ឍន៍ននផខែត្កវ៉ា រ់ 
និងែែូវ។ 

 ៣៨. ពត្ងឹងកិចចសហត្បរិបរតិការ និងការតែ ស់បតូរកនុងចំនណ្តម្អាជាា ធរហរិញ្ញវរថុននត្បនទសនម្គងគ-
ឡានឆាងនែើម្បើទប់សាក រ់ហានិភ័យហរិញ្ញវរថុ។ 

 ៣៩. បញ្ា ក់ពើសារៈសំខាន់ននទើែារហរិញ្ញវរថុមានសថិរភាព និងរចនាសម្ព័នធហរិញ្ញវរថុែ៏រងឹមាសំត្មាប ់
ការអភិវឌ្ឍនសែឋកិចចពិរ ោតំ្ទកិចចខិរខំត្បឹងផត្បងនែើម្បើបនងកើនសម្រថភាព និងការសត្ម្បសត្មួ្លនលើការត្គប់ត្គង
ហរិញ្ញវរថុនិងលិខិរបទោឋ ន បនតការសិកា និងតែ ស់បតូរបទពិនសាធន៍ នែើម្បើសត្មួ្លែល់ការនត្បើត្បាស់ននការបតូរ
រូបិយប័ណណនទែភាគើ ការទូទរ់រូបិយប័ណណកនុងត្សុក និងកិចចសហត្បរិបរតិការកនុងចំនណ្តម្សាថ ប័នហរិញ្ញវរថុ។ 

 ៤០. ពត្ងឹងកិចចសហត្បរិបរតិការជាម្យួបណ្តត សាថ ប័ននានាែូចជា ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ  ធនាោរវនិិនយគ
នហោឋ រចនាសម្ព័នធអាសុើ សមាគម្សហត្បរិបរតិការហរិញ្ញវរថុអាសុើ និងធនាោរពិភពនលាក។ 

 ៤១. នលើកទឹកចិរតសាថ ប័នហរិញ្ញវរថុ នែើម្បើជយួសត្ម្ួលត្បរិបរតិការធុរកិចច នែើម្បើោតំ្ទពាណិជាកម្ម និង
ការវនិិនយគនៅកនុងរំបន់។ បនងកើនការអភិវឌ្ឍែលិរែល និងនសវកម្ម តាម្រយៈអនកែតល់នសវ និងបណ្តត ញ
នានា នែើម្បើនលើកកម្ពស់ហរិញ្ញវរថុត្បកបនោយបរយិបនន និងកំនណើ នត្បកបនោយចើរភាពនៅកនុងរំបន់នម្គងគ-
ឡានឆាង។  

 ៤.២.៥ ធនធានទរក 
 ៤២. អនុវរតគនត្មាងការកត្មិ្រខពស់សត្មាប់កិចចសហត្បរិបរតិការធនធានទឹក ពត្ងឹងកិចចសនៃនានោល
ននយបាយសតើពើធនធានទឹក និងនរៀបចំនវទិកាកិចចសហត្បរិបរតិការធនធានទឹកនម្គងគ-ឡានឆាង ជាត្បច។ំ 



Final 

 6   

 

 ៤៣. ពននែឿនការសាថ បនាម្ជឈម្ណឌ លកិចចសហត្បរិបរតិការធនធានទឹកទននែនម្គងគ-ឡានឆាង កនុង
នោលបំណងបនងកើរនូវនវទិកាកិចចសហត្បរិបរតិការត្គប់ត្ជុងនត្ជាយ នែើម្បើោតំ្ទែល់កិចចសហត្បរិបរតិការ
ធនធានទឹកនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៤៤. ជំរុញកិចចសហត្បរិបរតិការបនចចកនទស និងការតែ ស់បតូរ សតើពើការត្គប់ត្គងធនធានទឹក នធែើការត្សាវត្ជាវ 
និងវភិាគរមួ្ោន ពាក់ព័នធនឹងធនធានទឹកនម្គងគ-ឡានឆាង និងឥទធិពលននការផត្បត្បួល អាកាសធារុ ។ល។ និង
អនុវរតគនត្មាងសាកលបង និងគនត្មាងកិចចសហត្បរិបរតិការអាទិភាពសតើពើការ អភិវឌ្ឍធនធានទឹកត្បកបនោយ
ចើរភាព និងបនចចកវទិាការពារ។ 

