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ផែនទីបង្ហា ញែលូវស្តពីីប្បព័នធសស្បៀងស្ប្ាប់ការអភិវឌ្ឍ
ប្បកបសោយចីរភាពសៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០៣០ 

ក.ទិដ្ឋភាពរមួទូទៅ 

ប្បសទស្កម្ពុជា ានប្បជាជនប្បាណ ១៥,៥លាននាក់ ផែលភាគសប្ចើនជាយុវជន កនុងសនាោះ ៥៥,៨% ាន
អាយុសប្កាម្៣០ឆ្ាាំ1 និងានប្បព័នធសស្ាបៀងចប្ម្ោុះនិងានម្ុខម្ហូបស្ម្ាបូរផបបកនុងប្បវត្តសិាស្តស្ត។ កនងុរយៈសពលពីរ
ទស្វត្ាសរ៍ចងុសប្កាយសនោះ ស ោះបីប្បសទស្កម្ពជុាស្សប្ម្ចបាននូវស្ម្ិទធកម្មសស្ែឋកិចចែ៏ខ្ាាំងកា្ា និងវឌាឃនភាពគួរឱាយកត្់
ស្ាគាលក់នុងការអភិវឌាឍសស្ែឋកចិចប្បកបសោយចីរភាព និងានវិសាលភាពកាន់ផត្ទូលាំទលូាយ ស ើយបានកាត្ប់នថយ
ភាពប្កីប្កកនុងអប្ាម្ួយែ៏ខពស្់ ប ុផនតវិស្ម្ភាពកសៅផត្បនតានសៅស ើយ ស ើយប្បជាពលរែឋ២២%សៅពុាំអាច
ានលទធភាពទទួលបានរបបអាហារស្ុខភាព។2 អប្ាកងវោះអាហារូបត្ថម្ភសៅានកប្ម្ិត្ខពស្់កនុងចាំសោម្កុារអាយុ
សប្កាម្៥ឆ្ាាំ កនុងសនាោះកុារ៣២,៤%ានបញ្ហាប្កសិ្ប្កិន ២៤%ានទម្ងនម់្ិនប្គប ់និង១០%ានបញ្ហាស្គម្សាគាាំង។3 
អប្ាននភាពប្កីប្កនិងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ ផប្បប្បលួខុស្គ្្ាពីសខត្តម្ួយសៅសខត្តម្ួយ ស ើយត្ួសលខខពស្់ានសៅាម្
ត្ាំបន់ភនាំាម្បសោដាយប្ពាំផែន។ កម្ពុជាកជ៏ាប្បសទស្ម្ួយកនងុចាំសោម្ប្បសទស្សៅអាស្ុអីាសគនយ៍ ផែលង្យរងសប្គ្ោះ
សោយសារសប្គ្ោះម្ នតរាយធម្មជាត្ិ ជាពិសស្ស្សោយសារឥទិធពលននការផប្បប្បលួអាកាស្ធាត្។ុ 

សគ្លនសោបាយនិងយទុធសាស្តស្តនានា ផែលបាននិងកាំពុងអនុវត្តន៍សៅកម្ពុជា ស្តាត្សលើកាតាជាសប្ចើនផែល
នាាំឱាយានការ្្ាស្់បតូរប្បព័នធសស្ាបៀងនិងែតលន់ូវប្កបខណ័ឌ សែើម្ាបីជាំរុញឱាយានការសធវើស្កម្មភាពាម្វសិ្័យនានា។ 
ផែនទីបង្ហាញែលូវស្តពីីប្បពន័ធសស្ាបៀងសនោះ ែាារភាជាប់សៅនឹងបោដាប្កបខណ័ឌសគ្លនសោបាយផែលានប្សាប់ ស ើយ
កាំណត្់នូវអាទិភាពត្ប្ម្ូវឱាយានការពសនលឿនស្កម្មភាពរួម្គ្្ាសប្កាម្យុទធសាស្តស្តចត្ុសកាណែាំោក់កាលទី៤ ផែនការ
យុទធសាស្តស្តអភិវឌាឍន៍ជាត្ិ២០១៩-២០២៣ សគ្លសៅអភិវឌាឍប្បកបសោយចីរភាពកម្ពុជា២០១៦-២០៣០ យុទធសាស្តស្ត
ជាត្ិស្ដីពសី្នតសិ្ុខសស្ាបៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ សលើកទ២ី ឆ្ាាំ២០១៩-២០២៣ ប្កបខណ័ឌសគ្លនសោបាយជាត្ិគ្ាំពារ
ស្ងគម្២០១៦-២០២៥ នងិយុទធសាស្តស្តាម្វសិ្័យពាកព់័នធនានា រួម្ាន ផែនការយទុធសាស្តស្តអភិវឌាឍន៍វសិ្័យ
កស្ិកម្ម២០១៩-២០២៣ និងសគ្លនសោបាយអភិវឌាឍន៍ឧស្ាា កម្មកម្ពុជា២០១៥-២០២៥។ល។ វសិ្័យ
កស្ិកម្មនិងរបបអាហារស្ខុភាព បានសែើរត្ួនាទីោ ាងស្ាំខន់កនុងការពប្ងឹងប្បព័នធសស្ាបៀងរបស្់កម្ពុជា សែើម្ាបីស្លើយត្ប
សៅកនុងែាំោក់កាលននការរាត្ត្ាាត្ជាស្កលននជាំងកឺូវែី-១៩និងកនងុែាំោក់កាលសាតារស ើងវិញសប្កាយវិបត្តិសនោះ ។ 

ផែនទីបង្ហាញែលូវសនោះ គឺជាលទធែលននកិចចស្នទនានងិការវភិាគ ផែលបានសរៀបចាំស ើងសោយានការចូលរួម្
ពីប្គប់ភាគពីាក់ពន័ធ។ សៅកនងុឆ្ាាំ២០២១ កិចចស្នទនាចាំននួ៣០សលើក ប្ត្ូវបានសរៀបចាំស ើង សោយានអនកចលូរួម្

 
1 វិទ្យាស្ថា នជាតិស្ាិត,ិ 2019 < https://www.nis.gov.kh/nis/Census2019/Final%20General%20Population%20Census%202019-English.pdf> 

2 CARD, MAFF, WFP FNG, 2017 <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070325/download/> 
3 ការអង្កេតប្រជាស្ថស្តស្រនិកស្ុខភាពង្ៅកម្ពុជា, 2014-15 < https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr312/fr312.pdf> 
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ប្បាណ ២០០០នាក់។ វឌាឍនភាពផែលស្សប្ម្ចបានសនោះ សោយានការែឹកនាាំែ៏ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវពីរាជរោឋាភិបាលរួម្នឹង
ការចាត្់ាាំងឯកឧត្តម្ សុខ សុ៊ីឡូ អគគសលខធិការននអគគសលខធិការោឋានប្កុម្ប្បឹកាាសាតារអភិវឌាឍន៍វិស្័យកស្កិម្មនងិ
ជនបទ សធវើជាអនកសកាោះប្បជុាំថ្្ាក់ជាត្ិស្តីពីប្បព័នធសស្ាបៀងកាលពីផខវិចឆិកាឆ្ាាំ២០២០។ ស្កម្មភាពម្ួយចាំនួនផែលកម្ពុជា
បានសរៀបចាំរួចមុ្នកិចចស្នទនាស្តីពីប្បព័នធសស្ាបៀង ានែូចជា ការសរៀបចាំយុទធសាស្តស្តជាត្ិស្ដីពីស្នតិស្ុខសស្ាបៀង និង 
អាហារូបត្ថម្ភសលើកទី២ឆ្ាាំ២០១៩-២០២៣ សប្កាម្ការស្ប្ម្បស្ប្ម្លួសោយប្កុម្ប្បកឹាាសាតារអភិវឌាឍន៍វិស្យ័កស្កិម្មនងិ
ជនបទ ការចលូរួម្គ្ាំប្ទពីចលនាបសងកើនអាហារបូត្ថម្ភ នងិសវទិកាយុវជនផែលបានសរៀបចាំស ើងពីឆ្ាាំ២០១៨ែលឆ់្ាាំ
២០២០។ កិចចស្នទនាភាគសប្ចើនប្ត្ូវបានសរៀបចាំស ើងាម្ប្បព័នធអនឡាញ សោយសគ្រពាម្វិធានការរបស្់ប្កសួ្ង
ស្ុខភិបាលស្តពីីការទបស់ាកាត្ក់ាររាត្ត្ាាត្ននជាំងឺកូវែី-១៩។  

