សន្ទរកថា
របស់ សម្ដេច ហ៊ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋដន្ដន្េីនន្រាជរដ្ឋឋភិបាលកដពជា
៊ុ
សេព
ី ី

“យ៊ុទ្ធសាន្ដសេចត៊ុម្ោណ” ម្ដ្ើដប ីកំម្ណើន្ ោរងារ សដធដ៌ ន្ិង ប្បសិទ្ធភាព ម្ៅកដពជា
៊ុ
ំ ណៈរដ្ឋដន្ដន្េី ម្លើកទ្ីដួយ ន្ីតិោលទ្ី៣ នន្រដ្ឋសភា
សលែងម្ៅកនងអងគ
ប្បជ៊ុគ
៊ុ
ម្ៅទ្ីសោ
ី េ រគណៈរដ្ឋដន្ដន្េី

រាជធាន្ីភនំម្ពញ នលៃទ្ី ១៦ សែ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤

ព្រះអង្គស្ដេចព្រុមឃុន ព្រះអង្គម្ចាដ់ ព្រះអង្គម្ចាដ់រសព្រី ឯរឧរេម ស្ោរជំទាវ ឧបនាយរ រដ្ឋ
មន្ដនេី ស្េដរដ្ឋមន្ដនេី រដ្ឋមន្ដនេី រដ្ឋស្េខាធិការដដ្េជាដម្ចជិរ ដម្ចជិកា ននអង្គគណៈរដ្ឋមន្ដនេី
ទាំង្មួេ ជាេី ស្ោររ។
នងៃស្នះ គឺជាេិវាព្បវរេិសាស្ដដេដ្៏ដំខាន់មួយរបដ់រមពុជា ដដ្េរាជរដ្ឋឋភិបាេរមពុជាដំរាប់ នីរិ
កាេ េី៣ នន រដ្ឋដភាបានស្បើររិចាព្បជុំស្រញអង្គរបដ់ខ្ួនជាស្េើ
ល
រេី ១។ រនុង្នាមជាព្បមុខ្ នន
រាជរដ្ឋឋភិបាេេូេ បង្គំុខ្ំុ្ ដូមដំដដ្ង្ការសាាគមន៍យ៉ាង្ររ់ស្ដេជាេី បំផុរថ្វាយ និង្ ជូន
ចំស្

ះព្រះអង្គ ស្ដេចព្រុមឃុន ព្រះអង្គម្ចាដ់ ព្រះអង្គម្ចាដ់រសព្រី ឯរឧរេម និង្ ស្ោរជំទាវ

ទាំង្អដ់ ដដ្េជាដហការ ី ស្ៅរនុង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាេដំរាប់ នីរិកាេេី ៣ ននរដ្ឋដភា។
តាមេម្ចលប់ននការអនុវរេន៍រនលង្មរ ស្ៅរនុង្ការចាប់ស្ផេើមចូេ កាន់ ការងាររបដ់ រាជរដ្ឋឋភិបាេ
ងមី អង្គព្បជុំ ស្េើរេី ១ ននគណៈរដ្ឋមន្ដនេី ដរង្ព្រូវបានស្ព្បើព្បាដ់ជា កាោនុវរេភារ ដំរាប់ការ
គូដរ ំស្េចជូន បង្បអូនជនរួម ជារិ រមពុជា និង្នដ្គូ អនេរជារិ ទាំង្អដ់ព្ជាបអំរីអាេិភារស្ោេ
នស្យបាយដំខាន់ៗ របដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេ ដំរាប់នីរិកាេ ងមី និង្អំរីការស្បេជា្ចិរេយ៉ាង្ស្ម្ចះ
មុរឥរងារស្ររបដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេទាំង្មូេរនុង្ការ

ឈានស្ៅ

បណ្ដ
េ អាេិភារទាំង្អដ់ស្នាះស្ដ្ើមបីបំស្រ ើនូវឧរេមព្បស្យជន៍របដ់

ដំស្រចឱ្យបានស្ជាគជ័យ

នូវ

ព្បស្េដជារិម្ចរុភូមិ

និង្

ស្្លើយរបស្ៅនឹង្ដំណូមររ និង្ស្ដចរេីព្រូវការទាំង្ឡាយរបដ់ ព្បជារេរដ្ឋរមពុជា ដដ្េរាជ
រដ្ឋឋភិបាេ បានេេួេតាមរយៈដស្មលង្ស្ននរផេេ់ការ េុរចិរេ រនុង្រិចដ្
ា ំស្ណើរការ ស្បាះស្ននរ
ព្បជាធិប ស្រយយស្ដ្ឋយស្ដរ ី និង្យុរិេធម៌។ ដ្ូស្ចនះេូេបង្គំខ្ំុដ
្ ូម ស្ដនើថ្វអង្គព្បជុំ គណៈរដ្ឋមន្ដនេី
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របដ់ស្យើង្នានងៃស្នះ គួរដរចាប់ស្ផេើមស្បើរនរ ការងាររបដ់ខ្ួន
ល ស្ដប តាមសាមររី ននព្បនរណីដ្៏
េអស្នះ។
ដ្ូចេូេបង្គំុខ្ំុ្

ធ្លលប់ បានស្េើរស្

ើង្ជាស្ព្ចើនស្េើរស្ព្ចើនសាររួចមរស្ហើយទាំង្ស្ៅស្េើស្វេិកា

ជារិ ទាំង្ស្ៅស្េើស្វេិកាអនេរជារិ េូេបង្គំុខ្ំុ្ ម្ចនជំស្នឿដ្៏ មុរម្ចំថ្វរមពុជាោមនជស្ព្មើដអាីស្ផសង្
ស្

ើយស្ព្ដរី ការបនេ ជព្មុញអនុវរត យ៉ា ង្ហមឺង្ម្ច៉ា រ់ និង្មធយ័របំផុរនូវរមមវ ិធីរំដណេព្មង្់ ទាំង្

ឡាយ ដដ្េម្ចនេរខណៈកាន់ដរេូេំេូោយស្

ើង្ និង្កាន់ ដរដុីជស្ព្ៅស្

ើង្។ រំដណេព្មង្់

គឺជារិចាការសាលប់ រដ់របដ់រមពុជា។ ស្បើស្យើង្រួមោនស្ធាើរំដណេព្មង្់ ស្នាះស្េើប ស្យើង្ដង្ឃឹមថ្វ
នឹង្អាចរ ំស្ដ្ឋះខ្លួនស្ចញបានរី វដ្េដង្ា ននភារព្រី ព្រស្តារ យ៉ា រ ស្ហើយសាេរ ស្
ភារ

ើង្វ ិញ បាននូវ

នងលងូររបដ់
ន
ព្បជាជារិមួយដដ្េធ្លលប់ដរម្ចនស្ម្ចេនភារនិង្ដដ្េធ្លលប់ព្រូវបានស្គស្ោររ

និង្ស្ការដរស្ដើរ។ ផទុយស្ៅវ ិញស្បើស្យើង្ស្គចស្វះ រំដណេព្មង្់ ស្យើង្ព្បារដ្ ជានឹង្ បារ់ បង្់
ដំណ្ដង្ និង្ កាោនុវរេភារ ដដ្េស្យើង្រំរុង្កាេប់រុង្នដ្
ន
នាស្រេបចាុបបននស្នះ ស្ហើយនឹង្ បនេ
ដថិររនុង្ភារព្រីព្ររាុនំ រ ៉ាជស្ម្ចលះ និង្អស្ដថរភារមិនស្ចះចប់។

ស្ៅរនុង្បរ ិការណ៍ស្នះ រមមវ ិធី នស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋភិ បាេដំរាប់ នីរិកាេេី ៣ ននរដ្ឋដភា
ដដ្េជាចរខុវ ិដ័យ រួមរបដ់ជារិ និង្ជាស្ដចរេីព្បកាដអំរីស្បដររមម និង្្នទៈរបដ់ រាជរដ្ឋឋ

ភិបាេ ដំរាប់នីរិកាេ េី ៣ ននរដ្ឋដភា ស្ហើយដដ្េដំស្រចបានមរស្េើមូេដ្ឋឋននន ការឯរ
ភារមរិោនរនុង្ ចំស្ណ្ដមនដ្គូដដ្េចូេរួម រនុង្រាជរដ្ឋឋភិ បាេ ងមីស្នះ នឹ ង្ស្ដ្ើ ររួ ជា ព្របខ្័ ណឌ
ការងារដ្៏ដំខាន់បំផុររបដ់ស្យើង្ ដំរាប់រយៈស្រេ ៤ ននំស្ៅ មុខ្ស្េៀរ។
យ៉ា ង្ណ្ដមិញ េូេបង្គំខ្ំុយ
្ េ់ថ្វរនុង្ការដ្ឹ រនាំអនុ វរេរមមវ ិធី នស្យបាយ ស្នះរាជរដ្ឋឋភិបាេ
ម្ចនស្ដចរេីព្រូវការ ដ្៏ចាំបាច់រុង្ការស្ធា
ន
ើ អាេិ ភាវូបនី រមម បណ្ដ
េ អាេិភារដដ្េស្យើង្បាន ដ្ឋរ់

ស្ចញមរ ស្ដ្ឋយស្ដេរ ជាដំខាន់ស្ៅស្េើ រស្បៀបវារៈ ននស្ោេនស្យបាេស្ដដ្ឋរិចា និង្ការការ់
បនថយភារព្រីព្ររបដ់ព្បជាជន តាម រយៈការស្រៀបចំ េំអិរបដនថមស្ដ្ឋយអស្នលើ ស្ហើយដព្មិរ
ដព្ម្ចំង្ ដព្មួច និង្រ ំស្េចនូវរស្បៀបវារៈ ស្ោេ នស្យបាយស្ដដ្ឋរិចា របដ់ រមមវ ិធី នស្យបាយ
ស្នះឱ្យស្ចញជារញ្ាប់អាេិ ភារស្ៅតាមបណ្ដ
េ វ ិដ័យដំខាន់ ៗ នានា ដដ្េេរខណៈជា ព្បរ័នធ
ដុីដងាារ់ ព្បទារ់ព្រឡាោន និ ង្ស្យង្ោនស្ៅមរ ស្ហើយងាយយេ់ និ ង្ងាយព្គប់ ព្គង្។ គឺរុង្
ន
សាមររី ស្នះស្ហើយ ដដ្េខ្្ំុម្ចនបំណង្ដ្ឋរ់ ជូនអង្គព្បជុំ គណៈរដ្ឋមន្ដនេីស្េើរេី ១ របដ់ស្យើង្នា
នងៃស្នះ និង្ជូ នបង្បអូនជន រួមជារិ ព្រមទាំង្នដ្គូ អភិ វឌ្ឍន៍ ទាំង្អដ់របដ់រមពុជាព្ជាបអំ រី

“យុេសា
ធ
ស្ដដេចរុស្កាណ ស្ដ្ើមបីរំស្ណើនការងារ ដមធម៌ និង្ព្បដិេធភារស្ៅរមពុជា” ដដ្េនឹង្
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ស្ដ្ើររួជាឧបររណ៍ ដ្៏ដំខាន់ដំរាប់ព្េព្េង្់ការ អនុវរេន៍ “រមមវ ិធី នស្យបាយ របដ់រាជរដ្ឋឋ
ភិបាេ ដំរាប់ នីរិកាេេី ៣ ននរដ្ឋដភា”។
សមែកទ្ី១
ែែីដសារនន្យ៊ុទ្ធសាន្ដសេចត៊ុម្ោណ
១.១. ម្ោលម្ៅចំបងរបស់រាជរដ្ឋឋភិបាលន្ីតិោលទ្ី៣ នន្រដ្ឋសភា
ព្បជារេរដ្ឋននព្រះរាជាណ្ដចព្ររមពុជា បានដំដដ្ង្នូ វ្នទៈជាដមូេហភាររបដ់ខ្ួនតាម
ល

រយៈការស្បាះស្ននរ ជាសារេដដ្េអនរដស្ង្េរការជារិ និង្អនេរជារិ បានវាយរនមលថ្វជាការ
ស្បាះស្ននរមួយស្ដរ ី យុរិេធម៌ ព្រឹមព្រូវ ម្ចនរម្ចលភារ និង្អាចេេួេយរបាន កាេរីនងៃេី ២៧
ដខ្ ររេដ្ឋ ននំ ២០០៣។ រាជរដ្ឋឋភិបាេបាន ឈានចូ េ កាន់ អំណ្ដច់ រុង្នី
ន
រិកាេេី ៣ ននរដ្ឋ
ដភាស្ដបស្ៅតាម្នទៈរបដ់ព្បជារាស្ដដេ
ចំស្

ជាមួយនឹង្ការស្បេជា្

ចិរេ

យ៉ា ង្ស្រញ

េំហឹង្

ះបុរាស្ហរុននដុខ្ដនេិភារ ការបព្ង្ួមជារិ ស្ដថរភារ ដណ្ដ
េ ប់ ធ្លនប់ដង្គមការ ស្េើរដទយ
ួ

េេធិ ព្បជាធិបស្រយយ ការស្ោររដិេីធ និង្ស្ដចរេីនងលងូររបដ់
ន
មនុដស ឯររាជយជារិ អធិ បស្រយយ

ភារ និង្ រិរានុភារជារិ បូរណភារេឺរដ្ី និង្ ការអភិវឌ្ឍន៍ ព្បរបស្ដ្ឋយចរ ិរភារ ដដ្េនឹង្
ផេេ់ជូន ដ្េ់ព្បស្េដជារិ និង្ព្បជាជនព្គប់ ស្ដទាប់ជាន់ ថ្វនរ់ នូវវឌ្ឍនភារ វ ិបុេភារ ភារ
ដុខ្ដ្ុមរមនា និង្ជីវភារ ដមរមយនងលងូរ។
ន
ស្ៅរនុង្ន័យស្នះ េិដស្ៅជាសារវនេរបដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេននរដ្ឋដភានីរិកាេេី ៣ គឺរសាង្ជា
ជំហានៗ នូ វដង្គម រមពុជាមួ យ ដដ្េម្ចនដុខ្ដនេិភារ ស្ដថរភារ ដណ្ដ
េ ប់ ធ្លនប់ ដង្គម ម្ចន
ការស្ោររយ៉ា ង្ ខាាប់ ខ្ួននូ
ជ
វ ស្ោេការណ៍ ព្បជាធិ បស្រយយ ព្រមទាំង្ដិេិ ធ និ ង្ស្ដចរេីនងលងូរន
របដ់មនុដសម្ចនការអភិវឌ្ឍន៍ ព្បរបស្ដ្ឋយចរ ិភារ និង្ ដមធម៌ ម្ចនស្កាដិកាផារភាជប់ោន

ម្ចនព្បជាជនព្បរបស្ដ្ឋយចំស្ណះដ្ឹង្ខ្ពដ់ និង្ វបបធម៌ស្ព្ៅព្ជះ ម្ចនជីវភារ ដមរមយ និង្ម្ចន
ការរដ់ស្ៅព្បរបស្ដ្ឋយភារដុខ្ដ្ុ មរមនាទាំង្ស្ៅរនុង្ដង្គម ជារិ ទាំង្ស្ៅព្រុមព្គួសារ។
រនុង្ព្របខ្័ណឌស្នះ រាជរដ្ឋឋភិ បាេព្បកាន់ខាជប់ នូវស្ោេនស្យបាយឯរភារជារិ និង្សាមគគឺ
ជារិ ស្ដ្ើមបី ព្បមូេ រំោង្
ំ ព្បជាជារិទាំង្មូេរីព្គប់មជឈដ្ឋឋន ព្គប់ និនានការនស្យបាយទាំង្
ស្ៅរនុង្ និ ង្ស្ព្ដព្បស្េដ ស្ព្កាមបាវចនា “ជារិ សាដនា ព្រះមហារសព្រ” ស្ដ្ើមបីរម
ួ ោនជាធលុង្
មួយដំស្ៅរសាង្ ការ រជារិ និ ង្ដមិេធផេដង្គម ននព្រះរាជាណ្ដចព្ររមពុជា រនុង្
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បរ ិការណ៍ដដ្េព្បស្េដម្ចនឯររាជយ

អធិបស្រយយ

បូរណភារ

េឹរដ្ី

ដុខ្ដនេិភារ

ព្បជាធិបស្រយយ និង្វឌ្ឍនភារស្ងេើង្ថ្វេនស្ដបតាម ព្រះរាជរំរ ិះ ដ្៏ភឺលសាាង្ និង្រុង្ស្រឿង្ស្ព្កាមព្រះ
រាជរិចាដ្ឹរនាំ

ដ្៏ខ្ពង្់ខ្ពដ់បំផុរននព្រះររុណ្ដព្រះបាេដស្មេចព្រះ

នស្រារេម

ដីហនុ

ព្រះមហារសព្រនន ព្រះរាជាណ្ដព្ររមពុជា និ ង្ ដស្មេចព្រះរាជអគគមស្ហដី នស្រារេម មុ នីនាង
ដីហនុ ជាេីស្ោររដកាេរៈ។
ជាការរិរណ្ដដ់ ស្ដ្ឋយសារការអនុវរេន៍ យ៉ា ង្បេូរស្បេជ្ឥររាងយនូ វ “យុេធសាស្ដដេព្រីស្កាណ”

រាជរដ្ឋឋភិបាេ រមពុជាស្ៅរនុង្រដ្ឋដភានី រិកាេេី ២ រនលង្មរស្នះបានបស្ង្េើរស្ ើង្នូវបរ ិសាថន
អនុស្ព្ោះ និង្ េរខខ្ណឌចាំបាច់ និ ង្ព្គប់ ព្ោន់ ទាំង្រនុង្ និ ង្ស្ព្ដព្បស្េដ ដំរាប់ឱ្យរមពុជាអាច
ស្បាះជំហានស្ៅមុខ្ ព្បរប ស្ដ្ឋយរេីដង្ឃឹម និង្ ជំស្នឿេុរចិរេយ៉ាង្មុរម្ចំស្ៅស្េើម្ចោ៌ នន

រំដណេព្មង្់ និង្ការអភិវឌ្ឍន៍។ ស្ជាគជ័យ ននការអនុវរេន៍ ស្ោេ នស្យបាយ “ឈ្នះ ឈ្នះ”
បានស្ធាើឱ្យព្បស្េដរមពុជា្លង្ការ់ដ្ំណ្ដរ់កាេ

ដព្បព្បួេ

យ៉ា ង្ធំស្ធង្រីចំណុច

មួយនន

ដផនេីរិភរស្ោរ ដដ្េព្បរបស្ដ្ឋយភារមិនចាដ់ោដ់ ស្ដ្ឋយសារ រេយុគ ដន្ដងាគមរាុនំ រ ៉ា
ជស្ម្ចលះនផទរុង្
ន អដថិភារ និ ង្ភារអន់ ងយ ស្ហើយកាលយស្ៅជាព្បស្េដមួយ ដដ្េម្ចនដុខ្ដនេិ
ភារស្រញស្េញ ម្ចនដុវរថិភារ និង្ ដណ្ដ
េ ប់ធ្លនប់ដង្គម ម្ចនការស្ោររេេធិ ព្បជា ធិបស្រយយ
ស្ោររដិេិន
ធ ិ ង្

ស្ដចរេីនងលងូរន

អភិវឌ្ឍន៍។

របដ់មនុដស

ព្រមទាំង្ម្ចនរិ ចដ
ា ហព្បរិបរេិការ

និង្ការ

្លង្ការ់រយៈស្រេដ្៏ខ្ីល បំផុរ ព្បដិនស្បើ ស្ព្បៀបស្ធៀបស្ៅ នឹង្ព្បវរេិសាស្ដដេននព្បស្េដស្ជឿន
ស្េឿននានា ស្យើង្បាន បងាាញឱ្យនដ្គួ អនេរជារិទាំង្ឡាយ ស្មើេស្ឃើញ ស្ដ្ឋយ ោមនការ
ដង្ស័យ ថ្វរមពុជារិរជាម្ចនដមរថភារ ព្គប់ព្ោន់ ស្ដ្ើ មបីចូេ ព្ប ូរស្ដមើភារ និ ង្ ស្ដមើដិេិធ
រនុង្រិចកា
ា រ រំ បន់ និ ង្រិ ភរស្ោរ។ ព្បការទាំង្ស្នះបានដព្ប កាលយ ស្ៅជាការ ស្រើ នស្ ើង្នន
ជំស្នឿេុរចិរេ មរស្េើព្បស្េដរមពុជា ស្ហើយផេេ់ជាផេព្បស្យជន៍ មរវ ិញ តាម រយៈការស្រើន
ស្

ើង្នន

ណិជជរមម និង្េំហូរនន ការវ ិនិ ស្យគ និ ង្ស្ភ្ៀវ ស្េដចរ ចូេមររនុង្ព្បស្េដរមពុជា

ដដ្េជារតាេ

យ៉ា ង្ដំខាន់ ដំរាប់ ជួយបស្ង្េើរការងារ

និ ង្បស្ង្េើនចំ ណូេ

ដ្េ់រេរររមពុជា

ដដ្េផេេ់ជាេេធផេ ចុង្ស្ព្កាយ គឺការការ់បនថយភារព្រីព្រ និង្ការ បស្ង្េើនដុខ្ុម្ចេ ភារ
របដ់ព្បជាជន។
ការធ្លនាជព្មុញស្េើររំរដ់រំស្ណើនស្ដដ្ឋរិចា

ការស្ដ្ឋះស្សាយការងារដំរាប់ រេរររមពុជា

ការធ្លនា ដមធម៌ និង្ យុរិេធម៌ដង្គម តាមរយៈដផនការដរមមភារអភិបាេរិចា និង្ការធ្លនា
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ព្បដិេភា
ធ រការងារ របដ់រាជរដ្ឋឋភិ បាេ រនុង្ការអនុ វរេន៍ រមមវ ិធី រំដណេព្មង្់ រុង្ព្គប់
ន
ដផនរ ព្គប់
វ ិដ័យរនុង្េិ ដស្ៅ ការ់បនថយ ភារព្រី ព្ររបដ់ព្បជាជន និង្ការអភិវឌ្ឍន៍ព្របរស្ដ្ឋយចិរភារ
គឺជារស្បៀបវារៈនស្យបាយ

ដ្៏ខ្ពដ់បំផុររបដ់

រាជរដ្ឋឋភិបាេនីរិកាេេី ៣

ននរដ្ឋដភារ។

រនុង្ន័យស្នះ រនុង្នាមជាព្បមុ ខ្ននរាជរដ្ឋឋភិបាេ េូ េបង្គំ ខ្្ំុ ដូម ដ្ឋរ់ស្ចញនូ វ “យុេធសាស្ដដេ
ចរុស្កាណ” ជាឧបររណ៍រព្េព្េង្់ការអនុវរេន៍ “រមមវ ិធី នស្យបាយរបដ់ រាជរដ្ឋឋភិបាេដំរាប់
នីរិកាេេី ៣ ននរដ្ឋដភា” ស្ដ្ើមបីឈានស្នពះស្ៅដំស្រចឱ្យបាននូវ ការការ់ បនថយភារព្រីព្រ
ការអភិវឌ្ឍន៍ វឌ្ឍនភារ និ ង្ វ ិបុ េភារ ព្រមទាំង្ ភារដុខ្ដ្ុ មរមនា និ ង្ ដុភមង្គេ
ជូនព្បជាជនរមពុជា។
១.២. អតថន្័យន្ម្ោបាយរបស់យទ្
៊ុ ធសាន្ដសេចត៊ុម្ោណ

េីមួយ “យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ” ស្នះគឺជាការបនេដរមមភារ និង្ការបនេរព្ង្ឹង្ដមិេធផេនានា
ដដ្េ

រាជរដ្ឋឋភិបាេរមពុជាដស្ព្មចបានរនុង្នីរិការេី២

តាមរយៈការអនុវរេន៍យុេធសាស្ដដេ

ព្រីស្កាណ និង្ការស្ព្ជើដ ស្រ ើដស្ចញរីដម្ចដធ្លរុដំខាន់ៗ នន “ ស្ោេស្ៅអភិវឌ្ឍន៍ដហ
ដសវរសរ ៍ ” MDGs “ដផនការអភិវឌ្ឍន៍ ស្ដដ្ឋរិចា ដង្គមរិចា ៥ននំ ២០០១ - ២០០៥” របដ់
រមពុជាបចាុបបនន “យុេសា
ធ
ស្ដដេជារិ ការ់បនថយ ភារព្រីព្រ ២០០៣ - ២០០៥” និង្ស្ោេ
នស្យបាយ យុេធសាស្ដដេ ដផនការ និ ង្ រមមវ ិធីរំដណេព្មង្់ដំខាន់ៗ ជាស្ព្ចើ នស្េៀរ ដដ្េបាន
្លង្ការ់ការរិស្ព្ោះស្យបេ់យ៉ាង្េូ េំេូោយ

រនុង្ចំ ស្ណ្ដមមជឈដ្ឋឋន ជារិ និង្អនេរជារិ
រួមម្ចន ព្រដួង្ សាថនប័នរដ្ឋ ដង្គមដុីវ ិេ និ ង្ដហគមន៍ អនរផេេ់ជំនួយរនុង្េិដស្ៅ ដរេំអ