 ៤៥. នលើកកម្ពស់  និងជំរុញការកសាងសម្រថភាពនលើការត្គប់ត្គងធនធានទឹក តាម្រយៈការអនុវរតកម្ម
វធិើសិកា កម្មវធិើននការតែ ស់បតូរ ការបណតុ េះបណ្តត ល ទសែនកិចចែកត្សង់បទពិនសាធន៍ (field trips) និង
ទសែនកិចចសិកា ។ 

 ៤៦. អភិវឌ្ឍ និងនធែើឱ្យត្បនសើរន ើងនូវត្បព័នធត្រួរពិនិរយគុណភាពទឹក ផែលត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង 
ទងំអស់អាចនត្បើត្បាស់បាន ពត្ងឹងទិននន័យ និងការផចករផំលកព័រ៌មាន។ 

 ៤៧. ពត្ងឹងការត្គប់ត្គងបនាៃ ន់នូវនត្ោេះម្ហនតរាយនោយសារនត្ោេះរាងំសងួរ និងទឹកជំនន់ទននែនម្គងគ-
ឡានឆាង អនុវរតការវយរនម្ែរមួ្ោន ននការត្គប់ត្គងទឹកជំនន់ និងការជយួសនន្រងាគ េះនត្ោេះនពលរាងំសងួរ និង 
សិការមួ្ោន សតើពើការបនងកើរឱ្យបានឆាប់នូវផខែទំនាក់ទំនង នែើម្បើផចករផំលកព័រ៌មានកនុងករណើ នត្ោេះអាសនននន
ទឹកជំនន់ និងនត្ោេះរាងំសងួរនៅនលើែងទននែនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៤៨. នរៀបចំបនងកើរផែនការសកម្មភាពត្បាឆំាន  ំ សតើពើកិចចសហត្បរិបរតិការធនធានទឹក ផែលបញ្ា ននការ
ត្ពួយបារម្ភរមួ្ នឹង ឬ អាចត្រូវបាននោេះត្សាយ។ 

 ៤.២.៦ កសកិម្ម 
 ៤៩. ពត្ងឹងការសត្ម្បសត្មួ្លនោលននយបាយ និងពត្ងឹងការសត្ម្បសត្ម្ួល នែើម្បើធានាសនតិសុខ
នសបៀង និងអាហារូបរថម្ភ និងសុវរថិភាពចំណើ អាហារ នធែើឱ្យត្បនសើរន ើងនូវឱ្កាសវនិិនយគ និងនលើកកម្ពស់
កិចចសហត្បរិបរតិការនលើការអភិវឌ្ឍកសិកម្មត្បកបនោយចើរភាព។ 

 ៥០. ពត្ងើកការតែ ស់បតូរ និងកិចចសហត្បរិបរតិការកនុងវស័ិយវទិាសាន្រសត និងបនចចកវទិាកសិកម្ម។ ោតំ្ទ
សាថ ប័នត្សាវត្ជាវនែើម្បើនលើកកម្ពស់ការផចករផំលកព័រ៌មាន ទំនាក់ទំនង និងការតែ ស់បតូរទសែនកិចច។ កសាង
ម្នៃើរពិនសាធន៍ មូ្លោឋ នសត្មាប់ការបងាា ញ និងម្ជឈម្ណឌ លបនចចកវទិារមួ្ោន  និងបនងកើរបណ្តត ញព័រ៌មាន
កសិកម្មកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៥១. នរៀបចំនវទិកាត្បធានភូមិ្កនុងចំនណ្តម្ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៥២. ពននែឿនកិចចសហត្បរិបរតិការគុណភាព និងសុវរថភិាពសត្មាប់ែលិរែលកសកិម្ម ជំរុញពាណិជាកម្ម
ែលិរែលកសិកម្ម បនងកើរទើែារនម្គងគ-ឡានឆាងរមួ្សត្មាប់ែលិរែលកសិកម្ម និងនលើកកម្ពស់ភាពត្បករួ
ត្បផជងននែលិរែលកនុងរំបន់។ 