ខ. ចកខុវស័ិយសត៊ីព៊ីប្រព័ន្ធទសបៀងប្រករទោយច៊ីរភាពទៅកមពុជា ឆ្ន ាំ២០៣០ 

ប្ត្ឹម្ឆ្ាាំ២០៣០ ប្បជាពលរែឋកម្ពុជានងឹទទលួបានរបបអាហារស្ុខភាព និងអាហារប្បកបសោយស្ុវត្ថភិាព 
សោយានការយកចិត្តទុកោក់ជាចម្ាបងសលើស្តស្តនីិងកុារ សែើម្ាបីបាំផបកវែតអនតរជាំនាន់ននបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ និងស្លើយ
ត្បសៅនឹងែាំសណើរការផប្បប្បួលអាហារូបត្ថម្ភ។ ប្បព័នធសស្ាបៀងនឹងែតល់នូវសារជាត្ិចិញ្ចឹម្ែល់ប្បជាពលរែឋកម្ពុជា 
ពប្ងឹងែលិត្កម្មកនុងប្ស្ុកនងិការផចកចាយ បសងកើត្ឱកាស្សធវើពាណជិជកម្មនិងការប្បកបអាជីវកម្មកនងុនិងសប្ៅប្បសទស្ 
ែតល់ឱកាស្ប្បកបរបរចិញ្ចមឹ្ជវីិត្ប្បកបសោយស្ម្ធម្៌ជាពិសស្ស្ស្ប្ាប់យុវជន ធនន់ងឹភាពង្យរងសប្គ្ោះ វិបត្ត ិ
និងបញ្ហាសែាសងៗ ការពារបរសិាថាន និងកាត្់បនថយកាតាបងកនិងបនាា្ាាំសៅនឹងការផប្បប្បលួអាកាស្ធាត្ ុ ាម្រយៈការ
ជាំរុញឱាយប្បពន័ធសស្ាបៀងសឆ្ាោះសៅរកការអភិវឌាឃនបត្ង។ 4 

ការស្សប្ម្ចចកខុវិស្័យឱាយបានប្ត្ឹម្ឆ្ាាំ២០៣០  ម្ រឱាយានការពប្ងកីលទធភាពទទួលបានសស្វាស្ខុភាព 
និងអាហារូបត្ថម្ភ ការែតល់ជាំនយួស្ងគម្និងការអប់រំ និងការធានាោ ាងោឱាយវិស្័យកស្ិកម្មនិងផខាសប្ចវាក់ត្នម្លសស្ាបៀង
ានភាពចប្ម្ុោះនិងានែលិត្ភាពខពស្ ់ានចីរភាព គ្ាំប្ទែល់របបអាហារស្ុខភាព រួម្ចាំផណកែល់កាំសណើនសស្ែឋកិចច
និងពាណិជជកម្ម និងែតល់ឱកាស្ការង្រែល់ជនប្កីប្កនិងជនង្យរងសប្គ្ោះ។ កាតាស្ាំខនស់្ប្ាប់សធវើទាំសនើបកម្មវសិ្័យ
កសិ្កម្មនិងប្បព័នធសស្ាបៀងសៅកម្ពុជា គនឺវានុវត្តន ៍ និងការវិនិសោគសលើប្បព័នធឌជីីថល បសចចកវិទាាទាំសនើប នងិការ
អភិវឌាឍស ោឋារចនាស្ម្ពន័ធគ្ាំប្ទនានា។ 

គ. អាទិភាពចាំន្ួន្រួន្ ដដ្លបាន្ទលចទចញព៊ីកិចចសន្ទនាថ្នន ក់ជាតិ  

១. សលើកកម្ពស្់របបអាហារស្ខុភាពស្ប្ាប់ ាំងអស្់គ្្ា  
២. សលើកកម្ពស្ភ់ាពអង់អាចរបស្់យុវជន ស្តស្តី នងិជនង្យរងសប្គ្ោះ  

 
4 កាំសណើនសស្ែឋកចិចផែលធានាបាននូវចីរភាពបរិសាថាន។ 
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៣. ពប្ងឹងភាពធន់សលើម្ុខរបរចិញ្ចឹម្ជីវិត្និងប្បព័នធសស្ាបៀង 
៤. ពប្ងងឹអភិបាលកចិចសែើម្ាបីសធវើឱាយប្បព័នធសស្ាបៀងកាន់ផត្ានបរិោប័នន។ 
 

 សែើម្ាបីទទួលបានសជាគជ័យ សយើងប្ត្ូវសធវើការង្ររួម្គ្្ាសលើប្គប់វិស្យ័ជាម្ួយនឹងត្អួងគពាក់ព័នធ ាំងអស្់សៅ
ថ្្ាក់ជាត្ិ ថ្្ាក់សប្កាម្ជាត្ិនិងស្ គម្ន៍ សែើម្ាបីកាត្់បនថយភាពប្កីប្ក បញ្ចប់ភាពអត្់ឃ្្ាននិងលុបបាំបាត្់បញ្ហា
អាហារូបត្ថម្ភ និងការពារបរិសាថាន។ ស្ាំខនជ់ាងសនោះ សយើងប្ត្ូវជាំរុញឱាយានការចូលរមួ្ពយីុវជន ស្តស្ត ីអនកសប្បើប្បាស្់និង
អនកែលតិ្ ជនជាត្ិសែើម្ភាគត្ិច និងជនង្យរងសប្គ្ោះ នងិយកម្ត្ិសោបល់របស្់គ្ត្ ់ សែើម្ាបសីរៀបចាំប្បពន័ធសស្ាបៀង
ស្ប្ាបអ់នាគត្ សែើម្ាបសីធវើឱាយម្នុស្ាស ភពផែនែីកាន់ផត្ានស្ុខភាពាាំម្ួន សស្ែឋកិចចរកីចសប្ម្ើនប្បកបសោយស្ម្ធម្៌
និងវិបុលភាព។ ផែនទបីង្ហាញែលូវស្តពីីប្បព័នធសស្ាបៀងប្បកបសោយចីរភាពឆ្ាាំ២០៣០ បានែតលន់ូវវិធីសាស្តស្តលអៗ
ស្ប្ាបប់សងកើត្នូវសគ្លនសោបាយនិងផែនការស្កម្មភាពាម្វិស្័យថមីៗ និងែតលន់ូវប្កបខណ័ឌម្ួយ សែើម្ាបកីាំណត្់
កាតាផែលនាាំម្កនូវការ្្ាស់្បតូរស្ាំខន់ៗ និងការអនុវត្តាម្ែាំោក់កាលនីម្ួយៗ សែើម្ាបីធានាប្បសិ្ទធភាពននការ
អនុវត្តផែនទីបង្ហាញែលូវសនោះ។   