និង្បស្ង្េើនដមរថភារ សាថបន័ សាធ្លរណៈ ស្េើរដទួយអភិ បាេរិ ចេ
ា អ និ ង្ស្ធាើេំស្នើ បរមម រចនា
ដមព័នធ ស្ដដ្ឋរិចា ជារិ ស្ដ្ើមបីស្ោេស្ៅ ជព្មុញស្េើររំរដ់រំស្ណើនស្ដដ្ឋរិចា បស្ង្េើរការងារជូន
ព្បជារេរដ្ឋ

រនុង្ដង្គម
និង្បស្ង្េើន
ព្បដិេធភារននវ ិដ័យសាធ្លរណៈ
រដមបរេិធមមជារិ និង្ដមបរេិ វបបធម៌ជារិ ដដ្េព្បការ ទាំង្អដ់ស្នះ

ធ្លនាដមធម៌

ព្រមទាំង្ររាការ

គឺដុេធដរជារតាេគនលឹះដ្៏ដំខាន់បំផុរ ដំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ព្របរស្ដ្ឋយ ចិររភារ ការការ់បនថយ
ភារព្រីព្ររបដ់ព្បជារេរដ្ឋ។
េីរីរ ដម្ចដធ្លរុគនលឹះទាំង្ឡាយនន “យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ” ព្រូវបានយរស្ៅស្រៀបចំជាមូេ
ដ្ឋឋនព្គឺះ នន ស្ោេនស្យបាយ ស្ដដ្ឋរិចារបដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេនីរិកាេងមី ស្ហើយបានេេួេ
នូវការ្លុះបញ្
ា ង្
ំ យ៉ា ង្ស្រញ ស្េញស្ៅរនុង្ “រមមវ ិធី នស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋភិ បាេ ដំរាប់
នីរិកាេេី៣ ននរដ្ឋដភា”
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េីបី យ៉ា ង្ណ្ដរ៏ស្ដ្ឋយ ស្ព្កាយរី “រមមវ ិធី នស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេ ដំរាប់ នីរិកាេេី ៣
ននរដ្ឋដភា”

ព្រូវបានស្រៀបចំចប់ដរាព្គប់ស្េើមូេដ្ឋឋន

ននការឯរភារមរិជាឯរចឆនទ

រវាង្

គណៈបរស នដ្គូ ទាំង្រី រ ស្ៅរនុង្ រាជរដ្ឋឋភិបាេ រាេ់ចំណុចស្ោេនស្យបាេស្ដដ្ឋរិចា
ដំខាន់ៗ របដ់ឯរសារ “រមមវ ិធី នស្យបាយ” ស្នះរ៏ ព្រូវបាន្លុះបញ្
ា ង្
ំ ព្រ ប់ មរវ ិញ ស្ហើយ

ដព្មិរដព្ម្ចំង្ និ ង្ដព្មួចដងមស្េៀរ ស្ៅរនុង្ “យុេធសាស្ដដេ ចរុស្កាណ” តាមរយៈការគូ ដរ ំ
ស្េចចង្ព្រង្ ឱ្យស្ចញជារញ្ាប់ អាេិភារននវ ិធ្លន ការស្ោេនស្យបាេ តាំង្ឡាយ ដដ្េ
ម្ចនេរខណៈជាព្បរ័នធ ដុីដងាារ់ ព្បទារ់ ព្រឡាោន និ ង្ស្យង្ោនស្ៅ វ ិញស្ៅមរ។
ដ្ូស្ចនះ “យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ” ដដ្េជាយុេសា
ធ
ស្ដដេអភិវឌ្ឍន៍របដ់រាជារដ្ឋឋភិបាេនីរិការេី ២
ននរដ្ឋដភា
បស្ង្េើនឈ្រ ស្

ស្ហើយដដ្េម្ចនមុ ខ្ងារយ៉ា ង្ដមស្ដបរនុង្ការបស្ង្េើរបុ រា

េរខខ្ណឌដំរាប់ការ

ើង្ ស្រញជំហរ របដ់រមពុជា ស្ដ្ឋយសារថ្វតាមន័ យធរណីម្ចព្រសាស្ដដេ ស្គអាច

ដ្ឋរ់វរថុដដ្េម្ចនស្ជើង្បី ឬ“ព្រី ស្កាណ” ឱ្យឈ្រ បានព្គប់ េីរដនលង្ទាំង្អដ់ ស្ទាះរនុង្សាថនភារ
ណ្ដរ៏ស្ដ្ឋយ។ ចំដណរ “យុេធសាស្ដដេ ចរុស្កាណ” ស្នះព្រូវបាន ស្រៀបចំស្ ើង្ តាមរចនា
ដមព័នមុំបួន ននចរុស្កាណព្បទារ់ព្រឡាោន ស្ហើយ ផារភាជប់ោនព្គប់ព្ជុង្ទាំង្អដ់ ដដ្េ ស្ៅ
រនុង្ផនរ់គំនិរ របដ់មនុដសេូស្ៅ គឺរំណ្ដង្ឱ្យ “ចិរភារ” និង្ “ដថិរភារ” ឧទាហរណ៍ រុ ឬ
ស្ដអីដដ្េម្ចន ដថិរភាររ ឹង្ម្ចំ គឺ ដុេធដរម្ចនស្ជើ ង្បួ ន។ រនុង្ន័ យស្នះ ការដស្ព្មចបានស្ជាជ័យ
ស្ៅរនុង្ការអនុវរេន៍ យុេសា
ធ ដេ្ រចរុ ស្កាណ នឹ ង្នាំមរឱ្យរមពុជា នូ វ ដថិរភារ និ ង្ ការអភិវឌ្ឍន៍
ព្របរស្ដ្ឋយចិរភារ។
តាមេិដ្ភា
ឋ រមា៉ា ង្ស្េៀរ

“យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ”

គឺជា

“រស្បៀបវារៈស្ោេនស្យបាយ

ស្ដដ្ឋរិច”ា នន “រមមវ ិធីនស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋភី បាេដំរាប់នីរិនស្យបាយស្ដដ្ឋរិច”ា ដដ្េ
ព្រូវបានយរមរស្រៀបចំេំអិរ បដនថមស្ដ្ឋយអស្នលើ ស្ហើយដព្មិរដព្ម្ចំង្ដព្មួច និង្ រ ំស្េចឱ្យ
ស្ចញជា រញ្ាប់ អាេិភារស្ៅតាមវ ិដ័យដំខាន់ៗ នានា ដដ្េម្ចនេរខណៈព្គប់ ព្ជុង្ស្ព្ជាយ
និង្ ជាព្បរ័នធ ដុីដងាារ់ ព្បទារ់ ព្រឡាោន និ ង្ ស្យង្ោនស្ៅវ ិញស្ៅមរ ស្ហើយងាយយេ់ និ ង្
ងាយព្គប់ព្គង្ ដដ្េអនុញ្ារឱ្យរាជ រដ្ឋឋភិបាេ និង្ នដ្គួអភិវឌ្ឍន៍ ដដ្េម្ចនការ

រ់រ័នធ

ទាំង្អដ់ អាចស្ព្បើព្បាដ់បានជាឧបររណ៍ព្គប់ព្គង្ (Management tool) ដំរាប់ការអនុវរេន៍
រស្បៀបវារៈ ស្ោេនស្យបាយស្ដដ្ឋរិចរា បដ់រមពុជា ដដ្េជាដម្ចដ ភាគដ្៏ ចំបង្នន “រមមវ ិធី
នស្យបាយ” របដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេ។

6

ស្បើរិនិរយស្េើស្ោេស្ៅចំបង្របដ់យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ

ស្

េគឺការជព្មុញស្េើររំរដ់

រំស្ណើន ស្ដដ្ឋរិចា ការស្ដ្ឋះស្សាយការងារ ដំរាប់ រេរររមពុជា ការធ្លនាដមធម៌ និ ង្ យុរិេធម៌

ដង្គម និ ង្ការស្េើរ ដទួយ ព្បដិេភា
ធ រននវ ិដ័យសាធ្លរណៈ តាមរយៈដផនការដរមមភារ
អភិបាេរិចា និង្រំ ដណេព្មង្់ដុីជស្ព្ៅ និ ង្ ព្បទារ់ ព្រឡាោនព្គប់ ដផនរព្គប់ វ ិដ័យ ស្យើង្អាច
រំណរ់ បាវចនា ននការអភិវឌ្ឍន៍របដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេនីរិ កាេេី ៣ ននរដ្ឋដភាស្នះ ថ្វជា “រាជ
រាដ្ឋឋភិបាេ ស្ដ្ើមបីរំស្ណើនការងារ ដមធម៌ និង្ ព្បដិេភា
ធ រ”។
១.៣. រចនាសដព័ន្ធនន្យ៊ុទ្ធសាន្ដសេចត៊ុម្ោណ
ដ្ូចដដ្េបានអធិបាយខាង្ស្េើ

យុេធសាស្ដដេស្នះព្រូវបានស្រៀបចំស្

ើង្

ស្ៅតាមរចនាដមព័នធ

ជាមុំបួន នន ចរុស្កាណ ដដ្េព្បទារ់ព្រឡាោន ស្ហើយផារភាជប់ោនស្ៅព្គប់ព្ជុង្ស្ព្ជាយទាំង្
អដ់។ ជារួមដម្ចដធ្លរុរបដ់ “យុេធសាស្ដដេ ចរុស្កាណ” ស្នះម្ចនដ្ូចរស្ៅៈ
េី១. ដមេននយុ
េធសាស្ដដេចរុ ស្កាណ គឺ អភិ បាេរិ ចេ
ា អ ដដ្េស្ដេរការយរចិ រេ
េ ុ រដ្ឋរ់
ូ
ស្ៅស្េើ រំ ដណេព្មង្់ បួនយ៉ា ង្ គ៉ាឺ ៈ
េី១. ការព្បយុេព្ធ បនំង្នឹង្អំស្រើរុររេួយ
េី២. រំដណេព្មង្់ចាប់ និង្ ព្បរ័នយ
ធ ុរិេធម៌
េី៣.

រំ ដណេព្មង្់ រដ្ឋបាេសាធ្លរណៈ

រួមម្ចន

តាំង្រមមវ ិធីវ ិមជឈការ

និង្

វ ិដហមជឈការផង្
េី៤. រំ ដណេព្មង្់រង្រម្ចលំង្ព្បដ្ឋប់ អាវុធ ជារិស្ដដ គឺ រមមវ ិធី ការ់ រ ំសាយេ័ រ។
េី២. បរ ិសាថនព្គបដ្ណេប់ ដំរាប់ការអនុវរេន៍យុេធសាស្ដដេទាំង្មូេ ម្ចនបួន យ៉ា ង្ដដ្រ គឺ
៉៉ា
េី១. ដុខ្ដនេិភារ ដថិរភារ នស្យបាយ និង្ ដណ្ដ
េ ប់ធ្លនប់ដង្គម
េី២. ភារជានដ្គូរុង្ការអភិ
ន
ឌ្ឍន៍ រួមម្ចនភារជានដ្គូជាមួ យវ ិដ័យឯរជន និ ង្
ដហគមន៍ អនរផេេ់ ជំនួយ ព្រមទាំង្ ភារជានដ្គូ ជាមួយ នឹ ង្ដង្គមដុីវ ិេ
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េី៣. បរ ិសាថនម្ច៉ា ព្រូស្ដដ្ឋរិចា និ ង្ ហិរញ្ា វរថុ ដដ្េម្ចនេរខណៈអនុ ស្ព្ោះ
េី៤. ដម្ចហរណរមមរមពុជា ស្ៅរនុង្រំ បន់ និ ង្ រិ ភរស្ោរ។

េី៣. ចរុស្កាណយុេធសាស្ដដេទាំង្បួនដំរាប់ជព្មុញរំស្ណើន រួមម្ចនៈ
េី១. ការស្េើរដទួយវ ិដ័យរដិរមម

េី២. ការអភិវឌ្ឍន៍ដផនរ ឯរជន និង្ ការងារ
េី៣. ការបនេសាេរ និង្ រសាង្ស្ហដ្ឋឋរចនាដមព័នធ រូបវនេ
េី៤. ការរសាង្ដមរថភារ និង្ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធ្លនមនុដស។
េី៤. ចរុស្កាណយុេធសាស្ដដេនីមួយៗម្ចន មុំយុេសា
ធ
ស្ដដេ បួនគឺៈ
ចត៊ុម្ោណទ្ី១ ៖ “ោរម្លើកសទយវិ
សយ
័ កសិកដែ” មាន្ៈ
ួ
េី១. ការស្េើររំរដ់ផេិរភារ និង្ រិធរមម (Diversification) វ ិដ័យរដិរមម
េី២. រំដណេព្មង្ង្់ដ្ីធីល និង្ ការស្បាដដំអារមីន
េី៣. រំ ស្ណើ េព្មង្់វ ិដ័យស្នសាេ និ ង្ ជេផេ និ ង្
េី៤. រំដណេព្មង្់នព្រស្ឈ្ើ ។
ចត៊ុម្ោណទ្ី២ ៖ “ោរបន្េសាេរ ន្ិង កសាងម្ហដ្ឋឋរចនាសដព័ន្ធ រ ូបវន្េ” មាន្ៈ
េី១. ការបនេសាេរ និ ង្ រសាង្ស្ហដ្ឋឋរចនាដមព័នធគមនាគមន៍ (ផលូវស្ោរ ផលូវេឺ រ និង្ ផលូវ
អាកាដ)
េី២. ការព្គប់ព្គង្ធនធ្លនេឺរ នឹង្ ព្បរ័នធ្ល
ធ រាសាស្ដដេ
េី៣. ការអភិវឌ្ឍន៍ វ ិដ័យថ្វមរេ និ ង្ បណ្ដ
េ ញអគគិដនី
េី៤. ការអភិវឌ្ឍន៍ បស្ចារវ ិេាររ៌ម្ចន និ ង្ េូ រគមនាគន៍ ។
ចត៊ុម្ោណទ្ី៣ ៖ “ោរអភិវឌ្ឍន្៍សមនកឯកជន្ ន្ិង ោរងារ” មាន្ ៖
េី១. ការរព្ង្ឺង្វ ិដ័យឯរជន និ ង្ ការទារ់ទាញេុ នវ ិនិ ស្យគ
េី២. ការស្េើរដទួយដហព្ោដធុ នរូច និ ង្ មធយម
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េី៣.

បស្ង្េើរការងារ

និង្

ការធ្លនាេរខខ្ណឌការងារេអព្បស្ដើរជូនដ្េ់រមមររ

និង្

និស្យជិរ
េី៤. ការស្រៀបចំព្បរ័នដ
ធ ុវរថភារ ដង្គម ដំរាប់ មន្ដនេី បុគគេិរ រមមររ។
ចត៊ុម្ោណទ្ី៤ ៖ “ោរកសាងសដតថភាព ន្ិង ោរអភិវឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្ដន្៊ុសស” មាន្ៈ
េី១.

ការ

ស្េើររំរដ់

និ ង្

រព្ង្ឹ ង្គុ ណភារនន

េី២.
េី៣.

ការអនុវរេន៍

ស្ោេនស្យបាយស្យនឌ្ឺ

វ ិដ័យអប់ រ ំ

ការស្េើរដទួយស្ដវាដុខាភិ បាេ
9អស្នដ្ស្រ

ស្ភៀេិចយប

េី៤. ការអនុវរេន៍ ស្ោេនស្យបាយព្បជាជន។
សមនកទ្ី២
អាទ្ិភាពនន្ម្ោលន្ម្ោបាយម្សដ្ឋកិចច
២.១. សនលនន្យ៊ុ
ទ្ធសាន្ដសេចត៊ុម្ោណ គឺអភិបាលកិចចល អ
ូ
អភិបាេរិចេ
ា អ

គឹជាបុស្រេរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ដំខាន់ បំផុរមួ យ

ស្ដ្ើ មបីធ្លនាឱ្យម្ចនការអភិ វឌ្ឍន៍

ស្ដដ្ឋរិចា ព្បរប ស្ដ្ឋយចិរភារ ម្ចនដមធម៌ និង្យុរិេធម៌ដង្គម។ អភិបាេរិចាេអ រំរវូ ឱ្យម្ចន
នូវការ ចូេរួមយ៉ា ង្េូេំ េូោយ ម្ចនការស្េើររំរដ់ ការដចររ ំដេរររ៌ម្ចន ម្ចនគណ
ស្នយយភារ និង្រម្ចលភារ ម្ចនេរខណៈស្ដមើភារ និង្ ការមិន ស្បាះបង្់ស្ចាេ នូវបុគគេណ្ដ
ម្ចនរ់ ស្ហើយនឹង្ម្ចនការព្បរិ បរេិតាមវ ិធ្លនចាប់។ រនុង្ន័យស្នះ អភិបាេរិចាេអ នឹ ង្ធ្លនា
បនថយអំស្រើរុររេួយឱ្យដថិរស្ៅរនុង្រំ រ ិរអបបបរម្ច មរិ ស្យបេ់របដ់អនរភាគរិ ច នឹ ង្ព្រូវ
បានយរ មររិចារណ្ដ ស្ហើយដស្មលង្របដ់ជនងាយរង្ស្ព្ោះដឹង្ដរទាំង្អដ់ស្ៅរនុង្ដង្គម
នឹង្ព្រូវបាន បញ្ូា េរនុង្ការស្ធាើ ស្ដចរេីដំស្រចចិរេ។ ដ្ូ ស្ចនះអភិ បាេរិ ចេ
ា អ គឺ ជាដំណូមររ និ ង្
ជារព្មូវការរបដ់ដង្គម រមពុជា ទាំង្រនុង្ស្រេ បចាុបបនន និ ង្រនុង្ស្រេអនាគរ។
ស្ដ្ើមបីដំស្រចស្ោេបំណង្ស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ស្ដេរការយរចិរេ
េ ុរដ្ឋរ់ស្ៅស្េើការអនុវរេន៍
ព្បរប ស្ដ្ឋយ ព្បដិេភា
ធ រនូ វដផនការដរមមភារអភិ បាេរិ ចរា បដ់ខ្ួន
ល ដដ្េព្គបដ្ណេប់ ស្េើ
រំដណេព្មង្់បួនយ៉ា ង្ ដដ្េម្ចន ដផនការ

រ់រ័នធោនស្ៅវ ិញស្ៅមរ រនុង្ស្នាះរួមម្ចន ៖
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េី១.ការព្បយុេធព្បនំង្នឹង្អំស្រើរុររេួយ
េី២.រំដណេព្មង្់ ចាប់ និង្ព្បរ័នធយុរិធ
េ ម៌
េី៣.រំ ដណេព្មង្់រដ្ឋបាេសាធ្លរណៈ រួមម្ចនទាំង្រមមវ ិធី វ ិមជឈការ និង្វ ិដហវ ិមជឈការ
ផង្
េី៤.រំ ដណេព្មង្់រង្រំោង្
ំ ព្បដ្ឋប់អាវុធ រិ ស្ដដគឺ រមមវ ិធី ការ់ រ ំសាយេ័ រ។
(ទ្ី១). ោរប្បយ៊ុទ្ធប្បឆ្ ំងន្ឹងអំម្ពើព៊ុករលួយ
រាជរដ្ឋឋភិបាេបានស្ព្ជើដស្រ ើដយរយុេធសាស្ដដេព្បនំង្នឹង្អំស្រើរុររេួយ

ស្ដ្ឋយដ្ឋរ់ ស្ចញនូវ

វ ិធ្លនការ ជារ់ដដេង្ ដដ្េអាចេុបបំបារ់ឫដគេ់ននអំស្រើរុររេួយ។ យុេធសាស្ដដេស្នះ ព្រូវ
ដ្ឋរ់ឱ្យអនុវរេស្ដ្ឋយម្ចន ទាំង្មស្ធាបាយ និង្ ធនធ្លនព្គប់ព្ោន់ស្ដ្ើមបីេប់សាេរ់ និង្បន្ដងាេប
ជាអរិបរម្ច ដ្េ់អរ
ន ព្បព្រឹរេអំស្រើរុរ រេួយ រីស្ព្

ះព្បដិន ស្បើម្ចនដរចាប់បេបញ្ា រិេ និង្

ព្រមដីេធម៌មួយមុខ្ គឺ មិនអាចដំស្រចបានស្ជាគជ័ យ ស្េ។ រនុង្ររណីស្នះ ចាំបាច់ ព្រូវម្ចន
យនេការ ស្ដ្ើមបីរព្ង្ឹង្ការអនុវរេន៍ចាប់ឱ្យម្ចនព្បដិេធភារដងមស្េៀរ។
ស្ដ្ើមបីដំស្រចបាន ស្ោេស្ៅស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ជព្មុញការអនុម័រចាប់ ដេីរីការព្បនំង្
អំស្រើរុររេួយ និង្ការបស្ង្េើរសាថប័នឯររាជយអរាព្រឹរយមួយ ដំរាប់ ព្បយុេធព្បនំង្នឹង្អំស្រើរុរ
រេួយ ឱ្យបាននប់ តាមដរ អាចស្ធាើបាន ព្រមទាំង្ជំរញ
ុ ការស្េើររំរដ់ព្បដិេធភារ រម្ចលភារ
និង្គណស្នយយភាររនុង្ ការព្គប់ ព្គង្ហិរញ្ា វរថុ សាធ្លរណៈ ជារិ ស្ដដតាមរយៈការរព្ង្ឹង្
ការងារដវនរមម និង្ េេធរមមសាធ្លរណៈ រ៏ដ្ូចជាការជំរញ
ុ អនុវរេន៍ រំដណេព្មង្់ ដដ្េម្ចន
ការ

រ់រ័នធ ព្គប់វ ិដ័យ ស្ដ្ើ មបីធ្លនាអភិបាេរិ ចេ
ា អ ជា រិ ស្ដដ គឺ ការអនុ វរេន៍ដផនការ

ដរមមភារអភិបាេរិចារបដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេ ដដ្េព្រូវបានស្រៀបចំស្

ើង្ ស្ដ្ឋយ ម្ចនការចូេ

ដង្គមដុីវ ិេ

និង្នដ្គូ អរ
ន ផេេ់ជំនួយ។

រួមយ៉ា ង្េូេំ

េូោយរីដំណ្ដរ់ ព្រដួង្សាថប័នរដ្ឋ

ចាប់រី នីរិកាេេី ៣ ស្នះស្ៅរាជរដ្ឋឋ ភិបាេអនុញ្ារឱ្យព្រដួង្សាថប័ន ដដ្េ
ដទេ់អាចរិនិរយ

បាននូវ

រាេ់រិចាដនា

ណិជជរមម

រ់រ័នស្ធ ដ្ឋយ

និង្រិចាដនាដមបទានស្េើធនធ្លន

ធមមជារិ និង្ស្េើដមបរេិរដ្ឋ។
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(ទ្ី២). កំសណទ្ប្ដង់ចាប់ ន្ិងប្បព័ន្ធយត
៊ុ ធ
េិ ដ៌
រាជរដ្ឋឋភិបាេស្ោររ និង្ស្េើរដទួយឯររាជយ និ ង្អរាព្រឹរយភារននព្បរ័នរ
ធ ុោការដ្ូចម្ចន

ដចង្ រនុង្រដ្ឋធមមនុញ្ា។ រនុង្ស្ោេស្ៅស្នះឧរេមព្រុមព្បឹ រស ននអង្គស្ៅព្រមព្រូវម្ចនដ្ំ ស្ណើរការ
ព្បព្រឹរស្េ ៅស្ៅរនុង្ ឯររាជយរិរព្បារដ្។ រាជរដ្ឋឋភិ បាេខ្ិ រខ្ំ ជព្មុញការដរព្បរ័ នធចាប់ និង្
រុោការឱ្យបានឯររាជយតាមរយៈ ការអនុវរេន៍ឯរសារ ស្ោេនស្យបាយ និង្ យុេធសាស្ដដេ
ដដ្េព្រុមព្បឹរារំដណេព្មង្់ចាប់ និង្ព្បរ័នធ រុោការ បានស្រៀបចំស្
រីមជឈដ្ឋឋនជារិ

និង្

អនេរជារិ

ស្ដ្ឋយដហការយ៉ា ង្ជិរដនិេធ

ើង្ ឱ្យម្ចនជំស្នឿេុរចិរេ

ជាមួយនឹង្

នដ្គូអនរផេេ់

ជំនួយនានា រនុង្េិដស្ៅរព្ង្ឹ ង្នីរិរដ្ឋ បស្ង្េើនយុរិធ
េ ម៌ ស្ៅរនុង្ដង្គម ការ់បនថយ អំ ស្រើ រុររេួយ
ឈានស្ៅេុប បំបារ់វបបធម៌និរេណឌភារ ព្រមទាំង្រព្ង្ឹង្វបបធម៌ដនេិភារ និង្វបបធម៌ នន
ការស្ោររចាប់។

ជារ់ដដេង្

រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ស្រៀបចំស្ចញជាគំស្រាង្អាេិភារស្ដ្ើមបីដរេំអ