 ៥៣. អនុវរតកិចចសហត្បរិបរតិការកនុងការត្រួរពិនិរយ ការត្ពមានបឋម្ ការទប់សាក រ់រមួ្ោន  និងការត្គប់ត្គង
ជំងឺសរែ និងរុកខជារិ និងសាថ នភាពជំងឺឆែង។ នលើកកម្ពស់កិចចសហត្បរិបរតិការខាងបសុនពទយ។ អនុវរត
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សកម្មភាពអនុវរតចាប់រមួ្ោន នលើការត្គប់ត្គងជលែល និងកិចចសហត្បរិបរតិការនលើការអភិរកែធនធានទឹក។ 
បនងកើរយនតការននការតែ ស់បតូរ និងកិចចសហត្បរិបរតិការនលើការអភិរកែនអកូ ូសុើតាម្ែងទននែនម្គងគ-ឡានឆាង 
និងបនងកើររមួ្ោន នូវម្ជឈម្ណឌ លសនន្រងាគ េះ និងបងាក រ់ពូជត្រើធម្មជារិ (wild fish breeding) សត្មាប់ផចករផំលក
ព័រ៌មាន ឧទហរណ៍ែូចជា ព័រ៌មានសតើពើភាពចំរុេះននត្រើ ភាពសម្បូរផបបននត្រើ និងការតែ ស់ទើននត្រើ ។ល។ 
ត្ពម្ទងំលទធភាព និងឱ្កាសនលើកិចចសហត្បរិបរតិការជលែលែូចជា ការពត្ងឹងការកសាងសម្រថភាពកនុង
ការអភិវឌ្ឍវរ ើវបបកម្ម។ 

 ៥៤. ពិនិរយលទធភាពនែើម្បើសាថ បនារមួ្ោន នូវសួនកសិ-ឧសាហកម្ម និងរត្ម្ង់ទិសវស័ិយមិ្នផម្ន រោឋ ភិបាល
ឱ្យចូលរមួ្កនុងការសាងសង់ និងែំនណើ រការសួនទងំននាេះ។ 

 ៤.២.៧ ការកាត់រនថយភាពប្កីប្ក 
 ៥៥. នរៀបចំផែនការសកម្មភាពត្បាឆំាន នំនកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង សតើពើការការ់បនថយ
ភាពត្កើត្កត្បកបនោយចើរភាព និងពត្ងឹងការតែ ស់បតូរបទពិនសាធន៍ និងការផចករផំលកចំនណេះែឹងកនុង
ចំនណ្តម្ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៥៦. នលើកកម្ពស់កម្មវធិើកសាងសម្រថភាពនានា និងការផចករផំលកបទពិនសាធន៍នលើការការ់បនថយភាព
ត្កើត្ក រមួ្ទងំទសែនវជិាា នសែឋកិចចត្គប់ត្ោន់ (sufficiency economy philosophy-SEP) ោក់ឱ្យែំនណើ រការ
នូវការតែ ស់បតូរម្ន្រនតើកត្មិ្រភូមិ្ និងកម្មវធិើបណតុ េះបណ្តត លសត្មាប់ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង។ ពត្ងឹងសម្រថភាព 
ការ់បនថយភាពត្កើត្កននត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង តាម្រយៈសកម្មភាពកសាងសម្រថភាពពហុកត្មិ្រ និងត្គប់
ទិែឋភាពែូចជា ការតែ ស់បតូរបុគគលិក ការត្បឹកានយបល់នោលននយបាយ ការត្សាវត្ជាវរមួ្ោន  ការបណតុ េះបណ្តត ល 
ការផចករផំលកព័រ៌មាន និងការោតំ្ទបនចចកនទស។ 