ឃ. អាទិភាពសប្ារក់មពុជាទឆ្ព ោះទៅឆ្ន ាំ២០៣០ 

១. ទលើកកមពស់រររអាហារសុខភាពសប្ារ់ទាំងអស់គ្នន  

កម្ពជុានងឹបនតខតិ្ខាំសធវើការអភវិឌាឍសលើប្គបវ់សិ្យ័ស្ាំខន់ៗ  សែើម្ាបធីានាឱាយានរបបអាហារស្ខុភាព នងិអាហារ
ផែលានស្វុត្ថភិាព ង្យប្ស្លួទទលួរកបានស្ប្ាប ់ាំងអស្គ់្្ា ជាពសិស្ស្ស្ប្ាបស់្តស្ត ីកាុរនងិជនង្យរងសប្គ្ោះ
សែើម្ាបសី្លើយត្បចាំសពាោះបញ្ហាអាហារបូត្ថម្ភប្គបទ់ប្ម្ង។់ សែើម្ាបីសធវើឲាយស្សប្ម្ចសគ្លសៅសនោះ  ម្ រឱាយានការសធវើ
ស្កម្មភាពជាព ុវិស្័យ ាម្រយៈការែតលស់្នតសិ្ុខសស្ាបៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ការពប្ងកីការទទួលបានសស្វាស្ខុភាព
និងសស្វាអាហារូបត្ថម្ភ ការបសងកើត្ឱកាស្ការង្រ ការសលើកកម្ពស្់ចាំសណោះែឹងអនកសប្បើប្បាស់្និងការអប់រំ ការសលើក
កម្ពស់្ទាំសនើបកម្មវិស្័យកស្ិកម្មនិងផខាសប្ចវាក់ត្នម្លសស្ាបៀង ការសធវើពិពិធកម្មប្គប់ម្ុខែាំោាំប្បកបសោយបរិោប័នននិង
ប្បកួត្ប្បផជង  ការសលើកកម្ពស្់ការែលិត្អាហារស្ុខភាពនិងអាហារស្ុវត្ថិភាព ការែគត្ែ់គង់ទឹកសាអាត្ អនាម្័យ នងិ
ការសរៀបចាំទា្ាប់រស្់សៅប្បកបសោយអនាម្យ័លអ ាម្រយៈការសលើកម្ពស្់ការយល់ែឹងនិងការពប្ងឹងគណុភាពប្បពន័ធ
នានា ប្ពម្ ាំងការែតល់ជាំនយួស្ងគម្។ ស ោះបីកម្ពុជា ជាប្បសទស្ផែលានប្បព័នធសស្ាបៀងចប្ម្ោុះនិងស្ម្ាបូរសោយ
អាហារផែលានស្ុវត្ថភិាពនងិានសារជាត្ិចិញ្ចមឹ្ ប ុផនតប្គួសារប្កីប្កម្យួចាំននួពុាំានលទធភាពរកបានអាហារផែល
ានស្ុវត្ថភិាព និងស្ម្ាបូរសារជាត្ិចិញ្ចឹម្បានប្គប់ប្គ្ន់សទ។  

ក. កាតាផែលនាាំម្កនវូការ្្ាស្ប់តរូប្បពន័ធសស្ាបៀង៖ ១).ប្ត្វូានការសរៀបចាំរបបអាហារស្ខុភាពឱាយាន
កាន់ផត្សប្ចើននិងផែលអាចង្យប្ស្ួលរកបាន ាម្រយៈការបសងកើនែលិត្ភាពនិងការសធវើពិពិធកម្មវិស្័យ
កស្ិកម្ម  កស្ិឧស្ាា កម្ម  ការស្ិកាាប្សាវប្ជាវនិងការអភិវឌាឍ  ការែគត្់ែគង់អាហារស្ុវត្ថិភាព  ការបញ្ចូល
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ម្ីប្កូសារជាត្ិសៅកនុងអាហារ ការបផនថម្ត្នម្លសៅកនុងផខាសប្ចវាក់ែលតិ្កម្មសស្ាបៀង ការពប្ងីកការសធវើ
ពាណិជជកម្ម និងការផកលាំអស ោឋារចនាស្ម្ព័នធទីែាារកនុងប្បសទស្ ២).ប្ត្ូវសរៀបចាំអាហារទឱាយកាន់ផត្ង្យ
ប្ស្ួលអាចរកបាន ាម្រយៈការពប្ងីកកម្មវិធជីាំនួយស្ងគម្ែល់បុគគលនិងប្គួសារង្យរងសប្គ្ោះ ែូចជា ការ
ឧបត្ថម្ភសាច់ប្បាក់ កម្មវិធីអាហារាម្សាលាសរៀនសោយសប្បើកស្ិែលស្ គម្ន៍ និងការសប្បើប្បាស្់អាហារ
សោយានបញ្ចូលម្ីប្កូសារជាត្ិសៅកនុងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភម្ិនផម្នសាច់ប្បាក់ជូនប្បជាពលរែឋ ៣).ពប្ងីកការ
ែតលប់្បឹកាាផែនកស្ុខភាពនិងសស្វានានាស្ប្ាប់ាដាយនិងកុារអាយុសប្កាម្ពីរឆ្ាាំ កនុងឱកាស្ាស្១០០០
នថងែាំបូងននជីវិត្ សោយស្តាត្សលើការជាំរុញការបាំសៅកូនសោយទឹកសោោះាតាយផត្ម្ួយម្ុខគត្់ ប្ពម្ ាំងការ
សធវើឱាយកាន់ផត្ប្បសស្ើរនូវការែតល់អាហារែល់ រកនិងកុារត្ូច ការបសងកើត្របបអាហារចប្ម្ុោះស្ប្ាប់ាដាយ
ជាសែើម្ ៤).ជាំរុញការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញែលូវផែនការស្កម្មភាពស្កលសែើម្ាបីស្លើយត្បចាំសពាោះបញ្ហា
ស្គម្សាគាាំងរបស់្កុារ  ៥).ធានាឱាយានការទទួលបានទឹកសាអាត្ អនាម្័យនិងទា្ាប់អនាម្័យលអ   
៦).កសាងនូវបរិសាថានសស្ាបៀង ផែលអនកសប្បើប្បាស្់អាចសធវើការស្សប្ម្ចចិត្តសប្ជើស្សរីស្យកអាហារផែលលអ
ស្ប្ាប់ស្ុខភាព ាម្រយៈការប្គប់ប្គងសលើការែាសពវែាាយពាណិជជកម្មម្ហូបអាហារ (ែូចជាែលិត្ែល
សម្ ាៅទឹកសោោះសគ្ជាំនួស្ទឹកសោោះាតាយ) និងការសលើកកម្ពស្់ស្តង់ោនិងសគ្លការណ៍ផណនាាំថ្្ាក់ជាត្ិស្ដី
ពីរបបអាហារ។ 

ខ.  ផែនការផែលប្ត្វូស្សប្ម្ចសៅឆ្ាាំ២០២៥៖ យុទធសាស្តស្តជាត្សិ្តីពីស្នតិស្ុខសស្ាបៀងនងិអាហារូបត្ថម្ភ 
សលើកទី៣ ឆ្ាាំ២០២៤-២០២៩ នឹង្លុោះបញ្្ាាំងពីប្កបខណ័ឌប្បព័នធសស្ាបៀង ស ើយកាតាស្ាំខន់ៗ ផែលនាាំ
ម្កនូវការ្្ាស្់បតូរ នឹងប្ត្ូវបានអនុវត្តសែើម្ាបីស្សប្ម្ចទស្ាសនៈវិស្័យឆ្ាាំ២០៣០ស្តីពីប្បព័នធសស្ាបៀងប្បកប 
សោយចីរភាពនិងសគ្លសៅអភិវឌាឍប្បកបសោយចីរភាពកម្ពជុា។ កម្មវធិីជាំនួយស្ងគម្ស្ប្ាបប់្គសួារ
ង្យរងសប្គ្ោះនឹងប្ត្ូវពប្ងីកការអនុវត្តសោយានបញ្ចូលសារអប់រំអាំពីសារៈស្ាំខន់ននអាហារូបត្ថម្ភ 
ស ើយសគ្លការណ៍ផណនាាំថ្្ាក់ជាត្ិស្ដីពីរបបអាហារស្ប្ាប់ម្នុស្ាសសពញវ័យនឹងប្តូ្វសរៀបចាំស ើង។ 
ផែនទីបង្ហាញែលូវស្តីពីផែនការស្កម្មភាពស្កលសែើម្ាបីស្លើយត្បចាំសពាោះបញ្ហាស្គម្សាគាាំងរបស្់កុារនឹង
ប្ត្ូវបានអនុវត្តន៍។ែាារគាំរនូានានឹងប្ត្ូវបានសាងស្ង់ស ើងសែើម្ាបីោក់បង្ហាញឱាយស ើញពីអាហារស្ុវត្ថិភាព 
និងសលើកកម្ពស្់ភាពចប្ម្ុោះននអាហារនិងរបបអាហារស្ខុភាពផែលានការគ្ាំប្ទពីវិស្័យឯកជន និង
ស្ គម្ន៍។ ប្បព័នធពត័្ា៌ននឹងប្ត្ូវបានោក់ឱាយអនុវត្តសែើម្ាបីវាយត្នម្លសលើភាគរយប្គសួារផែលាន
លទធភាពទទលួបានរបបអាហារស្ុខភាព។ ស្ាគម្ការពារអនកសប្បើប្បាស្់ថ្្ាកជ់ាត្មិ្ួយនឹងប្ត្ូវបាន
បសងកើត្ស ើង ស ើយស្ ប្គ្ស្ឯកជននងឹប្ត្ូវែតល់ព័ត្ា៌នស្តីពអីាហារូបត្ថម្ភសៅសលើែលិត្ែលនានា
ផែលបានែលិត្និងោក់លក។់  