ព្បរ័នច
ធ ាប់ និង្ រុោការជាជំហានៗ ដដ្េស្ដេរ ដំខាន់ស្ៅស្េើការបញ្ាប់ការតារ់ដរង្ ស្ដ្ើមបី
ដ្ឋរ់្លង្រដ្ឋដភានូវបណ្ដ
េ ចាប់ ដដ្េម្ចនេរខណៈ ជាមូ េដ្ឋឋន ម្ចនជាអាេិ៍ ចាប់េរខនិរ
េ ៈ
ស្ៅព្រម ចាប់ដីរ
េ ីការស្រៀបចំ អង្គភារ រុ ោការ ព្រមព្រហមេណឌ នី រិវ ិធី ព្រហមេណឌ ព្រម
រដ្ឋបបស្វណី និង្ព្រមដេីរីនីរិវ ិធីរដ្ឋបបស្វណី ចាប់ ដីរ
េ ីការ ស្រៀបចំ និ ង្ការព្បព្រឹ រេស្ៅនដ៉ រការ ី
និង្ចាប់ ដេីរីការស្រៀបចំ និង្ការព្បព្រឹរស្េ ៅរបដ់រដ្ឋអាជា្សាោ។ ចាប់ និង្េិខ្ិរបេដ្ឋឋន
មួយចំនួនស្េៀរ រ៏ នឹង្ព្រូវ បានបស្ង្េើរស្

ើង្ ស្ដ្ើមបីបំស្រញបដនថមស្ៅស្េើព្រប ខ្ណឌគរិយុរិេ

បចាុបបនន
ដដ្េជារេរខខ្ណឌចាំបាច់ រុង្ព្រម
ន
ខ្ណឌអាសា៊ាន
និ ង្អង្គការ ណិជជរមម
បិភរស្ោរ ជារិស្ដដរាជ រដ្ឋឋភិបាេ នឹង្ស្រៀបចំឱ្យម្ចនរុោការឯរស្េដ មួយចំនួនតាម
រព្មូវ ការចាំបាច់ម្ចនជាអាេិ៍ រុ ោការ

ណិជជរមម រុោការអនីរិជន រុោការការងារ និង្

រុោការ រដ្ឋបាេ។ ស្ព្ដរីស្នាះ រុោការគំររ
ូ ៏នឹង្ព្រូវបាន ស្រៀបចំ បស្ង្េើរស្

ើង្ជាជំហានៗ

រនុង្េិដស្ៅបស្ង្េើនគុណភារ និ ង្ ព្បដិេធភារននស្ដវាយុរិ ធ
េ ម៌។ អាេិ ភារដ្៏ ដំខាន់មួយស្េៀរ
គឺការរព្ង្ឹង្ដមរថភារ និង្ការេេួេខ្ុដព្រូវ របដ់ ស្ៅព្រម តាមរយៈការបស្ង្េើរេរខនិរ
េ ៈ
ស្ៅព្រម ការរព្ង្ឹង្វ ិន័យតាមព្រមដីេធម៌ និ ង្តាមការបណុេ ះបណ្ដ
េ េ ដ្ំ បូង្ និ ង្ការបណុេ ះ
បណ្ដ
េ េបនេ។ មា៉ា ង្វ ិញស្េៀរ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹ ង្បស្ង្េើរសាោបណុេ ះបណ្ដ
េ េព្រឡាបញ្ជី និង្

សាោបណុេ ះបណ្ដ
េ េអាជា្ សាោ និ ង្សារការ ី។ នគរបាេយុរិ ធ
េ ម៌ នឹ ង្ព្រូវបានេេួ េ ការ
បណុេ ះបណ្ដ
េ េ និង្ការព្គប់ព្គង្ស្ដ្ឋយ ហមរ់ចរ់។ ព្រមជាមួយោនស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្យរ
ចិរេេុរដ្ឋរ់ខ្ដ
ព ់ចំស្

ះការ ផេេ់ជំនួយគរិយុរិ េ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការផេេ់ស្មធ្លវ ី) ដ្េ់

ជនព្រីព្រ ស្ដ្ើមបីដះ
ា ដដាង្ររយុរិេធម៌ និង្ការ

រ ផេព្បស្យជន៍ របដ់រួរស្គ។ ស្ព្ដរី ស្នាះ
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ស្េៀរ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ស្េើររំ រដ់ យនេការដ្ំ ស្ណ្ដះស្សាយវ ិវាេស្ព្ដ ព្បរ័ នធ រុ ោការជូន
ព្បជារេរដ្ឋ រិស្ដដចំស្

ះបញ្
ា ដ្ីធីលមិនទាន់ចុះបញ្ជីដុរ ិស្យដ្ី។

(ទ្ី៣). កំសណទ្ប្ដង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
រាជរដ្ឋឋភិបាេយេ់ចាដ់ថ្វ

រិចាការរព្ង្ឹង្ដមរថភារសាថប័ន

គឺជាគនលឺះននការអភិវឌ្ឍន៍។

រដ្ឋបាេ និង្មុខ្ងារ សាធ្លរណៈ ព្រូវម្ចនេរខណៈអរាព្រឹរយ រម្ចលភារ អាចស្្លើយរបទាន់
ស្រេស្វោស្ៅ នឹង្រព្មូវ ការ ស្ហើយព្រូវម្ចន ដមរថភារ និង្ការេេួេខ្ុដព្រូវខ្ពដ់។ រាជរដ្ឋឋ
ភិបាេបានអនុម័ររមមវ ិធីជារិ ដំរាប់ ដរេព្មង្់រដ្ឋបាេ ស្ដ្ើមបីដព្បកាលយរដ្ឋបាេ និង្ មុខ្ងារ
សាធ្លរណៈឱ្យកាលយស្ៅជានដ្គូ

ដ្៏ម្ចនព្បដិេធភារ

របដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេ។

រនុង្ការអនុវរេន៍រមម

វ ិធី

នស្យបាយ

ស្ៅស្េើមូេដ្ឋឋនននស្ោេស្ៅស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ស្ដេរការយរចិរេេុរដ្ឋរ់ស្ៅស្េើការផេេ់
ស្ដវា សាធ្លរណៈ ជូនព្បជារេរដ្ឋព្បរបស្ដ្ឋយគុណភារ និង្ព្បដិេភា
ធ ររនុង្វ ិដ័យអាេិភារ
េី៤ ននស្ដវា សាធ្លរណៈ គឺៈ (េី ១). ស្ដវា

រ់រ័នន
ធ ឹង្អធិបស្រយយភាររបដ់រដ្ឋ (ឧទាហរណ៍

អព្តានុរូេដ្ឋឋន េិខ្ិរ អនុញ្ារស្ផសង្ៗ ប័ណណរមម ដិេិធស្េើដ្ីធីល) (េី ២). ស្ដវា
ការវ ិនិស្យគ (េី៣). ស្ដវាមូេដ្ឋឋន (អប់រ ំ និង្ដុខាភិបាេ) (េី ៤). ស្ដវា

រ់ រ័នស្ធ ៅនឹង្

រ់រ័នធ នឹង្ចំណូេ

ចំណ្ដយរបដ់រដ្ឋ។
នីរិវ ិធី ននការេេួេស្ដវាសាធ្លរណៈ នឹង្ព្រូវបានដំរេ
ួ និង្ស្ធាើឱ្យម្ចនភារសាមញ្ា តាមរយៈ
ការ េុបបំបារ់ ការងារដដ្េជាន់ោន ការការ់បនថយការ ិយធិបស្រយយ ការអនុវរេន៍ស្ោេ
នស្យបាយវ ិដហមជឈការ

វ ិមជឈការ

បស្ចារស្េដ

វ ិមជឈការថ្វនរ់ឃុំ

ដងាេរ់

យនេការ

“ព្ចរស្ចញ-ចូេដរមួយ” ព្រមទាំង្ការបស្ង្េើរ ការ ិយេ័យ ព្បជារេរដ្ឋ។ នី រិវ ិធីទាំង្អដ់នឹង្
ព្រូវបានបញ្ូា េជាជំ ហានៗ ស្ៅរនុង្ព្បរ័ នធបស្ចារវ ិេាររ៌ ម្ចន ស្ដ្ើ មបីរព្ង្ឹ ង្ រម្ចលភារ និ ង្ចូេ
រួមការ់បនថយអំស្រើរុររេួយ។ ការយរចិរេេុរដ្ឋរ់ ជារិស្ដដ នឹង្ព្រូវបានផេេ់ ស្ៅស្េើការ
រព្ង្ឹង្ ការងារព្គប់ព្គង្មន្ដនេីរាជការ តាមរយៈការបង្ខិររដ្ឋបាេសាធ្លរណៈ បចាុបបននឱ្យកាន់
ដរខ្ិរជិរ ស្ៅររ ព្បជារេរដ្ឋតាមរយៈស្ោេនស្យបាយ វ ិដហមជឈការ និ ង្ វ ិមជឈការ
រិស្ដដការស្ផទរ អំណ្ដចរីថ្វនរ់ស្ព្កាម ឱ្យបាននប់រហ័ដ ស្ហើយរំណរ់ចាដ់ោដ់នូវរួនាេី
ដិេិធអំណ្ដច និង្ ការេេួេខ្ុដព្រូវ របដ់អាជា្ធរ ថ្វនរ់ស្ខ្រេ-ព្រុង្ ស្ដរ-ខ្ណឌ ឃុំ-ដងាេរ់ ការ
ស្ព្បើ ព្បាដ់ព្បរ័នធររ៌ម្ចនវ ិេា ការបនេអនុ វរេយុេសា
ធ
ស្ដដេ និ ទានរមម មុខ្ងារសាធ្លរណៈ ស្ដ្ើមបី
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រស្មលើង្ព្បារ់ស្បៀវរសរ ៍ ជូន មន្ដនេីរាជការេូស្ៅជា ជំហានៗ ដំរាប់ដំរេ
ួ ជីវភារ ឱ្យបានធូរ
ស្សាេដមរមយនងលងូរន

ឱ្យបានរី ១០ស្ៅ១៥%រនុង្មួ យននំៗ។

រាជរដ្ឋឋ

ភិ បាេ

ចារ់េុរការ

អនុវរេន៍រមម វ ិធីវ ិមជឈការ ថ្វនរ់ឃុំ-ដងាេរ់ ថ្វជាគនលឺះដំរាប់រព្ង្ឹង្េេធិព្បជា ធិបស្រយយ ស្ៅ
មូេដ្ឋឋន ដំរាប់ស្េើររំរដ់ គុណភារ ស្ដវាសាធ្លរណៈ និង្ ដំរាប់ ជំរញ
ុ រិចអ
ា ភិវឌ្ឍន៍ព្គប់
ដផនរស្ៅ មូេដ្ឋឋន ស្ដ្ឋយម្ចនការចូេរួមរីដំណ្ដរ់ មូ េដ្ឋឋន ខ្លួនឯង្ដទេ់។ អាេិភារចំបង្
ស្ៅរនុង្វ ិដ័យស្នះ គឺការ រសាង្ដមរថភារព្គប់ព្គង្ស្ៅថ្វនរ់មូេដ្ឋឋន និង្ការផេេ់ ព្បភរធន

ធ្លនហិរញ្ា វរថុដមស្ដប ព្រមទាំង្ការ ស្េើរដទយវបបធម៌
ចូេរួមរបដ់ព្បជារេរដ្ឋ ស្ៅរនុង្
ួ
រិចាការ ទាំង្អដ់ស្នះ។ រិ រណ្ដដ់ថ្វការអនុវរេន៍ វ ិមជឈការព្រូវស្ដ្ើរេនទឹមោននឹង្ការជព្មុញ
វ ិដហមជឈការ ដដ្េដំស្ៅ ជារិស្ដដ ស្ៅស្េើការរសាង្ដមរថភារ ថ្វនរ់ស្ខ្រេ-ព្រុង្ និង្
ស្ដុរ-ខ្ណឌ ស្ដ្ើមបី ធ្លនាឱ្យម្ចនភារ រេូនព្រមទាំង្ ការជួយោំព្េព្េង្់ោន និង្បំដបញឱ្យោន
ស្ៅវ ិញស្ៅមររនុង្ការងាររបដ់ថ្វនរ់ ស្ខ្រេ-ព្រុង្ និង្ ស្ដុរ-ខ្ណឌ ជាមួយ នឹង្ថ្វនរ់មូេដ្ឋឋន។
រនុង្បរ ិការណ៍ស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ស្រៀបចំព្បធ្លន និង្ដម្ចជិរភូមិ ឱ្យបាននប់តាមដរ អាច
ស្ធាើបាន ស្ដបស្ៅ តាមស្ោេការណ៍វ ិមជឈការស្ៅឃុំ-ដងាេរ់។
(ទ្ី៤). កំសណទ្ប្ដង់កងកំល ំងប្បដ្ឋប់អាវ៊ុធ
ស្ដ្ើមបីដំស្រចរិចាការស្នះ

រាជរដ្ឋឋភិបាេបនេអនុវរេន៍ស្ោេនស្យបាយដដ្េបានដចង្រនុង្ស្ដៀវ

ស្ៅ “ដ” របដ់ រង្ស្យធរេស្ខ្មរភូ មិនទ រួមបញ្ូា េទាំង្ការដចរដ្ីដមបទានស្ដ្ើមបីស្ោេស្ៅ

ដង្គមរិចដ្
ា េ់ ស្យធិន រ ំសាយ ដដ្េខ្ាះខារដ្ី និង្ម្ចនបំណង្ដុំដ្ីដំរាប់សាង្ដង្់េំស្ៅ
ដ្ឋឋន ឬនិង្ស្ធាើរដិរមមជាេរខណៈព្គួសារ តាមរព្មូវ ការដមស្ដប តាមសាមររី ននអនុព្រឹរយ
ដេីរីដមបទានដ្ីដង្គមរិចា។ េនទឹមនឹង្ស្នាះរាជរដ្ឋឋភិបាេ នឹង្បនេ រំដណេព្មង្់ស្ដ្ើមបីរសាង្
និង្ រព្ង្ឹង្រង្រំ ោង្
ំ នគរបាេជារិ ឱ្យស្ៅជារង្រំ ោង្
ំ ម្ចនវ ិជាជជី វៈ ជំនាញ និង្ម្ចន បស្ចារ
វ ិេាេំស្នើប ម្ចនសាមររី េេួេខ្ុដ ព្រូវ ស្ោររព្បរិបរេិចាប់ហឺង្
ម ម្ច៉ា រ់ ស្ោររា ដិេិធមនុដស បំស្រ ើ
ព្បជាជន ស្ដ្ឋយស្សាមះព្រង្់ ម្ចនដមរថភារ ដំស្រចបាន េអនូវ ភាររិចាព្គប់ព្គង្ និង្ដងររា
ដនេិដុខ្ ដណ្ដ
េ ប់ធ្លនប់ សាធ្លរណៈ ការ

រអាយុជីវ ិរ និ ង្ព្េរយដមបរេិ របដ់ព្បជាជន ព្រម

ទាំង្ររាបាន នូ វភារដុខ្ដ្ុ មរមនាស្ៅ រនុង្ដង្គម។
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២.២. បរ ិសាថន្ប្គបដ្ណេប់សរា
ំ ប់ោរអន្៊ុវតេន្៍យទ្
៊ុ ធសាន្ដសេទ ំងដូល
(ទ្ី១). ស៊ុែសន្េិភាព សថរិ ភាពន្ម្ោបាយ ន្ិងសណ្ដ
េ ប់ធានប់សងគដ
ដនេិភារ ដថិរភារនស្យបាយ ដណ្ដ
េ ប់ធ្លនប់ដង្គម គឺជាេរខខ្ណឌមិនអាចខ្ាះបានដំរាប់ការ
រព្ង្ឹង្ដថិរភារ ម្ច៉ា ព្រូស្ដដ្ឋរិចា ការអភិវឌ្ឍន៍ ព្បរបស្ដ្ឋយចិរភារ និង្ការការ់បនថយភារ
ព្រី ព្រ។ ដ្ូស្ចនះរាជរដ្ឋឋភិបាេ នឹ ង្បនេ ការងាររបដ់ខ្ួន
ល រនុង្ស្ោេស្ៅបនេរព្ង្ឹង្ដងមស្េៀរ នូវ
ដុខ្ដនេិភារ ដថិរភារនស្យបាយ ដណ្ដ
េ ប់ ធ្លនប់ដង្គម ជូនដ្េ់ ព្បជារេរដ្ឋ ស្ដ្ើមបី្ុះ
ល
បញ្
ា ង្
ំ រីការស្បាះជំ ហានរបដ់រមពុជា ស្នពះស្ៅររការអភិ វឌ្ឍន៍ និ ង្ភារកាន់ ដរ ចំ ស្រ ើនរុង្ស្រឿង្
ស្ដ្ឋយស្បេជា្ ស្ដ្ឋះស្សាយឱ្យអដ់នូវផេវ ិបារននដន្ដងាគមរបបព្បេ័យ រូ ជសាដន៍ និ ង្ជំ ស្ោះ
នផទរុង្
ន ដដ្េបានបំ ផិច
ល បំ ដលញ និង្ញ
ំ ីរមពុជារនុង្រយៈស្រេ ជិ របីេដវរសរ ៍ រនលង្ស្ៅស្នះ។
ុ ញ
រនុង្ន័យស្នះ ដុខ្ដនេិភារ ដថិរភារនស្យបាយ និង្ដនាេប់ធ្លនប់ដង្គម គឺជាមូេដ្ឋឋនព្គឺះ នន
ការងារ រសាង្ និង្រំដណេព្មង្់រដ្ឋ។ ដ្ូស្ចនះភាររិចច
ា ំបង្ របដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេ គឺព្រូវរព្ង្ឹង្
ស្កាដិកាដនេិភារឱ្យផារភាជប់ោនេអ ស្ដ្ឋយ ស្ព្បើព្បាដ់ព្គប់មស្ធាបាយទាំង្អដ់ ។ ការរព្ង្ឹង្
ដនេិភារ ដថិរភារនស្យបាយ និង្ដណ្ដ
េ ប់ធ្លនប់ដង្គម នឹង្បស្ង្េើរនូវ “រូបភារជារ់ដដេង្” មួយ
របដ់រមពុជារនុង្ការបស្ង្េើន ជំ ស្នឿ េុ រចិ រេរីដំណ្ដរ់ វ ិនិ ស្យគិ ន និង្ស្េដចរ រ៏ ដ្ូចជារនុង្ការ

បង្េេរខណៈឱ្យព្បជារេរដ្ឋអាចរដ់ស្ៅព្បរប របរអាជីវរមមតាមធមមតា និង្ចូេរួមចំដណរ
ស្ៅ រនុង្ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្ដដ្ឋរិចាយ៉ាង្ដរមមតាមដមរថភារ ស្រៀង្ៗខ្លន។
(ទ្ី២). ភាពជានដ្គូម្ៅកនងោរអភិ
វឌ្ឍន្៍
៊ុ
រាជរដ្ឋឋភិបាេ ផេេ់អាេិភារយ៉ា ង្ខាលំង្ ដ្េ់ការរព្ង្ីរភារ ជានដ្គូជាមួយរួអង្គ អភិវឌ្ឍន៍
ទាំង្អដ់ដដ្េរនុង្ ស្នាះ រួមម្ចន ភារជានដ្គូ ជាមួយនឹ ង្ដហគមន៍អនរផេេ់ជំនួយ វ ិដ័យ
ឯរជន និង្ ដង្គមដុីវ ិេ។ យនេការ ននភារជានដ្គូ ជាមួ យដហគមន៍អនរផេេ់ជំនួយ ព្រូវបាន
ស្រៀបចំស្

ើង្ស្ដ្ឋយឈ្រ ស្េើមូេដ្ឋឋនននស្ដចរេី ដំស្រចចិរេរបដ់មហាដននិបារ អង្គការដហ

ព្បជាជារិ ស្ោេការណ៍របដ់គណរមមការ ជំនួយស្ដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ (DAC) ននអង្គការដហព្បរិ
បរេិការ ស្ដដ្ឋរិចា និង្អភិវឌ្ឍន៍ (OECD) រ៏ ដ្ូចជា ការផេួចស្ផេើមគំ និរនានារបដ់ ធនាោររិភរ
ស្ោរ និង្រមមវ ិធីអភាិឌ្ឍន៍ ដហ ព្បជាជារិ (UNDP)។
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រាជរដ្ឋឋភិបាេ ចារ់េុរដផនរឯរជនជារាេម្ច៉ា ដុីនននរំស្ណើន។ ដ្ូស្ចនះការរព្ង្ឹង្ភារជានដ្គូរ
រវាង្ រាជរដ្ឋឋភិបាេ និង្ដផនរឯរជនព្រូវម្ចនភាររេូនជាមួយការ ស្ធាើអនេរាគមន៍ ព្បរបស្ដ្ឋយ
វ ិចារណញណ របដ់រដ្ឋ រនុង្វ ិដ័យ ស្ដដ្ឋរិចគ
ា ួ បផសំស្ៅនឹ ង្ការស្រៀបចំ និ ង្អនុវរេន៍យ៉ាង្ហមរ់
ចរ់នូវបេបញ្ារិេចាប់ ព្រម ទាំង្ការោំព្េ និង្ការដំរេ
ួ
ព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេភា
ធ ររីដំណ្ដរ់
សាថប័នរដ្ឋដដ្េម្ចនការ

រ់ រ័ន។
ធ រនុង្ សាមររី ស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេរព្ង្ឹង្ “ស្វេិការាជ
រដ្ឋឋភិបាេ និ ង្វ ិដ័យឯរជន” ឱ្យកាលយស្ៅជា យនេការននភារជានដ្គូ រវាង្វ ិដ័យសាធ្លរណៈ
និង្វ ិដ័យ ឯរជន ព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភារកាន់ ដរខ្ពដ់ ជាង្មុ ន។
រាជរដ្ឋឋភិបាេបនេរព្ង្ឹង្រិចាដហព្បរិបរេិការរវាង្រដ្ឋ និង្ដង្គមដុី វ ិេ ស្ដ្ឋយឈ្រស្េើស្ោេ
ការណ៍ នីរិរដ្ឋស្ដ្ើមបី រព្ង្ឹង្េេធិព្បជាធបស្រយយ ដិេធស្ដរ ីភារ ដណ្ដ
េ ប់ធ្លនប់ដង្គម និង្ការ
ស្ោររចាប់ ។ ដង្គម ដុីវ ិេព្រូវម្ចន រួ នាេីជា នដ្គូ ដ្៏ម្ចនព្បដិេភា
ធ ររបដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេ
រនុង្ការរសាង្ព្បស្េដជារិ។ រនុង្ េដសនៈស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិ បាេស្េើរេឹរ ចិ រេតាមព្គប់រប
ូ ភារ
ចំស្ ះអង្គការមិនដមនរដ្ឋឋភិបាេ និង្ដម្ចគម ស្ដបចាប់នានាដដ្េ រំរុង្ស្ធាើដរមមភារបំស្រ ើ
ផេ ព្បស្យជន៍ព្បជារេរដ្ឋស្ៅេូទាំង្ព្បស្េដ ។ រាជរដ្ឋឋភិបាេ សាាគមន៍ការ ចូេរួម របដ់
អង្គការមិនដមនរដ្ឋឋភិបាេ អនេរជារ រនុង្ដ្ំ ស្ណើរការសាេរ និ ង្អភិ វឌ្ឍន៍ ស្ដដ្ឋរិច-ា ដង្គមរិចា
និង្ការោំ រ ស្េើរដទយការអនុ
វរេន៍េេធិព្បជាធិ ប ស្រយយ និង្ការស្ោររដិេិម
ធ នុ ដស។ រនុង្
ួ
សាមររី ស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ បនេជំរញ
ុ ការបស្ង្េើរ និង្អនុវរេន៍ចាប់ដីរ
េ ីអង្គការ មិនដមន

រដ្ឋឋភិបាេ និង្ ដម្ចគម ស្ដ្ឋយម្ចនការរិស្ព្ោះ ស្យបេ់ជាមួយនឹង្សាថប័ន និង្អង្គការ
រ់រ័ន។
ធ
(ទ្ី៣). បរ ិសាថន្មា៉ាប្កូម្សដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតថសដ្លមាន្លកខ
ណៈអន្៊ុម្ប្ោោះ
៊ុ
ដផអរស្េើមូេដ្ឋឋន

នន

ដមិ េធផេការងារ

ដដ្េដំស្រចបានរី មុនមរ

ម្ច៉ា ព្រូស្ដដ្ឋរិចា និង្ ហិរញ្ា វរថុ សាធ្លរណៈ រាជរដ្ឋឋភិ បាេនឹ ង្បនេរុះ

រនុង្ការព្គប់ព្គង្
រ ស្ដ្ើ មបីដំស្រចឱ្យបាន

នូវស្ោេស្ៅ ននរំស្ណើនស្ដដ្ឋរិចាខ្ដ
ព ់ រនុង្អព្តា ៦ ស្ៅ ៧% រនុង្មួយននំ រនុង្បរ ិការណ៍នន
អព្តាអរិផរណ្ដទាបរនុង្ រំរ ិររួ ស្េខ្ដរមួ យខ្ទង្់ អព្តាបេូរ ព្បារ់ ម្ចនដថិរភារេអ ស្ហើយេុន
បំរង្
ុ របដ់ជារិ រ៏ម្ចនការស្រើ នស្