 ៥៧. ោក់ឱ្យែំនណើ រការគនត្មាងសាកលបងការ់បនថយភាពត្កើត្កនៅបណ្តត ត្បនទសនម្គងគ។ 

 ៤.២.៨ ពប្ពម ើ 
 ៥៨. នលើកកម្ពស់ការអភិរកែនិងនត្បើត្បាស់ធនធាននត្ពនឈើ នធែើឱ្យត្បនសើរន ើងនូវការត្គប់ត្គងរមួ្នន
ត្បព័នធនអកូនត្ពនឈើតាម្ែងទននែនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៥៩. នលើកកម្ពស់ទំហពំាណិជាកម្មននែលិរែលនត្ពនឈើ ផែលែលិរនចញពើវរថុធារុនែើម្ផែលទទលួ
បានត្សបចាប់ នលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសហត្ោសនត្ពនឈើសហគម្ន៍ខាន ររូច   ពត្ងឹងការអនុវរតចាប់ និង
អភិបាលកិចចនត្ពនឈើ  នលើកកម្ពស់កិចចសហត្បរិបរតិការកនុងការត្បយុទធត្បឆាងំនឹងការកាប់នឈើខុសចាប់ និង 
ពាណិជាកម្មផែលពាក់ព័នធ  នលើកកម្ពស់កិចចសហត្បរិបរតិការវទិាសាន្រសតនិងបនចចកវទិា និងការតែ ស់បតូរនៅ
កនុងវស័ិយនត្ពនឈើ ត្ពម្ទងំនលើកកម្ពស់ការសាត រនត្ពនឈើន ើងវញិ និងការោនំែើម្នឈើនៅតាម្ែងទននែនម្គងគ។ 

 ៦០. បនងកើនកិចចសហត្បរិបរតិការកនុងការទប់សាក រ់ និងត្គប់ត្គងនភែើងនឆេះនត្ពនៅតាម្រំបន់ត្ពំផែន។ 

 ៦១. បនងកើនកិចចសហត្បរិបរតិការអភិរកែសរែនត្ព និងរមួ្ោន ត្បយុទធត្បឆាងំនឹងការជញួែូរសរែនត្ពខុស 
ចាប់។ 

 ៦២. បនងកើនការកសាងសម្រថភាពត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាងកនុងការត្គប់ត្គងនត្ពនឈើ និងត្សាវត្ជាវ
វទិាសាន្រសដ នលើកកម្ពស់កិចចសហត្បរិបរិតការធនធានម្នុសែ និងការអប់រកំត្មិ្រខពស់ពាក់ព័នធនឹងនត្ពនឈើ អនុ
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វរតការបណតុ េះបណ្តត លតាម្ត្បធានបទ និងអនុវរតគនត្មាងអាហារូបករណ៍ និងគនត្មាងទសែនកិចចសិការបស់
អនកត្សាវត្ជាវ។ 

 ៤.២.៩ ការការពារររសិ្ថថ ន 
 ៦៣. ជំរុញការបនងកើរម្ជឈម្ណឌ លកិចចសហត្បរិបរតិការបរសិាថ ននម្គងគ-ឡានឆាង។ នធែើសហថាម្ភាព
ផែនការអភិរកែការពារបរសិាថ នននត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង និងបនងកើរយុទធសាន្រសតកិចចសហត្បរិបរតិការ
បរសិាថ ននម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៦៤. នរៀបចំ និងអនុវរតផែនការនម្គងគ-ឡានឆាងនបរង នោយនតត រសំខាន់ន នលើកិចចសហត្បរិបរតិការ
កនុងការត្គប់ត្គងការបំពុលខយល់ និងទឹក ក៏ែូចជាការត្គប់ត្គងត្បព័នធនអកូ ូសុើ និងនលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង
ជាម្យួយនតការអនុរំបន់ពាក់ព័នធែនទនទៀរ។ 

 ៦៥. ពត្ងឹងកិចចសហត្បរិបរតិការនលើការកសាងសម្រថភាពការពារបរសិាថ ន ការែែពែែាយ និងការអប់រ ំ
ត្ពម្ទងំនលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងពើបរសិាថ នជាសាធារណៈ។ 