គ.  ផែនការផែលប្ត្វូស្សប្ម្ចសៅឆ្ាាំ ២០៣០៖ របបអាហារស្ុខភាពនឹងានភាពង្យប្ស្ួលអាចរកបាន
និងានត្នម្លស្ម្រម្ាយស្ប្ាប់ពលរែឋកម្ពុជាប្គប់រូប។ 
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២. ទលើកកមពស់ភាពអង់អាចររស់យុវជន្ ស្រសត៊ី ន្ិងជន្ងាយរងទប្គ្នោះ 

កម្ពជុានងឹបនតអនវុត្តស្កម្មភាពសលើកកម្ពស្ស់្ម្ភាពសយនឌរ័ បសងកើត្ការង្រស្ម្រម្ាយ អភវិឌាឍនស៍្ ប្គនិនងិ
បសងកើត្ឱកាស្ការង្រស្ប្ាបយ់វុជន ស្តស្តនីងិជនង្យរងសប្គ្ោះសៅកនងុប្បពន័ធសស្ាបៀង។ កម្ពុជានឹងបនតជាំរុញឱាយានការ
ចូលរួម្ពយីុវជន ស្តស្ត ី និងជនង្យរងសប្គ្ោះ សែើម្ាបបីសងកើនការយល់ែងឹរបស្ព់ួកគ្ត្អ់ាំពបី្បព័នធសស្ាបៀងនិងអាំពីសារៈ
ស្ាំខន់ននរបបអាហារស្ុខភាព បាំពាក់បាំប នពួកគ្ត្់ឱាយកា្ាយជាភា្ាក់ង្រផែលនាាំម្កនូវការ្្ាស្់បតូរកនុងប្បពន័ធសស្ាបៀង។ 
អនកសប្បើប្បាស្ ់ស្តស្ត ីនិងយុវជន គឺជាអនកកាំណត្់ពីប្បព័នធសស្ាបៀងសៅនថងសនោះ និងសៅនថងអនាគត្ ស ើយម្ត្ិសោបល់របស្់
ពួកគ្ត្់គឺានសារៈស្ាំខនក់នងុកិចចស្នទនាសគ្លនសោបាយនិងការសធវើស្សប្ម្ចចិត្ត សែើម្ាបឈីានសៅស្សប្ម្ចចកខុវិស្័យ
ឆ្ាាំ២០៣០។ ការបសងកើត្ការង្រស្ម្រម្ាយ នងិការបសងកើនពលកម្មជាំនាញនិងែលតិ្ភាពការង្រសៅកនុងប្បព័នធសស្ាបៀងសៅ
ាម្ម្ូលោធាន គបឺានរួម្ចាំផណកែល់ការរីកចសប្ម្ើនផែនកសស្ែឋកិចចនិងការនាាំសចញ។ កនុងបរិបទននការសាតារស ើងវិញ
ពីវិបត្តិកូវែី-១៩ ការគិត្គូរពសី្ុខាលភាពបគុគលនិងការអភិវឌាឍសស្ែឋកិចចជាត្ ិគឺានសារស្ាំខន់ សែើម្ាបីែតលឱ់កាស្
ឱាយកុារ ាំងអស្់បានចូលសរៀន នងិស្សប្ម្ចបាននូវស្កាដានពុលរបស្់ពួកសគកនុងការចូលរមួ្អភិវឌាឍនស៍្ងគម្។ កម្ពុជា
នឹងបនតសរៀបចាំកិចចស្នទនាសោយានការចូលរួម្ពីជនង្យរងសប្គ្ោះ សែើម្ាបីផស្វងយលព់ីត្ប្ម្ូវការនិងសគ្លបាំណងរបស្់
ពួកគ្ត្ ់សធវើការជាម្ួយពកួគ្ត្់សែើម្ាបីផកលម្អប្បពន័ធសស្ាបៀងស្ប្ាប់ែលប្បសោជន៍រួម្របស្់ប្បជាជនកម្ពជុា ាំងអស្។់ 

ក. កាតាផែលនាាំម្កនវូការ្្ាស្ប់តរូប្បពន័ធសស្ាបៀង៖ ១).ជាំរុញការចូលរួម្របស្់យុវជន ជាពិសស្ស្ស្តស្តីឱាយកាន់
ត្ួនាទីជាអនកែឹកនាាំ និងែតល់ឱកាស្ែល់យុវជន ស្តស្តី និងជនង្យរងសប្គ្ោះ សែើម្ាបីឱាយពួកគ្ត្់បានចូលរួម្
ជាប្បចាាំកនុងកិចចស្នទនាសគ្លនសោបាយនិងការសធវើសស្ចកដីស្សប្ម្ច   ២).ជាំរុញការសប្បើប្បាស្់ប្បព័នធ
ឌីជីថល ការប្សាវប្ជាវនិងការអភិវឌាឍ នវានុវត្តន៍ និងគ្ាំប្ទែល់ជនង្យរងសប្គ្ោះ យុវជននិងស្តស្តផីែលជា
ា្ាស្់ស្ ប្គ្ស្ខ្ាត្ត្ូចនិងម្ធាយម្ និង ៣).ពប្ងឹងកម្មវិធីបណ្ដោះបោដាលវិជាជាជីវៈ ការអបរ់ំកនុងនិងសប្ៅ
ប្បព័នធ និងស្ាគម្យុវជននិងស្ាគម្ស្តស្ត ី សែើម្ាបីស្លើយត្បសៅនឹងប្បព័នធសស្ាបៀងផែលកាំពុងានការ
្្ាស្់បតូរ និងការអភិវឌាឍប្បសទស្ជាត្។ិ 