ើង្ជាព្បចាំ។ រនុង្ន័ យស្នះរាជ រដ្ឋឋភិបាេ នឹ ង្បនេអនវរេស្ោេ
នស្យបាយ រូបីយវរថុ ព្បុង្ព្បយ័រន និ ង្អព្តាបេូរព្បារ់ អដណេរ ដដ្េដផអរ ស្េើមូេដ្ឋឋន នន
ស្ោេការណ៍េីផារ។
ស្ោេនស្យបាយបដ្ិដ្ុោល
រូបនីយរមម
នឹង្ព្រូវបានអនុវរេបនេ
ជាជំហាន ដ្៏ព្បុង្ព្បយ័រន ស្ដបស្ៅតាមដភារការណ៍វ ិវរេន៍ននស្ដដ្ឋរិចាជារិ និ ង្អនេរជារិ ។
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ការព្បកាន់ខាជប់នូវវ ិន័យស្ៅរនុង្ការព្គប់ព្គង្ងវ ិកា
បស្ង្េើរស្

ម្ចនសារដំខាន់ខាលំង្ណ្ដដ់

ដំរាប់ការ

ើង្ នូ វបរ ិ សាថនម្ច៉ា ព្រូស្ដដ្ឋរិចា និ ង្ហិរញ្ា វរថុដដ្េម្ចនេរខណៈអនុ ស្ព្ោះ ចំ ស្

ះការ

ខ្ិរខ្ំរសាង្មូេដ្ឋឋន ព្គឺះដ្៏ រ ឹង្បុឺង្ និង្ម្ចំមួន ននស្ដដ្ឋរិចជា
ា រិ ស្ដ្ើមបីធ្លនារំស្ណើនមួយ
ព្បរបស្ៅស្ដ្ឋយចិរភារ និង្ម្ចនដមធម៌។ ស្មើេស្ឃើញ យ៉ា ង្ដ្ូស្ចនះ រាជរដ្ឋឋភិបាេស្បេជា្បនេ
ខ្ិរខ្ំរព្ង្ឹង្ការព្បមូេចំណូេព្គប់ព្បស្ភេ ទាំង្ចំណូេ រនធដ្ឋរ ទាំង្ ចំណូេទាំង្មិនដមន
រនធដ្ឋរ។ រិចាការស្នះ រួមបញ្ូា េការអនុ វរេន៍យ៉ាង្ហមរ់ចរ់នូវ ចាប់ដីរ
េ ី សារស្រើ រនធ ការ
ព្បនំង្នឹង្អំស្រើរុររេួយ និង្ ការស្គចស្វះរនធ ការបនេអនវរេវបបធម៌ោមន ការស្េើរ ដេង្រនធ
ការរព្ង្ឹង្មូេដ្ឋឋន រនធដ្ឋរ ការរព្ង្ឹង្ដមរថភាររបដ់ រដ្ឋបាេរនដ្ឋរ និង្របដ់រដ្ឋបាេគយ
និង្រដ្ឋឋររ និ ង្ការធ្លនាព្គប់ព្គង្ ស្ដ្ឋយព្រឹមព្រូវ និ ង្ហមរ់ចរ់ នូវព្េរយដមបរេិ អរូបិយ រនុង្ស្នាះ
ម្ចនព្េរយ ដមបរេិរបដ់ព្រុមហ៊ាុនរដ្ឋ និង្ព្រុមហ៊ាុន ចំរះ
ុ រដ្ឋ ។ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹ ង្ជំរញ
ុ អនុវរេ
រមមវ ិធី

ដរេព្មង្់ព្បរ័នធ

ព្គប់ ព្គង្ហិរញ្ា វរថុសាធ្លរណៈ

រិ ស្ដដតាមរយៈ

ការបនេស្ោេ

នស្យបាយវ ិចារណរមមចំណ្ដយ ស្ដ្ឋយ ឈ្រស្េើ ស្ោេការណ៍រម្ចលភារ គណស្នយយភារ និង្
ព្បដិេភា
ធ រស្ដដ្ឋរិចា និង្ការរព្ង្ឹង្យនេការដវនរមម និង្ េេធរមមសាធ្លរណៈ ស្ដ្ឋយផេេ់
អេិភារខ្ពដ់ស្េើ ចំណ្ដយ រនុង្វ ិដ័យដង្គមរិចា ស្ដដ្ឋរិចា និង្ស្េើការ វ ិនិ ស្យគសាធ្លរណៈ
ជារិស្ដដរនុង្ដផនរស្ហដ្ឋឋរចនាដមព័នធ រូបវ ័នេ។ រាេ់ព្បរិ បរេិការងវ ិកា ទាំង្រនុង្ដផនរ ចំ ណូេ
ទាំង្រនុង្ដផនរចំណ្ដយ ព្រូវដរបានស្ធាើស្

ើង្ស្ដបស្ៅតាមវ ិធ្លន និ ង្នី រិវ ិធីជាធរម្ចន។

ស្ៅស្េើមូេដ្ឋឋនននស្ោេនស្យបាយជាអាេិភារខាង្ស្េើស្នះ

រនុង្នាមជាព្បមុខ្ននរាជរដ្ឋឋ
ភិបាេ ដំរាប់ នីរិកាេ េី ៣ ននរដ្ឋដភា ខ្្ំុដូមដ្ឋរ់ស្ចញនូ វវ ិន័យដ្ប់ យ៉ាង្រនុង្ការព្គប់ព្គង្
ហិរញ្ា វរថុសាធ្លរណៈ

ដដ្េព្គប់

ដម្ចជិរ-ដម្ចជិកាននរាជរដ្ឋឋភិបាេ

ម្ចនការរារិចាព្រូវ

ស្ោររយ៉ា ង្ខាជប់ ខ្ួន
ជ និង្ស្ដ្ឋយមុឺង្ម្ច៉ា រ់ បំផុរ មិ នអាចស្ធាដព្បដហដ និង្មិនអាចស្េើរដេង្
បានព្គប់ស្រេស្វោគឺ

៖

វិន្័យទ្ី១ ៖ ព្រូវបនេព្បកាន់យ៉ាង្ខាជប់ ខ្ួននូ
ជ
វការមិ នអននញ្ារឱ្យម្ចន “វបបធម៌រច
ួ រនធ និង្
ស្េើរ ដេង្រនធ” ស្ៅរនុង្ព្បស្េដរមពុជា។

វិន្័យទ្ី២ ៖ ព្រូវខ្ិរខ្ំព្បមូេចំណូេព្គប់ព្បស្ភេឱ្យបានព្គប់តាមដផនការ ឬស្េើដដផន
ការ។
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វិន្័យទ្ី៣ ៖ ព្រូវបង្់ចំណូេទាំង្អដ់ចូេររនាោរជារិភាលមៗឱ្យបានទាន់ស្រេ។ ហាមដ្ឋច់
ខារការររា េុរចំណូេចំណូេដំរាប់ ចំណ្ដយ ស្ៅស្ព្ដព្របខ្ណឌងវ ិកាជារិ ស្ទាះជាតាម
រយៈយនេការចំណូេព្រម ចំណ្ដយ ព្រមរេី តាមរយៈការខ្ាីព្រុមហ៊ាុនស្ព្បើមុន ស្ហើយចាំការ់
ចំណូេដង្តាមស្ព្កាយ។
វិន្័យទ្ី៤ ៖ ព្រូវកាលហាន និ ង្ដ្ឋច់ ខាររនុង្ការព្បយុេធព្បនំង្អំ ស្រើ ររ់ ស្គចរនធព្គប់ ព្បស្ភេ និ ង្
រនុង្ការរឹង្ ទារ បំណុេរីអនរដដ្េជំ

រ់បំណុេរដ្ឋ ជារិស្ដដរីអនរជំ

រ់បំណុេរនធ។

វិន្័យទ្ី៥ ៖ ព្រូវរំរង្់ចំណ្ដយឱ្យចំេិដស្ៅអាេិភារននការអភិវឌ្ឍន៍ ស្ហើយហមឺង្ម្ច៉ា រ់ រុង្ការ
ន
របិរស្របៀរ ចំណ្ដយ ដដ្េមិ នចាំបាច់ ឬមិនទាន់ ចាំបាច់ និង្ព្រូវដនសំដំនចរនុង្ការចាយវាយ
ស្ហើយព្រូវស្េើររំរដ់សាមររី ព្បនំង្នឹង្ ភារខ្ជះខាជយ។

វិន្័យទ្ី៦ ៖ ព្រូវរព្ង្ឹង្ និង្អនុវរេនឱ្យបានខាជប់ខ្ួននូ
ជ
វបេបញ្ា រិ ដ
េ ីរ
េ ី េេធភារសាធ្លរណៈ។
វិន្័យទ្ី៧ ៖ ព្រូវរព្ង្ឹង្ដវនរមមស្ៅរនុង្ការព្គប់ ព្គង្ងវ ិការ (ទាំង្ចំណុេ ទាំង្ចំណ្ដយ)
ទាំង្អងិការ រិ ចា ហិរញ្ា វរថុននព្រដួង្ស្ដដ្ឋរិចា និ ង្ហិរញ្ា វរថុ ទាំង្ដវនរមមនផទរុង្ននសាមី
ន
ព្រដួង្សាថប័ននីមួយៗ និង្ទាំង្ ដវនរមមឯរ រាជយនផទស្ព្ដ។

វិន្័យទ្ី៨ ៖ ហាមដ្ឋច់ខារនូវការចុះរិចាដនានានាជាមួយព្រុមហ៊ាុនឯរជន ដដ្េម្ចនការ
រ់រ័នធដ្េ់ ការរារិចា រនធដ្ឋរ និង្ចំណូេ-ចំណ្ដយរដ្ឋ ស្ដ្ឋយមិនម្ចនការចូេរួម និង្ការ
ឯរភាររីព្រដួង្ស្ដដ្ឋរិចា និង្ហិរញ្ា វរថុ។
វិន្័យទ្ី៩ ៖ ហាមដ្ឋច់ខារនូវការខ្ាីឥណទានដដ្េម្ចនេរខណៈ

ណិជជរមម។

វិន្័យទ្ី១០ ៖ ព្រូវរព្ង្ឹង្ព្គប់ព្គង្ឱ្យបានហមរ់ចរ់បំផុរនូវព្េរយដមបរេិរបដ់រដ្ឋព្គប់ព្បស្ភេ
ស្ដ្ឋយ ស្ោររយ៉ា ង្ មុឺម្ច៉ារ់តាមចាប់ បិង្បេបញ្ា រិទា
េ ំង្ឡាយដេីរីការព្គប់ព្គង្ព្េរយដមបរេិ
រដ្ឋ។
រាជរដ្ឋឋភិបាេយេ់ យ៉ា ង្ចាដ់ថ្វ ការបស្ង្េើនដញ្ជ័យធនរនុង្ស្ដុរ គឺ ជារិ ចកា
ា រមួយដដ្េ

ម្ចនសារ ដំខាន់ខាលំង្ ណ្ដដ់ដំរាប់អភិ វឌ្ឍន៍ ស្ដដ្ឋរិចរ
ា មពុជារនុង្ស្រេអនាគររយៈស្រេដវង្។
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ស្ដ្ើមបីស្ោេស្ៅស្នះ

រាជរដ្ឋឋភិបាេ

នឹង្បនេដ្ឋរ់

ស្ចញវ ិធ្លនការរព្ង្ឹង្ព្បរ័នធ
ធ នាោររនុង្

ព្បស្េដ ដំស្ៅធ្លនាឱ្យបាននូវការព្គប់ព្គង្ េអព្បស្ដើរ ម្ចនការព្រួររិនិរយ ហមរ់ចរ់ ដមស្ដប

និង្ម្ចនដមរថភារ និង្ព្បដិេភា
ធ រព្គប់ ព្ោន់ រនុង្ការ ស្រៀង្គរព្បារ់ ដនសំយរមរផេេ់ហិរញ្ា
បបទាន ដំរាប់ រព្ង្ីរដរមមភារវ ិដ័យឯរជន និ ង្ស្េើររំ រដ់ រំ ស្ណើន ស្ដដ្ឋរិច។
ា ជាចំដណរ
ដ្៏ដំខាន់មួយននរិចកា
ា រស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេស្េើរដទួយវ ិដ័យឥណទាន ជនបេ ស្ដ្ើ មបី
ជួយផេេ់ ស្ដវាហិរញ្ា វរថុ និ ង្ព្បារ់ រមាីស្ធាើស្ដ្ើ មេុ នដដ្េម្ចនការព្បារ់ទាបបំ ផុរតាមដដ្េអាច
ស្ធាើបាន ស្ៅរនុង្ព្រមខ្ណឌ ននស្ោេការណ៍ស្ដដ្ឋរិចេ
ា ីផារ ស្ដ្ឋយគិរគូរអំរីអព្តា ការព្បារ់
តាមវ ិដ័យដ្ូចោន ននព្បស្េដជាដម្ចជិ រ អាសា៊ាន ដំរាប់ ជូនដ្េ់ព្បជារេរដ្ឋព្រី ព្រ ព្គួសារ

ដដ្េម្ចនចំណូេទាប ព្រមទាំង្ ដហព្ោដធុនរូ ច និង្មធយមរនុង្ េិដស្ៅជំរញ
ុ ដរមមភារ
ស្ដដ្ឋរិចជ
ា នបេ និង្រួមចំដណរស្េើររំរដ់ ជីវភារព្បជារេរដ្ឋ ស្ៅតាមមូេដ្ឋឋន នៃយដ្ឋច់

ស្ដយេ។ បដនថមរីស្េើស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បស្ង្េើនការ យរចិរេ
េ ុរ ដ្េ់ការស្រៀបចំព្បរ័ន
ចាប់ បេបញ្
ជ និង្យនេការសាថប័ នហិរញ្ា វរថុ ស្ផសង្ៗស្េៀរដំរាប់ ព្បដម ព្បមូ េធនធ្លនរនុង្
ស្ដុរ

ដដ្េរំរុង្ដរដថិរ

ស្ៅរាយបា៉ា យស្ៅស្

ើយ

ដុព្រឹររមមព្បរ័ នធរនធដ្ឋរ ការរព្ង្ឹង្ ព្បរ័ នធធនាោរ

តាមរយៈការបនេស្ធាើរំដណេព្មង្់

និង្

ណិជជ និ ង្វ ិដ័យធ្លនារា៉ា ប់ រង្ ការបស្ង្េើរ

ផារ មូេធន ។េ។ ស្ដបតាម “ចរខុវ ិដ័យ និង្ដផនការអភិ វឌ្ឍន៍ ហិរញ្ា វរថុ ដំរាប់ ននំ ២០០១២០១០” ដដ្េព្រូវបានស្រៀបចំស្

ើង្ ស្ៅស្ព្កាមជំនួយបស្ចារស្េដរបដ់ធនាោរ អភិវឌ្ឍន៍អាដុី

និង្ព្រូវបាន អនុម័រស្ដ្ឋយរាជរដ្ឋឋភិបាេស្ៅដខ្ ដីហា ននំ ២០០១។
(ទ្ី៤). សមាហរណកដែកដពជាម្ៅកន
ងតំ
បន្់ ន្ិងពិភពម្លក
៊ុ
៊ុ
រាជរដ្ឋឋភិបាេ នឹង្បនេជំរញ
ុ ការស្ធាើដម្ចហរណរមមព្បស្េដរមពុជាស្ៅរនុង្ដហគមន៍ រំបន់ និ ង្
រិភរ

ស្ោរ

ស្ដ្ឋយស្ដេរអាេិភារជារិស្ដដស្េើការខ្ិរខ្ំស្ដ្ើមបីការ់បនថយគម្ចលរននការ

អភិវឌ្ឍន៍ រនុង្ដម្ចគម ព្បជាជារិ អាដុីអាស្គនយ៍ (អាសា៊ាន) តាមរយៈការចេនាបណ្ដ
េ ព្បស្េដ
ជាដម្ចជិរអាសា៊ាន និង្ព្បស្េដជានដ្គូ ទាំង្ឡាយ ឱ្យចូ េរួមយ៉ា ង្ដរមមរុង្ការអនុ
ន
វរេន៍
គំស្រាង្ការនានា ននគំនិរផេួចស្ផេើមដម្ចហរណរមមអាសា៊ាន ដដ្េបានអនុ ម័ររនុង្រិចាព្បជុំរំរូេ
អាសា៊ានរនលង្មរ

ជារិស្ដដវ ិធ្លនការ

និ ង្គំ ស្រាង្នានាដដ្េបាន

អនុ ម័រស្ៅរនុង្រិចព្ា បជុំ

រំរូេអាសា៊ានស្េើរេី ៨ កាេ រីដខ្ វ ិចឆិកា ២០០២ ស្ៅេីព្រុង្ភនំស្រញ។ ជាមួយ ោនស្នះ រាជរដ្ឋឋ
ភិបាេនឹង្បនេចូេរួមយ៉ា ង្ដរមមរុង្ការអនវរេ
ន
ន៍

“រមមវ ិធីមហាអនុរំបន់ស្មគង្គ”

រិស្ដដ

គំស្រាង្អាេិភារនានា ដដ្េបានអនម័រស្ៅរនុង្រិ ចាព្បជុំរំរូេមហាអនុរំបន់ ស្មគង្គស្េើរេី ១
ស្ៅ េី ព្រុង្ភនំស្រញ នាដខ្ វ ិចឆិកា ២០០២ និ ង្គំនិរផេួចស្ផេើម “រំ បន់់ អភិវឌ្ឍន៍ ព្រីស្កាណ” រមពុជា -
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ស្វៀរណ្ដម - ឡាវ និ ង្រមពុជា - ឡាវ - នង និង្ “យុេធសាស្ដដេដហព្បរិបរេិការស្ដដ្ឋរិចា” រវាង្

រមពុជា - ឡាវ មី យ៉ាន់ម្ច៉ារ និង្នង។ ស្ដ្ើ មបីរមពុជា អាចទាញយរផេចំ ស្ណញរី ដម្ចហរណរមម
អនេរជារិ ស្យើង្ព្រូវ រព្ង្ឹង្ដមរថភារសាថប័ន និង្ ដ្ឋរ់ឱ្យ អនុវរេយុេធសាស្ដដេដហព្បរិបរេិការ
ជាមួយ ព្បស្េដជិរខាង្ ដ្ូចជា ការអនុវរេន៍េដសនាទាន “ព្បស្េដបួន-ស្ដដ្ឋរិចាមួយ” ការ
បស្ង្េើររំបន់

ព្រីស្កាណ

ននរំស្ណើនស្ដដ្ឋរិចា

និង្ការបស្ង្េើររំបន់ស្ដរ ីដំរាប់ដរន្នបំស្រ ើការ

នាំស្ចញ។
បចាុបបននស្នះ រិភរស្ោរទាំង្មូេបានេេួេសាគេ់ថ្វ
ណិជជរមមស្ដរ ីអាចចូេរួមផេេ់វ ិភាគ
ទាន យ៉ា ង្ដំខាន់ ដ្េ់ការការ់បនថយភារព្រីព្រ និង្ការស្េើររំរដ់ជីវភាររបដ់ព្បជាជន ។
រនុង្សាមររីស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេដ្ំស្ណើរ ស្ៅមុខ្ស្េៀរយ៉ា ង្សាាហាប់ ស្ៅស្េើ ម្ចោ៌ននការ
ស្ធាើស្ដរ ីភាវូនីយរមម ណិជជរមម ដំស្ៅធ្លនាឱ្យេំនិញ និង្ស្ដវាព្គប់ ព្បស្ភេអាចចរាចរបាន
ស្ដ្ឋយស្ដរ ីស្ៅរនុង្េូទាំង្ព្បស្េដ និ ង្រវាង្ ព្បស្េដរមពុជា និ ង្ព្បស្េដជានដ្គូ ដំខាន់ ៗស្ៅរនុង្
រំបន់ និង្ស្េើដរេស្ោរ។ ការស្បើរព្ចរឱ្យផេិរផេ រមពុជាអាចឈានចូេស្ដ្ឋយោមន

របាំង្ និង្ឧបដគគនានា ស្ៅកាន់ េីផារដ្៏ធំស្ធង្ស្ៅរនុង្រំ បន់ និ ង្រនុង្ រិ ភរស្ោរ នឹ ង្ផេេ់
ឱ្យរមពុជានូវកាោនុវរេភារនន ”វ ិម្ចនស្ដដ្ឋរិចា” ដ្៏ វ ិស្ដដវ ិសាេ ដដ្េនឹ ង្ផេេ់ ផេ
ព្បស្យជន៍ដ្េ់ស្ដដ្ឋរិចរ
ា មពុជា ជារំ ស្ណើនននការវ ិនិ ស្យគ រំ ស្ណើនននការងារ រំ ស្ណើននន
ព្បារ់ចំណូេ និង្រំស្ណើន ននស្ដដ្ឋរិចាជារិទាំង្មូេ ដដ្េដុេធដរជារតាេ ដ្៏ដំខាន់ ដំរាប់

ការ់បនថយនូវភារ ព្រីព្ររបដ់ ព្បជាជន។ រនុង្ន័ យស្នះ ការចូ េរួមរបដ់រមពុជាស្ៅរនុង្រំបន់
ណិជជរមមស្ដរ ីអាសា៊ាន 9ស្៉ ធស្ៅប និង្ ការចូ េ ជាដម្ចជិររនុង្អង្គការ ណិជជរមមរិភរ
ស្ោរ 9៉ឺស្េឿប នាស្រេងមីៗស្នះ គឺដុេធដរជំហានដដ្េ ម្ចនអរថន័យ ជាយុេធសាស្ដដេ និង្ ជា
ព្បវរេសាស្ដដេ ដំរាប់ការខ្ិរខ្ំ ព្បឹង្ដព្បង្សាេរ និ ង្អភិ វឌ្ឍន៍ រមពុជា។
រនុង្សាមររី ស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ព្បឹង្ដព្បង្អនុវរេ យ៉ា ង្ហមរ់ចរ់នូវការរារិចារបដ់ ព្បស្េដ
រមពុជា ជាដម្ចជិ រ របដ់អង្គការ ណិជជរមមរិភរស្ោរ។ ជាការរិរ ដម្ចជិរភារស្ៅរនុង្
អង្គការ

ណិជជរមម រិភរស្ោររំរវូ ឱ្យម្ចន ការងារជាស្ព្ចើនដ្ូចជា ការអនុមរិ អនុវរេន៍ចាប់

និង្េិខ្ិរបេដ្ឋឋន នី រិវ ិធី បា៉ាន់ រំនេ វ ិធី សាស្ដដេបា៉ាន់ រំនេ
បា៉ា ន់ព្បម្ចណផេប៉ាះ

េ់ដ្េ់ការ ការ

រ

ណិជជរមម និ ង្របាយការណ៍ដដ្េ

ណិជជរមម រ៏ដ្ូចជាការដិរាដេីរីការផេិរស្ដូវ

េីផាររដិរមមស្ផសង្ស្េៀរ និ ង្ដ្ំ ស្ណើរស្រសព្រវ ិេា ដិបបរមម េឹ រសាអរ ស្នសាេ ស្រាង្ចព្រ
ស្េដចរណ៍ និង្ស្ដវារេរមម ស្ដ្ើមបីទាញយរផេព្បស្យជន៍រីអង្គការ ស្នះ។ រាជរដ្ឋឋភិបាេ
ស្បេជា្ចិរេយ៉ាង្មុរម្ចំថ្វ នឹង្ស្ព្បើព្បាដ់កាេនុវរេភារស្នះ ស្ដ្ើមបីដរេព្មង្់ រុង្ព្គប់
ន

វ ិដ័យ។
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២.៣. ចត៊ុម្ោណយ៊ុទ្ធសាន្ដសេទ ំងបួន្សំរាប់ជំរ ៊ុញកំម្ណើន្
ចត៊ុម្ោណទ្ី១. ោរម្លើកសទយវិ
សយ
័ កសិកដែ
ួ
ដ៊ុំទ្ី១. ោរម្លើកកំពស់មលិតភាពកសិកដែ ន្ិងពិធីធកដែកសិកដែ
រនុង្នីរិកាេរនលង្មរ រាជរដ្ឋឋភិ បាេដំស្រចបាននូ វស្ជាគជ័យគួ រជាេី ស្េើរេឹ រចិរេរុង្ការ
ន
ជំរញ
ុ ស្េើរ រំរដ់រំស្ណើន ស្ដដ្ឋរិចា។ រ៏ប៉ាុដនេស្ទាះបីយ៉ាង្ណ្ដ រំស្ណើនស្នះស្ៅម្ចនមូេដ្ឋឋន
រូចចស្ង្អៀរស្ៅស្