 ៤.២.១០ អធិការកិច្ចគយ និង្គុណភាព 
 ៦៦. ពិនិរយលទធភាពបនងកើរផែនការសហត្បរិបរតិការ និងជំរុញឱ្យមានកានរៀបចំកិចចត្បជំុជាបនតបនាៃ ប់
នៅកនុងចំនណ្តម្អងគភាពអធិការកិចចគយ និងគុណភាពននត្បនទសទងំត្បាមំ្យួ(០៦)។ 

 ៦៧. បនងកើននលបឿនននការបំនពញផបបបទបនញ្ចញទំនិញ ជាពិនសសែលិរែលកសិកម្ម។ 

 ៦៨. នលើកកម្ពស់សតង់ោរែលិរែល ជំរុញការបណតុ េះបណ្តត ល កិចចសហត្បរិបរតិការ និងការទទលួ
សាគ ល់ោន ន វញិន ម្កនលើវញិ្ញ បនប័ត្រ និងការទទួលសាគ ល់ជាែែូវការ។ អនុវរតជំនយួវស័ិយមាត្តាសាន្រសត 
នែើម្បើនធែើឱ្យត្បនសើរន ើងនូវការកសាងសម្រថភាពមាត្តាសាន្រសតនៅកនុងត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៤.៣ កិច្ចសហប្រតិរតតិការសង្គម្ និង្វរបធម្៌ 
 ៤.៣.១ វរបធម្៌ 
 ៦៩. ផចករផំលកព័រ៌មានអំពើនោលននយបាយពាក់ព័នធនឹងវបបធម៌្។  នលើកកម្ពស់កិចចសនៃនាវបបធម៌្ 
និងនធែើការនែើម្បើអនុវរតគំនិរែតួចនែតើម្នើងបូ (Ningbo Initiative) សតើពើកិចចសហត្បរិបរតិការវបបធម៌្នម្គងគ-
ឡានឆាង។ 

 ៧០. បនងកើនការតែ ស់បតូរ និងកិចចសហត្បរិបរតិការនលើវស័ិយវបបធម៌្ និងសិលបៈ  ការអភិរកែវបបធម៌្វរថុ
បុរាណ ការផលរកានបរិកភណឌ វបបធម៌្អរូបើ ឧសាហកម្មវបបធម៌្ និងការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសែ កនុងវស័ិយវបបធម៌្  
និងនលើកទឹកចិរតឱ្យមានអនតរកម្ម និងកិចចសហការកនុងចំនណ្តម្សាថ ប័នវបបធម៌្ ត្កុម្ហ៊ាុនសិលបៈ និងសហត្ោស
វបបធម៌្។ 

 ៧១. នត្បើត្បាស់យ៉ា ងនពញនលញនូវម្ជឈម្ណឌ លវបបធម៌្ចិននៅតាម្បណ្តត ត្បនទសនម្គងគ នែើម្បើនរៀបចំ
សកម្មភាពវបបធម៌្នានា កនុងចំនណ្តម្ត្បនទសសមាជិកកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៤.៣.២ មទសច្រណ៍ 
 ៧២. ពិនិរយលទធភាពបនងកើរសម្ព័នធភាពកិចចសហត្បរិបរតិការទើត្កុងនទសចរណ៍នម្គងគ-ឡានឆាង។ 
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 ៧៣. ជំរុញការបណដុ េះបណ្តដ លម្គគុនទសនទសចរណ៍ និងនលើកទឹកចិរតបណ្តត ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង 
ឱ្យចូលរមួ្កនុងសកម្មភាព និងត្ពឹរតិការណ៍នទសចរណ៍ពាក់ព័នធ ែូចជានវទិកានទសចរណ៍អាសា៊ា ន នវទិកា
នទសចរណ៍នម្គងគ និងទើែារនទសចរណ៍អនតរជារិចិន (CITM) ។ 

 ៧៤. ពិនិរយលទធភាពកនុងការបនងកើរទសែនវស័ិយអភិវឌ្ឍន៍នទសចរណ៍រយៈនពលម្ធយម្/រយៈនពលផវង
របស់កិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង កនុងនោលបំណងនលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព័នធ
នទសចរណ៍ទងំរងឹ និងទន់។ 