ខ.  ផែនការផែលប្ត្វូស្សប្ម្ចសៅឆ្ាាំ២០២៥៖ ការកសាងស្ម្ត្ថភាព នងិការគ្ាំប្ទនឹងប្ត្វូបានែតលែ់ល ់
យុវជន ស្តស្តនីិងជនង្យរងសប្គ្ោះ  សែើម្ាបឱីាយពួកគ្ត្់ានលទធភាពចលូរួម្សៅកនងុប្បពន័ធសស្ាបៀង និងការ
សលើកកម្ពស្់របបអាហារស្ខុភាព ាំងសៅថ្្ាក់ជាត្ ិថ្្ាក់សប្កាម្ជាត្និងិស្ គម្ន៍។ សែើម្ាបសី្លើយត្បសៅ
នឹងឱកាស្ការង្រសៅកនងុប្បពន័ធសស្ាបៀងសៅសពលខងម្ុខ ការអប់រំនិងការបណ្ដោះបោដាលវិជាជាជីវៈនងឹ
ប្ត្ូវផកស្ប្ម្លួសែើម្ាបីស្លើយត្បនឹងត្ប្ម្ូវការឧស្ាា កម្ម នងិជាំរុញឱាយានការចូលរួម្ពីវិស្យ័ឯកជននិង
បសងកើត្ម្ជាឈម្ណឌលនវានុវត្តនន៍ិងស្ ប្គ្ស្ខ្ាត្ត្ូចនិងម្ធាយម្ឱាយបានកាន់ផត្សប្ចើន និងភាជាបទ់ាំនាក់
ទាំនងស្ ប្គ្ស្ ាំងសនាោះជាម្ួយនឹងវិនិសោគិន។ កម្ពជុានឹងបនតប្បម្លូទិននន័យប្បជាជនសោយសធវើ
ការផបងផចកាម្អាយនុិងសភទជាសទៀង ត្់ និងសធវើបចចបុាបននភាពផែនការនានា សែើម្ាបចីូលរមួ្ចាំផណកសធវើ
ឲាយស្សប្ម្ចសគ្លសៅអភិវឌាឍប្បកបសោយចីរភាពកម្ពុជា។ 
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គ.  ផែនការផែលប្ត្វូស្សប្ម្ចសៅឆ្ាាំ២០៣០៖ យុវជន ស្តស្តីនងិជនង្យរងសប្គ្ោះនឹងប្ត្ូវបានែតល់ឱកាស្
ឱាយបានចលូរួម្ជាប្បចាាំសៅកនុងកិចចស្នទនាសគ្លនសោបាយនិងការសធវើសស្ចកតសី្សប្ម្ច ស ើយការបណ្ដោះ
បោដាលវជិាជាជីវៈនងិការអប់រ ំ ការែតល់ឱកាស្ការង្រស្ម្រម្ាយនិងស្ ប្គិនភាពកនុងប្បព័នធសស្ាបៀង នឹង
ប្ត្ូវបានពប្ងកីនិងពប្ងឹងបផនថម្ ។  

៣. ពប្ងឹងភាពធន្់ទលើមុខរររចិញ្ច ឹមជ៊ីវិតនិ្ងប្រព័ន្ធទសបៀង  

កម្ពជុានងឹបនតសធវើស្កម្មភាពសោយផែអកសលើបទពសិសាធនន៍ងិភាពសជាគជយ័កនលងម្ក សែើម្ាបីស្លើយត្បចាំសពាោះ
ភាពង្យរងសប្គ្ោះរា្ាាំនរ៉ៃនងិភាពប្កបី្ក នងិសែើម្ាបពីប្ងងឹភាពធនរ់បស្ត់្អួងគពាកព់ន័ធកនងុប្បពន័ធសស្ាបៀង ពប្ងងឹបោដាញ 
នងិស ោឋារចនាស្ម្ពន័ធរបូវន័តសែើម្ាបសី្លើយត្បសៅនងឹវបិត្តនិានា នងិបញ្ហាផែលបងកស ើងសោយម្នសុ្ាសនងិអាកាស្ធាត្។ុ 
កម្ពជុាកន៏ងឹបសងកើនស្កាដានពុលននប្បពន័ធសស្ាបៀង កនងុការបនាា្ាាំនងិការកាត្ប់នថយែលប ោះពាលន់នការផប្បប្បលួអាកាស្
ធាត្ុ។  កនុងបរិបទននការរាត្ត្ាាត្ជាស្កលននជាំងឺកូវីែ-១៩ ការពប្ងឹងប្បព័នធស្ុខភិបាល សស្ែឋកិចច កស្ិកម្ម បរិសាថាន 
និងប្បពន័ធគ្ាំពារស្ងគម្ សែើម្ាបពីប្ងឹងភាពធន់នងឹវិបត្តនិិងសោោះប្សាយបញ្ហានានាផែលអាចសកើត្ស ើងសៅសពលអនាគត្ 
និងែតលឱ់កាស្ពិសស្ស្ស្ប្ាប់ផកលម្អរចនាស្ម្ព័នធនានាសែើម្ាបគី្ាំប្ទែល់ម្ុខរបរចិញ្ចមឹ្ជីវិត្និងប្បព័នធសស្ាបៀង។  

សែើម្ាបីសលើកកម្ពស្ម់្ុខរបរចញិ្ចមឹ្ជីវិត្ផែលានភាពធន ់ផែនទីបង្ហាញែលូវសនោះ នឹងគ្ាំប្ទែលស់្ គម្ន៍ជនជាត្ិ
សែើម្ភាគត្ចិ យុវជន ស្តស្ត ីកស្កិរខ្ាត្ត្ូច នងិស្ ប្គ្ស្ខ្ាត្ត្ូចនងិម្ធាយម្កនុងវសិ្័យែលតិ្កម្មនងិការផកនចនសស្ាបៀង
អាហារ សែើម្ាបីពប្ងងឹជីវភាពរស្់សៅរបស្់ប្បជាពលរែឋសៅជនបទស្ប្ាប់បសងកើនភាពធន។់ ការសាតារស ើងវិញឱាយកាន់ផត្
ប្បសស្ើរសប្កាយវិបត្តកិូវីែ-១៩ គឺប្ត្ូវសធវើស ើងប្ស្បាម្ការសបដជាញាចិត្តរបស្់រាជរោឋាភិបាលកនងុការកសាងសស្ែឋកចិចនបត្ង 
និងការអនវុត្តសគ្លនសោបាយស្ាំខន់ៗ សៅកនងុរបាយការណ៍បចចុបាបននភាពឆ្ាាំ២០២០ននការចលូរួម្ចាំផណករបស្់
ជាត្សិែើម្ាបអីនុវត្តអនុស្ញ្ញាប្កបខណ័ឌស្ ប្បជាជាត្សិ្តីពីការផប្បប្បួលអាកាស្ធាត្។ុ រាជរោឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងសធវើ
ការត្ស្ ូម្ត្ិសែើម្ាបជីាំរញុឱាយានកាំសណើននបត្ង ធានាឱាយានការការពារបរិសាថាននិងសស្វាប្បព័នធបរសិាថាន។ 

សលើស្ពីសនោះ កម្ពុជានងឹបនតសប្បើប្បាស្់ប្បពន័ធសស្ាបៀងបប្ម្ុងកម្ពជុា កម្មវិធជីាំនួយស្ងគម្ និងពប្ងីកកម្មវធិី ាំងសនោះ
សែើម្ាបសី្លើយត្បសៅនឹងវបិត្តិនានា។ ការសាតារស ើងវិញឱាយកាន់ផត្ប្បសស្ើរស ើងសប្កាយវិបត្តកិូវីែ-១៩ កម្ពជុានឹងអនុវត្ត
សគ្លការណ៍ស្ុខភាពផត្ម្ួយ (One-Health) សៅកនុងប្បព័នធសស្ាបៀង។ 

ក. កាតាផែលនាាំម្កនវូការ្្ាស្ប់តរូប្បពន័ធសស្ាបៀង៖ ១).ពប្ងកីកម្មវិធីគ្ាំពារស្ងគម្ស្លើយត្បសៅនឹងវិបត្ត ិ
និងរកាាសស្ាបៀងបប្ម្ុងសែើម្ាបីជយួពប្ងឹងភាពធនែ់ល់ប្គសួារង្យរងសប្គ្ោះ  ២).អនុវត្តសគ្លការណ៍
ស្ុខភាពផត្ម្ួយ (One-Health) សោយរមួ្ ាំងបសងកើត្ប្បព័នធាម្ោនរកប្បភពសែើម្សស្ាបៀងសៅាម្ផខាស
ប្ចវាក់ត្នម្ល ៣).ែឹកនាាំការអភិវឌាឍប្បព័នធសស្ាបៀងសឆ្ាោះសៅស្សប្ម្ចបានការអភិវឌាឍនបត្ងសោយបងក
បរិោកាស្អាំសោយែលែល់វិស្័យឯកជន ែូចជា ការសប្បើប្បាស្់ប្បព័នធឌជីីថល  ិរញ្ញបាប ននបត្ង 
ការផកត្ប្ម្ូវប្បពន័ធសកាសប្ត្បរសិាថាន ការសធវើកស្ិកម្មនវឆ្ាត្ផែលគិត្គូរពីបរសិាថាន បសងកើនប្បស្ិទធភាពសប្បើ
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ប្បាស្ធ់នធាន ការកាត្ប់នថយស្ាំណល់នងិការខជោះខជាយអាហារ ការសប្បើប្បាស្់ថ្ម្ពលកសកើត្ស ើងវិញ 
និងការផកលម្អស ោឋារចនាស្ម្ព័នធនបត្ង រួម្ ាំងប្បពន័ធធារាសាស្តស្តនិងែលូវជនបទ។ 