ើយ

ស្ដ្ឋយ

សារវារឹ ង្ដផអរជាដំខាន់ ស្ៅស្េើវ ិដ័យដររី រប៉ាុ ស្ណ្ដណះ

ស្នាះគឺ

ឧដាហរមមការ់ ស្ដ្រ និង្វ ិដ័យ ស្េដចរណ៍។ ស្នះជាព្បការដដ្េស្ធា៉ិឱ្យ ស្ដដ្ឋរិចរ
ា មពុជាម្ចន
េរខណៈងាយរង្ស្ព្ោះស្ដ្ឋយសារអដថិរភារ និង្វ ិបរេិស្ផសង្ៗ រី ស្ព្ដព្បស្េដ។ រនុង្ន័ យស្នះ
ស្យើង្ម្ចនស្ដចរេីព្រូវការចាំបាច់រុង្ការរព្ង្ឹ
ន
ង្ និង្រព្ង្ី រមូ េដ្ឋឋន ននរំ ស្ណើន ស្ដដ្ឋរិចាជារិ

ស្ដ្ឋយស្ព្បើព្បាដ់ដកាេនុរេភារ ស្ដដ្ឋរិចា រនុង្វ ិដ័យស្ផសង្ៗ ស្េៀរឱ្យបាន កាន់ ដរស្ព្ចើន
រិស្ដដគឺវ ិដ័យរដិរមម និង្រដិ-ឧដសហរមម ដដ្េម្ចនដកាេនុ រេរំស្ណើនដ្៏ធំស្ធង្ ស្ហើយ
ដងមទាំង្អាច ផេេ់ឥេធិរេជាវ ិជជម្ចនយ៉ា ង្នប់រហ័ដ ស្ៅស្េើរិចាខ្ិរខ្ំព្បឹ ង្ដព្បង្របដ់ស្យើង្
ស្ដ្ើមបីស្េើររំរដ់ជីវភារ ព្បជាជនស្ៅតាមេីជនបេស្េៀរផង្។
ស្ោេនស្យបាយរដិរមម

របដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេ

គឺដំស្ៅស្េើររំរដ់

ផេិរភាររដិរមម

និង្រិរិធរមម 9ឌ្ិ វស្រដិងិចារិៀនប វ ិដ័យរដិរមម ឱ្យកាលយស្ៅជាដផនរនាំមុខ្មួយ ដដ្េអាច
ផេេ់ជីវភារបដនថម ដ្េ់រំស្ណើន ស្ដដ្ឋរិចា និង្ អាចចូេរួមវ ិភាគទានយ៉ា ង្ដំខាន់ ដ្េ់ការ
ការ់បនថយភារព្រីព្រ។ រនុង្េិ ដស្ៅស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិ បាេនឹង្បស្ង្េើនការស្ព្បើព្បាដ់ធនធ្លនរនុង្
ស្ដុរដំរាប់អនុវរេរហុវបបរមម និង្ព្បរេវបបរមម រដិរមម ស្ដ្ើមបីធ្លនាបាននិរនេរភារនន
រំស្ណើន ស្ដដ្ឋរិចា បស្ង្េើរការងារ និង្បស្ង្េើនព្បារ់ចំណូេស្ៅជនបេ ព្រមទាំង្ ធ្លនាដនេិដុខ្
ស្ដបៀង្ដំរាប់ព្បជាជនេូស្ៅ ស្ហើយស្ធាើឱ្យព្បស្ដើរស្

ើង្នូវអាហារូបរថមភ និង្បស្ង្េើនការនាំស្ចញ

រដិផេ។ រនុង្ន័យស្នះ ការបដង្ារេិ ដរី ការអភិវឌ្ឍន៍តាមដបប “ស្បើរេូោយ” ឬ តាមដបប
“វ ិបុេរមម” ស្ៅកាន់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមដបប “ដុីជំស្ៅ” ឬ តាមដបប “ព្បរេរមម” ស្ េគឺ ការ
រព្ង្ឹង្ដមរថភារ

ចិញ្ាឹមស្េើនផទដ្ី

ដដ្េម្ចនស្សាប់តាមរយៈព្បរេរមម

បានកាលយស្ៅជា

អាេិភារដ្៏ខ្ពដ់បំផុរមួយ របដ់ រាជរដ្ឋឋភិបាេ។

20

រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ជំរញ
ុ បស្ង្េើរបរ ិយកាដេអ
េូរោដ់

ននវ ិដ័យរដិរមម

ដំរាប់ការចូេរួមរបដ់ដផនរឯរជន

ស្ដ្ើមបីការ

តាមរយៈការព្បឹង្ដព្បង្បស្នលឿនការផេេ់រមមដិេិដ្
ទ ីធីលស្ៅតាម

ជនបេ រនុង្េិដស្ៅរព្ង្ឹង្ ដុវរថិភារននការកាន់ កាប់ ដ្ីធី រ
ល ដិរមម ការរព្ង្ី រ និ ង្ដបង្ដចរដ្ីធីល
រដិរមម រនុង្ព្របខ្ណឌដ្ីដមបទាន ដង្គមរិចា ការអផិវឌ្ឍន៍ព្បរ័នធស្ស្សាច ស្ដរនផទដ្ី និង្ការ
ព្គប់ព្គង្ធនធ្លនេឹរ

ស្ដ្ឋយយរចិរេេុរដ្ឋរ់ផង្ដដ្រ

ដ្េ់ការបស្ង្េើនព្បដិេភា
ធ ររនុង្ការ

ស្ព្បើព្បាដ់ព្បរ័នធធ្លរាសាស្ដដេដដ្េម្ចនស្សាប់ ការបនេបស្ង្េើរ និង្រព្ង្ឹង្ គុណភារដហគមន៍

អនរស្ព្បើព្បាដ់េឹរ ព្រមទាំង្ការការ់ បនថយភារងាយរង្ស្ព្ោះរីស្ព្ោះធមមជារិ និង្ការ រឹង្ដផអរ
ទាំង្ស្ដុង្ស្េើេរខខ្ណឌធមមជារិ។េ។
រនុង្េិដស្ៅជំរញ
ុ ផេិរភាររដិរមម រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្យរចិ រេេុរដ្ឋរ់ បដនថមស្េៀរ ចំ ស្ ះ
ការរព្ង្ីរ ស្ដវារមម ោំព្េដ្េ់វ ិដ័យស្នះ ដ្ូ ចជាការងារស្សាវព្ជាវ និង្ផសរាផាយការអភិវឌ្ឍន៍
េីផាររដិរមម ការដបង្ ដចរដំភារៈ រូ ជជី និ ង្ការផេេ់ឥណទានជនបេ។េ។ រនុង្ព្របខ្ណឌ
ស្នះរាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ផេេ់អាេិភារ
ជារិស្ដដ
ស្ៅស្េើការរំរង្់ េិដរិចាការវ ិនិ ស្យគ
សាធ្លរណៈ និ ង្ការស្េើរេឹ រចិ រេវ ិនិស្យគឯរជនឱ្យស្នពះស្ៅ ររវ ិដ័យរដិរមម ដំស្ៅការ
ស្េើររំរដ់រំស្ណើនរដិផេ
រំរវូ ននដេង្់ដ្ឋរអនេរជារិ។

និង្ធ្លនាគុណភាររដិផេរមពុជាឱ្យស្្លើយរបស្ៅ

នឹ ង្ការ

រាជរដ្ឋឋភិបាេបនេផេ
េ ់អាេិភារ ស្ៅស្េើរិចកា
ា រអភិវឌ្ឍន៍រំបន់ព្រំដដ្ន និង្រំបន់ជនបេដ្ឋច់
ស្ដយេ ស្ដ្ើមបី េប់សាេរ់ការស្ធាើចំណ្ដរស្ចាេស្ដុរ តាមរយៈការស្រៀបចំ និង្រសាង្រំបន់
េីព្បជុំជនបេមួយចំនួន

ដដ្េម្ចនបណ្ដ
េ ញស្ហដ្ឋឋរចនាដមព័នធដមស្ដប

ដំរាប់ដំរេ
ួ ដ្េ់

ជីវភាររដ់ស្ៅ និង្ ការចូ េរួមស្ៅរនុង្ ដរមមភារស្ដដ្ឋរិចារបដ់ព្បជា រេរដ្ឋស្ៅេី ស្នាះ។
រាជរដ្ឋឋភិបាេបនេផេ
េ ់អាេិភារស្ៅ ស្េើរិចកា
ា រអភិវឌ្ឍន៍រំបន់ព្រំដដ្ន និង្រំបន់ជនបេដ្ឋច់
ស្ដយេ

ស្ដ្ើមបីេប់សាេរ់ការស្ធាើចំណ្ដរស្ចាេស្ដុរ

តាមរយៈការស្រៀបចំ

និង្រសាង្រំបន់

េីព្បជុំជនមួយចំនួន ដដ្េម្ចនបណ្ដ
េ ញ ស្ហដ្ឋឋរចនាដមព័នធដមស្ដបដំរាប់ដព្មួេ ដ្េ់ជីវ
ភាររដ់ស្ៅ និង្ការចូេរួមស្ៅរនុង្ ដរមមភារស្ដដ្ឋរិចរា បដ់ព្បជារេរដ្ឋ ស្ៅេី ស្នាះ។
រាជរដ្ឋឋភិបាេបនេជព្មុញចេនា “ភូមិមួយ ផេិរផេមួយ” ស្ដ្ើ មបីស្េើដយគំ
និរនងនព្បឌ្ិ រ
ួទ
និង្ជំស្នឿ ស្េើខ្ួនឯង្
ល
របដ់ព្បជារេរដ្ឋស្ៅតាមជនបេ ស្ដ្ឋយឈ្រស្េើស្ោេការណ៍ដំខាន់ៗ

21

បួនយ៉ា ង្គឺ ៖ (េី ១). ការរ ិះររវ ិធី ផេិរ ដដ្េដមស្ដបស្ៅនឹង្សាថនភារជារ់ដដេង្ននបរ ិសាថន
ភូមិឋាន និង្ដមស្ដបស្ៅតាម ស្ដចរេីព្រូវការរបដ់េីផារ (េី ២). ការបង្េេរខណៈងាយស្ដួេ
និង្ការផេេ់ការស្េើរេឹរចិរេព្បជារេរដ្ឋ រនុង្ការផេិរ ដ្ូចជាការដដាង្ររេី ផារ ការផេេ់
ឥណទា ការស្ផទរ បស្ចារវ ិេា និ ង្ការផេេ់រូជ (េី ៣). ការជួយបណុេ ះបណ្ដ
េ េដមរថភារព្គប់
ព្គង្ និង្ធនធ្លន មនុដស និង្ (េី ៤). ការបង្េេរខណៈងាយស្ដួេឱ្យព្បជារេរដ្ឋ បស្ង្េើរ
ដហគមន៍រដិរមមរុង្
ន េិដស្ៅធ្លនារនមល ផេិរផេ។
ី ែី ន្ិងោរម្បាសសំអាតដីន្
ដ៊ុំទ្ី២. កំសណទ្ប្ដង់ដ្ធ
ដ្ី និង្ េឹរ គឺជាធនធ្លនធមមជារិដំខាន់រីរ ជាមូេដ្ឋឋនដដ្េអាចយរមរស្ព្បើព្បាដ់ដំរាប់ការ
អភិវឌ្ឍន៍ ស្ដដ្ឋរិចា ដង្គមរិចា និង្ការការ់បនថយភារព្រីព្រ ជារិស្ដដស្ៅរមបន់ជនបេ។
ស្ដ្ឋយបនេអនវរេចាប់ ភូមិបាេ និង្ ស្ោេនស្យបាយដ្ីធីល រាជរដ្ឋឋភិបាេព្បមូេផេំុជាដំខាន់
ស្េើវ ិធ្លនការរព្ង្ឹង្ព្បរ័នធព្គប់ ព្គង្

ដបង្ដចរ

និ ង្ស្ព្បើ ព្បាដ់ដ្ីធី ព្ល បរបស្ដ្ឋយដមធម៌

និ ង្

ស្ដ្ឋយធ្លនាបាននូវព្បដិេធភារស្ដដ្ឋរិចា តាមរយៈការចុះ បញ្ជីដ្ីធីល ការដបង្ដចរដ្ីធីល ការធ្លនា
ដុវរថិភារននរមមដិេិធស្េើដ្ីធីល ការេុបបំបារ់ភារអានាធិ បស្រយយ រនុង្ ការកាន់ កាប់ដ្ីស្ដ្ឋយ
ខ្ុដចាប់ ការដ្ឋរ់ ស្ចញវ ិធ្លនការដមស្ដប ស្ដ្ើ មបីេប់ សាេរ់ ការព្បមូេដ្ី េុរស្ដ្ឋយមិ ន ស្ព្បើ
ព្បាដ់

មិ នស្ធាើផេិររមមឬអាជីវរមម។េ។

រាជរដ្ឋឋភិបាេរិនិរយស្

ើង្វ ិញនូ វដ្ីេំស្នររបដ់រដ្ឋ

ឬដ្ីរដ្ឋដដ្េ ឯរជន កាន់កាប់ស្ដ្ឋយមិនស្ដបចាប់តាមេិខ្ិរ បេដ្ឋឋនគរិយុរិេ និង្នីរិវ ិធី
ដដ្េបានរំណរ់រនលង្មរ។
រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេផេ
េ ់អាេិភារដ្េ់ការរព្ង្ឹង្ដិេិកា
ធ ន់ កាប់ដ្ីធីលជូនព្បជារេរដ្ឋ ដដ្េ
ព្រូវការដ្ីដំរាប់ ដង្់េំស្ៅដ្ឋឋន និង្ស្ធាើអាជី វរមមរដិរមមជាព្គួសាររនុង្ព្របខ្ណឌដ្ី ដមបទាន

ស្ដ្ើមបីស្ោេស្ៅស្ដដ្ឋរិចា ស្ដ្ឋយ ឈ្រ ស្េើស្ោេការណ៍ជួយព្គួសារព្រីព្រ និង្ព្រុមជនងាយរង្
ស្ព្ោះ។
រាជរដ្ឋឋភិបាេយេចាដ់ថ្វ ការស្បាដដំអារមីនមិនដមនព្ោន់ដរជាបញ្
ា ដនេិដុខ្មួយមុខ្
ប៉ាុស្ណ្ដណះស្េ ប៉ាុដនេ វា

រ់រ័នធស្ៅនឹង្បញ្
ា ស្ដដ្ឋរិចា និង្ការអភិវឌ្ឍន៍ជារួម ជារិស្ដដបញ្
ា ការ

ផគរ់ផគង្់ដ្ី និ ង្ការផេេ់ ដុវរថិភាររនុង្ការ ព្បរបអាជីវរមមននព្គួសាររដិររព្រីព្រ ស្ៅេី ជនបេ
ដ្ឋច់ស្ដយេ។ រនុង្សាមររីស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹ ង្អនុ វរេការងារតាមនី រិវ ិធី ដដ្េបានស្រៀបចំ
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ស្ដ្ើមបីធ្លនាដរមមភាររំចារ់មីន ដដ្េរំរុង្ អនវរេស្ៅរមពុជាឱ្យម្ចនដុវរថិភារម្ចនការដំរប
ដំរេ
ួ និង្ម្ចនដផនការេអ និង្អនវរេតាមដេង្់ដ្ឋរជារិ និង្ការរារិចអ
ា នេរជារិ។
ដ៊ុំទ្ី៣. វិសយ
័ ម្ន្សាទ្ ន្ិងជលមល
មចឆជារិម្ចនសារដំខាន់

ជាអាយុជីវ ិរដំរាប់ ព្បជាជនរមពុជារាប់ ោននារ់

ស្ដ្ឋយផេេ់ជា

ស្ដបៀង្អាហារ ជា ចំណូេ និង្ការរដ់ស្ៅ ស្ហើយគួបផសំនឹង្អង្េរ ព្រី ដដ្េជាដផនរមួយដំខាន់
ននដនេិដុខ្ស្ដបៀង្បានផេេ់ ព្បូស្រអុីនចំនួន បីភាគបួនដ្េ់ព្បជាជនចំនួន ២ ោននារ់។
អាស្ដ័យស្ហរុ ស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេបានដ្ឋរ់ ស្ចញ នូ វវ ិធ្លនការអភិ វឌ្ឍន៍ វ ិដ័យជេផេព្បរប
ស្ដ្ឋយចិរភារ និង្ម្ចនដមធម៌ ស្ដ្ឋយព្បគេ់ដិេិធអំណ្ដច ស្ៅឱ្យដហគមន៍ជនបេស្ដ្ើមបីឱ្យ
ព្បជារដិររអាចចូេរួមបានយ៉ា ង្ដរមមរុង្ការស្រៀបចំ
ន
ដផនការ និ ង្រមមវ ិធី នានា ស្ហើយេេួេ
ខ្ុដព្រូវព្គប់ ធនធ្លន ជេផេស្ដ្ឋយខ្លួនឯង្។
រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹ ង្បដង្ារ
បស្ង្េើនផេ

ា នាមួ យចំនួនេុរជារដនលង្អភិ ររសរូ ជព្រី ដំរាប់
ូរ៍ ស្នសាេចប់ រិចដ
ដេុរធមមជារិ ផង្ និ ង្ររសរូ ជព្រី ដដ្េស្ដទើរផុ ររូ ជឱ្យស្រើរម្ចនដំបូរស្ ើង្វ ិញផង្

ព្រមទាំង្ជំរញ
ុ បស្ង្េើនេំហំ

ដដ្នស្នសាេ

ដំរាប់ជូនព្បជារេរដ្ឋស្ព្បើព្បាដ់

អភិវឌ្ឍន៍ដផនរវារ ីវបបរមមស្ដ្ើមបីស្្លើយរបស្ៅនឹង្ រំរវូ ការសាច់ព្រីស្រើន ស្

និង្ជំរញ
ុ ការ

ើង្ផង្ព្រមទាំង្បនថយ

ដម្ចពធស្េើធនធ្លនជេផេធមមជារិផង្ដដ្រ។
ដ៊ុំទ្ី៤. កំសណទ្ប្ដង់នប្ពម្

ើ

ស្ោេស្ៅននយុេធសាស្ដដេរបដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេស្ៅរនុង្វ ិដ័យនព្រស្ឈ្ើ គឺធ្លនាឱ្យបាននូវការព្គប់
ព្គង្នព្រស្ឈ្ើ ព្បរបស្ដ្ឋយចិរភារ ស្ដ្ឋយឈ្រស្េើមូេដ្ឋឋនននដដរព្េូង្បីដំខាន់ៗ៉ៈ

េី១. ស្ោេនស្យបាយព្គប់ព្គង្នព្រស្ឈ្ើ ព្បរបស្ថ្វយចិរភារស្ដ្ឋយម្ចនការព្រួររិនិរយអាជីវ
រមមនព្រស្ឈ្ើ

យ៉ា ង្ហមឺង្ម្ច៉ា រ់

និង្ដមស្ដបតាមនិយមននការព្គប់ព្គង្នព្រស្ឈ្ើ ជាអនេរជារិ

ដដ្េរំរវូ ឱ្យម្ចនេំហំ នព្រស្ឈ្ើ បំរង្
ុ េុរ ព្គប់ព្ោន់ ដំរាប់េប់េេ់ការស្ព្បើព្បាដ់របដ់ព្បជារេ
រដ្ឋ និ ង្ដំរាប់ការ
មចឆជារិ។

រភាររាំង្ដៃរ
ួ និ ង្ េឹ រជំ នន់ ព្រមទាំង្ម្ចន នព្រេិចេឹរដំរាប់េុរជាជមររ
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េី២. ព្បរ័នធការ

រធនធ្លនធមមជារិ ស្ដ្ើមបីស្ធាើការអភិររសជីវសាស្ដដេចំរះ
ុ និង្ព្បស្ភេដដ្េរំរ។

េី៣. ការអនវរេន៍រមមវ ិធីអភិ វឌ្ន៍ដហគមន៍ នព្រស្ឈ្ើ មួយ ដដ្េរ ឹង្ម្ចំ ម្ចនរម្ចលភារ និង្ម្ចន
ការព្គប់ព្គង្ ស្ដ្ឋយដទេ់របដ់ព្បជារេរដ្ឋ រនុង្រំ បន់ ស្នះ។
រាជរដ្ឋឋភិបាេបានដអរ
ស្

និង្រិនិរយអាជីវរមមនព្រស្ឈ្ើ ដមបទានដដ្េស្ៅស្ដដដេ់ទាំង្អដ់

ើង្វ ិញ ស្ដ្ើមបី វាយរំនេសាថនភារបចាុបបននដំស្ៅស្ៅស្េើការព្គប់ព្គង្ឱ្យម្ចនព្បដិេធភារ។

េនទឹមស្នះរាជរដ្ឋឋភិបាេ នឹ ង្បនេ ជំ រញ
ុ ស្ោេនស្យបាយដ្ឋំដ្ុះនព្រស្ឈ្ើ ស្

ើង្វ ិញ។

ចត៊ុម្ោណទ្ី២. ោរបន្េសាេរ ន្ិងកសាងម្ហដ្ឋឋរចនាសដព័ន្ធរ ូបដន្េ
ដ៊ុំទ្ី១. ោរបន្េសាេរ ន្ិងកសាងម្ហដ្ឋឋរចនាសដព័ន្ធគដនាគដន្៍
បណ្ដ
េ ញគមនាគមន៍ម្ចនរួនាេីជាដនដឈាមដំរាប់រភាជប់ព្ចរេារ

ននព្រះរាជាណ្ដចព្រ

រមពុជា ឱ្យកាលយស្ៅ ជាដរ ីរាង្គកាយស្ដដ្ឋរិចាមួយ ដដ្េធ្លនាបាននូវដម្ចហរណរមមនផទរុង្
ន
ខ្លួនឯង្ផង្ និង្ដម្ចហរណរមម ស្ដដ្ឋរិចារមពុជាជារូបវនេ ស្ៅរនុង្ស្ដដ្ឋរិចរ
ា ំ បន់ និ ង្រិភរ
ស្ោរផង្។ ស្េើដរី ស្នះស្េៀរ ដំរាប់ សាថនភារ ស្ដដ្ឋរិចរ
ា មពុជា ស្ហដ្ឋឋរចនាដមព័នធរប
ូ វនេ ស្ៅ
ម្ចនរួនាេីដ្៏ដំខាន់ជា “រាេរងស្ភលើង្ ននរំស្ណើន ស្ដដ្ឋរិចា” និង្ ជាមស្ធាបាយដ្៏ ម្ចន
ព្បដិេភា
ធ របំផុរមួយ ដំរាប់ការ់បនថយភារព្រីព្រ និង្េុរេ
ខ ំបារ ស្វេនា របដ់ព្បជាជន។
ស្ៅស្េើមូេដ្ឋឋនននេដសនៈវ ិជាជស្នះ

រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេផេ
េ ់អាេិ ភារខ្ពដ់ស្ៅស្េើការសាេរ

និង្រសាង្ ព្បរ័ នធគមនាគមន៍ ដ្ឹរជញ្ូជ នព្គប់រប
ូ ភារ រួមម្ចនងនេ់-សាពន ផលូវដដ្រ ផលូវេឹ រ រំ រង្់
ដផ និង្ អាកាដយន ដ្ឋឋនដដ្េរភាជប់រវាង្ព្គប់រំបន់ស្ៅេូទាំង្ព្បស្េដ ទាំង្េីព្រុង្ េីព្បជុំជន
និង្រំបន់ជនបេនៃយដ្ឋច់ ស្ដយេ និង្រភាជប់ជាមួយបណ្ដ
េ ព្បស្េដជិរខាង្ឱ្យស្ៅព្បរនធ័
គមនាគមន៍ដ្ឹរជញ្ូា នមួយដ្៏ងាយស្ដួេ ម្ចន ដថិរភារ ម្ចនដុវរថិភារ ម្ចនព្បដិេធ ភារ
ស្ដដ្ឋរិចា

និង្ម្ចនរនមលទាបរនុង្េិ ដស្ៅដព្មួេដ្េ់ការស្ធាើ

ណិជជរមម

ជព្មុញវ ិដ័យ

ស្េដចរណ៍ ការអភិវឌ្ឍន៍ជនបេ ការស្ធាើដម្ចហរណរមមស្ដដ្ឋរិចាស្ៅរនុង្រំ បន់ និ ង្រននង្ដរេ
ុ
ស្ោរ រិស្ដដ គឺ បំស្រ ើដ្េ់រិចកា
ា រ រជារិដងមស្េៀរ។ រនុង្ស្នះអាេិ ភារខ្ពដ់ នឹ ង្ព្រូវបាន
ស្ដេរស្ៅស្េើការបនេរសាង្ផលូវជនបេ ជាមួយនឹ ង្ការរព្ង្ឹ ង្វ ិធ្លនការដងទាំ ផលូវងមនេ់ ស្ដ្ើ មបីររា
ដថិរភារ ននការដ្ឹរជញ្ូជ ន និ ង្ ការស្ធាើដ្ំស្ណើរ។
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រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ខ្ិរខ្ំរុះ

របនេរិចាការសាេរ និង្អភិវឌ្ឍបណ្ដ
េ ញ ផលូវដដ្រ និង្ជព្មុញការស្ព្បើ
ព្បាដ់ ផលូវដដ្រ ដំរាប់ ដ្ឹរ ជញ្ូជ នធុនធៃន់។
វ ិដ័យអាកាដចរណ៍ដុីវ ិេ