 ៧៥. បនងកើនការទទលួសាគ ល់សតើពើការជំរុញសតង់ោរនទសចរណ៍អាសា៊ា ន។ 

 ៤.៣.៣ ការអរ់រ ាំ 
 ៧៦. ជំរុញសកម្មភាពនានានែើម្បើនលើកកម្ពស់កិចចសហការកនុងចំនណ្តម្បណ្តត ត្បនទសនម្គងគ-ឡានឆាង 
នាអំ ុងនពលសបាត ហ៍ននកិចចសហត្បរិបរតិការអប់រអំាសា៊ា ន-ចិន។ 

 ៧៧. ពត្ងឹងការអប់រ ំ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាា ជើវៈ ោតំ្ទែល់ការបនងកើរមូ្លោឋ នអប់រវំជិាា ជើវៈនម្គងគ-
ឡានឆាងនៅកនុងត្បនទសចិន ក៏ែូចជាម្ជឈម្ណឌ លអប់រ ំ និងបណតុ េះបណ្តត លវជិាា ជើវៈនម្គងគ-ឡានឆាងនៅតាម្
បណ្តត ត្បនទសនម្គងគ។ 

 ៧៨. ជំរុញកិចចសហត្បរិបរតិការរវងសាកលវទិាល័យ និងម្ហាវទិាល័យនៅរំបន់នម្គងគ-ឡានឆាង 
នលើកទឹកចិរតឱ្យមានកម្មវធិើត្សាវត្ជាវនិងបណតុ េះបណ្តត លរមួ្ោន  ការតែ ស់បតូរការសិកានិងផសែងរកការទទលួសាគ ល់ 
និងនែៃរនត្កឌ្ើរពិនៃុ។ 

 ៤.៣.៤ សខុាភិបាល 
 ៧៩. ពត្ងឹងកិចចសហត្បរិបរតិការនលើការទប់សាក រ់ និងត្គប់ត្គងជំងឺឆែងផែលនលចន ើង និងជំងឺឆែង 
ផែលនលចន ើងសាជាលមើែូចជា ជំងឺត្គុនឈាម្ និងជំងឺត្គុនចញ់។ បនងកើរ និងផកលម្ែយនតការសត្មាប់ការ
ត្ពមានបឋម្ ការឃ្ែ នំម្ើលរមួ្ោន  ការទប់សាក រ់ និងត្គប់ត្គងជំងឺឆែងផែលនលចន ើង និងជំងឺឆែងផែលនលចន ើង
សាជាលមើ ឆែងការ់ត្ពផំែន។ 

 ៨០.  នលើកកម្ពស់កិចចសហត្បរិបរតិការកនុងចំនណ្តម្ម្នៃើរនពទយ និងត្គឹេះសាថ នសុខាភិបាល នែើម្បើសត្ម្ប
សត្ម្ួលការតែ ស់បតូរបនចចកនទស និងការបណតុ េះបណ្តត លបុគគលិកសុខាភិបាល។ ពននែឿនកិចចសហត្បរិបរតិការ
កនុងការសាងសង់ម្នៃើរនពទយនៅតាម្ជនបទ កនុងចំនណ្តម្ត្បនទសសមាជិកទងំត្បាមំ្យួ(០៦)។ 

 ៨១. ែតល់នសវពិនត្ោេះនវជាសាន្រសតរយៈនពលខែើែូចជា សកម្មភាពភែឺថាែ  (Brightness Action) សកម្មភាព
សាន ម្ញញឹម្ (Smile Action) (ការពាបាលនវជាសាន្រសតនលើនែៃមុ្ខផែលខុសទត្ម្ង់) និងនសវនវជាសាន្រសត
សត្មាប់ន្រសតើ និងកុមារនោយឥរគិរនលែ។ ចិននឹងបញ្ាូ នត្កុម្ត្គូនពទយន កាន់ត្បនទសនៅតាម្ែងទននែនម្គងគ
ផែលត្រូវការជំនយួ។ 