ខ.  ផែនការផែលប្ត្វូស្សប្ម្ចសៅឆ្ាាំ២០២៥៖ ១).ភាពប្បកតួ្ប្បផជងននផខាសប្ចវាក់ត្នម្លសស្ាបៀង នងិម្ុខរបរ
ចិញ្ចឹម្ជីវិត្របស្ក់ស្ិករខ្ាត្ត្ចូ នឹងប្ត្ូវបានពប្ងងឹាម្រយៈការផកលម្អបរិោកាស្ទីែាារ  ២).ប្បពន័ធ
ស្ុខភិបាលនិងប្បព័នធគ្ាំពារស្ងគម្នងឹប្ត្ូវបានពប្ងឹងទូ ាំងប្បសទស្ ស ើយប្បពន័ធពត័្៌ាននងឹប្ត្ូវ
បានបញ្ចលូគ្្ាសែើម្ាបីសធវើឱាយបានប្បសស្ើរស ើងសលើការកាំណត្់សគ្លសៅ បសងកើនភាពស្លើយត្បសៅនឹងវិបត្តិ
នានា កាត្់បនថយហានិភ័យសប្គ្ោះម្ នតរាយ ការសលើកកម្ពស្់ការយលែ់ឹងនងិសធវើការប្បាប្ស្័យ កទ់ង
៣).សស្ាបៀងបប្ម្ងុនឹងប្ត្ូវបានរកាាទុក ាំងសៅថ្្ាក់ជាត្ិ និងថ្្ាកត់្ាំបន់សែើម្ាបីសប្ត្ៀម្ស្ប្ាប់ស្លើយត្ប
នឹងសប្គ្ោះម្ នតរាយផែលអាចសកើត្ានកនងុសពលអនាគត្  ៤).ស ោឋារចនាស្ម្ព័នធនានា រមួ្ានប្បពន័ធ
ធារាសាស្តស្ត សរាងចប្កផកនចន និងការស្ប្ម្ួលពាណិជជកម្មនងឹប្ត្ូវបានពប្ងឹងកនងុប្បពន័ធសស្ាបៀង ាំងម្លូ 
៥).ស ោឋារចនាស្ម្ព័នធនបត្ងប្ត្ូវទទួលបានគ្ាំប្ទថវិកា  ិរញ្ញបាប ននបត្ងប្ត្ូវបានពប្ងកីវិសាលភាព 
ស ើយសគ្លនសោបាយនានា ផែលានប្សាប់ សៅកនុងរបាយការណ៍បចចុបាបននភាពឆ្ាាំ២០២០ននការ
ចូលរួម្ចាំផណករបស្់ជាត្ិសែើម្ាបីអនុវត្តអនុស្ញ្ញាប្កបខណ័ឌស្ ប្បជាជាត្ិស្តីពីការផប្បប្បួលអាកាស្ធាត្ុ 
 ក់ទងសៅនឹងប្បព័នធសស្ាបៀង នឹងប្ត្ូវបានអនុវត្ត។ 

គ.  ផែនការផែលប្ត្វូស្សប្ម្ចសៅឆ្ាាំ២០៣០៖ភាពធន់របស្់ប្គសួារនិងប្បព័នធសស្ាបៀងសែើម្ាបីស្លើយត្បចាំសពាោះ
វិបត្តនិានានងិបញ្ហាផែលបងកស ើងសោយម្នុស្ាសនងិអាកាស្ធាត្ុនាសពលអនាគត្ នងឹប្ត្ូវបានពប្ងងឹ
ាម្រយៈការសលើកកម្ពស្់ម្ុខរបរចិញ្ចឹម្ជីវិត្ ការពប្ងឹងផខាសប្ចវាក់ត្នម្លសស្ាបៀងនិងទីែាារ ការពប្ងឹងប្បព័នធ
ស្ុខភិបាល ការពប្ងឹងប្បពន័ធគ្ាំពារស្ងគម្ នងិការវិនិសោគសលើស ោឋារចនាស្ម្ព័នធធន់នងឹអាកាស្ធាត្ុ
នឹងប្ត្ូវបានពប្ងីក ស ើយការចូលរួម្ចាំផណករបស្់ជាត្ិសែើម្ាបីអនុវត្តអនុស្ញ្ញាប្កបខណ័ឌស្ ប្បជាជាត្ិ
ស្តីពីការផប្បប្បលួអាកាស្ធាត្ផុែលពាកព់័នធនងឹប្បពន័ធសស្ាបៀង ចាប់ពែីាំោកក់ាលែលិត្កម្មរ ូត្ែល់
ែាំោក់កាលសប្បើប្បាស្់ នឹងប្ត្ូវបានពប្ងងឹនិងពប្ងីកការអនុវត្តន។៍ 

៤. ពប្ងឹងអភិបាលកិចចទដ្ើមប៊ីទធវ ើឱ្យប្រព័ន្ធទសបៀងកាន់្ដតាន្ររិយារ័ន្ន  

ផែអកាម្ស្ម្ិទធែលផែលទទួលបានសជាគជ័យពីការសរៀបចាំកិចចស្នទនាថ្្ាក់ជាត្ិស្តីពីប្បព័នធសស្ាបៀងកម្ពជុានងឹ
បនតសរៀបចាំកចិចស្នទនា ការស្ប្ម្បស្ប្ម្លួ នងិការស្ ការជាម្យួប្គបត់្អួងគពាកព់ន័ធម្កពវីសិ្យ័នានា សែើម្ាបឱីាយ
ែាំសណើរការសធវើផែនការនិងការអនុវត្តកាន់ផត្ានបរិោប័នននិងានការចូលរួម្។ ែាំសណើរការសរៀបចាំផែនការនិងការ
អនុវត្តនឹងប្ត្ូវផកលម្អ ាំងសៅថ្្ាក់ជាត្ិ ថ្្ាក់សប្កាម្ជាត្និិងស្ គម្ន៍ សោយរួម្បញ្ចូលកចិចស្ ការរវាងរាជរោឋាភិបាល 
នែគូអភិវឌាឍន៍ ស្ងគម្ស្ុីវិល វិស្័យឯកជន និងប្គោឹះសាថានស្ិកាានានា។ កចិចស្នទនា ាំងសនោះ ែតលឱ់កាស្ែ៏ស្ាំខន ់
សែើម្ាបីឱាយានការប្បាប្ស្័យ ក់ទង និងរំសលចឱាយស ើញពីអភិប្កម្ជាសប្ចើន ស្ប្ាបក់ារសាតារស ើងវិញឱាយកាន់ផត្ប្បសស្ើរ
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សប្កាយវិបត្តិកូវីែ-១៩ និងសប្គ្ោះធម្មជាតិ្នានា ែូចជា ការសប្បើប្បាស់្អភិប្កម្ែឹកនាាំាម្ស្ គម្ន៍ ភាពជានែគូ
រវាងរែឋ ឯកជននិងអនកែលតិ្ ការស្ដាត្សលើអនកសប្បើប្បាស្ន់ិងការែាារភាជាបក់ារង្រម្នសុ្ាសធម្៌ជាម្យួការង្រអភិវឌាឍន៍
និងការង្រសាតារស ើងវិញសប្កាយវិបត្តិកូវីែ-១៩។ ការែាារភាជាប់ប្កបខ័ណឌចាាប់ែ៏រឹងាាំស្ប្ាប់បនាសីគ្្ារវាងថ្្ាក់ជាត្ិ
និងថ្្ាក់សប្កាម្ជាត្ ិគឺប្ត្ូវការជាចាាំបាច ់ស ើយសគ្លនសោបាយ យទុធសាស្តស្តនងិប្កបខណ័ឌអភិបាលកិចច ប្ត្ូវបានទទលួ
ការគ្ាំប្ទ ានធនធានប្គប់ប្គ្ន់ស្ប្ាបអ់នុវត្តសោយានការផបងផចកការទទួលខុស្ប្ត្ូវចាាស្់លាស្។់ 