នឹ ង្ព្រូវបានស្េើររំរដ់ដងមស្េៀរ

រនុង្េិដស្ៅ ធ្លនាឱ្យស្ដវា
អាកាចរណ៍ដុីវ ិេ អាចចូេរួម យ៉ា ង្ដរមម រនុង្ការស្េើរ ដទយរំ
ស្ណើនស្ដដ្ឋរិចាជារិ ជា
ួ
រិស្ដដគឺវ ិដ័យស្េដចរណ៍ជារិ ។

ដ៊ុំទ្ី២. ោរប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទ្ឹក ន្ិង ប្បព័ន្ធធារាសាន្ដសេ
ស្ោេនស្យបាយធនធ្លេឺរ គឺជាដផនរមួយននគំស្រាង្េូេំេូោយ ដដ្េផេេ់ជាមួេដ្ឋឋនដ្េ់
ការការ

រ ការ ព្គប់ព្គង្ និង្ការស្ព្បើព្បាដ់េឹរសាប េឹរនព្ប ធនធ្លនេឹរដមុព្េ ឱ្យម្ចន

េរខណៈចិរភារ ស្ដមើភារ និង្ បំស្រ ើផេព្បស្យជន៍សាធ្លរណៈឱ្យម្ចនព្បដិេភា
ធ រ។ េិដស្ៅ
របដ់ស្ោេនស្យបាយស្នះ

គឺព្បស្មើេជាមុន

និង្

ស្ដ្ឋះស្សាយរាេ់បញ្
ា

ដដ្េសាថប័ន

បំស្រញការងាររនុង្វ ិដ័យេឹ រព្បឈ្មមុខ្រនុង្រំ

ុង្ស្រេ ២០ ននំខាង្មុ ខ្ ស្ហើយជួយវ ិដ័យស្នះ
ឱ្យព្បកាន់យរវ ិធ្លនការដមស្ដបស្ដ្ើ មបីស្ដ្ឋះស្សាយបញ្
ា ទាំង្អដ់ស្នះ។
អនុវរេសាមររីស្នះ រាជារដ្ឋឋភិបាេនឹង្ស្ដេរការយរចិរេ
េ ុរដ្ឋរ់ស្េើរ (១). ការផេេ់ឱ្យរេរដ្ឋ
ព្គប់រប
ូ នូវ េឹរ ដដ្េម្ចនដុវរថិភារ និង្ព្បរបស្ដ្ឋយអនាម័យ (២). ការផេេ់ស្ដរ ីភារ ដ្េ់
រេរដ្ឋព្គប់ រប
ូ
ស្ដ្ឋយ បស្ញ្ាៀដ ការគំ រាមរំដហង្បារ់ បង្់ជីវ ិរ និ ង្េរខខ្ណឌជិ វ ិរ ដដ្េ
បណ្ដ
េ េមររីភារនចដ្នយដដ្េទារ់េង្ នឹង្េឹរ (៣). ការផេេ់េឹរព្គប់ ព្ោន់ដ្េ់រដនលង្ណ្ដ
ដដ្េព្រូវធ្លនាបាននូវដនេិដុខ្ស្ដបៀង្ ដំរាប់ការរដ់ស្ៅរបដ់ ព្បជាជន និង្ដំរាប់ ដរមមភារ
ស្ដដ្ឋរិចា (៤). ការធ្លនាបរ ិសាថនេឹ រ ដដ្េោមនជារិ រុេ និ ង្ការព្េព្េង្់ ជី វ ិរមចាា និង្ ព្បរ័នធ
ស្អរូ

ូដុីស្ៅរនុង្េឹរ។

រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេអភិវឌ្ឍព្បរ័នធស្ស្សាចស្ដរនផទដ្ី

និង្ការព្គប់ព្គង្ធនធ្លនេឹរ

ស្ដ្ឋយ

ស្ដេរការយរចិរេ េុរដ្ឋរ់ស្េើការបស្ង្េើនព្បដិេភា
ធ រ រនុង្ការស្ព្បើព្បាដ់ព្បរ័នធ្ល
ធ រាសាស្ដដេដដ្េ
ម្ចនស្សាប់ ការបនេបស្ង្េើរ និង្ រព្ង្ឹង្ គុណភារដហគមន៍អរ
ន ស្ព្បើព្បាដ់េឹរ និង្ការការ់បនថ
យភារងាយរង្ស្ព្ោះរីស្ព្ោះធមមជារិ និង្ ការរឹង្ដផអរទាំង្ស្ដុង្ស្េើេរខខ្ណឌធមមជារិ។
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ដ៊ុំទ្ី៣. ោរអភិវឌ្ឍន្៍វិសយ
័ ថាដពល ន្ិង បណ្ដ
េ ញអគគិសន្ី
ការបនេអភិវឌ្ឍន៍វ ិដ័យថ្វមរេ ស្ដ្ើ មបីធ្លនាស្្លើយរបព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភារ និង្រនុង្នងលស្ថ្វរ
ដមរមយ

ស្ៅនឹង្រព្មូវការននការស្ព្បើព្បាដ់ដដ្េស្ចះដរស្រើនស្

រស្បៀបវារៈដ្៏ដំខាន់បំផុរ

មួ យនន

ើង្រីមួយនងៃស្ៅមួយនងៃ

គឺជា

ស្ោេនស្យបាយស្ដដ្ឋរិចារបដ់រាជរដ្ឋឋភិ បាេ។

រនុង្
បរ ិការណ៍ស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ផេេ់អាេិភារ ខ្ពដ់ស្ៅស្េើការទារ់ទាញឱ្យម្ចនការចូេរួម
របដ់ដផនរឯរជន ស្ៅរនុង្ការផេិរផគរ់ផគង្់អគគិដនី រិ ស្ដដស្ៅ តាមបណ្ដ
េ េី រម
ួ ស្ខ្រេ និ ង្េី
ព្បជុំជនដំខាន់ៗ
ការអនុវរេន៍គស្ព្ម្ចង្អគគិដនីភាវូបនីយរមមរំបន់ជនបេព្បរប
ស្ដ្ឋយ
គុណភារ និ ង្ម្ចនរំនេទាប ដមរមយ ព្រមទាំង្គស្ព្ម្ចង្រភាជប់ ដខ្សបញ្ូា នថ្វមរេ រី ព្បស្េដ
ជិរខាង្។

ការសាេរ និង្រព្ង្ឹរព្បរ័នធផគរ់ផង្
គ ់ដមរថភារផេិររមមអគគិដនីស្ៅភនំស្រញ រំរុង្ដរព្រូវបានបនេ
អនុវរេតាម រយៈការនាំចូេអគគិដនីរីព្បស្េដជិរខាង្ និង្ គស្ព្ម្ចង្ការសាង្ដង្់ ស្រាង្ចព្រ
អគគិដនីស្ដ្ឋយចំ ហាយតាម

រំបន់ម្ចរ់ដមុ ព្េ។

ស្ៅរនុង្ដផនរស្ហដ្ឋឋរចនាដមព័នអ
ធ គគិដនី
រាជរដ្ឋឋភិបាេម្ចនដផនការអភិវឌ្ឍន៍ថ្វមរេវារ ី អគគិដនីរំចាយ ដទឹង្បារ់ដ្ំបង្ ដទឹង្អាតាយ
និង្ដទឹង្ឬដសីព្ជុំ។ េនទឹមនឹ ង្ស្នះរនុង្ការអភិ វឌ្ឍន៍ដផនរ វារ ីអគគិដនីរាជរដ្ឋឋភិបាេមិនព្រឹមដរគិរ
គូររីបញ្
ា បរ ិសាថនធមមជារិ និង្ដង្គមប៉ាុស្ណ្ដណះស្េ ប៉ាុដនេរ៏គិរគូរ ដដ្រ អំរីបញ្
ា ស្ដដ្ឋរិចា។
ដ៊ុំទ្ី៤. ោរអភិវឌ្ឍន្៍បម្ចចកវិទ្ាពត៌មាន្ ន្ិង ទ្ូរគដនាគដន្៍
ស្ោេនស្យបាយ និ ង្យុេធសាស្ដដេរបដ់រាជរដ្ឋឋភិ បាេរនុង្វ ិដ័យស្នះ គឺបនេអភិ វឌ្ឍន៍ព្បរ័ននធ ព្ប
ដណីយ៍

និង្

េូរគមនាគមន៍

និ ង្ជព្មុញការអភិ វឌ្ឍន៍ បស្ចារវ ិេាររ៌ម្ចន

ព្បរបស្ដ្ឋយ

គុណភារខ្ពដ់ ស្ដបតាមដេង្់ដ្ឋរ អនេរជារិ ម្ចននងលស្ថ្វរដមរមយ និង្ ម្ចនស្ដវារមមេំស្នើប
ព្គបដ្ណេប់ េូទាំង្ព្បស្េដតាមរយៈការអនុ វរេមន៍ វ ិធ្លនការដ្ូ ចរស្ៅ ៖
- បនេជព្មុញការវ ិនិស្យគ ស្ៅស្េើបណ្ដ
េ ញស្ហដ្ឋឋរចនាដមព័ន្
ធ ឹអង្ខ្នង្ (

ចរស្បៀស្ន ៉ិនងរាដ

ររុចរុស្រ) ដំរាប់បំស្រ ើបំ ស្រ ើឱ្យវ ិដ័យបស្ចារ វ ិេាររ៌ ម្ចន និ ង្ េូ រគមនាគមន៍ (៉ីនស្ងៀរម្ចរិ ៀន
៉ នដ្ ស្ជៀមមុនិចារិៀន េស្ចហស្នៀស្េៀង្យ - ៉ីជេ) រិស្ដដបណ្ដ
េ ញដខ្សកាបលអុបេិចដដ្េ
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ម្ចនដមរថភារខ្ពដ់

ដដ្េនឹង្ចូេរួមបំស្រ ើព្បរប

ស្ដ្ឋយព្បដិេភា
ធ រផង្ដដ្េ

ដដ្រ

ដ្េ់

បណ្ដ
េ ញេូរគមនាគមន៍ជនបេ។
- បស្ង្េើរឱ្យម្ចនបណ្ដ
េ ញេូរគមនាគមន៍ស្ៅព្រុង្ភនំស្រញ ព្រុង្ព្រះដីហនុ និង្ព្រុង្ស្ដៀមរាប
និង្រព្ង្ីរ ស្ដវារមមស្ៅតាមព្រុង្ និង្េីរម
ួ ស្ខ្រេ។
- ដ្ឋរ់ស្ចញនូវបេដ្ឋឋនថ្វនរ់ជារិ ដំរាប់ការស្រៀបចំគស្ព្ម្ចង្ការសាង្ដង្់ និង្រិចាព្បរិបរេិការ
ព្គប់ស្ដវា េូរគមនាគមន៍ និង្ដំរាប់បស្ចារវ ិេាររ៌ ម្ចន រួមម្ចនព្បរ័ នដ
ធ ង្
េ ់ ដ្ឋរ និ ង្បេដ្ឋឋន
ដំរាប់ការស្ព្បើព្បាដ់ បស្ចារវ ិេារុំ រយួេ័រ និ ង្អុិនដេរណិរផង្ដដ្រ។
-

រព្ង្ឹង្ឱ្យបានរ ឹង្ម្ចំនូវរចនាដមព័ននធ ព្បដណីយ៍

ស្ដវារមមស្េើរ រិចាការស្នះម្ចនការស្រ ើរចំស្រ ើនព្បស្ដើរស្

ព្រមទាំង្ដមរថភារសាថប័នស្ដ្ើមបីស្ធាើឱ្យ
ើង្។

- រព្ង្ឹរបណ្ដ
េ ញផសរាផាយតាមវ ិេយុ និ ង្េូ រេដសន៍ រនុង្ស្ោេស្ៅបស្ង្េើនព្បដិេភា
ធ រ និង្
ដព្មួេដ្េ់ ការស្ធាើស្ដវាស្េើដផនរររ៌ម្ចន និង្រិចាការនព្បដណីយ៍ ។
រនុង្រយៈស្រេ ៥ននំខាង្មុខ្ រាជារដ្ឋឋភិបាេស្បេជឬ បស្ង្េើរ និង្រព្ង្ីរឱ្យបានេូោយ នូវ
បណ្ដ
េ ញេំនារ់ េំនង្ េូរដរទ័ដំរាប់អរិងិជនស្ៅភនំស្រញ និង្បស្ង្េើរឱ្យម្ចនេំនារ់េំនង្ តាម
រេរធ្លរុអាកាដរំរ ិរទាប (៉ំ៉ិចស្រៀ-៉ឹ៉ ស្វ) ឬ េំនារ់េំនង្តាមដខ្សកាបលអុបេិចស្ដ្ឋយរភាជប់
(១). រំរង្ចាម - ភនំស្រញ - តាដរវ - រំររ - ព្រុង្ព្រះដីហនុ (២). រំរុង្់ចាម - រំរង្់ធំ ស្ដៀមរាប - ដុីដុផុន (៣). រំរុង្ចាម - ព្រស្ចះ - ដទឹង្ដព្រង្ និង្ (៤). មណឌេគីរ ី - នប៉ាេិន ព្រះវ ិហារ - ឧរេរម្ចនជ័យ។
រាជរដ្ឋឋភិបាេ នឹង្ជព្មុញអនុ វរេស្ោេនស្យបាយស្បើ រេូ ោយវ ិដ័យបស្ចារវ ិេាររ៌ ម្ចន និ ង្
េូរគមនាគមន៍ ដំរាប់ការចូ េរួមរបដវ ិដ័យឯរជន ស្ដ្ឋយោមនការស្រ ើដស្អើ ង្ ស្ដ្ឋយឈ្រស្េើ
មូេដ្ឋឋន

ននការស្បេជា្ចិរេ

ណិជជរមមរិភរស្ោរ។

និង្ការររារិចទា
ា ំង្ឡាយរបដ់រមពុជាស្ៅរនុង្ព្រខ្័ណឌននអង្គការ
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ចត៊ុម្ោណទ្ី៣. ោរអភិវឌ្ឍន្៍សមនកឯកជន្ ន្ិងោរងារ
ដ៊ុំទ្ី១. ោរពប្ងឹងវិសយ
័ ឯកជន្ ន្ិងោរទក់ទញោរវិន្ិម្ោគ
រាជរដ្ឋឋភិបាេចារ់េុរវ ិដ័យឯរជនជារាេម្ច៉ា ដុីនននរំ ស្ណើនស្ដដ្ឋរិចា
ភិបាេជាអនរស្រៀបចំ

យុេធសាស្ដដេស្ដ្ើមបីបស្ង្េើរបរ ិសាថន

ស្ហើយរាជរដ្ឋឋ

ធុររិចាឱ្យកាន់ដរព្បស្ដើរដំរាប់វ ិដ័យ

ឯរជន និង្ ជាអនរព្គប់ព្គង្ការ អភិ វឌ្ឍន៍ ។ វ ិដ័យឯរជនដ្៏រ ឹង្ម្ចំ គឺជាគនលឹះដំរាប់ជព្មុញការ
អភិវឌ្ឍន៍ស្ដដ្ឋរិចា ដ្ូស្ចនះរាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេ រិចាខ្ិរខ្ំព្បឹង្ដព្បង្ ស្ដ្ើមបីស្បើរព្ចរស្ៅកាន់
េីផារអនេរជារិ ដ្៏ធំេូោយតាមរយៈការអនុវរេន៍ស្ោេនស្យបា យដម្ចហរណរមមស្ដដ្ឋរិចា
រមពុជាស្ៅរនុង្ស្ដដ្ឋរិចារំបន់ និ ង្រិភរស្ោរ ការជព្មុញអនុវរេយ៉ាង្ដរមម នូ វការងារសាេរ
និង្អភិវឌ្ឍន៍ព្បរ័នធស្ហដ្ឋឋរចនាដមព័នជា
ធ រិ ទាំង្ដផនររ ឹង្ ទាំង្ដផនរេន់ ការបនេរព្ង្ឹ ង្ ព្របខ្័ណឌ
ចាប់

ព្រមទាំង្បេបញ្ា រិេ

ណិជជរមម

និង្ដមរថភារ

និង្ការវ ិនិស្យគេុ នឯរជន

សាថប័ន

ដដ្េដព្មួេដ្េ់ដរមមភារធុររិចា

ជារិស្ដដដំរាប់ការព្បរួ រព្បដជង្ស្ដ្ឋយយុរិ ធ
េ ម៌

រម្ចលភារ គណស្នយយភារ និង្ដំរាប់ភារជានដ្គូព្បរបស្ដ្ឋយដផលដេរវាង្វ ិដ័យឯរជនជាមួយ
នឹង្វ ិដ័យសាធ្លរណៈ។ អាេិ ភាររិស្ដដរនុង្នី រិកាេេី ៣ ស្នះនឹង្ព្រូវស្ដេរស្ៅស្េើការស្រៀប
ចំឱ្យកាន់ដរ ព្បស្ដើរស្

ើង្នូវបរ ិសាថនរួម ដំរាប់ការអភិ វឌ្ឍន៍ វ ិដ័យឯរជន តាមរយៈវ ិធ្លនការ

ជារ់ដដេង្នានាដដ្េដំស្ៅ (១). រព្ង្ឹ ង្អភិ បាេរិ ចា ទាំង្រនុង្វ ិដ័យសាធ្លរណ (ភុ បេិច
ស្អៀវស្រនានស្ច) ទាំង្រនុង្វ ិដ័យឯរជន(ស្ជៀរស្ផៀរាស្រ ស្អៀវស្រនានស្ច) (២). ដព្មួេ

ណិជជរមម

និង្ដរេំអបរ ិយកាដវ ិនិស្យគ និ ង្ (៣). ជព្មុង្អភិវឌ្ឍធនធ្លនមនុដស ឱ្យស្្លើយរប ព្បរប
ស្ដ្ឋយព្បដិេភា
ធ រស្ៅនឹង្រព្មូវការននេីផារ។
ស្ៅរនុង្នីរិកាេងមីស្នះ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹ ង្បនេស្ដេរការយរចិរេេុរដ្ឋរ់ស្េើការទារ់ទាញការ
ចូេរួមរបដ់ វ ិដ័យឯរជនស្ៅតាមវ ិដ័យអាេិភារទាំង្ ៦យ៉ា ង្ ដដ្េបានរំណរ់រនលង្មរ គឺ
៖
១- ការអភិវឌ្ឍន៍ វ ិដ័យរដិរមម និ ង្រដិ-ឧដាហរមម រនុង្ស្នាះផេេ់អាេិ ភារស្េើការ
ស្ដ្ឋះស្សាយេឹរ ដំរាប់ រដិរមម។
២- ការអភិ វឌ្ឍន៍ព្បរ័នធស្ហដ្ឋឋរចនាដមព័នធគមនាគមន៍ ដ្ឹ រជញ្ូជ ន និង្េូ រគមនាគមន៍
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៣- ការអភិវឌ្ឍន៍វ ិដ័យថ្វមរេ និ ង្អគគិដនី
៤- វ ិដ័យឧដាហរមមអរិ រេរមម និ ង្ឧដាហរមមដរនចនដំរាប់ ការនាំស្ចញ
៥- វ ិដ័យឧដាហរមមស្េដចរណ៍ និ ង្
៦- ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធ្លនមនុដស។
ដ៊ុំទ្ី២. ោរម្លើសយសហប្ោសធ៊ុ
ទួ
ន្តូច ន្ិងដធយដ
រាជរដ្ឋឋភិបាេ បានស្េើរេិដស្ៅជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍន៍ដហព្ោដធុនរូច និង្មធយម (៉ស៉ំដ៉)
ស្ដ្ឋយបានរំណរ់ ស្ោេនស្យបាយដ្ូចរស្ៅៈ (១). ស្េើរេឹរចិរដ្
េ េ់ការរ ីរេូរោដ់ដហ
ព្ោដធុនរូច និង្មធយម ជា រិស្ដដតាមរយៈការផេេ់ឥណទានរយៈស្រេមធយម និង្រយៈ
ស្រេដវង្ (២). េប់សាេរ់ការររ់ស្គចរនធព្គប់ ព្បស្ភេ (៣). ការរ់ បនថយដបបបេដំរាប់ការចុះ
បញ្ជី និង្ការស្រៀបចំដ្ំស្ណើរការព្រុមហ៊ាុន (៤). ដព្មួេ ដ្េ់ការនាំស្ចញ នាំចូេតាមរយៈ
ការការ់បនថយដបបបេដមុព្គសាមញម្ចនដ្ូ ចជាអាជា្ប័ ណណ និ ង្េិខ្ិរអនុ ញ្ារ ស្ផសង្ៗ។េ។
(៥).

ផេេ់ការោំ

រដ្េ់ឧដាហរមមស្រមង្ខ្ាីមួយចំនួន

ជព្មុញដមព័នភា
ធ ររវាង្ដហព្ោដខានររូច

រនង្រយៈស្រេដមស្ដបមួយ

និង្មធយមជាមួ យនឹង្ឧដាហរមមធុនធំ

(៦).

(៧).

ជព្មុញបស្ង្េើរ មជឈមណឌេផេិរភារជារិ ដដ្េជួយដ្េ់ឧដាហរមមធុនរូច និង្ មធយម
តាមរយៈការស្េើររំរដ់

ផេិរភារ និង្ការការ់បនថយនងលស្ដ្ើមននផេិររមម

(៨). បស្ង្េើរ

វ ិេាសាថនផេង្់ដ្ឋរជារិ ដដ្េនឹ ង្ជួ យ ធ្លនាឱ្យគុណភារផេិរផេរនុង្ព្បស្េដ អាចស្្លើយរប
បានស្ៅនឹង្ដេង្់ដ្ឋររំបន់ និង្អនេរជារិ (៩). បស្ង្េើរមនទីរ រិស្សាធន៍ជារិដផនររូបគីមី មីព្រូជីវៈ

ស្មកានិច និង្ការស្ធាើស្រដេ ដដ្េអាចរំណរ់បាន ស្េើគុណភារ និង្េរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ របដ់
ផេិរផេ (១០). រព្ង្ឹង្យនេការការ

ររមមដិេិធបញ្ាឧដាហ រមមដដ្េការ

រ ដ្េ់ការេួច

ចមលង្ស្ដ្ឋយខ្ុដចាប់រុង្ការរ
ន
ិះររ និង្ស្ព្បើព្បាដ់បស្ចារស្េដ និ ង្បស្ចារវ ិេាងមី ព្រមទាំង្ផេិរ
ផេងមី (១១). ជព្មុញដ្េ់ការបណុេ ះបណ្ដ
េ េ មុ ខ្វ ិជាជជំ នាញ ទាំង្ស្ៅរនុង្ និ ង្ស្ព្ដ ព្បស្េដ
(១២). បស្ង្េើន ចេនាចំនួនភូមិមួយ ផេិរផេមួយ និង្ (១៣). រព្ង្ឹង្ព្បរ័នច
ធ ាប់ ស្ដ្ឋយ
បស្ង្េើរ ចាប់ស្រាង្ចព្រ ចាប់រំបន់ឧដាហរមម ចាប់បា៉ារង្់ និង្ ររេរមមឧដាហរមម ចាប់
រងាាដ់រងាាេ់ ចាប់ដុវរថិភារ ឧដា- ហរមម។េ។
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ដ៊ុំទ្ី៣. ោរបម្ងកើតោរងារ ន្ិងោរធានាលកខែណឌោរងារលអប្បម្សើរជូន្កដែករ
ន្ិងន្ិម្ោជិត

រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្ជព្មុញអនុវរេស្ោេនស្យបាយជាព្បរ័នធ និង្ជាដខ្សដងាារ់ ដំស្ៅបស្ង្េើរ
ការងារឱ្យបាន

ស្ព្ចើនជូនដ្េ់ស្ដទាប់យុវវ ័យ

ដដ្េដ្េ់អាយុឈានចូេរនុង្េីផាររេរមម

និង្រេរររមពុជាទាំង្អដ់ តាម រយៈការដ្ឋរ់ ស្ចញនូ វវ ិធ្លនការនានា ដដ្េស្េើរេឹ រចិ រេ ដ្េ់

ការវ ិនិស្យគរនុង្ស្ដុរ និង្ដដ្េទារ់ទាញ វ ិនិ ស្យគដទេ់រីបរស្េដ ស្ៅតាមបណ្ដ
េ វ ិដ័យជា
អាេិភារទាំង្ឡាយ រិ ស្ដដវ ិដ័យរដិរមម រដិឧដាហ- រមម ឧដាហរមម អរិរេរមម និង្

ស្េដចរណ៍ និ ង្ការបស្ង្េើរបណ្ដ
េ ញបណុេ ះបណ្ដ
េ េជំ នាញវ ិជាជជីវៈ ជូ នជនព្រី ព្រ ដដ្េផារ
ភាជប់ជាមួយនឹង្មជឈមណឌេដំរាប់ជួយររការងារស្ធាើឱ្យយុវជន ជារិស្ដដយុវជន ដដ្េស្េើប
ស្ចញរីសាោឱ្យបានស្ដបតាមរព្មូវការនន