 ៤.៣.៥ ប្រព័នធែសពវែាយ 
 ៨២. ពត្ងឹងការតែ ស់បតូរ និងកិចចសហត្បរិបរតិការកនុងចំនណ្តម្បណ្តត ញែែពែែាយព័រ៌មាន និងនលើក
ទឹកចិរតឱ្យមាននរៀបចំកម្មវធិើទូរទសែន៍ និងពិធើចក់បញ្ច ងំផខែភាពយនត ឬសកម្មភាពបញ្ច ងំនែែងៗនទៀរ។ 
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 ៨៣. នលើកទឹកចិរតត្កសួងការបរនទសននត្បនទសទងំត្បាមំ្យួ(០៦) ឱ្យបនងកើរនគហទំព័រែែូវការរបស់ 
កិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង ឬឱ្យែតល់ព័រ៌មានែែូវការអំពើកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង នៅ
នលើនគហទំព័ររបស់ខែួន។ នត្បើត្បាស់នវទិកាត្បព័នធទំនាក់ទំនងសងគម្ជានវទិកាមូ្លោឋ ន នែើម្បើែែពែែាយព័រ៌មាន 
និងនោេះត្សាយកិចចការសាធារណៈផែលចរ់ទុកថាសម្ត្សប។ 

 ៨៤. ោក់ឱ្យែំនណើ រការទសែនាវែតើ ឬ ខិរតប័ណណព័រ៌មាននម្គងគ-ឡានឆាង និងបនងកើរមូ្លោឋ នទិននន័យ
សត្មាប់កិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង ។ 

 ៤.៣.៦ ការផ្លា សរ់តូរប្រជាជ្ន-ប្រជាជ្ន និង្កិច្ចសហប្រតិរតតិការរដ្ឋបាលថ្នន ក់ម្ូល
ោឋ ន/តាំរន់ 
 ៨៥. តាម្រយៈការនរៀបចំសកម្មភាពត្បជាជននិងត្បជាជន នលើកកម្ពស់កិរតិនាម្កិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-
ឡានឆាង និងបនងកើនការយល់ែឹងជាសាធារណៈអំពើកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាងនៅកនុងត្បនទស
ត្បាមំ្យួ(០៦)។ 

 ៨៦. ជំរុញការតែ ស់បតូរយុវជន និងនរៀបចំគនត្មាងតែ ស់បតូរយុវជនសំខាន់  ៗ កនុងចំនណ្តម្ត្បនទស នម្គងគ-
ឡានឆាង។ 

 ៨៧. នលើកកម្ពស់សម្ភាពនយនឌ័្រ ការតែ ស់បតូរ និងកិចចសហត្បរិបរតិការន្រសតើ តាម្រយៈការបនងកើរ 
សកម្មភាពនានា រមួ្ទងំវគគបណតុ េះបណ្តត ល និងការតែ ស់បតូរទសែនកិចច។ 

 ៨៨. ត្បផម្ត្បមូ្លរែឋបាលថាន ក់មូ្លោឋ ន/រំបន់ននត្បនទសទងំត្បាមំ្យួ(០៦) ចូលរមួ្កនុងកិចចសហ-
ត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង និងនលើកទឹកចិរតឱ្យមានការចូលរមួ្របស់រែឋបាលទងំននាេះនៅកនុងគនត្មាង។ 

 ៨៩. នលើកទឹកចិរតអងគការមិ្នផម្នរោឋ ភិបាលឱ្យចូលរមួ្កនុងគនត្មាងកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង 

តាម្កាលៈនទសៈសម្ត្សប។ 

 ៩០. ពត្ងឹងការតែ ស់បតូរកនុងចំនណ្តម្សងគម្កាកបាទត្កហម្ (Red Cross Societies) បនងកើរកម្មវធិើ 
ភាពធន់របស់សហគម្ន៍ និងនលើកកម្ពស់ការកសាងសម្រថភាពសងគម្កាកបាទត្កហម្នៅកនុងត្បនទសនម្គងគ-
ឡានឆាង។ 