ក. កាតាផែលនាាំម្កនវូការ្្ាស្ប់តរូប្បពន័ធសស្ាបៀង៖ ១).បញ្ចលូប្បធានបទប្បព័នធសស្ាបៀងកនងុកិចចពភិាកាា 
របស្់ប្កុម្ការង្របសចចកសទស្ចប្ម្ុោះនានា ២).សរៀបចាំបសងកើត្និងពប្ងងឹប្កុម្ការង្រែឹកនាាំស្ប្ម្បស្ប្ម្ួល
វិស្័យស្នតសិ្ុខសស្ាបៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភរាជធានី សខត្ត ៣).គ្ាំប្ទែល់កម្មវធិីអាហារូបត្ថម្ភែឹកនាាំសោយ
ស្ គម្ន ៍ ៤).បសងកើត្និងពប្ងឹងប្កុម្យុវជនសជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនងិស្ាគម្ស្តស្ត ី៥).សរៀបចាំឱាយាន
ការស្ប្ម្បស្ប្ម្ួល និងការស្ ការកាន់ផត្ជិត្ស្និទធរវាងរាជរោឋាភិបាល នែគូអភិវឌាឍន៍ ស្ងគម្ស្ុីវិល 
វិស្័យឯកជននងិស្ គម្នក៍ស្ិកម្ម ៦).អនមុ្័ត្នងិជាំរញុការអនុវត្តចាាប់ស្តពីីស្ុវត្ថភិាពម្ហូបអាហារ
និងចាាបស់្តីពីការការពាររុកខជាត្ិនិងភតូ្គ្ម្អនាម្័យ ពប្ងងឹការអនុវត្តលិខតិ្បទោឋានគត្យិុត្តនិងស្តង់
ោផែលានប្សាប់ពាក់ព័នធនងឹការប្គប់ប្គងស្ុវត្ថិភាពនិងគណុភាពសស្ាបៀង និងសរៀបចាំម្នទីរពិសសាធន៍
ផែល ានការទទលួសាគាលជ់ាលកខណៈអនតរជាត្ ិ ៧).ជាំរុញឱាយានការចូលរួម្ពីបោដាញធុរកិចចសែើម្ាបី
សលើកកម្ពស្់អាហារូបត្ថម្ភ  ៨).គ្ាំប្ទែលក់ម្មវិធសី្ិកាាប្សាវប្ជាវអាំពីបសចចកវិទាាទាំសនើបផែលអាចយកម្ក
សប្បើប្បាស្ស់ៅកនងុប្បព័នធសស្ាបៀងនិងគ្ាំប្ទែលក់ារប្សាវប្ជាវសែើម្ាបីឱាយានការសធវើសស្ចកដីស្សប្ម្ចចិត្តផែអក
ាម្ភស្តាុង ៩).សលើកទកឹចិត្តឱាយានចីរភាព ិរញ្ញវត្ថុស្ប្ាប់សលើកកម្ពស្់ប្បព័នធសស្ាបៀង ាម្រយៈ
ការសកៀរគរធនធានកនុងនិងសប្ៅប្បសទស្។ 

ខ.  ផែនការផែលប្ត្វូស្សប្ម្ចសៅឆ្ាាំ២០២៥៖ ១).ប្កុម្ការង្របសចចកសទស្ចប្ម្ោុះផែលពាក់ព័នឋ នឹងប្ត្ូវ
បានពប្ងឹង  ២).វឌាឍនភាពននការអនុវត្តផែនទបីង្ហាញែលូវស្តីពីប្បពន័ធសស្ាបៀងស្ប្ាប់ការអភិវឌាឍប្បកប 
សោយចីរភាពឆ្ាាំ២០៣០ នឹងប្ត្ូវបានចលូរួម្ពីយុវជន ស្តស្តនីិងជនង្យរងសប្គ្ោះ ៣).ប្បព័នធប្គប់ប្គង
ទិននន័យនិងឧបករណ៍ាម្ោនប្ត្ួត្ពិនិត្ាយនឹងប្ត្ូវបានផកលម្អ រួម្ានការកត្់ប្ាពីការវិនិសោគសលើ
អាហារូបត្ថម្ភ ៤).ការអនុវត្តចាាប់ និងលិខិត្បទោឋានគត្យិតុ្តិនឹងប្ត្ូវបានពប្ងងឹ ែចូជាកាត្់បនថយការ
លកច់ាំណីអាហារផែលប ោះពាល់ស្ុខភាពសៅាម្សាលាសរៀន ការរឹត្ត្ាបតិ្សលើការែាសពវែាាយពាណជិជកម្ម
អាហារផែលប ោះពាល់ស្ុខភាព និងហាម្ឃ្ត្់ម្ិនឱាយានការែាសពវែាាយពាណជិជកម្មែលិត្ែលសម្ ាៅ
ទឹកសោោះសគ្ជាំនសួ្ទឹកសោោះាតាយ។ល។ ៥).ការកសាងស្ម្ត្ថភាពរបស្់ត្អួងគពាក់ព័នធសៅប្គប់កប្ម្តិ្
នឹងប្ត្ូវបានសលើកកម្ពស្ន់ិងពប្ងឹង សែើម្ាបបីញ្ចូលការសធវើផែនការនិងការវិនិសោគអាហារូបត្ថម្ភសោយប្កមុ្
ប្បឹកាា ុាំ ស្ង្កាត្ ់  ៦).ការស្ប្ម្បស្ប្ម្លួសៅថ្្ាក់ជាត្ ិនងិថ្្ាកស់ប្កាម្ជាត្ិនឹងប្ត្ូវបានទទួលការគ្ាំប្ទ 
និងបសងកើនការយកចិត្តទកុោកស់លើប្បព័នធសស្ាបៀង  ៧).បោដាញទាំនាក់ទាំនងការង្រ ាំងសៅថ្្ាក់ជាត្ ិ
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ថ្្ាក់ត្ាំបន់និងស្កលនឹងប្ត្វូបានពប្ងឹង រួម្ាន បោដាញចលនាបសងកើនអាហារូបត្ថម្ភ (SUN 

Movement) អាហារូបត្ថម្ភសែើម្ាបីកាំសណើន(Nutrition for Growth) និងគាំនិត្ែតចួសែតើម្ែនទសទៀត្ ។ 
គ. ផែនការផែលប្ត្វូស្សប្ម្ចសៅឆ្ាាំ២០៣០៖ លិខតិ្បទោធានគត្ិយុត្តនានាប្ត្ូវបានបសងកើត្ស ើង ស ើយការ
អនុវត្តផែនទីបង្ហាញែលូវសនោះនងិផែនការស្កម្មភាពពាកព់័នធនានា នឹងានលកខណៈបរិោប័នន និងស្លើយ
ត្បចាំសពាោះត្ប្ម្ូវការរបស្់អនកសប្បើប្បាស្់នងិជនង្យរងសប្គ្ោះ ស ើយនឹងសលើកទឹកចិត្តែលក់ារវិនិសោគ
ប្បកបសោយចីរភាពរបស្់វិស្័យឯកជនសៅកនុងប្បព័នធសស្ាបៀង។ 