េីផាររេរមម

ព្រមទាំង្ការស្រៀបចំព្បរ័នដ
ធ ិរ
ថ ិ

ការងារ ជាស្ដ្ើម។ ការយរចិរេេុរដ្ឋរ់រ៏នឹង្ព្រូវបានស្ដេរជារិស្ដដផង្ដដ្រ ស្ៅស្េើការរព្ង្ឹង្
ការព្គប់ ព្គង្រេររ បរស្េដស្ៅរមពុជា រនុង្េិដស្ៅស្ដ្ឋះស្សាយការងារស្ធាើជូនព្បជារេរដ្ឋផង្
និង្ស្ដូបយរបស្ចារវ ិេាងមីដំរាប់ ការអភិ វឌ្ឍន៍ ព្បស្េដជារិ ផង្។
ស្ោេនស្យបាយការងារ

និង្ការបណុេ ះបណ្ដ
េ េរួមម្ចន

ការផេេ់ឱ្កាដដលដ់បូរេី
េ រដនលង្

ជំនាញងមី ដ្ូចជា បស្ចារវ ិេាររ៌ម្ចន និង្ការបណុេ ះបណ្ដ
េ េវ ិជាជជី វៈ។ ការបណុេ ះបណ្ដ
េ េវ ិជាជ
ជីវៈ ព្រូវផារភាជប់ស្ៅនឹង្ស្ោេ នស្យបាយអប់រ ំឱ្យបានព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេភា
ធ រ។ ការនាំ

ស្ចញរេរមម គឺជាជស្ព្មើ ដមួយដ្៏ដំខាន់ ដំរាប់ការ់ បនថយភារព្រីព្ររនុង្បណ្ដ
េ ព្បស្េដជិរ

ខាង្រមពុជាស្ៅេាីបអាដុី។ ស្ោេនស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋភិ បាេ គឺ ស្េើរេឹរចិរកា
េ រនាំស្ចញ
រេរមមជាផលូវការ ស្ដ្ើមបីបស្ង្េើនដុខ្ុម្ចេភារ និ ង្ស្ធាើឱ្យព្បស្ដើរស្ ើង្នូ វជំនាញ ការ់បនថិភារ
ោមនការងារស្ធាើ និង្បស្ង្េើនព្បារ់ចំណូេរបដ់ព្បជារេរដ្ឋ។

ការវ ិនិស្យគរនុង្េីព្រុង្ គឺជាស្ោេនស្យបាយដ្៏ដំខាន់រុង្ការោំ
ន

រដ្េ់ជនព្រី ព្រ ព្បដិនស្បើ

វ ិនិ ស្យគ ស្នះ បស្ង្េើរការងារផេិររមម ស្ដ្ើមបីស្ដូបយរចំនួនរេររដ្៏ស្ព្ចើនស្េើដេប់ដដ្េ
មររីេីជនបេ។ ការរ ីរេូរ ោដ់ននឧដាហរមមអរិរេរមមដ្ូចជា ឧដាហរមមការ់ស្ដ្រជា
ស្ដ្ើ ម

បានបស្ង្េើរជាព្គឹះដ្៏ រ ឹង្ម្ចំមួយរនុង្ការ

បស្ង្េើនព្បារ់ចំណូេរិរព្បារដ្ដំរាប់ព្បជាជន

ម្ចនរ់ៗ និង្ស្ដ្ើមបីដស្ព្មចបាននូវការការ់បនថយភារព្រីព្រ។ េនទឹមនឹង្ស្នាះការអភិវឌ្ឍន៍រមមនេ
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សាេអរិរេរមម បានស្ដូបយររម្ចលំង្រេរមមរីេីជនបេ ស្ហើយអាច បស្ង្េើនព្បារ់ចំណូេ
ដដ្េ ជារតាេមួយជួយការ់បនថយភារព្រីព្ររីស្ដ្ើមេីដរមេង្។
រាជរដ្ឋឋភិបាេបាន និង្រំរុង្ដ្ឋរ់ ស្ចញនូ វរមមវ ិធី ស្ដ្ើ មបីបស្ង្េើនផេិរភាររដិរមមដដ្េជាគនលឹះ
មួយនាំឱ្យម្ចន រំ ស្ណើនស្ដដ្ឋរិចា។ រមមវ ិធី ស្នះម្ចនស្ោេស្ៅបស្ង្េើនបរ ិម្ចណរដិផេ ព្បារ់
ចំណូេ និង្ស្េើរដ្ស្មេើង្រំរ ិរ ជីវភារ ព្រមទាំង្បស្ង្េើរការងារតាមរយៈការស្ធាើព្បរេវបបរមម
ព្បរ័នដ្ឋ
ធ ំដ្ុះ និង្បស្ង្េើនការដ្ឋំដ្ុះដ្ំណ្ដំស្ព្ចើន មុខ្ ដដ្េព្បស្ដើរជាង្ការស្ព្បើព្បាដ់ម្ច៉ាដុីន ដដ្េ
នឹង្ស្ធាើឱ្យរដិររបារ់បង្់ការងារស្ធាើ ស្ហើយព្រូវស្ៅររ ការងារស្ធាើស្ៅរនុង្វ ិដ័យស្ផសង្វ ិញ។ យុេធ
សាស្ដដេរស្នលឿនរំស្ណើនរដិរមមរស្បៀបស្នះនឹង្ម្ចនផេេអផួនៗ
េ

ោន

ស្ដ្ឋយបស្ង្េើនកាោនុវរេ

ភារការងារ ស្ៅរនុង្វ ិដ័យស្ផសង្ៗ ស្េៀរ តាមរយៈរំ ស្ណើនរព្មូវការេំនិញ និ ង្ស្ដវា ស្ៅរនុង្
វ ិដ័យទាំង្ស្នាះ។
ដ៊ុំទ្ី៤. ោរម្រៀបចំប្បព័ន្ធសវ
៊ុ តថិភាពសងគដ សំរាប់ដន្ដន្េី ប៊ុគគលក
ិ កដែករ
រាជរដ្ឋឋភិបាេ នឹង្បស្ង្េើនអនេរាគមន៍ រុង្វ
ន ិដ័យដង្គមរិចា ស្ដ្ឋយរព្ង្ឹង្រិចដ
ា ហព្បរិបរេិការជា

មួយនឹង្ អង្គការជារិ និង្អនេរជារិនានា ស្ៅរនុង្េិ ដស្ៅស្េើរដទយកាោនុ
វរេភារការងារ
ួ
ការ់បនថយភារងាយ រង្ស្ព្ោះរបដ់ព្បជាជនព្រីព្រ បស្ង្េើនដរមមភារដស្ន្ដងាគះបនាទ៉ួន់ ស្ដ្ើមបី
ជួយដ្េ់អនររង្ស្ព្ោះស្ដ្ឋយស្ព្ោះ ធមមជារិ និង្ស្ព្ោះមហនេរាយស្ផសង្ៗ និ ង្រព្ង្ីររមមវ ិធីសាេរ
េេធភាររេរមមដំរាប់ជនរិការ ព្រមទាំង្ រមមវ ិធីស្េើររំរដ់ដុខ្ុម្ចេភាររបដ់ជនចាដ់
ជរា រុម្ចររំព្

ស្ដដេីរង្ស្ព្ោះ ជនអនាថ្វដដ្េោមន េីរឹង្ អរីរយុេធជន និង្ព្គួសារ។

រាជរដ្ឋឋភិបាេបនេជួយឧបរថមភឱ្យបានដ្ិរដ្េ់ចំស្

ះជនរិការ

និង្ព្គួសារយុេធជនដដ្េបាន

បូជាជីវ ិរស្ដ្ើមបី ព្បស្េដជារិ ព្រមទាំង្ជព្មុញឱ្យម្ចាដ់ដហព្ោដ ស្រាង្ចព្រ ឧបរថមភព្បារ់
ស្បៀវរស រួមជាមួយរនព្ម ស្បឡាដនេិដុខ្ដង្គម ដ្េ់រមមររជាជំហានៗ ឱ្យបានដមស្ដបតាម
រំរ ិរេរខខ្ណឌេីផារការងារ។
រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្រព្ង្ឹង្យ៉ា ង្ហមឺង្ម្ច៉ា រ់ នូវការអនុវរេន៍ចាប់ការងារ និង្អនុដញ្ាអនេរជារិ
នានាដេីរី

រួនាេីដហជីរ

ស្ដ្ើមបីធ្លនាយ៉ា ង្រិរព្បាដ្រនូវដិេិធ

និស្យជិរ

និង្និស្យជរ។

ជាមួយោនស្នះ

ដរេំអឱ្យកាន់ដរព្បស្ដើរស្

និង្ផេព្បស្យជន៍រមមររ

រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេអាេិភាររិស្ដដស្េើការ

ើង្ នូវេរខខ្ណឌ ការងាររបដ់រមមររ និង្និស្យជិរ ការជព្មុញ

អនុវរេចាប់ដីរ
េ ីរបបដនេិដុខ្ដង្គម

ការអនុវរេន៍ស្ោេ

ការណ៍ផេេ់របបស្សាធននិវរេន៍
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ស្សាធនដព្ម្ចប់អនរបារ់បង្់ ដមរថភាររេរមម
ចំស្

និ ង្អនរស្ៅរនុង្បនទុរ

និ ង្ការ

ធ្លនារា៉ា ប់រង្

ះស្ព្ោះថ្វនរ់ការងារ ដំរាប់ជនទាំង្ឡាយដដ្េដថិរស្ព្កាមបេបញ្ា រិេននចាប់ការងារ។

ចត៊ុម្ោណទ្ី៤. ោរកសាងសដតថភាព ន្ិងោរអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្ដន្៊ុសស
ដ៊ុំទ្ី១. ោរពប្ងឹងគ៊ុណភាពវិសយ
័ អប់រ ំ
រាជរដ្ឋឋភិបាេ

បានដ្ឋរ់ស្ចញនូវយុេធសាស្ដដេដ្៏េូេំេូោយមួយដំរាប់ វ ិដ័យអប់រ ំដដ្េម្ចន

ដចង្េំអិរ រនុង្ ដផនការយុេធសាស្ដដេដំរាប់ ព្េព្េង្់ វ ិដ័យអប់ រ ំ (ដ៉៉ស៉សភ) ដំរាប់ ននំ ២០០១២០០៥។
ស្ោេស្ៅដំខាន់ ននយុេសា
ធ
ស្ដដេស្នះ

គឺ ការស្េើរដទយដមរថ
ភារធនធ្លនមនុដសឱ្យម្ចនមុខ្
ួ

ជំនាញបស្ចារស្េដ និង្វ ិេាសាស្ដដេខ្ង្
ព ់ ខ្ពដ់ដដ្េអាចស្្លើយរបព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេភា
ធ រ ស្ៅ
នឹង្រព្មូវការននេីផារ រេរមមម្ចន សាមររីដហព្គិនភារ និង្គំនិរនចនព្បឌ្ិរខ្ពដ់ ម្ចនសាមររី

េេួេខ្ុដព្រូវម្ចនវ ិន័យ ដីេធម៌ និង្គុណធម៌ េអព្បស្ដើរ ម្ចនមនដិការការងារ និង្អរេចរ ិរ
ដលូរព្រង្់ ស្ដ្ើមបីស្េើរដទយការអភិ
វឌ្ឍន៍ ព្បស្េដជារិ ។
ួ
រាជរដ្ឋឋភិបាេបនេព្បឹង្ដព្បង្ដស្ព្មចេិដស្ៅ

“អប់រ ំដំរាប់ទាំង្អដ់ោន”

តាមរយៈការធ្លនា

ដមធម៌រុង្
ន ការអប់ រ ំមូេដ្ឋឋនរយៈស្រេ ៩ននំ ដំរាប់រុម្ចរព្គប់រប
ូ និង្ការបង្េេរខណៈដមបរេិ
អនុស្ព្ោះនានា ស្ដ្ើមបីឱ្យ រូនស្ៅ ព្បជារេរដ្ឋព្រីព្រម្ចនេេធភារចូេដិរា ជារិស្ដដគឺតាម
រយៈការរព្ង្ឹង្ និង្រព្ង្ីរព្គឹះសាថន ដិរាសាធ្លរណៈ និង្ការបស្ង្េើនអហារូបររណ៍ដំរាប់
ដិដស និង្និដសិរព្រីព្រ។ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេ រព្ង្ឹង្ភារជានដ្គូជាមួយ វ ិដ័យឯរជន ព្រម
ទាំង្ដហគមន៍ជារិ និង្អនេរជារិស្ដ្ើមបីបស្ង្េើន និង្ស្េើររំរដ់ គុណភារស្ដវាអប់រ ំទាំង្រនុង្
រំរ ិរមធយមដិរា បណុេ ះបណ្ដ
េ េវ ិជាជជី វៈ និ ង្បស្ចារស្េដ ទាំង្រនុង្រំ រ ិរឧរេម ដិរា ឱ្យស្្លើយ
របបានយ៉ា ង្ដមស្ដបស្ៅនឹង្
ដេង្់ដ្ឋរអនេរជារិ
និង្រព្មូវការអភិវឌ្ឍន៍ព្បស្េដ។
រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេខ្ិរខ្ំបស្ង្េើនចំ ណ្ដយងវ ិកា និ ង្ស្រៀង្គរជំនួយបរស្េដ ឱ្យបានស្ព្ចើមដងម
ស្េៀរ

ដំរាប់

ស្េើរេឹរចិ រេព្គូបស្ព្ង្ៀន

ធ្លនាគុ ណភារបណុេ ះបណ្ដ
េ េ

បស្ង្េើនការផគរ់ផគង្់

ដំភារៈដិរា បណ្ដណេ័យ និង្ មនទីររិស្សាធន៍ បស្ង្េើរអស្នេវាដិរដ្ឋឋនដំរាប់ដិដស និដសិរ
រិស្ដដដំរាប់ដិដស និដសិរជានារ ីស្ភេ បនេជព្មុញរំ ដណេព្មង្់ រមមវ ិធីដិរា ផេេ់អាហារូប
ររណ៍ដ្េ់ដិដស និ ង្និ ដសិរព្រី ព្រ ផេេ់ងវ ិកាដំរាប់ រសាង្ សាោស្រៀនស្ៅតាមជនបេ
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និង្ដំរាប់ដ្ំស្ណើរការព្គឹះសាថនដិរាស្ផសង្ស្េៀរ ព្រមទាំង្ដំរាប់ ជព្មុញ រមមវ ិធី អរខររមម និ ង្
ការអប់រ ំស្ព្ដព្បរ័ន។
ធ
ដ៊ុំទ្ី២. ោរម្លើកកំពស់ម្សវាស៊ុខាភិបាល
ដ្ូចដដ្េបានគូដបញ្
ជ រ់ស្ៅរនុង្ដផនការយុេសា
ធ
ស្ដដេវ ិដ័យដុខាភិ បាេ

ស្បើ រេូោយដំរាប់

ននំ ២០០៣-២០០៧ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បស្ង្េើនការស្ព្បើព្បាដ់ធនធ្លនសាធ្លរណៈ និង្ជំនួយអនេ
រជារិ ព្រមទាំង្បនេស្េើរេឹរ ចិរដ្
េ េ់ដផនរឯរជន ស្ដ្ើមបីបស្ង្េើនការវ ិនិស្យគរនុង្វ ិដ័យដុខា

ភិបាេ ដំស្ៅស្េើររំរដ់ដុខ្ភាររបដ់ ព្បជារេរដ្ឋ។ អាេិភារ នឹង្ព្រូវបានបនេផេេ់ស្ៅ
ស្េើការរសាង្មនទីរស្រេយបដង្អរ និង្មណឌេដុខ្ភារ ស្ៅ េូទាំង្ព្បស្េដដដ្េអាចផគរ់ផគង្់
ស្ដវាដុខាភិបាេមូេដ្ឋឋន ព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភារដមធម៌ និង្និរនេរភារ ជូនដ្េ់ ព្បចា
រេរដ្ឋព្គប់រប
ូ ជារិស្ដដ ជនព្រីព្រ និង្ព្រុមជនងាយរង្ស្ព្ោះ។ រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេស្ដេរ
ការយរចិរេេុរដ្ឋរ់ស្េើការអនុ វរេន៍ រមមវ ិធី បងាេរ និ ង្រាបាេជមៃឺ្លង្នានា ការោំ

រម្ចតា

និង្ទាររ ស្ដ្ើមបីការ់បនថយអព្តាមរណភារម្ចតា និង្ទាររ ការដស្ន្ដងាគះបនាទន់ ព្រមទាំង្ការ
អប់រ ំ និង្ផសរាផាយ ររ៌ម្ចនដុខាភិបាេ និង្ អនាម័យឱ្យបានេូេំេូោយ ជារិស្ដដដ្េ់
ជនបេ។ ព្បជារេរដ្ឋព្រីព្រព្រូវ េេួេ បាននូវការរិនិរយស្រាគស្ដ្ឋយឥរគិរនងលស្ៅតាមមនទីរ
ស្រេយបដង្អរ និង្មណឌេដុខ្ភារ។ មូេនិធិ ដមធម៌ ដដ្េព្រូវបានរចនាស្រៀបចំស្

ើង្ ដំរាប់

ជួយជនព្រីព្រឱ្យបានេេួេស្ដវាដុខ្ភារ ព្បរបស្ដ្ឋយ គុណភារ នឹង្ព្រូវបានបនេជព្មុញ
រព្ង្ឹង្ និង្រព្ង្ីរដងមស្េៀរ។ រាជរដ្ឋឋភិ បាេបេូរដេច់ ជព្មុញការស្រៀបចំ និ ង្ អនុ វរេចាប់ និ ង្
បេបញ្ារិនា
េ នា

រ់រ័នន
ធ ឹង្វ ិដ័យដុខាភិ បាេឱ្យម្ចនព្បដិេភា
ធ រ

ស្ដ្ើ មបីធ្លនាដដេង្់ដ្ឋរ

គុណភារខ្ពដ់មួយ រនុង្ការផគរ់ផគង្់ស្ដវាដុខ្ភារ និ ង្ឱ្ដង និង្រនុង្ការធ្លនាដុវរថិភារចំណី
អាហារ។ រាជរដ្ឋឋភិបាេ នឹង្បនេអនុវរេស្ោេនស្យបាយស្េើរេឹរចិរកា
េ រស្ព្បើព្បាដ់ឱ្ដង
បូរាណ គួបផសំនឹង្ឱ្ដងដម័យ ស្ដ្ឋយម្ចនការផេេ់ររ៌ម្ចន និង្ការព្រួររិនិរយព្រឹមព្រូវ។
ដ៊ុំទ្ី៣. ោរអន្៊ុវតេន្៍ម្ោលន្ម្ោបាយម្យន្ឌ្ឺ (អម្ន្ដ្ម្រ ម្ភៀលិចយ)
ស្ដដេី គឺជា្អឹង្ខ្នង្ននស្ដដ្ឋរិចា និង្ដង្គមជារិស្យើង្។ រាជរដ្ឋឋភិបាេបានខ្ិរខ្ំព្បឹង្ដព្បង្ ស្ដ្ើមបី
ជួយស្េើរដទួយ

ឋានៈរបដ់ស្ដដេីតាមរយៈការបនេអនុ វរេនូវដផនការយុេសា
ធ
ស្ដដេ

“នារ ីររនៈ”

ឬស្ដដេីគឺជារបូង្ម្ចនរនមល រនុង្ ស្ោេបំ ណង្ផេេ់ជូនស្ដដេីដខ្មរនូ វរនមល និ ង្រេីដង្ឃឹមរនុង្ជីវ ិរ និង្
ដដ្េស្ដេរស្េើបញ្
ា ស្យនឌ្ឺ (អស្នដ្ស្រ ៉ំ៉ ៉ិនដរស្រ៉ មិ នង្) រនុង្ដ្ំស្ណើរការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដដ្ឋរិចា
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ជារិ។ ស្ោេបំណង្ចំបង្ននរមមវ ិធី ស្នះ គឺ ការរសាង្ ដមរថភាររបដ់ស្ដដេី និ ង្ការ ដរដព្ប
អរបបរិរ ិយរនុង្ដង្េម ដដ្េម្ចនការស្រ ើដស្អើង្ចំ ស្

ះស្ដដេី។

រាជរដ្ឋឋភិបាេផេេ់អាេិភារខ្ពដ់ស្ៅការស្េើររំរដ់ រួនាេី

និង្សាថនភារដង្គមរបដ់ស្ដដេី

រមពុជា ស្ដ្ឋយយរ ចិរេេុរដ្ឋរ់ ជព្មុញការអនុ វរេន៍យុេធសាស្ដដេស្យនឌ្ឺ (អស្នដ្ស្រ ៉សររារស្ង្យ)
ការរសាង្ដមរថភារស្ដដេីស្េើ ព្គប់ ដផនរ ការដរដព្បឥរ ិយបងរនុង្ដង្គម ដដ្េម្ចនការស្រ ើដស្អើង្
ចំស្

ះស្ដដេីស្ភេ

និង្ការធ្លនាដិេិធស្ដ្ើមបីឱ្យស្ដដេីស្ភេម្ចនេេធភារព្គប់ ព្ោន់

រួមយ៉ា ង្ដរមម និង្ ស្ដ្ឋយស្ដមើភាររនុង្ដ្ំ ស្ណើរការរសាង្ ព្បស្េដ។

រនុង្ការចូេ

រនុង្ន័យស្នះស្ដដេីព្គប់រប
ូ ម្ចនដិេិរ
ធ ុង្ការេេួ
ន
េបានការដងទាំដុខ្ភារ
ការដិរា
និ ង្ការ
បណុេ ះ បណ្ដ
េ េមុខ្ជំនាញស្ៅព្គប់រំរ ិរ ការេេួ េបានធនធ្លស្ដដ្ឋរិចស្ា ដ្ឋយដមធម៌ ឱ្កាដ
ចូេរួមព្បាស្ដ័យស្ដ្ឋយ ស្ដមើភាររនុង្រិចាការអភិ វឌ្ឍន៍ ស្ដដ្ឋរិចា ដង្គមរិចរ
ា ៏ដ្ូចជាការេេួេ
បានការការ

រតាមផលូវចាប់ ព្បរបស្ដ្ឋយ យុរិធ
េ ម៌ ស្ដ្ើ មបីធ្លនាដមភាររវាង្បុរដ និ ង្ស្ដដេី
និង្ការជួយស្ដដេីឱ្យរួចផុររី អំស្រើហិង្ារនុង្ព្គួសារ និ ង្រី ការជួញដ្ូ រផលូវស្ភេ។ ចំ ដណរដ្៏ដំខាន់
មួយស្េៀររនុង្រិចាការស្នះ

គឺការយរចិរេ
េ ុរដ្ឋរ់បស្ង្េើនដម្ចម្ចព្រនន

ឱ្យបានជាអរិបរម្ចតាមដរអាចស្ធាើស្ៅបាន
រហូរដ្េ់ថ្វនរ់មូេដ្ឋឋន។

រនុង្សាថប័ នជារិ ព្គប់ ថ្វនរ់

ការចូេរួមរបដ់ស្ដដេី
តាំង្រីថ្វនរ់ រណ្ដ
េ េ

ដ៊ុំទ្ី៤. ោរអន្៊ុវតេន្៍ម្ោលន្ម្ោបាយប្បជាជន្
ជាធមមតាព្បជាជនរមពុជាស្រើ នស្េើង្ព្បម្ចណ ២,៤% រនុង្មួ យននំ។ ស្នះគឺ ជាបនទុរដ្៏ធៃន់ដំរាប់
វ ិដ័យ ផេិររមម និង្ការបស្ង្េើររេរមមដដ្េស្ៅម្ចនរំ ស្ណើនយឺររុំ ទាន់ដមស្ដបស្ៅតាម
រព្មូវការជារ់ដដេង្ស្ៅ ស្
ផេប៉ាះ

ើយ។ រាជរដ្ឋឋភិបាេេេួេសាគេ់ថ្វ រំស្ណើនព្បជាជនខ្ពដ់ម្ចន

េ់ជាអវ ិជជម្ចនស្ៅស្េើភារព្រី ព្រ

តាមរយៈការបស្ង្េើនចំនួនបនទុរស្ៅស្េើអនរដដ្េ

ម្ចនព្បារ់ចំណូេស្ៅរនុង្ព្គួសារ ការបស្ង្េើនចំ នួនការងារមិ ន ស្រញស្េញ និ ង្ភារោមនការងារ
ស្ធាើ និង្ការស្ធាើឱ្យធ្លលរ់ចុះនូវព្បារ់រនព្មការងារ ព្បដិនស្បើរម្ចលំង្រេរមម មិន ព្រូវបានស្ដូបទាញ

បានស្ព្ចើន ស្ដ្ឋយវ ិដ័យស្ដដ្ឋរិចាស្នាះស្េ។ មា៉ា ង្ស្េៀររំ ស្ណើនព្បជាជនខ្ពដ់ស្រេនឹ ង្ ម្ចន
ផេប៉ាះ

េ់ស្ៅស្េើេេធផេននការអប់រ ំ

ស្ដ្ឋយបស្ង្េើនដម្ចពធស្ៅស្េើការផេេ់ស្ដវាសាធ្លរ

ណៈរនុង្វ ិដ័យ ស្នះ។
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ស្េើដរីស្នះស្េៀរ ជាេូស្ៅរំស្ណើនព្បជាជនខ្ពដ់ គឺជាព្បការ្លុះបញ្
ា ង្
ំ ឱ្យស្ឃើញអំ រីវ ិដមភារ
ដផនរ