 ៩១. នលើកទឹកចិរតឱ្យមានទសែនកិចចសិកាបុគគលិក និងការទំនាក់ទំនង នែើម្បើោតំ្ទែល់កិចចសហត្បរិ-
បរតិការ សតើពើការត្គប់ត្គងរបស់រែឋនលើកិចចការសាសនា និងអនតរសាសនាតាម្ការគួររបស់ត្បនទសសមាជិក។ 

 V. ប្រព័នធោ ាំប្ទ 
 ៥.១ ការោាំប្ទផែនកហរិញ្ញវតថុ 
 ៩២. នត្បើត្បាស់យ៉ា ងនពញនលញនូវមូ្លនិធិពិនសសកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង ផែលបនងកើរ
ន ើងនោយចិន។ ោតំ្ទគនត្មាងអាទិភាពផែលត្រូវបានអនុម័្រនោយកិចចត្បជំុកំពូល ឬកិចចត្បជំុរែឋម្ន្រនតើការបរនទស 
និងអនុនលាម្តាម្នោលនៅផែលបានកំណរ់នោយនសចកតើផលែងការណ៍ទើត្កុងសានយ៉ា  និងឯកសារសំខាន់ៗ
នែែងនទៀរ ផែលបានឯកភាពនោយថាន ក់ែឹកនា ំ និងរែឋម្ន្រនតើការបរនទស។ នលើកទឹកចិរតឱ្យមានការែតល់ធនធាន
ហរិញ្ញវរថុ និងធនធានបផនថម្នទៀរពើត្បនទសទងំត្បាមំ្យួ(០៦)។ ផសែងរកការោតំ្ទយ៉ា ងសកម្មពើសាថ ប័នហរិញ្ញវរថុ
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ែូចជា ធនាោរវនិិនយគនហោឋ រចនាសម្ព័នធអាសុើ មូ្លនិធិែែូវសូត្រ និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ។ បនងកើនធនធាន
សងគម្ និងទើែារ ត្ពម្ទងំបនងកើរត្បព័នធោតំ្ទហរិញ្ញវរថុនពញនលញម្យួ។ 

 ៥.២ ការោាំប្ទផែនករញ្ហញ ស្ថម រតី 
 ៩៣. ផសែងរកគំរូកិចចសហត្បរិបរតការផែលរមួ្បញ្ចូ លរោឋ ភិបាល វស័ិយឯកជន និងត្គឹេះសាថ នសិកា 
នែើម្បើឱ្យនធែើការរមួ្ោន នលើការបនងកើរម្ជឈម្ណឌ លសកលសត្មាប់ការសិកាទននែនម្គងគ និងបនងកើរត្កុម្ Track II 

និងបណ្តត ញននវទិាសាថ នត្សាវត្ជាវ និងវភិាគ (think-tank) ននកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគ-ឡានឆាង។ 

 ៥.៣ យនតការប្តួតពិនិតយ 
 ៩៤. នត្បើត្បាស់នលខាធិការោឋ នជារិ ឬអងគភាពសត្ម្បសត្មួ្លកិចចសហត្បរិបរតិការនម្គងគឡានឆាងនន
ត្បនទសទងំត្បាមំ្យួ(០៦)។ ពត្ងឹងកិចចសហត្បរិបរតិការកនុងវស័ិយនានា និងសត្ម្បសត្ម្ួលធនធាននានា
នែើម្បើបនងកើរឱ្យមានសហថាម្ភាព។ ត្រួរពិនិរយ និងែតល់នយបល់ែល់អងគភាព/ទើភាន ក់ងារពាក់ព័នធននត្បនទស
របស់ខែួន នែើម្បើចូលរមួ្កនុងកិចចសហត្បរិបរតិការ និងនធែើការវយរនម្ែជានទៀងទរ់ នលើសកម្មភាពសំខាន់ៗ។ 
នត្បើត្បាស់ធនធានរបស់សាថ ប័នវជិាា ជើវៈមិ្នផម្នរោឋ ភិបាល ផែលអាចនែើររជួាអនកត្រួរពិនិរយភាគើទើបើ។   

 

------------------------- 

 

 

 

 