ង.កត្តត ផ្លា ស់រតូរទៅកនងុទពលព៊ីរទៅរ៊ីឆ្ន ាំខាងមុខ ទដ្ើមប៊ីពទន្ាឿន្វឌ្ឍន្ភាព 

ប្បធានបទផែលសៅសស្ស្ស្ល់ម្ួយចាំនួន ត្ប្ម្ូវឱាយានការពិភាកាាបផនថម្ ាំងម្នុនិងសប្កាយសពលកិចចប្បជុាំ
កាំពូលស្តីពីប្បព័នធសស្ាបៀង សោយសារកិចចស្នទនាជាត្ិបានសរៀបចាំាម្ប្បព័នធអនឡាញសោយសគ្រពាម្វិធានការរបស្់
ប្កស្ួងស្ុខភិបាលស្តពីីការទប់សាកាត្់នងិបង្ការជាំងឺកូវីែ-១៩ ែូសចនោះសៅានម្ត្ិសោបល់ស្ាំខន់ៗម្ួយចាំនួនសទៀត្ម្ិន
បានោក់បញ្ចូលឱាយបានប្គប់ប្គ្ន់សទ។ សប្កាយពីកិចចប្បជុាំកាំពូលស្តពីីប្បពន័ធសស្ាបៀង នឹងានការបនតសរៀបចាំកិចចស្នទនា
ពីថ្្ាកជ់ាត្ិសៅស្ គម្ន ៍ជាពិសស្ស្ជាម្ួយនឹងកស្ិករ អនកសនសាទ ស្ គម្ន៍ការពារនប្ពស ើ ជនជាត្ិសែើម្ភាគត្ិច 
ស្តស្តីនិងយុវជន សែើម្ាបីជួយសរៀបចាំប្បព័នធសស្ាបៀងឱាយស្លើយត្បសៅនឹងត្ប្ម្ូវការរបស្អ់នកសប្បើប្បាស្់និងជនង្យរងសប្គ្ោះ។ 

ផែនទីបង្ហាញែលូវសនោះ ប្ត្ូវបានសរៀបចាំស ើង សៅសពលផែលការរាត្ត្ាាត្ជាស្កលននជាំងឺកូវីែ-១៩ ផែល
បង្ហាញឱាយស ើញពីវិស្័យស្ាំខន់ៗ ផែល ម្ រឱាយានការពសនលឿនស្កម្មភាព។ ស្កម្មភាពអាទិភាព ាំងសនោះ នឹង
យកម្កពិនិត្ាយសៅែាំោក់កាលសាតារស ើងវិញសប្កាយវិបត្តកិវូីែ-១៩ សែើម្ាបសី្លើយត្បឱាយប្ស្បាម្សាថានការណ៍វិវឌាឍន៍
នាសពលអនាគត្និងកប្ម្តិ្ធនធានផែលាន។ ការស្លើយត្បសៅនឹងភាពង្យរងសប្គ្ោះនានា កនងុែាំោក់កាលសាតារ
ស ើងវិញ ត្ប្ម្ូវឱាយានការែាារភាជាប់រវាងការង្រម្នុស្ាសធម្៌ជាម្ួយនឹងការង្រអភិវឌាឍន៍សែើម្ាបកីសាងឱាយកាន់ផត្ប្បសស្ើរ។ 

ការវិនិសោគរបស្់វសិ្័យឯកជនគឺជាកាតាគនលោឹះកនងុការ្្ាស្ប់តូរប្បព័នធសស្ាបៀង។ កាតាផែលនាាំម្កនូវការ្្ាស្់
បតូរស្កម្មភាពកនងុប្បពន័ធសស្ាបៀងសៅកម្ពុជា  គឺផែអកសលើនវានវុត្តន៍ ត្នម្លបផនថម្កនុងែលតិ្កម្មកស្ិកម្ម ការផកលម្អប្បពន័ធ
សកាសប្ត្បរិសាថាន និងការសលើកកម្ពស់្គុណភាពនិងស្ុវត្ថិភាពសស្ាបៀង។ល។ កនុងរយៈសពលពីរបីឆ្ាាំសៅម្ុខសទៀត្ គឺជា
ឱកាស្ស្ប្ាបទ់ទួលយកការសប្បើប្បាស្់បសចចកវិទាាឌីជថីល និងឧបករណប៍ញ្ជាពចីាំង្យ សែើម្ាបីគ្ាំប្ទការសលើកកម្ពស្់
ប្បពន័ធសស្ាបៀង ែចូជាឧបករណ៍បណ្ដោះបោដាលនិងែាសពវែាាយពីចាំង្យ ប្បព័នធប្បកាស្អាស្ននជាម្ុន សវទិការទាំនាក់
ទាំនងនានា ការសធវើអធិការកិចចនិងការប្ត្ួត្ពិនិត្ាយពីចាំង្យ និងការកត់្ប្ាាម្ោនាម្ប្បព័នធឌីជីថលជាសែើម្។ 
ការវិនិសោគរបស្់រាជរោឋាភិបាលកនុងប្បព័នធគ្ាំពារស្ងគម្ កម្មវិធីែតលអ់ាហារាម្សាលាសរៀន និងកម្មវិធីអាហារបូត្ថម្ភ 
ប្ពម្ ាំងការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញែលូវស្តីពីផែនការស្កម្មភាពស្កលសែើម្ាបីស្លើយត្បចាំសពាោះបញ្ហាស្គម្សាគាាំងរបស្់កុារ 



ផែនទីបង្ហាញែលូវស្តីពីប្បព័នធសស្ាបៀងស្ប្ាប់ការអភិវឌាឍប្បកបសោយចីរភាពសៅកម្ពុជាឆ្ាាំ២០៣០| 10  

 

នឹងប្ត្ូវបានសរៀបចាំអនុវត្តសែើម្ាបីឱាយទទួលែលភា្ាម្ៗ។ ការផកលម្អប្បព័នធទិននន័យ និងបសងកើត្ភស្តុាងស្ប្ាប់ការ
សរៀបចាំសគ្លនសោបាយនិងការសធវើសស្ចកតីស្សប្ម្ចចិត្ត គឺានសារៈស្ាំខន់ស្ប្ាប់បោដាឆ្ាាំសៅមុ្ខសទៀត្។  

កនុងរយៈសពលបីឆ្ាាំសៅម្ុខសទៀត្ គឺជាឱកាស្ែព៏ិសស្ស្ស្ប្ាបផ់កលម្អរចនាស្ម្ព័នធ សែើម្ាបីពសនលឿនការអនុវត្ត
ស្កម្មភាពជាអាទិភាពនានា និងសកៀរគរធនធានពីប្បភពសែាសងៗ។ យុទធសាស្តស្តាម្វសិ្យ័នានា នឹងប្ត្ូវបញ្ចប់សៅ
កនុងឆ្ាាំ២០២៣ ផែលែដលឱ់កាស្ឱាយសយើងអាចបនាសុីប្កបខ័ណឌប្បព័នធសស្ាបៀងសៅកនុងយុទធសាស្តស្តថមីៗ របស្់ប្កស្ួងសាថាប័ន
ពាក់ព័នធសោយស្តាត្សលើអភិប្កម្ប្បព័នធសស្ាបៀងែ៏ទូលាំទូលាយ។ ប្បសទស្កម្ពុជាបានចូលរួម្ជាស្ាជិកកនុងស្ម្ព័នធ
កម្មវិធីែតល់អាហារាម្សាលាសរៀនស្កល (Global Coalition for School Feeding) ផែលជាជាំហានទ១ីកនុងការ
ចូលរួម្កនងុចលនាពិភពសលាកសែើម្ាបីសលើកកម្ពស្់ប្បព័នធសស្ាបៀង។ 

ច.ទសចកដ៊ីសន្និោឋ ន្ 

ប្បសទស្កម្ពុជាស្ថតិ្សៅកនុងសាថានភាពែល៏អ សែើម្ាបឈីានសៅស្សប្ម្ចបានចកខុវសិ្័យស្តពីីប្បព័នធសស្ាបៀងស្ប្ាប់
ការអភិវឌាឍប្បកបសោយចីរភាពឆ្ាាំ២០៣០ សោយ សលើបរិោកាស្សគ្លនសោបាយែ៏រឹងាាំ។ សែើម្ាបីស្សប្ម្ចសៅបាន 
សយើងប្ត្ូវសធវើការប្បកបសោយបរិោប័នន និងានការចូលរួម្ពីត្ួអងគពាក់ពន័ធប្គបវ់សិ្័យ ាំងអស្់សៅថ្្ាក់ជាត្ ិ ថ្្ាក់
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