ស្ភេ

ស្ដ្ឋយសារថ្វស្ដដេីោមនជស្ព្មើដខាង្បនេរូជ

េំោប់ ព្បនរណីហួដ
និង្រុម្ចរម្ចនការ

ស្ហើយេេួេរង្នូវគម្ចនបននេំស្នៀម

ដម័យអំ រីបញ្
ា ផលូវស្ភេរបដ់ស្ដដេី។

រនុង្ន័យស្នះមរណភារទាររ
រ់រ័នធយ៉ាង្ជិរដនិេធជា មួយនឹង្ការរនាររំស្ណើរ និង្អាយុ របដ់ម្ចតាស្ៅ

ស្រេដព្ម្ចេរូន ។ ស្ៅរនុង្េិដ្ឋភារស្ផសង្ស្េៀរ រំ ស្ណើន យ៉ា ង្ស្េឿនននព្បជាជនស្ៅេី ជន
បេ គឺជាចំដណរននការស្រើនស្ ើង្នូវការកាប់បំដលញនព្រស្ឈ្ើ ការស្រចរ ិេដ្ី ការហិនស្ហាចធន
ធ្លនេឹរ និង្ការងយចុះនូវធនធ្លនជីវសាស្ដដេចព្មុះ។ ចំដណរស្ៅេីព្រុង្ ព្បការស្នះនាំឱ្យម្ចន
ដម្ចពធស្ៅស្េើការផគរ់ផង្
គ ់េឹរ និ ង្អនាម័ យ ស្ហើយរ៏ ម្ចនផេប៉ា ះ
ខ្យេ់ដ្រដ្ស្ង្ាើម។

េ់អវ ិជជម្ចនផង្ដដ្រ ស្ៅស្េើ

ជាង្ស្នះស្ៅស្េៀររំស្ណើនព្បជាជនខ្ពដ់ជាស្រឿយៗ

ជស្ម្ចលះដដ្េ ម្ចន ចំនួនកាន់ដរស្ព្ចើនស្

ដរង្

រ់រ័នធស្ៅនឹង្

ើង្ៗ អំរីដ្ីធីលស្ៅតាមជនបេ ស្ហើយរ៏ជារតាេចូេរួម

បង្េជមៃឺដង្គមរនុង្េី ព្រុង្ផង្ដដ្រ ដ្ូចជាការរដ់ស្ៅរររុញ ការរាេដ្ឋេននជមៃឺ្លង្ និង្ការព្ប
ព្រឹរប
េ េស្េមើដស្ផសង្ៗ។

ស្បើនិយយជារួមរំស្ណើនព្បជាជនខ្ពដ់បស្ង្េើន

នូវដម្ចពធស្ៅស្េើរព្មូវការស្ដវាសាធ្លរណៈ

ដដ្េជាបនទុរស្ៅ ស្េើហិរញ្ា វរថុរបដ់រដ្ឋឋភិបាេ ស្ហើយដងមទាំង្បស្ង្េើរឥេធិរេអវ ិជជម្ចនស្ៅ
ស្េើការព្គប់ព្គង្ម្ច៉ា ព្រូស្ដដ្ឋរិចា និង្ ដង្គមរិចផ
ា េដដ្រ។
ស្មើេស្ឃើញយ៉ា ង្ស្នះ

រាជរដ្ឋឋភិបាេនឹង្បនេជព្មុញអនុវរេយ៉ាង្ដរមមនូវស្ោេនស្យបាយ

ព្បជាជន ស្ដបស្ៅ តាមបរ ិការណ៍ដង្គម និ ង្វបបធម៌ រមពុជា ដដ្េដំស្ៅជាដំខាន់ស្ៅស្េើ
អាេិភារមួយចំនួនដ្ូចរស្ៅ ៖

- ោំព្េដ្េ់គូសាាមីភរ ិយ និង្ព្គួសារនីមួយៗ ឱ្យស្ធាើការដស្ព្មចចិរេស្ដ្ឋយស្ដរ ី និង្ស្ដ្ឋយ
េេួេខ្ុដព្រូវ ស្េើចំនួនរូន និង្ ការរនាររំស្ណើរ ព្រមទាំង្ធ្លនាការផេេ់ររ៌ម្ចន ការអប់ រ ំ
ការផេេ់ស្ដវារមម និង្ មស្ធាបាយ

រ់រ័នធស្ផសង្ៗ ស្ដ្ើមបីអនុវរេកាដស្ព្មចចិរេខាង្ស្េើ។

- ការ់បនថយអព្តាខ្ពដ់ ននេេធភារផេេ់រំស្ណើរ និង្បស្ង្េើនការស្ព្បើព្បាដ់ស្ដវារនាររំស្ណើរ។
- ការ់បនថយអព្តានន “ភារម្ចនជមៃឺ” ដដ្េស្ធាើឱ្យសាលប់ និង្អព្តាមរណភាររបដ់ទាររ រុម្ចរ
និង្ ម្ចេយ។
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- ជព្មុញឱ្យម្ចនដមភារ និង្ដមធម៌ស្យនឌ្ឺ និង្ស្េើររំរដ់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធ្លនមនុដស។
- ការ់បនថយផេប៉ាះ

េ់ ននដម្ចពធព្បជាជនស្ៅស្េើបរ ិសាថន និង្ធនធ្លនធមមជារិ។

- រព្ង្ឹង្បដនថមស្េៀរនូវការេប់សាេរ់ការរ ីររាេដ្ឋេស្មស្រាគហុីវ/ស្អដដ្៍។
-

និង្បញ្ូា េអញ្ា រិ ព្េ បជាជនស្ៅរនុង្ដមីការ

ននស្ោេនស្យបាយស្ដដ្ឋរិចា

ដង្គមរិចា

និង្ស្ៅរនុង្ដផនការ និង្រមមវ ិធីនានា ស្ៅព្គប់ រំរ ិរទាំង្អដ់។
ដរុបស្ដចរេីមរ ការអនុវរេន៍ព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភារនូវស្ោេនស្យបាយព្បជាជន ស្នះរិរ
ជាម្ចនសារដំខាន់ ខាលំង្ណ្ដដ់ ដំរាប់ការការ់បនថយនូវភារព្រីព្ររបដ់ព្បជាជន រិស្ដដគឺ
ការដស្ព្មចឱ្យបានស្ៅតាម ស្ោេស្ៅ អភិ វឌ្ឍន៍ដហដសវរសរ ៍ (៉ំឌ្អដ) ដដ្េរំណរ់ឱ្យ
ព្បស្េដនីមួយៗ ការ់បនថយភារព្រីព្រឱ្យបាន

រ់រណ្ដ
េ េ ស្ៅននំ ២០១៥ ខាង្មុខ្។

ម្សចកេីសន្និដ្ឋឋន្

រមពុជាបានចំ ណ្ដយស្រេស្វោ និ ង្បានខ្ិ រខ្ំ ព្បឹ ង្ដព្បង្យ៉ា ង្ស្រញេំ ហឹង្ អដ់រយៈស្រេរាេ់
េដវរសរ ៍
ស្ដ្ើមបីសាេរ
និង្រសាង្ព្បស្េដស្ ើង្វ ិញរីការបំផិលចបំដលញននរបបព្បេ័យរូជ
សាដន៍

និង្ដន្ដងាគមរាុនំ រ ៉ា

នស្យបាយ

េព្ម្ចំ

ដស្ព្មចបាននូវដុខ្ដនេិភារស្រញស្េញ

ដណ្ដ
េ ប់ធ្លលប់ដង្គមេេធិព្បជាធិបស្រយយ

ស្ដដ្ឋរិចរា ឹង្ម្ចំដដ្េព្រូវបានសាធ្លរណៈមរិជារិ
សាគេ់។

ការស្ោររដិេិម
ធ នុដស

និង្អនេរជារិស្ការ

រនលង្មរស្យើង្បានអនុ វរេរមមវ ិធីរំដណេព្មង្់ ព្គប់វ ិដ័យ

េំបារ និង្ឧបដគគធំរូចស្ព្ចើនរាប់មិនអដ់ ចាប់តាំង្រី
្លង្អនេរកាេ

រីស្ដដ្ឋរិចាដបបដផនការ

ដរស្ដើរ

ស្ដថរភារ
និង្ស្ដថរភារ
និង្េេួេ

ស្ដ្ឋយបាន្លង្ការ់ការ

រ់រណ្ដ
េ េេដវរសរ ៍ននំេី ៨០ ស្ដ្ើមបី

មរបស្ង្េើរបាននូ វព្បរ័ នស្ធ ដដ្ឋរិចាេីផារដ្៏ រដ់រស្វ ើរ

ព្រមទាំង្បស្ង្េើរបានេរខខ្ណឌ េអព្បស្ដើរដំរាប់រមពុជា ដម្ចហរណរមមខ្ួនយ៉ា
ល
ង្នប់ រហ័ដ
ស្ៅរនុង្រចនាដមព័នធស្ដដ្ឋរិចារំបន់ និ ង្ រិ ភរ ស្ោរ។
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ដំរាប់រយៈស្រេដវង្ខាង្មុខ្ ភារព្បឈ្មចំបង្បំផុរ ចំស្
ស្ដ្ើមបី

អភិវឌ្ឍន៍

គឺការការ់បនថយនូវភារព្រីព្រ

ះរិចាព្បឹង្ដព្បង្របដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេ

និង្ការស្ធាើឱ្យព្បស្ដើរស្

ើង្នូវគុណភារនន

ជីវភាររដ់ស្ៅរបដ់ ព្បជាជនរមពុជា ដដ្េរំរុង្ដរម្ចនរំ ស្ណើនយ៉ា ង្ស្េឿន។ រាជរដ្ឋឋភិបាេ
យេ់ចាដ់ និង្បានចារ់េុរភារព្រីព្រ ថ្វជាការខារបង្់ខាង្ស្ដដ្ឋរិចាដ្៏ធន
ៃ ់ធៃរ និង្ជាការ
ដដ្េមិនអាចេេួេយរបានខាង្ដីេធម៌

ដដ្េអាចនាំស្ៅ

ដ្េ់ភារដបរបារ់

ននដង្គម

ជារិ។ គឺស្ៅស្េើមូេដ្ឋឋនននេដសនវ ិជាជស្នះស្ហើយ ដដ្េស្យើង្បានដ្ឋរ់ស្ចញនូ វ យុេសា
ធ
ស្ដដេ
ជារិការ់បនថយភារព្រីព្រ ដដ្េម្ចនស្ោេស្ៅគនលឹះចំបង្ៗដ្ូចខាង្ស្ព្កាម ៖
េី១- រព្ង្ឹង្ដនេិភារ ដនេិដុខ្ ដថិរភារ និង្ដណ្ដ
េ ប់ធ្លនប់ ដង្គមតាមរយៈវ ិធ្លនការជារ់ ដដេង្
នានា ដំស្ៅ ស្េើរដទួយនីរិរដ្ឋ ការ

រដិេិ ម
ធ នុដស និង្េេធិព្បជាធិបស្រយយ ស្ដ្ើមបីបស្ង្េើរស្

ើង្

នូវបរ ិសាថននស្យបាយ និង្ដនេិដុខ្ ដដ្េអនុស្ព្ោះដំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ព្បរង្ស្ដ្ឋយចិរភារ
ស្ៅរនុង្រយៈស្រេដវង្។
េី២- ធ្លនាឱ្យបាននូវរំស្ណើនស្ដដ្ឋរិចព្ា បរបស្ដ្ឋយចិ រភារ រនុង្រយៈស្រេដវង្រនុង្អព្តាខ្ពដ់រី
៦ ស្ៅ ៧% រនុង្មួយននំ។
េី៣- ដបង្ដចរដផលដេននរំស្ណើនស្ដដ្ឋរិចា ព្បរបស្ដ្ឋយដមធម៌រវាង្អនរម្ចន និង្អនរោមនរវាង្
េីព្រុង្ និង្ ជនបេ និង្ រវាង្ស្ដដេី និង្បុរដ ។
េី៤- ធ្លនាព្គប់ព្គង្ និង្ស្ព្បើព្បាដ់ព្បរបស្ដ្ឋយចិរភារ និង្និរនេរភារនូវបរ ិសាថន និង្ធនធ្លន
ធមមជារិ។
តាមរចនាដមព័នធ

ដដ្េបានអធិបាយស្ៅខាង្ស្េើស្នះ

“យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ”

នឹង្បនេរី

“យុេធសាស្ដដេព្រីស្កាណ” រនុង្ការរព្ង្ឹង្ និ ង្អភិវឌ្ឍន៍ដមិេផ
ធ េទាំង្ឡាយរបដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេ
នីរិកាេ េី ២ ននរដ្ឋដភា។ មា៉ា ង្ស្េៀរ “យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ” ស្នះគឺជា រស្បៀបវារៈស្ោេ
នស្យបាយ ស្ដដ្ឋរិចា នន “រមមវ ិធីនស្យបាយ របដ់រាជរដ្ឋឋភិ បាេ ដំរាប់ នីរិកាេេី ៣ នន
រដ្ឋដភា” ដដ្េព្រូវបានស្រៀបចំស្

ើង្ជាព្បរ័នធមួយ ម្ចនេរខណៈព្គប់ព្ជុង្ស្ព្ជាយ ដុីដងាារ់

ព្បទារ់ព្រឡាោន និង្ស្យង្ោន ស្ៅវ ិញស្ៅមរ ស្ហើយងាយយេ់ និ ង្ងាយព្គប់ ព្គង្។ រនុង្ន័យ
ស្នះ “យុេធសាស្ដដេ ចរុស្កាណ” គឺជាឧបររណ៍ស្ោេនស្យបាយ ព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេភា
ធ រ
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របដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេនីរិកាេេី៣ ននរដ្ឋដភាដំរាប់ បនេជព្មុញអនុវរេនូវ “យុេធសាស្ដដេជារិ
ការ់បនថយភារព្រីព្រ” ដដ្េម្ចនស្ោេស្ៅ គនលឹះចំបង្ទាំង្បួន ដ្ូចបាន គូដ បញ្
ជ រ់ ខាង្
ស្េើ។
រាជរដ្ឋឋភិបាេេេួេសាគេ់ថ្វ រមពុជាស្ៅម្ចនផលូវដ្៏ ដវង្អនាលយដំរាប់ ស្ធាើដ្ំស្ណើរស្ៅមុ ខ្ ស្ហើយ
ព្រូវរុះ រ្លង្ ការ់ឧបដគគរាប់មិនអដ់ ដងមស្េៀរ ស្ដ្ើមបីដស្ព្មចបាននូវវឌ្ឍនភារ និង្វ ិបុេ
ភារដ្៏រង្
ុ ស្រឿង្ស្ងេើនដ្ឋេនជូន ព្បស្េដជារិ និ ង្ព្បជាជន។ រនុង្ន័យស្នះការខ្ិរខ្ំ ស្ដ្ើមបីការ់បនថយ
ភារព្រីព្ររបដ់ព្បជាជន ស្ៅដរជាស្ោេ ស្ៅដ្៏ ចំបង្បំផុររបដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេននរដ្ឋដភា
នីរិកាេេី៣ ស្នះ។ រិរណ្ដដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេេេួ េសាគេ់ថ្វ ព្គប់បញ្
ា ននភារព្រីព្រ រុំអាច
នឹង្ព្រូវបានស្ដ្ឋះស្សាយរួចស្ស្ដចបាច់អដ់រុង្រយៈស្រេដរមួ
ន
យនងៃ ឬមួ យដខ្ ឬមួយននំស្នាះ
ស្

ើយ។ រ៏ ប៉ាុដនេស្ដ្ឋយម្ចនរមមវ ិធី ចាដ់ោដ់ និ ង្ស្ដ្ឋយម្ចនការខ្ិ រខ្ំ ព្បឹ ង្ដព្បង្រួមោនយ៉ា ង្

ឥរដំនច និង្ស្ដ្ឋយស្សាមះព្រង្់ ស្យើង្ព្បារដ្ជាអាចស្ធាើឱ្យម្ចនការដលដ់បូេរជាវ ិជជម្ចនយ៉ា ង្ស្ព្ចើ ន
ស្ៅរនុង្ស្េើរ ដទយរំ
រ ិរជីវភាររបដ់ព្បជាជនរនុង្រយៈស្រេ ៤ននំ ខាង្មុខ្។
ួ

រនុង្ន័យស្នះរាជរដ្ឋឋភិបាេ ដូមអំ វនាវដ្េ់ព្គប់នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ទាំង្អដ់ រួមម្ចនដហគមន៍
អនរផេេ់ជំនួយ វ ិដ័យឯរជន អង្គការមិ នដមនរដ្ឋឋភិ បាេ ដង្គមដុីវ ិេ ព្រមទាំង្ថ្វនរ់ដ្ឹរនាំ
មន្ដនេីរាជការស្ៅព្គប់ព្រដួង្ សាថប័ន ទាំង្សាថប័ននីរិបញ្ា រិេ និង្នីរិព្បរិបរេិ ព្រមទាំង្រុោការ
រង្រម្ចលំង្ព្បដ្ឋប់អាវុធព្គប់ព្បស្ភេ អាជា្ធរដដ្នដ្ីព្គប់េំដ្ឋប់ថ្វនរ់ និង្ព្បជារេរដ្ឋព្គប់រប
ូ
ដូមផេេ់ការោំព្េព្គប់ដបបយ៉ា ង្ និង្ដូមយរចិរេ េុរដ្ឋរ់ចូេរួមឱ្យបានដរមមជាមួ យនឹង្
រាជរដ្ឋឋភិបាេស្ដ្ើមបីអនុវរេឱ្យបានស្ជាគជ័យនូវ “រមមវ ិធីនស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋភិបាេដំរាប់
នីរិកាេេី៣ ននរដ្ឋដភា” រិស្ដដគឺយុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ ស្ដ្ើមបី រំស្ណើនការងារ ដមធម៌
និង្ព្បដិេធភារស្ៅរមពុជា ដដ្េជារស្បៀបវារៈស្ោេនស្យបាយស្ដដ្ឋរិចានន រមមវ ិធីនស្យបាយ
ស្នះ។

ព្រះអង្គដស្មេចព្រុមឃុន ព្រះអង្គម្ចាដ់ ព្រះអង្គម្ចាដ់រសព្រី ឯរឧរេម ស្ោរជំទាវ ឧបនាយរ
រដ្ឋមន្ដនេី ស្េដរដ្ឋមន្ដនេី រដ្ឋមន្ដនេី រដ្ឋស្េខាធិការ-ដដ្េជាដម្ចជិរ ដម្ចជិកាននអង្គគណៈរដ្ឋមន្ដនេី
ទាំង្មូេ !
េូេបង្គំុ ខ្្ំុ ដូមគូដបញ្
ជ រ់ មេង្ស្ហើយមេង្ស្េៀរថ្វ រមមវ ិធី ដរេព្មង្់ទាំង្ឡាយដដ្េស្យើង្បាន
ស្េើរស្ ើង្ រនលង្មរ និង្រំរុង្រ ំស្េចស្ ើង្ឱ្យកាន់ដរចាដ់ដងមស្េៀរនាស្រេស្នះ មិនដមនព្រូវ
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បានដ្ឋរ់ស្ចញ ឬស្ធាើស្

ើង្ ស្ដ្ើមបីយរចិរអ
េ នរណ្ដម្ចនរ់ស្នាះស្េ ប៉ាុដនេវាជារព្មូវការចាំបាច់របដ់

រមពុជា ស្ហើយស្ដ្ើមបីបំស្រ ើឱ្យផេ ព្បស្យជន៍ របដ់ព្បជាជនរមពុជាទាំង្មូេ។ េូេបង្គំុ ខ្្ំុ រ ំរឹង្
េុរជាមុនថ្វ ស្ព្កាយរីស្យើង្ដបរោនរី អង្គព្បជុំស្នះស្ៅ រាេ់បណ្ដ
េ ស្ោេនស្យបាេ និង្វ ិធ្លន
ការនានាជាស្ព្ចើន ដដ្េស្យើង្ទាំង្អដ់ោនបានដ្ឋរ់ ស្ចញមរ និង្បានដងលង្ស្ៅចំស្

ះមុខ្រដ្ឋ

ដភា និង្នាស្រេស្នះនឹង្បានកាលយស្ៅជាដរមមភារ ការងារជារ់ដដេង្ ជាបនេបនាេប់ ដដ្េវា
នឹង្ផេេ់ផេ ដផលដេស្ៅព្គប់ ដផនរព្គប់ វ ិដ័យ រិស្ដដវានឹ ង្្លុះបញ្
ា ង្
ំ ឱ្យស្ឃើញយ៉ា ង្ ព្បច័រស
តាមរយៈការដរេំអ
ព្បជាជន

និង្ការស្េើរដទយស្
ួ

ដដ្េជាខានរយ៉ា ង្ដំខាន់

ើង្ជាបស្ណើ េ រៗ

ដំរាប់វាដ់ដង្
ទ ់

នូ វរព្មិ រជីវភាររដ់ស្ៅរបដ់

ព្បដិេធភារននការងាររបដ់រាជរដ្ឋឋ

ភិបាេ។
ជារ់ដដេង្ដំរាប់នីរិកាេេី ៣

ននរដ្ឋដភាស្នះ

ស្យើង្ស្ៅដេ់ស្រេដរ

៤ននំស្េៀរប៉ាុស្ណ្ដណះ

ដ្ូស្ចនះស្យើង្រិរជា មិនស្ធាើដ្ំស្ណើរស្ៅមុខ្តាមរស្បៀបធមមតាបានស្េ។ ស្យើង្ទាំង្អដ់ោនចាដ់ជា
ព្រូវព្បឹង្ដព្បង្ឱ្យអដ់រីដរនដ ដដូង្ ស្ដ្ើមបីជព្មុញស្េបឿនអនុវរេឱ្យបានស្ជាគជ័យនូវរមមវ ិធី
នស្យបាយ យុេធសាស្ដដេ និ ង្ វ ិធ្លនការដរ េព្មង្់ជារ់ដដេង្ទាំង្ឡាយ ដដ្េស្យើង្ទាំង្អដ់ោន
បានដ្ឋរ់ស្ចញមរស្ដ្ឋយខ្លួនឯង្ ស្ដ្ើ មបីឧរេមព្បស្យជន៍ របដ់ព្បស្េដជារិ និ ង្ព្បជាជនរមពុជា
ននស្យើង្។ រនុង្សាមររី ស្នះេូ េបង្គំខ្ំុ្ ដូមស្ដនើអង្គគណៈរដ្ឋមន្ដនេីរបដ់ ស្យើង្អនុម័រយរនងៃព្បជុំ
ស្េើរេី១ របដ់ខ្ួនស្នះជាការឧេទ
ល
ិ ដរម្ចលំង្កាយ ព្បាជ្ និង្សាមររីរបដ់ស្យើង្ ទាំង្អដ់ោន
ចំស្

ះការបស្ង្េើនស្េបឿនននរំដណេព្មង្់ ដដ្េម្ចនេរខណៈកាន់ដរេូេំេូោយ និង្កាន់ដរដុី

ជស្ព្ៅស្

ើង្ ស្ដ្ើមបីការ់បនថយនូវភារព្រី ព្ររបដ់ព្បជាជន និ ង្ស្ដ្ើមបីវឌ្ឍនភារ វ ិបុេភារ និង្

រិរានុភារ ដ្៏ខ្ដ
ព ់ព្រដដ្រ ននព្រះរាជាណ្ដចព្ររមពុជា។
ស្ៅេីបញ្ាប់ េូេបង្គំខ្ំុ្ ដូមថ្វាយព្រះររ និ ង្ជូនររដ្េ់ព្រះអង្គស្ដេចព្រុមឃុន ព្រះអង្គម្ចាដ់

ព្រះអង្គម្ចាដ់់រសព្រី ឯរឧរេម ស្ោរជំទាវជាដម្ចជិរ ដម្ចជិកាននអង្គគណៈរដ្ឋមន្ដនេីទាំង្មូេ
ដូមព្របប ស្ដ្ឋយព្រះរាជដុខ្ភារ និង្ដុខ្ភារេអបរ ិបូណ៌ និង្ដូមដស្ព្មចបាននូវស្ជាគជ័យ
ដ្៏ព្រចះព្រចង្់ រនុង្ការ បំស្រញភាររិ ចា ជាមួ យោន រនុង្រយៈស្រេ ៤ននំ ស្ៅមុខ្ស្េៀរស្នះ ស្ដ្ើមបី
ជារិ សាដនា និ ង្ ព្រះមហារសព្រ ដដ្េជា បាវចានា ខ្ពដ់បំផុរ ននព្រះរាជាណ្ដចព្ររមពុជា។
េូេបង្គំ ខ្្ំុ ដូមព្បកាដបិ េអង្គព្បជុំ គណៈរដ្ឋមន្ដនេីរបដ់ស្យើង្នាស្រេស្នះ។

ដូមអរព្រះគុណ និង្ ដូមអរគុណ !
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